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༡༩༥༣ལོར་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་

ལས་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་སོགས་ཀི་ལྗགས་ལུང་གསན། ནོ་མོན་ཧན་གྱི་བཀའ་ཤོག་དང་

ཐམ་གའི་ཆོ་ལོ་སྩལ། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་འབས་སྤུངས་སོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་

འདུས་པའི་དབུས་སུ་ཕར་ཕིན་དམ་བཅའ་བཞག 

དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་༡༩༥༦ལོར་དབུས་ནས་ཕིར་གདན་སར་ཕེབས་ཏེ་ཨ་རོོལ་རིན་

པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་དབུས་རྒྱུད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་སོགས་སྔ་ཕིར་ཁིད་ལུང་མན་ངག་

གང་མང་གསན། རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་དུས་ཞབས་པ་སྟག་ལྷའི་མདུན་ནས། རྒྱ་བོད་ཀི་རིས་

གཞུང་ལྔ་བསྡུས་ནས་གཟའ་ལྔའི་བར་གོ་རིམ་མཐར་ཆགས་སུ་སྦངས། དབུས་ཀི་བཤེས་

གཉེན་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོ་སྤེལ་རོང་དགོན་པའི་དགེ་རྒན་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་གཏེར་ལུང་དུ་



  iii  

ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

གདན་དྲངས་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་ར་འགྲེལ་སྦྲགས་པ་དང་མཛོད་རའི་དཔེ་ཁིད་ཞུས།

དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པ་༡༩༥༧ལོའི་ས་གའི་ཉ་ལ་ཨ་རོལ་རིན་པོ་ཆེས་མཁན་སོབ་

སྦྲགས་མ་དང་། མི་ཉག་རིན་པོ་ཆེས་གསང་སྟོན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 

བཤེས་གཉེན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལས་ཀི་ཁ་སོང་འོས་པའི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་

གི་དབུས་སུ་ད་ཆོག་ཉེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་བསེན་པར་རོགས། ལོ་དེའི་སྟོན་ཁར། 

དབུས་ཀི་བཤེས་གཉེན་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོ་གཏེར་ལུང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་གུང་ཐང་འདུལ་

སོམ་སོགས་འདུལ་བའི་སོར་གསན། བཤེས་གཉེན་བཞག་སོམ་ཨ་ཁུ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་

དབངས་ཅན་སྒ་མདོ་དང་སྦྲགས་པའི་འགྲེལ་པ་གསལ་ལྡན་གྱི་དཔེ་ཁིད་ཞུས།

དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པ་༡༩༥༨ལོར་རྒྱ་མིས་བཙོན་དུ་བཅུག་སྟེ་ཟི་ལིང་དུ་བསྐལ། 

བཙོན་དུ་ཤར་སྐབས་མགོན་བདུན་པ་དང་མཇལ་ཏེ་གསང་ཐབས་ཀིས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་

བེད་ལ་བརྟེན་པའི་ལུས་སྲུང་གི་གདམས་པ་བཀའ་རྒྱ་མའི་ཁིད་སོགས་དང་། ཆོས་སྣམ་གྱི་

རྒྱུའི་བིན་རླབས་ཞུས་ཤིང་བསབ་ཁིམས་ལ་གཅེས་པར་མཛད། བཙོན་ཁང་དུ་བདེ་གསང་

འཇིགས་གསུམ་དང་། དུས་འཁོར་ར་སྔགས་འབུམ་ཕག་ལྔ་བཅུ་རེ་དང་། འཇམ་དཔལ་མཚན་

བརོད་དག་ཚར་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གསང་བཟླས་གནང་།

དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པ་༡༩༦༢ལོའི་ཕི་ཟླ་དགུ་པར་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་སྟེ་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་

འཁིལ་དུ་ཕེབས། ༡༩༦༣ལོར་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་དུ་བདམས། ༡༩༦༥ལོའི་ལོ་འཁོར་

ཧིལ་པོར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆབ་སྲིད་སོབ་གྲྭར་བོན་ནས་ཆབ་སྲིད་ཤེས་བར་སོབ་སྦོང་

མཛད། 

དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་པ་༡༩༦༦ལོར་རིག་གསར་གྱི་འགོ་བཙུགས་པས་སར་ཡང་བཙོན་དུ་

ཕེབས། བཙོན་ཁང་དུ་འཇིགས་བེད་ཀི་སིང་པོ་འབུམ་བརྒྱ། མ་ཎི་བེ་ཆེན། ལྟུང་བཤགས་དང་

བཟང་སྤོད་ལྔ་སྟོང་རེ་གྲངས་གསོག་གནང་། 

༡༩༦༨ ལོར་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཞྭ་མོ་བསོན་ནས་བསང་ཆུ་རོང་བང་གུར་



  iv  

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

ཐང་ཡུལ་ཚོའི་དགའ་ཕུག་སེ་གྲོང་དུ་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ནང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ལ་བཞུགས། 

ཚངས་སྲས་བཞད་སྒའི་སབས་མིན་བསྟོད་པའི་རྒྱན་གྱི་དཔེར་བརོད་ཀང་སབས་དེའི་མོང་བ་

དྲན་ནས་བིས་པར་གསུངས། དེར་བཞུགས་རིང་ལ་བོ་གཏད་ཐུབ་པའི་སྐེས་བུ་དག་ལས་ཕག་

དཔེ་གཡར་ཏེ་རེའི་ལམ་སྔགས། རིམ་ལྔ་དང་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་བསྐེད་

རོགས་དུ་མ། ལམ་རིམ་བོ་སྦོང་དང་རིག་གནས་སོར་སོགས་ལ་གཟིགས་རྟོག་གནང་། 

དགུང་ལོ་ཞེ་གསུམ་པ་༡༩༧༩ལོར་དཀར་འདོན་གནང་སྟེ་ཀན་ལྷོ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭའི་

དགེ་རྒན་དུ་གདན་དྲངས་པ་ལྟར་ཕེབས་ནས་དགེ་སོབ་རྣམས་ལ་སན་ངག །སུམ་རྟགས། སྒ། 

ལམ་རིམ་བཅས་ཀི་འཆད་ཁིད་གནང་བ་དང་འབེལ་སན་འགྲེལ་༼ཚངས་སྲས་བཞད་སྒ་༽

ལྗགས་རོམ་གནང་། ལོ་དེར་རང་གི་མཚན་ཞབས་པ་ཀིརྟིའི་བཤེས་གཉེན་བོ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་

གཙོས་དགོན་པ་དང་ཁ་གྱ་དགོན་པའི་དགེ་རྒན་དུ་མངགས་ཏེ་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔའི་དཔེ་

ཁིད་དང་དགེ་ཚུལ་སོང་གི་སོམ་པ་འབོག་ཏུ་བཅུག

དགུང་ལོ་ཞེ་དགུ་པ་༡༩༨༥ལོར་གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་ཆེད་གཉེར་སོབ་གྲྭ་གསར་

འཛུགས་སབས་སོབ་སྤི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་སོགས་ལ་ཕག་

ལས་གནང་། 

དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་པ་༡༩༨༦ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཕག་

ཕིར་དཀར་མཛེས་དང་། ཆབ་མདོ། ཏཱ་ལིས་གྲོང་ཁེར་༼འཇང་ཡུལ་༽སོགས་ལ་གཟིགས་

རྟོག་གནང་བར་ཕེབས།

དགུང་ལོ་ང་གཅིག་པ་༡༩༨༧ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་མཆོག་གི་བཀའ་ལྟར་པེ་

ཅིན་དུ་ཕེབས་ནས་ཀྲུང་གོའི་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སོབ་གིང་གསར་འཛུགས་

གནང་བའི་གྲ་སྒིག་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲས་སུ་སོབ་དེབ་གསར་སྒིག་གི་གཙོ་འགན་བཞེས། པཎ་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་རེར་དཔེ་ཁིད་འཆར་ཅན་རེ་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་དང་དུ་

བངས་ཏེ། ༡༩༩༨ལོའི་བར་དུ་སོབ་གིང་དེར་གྲུབ་མཐའ་དང་འདུལ་བ་སོགས་ཀི་སོབ་ཁིད་
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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

ལོ་རེར་ཟླ་གསུམ་རེར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནང་། དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་

མཛེས་རྒྱན་ཡང་སབས་དེར་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་བཀའ་ལྟར་སོབ་གིང་གི་དགོས་མཁོར་

བརམས།

དགུང་ལོ་ང་གཉིས་པ་༡༩༨༨ལོར་ཁོང་གི་ཐུགས་བཀོད་བཞིན་གཙོས་མི་ལའི་མཐོང་

གྲོལ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་བསྐར་བཞེངས་ཀི་དབུ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ངོ་དྲུག་གི་རིང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་བས། 

༡༩༩༠ལོར་རྒྱལ་སྲིད་སྤི་ཁབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་ཕོགས་སྣོན་ལེན་པའི་སོབ་

གསོའི་ཆེད་ལས་པར་བདམས།

དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པ་༡༩༩༢ལོའི་ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པར་མགར་རེ་དགོན་གྲོང་གཉིས་ཀིས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་དྲུག་ཁི་བརྒལ་བ་ལ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་

དབང་ཆེན་གནང་། 

༡༩༩༥ལོར་གཏེར་ལུང་འདུ་ཁང་ཆེན་མོ་བསྐར་བཞེངས་མཛད་དེ་ལོ་ལྔའི་ནང་གྲུབ་

པར་བས། སྔ་རེས་སུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་གཏེར་ལུང་དང་གཙོས་དགོན་སོགས་སུ་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀི་དབང་ཆེན། འཇིགས་གསང་བདེ་གསུམ་གྱི་དབང་། ལམ་རིམ་

དང་བ་མཆོད། བོ་སྦོང་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཁིད་སོགས་ཟབ་ཆོས་གང་མང་གནང་། 

༢༠༠༡ལོའི་ཟླ་བ༤པར་གསུང་རོམ་ཡིག་འབྲུ་ཁི༣༠༠ལྷག་གི་༼བསེ་ཚང་བོ་བཟང་

དཔལ་ལྡན་གྱི་གསུང་འབུམ།༽པོད་བདུན་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་རོམ་སྒིག་མཛད་ཅིང་། པེ་ཅིང་

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སེལ་བས།

དགུང་ལོ་རེ་བདུན་པ་༢༠༠༣ལོའི་ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པ་ནས་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་སོགས་

དགོན་སྒྲུབ་སེ་རི་ཁོད་མང་པོར་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་ཆོས་ཆར་གང་མང་སྩལ།

དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་༢༠༡༦ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུར་

ཕེབས་པའི་རྟེན་འབེལ་དུ་གདན་ས་གཙོས་དགའ་ལྡན་ཆོས་གིང་སོགས་ཀིས་བསེན་སྒྲུབ་སྔོན་
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ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

སོང་སོས་ཚེས་གཅིག་ནས་ཚེས་གསུམ་གྱི་བར་དུས་གཏན་བཞིན་ཚེ་བུམ་ཕུལ་ཏེ། བརྟན་

བཞུགས་ཕུལ་གནང་མཛད།

གཞན་ཞང་ཀང་བསེ་ཚང་སོབ་སྐོར་མ་དངུལ་སོགས་བཙུགས་ཏེ། ལོ་རེར་རོགས་སྐོར་

མཛད་པའི་སོབ་མའི་ཁ་གྲངས༩༨༠ལས་བརྒལ་བར་རོགས་རམ་མཛད།

བརམས་ཆོས་ལ། ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒ་དབངས། དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ་འཇམ་

མགོན་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན། ཁད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀི་འགྲེལ་པ་ཐུབ་དབང་དགྱེས་པའི་

མཆོད་སྤིན། སྐབས་རེ་ཨ་རོལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར། དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་ཟིན་བིས་ཐུབ་

བསྟན་ལྷུན་པོའི་མཛེས་རྒྱན ། མགར་རེ་དགོན་པའི་གདན་རབས་དང་བཅས་འཇམ་དབངས་

མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག །རེབ་གོང་སྐབས་མགོན་བདུན་པའི་རྟོགས་བརོད། གཏེར་

ལུང་དགོན་པའི་བཅའ་ཡིག་སོགས་ཡོད། ཚངས་སྲས་བཞད་སྒ་ལ་སབས་བཞི་པའི་བང་ཁུལ་

གྱི་ཞིང་གྲོང་རང་སྐོང་ལྗོངས་བཅོ་ལྔའི་ཁད་འཕགས་དཔེ་དེབ་ཀི་བ་དགའ་དང་། ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག་སོར་གྱི་ཁད་འཕགས་དཔེ་དེབ་ཀི་བ་དགའ། ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཁད་འཕགས་བསབ་དེབ་ཀི་བ་དགའ་རྣམས་རིམ་པར་ཐོབ།

ལས་གནས་ཀི་སོར་ལ། ཀན་སུའུ་གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་གཉེར་

སོབ་གྲྭའི་སོབ་སྤི་གཞོན་པ། སོབ་གིང་དེ་གའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། སྲིད་གྲོས་ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་ཨུ། ཀན་ལྷོའི་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཀྲུང་གོའི་

ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ལས་འཛིན་པ། ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་སྤི་

གཞོན་པ། ཀན་སུའུ་དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་སྤི་གཞོན་པ། ཀྲུང་གོའི་

བོད་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སོབ་གིང་གི་གདན་ཞུའི་ཞིབ་འཇུག་པ། ནུབ་བང་མི་རིགས་

སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་གདན་ཞུས་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་བཅས་སོ། །

༢༠༡༨།༠༥།༢༠ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་ཕོགས་བཏུས་བས།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་སྔོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། 

བོད་མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནོར་དུ་གྱུར་པའི་

གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་

འགྱུར་དང་འགྲོགས་པའི་མིའི་ཉེས་སྤོད་ཀི་དབང་གིས་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞིག་

ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཉེར་ཡོད་པར་

བརྟེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་

ཉར་བེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་

ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་

ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་ལས་ཀ་འདི་

གཉེར་བཞིན་ཡོད།

དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རོམ་

སྒིག་བས་པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་

དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་མོད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སབས་

ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་ནོར་ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐོན་ཆ་འབྱུང་སྲིད་པས་བསྲེས་

ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་སོར་འཇོག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་

ཞིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གྱི་

མཆན་ཡིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 



  viii  

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

འདི་ག་རོམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དེའི་

ཡིག་འགྲོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དེའི་པར་

གཞི་མི་འདྲ་བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་

སྡུར་བཞིན་ཡོད།

མ་ཕིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་

བས་ཡོད་ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་

སོགས་ལ་མཐའ་མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། 

རོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རོམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀོག་སབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་

ཞིག་ངོ་སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རྟགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་

ཕིའི་ནང་གི་འོག་མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་ “ འདི་

བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སྣང་བ་དགོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་

ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གྲངས་ཀི་ཨང་ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གྲངས་དེ་དང་མཐུན་

པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་བས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སྤོད་ཀི་བཞེད་

ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་ཕད་སྦོར་སྟངས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་

ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་

རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རྟགས་ “ འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་

པར་གཞི་ལ་མ་ཕི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་

པོ། ཞོལ། སྐུ་འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀིས་མཚོན་

པར་བས་ཡོད། མཐའ་མཆན་གྱི་ཁོད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་

ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རྟགས་ * 



  ix  

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་ཚིག་མཚོན་པའི་སབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རྟགས་ཅན་ 

-བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་

མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། 

༡༠༣ན༦ན།   བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། 

མ་ཕིའི་ཤོག་གྲངས་༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་

ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་བསབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་

ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གྲངས་

༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བང་པར་མའི་ལྡེབ་གྲངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་

ཕེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སྣང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་

བ་སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གྱི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐོར་དང་ལམ་སྟོན་གྱི་ཆེད་དུ་

མཁེན་ལྡན་རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གྱི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སྟོན་

གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགྱོགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐར་ཞིབ་

དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



a

ཐོག་མའི་གེང་བསང་བ།

ད་ལྟ་རང་རེ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་རིག་གནས་སོབ་གསོ་ཁབ་གདལ་དུ་སེལ་བའི་དུས་སབས་འདིར། 

ཞིང་ཆེན་དང་ས་གནས་སོ་སོའི་སོབ་གྲྭ་རྣམས་སུ་སན་ངག་སྦོང་བའི་ཡིག་ཆའི་སན་འགྲེལ་ཏེ་

སན་ངག་གི་གཞུང་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒ་དབངས་ཞེས་

བ་བ་འདི་ནི། སན་ངག་མེ་ལོང་ར་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་དོན་ཆ་ཚང་བ་དང་། སྔོན་གྱི་མཁས་པའི་

གསུང་སྒོས་འཁྲུལ་མེད་ཇི་བཞིན་དུ་ཐོན་པ་དང་། གསར་སོབ་རྣམས་ཀིས་གོ་ས་བའི་ཚིག་སྦོར་

གྱིས་བརམས་པ་སོགས་ཁད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཕན་སེབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་

མཐོང་ངོ་། །

འདི་རོམ་མཁན་ནི། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་རོ་རེའི་ཐུགས་སྲས་བསེ་ཁི་ཆེན་

ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྐེ་ཕེང་དྲུག་པ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀི་རོ་རེ། འདི་བ་མཚོ་སྔོན་རྨ་

ལྷོ་རེབ་གོང་གསེར་མོ་ལྗོངས་ཀི་ཐེ་བུ་ཞེས་བ་བར། རོང་ཆེན་མེས་པོ་ལྷ་རེའི་དྲི་མ་མེད་པའི་

རིགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བསྟན་པའི་སོར་ཞུགས་ཤིང་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་

པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་པའི་དྲུང་ནས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གསན་

སྦོང་ཡང་དུས་ལ་དཔགས་པས་མི་ཉུང་ཙམ་མཛད། ཁད་པར་དུ་མཁས་པའི་དབང་བོ་ཀུན་དགའི་

མཚན་ཅན་དྲུང་ནས་སན་ངག་ར་འགྲེལ་གྱི་མཛུབ་ཁིད་དང་དཔེར་བརོད་རྒྱུགས་འབུལ་བཅས་

ཞིབ་མོར་སྦངས་པར་བརྟེན་སན་ངག་ཕོགས་ལ་སྐེས་སྦངས་ཀི་མཁེན་དཔོད་ནམ་ལངས་པ་ལྟ་བུ་

དང་། སན་འཇེབས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གསུང་རོམ་ཅི་རིགས་མཛད་པ་ལ་དཀའ་ཚེགས་ཅུང་ཟད་

ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་མངོན་ནོ། །

སན་འགྲེལ་འདི་རོམ་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་ཐོག་མར་རྒྱན་སོ་སོའི་ཐད་དུ་སན་ངག་

མེ་ལོང་མའི་ར་བ་བཀོད་དེ། ཁུངས་དང་ལྡན་པར་རང་སྟོབས་ཀིས་ཚིག་སྦོར་བདེ་མོའི་སོ་ནས་
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ཞིབ་འགྲེལ་དང་། དེ་ནས་དབངས་ཅན་དགྱེས་གླུའི་དཔེར་བརོད་ཆ་ཚང་བ་དང་། བོད་མཁས་དང་

རེ་ཞྭ་དམར་པཎི་ཏའི་དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས་སབས་དེར་གང་འོས་ཆ་ཚང་བ་བཀོད་དེ་ཞིབ་

འགྲེལ་བས་པའི་མཐར་རང་ཉིད་ཀི་དཔེར་བརོད་ཆ་ཚང་བ་རེ་བཀོད་པས་ན། དཔེ་མང་ཀོག་མི་

དགོས་པའི་སན་ངག་གི་གཞུང་འགྲེལ་གཅིག་ཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། རྒྱན་གོང་འོག་གི་ཁད་པར་

འདྲེས་ལ་ཁད་ཡོད་པའི་རིགས་ལ། དཔེར་ན་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི་ཉེར་དྲུག་པ་མཚུངས་སྦོར་གྱི་རྒྱན་

དང་། དཔེ་རྒྱན་ལས་མཚུངས་སྦོར་གྱི་དཔེ་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་གསལ་བར་བཤད་པ་ལྟ་

བུ་དང་། ཡང་། སུམ་ཅུ་བ་ངེས་བསྟན་གྱི་རྒྱན་ལ་ས་སྐའི་མཁས་པ་ངག་ཆོས་ཀིས། རྒྱན་འདི་ནི་

དཔེ་རང་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དོན་ངེས་པར་བསྟན་པའི་རྒྱན་ཡིན་པས་ན་དཔེ་རྒྱན་སོ་གཉིས་ཀི་

ནང་ཚན་མ་ཡིན་ཡང་དཔེ་རྒྱན་དུ་སོང་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་བཀག་ནས་རང་ལུགས་འཐད་

ལྡན་པ་བཞག་པ་ལྟ་བུ་འདི་དག་གིས་མཚོན་གོང་འོག་གི་སབས་མང་བོར་རྒྱན་གྱི་ངོ་བོ་འདྲེས་ལ་

ཁད་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས། ཁད་པར་ཕེ་བ་རྣམས་ནི་སྔོན་མེད་པའི་ལེགས་

བཤད་དུ་འཁུམས་སོ། །

དཔེ་འདི་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་འགོད་གནང་རྒྱུའི་སྦོར་བ་རོམ་

སབས། དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དེའི་འགན་འཁུར་བོ་མཐུན་རོ་སིས་པ་སིང་པོ་རྒྱལ་དང་། རོམ་པ་བོ་བསེ་

སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཉིད་ནས་ཀང་ངེད་ལ་ཚིག་དོན་གྱི་ཆར་ཞུ་དག་གང་དགོས་ཤིག་གཏོང་བའི་བཀའ་

མོལ་གནང་ནའང་། སྤིར་རང་ཉིད་ན་ཚོད་སིན་པའི་དབང་གིས་ཅུང་ཟད་ཤེས་པ་རྣམས་ཀང་བརེད་

ངས་ཀི་ཆོམ་པོས་འཕོགས་པས་ཤེས་རྒྱ་ཞན་པ་དང་། ཉེ་ཆར་བ་བ་སྣ་མང་གིས་གཡེངས་པ་ཆེ་བ་

ཅི་རིགས་ཀིས་བོ་ཁེལ་བའི་ཞུས་དག་ཅིག་ཡོང་དཀའ་ནའང་། མིག་ལ་ཐོགས་ཚོད་ཅིག་མི་ཤེས་

ཤེས་ཁུལ་གྱིས་ཞུས་དག་བས་པ་དང་འབེལ། ཐོག་མའི་གེང་བསང་བའི་ངག་གི་སྦོར་བ་འདི་ནི། 

ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་དབངས་ལྡན་རིག་པའི་འདོད་འཇོ་ཞེས་བ་བས། སྤི་ལོ་མིག་ཀླུ་བུག་

ཟླ་༼༡༩༨༢༽ལ་བབས་པའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་བིས་ནས་གྲུབ་པར་བགྱིས་སོ། །    
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མཆོད་བརོད།

༄༅། །ན་མཿ སྭ་ར་སྭ་སྟྱཻ།

མཚན་དཔེའི་དགེ་ལེགས་འོད་སྟོང་འབར་བའི་སྐུ། །

སན་འཇེབས་དྲུག་ཅུའི་དབངས་ལྡན་འགག་མེད་གསུང་། །

ཇི་སེད་ཆོས་ཀུན་གཟིགས་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །

རྣམ་འདྲེན་ཟས་གཙང་སྲས་པོས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

དམར་སེར་མཚམས་སྤིན་མདངས་ཀིས་རབ་འཁྱུད་པའི། །

དེས་སྡུག་གཟི་འོད་སྟོང་གི་ལང་ཚོ་ཅན། །

ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་འཕར་བའི་འགྱིང་སྟབས་ཀིས། །

རྨོངས་མུན་དྲ་བ་གཅོད་མཛད་གང་དེས་སྐོངས། །

འོ་མའི་ཆུ་གཏེར་འཁིགས་པའི་རླབས་ཕེང་བརེ་ཆེན་དབངས་ཀིས་ཉེར་བསྐུལ་བས། །

ཡེ་ཤེས་ཟླ་གཞོན་གསར་བའི་མཛེས་སྐུ་འཇོ་སེག་ལུས་ཕའི་ཉམས་ལྡན་ཅན། །

འཇམ་གཉེན་ཕག་གིས་རྒྱུད་མངས་བདུངས་པའི་སན་འགྱུར་ངག་གི་དགེ་ལེགས་འབུམ། །

སྐེ་དགུའི་སྨྲ་བའི་དཔལ་དུ་འདོད་འཇོ་དབངས་ཅན་ལྷ་ཁོད་མགྲིན་པར་རོལ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

རྣམ་དཔོད་འདབ་སྟོང་ཀུན༷་ནས་གྲོལ་བའི་མཁེན་བཟང་དྲི་ངད་འབུམ་འཁིགས་པས། །

ལེགས་བཤད་སྦྲང་བཅུད་གསར་བའི་རོ་བརྒྱས་ལུས་ཅན་བུང་བ་གཞོན་ནུའི་ངག །

དབངས་སན་བདུད་རིས་དོག་པོར་བསྒྲུབས་པའི་སལ་བཟང་དགའ༷་བ་རྒྱ་༷མཚོ༷འི་མཛོད། །

ཅི་དགར་སྩོལ་བའི་བཤེས་གཉེན་པད་དཀར་བདག་སིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས། །

མིང་ཚིག་ལུས་ཀི་ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་པའི། །

སེ་བཞིའི་གཏམ་གྱི་སྲོག་ལྡན་ལུས་ཕ་མ། །

སྒ་དོན་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་ལེགས་སྤུད་དེ། །

ཉམས་འགྱུར་སྟོང་གི་དབངས་སན་མགྲིན་པར་ལེན། །

འཇིགས་མེད་རྣམ་དཔོད་ཡངས་པའི་ལྷ་ལམ་དུ། །

ལྔ་རིག་སྤིན་དཀར་དགོད་པའི་གདེངས་ཀ་ལས། །

ངག་དབང་ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒ་དབངས་ཆེ། །

བོ་ལྡན་རྣ་བའི་བདུད་རིའི་དཔལ་དུ་བསྒག །

སན་འགྲེལ་བྱཻཌཱུའི་དོ་ཤལ་གསར། །

སན་འཇེབས་གཟི་འོད་འབུམ་འགྱེད་པ། །

སན་ཚིག་སྲད་བུར་བརྒྱུས་པའི་ཕེང་། །

སན་ངག་སྨྲ་བའི་རྒྱན་དུ་འབུལ། །

ཞེས་ཤིས་པར་བརོད་པའི་དབངས་སན་དྲི་ཟའི་ཕང་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས་ཉེ་བར་

དྲངས་པའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ་བརོད་པར་བའོ། །
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རིག་གནས་སྤིའི་རྣམ་གཞག །

༈ དེའང་ཇི་སད་དུ། མདོ་སེ་བསལ་བཟང་ལས། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དུས་མཁེན་རྒྱལ་པོ་ནི། །

སན་ངག་མཁན་ཚེ་བདག་གཤེགས་རྩྭ་མཆོག་ལ། །

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབངས་ཀིས་བསྟོད་ནས་ཀང་། །

དང་བོར་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐེད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གྱིས་ཀང་། སྔོན་བམ་ཟེ་ཁེའུར་

གྱུར་པའི་ཚེ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་

དབངས་ཀིས་བསྟོད་པ་བས་པས། བསལ་བ་བཞི་ཁིའི་ཚོགས་འདུམས་པར་

གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས།

རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརོན་པར་མ་བས་ན། །

འཕགས་མཆོག་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཉིད་མི་འགྱུར་ཏེ། །

དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་ཚར་བཅད་རེས་བཟུང་དང་། །

བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བ་ཕིར་དེ་ལ་དེ་བརོན་བེད། །

ཅེས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བསབས་ན། འཕགས་པ་དག་

གིས་ཀང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་བམ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ལ། དེའི་ཕིར་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀིས་

ཤེས་བ་རིག་པའི་གནས་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་བརོན་

པར་བ་དགོས་ཤིང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་བ་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུ་ན་



  4  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

རིག་པའི་གནས་ལྔའམ་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་དུ་འདུ་སྟེ། ཚིག་དང་དོན་འཁྲུལ་

བ་ཚར་གཅོད་པ་ལ་སྒ་རིག་པའམ་བར་སྤོད་རིག་པ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ། 

གཞན་ལ་ཕན་ཞིང་རེས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པ་ལ་བཟོ་རིག་པ་དང་གསོ་བ་རིག་པ། 

རང་ཉིད་ཆོས་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པ་ལ་ནང་དོན་རིག་པ་སྟེ་ལྔའོ། །ཡང་། སན་ངག 

མངོན་བརོད། སེབ་སྦོར། སར་རིས། ཟློས་གར་ཏེ་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ཡང་སྒ་

རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུ་ཞིང་། དེ་ཡང་། སྒ་ཤེས་ན་དོན་ལ་མི་རྨོངས། སན་ངག་

ཤེས་ན་ཚིག་རྒྱན་ལ་མི་རྨོངས། མངོན་བརོད་ཤེས་ན་མིང་ལ་མི་རྨོངས། སེབ་སྦོར་

ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་ལ་མི་རྨོངས། ཟློས་གར་ཤེས་ན་སད་རིགས་ལ་མི་རྨོངས་

པའོ། །

ཡང་རིག་གནས་བཅོ་བརྒྱད་དག་ཀང་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་དུ་འདུ་སྟེ། 

འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་པའི་རིག་གནས་བཅོ་བརྒྱད་ནི། གསང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་

དང་། ཆོ་ག་ཞིབ་མོ་དང་། གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དང་། རིག་བེད་དང་། བར་སྤོད་དང་། 

སྒ་ངེས་པར་སྦོར་བ་དང་། ཤེས་གསལ་དང་། ངེས་པའི་ཚིག་དང་། སེབ་སྦོར་མཁས་

པ་དང་། སར་མའི་རིག་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་རྒྱང་འཕེན་པའི་རིག་པ་དང་། ཆུར་ལྷུང་

གི་རིག་པ་དང་། ཆེར་སྤོད་ཀི་རིག་པ་དང་། རྟོགས་བེད་ཀི་རིག་པ་དང་། བེ་བག་

པའི་རིག་པ་དང་། རྒྱུད་དྲུག་ཅུ་བ་དང་། ཁྱུར་མིད་ཀི་རིག་པ་དང་། གནས་འདུས་ཀི་

རིག་པ་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །དེའི་དང་བོ་གཉིས་ནང་དོན་རིག་པ་དང་། ཕི་མ་རྣམས་

བར་སྤོད་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་ནང་དུ་འདུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གྱི་

མཛོད་རང་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པ་ནི། 
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རོལ་མོ་འཁིག་ཐབས་འཚོ་རིས་གྲངས་དང་སྒ། །

གསོ་དཔད་ཆོས་ལུགས་བཟོ་འཕོང་གཏན་ཚིགས་དང་། །

རྣལ་འབོར་ཐོས་པ་དྲན་པ་སར་མའི་དཔད། །

རིས་མིག་འཁྲུལ་འཁོར་སྔོན་རབས་སྔོན་བྱུང་རིག །

འདི་དག་རིག་པའི་གནས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཡིན། །

ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་འདི་ལ་དུས་འཁོར་དང་། སྐེས་རབས་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་

སོགས་ལས་ཀང་འདྲེན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་རེ་གསུངས་ཡོད་ཀང་། རིག་གནས་ཆེ་བ་

ལྔའི་ནང་དུ་མ་འདུས་པ་མེད། གཞན་ཡང་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་ལ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་དང་། ཐུན་མོང་བའི་སྒྱུ་རལ་གྱི་རིགས་གཉིས་ལས། ཕི་མ་ལའང་འདྲེན་ཚུལ་

འགའ་རེ་ཡོད་ཀང་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ན། བེ་བག་རྟོགས་བེད་དུ། སྒྱུ་རལ་དང་། ཡི་

གེ་དང་། གོམ་སྟབས་སོགས་བཟོ་ལ་སོགས་པར་གཏོགས་པ་སུམ་ཅུ། བོ་དང་། པི་

ཝང་རྒྱུད་གཅིག་པ་སོགས་རོལ་མོའི་བེ་བག་བཅོ་བརྒྱད། བར་མ་དང་། ས་འཛིན་

དང་། དྲུག་ལྡན་སོགས་གླུ་དབངས་ཀི་ངེས་པ་བདུན། སེག་པ་དང་། དཔའ་བ། མི་

སྡུག་པ་སོགས་གར་གྱི་ཆ་བད་དགུ་སྟེ་སྒྱུ་རལ་རེ་བཞིའོ། །སྒྱུ་རལ་གྱི་རིགས་དེ་

དག་ཀང་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་དུ་འདུས་པར་ས་སྐ་པཎི་ཏའི་མཁས་པ་ལ་

འཇུག་པའི་སོ་ལས་གསུངས། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་གི་ནང་དོན་རིག་པ་ནི་ནང་

བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀི་ཐུན་མོང་བའི་བསྟན་བཅོས་ཏེ། སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པའི་གསུང་ལ་བཀའ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་ཕེས་པའི་བཀའ་བར་བ་དང་ཐ་མའི་དགོངས་

འགྲེལ་སྤོད་པའི་ཆ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ། རེ་བཙུན་བམས་པས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

མདོ་སེ་རྒྱན་ཏེ་རྒྱན་རྣམ་གཉིས་དང་། ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབེད་དང་། དབུས་མཐའ་རྣམ་

འབེད་དེ་འབེད་རྣམ་གཉིས། རྒྱུད་བ་མ་སྟེ་བམས་ཆོས་སེ་ལྔ་གསུངས། དེའི་

དགོངས་འགྲེལ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀི་སའི་དངོས་གཞི་དང་། གཞི་བསྡུ་བ། 

རྣམ་གྲངས་བསྡུ་བ། རྣམ་པར་བཤད་པའི་སོ་བསྡུ་བ། གཏན་ལ་དབབ་པའི་སོ་བསྡུ་བ་

སྟེ་ས་སེ་ལྔ་དང་། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་དང་། ཐེག་བསྡུས་ཏེ་སོམ་རྣམ་གཉིས་མཛད། 

གཞན་ཡང་བམས་པ་དང་འགྲེལ་བའི་ཆོས་སེ་ཉི་ཤུ་སོགས་དང་། བོད་དུའང་འཇམ་

མགོན་ཙོང་ཁ་བ་བོ་བཟང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ཕེང་བ་

དང་། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་བཤད་སིང་བོ་རྒྱན། མཁས་

གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་ཕར་ཕིན་རྟོགས་དཀའི་སྣང་བ་དང་། 

གཞན་ཡང་ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ། སེ་ར་རེ་བཙུན་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་སོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་ཕར་ཕིན་སབས་བརྒྱད་ཀི་ཡིག་ཆ་སོགས་ཕར་ཕིན་གྱི་སོར་རྣམས་དེར་འདུ། 

བཀའ་ཐ་མ་གཉིས་ཀི་དགོངས་འགྲེལ་ལྟ་བའི་ཆ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ། མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་

བ། སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་བ། རོད་བཟློག ། ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་སྟེ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་

དྲུག་དང་། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་འགྲེལ་བ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ། སོབ་དཔོན་

ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ཚིག་གསལ། དབུ་མ་འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་སོགས་

དང་། བོད་དུའང་རེ་ཙོང་ཁ་བས་མཛད་པའི་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན། རྣམ་བཤད་དགོངས་

པ་རབ་གསལ། ལེགས་བཤད་སིང་བོ། མཁས་གྲུབ་རེའི་དབུ་མའི་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 
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སོགས་དང་། གཞན་ཡང་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མའི་

བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀང་དེར་འདུ། བཀའ་དང་བོའི་དགོངས་འགྲེལ་ལ། ལྟ་བའི་ཆ་

གཙོ་བོར་སྟོན་པ། མངོན་པ་སེ་བདུན་ཏེ། ཆོས་ཀི་ཕུང་བོ་ཤཱ་རིའི་བུས། །གདགས་

པའི་བསྟན་བཅོས་མོའུ་འགལ་བུས། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལྷ་སྐིད་ཀིས། །ཡེ་

ཤེས་ལ་འཇུག་ཀ་ཏྱའི་བུས། །ཁམས་ཀི་ཚོགས་ནི་གང་བོས་བས། །རབ་ཏུ་བེད་པ་

དབིག་"ཤེས
1

་ཀིས། །ཡང་དག་འགྲོ་བའི་རྣམ་གྲངས་ནི། །གསུས་པོ་ཆེ་ཡིས་བས་པ་

ཡིན། །ཞེས་གྲགས་སོ། །དེའི་དོན་བསྡུས་པ་བེ་བག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མོ་ཤོ་ལོ་ཀ་

འབུམ་ཡོད་པ་དེ་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་མང་བོས་བསྒིགས་པ་དང་། སོ་སྐེའི་པཎི་ཏས་

བས་པར་འདོད་པ་གཉིས་ཡོད། ཡང་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གྱི་ཆོས་མངོན་པ་

མཛོད་ཀི་ར་བ་གནས་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བ་དང་། དེའི་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མཛད། 

ཁ་ཆེ་འདུས་བཟང་གི་མཛོད་འགྲེལ་སོགས་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་མང་བོ་དང་། བོད་

དུའང་མཆིམས་བོ་བཟང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་མཆིམས་མཛོད་ཆེན་མོ། རེ་དགེ་

འདུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་མཛོད་ཊིཀ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་སོགས་སྔོན་བོན་

མཁས་པའི་དབང་བོ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་མངོན་པའི་སོར་གྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་

དེར་འདུ། བཀའ་དང་བོའི་དགོངས་འགྲེལ་སྤོད་པའི་ཆ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ། སོབ་

དཔོན་དུལ་བ་ལྷས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་འགྲེལ་བ། སོབ་དཔོན་

དགེ་ལེགས་བཤེས་གཉེན་གྱིས་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོའི་འགྲེལ་བ་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་

བ། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀིས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་མདོ་ར་བ་སོགས་འདུལ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧ ཡིག་ཕྲེང་ ༢༠ ན།  ཤེས   * བཤེས་ཡིན་ནམ་སྙམ།
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བའི་སེ་སྣོད་ཀི་བསྟན་བཅོས་མང་བོ་དང་། བོད་དུའང་ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བས་

མཛད་པའི་མཚོ་ཊིཀ  འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་འདུལ་

བའི་བསབ་བ་ཆེན་མོ། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་འདུལ་ཊིཀ་རིན་ཆེན་

འཕེང་བ་སོགས་འདུལ་བའི་ཡིག་ཆའི་སོར་རྣམས་དེར་འདུ་སྟེ། འདི་དག་ལ་ནི་ནང་

དོན་རིག་པ་ཞེས་བའོ། །

ཚད་མ་རིག་པ་ལ་ཕི་རོལ་བའི་གྲུབ་མཐའི་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཀང་མང་

ཞིང་། ནང་བ་ལ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་བོས་མཛད་པའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་

ལེའུ་དྲུག་ཅན། དེའི་འགྲེལ་བ་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཚད་མ་

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལེའུ་གསུམ། ཚད་མ་རིག་ཐིགས་ལེའུར་

ཕེ་མེད་པ། གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ། "འགྲེལ
1

་བ་བརྟག་པ། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ། 

རོད་པའི་རིགས་པ་སྟེ་ཚད་མ་སེ་བདུན་མཛད། གཞུང་དེ་དག་གི་འགྲེལ་བ་དང་། 

ཊིཀྐ་སོགས་ཚད་མའི་གཞུང་རྣམས་དང་། བོད་དུའང་རྒྱལ་ཚབ་རེས་མཛད་པའི་

རྣམ་འགྲེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད། རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན། མཁས་གྲུབ་རེས་མཛད་པའི་

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ། ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན། གཞན་ཡང་ཀུན་མཁེན་ཡབ་སྲས་སོགས་མཁས་པའི་དབང་བོ་

རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་དང་། བོ་རྟགས་བསྡུས་གྲྭའི་

སོར་ཡང་དེར་འདུ། 

བཟོ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས། ཟློས་གར་གྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་སོབ་དཔོན་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  འགྲེལ   * འབྲེལ་ཡིན་ནམ་སྙམ།
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ཙནྡྲ་གོ་མིས་མཛད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་བསྟན་བཅོས། དཔལ་དགའ་

བའི་ལྷའི་ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་བསྟན་བཅོས། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་

གསེར་འགྱུར་གྱི་རིའི་བསྟན་བཅོས། བཟོ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ། འཇིག་རྟེན་

ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་རབ་བརྒྱ་བ། སྐེ་བོ་གསོ་ཐིག་སོགས་ཀི་བསྟན་

བཅོས། 

གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སེབ་སྦོར་བརྒྱ་བ། 

སོབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་སན་དཔད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ། དེའི་འགྲེལ་བ་ཁ་ཆེ་ཟླ་བཟང་

གིས་མཛད་པ་དང་། བོད་དུའང་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་མཁས་པའི་དབང་བོ་གཡུ་ཐོག་

ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་སོགས་ཀི་སན་གྱི་རྒྱུད་བཞིའི་སོར་དང་། སེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་

མཚོའི་བྱཻ་སྔོན། མན་ངག་ལྷན་ཐབས་སོགས་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ངོ་

མཚར་བ་བགྲང་ལས་འདས་པ་ཡོད་དོ། །

བར་སྤོད་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ། སྒ་ཀཱ་ལ་པ་དང་། ཙནྡྲ་བ། པཱ་ཎི་བ། 

དབངས་ཅན་མ་སྟེ་བར་སྤོད་པའི་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། ཀཱ་ཙན་དབངས་

གསུམ་གྲགས་ཆེ། སྒའི་བསྟན་བཅོས་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནི། སྔོན་སུམ་ཅུ་

ར་གསུམ་དུ་བམ་ཟེ་སརྦ་ཛྙཱ་ཞེས་པའི་སྒ་མཁན་ཞིག་བྱུང་སྟེ། དེས་ལྷའི་དབང་བོ་

བརྒྱ་བིན་ལ་བསབས། བརྒྱ་བིན་གྱིས་དྲང་སྲོང་ཕུར་བུ་ལ་བསབས་ཏེ་ཕུར་བུ་ལྷ་

རྣམས་ཀི་སྒའི་སྟོན་པར་བསོས་པ་ན། དེ་ང་རྒྱལ་ཆེ་བས་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བསྟེན་

དཀའ་བ་བྱུང་ཚེ། ལྷའི་དབང་བོས་ཕུར་བུ་ལ་གསེར་གྱི་བུམ་པ་ཞིག་བསྐུར་ཏེ་རྒྱ་

མཚོའི་ནང་ནས་ཆུ་བུམ་པ་གང་ལོངས་གསུངས་པ་ལྟར་བངས་པས། དེ་ལས་ཀུ་



  10  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཤའི་རེས་ཆུ་ཐིགས་གཅིག་བངས་ནས། སྒ་ཡི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོ་ཙམ། །ཁོ་བོས་

ཤེས་པ་བུམ་པ་གང་། །ཁོད་ཀིས་ཤེས་པ་ཆུ་ཐིགས་ཙམ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཕུར་

བུའི་ང་རྒྱལ་བཅག་གོ །བསྟན་བཅོས་དེ་འཛམ་གིང་ལ་དར་ཀང་ཕིས་སུ་ནུབ་ལ་ཉེ་

སབས། བམ་ཟེ་པཱ་ཎི་བ་ཞེས་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ཁོས་མ་ཧཱ་དེ་བ་"བསྒྲུབས
1

་པས་ལྷའི་

ཞལ་བསྟན་ནས་སྒ་བསབས་པ་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན། བམ་ཟེ་དེས་སྒའི་བསྟན་

བཅོས་ཤོ་ལོ་ཀ་ཉིས་སྟོང་ཙམ་ཞིག་བརམས། ཕིས་སུ་རྒྱལ་བོ་བདེ་སྤོད་ཀིས་རང་

གི་བཙུན་མོ་དང་ལྷན་དུ་ཁྲུས་བེད་སབས་རྒྱལ་བོས་བཙུན་མོ་ལ་ཆུ་གཏོར་ཏེ་རེད་

མོ་རེ་བ་ན་བཙུན་མོས་ཆུ་མ་གཏོར་ཞེས་ལེགས་སྦར་སད་དུ། མ་མོ་ད་ཀཱ་སིཉྩ། 

ཞེས་བརོད་པ། རྒྱལ་བོས་དོན་མ་གོ་བར་ཏིལ་གྱི་ཚོད་མ་བིན་པས། བཙུན་མོ་ཁོས་

ཏེ་རྒྱལ་བོ་གེན་པ་འདིས་ཅི་བ་བསམས་ནས་འཆི་བར་བརམས་པ་ན། རྒྱལ་བོས་

དྲིས་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བཤད་པས། རྒྱལ་བོས་ཞང་བོ་བམ་ཟེ་སརྦྦ་ཝརྨྨ་ཞེས་བ་བ་

ལ་སྒ་བསབས་པར་བསྐུལ་བས། བམ་ཟེ་དེས་སིན་དྲུག་བསྒྲུབས་ནས་ཞལ་བསྟན། 

སྒའི་ལེའུ་བཅོ་ལྔའི་བར་བསབས་པའི་མཚམས་སུ། བམ་ཟེ་རློམ་སེམས་སྐེས་ཏེ་

དེས་འཚལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་པས། སིན་དྲུག་རྨ་བ་ལ་ཞོན་ནས་འཕུར་རོ། །དེ་ནས་བམ་

ཟེས་བལྟས་པས་རྨ་བའི་མཇུག་སྒོ་མ་གཏོགས་མ་མཐོང་བས་ཀཱ་ལ་པ་བཟོད་པར་

གསོལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་པས། སྒ་ཀཱ་ལ་པ་ཞེས་པར་གྲགས་སོ། །ཀཱ་ལ་པ་ནི་ཆ་

བསགས་ཏེ་རྨ་བའི་མདོངས་ལ་འཇུག་པ་དང་། བམ་ཟེ་སརྦྦ་ཝརྨྨ་ནི་དབང་ཕྱུག་གོ་

ཆ་ཡིན་པར་བུ་སྟོན་གྱིས་བཞེད། ཏཱ་ར་ན་ཐའི་ཆོས་འབྱུང་ལས་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༥ ན།  བསྒྲིབས   * བསྒྲུབས
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གཞན་ཞིག་གསུངས་ཤིང་ཆ་བསགས་ཀི་དོན་རྨ་བའི་མཇུག་སྒོ་ལ་མི་འདོད་པར་ཉེ་

བར་མཁོ་བའི་ཆ་ཤས་དག་བསགས་པའོ་ཞེས་པའི་དོན་དང་། བམ་ཟེ་ཡང་སཔྟ་

ཝརྨ་སྟེ་བདུན་པའི་གོ་ཆ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཡིན་པར་གསུངས། སྒའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ལ། 

ཀླུའི་རྒྱལ་བོ་ཞིག་གིས་འགྲེལ་བ་མ་ཧཱ་བི་ཥ་ཞེས་པ་ཞིག་བརམས། དེ་ལ་འགྲེལ་བ་

སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས་ཤོ་ལོ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ཞིག་མཛད། དེ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་སྒ་

ཙནྡྲ་བར་གྲགས་སོ། །ཡང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་བམ་ཟེའི་རིགས་ལས་འཁྲུངས་པའི་

སོབ་དཔོན་ཨ་ནུ་བྷུ་ཏི་ཟེར་བ། རྐེན་གྱི་དབང་གིས་རང་སྲོག་འདོར་བར་བརམས་པ་

ན། ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་དངོས་སུ་བོན་ནས། བུ་བུ་བདག་ཉིད་འཕུང་བར་མ་བེད་

གསུངས་ནས། དབུགས་དབྱུང་མཛད་དེ་དབངས་ཅན་མ་ཉིད་ཀིས་སྒ་མདོ་གསུངས། 

དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཉིད་ཀིས་འགྲེལ་བ་གསལ་ལྡན་ཞེས་བ་བ་མཛད་པ་སོགས་རྒྱ་

གར་ན་འགྲེལ་བ་དྲུག་ཡོད། དེ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་དབངས་ཅན་མར་གྲགས་སོ། །

དེ་ཡང་སྒ་ཀཱ་ལ་པ་ནི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ན་དར་རྒྱས་ཆེ། སྒ་ཙནྡྲ་བ་ནི་ལྷོ་

ནུབ་ཕོགས་སུ་དར་ཆེ། པཱ་ཎི་བ་ནི་ནུབ་པ་ཙམ་དང་། དབངས་ཅན་ལུགས་ནི་དར་

རྒྱས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། བོད་དུའང་རེ་ས་པཎ་ཡན་ལ་སྒ་མདོ་སོགས་ཐ་སད་རིག་གནས་ཀི་

བསྟན་བཅོས་བོད་དུ་མ་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ནས་བཟུང་ཐར་ལོ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། ཤོང་

སྟོན་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། དེའི་སྐུ་མཆེད་ཤོང་སྟོན་བོ་གྲོས་བརྟན་པ། དེའི་སོབ་མ་

དཔང་བོ་གྲོས་བརྟན་པ། ལྷ་མཐོང་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་ཀིས་སྒ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་

དུ་མ་གསར་དུ་བསྒྱུར། རེ་ཇོ་ནང་བ་ཏཱ་ར་ན་ཐས་སྒ་ཊིཀ་ཆེན་མོ་མཛད་ཅིང་། ཕིས་

སུ་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་བའི་རིང་ལ་འདར་བ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་དབངས་ཅན་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

སྒ་མདོ་དང་། འགྲེལ་བ་གསལ་ལྡན་སོགས་བསྒྱུར་ཏེ་བོད་དུ་སྒ་རིག་པ་ལ་སོགས་

པའི་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་དར་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་པ་བྱུང་ཞིང་། གཞན་ཡང་

སྔོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་བོ་དག་གིས། སྒ་འགྲེལ་དང་། སྒ་མཆན་སོགས་མང་བོ་

མཛད་ཡོད་པ་འདི་དག་ནི་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའི་གཞི་ར་ཡིན་ནོ། །

སྒ་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་སེབ་སྦོར་ལ། པཎི་ཏ་ཨ་ཀ་ར་ཤཱནིས་མཛད་

པའི་སེབ་སྦོར་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་དང་། སོབ་དཔོན་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀིས་

མཛད་པའི་སེབ་སྦོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། དྲང་སྲོང་དམར་སེར་དང་རྒྱལ་བ་

ལྷས་མཛད་པའི་སེབ་སྦོར་གྱི་གཞུང་མང་བོ་ཡོད། སྤིར་སེབ་སྦོར་ལ་གཉིས་སུ་ངེས་

ཏེ། ཡི་གེ་བགྲང་བ་"པྲ�
1

་དང་། ཕི་མོ་བགྲང་བ་"ཛ་ཏི
2

་ཞེས་པའི་སེབ་སྦོར་རིགས་

གཉིས་ཡོད། དེ་ཡང་ཡི་གེ་ལི་ཡང་ལས་ཕེས་པས་བོད་ཡིག་ལ་གཙོ་མི་ཆེའོ། །

མངོན་བརོད་ལ་པཎི་ཏ་འཆི་མེད་སེང་གེས་མཛད་པའི་འཆི་མེད་མཛོད་དང་། 

རབ་འབོར་ཟླ་བས་མཛད་པའི་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགྲེལ་བ་འདོད་འཇོ་དང་། རིན་

སྤུངས་པ་ངག་དབང་འཇིགས་རྟེན་གྲགས་པས་མཛད་པའི་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན་

སོགས་མངོན་བརོད་ཀི་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ཡོད། སེབ་སྦོར་དང་། ཟློས་གར། མངོན་

བརོད་གསུམ་ཡང་སན་ངག་གི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བར་མཁས་པ་དག་གིས་བཞེད་དོ། །

སར་རིས་ནི། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལོར། དཔལ་ལྡན་འབས་

སྤུངས་སུ་ཤམ་བ་ལའི་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་བོ་ལ་དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་གསུངས་

པས། དུས་འཁོར་ལ་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་ཕེ་བས་ཕི་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ནི། ཟླ་ཉི། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༢༠ ན།  པྲཏྟ   * བྲཏྟ་ཡིན་པར་སྙམ། 

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༢༡ ན།  ཛ་ཏི   * ཛཱ་ཏི་ཡིན་པར་སྙམ།



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 
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སྒ་གཅན། རྒྱུ་སར། ལོ་སོར་སོགས་ཏེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་སྟེ 

དབུགས་སོགས་ཀིས་གྲངས་ཀིས་གཞལ་བ་སོགས་ལས་སར་རིས་འདི་བྱུང་ཞིང་། 

འདི་ལ་ཡང་བེད་རིས་དང་གྲུབ་རིས་གཉིས་ཡོད། འདི་དག་གི་གཞུང་ཡང་ལོ་ཙཱ་བ་

རཱ་འབོ་ཤོང་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་བོད་དུ་ཐོག་མར་འགྱུར་ཞིང་། ཕིས་སུ་ཕུག་པ་ལྷུན་

གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ་ནས་བཟུང་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་བྱུང་། སེ་སྲིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བྱཻ་དཀར་སོགས་བོད་དུའང་བསྟན་རིས་ཀི་

གཞུང་ཤིན་ཏུ་མང་བོ་ཡོད། འདི་ནི་ནང་དོན་རིག་པའི་ནང་དུ་འདུ་བར་གསུངས་

སོ། །

སན་ངག་གི་གཞུང་གི་ལོ་རྒྱུས།

༈ བར་སྤོད་རིག་པའི་ཡན་ལག་སན་ངག་གི་གཞུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ནི། སྔོན་དུ་དྲང་

སྲོང་རྒྱས་པ་ཞེས་བ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། སན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་བ་ར་ཏ་ཞེས་

བ་བ་ཞིག་བརམས་པ་ཚོགས་བདག་གིས་ཡིག་མཁན་བས་ནས་བིས་པར་གྲགས་

པའི་གཞུང་ཤོ་ལོ་ཀ་འབུམ་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། དྲང་སྲོང་མེ་བཞིན་འཇུག་གི་བུ་མོས་

སན་ངག་བསོམ་པའི་ཆོས་ཞེས་བ་བ་ཞིག་མཛད། 

ཡང་དྲང་སྲོང་གྲོག་མཁར་གྱིས་སན་ངག་རཱ་མ་ཡ་ན་ཞེས་པ་ཞིག་བརམས་པ་

དེ་ནི་རྒྱལ་བོ་རཱ་མ་"ཎ
1

་དང་དེའི་བཙུན་མོ་རོལ་རེད་མའི་ལོ་རྒྱུས་སན་ངག་ཏུ་སྦར་

བ་ཤོ་ལོ་ཀ་འབུམ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། མརེ་ཎ་ཊ་ཡིས་བརམས་པའི་སན་ངག་གི་

བསྟན་བཅོས་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་སོགས་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་འབུམ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  ན   * ཎ
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ལྷག་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། རཱ་མ་ཤརྨས་མཛད་པའི་སན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཤོ་ལོ་ཀ་

སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ཅན་དང་། ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་མཛད་པའི་སན་ངག་གཞོན་ནུ་

འབྱུང་བ་དང་། གཞན་སན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་དབངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་སོགས་

མང་བོ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ལས་རཱ་མ་ཤརྨས་བརམས་པའི་གཞུང་དང་། དབངས་ཅན་

མགུལ་རྒྱན་གཉིས་གྲགས་ཆེ་བས་ཁབ་གདལ་ཆེ། ཕིས་སུ་སོབ་དཔོན་དཎིའམ་

དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་སྔོན་གྱི་སན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མང་བོའི་ཚིག་ཚོགས་ཆེ་བ་

རྣམས་ཉུང་ངུར་བསྡུས། དེ་དག་ལས་ལེགས་པའི་ཚིག་སྦོར་མཚོན་པར་བས་པའི་

སྟེང་དུ་བ་ར་ཏའི་སྦར་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་བཅུ་བོ་ཡང་བསྣན་ཏེ་རྒྱས་བསྡུས་ཤིན་ཏུ་

འཚམ་ལ། ཚིག་སྦོར་ལེགས་ཤིང་གསལ་བ། སན་ངག་མེ་ལོང་ཞེས་བ་བ་ལེའུ་

གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་འདི་བརམས་པ་ནས་བཟུང་། ཕི་ནང་ཐུན་མོང་གི་སྦང་

བའི་སན་ངག་གི་ར་བར་བེད་དོ། །འདིའི་ལེའུ་དང་བོ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་ལྔ། 

གཉིས་པ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ། གསུམ་པ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་གྱ་

དྲུག་སྟེ་བསོམས་པས་ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་བརྒྱ་དང་ང་དྲུག་ཡོད། དེ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎི་ཏ་

རཏྣ་ཤྲིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བ་དང་། པཎ་ཆེན་ངག་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་

འགྲེལ་བ་གཉིས་ཡོད། སོབ་དཔོན་དཎི་ཞེས་པ་བོད་སད་དུ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་བ་བ་

ཡིན་ལ། ཕི་རོལ་བའི་ཆ་བད་བམ་ཟེའི་དབྱུ་གུ་ལག་ཏུ་རྒྱུན་པར་ཐོགས་པས་ན་

མཚན་ལའང་དབྱུག་པ་ཅན་ཅེས་གྲགས་སོ། །སོབ་དཔོན་འདི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་

ཡུལ་ཀུན་ཏའི་གྲོང་ཞེས་པར་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ཤི་ནས་དྭ་ཕྲུག་ཏུ་

འཁམས། རེ་ཞིག་ན་ཡུལ་དེར་འབངས་དང་རྒྱལ་བོ་མ་མཐུན་པས་འཁྲུག་ལོང་གི་
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རྐེན་གྱིས་ནགས་ཁོད་དུ་བོས་ནས་བསད་སབས། ཡོན་ཏན་ལ་མཁས་པར་སྦངས། 

ཡུལ་འཁྲུག་བདེ་ནས་སར་ཡུལ་དུ་འཁོར་ཏེ། རྒྱལ་བོ་པཱལླ་ཞེས་བ་བའི་བོན་པོར་

གྱུར། གཞན་ཡང་རྒྱལ་བོ་པུ་ལ་ཀེ་ཤ་ཞེས་བ་བའི་སྤུན་ཁབ་འཇུག་འཕེལ་བ་དང་

མཛའ་གྲོགས་སུ་གྱུར་ནས། སན་ངག་མེ་ལོང་འདི་རྒྱལ་བོ་དེའི་བུ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་

བརམས་པར་གྲགས་སོ། །སོབ་དཔོན་འདིས་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་གཞུང་

གསུམ་མཛད་དེ་སན་ངག་མེ་ལོང་འདི་དང་། གཞོན་ནུ་བཅུའི་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་

སྔོན་གྱི་ལེའུ་ལྔ་ལ་རྒྱལ་བོ་བ་ཧ་ན་དང་། མཛེས་མ་ཨ་བནི་གཉིས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དང་། 

དངོས་གཞི་ལ་གཞོན་ནུ་བཅུ་བོ་རང་རང་གི་སྤོད་པ་བཤད་ཡོད་པ་དེ་དང་། གཅིག་

ནི་ཟློས་གར་རིགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་པར་གྲགས། 

སྤིར་འཕགས་ཡུལ་དུ་མཛེས་པའི་དཔེ་སྦོར་བ་ལ་མཁས་པ་པཎི་ཏ་ནག་མོ་

ཁོལ། སྒ་སྦོར་ལ་མཁས་པ་བ་ར་ཝི། སན་པའི་ཚིག་སྦོར་ལ་མཁས་པ་དབྱུག་པ་ཅན། 

དེ་གསུམ་ག་ལ་མཁས་པ་མ་གྷ་ཧ་ཞེས་འཕགས་ཡུལ་དུ་གྲགས། སོབ་དཔོན་དཎི་

འདི་ནི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཕེད་ཕི་མ་སྟེ་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་སད་ཙམ་དུ་

བོན། བོད་དུ་སྔོན་ཆད་སན་ངག་གི་གཞུང་མ་དར་ལ། ཕིས་སུ་རབ་བྱུང་བཞི་བའི་

དུས་སུ་ས་སྐ་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པའི་སྐུ་རིང་ལ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤོང་སྟོན་རོ་རེ་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་སན་ངག་མེ་ལོང་འདི་ཐོག་མར་བསྒྱུར། དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་གྲོས་བརྟན་

པས་འདི་ལ་འགྱུར་བཅོས་མཛད་པ་དང་། དབངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བ་

བསྡུས་པ་ཞིག་ཀང་མཛད། ཞྭ་ལུ་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོས་རྒྱ་འགྲེལ་གཉིས་ལ་

གཏུགས་ནས་དག་བཅོས་དང་མཆན་འདེབས་མཛད། དེའི་ཕིས་སུ་སི་ཏུ་བསྟན་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

པའི་ཉིན་བེད་ཀི་རྒྱ་འགྲེལ་གཉིས་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་བཅོས་བས་པའི་སད་

གཉིས་ཤན་སྦར་དང་། སེ་བ་རིན་སྤུངས་པས་སན་འགྲེལ་མི་འཇིགས་སེང་”གེའི
1

་ང་

རོ། འཇུ་མི་ཕམ་པས་སན་འགྲེལ་དབངས་ཅན་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ། ཟུར་མཁར་

བོ་གྲོས་རྒྱལ་བོ་དང་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་བ་སོགས་ཀིས་ཀང་འགྲེལ་བ་མཛད། 

བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་དཎིའི་དགོངས་རྒྱན་དང་། འབྲུག་

ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀི་ཉི་མས་མཛད་པའི་སན་འགྲེལ་ངག་གི་རོལ་མཚོ་

ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཞེས་བ་བའང་ཚིག་འགྲེལ་རྒྱས་ཤིང་གསལ་

ལ། རྒྱ་འགྲེལ་གཉིས་དང་ཞྭ་ལུའི་སད་གཉིས་ཤན་སྦར་ལ་གཞི་བས་ནས་དགག་

གཞག་གི་རྣམ་གཞག་ཀང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀོད་ཡོད། གཞན་ཡང་ཟུར་མཁར་

བ་དང་། དཔལ་སང་བ། མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་པ། ས་སྐ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། སོམ་སེ་

ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། རེ་དྲུང་མི་བསྐོད་པ། ཆོས་རེ་གོ་རམས་པ། བསོད་གྲགས་

པ། རྟ་ནག་མཁན་པོ་སོགས་ཀིས་ཀང་སན་ངག་གི་གཞུང་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་

མཛད་ཅིང་། སྔོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་བོ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཀང་

མ་མཐའ་སན་ངག་གི་དཔེར་བརོད་རེ་མ་མཛད་པ་མེད་ལ། ལྷག་པར་རྒྱལ་དབང་ལྔ་

བ་ཆེན་པོས་སོན་འགྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་གྱི་སྲས་འཇམ་དབངས་དབང་

རྒྱལ་རོ་རེའི་དྲུང་ནས་སན་ངག་གསན་སྦོང་མཛད་ཅིང་། རེས་སུ་ཁོང་དགུང་ལོ་སོ་

གཅིག་གི་སྟེང་སན་འགྲེལ་ཆེན་མོ་དབངས་ཅན་དགྱེས་གླུ་ལྗགས་རོམ་མཛད་དེ། 

སོན་འགྲོ་ཡབ་སྲས་ལ་སྤན་ཞུས་བརྒྱུད། བསྔགས་བརོད་ཡང་ཡང་གནང་། གཞུང་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༡ ན།  གེ   * གེའི
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འདི་ནི་ཁོང་རང་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔང་ལོའི་འགྲེལ་བ་གཞིར་བཟུང་། ཤོང་

ལོ་དང་། ཞྭ་ལུ་སོགས་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་རིང་ལུགས་སིང་བོར་མཛད། ཕིས་

ཀི་རིན་སྤུངས་པ་དང་། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་བ། སྣར་ཐང་བ་སོགས་མཁས་པ་མང་

བོའི་ལེགས་བཤད་ཀིས་ཟུར་བརྒྱན་ནས་ཚིག་འགྲེལ་གསལ་ལ། དཔེ་བརོད་དང་

བཅས་ཏེ་རྒྱས་བསྡུས་ཤིན་ཏུ་འཚམ་པ་མདོ་དབུས་ཀི་སན་ངག་སྨྲ་བ་ཀུན་གྱིས་

སན་ངག་སྦོང་ཁིད་ཀི་གཞུང་ཕལ་ཆེར་འདིའི་སྟེང་ནས་མཛད་འདུག་གོ །

དེ་ལྟ་བུའི་སན་ངག་གི་གཞུང་འདི་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པའི་སྐུ་རིང་ལ་བོད་དུ་

འགྱུར་བ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དུ། ལོ་ངོ་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་གི་རིང་བོད་དུ་ཁབ་

གདལ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་བྱུང་སྟེ། ནང་དོན་རིག་པའི་གསུང་རབ་ཇི་སེད་

ཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆེར་སན་ངག་གི་ཚིག་སྦོར་གྱིས་བཅིངས་ཤིང་། རེ་

ཡབ་སྲས་སོགས་བོད་ཀི་མཁས་པ་སྔ་ཕི་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀི་མགོ་

མཇུག་བར་གསུམ་དག་ནའང་། སན་ངག་གི་ཚིག་སྦོར་གྱིས་མཛེས་ཤིང་། ཕི་ནང་

གི་རིག་གནས་ཀུན་ལའང་སན་ངག་འདི་མི་འཇུག་ས་མེད་པས། ལོ་རྒྱུས་དང་རྣམ་

ཐར་དེབ་ཐེར་སོགས་ནའང་སན་ཚིག་གི་ལམ་ནས་ཆེད་དུ་བརོད་པ་དང་། མ་མཐའ་

འཕིན་ཡིག་ཙམ་ལའང་སན་ངག་གི་ཚིག་འདི་ལས་མ་འདས་པས། འདི་ནི་རིག་

གནས་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་མིག་ཏུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བོ་མང་བོའི་ཁོད་

དུ་རིག་པའི་གནས་ལས་བརམས་ཏེ་འཆད་པ་དང་། རོམ་པ་དང་། ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་

ལ་རོད་པའམ་ཤགས་འགྱེད་པ་དང་། གཞན་ལ་འཛུབ་ཁིད་བེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་

གྲོགས་ཕན་ཚུན་འབེལ་གཏམ་གྱི་གེང་མོལ་བེད་པ་ཚུན་ཆད་ཀི་སབས་སུའང་། 
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རང་ཚིག་སྔ་ཕི་མི་འགལ་བ་དང་། ཚིག་དོན་གྱི་ཆ་ལ་སྐོན་མེད་ཅིང་འབེལ་ཆགས་

པར་མ་ཟད། ཐ་ན་ཀུ་རེའམ་བཞད་གད་ཀི་གཏམ་དང་འབེལ་ཚེ། ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་

དགོད་ཤོར་བ་དང་། སྐེ་བོ་གཞན་ལ་བསིག་པའི་ཚིག་གམ་མཚང་འབྲུ་བ་ལ་སོགས་

པའི་གཏམ་དང་འབེལ་ཚེ། གེངས་པ་ཙམ་གྱིས་གཞན་ཡིད་ས་བཀོང་བར་བེད་པ། 

མ་ངན་གཏམ་དང་འབེལ་ཚེ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་སྐོ་བར་

བེད་པ། གཞན་ཡིད་དགའ་བའི་གཏམ་དང་འབེལ་ཚེ། ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་འཛུམ་

དམུལ་བེད་པ་སོགས་ནི་སན་ངག་གི་དོན་རྟོགས་ཤིང་། ཚིག་སྦོར་ལ་མཁས་པར་

གོམས་པ་འདི་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་སན་ངག་གི་གཞུང་འདི་ནི། མཁས་པར་

འདོད་པ་དག་གིས་བསབ་པར་བ་བའི་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། རེ་ཙོང་ཁ་

པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་གྱི་གཏམ་གྱི་སྦོར་བ་ལས། རིགས་ལམ་

རྣམ་པར་ཕེད་པའི་རྣམ་དཔོད་དང་། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་

ལེན་དང་། །ཚིག་སྦོར་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་ངག་གི་དཔལ། །ས་སྟེང་འདི་ན་རིན་ཆེན་

རྣམ་གསུམ་སྣང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚིག་སྦོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སན་

ངག་ནི། ས་སྟེང་འདི་ན་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ཞེས་

བསྔགས་བརོད་ཆེས་ཆེར་གནང་བའི་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གསུམ་གྱི་གྲས་སུ་

བཞག་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་། སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས། གང་ཕིར་མཁས་པའི་

ལས་གསུམ་ལས། །རོད་འཆད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། །སྲིད་ཕིར་མི་འཁྲུལ་རོམ་པ་

སྟེ། །ཞེས་དང་། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས། མཁས་པ་ཉིད་ནི་མེད་ན་བོ་གྲོས་

རྣམས་ཉམས་མི་རྣམས་འཚོ་བ་དོན་ཡོད་མིན། །མཚུངས་མེད་རྒྱས་པའི་སན་ངག་
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མེད་ན་མཁས་པ་ཉིད་ནི་ནེ་ཙོའི་ཀོག་དང་མཚུངས། །ཞེས་མཁས་པའི་བ་བ་འཆད་

རོད་རོམ་གསུམ་ལས་རོམ་པ་བཟང་ངན་སན་ངག་ཤེས་མི་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འགྲོ་

ལྡོག་བེད་ལ། རོད་ཚུལ་ཐ་མལ་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའི་སན་ངག་གི་ཉམས་

དང་ལྡན་པའི་ཚིག་སྦོར་ལ་མ་མཁས་ན་ཤེས་བའི་གནས་གཞན་ལ་ཅི་ཙམ་མཁས་

ཀང་ངག་གི་སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་དག་འཆད་པ་དང་རོམ་པ་

ལ་མི་འཇུག་མི་ནུས་པས། མཁས་པའི་དབང་བོ་དག་གིས་བསྔགས་པའི་ཡུལ་དུ་མི་

འགྱུར་ཏེ། ཟུར་མཁར་བོ་གྲོས་རྒྱལ་"བོས
1

། རྒྱལ་བོ་ལང་ཚོས་དྲེགས་གྱུར་

ཀང་། །རྒྱན་མེད་པ་ན་སྐེ་བོས་གེང་། །དེ་བཞིན་སན་ངག་མི་ལྡན་པའི། །བསྟན་

བཅོས་མཁས་ལ་རིས་སུ་མེད། །ཅེས་རྒྱལ་བོ་གཞོན་ནུ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་དར་

ཞིང་མཛེས་པ་ཞིག །གོས་དང་རྒྱན་མེད་པར་གཅེར་བུ་ལམ་དུ་འགྲོ་ན། འཇིག་རྟེན་

གྱི་སྐེ་བོ་ཀུན་གྱིས་འཕ་སོད་བེད་པ་བཞིན། བསྟན་བཅོས་གང་དང་གང་གི་བརོད་

བའི་དོན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཀང་། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་སྦོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་བྱུང་ན། 

བརོད་བའི་དོན་ཉམས་ཤིང་། འབེལ་མི་ཆགས་པ་དང་། རང་ཚིག་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་

འཆོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་དང་ལྡན་པར་མ་ཟད། རོད་བེད་ཀི་ངག་མི་མཛེས་

ཤིང་། རྣ་བའི་ལམ་དུའང་མི་སན་པས། མཁས་པ་དག་གི་བཞད་གད་ཀི་ཡུལ་དུ་

འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་བརོད་བ་གང་ཡིན་ཀང་། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་མཛེས་ཤིང་སན་པ་དང་། 

ཡང་ན་བརིད་ཅིང་ཉམས་ལྡན་བྱུང་ན། བོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ཡིད་འཕོག་པའི་གནས་སུ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༩ ན།  བས   * བོས
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འགྱུར་བས། གངས་ཅན་བོད་ཀི་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་རིས་ཆེན་མཛད་པའི་

བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་སན་ངག་གི་ཚིག་སྦོར་འདི་ཀུན་གྱིས་

རྟོགས་པར་བ་བ་ལ་འབད་དགོས་སོ། །

སྤིར་སན་ངག་ཅེས་པ་ནི་རྣ་བར་སན་ཅིང་ཡིད་འཕོག་པའི་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་ལ་

ཟེར་བས། དཔེ་ལ་ལར་སན་དངགས་ཞེས་བིས་པའི་དངགས་ནི་བར་རིང་ལས་ངག་

གི་ཐ་སད་དུ་གསུངས། ཡང་སན་ངག་གི་གཞུང་དངོས་མ་ཡིན་ཀང་སན་ངག་གི་

ཚིག་ཁོ་ནས་བརོད་བ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དཔེར་ན། རྒྱལ་བོ་དགེ་བའི་དབང་

བོས་མཛད་པའི་རྟོགས་བརོད་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ཡལ་འདབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་

པའི་བདག་ཉིད་ཅན། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའི་སྐེས་རབས་སོ་བཞི་བ། 

དཔལ་དགའ་བའི་ལྷས་མཛད་པའི་ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟློས་གར། ནག་མོ་ཁོལ་

གྱིས་མཛད་པའི་སྤིན་གྱི་ཕོ་ཉ་དང་། གཞན་ཡང་རེ་ཡབ་སྲས་སོགས་མཁས་པ་སྔ་

མ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་བསྟོད་ཚོགས་དང་རྟོགས་བརོད་ཀི་སོར་དང་། ཞང་ཞུང་

བ་ཆོས་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་རཱ་མ་ནའི་རྟོགས་བརོད་སོགས་ཚིག་གི་

བདུད་རི་དང་། རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །
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ལེའུ་དང་པོ།

སན་ངག་གི་གཞུང་དངོས་བཤད་པ།

༄༅། །ད་ནི་སན་ངག་གི་གཞུང་དངོས་ལ། ལུས་དང་། རྒྱན་དང་། སྐོན་སེལ་

གསུམ་གྱི་སོ་ནས་སྟོན་ཏེ་འདི་གསུམ་ནི་སན་ངག་གི་གཞི་རང་ལྟ་བུ་ཡིན། དང་པོ་

སན་ངག་གི་ལུས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། ར་བ་ལས། ལུས་ནི་རེ་ཞིག་འདོད་པ་ཡི། །དོན་གྱི་རྣམ་

བཅད་ཚིག་གི་ཕེང་། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། བརོད་འདོད་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་

པའི་བརོད་བ་དེའི་དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་

གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཕེང་བ་སེལ་བ་དེ་ལ་སན་ངག་གི་ལུས་ཟེར། དེ་ནི་སན་

ཞིང་མཛེས་པའི་ཚིག་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཉམས་དོད་སའི་ཡུལ། རོད་བེད་མིང་

ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཚིག་གི་ཕེང་བའམ་ངག་གི་རྒྱུན་དེ་ལ་

ཟེར་ཏེ། དཔེར་ན་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འདོགས་ཡུལ་གྱི་སྐེས་བུའི་ལུས་

ལྟ་བུ་ཡིན། 

སན་ངག་གི་ལུས་ལ། ཚིགས་བཅད་དང་། ལྷུག་པ། སེལ་མ་གསུམ་ཡོད། 

ཚིགས་བཅད་ནི། གཞུང་གཞན་ནས་གསུངས་ཚུལ་མང་བོ་ཡོད་ཀང་། སན་ངག་གི་

རང་ལུགས་ལ་རང་བ་བཞི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཏུ་གོ་དགོས། བོད་ཡིག་གི་ཚིགས་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བཅད་ལ་ཚེག་བར་བདུན་མ་དང་དགུ་བ་ཤས་ཆེ་ཞིང་། སྒོལ་མའི་ཉེར་བསྟོད་ལྟ་བུ་

ཚེག་བར་བརྒྱད་མ་དང་། མགུར་ཚིག་དང་གླུ་ཚིག་ལྟ་བུ་ཚེག་བར་ཉུང་བ་དང་། རྒྱ་

གར་བའི་འགྲོས་ལྟར་ཚེག་བར་མང་བོ་ཅན་གྱི་ཚིགས་བཅད་ཀང་ཡོད་པས། མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད། དེ་ཡང་བོད་ཡིག་གི་ཚིགས་བཅད་ཀི་ཚེགས་བར་མང་ཉུང་

གི་སྒིག་སྟངས་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། སྤིར་བཏང་ཚེག་བར་དྲུག་ནས་རིམ་གྱིས་

ཇེ་མང་དུ་བཏང་སྟེ། ཚེག་བར་ཉེར་བདུན་བར་སྦར་ན་ཆོག་ཀང་། ཚེག་བར་བཅུ་

དྲུག་ལྷག་འབི་བ་ཧ་ཅང་ཚིག་སན་མོ་མི་འབྱུང་བས་སརྒས་བཅིངས་པའི་བསྟན་

བཅོས་ཆེན་པོ་མིན་ན་ཚེག་བར་ཧ་ཅང་མང་བའི་ཚིགས་བཅད་སྦར་ན་མི་འོས། 

དེས་ན་ཚེག་བར་དྲུག་པ་ཅན་ནི། དཔེར་ན། 

དྭངས་གསལ་ནམ་མཁའི་ངོས་ལ། །

དཀར་མཛེས་ཟླ་བ་ཤར་བྱུང་། །

ཞེས་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་མགུར་གླུ་ལྟ་བུ། དེ་ཡང་ཚིག་གཉིས་རེ་ཆ་

བས་ནས་རང་བ་རེ་བཅད་པ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀག 

ཚེག་བར་བདུན་པ་ལ་རིགས་དང་བོ་ནི། དཔེར་ན། 

མཛེས་སྡུག་པདྨ་ཡི་ཚལ་ན། །

དབངས་ལྡན་བུང་བ་ཞིག་འཁོར་འདུག །

ཞེས་ཡི་གེ་ལྔ་བ་ཁེར་རྐང་དང་གཞན་རྣམས་ཆ་བས་ནས་བཅད་པ་བཞིའི་

ཚུལ་དུ་བཀག་ཚུལ་ཞིག་དང་། ༼འདི་ནི་མགུར་ཚིག་ཡིན།༽ 

རིགས་གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན། 



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 
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གངས་དཀར་རི་བོའི་རེ་མོ་ན། །

སེངེ་དཀར་མོས་གཡུ་རལ་ངོམ། །

ཞེས་ཐ་མའི་ཚིག་ཁེར་རྐང་དང་གཞན་ཆ་བས་ནས་བཀག །

རིགས་གསུམ་པ་ནི། དཔེར་ན། 

བསིལ་ལྡན་གྱི་ཀེ་ལ་ཤ་ཡི། །

རབ་མཛེས་ཀི་བོ་ཊའི་ལྗོངས་ཆེན། །

ཞེས་གསུམ་པ་ཁེར་རྐང་དང་གཞན་རྣམས་ཆ་བས་ནས་བཀག །༼མགུར་ཚིག༽

ཚེག་བར་བརྒྱད་པའི་རིགས་དང་པོ་ནི། དཔེར་ན།

རྣམ་དཔོད་རིག་པའི་གད་རྒྱངས་གཅིག་གིས། །

ཕས་ཀི་རྒོལ་བའི་ཀད་རྒྱ་འགེམས་སོང་། །

ཞེས་ཚིག་གཉིས་རེ་ཆ་བས་ཏེ་ལྷན་དུ་བཅད་པ་བཞིའི་ཚུལ་དུ་བཀག །

རིགས་གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན།

མཛེས་སྡུག་གིས་སྤུད་པའི་ཁུ་བྱུག་གཞོན། །

ཆར་དུས་ཀི་དགའ་བས་མགྲོན་དུ་བསུ། །

ཞེས་ཚིག་གོང་འོག་གཉིས་རྐང་བ་དང་ལྷག་མ་རྣམས་ཆ་བས་ཏེ་ལྷན་དུ་བཅད་

པ་ལྔའི་ཚུལ་དུ་བཀག 

རིགས་གསུམ་པ་ནི། དཔེར་ན།

བརེ་ལྡན་གྱི་གྲོགས་པོ་མཛེས་སྡུག་ཅན། །

མཛའ་སེམས་ཀི་འདུན་པ་རིང་ནས་ཟབ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཅེས་ཚིག་གསུམ་པ་དང་མཐའ་མ་རྐང་བ་དང་ལྷག་མ་རྣམས་ཆ་བས་ཏེ་ལྷན་དུ་

བཀག །

ཚེག་བར་དགུ་མའི་རིགས་དང་བོ་ནི། དཔེར་ན། 

ལྗང་སྔོན་གཡུ་ཡི་ལོ་འདབ་རབ་རྒྱས་པའི། །

མཉེན་ལྡེམ་འཁི་ཤིང་གསར་བ་རླུང་གིས་བསྐོད། །

ཅེས་ཚིག་ཐ་མ་རྐང་བ་དང་ལྷག་མ་རྣམས་ཆ་བས་ཏེ་བཅད་པ་ལྔའི་ཚུལ་དུ་

བཀག ། 

རིགས་གཉིས་པ། དཔེར་ན།

བསིལ་ཟེར་འཛུམ་དགའི་གཟི་འོད་ཀི་ཞགས་པས། །

ཨུཏྤལ་འཛུམ་དགའི་བཞིན་བཟང་དེ་གྲོལ་བྱུང་། །

ཞེས་ཚིག་བདུན་པ་རྐང་བ་དང་གཞན་རྣམས་ཆ་བས་ཏེ་བཀག །

ཚེག་བར་བཅུ་བ་ལ། རིགས་དང་བོ་ནི། དཔེར་ན།

རང་བྱུང་གི་སེམས་ལ་མ་བིས་པར་འཆར་བའི། །

མཛའ་སེམས་ཀི་རི་མོ་འཇའ་ཚོན་ལྟར་བཀྲ་བ། །

ཞེས་ཚིག་གསུམ་པ་དང་བཅུ་བ་རྐང་བ་དང་གཞན་ཆ་བས་ཏེ་ལྷན་དུ་བཀག །

རིགས་གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན།

སྔོ་ལྗང་གཡུ་ཡི་མདངས་ལྡན་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ། །

མཛེས་སྡུག་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དེ་ཕོགས་སུ་བཀྲ། །

ཞེས་ཚིག་བདུན་པ་དང་ཐ་མ་རྐང་བ་དང་གཞན་རྣམས་ཆ་བས་ཏེ་ལྷན་དུ་
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བཅད་པ་དྲུག་གི་ཚུལ་དུ་བཀག 

རིགས་གསུམ་པ་ནི། དཔེར་ན།

ཀྭ་ཡེ་མཛའ་གཅུགས་འགྱུར་མེད་བརེ་ཆེན་གྱི་གྲོགས། །

ཁ་ཙམ་མིན་པར་ང་ཡི་སིང་གཏམ་ལ་ཉོན། །

ཞེས་ཚིག་དང་བོ་དང་ཐ་མ་གཉིས་རྐང་བ་དང་། གཞན་རྣམས་ཆ་བས་ཏེ་བཀག 

རིགས་གསུམ་པ་དཔེར་ན།

ཤར་རི་བོའི་རེ་ནས་རྟ་བདུན་གྱི་དཀིལ་འཁོར། །

མདངས་དམར་སེར་ཚོན་གྱི་འཛུམ་ཟེར་འདི་བཀེ་བས། །

ཞེས་ཚིག་དང་བོ་དང་བརྒྱད་པ་རྐང་བ་དང་གཞན་ཆ་བས་ཏེ་བཀག 

ཚེག་བར་བཅུ་གཅིག་པའི་རིགས་དང་བོ་ནི་དཔེར་ན།

ལོངས་སྤོད་ཞིམ་མངར་འབས་བུའི་བཅུད་བཟང་མེད་ན་ཡང་། །

ཡོན་ཏན་འདབ་སྟོང་འཛུམ་པའི་ལྗོན་པར་སུ་མི་དགའ། །

ཞེས་ཚིག་ཐ་མ་རྐང་བར་བཀག 

རིགས་གཉིས་པ་དཔེར་ན།

གནག་སྣུམ་རལ་བའི་ཅོད་པན་དྲི་གཞོན་གྱིས་བསྐོད་པའི། །

ཟུར་མིག་ཉམས་རྒྱས་སེག་པའི་འདོད་ལྡན་གྱི་དགའ་མ། །

ཞེས་ཚིག་དགུ་བ་རྐང་བ་དང་གཞན་ཆ་བས་ཏེ་བཅད་པ་དྲུག་གི་ཚུལ་དུ་བཀག 

རིགས་གསུམ་པ་དཔེར་ན།

མར་གད་དཀིལ་འཁོར་དང་འདྲ་བའི་སང་ལྗོངས་ངོས་ན། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འཆི་མེད་ཕོ་བང་དང་མཚུངས་པའི་མཛེས་བརིད་ཁང་བཟང་། །

ཞེས་ཚིག་ལྔ་བའི་ཕད་རྐང་བར་བཀག 

ཚེག་བར་བཅུ་གཉིས་པའི་རིགས་དང་བོ་ནི། དཔེར་ན། 

འཇམ་ལེགས་སྤུ་རིས་ཀིས་སེག་པའི་དབར་སྐེས་ཀི་མགྲོན་པོའི། །

གདངས་སན་འགྱུར་"ཁུག་གི
1

་གསུང་དབངས་རྣ་བ་ཡི་བདུད་རི། །

ཞེས་ཚིག་ལྔ་བ་དང་བཅུ་བའི་ཕད་རྐང་བར་བཀག །

རིགས་གཉིས་པ་ནི་དཔེར་ན། 

ལུས་དམར་སེར་ཐིག་ལེ་རི་མོའི་སྤུ་རིས་ཀིས་བརིད་པའི། །

སྟོབས་རལ་དགུའི་ཁེངས་དྲེགས་འབར་བའི་རྔམ་ལྡན་གྱི་རྒྱ་སྟག །

ཅེས་ཚིག་དང་བོ་དང་བཅུ་བ་རྐང་བ་དང་གཞན་རྣམས་ཆ་བས་ཏེ་བཅད་པ་

བདུན་པའི་ཚུལ་དུ་བཀག །

ཚེག་བར་བཅུ་གསུམ་པའི་རིགས་དང་བོ་ནི། 

ཐུགས་རེ་ཟད་མཐའ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་ཀོང་གི་རང་བཞིན་ཅན། །

འཕིན་ལས་མཛད་མཐའ་མེད་པ་ཛ་ཧུའི་བུ་མོའི་ངང་ཚུལ་བཞིན། །

ཞེས་ཚིག་ཐ་མ་རྐང་བར་བཀག །

རིགས་གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན། 

ཤར་ཕོགས་སྟོབས་ཀིས་དྲེགས་པའི་རལ་ལྡན་རྒྱལ་བོ་ཡི་བུ་མོ། །

རྒྱུད་སྲོང་མཐུ་བཙན་ཐུགས་སམ་གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་གིས་བཞེས་སོ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༣ ན།  ཁུག་གི   * དེབ་འདིར་འགྱུར་ཁུགས་ཀི་ཁུགས་ལ་ཡང་འཇུག་ཡོད་མེད་གཉིས་

ཀ་བྲིས་འདུག་པས་རྩོམ་མཁན་གི་རང་ལུགས་ལ་གང་བྲིས་ཀང་ཆོག་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ། 
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ཞེས་ཚིག་བཅུ་གཅིག་པའི་ཕད་རྐང་བ་དང་གཞན་ཆ་བས་ནས་བཅད་པ་

བདུན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀག །

ཚེག་བར་བཅུ་བཞི་བ་ནི་གོང་གི་ཚེག་བར་བདུན་པའི་རིགས་དང་བོའི་རང་བ་

གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པས་ཆོག །དེ་ཡང་རང་བ་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་

དགོས་ཀི། རང་བ་གཉིས་སུ་གནས་པ་ཞིག་མི་འོས། 

ཚེག་བར་བཅོ་ལྔ་བ་ནི། དཔེར་ན། 

བོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་གཅིག་ལ་ཤེས་བའི་སྣང་བ་འབུམ་རོགས་ཤིང་། །

ཕ་ཞིབ་རིག་པའི་འོད་ཞགས་གཅིག་གིས་རྨོངས་པའི་སག་རུམ་ཀུན་ནས་

བཅོམ། །

ཞེས་ཚིག་བརྒྱད་པ་ཕད་རྐང་བར་ཀོག་པ་དང་། 

ཡང་ན། 

བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་ལུས་ཀི་ལང་ཚོ་ཉ་གང་བདུད་རིའི་དཀིལ་འཁོར་ཅན། །

སྒ་དོན་ནོར་བུའི་རྒྱན་གྱིས་ལེགས་མཛེས་འཇོ་སེག་གཟུགས་ཀི་ཉམས་སྟབས་

མཁན། །

ཟབ་དོན་སྲོག་གི་མཛའ་བའི་བརེ་དགའ་སིང་ནས་འཕྱུར་བའི་སིན་ལེགས་གང་། །

མཁེན་དཔོད་ཀུ་མུད་འདབ་སྟོང་ཡོངས་གྲོལ་དྲན་དབང་བེ་བའི་གྲོགས་སུ་འོས། །

 ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གཞན་ཡང་ཚེག་བར་བཅུ་དྲུག་ནས་ཉེར་བདུན་བར་སྦར་ཆོག་

ནའང་ཚིག་གི་སྦོར་ཚུལ་ལ་མཁས་ན་ལེགས་ཀང་། མ་མཁས་ན་ཚིག་ལྷུག་དང་ཁད་

མེད། འདི་དག་ནི་ཚིགས་བཅད་ཚེག་བར་རིང་ཐུང་ཅན་ཇི་ལྟར་སྒིག་པའི་ཚུལ་ཙམ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ཚིགས་བཅད་ལ་སེབ་སྦོར་གྱི་སོ་ནས་"པྲཏྟ
1

་དང་"ཛ་ཏི
2

་བ་བ་གཉིས་ཡོད་

ཀང་བོད་ཡིག་ལ་མཁོ་བ་མི་ཆེའོ། །ཚིགས་བཅད་ལ་དོན་དང་འབེལ་བའི་སྦོར་ཚུལ་

གྱི་སོ་ནས་བཞི་ཡོད་དེ། 

ར་བར། གྲོལ་བ་དང་ནི་རིགས་དང་མཛོད། །

འདུས་པ་ཞེས་བ་དེར་འདུ་ལ། །

ཚིགས་བཅད་རྒྱ་ཆེ་སརྒས་བཅིངས། །

ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། གྲོལ་བ་དང་། རིགས་དང་། མཛོད་དང་། འདུས་པ་སྟེ་

བཞིའོ། །

གལོ་བ་ནི། ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གམ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ནང་དུ་བརོད་བའི་

དངོས་པོ་དེའི་དོན་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་སྟོན་ནུས་པ་དེ་ལ་ཟེར། དཔག་

བསམ་འཁི་ཤིང་གི་གང་བོ་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརོད་པའི་ཡབ་འདབ་ལས།

ནུ་མ་མངོན་དགའ་གང་ཆེན་མོས་བུམ་མཐོ། །

ག་བུར་དོ་ཤལ་རབ་ཏུ་རེ་དགའ་རྒོད། །

དར་ལ་བབ་པའི་ན་ཆུང་འབོར་བ་ཡང་། །

བསོད་ནམས་བ་བ་རྣམས་ལ་དགའ་སྟེར་ཡིན། ཞེས་དང་།

དགྱེས་གླུ་ལས། 

རབ་དཀར་ཆུ་སྐེས་རྒྱས་པའི་ལྟེ་བ་ལ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  པྲཏྟ   * བྲཏྟ་ཡིན་ནམ་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  ཛ་ཏི   * ཛཱ་ཏི་ཡིན་ནམ་སྙམ།
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ཚངས་པའི་བུ་མོ་ཡིད་འཕོག་འཇོ་སེག་ཅན། །

རྒྱུད་མང་སྒ་ལས་ངག་གི་དཔལ་སྟེར་བ། །

དཔག་བསམ་འདོད་འཇོ་སིང་གི་དཔིད་དེར་འདུད། །

ཅེས་བརོད་བ་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ལ་འདུད་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་"གཅིག་གི
1

་ནང་

རོགས་པར་བས་པ་ལྟ་བུ།

རིགས་ནི་བརོད་བའི་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ། མཇུག་ཏུ་བ་

ཚིག་གཅིག་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བས་ཤིང་རོགས་པར་བེད་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན། དགྱེས་གླུ་ལས།

འཇམ་མཉེན་རབ་དཀར་པདྨ་ཡི། །

བརྟན་པ་ཅི་ཡང་འཕོག་བེད་པའི། །

བཞིན་གྱི་ཟླ་བ་གསར་བ་འདི། །

གཞན་ཡིད་འགུགས་པའི་ལགས་ཀྱུ་བཞིན། །

འཇའ་ཚོན་འཁྱུག་འདྲའི་མིག་གི་དཀྱུས། །

ཟུར་གྱིས་རིང་བོར་ལྟ་བ་ཡིས། །

རྣ་གོང་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ལ། །

ཕག་དོག་བེད་པའི་ཆོམ་རྐུན་མ། །

ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་འཛུམ་པའི་ཞལ། །

ཚེམས་ཕེང་ཟེའུ་འབྲུ་རྒོད་པ་ཅན། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  བཞིའི    * གཅིག་གི
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཧ་རི་ཙན་དན་དྲི་བོ་བའི། །

དགའ་མ་མཐོང་བས་འདོད་འཕེལ་གྱུར། །

ཅེས་བརོད་བ་འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་ཞིག་གིས་མཛེས་མའི་གདོང་མཐོང་ནས་

དེ་ལ་འདོད་པ་སྐེས་པས་བུད་མེད་དེ་གཅིག་པུ་ལ་བསྟོད་པ་དང་། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་

ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་གྱི་མཇུག་ཏུ་འདོད་འཕེལ་གྱུར་ཅེས་བ་ཚིག་གཅིག་གིས་དོན་དེ་

གསལ་བ་དང་བརོད་བའི་དོན་རོགས་པར་བེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

མཛདོ་ནི་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། བ་ཚིག་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་

སོགས་ལ་གྲངས་མང་ཉུང་གི་ངེས་བཟུང་མེད་པར། བརོད་བ་ཡང་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་

པར་དུ་མ་ཡོད་པ་བང་མཛོད་དུ་ནོར་སྣ་ཚོགས་སྤུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དཔེར་ན། 

དགྱེས་གླུ་ལས། 

དྲི་མ་དང་བལ་རབ་ཏུ་དཀར། །

འདོད་པའི་གདུང་བ་འཕོག་པར་བེད། །

མཛེས་པའི་ཆ་ཤས་མ་ལུས་གང་། །

ཟུར་མིག་བསིལ་ཟེར་སྤོས་པ་ཡིས། །

སིང་གི་ཀུནྡ་ཅི་ཡང་འཛུམ། །

ཁ་ཡི་དྲི་ཞིམ་ཟླ་ཤེལ་གྱིས། །

རབ་དགའི་མཆུ་སྒོས་བརླན་པར་གྱུར། །

ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་འདོད་པའི་ཉམས། །

རི་དྭགས་མཚན་མ་རྣམ་པར་ངོམ། །
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ཡིད་འོང་མ་འདི་ལྷའི་བུ་མོ། །

ཞེས་ཚིགས་རང་དང་བོ་གཉིས་ཀིས་བརོད་བ་མཛེས་མའི་ཁ་དོག་དང་། དེ་

ནས་རང་བ་གསུམ་གྱིས་མཛེས་མའི་མིག་དང་། དེ་ནས་རང་བ་གཉིས་ཀིས་ཁའི་དྲི་

དང་། དེ་ནས་རང་བ་གཉིས་ཀིས་ལུས་སྤི་དང་། རང་བ་ཐ་མས་འདི་ལྷའི་བུ་མོ་ཞེས་

བརོད་བ་མཛེས་མའི་ལུས་ཀི་ཁད་ཆོས་མང་བོ་ལ་བསྟོད་པར་ཚིག་གི་གཅོད་

མཚམས་སྣ་ཚོགས་དང་། བརོད་བའི་ཁད་པར་དུ་མ་ཡོད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར།

འདུས་པ་ནི། བརོད་བའི་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་དུ་མ་ཡོད་པ་དང་། བ་

ཚིག་ཀང་དུ་མ་ཡོད་པ་སྟེ། འདིའི་ཚིག་རྒྱས་པ་ནི། སརྒས་བཅིངས་པ་སྟེ་ཚིག་

ལེའུར་བས་པའི་སན་ངག་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་དེ་དག་གི་ཚིག་ནི་འདུས་པའི་རང་བཞིན་

ཡིན་ནོ། །ཚིག་ཉུང་བར་བརོད་པ་དཔེར་ན། 

དགྱེས་གླུ་ལས།

ཡིད་འོང་རི་དྭགས་མིག་ཅན་གྱི། །

འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའི་ལག་པ་ཡིས། །

ཆུ་སྐེས་གསར་བའི་འདབ་མ་དག །

སད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཕམ་བེད་བཞིན། །

སིམ་པའི་རྨད་བྱུང་རེག་བ་ཅན། །

འདོད་པའི་མོས་པའི་ཡིད་ཅན་གྱི། །

ལུས་ལ་རེག་པའི་བདེ་བ་ཡིས། །

སྔོན་མེད་སིང་གི་བདུད་རིར་བས། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འཛམ་བུའི་གསེར་སྦངས་གདུ་བུ་ལ། །

སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཕས་མཛེས་པའི། །

འདྲེན་བེད་ཡུལ་གྱི་དགའ་སྟོན་འདི། །

འཇིག་རྟེན་བེད་པོས་བསྒྲུབས་པར་བས། །

ཞེས་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་གྱིས་བརོད་བ་མཛེས་མའི་ལག་པ་གཅིག་བུ་ལ་བ་

ཚིག་གསུམ་བཞག་ནས་བརོད་བའི་དོན་རོགས་པར་བེད་པ་ལྟ་བུ་སོགས་འདིའི་བ་

ཚིག་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་ལ་གྲངས་ཀི་ངེས་བཟུང་མེད་དོ། །

འདི་བཞི་གའི་མི་འདྲ་ས་ནི། རིགས་དང་འདུས་པ་གཉིས་ལ་བརོད་བ་གཅིག་པ་

དང་ཤོ་ལོ་ཀ་དུ་མ་ཡོད་པ་འདྲ་ཡང་། རིགས་ལ་བ་ཚིག་གཅིག་གིས་བསྡུ་བ་དང་། 

འདུས་པ་ལ་བ་ཚིག་དུ་མ་དགོས། མཛོད་དང་འདུས་པ་གཉིས་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་བ་

ཚིག་དུ་མ་ཡོད་པ་འདྲ་ཡང་། འདུས་པ་ལ་བརོད་བའི་ཡུལ་གཅིག་དང་། མཛོད་ལ་

བརོད་བའི་ཡུལ་དུ་མ་ཡོད། 

གཞན་ཡང་སན་ངག་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་བ་ནི། སརྒའམ་ལེའུས་བཅིངས་པ་སྟེ། 

ལེའུ་གཉིས་ཡོད་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་བཅིངས་པ་ལ་སན་ངག་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་ལ། 

མཁས་པ་ལ་ལས་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་གི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་གཞུང་ཆེན་མོ་ཡིན་དགོས་

པར་འདོད་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་སོ། །སྤིར་གཞུང་ཆེན་པོ་དག་ལ་ཐོག་མར་

ཕག་འཚལ་བའམ་ཤིས་པར་བརོད་པ་དང་། རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། བོ་ལྡན་

སན་པར་བསྐུལ་བ་སོགས་གཞུང་གི་སྔོན་འགྲོའམ་སྦོར་བ་དང་། དེ་ནས་གཞུང་

དངོས་གཞི་ལ་འཇུག་པ་དང་། བར་བར་དུ་སན་ཚིག་གི་ལམ་གྱི་བར་སབས་ཚིགས་
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བཅད་དམ་ངལ་གསོའི་ཚིག །མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་བསྔོ་བ་སོགས་ནི་གཞུང་ཆེན་པོའི་

རོམ་ལུགས་ཡིན། སན་ངག་གི་གཞུང་ཆེན་པོ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན། བོད་མཁས་དང་

འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་སན་ངག་གི་གཞུང་དངོས་གཞི་ལ་ལུས་དང་རྒྱན་གཉིས་སུ་

འདུ་བར་གསུངས་ཀང་། 

ལྔ་བ་ཆེན་པོས།

བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ། །

སེ་བཞིའི་གཏམ་གྱི་སྲོག་ཅན་རིགས་ལྡན་མ། །

སྒ་དོན་གབ་ཚིག་ནོར་བུའི་རྒྱན་གྱིས་སྤུད། །

ཉམས་འགྱུར་སན་པའི་གླུ་དབངས་མགྲིན་པར་ལེན། །

ཞེས་ལུས་སྲོག་རྒྱན་གསུམ་དུ་བཞེད་དེ། བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་ཚིག་གི་ཕེང་བ་

ལུས་དང་། སེ་བཞི་སོགས་བརོད་བའི་ནང་དོན་སྲོག་ཏུ་བས་ནས་དོན་རྒྱན་སྒ་རྒྱན་

གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ཅི་རིགས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་གྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་ཏེ་རྣ་བར་

སན་ཞིང་། ཡིད་འཕོག་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་བས་མཛེས་པར་བས་པའི་གཞུང་ཉིད་དུ་

གསུངས་པ་ལེགས་སོ། །སེ་བཞིའི་ནང་ཚན་ཆོས་ཀི་སེ་ནི། མངོན་མཐོ་ལྷ་དང་མིའི་

རིགས་དང་། ངེས་ལེགས་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་སྟེ་དཀར་པོའི་ཆོས་དང་། ཐར་བའི་སེ་ནི། 

སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་ལྡོག་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་དང་། ནོར་གྱི་

སེ་ནི། རིགས་པའི་དངོས་པོ་ཐོས་པ་དང་། རས་ཀི་དངོས་པོ་ཚོང་དང་རིན་པོ་ཆེ་

སོགས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་སོགས་དང་། འདོད་པའི་སེ་ནི། འཇིག་རྟེན་ལྷ་དང་མི་

སོགས་ཀི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སྤོད་པ་སོགས་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་སན་ངག་གི་
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བརོད་བའི་སྲོག་ལ་སེ་བཞི་བོའི་གང་རུང་ལས་འཕོས་ནས། སྔོན་བྱུང་གི་གནའ་

རབས་དང་། གཏམ་རྒྱུད། ལོ་རྒྱུས། སྒྲུང་གཏམ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་མེ་ལོང་

གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་གྲོང་ཁེར་དང་། རྒྱ་མཚོ། རི། དུས་བཞི། ཉི་ཟླ་འཆར་ནུབ། 

སྐེད་ཚལ། ཆུ་ལ་རོལ་རེད། ཆང་འཐུང་བ། གཉིས་སྦོར་གྱི་དགའ་སྟོན། གྲོགས་པོར་

དུས་བཏབ་སྟེ་མ་ཚོགས་པ། གཉེན་བསུ་བ། གཞོན་ནུ་སྐེས་པ། དེ་ཉིད་སྐེད་འཕེལ། 

གྲོས་བེད་པ། ཕོ་ཉའི་འགྲོ་འོང་། གཡུལ་འཐབ། མངའ་ཐང་དར་བ་སོགས་ར་བའི་

དངོས་བསྟན་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པས། དེ་དག་ལས་གལ་ཆེ་བ་འགའི་དཔེ་བརོད་ལ། 

གྲོང་ཁེར་གྱི་བསྔགས་པ་བརོད་པའི་དཔེར། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་

དང་བོ་ལས།

གསེར་གྱི་བ་གམ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །

ཁང་བས་བསོར་བའི་གྲོང་ཁེར་ནི། །

འོད་ལྡན་ཞེས་བ་བསོད་ནམས་ལས། །

འོད་ལྡན་མཐོ་རིས་ལྟ་བུ་ཡོད། །

ལེགས་པ་རྣམས་ཀི་ལེགས་བས་ཀི། །

རིག་འཛིན་དང་ལྡན་གྲུབ་པ་དང་། །

དྲི་ཟའི་ཚོགས་ཀིས་རབ་ཏུ་བསྟེན། །

བརྒྱ་བིན་གྲོང་ཁེར་སར་གཤེགས་འདྲ། །ཞེས་དང་།

རྒྱ་མཚོའི་བསྔགས་པ་བརོད་པའི་དཔེ། སྐེས་རབས་ལས།

དེ་ནས་ཨིནྡྲ་རིལ་གྱི་མདོག་ལྟར་སྔོ། །
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ཉི་མའི་འོད་ཀིས་གནམ་སྔོན་བཞུ་བ་བཞིན། །

ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་མཚོ་འགྲམ་བལྟར་མི་མངོན། །

གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་མཚོ་འཇིང་ནང་དུ་ཞུགས། །ཞེས་དང་། 

ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟློས་གར་ལས།

ལི་ཁིའི་ཡལ་འདབ་དག་ནི་ཟོས་གྱུར་པའི། །

ལག་ལྡན་ཆུ་སྲིན་སྒེགས་པའི་དྲི་བཟང་གི །

ཆུ་དང་ལྡན་པ་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་འདི། །

རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་དག་གིས་སྤས་ཏེ་མཛེས། །ཞེས་དང་། 

ཡུལ་ལྗོངས་ཀི་དཔེར་བརོད། བོ་དོང་བ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། 

རིན་ཆེན་སྐེད་མོས་ཚལ་གྱི་མཚོ་འགྲམ་དང་། །

དྲི་མེད་ནོར་བུའི་ལྗོན་ཤིང་ཕེང་བ་ཅན། །

ཤེལ་གྱི་ལྷུག་ཕན་འཁི་ཤིང་གཞོན་ནུས་འཁྱུད། །

ཕན་ཚུན་ཡལ་ག་ལག་པས་འཐེན་པ་འདྲ། །

གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་རྣམས་ནི་མགོ་ལོག་ལྡེམ། །

གཡུ་ཡི་བུང་བ་གླུ་ལེན་འཕུར་ཞིང་ལྡིང་། །

ངང་བའི་རྒྱལ་བོ་མཐའ་ཡས་ར་རྔ་བརྡུངས། །

བཞད་དཀར་མགྲིན་རིང་རྣམས་ནི་སིལ་སན་སྒོགས། །

མོས་པའི་ཁུ་བྱུག་ཟབ་མོའི་གིང་བུ་བསྒྱུར། །

ནགས་ཀི་བེའུ་སྣ་ཚོགས་པི་ཝང་སྒོགས། །
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ཆུ་བ་མཐའ་ཡས་དགའ་ཞིང་རྣམ་པར་འཕོ། །

སྤུ་སྡུག་རི་དྭགས་རྣམས་ནི་རྒྱུག་ཅིང་མཆོངས། ། ཞེས་དང་། 

ལི་ཤིའི་མེ་ཏོག་གུར་གྱི་ལྡིང་ཁང་ཅན། །

རིན་ཆེན་ནེའུ་གསིང་མཐིང་ཀའི་དབུས་མཐོང་བ། །

ཟླ་བ་ནོར་བུའི་རོ་ལེབ་ཕོགས་བཅུར་དགྲམ། །

པདྨ་དཀར་པོའི་ཕེང་བ་འཁིགས་པའི་གཞི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན་ད་ལྟའི་ངོ་མཚར་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་སྣ་ཚོགས་དང་། ཡུལ་དང་གྲོང་ཁེར་

གྱི་མཛེས་སྡུག སྔོན་གཤེགས་དཔའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས། བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གི་

སྟོབས་ཤུགས། སྤི་ཚོགས་ཀི་བདེ་དགའ་དང་། གཞན་ཡང་། རང་གི་དགེ་རྒན་དང་། 

ཕ་མ། སོབ་གྲོགས། གྲོགས་པོ་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་། བཀའ་དྲིན། སྤོད་བཟང་། 

དཔའ་སྟོབས། ལག་རེས་ངོ་མཚར་བ་སོགས་སབས་སུ་གང་བབ་པ་བརོད་བའི་

སྲོག་ཏུ་བས་ཤིང་ཚིག་གི་སྦོར་བ་མཛེས་བེད་ཀི་རྒྱན་ཅི་རིགས་སྦར་ནས་ཚིག་

ཉམས་ཐོན་པ་བས་ཏེ། བརོད་བའི་དོན་ལེགས་པར་སྟོན་པ་ནི་སན་ངག་གི་ཚིག་སྦོར་

ཡིན་ནོ། །

སྤིར་ཉམས་དང་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི། དགའ་བ་དང་ཁོ་བ་སོགས་ཡིད་ཀི་རྣམ་

འགྱུར་ཕི་ལུས་ངག་ཏུ་མ་ཤར་བ་ནི་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་སྟོབས་རྒྱས་ནས་

འཛུམ་པའམ་ཁོ་གཉེར་བསྡུས་པ་ལྟ་བུ་ཕིའི་ལུས་ངག་ཏུ་ཤར་བ་ནི་ཉམས་ཡིན་

ནོ། །གར་གྱི་ཉམས་བརྒྱད་ནི་སེག་པའམ་རེད་འཇོའི་ཉམས། བཞད་གད་དམ་དགོད་

པའི་ཉམས། སིང་རེའི་ཉམས། ཁོ་བའི་ཉམས། སོབས་པ་སྐེད་པ་སྟེ་དཔའ་བའི་ཉམས། 
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སྐྲག་པའམ་ཞུམ་པའི་ཉམས། ཧ་ལས་པའམ་ངོ་མཚར་བའི་ཉམས། སྐྱུགས་བོ་བའམ་

མི་སྡུག་པའི་ཉམས་དང་བརྒྱད་ཡིན། སན་ངག་ནི་གཙོ་བོ་ཚིག་སྦོར་རམ་ངག་གི་

ཉམས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་ཉམས་གཞན་རྣམས་དོན་གྱིས་སྟོན་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས། 

ཡང་སན་ངག་གི་ཚིག་གི་སྦོར་ལུགས་ལ། དཔེར་ན། དམག་དཔུང་ལྟ་བུ་ལ་བསྟོད་

ན། ཐོག་མར་དགྲ་ཟླའི་དམག་གི་སྟོབས་ཤུགས་དང་དྲག་རལ་ལ་ཆེ་བརོད་བས་པའི་

རེས་སུ་རང་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་དམག་དཔུང་ཡང་ཕམ་པར་བེད་

ཅེས་པ་ལྟ་བུས་གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་ཀང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཚུལ་

བརོད་ནས་བསྟོད་པ་ལྟ་བུ། སོབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གྱི་ལུགས་དང་། ཐོག་མ་ནས་

རང་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྔགས་བརོད་བས་ཏེ་གཞན་ཡུལ་ཟིལ་གྱིས་

གནོན་པར་བརོད་དེ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུ་སྔོན་གྱི་བམ་ཟེ་སན་ངག་མཁན་བྷཱ་མ་ཧའི་ལུགས་

ཏེ་འདོད་ཚུལ་གཉིས་ཡོད། 

ཚགི་ལྷུག་ནི། ཚིག་གི་སྦོར་བ་གང་ལའང་རང་བས་བཅད་པ་མེད་པར་ཚིག་གི་

རྒྱུན་ལྷུག་པོར་གྲོལ་བ་སྟེ་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་རིང་ཐུང་མ་ངེས་པར་སྣ་ཚོགས་

སུ་ཡོད་པ་ལ་ཟེར། 

སལེ་མ་ནི། ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་སེལ་མའམ་འདྲེས་པར་ཡོད་པ་སྟེ་

སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའི་སྐེ་རབས་སོ་བཞི་བ་དང་། གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀི་

རྟོགས་བརོད་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཚིགས་བཅད་ཀི་སེབ་སྦོར་ལ་བོ་ཁ་ཉེ་བར་ཕོགས་

ཚེ། ཚིག་ལྷུག་གམ་བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་ལམ་གྱི་སན་ཚིག་ཇི་ལྟར་རོམ་ན། མེ་ལོང་

ལས། བརིད་པ་ཚིག་སྡུད་མང་བོ་ཉིད། །འདི་ནི་ལྷུག་པ་དག་གིས་གསོས། །ཞེས་པ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ལྟར་ཚིགས་བཅད་ལ་རྣམ་དབེ་སོགས་ཕལ་ཆེར་རང་ཤུགས་ཀིས་ཉུང་བས་ཚིག་

སྡུད་མང་ལ། ཚིག་ལྷུག་ལའང་ལྷག་པར་ཚིག་སྡུད་མང་ན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་ཚིག་

བཅད་ལྷུག་གང་ལའང་། སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་མ་ནོར་བའི་སྟེང་དུ་

དགོས་མེད་ཀི་ཚིག་ལྷག་རྣམས་འདོར་ཅི་ཐུབ་དང་། ནོར་སོ་ཡོད་པའམ་བརོད་བའི་

དོན་གསལ་བོ་ཡོང་ཕིར། མི་འཇོག་ཐབས་མེད་ཡིན་མ་གཏོགས། རྣམ་དབེ་དང་

ཚིག་ཕད་བསྡུ་ཅི་ཐུབ་དང་། ཚིགས་བཅད་ལའང་། སྒ་རྒྱན་དང་། བསོར་རྒྱན་

སོགས་དམིགས་བསལ་ཅན་མ་གཏོགས། ཡི་གེ་འདྲ་བའམ། དབངས་གཅིག་པའམ། 

སྐེ་གནས་མཚུངས་པ་དག་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གི་ནང་དུ་འདུས་ན། ཚིག་མི་མཛེས་

ཤིང་། སན་པར་མི་འགྱུར་བས། དེ་དག་སོང་ཅི་ཐུབ་བེད་དགོས། གལ་ཏེ་ལྷག་

བཅས་ཀི་ཕད་འཇོག་དགོས་བྱུང་ནའང་། དོན་གྱི་འཇུག་པ་མཚུངས་པའི་ཡི་གེའམ་

སྒའི་གདངས་མི་འདྲ་བ་ལ་སྦར་ན་ཚིག་སྦོར་བདེ་ཞིང་སན་པར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་

ན། རི་ཤིང་ལ་ལོ་འདབ་རྒྱས་ནས། མེ་ཏོག་རྒྱས་ནས། འབས་བུ་རྒྱས་ནས་ཞེས་པ་

ལྟ་བུའི་སྒ་མཐུན་མང་བོ་ལྷན་དུ་འཛོམས་ན། སྤིར་བཏང་དུ་ཚིག་མི་སན་པས། རི་

ཤིང་གི་ལོ་འདབ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ནས། མེ་ཏོག་ཡོངས་སུ་བཞད་དེ། འབས་བུ་ལེགས་

པར་སིན་ཞིང་། ཞེས་རྒྱས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་མཚུངས་ཤིང་སྒའི་གདངས་མི་

གཅིག་པའི་ཕད་དམ་ཚིག་གྲོགས་དག་ལ་སྦར་ན་ཚིག་སན་ཞིང་མཛེས། ཚིགས་

བཅད་ལ་རྣམ་དབེ་བསྡུ་ཚུལ་ཡང་དཔེར་ན། ལོ་འདབ་རབ་རྒྱས་མཛེས་སྡུག་མེ 

ཏོག་བཀྲ། །ཞིམ་མངར་བཅུད་ལྡན་འབས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལྷུག་

པ་ལའང་། དཔེར་ན། མཛེས་པའི་ཟླ་བའི་འོད་ཀིས་ཨུཏྤལ་གྱི་མཛེས་པའི་འདབ་མ་
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གྲོལ་བས། མཛེས་པ་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ཀི་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་མཛེས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུ། བེད་འབེལ་དང་སྒ་གདངས་གཅིག་པ་མཛེས་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་མང་བོ་ལྷན་

དུ་ཚོགས་ན། ཚིག་རོབ་ཆེ་ཞིང་མི་སན་པས། དཀར་གསལ་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་གཟི་

འོད་རབ་ཏུ་སྤོས་པས་ཨུཏྤལ་འདབ་སྟོང་ཀུན་ནས་གྲོལ་ཏེ། མཛེས་ལྡན་ལུས་ཕ་

གཞོན་ནུའི་རྣ་གོང་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱན་དུ་ཆས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཕད་དང་

རྣམ་དབེ་མཁོ་མི་ཆེ་བ་དག་བསྡུ་ཅི་ཐུབ་བས་ན་ཚིག་སྦོར་སན་ཞིང་མཛེས་སོ། །དེ་

ལྟར་བཅད་ལྷུག་གང་ལའང་། རྣམ་དབེ་དང་ཕད་སོགས་བསྡུ་ཚུལ་ལ་མཁས་ཤིང་། 

ཚིག་བསྡུས་ཀང་དོན་གསལ་བོར་སྟོན་ཐུབ་ལ། ཚིག་སྦོར་མཛེས་”ཤིང
1

་སན་པ་

ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་ལས། ཚིག་དོན་འཁྲུགས་པ་སོགས་སན་ངག་གི་སྐོན་དུ་མི་

འགྱུར་བ་གལ་ཆེ། ཚིག་ལྷུག་སྒིག་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། རྒྱལ་དབང་ལྔ་བའི་དེབ་ཐེར་

ལས། ཤིས་པ་བརོད་པའི་དབངས་ཀི་ང་རོ་ཏམྦུ་རའི་རྒྱུད་ལས་ཉེ་བར་དྲངས་ཏེ། བ་

ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རི་ཟད་མི་ཤེས་པའི་འབྱུང་གནས་ཟ་མ་ཏོག་དབང་གི་

རྒྱལ་བོ། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཐུགས་ཀི་གསང་མཛོད་དཔལ་བེའུའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་སྤུད་

པའི། བསལ་བ་བཟང་བོ་འདིའི་འདྲེན་མཆོག་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་སྟོང་གི་མི་ལྟུང་

ཕེང་བའི་དབུས་ན། ཆུ་ཤེལ་དབང་བོའི་དཀིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ་ལྟ་བུར་མངོན་པར་

འཕགས་ཤིང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་སྲོང་བཙན་ལ་བསྔགས་པ་དཔེར་ན། འཆི་

མེད་བདག་པོའི་བ་གམ་མངོན་པར་མཐོ་བ་དག་གིས་སོ་གེགས་གྲངས་མེད་དུས་

གཅིག་ཏུ་ཕེས་པའི་སྲོལ་གྱིས། དགེ་ལེགས་ཀི་འདོད་དགུ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སེ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  ཞིང   * ཤིང
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བཞིའི་འབས་བུ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་བདག་པོ། རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ། 

གཏོང་བའི་ཕག་རིང་དུ་བརྐངས་པའི་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་མི་རེ་སྲོང་བཙན་སམ་པོ། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་བོ་ལ་བསྟོད་པ། དཔེར་ན། མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་ཡུལ་གྲུ་

ཆེན་པོར་སྟོབས་ཀི་དཔུང་བཙན་པོས་ས་ལ་རང་དབང་དུ་ལོངས་སྤོད་པའི་རྒྱལ་བོ་

མཆོག་ནི། སེངེ་རང་བ་བརྒྱད་པས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་ལ། ཞབས་ཟུང་

པདྨོའི་ཟེའུ་འབྲུ་མངོན་པར་འདུ་བགྱིས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་

གྱི་ས་ལ་སྤོད་པའི་མཐོ་རིས་ཀི་རྒྱལ་བོ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གྲོང་ཁེར་དང་ཡུལ་

གྲུར་བསྔགས་པ། འཆི་མེད་བདག་པོའི་མདུན་ས་ནོར་འཛིན་དཔལ་མོའི་རྒྱན་དུ་

བིན་པ་དང་སོ་ཀུན་ནས་འདྲ་བའི་ཕོ་བང་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་དག་གིས་ཡོངས་

སུ་བཀང་བ། དེའི་ཉེ་བར་གནས་པའི་ལྗོངས་རྣམས་སུ། མར་གད་ཁུ་བས་བྱུག་པའི་

ནེའུ་གསིང་རྣམ་པར་རྒྱས་པས་ཁོན་ཡོངས་སུ་ཁེབས་པ་དག་ལ། གཡུ་ཡི་ལྗང་ལོ་

རླུང་གིས་བསྐོད་པའི་ཚལ་དང་། པདྨའི་རིང་བུ་དག་ལ་མཛེས་ལྡན་ངང་བའི་ཁྱུ་

མཆོག་དགའ་བའི་གར་གྱིས་རེད་འཇོར་རོལ་ཅིང་། གྲེ་འགྱུར་སན་པའི་དབངས་ཀི་

རོལ་མོ་བར་མེད་དུ་འཁོལ་བའི་འདབ་ལྡན་སྣ་ཚོགས་རེ་དགས་མོས་པ། ལྷང་ལྷང་

དལ་གྱིས་འབབ་པའི་དྭངས་བསིལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུ་བོ་གྱ་གྱུར་བགྲོད་

ཅིང་། མཛེས་པ་མིག་གི་བདུད་རིར་གྱུར་པའི་བཀོད་ལེགས་ཡངས་པའི་ལྗོངས་

ཆེན་པོ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དམག་དཔུང་ལ་བསྔགས་པ། དཔའ་བོའི་ང་རོ་ཀི་སྭོའི་སྒ་

དབངས་དྲག་པོར་བསྒགས་པས། ནམ་མཁའ་སྟོང་བའི་ཁམས་ཀང་རལ་བ་སམ་དུ་

བེད་པ། ཀུན་ཀང་ཞེ་སང་དྲག་པོས་སིང་མོས་པས་བཞིན་རས་ར་ལག་བི་རུའི་མེ་
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ཏོག་ལྟར་དམར་ཞིང་། སིན་མཚམས་ཁོ་གཉེར་དྲག་པོར་བསྡུས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཅན་དག །ལངའི་བདག་པོ་མགྲིན་བཅུ་མི་ཡི་ཡུལ་དུ་རྒྱུ་བའི་དོ་ཟླར་ཆས་པ། དཔེར་

ན། འཇིགས་པ་མེད་པའི་གདོང་ལྔའི་དབང་བོ་མཆེ་སེར་རྣོ་བ། སར་ཁིམ་གཡོ་བ། 

རལ་བ་གསིག་པའི་རྔམ་པའི་འགྱིང་སྟབས་དང་བཅས་ཏེ། བག་ཚ་བ་མེད་པའི་ང་

རྒྱལ་གྱི་གད་རྒྱངས་མཐོན་པོར་སྒོག་བཞིན་པར། ལག་ལྡན་གྱི་ཁྱུ་ཚོགས་བགྲང་དུ་

མེད་པའི་འཇིངས་ཆེན་པོར། དཔའ་བོའི་སིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ། 

ཞེས་སོགས་ཀིས་མཚོན་ཏེ། ལྷུག་པའི་ལམ་ནས་སན་པར་སྨྲ་བའི་ཚིག་གིས་གཞན་

ལ་བསྟོད་པ་དང་། ཤགས་འགྱེད་པ་དང་། འདོད་པའི་དགའ་བ་དང་། གཡུལ་འཐབ་

དང་། མཚང་འདྲུ་བ་ལ་སོགས་པའི་བརོད་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་ལ་ཡང་སྦོར་ཚུལ་

ཤེས་དགོས་སོ། །

གཞན་ཡང་སན་ངག་རོམ་ལུགས་ལ། མཁས་པ་ལ་ལས། རྒྱ་གར་ཤར་བའི་

ལུགས་ལྟར་ཁ་ཅུང་ཟད་དམ་ཞིང་གོ་དཀའ་ལ་ཚིག་སྡུད་ཧ་ཅང་མང་བའི་བརིད་པའི་

ཉམས་གཙོ་བོ་བེད་པ་དཔེར་ན། རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་དང་། བོད་མཁས། ཀུན་མཁེན་སྐུ་

འཕེང་དང་བོའི་གསུང་རོམ་ལྟ་བུ། ཡང་མཁས་པ་ལ་ལས་ཚིག་ཁ་ཤིན་ཏུ་གསལ་

ཞིང་འཇམ་ལ་ཚིག་སན་པ་གཙོ་བོར་བེད་པ་དཔེར་ན། ལང་སྐ་རོལ་བའི་རོ་རེ་དང་། 

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒོན་མེའི་གསུང་རོམ་ལྟ་བུ་ཡིན། སྤིར་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱན། རབ་བཏགས་ཀི་རྒྱན། འགལ་རྒྱན། བསོར་རྒྱན་སོགས་

འཁོག་བརོད་ཀི་ཉམས་དང་འདྲེས་པའི་རྒྱན་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་ཁ་ཅུང་ཟད་

དམ་ཡང་ཚིག་སན། ཡང་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ལྟ་བུ་དམིགས་བསལ་ཅན་ལ་བརོད་



  42  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དོན་གཙོ་བོ་ཚིག་གི་ལམ་ནས་སས་ཏེ་ཁ་ཤིན་ཏུ་དམ་པ་བེད་དགོས་ཀང་ཚིག་སྦོར་

མཛེས་ཤིང་སན་པ་ལས་མ་འདས་པ་དགོས། དེ་ལྟར་དོན་ཟབ་མོ་ཅི་ཡང་སྟོན་རྒྱུ་

མེད་པར་བརོད་ཚུལ་མི་བདེ་བས་ཁ་དམ་པའམ་མི་གསལ་བ་དེ་ནི་རོམ་པ་བོ་ཁོ་

ནའི་སྐོན་ཡིན། སྤིར་ཕལ་བའི་གྲོང་ཚིག་དང་མ་འདྲེས་པར་རོམ་གཤིས་ཁ་གསལ་

བར་བེད་པ་ནི། འབད་པར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ཡིན་ཀང་། དམིགས་བསལ་ཅན། 

འདོད་པའི་གཏམ་ལྟ་བུ་དང་། དངོས་སུ་སྨྲ་ན་མི་མཛེས་པའི་དོན་ལྟ་བུ་སོགས་ལ་

ཚིག་ཁ་ཅུང་ཟད་དམ་པ་ལས་ཧ་ཅང་གསལ་ན་མི་མཛེས། མདོར་ན་ཚིག་ཉམས་

ལྡན་ཞིང་སན་པ། དོན་གསལ་ཞིང་འགྲེལ་ས་བ། མངོན་བརོད་སོགས་ཀིས་འོས་

པར་བརྒྱན་ཅིང་། ཚིག་གི་སེབ་ལུགས་ཧ་ཅང་མཛེས་པའི་སན་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལ་

ཤིན་ཏུ་བང་ཆུབ་པར་གྱུར་ན། 

ཇི་སད་དུ། སན་ངག་མཁན་ལ་ཅི་ཡང་རྒྱན། །

མཁས་པས་བཤད་ན་ཅི་ཡང་བདེན། །

ལྟོ་འདུན་ཅན་ལ་ཅི་ཡང་ཟས། །

འདོད་སྲེད་ཅན་ལ་ཅི་ཡང་ནོར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བརོད་བ་བཟང་ངན་སོགས་ཡུལ་གང་ལ་བལྟོས་པ་

མེད་པར། སན་ཚིག་གི་ལམ་ནས་ཚིག་སྦོར་མཛེས་ཤིང་བརིད་པ་སོགས་ཀི་ཉམས་

ཅི་འདོད་པ་བཞིན་བརོད་ནུས་སོ། །ད་ནི་གཉིས་པ་རྒྱན་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། 

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་བྱཻ་དརྦྷའི་ཡུལ་དང་། ཤར་ཕོགས་ག་ཽཌའི་ཡུལ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་དང་། དོན་རྒྱན། སྒ་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་སོགས་ཡུལ་སྤིའི་
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ཐུན་མོང་གི་རྒྱན་ཏེ་རིགས་གཉིས་ཡོད།

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་སྤིར་བཤད་པ། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ལ། སན་ངག་མེ་ལོང་གི་ལེའུ་དང་བོར་དངོས་

བསྟན་བཅུ་ཡོད་དེ། 

ར་བར། སྦར་བ་རབ་དྭངས་མཉམ་ཉིད་དང་། །

སན་དང་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པ་དང་། །

དོན་གསལ་བ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ། །

བརིད་དང་མཛེས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན། །

ཞེས་རྒྱན་བཅུ་དང་། དེ་བཅུ་བོ་རེ་རེ་ལ་རྒྱ་གར་ལྷོ་བའི་ལུགས་དང་། རྒྱན་

བཅུའི་ནང་གི་དོན་གསལ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱན་མ་གཏོགས། ཕལ་ཆེར་ལ་ལྷོ་

བའི་ལུགས་ལས་གོ་བཟློག་པ་རྒྱ་གར་ཤར་བའི་ལུགས་ཏེ་རིགས་གཉིས་རེ་ཡོད། 

སྤིར་ལེའུ་དང་བོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ནི་ཕལ་ཆེར་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་

ཀི་མང་ཉུང་ལ་བརྟེན་ནས་སྦོར་བ་ལི་ཡང་གི་ཁད་པར་ལས་རྒྱན་སོ་སོར་འབེད་

ཅིང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་ལྷོ་བའི་ལུགས་དང་ཤར་བའི་ལུགས་གཉིས་འགལ་བ་ལྟག་སྤོད་

དུ་ཡོད་པས་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ཅེས་ཟེར། 

འདིའི་སབས་ཀི་ཡི་གེ་ལི་ཡང་ཟེར་བ་ནི། བརོད་པ་གསལ་བ་དང་། སྒ་རྩུབ་པ་

སོགས་སྲོག་གི་རླུང་ཁ་ནས་ཤུགས་ཆེ་བར་འབིན་པ་སྲོག་ཆེན་དང་། བརོད་པ་ལྷོད་

པ་དང་། སྒ་འཇམ་པ་སོགས་སྲོག་གི་རླུང་ཁ་ནས་ཤུགས་ཆུང་བར་འབིན་པ་སྲོག་

ཆུང་དུ་བཞག་ནས་ཡི་གེ་སྒ་གདངས་རྩུབ་པ་ལ་ལི་བ་དང་། འཇམ་པ་ལ་ཡང་བ་ཞེས་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཡི་གེའི་སྦོར་བ་ལི་ཡང་ལ་བཤད་དགོས་ཀི་སེབ་སྦོར་སབས་ཀི་ཡི་གེ་ལི་ཡང་གི་

འགོད་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པས་འདི་གཉིས་བསྲེ་མི་རུང་། འདིའི་སབས་ཀི་ཡི་གེ་

འཇམ་རྩུབ་ཅེས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཇམ་པའི་ཡི་གེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་གསལ་བེད་

སོ་བཞིའི་སེ་བ་ལྔའི་ཡི་གེ་དང་བོ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་དང་། གསུམ་པ་ག་ཛ་ཌ་ད་བ་དང་། 

ལྔ་བ་ང་ཉ་ཎ་ན་མ་དང་། མཐར་གནས་ཀི་ཡི་གེ་ཡ་ར་ལ་ཝ་སྟེ་བཅུ་དགུ་ལ་འཇམ་

པའི་ཡི་གེ་ཞེས་དང་། སེ་བ་དེ་རྣམས་ཀི་གཉིས་པ་ཁ་ཚ་ཋ་ཐ་ཕ་དང་། གསུམ་པ་གྷ་

ཛྷ་ཌྷ་དྷ་བ་དང་། དྲོ་བའི་ཡི་གེ་ཤ་ཥ་ས་ཧ་བཞི་དང་། ཀྵ་ཡིག་སྟེ་བཅོ་ལྔ་ལ་རྩུབ་པའི་

ཡི་གེ་ཞེས་བའོ། །དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་བོད་ཡིག་ལའང་། ཀ་ག་ང་ཅ་ཇ་ཉ་ཏ་ད་

ན་པ་བ་མ་ཙ་ཛ་ཝ་འ་ཡ་ར་ལ་ཨ་སྟེ་ཉི་ཤུ་ལ་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་དང་། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཞ་

ཟ་ཤ་ས་ཧ་སྟེ་བཅུ་ལ་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་ཞེས་བ། འགའ་ཞིག་གིས་ཞ་ཟ་འ་གསུམ་ཨ་

ཡིག་གི་སྒའི་གདངས་དང་སྦར་བས་འཇམ་པའི་ཡི་གེར་འདོད་པའང་ཡོད། ཡང་

འཇམ་པའི་ཡི་གེ་ཡིན་ཀང་མགོ་འདོགས་ཅན་རྣམས་སྒའི་དབང་གིས་སྒ་དྲག་པར་

འགྱུར་བས་རྩུབ་པའི་ཡི་གེར་འདུ། དེར་མ་ཟད་རྟགས་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་

འཕུལ་རྟེན་མིང་གཞི་ཕན་ཚུན་ཕད་ཚུལ་གྱི་དབང་གིས་སྒའི་གདངས་དྲག་ཞན་ལ་

ལྟོས་ནས་ཀང་འཇམ་རྩུབ་ཀི་ཡི་གེར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། བ་ཀ་ད་གསུམ་གྱི་ཡི་གེ་

རེ་རེ་བ་ནི་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་ཡིན་ཀང་། བཀད་ཅེས་པས་མིང་རེས་སྔོན་གསུམ་ཕོ་

དང་ཕད་པའི་རྐེན་གྱིས་སྒ་གདངས་དྲག་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དང་། ཡང་དཀྲུག 

དཀྲོལ། བསྐོད། བསྒོགས་ལྟ་བུའང་དེ་དང་མཚུངས་སོ། །མཉམ་ལྟ་བུ་སྒ་གདངས་

ཞན་པའི་ཡི་གེ་དང་། མཁའ་ཞེས་པའི་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་ཁ་ནི་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་ཡིན་
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ཀང་སྔོན་རེས་མོའི་ཡི་གེ་དང་ཕད་པའི་རྐེན་གྱིས་འཇམ་པའི་ཡི་གེར་འགྱུར་ལ། 

འཕུལ་འཇུག་ཡོད་པའི་མགོ་འདོགས་ཅན་ནི་སྦོར་བ་རྩུབ་པོར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་

དུ་དབངས་ཅན་དགྱེས་གླུ་ལས། ཙན་དྲ་གོ་མིའི་ཡི་གེའི་མདོར་བཤད་པའི་ཡི་གེ་

འཇམ་རྩུབ་དང་མི་མཐུན་ཀང་། ངག་ནས་འདོན་པའི་སྒ་མཚུངས་པ་ཙམ། བོད་སད་

ལ་ཡང་། རྩུབ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀས། ཁོད་ཀིས་སྨྲས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ལྷོད་པ་

ནི། གསུང་མཉན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཙན་དྲ་གོ་མིའི་ཡི་གེའི་མདོའི་སྲོག་ཆེ་ཆུང་ལས་

རྒྱ་ཆེ་བར་སུམ་རྟགས་ནས་བཤད་པའི་ཕོ་དང་། ཤིན་ཏུ་མོ་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་

དཎིའི་གཞུང་དངོས་ལ་བརྟེན་ནས་འཆད་རྒྱུ་མེད་ཀང་། བོད་སད་ཀི་གདངས་ལ་

བརྟེན་ནས་རྒྱ་དཔེ་དང་འདྲ་མཚུངས་སུ་སྦོར་བ་སོབ་དཔོན་མཁས་པའི་ལེགས་

བཤད་གསར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

འདིར་བཤད་པའི་ཡི་གེ་འཇམ་པ། ཡང་བ། སྲོག་ཆུང་། ལྷོད་པ། མཉེན་པ། ཡི་

གེ་མཆོག་ཅེས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཡི་གེ་རྩུབ་པ། ལི་བ། 

སྲོག་ཆེན། དམ་པ། གྱོང་བ། ཡི་གེ་དམན་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་

ཡིན་ནོ། །

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་འདི་ལ་དབེ་ན་བཅུ་སྟེ། 

སྦར་བ་རབ་དྭངས་མཉམ་པ་དང་། །

སན་དང་གཞོན་པ་དོན་གསལ་བ། །

རྒྱ་ཆེ་བརིད་པ་མཛེས་པ་དང་།

ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་ཡོན་ཏན་བཅུ། །ཞེས་སོ། །
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དང་བོ། སྦར་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

 ༈ སྦར་བའི་ཡོན་ཏན་ལའང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་བྱཻ་དརྦྷའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་སྦར་

བ་དང་། ལུགས་དེ་ལས་གོ་ལྡོག་པ་ཤར་ཕོགས་གཽ་ཌའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་སྦར་བ་སྟེ་

གཉིས་ཡོད། 

དང་བོ་ལྷོ་བའི་ལུགས་ལྟར་གྱི་སྦར་བའང་། བོད་མཁས་པ་སོགས་ཀིས་འཇམ་

པའི་ཡི་གེ་མང་ཞིང་། རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་ཉུང་ཙམ་བསྲེས་ཤིང་། འདོན་པའི་སབས་སུ་

རྩུབ་པའམ་སྲོག་ཆེན་གྱི་ཡི་གེ་ཤུགས་ཆེ་བར་འོང་བ་ཞིག་ལ་འདོད་ཀང་། སེ་བ་

རིན་སྤུངས་པ་དང་གོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོས། སྲོག་ཆེན་གྱི་ཡི་གེ་མང་ཞིང་། དེ་གཙོ་

བོར་སྦར་ནས་སྲོག་ཆུང་ཉུང་ཙམ་བསྲེས་ཤིང་། འདོན་པའི་སབས་སུ་སྲོག་ཆེན་གྱི་

ཡི་གེ་ཤུགས་ཆེ་བར་འོང་བ་ཞིག་ལ་བཞེད། 

ལ་ོབའི་ལུགས་ཀི་དཔེར་བརོད་ནི། ར་བའི་རྒྱ་དཔེར། 

མཱ་༷ལཱ་༷ཏཱི༷་དཱ་༷མཱ།༷ ། 

ལ༷་མ༷་གྷི་ཏཾ༷་བྷྲ་མ༷་རེ༷། །

ཞེས་གྷ་དང་། བ་སོགས་སྲོག་ཆེན་ཀི་ཡི་གེ་ལ། འཇམ་པའམ་སྲོག་ཆུང་གི་ཡི་

གེ་མཱ་ལཱ་སོགས་ཀིས་བསོར་ཞིང་། སྦོར་བ་ལི་བ་སྟེ། འདོན་པའི་ཚེ་སྲོག་ཆེན་གྱི་སྒ་

ཤུགས་ཆེ་བར་འོང་ངོ་། །

དེ་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

ཛ་ཏིའི་མེ་ཏོག་ཕེང་བ་ལ། །

བུང་བ་རྣམས་ཀིས་འཁོར་ཞིང་ལྡིང་། ། 
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ཞེས་པའི་དོན་རྟོགས་ས། 

དགྱེས་གླུ་ལས། 

ཚང་ཚིང་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་གི །

སྲ་མཁེགས་སར་འཁོད་སྐེ་བོ་འགའ། །

ཐགས་མཁན་ཚུལ་མཚུངས་འཐད་འཐད་ཚིག །

ཁ་ནས་མི་ཡོང་ཕ་རོལ་ཚེར། །

ཞེས་པའི་དོན་རྟོགས་ས་ཞིང་། ཚང་ཚིང་དང་། སྲ་མཁེགས། མཚུངས། ཚེར་

སོགས་སྲོག་ཆེན་གྱི་ཡི་གེ་བཅུ་དགུ་དང་། སྲོག་ཆུང་དགུ་སྟེ། སྲོག་ཆེན་གྱི་ཡི་གེ་

ལ་སྲོག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་དུ་མས་བསོར་ཞིང་། འདོན་པའི་ཚེ། སྲོག་ཆེན་གྱི་ཡི་གེའི་

གདངས་ཤུགས་ཆེ་བར་འོང་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དགྱེས་གླུ་ལྟར་གྱི་དཔེར་བརོད། 

རྒྱ་ཆེན་ཤེས་བ་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའི་སེམས། །

འགྱུར་མེད་དམ་བཅའ་རོ་རེའི་སྲོག་གི་གཤིས། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྲོག་ཆེན་གྱི་སྒའི་གདངས་ཤུགས་ཆེ་བར་འོང་བ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཤར་བའི་ལུགས་ཀི་སྦྱར་བ་ནི། རྩུབ་པ་སྲོག་ཆེན་གྱི་ཡི་གེ་གཏན་

ནས་མ་འདྲེས་པར། ལྷོད་པ་སྲོག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལ། ཡི་གེ་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་ཡང་ཡང་བསོར་བའམ། འདྲ་ཚིག་གཅིག་པ་ཅན་ཡང་ཡང་

བསྐར་བལྡབས་ཀི་ཚུལ་ལྟ་བུ་སྟེ། རེས་ཁིད་བེད་པ་ནི་ཤར་བའི་ལུགས་ཀི་སྦར་བའི་

ཡོན་ཏན་དུ་འདོད། འོན་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་། རིན་སྤུངས་པ། བོད་མཁས་
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སོགས་ཀིས། སྲོག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་ཤིན་ཏུ་མང་ལ། སྲོག་ཆེན་གྱི་ཡི་གེ་འགའ་རེ་ཙམ་

ཡང་འབྱུང་ཆོག་པར་གསུངས། 

རེས་ཁིད་ཀི་དོན་ནི། རང་བ་རྣམས་དང་ཚིག་རྣམས་ལ། །ཡི་གེའི་བསོར་བ་

རེས་སུ་ཁིད། །ཅེས་པ་ལྟར་བཅད་ལྷུག་གི་ཚིག་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས། ཚིག་གྲོགས་

ཀི་ཡི་གེ་གཅིག་གམ། ཡི་གེ་འདྲ་བ་གཅིག་སྔ་ཕིའི་བར་ཐག་མི་རིང་བར་ཡང་ཡང་

བསོར་བའམ། ཡང་ཡང་བསྐར་བལྡབས་བས་ཏེ། ལན་དུ་མར་འབྱུང་བ་ལ་རེས་ཁིད་

ཟེར། དཔེར་ན། ར་བར། མཱ་ལ་ཏཱི་མཱ་ལཱ། །ལོ་ལཱ་ལི་ཀ་ལི་ལཱ། །ཞེས་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་

ཤ་སྟག་དང་། ལ་ཡིག་གིས་ཡང་ཡང་བསོར་ཏེ་རེས་ཁིད་བས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཚིག་དེ་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

ཛ་ཏིའི་མེ་ཏོག་ཕེང་བ་ལ། །

སྲེད་པས་བུང་བ་འཁོར་བར་བེད། །

ཅེས་པ་རྒྱ་དཔེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བོད་སད་ཀི་ཚིག་སྦོར་དུ་འོང་དཀའ་བས་ཡི་གེ་

འཇམ་རྩུབ་ཀི་ཁད་པར་དང་། རེས་ཁིད་སོགས་བོད་སད་ཀི་དཔེར་བརོད་དུ་ཆེར་མི་

གསལ། 

དགྱེས་གླུ་ལས། 

རབ་དཀར་གངས་རི་ལྟར་དཀར་བ། །

དཀར་མཛེས་པདྨ་དཀར་པོར་འགྲན། །

ལེགས་དཀར་སེག་མོའི་གདོང་ལྟར་དཀར། །

སྤིན་དཀར་རེས་འགྲོ་ལྷག་བསམ་དཀར། །
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ཞེས་པའི་དོན་རྟོགས་ས། འདི་ལ་སྲོག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་ཀ་ལ་སོགས་པས་ཡང་

ཡང་བསོར་བའམ་རེས་ཁིད་བས་ཏེ། སྲོག་ཆེན་གྱི་ཡི་གེའང་འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་ལྟ་

བུའོ། །

ཡང་ན།  སྐེ་བོ་ལ་ལ་ལོངས་སྤོད་ལ་ཆགས་ནས། །

ལོག་ལམ་ལག་ཏུ་ལེན་ལ་དགའ་འུར་ལང་། ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ། རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ། 

༈ རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་ཆུའི་ནང་དུ་རེའུ་མཐོང་བ་

ལྟར་བརོད་བ་རོད་བེད་གཉིས་ཀ་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་གོ་ས་བ་སྟེ། 

བརོད་བའི་ཚིག་ཐོས་མ་ཐག་ནས་དོན་བདེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞིང་ཚེགས་

མེད་དུ་ཀོག་ནུས་པ། གྲོང་ཚིག་གིས་མ་བསད་པ་དེ། ལྷོ་བའི་ལུགས་དང་། དེ་ལས་

བཟློག་སྟེ་བརོད་བ་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་མི་ཆེ་ཞིང་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་ཀང་མི་གསལ་

བས། མགོ་རྨོངས་པའི་བར་ལ་བརྟེན་ནས་བརོད་དོན་འཚོལ་དགོས་ཤིང་ཅུང་ཟད་

རྟོགས་དཀའ་བ་ཤར་བའི་ལུགས་སོ། །

ལ་ོབའི་ལུགས་ནི།

ར་བར། ཟླ་བའི་མཚན་མ་ཨུཏྤལ་གྱི། །

འོད་ཀི་མཛེས་པ་རྒྱས་ཞེས་ལ། །

རྟོགས་པའི་སལ་བཟང་ལྡན་པའི་ཚིག །

ཅེས་པས་ཟླ་བའི་མཚན་མ་རི་བོང་གི་གཟུགས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ནི་ཨུཏྤལ་

སྔོན་པོའི་འོད་ཀིས་མཛེས་པའི་དཔལ་རྒྱས་པ་དང་ལྡན་ནོ། །ཞེས་ཟླ་བ་ལ་རི་བོང་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གིས་མཚན་པ་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་དེའི་དོན་རྟོགས་ས་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

དཔེར་བརོད། དགྱེས་གླུ་ལས། 

དཀར་གསལ་ཟླ་གཞོན་ཅོད་པན་ལེགས་འཆིང་ཞིང་། །

མགྲིན་པར་ཨནྡ་རིལ་གྱི་མདངས་འཕོ་བ། །

འཇིག་རྟེན་བེད་པོ་དུས་ཀུན་སྒིབ་མེད་པར། །

གཟིགས་ཁོད་སབས་གསུམ་གཙུག་ན་མངོན་པར་མཛེས། །

ཞེས་གཙུག་ན་ཟླ་བའི་ཅོད་པན་བཅིངས་ཤིང་། མགྲིན་པར་ཁ་དོག་སྔོན་པོའི་

མདངས་འཕོ་བ་འཇིག་རྟེན་བེད་པོ་དུས་གསུམ་གསལ་བར་གཟིགས་པའི་ལྷ་དབང་

ཕྱུག་ཁོད་ནི་སབས་གསུམ་པའམ་ལྷ་རྣམས་ཀི་གཙུག་ན་མཛེས་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། རོག་བལ་འོ་མའི་ཆུ་གཏེར་མངོན་རོལ་བའི། །

སན་སྒོག་ངང་མོ་རེ་དགའི་གར་གྱིས་བེལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཤར་བའི་ལུགས་ནི།

ར་བར། ཤིན་ཏུ་དཀར་མིན་ཆུ་ལས་སྐེས། །

དེ་འདྲས་མཚན་པ་འོད་དཀར་ཅན། །

ཞེས་ཁ་དོག་དཀར་བ་མ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཆུ་ལས་སྐེས་ཞེས་པའི་ཚིག་གཉིས་

ཀིས་དེ་ཨུཏྤལ་དུ་གོ་དགོས་ཤིང་། དེ་འདྲ་བའི་ཨུཏྤལ་གྱིས་མཚན་པའམ་རི་བོང་

གིས་མཚན་པའི་འོད་དཀར་ཅན་ཞེས་ཟླ་བ་སྟོན་པའི་ཚིག་སྟེ་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་

མི་ཆེ་ཞིང་རྟོགས་དཀའ་བ་ལྟ་བུའོ། །
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དཔེར་བརོད། དགྱེས་གླུ་ལས། 

ལང་ཚོ་དར་བའི་འོད་ཀིས་དཀའ་ཐུབ་མུན། །

ཉེར་བཅོམ་བདེ་བའི་དཔལ་མངའ་འདྲེན་བེད་ཞུགས། །

པད་དཀར་མིག་བུ་ལྷག་མར་བས་པའི་སྒས། །

འཆི་མེད་རེ་ཁོད་ནུས་མཐུའི་རང་བཞིན་དཔལ། །

ཞེས་པས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པའི་ཚེ་ལྷ་མོ་གོ་རཱི་དང་

ལྷན་ཅིག་སྤད་པས་དཀའ་ཐུབ་བཟློག་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་གི་མིག་གསུམ་ནས་མེ་

བྱུང་སྟེ་ཁབ་འཇུག་གི་བུ་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་སྲེག་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྟོན་པ་

ཡིན་ཀང་། འདི་ཚིག་གི་ལམ་ནས་ཅུང་རྟོགས་དཀའ་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན།  རབ་དྭངས་བཅུད་ལྡན་དཀར་པོའི་མཚོ་ནང་དུ། །

ཁ་བའི་གོན་གྱོན་སན་པར་སྒོག་མ་མཛེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ། མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

 ༈ མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ལྷོ་བའི་ལུགས་ལ། སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བས་བཞེད་པ་

ལྟར། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་། བོད་མཁས་སོགས་ཀིས། ཚིག་སྦོར་གྱི་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་

ཆ་མཉམ་པ་སྟེ། སྲོག་ཆེན་དང་སྲོག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི། ཚིག་སྦོར་ཕེད་སྔ་

མར་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་བྱུང་ན། ཕེད་ཕི་མར་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་བཀོད་པ་སོགས། ཡི་གེ་

འཇམ་རྩུབ་ཀི་རང་བའི་གྲངས་སམ་དོ་མཉམ་པ་ལ་བཞེད། ཡང་ཟུར་མཁར་བ་

སོགས་ཀིས། གོང་གི་མཚན་ཉིད་འདི་ཤར་བའི་ལུགས་སུ་འདོད་དེ། ལྷོ་བའི་ལུགས་
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ལ་ཡི་གེ་འཇམ་ན་འཇམ་པར་མཉམ། རྩུབ་ན་རྩུབ་པར་མཉམ། བསྲེས་པ་བར་མར་

མཉམ་པ་ཞིག་ཏུ་འདོད་ཀང་། དེ་ནི་དོ་མཉམ་པའི་ཐ་སད་མེད་པས་གཞུང་དོན་དང་

མི་འབེལ་བར་གསུངས་སོ། །

ལ་ོབའི་ལུགས་ཀི་དཔེར་བརོད་ནི། རྒྱ་དཔེར། 

ཀོ་ཀི་ལཱ་ལཱ་པ་བཱ་ཙཱ་ལོ། །མཱ་མེ་ཏི་མ་ལ་ཡཱ་ནི་ལཿ ། །

ཨུ་ཙྪཱ་ལ་ཙི་ཀ་རཱ་ཙ་ཙ། །ནི་རྫྷ་རཱཾ་བྷཱཿ ཀ་ཎོ་ཀྵི་ཏཿ ། ། 

ཞེས་ཚིགས་བཅད་འདིའི་ཕེད་སྔ་མར་ཀ་ལ་པ་ཙ་མ་ཏ་ཡ་སོགས་འཇམ་པ་

དང་། ཕེད་ཕི་མར། ཚ་ཛྷ་བ་ཀྵ་སྟེ་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་མང་བས་ན། ཚིག་སྦོར་གྱི་རང་བ་

འཇམ་རྩུབ་དོ་མཉམ་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདི་ཉིད་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

ཁུ་བྱུག་ཅ་ཅོར་སྒོག་བེད་ཅིང་། །

ཉར་མ་རབ་འཐོར་དྭངས་ཤིང་དྭངས། །

ཆུ་རྒྱུན་ཆུ་ཐིགས་ཀིས་བན་པའི། །

མ་ལ་ཡ་རླུང་བདག་ལ་འོངས། །

ཞེས་དཔིད་ཀ་ཁུ་བྱུག་རྣམས་སད་སན་པའི་ཅ་ཅོ་སྒོག་པར་བེད་ཅིང་། ཉར་མ་

སྟེ་ཆུའི་གཟེགས་མ་རབ་ཏུ་འཐོར་བའི་དྭངས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ཐིགས་པས། བདག་གི་

ལུས་ལ་བན་པ་ནི། ལྷོ་ཕོགས་མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་ལུས་ལ་ཕོག་པ་དང་མཚུངས་པས་

བདག་གི་ལུས་ལ་དགའ་བདེ་འཕེལ་ལོ། །ཞེས་བོད་སད་དུ་འཇམ་རྩུབ་ཀི་ཡི་གེ་ལ་

ཆེར་མ་ངེས་པ་ནི་རྒྱ་དཔེ་བོད་སད་དུ་དོན་བསྒྱུར་བས་རྐེན་རྒྱ་ཡིག་སྲོག་ཆེ་ཆུང་
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གི་ཡི་གེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བོད་ཡིག་ཏུ་འོང་མི་ནུས་པའི་རྐེན་གྱིས་ཡིན། 

དཔེར་བརོད། དགྱེས་གླུ་ལས། 

དཀར་མཛེས་མིག་གི་བདུད་རི་དབངས་ཅན་ཞལ། །

འདྲེན་བེད་ཡུལ་གྱུར་ཙམ་གྱིས་བོ་གྲོས་རྒྱས། །

དགའ་སྟོན་སྒ་ཡིས་ས་ཕོགས་ཕ་མཐར་ཁབ། །

ཤེས་བར་ཧོལ་ཧོལ་མ་ཡིན་མཁས་མཁས་བསབས། །

ཞེས་པས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་འཛུམ་ཞལ། མིག་གིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས། 

བདག་གི་བོ་གྲོས་རྒྱས་ཤིང་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ཤེས་བའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཧོལ་ཧོལ་ལམ། ཕོགས་རེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཅི་མཁས་མཁས་ཏེ་གཏིང་ཟབ་མོས་

བསབས་ཞེས་པའི་ཚིག་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ལ། ཀ་ག་ང་ཅ་བ་ཇ་སོགས་འཇམ་

པའི་ཡི་གེ་དང་། རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ལ་ཁ་ཕ་ས་ཐ་ཧ་སོགས་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་མང་

ཞིང་། འཇམ་པ་ཉུང་ཙམ་འདྲེས་པ་འདི་རྒྱ་དཔེར་ཕེད་ཕི་མར་འཇམ་པ་ཅུང་ཙམ་

འདྲེས་པས་ན། བོད་སད་དུའང་རང་བ་ཕི་མར་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་ཉུང་ཙམ་བསྲེས་

པའི་དཔེ་བརོད་མཛད་པའི་བཞེད་སྲོལ་ཡོད། 

འཇམ་རྩུབ་མི་བསྲེས་པའི་དཔེ་བརོད་ནི། 

མར་གད་མདངས་ལྡན་དབར་གྱི་དཔལ་མོའི་དུས། །

ཆར་སྤིན་ཆེར་འཁིགས་ཐོག་སེར་སད་སྒ་སྒོགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཤར་བའི་ལུགས་ཀ་ིམཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་ཀི་གྲངས་

མང་ཉུང་ཆ་མི་མཉམ་ཡང་། འཇམ་རྩུབ་ཀི་དབེ་བ་ཡོད་ཕིན། བརོད་བའི་དོན་དང་
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རོད་བེད་ཀི་རྒྱན་ཚིག་ལེགས་ན། ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་ཆ་མི་མཉམ་པ་ཙམ་ལ་མི་ལྟ་

བར་མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་འདོད་དོ། །

དེ་ལྟར་ལྡོག་པ་ཤར་བའི་ལུགས་ནི། རྒྱན་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་གོ་བར་བ་ཞིང་། འདིར་ཡི་གེ་མང་བར་འཇིགས་ནས་དཔེར་བརོད་

སོགས་མི་འགོད་ཅིང་རྒྱས་པར་སན་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་རིག་

པའི་འཕྲུལ་གྱིས་རྟོགས་པར་བ་དགོས་སོ། །

བཞི་བ། སན་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

 ༈ སན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། བརོད་བ་དང་། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གཉིས་ཀ་ལ་མོང་

བའི། རོ་ཉམས་དང་ལྡན་པ་སྟེ། ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་སྒ་དང་དོན་གྱི་ཉམས་ཁད་

པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་། རྣ་བར་སན་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་

ཚིག་སྦོར་ཞིག་ལ་ཟེར། འདི་ལ་གསུམ་སྟེ། སྒའི་ཉམས། དོན་ཉམས། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་

གྲོང་ཚིག་སོང་བའི་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་བོ་སྒའི་ཉམས་ལ། ལྷོ་བ་ཁོ་ནས་འདོད་

པའི་ཚིག་མཚུངས་ཉེ་བའི་སྒའི་ཉམས་དང་། ཤར་ལྷོ་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་དུ་འདོད་

པའི་རེས་ཁིད་ཀི་སྒའི་ཉམས་དང་། ཤར་བ་ཁོ་ནས་འདོད་པའི་རེས་ཁིད་དང་གསུམ་

ལས། 

དང་བོ་ནི། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡི་གེ་རང་བ་ཐོག་མར་

གང་སྦར་བ་དེའི་སྐེ་གནས་དང་། དབངས་དང་། བརེགས་པ་ཅི་རིགས་སུ་གནས་པ་

དེ་དང་མཚུངས་པའི་སྒ། ཚིག་ཕི་མ་རྣམས་སུའང་ཉེ་བར་ཐོས་པའམ། ཕན་ཚུན་ཉེ་

བར་གནས་པ་སྟེ། ཚིག་མཚུངས་ཉེ་བའི་སྒའི་ཉམས་དང་། དེ་དང་འདྲ་བའི་ཡི་གེ་
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གཅིག་ཡང་ཡང་བསོར་བའི་རེས་ཁིད་དང་བཅས་པའི་སྒའི་ཉམས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། གང་ཚེ་བམ་ཟེ་དགའ་བ་ཡི། །

རྒྱལ་བོ་འདི་ཡིས་དཔལ་ཐོབ་འགྱུར། །

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆོས་ཀི་ནི། །

དགའ་སྟོན་འཇིག་རྟེན་འདི་རུ་འབྱུང་། །

ཞེས་པ་འདི་ལ། འགྲེལ་ཚུལ་འགའ་རེ་ཡོད་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་བཞེད་པ་ནི། 

བམ་ཟེ་དགའ་བའི་རྒྱལ་བོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡིས་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དཔལ་ཐོབ་པར་གྱུར་

བ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། སེ་བཞིའི་ཆོས་ཀི་དགའ་སྟོན་འཇིག་རྟེན་འདི་རུ་བྱུང་ངོ་། །ཞེས་

དང་། བོད་མཁས་དང་འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས། རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་བམ་ཟེའི་

རིག་བེད་ལ་དགའ་བས་ན། བམ་ཟེ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་བོ་ཞེས་འགྲེལ། རྒྱ་དཔེ་

འདིའི་རང་བ་དང་བོ་ལ། ཨེ་ཥ་དང་། ལཀྵིམྲ། ཞེས་ཥ་ཡིག་མཚུངས། རང་བ་གཉིས་

པར། པྲབྟ་དང་། པྲི་ཡཿ སོགས་ར་ཡིག་མཚུངས། གསུམ་པར། བྷཱི་ཏི་དང་། དྷརྨ་

སོགས་བརེགས་པ་མཚུངས། བཞི་བར་པ་བོ་བ་སོགས་མཆུའི་སྐེ་གནས་མཚུངས་

པས་ན། ཚིག་མཚུངས་ཉེ་བའི་སྒའི་ཉམས་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དཔེར་བརོད། དགྱེས་གླུ་ལས། 

རྣམ་དཀར་རྣམ་དཔོད་རྣམ་མང་རྣམ་ཐར་རྣམས། །

མ་ལུས་ཕུལ་བྱུང་བ་མེད་སྤུངས་ཤིང་འཕྱུར། །

རབ་ཡངས་ངག་དབང་དབངས་ཅན་ལྷ་གང་ལ། །

རྟག་ཏུ་བསྟོད་ཅིང་སྟོབས་ཆེན་རྟ་སོགས་སྟོབ། །
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ཅེས་རང་བ་དང་བོར་ར་ལ་ན་བཏགས་པས་རྣའི་ཡི་གེ་མཚུངས། གཉིས་པར་

པ་ཕ་བ་མ་སོགས་ཀི་སྐེས་གནས་མཆུ་མཚུངས། གསུམ་པར་དབངས་མཚུངས། 

བཞི་བར་རྟ་སྟ་སོགས་བརེགས་པ་མཚུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། བརེ་ལྡན་རེ་དགར་རེན་པའི་རོལ་རེད་མ། །

འཕུར་ལྡིང་བུང་བའི་དཔལ་གྱུར་པདྨོ་བཞིན། །

བདེ་སྐིད་འདྲེན་བེད་མཛེས་པས་བརེ་ཆེན་སེམས། །

བསྐུལ་བས་སིང་ནས་བསྒྲུན་མེད་སྤོ་བ་སྐེས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོར་ར་ལ་ཙ་བཏགས་པ་དང་། གཉིས་པར་སྐེ་གནས་སོ་དང་། 

གསུམ་པར་དབངས་འགྲེང་བུ་དང་། བཞི་བར་བརེགས་པ་མཚུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཤར་ལྷོ་ཐུན་མོང་གིས་འདོད་པའི་རེས་ཁིད་ནི། བཅད་ལྷུག་གཉིས་

ཀའི་རང་བའམ་ཚིག་རྣམས་ལ། དབངས་དང་མཐའ་རྟེན་ལ་ངེས་པ་མེད་ཀང་། 

གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་གཅིག་ཡང་ཡང་བསོར་བ་སྟེ། གཅིག་རེས་སུ་གཅིག་ཁིད་པ་

ལྟར་ལན་དུ་མར་འབྱུང་བ་ལ་རེས་ཁིད་ཅེས་བ་ཞིང་། དེ་ཡང་སྔོན་དུ་བཀོད་པའི་ཡི་

གེ་དེ་ཉིད་དང་ཐག་མི་རིང་བར་གནས་པ་ཞིག་དགོས། དེ་ལ་ཡང་རང་བ་ལ་བསོར་

བའི་རེས་ཁིད། ཚིག་ལ་བསོར་བའི་རེས་ཁིད། རིང་བར་ཐོས་པའི་རེས་ཁིད་དང་

གསུམ་ཡོད། འདི་དག་ནི་ཞིབ་པར་ར་བའི་རྒྱ་དཔེ་ལ་བལྟས་ན་རྟོགས་ས་ཞིང་། བོད་

ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་དཔེ་བརོད་ནི་དོན་བསྒྱུར་ཡིན་པས། རྒྱ་དཔེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་གྱི་

སྒའི་ཉམས་མི་འབྱུང་། གཞན་བོད་ཀི་སན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས། བོད་སད་དང་། 

བོད་ཡིག་གི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་དཔེ་བརོད་ཇི་སེད་ཅིག་མཛད་པ་རྣམས་ལས་
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རྟོགས་པར་བ་ཞིང་། འདིར་ཡི་གེ་མང་བར་འཇིགས་ནས་དཔེ་བརོད་གཞན་མི་

འགོད་དོ། །

རང་བ་ལ་བསོར་བའི་རེས་ཁིད་ནི། དཔེར་ན། 

དགའ་བ་འབུམ་ལྡན་ནོར་འཛིན་སེག་མོའི་གཞིར། །

གངས་ལྡན་རི་བོའི་ཕེང་བས་མངོན་འཁྱུད་ཅིང་། །

དགེ་བཅུའི་དཔལ་རོགས་མཚར་སྡུག་མཛེས་པའི་ཡུལ། །

གང་དེར་བོ་ཊའི་ལྗོངས་ཞེས་མཚན་སན་འབར། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མའི་མིང་གཞི་ག་ཡིག་གཅིག་པོ་དེ་ཡང་ཡང་བསོར་

བའམ་རེས་སུ་ཁིད་པས་ན་རང་བ་ལ་བསོར་བའི་རེས་ཁིད་ཅེས་བའོ། །

ཚིག་ལ་བསོར་བའི་རེས་ཁིད་ནི། དཔེར་ན། 

སྔོན་རབས་མཁས་པའི་སྔོན་མ་ཐོན་མི་ཡིས། །

ཡིག་གཟུགས་ཡིད་ལས་ལེགས་པར་རབ་དཔད་དེ། །

ཁ་བའི་ལྗོངས་འདིར་ཁེབས་པའི་བར་སྤོད་གཞུང་། །

གསལ་བའི་ཉི་མ་གསར་བ་དགུང་དུ་དྲངས། །

ཞེས་ཡི་གེ་མང་བས་བར་མ་ཆོད་པར། སྔོན་དང་། སྔ། ཡིག་དང་། ཡིད། ཁ་

དང་། ཁེབས། གསལ་དང་། གསར་སོགས་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་འདྲ་བ་དག་གིས་ཚིག་

ལ་ཡང་ཡང་བསོར་བ་ལྟ་བུའོ། །

རིང་བར་ཐོས་པའི་རེས་ཁིད་ནི། དཔེར་ན། 

ས་འཛིན་སེག་མོའི་ཕང་བར་ལེགས་འགྱིང་བའི། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

སྟོབས་ལྡན་གྲགས་པ་འབར་བའི་ས་སྐོང་མཆོག །

ཡ་མཚན་སྤོད་བཟང་མཆོག་གིས་ཕན་བདེའི་ལམ། །

ཕེས་པས་ཡ་རབས་འབངས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་གྱུར། །

ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ས་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཡའི་བར་དུ་ཡི་

གེ་མང་བས་ཆོད་ཅིང་། བར་ཐག་རྒྱང་རིང་བོ་ནས་བསོར་བའི་རེས་ཁིད་ལྟ་བུའོ། །

འདིའི་རིགས་དང་བོ་གཉིས་ཤར་ལྷོ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་དང་། ཕི་མ་འདིའི་ཡི་

གེ་འདྲ་བ་ད་ས་དང་། ཡ་ལྟ་བུ་སོགས་ལ་ཡི་གེ་མང་བས་བར་ཆོད་པ་སྟེ། བར་ཐག་

རིང་བས་ན་ལྷོ་བའི་རེས་ཁིད་དུ་མི་འདོད་ཅིང་། ཤར་བའི་ལུགས་ལའང་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་མི་འདོད་པས་ཡུལ་དབུས་པ་དང་ཤར་བ་ཁ་ཅིག་ཙམ་གྱི་རེས་ཁིད་དུ་

འདོད་པར། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་དང་། རིན་སྤུངས་པས་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ཤར་བ་ཁོ་ནས་འདོད་པའི་རེས་ཁིད་ནི། ཡི་གེའི་སྐེ་གནས་དང་། ཕི་

མོ་དང་། བརེགས་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར། 

དབངས་དང་། མཐའ་རྟེན་ལ་ངེས་པ་མེད་ཀང་། མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་ཐོག་མར་ཇི་ལྟར་

གནས་པ་དེ། ཚིག་ཕི་མ་རྣམས་སུའང་ཡང་ཡང་འབྱུང་ཞིང་བསོར་བ་སྟེ། གཅིག་

རེས་སུ་གཅིག་ཁིད་པ་ལྟ་བུའི་རེས་ཁིད་ཀང་ཡོད་ལ། ཡང་ཚིག་རང་ཕེད་སྔ་མ་

འཇམ་ཞིང་། ཕེད་ཕི་མ་རྩུབ་པ་སྟེ་འཇམ་རྩུབ་ཀང་བསྲེས་པའི་ཚིག་སྦོར་ལྟ་བུ་ལ་

འདོད། 

དཔེར་ན། གང་དག་དགའ་བའི་ཡུལ་ལ་གུས་འདུད་ཀིས། །

 འཁོར་ཚོགས་ཁོང་ནས་མཆོད་ཚེ་མཁས་འཕགས་ཐོབ། །
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ཅེས་རང་བ་དང་བོར་ཡི་གེ་ག་ལ་བསོར་ཞིང་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་དང་། རང་བ་ཕི་

མར་ཡི་གེ་ཁ་ལ་བསོར་ནས་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་སན་པའི་

ཡོན་ཏན་གྱི་རོད་བེད་སྒའི་ཉམས་བཏོད་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་ལ་ལྷོ་བ་ཁོ་ནས་འདོད་

པའི་ཡི་གེ་སྐེ་གནས་དང་། དབངས་དང་། བརེགས་པ་རྣམས་མཐུན་པའི་ཚིག་

མཚུངས་ཉེ་བའི་སྒའི་ཉམས་དང་། ཤར་ལྷོ་གཉིས་ཀའི་འདོད་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་

གེ་གཅིག་ཡང་ཡང་བསོར་ཞིང་ལན་དུ་མར་འབྱུང་བ་རེས་ཁིད་ཀི་སྒའི་ཉམས། ཤར་

བ་ཁོ་ནས་འདོད་པའི་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་བསྲེས་པའི་རེས་ཁིད་དེ། དབངས་དང་

མཐའ་རྟེན་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་ཡི་གེ་རེ་རེ་བ་ལན་དུ་མར་སྦར་ཞིང་། གཅིག་རེས་

གཅིག་ཏུ་ཁིད་པས་རེས་ཁིད་སོགས་ཀི་སྒའི་ཉམས་བཏོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་ན་

ཡང་། འདིའི་སབས་ཀི་རེས་ཁིད་དང་། ལེའུ་གསུམ་པའི་སབས་ནས་འབྱུང་བའི་

ཟུང་ལྡན་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་འོག་གི་སྒ་རྒྱན་གྱི་སབས་སུ་བཤད་པར་

བའོ། ། 

གཉིས་པ་དོན་གྱི་ཉམས་ནི། གོང་དུ་བཤད་པའི་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གི་ཉམས་སྣ་

ཚོགས་ཅན་གྱི་ཚིག་སྦོར་ཡང་། སན་པའི་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་ཀང་། 

དོན་གྱི་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་མི་ལྡན་ན་སྒ་སན་པ་ཙམ་གྱིས་སན་ངག་ཏུ་

མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་པི་ཝང་དང་གིང་བུའི་སྒ་བཞིན། བརོད་དོན་གྱིས་སྟོངས་ན། 

སྲོག་དང་བལ་བའི་བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མའི་བེམ་པོ་ལྟར་དགའ་བའི་བེད་ལས་ཀི་

སྤོད་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་བས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ལ་

བརོད་དོན་གྱི་ཉམས་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་གལ་ཆེའོ། །
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གསུམ་པ་གྲོང་ཚིག་སང་བ་ལ། བརོད་བའི་དོན་གྱི་གྲོང་བ་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་

སོང་བར་བེད་པའི་ཚིག་གི་ཉམས་ཇི་ལྟར་བཏོད་པ་དང་། རོད་བེད་ཚིག་གི་སྒའི་གྲོང་

ཚིག་སོང་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

དང་བོ་ནི། གྲོང་ཚིག་ཅེས་བ་བ། ཕལ་སད་དངོས་ལ་འཇུག་ཅིང་། དེ་ནི་འདོད་

པའི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བའི་སབས་སུ་ཕལ་སད་དངོས་སམ། ངོ་ཚ་བའི་ཚིག་རེན་

པར་སྨྲ་བ་ལ་བཤད་པ་ཡིན་པས། འདོད་གཏམ་ལྟ་བུའི་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་ལ་གྲོང་

ཚིག་གམ་ཕལ་སད་དངོས་སྨྲས་ན། འཇིག་རྟེན་བཞད་གད་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་མ་

ཟད། ངག་དོན་དེ་མི་མཛེས་ཤིང་སན་པའི་ཉམས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་བའི་རྐེན་

གྱིས་གྲོང་ཚིག་གམ་ངག་དོན་མི་མཛེས་པ་དེ་བསྒིབས་ནས་སན་པའི་ཚིག་གི་རོ་

ཉམས་དང་ལྡན་པར་བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དཔེར་ན། བདག་གི་ཡིད་ལ་ཆགས་པ་རྒྱས། །

 ང་ཡི་སེམས་ནི་ཁོད་ལ་དགའ། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་གྲོང་ཚིག་གམ་ཕལ་སད་དངོས་དེ་སངས་ནས། 

འདོད་པའི་ཆུ་གཏེར་རབ་ཏུ་རྒྱས། །

ཡིད་ཀི་བརྟན་པ་ཀུན་ནས་འཕོག །ལྟ་བུ་སྟེ།

དོན་ལ་འདོད་པའི་གཏམ་དུ་མཚུངས་ཀང་ཚིག་སྔ་མའི་གྲོང་བའི་དོན་དེ། ཚིག་

ཕི་མ་ལྟ་བུའི་རོད་པ་མཛེས་པའི་ལམ་གྱིས་བསྒིབས་ཤིང་སན་པའི་རོ་ཉམས་དང་

ལྡན་པར་བ་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གི་སྒའི་གྲོང་ཚིག་སོང་བ་ལ། ཚིག་གི་མཚམས་
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སྦོར་གྱི་གྲོང་ཚིག་སོང་བ་དང་། ངག་ཚིག་གི་དོན་ལ་ཞུགས་པའི་གྲོང་ཚིག་སོང་བ་

གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཀི་དབང་གིས་དོན་ལོག་པར་གོ་

ནས་མི་མཛེས་པའམ་ངོ་ཚ་བའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད་པ་ནི། ཚིག་གི་མཚམས་སྦོར་

ལ་གྲོང་ཚིག་ཞུགས་པ་ཡིན་པས། དཔེར་ན། བུད་མེད་དགེ་མཚན་བཟང་བོ་དང་

ལྡན་པ་འདི་ནི་ཞེས་སྨྲ་བར་འདོད་པ་ལ། མོ་མཚན་བཟང་ལྡན་འདི་ཡིས་ནི། །ཞེས་

བརོད་ན་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཀི་དབང་གིས་བུད་མེད་ཀི་དགེ་མཚན་ལ་གོ་མི་

ཐུབ་པར། བུད་མེད་ཀི་རྟགས་ལ་གོ་བས་དོན་ལོག་པར་འགྱུར་སྲིད། དེ་འདྲའི་གྲོང་

ཚིག་སངས་ནས། མཚན་བཟང་ལྡན་མ་འདི་ཡིས་ནི། །ཞེས་གྲོང་ཚིག་ཏུ་མི་འགྱུར་

ཞིང་སན་པའི་རོ་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བ་དགོས་སོ། །

ངག་དོན་ལ་ཞུགས་པའི་སྒའི་གྲོང་ཚིག་སོང་བ་ནི། ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཐ་

མི་དད་ཡིན་རུང་། ངག་ཚིག་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བ་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་གྱུར་པའི་

དབང་གིས། བརོད་བའི་དོན་དངོས་དེ་སྟོན་མི་ནུས་པར། དོན་ཕི་ཅི་ལོག་པ་སྟེ། མི་

མཛེས་པའམ་ངོ་ཚ་བའི་དོན་དུ་འགྱུར་སྲིད་པ་ནི། ངག་སྦོར་ལ་ཞུགས་པའི་གྲོང་

ཚིག་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མཛེས་མའི་ལུས་ཀི་པདྨ་རབ་ཏུ་རྒྱས། །ཞེས་པས། བུད་

མེད་ཀི་ལུས་པདྨའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས་མཛེས་པར་བརོད་པ་ཡིན་ཀང་། དོན་

དེ་མི་རྟོགས་པར་པདྨ་ཞེས་པ་བུད་མེད་ཀི་རྟགས་ལ་གོ་ནས་དོན་ལོག་པར་འགྲེལ་

སྲིད་པ་ནི། ངག་དོན་ལ་གྲོང་ཚིག་ཞུགས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུའི་གྲོང་ཚིག་སངས་

ནས། མཛེས་སྡུག་ལུས་ཀི་པདྨོའི་འདབ་རྒྱ་གྲོལ། །ཞེས་གྲོང་ཚིག་མ་ཞུགས་པར་

སན་པའི་རོ་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བ་དགོས་སོ། །
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དེ་ལྟར་སན་པའི་ཡོན་ཏན་ལ། དོན་གྱི་ཉམས་དང་ལྡན་ཡང་སྒ་དོན་གང་རུང་གི་

གྲོང་བའི་ཚིག་ཞུགས་ན། སྒའི་ཉམས་དང་དོན་གྱི་ཉམས་གཉིས་ཀང་ཞན་པར་

འགྱུར་བས། མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་སྐེད་ནུས་པ་ལྟ་ཅི། ཕལ་བའི་སྐེ་བོ་ཀུན་ཀང་

ངོ་ཚ་བའམ་བཞད་གད་ཀི་གནས་སུ་འགྱུར་བས། ཚིག་དོན་གང་ལའང་གྲོང་ཚིག་

གམ་ཕལ་བའི་ཚིག་གིས་མ་བསད་པར། སྒ་དོན་གྱི་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་

ལྡན་ན། རྣ་བར་སན་ཞིང་འཇེབས་པའི་རོ་ཉམས་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་སན་

པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་ཆོས་ངོ་མཚར་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །སྤིར་དམིགས་

བསལ་ཅན་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་སན་ངག་གི་ཚིག་སྦོར་གང་ལའང་། གྲོང་ཚིག་མ་

ཞུགས་པ་གལ་ཆེ་བས་འདི་དག་གི་སོར་ར་འགྲེལ་སྦྲགས་ནས་རྒྱས་པར་སན་

འགྲེལ་གཞན་ནས་ཤེས་པར་བའོ། །

ལྔ་བ། གཞོན་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

༈ གཞོན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། འཇམ་པའི་ཡི་གེ་མང་ཞིང་རྩུབ་པའི་ཡི་གེའང་འདྲེ་

བ་ཙམ་ཡོད་ཀང་། བརོད་པའི་ཚེ་ངག་ནས་འཇམ་པའི་ཡི་གེའི་གདངས་གཙོ་བོར་

ཐོན་པ་ལྷོ་བའི་ལུགས་ཀི་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་འདོད། འོན་ཀང་རྩུབ་པའི་

ཡི་གེ་གཏན་ནས་མ་འདྲེས་ན་སྦོར་བ་ལྷོད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བས། འདིའི་རྒྱ་དཔེ་

རང་བ་བཞིའི་ནང་དུ་ཧ་ཡིག་དང་། ཥ་ཡིག ། དྷ་ཡིག །བ་ཡིག་བཞི་མ་གཏོགས་ཡི་

གེ་ཐམས་ཅད་འཇམ་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན། འདིའི་བརོད་བའི་དོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་

ཞིག་མ་ཡིན་ཀང་། ཚིག་འཇམ་ལ་རྣ་བར་ཤིན་ཏུ་སན་པའི་ཕིར་ན། ཤིན་ཏུ་གཞོན་

པའི་ཡོན་ཏན་ཞེས་བཤད་དོ། །ལྷོ་བའི་ལུགས་ཀི་སྦར་བ་དང་གཞོན་པའི་ཁད་པར་
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ནི། གཉིས་ཀའི་འདྲ་ས་སྲོག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་གྲངས་མང་ཞིང་སྲོག་ཆེན་གྱི་ཡི་གེའང་

ཅུང་ཙམ་བསྲེས་པ་འདྲ་ཡང་། མི་འདྲ་ས་ནི། སྦར་བ་ལ་ཚིག་འདོན་པའི་སབས་སུ་

སྲོག་ཆེན་གྱི་སྒ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། གཞོན་པ་ལ། ཚིག་འདོན་པའི་སབས་སུ་འཇམ་

པའམ་སྲོག་ཆུང་གི་སྒ་ཤུགས་ཆེ་བར་ཐོན་པ་ཡིན། ལྷོ་བའི་ལུགས་ཀི་དཔེར་བརོད་

ནི། 

ར་བར། སྤིན་གྱི་ཕེང་བ་ལྡན་དུས་སུ། །

སན་པར་སྒོགས་པའི་མགྲིན་ལྡན་པ། །

རྨ་བ་ཡི་ནི་མཇུག་མ་དག །

ཟླུམ་པོར་བས་ནས་གར་བེད་དོ། །

ཞེས་ཆར་སྤིན་གྱི་ཕེང་བ་ལྡན་པའི་དབར་གྱི་དུས་སུ། སད་སན་པར་སྒོགས་

པའི་མགྲིན་པ་ཅན་རྨ་བས་མཇུག་མས་གདུགས་ཕུབ་པ་ལྟར་ཟླུམ་པོར་བས་ནས་

གར་བེད་དོ། །ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

དགྱེས་གླུ་ལས།

སྦྲང་རིའི་རྒྱལ་མཚན་འདབ་མའི་དབུས། །

ཟེའུ་འབྲུའི་ཕང་ཕུང་ལྡན་པ་ལ། །

བུང་བ་གཞོན་ནུ་སན་པའི་གླུ། །

ལེན་ཞིང་རོ་བཅུད་མང་བར་བེད། །

ཅེས་བུང་བ་རྣམས་ཀིས་དགའ་བའི་གླུ་ལེན་བཞིན་པར་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་

རོལ་ནས་སྦྲང་རིའི་བཅུད་མང་བར་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་འདིར། པ་བ་མ་སོགས་



  64  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འཇམ་པའི་ཡི་གེ་མང་ཞིང་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་ཉུང་ལ། བརོད་པའི་ཚེ་ཡང་འཇམ་པའི་

ཚིག་ཤུགས་ཆེ་བར་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དྲི་ལྡན་མེ་ཏོག་གསར་བའི་འཛུམ་གྲོལ་བར། །

སྒ་ལྡན་བུང་བ་འབུམ་གྱིས་དབངས་སན་ལེན། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་བཞི་དང་། ལྷག་མ་རྣམས་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་དང་

སྦར་ཏེ། སྦོར་བ་འཇམ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཤར་བའི་ལུགས་ཀི་གཞོན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཡི་

གེ་འཇམ་རྩུབ་གཉིས་ལས་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་མང་ཞིང་ཚེགས་ཆེན་པོས་བརོད་པ་ཀྵ་

ཡིག་ལྟ་བུ་སོགས་བཀོད་ནས་བརོད་དཀའ་བར་བེད་པ་ཞིག་ལ་བའོ། །

དྲུག་པ། གདོན་གསལ་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

༈ དོན་གསལ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། བརོད་བ་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད། རོད་བེད་

ཀི་ཚིག་ཐོན་མ་ཐག་ཏུ་དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས་སར་བརྟགས་ཤིང་དཔད་མི་

དགོས་པའི་དོན་གོ་ས་བ་འདི། ཤར་ལྷོ་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་དུ་བཞེད་ཀང་། ཤར་

བའི་ལུགས་འགའ་རེ་ལ་བརོད་བའི་དོན་ཚིག་གི་ལམ་ནས་རྟོགས་དཀའ་བ་ཅན་དུ་

བཞེད་པ་ཡང་ཡོད་པར། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་། བོད་མཁས་ཀིས་གསུངས། ལུགས་

གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་གི་དཔེར་བརོད། 

ར་བར། འཕོག་བེད་ཀིས་ནི་ས་གཞི་དག །

རྨིག་པས་བཅད་པའི་ཀླུ་ཁག་གིས། །

དམར་བ་ཆུ་ཡི་གཏེར་ལས་ཕྱུངས། །

ཞེས་པ་སྔོན་ས་གཞི་ཆེན་པོ་འདི་འོག་གཞིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ནུབ་ཅིང་བིང་
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བར་གྱུར་པས་སའི་སྟེང་གི་སྐེ་བོ་རྣམས་བརྟེན་ས་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། ལྷ་ཆེན་པོ་

ཁབ་འཇུག་ལགས་ཀི་ཕག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པས་ས་གཞི་

ཀུན་གྱེན་དུ་བཏེགས་པ་དང་། ཀླུ་རྣམས་བརིས་ཤིང་བཅད་པའི་ཁག་གིས་རྒྱ་མཚོ་

དམར་པོར་གྱུར་པའི་ལོ་རྒྱུས་རིག་བེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པ། 

དེའི་བརོད་བའི་དོན་རྣམས་ཚིག་གི་ལམ་ནས་གསལ་བར་བསྟན་པས། བརྟག་དཔད་

བེད་མི་དགོས་པར་གོ་ས་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། ཐུན་མོང་བའི་དཔེར་བརོད་ནི། 

དགྱེས་གླུ་ལས། 

སྔོ་བསངས་གོ་སབས་ཀུན་ནས་འཕོག་བེད་པའི། །

ཟླ་བའི་མ་མ་ལས་འོངས་འོད་རྣོན་ཅན། །

བི་ཤྭ་ཀརྨས་ལན་བརྒྱར་བདར་བ་ལ། །

ནེ་རུ་ཀ་ཡི་འདོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས། །

ཞེས་སྔོན་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཉིས་ཀིས་བདུད་རིའི་དོན་དུ་འོ་མ་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་

བསྲུབས་པ་ལས་ཟླ་ཚེས་བྱུང་བ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་མགོ་བོའི་རྒྱན་དུ་བས་པའི་རིག་

བེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་སྦར་ནས་གསུངས་ཤིང་། དེའི་གཏམ་རྒྱུད་འཇིག་རྟེན་ན་

གྲགས་མི་ཆེ་ཡང་། བརྟག་དཔད་བེད་མི་དགོས་པར་གསལ་བར་རྟོགས་ནུས་པ་ལྟ་

བུ་ཡིན། 

ཡང་ན། ཤར་ཕོགས་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་མཛེས་སྡུག་མ། །

ནུབ་ཕོགས་གངས་ལྡན་དབང་བོས་ཟླ་བོས་བསུས། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་རྒྱན་འདིར་ལུགས་གཉིས་ཀི་དཔེར་
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བརོད་རེ་རེ་འགོད་པ་མི་འདོད་པར་ཐུན་མོང་བ་ཁོ་ནར་བཞེད་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་

དང་། བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་ཤར་ཕོགས་རེ་འགའ་བའི་ལུགས་ཀི་དཔེར་བརོད་

ཀང་ར་ཚིག་དང་སྦྲགས་ནས་གནང་འདུག་གོ །དེའི་དཔེར་བརོད་ནི། དགྱེས་གླུ་

ལས། 

འཆི་མེད་བདག་པོའི་ཚོགས་ཀི་སྒྱུ་རལ་ལས། །

འཇིག་རྟེན་མཐོང་བར་བེད་པའི་མི་ཟད་འོད། །

ལུས་ཕ་ཅན་གྱིས་བཟོད་མི་བཟློག་པའི་ཐབས། །

སྣ་ཚོགས་ལས་ཀིས་དུམ་བུར་ཆ་རུ་བགོས། །

ཞེས་པ་ནི། སྔོན་ཉི་མ་ལ་ལྷའི་བུ་ལས་ཐམས་ཅད་པའམ་སྣ་ཚོགས་ལས་ཞེས་

བ་བའི་བུ་མོ་ཆུང་མར་བིན་པས། ལུས་ཕ་མ་དེས་ཉི་མའི་གཟི་བརིད་མ་བཟོད་པར་

རང་གི་ཕའི་ཁིམ་དུ་བོས་སོ། །ཕས་བུ་མོར་བརྡུང་བརེག་བས་པས་བུ་མོས་མ་

བཟོད་པར་རི་བོ་ཏེ་སེ་ལ་དཀའ་ཐུབ་བེད་པར་སོང་། ཉི་མས་རང་གི་ཆུང་མ་འཚོལ་

ཕིར་དེར་ཕིན་པ་བུ་མོས་མཐོང་ནས་སྐྲག་སྟེ་རང་གི་ཕ་ལ་ཞུས་པས། ལྷའི་བུ་ལས་

ཐམས་ཅད་པའམ་སྣ་ཚོགས་ལས་ཞེས་བ་བས་ཉི་མ་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་བགོས་

ཞེས་པའི་རིག་བེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་སྦར་བ་འདི་ཚིག་གི་ལམ་ཁོ་ནས་དོན་མི་

རྟོགས་པར། བརྟགས་ཤིང་དཔད་ནས་དོན་རྟོགས་དགོས་པ་ཤར་བའི་ལུགས་འགའ་

ཞིག་གིས་དོན་གསལ་བའི་དཔེར་བཞེད་དོ། །

ཡང་ལྷོ་བའི་ལུགས་ཀི་རབ་དྭངས་དང་དོན་གསལ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། རབ་

དྭངས་ལ་བརོད་བའི་དོན་གསལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བརོད་བ་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་
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སུ་གྲགས་པ་ཁོ་ན་ཞིག་དགོས་ལ། དོན་གསལ་ནི་སྒ་དང་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་

རྟོགས་ནུས་ཤིང་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་མ་གྲགས་ཀི་ངེས་བཟུང་མེད། ཤར་བ་འགའ་

ཞིག་གི་ལུགས་འདི་ལའང་རབ་དྭངས་ནི་ངེས་ཚིག་ལ་བརྟགས་པས་གོ་ནུས་ལ། 

དོན་གསལ་ནི་གཏམ་རྒྱུད་མི་ཤེས་ན་ངེས་ཚིག་ཁོ་ན་ལ་བརྟགས་པས་གོ་མི་ནུས་

པ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །

བདུན་པ། རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

༈ རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཚིག་སྦོར་གང་གི་ནང་དུ་ཡུལ་དེའི་ཡོན་ཏན་སོགས་

འགའ་ཞིག་དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཤུགས་ལ། བརོད་བའི་ཡུལ་དེ་ལ་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་སྟོན་པ་དེ་ནི་ལྷོ་བའི་ལུགས་ཡིན། 

ར་བར། སོང་བ་རྣམས་ཀི་བཀྲེན་པའི་མིག །

ལན་ཅིག་ཁོད་གདོང་ལ་ལྷུང་བ། །

ལྷ་གཅིག་གནས་སབས་དེ་ཡིས་སར། །

གཞན་གྱི་གདོང་ལ་ལྟ་བ་མིན། །

ཞེས་སོང་མོ་བ་རྣམས་ཀི་བཀྲེན་པའམ་ཉམ་ཐག་པའི་མིག་གིས་ཁོ་ཚོ་ལ་སྦིན་

པ་རེ་ཨེ་ཐོབ་སམ་དུ་རེ་བས་མིག་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀི་གདོང་ལ་ལན་གཅིག་

ཙམ་བལྟས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་བོ་དེས་ཤེས་ནས། ཁོ་ཚོ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དངོས་པོ་

བིན་པའི་མཐུས། སར་ཡང་ཁོ་རྣམས་ཀིས་ནོར་སོང་བའི་ཆེད་དུ། མི་གཞན་གྱི་

གདོང་ལ་ལྟ་མི་དགོས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གིས། དངོས་སུ་སྦིན་པ་རླབས་པོ་ཆེ་

སྩལ་བར་མ་སྨྲས་ཀང་། གཞན་གྱི་གདོང་ལ་ལྟ་མི་དགོས་ཞེས་པའི་ཤུགས་ལས་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

སོང་བ་བོའི་རེ་བ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་བསངས་པ་སོགས་རྒྱལ་བོ་དེ་སྦིན་པ་ལ་

དགའ་བའི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་རྟོགས་ནུས་པ་ལྟ་བུའོ། །དགྱེས་གླུ་ལས། 

ཤོང་དཔང་རིག་བེད་འཆད་པའི་རྣམ་ཐར་དྲི། །

སྔོན་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་མ་ལ་ཡ་རླུང་གིས། །

དྲངས་པས་དད་པའི་སྤུ་ལོང་གཡོས་པ་ན། །

འདྲེན་པ་གཞན་ལ་མཁས་པའི་རེ་བ་ལྷོད། །

ཅེས་ཤོང་སྟོན་དང་། དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་གཉིས་ཀིས་རིག་བེད་འཆད་པའི་རྣམ་ཐར་

དེ། སྔོན་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དེབ་ཐེར་ལས་ཐོས་པས། བདག་ཡིད་དད་པར་གྱུར་

ནས་ཁེད་གཉིས་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ལའང་མཁས་པར་འཛིན་པའི་རེ་བ་ལྷོད་

པའམ་མེད་ཅེས། ཤོང་དཔང་རྣམ་གཉིས་ཀི་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་གཞན་ལས་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པ་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱན་འདི་

རྒྱན་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཡིན་པར་གསུངས། 

ཡང་ན། དམ་པས་ལེགས་བཤད་སྨྲ་བ་ལན་གཅིག་ཙམ། །

ཐོས་པས་མཁས་གཞན་འཚོལ་བའི་རེ་འདུན་བཅོམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཤར་བའི་ལུགས་ནི། ཡུལ་དེའི་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་འགའ་ཞིག་

དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཤུགས་ལས། ཁད་གཞི་ཡུལ་དེའི་ཡོན་ཏན་ངོ་མཚར་བ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྟོགས་ནུས་པར་བརོད་པ་ནི། རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དུ་ཤར་

ཕོགས་པ་འགའ་ཞིག་འདོད་དོ། །

བརྒྱད་པ། བརིད་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།
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༈ བརིད་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་ནི།

ར་བར། བརིད་པ་ཚིག་སྡུད་མང་པོ་ཉིད། །

འདི་ནི་ལྷུག་པ་དག་གི་གསོས། །

ཞེས་བར་སྤོད་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས་འབྱུང་བའི་ཚིག་སྡུད་གཙོ་བས་ནས་ཡི་

གེ་འཇམ་རྩུབ་དོ་མཉམ་ཞིང་གཙོ་བོ་ཚིག་ལྷུག་ལ་སྦོར་བ་ལྷོ་བའི་ལུགས་དང་། 

ཚིག་སྡུད་མང་དགོས་པ་འདྲ་ཡང་། ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་དོ་མི་མཉམ་ཞིང་གཙོ་བོ་

ཚིགས་བཅད་ལ་སྦོར་བ་ཤར་བའི་ལུགས་ཡིན། འདིའི་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་གཙོ་བོ་

སེབ་སྦོར་གྱི་ཡི་གེ་ལི་ཡང་ལ་གོ་དགོས། ལྷོ་བའི་ལུགས་ལ་ཚིགས་བཅད་དུ་སྦར་

བ་ཡང་ཡོད་དེ།

ར་བར། ཆུ་འཛིན་ངོས་ཀི་ཕང་ན་ཆགས། །

མཚམས་ཀི་ཉི་འོད་གོས་དང་ལྡན། །

ཆུ་ལྡན་མ་ཡིས་སུ་ཡི་ཡིད། །

འདོད་པས་གཟིར་བར་བེད་མི་འགྱུར། །

ཞེས་སྤིན་གྱི་ངོས་སམ་ཕང་ན་གནས་པའི་ཐུན་མཚམས་ཀི་ཉི་འོད་དམར་པོའི་

མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་ལྡན་མའམ་མཛེས་མ་ཁེད་ཀིས་ནི། སྲེད་པ་དང་ལྡན་པའི་

སྐེ་བོ་སུ་ཡི་ཡིད་འདོད་པས་གཟིར་བར་བེད་པར་ཅིས་མི་འགྱུར། ཞེས་པའི་ཚིག་

བོད་ཡིག་ཏུ་ཆེར་མི་གསལ་ཡང་། རྒྱ་དཔེར་ཚིག་སྡུད་མང་ཞིང་སེབ་སྦོར་ལི་ཡང་

དོ་མཉམ་པ་སྟེ། ཚིག་རང་ཕེད་སྔ་མར་ལི་བ་བདུན་དང་ཡང་བ་དགུ། ཕེད་ཕི་མར་ལི་

བ་དགུ་དང་། ཡང་བ་བདུན་ཏེ་ལི་ཡང་བཅུ་དྲུག་རེ་ཡོད་པས་ཆ་མཉམ་པ་ཡིན། 
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དཔེར་བརོད། དགྱེས་གླུ་ལས།

སྐུ་མདངས་"ཟེར
1

་བ་སུ་ཝརྞ་བཞིན། །

སན་གསུང་པི་ཝང་ཇི་ལྟ་བ་ལྷག །

རྒྱལ་མཁེན་ལྟ་བུ་ལྡན་བོ་མ་མ། །

ཚངས་སྲས་མ་སུ་སྲིད་ན་མཛེས་འདྲ། །

ཞེས་པས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་སྐུའི་འོད་ཟེར་ནི། གསེར་གྱི་འོད་འཚེར་བ་

བཞིན་དང་། པི་ཝང་ལྟར་སན་པའི་གསུང་དང་། རྒྱ་ཆེན་མཁེན་པའི་ཐུགས་དང་ལྡན་

པ། ཞེས་བསྟོད་པའི་ཚིག་འདི་ལ་ཚིག་སྡུད་ཧ་ཅང་མང་ཞིང་། ཡི་གེའི་སེབ་སྦོར་

ཡང་རང་བ་སྔ་མ་གསུམ་ལ་བཞི་རེ་ཡོད་པའི་ཆ་མཉམ་ཞིང་། རང་བ་ཕི་མ་ལའང་ལི་

བ་"དྲུག
2

་དང་ཡང་བ་གསུམ་སྟེ་ཅུང་ཟད་ཆ་མི་མཉམ་ཡང་། སབས་འདིར་ཚིག་སྡུད་

གལ་ཆེ་བས་ཡི་གེ་ལི་ཡང་ཞར་ལ་ཐོན་པ་ཡིན་པས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་

སོ། །

ཡང་ན། ས་བཅུད་དཔལ་འཛོམ་ཁ་བ་རི་ཡི་ལྗོངས། །

མངོན་དགའི་བདེ་སྐིད་ཉི་མ་འདི་ལ་ལྟ། །

ཞེས་ཚིག་སྡུད་དང་བཅས་ལི་བའི་ཡི་གེ་རང་བ་སྔ་མ་ལ་བཞི་དང་། ཕི་མ་ལ་

བཞི། ཡང་བའི་ཡི་གེ་རང་བ་སྔ་མ་ལ་ལྔ་དང་། ཕི་མ་ལ་ཡང་ལྔ་སྟེ། ཆ་མཉམ་པར་

སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་སེབ་སྦོར་གྱི་ཡི་གེ་ལི་ཡང་གི་ཁད་པར་ནི་སེབ་སྦོར་རིན་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༤ ན།  ཟེར   * དགེས་གླུའི་དཔེ་གཅིག་ཏུ་སེར་བོ་དང་གཞན་ཞིག་ཏུ་སེར་བ་ཞེས་

འབྱུང་།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༠ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན། དྲུག   * ལྔ་ཡིན་སྙམ།
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ཆེན་འབྱུང་གནས་ར་འགྲེལ་སོགས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་གྱི་ཡི་གེ་གཞིར་

བཞག་གི་སྟེང་ནས་དབངས་རིང་ཐུང་དང་། གསལ་བེད་བརེགས་མ་དང་། རེས་སུ་

ང་རོ་ཅན་སོགས་ཀི་ཁད་པར་ལས་ཡི་གེ་ལི་ཡང་འཇོག་ལ། བོད་དུའང་། སེ་བ་རིན་

སྤུངས་པ་དང་། སོན་འགྲོ་ཡབ་སྲས། བོད་མཁས། ལྔ་བ་ཆེན་མོ་སོགས་ཀིས་རྒྱ་

གར་གྱི་ཡི་གེ་ལི་ཡང་གི་རིགས་པས་བོད་ཡིག་ལ་འགེབས་པ་མཛད་ནས། བོད་

ཡིག་ལའང་། བརེགས་པ་དང་། འགྲེང་བུ་ཅན་དང་། ན་རོ་ཅན། མཐའ་རྟེན་ཅན་

རྣམས་ལི་བ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་རྣམས་ཡང་བའི་ཡི་གེ་ལ་འཇོག་པར་བཞེད་ཀང་། 

བོད་ཀི་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་དང་འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་རྒྱ་གར་བའི་སྲོལ་ལྟར།

བོད་ཡིག་ལ་ཡི་གེ་ལི་ཡང་གི་བར་ཆད་བཙན་གྱིས་སྦར་དུ་མེད་པ་དང་། རྒྱ་

གར་དང་བོད་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཀི་རྣམ་གཞག་སོ་སོར་ཡོད་པས། དེ་གཉིས་བསྲེས་

པས་རང་བཟོ་བས་ན་མི་ལེགས་ཤིང་། བོད་སད་ལ་སུམ་རྟགས་ཀི་གཞུང་དང་

བསྟུན་ནས་ཚིག་སྡུད་དང་། ཡི་གེ་ཕོ་མོ་མ་ནིང་སོགས་ཀི་དབེ་བས་སྒ་གདངས་དྲག་

ཞན་དང་། བེད་རོལ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ནས། ལི་ཡང་མཐོ་དམན་

སོགས་མ་འཁྲུགས་པའི་དཔེ་བརོད་ཙམ་བས་ན་མི་རུང་བ་མེད་མོད། འོན་ཀང་སེབ་

སྦོར་གྱི་གཞུང་ལྟར་དུ་རྒྱ་ཡིག་གི་འགྲོས་འགེབས་བས་ན་མི་ལེགས་པས། ཞྭ་དཔེ་

ལྷམ་འགེབས་བེད་མི་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལེགས་པར་འདོད་དོ། །སབས་འདིར་

ར་བར་གསུངས་པའི་སེབ་སྦོར་གྱི་ཡི་གེ་ལི་ཡང་གི་གྲངས་ཀི་དགོས་པ་ནི། སྤིར་ཡི་

གེ་ལི་བ་ནི་སྒ་མཐོ་ཞིང་དྲག་པ་དང་། ཡང་བ་ནི་སྒ་དམའ་ཞིང་ལྷོད་པ་ཡིན་པས། སྒའི་

མཐོ་དམན་གྱི་ངེས་འཇོག་ལྟ་བུ་བེད་པ་ཞར་ལ་ཐོན་པ་ཡིན་གྱི། གཙོ་བོ་ཚིག་སྡུད་
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མང་བ་ཉིད་བརིད་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན། ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་རྣམ་དབེ་སོགས་

ཕལ་ཆེར་རང་ཤུགས་ཀིས་ཚིག་སྡུད་ཅན་དུ་འགྲོ་ཞིང་ལྷུག་པ་ལའང་ཚིག་སྡུད་གལ་

ཆེ་བས་རྒྱུ་མཚན་སྔོན་དུ་བཀོད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཚིག་སྡུད་དྲུག་གི་

ཁད་པར་ཡང་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བས། དེ་དྲུག་པོའི་ནང་ནས་ཀང་སབས་འདིར་མི་ཟད་

པའི་སྡུད་པ་དང་དེ་སྐེས་བུའི་སྡུད་པ་དང་། འབྲུ་མང་བོའི་སྡུད་པ་གསུམ་ལྷག་པར་

གཙོ་ཆེ་ཡང་། དེ་དག་སོ་སོའི་ཁད་པར་རྣམས་འདིར་མང་དུ་དོགས་ནས་མ་བཀོད་

པས། རྒྱས་པར་བར་སྤོད་ཀི་གཞུང་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

དགུ་བ། མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ། 

༈ མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། བརོད་བ་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་

པའི་མཚམས་ལས་མ་འདས་ཤིང་། འུར་ཆེན་པོའི་སྒོ་འདོགས་སངས་ནས་སྐེ་བོ་

རྣམས་ཀི་རྣ་བར་འགྲོ་བ་དང་། བསམ་བོར་ཤོང་ཞིང་མཛེས་པ་ལྷོ་བའི་ལུགས་དང་། 

བརོད་བ་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཚམས་ལས་འདས་ཤིང་འུར་ཆེན་

པོའི་སྒོ་བཏགས་ཏེ་སྐེ་བོའི་བོར་ཤོང་དཀའ་བ་ཤར་བའི་ལུགས་སོ། །འདི་ལ་ལྷོ་བ་

དང་ཤར་བའི་ལུགས་རེ་རེ་ལའང་གཏམ་ལ་སྦར་བ་དང་། བསྔགས་པ་ལ་སྦར་བ་

གཉིས་རེ་ཡོད། ལྷོ་བའི་ལུགས་ཀི་གཏམ་ལ་སྦར་བ་ནི། 

ར་བར། དཀའ་ཐུབ་ཕུང་བོ་ཁོད་འདྲ་ཡི། །

ཞབས་ཀི་རྡུལ་ནི་གཙང་མ་རྣམས། །

ཡང་དག་བཏབ་པ་གང་ཡིན་པ། །

དེ་དག་ཁོ་ན་ངེས་པར་ཁིམ། །
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ཞེས་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་ཤིང་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་དྲང་སྲོང་ཞིག་སྦིན་

བདག་གི་ཁིམ་དུ་འོངས་པ་ན། ཁིམ་བདག་དེ་ཤིན་ཏུ་དད་ནས་དྲང་སྲོང་དེ་ལ་འདི་

སད་ཅེས། ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བའི་དྲང་སྲོང་ཁེད་ཀི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་གཙང་མ་དེས་

ངེད་ཅག་གི་ཁིམ་དུ་རེག་པས། ཁིམ་འདིར་བཀྲ་ཤིས་དང་ལྡན་ཞིང་། བིན་རླབས་ཆེ་

བར་གྱུར་ཅེས་དྲང་སྲོང་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིག་འདི་ལྟ་བུ་གསལ་ཞིང་སྒོ་མ་བཏགས་

པར་བརོད་པ་”ལྟ་
1

བུའོ། །དཔེར་བརོད། དགྱེས་གླུ་ལས།

ཀུན་ལས་ཆེས་རྒྱལ་ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ཅན། །

འདྲེན་བེད་ལས་འོངས་བི་ཤྭ་ན་རའི་བུས། །

ལྷག་མར་བཏང་བས་སབས་གསུམ་པ་ཡི་དབུས། །

ཟླ་བལ་མགྲིན་སྔོན་སྟོབས་ནི་ཨེ་མ་མཚར། །

ཞེས་ཆེ་བར་རློམ་པའི་ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ནམ་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་

གིས། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོའི་དཀའ་ཐུབ་བཟློག་པས། དབང་ཕྱུག་གིས་མིག་

གསུམ་ལས་མེ་སྤྲུལ་ཏེ། ༼མེ་ནི་དྲང་སྲོང་བི་ཤྭ་ན་ར་ལས་སྐེས་པས་ན། བི་ཤྭ་ན་རའི་བུ་ཞེས་གྲགས་སོ།༽

བདུད་ཀི་ལུས་བསྲེགས་པས་ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་འགྲན་ཟླ་དང་བལ་བའི་མགྲིན་

སྔོན་ཅན་དབང་ཕྱུག་གི་སྟོབས་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་

པའི་གཏམ་ལས་མ་འདས་ཤིང་སྒོ་མ་བཏགས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྲོང་བཙན་མི་ཡི་དབང་བོའི་ཐབས་འཕྲུལ་གྱིས། །

རྒྱ་བལ་མཛེས་ལྡན་སེག་ཟུང་ལེགས་དྲངས་ནས། །

1  མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༢ ཡིག་ཕྲེང་ཐ་མ་ན།  - ལྟ་   * ལྟ་
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ངོ་མཚར་རིག་པས་བཀོད་བསྐྲུན་གནྡོ་ལ། །

གངས་ལྡན་རི་བོ་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་ཆེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདིར་མཁས་པ་ལ་ལས་སྔོན་བྱུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་སྦར་དགོས་པར་བཤད་

པ་ཡོད་ཀང་། དེ་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། ཕན་ཚུན་གེང་གཏམ་བས་པ་སད་དུ་

སྦར་བའི་གཏམ་ལ་བས་ཀང་ཆོག་པར་གསུངས། སྤིར་ཡུལ་གང་ལ་ཁད་འཕགས་

བརོད་འདོད་ཀི་རྣམ་རྟོག་གི་དབང་གིས་འཇིག་རྟེན་དུ་གྲགས་པ་ལས་བརྒལ་ཀང་། 

སན་ངག་གི་"ལུགས
1

་ལ་སྐོན་མེད་པ་དམིགས་བསལ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་

ཚོད་དང་མཐུན་པ་གཙོ་བོར་སྦོར་བ་ལྷོ་བའི་ལུགས་དང་། གྲགས་པ་ལས་བརྒལ་ཏེ་

འུད་ཆེན་པོར་བརོད་པ་གཙོ་བོར་བེད་པ་ཤར་བའི་ལུགས་སུ་གོ་དགོས། དེ་ལྟར་

ལེའུ་གཉིས་པའི་དོན་རྒྱན་སོགས་ཀི་སབས་ལའང་སྐོན་ཡོན་གང་བརོད་ན་སྤིར་

བཏང་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་པའང་ཤེས་དགོས། ལེའུ་གཉིས་པའི་

ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་དང་། འདིའི་ཤར་བའི་ལུགས་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་། གཉིས་ཀ་

ལ་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་མཚམས་ལས་འདས་པ་མཚུངས་ཀང་། ལུགས་འདིར་

གྲགས་པའི་མཚམས་ལས་ཆེས་ཆེར་རིང་དུ་བརྒལ་ཏེ་འུད་ཆེན་པོ་བརོད་པ་ཙམ་

དང་། ཕུལ་བྱུང་ལ་གྲགས་པའི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བ་ཙམ་དང་། འུད་དེ་འདྲ་ཆེར་

བརོད་མི་དགོས་པས། གཙོ་བོ་བརོད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་ངོ་མཚར་ཞིང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

ཞིག་དགོས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །

བཅུ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༣ ཡིག་ཕྲེང་ཐ་མ་ན།  ལུས   * ལུགས
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 ༈ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ནི། དངོས་པོ་གཞན་གྱི་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞིག་ཆོས་ཅན་ཕལ་བ་གཞན་ཞིག་ལ་ཁད་ཆོས་རྣམས་མ་འགྱུར་བར་བཀོད་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན་སེམས་ལྡན་སྐེས་བུ་ཞིག་གི་ཁད་ཆོས་དེ། སེམས་མེད་ཀི་ཆོས་གཞན་

དག་ལ་ངོ་བོ་མ་འགྱུར་བར་འགོད་པ་ལྟ་བུ་ལྷོ་ཤར་གཉིས་ཀི་ཐུན་མོང་གི་ལུགས་སུ་

འདོད། 

ར་བར། ཀུ་མུ་ད་ནི་མིག་འཛུམ་ཞིང་། །

པདྨ་དག་ཀང་མིག་འབེད་ཅེས། །

མིག་གི་བ་བ་བཀོད་པ་ལས། །

དེ་ཡི་རོད་བེད་སྒ་དག་ཐོབ། །

ཅེས་ཉི་མ་ཤར་བའི་ཚེ་ཀུ་མུ་ད་ཁ་ཟུམ་པ་ལ་མིག་འཛུམ་ཞེས་དང་། པདྨ་ཁ་

ཕེ་བ་ལ་མིག་འབེད་ཅེས་སེམས་མེད་ཆུ་སྐེས་ལ་སེམས་ལྡན་གང་ཟག་གི་བ་བ་

བཀོད་པས། དེའི་རོད་བེད་སེམས་ལྡན་གྱི་མིག་འབེད་འཛུམ་གྱི་སྒ་དེ་དག་སེམས་

མེད་པདྨ་སོགས་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་བརོད། དགྱེས་གླུ་ལས། 

བུང་བ་སན་འགྱུར་གླུ་དབངས་ལེན་པ་ལ། །

པདྨ་དགའ་བས་ལྡེམ་ལྡེམ་མངོན་པར་རྒོད། །

འདོད་པས་ཉེན་པའི་མགྲོན་ལ་ཕན་པའི་ཆེད། །

ལྷོ་ཕོགས་རླུང་གིས་ཙནྡན་དྲི་ཁེར་བོས། །

ཞེས་པ་བུང་བས་གླུ་ལེན་པ་ལ་པདྨ་དགའ་བའི་ངང་ནས་དགོད་པ་དང་། ཡང་

ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རླུང་གིས་འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་ལྷོ་ཕོགས་མ་ལ་ཡ་
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ཡི་ཙནྡན་གྱི་དྲི་ཁེར་ནས་བོས་སོ། །ཞེས་སེམས་མེད་ཀི་པདྨ་དང་རླུང་ལ་སེམས་

ལྡན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཆར་དུས་སེག་འཆང་མཛེས་སྡུག་གཞོན་ནུ་མས། །

སྔོ་བསངས་འཛུམ་དགའ་གྲོལ་བའི་འདོད་ཉམས་ཀིས། །

སྒ་ལྡན་གཞོན་ནུ་ཟླ་བོར་མངོན་བསུས་པས། །

ཟིམ་ཆར་འདོད་མོས་རྔུལ་ཆུས་བཞིན་རས་བརླན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

དེ་ལྟར་ཆོས་ཅན་གཞན་གྱི་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་དེ་རང་ལས་གཞན་པའི་དངོས་

པོ་ཞིག་ལ་སྒོ་བཏགས་ཏེ་སྨྲས་པ་ནི། རོད་པ་མཛེས་པའི་ཆེད་དུ་སྦར་བ་ཡིན་པས། 

དེ་ཡང་གུང་ཐང་བདེ་བོ་དང་། བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར། མེ་ཏོག་

མིག་འཛུམ། ཐལ་མོ་ཁ་ཕེ། ཟེའུ་འབྲུ་དགོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་ལ་

གྲགས་པ་ཞིག་དང་སྦར་ན་མཛེས་ལ། འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་དུ་མ་གྲགས་ཤིང་འབེལ་བ་

མེད་པའི་དོན་དང་སྦར་ན་མི་མཛེས་སོ། །དེ་ལྟར་དུ་སྦར་བའང་། ཆོས་ཅན་དེ་

གཉིས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་བ་བ་འདྲ་བ་ཙམ་ལ་བསད་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པས། དེ་

ཡང་ཚིག་སྦོར་མཛེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པ་ལས་འདོགས་ཡུལ་དེའི་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་

མིན། 

རྒྱན་འདི་ལ་དབེ་ན། ཆོས་གཅིག་བཀོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཆོས་དུ་མ་

བཀོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་ཡོད། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་། འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་

དཔང་ཊིཀ་ལྟར་རྒྱན་འདི་ལྷོ་ཤར་གཉིས་ཀི་ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་དུ་བཞེད། རེ་བོད་

མཁས་ཀིས། སྣར་ཐང་བས་བཞེད་པ་ལྟར་ཡོན་ཏན་བཅུ་བོ་སྤིའི་ཁོག་བབ་དང་
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མཐུན་ཞིང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་དཔོད་མི་ཉམས་པ་དང་འབེལ་ཆགས་པ་

སོགས་དགོས་པ་ཁད་པར་བ་དུ་མ་སྣང་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆོས་གཅིག་བཀོད་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ལྷོ་བའི་ལུགས་དང་། ཕི་མ་ནི་ཤར་བའི་ལུགས་སུ་བཞེད་དོ། །

མདོར་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ནི། དངོས་པོ་རང་གི་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་དེ་

ཡུལ་རང་ཉིད་ལ་སྦར་ཏེ་བརོད་ན་མི་མཛེས་ཤིང་། གྲོང་ཚིག་ཕལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

མཛེས་པའི་ཉམས་ཀང་མེད། ཁད་པར་གྱི་ཆོས་དེ་རང་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་

ཞིག་ལ་སྒོ་བཏགས་ཏེ་བཀོད་ན་རོད་བེད་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་འགྱུར་བས། རྒྱན་འདི་

ནི་སན་ངག་སྤི་ལ་ཁབ་ཅིང་། ཚིག་སྦོར་གྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན། 

རྒྱན་བཅུའི་ཁད་པར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ།

 མདོར་ན་རྒྱན་བཅུ་བོ་འདིའི་ཐོག་མ་སྦར་བའི་ཡོན་ཏན་ནི་ཡི་གེ་སྲོག་ཆུང་

མང་ཞིང་སྲོག་ཆེན་ཡང་ཅུང་ཟད་ཙམ་བསྲེས་ཏེ་ལྷོད་པའི་སྐོན་གྱིས་མ་རེག་པའི་ཆ་

ནས་སྦར་བ་དང་། འཇམ་རྩུབ་ཀི་ཡི་གེ་མཉམ་པའི་ཆ་ནས་མཉམ་པ་དང་། འཇམ་པ་

མང་བའི་ཆ་ནས་གཞོན་པ་སྟེ། འདི་གསུམ་རོད་བེད་ཀི་སྒའི་གདངས་དམ་མཉེན་

དང་། འཇམ་རྩུབ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་བཞག ༈ བརིད་པ་ནི། ཚིག་ཕད་སོགས་བསྡུས་

ཏེ་ཚིག་ངོས་གཙང་བའི་ཆ་ནས་བཞག་པ་སྟེ་འདི་བཞི་ནི་སྒ་དང་ཚིག་གི་སོ་ནས་

བཞག་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན། ༈ རབ་དྭངས་ནི། ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་འཇིག་རྟེན་ན་

གྲགས་པའི་ལམ་ལས་མ་འདས་པ་དང་། ༈ དོན་གསལ་ནི། རོད་ཚུལ་གསལ་བ་ཡིན་

པས། དེ་གཉིས་བརོད་བའི་དོན་བདེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་སོ་ནས་བཞག ། 

༈ སན་པ་ནི། སྒ་རེས་ཁིད་ལྟ་བུར་རྣ་བར་སན་པ་དང་། དེ་ལ་གྲོང་ཚིག་མེད་པ་སྟེ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

སན་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ནས་བཞག ། ༈ མཛེས་པ་ནི། ཚུལ་དང་མི་

མཐུན་པའི་སྒོ་འདོགས་སངས་ཏེ་ཀུན་གྱི་རྣ་བར་འབབ་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་སོ་ནས་

བཞག ༈ རྒྱ་ཆེ་བ་ནི། བསྔག་བའི་ཡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་བར་བརོད་པའི་ཡོན་ཏན་

གྱི་སོ་ནས་བཞག །༈ ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཁད་ཆོས་ཡུལ་གཞན་

ལ་སྦར་ཏེ། རོད་པ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་སོ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་

པས། རབ་དྭངས། དོན་གསལ། སན་པ། རྒྱ་ཆེ་བ། མཛེས་པ། བརིད་པ་དྲུག་ནི་

བརོད་བ་རོད་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་བཞག་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན།

དེ་ལྟར་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་ཀི་དབང་གིས་རོད་བེད་ཚིག་གི་སྒ་ཡང་དམ་མཉེན་

ཅི་རིགས་སུ་འགྱུར་བས་ན། དམ་པ་ལ་བརིད་པའི་ཉམས་དང་། མཉེན་པ་ལ་སན་

པའི་ཉམས་གཙོ་བོར་འབྱུང་སྟབས་རོམ་གཤིས་ཁ་ཤས་གསལ་ཞིང་སན་པ་དང་། 

ཁ་ཤས་དམ་ཞིང་བརིད་པ་ཅན་བྱུང་བའང་སན་ངག་མཁན་རང་རང་ཐུགས་ཞེན་གང་

ལ་ཆེ་བ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་། དོན་རྒྱན་སབས་ཀི་སྦར་བ་དང་། 

ཕུལ་བྱུང་། རབ་བཏགས། བསོན་དོར་སོགས་ལ་འཁོག་བརོད་ཀི་ཉམས་ཆེར་

བསྲེས་པས་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་དམ་པོར་ཡོད། གཞན་ཡང་། ཁོ་བོ་དང་། དམག་

དཔུང་། གཡུལ་འཐབ་ཀི་ལས་སོགས་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བས་ན། དོན་དུ་དྲག་ཤུལ་

གྱི་ཉམས་འབྱུང་དགོས་པས། སྒ་གདངས་རྩུབ་པ་ཤས་ཆེ་ན་ཚིག་བརིད་པ་འབྱུང་

བའི་རྐེན་གྱིས་ཚིག་ལ་བརིད་ཉམས་ཆེ། བསྟན་བཅོས་ཀི་བརོད་བ་དང་། ཡུལ་དང་

གནས་ལ་བསྟོད་པ། སྤིངས་ཡིག་ལྟ་བུ་སོགས་ལ་སྒ་གདངས་འཇམ་ཞིང་ལྷོད་པ་

ཤས་ཆེར་སྦར་ན་ཚིག་སྦོར་སན་པའི་ཉམས་སུ་འགྱུར་བས་ན། ཚིག་ཧ་ཅང་མཛེས་
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པའི་ཁད་ཆོས་སོགས་ཡོད། མདོར་ན་ངག་སྦོར་བདེ་ཞིང་རྣ་བར་སན་པའི་ཉམས་

དང་ལྡན་ལ་བརོད་དོན་གསལ་ཞིང་རྟོགས་ས་བ་ནི། སན་ངག་གི་ལམ་གྱི་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས། སན་ངག་ལ་མཁས་པར་འདོད་པ་དག་གིས་ཚུལ་འདི་

འདི་ལ་ངེས་པར་བསབ་པར་བའོ། །

དེ་ལྟར་ལྷོ་ཕོགས་བྱཻ་དརྦྷའི་ལུགས་དང་། ཤར་ཕོགས་གཽ་"ཊའི
1

་ལུགས་གཉིས་

ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སན་ཚིག་སྦོར་ཚུལ་བཅུ་བོ་འདི་ནི། སྔོན་གྱི་སན་ངག་བ་ར་

ཏའི་གཞུང་ནས་བསྟན་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་བོ་དེ་སན་ངག་མེ་ལོང་གི་ལེའུ་དང་བོར་

ལྷན་དུ་བཀོད་ནས། ལྷོ་ཤར་ལུགས་གཉིས་ཀི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ། རོད་ཚུལ་གྱི་

ཁད་པར་གཙོ་ཆེ་བའི་རྒྱན་བཅུར་བསྡུས་པ་ཡིན་གྱི། སེམས་ཅན་ཇི་སེད་པ་དེ་སེད་

དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཚུལ་དུ་ཉམས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་པའི་རྐེན་གྱིས་ཡང་མི་འདྲ་བ་

སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བས་སྤིར་གྲངས་ཀི་དབེ་བ་ལ་ངེས་བཟུང་མི་ནུས་སོ། །

ལེའུ་དང་བོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་བཅུ་བོ་འདི་ཕལ་ཆེར་སྒའི་སྦོར་བ་

ལི་ཡང་དང་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་གཙོ་བོ་བས་ཏེ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་འགྲོས་ལྟར་བཀོད་

པ་ཡིན་པས། བོད་ཡིག་གི་ཚིག་སྦོར་ལ་ལེགས་སྦར་གྱི་སྒའི་གདངས་དང་ཡི་གེའི་

སྦོར་བ་ལི་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འོང་དཀའ་ཡང་། བོད་ཡིག་གི་གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་

ལ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཡི་གེ་སྲོག་ཆེ་ཆུང་གི་གདངས་ཀི་རྒྱས་བཀབ་ནས། བོད་སད་

དུ་ཡང་སྔོན་བོན་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དཔེར་བརོད་རེ་མཛད་པའི་སྲོལ་འདུག་

ཀང་། ཐུན་མོང་གི་རྒྱན་ལྟ་བུ་གྲགས་མི་ཆེ་བའི་རྐེན་གྱིས། འདིར་ཡང་རྒྱས་པར་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༨ ན།  ཊའི   * གསུང་འབུམ་ཁོད་དུ་པར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་ཚངས་སས་སུ་ཌཱའི་བྲིས་

འདུག  
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བཀོད་ན་ཧ་ཅང་ཉོག་འགྲོ་བས་རེ་ཞིག་མཛུབ་མོ་རི་སྟོན་གྱི་དཔེ་ཙམ་ལས་རྒྱས་

པར་མ་སྤོས་སོ། །

སྨྲས་པ། འཕགས་ཡུལ་ཤར་ལྷོའི་ལུགས་བཟང་མ་འདྲེས་པའི། །

སན་ཚིག་རི་མོ་འབུམ་གྱི་མཚར་སྡུག་གཟུགས། །

དཎིའི་རྣམ་དཔོད་གསར་བའི་མེ་ལོང་དུ། །

ལྷུན་རོགས་མཛེས་པའི་གཟིགས་མོ་ཀུན་དགའི་དཔིད། །

བོ་གྲོས་སྟོན་མཚན་ཟླ་ཤེལ་གཞོན་ནུའི་གཟིས། །

ཕོགས་གྲངས་ཡོན་ཏན་ཀུ་མུད་དགྱེས་པའི་འཛུམ། །

གྲོལ་བས་རིག་རལ་ཟིལ་མངར་རོ་བརྒྱའི་བཅུད། །

བོ་ལྡན་བུང་བ་གཞོན་ནུའི་སྐེས་སུ་སིན། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །
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ལེའུ་གཉིས་པ།

ཐུན་མོང་བའི་རྒྱན་སྤིར་བཤད་པ། 

༄༅། །སན་ངག་མེ་ལོང་གི་ལེའུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པར་བསྟན་པའི་ཐུན་མོང་

གི་རྒྱན་ནི། རང་རེ་བོད་ཀི་རོམ་རིག་པ་རྣམས་ལ་དགོས་མཁོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་གོ་

ཡང་ས་ལ། བོད་ཀི་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚིག་རོད་མཛེས་པར་བེད་པའི་

རྒྱན་ཀང་ཕལ་ཆེར་རྒྱན་འདི་ཁོ་ནའི་སྟེང་ནས་བཀོལ་སྤོད་གནང་ཞིང་། རྒྱན་འདི་ནི་

ཡུལ་གང་གི་ལུགས་སུའང་བཀོལ་ཆོག་པས་ན་སྤིའི་རྒྱན་ཡང་ཟེར། 

སྤིར་སན་ངག་གི་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་ནི། དཔེར་ན། བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་

མགྲོན་དུ་ཆས་པ་ན། ལུས་ལ་མཛེས་བེད་ཀི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་ཏེ། གཞན་

ཡིད་འཕོག་པར་བེད་པའི་མཛེས་སེག་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཉམས་འདོན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། 

འདིར་ཡང་། བརོད་བའི་ཡུལ་གང་དང་གང་ལ། རོད་བེད་ཚིག་དོན་གྱི་ཉམས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པས་ཚིག་སྦོར་སན་ཞིང་མཛེས་པར་བས་པ་ལ་སན་ངག་གི་རྒྱན་ཞེས་

བཤད་དོ། །

འདི་ལ་དོན་རྒྱན་དང་། སྒ་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་གསུམ་ཡོད་པས། དེ་ཡང་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བརོད་བའི་དོན་གྱི་ཉམས་གཙོ་བོར་འདོན་པ་ལ་དོན་གྱི་རྒྱན། རོད་བེད་ཚིག་གམ་

སྒའི་ཉམས་གཙོ་བོར་འདོན་པ་ལ་སྒ་རྒྱན། བརོད་བའི་དོན་དངོས་དེ་ས་བའི་ཕིར་དུ། 

ཚིག་དོན་གཞན་གྱིས་བཀབ་ནས་རོད་པ་གཙོ་བོར་བས་པ་ལ་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་

ཞེས་ཟེར་རོ། །

དོན་རྒྱན་གྱི་ངོ་བོ་བཤད་པ།

དེས་ན་སན་ངག་མེ་ལོང་འདིའི་ལེའུ་གཉིས་པར་བསྟན་པའི་དོན་རྒྱན་གྱི་ངོ་བོ་

ནི། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་སན་ཞིང་མཛེས་པའི་ཉམས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་གཙོ་བོ་

བརོད་བ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་དོན་གྱི་རོ་ཉམས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚིག་སྦོར་གྱི་ངག་དོན་ལ་ཟེར། 

དོན་རྒྱན་གྱི་དབེ་བ་བཤད་པ། 

འདི་ལ་དབེ་ན་སོ་ལྔ་ཡོད་དེ། སན་ངག་མེ་ལོང་ལས། 

རང་བཞིན་བརོད་དང་དཔེ་དང་ནི། །

གཟུགས་ཅན་གསལ་བེད་སོར་བ་དང་། །

འགོག་དང་དོན་གཞན་བཀོད་པ་དང་། །

ལྡོག་པ་ཅན་དང་སྲིད་པ་ཅན། །

བསྡུས་དང་ཕུལ་བྱུང་རབ་བཏགས་དང་། །

རྒྱུ་དང་ཕ་མོ་ཆ་དང་རིམ། །

དགའ་དང་ཉམས་ལྡན་གཟི་བརིད་ཅན། །



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 
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རྣམ་གྲངས་བརོད་དང་ཀུན་ཏུ་ཕན། །

རྒྱ་ཆེ་བསོན་དོར་སྦར་བ་དང་། །

ཁད་པར་མཚུངས་པར་སྦོར་བ་དང་། །

འགལ་དང་སབས་མིན་བསྟོད་པ་དང་། །

ཟོལ་བསྟོད་ངེས་པར་བསྟན་པ་དང་། །

ལྷན་ཅིག་བརོད་དང་ཡོངས་བརེས་ཤིས། །

རབ་སེལ་དེ་ནས་དགོངས་པ་ཅན། །

འདི་དག་ཚིག་རྣམས་དག་གི་ནི། །

རྒྱན་དུ་སྔོན་གྱི་མཁས་པས་བསྟན། །

ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཕེ་བས། ར་བའི་

དངོས་བསྟན་ལ་རྒྱན་མི་འདྲ་བ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད། རྒྱན་དེ་སོ་སོར་སན་ངག་མེ་

ལོང་གི་ར་བ་རེ་བཀོད་ཅིང་དེའི་འགྲེལ་བཤད་དང་། ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་

མཛད་པའི་མེ་ལོང་གི་དཀའ་འགྲེལ་དབངས་ཅན་དགྱེས་གླུའི་དཔེར་བརོད་གཞིར་

བཞག་པའི་སྟེང་། སན་གྲགས་ཆེ་བའི་རེ་བོད་མཁས་པས་མཛད་པའི་དོན་རྒྱན་སོ་

སོའི་དཔེར་བརོད་སོགས་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་དཔེ་བརོད་འགའ་རེ་ཐད་སོར་བཀོད་དེ། 

དེ་དག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་། མཁས་པ་སོ་སོའི་བཞེད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཟུར་

བརྒྱན་ཏེ། དགག་གཞག་གི་ཚིག་ཚོགས་མ་སྤོས་པར་གསལ་ཞིང་གོ་ས་བར་བརོད་

པ་ལ། 
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དང་བོ། རང་བཞིན་བརོད་པ།

དང་བོ། རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི་ཐོག་མ་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་

བ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་”པོ
1

་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བར། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། །

གཞན་སབས་སྣ་ཚོགས་དངོས་གསལ་བེད། །

དེ་ནི་རང་བཞིན་བརོད་པ་སྟེ། །

ཞེས་གསུངས་པས། བརོད་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བོ་དང་། 

དེ་དག་གི་བ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་མེད་པ་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཡོད་པ་ལ་མེད་པའི་སྒོ་

སྐུར་དང་འཁོག་ཚིག་སངས་ཏེ་ཤུགས་བསྟན་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེ་དང་དེའི་རང་

བཞིན་ནམ་གནས་སབས་སྣ་ཚོགས་པ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་གསལ་ཞིང་དྲང་བོར་

བརོད་པའི་ངག་དེ་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། རིགས་རང་བཞིན་བརོད་པ། བ་བ་རང་བཞིན་བརོད་

པ། ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་བརོད་པ། རས་རང་བཞིན་བརོད་པ་དང་བཞི་ཡོད། 

དང་བོ་རིགས་རང་བཞིན་བརདོ་པ་ནི། རང་བཞིན་བརོད་པའི་ངོ་བོ་གཞིར་

བཞག་གི་སྟེང་ནས། བརོད་ཡུལ་གྱི་ཁད་གཞི་དེའི་ཁད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པ་བརོད་

ནས། དེའི་རིགས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁབ་བེད་དུ་ཡོད་པའི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་བ་སྟོན་པའི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན། པོ   * རྩོམ་མཁན་གི་རང་ལུགས་ལྟར་ན་བོ་ཡིན་དགོས་སྙམ།
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སྤིའི་རིགས་ཤིག་གི་རང་བཞིན་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། ཡང་ཚིག་དེའི་ནུས་པས་

བརོད་བའི་རིགས་དེ་ལས་རིགས་གཞན་གཅོད་པའམ་འགོག་པའི་གཞན་སེལ་གྱི་

དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས། འདིར་རིགས་ཞེས་པ་རིགས་རྒྱུད་ཀི་རིགས་ཙམ་ལ་

མི་བེད་པར་རིགས་མཐུན་གྱི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན་གདུང་འདེགས་ཀི་དོན་བེད་ནུས་

པའི་ཀ་བ་ཞེས་པས་ཀ་བ་སྤིའི་རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བོ་བསྟན་པར་མ་ཟད་ཀ་བ་ཞེས་པ་

དེ། ཀ་བའི་རིགས་ཀི་སྤི་ཡིན་ཞིང་དེའི་ཚིག་གི་ནུས་པས་ཙན་དན་གྱི་ཀ་བ་སོགས་

ཀ་བའི་རིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་ཅིང་། གཞན་བུམ་པའི་རིགས་སོགས་འགོག་

པའི་གཞན་སེལ་གྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཡང་སབས་འདིའི་རིགས་ཞེས་པ་

ཆོས་རང་རང་གི་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་ཡང་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ས་སྲ་བ་དང་། མེ་ཚ་

བ། ཆུ་གཤེར་བ་ལྟ་བུ་དེ་དང་དེའི་རིགས་ལ་འཇོག་དགོས་པས། དེ་དག་ནི་ཆོས་

རང་རང་གི་རིགས་ཅན་ལ་ཁབ་བེད་དུ་ཡོད་པའི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་

གྲུབ་པས་ན། འདིར་རིགས་ཞེས་པ་རིགས་སྤིའམ་རིགས་བརོད་ཀི་སྒའི་ནུས་པ་དང་

ལྡན་དགོས་པར་མ་ཟད། དེའི་ཁད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་པ་འདུས་པའི་རང་

བཞིན་ནམ། ངོ་བོ་དག་ལ་སྒོ་སྐུར་སངས་ཏེ་དྲང་བོའི་སོ་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

དགོས། དཔེར་ན། 

ར་བར། མཆུ་ནི་དམར་ཞིང་གུག་པ་དང་། །

གཤོག་པ་ལྗང་ཞིང་མཉེན་པ་དང་། །

མགྲིན་པ་ཁ་དོག་གསུམ་ཕེང་ཅན། །

ནེ་ཙོ་འདི་དག་ཚིག་འཇམ་ལྡན། །ཞེས་པ་སྟེ། 
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མཆུ་ཡི་མདོག་ནི་དམར་ཞིང་དབིབས་ནི་གུག་པ་དང་། གཤོག་པ་ལྗང་ཞིང་

རེག་བ་མཉེན་པ་དང་། མགྲིན་པ་དཀར་སྔོ་དམར་བའི་ཁ་དོག་གསུམ་གྱི་ཕེང་བ་ཅན་

སོགས་ཁད་ཆོས་འདི་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཁད་གཞི་ནེ་ཙོ་སྟེ། འདི་དག་ཅེས་པས་ནེ་

ཙོའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་ཁད་ཆོས་སམ་རང་བཞིན་དེ་དག་གསལ་བོར་

མཚོན་པ་ཡིན། དཔེར་བརོད། དགྱེས་གླུ་ལས། 

དམར་སེར་ཐུན་མཚམས་གསར་བའི་མདངས་གསལ་ཞིང་། །

ན་ཚོད་བཅུ་དྲུག་བགྲང་བའི་དཔལ་ལྡན་པ། །

མཐོན་མཐིང་རལ་བའི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་བ་ཅན། །

དབངས་ཅན་དགའ་མར་ཐོབ་པའི་འཇམ་པའི་དཔལ། །

ཞེས་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ཁད་ཆོས། སྐུ་མདོག་དམར་སེར་དུ་ཡོད་

པ་དང་། ན་ཚོད་བཅུ་དྲུག་ཅན་རལ་བའི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིང་། ལྷ་མོ་དབངས་

ཅན་མ་ཡུམ་དུ་བཞེས་པ་སོགས་ཀི་ཁད་ཆོས་དག་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ལ་མ་སྦར་

བར་དྲང་བོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ནི་རིགས་སྤི་ལ་འགྲོ་མི་འགྲོ་དོགས་གནས་སུ་

གསུངས། བོད་མཁས་པའི་དཔེར་བརོད་དུ། 

ཕུལ་བྱུང་མཚན་དཔེ་འབར་བའི་སྐུ་མངའ་ཞིང་། །

ཡང་དག་དོན་ལྡན་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་གསུང་། །

ཀུན་མཁེན་རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཐུགས། །

དུས་གསུམ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་འདུད། །

ཅེས་མཛེས་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཚན་དཔེ་གཟི་སྟོང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་སྐུ་
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དང་། ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་ཡང་དག་པར་སྟོན་པ་སྟེ་དོན་དང་ལྡན་

པའི་གསུང་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་

དུ་མཁེན་ཅིང་གཟིགས་ཤིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐུགས་དང་ལྡན་པའི་

དུས་གསུམ་གྱི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་འདུད་ཅེས་སངས་རྒྱས་ཀི་

རིགས་སྤིའི་རང་བཞིན་དྲང་བོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

༼འདི་མན་དགྱེས་གླུའི་དཔེ་བརོད་ལ་རྟགས་(ག)དང་། བོད་མཁས་དཔེ་བརོད་ལ་རྟགས་(བ)བཞག་ཡོད། 

ཡང་ན། ཞེས་པ་རང་དཔེའོ། །༽

ཡང་ན། ཞི་དུལ་བསབ་ཁིམས་གཙང་མའི་ཁིམས་ཀིས་མཛེས། །

ལས་རུང་ཤིན་སྦངས་བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་བརྟན། །

གནས་ལུགས་ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་གསལ་གཟིགས་པའི། །

སྨྲ་མཁས་བཤེས་གཉེན་འདི་དག་འགྲོ་བའི་གཉེན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་བྱ་བ་རང་བཞིན་བརདོ་པ་ནི། རྒྱན་འདིའི་ངོ་བོ་གཞིར་བཟུང་བའི་

སྟེང་དུ། ཁད་གཞི་བེད་པ་བོ་ཞིག་གིས་བ་བའི་ཡུལ་གང་ལ་བ་བ་ཞིག་བེད་བཞིན་

པའམ་བས་ཟིན་པའི་རང་བཞིན་ལ་བསྟོད་སད་ཀི་སྒོ་སྐུར་སངས་ཏེ་བ་བའི་ཁད་

ཆོས་དེ་དག་ཐད་ཀར་དྲང་བོའི་ལམ་ནས་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། འདིར་བ་བའི་རང་

བཞིན་བརོད་དགོས་པའི་ཕིར་རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་སོགས་ཀི་ཕད་ཅི་

རིགས་སྦོར་དགོས་ཤིང་། བེད་པ་བོ་དང་། བ་ཡུལ། བ་བ་གསུམ་ངེས་པར་ཚང་བ་

བེད་དགོས། 

ར་བར། མགྲིན་པའི་ནང་ནས་སན་སྒོགས་ཤིང་། །
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མིག་ནི་ཀུན་ཏུ་འཕྲུལ་བ་ཡི། །

ཕུག་རོན་རེ་འདོད་དགའ་མ་ལ། །

ཡོངས་སུ་བསོར་ནས་མཆུ་དག་སྦོར། །

ཞེས་པས་ཁད་གཞི་བེད་པོ་ཕུག་རོན་གྱིས་བ་ཡུལ་དགའ་མ་ལ་རེ་བར་འདོད་

པའི་བ་བའི་ཁད་ཆོས་ནི། མགྲིན་པའི་ནང་ནས་སད་ཅུང་ཟད་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་

གྱིས་སན་པར་སྒོགས་ཤིང་། ཆགས་པས་མོས་པའི་མིག་ནི་དམར་པོ་ཀུན་ཏུ་སོར་

སོར་དུ་འཕྲུལ་བའམ་གཡོ་བའི་རྣམ་པས། དགའ་མ་ལ་ཡོངས་སུ་བསོར་ནས། མཆུ་

དག་སྦོར་བའི་བ་བ་བེད་པའི་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་སྦར་ཞིང་། ཚིག་དེའི་ནང་

དུ་བེད་པ་བོ་ཕུག་རོན་དང་། བ་ཡུལ་དགའ་མ། བ་བའི་ཁད་ཆོས། སན་པར་སྒོགས། 

མིག་འཕྲུལ། རེ། བསོར། མཆུ་སྦོར། ཞེས་སོགས་ཀི་བ་ཚིག་གསལ་བར་བརོད་

ནས། བེད་པ་བོ་དེའི་བ་བའི་རང་བཞིན་ལ་འཁོག་བརོད་དང་། སྒོ་འདོགས་སོགས་

སངས་ཏེ། དྲང་བོའི་ལམ་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) བརྟུན་པ་བསྐེད་དེ་མེ་སྐེས་ཡོངས་བསྒྲུབས་པས། །

ལེགས་པར་སྦར་བའི་གཙུག་ལག་རབ་རྟོགས་ཤིང་། །

གཞོན་ནུ་བདེ་སྤོད་རེ་བ་སོང་བེད་པའི། །

དབང་ཕྱུག་གོ་ཆ་བོ་གསལ་དགའ་བ་སྐེད། །

ཅེས་སྔོན་རྒྱ་གར་དུ་བམ་ཟེ་དབང་ཕྱུག་གོ་ཆ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་རྒྱལ་

སྲས་གཞོན་ནུ་བདེ་སྤོད་ཀི་བཀའ་དང་དུ་བངས་པའམ་རེ་བ་བསང་ཕིར། མེ་སྐེས་

ཏེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་བུ་ཆུང་བ་སིན་དྲུག་བསྒྲུབས་ནས། སྒ་རིག་པ་ཤེས་པར་གསོལ་
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བ་བཏབ་པས། སིན་དྲུག་གིས་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་ཏེ་སྒ་བསབས་པས། བམ་ཟེ་

ཡིས་བར་སྤོད་སྒ་རིག་པའི་གཙུག་ལག་རྣམས་ཐོགས་མེད་དུ་རྟོགས་ནས། བམ་ཟེ་

དབང་ཕྱུག་གོ་ཆ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་བསྐེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ནས་གསུངས། ཚིག་

འདིའི་ནང་བེད་པ་བོ་བམ་ཟེ་དང་། བ་ཡུལ་རྒྱལ་བོ་བདེ་སྤོད་ཀི་རེ་བ་བསང་ཕིར་

དང་། བ་བའི་ཁད་ཆོས་བརྟུན་པ་བསྐེད། མེ་སྐེས་བསྒྲུབས། རབ་ཏུ་རྟོགས། དགའ་

བ་སྐེད་སོགས་ཀི་བ་ཚིག་གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །༼བརྟུན་པ་བསྐེད་པ་ནི་བརོན་

འགྲུས་བསྐེད་པའི་དོན་ནོ། །༽

(བ) ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་སྲིད་ཞི་མཉམ་པར་གཟིགས། །

བརེ་བས་གདུལ་བ་འདུལ་ལ་སྤོ་བས་དྲངས། །

གཞོམ་མེད་གསུང་གིས་རྣམ་གྲོལ་ལམ་སྟོན་པ། །

གདུལ་དཀའི་ཞིང་འདི་ཡོངས་བཟུང་ཤཱཀའི་ཏོག །

ཅེས་ཐུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས། སྡུག་ཀུན་གཉིས་

ཀིས་བསྡུས་པའི་སྲིད་པ་འཁོར་བ་དང་། འགོག་ལམ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཞི་བ་

མང་འདས་ཀི་ལམ་རྣམས་བདེན་སྟོང་དུ་མཉམ་པར་གཟིགས་པའམ་རྟོགས་ཤིང་། 

བརེ་བ་ཆེན་པོས་སལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བ་རྣམས་འདུལ་ཅིང་སིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་བཟང་

དུ་འགོད་པ་ལ་ཐུགས་སྤོ་བ་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་ཅན། གཞོམ་དུ་མེད་པའི་གསུང་

གིས་འཁོར་བ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་སྟོན་པར་མཛད་པ་དང་། ལྟ་བ། ཉོན་

མོངས། སེམས་ཅན། ཚེ། བསལ་བ་སིགས་མ་སྟེ། སིགས་མ་ལྔ་ཆེས་ཆེར་བདོ་

ཞིང་། འདུལ་བར་དཀའ་བའི་ཞིང་འདི་རེས་སུ་བཟུང་བའི་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀའི་ཏོག་



  90  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཅེས་པའི་ཚིག་འདིས། བེད་པ་བོ་གཙོ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ། 

བརེ་བ། སྤོ་བ། གསུང་སོགས་བེད་པ་བོ་ཕལ་བ་དང་། སྲིད་ཞི། ལམ། གདུལ་བ། 

འདུལ་དཀའ་བའི་ཞིང་སོགས་བ་ཡུལ། མཉམ་པར་གཟིགས། གདུལ་བ་འདུལ། 

དྲངས། ལམ་སྟོན་པ། ཡོངས་སུ་བཟུང་། སོགས་ཀི་བ་ཚིག་རྣམས་གསལ་བར་

བརོད་ཅིང་འཁོག་ཚིག་དང་སྒོ་འདོགས་མ་འདྲེས་པར་དྲང་བོའི་ལམ་ནས་བ་བའི་

རང་བཞིན་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། བརེ་ཆེན་ཐུགས་བསྐེད་བརྟན་པོས་ཉེར་བསྐུལ་ནས། །

ཆོས་ཀུན་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་མཆོག །

རྣམ་མང་འགྲོ་ལ་སྩོལ་མཛད་སྨྲ་བའི་ལྷ། །

ཟུར་ཕུད་ལྔ་བས་བདག་བོ་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་བརོད་པ་ནི། རྒྱན་འདིའི་ངོ་བོ་གཞིར་བཞག་

པའི་སྟེང་བརོད་ཡུལ་ཁད་གཞི་དེའི་ཁད་ཆོས་སམ་ཡོན་ཏན་གྱི་བེ་བག་འགའི་བེད་

ལས་གསལ་བོར་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་བེད་ལས་སྟོན་པའི་ཆེད་དུ་

རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་དགོས་པར་གསུངས། སྤིར་ཡོན་ཏན་འཇོག་ཚུལ་ལ་དུ་མ་ཡོད་

ཀང་། འདིའི་སབས་ཀི་ཡོན་ཏན་ནི། སྐོན་ཡོན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཁོ་ན་ལ་གོ་རྒྱུ་མིན་པར། 

ཆོས་རང་རང་གི་གཤིས་ལུགས་རང་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་

འགྱུར་རམ་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་འདིར་ཡོན་ཏན་དུ་འཇོག་དགོས། 

དཔེར་ན། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་སོགས། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་བོ་རང་རང་གི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ནུས་པའི་བེད་ལས་དེ་ཆོས་རང་རང་གི་ཡོན་ཏན་དུ་བཞག་པ་
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ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་ན། 

ར་བར། དགའ་མ་ཡི་ནི་རེག་པ་འདིས། །

ལུས་ལ་སྤུ་ལོང་རྒྱས་པ་དང་། །

ཡིད་ནི་བདེ་བར་བེད་པ་དང་། །

མིག་དག་ཟུམ་པར་བེད་ཅིང་འཇུག །

ཅེས་ཁད་གཞི་སྟེ་ཡུལ་དགའ་མ་ཡི་ནི་ལུས་ལ་རེག་པའི་རེག་བའི་ཡོན་ཏན་

འདིས་ཡུལ་ཅན་ནམ་ཁད་ཆོས་རང་གི་ལུས་ལ་ཆགས་པའི་སྤུ་ལོང་རྒྱས་པ་དང་། 

ཡིད་ནི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་དྲག་པོས་ཚིམ་པར་བེད་པ་དང་། འདོད་པས་མོས་པའི་

མིག་དག་ཟུམ་པར་བེད་ཅིང་། འཁིག་པ་ལ་འཇུག་པས་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཐོབ་པོ་ཞེས། 

དགའ་མའི་ལུས་ལ་རེག་པའི་རེག་བའི་ཡོན་ཏན་དེའི་བེད་ལས་ལ་སྦར་ཏེ་འཁོག་

ཚིག་གམ་སྒོ་འདོགས་སངས་ནས། དྲང་བོའི་ལམ་གྱིས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་

བརོད། 

(ག) འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའི་ཆུ་སྐེས་གདན་ལ་གནས། །

འཆི་མེད་བདུད་རིའི་བཏུང་བས་རབ་ཏུ་ངོམས། །

ཐིག་ལེའི་དཔིད་གྱུར་སེག་མོར་འདྲེན་བེད་ནི། །

བཅུ་གཉིས་དག་གིས་བལྟ་བའི་གསེར་མངལ་ཅན། །

ཞེས་ཁབ་འཇུག་གི་ལྟོ་བར་པདྨ་ཡོད་པ་དེ་ལས་སྐེས་པ་སྟེ། པདྨའི་གདན་ཤིན་

ཏུ་འཇམ་པ་ལ་གནས་པ་དང་། འཆི་བ་མེད་པའི་ལྷའི་བདུད་རི་བཏུངས་པས་རབ་ཏུ་

ངོམས་པའམ་ཚིམས་པའི་༼པདྨའི་གདན་ཅན་ནམ་༽ལྷ་ཚངས་པ་ལྷའི་བུ་མོ་ཐིག་ལེ་
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མཆོག་མ་ཞེས་བ་བ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་མ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ལ་ཆགས་པ་སྐེས་ནས། མིག་

བཅུ་གཉིས་ཀིས་ཐིག་ལེ་མཆོག་མ་དེ་ལ་བལྟ་བའི་གསེར་མངལ་ཅན། ཞེས་ཡུལ་

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ། ཡུལ་ཅན་ཚངས་པས་ལོངས་སྤོད་པའི་བེད་ལས་ལ་སྦར་

བའི་ཚིག་དེའི་རང་བ་དང་བོས་རེག་བ་དང་། གཉིས་པས་རོ། ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་

གཟུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་སྟེ། སོན་འགྲོ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ན། 

འདིར་འདོད་ཡོན་ལྔའི་ཡོན་ཏན་གང་རུང་ལ་སྦོར་དགོས་པར་གསུངས། 

(བ) རྒྱལ་བ་དེ་སྲས་སྨྲ་བ་ཡོངས་ཀི་ལྟ། །

འཇམ་པའི་དབངས་དེ་བསེན་པས་ཐོགས་པ་མེད་ཀི། །

རྨོངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་ཞིང་བོ་ཡི་མཆོག །

ཐོབ་ནས་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་འཇིགས་བལ་གྱུར། །

ཅེས་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་སྨྲ་བའི་ལྷ་མཆོག་འཇམ་པའི་དབངས་དེ་བསེན་པའམ་

ཐུགས་མཉེས་པར་བས་པ་ལས། རང་སེམས་ཀི་རྨོངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་ཞིང་། ཐོགས་

པ་མེད་པའི་བོ་གྲོས་རབ་ཏུ་རྒྱས་ནས་ཤེས་བ་རིག་པའི་གནས་ཀུན་སྨྲ་བ་ལ་

འཇིགས་པ་མེད་པའི་གདེང་ཐོབ་པར་གྱུར། ཅེས་བོད་མཁས་པས་སེམས་ཀི་རྨོངས་

པ་ཞི་བ་དང་། བོ་གྲོས་རྒྱས་ནས་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མི་འཇིགས་པ་ཐོབ་པ་སོགས་

འཇམ་དབངས་བསེན་པའམ་མཉེས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་སྦར་འདུག་པས་ཡོན་ཏན་གྱི་

ཕོགས་གང་ལའང་སྦར་ཆོག 

ཡང་ན། དབངས་ལྡན་ངག་དབང་ལྷ་མོའི་འཛུམ་དཀར་ཞལ། །

མཐོང་བས་བདག་བོའི་རྨོངས་པའི་དྲ་བ་བཅོམ། །
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རྒྱ་ཆེན་ལྔ་རིག་ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་ལ། །

འཇིགས་མེད་སྨྲ་བའི་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་རྫས་རང་བཞིན་བརོད་པ་ནི། རྒྱན་འདིའི་ངོ་བོ་གཞིར་བཞག་པའི་

སྟེང་ནས། བརོད་བ་ཁད་གཞི་དེའི་ཁད་ཆོས་རས་གང་རུང་བ་ཞིག་གསལ་བར་

བསྟན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བརོད་བའི་དོན་རྟོགས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། འདིའི་སབས་ཀི་

རས་ཞེས་པ་ལ་གསུངས་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། གཙོ་བོ་ཡུལ་དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ཁད་པར་ཅན་གྱི་རས་སམ་དངོས་པོ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་བེ་བག་པ་

རང་གཅིག་བུ་སྟོན་ནུས་པར་མ་ཟད། གཞན་དེའི་རིགས་གང་ལའང་མི་འཁྲུལ་བ་ཞིག་

དགོས། དཔེར་ན། 

ར་བར། མགྲིན་སྔོན་ལག་ན་ཐོད་པ་ནི། །

གནས་པ་ཟླ་བའི་ཅོད་པན་དང་། །

སྣུམ་ཞིང་དམར་བའི་རལ་བ་ཅན། །

ཁྱུ་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་འཁྲུངས་པར་གྱུར། །

ཅེས་དང་། འགྱུར་ལ་ལར། ཁྱུ་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གསལ་བར་གྱུར་ཅེས་

བསྒྱུར་བའང་ཡོད། དེ་ནི་མགྲིན་སྔོན་ཏེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས། སྔོན་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་

རྣམས་ཀིས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ན། དུག་ནག་པོ་བརེགས་པ་ཞེས་བ་བ་ཞིག་བྱུང་

བ་དེ་ཟོས་པས། མགྲིན་པ་ནག་པོར་གྱུར་པ་དང་། ཡང་འདིས་ལྷ་ཚངས་པའི་སྟེང་

གདོང་བཅད་པའི་སིག་པ་སྦང་ཕིར་སོང་མོའི་ཆ་བད་བས་པའི་སོང་སྣོད་དུ་དུར་ཁོད་

ཀི་མི་ཐོད་ལག་ན་གནས་པ། རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བ་སྤི་བོར་ཅོད་པན་དུ་
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བཅིངས་པ། སྣུམ་ཞིང་ཁ་དོག་དམར་བའི་རལ་བ་ཅན་ཏེ་ལྷ་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཁད་

ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་འདི་ནི། ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དབང་ཕྱུག་སྟེ་ཁྱུ་མཆོག་རྒྱལ་

མཚན་ནོ། །ཞེས་ཁད་གཞི་དབང་ཕྱུག་དེ། ཁད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་རས་བཞིའི་སོ་ནས་

བེ་བག་ཏུ་བཀར་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཡིད་འོང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་ན། །

ཕོགས་ཀུན་བལྟ་བའི་འདྲེན་བེད་སྟོང་གཡོ་ཞིང་། །

ཞོ་འཐུང་རུས་པའི་རེ་བརྒྱ་སིམ་པ་ན། །

འཛིན་མཁས་གྲགས་པའི་མུ་ཁྱུད་ལྷ་ཡི་མགོན། །

ཞེས་ལྷའི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་ན་གནས་པ་དང་། མིག་སྟོང་དང་ལྡན་

པ་དང་། རོ་རེ་རེ་བརྒྱ་བ་ལག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་ལྷ་ཡི་མགོན་ཞེས། རས་ཁད་པར་ཅན་

འདི་དག་གིས་ཁད་གཞི་བརྒྱ་བིན་གསལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞོ་འཐུང་རུས་པ་

ཞེས་པ་ནི། སྔོན་དྲང་སྲོང་པྲ་ཏི་ཙི་ཞེས་བ་བའི་བུ་ཞོ་འཐུང་ཞེས་པ་ལོ་བེ་བ་ཕག་

བདུན་གྱི་བར་དུ་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པའི་དྲང་སྲོང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་རུས་པ་

བངས་ནས་མཚོན་ཆ་བེད་ན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལོ། །ཞེས་ལྷ་

རྣམས་ཀིས་ཐོས་པས། ལྷ་རྣམས་ཀིས་དྲང་སྲོང་ཞོ་འཐུང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། 

དྲང་སྲོང་གིས་རང་གི་ལུས་ཀི་ཤ་ལྷགས་པར་བས་ཏེ། རུས་པ་ལྷ་རྣམས་ལ་བིན། ལྷ་

རྣམས་ཀིས་དྲང་སྲོང་གི་རིབ་ལོགས་ཀི་རུས་པ་ལ་རོ་རེ་བས་ཏེ་བརྒྱ་བིན་གྱིས་

ཁེར། བིན་པའི་རུས་པ་ལ་དབྱུག་པ་བས་ཏེ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཁེར་བར་རིག་བེད་ཀི་

གཏམ་རྒྱུད་ལས་གྲགས་སོ། །
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(བ) ཤེས་རབ་རལ་གྲི་འབར་བའི་མཚོན་འཕར་ཞིང་། །

ཨུཏྤལ་ལྟེ་བར་སོམས་ཞུགས་གེགས་བམ་འཆང་། །

མཐིང་སྔོན་ཟུར་ཕུད་ལྔ་བཅིངས་རིན་པོ་ཆེའི། །

རྒྱན་ལྡན་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་ཞིང་འདིའི་དཔལ། །

ཞེས་ཤེས་རབ་ཀི་རལ་གྲི་འཕར་ཞིང་གེགས་བམ་འཆང་བ་ཞེས་རས་ཀི་ཁད་

ཆོས་བེ་བག་པ་གསལ་བོར་བརོད་པ་ལས། ཁད་གཞི་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་སྟེ། རེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་རང་བཞིན་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཐོན་མཐིང་རལ་བའི་ལན་བུ་རླུང་གིས་སྐོད། །

བཅུ་དྲུག་གཞོན་ནུའི་སེག་འཆང་ལུས་ཕའི་གཟུགས། །

འཇམ་མཉེན་ཕག་སོར་རེ་ན་ཏམ་བུ་རས ། །

སན་པའི་དབངས་འཁོལ་ཚངས་སྲས་ངག་གི་ལྷ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ། རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་བཞིའི་ཁྱད་པར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་

བཤད་པ། 

རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་བཞིའི་རྒྱུ་མཚན་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ནི། 

སྤིར་རང་བཞིན་བརོད་པ་ཞེས་པ། དངོས་པོ་རང་རང་གི་རང་བཞིན་ལ་བསྟོད་པ་དང་

སད་པ་སོགས་ཀི་སྒོ་སྐུར་སངས་ཏེ། རང་བཞིན་དྲང་བོར་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་བས། 

དེ་ཡང་ཁད་གཞི་མཚོན་བ་རང་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་མཚན་ཉིད་སྣ་ཚོགས་པ་དུ་

མ་བརོད་པའི་ངོས་ནས་རིགས་ཀི་རྒྱན་ཞེས་ས་པཎ་གྱི་མཁས་འཇུག་དང་། དཔང་

ཊིཀ་ལྟར་དུ། རེ་བོད་མཁས་པ་དང་། འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་རང་བཞིན་བརོད་པའི་
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རྒྱན་ཐམས་ཅད་རིགས་ཀི་རྒྱན་དུ་འདོད་དེ། རིགས་ཞེས་པ་དེས་རང་གི་རིགས་

ཅན་མང་བོ་ལ་མཚོན་པ་དཔེར་ན། ནེ་ཙོ་ཞེས་པས། དེའི་རིགས་ཅན་མང་བོ་གོ་

ནུས་པ་དང་། ཕུག་རོན་གྱི་འཁིག་པའི་བ་བས། དེའི་བེ་བག་མང་བོ་གོ་ཐུབ་པ་དང་། 

བུད་མེད་ཀི་རེག་བའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཀང་། དེའི་རིགས་ཅན་མང་བོ་གོ་ནུས་ཤིང་། 

ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་ལག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཐོད་པ་དང་། ཟླ་བའི་ཅོད་པན་སོགས་རས་སུ་

མི་འདོད་པར། ཁད་ཆོས་དེ་དག་རེ་རེ་བ་ནི་རིགས་སྤིར་འདོད་ཅིང་། ཁད་ཆོས་དེ་

བཞི་ག་ཚང་བའི་ཁད་གཞི་སྟེ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ནི་བེ་བག་གི་རས་ཡིན་པར་འདོད་ལ། 

དེ་ཡང་ལྷའི་རིགས་དུ་མ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དབང་ཕྱུག་ཅེས་ལྷ་བེ་བག་པ་ཞིག་སྨྲས་

པས་དབང་ཕྱུག་དེ་རགས་པའི་རས་སུ་འཇོག་པར་འདོད་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་

སོགས་བོད་ཀི་མཁས་པ་མང་བོའི་གསུང་རྒྱུན་ནི། དང་བོ་རིགས་བརོད་ལ། ཁད་

གཞི་ཙམ་དངོས་སུ་སྨྲས་པའི་རིགས་བརོད་དང་། ཁད་གཞི་དང་ཁད་ཆོས་སྣ་

ཚོགས་ཟུང་འབེལ་དུ་དངོས་སུ་སྨྲས་པའི་རིགས་བརོད་གཉིས་ལས། འདི་ནི། 

རིགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཀུན་ལ་ཁབ་བེད་ཀི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

རྣམས་བརོད་པས། ཁད་གཞི་རིགས་སྤི་དེའི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་སྒོ་སྐུར་

དང་བལ་ཏེ་དྲང་བོའི་ལམ་ནས་བརོད་པ་ལ་རིགས་བརོད་དང་། བ་བ་བརོད་པ་

ལའང་། ཁད་གཞི་ཙམ་དང་འབེལ་བ་དང་། ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་གཉིས་ཀ་དང་འབེལ་

བ། དེ་དག་གང་ཡང་མ་འབེལ་བར་བ་ཚིག་ཙམ་བརོད་པ་དང་གསུམ་ལས། འདི་ནི། 

ཁད་གཞི་དང་། ཁད་ཆོས། བ་ཚིག་སྟེ་གསུམ་མམ། བེད་པ་བོ་དང་། བ་ཡུལ། བ་བ་

གསུམ་དངོས་སུ་སྨྲས་པས། གཙོ་བོ་ཁད་གཞི་དེའི་བ་བའི་རང་བཞིན་དྲང་བོའི་ལམ་
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ནས་བརོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ལ། ཁད་གཞི་དང་ཡོན་ཏན་གཉིས་ཀ་དངོས་

སུ་བརོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཙམ་བརོད་པ་གཉིས་ལས། འདི་ནི། ཁད་གཞི་ཡུལ་དེའི་

ཡོན་ཏན་གྱི་རང་བཞིན་དྲང་བོའི་ལམ་ནས་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། འདིའི་སབས་ཀི་

ཡོན་ཏན་ཡང་། འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས། ཕི་རོལ་བས་འདོད་པ་ལྟར་གྱི་རྡུལ་མུན་སིང་

སྟོབས་གསུམ་སོགས་ལ་བཤད་ཀང་། སོན་འགྲོ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ན། 

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན། གཟུགས། སྒ། དྲི། རོ། རེག་བ་ལྔ་བོའི་གང་རུང་གི་ཡོན་ཏན་ཅི་

རིགས་ལ་སྦོར་དགོས་པར་གསུངས། སྤིར་འདིའི་སབས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཞེས་པ། སྐོན་

ཡོན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཙམ་ལ་གོ་ན་ཁབ་ཆུང་སྟེ། ཆོས་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

རང་གཤིས་སམ། ནུས་པའི་བེད་ལས་དེ་ཡོན་ཏན་དུ་བཞག་ཆོག །རས་བརོད་ལ། 

ཁད་གཞི་དང་མ་འབེལ་བ་མེད་པས། ཁད་གཞི་གང་ལ་ཡོད་པའི་ཁད་ཆོས་རས་ཀི་

བེ་བག་སྣ་ཚོགས་དྲང་བོར་བརོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཁད་གཞི་བེ་བག་པ་དེ་གཙོ་

བོར་དེའི་རས་ཀི་ནུས་པས་གསལ་བོར་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། དབང་ཕྱུག་གི་

ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རས་ཐོད་པ་དང་། ཟླ་བའི་ཅོད་པན་སོགས་གཙོ་

བོར་སྨྲས་པས་ཁད་གཞི་ལྷའི་བེ་བག་པ་དབང་ཕྱུག་ཁོ་ན་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

སྤིར་བརོད་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་འཁོག་པོར་བརོད་པ་

མ་ཡིན་པར། དྲང་བོའི་ལམ་ནས་བརོད་བ་གང་ཡིན་པ་དེའི་རང་བཞིན་གསལ་བོར་

སྟོན་པ་ནི་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་རྒྱན་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་སན་ངག་གི་རྒྱན་ཀུན་

ལ་ཁབ་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱན་དང་བོ་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་འདི་ལ་དཔེ་དང་

དཔེ་ཅན་སྦར་བ་དང་། དཔེ་ཡི་གཟུགས་སུ་འགོད་པ་སོགས་མི་བེད་པར། བརོད་བ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གང་ཡིན་པ་དེའི་རིགས་བ་བ་ཡོན་ཏན་རས་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་གཙོ་བོར་བརོད་

ཅིང་། དེ་དག་ནི་ཤུགས་བསྟན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གསལ་བོར་ཚིག་ལ་ཐོན་ཅིང་། དེ་

དང་དེའི་རང་བཞིན་ལ་འཁོག་བརོད་མ་འདྲེས་ཤིང་དྲང་བོར་བརོད་དགོས་ལ། འོན་

ཀང་། རིགས་རང་བཞིན་བརོད་པའི་སབས་སུའང་བརོད་བ་དེའི་བ་བ་དང་ཡོན་ཏན་

རས་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདྲེ་བ་འོང་དཀའ་བས། འདི་

དག་བཞི་བོ་བརོད་བའི་གཙོ་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་རིགས་སོགས་མི་འདྲ་བ་བཞིའི་

ཐ་སད་ཕེས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་འདི་ནི་ཐུན་མོང་གི་རྒྱན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོག་མ་ཡིན་ཞིང་། བསྟན་བཅོས་སོགས་བརམས་བ་ཀུན་ལའང་རྒྱན་

འདིའི་སྦོར་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པས། འདི་ནི་རྒྱན་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་

གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ། དཔེ་རྒྱན་བཤད་པ། 

༈ དཔེ་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ། མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་

བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བ་ལས། ཇི་ལྟ་ཅི་ཞིག་ལྟར་མཚུངས་པར། །

གསལ་བར་གང་དུ་རྟོགས་བེད་པ། །

དེ་ནི་དཔེ་ཞེས་བ་སྟེ་དེའི། །

སྤོས་པ་འདི་ནི་རབ་བཤད་བ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

གང་མཚོན་བེད་ཀི་དཔེ་ལ་ཡོན་ཏན་ནམ་ཁད་ཆོས་ཇི་འདྲ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ། 

མཚོན་བ་དོན་གྱི་དཔེ་ཅན་ལའང་དེ་ལྟར་ཡོད་པའམ་འདྲ་མཚུངས་སུ་གནས་པ་དེ། 
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གསལ་བེད་ཀི་ངག་གི་སྦོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་སུ་གོ་བར་

བེད་ནུས་པའམ་རྟོགས་པར་བེད་པ་ལ་དཔེ་རྒྱན་ཞེས་བའོ། །འདི་ལ་དཔེ་དང་དཔེ་

ཅན་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཚུངས་སུ་སྦོར་བའི་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ། གཞུང་

འདིར་དངོས་བསྟན་གྱི་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཡོད་པ་དེའི་གང་རུང་ཞིག་རྒྱན་འདིའི་ཚིག་

ཕལ་ཆེར་ལ་དངོས་སུ་སྦོར་དགོས་ཤིང་། སབས་ལ་ལར་དམིགས་བསལ་གྱི་དབང་

གིས་དངོས་སུ་མི་སྦོར་ཡང་། མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་བེད་དགོས། གཙོ་

བོར་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་སོགས་

ཕན་ཚུན་འདྲ་མཚུངས་སུ་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བར་བེད་

པའི་ངག་ལ་དཔེ་རྒྱན་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། དཔེ་རྒྱན་སྤིའི་ངོ་བོ་མ་འགྱུར་བ་གཞིར་

བཟུང་བའི་སྟེང་བརོད་བའི་སྲོག་གི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རོད་

བེད་དཔེའི་ཉམས་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་སོ་གཉིས་ཡོད་དོ། །

ཆོས་དཔེ་དངོས་དཔེ་བཟློག་པ་དང་། །

ཕན་ཚུན་དཔེ་དང་ངེས་པའི་དཔེ། །

ངེས་མེད་དཔེ་དང་བསྡུས་པའི་དཔེ། །

ཕུལ་བྱུང་རབ་བཏགས་རྨད་བྱུང་དཔེ། །

རྨོངས་དང་ཐེ་ཚོམ་གཏན་འབེབས་དཔེ། །

སྦར་དང་མཉམ་ཉིད་སད་པའི་དཔེ། །

བསྔགས་དང་བརོད་འདོད་འགལ་བའི་དཔེ། །
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དགག་དང་ངོ་བསྟོད་དེ་ཉིད་དཔེ། །

ཐུན་མོང་མིན་དང་བྱུང་མིན་དཔེ། །

སྲིད་མིན་དཔེ་དང་མང་བའི་དཔེ། །

རྣམ་འགྱུར་འཕེང་བ་ངག་དོན་དཔེ། །

ཟླ་བོ་དངོས་དང་མཚུངས་སྦོར་དཔེ། །

རྒྱུ་ཡི་དཔེ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གཉིས། །ཞེས་སོ། །

༡ ཆོས་དཔེ་ནི། དཔེ་གང་ཞིག་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆོས་

ཀི་སོ་ནས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་པར་བརོད་པའི་ངག་ལ་ཆོས་དཔེ་ཟེར། 

འདི་ལ་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་དངོས་སུ་སྦར་ཏེ། བརོད་བའི་དཔེ་དོན་གཉིས་

ཀི་མཚུངས་ཆོས་ཕན་ཚུན་དངོས་སུ་སྦར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་

མཚུངས་པ་གོ་བར་བེད་པ་ཞིག་དགོས། དཔེར་ན། 

ར་བར། མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་ལག་མཐིལ་ནི། །

ཆུ་སྐེས་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་དམར། །ཞེས་པ་སྟེ། 

ཀརྨ་སི་ཏུའི་འགྱུར་བཅོས་ལས། ཅུང་ཟད་དམར་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་ཏུ་

དམར་ཞེས་ན་རབ་བཏགས་སུ་འགྱུར་བས། དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་”ཏེ
1

། 

ཅུང་ཟད་ཅེས་བསྒྱུར་ན་རྒྱ་འགྲེལ་དང་མཐུན་ཞིང་ལེགས་པར་སི་ཏུའི་རེས་འབང་

རྣམས་འདོད། དེ་ཡང་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་ལག་མཐིལ་དང་དཔེ་པདྨ་གཉིས་ཆོས་

ཅན་ཏེ། ལག་མཐིལ་དང་པདྨ་མཚུངས་པར་མ་བརོད་པར་མཚུངས་པའི་ཆོས་ཐུན་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༡ ཡིག་ཕྲེང་ ༣ ན།  སེ   * ཏེ
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མོང་བ་ཁ་དོག་དམར་བ་ཚིག་གིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད་ནི། 

(ག) ངག་དབང་དབངས་ཅན་དགྱེས་པའི་ཞལ་གྱི་སོ། །

ཡིད་འོང་འཛུམ་པའི་དབུས་ནས་བཞི་བཅུའི་ཚེམས། །

ཚར་དུ་དངར་འདི་ཉི་འོད་ཀིས་ཁབ་པའི། །

གངས་ཀི་རི་བོ་ལྟ་བུར་དཀར་ཞིང་མཛེས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་ཞལ་གྱི་ཚེམས་དེ་དཔེ་ཉི་འོད་ཀིས་ཁབ་པའི་

གངས་རི་ལྟར་དཀར་ཞིང་མཛེས་ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆོས་ཁ་

དོག་དཀར་བ་ཁོ་ན་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟ་བུ། 

(བ) ནེའུ་གསིང་གཡུ་ཡི་མཎལ་ཕིས་འདྲར་སྔོ། །

མེ་ཏོག་ཕེང་མཛེས་སར་ཚོགས་བཞིན་དུ་བཀྲ། །

བུང་བའི་མགྲིན་སྒ་རྒྱུད་མངས་ལྟར་སན་པའི། །

དཔིད་ཀི་དུས་འདི་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུར་མཛེས། །

ཞེས་དཔེ་ལྷ་ཡུལ་དང་དཔེ་ཅན་དཔིད་དུས་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་

པ་སོགས་ཀི་མཚུངས་པ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟ་བུ།

ཡང་ན། སྐེས་ཐོབ་རིག་པའི་རལ་ཀུན་ལྷུན་རོགས་པའི། །

ཤེས་བ་ཀུན་གཟིགས་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཡི། །

དགྱེས་འཛུམ་ཞལ་གྱི་ཚེམས་ཕེང་གསལ་བའི་མདངས། །

སྟོན་ཟླ་རྒྱས་པའི་དཔལ་ལྟར་དཀར་ཞིང་མཛེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༢ དངསོ་དཔེ་ནི། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་རེ་རེ་ལ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་སུ་
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ཕེ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦར་བ་ལས་དཔེ་དོན་

གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་རེ་རེ་ནས་འདྲ་བ་དངོས་སུ་མི་སྦོར་ཡང་། ཤུགས་ལ་ཁད་ཆོས་

སོ་སོ་ནས་འདྲ་བར་གོ་ནུས་པའི་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་དང་བཅས་ཆོས་ཅན་གྱི་

དངོས་པོ་ཙམ་དཔེར་འགོད་པ་ལ་དངོས་དཔེ་ཟེར་རོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀི་གདོང་ནི་པདྨ་བཞིན། །

མིག་དག་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་བཞིན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་དང་མིག་གཉིས་ནི། དཔེ་པདྨ་དང་

ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་བཞིན་ནོ་ཞེས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀི་ཆོས་ཅན་ནམ་ཁད་གཞི་

ཙམ་ལ་འདྲ་མཚུངས་དངོས་སུ་སྦར་ནས། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་གདོང་དཀར་བ་

དང་། མིག་དཀྱུས་རིང་བ་སོགས། དཔེ་ཡི་ཁད་ཆོས་པདྨ་དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་དང་། 

ཨུཏྤལ་དཀྱུས་རིང་བ་སོགས་ལ་དངོས་སུ་མི་སྦོར་བར་ཤུགས་ལ་བསྟན་པས་དཔེ་

དོན་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་གོ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད་ན།

(ག) དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་དབུ་སྐྲའི་ཟུར་ཕུད་འདི། །

སྤིན་བལ་འཆི་མེད་ལམ་དང་ཡང་དག་མཚུངས། །

ལང་ཚོའི་རང་བཞིན་དར་བའི་ནུ་འབུར་ཟུང་། །

དབར་གྱི་ཆུ་འཛིན་གསར་བ་གཡོ་བ་བཞིན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་དབུ་སྐྲའི་ཐོར་ཅོག་ནི། དཔེ་ནམ་མཁའ་དང་

མཚུངས། ཡང་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་ནུ་མ་ཟུང་། དཔེ་དབར་གྱི་སྤིན་དཀར་

གསར་བ་གཡོ་བ་དང་མཚུངས་ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཅན་མཚུངས་པ་དངོས་
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སུ་བསྟན་པ་ལས། དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་སོ་སོ་བ་སྟེ་དབུ་སྐྲའི་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་

དང་ནམ་མཁའི་མདངས་སྔོན་པོ། ནུ་མའི་ཁ་དོག་དཀར་བ་དང་སྤིན་གྱི་ཁ་དོག་

དཀར་བ་སོགས་མཚུངས་པ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པར་ཤུགས་ལ་གོ་ནུས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

(བ) འོ་མའི་ཆུ་གཏེར་དང་མཚུངས་ཞལ་དཀིལ་འཁོར། །

སྤན་ཟུང་ཨཏྤལ་མཐིང་གའི་དཔལ་འཕོག་དེས། །

བསྐོད་པའི་སིན་འཁོག་བུང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྟས། །

ལྷ་མོ་ཁོད་ནི་དཔིད་ཀི་ཕུན་ཚོགས་འདྲ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་ཞལ་དང་། དཔེ་དཔིད་དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་

གཉིས་ཀི་དངོས་པོ་ཙམ་མམ་ཁད་གཞི་ཙམ་མཚུངས་པ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། དཔེ་

དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཁོད་ཐུགས་འདབ་བཟང་བགྲོད་པའི་ལམ་གྱི་ཟླ། །

ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་ཇི་བཞིན་གང་གི་གསུང་། །

ཟིལ་མངར་སྦྲང་ཆར་དང་མཚུངས་ལེགས་བཤད་མཆོག །

སྦིན་མཛད་མཁས་དབང་དབར་གྱི་ཕུན་ཚོགས་འདྲ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༣ བཟགོ་པའི་དཔེ་ནི། འཇིག་རྟེན་དུ་ཡོངས་གྲགས་ལ། དཔེ་ཞེས་པ་དེས་དཔེ་

ཅན་ལ་ཕར་འཇལ་དགོས་པས། དཔེ་ཅན་དེའི་དཔེ་རུ་གོ་དགོས་ཀང་། འདི་ལ་དཔེ་

ཅན་དེ་དཔེ་ཡི་མཚུངས་ཆོས་སུ་ཚུར་སྦར་བས། སྦོར་ཚུལ་གོ་བཟློག་པ་ཅན་ལ་

བཟློག་པ་ཅན་གྱི་དཔེ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་སྦོར་ཚུལ་གོ་བཟློག་
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པ་ཙམ་ལས་དོན་གོ་བཟློག་པ་མིན་ནོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀི་གདོང་བཞིན་པདྨ་ནི། །

རྣམ་པར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅེས་པ། །

ཞེས་པ་སྟེ། མཚོན་བ་དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་བཞིན་དུ་མཚོན་བེད་

དཔེ་པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅེས་བརོད་པའི་ཤུགས་ལས་གདོང་དང་པདྨ་

གཉིས་ཁད་ཆོས་འདྲ་བའི་སོ་ནས་མཚུངས་པར་གོ་ནུས་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) འཇོ་སེག་ཉམས་ལྡན་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོའི་སྐུ། །

འོད་ཀི་ཕུང་བོ་མངོན་པར་འཕོ་བ་བཞིན། །

བཅུ་གཉིས་བདག་པོ་འཆར་ལ་མངོན་ཕོགས་པའི། །

མཚམས་སྤིན་གསར་བའི་ཁ་དོག་ཡིད་དུ་འོང་། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་འཇོ་སེག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོའམ་རེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྐུའི་འོད་ཟེར་བཞིན་དུ། དཔེ་བཅུ་གཉིས་བདག་

པོའམ་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་མཚམས་སྤིན་གྱི་ཁ་དོག་དམར་སེར་དེ་ཡིད་དུ་འོང་ཞེས། 

དཔེ་ཅན་དཔེ་ལ་སྦོར་བ་ལྟ་བུའི་ཤུགས་ལས་དཔེ་དོན་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦོར་

བ་ལྟ་བུ། 

(བ) ས་གཞི་སྐོང་བ་ཁོད་ཀི་གཟི་བིན་བཞིན། །

ཉིན་མོར་བེད་འདི་སྣང་བ་ཆེས་བདོ་ལ། །

གང་གི་བཀའ་ཁིམས་དང་མཚུངས་གོ་ལའི་འགྲོས། །

མཁའ་ལ་རིམ་པར་འཁོར་འདི་མཐོང་ངམ་ཀེ། །
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ཞེས་དཔེ་ཅན་ས་གཞི་སྐོང་བ་སྟེ་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀི་གཟི་བརིད་བཞིན་དུ། དཔེ་ཉི་

མ་ནི་སྣང་བའི་འོད་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པ་དང་། རྒྱལ་བོ་གང་གི་བཀའ་ཁིམས་བརྟན་

ཅིང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ལྟར། དཔེ་ཉི་མ་གོ་ལའི་རང་འགྲོས་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པར་

མཁའ་ལ་རིམ་གྱིས་འཁོར་བ་འདི་མཐོང་ངམ་ཞེས། དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་ཡི་ཚུལ་དུ་

བཀོད་ནས་དོན་ལ་རྒྱལ་བོ་དང་ཉི་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་

དང་བཅས་ཁད་ཆོས་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སེག་འཛུམ་ཉམས་ལྡན་ལུས་ཕའི་བཞིན་དཔལ་ལྟར། །

དཀར་གསལ་འདབ་སྟོང་བཞད་པའི་པད་མོ་མཛེས། །

འགྱུར་མེད་མཛའ་བ་རྒྱས་པའི་རེ་དགའི་སེམས། །

ཇི་བཞིན་སྦྲང་རིའི་བཅུད་ཀི་གཏེར་བརྒྱ་འཛིན། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༤ ཕན་ཚུན་གི་དཔེ་ནི། དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཕན་ཚུན་དཔེ་ལེན་རེས་བས་

ནས་གཉིས་ཀ་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་བརོད་པས་ན་ཕན་ཚུན་གྱི་དཔེ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀི་ཞལ་བཞིན་ཆུ་སྐེས་ཏེ། །

ཆུ་སྐེས་བཞིན་དུ་ཁོད་ཀི་ཞལ། །

ཞེས་པས། དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་ཞལ་བཞིན་དུ་དཔེ་ཆུ་སྐེས་མཛེས། 

དཔེ་ཆུ་སྐེས་བཞིན་དུ་ཁོད་ཀི་ཞལ་ཡང་མཛེས་སོ། །ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་

གདོང་དང་དཔེ་པདྨ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦར་ནས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་

གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་འཇལ་རེས་བེད་པ་ལྟ་བུ་བརོད་པའོ། །དཔེར་བརོད།
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

(ག) དབངས་ཅན་འདོད་པའི་མོས་བུམ་ཇི་བཞིན་དུ། །

ལང་ལོང་གཡོ་བའི་ཆུ་འཛིན་གསར་བ་སྟེ། །

སྤིན་དཀར་ལྟ་བུར་ཁོད་ཀི་ནུ་འབུར་ཡང་། །

རབ་དཀར་གཡོ་བ་ཡིད་ཀི་དཔལ་དུ་འཇེབས། །

ཞེས་པ་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་ནུ་མ་དང་། དཔེ་སྤིན་དཀར་པོ་གཉིས་ཕན་

ཚུན་འཇལ་རེས་བས་པའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ)ཤྭ་བ་རཱིས་གཙེས་རི་སྐེས་བུ་མོ་བཞིན། །

ཐར་བ་འདོད་རྣམས་དབེན་པའི་རི་བོར་ཏེ། །

འདུ་འཛིས་ཡིད་རབ་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་བཞིན། །

རི་དྭགས་རྣམས་ནི་བས་མཐའི་ཚལ་ན་བདེ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་ནས་དབེན་པ་བསྟེན་པའི་རབ་བྱུང་བ་

དང་། དཔེ་ཤྭ་བ་རཱིའམ་རྔོན་པས་གཙེས་པའི་རི་དྭགས་མོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་

པ་བརོད་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་ནས་དབེན་པར་གཅིག་

བུ་སོད་པ་དང་། རི་དྭགས་རྣམས་བས་མཐའ་སྟེ་གྲོང་སེ་ཟད་པའི་ཡུལ་མཐའི་ཚལ་ན་

བག་ཕེབས་པར་བདེ་ཞེས། དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་འཇལ་རེས་བས་ནས་དཔེ་དོན་

མཚུངས་པར་སྦོར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དབངས་ལྡན་བུང་བ་གཞོན་ནུས་པད་ཚལ་ལ། །

ཇི་བཞིན་བོ་ལྡན་རིག་པའི་གནས་ལ་སྟེ། །

སྐེས་སྦངས་བོ་སྟོབས་ངོམ་པའི་གཞོན་ནུ་བཞིན། །
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ན་ཆུང་རང་དྲུག་སྦྲང་རིའི་བཅུད་ཀིས་མོས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༥ ངསེ་པའི་དཔེ་ནི། བརོད་ཡུལ་དཔེ་ཅན་དེ། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དབང་

གིས་ཁོ་རང་གི་དཔེར་འོས་པ་འདི་གཅིག་བུ་མ་གཏོགས་འཇིག་རྟེན་ན་དཔེ་གཞན་

མི་སྲིད་པས། དཔེ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ལྟ་བུར་བརོད་པ་ལ་ངེས་པའི་དཔེ་ཟེར། དཔེར་

ན།

ར་བར། ཁོད་ཞལ་པདྨ་ཉིད་དང་མཚུངས། །

གཞན་ནི་འགའ་ཞིག་དང་ཡང་མིན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཁོད་ཀི་ཞལ་ནི་དཔེ་པད་མའི་མཛེས་པ་གཅིག་བུ་དང་མཚུངས་

ཀི། དེ་ལས་གཞན་པའི་དཔེ་ནི་གང་ནའང་ཡོད་པ་མིན་ནོ་ཞེས་སོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) སན་ཚིག་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་སྨྲ་བ་ལ། །

ངག་གི་དཔལ་གྲུབ་ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ། །

མཚོ་བྱུང་སིང་ཁར་རོལ་བ་དཎི་དང་། །

མཚུངས་ཀི་རིགས་མཐུན་གཞན་ན་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་སན་ངག་གི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་སྨྲ་བ་ལ། ངག་གི་

དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ནི། དཔེ་

དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་སིང་གར་རོལ་བའམ། ལྷ་མོའི་བིན་རླབས་སིང་ལ་ཞུགས་པའི་

སོབ་དཔོན་དཎི་དང་མཚུངས་ཀི། རིགས་མཐུན་གཞན་མེད་པའམ་དེ་དང་མཚུངས་

པ་གཞན་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) མཐའ་དང་ཟད་དུ་མེད་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི། །
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འབྱུང་གནས་འཁོར་བ་འདི་ཉིད་དུག་ཅན་མཚོ། །

ཁོ་ནའི་རེས་སུ་རང་བ་འཇོག་པ་སྟེ། །

དཔེར་འོས་གཞན་འགའ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མེད། །

ཅེས་དཔེ་ཅན་མཐའ་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབྱུང་གནས་འཁོར་བ་འདི། 

དཔེ་དུག་གི་མཚོ་གཅིག་བུ་དང་མཚུངས་པ་ལས། གཞན་དེ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ་

འཇིག་རྟེན་ན་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྔོ་ལྗང་སང་གི་རི་བོ་ཕོགས་ན་མཛེས། །

ལྷུང་ལྷུང་དལ་འབབ་ཉལ་འགྲོའི་རི་མོ་བཀྲ། །

མདངས་མཛེས་མེ་ཏོག་བཀྲ་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་འདི། །

མཐོ་རིས་དང་མཚུངས་གཞན་དུ་དཔེར་མ་མཆིས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༦ ངསེ་མེད་ཀ་ིདཔེ་ནི། དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་དང་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་བཀོད་

ནས། ད་དུང་དཔེ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་མཆིས་ན་ཁོད་ཀི་དཔེར་འོས་སོ་ཞེས་པས་དཔེ་ཅན་

དེ་ལ་དཔེ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ངེས་མེད་ཀི་དཔེ་ཟེར་རོ། །དཔེར་

ན།

ར་བར། རེ་ཞིག་ཁོད་གདོང་པདྨ་ཡི། །

རེས་འགྲོ་གཞན་ཡང་དེ་འདྲ་བ། །

གལ་ཏེ་ཡོད་ན་དེ་བེད་འགྱུར། །

ཞེས་པས། རེ་ཞིག་ཁོད་ཀི་གདོང་ནི་པདྨ་དཀར་པོའི་རེས་སུ་འགྲོ་བའམ་དེ་

དང་མཚུངས་པར་མ་ཟད། གཞན་ཡང་པདྨ་དེ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ་ཞིག་གལ་ཏེ་འཇིག་
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རྟེན་དུ་ཡོད་ན། ཁོད་ཀི་གདོང་གི་དཔེར་འོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པའོ། །དཔེར་

བརོད་ན། 

(ག) འཇམ་མགོན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཙོང་ཁ་བ། །

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་མཚུངས་ཀི། །

གཞན་དུ་དེ་འདྲའི་ངང་ཚུལ་ལྡན་པ་དག །

སྲིད་འདིར་མཆིས་ན་ཁོད་ཀི་དཔེ་ཟླར་རིགས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ། དཔེ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་དང་མཚུངས་ཤིང་། གཞན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་འདྲ་བ་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡོད་ན་

འཇམ་མགོན་བོ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔེར་འོས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རེད་དཀའ་བརྒྱ་ལམ་ཐོབ་ན་དོན་ཆེ་བ། །

དལ་བའི་རྟེན་འདི་འཇོག་པོའི་གཙུག་རྒྱན་དང་། །

རེ་ཞིག་མཚན་ཉིད་མཐུན་མོད་དེ་འདྲ་བའི། །

དངོས་གཞན་སྲིད་ན་མཆིས་ཀང་རེས་སུ་འགྲོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་རེད་དཀའ་དོན་ཆེ་བའི་དལ་བརྒྱད་འབོར་བཅུ་ཚང་བའི་རྟེན་

བཟང་འདི། དཔེ་ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་པོའི་གཙུག་རྒྱན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་

མཚུངས་ཤིང་། གཞན་དེ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ་འཇིག་རྟེན་དུ་མཆིས་ན། དལ་བའི་རྟེན་

གྱི་དཔེར་འོས་སོ་ཞེས་བརོད་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །

ཡང་ན། ས་སྤོད་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་མངའ་ཐང་དཔལ། །

འཇིག་རྟེན་མེས་པོའི་སྟོབས་ཀིས་བསྒྱུར་བའི་གཞི། །
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གང་དང་མཚུངས་ཤིང་གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི། །

སྟོབས་ཀིས་དྲེགས་པ་སྲིད་ན་དེའི་རེས་འགྲོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༧ བསྡུས་པའི་དཔེ་ནི། དཔེ་ཅན་དེའི་ཁད་ཆོས་སམ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕོགས་

གཅིག་ཁོ་ན་ཙམ་དཔེ་དེ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་པར། དཔེ་ཅན་དེའི་ཡོན་ཏན་ནམ་

ཁད་ཆོས་གཞན་རྣམས་ཀང་བསྡུས་ནས་དཔེ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྦོར་བ་སྟེ། དཔེ་

ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་གཉིས་བསྡུས་ནས་དཔེ་དང་མཚུངས་པར་སྦོར་བ་ཚིག་ཟིན་ལ་

དངོས་སུ་ཐོན་པ་ལ་བསྡུས་པའི་དཔེ་ཟེར། དཔེར་བརོད་ན།

ར་བར། ཁོད་གདོང་མཛེས་པ་ཁོ་ན་ཡིས། །

ཟླ་བའི་རེས་སུ་འགྲོ་མིན་ཏེ། །

དགའ་སྐེད་ལས་ཀིས་ཀང་ཞེས་པ། །

འདི་འདྲ་བསྡུས་པའི་དཔེ་ཡང་ཡོད། །

ཅེས་པས། དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་མཛེས་པ་ཁོ་ནས་དཔེ་ཟླ་བའི་

རེས་སུ་འགྲོ་བའམ་མཚུངས་ཞེས་པ་མིན་པར། ད་དུང་མཛེས་མ་ཁོད་མཐོང་བ་ལས་

གཞན་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་པའི་བེད་ལས་སོགས་འདི་དག་འདུས་པས་དཔེ་ཟླ་བ་

དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། དེའི་བེད་ལས་དགའ་

བ་སྐེད་པ་གཉིས་བསྡུས་ནས་དཔེ་ཟླ་
1

དང་མཚུངས་པར་སྦར་བའོ། །དཔེར་ན།

(ག) ཆོས་རྒྱལ་དགེ་དབང་དྲང་སྲོང་བོ་ལྡན་དང་། །

སན་པར་སྨྲ་བའི་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་དག །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༡༡ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན། -བ   * བ་ཆད་དམ་སྙམ།
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ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་མཚུངས་མིན་ལེགས་བིས་ཀི། །

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ངང་ཚུལ་ལྡན་འདིས་ཀང་། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་དགེ་བའི་དབང་བོ་སྟེ། རྟོགས་བརོད་དཔག་བསམ་

འཁི་ཤིང་རོམ་པ་བོ་དེ། སན་ངག་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པའི་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་

གཅིག་བུས་དཔེ་དྲང་སྲོང་བོ་ལྡན་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ལ་རིག་བེད་སྟོན་མཁན་ཕུར་བུ་དང་

མཚུངས་ཞེས་པ་མ་ཡིན་པར། གཞན་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་དེ་ལ་ལྷའི་དཔལ་འབོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་འདི་དག་བསྡུས་པས་ལྷ་ཕུར་བུ་དང་

མཚུངས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལུས་ཕ་མ་ཁོད་མཚར་སྡུག་ལྡན་ཁོ་ནས། །

ཐིག་ལེ་མཆོག་མའི་རེས་སུ་འགྲོ་མིན་ཏེ། །

ཀུན་གྱི་ཡིད་བསྒྱུར་འདོད་པའི་གར་མཛེས་པའི། །

སྐེད་མོས་ཚལ་འདིར་ཤིས་པ་བསྒྲུབས་པས་ཀང་། །

དཔེ་ཅན་ལུས་ཕ་མའམ་བུད་མེད་དེ་དཔེ་ལྷའི་བུ་མོ་ཐིག་ལེ་མཆོག་མ་དང་

མཚུངས་པར། སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །

ཡང་ན། རིས་མེད་འགྲོ་སྐོང་ས་ཡི་དབང་ཕྱུག་ཆེས། །

འཛད་མེད་ནོར་གྱི་གཏེར་ལ་ལོངས་སྤོད་ཙམ། །

ལུས་ངན་བུ་ཡི་དཔལ་དང་མཚུངས་མིན་ཏེ། །

རླབས་ཆེན་བསོད་ནམས་ཡོངས་སུ་སིན་འདིས་ཀང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༨ ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་ནི། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ལ་རང་རང་གི་རྟེན་ནམ་
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གནས་གཞི་ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཙམ་མ་གཏོགས། ཕོགས་ཀུན་ནས་

མཚུངས་པ་ཚིག་གི་ལམ་ནས་གསལ་བོར་ཐོན་ཅིང་། སྤིར་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་

ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། ཁད་པར་མེད་ཅེས་འུད་ཆེན་པོ་བས་ནས་

བརོད་པ་ལ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ཟེར། དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གྲགས་ཚོད་ཀི་མཚམས་

ལས་བརྒལ་བར་བརོད་པ་སྟེ། བཤད་ཚོད་ལས་རིང་དུ་འདས་པའི་དོན་ཡིན། དཔེར་

ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀི་ཞལ་ནི་ཁོད་ཉིད་ལ། །

མཐོང་ཞིང་ཟླ་བ་མཁའ་ལ་མཐོང་། །

འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ཐ་དད་དེ། །

གཞན་མེད་ཅེས་འདི་ཕུལ་བྱུང་དཔེ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་ཞལ་ནི་ཁོད་ཀི་ལུས་ཀི་སྟེང་ནས་མཐོང་བ་

དང་། དཔེ་ཟླ་བ་ནི་ནམ་མཁའ་ནས་མཐོང་བ་སྟེ། མཐོང་ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་

མི་གཅིག་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ཁད་པར་མེད་ཅེས་བསྟན། སྤིར་དཔེ་ཟླ་བ་ལ་དཔེ་

ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་ལས་ལྷག་པའི་ཁད་པར་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། ཁད་པར་མེད་པ་

ལྟར་འུད་ཆེན་པོས་བརོད་པའོ། །འགྱུར་འགར་འདི་ལ་ཁད་པར་གྱི་དཔེ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) སད་གཉིས་སྨྲ་བ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་དང་། །

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ། །

འདོད་པའི་མོས་བུམ་ལྡན་དང་མི་ལྡན་གྱི། །
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དབེ་བ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་ཐ་མི་དད། །

ཅེས་དཔེ་ཅན་རྒྱ་བོད་ཀི་སད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་བོ་ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་རོ་རེ་

རྒྱལ་མཚན་དེ། དཔེ་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་དང་ནུ་མ་ལྡན་མི་ལྡན་གྱི་ཁད་པར་མ་

གཏོགས་གཞན་ཁད་པར་མེད་ཅེས་དོན་ངོ་མ་ལ་དེ་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་དུ་

མ་ཡོད་ཀང་། མེད་པ་ལྟར་འུད་ཆེན་པོ་བས་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཁོད་ཀི་འདྲེན་བེད་དཔལ་ནི་ཁོད་གདོང་ལ། །

མཐོང་ཞིང་ཨུཏྤལ་ནགས་ཀི་རིང་བུར་ཏེ། །

གཞན་པའི་ཁད་པར་འབེད་ཆོས་ཞིབ་མོའི་བོས། །

ལན་བརྒྱར་བརྟགས་ཀང་དམིགས་སུ་ཡོད་མིན་ནོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་མིག་དང་དཔེ་ཨུཏྤལ་མཚུངས་པར་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་

ལྟར་རོ། །

ཡང་ན། གནས་ལྔའི་རལ་རོགས་མཁས་དབང་འཛམ་གིང་རྒྱན། །

ཀུན་གསལ་སྣང་བའི་བདག་པོ་ལྷ་ལམ་གྱི། །

མཛེས་རྒྱན་འབེད་ཆོས་ཙམ་ལས་ཐ་དད་པའི། །

ཁད་གཞན་ཞིབ་མོའི་བོ་ཡིས་ཡོངས་མི་དམིགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༩ རབ་བཏགས་ཀ་ིདཔེ་ནི། དཔེ་ལ་རབ་ཏུ་བཏགས་པའམ་སྒོ་བཏགས་པའི་

ཚིག་སྟེ། དཔེ་གང་ཞིག་གིས་དཔེ་ཅན་ལ་སེམས་པ་འཆང་བའམ་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཁོ་

རང་གཅིག་བུ་མ་གཏོགས་དེའི་དཔེ་རུ་འོས་པ་མེད་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ལ། ཁོད་མ་

གཏོགས་དཔེ་གཞན་པ་འདི་ཡང་དཔེ་ཅན་དེའི་དཔེ་རུ་འོས་སོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་
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སྟེ་དོན་ངོ་མར་དཔེ་ལ་དེའི་བསམ་པ་མེད་ཀང་། ཡོད་པ་ལྟར་དུ་སྒོ་བཏགས་པའི་

ཚིག་དངོས་སུ་ཐོན་པ་ལ་རབ་བཏགས་ཀི་དཔེ་ཟེར་རོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། དེ་ཡི་བཞིན་དཔལ་ང་ཉིད་ལ། །

ཡོད་ཅེས་ཟླ་བ་སེམས་མི་དགོས། །

པདྨ་ལ་ཡང་དེ་ཡོད་ཕིར། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་རབ་བཏགས་དཔེ། །

ཞེས་བརོད་དེ། དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་དེའི་བཞིན་གྱི་མཛེས་པ་མཐའ་དག་དཔེ་ཟླ་

བ་ཁོ་རང་གཅིག་བུ་ལ་ཡོད་ཅེས་ཟླ་བ་དེ་སེམས་པའམ་ང་རྒྱལ་བ་མི་དགོས་ཏེ། ཟླ་

བ་ཉིད་དུ་མ་ཟད། པདྨ་གཞོན་ནུ་འདི་ལའང་མཛེས་མའི་གདོང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་

ཡོད་ཅེས། དཔེ་ཟླ་བ་ལ་དེ་འདྲ་བསམ་པ་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་སྒོ་བཏགས་ནས་

བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) འཇམ་མཉེན་ཆུ་སྐེས་གཞོན་ནུའི་ཡལ་འདབ་རྣམས། །

དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་ཕག་གི་སོར་མོའི་དཔལ། །

སེམས་པར་མི་འཚལ་ལེགས་བིས་སེད་མེད་མའི། །

ལག་པའི་ཡལ་ག་དེ་ཡི་དགྲ་ཟླ་བེད། །

ཅེས་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་ཕག་སོར་ལ་དཔེ་ཆུ་སྐེས་གཞོན་ནུས་སེམས་

པའམ་ང་རྒྱལ་བེད་མི་འོས་ཏེ། ལྷའི་བུ་མོའི་ལག་པའི་སོར་མོས་ཀང་དབངས་ཅན་

མའི་ཕག་དང་འགྲན་ནོ་ཞེས། དཔེ་ཆུ་སྐེས་ལ་དེའི་བསམ་པ་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་

སྒོ་བཏགས་པའམ་རབ་ཏུ་བཏགས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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(བ) ལུས་ཅན་མཛའ་བའི་མཐའ་ཀུན་མི་བརྟན་པར། །

མཚོན་ཕིར་གོག་གི་གྱ་གྱུས་སེམས་མ་བེད། །

ཟློས་གར་མཁན་པོའི་ལག་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལའང་། །

གཡོ་བའི་ཆོས་དེ་ངེས་པར་མཐོང་ཕིར་རོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛའ་བའི་ཐ་མ་འབལ་བའི་འཇིག་རྟེན་མི་རྟག་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ་

ལ། དཔེ་ནམ་མཁའི་གོག་གཡོ་བ་དེས་སེམས་པར་མི་འཚལ་ཏེ། ཟློས་གར་མཁན་

གྱི་ལག་པ་ཡང་ཧ་ཅང་མྱུར་བས་དཔེ་ཅན་དེ་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ལྷ་ལམ་དལ་གྱིས་བགྲོད་པའི་ཟླ་གཞོན་གྱིས། །

དབངས་ལྡན་ངག་གི་ལྷ་མོའི་མཛེས་སྡུག་ལ། །

སེམས་པར་མི་འཚལ་ལུས་ཕའི་འཇོ་སེག་གིས། །

ངོ་མཚར་གར་གྱི་འགྱིང་བག་འདིས་ཀང་བསྒྲུན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༡༠ རྨད་བྱུང་ག་ིདཔེ་ནི། དཔེ་དེ་ལ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཡོན་ཏན་ནམ་ཁད་ཆོས་འགའ་

ཞིག་མི་ལྡན་ཞིང་གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཡོད་ན་ཁོད་ཀི་དཔེར་འོས་སོ་ཞེས་དཔེ་

ཅན་དེའི་དཔེར་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སོ་ནས་བཀོད་དེ། དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་ལས་

ཁད་དུ་འཕགས་ཤིང་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་བརོད་པ་

ལ་རྨད་བྱུང་གི་དཔེ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། སིན་ལེགས་གལ་ཏེ་པདྨ་འགའ། །

རྣམ་པར་འཕྲུལ་བའི་མིག་ལྡན་ན། །

ཁོད་ཀི་བཞིན་གྱི་དཔལ་འཛིན་ཏེ། །
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ཞེས་པ་འདི་ནི་རྨད་བྱུང་དཔེ། །

ཞེས་པས། དཔེ་མེ་ཏོག་པདྨ་འདི་ལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བའི་མིག་མི་ལྡན་ཞིང་། 

གལ་ཏེ་ལྡན་ན། དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་བཞིན་རས་ཀི་མཛེས་པའི་དཔལ་དང་

ལྡན་པའམ་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཞེས་དཔེ་མིག་དང་ལྡན་པའི་པདྨ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་

ལྟར། དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་པདྨ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཤིང་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལྟ་

བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ན་ཚོད་དར་བབ་ཡན་ལག་མཆོག་མ་ཡིས། །

མི་ཟད་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་ནུས་ན། །

རྣ་བ་བརྒྱད་པའི་མཆེ་བ་ལས་འོངས་པའི། །

ངག་དབང་དབངས་ཅན་མ་དེའི་འགྲན་ཟླར་བེད། །

ཅེས་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པའི་ཡན་ལག་མཆོག་མའམ་ལྷའི་བུ་མོ་ཐིག་ལེ་

མཆོག་མས་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་མི་ནུས་ཤིང་། གལ་ཏེ་སྟེར་ནུས་ན་ཞེས་བརྟག་

པ་མཐའ་བཟུང་གི་ཚིག་བཀོད་དེ། དཔེ་ཅན་ཚངས་པའི་མཆེ་བ་ལས་འཁྲུངས་པར་

གྲགས་པའི་ཚངས་སྲས་དབངས་ཅན་མ་ལ་འགྲན་ནུས་པའམ་མཚུངས་ཞེས་འཇིག་རྟེན་

ཕལ་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཐིག་ལེ་མཆོག་མས་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་མི་ནུས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས། དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མ་དེ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཧ་རི་ཙནྡན་ལྗོན་པར་མཚམས་སྤིན་གྱིས། །

འཁྱུད་ནས་དལ་བུའི་འགྲོས་ཀིས་རྒྱུ་བེད་ལ། །

བོ་གསལ་ཚོགས་ལ་ལེགས་བཤད་འདོམས་ཤེས་ན། །
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ཚངས་པར་སྤོད་ལྡན་ཁོད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །

ཞེས་ཧ་རི་ཞེས་པའི་སད་དོད་འཕོག་བེད་དེ། དཔེ་ལྷོ་ཕོགས་མ་ལ་ཡའི་རིར་

སྐེས་ཤིང་། ཡིད་འཕོག་པའི་ཙན་དན་གྱི་ལྗོན་པ་ལ་མཚམས་སྤིན་དམར་སེར་གྱིས་

ལེགས་པར་འཁྱུད་པ་དེས། བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པའི་སྐེ་བོའི་ཚོགས་ལ་ལེགས་བཤད་

འདོམས་པའམ་འཆད་མི་ཤེས་ཤིང་། གལ་ཏེ་ཤེས་ན་དཔེ་ཅན་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་

བཤེས་གཉེན་ཁོད་དང་མཚུངས་ཞེས་དཔེ་དེས་ལེགས་བཤད་འཆད་མི་ཤེས་པ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བས་ནས་དཔེ་ཅན་དེ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བར་སྟོན་པའོ། །

ཡང་ན། སྦྲང་རིའི་བཅུད་ཆགས་པུཎ་རི་ཀའི་ངོས། །

ཟུར་གྱིས་གཡོ་བའི་འདྲེན་བེད་ཟུང་མཆིས་ན། །

སྲིད་པའི་མཚར་སྡུག་ཀུན་རོགས་ལུས་ཕ་མའི། །

དགྱེས་ཞལ་འཛུམ་པའི་དཔལ་དང་ཅིས་མི་མཚུངས། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

༡༡ རྨངོས་པའི་དཔེ་ནི། བརོད་བའི་དཔེ་ཅན་མཐོང་བས་དཔེ་རུ་འཁྲུལ། དཔེ་

མཐོང་བས་དཔེ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་ནས། དེ་གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་འདྲ་བའམ་མཚུངས་པ་

ཤས་ཆེ་བས་དབེ་བ་འབེད་མ་ནུས་པར་འཁྲུལ་བ་སད་དུ་བརོད་པས་ན་རྨོངས་པའི་

དཔེ་ཞེས་ཟེར། འདིའི་འཁྲུལ་བ་ཡང་དཔེ་ཅན་དང་དཔེ་གཉིས་ཀ་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཙམ་

མིན་པར། གཙོ་བོ་དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་རུ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་དགོས། དཔེར་ན། 

ར་བར། ལུས་ཕ་ཁོད་གདོང་རི་བོང་ཅན། །

ཞེས་བཏགས་ཁོད་གདོང་བསམ་པ་ཡིས། །
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ཟླ་བ་འདི་ཡང་རེས་སུ་བསེགས། །

ཞེས་འདི་རྨོངས་པའི་དཔེ་རུ་བཤད། །

ཅེས་དཔེ་ཅན་ལུས་ཕ་མའི་གདོང་དང་། དཔེ་རི་བོང་ཅན་ཏེ་ཟླ་བ་གཉིས་ཧ་ཅང་

འདྲ་ཆེ་བས། གང་ཡིན་བརྟགས་ཀང་ཤན་འབེད་མ་ནུས་པར་མ་ཟད། གདོང་དེ་དཔེ་

ཟླ་བ་དང་མཚུངས་ཆེ་བའི་རྐེན་གྱིས་མཛེས་མའི་གདོང་དེ་ཟླ་བར་འཁྲུལ་ཏེ་ཆགས་

པའི་དབང་གིས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་ཤར་བ་དེའི་རེས་སུ་བསེགས་ཞེས་སོ། །སི་ཏུའི་

རེས་འབང་རྣམས་ཀིས། འདིའི་རང་བ་ཕི་མའི། འདི་ཡང་། ཞེས་པ་མ་དག་པར། ཟླ་

བ་ཡི་ཡང་། ཞེས་པར་བསྒྱུར་འདུག་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བས་བཞེད་

པ་ལྟར་དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་རུ་འཁྲུལ་ནས་ཟླ་བའི་རེས་སུ་བསེགས་ཏེ་ཕིན་པ་ལ་བཞེད་

པས། གང་ཡིན་ཀང་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ཤུགས་ལས་རྟོགས་

ནུས་པ་ལྟ་བུ་སན་ངག་མཁན་གྱིས་སྒོ་བཏགས་ཏེ་མཛེས་པར་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

(ག) འཆི་མེད་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ཕིར་ཤཱཀའི་ཏོག །

ཀུན་གསལ་ངོས་སུ་ཐོགས་མེད་རྒྱུ་བ་ན། །

རྟ་བདུན་མཁའ་ལ་འགྲོ་ཞེས་བླུན་པོ་འགའ། །

པད་དཀར་འདབ་མ་འཛུམ་ལ་ལྟ་ཕིར་རྒྱུག །

ཅེས་དཔེ་ཅན་སྟོན་པ་ཤཱཀའི་དབང་བོ་ལྷའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་པའི་ཕིར་གང་གི་

གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ནམ་མཁའི་ལམ་ནས་གསལ་བར་རྒྱུ་བ་དེ། དཔེ་ཉི་མ་ནམ་

མཁར་འཆར་བ་ལ་འཁྲུལ་ནས། བླུན་པོ་འགའ་ཞིག་པདྨའི་འདབ་མ་ཁ་ཕེ་བ་ལ་བལྟ་

བའི་ཕིར་ཕི་རོལ་ཏུ་རྒྱུག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །
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(བ) ཁོད་ལུས་འབིགས་བེད་རླུང་གཞོན་གྱིས་བསྐོད་པའི། །

འཁི་ཤིང་གཞོན་ནུར་རབ་འཁྲུལ་མཛེས་སྡུག་ཅན། །

གང་གི་གཟུགས་ལ་མངོན་ཆགས་སྐེད་ཚལ་གྱི། །

གསར་འཁྲུངས་ལྗོན་པའི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་རོམ་མོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་ལུས་དེ་དཔེ་རི་བོ་འབིགས་བེད་ཀི་རླུང་གིས་

བསྐེད་པའི་
1

འཁི་ཤིང་གཞོན་ནུར་འཁྲུལ། དཔེ་སྐེད་ཚལ་དུ་འཁྲུངས་པའི་ལྗོན་ཤིང་

འདི་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གཟུགས་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཆགས་པའི་སེམས་ཀིས་ལྗོན་

ཤིང་གི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པར་རོམ་མོ་ཞེས། རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀིས་དཔེ་ཅན་

དཔེ་རུ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་དཔེ་དཔེ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་

དང་། 

ཡང་རེ་ཟུར་མཁར་བས། 

བུང་བའི་མགྲིན་སན་མཛའ་མོ་ཡི། །

གླུ་རུ་བསམས་ནས་ནགས་སུ་ཕིན། །

སར་ཡང་མཛའ་མོའི་དྲུག་སྐེས་ནི། །

རང་པ་དྲུག་པའི་སད་དུ་གོ །

ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་སོ་སོར་དབེ་བ་འབེད་མི་ནུས་པར་སྔོན་ལྟར་ཕན་

ཚུན་དུ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྦོར་བར་གསུངས། དེ་ཡང་སི་ཏུའི་རེས་འབང་རྣམས་དང་ཟུར་

མཁར་བ་སོགས་ཀིས་ར་བའི་ཚིག །ལུས་ཕ་ཁོད་གདོང་རི་བོང་ཅན། །ཞེས་པ་ཡན་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༡༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༥ ན།  བསྐྱེད   * འདིའི་རྩ་བར་བསྐྱོད་པའི་ཞེས་འབྱུང་།
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གྱིས་དཔེ་ཅན་དཔེ་རུ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཁོད་གདོང་བསམ་པ་ཡིས། །ཟླ་བ་ཡི་ཡང་

རེས་སུ་སེགས། །ཞེས་པས། དཔེ་དཔེ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་བར་བསྟན། ཞེས་བཞེད་དེ། 

དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་ཚབས་ཆེ་བའི་རྐེན་གྱིས། དཔེ་ཅན་མཐོང་བས་དཔེ་

རུ་འཁྲུལ། དཔེ་མཐོང་བས་དཔེ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་ཏེ། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་སོ་སོར་

དབེ་བ་མ་ཕེད་པར་རྨོངས་པ་སད་དུ་བརོད་པ་ལྟ་བུར་འདོད་པ་དང་། ས་སྐ་ངག་

ཆོས་ཀིས། གདོང་གི་མཛེས་པ་དང་ཟླ་བ་དབེར་མེད་པར་འདོད་ནས། ཟླ་བ་ཤར་བ་

ན་མཛེས་མའི་གདོང་དོན་དུ་གཉེར་ནས་ཟླ་བའི་རེས་སུ་བསེགས་པ་སྟེ་དཔེ་དཔེ་

ཅན་དུ་འཁྲུལ་བ་སད་དུ་བརོད་པ་ལ་བཤད་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་བཞེད་པ་ལྟར། 

དཔེ་ཅན་དཔེ་རུ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྦར་ན་དོན་ལ་གནས་ཤིང་ལེགས་པར་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན། གདངས་སན་མགྲིན་ལས་སྐེས་པའི་གླུ་དབངས་སྒ། །

དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས་སྟོང་གི་འགྱུར་ཁུགས་ལ། །

འཁྲུལ་ནས་རྣ་བའི་བདུད་རི་མངོན་རོལ་ཆེད། །

འདོད་པས་པི་ཝང་འཚོལ་བའི་ངལ་བ་བསྟེན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༡༢ ཐེ་ཚམོ་གི་དཔེ་ནི། དཔེའི་ཁད་གཞི་དང་། དེའི་ཁད་ཆོས་གཉིས་སོ་སོར་ཐེ་

ཚོམ་གྱི་སོ་ནས་དཔེ་དོན་མཚུངས་པར་བས་པ་ཚིག་གི་ལམ་ནས་གསལ་བར་ཐོན་

ཅིང་། དཔེ་ཅན་དངོས་དང་དཔེ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་འབེད་མ་ནུས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་

བརོད་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་དཔེ་ཞེས་ཟེར། གོང་གི་རྨོངས་པའི་དཔེ་ནི་དཔེ་ཅན་དེ་ལ་

འཁྲུལ་བ་ཐག་བཅད་པ་དང་། འདི་ནི་དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་ལ་འཁྲུལ་བ་ཐག་མ་བཅད་པར་

ཐེ་ཚོམ་གྱི་སོ་ནས་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་ན། 
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ར་བར། པད་ནང་བུང་བ་འཁོར་རམ་ཅི། །

ཁོད་གདོང་ལ་མིག་གཡོ་འམ་ཅི། །

བདག་གི་སེམས་ནི་རྣམ་པར་གཡོ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐེ་ཚོམ་དཔེ། །

ཞེས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཞིག་གི་

སྟེང་ན་མཐོན་མཐིང་རྣམ་པར་མཛེས་པའི་དངོས་པོ་ཡིད་འཕོག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་འདི་

ནི། དཔེ་ཡི་ཁད་གཞི་པདྨའི་སྟེང་དུ་ཁད་ཆོས་བུང་བ་འཁོར་བའམ། ཡང་ན་དཔེ་ཅན་

གྱི་ཁད་གཞི་མཛེས་མའི་གདོང་ལ་ཁད་ཆོས་མིག་གཡོ་བ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་བདག་

གི་སེམས་ནི་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོས་མ་ཟིན་

ནོ། །ཞེས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཅིང་། གཏན་ལ་མ་ཕབ་པ་

སྟེ་སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་པར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་སོ་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) སྨྲ་མཁས་དྲང་སྲོང་ལྷ་ཡི་བ་མ་དེ། །

འཛམ་བུས་མཛེས་པའི་གིང་འདིར་འོངས་པ་འམ། །

ཡང་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆོས་སྐོང་བཟང་། །

འཆད་རོད་རོམ་ལ་བེལ་སམ་འཕང་མོ་ཉུག །

ཅེས་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་སོགས་བ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོས་གདུལ་བའི་

དོན་མཛད་པ་འདི་ནི་དཔེ་དྲང་སྲོང་ཕུར་བུ་སྟེ་ལྷའི་བ་མ་འཛམ་གིང་དུ་འོངས་པའམ། 

ཡང་ན། དཔེ་ཅན་ཞྭ་ལུ་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོས་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་

བཟང་བོས་གདུལ་བ་སྐོང་བ་ལ་བེལ་བ་གང་ཡིན་བདག་གི་སེམས་ནི་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་
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རྣམ་པར་གཡོ་བ་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོས་མ་ཟིན་ནོ། །ཞེས་སྒོ་འདོགས་མ་བཅད་

པར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་སོ་ནས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་

རྟོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) འདོད་དགུ་སྦིན་པའི་ས་བརྟོལ་ལྗོན་པ་ལ། །

ཐུན་མཚམས་ཆུ་འཛིན་གཞོན་ནུས་མཛེས་སམ་ཅི། །

ཡང་ན་རྣམ་འདྲེན་ཁོད་སྐུ་ངུར་སྨྲིག་གིས། །

འཁྱུད་པ་ལགས་སམ་བདག་ཡིད་འཕང་མོ་ཉུག །

ཅེས་དཔེ་འདོད་དགུ་སྦིན་པའི་དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་ལ་ཐུན་མཚམས་ཀི་

སྤིན་དམར་སེར་གྱིས་གཡོགས་པའམ། ཡང་ན་དཔེ་ཅན་བ་མ་ཁོད་ཀི་སྐུ་ལ་ཆོས་

གོས་ངུར་སྨྲིག་གིས་བཀླུབས་པ་གང་ཡིན་བདག་གིས་མ་ཤེས་པར་ཡིད་ཐེ་ཚོམ་མོ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཛེས་སྡུག་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའི་སྐེད་ཚལ་དུ། །

དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས་བདུང་བའི་དབངས་སན་ནམ། །

ཡང་ན་སན་འཇེབས་མགྲིན་སྐེས་གླུ་ཡི་དབངས། །

གང་ཡིན་མ་ངེས་བདག་ཡིད་འཕང་མོ་ཉུག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༡༣ གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དཔེ་ནི། དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་ལས་ཅུང་ཟད་དམན་

པས། དཔེ་ཅན་ལ་དཔེ་དེ་ལས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་ངེས་ཚིག་

གསལ་བར་གཏན་ལ་འབེབས་པའམ། གཞི་དེ་དཔེ་དཔེ་ཅན་གང་ཡིན་མིན་གྱི་ཐེ་

ཚོམ་བཅད་ནས་ངེས་པ་རེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལའང་ཟེར། དཔེ་འདི་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  123  

དང་གོང་གི་རྨད་བྱུང་གི་དཔེ་གཉིས་ཀི་དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་ལས་ཅུང་ཟད་དམན་པའམ་

དེ་ལ་མི་དོ་བ་ཞིག་འཇོག་པ་འདྲ་ཡང་། རྨད་བྱུང་སབས་དཔེ་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་འདྲ་

ཞིག་མེད་པ་གཞིར་བཟུང་བའི་སྟེང་ནས་གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་ན། 

དཔེ་ཅན་དང་མཚུངས་ཞེས་བརོད་པ་དང་། འདིར་དཔེ་དེ་ལ་མི་ལྡན་པའི་ཁད་ཆོས་

དཔེ་ཅན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་བརེད་དེ་ཐེམ་ཚོམ་བཅད་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལྟ་

བུའི་ཁད་པར་ཡོད། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཟླ་བ་སྐེངས་བེད་མཛེས་པ་འདི། །

ཟླ་བས་ཚར་གཅོད་པདྨ་མིན། །

དེ་ཕིར་ཁོད་ཀི་གདོང་ཉིད་དོ། །

ཞེས་འདི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དཔེ། །

ཞེས་དཀར་དམར་གྱི་མདངས་ཀིས་མཛེས་པ། ཟླ་བ་ཡང་སྐེངས་པའམ་ངོ་ཚ་

བར་བེད་པའི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་འདི་ནི། གང་ཞིག་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་

བདག་གིས་བརྟགས་པ་ན། དཔེ་པདྨ་མིན་ཏེ། པདྨ་ནི་ཟླ་བས་ཚར་གཅོད་པའམ་ཁ་

ཟུམ་པར་བེད་ལ། མཛེས་པ་འདི་ནི་ཟླ་བས་ཀང་ཚར་གཅོད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། འདི་

ནི་དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་ཉིད་དོ། །ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་དེ་གཉིས་ལ་ཟླ་

བས་འཇོམས་མི་འཇོམས་ཀི་ངེས་ཚིག་ཡོད་པ་འདི་ནི་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

དཔེའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) བར་སྤོད་གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བའི་སོབ་དཔོན་འདི། །

ལྷ་ཆེན་སྲས་པོ་གདོང་དྲུག་དང་མཚུངས་ཀང་། །



  124  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་ལེགས་སྦར་སྟོན་པའི་ཕིར། །

དཔང་སྟོན་ལོ་ཆེན་བོ་གྲོས་བརྟན་པར་ངེས། །

ཞེས་བར་སྤོད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་སྨྲ་བའི་སོབ་དཔོན་འདི་ནི་ལྷ་ཆེན་

གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་དང་མཚུངས་ཀང་། བར་སྤོད་པའི་རིག་གཞུང་མང་བོ་འཕགས་

ཡུལ་ནས་ལེགས་པར་བསྒྱུར་ཏེ་བོད་གངས་ཅན་དུ་སེལ་ཞིང་སྟོན་པར་མཛད་པས་ན། 

སོབ་དཔོན་འདི་དཔེ་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་མིན་པར། དཔེ་ཅན་དཔང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་

གྲོས་བརྟན་པ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་བཅད་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སྲིད་གསུམ་མཛེས་པའི་དཔལ་ཀུན་ཟིལ་གནོད་༼གནོན༽པའི། །

ཁོད་མཐོང་ཙམ་གྱིས་མཆོག་གི་འབས་བུ་ཡང་། །

བདེ་བག་སྦིན་ཕིར་ཡོངས་འདུའི་ཤིང་མིན་ཏེ། །

དེས་ནི་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་སྟེར་ནུས་སམ་༼ཙམ༽། །

ཞེས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་མཛེས་པ་ཀུན་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་

འདི་ནི། མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བའི་འབས་བུ་སྦིན་པའི་ཕིར་ན། 

དཔེ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་མ་ཡིན་པར། དཔེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་

ཡིན་ཏེ། དཔག་བསམ་ལྗོན་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་བདེ་བའི་ལོངས་སྤོད་ཙམ་སྟེར་ནུས་

པ་མ་གཏོགས། མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བའི་འབས་བུ་སྟེར་མི་ནུས་པས་ངོ་མཚར་ཅན་

དེ་དཔེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་བཅད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་དཔེར་བརོད་དུ་ཟིལ་གནོད་པའི་ཞེས་པ་དང་ནུས་སམ་ཟེར་བ་

གཉིས་མ་དག་པར་གནོན་པ་དང་ནུས་ཙམ་ཟེར་དགོས། འདིའི་ཚིག་ཟིན་ལ་དཔེ་
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ཅན་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་མ་ཐོན་ཀང་ཁོད་མཐོང་ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་ལ་གོ་

དགོས་སོ། །

ཡང་ན། མཛེས་སྡུག་སེག་པའི་ཉམས་ལྡན་འགྱིང་བག་གིས། །

སན་འཇེབས་རྒྱུད་མངས་དབངས་ལ་རོལ་རེད་མཁན། །

འདོད་ལྡན་དྲི་ཟའི་སེག་མོ་མ་ལགས་ཏེ། །

སྨྲ་མཁས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཕིར་དབངས་ཅན་ལྷ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༡༤ སྦྱར་བའི་དཔེ་ནི། དཔེ་ཅན་དེ་ལ་ཁད་ཆོས་སམ་ཡོན་ཏན་འགའ་རེ་ཡོད་

པ་དེ། དཔེ་ལའང་ཁད་ཆོས་དེ་དག་ཡོད་པ་སྒ་སྦར་རམ་དོན་སྦར་གང་རུང་གི་སོ་

ནས་དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་དང་མཚུངས་པར་བརོད་པ་སྟེ། མཇུག་ཏུ་མཚུངས་པ་གསལ་

བེད་ཀི་སྒ་དངོས་སུ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་སྦར་ཆོས་གཉིས་ཡན་ཆད་ཡོད་

དགོས། དཔེར་ན། 

ར་བར། བསིལ་ཟེར་ཅན་གྱི་འགྲན་ཟླ་དང་། །

དཔལ་དང་ལྡན་དང་དྲི་བཟང་གིས། །

ཁོད་ཀི་གདོང་ནི་ཆུ་སྐེས་བཞིན། །

ཞེས་པ་སྦར་བའི་དཔེ་རུ་བཤད། །

ཅེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་འདིས། བསིལ་ཟེར་ཅན་དེ་

ཟླ་བའི་འགྲན་ཟླ་བེད་པ་དང་། དཔེ་པད་མ་ནི་ཉི་མའི་ཕོགས་ཡིན་པས་ཟླ་བ་ལ་

འགྲན་ཟླ་བེད་པ་སྟེ་དོན་ལ་སྦར། ཡང་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་དེ། མཛེས་པའི་

དཔལ་དང་ལྡན་པས་འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་བདེ་དགའ་སྟེར་བ་དང་། དཔེ་
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པད་མ་ནི་མཛེས་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་པས་འདོད་ལྡན་བུང་བ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་

སྟེར་བ་སྒ་ལ་སྦར། ཡང་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་ཁ་ལ་དྲི་ཞིམ་བོ་བ་དེ་དཔེ་པད་མའི་

ཟེའུ་འབྲུ་ལ་དྲི་ཞིམ་བོ་བ་དང་དོན་ལ་སྦར་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་

ཆོས་གསུམ་ཕན་ཚུན་སྒ་དོན་མཚུངས་པའི་ཁད་ཆོས་འགའ་ལ་མཉམ་པོར་སྦར་

ནས། མཇུག་ཏུ་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་ནི་དཔེ་པད་མ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་མཚུངས་

པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་དངོས་སུ་ཡོད་པའི་སོ་ནས་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །ར་བའི་ཚིག་འདི་

ལ་དཔང་ལོའི་ཊིཀྐ་ལས། ཆོས་མཚུངས་དང་"པོ
1

་སྒ་ལ་སྦར། གཉིས་པ་སྒ་དོན་

གདམ་ང་ཅན། གསུམ་པ་དོན་ལ་སྦར་བར་བཀྲལ་བ་ལྟར། བོད་མཁས་དང་འབྲུག་

སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་ཀང་དེ་ལྟར་བཞེད་མོད། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་བཞེད་པ་ལྟར་སྔ་མ་དོན་

སྦར་བས་ན་ལེགས་སོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) གང་ཞིག་བསྟེན་ན་ལེགས་པའི་དཔལ་སྟེར་ཞིང་། །

མི་མཐུན་རྒུད་པའི་ཚོགས་ཀི་དགྲར་གྱུར་པ། །

སྲིད་འདིར་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་ཟས་གཙང་སྲས། །

ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་བོར་ཡང་དག་མཚུངས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་སྐབས་སུ་བསྟེན་ན། འདི་ཕིར་ལེགས་

པའི་དཔལ་སྟེར་བ་དང་། དཔེ་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྟེན་ན་འཇིག་

རྟེན་འདིར་བདེ་ཞིང་ལེགས་པའི་དཔལ་སྟེར་བ་གཉིས་དོན་ལ་སྦར། ཡང་། དཔེ་ཅན་

སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་སྐབས་སུ་བསྟེན་པས། འདི་ཕིའི་མི་མཐུན་པའི་རྒུད་པའམ་ཉོན་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༧ ན།  པོ   * རྩོམ་མཁན་གི་རང་ལུགས་ལྟར་ན་བོ་རུ་བཅོས་དགོས་སྙམ།
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མོངས་སེལ་བ། དཔེ་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལ་བརྟེན་ནས། དབུལ་

ཕོངས་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་མཐུན་པའི་རྒུད་པ་སེལ་བ་གཉིས་དོན་ལ་

སྦར། ཡང་། དཔེ་ཅན་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་སྲིད་པའམ་འཇིག་རྟེན་དུ་རེད་དཀའ་

བ། དཔེ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་འཇིག་རྟེན་འདིར་རེད་པར་དཀའ་བའི་དོན་ལ་སྦར་བ་

སྟེ། དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་སམ་ཡོན་ཏན་དེ་གསུམ་ཕན་ཚུན་དོན་ལ་སྦར་ནས་

དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་དང་མཚུངས་པར་བརོད་ནས་མཇུག་ཏུ་མཚུངས་ཞེས་གསལ་བེད་

ཀི་སྒ་དངོས་སུ་སྨྲས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དཀར་གསལ་དྲི་མས་སངས་པའི་བཞིན་རས་ཅན། །

ཆགས་ལྡན་སིང་ལ་ཀུན་དགའ་གསར་བའི་རོ། །

སྦིན་བེད་ལང་ཚོའི་འཕེལ་བ་རོམ་པ་ཡི། །

བདག་གི་གྲོགས་དེ་ཟླ་ཚེས་གསར་བ་བཞིན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྲོགས་མོ་གཞོན་ནུ་མ་དེའི་མཛེས་པའི་གདོང་དང་། དཔེ་ཟླ་

ཚེས་གཉིས་མཚུངས་ཆོས་དཀར་ཞིང་གསལ་བ་དོན་ལ་སྦར། ཡང་། མཛེས་མའི་

གདོང་ལ་ནག་པོའི་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། ཟླ་ཚེས་ལ་རི་བོང་གི་མཚན་མ་མེད་པ་གཉིས་

སྒ་ལ་སྦར། ཡང་། མཛེས་མས་ཆགས་ལྡན་གྱི་འདོད་པ་རྒྱས་པར་བེད་པ་དང་། ཟླ་

ཚེས་ཀིས་དཀར་ཆའི་འཕེལ་བ་རོམ་པ་གཉིས་དོན་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །གུང་ཐང་

བསྟན་པའི་སྒོན་མེའི་དཔེ་བརོད་ལས། 

དྲི་མ་དང་བལ་མཛེས་སྡུག་ཡོངས་སུ་རོགས། །

མཐོང་བས་ཡིད་ལ་ཀུན་དགའི་དཔིད་འཇོ་བ། །
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སྒ་དབངས་ལྷ་མོའི་ཞལ་གྱི་དཀིལ་འཁོར་ནི། །

ཉ་གང་བསིལ་ཟེར་བདག་པོའི་རེས་སུ་འགྲོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་ཞལ་དང་། དཔེ་ཉ་གང་ཟླ་བ་གཉིས་མཚུངས་

ཆོས་གསུམ་གྱི་དང་བོ་སྒ་སྦར་དང་ཕི་མ་གཉིས་དོན་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། རེད་དཀའ་དོན་ལྡན་ཀུན་དགའི་དཔལ་སྐེད་ཅིང་། །

འཛམ་གིང་རྒྱན་གྱུར་དགོས་འདོད་རེ་སོང་བའི། །

ལྔ་རིག་གནས་ལ་སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་མཆོག །

ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་བོར་ཡང་དག་མཚུངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༡༥ མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ་ནི། དོན་གྱི་ཆོས་མཚུངས་སྒ་ལ་སྦར་ནས་བརོད་བའི་

ཚིག་གི་སྒ་གཅིག་ལ་གཅོད་མཚམས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཕེ་སྟེ་མཚུངས་ཆོས་སྒ་

མཉམ་པའི་སོ་ནས་བརོད་བ་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྒྲུབ་

པའམ། ཡང་ན་མིང་གཅིག་ལ་དོན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་བརོད་བ་དཔེ་དང་

དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀའི་མཚུངས་ཆོས་ལ་མཉམ་ཉིད་དམ་ཁབ་མཉམ་དུ་འཇུག་པ་གང་

རུང་ཞིག་ལ་མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། སྐེད་ཚལ་ཕེང་འདི་བུ་མོ་བཞིན། །

མཛེས་ལྡན་སཱ་ལ་ཀཱ་ན་ན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་སྐེད་མོས་ཚལ་གྱི་ཕེང་བ་འདི། དཔེ་བུ་མོ་བཞིན་དུ་མཛེས་

སོ། །ཞེས་པའི་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀ་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦར་ཞིང་། དེ་གཉིས་

ཀི་མཚུངས་ཆོས་ཕན་ཚུན་དོན་ལ་སྦར་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཁད་ཆོས་འགའ་ཚིག་
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གི་སྒ་གཟུགས་གཅིག་གི་ལམ་ནས་འདྲ་བར་སྟོན་པ་སྟེ། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་སཱ་

ལ་ནི་སོས་དཀར་གྱི་ཤིང་དང་། ཀཱ་ན་ན་ནི་ནགས་ཏེ། སྐེད་ཚལ་དེ་སོས་དཀར་གྱི་

ཤིང་གི་ནགས་ཀིས་མཛེས་སོ་ཞེས་གཅོད་མཚམས་གཅིག་དང་། ཡང་དཔེ་ཡི་ཁད་

ཆོས། སཱ་བཅས་པ། ཨ་ལ་ཀ་སྐྲའི་ལན་བུ། ཨཱ་ན་ན་གདོང་སྟེ་བུ་མོའི་གདོང་སྐྲའི་

ལན་བུ་དང་བཅས་པས་མཛེས་སོ། །ཞེས་གཅོད་མཚམས་གཅིག་སྟེ། དཔེ་དཔེ་ཅན་

གཉིས་ཀི་རང་རང་གི་ཁད་ཆོས་རོད་བེད་ཀི་སྒའི་གཟུགས་གཅིག་པོ་དེ་ཚིག་གི་

གཅོད་མཚམས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སུ་ཕེ་བས། གཅོད་མཚམས་དང་བོ་དཔེ་ཅན་ཀི་

སབས་སུ། བོད་སད་དུ། སཱ་ལའི་ནགས་ཀི་མཛེས་ལྡན་པ། །ཞེས་དང་། གཅོད་

མཚམས་གཉིས་པ་དཔེ་ཡི་སབས་སུ་བོད་སད་དུ། ལན་བུར་བཅས་པའི་གདོང་

མཛེས་ལྡན། །ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀ་མཚམས་སྦོར་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་

དབང་གིས་དོན་གྱི་ཁད་པར་ཐ་དད་དུ་འགྲོ་ནའང་། བཀགས་པའི་ཚེ་དཔེ་དཔེ་ཅན་

གྱི་ཕོགས་གཉིས་པོའི་ཁད་ཆོས་སཱ་ལ་ཀཱ་ན་ན། ཞེས་པ་སོགས་སྒ་མཚུངས་པའམ་

སྒ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འདྲེས་པར་བརོད་ནས། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀའི་མཛེས་པའི་ཡོན་

ཏན་སོགས་དོན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་ཞར་ལ་ཐོན་ཅིང་། སྒ་མཚུངས་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་

བརོད་པས་ན་སྒ་མཉམ་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་སྒའི་མཚམས་སྦོར་གྱི་ངེས་

པ་བོད་ཀི་བར་ལ་མ་གྲགས་པས་མི་དགོས་ལ། ཀོག་པ་བོས་ཚིག་གི་གཅོད་

མཚམས་ཐ་དད་དུ་བཀགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དཔེ་དོན་སོ་སོར་སྟོན་པ་ཞིག་དགོས་

པར། བོད་མཁས་དང་སི་ཏུའི་རེས་འབང་སོགས་ཀིས་བཞེད། ས་སྐ་ངག་ཆོས་ཀིས། 

རྒྱན་སྔ་མ་མཉམ་ཉིད་དང་། ཕི་མ་འདི་སྦར་རྒྱན་དུ་འདོད་ཀང་། སྤིར་མཉམ་ཉིད་ཀི་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དཔེ་འདི་ནི། སྦར་བའི་རྒྱན་ཡིན་ཡང་། སྦར་དཔེ་ལས་ཟུར་དུ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི། སྦར་དཔེ་སྔོན་མ་ལ་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པའི་ཁད་ཆོས་འདྲ་བ་

དག་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་ནས་མཚུངས་ཆོས་རྣམས་སྒ་དོན་ཅི་རིགས་ལ་སྦར་བ་

དང་། རྒྱན་འདིས། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆོས་ཞར་ལ་ཐོན་ཅིང་། གཙོ་བོར་

དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་སོ་སོ་བ་དེ། ཡི་གེ་གཟུགས་གཅིག་པའམ་སྒ་མཉམ་

གྱི་སོ་ནས་སྟོན་པ་ཡིན་ཞིང་། སྒའི་གཟུགས་གཅིག་པ་དེ་ཡང་། ཚིག་གི་གཅོད་

མཚམས་ཐ་དད་པ་དང་། མཚམས་སྦོར་ཡོད་མེད་ཀི་དབང་གིས་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀ་

ལ་སོ་སོར་དོན་མི་འདྲ་བ་རེ་སྟོན་པ་ལ། མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་དུ་

བོད་མཁས་འབེལ་གཏམ་ལས། ར་བའི་ཚིག་གི་མཚུངས་པའི་སྒ་ཡིས་བརོད་བའི་

ཕིར། །ཞེས་པ། གཟུགས་མཚུངས་སྒ་ཡིས། ཞེས་པར་བསྒྱུར་ན་ལེགས་པར་

གསུངས་པ་ལྟར། མཉམ་ཉིད་ཅེས་པའང་། སྒའི་གཟུགས་གཅིག་དཔེ་དོན་གཉིས་ལ་

མཉམ་པའམ་མཚུངས་པར་འཇུག་པ་ལ་གོ་དགོས། ར་བའི་ཚིག་ཟིན་གྱི་དཔེ་ཅན་

སྐེད་ཚལ་དང་། དཔེ་བུ་མོ་གཉིས་ལ་དོན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་མེད་ཀང་། སྒའི་

གཟུགས་གཅིག་གིས་བསྟན་པའི་ཁད་ཆོས་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་སྦར་དུ་ཡོད་པས་

ན་གཟུགས་མཚུངས་སུ་བཞག་པ་ཡིན། སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བའི་སན་ཊིཀ་ལས་ཀང་། 

དཔེ་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་མཚུངས་པར་ཡོད་པའི་སྒ་གཅིག་གིས་བརོད་བའི་དོན་ཐ་དད་

པ་གཉིས་བསྟན་པའི་ཕིར་སྒ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བོད་མཁས་

ཀིས། 

(བ) རྣམ་འདྲེན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བུདྡྷའི་ཞབས། །
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མ་དྲོས་གདེངས་ཅན་བདག་པོའི་ངོ་མཚར་བཞིན། །

ཕུན་ཚོགས་ཀུན་གྱི་བེད་པོ་དེ་དབང་ཆུའི། །

རྒྱུན་མཆོག་རྣམ་བཞི་འབེབས་ལ་མཁས་པས་སོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་འབྲུག་པ་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་དང་། དཔེ་ཀླུའི་རྒྱལ་བོ་མ་དྲོས་པ་

གཉིས་མཚུངས་ཆོས་སྒའི་གཟུགས་གཅིག་གིས་བསྟན་པ་ནི། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀ་

ལ་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་གྱི་བེད་པོ། ཞེས་པ་སོགས་མཚུངས་ཆོས་སྒའི་གཟུགས་

གཅིག་པ་དང་། ཀོག་པའི་ཚེ་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་ནི། དཔེ་ཅན་

སབས། རང་དོན་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་། གཞན་དོན་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཏེ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཀུན་གྱི་བེད་པོ་བ་མ་དེས་གསང་སྔགས་ཀི་དབང་བཞིའི་ཆུ་

བོའི་རྒྱུན། གདུལ་བ་རྣམས་སིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་ཆེད་དུ་སྩོལ་བའམ་

འབེབས་པར་མཁས་སོ་ཞེས་ཀོག་པའི་ཚེ། ཕུན་ཚོགས་ཀུན་གྱི་བེད་པོ་དེ། དབང་

བཞིའི་ཆུ་བོ་སྩོལ་བ་ལ་མཁས་པར་སྦར་བ་དང་། དཔེ་ཡི་སབས་སུ་ཆུ་ཀླུང་སན་

འབས་ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་བདེ་སྐིད་ཀི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་གྱི་བེད་

པོ་ཀླུའི་དབང་བོ་མ་དྲོས་པ་དེས། རང་ལ་དབང་ཆུའི་རྒྱུན་མཆོག་གངྒཱ་དང་། སིནྡྷུ་

དང་། བཀྵུ་དང་། སི་ཏཱ་སྟེ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་འཇིག་རྟེན་དུ་འབེབས་པ་ལ་མཁས་

སོ། །ཞེས་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་གྱི་བེད་པོ། མ་དྲོས་པ་དེ་ལ་དབང་བའི་ཆུ་བེད་པ་བོ་ལ་

སྦར་ནས་ཀོག་པ་ལྟར། དཔེ་ཅན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཀིས་

སྒའི་ཀོག་ཚུལ་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་མཚུངས་ཆོས་སྒའི་གཟུགས་གཅིག་པོ་དེས་

བརོད་བའི་དོན་ཐ་དད་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རེ་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་
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ཆེ་ནས། 

སྨྲ་བའི་ལྷ་གཅིག་མཚོ་བྱུང་སེག་པ་མོ། །

མཛེས་ལྡན་སིན་ལེགས་གཞོན་ནུའི་ངོ་མཚར་བཞིན། །

འདོད་པའི་དཔལ་སྟེར་ན་ཚོད་གཞོན་ལུས་ཅན། །

གཞན་ལ་ཟུར་མིག་རོལ་བས་འཁྱུད་པས་སོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མ་དང་། དཔེ་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མ་གཉིས་ཏེ། 

མཚུངས་ཆོས་སྒའི་གཟུགས་གཅིག་པ་འདོད་པའི་དཔལ་སྟེར་བ། ན་ཚོད་གཞོན་

པའི་ལུས་ཅན། གཞན་ལ་ཟུར་མིག་རོལ་བས་འཁྱུད་པ་སོགས་དང་། དཔེའི་སབས་

སིན་ལེགས་མས་འདོད་པའི་དཔལ་སྟེར་ན། ཞེས་དཔེ་དོན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་སྒ་

མཉམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཀོག་པའི་ཚེ་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བརོད་བའི་དོན་ཐ་དད་པར་སྟོན་པ་སྔ་མ་དང་འདྲ།

ཡང་ན། དཀར་མཛེས་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་ལུས་ཕ་མ། །

ཕན་བདེ་དཔལ་སྐེད་རེ་ལྡན་མ་མ་ལགས། །

ཇི་ལྟར་འདོད་འཕེལ་སིང་གྲོགས་མ་ཡིན་པས། །

ཁེངས་དྲེགས་སངས་ཏེ་དགའ་མ་ལྟ་བུར་སྐོངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདི་དག་སྒ་གཅིག་ལ་གཅོད་མཚམས་མི་འདྲ་བའི་མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ་ཡིན། དེ་

ལྟར་མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ་འདི་སྒ་ཁོ་ན་ལ་སྦར་བར་འདོད་པ་དང་། སྒ་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་

སྦར་བར་འདོད་པ་སོགས་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་

ཡོད་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་སོན་འགྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་
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ནས། གོང་གི་སྦར་བའི་དཔེ་ལ་མཚུངས་ཆོས་གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དགོས་

ཤིང་དོན་ལ་སྦོར་དགོས། མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ་ལ་མཚུངས་ཆོས་སམ་མཉམ་པའི་

ཡོན་ཏན་གཅིག་ལ་སྦར་ཆོག་ཅིང་སྒ་དོན་གང་ལ་སྦར་ན་ཡང་ཁད་མེད་པར་

གསུངས་སོ། །ཡང་མིང་གཅིག་ལ་དོན་མི་འདྲ་བའི་མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེར་བརོད་ནི། 

(ག) སྟོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་བཞི་ཡི་རལ་རྣམས་ཀུན། །

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཀུན་མཁེན་ཉི་མའི་གཉེན། །

མཁར་ཉལ་གཙོ་བོ་ཐ་གུའི་ལྟོ་ཅན་བཞིན། །

ཀུན་ནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ། །

ཅེས་དཔེ་ཅན་སྟོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་རལ་རོགས་པའི་ཀུན་

མཁེན་ཉི་མའི་གཉེན་ནམ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ནི། དཔེ་མཁར་ཉལ་ལམ་ལྷའི་གཙོ་བོ་

ཐ་གུའི་ལྟོ་ཅན་ནམ་ཁབ་འཇུག་བཞིན་ཏེ། ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབང་ཕྱུག་

ཐོབ་ཅེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཐོབ་པའི་མིང་

གཅིག་ཀང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་ཚུལ་གྱི་དོན་མི་འདྲ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ནི་བདུད་བཞི་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཐོབ་པ་དང་། ཁབ་འཇུག་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་

ཐོབ་པ་ཡིན་པས་ཐོབ་ཚུལ་གྱི་དོན་མི་འདྲ་ཞིང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཐོབ་པའི་མིང་

གཅིག་པའི་སོ་ནས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སྦོར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་བེ་བ་འདོད་འཇོ་བའི། །

སྨྲ་བའི་དཔལ་གྱུར་མཚུངས་མེད་དགེ་བའི་བཤེས། །

ཆུ་གཏེར་གིང་དུ་བགྲོད་པའི་དེད་དཔོན་བཞིན། །
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ཕུན་ཚོགས་འདོད་དགུའི་རེ་བ་ཀུན་ནས་བསངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༡༦ སྨད་པའི་དཔེ། དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་པ་སྤིར་བཀོད་ནས། དཔེ་ཡི་

སྐོན་ཅུང་ཟད་ཙམ་བརོད་པའམ་དེ་ཅུང་ཟད་སད་དེ། དཔེ་ཅན་ལ་སྐོན་དེ་མི་ལྡན་

ཞིང་། དཔེ་དེ་དང་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་སྟོན་པ་སྟེ། དཔེ་ལ་

ཡོད་པའི་སྐོན་དེ་དངོས་སུ་བརོད་པའམ། ཅུང་ཟད་སད་པའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་

དངོས་སུ་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། འདི་ལ་དཔེ་གཉིས་ངེས་པར་དགོས་སོ། །དཔེར་

ན། 

ར་བར། པདྨ་རྡུལ་མང་ཟླ་བ་མཛད།

དེ་དག་ལས་ནི་ཁོད་ཀི་བཞིན། །

མཚུངས་པ་ལ་ཡང་ཁད་པར་བཅས། །

ཞེས་པ་སད་པའི་དཔེ་རུ་འདོད། །

ཅེས་དཔེ་དང་བོ་པདྨ་ལ་གེ་སར་གྱི་རྡུལ་མང་བ་དང་། དཔེ་གཉིས་པ་ཟླ་བ་ནི་

ནག་ཕོགས་ལ་དཀར་ཆ་བི་བས། དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་ནི་དེ་དག་གི་

མཛེས་པ་སོགས་མཚུངས་པར་མ་ཟད། སྐོན་དེ་དག་དང་བལ་ཞིང་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་དང་བཅས་སོ། །ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) དཔལ་མོའི་གླུ་དབངས་ཡུལ་"ཀི
1

་རྣམ་པར་བསལ། །

དབར་སྐེས་རྔ་གསང་དུས་ཀི་གཞན་དབང་གྱུར། །

དེ་དག་ཚོགས་ལས་ཚངས་སྲས་ལྷ་མོའི་གསུང་། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༥ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  ཀི   * གིས་ཡིན་དགོས་པར་སྙམ།
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མཚུངས་པ་ལས་ཀང་ཁད་པར་མང་དུ་མཆིས། །

ཞེས་དཔེ་དང་བོ་ཁབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ་དཔལ་མོ་ཞེས་བ་བ་དེའི་གླུ་དབངས་

ཤིན་ཏུ་སན་ཡང་རྒྱང་ཐག་རིང་བོ་ནས་ཉན་ན་མི་ཐོས་པ་དང་། དཔེ་གཉིས་པ་དབར་

སྐེས་རྔ་གསང་སྟེ་འབྲུག་སྒ་རྣ་བར་འཇེབས་ཀང་དུས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ་

དགུན་གྱི་དུས་སུ་མེད་པས། དཔེ་ཅན་ཚངས་སྲས་ལྷ་མོའི་གསུང་དབངས་ནི་སྒ་དེ་

དག་དང་སན་པ་མཚུངས་པར་མ་ཟད། རྒྱང་ཐག་རིང་ཐུང་དང་དུས་ཀི་གཞན་དབང་

དུ་མི་འགྱུར་བས། དེ་ལས་ཁད་པར་མང་དུ་ཡོད་ཅེས། དཔེ་ལ་སད་པའི་སོ་ནས་དོན་

གྱིས་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལྷ་ཡི་རིང་རིང་སྟོང་ཡང་རིག་ཆས་དབེན། །

ཆུ་གཏེར་གཏིང་ཟབ་ཡངས་པ་བ་ཚྭས་རོགས། །

ཡོངས་འཛིན་ཁོད་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཀོང་། །

ཚུལ་དེས་ཇི་བཞིན་གཞལ་ཕིར་ག་ལ་ཞིག །

ཅེས་དཔེ་དང་བོ་ལྷ་ཡི་རིང་སྟེ་ནམ་མཁའ་ནི་ཐོག་རེག་གིས་སྟོང་ཡང་། རིག་

”ཆའི
1

་དབེན་པའམ་ཤེས་པ་མེད་པ་དང་། དཔེ་གཉིས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཟབ་ཀང་བ་ཚྭས་

རོགས་པ་ཅན་ཡིན་པས། དཔེ་ཅན་ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་ཁོད་ཀི་ཐུགས་ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པོའི་ཀོང་ནི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སོ་ནས་དཔེ་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་

མ་ཟད། སྐོན་དེ་དག་བལ་བས་ཁད་པར་འཕགས་ཚུལ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས་སན་ཡང་དོན་གྱིས་དབེན། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  ཆའི  * ཆས་ཡིན་དགོས་པར་སྙམ།
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ཁུ་བྱུག་གསུང་སན་འཇེབས་ཀང་ལན་རེ་ཙམ། །

སེག་ལྡེམ་གར་གྱིས་མོས་པའི་གླུ་མའི་དབངས། །

གང་དེར་མཚུངས་ཤིང་སྐོན་གྱི་ཕོགས་མ་དམིགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༡༧ བསྔགས་པའི་དཔེ་ནི། ཐོག་མར་དཔེ་ལ་ཁད་ཆོས་འགའ་ཞིག་གི་སོ་ནས་

བསྔགས་པ་ཆེར་བརོད་དེ། དཔེ་ཅན་དང་མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་

ན། 

ར་བར། པདྨས་ཚངས་པ་མཆོག་ཏུ་སྐེད། །

ཟླ་བ་བདེ་འབྱུང་གཙུག་གིས་འཛིན། །

དེ་དག་ཁོད་གདོང་མཚུངས་ཞེས་པ། །

དེ་ནི་བསྔགས་པའི་དཔེར་བརོད་དོ། །

ཞེས་དཔེ་ཁབ་འཇུག་གི་ལྟེ་བའི་པདྨས་འཇིག་རྟེན་གྱི་མེས་པོ་ཚངས་པ་སྐེད་

པ་དང་། དཔེ་ཟླ་བ་ནི། བདེ་འབྱུང་སྟེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་

འཛིན་ཞེས་བསྔགས་པ་ཆེར་བརོད་ནས། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་ནི་དཔེ་

ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) མི་བསྲུན་གགས་ལྟའི་རྒོལ་ངན་རབ་འཇོམས་ཤིང་། །

བོ་གསལ་ཚོགས་རྣམས་ཆོས་ཀིས་ཚིམ་བེད་པའི། །

ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཇི་བཞིན་ཙོང་ཁ་བ། །

ལྷར་བཅས་སྐེ་དགུའི་གཙུག་ན་མངོན་པར་མཛེས། །

ཞེས་དཔེ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དང་། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་སྐུ་མཆེད་
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གཉིས་ཀིས་གཞན་ལ་གགས་འཚོལ་བའི་མི་བསྲུན་རྒོལ་བ་ངན་པ་མཐའ་དག་དང་

རོད་པ་མཛད་པས་ཕམ་ཞིང་ཚར་བཅད་པ་དང་། སལ་ལྡན་བོ་གསལ་གྱི་ཚོགས་

རྣམས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆོས་ཀིས་ཚིམ་པར་བེད་པ་བཞིན། དཔེ་ཅན་རེ་ཙོང་ཁ་བ་

བོ་བཟང་གྲགས་པ་ཡང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་བཞིན། ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྐེ་དགུ་

རྣམས་ཀི་གཙུག་ན་མཛེས་སོ། །ཞེས་དཔེ་ལ་བསྔགས་པ་ཆེར་བརོད་ནས་དཔེ་ཅན་

དང་མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) འཆི་མེད་ལམ་གྱི་ཕོགས་ཆ་གཞལ་མི་ཕོད། །

རྒྱ་མཚོ་རིན་ཆེན་ཕུང་བོ་འབྱུང་བའི་ཁུངས། །

དེ་དག་ཉིད་དང་འདྲེན་པ་ཁོད་ཀི་ཐུགས། །

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ་རེ་བ་མ། །

ཞེས་དཔེ་ནམ་མཁའ་ནི་མཐའ་ཡངས་ཤིང་ཕོགས་ཀི་ཆ་གཞལ་མི་ནུས་པ་

དང་། རྒྱ་མཚོ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པས། དཔེ་ཅན་བ་མ་

ཁེད་ཀི་ཐུགས་ནི་དེ་དག་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །སད་པའི་

དཔེ་དང་བསྔགས་པའི་དཔེ་གཉིས་ར་བ་ལྟར་བརོད་བ་གཅིག་ལ་སྦར་ཞིང་དཔེ་

གཉིས་རེ་བཞག་ན་ར་བ་དང་མཐུན་པས་ལེགས་པར་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན། ཚངས་དབང་སྟོབས་ཀིས་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བསྒྱུར། །

མིག་སྐའི་ནོར་གྱིས་སྟོང་གསུམ་སྣོད་དུ་བས། །

དེ་དག་དང་མཚུངས་ས་སྤོད་དྲེགས་ལྡན་གྱི། །

སྟོབས་འབོར་ཚད་ལ་བོ་ཡིས་དཔོག་ནུས་སུ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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༡༨ བརོད་འདོད་ཀི་དཔེ་ནི། དཔེ་དེ་ལ་སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་ཅི་འདྲ་ཡོད་ཀང་དེ་

ལ་མི་ལྟ་བར། རང་གི་བསམ་པས་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་དཔེ་ཅན་དང་

མཚུངས་པར་བརོད་པ་ཚིག་ཟིན་ལ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། འོན་ཀང་

བརོད་འདོད་ཀི་དབང་ཡིན་ཡང་སྤིར་དཔེ་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས། དཔེར་ན།

ར་བར། ཡོན་ཏན་ལྡན་ནམ་སྐོན་འགྱུར་ཡང་། །

ཟླ་བ་ཁོད་གདོང་མཚུངས་ཞེས་པ། །

བརོད་འདོད་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡོད། །

ཅེས་པ་བརོད་འདོད་དཔེ་ཞེས་རིག །

ཅེས་དཔེ་ཟླ་བ་དེ་དཀར་གསལ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའམ། ཡང་ན་

ར་རིའི་སྐོན་དང་ལྡན་པ་ཅི་ཡིན་ཀང་། དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་དང་

མཚུངས་ཞེས་རོད་པར་འདོད་པ་བདག་གི ་ཡིད་ལ་ཡོད་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་འབའ་ཞིག་ཉེར་སྟོན་པའི། །

ཚངས་སྲས་ངག་གི་ལྷ་མོའི་སན་འགྱུར་གསུང་། །

ཀ་ལ་པིང་ཀའི་དབངས་དང་མཚུངས་བརོད་ལ། །

ཇི་ལྟར་གྱུར་ཀང་ཡིད་ཀི་ངོས་སུ་ཤར། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་སན་པའི་གསུང་དབངས་ནི། དཔེ་ཀ་ལ་

པིང་ཀའི་དབངས་ལ་སྐོན་ཡོན་ཇི་ལྟར་གནས་ཀང་། དེ་དང་མཚུངས་པར་བརོད་

འདོད་བདག་གི་ཡིད་ཀི་ངོས་སུ་ཤར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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(བ) སྒིབ་དང་བལ་བའི་ཡོན་ཏན་གསལ་བེད་དམ། །

གལ་ཏེ་སྐོན་གྱི་རྣམ་པ་འཛིན་ཀང་རུང་། །

ཁོད་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེ་དང་ནམ་མཁའི་ཀོང་། །

མཚུངས་ཞེས་བརོད་འདོད་བདག་གི་སིང་ལ་གནས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཁོད་ཀི་ཐུགས་ལ་སྐོན་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་འཛིན་རུང་། དཔེ་

ནམ་མཁའི་ཀོང་དང་ངེས་པར་མཚུངས་ཞེས་བརོད་འདོད་བདག་གི་སིང་ལ་གནས་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ། བོད་མཁས་ཀིས་དཔེ་ཅན་ལ་སྐོན་ཡོན་ཅི་འདྲ་གནས་ཀང་དེ་དཔེ་

དང་མཚུངས་པར་བརོད་དགོས་པར་བཞེད་པ་འདྲ། 

ཡང་ན། གཟུར་གནས་མཁས་དབང་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན་ནམ། །

ཡང་ན་ཕོགས་ལྷུང་གཏམ་གྱིས་འཕས་ཀང་རུང་། །

དོན་བཟང་སན་པའི་ངག་འདི་ཚངས་སྲས་མ། །

བཞད་པའི་དབངས་དང་མཚུངས་བརོད་ཟློག་མ་ནུས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༡༩ འགལ་བའི་དཔེ་ནི། དཔེ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཙམ་བཀོད་ནས། དཔེ་

དེ་དག་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་གནས་པའམ་བརྟེན་པ་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དམ། 

འགལ་བ་ཙམ་དུ་འཆར་བ་མ་གཏོགས། དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་

མེད་ཅེས་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་སྟེ། དཔེ་དོན་ཕན་ཚུན་རྣམ་པ་ཙམ་འགལ་ཡང་

ཆོས་མཚུངས་འདྲ་བ་ལ་ཁད་མེད་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས། དཔེར་ན།

ར་བར། འདབ་བརྒྱ་བ་དང་སྟོན་ཟླ་དང་། །

ཁོད་ཀི་གདོང་དང་གསུམ་པོ་ནི། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་འགལ་ཞེས་པ། །

དེ་ནི་འགལ་བའི་དཔེར་བརོད་དོ། །

དཔེ་འདབ་བརྒྱ་བ་སྟེ་པདྨ་དང་གཅིག །སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་དང་གཉིས། དཔེ་ཅན་

མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་དང་གསུམ་པོ་འདི་གནས་པའམ་རྟེན་པ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་

སྟེ་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་འཆར་བའི་འགལ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་མཛེས་པར་ཁད་པར་ཀུན་

ནས་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་དྲང་སྲོང་མེ་བཞི་སྐེས། །

ངག་གི་དཔལ་ཐོབ་སོབ་དཔོན་དཎིའི་ཞབས། །

གནས་ལྔ་རིག་པ་ལོ་ཆེན་བོ་གྲོས་བརྟན། །

འདི་གསུམ་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་འགལ་བ་ཉིད། །

ཅེས་དཔེ་བར་སྤོད་རིག་བེད་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་དྲང་སྲོང་མེ་བཞི་སྐེས་ཏེ་

གཟའ་ཕུར་བུ་དང་། ངག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་སོབ་དཔོན་དཎི་དང་། དཔེ་ཅན་

གནས་ལྔ་གཟིགས་པའི་པཎ་ཆེན་དཔང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་གྲོས་བརྟན་པ་གསུམ་ཕན་

ཚུན་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་འཆར་བའི་འགལ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་

སོགས་ཀི་སོ་ནས་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་སྟེ། མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རབ་འབར་བསལ་བའི་ཞུགས་དང་རྟ་གདོང་རི། །

ཁོ་བོའི་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀི་རལ་ཚོགས་རྣམས། །

གཅིག་ཀང་ཕན་ཚུན་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི། །

ངང་ཚུལ་འདི་གཉིས་འགལ་བར་བདག་སེམས་སོ། །
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ཞེས་པའི་རྟ་གདོང་རི་ནི། སྔོན་དྲང་སྲོང་ཨུརྦ་ཞེས་བ་བ་དེས་མངལ་ནས་མ་

སྐེས་པའི་བུ་ཞིག་འདོད་ནས་རང་གི་བང་ལ་བསྲུབས་པས། དྲོད་འབར་ནས་མེའི་

རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བུ་ཞིག་སྐེས་པ། འཛམ་གིང་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་

རྒོད་མའི་གཟུགས་ཀི་རི་བོའི་ཚུལ་དུ་གནས་པས། རི་དེ་ལས་བྱུང་བའི་མེ་ཤུགས་

ཀིས། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཕལ་ཆེར་སེམ་པར་བེད་པས་ན། རི་དེ་ལ་བང་སྐེས་དང་། རྒོད་

མ་ཁ། རྟ་གདོང་རི། རྒྱ་མཚོ་འཐུང་ཞེས་པའི་མིང་ཐོབ་པར་གྲགས་ཀང་། དོན་ལ་རོ་

སོལ་ལས་གྲུབ་པའི་རི་མེ་འབར་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། དཔེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་བསལ་

བའི་མེ་དང་། རྟ་གདོང་གི་རི། དཔེ་ཅན་ཁོ་བོའི་རྒྱལ་བོའི་དབུ་སྐྲ་གསུམ་མཚུངས་

ཆོས་དམར་ཞིང་གསལ་བ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཀང་ཕན་ཚུན་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་གནས་

པའི་ངང་ཚུལ་འདི་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་འགལ་བར་སེམས་ཞེས་སོ། །དཔེ་བརོད་

འདིའི་ཚིག་ཐ་མའི་ངང་ཚུལ་འདི་དང་འགལ་བར་ཞེས་པ་མ་དག་པས་ངང་ཚུལ་འདི་

གཉིས་འགལ་བར་ཞེས་བསྒྱུར་ན་ལེགས་པར་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་འབྲུག་སྤྲུལ་

གྱིས། གཅིག་ཐ་དད་ཀི་འགལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་སོགས་སྔ་མ་སྔ་

མས་ཕི་མ་ཕི་མ་མཉམ་པར་བེད་པའི་འགལ་བ་ལ་བཤད་
1

པ་དང་། རེ་བོད་མཁས་

པས། དཔང་ཊིཀ་གི་ཚིག་ཟིན་ལྟར། པདྨ་དང་། ཟླ་བ་དང་། བཞིན་རས་གསུམ་

མཛེས་ཆོས་ཀི་ཡོན་ཏན་གཅིག་ལ། ཕན་ཚུན་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་འགལ་བ། ཞེས་

གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་འགལ་བའི་སྟེང་ནས་བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་། རིན་སྤུངས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༤༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  * འདི་ལ། ཁམས་འགྲེལ་(ཝཱ་ཎའི་པར་མ་)ཤོག་ངོས་ ༡༧༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༤ ན། "དེ་

ལས་གཞན་ཕི་མ་ཕི་མའི་འོད་དང་གཟི་བརིད་ཀིས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཉམས་པར་བྱེད་པས་འགལ་བར་འཆད་པ་དང་། ཐོག་

མར་དེ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་སླར་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའི་འགལ་བ་ལ་འཆད་པ་

སོགས་རྣམ་པར་འཁྱམས་པའོ། །" ཞེས་འབྱུང་། 



  142  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

པ་དང་། ས་སྐ་ངག་ཆོས་སོགས་ཀིས་འདོད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང་། སྣར་ཐང་

བའི་སན་ཊིཀ་ཏུ་ཟླ་བ་དང་། པདྨ་དང་། བཞིན་རས་གསུམ་གྱི་གཟུགས་ཕན་ཚུན་

རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་འཆར་བའི་འགལ་བ་ཙམ་ལ་བཞེད་པ་ལྟར་དུ། ལྔ་བ་ཆེན་པོས། 

དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གསུམ་གནས་པའམ་བརྟེན་པ་ཐ་དད་པའི་ངོས་ནས། ཕན་ཚུན་

རྣམ་པ་འགལ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ཉིད་དུ་གནས་

སོ། །འདིའི་དཔེར་བརོད། 

ཡང་ན། དཀར་གསལ་འོད་བརྒྱ་འགྱེད་པའི་རི་དྭགས་མཚན། །

འཇམ་གཉེན་ཆུ་ཤེལ་མདངས་འཛིན་འདབ་བརྒྱ་བ། །

སེག་འཛུམ་ཟུར་མིག་གཡོ་བའི་ལུས་ཕའི་གདོང་། །

ཕན་ཚུན་རྣམ་པ་འགལ་ཡང་ཅིས་མི་མཚུངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༢༠ དགག་པའི་དཔེ་ནི། བརོད་བའི་དཔེ་ཅན་དེ་དང་འགྲན་པར་མི་ནུས་པའི་

དཔེ་དེ་དགག་བ། འགོག་བེད་དཔེ་དེའི་སྐོན་ཞིག་བརོད་ནས། དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་

ལས་དཔེ་དམན་པས་དཔེ་ཅན་དང་མི་མཚུངས་པ་དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཤུགས་ལ་

དཔེ་དེའི་ཡོན་ཏན་ནམ་མཛེས་པ་སོགས་ཀི་ཆ་གཅིག་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ཞིག་

ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། དྲི་མ་ལྡན་ཞིང་བླུན་གྱུར་པས། །

ཟླ་བ་ནི་ཁོད་གདོང་དང་། །

འགྲན་པའི་ནུས་པ་ནམ་ཡང་མེད། །

ཅེས་པ་དགག་པའི་དཔེ་ཉིད་དོ། །
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དགག་བ་དཔེ་ཟླ་བ། འགོག་བེད་ཟླ་བ་དྲི་མ་དང་ལྡན་ཞིང་བླུན་པར་གྱུར་པས་

ན། དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་དང་འགྲན་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་དཔེ་ལ་སྐོན་དེ་

དག་དང་ལྡན་པས་དཔེ་ཅན་དང་མི་མཚུངས་པ་དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཤུགས་ལ་

དཀར་བ་དང་མཛེས་པ་སོགས་འདྲ་བར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) བ་མོའི་རེག་པ་ཆུང་ངུས་རིང་བེད་ཅིང་། །

བུང་བའི་འཕུར་ལྡིང་འཕྲུལ་ཡང་ཕི་རོལ་གཟུགས། །

མཐོང་མིན་འདམ་སྐེས་གཞོན་ནུས་དབངས་ཅན་མའི། །

ཡིད་འོང་ཞལ་གྱི་ཁིམ་དང་ཅི་ཞིག་མཚུངས། །

ཞེས་དགག་བ་དཔེ་པདྨ་གཞོན་ནུ་དང་། འགོག་བེད་པདྨ་སད་ཀིས་བཅོམ་

ནུས་པ་དང་། བུང་བ་འཁོར་ཡང་པདྨས་མི་མཐོང་བས་ན། དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་

མའི་ཞལ་དང་ཅི་ཞིག་མཚུངས་ཞེས་མི་མཚུངས་པ་དངོས་སུ་བརོད་ནས། ཤུགས་

ལ་དཀར་བ་དང་མཛེས་པ་སོགས་མཚུངས་པ་གོ་ནུས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཡི་གེ་གསལ་མིན་སིང་པོས་དབེན་པའི་སྒས། །

གཞན་ཡིད་བསླུ་བ་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས་ལ། །

དབངས་ཀི་རྒྱལ་མོའི་གསུང་ལ་འགྲན་བདོ་བའི། །

སོབས་པ་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་ག་ལ་ཡོད། །

ཅེས་དགག་བ་དཔེ་དྲི་ཟའི་པི་ཝང་དང་། འགོག་བེད་པི་ཝང་གི་སྒས་ཡི་གེ་སྟོན་

མི་ནུས་པ་དང་། སིང་བོ་མེད་པའི་སྒས་གཞན་ཡིད་སླུ་བ་སོགས་ཀི་སྐོན་ཡོད་པས་

ན། དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་གསུང་དབངས་ལ་འགྲན་བདོ་བའི་སོབས་པ་མེད་
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ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །བདོ་བ་ནི་སྤིར་དར་བའི་དོན་སོགས་ལ་འཇུག་ཀང་བཟོད་

པ་ལའང་འཇུག་པས་འདིར་འགྲན་བཟོད་མི་ནུས་པའི་དོན་ཡིན། 

ཡང་ན། རབ་རྣོ་མཆེ་སེར་བལ་བའི་སང་སེང་དང་། །

སྔོ་ལྗང་གཡུ་རལ་མེད་པའི་འདམ་སེང་དག །

ཆུ་ཤེལ་ལྷུན་པོར་འགྱིང་བའི་གདོང་ལྔ་ལ། །

འགྲན་པའི་སོབས་པ་ནམ་མཁའི་པདྨའི་ཟླ། །

གོང་གི་སད་པའི་དཔེ་དང་དགག་པའི་དཔེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། དཔེ་ལ་ཅུང་

ཟད་སད་པའམ་དེའི་སྐོན་ཅུང་ཟད་ཙམ་བརོད་པ་འདྲ་ཡང་། མི་འདྲ་ས། སད་པའི་དཔེ་

ནི། དཔེ་ལ་ཅུང་ཟད་སད་ནས་དཔེ་ཅན་དང་མཚུངས་པ་ཚིག་ཟིན་ལ་ཐོན་པ་དང་། 

དགག་པའི་དཔེ་ནི། དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་དང་མཚུངས་པ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་བཀག་

ཀང་། དཔེ་དེའི་ངོ་བོའམ་ཆ་ཙམ་ཞིག་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་ཞིག་དགོས་

སོ། །

༢༡ ང་ོབསོད་ཀ་ིདཔེ་ནི། དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་ལས་ཁད་པར་མང་དུ་ཡོད་ཀང་མེད་

པ་ལྟར་མཚུངས་པ་ཁོ་ན་བརོད་པས། དཔེ་ཅན་ལ་ངོ་བསྟོད་བེད་པའམ། དེ་མཛེས་

པར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། ངོ་བསྟོད་ཀི་དཔེ་འདི་ལ་མཛེས་པའི་དཔེ་དང་མཚུངས་

པའི་དཔེ་ཡང་ཟེར་རོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་གདོང་རི་དྭགས་མིག་གིས་མཚན། །

ཟླ་བ་རི་དྭགས་ཉིད་ཀིས་མཚན། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདི་མཚུངས་ཉིད། །
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ཁད་འཕགས་མིན་ཞེས་ངོ་བསྟོད་དཔེ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་ནི་རི་དྭགས་ཀི་མིག་གིས་མཚན་ལ། 

དཔེ་ཟླ་བ་ནི་རི་དྭགས་ཉིད་ཀིས་མཚན་པ་དང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཞེས། མཛེས་མའི་

གདོང་ལ་རི་དྭགས་ཀི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་གཅིག་སྟེ་མིག་ཁོ་ནས་མཚན་པ་དང་། ཟླ་བ་

ལ་རི་བོང་གི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རི་དྭགས་ཀི་གཟུགས་ཡོངས་རོགས་

ཀིས་མཚན་པས་ན། དཔེ་དེ་ལ་དཔེ་ཅན་ལས་ཁད་པར་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། ཁད་པར་

མེད་པ་ལྟར་བརོད་ནས་དཔེ་དོན་གྱི་ཁད་ཆོས་རྣམས་ཕོགས་ཀུན་ནས་མཚུངས་སོ་

ཞེས་དཔེ་ཅན་ལ་ངོ་བསྟོད་དམ་མཛེས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) རྒྱལ་བའི་དབུ་སྐེས་དབང་སྔོན་མདངས་འཛིན་ཞིང་། །

ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་རྡུལ་བརེགས་དབང་སྔོན་དངོས། །

འོན་ཀང་སྣང་བེད་ཡུལ་དུ་མཐོན་མཐིང་འོད། །

མངོན་པར་འཚེར་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་མཆིས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་རྒྱལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་དབུ་སྐེས་སམ་གཙུག་ཏོར་ནི་དབང་

སྔོན་ནམ་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་མདངས་ཙམ་འཛིན་པ་དང་། དཔེ་རིན་པོ་ཆེ་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་རི་

བོའི་ཁ་དོག་ནི་སྔོན་པོ་དངོས་ཏེ། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་དེ་གཉིས་ལ་མདངས་ཀི་ཁད་

པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་། སྣང་བེད་དམ་མིག་གི་ཡུལ་དུ་ཁ་དོག་སྔོན་པོའི་འོད་འཚེར་

བ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །མཁས་པ་འགས་དཔེ་བརོད་འདི་དཔེ་

དོན་དང་མི་མཚུངས་པར་གསུངས་ཀང་། སྐོན་མེད་དེ། དཔེ་ཅན་གཙུག་ཏོར་གྱི་ཁ་

དོག་སྔོན་པོའི་མདངས་ཙམ་འཛིན་པ་དང་། དཔེ་རི་བོའི་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དངོས་སམ་
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ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཁད་པར་བརོད་པས་དོན་ལ་གནས་སོ། །

(བ) འཆི་མེད་དབང་བོ་ལྟ་བེད་སྟོང་ཕག་གིས། །

རྣམ་པར་བརྒྱན་ཅིང་ས་གཞི་སྐོང་བ་ཁོད། །

ཡངས་པའི་འདྲེན་བེད་ཟུང་ཞིག་མངའ་ཡང་དེང་། །

སྐེ་དགུའི་སྤོད་མཐའ་གཟིགས་ལ་མཚུངས་པ་ཉིད། །

ཅེས་དཔེ་འཆི་མེད་དབང་བོ་སྟེ་ལྷའི་དབང་བོ་བརྒྱ་བིན་ནི་མིག་སྟོང་དང་ལྡན་

པ་དང་དཔེ་ཅན་ས་ལ་སྤོད་པའི་རྒྱལ་བོ་ལ་མིག་གཉིས་ལས་མེད་ཀང་། འབངས་ཀི་

སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་བདེ་བག་ཏུ་སྐོང་ཞིང་། སྐེ་དགུའི་སྤོད་པའམ་བ་བའི་མཐའ་

གཟིགས་པ་ནི་དཔེ་བརྒྱ་བིན་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྐེ་དགུའི་བདག་པོའི་གདོང་བཞིའི་སྨྲ་བེད་མཆོག །

གཡོ་བས་རིག་བེད་དབངས་ལྡན་ངག་གི་དཔལ། །

མཁས་ཁོད་སྨྲ་བའི་འདབ་རེ་གཅིག་བསྐོད་པའི། །

སན་ཚིག་ཚངས་པའི་དབངས་དང་ཅིས་མི་མཚུངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༢༢ དེ་ཉིད་བརདོ་པའི་དཔེ་ནི། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་ཕན་ཚུན་

ཤིན་ཏུ་འདྲ་ཆེས་པས། ཐ་དད་མིན་པ་ལྟར་དུ་འཁྲུལ་ཉེན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཞིབ་ཏུ་

བརྟགས་ཤིང་དཔད་ནས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་མ་འདྲེས་པས། རང་རང་

གི་གནས་ལུགས་སོ་སོར་ངེས་པ་བདེན་པར་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། འདི་ནི་བཞིན་ཉིད་པདྨ་མིན། །

འདི་དག་བུང་བ་མ་ཡིན་མིག །
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ཅེས་པ་རྣམ་གསལ་མཚུངས་པ་ལས། །

དེ་ནི་དེ་ཉིད་བརོད་པའི་དཔེ། །

ཞེས་དཔེ་པདྨ་དང་། བུང་བ། དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་དང་། མིག་སོགས་

ཕན་ཚུན་ཤིན་ཏུ་འདྲ་ཚབས་ཆེས་པས་འཁྲུལ་ཉེན་ཡོད་པ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ཤིང་

དཔད་པའི་མཐར། དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་འདི་ནི་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་ཡིན་གྱི། 

དཔེ་པདྨ་མིན་ནོ། །སྣུམ་ཞིང་གཡོ་བ་འདི་ནི་དཔེ་བུང་བ་མིན་ཏེ། དཔེ་ཅན་མཛེས་

མའི་གདོང་གི་མིག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དཔེ་ཅན་དཔེ་རུ་མ་འཁྲུལ་བར་དཔེ་དོན་སོ་སོའི་

གནས་ལུགས་གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད་ན།

(ག) ཁ་དོག་རྣམ་པར་བཀྲ་འདི་དབང་གཞུ་དང་། །

མཚུངས་ཀང་འཇའ་མིན་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་གོས། །

ཤིན་ཏུ་སན་འདི་བུང་བའི་སད་འདྲ་ཡང་། །

མ་ཡིན་དབངས་ཅན་ཕག་གི་རྒྱུད་མངས་སྒ། །

ཞེས་མཛེས་པའི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཤར་བ་འདི་ནི། དཔེ་འཇའ་ཚོན་མིན་གྱི། 

དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་ན་བཟའ་ལྷ་ཡི་གོས་བཟང་ཡིན། ཤིན་ཏུ་སན་པའི་སྒ་འདི་

ནི། དཔེ་བུང་བའི་སད་མིན་ཏེ། དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་ཕག་གི་པི་ཝང་གི་སྒ་

ཡིན་ཞེས་མཛེས་པ་དང་སན་པ་སོགས་ཕན་ཚུན་གྱི་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཚུངས་ཀང་། 

དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་སོ་སོར་མ་འཁྲུལ་བར་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་དྲང་

བོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) འདི་ཉིད་དཔལ་ལྡན་ཤཱཀ་སེང་གེའི་སྐུ། །



  148  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཡིན་མོད་ཡོངས་སྦངས་གསེར་གྱི་རྡུལ་བརེགས་མིན། །

མཚམས་སྤིན་གསར་བས་བཀླུབས་མིན་ངུར་སིག་གི །

ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་འཇེབས་པར་གསོལ་བ་ལགས། །

ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ནི་དོན་གོ་ས་ཞིང་། ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་འཇེབས་པར་

གསོལ་བ་ཞེས་པ་ནི་མཛེས་པར་གསོལ་བའི་དོན་ཡིན། སྤིར་དེ་ཉིད་ཅེས་པ། དོན་

གྱི་གནས་ལུགས་དངོས་ཡིན་པས། དངོས་པོ་རང་གི་དེ་ཉིད་ནི། ཆོས་དེའི་གནས་

ལུགས་གཞན་དུ་མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་དངོས་གནས་དེ་ལ་ཟེར་བས་ན། འདིར་ཡང་དེ་

ཉིད་ཀི་དཔེ་ཞེས་མིང་འདོགས་ཚུལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན།

ཡང་ན། དཀར་གསལ་མཛེས་པའི་མདངས་འདི་པད་དཀར་དང་། །

མཚུངས་ཀང་འདབ་ལྡན་མ་ཡིན་མཛེས་མའི་བཞིན། །

དྲི་ཞིམ་མངལ་བརྒྱའི་གཏེར་འདི་གེ་སར་དང་། །

མཚུངས་ཀང་ཟེའུ་འབྲུ་མ་ཡིན་ཞལ་གྱི་སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༢༣ ཐུན་མོང་བའི་དཔེ་ནི། དཔེ་ཁད་འཕགས་ཅན་ཞིག་བཀོད་ནས་དེས་ཀང་

དཔེ་ཅན་ལ་མཚུངས་མི་ནུས་པས། དཔེ་ཅན་རང་ཉིད་རང་གི་དཔེར་འོས་པ་མ་

གཏོགས། དཔེ་གཞན་མི་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དེ་འདྲའི་དཔེ་ཅན་དེ་ལ། རང་ལས་གཞན་པའི་དཔེ་མ་བརེད་པས་ན། ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་དཔེ་དང་། རེས་འགྲོ་མེད་པའི་རྒྱན་ཡང་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ཟླ་བ་པདྨ་དག་གི་ནི། །

མཛེས་པ་ལས་འདས་ཁོད་ཀི་གདོང་། །
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བདག་རང་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་གྱུར། །

ཞེས་པ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་དཔེ། །

དཔེ་འཇིག་རྟེན་ན་མཛེས་པར་གྲགས་པའི་ཟླ་བ་དང་། པདྨ་དག་གི་མཛེས་པ་

ལས་ཀང་འདས་པའམ་མཚུངས་མི་ནུས་ཤིང་། དེ་དག་གི་མཛེས་པ་ལས་ཀང་ཆེས་

ལྷག་པའི་དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གདོང་ལ་དཔེར་འོས་པ་གཞན་མེད་པས། རང་

ཉིད་ཀི་དཔེར་རང་ཉིད་འོས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) རབ་དཀར་ཆུ་ཤེལ་དབང་བོའི་དཀིལ་འཁོར་དང་། །

ཨུཏྤལ་འདབ་མས་མཛེས་པའི་ཆ་ཙམ་དུ། །

མཚུངས་པའི་གོ་སབས་བལ་བས་མཚར་བའི་དཔེར། །

རང་ཉིད་ལེགས་བསྟན་ཚངས་སྲས་ལུས་ཕ་མ། །

ཞེས་དཔེ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དང་ཨུཏྤལ་གྱི་འདབ་མའི་མཛེས་པ་དག་གིས་

ཀང་། དཔེ་ཅན་ལུས་ཕ་མ་ཁོད་ཀི་མཛེས་པའི་ཆ་ཙམ་ཡང་མཚུངས་མི་ནུས་ཤིང་། དཔེ་

གཞན་མི་སྲིད་པས། རང་ཉིད་ཀི་དཔེར་རང་ཉིད་ལེགས་པར་བསྟན་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) བི་རུའི་འཁི་ཤིང་གསར་བའི་མཚར་སྡུག་ལས། །

རྣམ་པར་འགོངས་པ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧི། །

ཁེད་སྐུའི་དཔེ་ཟླར་འོས་པ་སྲིད་གསུམ་ན། །

མེད་ཕིར་རང་ཉིད་མཚུངས་དཔེར་བསྟན་ལ་འདུད། །

ཅེས་དཔེ་བི་རུའི་འཁི་ཤིང་གི་ཁ་དོག་དམར་"པོ་ནི
1

་མཚར་སྡུག་ལས་འདས་

1  མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༠ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༡ ན།  པོ་ནི   * པོའི་ཡིན་སྙམ།
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

པའམ། དེས་ཀང་མཚུངས་མི་ནུས་པའི་དཔེ་ཅན་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧི་སྟེ། རོ་རེ་ཕག་མོ་ཁེད་

ཀི་སྐུའི་དཔེ་ཞིག་སྲིད་པ་གསུམ་ན་མེད་པས། རང་ཉིད་རང་གི་མཚུངས་དཔེར་

བསྟན་ཅེས་པ་ལྟ་བུ། འགོངས་པ་ནི་འདས་པ་དང་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་སོགས་ལ་

འཇུག་གོ །

ཡང་ན། ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞིའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི། །

གངས་ལྗོངས་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་སྲོང་བཙན་གྱི། །

དཔེ་ཟླ་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ན་གཞན་མེད་ཕིར། །

རང་ཉིད་མཚུངས་དཔེར་རང་ལས་གཞན་མ་དམིགས། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

༢༤ འབྱུང་མིན་གི་དཔེ་ནི། དཔེ་དེའི་ཁད་ཆོས་སམ་ཡོན་ཏན་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་

འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་དཔེ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག ། དཔེ་ཅན་དང་མཚུངས་

པར་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། པདྨ་མཛེས་པའི་སིང་བོ་ཀུན། །

འགའ་ཞིག་དག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞིན། །

ཁོད་ཞལ་རྣམ་པར་མཛེས་ཞེས་པ། །

དེ་ནི་འབྱུང་མིན་དཔེ་ཞེས་རིག །

དཔེ་པདྨའི་མཛེས་པ་ཇི་སེད་ཅིག་ཡོད་པའི་སིང་བོ་ཐམས་ཅད་བེད་པོས་

ཕོགས་འགའ་ཞིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་དུ་མི་འབྱུང་ལ། གལ་ཏེ་བྱུང་ན་དེ་དཔེ་

ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་ཞལ་མཛེས་པའི་དཔེར་འོས་སོ་ཞེས་པ་དང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་
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དུས་མ་འོངས་པ་ལ་སྦར་ནས་འབྱུང་མིན་ཞེས་གསུངས། དཔེར་བརོད། 

(ག) མང་ཐོས་ཡོན་ཏན་ཁུར་གྱིས་རབ་ལི་བའི། །

གནས་ལྔའི་མཐར་སོན་རིན་ཆེན་ཆོས་སྐོང་བཟང་། །

མཁས་གྲུབ་བེ་བའི་འཆད་རོད་རོམ་པ་ཡི། །

བོ་གྲོས་མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་འདྲ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་རབ་ཏུ་ལི་ཞིང་རིག་པའི་གནས་ལྔ་

མཐར་སོན་པའི་ཞྭ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོ་དེ། དཔེ་འཛམ་གིང་གི་མཁས་

ཤིང་གྲུབ་པ་མང་བོའི་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་བོ་གྲོས་མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པ་ཞིག་མི་སྲིད་པས། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་བྱུང་ན། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་དཔེར་འོས་སོ་ཞེས་

ཟེར་དགོས་པ་འདྲ། འདི་ལ་འཇུ་མི་ཕམ་པ་དང་། བོད་མཁས། ཁམས་འབྲུག་སྤྲུལ་

སོགས་སན་ངག་ལ་མཁས་པ་མང་བོས། བྱུང་མིན་ཞེས་དུས་འདས་ཚིག་ཁོ་ན་ལ་

འཇུག་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། པདྨ་མཛེས་པའི་སིང་བོ་ཀུན་ཕོགས་འགའ་ཞིག་ཏུ་

བསྡུས་ནས་བཀོད་པ་བཞིན། ཁོད་ཀི་བཞིན་རས་མཛེས་སོ་ཞེས་སྔར་མ་བྱུང་བའི་

དཔེ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་སན་ངག་མཁན་གྱིས་རྟོག་པས་བཏགས་པའི་དཔེ་ལ་བྱུང་

མིན་གྱི་དཔེ་ཞེས་པར་འདོད། འོན་ཀང་དུས་འདས་པ་ཁོ་ན་ལ་གོ་མི་དགོས་ཏེ། པདྨ་

མཛེས་པའི་སིང་བོ་ཀུན། བེད་པོས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཞིག་སྔར་ཡང་མ་

བྱུང་ཞིང་། ཕིས་ཀང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བས་ན་དུས་མ་འོངས་པ་དང་། འདས་

ཚིག་གཉིས་ཀའི་གང་སྦར་ནའང་ཆོག་པར་སེམས་སོ། །

(བ) སྲིད་གསུམ་སྒ་ཡི་ཚོགས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །
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གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ལྟར་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་དབངས། །

བདུད་སེའི་སིང་རབ་འགེམས་ཕིར་སྒོགས་དེ་ལ། །

ཕག་རྒྱ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ལྷ་ཞེས་གྲགས། །

ཞེས་དཔེ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སྒ་མ་ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པ་ལྟ་བུའི་དཔེ་ཅན་

འཇིགས་སུ་རུང་བའི་དྲག་པོའི་ངར་སྒ་བསྒགས་པ་ལས་བདུད་ཀི་སེ་བཅོམ་པའི་ལྷ་

ལ། ཕག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་ལྷ་ཞེས་གྲགས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཕག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་

ལྷ་ནི་རིང་མའི་ལྷ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་རྟ་མགྲིན་ཕག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་དང་། འཇམ་དཔལ་

ཕག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གཉིས་ཡོད་པས། འདི་སྔ་མ་ལ་སྦར་བ་ཡིན། 

ཡང་ན། དགེ་ལེགས་སྲིད་ཞིའི་མཛེས་སྡུག་ཇི་སེད་ཀུན། །

འཇིག་རྟེན་བེད་པོས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞིན། །

དཀར་འཇམ་ལང་ཚོས་དྲེགས་པའི་སིན་ལེགས་གཟུགས། །

འདྲེན་བེད་ཡུལ་གྱི་བདུད་རི་བ་ན་མེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༢༥ སདི་མིན་ག་ིདཔེ་ནི། དཔེ་ལས་ཁད་ཆོས་དེ་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་

ལྟར། དཔེ་ཅན་ལས་ཀང་ཁད་ཆོས་དེ་འདྲ་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་དཔེ་དོན་གཉིས་

མཚུངས་པར་སྦར་བ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཟླ་བའི་གཟུགས་ལས་དུག་བཞིན་དང་། །

ཙན་དན་ལས་ནི་མེ་བཞིན་དུ། །

ཞལ་འདི་ལས་ནི་རྩུབ་མོའི་ཚིག །

ཅེས་པ་སྲིད་པ་མིན་པའི་དཔེ། །
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ཞེས་དཔེ་ཟླ་བ་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་གྱི་གཟུགས་ལས་དུག་དང་། ཙན་དན་

གྱི་རེག་པ་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བ་ལས། མེའི་རང་བཞིན་གྱི་དྲོད་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་པ་

བཞིན། དཔེ་ཅན་ཁོད་ཀི་ཞལ་ལས་རྩུབ་མོའི་ཚིག་ནམ་ཡང་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་ཅེས། 

རྣམ་དབེ་ལྔ་བ་སྦར་ཞིང་། ཁད་གཞི་དེ་ལས་ཁད་ཆོས་དེ་འདྲ་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་དཔེ་

དོན་གཉིས་ལ་མཚུངས་པར་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ཀུན་ཕན་ཟེར་གྱིས་བསྐེད་པའི་སྟུག་པོའི་མུན། །

དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུ་ལས་འོངས་དྲི་ངན་བཞིན། །

ཟུར་ཕུད་ལྔ་བའི་མཁེན་པ་ལས་བརྒལ་བའི། །

ཇི་སེད་བརྟན་གཡོའི་ཆོས་དེ་གང་དུ་ཅི། །

ཞེས་དཔེ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མུན་པ་སྟུག་པོ་བསྐེད་མི་སྲིད་པ་དང་། དཔག་

བསམ་གྱི་ཤིང་ལས་དྲི་ངན་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་བཞིན། དཔེ་ཅན་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབངས་ཀི་མཁེན་རབ་ལས་བརྒལ་བའམ་དེ་ལས་འདས་པའི་བརྟན་པ་སྣོད་ཀི་

འཇིག་རྟེན་དང་། གཡོ་བ་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་སོགས་ཇི་སེད་པའི་ཆོས་མེད་ཅེས་

པ་ལྟ་བུ། གང་དུ་ཅི། ཟེར་བ་གང་ནའང་མེད་པའི་དོན་ཡིན། འདིའི་དཔེ་དོན་ཅུང་ཟད་

འབོར་དཀའ་བར་སྣང་། 

(བ) ཆུ་རྒྱུན་བསྲུབས་ལས་མེ་ལེའི་ཕེང་བ་དང་། །

བསིལ་བེད་ཟླ་བས་མེ་ཆར་སྤོ་བ་ནི། །

གཞར་ཡང་སྲིད་པ་མིན་བཞིན་རྣམ་འདྲེན་རེའི། །

ཞལ་ལས་ཉེས་བཤད་འབྱུང་བའང་ཅུང་སྲིད་དམ། །



  154  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཞེས་དཔེ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལས་མེ་ལེ་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་དང་། ཟླ་བ་ལས་མེའི་ཆར་

རམ། ཚ་ཟེར་སྤོ་མི་སྲིད་པ་བཞིན། དཔེ་ཅན་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་ཞལ་ལས་ཉེས་

པའི་བཤད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་འབྱུང་མི་སྲིད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་ར་བ་དང་གཞུང་

འགྲེལ་གྱི་དཔེ་བརོད་ཕལ་ཆེར་གྱིས་དཔེ་དོན་ཀུན་ལ་རྣམ་དབེ་ལྔ་བ་ཁོ་ན་སྦར་

འདུག་ཀང་བོད་མཁས་ཀིས་ཟླ་བས་ཞེས་དང་རྒྱལ་དབང་གིས་ཀང་ཀུན་ཕན་ཟེར་

གྱིས་ཞེས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་སྦར་བའང་ཡོད། འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་རྒྱན་སྔ་མ་ལ་བྱུང་

མིན་གྱི་དཔེ་དང་། འདི་ལ་འབྱུང་མིན་གྱི་དཔེ་ཞེས་སྔ་མ་དུས་འདས་པ་ཁོ་ན་དང་། 

ཕི་མ་འབྱུང་ཁུངས་ཁོ་ནར་འདོད། ས་སྐ་ངག་ཆོས་ཀིས་རྒྱན་སྔ་མ་ནི་སྲིད་མིན་གྱི་

དཔེ་དང་། རྒྱན་ཕི་མ་འདི་ནི་འབྱུང་མིན་གྱི་དཔེ་རུ་བཤད་ན་ལེགས་ཞེས་ཀང་

བཤད་དོ། །

ཡང་ན། ཉིན་བེད་འོད་ཀིས་བསྐེད་པའི་སྟུག་པོའི་མུན། །

ལེགས་བིས་ལམ་ནས་པད་ཚལ་ཇི་བཞིན་དུ། །

བོ་དམན་ཐོས་སྦངས་བལ་བའི་སྐེ་བོ་ཡི། །

སྨྲ་བའི་ལམ་ལས་ལེགས་བཤད་དགའ་སྟོན་དབེན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༢༦ མང་བའི་དཔེ་ནི། དཔེ་མང་བོ་ཞིག་ལྷན་དུ་བཀོད་དེ། དེ་དག་གི་ཁད་ཆོས་

རེ་རེ་ནས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་གཅིག་གསལ་བར་བེད་ཅིང་དེ་དང་རང་བཞིན་

མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ཙན་དན་ཆུ་དང་ཟླ་བའི་ཟེར། །

ཟླ་ཤེལ་སོགས་བཞིན་ཁོད་ཀི་ནི། །
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རེག་པ་བསིལ་ཞེས་ཁད་པར་དག །

གསལ་བར་བེད་པ་མང་བའི་དཔེ། །

ཞེས་དཔེ་ཙན་དན་དང་། གངས་ཀི་ཆུ་དང་། ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་དང་། ཟླ་ཤེལ་གྱི་

ནོར་བུ་སོགས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བ་དེས། དཔེ་ཅན་དགའ་མའི་ལུས་ཀི་

རེག་བ་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བ་གསལ་བར་བེད་ཅིང་། དེ་དང་རང་བཞིན་མཚུངས་པར་

བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) དབིག་འཛིན་རྡུལ་ཕན་གྲངས་དང་ཀུན་གསལ་མཐའ། །

བསལ་བའི་ཆར་རྒྱུན་ན་ཀྲའི་གྲོང་ཁེར་གཏིང་། །

གསེར་མངལ་ཅན་གྱི་གྲངས་ཡས་ལེགས་བས་ཀི། །

རེས་འགྲོ་རྣམ་འདྲེན་མཁེན་བརེའི་གཏིང་དཔག་དཀའ། །

ཞེས་དཔེ་སའི་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་། ནམ་མཁའི་མཐའ། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་

སོགས་གཞལ་མི་ནུས་པ་དང་། ཚངས་པ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་བེད་པོ་ཡིན་པས་དེས་

ལེགས་པར་བས་པའི་བ་བ་སོགས་དཔག་དཀའ་བ་དེས། དཔེ་ཅན་སྟོན་པ་སངས་

རྒྱས་ཀི་མཁེན་པ་དང་བརེ་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་གསལ་བོར་

བེད་ཅིང་། དཔེ་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་བོ་དེའི་ཁད་ཆོས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་དེ་

དང་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཡིད་འཕོག་ཁ་བ་དུང་དང་པད་ར་ལི། །

ཟླ་འོད་ཀུནྡའི་ཚལ་བཞིན་དབངས་ཅན་ལྷའི། །

དྲི་མེད་སྐུ་ནི་རབ་དཀར་མཛེས་པ་ཅན། །
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མཐོང་བར་འཚལ་ལོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀེ། །

དཔེ་ཡིད་འཕོག་ཅིང་མཛེས་པའི་དུང་དང་། པད་ར་ལི་སྟེ་པདྨའི་ར་བ་དང་། ཟླ་

བའི་འོད་དང་། ཀུན་དའི་ཚལ་སོགས་དཔེ་དེ་དག་གི་ཁད་ཆོས་རབ་ཏུ་དཀར་བ་

དེས། དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་སྐུའི་ཁད་ཆོས་ཤིན་ཏུ་དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་

གསལ་བོར་བེད་ཅིང་དེ་དང་མཚུངས་པར་བརོད་ནས། ལྷ་མོ་ཁོད་ཀི་སྐུ་བདག་གིས་

མཐོང་བར་འཚལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན། །

ཨུ་དམ་ཝ་རའི་ཚལ་བཞིན་རེད་དཀའ་བའི། །

རྣམ་སིན་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་དལ་བའི་རྟེན། །

ཐོབ་པའི་སལ་བཟང་སྤི་བོའི་རྒྱན་དུ་བརིད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདི་ལ་དཔེ་རིགས་མི་གཅིག་པ་དག་གི་ཁད་ཆོས་རིགས་གཅིག་པ་དེ། དཔེ་

ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་རིགས་མཐུན་པ་གཅིག་དང་མཚུངས་པར་སྦོར་དགོས་སོ། །

༢༧ རྣམ་འགྱུར་གི་དཔེ་ནི། དཔེ་ཅན་དེ་ཉིད་དཔེ་ཁད་འཕགས་ཅན་གང་ཡང་

རུང་བ་ཞིག་གི་ནང་ནས་ཚུར་བཏོན་པའམ་ཕྱུང་བ་ལྟར་རྣམ་འགྱུར་གྱི་གནས་སབས་

ཐ་དད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་རང་བཞིན་ཤིན་ཏུ་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། 

དཔེར་ན། 

ར་བར། ལུས་ཕ་ཁོད་ཀི་བཞིན་རས་ནི། །

ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལས་བཏོན་བཞིན། །

པདྨའི་ནང་ནས་བྱུང་བ་བཞིན། །
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ཞེས་པ་འདི་ནི་རྣམ་འགྱུར་དཔེ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ལུས་ཕ་མ་ཁོད་ཀི་བཞིན་རས་ནི། དཔེ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་

དབུས་ནས་ད་ལྟ་ཚུར་བཏོན་པ་བཞིན་དང་། དཔེ་པད་མ་གཞོན་ནུ་ཁ་བེ་མ་ཐག་པའི་

ནང་ནས་བྱུང་མ་ཐག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དཔེ་ཅན་བུ་མོའི་གདོང་གི་མཛེས་པ་དེ། 

དཔེ་ཟླ་བ་དང་པདྨ་རྣམས་ཀི་མཛེས་པའི་རང་བཞིན་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། རྣམ་

འགྱུར་གྱི་གནས་སབས་ཙམ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་མ་གཏོགས་དོན་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་

སོང་བ་ལྟ་བུ་བརོད་པ་ལ་ཟེར། འདིར་རྣམ་འགྱུར་ཅེས་པ་ནི་དཔེར་ན་ངོ་བོ་གསེར་

ཡིན་པ་ལ་རྣམ་འགྱུར་གྱི་གནས་སབས་རྣ་རྒྱན་དང་གདུ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་

ཐ་དད་པ་བཞིན། འདིར་ཡང་རྣམ་འགྱུར་གྱི་གནས་སབས་ཙམ་བུད་མེད་ཀི་གདོང་

གི་རྣམ་པར་སྣང་བ་མ་གཏོགས་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་ནི། ཟླ་བ་དང་། པདྨའི་མཛེས་

པ་གཅིག་མཚུངས་སུ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་བརོད། 

(ག) གངས་ཅན་མཁས་པའི་དབང་བོ་ཤོང་སྟོན་རེ། །

འཕགས་ཡུལ་པཎ་ཆེན་ཁོད་ནས་བོན་པ་བཞིན། །

སྔོན་མེད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་གསུང་གི་ཚོགས། །

དྲང་སྲོང་ཕུར་བུའི་ངག་ལས་བངས་པ་བཞིན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་བོད་གངས་ཅན་གྱི་མཁས་པའི་དབང་བོ་ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་ནི། 

དཔེ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎི་ཏ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་བོན་པ་བཞིན་དང་། དཔེ་ཅན་ཁོང་གིས་

གསུངས་པའི་སྔོན་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་ནི། དཔེ་དྲང་སྲོང་ཕུར་བུའི་ངག་ལས་

བངས་པ་བཞིན་ཞེས་དཔེ་ཅན་ལོ་ཙཱ་བ་དང་ཁོང་གི་ལེགས་བཤད་དེ། དཔེ་རྒྱ་གར་
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གྱི་པཎི་ཏ་དང་། ཕུར་བུའི་ལེགས་བཤད་དང་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་གཅིག་མཚུངས་

སུ་གནས་ཤིང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཁོང་ནི་བོད་ཀི་མཁས་པ་ཡིན་པས། ལེགས་བཤད་

གསུངས་པ་བོའི་ཐ་དད་པའི་གནས་སབས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་

ཤིན་ཏུ་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཚངས་པར་སྤོད་ལྡན་གང་གི་བ་གོས་ནི། །

ཐུན་མཚམས་སྤིན་གྱི་ཁོངས་ལས་དྲངས་མཚུངས་ལ། །

ཚུལ་ཁིམས་དྲི་བསུང་ཞིམ་པོའི་ངད་ལྡང་བའང་། །

སོས་ངད་ལྡན་པའི་རི་ལས་བངས་པ་བཞིན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཚངས་སྤོད་ལྡན་པའི་དགེ་སོང་གི་བ་གོས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

དྲི་ངད་ལྡང་བ་གཉིས། དཔེ་མཚམས་སྤིན་གྱི་མདངས་དང་། སོས་ངད་ལྡང་བའི་རི་བོ་

དང་མཚུངས་པར་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲ།

ཡང་ན། འཛུམ་སེག་ཟུར་མིག་གཡོ་བའི་ལུས་ཕའི་གདོང་། །

མཛེས་ལྡན་པདྨའི་ཚལ་ལས་བཞད་པ་བཞིན། །

རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་སན་འགྱུར་གླུ་ཡི་དབངས། །

དྲི་ཟའི་ཕང་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་བཞིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདི་དང་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་ལ་དཔེ་

དོན་གཉིས་ལ་རང་རང་གི་རྟེན་གཞིའམ། དགོས་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ཅུད་ཟད་ཡོད་པ་

ཚིག་ཟིན་ལ་ཐོན་དགོས་པ་དང་། འདིར་ནི་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་མཚུངས་

པར་ཡོད་པ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་བརོད་ནས། དེ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པའམ་རྣམ་འགྱུར་
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ཐ་དད་དུ་གནས་པ་ཚིག་ཟིན་ལ་གསལ་བར་མི་བརོད་པར་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་ཞིག་

ཡིན།

༢༨ ཕེང་བའི་དཔེ་ནི། དཔེ་དཔེ་ཅན་འགའ་རེ་ཕེང་བར་བསྒིགས་ཏེ། སྔ་མ་སྔ་

མ་དཔེ་དང་ཕི་མ་ཕི་མ་དཔེ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ། ཚིག་སྔ་ཕིར་བལྟོས་པ་ཅན་གྱི་སོ་

ནས། ཕི་མ་ཕི་མའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ། དཔེ་དཔེ་ཅན་སྔ་ཕི་རིམ་

ཅན་དུ་ཕེང་བ་ལྟར་སེལ་བ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། འོད་ཀིས་ཉི་བཞིན་ཉི་མ་ཡིས། །

ཉིན་བཞིན་ཉིན་གྱིས་མཁའ་ལ་བཞིན། །

རྣམ་པར་གནོན་པས་ཁོད་ལ་དཔལ། །

འཛིན་ཅེས་དེ་ནི་ཕེང་བའི་དཔེ། །

ཞེས་དཔེ་ཉི་མའི་འོད་ཀིས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་གཟི་བརིད་འཛིན་པ་བཞིན་

དུ། དཔེ་ཅན་ཉིན་མོའི་སྣང་བ་དེས་ནམ་མཁའ་གསལ་ཞིང་མཛེས་པའི་དཔལ་འཛིན་

པ་དང་། ཡང་དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་རུ་བས་ཏེ། དཔེ་ཉིན་མོའི་སྣང་བས་ནམ་མཁའ་ལ་

གསལ་བའི་དཔལ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་གཞན་སེ་ཕ་རོལ་གྱི་རྒོལ་པ་རྣམ་

པར་གནོན་པའི་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་ཐམས་ཅད་འཛིན་

ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) སྒ་གཅན་གྱིས་ནི་ཉི་མ་འཇོམས་པ་བཞིན། །

རྟ་ལྗང་ཅན་གྱིས་ཟླ་བའི་འོད་ལ་བཞིན། །

རི་དྭགས་མཚན་མས་པད་དཀར་ཚོགས་ལ་ལྟར། །
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དབངས་ཅན་ལྷ་མོས་མི་ཤེས་རྨོངས་ཚོགས་འཇོམས། །

དཔེ་གཟའ་སྒ་གཅན་གྱིས་ཉི་མ་འཇོམས་པ་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་ཉི་མའི་འོད་

ཟེར་གྱིས་ཟླ་འོད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དང་། ཡང་དཔེ་ཉི་མའི་འོད་ཀིས་ཟླ་འོད་གནོན་

པ་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ཀིས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཚོགས་འཇོམས་པ་

དང་། ཡང་དཔེ་ཟླ་འོད་ཀིས་པདྨ་འཇོམས་པ་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་ལྷ་

མོས་མི་ཤེས་པའི་རྨོངས་པ་འཇོམས་ཞེས་པ་ལྟར་སྔ་མ་སྔ་མ་དཔེ་དང་། ཕི་མ་ཕི་མ་

དཔེ་ཅན་ཏེ་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་བཀོད་ནས་ཕེང་བ་ལྟར་བསྒིགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དབར་"གྱི
1

་སྤིན་ཚོགས་བཞིན་དུ་དེ་ཡིས་ཀང་། །

ཆར་བཞིན་དེ་མཐུས་ས་གཞིའི་ལོ་ཏོག་བཞིན། །

འབྲུ་བཅུད་སིན་པས་སྐེ་བོའི་ལུས་སྟོབས་བཞིན། །

ཀུན་ནས་རང་གྲོལ་མགོན་དེས་ཐུབ་བསྟན་སེལ། །

ཅེས་དཔེ་དབར་དུས་སུ་སྤིན་ཚོགས་འདུ་བ་བཞིན། དཔེ་ཅན་སྤིན་ལས་ཆར་

གྱི་རྒྱུན་འབབ་པ་དང་། ཡང་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་དཔེ་ཅན་ས་གཞིའི་ལོ་ཏོག་རྒྱས་པ་

དང་། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་དཔེ་ཅན་འབྲུ་བཅུད་སིན་པས་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀི་ལུས་སྟོབས་

འཕེལ་བ་དང་། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་དཔེ་ཅན་ཀུན་ནས་རང་གྲོལ་ཏེ་འབྲུག་པ་སངས་

རྒྱས་རོ་རེས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་སེལ་བའོ། །ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་དང་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་

དང་འདྲ། འབྲུག་པ་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་ནི། དུས་འཁོར་ཞབས་དྲུང་བ་ཆོས་གྲགས་པའི་

བ་མ་ཡིན། རྒྱལ་དབང་ལྔ་བའི་ཡོངས་འཛིན་དུ་གདན་དྲངས་ཀང་མ་ཕེབས་པར་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༠ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༤ ན།  གི   * གིས་ཡིན་དགོས་པར་སྙམ།
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གསུངས།

ཡང་ན། དབར་སྐེས་ཆུ་འཛིན་འཁིགས་པས་ཟིམ་ཆར་བཞིན། །

དེ་ཡིས་པད་ཚལ་ཇི་བཞིན་དེ་ལས་ཀང་། །

སྦྲང་རིའི་བཅུད་ཀིས་རང་དྲུག་ཚོགས་ལ་བཞིན། །

མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་གཏམ་གྱིས་བོ་གྲོས་རྒྱས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༢༩ ངག་དོན་ག་ིདཔེ་ནི། ཡི་གེ་ཀ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་མིང་དང་། 

མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་ཚིག །ཚིག་དུམ་འདུས་པ་ལས་ངག་དོན་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་

ཞིང་། དེ་ཡང་ཚིག་དོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་དུ་མ་ཚོགས་པ་སྟོན་པ་ནི་ངག་དེའི་དོན་ཡིན་པས། གཞལ་བ་དཔེ་

ཅན་གྱི་ཆོས་གཉིས་དང་། འཇལ་བེད་དཔེ་དེའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚོགས་པ་སྟོན་

པའི་ངག་དོན་དེ་གཉིས་ལ། རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་སོགས་བ་བེད་ལས་

གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བེད་ཅན་དྲུག་པོའི་གང་རུང་སྦར་ཏེ། དཔེ་དེའི་ཆོས་དང་

ཆོས་ཅན་ཚོགས་པ་སྟོན་པའི་ངག་དོན་གྱིས། དཔེ་ཅན་གྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་

ཚོགས་པ་སྟོན་པའི་ངག་དོན་ཉེ་བར་འཇལ་བ། བཞིན་སྒ་དང་བཅས་པ་ཞིག་ལ། ངག་

དོན་གྱི་དཔེ་ཟེར། བེད་ཅན་དྲུག་ནི། དཔང་ལོའི་ཚོགས་གསུམ་གསལ་བ་ལས། 

བེད་པོ་ལས་དང་བེད་ཅན་ཆེད། །འབྱུང་ཁུངས་གཞི་རྣམས་བེད་ཅན་དྲུག །དྲུག་

བརྒྱད་སངས་པའི་རྣམ་དབེའི་གཞི། །ཞེས་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་དང་བརྒྱད་པ་དོར་བའི་

བེད་ཅན་དྲུག་པོའི་གང་རུང་དང་འབེལ་དགོས་པར་དཔང་ལོས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྔ་

བ་ཆེན་པོ་དང་བོད་མཁས་སོགས་སན་ངག་མཁན་མང་བོས་བཞེད་ལ། སི་ཏུའི་རེས་
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སུ་འབངས་པའི་འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའང་སྦོར་བར་བཤད་པ་

སོགས་ནི་འདི་དང་མི་འགལ་ཏེ། དཔང་ལོས་ཀང་དྲུག་པ་གཏན་ནས་མི་སྦོར་བར་

གསུངས་པ་མ་ཡིན་པར་བེད་ཅན་དྲུག་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན། འདི་ལ་

བཞིན་སྒ་གཅིག་པ་ཅན་དང་བཞིན་སྒ་དུ་མ་ཅན་གཉིས་ཡོད། 

(༡) བཞིན་སྒྲ་གཅིག་པ་ཅན་ནི། 

ར་བར། ཁོད་གདོང་མིག་ནི་མི་བརྟན་ཞིང་། །

སོ་ཡི་འོད་ཟེར་རབ་གསལ་བ། །

འདམ་སྐེས་བུང་བ་གཡོ་ལྡན་ནི། །

གེ་སར་དག་གིས་མཚོན་བཞིན་མཛེས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་མཛེས་མའི་གདོང་དང་། དེའི་ཁད་ཆོས་མིག་གཡོ་

ཞིང་། སོ་ཡི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་སྟེ། གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་གྱི་ངག་དོན་གསུམ་

དང་། དཔེའི་ཁད་གཞི་འདམ་སྐེས་པདྨ་དང་། དེའི་ཁད་ཆོས་བུང་བ་གཡོ་བ་དང་། 

གེ་”སར
1

་གྱི་ཕེང་བས་མཛེས་པ་སྟེ། འཇལ་བེད་དཔེའི་ངག་དོན་གསུམ་དང་། དག་

གིས་ཞེས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་དང་སྦྲེལ་ནས། དཔེའི་ཁད་ཆོས་གསུམ་གྱིས་དཔེ་

ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་གསུམ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འཇལ་བའམ་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་

བཞིན་སྒ་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) འཇམ་དཀར་ཕག་སོར་རེ་ན་ཨུཏྤ་ལའི། །

འཁི་ཤིང་སྟེང་ན་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་ཅན། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  སེར  * སར
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གངས་རིའི་རེ་ན་སྤིན་དཀར་གཡོ་བ་ལ། །

ཉི་འོད་ཀིས་ཁབ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་གསལ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་འཇམ་དབངས་དཀར་པོ། དེའི་ཁད་ཆོས་ཕག་གི་

ཨུཏྤ་ལའི་འཁི་ཤིང་དང་དེའི་སྟེང་གི་རལ་གྲི་སྟེ། གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་གྱི་ངག་དོན་

གསུམ་དང་། དཔེའི་ཁད་གཞི་གངས་རི། དེའི་ཁད་ཆོས་གངས་རིའི་རེ་ན་སྤིན་

དཀར་པོ་གཡོ་བ། དེ་ལ་ཉི་མའི་འོད་ཀིས་ཁབ་པ་སྟེ། འཇལ་བེད་དཔེའི་ངག་དོན་

གསུམ་དང་། ཉི་འོད་ཀིས་ཁབ་ཅེས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་ལ་སྦར་ནས། བཞིན་སྒ་

གཅིག་དང་བཅས་བ་ཚིག་གིས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་གོ་དོན་རིམ་བཞིན་འཇལ་བ་ལྟ་

བུའོ། །འདི་ལ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་མེད་པ་མིན་ཏེ། ར་བར། སོ་ཡི་འོད་ཟེར་ཞེས་དང་། 

དགྱེས་གླུའི་དཔེ་བརོད་དུ། ཨུཏྤ་ལའི་འཁི་ཤིང་དང་། གངས་རིའི་རེ་ན། ཞེས་དྲུག་པ་

དང་སྦར་བ་ཡང་མང་།

(བ) དུས་ཀིས་བསད་པའི་གྲོགས་ངན་ཁོ་གཉེར་ཅན། །

དམར་བའི་སང་མིག་ཡོན་པོར་བསྐོད་པ་ཕལ། །

དབར་གྱི་སྤིན་མགོ་ནག་པོ་མང་གདེངས་པར། །

གོག་ཕེང་འགྱུ་བས་མཚོན་བཞིན་ཆེས་མི་སྡུག །

ཅེས་གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་ནི། ཞེ་སང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་གྲོགས་ངན་པ་དེས། 

གདོང་ལ་ཁོ་གཉེར་བསྡུས་ཤིང་། དམར་བའི་སང་མིག་གིས་འཁོག་པོར་ལྟ་བའི་མི་

སྡུག་པའི་བཞིན་དང་། དེ་འཇལ་བེད་ཀི་དཔེ་ནི། དབར་གྱི་ཆར་སྤིན་ནག་པོ་ཆེས་

ཆེར་འཁིགས་པའི་ནང་དུ། གོག་དམར་གྱི་འོད་ཞགས་རབ་ཏུ་འཁྱུགས་པའི་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གཟུགས་མི་སྡུག་པ་དེས་མཚོན་པ་ཡིན་པས། དུས་ཀིས་དང་། འགྱུ་བས་མཚོན་

ཞེས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་དང་སྦར་ནས། བཞིན་སྒ་གཅིག་གིས་དཔེ་དོན་གོ་རིམ་

ལྟར་མཚུངས་པར་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འཛུམ་ལྡན་སེག་འཆང་ལུས་ཕའི་མཛེས་ཞལ་གྱི། །

ཆགས་པའི་འདྲེན་བེད་ཟུར་གྱིས་གཡོ་བ་འདི། །

རབ་དཀར་འདབ་བརྒྱ་འཛུམ་པའི་ཟིལ་མངར་ལ། །

རང་དྲུག་འཕུར་ལྡིང་གཡོ་བས་མཚོན་བཞིན་མཛེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(༢) བཞིན་སྒྲ་དུ་མ་ཅན་ནི། 

ར་བར་། པདྨ་ཅན་བཞིན་ལུས་ཕ་མ། །

པདྨ་བཞིན་དུ་དེ་ཡི་གདོང་། །

སྦྲང་རི་སྤོད་པས་བཞིན་དུ་ནི། །

བདག་གིས་འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་རེས། །

ཞེས་འཇལ་བེད་དཔེ་ཡི་ཁད་གཞི་པདྨའི་སོང་བོ་བཞིན་དུ། གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་

གྱི་ཁད་གཞི་ལུས་ཕ་མ་དང་། དཔེ་ཡི་ཁད་ཆོས་པདྨའི་མེ་ཏོག་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་

གྱི་ཁད་ཆོས་ལུས་ཕ་མའི་གདོང་། དཔེ་བུང་བས་སྦྲང་རི་སྤོད་པ་བཞིན་དུ། བདག་

གིས་འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་སྟེ། འོ་བེད་པ་སོགས་དགའ་མགུར་རེ་ཞེས་པ་འདི་

ལ་ངག་དོན་གྱི་རྣམ་དབེ། སྤོད་པས་ཞེས་དང་། བདག་གིས་ཞེས་རྣམ་དབེ་གསུམ་

པ་དང་འབེལ་ནས་བ་ཚིག་ཐུན་མོང་དུ་སྦར་ཏེ། དཔེ་དཔེ་ཅན་རྣམས་ཕན་ཚུན་

མཚམས་སྦོར་བའི་བཞིན་སྒ་དུ་མ་དང་བཅས། དཔེ་དོན་གོ་རིམ་བཞིན་མཚུངས་པ་
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སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) བྱཻཌཱུར་བརེགས་པའི་རི་བཞིན་ཐུབ་དབང་སྐུ། །

གསེར་མདངས་མངོན་པར་བཀྲ་བཞིན་གང་གི་འོད། །

རླུང་གིས་བསྒུལ་ནུས་མིན་བཞིན་སྒིབ་གཉིས་དགྲས། །

ནམ་ཡང་གཡོ་མེད་སངས་དང་རྟོགས་པ་རོགས། །

ཞེས་འཇལ་བེད་དཔེའི་ཁད་གཞི་"བྱཻཌཱུརྱའི
1

་རི་བཞིན་དུ། གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་

གྱི་ཁད་གཞི་ཐུབ་པའི་དབང་བོའི་སྐུ། དཔེའི་ཁད་ཆོས་མདངས་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་བ་

བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་སྐུའི་འོད་ཟེར་འཕོ་བ། དཔེ་རི་བོ་རླུང་གིས་གཡོ་

བསྒུལ་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ་དཔེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ལ་སྒིབ་གཉིས་ཀིས་ནམ་ཡང་

གཡོ་མི་ནུས་ཞེས་པས། ངག་དོན་གྱི་རྣམ་དབེ། རླུང་གིས་དང་། དགྲས་ཞེས་གསུམ་

པ་ལ་སྦར་ནས། དཔེ་དོན་རེ་རེ་ལ་བཞིན་སྒ་དུ་མས་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །

(བ) འོ་མའི་ཆུ་གཏེར་ཇི་བཞིན་འཇོ་སེག་མས། །

རོལ་བའི་རླབས་བཞིན་སིན་མ་འཁོག་པོ་ཅན། །

ངང་བའི་རྒྱལ་བོ་བཞིན་དུ་སྲེད་ལྡན་གྱིས། །

ལོངས་སུ་ཉེ་བར་སྤོད་ཅིང་མོས་བཞིན་རེས། །

ཞེས་དཔེ་འོ་མའི་མཚོ་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་འཇོ་སེག་མ་དང་། དཔེ་ངང་བས་རྒྱ་

མཚོར་རོལ་བའི་གཉེར་མའམ་རླབས་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་སིན་མ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༥ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༤ ན།  བཻཌཱུ་ཡའི   * བཻཌཱུརྱའི
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འཁོག་པོར་གནས་པ་དང་། དཔེ་ངང་བའི་རྒྱལ་བོ་མཚོ་ལ་རོལ་བ་བཞིན་དུ། དཔེ་

ཅན་སྲེད་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུས་མཛེས་མ་ལོངས་སུ་སྤོད་ཅིང་། འདོད་མོས་བཞིན་དུ་

རེས། ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཞིང་བཞིན་སྒ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་

ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཆུ་ཤེལ་དཀིལ་འཁོར་ཇི་བཞིན་མཛེས་སྡུག་སྐུ། །

དཀར་བསིལ་འོད་ཀིས་འཁྱུད་བཞིན་གཟི་སྟོང་འབར། །

རི་དྭགས་གཟུགས་ཀིས་མཛེས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །

ཨུཏྤལ་ཟུར་མིག་གཡོ་བའི་དབངས་ཅན་ལྷ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

སྤིར་ངག་དོན་གྱི་དཔེ་འདི་ལ་བེད་ཅན་དྲུག་སོགས་ཀི་རྣམ་དབེ་འཇུག་པ་ནི། 

ལེགས་སྦར་ལྟར་ན། བཞིན་སྒ་གཅིག་པའི་དཔེར་བརོད་དུ། ར་བའི་རྒྱ་དཔེར། 

གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་དང་འཇལ་བེད་དཔེ་གཉིས་པོ་མཚུངས་དགོས་པའི་ཕིར། རྣམ་

དབེ་གཉིས་པ་ཁོ་ན་སྦར་བ་དང་། བཞིན་སྒ་དུ་མའི་དཔེར་བརོད་ཀི་ར་བའི་རྒྱ་དཔེར་

རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ་སྦར་བ་ཧ་ཅང་གསལ་ཡང་། བོད་སད་

དུ་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་སོགས་བོད་ཀི་སན་ངག་མཁན་མང་བོས་བཞེད་པ་ལྟར། ངག་དོན་

གྱི་རྣམ་དབེ་ལ། དཔང་ལོས་བེད་ཅན་དྲུག་པོའི་གང་རུང་སྦོར་བར་གསུངས་པ་གཙོ་

བོ་བས་པ་ཡིན་གྱི། དྲུག་པ་གཏན་ནས་མི་སྦོར་བ་མིན། བཞིན་སྒ་དུ་མ་ར་བའི་

དཔེར་བརོད་དུ། དེ་ཡི་གདོང་ཞེས་དང་། དགྱེས་གླུ་ལས། བྱཻཌཱུར་བརེགས་པའི་རི་

ཞེས་དང་། གང་གི་འོད་ཅེས་སོགས་དྲུག་པ་དང་སྦར་བ་མང་ངོ་། །

༣༠ ཟ་བོ་དངསོ་པོའི་དཔེ་ནི། དཔ་ེཅན་གྱ་ིདངོས་པ་ོའགའ་ཞིག་སྔར་བཀོད་ནས་
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དེ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེ་ཞིག་ཟླ་བོའམ་གྲོགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཕིས་སུ་བཀོད་ཅིང་། དེ་

གཉིས་དངོས་སུ་མཚུངས་པར་མ་བརོད་ཀང་ཤུགས་ལ་མཚུངས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དཔེར་ན། 

ར་བར། རྒྱལ་བོ་རྣམས་ནི་སྐེས་གྱུར་ཀང་། །

ད་ལྟ་ཁོད་འདྲ་གཅིག་ཀང་མེད། །

ཡོངས་འདུ་དག་ལ་རང་འཐུང་ནི། །

གཉིས་པ་ངེས་པར་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་སྔོན་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱལ་བོ་མང་བོ་བོན་ཀང་། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་

ཁོད་འདྲ་བ་སྔར་མ་ཟད་ད་ལྟར་ཡང་གཅིག་ཀང་མེད། ཅེས་དཔེ་ཅན་རྒྱལ་བོ་དང་། 

དེ་མཚུངས་སུ་དཔེ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ཡོངས་འདུ་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་གཅིག་མ་

གཏོགས་གཉིས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་དཔེ་ཡོངས་འདུའི་ཤིང་ཟླ་བོའམ་གྲོགས་སུ་

བཀོད་ནས། དཔེ་དོན་གྱི་རང་བཞིན་མཉམ་པའམ་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་

ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) སྒོན་མེའི་བསལ་བར་སངས་རྒྱས་མང་བོན་ཀང་། །

ཤཱཀའི་སྐེས་མཆོག་ཁོད་ཀི་དོ་ཟླ་མེད། །

ཆོས་བཟང་མདུན་སར་སབས་གསུམ་གྲངས་མེད་དབུས། །

པུ་ལོ་མ་དགྲ་གཉིས་པ་སུ་ཞིག་མཆིས། །

ཞེས་སྒོན་བསལ་ལམ་སངས་རྒྱས་བོན་པའི་བསལ་བ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་

མང་དུ་བོན་ཀང་། སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཁོད་ལ་འགྲན་པ་གཅིག་ཀང་མེད་པ་དཔེ་
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ཅན་དང་། ཆོས་བཟང་ལྷའི་མདུན་ས་ན་ལྷ་གྲངས་མེད་པའི་ཚོགས་ཡོད་ཀང་། དེའི་

དབུས་ན་པུ་ལོ་མ་དགྲ་སྟེ་བརྒྱ་བིན་གཅིག་པོ་མ་གཏོགས་བརྒྱ་བིན་གཉིས་པ་སུ་

ཞིག་ཡོད་ཅེས་དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཟླ་བོའམ་གྲོགས་སུ་བཀོད་ནས་མཚུངས་པ་

ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སྲིད་པའི་ཁོན་ཡངས་འདི་ན་སྨྲ་བའི་དབང་། །

མང་ཡང་བདག་གི་འདྲེན་པར་འགྲན་ནུས་སུ། །

སྐེད་ཚལ་མེ་ཏོག་ཕལ་བས་གང་གྱུར་མོད། །

ཕུན་ཚོགས་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་སྐེ་བ་དཀོན། །

ཅེས་སྲིད་པ་འདི་ན་མཁས་མཆོག་སྨྲ་བའི་དབང་བོ་མང་དུ་བོན་ཀང་། བདག་

གི་བ་མ་འབྲུག་པ་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་ལ་འགྲན་པར་ནུས་པ་མེད་པ་དཔེ་ཅན་དང་། 

སྐེད་ཚལ་དུ་མེ་ཏོག་ཕལ་བ་མང་པོ་ཡོད་རུང་། ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་

དཀོན་པ་དཔེ་རུ་བས་ནས། དཔེ་དོན་གྱི་རང་བཞིན་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་མཚུངས་པར་

ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གནས་ཀུན་མཁེན་པའི་སྨྲ་མཁས་མང་ན་ཡང་། །

སད་གཉིས་སྨྲ་བ་ཁོད་ལ་འགྲན་ནུས་སུ། །

ལྷ་ལམ་རྒྱུ་སར་བེ་བས་མངོན་མཛེས་ཀང་། །

ཆུ་ཤེལ་དཀིལ་འཁོར་གཉིས་པ་གང་ན་མཆིས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༣༡ མཚུངས་སྦྱརོ་གི་དཔེ་ནི། དཔེ་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་ཞིག་དང་། དཔེ་ཅན་ཡོན་

ཏན་དམན་པ་གཉིས་ཀིས་བ་བ་རིགས་འདྲ་བ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དེའི་རང་བཞིན་
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གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦོར་བ་ཞིག་ལ་ཟེར། རྒྱན་འདི་ལ་

དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་བ་བའམ་ཡོན་ཏན་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་ཀང་། བ་བ་སྤིའི་རང་

བཞིན་སོ་སོར་མི་འབེད་པར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་མཚུངས་པར་སྦར་བ་ཞིག་ཡིན་

པས། སྒ་སྦོར་བེད་མི་དགོས་སོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། པུ་ལོ་མ་དགྲས་མཐོ་རིས་དང་། །

ཁོད་ཀིས་ས་སྲུང་མེལ་ཚེ་བེད། །

དེ་ཡིས་དྲེགས་ལྡན་ལྷ་མིན་དང་། །

ཁོད་ཀིས་མི་ཡི་བདག་པོ་འཇོམས། །

ཞེས་ལྷ་མ་ཡིན་པུ་ལོ་མ་ཞེས་བ་བའི་དགྲ་ཡིན་པས་ན་པུ་ལོ་མ་དགྲ་སྟེ། ལྷའི་

དབང་བོ་བརྒྱ་བིན་ནི། དཔེ་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་ཅན་དང་། དེ་ལས་དམན་པའི་དཔེ་ཅན་

མིའི་རྒྱལ་བོ་གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆོས་ནི། དཔེ་བརྒྱ་བིན་གྱིས་ལྷ་ཡུལ་སྲུང་བ་དང་། 

དྲེགས་ལྡན་གྱི་ལྷ་མ་ཡིན་འཇོམས་པ། དཔེ་ཅན་མིའི་རྒྱལ་བོས་ས་གཞི་སྐོང་བ་དང་། 

ཁོའི་འགལ་ཟླ་མིའི་དགྲ་ཚོགས་འཇོམས་པ་གཉིས་ལ་མཆོག་དམན་གྱི་ཁད་པར་

ཡོད་ཀང་སྲུང་བ་དང་དགྲ་འཇོམས་པ་སོགས་ཀི་བ་བའི་ཁད་པར་གཅིག་ལ་བསྡུས་

ནས་དེ་དང་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) བུ་རམ་ཤིང་བ་ཐེག་གསུམ་གདུལ་བ་དང་། །

དཔལ་མགྲིན་མུ་སྟེགས་ཚོགས་ཀི་སྟོན་པ་མཛད། །

རྒྱལ་བས་མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་ལམ་སྟོན་བཞིན། །

ལེགས་ལྡན་གནས་སབས་དགེ་བའི་གཙུག་ལག་འཆད། །
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ཅེས་དཔེ་ཁད་པར་ཅན་སངས་རྒྱས་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རིགས་ཅན་གྱི་

གདུལ་བའི་སྟོན་པ་དང་། དཔེ་ཅན་དེ་ལས་དམན་པ་དཔལ་མགྲིན་ཏེ་དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པོ་ནི། མུ་སྟེགས་ཚོགས་ཀི་སྟོན་པ་དང་། མཚུངས་ཆོས་དཔེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་

གདུལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་ལེགས་ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་སྟོན་པ་

བཞིན། དཔེ་ཅན་དབང་ཕྱུག་གིས་གནས་སབས་སུ་དགེ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་གཙུག་

ལག་གམ་བསྟན་བཅོས་འཆད་དོ། །ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་བ་བ་གདུལ་བ་ལ་ཆོས་

དང་གདམས་ངག་སྟོན་པའི་རང་བཞིན་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དཔལ་ལྡན་དཎི་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་། །

མཁས་ཁོད་ཁ་བ་ཅན་འདིར་སན་ངག་སྨྲ། །

དེས་ནི་ཕིར་རྒོལ་སྨྲ་བ་ངན་རྣམས་དང་། །

ཁོད་ཀིས་མ་རིག་འཐིབས་བུ་ཡོངས་སུ་འདུལ། །

ཞེས་དཔེ་སོབ་དཔོན་དཎི་དང་། དཔེ་ཅན་བོད་ཀི་སན་ངག་མཁན་ཏེ། དེ་གཉིས་

ཀི་མཚུངས་ཆོས་ཀི་བ་བ་ནི། སོབ་དཔོན་དཎིས་འཕགས་ཡུལ་དུ་སན་ངག་སོགས་

རིག་པའི་གནས་སེལ་ཞིང་། རྒོལ་བ་ངན་པའི་ཚོགས་འདུལ་བ་དང་། མཁས་པའི་

དབང་བོ་ཁོད་ཀིས་བོད་ཡུལ་དུ་སན་ངག་ལ་སོགས་པའི་རིག་པའི་གནས་རྣམས་

སེལ་ཏེ། ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་སྟུག་པོ་འཐིབས་པའི་སིགས་དུས་

ཀི་བུ་སོབ་རྣམས་འདུལ་བའི་བ་བ་གཉིས་མཚུངས་པར་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

འདི་དང་ངོ་བསྟོད་ཀི་དཔེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། དཔེ་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་ཅན་

དང་། དཔེ་ཅན་ཡོན་ཏན་དམན་པ་ཅན་ཞིག་འཇོག་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འདྲ་ཡང་། ངོ་
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བསྟོད་སབས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཁད་པར་ཡོད་ཀང་མེད་པ་ལྟར་དུ་ཕོགས་ཀུན་ནས་

མཚུངས་པར་བརོད་པའི་སྒ་ཚིག་ཟིན་ལ་ཐོན་པའི་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་དངོས་སུ་

ཡོད་པ་དང་། འདི་ནི་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀི་རང་རང་གི་བ་བའི་ཁད་ཆོས་གཅིག་

ལ་བསྡུས་ནས། དེ་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦོར་བ་ཡིན་པས། དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཡོན་

ཏན་དམན་ལྷག་གི་ཁད་པར་སྒས་ཟིན་ལ་མི་ཐོན་པར་མ་ཟད། དེ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མོང་

གི་བ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་ཡིན་པས་མཚུངས་

གསལ་གྱི་སྒ་དངོས་སུ་སྦོར་མི་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན། བརེ་ཆེན་འཕགས་མ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །

ཀོང་ཇོ་སྲོང་བཙན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོའི་གྲོགས། །

གང་གིས་སྲིད་གསུམ་ཉམ་ཐག་འགྲོ་རྣམས་དང་། །

དགའ་མས་གངས་ཅན་སྐེ་དགུ་བརེ་བས་བསྐངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༣༢ རྒྱུའི་དཔེ་ནི། དཔེ་ཅན་ལ་ཡོད་པའི་ཁད་ཆོས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་སྔོན་ལ་

བཀོད་དེ། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་དེ་དང་མཚུངས་པའི་དཔེ་རེས་སུ་བསྟན་ནས། 

དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། རྒྱལ་བོ་མཛེས་པས་ཟླ་བ་དང་། །

གཟི་བིན་གྱིས་ནི་ཉི་མ་དང་། །

བརྟན་པས་རྒྱ་མཚོའི་རེས་སུ་བེད། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་དཔེར་དྲན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་རྒྱལ་བོ་ཁོད་མཛེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དཔེ་ཟླ་བ་དང་འདྲ་
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ཞིང་། གཟི་བིན་ནམ་གཟི་བརིད་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དཔེ་ཉི་མ་དང་མཚུངས། 

ཐུགས་ཟབ་ཅིང་བརྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དཔེ་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ་བར་སྦར་བ་ལྟ་

བུའོ། །འདི་ལ་བོད་མཁས་དང་། འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་སི་ཏུའི་རེས་འབང་བ་རྣམས་

ཀིས། རྒྱ་དཔེར་ཧེ་ཏུ་ཞེས་པ་རྒྱུ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་། གཏན་ཚིགས་སོགས་དུ་མ་

ལ་འཇུག་ཀང་། སབས་འདིར་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྒྱུ་ལ་གོ་དགོས་པར་གསུངས་ནས། 

དཔེར་ན། རྒྱལ་བོ་ཟླ་བ་དང་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་འབས་བུ་དེ་རྣམས་རྒྱུ་མཛེས་པ་

སོགས་ལས་བྱུང་བ་ལ་སྦོར་ཡང་། འཇུ་མི་ཕམ་སོགས་ཀིས། ཧེ་ཏུ་ཞེས་པ་རྒྱུ་དང་

རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། འདིར་རྒྱུ་མཚན་དུ་གོ་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། 

དཔེར་ན། དཔེ་ཅན་རྒྱལ་བོ་དེ། དཔེ་ཟླ་བ་དང་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མཛེས་

པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་རྐེན་གྱིས་ཡིན་པས། དེ་འདྲའི་མཚུངས་

ཆོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་སྔོན་ལ་བཀོད་དེ། དཔེ་རེས་སུ་བསྟན་ནས་དཔེ་དོན་

མཚུངས་པར་བརོད་པས་ན་རྒྱུ་དཔེ་དང་། དཔེ་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས་མཚུངས་སྒ་སྦར་

ཞིང་། འདྲ་དཔེ་རེས་སུ་བསྟན་ན་ཆོས་དཔེར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། བརོད་ཚུལ་གྱི་

ཉམས་ཀི་ཁད་པར་ཙམ་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) ལུས་ཕའི་བཞིན་རས་དཀར་བས་བསིལ་སྦིན་མཁན། །

ཡིད་དུ་འོང་བས་མཐོ་རིས་དབང་མོ་སྟེ། །

འཇམ་ཞིང་མཉེན་པས་ཨུཏྤ་ལ་ཡི་འདབ། །

མིག་དཀྱུས་བཀྲ་བས་དབང་བོའི་གཞུ་ཡི་ཟླ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ལུས་ཕ་མ་དེའི་བཞིན་རས་དཀར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དཔེ་ཟླ་
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བ་དང་མཚུངས་ཤིང་། དེ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། དཔེ་ལྷའི་བུ་

མོ་དང་འདྲ། དེའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། དཔེ་ཨུཏྤལ་དང་མཚུངས་

ཤིང་། དེའི་མིག་དཀྱུས་རིང་ཞིང་མཛེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། དཔེ་འཇའ་ཚོན་དང་

མཚུངས། ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་སོ་སོའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་སྔོན་ལ་བཀོད་ནས་དེ་

དང་མཚུངས་པའི་དཔེ་རེས་སུ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཁོད་སྐུ་མཛེས་པས་པདྨའི་འཁི་ཤིང་དང་། །

ཁོད་གསུང་སན་པས་རང་བ་དྲུག་པའི་གླུ། །

ཁོད་ཐུགས་རྣམ་པར་བཀྲ་བས་ཟ་འོག་གི །

གུར་ཁིམ་མཚུངས་པ་ཁོད་ལ་བདག་དགའོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཁོད་ཀི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་རྒྱུས་དཔེ་འབས་བུ་ཟླ་བ་དང་འདྲ་

བ་དང་། ཁོད་གསུང་སན་པའི་རྒྱུས་དཔེ་འབས་བུ་བུང་བའི་གླུ་དང་འདྲ་བ། ཁོད་ཀི་

ཐུགས་ལ་བང་དོར་གྱི་ཆོས་རྣམས་མ་འདྲེས་པར་སོ་སོར་བཀྲ་བའི་རྒྱུས་དཔེ་འབས་

བུ་ཟ་འོག་གི་གུར་ཁིམ་དང་མཚུངས་པར་སྦར་ཏེ། དེ་ལྟར་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྒྱུ་དང་སྦོར་

བ་བོད་མཁས་རང་གིས་བཞེད་ཀང་སྦོར་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མི་བདེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཀང་བརོད་ཚུལ་ཚིག་དང་དོན་གྱི་ཉམས་འདོན་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བ་ཙམ་མོ། །

ཡང་ན། ཁོད་ལུས་ལང་ཚོ་དར་བས་ཟླ་བ་དང་། །

ཟབ་གསལ་བོ་གྲོས་རྒྱས་པས་རྟ་བདུན་དབང་། །

ལྷག་བསམ་རབ་ཏུ་དཀར་བས་པདྨ་དང་། །

མཚུངས་པའི་བརེ་ལྡན་གཞོན་ནུ་གྲོགས་ཀི་མཆོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དེ་ལྟར་དཔེ་རྒྱན་གྱི་དབེ་བ་སོ་གཉིས་པོ་རང་རང་གི་ངོ་བོ་དང་དཔེར་བརོད་

བཅས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དང་བོ།
 1 

 དཔེ་དོན་སྦོར་ཚུལ་གྱི་སྐོན་ཡོན་བཤད་པ།

༈ ད་ནི་སན་ངག་གི་དཔེ་དོན་སྦོར་ཚུལ་གྱི་སྐོན་ཡོན་བཤད་པ་ལ། དཔེ་དང་

དཔེ་ཅན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་སྦོར་ཚུལ་མ་ཤེས་ན། རྟགས་ཐ་དད་པ་འདྲེས་པ་དང་། 

མང་ཚིག་དང་ཉུང་ཚིག་སྟེ་ཚིག་ཐ་དད་པ་འདྲེས་པ་དང་། དཔེ་དོན་མཆོག་དམན་

ཆེས་པ་སོགས་སབས་ཐོབ་ཀི་སྦོར་ཚུལ་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་མང་ཞིང་། འོན་ཀང་སན་

ངག་མཁན་མཁས་པས་སྦོར་ཤེས་ན། དེ་དག་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་མ་ཟད། ཐོས་ན་

མི་མཛེས་པ་མེད་ཅིང་། ཡིད་འཕོག་པར་བེད་པའི་སན་ཚིག་གི་ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་

སྲིད་དེ། 

དང་བོ་རྟགས་ཐ་དད་པ་དང་འདེྲས་ཀང་སོྐན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་དཔེར་ན། 

རབར། མ་ནིང་འདི་འགྲོ་བུད་མེད་བཞིན། །

བུད་མེད་འདི་སྨྲ་སྐེས་པ་བཞིན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མ་ནིང་གི་སད་དོད་ལ། ཁཎྜོ་ཡི་ཞེས་མ་ནིང་ནི་རྟགས་དང་། དཔེ་

བུད་མེད་ཀི་སད་དོད། སྟི་ཞེས་མོ་རྟགས་བཞག་པས་དཔེ་ཅན་མ་ནིང་འདིའི་འགྲོ་

ཚུལ་ནི། དཔེ་བུད་མེད་ཀི་གོམ་སྟབས་བཞིན་མཛེས་སོ་ཞེས་དང་། ཡང་དཔེ་ཅན་

1  མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༤ ཡིག་ཕྲེང་ འོག་ ༦ ན།  དང་བོ།   * གོང་དུ་མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༨ འོག་ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན། དཔེ་རྒྱན་

ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ། མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀི་སྒྲ་བཤད་པ་དང་གསུམ། ཞེས་འབྱུང་བའི་གཉིས་པ་དབྱ་ེབའི་

ཞར་བྱུང་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག་སབས་དང་བོ་ཞེས་པ་ས་བཅད་དང་འགྲིག་དཀའ་བར་སྙམ།
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བུད་མེད་འདིའི་ངག་ནི་དཔེ་སྐེས་"བུའི
1

་ངག་བཞིན་དུ་སྨྲ་བརོད་ཧ་ཅང་ལེགས་ཞེས་

དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་རྟགས་འཁྲུལ་བའམ་ཐ་དད་པར་སྣང་ཡང་། ཚིག་སྦོར་གྱི་དབང་

གིས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) འཇམ་དཔལ་དབངས་ནི་སྨྲ་ལ་མཚོ་བྱུང་བཞིན། །

དབངས་ཅན་མ་ནི་མཐུ་སྟོབས་གསང་བདག་ལྟར། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོས་དཔེ་ཅན་འཇམ་དབངས་དང་། དཔེ་དབངས་ཅན་མ། 

རང་བ་ཕི་མས་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མ་དང་། དཔེ་གསང་བདག་ཕག་ན་རོ་རེ་སྟེ་

དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་རྟགས་ཐ་དད་པ་དང་། 

(བ) འཇམ་མགོན་ཁོད་ནི་གངྒཱའི་དཔལ་མོ་ལྟར། །

འགྲོ་བའི་དག་བེད་ཚད་མར་གྱུར་པ་སྟེ། །

ཁོད་ཡུམ་རོ་རེ་དབངས་ཀི་རྒྱལ་མོ་ཡང་། །

ཟླ་བ་བཞིན་དུ་སྲིད་པའི་མུན་འཇོམས་ཉིད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀིས་དཔེ་ཅན་རྒྱུད་སེའི་རིག་”པ
2

་འཛིན་པ་ཞིག་

དང་། དཔེ་དབངས་ཅན་མ། ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་དཔེ་ཅན་ཡུམ་རོ་རེ་དབངས་ཀི་དབང་

ཕྱུག་མ་དང་། དཔེ་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཕོ་མོའི་རྟགས་ཐ་དད་པར་གྱུར་

ཀང་སྦོར་ཚུལ་ལ་མཁས་པས་སྐོན་དུ་མི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ས་སྐོང་ཁོད་ནི་མཐོ་རིས་སིན་ལེགས་བཞིན། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༥ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན། བུའི   * རྩ་བ་དང་བསྟུན་ན་པའི་ཡིན་དགོས་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༡ ན། པའི   * པ
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

མཛེས་སྡུག་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་དྲེགས་པ་ངོམ། །

ལུས་ཕའི་བཞིན་ནི་ཆུ་ཤེལ་དཀི་འཁོར་ལྟར། །

རབ་དཀར་མདངས་ཀིས་མཛེས་པས་གཞན་ཡིད་འཕོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

མང་ཚགི་དང་ཉུང་ཚགི་ཐ་དད་པ་སེ་ཚགི་ཐ་དད་དུ་འདེྲས་ཀང་སོྐན་དུ་

མི་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། 

ར་བར། བདག་གི་གྲོགས་འདི་སྲོག་རྣམས་བཞིན། །

རིག་པ་རྣམས་སྒྲུབ་ནོར་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་བདག་གི་གྲོགས་གཅིག་བུ་འདི་ནི། དཔེ་ཚེ་སྲོག་བཞིན་དུ་ཤིན་

ཏུ་འཕངས་སོ། །ཡང་དཔེ་ཅན་རིག་པའི་གནས་ལྔ་སྒྲུབ་པ་ནི། དཔེ་ཡིད་བཞིན་གྱི་

ནོར་བུ་གཅིག་བུ་བཞིན་ནོ་ཞེས་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཀི་མང་ཉུང་གི་ཚིག་

ཐ་དད་དུ་གནས་ཀང་། མཚུངས་ཆོས་སྦོར་བ་ལ་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །སྲོག་

ཅེས་པའི་ཚིག་མང་ཚིག་ཏུ་འཇུག་པར། སྒ་གཞུང་རྣམས་ལས་གསུངས། 

(ག) མཛེས་མའི་གདོང་ནི་པད་འདབ་ཚོགས་ཀུན་བཞིན། །

མི་བདག་རྣམས་ལྟར་འཆི་མེད་གཙོ་བོ་འདི། །

 ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་གཅིག་བུ་དཔེ་པདྨའི་འདབ་མ་མང་བོ་

བཞིན་དུ་མཛེས་པ་དང་། ཡང་དཔེ་མི་བདག་སྟེ་ས་ལ་སྤོད་པའི་རྒྱལ་བོ་མང་བོ་

ཚོགས་པ་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་ལྷའི་དབང་བོ་བརྒྱ་བིན་གཅིག་བུ་སྟོབས་ཀི་དྲེགས་པ་

ཆེ་ཞེས། དཔེ་མང་བོ་དེ་དཔེ་ཅན་གཅིག་ཅན་ལ་སྦོར་བ་ལྟ་བུ་མང་ཉུང་གི་ཚིག་ཐ་

དད་པར་གྱུར་པ་དང་། 
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(བ) འདྲེན་པ་མཆོག་ཁོད་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་རྣམས་དང་། །

ཆོས་སོ་གྲངས་མེད་འབེད་ལ་མཐུན་པ་སྟེ། །

མཛད་ཕིན་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཚུལ་རྣམས་ཀང་། །

སྟོན་མཚན་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གཅིག་བུས་མཚོན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་རྣམ་འདྲེན་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་གཅིག་བུ། དཔེ་ཕོགས་བཅུའི་

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པ། ཡང་དཔེ་ཅན་སྟོན་པའི་མཛད་པ་དང་འཕིན་

ལས་ཀི་སོ་མང་བོ་དེ། དཔེ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གཅིག་བུ་དང་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་

བུ། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་མང་ཚིག་དང་ཉུང་ཚིག་འཁྲུགས་པ་སྟེ། ཚིག་ཐ་དད་པར་

གྱུར་ཀང་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལ་མཁས་པས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་མ་ཟད། ཚིག་སྦོར་

མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ན། ཁོད་སྐུ་ཉིན་བེད་འབུམ་གྱི་གཟི་བརིད་དང་། །

ཀུན་ནས་མཚུངས་ཤིང་གསུང་དབངས་དྲུག་བཅུའི་ངག །

དྲི་ཟའི་ཕང་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས་ལེགས་དྲངས་པའི། །

སན་འཇེབས་དབངས་ཀི་འགྱུར་"ཁུག་
1

གཅིག་བུས་མཚོན། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་། དཔེ་ཡོན་ཏན་ལག་པ་དང་། དཔེ་ཅན་དེ་ལས་དམན་པ་ལྟ་བུ་སོགས་

དཔེ་དོན་མཆོག་དམན་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ནི། དཔེར་ན། 

ར་བར། ས་གཞི་སྐོང་བ་ཁོད་བཞིན་དུ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༧ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན། ཁུག   * ཁུགས་ཡིན་སྙམ།
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ལྷ་ཡི་རྒྱལ་བོ་རྣམ་པར་མཛེས། །

ཚ་ཟེར་ཅན་གྱི་ནུས་པ་ལ། །

མི་བདག་གཟི་ཡིས་འགོངས་པར་ནུས། །

ཞེས་དཔེ་དམན་པ་མིའི་རྒྱལ་བོ་བཞིན་དུ་དཔེ་ཅན་ཁད་པར་ཅན་ལྷའི་རྒྱལ་བོ་

མཛེས་སོ། །ཡང་དཔེ་ཁད་པར་ཅན་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལ། དཔེ་ཅན་དམན་པ་མིའི་

རྒྱལ་བོའི་གཟི་བརིད་ཀིས་འགོངས་པའམ་འགྲན་པར་ནུས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

(ག) གཡོན་མ་ཁོད་ཀི་མཛེས་སྡུག་རྣམ་འགྱུར་ལྟར། །

ཚངས་པའི་སྲས་མོ་འདི་ནི་ཡིད་དུ་འོང་། །

དྲི་ཟའི་པི་ཝང་སན་ཞིང་འཇེབས་པ་ཡིས། །

ཙ་ར་ཀ་ཡི་སད་ཀི་འགྲན་ཟླ་བས། །

ཞེས་དཔེ་དམན་པ་གཡོན་མ་སྟེ་བུད་མེད་ཀི་མཛེས་སྡུག་བཞིན་དུ་དཔེ་ཅན་

ཁད་པར་ཅན་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཡིད་དུ་འོང་། ཞེས་དང་། ཡང་དཔེ་ཁད་པར་ཅན་དྲི་

ཟའི་པི་ཝང་གིས་དཔེ་ཅན་དམན་པ་ཙ་ར་ཀ་ཡི་སད་ཀི་འགྲན་ཟླ་བས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

དཔེ་དཔེ་ཅན་མཆོག་དམན་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་དང་། ཙ་ར་ཀ་ནི་སད་མི་སན་པའི་

བ་ཞིག་ཏུ་གསུངས། ཡང་འབོང་གི་མིང་ལའང་འཇུག་པར་གསུང་བ་ཡང་ཡོད།

(བ) དྲི་མེད་ལྷ་ཡི་ལམ་ལས་ཉི་མ་བཞིན། །

དཀའ་ཐུབ་ཅན་ཁོད་གཤེགས་པའི་སྟབས་མཛེས་ལ། །

ཞི་ཞིང་དུལ་བས་འཚམ་པར་འཆག་པའི་ཚུལ། །

ངུར་བའི་འགྲོས་བཞིན་ཀུན་ཏུ་ཡི་གར་འོང་། །
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ཞེས་དཔེ་ཁད་པར་ཅན་ནམ་མཁའ་ལས་ཉི་མ་རྒྱུ་བ་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་དམན་

པ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་གྱི་གོམ་སྟབས་མཛེས་པ་དང་། ཡང་དཔེ་དམན་པ་ངང་བའི་

འགྲོས་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་ཁད་པར་ཅན་ཁིམས་ལྡན་དགེ་སོང་ཞི་དུལ་གྱིས་འཚམ་

པར་ཕེབས་པ་ཡིད་དུ་འོང་། ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་མཆོག་དམན་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་

ཀང་། ཚིག་སྦོར་ལ་མཁས་པའི་སན་ངག་མཁན་ལ་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་མ་ཟད། 

ཚིག་སན་ཞིང་འཇེབས་ལ་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་བའང་འདི་ལྟ་བུ་

ཡིན། 

ཡང་ན། དཀར་མཛེས་སྤུ་ལེགས་འཁིལ་བའི་ངང་མོ་བཞིན། །

འཛུམ་ལྡན་ཉམས་བརྒྱས་འགྱིང་བའི་སིན་ལེགས་མཛེས། །

སན་འཇེབས་ཚངས་པའི་གསུང་དབངས་ཇི་བཞིན་དུ། །

དབར་སྐེས་མགྲོན་པོའི་གདངས་སན་རྣ་བར་འཇེབས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ཡང་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལ་མི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དཔེ་དོན་གྱི་མཚུངས་

ཆོས་སྦོར་ཚུལ་མ་ཤེས་ན། འདི་འདྲའི་རྟགས་ཐ་དད་པ་དང་། མང་ཚིག་དང་ཉུང་

ཚིག་ཐ་དད་པ། མཆོག་དམན་གྱི་ཁད་པར་ཆེ་བ་སོགས། དཔེ་དོན་ཕན་ཚུན་

"འགྱངས
1

་ཆེ་བའམ། དོན་ལ་མི་འབོར་བའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད་ཚིག་ཐོས་ན་

མི་མཛེས་ཤིང་། སན་ངག་གི་ཉམས་ཀང་མི་ལྡན་ནོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། ངང་མོ་བཞིན་དུ་ཟླ་བ་དཀར། །

མཚོ་རྣམས་བཞིན་དུ་མཁའ་དྲི་མེད། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༩ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༡ ན། འགིང   * འགངས
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཁི་བཞིན་དཔའ་བོ་རེ་ལ་གུས། །

ཉི་མ་བཞིན་དུ་མེ་ཁེར་གསལ། །

ཞེས་དཔེ་ངང་མོ་བཞིན་དུ་དཔེ་ཅན་ཟླ་བ་དཀར་ཞེས་རྟགས་ཐ་དད་པ་དང་། 

དཔེ་རྒྱ་མཚོ་མང་བོ་བཞིན་དུ་དཔེ་ཅན་ནམ་མཁའ་གཅིག་བུ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་མང་

ཚིག་དང་ཉུང་ཚིག་འདྲེས་པ་དང་། དཔེ་དམན་པ་ཁི་བཞིན་དུ། དཔེ་"ཅན་
1

ཁད་པར་

ཅན་མི་རེ་ལ་གུས་ཞེས་དང་། ཡང་དཔེ་ཁད་པར་ཅན་ཉི་མ་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་

དམན་པ་མེ་ཁེར་གསལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། མཆོག་དམན་གྱི་ཁད་པར་ཆེ་བ་སོགས་

དཔེ་དོན་སྦོར་ཚུལ་ལ་མ་མཁས་ན། ཚིག་སྦོར་མི་མཛེས་ཤིང་། དོན་ལ་མི་འབོར་

བས། སན་ངག་གི་སྐོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །སྤིར་དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་དང་

ཁད་ཆོས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦོར་བ་ལ། དཔེ་དོན་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཅན་དང་

མཆོག་དམན་ཆེ་བ་དང་། ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྦོར་བ་སོགས་སྦོར་ཚུལ་སྐོན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཚིག་མང་ནའང་། འདིར་རྟགས་ཐ་དད་པ། མང་ཉུང་གི་ཚིག་ཐ་དད་པ། དཔེ་དོན་

མཆོག་དམན་གྱི་ཁད་པར་ཆེ་བ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཅིང་། རྒྱས་པར་སྐོན་

གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའི་སབས་སུ་ཤེས་པར་བ་དགོས་སོ། །

གཞན་ཡང་། དཀར་བསིལ་མཛེས་པ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་བཞིན། །

སེག་འཛུམ་འགྱིང་བག་རྒྱ་མཚོ་ཇི་བཞིན་མཛེས། །

ཐུགས་རེ་ཚ་རླབས་ཆུ་ཤེལ་དཀིལ་འཁོར་མཚུངས། །

སིན་ལེགས་ཁོད་ནི་བརྒྱ་བིན་ལྟ་བུར་སེག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ།

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༨༠ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན། -ཅན་   * ཅན་
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དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་དོན་སྦོར་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དང་། དེ་དག་གི་བེད་ལས་མི་

མཐུན་པ། ཁད་ཆོས་མི་མཚུངས་པ་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྦོར་བ་ལྟ་བུ་སོགས་

གཏན་ནས་མི་རུང་བས། དཔེ་དོན་རང་རང་གི་བེད་ལས་དང་། ངོ་བོ། ཡོན་ཏན། 

ཁད་ཆོས་སོགས་ལ་བལྟས་ནས་འགལ་བ་ལྟག་སྤོད་དུ་མ་སོང་བར་ཁད་གཞི་ཁད་

ཆོས་རང་རང་གི་ངོ་བོ་དང་བེད་ལས་སོགས་མཚུངས་པར་སྦོར་ཚུལ་ལ་མཁས་

པར་བེད་པ་སན་ངག་མཁན་ལ་གལ་ཆེའོ། །

གཉིས་པ།
1   

 ཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཤད་པ།

༈ ད་ནི་དཔེ་རྒྱན་གྱི་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཚུངས་སུ་སྦོར་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

གསལ་བེད་དམ། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཐ་དད་དུ་བས་ནས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་

སྦོར་བའི་ཚིག་ལ། མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། བོད་ཡིག་ཏུ་

བསྒྱུར་བའི་མེ་ལོང་གི་གཞུང་འདིར། ཤོང་དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་འཕགས་

ཡུལ་སཾ་སྐྲ་ཏའི་སད་རང་སོར་བཞག་པ་མང་བས་རྣམ་གྲངས་རེ་གསུམ་དུ་བཀྲལ་

ཀང་། ཕིས་སུ་སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བ་སཾ་གྷ་ཤྲིས་དེ་དག་ལས་སཾ་སྐྲ་ཏའི་སད་དུ་རང་སོར་

བཞག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བསྒྱུར་ནས་བོད་ཀི་ཡི་གེ་དང་ཐ་སད་ལ་

བསྟུན་ཏེ་རྣམ་གྲངས་རེ་ལྔར་བཀྲལ་བ་ནི། 

ར་བ་ལས། 

1  མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༨༡ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  གཉིས་པ།   * གོང་དུ་མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༨ འོག་ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན། དཔེ་རྒྱན་ལ། 

མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ། མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀི་སྒྲ་བཤད་པ་དང་གསུམ། ཞེས་འབྱུང་བའི་གསུམ་པ་འདི་ཡིན་

དགོས་པས་གཉིས་པ་ཞེས་པ་འགྲིག་དཀའ་སྙམ།
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བཞིན་ལྟར་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་སྒ། །

མཐུན་མཚུངས་ཡང་དག་མཚུངས་དང་མཉམ། །

ཡང་དག་གསལ་དང་ངེས་པར་གསལ། །

རབ་གསལ་གཟུགས་ཀི་ཟླ་བོ་དང་། །

གཉེན་པོ་དང་ནི་དགྲ་ཟླ་དང་། །

སོ་སོར་རྟོག་དང་འགལ་དང་འདྲ། །

བལྟ་བཅས་དང་ནི་བསླུ་བ་དང་། །

རིགས་མཐུན་རེས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། །

གཟུགས་བརན་དང་ན་ིས་ོསོར་སེབ། །

གཟུགས་མཚུངས་མཉམ་དང་ཡང་དག་གཞལ། །

མཚན་ཉིད་མཐུན་འདྲ་མཚུངས་པ་དང་། །

མཐུན་ཕོགས་དཔེར་བས་དཔེ་དང་རྟོག །

དམན་དང་ཅུང་ཟད་དམན་སོགས་དང་། །

རབ་ཏུ་སྨྲ་དང་སོ་སོར་བཟློག །

རིགས་མཐུན་མཉམ་བས་སྒ་དག་དང་། །

གང་ཡང་དམན་མིན་དོན་ཅན་ཚིག །

རི་བོང་མཚན་མའི་གདོང་ཅན་སོགས། །

འབྲུ་མང་བོ་ཡི་ཚིག་སྡུད་དང་། །

འགྲན་དང་རྒྱལ་དང་སང་བ་དང་། །
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འཁུ་དང་མི་མཐུན་སྒོགས་པ་དང་། །

འཐབ་པ་དང་ནི་འཕ་བ་དང་། །

ས་འབེབས་བེད་དང་སོད་པ་དང་། །

ཅོ་འདྲི་བ་དང་འགོག་པ་དང་། །

རྒོད་དང་ཕག་དོག་མི་བཟོད་དང་། །

དེ་ཡི་སལ་བཟང་འཕོག་བེད་དང་། །

དེ་ཡི་མཛེས་པ་ཟུམ་བེད་དང་། །

དེ་དང་འགྲན་ལས་ཚར་གཅོད་དང་། །

དེ་དང་མཚུངས་ལས་ལྷག་པར་མཛེས། །

དེ་ཡི་རེས་སུ་རང་འཇོག་དང་། །

དེ་ཡི་ནུས་པ་ལ་འཇུག་དང་། །

དེ་ཡི་རེས་འགྲོ་རེས་སུ་འཆིང་། །

དེ་ཡི་ངང་ཚུལ་དེ་འགོག་དང་། །

དེ་ཡི་རེས་སུ་བེད་ཅེས་པའི། །

སྒ་རྣམས་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས།

འདི་ལ་ཀུན་མཁེན་གོང་མའི་སོམ་དུ་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་གསུངས་པའང་སེ་ཚན་

གཉིས་པའི་མཇུག་གི་ཆོས་མཐུན་དང་། ཆོས་ཐུན་མོང་བ། གྲིབ་མ་འདྲ་བ་གསུམ་

སོ་སོར་བགྲངས་པས་ཉི་ཤུ་དང་། སེ་ཚན་བཞི་བའི་རེས་སུ་འགྲོ་འཆིང་གཅིག་ཏུ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

སྦར་ཏེ་དགུར་བགྲངས་པས་རེ་དྲུག་ཏུ་བཞེད། འོན་ཀང་། གྲངས་འདྲེན་རྒྱས་བསྡུས་

ཙམ་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་འདྲ། ཡོངས་གྲགས་ལྟར་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་རེ་ལྔ་

བོ་དེ། སྔོན་གྱི་རྒྱ་འགྲེལ་གཉིས་ན་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་ཕེས་ནས་འཆད་ཀང་། སྣར་

ཐང་བ་དང་། བོད་ཀི་མཁས་པ་དག་གིས་སེ་ཚན་བཞིར་ཕེས་ཏེ་བཤད་པའི་སེ་ཚན་

དང་བོ་ལ་དོན་གསལ་བར་བེད་པ་ཉེར་གཉིས། སེ་ཚན་གཉིས་པ་ལ་འདྲ་བའི་དོན་

སོགས་གསལ་བར་བེད་པ་བཅོ་བརྒྱད། སེ་ཚན་གསུམ་པ་ལ་དཔེ་རྒྱན་གསལ་བེད་

བཅོ་ལྔ། སེ་ཚན་བཞི་བ་ལ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་བཅུ་སྟེ་རེ་ལྔའོ། །དེ་དག་ནི་

དཔེ་དོན་མཚུངས་པར་སྦོར་བེད་ཀི་སྒའམ་ཚིག་ཙམ་ཡིན་པས། དགྱེས་གླུ་སོགས་

གོ་ས་བའི་དཔེར་བརོད་ཙམ་ལ་བལྟས་པས་རྟོགས་ནུས། དེ་ལྟར་དུ་སེ་ཚན་དང་བོའི་

དཔེར་བརོད་ཀི། 

༡ བཞིན་ནི། 

(ག) དམར་སེར་མདངས་ཅན་ཐུན་མཚམས་ཁ་དོག་བཞིན། །

འཇམ་མགོན་ཞལ་ཁིམ་མིག་གི་བདུད་རིའི་དཔིད། །

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཁམས་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱི་དཔེར་བརོད་ལས། 

༼འདིའི་དཔེར་བརོད་ཁ་རྟགས་ཡིན༽

(ཁ) མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་རོགས་པའི་གདོང་། །

ཉ་རྒྱས་ཟླ་བ་དག་པ་བཞིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

༢ ལྟར་ནི། 

(ག) དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས་སྒ་ལྟར་དབངས་ཅན་མའི། །
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སན་འགྱུར་གསུང་འདི་རྣ་བའི་དཔལ་དུ་འཇེབས། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) དྲི་ཟའི་ཕང་བར་འཛེགས་འོས་པའི། །

གླུ་དབངས་སན་པ་རྒྱུད་མངས་ལྟར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

༣ ལྟ་བུ་ནི། 

(ག) བརྟན་གཡོའི་ཆོས་ཀུན་དབང་སྡུད་ལྷ་མོའི་ཕག །

བྱུ་རུའི་འཁི་ཤིང་ལྟ་བུར་དམར་ཞིང་མཛེས། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) གཟི་བརིད་མཚུངས་པ་མེད་པའི་བིན། །

ཉི་མ་ལྟ་བུར་ལྷམ་མེར་འབར། །ཞེས་དང་།

༤ ཇ་ིལྟར་ནི། 

(ག) ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སྒ་དབངས་ཇི་ལྟ་བར། །

རི་དྭགས་མིག་ཅན་གླུ་ཡིས་ཐོས་འཛིན་སྤུད། །ཅེས་དང་། 

(ཁ) ནམ་མཁའི་ཕ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར། །

ཟབ་ཡངས་མཁེན་པའི་མཐའ་མི་མངོན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

༥ མཐུན་པ་ནི། 

(ག) ཤོང་སྟོན་ཞལ་སོ་ལས་འོངས་ལེགས་བཤད་ཀུན། །

མཁས་མཆོག་ཙནྡྲ་གོ་མིའི་གསུང་དང་མཐུན། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) དག་ཅིང་བཟང་བའི་སྤོད་པ་འདི། །

འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་དང་མཐུན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

༦ མཚུངས་ནི།

(ག) གསེར་མངལ་བུ་མོའི་དབུ་སྐེས་ལན་བུ་འདི། །

སྟང་ཟིལ་བརེགས་པའི་རི་བོའི་མདོག་དང་མཚུངས། །ཞེས་དང་།

༼སྟང་ཟིལ་ནི་སན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།༽

(ཁ) ལང་ཚོ་ཅན་དང་མཛེས་མའི་དཔལ། །

དགའ་དང་གྲགས་པ་འགྲོགས་པས་མཚུངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

༧ ཡང་དག་མཚུངས་པ་ནི། 

(ག) ཡོན་པོར་ལྟ་བའི་འདྲེན་བེད་པད་ཚལ་དུ། །

བུང་བའི་འཕུར་ལྡིང་བགྱིད་དང་ཡང་དང་མཚུངས། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) རོལ་བཅས་དགོད་པ་རེ་དགའི་འཛུམ། །

ཀུན་དའི་ཕུང་པོར་ཡང་དག་མཚུངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

༨ མཉམ་པ་ནི། 

(ག) མཚོ་ལྡན་སྐུ་སྟོད་འདོད་པའི་མོས་བུམ་གྱིས། །

མཛེས་པ་མཁའ་ལ་སྤིན་དཀར་གཡོ་དང་མཉམ། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) རིན་ཆེན་ཁང་བཟང་བརིགས་པའི་སོ། །

མཐོར་བསེགས་ལྷུན་པོའི་སྲིད་དང་མཉམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

༩ ཡང་དག་གསལ་ནི།

(ག) རྒྱལ་བས་སྐེ་དགུའི་རེ་འདོད་སོང་བ་ཡིས། །
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དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་རང་བཞིན་ཡང་དག་གསལ། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) བཙུན་མོའི་མཚར་སྡུག་བཞིན་རས་ཀིས། །

ཟླ་བའི་མཛེས་པ་ཡང་དག་གསལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

༡༠ ངསེ་པར་གསལ་བ་ནི། 

(ག) གཞལ་བར་ཆེས་དཀའ་ཆོས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀིས། །

ཚོགས་གཉིས་ཕ་མཐའ་ངེས་པར་གསལ་བར་བས། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) གྲངས་མེད་འཁོར་གྱི་འདུ་འགོད་འདིས། །

རྒྱུ་སར་ཕེང་བ་ངེས་པར་གསལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

༡༡ རབ་གསལ་ནི། 

(ག) ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབངས་སན་རབ་གསལ་བས། །

གྲངས་མེད་ཆོས་འཁོར་བསོར་བའི་ངོ་མཚར་རྟོགས། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) མཁུར་ཚོས་དཀར་དམར་འཛུམ་འོད་ཀིས། །

པདྨ་གཞོན་ནུའི་དཔལ་རབ་གསལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

༡༢ གཟུགས་ཀ་ིཟ་བོ་ནི། 

(ག) མཐོང་ན་མི་མཐུན་མེད་པའི་མཚན་དཔེའི་སྐུ། །

འཛམ་བུའི་གསེར་སྦངས་རི་ཡི་གཟུགས་ཀི་ཟླ། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) ཀེ་ལ་ཤ་ཡི་ས་འཛིན་དཔངས། །

གང་བོ་འདི་ཡི་གཟུགས་ཀི་ཟླ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 
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༡༣ གཉེན་པོ་ནི། 

(ག) གཙུག་ན་ཟླ་བའི་རི་མོ་གསུམ་པའི་མདོག །

ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་ཕུང་བོའི་གཉེན་པོ་བས། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) གཞོན་ནུའི་འགྲམ་པ་རབ་མཛེས་པས། །

ཙམ་པ་ཀ་འདབ་གཉེན་པོ་བེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

༡༤ དག་ཟ་ནི། 

(ག) དབངས་ཅན་ཞལ་གྱི་དྲི་བསུང་མངར་བ་ཡིས། །

མ་ལ་ཡར་སྐེས་གང་གི་དགྲ་ཟླ་བེད། །ཅེས་དང་། 

(ཁ) རིན་ཆེན་རང་གདུབ་སིལ་སིལ་སྒ། །

འོག་པག་དྲིལ་”བའི
1

་དགྲ་ཟླ་བེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

༡༥ སོ་སརོ་རོྟག་པ་ནི། 

(ག) ཕག་སོར་རེ་ཡི་བྱཻཌཱུའི་པི་ཝང་དང་། །

རབ་སན་ཚངས་པའི་དབངས་གཉིས་སོ་སོར་རྟོག །ཅེས་དང་།

(ཁ) མཛེས་མའི་མཆུ་ཡི་སྒོས་དམར་དང་། །

བིམ་པའི་ཡལ་འདབ་སོ་སོར་རྟོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

༼བིམ་པ་ནི་སིལ་ཏོག་དམར་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས༽

༡༦ འགན་པ་ནི། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༨༨ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༧ ན། བའི   * བུའི་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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(ག) ངག་གི་འདོད་པ་མཐའ་དག་ལེགས་འཇོ་བས། །

ཡོངས་འདུའི་ཤིང་དང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་འགྲན། །ཞེས་དང་།

(ཁ) འགྲམ་པ་བུང་བའི་དབངས་ལྡན་པ། །

སོ་གཉིས་འདི་དག་དཔིད་དང་འགལ། །ཞེས་དང་།

ཡང་ན། དཀྱུས་རིང་འདྲེན་བེད་ཨུཏྤལའི། །

འདབ་མ་རིང་བོ་དག་དང་འགལ། །

ཞེས་ནི་རོ་དྷི་ན་འགལ་བ་ལ་འཇུག་པས་འགྲན་པའི་དོན་ནོ། །

༡༧ འདྲ་བ་ནི། 

(ག) ཐུགས་རེས་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་འཇོམས་པ་ལ། །

མགྲིན་སྔོན་ཅན་གྱི་ལག་པའི་ཉག་ཕན་འདྲ། །ཞེས་དང་།

(ཁ) མི་བདག་གྲགས་པའི་ཁོར་ཡུག་ནི། །

འཆི་མེད་ལམ་གྱི་མཐའ་དང་འདྲ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

༡༨ བལྟ་བ་ནི།

འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་སི་ཏུའི་རེས་འབང་དག་གིས། འདི་སྔར་བལྟ་བཅས་སུ་

བསྒྱུར་ཞིང་དེ་ཡང་བལྟ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། ཞེས་གྲངས་གཉིས་སུ་འདྲེན་ཡང་། 

འདིའི་རྒྱ་སད་ཊི་ཤ་ཞེས་པ་འདྲ་བ་དང་། ཊི་ཤ་མཐོང་བའི་དོན་ཡང་ཡིན་པས་འདྲ་

མཐོང་ཞེས་གཅིག་ཏུ་གོ་དགོས་པར་བཤད། དེ་ཡང་འགལ་བ་དང་ལྟ་བཅས་ཞེས་སྒ་

རང་སོར་བཞག་ན་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་བོད་སད་དུ་གོ་དཀའ་བས། འདྲ་མཐོང་ཞེས་

གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་ན་ལེགས་པར་འདོད་པས། དེའི་དཔེ་བརོད་ནི།
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(ཁ) མཚར་སྡུག་ལྡན་པའི་སིན་མ་དག །

ཨུཏྤལ་ནགས་ཀོང་འདྲ་བར་མཐོང་། །

ཞེས་གསུངས་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་ཀུན་མཁེན་གོང་མ་བོད་མཁས་སོགས་

ཀིས་སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བ་དང་། རིན་སྤུངས་པའི་བཞེད་པ་ལྟར། བལྟ་དང་བཅས་ཞེས་

གཉིས་སུ་བཞེད་པས། དཔེར་བརོད་ཀང་།

(ག) འགྲོ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རེས་བརེ་བ། །

ཛཧྣུ་ཡི་བུ་མོའི་རྒྱུན་ལ་ལྟ། །ཞེས་དང་།

(བ) རོད་ངག་དྷརྨ་ཀིརྟིའི་ཚུལ་ལ་ལྟ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༡༩ བཅས་པ་ནི།

(ག) ཉེ་རིང་མེད་པར་ཀུན་ཁབ་ཐུགས་རེ་འདི། །

ནམ་མཁའི་ནོར་བུའི་འོད་ཀི་རང་བཞིན་བཅས། །ཞེས་དང་།

(བ) མུ་མེད་མཛད་འཕིན་ནམ་མཁའི་མཐའ་ལ་བཅས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༢༠ སླུ་བ་ནི།

(ག) ཕུལ་བྱུང་ཆུ་ཞེང་གབ་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀིས། །

ལེགས་བིས་བུ་མོའི་ཚོགས་”ཀི
1

་མཛེས་པ་བསླུ། །ཞེས་དང་།

(ཁ) ག་བུར་དོ་ཤལ་རབ་དགོད་པས། །

རྒྱུ་སར་ཕེང་བའི་མཛེས་པ་སླུ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༠ ཡིག་ཕྲེང་ འོག་ ༢ ན།  ཀིས   * ཀི
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༢༡ རིགས་མཐུན་ནི།

(ག) རབ་དཀར་མཉེན་འཇམ་ཆུ་སྐེས་དབུས་བཞུགས་པས། །

མེས་པོ་གསེར་མངལ་ཅན་དང་རིགས་སུ་མཐུན། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) སྦིན་མང་གདུང་མེད་རྒྱལ་བོ་ཁོད། །

དཔག་བསམ་ཤིང་གི་རིགས་སུ་མཐུན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༢༢ རེས་སུ་སྨྲ་བ་ནི། 

(ག) ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡོན་དར་ལ་བབ་པ་ཡིས། །

མཐོ་རིས་དབང་མོ་དག་གི་རེས་སུ་སྨྲ། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) སན་པའི་ངག་ལྡན་ཁོད་ཀི་ཚིག །

དབངས་ཅན་གཏམ་གྱི་རེས་སུ་སྨྲ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ས་ེཚན་གཉིས་པའི་དང་བོ་གཟུགས་བརྙན་ནི། 

(ག) རེ་བཙུན་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོའི་སྣང་བེད་དཀྱུས། །

ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའི་འདབ་མའི་གཟུགས་བརན་ཅན། ཞེས་དང་། 

(ཁ) སྐོན་མེད་ལུས་ཅན་མ་ཁོད་ཀི། །

འདྲེན་བེད་པདྨའི་གཟུགས་བརན་ཅན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་སོ་སོར་སེབ་ནི།

(ག) རབ་དམར་གཏམ་གྱི་འབྱུང་གནས་མཆུ་སྒོས་དང་། །

བནྡྷུ་ཛི་ཝ་ཀ་གཉིས་སོ་སོར་སེབ། །ཅེས་པ། ༼བནྡྷུ་ཛི་ཝ་ཀ་ནི་ཤིང་མ་ངན་
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མེད་དམ་རྒྱ་སྐེགས་ཤིང་ལ་ཟེར། ཡང་། ལ་ཆའི་མེ་ཏོག་ཏུ་བཤད་པའང་ཡོད།༽ 

(ཁ) འོ་མ་འཛིན་པའི་ཁུར་དག་དང་། །

གང་ཆེན་མོས་བུམ་སོ་སོར་སེབ། །

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་འདི་ཡང་དཔེ་དོན་ཕན་ཚུན་བསེབས་པའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ཀི། 

རྣམ་གྲངས་གཉིས་ཀི་དོན་དུ་གོ་ན་མི་བདེ་བར་གསུངས། སབས་འདིར་གཟུགས་

མཚུངས་སོགས་དྲུག་ལ། འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་གྱིས་རྒྱ་དཔེ་སཾ་སྐྲ་ཏའི་སད་སོར་

བཞག་གི་སྟེང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་གཟུགས་མཚུངས་དང་། མཉམ་པ། ཡང་དག་འཇལ། 

མཚན་ཉིད་མཐུན། འདྲ་བ། མཚུངས་ཏེ་དྲུག་པོ་རང་རྐང་དུ་འདོད་པའི་དཔེར་བརོད་

དང་བོ་གཟུགས་མཚུངས་པ་སོགས་ནི།

(ཁ) གང་བོ་མོས་པའི་འགྲམ་ལངས་པ། །

དཔིད་ཀི་དཔལ་དང་གཟུགས་མཚུངས་ཉིད། །ཅེས་དང་།

མཉམ་པ་ནི།

བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་གྲངས་མེད་པ། །

གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མར་མཉམ། །ཞེས་དང་།

ཡང་དག་འཇལ་ནི།

མཐོན་མཐིང་རལ་བའི་ཐོར་ཅོག་གིས། །

དབང་སྔོན་ལྷུན་པོར་ཡང་དག་འཇལ། །ཞེས་དང་།

མཚན་ཉིད་མཐུན་པ་ནི།

འཚོ་བེད་མཁས་པའི་སན་ནུས་དང་། །
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འཆི་མེད་བདུད་རིའི་མཚན་ཉིད་མཐུན། །ཞེས་དང་།

འདྲ་བ་ནི། 

གྲིབ་མ་སྣུམ་པའི་ས་སྐོང་འདི། །

ལྗོན་བཟང་རྒྱས་པའི་དཔལ་དང་འདྲ། །ཞེས་དང་།

མཚུངས་པ་ནི།

གཟུགས་ཅན་མ་ཡི་ཟུར་མིག་མདའ། །

ཡིད་སྲུབས་ལོངས་སྤོད་དག་དང་མཚུངས། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཀང་སེ་ཚན་དང་བོར་ཡང་། མཉམ་པ་དང་མཚུངས་

པ་སོགས་ཡོད་པས་ཟློས་སྐོན་དུ་འགྱུར་བས་ན། ལྔ་བ་ཆེན་པོས། སོན་འགྲོ་ཡབ་

སྲས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར། དང་བོ་གསུམ་གཟུགས་ལ་སྦར་ནས། གཟུགས་མཚུངས། 

གཟུགས་མཉམ། གཟུགས་ཡང་དག་པར་གཞལ་ཞེས་དང་། ཕི་མ་གསུམ། མཚན་

ཉིད་མཐུན། མཚན་ཉིད་འདྲ། མཚན་ཉིད་མཚུངས་ཞེས་སྦར་བ་འདི་ནི། སྒ་ཟློས་པའི་

སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་མ་ཟད་ཧ་ཅང་དོན་ལ་གནས་པས་ཀུན་མཁེན་གོང་མ་དང་

བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་ཀང་དེ་ལྟར་བཞེད། དེ་ཡང་རྒྱ་སད་སོར་བཞག་གི་ངག་

དོན་ཡིན་པས། བོད་སད་དུ་དཔེ་དོན་སྦོར་ཚུལ་ལ་བརོད་མི་བདེ་བའི་སབས་ཀང་

ཡོད།

གསུམ་པ་གཟུགས་མཚུངས་པ་ནི།

(ག) འཇོ་སེག་འགྱིང་བག་སྐུ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་འདི། །

རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གཟུགས་མཚུངས་ཉིད། །ཅེས་དང་། 
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བཞི་བ་གཟུགས་མཉམ་ནི། 

(ག) དབུ་སྐྲའི་ཐོར་ཚུགས་ཅུང་ཟད་གཡོན་ཕོགས་པ། །

དྲི་ཟའི་བུ་མོའི་མཐོན་མཐིང་སྐྲའི་གཟུགས་མཉམ། །ཞེས་དང་། 

ལྔ་བ་གཟུགས་ཡང་དག་པར་གཞལ་བ་ནི། 

(ག) མི་ཤེས་དྲ་བ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་ཡིས། །

མིག་སྟོང་ཅན་གྱི་ལག་ཉལ་ཡང་དག་གཞལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

འདི་གསུམ་གྱི་དཔེར་བོད་མཁས་ཀིས། 

(བ) མཆུ་སྒོས་པདྨའི་གཟུགས་མཚུངས་དམར་བའི་མདངས། །

བིམྤའི་ཚལ་དང་མཉམ་པའི་མཛེས་སྡུག་ཅན། །

དཀར་གསལ་ཡིད་འོང་ཚེམས་ཀིས་ཨ་བ་ལིས། །

རྣམ་མང་རྒྱུ་སར་ཚོགས་ཀུན་ཡང་དག་གཞལ། །ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ་མཚན་ཉིད་མཐུན་པ་ནི། 

(ག) ཤེས་རབ་སྣང་བ་མ་ལུས་སྐེད་པ་ལ། །

ཚངས་སྲས་དབངས་ལྡན་མ་དང་མཚན་ཉིད་མཐུན། །ཞེས་དང་།

(བ) སྲབ་ཡངས་ལྗགས་ཀི་མཛེས་པ་སུམ་རེན་”གྱི
1

། །

པཉྩ་ལི་ཀའི་གོས་དང་མཚན་ཉིད་མཐུན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

བདུན་པ་མཚན་ཉིད་འདྲ་བ་ནི། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༥ ཡིག་ཕྲེང་ ༡ ན།  གིས   * གི
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(ག) ལི་ཁིའི་མདངས་ཀི་མཛེས་པ་འཛིན་པ་ལ། །

དབང་ཕོགས་ཐུན་མཚམས་གསར་བའི་མཚན་ཉིད་འདྲ། །ཞེས་དང་། 

(བ) མཁུར་ཚོས་ཡིད་འོང་དཀར་དམར་མདངས་གསལ་ཞིང་། །

མཉེན་འཇམ་པད་དཀར་གཞོན་ནུའི་མཚན་ཉིད་འདྲ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

བརྒྱད་པ་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པ་ནི། 

(ག) ཞལ་ཁིམ་འཛུམ་གྱིས་འགྲོ་བའི་དབུགས་དབྱུང་བར། །

ཀུན་མཁེན་ཉི་མའི་རྒྱུད་དང་མཚན་ཉིད་མཚུངས། །ཞེས་དང་། 

(བ) ཆོས་ཀུན་ལོངས་ལ་སྤོད་པའི་མགྲིན་མཛེས་པ། །

སྐེ་བ་ལྔ་བའི་དུང་དང་མཚན་ཉིད་མཚུངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

དགུ་བ་མཐུན་ཕོགས་ནི། 

(ག) སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤུད་པ་དང་། །

མཐུན་ཕོགས་མིག་སྐའི་གན་མཛོད་ནོར་གྱི་དཔ། །ཞེས་དང་། 

༼མིག་སྐ་ནི་རྣམ་སྲས་ཀི་མིང་ཡིན།༽

(བ) ནོར་བུའི་རྒྱན་ཆ་གཡོ་ལྡན་སན་ཤལ་གྱི། །

མཐུན་ཕོགས་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་ཡལ་འདབ་ཉིད། །ཅེས་དང་། 

(ཁ) མཛེས་མའི་ཁ་ཡི་དྲི་ཞིམ་དང་། །

མཐུན་ཕོགས་མ་ལ་ཡ་ཡི་རི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

བཅུ་བ་དཔེར་བྱས་ནི། 
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

(ག) སྐུ་སྟོད་ལྷ་རས་དར་གྱི་ལྷབ་ལྷུབ་གོས། །

རྣམ་བཀྲའི་དཔེ་རུ་རླུང་གི་རྒྱལ་མཚན་བས། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའི་ནགས་ཀི་ཚལ། །

ཁོད་ཀི་མིག་མཛེས་དཔེ་རུ་བས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་ནི། 

(ག) ཕག་སོར་རེ་ན་འདམ་སྐེས་གཡུར་ཟ་བའི། །

དཔེ་རུ་འཁི་ཤིང་ཡལ་གར་མེ་ཏོག་ལྡེམ། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) ཨ་མྲའི་འཁི་ཤིང་གཡོ་ལྡན་ནི། །

“སྒུག
1

་གུ་མ་ཡི་གཟུགས་ཀི་དཔེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

བཅུ་གཉིས་པ་རོྟག་པ་ནི། 

(ག) མཐའ་བལ་ཟླ་བའི་མ་མའི་གཏིང་དཔག་གིས། །

ཆོས་ཀུན་གཞལ་བའི་ཐུགས་ཀི་ཚད་ལ་རྟོག །ཞེས་དང་། 

(ཁ) རེ་དགའ་རོལ་བའི་འཛུམ་གྱི་ཕེང་། །

རབ་དཀར་ཁ་བའི་འོད་ལ་རྟོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

བཅུ་གསུམ་པ་དམན་པ་ནི། 

(ག) གང་གི་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་རྣམ་དཔོད་ལས། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༦ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  སྒུག   * སྡུག་གུ་མའམ་ཡང་ན། སྒུག་གུ་མ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་བྱེ་བྲག་

པ་ཞིག་གི་བུ་མོ་རྣམས་མཛེས་ཤིང་སྒུར་མོར་གྲགས་པས་དེ་འདའི་སྒུར་མོ་དག་ལའང་གོ་ཆོག་པར་གསུངས།
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ཕན་སེམས་ཞན་པས་ཕུར་བུའི་སྣང་ཚུལ་དམན། །ཞེས་པ་དང་། 

(བ) པུཎ་”རཱི
1

་ཀའི་འཁི་ཤིང་འདམ་རབ་ཁོད། །

འཕན་པས་ཁོད་སྐུའི་དཔལ་ལས་ཤིན་ཏུ་དམན། །

ཞེས་དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་ལས་དམན་པ་ལ་སྦར་རོ། །

(ཁ) མཐུན་གྲོགས་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས་འོད། །

ཟླ་བའི་འོད་ལས་དམན་པ་ཙམ། །

ཞེས་འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་སབས་འདིར་དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་ལས་དམན་པ་

དང་ཅུང་ཟད་དམན་པ་ལ་སྦར་དགོས་པ་རྒྱ་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཡིན་པར་བཤད།

བཅུ་བཞི་བ་ཅུང་ཟད་དམན་པ་ནི།

(ག) གང་དང་མཁེན་བརེ་མཚུངས་པའི་དབངས་ཅན་ལྷ། །

ཁོད་ལས་རྟེན་གྱི་སོ་ནས་ཅུང་ཟད་དམན། །ཞེས་དང་།

(བ) རི་བོང་མཚན་མས་རོག་མ་བས་གྱུར་པས། །

ཟླ་བ་ཁོད་ཀི་ཞལ་ལས་ཅུད་ཟད་དམན། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་ལས་ཅུང་ཟད་དམན་པ་ལ་སྦོར་བར་གསུངས།

(ཁ) མཚུངས་པ་མེད་པའི་གཟི་བིན་འདི། །

ཉི་མའི་འོད་ལས་ཅུང་ཟད་དམན། །

ཞེས་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་ལས་དམན་པ་ལ་སྦར་རོ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༧ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  རཱ   * རཱི
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བཅོ་ལྔ་བ་རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། 

(ག) ཆོས་ཀུན་དབངས་སུ་ལེན་པའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་། །

ཟུར་ཕུད་ལྔ་བའི་ཞལ་ལས་རབ་ཏུ་སྨྲ། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) དྲི་ཟའི་ཕང་འགྲོའི་དབངས་འདི་ནི། །

ཁུ་བྱུག་བུ་མོ་རབ་ཏུ་སྨྲ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

བཅུ་དྲུག་པ་སོ་སོར་ཟོག་པ་ནི།

(ག) མཉེན་འཇམ་ལྗགས་དང་ཚེམས་དཀར་བཞི་བཅུའི་ཕེང་། །

པད་འདབ་མུ་ཏིག་བྱུག་རིས་སོ་སོར་ཟློག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ།

(ཁ) གདོང་དང་ཟླ་བ་མིག་མཛེས་དང་། །

རི་དྭགས་མཚན་མས་སོ་སོར་ཟློག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

བཅུ་བདུན་པ་རིགས་མཐུན་ནི།

(ག) འགྲོ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའི་ཟུར་མིག་གིས། །

དབངས་ལྡན་སྣང་བེད་དག་དང་རིགས་སུ་མཐུན། །ཞེས་དང་། 

༼སྣང་བེད་ནི་སྤན་ཡིན༽

(ཁ) སྲིད་པའི་ཉོན་མོངས་འདི་དག་ཀུན། །

ནག་པོ་བརེགས་པ་དང་རིགས་མཐུན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

འདིར་རིན་སྤུངས་པ་དང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་། ཀུན་མཁེན་གོང་མ་སོགས་

ཀིས་རིགས་མཐུན་མཉམ་བས་གཅིག་ཏུ་བས་ཏེ། སྒ་འདིའི་ནང་དུ་རཏྣ་ཤིས་རྒྱ་
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འགྲེལ་ལས་ཁ་བསངས་པའི་དམན་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཅན་གསུམ་སྟེ། ཆོས་མཐུན་

པ། ཆོས་ཐུན་མོང་བ། གྲིབ་མ་འདྲ་བ་གསུམ་པོ་སོ་སོར་བགྲངས་ནས་སེ་ཚན་

གཉིས་པ་ལ་ཉི་ཤུར་བཞེད་པ་དང་། འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་རིགས་མཐུན་དང་མཉམ་བས་

གཉིས་སུ་ཕེས་ཏེ་སེ་ཚན་གཉིས་པར་བཅོ་བརྒྱད་དུ་འདོད་ཅིང་། དམན་པ་མ་ཡིན་

པའི་དོན་ཅན་གསུམ་ནི་ར་བའི་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་མ་ཡིན་པས་རེ་ལྔའི་གྲངས་

སུ་མི་བགྲང་བར་ཟུར་དུ་བཞག་གོ །བོད་མཁས་ཀིས་ཀང་། འདི་གསུམ་རེ་ལྔའི་

གྲངས་སུ་མི་བགྲང་བར། རིགས་མཐུན་དང་། དཔའ་བ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ཏེ་གཉིས་

སུ་ཕེས་ནས། སེ་ཚན་གཉིས་པར་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བཞེད།

བཅོ་བརྒྱད་པ་མཉམ་བྱས་ནི།

(ཁ) ནམ་མཁའི་ཁོན་དང་སེམས་ཅན་ཁམས། །

ཁོད་ཀི་ཐུགས་རེའི་མཐའ་མཉམ་བས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

(བ) ལྷ་མཆོག་ཁོད་དང་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གཉིས། །

མུན་པའི་སག་རུམ་གཞོམ་ལ་མཆོག་ཏུ་དཔའ། །ཞེས་དང་། 

ཁ་བསངས་པའི་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་སྟེ། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀ་དམན་པ་མིན་

པས་མཚུངས་པའི་དོན་ཅན་གྱི་ཚིག 

ཆོས་མཐུན་པ་ནི།

(ག) སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་ཁོད་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆོས། །

རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆབ། །ཅེས་དང་། 

སེ་བ་རིན་སྤུངས་པས། 
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ལྷ་ཅིག་ཁོད་དང་ཐམས་ཅད་སྒོལ། །

ལག་པ་སྦིན་པའི་ཕོགས་ལ་ཡངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

ཆོས་ཅན་ཐུན་མོང་བ་ནི།

(ག) མཆོག་དམན་སྐེས་བུ་ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་དུ། །

ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་ཉི་འོད་གསེར་ལྡན་གཞི། །ཞེས་དང་།

རིན་སྤུངས་པས། 

ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་ལོངས་སྤོད་པ། །

གཡོན་མ་འདི་དང་ཆུ་ཀླུང་ངོ་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

གབི་མ་འདྲ་བ་ནི། 

(ག) ཆོས་ལྡན་ས་དབང་རྒྱལ་བོའི་བཀའ་ཁིམས་དང་། །

ལྗོན་པའི་གྲིབ་མར་འགྲོ་རྣམས་བདེ་བར་འཚོ། །ཞེས་དང་། 

རིན་སྤུངས་པས། 

རྒྱལ་བ་ལྗོན་པ་མ་ངན་མེད། །

འཇིག་རྟེན་གྲིབ་བསིལ་ཕན་པར་བརོན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ས་ེཚན་གསུམ་པའི་དང་བོ་འབྲུ་མང་བོའི་ཚགི་སྡུད་ནི། དོན་མི་འདྲ་བའམ་

ཚིག་མི་འདྲ་བ་གཉིས། ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པས་དེའི་རེ་རེ་ལ་མི་འཇུག་པར། དེ་

ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་ནི་འབྲུ་མང་བོའི་ཚིག་གིས་དོན་གཞན་

བསྡུ་བའོ། །དཔེར་ན། 
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(ག) ནམ་མཁའི་མཁེན་པ་ཆར་གྱི་ཐུགས་རེ་ཅན། །

དྲི་ཟའི་སྒ་དབངས་གསུང་དང་བུང་བའི་"སྒ
1

། །

མཚམས་སྤིན་བ་གོས་གསེར་གྱི་རི་དབང་"དཀྱུས
2

། །

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་རེ་འདོད་རྣམ་པར་སོང་། །

ཞེས་པས་ནམ་མཁའ་དང་མཁེན་པ་གཉིས་ཀི་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ནམ་

མཁའི་མཁེན་པ་ཞེས་པ་དེ། ནམ་མཁའ་དང་མཁེན་པའི་ཚིག་རེ་རེ་ལ་མི་འཇུག་པར་

དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ཀི་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་

དང་དེ་བཞིན་ཆར་བ་དང་ཐུགས་རེ་གཉིས་བསྡུས་པས་དེ་རེ་རེ་ལ་མི་འཇུག་པར། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བརེ་བའི་ཐུགས་རེ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དྲི་ཟའི་སྒ་དབངས་དང་གསུང་

དང་བུང་བའི་སྒ་རྣམས་ཀི་ཚིག་ལྷན་དུ་བསྡུས་པས། དེ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལ་མི་འཇུག་

པར། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དབངས་ལ་འཇུག་པ་དང་། མཚམས་སྤིན་དང་བ་གོས་

གསེར་གྱི་རི་བོ་གསུམ་ཡང་བསྡུས་པས་རེ་རེ་བ་ལ་མི་འཇུག་པར། སངས་རྒྱས་སྐུའི་

གཟི་བརིད་ལ་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀིས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་རེ་འདོད་རྣམ་པར་སོང་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ཁ) གངས་རིའི་ལུས་ལྡན་ཟླ་བའི་གདོང་བ་ཅན། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༠༠ ཡིག་ཕྲེང་ཐ་མ་ན། སྒྲ   * འདི་ལ་དགེས་གླུའི་དཔེ་མང་བོར་སྒྲ་ཞེས་བཀོད་ཅིང་། འགྲེལ་བ་

ལའང་དེ་ལྟར་མཛད་འདུག་མོད། ཡིན་རྒྱུ་ནི་སྐྲ་ཟེར་དགོས་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༠༡ ཡིག་ཕྲེང་ ༡ ན། དཀྱུས   * འདིར་ཡང་དགེས་གླུའི་དཔེ་མང་བོར་དཀྱུས་ཞེས་བཀོད་ཅིང་འགྲེལ་

མོད་ཡིན་ངེས་པ་ནི་སྐུས་ཡིན་དགོས་སྙམ།
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ཨུཏྤལ་སྤན་གྱིས་ཀུན་གཟིགས་བིམྤའི་མཆུ། །

འཛུམ་པའི་གླུ་དང་པད་རའི་ལག་པ་ཡིས། །

རྡུང་བའི་རྒྱུད་མངས་དབངས་སུ་འདི་ན་སན། །

ཞེས་ལུས་དང་གངས་རི་གཉིས་བསྡུས་པས་དེ་རེ་རེ་བ་ལ་མི་འཇུག་པར། 

གངས་རི་ལྟར་དཀར་བའི་ལུས་དང་ལྡན་པའི་དབངས་ཅན་མའི་སྐུ་ལ་འཇུག་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་ཟླ་བ་དང་གདོང་གཉིས་བསྡུས་པས་རེ་རེ་ལ་མི་འཇུག་པར་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་

ཞལ་རས་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་ཞལ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཡང་ཨུཏྤལ་དང་སྤན་

གཉིས་བསྡུས་པས་ལྷ་མོའི་མཛེས་པའི་སྤན་དང་། བིམྤ་དང་མཆུ་གཉིས་བསྡུས་པས་

བིམྤ་ལྟར་དམར་བའི་མཆུ་སྒོས་ཅན་གྱི་ལྷ་མོའི་ཞལ་གྱི་སོ་དང་། འཛུམ་དང་གླུ་

གཉིས་བསྡུས་པས་ལྷ་མོའི་ཞལ་རས་འཛུམ་པ་དང་བཅས་གླུ་ལེན་པ་དང་། པདྨའི་ར་

བ་དང་ལག་པ་གཉིས་བསྡུས་པས་པད་ར་ལྟར་དཀར་བའི་ལྷ་མོའི་ཕག་གིས་པི་ཝང་

རྡུང་བའི་དབངས་སན་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། པད་མའི་ཞལ་དཀིལ་བི་རུའི་མཆུ་སྒོས་ཅན། །

འདྲེན་བེད་ཨུཏྤལ་ཟུར་མདས་གཞན་ཡིད་འབིགས། །

དྲི་ཟའི་ཕང་འགྲོའི་དབངས་དང་ཁུ་བྱུག་གསུང་། །

སན་འཇེབས་གླུ་ལེན་ཡིད་འཕོག་འཇོ་སེག་མ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདི་ནི་ཚིག་སྦོར་ལ་གཞིགས་ན་གཟུགས་ཅན་དང་། དཔེ་ཡི་གཞི་མཐུན་པ་ལྟ་

བུ་ཞིག་བྱུང་ཡང་དོན་དུ་གཞི་མཐུན་པ་དངོས་མ་ཡིན་པར། འདི་ནི་ཚིག་སྡུད་ཀི་

དབང་གིས་དཔེ་དོན་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་བསྡུས་ནས་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ཙམ་
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ཡིན་པ་ལས། དཔེ་ཅན་དེ་དཔེའི་ངོ་བོར་བཀོད་པ་མིན་ཡང་། བོད་སད་ལ་སྦར་ན་

གཟུགས་ཅན་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་འགན་པ་ནི།

(ག) སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་བདེ་བ་ཆེས་སྟེར་བས། །

ཀ་ཤི་མཛེས་དགའི་ལུས་ལ་རྣམ་པར་འགྲན། །ཞེས་དང་།

༼ཀ་ཤི་མཛེས་དགའ་ནི་སད་འཚོང་མ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན༽

(ཁ) སོར་མོས་བསྐུལ་བའི་རྒྱུད་མངས་སྒ། །

མགྲིན་པའི་གླུ་དང་ཕན་ཚུན་འགྲན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་ནི། 

(ག) འོད་ཀི་ཕུང་བོའི་གཟི་ལྡན་ཞལ་གྱི་ཁིམ། །

སྒ་གཅན་གྱིས་སྒིབ་རྟ་ལྗང་ཅན་ལས་རྒྱལ། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) ཁོད་གདོང་པདྨ་གཏམ་མེད་ལས། །

ཅིའི་ཕིར་མི་རྒྱལ་བཞིན་བཟང་མ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

བཞི་བ་སང་བ་ནི། 

(ག) བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་རི་ལ་ཆེས་སང་བའི། །

རབ་དཀར་མཛོད་སྤུའི་མཛེས་པ་ངོ་མཚར་རྨད། །ཅེས་དང་། 

(ཁ) ཟླ་བའི་དཀར་བ་ལ་སང་བའི། །

རྒྱལ་བོའི་གྲགས་པས་ཁབ་པར་འགྱུར། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 
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ལྔ་བ་འཁུ་བ་ནི།

(ག) རྣམ་དཔོད་རྒྱ་གར་མཁས་ལ་འཁུ་བ་ཡི། །

ཤོང་སྟོན་འཆད་རོད་རོམ་པའི་ཚུལ་འདི་དཔའ། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) ཕུར་བུའི་བོར་ཡང་འཁུ་བ་ཡི། །

དྲུག་ཤེས་བོན་པོའི་སྤོད་ཚུལ་བཀྲ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

༼དྲུག་ཤེས་བོན་པོ་ཟེར་བ་ནི་བོན་པོའི་ཡོན་ཏན་དྲུག་སྟེ། བོ་ཆེ་བ། སེམས་ཡངས་པ། བསམ་པ་ཡངས་པ། 

སིང་སྟོབས་ཆེ་བ། འདུན་པ་ཆེ་བ། བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་དྲུག་གོ །༽

དྲུག་པ་མི་མཐུན་སོྒྲགས་ནི། 

(ག) བོད་ཡུལ་ཤེས་ལྡན་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོ་དང་། །

ལྷ་ཡི་བ་མའི་སྣང་ཚུལ་མི་མཐུན་སྒོགས། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) གཞོན་ནུའི་གདོང་དང་ཆུ་སྐེས་གཉིས། །

མཛེས་ཕུལ་སུ་ཆེར་མི་མཐུན་སྒོགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

བདུན་པ་འཐབ་པ་ནི། 

(ག) གཡོན་མིག་མཛེས་མའི་སིམ་པ་ཆུ་སྐེས་གཉིས། །

དཀར་ཞིང་མཛེས་པའི་ཚུལ་ལ་རྣམ་པར་འཐབ། །ཅེས་དང་། 

(ཁ) འདོད་པའི་མཁུར་ཚོས་མཚམས་སྤིན་གཉིས། །

དམར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་རབ་འཐབ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

བརྒྱད་པ་འཕ་བ་ནི། 
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(ག) དཔང་སྟོན་བོ་གྲོས་བརྟན་པའི་ལེགས་བཤད་ཀིས། །

པཎ་ཆེན་དཎིའི་གསུང་ལ་རྣམ་པར་འཕ། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) རིགས་བཟང་མ་ཡི་ཁ་ཡི་དྲི། །

ཨུཏྤལ་ངད་ལ་འཕ་བར་བེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

དགུ་བ་སྨ་འབེབས་ནི། 

(ག) འབྲུག་སྒ་མངལ་འཛིན་སྒོ་གཤོག་རབ་རྐོང་བས། །

རྣམ་བཀྲ་དབང་བོའི་གཞུ་ཡི་དམའ་ཡང་འབེབས། །ཞེས་དང་།

༼ས་ནི་དམའ་དང་དོན་གཅིག༽

(ཁ) འཕོང་སྐེན་སྣ་ལྔ་བང་ཁོད་ཀིས། །

རཱ་མ་”ཎ
1

་ཡང་ས་འབེབས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

༼འཕོང་སྐེན་སྣ་ལྔ་ནི་མདའ་རལ་ལྔ་སྟེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །༽

བཅུ་བ་སྨདོ་པ་ནི། 

(ག) རཱ་མ་ཎ་ཡི་རྣོན་པོའི་ཉག་ཕན་གྱིས། །

གྲོང་གསུམ་འཇོམས་པའི་མདའ་ལ་སོད་པར་བས། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) དཔའ་བའི་ཁད་པར་གྱིས་སྲིད་སྒྲུབ། །

དགྲ་ཐབས་ཅན་གྱི་དྲེགས་པ་སོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

བཅུ་གཅིག་པ་ཅོ་འདིྲ་བ་ནི། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༠༥ ཡོག་ཕྲེང་ ༢ ན།  ན   * ཎ
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(ག) འཇིགས་མེད་དཀའ་སྤད་བཟོད་པའི་སིང་སྟོབས་ཀིས། །

གདོང་ལྔའི་དབང་བོའི་ཚུལ་ལ་ཅོ་འདྲིར་འོས། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) མཛེས་མའི་རང་བཞིན་ས་སྟེང་སྐེས། །

འཆི་མེད་བུ་མོར་ཅོ་འདྲི་མ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

བཅུ་གཉིས་པ་འགགོ་པ་ནི། 

(ག) སི་ཏར་འདོད་མོས་སྒ་ཡིས་མགྲིན་ནག་གི །

ཆགས་པས་དཀའ་ཐུབ་ཉམས་པའི་སད་གསང་འགོག །ཅེས་དང་། 

(ཁ) སན་པར་གྲགས་པའི་སྒ་ཆེན་པོས། །

དབར་ལས་སྐེས་པའི་རྔ་ཡང་འགོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ།

བཅུ་གསུམ་པ་རོད་པ་ནི། 

(ག) ལང་ཀའི་བདག་པོའི་ཡན་ལག་མཆོག་བཅད་པས། །

ཁབ་འཇུག་ཚངས་མགོ་བེགས་པའི་དཔལ་ལ་རྒོད། །ཅེས་དང་། 

(ཁ) ཀུན་གྱི་བེད་པོའི་མཐུ་ལྡན་ཁོད། །

ཚངས་པ་ལ་ཡང་དགོད་དུ་འགྲོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

༼འདིའི་དགོད་པ་ནི་ཁེལ་ནས་གད་མོ་དགོད་པའི་དོན་ཡིན།༽

བཅུ་བཞི་བ་ཕག་དོག་ནི།

 (ག) རིག་ངོས་འབོད་གྲོགས་ཤར་བས་ཟླ་བའི་གཟུགས། །

བརྒྱ་ཕག་རིང་བུར་སྣང་ལ་ཕག་དོག་གོ །ཞེས་དང་།
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(ཁ) མིག་ཟུར་རྣ་བའི་ཨུཏྤ་ལ། །

གསར་བའི་དཔལ་ལ་ཕག་དོག་གོ །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

འདིའི་བཅུ་བ་སོད་པ་ནས་ཕག་དོག་བར་དགྱེས་གླུའི་དཔེ་བརོད་འདིས་དཔེ་

ཅན་རྣམས་རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་བ་ཡིན། 

བཅོ་ལྔ་བ་མི་བཟོད་པ་ནི།

(ག) ལང་ཚོ་དར་བའི་སེད་མེད་སོར་མོ་ཡིས། །

དབར་སྐེས་ལྕུག་ཕན་གཞོན་ནུ་མི་བཟོད་བེད། །ཅེས་དང་། 

(ཁ) རི་བོང་ཅན་གྱི་རྒྱགས་པ་ལ། །

བཞིན་གྱི་དཀིལ་འཁོར་མི་བཟོད་བེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

གཞན་གྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཕག་དོག་པས་མི་བཟོད་པའོ། །

ས་ེཚན་བཞི་བའི་དང་བོ་སྐལ་བཟང་འཕོག་པར་བྱདེ་པ་ནི། 

(ག) རྒྱལ་བས་ཕན་བདེའི་བསིལ་མངར་རབ་བིན་པས། །

ལྷོ་ཕོགས་དྲི་གཞོན་སལ་བཟང་རྣམ་པར་འཕོག །ཅེས་དང་། 

(ཁ) བདེ་ཞིང་འབོར་བས་ལྷ་གནས་ཀི། །

ལོངས་སྤོད་སལ་བཟང་འཕོག་པར་བེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

གཉིས་པ་མཛེས་པ་ཟུམ་པར་བྱདེ་པ་ནི། 

(ག) ཉེས་པའི་སྐོན་དང་བལ་བའི་མཛད་པ་ཡིས། །

མུ་སྟེགས་གཏམ་གྱི་མཛེས་པ་ཟུམ་པར་བེད། །ཅེས་དང་། 
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(ཁ) གྲགས་པ་དཀར་བས་ཟླ་གཞོན་གྱི། །

འོད་ཟེར་མཛེས་པ་ཟུམ་པར་བེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

གསུམ་པ་འགན་ལས་ཚར་གཅོད་པ་ནི། 

(ག) མཁེན་དང་བརེ་བ་ནམ་མཁའི་མཐར་བསེགས་པས། །

ན་ཀྲའི་གྲོང་ཁེར་ཁ་ཞེང་ཚར་གཅོད་དོ། །ཞེས་དང་།

༼ན་ཀྲ་ནི། ཆུ་སྲིན་ཆེན་པོའི་མིང་དང་། ན་ཀྲའི་གྲོང་ཁེར་ནི་རྒྱ་མཚོའི་མིང་ཡིན། ༽

(ཁ) ཁོད་གདོང་ཟླ་བ་ལ་འགྲན་པས། །

པདྨའི་མཛེས་པ་ཚར་གཅོད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

བཞི་བ་མཚུངས་པ་ལས་ཀང་ལག་པར་མཛེས་པ་ནི།

(ག) དབངས་ཅན་ཟུར་མིག་འཕྲུལ་འདི་པད་ནང་དུ། །

རང་དྲུག་འཕུར་དང་མཚུངས་ལས་ལྷག་པར་མཛེས། །ཞེས་དང་། 

(ཁ) མཛོད་སྤུ་དཀར་བས་ཟླ་བ་དང་། །

མཚུངས་པ་ལས་ཀང་ལྷག་པར་འཛེགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་ལྷག་པར་འཛེགས་ཞེས་བསྒྱུར་ཀང་དགྱེས་གླུ་དང་བོད་

མཁས་སོགས་ཀིས་མཛེས་པར་བསྒྱུར་རོ། །

ལྔ་བ་རསེ་སུ་རྐང་བ་འཇགོ་པ་ནི། 

(ག) སན་འགྱུར་དབངས་ལ་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སྒ། །

དྲི་ཟའི་པི་ཝང་རེས་སུ་རང་བ་འཇོག །ཅེས་དང་། 
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(ཁ) མཁས་པ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀི། །

རེས་སུ་རང་བ་འཇོག་པར་བེད། ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ་ནུས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། 

(ག) བར་སྤོད་ཚུལ་ལ་ཡིད་ནི་གསལ་བེད་པས། །

མ་དྲུག་པ་དེར་ཉི་མའི་ནུས་པ་འཇུག །ཅེས་དང་།

༼མ་དྲུག་པ་ནི་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་གི་མིང་ཡིན།༽

(ཁ) དབང་བོ་ཐམས་ཅད་མོས་བེད་པའི། །

མཛེས་མ་ཆང་གི་ནུས་པར་འཇུག །ཅེས་དང་། 

སབས་འདིར་འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། རེས་སུ་འཆིང་བ། 

ངང་ཚུལ་དང་། འགོག་པ་སོ་སོར་བགྲངས། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་རེས་སུ་འགྲོ་འཆིང་

གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། ངང་ཚུལ་འགོག་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་སེ་

ཚན་བཞི་བར་སོར་དགུར་ཕེས་པ་དང་། བོད་མཁས་ཀིས་ངང་ཚུལ་དང་འགོག་པ་

གཉིས་སོ་སོར་བཞག་ནས་སེ་ཚན་བཞི་བར་སོར་བཅུར་ཕེས་པ་སོགས་རྒྱས་

བསྡུས་ཀི་ཁད་པར་ཙམ་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་ཡོངས་གྲགས་སུ་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་

རེ་ལྔར་བཞེད་པ་ལྟར་གྱི་གོ་རིམ་ལས།

བདུན་པ་རེས་འགོ་རསེ་སུ་འཆིང་བ་ནི།

(ག) ཟླ་གཞོན་ཞགས་པའི་རེས་སུ་བསེགས་པ་ཡི། །

བདུད་རིའི་ཟེར་གྱི་བདེ་བས་རེས་སུ་འཆིང་། །ཞེས་དང་།

(ཁ) དབར་གྱི་མྱུ་གུའི་ནགས་ཀོང་མདོངས། །



  210  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

རྨ་བའི་མགྲིན་པའི་རེས་སུ་འགྲོ། །ཞེས་དང་།

(ཁ) ཁོད་ཀི་སན་པ་རིང་འགྲོ་བས། །

ཉི་ཟླའི་གྲགས་པ་རེས་སུ་འཆིང་། །ཞེས་དང་།

ངང་ཚུལ་དང་འགགོ་པ་གཉིས་སོ་སོར་ཕསེ་པས་བརྒྱད་པ་ངང་ཚུལ་ནི།

(བ) ཨག་ཚོམ་དང་བཅས་སིན་འཁོགས་དུས་ཀི་མཐའི། །

མེ་ཕུང་དུ་རིས་ཅན་དེའི་ངང་ཚུལ་འཛིན། །ཞེས་དང་།

(ཁ) ལང་ཚོའི་དབང་བོར་བབས་པ་ཡི།

ན་ཆུང་དཔིད་ཀའི་ངང་ཚུལ་འཛིན། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

དགུ་བ་འགགོ་པ་ནི།

(བ) གྱེན་བརེས་དམར་སེར་རལ་པ་གཤོར་བོས་ཀང་། །

རྟ་གདོང་མེ་རི་འབར་བའི་ཁེངས་པ་འགོག །ཅེས་དང་།

༼གཤོར་བ་ནི་སྐྲ་གཟེངས་པའི་དོན།༽

(ཁ) གཞོན་ནུའི་ལུས་ཀི་རེག་བ་ཡིས། །

པད་མའི་འཇམ་དང་མཉེན་པ་འགོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

(ག) དཔང་ལོ་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་གྱིས། །

དབུས་འགྱུར་པཎ་ཆེན་མཁས་པའི་གྲགས་སན་འགོག །ཅེས་པ་ལྟ་

བུ། 

བཅུ་བ་རེས་སུ་བྱདེ་པ་ནི། 
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(ག) མང་ཐོས་སད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་བོ་ཁོད། །

རིག་བེད་སྨྲ་ལ་ཚངས་པའི་རེས་སུ་བེད། །ཅེས་དང་། 

(ཁ) བོ་ཡི་པད་མོ་ཁ་ཕེ་བ། །

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་རེས་སུ་བེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བས་གསལ་བར་བཀྲལ་བའི་དཔེ་རྒྱན་གྱི་མཚུངས་པ་

གསལ་བེད་ཀི་སྒ་རེ་ལྔ་བོ་འདི་རྣམས་ཚིག་གང་དུ་བྱུང་ཡང་། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་

ཕན་ཚུན་མཐུན་པ་དང་འདྲ་བའམ་མཉམ་པ་སྟེ་མཚུངས་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་སྒ་

ཡིན། འོན་ཀང་མཚུངས་སྦོར་གྱི་དཔེ་དང་། ཟླ་བོ་དངོས་པོའི་དཔེ། རབ་བཏགས་ཀི་

དཔེ། རྨད་བྱུང་གི་དཔེ། རྨོངས་པའི་དཔེ། ཐེ་ཚོམ་གྱི་དཔེ། ངེས་པའི་དཔེ། དགག་

པའི་དཔེ། འགལ་བའི་དཔེ། དེ་ཉིད་བརོད་པའི་དཔེ་སོགས་ལ་ར་བར་མཚུངས་

གསལ་གྱི་སྒ་དངོས་སུ་མེད་ཀང་། རོད་བེད་ཀི་ངག་དོན་ལ་བརྟེན་ནས་དཔེ་དང་དཔེ་

ཅན་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་གོ་ནུས། ཡང་ལྡོག་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་སོགས་རྒྱན་གཞན་

གྱི་སབས་སུའང་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་འདི་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་འགའ་རེ་བྱུང་ཡང་། 

དེ་དག་ལ་རང་རང་གི་ཁད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡོད་པའི་ཕིར་དཔེ་རྒྱན་དང་འདྲ་བར་

མི་འགྱུར་བ་སོ་སོའི་སབས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཞན་ཡང་དགྱེས་གླུ་ལས། ར་བའི་གཞུང་གིས་མ་ཟིན་པའི་ངག་གི་དབང་

ཕྱུག་གི་འགྲེལ་བ་ལས་ཆ་ལ་སོགས་བཅུ་གཅིག་ཀང་གསུངས་པས། དེའི་དཔེར་

བརོད་ལས། 

དང་བོ་ཆ་ནི། 
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(ག) འདྲེན་བེད་ཟུར་གྱིས་གཡོ་བའི་ཆ། །

བྷྲ་མ་ར་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད། །ཅེས་དང་། 

སེ་བ་རིན་སྤུངས་པ་ངག་དབང་བས། 

དབངས་ཅན་འཛུལ་ཞལ་ཟླ་བའི་ཆ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

གཉིས་པ་གོགས་ནི། 

(ག) ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་འཁི་ཤིང་དེ། །

ཁོད་ཀི་སིན་མའི་གྲོགས་པོ་བེད། །ཅེས་དང་། 

ཡང་ན། སྤན་ཟུང་ཨུཏྤལ་མཐིང་གའི་གྲོགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

གསུམ་པ་སྤུན་ཟ་ནི། 

(ག) གང་གི་འཇམ་མཉེན་མཆུ་སྒོས་ཀིས། །

ཨུཏྤལ་དམར་བོའི་སྤུན་ཟླ་ཐོབ། །ཅེས་དང་།

ཡང་ན། མཆུ་སྒོས་རབ་དམར་བི་རུའི་སྤུན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

བཞི་བ་མཐོང་བ་ནི།

(ག) གངས་རིའི་དུམ་བུ་ལྟར་དཀར་བར། །

སོ་ཡི་ཕེང་བ་བདག་གིས་མཐོང་། །ཞེས་དང་། 

ཡང་ན། ཚེམས་ཕེང་རྒྱུ་སར་ཚོགས་ལ་མཐོང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

ལྔ་བ་ཐོས་པ་ནི། 

(ག) གནྡར་བ་ཡི་གིང་བུའི་སད། །
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ཁོད་ཀི་མགྲིན་པའི་དབངས་ལས་ཐོས། །ཞེས་དང་། 

༼གནྡར་བ་ནི་དྲི་ཟ་ལ་འཇུག༽

ཡང་ན། གསུང་སན་ཚངས་པའི་མགུར་ལས་ཐོས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

དྲུག་པ་དྲན་པ་ནི།

 (ག) སྐེ་བ་ལྔ་བའི་རི་མོ་ཡིས། །

གང་གི་མགྲིན་པ་གསལ་བར་དྲན། །ཞེས་དང་། 

༼སྐེ་བ་ལྔ་བ་ནི་དུང་གཡས་འཁིལ་གྱི་མིང་ཡིན།༽

ཡང་ན། དོན་བཟང་བདུད་རི་མངས་པས་དྲན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

བདུན་པ་རེག་པ་ནི།

 (ག) འདོད་པའི་མོས་བུམ་ཟུང་གིས་ནི། །

བལ་གྱི་གང་བོའི་སྣར་རེག་བེད། །ཅེས་དང་། 

ཡང་ན། མཁེན་ཡངས་གཏིང་མཐའ་རྒྱ་མཚོར་རེག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ།

བརྒྱད་པ་ཕམ་པ་ནི།

(ག) ཕ་ཞིང་ལྡེམ་པའི་སེད་སབས་ཀིས། །

འཁི་ཤིང་གཞོན་ནུ་ཕམ་པར་བས། །ཞེས་དང་། 

ཡང་ན། གསང་གསུམ་བིན་གྱིས་འོད་སྟོང་ཕམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

དགུ་བ་སེག་པ་ནི། 

(ག) སྣ་ཚོགས་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་གྱིས། །
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རྣམ་ཐོས་བུ་ཡི་ནོར་ལ་སེག །ཅེས་དང་། 

ཡང་ན། གཞན་ཕན་པད་དཀར་འཆིང་རེས་བསེགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

བཅུ་བ་འཛེག་པ་ནི།

 (ག) ཆུ་སྐེས་ཀིས་བརྟེན་ཞབས་པད་ཟུང་། །

ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་སྤི་བོར་འཛེག །ཅེས་དང་། 

ཡང་ན། གྲགས་པ་ལྷ་བརྒྱའི་སྤི་བོར་འཛེག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

བཅུ་གཅིག་པ་སེམས་པ་ནི།

 (ག) དྲན་པས་དོན་ཀུན་སྟེར་བེད་པ། །

དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཡིན་པར་སེམས། །ཞེས་དང་། 

ཡང་ན། ངག་གི་འདོད་པ་ཀུན་འཇོ་བས། །

ལྷ་ཁོད་ཚངས་སྲས་དབང་མོར་སེམས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ། གཟུགས་རྒྱན་བཤད་པ། 

༈ གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་གཉིས། དང་བོ་ནི་ར་བ་

ལས། 

ཐ་དད་སྣང་མིན་གྱུར་པ་ཡི། །

དཔེ་ཉིད་དག་ནི་གཟུགས་ཅན་འདོད། །ཅེས་དང་། 

དཔེ་ལ་ལར། དཔེ་ཉིད་ངོ་བོ་ཅན་འདོད་དཔེར། །ཞེས་བསྒྱུར་ཡོད། འདི་ནི་དཔེ་

དང་དཔེ་ཅན་ཐ་དད་དུ་བཀོད་ནས་དེ་གཉིས་འདྲ་བའམ་མཚུངས་པ་ཙམ་བརོད་པ་མ་
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ཡིན་པར། དཔེ་དང་དཔེ་ཙན་གཉིས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་མིན་པ་སྟེ། སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་

དཔེ་ཅན་དེ་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི་རྒྱན་ལ་གཟུགས་རྒྱན་ཟེར། གཞུང་

འདིར་དངོས་བསྟན་གྱི་གཟུགས་རྒྱན་དང་དཔེ་རྒྱན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། དཔེ་དང་

དཔེ་ཅན་ཐ་དད་དུ་བཀོད་ནས་དེ་གཉིས་འདྲ་བར་སྦོར་བ་དཔེ་རྒྱན་དང་། དཔེ་ཅན་

དཔེའི་ངོ་བོར་བཀོད་ནས་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་པར་སྦོར་བ་ལ་གཟུགས་

རྒྱན་ཟེར། 

གཉིས་པ་འདི་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། གཟུགས་རྒྱན་སྤིའི་ངོ་བོ་མ་འགྱུར་

བ་གཞིར་བཟུང་བའི་སྟེང་། དཔེ་ཅན་དཔེའི་ངོ་བོར་བཀོད་ཚུལ་གྱི་ཉམས་མི་འདྲ་

བའི་རྒྱན་ཉི་ཤུ་ཡོད། དེ་དག་ནི།

བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་མ་བསྡུས་པ། །

བསྡུས་དང་མ་བསྡུས་མཐའ་དག་དང་། །

ཆ་ཤས་དང་ནི་ཆ་ཅན་དང་། །

ཡན་ལག་གཅིག་དང་ལྡན་ལྡན་མིན། །

མི་མཉམ་ཁད་པར་འགལ་དང་རྒྱུ། །

སྦར་བ་དཔེ་ལྡོག་འགོག་པ་དང་། །

མཉམ་འཇོག་གཟུགས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན། །

བསོན་དོར་གཟུགས་ཅན་དང་ཉི་ཤུ། །ཞེས་པའོ། །

དང་བོ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སབས་འདིར་དཔེ་

ཅན་དཔེའི་ངོ་བོར་འགོད་དགོས་པའི་རྐེན་གྱིས་དཔེ་ཅན་དང་དཔེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་
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རྣམ་དབེ་དྲུག་སྒ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བས། རྒྱན་དང་བོ་འདིར་རྣམ་དབེ་དྲུག་སྒ་བསྡུས་

པའི་ཆ་ནས་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། དཔུང་བ་འཁི་ཤིང་ལག་པ་ནི། །

པདྨ་སོར་མོ་ཡལ་འདབ་"པོ
1

། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་དཔུང་བ་ནི། དཔེའི་ཁད་གཞི་འཁི་ཤིང་གི་

གཟུགས་སུ་བཀོད། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་ལག་པ་དཔེའི་ཁད་ཆོས་པདྨའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད། ཡང་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་ལག་པའི་སོར་མོ་ནི། དཔེའི་ཁད་

ཆོས་པདྨོའི་འདབ་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དཔུང་བའི་འཁི་ཤིང་། ལག་པའི་པདྨ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་བར་གྱི་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་བསྡུས་ཏེ། དཔུང་བ་འཁི་ཤིང་། ལག་པ་

པདྨ་ཞེས་པ་ལྟ་བུར་བརོད་ནས། དཔེ་ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་རྣམས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་

གཞི་ཁད་ཆོས་ཀི་གཟུགས་དང་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་སྒོ་བཏགས་ཏེ་བཀོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཉི་མའི་རྒྱུད་འཁྲུངས་གཟུགས་སྐུ་ཀུན་གསལ་ངོས། །

ཐགས་བཟང་ཆུ་འཛིན་ཕེང་དཀར་ལེགས་འཁིགས་ཤིང་། །

ཟབ་རྒྱས་དམ་ཆོས་དབར་རྔ་སྒོགས་པ་ཡིས། །

སལ་ལྡན་བོ་གསལ་མདོངས་མཐའ་ཟློས་གར་བེད། །

ཅེས་དཔེ་ཅན་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པའི་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྐུ། 

དཔེ་ཀུན་གསལ་ཏེ་ནམ་མཁའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དཔེ་ཅན་སྟོན་པའི་ཞལ་གྱི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༡༥ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།  པོ   * རྩོམ་མཁན་གི་རང་ལུགས་ལྟར་ན་བོ་ཡིན་དགོས་སྙམ།
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ཚེམས་ནི་དཔེ་སྤིན་དཀར་པོའི་ཕེང་བ་འཁིགས་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དཔེ་ཅན་

སྟོན་པའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ནི་དཔེ་འབྲུག་སྒ་སྒོགས་པའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད། ཡང་དཔེ་ཅན་སལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བ་རྣམས་དཔེ་རྨ་བས་ཟློས་

གར་བེད་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། གཟུགས་སྐུ་ཀུན་གསལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་དཔེ་

དཔེ་ཅན་བར་གྱི་རྣམ་དབེ་དྲུག་སྒ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཁོད་ཞལ་པདྨ་མཚར་སྡུག་འདབ་ཡངས་པ། །

ཚེམས་ཕེང་གེ་སར་རོ་འཛིན་བུང་བ་གཡོ། །

ལང་ཚོ་རྨད་བྱུང་དཔིད་དཔལ་དར་བ་མོ། །

དབངས་ལྡན་མཐོ་རིས་སྐེད་ཚལ་དེ་ཁོ་ན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་ཞལ་དང་། ཚེམས། ལྗགས། ལང་ཚོ་རྒྱས་

པ་དེ། དཔེ་པདྨའི་འདབ་མ་རྒྱས་པ་ལ་གེ་སར་གྱིས་མཛེས་ཤིང་། དེ་ལ་བུང་བ་

རྣམས་འཕུར་ལྡིང་གིས་གཡོ་བ་སོགས་དཔིད་དཔལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལྷའི་སྐེད་

ཚལ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཁོད་སྐུ་འཇམ་མཉེན་འཁི་ཤིང་གཞོན་ནུའི་རེར། །

ཞལ་ཁིམ་འདབ་སྟོང་དགོད་པའི་མཛེས་སྡུག་ཅན། །

འདྲེན་བེད་ཟེའུ་འབྲུའི་ཕེང་བ་རབ་གཡོ་བའི། །

ཚངས་སྲས་པད་དཀར་ལྗོན་པས་བདག་མགྲིན་རོལ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་

འགའ་ཞིག་དཔེའི་ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་དང་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་བཀོད་ཅིང་། དཔེ་
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དོན་བར་གྱི་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་འབེལ་སྒ་མ་བསྡུས་པའི་རྒྱན་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ལག་པའི་འཁི་ཤིང་སོར་མོ་རྣམས། །

ཡལ་འདབ་སེན་མོའི་འོད་ཟེར་ནི། །

མེ་ཏོག་ཏུ་གྱུར་དཔིད་ཀི་དཔལ། །

ཁོད་ནི་ངེད་ལ་མངོན་སུམ་རྒྱུ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་ལག་པ་དཔེའི་ཁད་ཆོས་འཁི་ཤིང་དང་། དཔེ་ཅན་

གྱི་ཁད་ཆོས་སོར་མོ་རྣམས་དཔེའི་ཁད་ཆོས་ཡལ་འདབ་དང་། དཔེ་ཅན་སེན་མོའི་

འོད་གསལ་ནི་དཔེ་མེ་ཏོག་དང་། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་མཛེས་མ་འདི་དཔེའི་ཁད་

གཞི་དཔིད་ཀི་དཔལ་ཡོན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་མཛེས་ལྡན་མ་ཁོད་

ནི་ངེད་ལ་བདེ་བ་སྟེར་ཕིར་མངོན་སུམ་དུ་རྒྱུའོ་ཞེས་སོ། །འདིའི་ལག་པའི་འཁི་ཤིང་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གི་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་མ་བསྡུས་པའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) འཇམ་དཀར་སྐུ་ཡི་མན་ཤེལ་ལྷུན་པོ་ལ། །

བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོའི་རྟ་བདུན་གཟི་མདངས་ཅན། །

མཛེས་སྡུག་འགྱིང་བའི་བང་རིམ་བཞིས་མཛེས་ཤིང་། །

རྨད་བྱུང་མཁེན་པའི་རང་བཞིན་བརྟག་ཅིང་བརིད། །

ཅེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་འཇམ་དབངས་དཀར་པོའི་སྐུ། དཔེ་ཁད་གཞི་ཤེལ་

དཀར་ལྷུན་པོ་དང་། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ། དཔེའི་ཁད་

ཆོས་ཉི་འོད་ཀིས་འཁྱུད་པའི་མདངས་དང་ལྡན་པ། དཔེ་ཅན་མཛེས་སྡུག་འགྱིང་བའི་

ཉམས། དཔེ་བང་རིམ་བརེགས་པ་བཞིས་མཛེས་པ་དང་། དཔེ་ཅན་མཁེན་པའི་བོ་
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གྲོས་ནི་དཔེ་བརྟན་ཅིང་བརིད་པའི་གཟུགས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་བཀོད་དེ། དཔེ་དོན་

བར་གྱི་སྐུའི་མན་ཤེལ་ཞེས་སོགས་ཀི་རྣམ་དབེ་དྲུག་སྒ་མ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལུས་ཀི་འཁི་ཤིང་འཁོག་པའི་རེར་སིན་པའི། །

རལ་བའི་མེ་ཏོག་ཙམ་པ་ཀ་ཡི་རྡུལ། །

འཐུང་འདོད་མིག་གི་བུང་བ་ཀེམ་ཀེམ་གཡོ། །

རྒན་པོའི་སྐེད་ཚལ་འདི་ནི་ཡ་རེ་ང་། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་རྒན་པོའི་ལུས་དང་། ཁད་ཆོས་རལ་བ་དཀར་བ། 

མིག་མི་གསལ་བ་སོགས། དཔེའི་ཁད་གཞི་ཤིང་འཁོག་པོ་དང་། ཁད་ཆོས་མེ་ཏོག་

ཙམ་པ་ཀ་དང་། བུང་བ་ཀེམ་ཀེམ་གཡོ་བ་སོགས་ཀི་གཟུགས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་

བཀོད་ནས། བར་གྱི་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་མ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སེབ་ལེགས་ཚིག་གི་ལོ་འདབ་རབ་མཛེས་ཤིང་། །

དོན་གྱི་འབས་བུའི་ཁུར་གྱིས་ཡོངས་སུ་དུད། །

ཉམས་འགྱུར་སན་པའི་ཟིལ་མངར་རབ་རོགས་པའི། །

ལེགས་བཤད་གཏམ་གྱི་ལྗོན་པ་འདི་ངོ་མཚར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་བསྡུས་པ་དང་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་

གཞི་དང་ཁད་ཆོས་འགའ་ཞིག་དཔེའི་ཁད་གཞི་དང་ཁད་ཆོས་འགའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད་ཅིང་། བར་གྱི་འབེལ་སྒ་འགའ་ཞིག་བསྡུས་ལ་འགའ་ཞིག་མ་བསྡུས་པའི་རྒྱན་

ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། བཞིན་ཟླ་འཛུམ་པའི་ཟླ་འོད་ཅེས། །
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གཟུགས་ཅན་བསྡུས་དང་མ་བསྡུས་པའོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་མཛེས་མའི་བཞིན་རས། དཔེའི་ཁད་གཞི་ཟླ་བའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་མཛེས་མའི་བཞིན་འཛུམ་པ། དཔེའི་

ཁད་ཆོས་ཟླ་བའི་འོད་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དང་བོར་བཞིན་ཟླ་ཞེས་བར་གྱི་

འབེལ་སྒ་བསྡུས་པ་དང་། གཉིས་པར་འཛུམ་པའི་ཟླ་འོད་ཅེས་འབེལ་སྒ་མ་བསྡུས་པ་

ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) རབ་མཛེས་ལང་ཚོའི་དཔིད་ཀི་དཔལ་མོ་ལས། །

དཀར་འཇམ་ཞལ་ཁིམ་ཨུཏྤལ་འདབ་གཡོ་ཞིང་། །

སན་འགྱུར་གསུང་གི་བུང་བའི་མགྲིན་དབངས་ཅན། །

དབངས་ཅན་སྐུ་ཡི་པད་དཀར་སོང་བུ་ལྡེམ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་མཛེས་མའི་ལང་ཚོ་དང་། ཁད་ཆོས་དཀར་འཇམ་

གྱི་ཞལ་ཁིམ། སན་པའི་གསུང་བཅས་ལྡན་པའི་དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་སྐུ་དེ། དཔེའི་

ཁད་གཞི་དཔིད་ཀི་དཔལ་མོ་དང་། ཁད་ཆོས་ཨུཏྤ་ལའི་འདབ་མ་གཡོ་བ། དེ་ལ་བུང་

བས་འཕུར་ལྡིང་གིས་གླུ་དབངས་སྒོགས་པ། ཨུཏྤལ་དཀར་པོའི་སོང་བུ་བཅས་ཀི་

གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས། ལང་ཚོའི་དཔིད་དང་། ཞལ་ཁིམ་ཨུཏྤལ་སོགས་རྣམ་དབེ་

དྲུག་པ་བསྡུས་པ་དང་། མ་བསྡུས་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རེ་དགའི་གཉེན་འགྱུར་ཁོད་གདོང་པདྨ་དཀར། །

སོ་ཕེང་གེ་སར་ཚོགས་པའི་ཚར་དངར་ལ། །

སིན་མ་འཁོག་པའི་ར་ཡིག་གཉིས་པ་ཟུང་། །
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འདོད་པའི་སྦྲང་རིས་མོས་པའི་གར་བསྒྱུར་རོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་དཀར་བ་དང་། སོ་ཕེང་ཚར་དུ་དངར་བ། 

སིན་མ་འཁོག་པོར་གནས་པ། ཟུར་མིག་གཡོ་བ་སོགས། དཔེ་པདྨ་དཀར་པོའི་གེ་

སར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་སྦྲང་མ་གཉིས་ཀིས་སྦྲང་རིའི་བཅུད་ལ་རོལ་ཅིང་མོས་པའི་

འཕུར་ལྡིང་བེད་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་འབེལ་སྒ་བསྡུས་

ལ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་འབེལ་སྒ་མ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སེག་ལྡེམ་ལུས་ཀི་ལྗོན་པ་རབ་རྒྱས་པར། །

མཛེས་སྡུག་ལང་ཚོའི་གཡུ་ཡི་ལོ་འདབ་རྒྱས། །

བཞིན་རས་འདབ་སྟོང་གྲོལ་བའི་འཛུམ་བག་ཅན། །

སིན་ལེགས་པད་དཀར་རྒྱས་པའི་ཚལ་འདི་སྤོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་

ཅན་མཐའ་དག་དཔེའི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་སྟེ། 

དཔེ་དཔེ་ཅན་རྣམས་གཅིག་ཡོད་ལ། གཅིག་མེད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། ཁད་གཞི་

ཁད་ཆོས་མཐའ་དག་གི་སོ་ནས་དཔེ་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དེ་གཉིས་ཀ་

བཟུང་བར་འོས་པའི་གནས་གཅིག་མཚུངས་སུ་སོས་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། སོར་མོ་དམར་བའི་འདབ་ཕེང་དང་། །

སེན་མོའི་འོད་ཀི་གེ་སར་ཅན། །

ཁོད་ཀི་ཞབས་ཀི་ཆུ་སྐེས་ནི། །

ས་སྐོང་རྣམས་ཀི་སྤི་བོར་འཛིན། །
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ཅེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་ནམ་ཁད་གཞི་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་ཁོད་ཀི་ཞབས་

ནི། དཔེའི་ཡན་ལག་ཅན་ནམ་ཁད་གཞི་ཆུ་སྐེས་ཏེ་པདྨའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དཔེ་

ཅན་གྱི་ཡན་ལག་གམ་ཁད་ཆོས་སོར་མོ་དམར་བ་ནི་དཔེའི་ཡན་ལག་གམ་ཁད་

ཆོས་པདྨ་དམར་པོའི་འདབ་མ་དང་། སེན་མོའི་འོད་ནི་པདྨའི་གེ་སར་ཏེ་དཔེ་ཅན་གྱི་

ཁད་ཆོས་མཐའ་དག་དཔེའི་ཁད་ཆོས་མཐའ་དག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི་ཁད་

གཞི་རྒྱལ་བོའི་རང་བ་འདི་ནི་ས་སྐོང་སྟེ་མིའི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀི་སྤི་བོར་འཛིན་ནོ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དཔེར་བརོད། 

(ག) མཉེན་འཇམ་ཕག་གི་ཡལ་ག་རབ་རྒྱས་རེར། །

སོར་མོའི་ལྷུག་ཕན་གཞོན་ནུ་རྣམ་པར་གཡོ། །

བྱཻཌཱུར་སྔོན་པོའི་པི་ཝང་འདབ་མ་ཅན། །

ཚངས་སྲས་སྐུ་ཡི་ཨ་ཤྭད་ཐ་འདི་མཛེས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་སམ་ཡན་ལག་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའི་ཕག་དཔེའི་

ཁད་ཆོས་སམ་ཡན་ལག་བང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དང་། དཔེ་ཅན་ལྷ་མོའི་ཕག་

གི་སོར་མོ་ནི་དཔེ་ལྗོན་ཤིང་གི་ཡལ་གའི་རེ་མོ་ཤིན་ཏུ་མཉེན་ཞིང་གསར་དུ་སྐེས་

པའི་ལྷུག་ཕན་གཞོན་ནུ་གཡོ་བ་དང་། དཔེ་ཅན་ལྷ་མོའི་ཕག་གི་སོར་མོའི་རེར་

བསྣམས་པའི་པི་ཝང་ནི་དཔེ་ལྕུག་ཕན་གྱི་རེ་ན་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་དང་། 

དཔེ་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་ནམ་ཁད་གཞི་དབངས་ཅན་མའི་སྐུ་ནི་དཔེའི་ཡན་ལག་ཅན་

ནམ་ཁད་གཞི་ཨ་ཤྭད་ཐ་སྟེ་བང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལྗོན་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །
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(བ) འཁིལ་ལྡེམ་ལུས་ཀི་ལྷུག་ཕན་ཡིད་འོང་རེར། །

མཚར་སྡུག་རོགས་པའི་བཞིན་རས་མེ་ཏོག་དགོད། །

ཟུར་མིག་བུང་བ་གཞོན་ནུའི་འཕུར་ལྡིང་བཅས། །

ལུས་མཆོག་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པར་འཁྱུད་དེ་སུ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་ལུས་དང་། བཞིན་རས། ཟུར་མིག་རྣམས་དཔེ་ལྕུག་

ཕན་དང་། དེའི་མེ་ཏོག་དེ་ལ་བུང་བ་འཕུར་ལྡིང་བེད་པ་བཅས་ཀི་གཟུགས་སུ་རིམ་

པར་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་གོ་སའོ། །

ཡང་ན། འཇམ་མཉེན་ལུས་ཀི་ལྗང་བུ་ཆེར་ཕ་ཡང་། །

མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་གསར་བའི་མདངས་ཀིས་མཛེས། །

མགོ་སྐེས་སེ་མའི་ཕོན་པོ་རབ་མཛེས་པའི། །

སྤོ་སྐེད་བིས་པའི་ལོ་ཏོག་ཀུན་དགའི་ཡུལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་བ་ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཆ་

ཤས་ཁོ་ན། དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལས། དཔེ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་ཅན་གཟུགས་

སུ་མ་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། གཏུམ་མོ་གོ་བུར་ཉིད་དུ་ནི། །

ཁོད་གདོང་མཆུ་ཡི་ཡལ་འདབ་གཡོ། །

རྔུལ་གྱི་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ཡི། །

དོག་པ་མུ་ཏིག་འོད་ཅན་འཛིན། །

ཅེས་དཔེ་ཅན་ཤིན་ཏུ་ཁོ་གཏུམ་ལྡན་པའི་བུད་མེད་དེའི་གདོང་ནི་ཆ་ཤས་ཅན་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཡི་པས་གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་བཀོད་པར། བུད་མེད་དེའི་གདོང་གི་ཆ་ཤས་

མཆུ་དང་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་གཉིས་དཔེ་ཡལ་འདབ་གཡོ་བ་དང་། མུ་ཏིག་གི་དོག་

པའམ་མུ་ཏིག་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པའི་འོད་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདི་

ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་བས། བོད་མཁས་འབེལ་གཏམ་དུ། ཆ་ཤས་ནི་ཆ་

ཤས་ཅན་དེའི་ཡན་ལག་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཆ་ཤས་ངག་སྒོས་ཀིས་ཟིན་ཚད་

གཟུགས་སུ་བཀོད་ཆོག་པ་ནི། ར་བར་གསུངས་པའི་ཆ་ཤས་ཅན་གདོང་གི་ཡན་

ལག་གམ་དེའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་མཆུ་དང་། ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པ་གདོང་ལ་གནས་

སབས་སུ་ལྡན་པའི་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་གཉིས་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་

བཞེད། འོན་ཀང་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་སོགས་མཁས་པ་མང་བོས་ལུས་ཀི་ཚོགས་པ་ན་

ཡོད་པའི་རྔུལ་ཆུ་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཡིན་པས་ན། ཕིར་ཐོན་པའི་རྔུལ་ཆུ་དེ་གདོང་གི་

ཆ་ཤས་མིན་ཀང་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཐ་སད་རགས་པ་དང་བསྟུན་ནས་གདོང་ལ་

ཟགས་པའི་རྔུལ་ཆུ་དེ་གདོང་གི་ཆ་ཤས་སུ་བཞེད་པ་ལ་དགོངས་པར་གསུངས། 

དཔེར་བརོད།

(ག) མང་དུ་ཐོས་པའི་རལ་ཁུར་རབ་ལི་ཞིང་། །

གནས་ལྔ་རིག་པའི་ལུས་སྟོབས་རྣམ་པར་རྒྱས། །

མཁས་མང་གངས་རིའི་སོ་ལ་འགྱིང་མཛད་པ། །

དཔང་ལོ་ཁོད་ཀིས་བོ་ལྡན་དགའ་བ་སྐེད། །

ཅེས་ཆ་ཤས་ཅན་དཔང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་གྲོས་བརྟན་པ་དེ་གང་གི་གཟུགས་

སུའང་མ་བཀོད་པར། དེའི་ཆ་ཤས་མང་དུ་ཐོས་པ་ནི། དཔེ་གཡུ་རལ་རྒྱས་པ་དང་། 
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གནས་ལྔ་གཟིགས་པ་ནི། དཔེ་སྟོབས་རྒྱས་པ་དང་། མཁས་པ་མང་བོ་ནི། དཔེ་

གངས་རིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་ནམ། 

གངས་རིའི་སོ་ལ་འགྱིང་བའི་སེང་གེ་ལྟ་བུ་ཁོད་ཀིས་བོ་ལྡན་དགའ་བ་སྐེད་ཅེས་

སོ། །

(བ) དཀའ་ཐུབ་ལྡན་པས་ཕར་གྱུར་ལག་པ་ཡི། །

མཛུབ་རེ་པདྨའི་སྐུད་པས་ཉེར་བཟུང་བའི། །

ཡིད་འཕོག་བགྲང་ཕེང་མཛེས་མ་འདི་དག་ནི། །

ཐར་བ་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་རེ་དགའི་གྲོགས། །

ཞེས་ཆ་ཤས་ཅན་དཀའ་ཐུབ་ཅན་གྱི་ལག་པ་ནི་གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་

བཀོད་པར། དེའི་ཆ་ཤས་མཛུབ་རེ་ནི། པདྨའི་སྐུད་པ་སྟེ་ཟེ་བའམ་ཟེའུ་འབྲུ་དང་། 

མཛུབ་རེར་བཟུང་བའི་བགྲང་ཕེང་ནི་མཛེས་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། བོ་གྲོས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་མ་དྲོས་ཀོང་། །

རྣམ་དཔོད་རླབས་ཀི་ཕེང་བའི་རེད་འཇོ་ཅན། །

མཁེན་རབ་ནོར་བུའི་མཛོད་ཀི་གཏེར་གྲུབ་པའི། །

བོ་གསལ་མཁས་དབང་འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ་ཆ་ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་ཅན་ཁོ་ན་

དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལས། དཔེ་ཅན་དེའི་ཆ་ཤས་གང་ཡང་དཔེའི་གཟུགས་

སུ་མི་འགོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། གདོང་བའི་འདམ་སྐེས་སིན་འཁོག་ཅིང་། །
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རྡུལ་གྱི་ཆུ་ནི་ཟགས་པ་དང་། །

མིག་དག་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་འདི། །

མོས་པའི་གནས་སབས་གསལ་བར་བེད། །

ཅེས་ཆ་ཤས་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་ནི། དཔེ་འདམ་སྐེས་ཏེ་པདྨའི་གཟུགས་

སུ་བཀོད་ཅིང་། དཔེ་ཅན་དེའི་ཆ་ཤས་སིན་མ་འཁོག་པ། རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་ཟགས་

པ། མིག་དམར་བ་གསུམ་དཔེ་གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་བཀོད་པར། རྣམ་འགྱུར་

འདིས་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པས་མོས་པའི་གནས་སབས་གསལ་བར་བེད་ཅེས་

སོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) འཇམ་དབངས་བཞིན་རས་ལི་ཁིའི་ཐིག་ལེ་ངོས། །

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་སྤན་དཀྱུས་དང་། །

ཇི་སེད་ལེགས་བཤད་སྒོགས་པའི་ཞལ་གྱི་སོ། །

འཛུམ་པའི་སལ་བཟང་སྐེ་དགུའི་ངལ་གསོ་སྟེར། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་ཅན། འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ཞལ་རས་ནི། ལི་ཁིའི་ཐིག་

ལེ་སྟེ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། ཞལ་གྱི་ཆ་ཤས་སྤན་དཀྱུས་

རིང་བ་དང་། ཞལ་སོ་འཛུམ་པ་སོགས་གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་བཀོད་པར། སལ་བ་

བཟང་བོའི་སྐེ་དགུ་མཐའ་དག་རྨོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བའི་ངལ་གསོ་སྟེར་

བའམ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བོ་གྲོས་ཀི་མཆོག་སྟེར་"ཞེས
1

་སོ། །

(བ) ཁོད་ཐུགས་ཟག་པ་མེད་པའི་མེ་ལོང་ལ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  ཅེས   * ཞེས
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སྒིབ་པའི་ཆོས་ཀུན་གཞར་ཡང་མི་གནས་པའི། །

རྣམ་རྟོག་མེད་ལས་སྐེས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱི། །

རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་ལ་ལྡང་ཞིང་འཇུག །

ཅེས་ཆ་ཤས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། དཔེ་མེ་

ལོང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེའི་ཆ་ཤས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་མི་གནས་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བག་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གྱི་སོ་མང་བོ་ལ་འཇུག་ལྡང་བེད་པ་རྣམས་གང་གི་གཟུགས་སུ་མ་བཀོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །

ཡང་ན། སྔོ་ལྗང་ནེའུ་གསིང་མཛེས་པས་ཕོགས་ཀུན་ཁབ། །

དཀར་དམར་འདབ་བརྒྱ་འཛུམ་པའི་མེ་ཏོག་དགོད། །

གདངས་སན་ཁུ་བྱུག་མོས་པས་མགྲིན་གླུ་སྒོག །

ཆར་དུས་མཐོ་རིས་སྐེད་ཚལ་ཀུན་དགའི་དཔལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བདུན་པ་ཡན་ལག་གཅིག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་

གཅིག་ཁོ་ན་དཔེ་ཡན་ལག་གཅིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། དཔེ་ཅན་གྱི་ཡན་

ལག་ལྷག་མ་རྣམས། དཔེ་དེའི་ཡན་ལག་གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་བཀོད་པའི་རྒྱན་

ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་བཞིན་དུ་ཁད་གཞིའམ་ཡན་ལག་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཁད་ཆོས་

སམ་ཡན་ལག་ལྔ་ཙམ་ཞིག་ཚིགས་བཅད་དེ་ལ་གསལ་བོར་ཡོད་ན། དེའི་ཁོད་ནས་

ཡན་ལག་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ཁོ་ན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། ཡན་ལག་ལྷག་མ་

རྣམས་དང་ཡན་ལག་ཅན་དེ་གང་གིའང་གཟུགས་སུ་མ་བཀོད་པ་ལ་ཡན་ལག་
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གཉིས་གཟུགས་ཅན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་གསུམ་གཟུགས་ཅན་སོགས་ཀང་

ཤུགས་ལ་རྟོགས་དགོས། གཅིག་གཟུགས་ཅན་ནི་དཔེར་ན། 

ར་བར། མཛེས་མ་མོས་པའི་མཁུར་ཚོས་དམར། །

མིག་གི་ཨུཏྤལ་དམར་པོ་ཅན། །

ཁོད་ཀི་གདོང་གིས་སྐེ་བོ་ནི། །

འདིར་ཡང་དམར་བའི་རང་བཞིན་བས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཡན་ལག་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་དང་། དེའི་ཡན་ལག་བཀོད་

པའི་ནང་ནས། མོས་པའི་མཁུར་ཚོས་དམར་པོ་གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་བཀོད་

པར། དེའི་ཡན་ལག་གི་ནང་ནས་མིག་གཅིག་བུ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད་དེ། མཛེས་མའི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདིས་སྐེ་བོ་འདོད་ཆགས་ཅན་རྣམས་

ཆགས་པའི་བཞིན་རས་ཅི་ཡང་དམར་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན་དུ་བས་སོ། །ཞེས་དང་། 

འདིར་ཡན་ལག་གཟུགས་ཅན་དང་། ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་གྱི་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་

ལ། མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་ཞིང་། འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས། ཡན་ལག་དང་

ཆ་ཤས་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་བཞེད་དེ། འཇུག་ཚུལ་ཡང་ཁབ་

ཆེ་ཆུང་མེད་པར་མཉམ་པར་འཇུག་ཅིང་། རྒྱན་གཉིས་པོའི་ཁད་པར་ཡང་ཡན་ལག་

གཅིག་གཟུགས་ཅན་སོགས་ཡན་ལག་གཅིག་ཁོ་ན་གཟུགས་སུ་བཀོད་"པ་
1

ནས། 

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི་བར་དུ་ཡོད་ལ། ཆ་ཤས་གཟུགས་

ཅན་ནི། ཆ་ཤས་ཅན་དེ་ལ་ཆ་ཤས་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གཟུགས་སུ་འགོད་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།     - པ་   * པ་
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དགོས་པའི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་དང་། ཡན་ལག་དུ་མའི་གཟུགས་ཅན་དང་། ཆ་

ཤས་གཟུགས་ཅན་འདྲ་བར་གསུངས་མོད། འོན་ཀང་བོད་མཁས་འབེལ་གཏམ་དུ། 

ཆ་ཤས་ནི་ཆ་ཅན་དེའི་ཡན་ལག་དངོས་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཆ་ཤས་ངག་

སྒོས་ཟིན་ཚད་གཟུགས་སུ་འགོད་ཆོག་ལ། ཡན་ལག་ནི་ཆོས་ཅན་དེའི་ཡན་ལག་

ཉིད་ཡིན་དགོས་པར་བཞེད་པ་ལྟར། ཆོས་ཅན་གང་ལའང་ཡན་ལག་གཙོ་ཆེ་ཞིང་ཆ་

ཤས་གཙོ་ཆུང་བས་ཁབ་ཆེ་ཆུང་ཡོད། རྒྱན་འདི་གཉིས་ལ་ཁད་པར་མེད་ན་ཟློས་

སྐོན་དུ་འགྲོ་བས། རྒྱན་རེ་རེ་ལའང་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་རེ་ཡོད་དགོས། 

རྒྱན་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། ཡན་ལག་གཟུགས་ཅན་སོགས་ལ་གདོང་གི་ཡན་

ལག་མིག་ཨུཏྤལ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི་མཛེས་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་ཅན་སྒ་སྨྲས་ཏེ་

བདག་པོའི་སྒ་སྦར་ནས་ཆོས་ཅན་དེ་ལ་ཡན་ལག་དེ་ལྡན་པའི་རྐེན་གསལ་བོར་ཡོད་

དགོས་པ་དང་ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་ལ་ཡན་ལག་མཆུ་གཡོ་བ་སོགས་བེད་ལས་

གཙོ་ཆེ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་པ་ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལྟར་

ལེགས་སོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཞིང་འདིར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་རོལ་གྱིས། །

མཆོག་དམན་གདུལ་བར་ཆོས་འཁོར་ལེགས་བསོར་བའི། །

སན་བརིད་གསུང་གི་དབར་གྱི་རྔ་གསང་ཅན། །

མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་མ་ལུས་གཅིག་ཏུ་སྒོག །

ཅེས་པས་ཡན་ལག་ཅན། ཞིང་འདིར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པར་རོལ་བ་

སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་དང་། དེའི་ཡན་ལག་གམ་ཁད་ཆོས་གདུལ་བ་རིགས་ཅན་



  230  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གསུམ་ལ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་གཉིས་གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་བཀོད་

པར། ཡན་ལག་གསུང་གཅིག་བུ་དབར་གྱི་རྔ་གསང་སྟེ་འབྲུག་སྒའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད་དེ། ཅན་ཞེས་བདག་པོའི་སྒ་སྦར་བའི་ལྡན་རྐེན་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) འདྲེན་པ་ཁོད་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །

ལེགས་བཤད་སན་པའི་གིང་བུ་རྒྱུད་གཅིག་པས། །

གདུལ་བ་རང་རང་སལ་བར་འཚམ་པའི་ཆོས། །

སྟོན་པར་ནུས་པ་ཤཱཀའི་རྒྱལ་བོའ།ོ །

ཞེས་ཡན་ལག་ཅན་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་ཡན་ལག་སྟེ་སྟོན་པའི་

གསུང་གི་མཛད་པ་སོ་སོ་ནས་གཟུགས་སུ་མ་བཀོད་པར། སྟོན་པས་ལེགས་བཤད་

ཇི་སེད་ཅིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་གསུང་གཅིག་ཉིད་དུ་གསུངས་པའི་མཛད་པ་སྟེ་

ཡན་ལག་དེ་གཅིག་བུ་གིང་བུ་རྒྱུད་གཅིག་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དཀར་མཛེས་རལ་བའི་ཐོར་ཅོག་གཙུག་ན་མཛེས། །

དམར་སེར་གཟི་འོད་འཁྱུག་པའི་འདྲེན་བེད་གཡོ། །

རབ་བརིད་ཨག་ཚོམ་མུ་ཏིག་དོ་ཤལ་ཅན། །

སྲིད་པའི་རྒན་པོ་ཉམས་མོང་བེ་བའི་བདག །ཅེས་དང་། 

ཡན་ལག་གཉིས་གཟུགས་ཅན་དཔེར་ན། 

དགའ་བ་རབ་འཕེལ་རེ་དགའི་བཞིན་རས་མཛེས། །

ཡན་ལག་ལྕུག་ཕན་གསར་བའི་གཞོན་ཤ་རོགས། །

ངག་སན་བུང་བ་གཞོན་ནུའི་གླུ་དབངས་ཅན། །
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ཉམ་ཆུང་བིས་པ་འདི་དག་བམས་བརེའི་ཡུལ། །ཞེས་དང་། 

ཡན་ལག་གསུམ་གཟུགས་ཅན་དཔེར་ན།

ལང་ཚོའི་ཆུ་འཛིན་གསར་བ་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །

སྟོབས་རལ་ལུས་ཕ་འཁྱུག་པའི་རེ་འཇོ་ཅན། །

རྣམ་དཔོད་དབར་རྔ་འབུམ་གྱི་དཔལ་འཛིན་པའི། །

བོ་གསལ་གཞོན་ནུ་འཇིག་རྟེན་མཛེས་པའི་རྒྱན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པའམ་ལྡན་པ་དེ། དཔེའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ཀང་

ཕན་ཚུན་འགྲོགས་པའམ་ལྡན་པ་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པས། དཔེ་ཅན་དེ་དག་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པར་མ་ཟད། དཔེ་རྣམས་ཀང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལྡན་པའམ་འགྲོགས་

པའི་གཟུགས་ཅན་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། གདོང་འདི་འཛུམ་པའི་མེ་ཏོག་འབར། །

གཡོ་བའི་མིག་ནི་བུང་བ་ཅན། །

ཞེས་པ་མེ་ཏོག་བུང་བ་དག །

འགྲོགས་པས་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གདོང་འདི་དཔེ་མེ་ཏོག་འཛུམ་ཞིང་འབར་བའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད། དཔེ་ཅན་གདོང་གི་མིག་གཡོ་བ་དེ་དཔེ་པདྨའི་ནང་གི་བུང་བའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད་ནས། དཔེ་ཅན་གྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལྡན་པའམ་འགྲོགས་

པ་དེ། དཔེ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལྡན་པའམ་འགྲོགས་པའི་གཟུགས་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) དབངས་ཅན་སིམ་པའི་འཁི་ཤིང་རེར། །

པི་ཝང་ཁུ་བྱུག་སྒ་སན་སྒོག །

མགོ་སྐེས་མཐིང་གའི་ནམ་མཁའ་ལ། །

ནོར་བུའི་རྒྱན་གྱི་འོད་རྣོན་འཕོ། །

ཞེས་དབངས་ཅན་མའི་ཕག་གི་རེ་དང་། པི་ཝང་། མགོ་སྐེས་ཏེ་དབུ་སྐྲ་དང་

དེའི་རྒྱན་རྣམས་དཔེ་རིམ་པ་བཞིན། འཁི་ཤིང་གི་རེ་དང་དེར་ཁུ་བྱུག་གི་སད་སན་

སྒོག་པ། ནམ་མཁའ་སྔོན་པོ་ལ་ཉི་འོད་འཕོ་བའི་གཟུགས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་བཀོད་དེ་

དཔེ་ཅན་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པར་མ་ཟད། དཔེ་རྣམས་ཀང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

འགྲོགས་པའམ་ལྡན་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཁོད་ལུས་ས་ཧཱ་ཀཱ་རའི་འཁི་ཤིང་གི །

ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་ཅི་ཡང་འབར་བས་ན། །

མྱུར་དུ་ནུ་མའི་འབས་བུ་དུད་འགྱུར་ཞེས། །

ཤེས་ལྡན་འདབ་ཆགས་ཚོགས་འདི་ཅ་ཅོ་སྒོགས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་ལུས་དང་། ལང་ཚོ་དར་བ། ནུ་མ་རྒྱས་པ། དེ་ལ་སྐེ་

བོ་རྣམས་འདོད་པའི་ཅ་ཅོ་སྒོགས་པ་རྣམས། དཔེ་རིམ་པ་བཞིན་ས་ཧཱ་ཀཱ་རའི་འཁི་

ཤིང་དང་། དེར་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད་པ་ལ་འབས་བུའི་ཚོགས་ཀིས་དུད་པར་འགྱུར་

ཞེས་འདབ་ཆགས་སོགས་ཀིས་ཅ་ཅོ་སྒོག་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དཔེ་དང་

དཔེ་ཅན་རྣམས་སྔ་མ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྷན་དུ་འགྲོགས་པའམ་མཉམ་དུ་གནས་པར་
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བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ས་ཧཱ་ཀཱ་རའི་འཁི་ཤིང་ནི་ཨ་མྲ་མཆོག་གི་ཤིང་ཡིན་ཏེ། དེའི་

འབས་བུ་ལ་ཨ་འབས་ཞེས་གྲགས་པར་གསུངས་པ་དང་། ལ་ལས་ཤིང་འདི་སོས་

དཀར་གྱི་ཤིང་དུ་བཤད་པའང་ཡོད།

ཡང་ན། ལང་ཚོའི་གཡུ་ཡི་ལོ་འདབ་རབ་ཏུ་དུད། །

རྣམ་དཔོད་པདྨ་སྟོང་གི་མཛེས་སྡུག་གྲོལ། །

མཁེན་བཟང་ཞིམ་མངར་འབས་བུ་རབ་སིན་པའི། །

སྨྲ་མཁས་དཔག་བསམ་ལྗོན་བཟང་གང་དེར་བསྔགས། །

དགུ་བ་མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

གཉིས་དཔེའི་ངོ་བོ་མི་མཐུན་པའམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་

གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། གདོང་འདི་འཛུམ་པའི་ཟླ་འོད་དང་། །

སྣུམ་པའི་མིག་ནི་ཨུཏྤལ་ཅན། །

ཟླ་འོད་ཨུཏྤལ་མི་ལྡན་པས། །

ལྡན་མིན་ཞེས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་རྟེན། མཛེས་མའི་གདོང་འཛུམ་པ་ནི། དཔེ་ཟླ་བའི་འོད་ཀི་

གཟུགས་སུ་བཀོད། དཔེ་ཅན་གྱི་བརྟེན་པ་མཛེས་མའི་གདོང་གི་མིག་ནི། དཔེ་

དངོས་པོ་གཞན་ཨུཏྤ་ལའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དཔེ་ཟླ་འོད་དང་། ཨུཏྤ་ལའི་མེ་

ཏོག་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་འགྲོགས་པའམ་མི་ལྡན་པས་ན། མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་

ཅན་ཞེས་སོ། །འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་དཔང་ཊིཀ་ལྟར་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་དང་མི་ལྡན་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

པའི་གཟུགས་ཅན་གཉིས། ཡན་ལག་གཟུགས་ཅན་གྱི་བེ་བག་སྦོར་ཚུལ་མི་འདྲ་

བའི་རྣམ་གྲངས་ཙམ་ཡིན་པར་བཤད་ཀང་། བོད་མཁས་དང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་དེ་

ལྟར་མི་བཞེད་དོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) མཆུ་སྒོས་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་འདབ་མའི་དབུས། །

སྲབ་འཇམ་རོ་འཛིན་གོག་དམར་རབ་འཁྱུག་ཅིང་། །

མ་འདྲེས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྤན་གྱི་འཇའ། །

སིན་མའི་ནགས་ཀོང་སྟུག་པོའི་ཁོད་ན་གཡོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་མཆུ་སྒོས་དང་། ལྗགས་གཉིས། དཔེ་དངོས་པོ་མི་

འདྲ་བ་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མེ་ཏོག་གི་༼མཚོ་མ་དྲོས་པའི་འགྲམ་དུ་སྐེས་པའི་མེ་ཏོག་ར་ཆེན་ཞིག་ཡིན༽

འདབ་མ་དང་། སྤིན་གསེབ་ཏུ་གོག་དམར་འཁྱུག་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ཡང་དཔེ་

ཅན་མཛེས་མའི་སྤན་དང་། སིན་མ་འཁོག་པོ་གཉིས། དཔེ་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་

དང་། ནགས་ཀོང་སྟུག་པོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མེ་ཏོག་དང་། 

ནམ་མཁའི་གོག་ལྷན་དུ་མི་འགྲོགས་པ་དང་། འཇའ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་དུ་མི་

འགྲོགས་པའམ་མི་ལྡན་པ་ལྟ་བུའོ། །ནགས་ཚལ་དང་འཇའ་ལྷན་དུ་མི་འགྲོགས་པའི་

དཔེ་བརོད་འདི་དོགས་གནས་སུ་གསུངས་ཀང་ལྷན་དུ་མི་གནས་པ་ནི་རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་མིན་པ་ལ་གོ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །

(བ) ཁོད་གདོང་ངམ་ནག་མུན་པའི་འཁོར་ས་ཆེ། །

སིན་འཁོག་བསལ་མེས་རབ་འཁྱུད་སྤན་གྱི་ཉི། །

གཟིགས་པའི་གར་རེས་སིང་ལ་བདུད་རིའི་རོ། །
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སྦིན་ཕིར་དབིངས་ནས་ཁོས་དེ་ཚོགས་བདག་ལྷའོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ལྷའི་གདོང་དང་། སིན་མ་འཁོག་པོ། སྤན་སོགས་ནི་དཔེ་རིམ་པ་

བཞིན་ངམ་ནག་གམ་ཧ་ཅང་སག་རུམ་ཆེ་བའི་མུན་པ་དང་། བསལ་བའི་མེ་དང་། ཉི་

མ་དང་། བདུད་རིའི་རོ་སྟེ་སིང་ལ་བསིལ་བ་སྦིན་པ་སོགས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀོད་

དེ། མུན་པ་དང་མེ་ལྷན་དུ་མི་འགྲོགས་པ་དང་། ཉི་མ་དང་བསིལ་བ་སྦིན་པ་ལྷན་དུ་

མི་འགྲོགས་པའམ་མི་ལྡན་པ་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་འདིའི་སྦོར་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་ངོ་

མཚར་ཞིང་མཛེས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་སན་ངག་མཁན་རྣམས་འདོད་དོ། །ཡང་

དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས། 

ཅི་སད་གོ་བུར་འཛུམ་པའི་ཟླ་རིས་ཀིས། །

ཁོད་ཞལ་ཆུ་སྐེས་རྨད་བྱུང་སད་དུ་མཛེས། །ཞེས་དང་། 

གཞན་ཡང་། 

རྒྱལ་བ་ཉི་མ་དམ་ཆོས་ཟླ་བའི་འོད། །

ཞི་བའི་དཔལ་དུ་འབར་བ་སིང་བསིལ་བའི། །

བདུད་རིའི་དོ་ཤལ་དཀར་པོ་འཛུམ་པའི་དཔལ། །

གསར་བ་འགྲོ་བའི་རྒྱན་དུ་དར་བར་མཛོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

ཡང་ན། ཁོད་ཞལ་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་མེ་ལོང་ངོས། །

ཚེམས་ཕེང་པད་དཀར་ཆུན་པོའི་མཛེས་སྡུག་བཀྲ། །

སྨྲ་བེད་གོག་ཞགས་འཁྱུག་པའི་རེད་འཇོ་ལས། །

ལེགས་བཤད་བདུད་རིའི་དཔལ་སྦིན་བཤེས་གཉེན་དབང་། །ཞེས་པ་ལྟ་
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བུའོ། །

བཅུ་བ་མི་མཉམ་པའ་ིགཟུགས་ཅན་ན།ི ཆོས་གང་གི་རྟེན་ཡན་ལག་ཅན། 

དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། དེ་གཟུགས་ཅན་འཕར་མར་བས་ཀང་རུང་། བརྟེན་

པ་ཡན་ལག་རྣམས་ཀི་འགའ་ཞིག་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པར་མ་ཟད་གཟུགས་

ཅན་འཕར་མར་ཡང་བཀོད། འགའ་ཞིག་གཟུགས་སུ་གཏན་ནས་མ་བཀོད་པ་ཞིག་

ལ་ཡན་ལག་གམ། བརྟེན་པའི་ངོས་ནས་མི་མཉམ་པའམ། མཐོ་དམན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན་པས་ན་བརྟེན་པ་མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། མོས་པའི་མཁུར་ཚོས་རབ་དམར་ཞིང་། །

སིན་མའི་འཁི་ཤིང་གར་བེད་པ། །

ཁོད་གདོང་ཟླ་བ་ཡིད་སྲུབས་ཀིས། །

འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་གཞོམ་པར་ནུས། །

ཞེས་བརྟེན་པའམ་ཡན་ལག་འདོད་པས་མོས་པའི་མཁུར་ཚོས་དམར་བ་དེ། 

དཔེ་གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་བཀོད་པར། ཡན་ལག་སིན་མ་དེ་འཁི་ཤིང་གི་

གཟུགས་སུ་བཀོད། འཁི་ཤིང་དེ་གར་བེད་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་སྟེ། གཟུགས་

ཅན་འཕར་མ་དང་། ཡང་རྟེན་ནམ་ཡན་ལག་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་དེ་ཟླ་བའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད། ཟླ་བ་དེ་ཡིད་སྲུབས་༼ཁབ་འཇུག་གི་བུ་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་མིང་༽

ཀི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་སྟེ་གཟུགས་ཅན་འཕར་མ་བས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་

ཆགས་པས་གཞོམ་པར་ནུས་ཞེས་སོ། །དཔེར་བརོད་ན།

(ག) གསུང་དབངས་རྣ་བར་སན་འཇེབས་ཤིང་། །
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སྤན་ཟུང་རང་དྲུག་ངང་མོ་དཀར། །

དབངས་ཅན་གཟུགས་སྐུའི་པད་དཀར་གྱིས། །

ལེགས་བཤད་སྦྲང་རིའི་བཅུད་བཟང་སྟེར། །

ཞེས་བརྟེན་པའམ་ཡན་ལག་ལྷ་མོའི་གསུང་གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་བཀོད་

པར། བརྟེན་པ་སྤན་གཉིས་སྦྲང་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་ངང་བ་དཀར་མོའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད་པས་གཟུགས་ཅན་འཕར་མ་དང་། རྟེན་ཡན་ལག་ཅན་དབངས་

ཅན་ལྷ་མོའི་སྐུ་པདྨ་དཀར་པོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལྷ་ཡི་ལམ་གཅིག་ཁོད་ཞལ་ལྟ་ན་སྡུག །

ཡུད་ཙམ་ཕེ་བའི་མཆུ་སྒོས་པདྨའི་རླབས། །

མཛེས་བེད་ཚེམས་ཀི་གེ་སར་ངང་མོའི་ཁྱུ། །

དཀར་བའི་ཕུན་ཚོགས་གཅིག་ཏུ་བཀྲ་ལྡན་ནོ། །

ཞེས་རྟེན་ཡན་ལག་ཅན་ལྷ་མོའི་ཞལ་གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་བཀོད་པར། 

བརྟེན་པའམ་ཡན་ལག་མཆུ་སྒོས་པདྨའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་ཆུའི་རླབས་ཀི་

གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི་གཟུགས་ཅན་འཕར་མ་དང་། ཚེམས་གེ་སར་གྱི་གཟུགས་

སུ་བཀོད། དེ་ངང་མོའི་སོར་ཚོགས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པས་གཟུགས་ཅན་འཕར་

མ་བས་ཀང་བརྟེན་པའམ་ཡན་ལག་ཁ་དོག་དཀར་བ་གང་གི་གཟུགས་སུ་མ་བཀོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་བོད་མཁས་སོགས་མཁས་པ་ལ་ལས་རྟེན་ཡན་ལག་ཅན་གང་

གིའང་གཟུགས་སུ་མ་བཀོད་པར། བརྟེན་པའམ་ཡན་ལག་གི་ཆ་འགའ་རེ་གཟུགས་

ཅན་འཕར་མར་བཀོད་པས་ཆོག་པར་བཞེད། 
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ཡང་ན། དགྱེས་འཛུམ་དྲེགས་པའི་ཉམས་ལྡན་བརིད་པའི་སྐུ། །

གསུང་སན་དབར་རྔ་འབུམ་གྱི་རེད་འཇོའི་གླུ། །

ཐུགས་རེ་འོད་ཞགས་འཛུམ་པའི་རྦ་རླབས་ཅན། །

སྲོང་བཙན་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་སྲིད་ན་གྲགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཅིག་པ་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་

དངོས་པོ་དེ། དཔེ་དངོས་པོ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དེའི་

དགོས་པའམ་བ་བ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྟོན་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། འཕོག་བེད་རང་བ་ཛ་ཧྣུའི། །

བུ་མོའི་ཆུ་གོས་རེ་ལ་བཏགས། །

ལྷ་མིན་དོགས་མེད་ལྷ་དགའ་བའི། །

དགའ་སྟོན་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་དཔེ་ཅན་འཕོག་བེད་དམ་ཁབ་འཇུག་གི་རང་བ། དཔེ་ཏོག་གི་གཟུགས་

སུ་བཀོད། དཔེ་ཅན་ཛ་ཧྣུའི་བུ་མོ་དེ། དཔེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གོས་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡོ་

བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་མཚན་འཕར་ཏེ་བཙུགས་པ་ན། ནག་

ཕོགས་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀི་དགྲས་གནོན་པའམ་འཇིགས་པའི་དོགས་པ་མེད་དེ། དེ་

རྣམས་བཅོམ་ཟིན་པ་དང་། དཀར་པོའི་ལྷ་རྣམས་དགའ་བའི་དགའ་སྟོན་དུ་བསྒེངས་

པའི་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སོ། །དེ་ཡང་

ལྷ་ཆེན་ཚངས་པས། ཁབ་འཇུག་ལྷ་མ་ཡིན་ལས་རྒྱལ་བའི་བ་དགའ་ལ། གངྒཱ་

ཞབས་བསིལ་དུ་བིན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ནས། གངྒཱ་ནི་རྒྱལ་མཚན་དང་། 
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ཁབ་འཇུག་གི་རང་བ་དེའི་ཏོག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ནི། སྤིར་རྒྱལ་མཚན་

གྱི་རེ་མོའི་ཏོག་ལ་དངོས་པོ་རང་ག་བ་ཞིག་གིས་མི་རུང་བས། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་

བུ་སོགས་འཇིག་རྟེན་ན་མཆོག་ཏུ་གྲགས་པའི་དངོས་པོ་ཁད་པར་བ་ཞིག་དགོས་ལ། 

འདི་ཡང་དཔེ་ཅན་ལུས་ཀི་དམའ་ཤོས་རང་བ་ནི། རྒྱལ་མཚན་གྱི་རེ་མོའི་ཏོག་ལྟར་

མཐོ་ཞེས་སྔར་མེད་པའི་ཁད་པར་དང་བཅས་པའམ། ངོ་མཚར་བའི་ཁད་པར་དང་

བཅས་བརོད་པས་ན་ཁད་པར་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཅན་ཟེར། ཡང་ཏོག་དང་། 

རྒྱལ་མཚན། བ་དན་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་མཚན་ཟེར་བ་ནི། 

དེང་སང་མཐོང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་པར་བཤད་

པའང་ཡོད་ཀང་མ་ངེས་སོ། །འདིར་སི་ཏུའི་འགྱུར་བཅོས་ལས། ཛ་ཧྣུའི་བུ་མོའི་ཆུ་

གོས་ནི། །འཕོག་བེད་རང་བའི་རེར་ལྡན་པ། །ཞེས་དང་། གང་ཞིག་ཁད་པར་ཚོགས་

པ་ཡི། །གཟུགས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་འདི་འདྲ་བ། །ཞེས་འབྲུ་སྣོན་མཛད་པ་ལྟར་འབྲུག་

སྤྲུལ་གྱིས། དཔེ་ཅན་ཛ་ཧྣུའི་བུ་མོ་དང་། ཁབ་འཇུག་གི་རང་བ་གཉིས་ཚོགས་པ་དེ། 

དཔེ་རྒྱལ་མཚན་ཁོ་ནའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། རྒྱ་དཔེར། ཧེ་ཏུ་ཞེས་བྱུང་བའང་། 

རྒྱལ་མཚན་གྱི་སད་དོད་ཡིན་པས། ཏོག་ཏུ་བསྒྱུར་ན་མི་ལེགས་པར་བཤད་པ་

སོགས་འདི་ལ་འགྲེལ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། དཔེར་བརོད་ན། 

(ག) ཀུན་མཁེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བའི། །

མཁེན་པའི་རལ་གྲི་མཁའ་ལ་ཕར་བ་ན། །

གཡུལ་ངོའི་དམག་ཚོགས་འཇིགས་པའི་དོགས་བལ་ཞིང་། །

གངས་ཅན་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་རྣམས་དགའ་བ་སྐེད། །
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ཅེས་དཔེ་ཅན་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་བའི་ཐུགས་ཀི་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། དཔེ་

དངོས་པོ་ཁད་པར་ཅན་རལ་གྲིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། མཁེན་པའི་རལ་གྲི་དེ་

འཕར་བའི་དགོས་པའམ་བ་བ་ཁད་པར་ཅན་ནི། ལོག་པར་སྨྲ་བ་ཕིར་རྒོལ་བའི་

དམག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་པའི་དོགས་པ་དང་བལ་ཞིང་། གངས་ཅན་གྱི་ཐུབ་པའི་

བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་རྣམས་ལ་དགའ་སྤོ་སྐེད་པར་བེད། ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་བོའི་རང་སེན་ཕོགས་ཀི་ནི། །

དྲེགས་ལྡན་གཙུག་གི་ལ་ཐོད་གཡོ་བའི་རེར། །

བཀོད་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚན་ཆེར། །

བཙུགས་པས་སྲིད་པའི་ཁོན་འདི་སྲུང་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་དཔེ་ཅན་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་བོའི་རང་བའི་སེན་མོ་དཔེ་པད་མའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད་དེ། དྲེགས་ལྡན་རྒྱལ་བོའི་གཙུག་གི་ལ་ཐོད་དམ། དར་ཐོད་ཀི་གཙུག་རྒྱན་

གཡོ་བའི་རེར་བཀོད་པས། ཁད་ཆོས་ལྷ་རྣམས་དགའ་བའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གང་གི་ཞབས་ཟུང་པད་དཀར་འཛུམ་པའི་འདབ། །

སལ་ལྡན་རལ་བའི་རྒྱན་དུ་ཉེར་བཀོད་ནས། །

ཉོན་མོངས་དྲུངས་འབིན་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ལམ། །

ཐོབ་ནས་སྲིད་འདིར་རྒྱལ་བའི་དགའ་སྟོན་མངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཉིས་པ་འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞིག་དཔེ་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དཔེ་ཅན་དེས་དཔེ་དེའི་བ་བ་མི་
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བེད་པ་དང་། དཔེ་དེས་དཔེ་ཅན་དེའི་བ་བ་མི་བེད་པ་སྟེ། དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱིས་བ་བ་

བེད་ཚུལ་འགལ་བར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། པད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཛུམ་ཞིང་། །

ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མི་འགྲོ་བ། །

ཁོད་གདོང་ཟླ་བས་བདག་གི་ནི། །

སྲོག་རྣམས་འཕོག་པ་ཉིད་དུ་ལྟ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་། དཔེ་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། དཔེ་

ཟླ་བའི་བ་བ་དངོས་ནི་ཟླ་བ་ཤར་བའི་ཚེ། པད་མ་ཁ་ཟུམ་པ་དང་། ཟླ་བ་ནམ་མཁའ་

ལ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཞིང་། དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་དེས་དཔེ་ཟླ་བའི་བ་མི་བེད་པ་སྟེ། 

པད་མ་ཁ་མི་ཟུམ་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་མི་འགྲོ་བ་དང་། ཡང་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་

གདོང་གིས། འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀི་འདོད་པའི་སྲོག་འཕོག་པའི་བ་བ་དེ་དཔེ་ཟླ་བས་

མི་བེད་པ་སྟེ། དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་བ་བ་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་

བརོད། 

(ག) དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་སྲེད་ལྡན་གཡོན་མིག་མས། །

འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་ཚོགས་རྣམས་མི་སྐེད་ཅིང་། །

འཁིག་པའི་བདེ་བ་སྟེར་བར་མི་བེད་པར། །

ཆགས་བལ་ས་དང་ལམ་ལ་འབད་པས་འགོད། །

ཅེས་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མ་དེ། དཔེ་ཆགས་ལྡན་གྱི་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་

སུ་བཀོད་དེ། དཔེ་ཅན་གྱི་བ་བ། འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཉོན་མོངས་སོགས་མི་སྐེད་པར། 
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ཆགས་བལ་གྱི་ལམ་ལ་འགོད་པ་དང་། དཔེའི་བ་བ། འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་འཁིག་པའི་

བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་སྐེད་པ་དང་། དེས་མི་དགེ་བའི་ལས་

བསགས་ནས་ངན་སོང་དུ་"སྐེས་པར
1

་འགྱུར་བས་ན། དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་བ་བ་འགལ་

བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) འཆི་མེད་གྲོང་ནས་ངལ་བས་མ་ཕབ་ཅིང་། །

དབང་ཕྱུག་རལ་བའི་ལྟོ་བར་མ་བསྒིངས་པ། །

རྣམ་འདྲེན་ཁོད་གསུང་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་འདིས། །

གདུལ་བའི་རྨོངས་པ་མཐའ་དག་བཅད་ཅིང་བསྲེགས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་། དཔེ་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་གཟུགས་སུ་

བཀོད་དེ། དཔེ་གངྒཱའི་བ་བ་ནི། གངྒཱའི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་སྦར་ཏེ། དེ་ཡང་སྔོན་རྒྱལ་བོ་

དུག་ཅན་ཞེས་བ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ། "འཚོལ
2

་བ་ཞེས་བ་བའི་བུ་ཞིག་ཡོད། 

"དེའི
3

་བུ་མྱུར་བ་ཞེས་བ་བས་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ན། ཁོས་གངྒཱ་འཇིག་

རྟེན་དུ་འབེབས་པའི་ཆེད་དུ་ལྷའི་ལོ་སུམ་ཁིའི་བར་དུ་དཀའ་ཐུབ་སྤད་ཀང་གངྒཱ་

འབེབས་མ་ནུས། དེ་འདས་པ་དང་དེའི་བུ་"ལི་བ
4

་ཞེས་བ་བས་ཀང་དེའི་ཕིར་དུ་ལྷའི་

ལོ་སུམ་ཁིའི་བར་དུ་དཀའ་ཐུབ་སྤད་ཀང་གངྒཱ་འབེབས་མ་ནུས། དེ་ཡང་འདས་པ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༡ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  སྐྱེས་པར   * སྐྱེ་བར་ཡིན་ནམ་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༡ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༣ ན།  འཚོལ   * ཁྱད་པར་འཕགས་བསོད་ཀི་འགྲེལ་བར་འདི་ལ། འཆོལ་བ་ཞེས་

བཀོད་འདུག

3 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༡ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།  དེས   * དེའི

4  མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༡ ན།  ལི་བ   * ཁྱད་པར་འཕགས་བསོད་ཀི་འགྲེལ་བར་དེ་ལི་པ
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དང་། དེའི་བུ་བ་"གོ
1

་ར་ཐའམ་སལ་ལྡན་ཤིང་རྟ་ཞེས་བ་བས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་

ཚངས་པ་མགུ་བར་བས་པ་དང་། ཚངས་པས་དེ་ལ་མཆོག་བིན་པས། ཅི་འདོད་

ཅེས་དྲིས་པས། མིའི་འཇིག་རྟེན་དུ་གངྒཱ་འབེབས་པར་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ན། 

ཚངས་པས་ཀང་གངྒཱ་ལ་ཁོད་མིའི་ཡུལ་དུ་འབབ་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་སྨྲས་པ་དང་

གངྒཱས་མ་འདོད་པའི་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་ཅིང་མེས་པོའི་བཀའ་ལས་ཡང་འདའ་མ་ནུས་

པར་ཡོད་པ། ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གིས་ཤེས་དེ། རང་གི་རལ་བའི་ནང་དུ་བཞག །དེ་

ལྷའི་ལོ་སྟོང་གི་བར་དུ་འཁོར་ཀང་རལ་བ་དེའི་མཐའ་མ་བརེད་དོ། །དེ་ནས་སལ་ལྡན་

ཤིང་རྟས་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་ལྷ་ཆེན་པོ་དགའ་བར་བས་ནས། རལ་བ་བཙིར་བ་དང་། 

རི་བོ་ཏི་སེའི་སྟེང་དུ་ཐིགས་པ་གཅིག་བབས་པ་ལས་མཚོ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པར་གྲགས་སོ། །ཇི་ཙམ་ན་གངྒཱ་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དེར་འདའ་བར་བའོ་

སམ་ནས། རི་ཁ་བ་ཅན་ཞེས་བ་བ་དེའི་སུལ་ནས་འབབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། རི་དེའི་

སུལ་ན་དྲང་སྲོང་ཛ་ནྷུ་ཞེས་བ་བ་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པོ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་མཐོང་

ནས། དྲང་སྲོང་དེ་ཁོས་ཏེ་སྨྲས་པ། ང་ཡི་གནས་དང་ཉེ་བ་འདིར། །བུད་མེད་འདི་ནི་

སེག་པ་ཡིས། །འཛེམ་པ་མེད་པ་ཅི་ཕིར་འགྲོ། །སྤོད་ངན་སིག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཅེས་

སྨྲས་ཏེ། གངྒཱ་བངས་ནས་འཐུངས་སོ། །ཡང་བ་གོ་ར་ཐས་དྲང་སྲོང་དེ་དཀའ་ཐུབ་

ཀིས་མགུ་བར་བས་ནས། དྲང་སྲོང་དེས་གངྒཱ་བསྐྱུགས་སོ་ཞེས་པའི་རིག་བེད་ཀི་

གཏམ་རྒྱུད་ལ་སྦར། དེ་ལྟར་དཔེ་ཅན་རྒྱལ་བའི་གསུང་ནི། དཔེ་གངྒཱའི་བ་བ་དེ་

རྣམས་ལས་ལྡོག་སྟེ། གདུལ་བའི་རྨོངས་པ་མཐའ་དག་བཅད་ཅིང་བསྲེགས་

1  མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༣ ན།  གོ   * ཁྱད་པར་འཕགས་བསོད་ཀི་འགྲེལ་བར་གི
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

སོ། །ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་བ་བ་འགལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གསེར་ལྡན་སེག་མོའི་ལྟོ་བར་མ་འཁིལ་ཞིང་། །

དབང་སྔོན་མདངས་ཀི་མཛེས་སྡུག་མ་བཟུང་བའི། །

མཁེན་རབ་ཆུ་གཏེར་རྒྱས་པའི་རླབས་ཀི་ཕེང་། །

ཤེས་བ་ཡངས་པའི་མཁའ་ལ་འགོག་མེད་འཕྱུར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་པའི་རང་

གི་ཁད་ཆོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རང་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དཔེ་གང་ཡང་རུང་

བ་དག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཟེར། འདི་ལ་དཔེ་ཅན་གྱི་དངོས་པོའི་ཁད་ཆོས་

རྣམས། དཔེ་ཅན་རང་གི་ཁད་གཞི་གཙོ་བོ་གཅིག་པོ་དེ་ལ་འབེལ་དགོས་ཤིང་། དཔེ་

ལ་དངོས་པོ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འབེལ་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་པར་གསུངས། དཔེར་

ན། 

ར་བར། ཁོད་ནི་ཟབ་པའི་རྒྱ་མཚོ་སྟེ། །

བརླིང་བ་ཉིད་ཀིས་རི་བོ་ཡིན། །

འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་འདོད་པ་ནི། །

སྟེར་ཕིར་དཔག་བསམ་རང་འཐུང་ངོ་། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀི་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དཔེ་རྒྱ་

མཚོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། ཁོད་ཀི་སེམས་བརླིང་བའམ་བརྟན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས། དཔེ་རི་བོ་དང་། ཁོད་ཀིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐེ་བོ་ཕལ་བ་རྣམས་ལ། གང་

འདོད་ཀི་དངོས་པོ་སྟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དཔེ་དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་གི་
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གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཚངས་སྲས་རྨོངས་མུན་སེལ་བའི་ཆུ་ཤེལ་དབང་། །

ཕན་བདེའི་ཁང་བཟང་རེར་འཁིད་ཐེམ་སས་ཏེ། །

ལེགས་བཤད་དགའ་སྟོན་སྐྱུགས་པས་ཛ་ཧྣུ། །

གཟིགས་པ་དུས་ལས་མི་ཡོལ་རྒྱ་མཚོའི་རླབས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མས། མི་ཤེས་པའི་རྨོངས་པ་སེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས། དཔེ་ཆུ་ཤེལ་དབང་བོ་སྟེ་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། ཕན་བདེའི་ལམ་

ལ་འཁིད་པའི་རྒྱུས། དཔེ་ཐེམ་སས་དང་། ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཆོས་སྟོན་པའི་

རྒྱུས། དཔེ་དྲང་སྲོང་ཛ་ཧྣུ་དང་། བརེ་བའི་གཟིགས་པ་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བའི་རྒྱུས། 

དཔེ་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཁོད་ནི་ཕན་པས་སོམས་ཕིར་ཉི་མ་དང་། །

བདུད་ཀི་ལས་ཀུན་འཇོམས་པས་དཔའ་བོ་སྟེ། །

འགྲོ་རྣམས་འཁོར་བར་མི་ལྟུང་འཆེལ་བའི་རྟེན། །

ཡིད་ལ་རེ་བ་སྟེར་བས་ནོར་བུའང་ལགས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་དེ། ཀུན་ལ་སོམས་པ་དང་། བདུད་ཀི་

ལས་འཇོམས་པ། འགྲོ་བ་རྣམས་འཁོར་བར་མི་ལྟུང་བ། ཡིད་ལ་རེ་བའི་འདོད་པ་

ཐམས་ཅད་བདེ་བག་ཏུ་སྟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་རིམ་པ་བཞིན་ཉི་མ་དང་། དཔའ་བོ་

དང་། འཆེལ་བ་༼ཞེན་པའམ་ཆགས་པ་དང་། བསྟེན་པ་ལའང་འཇུག་པས་འདིར་བསྟེན་པ་ལ་གོ་དགོས༽

ནོར་བུ་སོགས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་ཁམས་འགྲེལ་སོགས་
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འགྲེལ་བཤད་ལ་ལས་རྒྱུ་ཞེས་པ་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྒྱུ་ལ་གོ་དགོས་པར་གསུངས་ཀང་

འཇུ་མི་ཕམ་པ་སོགས་མཁས་པ་མང་བོས་རྒྱུ་མཚན་ནམ་གཏན་ཚིགས་སུ་གོ་

དགོས་པར་གསུངས་པས་སྔ་མའི་རྒྱུའི་དཔེ་ལ་སྦོར་ཚུལ་དང་འདྲའོ། །དཔེར་ན། 

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒོན་མེའི་དཔེ་བརོད་ལས། 

བགྲང་ཡས་རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་མཁེན་པའི་གཏེར། །

རྨོངས་པའི་ཚ་གདུང་སེལ་བས་བསིལ་ཟེར་ཅན། །

མཚན་དཔེ་གཟི་བིན་རྒྱས་པས་ཉི་མ་སྟེ། །

འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བས་གཏེར་ཡང་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

དང་། 

ཡང་ན། གྲོགས་ཁོད་རབ་ཏུ་བརེ་བས་ཟླ་ཤེལ་མདངས། །

འགྱུར་མེད་མཛའ་བ་བརྟན་པས་རི་རབ་ལྷུན། །

ལྷག་བསམ་རབ་ཏུ་དཀར་བས་པད་མའི་འདབ། །

དགོས་འདོད་སོང་བས་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བཞི་བ་སྦྱར་བའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་དེ། དཔེ་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཁད་གཞིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་

མཚུངས་ཆོས་འགའ་ཞིག་སྒ་ལ་སྦར། འགའ་ཞིག་དོན་ལ་སྦར་བའི་སོ་ནས་དཔེ་

དཔེ་ཅན་སོ་སོར་འགོད་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱན་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། གྲོགས་མོ་ཁོད་ཀི་གདོང་པད་ནི། །

རཱ་ཛ་ཧཾ་སས་ཉེར་སྤད་འོས། །
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དྲི་ཞིམ་བུང་བས་དོན་གཉེར་འོས། །

ཞེས་པ་སྦར་བའི་གཟུགས་ཅན་ནོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྲོགས་མོའི་གདོང་དེ། དཔེ་པད་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། 

རང་བ་གཉིས་པའི་དཔེ་དོན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་སྒ་ལ་སྦར་བ་ནི། དཔེ་ཅན་མཛེས་

མའི་གདོང་ལ། མི་ཕལ་བས་སྤད་པར་འོས་པ་མིན་ཞིང་རཱ་ཛ་ཧཾ་ས་སྟེ། མིའི་རྒྱལ་བོ་

ཁོ་ནས་ཉེ་བར་སྤོད་པར་འོས་སོ། །ཞེས་དང་། དེའི་དཔེ་པད་མ་ལ་འདབ་ཆགས་

ཕལ་བས་སྤད་པར་མི་འོས་པས། རཱ་ཛ་ཧཾ་ས་སྟེ་ངང་བའི་རྒྱལ་བོས་སྤད་པར་འོས་

སོ། །ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་ཐུན་མོང་བ་རཱ་ཛ་ཧཾ་ས་ནི། མིའི་རྒྱལ་བོ་

དང་། ངང་བའི་རྒྱལ་བོ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། སྒ་གཅིག་ལ་དོན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་

ཏེ། སྒ་མཚུངས་ལ་སྦར་བ་དང་། རང་བ་གསུམ་པ་ནི་དོན་ལ་སྦར་བ་སྟེ། དཔེ་ཅན་

མཛེས་མའི་གདོང་གི་དྲི་ལ་རྒྱལ་བོས་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། དཔེ་པད་མའི་དྲི་བསུང་

ལ་བུང་བས་ཉེ་བར་སྤད་པ་སྟེ་མདོར་ན་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆོས་ཐུན་

མོང་བ་དྲི་བསུང་ལ། རྒྱལ་བོ་དང་བུང་བས་ལོངས་སྤོད་ཚུལ་འདྲ་བས་དོན་ལ་སྦར་

བ་ཡིན། འདིར་འགྲེལ་བ་ལ་ལར། རང་བ་ཕི་མའི་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀའི་ཁད་

ཆོས་དྲི་བསུང་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་བོ་བུང་བ་གཅིག་བུ་ལ་སྦར་བ་ཡང་ཡོད། དེ་ལྟར་

ན་གཟུགས་ཅན་དང་སྦར་བ་གཉིས་ཀ་ཚིག་གི་ཕེང་བའམ་ངག་གཅིག་གི་རྒྱུན་ལ་

ཡོད་པས་ན་སྦར་བའི་གཟུགས་ཅན་ཟེར། དཔེར་བརོད།

(ག) ཟས་གཙང་སྲས་ཀི་གསུང་གི་རིང་བུ་ལ། །

གཉིས་སྐེས་ཚོགས་ཀིས་ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་དཔིད། །
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དྲི་མ་མེད་ཅིང་རབ་གསལ་དྭངས་པ་ཡིས། །

ལང་ཚོ་ཅན་རྣམས་ཁྲུས་ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་ཟས་གཙང་སྲས་ཏེ། སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་གསུང་

ནི། དཔེའི་ཁད་གཞི་རིང་བུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་པ་བོ་གཉིས་

སྐེས་ཏེ། དཔེ་ཅན་གྱི་སབས་སུ་སྟོན་པའི་གསུང་ལ། གཉིས་སྐེས་ཏེ་དགེ་སོང་རྣམས་

ཀིས་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། དཔེ་ཡི་སབས་སུ་རིང་བུ་ལ་གཉིས་སྐེས་ཏེ་ཆུ་བ་རྣམས་

ཀིས་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་སྦར་བ་སྟེ། དཔེ་དོན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་སྒ་ལ་སྦར་བ་དང་། 

ཡང་དཔེ་ཅན་རྒྱལ་བའི་གསུང་དྲི་མ་མེད་ཅིང་གསལ་བ་དེ། དཔེ་རིང་བུ་དྭངས་ཤིང་

གསལ་བའི་དོན་ལ་སྦར་ཞིང་སྔ་མ་ལ་འཁོར་རྣམ་བཞིས་ལོངས་སུ་སྤོད་པའམ་དེ་

ལ་འཇུག་པ་དང་། ཕི་མ་ནི་ལང་ཚོ་ཅན་གྱི་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཁྲུས་ལ་འཇུག་པའི་

ཡུལ་ཡིན་པས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་དོན་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཀ་ཡེ་མཛེས་མ་ཁོད་ལུས་ཚལ་འདི་ན། །

རོག་བལ་པད་མ་ཅན་གྱི་ལང་ཚོ་འབར། །

ར་ཡི་མཛེས་སྤིལ་ལྷན་སྐེས་རྡུལ་ཟ་བའི། །

དགའ་བའི་རོལ་རེད་ཅི་ཡང་ཉམས་སུ་མོང་། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་ལུས་དེ། དཔེ་སྐེད་ཚལ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། 

པད་མ་ཅན་ཞེས་དཔེ་ཅན་གྱི་སབས་སུ་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞིའི་ནང་ཚན་གྱི་པདྨ་ཅན་

དང་། དཔེའི་སབས་སུ་པད་མའི་སོང་བོ་ལ་འཇུག་པས། སྒ་མཚུངས་དང་། ར་ཡི་

མཛེས་སྤིལ་ཞེས་པ་དཔེ་ཅན་སབས་སུ་དགའ་མའི་མཚན་མ་སྟེ། ར་འདབ་སོ་
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གཉིས་ཀིས་མཛེས་པར་འདྲིལ་བའི་སྤིལ་བུ་ལྟ་བུ་དང་། དཔེའི་སབས་སུ་པད་མ་ནི་

རའི་ནང་ནས་མཛེས་པ་འདུས་པའི་སྤིལ་བུ་ཡིན་པས་སྒ་མཚུངས་དང་། ལྷན་སྐེས་

ཀི་རྡུལ་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་སབས་སུ་ཆགས་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་དགའ་མ་དང་རོལ་བའི་

ཁམས་དཀར་པོ་དང་། དཔེའི་སབས་སུ་བུང་བས་སྦྲང་རི་ཟ་བ་ལ་སྦར་ཞིང་། སྤིར་

ལྷན་སྐེས་ཀི་རྡུལ་ནི་ཁམས་དང་། སྦྲང་རི་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། འདིའི་དཔེ་དོན་

གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒ་མཚུངས་ཁོ་ནར་སྦར་བ་ལྟ་བུ་གང་བེད་ཀང་

ཆོག་པར་བཞེད། གཞན་ཡང་། རེ་ཞྭ་དམར་པཎི་ཏས། 

བོ་བཟང་རྒྱལ་གསུང་རབ་དྭངས་མངར་བའི་མཚོ། །

ཕོགས་བལ་སལ་བཟང་"གཉིས
1

་སྐེས་རོལ་བའི་གཞི། །

སོང་བེད་དྲི་མས་ཡོངས་དག་ལེགས་ཉེས་ཀུན། །

མ་འདྲེས་འཆར་བ་མཁས་རྣམས་བལྟ་བའི་འོས། །

ཞེས་མཚུངས་ཆོས་དང་བོ་སྒ་སྦར་དང་ཕི་མ་གཉིས་དོན་སྦར་བ་ལྟ་བུ་དང་།

ཡང་ན། བཅུ་ཕག་ཤེས་བ་རིག་པའི་སྐེད་ཚལ་ལ། །

བདེ་བར་ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་ལེ་གཉིས་པའི། །

མགྲིན་མཛེས་སྨྲ་བའི་མདུད་རྒྱ་གྲོལ་བའི་དབངས། །

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་བདུད་རིའི་དཔལ་དུ་ཆེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

ལེ་གཉིས་པ་ནི་ལོ་ཙཱ་བ་དང་ནེ་ཙོ་གཉིས་ཀའི་མིང་ལ་འཇུག་པས་སྒ་སྦར་དང་། 

ལྷག་མ་རྣམས་དོན་སྦར་རོ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༨ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༧ ན།   མཉམ   * གཉིས
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བཅོ་ལྔ་བ་དཔེའི་གཟུགས་ཅན་ནི། ཕལ་བ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་དང་གཙོ་

བོ་དཔེའི་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་པའི་ཁད་ཆོས་ཕན་ཚུན་མཐུན་པར་མཚུངས་

པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་དང་བཅས་གསལ་བར་བརོད་ནས། དཔེ་ཅན་དེ་དཔེའི་

གཟུགས་སུ་ཡང་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། མོས་པའི་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་ཡིས། །

བཀབ་པ་བཞིན་གྱི་ཟླ་བ་འདི། །

འཆར་ཀའི་དམར་བ་ཕུན་ཚོགས་པའི། །

ཟླ་བ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་འགྲན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཆགས་པས་མོས་ཤིང་རབ་ཏུ་དམར་བའི་མདངས་ཀིས་བཀབ་

པའི་མཛེས་མའི་གདོང་ནི། དཔེ་གཙོ་བོ་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དཔེ་ཅན་གྱི་

ཁད་ཆོས་བཞིན་དམར་བ་ནི། དཔེའི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མཚམས་འཆར་ཀའི་མདངས་

ཀིས་བཀབ་པའི་ཟླ་བའི་འོད་ཅུང་ཟད་དམར་བ་དང་འགྲན་པའམ་མཚུངས་ཞེས་དཔེ་

དོན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་ལ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་དང་བཅས་པས་ན་དཔེ་རྒྱན་དང་། 

བཞིན་གྱི་ཟླ་བ་ཞེས་དཔེ་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའང་ཡོད་པས་ན་དཔེའི་

གཟུགས་ཅན་ཞེས་ཟེར། དཔེར་བརོད།

(ག) སེད་སབས་ཕ་ལྡེམ་ཡོངས་འདུའི་ཤིང་། །

འདོད་པའི་ལོ་འདབ་གཡོ་བའི་ཉམས། །

བདེ་བའི་གང་བུ་སྟེར་བ་འདི། །

དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་ཚུལ་དང་མཚུངས། །
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ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་ལུས་ཀི་ཕ་ལྡེམ་དེ། དཔེ་ཡོངས་འདུའི་ཤིང་གི་

གཟུགས་སུ་བཀོད། དཔེ་ཅན་འདོད་པ་རྒྱས་པའི་ཉམས་དེ། དཔེའི་ལོ་འདབ་རྒྱས་

པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དཔེ་ཅན་དེས་འདོད་ལྡན་ཀུན་ལ་བདེ་བ་སྟེར་བ་ནི་དཔེ་

དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་དང་མཚུངས་ཞེས་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་དངོས་སུ་བརོད་

ཅིང་དཔེ་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའང་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རོ་རེའི་འདོད་ལ་ཆགས་པས་མོས་དམར་གྱི། །

རྣལ་འབོར་མ་དཔལ་ཁོད་སྤན་པད་མའི་འདབ། །

དཔིད་ཀི་དཔལ་དུ་དྲེགས་པའི་མཚོ་ལས་སྐེས། །

དམར་བའི་ཕུན་ཚོགས་དེ་ལས་ལན་བརྒྱར་རྒྱལ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་རྣལ་འབོར་བས་བདེ་སྟོང་སྦར་བའི་དགའ་བ་ལ་རོ་རེ་འདོད་པ་

ཟེར། དེ་འདྲའི་བདེ་སྟོང་ལ་ཆགས་པའམ་མོས་པའི་བཞིན་དམར་པོར་སོང་བའི་རྣལ་

འབོར་མའི་སྤན་དེ། དཔེ་དཔིད་དུས་ཀི་དཔལ་མཛེས་པའི་ཁེངས་དྲེགས་ངོམ་པའི་

མཚོ་སྐེས་"དེ
1

། པད་མ་དམར་པོ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དང་འགྲན་པས་ལན་བརྒྱ་ཕག་

ཏུ་རྒྱལ་ཞེས་དཔེ་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། ལན་བརྒྱར་རྒྱལ་ཞེས་

མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་དངོས་སུ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་དད་པའི་འཁི་ཤིང་ལས། 

དད་པའི་ཁ་འབུས་ཐལ་སྦར་མེ་ཏོག་གིས། །

ཕག་འཚལ་ལི་ཁིའི་རྡུལ་དམར་ཆེར་འཚུབ་པ། །

ཆུ་གཏེར་འགྲམ་ངོགས་རོལ་བ་བི་རུའི་ནགས། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༠ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  དེ   * ལྷག་བཅས་ཀི་ཏེ་རུ་བསྒྱུར་ན་ལེགས་སྙམ།
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མ་ལ་ཡ་རླུང་གཞོན་ནུས་བཀོད་པ་བཞིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

ཡང་ན། རྣམ་དཔོད་སྟོབས་རལ་དྲེགས་པས་རབ་འགྱིངས་ཤིང་། །

བརོན་འགྲུས་གཡུ་རལ་རྒྱས་པའི་ཟིལ་ཤུགས་ངོམས། །

རིགས་པའི་མཆེ་སེར་བགྲད་པའི་སྨྲ་མཁས་མཆོག །

རབ་དཀར་འཕོག་བེད་དབང་བོའི་དཔལ་དང་མཚུངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་དྲུག་པ་ལྡགོ་པ་ཅན་ག་ིགཟུགས་ཅན་ནི། ཐོག་མར་དཔེ་ཅན་དེ་དཔེའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཚུངས་སུ་ཡོད་པ་

ལྟར་བརོད་ནས། སར་ཡང་ཁད་ཆོས་གཉིས་མི་མཐུན་པར་སོ་སོར་འབེད་བེད་ཀི་

སྒ་བཀོད་དེ། མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ། དཔེར་ན། 

ར་བར། ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཟླ་བ་དང་། །

བདག་གིས་ཁོད་གདོང་ཟླ་བ་འཐུང་། །

འདི་ནི་གང་བ་མ་ཡིན་ཡང་། །

འདི་ནི་རྟག་ཏུ་དཀིལ་འཁོར་རོགས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་དཔེ་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དཔེ་ཟླ་

བ་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་འཐུང་ལ། དཔེ་ཅན་ཁོད་ཀི་གདོང་

གི་ཟླ་བའི་མཛེས་པ་འདི་བདག་གིས་ངོམས་པ་མེད་པར་འཐུངས་སོ། །འོན་ཀང་

དཔེ་ཟླ་བ་ནི་རྒྱུན་དུ་གང་བ་མ་ཡིན་པར། མར་ངོ་ལ་འགྲིབ་པས་འཕེལ་འགྲིབ་བེད་

ཀང་། དཔེ་ཅན་ཁོད་ཀི་གདོང་གི་ཟླ་བའི་མཛེས་པ་ནི་རྟག་ཏུ་དཀིལ་འཁོར་རོགས་

སོ་ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀི་མཛེས་པའི་ཆོས་མཐུན་པར་བརོད་ནས་སར་ཡང་
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རྟག་ཏུ་གང་བའི་ཁད་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་མི་མཐུན་པར་སོ་སོར་འབེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

འདི་ནི་མིག་གིས་མཐོང་བ་ལ་སྦར་བ་ཡང་ཡོད་ཀང་འཐུང་ཞེས་པ་རྒྱ་དཔེ་དང་

མཐུན་ནོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) རི་དྭགས་ཁོད་ནི་དྲ་བའི་རྒྱར། །

ཚུད་པ་མཚོན་ཆས་གཅོད་ནུས་ཀི། །

བདག་ནི་སིན་ལེགས་འདོད་པའི་རྒྱས། །

བཅིངས་འདི་གཅོད་པའི་ནུས་པ་བལ། །

ཞེས་དཔེ་རི་དྭགས་དྲ་བའི་རྒྱའམ་རི་ལ་ཚུད་པ་ནི་མཚོན་ཆས་གཅོད་ནུས་ཀི། 

དཔེ་ཅན་བདག་ནི་སིན་ལེགས་མ་འདོད་པའི་སེམས་ཀི་རྒྱ་ཡིས་བཅིངས་པ་འདི་

མཚོན་ཆས་གཅོད་མི་ནུས་ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་རྒྱས་བཅིངས་པ་མཚུངས་

ཀང་། མཚོན་ཆས་གཅོད་ནུས་མི་ནུས་ཀི་ཁད་ཆོས་མི་མཐུན་པར་སོ་སོར་འབེད་

པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་དཔེ་ཅན་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་མེད་པས་དཔེ་བརོད་དུ་འགྲོ་

དཀའ་བར་གསུངས། 

(བ) སྦྲང་རིའི་བུ་ཡིས་ཆུ་སྐེས་བཅུད་འཐུང་ལ། །

བདག་གིས་ཁོད་ཞལ་པད་མོའི་མཛེས་སྡུག་འཐུང་། །

པད་མ་དེ་ནི་གདོས་བཅས་བེམ་ཆོས་ཏེ། །

ཁོད་ཀི་ཞལ་ནི་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཁོད་ཀི་ཞལ། པདྨའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། བུང་བས་པད་མའི་

བཅུད་འཐུང་བ་དང་། བདག་གིས་ཁོད་ཞལ་པད་མའི་མཛེས་སྡུག་འཐུང་བ་མཚུངས་
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ཀང་། དཔེ་པད་མ་ནི་གདོས་བཅས་ཏེ་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་དང་། དཔེ་ཅན་

ཁོད་ཀི་ཞལ་ནི་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པས། དཔེ་དཔེ་

ཅན་གྱི་ངོ་བོའམ། རང་བཞིན་མི་མཚུངས་པས་སོ་སོར་འབེད་པ་ལྟ་བུ།

ཡང་ན། བླུན་པོ་ལོངས་སྤོད་ནོར་གྱི་མཛོད་ལ་སྲེད། །

མཁས་པ་ལེགས་བཤད་ནོར་གྱི་རེས་སུ་ཆགས། །

བསགས་པའི་དངོས་པོ་འཛད་པའི་རང་གཤིས་ཏེ། །

མང་ཐོས་ནོར་གྱིས་འཕལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་བདེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བདུན་པ་འགགོ་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞིག་དཔེ་

གང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི་དཔེ་ཅན་རང་གི་བ་

བའམ་ཁད་ཆོས་དེ། དཔེ་དང་མི་མཐུན་པར་བརོད་ནས། གང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་

པ་དེ་དང་མཚུངས་པ་འགོག་པར་བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། མཛེས་མ་ཁོད་གདོང་ཟླ་བ་ནི། །

འདི་ལྟར་གཞན་དག་གདུང་བེད་པས། །

ཟླ་བ་ཉིད་དུ་བརོད་མིན་ཞེས། །

དེ་ནི་འགོག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་། དཔེ་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དགག་

བ། འགོག་བེད་ནི་དཔེ་ཅན་གྱི་བ་བའམ་ཁད་ཆོས། མཛེས་མའི་གདོང་གིས་འདོད་

ལྡན་དག་ལ་ཆགས་པའི་གདུང་བ་སྟེར་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ། ཟླ་བ་དངོས་ནི་བསིལ་

བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ན། དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་ཟླ་བ་ཉིད་དུ་བརོད་པ་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  255  

མིན། ཞེས་དཔེ་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་

དཔེ་ལ་སད་པའི་གཟུགས་རྒྱན་ཞེས་བཤད། དཔེར་བརོད།

(ག) འདྲེན་མཆོག་རྣམ་དཀར་མཛད་པའི་ཟླ་བ་ཡིས། །

ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་སེ་བཅས་མ་ངན་གྱི། །

མུན་པའི་ཁུང་བུར་འཇུག་ན་སྣང་བའི་དཔལ། །

སྟེར་བའི་གཉིས་སྐེས་རྒྱལ་བོ་ཅི་ཞིག་ལགས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་རྣམ་འདྲེན་མཆོག་གི་མཛད་པ་དེ། དཔེ་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཀོད་

པ་དགག་བ། འགོག་བེད་ནི་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས། བདུད་ཀི་སེ་དང་བཅས་པ་

བཅོམ་པས་ན། དཔེ་སྣང་བའི་དཔལ་སྟེར་བའི་གཉིས་སྐེས་རྒྱལ་བོ་སྟེ། ཟླ་བའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རྣམ་པར་འདྲེན་མཆོག་ཁོད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ། །

མ་ཉམས་སིང་རེའི་ཟླ་ཚེས་འཛུམ་རླབས་ཀིས། །

འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག་སིང་ལ་བརྣག་དཀའི་མུན། །

སྟེར་ཕིར་ཟླ་བའི་དངོས་པོར་གང་གིས་འགྲུབ། །

ཅེས་དཔེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ། དཔེ་ཟླ་བའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དགག་བ། འགོག་བེད་ནི་དཔེ་ཅན་དེའི་ཁད་ཆོས་བདུད་

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སིང་ལ་བརྣག་དཀའ་བའམ་མི་བཟོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་

སྟེར་བས་ན་དཔེ་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཁེན་རལ་རྟ་བདུན་འགྲོས་ཀིས་ལེགས་དྲངས་པའི། །
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སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་འདིས། །

གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་བའི་རྨོངས་མུན་ཀུན་སེལ་བས། །

ཉིན་མོར་བེད་པ་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་གྲུབ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅོ་བརྒྱད་པ་མཉམ་འཇགོ་ག་ིགཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གང་ཞིག་དཔེའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དེས། རང་གི་ངང་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་བ་བ་བེད་པ་འོས་

མིན་གྱི་སྐོན་དང་། བ་བའི་ཡུལ་ཉིད་ལ་ཡང་སབས་གང་ཡིན་གྱི་སྐོན་དང་བཅས་ཏེ། 

མདོར་ན་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་སྐོན་ཡོད་པ་མཚུངས་པའམ་མཉམ་དུ་

སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། གཏུམ་མོ་ཁོད་གདོང་ཟླ་བས་ཀང་། །

བརེ་བ་མེད་པར་དག་སྲེག་པ། །

བདག་གི་སལ་བ་ཉིད་ཀི་སྐོན། །

འདི་ནི་མཉམ་འཇོག་གཟུགས་ཅན་ནོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཆགས་པས་མོས་པའི་མཛེས་མ་སྟེ། གཏུམ་མོ་ཁོད་ཀི་གདོང་ནི་

དཔེ་ཟླ་བ་བསིལ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དཔེ་ཅན་གཏུམ་མོའི་གདོང་གིས་བརེ་བ་

མེད་པར་བདག་ཡིད་འདོད་པས་སྲེག་པར་བེད་པའི་བེད་ལས་དེ། དཔེ་ཟླ་བ་བསིལ་

བའི་བེད་ལས་དང་མི་འདྲ་བའམ་མི་འོས་པའི་སྐོན་ཡོད་ཀང་། ཡུལ་དེ་ཁོ་ནའི་སྐོན་

མ་ཡིན་པར་ཡུལ་ཅན་བདག་གི་རྒྱུད་ལའང་མི་བཟོད་པའི་ཆགས་པ་དྲག་པོ་ཉེ་བར་

གནས་པའི་སལ་ངན་གྱི་སྐོན་ཡོད་པས་ན། སྐོན་དེ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་

མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ཞེས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་སྐོན་མཉམ་དུ་འཇོག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 
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འདིའི་སྐོན་མཉམ་པ་ནི་གཙོ་བོ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀི་སྐོན་མཉམ་པ་ལ་གོ་

དགོས་ཀང་། དགྱེས་གླུར་དཔེ་དོན་གྱི་སྐོན་མཉམ་པར་སྟོན་པ་ཞེས་ཀང་གསུངས། 

དཔེར་བརོད། 

(ག) ཤོང་སྟོན་མཁེན་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

རྒོལ་བའི་བོ་ངན་མུན་པར་འཐུམས། །

ཉེས་བཤད་ཁོ་ནར་ཡིད་གཏད་པའི། །

ལོག་ལྟའི་སལ་དམན་འདིའི་ཡང་སྐོན། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཤོང་སྟོན་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཁེན་པ། དཔེ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་

གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། ཤོང་སྟོན་གྱི་མཁེན་རབ་ཀིས་རྒོལ་བ་ངན་པའི་བོར་ཅི་

ཡང་མི་འཆར་བའི་མུན་པ་ལྟར་འགྱུར་བ་དེ། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མུན་པ་སེལ་བའི་

བེད་ལས་དང་མི་འདྲ་བའམ་མི་འོས་པའི་སྐོན་ཡོད་ཀང་། སྐོན་དེ་ཡུལ་ཤོང་སྟོན་གྱི་

མཁེན་རབ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་ཁོ་ནའི་སྐོན་མ་ཡིན་ཞིང་། ཡུལ་ཅན་རྒོལ་ངན་

རང་གི་ལོག་རྟོག་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་བཤད་ཀི་བེད་ལས་དང་། ཁོ་རང་སལ་བ་

དམན་པའི་སྐོན་ཡང་ཡིན་པས་ན། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀི་བེད་ལས་སམ་སྐོན་

མཉམ་པ་ཞེས་ཟེར། འདིའི་དཔེར་བརོད་ར་བ་དང་མཐུན་མི་མཐུན། ཡུལ་དང་ཡུལ་

ཅན་གྱི་སྐོན་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་དོགས་གནས་སུ་གསུངས།

(བ) མཛེས་མ་ཁོད་ལུས་ཧ་རི་ཙནྡ་ནའི། །

འཁི་ཤིང་དཔིད་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ལ་ཞུགས་པས། །

བདག་ཡིད་སྲེག་འདི་མཛེས་པ་ཕུལ་བྱུང་བར། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

མ་ཟད་བདག་རང་འདོད་པས་གཟིར་བས་ཀང་། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་ལུས་དེ། དཔེ་ཧ་རི་ཙན་དན་ནམ། ཙན་དན་དཀར་

པོའི་ཤིང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས། མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ལུས་དེས། བདག་ཡིད་

འདོད་པས་སྲེག་པ་ནི། ཙན་དན་བསིལ་བའི་བེད་ལས་དང་མི་འདྲ་བའམ་མི་འོས་

པའི་སྐོན་ཡོད་ཀང་། སྐོན་དེ་ཡུལ་མཛེས་པ་ཁོ་ནའི་སྐོན་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་ཅན་

བདག་འདོད་པས་གཟིར་ཆེ་བའི་སྐོན་ཡང་ཡིན་པས། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀར་

སྐོན་མཉམ་དུ་འཇོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྲིད་པའི་བདེ་དགའ་སྲིན་མོའི་འཛུམ་བག་གིས། །

བདག་ཡིད་སྲེག་འདི་འཁོར་བའི་འདོད་བདེ་ལ། །

སྒྱུ་མའི་ནུས་རལ་ལྷུན་གྱིས་ཡོངས་རོགས་པར། །

མ་ཟད་བདག་ཀང་སྲིད་ལ་བརམ་པའི་སྐོན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་དགུ་བ་གཟུགས་ཅན་ག་ིགཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཞིག་

དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། དཔེ་དེ་ཉིད་ཀང་དཔེ་གཞན་གྱི་གཟུགས་སུ་སྦོར་

བ་ཞིག་ལ་ཟེར། འདི་ལ་གཟུགས་ཅན་འཕར་མ་ཡང་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་གདོང་འདམ་སྐེས་དོར་འདིར། །

སིན་མའི་འཁི་ཤིང་གར་མཁན་མ། །

རོལ་སེག་དགའ་བས་གར་བེད་དོ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་གདོང་དེ། དཔེ་འདམ་སྐེས་ཏེ་པད་མའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད། དེ་ཡང་དོ་ར་སྟེ། གར་བེད་པའི་ས་གཞིའམ་ར་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དཔེ་
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ཅན་གདོང་གི་ཁད་ཆོས་སིན་མ་ནི། དཔེ་འཁི་ཤིང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་གར་

མཁན་མའི་གཟུགས་སུ་བས་ནས། དེ་ཉིད་རོལ་སེག་གི་གར་བེད་ཅེས་པའོ། །རྒྱན་

འདིར་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་ཕན་ཚུན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དཔེའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད་པར་མ་ཟད་དཔེ་དེ་ཡང་དཔེ་གཞན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས་ཧ་ཅང་

མཛེས་པར་བསྒིགས་པས། རྒྱན་འདི་ནི་ངོ་མཚར་ཞིང་ཆེས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་

ཡིན་པས་གཟུགས་རྒྱན་གཞན་ལས་ཆེས་ཆེར་སན་ཞིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཞིག་

ཡིན། དཔེར་བརོད། 

(ག) ཀུན་མཁེན་གཟུགས་སྐུའི་གངས་རིའི་དགའ་ཚལ་དུ། །

མཚན་བཟང་ཆུ་ཀླུང་མན་དྷ་ར་འཁིགས་ལས། །

བདེ་ལེགས་བསིལ་ངད་ཡིད་འོང་དགའ་སྟོན་ཚོགས། །

ལས་ལྡན་ཚ་གདུང་མཐོ་རིས་ལུས་ཕའི་དཔལ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་ཀུན་མཁེན་རྒྱལ་བའི་སྐུ། དཔེ་གངས་རིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། 

དེ་དགའ་ཚལ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ཡང་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་མཚན་བཟང་། 

དཔེའི་ཁད་ཆོས་ཆུ་ཀླུང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་ལྷའི་མེ་ཏོག་མནྡ་རའི་གཟུགས་

སུ་བས། དཔེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུའི་གཟི་བིན་གྱིས། འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་

གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་ལེགས་སྟེར་བ། དཔེ་བསིལ་ངད་ཀི་གཟུགས་

སུ་བཀོད། དེ་དགའ་སྟོན་ཚོགས་པའི་གཟུགས་སུ་བས། དཔེ་ཅན་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པའི་ཚ་གདུང་སེལ་བ། དཔེ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་བསིལ་བའི་དགའ་བདེ་འཕེལ་

བའི་གཟུགས་སུ་བས་ཏེ། ལྷ་མོ་རྣམས་དགའ་བའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་
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གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཅན་འཕར་མར་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) གང་གི་མཁེན་དཔོད་ནམ་མཁའི་སྐེད་མོས་ཚལ། །

ཤེས་བའི་རྒྱུ་སར་མེ་ཏོག་བཞད་ལྡན་པའི། །

ལེགས་བཤད་འོད་སྣང་སྦྲང་རིའི་ཟེགས་མ་ཙམ། །

ཐོབ་པའི་བོ་གསལ་དེ་དག་སལ་བ་བཟང་། །

ཞེས་གང་གི་མཁེན་པའི་རྣམ་དཔོད་དང་། ཤེས་བའི་ཡོན་ཏན། དེའི་ལེགས་

བཤད་སོགས་རིམ་པ་བཞིན་དཔེ་ནམ་མཁའ་དང་། དེ་སྐེད་མོས་ཚལ། རྒྱུ་སར་དང་། 

དེ་མེ་ཏོག །འོད་སྣང་དང་། དེ་སྦྲང་རིའི་ཟེགས་མ་ཡི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཁོད་ཐུགས་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་སྐེད་ཚལ་དུ། །

ལེགས་བཤད་ཟླ་གཞོན་གསར་བའི་ཀུ་མུད་འདབ། །

འཛུམ་པའི་འོད་དཀར་དྲ་བའི་དྲི་ངད་འབུམ། །

དཀྲིགས་པས་བོ་ལྡན་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན་སྦིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉི་ཤུ་བ་བསོན་དོར་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་དེར། མངོན་

སུམ་དུ་བསོན་དོར་ནས་༼མིན་པ་ལ་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་བརོད་དེ་གེང་བཀལ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར༽དཔེ་ཉིད་

ཡིན་པར་བརོད་དེ། དཔེ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བས་ཤིང་དོན་ལ་དཔེ་ཅན་ཁད་

འཕགས་སུ་བས་ནས་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། འདི་ནི་གདོང་མིན་འདི་པད་མ། །

འདི་དག་མིག་མིན་འདི་བུང་བ། །

འདི་ཁོད་སོ་ཡི་འོད་ཟེར་མིན། །
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འདི་རྣམས་གེ་སར་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་དངོས་པོ་འདི་ནི། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་གདོང་མ་

ཡིན་ཞིང་། དཔེ་པད་མ་དངོས་ཡིན། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་མིག་དང་སོའི་འོད་ཟེར་

ནི། དཔེ་ཡི་ཁད་ཆོས་བུང་བ་དང་གེ་སར་གྱི་ཕེང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་དཔེ་ཅན་ལ་

བསོན་དོར་ནས་ཁོ་ཁོ་རང་མིན་པར་དཔེ་ཉིད་ཡིན་པ་ལྟར་དུ་བརོད་དེ། དོན་དུ་དཔེ་

ཅན་ཁད་འཕགས་སུ་བས་ནས་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) གཟིགས་མོར་སྤོ་འདི་འབྲུག་སྒ་མངལ་འཛིན་གྱི། །

ལུས་འདེགས་མ་ཡིན་རླུང་གི་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། །

དགའ་བའི་ཟློས་གར་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་འདི། །

རྨ་བ་མ་ཡིན་དྲན་པའི་སེ་མར་ངེས། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་གཟིགས་མོར་སྤོ་བ་འདི་རྨ་བའི་གཤོག་པས་སྒོ་གུར་ཕིབས་པ་

མ་ཡིན་པར། དཔེ་རླུང་གི་རྒྱལ་མཚན་དངོས་ཡིན། དཔེ་ཅན་ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་

ཟློས་གར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་འདི། རྨ་བའི་ཟློས་གར་མ་ཡིན་པར། དཔེ་དྲན་པའི་

སེ་མ་སྟེ་བུད་མེད་ཉིད་ཡིན་ཞེས་དཔེ་ཅན་རྨ་བ་དངོས་ལ་བསོན་དོར་ནས། དཔེ་

དངོས་ཡིན་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) འདི་ནི་ཁོད་སྐུ་མ་ཡིན་ཡོངས་འདུའི་ཤིང་། །

གསུང་མིན་དྲི་ཟའི་གིང་བུས་སྦར་བའི་དབངས། །

ཁོད་ཐུགས་མ་ཡིན་ལྷ་ཡི་རིང་རིང་ཉིད། །

མི་མིན་འཇམ་པའི་དབངས་དངོས་བ་མ་དྲན། །
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ཞེས་དཔེ་ཅན་རང་གི་བ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་། མིའི་རྣམ་རོལ་ཏུ་ཡོད་པ་

དེ། དཔེ་ཅན་རང་མ་ཡིན་པར། དཔེ་རིམ་པ་བཞིན་ཡོངས་འདུའི་ཤིང་དང་། དྲི་ཟའི་

དབངས། ནམ་མཁའ། འཇམ་པའི་དབངས་སོགས་དངོས་ཡིན་པའི་བ་མ་ཁོད་དྲན་

ཞེས་དཔེ་ཅན་ལ་བསོན་དོར་ནས་དཔེ་ཉིད་ཡིན་པར་བརོད་ནས་དོན་ལ་དཔེ་ཅན་བ་

མ་ཉིད་ཁད་འཕགས་སུ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ངོ་མཚར་བཀོད་པའི་གནས་འདི་བོ་ཊ་ཡི། །

ཡུལ་ལྗོངས་མ་ལགས་འཆི་མེད་དགའ་བའི་ཚལ། །

ལྟ་ན་སྡུག་པའི་གྲོང་འདི་གངས་ཅན་འགྲོའི། །

ཁང་ཁིམ་མ་ཡིན་ལེགས་བིས་ཡུལ་གྱི་གྲོང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ཉིད་བརོད་པའི་དཔེ་དང་བསོན་དོར་གྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁད་པར་ནི། དེ་

ཉིད་བརོད་པ་ལ། འདི་ནི་བཞིན་ཉིད་པད་མ་མིན། །ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་ལ་བརྟགས་

ཤིང་དཔད་པས་མཐར། དངོས་པོ་དེ་ཉིད་རྟོགས་ནས་དཔེ་པདྨ་མ་ཡིན་པར། དཔེ་

ཅན་མཛེས་མ་ཡི་གདོང་དངོས་ཡིན་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། འདི་ལ་འདི་ནི་གདོང་

མིན་འདི་པད་མ་ཞེས། གདོང་གི་དངོས་པོ་དེ་ལ་བསོན་དོར་ནས་པད་མ་ལ་སོགས་

པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་བ། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བར། རིགས་དང་བ་བ་ཡོན་ཏན་རས། །

ཚིག་གཅིག་ལ་ནི་གནས་པ་ཡིན། །
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གལ་ཏེ་ངག་ཀུན་ལ་ཕན་ན། །

དེ་ནི་གསལ་བེད་དུ་བརོད་དཔེར། །

ཞེས་རིགས། བ་བ། ཡོན་ཏན། རས་སོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བརོད་བ་དོན་

གྱི་དངོས་པོ་སྟོན་པའི་གསལ་བེད་དམ་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གཅིག་ཉིད། ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་དེའི་རང་བའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ནས། ཚིགས་

བཅད་དེའི་ངག་གི་རྒྱུན་ནམ་ཚིག་དོན་སྔ་ཕི་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའམ་གསལ་བར་

བེད་པའི་རྒྱན་ལ་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ཟེར། གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་བཅུ་གཉིས་ཏེ། 

རིགས་དང་བ་བ་ཡོན་ཏན་དང་། །

རས་ཀི་ཐོག་མའི་གསལ་བེད་དང་། །

རིགས་དང་བ་བའི་བར་གསལ་བེད། །

རིགས་དང་བ་བའི་མཐའ་གསལ་བེད། །

འཕེང་བ་འགལ་དོན་དོན་གཅིག་པ། །

སྦར་བའི་གསལ་བེད་དང་བཅུ་གཉིས། །

དང་བོ་རིགས་བརོད་པ་ཐོག་མའི་གསལ་བྱདེ་ནི། བརོད་བའི་རིགས་གང་

ཡིན་པ་དེ། ཐོག་མར་བཀོད་ནས། རིགས་དེ་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་དེས། ཚིག་དོན་ཕི་

མ་མཐའ་དག་གསལ་བེད་ནུས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། འདི་དང་དོན་རྒྱན་དང་བོའི་རིགས་

རང་བཞིན་བརོད་པའི་ཁད་པར་ནི། རང་བཞིན་བརོད་པའི་སབས། དཔེར་ན། ཡལ་

འདབ་སོགས་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་གི་རིགས་བརོད་པས། མཚན་ཉིད་དེ་ལྡན་གྱི་ཤིང་

གི་རིགས་མཐའ་དག་གཞན་སེལ་གྱི་སོ་ནས་གོ་ནུས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་
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རིགས་སོགས་གང་བརོད་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་ན་

ཡོད་པ་དེས། ཚིག་ལྷག་མའི་དོན་སྔ་ཕི་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བེད་ནུས་པར་མ་

ཟད། བེད་པ་བོ་རིགས་དེའི་ཁད་ཆོས་དང་བ་བ་སོགས་བརོད་པའི་ཚིག་གི་ཉམས། 

རང་བཞིན་བརོད་པ་ལ་ལྟོས་ན་ཅུང་ཟད་འཁོག་པའི་རྒྱན་གྱི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པ་

ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན།

ར་བར། ལྷོ་ཡི་རླུང་གིས་འཁི་ཤིང་ནི། །

འདབ་མ་རིང་བ་ལྷུང་བར་བེད། །

དུད་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཀང་། །

ཁེངས་པ་གསར་དུ་འཇོམས་པར་ནུས། །

ཞེས་རིགས་བརོད་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ལྷོ་ཡི་རླུང་གིས། ཞེས་པ་ཐོག་

མར་བཀོད་ནས། ཚིག་དོན་ཕི་མ་གང་གསལ་བར་བེད་ན། རིགས་དེས་འཁི་ཤིང་

རྣམས་བསྒུལ་བསྐོད་བས་པས། འདབ་མ་རིང་བ་རྣམས་ལྷུང་བར་བེད་པ་དང་། ཡང་

རིགས་དེས་བུད་མེད་ཀི་ལུས་བསིལ་བར་བས་པས། ལང་ཚོ་དུད་པའམ་རྒྱས་པའི་

བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ་དེས་མཛའ་བོ་ལ་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པ་དེ་གསར་དུ་

འཇོམས་པར་བེད་ནུས་ཞེས་ཐོག་མར་བརོད་པའི་རིགས་དེས་ཚིག་དོན་འོག་མ་

ཀུན་གསལ་བར་བེད་ཅིང་། བེད་པ་བོ་དེའི་བ་བ་སོགས་རང་བཞིན་བརོད་པའི་

སབས་དང་མི་འདྲ་བར་ཅུང་ཟད་འཁོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) ནེ་ཙོ་སྨྲ་བའི་མཆུ་ལྡན་ཅན། །

མརྒད་མདངས་ཀི་སྒོ་གཤོག་ངོམ། །
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དཀར་ནག་དམར་བའི་མགྲིན་པ་ཅན། །

སྐེ་བོ་འགའ་ཡི་ཡིད་དུ་འོང་། །

ཞེས་རིགས་བརོད་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ནེ་ཙོ་ཞེས་པ་ཐོག་མར་བཀོད་

ནས་ཚིག་དོན་ཕི་མའི་ཁད་ཆོས་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པ་གོ་སའོ། །འདི་ལ་འཁོག་

ཚིག་མ་འདྲེས་པའི་རྐེན་གྱིས་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་དང་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་

བས་རྒྱན་འདིའི་དཔེ་བརོད་དུ་འགྲོ་མི་འགྲོ་དཔད་གཞི་ཆེ་བར་གསུངས། 

(བ) ལེགས་པར་བཤད་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཡིད། །

ཀུན་དགའི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་སྦོར་བེད་ཅིང་། །

སྐེ་བོ་རྣམས་ཡིད་རྨོངས་པའི་རབ་རིབ་ཀང་། །

ལྷག་མ་མེད་པར་དྲུངས་ནས་འབིན་ལ་དབང་། །

ཞེས་རིགས་བརོད་པའི་ཚིག་ལེགས་པར་བཤད་པས་ཞེས་པ་ཐོག་མར་བཀོད་

ནས། ཚིག་དོན་ཕི་མའི་ཁད་ཆོས་རྣམས་གསལ་བར་སྟོན་པ་སྟེ། ལེགས་བཤད་

ཀིས་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་དཔལ་ལ་སྦོར་བར་བེད་པ་དང་། 

ཡང་ལེགས་བཤད་ཀིས་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀི་ཡིད་མི་ཤེས་པའི་རྨོངས་པའི་རབ་རིབ་ཀིས་

སྒིབ་པ་རྣམས་ལྷག་མ་མེད་པའམ་ར་བ་ནས་འབིན་པར་བེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། རྣམ་མང་སྐེས་བུས་གསེར་ལྡན་འཛིན་མའི་གཞིར། །

བཀོད་ལེགས་འཛུགས་སྐྲུན་སྟོང་གི་དཔལ་ཡོན་དྲངས། །

ངོ་མཚར་འདོད་དགུའི་གཏེར་གྱི་སོ་ཕེ་བས། །

ཡིད་འོང་འཇིག་རྟེན་གསར་བའི་དཔིད་དཔལ་བསྐྲུན། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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གཉིས་པ་བྱ་བ་བརོད་པ་ཐོག་མའི་གསལ་བྱདེ་ནི། བརོད་བའི་བ་བརོད་པའི་

ཚིག་གམ་གསལ་བེད་དེ་ཐོག་མར་བཀོད་ནས། བ་བའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་དེས། 

ཚིག་དོན་ཕི་མ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། སྦོར་ཚུལ་

དང་ཁད་པར་སོགས་སྔ་མ་དང་འདྲ། དཔེར་ན། 

ར་བར། རྒྱུ་འོ་ཆུ་གཏེར་བཞི་ངོགས་ཀི། །

སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་སོ་ཅན་ཏེ། །

ཁོར་ཡུག་རི་བོའི་ཁོངས་སུ་ཡང་། །

ཁོད་ཀི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ད་དཀར། །

འདིར་བ་བ་བརོད་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་རྒྱུའོ་ཞེས་པའི་རྒྱུ་བའམ་འགྲོ་བའི་

བ་ཚིག་དེ་ཐོག་མར་བཀོད་པས། ཚིག་དོན་འོག་མ་རྣམས་གསལ་བར་བེད་ནུས་ཏེ། 

གང་ལ་རྒྱུ་ན་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བང་གི་ཆུ་གཏེར་ཏེ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་འགྲམ་གྱི་

སྐེད་མོས་ཚལ་དུའོ། །གང་རྒྱུ་ན། སོ་ཅན་ཏེ་ཕོགས་ཀི་གང་བོ་ཆེ་བརྒྱད་དོ། །ཡང་

ཐོག་མར་བརོད་པའི་གསལ་བེད་རྒྱུའོ་ཞེས་པའི་བ་ཚིག་དེས་གང་བོ་ཆེ་དེར་རྒྱུ་བ་

གོ་ནུས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་ལགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་གི་རི་བོའི་ཁོངས་སུ་

ཡང་། རྒྱལ་བོའི་ཡོན་ཏན་གྱི་མེ་ཏོག་ཀུནྡ་དཀར་པོ་དེ། ཐོག་མར་བརོད་པའི་གསལ་

བེད་རྒྱུ་འོ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེས་གོ་ནུས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདིར་བཤད་པའི་ཕོགས་ཀི་

གང་བོ་བརྒྱད་ནི་འཆི་མེད་མཛོད་ལས། ས་སྲུང་བུ་དང་པད་མ་དཀར། །གཡོན་

འཆིང་མིག་སན་ས་ལ་དགའ། །མེ་ཏོག་སོ་ཅན་ས་ཀུན་པ། །ས་མཛེས་ཕོགས་ཀི་

གང་བོ་བརྒྱད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འགྲེལ་བ་ལ་ལར། འདིར་ཕོགས་ཀི་གང་
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བོ་ཆེ་བརྒྱད་ལ་གོ་མི་དགོས་པར་གང་བོའི་རྒྱལ་བོ་རྣམས་རྒྱུ་བ་ལ་བཤད་པ་ཡང་

ཡོད། དཔེར་བརོད། 

(ག) སྦིན་ནོ་རྒྱལ་བས་འགྲོ་བ་བདེ། །

དབངས་ཅན་སལ་བཟང་རྣམས་ལ་ངག །

སེག་མོས་སྲེད་ཅན་ཆགས་པའི་རོ། །

རླུང་གིས་ཚ་གདུང་ཅན་ལ་བསིལ། །

ཞེས་བ་བའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་སྦིན་ནོ་ཞེས་པ་ཐོག་མར་བཀོད་ནས། བ་

ཚིག་དེའི་ནུས་པ་ཁོ་ནས་ཚིག་དོན་འོག་མ་རྣམས་གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ། རྒྱལ་བ་

སངས་རྒྱས་ཀིས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་བདེ་བ་སྦིན་ནོ། །དབངས་ཅན་མས་སལ་བཟང་

རྣམས་ལ་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་སྦིན་ནོ། །སེག་མོས་འདོད་ལྡན་ནམ་སྲེད་པ་ཅན་ལ་

ཆགས་པའི་རོ་སྦིན་ནོ། །རླུང་གིས་སྐེ་བོ་ཚ་བས་གདུངས་པ་ཅན་ལ་བསིལ་བའི་

བདེ་བ་སྦིན་ནོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སྣང་བར་བས་སོ་མཚར་སྡུག་རོགས་པའི་བཞིན། །

རོགས་བལ་དངུལ་གྱི་མེ་ལོང་དྭངས་པར་ཏེ། །

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །

ཁོད་ཀི་མཁེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་མཆོག་ལ་འོ། །

ཞེས་བ་བའི་གསལ་བེད་སྣང་བར་བས་སོ་ཞེས་པའི་བ་ཚིག་ཐོག་མར་བཀོད་

ནས་ཚིག་དོན་འོག་མ་རྣམས་གསལ་བར་བེད་དེ། ངོ་མཚར་མཛེས་མའི་བཞིན་རས་

དེ། དངུལ་གྱི་མེ་ལོ་དྭངས་མར་སྣང་བར་བས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཁོད་ཀི་མཁེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སྣང་བར་བས་སོ། །ཞེས་

པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གསལ་བར་བས་སོ་ནོར་འཛིན་གཞོན་ནུའི་ཁོན། །

དམར་སེར་གཟི་འོད་འབུམ་འགྱེད་ཉིན་བེད་གཟིས། །

རྟོགས་དཀའི་རིགས་ལམ་འཕྲུལ་གྱི་མདུད་རྒྱ་ཅན། །

མཁས་དབང་སྨྲ་བའི་མགྲིན་དབངས་གཅིག་གིས་ཀང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ཐོག་མའི་གསལ་བྱདེ་ནི། བརོད་བའི་ཡོན་ཏན་

གཙོ་བོ་དེ་རོད་པའི་ཚིག་གམ་གསལ་བེད་དེ་ཐོག་མར་བཀོད་ནས། གསལ་བེད་

དེའི་ནུས་པས། ཚིག་དོན་ཕི་མའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་

པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་བརོད།

ར་བར། སྔོ་བསངས་ཉིད་དོ་ཕོགས་རྣམས་ནི། །

དབར་སྐེས་སྤིན་གྱི་ཕེང་བ་ཡིས། །

ས་ཡང་རྩྭ་སྔོན་གསར་བ་ནི། །

ཤིན་ཏུ་གཞོན་པའི་ཕེང་བས་སོ། །

འདིར་སྔོ་བསངས་ཉིད་དོ་ཞེས་པའི་ཁ་དོག་གིས་མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་བརོད་

པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ཐོག་མར་བཀོད་ནས། ཚིག་དོན་འོག་མ་རྣམས་ཀི་ཡོན་

ཏན་གསལ་བར་སྟོན་པ་སྟེ། ནམ་མཁའི་ཁོན་ཐམས་ཅད་ནི་དབར་སྐེས་སྤིན་གྱི་ཕེང་

བ་འཁིགས་པས་སྔོ་བསངས་ཉིད་དུ་བེད་དོ། །ས་གཞིའི་ཁོན་ཀུན་ཀང་རྩྭ་སྔོན་

གསར་བ་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པའི་ཕེང་བས་སྔོ་བསངས་ཉིད་དུ་བེད་དོ། །ཞེས་ཐོག་མར་
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བརོད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་གསལ་བེད་དེས་ཚིག་དོན་འོག་མ་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟ་

བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) དཀར་རོ་མཁའ་ལ་ཟླ་བའི་གཟུགས། །

འདོད་ལྡན་ཁོད་ན་ན་ཆུང་གདོང་། །

མཁས་མང་ཚོགས་པའི་མདུན་ས་ན། །

ཆོས་སྐོང་བཟང་བོའི་རྣམ་དཔོད་མཆོག །

ཅེས་ཡོན་ཏན་གྱི་གསལ་བེད་དཀར་རོ་ཞེས་ཁ་དོག་མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་རོད་

པའི་ཚིག་ཐོག་མར་བཀོད་ནས། ཚིག་དོན་འོག་མ་རྣམས་གསལ་བར་བེད་དེ། ནམ་

མཁའ་ན་ཟླ་བའི་གཟུགས་དཀར་རོ། །འདོད་ལྡན་སྐེས་"པའི
1

་ཁོད་ན་ན་ཆུང་མཛེས་

མའི་གདོང་དཀར་རོ། །མཁས་པ་མང་བོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ན། ཞྭ་ལུ་ཆོས་སྐོང་

བཟང་བོའི་མཁེན་པའི་རྣམ་དཔོད་མཆོག་དེ་དཀར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དམར་སེར་ཉིད་དོ་ཕོགས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ཁོན། །

ཐུན་མཚམས་སྤིན་གྱི་སྣང་བ་གསར་བས་ཏེ། །

འབྱུང་བོ་འཛིན་བེད་ཡུམ་གྱི་ཕང་བ་ཡང་། །

ངུར་སིག་རྒྱལ་མཚན་བསྒེངས་པ་རྣམས་ཀིས་སོ། །

ཞེས་ཡོན་ཏན་གྱི་གསལ་བེད་དམར་སེར་ཉིད་དོ་ཞེས་པའི་ཁ་དོག་མཛེས་པའི་

ཡོན་ཏན་རོད་པའི་ཚིག་ཐོག་མར་བཀོད་ནས། ཚིག་དོན་འོག་མ་རྣམས་གསལ་བར་

བེད་པ་སྟེ། ནམ་མཁའི་ཁོན་ཐམས་ཅད་ལ་མཚམས་སྤིན་གསར་བ་འཁིགས་པའི་ཁ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༦༨ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༣ ན།  པོའི   * པའི
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དོག་དམར་སེར་ཉིད་དུ་བས་སོ། །ཡང་འབྱུང་བོ་འཛིན་བེད་དེ། ས་གཞིའི་ཕང་

བའམ་ངོས་ལ་ངུར་སྨྲིག་གི་རྒྱལ་མཚན་བསྒེངས་པའི་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀི་ཆོས་གོས་

ངུར་སྨྲིག་གི་ན་བཟའི་ཁ་དོག་གིས་དམར་སེར་ཉིད་དུ་བས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཛེས་སོ་རྒྱུ་སར་དབུས་ན་ཟླ་གཞོན་གཟུགས། །

སྔོ་ལྗང་རང་འཐུང་ཚལ་ན་ཙན་དན་མཆོག །

མཛེས་སྡུག་རི་དྭགས་ཁོད་ན་གདོང་ལྔའི་དབང་། །

རྣམ་མང་འགྲོ་བའི་དབུས་ན་ས་སྐོང་ཉིད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་རྫས་བརོད་པ་ཐོག་མའི་གསལ་བྱདེ་ནི། བརོད་བའི་རས་བེ་བག་པ་

དེ་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གམ། དེའི་གསལ་བེད་ཐོག་མར་བཀོད་ནས། གསལ་བེད་དེའི་

ནུས་པས། དེའི་ཚིག་དོན་ཕི་མ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་པ་ཞིག་ལ་

ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ཁབ་འཇུག་རྣམ་གནོན་ལ་གནས་པས། །

དཱ་ནུའི་བུ་ཡི་འབོར་བ་དག །

གང་དུ་བཏང་ཞིང་ལྷ་རྣམས་ཀི། །

ཕུན་ཚོགས་གང་ན་གནས་པ་བངས། །

འདིར་ལྷའི་བེ་བག་པ་ཁབ་འཇུག་ཅེས་ལོགས་སུ་བཀར་ནས། དེ་གཞན་སེ་ལྷ་

མ་ཡིན་སྟོབས་ལྡན་གྱི་ཚོགས་རྣམ་པར་གནོན་པའི་ནུས་པ་ལ་གནས། ཞེས་ཁབ་

འཇུག་གི་ནུས་པ་དེ་རས་སུ་བཞག་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ཐོག་མར་བཀོད་ནས། 

ཚིག་གི་ནུས་པ་དེས་ཚིག་ཕི་མའི་དོན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ། རས་
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དེས་༼དཱ་ནུའི་བུ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་མིང་༽ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀི་འབོར་བ་དག་མིང་མེད་དུ་

བཏང་ཞིང་། ཡང་རས་དེས་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དར་བར་བས་

སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། འདིར་མཁས་པ་ལ་ལས། ཁབ་འཇུག་རས་སུ་བཞག་པ་ཡོད་

ཀང་དེ་ལྟ་མིན་པར་ཁབ་འཇུག་གི་ནུས་པ་དེ་རས་སུ་འཇོག་དགོས་པར་གསུངས་

སོ། །དཔེར་ན། 

(ག) རི་དྭགས་ཀིས་མཚན་ཟླ་བ་ཡིས། །

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ། །

འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀི་ཆགས་པ་འཕེལ། །

གཉིས་སྐེས་དུ་མ་དགའ་བ་སྐེད། །

ཅེས་རས་ཀི་དངོས་པོ་བེ་བག་པ་རི་དྭགས་ཀི་མཚན་མ་ལྡན་པའི་ཟླ་བ་ཞེས་

པའི་རས་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་དེ་ཐོག་མར་བཀོད་ནས། ཚིག་དེའི་ནུས་པས་ཚིག་

ཕི་མ་རྣམས་གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ། ཟླ་བས་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པ་དང་། དེས་འདོད་ལྡན་

ལ་ཆགས་པ་འཕེལ་བ་དང་། དེས་གཉིས་སྐེས་ཏེ་བམ་ཟེ་དུ་མ་ལ་དགའ་བ་སྐེད་ཅེས་

པ་ལྟ་བུ། འདིར་ཡང་རི་དྭགས་ཀི་མཚན་མ་རས་སུ་འཇོག་པ་དང་། ཡང་རྒྱ་མཚོའི་

ནུས་པ་རས་སུ་འཇོག་པ་སོགས་བཤད་ཚུལ་མང་ཡང་གསུང་རྒྱུན་ལ་རི་དྭགས་ཀི་

མཚན་མ་དེ་རས་སུ་བཞག་ཅིང་། དེ་ལྡན་པའམ་དེས་བེ་བག་ཏུ་བཀར་བའི་ཟླ་བའི་

བེད་ལས་ལ་སྦོར་དགོས་པས་ན་ཚིག་རང་དང་བོ་དེ་རས་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ཏུ་

གོ་དགོས། 

(བ) ཆུ་བོའི་གཏེར་འདི་རླབས་ཀི་ཕེང་བ་མང་། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དུས་ལས་ཡོལ་བ་མེད་པར་འཕེན་ཞིང་དེ། །

རིང་ནས་རྣ་བའི་གྲགས་འབར་དོན་མཐུན་ཚོགས། །

རེ་བ་སིང་ལ་བཀོད་དེ་འཇུག་པའི་གནས། །

འདིར་རས་ཀི་གསལ་བེད་ཆུ་བོའི་གཏེར་ཞེས་རྒྱ་མཚོ་བེ་བག་པའི་ཚིག་དེ་

ཐོག་མར་བཀོད་ནས། རས་དེའི་རླབས་ཀི་ཕེང་བ་ནི་དུས་ལས་ཡོལ་བ་མེད་པར་

འཕེན་པ་དང་། ཡང་རྒྱ་མཚོ་དེ་ནོར་བུ་སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པར་

གྲགས་པ་དེ་ཐོས་པས་རྒྱ་མཚོའི་ནོར་བུ་ལེན་པ་ལ་འགྲོ་བར་འདོད་པའི་དོན་དང་

མཐུན་པའི་དེད་དཔོན་ཚོགས་ཀིས་རང་རང་གི་རེ་བ་སིང་ལ་བཀོད་ནས་རྒྱ་མཚོ་

དེར་འཇུག་པའི་གནས་ཡིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཚོ་བྱུང་པི་ཝང་རྡུང་བའི་རོལ་རེད་ཀིས། །

དྲི་ཟའི་སིན་ལེགས་འབུམ་གྱི་སེམས་པ་འཕོག །

གདངས་སན་འགྱུར་ཁུགས་སྟོང་གི་གསུང་དབངས་ཀིས། །

སྨྲ་མཁས་ངག་གི་དཔལ་ཀུན་འགྲོ་ལ་སྦིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་བ་རིགས་བརདོ་པ་བར་གི་གསལ་བྱདེ་ནི། བརོད་བའི་རིགས་དེ་ཚིག་

རང་གི་བར་དུ་བཀོད་ཅིང་གསལ་བེད་དེའི་ནུས་པས། རང་གི་ཚིག་སྔ་ཕིའི་དོན་

ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་བརོད་ན།

ར་བར། གར་བེད་ནི་ཙུ་ལ་ཕང་དུ། །

གླུ་ཡང་ལེན་ནོ་མཇུག་སྒོ་ཅན། །

དགའ་བ་རྒྱས་པའི་མིག་དག་ཀང་། །
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ཆུ་འཛིན་ལ་ནི་གཏོད་པར་བེད། །

ཅེས་པའི་ནི་ཙུ་ལ་ནི་ལང་མ་སྟེ་ལྗོན་ཤིང་དེའི་ཕང་ན་སད་སན་པའི་གླུ་དབངས་

ལེན་ནོ། །བེད་པོ་གང་ཞེ་ན། མཇུག་སྒོ་ཅན་ཞེས་རྨ་བའི་རིགས་རོད་པའི་གསལ་

བེད་དེ་ཚིག་རང་གི་བར་དུ་བཀོད་ནས། དེས་འབྲུག་སྒ་ལ་ཡིད་གཏོད་པའི་དགའ་བ་

རྒྱས་པའི་མིག་གིས་ཀང་། ཆུ་འཛིན་ལ་གཏོད་པའམ་ལྟ་བར་བེད་དོ། །སུ་ཞིག་གིས་

ན། མཇུག་སྒོ་ཅན་ནོ་ཞེས་བར་གྱི་རིགས་བརོད་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་གིས་

ཚིག་དོན་སྔ་ཕི་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད་ན།

(ག) ཤེས་བ་མ་ལུས་དྲི་མེད་གཟིགས། །

བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་རོགས་སངས་རྒྱས། །

ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་ཐུགས་རེ་ཅན། །

རིས་མེད་འགྲོ་བ་མ་ལུས་བསྐབས། །

ཞེས་ཤེས་བའི་གནས་ལུགས་མ་ལུས་པ་གཟིགས་ཤིང་། ཕུང་བོའི་བདུད། 

འཆི་བདག་གི་བདུད། ཉོན་མོངས་པའི་བདུད། ལྷའི་བུའི་བདུད་དེ་བདུད་བཞི་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རོགས་སངས་རྒྱས་ཞེས། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་རོད་པའི་

གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་བར་དུ་བཀོད་ནས། དེ་ལ་གདུལ་བ་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་

ཚད་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་དང་ལྡན་ཞིང་།དེས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྐབས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རྒྱུས་འབས་བང་དོར་ཚུལ་ལ་ཆེར་རྨོངས་ཤིང་།

འཁྲུལ་སྣང་འདོད་བདེ་བསྒྲུབ་ལ་བརམ་ཞིང་ཆགས། །
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སིགས་དུས་སྐེ་བོ་ངན་རྣམས་གཡོ་དང་སྒྱུས། །

ངན་འགྲོའི་འབབ་སྟེགས་གཞོལ་ལ་སིང་བོར་སེམས། །

ཞེས་རྒྱུ་འབས་དང་བང་དོར་གྱི་ཚུལ་མི་ཤེས་ཤིང་འཇིག་རྟེན་འཁྲུལ་སྣང་གི་

འདོད་པའི་བདེ་བ་ཁོ་ན་ལ་བརམ་པའམ་ཆགས་པའི་སིགས་མའི་དུས་ཀི་སྐེ་བོ་ཞེས། 

བེད་པ་བོ་སྐེ་བོའི་རིགས་གསལ་བེད་བར་དུ་བཀོད་ནས། སྐེ་བོ་ངན་པ་དེས། བསེན་

བཀུར་ཐོབ་པའི་ཆེད་རང་གི་ཉེས་པ་ཐབས་ཀིས་གསང་བའམ་ས་བར་བེད་པའི་

གཡོ་དང་། རང་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་དུ་གཞན་ལ་མགོ་བསོར་བ་ལ་

སོགས་པའི་སྤོད་པ་ནི་སྒྱུ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་གཡོ་སྒྱུའི་སྤོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་རང་

ཉིད་ངན་འགྲོར་སྐེ་བའི་འབབ་སྟེགས་ཁོ་ན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བ་ནི་རང་གི་བ་བ་

ཀུན་གྱི་སིང་བོར་འཛིན་པ་ཡིན། ཞེས་ཚིག་འདིའི་བར་གྱི་སྐེ་བོ་ཞེས་རིགས་རོད་པའི་

གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་དེས་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་འབེལ་བའམ་དོན་གསལ་བར་བེད་པ་

ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ལང་ཚོའི་སྟོབས་ཀིས་དྲེགས་པའི་གཟི་འབར་ཞིང་། །

མཁེན་རབ་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་གཞོན་ནུ་དག །

བདེ་དགའ་གསར་བའི་འཇིག་རྟེན་བེད་པོ་སྟེ། །

དུས་ཀི་རིབས་སྟོང་མདུན་དུ་བསྒྱུར་བའི་དབང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ་བྱ་བ་བརོད་པ་བར་གི་གསལ་བྱེད་ནི། བརོད་བའི་བ་བ་གཙོ་བོ་དེ་

རོད་པའི་བ་ཚིག་གམ་གསལ་བེད་དེ་ཚིག་རང་དེའི་བར་དུ་བཀོད་ཅིང་། བ་ཚིག་དེའི་

ནུས་པས་རང་གི་ཚིག་གོང་འོག་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་
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ན། 

ར་བར། དྲི་བཞོན་དལ་བུར་རྒྱུ་བེད་དེ། །

ཟླ་བ་དག་ཀང་མེ་རུ་འགྱུར། །

ཙན་དན་བྱུག་པ་ལྷུང་བ་ཡང་། །

མཚོན་ལྷུང་འཁམས་པ་རྣམས་ལའོ། །

དྲི་བཞོན་དལ་བར་རྒྱུ་བའི་རེག་བ་འཇམ་པོ་དེས། བུད་མེད་དང་བལ་ནས་ཡུན་

རིང་བོ་ལོན་པའི་ཆགས་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་དག་ལ་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པ་སྟེ་གདུང་བའི་ཚོར་

སྐེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ཡང་

ཡུལ་དེ་ལ་མེའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཚ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་ཙན་དན་གྱི་བྱུག་པ་

ལུས་ལ་ལྷུང་བ་ཡང་ཡུལ་དེ་ལ་མཚོན་ལྷུང་བ་ལྟར་འདོད་གདུང་གི་ཚོར་བ་དྲག་པོ་དེ་

དག་ནི། སྐེ་བོ་བུད་མེད་དང་བལ་ཞིང་ཡུན་རིང་ཕོགས་སུ་འཁམས་པ་རྣམས་ཀིས་

མོང་ངོ་ཞེས་ཡུལ་བརེ་བ་ཆེ་བའི་གཉེན་དང་བལ་བ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཅན་ཡིད་དུ་འོང་

བ་རླུང་འཇམ་པོ་དང་ཟླ་འོད་སོགས་ཀང་འདོད་པའི་རྒྱུས་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་འགྱུར་

བ་ནི་བ་བའི་ལས་ཏེ། དེའི་བ་ཚིག་འགྱུར་ཞེས་པའི་གསལ་བེད་བར་ན་ཡོད་པ་དེས་

ཚིག་དོན་སྔ་ཕི་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་ཚིག་རང་ཐ་མའི་འཁམས་

པ་རྣམས་ལའོ་ཞེས་པ་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་ནའང་དེ་ཞར་བྱུང་ཤུགས་ལས་

ཐོན་པ་ཡིན་གྱི། སབས་དོན་གྱི་བ་ཚིག་གཙོ་བོ་མིན། རྒྱན་འདི་དང་། ཡུལ་ལ་བསོན་

དོར་གྱི་ཁད་པར་ནི། ཡུལ་ཅན་ཡིད་དུ་འོང་བའི་དངོས་པོ་དེ་གསུམ། ཡུལ་བལ་བས་

ཉེན་པའི་འདོད་ལྡན་ལ་གདུང་བ་སྐེད་པར་བེད་པ་སྟོན་པ་ཙམ་འདྲ་ཡང་། རྒྱན་འདི་
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ལ་བསོན་དོར་བའི་ཚིག་མེད་ཅིང་། སྨྲ་བ་བོ་གཞན་ཞིག་གིས་དེའི་ཚུལ་བརོད་པ་

ཙམ་དང་། ཡུལ་ལ་བསོན་དོར་ནི། འདོད་ལྡན་རང་ཉིད་ཀིས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། 

དངོས་པོ་དེ་གསུམ་གཞན་གྱི་ངོར་བསིལ་ཞེས་གྲགས་པ་མི་བདེན་ཏེ། བདག་ལ་མེ་

ཡི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་བེད་དོ་ཞེས། ཡུལ་དེས་ཡུལ་ཅན་ལ་དངོས་སུ་བསོན་དོར་བ་

ཡིན་པས། རོད་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་ལ་བལྟས་ནས་རྒྱན་ཐ་དད་དུ་ཕེས་པ་ཡིན་

ནོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཤེས་ལྡན་རྣམས་ལ་ལེགས་བཤད་དང་། །

ཕོངས་པ་རྣམས་ལ་བདོག་པ་ཡིས། །

དགའ་བར་བེད་དོ་འདོད་ལྡན་ལ། །

ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་སིན་ལེགས་མས། །

ཞེས་མཁས་པ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལེགས་བཤད་ཀིས་དགའ་བར་

བེད་པ་དང་། དབུལ་ཕོངས་ཅན་རྣམས་ལ་ཟས་ནོར་གྱི་བདོག་པ་བིན་པས་དགའ་

བར་བེད་དོ། །ཞེས་བ་བ་རོད་པའི་གསལ་བེད་དེ་ཚིག་གི་བར་དུ་བཀོད་ནས་དགའ་

བའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ་དང་། ཡང་འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལང་ཚོ་རྒྱས་

པའི་སིན་ལེགས་མས་དགའ་བར་བེད་དོ། །ཞེས་བར་གྱི་བ་ཚིག་དེས་གོང་འོག་གི་

ཚིག་དོན་ཀང་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) འདིར་སྣང་འབོར་བའི་བུན་ལོང་རྣམ་པ་མང་། །

ཐར་བར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་དུག་ཏུ་འགྱུར། །

ལུས་ཕ་མ་ཚོགས་རལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་། །
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བརེ་བལ་འཇིགས་རུང་གཤེད་མའི་ཚུལ་དུ་འོ། །

ཞེས་ཚེ་འདིར་སྣང་གི་རྒྱུ་འབོར་གྱི་བུན་ལོང་སྟེ་ཟང་ཟིང་དང་། འདུ་འཛི། རྣམ་

གཡེང་ལ་སོགས་པའི་བག་མེད་ཀི་བ་བ་དེ་དག་ཐར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་

དུག་ལྟ་བུ་སྟེ་སང་བའི་གཙོ་བོར་འགྱུར། ཞེས་བ་བའི་གསལ་བེད་དམ་བ་ཚིག་བར་

དུ་བརོད་པ་དང་། བུད་མེད་སོགས་ཀི་སེག་པ་དང་འཛུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆགས་

དགའ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་། ཐར་བ་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་འཇིགས་སུ་

རུང་བའི་གཤེད་མའི་ཚུལ་དུ་འགྱུར། ཞེས་བར་གྱི་བ་ཚིག་དེས་ཚིག་དོན་གོང་འོག་

ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་གསལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འདབ་སྟོང་པདྨའི་རིང་བུར་འཁོར་ལོའི་ལག །

དབར་སྐེས་ཆུ་འཛིན་རྔ་ལ་མདོངས་ལྡན་ཚོགས། །

དགའ་བར་བེད་དོ་གཟུར་གནས་བོ་ལྡན་རྣམས། །

དོན་ལྡན་ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་གཏམ་གྱིས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བདུན་པ་རིགས་བརོད་པ་ཐ་མའི་གསལ་བྱེད་ནི། བརོད་བའི་རིགས་དེ་

ཚིག་རང་གི་ཐ་མར་བཀོད་ཅིང་། ཚིག་རང་ཐ་མར་གནས་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་

དེས། རང་གི་སྔོན་ན་ཡོད་པའི་ཚིག་དོན་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དཔེར་ན། 

ར་བར། ཆུ་འཛིན་གྱིས་ནི་རབ་གཏོར་ཆུ། །

ཁིམ་གྱི་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པའི་ཚོགས། །

གོག་གི་ཐག་པ་གཡོ་བ་ཡང་། །
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མེ་ཏོག་གཞུ་ཅན་དག་གི་དཔུང་། །

ཞེས་པའི་མེ་ཏོག་གཞུ་ཅན་ཏེ་བདུད་ཀི་དཔུང་ཞེས་པ་ནི་རིགས་ཀི་གསལ་

བེད་ཡིན་པས། རང་གི་སྔོན་ན་ཡོད་པའི་ཚིག་དོན་མཐའ་དག་ཐ་མའི་གསལ་བེད་ཀི་

ཚིག་དེས་གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ། དབར་དུས་ཀི་ཆར་སྤིན་ལས་རབ་ཏུ་གཏོར་བའི་

ཆར་ཟིལ་མའི་རྒྱུན་དང་། ཁིམ་དུ་ཡོད་པའི་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པ་སྟེ་རྨ་བའི་ཁྱུ་ཚོགས་

དགའ་བའི་གར་བེད་པ་དང་། གོག་གི་ཞགས་པ་ཁྱུག་ཁྱུག་ཏུ་གཡོ་བ་སོགས་འདོད་

ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཆགས་པ་དྲག་པོ་སྐེད་པར་བེད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་

དེ་ཡང་། མེ་ཏོག་གཞུ་ཅན་ནམ་ལྷའི་བུའི་བདུད་ཀི་དཔུང་གི་སྟོབས་ཡིན་ནོ་ཞེས་

རིགས་བརོད་ཐ་མར་བརོད་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་དེས། སྔོན་མའི་ཚིག་དོན་

རྣམས་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་སབས་སུ་རིགས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་མི་

སྦོར་བར་གཙོ་བོ་རིགས་ཀི་བེད་ལས་ལ་སྦོར་བ་དང་། ཡང་འཁོག་པོའི་ཉམས་ཅུང་

ཟད་འདྲེས་པས། རང་བཞིན་བརོད་པའི་རིགས་དང་མི་འདྲ་བ་ཤེས་སའོ། །དཔེར་

བརོད། 

(ག) གནག་སྣུམ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་གཡོ་ཞིང་། །

ཨུཏྤལ་རལ་གྲིས་དཔུང་བ་མཛེས། །

མཚམས་སྤིན་མདངས་འཛིན་ན་ཚོད་གནས། །

ངག་གི་མཆོག་སྟེར་འཇམ་དཔལ་དབངས། །

ཞེས་རིགས་ཀི་གསལ་བེད་འཇམ་དབངས་ཞེས་པའི་ཚིག་ཐ་མར་བརོད་པ་

དེས། ཚིག་གོང་མ་རྣམས་ཀི་དོན་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དགྱེས་གླུའི་རིགས་
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ཐོག་གསལ་བེད་དང་། རིགས་མཐའི་གསལ་བེད་ཀི་དཔེར་བརོད། རིགས་རང་

བཞིན་བརོད་པའི་དཔེ་དང་ཁད་པར་མ་ཕེས་པ་འདི་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

དོགས་གནས་མཛད་ཀང་། སོན་འགྲོ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལ། རང་བཞིན་

བརོད་པའི་སབས་སུ་རིགས་དེ་བརོད་པས། མཚན་ཉིད་དེ་ལྡན་གྱི་རིགས་ཤིག་གོ་

ནུས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཀང་། འདིར་ནི་རིགས་ཀི་གསལ་བེད་ཐོག་ཐ་ན་ཡོད་པའི་

ཚིག་གིས་ཚིག་གོང་འོག་གི་དོན་གསལ་བོར་སྟོན་ནུས་པ་གཙོ་བོར་བས་པས། 

གཙོ་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ཡིན་གྱི། རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་འདྲ་མི་ཆོག་པ་མིན་ཞེས་གསུངས་

སོ། །

(བ) འགའ་ཞིག་འཆད་རོད་རོམ་པས་གཞན་རེས་འཛིན། །

ལ་ལ་མི་སྨྲ་དབེན་པའི་ནགས་འདབས་སྟེན། །

གཞན་དག་བ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡིས། །

བསྟན་པ་འཛིན་པ་འདི་ཀུན་དམ་པའི་མགོན། །

ཞེས་ཚིག་རང་ཐ་མའི་རིགས་བརོད་པའི་གསལ་བེད་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ཞེས་

པའི་ཚིག་དེས། སྔོན་གྱི་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ། ལ་ལས་རྒྱལ་

བའི་གསུང་རབ་ལ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་བཤད་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་

དང་། ལ་ལས་དབེན་པར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་

སྟེ། དབེན་པའི་ནགས་འདབས་སུ་རི་ཁོད་བསྟེན་པ་དང་། ལ་ལས་བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིའི་

སོ་ནས་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པ་སོགས་བ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོ་སྟེ། བཤད་སྒྲུབ་

ཟུང་འབེལ་གྱི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐེས་བུ་
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འདི་རྣམས་ནི་དམ་པ་རྣམས་ཀི་མགོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འགའ་ཞིག་འདིར་སྣང་འདོད་དགའི་ལས་ཀིས་བེལ། །

ལ་ལ་ངལ་བཟོད་རང་བདེ་དོན་ལ་འབད། །

ཁ་ཅིག་གཡོ་སྒྱུའི་སྤོད་པས་གཞན་མགོ་སོར། །

བོ་དམན་སྐེ་བོ་འདི་དག་ཀུན་གྱིས་སོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ་བྱ་བ་བརོད་པ་ཐ་མའི་གསལ་བྱདེ་ནི། བརོད་བའི་དོན་ནམ། བ་བ་

གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཚིག་གམ་གསལ་བེད་དེ་ཚིག་རང་ཐ་མར་བཀོད་ཅིང་། བ་

ཚིག་དེའི་ནུས་པས་རང་གི་སྔོན་ན་ཡོད་པའི་ཚིག་དོན་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་

བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀི་ཨུཏྤལ་རྣ་བ་ལ། །

འདོད་པའི་མདའ་ནི་མདའ་སྟན་ལ། །

ངས་ཀང་སེམས་ནི་འཆི་བ་ལ། །

གསུམ་པོ་འདི་ནི་མཉམ་དུ་བས། །

ཞེས་བ་ཚིག་དེ་མཇུག་ཏུ་བཀོད་ནས། སྔོན་མའི་ཚིག་དོན་རྣམས་ཐ་མའི་

གསལ་བེད་ཀི་བ་ཚིག་དེས་གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ། མཛེས་མ་ཁོད་ཀིས་རྣ་བ་ལ་

ཨུཏ་པ་ལའི་རྒྱན་གྱིས་སྤུད་པ་དང་། འདོད་ལྷ་སྟེ་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་

འདོད་ཆགས་ཀི་མདའ་ནི། མེ་ཏོག་གི་གཞུ་སྟེ་མདའ་སྟན་ལ་བརྒྱུས་པ་དང་། རྒྱུ་དེ་

གཉིས་ཀིས། མཛེས་མ་ལ་འདོད་པའི་ཆགས་སེམས་སྐེས་ཏེ་འཆི་བ་ལ་ཐུག་པའི་བ་

བ་གསུམ་པོ་འདི་མཉམ་དུ་བས་སོ་ཞེས་མཇུག་ཏུ་བས་ཞེས་པའི་བ་ཚིག་གམ་
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གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་གིས་བསྡུས་ནས་དོན་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) མཛེས་མའི་འགྲམ་པའི་ཆང་གིས་བ་ཀུ་ལ། །

རྟ་ལྗང་འོད་ཀིས་སྦྲང་རིའི་རྒྱལ་མཚན་ཚལ། །

ཆོས་སྐོང་བཟང་བོས་གནས་ལྔ་རིག་པའི་ཁ། །

བོ་བཟང་གྲགས་པས་ཐུབ་བསྟན་སོ་འཕར་འབེད། །

ཅེས་མཇུག་གི་བ་ཚིག་འབེད་ཅེས་པ་ཁོ་ནས་སྔོན་གྱི་ཚིག་དོན་རྣམས་གསལ་

བར་བེད་པ་སྟེ། མཛེས་མའི་འགྲམ་ཆང་གིས་མེ་ཏོག་བ་ཀུ་ལ་ཁ་འབེད་པ་དང་། ཉི་

མའི་འོད་ཀིས་པད་མའི་ཁ་འབེད་པ་དང་། ཞྭ་ལུ་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོའི་མཁེན་རབ་

ཀིས་རིག་གནས་ལྔའི་སོ་འབེད་པ་དང་། ཡབ་རེ་བོ་བཟང་གྲགས་པས་སྟོན་པ་ཐུབ་

པའི་དབང་བོའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པའི་སོ་འབེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) འབྱུང་འཁྲུགས་ནད་ཀི་ཟུག་རྔུས་ལུས་ཕུང་སྟེ། །

རྣམ་གཡེང་ཐག་ཞགས་དམ་པོས་དེ་བཞིན་ཡིད། །

གཞན་དབང་སྒོག་གིས་དོན་གཉེར་རེ་བའི་གནས། །

གཞན་དུ་འཆུག་པ་མེད་པར་རྣམ་པར་བསམས། །

ཞེས་མཇུག་གི་བ་ཚིག་གམ་བ་བ་བརོད་པའི་གསལ་བེད་བསམས་ཞེས་པའི་

ཚིག་དེས། སྔོན་གྱི་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ། འབྱུང་བ་འཁྲུགས་

པའི་ནད་ཀི་ཟུག་རྔུས་ལུས་ཕུང་བསམས་པ་དང་། རྣམ་གཡེང་གི་ཞགས་པས་རང་

ཡིད་བསམས་པ་དང་། གཞན་དབང་གི་ལགས་སྒོག་གིས་རང་གི་དོན་དུ་གཉེར་བའི་

རེ་བའི་བ་བ་དེ་མི་སྒྲུབ་པའམ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པར་གཞན་དུ་འཆུག་པ་སྟེ། ནོར་བ་མེད་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

པར་དམ་པོར་བསམས་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འབད་པས་བསགས་པའི་ལོངས་སྤོད་གཞན་གྱིས་དང་། །

ལེགས་སྦངས་ཤེས་བའི་ཡོན་ཏན་བརེད་ངས་དབང་། །

དོན་ལྡན་ལན་གཅིག་རེད་པའི་རྟེན་མཆོག་འདི། །

དོན་མེད་རྣམ་གཡེང་རླུང་གིས་ཉེ་བར་འཁེར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་རིགས་བ་བ་ཡོན་ཏན་རས་ཀི་ཐོག་མ་དང་བར་མ་དང་ཐ་མའི་གསལ་

བེད་དག་ལས། གཞུང་ཚིག་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་པ་རྣམས་བཤད་ཟིན་ནས་མ་ཟིན་པ་

ཡོན་ཏན་དང་། རས་ཀི་བར་མཐའི་གསལ་བེད་སོགས་ཀང་འགོད་ཚུལ་ཡོད་ན་

ཡང་། སྔ་མ་རྣམས་དང་འགོད་ཚུལ་འདྲ་བས་འདིར་མ་སྤོས་སོ། །

དགུ་བ་འཕེང་བའི་གསལ་བྱདེ་ནི། བརོད་བའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པའི་

གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་དེ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་ལའང་མ་ངེས་ཤིང་། འོན་ཀང་

ཚིག་དོན་ཕི་མ་ཕི་མའི་བ་བ་དེ། བ་བ་སྔ་མ་སྔ་མའི་རྒྱུ་ལ་བལྟོས་དགོས་པས་དེ་

སྟོན་པའི་ཕིར་གསལ་བེད་ཕི་མ་ཕི་མའི་དོན། གསལ་བེད་སྔ་མ་སྔ་མས་གསལ་

བར་བེད་དེ་རིམ་པར་སེལ་ཞིང་། ངག་གི་ཕེང་བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། དཀར་ཕོགས་ཀི་ནི་འོད་དཀར་ཅན། །

འཕེལ་བེད་དེ་ཡིས་མདའ་ལྔ་བ། །

དེས་ཀང་ཆགས་པ་ཆགས་པས་ཀང་། །

ན་ཆུང་དགའ་བའི་དགའ་སྟོན་དཔལ། །

ཞེས་འཕེལ་བར་བེད་ཅེས་པ་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ཡིན་ལ། དཀར་ཕོགས་ཏེ་
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ཡར་ངོའི་ཕོགས་ཀི་འོད་དཀར་ཅན་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་ཆ་ཤས་རིམ་གྱིས་

དྭངས་པའམ་འཕེལ་བར་བེད་པ་དེས། མདའ་ལྔ་བ་སྟེ་འདོད་ལྷའི་མིང་གིས་བསྟན་

པའི་འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀི་འདོད་ཆགས་འཕེལ་བར་བེད་དོ། །མདའ་ལྔ་ནི་སོབ་དཔོན་

དཔལ་འཛིན་སེས། མོས་བེད་དང་། རྨོངས་བེད་དང་། འདར་བེད་དང་། ལྟུང་བེད་

དང་། བརྒྱལ་བེད་དེ་ལྔ་དང་། ཡང་འགྲེལ་བ་ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥར་དགའ་བེད་དང་། སྲེག་

བེད་དང་། རྨོངས་བེད་དང་། སེམ་བེད་དང་། འཆི་བེད་དེ་ལྔ་ལ་བཤད། མངོན་

བརོད་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་ལས། ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པར་བེད་པ་དང་། བརྒྱལ་བར་བེད་

པ་དང་། སྨོ་བར་བེད་པ་དང་། རྒོད་པར་བེད་པ་དང་། དྲེགས་པར་བེད་པ་སྟེ་ལྔ་

གསུངས་ཀང་ཡོངས་གྲགས་ལ། རེ་འཇིགས་མེད་དབང་བོས་མཛད་པའི་མིང་གི་

རྣམ་གྲངས་ལས། དྲེགས་པར་བེད་པ་དང་། རྨོངས་པར་བེད་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྨོངས་

པར་བེད་པ་དང་། བརྒྱལ་བར་བེད་པ་དང་། སེམས་མེད་པར་བེད་པ་སྟེ་ལྔ་གསུངས་

པ་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་དང་དོན་མཐུན་ནོ། །འདོད་ཆགས་དེས་ལང་ཚོ་ཅན་རྣམས་

ཆགས་པའི་བཞིན་མདངས་དམར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་འཕེལ་

བར་བེད་པ་དང་། དེས་ན་ཆུང་རྣམས་དགའ་བའི་དགའ་སྟོན་ཏེ་འཁིག་པའི་དགའ་བ་

འཕེལ་བར་བེད་དོ། །འཕེལ་བེད་ཅེས་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་དེས། ཕི་མ་ཕི་མའི་

འཕེལ་བ། སྔ་མ་སྔ་མའི་རྒྱུ་ལ་བལྟོས་ཤིང་། དེ་སྟོན་པའི་ཚིག་རིམ་པར་བཀོད་པ་སྟེ་

ངག་གི་ཕེང་བ་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་བོད་མཁས་དང་རིན་སྤུངས་པས། མདའ་

ལྔ་བ་ཞེས་པ་འདོད་ལྷ་དངོས་ལ་བཞག་ནས། ཟླ་བས་འདོད་ལྷའི་སྟོབས་འཕེལ་བ་སྟེ། 

འདོད་ལྷའི་གཞན་རྒྱུད་ལ་ཆགས་པ་སེལ་བའི་ནུས་པ་རྒྱས་པ་ལ་སྦར་ཀང་། གསུང་
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རྒྱུན་ལ་འདོད་ལྷའི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་འདོད་ལྡན་ལ་བཞེད་དོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ལེགས་ལྡན་དཔིད་ཀིས་ཆར་དུས་ལང་ཚོའི་དཔལ། །

དབར་གྱི་རང་འཐུང་འདབ་འབས་ལྗང་གཞོན་སེལ། །

དེས་ཀང་སྟོན་གྱི་དུས་སྐེད་འབས་ལྡན་མས། །

གསར་ཚེས་གནམ་ལོའི་དགའ་སྟོན་འགུགས་པར་བེད། །

ཅེས་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་འགུགས་པར་བེད་ཅེས་པས་ཕི་མ་ཕི་མས་སྔ་

མ་སྔ་མའི་དོན་གསལ་བར་བེད་པའམ། ཕི་མ་ཕི་མ་སྔ་མ་སྔ་མ་དང་འབེལ་བའི་

གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་གི་ཕེང་བ་ཅན་ཏེ། དཔིད་དུས་ཀིས་དབར་གྱི་ལང་ཚོ་འགུགས་

པར་བེད་པ་སྟེ། དབར་གྱི་ལྗོན་ཤིང་གི་ལོ་འདབ་དང་། ལྗང་བུ་གཞོན་ནུ་རྣམས་མྱུར་

དུ་སེལ་ཅིང་། དེས་སྟོན་འགུགས་པར་བེད་པ་དང་། དེས་དགུན་དུས་ཀི་གནམ་ལོ་

གསར་བའི་དགའ་སྟོན་འགུགས་པར་བེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་དཔེ་ལ་ལར། ལྗང་

ཤོན་སེལ་ཞེས་བིས་འདུག་པས། ཤོན་པ་ནི་མྱུར་བ་ལ་འཇུག་པར་དགེ་བཤེས་

ཆོས་གྲགས་ཀིས་བཤད་ཀང་དཔད་པར་བའོ། །

(བ) འཇམ་མགོན་བ་མའི་ཐུགས་རེས་བདག་གི་བོ། །

རབ་ཏུ་རྒྱས་དེས་ལེགས་པར་བཤད་པ་སྟེ། །

དེས་ནི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དེ་ཡིས་ཀང་། །

རིས་མེད་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཕན་དང་བདེ། །

ཞེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཞེས་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་གིས་དོན་སྔ་ཕི་ཀུན་རིམ་

པར་འབེལ་བར་སྦོར་བ་སྟེ་ཚིག་གི་འཕེང་བ་ཅན། འཇམ་མགོན་བ་མའི་ཐུགས་རེས་
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བདག་གི་བོ་གྲོས་རབ་ཏུ་རྒྱས། དེ་རྒྱས་པས་ལེགས་པར་བཤད་པ་སྟེ། གསུང་རབ་

ཀུན་ལ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་བསྟན་པའི་བ་བ་སེལ། དེས་སངས་རྒྱས་

ཀི་བསྟན་པ་རྒྱས། དེ་རྒྱས་པས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བདེ་སྐིད་རྒྱས་

སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འདི་ནི་ཡུལ་གཅིག་ལ་ངེས་པར་འབེལ་དགོས།

ཡང་ན། དབར་སྐེས་ཆུ་འཛིན་ཕེང་བས་སྦྲང་ཆར་རྒྱུན། །

དེ་ཡིས་སྔོ་ལྗང་མདངས་མཛེས་མྱུ་གུ་གཞོན། །

རྒྱས་པས་འབྲུ་དྲུག་སེ་མའི་ཕོན་པོ་དག །

དུད་པ་དེས་ཀང་ཀུན་དགའི་དཔལ་ཡོན་དྲངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བ་འགལ་བའི་གསལ་བྱདེ་ནི། གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་གཅིག་གིས་གསལ་

བ་འགལ་བའི་བ་བ་གཉིས་ཅིག་ཅར་"དུ
1

་བས་པ་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། རླུང་གིས་གཙུབས་པའི་ཆུ་ཐིགས་ཅན། །

སྤིན་གྱིས་ལུས་མེད་དག་གིས་ནི། །

ཨ་བ་ལེ་བ་འཕེལ་བར་བེད། །

རྔུལ་གྱི་དག་ནི་སེལ་བར་བེད། །

ཅེས་པའི་སྤིན་ཞེས་པ་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ཡིན་ལ། རླུང་གིས་གཙུབས་ཤིང་

བསྐོད་པའི་ཆར་གྱི་ཐིགས་པ་ཅན་སྤིན་གྱི་ཚོགས་འདིས། ལུས་མེད་དེ་འདོད་པའི་

ལྷ་རྣམས་ཀི་འདོད་ཆགས་ཀི་ཨ་བ་ལེ་བ་འཕེལ་བར་བེད། ཅེས་ཨ་བ་ལེ་བ་ནི་བོད་

མཁས་ཀིས་ཞེན་པ་ལ་བསྒྱུར། སི་ཏུས་དྲི་མ་སོགས་ཀིས་བསོས་པའམ་གོས་པ་ལ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༥ ཡིག་ཕྲེང་ ༥ ན། ཏུ   * དུ
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བསྒྱུར་བས་འདོད་ཆགས་ཀི་ཞེན་པའམ་གོས་པ་འཕེལ་བར་བེད་ལ། ཡང་འདོད་

ཆགས་ཀིས་གདུངས་པའི་ལུས་ལ་རྔུལ་ཆུས་གོས་པའམ་བསོས་པ་སེལ་བ་སྟེ། 

རྔུལ་གྱི་ཨ་བ་ལེ་བ་སེལ་བར་བེད་དོ་ཞེས་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་སྤིན་གྱིས། གསལ་

བ་ཨ་བ་ལེ་བ་སྟེ་ཞེན་པའམ་གོས་པ་དེ། བ་བ་གཅིག་ལ་འཕེལ་བ་དང་བ་བ་གཅིག་

ལ་སེལ་བ་སྟེ་བ་བ་མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་"དུ
1

་བསྟན་པས་འགལ་བ་དང་ལྡན་

པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) སིན་ལེགས་མ་”དེས
2

་ཆགས་པ་ཡིས། །

གཟིར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པ་དང་། །

འཁིག་པའི་བདེ་བ་བསྟེན་པ་ཡིས། །

འདོད་པའི་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བེད། །

ཅེས་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་སིན་ལེགས་མ་དེ། ཞེས་པས་གསལ་བ་ཆགས་པ་

སྐེད་པས་བ་བ་བསྟན་ཅིང་། དེས་ཆགས་པས་གཟིར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པ་དང་། 

འཁིག་པའི་བདེ་བ་སྐེད་པའི་བ་བ་མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་ཏུ་བརོད་པས་འགལ་

བ་དང་ལྡན་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) གསེར་གྱི་འོད་ཆགས་མཚན་དཔེའི་དཔལ་རོགས་པ། །

རྒྱལ་སྐུའི་སྣང་བརན་ཡིད་ལ་འཕོས་པའི་མོད། །

དད་སྟོབས་འབར་བའི་སྤུ་ལོང་ཆེར་རྒྱས་ཀང་། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༥ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།   ཏུ   * དུ

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༡ ན།  དེ   * དེས
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ཆགས་དང་སྐྲག་པས་ལུས་སྐེས་ཉམས་པར་བས། །

ཞེས་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་འཕོས་ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་གཟུགས་

བརན་གྱི་འོད་ཟེར་འབར་བ་ཡིད་ལ་ཤར་བའམ་འཕོས་པ་དེས། གསལ་བ་དད་པའི་

སྟོབས་རྒྱས་པ་དང་། ཆགས་པ་དང་། སྐྲག་པ་སོགས་ཉམས་པར་བས་པའི་བ་བ་མི་

མཐུན་པ་གཉིས་ལྷན་དུ་བརོད་པས་འགལ་བར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཕན་པའི་ཟོལ་གྱིས་གནོད་པའི་འབས་སྟེར་བའི། །

སིག་པའི་གྲོགས་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པ་ན། །

བག་མེད་རྣམ་གཡེང་རེ་དགའི་བདེ་འཕེལ་ཡང་། །

ངོ་མཚར་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཉམས་པར་བེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཅིག་པ་དོན་གསལ་བའི་གསལ་བྱདེ་ནི། གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་གཅིག་

གི་བ་བའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་བསྟན་པའི་སོ་ནས། གསལ་བ་གཅིག་གི་གནས་ལུགས་

གསལ་བར་བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཆུ་འཛིན་དག་གི་ཕེང་བ་འདིས། །

ཕོགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གོ་སབས་འཕོག །

སར་མ་ཡི་ནི་ཚོགས་རྣམས་བཟུང་། །

དེང་ཡང་བདག་གི་སྲོག་རྣམས་ལེན། །

ཞེས་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ཆུ་འཛིན་གྱི་ཕེང་འདིས། ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ནམ་

མཁའི་ཁོན་གྱི་ཡངས་པའི་གོ་སབས་འཕོག་པ་སྟེ་ཕོགས་རྣམས་སྤིན་གྱིས་སྒིབ་

ཅིང་། མུན་པས་རབ་ཏུ་གང་བ་དང་། དེས་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་སར་མའི་ཚོགས་ཀང་
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བཙོན་དུ་བཟུང་བ་ལྟར་རྒྱུ་བའི་ལམ་བཀག་ཅིང་མི་སྣང་བར་བས་པ་དང་། མཛའ་བ་

དང་བལ་བའི་སྲེད་ལྡན་མ་དག་ནི་ཆགས་པས་གདུང་བ་དྲག་པོ་སྐེས་པས་སྲོག་ལེན་

པ་སྟེ། འཆི་བ་ལ་ཐུག་པས་གདུངས་སོ། །ཞེས་བ་ཚིག་འཕོག ། བཟུང་། ལེན་ཞེས་

པ་རྣམས་ཀིས། གསལ་བའི་དོན་མཛའ་བ་དང་བལ་བའི་སྲེད་ལྡན་མ་ལ་ཆགས་པ་

འཕེལ་བ་གཅིག་བུ་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས། 

བ་ཚིག་འདི་དག་གསལ་བ་སྤིན་གཏིབ་པའི་བ་བ་ཁོ་ན་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་སྦོར་

ཀང་། བ་ཚིག་རེས་མ་ལེན་ཞེས་པ་དེ། སྤིན་གཏིབ་པའི་གསལ་བེད་ལ་སྦོར་དཀའ་

བར་གསུངས། དཔེར་བརོད། 

(ག) མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་དར་བབ་སེད་མེད་མས། །

བཞིན་གྱི་སིན་མ་རབ་གཡོ་འདྲེན་བེད་འཁོག ། 

དམར་བའི་མཆུ་སྒོས་གཡོ་ཞིང་སོ་ཕེང་ངོམ། །

གཞོན་ནུའི་སིང་ལ་འདོད་པའི་གདུང་བ་སྐེད། །

ཅེས་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ལང་ཚོ་དར་བབ་སེད་མེད་མ་དེས། བཞིན་གྱི་ཟུར་

མིག་གིས་ལྟ་བ་དང་། མཆུ་སྒོས་གཡོ་བ་དང་། སོ་ཕེང་ངོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་བ་

བའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་གསལ་བ་འདོད་ལྡན་སིང་ལ་ཆགས་པའི་གདུང་བ་སྐེད་པ་

ཁོ་ན་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) བིས་བོའི་དྲི་མ་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཤེས་ཀང་། །

ང་རྒྱལ་དབུགས་རྒོད་སྟོད་དུ་ཆེར་བརེགས་ཤིང་། །

གཞན་ལ་ཁད་གསོད་ལུད་པ་ཕོགས་བཅུར་འཕེན། །
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ཆོས་སོང་དམ་པ་སོད་པའི་ཉེས་པ་སྐེད། །

ཅེས་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་བིས་པའི་བོ་དྲི་མ་ཅན། ཞེས་བླུན་པོ་ཐོས་པ་

ཉུང་བ་རྣམས་ཀིས་ཡོན་ཏན་ཆུང་ངུ་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་གྱི་དབུགས་རྒོད་བརེགས་པ་

དང་། གཞན་ལ་ཁད་གསོད་བེད་པ་སོགས་བ་བ་དུ་མས། གསལ་བ་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་

གཅིག་བུ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སིང་སྟོབས་མཐུ་ལྡན་བོ་གསལ་གཞོན་ནུ་ཡིས། །

མཚན་ལྡན་དམ་པའི་ཞབས་པད་ལེགས་བསྟེན་ཅིང་། །

ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་འཇིང་ལ་རབ་བརྒལ་བ། །

སྔོན་མེད་མཁས་པའི་ཡང་རེར་འཛེགས་པའི་རྒྱུ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཉིས་པ་སྦྱར་བའི་གསལ་བྱདེ་ནི། སྦར་གཞི་གཉིས་ཀི་སྦར་ཆོས་ཐུན་

མོང་བ་རྣམས་སྒ་དོན་གང་རུང་གི་སོ་ནས་ཐ་མི་དད་དུ་སྦར་ཞིང་། གསལ་བེད་ཀི་

ཚིག་གཅིག་གིས་སྦར་གཞི་སྦར་ཆོས་གཉིས་ཀི་གསལ་བའི་གནས་ལུགས་གཅིག་

པའམ་བེད་ལས་མཚུངས་པར་འབེལ་བ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། དྲི་ཡི་བཞོན་པ་ཡིད་འོང་མཐོ། །

སྔོ་བསངས་ཏཱ་མ་ལ་ཡི་འོད། །

སྤིན་ནི་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བེད་དེ། །

གང་ཆེན་འདི་དག་ས་ལ་འོ། །

ཞེས་པའི་སྦར་གཞི་སྤིན་དང་གང་བོ་ཆེ་གཉིས་ཀི་སྦར་ཆོས་ཐུན་མོང་བ་གནྡ་

ཧ་བ་སྟེ། གནྡ་ནི་དྲི་དང་། ཧ་བ་ནི་བཞོན་པ་དང་ཐོབ་བེད་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། 
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སྤིན་ནི་དྲིའི་བཞོན་པ་རླུང་དང་དབེར་མེད་དུ་རྒྱུ་བས་ན་དྲི་ཡི་བཞོན་པ་ཞེས་དོན་ལ་

སྦར་ནས་དེ་ལྟར་བཏགས་ཤིང་། གང་བོ་ཆེའི་འགྲམ་པ་ལས་དྲི་ཞིམ་འབྱུང་བས། དྲི་

ཐོབ་པ། ཞེས་སྒ་ལ་སྦར། ཡང་སྦར་གཞི་དེ་གཉིས་"ཀི
1

་སྦར་ཆོས་ཐུན་མོང་བ་ཡིད་

དུ་འོང་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དོན་སྦར་དང་། ཡང་སྤིན་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པས་མཐོ་

ཞིང་། གང་བོ་ཆེའི་གཟུགས་དཔངས་མཐོ་བ་དང་། ཤིང་ཏ་མཱ་ལའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུའི་སྔོ་

བསངས་ཀི་མདངས་དེ་ཆར་སྤིན་དང་། གང་བོ་ཆེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་པས་དོན་ལ་

སྦར། རྒྱུ་བེད་ཅེས་པ་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་ཡིན་པས། དེ་འདྲའི་སྦར་ཆོས་ཕན་ཚུན་

མཚུངས་པའི་སྦར་གཞི་སྤིན་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། གང་ཆེན་ནི་ས་ལ་རྒྱུ་བའོ་

ཞེས་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཀང་། བར་གྱི་བ་ཚིག་གིས་རྒྱུ་

བའི་བེད་ལས་མཚུངས་ཤིང་འབེལ་བར་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །ཤིང་ཏཱ་མ་ལ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་

ཉེ་འཁོར་དུ་སྐེས་པའི་ཤིང་ལོ་མ་སྔོ་བསངས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས། དཔེར་

ན། 

(ག) ལེགས་བཤད་སྨྲ་བའི་མགྲིན་པ་གཟེངས་མཐོ་ཞིང་། །

རིག་བེད་གཞུང་བརྒྱ་འཆད་པའི་སྟོན་པ་ཆེ། །

ལྷ་ཡི་བ་མ་འཆི་མེད་མདུན་ས་དང་། །

ཆོས་སྐོང་བཟང་བོ་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀི་རྒྱན། །

ཞེས་སྦར་གཞི་ལྷ་ཡི་བ་མ་ཕུར་བུ་དང་། ཞྭ་ལུ་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོ་གཉིས་ཀི་

སྦར་ཆོས་ལེགས་བཤད་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། བར་སྤོད་སོགས་རིག་བེད་ཀི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༩ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  ཀིས   * ཀི
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གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེར་འཆད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་སོ་ནས་

མཚུངས་པ་དོན་ལ་སྦར་ཞིང་། རྒྱན་ཞེས་བ་ཚིག་གིས་དེ་འདྲའི་སྦར་གཞི་ཐ་དད་

པའི་ཁད་གཞི་གཉིས་ཏེ། ལྷའི་བ་མ་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀི་རྒྱན་དང་། ཆོས་སྐོང་བཟང་བོ་ཁ་

བ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ཡིན་ཞེས་གཉིས་ཀའི་བེད་ལས་མཚུངས་ཤིང་འབེལ་བར་བསྟན་པ་ལྟ་

བུའོ། །

(བ) ཁོར་ཡུག་བསུང་ཞིམ་ངད་ཀིས་འགེངས་མཛད་ཅིང་། །

ཀུན་ལ་ཅི་འདོད་སྩོལ་བའི་དཔག་བསམ་དབང་། །

ལྗོན་པའི་མཆོག་དེ་ཡོངས་འདུའི་ཚལ་ནང་བརིད། །

ཐམས་ཅད་གཟིགས་དེ་མོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ངོར། །

ཞེས་སྦར་གཞི་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་དང་། འབྲུག་པ་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་གཉིས་

ཀི་སྦར་ཆོས་ཐུན་མོང་བ། ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་དྲི་བསུང་ཞིམ་པོའི་ངད་ཀིས་འགེངས་

པ་སྟེ་ཁབ་པ་དང་། ཡང་སྦར་ཆོས་ཐུན་མོང་བ་སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་ཅི་འདོད་པའི་དངོས་

གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཁད་ཆོས་གཉིས་དོན་སྦར་དང་། བརིད་ཅེས་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་

གིས་དེ་འདྲའི་ཁད་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཁད་གཞི་དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་པ་ནི་ཤིང་

ཡོངས་འདུའི་ཚལ་ན་བརིད་པ་དང་། འབྲུག་པ་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་ནི། གདུལ་བ་རྒྱ་

མཚོའི་ནང་དུ་བརིད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཡིད་འཕོག་མཛེས་སྡུག་བེ་བའི་སིང་བོ་ཅན། །

དགའ་བ་འབུམ་སྐེད་ཐིག་ལེ་མཆོག་མ་དེ། །

འཇིག་རྟེན་མེས་པོ་མཆོག་གི་མདུན་སར་མཛེས། །
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མཚོ་བྱུང་སེག་མོ་བདག་སིང་པདྨའི་དབུས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་པའི་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ར་བའི་དངོས་

བསྟན་བཅུ་གཉིས་བརོད་ཟིན་ནས། གཞན་ཡང་ར་བ་ལས། ལྷག་པ་རྣམས་ཀང་རེས་

འགྲོ་ཡིས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀི་རྟོགས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདི་ལ་རྣམ་

པར་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་ཀང་། འདིར་བསྟན་པ་ནི་རྣམ་པ་སྟོན་པའི་གྲངས་ཙམ་སྟེ། དེ་

དང་མཚུངས་པར་ཕོགས་ཀུན་ལ་སྦོར་ཚུལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རིག་པས་

དཔགས་ཏེ་རྟོགས་པར་བ་ཞེས་ཤུགས་བསྟན་ལ་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགྲེལ་སོགས་ལས། 

དཔེའི་གསལ་བེད། རབ་གཏགས་ཀི་གསལ་བེད། འགོག་པའི་གསལ་བེད་སོགས་

ཀི་དཔེར་བརོད་ཀང་བཀོད་ཡོད་ནའང་། འདིར་གཞུང་ཚིག་ལ་མ་ཟིན་པས་མ་བཀོད་

དོ། །

ལྔ་བ། བསོར་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།

བསོར་བའི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བར། གསལ་བེད་ཀི་ནི་གནས་ཉིད་དུ། །

དོན་སོར་དང་ནི་ཚིག་སོར་དང་། །

གཉིས་ཀ་བསོར་བ་ཞེས་པ་ཡི། །

རྒྱན་གསུམ་པོ་དག་འདོད་དེ་དཔེར། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔར་བཤད་པའི་གསལ་བེད་ཀི་གནས་སམ་ཚིག་སྦོར་དེའི་

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་རུང་དུ་དོན་དང་། ཚིག་དང་། ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་འདྲ་བ་

ཅི་རིགས་བསོར་བའི་སོ་ནས་དོན་དེ་གསལ་བར་བེད་ཀང་། ཟློས་པའི་སྐོན་དུ་མི་
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འགྱུར་བའི་རྒྱན་ཞིག་ལ་ཟེར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། དོན་བསོར་བ་དང་། ཚིག་བསོར་བ་དང་། 

ཞིག་དོན་གཉིས་ལ་བསོར་བ་དང་གསུམ། 

དང་བོ་དོན་བསྐོར་ནི། བསོར་བ་ཞེས་བ་བ་ཟློས་པའི་དོན་ཡིན། འདི་ལ་

བཞེད་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས། བོད་མཁས་ལྟར་ན། བསོར་བའི་ཡུལ་

ལམ། དངོས་པོ་ཐ་དད་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་སོར་བེད་ཀི་ཚིག་དེ། བརོད་བའི་དོན་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གམ་བརོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མས། ཡང་

ཡང་བསྐར་ཟློས་ཀི་ཚུལ་དུ་བསོར་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་ལ་བསོར་བས་ན་དོན་

བསོར་བ་ཞེས་བཤད། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་སྣར་ཐང་བའི་དོན་རྒྱན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་

གི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་བསོར་བའི་ཡུལ་ལམ་དངོས་པོ་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མི་

འདྲ་བ་དུ་མས་བརོད་དེ། དེ་ལ་སོར་བེད་ཀི་ཚིག་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་མི་དགོས་པར་

རོད་བེད་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་ཡང་ཡང་བསོར་བ་ཞིག་ལ་བཞེད་དོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། ཀ་དམྤ་ནི་རྣམ་པར་རྒྱས། །

ཀུ་ཊ་ཛོངྐ་མ་རབ་གསལ། །

ཀཱནྡ་ལྱ་ནི་རབ་ཏུ་ཕེ། །

ཀ་ཀུ་བ་ཡང་གྱེས་པར་གྱུར། །

ཅེས་དགྱེས་གླུ་ལྟར་ན། ཀ་དམྤ། ཀུ་ཊ་ཛོངྐ་མ། ཀཱནྡ་ལྱ། ཀ་ཀུ་བ། བཞི་བོ་ཚིག་

མི་གཅིག་ཀང་དོན་ལ་དུག་མོ་ཉུང་གི་མིང་ཡིན་པས་ཤིང་གཅིག་བུ་དེ་ལ་དོན་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་བསོར་བ་སྟེ། ཤིང་དེ་རྣམ་པར་རྒྱས། ཤིང་དེ་རབ་ཏུ་གསལ། ཤིང་དེ་
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རབ་ཏུ་ཕེ། དེ་གྱེས་པར་གྱུར་ཏམ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་དུ་པཎ་ཆེན་

སངྒྷ་ཤྲིའི་སན་ཊིཀ་བཀགས་པའི་དོན་གྲུབ་ལས། ཤིང་དེ་རྣམས་དུག་མོ་ཉུང་གི་

ཤིང་སོང་བོ་གཅིག་བུ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཡུལ་ཁམས་ཐ་དད་ཀི་མིང་ཐ་དད་དུ་བྱུང་བ་ལ་

བསྟེན་ནས་ཤིང་དེ། རྣམ་པར་རྒྱས། རབ་ཏུ་གསལ། རབ་ཏུ་ཕེ། རྒྱས་པར་གྱུར། 

ཅེས་དོན་དུག་མོ་ཉུང་གི་ཤིང་རྒྱས་པ་གཅིག་བུ་བཟླས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བསོར་བའི་ཡུལ་ཤིང་གཅིག་པོ་དེ་ལ། སོར་བེད་རྒྱས་པའི་དོན་གཅིག་པོ་དེ་བརོད་

ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་སོ་ནས་ཡང་ཡང་བསྐར་ཟློས་བེད་པ་འདི་སྣར་ཐང་བའི་དོན་རྒྱན་

གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་དགོངས་པ་དང་གཅིག་པར་སྣང་། 

(ག) སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཆེད། །

ལུས་མེད་ཐུལ་གྱི་བསྟན་ལ་རབ་ཞུགས་ཏེ། །

མི་འཇིགས་བཞི་ལྡན་གསུང་རབ་ལ་སྦངས་ནས། །

རྒྱལ་བས་གྲངས་མེད་ཚོགས་བསགས་རེས་སུ་བསབས། །

ཞེས་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་དང་། ལུས་མེད་ཐུལ། མི་འཇིགས་བཞི་ལྡན། རྒྱལ་

བ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པས། སངས་རྒྱས་གཅིག་བུ་དེ་

ལ། བརོད་བའི་དོན་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསོར་བ་སྟེ། སྟོབས་བཅུ་མངའ་

བའམ། སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ། དེའི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ནས། 

རྟོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ། སངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་

མི་འཇིགས་པ། བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ། ངེས་པར་

འབྱུང་བའི་ལམ་སྟོན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་སྟེ། མི་འཇིགས་བཞི་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་བའི་
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གསུང་རབ་ལ་སྦངས། དེ་ནས་བསལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་

པའི་རེས་སུ་བསབས། ཞེས་བསོར་བའི་ཡུལ་གཅིག་ལ་དོན་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

ཀིས་ཡང་ཡང་བསོར་བ་ལྟ་བུའོ། །བོད་མཁས་སོགས་ཀིས། ར་བའི་ཀ་དམྤ་ནི་

ཚོགས་པ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་ཤིང་དང་། ཀུ་ཊ་ཛོངྐ་ནི་དུག་མོ་ཉུང་གི་ཤིང་དང་། “ཀནྡ
1

་

ལྱ་ཞེས་པ་ཆུ་ཤིང་དང་། ཀ་ཀུ་བ་ཞེས་པ་ཤིང་ཨརྫུ་ན་ཞེས་པ་སྟེ། ཤིང་གི་བེ་བག་

མི་འདྲ་བ་བཞི་བོ་དེ་ལ། སོར་བེད་ཀི་ཚིག་རྒྱས་པའི་དོན་གཅིག་ཡིན་ཀང་བརོད་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པར་རྒྱས། རབ་ཏུ་གསལ། རབ་ཏུ་ཕེ། གྱེས་པར་གྱུར་ཅེས་

བརོད་ནས། བསོར་བའི་ཡུལ་དེ་ལ་བསྐར་ཟློས་ཀི་ཚུལ་དུ་བསོར་བ་ལྟ་བུར་འདོད། 

(བ) ཟླ་འོད་ཟེར་གྱིས་ཀུན་དའི་གེ་སར་གསལ། །

འོད་སྟོང་ལྡན་པས་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་གྲོལ། །

མཛེས་མའི་ཁ་ཆུས་བ་ཀུ་ལ་དབེ་ཞིང་། །

རང་པས་མ་ངན་མེད་པའི་མེ་ཏོག་དགོད། །

ཅེས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མེ་ཏོག་ཀུན་ད་རྒྱས་པ་དང་། ཉི་མས་པད་མའི་

འདབ་མ་གྲོལ་བ་དང་། བུད་མེད་མཛེས་མའི་ཁ་ཆུས་མེ་ཏོག་བ་ཀུ་ལའི་ཁ་འབེད་པ་

དང་། སད་འཚོང་མའི་རང་བས་ཤིང་མ་ངན་མེད་ཀི་མེ་ཏོག་གི་ཁ་འབེད་པ་སོགས། 

བསོར་བའི་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་སོགས་ལ། སོར་བེད་ཀི་ཚིག་གྲོལ་བའི་དོན་གཅིག་པོ་དེ་

བརོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ། གསལ། གྲོལ། དབེ། དགོད་ཅེས་བརོད་ནས་བསོར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དགྱེས་གླུ་ལྟར་གྱི་དཔེར་བརོད། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩༤ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།  གནྡ   * ཀནྡ
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཟླ་གཞོན་སྣང་བས་སགས་པའི་མཁའ་དབིངས་སུ། །

རི་བོང་འཛིན་པའི་དཀིལ་འཁོར་རབ་མཛེས་པས། །

གཉིས་སྐེ་རྒྱལ་བོར་སེམ་པའི་དྲེགས་པ་ཡིས། །

བདུད་རིའི་འོད་ཀི་ཟེགས་མ་ཕོགས་སུ་འགྲེམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཚགི་བསོྐར་བ་ནི། བསོར་བའི་ཡུལ་ལམ་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་དེ་དག་

གི་དོན་གསལ་བར་བེད་ཆེད། སོར་བེད་ཀི་ཚིག་འདྲ་བའམ། སྒའི་བརོད་ཚུལ་

གཅིག་པ་ཅན་ཞིག་གིས་ཡུལ་དེ་ལ་ཡང་བསྐར་བསོར་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། སྤིན་གྱི་ཕེང་བ་དག་གིས་ནི། །

རྨ་བའི་ཚོགས་རྣམས་འདོད་ལྡན་བེད། །

ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ཅན་གྱིས་དེང་། །

ན་ཆུང་རྣམས་ཡིད་འདོད་ལྡན་བེད། །

ཅེས་ཆར་སྤིན་གྱི་ཕེང་བ་དག་གིས་རྨ་བའི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བའི་སྒ་སྒོག་

པར་བེད་པའམ་ཡིད་འདོད་ལྡན་དུ་བེད་པ་དང་། ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ཏེ་བདུད་དགའ་

རབ་དབང་ཕྱུག་གིས། ན་ཆུང་གཞོན་ནུ་མ་རྣམས་ཀི་ཡིད་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་

པར་བེད་པའམ་ཡིད་འདོད་ལྡན་དུ་བེད་དོ་ཞེས་ཆར་སྤིན་དང་། འདོད་ལྷ་གཉིས་

ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་རྨ་བ་དང་། བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ་གཉིས་ཀའི་ཡིད་འདོད་ལྡན་དུ་

བེད་ཅེས་པ་སྟེ། བེད་པ་བོ་སྤིན་སོགས་དང་། བ་བའི་གཞི་ཐ་དད་པ་རྨ་བ་སོགས་

ཀིས་བེད་ལས་ཀི་དོན་མི་འདྲ་ཡང་། སོར་བེད་ཀི་ཚིག་འདྲ་བ། འདོད་ལྡན་བེད་ཅེས་

པ་བསྐར་དུ་ཟློས་པའམ་བསོར་བ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་སི་ཏུས། རྨ་བའི་ཚོགས་རྣམས་
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སྒ་སྒོག་བེད། །ཅེས་འགྱུར་བཅོས་མཛད་པ། དོན་ལ་རྒྱ་དཔེར། ཨུཏྐཎྛ་ཡ་ཏི། ཞེས་

པའི་ཚིག་ལན་གཉིས་བཟླས་པས་སྔ་མ་རྨ་བ་རྣམས་སྒ་སྒོག་པར་བེད་པའི་དོན་དང་། 

ཕི་མ་ན་ཆུང་རྣམས་ཡིད་འདོད་ལྡན་དུ་བེད་པའི་དོན་ཡིན་པས་དོན་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་

ཡིན་ཀང་། སྒའི་བརོད་ཚུལ་གཅིག་པར་བས་པ་སྟེ། རྒྱ་དཔེ་ཡི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་བོད་

སད་ལ་མ་ཐོན་ཞེས་བོད་མཁས་ཀིས་གསུངས་སོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) འོད་དཀར་ཅན་གྱིས་ས་མོས་འདབ་མ་རྒྱས། །

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རེས་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་རྒྱས། །

དབངས་ཅན་ལྷ་མོས་བདག་བོའི་ཤེས་རབ་རྒྱས། །

ལེགས་བཤད་གཏམ་གྱིས་བོ་གསལ་དགའ་བ་རྒྱས། །

ཞེས་ཟླ་བ་དང་། སངས་རྒྱས། དབངས་ཅན་མ་དང་། ལེགས་བཤད་ཀི་གཏམ་

སོགས་བེད་པ་བོ་དང་། བ་བའི་ཡུལ་ཐ་དད་པས་དོན་མི་འདྲ་ཡང་། རྒྱས་ཞེས་པའི་

འདྲ་ཚིག་གིས་ཡང་ཡང་བསོར་བའམ་ཟློས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) གང་རྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཕེང་ཚོགས་ཀིས། །

ཡོན་ཏན་གཟུར་གནས་བོ་ཡིས་བརྣག་པར་དཀའ། །

དཀའ་སྤད་རྣམ་པར་ཐར་བའི་ཚུལ་བཟང་བོ། །

བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོར་རློམ་ཚོས་བརྣག་པར་དཀའ། །

ཞེས་གང་གི་རྒྱུད་ཡོན་ཏན་གྱི་ནོར་བུས་ཕྱུག་པར་གཏམས་པ་ནི། གཟུ་བོར་

གནས་པའི་བོ་ཡིས་བརྣག་པར་དཀའ་བ་སྟེ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དང་། ཐོས་

བསམ་སོམ་སྒྲུབ་ཀི་ཆེད་དུ། དཀའ་སྤད་སྡུག་རུས་བེད་པའི་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་
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བཟང་བོ་དེ་ལ། བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོར་རློམ་པའི་གཡོ་སྒྱུའི་སྤོད་པ་ཅན་དག་གི་

སེམས་ཀིས་བརྣག་པར་དཀའ་བ་སྟེ། ཕག་དོག་གིས་བཟོད་པར་དཀའ་ཞེས་སོ། །བ་

བའི་གཞི་ཐ་དད་པ་དེ་གཉིས་ལ་བརྣག་པར་དཀའ་གཉིས་བཟླས་པའི་དོན་མི་འདྲ་

ཡང་། སྒའི་རོད་ཚུལ་ལམ་ཚིག་གཅིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཁས་པའི་རྣམ་དཔོད་རལ་གྱིས་ལེགས་སྒྲུབ་པའི། །

ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་ལེགས་བཤད་བོས་མི་དཔོག །

བང་དོར་ཚུལ་ལ་རྨོངས་པའི་ལས་ཀི་འབས། །

སིན་ནས་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་མཐའ་མི་དཔོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ཚགི་དོན་གཉིས་ཀ་བསོྐར་བ་ནི། བསོར་བའི་ཡུལ་དེ་ལ། དེའི་བེད་

པ་གསལ་བར་བེད་པའི་དོན་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་ཚིག་གི་རོད་ཚུལ་གཅིག་པ་ཅན་

བཟླས་པའི་ཚིག་བསོར་བ་དང་། ཚིག་དོན་སྔ་མའི་དོན་སར་ཡང་བཟླས་ཏེ་དོན་

གཞན་སྟོན་པ་སྟེ་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ལྷན་དུ་ཟློས་པའམ་བསོར་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཀུན་ལས་རྒྱལ་ནས་དེ་རིང་ཁོད། །

བཙུན་མོ་རྣམས་དང་རེ་བར་བེད། །

ཁོད་ཀི་དགྲ་སེ་མཐོ་རིས་སོང་། །

ལྷ་མོ་རྣམས་དང་རེ་བར་བེད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོར་རྒྱལ་བོ་དགྲ་ལས་རྒྱལ་ནས་དགའ་བ་དང་། རང་བ་

གསུམ་པས་སར་ཡང་རྒྱལ་བོས་དགྲ་སེ་བཅོམ་པའི་དོན་དེ་བསྐར་དུ་བཟླས་པས་

དེས་བསད་པའི་དགྲ་ཟླ་རྣམས་ལྷར་སྐེས་ཏེ་དེང་སབས་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་རེ་བའི་
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དགའ་བ་སྟེ། རྒྱལ་བོས་དེ་རྣམས་བསད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་དོན། རྒྱལ་བོ་

དགྲ་ལས་རྒྱལ་བའི་དོན་གཅིག་བུ་ལ་བསོར་བ་དང་། ཡང་རེ་བར་བེད་ཅེས་པ་ལན་

གཉིས་བརོད་པའི་སྔ་མ་རྒྱལ་བོ་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བའི་དགའ་བ་སྟེ། བཙུན་མོ་རྣམས་

དང་དགའ་བའི་རོལ་རེད་བེད་པ་དང་། ཕི་མས་རྒྱལ་བོས་བསད་པའི་དགྲ་མཐོ་རིས་

སུ་སྐེས་པ་རྣམས་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་གླུ་གར་རོལ་"མོས
1

་སྣ་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་

རེ་བ་སྟོན་པ་སྟེ། རེ་བར་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་གཉིས་དོན་ཐ་དད་དུ་འཇུག་ཅིང་། ཚིག་

གི་རོད་ཚུལ་འདྲ་བས་ན་ཚིག་ལ་བསོར་བའང་ཡོད་པས། ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་

བསོར་བ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཉིན་མོར་བེད་པས་དཀིལ་འཁོར་གསལ། །

གཟུགས་སྣང་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་གསལ། །

དབར་རྔ་སད་གསང་སྒོག་པས་བེལ། །

རྨ་བ་དགའ་བའི་གར་གྱིས་བེལ། །

ཞེས་རང་བ་གཉིས་པའི་གཟུགས་སྣང་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་དེ། རང་བ་དང་

བོའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གསལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བས་དོན་དེ་ཉི་མ་གཅིག་བུ་

ལ་བསོར་བ་དང་། རང་བ་བཞི་བའི་རྨ་བ་དགའ་བ་དེ། རང་བ་གསུམ་པའི་འབྲུག་སྒ་

སྒོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བས། དོན་དེ་འབྲུག་ལ་བསོར་བ་སྟེ་དོན་བསོར་བ་དང་། 

ཉི་མ་གསལ་བ། གཟུགས་གསལ་བ། འབྲུག་སྒ་སྒོག་པས་བེལ་བ་དང་། རྨ་བ་གར་

གྱིས་བེལ་བ་རྣམས། བ་བ་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་སྒའི་རོད་ཚུལ་གཅིག་པའི་ཚིག་གིས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  མོས   * མོ་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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བསོར་བའང་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སྲིད་པས་ཡིད་འབྱུང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་བའི། །

འདུན་པས་ཁོ་བོ་དབེན་པར་བག་ཡངས་རྒྱུ།

གནོད་པ་མེད་ལ་འདྲེར་མཐོང་ཁིམ་མཚེས་རྣམས། །

དོགས་པའི་ཡུལ་མེད་རང་ཁིམ་བག་ཡངས་རྒྱུ། །

ཞེས་པའི་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀིས་བསྟན་པའི་ཐར་བ་དོན་གཉེར་དང་ལྡན་པ་

ཁོ་བོ་ནི། རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་བསྟན་པའི་གནོད་མེད་འདྲེར་མཐོང་དང་། དོགས་

པའི་ཡུལ་ཡང་ཡིན་པས་དོན་བསོར་བ་དང་། བག་ཡངས་རྒྱུ་ཞེས་ལན་གཉིས་བརོད་

པས། དང་བོས་རང་ཉིད་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐོང་དང་འདུ་འཛིའི་གཡེང་བ་མེད་པའི་

བག་ཡངས་དང་། གཉིས་པས་རང་ཉིད་འདྲེར་མཐོང་བའི་དོགས་པའི་ཡུལ་མེད་

སྟབས་གང་ལ་ཡང་འཛེམ་མི་དགོས་པར་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་ཞེས་སྒའི་རོད་ཚུལ་འདྲ་

བའི་ཚིག་གིས་བསོར་བ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་འདི་དག་གི་སབས། ཚིག་འདྲ་བའམ་སྒའི་

རོད་ཚུལ་གཅིག་པ་བསྐར་དུ་ཟློས་ཀང་འདྲ་ཚིག་དེས། བ་བ་ཐ་དད་དམ་དོན་སོ་

སོར་སྟོན་པ་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་སོ། །

ཡང་ན། མཛའ་བ་སིང་ལ་འཁྱུད་པའི་སིན་ལེགས་གང་། །

གོ་བུར་བལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གནོན་པར་དཀའ། །

སར་ཡང་སེག་འཛུམ་ཉམས་རྒྱས་དགའ་མ་དང་། །

ལྷན་དུ་རེན་པའི་དགའ་བ་གནོན་པར་དཀའ། །

འདིའི་སབས་སུ་འདྲ་ཚིག་སྐར་ཟློས་བེད་པ་དཔེར་ན། གསལ། རྒྱས། མཆོག ། 
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མཛེས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དོན་གཞན་མི་སྟོན་པའི་མིང་ཁོ་ན་སྦར་ན། ལེའུ་གསུམ་པའི་བ་

དཀའ་བའི་བར་མཐའ་ཆོད་པའི་རྒྱན་དང་འཁྲུལ་ཉེན་ཆེ་བས། བསོར་རྒྱན་འདི་ལ་

བརྣག་པར་དཀའ། གནོན་པར་དཀའ། མི་དཔོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གཅིག་པོ་

དེས་དོན་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ཐུབ་པའི་འདྲ་ཚིག་བསྐར་བཟླས་བས་ན་ལེགས་

པར་གསུངས་སོ། །

དྲུག་པ། འགོག་རྒྱན་བཤད་པ།

 ༈ འགོག་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དབེ་བ་གཉིས། དང་བོ་ནི། ར་བར། དགག་པ་

བརོད་པ་འགོག་པ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་དགག་བར་

བས་ནས། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག །མ་ཡིན། མེད། མ་འགྲོ་ལ་སོགས་པའི་དགག་སྒ་

དངོས་ཀི་དོད་མཚུངས་པའི་དགག་ཚིག་ཅི་རིགས་བཀོད་ནས། འགོག་པའི་ཐབས་

སྣ་ཚོགས་རོད་པའི་རྒྱན་ལ་འགོག་རྒྱན་ཟེར། གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་ཉེར་གསུམ་

ཡོད་དེ།

བྱུང་བ་མངོན་གྱུར་འབྱུང་འགྱུར་འགོག །

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབས་འགོག །

རེས་གནང་”དབང
1

་དང་མ་གུས་དང་། །

ཤིས་བརོད་རྩུབ་མོ་གྲོགས་ཀིས་འགོག །

འབད་དང་གཞན་དབང་ཐབས་ཀིས་འགོག །

ཁོ་དང་མ་ངན་འགྱོད་པ་དང་། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠༡ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༧ ན།  དཔང   * དབང
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཐེ་ཚོམ་སྦར་དང་དོན་གཞན་དང་། །

རྒྱུ་ཡིས་འགོག་པ་ཉེར་གསུམ་མོ། །

དང་བོ་བྱུང་བའམ་འདས་པ་འགགོ་པ་ནི། ཐེ་ཚོམ་"གྱི
1

་གཞིར་གྱུར་པའི་ངོ་

མཚར་ཅན་གྱི་དོན་སྔར་བྱུང་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པར་མི་བདེན་པར་འཛིན་

པའི་བོ་དེ་དགག་བར་བཀོད་དེ། འགོག་བེད་བ་བ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བར་བསྟན་

ནས་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་དེ་སེལ་ནུས་པར་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ལུས་མེད་ཀི་ནི་མེ་ཏོག་གི །

མདའ་ལྔས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། །

ཅེས་པ་མི་སྲིད་ཡང་ན་ནི། །

དངོས་པོའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀྲ། །

ཞེས་ལུས་མེད་དམ་འདོད་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་མདའ་འཇམ་པ་དང་། དེ་ཡང་ལྔ་

ཙམ་ལས་མེད་པས་གྲངས་ཉུང་སྟབས། དེས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་དབང་

དུ་བེད་ཅིང་། དེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལོ་ཞེས་གཏམ་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་དེ་ནི་མི་བདེན་ནོ་

སམ་པའི་བོ་དེ་དགག་བ། དེ་འགོག་པ་ནི། ཡང་ན་དེ་འདྲ་སྲིད་དུའང་རུང་སྟེ། དངོས་

པོ་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་ནི། བོས་དཔག་པར་དཀའ་ཞིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁབ་པའོ་ཞེས་

སོ། །འདིའི་འདས་པའམ་བྱུང་བ་འགོག་ཚུལ་ལ། ས་སྐ་ངག་ཆོས་ཀིས། བོ་དེ་ད་ལྟ་

རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་མངོན་མངོན་གྱུར་པ་ཡིན་པས། དེ་དགག་བར་བས་ན་

ད་ལྟ་བ་འགོག་པར་འགྱུར་བས་མི་འཐད་དེ། འདིའི་མདའ་ལྔས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠༡ ཡིག་ཕྲེང་ཐ་མ་ན།  གིས   * གི
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རྒྱལ་བར་གྱུར་པ་དགག་བ་དང་། དེ་ལ་མི་སྲིད་ཅེས་དགག་ཚིག་དངོས་བཀོད་ནས་

འགོག་བེད་ནི། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་སྲིད་ན། རེག་བ་འཇམ་ལ་གྲངས་ལྔ་ལས་མེད་པའི་མེ་

ཏོག་གི་མདའ་འདི་ལ་གྲངས་སྟོང་ཕག་སོགས་དང་། རྣོ་ཞིང་རྩུབ་པའི་དངོས་པོའི་

ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཚིག་ཕི་མ་དེ་སྔ་མའི་སྒྲུབ་བེད་

དུ་བཤད་ཀང་། རིན་སྤུངས་པ་དང་། ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོ། བོད་མཁས་

སོགས་ཀིས་དེ་འདྲ་མི་སྲིད་སམ་པའི་བོ་ནི། འདོད་ལྷའི་མདའ་ལྔས་སྲིད་གསུམ་

འཇོམས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་སྔོན་ནས་གྲགས་ཤིང་། གྲུབ་ཟིན་པའི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ལ་ལྟོས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་སྟབས་ཀིས། བོའི་འཛིན་སྟངས་ལ་འཆར་ཟིན་པའམ་

བྱུང་ཟིན་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་ཤིང་། མདའ་ལྔས་རྒྱལ་བར་བེད་མི་སྲིད་སམ་པའི་

བོ་དེ་དགག་བར་བས་ནས། འདས་པ་འགོག་པ་ཞེས་བཞེད་པ་ནི། ཤོང་དཔང་རྣམ་

གཉིས་དང་། དཔང་ཊིཀ་གི་དགོངས་པར་གནས་སོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཉི་མའི་གཉེན་གྱིས་ལྔ་སེར་བདེན་བཞིའི་ཆོས། །

གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་བ་ཡ་མ་བརླ། །

འོན་ཏང་སྲིད་པ་ཐ་མའི་གང་ཟག་གི །

རང་བཞིན་ཚུར་མཐོང་སྐེ་བོའི་ཡུལ་ལས་འགོངས། །

ཞེས་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་མ་ཐག་ཏུ་འཁོར་ལྔ་སེ་བཟང་བོ་སྟེ། ཀུན་

ཤེས་”ཀཽཎིནྱ
1

་དང་། རྟ་ཐུལ། རླངས་པ། མིང་ཆེན། བཟང་ལྡན་ཏེ་འཁོར་ལྔ་ལ་བཀའ་

དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། འགོག་”པའི་
2

བདེན་པ། ལམ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠༣ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  ཀོ། དི་ནྱ   * ཀཽཎྜིནྱ

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠༣  ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༤ ན།  - པའི་   * པའི་
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བདེན་ཏེ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་ལམ་གྱི་

རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཟེར་བ་ནི་ཡ་མ་བརླ་སྟེ། སིང་བོ་མེད་དོ་སམ་པའི་བོ་ནི་

དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི་འོན་ཀང་དེ་ཡིན་ཡང་སྲིད་དེ། སྲིད་པ་ཐ་མའི་གང་ཟག་

གི་ཁད་ཆོས་སམ་རང་བཞིན་དེ་རང་ཅག་ཚུར་མཐོང་གི་སོ་སོ་སྐེ་བོའི་ཡུལ་ལས་

འགོངས་པ་སྟེ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་ཞེས་དགག་བའི་བོ་དེ་འདས་པའི་བ་བ་ལ་

སྦོར་བ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) མཉམ་མེད་ཐུབ་པ་མཆོག་དེས་བམས་པའི་མཚོན། །

གཅིག་བུས་དཔུང་དང་སེར་བཅས་དྲེགས་པའི་བདུད། །

བཅོམ་པའི་སྔོན་བྱུང་གཏམ་འདི་འུད་པོ་ཆེ། །

འོན་ཀང་རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁབ། །

ཅེས་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་བོའི་བམས་པའི་མཚོན་གྱིས་བདུད་སེ་དཔུང་དང་

བཅས་པ་བཅོམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀིས་གཏམ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་འུད་ཆེན་པོ་རེད་སམ་པའི་

བོ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། འོན་ཀང་གཏམ་དེ་འདྲ་སྲིད་ཀང་རུང་སྟེ། རྒྱལ་བའི་

ཐུགས་རེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁབ་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྲིད་ན་གྲགས་འབར་གེ་སར་མི་དབང་གིས། །

དཔའ་རལ་གཡུལ་འཐབ་དྲག་པོས་དགྲ་དཔུང་ཚོགས། །

ཐལ་བར་བརླགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཏམ་དེ་རྫུན། །

འོན་ཀང་དཔའ་བོའི་སྟོབས་རལ་བསམ་ལས་འདས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་མངོན་གྱུར་རམ་ད་ལྟ་བ་འགོག་པ་ནི། ད་ལྟ་བེད་བཞིན་པའི་
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བཅོས་མའི་བ་བའི་རང་བཞིན་དེ་དགག་བ། འགོག་བེད་བཅོས་མིན་གྱི་བ་བའི་རང་

བཞིན་ཞིག་གི་ཁད་ཆོས་བརོད་ནས་དེ་འགོག་པར་བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། སན་སྒོགས་མ་དག་ཅི་ཡི་ཕིར། །

རྣ་བ་ལ་ནི་ཨུཏྤལ་འཛུག །

ལས་འདི་ལ་ནི་མིག་ཟུར་དག །

ཡོངས་རོགས་མིན་པར་སེམས་སམ་ཅི། །

ཞེས་སན་སྒོགས་མ་སྟེ་བུད་མེད་ཁོད་ཀིས་ཅིའི་ཕིར་རྣ་བ་ལ་ཨུཏྤལ་འཛུགས། 

དེ་ལས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་འཕོག་པའི་བ་བའམ་རང་བཞིན་ཟུར་མིག་གཡོ་བ་ལ་

སོགས་པའི ་མཛེས་པའི ་ཁད་ཆོས་ཁོད་ལ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་སམ་ཞེས་

སོ། །འདིར་བུད་མེད་ཅིག་གིས་རྣ་བ་ལ་ཨུཏྤལ་འཛུགས་བཞིན་པའི་བ་བ་ད་ལྟ་བ་དེ་

དགག་བ། འགོག་བེད་གྲོགས་པོ་གཞན་ཞིག་གིས་བ་བ་དེ་མཐོང་ནས། བུད་མེད་

དེར་ཁོད་ཀི་གདོང་ལ་ཟུར་མིག་ལ་སོགས་པའི་མཛེས་པའི་ཁད་ཆོས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་འདི་ཡོད་བཞིན། ད་དུང་རྣ་བ་ལ་ཨུཏྤལ་འཛུགས་པས་ཅི་བ། ཁོད་ལ་ད་

དུང་མཛེས་པ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་སམ། ཞེས་བརོད་དེ། བུད་མེད་དེས་རང་གི་རྣ་

བ་ལ་ཨུཏྤལ་འཛུགས་བཞིན་པ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) འཇམ་མགོན་ཁོད་ཀི་ཕག་གཡས་ན། །

རལ་གྲི་བཟུང་དེའི་དགོས་པ་ཅི། །

ཤིན་ཏུ་རྣོ་ཞིང་ངར་བ་ཡི། །

མཁེན་མཆོག་འདི་ལས་ལྷག་པ་གང་། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཞེས་འཇམ་དབངས་ཀི་ཕག་ན་རལ་གྲི་འཛིན་བཞིན་པ་དགག་བ། འགོག་བེད་

ནི་ཤེས་རབ་རྣོ་ཞིང་མྱུར་ལ་ཟབ་པའི་མཁེན་བཟང་འདི་ལས་ལྷག་གང་ན་ཡོད་ཅེས་

བརོད་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་བཞིན་པའི་བེད་པ་ད་ལྟ་བ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རྒྱལ་ཀུན་མཁེན་པའི་རང་གཟུགས་འཇམ་པའི་དབངས། །

ཡེ་ཤེས་རལ་གྲིའི་ཕག་ཆ་འཕར་ནས་ཅི། །

འགྲོ་འདིའི་རྨོངས་པའི་དངོས་པོ་མཐའ་ཡས་པ། །

ཁོད་ཞལ་མཐོང་བས་ཅིག་ཅར་གཞོམ་ནུས་སོ། །

ཞེས་པའི་དགག་བ་འཇམ་དབངས་ཀི་ཕག་གིས་རལ་གྲི་འཕར་བ་དང་། 

འགོག་བེད་ཁོད་ཀི་ཞལ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་མི་ཤེས་པའི་རྨོངས་པ་

མཐའ་དག་གཞོམ་ནུས་སོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགོག་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲ། 

ཡང་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་གི་སྤིན་གཞོན་གྱི་རྟོགས་པ་བརོད་པའི་ཡལ་འདབ་

ལས། 

འདི་ནི་ནུ་མ་རབ་མཛེས་པ། །

དོ་ཤལ་ཁུར་གྱིས་རབ་ཏུ་སྒིབ། །

མཛེས་སྡུག་སྒིབ་པར་བེད་པ་ཡི། །

ཤིན་ཏུ་མང་བའི་རྒྱན་གྱིས་ཅི། །ཞེས་པ་ལྟར་དང་། 

ཡང་ན། མཛའ་ཁོད་འདོད་པས་མོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས། །

ཆགས་པའི་ཟུར་མདའ་བདག་ལ་འཕེན་འདི་ཅི། །

འགྱུར་མེད་མཛའ་གཅུགས་སེམས་ཀི་བརེ་ཆེན་འདིས། །
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མི་ཕེད་སིང་གི་ཐིག་ལེར་འཁྱུད་པས་ཆོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་འབྱུང་འགྱུར་རམ་མ་འོངས་པ་འགགོ་པ་ནི། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་བ་

བ་ཞིག་དགག་བར་བས་ནས། བ་བ་དེ་ལས་འབས་བུ་ཚབས་ཆེ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་

འགོག་བེད་དུ་བཀོད་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཇོ་བོ་བདེན་པར་སྨྲའོ་བདག །

གཞན་དང་ཙུམ་པ་ནས་འཕོས་པའི། །

རྒྱ་སྐེགས་ཀིས་དམར་མིག་གིས་ནི། །

ནམ་ཡང་མཐོང་བར་འགྱུར་མ་ལགས། །

ཞེས་ཇོ་བོ་སྟེ་བདག་པོ་ཁོད་ཀིས་བུད་མེད་གཞན་དང་ཙུམ་པ་ན་སྟེ་འོ་བས་ས་

ལས་མཆུ་སྒོས་ཀི་རང་མདངས་འཕོས་པ་རྒྱ་སྐེགས་ཀི་མདོག་ལྟར་དམར་བོར་བེད་

པ་དགག་བ། འགོག་བེད་ཁོད་ཀི་ཆགས་པའི་མིག་གིས་བལྟས་ཀང་བདག་སྡུག་

བསྔལ་དེས་ངེས་པར་འཆི་བར་འགྱུར་བས། བདག་ཁོད་ཀིས་ནམ་ཡང་མཐོང་བར་

འགྱུར་བ་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་རང་གི་མཛའ་མོས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་འདི་ནི། བདག་པོ་

བུད་མེད་ཞན་དང་འགྲོགས་ན་རང་ལ་གནོད་པ་འབྱུང་བར་དོགས་པའི་བ་བ་མ་

འོངས་པ་དེ་དགག་བ། འགོག་བེད་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཁོ་མོ་རེས་སུ་འཆི་

བར་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་ས་སྐ་ངག་ཆོས་ཀིས། བུད་མེད་རང་ཉིད་སྐེ་བོ་གཞན་

དང་ཙུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་པ་ངན་པའི་བ་བ་ཞིག་བདག་པོ་ཁོད་ཁོས་ཤིང་ཤིན་

ཏུ་དམར་བའི་མིག་གིས་མཐོང་བར་འགྱུར་བའི་གོ་སབས་དེ་འདྲ་འབྱུང་མི་སྲིད་དོ། ། 

ཞེས་བུད་མེད་ཀིས་བདག་པོ་ཁོ་ལ་བརོད་པ་ལྟ་བུར་འགྲེལ་ཡོད་ཀང་རྒྱ་འགྲེལ་དང་
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མི་མཐུན་པར་གསུངས་སོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཚུལ་འཆོས་སོམ་ཆེན་རྒན་པོའི་རྫུ་བག་གིས། །

ཐ་སད་གཙུག་ལག་སྦོང་བར་མི་བེད་པས། །

མི་ཤེས་བླུན་པོ་ཚོགས་པའི་གྲལ་ཁོད་དུ། །

མགོ་སྐེས་དཀར་པོའི་ཐོར་ཅོག་འཆིང་བར་ངེས། །

ཞེས་རང་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་བཅོས་པ་ནི་ཚུལ་འཆོས་ཏེ། 

དེ་འདྲའི་སོམ་ཆེན་དང་གྲུབ་ཆེན་གྱི་རྫུ་བག་གི་གཡོ་སྒྱུའི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པར་

འདོད་ནས། རིག་པའི་གནས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ལ་ཡང་སྦོང་བར་མི་

འདོད་པ་དགག་བ། འགོག་བེད་ཡོན་ཏན་མ་སྦངས་ན་ཕིས་སུ་བླུན་པོའི་ཁོད་དུ་སྐྲ་

དཀར་གྱི་ཐོར་ཅོག་འཆིང་བའམ་རྒས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བ་མ་འོངས་པ་དེ་

འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(བ) ས་གཞི་སྐོང་ཁོད་ནང་གི་བང་མཛོད་ཙམ། །

འགེངས་ཕིར་རང་གི་ཆབ་འོག་འཚིར་ཞུགས་ན། །

འབད་པས་བསགས་པའི་ལོངས་སྤོད་ཉུང་ཟད་འདི། །

བསྲུང་སད་ཁོ་བོའང་ཡུལ་གཞན་ཅིས་མི་འཁམ། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀིས་རང་གི་བང་མཛོད་འགེངས་པའི་ཕིར་དུ་ཆབ་འོག་གི་

འབངས་རྣམས་འཚིར་བའི་བ་བ་ལ་ཞུགས་པར་འགྱུར་བ་དགག་བ། འགོག་བེད་ནི་

གལ་ཏེ་རྒྱལ་བོ་བ་བ་དེ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ན། རང་གིས་འབད་པའམ་ངལ་རོལ་

གྱིས་བསགས་པའི་ལོངས་སྤོད་ཆུང་ངུ་འདི་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ། ཁོ་བོ་ཁོད་ཀི་ཆབ་
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འོག་ནས་བོས་ཏེ། ཡུལ་གཞན་དུཅིའི་ཕིར་མི་འཁམ་ཞེས་རོད་པའི་ཚུལ་གྱིས། བ་བ་

མ་འོངས་པ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། བོ་གྲོས་ཆེར་གསལ་ན་ཚོད་རབ་གཞོན་པའི། །

དུས་འདིར་ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་མི་སྦོང་ན། །

ཕིས་འབྱུང་དགའ་བ་འབུམ་ལྡན་འཇིག་རྟེན་གསར། །

བཞད་ཚེ་ནོར་སྐོང་ལྷན་དུ་ཅིས་མི་འཁམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་ཆོས་འགགོ་པ་ནི། དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཁད་ཆོས་སམ་ཆོས་དང་

ཆོས་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེས་པའི་ཆོས་དེ་དགག་བ། འགོག་བེད་ཆོས་དེ་དང་འགལ་

བའི་སྐོན་ཞིག་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ལུས་ཕ་ཁོད་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས། །

འཇམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་པ་བརྫུན། །

གལ་ཏེ་བདེན་པར་འཇམ་པ་ན། །

གོ་བུར་དུ་བདག་ཅི་ལ་གདུང་། །

ཞེས་ལུས་ཕ་མ་སྟེ་བུད་མེད་ཁོད་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་འཇམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་

པ་ནི་རྫུན་ཡིན། གལ་ཏེ་འཇམ་པ་དེ་བདེན་ན་གོ་བུར་དུ་བདག་ལ་འདོད་མོས་ཀི་

གདུང་བ་རྩུབ་མོས་ཅི་ལ་གདུང་། ཞེས་པའི་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ཀི་ཁད་ཆོས་འཇམ་པ་

དེ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི་ཁད་ཆོས་འཇམ་པའི་ལྡོག་ཕོགས་ཏེ་བདག་ལ་ཁད་

ཆོས་རྩུབ་མོས་གདུང་བ་སྐེད་པར་བེད་དོ་”ཞེས
1

་སོ། །དཔེར་བརོད། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠༩ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  ཅེས   * ཞེས
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(ག) སབས་གསུམ་པ་རྣམས་དགེ་བ་བཅུར་སྤོད་པའི། །

སྔོན་བྱུང་གཏམ་རྫུན་བདེན་ན་ལྷ་དབང་གིས། །

དྲང་སྲོང་གཽ་ཏ་མ་ཡི་མཆིས་བང་ལ། །

སྤད་པས་མིག་སྟོང་བྱུང་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན། །

ཞེས་དགག་བ་སབས་གསུམ་པ་སྟེ་ལྷ་རྣམས་དགེ་བ་བཅུར་སྤོད་ཅེས་པའི་

སྔོན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཡིན། འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་གཏམ་དེ་རྫུན་ཡིན་ཞིང་གལ་ཏེ་

བདེན་ན། སྔོན་ལྷའི་དབང་བོ་བརྒྱ་བིན་གྱིས་དྲང་སྲོང་གཽ་ཏ་མའི་ཆུང་མ་བཤོལ་མེད་

མ་ཞེས་བ་བ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྤད་པས། དྲང་

སྲོང་གི་མངོན་ཤེས་ཀིས་རིག་པས་དམོད་པ་བཏབ་པས་བརྒྱ་བིན་གྱི་ལུས་ལ་མོ་

མཚན་སྟོང་བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀིས་དྲང་སྲོང་མགུ་བར་བས་པས་མོ་

མཚན་སྟོང་དེ་མིག་སྟོང་དུ་གྱུར་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སྔོན་བྱུང་བའི་

གཏམ་རྒྱུད་ལ་སྦར་ཏེ་དགག་བ་ལྷས་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྤོད་པའི་ཁད་ཆོས་དང་། དེ་

འགོག་བེད་ལྷའི་དབང་བོས་དྲང་སྲོང་གི་ཆུང་མ་ལ་མི་ཚངས་པར་སྤད་པའི་གཏམ་

རྒྱུད་དེ་བསྟན་པས་ཁད་ཆོས་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(བ) སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཁོད་ཀི་ཕག་ཡངས་ཀིས། །

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ལ་དབུགས་འབིན་མཛད་པ་རྫུན། །

གཞན་དུ་འདོད་ལྷའི་སིང་ལ་བཟོད་དཀའ་བའི། །

མ་ངན་ཚོར་བ་དྲག་པོས་ཅི་ལ་གདུང་། །

ཞེས་དགག་བ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཕག་གིས་ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བ་ལ་
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སྡུག་བསྔལ་གྱིས་དབུགས་འབིན་པར་མཛད་ནས་ལུས་ཅན་རྣམས་མངོན་མཐོ་དང་། 

ངེས་ལེགས་ཀི་ས་ལ་འགོད་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་། འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། གཏམ་དེ་

ནི་རྫུན་པ་སྟེ་གལ་ཏེ་བདེན་ན་ལུས་ཅན་ལ་ལ་ཐར་བ་ཐོབ་པ་ལ། འདོད་ལྷའམ། 

བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སིང་ལ་མི་བཟོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལམ་མ་ངན་གྱི་

ཚོར་བ་དྲག་པོས་ཅི་ལ་གདུངས་ཞེས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐུའི་ཁད་ཆོས་ཕག་གི་

བ་བ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཟླ་གཞོན་འཛུམ་པའི་འོད་དཀར་བེ་བའི་མདངས། །

འཇིག་རྟེན་ཀུན་དགའི་བེད་པོར་གྲགས་པ་རྫུན། །

བདེན་ན་སྦྲང་རིའི་གཏེར་གྱུར་པད་དཀར་གཞོན། །

གདུངས་པས་མཉེན་འཇམ་འདབ་སྟོང་ཅི་ལ་ཟུམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་བ་ཆོས་ཅན་འགགོ་པ་ནི། དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཁད་གཞིའམ་ཆོས་ཅན་

དེ་དགག་བ། འགོག་བེད་ཆོས་ཅན་དེ་དང་འགལ་བའི་སྐོན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་ནས་

འགོག་པར་བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། དེ་ནི་མཛེས་སམ་མ་ཡིན་ཞེས། །

རྣམ་རིག་འདི་ནི་ཅི་ལས་སྐེས། །

དེར་ནི་འོད་ཙམ་གཡོ་བ་ཉིད། །

མཐོང་བར་འགྱུར་གྱི་རྟེན་མ་ཡིན། །

ཞེས་བརོད་འདོད་ཀི་ཁད་གཞི་ལུས་ཅན་མ་དེ་ནི་མཛེས་སམ་མི་མཛེས་སམ་

པའི་རྟོག་དཔོད་འདི་རྒྱུ་ཅི་ལས་སྐེས་པ་སྟེ་ཞེས་དགག་བ། འགོག་བེད་ནི་དེ་སྐེ་བར་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

མི་རིགས་ཏེ། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་འོད་གཡོ་བ་ཙམ་ཞིག་མཐོང་བ་ཡིན་གྱི། དེ་

ལུས་ཅན་མའི་རྟེན་དངོས་མ་ཡིན་པས། གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཁད་པར་ཞིག་ལ་རྟོག་

དཔོད་བེད་པ་མི་འཐད་དོ་ཞེས་ཁད་གཞི་ཆོས་ཅན་ནམ། ལུས་ཕ་མའི་རྟེན་དངོས་

མཐོང་བ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) འཇུག་པ་བཅུ་བས་ལྷ་མིན་སྟོབས་ལྡན་དག །

ས་འོག་བཅིངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བརོད་མི་ནུས། །

རིག་བེད་གཞུང་དུ་བསྟན་པའི་ངོ་མཚར་གཏམ། །

ཅུང་ཟད་ཐོས་ལས་ཞིབ་ཏུ་མཐོང་བ་མིན། །

ཞེས་རིག་བེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་བཤད་པའི་

འཇུག་པ་བཅུ་བ་ནི། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་རྒྱལ་བོ་སྟོབས་ལྡན་ཞེས་པས་ཁམས་གསུམ་མ་

ལུས་པ་གནོན་པ་ན། ཁབ་འཇུག་གི་བསམ་པར། ངས་འདི་དང་གཡུལ་སྤོད་པར་མི་

ནུས་ཏེ། དེ་བས་ན་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་བསླུ་བར་བའོ་སམ་སྟེ། ཁབ་འཇུག་བམ་ཟེ་མིའུ་

ཐུང་ངམ་གཟུགས་ཐུང་བ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་སོང་བོའི་ཆ་བད་ཀིས་སྟོབས་ལྡན་གྱི་

མདུན་དུ་"ཕིན
1

་པ་ན། སྟོབས་ལྡན་གྱིས་ཅི་འདོད་ཅེས་དྲིས་པས། བམ་ཟེ་དེས། ཕ་

མ་ལ་མཆོད་སྦིན་བེད་པའི་དོན་དུ་ས་གོམ་པ་དོ་སོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། སྟོབས་

ལྡན་གྱིས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་འདོད་ན་ས་གོམ་པ་གསུམ་ཁེར་ཅིག་སྨྲས་པས། དེ་མ་

ཐག་ཏུ་ཁབ་འཇུག་གཟུགས་ཆེན་པོར་སྤྲུལ་ནས་གོམ་པ་གཅིག་གིས་འཇིག་རྟེན་

གསུམ་གྱི་བར་དུ་གཞལ་བས། གོམ་པ་གསུམ་པའི་གནས་མ་བརེད་པར་སྟོབས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  བྱིན   * ཕིན
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ལྡན་དམ་བཅས་པ་ལས་ཉམས་པར་བས་ཤིང་། སྔོན་ཁས་བངས་པ་མ་གྲུབ་པས་

ཡིད་ཞུམ་པར་གྱུར་པ་དང་། ཁབ་འཇུག་གིས་སྟོབས་ལྡན་བཟུང་སྟེ་ས་འོག་ཏུ་

བཅིངས་པར་གྱུར་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་བས། དགག་བའི་ཁད་གཞི་ཁབ་འཇུག་

གིས་ལྷ་མ་ཡིན་སྟོབས་ལྡན་ས་འོག་ཏུ་བཅིངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བརོད་པ་ཡིན་ལ། 

འགོག་བེད་ནི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་རོད་པའི་རིག་བེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ཅུང་ཟད་ཐོས་པ་

ལས། ཞིབ་པར་མཐོང་བ་མིན། ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་དགག་བ་ནི། ཁབ་

འཇུག་གིས་སྟོབས་ལྡན་ས་འོག་ཏུ་བཅིངས་པའི་ཁད་ཆོས་ལ་གོ་མི་རུང་བར། 

སྟོབས་ལྡན་གྱི་ཁད་གཞི་ཆོས་ཅན་ནམ། ཁོ་རང་གི་ལུས་རྟེན་དངོས་ས་འོག་ཏུ་

བཅིངས་པ་འགོག་པ་ལ་གོ་དགོས། 

(བ) གཏུམ་ཆེན་ཁོ་བོའི་དབང་བོ་རྟ་མཆོག་དཔལ། །

གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་ནམ་མི་ལྡན་ཞེས། །

དཔག་པར་དཀའ་སྟེ་དུས་མཐའི་མེ་དཔུང་ཆེ། །

འབར་བ་ཙམ་ལས་སྐུ་ཉིད་མངོན་སུམ་མིན། །

ཞེས་དགག་བ་བརོད་འདོད་ཀི་ཁད་གཞི་ཆོས་ཅན་ནམ། དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་

བའི་སྐུ་ནི་གར་དགུའི་ཉམས་ཅན་ཏེ། སེག་པ་དཔའ་བ་མི་སྡུག་པ་སྟེ་སྐུའི་ཉམས་

གསུམ། རྒོད་དང་དྲག་ཤུལ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་སྟེ་གསུང་གི་ཉམས་གསུམ། སིང་རེ་

རྔམ་པ་ཞི་བ་སྟེ་ཐུགས་ཀི་ཉམས་གསུམ་སྟེ། ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་ལ་དཔག་

པའམ་དཔད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། འགོག་བེད་ནི། གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་མི་ལྡན་ལ་

དཔག་མི་དགོས་ཏེ། ཁད་གཞི་ཆོས་ཅན་དེ་ནི་བསལ་བ་འཇིག་པའི་དུས་མཐའི་མེ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འབར་བ་ཙམ་ཡིན་གྱི། རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་མངོན་སུམ་པ་མིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཕོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་གསལ་བའི་ཟླ་གཞོན་གྱི། །

མཚར་སྡུག་དཀིལ་འཁོར་འཚོལ་ཕིར་ངལ་བས་ཅི། །

དེ་ནི་འཇོ་སེག་ཉམས་ལྡན་དབངས་ཅན་ལྷའི། །

དཀར་མཛེས་འཛུམ་སྟོང་གྲོལ་བའི་ཞལ་ཁིམ་དངོས། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

དྲུག་པ་རྒྱུ་འགགོ་པ་ནི། ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བའི་འབས་བུ་སྐེད་

བེད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་དེ་དགག་བ། འགོག་བེད་རང་འབས་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་

དེ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀི་མིག་དག་དམར་གྱུར་ཅིང་། །

མཆུ་ཡི་ཡལ་འདབ་གཡོ་བ་དང་། །

སིན་མ་འཁོག་སྟེ་དེ་ལྟ་ནའང་། །

ཉེས་པ་མེད་པས་བདག་མི་འཇིགས། །

ཞེས་མཛའ་མོ་རང་ཉིད་སྐྲག་པའམ་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་རང་སྐེས་པ་གཞན་དང་

འབེལ་མཐུན་གྱི་ནོངས་པའམ་ཉེས་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་དགག་བ། འགོག་བེད་

བདག་པོ་ཁོད་ཀི་མིག་དམར་པོར་གྱུར་ཅིང་། མཆུ་ཡི་ཡལ་འདབ་གཡོ་བ་དང་། སིན་

མ་འཁོག་པོ་སྟེ་ཁོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པའི་བདག་པོ་ཁོད་ཁོ་བའི་རྒྱུ་

ཁོ་མོ་སྐེས་པ་གཞན་དང་འགྲོགས་པའི་ཉེས་པ་འདི་མཛའ་མོ་བདག་ལ་མེད་པས། ཁོ་

མོ་མི་འཇིགས་སོ་ཞེས་མཛའ་མོ་མི་འཇིགས་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་རང་སྐེས་པ་གཞན་
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དང་འབེལ་མཐུན་བས་པའི་ཉེས་པ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་འགྲེལ་བཤད་ལ་ལར་

མཛའ་བོ་ཞེས་སྐེས་བུའི་རྟགས་སུ་བས་ཏེ། སྐེས་པ་ལ་སྦར་བའང་ཡོད་ཀང་དོན་གྱི་

དབང་དུ་བས་ན་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་མེད་པས་དེ་གཉིས་གང་ལ་སྦར་ཀང་རུང་བས་

གསུངས།

(ག) གཟུ་བོར་མི་གནས་ཕོགས་ལྷུང་གིས། །

འཕ་སོད་གཏམ་གྱི་སྒ་བསྒགས་ཀང་། །

ཚེ་སྔོན་བཟོད་པ་མ་བསོམས་པའི། །

ནོངས་འགྱོད་ལུས་ཕ་བ་བདག་ལ་མེད། །

ཅེས་ལུས་ཕ་མ་རང་ལ་ངན་སྨྲས་སྣ་ཚོགས་བེད་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་སྟེ། རང་

གིས་མི་འཚམ་པའི་སྤོད་ངན་བས་པའི་ནོངས་འགྱོད་ཀི་བ་བ་དགག་བ། དེའི་འགོག་

བེད་ནི་སྐེས་པ་གཞན་གྱི་བོ་གཟུ་བོར་མི་གནས་པར། ཕོགས་ལྷུང་གི་བསམ་པས་

འཆལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་བསྒགས་ཀང་། རང་ཉིད་ཀིས་ཚེ་རབས་སྔོན་མར་བཟོད་པ་

མ་བསོམས་པའི་འབས་བུ་ལས་ཚེ་འདིར་རང་ལ་གཞན་གྱི་འཕ་སོད་བེད་པའི་ཉེས་

པའི་ནོངས་འགྱོད་བདག་ལ་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཟངས་ཞུན་ལྷག་ལྷག་ཁོལ་དང་ལགས་ཀི་གཞིར། །

གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉས་རྩུབ་པོའི་མཚོན་བརར་ཏེ། །

འཇིགས་པའི་ང་རོ་སྒོགས་ཀང་མི་དགེའི་ལས། །

མ་སྤད་ཕིར་ན་བདག་སེམས་ཅི་ལ་གཡོ། །

ཞེས་དམལ་བའི་གཤིན་རེ་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀིས་ཟངས་ཞུན་བསོལ་ཏེ་ཁོལ་བ་
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དང་། ལགས་”ཀིས
1

་གཞིར་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་བརར་ནས་འཇིགས་པའི་ང་རོ་

སྒོགས་པ་སོགས་རྔམ་པའི་ཉམས་སྟོན་ཀང་། རང་ཉིད་དམལ་བར་སྐེ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་

མི་དགེ་བའི་ལས་བས་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི་བདག་དམལ་བར་སྐེ་བའི་

རྒྱུའི་གཙོ་བོ་མི་དགེ་བའི་ལས་མ་བས་པས། འབས་བུ་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་

དག་མི་འབྱུང་བར་ངེས་པས་ན། བདག་སེམས་ཅི་ལ་གཡོ་ཞེས་འབས་བུ་སྐེད་བེད་

ཀི་རྒྱུ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གཏུམ་དྲག་ལས་ལ་སྦོར་བའི་ཕོ་ཉ་ཡིས། །

འཇིགས་པའི་ཁོ་གཏུམ་རྔམ་པའི་ཆས་སྤོས་ཀང་། །

བཙན་པོའི་རྒྱལ་ཁིམས་འགལ་བའི་སྤོད་ངན་ཉེས། །

གང་ཡང་མ་གོས་བདག་སེམས་ཅི་ལ་སྐྲག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བདུན་པ་འབྲས་བུ་འགགོ་པ་ནི། བསྐེད་བ་འབས་བུའི་དངོས་པོ་ཞིག་དགག་

བ། དེ་འགོག་བེད་འབས་བུ་དེ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་མང་བོ་ཞིག་བཀོད་ནས། རྒྱུ་དེ་དག་

ཚོགས་ཀང་འབས་བུ་དེ་བསྐེད་མ་ནུས་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། མཛའ་བོ་དག་ནི་རིང་ན་གནས། །

ཆུ་འཛིན་བགྲོད་ལྡན་འདི་ནི་འོངས། །

ནི་ཙུ་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་མཐོང་། །

བདག་ཤི་མིན་པ་འདི་ནི་ཅི། །

ཞེས་རང་གི་མཛའ་བོ་དང་བལ་བའི་ཉེན་པ་མོ་དེ་ཉིད་ཆགས་པའི་གདུང་བ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡༥ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༧ ན།  ཀིས   * ཀི་ས་ཡིན་པར་སྙམ།
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དྲག་པོས་གཟིར་ཏེ་འཆི་བའི་རྒྱུ། རང་གི་མཛའ་བོ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ནི་ཐག་རིང་བོར་

གནས་པ་དང་། ཚོང་བ་རྣམས་འགྲོ་འོང་གི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་ཆུ་འཛིན་གྱི་ཕེང་བ་ཡང་

བདག་པོ་ཡོད་པའི་ཕོགས་དེ་ནས་ཚུར་འོང་ཞིང་། ཤིང་ནི་ཙུ་ལ་སྟེ་རྒྱ་ལང་རབ་ཏུ་

རྒྱས་པའི་སེ་མའི་དྲ་བའམ་རལ་བ་དང་བཅས་པ་འདི་དག་མཐོང་བས་ན། བལ་བའི་

ཉེན་པ་མོ་བདག་ཆགས་པའི་འདོད་པ་དྲག་པོས་གདུང་བ་སྟེ། འཆི་བའི་རྒྱུ་འདི་

ཐམས་ཅད་ཚོགས་ཀང་། ད་དུང་བདག་མི་འཆི་བར་ཡུན་རིང་བོར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་

སྣོད་དུ་གྱུར་ཅིང་གདུང་བ་འདི་ཅི་ཡིན། ཞེས་འབས་བུར་གྱུར་པའི་འཆི་བ་དེ་དགག་

བ། འབས་བུ་དེ་སྐེད་བེད་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་སྟེ། མཛའ་བོ་དང་བལ་བ་སོགས་འཆི་བའི་

རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་ཀང་། བདག་མ་ཤི་བར་བརོད་པས། འབས་བུ་འཆི་བ་དེ་དངོས་སུ་

འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཡིད་སྲུབས་བདག་པོའི་ལུས་ཕའི་བཞིན་ངོམ་ཞིང་། །

དཀྱུས་རིང་རྣམ་བཀྲ་མིག་ཟུར་གཡོན་དུ་འཁོག །

མཆུ་སྒོས་འཛུམ་པས་སོ་ཕེང་སྟོན་པ་ཡིས། །

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ལ་ཉོན་མོངས་མེད་འདི་མཚར། །

ཞེས་དགག་བའི་འབས་བུ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཆགས་སོགས་ཉོན་

མོངས་སྐེད་པ་དང་། འགོག་བེད་ཉོན་མོངས་དེ་སྐེད་པའི་རྒྱུ་བདུད་ཀིས་སྤྲུལ་བའི་

བུད་མེད་ཀི་ལུས་མཛེས་ཤིང་སེག་པ་དང་། ཟུར་མིག་གིས་ལྟ་བ། མཆུ་སྒོས་དམར་

བ། སོ་ཕེང་སྟོན་པ་སོགས་འཛོམས་ཀང་། རྒྱལ་བའི་ཐུགས་གཡོ་བ་མེད་པ་སྟེ་

ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་ཀི་དྲི་མས་མ་གོས་པ་འདི་མཚར་རོ་ཞེས་འབས་བུ་དེ་
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འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལང་ཚོ་བདོ་ལས་ལུས་མེད་ལུས་ཞུགས་ཤིང་། །

ཉིན་བེད་དབང་བོ་འཁིག་པའི་ཁིམ་དུ་རེན། །

གཞོན་ནུ་མ་རྣམས་མངོན་འདོད་དུས་འདེབས་ཀང་། །

ཁོ་བོ་བསབ་གཞིའི་རྒྱ་ལས་འགོང་མ་ནུས། །

ཞེས་དགག་བའི་འབས་བུ་རང་རྒྱུད་ཀི་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་གཞི་

འབལ་བ་དང་། འགོག་བེད་བསབ་ཁིམས་འབལ་བའི་རྒྱུ་བུད་མེད་ཀི་ལང་ཚོ་རྒྱས་

ཤིང་དེའི་རྒྱུད་ལ་བདུད་ཞུགས་པ་སྟེ་འདོད་པས་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། ཉི་

མ་འཁིག་པའི་ཁིམ་ལ་གནས་པའི་དུས་ཏེ། སྣོན་ཟླ་བའམ་ཟླ་བ་ལྔ་བ་ལ་འཁིག་པའི་

ཁིམ་ཟེར། དབར་ཟླ་ར་བར་སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་འཁིག་པ་སྤོད་པའི་དུས་ལ་

སེབས་པ་དང་། བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ་དེ་རྣམས་ཀང་འདོད་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་

ཏེ་དུས་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྦོར་བ་ལ་ཞུགས་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་འཛོམས་

ནའང་། ཁོ་བོའི་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ཁིམས་ཀི་རྒྱའམ་རི་

ལས་མ་འདས་ཞེས་དགག་ཚིག་བཀོད་ནས་འབས་བུ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་

འཁིག་པའི་ཁིམ་ནི་སད་འཚོང་མའི་གནས་ལའང་འཇུག་པས་དེ་དང་། ཡང་འཁིག་

པའི་དུས་ནི་མཚན་མོ་ལ་འཇུག་པས། ཉི་མ་ཡོལ་བའི་དུས་སོགས་ལ་སྦར་ནས་

འགྲེལ་ཚུལ་ཡང་ཡོད། བདོ་བ་ནི་དར་བ་དང་རྒྱས་པ་ལ་འཇུག་གོ །

ཡང་ན། གྲོགས་དག་རྣམ་གཡེང་འདོད་དགའི་ལས་ཀིས་བེལ། །

ལ་ལ་གང་བསམ་རེ་འཇོས་ཉིན་མཚན་འདའ། 
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གཞན་དག་འཇིག་རྟེན་བདེ་དགའ་དོན་གཉེར་ཀང་། །

ཁོ་བོ་སོབ་བརོན་ལས་ལས་འགོངས་མ་གྱུར། །"ཅེས
1

་པ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ་རེས་གནང་གསི་འགགོ་པ་ནི། ཡིད་ལ་མི་འདོད་པའི་བ་བ་ཞིག་

དགག་བ། འགོག་བེད་ནི། འཇམ་པོའི་སོ་ནས་རང་གི་གྲོགས་པོའི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་

པའི་ཚུལ་གྱིས་མི་འདོད་པའི་བ་བ་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རེས་སུ་གནང་བའི་ཚིག་མངོན་

གསལ་དུ་བརོད་ཀང་། བ་བ་དེའི་འབས་བུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཞིག་འཕལ་དུ་འབྱུང་བ་

ཚིག་ཟུར་ནས་བསྟན་པའི་ཤུགས་ལས་བ་བ་དེ་སྒྲུབ་པ་འགོག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་

ན། 

ར་བར། གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་གཤེགས་པར་མཛོད། །

ཁོད་ཀི་བགྲོད་པས་བདག་ལ་ནི། །

གདུང་བ་ཡུན་རིང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །

འདི་ལ་ཁོད་ནི་དོགས་མི་འཚལ། །

ཞེས་བདག་པོ་ཁོད་གལ་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་གཤེགས་པར་འདོད་ན་གཤེགས་

པར་མཛོད་ཅིག །ཁོད་ཡུལ་གཞན་དུ་བགྲོད་པས་ཁོ་མོ་ལ་ཆགས་པའི་གདུང་བ་

ཡུན་རིང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཁོ་མོ་མྱུར་དུ་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་འདི་ལ་

དོགས་པ་འཚལ་མི་དགོས་ཞེས་སོ། །འདིའི་དགག་བ་བདག་པོ་ཡུལ་གཞན་དུ་

བགྲོད་པ་དང་། འགོག་བེད་བུད་མེད་རང་ཉིད་འཆི་བར་བརོད་ནས་འགོག་པ་ཡིན་

ཀང་ཚིག་གི་རོད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་དངོས་དེ་ལྟར་མ་བས་པར་གཤེགས་པར་མཛོད་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡༨ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  ཞེས   * ཅེས
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཅེས་རེས་སུ་གནང་བ་སད་དུ་བས་ནས་རང་ཉིད་ངེས་པར་འཆི་བ་ཚིག་ཟུར་ལ་

བརོད་དེ་ཤུགས་ཀིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) རྟ་ལྗང་ཆུ་ལྷའི་ས་འཛིན་ལ། །

བརྒལ་བར་འདོད་ན་ཅི་བདེར་འཚལ། །

སྐེད་ཚལ་མཛེས་པའི་འདམ་སྐེས་རྣམས། །

འདབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཟུམ་པར་བེད། །

ཅེས་དགག་བ་ཉི་མ་ནུབ་པ། འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ཉི་མ་ནུབ་རིར་གཤེགས་

པར་འདོད་ན་ཅི་བདེར་མཛོད་ཅེས་རེས་སུ་གནང་ཞིང་། འོན་ཀང་། སྐེད་མོས་ཚལ་

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་བེད་པའི་པདྨ་རྣམས་ཀི་འདབ་མ་ངེས་པར་ཟུམ་པར་བེད་དོ་

ཞེས་འགོག་པ་བུའོ། །

(བ) ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་སྒེང་ཁོད་དག་པའི་ཞིང་། །

དོན་དུ་གཉེར་བཞེད་མཆིས་ན་དེ་བཞིན་མཛོད། །

ཆུ་བུར་དང་མཚུངས་སིགས་མའི་ལུས་ཅན་འགའ། །

བལ་བའི་གདུང་བས་ཡུན་རིང་འཚོ་མི་འགྱུར། །

ཞེས་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་སྒེང་བའི་བ་མ་ཁོད། དག་པའི་ཞིང་དུ་དགོངས་པ་

གཏོད་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་གཤེགས་པར་བཞེད་ན་དེ་བཞིན་

མཛོད། འོན་ཀང་ཉམ་ཆུང་བའི་སིགས་དུས་ཀི་སོབ་བུ་འགའ། ཁོད་དང་བལ་བའི་

སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཆི་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཛེས་སྡུག་སྤུ་རིས་བཀྲ་བའི་དབར་སྐེས་མགྲོན། །
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སན་པར་སྨྲ་ཁོད་གཤེགས་ན་ཅི་བདེར་མཛོད། །

འོན་ཀང་སྔོ་ལྗང་གཡུ་མདངས་རབ་རོགས་པའི། །

སྤོ་ལྡན་ཆར་དུས་གཞོན་ནུ་རིང་མི་འཚོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དགུ་བ་དབང་གིས་འགོག་པ་ནི། བ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་དགག་བ། 

འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། བ་བ་དེའི་དགེ་མཚན་གྱི་གནས་ལུགས་མང་དུ་བཤད་པའི་

མཐར། བཙན་ཤུགས་སམ་དབང་ཤུགས་ཀིས་འགོག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ནོར་ནི་མང་པོ་རེད་འགྱུར་ཞིང་། །

ལམ་དུ་ཡང་ནི་བདེ་ཞིང་དགེ །

བདག་སྲོག་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད། །

འོན་ཀང་མཛའ་བོ་འགྲོ་མི་བ། །

ཞེས་བདག་པོ་ཁོད་ཕོགས་གཞན་དུ་སོང་ན་ནོར་མང་བོ་རེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། 

ལམ་དུ་ཡང་བགྲོད་བདེ་ཞིང་དགེ་ལ། མཛའ་མོ་བདག་ཀང་ཁོད་གཤེགས་པའི་ཤུལ་

དུ་ན་བ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་སྟེ། འདི་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་

མེད་མོད། འོན་ཀང་ཁོད་འགྲོ་བར་མི་བའོ། །ཞེས་བདག་པོ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་

དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་ཁོད་ཡུལ་གཞན་དུ་གཤེགས་ན་བཀྲ་མི་ཤེས་

པ་མེད་ཅིང་འདོད་དོན་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པ་སོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཀང་། ཡིན་

ནའང་ཁོད་འགྲོ་བར་མི་བ་ཞེས་དབང་ཆེ་བའི་ངག་གིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་

བརོད། 

(ག) འོད་དཀར་ཅན་ཁོད་གིང་གཞན་མཁར་གཤེགས་ན། །
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ཕོགས་དེའི་མུན་ཚོགས་འཇོམས་ཤིང་ས་མོས་རྣམས། །

རྒྱས་ཤིང་ན་ཀྲའི་གྲོང་ཁེར་འཕེལ་བེད་ཀང་། །

དབུས་འགྱུར་བམ་ཟེ་དགའ་བའི་དཔལ་དུ་ཞུགས། །

ཞེས་དགག་བ་ཟླ་བ་གིང་གཞན་དུ་གཤེགས་པ་དང་། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་

ནི། ཁོད་གིང་གཞན་དུ་གཤེགས་ན་གིང་དེའི་མུན་པ་སེལ་ཞིང་། ཡུལ་ཕོགས་དེའི་

ཀུ་མུ་ད་དང་། རྒྱ་མཚོ་རྣམས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ན་ཡང་། དབུས་འགྱུར་གིང་འདིའི་

བམ་ཟེ་དཀའ་ཐུབ་པ་རྣམས་དགའ་བ་རྒྱས་པའི་སད་དུ། གིང་འདིར་མི་ནུབ་པར་

བཞུགས་ཤིག་ཅེས་དབང་ཤུགས་ཀིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རྣམ་པར་འདྲེན་ཁོད་གང་དུ་གཤེགས་པའི་སར། །

གདུལ་བར་འོས་པའི་འགྲོ་བ་བསམ་མི་ཁབ། །

འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འཇུག་པའང་དེ་འདྲ་མོད། །

འོན་ཀང་ཞིང་འདིར་རྟག་པར་བཞུགས་ཤིག་ཀེ། །

ཞེས་རྣམ་འདྲེན་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དེ། ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་པ་

དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། ཁོད་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་ན། ཞིང་

དེར་གདུལ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁབ་ཅིང་། འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འཇུག་པའང་

བསམ་གྱིས་མི་ཁབ་ནའང་། ཁེད་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་མགོན་དུ་རྟག་པར་

བཞུགས་ཤིག་ཅེས་དབང་ཚིག་གིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཚོའི་མཛེས་རོགས་ཡིད་འཕོག་མ། །

དགའ་བ་འབུམ་སྐེད་ལྗོན་པའི་ཡུལ་མཆོག་ཏུ། །
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གཤེགས་ན་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ལྷུན་གྲུབ་ཀང་། །

ནོར་བཟང་དགྱེས་པའི་དཔལ་དུ་བཞུགས་ཤིག་ཀེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བ་མ་གུས་པས་འགགོ་པ་ནི། རང་གི་མི་འདོད་པའི་བ་བའམ་དངོས་པོ་

ཞིག་དགག་བ། འགོག་བེད་ནི་རང་གིས་བརོད་འདོད་གང་ཡོད་ཀི་དགོངས་འཆར་

བཟང་ངན་ཅི་རིགས་བསྟན་པའི་སོ་ནས་ཡུལ་དེར་མ་གུས་པའི་ཚིག་གིས་འགོག་པ་

ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། བདག་ནི་གསོན་རེ་སྟོབས་དང་ལྡན། །

ནོར་གྱི་བསམ་པ་སྟོབས་ལྡན་མིན། །

མཛའ་བོ་གཤེགས་སམ་བཞུགས་ལགས་སམ། །

རང་གི་གནས་སབས་སྨྲས་པ་ལགས། །

ཞེས་བུད་མེད་རང་གི་བདག་པོ་དེ་ནོར་གྱི་ཕིར་དུ་ཡུལ་ཕོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་

འགྲོ་བར་རོམ་པ་ལ་མ་རངས་པའི་ཚིག་སྨྲས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཁོ་མོ་ནི་བདག་པོ་ཁོད་དང་

འགྲོགས་ཏེ་གསོན་དུ་རེ་བའི་བསམ་པ་སྟོབས་དང་ལྡན་གྱི། ནོར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་

སྟོབས་དང་མི་ལྡན་པས། གསོན་དུ་རེ་བའི་འདུན་པ་དེ་དྲང་བོར་སྨྲས་པ་ལགས། 

འོན་ཀང་། བདག་པོ་ཁོད་རང་གཤེགས་པའམ་བཞུགས་པ་མཛའ་བོ་ཁོད་ཀིས་ཅི་

བདེར་མཛོད། ཅེས་མ་རངས་པའི་ཚིག་གམ་མ་གུས་པའི་ཚིག་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདིའི་རང་གི་བདག་པོ་ནོར་གྱི་ཕིར་དུ་ཕོགས་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་དགག་བ། 

དེའི་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། ཁོ་མོའི་བསམ་པ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་། ཁོད་རང་འགྲོ་

སོད་གང་བེད་ཀང་རང་གིས་ཅི་བདེར་མཛོད་ཅེས་མ་གུས་པའི་ཚིག་བརོད་ནས་
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འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཁོད་ཉིད་ཤོང་དཔང་ལུགས་བཟང་རབ་བཟུང་ནས། །

མཁས་མང་མཛེས་བེད་རྒྱན་གྱུར་རྨད་བྱུང་སྟེ། །

འོན་ཀང་དྭགས་བརྒྱུད་རྒན་པོའི་ངང་ཚུལ་དང་། །

དཔོད་ལྡན་བོ་གསལ་རྣམ་ཐར་ཅི་བདེར་ཟུངས། །

ཞེས་ཁོད་ཀིས་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་དགག་བ། དེ་

འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། ཁོད་ཀིས་ཤོང་སྟོན་དང་དཔང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བའི་ལུགས་ཏེ་ས་

སྐ་བའི་རང་ལུགས་བཟུང་ཞིང་། འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་མཁས་མང་

མཛེས་པར་བས་ན་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་མོད། འོན་ཀང་ཁོད་ཀིས་དྭགས་པོ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་རྒན་པོ་རྣམས་ཀི་ངང་ཚུལ་ཏེ་སོམ་སྒྲུབ་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བར་བེད་

པའམ། ཡང་ན་རྣམ་དཔོད་ཅན་ཐམས་ཅད་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་འཆད་རོད་

རོམ་གསུམ་ལ་ཧུར་ཐག་བེད་པའི་བ་བ་གཉིས་ཀི་གང་ལ་འཇུག་པར་འདོད་ན་རང་

ཉིད་ཀིས་ཅི་བདེར་མཛོད་ཅེས་མ་རངས་པའམ་མ་གུས་པའི་ཚིག་གིས་འགོག་པ་ལྟ་

བུའོ། །དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ནི། མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བའི་སྲོལ་འཛིན་མཁན་

ཏེ། གཙོ་བོ་བ་མའི་གདམས་ངག་ཉམས་སུ་བཞེས་པའི་སོ་ནས་མི་ཚེ་ཧིལ་བོར་

ཉམས་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པར་བེད་པ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་བེད་པ་

དང་། ས་སྐ་བ་ནི། འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་བོའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་གདུང་བརྒྱུད་

གཉིས་ཀའི་སྲོལ་འཛིན་པའི་རེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་སིང་བོ་སོགས་ས་ཆེན་གོང་མ་

ལྔའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ལ་ཟེར། དེ་ནི་གཙོ་བོ་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ཀུན་ལ་
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སྦངས་ནས་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་མཁས་པའི་བ་བ་གཙོ་བོར་བཞེས་

པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་ཀང་། གྲུབ་མཐའ་རང་རང་གི་ཉམས་ལེན་གཙོ་

ཆེ་ཆུང་གི་སོ་ནས་གསུངས་པ་མ་གཏོགས། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཉམས་ལེན་ངོ་མ་དེ་

ཐུགས་ལ་མི་འབབ་པ་ག་ན་ཡིན། ཤོང་སྟོན་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་དང་། དཔང་སྟོན་བོ་

གྲོས་བརྟན་པ་རྣམ་གཉིས་ཀང་། ས་སྐ་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པའི་སྐུ་རིང་ཡིན་པས་

རྟེན་དགེ་སོང་དང་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐ་བ་ཡིན་པར་གསུངས། 

(བ) བདག་ནི་ཐུབ་པའི་བཀའ་ཁིམས་མཆོག་ཏུ་འཛིན། །

དབང་བོ་གཉིས་སྦོར་ཆོས་ལ་དེ་ལྟ་མིན། །

གྲོགས་ཁེད་གནས་འདིར་གཟིམས་སམ་མི་གཟིམས་ཀང་། །

རང་གི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་གེང་བར་ཟད། །

ཅེས་རང་གི་གྲོགས་དེ་བུད་མེད་ཀི་ཁང་བར་ཉལ་ནས་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་

བ་བ་བེད་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། བདག་ལྟ་བུ་སོ་ཐར་གྱི་བཅའ་

ཁིམས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་གྱི། དབང་བོ་གཉིས་སྦོར་གྱི་བ་བ་མཆོག་ཏུ་མི་འཛིན། 

གྲོགས་པོ་ཁོད་བུད་མེད་ཀི་སོད་གནས་འདིར་གཟིམས་སམ་མི་གཟིམས་ཅི་བདེར་

མཛོད་ཅིག་དང་། བདག་གིས་རང་གི་བསམ་པའི་དྲན་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་གེང་བ་ཡིན་

ཞེས་མ་རངས་པའམ་མ་གུས་པའི་ཚིག་གིས་བ་བ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཁས་པས་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་ལ་ངལ་མི་མཐོང་། །

བླུན་པོ་ལོངས་སྤོད་ནོར་ལ་སྲེད་པས་བེལ། །

གྲོགས་ཁོད་མཁས་དབང་སན་པའི་གྲགས་འཛིན་ནམ། །
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སྲེད་ལྡན་མིང་ངན་གང་འདོད་ཅི་བདེར་མཛོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཅིག་པ་ཤསི་བརོད་ཀསི་འགགོ་པ་ནི། རང་གི་མི་འདོད་པའི་བ་བའམ་

དངོས་པོ་ཞིག་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། རང་གིས་མི་འདོད་པའི་བ་དངོས་དེ་ལ། 

སོན་ཚིག་གམ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་དངོས་སུ་སྨྲས་ནས་དགག་པའི་ཚིག་དངོས་སུ་

མ་བརོད་ཀང་། རང་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་འབས་བུ་ངན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་

ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་སོ་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། མཛའ་བོ་གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་བཞུད། །

ཁེད་ཀི་ལམ་ནི་ཤིས་གྱུར་ཅིག །

གང་དུ་ཁོད་ནི་གཤེགས་པ་དེར། །

བདག་ཀང་སྐེ་བ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་མཛའ་བོ་ཁོད་གལ་ཏེ་གཤེགས་པར་བཞེད་ན་མྱུར་དུ་བཞུད་ཅིག ། ཁོད་

ཀི་ལམ་ནི་ཤིས་པ་སྟེ་བདེ་ལེགས་དང་ལྡན་པར་ཤོག ། འོན་ཀང་ཁོ་བོ་ཡང་ཁོད་དང་

བལ་བས་གདུངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ངེས་པར་འཆི་བར་འགྱུར་བས། ཁོད་གང་

དུ་གཤེགས་པའི་ཡུལ་དེར་བདག་སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག ། འདིར་མཛའ་བོ་ཡུལ་གཞན་

དུ་གཤེགས་པ་ཤུགས་བསྟན་གྱི་དགག་བ། ཁོད་ཀི་ལམ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་

པ་དང་། བདག་ཀང་དེར་སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་སོན་པ་དང་ཤིས་པ་རོད་

པའི་ཚིག་དེ་འགོག་བེད་དུ་གོ་དགོས། འདི་དང་མ་གུས་པའི་འགོག་པ་ལ་དགག་

ཚིག་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་། འགོག་བེད་ཙམ་སྨྲས་པས་ཤུགས་ཀིས་དགག་བ་དེ་

བཀག་པར་གོ་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། དཔང་ལོས། སན་ངག་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་
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སྒས་ཟིན་པས་མ་ཁབ་ཅིང་། རིགས་པ་དང་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀིས་རྟོགས་པ་ཡང་ཡོད་

པར་བཤད་ཟིན་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) རེད་བཀུར་ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་ཚུལ་འཆོས་རྫུར། །

བརྟེན་པས་འདོད་པ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

ཕིས་ནས་རྣམ་དཔོད་ལྡན་པའི་བོ་གསལ་དག །

མང་བོར་ཚོགས་ཚེ་འགྱོད་པར་མ་བེད་ཅིག །

ཅེས་ཚུལ་འཆོས་ཏེ་རང་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་བཅོས་པས་

གཞན་མགོ་སོར་བའི་ཐབས་ཀིས་ཚེ་འདིའི་རེད་བཀུར་སན་གྲགས་སྒྲུབ་པ་དགག་

བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། ཁོད་ཀིས་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་དང་། འཆད་རོད་

རོམ་སོགས་མཁས་པའི་བ་བ་ལ་མི་འཇུག་པར་ཆོས་མེད་ཚུལ་འཆོས་ཀི་གཡོ་སྒྱུའི་

རྫུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་འདིའི་རེད་བཀུར་སྒྲུབ་ན་དེ་ལྟར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག ། འོན་ཀང་

ཕིས་སུ་ཁོད་རང་མཁས་མང་རྣམ་དཔོད་ཅན་རྣམས་ཚོགས་པའི་གྲས་སུ་ཞུགས་

སབས་ཁོད་ལ་སྨྲ་བའི་སོབས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པས། དེའི་ཚེ་འགྱོད་པ་མ་བེད་ཅིག་

ཅེས་སོན་ཚིག་དང་བཅས་ཏེ་ཤུགས་ཀིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཁོད་ཀི་འཚོ་བའི་ལྷག་ཀུན་ཐ་སད་ལ། །

བསྒིལ་བར་བཞེད་ན་བསལ་བརྒྱར་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །

བདག་ཅག་སིང་བོ་དོན་ཟབ་འཚོལ་བ་རྣམས། །

ཕི་ཕག་བགྱིས་ཏེ་དབེན་གསུམ་བསྟེན་པར་སོན། །

ཞེས་གྲོགས་པོ་ཁོད་ཀི་ཚེ་མཇུག་འདིར་ཐོས་དོན་རང་རྒྱུད་ལ་མི་སེམས་པར་
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ཐ་སད་ཙམ་གྱི་ཚིག་གི་སྒོ་འདོགས་ཀི་དཔད་པ་ཁོ་ན་ལ་འབད་པ་དགག་བ། འགོག་

བེད་ཀི་ཚིག་ནི་ཁོད་ཀིས་དེ་ལྟར་འབད་ན་ཁོད་སྐུ་ཚེ་བསལ་བར་བཞུགས་ཤིག 

ངེད་ཅག་ཆོས་ཀི་སིང་བོའི་དོན་ཟབ་མོ་འཚོལ་བ་སྟེ་ཟབ་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་

རྣམས་ཀིས་ཁོད་ལ་ཕི་ཕག་ཕུལ་ཏེ། ལུས་འདུ་འཛི་ལས་དབེན་པ་དང་། ངག་ཅ་ཅོའི་

གཏམ་གྱིས་དབེན་པ། ཡིད་རྣམ་གཡེང་གིས་དབེན་པ་སྟེ་དབེན་པ་གསུམ་བསྟེན་

པར་སོན་ནོ་ཞེས་ཤིས་པ་དང་སོན་པའི་ཚིག་གི་ཤུགས་ཀིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྨྲ་མང་ཉེས་པར་མི་འཛིན་ཞལ་གྱི་སོ། །

འབེད་ན་ཅི་འདོད་སྨྲས་པ་ཤིས་གྱུར་ཅིག །

ཕིས་སུ་དབེན་དཀྲུག་ཕ་མའི་གཞིར་གྱུར་ནས། །

མཐོང་ཚད་དགྲ་རུ་གྱུར་ཚེ་གེགས་མེད་ཤོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཉིས་པ་རྩུབ་མོས་འགོག་པ་ནི། རང་གིས་མི་འདོད་པའི་བ་བའམ་

དངོས་པོ་ཞིག་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི་ཡུལ་དེ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་ཚིག་རྩུབ་མོ་

བརོད་པའི་སོ་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། གལ་ཏེ་ཁོད་འགྲོ་བདེན་ཉིད་ན། །

ཁོད་ཀིས་གཞན་པ་འགའ་ཞིག་ཚོལ། །

བདག་ནི་གགས་འཚོལ་འཆི་བ་ཡིས། །

དེ་རིང་ཉིད་དུ་འགོག་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གལ་ཏེ་བདག་པོ་ཁོད་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་བདེན་པ་ཡིན་ན། ཁོད་ཀིས་

དགའ་མ་གཞན་འགའ་ཞིག་ཚོལ་ཅིག བདག་ནི་ཁོད་དང་བལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་
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གྱིས་རང་ཉིད་གགས་འཚོལ་བ་སྟེ་ལེབས་ནས་དེ་རིང་ཉིད་དུ་འཆི་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

འདིའི་དགག་བ་བདག་པོ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་དང་། འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། ཁོད་

ཀིས་དགའ་མ་གཞན་ཚོལ་ཅིག ། བདག་དེ་རིང་ཉིད་དུ་འཆིའོ། །ཞེས་རྩུབ་མོའི་ཚིག་

གིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ལོག་གྱུར་སེམས་ཉིད་རེན་འཆར་དུ། །

རྟོགས་པའི་ཟོལ་གྱིས་ཚེ་འདི་ཡི། །

འཕུལ་ཐབས་མཛོད་ཅིག་ཕི་མའི་དུས། །

མནར་མེད་གནས་དེར་མི་འགྱོད་འཚལ། །

ཞེས་རང་ལ་ལོག་གྱུར་དུ་ཡོད་པའི་སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་རེན་པར་འཆར་

བ་ཞེས་པ་ནི། རང་སེམས་གདོད་ནས་སྟོང་བ་ཟེར་བ་དང་གཅིག་པས་བཀའ་བརྒྱུད་

པས་ལྟ་བ་ངོས་འཛིན་པའི་གསུང་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། དོན་ལ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་རྟོགས་པའི་བོ་རང་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་ཀང་སྐེས་པའི་ཚུལ་ལམ་ཟོལ་གྱིས་གཞན་

མགོ་བསོར་བའི་གཡོ་སྒྱུའི་སྤོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་འཕུལ་ཐབས་

བེད་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། དེ་འདྲའི་རྟོགས་པ་མེད་ཀང་ཡོད་པའི་ཟོལ་

གྱིས་མི་ཆོས་བ་མའི་རྫུན་སྨྲས་པས། ཚེ་རབས་ཕི་མར་མནར་མེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

མོང་ཚེ་འགྱོད་པར་མི་འཚལ་ལོ་ཞེས་རྩུབ་མོའི་ཚིག་གིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) མགོན་ཁོད་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེགས་བདེན་ན། །

ཞིང་འདིའི་བསྟན་པ་འཛིན་ནུས་གཞན་འགའ་ཚོལ། །

བདག་ཅག་ཁོད་ཀི་ཞབས་ཟུང་བསྟེན་པ་ཀུན། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ལྔ་བའི་གནས་སབས་ཐོབ་ལས་གཞན་དུ་ཅི། །

ཞེས་མགོན་པོ་ཁོད་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། 

གལ་ཏེ་ཁོད་དགོངས་པ་གཞན་ལ་གཏད་ན། ཞིང་འདིར་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་

གཞན་ཚོལ་ཅིག་དང་། གདུལ་བ་བདག་ཅག་རྣམས་ལྔ་བའི་གནས་སབས་ཏེ་འཆི་བ་

ལས་ཐོབ་པ་གཞན་མེད་ཅེས་རྩུབ་མོའི་ཚིག་གིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འཆི་བ་ལ་ལྔ་

བའི་ལམ་ཟེར་བ་ནི། བིས་པ། གཞོན་ནུ། དར་བབ། རྒས་པ། འཆི་བ་སྟེ་ལྔ་བ་འཆི་

བའི་གནས་སབས་ལ་ཐོབ་པས་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །

ཡང་ན། མ་རབས་སྤོད་ལ་འཇུག་པར་རབ་སྤོ་ན། །

ལོག་པའི་ལམ་ཁིད་སིག་གྲོགས་གཞན་ཚོལ་ཅིག །

ཡུན་རིང་ལྷན་དུ་འགྲོགས་པའི་སལ་དམན་བདག །

ད་ནས་གཅིག་བུ་ངེས་མེད་གནས་སུ་རྒྱུ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གསུམ་པ་གོགས་ཀིས་འགོག་པ་ནི། རང་གི་མི་འདོད་པའི་བ་བའམ་

དངོས་པོ་ཞིག་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི་རང་གིས་བ་བ་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་གྲོགས་བེད་

པའི་ཚུལ་བརོད་ཀང་། དོན་དུ་བ་བ་དེ་སྒྲུབ་པ་འགོག་པར་མ་ཟད་གྲོགས་གཞན་

གྱིས་ཀང་འགོག་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། 

ར་བར། གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་མྱུར་དུ་བཞུད། །

ཕི་ནས་གཉེན་འདུན་འཁྲུགས་པའི་ཁས། །

བསྒགས་པའི་ཆོ་ངེས་འགྲོ་བ་ཡི། །

གེགས་གྱུར་ཁོད་ཀི་རྣ་བར་འོང་། །
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ཞེས་གལ་ཏེ་བདག་པོ་ཁོད་གཤེགས་པར་བཞེད་ན་མ་འགོར་བར་མྱུར་དུ་

བཞུད་ཅིག །ཅུང་ཟད་འགྱངས་ན་ཁོད་འགྲོ་མི་ཐུབ་སྟེ། ཁོད་ཀི་གྲོགས་གཞན་པ་དང་

གཉེན་འདུན་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཁྲུགས་ཏེ་ཁ་ནས་ངུ་འབོད་ཀི་ཆོ་ངེ་

བསྒགས་པ་ཁོད་ཀིས་ཐོས་པ་ན། ཁོད་འགྲོ་བའི་གེགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དགག་

བ་མཛའ་བོ་འགྲོ་བ་དང་། འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་རང་གིས་མཛའ་བོ་འགྲོ་བའི་

གྲོགས་བེད་པ་ལྟ་བུ་བརོད་པའི་ཟོལ་གྱིས། གྲོགས་པོ་གཞན་པ་དང་གཉེན་འདུན་

གྱིས་འགྲོ་བ་འགོག་པ་དངོས་སུ་བརོད་ནས། དོན་དུ་རང་གིས་ཀང་མཛའ་བོ་འགྲོ་བ་

ཤུགས་ཀིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་མཁས་པ་ལ་ལས་རྒྱ་དཔེར་ས་ཙི་བ། ཞེས་

པ་གྲོས་བེད་པ་ལ་འཇུག་པས། གྲོས་ཀིས་འགོག་པ་ཞེས་སྨྲས་ནས། མཛའ་བོ་འགྲོ་

བ་ལ་ཁོད་གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་མྱུར་བར་བཞུད། འགྱངས་ན་གཉེན་འདུན་གཞན་

གྱིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆོ་ངེ་བསྒགས་པའི་མི་སན་པའི་གཏམ་ཐོས་པར་འགྱུར་ཞེས་

གྲོས་བེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་འགོག་པའི་དོན་དུ་འགྲེལ་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་

བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་གྲོགས་ཀིས་འགོག་པར་གསུངས་པ་དོན་ལ་གནས་ཤིང་། 

འགོག་བེད་རང་གི་བདག་པོ་འགྲོ་བ་ལ་གྲོགས་བེད་པའི་ཟོལ་དང་། གྲོགས་གཞན་པ་

གཉེན་འདུན་གྱིས་ཀང་འགྲོ་བ་འགོག་པའི་ཚུལ་དངོས་སུ་བརོད་ནས། ཤུགས་ལ་

རང་གིས་འགོག་པ་ལྟ་བུ་ལ་གྲོགས་ཀིས་འགོག་ཅེས་པར་གསུང་རྒྱུན་ལས་བྱུང་། 

དཔེར་བརོད།

(ག) མགྲིན་སྔོན་ཅན་ཁོད་གངས་རིའི་ཕག །

དཀའ་ཐུབ་སྒྲུབ་ན་མྱུར་དུ་མཛོད། །
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སད་མར་ཁོད་ཀི་རེས་འཇུག་འགས། །

གཞན་ཕན་སྐུལ་བའི་ཉེས་པ་འཆི། །

ཞེས་མགྲིན་སྔོན་ཅན་ཏེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གངས་རི་ཏེ་སེར་དཀའ་ཐུབ་བསྒྲུབ་

པར་འགྲོ་བ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། ཁོད་ཀིས་དཀའ་ཐུབ་སྒྲུབ་ན་མྱུར་

བར་སྒྲུབས་ཤིག །འགྱངས་ན་ཁོད་ཀི་རེས་འཇུག་གམ་སོབ་མ་འགས། ཁོད་ཉིད་

གཞན་དོན་ལ་སྐུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གྱིས། ཁོད་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པའི་

གེགས་སམ་ཉེས་པའི་རེས་སུ་འགྲོ་བར་ངེས་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) གྲོགས་ཁོད་ལོངས་སྤོད་བཞེད་ན་འདྲེན་བེད་ཀིས། །

གཟིགས་ཚད་བི་བ་བཞིན་དུ་ལོག་གསོག་འཚལ། །

ཕིས་ནས་འཆི་བདག་གཏུམ་པོའི་ཤབ་རྒྱུགས་ཀིས། །

ཁབ་ཙམ་འཁེར་དབང་མེད་པའི་དུས་ཤིག་མཆི། །

ཞེས་གྲོགས་པོ་ཁོད་ཀིས་རང་ལ་ལོངས་སྤོད་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་མིག་གིས་

མཐོང་ཚད་བི་བས་ལོག་ཟ་བེད་པ་བཞིན་གསོག་འཇོག་བེད་པ་དགག་བ། འགོག་

བེད་ནི། གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་ལོག་ཏུ་གསོག་འཇོག་ཅི་ཙམ་བེད་ཀང་། ཕིས་སུ་ཁོད་གོ་

བུར་དུ་འཆི་བདག་གིས་ཟིན་པའི་ཚེ། རང་གིས་བསགས་པའི་ལོངས་སྤོད་ལས་

ཁབ་ཙམ་ཡང་འཁེར་དབང་མེད་པའི་དུས་ཤིག་ངེས་པར་ཡོད་ཅེས་འགོག་པ་ལྟ་

བུའོ། །

ཡང་ན། གྲོགས་ཁོད་ཡུལ་གཞན་གཤེགས་ན་མྱུར་དུ་བཞུད། །

ཕིས་ནས་དགའ་མའི་རེ་དགའི་འཛུམ་བག་དང་། །
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འདོད་གཏམ་ཡང་ཡང་སྨྲས་པས་ཆགས་འགྱུར་གྱི། །

བདེ་ལེགས་བགྲོད་པའི་གེགས་ཤིག་ངེས་པར་འཕད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བཞི་བ་འབད་པས་འགགོ་པ་ནི། རང་གི་མི་འདོད་པའི་བ་བའམ་དངོས་

པོ་ཞིག་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། རང་གིས་ཕ་རོལ་བའི་འདོད་པ་ལྟར་

སྒྲུབ་པའི་དགའ་བའི་ཚིག་ཅིག་བརོད་པར་འདོད་ཀང་། བསམ་པའི་སྟེང་ནས་བ་བ་

དེ་སྒྲུབ་པར་མི་འདོད་པའི་དབང་གིས་ཕ་རོལ་བོས་བརོན་པའི་ལས་དེ་ཟློག་པའི་

ཚིག་བསམ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་པར་དབང་མེད་དུ་ཁ་ནས་ཐལ་བ་ལྟ་བུའི་ཚིག་དངོས་

སུ་ཐོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། བཞུད་ཅེས་ཁོད་དགྱེས་བརོད་འདོད་ཀང་། །

བདག་ཉིད་དགའ་བར་བེད་པའི་ཚིག །

མ་གཤེགས་ཞེས་པ་ཁ་ནས་ནི། །

བྱུང་བར་གྱུར་ལ་བདག་ཅི་བེད། །

ཅེས་བདག་པོ་ཁོད་ཀི་འདོད་པ་ལྟར་ཁོད་རང་བཞུད་ཅིག་ཅེས། ཁོད་དགྱེས་

པའི་སད་དུ་བརོད་པར་འདོད་མོད་ཀང་། ཁོ་མོ་ཁོད་དང་མཛའ་བ་རྒྱས་ཆེ་བའི་

དབང་གིས་ཁོད་དང་འབལ་བར་མི་འདོད་པའི་སེམས་ཀིས། ཁོ་མོ་རང་ཉིད་དགའ་

བའི་གཏམ། བདག་པོ་ཁོད་མ་གཤེགས། ཞེས་པའི་ཚིག་བསམ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་

པར་དབང་མེད་དུ་ཁ་ནས་ཤོར་བ་འདི་ལ་བ་ཐབས་མེད་དོ་ཅེས་སོ། །འདིའི་དགག་

བ་མཛའ་བོ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་དང་། འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་མ་གཤེགས་ཞེས་པའི་

ཚིག་ཁ་ནས་ཐལ་བ། དེ་ཡང་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཁོད་ཀིས་འདོད་པ་ལྟར་
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བཞུད་ཅིག་ཅེས་བརོད་པ་ལ་འབད་ཀང་། འབད་པ་ཉིད་དོན་མེད་དུ་སོང་བའི་ཚུལ་

བརོད་ནས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) རབ་ལྗང་དབར་སྐེས་གཞོན་ནུས་ལེགས་བསྟར་བའི། །

ཆར་དུས་དགའ་སྟོན་ཡུན་རིང་གནས་འབད་ཀང་། །

ཆུ་ལྷའི་བུ་ཡི་དཀིལ་འཁོར་གྱིས་མཛེས་པའི། །

འབས་ལྡན་དུས་ལ་རིངས་པའི་ཚིག་འགའ་ཐལ། །

ཞེས་ཁ་དོག་ལྗང་ཞིང་མཉེན་པའི་ལོ་འདབ་ཀིས་མཛེས་པའི་ལྗོན་ཤིང་སོགས་

རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཆར་དུས་སམ་དབར་དུས་ཀི་དགའ་སྟོན་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་

པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། དབར་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཐབས་

ལ་འབད་ཀང་། ཆུ་ལྷའི་བུ་སྟེ་སྟོན་ཟླར་འཆར་བའི་སར་མ་རི་ཥིའི་དཀིལ་འཁོར་ཤིན་

ཏུ་མཛེས་པའི་འབས་ལྡན་དུས་སམ་སྟོན་ཀའི་དུས་མགྱོགས་པོར་འོང་བས་དེ་ལ་

རིངས་པའམ་ཤིན་ཏུ་བེལ་བ་ཆེ་བའི་ཚིག་འགའ་ཞིག་དབང་མེད་དུ་ཐལ། ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

(བ) ཁེད་རྣམས་དགྱེས་ཕིར་བག་ཡངས་མཛོད་ཅིག་ཅེས། །

གེང་བར་སེམས་ཀང་ཐུབ་པའི་བཀའ་ལི་བས། །

ཀུན་ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐོའི་སྤོད་པ་དག །

སོངས་ཞེས་ཚིག་གཞན་ཐོན་ལ་ཅི་བར་ཡོད། །

ཅེས་ཁོད་རང་རྣམས་ཚེ་འདིའི་བདེ་དགའི་ཆེད་དུ། སོ་གསུམ་མི་སོམ་པར་རང་

འདོད་བག་ཡངས་ཀི་བ་བ་ལ་འབད་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། བག་
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ཡངས་ཀི་བ་བ་མཛད་པར་འདོད་ན་མཛོད་ཅིག་ཅེས་བདག་གིས་གེང་བར་འདོད་

ཀང་། སོ་སོར་ཐར་བའི་བསབ་གཞིའི་བཅས་ཁིམས་ཀི་སོར། སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་

གྱིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་བཀའ་ལུང་ཤིན་ཏུ་ལི་ཞིང་ཡུལ་གཉན་པས། བཅས་པ་

དང་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ཉེས་སྤོད་མཐའ་དག་མྱུར་བར་སོངས། ཞེས་པའི་

ཚིག་ཁ་ནས་དབང་མེད་དུ་ཐལ་བ་འདི་ལ་ཅི་བ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གང་འདོད་རྣམ་གཡེང་ཅི་བདེར་གྱིས་ཤིག་ཅེས། །

གྲོགས་ཁོད་དགྱེས་ཕིར་གེང་བར་བརོན་ལགས་ཀང་། །

གང་ཡང་མ་བསབས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པས། །

ཡོན་ཏན་སོབས་ཞེས་ཐལ་ལ་ཅི་བར་ཡོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅོ་ལྔ་བ་གཞན་དབང་གསི་འགགོ་པ་ནི། རང་གི་མི་འདོད་པའི་བ་བ་ཞིག་

སྐེས་བུ་དེས་སྒྲུབ་པར་བརོན་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི་རང་གིས་འགོག་བེད་

ཀི་ཚིག་དངོས་སུ་མ་བརོད་ཀང་། གཞན་དབང་ལ་ཁག་བཞག་ནས་ཤུགས་ཀིས་

འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། སད་ཅིག་ལྟ་ལ་གེགས་བེད་པའི། །

རི་མ་བསྐོད་པ་ལ་ཁོ་བ། །

ཁོད་ཀིས་མཛའ་ལ་འགྲོ་བ་སོས། །

བདག་ནི་དེ་ཡི་འདོད་པ་འདོད། །

ཅེས་མཛའ་བོས་རང་གི་བུད་མེད་ལ། བདག་དཀའ་ཐུབ་ཀི་གནས་སུ་འགྲོ་

བས་གེགས་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ན། བུད་མེད་དེས་ལན་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། 



  336  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཁོད་ལ་ལྟ་བའི་ཚེ་སད་ཅིག་ཙམ་ལའང་གེགས་བེད་ཅིང་། རི་མ་བསྐོད་པ་ལ་ཡང་ཁོ་

བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པའི་ཁོད་ལ་ཤིན་ཏུ་སིང་ཉེ་བའི་མཛའ་མོ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ལ། 

ཁོད་རང་འགྲོ་བའི་གྲོས་སོས་དང་། བདག་ནི་དེའི་འདོད་པ་ལྟར་འདོད་དོ་"ཞེས
1

་

སོ། །དེས་མཛའ་བོ་དཀའ་ཐུབ་ཏུ་འགྲོ་བ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། ཁོ་

མོ་ལ་དྲིས་ནས་ཅི་བ། གཞན་དུ་ན། ཁོད་རང་སིང་ཉེ་བའི་དགའ་མ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་

ལ་སོས་དང་། དེའི་འདོད་པ་ལྟར་བདག་གིས་ཀང་འདོད་ཅེས་རང་གིས་འགོག་པའི་

ཚིག་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར། གཞན་དབང་གིས་འགོག་པ་བསྟན་ནས། ཤུགས་ལ་

རང་གིས་འདོད་པ་ལྟར་མཛའ་བོ་འགྲོ་བ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་བོད་མཁས་དང་

འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་གཞན་དབང་དེ་བུད་མེད་རང་རྒྱུད་ཀི་མཛའ་བོ་དང་འབལ་

མི་ཕོད་པའི་མཛའ་ཤུགས་ཆེ་བའི་སེམས་དེ་ལ་བཞག་པས། བུད་མེད་ཀི་སེམས་དེ་

གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས། "དེའི
2

་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་ཁོ་བོའང་འདོད་ཅེས་ཀང་

འགྲེལ་ལོ། །

(ག) གཞན་འཚེའི་དབང་གིས་ལི་བའི་རྣམ་སིན་གྱིས། །

མི་བཟད་ནག་པོར་གྲུབ་པའི་འབས་བུ་ལ། །

གསེར་ཅན་གསོད་པའི་གྲོས་དྲིས་"ངེས་སྨྲེང
3

་དང་། །

མཚུངས་པར་བདག་ཀང་བརོད་དོ་པད་དཀར་མིག །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  ཅེས   * ཞེས

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  དེའི   * དེས་ཡིན་ན་ལེགས་པར་སྙམ།

3 མ་ཕའིི་ཤགོ་ངསོ་ ༣༣༦ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༧ ན།  ངེས་སྨེང   * དགེས་གླུའི་དཔེ་རིང་དུ། དེའི་སྨེང    དཔེ་གཞན་ཞགི་ཏུ། དེའི་

སྨང 
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ཅེས་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུའི་ནང་གི་མི་ཡི་སེང་གེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྦར་

ནས་གསུངས་ཏེ། ཁབ་འཇུག་གིས་ལྷ་མ་ཡིན་གསེར་ཅན་གསོད་པ་དགག་བ། དེ་

འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་གསེར་ཅན་གསོད་པར་འདོད་ན། ལས་

འབས་མི་སླུ་བ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ལ་གནོད་པའམ་འཚེ་བའི་དབང་གིས་ཤིན་ཏུ་ལི་

བའི་རྣམ་སིན་ནག་པོའི་འབས་བུ་སིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ལས་འབས་དེ་ལ་ཁོད་ཀིས་

དྲིས་ཤིག་དང་། དེས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་དང་མཚུངས་པར་བདག་གིས་ཀང་འདོད་དོ། ། 

ཞེས་ལས་འབས་ལ་མི་སྐྲག་ན་ཁོད་ཀིས་སོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ། གཞན་དབང་ལས་

འབས་ལ་ཁག་བཞག་ནས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) བཟད་ལུང་ཁོ་ཕུའི་ཕོགས་ནས་བསྟན་པའི་ཁུར། །

ལོངས་ཞེས་སྤིང་ཡིག་དམར་པོ་ཆར་དུ་ཕབ། །

བདག་ལུས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི་བོ་ནད་ཀི། །

ཁིམ་ལགས་དེ་དང་ཁོད་གཉིས་བགྲོ་བར་འཚལ། །

ཞེས་བཟད་ལུང་ཁོ་ཕུའི་དགོན་པ་སྟེ་ཁོ་ཕུ་དུས་འཁོར་ཞབས་ཀི་གདན་སའི་

ཕོགས་ནས་ཁོད་ཀིས་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་བེད་པའི་ཁུར་ལོངས་ཞེས་པའི་སྤིང་ཡིག་

དམར་བ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ནན་ཏན་ཆེ་བའམ། ཡང་ན་ཐེལ་ཚེ་དམར་བོ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཡིག་

ཆར་ལྟར་བབས་ཞེས་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ཡོད། བདག་ལ་བོ་འཚལ་བ་སྟེ་ནད་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་འཚེ་བས། བདག་གི་ལུས་འདི་ནད་ཀི་ཁིམ་ལྟར་འདུག་པས། བསྟན་པ་

ལ་བ་བ་བེད་པ་དེ་བདག་གི་ལུས་ཀི་ནད་དེའི་གཞན་དབང་གིས་བཀག་པས་ན། 

ནད་དེ་དང་ཁེད་རང་དང་བཀའ་བགྲོས་བགྱི་བར་འཚལ་ཞེས། དགག་བ་བསྟན་པ་
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ལ་བ་བ་བེད་པའི་ཁུར་ལེན་པ་དང་འགོག་བེད་བདག་ལ་ནད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་སྟེ། 

ཕུང་བོ་མི་བདེ་བའི་རྐེན་སོགས་གཞན་དབང་གིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཁས་ཁོད་ལེགས་བཤད་གཏམ་གྱི་བདུད་རི་ཡིས། །

བོ་ལྡན་གཞོན་ནུ་སྐོང་བར་མི་བཞེད་ན། །

གང་གིས་བརོན་འདུན་དྲག་པོའི་དོན་གཉེར་གྱི། །

བོ་དང་བགྲོས་མཛོད་དེས་སྨྲ་བ་དག་ཀང་འདོད། །"ཅེས
1

་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་དྲུག་པ་ཐབས་ཀིས་འགོག་པ་ནི། རང་གི་མི་འདོད་པའི་བ་བ་ཞིག་

དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་། འགྲུབ་དཀའ་བའི་དོན་

ཞིག་སྒྲུབ་པར་བསྐུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཀི་སོ་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དཔེར་ན། 

ར་བར། མགོན་པོ་འབལ་བ་བཟོད་པར་བགྱི། །

གང་གིས་མིག་བསོས་བདག་ལ་ནི། །

འདོད་པས་བསྣུན་དུ་མི་མཐོང་བའི། །

མཐོང་མིན་མིག་སན་བདག་ལ་སྩོལ། །

ཅེས་མགོན་པོ་སྟེ་བདག་པོ་ཁོད་དང་འབལ་བ་ཙམ་མཛའ་མོ་བདག་གིས་

བཟོད་པར་བགྱི་མོད། འོན་ཀང་ཁོད་དང་བལ་བའི་རེས་སུ་བདག་ལ་འདོད་ལྷས་

མདས་བསྣུན་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་དྲག་པོས་གདུང་བར་འགྱུར་བས་ན། 

འདོད་ལྷས་མི་མཐོང་བའི་རས་མིག་སན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅིག་ཁོད་ཀིས་བདག་ལ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  ཞེས   * ཅེས
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སྩོལ་ཅིག་ཅེས་སོ། །འདིའི་དགག་བ་བདག་པོ་འགྲོ་བ་དང་། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་

རང་གིས་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་། བསྒྲུབ་དཀའ་བ་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་

ཀི་ནང་ཚན་མིག་སན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཅེས་རེད་དཀའ་བའི་ཐབས་ཤིག་བསྒྲུབ་

དགོས་པའི་ཚིག་ཉེ་བར་བཀོད་ནས་མཛའ་བོ་བགྲོད་པ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་

མིག་སན་ཞེས་པ་ནི། རིལ་བུ་མིག་སན་ས་འོག་རལ་གྲི་དང་། །ནམ་མཁར་འཕུར་དང་

མི་སྣང་འཆི་བ་མེད། །ནད་འཇོམས་པ་སྟེ་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད། །ཅེས་ཐུན་མོང་

གི་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་སན་གྱི་དངོས་གྲུབ་དང་དོན་

གཅིག་གོ ། 

(ག) རི་ཀླུང་སང་ལྗོངས་མེ་ཏོག་གིས། །

རབ་བཀྲ་དབར་ཁོད་ཡོལ་རུང་གི །

ཕོགས་ཀུན་ཆར་སྤིན་ལང་ལོང་དབུས། །

འབྲུག་སྒ་སྒོགས་པ་རྒྱུན་དུ་སྩོལ། །

ཅེས་རི་ཀླུང་ཏུ་མེ་ཏོག་དང་སང་ལྗོངས་ཀིས་མཛེས་པའི་དབར་དུས་ཡོལ་བ་

དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། དབར་དུས་ཁོད་ཡོལ་རུང་ན་ཡང་ཆར་སྤིན་

གྱི་དབུས་སུ་འབྲུག་སྒ་སྒོགས་པ་དུས་རྒྱུན་དུ་སྩོལ་ཅེས། བསྒྲུབ་པར་དཀའ་བ་དུས་

ཚིགས་བཞིར་འབྲུག་སྒ་རྒྱུན་དུ་སྒོགས་དགོས་པའི་ཚིག་བཀོད་ནས་དེའི་ཐབས་

ཀིས་དབར་དུས་ཡོལ་བ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) བོ་གྲོས་གཞོན་ཡང་བསྟན་པའི་ཁུར་ལིད་པ། །

འདེགས་པའི་གདུང་བ་རེ་ཞིག་བཟོད་པར་བགྱི། །
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འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པ་ཀུན་གཞིལ་ཤི་བ་ཡང་། །

སོང་ནུས་ལྷ་ཡི་བདུད་རི་ཅུང་ཞིག་སྩོལ། །

ཅེས་བསྟན་པའི་ཁུར་ལི་བ་འདེགས་བཟོད་པ་དེ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་

ཚིག་ནི། གདུང་བ་དེ་རེ་ཞིག་བཟོད་པར་བགྱི་ན་ཡང་། ཕིས་སུ་རོལ་བ་དྲག་པོ་ལས་

བསྐེད་པའི་ནད་འཕེལ་བ་དང་། ཕུང་བོ་ཟད་པ་དང་། འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་པ་

སོགས་ཀིས་ལུས་ཕུང་ཀུན་འཇིག་ཅིང་ཤི་ན་ཡང་། སར་སོང་བའམ་གསོ་ནུས་

ཤིང་། འཆི་བ་བླུ་བའི་ལྷ་ཡི་བདུད་རི་ཅུང་ཟད་སྩོལ་ཅེས་ཕུང་བོས་བཟོད་ནུས་པ་

འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞིལ་ཞེས་པ་འཇིག་པའི་དོན་དུ་བཤད་དོ། །

ཡང་ན། འོད་སྟོང་ཅན་ཁོད་ཆུ་ལྷའི་ཕང་བ་རུ། །

གཤེགས་པར་བཞེད་ན་ཇི་བདེ་དེ་བཞིན་མཛོད། །

འོན་ཀང་ཚ་ཟེར་སྣང་བ་འབར་བའི་འོད། །

ཉིན་མཚན་འགོག་མེད་སྤོ་"བའི
1

་བདེ་ལེགས་སྩོལ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བདུན་པ་ཁ་ོབས་འགགོ་པ་ནི། རང་གི་མི་འདོད་པའི་བ་བ་ཞིག་དགག་

བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། ཁོ་བའི་དབང་གིས་ཚིག་རྩུབ་མོ་སྨྲ་བའི་སོ་ནས་

འགོག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཇོ་བོ་ཁོད་ཀི་ཞལ་ནས་ཚིག །

བདག་ལ་འགྲོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱུང་། །

མཛའ་བ་དམན་པ་ཁོད་ཀིས་ད། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༤༠ ཡིག་ཕྲེང་ ༨ ན།  པའི   * བའི
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མ་ཕིན་ན་ཡང་བདག་ལ་ཅི། །

ཞེས་ཇོ་བོ་སྟེ་བདག་པོ་ཁོད་ཀི་ཞལ་ནས་མཛའ་བོ་ལ་བརེ་བ་མེད་པར་བདག་

ཡུལ་ཕོགས་གཞན་དུ་འགྲོའ།ོ །ཞེས་མ་རངས་པའི་ཚིག་འདི་ངེས་པར་བྱུང་བས། 

བདག་ལ་བརེ་གདུང་མེད་པའི་མཛའ་བོ་དམན་པ་ཁོད་ད་ཡུལ་གཞན་དུ་མ་ཕིན་པར་

བསད་ན་ཡང་། བདག་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་བདག་པོ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་

བ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། རང་ཉིད་བདག་པོ་ལ་མཛའ་བ་རྒྱས་ཆེས་

བས། བདག་པོ་འགྲོ་བ་མ་བཟོད་པར་ཁོས་པའི་དབང་གིས་ངག་མ་བསམས་པར་

བདག་པོ་ལ་ཚིག་རྩུབ་མོ་སྨྲ་ཞིང་། ཁོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སོ་ནས་འགྲོ་བ་འགོག་པ་

ལྟ་བུའོ། །ཁོ་བ་དང་ཞེ་སང་གཉིས་མི་འདྲ་སྟེ། ཞེ་སང་ནི། ཁོ་བའི་ཡུལ་ཉེ་བར་མི་

གནས་ཀང་། རང་སེམས་ལ་ཤར་བ་ཙམ་གྱིས་མི་བཟོད་པའི་སང་སེམས་ཁོང་ནས་

འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཁོ་བ་ནི། ཡུལ་ཉེ་བར་གནས་པ་དེ་ལ་བརེག་པ་དང་ཚིག་

རྩུབ་དངོས་སུ་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའི་ཁད་པར་ཙམ་ཡོད། 

(ག) དར་བབ་ལང་ཚོའི་དུས་སུ་རིག་པའི་གནས། །

བསབ་སྦང་དོར་ཏེ་སོམ་ཆེན་བེད་བསམ་ན། །

སད་ནས་ན་ཚོད་ཡོལ་ཚེ་ཐོས་པའི་གྲྭར། །

ཞུགས་ཀང་མ་བསད་པ་དང་ཁད་པར་ཅི། །

ཞེས་ལང་ཚོ་གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་རིག་པའི་གནས་ལ་མི་སྦོང་བའམ། སྦངས་

ཀང་དོར་ནས་རང་ཉིད་གཅིག་བུ་དབེན་པར་སོམ་ཆེན་བེད་བསམ་པ་དགག་བ། དེ་

འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་ཁོད་ཀིས་སོམ་ཆེན་བེད་བསམ་ནའང་། ཕིས་སུ་ཁོད་རང་ན་
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ཚོད་རྒས་ཚེ་ཐོས་པའི་གྲྭར་ཞུགས་ཀང་བོ་གྲོས་ཉམས་པས་ཞུགས་མ་ཞུགས་ལ་

ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེས་ཁོ་བའི་ཚིག་གིས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དེང་དུས་བོ་ཆུང་འགའ་ཞིག་ཟང་ཟིང་གི །

ཆེད་དུ་དབང་བསྐུར་ཚོང་ལ་ཁི་བས་བེལ། །

ད་ཀོ་ཟབ་དོན་གདམས་པའི་ཁིད་འདེབས་ཀང་། །

ཤེས་རབ་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་འགྱུར། །

ཞེས་དེང་དུས་ཀི་བོ་གྲོས་དམན་པའི་བ་གཟུགས་མཁན་འགའ་ཞིག་གིས་

འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་དང་། རང་ལ་ཟང་ཟིང་གི་དངོས་པོ་ཐོབ་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས། 

གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་དམ་པའི་ཆོས་འཚོང་བ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་

ཀི་ཚིག་ནི། ཆོས་སོང་གི་བ་བ་དེ་ལ་བེལ་བའི་གཡོ་སྒྱུ་མཁན་དེ་དག་གིས་ད་ནི་ཟབ་

དོན་དང་གདམས་ངག་གི་ཁིད་འདེབས་ཀང་། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་སྐེ་བོ་སུ་ཞིག་

གིས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ལྟར་བརོད་ནས་ཁོ་བའི་ཚིག་

གིས་བ་བ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་ཁོ་བའི་ཚིག་རྩུབ་དངོས་ནི། དབང་བསྐུར་

ཚོང་ལ་ཁི་བས་བེལ། །ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྲང་མདོའི་ཁི་ལྡོམ་བཞིན་

དུ་ཁོམ་ལོང་མེད་པས་ཟས་འཚོལ་བ་ལྟར། གང་ས་གང་ནས་ནོར་དང་ལོངས་སྤོད་

འབྱུང་ས་དེར་དབང་བསྐུར་གདམས་ངག་སོགས་བེལ་བ་ཆེན་པོས་འཚོང་མཁན་ལ་

ཟེར་བ་ཡིན། 

ཡང་ན། ལོངས་སྤོད་ལྡན་ན་བརེ་དགའི་འཛུམ་གྱིས་བསུ། །

རྒུད་ཚེ་གནོད་སེམས་འཁྲུགས་པའི་སང་མིག་ངོམ། །
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བསམ་ངན་ལྟོ་འགྲོའི་རེས་ཞུགས་གཡོ་སྒྱུ་མཁན། །

ཤེས་རབ་ལྡན་པ་སུ་ཡིས་གྲོགས་སུ་བསྟེན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅོ་བརྒྱད་པ་མྱ་ངན་ནམ་སིང་རེས་འགགོ་པ་ནི། ལོངས་སུ་སྤད་བའམ་

བསྒྲུབ་པར་འོས་པའི་བ་བ་ཞིག་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི་བསྒྲུབ་པར་འོས་པའི་བ་

བ་དེ་སྒྲུབ་མ་ནུས་པར་དོན་མེད་དུ་སོང་བ་ལ་མ་ངན་ནམ་སིང་རེ་བར་འོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་བརོད་ན། 

ར་བར། མ་བསྣོམས་བུ་མོའི་རྣ་བ་ལ། །

མ་བས་ཆང་མ་བཏབ་པར། །

ཁོད་ཀི་དགྲ་ཡི་རིང་ཉིད་དུ། །

ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཟེགས་པར་གྱུར། །

ཅེས་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀི་དཔུང་གིས་དགྲ་སེའི་དཔུང་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བསད་

ཅིང་། ཕ་རོལ་གྱི་དགྲ་སེ་སྟོངས་པར་གྱུར་པས། ཡུལ་དེའི་རིང་བུའི་ནང་གི་ཨུཏྤ་

ལའི་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀང་ལོངས་སྤོད་མཁན་མེད་པར་གྱུར་པ་སྟེ། རྒྱ་གར་བ་རྣམས་

ཀིས་རིང་བུའི་ནང་གི་ཨུཏྤ་ལའི་དགོས་པ་ནི། དེའི་དྲི་ལ་སྣོམ་པ་དང་། བུ་མོའི་རྣ་

རྒྱན་བེད་པ་དང་། དྲི་བཟང་བའི་ཕིར་ཆང་ལ་འདེབས་པ་སོགས་ཡིན་ལ། འོས་པའི་

ལས་དེ་དག་གང་ཡང་མ་བས་པར་དགྲ་སེའི་རིང་བུའི་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་དེ་དག་རང་

བཞིན་གྱིས་རིང་ཞིང་ཟེགས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་སོ། །འདི་ན་རྒྱལ་བོ་ཕ་རོལ་བོ་དེའི་

རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་ནས་ཨུཏྤ་ལའི་རིང་བུ་ལ་ཡང་ལོངས་སྤད་མཁན་མེད་པར་གྱུར་པ་

ལ་ཡིད་སྐོ་བ་སྟེ་མ་ངན་ནམ་སིང་རེ་བའི་ཚུལ་གྱིས་བརོད་པ་ཡིན་ལ། རྒྱལ་བོ་ཕ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

རོལ་བོ་དེའི་རིང་བུར་སྐེས་པའི་ཨུཏྤ་ལའི་འོས་པའི་བ་བ་དེ་གསུམ་ལོངས་སྤོད་པ་

དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། རྒྱལ་བོའི་དགྲ་ཟླའི་རིང་བུའི་ནང་གི་ཨུཏྤ་ལའི་

མེ་ཏོག་དེ་དག་གིས་འོས་པའི་བ་བ་གང་ཡང་མ་བས་པར། རང་བཞིན་གྱིས་རིང་

ཞིང་ཟེགས་ཟེར་བ་དེ་ནི། སིང་རེ་བའམ་མ་ངན་བེད་འོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ་ཡིན་

པས་ན་མ་ངན་གྱིས་འགོག་པ་ཞེས་ཟེར། འདི་ནི་འགོག་བེད་དངོས་སུ་བརོད་ནས་

དགག་བ་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་ཡིན། འབྲུག་འགྲེལ་དུ། དཔང་ཊིཀ་ལྟར་མ་ངན་ཞེས་པ་

སད་དོད་ལ་མི་འགྲིག་པར་སིང་རེས་འགོག་པ་ཁོ་ན་ལ་བཤད་ནས། སིང་རེ་སྐེ་བའི་

ཡུལ། དགྲ་སེའི་རིང་བུའི་ནང་གི་ཨུཏྤལ་དེ་ཆུད་ཟོས་སམ་དོན་མེད་དུ་ཟེགས་པ་ལ་

སྦར་ཀང་། ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་། བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་ཤོང་འགྱུར་

ལྟར་མ་ངན་གྱིས་འགོག་པ་ལ་བཞེད་པས། འདིའི་རྒྱ་སད་དུ། ཨ་ནུ་ཀྲོ་ཤ་ཞེས་པ་

སིང་རེ་དངོས་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། སིང་བརེ་བ་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་འགྲེལ་གཉིས་སུ་

གསལ་བས་སིང་རེས་འགོག་པའམ་མ་ངན་གྱི་འགོག་ཅེས་གསུང་རྒྱུན་ལས་བྱུང་། 

ཡང་འདི་ལ། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་བས། དགྲ་བོའི་ཉེ་དུ་ལ་སོགས་པས་བལྟས་ན་མ་

ངན་ཡིན་ལ། ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བར་གཟུ་བོས་བལྟས་ན་སིང་རེ་ཡིན། གཤེད་མའི་

ཕོགས་ཀིས་བལྟས་ན་ང་རྒྱལ་ལམ་དྲེགས་པའི་ཉམས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཀང་། 

དེ་ནི་ཡུལ་ཅན་མི་འདྲ་བའི་ངོར་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་། སབས་འདིར་གཞུང་

མཛད་པ་བོས། ཇི་ལྟར་སྦར་བའི་ཚིག་ཟིན་གྱི་དགོངས་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་

བས་ནས། དགྲ་ཟླའི་རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་ཤིང་། ཨུཏྤལ་གྱི་རིང་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་

མཁན་མེད་པས། འོས་པའི་བ་བ་དེ་གསུམ་མ་གྲུབ་པར་ཨུཏྤལ་རྣམས་ཟེགས་སོ་
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ཞེས་སིང་རེ་བ་ལྟར་མ་ངན་དང་བཅས་སྨྲས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །

(ག) འདོད་ཆུང་ཆེད་དུ་བསོད་སོམས་དག །

སོང་མིན་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པའི་སད། །

གྲོང་ཡུལ་མི་ཉུལ་སོམ་ཆེན་འགའ། །

སྲང་མདོའི་ཁི་དང་ལྷན་ཅིག་གནས། །

ཞེས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀི་ཆེད་གྲོང་ཡུལ་དུ་བསོད་སོམས་སོང་བ་མིན་པ་

དང་། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར་གྲོང་ཡུལ་དུ་ཉུལ་བ་དགག་བ། དེ་

འགོག་བེད་ནི། དགོས་པ་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར་རང་དོན་ཁོ་ནར་གྲོང་ཡུལ་

དུ་འཁམས་པའི་སོམ་ཆེན་ནམ་གྲུབ་ཆེན་གྱི་ཟོལ་ཅན་འགའ་ནི། སེ་བའི་སྲང་མདོའི་

ཁི་དང་འདྲ་ཞེས་སིང་རེ་བའམ་མ་ངན་བེད་འོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་འགོག་

པ་ལྟ་བུའོ། །དགྱེས་གླུའི་གོང་གི་ཁོ་བས་འགོག་པའི་དཔེ་བརོད་དང་། འདིའི་མ་ངན་

གྱིས་འགོག་པའི་དཔེ་བརོད་གཉིས་ཀི་གོང་འོག་བརེས་ན་སོ་སོའི་རྒྱན་གྱི་ཉམས་

ཡོད་ཅེས་མཁས་པ་འགས་གསུངས། 

(བ) མཆོད་སྤིན་མ་སེལ་སྦིན་པའི་ཆར་མ་ཕབ། །

གཉེན་འཁོར་འབངས་ལ་བསྟབས་མིན་རང་གིས་ཀང་། །

སྤད་པར་མ་ཕོད་བུཎྱ་ན་ཐའི་མཛོད། །

ཡུད་ཀིས་སྟོངས་པར་གྱུར་འདིའི་སྣང་ཚུལ་གཟིགས། །

ཞེས་བུཎྱ་ན་ཐ་ཞེས་པ་བསོད་ནམས་མགོན་པོ་སྟེ་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་དཔོན་པོ་

ཞིག་གི་མིང་ཡིན། དཔོན་པོ་དེ་ལ་ལོངས་སྤོད་ཧ་ཅང་ཆེ་ཡང་། བསོད་ནམས་ཀི་
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ཞིང་ལ་མི་མཆོད་པ་དང་། སྐེ་བོ་མང་པོ་ལ་སྦིན་པ་ཡང་མི་གཏོང་། གཉེན་དང་འཁོར་

ཀུན་ལའང་བསྟབས་པའམ་སྟེར་བར་མི་ནུས། རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ལོངས་སྤོད་པར་

མ་ཕོད་པའི་བང་མཛོད་དེ། ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་སྟོངས་པར་གྱུར་པ་འདི་ནི་སིང་རེའམ་

མ་ངན་གྱི་བ་བ་ཞིག་གོ་ཞེས་པའི་ལོངས་སྤོད་དེས་བསྒྲུབ་འོས་པའི་བ་བ་དེ་དག་

ཤུགས་བསྟན་གྱི་དགག་བ། འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་འོས་པའི་བ་བ་དེ་དག་སྒྲུབ་མ་

ཐུབ་པར་ཡུད་ཙམ་ནས་སྟོངས་པར་སོང་ཞེས་སིང་རེའམ་མ་ངན་བེད་འོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་བཅས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། རབ་མཛེས་ལུས་ཀི་ན་ཚོད་མ་རྒྱས་ཤིང་། །

ཡིད་འོང་འདོད་པའི་ལང་ཚོ་མ་སིན་པར། །

གཡོ་འཕྲུལ་ཐབས་ཀིས་གོ་བུར་བཙན་འཕོག་པའི། །

ན་ཆུང་བ་མོའི་ཚུལ་འདིར་ཡིད་རེ་སྐོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་དགུ་བ་འགོད་པས་འགགོ་པ་ནི། རང་གིས་བསྒྲུབ་པར་འོས་པའི་བ་བ་

ཞིག་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། རང་ཉིད་རྣམ་གཡེང་གི་དབང་དུ་ཁེར་

ནས་བ་བ་དེ་དག་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པར་དོན་མེད་དུ་མི་ཚེ་ཡོལ་བར་བརོད་པ་སྟེ། འགྱོད་

པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་བརོད།

ར་བར། དོན་ནི་འགའ་ཡང་ཚོགས་མ་བས། །

རིག་པ་འགའ་ཡང་མ་བསྒྲུབས་ཤིང་། །

དཀའ་ཐུབ་འགའ་ཡང་མ་བསགས་པར། །

ན་ཚོད་མཐའ་དག་སོང་བར་གྱུར། །
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ཅེས་ཚོང་དང་ཞིང་ལས་སོགས་བསྒྲུབས་ཏེ་ལོངས་སྤོད་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་བ་

བའང་མ་བས། བར་སྤོད་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དག་ཀང་མ་བསྒྲུབས་པའང་མ་

བསབས། དཀའ་ཐུབ་ཀི་བསམ་གཏན་ནམ་སོམ་སྒྲུབ་ཀང་མ་བས་པར། ན་ཚོད་

མཐའ་དག་རིམ་གྱིས་སོང་བ་ལ་འགྱོད་དོ། །ཞེས་རང་གིས་བསྒྲུབ་འོས་པའི་བ་བ་

རྣམས་ལ་དགག་ཚིག་སྦར་ཏེ་མ་བས་ཤིང་དོན་མེད་དུ་དུས་འདའ་བ་དགག་བ། དེ་

འགོག་བེད་ནི། འོས་པའི་བ་བ་དེ་རྣམས་མ་བསྒྲུབས་པར་དོན་མེད་དུ་མི་ཚེ་སོང་བ་

ལ་འགྱོད་པ་སྐེས་པར་བརོད་པ་སྟེ། འོས་པའི་བ་བ་རྣམས་དགག་ཚིག་གིས་བཀག་

ཅིང་འགྱོད་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) མར་མིའི་ཉམས་དང་རྟོགས་པ་མི་ལྡན་ཞིང་། །

དཔང་ཤོང་མཁས་པའི་གོ་ས་མ་ཟིན་ལ། །

སྟོབས་འབོར་ཁ་དྲག་དག་ཀང་མེད་པའི་ངང་། །

རི་རེར་མི་ཚེ་དོན་མེད་ངང་ལ་ཟད། །

ཅེས་མར་བ་དང་རེ་བཙུན་མི་ལ་ལྟ་བུའི་ཉམས་རྟོགས་ལྡན་པ་དང་། ཡང་ན་

ཤོང་དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་ལྟ་བུའི་མཁས་པའི་གོ་ས་ཟིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྟོབས་དང་

དབང་ཐང་རྒྱས་པར་བེད་པའི་བ་བ་ལ་སོགས་བསྒྲུབ་འོས་པའི་བ་བ་དག་ལ་དགག་

ཚིག་སྦར་ཏེ། བ་བ་དེ་མ་བས་པར་དོན་མེད་དུ་མི་ཚེ་སྟོང་ཟད་དུ་སོང་བ་དགག་བ། 

དེ་འགོག་བེད་ནི་འོས་པའི་བ་བ་དེ་དག་མ་བསྒྲུབས་པར་དབེན་པའི་རི་རེ་ལ་སོང་

ནས་དོན་མེད་དུ་མི་ཚེ་ཟད་པ་ལ་འགྱོད་པ་དྲག་པོ་སྐེས་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཚུལ་གནས་ཁིམས་ཀིས་ལུས་ངག་མ་བསམས་ཤིང་། །
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གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོར་རང་བོ་མ་སྦངས་ལ། །

དབེན་པར་ཡང་དག་འཇོག་ལའང་མ་གོམས་པས། །

གཉིས་མེད་སེང་གེར་གྱུར་བ་འཆི་ཁར་ཚོར། །

ཞེས་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བསྲུངས་པ་

སྟེ། ལུས་ངག་གི་ཉེས་པའི་སོམ་བསམས་པ་དང་། ཡང་ན་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་

བུ་ལ་རང་བོས་གང་འཚམ་གྱིས་འབད་པས་སྦངས་པ་མ་བས་པ་དང་། གཞན་ཡང་

གནས་དབེན་པར་སེམས་ནང་དུ་འཇོག་པ་དང་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ལ་སོགས་པའི་

ཞི་གནས་སོམ་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལ་གོམས་པར་མ་བས་པར་མི་ཚེ་ཧིལ་བོར་བག་

ཡངས་སུ་བསད་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། བསྒྲུབ་པར་འོས་པའི་བ་བ་དེ་དག་

གང་ཡང་མ་བསྒྲུབས་ཤིང་། ཆོས་འཇིག་རྟེན་གང་ཡང་མེད་པའི་མིང་སྟོང་གཉིས་

མེད་སེང་གེ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་མི་ཚེ་ཟད་དེ་འཆི་བའི་དུས་ལ་ཐོན་ཚེ། ད་གཟོད་

གསར་དུ་ཚོར་བའམ་ཤེས་པས་འགྱོད་དོ་ཞེས་འགྱོད་པ་དང་བཅས་ཏེ་འགོག་པ་ལྟ་

བུའོ། །གཉིས་མེད་སེང་གེ་ཟེར་བ་ནི། མཆེ་སེར་དང་། རལ་བ་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་

སེང་གེའི་རིགས་ཤིག་ལ་ཟེར། མ་ངན་གྱིས་འགོག་པ་དང་འགྱོད་པས་འགོག་པའི་

ཁད་པར་ནི། བསྒྲུབ་པར་འོས་པའི་བ་བ་དེ་དག་ལ་དགག་ཚིག་སྦར་ཏེ་དོན་མེད་དུ་

སོང་བ་དགག་བར་བེད་པ་གཉིས་ཀ་འདྲ་ལ། མི་འདྲ་ས་ནི་མ་ངན་གྱིས་འགོག་པ་ལ། 

འགོག་བེད་ཀི་བ་བ་དེ་དག་མ་འགྲུབ་པ་ལ་གཙོ་བོར་སིང་རེ་བའམ་མ་ངན་བེད་འོས་

པའི་ཚིག་དངོས་སུ་ཐོན་པ་དང་། འགྱོད་པས་འགོག་པ་ལ། འགོག་བེད་ཀི་བ་བ་དེ་

དག་མ་འགྲུབ་པ་ལ་གཙོ་བོ་འགྱོད་པ་སྐེས་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་དངོས་སུ་ཐོན་པ་ཞིག་
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དགོས་སོ། 

ཡང་ན། རྒྱ་ཆེན་རིག་པའི་གནས་ལ་བོ་མ་སྦངས། །

འབད་པས་བསགས་པའི་ནོར་ལ་ལོངས་མ་སྤད། །

འདོད་པའི་རེ་འཇོའི་དགའ་སྟོན་མ་མཐོང་བར། །

དོན་མེད་ངལ་བས་ལང་ཚོ་ཟད་འདི་འགྱོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉི་ཤུ་བ་ཐེ་ཚམོ་གིས་འགགོ་པ་ནི། བརོད་བའི་ཡུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་དབེ་བ་

འབེད་མ་ནུས་པར་ཐེ་ཚོམ་”གྱི
1

་གཞིར་གྱུར་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། དངོས་

ཡོད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པ་རེད་པའི་སོ་ནས་

འཁྲུལ་ཡུལ་ཅིག་ཤོས་དེ་ཡུལ་དངོས་ཡིན་པར་འགོག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཅི་འདི་སྟོན་གྱི་ཆུ་འཛིན་ནམ། །

ཡང་ན་ངང་བ་བའི་ཚོགས་སམ་ཅི། །

སྒ་འདི་རང་གདུབ་ཀི་འདྲ་བ། །

ཐོས་པས་དེ་ནི་ཆུ་འཛིན་མིན། །

ཞེས་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཁ་དོག་དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་ཅན་འདི་ནི། སྟོན་ཀའི་

ཆུ་འཛིན་དཀར་བོའམ་ཡང་ན་ངང་བའི་ཁྱུ་ཚོགས་འཕུར་བཞིན་པ་ཡིན་ནམ་སམ་

པའི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཞིར་གྱུར་པ་དག་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། རང་གདུབ་ཀི་སྒ་

འཁོལ་བ་འདྲ་བ་ཐོས་པས། དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་འདི་ནི་ངང་བའི་ཁྱུ་ཚོགས་ཡིན་གྱི་

ཆུ་འཛིན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་རང་གདུབ་ཀི་སྒ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༤༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  གིས   * གི
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འཁོལ་བ་འདྲ་བ་ཞེས་པ་ནི་འགྲེལ་བ་འགའ་ཞིག་ལས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་

ཀིས་ངང་བ་བཟུང་སྟེ་གསེར་དངུལ་གྱི་རང་གདུབ་བསོན་པ་ན་དེ་ལ་གཞན་གྱིས་

འཚེ་བར་མི་ནུས་ཤིང་དེ་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་དུ་བརི་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བརྟེན་

ནས་གསུངས་པར་བཤད་ཀང་། སྤིར་དེ་འདྲ་འགའ་རེ་ཡོད་ནའང་། ངང་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡོད་པར་མ་ངེས་ཤིང་། འགྲེལ་བ་འདོད་འཇོར། རང་གདུབ་ཀི་མིང་ལ་ཧཾ་ས་

ཀཿ སྟེ་ངང་བ་ལྡན་པ་ཞེས་འབོད་པའང་། གསེར་གྱི་རང་གདུབ་འཁོལ་བའི་སྒ་དང་། 

ངང་བའི་སད་ཆ་འདྲ་བའི་དོན་གྱིས་དེ་ལྟར་འབོད་པ་ཡིན་གྱི། རང་གདུབ་དངོས་ཀི་

དོན་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གདུབ་དངོས་ཀི་མིང་ནི་ནཱུ་བུ་ར་ཞེས་དང་། འདིར་རང་གདུབ་

ཀི་སྒ་འདྲ་བ་ངང་བའི་སད་ལ་ཡོད་པའི་རྐེན་གྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པར་བཞེད་དོ། །

(ག) མཐོན་པོའི་ཁིར་འཛེགས་འདི་ནི་དཔང་ལོ་འམ། །

ཡང་ན་གྲུབ་རིགས་རྒན་པོའི་བ་ཆེན་ཞིག །

མཁས་པ་མགུ་བའི་ལེགས་བཤད་སན་པའི་དབངས། །

སྒོགས་ཕིར་བཀའ་བརྒྱུད་འདྲེན་པར་རློམ་པ་མིན། །

ཞེས་ཁི་མཐོན་པོའི་སྟེང་བཞུགས་པ་དེ་ནི་དཔང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བའམ། ཡང་ན་གྲུབ་

ཆེན་གྱི་རིགས་ཏེ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཕོགས་ཀི་བ་ཆེན་ཞིག་གམ། གང་ཡིན་པ་ཐེ་

ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། ཁིའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་པ་དེས་ཟབ་རྒྱས་

ཀི་ལེགས་བཤད་རྒྱ་ཆེར་འཆད་པ་བདག་གིས་ཐོས་པས། དེ་ནི་དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་ཡིན་

པ་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་འདྲེན་པའམ་བ་མར་རློམ་པ་ཞིག་མིན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་དེ་

འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །
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(བ) ཅི་འདི་འབིགས་བེད་ངོས་ཀི་ཆུ་ཤིང་ངམ། །

ཡང་ན་མཛེས་སྡུག་ཅན་དེའི་གཟུགས་ཀི་དཔལ། །

དལ་བུའི་འགྲོས་ཀིས་ཉེ་བར་རྒྱུ་བེད་པའི། །

རྣམ་འགྱུར་མཐོང་ཕིར་དེ་ནི་འཁི་ཤིང་མིན། །

ཞེས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་འདི་ནི། རི་བོ་འབིགས་བེད་ཀི་ངོས་ལ་སྐེས་པའི་ཆུ་

ཤིང་ཤིན་ཏུ་མཉེན་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་མཛེས་མའི་གཟུགས་གང་ཡིན་ཐེ་

ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་མཉེན་པའི་དངོས་

པོ་དེ། དལ་བུའི་འགྲོས་ཀིས་རྒྱུ་བའི་རྣམ་འགྱུར་འདི་བདག་གིས་མཐོང་བའི་ཕིར། 

འདི་ནི་མཛེས་མའི་གཟུགས་ཡིན་གྱི་འཁི་ཤིང་མིན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་

བུའོ། །

ཡང་ན། མངོན་དགའི་ཚལ་ན་སན་པའི་གླུ་ལེན་མཁན། །

སྦྲང་རིའི་སེ་མར་རོལ་བའི་རང་དྲུག་གམ། །

ཡང་ན་ཆགས་ལྡན་ལུས་ཕའི་འདོད་པའི་གླུ། །

བདེ་དགའི་དོན་སིང་ལྡན་ཕིར་བུང་བས་མིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉེར་གཅིག་པ་སྦྱར་བའི་འགགོ་པ་ནི། དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གཙོ་

བོར་བས་པ་དགག་བ། འགོག་བེད་ཕ་རོལ་བོའི་དངོས་པོ་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞིག་དང་། དེ་གཉིས་སྒ་དོན་གང་རུང་གི་མཚུངས་ཆོས་ཕན་ཚུན་སྦར་བའི་སོ་ནས་

དོན་དུ་དངོས་པོ་གཙོ་བོ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། བདུད་རིའི་བདག་ཉིད་པད་མ་ལ། །
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སང་ཞིང་སྣུམ་པའི་སར་འབས་ཅན། །

ཁོད་གདོང་ཟླ་བ་འདི་ཡོད་བཞིན། །

ཟླ་བ་གཞན་གྱིས་ཅི་ཞིག་བ། །

ཞེས་དངོས་པོ་གཙོ་བོ་ཟླ་བ་ནི། བསིལ་ཟེར་ལྡན་པའི་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་

ཅན་དང་། དངོས་པོ་ཕལ་བ་མཛེས་མའི་གདོང་ནི། ལྟོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡིད་དགའ་བ་

དང་བདེ་བ་སྐེད་པའི་ཕིར་གཉིས་ཀ་ལའང་བདུད་རིའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞེས་མཚུངས་

ཆོས་སྒ་ལ་སྦར། ཟླ་བས་པད་མ་ཟུམ་པར་བེད་པས་ན་པད་མ་ལ་སང་བ་དང་། 

གདོང་གི་མཛེས་པས་པད་མའི་མཛེས་པ་དང་འགྲན་པས་པད་མ་ལ་སང་ཞེས་

མཚུངས་ཆོས་སྒ་ལ་སྦར་བ་དང་། ཡང་རྒྱ་སད་དུ་ཏཱ་ར་ཀཱ་ཞེས་པ་མིག་འབས་ཀི་

རྒྱལ་མོ་དང་རྒྱུ་སར་གཉིས་ལ་འཇུག་པས། བོད་སད་དུ་སར་འབས་ཅན་ཞེས་སྒ་

བསྡུས་ཏེ་ཟླ་བའི་སབས་སུ་ཟླ་བ་ལ་རྒྱུ་སར་གྱིས་བསོར་བ་དང་། གདོང་གི་སབས་

སུ་མིག་གི་འབས་བུ་ལ་གོ་དགོས་པས་སྒ་སྦར་ཏེ། འདི་གསུམ་སྒ་ལ་སྦར་བ་དཔང་

ཊིཀ་དང་བོད་མཁས་ཀིས་བཞེད་པ་ལྟར་ཡིན། དེ་ལྟར་སྒ་དོན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་ཕན་

ཚུན་སྦར་ནས། དངོས་པོ་ཕལ་བ་མཛེས་མའི་གདོང་དེ་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་

ནས། དེ་ལྟ་བུའི་གདོང་གི་ཟླ་བའི་མཛེས་པ་འདི་ཡོད་བཞིན་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་

ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་འདིས་ཅི་བ་སྟེ་དགོས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་དངོས་པོ་གཙོ་བོ་ཟླ་བའི་

མཛེས་པ་དགག་བ། འགོག་བེད་དངོས་པོ་ཕལ་བ་མཛེས་མའི་གདོང་གི་ཟླ་བ་ཡིན་

ནོ། །འབྲུག་འགྲེལ་དུ། མཚུངས་ཆོས་སྔ་མ་གཉིས་དོན་སྦར་དང་། ཕི་མ་སྒ་སྦར་དུ་

བཤད་ཀང་། ཁོ་རང་གིས་སྔར་དཔེ་རྒྱན་གྱི་སབས་སུ། བསིལ་ཟེར་ཅན་གྱི་དགྲ་ཟླ་
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དང་། ཞེས་པ་སྒ་སྦར་དུ་ཁས་བངས་ཡོད་པས་འདི་ཡང་དེ་དང་མཚུངས། ར་བའི་

ཚིག་རང་གཉིས་པ། སང་ཞིང་སྣུམ་པའི་སར་འབས་ཅན། །ཞེས་པ་སང་ཞིང་སྣུམ་

པའི་ཏཱ་ར་ཀཱ། །ཞེས་རྒྱ་སད་རང་སོར་བཞག་ན་གོ་བདེ་བར་གསུངས་སོ། །

(ག) སྐེ་དགུ་གདེངས་ཅན་གཙུག་ན་མངོན་འཕགས་ཤིང་། །

བདེ་ལེགས་འདོད་དགུའི་དཔལ་གྱིས་ཚིམ་མཛད་པའི། །

རྒྱལ་བ་དབང་གི་རྒྱལ་བོ་ཡོད་བཞིན་དུ། །

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཞན་གྱིས་ཅི་ཞིག་བ། །

ཞེས་སྦར་གཞི་སངས་རྒྱས་དང་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་གཉིས་ཏེ། སངས་རྒྱས་

ནི་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐེ་དགུའི་གཙུག་ན་མངོན་པར་འཕགས་པ་དང་། སྐེ་དགུ་

རྣམས་གདེངས་ཅན་ཏེ་ཀླུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དེ་ཀླུ་

རྣམས་ཀི་གཙུག་ན་མངོན་པར་འཕགས་པའམ་མཛེས་ཞེས་དོན་སྦར་དང་། ནོར་

བུས་འཇིག་རྟེན་གྱི་བདེ་ལེགས་དང་འདོད་དགུའི་ལོངས་སྤོད་ཟད་མི་ཤེས་པས་

ཚིམ་པར་མཛད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་

ལེགས་ཚོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལེགས་སུ་སྩོལ་བས་དོན་སྦར་དང་། 

རྒྱལ་བ་དབང་གི་རྒྱལ་བོ་ཞེས་སངས་རྒྱས་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་བོའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད་དེ། རྒྱལ་བ་དབང་གི་རྒྱལ་བོ་ཡོད་བཞིན་དུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་གཞན་

གྱིས་ཅི་བ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་གསུང་རྒྱུན་གཞན་ཞིག་ལ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་

བུ་ནི་སྐེ་དགུའི་གདེངས་ཅན་ཏེ་ཀླུ་རྣམས་ཀི་གཙུག་ན་མཛེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་བོའི་གཙུག་ན་སྦྲུལ་གྱི་གདེངས་ཀ་མཛེས་པ་དོན་སྦར། 
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བདེ་ལེགས་འདོད་གུའི་དཔལ་གྱིས་ཚིམ་པར་མཛད་པའང་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀར་

དོན་ལ་སྦར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་བོ་མགོན་སྐབས་སུ་བཞུགས་

བཞིན་དུ། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་ཅི་བ་ཞེས་ནོར་བུ་ལ་འདུན་པ་དགག་བ། སངས་

རྒྱས་མགོན་སྐབས་སུ་བཞུགས་པ་འགོག་བེད་དུ་གསུངས་པའང་ཡོད། 

(བ) རབ་གཙང་དྲི་མས་ཡོངས་བཏང་སྔོ་བསངས་གདོང་། །

གཉིས་སྐེས་དབང་བོས་ཀུན་གསལ་ཡིད་འོང་མ། །

ཁོད་ཞལ་དག་པའི་མཁའ་དབིངས་འདི་མཐོང་བཞིན། །

འདབ་ལྡན་ལམ་གྱི་ཆུ་མཐོངས་དེས་ཅི་བ། །

ཞེས་སྦར་གཞི་རེག་བ་རོ་རེ་མ་དང་། ནམ་མཁའ་གཉིས་ཏེ། ལྷའི་ཞལ་རབ་ཏུ་

གཙང་ཞིང་སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་དྲི་མ་ཡོངས་སུ་སངས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། ནམ་མཁའ་ནི་རྡུལ་དང་དུད་སྤིན་སོགས་ཀི་དྲི་མས་

དག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་རབ་གཙང་དྲི་མས་ཡོངས་བཏང་ཞེས་དོན་སྦར་

དང་། ལྷའི་ཞལ་དང་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཀི་ཁ་དོག་སྔོ་བསངས་ཅན་ཡིན་པས་སྔོ་

བསངས་ཞེས་དོན་ལ་སྦར། གཉིས་སྐེས་དབང་བོ་ནི་ཚེམས་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་

འཇུག་པས། ལྷ་ལ་ཚེམས་ཀི་ཕེང་བས་ཞལ་གྱི་ཁོན་ཀུན་གསལ་བ་དང་། ནམ་

མཁའ་ལ་ཟླ་བའི་འོད་ཀིས་ཁོན་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པས་ན་གཉིས་སྐེས་དབང་བོ་

ཀུན་གསལ་ཞེས་སྒ་སྦར་དང་། ཡིད་འོང་མ་ཞེས་དོན་ལ་སྦར་ཏེ། ལྷའི་ཞལ་ནམ་

མཁའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས་འདི་འདྲའི་ལྷའི་ཞལ་མཐོང་བཞིན་དུ། ཆུ་མཐོངས་ཏེ་

ནམ་མཁའ་མཛེས་པའི་མདངས་སྔོན་དེས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་དགག་བ་ནམ་མཁའི་
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མདངས་སྔོན་གྱི་མཛེས་པ་དང་། འགོག་བེད་ནི། ལྷ་མོའི་ཞལ་སྔོན་པོའི་མདངས་

དང་ལྡན་པ་འདི་མཐོང་བཞིན་དུ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན། གདངས་སན་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་བདུད་རིའི་དཔལ། །

དབངས་ལྡན་འགྱུར་"ཁུག
1

་སྟོང་གི་འབབ་སྟེགས་ཅན། །

ལུས་ཕའི་གླུ་དབངས་མགྲིན་མཛེས་གིང་བུའི་སྒ། །

ཐོས་བཞིན་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས་དེས་ཅི་བ། །ཞེས་དོན་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཉེར་གཉིས་པ་དོན་གཞན་འགགོ་པ་ནི། བ་བའི་གནས་ཚད་ལས་བརྒལ་

ཀང་། ཚིམ་པ་མེད་པ་ལ་ཡ་མཚན་པ་ལྟ་བུའི་དོན་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། དེ་

དང་ཆོས་མཚུངས་ཀི་དོན་གཞན་ཞིག་དཔེའི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ནས་ཡ་མཚན་རོམ་

པའི་བོ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཐམས་ཅད་མནན་ཡང་ཁོད་ཀིས་ནི། །

རྣམ་གནོན་ཚིམ་པ་མེད་པ་མཚར། །

འོན་ཀང་བསྲེག་བ་འབར་བ་ལ། །

ཚིམ་པ་དག་ནི་ནམ་ཞིག་མཐོང་། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀི་བསོད་ནམས་དང་དཔུང་སྟོབས་ཀིས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་

ཟིལ་གྱིས་མནན་རུང་། ད་དུང་རྒྱལ་ཐབས་ཀིས་རྣམ་པར་གནོན་པ་ལ་བོ་ཚིམ་པ་

མེད་པ་འདི་ནི་ངོ་མཚར་རོ་སམ་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། འོན་ཀང་བ་བ་དེ་ལ་

ཡ་མཚན་ཅི་ཡོད་དེ། བསྲེག་བའམ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལ་ཡང་བུད་ཤིང་ཅི་ཙམ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༥༥ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  ཁུག   * ཁུགས་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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བཏབ་ཀང་ཚིམ་པ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དོན་གཞན་

ཞིག་བཀོད་ནས། བ་བ་དེ་ལ་ཡ་མཚན་རོམ་པའི་བོ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) སྲིད་འདིར་དུབ་པའི་འགྲོ་ལ་ཀུན་མཁེན་གྱིས། །

རིས་སུ་ཆད་མེད་བདེ་ལེགས་སྩོལ་བ་མཚར། །

འོན་ཏང་མཐུན་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པ་ལ། །

འབས་བུ་འབྱུང་བ་དངོས་པོའི་གཤིས་ལུགས་ཡིན། །

ཞེས་སྲིད་པའམ་འཁོར་བ་འདི་ལ་ཞེན་པ་གཏིང་ཟབ་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ། ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས། གནས་སབས་དང་། མཐར་ཐུག་གི་འབས་

བུ་བདེ་བག་ཏུ་བསྩལ་བས། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལ་ངོ་

མཚར་བ་ཅི་ཡོད་ཅེས་བ་བ་དེ་ལ་ཡ་མཚན་པའི་བོ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། 

འོན་ཏང་མཐུན་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ནས་དང་། ས། ཆུ། ལུད། དྲོ། གཤེར་ཚོགས་པ་ན་རང་

འབས་ནས་མྱུ་གུ་སྐེས་པ་ལྟར། རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་ན་འབས་བུ་འབྱུང་བ་དངོས་པོ་ཀུན་

གྱི་གཤིས་ལུགས་སམ་རང་བཞིན་ཡིན་ཞེས་ཡ་མཚན་གྱི་བོ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཀང་གཟིགས་པའི་ཐུགས། །

ད་དུང་ཡོན་ཏན་འཚོ་ལ་རིངས་འདིས་ཅི། །

འོན་ཀང་མི་ཟད་ཟབ་ཡངས་ཆུ་བོའི་གཏེར། །

རྟག་ཏུ་ཆུ་ཕན་མ་ལུས་སྡུད་ལ་ལྟོས། །

ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་ཡང་། ད་དུང་

ངོམས་པ་མེད་པར་ཡོན་ཏན་འཚོལ་བ་ལ་རིངས་པ་སྟེ། ཧ་ཅང་བེལ་བ་ཆེ་བ་འདི་ནི་
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ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི་འོན་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་

ཡངས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོས་ཀང་རྒྱུན་དུ་ཆུ་ཕན་མང་བོ་སྡུད་པ་ལ་ལྟོས་ཞེས་བ་བ་

དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་ཀི་དོན་གཞན་ཞིག་དཔེར་བཀོད་ནས་ཡོན་ཏན་མ་བསབས་

པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡ་མཚན་གྱི་བོ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ལུས་ཅན་སྲིད་པའི་བདེ་ལ་ཇི་ཙམ་དུ། །

སྤད་པས་ནམ་ཡང་ངོམས་པ་མེད་འདི་མཚར། །

འོན་ཀང་རྟ་གདོང་མེ་ལེ་རབ་འཁིགས་པས། །

རྟག་ཏུ་ཆུ་གཏེར་ངོམས་མེད་འཐུང་ལ་ལྟོས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉེར་གསུམ་པ་རྒྱུས་འགགོ་པ་ནི། ཡུལ་ལམ་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་

ཞི་ཁད་ཆོས་ལ་བསྟོད་བསྔགས་སོགས་ཅི་རིགས་བེད་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་

ཀི་ཚིག་ནི། ཡུལ་གང་གི་ཁད་ཆོས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དུ་བས་ནས། ཡུལ་དེ་ལ་

བསྟོད་བསྔགས་སོགས་བེད་པ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་ན།

ར་བར། སྦིན་པ་བོ་ཞེས་ནམ་ཡང་ནི། །

མི་དབང་ཁོད་ལ་མི་བསྟོད་དེ། །

གང་ཕིར་སོང་བས་ཁོད་ཀི་ནོར། །

རང་གི་ཉིད་དུ་བསམས་ནས་ལེན། །

ཞེས་མངའ་འབངས་ཀུན་ལ་ལོངས་སྤོད་ཉེ་རིང་མེད་པར་སྟེར་བའི་རྒྱལ་བོ་

ཁོད་ལ། སྦིན་པ་བོ་ཞེས་མི་བསྟོད་དེ། སོང་བ་བོ་རྣམས་ཀིས་ཁོད་ཀི་ནོར་དེ་ལ་རང་

གི་ནོར་གྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་ནོར་དེ་དག་ལེན་པ་ཡིན། ཞེས་རྒྱལ་བོའི་སྦིན་པའི་
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བ་བ་ལ་བསྟོད་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། རྒྱལ་བོས་བསགས་པའི་ནོར་དེ་སོང་

བ་བོ་རང་གི་དངོས་པོ་ཉིད་དུ་བསམས་ནས་ཞེས་རྒྱལ་བོའི་སྦིན་པའི་བ་བ་དེའི་རྒྱུ་

མཚན་གཞན་དུ་བས་ནས་རྒྱལ་བོ་ལ་བསྟོད་པ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་དཔང་ལོ་

དང་བོད་མཁས་ཀིས་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ལ་མ་བསྟོད་ཅེས་འདས་ཚིག་སྦར་ཀང་། མི་

བསྟོད་ཅེས་མ་འོངས་པ་ལ་སྦར་ན་གོ་བདེ་བར་གསུངས། 

(ག) དབངས་ཅན་མ་དེས་བདག་ཅག་ལ། །

ངག་གི་དངོས་གྲུབ་ལེགས་སྩོལ་ཀང་། །

ཁོད་ནི་ཀུན་གྱི་ཤེས་རབ་ལྷ། །

ཡིན་ཕིར་བསྟོད་ཚིག་ཅི་ཕིར་སྨྲ། །

ཞེས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མས་བདག་ཅག་ལ་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་བ་ལ་

བསྟོད་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། ལྷ་མོ་ཁོད་ཀིས་སྔོན་སོབ་ལམ་དུ་ཐུགས་

བསྐེད་དང་དམ་བཅའ་ཧ་ཅང་བཙན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ལྷ་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་

ཕིར་ཁོད་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིག་ཅིའི་ཕིར་དུ་སྨྲ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དཔའ་ཞིང་རྟུལ་ཕོད་སིང་གི་སྟོབས་ཉིད་དུ། །

གསོས་པས་ཕིར་རྒོལ་རྣམ་པར་གནོན་ཏོ་ཞེས། །

མི་བདག་ཁོད་ལ་བསྔགས་བརོད་སུ་ཞིག་སྒྲུབ། །

སྔོན་བསགས་ལེགས་པར་བས་དེའི་མཐུ་ཁོ་ན། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཤིན་ཏུ་དཔའ་ཞིང་རྟུལ་ཕོད་ཅན་ཏེ་དཔའ་བ་ཁད་པར་ཅན་

སིང་གི་སྟོབས་སུ་རོགས་པའམ་སིང་ལ་གསོས་པས། ཕས་རྒོལ་མཐའ་དག་རྣམ་
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པར་གནོན་པ་དེར་ཁོད་ལ་བསྔགས་པ་སུ་ཞིག་གིས་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་

དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་ནི། དགྲ་སེ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་བ་བ་དེ་ནི་ཁོད་ཀི་སྔོན་

བསགས་བསོད་ནམས་ཀི་མཐུ་ཁོ་ན་ཡིན། ཞེས་རྒྱལ་བོ་ལ་བསྟོད་པ་དེར་མི་འོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་བཀོད་ནས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་གོང་གི་རྒྱུ་འགོག་ནི་རྒྱུ་

འབས་གཉིས་སུ་ཕེས་པའི་རྒྱུ་འགོག་པ་དང་། འདིར་རྒྱུས་འགོག་པ་ཞེས་པ་ནི། 

ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་འདྲ་བར་རྒྱུ་མཚན་ལ་རྒྱུའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་པས། 

བ་བ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཁད་པར་དུ་ཕེས་ནས་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན། མཉེན་ལྡེམ་ལུས་ཀི་སྤོད་པ་རྨད་བྱུང་གིས། །

བདེ་ཆེན་ཀུན་དགའི་དཔལ་བཟང་ལེགས་སྟེར་ཞེས། །

མཛེས་ལྡན་དགའ་མར་བསྔགས་པས་ཅི་ཞིག་བ། །

གཞན་དབང་ལས་ཀིས་བསྐེད་པའི་འབས་བུའི་གཤིས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་ར་བའི་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་གྱི་འགོག་རྒྱན་ཉེར་གསུམ་བཤད་ཟིན་

ནས་གཞུང་འདིར་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པའང་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགྲེལ་དུ། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་

འགོག་པ། ངེས་པའི་འགོག་པ། རབ་དྭངས་ཀི་འགོག་པ་སོགས་གསུངས་ཀང་འདིར་

ར་བའི་ཚིག་ཟིན་ལ་མ་ཐོན་པས་མ་བིས་སོ། །

བདུན་པ། དོན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ། 

༈ དོན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་གཉིས་ལས། 

དང་བོ་ནི་ར་བར། 
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གང་ཞིག་དངོས་འགའ་རབ་བཀོད་ནས། །

དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་ནུས་པ་ཅན། །

དངོས་པོ་གཞན་དག་འགོད་པ་དེ། །

དོན་གཞན་བཀོད་པར་ཤེས་པར་བ། །

ཞེས་བརོད་འདོད་ཀི་བ་བའམ་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་བསྒྲུབ་བ་ལྟར་སྔོན་ལ་

བཀོད་ནས། དེ་ལས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ནུས་པ་ཅན་གྱི་དངོས་པོའམ་དོན་གཞན་ཞིག་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པའི་རྒྱན་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེ་རྒྱན་གྱི་ཟླ་བོ་དངོས་པོའི་དཔེ་

དང་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། ཟླ་བོ་དངོས་པོའི་དཔེ་ལ། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་

མཚུངས་སྒ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་། འདྲ་བའི་དོན་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བེད་པ་

ལས། ཚིག་ཕི་མ་དེ་སྔ་མ་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ལ། རྒྱན་འདིར་ཕི་མར་བཀོད་

པའི་དོན་དེ་སྔ་མ་དང་འདྲ་བའམ་མི་འདྲ་ཡང་རུང་། གཙོ་བོ་སྔ་མ་དེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་

འགྱུར་བ་ཁོ་ན་འགོད་དགོས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་པ་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་གསལ་ལོ། །གཞན་

ཡང་རྒྱན་འདིར། བསྒྲུབ་བ་སྔོན་ལ་བཀོད་པ་དང་། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཚིག་ནུས་པ་ཅན་

བཀོད་པ། སྒྲུབ་བེད་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ལས་དོན་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས་གསུམ་

ཚང་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱན་འདི་ལ་དབེ་ན་བརྒྱད་དེ།

ཀུན་ཁབ་ཁད་པར་ལ་གནས་དང་། །

སྦར་དང་འགལ་བའི་དོན་གཞན་དང་། །

མི་འོས་དོན་དང་འོས་པའི་དོན། །
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འོས་དང་མི་འོས་དོན་གཞན་དང་། །

མི་འོས་འོས་པའི་དོན་གཞན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

དང་བོ་ཀུན་ཁྱབ་ཀ་ིདོན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། བསྒྲུབ་བ་དངོས་པོ་གང་ཡང་

རུང་བ་ཞིག་གི་རང་བཞིན་ནམ་གནས་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ཞིག་སྔོན་ལ་བཀོད་ནས། 

དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་དོན་ནུས་པ་ཅན་གཞན་ཞིག་བཀོད་

པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བ་དང་སོན་འགྲོ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ན། 

ར་བར། ངེས་པ་ལ་ནི་སུ་ཞིག་འགོངས། །

ལེགས་ལྡན་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀི་མིག །

ཉི་མ་དང་ནི་ཟླ་བ་ཡང་། །

ནུབ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ལ་ལྟོས། །

ཞེས་ཚིག་རང་མཐའ་མ་༼ངེས་པ་ལ་ནི་སུ་ཞིག་འགོངས། །ཞེས་པ་ར་བར་ཚིག་རང་ཐ་མའོ། །༽

སྔོན་དུ་མཛད་པའི་གསུང་ཚུལ་འདི་ནི། སྐེས་པའི་མཐར་འཆི་བའམ་འཇིག་པའི་ངེས་

པ་འདི་ལ་ནི། སུ་ཞིག་འགོངས་པ་སྟེ་སུས་ཀང་འདའ་བར་མི་ནུས་ཞེས་པའི་བསྒྲུབ་

བ་སྔོན་ལ་བཀོད་ནས། འཇིག་པའི་ཆོས་དེས་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་

ཀི་མཚན་གཞི་ནུས་པ་ཅན། ལེགས་པ་བསོད་ནམས་ཀི་ཕུང་བོ་དང་ལྡན་པའི་འགྲོ་

བ་རྣམས་ཀི་མིག་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཡང་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་འདི་ཉིད་

ལ་ལྟོས་ཤིག་དང་། གཞན་ལྟ་ཅི་སོས་ཞེས་འཇིག་རྟེན་སྐེ་འཇིག་གི་ངེས་པ་ལ་སུ་

ཡིས་འགོངས་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་བ་དང་། ནུས་པ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་གཞན་ནམ་མཁའི་

ཉི་ཟླ་སོགས་ཀང་ནུབ་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ཞེས། སྣར་ཐང་
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ལོ་ཙཱ་བ་དང་། སོན་འགྲོ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་ཀང་བཞེད། 

འོན་ཀང་སི་ཏུ་དང་། བོད་མཁས། ས་སྐ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། འབྲུག་སྤྲུལ་

སོགས་ཀིས་ཤོང་དཔང་གི་འགྱུར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རང་སོར་བཞག་ནས། ལེགས་པ་

བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཕུང་བོ་དང་ལྡན་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀི་མིག་ལྟ་བུ་སྟེ། སྟོབས་

དང་ལྡན་པའི་ཉི་མ་དང་། ཟླ་བ་དག་ཀང་ནུབ་པ་ལ་ལྟོས། ཞེས་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་

བཀོད་པའི་བསྒྲུབ་བ་སྔོན་ལ་བཀོད་པ་དང་། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་ནུས་པ་ཅན་ནི་

གང་སྐེས་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་འདིས་བརྟན་གཡོའི་དངོས་

པོ་ཀུན་ལ་ཁབ་པས་འདི་ལ་སུ་ཡིས་ཀང་འགོང་བའམ་འདའ་མི་ནུས། ཞེས་པའི་

སྒྲུབ་བེད་དེ་བསྒྲུབ་བ་ལས་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་བཞེད། འོན་ཀང་འབྲུག་

འགྲེལ་དུ་སྣར་ཐང་པཎ་ཆེན་སོགས་ཀིས་བཞེད་པ་ནི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གོ་ལྡོག་

པའི་ལོག་བཤད་ཁོ་ན་སྟེ། ཁུངས་མེད་ཀི་འཆད་ཚུལ་ཡ་མཚན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་བཤད་

པ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེ་སྟེ། མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ་ཞིག་རྟགས་སུ་

བཀོད་ནས། དངོས་པོ་དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི་ཕི་ནང་ཀུན་ལ་མང་དུ་

གྲགས་ཏེ། རོལ་བྱུང་དེ། དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རྟགས་སུ་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། འོན་ཀང་སྣར་ཐང་བ་སོགས་

ཀིས་གསུང་ཚུལ་ལ། མཁས་པ་ལ་ལས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དུ་འབེལ་ཆགས་ཀང་

སྒྲུབ་བེད་དེ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཁད་ཆོས་གཉིས་

ཅུང་ཟད་མ་ཚང་བས་མཐུན་དཔེར་འགྱུར་བ་མ་གཏོགས་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འགྲོ་བར་

བཤད་ནའང་། སྣར་ཐང་བས་བརོད་བའི་ཚིག་གི་ཉམས་གཙོ་བོ་བེད་པ་དང་། སི་ཏུ་
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སོགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལྟར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་གི་ནུས་པ་གཙོ་བོ་བེད་པ་ཡིན་པའི་

བཞེད་ཚུལ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །

(ག) ཐིག་ལེ་མཆོག་མར་ཆགས་པའི་ཚངས་པ་ཡིས། །

གདོང་བཞི་སྤྲུལ་བ་འདི་ལ་སུ་ཡིས་དམོད། །

ལམ་དུ་མ་ཞུགས་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་ནི། །

འདོད་པས་གཟིར་བས་འཁོར་བར་ལྷུང་ལ་ལྟོས། །

ཞེས་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་ལྷའི་བུ་མོ་ཐིག་ལེ་མཆོག་མ་ལ་ཆགས་པ་སྐེས་པས། 

གདོང་བཞི་བྱུང་བ་འདི་ལ་དམོད་པས་ཅི་བ་སྟེ་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་བ་དང་། སྒྲུབ་བེད་ཀི་

ཚིག་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་གི་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པའམ། འཕགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་མ་

སྐེས་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས་ནི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ཉོན་མོངས་པའི་འདོད་པས་

གཟིར་བ་ལས། ཡང་ཡང་འཁོར་བར་འཁོར་བ་འདི་ལ་ལྟོས་ཞེས་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཀེ་མ་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་རབས་མཚན་ལྡན་པ། །

མཐའ་དག་མི་སྲུན་སྐེ་བོས་རད་ནས་ཕྱུང་། །

འདུས་བས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་འཇིག་པའི་ཆོས། །

མཁས་ཀང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བར་ག་ལ་བཟོད། །

ཅེས་བསྒྲུབ་བ་སྔོན་གྱི་བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁི་བཙན་པོ་དང་། སྲོང་བཙན་སམ་པོ་

སོགས་ཀི་རྒྱལ་རབས་མཚན་ལྡན་ནམ་གདུང་བརྒྱུད་ཁད་པར་ཅན་དེ། རེས་སུ་

སིག་སྤོད་ཀི་རྒྱལ་བོ་གང་དར་མ་སོགས་མི་སྲུན་གྱི་སྐེ་བོའི་ཚོགས་ཀིས་རད་ནས་
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རོགས་པ་དེ་དང་། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནི། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ནི་འཇིག་

པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ། མཁས་པ་སུས་ཀང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་

དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་དོན་གཞན་ཞིག་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ངོམས་མེད་འདོད་པའི་དགའ་བར་རྟག་རེན་པའི། །

བརེ་ལྡན་མཛའ་བའི་གྲོགས་དག་རིང་ནས་བལ། །

ཀེ་མ་འཇིག་རྟེན་སྒྱུ་མའི་མིག་འཕྲུལ་ཅན། །

འདུ་འབལ་རེས་སུ་གྲུབ་པ་སྲིད་པའི་གཤིས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ལ་གནས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། བསྒྲུབ་བ་

བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོའི་བེད་ལས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ལ། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དེ་

དང་མཚུངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་གྱི་བེད་ལས་ཁད་པར་བ་ཞིག་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་

ཟེར། སྣར་ཐང་བ་དང་སོན་འགྲོ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ན།

ར་བར། བདག་ཐོབ་མིན་ནམ་ཆེན་པོ་རྣམས། །

གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་སད་དུའོ། །

ཆུ་འཛིན་འདི་དག་ལུས་ཅན་གྱི། །

ཡོངས་སུ་གདུང་བ་འཕོག་པར་བེད། །

ཅེས་བསྒྲུབ་བ་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཐོབ་ནས་གཞན་དོན་ལ་འཇུག་པ་

མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་སྐེས་བུ་ཆེན་པོ་ཐུགས་བརེ་བ་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་། ཆོས་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་བོ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་སད་དུ་

ཐབས་མཁས་ཀི་མཛད་པ་དུ་མ་མཛད་དོ། །ཅེས་དང་། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནུས་པ་ཅན་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  365  

སེམས་མེད་པ་ཆུ་འཛིན་འདི་དག་གིས་ཀང་། ལུས་ཅན་རྣམས་"ཀི
1

་ཚ་བའི་གདུང་

བ་ཡོངས་སུ་འཕོག་པའམ་སེལ་བར་བེད་དོ། །ཞེས་ཡོངས་གྲགས་ཀི་འགྱུར་ལས་

རང་བ་ཕི་མའི་ཚིག་རང་གཉིས་དེ་སྔ་མར་བཀོད་ནས་འགྲེལ། སི་ཏུའི་རེས་འབང་

དང་བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་ཡོངས་གྲགས་ཀི་འགྱུར་ལྟར་གསུངས་ཏེ། 

ཆུ་འཛིན་འདི་དག་ལུས་ཅན་གྱི། །

ཡོངས་སུ་གདུང་བ་འཕོག་པར་བེད། །

བདག་ཐོབ་མིན་ནམ་ཆེན་པོ་རྣམས། །

གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་སད་དུའོ། །

ཞེས་ནམ་མཁའི་ཆུ་འཛིན་འདིས། བརྟན་པ་དང་གཡོ་བའི་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་

ཚ་བའི་གདུང་བ་ཞི་ཞིང་འཕོག་པར་བེད་པ་འདི་ནི། བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་བསོད་

ནམས་ལས་ཐོབ་པ་མིན་ནམ་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་ནས། སྐེས་བུ་ཆེན་པོ་

རྣམས་ནི་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་གོ་

འཕང་མངོན་དུ་བས་ཤིང་ལན་དང་རེ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་གཞན་ཕན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་

པ་ནི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཁད་ཆོས་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་གཞན་ལ་མེད་པའི་བེད་ལས་ཁད་

པར་ཅན་གྱིས་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུར་འདོད། ཡང་འདི་ལ་བོད་མཁས་པས་སྤིན་ནི་སྐེས་བུ་

ཆེན་པོ་མིན་ཡང་། ཚ་བའི་གདུང་བ་འཕོག་པ་བསྒྲུབ་བ། སྐེས་བུ་ཆེན་པོ་རྣམས་

ལན་དང་རེ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་གཞན་དོན་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པ་དེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་ན་

འགྲེལ་བདེ་བར་གསུངས། ས་སྐ་ངག་ཆོས་ཀིས་འདིའི་སྒྲུབ་བེད་ནི། ཉི་མ་ལ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༦༥ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  ཀིས   * ཀི
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

སོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་ན་མཐུ་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་ཀང་གཞན་གྱི་སྡུག་

བསྔལ་ཞི་བའི་སད་དུ་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཀང་འགྲེལ་ལོ། །རྒྱན་འདི་གཉིས་ཀི་ར་བའི་ཚིག་

ཟིན་འགོད་ཚུལ་ལ། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་གི་ནུས་པ་གཙོ་བོར་ཐོན་པ་དང་། ཡང་ན། 

སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་གི་ཉམས་གཙོ་བོར་ཐོན་པའི་བཞེད་ཚུལ་གཉིས་ལ་གོ་བ་མ་ལོན་

པར། ལ་ལས། སོན་འགྲོ་ཡབ་སྲས་ཀི་བཞེད་པ་ནི། ཟླ་བོ་དངོས་པོའི་དཔེར་འགྱུར་

ཞིང་། ཀུན་ཁབ་སོགས་ཀི་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བར་བཤད་ནའང་། འདིའི་བརོད་

བའི་ཚིག་གི་ཉམས་ཀིས་གཙོ་བོར་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། 

གོང་སོས་ལྟར་ཚིག་ཕི་མ་དེ་སྔ་མའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

དངོས་པོ་དེ་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་མིན་པར་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་དངོས་པོ་ནུས་པ་ཅན་

དང་། ཡང་ན་དངོས་པོའི་བེད་ལས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་

པ་གོ་ནུས་པས། གཞུང་དོན་གོ་རིམ་དཀྲུགས་པའི་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

(ག) ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་ཐུགས་རེ་ཡིས། །

གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །

ལང་ཚོ་དར་བབ་སིན་ལེགས་མའི། །

བཞིན་གྱིས་ཆགས་ལྡན་དགའ་བ་འཕེལ། །

ཞེས་ཉི་མའི་གཉེན་ཏེ་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རིམ་པར་

བསོར་བའི་ཐུགས་རེ་ལས། གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ལེགས་ཚོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་

པ་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་ནི་རྒྱུ་རྐེན་འཛོམས་ན་འབས་བུ་འཕེལ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

ལང་ཚོ་དར་བའི་གཞོན་ནུ་མའི་བཞིན་མཛེས་སྡུག་ལས་ཆགས་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོའི་
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རྒྱུད་ལ་དགའ་བ་འཕེལ་ལོ། །ཞེས་མཛེས་མའི་བཞིན་གྱིས་འདོད་ལྡན་ལ་ཆགས་པ་

འཕེལ་བའི་བེད་ལས་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་གི་

ཉམས་གཙོ་བོར་ཐོན་པ་ལས། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་གི་ནུས་པ་གཙོ་བོར་ཐོན་མི་དགོས་

པར་བཞེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) མགོན་ཁོད་རང་བདེའི་དཔལ་ལ་མ་ཆགས་པར། །

གཞན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་མཛད། །

ཕོངས་པར་གྱུར་ཀང་གཞན་དོན་ལ་དགྱེས་པ། །

དམ་པ་རྣམས་ཀི་ལྷན་སྐེས་རང་བཞིན་ཡིན། །

ཞེས་མགོན་པོ་ཁོད་ཀི་མཛད་པ་ཁད་པར་ཅན་རང་བདེའི་འདོད་པ་ལ་མ་ཆགས་

པར་གཞན་ཕན་གྱི་བ་བ་ཁོ་ན་ལྷུར་མཛད་པ་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་ནི་རང་ཉིད་ཅི་འདྲ་

ཕོངས་པར་གྱུར་ཀང་དེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་སེམས་པར་གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཐུགས་མཉེས་པ་ནི་དམ་པ་སྟེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷན་སྐེས་

ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞེས་བསྒྲུབ་བ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་དང་། སྒྲུབ་བེད་ཀང་དེ་ལས་རྒྱ་

ཆེ་ཞིང་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ཚིག་གི་ནུས་པ་གཙོ་བོར་ཐོན་པ་ཞིག་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གྲོགས་ཁོད་ལྔ་རིག་ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་ལ། །

ངལ་མེད་བརོན་པས་ཡོན་ཏན་ལྷུར་ལེན་མཛད། །

ངོམས་མེད་ཐོས་པའི་ཕ་མཐར་ལེགས་བགྲོད་པའི། །

སིང་སྟོབས་འཛིན་པ་མཁས་པ་སྤི་ཡི་གཤིས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་སྦྱར་བའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་ཞིག་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གི་གནས་ལུགས་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་ནས། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དེ་དང་རིགས་མཚུངས་ཀི་

དོན་གཞན་ཞིག་སྒ་ལ་སྦར་བར་མ་ཟད། སྒ་གཅིག་པོ་དེ་དོན་དུ་མ་ལ་སྦར་དུ་རུང་བ་

ཞིག་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་ནི། །

འཇིག་རྟེན་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད། །

དཱཀྵི་ཎྱ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །

ཀུན་གྱི་སིང་སྡུག་མ་ཡིན་ནམ། །

ཞེས་རི་བོ་མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་ནི་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བས། འཇིག་རྟེན་གྱི་འགྲོ་བ་

ཐམས་ཅད་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་དོ་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་བ་དང་། སྒྲུབ་བེད་དཱཀྵི་ཎྱ་ནི། 

ལྷོའི་རླུང་དང་། གཡས་ཕོགས་དང་། རེས་སུ་མཐུན་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པས། དེ་ལ་

ལྷོ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་ལྡན་པ་དང་། དེ་གཞན་གྱི་བོ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་

པས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སིང་དུ་སྡུག་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཞེས་སྒ་གཅིག་གིས་དོན་དུ་མ་

སྟོན་པ་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) འགྲོ་བའི་མགོན་དུ་ཟས་གཙང་སྲས། །

མཚན་དཔེའི་གཟི་བིན་བ་ན་འབར། །

པཱུརྦ་རཱ་"ཛའི
1

་མངའ་འབངས་ཀི། །

རལ་བའི་ཅོད་པན་རེ་ན་འགྱིང་། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༦༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  ཛའི   * དཔེ་གཞན་དུ་ཛས་བྲིས་པའང་འདུག་མོད་བྱེད་འབྲེལ་གང་ཡང་མེད་

ན་ལེགས་སྙམ།
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ཞེས་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཟས་གཙང་སྲས་ཀི་སྐུ་ལ་མཚན་བཟང་བོ་སོ་གཉིས་

དང་། དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་གཟི་བིན་བ་ན་འབར་བ་སྟེ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་

བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་པཱུརྦ་རཱ་ཛ་སྟེ། པཱུརྦ་ཞེས་པ་སྔོན་དང་ཤར་ཕོགས་སོགས་དོན་

མང་བོ་ལ་འཇུག ། རཱ་ཛ་ནི་རྒྱལ་བོ་སྟེ་བསྒྲུབ་བ་དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་སྔོན་གྱི་

རྒྱལ་བོའམ། ཤར་ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ནི་རང་གི་མངའ་འབངས་རྣམས་ཀི་རལ་བའི་

ཅོད་པན་གྱི་རེ་ན་འགྱིང་བ་སྟེ། འབངས་ཀི་གཙུག་ན་མཛེས་ཞེས་སྒྲུབ་བེད་རིགས་

མཚུངས་ཀི་དོན་གཞན་སྒ་སྦར་གྱི་སོ་ནས་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཁོད་ཉིད་དབེན་པའི་རི་བོར་བག་ཕེབས་པ། །

འདུ་འཛི་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་མཁེན་པ་ལགས། །

གཉིས་སྐེས་དབང་ཕྱུག་དྭངས་པའི་མཁར་བགྲོད་ལ། །

གྲོགས་མེད་ན་ཡང་སྐོབ་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་བཤེས་གཉེན་ཁོད་ཀིས་དབེན་པའི་རི་བོར་སོམ་སྒྲུབ་ལ་བརོན་ཞིང་རང་

ཉིད་གཅིག་བུ་ཐུགས་སྐོ་བ་མེད་པར་བག་ཕེབས་པ་ནི་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་

བཞིན་འདི་གཏིང་ནས་མཁེན་པས་དེ་ལྟར་ལགས་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་

གཉིས་སྐེས་དབང་ཕྱུག་ནི་ཟླ་བ་དང་། ལྷ་ཚངས་པ་དང་། ཁྱུང་དང་། ཟམ་ཟེའི་རྒྱལ་

བོ་སོགས་སོགས་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པས། གཉིས་སྐེས་དབང་ཕྱུག་སྟེ་ཟླ་བ་ནི་རབ་

ཏུ་དྭངས་པའི་ནམ་མཁར་བགྲོད་ཚེ་རང་ལ་གྲོགས་མེད་ན་ཡང་སྐོ་བ་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

ཡང་ན། རང་བྱུང་འོད་ཀི་དྲ་བའི་རེ་དགའ་ཅན། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ནུས་ལྡན་སྤིན་གྱི་ཞགས་པས་ཀུན་དགའ་སྐེད། །

མུན་འཇོམས་ཐིག་ལེ་འཛུམ་པའི་འོད་རླབས་ཀིས། །

འཇིག་རྟེན་བདེ་དགའི་སྣང་བ་ཅིས་མི་འཛིན། །

ཅེས་མུན་འཇོམས་ཐིག་ལེ་ནི་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་སྒ་སྦར་

ཡིན་ནོ། །

བཞི་བ་འགལ་བའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། དངོས་པོ་གང་གི་བེད་ལས་མི་

མཐུན་པའི་འགལ་བ་ཅན་གྱི་བ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་

ཤིང་། བེད་ལས་མི་མཐུན་པའི་འགལ་བ་ཅན་གྱི་དོན་གཞན་ཞིག་བཀོད་ནས་མི་

འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། མཚན་མོར་བེད་འདི་དྲི་མ་དང་། །

ལྡན་ཡང་འགྲོ་བ་དགའ་བ་སྐེད། །

གཉིས་སྐེས་དབང་བོ་སྐོན་ལྡན་ཡང་། །

གཞན་དག་རེས་སུ་འཛིན་པར་ནུས། །

ཞེས་མཚན་མོར་བེད་པ་སྟེ་ཟླ་བ་འདི་ནི་ར་རིའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་ཡང་། འགྲོ་བ་

རྣམས་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་ཅེས་དྲི་མ་ལྡན་པ་དང་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་པ་

གཉིས་འགལ་བ་སྟེ་བསྒྲུབ་བ་དང་། སྒྲུབ་བེད་གཉིས་སྐེས་དབང་བོ་ནི། བམ་ཟེ་དང་

རྒྱལ་བོ་སོགས་ལ་འཇུག་ཀང་། སྦར་དོན་དངོས་མིན་པས་ཞར་ལ་ཐོན་པ་ཡིན་

སབས་འདིར་འགལ་བ་གཙོ་བོར་བརོད་པའི་སབས་ཡིན་པས་བམ་ཟེ་རྒྱལ་བོ་འདི་

ལ་སྐོན་འགའ་ཞིག་དང་ལྡན་ཡང་། གདུལ་བ་གཞན་དག་ལ་རིག་པའི་གནས་སྣ་
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ཚོགས་བསྟན་པའི་སོ་ནས་རེས་སུ་འཛིན་ནུས་ཞེས་སྐོན་ལྡན་པ་དང་། གདུལ་བ་

རེས་སུ་འཛིན་པའི་བ་བ་གཉིས་དོན་ལ་འགལ་བར་གནས་པ་སྟེ། འགལ་བ་ཅན་གྱི་

དོན་གཞན་བཀོད་ནས་མི་འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) མཛེས་སྡུག་འདོད་སྐེད་དབངས་ཅན་མས། །

ཆགས་བལ་ཡེ་ཤེས་ཉེ་བར་སྟེར། །

ལང་ཚོ་ཡོལ་བའི་ཤོང་སྟོན་རེ། །

ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀི་སིང་དུ་སྡུག །

ཅེས་མཛེས་སྡུག་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མས། གཞན་ལ་ཆགས་པ་

དང་བལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཔལ་སྟེར་ཞེས་མཛེས་སྡུག་གི་གཟུགས་ལྡན་པ་དང་། 

ཆགས་པ་མི་སྟེར་བ་གཉིས་བེད་ལས་མི་མཐུན་པའི་འགལ་བ་སྟེ་བསྒྲུབ་བ་དང་། 

སྒྲུབ་བེད་ནི། ལང་ཚོ་ཡོལ་བ་སྟེ་ན་ཚོད་བགྲེས་པའི་ཤོང་སྟོན་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ནི། 

མཁས་པ་རྣམས་ཀི་སིང་ལ་སྡུག་ཅེས་ན་ཚོད་ཡོལ་བ་དང་སིང་ལ་སྡུག་པ་གཉིས་ཀི་

བེད་ལས་མི་མཐུན་པ་སྟེ་འགལ་བར་གནས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་ནས་མི་འགལ་

བར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་ཡོངས་དམན་བུ་སྟོན་རེས། །

གངས་ཅན་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕོག །

བེམ་པོར་གྱུར་ཀང་ཀུན་དགའ་སྐེད་བེད་པ། །

ཡིན་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁད་ཆོས་མ་ཡིན་ནམ། །

ཞེས་གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་དམན་པ་སྟེ། ལང་ཚོ་རྒས་ཤིང་གཟུགས་མི་
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ལེགས་པའི་མཁས་དབང་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ནི། བོད་གངས་ཅན་གྱི་

མཁས་པ་ཀུན་གྱི་ཡིད་འཕོག་པའི་གནས་ཡིན། ཞེས་གཟུགས་མི་མཛེས་པ་དང་

ཡིད་འཕོག་པ་གཉིས་བེད་ལས་མི་མཐུན་པའི་འགལ་བ་སྟེ་བསྒྲུབ་བ་དང་། སྒྲུབ་བེད་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ནི་བེམ་པོར་གྱུར་ཀང་། དེས་འགྲོ་བ་ཀུན་དགའ་བ་སྐེད་པར་

བེད་པ་ནོར་བུའི་ཁད་ཆོས་ཡིན་ཞེས་བེམ་པོ་ཡིན་པ་དང་། དགའ་བ་སྐེད་པ་གཉིས་

བེད་ལས་མི་མཐུན་པའི་འགལ་བར་གནས་པ་སྟེ། སྔ་མ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དོན་

གཞན་བཀོད་ནས་མི་འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འདྲེན་བེད་དབང་བོའི་སྤོད་མིན་ལོག་གྱུར་གྱི། །

འཇིག་རྟེན་འདོད་བདེ་རོ་ཡིས་ཀུན་ཡིད་འགུགས། །

བརེ་ལྡན་ཡིད་ཀི་འདུ་ཤེས་རབ་དབེན་པའི། །

མཛེས་སྡུག་པད་མའི་གཟུགས་ཀིས་ཡིད་དབང་འཕོག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་བ་མི་འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། འོས་པའི་བ་བ་ལས་མི་འོས་པའི་

འབས་བུ་སྐེད་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་ནས། མི་འོས་པའི་བེད་ལས་གཞན་ཞིག་

དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་གི་ངོར་འོས་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། སྦྲང་རི་འཐུངས་པའི་མགྲིན་སན་ལས། །

བྱུང་བ་བུང་བའི་སྒ་དག་ཀང་། །

རྣ་བར་རྩུབ་པ་ཉིད་འགྱུར་བ། །

འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀི་སིག་འདི་འདྲ། །

ཞེས་སྦྲང་རི་སྟེ་མེ་ཏོག་གི་བཅུད་འཐུངས་ནས་མོས་པའི། བུང་བ་གཞོན་ནུའི་
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མགྲིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་སན་ཞིང་འཇམ་པ་དག་ཀང་། གཉེན་དང་བལ་བའི་འདོད་

ལྡན་གང་ཞིག་ལ། རྣ་བར་རྩུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ་ཆགས་པས་གདུང་བ་སྐེད་པར་

བེད། ཅེས་ཡུལ་སན་ཞིང་འཇམ་པ་ལས། ཡུལ་ཅན་རང་ལ་གདུང་ཞིང་རྩུབ་པ་སྐེད་

པའི་བ་བ་མི་འོས་པ་དེ་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་ནི། ཆགས་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་ཡུལ་

འཇམ་པ་ཡང་རྩུབ་མོར་འགྱུར་བ་དང་། བསིལ་བས་"ཀང
1

་གདུང་བ་སྐེད་པར་བེད་པ་

འདི། འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀི་སིག་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཡུལ་འཇམ་པའི་དངོས་པོ་

ལས་ཡུལ་ཅན་ལ་རྩུབ་པར་བེད་པ་མི་འོས་ཀང་། གཉེན་དང་བལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ལ་མི་

འོས་པའི་བ་བ་ཉིད་འོས་པར་སྒྲུབ་པས་ན་མི་འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །

(ག) བོ་བཟང་གྲགས་པའི་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་ཡིས། །

བླུན་སོམ་རྒན་པོར་ནད་ཀི་ཟུག་རྔུ་སྐེད། །

ཚེ་རབས་མང་བོར་བོལ་སོང་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། །

གོམས་པའི་བག་ཆགས་ལྡན་པ་ཀུན་གྱི་གཤིས། །

ཞེས་རེ་ཙོང་ཁ་བ་བོ་བཟང་གྲགས་པའི་ལེགས་བཤད་ཀི་བདུད་རི་སྟེ། སེ་སྣོད་

གསུམ་གྱི་འཆད་ཉན་དང་། བསབ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་བེད་པའི་ལྟ་

སྤོད་རྣམ་པར་དག་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདིས། གང་ཡང་མི་ཤེས་པར་བླུན་སོམ་ཁོ་ནས་

དུས་འདའ་བའི་རྒན་པོ་རྣམས་ཀི་སེམས་ལ་མི་འདོད་པའི་ཕག་དོག་དང་། ལོག་རྟོག་

ངན་སེམས་ཀི་ནད་ཀིས་ཟུག་རྔུ་སྐེད་ཅེས་ལེགས་བཤད་ཀི་བདུད་རིས་མི་འདོད་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༧༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།  ཡང   * ཀང
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པའི་ཟུག་རྔུ་སྐེད་མི་འོས་པ་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་ནི། འོན་ཀང་བླུན་སོམ་མཁན་ཁོ་

ཚོར་ཚེ་རབས་དུ་མར་དུད་འགྲོའམ་ངན་སོང་དུ་སྐེ་བའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་

གོམས་པའི་བག་ཆགས་ལྡན་པ་ཀུན་གྱི་གཤིས་ལུགས་སམ་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ། 

ཅེས་མི་འོས་པའི་བེད་ལས་དེས་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་བླུན་སོམ་རྒན་པོ་ཟེར་བ་ནི་

དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན་ལ་ཟེར་ཀང་། དེ་ཡང་ཕིས་ཀི་

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བ་གཟུགས་མཁན་འགའ་རེ་ལ་ཟུར་ཟེར་བ་ཡིན། 

(བ) རྒྱལ་བས་འགྲོ་ལ་ཕན་དགོངས་བསབ་པ་རྣམས། །

ཀུན་གྱི་ར་བ་སོ་སོར་ཐར་བ་ཞེས། །

གསུངས་ཀང་རྣ་བར་ཁབ་བསྲེགས་ལྟ་བུ་ཡི། །

སལ་བས་ཕོངས་པ་རྣམས་ཀི་སིག་འདི་འདྲ། །

ཞེས་རྒྱལ་བ་སྟེ་སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གྱིས་ཉམ་ཐག་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་

ཕན་པར་དགོངས་ནས་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་གྱི་ར་བ་ནི་

སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཀང་། ལས་དམན་པའི་སྐེ་བོ་འགའ་ཞིག་གི་རྣ་

ལམ་དུ་སྟོན་པའི་གསུང་གི་བདུད་རི་དེ་རྣ་ནང་དུ་ཁབ་བསྲེགས་བཙུགས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་

རྣ་བར་མི་འགྲོ་བའི་མི་འོས་པའི་བ་བ་དེ་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་ནི། སལ་བས་ཕོངས་པ་

སྟེ་སལ་བ་མེད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་སྔོན་ལས་ཀི་དབང་གིས་སིག་པ་མི་དགེ་

བའི་ལས་སྣ་ཚོགས་བསགས་པའི་རང་བཞིན་འདི་འདྲའོ། །ཞེས་མི་འོས་པའི་བེད་

ལས་ཀིས་ཡུལ་དེ་ལ་འོས་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། རང་བདེ་ཡལ་བར་དོར་ནས་གཞན་དོན་ཆེ། །
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ངལ་མེད་སྒྲུབ་པ་ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་ཞེས། །

གདམས་པའི་དབངས་སན་རྣ་བར་རྩུབ་པ་དག །

བདག་འཛིན་བག་ཆགས་ཟབ་པའི་གཤིས་འདི་འདྲ། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

དྲུག་པ་འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། འོས་པའི་བ་བ་ལས་འབས་བུ་མི་

འོས་པ་སྐེད་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་ནས། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འོས་པའི་བེད་ལས་

དང་ལྡན་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་བརོད་ན། 

ར་བར། ཆུ་སྐེས་འདབ་མའི་མལ་སྟན་འདིས། །

བདག་གི་ལུས་འདི་གདུང་བར་བེད། །

བསྲེག་པའི་བདག་ཉིད་སྲེག་ཟ་དང་། །

འདྲ་བས་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། །

ཞེས་ཆགས་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུའི་ངོར་ཆུ་སྐེས་ཏེ་པདྨའི་གདན་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པ་

འདིས་ཀང་། བདག་གི་ལུས་འདི་འདོད་པས་གདུང་ཞིང་སྲེག་པར་བེད་ཅེས་འོས་

པའི་བེད་ལས་འཇམ་པ་ལ་འབས་བུ་མི་འོས་པ་གདུང་བ་སྐེད་པ་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་

བེད་ནི་འདོད་ཆགས་ཀིས་སྲེག་པའི་རང་བཞིན་མེ་དང་འདྲ་ཞིང་ཆགས་པས་གདུང་

བ་འབར་བའི་བཞིན་མདངས་རབ་ཏུ་དམར་པོར་འགྱུར་བ་འོས་ཤིང་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ནམ་སྟེ་འོས་ཤིང་རིགས་སོ། །ཞེས་པ་འདིས་ཆགས་པས་གདུང་བ་དྲག་པོ་

སྐེད་འོས་པ་སྟོན་པས་ན། འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ། ཞེས་ཟེར། འདི་ལ་མཁས་

པ་རྣམས་ཀིས་འགྲེལ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང་། མི་འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་
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དང་། འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པའི་ཁད་པར་ནི། ལྔ་བ་ཆེན་པོས། ཡུལ་སན་པ་

དེས་ཡུལ་ཅན་ལ་ཆགས་པ་སྐེད་པ་སྟེ་རྩུབ་ཅིང་གདུང་བ་སྐེད་པ་ནི་ཡོན་ཏན་གྱིས་

སྐོན་སེལ་བ་ཡིན་པས་མི་འོས་པ་ཡིན་ལ། འཇམ་པ་ཙམ་གྱིས་གདུང་བ་སྐེད་པ། 

གདོང་མཛེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་སྐེད་པ་འཇིག་རྟེན་ན་

ཚད་མས་གྲུབ་པས་འོས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཀང་། གཙོ་བོར་ར་བའི་གཞུང་ལྟར་

འདི་གཉིས་ཀའི་བསྒྲུབ་བ་མི་འོས་པ་ཡིན་པ་འདྲ་ཡང་། འོས་པའི་སྒྲུབ་བེད་སབས་

བསྲེག་པའི་བདག་ཉིད་མེ་དང་འདྲ་བས་ཆགས་པའི་བཞིན་རས་རབ་ཏུ་དམར་པོར་

འགྱུར་བར་བརོད་པ་སོགས་རབ་བཏགས་དང་བསྲེས་པ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་

པ་དང་། མི་འོས་པའི་སྒྲུབ་བེད་སབས་ཚིག་ཟིན་ལ་དེ་འདྲ་མི་དགོས་པའི་ཁད་པར་

ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་སོ། །

(ག) རྒྱལ་བས་འགྲོ་ལ་ཆོས་བསྟན་པས། །

ཕན་དང་བདེ་བའི་ཚོགས་ཀུན་རྒྱས། །

རྟ་ལྗང་འོད་ཟེར་འཕོས་པ་ཡིས། །

པད་དཀར་འདབ་མ་རྣམ་པར་འཕེལ། །

ཞེས་རྒྱལ་བ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་པས་

ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཕན་དང་བདེ་བའི་ལེགས་ཚོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པ་བསྒྲུབ་བ། 

ཉི་མའི་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་པད་མའི་འདབ་མ་འཕེལ་བ་སྒྲུབ་བེད་དེ་གཉིས་ཀ་འོས་

པ་ལ་སྦར་རོ། །དཔེ་བརོད་འདིའི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་འབོར་མི་འབོར་དོགས་གནས་

སུ་གསུངས། 
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(བ) སིང་སྡུག་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་ལག་སོར་གྱིས། །

རེག་པ་ཙམ་གྱིས་བདག་ལུས་གདུང་བར་བེད། །

དམར་བའི་བདག་ཉིད་ཉི་མ་ལས་རྒྱལ་བས། །

བེད་ཆོས་དེ་ལྟར་སྣང་ཡང་རིགས་པ་ལགས། །

ཞེས་སིང་སྡུག་སྟེ་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་ལག་པའི་སོར་མོས་བདག་ལ་རེག་པ་

ཙམ་གྱིས་བདག་ལུས་ཆགས་པས་རབ་ཏུ་གདུང་བར་བེད་ཅེས་མཛེས་མའི་ལག་

པས་བདག་ལ་རེག་པ་ལས་ལུས་ལ་གདུང་བ་སྐེད་པ་ནི། དེའི་བེད་ལས་མི་འོས་པ་

སྟེ་བསྒྲུབ་བ་དང་། ཆགས་པས་མོས་པའི་ཁ་དོག་རབ་ཏུ་དམར་བའི་བདག་ཉིད་འདི་

ནི་ཉི་མའི་ཁ་དོག་ལས་ཀང་རྒྱལ་བ་སྟེ། དེ་ལས་ཀང་དམར་བར་གྱུར་པ་ནི་འདོད་

ལྡན་རྣམས་ཀི་འོས་པའི་གཤིས་ལུགས་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་སྣང་ཡང་རིགས་སོ་ཞེས་

རབ་བཏགས་ཀི་ཚིག་དང་བཅས་འོས་པའི་བེད་ལས་དེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །བོད་མཁས་ཀི་དཔེར་བརོད་འདི་དག་ར་བའི་ཚིག་ཟིན་དང་མཐུན་ཚབས་ཆེ། 

ཡང་ན། པད་མའི་རིང་བུར་ལྷན་རོལ་ངང་མོ་ཟུང་། །

རེན་པའི་ཟློས་གར་མཐོང་བས་འདོད་པས་གཟིར། །

མོས་པའི་གདུང་བ་རབ་འཕེལ་ཆགས་པའི་རྡུལ། །

ཆར་བའི་རྒྱུན་ལ་འགྲན་ཡང་འོས་མིན་ཅི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བདུན་པ་འོས་པ་དང་མི་འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། འོས་པའི་བེད་

ལས་དང་མི་འོས་པའི་བེད་ལས་གཉིས་རིམ་བཞིན་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་ནས། དེའི་

སྒྲུབ་བེད་དུ་རིམ་པ་བཞིན་འོས་པ་དང་མི་འོས་པའི་དོན་སྤི་ལ་ཁབ་པ་གཞན་ཞིག་
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བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། བསིལ་ཟེར་ཅན་གྱིས་ཉམས་བེད་མོད། །

དཔིད་ཀིས་བདག་ནི་ཅི་ལ་གདུང་། །

དྲི་མ་ཅན་གྱིས་སྤོད་པའི་ལས། །

དག་པས་མི་འོས་པ་མིན་ནམ། །

ཞེས་བསིལ་ཟེར་ཅན་ཏེ་ར་རིའི་དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་ཟླ་བས་འདོད་ལྡན་དག་

ཆགས་པའི་གདུང་བས་ལུས་ཉམས་པར་བེད་པ་འོས་ཀང་། སྔོ་བསངས་རྩྭ་ཡི་མྱུ་གུ་

དང་པདྨ་གཞོན་ནུས་ས་གཞི་འདི་མཛེས་ཤིང་དག་པར་བེད་པའི་དཔིད་དུས་ཀིས། 

བདག་ཅི་ལ་གདུང་ཞེས་རིམ་པ་བཞིན་འོས་པ་དང་མི་འོས་པའི་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་

ནི། དྲི་མ་ཅན་གྱི་བེད་ལས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དྲི་མ་མེད་ཅིང་དག་པའི་དངོས་པོས་

བེད་མི་འོས་སོ་ཞེས་ཟླ་བས་གདུང་བ་སྐེད་འོས་པ་དང་། དཔིད་དུས་ཀིས་གདུང་བ་

སྐེད་མི་འོས་པ་རིམ་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་འོས་ཤིང་མི་འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་

པའོ། །

(ག) བོ་གསལ་མཁས་ལ་དགའ་འོས་ཀི། །

རྨོངས་པའི་སྐེ་བོས་ཚུལ་དེ་མིན། །

སན་པའི་སྒ་ལ་ཐོས་འཛིན་དག །

ལྡན་པས་སན་གྱི་འོན་པས་མིན། །

ཞེས་བོ་གྲོས་གསལ་བ་རྣམས་མཁས་པ་ལ་དགའ་འོས་ཀི། རྨོངས་ཤིང་བླུན་

པོའི་སྐེ་བོ་རྣམས་མཁས་པ་ལ་དགའ་མི་འོས་ཞེས་བསྒྲུབ་བ་དང་། སྒྲུབ་བེད་རིམ་པ་
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བཞིན་སན་ཞིང་མཛེས་པའི་སྒ་ནི། རྣའི་དབང་བོ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་འོས་ཀི། རྣ་

དབང་མི་ལྡན་པའི་འོན་པ་དག་ལ་མི་འོས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཁོ་ལྡན་བརླིང་བོའི་ཚིག་གིས་སིང་འབིགས་མོད། །

བརེ་ཞིང་གཅུགས་པའི་གཏམ་གྱིས་ཅི་ལ་འབིགས། །

རང་རྩུབ་མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་བེད་པའི་ལས། །

འཇམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱིས་བེད་འོས་སམ། །

ཞེས་ཤིན་ཏུ་ཁོས་པའི་བརླིང་བོའི་ཚིག་སྟེ་གཏུམ་པོའམ་རྩུབ་མོའི་ཚིག་གིས་

གཞན་གྱི་སིང་འབིགས་པ་སྟེ་སིང་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་བ་སྐེད་མོད་ཀང་། སེམས་

བརེ་ཞིང་གཅུགས་པའམ་མཛའ་བའི་གཏམ་གྱིས་གཞན་གྱི་སིང་ཅི་ལ་འབིགས། 

ཞེས་སྔ་མ་འོས་པ་དང་ཕི་མ་མི་འོས་པའི་བ་བ་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་ནི་སྤིར་རང་

བཞིན་རྩུབ་པའི་མཚོན་ཆ་རྣོན་པོའི་བེད་ལས་ལ་འབིགས་པའི་བ་བ་འོས་ཤིང་། 

འཇམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བེད་ལས་ལ་དེ་མི་འོས་སོ། །ཞེས་སྔ་མ་འོས་པ་དང་

ཕི་མ་མི་འོས་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གྲོགས་ཁོད་དགྱེས་འཛུམ་ཉམས་ཀིས་འདོད་དགའ་འཕེལ། །

ཁོ་འཛིང་རྒོལ་གཏམ་སྤོད་པས་དེ་ལྟ་མིན། །

མཛའ་གཅུགས་སེམས་ཀིས་བདེ་དགའི་དཔལ་སྟེར་ཀང་། །

ཟོལ་ཅན་ངན་གཡོའི་སེམས་ཀིས་འོས་སམ་ཅི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ་མི་འོས་ཤངི་འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། མི་འོས་པའི་བེད་

ལས་དང་འོས་པའི་བེད་ལས་གཉིས་རིམ་བཞིན་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་ནས། དེའི་སྒྲུབ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བེད་རིམ་པ་བཞིན་མི་འོས་པ་དང་འོས་པའི་དོན་སྤི་ལ་ཁབ་པའི་འགལ་ཟླའི་དོན་

གཞན་ཞིག་བཀོད་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཀུ་མུད་ལྡན་ཡང་སྲེག་བེད་ན། །

པད་མའི་འབྱུང་གནས་ཅིས་མི་བེད། །

ཟླ་བས་བཟུང་རྣམས་རྩུབ་པ་ན། །

ཉི་མས་བཟུང་བ་འཇམ་མི་འགྱུར། །

ཞེས་པ་དགྱེས་གླུ་ལྟར་ན། ཀུ་མུད་ལྡན་པ་སྟེ་ཟླ་བ་བསིལ་ཡང་འདོད་ལྡན་སྲེག་

པར་བེད་ན། པདྨའི་འབྱུང་གནས་ཏེ་ཉི་མས་སྲེག་པའམ་གདུང་བ་ཅིས་མི་བེད་ཅེས་

རིམ་པ་བཞིན་མི་འོས་པ་དང་འོས་པའི་བ་བ་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་ནི་རིམ་པ་བཞིན་

ཟླ་བས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཀུ་མུ་དའི་འདབ་མ་རྣམས་བུད་མེད་དང་བལ་བའི་

ཆགས་ལྡན་ལ་རྩུབ་ན། ཉི་མས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་པདྨའི་འདབ་མ་རྣམས་འཇམ་

པོར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །སི་ཏུའི་རེས་འབང་དག་གིས་འདིའི་བསྒྲུབ་བ་ནི་ཀུ་མུ་ད་

ལྡན་པ་དང་། པདྨ་མང་བོ་ཡོད་པའི་གནས་ལ་པདྨའི་འབྱུང་གནས་ཞེས་པདྨའི་ཚལ་

ལ་ངོས་བཟུང་ནས། ཀུ་མུ་ད་མང་བོ་ལྡན་པའི་ཚལ་འདིས་ཀང་འདོད་ལྡན་ཆགས་

པས་སྲེག་པར་བེད་ན། པདྨའི་ཚལ་ལམ་པདྨའི་རིང་བུས་འདོད་ལྡན་ཅིས་མི་སྲེག་

ཅེས་པ་བསྒྲུབ་བར་འདོད་ཅིང་བོད་མཁས་པས་ཀང་དེ་ལྟར་བཞེད་དོ། །

(ག) ས་སྐའི་བསྟན་འཛིན་ཉེས་བཤད་འཆད་བེད་ན། །

བཀའ་བརྒྱུད་སོམ་ཆེན་བླུན་གཏམ་ཅིས་མི་ཟེར། །

མང་བོར་ཐོས་ལས་ལེགས་བཤད་འབྱུང་དགོས་ཀི། །
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ཐོས་ཉུང་མུ་ཅོར་སྒོགས་པ་ངང་ཚུལ་ཡིན། །

ཞེས་ས་སྐའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་མཁས་པའི་དབང་བོ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐེས་

བུ་དག་གིས་ཀང་ཉེས་བཤད་མཛད་ན། བཀའ་བརྒྱུད་པ་དབེན་པར་གཅིག་བུར་

སོད་པའི་སོམ་ཆེན་གྱི་ཟོལ་ཅན་བླུན་པོ་དག་གིས་བླུན་གཏམ་ཅིས་མི་ཟེར། ཞེས་སྔ་

མ་མི་འོས་པ་དང་ཕི་མ་འོས་པའི་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་ནས། སྒྲུབ་བེད་དུ། བཤེས་

གཉེན་དུ་མ་ལེགས་པར་བསྟེན་ནས་མང་དུ་ཐོས་པ་ལས་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་བ་

འབྱུང་དགོས་ཀི། ཐོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་བླུན་པོ་རྣམས་ནི་མུ་ཅོར་སྒོགས་

པའི་ངང་ཚུལ་འཛིན། ཅེས་པ་རིམ་བཞིན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) གཞུང་ལུགས་ཤེས་རྣམས་རེད་དང་བཀུར་སྟིའི་ཕིར། །

རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ན་བླུན་པོར་ཅིས་མི་འོས། །

མི་ཡི་འགྲོ་བར་གྱུར་པས་དུག་ཟ་ན། །

གེན་རྨོངས་དུད་འགྲོས་བང་དོར་ཤེས་པ་དཀའ། །

ཞེས་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་ཞིང་རིག་པའི་གནས་ལྔའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་

ལེགས་པར་སྦངས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་། རང་ཉིད་ཁོ་ན་བསམས་པའི་ཚེ་

འདིའི་རེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་དོན་དུ་གཉེར་ན། ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་བླུན་པོ་རྣམས་ཀིས་

རེད་བཀུར་དོན་གཉེར་བེད་པ་ནི་ཅིའི་ཕིར་མི་འོས་ཞེས་སྔ་མ་མི་འོས་པ་དང་ཕི་མ་

འོས་པའི་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་ནི། འཇིག་རྟེན་གྱི་བང་དོར་དང་ལེགས་ཉེས་འབེད་པའི་

བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པའི་མིའི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཀང་དུག་ཟ་བ་ཡོད་ན། གེན་ཞིང་གཏི་མུག་

པའི་རྨོངས་པ་ཅན་དུད་འགྲོ་རྣམས་ཀིས་རྩྭ་དང་དུག་གི་བང་དོར་འབེད་དཀའོ། །ཞེས་
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སྔ་མ་མི་འོས་པ་དང་ཕི་མ་འོས་པའི་སྒྲུབ་བེད་སྤི་ལ་ཁབ་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །

ཡང་ན། མཁས་པར་གྱུར་ཀང་འཇིག་རྟེན་བང་དོར་ལ། །

རྨོངས་པ་ཡོད་ན་བླུན་པོར་ལྟ་ཅི་སོས། །

མིག་ལྡན་སྐེ་བོ་གཡང་སར་མཆོངས་བཟོད་ན། །

དམུས་ལོང་རྦབ་ཏུ་ལྷུང་བ་ཅིས་མི་འོས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་དོན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་རེ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

བརྒྱད་པ། ལྡོན་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ ལྡོག་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བར། སྒ་འཇུག་པ་འམ་རྟོགས་པ་ཡི། །

དངོས་པོ་གཉིས་ནི་མཚུངས་གྱུར་པ།

དེ་ཡི་དབེ་བ་བརོད་པ་གང་། །

དེ་ནི་ལྡོག་པ་ཅན་ཞེས་བརོད། །

ཅེས་མཚུངས་པའི་སྒས་དངོས་སུ་ཟིན་པའམ། དོན་གྱི་ཤུགས་དང་སབས་ཐོབ་

གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གཉིས་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞིག་གི་སོ་

ནས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་བརོད་དེ། སར་ཡང་དངོས་པོ་རང་རང་གནས་པའི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་གྱི་དབེ་བ་འགའ་ཞིག་བརོད་པས་མི་མཚུངས་པར་སྟོན་

པ་སྟེ། མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པའི་ཕིར་ན་ལྡོག་པ་ཅན་ཞེས་བ་བའོ་ཞེས་
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སོ། །

དེ་ལྟར་སྒ་དོན་གང་རུང་གི་སོ་ནས་བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཕན་

ཚུན་མཚུངས་པ་དངོས་སུ་བརོད་པའམ། ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་གང་རུང་གི་སོ་ནས་

དཔེ་དོན་གྱི་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་བརོད་ལ། སར་ཡང་དངོས་པོ་དེ་

གཉིས་ཀི་མི་མཚུངས་པའི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་བརོད་པའི་སོ་ནས་དབེ་བ་འབེད་པ་

སྟེ་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར།

གཉིས་པ་འདི་ལ་དབེ་ན་བཅུ་སྟེ།

གཅིག་ལྡོག་གཉིས་ཀའི་ལྡོག་པ་ཅན། །

སྦོར་དང་འགོག་དང་གཏན་ཚིགས་ཅན། །

རྟེན་དང་དཔེ་ལས་དཔེ་ཅན་ལྷག །

མཚུངས་ཆོས་འབེད་ཆོས་གཉིས་ཀ་ཅན། །

འབེད་བེད་སྒས་ཟིན་རིགས་མཐུན་ལྡོག །ཅེས་སོ། །

དང་བོ་གཅིག་ག་ིལྡགོ་པ་ཅན་ནི། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་

རུང་བའི་ཡོན་ཏན་འགའ་ཞིག་གི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་སྔོན་ལ་བརོད་ནས། སར་ཡང་

དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་ལྷག་པ་ཞིག་བཀོད་དེ། ཁད་ཆོས་གཅིག་པོ་དེས་དཔེ་དོན་

གཉིས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པ་སྟེ་མི་མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། བརྟན་དང་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་དང་། །

ལཱ་བ་ཎྱ་སོགས་ཡོན་ཏན་གྱི། །

ཁོད་དང་རྒྱ་མཚོ་མཚུངས་ཐ་དད། །
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ཁོད་ལུས་འདི་འདྲ་ཉིད་ཀིས་སོ། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ནི། གཞན་གྱི་ཕ་མ་ལ་སོགས་པས་བསྒུལ་བར་མི་ནུས་པའི་

བརྟན་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ནི་གཡོ་བ་མེད་པས་བརྟན་པ་དང་། ཡང་རྒྱལ་བོ་ནི་སྟོབས་

དང་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། རྒྱ་མཚོ་ནི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་

བདག་ཉིད་ཅན་དང་། ལཱ་བ་ཎྱ་ནི་མཛེས་པ་དང་། ཟབ་པ་དང་། ལན་ཚྭའི་རོ་སོགས་

ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་བོའི་སབས་སུ་མཛེས་པ་དང་ཐུགས་རྒྱུད་ཟབ་པ་སོགས་དང་། 

རྒྱ་མཚོའི་སབས་སུ་གཏིང་ཟབ་པ་དང་། ལན་ཚྭའི་རོ་བོ་བ་སོགས་ལ་སྦར་ཏེ། ཁད་

ཆོས་འདི་དག་ནི་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་རུང་བའི་སོ་ནས་དཔེ་

ཅན་རྒྱལ་བོ་ཁོད། དཔེ་རྒྱ་མཚོ་དང་མཚུངས་པར་དངོས་སུ་བརོད་ནས། སར་ཡང་

དཔེ་ཅན་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ནི་མིའི་ལུས་སུ་སྣང་བའི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

མཛེས་པ་གཅིག་པོ་འདིས། དཔེ་དེ་དང་མི་འདྲ་བར་ཐ་དད་པ་སྟེ་མཚུངས་པ་ལས་

ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) འཆད་པའི་རྣམ་དཔོད་རོམ་པའི་ངག་གི་དཔལ། །

རོད་པའི་སོབས་པ་མཁས་པའི་གྲགས་སན་གྱིས། །

དཔང་ལོ་ཙནྡྲ་གོ་མིར་མཚུངས་གྱུར་ཀང་། །

ཚངས་སྤོད་བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་པས་རྣམ་པར་དབེ། །

ཞེས་འཆད་པ་དང་རོད་པ་དང་རོམ་པ་གསུམ་ལ་མཁས་པའི་གྲགས་སན་གྱི་སོ་

ནས། དཔང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་གྲོས་བརྟན་པ་ནི། སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མི་དང་མཚུངས་

ཀང་། དཔང་སྟོན་ནི་རྟེན་དགེ་སོང་ཡིན་པ་དང་། ཙནྡྲ་གོ་མི་ནི་རྟེན་དགེ་བསེན་ཡིན་
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པས་རྟེན་གྱི་མཆོག་དམན་གྱི་སོ་ནས་སར་ཡང་མི་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ལྟ་

བུའོ། །འོན་ཀང་། ཚངས་སྤོད་བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་པས་རྣམ་པར་དབེ། །གསུངས་པ་

ཅུང་ཟད་དོགས་པའི་གནས་སུ་འདུག་སྟེ། སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མི་ནི་ཚངས་སྤོད་དགེ་

བསེན་ཡིན་པས། གོ་མིའི་དགེ་བསེན་ཡིན་ན། ཚངས་སྤོད་དགེ་བསེན་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། རབ་བྱུང་གི་རྟེན་ཅན་ཡིན་དགོས་པར་གསུངས། སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མི་ནི། 

ཁིམ་ན་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་ནན་གྱིས་ཆུང་མ་ཞིག་བངས། 

ཆུང་མའི་མིང་ལ་ཏཱ་རེ་ཟེར། སོབ་དཔོན་རང་གི་ཐུགས་ལ་རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་སྒོལ་

མའི་མཚན་ཅན་ཞིག་ཆུང་མར་ཇི་ལྟར་བསྟེན་དགོངས་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་རིས་

བས་པ། རྒྱལ་བོས་ཐོས་ནས་ཆུ་བོ་གངྒཱ་ལ་བསྐྱུར། སོབ་དཔོན་གྱིས་སྒོལ་མ་ལ་

གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྒོལ་མས་”གནྡྲའི
1

་དཀིལ་དུ་གིང་ཆུང་ཞིག་སྤྲུལ་ནས་སོབ་

དཔོན་དེར་བཞུགས། གིང་དེ་ལ་ཙནྡྲ་གིང་དུ་གྲགས། རེས་སུ་ན་ལེནྡྲ་སོགས་སུ་

ཕེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་ལས་གསལ་བ་ལྟར་རོ། །

(བ) ཡིད་འཕོག་མངར་བའི་དྲི་ལྡན་འཇམ་ཞིང་མཉེན། །

དཀར་མཛེས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གཟུགས་སྐུ་དང་། །

པུཎ་རཱི་ཀ་མཚུངས་མོད་ཐ་དད་པའི། །

འབེད་ཆོས་ཆོས་སྐུ་རྣམ་འགྱུར་ལྡན་པས་སོ། །

ཞེས་ཡིད་འཕོག་པ་དང་། དྲི་ཞིམ་པོ་དང་ལྡན་པ། འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ། དཀར་

1  མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༨༥ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༧ ན།  གནྡྲའི   * ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་དུ་སློབ་དཔོན་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་

གསུང་སབས་”གངྒཱ་དང་རྒྱ་མཚོ་འཕྲད་མཚམས་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ཞིག་ལ་ཐོན། གིང་དེ་འཕགས་མས་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཡང་

ཟེར་”ཞེས་འབྱུང་བས་གངྒཱའི་ཡིན་ནམ་སྙམ།
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ཞིང་མཛེས་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་པུཎ་རཱི་ཀ་སྟེ་པད་མ་དཀར་པོ་དང་། འཇིག་རྟེན་

དབང་ཕྱུག་སྟེ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་མཚུངས་ཀང་། སར་ཡང་དཔེ་

དོན་མི་མཚུངས་པའི་འབེད་ཆོས་ནི། དཔེ་ཅན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་གཟུགས་སྐུ་ནི་

ཆོས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཡིན་པས་རྣམ་འགྱུར་མི་མཚུངས་པའི་

སོ་ནས་དཔེ་དོན་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་

འབེད་ཆོས་ཆོས་སྐུ་ཟེར་བ་མ་དག་པར་འབེད་ཆོས་མཛེས་སྐུ་ཞེས་བརོད་དགོས་

པར་བཤད་སྲོལ་ཡོད་ཀང་། གང་བས་ནའང་ཆོག་པར་གསུངས།

ཡང་ན། རབ་དཀར་མདངས་མཛེས་སན་པའི་དབངས་ལྡན་ཞིང་། །

ཡིད་འཕོག་ཀུན་དགའི་དཔལ་གྱུར་འཁོར་ལོའི་ལག །

གཡས་འཁིལ་དུང་དང་མཚུངས་ཀང་སྒོ་གཤོག་གིས། །

འཕུར་ལྡིང་གར་གྱིས་རོལ་པས་ཐ་དད་དབེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་གཉིས་ཀསི་ལྡགོ་པ་ཅན་ནི། དངོས་པོ་གཉིས་ཁད་ཆོས་འགའ་ཞིག་

གི་སོ་ནས་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་སྔོན་དུ་བཀོད་དེ། སར་ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་སམ་འབེད་ཆོས་རེ་རེ་བ་སྟེ། འབེད་ཆོས་གཉིས་བརོད་པའི་སོ་

ནས་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། 

དཔེར་ན། 

ར་བར། ཆུ་ཡི་ཕུང་བོ་དག་དང་ཁོད། །

མཚམས་ལས་མི་འདའ་ཟབ་པ་སྟེ། །

འདི་ནི་མིག་སན་དང་མཚུངས་ལ། །
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ཁོད་ནི་གསེར་གྱི་འོད་ཅན་ནོ། །

ཞེས་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཆུ་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བ་དང་། རྒྱལ་བོ་ནི་ཡ་རབས་ཀི་

སྤོད་ཚུལ་ལས་མི་འདའ་བ་དང་། ཡང་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་དཔག་མི་ནུས་པའི་ཟབ་པ་

དང་། རྒྱལ་བོའི་བོ་གྲོས་ཀི་གཏིང་དཔག་པར་དཀའ་ཞིང་ཟབ་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་

མཚུངས་ཏེ། འོན་ཀང་། རྒྱ་མཚོ་ནི་མིག་སན་གྱི་ཁ་དོག་སྟེ་ནག་པོ་དང་། རྒྱལ་བོ་

ཁོད་ཀི་ལུས་ལ་གསེར་གྱི་འོད་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པ་རེ་རེའམ་འབེད་ཆོས་གཉིས་བཀོད་ནས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ལས་

ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཆུ་མཚམས་སམ་བེས་ལས་མི་འདའ། 

ཞེས་པ་ར་བའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་བཀྲལ་བ་ནི་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་མི་འཐད་

པར་འདོད་དེ། རྒྱ་མཚོ་ནི་བི་བ་དང་འགེངས་པའི་རང་བཞིན་རྟག་པར་ཡོད་པ་དང་། 

ཡང་འདིའི་རྒྱ་དཔེར། པེ་ལཽ་ཞེས་འབྱུང་སྟེ། 

བེ་ལ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུའི་རྣམ་འགྱུར། །

དུས་དང་ལུགས་སྲོལ་དག་ལ་ཡང་། །

ཞེས་འགྲེལ་བ་ཨ་མྲ་ཀོ་ཥར་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱ་མཚོའི་རླབས་དུས་ལས་མི་

ཡོལ་བ་དང་སྦར་ན་ལེགས། ཞེས་བཤད་ཀང་། རྒྱ་མཚོ་ཆུ་མཚམས་ལ་མི་འདའ་བར་

བཀྲལ་ན་ཡང་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ་གནས་སབས་ཙམ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རྒྱ་མཚོའི་

སྤིར་བཏང་གི་རང་བཞིན་ཆུའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བ་ཀུན་གྱིས་རྟོགས་སོ། །

(ག) རི་དྭགས་མིག་ཅན་ཟླ་བ་གཉིས། །

དཀར་འཇམ་མཛེས་སྡུག་དགའ་བསྐེད་པས། །
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མཚུངས་ཀང་ཁོད་ནི་ནོར་འཛིན་དང་། །

ཀུན་ཕན་ནམ་མཁའི་ངོས་སུ་རྒྱུ། །

ཞེས་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ཏེ་བུད་མེད་དང་། ཟླ་བ་གཉིས་དཀར་བ་དང་འཇམ་པ་

མཛེས་པ་སྐེ་བོ་གཞན་དགའ་བ་སྐེད་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་མཚུངས་ཀང་། འབེད་

ཆོས་ནི། མཛེས་མ་ཁོད་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། ཟླ་བ་ནི་ནམ་མཁའི་ངོས་ལ་

རྒྱུ་བའི་དངོས་པོ་རང་རང་རྒྱུ་ཚུལ་གྱི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་ཀི་སོ་

ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལྷ་ཡི་རྔ་བོ་ཆེ་དང་མགོན་ཁོད་གསུང་། །

སན་ཅིང་བརིད་ཆགས་ཆོས་སྒ་སྒོགས་པ་སྟེ། །

དེས་ནི་སུམ་རེན་གནས་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་། །

ཁོད་གསུང་ཁམས་གསུམ་གདུལ་བའི་རྣ་བར་འཇུག །

ཅེས་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་སྟེ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་རྔ་བོ་ཆེ་སྤིན་གྱི་ཤུགས་འཆང་དང་། 

མགོན་པོ་ཁོད་ཀི་གསུང་གཉིས་སན་ཞིང་བརིད་ཆགས་པའི་སྒ་སྒོགས་པ་སོགས་ཀི་

སོ་ནས་མཚུངས་ཀང་། འབེད་ཆོས་ཏེ་ལྷའི་རྔ་སྒ་ནི་སུམ་རེན་གནས་ཏེ་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྒོགས་པ་དང་། ཁོད་ཀི་གསུང་ནི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་རྣ་

བར་སྒོགས་པ་སྟེ། དངོས་པོ་རང་རང་གི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། འདི་གཉིས་

ཀི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། བསིལ་ལྡན་གངས་རིའི་མགོན་དང་མིག་སྟོང་ཅན། །

སེ་བཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་ལ་དབང་འབོར་བ། །
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མཚུངས་ཀང་ཁོད་ཀིས་གསེར་ལྡན་འཛིན་མ་དང་། །

ལེགས་བིས་དབང་བོས་ཀུན་གསལ་ལམ་ལ་སྤོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་སྦྱར་བའི་ལྡགོ་པ་ཅན་ནི། དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་གསུམ་གྱི་

སོ་ནས་མཚུངས་པ་སྒ་ལ་སྦར་ཞིང་། དངོས་པོ་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ཁད་ཆོས་རེ་བཀོད་པའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པ་སྟེ་སོ་སོར་འབེད་པ་ལྟ་བུ་

ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་དང་རྒྱ་མཚོ་དུརྦཱ་རཽ། །

མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཏེ་ཛཿ བཅས། །

འདི་ཡིས་ཁོད་གཉིས་ཐ་དད་དེ། །

དེ་ནི་ཆུ་བདག་ཁོད་མཁས་སོ། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་དང་། རྒྱ་མཚོ་གཉིས་དུརྦཱ་རཽ་དང་། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་དང་། ཏེ་ཛཿ སྟེ་

ཁད་ཆོས་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་སྒ་ལ་སྦར་ཞིང་། དུརྦཱ་རཽ་ནི་ལྡོག་དཀའ་བ་

དང་། བ་ཚྭ་ཅན་གཉིས་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་བོ་ནི་གང་ཟག་གཞན་གྱིས་བཟློག་

དཀའ་བ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ནི་བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་བདག་ཉིད་དང་། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཞེས་པ་སིང་

སྟོབས་ཆེན་པོ་དང་། སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་བོ་ལ་སིང་

སྟོབས་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ལ་ཆུ་སྲིན་ཆེན་པོ་གནས་པ་དང་། ཏེ་ཛཿ ཞེས་

པ་གཟི་བརིད་དང་མེ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་བོ་གཟི་བརིད་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་

ཞིང་། རྒྱ་མཚོ་ལ་རྒོད་མ་ཁའི་མེ་སྟེ་རྟ་གདོང་གི་མེར་གྲགས་པ་དེ་ཡོད་པས། དཔེ་

དོན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་གསུམ་པོ་འདི་སྒ་མཚུངས་ཁོ་ནར་སྦར་ཏེ། སར་ཡང་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འབེད་ཆོས་ཀི་དབེ་བས་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་ཕེས་ཤིང་། རྒྱ་མཚོ་ནི་

སེམས་མེད་པའི་བེམ་པོ་སྟེ་ཆུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། རྒྱལ་བོ་ནི་ཤེས་རིག་དང་

ལྡན་པས་མཁས་པའི་བདག་ཉིད་དོ་ཞེས་དོན་གྱི་“མཚུངས
1

་ཆོས་སོ་སོ་ལ་གནས་

པས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་སྔ་མར་ཁད་ཆོས་གསུམ་

"གྱི
2

་མཚུངས་པར་བརོད་པ་སྒ་མཚུངས་ཁོ་ན་ལ་སྦར་བ་ལས། དོན་གྱི་ཆོས་

མཚུངས་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཕི་མ་འབེད་ཆོས་ནི་དོན་གྱི་”མཚུངས
3

་ཆོས་ཐ་དད་དུ་

གནས་པ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

དཔེར་བརོད་ན། 

(ག) མེ་སྐེས་ཟླ་བའི་ཅོད་པན་ཅན། །

བསྟེན་པས་དཔའ་བོ་སེར་སྐ་གཉིས། །

མཚུངས་ཀང་མ་ཁོལ་དཀོན་མཆོག་ལ། །

སྐབས་འགྲོ་ཅིག་ཤོས་དེ་ལས་ལྡོག །

ཅེས་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོའམ་མཚན་གཞན་མ་ཁོལ་ཞེས་བ་བ་

དང་། ཕི་རོལ་བའི་དྲང་སྲོང་སེར་སྐ་གཉིས་ཀིས་ཁད་ཆོས་མེ་སྐེས་༼གནས་བརྟན་ཡན་

ལག་འབྱུང་དང་གདོང་དྲུག་༽དང་། ཟླ་བའི་ཅོད་པན་༼དབངས་ཅན་མ་དང་དབང་ཕྱུག་གཉིས༽བསྟེན་

པ་མཚུངས་ཞེས་མཚུངས་ཆོས་སྒ་ལ་སྦར་ཞིང་། དེ་ཡང་མེ་སྐེས་ནི་གནས་བརྟན་

ཡན་ལག་འབྱུང་དང་། གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་གཉིས་ཀའི་མིང་ལ་འཇུག་ཅིང་། ཟླ་བའི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༩༠ ཡིག་ཕྲེང་ ༧ ན།  མཚུངས   * འབྱེད་ཡིན་དགོས་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༩༠ ཡིག་ཕྲེང་ ༨ ན།  གི   * གིས་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།

3 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༩༠ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  མཚུངས   * འབྱེད་ཡིན་དགོས་སྙམ།
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ཅོད་པན་ནི་དབངས་ཅན་མ་དང་། ལྷ་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་

གིས་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོའམ་མ་ཁོལ་གྱིས། གནས་བརྟན་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡན་ལག་

འབྱུང་དང་དབངས་ཅན་མ་གཉིས་བསྟེན་ཏེ་ནང་བའི་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་སུ་

འགྲོ་བ་དང་། ཕི་རོལ་བའི་དྲང་སྲོང་སེར་སྐས་གདོང་དྲུག་དང་ལྷ་དབང་ཕྱུག་སྐབས་

སུ་བསྟེན་པ་སྟེ། སྤིར་མེ་སྐེས་དང་ཟླ་བའི་ཅོད་པན་བསྟེན་ཞེས་པའི་སྒ་མཚུངས་

ཀང་། དོན་གྱི་འབེད་ཆོས་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་

དང་ཅིག་ཤོས་དེ་ལས་ལྡོག་པ་སྟེ་”དྲང་སྲོང་སེར་སྐ་ཕི་རོལ་བའི་ལྷ་ལ་སྐབས་སུ་

འགྲོ་
1

བར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །མ་ཁོལ། 

པ་ཁོལ། རྟ་དབངས། དཀའ་ཐུབ་ནག་པོ། ཆོས་ལྡན་རབ་འབོར། མ་ཏི་ཙི་ཏྲ་སོགས་

སོབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་གྲགས་སོ། །

(བ) དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་ཁོད་དང་མི་ཡི་དབང་།

འཇིགས་བལ་གནས་ལྔར་བང་ཞིང་ལུགས་ཀུན་ཤེས། །

སྨྲ་མཁས་ཁོད་ཀིས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་དང་། །

མི་ཡི་དབང་ཕྱུག་དེས་ནི་རང་སྲིད་སྐོང་། །

ཞེས་མཁས་པའི་དབང་བོ་ཁོད་དང་རྒྱལ་བོ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས། འཇིགས་

པ་དང་བལ་བ་དང་། གནས་ལྔ་ལ་བང་བ་དང་། ལུགས་ཀུན་ཤེས་པ་གསུམ་

མཚུངས་པ་སྒ་ལ་སྦར་ཏེ། དེ་ཡང་མཁས་པའི་དབང་བོ་ནི་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་

1  མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༣༩༡ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།   ཕི་རོལ་བའི་ལྷ་དང་སོང་སེར་སྐྱ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ    * དང་སོང་སེར་སྐྱ་ཕི་

རོལ་བའི་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ  
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ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་བང་བ་དང་། ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་

ཀུན་ཤེས་ཤིང་རྟོགས་པ་དང་། རྒྱལ་བོ་ནི་ཕ་རོལ་གྱི་དགྲ་སེ་ལ་མི་འཇིགས་པ་

དང་། འཕོང་གི་གནས་ལྔའམ་མདའ་རལ་ལྔ་ལ་བང་བ་སྟེ། རྒྱང་ནས་འཕོག་པ། སྒ་

དྲག་པར་འཕོག་པ། གནད་དུ་འཕོག་པ། མི་འཆོར་བར་འཕོག་པ། ཚབས་ཆེ་བར་

འཕོག་པ་རྣམས་ལ་བང་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁིམས་ལུགས་སོགས་ཤེས་པ་སྟེ་

གཉིས་ཀའི་མཚུངས་ཆོས་སྒ་ལ་སྦར་བ་དང་། འབེད་ཆོས་ནི། སྨྲ་མཁས་དབང་

བོས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་སྐོང་བ་དང་། རྒྱལ་བོས་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒྱལ་སྲིད་

སྐོང་བ་ཡིན་པས། རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་དེ་གསལ་བར་

བརོད་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། བཙན་པོས་ཐབས་ཀིས་བསུས་པའི་རྒྱ་བལ་བཟས། །

བདེར་གཤེགས་སྣང་བརན་དྲངས་ཤིང་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད། །

མཚར་བསྐྲུན་གང་ཁོད་ཁོ་གཉེར་མི་ཡི་གར། །

ཀོང་ཇོ་རྒྱལ་ཡུལ་ཏཱ་རེ་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་འགོག་པ་ཅན་གི་ལྡོག་པ་ཅན་ནི། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་

འགའ་ཞིག་གི་སོ་ནས་མཚུངས་ཀང་། དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་ལ་འགྲན་པར་ནུས་པ་དགག་

བ། འགོག་བེད་དམ་འབེད་བེད་ནི། དཔེ་ཡི་སྐོན་འགའ་ཞིག་བཀོད་ནས། དཔེ་དེས་

དཔེ་ཅན་ལ་འགྲན་པའི་ནུས་པ་བཀག་པའི་ཚིག་དངོས་སུ་ཐོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་

འགོག་པའི་ལྡོག་པ་ཅན་ཟེར། འདི་དང་དགག་པའི་དཔེའི་ཁད་པར་ནི། དགག་པའི་

དཔེ་ལ་དཔེའི་སྐོན་ཁོ་ན་བརོད་ནས། དཔེ་དེས་དཔེ་ཅན་ལ་འགྲན་པ་འགོག་པ་དང་། 
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རྒྱན་འདི་ལ་ཐོག་མར་དཔེ་དོན་གྱི་ཁད་ཆོས་འགའ་ཞིག་མཚུངས་པར་བརོད་ནས། 

སར་ཡང་དཔེའི་སྐོན་འགའ་བཀོད་པས། དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་དང་འགྲན་པ་འགོག་པ་

ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། 

ར་བར། ལུགས་དང་ལྡན་ཞིང་བརྟན་པ་དང་། །

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཡིན་མོད་ཀང་། །

དྲི་མ་ལྡན་པ་ཆུ་སྲིན་གནས། །

ཁོད་ཀི་འགྲན་ཟླར་འགྱུར་མ་ཡིན། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁིམས་སྲོལ་བཟང་བོའི་ལུགས་དང་ལྡན་པ་

དང་། རྒྱ་མཚོའི་རླབས་དུས་ལས་མི་འདའ་བའི་ལུགས་དང་ལྡན་པ། རྒྱལ་བོ་ཕ་མ་

ལ་སོགས་པའི་གཞན་རྐེན་གྱིས་བསྒུལ་བར་མི་ནུས་པའི་བརྟན་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་

རླུང་གིས་གཡོ་བ་མེད་པའི་བརྟན་པ། རྒྱལ་བོ་ལ་བང་མཛོད་སོགས་འདོད་དགུའི་

དངོས་པོ་མཐའ་དག་ལྡན་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ནི་བི་རུ་དང་མུ་ཏིག་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་

སྣ་ཚོགས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པ་སྟེ། ཁད་ཆོས་གསུམ་གྱི་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱལ་བོ་

འདི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང་མཚུངས་མོད་ཀང་། སྤིར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནི་རྒྱལ་བོ་དང་

སོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའམ་འགྲན་པ་དགག་བ། དེ་འགོག་བེད་དམ་འབེད་ཆོས་ནི་

རྒྱ་མཚོ་ལ་བ་ཚྭ་སོགས་ཀི་དྲི་མ་ལྡན་པ་དང་། ཆུ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་སོགས་གནས་

པའི་སོ་ནས་རྒྱ་མཚོ་དེ་རྒྱལ་བོ་དང་འགྲན་པ་འགོག་པ་སྟེ། མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་

པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) མི་མཐུན་ལས་སྐོབ་རེ་བའི་འདོད་པ་འཇོ། །
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སིང་དུ་སྡུག་ཅིང་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་བརོད་ཀང་། །

སན་འགྱུར་ངག་གི་ཆ་ཤས་ཡོངས་གང་བས། །

ཚངས་སྲས་མ་ལ་ཡོངས་འདུས་འགྲན་དུ་ཅི། །

ཞེས་དབངས་ཅན་མ་དང་ཡོངས་འདུས་ཤིང་ངམ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་གཉིས་

ཀི་ཁད་ཆོས། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལས་སྐོབ་པ་དང་། འདོད་པའི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་

བདེ་བག་ཏུ་འཇོ་བ། འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སིང་དུ་སྡུག་ཅིང་བསྔགས་པ་བརོད་པ་སོགས་

ཀི་སོ་ནས་མཚུངས་ཀང་། སྤིར་དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་དེ་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་

དང་འགྲན་པ་དགག་བ། འགོག་བེད་དམ་འབེད་ཆོས་ནི་དབངས་ཅན་མ་ལ་སན་

འགྱུར་གྱི་ངག་གི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཡོངས་འདུའི་ཤིང་ལ་

དེ་མེད་པས་འགྲན་པ་འགོག་པ་སྟེ། མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདིར་ར་བའི་གཞུང་གི་ཚིག་ཟིན་ལ། འབེད་ཆོས་སམ་དཔེ་ཡི་སྐོན་ཚིག་

ཟིན་ལ་ཐོན་ཡོད་པས་བོད་མཁས་སོགས་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་དཔེར་བརོད་

ལས་ཀང་། འབེད་ཆོས་དཔེ་ཡི་སྐོན་ཅུང་ཙམ་བརོད་ནས་དཔེ་ཅན་དང་མཚུངས་པ་

ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་ཡོད། 

(བ) མཐོན་པོར་གནས་ཀང་དམན་པའི་ཡུལ་ལ་བམས། །

དུས་ལས་མི་ཡོལ་གཞན་དོན་ལ་དགྱེས་ཀང་། །

རང་ཉིད་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་མ་རྒྱལ་བས། །

ཉིན་མོར་བེད་པས་ཁོད་ལ་འགྲན་ནུས་མིན། །

ཞེས་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང་ཉི་མ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཏེ་སྟོན་པ་ནི་འགྲོ་བ་
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རྣམས་ཀི་མགོན་དང་། ཉི་མ་ནི་དགུང་མཐོན་པོ་ལ་གནས་པ་དང་། སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་

ཅན་གྱིས་ཡུལ་དམན་པའམ་ཉམ་ཐག་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་བམས་པ་དང་བརེ་བའི་

ཐུགས་ཀིས་སྐོང་བ་དང་། ཉི་མས་ཡུལ་དམན་པའི་སྐེ་བོ་རྣམས་གྲང་བའི་གདུང་བ་

སེལ་ཞིང་། ཀུན་ལ་བམས་པ་དང་། ཡང་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་དུས་ལས་

མི་ཡོལ་བ་དང་། ཉི་མ་འཆར་ནུབ་དུས་ལས་མི་འདའ་བ་དང་། སྟོན་པ་གཞན་དོན་གྱི་

བ་བ་ལ་ཐུགས་དགྱེས་པ་དང་། ཉི་མ་གཞན་དོན་དུ་སྣང་བ་འགྱེད་པ་ལ་དགའ་བ་སྟེ། 

ཁད་ཆོས་དེ་དག་གི་སོ་ནས་མཚུངས་ཀང་། དཔེ་ཉི་མ་འདི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་

འགྲན་པ་དགག་བ་སྟེ། འགོག་བེད་ནི། ཉི་མ་རང་ཉིད་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཏེ་

མུན་པ་ལས་མ་རྒྱལ་བར་ཉིན་མཚན་རེས་སུ་སྤོད་པའི་ཁད་ཆོས་སམ་སྐོན་དེའི་སོ་

ནས་དཔེ་དོན་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དཀར་འཇམ་གདངས་ཀི་མཛེས་སྡུག་ཀུན་ནས་རོགས། །

དྲི་ཞིམ་སྦུབས་རྒྱ་གྲོལ་བས་ཀུན་དགའི་དཔལ། །

འཛིན་ཀང་འདོད་པའི་བདེ་དགའ་སྦིན་མིན་པས། །

པད་དཀར་གཞོན་ནུས་ལུས་ཕར་འགྲན་ནུས་མིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་བ་གཏན་ཚགིས་ཀ་ིལྡགོ་པ་ཅན་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཡང་

རུང་བ་གཉིས་ཀི་བེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་སྔོན་དུ་བརོད་ནས། 

སར་ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བའི་གཏན་ཚིགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་

བཀོད་དེ་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། རི་གིང་རྒྱ་མཚོ་བཅས་པ་ཡི། །
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ས་གཞི་མཐའ་དག་འཛིན་མོད་ཀང་། །

ལག་འགྲོ་རྣམས་ཀི་རེར་གྱུར་ཕིར། །

ལྷག་མ་ཅན་ནི་ཁོད་པས་དམན། །

ཞེས་རི་དང་། ལྷུན་པོ་དང་། གིང་གཞི་དང་། རྒྱ་མཚོ་བཞི་དང་བཅས་པའི་ས་

གཞི་མཐའ་དག་འཛིན་པའི་ཁད་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་རྒྱལ་བོ་ཁོད་དང་ལྷག་མ་ཅན་ཏེ། 

ཀླུའི་རྒྱལ་བོ་མཐའ་ཡས་གཉིས་མཚུངས་ཀང་། ཀླུའི་རྒྱལ་བོ་ནི་ལག་འགྲོ་སྟེ་དུད་

འགྲོའི་སེ་ཚན་དུ་གཏོགས་ཤིང་། ཀླུ་རྣམས་ཀི་དབང་བོའམ་རེ་བོར་གྱུར་པས་ཧ་ཅང་

བླུན་ཞིང་གཏི་མུག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱལ་བོ་ཁོད་ནི་མིའི་

དབང་བོ་སྟེ་བོ་གྲོས་གསལ་ཞིང་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕིར་ན། ལྷག་མ་ཅན་ནམ་ཀླུའི་

རྒྱལ་བོ་ནི་མིའི་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ལས་དམན་ནོ་ཞེས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀི་གཏན་ཚིགས་

སམ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རྟགས་བཀོད་པའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །

(ག) ར་སོང་ལོ་འདབ་ཟེའུ་འབྲུ་སོགས། །

བཀྲ་ཡང་བུད་མེད་འགྲམ་ཆང་གིས། །

འབེད་ཕིར་མེ་ཏོག་བ་ཀུ་ལ། །

པད་མ་དག་དང་ཁད་པར་ཆེ། །

ཞེས་པད་མ་དང་མེ་ཏོག་བ་ཀུ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང་སོང་བོ་ལོ་འདབ་ཟེའུ་འབྲུ་

སོགས་བཀྲ་བའི་ཁད་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ཀང་། འབེད་ཆོས་མེ་ཏོག་

བ་ཀུ་ལ་ནི་བུད་མེད་མཛེས་མའི་འགྲམ་ཆང་གིས་ཁ་འབེད་པའི་ཕིར་དང་། པད་མ་
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ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས་ཁད་ཆོས་སམ་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྟགས་བཀོད་པའི་སོ་ནས་

མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) འཁོར་གྱི་ནང་ན་གཟི་བརིད་མཚུངས་པ་མེད།

ཀུན་ལ་ཕན་པས་སོམས་པའི་ཕིར་རྒྱུ་ཡང་།

བླུན་ཞིང་འཆར་ནུབ་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར།

རྒྱལ་བོ་ཁོད་ལས་ཉིན་མོར་བེད་པ་དམན། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་དང་ཉི་མ་གཉིས། རང་གི་འཁོར་ཚོགས་ཀི་དབུས་ན་གཟི་བརིད་

མཚུངས་པ་མེད་པ་དང་། འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཕིར་སོམས་པར་རྒྱུ་བ་ལ་སོགས་པའི་

བ་བའི་ཁད་ཆོསསོགས་མཚུངས་ཀང་། འབེད་ཆོས་ཀི་ཁད་པར། ཉི་མ་ནི་འདོད་

པའི་ལྷ་སྟེ་བླུན་ཞིང་འཆར་ནུབ་རེས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱལ་བོ་ནི་མཁས་པའི་

ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་ཕིར་ན་རྒྱལ་བོ་ལས་ཉི་མ་དམན་ཞེས་དཔེ་དོན་སོ་སོའི་ཁད་

ཆོས་མི་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྟགས་བཀོད་པའི་སོ་ནས་

མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

རྒྱན་སྔ་མ་འགོག་པའི་ལྡོག་པ་ཅན་དང་། འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་། འབེད་

ཆོས་ཀི་སབས་དཔེ་ཡི་སྐོན་ཙམ་བརོད་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པ་འདྲ་ཡང་། 

རྒྱན་སྔ་མར་དགག་བ་དང་འགོག་བེད་གཙོ་བོར་སྟོན་ཆེད་དགག་ཚིག་སྒས་ཟིན་ལ་

དངོས་སུ་ཐོན་པ་དང་། རྒྱན་འདི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ནམ་གཏན་ཚིགས་ཀི་ནུས་པ་གཙོ་

བོར་འདོན་དགོས་པའི་ཆེད་དུ། དཔེར་ན། གྱུར་ཕིར། འབེད་ཕིར། གྱུར་པའི་ཕིར། 

རྨོངས་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པའི་རྟགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྒས་
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ཟིན་ལ་ཐོན་དགོས་པར་མ་ཟད། དོན་གྱི་རང་བཞིན་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཀི་ནུས་པ་

ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །གོང་གི་དབེ་བ་འདི་ལྔ་ལ་སྒས་ཟིན་མཚུངས་

པའི་ལྡོག་པ་ཅན་ཟེར་བ་ནི་བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆོས་ཀི་

སྒས་ཟིན་ཐོག་མར་བཀོད་ཀང་། སར་ཡང་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་གཙོ་

བོར་སྟོན་པས་ན་དེ་ལྟར་ཟེར། 

ཡང་ན། སྟོབས་ཀི་དཔུང་བ་བཙན་པོས་གཞན་སེ་གནོན། །

དགྲ་འཐབ་གཡུལ་རལ་རོགས་པས་དྲེགས་མོས་ཀང་། །

བཅུ་དྲུག་གཙང་མའི་ཁིམས་ལ་རབ་རྨོངས་ཕིར། །

སྲོང་བཙན་ཁོད་ལས་གིང་རེ་གེ་སར་དམན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ་རེྟན་གི་ལྡགོ་པ་ཅན་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་

གཉིས་ལ། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེས་པའི་བརྟེན་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་སོ་

ནས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཅིང་། རྟེན་གྱི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་

བ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་སྟེ་མཚུངས་པ་ལས་དངོས་སུ་ལྡོག་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀི་གདོང་དང་པད་མ་སྟེ། །

འདི་གཉིས་ཀི་ནི་ཁད་པར་ཡང་། །

པད་མ་ཆུ་ལས་སྐེས་པ་དང་། །

ཁོད་གདོང་ཁོད་ལ་བརྟེན་པའོ། །

ཞེས་མཛེས་མའི་གདོང་དང་པད་མ་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། པད་མ་ཆུ་

ལས་སྐེས་པ་དང་། ཁོད་ཀི་གདོང་ནི་བུད་མེད་ཁོད་རང་ལ་བརྟེན་པའོ་ཞེས་གདོང་
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དང་པད་མ་གཉིས་ཀི་བརྟེན་པ་དང་། མཛེས་པའི་ཁད་ཆོས་སོགས་མཚུངས་པ་

དངོས་སུ་མ་བརོད་པར་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བས་ནས། འབེད་ཆོས་ཀི་རྟེན་ཐ་དད་

པའི་ཁད་པར་དངོས་སུ་བརོད་དེ་མཚུངས་པ་ལྡོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

རྒྱན་འདི་དང་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེའི་ཁད་པར་ནི། ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་ལ་དཔེ་དང་

དཔེ་ཅན་གཉིས་གང་དུ་མཐོང་བའི་གནས་ཐ་དད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་སོ་ཀུན་ནས་

མཚུངས་ཞེས་དཔེ་དོན་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་དང་། འདི་ལ་འབེད་

བེད་རྟེན་ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་བཀོད་ནས། ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ཤུགས་བསྟན་དང་

མི་མཚུངས་པ་གཙོ་བོར་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

(ག) དབངས་ཅན་མ་དང་ཀོང་ཅོ་གཉིས། །

སྔ་མ་ཚངས་པའི་བུ་མོ་དང་། །

རྒྱ་བཟའ་ཤར་ཕོགས་རྒྱལ་བོ་ཡི། །

སྲས་མོ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཡོད། །

ཅེས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་དང་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཅོ་གཉིས། མཛེས་པའི་ཁད་ཆོས་

ཀི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བས་ཏེ། འབེད་ཆོས་རྟེན་གྱི་ཁད་པར། 

དབངས་ཅན་མ་ནི་ཚངས་པའི་སྲས་མོ་ཡིན་པ་དང་། ཀོང་ཅོ་ནི་ཤར་ཕོགས་རྒྱ་ནག་

གི་རྒྱལ་བོ་ཐང་ཐེ་ཙུང་གི་སྲས་མོ་ཡིན་པས་རྟེན་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་དངོས་སུ་

བརོད་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཁོད་ཀི་མཛོད་སྤུ་དང་། །

སྟོན་མཚན་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་འདི་གཉིས་ཀི། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འབེད་ཆོས་དེ་ནི་ཁོད་ཀི་སིན་མཚམས་དང་། །

རི་བོང་ཅན་དེ་མཁའ་ལ་གནས་པས་དབེ། །

ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་ཁད་ཆོས་མཛོད་སྤུ་དང་། སྟོན་ཟླ་མཛེས་པའི་མཚན་

མ་རི་དྭགས་ཀི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་མཛེས་པ་གཉིས། མཛེས་པའི་ཁད་ཆོས་ཀི་

སོ་ནས་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བས་ནས། འབེད་ཆོས་ཏེ་རྟེན་གྱི་ཁད་

པར་མཛོད་སྤུ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞལ་གྱི་སིན་མཚམས་སུ་གནས་པ་དང་། ཟླ་བ་ནི་

ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་སྟེ་རྟེན་མི་འདྲ་བ་དངོས་སུ་བརོད་པའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་

ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གིང་བཞིའི་ཁོན་ལ་དབང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །

དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་དབེ་འབེད་ཆོས། །

གང་ཉིད་བོ་ལྡན་དམངས་ཀི་དབང་བོ་སྟེ། །

ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ཆུ་གཏེར་ཀླུང་དུ་བརིད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བདུན་པ་དཔེ་ལས་དཔེ་ཅན་ལག་པའི་ལྡོག་པ་ཅན་ནི། དཔེ་དཔེ་ཅན་

གཉིས་ལས་དཔེ་ཅན་དེ་ལ་ཁད་ཆོས་སམ་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་ལྡན་པ་དང་། དཔེ་ལ་

ཁད་ཆོས་སམ་ཡོན་ཏན་དེ་མེད་པར་བརོད་ནས་མཚུངས་པ་དངོས་སུ་ལྡོག་པའི་

ཚིག་སྒས་ཟིན་ལ་ཐོན་ཅིང་། དཔེ་དོན་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བེད་པ་

ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། རི་དྭགས་མིག་ལ་སིན་སེག་དང་། །

མོས་པའི་དམར་བས་རེག་པ་མེད། །
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ཁོད་ཀི་མིག་ནི་གཉིས་པོ་འདི། །

ཡོན་ཏན་དེ་དག་གཉིས་ཀིས་བརྒྱན། །

ཞེས་དཔེ་རི་དྭགས་ཀི་མིག་ལ་སིན་མ་རྣམ་པར་གཡོ་བའི་རོལ་སེག་དང་། 

ཆགས་མོས་ཀིས་དམར་བས་རེག་པ་མེད་ལ། དཔེ་ཅན་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་ཟུར་

མིག་གཉིས་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་གིས་བརྒྱན་ནོ་ཞེས་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་མཛེས་པའི་

ཁད་ཆོས་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བས་ནས། དཔེ་དེ་ལ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཡོན་

ཏན་དེ་དག་མེད་པ་དང་། དཔེ་ཅན་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཡོད་པའི་འབེད་ཆོས་ཚིག་

ཟིན་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་པ་སྟེ། དཔེ་ཅན་ལ་ཡོན་ཏན་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་

མཚུངས་པ་དངོས་སུ་ལྡོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་རྒྱན་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། 

མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཅིང་འབེད་ཆོས་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་འདྲ་ཡང་རྒྱན་སྔ་མ་

ནི་རྟེན་དང་བརྟེན་སའི་གནས་ཐ་དད་པའི་དབེ་བ་ཙམ་དང་། རྒྱན་ཕི་མ་ལ་དཔེ་ལས་

དཔེ་ཅན་དེ་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁད་པར་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་པ་

ཞིག་དགོས། དཔེར་བརོད་ན། 

(ག) འཆི་མེད་ལམ་གྱིས་ཇི་སེད་ཤེས་བའི་ཚད། །

རྟོགས་པར་མི་ནུས་འགྲོ་ལ་བརེ་བ་བལ། །

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀིས་ཆོས་ཀུན་མ་ལུས་མཁེན། །

ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་རེས་སུ་བརེ། །

ཞེས་དཔེ་རྣམ་མཁའ་དང་དཔེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་གཉིས་མཚུངས་པ་

ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བས་ནས། འབེད་ཆོས་དཔེ་ནམ་མཁས་ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་ཀི་
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ཤེས་བ་རྣམས་རྟོགས་མི་ནུས་ཤིང་། འགྲོ་བ་ལ་བརེ་བ་མེད་པ་དང་། དཔེ་ཅན་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ཀིས་ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་ཀི་ཆོས་མ་ལུས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་

ཅིང་། ཉམ་ཐག་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་བརེ་བ་སིང་རེ་ཆེན་པོས་རེས་སུ་འཛིན་པ་སྟེ་

དཔེ་ལས་དཔེ་ཅན་ལྷག་པའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རི་བོང་ཅན་ལ་འཛུམ་པའི་མཆུ་སྒོས་དང་། །

རྣམ་བཀྲའི་མིག་ཟུར་གཡོ་བས་མཚན་པ་མེད། །

དབངས་ཀི་རྒྱལ་མོའི་ཞལ་གྱི་དཀིལ་འཁོར་ནི། །

མཛེས་པའི་ཁད་ཆོས་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན། །

ཞེས་དཔེ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དང་། དཔེ་ཅན་ལྷ་མོ་དབངས་མའི་ཞལ་གཉིས་

མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བས་ནས། འབེད་ཆོས་དཔེ་ཟླ་བ་ལ་འཛུམ་པའི་

མཆུ་སྒོས་དང་སེག་མཛེས་ཀིས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ཟུར་མིག་གཡོ་བ་སོགས་

”ཀིས
1

་མཚན་པ་མེད་པ་དང་། དཔེ་ཅན་དབངས་ཅན་མའི་ཞལ་གྱི་དཀིལ་འཁོར་ལ་

སེག་མཛེས་ཀི་ཁད་ཆོས་དེ་དག་གིས་བརྒྱན་པས་ན། དཔེ་ལས་དཔེ་ཅན་ལྷག་པའི་

སོ་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་འདི་གཉིས་ལ་རྟོགས་པ་

མཚུངས་པའི་ལྡོག་པ་ཅན་ཟེར་བ་ནི། དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆོས་སྒས་ཟིན་

པ་དངོས་སུ་མེད་ཀང་། དོན་གྱིས་གོ་བས་དངོས་པོ་གཉིས་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་

རྟོགས་པར་བེད་པ་དང་། མི་འདྲ་བར་སོ་སོར་འབེད་པའི་ཚིག་དངོས་སུ་ཐོན་ནས་

ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པས་ན་དེ་ལྟར་ཟེར་རོ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༠༢ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༩ ན།  ཀི   * ཀིས
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ཡང་ན། རིན་ཆེན་འབྱུང་བའི་གནས་ལ་རྣམ་དཔོད་ཀིས། །

ཤེས་བའི་སོ་བརྒྱ་འབེད་པའི་བོ་གྲོས་དབེན། །

མཁས་ཁོད་རླབས་ཆེན་མཁེན་པའི་ཆ་རེར་ཡང་། །

ངོ་མཚར་རིག་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ནས་རོགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ་མཚུངས་ཆོས་དང་འབྱེད་ཆོས་གཉིས་ཀ་མཚུངས་པའི་སྒྲས་

དངསོ་སུ་ཟིན་པའི་ལྡགོ་པ་ཅན་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་ཕན་ཚུན་

མཚུངས་ཆོས་དང་། འབེད་ཆོས་གཉིས་ཀ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་སོ་

ནས་སོ་སོར་འབེད་པ་སྟེ། མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་

ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀི་གདོང་དང་པད་མ་དཀར། །

རྒྱས་ཤིང་དྲི་བཟང་ལྡན་པ་སྟེ། །

པད་མ་ལ་ནི་བུང་བ་འཁོར། །

ཁོད་ཀི་གདོང་ལ་མིག་རབ་གཡོ། །

ཞེས་མཛེས་མའི་གདོང་དང་པད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆོས། ཤིན་

ཏུ་རྒྱས་པ་དང་དྲི་བཟང་བོ་དང་ལྡན་པ་གཉིས་དངོས་སུ་སྒས་ཟིན་པ་དང་། སར་ཡང་

འབེད་ཆོས་པད་མ་ལ་ནི་བུང་བ་འཁོར་བ་དང་། ཁོད་ཀི་གདོང་ལ་མིག་རབ་ཏུ་གཡོ་

བའི་དཔེ་དོན་སོ་སོའི་འབེད་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་དངོས་སུ་སྒས་ཟིན་པའི་སོ་ནས་

མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་ལྔ་བ་ཆེན་པོས། རྒྱན་སྔ་མ་

རྣམས་དང་མི་འདྲ་བར་མཚུངས་ཆོས་དཀར་བ་དང་དམར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་
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ཏན་ཞིག་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་དགོས་པར་གསུངས།

(ག) ཆགས་པས་མོས་པའི་མཆུ་སྒོས་དང་། །

འདབ་བརྒྱ་དམར་བའི་མདངས་འཛིན་ཏེ། །

ཆུ་སྐེས་འདི་ནི་བུང་བས་འཇིབ། །

མཆུ་ནི་མཛའ་བོས་ཙུམྤ་ན། །

ཞེས་མཛེས་མའི་མཆུ་སྒོས་དང་པདྨ་དམར་པོ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས། ཁ་དོག་

དམར་པོའི་མདངས་འཛིན་པ་འདྲ་བ་སྟེ། མཚུངས་ཆོས་དམར་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་རང་

བཞིན་སྒས་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་ཞིང་། སར་ཡང་འབེད་ཆོས་པད་མ་ལ་ནི་བུང་བ་

རྣམས་ཀིས་སྤོད་པའམ་དེས་སྦྲང་རིའི་བཅུད་འཇིབ་པ་དང་། མཛེས་མའི་མཆུ་ལ་

འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀིས་སྤོད་པའམ་འོ་བེད་པ་སྟེ། འབེད་ཆོས་འཇིབ་པའི་

ཁད་པར་མི་འདྲ་བ་དེ་ཡང་། ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་

པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་མཚུངས་ཆོས་དམར་བ་དང་འབེད་ཆོས་འཇིབ་པའི་

ཁད་པར་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་དགོས་པར་གསུངས། 

(བ) ཕག་གི་ཡལ་འདབ་ཟུང་དང་པད་མ་དཀར། །

འཇམ་མཉེན་རེག་ན་བདེ་བའི་དཔལ་ལྡན་མོད། །

ཕག་སོར་ལྷ་ཡི་རྒྱུད་མངས་སྒ་འབིན་ཞིང་། །

པད་མར་བུང་བའི་ན་ཆུང་གླུ་ལེན་ནོ། །

ཞེས་དབངས་ཅན་མའི་ཕག་གཉིས་དང་པད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་

འཇམ་པ་དང་མཉེན་པ། གཞན་གྱིས་རེག་ན་བདེ་བའི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཚུངས་
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ཆོས་སྒས་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་ཞིང་། སར་ཡང་འབེད་ཆོས་དབངས་ཅན་མའི་ཕག་

གི་སོར་མོས་པི་ཝང་གི་སྒ་འབིན་པ་དང་། པད་མའི་ནང་དུ་བུང་བ་རྣམས་ཀིས་སྒ་

འབིན་པའམ་གླུ་ལེན་པའི་ཁད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་ནས་

མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འཁོག་པའི་དབང་གཞུའི་རིས་དང་གཙུག་ཕུད་ཅན། །

ཡིད་འོང་མཛེས་སྡུག་ཀུན་དགའི་དཔལ་ལྡན་ཡང་། །

འཇའ་ཚོན་ཉི་ཟེར་སྦྲང་ཆར་ཟིལ་མས་རྒྱས། །

མདོངས་ལྡན་སིན་ལེགས་སེག་པའི་ཉམས་ཀིས་བསུ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དགུ་བ་མཚུངས་ཆོས་སྒྲས་མ་ཟིན་ལ་འབྱདེ་བྱདེ་སྒྲས་དངསོ་སུ་ཟིན་པའི་

ལྡགོ་པ་ཅན་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་འདྲ་བའི་ཁད་ཆོས་

སམ་མཚུངས་ཆོས་སྒས་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར་ཤུགས་ལ་བསྟན་ནས། 

འབེད་ཆོས་སྒས་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་བརོད་ནས་མཚུངས་པ་ལས་དངོས་སུ་ལྡོག་པར་

བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཟླ་བ་འདི་ནི་མཁའ་ཡི་རྒྱན། །

ངང་བ་འདི་ནི་ཆུ་ཡི་རྒྱན། །

མཁའ་འདི་རྒྱུ་སར་ཕེང་བ་ཅན། །

ཆུ་འདི་ཀུ་མུད་རྒྱས་པ་ཅན། །

ཞེས་ཟླ་བ་དང་ངང་བ་གཉིས་ལ་མཚུངས་ཆོས་དཀར་བ་དང་། མཛེས་པ་

སོགས་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། སྒས་ཟིན་ལ་མ་བསྟན་པར་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་དང་། འབེད་
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བེད་ཀི་ཁད་ཆོས་ཟླ་བ་ནམ་མཁའི་རྒྱན་དང་། ངང་བ་ནི་ཆུའི་རྒྱན་ཡིན་པས་ཁད་

ཆོས་མི་འདྲ་བ་སྒས་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དང་། རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་ཀང་

ནམ་མཁའ་དང་། ཆུ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་དྭངས་ཤིང་དག་པ་དང་། ཁ་དོག་སྔོ་བ་ལ་སོགས་

པའི་མཚུངས་ཆོས་མང་ཡང་། སྒས་ཟིན་ལ་མ་བརོད་པར་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཅིང་། 

འབེད་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ནམ་མཁའི་ནི་རྒྱུ་སར་གྱི་ཕེང་བ་ཅན་དང་། ཆུ་བོ་ནི་མེ་ཏོག་

ཀུ་མུད་ཀི་ཕེང་བ་ཅན་ནོ། །ཞེས་སོ་སོའི་ཁད་ཆོས་མི་འདྲ་བའི་འབེད་བེད་ཀི་ཚིག་

སྒས་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) བོ་ལྡན་ལྷ་ཡི་བ་མ་དང་། །

སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཤོང་སྟོན་གཉིས། །

ཕུར་བུ་ལེགས་བིས་འདུན་སའི་རྒྱན། །

ལོ་ཆེན་བོད་ཡུལ་བསྟན་པའི་དཔིད། །

ཅེས་ལྷའི་བ་མ་དྲང་སྲོང་ཕུར་བུ་དང་། ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་

གཉིས་བར་སྤོད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དག་ལ་མཁས་པའི་ཆ་ནས་མཚུངས་ཆོས་

མང་ཡང་། སྒས་ཟིན་ལ་མ་བརོད་པར་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ནས། འབེད་

བེད་ཀི་ཁད་པར་ནི་དྲང་སྲོང་ཕུར་བུ་ལྷ་རྣམས་ཀི་འདུན་སའི་རྒྱན་དང་། ཤོང་སྟོན་ནི་

བོད་ཡུལ་གྱི་བསྟན་པའི་དཔིད་དམ་རྒྱན་ཡིན་ཞེས་འབེད་ཆོས་ཁོ་ན་སྒས་ཟིན་ལ་

དངོས་སུ་བརོད་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དབང་བོའི་གཞུ་རིས་འཁོག་པོ་ནམ་མཁའི་རྒྱན། །

རྣམ་བཀྲའི་ཚིག་སྦོར་འཁོག་པོ་ཡིད་ཀི་རྒྱན། །
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མཁའ་འདིས་དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་གོ་འབེད་ཅིང་། །

བདག་ཡིད་ཤེས་བ་མཐའ་དག་གཟུགས་སུ་འཛིན། །

ཞེས་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་འཁོག་པོ་དང་། ཚིག་གི་སྦོར་བ་འཁོག་པའི་ལམ་

ནས་སྨྲ་བའི་སན་ཚིག་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས། མཛེས་པ་དང་། ཡིད་འཕོག་པ། ངོ་

མཚར་བ་སོགས་མཚུངས་ཆོས་སྒས་ཟིན་ལ་མ་བརོད་པར་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་

བསྟན་ནས། འབེད་ཆོས་འཇའ་ཚོན་ནི་ནམ་མཁའི་རྒྱན་དང་། འཁོག་པོའི་ཚིག་སྦོར་

ནི་ཡིད་ཀི་རྒྱན་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ནམ་མཁའ་དང་བདག་ཡིད་གཉིས་ཀི་མཚུངས་

ཆོས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་སྒས་ཟིན་ལ་མ་ཐོན་པར། འབེད་ཆོས་ནམ་མཁས་

གཟུགས་ཅན་ཀུན་གྱི་གོ་སབས་འབེད་པ་དང་། བདག་ཡིད་ཀིས་ཤེས་བ་མཐའ་

དག་གཟུགས་སུ་འཛིན་པ་སྟེ། ཆོས་ཀུན་གཟུགས་བརན་ལྟར་འཆར་བའི་གོ་བ་

འབེད་པའི་འབེད་ཆོས་ཁོ་ན་སྒས་ཟིན་ལ་བརོད་ནས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ལས་

ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་འདི་གཉིས་ལ་འབེད་བེད་མཚུངས་པའི་ལྡོག་པ་

ཅན་ཟེར་བ་ནི། རྒྱན་སྔ་མའི་མཚུངས་ཆོས་དང་འབེད་ཆོས་གཉིས་ཀ་སྒས་ཟིན་པ་

དང་། ཕི་མས་འབེད་ཆོས་ཁོ་ན་སྒས་ཟིན་པ་སྟེ། རྒྱན་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་ལ་འབེད་ཆོས་

སྒས་ཟིན་པ་མཚུངས་པས་ན་དེ་ལྟར་བརོད་དོ། །

ཡང་ན། བརིད་པའི་རྒྱ་སྟག་ཁ་བོ་ནགས་ཀི་རྒྱན། །

དཔའ་བརྟུལ་སིང་སྟོབས་རལ་ལྡན་དཔུང་གི་རྒྱན། །

ནགས་ཀི་ཤྭ་ནས་འཕོག་བེད་སྲོག་ལ་རྔམ། །

སྟོབས་ལྡན་དཔའ་རལ་རྒོད་པས་དགྲ་སེ་འཇོམས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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བཅུ་བ་རིགས་མཐུན་ལྡགོ་པ་ཅན་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཡང་

རུང་བ་གཉིས། རིགས་མཐུན་ཞིང་བེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་མཚུངས་ཀང་། རིགས་དེའི་

རང་བཞིན་ནམ་ཁད་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བར་སྟོན་པ་སྟེ། མཚུངས་པ་

ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། རིན་ཆེན་སྣང་བས་མི་འཕོགས་ཤིང་། །

ཉི་མའི་འོད་ཀིས་མི་བཟློག་པ། །

ལང་ཚོ་ལས་བྱུང་ན་ཆུང་གི །

མུན་པས་ལྟ་བ་འགོག་པར་བེད། །

ཅེས་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་ཀིས་མོས་ཤིང་། 

རྨོངས་པའི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་དང་སྤིའི་མུན་པ་གཉིས་མུན་པའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་

མཐུན་པ་སྟེ་མུན་པའི་བེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་ཆོས་མཚུངས་ཀང་། འབེད་ཆོས་སམ་

མུན་པའི་རིགས་དེའི་ཁད་ཆོས་མི་འདྲ་ས་ནི། རྨོངས་ཤིང་མི་ཤེས་པའི་མ་རིག་པའི་

མུན་པ་དེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་བའི་འོད་ཀིས་མི་འཕོག་པ་སྟེ་མི་སེལ་ཞིང་། ཉི་མའི་འོད་

ཀིས་ཀང་བཟློག་ཅིང་གསལ་བར་བེད་མི་ནུས་ལ། སྤིའི་མུན་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་

པར། སྣང་བའི་འོད་ཀིས་སེལ་ནུས་པས་ན་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་མུན་པའི་རིགས་སུ་

གཏོགས་པའམ། དེའི་རིགས་སུ་མཐུན་པ་འདྲ་ཡང་། རིགས་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་

ནམ་ཁད་ཆོས་མི ་འདྲ་བའི ་སོ ་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདིར་ན་ཆུང་གི་མུན་པས་ལྟ་བ་འགོག་ཅེས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་སོགས་ཀིས་

མོས་ཤིང་། གཏི་མུག་པའི་མ་རིག་གི་མུན་པ་འདིས་བང་དོར་གྱི་གནས་ལ་ལྟ་བ་
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འགོག་ཅིང་། ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ལ་སོགས་པའི་བག་ཡོད་ཀི་བ་བ་མི་མཐོང་བར་བེད་

པའི་སོ་ནས་ཕི་རོལ་གྱི་མུན་པ་དང་རིགས་མཐུན་པར་བརོད་པའོ། །

(ག) པིར་གྱིས་རི་མོ་མ་བས་ཤིང་། །

དབང་བོའི་གཞུ་རིས་བཀོད་མིན་པའི། །

རྣམ་དཔོད་བཀྲ་བའི་གཟིགས་མོ་ཡིས། །

བོ་ལྡན་མིག་ལ་དགའ་བ་སྟེར། །

ཞེས་རྣམ་དཔོད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་མཁས་པའི་བོ་གྲོས་ཀི་རི་མོ་དང་། ནམ་

མཁའི་འཇའ་ཚོན་གྱི་རི་མོ་གཉིས། ངོ་མཚར་བ་དང་སོ་སོར་མ་འདྲེས་ཤིང་གསལ་

བ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་ཆོས་མཐུན་པའི་སོ་ནས་དེ་གཉིས་རིགས་སུ་མཐུན་པའམ་

ཆོས་མཚུངས་ཀང་། ཁད་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་འབེད་ཆོས་འཇའ་ཚོན་དང་པིར་གྱིས་

བིས་པའི་རི་མོ་ནི། རིམ་པ་བཞིན་བེམ་པོའི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། བེད་པ་བོས་ལག་

"པས
1

་འདུ་བེད་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཞིང་། མཁས་པའི་རྣམ་དཔོད་རྒྱས་པའམ་

སེམས་ལ་བཀྲ་བའི་ཤེས་བའི་རི་མོ་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལྡོག་པར་བརོད་དེ། མཁས་པའི་རྣམ་དཔོད་

ཀི་གཟིགས་མོ་འདིས་བོ་ལྡན་རྣམས་"ཀི
2

་མིག་ལ་དགའ་བ་སྟེར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) གཙང་བེད་འབར་བའི་ཕེང་བས་ཚིག་མིན་ཞིང་། །

རབ་དྭངས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་གྱིས་མི་འདག་པ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༠༩ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༩ ན།  པས   * པའི་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༠༩ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  ཀིས   * ཀི
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ལང་ཤོར་བོ་ཡི་དྲི་མ་ངན་པ་འདིས། །

རང་བཞིན་དགེ་བཅུའི་སྤོད་བཟང་ངང་གིས་སྒིབ། །

ཅེས་རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་ཤོར་བའི་བོ་ཡི་དྲི་མ་སྟེ། རང་གཞན་ཀུན་བ་བ་

ངན་པ་ལ་འཇུག་པར་བེད་པའི་ངན་སེམས་ཀི་དྲི་མ་ངན་པ་དང་། ཡོངས་གྲགས་ཀི་

མི་གཙང་བའི་དྲི་མ་གཉིས་ཀ་མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་ནམ་དེའི་རིགས་ཀི་སོ་ནས་

འདྲ་བའམ་ཆོས་མཚུངས་ཀང་། འབེད་ཆོས་སེམས་ཀི་དྲི་མ་ངན་པ་ནི། གཙང་བེད་

འབར་བ་སྟེ་མེ་ཡིས་ཀང་ཚིག་མི་ནུས་ཤིང་། ཆུ་བོའི་རྒྱུན་གྱིས་ཀང་དག་པར་བེད་

མི་ནུས་པ་དང་། ཡོངས་གྲགས་རས་ཀི་དྲི་མ་ངན་པ་ནི། མེ་དང་ཆུས་གཙང་བའམ་

དག་པར་བེད་ནུས་པས་ཁད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་གི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ལས་

ལྡོག་པར་བརོད་དེ། ལང་ཤོར་རམ་རྒྱ་ཡན་དུ་ཤོར་བའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་སེམས་

ཀི་དྲི་མ་ངན་པ་འདིས། དགེ་བཅུའི་སྤོད་པ་བཟང་བོ་རིམ་གྱིས་སྒིབ་པ་སྟེ་ཉམས་

པར་བེད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གཡོ་ཅན་ཟོལ་ལྡན་ཆོམ་པོས་རྐུ་མིན་པ། །

འདོད་རྔམ་སྲེད་ལྡན་རྒྱལ་བོས་འཕོག་མིན་པའི། །

ཤེས་བ་ཀུན་ཤེས་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་མཛོད། །

གཟུར་གནས་བོ་ལྡན་གཞོན་ནུས་དོན་གཉེར་འོས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་ལྡོག་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་རེ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དགུ་བ། སྲིད་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་བཤད་པ། 

༈ སྲིད་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི།
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ར་བར། རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་བཟློག་ནས། །

གང་ཞིག་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་དམ། །

གང་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །

སྟོན་པ་དེ་ནི་སྲིད་པ་ཅན། །

ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་རབ་ཏུ་གྲགས་པ་སྟེ། ཡོངས་གྲགས་ཀི་རྒྱུ་བཟློག་ནས། མ་

གྲགས་པའི་ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་བསྐེད་པའི་འབས་བུ་དང་། གྲགས་མ་

གྲགས་གཉིས་ཀ་ལ་མ་ལྟོས་པར་འབས་བུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པའི་རྒྱན་ཞིག་ལ་

ཟེར། འདིར་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དང་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་བཟློག་པ་

ཟེར་བའང་། དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡོངས་གྲགས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་དེ་ལ་མི་ལྟོས་པར། རང་

གི་ངོ་བོའམ་དངོས་པོའི་ཆོས་འབས་བུར་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་

ཡང་སྤིར་རྒྱུ་མེད་པའི་འབས་བུ་མི་སྲིད་ཀང་། གང་ལ་རྒྱུ་རྐེན་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་

པ་སད་དུ་བརོད་དེ། རྒྱུ་མེད་པའི་འབས་བུ་རང་གི་ངོ་ཙམ་ཞིག་སྟོན་པའི་ངག་དེ། 

བརོད་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བས་ན་སྲིད་པ་ལྟར་དུ། འདིར་ཡང་བརོད་འདོད་གཙོ་བོ་

བས་ནས་བསྟན་ཏེ། ཚིག་ཉམས་མཚར་བའི་རྣམ་པས་མཛེས་པར་བརོད་པ་ཞིག་

ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། 

ཡོངས་གྲགས་རྒྱུ་ནི་རབ་བཀག་སྟེ། །

ཕིའི་རྒྱུ་ཙམ་གྱི་འབས་བུ་དང་། །

ནང་རྒྱུ་ཙམ་གྱི་འབས་བུ་དང་། །

འབས་བུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད།
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སྟོན་པའི་སྲིད་པ་ཅན་གསུམ་མོ། །

དང་བོ་ཕིའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་འབྲས་བུ་སོན་པའི་སིད་པ་ཅན་ནི། 

འཇིག་རྟེན་ན་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་བཀག་ནས། ཕི་རོལ་གྱི་རྒྱུའམ་རྐེན་ཅུང་ཟད་

ཙམ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཏེ། དེ་ལས་གྲུབ་པའི་འབས་བུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོན་པ་ཞིག་

ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། མ་འཐུངས་མོས་པའི་ཀ་དམ་པ། །

མ་ཕིས་དྲི་མ་མེད་པའི་མཁའ། །

གྲུངས་པར་མ་བས་དྭངས་པའི་ཆུ། །

འགྲོ་བའི་ཡིད་ནི་འཕོག་པར་བེད། །

ཅེས་འཇིག་རྟེན་ན་མོས་པའི་རྒྱུ་ཆང་སོགས་འཐུང་བའམ་དེའི་རྐེན་ལས་བྱུང་

བ་གྲགས་ཆེ་ན་ཡང་། རྐེན་དེ་བཀག་ནས་ཆང་སོགས་མ་འཐུངས་པར། མོས་པའི་

ཅ་ཅོ་སྒོགས་པའི་བ་ཀཱ་དམ་པ་སྟེ། ཆུ་ལ་རྒྱུ་ཞིང་སད་སན་པར་སྒོགས་པའི་བ་མཐིང་

རིལ་ལམ་ཆུ་སྐར་ཞེས་བ་བ་དེ་དང་། ཡང་དྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱུའམ་དེའི་རྐེན་ནི། ཕི་

བདར་བས་པ་སོགས་ཀིས་དག་པར་བེད་པ་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་ཆེ་ཡང་། དེ་

བཀག་ནས་མ་ཕིས་ཀང་དྲི་མ་དག་པའི་ནམ་མཁའ་དང་། ཡང་ཆུ་དྭངས་པའི་རྒྱུའམ་

རྐེན་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀ་སོགས་ཀིས་གྲུངས་པར་བེད་པ་གྲགས་ཆེ་བ་དེ་བཀག་ནས་དེ་

འདྲས་གྲུངས་པར་མ་བས་པར་ཤིན་ཏུ་དྭངས་ཤིང་རོག་པ་དང་བལ་བའི་ཆུ་སྟེ། 

དངོས་པོ་འདི་གསུམ་ལ་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་ཆེ་བའི་་རང་རང་གི་རྒྱུའམ་རྐེན་དེ་

བཀག་ཀང་། སྟོན་ཀའི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་དང་། ཆུ་དྭངས་པ་དང་། ཡང་སྟོན་ཀའི་
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དུས་སུ་མཐིལ་རིལ་ཞེས་པའི་ཆུ་བ་དེ། ལུས་མོས་པ་ལྟར་གཉོད་ཆུང་བར་གྱུར་པ་

སོགས་ཀི་རྒྱུའམ་རྐེན་གཞན་ནི། ཕི་སྟོན་གྱི་དུས་ལ་བབ་པ་སྟེ། ཕིའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་

ཙམ་ཞིག་ཤུགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ནས། རྒྱུ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་འདི་

རྣམས་ཀིས་འགྲོ་བའི་ཡིད་འཕོག་པར་བེད་དོ་ཞེས་སོ། །

(ག) སྨྲ་བའི་འབབ་སྟེགས་དང་བལ་ཅ་ཅོ་སྒོག །

རང་བ་མེད་པར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འགྲོ། །

གནོད་སེམས་མེད་པར་སྐེ་བོའི་རྒྱུན་ལམ་གཅོད། །

ཚོན་གྱིས་མ་བསྒྱུར་མདོག་སྔོ་དབར་གྱི་ཆུ། །

ཞེས་ཅ་ཅོ་སྒོགས་པའི་རྒྱུ་ལ། སྨྲ་བའི་འབབ་སྟེགས་ཏེ། མགྲིན་པའི་ལམ་དགོས་

པ་གྲགས་ཆེ་ཡང་། རྒྱུ་དེ་བཀག་ནས་རང་བྱུང་གི་ཅ་ཅོ་སྒོགས་པ་དང་། ཉིན་མཚན་

མེད་པར་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་ལ། རང་བ་གཉིས་དགོས་པ་གྲགས་ཆེ་ཡང་། རྒྱུ་དེ་བཀག་ནས་

རང་བ་མེད་པར་ཉིན་མཚན་བར་མ་ཆད་དུ་འགྲོ་བ་དང་། སྐེ་བོ་རྒྱུན་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་

གཅོད་པ་སྟེ་གནོད་པའི་བ་བ་བེད་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་གནོད་སེམས་ཀི་བསམ་པ་གྲགས་

ཆེ་ཡང་། རྒྱུ་དེ་བཀག་ནས་སྐེ་བོའི་རྒྱུན་ལམ་གཅོད་པ་དང་། ཁ་དོག་སྔོན་པོར་གྱུར་

པའི་རྒྱུ་ཚོན་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་དགོས་པ་གྲགས་ཆེ་ཡང་། དེ་བཀག་ནས། མདོག་སྔོ་

བསངས་ཅན་གྱི་དབར་གྱི་ཆུ། ཞེས་འབས་བུ་དེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་གྲགས་ཆེ་བའི་རྒྱུའམ་

རྐེན་བཀག་ཀང་། འབས་བུ་དེ་དབར་དུས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕིའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་

བརོད་པའམ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཏེ་འབས་བུ་རང་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཚོན་གྱིས་མ་བསྒྱུར་མཐོན་ཀའི་ནེའུ་གསིང་གཞིར། །
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མ་བཀྲམ་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུས་མཛེས། །

བསྐུལ་བ་མིན་ཀང་བུང་བའི་མགྲིན་དབངས་ཀིས། །

མ་འཕོག་ཡིད་ཀི་ཆོམ་རྐུན་དཔིད་ཀི་དཔལ། །

ཞེས་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཞིང་། ཚོན་ལྗང་ཁུས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་ནེའུ་

གསིང་སྔོ་ལྗང་ཅན་གྱི་གཞིར། ལག་པས་མ་བཀྲམ་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུས་མཛེས་

པར་བས་ཤིང་། གཞན་གྱིས་བསྐུལ་བར་མ་བས་པའི་བུང་བ་རྣམས་ཀི་མགྲིན་པའི་གླུ་

དབངས་སྒོགས་པ་འདིས་ནི། འཕོག་བཅོམ་གྱི་ལས་བས་པ་མིན་པར་ཡིད་ཀི་བརྟན་

པ་འགུགས་པའི་ཆོམ་རྐུན་དུ་གྱུར་པའི་དཔིད་དུས་ཀི་མཛེས་པའི་དཔལ་ཞེས་དངོས་

པོ་དེ་དག་གི་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་རྒྱུ་བཀག་ནས། དཔིད་དུས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕིའི་

རྒྱུ་རྐེན་ཙམ་ཞིག་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཏེ་འབས་བུ་དེ་དག་བྱུང་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། བེད་པོ་མེད་པར་ག་བུར་རྡུལ་ཆར་སྦིན། །

གནོད་སེམས་མེད་པར་གྲང་རེག་རླུང་གིས་འབིགས། །

མཐུ་རལ་མེད་པར་ཚ་བའི་དཔལ་ཀུན་འཕོག །

སང་སེམས་མེད་ཀང་དགྲར་གྱུར་དགུན་གྱི་དུས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ནང་ག་ིརྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་འབྲས་བུ་སོན་པའི་སིད་པ་ཅན་

ནི། འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་གྲགས་ཀི་རྒྱུ་བཀག་ནས། ནང་གི་རྒྱུའམ་རྐེན་ཅུང་ཟད་

ལས་གྲུབ་པའི་འབས་བུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

ར་བར། སན་མ་བསྐུས་པར་དཀར་མིན་མིག །

མནན་པ་མིན་པར་སིན་མ་དམའ། །
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ཚོན་མ་བསྐུས་པར་དམར་བ་ནི། །

མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་མཆུ་འདི་འོ། །

ཞེས་ནག་པའི་རྒྱུ་མིག་སན་མ་བསྐུས་པར་དཀར་བ་མིན་པར་ནག་པའི་མིག་

དང་། དམའ་བའི་རྒྱུ་མནན་པ་མིན་པར་སིན་མ་འབར་ཞིང་དམའ་བ་དང་། དམར་

བའི་རྒྱུ་ཚོན་སོགས་མ་བསྐུས་ཀང་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་མཆུ་ནི་ཤིན་ཏུ་དམར་

བའོ། །ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་གྲགས་ཀི་རྒྱུ་བཀག་ནས། རྒྱུ་གཞན་ཏེ་ན་ཚོད་ཀི་

ལང་ཚོ་རབ་ཏུ་སིན་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་སོགས་ནང་གི་རྒྱུའམ་རྐེན་དེ་ལས་འབས་

བུ་དེ་དག་བྱུང་བ་ཙམ་ཅུང་ཟད་བརོད་པའམ་ཤུགས་བསྟན་གྱི་སོ་ནས་འབས་བུ་རང་

གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་དང་བོ་འདི་གཉིས་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟོན་པའི་སྲིད་

པ་ཅན་ཡིན་པས། འདི་ལ་སི་ཏུ་དང་འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་རྒྱན་ཐ་དད་དུ་འབེད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པར་བཤད་དེ། རྒྱན་འདི་གཉིས་བརོད་བ་ཐ་དད་པ་ཡིན་

གྱི་རྒྱན་ཐ་དད་པ་མིན་པས། རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀང་བརོད་བ་ཐ་དད་པ་ཇི་སེད་ལ་

སྦར་རུང་བས་དབེ་བ་”ཐིག
1

་མེད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་གྱི་དགག་པ་མཛད་ནས། འདི་

གཉིས་རྒྱན་ཐ་དད་དུ་དབེ་བ་དེ་ནི་ཁུངས་མེད་གསར་བཟོའི་ལྷད་འཇུག་ཁོ་ན་ཡིན་

ཞེས་བཤད་ཀང་། དེ་ཡང་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། རྒྱན་རང་རང་གི་ནང་གསེས་ཀི་

བརོད་བའི་སོ་ནས། བརོད་བ་ཅུང་ཟད་ཐ་དད་པ་ཙམ་གྱིས། རྒྱན་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པ་

ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ལྡོག་པ་ཅན་གྱི་སབས། སྒས་ཟིན་མཚུངས་པའི་ལྡོག་པ་ཅན་ལ་

བརོད་བའི་སོ་ནས་རྒྱན་ཐ་དད་པ་ལྔར་ཕེས་པ་དང་། རྟོགས་པ་མཚུངས་པའི་ལྡོག་པ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༡༥ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༨ ན།  ཐིག   * ཐུག་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཅན་ལ་གཉིས་དང་། འབེད་བེད་མཚུངས་པའི་ལྡོག་པ་ཅན་ལ་རྒྱན་ཐ་དད་པ་གཉིས་

སུ་དབེ་བ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། སོབ་དཔོན་རང་གི་ར་བའི་གཞུང་ལས་

ཀང་འདི་ལ་དཔེ་བརོད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་མཛད་པས། དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས། ལྔ་

བ་ཆེན་པོ་སོགས་བོད་ཀི་སན་ངག་མཁན་མཁས་པའི་དབང་བོ་མང་ཤོས་ཀིས་རྒྱན་

ཐ་དད་དུ་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་དུ་རྒྱན་སྔ་མ་ནི་དུས་བཞི་གང་རུང་སོགས་ཕི་དུས་ལ་

སྦོར་བ་དང་། རྒྱན་ཕི་མ་འདི་ནང་ལང་ཚོ་རྒན་གཞོན་བར་མ་ལྟ་བུའི་ནང་སྐེས་བུའི་

ལང་ཚོ་ལ་སྦར་ནས་དཔེར་བརོད་འཇོག་པའི་གསུང་རྒྱུན་ཡོད་དོ། །

(ག) འཕོགས་མིན་མཁས་པ་རྣམས་ནི་ཐོས་པས་ཕྱུག །

འཚེ་བ་མེད་པར་རྨོངས་པའི་ཚོགས་ཀུན་བཅོམ། །

འདོད་དང་བལ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀིས་འཁྱུད། །

དབྱུ་གུས་མ་བསྐུལ་སན་པའི་སད་གསང་ལྡིར། །

ཞེས་འཕོག་བཅོམ་སོགས་ཀི་ལས་ལ་མ་ཞུགས་ཀང་མཁས་པ་རྣམས་ཐོས་

པས་ཕྱུག་པ་དང་། བཅོམ་པའི་རྒྱུ་གཞན་ལ་འཚེ་བའི་བསམ་པ་མེད་ཀང་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་མི་ཤེས་པའི་རྨོངས་པ་བཅོམ་པ་དང་། འཁྱུད་པའི་རྒྱུ་འདོད་པ་ལ་

ཆགས་པའི་བསམ་པ་སོགས་མེད་ཀང་མཁས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་ཀིས་

འཁྱུད་པ་དང་། སད་གསང་ལྡིར་བའི་རྒྱུ་དབྱུག་པ་སོགས་ཀིས་བསྐུལ་བ་མེད་ཀང་

མཁས་པའི་སན་པར་གྲགས་པའི་སྒ་དབངས་ཕོགས་སུ་ལྡིར་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་

ཡོངས་གྲགས་ཀི་རྒྱུ་དེ་དག་བཀག་ནས། རྒྱུ་གཞན་ཏེ་ནང་མཁས་པའི་བདག་ཉིད་

ཅན་དུ་གྱུར་པའི་རྐེན་གྱིས་འབས་བུ་དེ་དག་བྱུང་བ་ཙམ་ཅུང་ཟད་བརོད་པའམ་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 
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ཤུགས་ལ་བསྟན་ནས་འབས་བུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) མ་བཀྲུས་དཀར་བའི་མདངས་འཕོ་གཙུག་ཕུད་དང་། །

མ་བིས་གཉེར་མའི་རི་མོ་ཉིན་བཞིན་འཕེལ། །

མ་བསྡུས་པར་ཡང་སེམས་ཀི་འཕོ་འདུ་ཀུན། །

ཅིག་ཅར་འདུས་པའི་ལང་ཚོ་བདག་གིས་ཐོབ། །

ཅེས་རས་དཀར་པོའི་དར་ཐོད་མགོ་ལ་”བཀྲུས
1

་པ་མ་ཡིན་པར་མགོ་སྐེས་ཏེ་

སྐྲ་ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་མདངས་འཕོ་བ་དང་། རི་མོར་བིས་པ་མ་ཡིན་པར་གདོང་གི་

གཉེར་མའི་རི་མོ་ཉིན་བཞིན་འཕེལ་བ་དང་། བེད་པ་བོས་ལྷན་དུ་བསྡུས་པ་མ་ཡིན་

པར་སེམས་ཀི་འཕོ་འདུ་སྟེ་ཤེས་པའི་འཆར་སོ་ཀུན་ཅིག་ཅར་ལྷན་དུ་འདུས་ནས་

དྲན་པ་མི་གསལ་བའི་རྒན་པོའི་ལང་ཚོ་དེ་བདག་གིས་ཐོབ་ཅེས་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་

གྲགས་ཀི་རྒྱུའམ་རྐེན་དེ་དག་བཀག་ནས། རྒྱུ་གཞན་ཏེ་ནས་རྒས་པའི་རང་བཞིན་

གྱི་རྒྱུའམ་རྐེན་གྱིས་འབས་བུ་དེ་དག་འབྱུང་བ་ཙམ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ནས་འབས་བུ་

རང་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མ་བིས་ལང་ཚོ་གསར་བའི་མཛེས་སྡུག་བཀྲ། །

མ་ཕིས་པར་ཡང་ཀུན་རྟོགས་ཅི་ཡང་གསལ། །

མ་འཕོག་སྟོབས་རལ་རྒྱས་པའི་གཞོན་ཤ་ཅན། །

མ་བསབས་རེད་འཇོར་གོམས་པའི་གཞོན་ནུ་དག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་གགས་མ་གགས་ཀི་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་བཟོག་ནས། འབྲས་བུ་རང་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༡༧ ཡིག་ཕྲེང་ ༥ ན།  བཀྲུས   * དཀིས་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ། 
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གི་ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པའི་སིད་པ་ཅན་ནི། འཇིག་རྟེན་དུ་གྲགས་པ་དང་མ་གྲགས་

པའི་ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་བཀག་ནས། དེ་དངོས་ཤུགས་གང་ལའང་མི་སྟོན་

པར། རྒྱུ་གཞན་གང་ལའང་མ་ལྟོས་པའི་འབས་བུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཙམ་ཁོ་ན་བརོད་པ་

ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། བསོས་པ་མེད་པར་ཁ་དྲི་ཞིམ། །

བཅོས་པ་མེད་པར་ལུས་པོ་མཛེས། །

རྒྱུ་མེད་དག་ཏུ་ཟླ་བ་དགྲ། །

རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འདོད་པ་གྲོགས། །

ཞེས་དྲི་ཞིམ་པའི་རྒྱུ་དྲི་བཟང་སོགས་ཀིས་ཆེད་དུ་བསོས་པ་མེད་པར་ཁ་ལ་དྲི་

ཞིམ་པོ་ལྡན་པ་དང་། མཛེས་པའི་རྒྱུ་ལག་པས་བཅོས་པ་མིན་པའམ་མཛེས་ཆོས་ཀི་

ཟོལ་བས་པ་མེད་པར། ལུས་ཀི་ཆ་ཀུན་ནས་མཛེས་པ་དང་། དགྲར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་

འཁོན་འཛིང་སོགས་བས་པ་མེད་པར། ཟླ་བ་ནི་ཕན་ཚུན་འགྲན་པའི་དགྲ་ཟླར་གྱུར་

པ་དང་། གྲོགས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕན་བཏགས་པ་སོགས་མེད་པར་རང་གི་

འདོད་པའི་གྲོགས་སུ་གྱུར། ཅེས་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་མ་གྲགས་དང་། ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་

ཐམས་ཅད་དངོས་སུ་རབ་ཏུ་བཟློག་ཅིང་བཀག་ནས། དྲི་ཞིམ་པ་དང་། ལུས་མཛེས་

པ། ཟླ་བའི་འགྲན་ཟླ་ཡིན་པ། འདོད་པའི་གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་སོགས་རྐེན་གཞན་ལ་མ་

ལྟོས་པར། འབས་བུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཙམ་ཁོ་ན་བསྟན་པ་ཡིན། ར་བའི་བསོས་པ་མེད་

པར་ཁ་དྲི་ཞིམ། །ཞེས་པ་སི་ཏུ་དང་འབྲུག་འགྲེལ་དུ། རང་བཞིན་གྱིས་ནི་ཁ་དྲི་

ཞིམ། །ཞེས་པར་བསྒྱུར་ཀང་། དེ་ལྟར་ན་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་བཟློག་རྒྱུ་མེད་པར་
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འགྱུར་ཏེ། ཁོ་མོ་རང་བཞིན་གྱི་དྲི་ཞིམ་པར་བརོད་པ་ཙམ་ལས་རྒྱུ་བཟློག་པའི་ཚིག་

དངོས་སུ་མེད་པས་མི་འཐད་པར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་སོ། །

(ག) རི་མོར་མ་བིས་རི་དྭགས་གཟུགས་ཀིས་མཛེས། །

དགྲ་ཟླ་མིན་ཡང་པད་མའི་ཚོགས་ཀུན་འཇོམས། །

རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཆུ་གཏེར་འཕེལ་བར་བེད། །

སེགས་མཁན་བལ་ཡང་མཁའ་ལ་དལ་མེད་འབོས། །

ཞེས་རི་མོར་བིས་པ་མ་ཡིན་པར་རི་བོང་གི་གཟུགས་ཀིས་མཛེས་པ་དང་། 

ཕན་ཚུན་དགྲ་ཟླ་མིན་ཡང་པད་མའི་འདབ་མ་ཟུམ་པའམ་འཇོམས་པར་འགྱུར་བ་

དང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་པར་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བ་དང་། ཁོའི་རེས་ལ་སེགས་

མཁན་མེད་ཀང་དལ་བ་མེད་པར་འབོས་པ་སྟེ་བོས་པའི་ཟླ་བ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདིར་ཡང་ཡོངས་གྲགས་ཀི་རྒྱུ་དེ་དངོས་སུ་བཟློག་པ་གོང་དང་མཚུངས་

ཤིང་། རི་དྭགས་ཀི་གཟུགས་ཀིས་མཛེས་པ་དང་། པད་མ་འཇོམས་པ། ཆུ་གཏེར་

འཕེལ་བ། མཁའ་ལ་དལ་མེད་འགྲོ་བ་སོགས་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་འབས་

བུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཙམ་ཁོ་ན་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) མ་བསྐེད་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་ཡངས་པ་འདིར། །

མ་བིས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཅིར་ཡང་བཀྲ། །

མ་བཏབ་བདག་འཛིན་མདུད་པ་དམ་པོ་ཡིས། །

མ་བཟུང་ཐར་དུས་མེད་འདིས་སྐོ་བ་ལ། །

ཞེས་གཞན་གྱིས་རྒྱ་ཆེར་བསྐེད་པ་མ་ཡིན་པའི་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་སྟེ། འཇིག་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

རྟེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཡངས་པའི་གཞི་འདིར། གཞན་གྱིས་རི་མོ་བིས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་བདེ་སྡུག་འདྲ་མིན་གྱི་སྤོད་པ་སྣ་ཚོགས་

ཅི་ཡང་བཀྲ་བ་དང་། གཞན་གྱིས་བཏབ་པ་མ་ཡིན་པར་རང་རྒྱུད་ཀི་འཁོར་བའི་ར་བ་

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་མདུད་པ་དམ་པོ་འདི་ལས། གཞན་གྱིས་མ་བཟུང་ཡང་ཐར་བའི་

དུས་མེད་པ་འདི་ལ་སྐོ་བ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་གྲགས་ཀི་རྒྱུ་དེ་དག་དངོས་སུ་

བཀག་ནས། སྲིད་པ་ཡངས་པོ་འདིར་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་ལས་སྣ་ཚོགས་

བསགས་པ་དང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་བརྟན་པོ་འདིས་འཁོར་བ་ལས་

ཐར་དུས་མེད་པ་སོགས་གྲགས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་འབས་བུ་རང་

གི་ངོ་བོ་ཙམ་ཁོ་ན་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །སྤིར་རྒྱུ་མེད་པའི་འབས་བུ་ག་ལ་སྲིད་ཀང་། 

ལོག་གྱུར་དང་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གྱི་སྔ་མའི་རྒྱུ་རྐེན་དག་འཇིག་རྟེན་ཕལ་བ་རྣམས་

ཀིས་མངོན་སུམ་གྱི་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཕལ་བ་དག་གི་ཡིད་ཀིས་སྤོད་ཡུལ་

མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་གྱི་རྒྱུའམ་རྐེན་དེ་དག་རེ་ཞིག་བཟློག་པའམ་བཀག་པའི་ཟོལ་

གྱིས་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་འབས་བུའི་ངོ་བོ་ངོ་མཚར་བ་ཅན་འཇིག་རྟེན་ན་

སྲིད་པར་བརོད་པས་ན། སྲིད་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་སན་ངག་མཁན་གྱིས་བརོད་

འདོད་ཀི་དབང་གིས་རྒྱུ་མེད་དུ་སྒོ་བཏགས་ཏེ། བརོད་ཚུལ་མཛེས་པའི་ཉམས་ཀི་

ཁད་པར་གྱིས་དེ་ལྟར་ཕེས་སོ། །འདི་ལ་འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས། རྒྱན་དང་བོ་

གཉིས་ལ་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟོན་པ་ཞེས། རྒྱུ་གཞན་དེ་འདྲ་སྲིད་པ་གཙོ་བོར་བརོད་

པའི་སོ་ནས་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ལ་སྦར་བ་དང་། རྒྱན་ཕི་མ་འབས་བུ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་སྦར་

འདུག་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་རྒྱན་གསུམ་ག་འབས་བུ་རང་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་སྦར་ཏེ། 
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ངོ་མཚར་བའི་འབས་བུ་དེ་འདྲ་འཇིག་རྟེན་ན་སྲིད་པར་བརོད་པས་ན་སྲིད་པ་ཅན་གྱི་

རྒྱན་ཞེས་ཐ་སད་ཀི་འཇོག་ཚུལ་ཙམ་དུ་བཞེད་པར་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན། མ་བསྡུས་ཞིམ་མངར་སྦྲང་རིའི་བཅུད་འདུས་ཤིང་། །

མ་ཕིས་འདམ་རབ་དྲི་མ་ཡོངས་སུ་དག །

མ་བསྐུལ་བུང་བ་གཞོན་ནུ་ངང་གིས་འདུ། །

མ་བིས་མཛེས་སྡུག་བཀྲ་བའི་པད་དཀར་གཞོན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བ། བསྡུས་བརོད་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ བསྡུས་བརོད་ཀི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བར། དངོས་པོ་འགའ་ལ་བསམས་བས་ནས། །

དེ་དང་མཚུངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན། །

བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརོད་པ་ལ། །

དེ་ནི་བསྡུས་པ་བརོད་པར་འདོད། །

ཅེས་བརོད་པར་འདོད་པའི་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ལ་བསམས་པར་བས་ནས་

བསམ་བ་དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་དོན་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བརོད་པ་ཞིག་ལ་བསྡུས་བརོད་ཀི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན། 

མཛེས་མ་ཞིག་ལ་བསམས་ནས་དེ་བརོད་པར་འདོད་པ་ན་དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་

པའི་དཔེའི་དངོས་པོ་པད་མ་ལྟ་བུ་སོགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དཔེ་ཅན་དེའི་ཁད་གཞི་

ཁད་ཆོས་རྣམས། དཔེ་དེའི་ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་ལ་ཚུར་སྦར་བའམ་ཤུགས་ལ་
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བསྡུས་ནས་བསམ་བའི་ཡུལ་དེ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར་དེ་དང་ཆོས་

མཚུངས་པའི་དཔེའི་དངོས་པོ་དེ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་བརོད་ཀང་། དོན་ལ་དཔེའི་

དངོས་པོ་དེ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པར། བསམ་བའི་དངོས་པོ་དེ་སྟོན་པར་བེད་པ་གོ་ནུས་

པ་ཞིག་ཡིན། 

གཉིས་པ་འདི་ལ་དབེ་ན་བཞི་སྟེ། 

སྤི་དང་ཁད་གཞི་ཐ་དད་དང་། །

ཁད་ཆོས་མཚུངས་དང་མི་མཚུངས་དང་། །

སྔོན་མེད་བསྡུས་པ་བརོད་དང་བཞི། །

དང་བོ་སྤྱའིི་བསྡུས་བརོད་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་དེའི་རང་བཞིན་སྤི་

ལ་བསམས་ནས། དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དཔེའི་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་གི་རང་

བཞིན་བརོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བརོད་འདོད་ཀི་ཡུལ་དེའི་རང་བཞིན་དངོས་དེ། དོན་

གྱི་ཆོས་མཚུངས་ཀི་སོ་ནས་རྟོགས་པར་བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། བུང་བ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན། །

པད་མ་རྒྱས་ལ་སྦྲང་རི་འཐུངས། །

དྲི་ཞིམ་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་ཡང་། །

མེ་ཏོག་ཁ་མ་ཕེ་སྦོར་ལྟོས། །

ཞེས་བུང་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་པདྨ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ལས་སྦྲང་

རིའི་བཅུད་འཐུངས་པར་མ་ཟད། དེས་ཀང་ཡིད་མི་ཚིམ་པར། སྦྲང་རིའི་བཅུད་མ་
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རྒྱས་པའི་པདྨ་ཆུང་ངུ་སྟེ། མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་ཁ་
1

ཕེ་བའི་གང་བུ་ལ་ཡང་མཆུ་དག་

སྦོར་བ་འདི་ལ་ལྟོས་ཞེས་པ་སྡུད་བེད་དཔེ་ཡི་དངོས་པོ་དང་། དེས་དཔེ་ཅན་གྱི་

དངོས་པོ་གང་བསྡུ་ན།

ར་བར། ཆགས་ལྡན་བུད་མེད་དར་མ་ལ། །

དགའ་བའི་རེ་དགས་བཅིངས་པ་དག །

བུ་མོ་འགའ་ཞིག་དག་ལ་ཡང་། །

འདོད་པ་འཕེལ་བ་སྟོན་པར་བེད། །

ཅེས་སོགས་ཚིག་རང་བཞིས་བསྟན་ཏེ། ཆགས་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་འགའ་ཞིག་

བུད་མེད་དར་མ་ལ་འཁིག་པ་བསྟེན་པས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་རེ་དགའ་བཅིངས་པར་

མ་ཟད། དེས་ཀང་ཡིད་མ་ཚིམ་པར་ལང་ཚོ་མ་སིན་ཞིང་འཁིག་པ་བསྟེན་མ་རན་པའི་

བུ་མོ་ཆུང་ངུ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་། འོ་བེད་པ་སོགས་འདོད་པ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་

སྟོན་པར་བེད་པའི་ཆོས་དེ་བསྟན་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུ་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས། 

ཆགས་ལྡན་སྐེས་བུ་སྤིའི་རྣམ་འགྱུར་རམ་རང་བཞིན་དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་ཀི་

དཔེའི་དངོས་པོ་གཞན་ཏེ། བུང་བ་དང་པད་མའི་ཁད་ཆོས་སོ་སོ་བ་དག་ལ་སྦར་བ་

ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་གཉིས་ཀི་སྤིའི་རང་བཞིན་ལ་ཁ་གཡར་བའམ་ཚུར་བསྡུས་ནས། 

བརོད་པར་འདོད་པའི་ཡུལ་དངོས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་གསལ་བར་མ་བརོད་པར་དེ་

དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་དཔེའི་དངོས་པོ་དེའི་རང་བཞིན་དངོས་སུ་བརོད་པས་དེ་དང་

ཆོས་མཚུངས་པའི་བསམ་བའི་ཡུལ་དེའི་རང་བཞིན་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༢༢ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།   * རྩ་བ་དང་བསྟུན་ན་འདིར་དགག་སྒྲ་ཆད།



  424  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

(ག) དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པའི་གྲིབ་བསིལ་ལ། །

ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་དགའ་སྟོན་ཕིར་བོར་ནས། །

ཚད་པའི་གདུང་བ་བསྐབ་ཕིར་བླུན་པོ་འགའ། །

ཤིང་སམ་འཁོག་པོའི་ཡལ་ག་དག་ལ་བརྟེན། །

ཞེས་བསམ་བའི་ཡུལ་དངོས་ནི་མཚན་ལྡན་གྱི་བ་མའམ་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ལེགས་པར་བསྟེན་ནས་དེས་བསྟན་པའི་ཆོས་ལོངས་སུ་སྤོད་པ་སྟེ། ཐོས་དོན་

ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས་ཕན་བདེ་ལེགས་ཚོགས་མཐའ་དག་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་

དགའ་སྟོན་ཕིར་བོར་བ་སྟེ་དོར་ནས་བླུན་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་ལོག་པའི་བཤེས་

གཉེན་བསྟེན་ཏེ་རེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་དོན་དུ་གཉེར་ཞེས་པ་བསམ་བའི་དོན་ཡིན། 

དེ་སྡུད་བེད་ཀི་དཔེའི་དངོས་པོ་གཞན་ནི་ཚ་བའི་གདུང་བ་སེལ་ཞིང་བསིལ་བའི་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེར་བའི་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་ཤིང་གི་གྲིབ་བསིལ་བཟང་བོ་

དེ་ལ་ཉེ་བར་བརྟེན་པའམ་ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་དགའ་སྟོན་དེ་ཕིར་བོར་བའམ་དོར་

ནས་བླུན་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཚ་བའི་གདུང་བ་ལས་སྐོབ་པའི་ཕིར་དུ་ལོ་

འདབ་མེད་པའི་ཤིང་སམ་འཁོག་པོའི་ཡལ་ག་ལ་བརྟེན་ཞེས་བསྡུ་བ་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་དང་། ལོག་པའི་བཤེས་གཉེན་གཉིས་ཀི་སྤིའི་རང་བཞིན་དག་སྡུད་

བེད་དཔེའི་དངོས་པོ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་དང་། ཤིང་སམ་འཁོག་པོའི་སྤིའི་རང་

བཞིན་ལ་ཚུར་བསྡུས་ཏེ། བརོད་བའི་ཡུལ་དངོས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་མི་གསལ་བར་

བས་ཤིང་། དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་དཔེའི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དངོས་སུ་བརོད་

པས་བསམ་བའི་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 
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(བ) ཕུན་ཚོགས་འབས་བུའི་ཁུར་ལྡན་རབ་འཐོར་འཕགས། །

གྲིབ་བསིལ་འཁོར་ཡུག་ཡངས་པའི་ལྗོན་པ་ཆེ། །

རིང་དུ་བཏང་ནས་ཤིང་སམ་ཡལ་ག་ལ། །

འགའ་ཞིག་བསིལ་བའི་དངོས་པོར་རེ་བ་མཐོང་། །

ཞེས་བརོད་འདོད་ཀི་ཡུལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཞིང་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ། མཐའ་ཡས་པའི་ལུས་ཅན་

ཀུན་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ལམ་བཟང་བོར་འགོད་པ་སོགས། ཡུལ་དེའི་སྤིའི་རང་

བཞིན་དེ། སྡུད་བེད་ཀི་དཔེའི་དངོས་པོ་ལྗོན་ཤིང་ཆེན་པོ་འབས་བུ་དང་ལོ་འདབ་

རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། གྲིབ་བསིལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་སོགས་ལྗོན་ཤིང་དེའི་

སྤིའི་རང་བཞིན་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་སོ་ནས་ཚུར་བསྡུས་ཤིང་། ཡང་བརོད་བའི་

ཡུལ་ལོག་པའི་བཤེས་གཉེན་ལ་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད་ཅིང་གཤིས་རྒྱུད་འཁོག་

པའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་སྡུད་བེད་ཀི་དཔེའི་དངོས་པོ་ལོ་འདབ་དང་འབས་བུ་སོགས་

གང་ཡང་མེད་པའི་ཤིང་སམ་འཁོག་པོའི་རང་བཞིན་དང་ཆོས་མཐུན་གྱི་སོ་ནས་

ཚུར་བསྡུས་ཏེ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྔ་མ་རྣམས་དང་འདྲ། ཡང་རྒྱན་འདི་དང་མཐུན་པར་

པཎི་ཏ་སྨྲ་ཏིས། 

རི་བོང་འཛིན་པ་རྒྱུ་སར་ཕེང་བ་ཅན། །

མཚན་མོ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་རྣམ་སངས་ནས། །

དྭངས་པའི་ཆུ་ནང་འདི་ན་ཟླ་བ་ཞེས། །

དབིབས་ལ་ཚད་མར་འཛིན་པ་བིས་པའི་བོ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཞེས་བསྡུ་བའི་དོན། མཁས་པའི་དབང་བོ་པཎི་ཏ་དོར་ནས། ཅི་ཡང་མི་ཤེས་

པའི་བླུན་པོ་གཡོ་ཅན་ལ་ཚད་མར་འཛིན་པ་དེ། སྡུད་བེད་ཀི་དཔེ་རི་བོང་འཛིན་པ་

ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྡུས་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ངོ་མཚར་གཟི་འོད་འབུམ་གྱིས་ལེགས་འཁྱུད་པའི།

པད་མོའི་གཉེན་གྱུར་ཉི་མའི་འོད་རླབས་ཆེ། །

རིང་དུ་བཏང་ནས་མེ་འཁེར་སྲིན་བུའི་མཇུག །

འཚོལ་བའི་ངལ་བ་"བརྟེན
1

་པ་གད་མོའི་གནས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་ཅིང་། ཁྱད་ཆོས་མཚུངས་པའི་བསྡུས་བརོད་ནི། 

བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་ཁད་གཞིའི་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཅིང་། དཔེ་དོན་དེ་

གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་སོ་སོ་བ་ཡང་། སྒས་འཇུག་པ་གཅིག་པའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་

ཤུགས་ཀིས་བསྡུས་པ་སྟེ་བསྡུ་བ་བསམ་བའི་ཡུལ་དེའི་ཁད་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྡུད་

བེད་དཔེ་ཡི་ཁད་ཆོས་རེ་རེ་ལ་ཚུར་བསྡུས་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ར་བརྟན་འབས་བུའི་ཁུར་གྱིས་ནི། །

སོང་རྣམས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད། །

གྲིབ་མ་སྣུམ་པའི་ལྗོན་པ་ཆེ། །

འདི་ནི་བདག་གིས་ཡང་དག་ཐོབ། །

ཅེས་བརོད་འདོད་ཀི་ཡུལ་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་དང་། མཚུངས་དཔེ་དཔག་བསམ་

གྱི་ལྗོན་ཤིང་གཉིས་ཁད་གཞི་ཐ་དད་ཅིང་། ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་བ་སྒའི་འཇུག་པ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༢༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༣ ན།  བརེན   *  བསེན་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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གཅིག་པ་ཅན། དཔེ་ཅན་རྒྱལ་བོ་ནི་གཞན་གྱིས་བསྒུལ་བར་མི་ནུས་ཤིང་། སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ར་བ་བརྟན་པའི་ཁད་ཆོས་དང་། 

ལྗོན་ཤིང་གི་ར་བ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པའི་ཁད་ཆོས་གཉིས་ཐུན་མོང་དུ་སྒའི་འཇུག་པ་

གཅིག་པའི་སོ་ནས་མཚུངས་པར་གནས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་བོ་ལོངས་སྤོད་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབས་བུའི་ཁུར་གྱིས་ལི་བས་སོང་བ་རྣམས་ཡིད་དགའ་བར་

བེད་པའི་ཁད་ཆོས་དང་། ལྗོན་ཤིང་ཞིམ་མངར་གྱི་འབས་བུའི་ཁུར་གྱིས་དུད་པས་

སྐེ་བོ་རྣམས་ཀི་ཡིད་དགའ་བར་བེད་པའི་ཁད་ཆོས་གཉིས་ཐུན་མོང་དུ་གནས་པ་

དང་། ཡང་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོས་འབངས་རྣམས་འཚོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐོབ་པ་སྟེ་

ཕན་བདེའི་གྲིབ་མ་སྣུམ་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཁད་ཆོས་དང་། ལྗོན་ཤིང་ལ་སྐེ་བོ་རྣམས་

ཚད་པའི་གདུང་བ་ལས་སྐོབ་པའི་གྲིབ་བསིལ་སྣུམ་པོ་ཡོད་པའི་ཁད་ཆོས་སོགས་

དཔེ་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པར་བསྟན་ནས། དངོས་པོ་འདི་ནི་བདག་

གིས་ཐོབ་ཅེས་བསམ་བའི་དོན་རྒྱལ་བོའི་ཁད་ཆོས་རྣམས། དཔེ་དཔག་བསམ་གྱི་

ལྗོན་པའི་ཁད་ཆོས་སུ་ཚུར་བསྡུས་ནས་བརོད་ཅིང་། ཁད་གཞི་དང་དཔེ་དོན་གཉིས་

ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ཟླ་བའི་མ་མ་གཏིང་དཔག་རྟོགས་དཀའ་ཞིང་། །

རེ་འདོད་ཆེས་སོང་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་མཆོག །

སྐོ་ངལ་མེད་པར་རྒྱུ་ཞིང་བསིལ་འཇམ་ཅན། །

སྐོན་ལྡན་རོ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་མཚར། །

ཞེས་བསྡུ་བ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་སྡུད་བེད་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀི་ཁད་



  428  
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གཞི་ཐ་དད་དུ་གནས་ཤིང་། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཏེ། བཤེས་གཉེན་གྱི་མཁེན་པ་

དང་བརེ་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་

དཔག་དཀའ་བ། ཡང་བཤེས་གཉེན་ནི་སལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བའི་རེ་བ་སོང་བའི་ཡོན་

ཏན་གྱི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནི་དགོས་འདོད་སོང་བའི་ཡིད་

བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་དང་། ཡང་བཤེས་གཉེན་ནི་གཞན་དོན་གྱི་

སྤོད་པ་ལ་སྐོ་ངལ་མེད་པར་རྒྱུ་བ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ལ་རྦ་རླབས་ཆེན་པོ་སྐོ་ངལ་མེད་

པར་རྒྱུ་བ། ཡང་བཤེས་གཉེན་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་སྐོན་དང་འདོད་པ་ལ་འདུན་པའི་

རོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ཡུལ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྲུ་

ནུབ་པའམ་ཁ་ལོ་འཁོར་ནས་མི་དག་ཤི་བ་ན། ཀླུ་གཙང་སྦྲ་ལ་དགའ་བས་མི་རོ་མི་

གཙང་བ་དག་སད་ཅིག་ཉིད་ལ་རླབས་ཀིས་བསྐོད་ནས་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་འཕེན་

པར་བེད་ཅེས་ཡོངས་གྲགས་ཀི་བཤད་རྒྱུན་ལ་སྦར་ཏེ་རོ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

པ་ངོ་མཚར་བའི་ཡུལ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་ཁད་ཆོས་རྣམས་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་

སྒས་འཇུག་པ་མཚུངས་པའམ་ཐ་དད་དུ་གནས་པས། བསམ་བའི་དོན་གྱི་བཤེས་

གཉེན་གྱི་ཁད་ཆོས་རྣམས་སྡུད་བེད་དཔེའི་དངོས་པོ་གཞན་རྒྱ་མཚོའི་ཁད་ཆོས་ལ་

ཚུར་བསྡུས་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) འཁིལ་ལྡེམ་རྣམ་བཀྲ་མཛེས་པའི་ཆུ་བར་བརྟེན། །

འཇམ་མཉེན་འདབ་མའི་དཔལ་རྒྱས་དྲི་བསུང་ཞིམ། །

གེ་སར་ཕུན་ཚོགས་པད་དཀར་སོང་བུ་འདི། །

ཁོ་བོའི་ཉེར་སྤད་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱུ། །



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  429  

ཞེས་བསམ་བ་དོན་གྱི་དངོས་པོ་བུད་མེད་མཛེས་མ་དང་། དཔེའི་དངོས་པོ་

པད་མ་དཀར་པོ་སྟེ། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་ཁད་གཞི་ཐ་དད་དུ་གནས་ཤིང་། དེ་གཉིས་

ཀི་ཁད་ཆོས་མཛེས་མ་ནི་འཁིལ་བག་ཅན་ཏེ་འགྱིང་བག་དང་བཅས་ཤིན་ཏུ་ལྡེམ་

པའི་ཉམས་ཅན་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་སོགས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ལུས་ལ་

བརྟེན་པ་དང་། པད་མ་ནི་འཁི་ཤིང་ལྡེམ་ལྡེམ་དུ་གཡོ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་

མདངས་ཀི་ཁ་དོག་བཀྲ་ཞིང་མཛེས་པའི་ཡུ་བ་ལ་བརྟེན་པ། ཡང་མཛེས་མའི་ལུས་

ནི་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ་དང་གདོང་གི་འདབ་མ་རྒྱས་ཏེ། ཞལ་གྱི་སོ་ལ་དྲི་བསུང་ཞིམ་

པོ་འཐུལ་བ་དང་། པད་མ་ལ་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའི་འདབ་མ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཏེ་དྲི་ཞིམ་

པོ་འཐུལ་བ། ཡང་བུད་མེད་ཀི་སྐྲའི་ལན་བུ་མཛེས་ཤིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། 

པད་མའི་གེ་སར་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་སོགས་དཔེ་དོན་གྱི་ཁད་ཆོས་རྣམས་སྒས་

འཇུག་པ་མཚུངས་ཤིང་ཐ་མི་དད་པའི་སོ་ནས། བསྡུ་བའམ་བསམ་བའི་མཛེས་མའི་

ཁད་ཆོས་རྣམས། སྡུད་བེད་དཔེ་པད་མའི་ཁད་ཆོས་ལ་ཚུར་བསྡུས་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་

པད་དཀར་སོང་བུ་འདི། བདག་གིས་ཉེ་བར་སྤད་པ་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱུ་ཞེས་པ་

ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་འདི་ནི་སྤིའི་བསྡུས་བརོད་དུ་མི་འགྲོ་སྟེ། འདིའི་སབས་བརོད་བའི་

གཙོ་བོ་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་སོ་སོ་ནས་སྒས་འཇུག་པ་མཚུངས་པའམ་ཐ་

མི་དད་དུ་གནས་པ་སྟེ། མཚུངས་དཔེ་ལ་ཚུར་བསྡུས་ཤིང་ཁད་གཞི་ཐ་དད་དུ་

གནས་པར་བརོད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཡང་ན། དཀར་འཇམ་མདངས་ཀིས་མཛེས་པའི་ཡིད་འཕོག་གཟུགས། །

བདེ་དགའི་དཔལ་སྦིན་འདྲེན་བེད་བདུད་རིའི་དཔིད། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འདོད་ལྡན་རེ་བ་ཀུན་སོང་མཚན་མོའི་མགོན། །

ཀུན་དགའ་སྐེད་པའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ནམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་ལ་ཁྱད་ཆོས་མཚུངས་ཤིང་མི་མཚུངས་པའི་

བསྡུས་བརོད་ནི། བསམ་བ་དཔེ་ཅན་དང་དཔེའི་དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་ཁད་གཞི་ཐ་

དད་དུ་གནས་པ་ལ། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་མཚུངས་པ་དང་མི་མཚུངས་པའི་

ཕོགས་གཉིས་ཚིག་ཟིན་ལ་དཔེ་ཁོ་ནའི་ཁད་གཞི་དང་ཁད་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་ཇི་

འདྲ་བ་དངོས་སུ་བརོད་པས། བསྡུ་བའམ་བསམ་བའི་དོན་གྱི་དངོས་པོའི་ཁད་ཆོས་

རྣམས་སྡུད་བེད་དཔེ ་ཡི ་ཁད་ཆོས་སོ ་སོ ་ལ་ཚུར་བསྡུས་ནས་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །དཔེར་ན། 

ར་བར། ཡལ་གའི་ཁོན་ནི་མི་ཆུང་ཞིང་། །

མེ་ཏོག་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

དམ་པའི་གྲིབ་བསིལ་བརྟན་ལྡན་པའི། །

ཤིང་འདི་བདག་གི་སལ་བས་རེད། །

ཅེས་བསྡུ་བའམ་བསམ་བ་རྒྱལ་བོ་དང་། སྡུད་བེད་དཔེའི་དངོས་པོ་ལྗོན་ཤིང་

ཡིན་པས་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་ཁད་གཞི་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཡང་། ཁད་

ཆོས་ཀི་བརོད་ཚུལ་ལ་ཡལ་གའི་ཁོན་མི་ཆུང་བ་དང་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་ཁད་ཆོས་ནི་དཔེ་ལྗོན་ཤིང་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཁད་ཆོས་ཏེ་དཔེ་དོན་མི་

མཚུངས་པར་བརོད་པ་དང་། ཡང་དམ་པའི་གྲིབ་བསིལ་ནི་རྒྱལ་བོ་ལ་སྦོར་སབས། 

རང་གི་བསོད་ནམས་ཀི་སྟོབས་ལས་གྲུབ་པའི་བདེ་སྐིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གྲིབ་
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བསིལ་ལྡན་པ་དང་། ལྗོན་ཤིང་ལ་ཉི་འོད་ཀི་ཚད་གདུང་སྐོབ་པའི་གྲིབ་བསིལ་ཡོད་

པ་དང་། ཡང་རྒྱལ་བོ་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་གཞན་གྱིས་བསྒུལ་མི་ནུས་པར་

བརྟན་པ་དང་། ལྗོན་ཤིང་ནི་རླུང་སོགས་ཀིས་བསྒུལ་བར་མི་ནུས་པས་བརྟན་པ་སྟེ། 

ཁད་ཆོས་འདི་གཉིས་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པར་བསྟན་ཅིང་། 

བསམ་བའི་དོན་གྱི་རྒྱལ་བོ་འདི་ལྟ་བུ་བདག་གི་སལ་བས་རེད་པ། སྡུད་བེད་དཔེའི་

དངོས་པོ་ལྗོན་ཤིང་ལ་བསྡུས་ཏེ། ཤིང་འདི་བདག་གི་སལ་བ་བཟང་བོས་རེད། ཅེས་

དཔེ་དངོས་སུ་བརོད་ནས་བསམ་བའི་དོན་གྱི་རྒྱལ་བོ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན། འདི་ལ་འགྲེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་པས། མཁས་པ་ལ་ལས་ར་བའི་

ཚིག་རང་བཞི་གས་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཐ་མི་དད་དུ་བཀྲལ་བར་བཤད་པ་

དང་། ཡང་སི་ཏུའི་རེས་འབང་བ་རྣམས་ཀིས། ར་བའི་ཚིག་རང་གསུམ་པས་དཔེ་

ཅན་རྒྱལ་བོ་དང་། ཚིག་རང་ལྷག་མ་གསུམ་གྱིས་སྡུད་བེད་དཔེ་ལྗོན་ཤིང་ཁོ་ནའི་

ཁད་ཆོས་ལ་དམིགས་ཀང་སན་ངག་མཁན་པོའི་བརོད་འདོད་ཀི་རྟོག་པ་ཁོ་ན་གཙོ་

ཆེ་བའི་ཕིར། སྒའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་དབེ་བ་མེད་པས་བརོད་འདོད་ཀི་རྟོག་པའི་དབང་

གིས་ཐ་དད་དང་ཐ་མི་དད་དུ་དབེ་བར་གསུངས་ནའང་། སྤིར་སན་ངག་མཁན་གྱིས་

རྟོག་"པའི
1

་བཏགས་པའམ་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་"པས
2

་ཚུལ་

ལས་རྒྱན་ཐ་དད་དུ་དབེ་བ་སན་ངག་སྤི་ལ་ཁབ་ཀང་། སྒས་འཇུག་ཚུལ་ལ་དབེ་བ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར། བརོད་འདོད་ཀི་རྟོག་པ་ཁོ་ནས་རྒྱན་ཐ་དད་དུ་འབེད་མི་རུང་

བར། གཙོ་བོ་ཚིག་གི་སྒའི་བརོད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་བལྟས་ནས། དོན་གྱི་ཁད་པར་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༣༡ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༢ ན།  པའི   * པས་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༣༡ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༣ ན།  པས   * པའི་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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ཡང་སོ་སོར་འབེད་དགོས་སོ། །འོ་ན་ཡལ་གའི་ཁོན་མི་ཆུང་བ་དང་། མེ་ཏོག་དང་

འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་རྒྱལ་བོའི་མངའ་ཐང་སོགས་དང་ཅི་ལ་སྦོར་མི་

རུང་། འབས་བུ་ཡང་དཔེར་བརོད་སྔ་མའི་སབས་ཁད་ཆོས་ཐ་མི་དད་དང་། ཕི་མ་ལ་

ཁད་ཆོས་ཐ་དད་དུ་འབེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དཔེར་བརོད་སྔ་མའི་

སབས། རྒྱ་དཔེར་མ་ཧཱ་བཀྵཿ ཞེས་འབྱུང་བ་ལྷའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་དང་། 

དཔེར་བརོད་ཕི་མའི་སབས་རྒྱ་དཔེར་དྲུ་མཿ ཞེས་ཤིང་ཕལ་བའི་སད་དོད་ལས་མི་

འབྱུང་སྟབས། དཔེ་ལྗོན་ཤིང་མཆོག་དམན་གྱི་ཁད་ཆོས་ལ་གཞིགས་ནས། དོན་གྱི་

ཁད་ཆོས་ལ་སྦར་མ་སྦར་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་ཅིང་། འབས་བུ་ཡང་། གུང་ཐང་བདེ་བོ་

བའི་འགྲེལ་བར། དེ་ལ་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་ཡལ་གའི་ཁོན་ཆེ་བ་དང་། མེ་ཏོག་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ནི་ཁད་པར་ཅན་སྐེས་བུ་ལ་ཡོད་པར་མ་གྲགས་པས་དངོས་སུ་མེད་

ཅིང་། འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་དམ་པའི་གྲིབ་བསིལ་ནི་སྐེས་བུ་ལ་ཡང་

ཡོད་པར་གྲགས་ཏེ་ཞེས་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐེས་བུ་ལ་ཡང་ཡོད་པར་

འདོད་པས་དེ་ནི་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་བར་བཤད་ན་ཡང་། བོད་

མཁས་འབེལ་གཏམ་ལས། འབས་བུ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་

པ་འགྲུབ་པ་མིན་གྱི། དེས་སོང་བ་རྣམས་རྒྱས་པར་བེད་པའི་བེད་ལས་དང་བཅས་

པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔ་མ་ཐ་མི་དད་ཀི་སབས་བརོད་ཡུལ་

བེད་པ་བོའི་བེད་ལས་དང་སྦོར་བ་སྟེ། ལྗོན་པའི་འབས་བུའི་ཁུར་གྱིས་སོང་བ་

རྣམས་རྒྱས་པར་བེད་པའི་བེད་ལས་དང་། རྒྱལ་བོས་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་འབས་བུའི་ཁུར་གྱིས་སོང་བ་རྣམས་རྒྱས་པར་བེད་པའི་བེད་ལས་གཉིས་སྒས་
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འཇུག་པ་གཅིག་པའི་སོ་ནས་བེད་ལས་ཐ་མི་དད་དུ་གནས་པ་ལ་སྦར་བ་དང་། རྒྱན་

ཕི་མ་ཐ་དད་ཀི་སབས། འབས་བུ་ཞེས་བེད་ལས་དང་མ་འབེལ་བའི་སྟབས་ཀིས། 

ཡལ་གའི་ཁོན་མི་ཆུང་བའི་བསམ་དོན། རྒྱལ་བོའི་མངའ་ཐང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། མེ་ཏོག་

འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བསམ་དོན་དཔལ་འབོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཐ་

མི་དད་དུ་སྦོར་མི་རུང་བས། དཔེར་བརོད་ཕི་མའི་སབས་སུ། ཡལ་ག་དང་འབས་བུ་

མེ་ཏོག་སོགས་ཤིང་ཁོ་ནའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་ཤེས་

དགོས། དེ་ལྟར་དུ་དཔང་ཊིཀ་ལས། རང་བ་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་བརོད་བའི་ཁད་པར་ནི་

ཤིང་སོང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ར་བའི་ཚིག་རང་དང་བོ་གཉིས་

ཀིས་ཡལ་གའི་ཁོན་མི་ཆུང་བ་དང་། མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞེས་

པ་ནི་དཔེ་ལྗོན་ཤིང་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཁད་ཆོས་དང་། རང་བ་གསུམ་པའི་གྲིབ་

བསིལ་དང་བརྟན་ལྡན་དེ། བསམ་བ་རྒྱལ་བོ་དང་དཔེ་ལྗོན་ཤིང་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་

པའི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པར་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་

བཞེད་དོ། །

(ག) འཇམ་ཞིང་ཡིད་འོང་མཛེས་སྡུག་ཅན། །

ཟེའུ་འབྲུ་ཡལ་འདབ་རབ་ལྡེམ་པ། །

པད་མ་དཀར་པོའི་ཆུན་པོ་འདི། །

བུང་བ་རྣམས་ཀི་ཡིད་དུ་འོང་། །

ཞེས་བསྡུ་བའམ་བསམ་བ་དོན་གྱི་དངོས་པོ་མཛེས་མ་དང་། སྡུད་བེད་དཔེའི་

དངོས་པོ་ནི་པད་མ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་གཞི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་གནས་ཀང་། ཁད་
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ཆོས་ནི་མཛེས་མའི་ལུས་འཇམ་མཉེན་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཛེས་སྡུག་ཅན་དང་། དཔེ་

པད་མ་དཀར་པོ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཇམ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཛེས་སྡུག་ཅན་ཏེ། དཔེ་

དོན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཐ་མི་དད་པ་དང་། དཔེ་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་དང་། ཡལ་འདབ་

རབ་ཏུ་ལྡེམ་པའི་ཁད་ཆོས་ནི་བུད་མེད་ལ་མེད་པས་དཔེ་པད་མ་དཀར་པོ་ཁོ་ནའི་

ཁད་ཆོས་ཏེ་ཁད་ཆོས་ཐ་དད་པ་དང་། རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་བསམ་བའི་དོན་གྱི་

མཛེས་མ་སྤིའི་རང་བཞིན་དེ། དཔེ་པད་མ་དཀར་པོ་སྤིའི་རང་བཞིན་ལ་ཚུར་བསྡུས་

ནས། དེ་བུང་བ་རྣམས་ཀི་ཡིད་དུ་འོང་བ་དངོས་སུ་བརོད་པ་དེས། དཔེ་དེའི་ཁད་

ཆོས་མི་སྟོན་པར། མཛེས་མ་རྣམས་འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུའི་ཡིད་དུ་འོང་བ་དོན་

གྱིས་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལུས་གྲིམས་རང་བ་བརྒྱད་པའི་ཤ་ཚུགས་ཀིས། །

དུས་ཀུན་གནྡོ་ལར་འགྱིང་རྔམ་རྔམ་འདྲ། །

དོན་གྱི་བ་བར་ཞུགས་ཚེ་བེམ་པོའི་དངོས། །

དེ་འདྲར་མཚར་དུ་འཛིན་རྣམས་བིས་པའི་བོ། །

ཞེས་བསམ་བ་དོན་གྱི་དངོས་པོ་ནི་ཡོན་ཏན་མེད་པའི་བ་ཆེན་ཞིག་དང་། སྡུད་

བེད་ཀི་དཔེའི་དངོས་པོ་ནི་སེང་གེ་རང་བ་བརྒྱད་པ་སྟེ། དེ་ནི་དཔེ་དོན་གྱི་ཁད་གཞི་

ཐ་དད་དུ་གནས་པ་དང་། དཔེ་སེང་གེ་དེ་ནི་རང་བ་བརྒྱད་པའི་ཤ་ཚུགས་ཅན་ཡིན་

ཀང་། དོན་གྱི་བ་བ་ལ་ཞུགས་ཚེ་གང་ཡང་མི་ནུས་པར་བེམ་པོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཁད་

ཆོས་ཏེ། དཔེའི་ཁད་ཆོས་ཁོ་ན་དང་། བསམ་བའི་དོན་གྱི་བ་མ་ཆེན་པོ་དེ་ལུགས་

གཉིས་ཀི་བ་གཞག་སྒྲུབ་པ་ལ་གྲིམས་པ་དང་། དཔེ་སེང་གེ་ནི་ལུས་གྲིམས་པའི་
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ཉམས་ཅན་དང་། ཡང་དཔེ་སེང་གེ་རང་བ་བརྒྱད་པའི་གཟུགས་ནི་དུས་ཀུན་ཏུ་གནྡོ་

ལ་སྟེ། གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ཀི་མཛེས་རྒྱན་དུ་རྟག་པར་འགྱིང་བ་དང་། བ་མ་

ཆེན་པོ་ནི་ཕོ་བང་ཆེན་པོར་འགྱིང་བ། ཡང་སེང་གེ་ནི་རྔམ་ཞིང་འཇིགས་པའི་

གཟུགས་ཅན་དང་། བ་མ་ཆེན་པོ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་དང་འདོད་ཡོན་ལ་རྔམ་

སེམས་ཆེ་བའི་ཁད་ཆོས་རྣམས་དཔེ་དོན་ཐུན་མོང་དུ་བཞག་ནས་དེ་འདྲ་བ་ལ་ངོ་

མཚར་དུ་འཛིན་པ་རྣམས་ནི་བིས་པའི་བོ་ཅན་ཡིན་ཞེས། བསམ་བའམ་བསྡུ་བ་

མཁས་མིན་གྱི་བ་མ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དེ། སྡུད་བེད་དཔེ་སེང་གེ་རང་བ་བརྒྱད་

པའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ལ་ཚུར་བསྡུས་ཏེ་དཔེ་དོན་གྱི་ཁད་ཆོས་འགའ་

ཞིག་ཐ་དད་དུ་བཀོད་ནས་སྡུད་བེད་དཔེའི་རང་བཞིན་དངོས་སུ་བརོད་ཀང་དོན་དུ་

བསམ་བ་བ་མ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

སེང་གེ་རང་བ་བརྒྱད་པ་ཟེར་བ་ལ་གསུང་ཚུལ་འགའ་རེ་ཡོད་ཀང་། དེ་ནི་སེང་

གེ་དང་མཁའ་ལྡིང་འདུས་པ་ལས་སྐེས་ཤིང་། སེང་གེའི་སར་མོ་བཞི་དང་། མཁའ་

ལྡིང་གི་སེར་མོ་གཉིས། གཤོག་པ་གཉིས་བཅས་ཡོད་པ་ལ་རང་བ་བརྒྱད་ཀི་ཐ་སད་

བས་ཤིང་། མགོ་ནི་སེང་གེའི་གདོང་ལ་མཁའ་ལྡིང་གི་མཆུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་

གསུངས། འདི་ནི་དེང་སབས་མི་མཐུན་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྟེང་དུ་

སྲོག་ཆགས་ཀི་མཚན་མ་གསུམ་བིས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་གི་སེང་གེའི་གཟུགས་བརན་

དེ་ཡིན་པར་གྲགས་སོ། །

ཡང་ན། འཇམ་མཉེན་སྤུ་སྡུག་མདངས་ཀིས་ཆེར་སེག་ཅིང་། །

ངག་བརོད་སན་པའི་དབངས་ལྡན་ལེ་གཉིས་པ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གེན་རྨོངས་འདབ་ཆགས་ལུས་ཀི་མཛེས་སྡུག་ཙམ། །

ཡིད་བརྟན་སིང་བོར་བེད་པ་འདི་ཅི་ཞིག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་སྔནོ་མེད་བསྡུས་བརདོ་ནི། བསམ་བའི་དོན་གྱི་དངོས་པོ་གང་ཡང་

རུང་བ་ཞིག་གི་རང་བཞིན་དེ། སྡུད་བེད་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་སྔོན་

མེད་པའམ་མི་སྲིད་པའི་ཁད་ཆོས་འགའ་ཞིག་བཀོད་པའི་དཔེ་རུ་ཚུར་བསྡུས་ཏེ་

དངོས་སུ་དཔེ་དེའི་རང་བཞིན་བརོད་ཀང་། དཔེ་དེ་ལ་ཁད་ཆོས་དེ་དག་མི་ལྡན་པའི་

སྟབས་ཀིས་བསམ་བ་དོན་གྱི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དེ་དོན་གྱི་ཤུགས་ལས་རྟོགས་

ནུས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། སྦྲུལ་ངན་འགྲོགས་པ་དང་བལ་ཞིང་། །

རང་བཞིན་གྱིས་ནི་མངར་བའི་ནང་། །

ཀེ་མ་ཆུ་ཡི་གཏེར་འདི་ནི། །

དུས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བསམས་པར་གྱུར། །

ཅེས་བསྡུ་བའམ་བསམ་བ་དོན་གྱི་དངོས་པོ་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་སྐེ་བོ་ངན་

པའི་སྤོད་པའམ། ཡང་ན་དགྲ་མ་རུངས་པ་དང་མི་འགྲོགས་ཤིང་། དམ་པའི་སྤོད་

ཚུལ་ལམ་གཤིས་རྒྱུད་བཟང་བོའི་རང་བཞིན་གྱི་མངར་བའི་བསམ་པ་ཅན་དང་། 

ཡང་ན་འབངས་ཀི་སྐེ་བོ་ཀུན་གྱི་མཛའ་བོར་གྱུར་པ་དང་། འདོད་དགུའི་གཏེར་ལ་

དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་བོ་འདི་ནི་དུས་ཀི་ཕོ་ཉའི་དབང་གིས་འཆིའོ་ཞེས་དང་། དེ་

སྡུད་བེད་ཀི་དཔེའི་དངོས་པོ་གཞན་ནི། དཔེ་ཅན་དེ་དང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཁད་ཆོས་མཚུངས་པའི་རྒྱ་མཚོ་སྟེ། བ་ལཱ་ཞེས་པ་སྦྲུལ་དང་གྲོགས་ངན་པ་
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སོགས་ལ་འཇུག་ཀང་། སྒ་བསྡུས་ཏེ་སྦྲུལ་ངན་ལ་སྦར་ནས་རྒྱ་མཚོ་ནི་སྦྲུལ་ངན་པ་

དང་འགྲོགས་པ་བལ་ཞིང་ཞེས་སྦྲུལ་ངན་དང་མི་འགྲོགས་པར་བརོད་པ་དང་། ཡང་། 

མ་དྷུ་ར་ཞེས་པ་མཛའ་བོ་དང་རོ་མངར་བ་གཉིས་ལ་འཇུག་ཀང་སབས་འདིར་རོ་

མངར་བ་ལ་སྦར་ནས། བ་ཚྭའི་བོ་མེད་ཅིང་རང་བཞིན་གྱི་མངར་བའི་རོ་དང་ལྡན་

ཞིང་། སེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་གནས་ཏེ། ཆུ་གཏེར་རམ་རྒྱ་མཚོ་འདི་ནི་

བསལ་བ་འཇིག་པའི་དུས་ཀི་མེས་ཡོངས་སུ་བསམས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་དངོས་སུ་

རྒྱ་མཚོ་སམ་པའི་གནས་ལུགས་བརོད་པ་ལྟར་འདུག་ཀང་། སྦྲུལ་ངན་དང་ཚྭ་མེད་པ་

དང་། རོ་མངར་བའི་ཁད་ཆོས་སོགས་ལྡན་པའི་རྒྱ་མཚོ་མེད་པས་ན་སྔོན་མེད་པའི་

དཔེ་དང་། བསམ་བའི་དོན་གྱི་རྒྱལ་བོ་ལ་ཁད་ཆོས་འདི་དག་དང་ལྡན་ཏེ། དེ་ནི་སྐེ་བོ་

ངན་པ་ལ་མི་འགྲོགས་པ་དང་། སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་མཛའ་བརེ་ལྡན་པ་སྟེ་མངར་བའི་བསམ་

པ་དང་ལྡན་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཏེ། སྡུད་བེད་ཀི་ཚིག་ཏུ་སྔོན་མེད་པའི་དཔེ་རྒྱ་མཚོ་

བསམས་པ་ལ་སྐོ་བ་ལྟ་བུ་དངོས་སུ་བརོད་ཀང་། བསྡུ་བའམ་བསམ་བའི་དོན་གྱི་

རྒྱལ་བོ་འདས་པ་ལ་ཡིད་སྐོ་བ་དོན་གྱིས་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། སི་ཏུའི་འགྱུར་ལས། 

རང་བཞིན་གྱི་ནི་མངར་བའི་གཞི། །ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་ཡང་དཔེ་ཅན་སབས་སུ་རྒྱལ་

བོའི་སེམས་ནི་མཛའ་བའི་རང་བཞིན་ནམ་དེའི་གཞིར་གྱུར་པ་དང་། དཔེའི་སབས་སུ་

རྒྱ་མཚོ་གང་དུ་འཁིལ་བའི་ས་གཞི་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་དང་བཅས་པ་ལ་སྦར་ནས་

གསུངས། འདིའི་ར་བའི་ཚིག་ཅུང་འགྲེལ་དཀའ་བ་ནི་འགྱུར་མ་བདེ་བའི་སྐོན་ཡིན་

ཞེས་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་བཤད།

(ག) ལྷ་ཡི་ལམ་ལ་མི་འགྲོ་ཞིང་། །
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ཀུ་མུད་རྒྱས་པར་མི་བེད་པའི། །

ཆུ་ཤེལ་དབང་བོའི་དཀིལ་འཁོར་འདི། །

བདག་གི་སིང་ལ་ཅི་ཡང་སྡུག །

ཅེས་བསྡུ་བའམ་བསམ་བའི་དོན་ནི་བུད་མེད་དང་། སྡུད་བེད་དཔེའི་དངོས་པོ་

ནི་ཟླ་བ་སྟེ། ནམ་མཁའི་ལམ་དུ་མི་རྒྱུ་ཞིང་མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་ད་ཡང་རྒྱས་པར་མི་བེད་

པའི་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཆུ་ཤེལ་དབང་བོ་སྟེ། ཟླ་བ་འདི་བདག་གི་སིང་ལ་

སྡུག་ཅེས་དངོས་སུ་སྡུད་བེད་ཀི་ཚིག་དཔེ་ཟླ་བ་བརོད་ཀང་། ཟླ་བ་ནི་ནམ་མཁར་

རྒྱུ་ཞིང་དེས་ཀུ་མུ་ད་ཡང་རྒྱས་པར་བེད་པས་ན་ནམ་མཁའི་ལམ་དུ་མི་འགྲོ་བ་དང་། 

ཀུ་མུད་རྒྱས་པར་མི་བེད་པའི་ཁད་ཆོས་མི་ལྡན་པ་སྟེ་དེ་འདྲའི་ཁད་ཆོས་ལྡན་པའི་

ཟླ་བ་མེད་ཀང་། བསམ་བ་བུད་མེད་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པ་སྟེ་ནམ་མཁར་མི་རྒྱུ་ཞིང་

དེས་ཀུ་མུ་ད་ཡང་རྒྱས་པར་མི་བེད་པའི་ཁད་ཆོས་དེ་དག་ལྡན་པར་མ་ཟད། གཞན་

ཡང་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སོ་ནས་ཟླ་བ་དང་ཆོས་མཚུངས་པས་ན། དཔེ་ཟླ་

བ་དེ་དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཚིག་གིས་ངེས་དོན་ལ་ཟླ་བ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པར། བསམ་

བའི་བུད་མེད་འདི་དག་བདག་གི་སིང་ལ་སྡུག་པ་དོན་གྱིས་བསྡུས་ཏེ་སྟོན་པར་བེད་

པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལག་འགྲོ་གདུག་པའི་འཁིལ་བག་མི་ལྡན་ཞིང་། །

རྩུབ་མོའི་ཚེར་མ་དག་ཀང་མི་སྣང་བའི། །

རབ་བསིལ་གདུང་བ་འཕོག་པའི་ཙན་དན་ཤིང་། །

སལ་བ་བཟང་བོར་ལྡན་པའི་དཔལ་དུ་ཐོབ། །
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ཅེས་བསམ་བ་དོན་གྱི་དངོས་པོ་ནི། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན་ལ། དེ་སྡུད་

བེད་ཀི་དཔེ་ནི་ཤིང་ཙན་དན་སྦྲུལ་སིང་ཡིན་ཏེ། ལག་འགྲོའམ་སྦྲུལ་གདུག་གིས་

འཁིལ་བག་དང་མི་ལྡན་ཞིང་། ཚེར་མ་རྩུབ་མོ་ཡང་མེད་པའི་ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་སིང་

བོ་འདི་སལ་ལྡན་རྣམས་ཀི་དཔལ་དུ་ཐོབ། ཅེས་སྦྲུལ་གདུག་གི་འཁིལ་བག་དང་ཚེར་

མ་མི་ལྡན་པའི་ཙན་དན་སྦྲུལ་སིང་ཞིག་ནི། སྔོན་མེད་པའམ་མི་སྲིད་པ་སྟེ། སྔོན་མེད་

པའི་དཔེ་དེ་དངོས་སུ་བརོད་ཀང་། དོན་ལ་བསམ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་བསྟན་པ་ལྟ་

བུའོ། །དཔེ་ཅན་ལ་སྦྲུལ་གདུག་པའི་འཁིལ་བག་མི་ལྡན་པ་ནི་འཁོར་ངན་པའི་ཚོགས་

དང་མི་ལྡན་ཞིང་། ཁོ་བའི་ཚིག་རྩུབ་མོ་སོགས་གཞན་ལ་གནོད་པ་དག་ཀང་མི་སྣང་

བས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲི་ངད་དང་ལྡན་པའི་བཤེས་གཉེན་བཟང་བོ་ལ་གོ་དགོས་སོ། །

ཡང་ན། གནམ་སྔོན་མདངས་ཀི་མཛེས་པས་མ་སགས་ཤིང་། །

གདེངས་ཅན་དབང་བོའི་ཚོགས་ཀིས་མ་བཟུང་བའི། །

གཏིང་མཐའ་དཔག་པར་དཀའ་བའི་མ་དྲོས་ཀླུང་། །

བོ་ལྡན་རྣམ་དཔོད་ཡངས་པས་ལོངས་སུ་སྤོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཅིག་པ། ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བར། ཁད་པར་གྱི་ནི་བརོད་འདོད་གང་། །

འཇིག་རྟེན་མཚམས་ལས་བརྒལ་གྱུར་པ། །

ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརོད་པ་འདི། །
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རྒྱན་གྱི་དམ་པ་ཡིན་དེ་དཔེར། །

ཞེས་བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཁད་ཆོས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་བརོད་པར་འདོད་པ་དེ། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་

གནས་ཚུལ་གྱི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བར་གྱུར་པའི་འུད་ཆེན་པོའི་ཉམས་ཀིས་

ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་བས། འདི་ནི་སན་ངག་གི་རྒྱན་གྱི་ནང་

ནས་མཛེས་ཤིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱན་ཞིག་ཡིན། རྒྱན་འདི་དང་། ལེའུ་དང་བོའི་

མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་པར་ཡང་། འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་གནས་ཚུལ་གྱི་

མཚམས་ལས་བརྒལ་བའི་འུད་ཆེན་པོའི་ཉམས་ཙམ་ཡོད་པ་འདྲ་ཡང་། ལེའུ་དང་

བོའི་སབས། 

ར་བར། འཇིག་རྟེན་འདས་བཞིན་བརོད་འདོད་ཀི། །

དོན་གང་ཤིན་ཏུ་བཀོད་གྱུར་པ། །

ཞེས་ཤིན་ཏུའི་སྒས་འཇིག་རྟེན་གྱི་གྲགས་པ་ལས་ཆེས་རིང་དུ་བརྒལ་བའི་

འུད་ཆེན་པོ་བརོད་པ་ལས་བརོད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད། རྒྱན་འདི་ལ། 

འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་གནས་ཚུལ་གྱི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བ་ཙམ་སྟེ། འུད་དེ་

ཙམ་མི་ཆེ་བར་གཙོ་བོ་བརོད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་ངོ་མཚར་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་

དགོས་པའི་ཁད་པར་ཡོད། གཉིས་པ་འདི་ལ་དབེ་ན་བཞི་སྟེ། 

ཁད་འཕགས་ཐེ་ཚོམ་ངེས་པ་དང་། །

ངོ་མཚར་ཕུལ་བྱུང་དང་བཞིའོ། །
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དང་"པོ
1

་ཁྱད་འཕགས་ཕུལ་བྱུང་ནི། མཚོན་བེད་ཀི་དངོས་པོ་དེའི་ཡོན་ཏན་

དེ་ལས་ཀང་། མཚོན་བ་དོན་གྱི་དངོས་པོའི་ཡོན་ཏན་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་

འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་གནས་ཚུལ་གྱི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བར་གྱུར་པའི་འུད་

ཆེན་པོའི་ཉམས་དང་བཅས་ངོ་མཚར་ཞིང་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་

ཟེར། དགྱེས་གླུ་ལས། ལེའུ་དང་བོའི་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱི་སབས་སུ། ལག་པ་ལྟ་བུ་

ཕུ་དུང་གི་ནང་དུ་འཇུག་བཞིན་པ་ཞིག་ལ། ལག་པ་འདི་ཆེ་དྲགས་ནས་ཕུ་དུང་གི་

ནང་དུ་མ་ཤོང་ངོ་ཞེས་འུད་ཆེན་པོ་བརོད་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། ཕུལ་བྱུང་གི་སབས་སུ་

ལག་པ་འདི་གང་གིས་ཀང་གཞལ་མི་ནུས་པའི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཕུ་དུང་

འདིར་ཚུད་པ་ཡ་མཚན་ནོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཆེ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཡིན། དཔེར་ན། 

ར་བར། མལླི་ཀཱ་ཡི་ཕེང་ཚོགས་ཅན། །

ལུས་ཀུན་ཁབ་པའི་ཙན་དན་གཤེར། །

དཀར་བའི་གོས་ཅན་སྔོན་འགྲོ་མ། །

ཟླ་བའི་འོད་ཀིས་མཚོན་པ་ཡིན། །

ཞེས་མེ་ཏོག་གི་བེ་བག་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ། མལླི་ཀཱ་ཡི་ཕེང་བས་བཅིངས་ཤིང་

བརྒྱན་པ་དང་། ཙན་དན་དཀར་པོའི་དྲི་ཡིས་ལུས་ལ་བྱུགས་པས། དྲི་བཟང་བོས་

ལུས་ཀུན་ལ་ཁབ་པས་གཤེར་བ་སྟེ་བརླན་བག་དང་ལྡན་པ། རས་ཀཱ་ཤི་ཀ་དཀར་

པོའི་གོས་ཤིན་ཏུ་སྲབ་ཅིང་འཇམ་པ་ལུས་ལ་གྱོན་པའི་མཛེས་མ་སྟེ། མཚན་མོའི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༤༠ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  པོ   * རྩོམ་མཁན་གི་རང་ལུགས་ལྟར་ན་བོ་ཡིན་དགོས་སྙམ།
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དུས་སུ་འདོད་པས་རབ་ཏུ་གཟིར་བས་རང་གི་མཛའ་བོའི་མདུན་དུ་འགྲོ་བའི་སྔོན་

འགྲོ་མ་འདི་ལ། མཚོན་བེད་ཟླ་བའི་འོད་ཀིས་ཀང་མཚོན་མི་ནུས་ཞེས་སམ། ཡང་

ན་མཚན་མོའི་དུས་སུ་མཛེས་མ་ཟླ་བའི་འོད་ལ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ན། འདི་ནི་ཟླ་བའི་འོད་

དང་། འདི་ནི་མཛེས་མའོ་ཞེས་སོ་སོར་མཚོན་པའམ་འབེད་མི་ནུས་པའི་ཡ་མཚན་

ཅན་ནོ་ཞེས་སོ། །འདི་ལ་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས། སྔོན་འགྲོ་མ་ཟེར་བ་ཡིག་ནོར་དུ་བཤད་

ནས་སི་ཏུའི་འགྱུར་ལྟར་དུ། མངོན་འགྲོ་མ་ཞེས་མཛའ་བོའི་སར་མངོན་པར་འགྲོ་

བའི་བུད་མེད་ཅེས་བཤད་པ་དང་། 

ཡང་འཇུ་མི་ཕམ་པས། མངོན་འགྲོ་མ་ཞེས་པ་བུད་མེད་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་

སུ་འཆི་མེད་མཛོད་ལས་བཤད་པ་ལྟར། བུད་མེད་ཀི་བེ་བག་ཏུ་གོ་དགོས་པར་

འདོད་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་སྔོན་འགྲོ་མར་བསྒྱུར་བ་

ལྟར་བཞེད་དོ། །ཡང་བོད་མཁས་དང་འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་སི་ཏུའི་འགྱུར་ལྟར། 

ཟླ་བའི་འོད་ལ་འགྲན་མ་ཡིན། །ཞེས་རྒྱ་དཔེ་དང་བསྟུན་ནས་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་

དངོས་སུ་སྦར་ཀང་། རིན་སྤུངས་པ་སོགས་ཀིས། དེ་ལྟ་ན་ཟླ་འོད་ལ་འགྲན་མི་ནུས་

པའི་དོན་དུ་འཁྲུལ་ཉེན་ཆེ་བས། ཕུལ་བྱུང་གི་དོན་ཉམས་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་སྟབས། 

འདི་ལ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་དངོས་སུ་བཞག་ནས། ཟླ་བའི་འོད་ཀིས་མཚོན་མ་

ཡིན། །ཞེས་པ་འཐད་པར་འདོད། འོན་ཀང་མཁས་པ་ལ་ལས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་

བཞག་ན། དཔེ་རྒྱན་གྱི་དགག་པའི་དཔེ་དང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བཤད་ནའང་། 

དགག་པའི་དཔེ་ལ། འགོག་བེད་དངོས་སུ་བརོད་ནས། དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་ལ་འགྲན་པ་

འགོག་པ་དང་། འདིར་འཇིག་རྟེན་དུ་གྲགས་པའི་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏེ་མཚོན་བེད་
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དེས་མཚོན་བ་ལ་མཚོན་མི་ནུས་པར་སྨྲས་པས། མཚོན་བ་དེ་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་། 

ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ཏུ་བརོད་པ་ལྟ་བུའི་འུད་ཆེན་པོའི་ཉམས་འདོན་པ་ཡིན་པས། དཔེ་

རྒྱན་དང་རྒྱན་འདི་གཉིས་ལ་འཁྲུལ་བའི་གཞི་མ་མཆིས་པས། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་ཀང་

རིན་སྤུངས་པས་འདོད་པ་ལྟར་དུ་བཞེད་དོ། །ཚིག་སྦོར་འདི་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་དུ་ཅི་

ལྟར་འགྲོ་ཞེ་ན། སྤིར་འཇིག་རྟེན་ན་ཟླ་བའི་འོད་ལ། དཀར་ཞིང་བསིལ་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་མང་བོ་ཡོད་པས་མཚོན་བ་བུད་མེད་ཀི་ལུས་དཀར་བ་ཁོ་ནས་

ཟླ་འོད་ལ་འགྲན་མི་ནུས་ཀང་། འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏེ། 

བུད་མེད་འདིའི་མདངས་ནི་ཟླ་འོད་དང་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་པས་དེ་གཉིས་མཉམ་

པས་སོ་སོར་འབེད་མི་ནུས་པའམ། ཡང་ན་ཟླ་འོད་ཀིས་ཀང་མཚོན་མི་ནུས་ཞེས་བུད་

མེད་ལ་ཟླ་འོད་ཀི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པར་མ་ཟད། དེ་ལས་ཀང་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་འུར་ཆེན་པོ་བརོད་པའི་ཉམས་ཀིས། བུད་མེད་དེ་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་

བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

(ག) ལེགས་སྦར་ལ་སོགས་བཅུ་ཕག་རིག་པའི་གནས། །

སྦངས་ཤིང་མཁེན་པའི་མཁས་དབང་སོན་འགྲོ་བའི། །

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་དཔོད་མཆོག་འདི་ལ། །

འཇམ་དབངས་གཞོན་ནུ་དེས་ཀང་འགྲན་ནུས་མིན། །

ཞེས་ལེགས་སྦར་གྱི་སྒ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་རིག་པའི་གནས་བཅུ་ལ་

སྦངས་ཤིང་མཁེན་པའི་རལ་དང་ལྡན་པ། མཁས་པའི་དབང་བོ་སོན་འགྲོ་ལོ་ཙཱ་བའི་

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཁས་པའི་རྣམ་དཔོད་འདི་ལ། མཚོན་བེད་འཇམ་དབངས་གཞོན་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ནུས་ཀང་འགྲན་པར་ནུས་པ་མིན་ཞེས་སོན་འགྲོ་ལོ་ཙཱ་བའི་རྣམ་དཔོད་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་འུད་ཀིས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་འདིས། དེས་ཀང་འགྲན་ནུས་མིན་

ཞེས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་སྦར་ཡོད། 

(བ) རབ་དམར་བསེ་ཡི་ཡ་ལད་ཀིས་བརིད་ཅིང་། །

འཆར་ཀའི་མདངས་ལྡན་གདོང་ལག་ཁག་གིས་གཤེར། །

དམར་བའི་ཆིབས་ལྡན་རོ་རེ་བདུད་འདུལ་སྐུ། །

བསལ་བའི་མེ་དཔུང་དབུས་ན་མཚོན་མ་ཡིན། །

ཞེས་ཁ་དོག་རབ་ཏུ་དམར་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་བསེ་ཡི་ཡ་ལད་དེ། ཁབ་གྱོན་པ་

དང་། སྐུ་མདོག་དམར་སེར། ཞལ་དང་། ཕག་ཁག་གིས་གཤེར་བ་སྟེ་བརླན་ཞིང་། 

ཆིབས་པ་དམར་པོ་ལ་བཅིབས་པའི་རོ་རེ་བདུད་འདུལ་གྱི་སྐུ་དེ། མཚོན་བེད་ཤིན་

ཏུ་དམར་བའི་བསལ་བའི་མེ་དཔུང་གི་དབུས་ན་ཡོད་ཀང་། མེ་དཔུང་གི་འོད་དང་རོ་

རེ་བདུད་འདུལ་གྱི་སྐུའི་མདངས་སོ་སོར་མཚོན་མི་ནུས་པ་སྟེ་འབེད་མི་ནུས་ཞེས་

སྐུ་མདོག་དམར་བའི་ཡོན་ཏན་དེ། ཁད་དུ་འཕགས་པའི་འུད་ཆེན་པོས་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །སི་ཏུ་དང་བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་དབུས་ན་མཚོན་མ་ཡིན་ཞེས། རྣམ་དབེ་

བདུན་པ་སྦར་ནས་རྒྱན་འདིར་མཚོན་བ་མཚོན་བེད་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་འདྲ་

མཉམ་གྱི་སོ་ནས་དབེ་འབེད་མི་ནུས་པའམ་སོ་སོར་མཚོན་མི་ནུས་པ་འུད་ཀིས་

བརོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྒྱུན་ལ་རྒྱན་འདིའི་མཚོན་བའི་དངོས་

པོའི་ཁད་ཆོས་ནི། མཚོན་བེད་ཀི་ཁད་ཆོས་ལས་ལྷག་པ་སྟེ། མཚོན་བེད་དེས་

མཚོན་བ་ལ་མཚོན་པར་མི་ནུས་པ་ལྟ་བུ་འུད་ཀིས་བརོད་པ་ཞིག་དགོས་པར་
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གསུངས། 

ཡང་ན། འོ་མའི་ཆུ་གཏེར་འཁིགས་པའི་རླབས་ཕེང་རེར། །

པད་དཀར་བརེགས་པའི་གདན་སྟེང་འགྱིང་བག་གིས། །

བྱཻཌཱུའི་རྒྱུད་མངས་འཁོལ་མཛད་མཚོ་བྱུང་ལྷ། །

འབུམ་ཕག་ཟླ་བའི་མདངས་ཀིས་མཚོན་ནུས་མིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཐེ་ཚམོ་ཕུལ་བྱུང་ནི། འཇིག་རྟེན་དུ་གྲགས་ཚོད་ལ་འབྱུང་མི་སྲིད་

པའི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཞི་དེ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའམ་ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་གིས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་

ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། དགའ་མ་ཁོད་ཀི་ནུ་མ་དང་། །

དཔི་ཡི་བར་ན་སེད་པ་ནི། །

ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བདག་གི་ནི། །

ཐེ་ཚོམ་ད་དུང་བཟློག་མ་གྱུར། །

ཅེས་དགའ་མའམ། མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་ནུ་མ་ཟུང་དང་དཔི་མགོའི་བར་འདི་ན། 

སེད་པ་ཞིག་ཡོད་དམ་མེད་སམ་ནས། བདག་གིས་ཡུན་རིང་བོར་བལྟས་ཀང་ད་དུང་

ཐེ་ཚོམ་བཟློག་པར་མ་གྱུར་ཅེས་སོ། །འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བ་འཇིག་རྟེན་ན་འབྱུང་མི་

སྲིད་ཀང་། སེད་པ་ཕ་བ་དང་ལུས་ཀི་ལྕུག་ལྡེམ་ཧ་ཅང་མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལ་

དམིགས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ལ་བསད་ནས་འུད་བས་པའི་ཉམས་ཀིས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའམ་ངོ་

མཚར་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་ཐོས་བསམ་ལ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ངམ་མེད་བརོན་པས་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་ལྡན་ཁོད། །

འབྱུང་འདུས་ལུས་ནི་འཚོ་བའི་བཟའ་བཏུང་དག །

སྤོད་པའི་གོ་སབས་ཡོད་མེད་འཕང་མོ་ཉུག །

ཅེས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ངལ་བ་མེད་པར་ཐོས་བསམ་ལ་བརོན་པ་རྒྱུན་དུ་

བསྟེན་པའི་ཤེས་ལྔན་བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཐོས་བསམ་ལ་བརོན་པ་བེལ་བའི་

རྐེན་གྱིས། རང་གི་འབྱུང་འདུས་ཀི་ཕུང་བོ་འཚོ་བའི་བཟང་བཏུང་ལ་ལོངས་སྤོད་

པའི་གོ་སབས་ཀང་ཨེ་ཡོད་སམ་ནས་བདག་ཡིད་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཅེས། སྤིར་བཟའ་

བཏུང་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་གོ་སབས་ཡོད་མེད་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བ་མི་སྲིད་ཀང་། དེ་ལ་

བསད་ནས་བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཀིས་ཡོན་ཏན་སོབ་པའི་ཁད་ཆོས་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་འུད་ཀིས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཁོད་ཀི་མཁེན་པའི་ལམ་དུ་མ་སོང་བའི། །

ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་དགོངས་དོན་ཕ་མོ་འགའ། །

འཁོར་དང་མ་ངན་འདའ་བའི་ཡུལ་གར་ཡང་། །

ཡོད་མེད་ཅི་ཞེས་བདག་ཡིད་འཕང་མོ་ཉུག །

ཅེས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཁོད་ཀིས་མཁེན་པའི་ལམ་མམ་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་

ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀི་དགོངས་དོན་ཟབ་མོ་འགའ་སྲིད་པ་འཁོར་བའི་གནས་

དང་ཐར་བ་མང་འདས་ཀི་ས་གང་དུ་ཡང་ཡོད་མེད་ཅི་སྟེ་བདག་ཡིད་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་

ཅེས། འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བ་མི་སྲིད་ཀང་། དེ་ལ་བསད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཁེན་

པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་ཆོས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའམ་ངོ་མཚར་བ་འུད་ཀིས་བརོད་པ་ལྟ་
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བུའོ། །

ཡང་ན། མཁས་པའི་རྣམ་དཔོད་རལ་གྱིས་མ་ཟིན་པའི། །

ལྔ་རིག་ཤེས་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཡངས་པའི་མཐའ། །

དབང་བོའི་མིག་སྟོང་བསལ་བར་རབ་བགྲད་ཀང་། །

མཐོང་བའི་གོ་སབས་ཡོད་མེད་འཕང་མོ་ཉུག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ངསེ་པ་ཕུལ་བྱུང་ནི། དངོས་པོ་གང་ལ་ཡིད་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་

བོ་དེ་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབས་ནས་ཡུལ་དེའི་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པའི་ངེས་

པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ནི་ཏམི་ནི་ཁོད་ལ་ནི། །

སེད་པ་ཡོད་ཅེས་ངེས་པར་ནུས། །

འོ་མ་འཛིན་པའི་ཁུར་གནས་པ། །

རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྲིད་མ་ཡིན། །

ཞེས་ནི་ཏམི་ནི་སྟེ་སད་རྒྱས་མ་ཁོད་ཀི་དཔི་དང་ནུ་མའི་བར་ན་སེད་པ་ཡོད་པ་

ནི་ངེས་པར་ནུས་ཏེ། འོ་མ་འཛིན་པ་ནུ་མའི་ཁུར་ཆེན་པོ་གནས་པའི་རྟེན་ཞིག་ངེས་

པར་དགོས་ལ། སེད་པ་མེད་པའི་སྔོ་བསངས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་

གཞན་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས། བུད་མེད་ལ་སེད་པ་ཡོད་པ་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྟགས་

ཀིས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་མི་སྲིད་ཀང་སེད་པ་ཡོད་པ་རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབས་ནས་ཐེ་

ཚོམ་ཆོད་པའི་ངེས་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འཇུ་མི་ཕམ་པས་ངེས་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་

རྒྱན་འདི་ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གྱི་བེ་བག་ཏུ་འདོད་དོ། །དཔེར་བརོད། 
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(ག) གྲོགས་དང་རེ་དགར་རོལ་ཕིར་འཁྱུད་པའི་ཚེ། །

ནུ་འབུར་མིན་པའི་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ་ཡིས། །

མཛའ་བོའི་སེད་པར་རེག་བའི་བདེ་སྟེར་བ། །

ལུས་ཕའི་རྒྱན་འཆང་ཡུལ་དེར་ངེས་པ་རེད། །

ཅེས་མཛའ་བོ་རང་གི་གྲོགས་མོ་དང་འཁྱུད་པའི་རེ་དགའ་ལ་རོལ་བའི་ཚེ། ནུ་

འབུར་ཟུང་མ་ཡིན་པའི་ཤིན་ཏུ་འཇམ་མཉེན་གྱི་རེག་བ་ཞིག་གིས་མཛའ་བོའི་སེད་

པ་ལ་རེག་བའི་བདེ་བ་སྟེར་བ་འདི་ནི། ལུས་ཕ་མའི་རྒྱན་འཆང་བའི་ཡུལ་སེད་པ་

ཡིན་པར་ངེས་པ་རེད་ཅེས། འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པའི་སོ་ནས་སེད་པ་ཡོད་པ་གཏན་

ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པ་རེད་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དེ་ད་དུང་ཡང་། །

ཤེས་བའི་ཁམས་ལ་མངོན་པར་ཆགས་སྦར་བའི། །

རྣམ་འགྱུར་མཐོང་འདིས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཆོས། །

ད་དུང་ངེས་པར་སྲིད་ལ་ཐེ་མི་ཚོམ། །

ཞེས་མཁས་པའི་དབང་བོ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་གིས་ད་དུང་

ཡང་། ཤེས་བར་བ་བའི་ཡོན་ཏན་རྟག་པར་འཚོལ་བ་ལ་ངོམས་པ་མེད་པའི་རྣམ་

འགྱུར་འདི་ལ་ལྟོས་ན་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ད་དུང་ཡང་ངེས་པར་ཡོད་པ་

ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་སྒྲུབ་བེད་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྟགས་ཀི་སོ་ནས་ངེས་པ་རེད་པ་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འདོད་དགའ་ལེགས་བིས་བདེ་བའི་དཔལ་ཐོབ་ཀང་། །
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ད་དུང་ངོམས་མེད་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་དག །

འབད་པས་གཉེར་འདིས་འཁོར་བའི་བདེ་བ་ལ། །

ནམ་ཡང་ངོམས་པ་མེད་པ་ཐེ་མི་ཚོམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་ང་ོམཚར་ཕུལ་བྱུང་ནི། དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཁད་ཆོས་དེ་འཇིག་

རྟེན་ན་གྲགས་ཚོད་ལས་བརྒལ་བའི་ཆེས་ངོ་མཚར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་

ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀི་གྲགས་པའི་ཕུང་བོ་ནི། །

དཔག་ནུས་མིན་ཡང་འདིར་ཤོང་བ། །

ས་སྐོང་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ནི། །

ཁོངས་དག་ཨེ་མ་ཤིན་ཏུ་ཡངས། །

ཞེས་ས་སྐོང་ཁོད་ཀི་ཡོན་ཏན་ལས་བྱུང་བའི་སན་པར་གྲགས་པའི་ཕུང་བོ་ནི་

གཞན་གྱིས་དཔག་པར་མི་ནུས་ཀང་། དེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་ཤོང་བ་ལ། ས་

སྐོང་ཞེས་བོས་ནས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་འདི་དག་ནི་ཨེ་མ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་སོ་

ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་རྒྱལ་བོའི་སན་གྲགས་ཡུལ་དུ་མི་ཤོང་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལ་མ་

གྲགས་ཀང་། དེ་ཤོང་བའི་སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཤིན་ཏུ་ཡངས་ཤིང་ངོ་མཚར་བ་

ལྟ་བུ་འཇིག་རྟེན་གྲགས་ཚོད་ལས་བརྒལ་བའི་ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་གི་ཉམས་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་འདི་ལ་འགྲེལ་བ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་གྲགས་པ་ཕུལ་བྱུང་

ཞེས་གསུངས་པ་མང་ཡང་། རིན་སྤུངས་པ་དང་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་དེ་རྒྱ་ཆུང་བར་

དགོངས་ནས་ངོ་མཚར་ཕུལ་བྱུང་ཞེས་བཞེད་དོ། །
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(ག) འཇམ་མགོན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཙོང་ཁ་བའི། །

མཁེན་བརེའི་ཕ་མཐའ་འཆི་མེད་ལམ་གྱིས་ཀང་། །

གཞལ་ནུས་མིན་འདི་བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྗོངས། །

ཤོང་བའི་སྣོད་ནི་ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། །

ཞེས་འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་མཁེན་པ་དང་བརེ་བའི་ཡོན་ཏན་

གྱི་མཐའ་ནི་ནམ་མཁས་ཀང་གཞལ་མི་ནུས་པས། དེ་འདྲ་བའི་མཁེན་རབ་རླབས་

ཆེ་བའི་སན་པའི་གྲགས་པ་འདི་ནི། གངས་ཅན་བོད་ཀི་ལྗོངས་འདིར་ཤོང་བས་ན་

སྣོད་འདི་ནི་ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་

ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་ཉམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རྣམ་འདྲེན་ཁོད་ཐུགས་བསབ་གསུམ་རིན་པོ་ཆེའི། །

ཡོན་ཏན་ཕུང་པོས་མངོན་པར་ཁེངས་པའི་ལིད། །

གཡོ་མེད་འདེགས་པར་བཟོད་པའི་ནོར་འཛིན་མ། །

ཆུ་གཏེར་ཀོང་དུ་མ་བིང་ངོ་མཚར་ཆེ། །

ཞེས་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཁོད་ཀི་ཐུགས་ལ། བསབ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་

ལུང་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་བོས་ཡོངས་སུ་ཁེངས་པ་སྟེ་འགེངས་པས་

ཤིན་ཏུ་ལིད་ཅིང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཡོ་བ་མེད་པར་འདེགས་ནུས་པའི་ས་གཞི་འདི་ནི། 

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཀོང་དུ་མ་བིང་བ་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་

པའི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བའི་ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་གི་ཉམས་ཀིས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་

བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །
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ཡང་ན། ངོ་མཚར་སྣོད་བཅུད་བེ་བའི་མཛེས་སྡུག་གཟུགས། །

རྒྱ་ཆེན་སྲིད་པའི་ཁོན་འདིར་ཤོང་དཀའ་བ། །

ཁ་ཆུང་དབང་བོས་ལོངས་སུ་སྤོད་མིན་གང་། །

ཨེ་མ་འདྲེན་བེད་ནུས་པ་བསམ་ལས་འདས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

རྒྱན་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གྲགས་ཚོད་ལས་བརྒལ་བའི་ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་གི་

ཉམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། འདི་ནི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་

ནས་མཆོག་ཏུ་གྲགས་ཤིང་སན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཆེས་ཆེར་བསྔགས་པ་

བརོད་པའི་ཡུལ་ཡིན། གཞན་ཡང་དཔང་ཊིཀ་སོགས་འགྲེལ་བ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས། 

ལྡོག་པ་ཕུལ་བྱུང་། དཔེའི་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཕུལ་བྱུང་། གཟུགས་ཅན་གྱི་རེས་སུ་

འགྲོ་བའི་ཕུལ་བྱུང་། རབ་བཏགས་ཀི་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཕུལ་བྱུང་སོགས་དཔེར་

བརོད་མང་བོ་མཛད་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་སོགས་བོད་ཀི་མཁས་པ་མང་བོས་མི་

བཞེད་པས་འདིར་མ་སྤོས་སོ། །

བཅུ་གཉིས་པ། རབ་རྟོག་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ རབ་རྟོག་གི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ། རབ་རྟོག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་

བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་བོ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བར། སེམས་ལྡན་དག་གམ་ཅིག་ཤོས་ཀི། །

རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་པའི་ཚུལ། །

གང་དུ་རྣམ་གཞན་རབ་རྟོག་པ། །

དེ་ནི་རབ་ཏུ་རྟོག་རིག་དཔེར། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཞེས་བརོད་བ་སེམས་ལྡན་ནམ་སེམས་མེད་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞིག་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ལ། རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་ནས་

འཁོག་པོར་བརོད་ཅིང་རབ་རྟོག་གི་སྒ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལ་རབ་རྟོག་གི་

རྒྱན་ཟེར། གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། སེམས་ལྡན་རབ་རྟོག ། སེམས་མེད་

རབ་རྟོག ། ཏིང་འཛིན་རབ་རྟོག་བཞིན་སྒ་ཅན་དང་གསུམ་ལས། 

དང་བོ་སེམས་ལྡན་རབ་རོྟག་ནི། སེམས་ལྡན་གྱི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞིག་གི་བ་བའི་གནས་ཚུལ་དངོས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ། བ་བའི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་

སྒོ་བཏགས་ནས་འཁོག་པོར་བརོད་ཅིང་རབ་རྟོག་གི་སྒ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་

བ་ཅན་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཉིན་གུང་ཉི་མས་གདུངས་པ་ཡི། །

གང་བོ་དག་ནི་མཚོར་འཇུག་པ། །

ཉི་མའི་ཕོགས་གྱུར་པད་མ་རྣམས། །

གཞོམ་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་སམ། །

ཞེས་ཉིན་གུང་གི་དུས་དུ། གང་བོ་ཆེ་དག་ཉི་མའི་ཚ་བ་ལས་གདུངས་པའི་རྐེན་

གྱིས་པད་མའི་མཚོར་འཇུག་པ་དེ་ནི། གང་བོ་རྣམས་ཀིས་ཉི་མ་ལ་གན་ཀ་འཚོལ་མ་

ནུས་པར་ཉི་མའི་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའི་པད་མ་རྣམས་གཞོམ་ཞིང་བརི་བར་འདོད་པ་

ཡིན་སམ་མོ། །ཞེས་རབ་རྟོག་གི་སྒ་དང་བཅས་སེམས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་སྒོ་

བཏགས་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །སྤིར་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ། རྣམ་པ་གཞན་

དུ་སྒོ་བཏགས་ནས་བརོད་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་རབ་རྟོག་ཏུ་མི་བཞེད་པར་གསུངས་
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ཏེ། རབ་རྟོག་གི་རྒྱན་ལ། བརོད་བའི་དངོས་པོ་དེ་རང་གི་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་གནས་པའི་ཚུལ་ནི། རབ་རྟོག་གི་ས་བོན་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་

དེའི་བ་བའི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་ཏེ་འཁོག་པོར་བརོད་པ་ལ་རབ་

རྟོག་ཅེས་ཟེར་བས་ན། རབ་རྟོག་གི་རྒྱན་འདིའི་སབས་སུ་སྒོ་འདོགས་ཚུལ་ཁད་པར་

བ་ཞིག་དགོས་པར་གསུངས། འདིར་གང་བོ་ཆེས་ཚ་བའི་གདུང་བ་སེལ་བའི་ཕིར། 

མཚོ་ལ་ཁྲུས་བེད་པ་དང་། ཆུ་འཐུང་བ་དང་། པད་མའི་ར་བ་ཟ་བའི་གནས་ཚུལ་

དངོས་དེ། རབ་རྟོག་གི་ས་བོན་ལ་བཞག་ནས། དེ་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་གནས་པའི་

ཚུལ་བརོད་པ་སྟེ། ཉི་མ་ལ་འཁོན་ལན་སོག་པའམ་གན་ཀ་འཚོལ་བ་ཞེས་སན་ངག་

མཁན་གྱིས་སྒོ་བཏགས་ཏེ་དྲང་བོའི་གནས་ཚུལ་དེ་འཁོག་པོར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན། །

(ག) དབངས་ཅན་ཐོར་ཚུགས་རྣམ་པར་གཡོ་བའི་རེ། །

ཟླ་ཚེས་གསར་བས་རབ་ཏུ་ལེགས་བརྒྱན་པ། །

དམར་ཕོགས་རོགས་པ་གསུམ་པའི་སྔོ་བསངས་དུས། །

སྟུག་པོའི་མུན་པ་སེལ་བར་དགོངས་སམ་སམ། །

ཞེས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་དབུའི་ཐོར་ཚུགས་རྣམ་པར་གཡོ་བའི་རེ་མོར་ཟླ་

ཚེས་ཀིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་འདི་ནི། དམར་ཕོགས་ཀི་རོགས་པ་གསུམ་པ་སྟེ་

ཚེས་སུམ་ཅུའི་དགུང་མོའི་མུན་པ་རབ་ཏུ་སྟུག་པོ་འདི་སེལ་བར་མཛད་པ་ཐུགས་ལ་

དགོངས་པ་ཡིན་ནམ་སམ་མོ་ཞེས་རབ་རྟོག་གི་སྒ་དང་བཅས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་

ཐུགས་ཀི་དགོངས་པ་ལ་སྒོ་བཏགས་ནས་འཁོག་པོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་ལྷ་
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མོའི་ཐོར་ཚུགས་ཀི་རེར་ཟླ་ཚེས་བརྒྱན་པ་ཞེས་པ་རབ་རྟོག་གི་ས་བོན་ལ་འཇོག་

དགོས།

(བ) གངས་ལྗོངས་བསིལ་བའི་རེག་བས་དབངས་ལྷ་མོ། །

གྲང་བས་ཉེན་ཏེ་ཁོ་བོའི་སིང་དབུས་སུ། །

དྲི་ཟའི་འཇིག་རྟེན་རོགས་པའི་སན་ཚིག་གླུ། །

ལེན་པའི་ཟོལ་གྱིས་བག་ཕབ་གནས་སམ་སམ། །

ཞེས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མས་བདག་ལ་སན་ངག་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་

ཀི་དགོངས་པ་ལེགས་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་རླབས་ཆེ་བ་སྩོལ་བའི་ཕིར་དུ། ཁོ་

བོའི་སིང་གའི་ར་འདབ་ཀི་དབུས་སུ་བག་ཕེབས་པར་གནས་པ་རབ་རྟོག་གི་ས་བོན་

དུ་བཞག་ནས། དངོས་དོན་དེ་ལ་སྒོ་བཏགས་པའི་ཚིག་ནི་གངས་ལྗོངས་ཡུལ་གྱི་

བསིལ་བའི་རེག་བས་ལྷ་མོ་ཤིན་ཏུ་གྲང་བས་ཉེན་ཞིང་དེ་ལས་སྐོབ་པའི་ཕིར་དུ་ཁོ་

བོའི་སིང་དབུས་དྲོད་དང་ལྡན་པའི་གནས་སུ་ལྷ་མོས་དྲི་ཟའི་དབངས་ཀི་གླུ་ལེན་པའི་

ཟོལ་གྱིས་བག་ཕེབས་པར་གནས་སམ་སམ་མོ་ཞེས་འཁོག་པའི་ཚིག་གིས་བརོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྤུ་སྡུག་རྣམ་བཀྲ་དཔིད་ཀི་ཕོ་ཉ་མོས། །

སྔོ་ལྗང་གཡུ་མདངས་རྒྱས་པའི་ཆར་དུས་ཀི། །

དགའ་བའི་མཛེས་སྡུག་མྱུར་དུ་བཞུད་དོགས་ནས། །

བེལ་བས་འབོད་གླུ་ངལ་མེད་སྒོགས་སམ་སམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་སེམས་མེད་རབ་རོྟག་ནི། སེམས་མེད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་
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བ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་དངོས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ། རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་

པ་སྟེ། དངོས་པོ་དེ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བོ་དེ་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་སྒོ་

བཏགས་ནས་འཁོག་པོར་བརོད་ཅིང་རབ་རྟོག་གི་སྒ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་

ཅན་ལ་ཟེར། དཔེར་བརོད། 

ར་བར། འདི་ནི་བདག་གི་རིང་བ་དག །

འགོག་བེད་རྣ་བའི་རྒྱན་ཞེས་ཏེ། །

ཁོད་ཀི་མིག་གིས་རྣ་བ་ཡི། །

ཨུཏྤལ་དག་ལ་འགོངས་པ་འདྲ། །

ཞེས་ལུས་ཕ་མས་རང་ཉིད་མཛེས་པའི་ཕིར་རང་གི་རྣ་གོང་དུ་བཙུགས་པའི་

ཨུཏྤལ་འདི་ནི་ལུས་ཕ་མའི་མིག་དཀྱུས་རིང་བའི་ཡོན་ཏན་འགོག་པར་བེད་པའི་

ཆེད་དུ་རྣ་རྒྱན་གྱི་ཟོལ་དུ་འོངས་སོ། །མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་ཟུར་མིག་གིས་ཨུཏྤལ་གྱི་རྣ་

རྒྱན་ལ་འགོངས་པ་སྟེ་དེ་དང་འགྲན་ཟླ་བེད་པར་འདྲའོ་ཞེས་མཛེས་མའི་མིག་ཟུར་

གྱིས་ཨུཏྤལ་གྱི་རྣ་རྒྱན་ལ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་མིག་གི་མཛེས་པ་ནི་རབ་རྟོག་གི་

ས་བོན་དུ་བས་ནས། མིག་ཤེས་ཀི་རྟེན་སེམས་མེད་མིག་དབང་དང་། ཨུཏྤལ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་འགྲན་སེམས་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་སན་ངག་མཁན་པོས་སྒོ་

བཏགས་ཏེ་འཁོག་པོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) མཛའ་བོར་ལུས་ཕས་འཁིལ་བག་གིས། །

འདོད་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་སྤོད་པར། །

བ་སྤུའི་ཚོགས་རྣམས་ཉེར་ལངས་ཏེ། །
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མགོ་བོ་བཏེགས་ནས་བལྟ་བ་བཞིན། །

ཞེས་མཛའ་བོ་དང་བུད་མེད་ཕན་ཚུན་འཁིལ་བག་གིས་འདོད་པའི་དགའ་སྟོན་

ལ་སྤོད་པའི་ཚེ། ཆགས་པའི་གདུང་བའི་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་རྣམས་ཉེ་བར་ལངས་པ་རབ་

བཏགས་ཀི་ས་བོན་དང་། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་ལ། བ་སྤུ་རྣམས་ཀི་མགོ་

ཡར་བཏེགས་ནས་འཁིག་པའི་བདེ་བ་སྤོད་པ་ལ་བལྟ་བ་བཞིན་ཞེས་སེམས་མེད་ཀི་

བ་སྤུ་དེ་རྣམས་ལ་རྣམ་རྟོག་གི་བོ་དེ་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་སན་ངག་མཁན་གྱིས་

སྒོག་བཏགས་ཏེ་འཁོག་པོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) གང་གི་མིག་གི་མཛེས་པ་ཕུལ་བྱུང་བ། །

དབངས་ཀི་རྒྱལ་མོའི་མཚར་སྡུག་བང་མཛོད་ལས། །

བརྐུས་པའི་ཉེས་པས་སྐྲག་པའི་ཨུཏྤལ་དང་། །

རི་དྭགས་རྣམས་ནི་ནགས་སུ་བོས་པར་དོགས། །

ཞེས་ཨུཏྤལ་གྱི་མཛེས་པ་དང་། རི་དྭགས་ཀི་མིག་གི་མཛེས་པ་གཉིས་ཀིས་

རང་རང་གི་ངོ་མཚར་བའི་མཛེས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ། ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་

མཛེས་སྡུག་གི་བང་མཛོད་ལས་བརྐུས་པའི་ཉེས་པ་བདག་ལ་ཨེ་ཡོང་སམ་ནས་

སྐྲག་སྟེ། ཨུཏྤལ་དང་རི་དྭགས་རྣམས་ནི་ནགས་སུ་བོས་པར་དོགས་ཞེས་ཨུཏྤལ་

དང་རི་དྭགས་ཀི་མིག་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དང་། ལྷ་མོའི་སྤན་དེ་ཡང་ཨུཏྤལ་དང་རི་

དྭགས་ཀི་མིག་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་གནག་ཅིང་མཛེས་པ་ནི། རབ་རྟོག་གི་ས་བོན་དང་། 

དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་ལ་ཨུཏྤལ་དང་རི་དྭགས་ཀི་མིག་གིས་ལྷ་མོའི་མཛེས་

སྡུག་བརྐུས་པའི་ཉེས་པ་ཐོབ་པར་སྐྲག་ནས་ནགས་སུ་བོས་པར་དོགས་ཞེས་དེ་
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གཉིས་ལ་རྣམ་རྟོག་གི་བོ་དེ་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་སྒོ་བཏགས་ཏེ་འཁོག་པོར་བརོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དཀར་བསིལ་རི་བོང་འཛིན་པའི་དཀིལ་འཁོར་གྱིས། །

ག་བུར་ཟེགས་མའི་སྣང་བ་འབུམ་འགྱེད་ཚེ། །

མཛེས་ལྡན་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུས་བསེམས་པ་ཡིས། །

འདབ་སྟོང་གྲོལ་ཏེ་འགྲན་དུ་ཆས་པ་འདྲ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ཏིང་ང་ེའཛིན་རབ་རོྟག་བཞིན་སྒྲ་ཅན་ནི། སེམས་མེད་ཀི་དངོས་

པོས་སེམས་ལྡན་གྱི་བ་བ་བེད་བསམ་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་སྒོ་བཏགས་ཏེ་

རབ་རྟོག་གསལ་བེད་ཀི་བཞིན་སྒ་སྦར་བའི་སོ་ནས་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་

ན།

ར་བར། མུན་པ་ལུས་ལ་འབྱུག་པ་བཞིན། །

མཁའ་ནི་མིག་སན་ཆར་འབེབས་བཞིན། །

ཞེས་སེམས་མེད་པ་མཚན་མོའི་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་སྟུག་པོ་འཐིབས་པས་ཕོགས་

ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནག་ཅིང་རང་གི་ལུས་ཀང་མི་མཐོང་བའི་གནས་སབས་བརོད་པ་དེ་

ནི་རབ་རྟོག་གི་ས་བོན་དང་། དེ་ལ་སེམས་ལྡན་གྱི་བ་བར་སྒོ་བཏགས་པ་ནི་མུན་པ་

འདི་ནི་སྐེ་བུའི་ལུས་ལ་འབྱུག་པ་བཞིན་དང་། ཡང་སེམས་མེད་ནམ་མཁའ་འདིས་ནི་

སེམས་ལྡན་གྱི་བ་བ་མིག་སན་ནག་པོའི་ཆར་འབེབས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་སེམས་

མེད་ཀི་དངོས་པོ་དེས། སེམས་ལྡན་གྱི་བ་བ་བེད་པ་བཀོད་པའི་རབ་རྟོག་གི་ཚིག་

མཇུག་ཏུ། དེ་གསལ་བེད་ཀི་བཞིན་སྒ་དང་བཅས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ཡང་



  458  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

སེམས་མེད་རབ་རྟོག་གི་བེ་བག་ཡིན་ཞིང་། བོད་མཁས་པས། འདི་ལ་ཏིང་འཛིན་

རབ་རྟོག་ཏུ་གསུངས་པ་མི་ལེགས་པར་འདོད་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ལེའུ་དང་བོའི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ཡིན་ཞིང་། འདིར་ཐུན་མོང་བའི་རྒྱན་དང་བསྲེས་ན་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་ཉམས་པ་དང་ཟློས་སྐོན་དུ་འགྱུར་བར་བཞེད་ཀང་། ལྔ་

བ་ཆེན་པོས་དཔང་ལོའི་འགྲེལ་བར་འདི་ནི་ལུགས་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་གི་ཡོན་

ཏན་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། ལེའུ་དང་བོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

ཆོས་ཅན་གཞན་གྱི་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་དེ་ཆོས་ཅན་དེ་ལས་གཞན་བཏགས་པ་བ་

ཞིག་ལ་སྦར་ནས་རོད་བེད་ཀི་སྒ་མཛེས་པར་བེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་བཞིན། རྒྱན་

འདིར་ཡང་མུན་པ་ལུས་ལ་འབྱུག་ཏུ་མི་རུང་ཡང་ཚོན་ལུས་ལ་འབྱུག་པའི་བ་བ་

དང་། མིག་སན་ནག་པོ་མཁའ་ལས་འབབ་མི་རུང་ཡང་མཁའ་ལས་ཆར་འབེབས་

པའི་བ་བ་ལ་སྦར་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན། འོན་ཀང་ཟློས་

པའི་སྐོན་དུའང་མི་འགྱུར་ཏེ། ལེའུ་དང་བོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཔེར་བརོད་དང་། 

ལེའུ་གཉིས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རབ་རྟོག་གི་དཔེར་བརོད་འཇོག་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་

བས། སྔ་མ་ལ་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་དེ་འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པ་དང་དངོས་པོ་རང་ཉིད་

ལ་སྦར་ན་མི་མཛེས་པས། བཏགས་པ་གཞན་ཞིག་ལ་སྦར་ནས་མཛེས་པར་བརོད་

པ་གཙོ་བོ་དང་། རྒྱན་འདི་ལ་གཙོ་བོ་རབ་རྟོག་གསལ་བེད་ཀི་བཞིན་སྒ་ལྟ་བུ་ངེས་

པར་ཚང་བ་བས་ནས་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་གཞན་དུ་སྒོ་བཏགས་པ་ཙམ་གྱིས་

ཆོག་པའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །

(ག) ཟླ་གཞོན་ཤར་བས་ཀུ་མུ་ད། །
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བུང་བས་བཅུད་རྣམས་ཁེར་དོགས་ནས། །

གེ་སར་སྐྲག་ནས་འདར་བ་བཞིན། །

ཞེས་ཀུ་མུ་དའི་འདབ་མ་གྲོལ་བ་དང་། གེ་སར་རླུང་གིས་བསྐོད་པ་ནི་རབ་རྟོག་

གི་ས་བོན་ལ་བཞག་ནས། སེམས་མེད་ཀི་མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་དའི་འདབ་མ་རྒྱས་པ། 

སེམས་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་འཛུམ་པའི་བ་བ་ལ་སྒོ་བཏགས། སེམས་མེད་ཀི་གེ་སར་རླུང་

གིས་བསྐོད་པ་སེམས་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་སྐྲག་ནས་འདར་བའི་བ་བ་ལ་སྒོ་བཏགས་ཏེ་

རབ་རྟོག་གསལ་བེད་བཞིན་སྒ་དང་བཅས་འཁོག་པོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) གཡེམ་ལ་རེས་ཆགས་སྔོ་བསངས་མཁའི་བུ་མོའི། །

རྒྱུ་སར་དོ་ཤལ་ཐག་པ་ཆད་པའི་ཚེ། །

སྐ་རེངས་སྣང་བ་དང་འགྲོགས་སྲིད་པའི་མིག །

བགྲད་ནས་གིང་བཞི་ཀུན་ཏུ་འཚོལ་བཞིན་རྒྱུ། །

ཞེས་སེམས་མེད་པའི་དངོས་པོ་སྔོ་བསངས་ནམ་མཁའི་ངོས་ལ། ཐོ་རངས་ཀི་

དུས་སུ་རྒྱུ་སར་རྣམས་རིམ་གྱིས་ཡལ་ཞིང་སྐ་རེངས་ཀི་སྣང་བ་དང་འགྲོགས་པའི་

ཉི་མ་དལ་བུས་ཤར་ཏེ་མཁའ་ལ་མངོན་པར་རྒྱུ་བ་རབ་རྟོག་གི་ས་བོན་དང་། དེ་

སེམས་ལྡན་གང་ཟག་གི་བ་བར་སྒོག་བཏགས་པ་སྟེ། འདོད་པ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་

པའི་བུ་མོ་དེས་རང་གི་མཛེས་རྒྱན་དོ་ཤལ་གྱི་ཕེང་བའི་ཕེང་ཐག་ཆད་ནས་འཐོར་

བའི་ཚེ། མིག་རབ་ཏུ་བགྲད་དེ་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་འཚོལ་བཞིན་པའི་བ་བར་སྒོ་བཏགས་

ནས་རབ་རྟོག་གསལ་བེད་ཀི་བཞིན་སྒ་དང་བཅས་འཁོག་པོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །
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ཡང་ན། རབ་དཀར་འཇམ་མཉེན་ཀུ་མུད་སེག་འཆང་མ། །

རི་བོང་འཛིན་པའི་མཛེས་སྡུག་ལ་ཆགས་ནས། །

འདབ་སྟོང་གོས་ཀི་ཤམ་བུ་ལེགས་བཀྲོལ་ཏེ། །

ཆགས་པའི་ཟུར་མིག་བགྲད་བཞིན་རེས་སུ་ལྟ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

རྒྱན་འདིར་བཞིན་སྒ་ཡོད་པས་དཔེ་རྒྱན་དུ་འཁྲུལ་མི་རུང་སྟེ། ར་བ་ལས། 

འདིར་ནི་བཞིན་གྱི་སྒ་ཡིས་འགའ། །དཔེ་འདི་ཉིད་དུ་འཁྲུལ་བ་བསྐེད། །ཅེས་སོགས་

ཀིས་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང་། དཔེ་རྒྱན་སབས་ཀི་བཞིན་སྒ་སོགས་ནི་དཔེ་དང་

དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་ཀི་ཡོན་ཏན་སོགས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པའི་ཆོས་

ལ་བལྟས་ནས་དེ་གཉིས་ཀི་མིང་སོ་སོའི་ལྡོག་པའི་སོ་ནས་ཐ་དད་དུ་ཕེས་ཏེ། མཛེས་

ཆོས་མཚུངས་པར་སྦོར་བེད་ཡིན། དཔེར་ན། ཁོད་གདོང་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་

མཛེས། །ཞེས་པའི་བཞིན་སྒ་དེས་དཔེ་ཟླ་བ་དང་དཔེ་ཅན་གདོང་། མཚུངས་ཆོས་

མཛེས་པ་གསུམ་མིང་གི་སོ་ནས་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་

སྦོར་བ་དང་། རྒྱན་འདིའི་བཞིན་སྒ་ནི་དཔེར་ན། མུན་པ་དང་བྱུགས་པ་གཉིས་ལ་

མཚུངས་ཆོས་ཅི་ཡང་མེད་པར་མ་ཟད། དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་གོ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་

མེད་པས་གནས་ཚུལ་དངོས་ལ། མུན་པ་ལུས་ལ་བྱུགས་པ་མེད་ཀང་། མུན་པ་ཤིན་

ཏུ་གནག་ཅིང་ལུས་མི་མཐོང་བ་ལ་མུན་པ་ལུས་ལ་བྱུགས་པ་བཞིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་

བརོད་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་སན་ངག་མཁན་པོས་སྒ་བཏགས་ནས་བརོད་པ་ཡིན། གཞན་

ཡང་མུན་པ་འདིས་ནི་མིག་སན་ནག་པོ་ལུས་ལ་བྱུགས་པ་བཞིན་ནོ་ཟེར་ན། 

མཚུངས་པའི་སྒར་འགྱུར་ཡང་བ་ཚིག་དང་འབེལ་བས་དཔེ་རྒྱན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། 
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བྱུགས་པ་དང་འདྲ་བ་སྒོ་བཏགས་པ་ཤུགས་ཆེ་བའི་ངག་ཡིན་གྱི། དཔེར་བས་པ་

གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ངག་མ་ཡིན་པར་འཇུ་མི་ཕམ་པས་བཤད། འདིའི་དགྱེས་གླུའི་

དཔེར་བརོད་སོགས་སུ་ཀུ་མུད་དགའ་བའི་འཛུམ་པ་བཞིན་དང་། གེ་སར་སྐྲག་ནས་

འདར་བ་བཞིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ཀུ་མུད་དང་གེ་སར་ལ་སེམས་ལྡན་བཞིན་དགའ་

བས་འཛུམ་པ་དང་སྐྲག་ནས་འདར་བའི་ཆོས་མེད་ཀང་བཞིན་ཞེས་སྒོ་བཏགས་པའི་

ཆ་ནས་དཔེར་བས་པ་ལྟ་བུར་སོང་ཡོད་ནའང་དཔེ་རྒྱན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཀུ་མུད་དང་

གེ་སར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཉིད་སེམས་ལྡན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་འདྲ་བས་སྒོ་བཏགས་པའི་

དོན་དུ་བཞིན་སྒ་སོགས་སྨྲས་པ་ཡིན་པས་ན། རབ་རྟོག་གསལ་བེད་ཀི་བཞིན་སྒ་ཞེས་

གསལ་བར་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

རབ་རྟོག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཤད་པ་ནི། 

ར་བར། སམ་དང་དོགས་དང་ངེས་དང་འདྲ། །

མིན་ནམ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི། །

སྒ་ཡི་རབ་བཏགས་གསལ་བར་བེད། །

བཞིན་གྱི་སྒ་ཡང་དེ་དང་འདྲ། །

ཞེས་སམ་དང་། དོགས་དང་། ངེས་དང་། འདྲ་ཡང་། མིན་ནམ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པའི་སྒ་ནི་རབ་རྟོག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཡིན། གཞན་ཡང་སོགས་ཁོངས་ནས་

རྟོག་གོ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་དང་། ཆོས་མཐོང་ངོ་། །ཇི་ལྟ་བའོ། །ཞེས་པའི་སྒ་དུ་མས་

རབ་རྟོག་གི་རྒྱན་གསལ་བར་བེད་པར་གསུངས། དེ་ཡང་། 

དང་པོ་རབ་རོྟག་གསལ་བྱདེ་ཀ་ིསྒྲ་སམ་ཞེས་པའི་དཔེར་བརདོ་ནི། ༼སེམས་
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ལྡན་རབ་རྟོག་ལྟར་ཏེ༽

(ག) དབངས་ཅན་བྱཻཌཱུར་རྒྱུད་མངས་བརྡུངས་པ་ན། །

དབར་རྔ་སྐེངས་ཏེ་སྤིན་གོས་གྱོན་ནམ་སམ། །ཞེས་དང་། 

ཡང་ན། སྔོ་ལྗང་ཆར་དུས་གཞོན་ནུས་འཛུམ་བཞད་ཚེ། །

བསིལ་ལྡན་རྒན་མོ་སྐེངས་ཏེ་བོས་སམ་སམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

གཉིས་པ་དོགས་སྒྲ་ནི།

(ག) རི་དྭགས་མིག་ཅན་བཞིན་གྱི་མཛེས་སྡུག་གིས། །

ཆུ་ཤེལ་དབང་བོ་གིང་གཞན་བོས་ཀིས་དོགས། །ཞེས་དང་། 

ཡང་ན། མཛེས་ལྡན་སེག་མོས་གླུ་དབངས་སྒོགས་པ་ན། །

གདངས་སན་དབར་གྱི་མགྲོན་པོ་བོས་ཀིས་དོགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

གསུམ་པ་ངསེ་སྒྲ་ནི། 

(ག) སེ་སྲིད་ཕག་གྲུས་རོགས་ལྡན་བོས་པ་ན། །

ང་ལས་ནུ་དེ་སར་ཡང་འོངས་པར་ངེས། །ཞེས་དང་། 

ཡང་ན། མཛེས་སྡུག་ཕུང་བོ་ལུས་ཕས་ཁེར་དོགས་ནས། །

ཆུ་ཤེལ་དཀིལ་འཁོར་མཁའ་ལ་འཛེག་པར་ངེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

བཞི་བ་འདྲ་བའི་སྒྲ་ནི། 

(ག) ཤོང་སྟོན་རིག་བེད་འཆད་པའི་རྣམ་དཔོད་འདི། །

བསྟན་ཚེ་ཕུར་བུ་ས་འདིར་འོང་བ་འདྲ། །ཞེས་དང་།
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ཡང་ན། ཟླ་ཤེལ་དབང་བོས་འོད་སྣང་འབུམ་སྤོས་ཚེ། །

ཀུ་མུད་རབ་དགའི་སོ་ཕེང་ངོམ་པ་འདྲ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

ལྔ་བ་མིན་ནམ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ནི།

(ག) དབངས་ཅན་ཞལ་ཁིམ་དཀར་ཞིང་འཛུམ་པ་ཡིས། །

པད་མའི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་ནས་རྒོད་མིན་ནམ། །ཞེས་དང་།

ཡང་ན། ཆུ་འཛིན་ཁུར་གྱིས་ལི་བས་འཁུན་སྒ་བཅས། །

རྔུལ་ཆུའི་ཆར་རྒྱུན་འབབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

གཞན་ཡང་སོགས་ཁོངས་ནས་བསྟན་པའི་རྟོག་སྒ་སོགས་ཡོད་ཀང་མང་བར་

དོགས་ནས་དཔེར་བརོད་མ་སྤོས་སོ། །

བཅུ་གསུམ་པ། རྒྱུའི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ རྒྱུའི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བར། རྒྱུ་ནི་བེད་པོ་ཤེས་བེད་དེ། །

དེ་དག་རྣམ་པ་དུ་མ་དཔེར། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུའི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐེད་

བ་འབས་བུའི་གནས་སབས་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་ཐོན་

པ་གོ་བར་བེད་པའི་སན་ཚིག་ཅིག་ལ་ཟེར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། བེད་པ་བོ་གང་གིས་ལས་དང་བ་བ་བེད་བཞིན་པའི་

རྒྱུའི་ཁད་པར་ལ་བརྟེན་ནས་འབས་བུ་སྐེད་པའི་ཚུལ་མི་འདྲ་བ། ས་བོན་ལས་འབས་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བུ་སྐེད་པ་ལྟ་བུ་བེད་པ་པོའི་རྒྱུ་དང་། དུ་བའི་རྟགས་ལས་མེ་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་ལྟ་

བུ་རྒྱུ་དེ་ལ་དཔགས་ནས་འབས་བུ་ཤུགས་ཀིས་རྟོགས་པའམ་ཤེས་པར་བེད་པ་ལྟ་

བུ་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་སྟེ། དེ་གཉིས་ལ་ནང་ཚན་དུ་དབེ་ན། བེ་བག་དུ་མ་ཡོད་དེ། 

དངོས་དང་དངོས་མེད་མཚར་བའི་རྒྱུ། །

དང་"པོ
1

་དངོས་པོའི་རྒྱུ་ལ་གཉིས། །

བེད་པོའི་རྒྱུ་དང་ཤེས་བེད་རྒྱུ། །

བེད་པ་"པོ
2

་ཡི་རྒྱུ་ལ་གཉིས། །

སྒྲུབ་བེད་རྒྱུ་དང་ལས་ཀི་རྒྱུ། །

དང་"པོ
3

་སྒྲུབ་བེད་རྒྱུ་ལ་གཉིས། །

སྐེད་བེད་རྒྱུ་དང་ཉམས་བེད་རྒྱུ། །

གཉིས་པ་ལས་ཀི་རྒྱུ་ལ་གཉིས། །

རྣམ་འགྱུར་རྒྱུ་དང་ཐོབ་བེད་རྒྱུ། །

གཉིས་པ་ཤེས་བེད་རྒྱུ་ལ་གཉིས། །

ཕི་དང་ནང་གི་ཤེས་བེད་རྒྱུ། །

འདི་ལ་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དྲུག་ཟེར། །

གཉིས་པ་དངོས་མེད་རྒྱུ་ལ་གཉིས། །

རྒྱུ་མེད་འབས་བུ་སྐེད་པ་དང་། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༦༣ ཡིག་ཕྲེང་ཐ་་མ་ན།  པོ   * རྩོམ་མཁན་གི་རང་ལུགས་ལྟར་ན་བོ་ཡིན་དགོས།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༦༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  པོ   * རྩོམ་མཁན་གི་རང་ལུགས་ལྟར་ན་བོ་ཡིན་དགོས།

3 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༦༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  པོ   * རྩོམ་མཁན་གི་རང་ལུགས་ལྟར་ན་བོ་ཡིན་དགོས།



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  465  

རྒྱུ་མེད་འབས་བུ་མི་སྐེད་པའོ། །

དང་"པོ
1

་ལ་བཞི་སྔར་མེད་རྒྱུ། །

ཞིག་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་དང་། །

ཕན་ཚུན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་དང་། །

སངས་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུའོ། །

འདི་ལ་དངོས་མེད་རྒྱུ་ལྔ་ཟེར། །

གསུམ་པ་མཚར་བའི་རྒྱུ་ལ་ལྔ། །

"རིང
2

་འབས་རྒྱུ་འབས་ལྷན་ཅིག་པ། །

འབས་བུའི་དེ་མ་ཐག་སྐེའི་རྒྱུ། །

རིགས་མིན་རྒྱུ་དང་རིགས་པའི་རྒྱུའོ། །

འདི་ལ་མཚར་བའི་རྒྱུ་ལྔའང་ཟེར། །

སོམ་པའི་དབེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡོད། །

དང་བོ་སྐདེ་བྱདེ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི། བེད་པ་བོ་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ལས་འབས་

བུའི་དངོས་པོ་དགའ་བ་སྟེ་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྐེད་པར་འོས་པའི་བེད་ལས་ཀི་རྒྱུའི་ཁད་

པར་གསལ་བར་བས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་ནི། །

ཙན་དན་ལྗོན་པ་གསར་བ་ཡི། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༦༤ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  པོ   * རྩོམ་མཁན་གི་རང་ལུགས་ལྟར་ན་བོ་ཡིན་དགོས།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༦༥ ཡིག་ཕྲེང་ ༡ ན།  རང   * རིང
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ཡལ་འདབ་སྐོད་པར་བེད་པ་འདིས། །

ཀུན་གྱི་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད། །

ཅེས་ལྷོ་ཕོགས་མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་ཙན་དན་གྱི་ལྗོན་པ་གསར་བའི་ཡལ་

འདབ་སྐོད་ཅིང་སྒུལ་བར་བེད་པ་འདིས། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་དགའ་བ་སྐེད་

པར་བེད་དོ། །ཞེས་དྲི་ཤིན་ཏུ་ཞིམ་པའི་མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་ནི་བེད་པ་བོ་དང་སྐེད་བེད་

ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཙན་དན་གྱི་ལྗོན་པ་ལས་དང་། བསྐེད་བ་འབས་བུ་ནི། དྲི་ཞིམ་པའི་

རླུང་འདིས། སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་པ་དེ་ཡིན་པས། སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་

དེ་ལས་འབས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་འབྱུང་ཞིང་། འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུའི་བེད་ལས་ཀི་ཁད་

པར་ལ་བལྟས་ནས་སྐེད་བེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུ་དེ་ལས་

འབས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དེ་འདྲ་འགྲུབ་འོས་པའི་ཆ་ནས་འགྲུབ་བེད་འོས་པའི་རྒྱུ་ཡང་

ཟེར་རོ། །

(ག) ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དབངས་ཅན་མའི། །

རྨད་བྱུང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དེས། །

བདག་ལ་འཆད་རོད་རོམ་པ་ཡི། །

བོ་གྲོས་སྣང་བ་ཅི་ཡང་འཕེལ། །

ཞེས་དབངས་ཅན་མ་ནི་བེད་པོ་སྟེ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། གང་གི་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་ནི་བེད་པོ་དང་འབེལ་བའི་ལས་དང་། བསྐེད་བ་འབས་བུ་ནི་བདག་ལ་བོ་

གྲོས་ཀི་སྣང་བ་འཕེལ་བ་དེ་ཡིན། སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲ།

(བ) སྐེ་བོ་ཆགས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཀི། །
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ཆས་སུ་ལེགས་བཅུག་ཡན་ལག་ལྔ་རོགས་པ། །

ཉམས་འགྱུར་གསར་དུ་རོལ་བའི་སྟང་སྟབས་ཅན། །

ཟློས་པའི་གར་གྱིས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་དགར་བེད། །

ཅེས་ལུས་མཛེས་བེད་ཀི་རྒྱན་རྣམས་ཀིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་ཟློས་གར་མ་

ནི་བེད་པ་བོ་སྟེ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། དེའི་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་ཟློས་གར་ནི་ལས་

དང་། བསྐེད་བ་འབས་བུ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐེ་བོ་ཀུན་དགའ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །སྤིར་

ལག་པའི་ཕག་རྒྱའམ་ལག་སྟབས་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་གར་དང་། རང་སྟབས་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་

འཆམ། དེ་གཉིས་ཀ་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་སྟངས་སྟབས་ཞེས་གསུང་རྒྱུན་ལས་བྱུང་། 

ཡང་ན། ཡིད་འོང་མཛེས་སྡུག་སེག་འཆང་སིན་ལེགས་མའི། །

དགྱེས་འཛུམ་འདོད་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཟུར་མིག་གིས། །

འདོད་ལྡན་སིང་ལ་རབ་དགའི་རེས་ཆགས་ཀི། །

བདེ་དཔལ་སྐེད་པ་ན་ཆུང་སྐེ་བོའི་གཤིས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཉམས་བྱེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི། བེད་པ་བོ་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ལས། 

འབས་བུ་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཉམས་པར་བེད་པའི་རྒྱུའི་བེད་ལས་སྟོན་

པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། མ་ལ་ཡ་ཡི་ཆུ་རྒྱུན་ལ། །

རེག་ཅིང་ཙན་དན་ནགས་བསྐོད་པ། །

རླུང་འདི་མགྲོན་པོ་རྣམས་དག་ནི། །

ཉམས་པར་བེད་ཕིར་ཉེ་བར་གནས། །
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ཞེས་མ་ལ་ཡ་ཡི་རི་ངོས་ལས་བབས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་རེག་ཅིང་། ཙན་དན་གྱི་

ནགས་ཚལ་བསྐོད་པ་ལས་དྲི་ཞིམ་པོ་དང་ལྷན་དུ་འོངས་པའི་རླུང་འདིས། མགྲོན་པོ་

རྣམས་བུད་མེད་དང་བལ་ནས་རིང་བོར་སོང་བ་དག་ཆུང་མ་དྲན་ནས་དགའ་བ་

ཉམས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་གདུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཀིས་འཆི་བར་བ་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་

གནས་ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་ནི་བེད་པ་བོ་སྟེ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། 

མགྲོན་པོའི་དགའ་བ་ཉམས་པ་ནི་བསྐེད་བ་འབས་བུ་ཡིན་ཞིང་། འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་

འདི་གཉིས་ཀི་བེད་པ་བོ་རླུང་གཅིག་བུ་སྟེ་རྒྱུ་གཅིག་པོ་དེས། བསྐེད་བ་འབས་བུ་

དགའ་བ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་དང་། ཡང་དགའ་བ་ཉམས་པ་དངོས་མེད་གཉིས་ཀ་

སྐེད་པར་བེད་པས་ན། རྒྱུ་འདི་གཉིས་ལ་འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཡང་

རྒྱུ་དེ་ལས་འབས་བུ་དགའ་བ་སྐེད་འོས་པའི་ཆ་ནས་འོས་པའི་རྒྱུ་དང་། རྒྱུ་དེ་ལས་

འབས་བུ་དགའ་བ་ཉམས་པ་སྐེད་མི་འོས་པའི་ཆ་ནས་མི་འོས་པའི་རྒྱུ་ཡང་ཟེར་

རོ། །དཔེར་ན། 

(ག) སྒ་དབངས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི། །

ཕུལ་བྱུང་མཁེན་བརེ་ནུས་པ་ཡིས། །

མེ་ཏོག་མདའ་ཅན་དཔུང་ཚོགས་ཀི། །

བོ་གྲོས་སལ་བ་ངན་པར་བས། །

ཞེས་སྒ་དབངས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ནི་བེད་པ་བོ་སྟེ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། 

བསྐེད་བ་འབས་བུ་ནི་མེ་ཏོག་མདའ་ཅན་ནམ་ལྷའི་བུ་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་

གི་དཔུང་ཚོགས་ཀི་བོ་གྲོས་དང་སལ་བ་ཉམས་པར་བེད་པ་དེ་ཡིན། འདིའི་ལྷ་མོ་
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དབངས་ཅན་མ་སྟེ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་གཅིག་པོ་དེས། བསྐེད་བ་འབས་བུ་བདག་ལ་

འཆད་རོད་རོམ་པའི་བོ་གྲོས་རྒྱས་པ་སྟེ་དགའ་བ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་དང་། ཡང་

བདུད་ཀི་ཚོགས་ལ་བོ་གྲོས་སལ་བ་ངན་པར་བས་པ་སྟེ་དགའ་བ་ཉམས་པ་དངོས་

མེད་སྐེད་པར་བེད་པས་ན་སྐེད་བེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་དང་ཉམས་བེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །

(བ) ལང་ཚོས་ཁེངས་པའི་གཟུགས་ཀི་སབས་དག་དང་། །

འཚམས་པར་ཡོངས་སྒིབ་གོས་དང་རྒྱན་དེ་ཡིས། །

རབ་སྦངས་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་གར་མཛེས་པས། །

ཐར་འདོད་སིང་གི་དགའ་བ་ཉམས་པར་བས། །

ཞེས་ལང་ཚོའི་གཟུགས་ཀིས་མཛེས་པ་དང་། ལུས་ཀི་བར་མཚམས་ཡོངས་

སུ་སྒིབ་པའི་གོས་དང་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་ཞིང་། ཉམས་དང་ལྡན་པའི་དགའ་

བའི་གར་སྟབས་ཀིས་སེག་པའི་མཛེས་མ་དེའི་གཟུགས་དང་ཉམས་འགྱུར་ནི་སྐེད་

བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། བསྐེད་བ་འབས་བུ་ནི་ཐར་བ་འདོད་པ་སྟེ་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ་དག་གི་དགའ་བ་ཉམས་པར་བས་པ་དེ་ཡིན། སྦོར་ཚུལ་

གཞན་སྔ་མ་དང་འདྲ། འདིའི་དཔེ་བརོད་འཇོག་སབས། རྒྱན་འདི་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་ནི། 

སྦོར་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འཇོག་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན། འདོད་པས་རབ་མོས་མཛེས་ལྡན་མཆོར་མོ་ཡིས། །

དཀར་གསལ་ཚེམས་ཕེང་དགོད་པའི་འཛུམ་བག་གིས། །

སེག་པའི་གར་སྟབས་འདོད་པའི་ཉམས་འགྱུར་གྱིས། །
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དཀའ་ཐུབ་སྐེ་བོའི་འདོད་དགའ་ཉམས་པར་བས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ལས་ཀི་རྒྱུའི་བྱ་ེབྲག་རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུ་ནི། བསྒྱུར་བ་དངོས་པོ་ཡིད་

དུ་འོང་བ་དེ། བེད་པ་བོའི་འདོད་པའི་རྒྱུས་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་བསྒྱུར་ནས་འབས་བུ་

མི་འདོད་པའི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་བརོད་པའི་ཚིག་ལ་ཟེར། དེ་ལྟར་དུ་བསྒྱུར་བ་

དངོས་པོ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དེ། བེད་པ་བོའི་འདོད་པའི་རྒྱུས་ཡིད་འོང་དུ་བསྒྱུར་ནས་

འབས་བུ་ཡིད་འོང་གི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གོ་ལྡོག་ནའང་ཆོག་པར་

གསུངས། དཔེར་ན། 

ར་བར། ལོ་འདབ་གསར་འཁྲུངས་ནགས་ཚལ་དང་། །

འདབ་བརྒྱ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་རིང་། །

ཟླ་བ་རྒྱས་པ་འདོད་པ་ཡིས། །

འགྲོན་པོ་ལྟ་བའི་དུག་ཏུ་བས། །

ཞེས་ལོ་འདབ་གསར་དུ་འཁྲུངས་པའི་ནགས་ཚལ་དང་། པདྨ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་

རིང་བུ། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་སྟེ། ཡིད་དུ་འོང་བའི་དངོས་པོ་འདི་གསུམ་

བསྒྱུར་བ་དང་། དེ་རྣམས་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་བུད་མེད་དང་བལ་བས་

ཉེན་པ་རྣམས་ཀི་འདོད་པའི་གདུང་བ་རབ་ཏུ་འཕེལ་བ་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར་བེད་ཀི་རྒྱུ་

དང་། འདོད་པའི་ཆགས་གདུང་འཕེལ་བ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། ཡིད་དུ་འོང་བའི་དངོས་

པོ་དེ་དག་ཀང་། མི་འདོད་པའི་དུག་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་འབས་བུ་སྟེ། བསྒྱུར་བ་ཡུལ་གྱི་

རང་བཞིན་ཡིད་དུ་འོང་བ་དེ། སྒྱུར་བེད་བེད་པ་བོའི་འདོད་པའི་གདུང་བ་རབ་ཏུ་

འཕེལ་བའི་རྒྱུས་འབས་བུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །
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(ག) སོར་མོའི་འཕྲུལ་གྱིས་ལེགས་གྲུབ་པའི། །

ཐགས་སུ་བས་པའི་ལྭ་བ་དཀར། །

ལི་ཁིས་གོས་ཤིང་དྲས་བསེབས་པས། །

དགེ་སྦོང་མཆོག་གི་བ་གོས་མཛེས། །

ཞེས་ལག་པའི་སོར་མོའི་འདུ་བེད་ལས་གྲུབ་པའི་ལྭ་བ་དཀར་པོ་དེ་བསྒྱུར་བ་

དང་། ལི་ཁིའི་ཚོན་གྱིས་ཁ་སྒྱུར་བ་འགྱུར་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། ལྭ་བ་དཀར་པོ་དེ་ཁ་

བསྒྱུར་ནས། དེ་ཁ་དོག་གཞན་དམར་སེར་གྱི་ངོ་བོར་སོང་བ་དང་། རེས་སུ་སྣམ་བུ་

དེ་དགེ་སྦོང་གི་བ་གོས་སུ་གྱུར་པ་འབས་བུ་སྟེ། རྒྱུ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྱུར་བ་

དངོས་པོ་དེ་འབས་བུའི་ངོ་བོ་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས་ན། འགྱུར་བེད་ཀི་ངོ་

བོ་དེ་ཉིད་ལ་ལྟོས་པས། རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཞེས་ཟེར། 

(བ) རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་དང་རེ་བའི་ནགས། །

ལུས་ཕ་མ་རྣམས་འཇོ་སེག་རོལ་བའི་གར། །

བསམ་གྱིས་མི་ཁབ་དཔལ་དང་འབོར་བའི་སེ། །

ངེས་འབྱུང་རྒྱས་ལ་གཤིན་རེའི་ཚལ་འདྲར་སྣང་། །

ཞེས་རིན་པོ་ཆེའི་ཁང་བཟང་དང་། མཛེས་པའི་ནགས་ཚལ། བུད་མེད་ཀི་འཇོ་

སེག་གི་རྣམ་འགྱུར་ལ་སོགས་པའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁབ་པའི་

དཔལ་དང་འབོར་བའི་སེ་འདི་དག་ནི་བསྒྱུར་བ་དང་། དེ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་

བསམ་པ་ནི་སྒྱུར་བེད་དམ་རྒྱུ། བསམ་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིད་པའི་བདེ་འབོར་

མཐའ་དག་འཇིགས་རུང་གཤིན་རེའི་ཚལ་ལྟ་བུར་མི་སྡུག་པར་སྣང་བ་ནི་འབས་བུ་
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སྟེ། བསྒྱུར་བ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་སྒྱུར་བེད་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་

པའི་རྒྱུ་དེ་ལས། འབས་བུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་བསྒྱུར་བ་སྟེ། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་

གནས་སུ་མཐོང་བ་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཞེས་བརོད་དོ། །

ཡང་ན། མི་མེད་དབེན་པའི་ཡུལ་གྲུ་མ་ངམ་ཐང་། །

སྐེས་བུས་ཐབས་འཁྲུལ་བཀོད་པའི་འདུ་བེད་ཀིས། །

མཛེས་པའི་ཁང་བཟང་སྐེད་ཚལ་འབུམ་ཕག་གིས། །

ལེགས་པར་བཀྲ་བའི་མཛེས་སྡུག་ལྗོངས་སུ་བསྒྱུར། །

ཞེས་པ་དགྱེས་གླུ་ལྟར་གྱི་དཔེར་བརོད་དོ། །

བཞི་བ་ཐོབ་བྱའི་རྒྱུ་ནི། འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་དེའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་བེད་ལས་སྣ་

ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་དམིགས་བའི་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་དེ་འཐོབ་པར་

འགྱུར་བ་ཤུགས་ལ་སྟོན་པའི་ཚིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁེངས་པ་གོམས་པར་བའོ་ཞེས། །

གྲོགས་མོ་མཛའ་བའི་གནས་བཀོད་ལ། །

བུ་མོ་སིན་འཁོག་མིག་ཡོན་གྱིས། །

མཆུ་ནི་གཡོ་ཞིང་ལྟ་བར་བེད། །

ཅེས་པ་འདི་ལ། སན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་འགྲེལ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་

ཀང་། དགྱེས་གླུ་ལྟར་ན། སྐེ་བོ་གཞོན་ནུ་ལང་ཚོ་ཅན་ཞིག་བུད་མེད་མཛེས་མ་ཞིག་

དང་ལྷན་ཅིག་གཏན་དུ་མཛའ་བར་འགྱུར་འདོད་ཀི་བསམ་པས་དེ་དང་ལྷན་དུ་དགའ་

བའི་གཏམ་སྤོད་སོགས་ཀིས་དུས་འདའ་བ་ན། བུ་མོ་དེའི་གྲོགས་མོ་གཡོ་འཕྲུལ་
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ཅན་འགའ་ཞིག་གིས། མཛེས་མ་དེ་དང་སྐེ་བོ་གཞོན་ནུ་ཁོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཐུན་

པ་ལ། ཕག་དོག་དང་ཞེ་སང་སྐེས་ན་ཡང་། གཡོ་སྒྱུའི་ཟོལ་གྱིས་སྐེ་བོ་གཞོན་ནུ་དེ་

འཕལ་དུ་ཁོ་མོ་ཚོའི་མཛའ་བའི་གནས་སུ་བཀོད་དེ། སིང་གཏམ་སྨྲ་བའི་ཟོལ་གྱིས་

མཛའ་བོ་ཁོད་ཀི་ཁེངས་པ་གོམས་པ་སྟེ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པར་གྱིས་ལ། ངེད་ཚོ་དང་

ལྷན་དུ་འདིར་འདུག་ཅེས་བསབ་བ་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲས་པ། བུད་མེད་མཛེས་མ་དེས་

རིག་ནས་ཕག་དོག་སྐེས་ཏེ། སིན་མ་འཁོག་ཅིང་མིག་གཡོན་དུ་ལོག་ནས་གྲོགས་མོ་

གཡོ་འཕྲུལ་ཅན་དེ་དག་ལ་སོད་པའི་ཚིག་གིས། མཆུ་ནི་གཡོ་ཞིང་ཁོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་

ལྟ་བར་བེད་པ་སོགས་བུ་མོ་ཁོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་ནི་འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན། དེ་

རྒྱུར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐེ་བོ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བུ་མོ་དེ་གྲོགས་སུ་འདོད་

ཀང་། དེའི་བསམ་པ་ད་དུང་མ་རྟོགས་པས། རེ་ཞིག་ན་སྐེས་བུ་དེ་ལ་བུད་མེད་

གཞན་གྱིས་ཚུལ་མིན་གྱི་བསབ་བ་སྣ་ཚོགས་བེད་པ་དེ་བུ་མོས་མཐོང་སྟེ། ཁོ་མོས་

མ་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བེད་པ། སྐེས་བུ་དེས་གསར་དུ་རྟོགས་པ་སྟེ། རྐེན་དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐེས་བུ་དེའི་སེམས་ལ་བུ་མོ་འདིས་ནི་བདག་ཁོ་ན་བསམས་སོ། །དེ་ལྟ་

ན་བདག་གི་གཏན་གྲོགས་སུ་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་ནས། བུ་མོ་དེ་རང་རང་གི་

གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་ཐོབ་བའི་འབས་བུ་སྟེ། འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པས་ན་དེ་ལྟར་

གསུངས། འདི་ལ་ཐོབ་བའི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཙམ་སྟོན་པ་ལས་དངོས་ཀི་རྒྱུ་སྟོན་མི་དགོས་

པར་བཞེད། འོན་ཀང་བོད་མཁས་པས། མཛའ་བོས་རང་གི་གྲོགས་མོ་ལ་ཁེངས་པ་

གོམས་པར་བའོ་ཞེས་སིང་གཏམ་གྱི་ཟོལ་དུ་སྨྲ་བ་དེ་ལ། བུ་མོ་གཞན་དག་མ་འདོད་

པའི་འཕས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་བེད་ཀང་། གྲོགས་མོའི་ཡུལ་ཅན་དེས་ལྟ་བ་
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ཙམ་སྒྲུབ་པ་ཤུགས་ལ་ཐོབ་བའི་ལས་ཏེ། གྲོགས་མོ་མཛའ་བོ་དང་གཏན་དུ་

འགྲོགས་པའི་རྒྱུར་འདོད་པ་དང་། ཡང་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས། གྲོགས་མོ་རང་གི་མཛའ་

བོ་ལ་བརེ་བ་ཤུགས་དྲག་པའི་རྐེན་གྱིས། ཁེངས་པ་བ་མ་ནུས་པ་དེ་བདག་པོས་

ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། གྲོགས་མོས་བུད་མེད་གཞན་ལ་ཁེངས་པ་གོམས་པར་བའོ་ཞེས་

བསབ་པ་དེ་ལས་རང་གི་མཛའ་བོས་གྲོགས་མོ་དེ། རང་དང་མཛའ་བརེ་ཤུགས་ཆེ་

བ་རྟོགས་པ་སོགས་གྲོགས་སུ་ཐོབ་བའི་བ་བ་དེ་འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་སྟེ། བ་བ་ལ་ལྟོས་

ནས་བཞག་པ་དང་། ས་སྐ་ངག་ཆོས་ཀིས། རང་གིས་མཛའ་བོ་ལས་སྐེས་པ་གཞན་

ལ་མི་འདུད་པའི་ཁིམ་ཐབས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའི་ཁེངས་པ་གོམས་པར་

བའོ། །ཞེས་གྲོགས་མོ་མཛའ་བོའི་གནས་སུ་བཀོད་པའམ་འཁོད་པར་བ་བ་ནི། 

འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོགས་མོ་དེ་ཆགས་པས་སིན་མ་འཁོག་

ཅིང་ཟུར་མིག་ཡོན་པོར་མཆུ་གཡོ་ཞིང་མཛའ་བོ་ལ་ལྟ་བ་ནི། ཐོབ་བའི་འབས་བུ་

ཡིན་པར་བཤད་དེ། འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། རྣམ་པར་འགྱུར་བེད་ཀི་རྒྱུའི་ཁད་པར་

ཡང་། བེད་པ་བོ་རྒྱུར་བཞག་པ་འགྲུབ་བེད་དང་། གཙོ་བོ་བ་བ་རྒྱུར་བཞག་པ་རྣམ་

པར་འགྱུར་བེད་ཀི་རྒྱུའི་ཐ་སད་དུ་འཇོག་པ་ནི། འདིའི་ཐོབ་བའི་ལས་ཕལ་ཆེར་བ་བ་

ལ་ལྟོས་ནས་བྱུང་བས་ན། བ་བ་ལ་རྒྱུའི་ཐ་སད་དུ་བཞག་པར་བཤད་པ་དང་། འཇུ་

མི་ཕམ་པས། གྲོང་ཆོས་ལ་མ་ཞུགས་པའི་བུ་མོ་ན་ཆུང་མ་ཞིག་ལ། ཁེངས་པ་ཅན་

གྱི་བུ་མོ་འདི། གྲོང་ཆོས་ལ་རིམ་གྱིས་གོམས་པར་བའོ་སམ་པའི་ཀུན་སོང་སྔོན་དུ་

བཏང་བའི་བུ་མོ་གཞན་ཞིག་གིས། བུ་མོ་ཆུང་བ་དེ། རང་གི་མཛའ་བོའི་གནས་སམ་

འཁིས་སུ་བཞག་ནས། ཁེངས་པ་གོམས་པར་བའོ་ཞེས་བསབ་བ་བེད་པའི་ཟོལ་
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གྱིས། མཆུ་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། བུ་མོ་ཆུང་བ་

དེ་ངོ་ཚ་དང་བལ་ནས་མཛའ་བོ་ལ་འགྲོགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་འབས་བུར་བཤད་

པ་སོགས་འགྲེལ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་འགྲེལ་གཉིས་དང་དཔང་ཊིཀ་ཏུའང་

ཆེར་མི་གསལ་བས། ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྒྱུན་ནི་སྔ་མ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

འགྲེལ་བདེ་ཞིང་གོ་ས་བ་ཉིད་དོ། །

(ག) དབང་ཕྱུག་གོ་ཆས་དཀའ་སྤད་ཀིས། །

གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་ལེགས་བསྒྲུབས་པས། །

ལེགས་སྦར་གནས་ལ་ལྟ་བའི་བོ། །

དཀའ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

ཅེས་སྔོན་རྒྱལ་བོ་བདེ་སྤོད་བཟང་བོས། བམ་ཟེ་དབང་ཕྱུག་གོ་ཆ་ལ་སྒ་སོབ་

པའི་བཀའ་ཕབ་སྟེ། བམ་ཟེས་སིན་དྲུག་བསྒྲུབས་ནས་འགྲུབ་ཅིང་ཞལ་བསྟན་ཏེ། 

སྒའི་ལེའུ་བཅོ་ལྔའི་བར་རོགས་པར་བསབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ཏེ་གསུངས་

པས། ཚིག་རང་སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་ཐོབ་བའི་

འབས་བུ་བསྟན། དཔེར་བརོད་འདིར། ལ་ལས་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་ཁད་པར་མེད་

པའི་སྐོན་འཕེན་ཀང་། གསུང་རྒྱུན་ལ། དཔེར་བརོད་འདི། བམ་ཟེ་དབང་ཕྱུག་གོ་

ཆས་སྒ་བསབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ཏེ་གསུངས་པས། བམ་ཟེས་སིན་དྲུག་

བསྒྲུབས་པའི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྒ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་

དངོས་རྒྱུ་དང་། དངོས་འབས་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པར། བདེ་སྤོད་ཀིས་སྒ་སོབ་

པར་བསྐུལ་བ་སོགས་འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པར་གསུངས། 
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

(བ) ཁོད་ཉིད་འདོད་ལ་སྲེད་པ་སྐྱུངས་ཤིག་ཅེས། །

གྲོགས་དག་རང་གི་བདག་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་མའི། །

གམ་དུ་བཀོད་དེར་མཛེས་ལྡན་གཞོན་ནུ་ཞིག །

རབ་ཏུ་འཛུམ་བཅས་མིག་ཟུར་འཕེན་པར་བེད། །

ཅེས་སྐེས་བུ་གཞོན་ནུ་ཞིག་ལ། རང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཞིང་མཛའ་མོར་ཐོབ་

ཏུ་རེ་བའི་བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། སྐེས་བུ་གཞན་འགའ་ཞིག་དང་

ལྷན་དུ་གཏམ་སྨྲ་བར་འདུག་པ་ལ། སྐེ་བོ་གཞོན་ནུ་དེ་ཁོང་ཁོ་ལང་ཡང་། རང་གི་

གྲོགས་པོ་སྐེས་བུ་གཞན་པ་དེ་དག་ལ་སིང་གཏམ་གྱི་ཟོལ་གྱིས་སྨྲས་པ། འདོད་པ་

ལ་སྲེད་པ་སྐྱུངས་ཤིག་སྟེ་སྲེད་པ་ཆུང་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསབ་བ་བསྟན་པ་ན། 

སྐེ་བོ་དེ་དག་གི་ཁོད་ཀི་གཞོན་ནུ་ཞིག་གིས། བདག་པོ་ལ་འཕས་པའི་རྣམ་འགྱུར་

གྱིས། ངོ་འཛུམ་པ་དང་། ཕན་ཚུན་ཟུར་མིག་འཕེན་པ་སོགས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་

འགྱུར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ནི་འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། རང་ཉིད་ཁོ་ན་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མ་དེ་

དང་མཛའ་བོར་འགྱུར་བ། ཤུགས་བསྟན་གྱིས་ཐོབ་བའི་འབས་བུ་ཡིན་པར་

གསུངས་སོ། །བོད་མཁས་ཀི་དཔེར་བརོད་འདི་དང་མཐུན་པར། རེ་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་

ཆེ་ནས། 

འགའ་ཞིག་བ་ཆེན་དབུ་གདུགས་ཅན་གྱི་སྲོལ། །

བསྐངས་ནས་བསྟན་འགྲོར་སན་པའི་གྲོས་འདེབས་ཀང་། །

སྐེ་བོ་ཕལ་གྱི་བ་སྤོད་དང་འགལ་བའི། །

ཁི་གྲལ་བསམ་བཞིན་བསེགས་པའི་ཡི་དམ་བས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །
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ཡང་ན། གནས་ཀུན་སོབ་པར་བརོན་ལ་སིག་གྲོགས་དག །

མ་འདོད་ཁེལ་དགོད་གཏམ་གྱིས་མགྲིན་པ་བཏེགས། །

ལ་ལས་གཏམ་དེར་རྒོལ་བའི་ཚིག་སྣོན་མདས། །

འཐབ་པས་བསབ་བརོན་མོས་འདུན་ཁེངས་པས་བསྐུལ། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ན་དགྱེས་གླུ་ལྟར་གྱི་དཔེར་བརོད་ནི། 

ཆོས་བརྒྱད་རྣམ་རྟོག་འཁིགས་པས་ངལ་བཟོད་ཀིས། །

ཟབ་དོན་སིང་བོ་བལ་བའི་བསྟན་བཅོས་སོགས། །

བརམས་པས་རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་འཁོར་ལོ་མཆོག །

གྲངས་མེད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པས་རེ་བ་ཚིམས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་བ་ཤེས་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ལས། ཕི་ཤེས་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ནི། ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཕིའི་

གཟུགས་ཏེ། དུས་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ཕིའི་གཟུགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་

གནས་སབས་གང་མཚོན་པའི་རྒྱུ་དག་བརོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཤེས་བ་དུས་

ཚིགས་སོགས་ཀི་གནས་སབས་གང་ཡིན་པ་གོ་བར་བེད་པའི་ཚིག་གི་བརོད་ཚུལ་

ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཉི་མ་ནུབ་གྱུར་ཟླ་བ་མཛེས། །

འདབ་ཆགས་རྣམས་ནི་གནས་སུ་སོང་། །

ཞེས་པ་འདི་ཡང་དུས་ཀི་སབས། །

གོ་བར་བེད་པ་ལེགས་པ་ཉིད། །

ཅེས་ཉི་མ་ནུབ་པར་གྱུར་ཅིང་ཟླ་བ་ནི་རང་འོད་ཀིས་མཛེས་ལ། འདབ་ཆགས་
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ཏེ་བ་རྣམས་ནི་སོ་སོའི་གནས་སུ་ཉལ་བར་སོང་ངོ་། །ཞེས་སྲོད་ལ་སོགས་པའི་དུས་

ཀི་གནས་སབས་མཚོན་བེད་བརོད་པ་ནི་ཕི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཤེས་བ་མཚན་

མོའི་དུས་ཀི་གནས་སབས་ལེགས་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ལྗོན་ཤིང་ལོ་འདབ་གསེར་གྱི་མདངས་འཛིན་ཅིང་། །

གང་བུའི་ཚོགས་རྣམས་རབ་སིན་ཁུར་གྱིས་ལི། །

ཆུ་ལྷའི་བུ་ཡི་དཀིལ་འཁོར་མངོན་པར་གསལ། །

ཉལ་འགྲོའི་རྒྱུན་རྣམས་ནད་སེལ་བདུད་རིར་གྱུར། །

ཅེས་ལྗོན་ཤིང་རྣམས་ཀི་ལོ་འདབ་སེར་པོར་གྱུར་ཅིང་། འབས་བུ་རྣམས་རབ་

ཏུ་སིན་པ་དང་། བོད་ཟླ་བརྒྱད་པར་སར་མ་རི་བིའམ་”རི
1

་ཥི་འཆར་བའི་འོད། ཆུ་

བོའི་ངོགས་སུ་ཕོག་པས་ཆུའི་དུག་སེལ་ཏེ་ཆུ་རྣམས་བདུད་རིར་འགྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་

ལ་སྦར་ནས་གསུངས་པས། སྟོན་དུས་མཚོན་བེད་ཀི་ཁད་ཆོས་ལོ་མ་སེར་པོར་

གྱུར་པ་སོགས་བརོད་པ་འདི་ནི། ཕིའི་དུས་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཤེས་བ་སྟོན་དུས་

ཀི་གནས་སབས་གོ་བར་བེད་པ་ལེགས་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) འཛིན་མའི་དཀིལ་འཁོར་སྣུམ་བག་བལ་གྱུར་ཅིང་། །

ཉལ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཆབ་རོམ་གུར་དུ་ཕིབས། །

ཉིན་བེད་འོད་ཟེར་ཡན་ལག་བསྐུམས་པའི་དུས། །

བདག་ཀང་མལ་ཆུང་གྲུ་བཞིར་མཉམ་པར་འཇོག །

ཅེས་ས་གཞིའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་སྔོ་ལྗང་གི་མདངས་ཀུན་ནས་བལ་བའི་སྐ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༧༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  ར   * རི
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སང་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཆུ་བོ་རྣམས་ལ་ཆབ་རོམ་ཆགས་པ་དང་། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱི་ཚ་

བའི་ནུས་པའང་ཉམས་པ་སོགས། གྲང་ངར་རྒྱས་པའི་དུས་མཚོན་བེད་བརོད་པ་

འདི་ནི། ཕིའི་དུས་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཤེས་བ་དགུན་དུས་ཀི་གནས་སབས་གོ་

བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྔོ་ལྗང་གཡུ་མདངས་གསར་བས་ཕོགས་ཀུན་ཁབ། །

མཛེས་སྡུག་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཅི་ཡང་བཀྲ། །

གདངས་སན་ཁུ་བྱུག་གསུང་དབངས་སྒོགས་པའི་དུས། །

སྐེས་བུ་སྤོ་བ་སངས་ཕིར་ཕོགས་སུ་རྒྱུ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ་ནང་ཤསེ་བྱདེ་ཀི་རྒྱུ་ནི། ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ། ནང་གི་གཟུགས་སམ་རྟེན་

བཅས་ཀི་ལུས་དབང་གིས་གནས་སབས་གང་མཚོན་པ་བརྟགས་ཤིང་དཔད་དེ་

རེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུ་བརོད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། ཤེས་བ་ནང་སེམས་ཀི་འདུ་ཤེས་

འཛིན་སྟངས་གང་ཡིན་པའི་འབས་བུ་དེ་གོ་བར་བེད་པའི་ཚིག་གི་བརོད་ཚུལ་ཡིད་

དུ་འོང་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། གྲོགས་མོ་འདོད་པས་གཟིར་བའི་ཡིད། །

ཟླ་བའི་འོད་ཀིས་མི་བཟློག་ཅིང་། །

ཙན་དན་ཆུ་ཡིས་མི་བཟོད་པ། །

ལུས་ཀི་དྲོད་ཀིས་གདུང་བ་འཛིན། །

ཅེས་རེག་བ་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བ་ཟླ་བའི་འོད་ཀིས་ཀང་མི་བཟློག་ཅིང་། ཙན་དན་

གྱི་ཆུ་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བས་ཀང་། སེལ་བར་མི་ནུས་པའི་གྲོགས་མོ་ཁོད་ཀི་ལུས་དྲོད་
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འབར་བས་གདུངས་པ་འཛིན་པ་འདི་ནི། ལུས་དབང་གི་གནས་སབས་གང་ཞིག་

མཚོན་པར་བེད་པ་སྟེ། ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། ལུས་ཀི་གནས་སབས་དེ་

བརྟགས་ཤིང་དཔད་པ་དེ་ནི་ནང་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཤེས་བ་འབས་བུ་ནི་རང་གི་

མཛའ་བའི་གྲོགས་སིང་དུ་སྡུག་པ་དེ་ལ། ཡིད་འདོད་པས་གཟིར་བའི་ནང་སེམས་ཀི་

འདུ་ཤེས་དེ་གོ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་ར་བའི་ཚིག་རང་ཐ་མར། བོད་མཁས་

དང་། སི་ཏུའི་རེས་འབང་བ་རྣམས་ཀིས། ལུས་ཀི་དྲོད་ཀིས་ལེགས་པར་རྟོགས། 

ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་པར་མངོན།

(ག) ཤེས་བའི་གཞུང་གི་དཀའ་བའི་གནས་རྣམས་དག །

མཐོང་ཚེ་འཛུམ་དང་བཅས་ཏེ་ལྷུག་པར་སྨྲ། །

ཡོན་ཏན་དྲེགས་པས་འགྱིང་བ་མང་ཚོགས་ཚེ། །

འཇིགས་པ་མེད་པར་ཆོས་ཀི་ཁི་ལ་འགྱིང་། །

ཞེས་ཤེས་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་དཀའ་བའི་གནས་མཐའ་དག་མཐོང་

ཚེ། སོབས་པ་ཆེན་པོའི་སོ་ནས། ཐོགས་པ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་ན་

མཁས་པར་གྲགས་པའི་བཤེས་གཉེན་མང་བོ་ཚོགས་པའི་ཁོད་དུའང་། འཇིགས་

ཤིང་བག་ཚ་བ་མེད་པར། ཆོས་ཀི་ཁི་མཐོན་པོར་སོབས་པ་ཆེན་པོས་འགྱིང་བ་ཞེས་

སྨྲ་བ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་གདེངས་ཐོབ་པའི་རྟེན་བཅས་ཀི་ལུས་དབང་དེའི་

གནས་སབས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ནི་ནང་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཤེས་བ་འབས་བུ་ནི། 

མཁས་པའི་བ་བ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་མངའ་

བརེས་པའི་ནང་སེམས་ཀི་འདུ་ཤེས་དེ་གོ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །
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(བ) གྲོགས་ཁོད་སྲིད་པའི་སྒྱུ་མས་ཡིད་བྱུང་བ། །

འདིར་སྣང་རེད་འཇོའི་རོལ་བས་མི་ཁུགས་ཤིང་། །

མཛའ་གཅུགས་གཏམ་གྱི་སྣང་བས་མི་གསལ་བའི། །

ངོ་འཛུམ་གཏིང་ནས་དཀར་བ་མིན་འདིས་རྟོགས། །

ཞེས་ཤེས་བ་འབས་བུ་ནི། གྲོགས་པོ་ཁོད་ཀི་སེམས་ལ་འཁོར་བར་ཡིད་

འབྱུང་བའི་བསམ་པ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ནི། ཚེ་འདིར་སྣང་གི་འཇིག་

རྟེན་གྱི་རེད་འཇོ་སོགས་འདོད་པའི་རྣམ་གཡེང་གིས་ཁོད་ཀི་སེམས་མི་ཁུགས་

ཤིང་། སིག་པའི་གྲོགས་པོས་ཕན་པའི་ཟོལ་གྱིས་མཛའ་གཅུགས་ཀི་གཏམ་སན་

པར་སྨྲས་པས་ཀང་། ཁོད་ཀི་བཞིན་ལ་དགྱེས་འཛུམ་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་བ་

སོགས། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ལ་བརྟགས་ཤིང་དཔད་པའི་རྒྱུ་བརོད་པ་འདིས། 

འབས་བུ་ནང་སེམས་ཀི་འདུ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དེ་གོ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་

ཁམས་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས། ཕི་ནང་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་གཉིས། རྒྱན་མི་འདྲ་བའི་དབེ་

བར་འཇོག་པ་མི་འདོད་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་བཞེད་པ་

ལྟར་བརོད་བ་ཐ་དད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རྒྱན་སོ་སོར་འདོད་དགོས། 

ཡང་ན། གཞན་དོན་སྒྲུབ་ལ་གཡོ་སྒྱུའི་སྤོད་ངན་འཆང་། །

རང་དོན་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་ལ་བོ་རིག་གྲིམ། །

བག་མེད་རེ་དགར་རོལ་ཚེ་ངོ་ཚ་བལ། །

བསབ་ལ་བརོན་ཚེ་ཕི་བཤོལ་ཐབས་ཀིས་འབོས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་རྒྱུ་དྲུག་པོ་འདི་ལ་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དྲུག་ཟེར། 
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བདུན་པ་སྔ་ན་མེད་པའི་བྱདེ་རྒྱུ་ནི། བ་བའི་དངོས་པོ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བ་སྟེ། 

དངོས་པོ་མེད་པའི་རྒྱུ་དེ་ལས། འབས་བུའི་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་སྐེད་པའི་ཚིག་གི་

བརོད་ཚུལ་ཡིད་འཕོག་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། རིག་པ་རྣམས་ནི་མ་གོམས་དང་།

བོ་ལྡན་རྣམས་དང་མ་འགྲོགས་དང་། །

དབང་བོ་རྣམས་ནི་མ་བསམས་པས། །

མི་རྣམས་རབ་ཏུ་གདུངས་པར་འགྱུར། །

ཞེས་རིག་པའི་གནས་རྣམས་མ་བསབས་པས་དེ་ལ་གོམས་པ་མེད་པ་དང་། བོ་

ལྡན་མཁས་པ་རྣམས་དང་མ་འགྲོགས་པས་དེ་དག་ལས་ལེགས་བཤད་མ་ཐོས་པ་

དང་། སོ་གསུམ་གྱི་དབང་བོ་མ་བསམས་པར་རྣམ་གཡེང་གིས་དུས་འདའ་བ་

སོགས་མཁས་པར་བ་བའི་བ་བ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བ་སྟེ། དངོས་པོ་དེ་དག་མེད་པའང་

ཡིན་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པས་ན་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ཞེས་དང་། འབས་བུ་ནི་དེ་འདྲ་བའི་མི་

རྣམས་ལ་འགྱོད་པས་གདུང་བ་སྐེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་རིག་པ་ལ་མ་

གོམས་པ་སོགས་སྔོན་ཆད་མཁས་པར་བ་བའི་བ་བ་ལ་བརོན་པ་བས་མེད་པའི་

དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་རྣམས་ཀིས། འབས་བུ་གཞན་འགྱོད་པའི་གདུང་བ་སྐེད་པས་ན་

སྔོན་མེད་པའམ། སྔ་ན་མེད་པའི་བེད་པ་བོའི་རྒྱུ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྤིར་དངོས་མེད་ཀི་

རྒྱུས་འབས་བུ་དངོས་པོ་སྐེད་མི་སྲིད་ཀང་། འདིའི་དངོས་མེད་ཅེས་པ་ནི་དགག་

ཚིག་ཙམ་ལ་བཏགས་པ་དང་། མེད་ན་མི་འབྱུང་གི་ཐ་སད་ཙམ་གྱི་བརོད་ཚུལ་འདི་

ལྟ་བུའི་སོ་ནས། དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུས་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་འབས་བུ་
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སྐེད་པ་ལྟ་བུ་ཐ་སད་ཀི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ཙམ་དེ། སན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཡིད་

དུ་འོང་བའི་རྒྱན་གྱི་གྲས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །

(ག) ཕག་ཆེན་སོམ་པའི་གྲལ་དུ་མ་བསད་ཅིང་། །

བ་ཆེན་མང་བོའི་རྣམ་ཐར་མ་བསྐངས་ལ། །

རྟོག་གེ་ཙམ་ལ་མི་ཚེ་མ་བསྒིལ་བས། །

ཤོང་དཔང་མཁས་པའི་གོ་ས་ཁོ་བོས་ཐོབ། །

ཅེས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ་ཟབ་ལམ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སོགས་ལ་མཉམ་པར་མ་

བཞག་པའམ་ལམ་དེ་སོམ་པའི་གྲལ་དུའང་མ་བསད་ཅིང་། འདུ་ལོང་ཆེ་བའི་བ་ཆེན་

རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་ཀང་མ་བསྐངས་ལ། རྟོག་གེའམ་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་ཚིག་

འཁི་ཙམ་གྱིས་མི་ཚེ་མ་བསྒིལ་བ་སྟེ། བ་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའི་

དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ལས། འབས་བུ་ཤོང་དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམ་གཉིས་ལྟ་བུའི་མཁས་

པའི་གོ་སའམ་སན་གྲགས་དེ་སན་ངག་མཁན་ཁོ་རང་གིས་ཐོབ། ཅེས་སྔོན་མ་བས་

པའི་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ལས། འབས་བུ་དངོས་པོ་གཞན་ཐོབ་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) མེ་ཏོག་ལམ་ལ་བགྲོད་པར་མ་བས་ཤིང་། །

གཞོན་ནུའི་བརླ་ཡི་འཁི་ཤིང་མ་བསྲུབས་ལ། །

ཡལ་འདབ་ལྔ་བའང་ངལ་བར་བས་མིན་པར། །

དྲན་པའི་ཀ་ཆེན་འགྱེལ་འདིས་སྣང་བ་སྐོ། །

ཞེས་མེ་ཏོག་ལམ་ནི་ཁམས་དམར་པོ་འབབ་པའི་ལམ་དང་། ཡལ་འདབ་ལྔ་བ་

ནི་ལག་པའི་སོར་མོ་དང་། དྲན་པའི་ཀ་ཆེན་ནི་སྐེས་བུའི་རྟགས་ཏེ་རྟོགས་ས་ཞིང་
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སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །

ཡང་ན། དོན་ལྡན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མ་བསྟེན་ཅིང་། །

མཐའ་བལ་ཤེས་བའི་གནས་ལ་བོ་མ་སྦངས། །

བར་སྤོད་ཕི་མོའི་དོན་ཀང་མ་བསབས་པར། །

བླུན་རྨོངས་ལག་འགྲོའི་དབང་བོའི་གོ་སར་བསེགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ་ཞིག་ནས་མེད་པའི་བྱདེ་རྒྱུ་ནི། སྔར་རང་ལ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དེ་

ཉམས་པའམ་ཞིག་ནས་མེད་པའི་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་དེས། འབས་བུའི་དངོས་པོ་

གཞན་ཞིག་སྐེད་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། འདོད་པའི་གཏམ་གྱིས་མོས་པ་སོགས། །

ལང་ཚོ་ཡི་ནི་རིམས་དག་ཉམས། །

རྨོངས་པ་ཟད་ཅིང་སྲེད་པ་འཕོས། །

བསོད་ནམས་གནས་ལ་ཡིད་དགའ་བས། །

ཞེས་འདོད་པའི་གཏམ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡིད་མོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ད་ལྟ་

ཉམས་པའམ་ཞིག་ཟིན་པ་དང་། ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་ཆགས་པའི་གདུང་བ་རིམས་ནད་

ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དག་ཀང་། ད་ལྟ་ཉམས་ཤིང་ཞིག་ཟིན་པ་དང་། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་

གྱི་རང་བཞིན་ལ་”བདེའོ་སམ
1

་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྨོངས་པའི་བོ་ཡང་

ཉམས་པ་སྟེ་ཟད་ཅིང་། ཆགས་ཡུལ་མཛེས་མ་དག་ལ་སྲེད་པ་ཡང་འཕོས་པ་སྟེ་

ཉམས་པ་སོགས་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ལས། འབས་བུ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་བསོད་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༨༤ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༨ ན།  བདེ་འོ་ཉམས   * བདེའོ་སྙམ
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ནམས་ཀི་གནས་ཞི་བ་ཆགས་བལ་ཡིད་ལ་བས་ཏེ་སེམས་དགའ་བར་བས་

སོ། །ཞེས་ཐར་བ་འདོད་པའི་རྒན་པོ་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་ནས་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདི་ནི་རྒན་པོ་ཞིག་ལ། སྔར་རང་ལ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཉམས་པའམ་ཞིག་ཟིན་པ་སྟེ། དངོས་

སུ་མེད་པའི་རྒྱུ་དེ་ལས་འབས་བུ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་གཞན་རྒན་པོ་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཞི་

བ་ཆགས་བལ་གྱི་ལམ་སྐེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་བརོད་པ་ཡིན། 

(ག) ཚེ་རབས་གཞན་དུ་སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་བརེད། །

ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཚུལ་ཡང་རྣམ་པར་འགྲིབས། །

ཤེས་རབ་མཐའ་དག་མངལ་གྱི་སྒིབ་པས་སགས། །

ཟོག་རྫུན་བླུན་པོའི་རང་མཚང་སྟོན་ལ་འབད། །

ཅེས་རང་གི་ཚེ་རབས་སྔ་མ་རྣམས་སུ་སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་བརེད་པ་

དང་། སྔར་རང་ལ་ཡོད་པའི་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཀི་ཚུལ་ཡང་ཞིག་པ་སྟེ་འགྲིབ་པ་དང་། 

སྔོན་གནས་རེས་དྲན་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀང་མངལ་གྱི་དྲི་མས་སགས་ཏེ་

ཉམས་ཤིང་ཞིག་པའི་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ལས། འབས་བུ་དངོས་པོ་མི་ཤེས་ཤེས་

ཁུལ་གྱི་ཟོག་རྫུན་ནམ། བླུན་པོའི་རང་མཚང་སྟོན་པ་ལ་འབད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སིང་ལ་རབ་ཆགས་དཔིད་ཀི་མཐུ་ཉམས་ཤིང་། །

ལང་ཚོའི་རིམས་ལས་འབར་བའི་གདུང་བ་ཡལ། །

ཡུལ་གྱི་རེས་སུ་རྒྱུག་པའི་ཤེས་པ་ཡང་། །

འགྲིབ་ཕིར་སད་མའི་གནས་སབས་ཁོ་ན་སེམས། །



  486  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཞེས་སྔར་རང་ཉིད་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཆགས་སེམས་དཔིད་

ཀི་ཚ་བ་ལྟར་རྒྱས་པའི་མཐུ་ཡང་ཉམས་པ་དང་། ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

འདོད་པ་རིམས་ནད་ལྟར་འབར་བའི་གདུང་བའང་ཞིག་པ་སྟེ་ཡལ་བ་དང་། མཛེས་

མ་སོགས་ཡུལ་སྡུག་པའི་རེས་སུ་སེམས་དབང་མེད་དུ་འཆོར་བའི་ཤེས་པ་ཡང་

འགྲིབ་པ་སྟེ། སྔར་རང་ལ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དེ་དག་ཞིག་ནས་མེད་པའམ་ཉམས་

པའི་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ལས། འབས་བུ་དངོས་པོ་ཚེ་རབས་ཕི་མའི་གནས་སབས་

ཁོ་ན་སེམས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མེས་པོས་བསགས་པའི་ལོངས་སྤོད་རིམ་གྱིས་འཛད། །

གཉེན་གྱིས་བསྐབས་པའི་ནོར་རས་དོན་མེད་ཟད། །

ངལ་བཟོད་འབད་པའི་ཟས་ནོར་ཡོངས་འཛད་པས། །

ད་ནི་དབུལ་ཞིང་འཕོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དགུ་བ་ཕན་ཚུན་མེད་པའི་བྱདེ་རྒྱུ་ནི། དངོས་པོ་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་གནས་

ཤིང་། ཕན་ཚུན་ཡིན་པ་མེད་པའི་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུས། འབས་བུ་གཞན་ཞིག་བསྐེད་

པའི་ཚིག་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ནགས་ཚལ་འདི་དག་ཁིམ་མ་ཡིན། །

ཆུ་ཀླུང་འདི་དག་བུད་མེད་མིན། །

རི་དྭགས་འདི་དག་བུ་ཚ་མིན། །

དེ་ཕིར་བདག་ནི་ཡིད་དགའ་འོ། །

ཞེས་ནགས་ཚལ་འདི་དག་གི་སྐོན་གྱི་རང་བཞིན་ནི་ཁིམ་དུ་མེད་ལ། ཁིམ་གྱི་
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སྐོན་ཡོན་ཡང་ནགས་ཚལ་ལ་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆུ་ཀླུང་གྱ་གྱུར་འབབ་པ་

འདི་དག་ཀང་ཆགས་པའི་ཡུལ་བུད་མེད་མིན་ལ། བུད་མེད་ཀང་དེ་མ་ཡིན་པ་དང་། 

མཛེས་པའི་རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་འདི་དག་ཀང་། རང་ཡིད་འཆིང་བེད་ཀི་བུ་དང་ཚ་

བོ་མིན་ལ། བུ་ཚ་དག་ཀང་དེ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་དངོས་པོ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་

གཅིག་མི་གནས་ཤིང་། ཡིན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་དངོས་མེད་དེ་རྣམས་ཀིས། འབས་བུ་

རང་ཉིད་ནགས་ཁོད་དབེན་པར་གནས་པ་ལ་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་བ་འཕེལ་ལོ། །ཞེས་

དངོས་པོ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མེད་པའི་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུས་འབས་བུ་དགའ་

བ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་སྐེད་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ཟླ་བ་འདི་ནི་ལུས་ཕའི་གདོང་མ་ཡིན། །

རི་བོང་མཚན་མ་སེག་མོའི་འདྲེན་བེད་མིན། །

བསིལ་བའི་ཟེར་འདི་རྔུལ་གྱི་ཐིགས་པ་མིན། །

དེ་ཕིར་བམ་ཟེ་དག་ནི་ཡིད་རབ་དགའ། །

ཞེས་ཟླ་བའི་མཛེས་པ་འདི་ནི་མཛེས་མའི་གདོང་མ་ཡིན་ལ། རི་བོང་གི་

གཟུགས་ཀི་མཚན་མ་འདི་ཡང་མཛེས་མའི་གདོང་གི་འདྲེན་བེད་མིན། ཟླ་བ་བསིལ་

བའི་འོད་ཟེར་འདི་ནི་འདོད་ཆགས་ཀི་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་མིན་པས། དེའི་ཕིར་བུད་

མེད་ལ་ཆགས་པ་ཟློག་པའི་བམ་ཟེ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་འདི་དག་གིས། ཟླ་བ་མཐོང་བས་

ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་ཞེས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་གནས་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དངོས་

མེད་དེས། འབས་བུ་བམ་ཟེའི་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་སྐེད་པར་

སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །
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(བ) རྣམ་གསུམ་ཆོས་ཀི་གོས་བཟང་གོ་ཁབ་མིན། །

ལུང་དང་རིགས་ཚུལ་བཟང་བོ་མཚོན་ཆ་མིན། །

ལེགས་བཤད་སྨྲ་བའི་གྲྭ་འདི་གཡུལ་གྱི་ངོ་། །

མ་ལགས་དེ་ཕིར་བདག་གི་སེམས་དགའ་འོ། །

ཞེས་བ་གོས་མཐང་གོས་སྣམ་སྦར་ཏེ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་འདི་དམག་

དཔུང་གི་གོ་ཁབ་མིན་པ་དང་། ལུང་རིགས་ཀི་བརྒལ་བརྟག་ངོ་མཚར་བ་འདི་ནི་

མཚོན་ཆ་མིན་ལ། ལེགས་པར་བཤད་པའི་གསུང་རབ་སྨྲ་བའི་དགེ་འདུན་པ་འདི་

དག་ནི་གཡུལ་ངོར་ཞུགས་པའི་དམག་དཔུང་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དངོས་པོ་དེ་དག་ཕན་

ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་གནས་ཤིང་། ཡིན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་དངོས་མེད་དེ་ལས། 

འབས་བུ་དངོས་པོ་བདག་གི་སེམས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐེད་པའི་ཚིག་སན་པར་བརོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཛེས་པའི་འདབ་ལྡན་འདི་ནི་ལུས་ཕ་མིན། །

ཡིད་འོང་ཟེའུ་འབྲུ་དགོད་པ་འཛུམ་ཞལ་མིན། །

རང་དྲུག་གར་དུ་རེན་པ་གླུ་དབངས་མིན། །

དེ་ཕིར་ཚངས་པར་སྤོད་ལ་ཡིད་རབ་དགའ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བ་སངས་ནས་མེད་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། དངོས་པོ་གང་དག་གཏན་ནས་

སངས་པའམ་མེད་པའི་རྒྱུ་དངོས་མེད་དེས། དངོས་པོར་གྱུར་པའི་འབས་བུ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་སྐེད་པའི་ཚིག་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དཔེར་ན། 



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  489  

ར་བར། ཤིན་ཏུ་མ་བརྟགས་སྤོད་ངན་ནི། །

འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །

དེ་ཕིར་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ནི། །

ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་འཕེལ། །

ཞེས་སང་བང་གི་གནས་ལ་ཤིན་ཏུ་མ་བརྟགས་པའི་སྤོད་པ་ངན་པ་ནི། 

འཕགས་པའམ་དམ་པའི་སྐེས་བུ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་རྣམས་ཀིས་

སྤོད་ངན་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་མེད་པའི་རྒྱུ་དེས། འབས་བུ་ཚེ་འདི་དང་ཕི་མའི་

དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་འཕེལ་ལོ། །ཞེས་སྤོད་ངན་སངས་ནས་

མེད་པའི་རྒྱུ་དངོས་མེད་དེས། དངོས་པོར་གྱུར་པའི་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

མཐའ་དག་སྐེད་པར་བརོད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན། 

(ག) བག་མེད་སྤོད་པའི་རྣམ་ཐར་དང་། །

རྨོངས་པའི་ངང་ཚུལ་རིང་སངས་པས། །

དབངས་ཅན་མ་དེས་རེས་བཟུང་ནས། །

འཆད་རོད་རོམ་པའི་སོབས་པ་ཐོབ། །

ཅེས་བག་མེད་པའི་སྤོད་པ་དང་། ཤེས་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་རྨོངས་པའི་ངང་ཚུལ་

མཐའ་དག་རིང་ནས་སངས་ཏེ་མེད་པའི་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་དེས། འབས་བུ་དབངས་

ཅན་མས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་བདག་ལ་འཆད་རོད་རོམ་པའི་སོབས་པ་བདེ་བག་ཏུ་

ཐོབ་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཟག་བཅས་འདོད་ལ་ཆགས་མོས་འཛིན་པའི་སེམས། །
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དགྲ་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚོགས་ལ་ཡོད་མིན་པས། །

རྒྱུ་དེས་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ། །

ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀུན་ངང་གིས་འཕེལ། །

ཞེས་ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ་ལ་འདོད་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ཆགས་པར་

འཛིན་པའི་སེམས་ནི། དགྲ་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་མེད་དེ་དགྲ་

བཅོམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཉོན་སྒིབ་གཏན་ནས་སངས་ཤིང་མེད་པའི་རྒྱུ་དེས། འབས་བུ་

ལམ་བདེན་ནམ་ཟག་མེད་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་

རྒྱུད་ལ་ངང་གིས་འཕེལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཀུན་ལ་གནོད་ཅིང་སང་བའི་ཚུལ་མིན་སྤོད། །

དྲེགས་ལྡན་ས་སྤོད་དག་གིས་ཡོངས་སངས་པས། །

དེ་ཕིར་གྲགས་པ་སན་པའི་མེ་ཏོག་དཀར། །

གིང་བཞིའི་འཛིན་མའི་ཁོན་ལ་སོམས་པོར་བཞད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

རྒྱན་བཞི་བོ་འདི་ལ་མེད་དགག་ཁོ་ན་རྒྱུར་བས་པས་རྒྱུ་མེད་པའི་དངོས་པོ་

ལས། འབས་བུའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་སྟོན་པའི་དོན་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན། 

བཅུ་གཅིག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་འབྲས་བུ་མེད་པ་སེྐད་པའི་བྱེད་རྒྱུའམ་རྒྱུ་

དངསོ་མེད་ཀིས་འབྲས་བུ་དངསོ་མེད་སེྐད་པའི་རྒྱུ་ནི། དགག་ཚིག་གཉིས་ཙམ་

སྦར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གྱིས་ཐོབ་པའི་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་དེས། འབས་བུ་དངོས་

མེད་སྐེད་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཅན་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། སྐེད་ཚལ་ས་ཧཱ་ཀཱ་ར་རྣམས། །
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སེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་མིན་ན། །

འགྲོན་པོ་རྣམས་ཀི་བུད་མེད་ནི། །

ཏིལ་བཅས་ཁོར་ཆུ་སྦིན་བར་འགྱུར། །

ཅེས་པ་འདི་ལ་འགྲེལ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པས། ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྒྱུན་

དུ། སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཤིང་ས་ཧཱ་ཀཱ་ར་སྟེ། བོད་ལ་ཨ་འབས་སུ་གྲགས་

པའི་ཨ་མྲ་ཁད་པར་བའི་ཤིང་རྣམས་ལ། སེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་མིན། ཞེས་སེ་མ་

འཁྲུངས་པ་ལ་དགག་སྒ་ཉིས་བརེགས་བས་ཏེ། ཐོག་མར་སེ་མ་འཁྲུངས་ཡོད་པ་ལ་

དགག་ཚིག་སྦར་བས་སེ་མ་མ་འཁྲུངས་པར་བསྟན་པ་དང་། དེ་ལ་མིན་ན་ཞེས་

དགག་སྒ་སྦར་བས་མ་འཁྲུངས་པ་མིན་ན་སྟེ། འཁྲུངས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཞེས་པའི་ན་

སྒ་ནི། ལ་དོན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དོན་གྱིས་སྟོན་པ་ལ་འཇུག་པས། དེ་ཡང་ཨ་མྲའི་ཤིང་ལ་

སེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ། བེད་པ་བོའི་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་གལ་ཏེ་

ཤིང་དེ་ལ་སེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་མིན་པ་སྟེ། སེ་མ་འཁྲུངས་ཡོད་ན་ཞེས་དོན་གྱི་དངོས་

པོ་མེད་པའམ་མ་གྲུབ་པ་དེ་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་བཞག་ནས། དེར་གལ་ཏེ་སེ་མ་

འཁྲུངས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འགྲོན་པོ་རྣམས་ཐག་རིང་བོར་སོང་བའི་ཤུལ་གྱི་བུད་མེད། 

རང་གི་ཁོ་བོ་དང་བལ་བའི་གདུང་བ་རྣམས་ཀིས། སེ་མ་དེ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཤི་མ་ཟིན་པ་སྟེ། ཆགས་པས་བརྒྱལ་བའམ་འཆི་ལ་ཁད་དུ་གྱུར་པས་ན། ཏིལ་

བཅས་ཁོར་ཆུ་སྦིན་བར་འགྱུར་ཞེས་དང་། དེ་ཡང་གནས་སབས་ཤི་མ་ཟིན་པའམ་

འཆི་བར་མ་གྱུར་ཀང་། མ་འོངས་པར་མྱུར་དུ་འཆི་བར་འགྱུར་ཟེར་བའི་ཚིག་ཡིན་

པས། ཚིག་དེས་དངོས་མེད་ཀི་འབས་བུ་བསྟན་པ་ཡིན། འདི་ལ་འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་
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ཀིས། དོན་དུ་སེ་མ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཀང་དགག་ཚིག་གི་དབང་ཁོ་ནས་དངོས་མེད་

ཀི་རྒྱུ་བསྟན་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ནི་མི་ལེགས་ཏེ། དགག་ཚིག་ཡོད་ཀང་འབས་བུ་

འཁྲུངས་པའི་དོན་ཁོ་ནར་སོང་ན་དངོས་མེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་དཔེར་ན། ཤིང་འདི་ལ་

འབས་བུ་མ་སྐེས་པ་མིན་ཞེས་བརོད་ན། དགག་ཚིག་ཡོད་ཀང་དངོས་མེད་དུ་མི་

འགྲོ་བ་དང་། སེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་མིན་ན། ཞེས་གཙོ་བོ་ན་སྒ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ལ་དགོས་པ་ཡོད་པས། དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དོན་གྱིས་སྟོན་ཐུབ་པ་ལྟ་

བུ་ཡིན། དེ་ལྟར་དུ་དངོས་མེད་ཀི་འབས་བུ་བརོད་པའི་སབས་སུ་ཡང་། མཁས་པ་

ལ་ལས། དགྱེས་གླུར། བུད་མེད་ཀིས་སེ་མ་དེ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤི་མ་ཟིན་པ་

སྟེ། ཆགས་པས་བརྒྱལ་བ་སྐེད་པ་དེ་འབས་བུ་དངོས་མེད་སྐེད་པ་ཡིན་པར་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་འདོད་ན་ཡང་། དགྱེས་གླུའི་དགོངས་པ་ནི། སེ་མ་མ་

འཁྲུངས་པ་སྟེ་དགག་ཚིག་དང་བོས་རྒྱུ་དངོས་མེད་བསྟན་པ་དང་། དགག་ཚིག་

གཉིས་པས་གཙོ་བོ་ན་སྒའི་འཇུག་པའི་དབང་གིས་རྒྱུ་མཚན་དོན་གྱིས་བསྟན་ནས་

འབས་བུའང་། འཆི་ལ་ཁད་པ་སྟེ་མ་ཤི་བར་ཏིལ་བཅས་ཁོར་ཆུ་མི་རིང་བར་སྦིན་

བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་རྒྱུ་དངོས་མེད་དེས་འབས་བུ་དངོས་མེད་བསྟན་པ་དེ་ལ་

དགོངས་ནས་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་འཇུ་མི་ཕམ་པས། རྒྱུ་ནི་དགག་ཚིག་གི་དབང་

གིས་དངོས་མེད་དང་། འབས་བུ་ཤི་བ་སྲོག་འགག་པའི་དངོས་མེད་ཅེས་འགྲེལ་

བཤད་གཞན་ནས་གསུངས་ཀང་། དགག་ཚིག་ཡོད་ཀང་འབས་བུ་འཁྲུངས་པའི་དོན་

དུ་སོང་ན་དངོས་མེད་དུ་མི་འགྱུར་ལ། མིན་ན་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཚིག་སྦར་བའམ་

མི་འགྲིག་ཅིང་། སྦིན་བར་འགྱུར་ཞེས་སོགས་ཚིག་གི་ནུས་པ་དང་དོན་གྱི་རྣམ་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  493  

གཞག་གཉིས་ཀའི་སོ་ནས་བརྒྱལ་བ་འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་མ་བྱུང་ཞིང་མེད་པས། 

འབས་བུ་ཤི་བའམ་བརྒྱལ་བ་དེ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་པ་དེ་གཉིས་ཀི་སྔ་མའི་རྒྱུ་དེ་

མེད་ན། ཕི་མ་འབས་བུ་འཆི་བ་དེ་ཡང་མི་འབྱུང་བས་ཐ་སད་ཙམ་དུ་བརོད་པར་

གསུངས་སོ། །ཏིལ་བཅས་ཁོར་ཆུ་སྦིན་བ་ནི། འཆི་བའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་

མངོན་བརོད་ནས་གསུངས། དེ་ནི་རྒྱ་གར་བའི་ཡུལ་ཆོས་སུ་མི་ཤི་བའི་ཚེ། གཤིན་

པོའི་དགེ་རའི་ཆེད་དུ་བམ་ཟེ་གཙང་མ་ཞིག་གིས་ཏིལ་དང་བཅས་པའི་ཁོར་ཆུ་སྦིན་

པར་བེད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །

(ག) དེ་ཝ་"དན
1

་རྒྱལ་བ་མི་དད་པས། །

ལོག་ལྟ་མེད་ན་ཟས་གཙང་སྲས་པོ་ཡིས། །

ལེགས་གསུངས་ཆོས་སྤོད་ལམ་གྱི་བདེན་པ་དག །

རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་འཕགས་པའི་ས་ཡང་འཐོབ། །

ཅེས་བདུད་ལྷས་བིན་ལ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་མི་དད་པའི་ལོག་ལྟ་མེད་ན། 

ཟས་གཙང་སྲས་པོའམ་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་ལ་

སྤོད་ཅིང་ལམ་གྱི་བདེན་པ་རྒྱུད་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པའི་ས་ཐོབ་པར་

འགྱུར། ཞེས་དད་པ་ལ་དགག་ཚིག་སྦར་བས་མི་དད་པ་དང་། དེ་མེད་ན། ཞེས་

དངོས་སུ་མི་དད་པའི་ལོག་ལྟ་མེད་ན་སྟེ། དོན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་ཡོད་ན་

ཞེས་པ་སྟོན་པ་ཡིན་པས་དེ་རྒྱུ་དང་། ལྷའི་བིན་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་མེད་པས་ན་

རྒྱུ་དེ་ལ་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ཞེས་ཟེར། ཡང་གོང་གི་རྒྱུ་དེ་ལས་འབས་བུ་ཆོས་ཀི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༩༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  དནྟ   * དཏྟ་ཡིན་པར་སྙམ།
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སྤོད་ལམ་ལ་གནས་ནས་འཕགས་ལམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའམ་བསྐེད་པ་དེ་ཡིན་

ཀང་། ལྷས་བིན་ཆོས་ཀི་སྤོད་ལམ་ལ་མ་གནས་པ་དང་། འཕགས་ལམ་མ་ཐོབ་པས་

ན་འབས་བུ་དེ་ལ་དངོས་མེད་ཀི་འབས་བུ་ཞེས་བཤད་པས་ན། དེ་ལྟར་དངོས་མེད་

ཀི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་དངོས་མེད་བསྐེད་ཅེས་བ་དྭགས་སུ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཁོད་ཀིས་ཚར་གཅོད་ཚད་མའི་ལམ་བཟང་པོར། །

ལང་ཚོའི་དུས་སུ་མ་ཞུགས་པ་མིན་ན། །

ལུང་རིགས་བང་བའི་རློམ་འཆང་གཉེར་མའི་རྒྱན། །

འཛིན་མཁས་ཕལ་གྱིས་གེང་བའི་སོབས་པ་བལ། །

ཞེས་ཁོད་ཀིས་ན་ཚོད་གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་རྒོལ་བ་ཚད་གཅོད་པའི་ཚད་མ་ལ་

སོགས་པའི་གཞུང་ལ་སྦངས་ཡོད་ན། རེས་སུ་ལུང་དང་རིགས་པའི་ལམ་ལ་བང་

ཆུབ་པའི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པར་རློམ་པའི་རྒན་པོ་གཉེར་མ་ཅན་རྣམས་ཀིས། 

ཁོད་ཀི་དྲུང་དུ་རིགས་ལམ་སྣ་ཚོགས་གེང་བའི་སོབས་པ་དང་བལ། ཞེས་མ་ཞུགས་

པ་མིན་པའི་དགག་ཚིག་གཉིས་སྦར་ནས། རྒྱུ་དངོས་མེད་དང་། དེས་རིགས་སྨྲ་བ་

ཕལ་བས་གེང་གཏམ་བེད་མི་ནུས་པ་སྟེ་འབས་བུ་དངོས་མེད་བསྐེད་པ་སྟོན་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདི་ལ་བོད་མཁས་ཀིས་བཟློག་པ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡང་ཟེར། གོང་གི་རྒྱན་ལྔ་

བོ་འདི་ལ་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ལྔ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན། སྔོན་ནས་ཡིད་མཐུན་མཛའ་བའི་གཏན་གྲོགས་སུ། །

འདོད་པའི་གན་ཚིག་མ་བཞག་པ་མིན་ན། །

ཟླ་བོ་ཐོབ་པའི་སོམ་ཉིའི་དྲ་བའི་བོས། །
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འདོད་གདུང་ངལ་བའི་འབས་བུ་ཅིའི་ཕིར་བསྟེན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཉིས་པ་རིང་འབྲས་ཀི་རྒྱུ་ནི། ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དེ་ལས་རིང་

དུ་གནས་པའི་དངོས་པོའི་རྒྱུས། ཡུལ་རིང་བའི་དངོས་པོའི་འབས་བུ་བསྐེད་པ་སྟོན་

པའི་ཚིག་ངོ་མཚར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ལུས་ཅན་ཁོད་མིག་ཟུར་ཅེས་པ། །

རྒྱལ་བེད་ལུས་མེད་དག་གི་མཚོན། །

གང་དེ་གཞན་ལ་རབ་འཕངས་པ། །

དེ་ཡིས་བདག་གི་ཡིད་ཀང་བཅོམ། །

ཞེས་ལུས་ཅན་མ་ཁོད་ཀི་ཟུར་མིག་ཅེས་བ་བའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་

བེད་པ་འདི་ནི། ལུས་མེད་ཀི་མཚོན་ཆ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་འདོད་ཆགས་ཀི་

མཚོན་ཆ་འདི་ལ་རིང་བའི་རྒྱུ་ཞེས་བ་ཞིང་། ཡང་ཁོད་ཀི་ཟུར་མིག་གི་མཚོན་ཆ་

འདིས། དམིགས་ཡུལ་གྱི་འབེན་གང་ལ་འཕངས་ནའང་དེ་དག་འབིགས་པར་མ་ཟད། 

བདག་ཀང་ཞེས་པས་དེས་ཆེད་དུ་གཉེར་བ་མ་ཡིན་པའི་རིང་ན་གནས་པ་བདག་གི་

ཡིད་ཀང་བཅོམ་པ་དེ་རིང་བའི་འབས་བུ་ཡིན། དེ་འདྲའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཕི་མའི་

བར་དུ་འབས་བུ་སྔ་མས་ཆོད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་འབས་བར་ཐག་རིང་བས་ན་རིང་འབས་

ཀི་རྒྱུ་ཞེས་ཟེར། འདིར་ལུས་མེད་ཀི་མཚོན་ཆ་ཟེར་བ་བདུད་ཀི་རྨོངས་པའི་མདའ་

ལ་སྦོར་མཁན་ཡོད་ཀང་། གསུང་རྒྱུན་ལ་ལུས་མེད་པའམ་གཟུགས་མེད་པའི་འདོད་

ཆགས་ཀི་མདའ་ལ་སྦོར་བར་གསུངས་སོ། །འདིའི་ར་བའི་ཚིག་རང་གཉིས་པར་སི་

ཏུའི་འགྱུར་བཅོས་སུ། རྒྱལ་བེད་ལུས་སྐེས་དག་གིས་མཚོན། །ཞེས་པར་བསྒྱུར་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཡོད། 

(ག) འཇམ་དབངས་ས་ལོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །

དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་དམིགས་ཕུག་བཀག་པ་ཡིས། །

ཆེད་དུ་གཉེར་མིན་ཞི་བེད་ཤངས་པ་དང་། །

གཅོད་ཡུལ་བ་སོགས་རྒན་པོའི་ངག་སྒོས་ཞིག །

ཅེས་འཇམ་དབངས་ས་སྐ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། "ཉམས
1

་མེད་

དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་

དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བཀག་པ་དེས། ས་པཎ་རང་གིས་ཆེད་དམིགས་སུ་བཀག་

པ་མིན་པའི་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་དང་། ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཤེར་ཕིན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཞི་

བེད་པ་དང་། ཤེར་ཕིན་སྔགས་དང་"འགྲེལ
2

་བའི་ཐབས་ལམ་གྱིས་འཁོར་བའི་ར་བ་

གཅོད་པའི་གཅོད་པ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་མན་ངག་གམ་ངག་སྒོས་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པར་གྲགས་པ་དག་ཀང་ཞིག་པར་གྱུར་ཅེས་རིང་བའི་རྒྱུ་ས་པཎ་གྱིས་བཀའ་

དྭགས་བཀག་པ་དེས། རང་གིས་ཆེད་དམིགས་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་གྱི་

ངག་སྒོས་ཀང་ཞིག་པ་དེ་རིང་བའི་འབས་བུར་བཞག་པ་ཡིན། 

(བ) ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་ཡིས། །

ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོར་འཕར་བའི་ལུང་རིགས་ཟིལ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༩༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  ཉམས   * མཉམ་ཡིན་ནམ་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༩༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༧ ན།  འགྲེལ  * འབྲེལ་ཡིན་པར་སྙམ།
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མ་བཟོད་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁིར། །

འགྱིང་བའི་མཁན་སོབ་གཉིས་ཀང་མནལ་ཐབས་ཆག །

ཅེས་འབྲུག་པ་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་ནས། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་མང་ཐོས་ཀླུ་

སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་འཕར་བའི་ལུང་དང་རིགས་པའི་བརྒལ་རྟགས་ཀི་གཟི་བརིད་དེས་

ཆེད་དུ་མ་དམིགས་པའི་རྟ་ནག་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གིང་གི་ཁི་ལ་འགྱིང་བའི་

མཁན་པོ་སྟེ། ས་སྐའི་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་མཁན་སོབ་གཉིས་ཀང་

མནལ་ཐབས་ཆག་པའམ། ཐུགས་འཚབས་ནས་གཟིམ་རྒྱུར་མ་སོང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

རིང་བའི་རྒྱུ་འབས་ལ་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །

ཡང་ན། རྒྱལ་ཁིམས་གསེར་གྱི་ཚངས་ཐིག་ལས་འགོངས་པའི། །

སྤོད་ངན་ལས་ལ་གོམས་པའི་གཡོ་སྒྱུ་མཁན། །

འཇིགས་རུང་ཁིམས་ཀི་དོ་རར་སྦར་བ་ན། །

ནོངས་ལྡན་སྐེ་བོའི་གསེར་མདངས་བཞིན་རས་གསལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུ་འབྲས་ལན་གཅིག་པ་ནི། སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་བསྐེད་བའི་

འབས་བུ་གཉིས་དུས་སྔ་ཕིའི་རིམ་པ་མེད་པར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱུང་བ་སྟོན་པའི་ཚིག་ངོ་

མཚར་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། སྐེས་བུ་ལུས་སྐེས་ཀིས་མོས་པའི། །

རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ལྷན་ཅིག་ཉིད། །

བུད་མེད་རྣམས་ལ་བུ་མོ་ནི། །

ཡོངས་སུ་ནུབ་པའི་ན་ཚོད་སྐེས། །
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ཞེས་སྐེས་བུ་འགའ་ཞིག་ལུས་སྐེས་ཏེ་འདོད་པས་ཡོངས་སུ་མོས་པའི་རྒྱུ་

ལས་འབས་བུ་བཞིན་མདངས་དམར་ཞིང་། ཆགས་པའི་ཟུར་མིག་གིས་ཡང་ཡང་ལྟ་

བ་སོགས་རྣམ་འཕྲུལ་ལམ་སྤོད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བེད་པ་དང་། ཡང་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་ཡིད་ལ་འདོད་པས་མོས་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ལའང་། བུ་མོ་ཆུང་བའི་གནས་

སབས་ནུབ་པའམ་ཡོལ་ནས། འདོད་པ་བསྟེན་རན་པའི་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ་རྒྱུ་

དང་། དེ་ལས་འབས་བུ་ཆགས་པས་མོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་དེ་གཉིས། དུས་སྔ་

ཕི་མེད་པར་ལྷན་ཅིག་ཉིད་དུ་མཉམ་པོར་བྱུང་བ་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་རྒྱུ་འབས་ལྷན་ཅིག་

པ་ཞེས་སན་ངག་མཁན་གྱིས་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན། 

(ག) རྡུལ་བལ་སྟོན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ། །

ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ཤར་བ་དང་། །

ལྷན་ཅིག་པད་མ་དཀར་པོ་ཡི། །

འདབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱས་པར་བེད། །

ཅེས་ར་རིའི་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་སྟོན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་

ཤར་བ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབས་བུ་པདྨ་དཀར་པོའི་འདབ་མ་རྒྱས་པར་

བེད་པ་སྟེ། དུས་སྔ་ཕི་མེད་པར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་དུ་

བསྐེད་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རྣམ་འདྲེན་ངག་གི་དབང་བོས་དབངས་ལྷ་མོ། །

ཡིད་ཀི་ཁབ་ཏུ་བག་མར་བིན་པ་དང་། །

མཉམ་དུ་སན་ཚིག་སྦོར་བའི་བོ་གྲོས་ཀི། །
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ཞིང་ཁམས་མཐའ་དག་ཅིག་ཅར་སྣང་བར་གྱུར། །

ཅེས་རྣམ་འདྲེན་ངག་གི་དབང་བོ་སྟེ་བོད་མཁས་རང་གི་བ་མ་འབྲུག་པ་སངས་

རྒྱས་རོ་རེས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་བསྒྲུབས་པས། ལྷ་མོ་ཉིད་གང་གི་ཡིད་ཀི་བག་

མར་ཕེབས་པ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་འབས་བུ་སན་ཚིག་སྦོར་བ་ལ་སོགས་པའི་

ཡོན་ཏན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བོ་གྲོས་ཀིས་ཤེས་བའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཅིག་

ཅར་དུ་སྣང་བར་གྱུར་ཅེས་ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་འདི་ལ་

བསྡུས་བརོད་ཅུང་ཟད་འདྲེས་ན་ཚིག་གི་ཉམས་ལེགས་པར་གསུངས། 

ཡང་ན། དབར་སྐེས་སྤིན་གྱི་རྔ་གསང་གཞོན་ནུ་ཡིས། །

སན་པའི་སྒ་དབངས་ཆེས་ཆེར་སྒོགས་པ་དང་། །

མཉམ་དུ་གཙུག་ལྡན་དགའ་མ་རབ་མོས་པའི། །

མཛེས་སྡུག་མཇུག་སྒོ་ངོམ་པའི་གར་ལ་ཆས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བཞི་བ་འབྲས་བུ་སྔ་བའི་”རྒྱུ
1

་ནི། སྤིར་འབས་བུའི་རེས་སུ་རྒྱུ་གྲུབ་པ་

ག་ལ་སྲིད་ཀང་། སན་ངག་མཁན་གྱིས་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་འབས་བུ་སྔོན་དུ་

གྲུབ་ཟིན་པའི་རེས་སུ་དེའི་རྒྱུ་གཞི་ནས་འབྱུང་བ་སྟོན་པའི་ཚིག་ངོ་མཚར་བར་

བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། སྔར་ཉིད་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མའི། །

ཆགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པར་གྱུར། །

ཕིས་ནས་འོད་ཟེར་རབ་འཕོ་བའི། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༩༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༨ ན།  རྒྱན   * རྒྱུ
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཟླ་བ་ཡི་ནི་དཀིལ་འཁོར་ཤར། །

ཅེས་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ནམ་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་ཆགས་པ་ནི། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དེ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ནི་འབས་བུ་ཡིན་ལ། འབས་བུ་

ཆགས་མོས་སྔར་ནས་གྲུབ་ཟིན་པའི་རེས་སུ། ཆགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་བསིལ་ཟེར་

གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་འཕོ་བའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དེ་ཕིས་ནས་ཤར་རོ་ཞེས། སྤིར་ཟླ་

བ་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཀང་། འདིར་འབས་བུ་ཆགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པའི་

རེས་སུ་རྒྱུ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཤར་བར་བརོད་པ་སྟེ། འབས་བུ་རྒྱུའི་སྔོན་དུ་བྱུང་

བ་ལྟ་བུའི་ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ལང་ཚོ་དར་བབ་འདོད་ལྡན་གཞོན་ནུ་དག །

སིན་ལེགས་ལུས་ཕར་དགྱེས་དགུར་རབ་སྤད་ནས། །

སད་ནས་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལ། །

མི་བཟད་ཆགས་མོས་དྲག་པོ་ཅི་ཡང་འཕེལ། །

ཞེས་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པའི་སྐེས་བུ་གཞོན་ནུ་ཞིག་གིས་བུད་མེད་མཛེས་མ་

དང་དགའ་མགུར་སྤད་ཚར་བ་འབས་བུ་དང་། སར་ཡང་བུད་མེད་དེའི་མཛེས་སྡུག་

གི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་བས་ནས་མི་བཟད་པའི་ཆགས་པ་དྲག་པོ་འཕེལ་བ་རྒྱུ་སྟེ། འབས་

བུ་རྒྱུའི་སྔོན་དུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུའི་ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རྡུལ་བལ་སྟོང་བའི་གཟུགས་མཛེས་གཞོན་ནུ་མས། །

སྔར་ཉིད་འཁྱུད་དེ་སྔོན་གོམས་མཐུར་ངེས་ནས། །

ཟབ་ལམ་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དྲུག །



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  501  

སད་ནས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརྟན་པར་བས། །

ཞེས་སྔར་རང་གི་རྨི་ལམ་དུ་སྟོང་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ཡིད་འཕོག་པའི་མཛེས་མ་སྣ་

ཚོགས་ཡུམ་གྱིས་རང་ལ་འཁྱུད་པར་རྨིས་པ་འབས་བུ་དང་། དེ་སྔོན་གོམས་ཀི་

མཐུར་ངེས་ནས་འབས་བུ་སྟོང་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དེ་འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ། ཟབ་ལམ་རོ་རེ་

རྣལ་འབོར་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་སད་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་བརྟན་པོར་

བས་པ་སྟེ་ཉམས་སུ་བངས་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། འཇམ་མཉེན་གཡུ་མདངས་རོགས་པའི་ལྗང་མྱུག་གཞོན། །

བཅུད་ལྡན་སེ་མ་འབུམ་གྱི་ཁུར་གྱིས་དུད། །

སྟོབས་སྐེད་འབས་བུ་དུས་སུ་སིན་པ་འདི། །

སར་ཡང་ལོ་ཏོག་སྐེད་པའི་སོན་བཟང་གྲུབ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅོ་ལྔ་བ་འོས་མིན་ནམ་རིགས་མིན་ག་ིརྒྱུ་ནི། མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་

འོས་པ་མིན་པའམ། རིགས་པ་མིན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་སྐེད་པར་སྟོན་པའི་ཚིག་ངོ་

མཚར་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ལྷ་ཅིག་ཁོད་ཀི་ཞབས་གཉིས་པོ། །

དམར་བའི་ཉི་གཞོན་ལ་རེག་པས། །

རྒྱལ་བོ་རྣམས་ཀིས་ལག་པ་ཡི། །

པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་པ་ཅི། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་ཁོད་ཀི་ཞབས་མཐིལ་གཉིས་པོ་དེ་དམར་བའི་ཉི་མ་

གཞོན་ནུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། དེ་ལ་འབངས་རྣམས་ཀི་སྤི་བོས་རེག་པ་སྟེ་སྤི་
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བོར་གཏུགས་པ་རྒྱུ་དང་། དེ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། དེའི་འབས་བུ་རྒྱལ་ཕན་གྱི་

རྒྱལ་བོ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་བའམ་རེས་སུ་ཡི་

རང་གི་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་ནི་པདྨོ་ཁ་ཟུམ་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། སྤིར་ཉི་མས་

པདྨོ་ཁ་ཟུམ་པར་བེད་པ་མི་རིགས་ཤིང་མི་འོས་པས་ན་རིགས་མིན་གྱི་རྒྱུ་ཞེས་

ཟེར། 

(ག) ཕི་རོལ་གཟུགས་སྣང་མཐའ་དག་ཀུན། །

གསལ་བར་མཐོང་བེད་རྟ་བདུན་པ། །

ཤར་བས་འབྱུང་བོའི་བ་ཡི་ཚོགས།

མཐོང་བའི་གོ་སབས་བལ་འདི་མཚར། །

ཞེས་ཕི་རོལ་གྱི་གཟུགས་གསལ་བར་མཐོང་བེད་ཉི་མ་ཤར་བ་རྒྱུ་དང་། དེ་

ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བོའི་བ་སྟེ་བ་འུག་པའི་ཚོགས་ལ་མཐོང་བའི་གོ་སབས་བལ་བ་

སྟེར་བ་འདི་ངོ་མཚར་རོ་ཞེས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་མི་འོས་པ་སྐེད་པར་སྟོན་པ་ལྟ་

བུའོ། །

(བ) མཁས་མང་བཞེད་པའི་རེས་སུ་དཎི་ཡིས། །

ཚིག་རྒྱན་འཁོག་པོར་གྱུར་པར་མ་བཟོད་པའི། །

ཉམ་ཆུང་རྨོངས་པས་གཞུང་དོན་དྲང་པོ་རུ། །

སྲོང་བའི་དཔེར་བརོད་འགྲུབ་འདི་རིགས་སམ་ཅི། །

ཞེས་སོབ་དཔོན་”ར་མ་ཤཱ་མ
1

་སོགས་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཞེད་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༠༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།  ར་མ་ཤཱ་མ   * སྙན་འགྲེལ་གཞན་དག་ཏུ། རཱམཤར
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པའི་རེས་སུ་འབང་བའི་སོབ་དཔོན་དཎིས་སན་ངག་གི་གཞུང་ཚིག་ཅུང་ཟད་འཁོག་

པོའི་ཉམས་སུ་བཀུག་པ་རྒྱུ་དང་། འབས་བུ་ནི་ཕིས་ཀི་སན་ངག་མཁན་དུ་རློམ་པའི་

རྨོངས་པ་འགས་མ་བཟོད་པར་གཞུང་དོན་གྱི་ཚིག་རྒྱན་ཅུང་ཟད་འཁོག་པོའི་ཉམས་

ཅན་དེ། དྲང་བོར་བསྲངས་པས་རྒྱན་གྱི་དཔེར་བརོད་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་འགྲུབ་པ་

འདི་ནི་རིགས་སམ་ཅི་ཞེས་མི་འོས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

ཡང་ན། ཐོན་མིའི་བར་སྤོད་ལེགས་བིས་ལམ་གྱི་ནོར། །

ཡང་དག་འོད་བརྒྱའི་སྣང་བ་འབུམ་བཞད་ཀང་། །

འགའ་ཞིག་རང་བོར་གང་འཚམ་ལོག་བཤད་ཀི། །

རྨོངས་མུན་ཅིར་ཡང་འཐིབ་འདི་འོས་སམ་ཅི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་དྲུག་པ་རིགས་སམ་འོས་པའི་རྒྱུ་ནི། མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་

རིགས་མཚུངས་སམ། འོས་པའི་དངོས་པོ་བསྐེད་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་ངོ་མཚར་བར་

བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀི་ཞབས་སེན་ཟླ་བ་ཡི། །

འོད་ཟེར་ཀུན་ད་དྲི་མེད་རྣམས། །

ས་སྐོང་རྣམས་ཀི་ལག་པ་ཡི། །

པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་ལ་དབང་། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀི་ཞབས་སེན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ནི་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་

དཀར་བ་ཀུནྡ་དྲི་མ་མེད་པའི་མདངས་འཕོ་བ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་རྒྱུ་དང་། 
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འབས་བུ་རྒྱལ་ཕན་གྱི་རྒྱལ་བོ་རྣམས་”ཀི
1

་ལག་པ་པདྨའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། 

དེ་ཟུམ་པར་བེད་པ་སྟེ་ཐལ་མོ་སྦོར་བར་བེད་པ་ལ་དབང་ངོ་ཞེས་རྒྱུ་དེ་ལས་འབས་

བུ་རིགས་མཚུངས་པའམ་འོས་པ་སྐེད་པར་བེད་པ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ངག་གི་རང་བཞིན་མཐའ་དག་གྲུབ་པའི་དཔིད། །

ཟག་མེད་ཀུན་ལ་འཇོ་བའི་ལེགས་བཤད་གཏེར། །

ཚངས་སྲས་ལྷ་མོ་ཡུན་དུ་ཉེར་བསྟེན་པས། །

སན་ངག་གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བའི་དགའ་སྟོན་ཐོབ། །

ཅེས་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ལ་འདོད་པ་བཞིན་འཇོ་བའི་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཉེ་

བར་བསྟེན་པ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལས་འབས་བུ་སན་ངག་ལ་སོགས་པའི་བར་སྤོད་རིག་

པའི་གཞུང་ལུགས་སྨྲ་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་དགའ་སྟོན་ཐོབ་པ་འོས་པའམ་

རིགས་པས་ན་འོས་པའམ་རིགས་པའི་རྒྱུ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

(བ) སྐེས་ཐོབ་གསལ་བའི་བོ་དེ་དམ་པ་ཡི། །

མགོན་གྱིས་ཟིན་པས་དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་ཀུན། །

མུར་མུར་སུབ་སུབ་མ་ཡིན་མཐའ་ཆོད་པར། །

འགྲེལ་ནུས་འདི་ཡང་རིགས་ཤིང་འོས་པ་ཉིད། །

ཅེས་རང་གི་སྐེས་ཐོབ་ཀི་ཤེས་རབ་གསལ་བོའི་བོ་དེ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

དམ་"པས
2

་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཟིན་པ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལས་འབས་བུ་རིག་པའི་གཞུང་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༠༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  ཀིས   * ཀི

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༠༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༧ ན།  པས   * པའི་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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ལུགས་ཀི་དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་རགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མཐའ་ཆོད་པར་འགྲེལ་

ནུས་པ་སྟེ། མཐུན་པའི་རྒྱུ་དེ་ལས་འབས་བུ་འོས་ཤིང་རིགས་པ་བསྐེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྔོན་བོན་རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་ལ། །

སྐེས་སྦངས་སྟོབས་ཀིས་སྒོ་འདོགས་ལེགས་བཅད་པས། །

ལྔ་རིག་ཤེས་བའི་གནས་ལ་ཐོགས་མེད་ཀི། །

བོ་གྲོས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པ་འོས་ཤིང་རིགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདིའི་རིགས་མིན་གྱི་རྒྱུ་དང་འགལ་རྒྱན་གྱི་ཁད་པར་ནི། འགལ་རྒྱན་ལ་

འགལ་ཟླ་ཕན་ཚུན་ལྷག་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པ་ཞིག་དགོས་ལ། འདིར་ནི་ཉི་མས་པདྨ་

ཟུམ་པར་བེད་མི་རིགས་པས་ན། རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞིག་གིས་འབས་བུ་དེ་འདྲ་ཞིག་སྐེད་མི་

འོས་ཤིང་མི་རིགས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་གྱི། ཕན་ཚུན་འགལ་བར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཁད་པར་ཡོད་ཅེས་བོད་མཁས་པས་གསུངས། རྒྱན་ཕི་མ་གསུམ་པོ་འདིའི་དཔེར་

བརོད་ར་བ་དང་བསྟུན་ན་གཟུགས་རྒྱན་དང་འདྲེས་ཀང་ཞར་ལ་ཐོན་པ་ཡིན་གྱི། 

ངེས་པར་དགོས་པ་ནི་མ་ཡིན། གཟུགས་རྒྱན་འདྲེས་ཀང་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་

གསུངས། དེ་ལྟར་མཇུག་གི་རྒྱུ་ལྔ་ལ་མཚར་བའི་རྒྱུ་ལྔ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་

ངོ་མཚར་བའི་རྒྱུ་འབས་བཏགས་པ་བ་ལ་སྒོ་བཏགས་ཏེ་སྐེ་བོའི་ཡིད་འཕོག་པར་

བེད་པའི་ངག་གི་སྦོར་བ་ཙམ་ཡིན་པས་འདིར་རྒྱུ་འབས་དངོས་ལ་གོ་མི་དགོས་

པར། རྒྱུ་འབས་བཏགས་པའམ་ཕལ་བ་ལ་འཇུག་པས། བཏགས་པའི་མིང་ལ་བརྟེན་

ནས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྔ་བ་དང་། རྒྱུ་འབས་ལྷན་ཅིག་པ། རིགས་མིན་གྱི་རྒྱུ་ཞེས་

སོགས་ཀི་བརོད་བ་ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་སན་ངག་གི་ལམ་ནས་ཚིག་སྦོར་མཛེས་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཤིང་ངོ་མཚར་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བཞི་བ། ཕ་མོའི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ ཕ་མོའི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བར། ཟུར་དང་རྣམ་པས་མཚོན་པའི་དོན། །

ཕ་ཕིར་ཕ་མོ་ཞེས་པར་བརོད། །

ཅེས་བསམ་བའི་དོན་ནམ་བརོད་བའི་དོན་དེ་ཉིད། ཚིག་གི་སྒས་ཟིན་ལ་མ་

བརོད་པར་དོན་གྱིས་གོ་བར་བེད་པའི་བར་ཐབས་སམ་ཟུར་དང་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་

ཅི་རིགས་ཀི་སོ་ནས་དོན་དེ་གོ་ནུས་པར་སྟོན་པ་ཙམ་སྟེ། མཚོན་བའི་དོན་ཕ་ཞིང་

རྟོགས་དཀའ་བ་ནང་སེམས་ཀི་འགྱུར་བ་ཤེས་བེད་ཀི་བར་ཐབས་སམ་རྣམ་འགྱུར་

ནི་མཚོན་བེད་དང་། དེ་མཚོན་པའི་ནང་སེམས་ཀི་འཆར་སོ་ནི་རྟོགས་དཀའ་བ་སྟེ་

ཕ་མོ་ཞེས་བརོད་དོ། །འདུལ་བ་ལུང་ལས། 

བསམ་པ་ནང་ན་ཡོད་པ་ཀུན། །

ཕི་རོལ་ཏུ་ནི་ཉེ་བར་དམིགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནང་སེམས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཕ་མོ་འགའ་ཞིག་ངག་ཏུ་

གསལ་བར་མ་བརོད་ཀང་། བར་ཐབས་དང་། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཕ་བའམ་ཆུང་བ་

ཙམ་གྱིས་ཕ་རོལ་བོས་དོན་དེ་གོ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་པས། རྒྱན་འདི་གཉིས་ཀི་སྒས་

ཟིན་ལ་ཡང་། མཚོན་བེད་ལུས་ཀི་བར་དང་། རྣམ་འགྱུར་གཉིས་སྟོན་པ་ཙམ་ལས། 

མཚོན་དོན་སྒས་མ་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །སྤིར་འདུ་ཤེས་ལ་ཕ་རགས་གཉིས་སུ་

ཕེས་པའི་ཕ་བ་མ་ཡིན་ཀང་། མཚོན་བའི་དོན་ལོག་གྱུར་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་
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བའི་ཕིར་འདིར་ཕ་མོའི་མིང་གིས་བཏགས་སོ། །དེ་འདྲའི་ཕ་མོ་དེ་མཚོན་བེད་ཀི་

རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ངག་གི་སྦོར་བར་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། མཚོན་བ་ཤུགས་

ལ་རྟོགས་ནུས་པའི་ཚིག་སྦོར་གྱི་རྒྱན་ལ་ཕ་མོའི་རྒྱན་ཞེས་བའོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་གཉིས་ཏེ། ཟུར་གྱི་ཕ་མོ་དང་། རྣམ་པའི་ཕ་མོ་གཉིས་ཡོད། 

དང་བོ་ཟུར་ག་ིཕ་མོ་ནི། རང་གི་འདོད་པའི་བསམ་བོ་དེ། ཕ་རོལ་བས་གོ་བར་

བེད་པའི་དོན་དུ་བོས་དཔད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། མཚོན་བའི་དོན་དེ་དངོས་སུ་

བརོད་མ་ནུས་པའམ་མ་བརོད་པར་མཚོན་བེད་བར་ཐབས་སམ་ཟུར་ཙམ་གྱི་སོ་

ནས་དོན་དེ་གོ་བར་བེད་པའི་ཚིག་སྦོར་གྱི་རྒྱན་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ནམ་ཞིག་འུ་ཅག་འགྲོགས་འགྱུར་ཞེས། །

ཚོགས་སུ་བརོད་པར་མ་བཟོད་པའི། །

མཛའ་བོ་རིག་ནས་བུད་མེད་ཀིས། །

རེ་དགའི་པད་མ་ཟུམ་པར་བེད། །

ཅེས་སྐེས་བུ་གཞོན་ནུ་ཞིག་བུད་མེད་མཛེས་མ་ལ་སེམས་རབ་ཏུ་ཆགས་

ནས། ནམ་ཞིག་ན་འུ་ཅག་གཉིས་འགྲོགས་པར་འགྱུར་ཞེས་བརོད་པར་འདོད་ཀང་། 

མི་མང་པོ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་སྨྲ་བར་མ་ནུས་པས། མཛའ་བོའི་བསམ་པ་དེ་བུད་

མེད་རིག་པ་ཅན་དེས་རིག་ནས། བུད་མེད་དེས་མཛའ་བོའི་འདོད་པ་ལྟར་རེ་དགའ་

ལ་རོལ་བའི་བསམ་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། ངག་གིས་མ་བརོད་པར་མཛའ་བོ་དེའི་

མཐོང་སར་བུད་མེད་རང་གི་རྒྱན་གྱི་པདྨའི་འདབ་མ་འཛུམ་མོས་ཁ་ཟུམ་པར་བེད་

པའི་བར་ཙམ་བརོད་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །པདྨའི་འདམ་མ་ཁ་ཟུམ་པ་ནི་མཚན་མོར་
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པད་མ་ཁ་ཟུམ་པའི་དུས་ཏེ། མཚན་མོར་འགྲོགས་པའི་བར་ཐབས་ཟུར་ཙམ་གྱིས་

དོན་སྟོན་པ་དེ་ཡིན། ར་བའི་གཞུང་ཚིག་འདིའི་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀིས། ཟུར་གྱི་

ཕ་མོའི་མཚན་ཉིད་ཙམ་བཀོད་པ་དང་། རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་དཔེར་བརོད་

དངོས་སྟོན་པ་ཡིན། 

(ག) དབང་ཕོགས་འཛིན་མའི་རེ་མོ་ནས། །

ཆུ་ཤེལ་དབང་བོའི་དཀིལ་འཁོར་དག །

ཤར་ཚེ་རིག་བེད་སྨྲ་བ་འགའ། །

ལག་པའི་སོར་མོ་སིང་གར་སྦོར། །

ཞེས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དད་ཅིང་གུས་པའི་བར་སྤོད་རིག་

བེད་སྨྲ་བའི་དབང་བོ་འགའ་ཞིག་གིས། ནམ་ཞིག་ན་ལྷ་མོའི་ཞལ་མཇལ་འདོད་ཀི་

བསམ་པ་སྔོན་དུ་སོང་ཡང་། དེ་ཚིག་ཏུ་མ་བརོད་པར། ཤར་ཕོགས་ཀི་རིའི་རེ་མོ་

ནས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཤར་བ་ན། དེ་ལ་བལྟས་ནས་ལག་པའི་ཐལ་མོ་སིང་གར་

སྦོར། ཞེས་པའི་མཚོན་དོན་ཚིག་གིས་མ་ཟིན་པར། མཚོན་བེད་ཀི་བར་ཙམ་ལ་

བརྟེན་ནས་ལྷ་མོ་ལ་གུས་པ་ཤུགས་དྲག་པ་གོ་བར་བེད་པའི་བར་ཐབས་ཙམ་བརོད་

བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཚོགས་དབུས་ལང་ཚོ་རབ་རོགས་ཟླ་བཞིན་མས། །

དངུལ་དཀར་དྲི་མེད་ལས་བསྒྲུབས་བཞིན་གྱི་སྣོད། །

མཁའ་ལ་འཕར་ཏེ་ས་གཞིར་བཙུགས་པའི་འགྲམ། །

ཀུནྡའི་མེ་ཏོག་ཟུང་ཞིག་བཞག་ནས་སོང་། །



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  509  

ཞེས་པ་སྐེ་བོ་མང་བོ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ། མཛེས་མ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་

སིང་ཉེ་བའི་མཛའ་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་ཤིང་རེ་བར་འདོད་པའི་བསམ་དོན་

དེ་མ་འགྲུབ་པས། དོན་དེ་ངག་ནས་ཀང་བརོད་མ་ནུས། འོན་ཀང་མཛའ་བོ་དེ་དང་

འགྲོགས་པའི་བསམ་བོ་དེ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། མཛེས་མ་དེས་གྲོགས་པོའི་མཐོང་

སར། ཟླ་བ་མཚོན་བེད་དངུལ་དཀར་གྱི་མེ་ལོང་ཞིག་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་དེ་ས་

གཞིར་གྱེན་དུ་བཙུགས་པའི་འགྲམ་དུ། མེ་ཏོག་ཀུནྡ་གཉིས་ལྷན་དུ་ས་ལ་བཞག་སྟེ་

སོང་། ཞེས་པ་བར་ཐབས་ཙམ་གྱིས་དོན་སྟོན་པའི་ཚིག་སྟེ། མཚོན་བའི་བསམ་པ་

དེ་ཚིག་གི་ལམ་ནས་མ་བརོད་པར། ཟླ་བ་མཚོན་བེད་དངུལ་གྱི་མེ་ལོང་ནམ་མཁའ་

ལ་བཏེགས་པས་མཚན་མོ་ཟླ་བ་ཤར་བའི་དུས་སྟོན་པ་དང་། ཀུནྡའི་མེ་ཏོག་ཟུང་ས་

ལ་བཞག་པས། ཀུནྡ་རྒྱས་པའི་དུས་མཚན་མོར་མཛའ་བོ་ཁོད་དང་ལྷན་དུ་འགྲོགས་

ཞེས་པའི་མཚོན་བེད་ཀི་བར་ཐབས་ཙམ་བརོད་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གཡོ་ཐབས་གསང་བའི་ཇུས་མཁན་དུ་མ་ཡིས། །

རྔམ་བརིད་ཉམས་ཀིས་དྲི་ལྡན་ཐ་མ་ཁ། །

ཕན་ཚུན་སྐེས་སུ་ཕུལ་ཞིང་འདྲེན་བེད་ཟུང་། །

ཡང་ཡང་འབེད་འཛུམ་ཟུར་མིག་ཕན་ཚུན་བགྲད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྣམ་པའི་ཕ་མོ་ནི། མཚོན་དོན་སྒས་ཟིན་ལ་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། རང་

གི་འདོད་པའི་བསམ་བོ་ཡང་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར། ཕི་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་རམ་རྣམ་

པ་གསར་བ་ཞིག་བསྟན་པ་དེས། ནང་སེམས་ཀི་འཆར་སོ་མཚོན་པ་རྟོགས་པར་

བེད་པའི་མཚོན་བེད་ཙམ་བརོད་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 
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ར་བར། གླུ་ཡི་མདུན་སར་ཁོད་ཀི་མིག །

གཏད་པ་དེ་གདོང་ཆུ་སྐེས་ལ། །

དམར་ཞིང་གསལ་བ་རྒྱས་པ་ཡིས། །

མཛེས་པ་ཅི་ཡང་བྱུང་བར་གྱུར། །

ཅེས་སྐེ་བོ་མང་བོ་གླུ་གར་བེད་པའི་ཚོགས་ཀི་མདུན་སར། སྐེས་བུ་གཞོན་ནུ་

ཞིག་གི་མིག་གིས་བུད་མེད་མཛེས་མ་གཅིག་གི་གདོང་ལ་གཏད་ནས་བལྟས་པས། 

རང་ཤུགས་ཀིས་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ལྟ་བ་བོ་དེའི་གདོང་གི་ཆུ་སྐེས་ནི་ཁ་དོག་

དམར་ཞིང་འབར་བའམ། རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་གསལ་བ་སོགས་ཀི་མཛེས་པ་ཅི་

ཡང་བྱུང་བར་གྱུར། ཅེས་མཚོན་བ་དོན་ནི། སྐེས་བུ་གཞོན་ནུ་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཆགས་

པ་དྲག་པོ་རྒྱས་པ་ཡིན་ཀང་། དེ་ཚིག་ཟིན་ལ་མ་བསྟན་པར་ཆགས་པ་དྲག་པོ་རྒྱུད་

ལ་སྐེས་པའི་ནང་སེམས་ཀི་འདུ་ཤེས་དེ། གདོང་དམར་པོར་གྱུར་པ་དང་། རྔུལ་ཆུ་

གསལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕི་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་གྱིས་གསལ་བར་རྟོགས་ནུས་

པའི་ཚིག་འདི་ལ་རྣམ་པའི་ཕ་མོ་ཞེས་བའོ། །འཇུ་མི་ཕམ་པས། སྐེས་བུ་དེ་ལ་བུད་

མེད་ཀི་མིག་གིས་གཏད་ནས་བལྟས་པ་ལྟར་ཞེས་གསུངས། འོན་ཀང་འགྱུར་འགའ་

ཞིག་ན། ར་བའི་ཚིག་རང་གསུམ་པར་ཆགས་པ་འབར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡི། །ཞེས་པར་

བསྒྱུར་ཡོད་ཀང་། ར་ག་ཞེས་པའི་སྒ་དམར་བ་དང་ཆགས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་

པས། ཆགས་པ་འབར་བ་དངོས་སུ་བརོད་ན་ཕ་མོར་མི་འགྲོ་བས། དམར་བ་ལྟར་

བསྒྱུར་བ་ལེགས་པར་གསུངས་སོ། །རྒྱན་འདི་གཉིས་ལ་མཚོན་བའི་དོན་སྒས་མ་

ཟིན་ཅིང་། ལུས་ཀི་བར་དང་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་སྒས་ཟིན་ལ་སྟོན་པ་འདྲ་ཡང་། རྒྱན་སྔ་
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མས། བསམ་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་ལུས་ཀི་བར་ཙམ་གྱིས་དོན་སྟོན་པ་དང་། རྒྱན་

ཕི་མས་བསམ་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་མིན་པར། ཕི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་ཙམ་ཁོ་ནས། ནང་

གི་བསམ་པའི་རང་བཞིན་དེ་མཚོན་ནུས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) མི་བསྲུན་གགས་ལྟའི་མུ་སྟེགས་ཀིས། །

ཡུན་དུ་གཤེ་ཡང་ཉི་མའི་གཉེན། །

ཐགས་བཟང་ཚེམས་དཀར་བཞི་བཅུ་དག །

ལུས་ཅན་མིག་གི་ཉེར་འཚོར་གསལ། །

ཞེས་གཞན་གགས་ལྟ་བའི་མི་བསྲུན་པའི་སྐེ་བོ་ཕི་རོལ་མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་

ཀིས། ཡུན་རིང་དུ་ངག་ཚིག་རྩུབ་མོས་རྒོལ་བ་སྟེ་གཤེ་བར་གྱུར་ན་ཡང་། སྟོན་པ་

སངས་རྒྱས་ཀིས་བཞིན་བཟང་འཛུམ་ཞིང་། ཚེམས་དཀར་བཞི་བཅུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་

བར་བས་པ། ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་ཞེས་བརོད་པས། མཚོན་

དོན་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་གཞན་

གྱིས་འཕ་བ་དང་། རྒོལ་བ་དང་། གཤེ་བ་སོགས་གང་ལའང་མི་བཟོད་པ་དང་། ཁོ་བ་

སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མེད་པར་སིང་རེ་ཆེན་པོས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་། རིས་སུ་

མ་ཆད་པས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་བརེ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་པ་མེད་པ་དེ་སྒས་

ཟིན་ལ་མ་བརོད་པར། བཞིན་དགྱེས་ཤིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཀིས་ཚེམས་དཀར་

བཞི་བཅུའི་ཕེང་བ་མིག་གིས་གསལ་བོར་མཐོང་ཞེས་བཞིན་གྱི་རྣམ་པ་ཙམ་གསལ་

བར་བརོད་པ་དེས་ནང་ཐུགས་ཀི་འཁེར་སོ་གོ་ནུས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) བུད་མེད་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་མཐོང་གཞོན་ནུ་དེའི། །
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མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བ་དམར་བའི་བཞིན། །

གཡོ་མེད་ལྷ་ཡི་རེས་སོང་འདྲེན་བེད་ཀིས། །

མཐོང་ན་སིང་ལ་འདའ་དཀའི་དམ་ཚིག་བས། །

ཞེས་བུད་མེད་ཀིས་རང་ལ་བར་བསྟན་པ་མཐོང་བའི་སྐེས་བུ་གཞོན་ནུ་དེའི་

བཞིན་རས་ལ་དམར་ཞིང་གསལ་བའི་མདངས་ཤར་བ་དང་། གཡོ་བ་མེད་པའི་མིག་

གིས་བུད་མེད་དེ་ལ་ཡུན་རིང་ལྟ་བ་ནི་མཚོན་བེད་དང་། མཚོན་དོན་ནི་གཞོན་ནུ་དེ་

བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་དེ་ཡིན་པས། སྐེས་བུ་དེའི་ཕིའི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་བརོད་པས་

ནང་སེམས་ཀི་ཀུན་སོང་གོ་བར་བེད་ནུས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་འགྲེལ་ཚུལ་གཞན་

ཡང་བུད་མེད་སྒྱུ་མས་བསླུ་བིད་ཀི་ཚུལ་དུ་མཐོང་བའི་གཞོན་ནུ་དེས། བུད་མེད་

དེས་བར་བསྟན་པ་ཁོས་མཐོང་བས། ཁོ་ངོ་ཚ་བས་བཞིན་རས་དམར་པོར་གྱུར་

ཅིང་། མིག་མི་འཛུམ་པར་བུད་མེད་ཀི་བརའམ་རྣམ་འགྱུར་དེ་ལ་བལྟས་པ་ཙམ་

གྱིས། སིང་ནས་བུད་མེད་དེ་དང་མི་འགྲོགས་པའི་དམ་བཅའ་བས་པའི་ཕིའི་རྣམ་

འགྱུར་དེས། ནང་སེམས་ལ་སྐེས་པའི་ངེས་འབྱུང་མཚོན་པར་བེད་ཅེས་གསུངས་

ཚུལ་ཞིག་ཀང་ཡོད། ཡང་བཞིན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཕ་མོའི་རྒྱན་དུ་འདོད་ན། སྔར་

བཤད་པའི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ཡང་། ཕ་མོའི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་རོ་སམ་ན། འདིར་ནི་

གདོང་སོགས་ལུས་ཀི་ཕིའི་རྣམ་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་ཕ་མོ་ཙམ་བརོད་པས། ནང་གི་

བསམ་པ་ཕ་མོ་དེ་སྟོན་པ་ཡིན། ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་ནི། ཟླ་ཟེར་དང་། ཙན་དན་གྱི་ཆུ་

ལ་སོགས་པས་ཀང་སེལ་ནུས་སམ་མི་ནུས་པའི་ལུས་དྲོད་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་མིན་

སོགས་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཚིག་ཟིན་ལ་ཐོན་ནས། དེ་ལ་བརྟགས་ཤིང་དཔད་དེ། རེས་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 
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སུ་དཔགས་པའི་རྒྱུས་འབས་བུ་ཆགས་པས་གཟིར་བའི་གནས་སབས་ཀི་ཡིད་

རྟོགས་དགོས་པས། གཙོ་བོར་རྒྱུ་འབས་ལ་སྦོར་དགོས་པའི་ཁད་པར་ཡོད།

ཡང་ན། རིག་པའི་རལ་སྦངས་རྣམ་དཔོད་རབ་རྒྱས་པའི། །

མཁས་རྣམས་རིགས་པའི་བརྒལ་རྟགས་ལ་ཞུགས་ཚེ། །

གཡོ་ཅན་མཁས་རློམ་འགའ་ཡི་བཞིན་མཛེས་ནི། །

བི་རུའི་འཁི་ཤིང་གཞོན་ནུའི་མདངས་ཀི་ཟླ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅོ་ལྔ་བ། ཆའི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ ཆའི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བར། ཆ་ནི་ཆ་ཡི་དངོས་པོ་ཡི། །

རང་བཞིན་ངེས་པར་གསལ་བ་སྒིབ། །

ཅེས་བསྒིབ་བ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་མི་མཛེས་པའམ་སྐོན་མཚང་གི་རྣམ་པ་

ངེས་པར་གསལ་བ་དེ། སྒིབ་བེད་དངོས་པོ་དེ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞིང་མི་མཛེས་པ་

མེད་པའི་ཆོས་གང་རུང་བ་ཞིག་བརོད་པའི་ཟོལ་གྱིས་སྐོན་མཚང་གི་རྣམ་པ་དེ་སེད་

པར་བེད་པའི་ཚིག་སྦོར་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། འདིར་ཆ་ཞེས་པ་ལ། ཆ་འདྲ་བ་གཅིག་གིས་

གཅིག་ཤེས་ཏེ་སྒིབ་པ་ལྟ་བུ་ཆ་འགྲིགས་ཀི་ཆ་དང་། ཡང་ཆ་ཤས་ཀི་ཆ་ལ་བཞེད་

ཚུལ་གཉིས་ཡོད་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་སྔོན་མ་ལྟར་དུ་བཞེད་པ་དང་། སི་ཏུ་དང་

བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་ཕི་མ་ལྟར་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ཆའི་རྒྱན་ལ་དབེ་ན་བཞི་སྟེ། །
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དངོས་པོ་ཟོལ་གྱིས་སེད་པ་དང་། །

ཟོལ་གྱིས་སོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་ཆའོ། །

དང་བོར་འོས་དང་མི་འོས་ཆ། །

གཉིས་པར་སོད་དང་བསྟོད་པའི་ཆ། །

དང་བོ་འོས་པའི་ཆ་རྒྱན་ནི། བསྒིབ་བ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་འོས་པའི་རྣམ་

པ་དེ། སྒིབ་བེད་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་འོས་པའི་རང་བཞིན་ཞིག་

བརོད་པའི་ཟོལ་གྱིས་སེད་པར་བེད་པའི་ཚིག་སྦོར་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་ལ་ཆགས་བདག །

སྤུ་ལོང་རྒྱས་པ་སྲུང་བ་བོས། །

རིག་པར་གྱུར་ལ་ཀེ་མ་ཚལ། །

བསིལ་བའི་རླུང་ལྡན་ཡིན་པར་ཤེས། །

ཞེས་རྒྱལ་བོའི་བུ་མོ་ཞིག་ཉུག་རུམ་པའི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་སྐེད་མོས་ཚལ་

དུ་འགྲོ་བ། སྐེ་བོ་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་མཐོང་ནས་ཆགས་པས་མོས་ཏེ། ལུས་ལ་སྤུ་

ལོང་རྒྱས་ཞེས་ཆགས་པ་ལས་སྤུ་ལོང་རྒྱས་པ་འོས་པ་དང་། དེ་ཉུག་"རུམ
1

་པ་

རྣམས་ཀིས་རིག་པར་གྱུར་ན་རང་ཉིད་བཅོམ་པའི་དོགས་པ་བསྒིབ་བ་དང་། སྒིབ་

བེད་ནི་འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་དེ་རྣམས་ཀིས། ཀེ་མ་དགའ་ཚལ་འདིར་གྲང་ཞིང་བསིལ་

བའི་རླུང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྟེ་ཞེས་རླུང་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་ལ་སྤུ་ལོང་རྒྱས་པའི་ཟོལ་

གྱིས་སྨྲས་པས། ཆགས་པས་སྤུ་ལོང་རྒྱས་པ་སེད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྒིབ་བེད་གྲང་རེག་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༡༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།  རིམ   * རུམ
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ལས་ཀང་ལུས་ལ་སྤུ་ལོང་རྒྱས་པ་འོས་པའི་ཆ་ནས་འོས་པའི་ཆའི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། 

དཔེར་བརོད།

(ག) སན་ངག་གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བའི་ཆེད། །

དབངས་ཅན་སོམ་པའི་ཏིང་འཛིན་ལ། །

གནས་ཚེ་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་དག །

ཐོབ་ཕིར་ཀ་དག་ངང་ལ་ཡུར། །

ཞེས་སན་ངག་སོགས་གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པའི་སན་གྲགས་ཙམ་གྱི་

ཆེད་དུ་རང་གིས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་སོམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་བསྒིབ་

བ་དང་། སྒིབ་བེད་ནི་རང་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཆེད་དུ་ཀ་དག་སྟེ་

གདོད་ནས་དག་པའི་ཆོས་ཀི་དབིངས་སྟོང་བ་ཉིད་ཀི་ངང་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་ཅེས་

སོ། །བསྒིབ་བ་ཚེ་འདིར་མཁས་པའི་སན་གྲགས་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་ལྷ་མོ་བསོམས་པ་

དེ་ཡང་འོས་པའི་བ་བ་དང་། དེ་སྒིབ་བེད་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཆེད་དུ་སྟོང་

བ་ཉིད་ལ་གཞོལ་བའང་འོས་པའི་ཆ་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡུར་བ་ནི་གཉིད་

འཐིབས་པའི་དོན་ལའང་འཇུག ། 

(བ) ཚོགས་དབུས་གསུང་རབ་དཀའ་བའི་གནས་དག་ལ། །

འབེལ་མཆིད་གེང་ཚེ་ལྡ་ལྡིབ་སྒ་གཞན་དང་། །

གོ་འགོག་ལུད་པ་ལུ་འདི་བང་ཁོག་ཁམས། །

རྣག་གིས་ཟོས་པའི་རང་ཉམས་ས་ནུས་སམ། །

ཞེས་མཁས་མང་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་གསུང་རབ་ཀི་དཀའ་གནས་ལས་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བརམས་པའི་འབེལ་གཏམ་གེང་ཚེ་ལྡབ་ལྡིབ་ཀི་སྒ་དང་གོ་ལུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་བེད་པ་

སོགས་བསྒིབ་བ། སྒིབ་བེད་ནི་བང་ཁོག་གི་ཁམས་ཏེ་གོ་སྦུབས་རྣག་གིས་ཟོས་པའི་

རང་ཉམས་ས་མི་ནུས་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གོ་བུར་མཛའ་དང་འབལ་བར་མངོན་ཕོགས་ཚེ། །

མཆི་མའི་ཐིགས་ཕེང་ཟགས་པས་བཞིན་བརླན་ཡང་། །

དྭངས་གསལ་མཛེས་པའི་འདྲེན་བེད་བོ་ནད་ཀིས། །

ཉེར་ཟིན་མཆི་མས་བརྣངས་པ་འགོག་ནུས་སམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་མི་འོས་པའི་ཆའི་རྒྱན་ནི། བསྒིབ་བ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་མི་འོས་

པའི་སྐོན་མཚང་གི་རྣམ་པ་ངེས་པར་གསལ་བ་དེ། སྒིབ་བེད་དངོས་པོ་དེ་དང་ཆོས་

མཐུན་ཞིང་འོས་པའི་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བརོད་པའི་ཟོལ་གྱིས་སེད་པར་

བེད་པའི་ཚིག་སྦོར་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ཇི་ལྟར་བུ་མོ་མཐོང་ཉིད་ན། །

བདག་ལ་དགའ་བའི་མཆི་མ་བྱུང་། །

རླུང་གིས་གཙུབས་པའི་མེ་ཏོག་གི །

རྡུལ་གྱིས་བདག་མིག་སུན་ཕྱུང་ངོ་། །

ཞེས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བུ་མོ་དེ་མཐོང་བ་ན། སྐེས་བུ་བདག་གི་སེམས་

དགའ་བ་དང་ཆགས་པ་དྲག་པོ་སྐེས་པས། མཆི་མ་བྱུང་བ་ནི་བསྒིབ་བ་སྟེ་ཆགས་པ་

སྐེས་པ་ལས་མཆི་མ་འབྱུང་བ་མི་འོས་པ་དང་། དེ་སྒིབ་བེད་ནི་རླུང་གིས་གཙུབ་ཅིང་

སྐོད་པའི་མེ་ཏོག་གི་རྡུལ་བདག་གི་མིག་ལ་ཤོར་ནས་མཆི་མ་བྱུང་བའི་སད་ཀིས། 
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མི་འོས་པའི་དངོས་པོ་དེ་འོས་པའི་ཟོལ་གྱིས་སེད་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གི་རྒྱན་ལ་མི་འོས་

པའི་ཆའི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། འདི་ལ་འབྲུག་འགྲེལ་དུ་རྒྱན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀི་ཐ་སད་

བས་པ་མི་འདོད་པར། རྟོགས་དཀའ་བའི་རྐེན་གྱིས་རྒྱན་གཅིག་ལ་དཔེར་བརོད་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་མཛད་པར་བཤད་ཀང་། དཔེར་བརོད་རེ་རེ་ལ་བརོད་ཚུལ་མི་འདྲ་

བའམ་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་སོ་ནས་རྒྱན་ཐ་དད་པའི་དཔེར་བརོད་རེ་བཞག་མ་

གཏོགས། དོན་རྒྱན་རེ་རེ་ལ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་རེ་དགོས་ན། དོན་རྒྱན་སོ་

སོའི་དབེ་གཞི་ལ་དབེ་བ་འདི་འདྲ་བ་བཀོད་པའི་ངལ་བ་"བརྟེན
1

་པའི་དགོས་པ་ཆུང་

ཞིང་།

ཡང་རྟོགས་དཀའ་བའི་རྒྱན་རེ་རེ་ལ་དཔེ་བརོད་གཉིས་རེ་འཇོག་ནའང་། ཧ་ཅང་

ཐལ་ཆེས་སོ། །མཁས་པ་ལ་ལས་རྒྱན་སྔ་མའི་ར་བའི་ཚིག་རང་དང་བོ་གཉིས་དང་། 

ཕེད་ཀིས་རྒྱན་དེའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པའི་ཕིར་བསྒིབ་བ་ངོས་བཟུང་བ་ཙམ་བསྟན་པ་

ཡིན་གྱི། དཔེར་བརོད་དངོས་ནི་རང་བ་ལྷག་མ་ཕེད་དང་གཅིག་པོ་དེ་ཡིན་པར་བཤད་

ནས་རྒྱན་འདི་གཉིས་ཀི་དཔེར་བརོད་དུ། བསྒིབ་བ་མི་མཛེས་པའི་ཆ་དང་། སྒིབ་བེད་

མཛེས་པའི་ཆ་གཉིས་ཀ་གསལ་བར་བསྟན་ན། ཚིག་སྔ་ཕི་འགལ་བར་སྨྲས་པ་ཙམ་

ལས་རྒྱན་དུ་མི་འགྱུར་བས། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་ཁོ་ན་དཔེར་བརོད་དངོས་སུ་འདོད་

ཀང་། དེ་ན་རྒྱན་འདིའི་དཔེར་བརོད་དངོས་ལས། སྒིབ་བེད་ཙམ་ལས། བསྒིབ་བ་

རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་བས། སྒིབ་བེད་ཁོ་ནའི་དཔེ་བརོད་དུ་སོང་རྐེན། ཆའི་རྒྱན་སྤིའི་

མཚན་ཉིད་སབས། ར་བར། རང་བཞིན་ངེས་པར་གསལ་བ་སྒིབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༡༦ ཡིག་ཕྲེང་ཐ་མ་ན།  བརེན   * བསེན་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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བསྒིབ་བ་ངེས་པར་གསལ་བ་དེ་མི་སྟོན་པའི་དཔེ་བརོད་ཙམ་དུ་འགྲོ་བས། དེ་ལ་རྒྱན་

སྤིའི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བའི་སྐོན་ཡོད་པར་མ་ཟད། མཛེས་མི་མཛེས་ཀི་ཚིག་སྔ་ཕི་

འགལ་བས། དཔེ་བརོད་དུ་མི་འགྲོ་ཟེར་ན། འོས་ཤིང་མི་འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་

པའི་དཔེ་བརོད་ཀང་འཇོག་དཀའ་བར་འགྱུར་བས། འདིར་ནི་མཛེས་མི་མཛེས་པའི་

ཚིག་ཙམ་གཙོ་བོར་བརོད་པ་མ་ཡིན་པར་སན་ངག་མཁན་གྱི་བརོད་འདོད་ཀི་བསམ་

པས་བསྒིབ་བ་མི་མཛེས་པའམ་སྐོན་མཚང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དེ། མཛེས་པའི་བ་བ་

གཞན་ཞིག་བརོད་པའི་ཟོལ་གྱིས་སེད་པའམ་སྒིབ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་དཔེ་བརོད་

ཡིན་པས། བསྒིབ་བ་སྒིབ་བེད་གཉིས་ཀ་དཔེར་བརོད་དུ་འདུས་ན་ལེགས་པར་སེམས་

སོ། །

(ག) ཟླ་བ་མཐོང་བས་སིང་གྲོགས་དྲན་པའི་ལུས། །

ཆགས་པའི་དབང་གིས་དྲོད་ནི་འཕེལ་བ་ལ། །

མཆོད་པའི་རྟེན་ལ་ཕག་དང་བསོར་བ་སོགས། །

ངལ་བརྒྱས་འབད་པས་ལུས་ནི་རྔུལ་བ་ཡིན། །

ཞེས་ཟླ་བ་མཐོང་བ་ལས་རང་གི་སིང་གྲོགས་ཡིད་ལ་དྲན་ཏེ་ཆགས་པའི་གདུང་

བའི་ལུས་དྲོད་འབར་བ་སྟེ་ཟླ་བ་བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ལུས་ལ་དྲོད་འཕེལ་བ་

ནི། མི་འོས་པའི་བསྒིབ་བ་དང་། སྒིབ་བེད་ནི་མཆོད་པའི་རྟེན་སོགས་ལ་ཕག་དང་

སོར་བར་རབ་ཏུ་འབད་དེ་ངལ་བས་ལུས་ཀི་རྔུལ་ཆུ་འདི་བྱུང་། ཞེས་བརོད་པའི་

ཟོལ་གྱིས་མི་འོས་པའི་བེད་ལས་དེ་སེད་པའམ་སྒིབ་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཆས་བཟང་མཛེས་མའི་དབུས་སུ་དཀའ་ཐུབ་ཅན། །
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བཞིན་ཉམས་ལུས་ཀི་འཁི་ཤིང་འདར་བ་ཡང་། །

ངེས་འབྱུང་གསར་བ་རྒྱས་པས་འཁོར་བ་ཡི། །

རང་བཞིན་དྲན་པས་ལགས་མོད་གཞན་དུ་ཅི། །

ཞེས་ཆས་བཟང་བས་བརྒྱན་པའི་བུ་མོ་མཛེས་མ་རྣམས་ཚོགས་པའི་དབུས་

སུ། དྲང་སྲོང་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པ་ཅན་ཞིག་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ལུས་འདར་

བ་དེ་མི་འོས་པའི་བསྒིབ་བ་དང་། སྒིབ་བེད་ནི། དྲང་སྲོང་དེ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་

ལུས་འདར་བ་མ་ཡིན་པར་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་གསར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཏེ་འཁོར་

བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་འདི་ཡིད་ལ་དྲན་ནས་ལུས་འདར་བ་སད་དུ་བརོད་པའི་

ཟོལ་གྱིས་མི་འོས་པའི་བེད་ལས་དེ་སེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། བོ་ལྡན་རི་བོང་གཞོན་ནུས་ཐབས་འཕྲུལ་གྱིས། །

རི་དྭགས་རྒྱལ་བོ་ལྔ་བའི་ལམ་བཏང་བ། །

སྟོབས་རལ་དྲེགས་པ་འབར་བའི་ཁེངས་པ་ཆེ། །

འཇིགས་མེད་སིང་སྟོབས་བོ་ཡིས་འགོག་མ་ནུས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ཟོལ་གསི་སྨད་པའི་ཆའི་རྒྱན་ནི། ཡུལ་གང་ཞིག་སད་པར་འདོད་

ནས་བསྒིབ་བའི་སྐོན་དངོས་སུ་མི་རོད་པར། སྒིབ་བེད་ཡུལ་དེའི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་

ལྟར་བསྟོད་ར་བཏང་ཁུལ་བས་ཀང་། དོན་དུ་ཡུལ་དེ་ལ་སད་ར་ཕབ་པའི་ཚིག་སྦོར་

ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། གང་ཡིད་གཡུལ་གྱི་དགའ་སྟོན་ལ། །

འདོད་པའི་དགའ་སྟོན་ལས་ཀང་ཆགས། །
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གཟི་ལྡན་ལང་ཚོ་ཡོན་ཏན་ཅན། །

རྒྱལ་འདི་ཁོད་ཀི་བདག་པོར་འོས། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་འདིའི་སེམས་གཡུལ་གྱི་དགའ་སྟོན་ནམ། གཡུལ་འགྱེད་སོགས་

ལ་དགའ་བ་ནི། འདོད་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་འཁིག་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལས་ཀང་ལྷག་

པར་ཆགས་པ་སྟེ་དགའ་ལ་གཟི་བརིད་དང་མཐུ་དཔལ་ལྡན་ཞིང་། ལང་ཚོ་དར་ལ་

བབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་བོ་འདི་ནི། མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་བདག་པོར་འོས་སོ་

ཞེས་རྒྱལ་བོ་དེ་གཡུལ་འགྱེད་ལ་དགའ་བ་དང་སྤོ་བ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པ་སོགས་

ནི། བསྟོད་པའི་ཆ་ལས་སད་པ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདོད་པའི་བདེ་

དགའ་ལ་རྒྱུན་དུ་ལོངས་སྤོད་པར་འདོད་པའི་གྲོགས་མོ་མཛེས་མ་དེའི་བསམ་པ་ལ། 

རྒྱལ་བོ་དེ་དང་མི་འབལ་བར་ལྷན་དུ་འགྲོགས་ནས་འདུག་པར་འདོད་པ་ཡིན་ལ། 

འོན་ཀང་རྒྱལ་བོ་འདི་ནི་གཡུལ་གྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་སྟེ་དེ་ལ་ཆགས་

སོ་ཞེས་སྨྲས་པས། བུ་མོ་དེས་རྒྱལ་བོ་རང་གི་བདག་པོར་འདོད་པའི་བསམ་པ་དེ་

བཟློག་ནུས་པས། རྒྱལ་བོ་ལ་བསྟོད་པའི་ཟོལ་གྱིས་སད་ར་བཏང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

འདིའི་བསྒིབ་བ་ནི་རྒྱལ་བོ་དེ་གཡུལ་ལ་དགའ་ཞིང་། གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ་སོགས་མ་

རུངས་པའི་སྐོན་བརོད་འདོད་པ་དེ་ཡིན། སྒིབ་བེད་ནི་དེ་ལ་གཡོ་ཟོལ་གྱིས་བསྟོད་

ར་བཏང་ཁུལ་བས་ཏེ་དོན་ལ་སད་པའི་ཆ་དེ་ཡིན། 

(ག) ཟང་ཟིང་ནོར་དང་སྟོབས་རྣམས་ཐབས་ཀིས་སྡུད། །

འཁོར་རྣམས་ལྟོ་གོས་ཀིས་ཚིམ་ལུས་སེམས་དག །

ངལ་མེད་སྟེར་བའི་བ་མ་ཆེན་པོ་འདི། །
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ཁོད་ཀིས་འདི་ཕིའི་སྐབས་སུ་བསྟེན་པར་རིགས། །

ཞེས་བ་ཆེན་ཞིག་གི་སྐོན་བརོད་འདོད་པ་བསྒིབ་བ། སྒིབ་བེད་ནི་བསྟོད་པའི་

ཟོལ་གྱིས་སད་པ་སྟེ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་ཟང་ཟིང་ལ་དགའ་བ་དང་། རྒྱུ་ནོར་

ལོངས་སྤོད་དག་ཐབས་ཀིས་བསྡུ་ཞིང་། འཁོར་འབངས་རྣམས་ཀི་སེམས་དགའ་བ་

སྐེད་ཕིར། ལྟོ་གོས་ངལ་མེད་དུ་བིན་ནས་ཡིད་ཚིམ་པར་བེད་པའི་བ་མ་ཁོད། འདི་

ཕིའི་སྐབས་གནས་སུ་བསྟེན་པར་རིགས་ཞེས་བ་མ་དེ་ལ་བསྟོད་པའི་ཟོལ་གྱིས་དོན་

ལ་སད་ར་བཏང་བ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སིགས་དུས་འདྲེན་པ་མཆོག་འདིས་ལང་ཚོའི་དུས། །

ཐ་སད་རིག་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཀུན་ལ་སྦངས། །

ནང་གི་རྣལ་འབོར་ཙམ་ལའང་མ་ཆགས་པར། །

འཆད་རོད་རོམ་པའི་བ་བས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་བ་ཆེན་ཞིག་ལ་ཟུར་ཟ་བའི་ཚིག་ཡིན་པས། བ་མ་དེའི་སྐོན་

གྱི་ཆ་བསྒིབ་བ་དང་། སྒིབ་བེད་ནི་དགུང་ལོ་གཞོན་དུས་ནས་ཐ་སད་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་ལེགས་པར་སྦངས་ཤིང་། ཕིའི་ལོངས་སྤོད་ཕར་ཞོག་ནང་

གི་རྣལ་འབོར་ཙམ་ལའང་མ་ཆགས་པར། འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་བ་བས་

བསྟན་པ་འཛིན་ཅེས་བརོད་པས། བསྟོད་པའི་ཟོལ་གྱིས་སྐོན་གྱི་ཆ་བསྒིབས་ནས། 

དོན་ལ་སོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གནས་ལ་མ་བསབས་ཤེས་བ་ཁོང་དུ་ཆུད། །

ཕད་ཙམ་ཉིད་ནས་བོ་སེམས་དྲང་བོར་གཏོད། །
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གང་ཐོས་སྨྲ་བའི་མགྲིན་ལམ་རབ་ཡངས་པའི། །

བོ་ཆུང་སྐེ་བོ་འདི་ནི་བདག་གི་གྲོགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་ཟོལ་གིས་བསོད་པའི་ཆ་ནི། བསྒིབ་བ་ཕ་རོལ་བོའི་ཡོན་ཏན་དང་། 

སྒིབ་བེད་ཡུལ་དེ་ལ་སད་པ་ལྟར་བས་པའི་ཚིག་བརོད་པའི་ཤུགས་ལ་དོན་དུ་བསྟོད་

ར་བཏང་བའི་ཚིག་སྦོར་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། གནོད་པ་རབ་གཞིལ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །

གང་གིས་སན་པར་སྨྲ་བ་བསབ། །

སྐེ་བོ་འདི་ནི་བརེ་མེད་གཡོ། །

གྲོགས་མོ་དེ་ཡིས་བདག་ལ་ཅི། །

ཞེས་པ་ནི་བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་"སྐེ་བ
1

་གཞན་ཞིག་ལ་ཆགས་པའི་

བསམ་པས། དུས་ནམ་ཞིག་ན་སྐེ་བོ་དེ་རང་གི་གཏན་གྲོགས་སུ་ཐོབ་སམ་པ་ཅན་

ཞིག་ལ། བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ་དེའི་གྲོགས་མོ་གཞན་ཞིག་གིས་ཁོ་མོ་ལ་སིང་གཏམ་

བསབ་བའི་ཚུལ་དུ་སྨྲས་པ། ཁོད་འདོད་པའི་དབང་དུ་མ་འགྲོ་བར་སྐེ་བོ་དེ་ལ་མ་

འདུད་ཅེས་བསོ་བ་ན། བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མ་དེ་ངོ་ཚ་ནས་སྐེ་བོ་དེ་ལ་སད་པའི་ཟོལ་

གྱིས་རང་གི་འདོད་པའི་དགའ་བ་དེ་སེད་ནས་བརོད་པའི་ཚིག་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་མོ་མི་

འདུད་པའམ་ཁེངས་པའི་གནོད་པ་རབ་ཏུ་གཞིལ་བ་སྟེ་ཞི་བའི་སད་དུ། སྐེ་བོ་དེས་

བདག་ལ་ངག་འཇམ་ཞིང་སན་པའི་ཚིག་སྨྲ་བ་འདི་ནི་གཞན་གྱིས་ཁོ་བོ་ལ་བསབས་

པ་ཡིན་གྱི། བདག་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཆེད་མ་ཡིན་ཀང་། ཁོས་ཚིག་སན་པར་སྨྲས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༢༡ ཡིག་ཕྲེང་ཐ་མ་ན།  སྐྱེ་བ   * སྐྱེས་པ་ཡིན་པར་སྙམ།
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པ་དེ་བཞིན། བདག་གིས་ཀང་ཁོ་ལ་ཚིག་འཇམ་པོར་བརོད་པ་འདི་ནི། སྐེས་བུ་དེའི་

ངང་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་སྨྲས་པ་ཡིན་གྱི། ཁོ་མོ་དེ་ལ་དགའ་བའི་སྟབས་ཀིས་མ་

ཡིན། འོན་ཀང་སྐེས་བུ་འདི་ནི་གཡོ་ཅན་བརེ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཀེ་གྲོགས་

མོ། ད་ནི་ཁོ་མོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་སྟེར་བའི་སྐེས་བུ་དེ་ཡིས་བདག་ལ་ཅི་བ་སྟེ། 

ཁོ་མོའི་གཏན་གྲོགས་མི་བའོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚིག་ལྟ་བུས་སྐེས་བུ་དེ་ལ་སད་པ་

ལྟར་སྣང་ཡང་། ཁོ་མོའི་དགའ་བ་དེ་ཟོལ་གྱིས་སེད་ཅིང་། སྨྲ་ཚུལ་སྐེས་བུ་དེའི་སྐོན་

ཁོ་ན་བརོད་པའི་ཟོལ་གྱིས་དོན་དུ་ཚིག་འཇམ་པ་དང་ངག་སན་པར་སྨྲ་བའི་ཡོན་ཏན་

སྐེས་བུ་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་འདི་དང་ཟོལ་བསྟོད་ཀི་

རྒྱན་གྱི་ཁད་པར་འོག་ནས་འཆད་དོ། །

(ག) འཁོར་རྣམས་ཐོས་ཕིར་ཉིན་མཚན་ལུས་སེམས་བེལ། །

ཏིང་འཛིན་བཟླས་བརོད་དཀའ་སྤད་དྲག་པོར་སྦོར། །

སོམ་གསུམ་འགལ་ལ་ཆད་འབེབས་ཟང་ཟིང་ནོར། །

མི་སྟེར་ཡོངས་འཛིན་ངན་པ་འདི་འདྲས་ཅི། །

ཞེས་ཁོད་ཀིས་སེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེར་འཆད་པས་འཁོར་གྱི་

སོབ་བུ་རྣམས་ཐོས་པའི་ཕིར་དུ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ལུས་སེམས་བེལ་བ་དང་། ཡང་

ཁོད་ཀིས་ནང་གི་རྣལ་འབོར་ལ་གཞོལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བཟླས་བརོད་སོགས་ལ་

དཀའ་སྤད་དྲག་པོས་བརོན་པ་དང་། གཞན་ཡང་སོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཅས་མཚམས་

དང་འགལ་བའི་ཚུལ་འཆལ་ཅན་རྣམས་ཆད་པ་དྲག་པོས་ཚར་གཅོད་པ་དང་། སོབ་བུ་

རྣམས་ལ་ཟང་ཟིང་གི་དཀོར་ནོར་མི་སྟེར་བར་དམ་པའི་ཆོས་ཤ་སྟག་སྟེར་བའི་ཡོངས་
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འཛིན་ངན་པ་འདི་འདྲས་ཅི་བ་ཞེས་སོད་པའི་ཟོལ་གྱིས་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) མགོན་ཁོད་ཐ་སད་སླུ་བའི་ཆོས་སུ་གཟིགས། །

འབོར་བས་བསོད་ནམས་བ་བའི་གཞི་མི་རོམ། །

དབེན་པར་གབ་པའི་ཡང་དག་འཇོག་ཚུལ་འདིས། །

ད་ནི་འགྲོ་བའི་དོན་ཀང་ཡལ་དུ་དོགས། །

ཞེས་མགོན་པོ་ཁོད་ཀིས་འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་ཀི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སླུ་བའི་

ཆོས་སུ་གཟིགས་པ་སྟེ། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་མཐོང་བའི་ངེས་

འབྱུང་གི་བསམ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ནས། ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་འབོར་དོན་དུ་གཉེར་བའི་

བསོད་ནམས་ཀི་བ་བའི་གཞི་མི་རོམ་པ་དང་། རང་གཅིག་བུ་གནས་དབེན་པ་ཁོ་

ནར་བསད་དེ་སེམས་ནང་དུ་འཇོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་

བསབ་པ་སོགས་བསབ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཁོ་ན་ལ་གཞོལ་བའི་ངང་ཚུལ་འདི་ལ་

བལྟས་ན། སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་ཀང་ཁོད་ཀིས་ཡལ་བར་འདོར་བ་ལ་དོགས་

ཞེས་སད་པའི་ཟོལ་གྱིས་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འཇིག་རྟེན་འདོད་པའི་བདེ་དགའ་རིང་དོར་ནས། །

ངན་ངོན་འཚོ་བའི་དཀའ་ཐུབ་རྒྱུན་བསྟེན་ཏེ། །

ཉིན་མཚན་མེད་པར་བསབ་བརོན་ལ་བེལ་བའི། །

གཞོན་ནུ་ཁོད་ལ་སུ་ཞིག་དགའ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་ཕ་མོ་ཆ་གསུམ་གྱི་རྒྱན་ནི། འཁོག་པོར་བརོད་པའི་སན་ངག་གི་

ཚིག་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་སན་ཚིག་གི་ཉམས་ཁད་པར་ཅན་
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དང་ལྡན་པའི་རྒྱན་ཤ་སྟག་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །

བཅུ་དྲུག་པ། རིམ་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་བཤད་པ།

 ༈ རིམ་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས། དང་

བོ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བར། དངོས་པོ་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་རྣམས། །

རིམ་པ་བཞིན་དུ་རེས་སྟོན་པ། །

གྲངས་དང་རིམ་པ་བཞིན་ཞེས་པ། །

གྲངས་བཞིན་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་བརོད། །

ཅེས་པ་སྟེ། མཚོན་བ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་འགའ་ཞིག་སྔོན་ལ་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་བཀོད་པ་དེ་རྣམས། མཚོན་བེད་དཔེའི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་གྲངས་ཀི་གོ་རིམ་

བཞིན་སྦར་ནས། རབ་རྟོག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་དང་བཅས་རེས་སུ་སྟོན་པའི་ངག་ལྟ་

བུ་ལ་རིམ་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ནམ་གྲངས་ཀི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། འདི་ནི་དཔེ་རྒྱན་དང་རབ་

རྟོག་བསྲེས་པའི་རྒྱན་ཞིག་ཏུ་འདོད། 

ར་བར། ཁྲུས་ལ་ཆུར་ནི་རབ་ཞུགས་མ། །

ཁོད་ཀི་འཛུམ་མིག་གདོང་མཛེས་ནི། །

ཀུ་མུད་ཨུཏྤལ་པད་མ་ཡིས། །

བརྐུས་པར་ངེས་སོ་གཟུགས་ཅན་མ། །

ཞེས་ཁྲུས་ཀི་ཆེད་དུ་ཆུ་ལ་ཞུགས་པའི་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་ཁད་ཆོས་ཏེ། མཚོན་

བ་དཔེ་ཅན་ཞལ་གྱི་འཛུམ་བག་དང་གཅིག ། མིག་དཀྱུས་དང་གཉིས། གདོང་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

མཛེས་པ་དང་གསུམ་པོ་དེ་ནི། མཚོན་བེད་དཔེ་ཀུ་མུ་ད་དང་གཅིག ཨུཏྤལ་དང་

གཉིས། པད་མ་དང་གསུམ་པོ་ཡིས་བརྐུས་པར་ངེས་སོ་ཞེས་གཟུགས་ཅན་མ་ལ་

འབོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་བརྐུས་ཞེས་པ་དཔེ་གསལ་བེད་དང་། ངེས་སོ་ཞེས་པ་རབ་

རྟོག་གསལ་བེད་ཡིན། ཡང་། དཔེ་ཅན་གྱི་ཆོས་མིག་སོགས་དཔེ་ཨུཏྤལ་སོགས་

དང་རིམ་པར་མཚུངས་པ་ལ་སྦོར་བ་དཔེ་དང་། མཇུག་ཏུ་རབ་རྟོག་གསལ་བེད་ཀི་

སྒ་དང་བཅས་ཚིག་སྔ་ཕིའི་དོན་གོ་རིམ་བཞིན་ངག་དོན་གཅིག་ལ་འབེལ་བ་དེ་ཡིན། 

འདིའི་ར་བར། པད་མ་ཡིས་བརྐུས་ཞེས་པ། རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་ལ་སྦར་བ་མིན་

ཞིང་། ཨུཏྤལ་དང་པད་མ་སོགས་ཀིས་མཛེས་པ་བརྐུས་པའི་དོན་ཡང་མིན་ལ། རྒྱ་

དཔེར། དཔེ་ལ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་སྦར་བ་དེ་དང་མཐུན་པར། བོད་སད་དུའང་། 

པད་མ་ཡིས་ཞེས་པར་བསྒྱུར་འདུག་ཀང་། དེའི་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་

དོན་དུ་སྦར་བ་ཡིན་གྱི། བེད་པའི་དོན་མ་ཡིན་པས། བོད་སད་དུ་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་ན་

དོན་ལ་མི་གནས་པས། འདིར་པད་མ་ལས་ཞེས་རྣམ་དབེ་ལྔ་བ་ལ་སྦར་ན་གོ་

བདེའོ། །ལ་ལས། པད་མ་ཡིས་བསྐུས་ཞེས་ཚོན་བསྐུས་པ་ལྟ་བུར་བཤད་འདུག་པའང་

ཡོད་ཀང་། གདོང་གི་མཛེས་པ་དེ་པད་མ་དཀར་པོ་ལས་བརྐུས་པར་ངེས་པ་སོགས་རྐུ་

འཕོག་གི་དོན་དུ་སྦར་ན་རབ་རྟོག་དང་བསྲེས་པར་བས་ཤིང་རྒྱ་གཞུང་དང་མཐུན་

ནོ། །འོན་ཀང་འཇུ་མི་ཕམ་པས་འདི་ལ་རབ་རྟོག་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་མེད་པར་

གསུངས། དཔེར་བརོད། 

(ག) ཆོས་སྐོང་བཟང་བོའི་མཁེན་པ་དང་། །

བརེ་ཆེན་མཐུ་སྟོབས་འཇམ་དཔལ་དབངས། །
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འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གསང་བདག་གི །

ཡོན་ཏན་བསྡུས་པར་གོར་མ་ཆག །

ཅེས་མཚོན་བ་དཔེ་ཅན། ཞྭ་ལུ་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོའི་མཁེན་པ་དང་གཅིག ། 

བརེ་བ་དང་གཉིས། མཐུ་སྟོབས་དང་གསུམ་པོ་འདི་མཚོན་བེད་དཔེ་འཇམ་དབངས་

དང་གཅིག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་གཉིས། གསང་བདག་དང་གསུམ་པོ་འདིའི་ཡོན་

ཏན་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་སྦར་བ་དེ་དཔེ་དང་། དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་བརྐུས་པར་གོར་མ་

ཆག་པ་ནི་རབ་རྟོག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་ལ་མཚུངས་པར་སྦར་ནས། གོར་མ་ཆག་པ་

ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་སྟེ། རབ་རྟོག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་དང་བཅས་སྔ་ཕིའི་དོན་གོ་རིམ་

བཞིན་ངག་དོན་གཅིག་ལ་འབེལ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

(བ) བགྲང་བའི་ཁུར་གྱིས་ཡོངས་སུ་ངལ་གྱུར་པའི། །

ལུས་ཅན་ཁོད་ཀི་མགོ་སྐེས་འདྲེན་བེད་ལུས། །

ཟླ་ཉི་ནམ་མཁའི་མེ་ལོང་ཡོངས་བཞུས་པའི། །

ཞུན་མས་བྱུགས་པར་ངེས་སོ་བགྲེས་པོ་ལགས། །

ཞེས་དགུང་གྲངས་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བའི་རྒན་པོའི་ཁད་ཆོས་ཏེ། དཔེ་ཅན་མགོ་

སྐེས་སམ་སྐྲ་དང་གཅིག འདྲེན་བེད་དམ་མིག་དང་གཉིས། ལུས་བཅས་གསུམ་པོ་

འདི་དཔེ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ནམ་མཁའི་མེ་ལོང་གསུམ་ཡོངས་སུ་བཞུས་པའི་ཞུན་མ་སྟེ་

ཁུ་བས་བྱུགས་པར་ངེས་སོ་ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་ཕན་ཚུན་གོ་རིམ་བཞིན་སྦར་ནས། 

ཡོངས་སུ་བཞུས་པ་དང་བྱུགས་པ་སོགས་ནི་རབ་རྟོག་གི་ས་བོན་དང་། ངེས་སོ་

ཞེས་རབ་རྟོག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་དང་བཅས་ངག་དོན་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ་ལྟ་བུའོ། །
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ཡང་ན། མཛེས་སྡུག་སེག་འཆང་ཡིད་འཕོག་ལུས་ཕ་མའི། །

གནག་སྣུམ་མགོ་སྐེས་འདྲེན་བེད་བཞིན་གྱི་ཆ། །

བྱཻཌཱུའི་རྡུལ་བརེགས་ཨཏྤལ་ཟླ་ཤེལ་ལས། །

ལེགས་པའི་མཛེས་སྡུག་ཡོངས་སུ་བརྐུས་པར་ངེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བདུན་པ། དགའ་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ དགའ་བའི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི།

ར་བར། དགའ་བ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་བརོད། །

ཉམས་ལྡན་ཡིད་འོང་ཉམས་དང་ལྡན། །

གཟི་བརིད་ང་རྒྱལ་སྐེས་པ་སྟེ། །

དེ་གསུམ་ཁད་འཕགས་དག་དང་ལྡན། །

ཞེས་དགའ་བ་དང་། འོག་གི་ཉམས་ལྡན་དང་། གཟི་བརིད་ཀི་རྒྱན་ཏེ། འདི་

གསུམ་རྒྱན་རྣམས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སན་པའི་ཁད་ཆོས་དང་ལྡན་

ཞིང་། དགའ་བའི་རྒྱན་ནི་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྟེ་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་

ནས། ནང་སེམས་ལ་དགའ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐེས་པར་བརོད་པའི་ཚིག་ཉམས་དང་

ལྡན་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། 

གཉིས་པ་ནི། འདི་ལ་དབེ་ན་གཉིས་ཏེ། དངོས་ཐོབ་ཀི་དགའ་བ་དང་། གཟུགས་

བརན་གྱི་དགའ་བའོ། །

དང་བོ་དངོས་ཐོབ་ཀི་དགའ་བ་ནི། རང་ཉིད་གང་ལ་དགའ་བའི་ཡུལ་དེ་

དངོས་སུ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། རང་སེམས་ལ་དགའ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐེས་པ་
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སྟོན་པའི་རྒྱན་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། གོ་བིནྡ་ཁོད་ཁིམ་འོངས་པ། །

དེང་བདག་དགའ་བ་སྐེས་པ་གང་། །

དགའ་བ་འདི་ནི་སར་ཡང་ཁོད། །

དུས་ཀིས་འོངས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

ཞེས་སྔོན་པི་དུ་ར་ཞེས་བ་བའི་རྒྱལ་བོ་ཞིག་གིས། གོ་བིནྡ་སྟེ་ཁབ་འཇུག་

བསྒྲུབས་པས་དེ་མཉེས་པར་བས་པའི་མཐུས་ཁབ་འཇུག་རང་ཁིམ་དུ་འོངས་པས། 

དེའི་སྐུ་དངོས་སུ་མཐོང་ཞིང་། གསུང་ཐོས་པས། དེང་གི་དུས་སབས་དེར་ཁོའི་རྒྱུད་

ལ་དགའ་བ་སྐེས་སོ། །དགའ་བ་དེ་འདྲ་ནི་རྒྱལ་བོ་དེས་ཁབ་འཇུག་གི་སྐུ་དངོས་སུ་

མཐོང་བ་ལས་སྐེས་པ་ཡིན་པས། སར་ཡང་ཁབ་འཇུག་ཁོད་རང་ཁིམ་དུ་འོངས་

ནས་ཁོད་ཀི་སྐུ་དངོས་སུ་མཐོང་ན་དགའ་བ་དེ་འདྲ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྱི། ལྷ་གཞན་

གྱིས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཁབ་འཇུག་གི་སྤྲུལ་བའམ་དེའི་གཟུགས་བརན་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་སྐུ་དངོས་སུ་མཐོང་བས། དགའ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐེས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

(ག) ཀུན་ལ་རེས་བརེ་ཤེས་བའི་ཚོགས། །

ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་ཉི་མའི་གཉེན། །

མགུར་ལས་བྱུང་བའི་དྲུག་ཅུའི་དབངས། །

ཐོས་པས་སྔོན་མེད་དགའ་བ་བསྐེད། །

ཅེས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་སོམས་པའི་ཐུགས་རེ་དང་བརེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། ཤེས་

བའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཀུན་མཁེན་ཉི་མའི་གཉེན་ཏེ་
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སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གྱི་མགྲིན་པའི་མགུར་ལས་བྱུང་བའི་གསུང་དབངས་ཡན་

ལག་དྲུག་ཅུའི་དབངས་དེ། བདག་གིས་དངོས་སུ་ཐོས་པས་སྔོན་ན་མེད་པའི་དགའ་

བ་བསྐེད་ཅེས་སོ། །ས་སེ་ནས། གསུང་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུར་གསུངས་ཤིང་། 

མདོ་རྒྱན་དང་འབུམ་ཊིཀ་དང་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་རྣམས་ནས་ཀང་དེ་ལྟར་

གསུངས་ལ། གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁབ་པའི་མདོ་དང་། བསྟོད་སྤིན་རྒྱ་མཚོ་

ནས་རེ་བཞིར་གསུངས་ཏེ། བསྟོད་སྤིན་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུང་ལ་བསྟོད་པའི་སབས་

སུ། གསུང་མཉེན་འཇམ་ཞིང་ཡིད་འོང་ཡིད་དུ་འཐད། །ཅེས་པ་ནས་དེ་ལྟར་བཞི་

ཡིས་ལྷག་པའི་དྲུག་ཅུའི་དབངས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

(བ) འགྱུར་མེད་ལྷོད་པོར་གནས་པའི་གཤིས་ལེགས་པོ། །

སིང་གི་གྲོགས་ཁོད་བདག་མདུན་སེབས་པ་ཡི། །

དགའ་བ་འདི་ཙམ་གཞན་གྱིས་སྟེར་ནུས་སུ། །

ད་དུང་ཡང་ཡང་ཕེབས་དང་སྔོན་པོ་ཏོག །

ཅེས་མཛའ་བའི་ཡིད་འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་། ཐུགས་རྒྱུད་ལྷོད་པ་སྟེ་འཇམ་པའི་

གཤིས་བཟང་བོ་ཅན། སིང་གྲོགས་ཁོད་བདག་གི་མདུན་དུ་དངོས་སུ་སེབས་པའི་

དགའ་བ་འདི་འདྲ་ཕིས་སུ་ཁོད་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་སབས་མ་གཏོགས་གཞན་

གྱིས་ག་ལ་སྟེར་ནུས། དེའི་ཕིར་དུ་ཁོད་ད་དུང་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕེབས་ཤིག་ཅེས་

སོ། །སྔོན་པོ་ཏོག་ནི་བོད་མཁས་ཁོང་དང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པའི་གྲྭ་སིངས་པོ་

ཆེའི་བ་མ་ཡོན་ཏན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་པས། བ་མ་དེའི་བཞུགས་ཁང་གི་

གི་རེར་གཡུ་ཐོག་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བ་མའི་མིང་ལའང་སྔོན་པོ་ཏོག་ཅེས་པར་
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གྲགས། དེ་ལ་བོད་མཁས་ཀིས་འཕིན་ཡིག་"ཅིག
1

་ཀང་ཡོད་པར་གསུངས། 

ཡང་ན། ཤེས་བའི་སྦྲང་བཅུད་ལྷན་དུ་རབ་མངས་པའི། །

ཡིད་མཐུན་མཛའ་བའི་གྲོགས་ཁོད་འདིར་ལྷགས་ཏེ། །

དགྱེས་པའི་གསུང་མཆིད་འཇོ་བའི་དགའ་སྤོ་འདི། །

གཞན་གྱིས་སྟེར་ནུས་མིན་ཕིར་ཡང་ཡང་བོན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ། གཟུགས་བརྙན་གི་དགའ་བ་ནི། དགའ་བ་སྐེ་བའི་རྒྱུ་དངོས་པོ་

དེའི་གཟུགས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་མིན་ཡང་། དེའི་སྤྲུལ་བའམ་གཟུགས་བརན་ཙམ་

ཞིག་མཐོང་བ་ལས་ཀང་ཡིན་ལ་དགའ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐེས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་

ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཟླ་བ་ཉི་མ་རླུང་ས་མཁའ། །

སྦིན་སྲེག་བེད་དང་མེ་དང་ཆུ། །

ཞེས་པའི་གཟུགས་རྣམས་རབ་འདས་ནས། །

ལྷ་ཁོད་ལྟ་བར་ངེད་ཀིས་ཅི། །

ཞེས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ལ་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས། ཟླ་བ། ཉི་མ། རླུང་། ས། ནམ་

མཁའ། སྦིན་སྲེག་སོགས་མཆོད་སྦིན་བེད་པ་དང་། མེ་དང་། ཆུ་སོགས་གསལ་བ་

གཟུགས་བརྒྱད་པོ་འདི་དབང་ཕྱུག་གི་སྤྲུལ་བར་འདོད་པས། ལྷ་དེའི་སྤྲུལ་བའམ་

གཟུགས་བརན་དེ་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འདས་པས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཁོད་ཀི་སྐུ་དངོས་

ནི། མི་ཕལ་བ་བདག་ཅག་གིས་མཐོང་མི་ནུས་ལ། ལྷ་ཁོད་ཀི་སྤྲུལ་བའམ་གཟུགས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣༠ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  ཞིག   * ཅིག
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བརན་ཙམ་མཐོང་བ་འདི་ལའང་བདག་ཅག་དགའ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐེས། ཞེས་དབང་

ཕྱུག་གི་ལུས་དངོས་སུ་མ་མཐོང་ཡང་། གཟུགས་བརན་ཙམ་མཐོང་བ་ལས་དགའ་བ་

ཁད་པར་ཅན་སྐེས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདི་ལ་འགྲེལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས། 

འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས། རྒྱལ་བོ་དགའ་བའི་གོ་ཆས་དབང་ཕྱུག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་

དགའ་བ་གསལ་བར་བས་པའི་ཚིག་ཏུ་འདོད་དེ། ལྷ་དངོས་སུ་མཐོང་བར་བརོད་པ་

ལ་དཔེར་བརོད་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་འདྲ་བས། དཔེ་བརོད་སྔ་མ་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་པའི་

དགའ་བ་དང་། ཕི་མ་འདི་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་དགའ་བའམ། ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པའི་རྒྱན་ཅེས་ཟེར་ཀང་། དཔེ་བརོད་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་འདྲ་ན་རྒྱན་ཟློས་པའི་སྐོན་དུ་

འགྱུར་བ་དང་། མཐོང་བའི་རེ་བ་མེད་བཞིན་དུ་དབང་ཕྱུག་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་

ཚིག་ར་བའི་དངོས་ཤུགས་གང་ནའང་མེད་པས། རེ་བ་མེད་པའི་དགའ་བ་ཞེས་

བཏགས་པ་མི་ལེགས་པར་གསུངས་སོ། །དེས་ན། 

ར་བར། མངོན་སུམ་བས་པའི་ལྷ་ལ་ནི། །

རྒྱལ་བོ་དགའ་བའི་གོ་ཆ་ཡིས། །

ཞེས་པའང་། རྒྱལ་བོ་དེས་དབང་ཕྱུག་གི་སྤྲུལ་བ་བརྒྱད་པོ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བས། ལྷ་དབང་ཕྱུག་དངོས་སུ་མཐོང་བ་དང་འདྲ་བའི་དགའ་བ་ཐོབ་པར་སྟོན་

པའི་ཚིག་ཡིན་པས་ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་ནི་གཟུགས་བརན་གྱི་དགའ་བ་སྟོན་པའི་རྒྱན་དུ་

ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལྟར་འགྲེལ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས། སྤིར་ས་ཆུ་ཉི་ཟླ་སོགས་

སྐེ་བོ་ཀུན་གྱི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པས། དེ་མཐོང་བས་དགའ་བ་ལྷག་པ་མི་འབྱུང་ཡང་། 

རྒྱལ་བོ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་དབང་ཕྱུག་ལ་རྒྱུན་དུ་རེ་འདོད་བེད་མཁན་ཡིན་པས་ལྷ་ཡི་སྤྲུལ་
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པར་གྲགས་པའི་གཟུགས་གསལ་བ་བརྒྱད་པོའི་གང་རུང་མཐོང་བ་ནའང་། བཅོས་

མས་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སེམས་ཀི་དགའ་བ་སྐེས་པར་ངེས་སོ། །

(ག) མཆོག་སྲེད་ཀིས་བསླུས་གནག་རི་ཡིས། །

གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་དྲུང་དུ། །

རི་མོར་བིས་པའི་བ་ལང་ཚོགས། །

མཐོང་བས་དགའ་བ་ཅི་ཡང་བསྐེད། །

ཅེས་པཎི་ཏ་ནག་མོ་ཁོལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ཏེ་གསུངས་པས། དེ་ནི་མགོན་པོ་

ཀླུ་སྒྲུབ་དང་དུས་མཉམ་པའི་རྒྱལ་བོ་བདེ་སྤོད་ཀི་མདུན་ན་འདོན་བམ་ཟེ་མཆོག་

སྲེད་ཅེས་བ་བ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞལ་གཟིགས་ནས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་

ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ཡུལ་ཝ་ར་ཎཱ་སིའི་རྒྱལ་བོ་བི་མ་ཤུཀའི་མཆོད་གནས་སུ་གྱུར་པའི་

ཚེ། རྒྱལ་བོ་དེའི་བུ་མོ་དབིག་ལྡན་མ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཡབ་རྒྱལ་བོས། རང་གི་མཆོད་

གནས་བམ་ཟེ་མཆོག་སྲེད་ལ་འབུལ་བར་བརམས་པ་ན། བུ་མོ་དེ་ང་རྒྱལ་གྱི་དྲེགས་

པས། བམ་ཟེ་ལས་མོ་མཁས་དེའི་གཡོག་མི་བེད་དོ་ཟེར། དེ་ནས་མཆོག་སྲེད་ཀིས་

ཁོ་མོ་བརྫུན་གྱིས་བསླུ་སམ་ནས་འོ་ན་བདག་གི་སོབ་དཔོན་མཁས་པ་བདག་ལས་

ཀང་བོ་གྲོས་བརྒྱ་འགྱུར་གྱིས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་སྤན་དྲོངས་ལ་རྒྱལ་བོའི་བུ་

མོ་ཕུལ་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ནས། རྒྱལ་བོས་ཁས་བངས། བམ་ཟེ་ནས་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་

གནག་རི་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཞིག་གིས་ཤིང་སོང་ཞིག་གི་ཡལ་གའི་རེ་མོ་

ལ་གནས་ནས། སོང་བོའི་ར་བ་ལ་སྟེའུ་སྣུན་པར་བེད་པ་མཐོང་ནས། གནག་རི་དེ་

ཤིན་ཏུ་བླུན་པར་ཤེས་ནས་དེ་བོས་ཏེ་ཞག་འགར་ཁྲུས་དང་བསྐུ་མཉེ་བས། པཎི་ཏའི་
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ཆ་ལུགས་བས་ཏེ། ཨ໋་སྭ་སྟི་ཞེས་བ་བ་གཅིག་བུ་བསབས་ནས། རྒྱལ་བོ་འཁོར་དང་

བཅས་པའི་དབུས་སུ། ཐོག་མར་རྒྱལ་བོ་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར་ཏེ། ཨ໋་སྭ་སྟི་ཞེས་བ་བ་

འདི་བརོད་ཅིག །གཞན་སུ་ཞིག་གིས་གཏམ་དྲིས་ཀང་ལན་མ་འདེབས་ཞེས་བསོས། 

གནག་རི་པཎི་ཏས་དེ་ལྟར་བས་པས་ཨ໋་སྭ་སྟི་ཞེས་པའི་ཚིག་བརེད་དེ། ཨུ་ཤ་ཊཾ་ར་

ཞེས་ཟེར་ནས་མེ་ཏོག་"ཐོར
1

། སོབ་དཔོན་བམ་ཟེས། ཡི་གེ་བཞི་བོ་དེའི་དོན་བཀྲལ་

ཏེ། དེ་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན།

ཨུ་མ་དང་བཅས་དྲག་པོ་དང་། །

བདེ་བེད་དང་བཅས་འཇུག་སེལ་ཏེ། །

ཊཾ་ཚུལ་ཕག་བསྣམས་མདུང་ཐུང་ཡང་། །

ཞི་བས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་མཛོད། །ཅེས་སོ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་བོའི་བུ་མོ་དབིག་ལྡན་མས་གནག་རི་ལ་སྒའི་དོན་འགའ་བིས་

ཀང་། ལན་ཅི་ཡང་མ་སྨྲས་པས་བུ་མོས་བམ་ཟེ་ལ་དྲིས་པས། བམ་ཟེ་ན་རེ་པཎི་ཏ་

ཞིག་ལ་བུད་མེད་ཀིས་དྲི་བ་བས་ན། ལན་མི་འདེབས་ཞེས་བཤད་པས། བུད་མེད་

ཀི་མགོ་རྨོངས་པར་བས་ཏེ། བམ་ཟེ་རང་ཉིད་ལྷོ་ཕོགས་སུ་བོས་སོ། །དེ་ནས་བུ་མོ་

དབིག་ལྡན་མས་རང་གི་ཁོ་བོ་པཎི་ཏ་དེ་ལྷ་ཁང་རྣམས་སུ་ཁིད་ཀང་ཅང་མི་སྨྲ། ནམ་

ཞིག་ན་ལྷ་ཁང་ཞིག་གི་ཁམས་སུ་སོང་བའི་ཚེ། དེའི་རིག་ངོས་ལ་སྲོག་ཆགས་སྣ་

ཚོགས་ཀི་གཟུགས་བརན་བིས་ཡོད་པ་ལས། བ་ལང་གི་གཟུགས་བརན་ཞིག་ཡོད་

པ་དེ་གནག་རི་པཎི་ཏས་མཐོང་བས་ཁོ་ཤིན་ཏུ་དགའ། དེ་ནས་བུ་མོའི་བསམ་པར། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣༣ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།  ཐོར   * གཏོར་ཡིན་སྙམ།



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  535  

བདག་གི་ཁོ་བོ་འདི་ནི་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་བ་ལང་གི་རི་བོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངེས་

པས། ཁོ་མོ་བསླུས་སོ་སམ་ནས་སེམས་ཞུམ་མོ། །འོན་ཀང་རང་གི་ཁོ་བོ་དེ་ལ་སྒ་

བསབ་སམ་ཡང་བོ་ཤིན་ཏུ་རྟུལ་བར་གྱུར་པས་མ་ཤེས། དེ་ནས་དབིག་ལྡན་མ་ཁོ་

བོ་ལ་ཤིན་ཏུ་སང་བར་གྱུར་ནས། ཉིན་རེ་བཞིན་ཁོ་མོ་ལ་མེ་ཏོག་འཐུ་བར་རི་ལ་

བཏང་། གནག་རི་པཎི་ཏ་ཉིན་རེ་བཞིན་མེ་ཏོག་འཐུ་བར་སོང་སབས། མ་ག་དྷའི་

ཕོགས་གཅིག་ན་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་སོང་བས་དེ་ན་ལྷ་མོ་ནག་མོའི་སྐུ་ཞིག་

ཡོད་པས། དེར་ཉིན་རེ་བཞིན་མེ་ཏོག་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དུས་ནམ་

ཞིག་ན་གཡོག་མོ་ཞིག་གིས་དབིག་ལྡན་མ་ལ་ཀལ་ཀ་བས་རྐེན་ཁོ་མོས་ཁུར་བ་ཟ་

བཞིན་ལྷ་ཁང་ནང་གི་ལྷ་མོའི་སྐུའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡིབ་ཅིང་འདུག་གོ །དེ་དུས་གནག་རི་པཎི་

ཏས་སྔར་བཞིན་ལྷ་མོའི་མདུན་དུ་མེ་ཏོག་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚེ། 

གཡོག་མོ་དེས་རང་གི་འཁུར་བའི་ཟོས་འཕོ་དེ་པཎི་ཏའི་ལག་ཏུ་གཏད་པས། པཎི་

ཏའི་སེམས་ལ་ཟས་འདི་ནི་ལྷ་མོས་དངོས་སུ་གནང་བ་ཡིན་སམ་ནས་མིད་པ་ན། དེ་

མ་ཐག་ཏུ་པཎི་ཏ་ཁོ་རང་བོ་གྲོས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། རྟོག་གེ་དང་སན་

ངག་སོགས་བར་སྤོད་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་ཆེན་

པོར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རང་གི་ཆུང་མ་དབིག་ལྡན་མས་ཀང་ཤེས་ཏེ་བཀུར་སྟི་ཆེན་

པོ་བས། པཎི་ཏ་དེས་ལྷ་མོ་ནག་མོ་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་པས་མཆོད་པ་བས་པས་ཁོ་ལ་

པཎི་ཏ་ནག་མོ་ཁོལ་དུ་གྲགས། དེ་ནས་བཟུང་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སན་ངག་མཁན་

མཐའ་དག་གི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར། པཎི་ཏ་འདིས་སན་ངག་སྤིན་གྱི་ཕོ་ཉ་སོགས་ཕོ་

ཉ་བརྒྱད་དང་། གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་སན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

མང་དུ་བརམས་པར་གྲགས་ཀང་། ད་ལྟ་བོད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སྤིན་གྱི་ཕོ་ཉ་དང་། 

གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་གཉིས་ལས་མེད་པར་གསུངས། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་རྒྱན་འདི་པཎི་ཏ་

འདིའི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྦར་ནས། ཁོས་བ་ལང་གི་གཟུགས་བརན་ཙམ་མཐོང་བས། 

སེམས་ལ་དགའ་བ་ཆེན་པོ་སྐེས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདིར་དངོས་པོ་དེ་དངོས་

སུ་མཐོང་བའི་དགའ་བ་ལ་དངོས་ཐོབ་ཀི་དགའ་བ་དང་། སྤྲུལ་བའམ་གཟུགས་བརན་

ཙམ་མཐོང་བའི་དགའ་བ་ལ་གཟུགས་བརན་གྱི་དགའ་བ་ཞེས་སྦོར་ཚུལ་དང་། 

ཉམས་བཏོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་རྒྱན་གྱི་ཁད་པར་ཡོད། དགའ་བའི་རྒྱན་འདིའི་དགའ་

བའི་ཉམས་ནི། སེམས་ཀི་དགའ་བ་ཁོ་ན་སྟོན་པ་ལས་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ལུས་

ངག་གང་རུང་དུ་ཐོན་པ་སྟོན་མི་རུང་ངོ་། །

(བ) ཕོགས་བཅུ་རབ་འབམས་ཞིང་གི་རྒྱལ་རྣམས་ཀུན། །

མ་ལུས་འདུས་ཞལ་ཕེ་བའི་ཟ་མ་ཏོག །

ཀུན་མཁེན་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་དབང་བོའི་ཞལ། །

ལེགས་བས་ཡངས་པའི་མིག་གིས་མངོན་སུམ་མཐོང་། །

ཞེས་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་སྤི་གཟུགས། 

ཀུན་མཁེན་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་དབང་བོ་སྟེ། བོད་མཁས་རང་གི་བ་མ་

འབྲུག་པ་པད་མ་དཀར་པོའི་སྤྲུལ་སྐུ་དཔག་བསམ་དབང་བོ་དེའི་ཞལ་ནི། ལེགས་

པར་བས་པའི་བསོད་ནམས་ཡངས་པའི་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་བདག་གི་མིག་གིས་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞེས་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཞལ་དངོས་སུ་མ་

མཐོང་ཡང་། དེ་མཐོང་བ་ལས་ཀང་ལྷག་པའི། དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  537  

གདུལ་བའི་དོན་དུ་མིའི་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་བ་མའི་ཞལ་

དངོས་སུ་མཐོང་བ་ལ་དགའ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐེས་པ་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་ལྟར་དུ་

མཁས་པ་མི་ཕམ་ཟླ་བས། 

མཐོ་རིས་དབང་པོས་རྒྱལ་སྲས་རི་བོང་ལུས། །

དངོས་མཐོང་དགའ་བདེ་གཞན་གྱིས་མཚོན་དཀའ་སྟེ། །

ཟླ་བའི་རིག་ངོས་རི་མོར་བིས་པས་ཀང་། །

རང་གཉིས་ཚོགས་ལ་སྤོ་བ་རྒྱས་པར་བས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

ཡང་ན། མཛའ་བའི་རི་མོ་སིང་ལ་ཆེར་ཟུག་པའི། །

གྲོགས་ཁོད་དྲན་པའི་གདུང་བས་རབ་གཟིར་ཚེ། །

བཞིན་འཛུམ་སེག་པའི་མཛེས་སྤས་བརན་དཔར་མཆོག །

མཐོང་བས་དགའ་བདེ་འབུམ་གྱིས་ཡིད་དབང་བརྟས། ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

བཅོ་བརྒྱད་པ། ཉམས་ལྡན་གྱི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ ཉམས་ལྡན་གྱི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ། 

མཚན་ཉིད་ནི། བརོད་བ་གང་ལ་ཡིད་འགྱུར་བའི་དགའ་བ་དང་དྲེགས་པ་སོགས་

ཉམས་བརྒྱད་པོའི་གང་རུང་འཕེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕིའི་ལུས་ངག་ཏུའང་ཉམས་

བརྒྱད་པོའི་གང་རུང་གི་རྣམ་འགྱུར་ཅི་རིགས་གསལ་བར་ཐོན་པ་སྟོན་པའི་ངག་ཁད་

པར་ཅན་ཞིག་ལ་ཟེར། ནང་ཡིད་ཀི་དགའ་བ་ཁོ་ན་བརོད་པ་ནི་དགའ་བའི་རྒྱན་དང་། 
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སབས་འདིར་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་འཕེལ་བའི་འགྱུར་བ་ལུས་ངག་གང་རུང་གི་

རྣམ་འགྱུར་ཕི་རོལ་ཏུ་འཆར་བ་སྟོན་པ་སྟེ། དཔེར་ན་འཛུམ་པ་དང་། དགོད་པ་དང་། 

ཁོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ལྟ་བུ། ནང་གི་ཀུན་སོང་དགའ་བ་དང་ཁོ་བ་སོགས་གང་ཡིན་པ་དེ། 

ཕི་རོལ་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་དུ་ཐོན་པ་གསལ་བར་རོད་པ་ཞིག་དགོས། 

གཉིས་པ་ཉམས་ལྡན་གྱི་རྒྱན་ལ་དབེ་ན་བརྒྱད་དེ།

དགའ་བར་གྱུར་པའི་སེག་པ་དང་། །

དྲག་ཤུལ་དཔའ་དང་སིང་རེ་ཉམས། །

མི་སྡུག་བཞད་གད་རྨད་བྱུང་ཉམས། །ཞེས་སོ། །

དང་བོ་དགའ་བའི་འགྱུར་བ་འཕེལ་བའི་སགེ་པའི་ཉམས་ནི། ཡིད་དུ་འོང་

བའི་ཡུལ་དང་ཕད་པའི་སྟོབས་ཀིས་ནང་དུ་དགའ་བ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སེག་

ཉམས་གསལ་བར་བེད་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཤི་འོ་ཞེས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ། །

གང་དང་འགྲོགས་ཕིར་བདག་འཆི་འདོད། །

ཨ་བནི་དེ་བདག་གིས་ནི། །

སྐེ་འདི་ཉིད་ལ་ཅི་ལྟར་ཐོབ། །

ཅེས་པ་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ལ་སྦར་ཏེ། སྔོན་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་བཏྶ་ཞེས་བ་

བའི་རྒྱལ་བོ་ཨུ་ད་ཡ་ན་ཞེས་བ་བ་དེ་རང་གི་བཙུན་མོ་ཨ་བནི་བོད་སད་དུ་སྲུང་བེད་

མར་གྲགས་པ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཞིག་ཡོད་པས། རྒྱལ་བོ་དེའི་

གཟུགས་ལ་ཆགས་ནས་བཙུན་མོ་དང་ལྷན་དུ་རེ་ཞིང་ཆགས་པས་བེལ་ཏེ་རྒྱལ་
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སྲིད་ཀི་བ་བ་ཤོར་བ་ན། བོན་པོ་རྣམས་ཀིས་གྲོས་བས་ནས་བཙུན་མོ་ཤི་བ་ལྟར་

བརྫུས་ནས་ལོག་ཏུ་སས་ཏེ། རྒྱལ་བོ་ལ་བཙུན་མོ་ཤིའོ་ཞེས་གསོལ་བ་ན། རྒྱལ་བོ་

རེ་ཐག་ཆད་ནས། བཙུན་མོ་དེ་དང་ཚེ་འདིར་འགྲོགས་པའི་རེ་བ་མེད་པས། ཤི་

ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོགས་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་རྒྱལ་བོ་རང་ཉིད་ཀང་

འཆི་བའི་ཐབས་རོམ་པར་འདོད་པའི་ཚེ། བོན་པོ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་བོ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་བསད་དེ་བཙུན་མོ་སར་གཏད་དོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བོ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བས་འདི་

ནི་རྨི་ལམ་མིན་ནམ་ཞེས་བརོད་དེ་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་མང་དུ་བསྟན་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ལྟ་བུ་སྟེ། ཡིད་ལ་དགའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་བ་ལས་ལུས་ཀི་སེག་པ་

སོགས་རྣམ་འགྱུར་ཅི་སྟོན་པ་གོ་བར་བེད་ནུས་པའི་ཚིག་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན། འདི་

དགའ་བ་སེག་པའི་ཉམས་སུ་འགྱུར་ལུགས་ནི། 

སྐེས་པ་བུད་མེད་འཕད་གྱུར་ན། །

སོ་སོར་དགའ་བ་སྐེ་འགྱུར་གང་། །

དེ་ནི་སེག་པ་ཉིད་དུ་རིག །

ཅེས་བུད་མེད་ཀི་ཡུལ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་སེག་པའི་ཉམས་སུ་བཤད། 

སྤིར་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་གར་གྱི་ཉམས་དགུ་ལྟ་བུ་ཡིད་ཀི་ཡུལ་དུ་འཆར་བའི་ཉམས་དེ་

ལས། སབས་འདིར་ཡང་ཉམས་བརྒྱད་དུ་བཤད་པ་ཡིན། དཔེར་ན་ནང་དུ་ཡིད་

དགའ་བ་འཕེལ་བ་དེ། ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་ཤར་བར་ཡིད་ཁོ་ནས་ཉམས་

སུ་མོང་བ་དེ་ལ་འགྱུར་ཞེས་བ་སྟེ་ཉམས་སྐེད་བེད་ཀི་གནས་ཡིན། སྐེས་བུ་བུད་

མེད་དང་ཕད་པའི་ཚེ། ཕན་ཚུན་དགའ་བའི་སེམས་ཀི་འགྱུར་བ་ཕི་རོལ་ལུས་ངག་
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གི་རྣམ་འགྱུར་དུ་ཤར་བ་དེ་ལ་སེག་པའི་ཉམས་ཞེས་ཟེར་ལ། དེ་ཡང་ཟུར་མིག་གིས་

ལྟ་བ་དང་། འོ་བེད་པ་དང་། ལག་པས་འཁྱུད་པ་དང་། འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་སོགས་ནི་

དགའ་བ་སེག་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དུ་ལྔ་བ་ཆེན་པོས། ནང་བསམ་

པའི་འགྱུར་བ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་མང་བོ་དག་དང་ལྡན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། 

ཕི་རོལ་ཏུ་གར་གྱི་ཉམས་བརྒྱད་དུ་གསལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་རྒྱལ་བོ་

ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤོད་ཀི་འབོར་བ་དེ་རོམ་གཞིའི་སྲོག་ཏུ་བས་ནས་དྲེགས་པས་ཕི་

རོལ་ཏུ་སེག་ཅིང་གཡོ་བ་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ལ་སྟོན་པ་འདི་ནི་དགའ་བ་སེག་

པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གོ །དེས་མཚོན་མཁས་པ་ཡོན་ཏན། བུད་མེད་

མཛེས་སྡུག ། སྐེས་པ་དཔའ་རལ་སོགས་ཀང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཞན་ཡང་རིག་གཏེར་ལས། 

སེག་པ་ལུས་ངག་ཆ་ལུགས་དང་། །

ཡུལ་སོགས་མཛེས་པའི་ཁད་པར་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེག་པ་ལ་ཡང་ཕི་ནང་གི་སེག་པ་གཉིས་བཞག་པས། 

ལུས་ཀིས་གར་བེད་པ་སོགས་མཛེས་པའི་ཉམས་དང་། ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་སོགས་

ཀི་མཛེས་པའི་ཁད་པར་ནི་ནང་གི་སེག་པ་དང་། གྲོང་དང་། སྐེད་མོས་ཚལ་དང་། མེ་

ཏོག་འབས་བུ། ཆུ་དང་། སྤིན། རི་དང་། སན་ལྗོངས། བདེ་བའི་ཐང་དང་། བ་རི་

དྭགས་ལ་སོགས་པ་དང་། རྒྱན་དང་། གོས་སོགས་ལོངས་སྤོད་དང་། སོས་ཀའི་རླུང་

དང་། ཉི་མ། ཟླ་བ། སྒོན་མེ་སོགས་ནི་ཕིའི་སེག་པ་ཡིན། ཡང་ཆོས་དང་། དོན་དང་། 

འདོད་པའི་སེ་གསུམ་གྱིས་དབེ་བས་ཀང་སེག་པ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད་ཚུལ་
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ཡང་ཡོད། 

(ག) མི་བཟོད་གྲང་བའི་རེག་པ་སྟེར་བའི་དགུན། །

མཐར་བེད་དཔིད་ཀི་དཔལ་མོ་ལས་འོངས་པའི། །

ཆར་སྤིན་ལང་ལོང་འཁིགས་ཤིང་དབར་སྐེས་སྒ། །

ཐོས་པས་རྨ་བ་དགའ་བའི་གར་གྱིས་བེལ། །

ཞེས་མི་བཟོད་པའི་གྲང་བའི་རེག་བ་སྟེར་བའི་དགུན་དུས། མཐར་བེད་པའམ་

མེད་པར་བེད་པའི་དཔིད་ཀི་དཔལ་མོ་སྟེ་དཔིད་དུས་སུ་ཆར་སྤིན་འཁིགས་ཤིང་

འབྲུག་སྒ་གྲགས་པས་རྨ་བ་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཞིང་ལུས་ཀིས་དགའ་བའི་གུར་ཕུབ་པ་ལ་

བེལ་ཞེས་ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྐེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་ཀི་དགའ་བའི་ཉམས་འགྱུར་

ཕི་རོལ་ཏུ་ངོམ་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལེགས་པར་བས་པའི་ཚོགས་རབ་རྒྱ་ཆེ་བས། །

བསལ་བར་བསྒྲུབ་འོས་རང་སེམས་ཆོས་ཀི་སྐུ། །

མཚུངས་མེད་བ་མའི་དྲིན་ལས་ཚེ་འདི་གར། །

ཚེགས་མེད་མངོན་དུ་བས་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན། །

ཞེས་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསགས་པའི་མཐུ་ལས། བསལ་བ་དུམ་མའི་

བར་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་རང་སེམས་ཆོས་ཀི་སྐུའམ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་དེ། 

བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་རང་གི་བ་མས་མན་ངག་སྣ་ཚོགས་སྩལ་བའི་ཐུགས་རེ་ལ་

བརྟེན་ནས། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་ཚེགས་མེད་དུ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་

བས་པས་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དགའ་བའི་ཉམས་དེ་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་དུ་
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ཐོན་པའི་ཚིག་སྟེ། ངོ་མཚར་ཞིང་དགའ་བའི་ཚིག་ངག་ནས་བརོད་ལ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་

དཔེར་བརོད་འདིའི་རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་ཟེར་བ་ལ། ཅིར་ཡང་མི་སེམས་པའི་སེམས་

ཀི་གནས་ཆ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་ཡོད་པ་ལ། རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པ་ཟེར་བ་ལ་སྦར་

ནས་གསུངས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། དེ་ལ་སེམས་ཀི་གནས་ཆ་ཙམ་ཐོབ་པ་ལ་

བསལ་བ་དུ་མར་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པས་མི་འབེལ་ལོ། །

ཡང་ན། བོ་ལྡན་གཞོན་ནུ་རིགས་བཟང་ཟླ་མེད་ཀི། །

སྟོབས་རལ་ཐབས་དགུས་སེག་མཛེས་ཡིད་འོང་མ། །

མཛའ་བའི་གྲོགས་སུ་བཀུག་པའི་དགའ་བ་ཡི། །

འཛུམ་སེག་ཉམས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་རེད་འཇོར་རོལ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཁོ་བ་འཕེལ་བ་དྲག་ཤུལ་གི་ཉམས་ནི། ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་ཡུལ་

དང་ཕད་པའི་སྟོབས་ཀིས་ནང་དུ་ཁོ་བ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོའི་ཉམས་

གསལ་བར་བེད་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་བརོད་ན། 

ར་བར། གང་གིས་ནག་མོ་བདག་མདུན་ནས། །

སྐྲ་ནས་བཟུང་སྟེ་དྲངས་གྱུར་པ། །

བསྟན་དཀའ་སིག་ཅན་ཐོབ་པ་འདི། །

སད་ཅིག་འཚོ་བར་འགྱུར་རམ་ཅི། །

ཞེས་པ་འདི་སྐ་བསེང་གི་བུ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་འཇིགས་སེ་ཞེས་བ་བའི་ཆུང་མ་དེ། 

རྒྱལ་བོ་བསྟན་དཀའ་ཞེས་བ་བ་དེས། འཇིགས་སེའི་མདུན་ནས་ཁོ་མོའི་སྐྲ་ནས་

བཟུང་སྟེ་དྲུད་ཅིང་དྲངས་པར་གྱུར་པ་ལ། འཇིགས་སེ་སིང་ནས་ཁོས་ཏེ་རྒྱལ་བོ་
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བསྟན་དཀའ་ལ་ཡ་ལན་བས་ཏེ། ཉེས་ཅན་བསྟན་དཀའ་འདི་ཁོ་བོའི་ལག་ཏུ་ཐོབ་

པས། ད་ནི་སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཚོ་བར་མི་འཇུག་པར་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གསད་པར་བའོ་

ཞེས་འཇིགས་སེ་ཁོས་ནས་བསྟན་དཀའ་བསད་པ་ཡིན་པས། དེ་གསོད་ཁ་མའི་

གནས་སབས་ཀི་འཇིགས་སེ་ཁོས་པའི་དྲག་ཤུལ་གྱི་ཉམས་ཚིག་གི་ལམ་ནས་ཐོན་

པ་འདི་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་བ་ཡིན། ཡིད་ཀི་ཁོ་བ་ཙམ་ནི་བསམ་པའམ་ནང་གི་

འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། དེ་འཕེལ་བའི་ཕི་ལུས་ངག་གི་ཉམས་ཏེ། སང་མིག་དང་། ཁོ་

གཉེར་དང་། ང་རོ་སྒོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་དྲག་པོའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཉམས་ལ་དྲག་

ཤུལ་ཞེས་བ་བས། འདིར་ཁོ་བ་འཕེལ་བའི་བསམ་པ་དེ་ཕི་རོལ་ལུས་ངག་ཏུ་དྲག་

ཤུལ་གྱི་ཉམས་སུ་ཤར་བ་གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ལོག་པར་འཁུ་བའི་ས་སྐའི་དཔོན་ཆེན་སོགས། །

གཞོམ་ཕིར་ཕག་མོ་གྲུ་བའི་སེ་སྲིད་ཀི། །

དཔུང་ཚོགས་གོ་གྱོན་རྣོ་བའི་མཚོན་ཐོགས་ཏེ། །

སོད་རྒྱོབ་སྒ་ཡིས་གནམ་ས་རལ་སམ་བགྱིད། །

ཅེས་པ་ས་སྐ་བདག་ཆེན་གྱི་སྲས་བ་མ་དམ་པ་བསོད་རྣམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

དུས་སུ། ས་སྐའི་དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བཟང་དང་། ཕག་གྲུའི་”ཁི་དབོན་ཏི་སུ
1

་བང་ཆུབ་

རྒྱལ་མཚན་བར་མ་མཐུན་པར་ས་ཕག་བར་གཡུལ་འགྱེད་དྲག་པོ་བས་མཐར་ཕག་

གྲུ་རྒྱལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ཏེ་གསུངས། འདིར་ཤིན་ཏུ་ཁོ་བའི་བསམ་པ་དེ། ཕི་

ལུས་ཀི་གཡུལ་འགྱེད་དང་། སོད་རྒྱོབ་ཀི་སྒ་དང་བཅས་པའི་དྲག་པོའི་ཉམས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༤༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༡ ན།  ཁི་དབོན་ཏི་སུ   * དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས་ཁི་དཔོན་ཏའི་སི་ཏུ་ཞེས་

འབྱུང་།
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གསལ་བར་ངོམ་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན། 

(བ) རབ་འཇིགས་བདུད་ཀི་མགོན་པོ་སེང་གེའི་ཞལ། །

དམར་བའི་སྤན་གསུམ་ཡོན་པོར་ལྟ་བ་ཡི། །

མདུན་སར་ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་བསྟན་པའི་དགྲ། །

སྲོག་ར་རོ་རེར་སོང་ཡང་ཚུགས་སམ་ཅི། །

ཞེས་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེ་གདོང་བ་ཅན་ལ་སྦར་ཏེ་གསུངས་པས། ལྷ་དེ་རབ་

ཏུ་ཁོས་པའི་ཉམས། ཞལ་རབ་ཏུ་གདངས་ཤིང་དམར་བའི་སྤན་གསུམ་གྱིས་སང་

མིག་ཏུ་ལྟ་བའི་མདུན་དུ། དམ་ཚིག་སོགས་ཉམས་པའི་བསྟན་དགྲ་གདུག་པ་ཅན་

དག་གི་སྲོག་ར་འཆི་བ་མེད་པའི་རོ་རེ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཀང་རང་ཚུགས་ག་ལ་ཡོད་པ་སྟེ། 

རྡུལ་དུ་བརླག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་ཐུགས་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་ཕི་རོལ་ལུས་ཀི་

ཉམས། སང་མིག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གསལ་བར་རོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དཔལ་རྟུལ་དྲེགས་པས་རབ་མོས་གེ་སར་གིང་། །

ཁོས་པའི་དམར་ཟླུམ་སང་མིག་ཆེར་བགྲད་ཅིང་། །

དགྲ་འཐབ་ལས་ལ་བང་བའི་རལ་དགུ་ཡིས། །

རྣོ་བའི་མདུང་ཐུང་བདུད་ཀི་སིང་ལ་བསྣུན། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་སྤ་ོབ་འཕེལ་བ་དཔའ་བའི་ཉམས་ནི། རང་ཉིད་ཀི་བ་བ་དེ་འགྲུབ་

འོས་པའི་རྒྱུ་ཁད་པར་བ་ཞིག་སྔོན་དུ་མ་བསྒྲུབས་པར། རེ་བའི་དོན་ཆེན་པོ་འགྲུབ་

པའི་སྟོབས་ཀིས། ནང་དུ་སྤོ་བ་ཁད་དུ་འཕགས་པ་འཕེལ་བའི་ཕིའི་རྣམ་འགྱུར་དཔའ་

བའི་ཉམས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཚིག་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 
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ར་བར། མཚོར་བཅས་ས་ལས་མ་རྒྱལ་ཞིང་། །

རྣམ་མང་མཆོད་སྦིན་མ་བས་ལ། །

སོང་ལ་ནོར་རྣམས་མ་སྦིན་པར། །

ས་སྐོང་དུ་བདག་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །

ཞེས་རང་ཉིད་ས་སྐོང་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ། རྒྱ་མཚོ་བཞི་དང་

བཅས་པའི་ས་གཞི་ཆེན་པོ་ལས་དཔུང་གི་སྟོབས་ཀིས་མ་རྒྱལ་ཞིང་། རྣམ་པ་མང་

བོའི་མཆོད་སྦིན་ཀང་མ་བས་ལ། སོང་བ་རྣམས་ལ་གང་འདོད་ཀི་ནོར་རྣམས་ཀང་

མ་བིན་པ་སྟེ། རྒྱུ་ཚོགས་དེ་ག་མ་བསྒྲུབས་ཀང་། དཀའ་ཚེགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་གོ་

བུར་དུ། བདག་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ས་སྐོང་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་འདི། ཨེ་མ་ཇི་

ལྟར་གྱུར་པ་སྟེ་འདི་འདྲ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་ན་སྲིད་དམ། ཞེས་རང་ཉིད་ཁོ་ནའི་ནུས་

མཐུ་མཚུངས་ཟླ་མེད་པའི་སྟོབས་ཀིས་རྒྱལ་བོར་གྱུར་པའི་སྤོ་བ་དང་ང་རྒྱལ་གྱི་

བསམ་པ་དེས། ཕི་རོལ་གྱི་ཉམས་དཔའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟ་བུ་

ནང་གི་སེམས་མ་ཞུམ་པར་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་སྤོ་བ་ཁད་པར་འཕགས་པའི་

བསམ་པ་འདི་ལས། སེམས་གཟེངས་སུ་མཐོ་བ་སེང་གེ་ལྟར་དཔའ་བའི་བདག་ཉིད་

ཅན་གྱི་ཉམས་ལྡན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། ནང་གི་སེམས་མི་སྤོ་ཞིང་ཞུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་

དཔའ་བའི་ཉམས་མི་འོངས་ཤིང་། འདོད་པ་ལྟར་འགྲུབ་པས་སེམས་ལ་སྤོ་བ་འཕེལ་

བ་དང་། སྟོབས་དང་ཡོན་ཏན་སོགས་འབོར་བའི་སེམས་གཟེངས་སུ་མཐོ་བ་ལ་

དྲེགས་པའམ་ང་རྒྱལ་གྱིས་དཔའ་བའི་ཉམས་འོངས་པས། སེམས་དེས་བསྐེད་པའི་

ལུས་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་ལ་དཔའ་ཉམས་ཞེས་ཐ་སད་མཛད། འགྲེལ་བ་འདོད་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འཇོར་སྤོ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་དཔའ་བ་སྟེ། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་སྦིན་པ་ལ་

དཔའ་བ་དང་། ཆོས་ལ་དཔའ་བ། གཡུལ་ལ་དཔའ་བ་ཞེས་རྣམ་གྲངས་གསུམ་

གསུངས་པས། སེར་སྣ་མེད་པར་སྦིན་གཏོང་དང་། མཆོད་སྦིན་བེད་པ་སྦིན་པ་ལ་

དཔའ་བ། ཚུལ་ཁིམས་དང་དཀའ་ཐུབ་སོགས་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་བཟོད་སྲན་

ནུས་པ་ནི་ཆོས་ཀི་དཔའ་བ། གཡུལ་ངོར་དགྲ་ལ་འཐབ་པ་དང་གཅན་གཟན་སོགས་

ལ་འཇིགས་པ་མེད་པ་ནི། གཡུལ་གྱི་དཔའ་བའམ་འཇིག་རྟེན་གྱི་དཔའ་བ་ཡིན་པར་

གསུངས། འདིར་རྒྱལ་ས་ཐོབ་པ་ལ་སྤོ་བ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དེ་ནི། འཇིགས་པ་

མེད་པའི་དཔའ་བའི་ཉམས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན། འོན་ཀང་དཔའ་བའི་ཉམས་གང་ལའང་

སྦར་ཆོག་གོ །

(ག) བགྲོད་དཀའི་ལམ་དུ་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་གིས། །

འཕགས་ཡུལ་མ་བསོར་གྲངས་མེད་པཎི་ཏ། །

ཉེ་བར་བསྟེན་མིན་ཤེས་བ་རིག་པའི་གནས། །

སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་སྐོང་བཟང་པོའི་ཞབས། །

ཞེས་དཀའ་སྤད་དུ་མས་ལམ་བགྲོད་པར་དཀའ་བའི་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུའང་

མ་བསེབས། འཕགས་ཡུལ་གྱི་པཎི་ཏ་མང་བོ་ཡང་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་བསྟེན་པར། 

བར་སྤོད་གཞུང་ལུགས་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་བ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་སྨྲ་བ་ལ་ཐོགས་

པ་མེད་པའི། ཞྭ་ལུ་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོ་ནི། འཕགས་ཡུལ་དུ་མ་བགྲོད་ཀང་མཁས་

པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པས་ཐུགས་སུ་གཟེངས་སུ་མཐོ་བ་དང་། སྤོ་བ་འཕེལ་བའི་

རང་བཞིན་དེའང་ཕི་རོལ་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་དཔའ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་
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གོ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལོ་མང་སྒྲུབ་པའི་ཁང་བར་མ་ཡིབ་ཅིང་། །

རཀྴའི་ཕེང་གོག་ཟད་ཟད་མ་མཉེས་ལ། །

རལ་བའི་ཁུར་དང་ས་རའི་རྒྱན་མེད་པར། །

བསྟན་དགྲ་མིང་ཙམ་ལྷག་མར་བས་འདི་ཅི། །

ཞེས་ལོ་མང་བོར་སྒྲུབ་ཁང་ངམ་མཚམས་ཁང་དུ་ཡིབ་ནས་མ་བསད་ཅིང་། 

རཀྴའི་ཕེང་བ་ཟད་ཟད་ལ་མཉེས་པའི་སྔགས་གྲངས་ཁོ་ན་གསོག་པ་ལ་ཡང་མ་

འབད། རལ་བ་ཆེན་པོ་དང་ས་ར་ཨག་ཚོམ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་བརིད་ཉམས་སོགས་

གཉན་པོའི་བཟོ་ལྟ་ཕི་རོལ་ཏུ་ངོམ་མེད་པ་སྟེ། དྲག་པོའི་ལས་སྦོར་ལ་མ་འབད་པར་

ཡུལ་ལ་སིང་རེ་ཁོ་ན་སེམས་པས། བསྟན་དགྲ་ལྷག་མེད་དུ་བཏང་བས། ཡིད་སྤོ་བ་

དང་སེམས་གཟེངས་སུ་མཐོ་བའི་ང་རྒྱལ་གྱི་དཔའ་ཉམས་དེ་ཕི་རོལ་ལུས་ངག་གི་

རྣམ་པར་ཤར་བ་གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཚིག་འདིས་ནི་གཉན་པོར་རློམ་

པའི་སྔགས་འཆང་ཞིག་ལ་ཟུར་ཟ་མཛད་པ་ཡིན་པར་གསུངས།

ཡང་ན། སྦོར་བ་ལོག་པའི་གཡུལ་གྱིས་འཕོག་མིན་ཞིང་། །

གཡོ་ཐབས་སླུ་བའི་ཚིག་གིས་བིད་མིན་པར། །

མཛེས་པ་འབུམ་ལྡན་དྲི་ཟའི་སེག་མོ་མཆོག །

མཛའ་བོར་ཐོབ་པས་ནོར་བཟང་དྲེགས་པས་མོས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་མྱ་ངན་འཕེལ་བ་སངི་རའིེ་ཉམས་ནི། སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་མོང་བའི་

ཡུལ་དང་ཕད་པའི་སྟོབས་ཀིས། ནང་དུ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་ཕིའི་རྣམ་འགྱུར། 
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ཤིན་ཏུ་བརེ་བའི་ཉམས་གསལ་བར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ལུས་འཇམ་གང་ལ་པད་མ་ཡི། །

མལ་སྟན་དག་ཀང་རྩུབ་བེད་ན། །

ལྷ་མོ་དེ་ནི་རོ་ཁང་དག །

བསྲེག་བ་ལྡན་པར་ཇི་ལྟར་ཉལ། །

ཞེས་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་ལུས་འཇམ་ཤིང་མཛེས་པའི་གཞོན་ཤ་ཅན་རྒྱལ་བོའི་

བཙུན་མོ་སྟེ། པདྨའི་འདབ་མ་འཇམ་པ་ལས་མལ་སྟན་བས་པ་དག་ཀང་རེག་བ་ཤིན་

ཏུ་རྩུབ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་སྣང་བའི་སིན་ལེགས་མ་དེ། ད་ལྟ་རྒྱལ་བོ་འདས་པའི་

གདུང་སྲེག་པའི་རོ་ཁང་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ནང་དུ། གསོན་པོར་ཉལ་བ་སྟེ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་པ་འདི་ཁོ་མོས་ཇི་ལྟར་བཟོད་ནུས་ཞེས་ཡུལ་དེ་ལ་སིང་རེ་རྒྱས་པའི་

ཉམས་གསལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདི་ཡང་སྔོན་ཆད་རྒྱལ་བོ་རྣམས་འདས་རེས་

སུ། བཙུན་མོ་དང་འཁོར་གཡོག་བཅས་གསོན་པོར་དུར་འཇུག་གམ་མེར་སྲེག་པའི་

ལུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྦར། འདིར་ཡུལ་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་མནར་བ་ལ་

སེམས་ནས་མི་བཟོད་པ་སྐེས་པས། ཕི་རོལ་ཏུ་སིང་རེ་རྒྱས་པའི་ཉམས་ཚིག་གི་

ལམ་ནས་གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

(ག) ཅུང་ཟད་བསབས་ཀང་རབ་རྨོངས་ཐོས་དང་བལ། །

ཟས་ནོར་ཙམ་གྱིས་བླུན་པོའི་འཁོར་ཚོགས་སྡུད། །

གཞན་གྱི་འདྲེན་པར་རློམ་དེའི་རེས་འཇུག་རྣམས། །

ལོག་ལམ་དུ་འཕན་རྒྱལ་རྣམས་ཐུགས་རེས་གཟིགས། །
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ཞེས་ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་བསབས་ནའང་། སེམས་རབ་ཏུ་རྨོངས་པས་མི་ཤེས་

ཤིང་། གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ཐོས་པ་མ་བས་པས། བང་དོར་གྱི་གནས་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་

རྨོངས་པ། ཁ་ཟས་དང་། རྒྱུ་ནོར་སོགས་འདོད་ཡོན་གྱི་ཐབས་ཁོ་ནས། བླུན་ཞིང་

རྨོངས་པའི་འཁོར་ཚོགས་མང་བོ་བསྡུས་ནས། རང་གཞན་འཁོར་དང་བཅས་པས་

དཀོར་ལ་བག་མེད་དུ་ལོངས་སྤད་དེ་རང་བདེ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་ལོག་སྤོད་

ཁོ་ནས་དུས་འདས་ཀང་། ད་དུང་གདུལ་བའི་འདྲེན་པར་རློམ་པའི་གཡོ་སྒྱུ་ཅན། དེའི་

རེས་སུ་འཇུག་པའི་བླུན་པོའི་འཁོར་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལོག་པའི་ལམ་དུ་འཕན་

པ་སྟེ་འཁམས་པ་རྣམས་ལ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་རེས་གཟིགས་ཞེས་ཡུལ་

ལོག་པའི་ལམ་དུ་འཁམ་པ་དག་ལ་མི་བཟོད་པའི་སིང་རེའི་ཉམས་ཕི་རོལ་ལུས་ངག་

ཏུ་རྒྱས་པ་གསལ་བོར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དར་ཟབ་མལ་དུ་བདེར་མནལ་རྔ་ཡབ་ཀིས། །

བསིལ་བས་དུས་སུ་སོང་བ་མིའི་དབང་ཕྱུག །

གཞོན་ཤ་ལྷག་པར་རྒྱས་གང་མནར་མེད་ཀི། །

མེ་ལེ་འཁྲུག་པའི་ཚལ་དུ་ཇི་ལྟར་གཟིམས། །

ཞེས་དར་གོས་ཀི་མལ་སྟན་དུ་བདེ་བར་མནལ་ཞིང་། རྔ་ཡབ་དལ་བུར་གཡོབ་

པ་ལས་བྱུང་བའི་བསིལ་བའི་རླུང་གིས་གཉིད་ལས་སོང་བའི་རྒྱལ་བོ་གཞོན་ནུ་ལང་

ཚོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཁོད་མི་རིང་བར་དམལ་བ་མནར་མེད་ཀི་མེ་ལེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་

ནང་དུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་བས། རབ་ཏུ་ཚ་བའི་མེ་ལེ་འཁྲུག་པའི་ནང་དུ་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཇི་

ལྟར་གཟིམས་ཞེས་ཡུལ་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་མོང་འགྱུར་དེ་ལ་མི་བཟོད་པའི་སིང་རེ་
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རྒྱས་པའི་ཉམས་གསལ་བོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འཕུར་ལྡིང་རེ་དགས་རོལ་བའི་རང་དྲུག་ཁྱུས། །

མཛེས་ལྡན་མེ་ཏོག་གསར་བའི་གེ་སར་བཅུད། །

འབད་པས་བསགས་པའི་ཞིམ་མངར་སྦྲང་རིའི་མཛོད། །

གོ་བུར་བཅོམ་པའི་གདུང་བ་བཟོད་དམ་ཅི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་བ་སྐྱུགས་བྲ་ོབ་འཕེལ་པའི་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་ནི། བཙོག་ཅིང་སྐྱུགས་བོ་

བ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་ཡུལ་ལ་བཙོག་པར་ལྟ་བའི་རྣམ་རྟོག་གི་བསམ་པ་དེས་ཕིའི་

རྣམ་འགྱུར་ཡང་སྐྱུགས་བོ་བ་སོགས་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་སྟོན་པ་གསལ་བོར་བརོད་

པའི་ཚིག་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། རྒྱུ་མས་བརྒྱན་པའི་སྲིན་པོ་རྣམས། །

མགོ་མེད་རོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

ལག་པ་སྦར་བས་ཁོད་དགྲའི་ཁག །

འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་གར་བེད་དོ། །

ཞེས་མིའི་རྒྱུ་མས་ལུས་བརྒྱན་པའི་སྲིན་པོ་རྣམས་མགོ་མེད་པའི་རོ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་རེ་ཞིང་། ལག་པའི་ཁོར་བས་ཁོད་ཀིས་བསད་པའི་དགྲའི་ཁག་རྣམས་

འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་གར་བེད་ཅེས་སོ། །འདིས་ཡུལ་བཙོག་ཅིང་སྐྱུགས་བོ་

བ་སོགས་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་འཆར་བས། ཕིའི་ཉམས་སྣ་འགེབས་པ་དང་

བལྟ་མི་འདོད་པ། ཞེ་ལོག་པའི་ཉམས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

(ག) མི་གཙང་གང་བའི་ལྗན་ལྗིན་ལ། །
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སྦྲང་བུས་ལྡག་ཅིང་ལུས་ལ་འགོས། །

ལས་འབས་མི་ཤེས་བ་བཏང་འགའ། །

འཁྲུལ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བཤང་གཅི་ཟ། །

ཞེས་དཔེ་སྦྲང་ནག་གིས་མི་གཙང་བའི་ལྗན་ལྗིན་ཟ་ཞིང་མི་གཙང་བ་ལུས་ལ་

འགོས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལས་འབས་མི་ཤེས་པའི་བ་བཏང་བ་ལ་ལས། འཁྲུལ་

ཞིག་ཅེས་རྣལ་འབོར་བ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་རྣལ་འབོར་བར་རློམ་པའི་གྲུབ་ཆེན་གྱི་

སྤོད་པ་འཛིན་པའི་གཡོ་ཟོལ་གྱིས། བདུད་རི་ལྔ་ལ་དངོས་སུ་ལོངས་སྤོད་པ་སྟེ་

བཤང་གཅི་ཟ་ཞེས་སྐྱུགས་བོ་བའམ་ཞེ་ལོག་པའི་ཉམས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སྐྲ་བརེས་ཕུབ་ལྟར་རབ་གདངས་ཁ་ཡི་སོར། །

རང་གི་ནང་ཁོལ་ཕིར་ཕྱུང་སར་ཟ་བའི། །

རོ་ལངས་ཚོགས་རྣམས་སེར་སྐའི་ཀད་པ་དག །

ལུག་ཀང་འཁམས་ཤིང་འཁམས་ཤིང་གར་བསྒྱུར་རོ། །

ཞེས་སྒ་བརེས་ཤིང་ཁ་རབ་ཏུ་གདངས་ནས། རང་གི་ནང་ཁོལ་རྒྱུ་མ་དོན་སིང་

སོགས་ཕིར་ཕྱུང་བ་ཡང་སར་ཟ་བའི་རོ་ལངས་རྣམས་ཀི་རང་གི་ཀད་པ་ཕི་རོལ་ཏུ་

ལུག་བཞིན་དུ་འཁམས་ཤིང་འཁམས་ཤིང་སྟེ། གར་བསྒྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་

ཡིད་དུ་མི་འོང་ཞིང་སྐྱུགས་བོ་བའི་རྣམ་པ་དེས་ཕི་རོལ་ཏུ་ཧ་ཅང་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་

གསལ་བར་མཚོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། མཁས་པའི་དབང་བོ་རེ་ཞབས་དྲུང་བས་མཛད་

པའི་རྒྱན་འདིའི་དཔེར་བརོད་ནི། 

བཤང་གཅི་འདམ་དུ་བཞུར་བའི་མི་གཙང་ཁོད། །
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ཁ་ཟས་འཚོལ་བའི་སྦྲང་ནག་འཕུར་བའི་ཁྱུ། །

ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་གཏམས་པའི་སྣོད་མཆོག་ཏུ། །

ལེབ་པའི་རོ་དང་ལྷག་ཅིག་ཆེམ་ཆེམ་ཟ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

ཡང་ན། ཤ་ཁག་ཟས་ཀིས་མ་ཚིམ་མོས་བེད་ཆང་། །

འཐུངས་ཤིང་ཡང་ཡང་བསྐྱུགས་ཏེ་ར་རོའི་ངང་། །

ཁ་སྣའི་ཆུ་ཡི་ཟེགས་མ་འཐོར་བཞིན་དུ། །

ལབ་རོལ་དབངས་སུ་གྱེར་ནས་གར་བེད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ་དགདོ་བྲ་ོབ་འཕེལ་བྱདེ་བཞད་གད་ཀི་ཉམས་ནི། དགོད་བོ་བའི་

ཡུལ་ཞིག་མཐོང་བའི་རྐེན་གྱིས་ནང་དུ་དགོད་བོ་བ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར། ཕི་རོལ་

ཏུ་འཛུམ་པ་དང་ཐལ་མོ་རེབ་པ་དང་བཞད་གད་སོགས་ཀི་ཉམས་སྟོན་པའི་ཚིག་

སྦོར་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། གྲོགས་མོ་མེ་ཏོག་མ་རིངས་མ། །

ཁོད་ཀི་ནུ་མའི་ངོས་ལ་ནི། །

སེན་རེས་གསར་བ་ཆགས་པ་འདི། །

སྟོད་གཡོགས་ཀིས་ནི་སྒིབ་པར་མཛོད། །

ཅེས་སྐེས་བུ་གཟུགས་ངན་ཞིག་ལ་གཟུགས་བཟང་ཞེས་གོ་ལྡོག་ནས་འབོད་

པ་ལྟར་བུད་མེད་ཅིག་སྐེས་པ་དང་ལྷན་དུ་རེས་ཤིང་སྤད་པས་བུད་མེད་དེའི་ལུས་

ཀི་རྒྱན་དུ་བཏགས་པའི་མེ་ཏོག་རྣམས་རིངས་པར་གྱུར་པ་ལ་གྲོགས་མོ་མེ་ཏོག་མ་

རིངས་མ་ཞེས་བཞད་གད་ཀི་ཕིར་དུ་བོས་ནས། ཁོད་ཀི་ནུ་མའི་ངོས་ལ་གྲོགས་
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ཀིས་འཇུས་པའི་སེན་མོའི་རེས་གསར་བ་ཆགས་པ་འདི་གཞན་གྱིས་མི་མཐོང་བའི་

ཕིར་དུ་སྟོད་གཡོགས་ཀིས་སྒིབ་པར་མཛོད་ཅེས་ནང་དུ་དགོད་བོ་བས་འགྱུར་བ་ཕི་

རོལ་ཏུ་བཞད་གད་ཀི་ཉམས་སུ་ཐོན་པ་གསལ་བོར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་

འགྲེལ་བ་ལ་ལར། མེ་ཏོག་ཅེས་པ་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག་ཏུ་མི་འདོད་པར་མེ་ཏོག་མ་རིངས་

མ་ཞེས་སྐེས་བུས་ལོངས་མ་སྤད་པ་ཡིན་པ་སད་དུ་བོས་པ་ལྟ་བུར་བཤད་པའང་

ཡོད། 

(ག) འཁོར་བར་ཡིད་འབྱུང་བ་བ་བཏང་བའི་ཚུལ། །

དུག་གསུམ་སྐོན་ལྟར་སྨྲ་བའི་སོམ་ཆེན་ཁོད། །

མིག་ཟུར་ཉི་མའི་བཞིན་ལ་ནན་ཏན་ཏུ། །

ལྟ་ཚེ་ཁིམ་བདག་འགའ་ཞིག་གད་མོ་བོ། །

ཞེས་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་ཞིང་ཚེ་འདིའི་བ་བ་བཏང་བའི་ཚུལ་གྱིས་དབེན་

པའི་གནས་རི་ཁོད་ལྟ་བུར་བསད་ཅིང་། དུག་གསུམ་སྐོན་གྱི་འབྱུང་གནས་སུ་སྨྲ་བ་

ལ་མཁས་པའི་སོམ་ཆེན་པ་ཁོད། རང་གི་ཡོན་བདག་གི་ཁིམ་དུ་སེབས་སབས། 

ཁོད་ཀི་མིག་ཟུར་གྱིས་ཉི་མའི་བཞིན་ཏེ། བུད་མེད་ཀི་གདོང་ལ་ནན་ཏན་ཏུ་བལྟས་

པའི་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཚེ། ཁིམ་བདག་འགའ་ཞིག་ལ་ཁོང་ནས་

དགོད་བོ་བ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཕི་རོལ་ཏུ་བཞད་གད་དམ་གད་མོ་ཤོར་བ་ལྟ་

བུའི་ཚིག་གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཚངས་པར་སྤོད་ལྡན་ཁོད་ཉིད་བེ་རྒན་གྱི། །

ལོ་མར་དགྱེས་པའི་མེ་ཏོག་ཐོས་པ་འཛིན། །
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སེར་སྐར་ཁ་དོག་མཐུན་པར་རང་རིགས་ཀང་། །

ཅོད་པན་སྒོ་ཐེམ་མཛེས་པས་སྒིབ་པར་མཛོད། །

ཅེས་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ཞེས་འཕ་སོད་དམ་རེད་

མོའི་ཉམས་ཀིས་བོས་ནས། ཁོད་ནི་བེ་ལོ་མ་ཞེས་བ་བ་རྒན་མོ་ཞིག་ལ་དགྱེས་ཤིང་

མེ་ཏོག་ནི་ཁོད་ཀི་ཉེ་གནས་སམ་རང་གི་བུ་ཡིན་པས། དེའི་རྣ་བ་དང་ཁོད་ཀི་རྣ་བའི་

མདོག་སེར་སྐ་ཡིན་པ་དང་། དབིབས་མཐུན་པའི་སྟབས་ཀིས་རང་གི་རིགས་ཡིན་

ཀང་། གཞན་གྱིས་མཐོང་ན་ངོ་ཚ་བའི་གནས་ཡིན་པས་འབྲུག་པའི་ཞྭ་སྒོ་ཐེམ་མ་

དེས་ཁོད་ཀི་ཉེ་གནས་སམ་བུ་དེའི་རྣ་བ་སྒིབ་པར་མཛོད། ཅེས་བོད་མཁས་རང་ཉིད་

ཀི་གྲྭ་བ་འབྲུག་པའི་བ་རྒན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ། ལོག་ཏུ་བེ་མ་ཟེར་བའི་རྒན་མོ་ཞིག་

ཡོད། དེ་གཉིས་ལ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་བ་རྒན་དེའི་ཉེ་གནས་སུ་བསད་དེ་ཀོག་བསབས་

ཤིང་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་འདུག་པ་དེ་ལ་བཤད་ཟེར་བའི་གསུང་རྒྱུན་ཞིག་ཡོད། མེ་

ཏོག་ཐོས་འཛིན་ནི་བུའམ་ཉེ་གནས་དེའི་རྣ་བ་ལ་གོ་དགོས། འབྲུག་ཞྭ་སྒོ་ཐེམ་མ་ནི་

སད་སོག་དང་བོད་ཡུལ་སོགས་ན་ཡོད་པར་གྲགས། ཡང་གསུང་རྒྱུན་གཞན་ཞིག་

ལ་བོད་པ་ཚོས། རབ་བྱུང་གི་གཟུགས་ཅན་སོམ་པ་བཏང་བ་ཚོའི་རྣ་བ་སེར་པོ་ཡིན་

ཞེས་བཤད་པས་དེ་འདྲ་ལ། རྣ་བ་སེར་སོག་ཅན་ཞེས་ཀང་འབོད་པར་གྲགས། ཡང་

ཤིང་བེ་རྒན་ཞེས་པ་ཇ་སོང་སྟེ། མེ་ཏོག་དང་ལོ་མ་སེར་པོར་ཡོད་པས་ཚངས་པར་

སྤོད་པ་ཁོད་ནི་ཤིང་བེ་རྒན་གྱི་ལོ་མ་ལྟ་བུའི་སྐ་མིན་སེར་མིན་ལ་ཐུགས་དགྱེས་

པའམ། ཤིང་དེ་ལས་གྱེས་པའི་མེ་ཏོག་སེར་པོའི་མདངས་ཅན་གྱི་ཐོས་འཛིན་ནམ། 

ཁོད་ཀི་རྣ་བ་དེ་ཤིང་དེའི་མེ་ཏོག་དང་ལོ་མའི་ཁ་དོག་སེར་སྐ་དང་མཐུན་པས་རང་
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རིགས་ཀང་གཞན་ལ་མི་མངོན་པའི་ཕིར་ཅོད་པན་སྒོ་ཐེམ་མཛེས་པ་དེའི་ཞྭ་འདབ་

མར་ཕབ་ནས་རྣ་བ་སྒིབ་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གསུང་ཚུལ་ཞིག་ཀང་ཡོད། ལ་ལས་

དཔེ་བརོད་འདིའི་ཚིག་ལོ་མར་གྱེས་པའི་ཞེས་དང་མཐུན་པ་རང་རིགས་ཀང་ཞེས་

དག་བཅོས་མཛད་པའང་ཡོད། 

ཡང་ན། རྣམ་མང་སྐེ་བོའི་དབུས་སུ་ཟློས་གར་མས། །

སྣ་ཚོགས་གར་དགུའི་ཉམས་སྟབས་རབ་ངོམ་ཚེ། །

རབ་མཛེས་དུ་ཀཱུ་ལ་ཡི་སད་གཡོགས་མཆོག །

འཆིང་བེད་དར་གྱི་ས་རགས་ས་ལ་ལྷུང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བདུན་པ་ངོ་མཚར་འཕེལ་བ་རྨད་བྱུང་གི་ཉམས་ནི། སྔོན་མེད་པའི་ངོ་

མཚར་བའི་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་མཐོང་བའི་རྐེན་གྱིས་ཡིད་ལ་ཡ་མཚན་ནམ་ངོ་

མཚར་སྐེས་པའི་འགྱུར་ལས། ཕི་ལུས་ཀི་ངོ་མཚར་བའི་ཉམས་གསལ་བར་སྟོན་

པའི་ཚིག་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། དགའ་ཚལ་ལྗོན་པ་འདི་རྣམས་ཀི། །

འདབ་མ་གསར་བ་གོས་བཟང་དང་། །

མེ་ཏོག་དོ་ཤལ་ལ་སོགས་རྒྱན། །

ཡལ་འདབ་ཁང་བར་གྱུར་པ་མཚར། །

ཞེས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བཀོད་པ་ལེགས་པར་བསྒིགས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་

པར་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བའི་དགའ་ཚལ་འདིའི་ལྗོན་ཤིང་རྣམས་ཀི་ལོ་འདབ་གསར་དུ་

འཁྲུངས་པ་རྣམས་གོས་བཟང་བོ་གསར་དུ་བགོས་པའམ་གཡོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མེ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཏོག་གི་ཆུན་པོའི་དོ་ཤལ་གྱི་ཕེང་བས་མཛེས་པར་བརྒྱན་ཅིང་། ཡལ་འདབ་རབ་ཏུ་

རྒྱས་པ་ཁང་བཟང་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ཚལ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་སྟེ་སྔར་

མ་མཐོང་བ་ཞིག་གསར་ངུ་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བར་

སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདི་ནི་ཁད་འཕགས་ཅན་གྱི་ཡུལ་ཞིག་ལ་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བའི་

བསམ་པའི་འགྱུར་བ་དེའི་ཉམས་ཕི་རོལ་ཏུ་ཐོན་པ། དཔེར་ན། བཞིན་དྭངས་ཤིང་

ཚིམ་པ་དང་། མིག་མི་གཡེང་བ་དང་། ངག་ཏུ་ཨ་ལ་ལ་ལྟ་བུ་བརོད་པ་སོགས་ནི་ངོ་

མཚར་བའམ་རྨད་བྱུང་གི་ཉམས་ཡིན། འདིར་མཁས་པ་ལ་ལས། རྔམ་པའི་ཉམས་

ཞེས་དང་། ཡང་ངམ་པའི་ཉམས་ཞེས་གསུངས་ཀང་། སྤིར་ངམ་པ། རྔམ་པ། 

བརྔམས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་པར་གསུངས་ཏེ། བེ་བག་རྟོགས་བེད་ལས། ཉམས་

དགུའི་ཐད་དུ་བརྔམས་པ་ཞེས་འབྱུང་། ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་ཧམ་པའི་རྔམས་ཞེས་འབྱུང་། 

ངག་སྒོན་ལས། རྔམ་པ་ནི་ཁོ་བ་དང་འཇིགས་རུང་གི་དོན་དུ་གསུངས་ཤིང་། ས་པཎ་

གྱི་ཚིག་གཏེར་ལས་ངམ་ཞེས་འབྱུང་བས། དེ་དག་ནི་སྲེད་པའི་ཧམ་པ་དང་། 

འཇིགས་རུང་གི་དོན་ལ་འཇུག་པ་སྤིར་བཏང་ཡིན་ལ། སབས་ལ་ལར་ངམ་པ་དང་། 

རྔམ་པ་ངོ་མཚར་བའི་ཉམས་ལ་འཇུག་པའང་ཡོད་དེ། གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་ལེའུ་

དགུ་བར། ངམ་ཞིང་མིག་གདངས་ཏེ་ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་སྒོན་གས་ལས་རྨད་དུ་

བྱུང་བའམ་ངོ་མཚར་བ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པས། ངོ་མཚར་བ་དང་ཧ་ལས་པའི་དོན་

ལ་འཇུག་ཀང་། སབས་འདིར་ཉམས་གཞན་དུ་འཁྲུལ་སོ་ཆེ་བས་རྨད་བྱུང་གི་ཉམས་

ཞེས་བརོད་ན་ལེགས་སོ། །

(ག) གོ་བུར་བདག་ཡིད་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་དང་། །
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བལ་བས་བོ་གྲོས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །

དབངས་ཅན་མགྲིན་པར་ཆགས་པའི་རྣམ་དཔོད་འདི། །

ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ལས་ཀང་ངོ་མཚར་རྨད། །

ཅེས་སྔོན་ཆད་བདག་ནི་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་རབ་ཏུ་རྨོངས་ཤིང་

རྣམ་དཔོད་ཀི་བོ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བར་གྱུར་ཀང་། ད་ལྟ་གོ་བུར་དུ་བདག་ཡིད་མི་

ཤེས་པའི་རྨོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ནས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་

འཇུག་ཅིང་སྒ་དབངས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་སྐུ་དངོས་བདག་གི་མགྲིན་པར་

བཞུགས་པ་ལྟ་བུའི་རོད་ངག་སྨྲ་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྣམ་དཔོད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་

ཐོབ་པ་འདི་ནི། ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་རོ་ཞེས། ཤིན་ཏུ་ངོ་

མཚར་བའི་བསམ་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཕི་རོལ་ལུས་ངག་ཏུ་ཐོན་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལྷ་དང་གྲུབ་པས་བསྟེན་འོས་དབེན་པ་འདིས། །

ལྷུན་སྡུག་གོར་མ་ནོར་བུའི་ཁི་འཕང་དང་། །

ཆུ་འཛིན་གདུགས་དཀར་བསེར་བུའི་རྔ་ཡབ་གཡོབ། །

ཉི་ཟླའི་འོད་ཟེར་སྒོན་མེར་གྱུར་པ་མཚར། །

ཞེས་ལྷ་དང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་བ་དག་གིས་བསྟེན་པར་འོས་པའི་

གནས་དབེན་པ་འདིའི་ལྷུན་སྟུག་བག་གི་རི་བོ་ཧ་ཅང་བརིད་ཆགས་པ་འདི་ནི། ནོར་

བུའི་ཁི་འཕང་བརེགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བག་རིའི་རེ་མོ་དགུང་དུ་ཟུག་པའི་རེར་སྤིན་

དཀར་རབ་ཏུ་འཁིགས་པ་འདི་གདུགས་དཀར་པོ་ཕུབ་པ་དང་། བསིལ་འཇམ་རེག་

བ་བདེ་བའི་བསེར་བུའམ་རླུང་དལ་བུར་གཡུག་པ་འདི་བསིལ་བའི་རྔ་ཡབ་གཡོབ་
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པ་ལྟ་བུ་དང་། ཉི་ཟླའི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕོ་བ་ནི་རང་བྱུང་གི་སྒོན་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུའི་

དབེན་གནས་ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་བའི་ཡུལ་འདི་ནི་ཨེ་མ་ཤིན་ཏུ་མཚར་རོ། ཞེས་

ཡུལ་དབེན་པའི་གནས་ལ་ངོ་མཚར་བའི་བསམ་པའི་འགྱུར་བ་ཕི་རོལ་ལུས་ངག་ཏུ་

གསལ་བར་ཐོན་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ཉམས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མི་མེད་དབེན་སྟོང་མ་ངམ་ཐང་ཆེན་འདི། །

སྔོ་ལྗང་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་མྱུ་གུ་གཞོན། །

འབྲུ་དྲུག་སེ་མའི་ཁུར་གྱིས་རབ་དུད་པས། །

མིག་སྐའི་གན་མཛོད་གཉིས་པར་གྱུར་འདི་མཚར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ་འཇགིས་པ་འཕེལ་བ་འཇགིས་རུང་ག་ིཉམས་ནི། འཇིགས་སྐྲག་

སྐེ་བའི་ཡུལ་རྔམ་ཟིལ་ཅན་མཐོང་བའི་རྐེན་གྱིས་ནང་དུ་ཞེད་སྣང་སྐེས་པའི་རྣམ་

འགྱུར་ཕི་རོལ་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་ཉམས་ཐོན་པ་གསལ་བོར་བརོད་པའི་

ཚིག་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། རེ་མོ་དག་ལ་མེ་གནས་པ། །

བརྒྱ་བིན་གྱི་ནི་རོ་རེ་གང་། །

འདི་ནི་དྲན་ན་ལྷ་མིན་གྱི། །

བུད་མེད་མངལ་ནི་ལྟུང་བར་བེད། །

ཅེས་རེ་མོ་ལས་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ལྷའི་དབང་བོ་བརྒྱ་བིན་གྱི་ལག་གི་བམ་

ཟེ་ཞོ་འཐུང་གི་རུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་རོ་རེ་རེ་བརྒྱ་བ་འདི་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀིས་

མཐོང་ན་ལྟ་ཅི། དེ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀང་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་རྒྱུས། ལྷ་མ་ཡིན་
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གྱི་བུད་མེད་དག་གི་མངལ་ན་གནས་པའི་བིས་པའང་ལྟུང་བར་བེད་དོ་ཞེས་ཡུལ་

འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཡིད་ལ་དྲན་པས་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་འཇིགས་སྐྲག་སྐེས་པ་

ལས། ཕི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ལུས་འདར་བ་དང་སིང་གཡོ་བ་རྟབ་རྟབ་པོར་

གྱུར་པ་སྐྲ་གྱེན་དུ་གཟེངས་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ཅིང་འཇིགས་པའི་ཉམས་

གསལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ས་ལོས་འཕོག་བེད་རིགས་པས་བཅོམ་པ་ཡི། །

གྲགས་པ་གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་འབར་བ་ན། །

བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་བཟོད་མེད་ཆེར་སྔངས་ཤིང་། །

འགའ་ཞིག་རི་”སྟོངས
1

་ཉུལ་ཡང་སིང་ཁ་སིགས། །

ཞེས་ས་སྐ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྒ་ཚད་ཀི་རིགས་པའི་ལམ་

ནས་མུ་སྟེགས་ཀི་སྟོན་པ་འཕོག་བེད་དགའ་བོ་དང་རོད་པ་བས་པས་འཕོག་བེད་

ཕམ་སྟེ་བོས། འོན་ཀང་འཕོག་བེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བས། ས་

པཎ་གྱིས་སོབ་དཔོན་འདའ་འཕར་རོགས་སུ་སྦྲན་ནས་བཏུལ་ཏེ། རེས་སུ་འཕོག་

བེད་དགའ་བོའི་ཁ་ནས་ཁག་བསྐྱུགས་ཏེ་ཤི་བའི་རལ་བ། ས་སྐའི་ལྷ་ཁང་གི་ཀ་བའི་

རྒྱན་དུ་བཏགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ནས་གསུངས། དེ་ལྟར་ས་པཎ་གྱིས་འཕོག་

བེད་ཚར་བཅད་པའི་གྲགས་པ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་འབར་བ་ན། བཀའ་

བརྒྱུད་པའི་སོམ་ཆེན་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ཅིང་བཟོད་ཐབས་མེད་པའི་སེམས་

ཆེས་ཆེར་སྔངས་པར་མ་ཟད། འགའ་ཞིག་བོས་ནས་རི་སྟོང་དུ་ཉུལ་ཡང་སིང་ཁ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༥༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༧ ན།  སོངས   * སོང་ཡིན་སྙམ། 
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ཤིན་ཏུ་ཚ་བའམ་སིགས་ཞེས་སོ། །སིགས་ཤིག་ཅེས་པ་ཚ་བོ་སྲོས་ཤིག་ཅེས་པ་

ལའང་འཇུག་པར་དགེ་བཤེས་ཆོས་གྲགས་ཀིས་བཤད་དེ་བརྟག་པར་བ།

(བ) དུག་ཆེན་འཁིལ་འདྲའི་སྐུ་དང་སྲིད་པ་གསུམ། །

ཁམ་དུ་བེད་པའི་གདངས་ཞལ་ཧ་ཧར་བཞད། །

མཚོན་ཆའི་ཆར་འབེབས་ཕག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ལྷ། །

མཐོང་ཚེ་ཁོ་བོའི་ཚོགས་ཀུན་ལག་ཆ་འབྲུལ། །

ཞེས་དུག་ཆེན་ནམ་སྦྲུལ་ནག་འཁིལ་བ་འདྲ་བའི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་

བརིད་པའི་གཟུགས་ཅན་ཁམས་གསུམ་ཟ་བར་བེད་པའི་ཁ་རབ་ཏུ་གདངས་ནས་ཧ་

ཧ་ཞེས་འཇིགས་པའི་བཞད་སྒས་ས་གསུམ་གཡོ་བ། ཕག་གི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་

ཀི་ཆར་འབེབས་པའི་ཕག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་ལྷ་སྟེ་འདི་ནི་ཁོ་ཚོའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཞིག་

ཡིན་ཟེར་བ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་རྟ་མགྲིན་ཡིན་ཞེས་ཀང་གསུངས། ལྷ་དེ་མཐོང་

ཚེ་ལྷ་གཞན་ནམ་ཁོ་བོའི་ཚོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་རང་གི་ལག་གི་མཚོན་ཆ་

རྣམས་འབྲུལ་ཞེས་ས་ལ་ལྷུང་བར་བརོད་པས། ཡུལ་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་ཅིང་འཇིགས་

སུ་རུང་བའི་ལྷ་དེ་མཐོང་བས་ནང་སེམས་ལ་འཇིགས་སྐྲག་སྐེས་པའི་ཕིའི་རྣམ་

འགྱུར་ལུས་པོ་རེངས་པར་གྱུར་ནས་ལག་གི་མཚོན་ཆ་ཡང་སར་ལྷུང་བ་སོགས་

འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་ཉམས་གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དམར་ནག་ཁག་གིས་སགས་པའི་ལྔ་ཟུང་གདོང་། །

སྤན་ར་དམར་བའི་སང་མིག་ཆེར་བགྲད་ཅིང་། །

མི་བཟོད་ཁོ་གཏུམ་རྔམ་པའི་ཉམས་ལྡན་ཅན། །
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འཇིགས་རུང་མགྲིན་བཅུ་མཐོང་བས་སིང་རར་འདར། ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

སབས་འདིར་བཤད་པའི་སེག་སོགས་ཉམས་བརྒྱད་ནི། བེ་བག་གར་གྱི་

ཉམས་བརྒྱད་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ། གནས་དང་། རྟེན་དང་། བསམ་པའི་ཁད་པར་

བརྒྱད་ལས་སྐེས་པའི་ཡིད་ཀི་འགྱུར་བ་དེ། ཕི་རོལ་ལུས་ངག་གི་ཉམས་སྣ་ཚོགས་

སུ་འཆར་བ་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཚིག་སན་ངག་གི་ལམ་ནས་ཉམས་དང་ལྡན་པར་

སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན། སྤིར་ཉམས་ལ་རྣམ་གྲངས་དུ་མར་གསུངས་པས། གཞན་ནས་

བཤད་པའི་གར་གྱི་ཉམས་དགུ་ནི་སེག་པ་དང་དཔའ་བ་མི་སྡུག་པ། དགོད་པ་དང་

དྲག་ཤུལ་འཇིགས་སུ་རུང་བ། སིང་རེ་བ་རྔམ་པ་ཞི་བ་དང་། སོབ་དཔོན་ར་བ་སས་

གོང་གི་ཉམས་དགུའི་སྟེང་དུ། མཉེས་གཤིན་པ་སྟེ་ཉམས་བཅུའོ་ཞེས་བཅུར་བཤད་

ཀང་། ཞི་བ་དང་མཉེས་གཤིན་པ་ནི་ཆོས་ཀི་སེག་པ་ཉིད་ཡིན་པས་སེག་ཉམས་ཀི་

ཕོགས་སུ་བསྡུས་པས་རྣམ་གྲངས་བརྒྱད་དུ་ངེས་སོ། །ལུང་གཞན་ལས་སེག་པའི་

རེས་སུ་སོང་བའི་དགོད་པ་དང་། དྲག་ཤུལ་ལས་སྐེས་པའི་སིང་རེ། དཔའ་བ་ལས་

རྨད་བྱུང་། མི་སྡུག་པ་ལས་འཇིགས་རུང་ཞེས་བཞིར་བསྡུས་པའང་ཡོད། ས་སྐ་ངག་

ཆོས་ཀིས་འདིའི་རྒྱན་ལྔ་བ་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་ཞེས་གསུངས་པ་ཁོ་"བས
1

་མི་འཐད་

པར་འདོད་དེ། ར་བར། དེ་བཞིན་གཞན་ཡང་རྔམ་པ་དང་། ཞེས་རྔམ་པའི་ཉམས་སུ་

གསུངས་པ་ལས། མི་སྡུག་པའི་ཆ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅེས་བཤད་ཀང་། དཔང་འགྱུར་

ལས། དེ་བཞིན་གཞན་ཡང་མི་སྡུག་དང་། ཞེས་པ་ལྟར། མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༦༡ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༨ ན།  བས   * བོས་ཡིན་པར་སྙམ།
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ཀང་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་དོ། །

བཅུ་དགུ་བ། གཟི་བརིད་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།

 ༈ གཟི་བརིད་ཀི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

རོད་བེད་ཀི་ཚིག་ལ་བརིད་ཆགས་ཤིང་དྲེགས་པའམ་ང་རྒྱལ་གྱི་ཚིག་གི་ཉམས་

གཟེངས་སུ་མཐོ་བའི་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྟོན་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། གཉིས་པ་

ནི། 

ར་བར། བདག་ནི་གནོད་པ་བེད་པོ་ཞེས། །

ཁོད་ཀི་སིང་ལ་འཇིགས་མ་བེད། །

བདག་གི་རལ་གྲིས་ཕིར་ཕོགས་རྣམས། །

ནམ་ཡང་གཞོམ་པར་འདོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་སྐེས་བུ་དཔའ་ཞིང་དྲེགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་གཡུལ་ངོར་དགྲ་བོ་

གཞན་དག་ཚར་བཅད་དེ་དགྲ་བོའི་ལྷག་མ་འགའ་ཞིག་བོས་ནས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་

འདི་སད་དུ། ཁེད་ཅག་རྣམས་ཀིས་ད་ནི་བདག་ཅག་གི་སྲོག་ལ་གནོད་པ་བེད་པ་བོ་

ཐོན་བྱུང་སམ་ནས་སིང་ལ་འཇིགས་པར་མ་བེད་ཅིག །བདག་གི་རལ་གྲི་འདིས་དགྲ་

བོ་ཁ་ཕིར་ཕོགས་པ་སྟེ་བོས་ནས་འབོ་བ་རྣམས་ནམ་ཡང་གསོད་པའམ་འཇོམས་

པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དྲེགས་པས་མོས་ཤིང་ང་རྒྱལ་གྱི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་

ཚིག་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདི་ལ་འབྲུག་འགྲེལ་དུ། བདག་གི་རལ་གྲི་ཕིར་ཕོགས་རྣམས་ཞེས་རང་ཉིད་

ཀི་རལ་གྲི་ཕིར་ཕོགས་ནས་བོས་འགྲོ་བ་རྣམས་ཞེས་རལ་གྲི་དགྲ་བོའི་རལ་གྲི་ལ་
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སྦར་ནས། རྒྱ་དཔེའི་རལ་གྲི་ལ་རྣམ་དབེ་དང་བོ་སྦར་བ་དང་ཁུངས་གཏུགས་ཀང་། 

བོད་སད་དུ་དེ་ལྟར་དུ་བས་ན་འགྲེལ་མི་ཆགས་ཤིང་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་བོད་མཁས་

སོགས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་སྔ་མ་ལྟར་འགྲེལ་ན་ལེགས་སོ། །

(ག) ཁོ་བོའི་མདུན་སར་བླུན་རྨོངས་ཁེད་ཅག་རྣམས། །

རྒོལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ལྷགས་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས། །

མཁས་ལ་དོགས་གནས་བལ་བའི་གཏམ་འགའ་ཡིས། །

ཉིན་མཚན་མེད་པར་འཕང་མོ་ཉུག་ཏུ་འཇུག །

ཅེས་གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་གདེངས་ཐོབ་པ་ཁོ་བོའི་མདུན་

སར་བླུན་ཞིང་རྨོངས་པ་ཁེད་ཅག་རྣམས་རྒོལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་འདིར་འོངས་པ་ཤིན་

ཏུ་བཟང་བས། མཁས་པ་རྣམས་ལ་དོགས་པ་དང་བལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་གཏམ་

འགའ་ཞིག་ལ་ཁེད་ཅག་རྣམས་ཀིས་ལན་ཅི་ཡང་སྨྲ་མི་ནུས་པ་མ་ཟད། ཉིན་མཚན་

མེད་པར་སྒོ་འདོགས་མི་ཆོད་པར་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་རྒྱུད་ཁེངས་པར་འཇུག་གོ་ཞེས་ཕ་

རོལ་བོ་གཞན་དག་ཉམ་ཆུང་དུ་སྟོན་ཞིང་། རང་གིས་དྲེགས་པའམ་ང་རྒྱལ་གྱི་ཚིག་

གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཁོ་བོའི་མདུན། །

ཕིར་རྒོལ་ལག་ལྡན་སྟོང་གི་སིང་འགེམས་ཞེས། །

བག་འཁུམས་མི་འོས་ཁོ་བོའི་ཞབས་སྐེས་རྡུལ། །

སྤི་བོར་འཆང་རྣམས་སོབས་པ་མཆོག་ཏུ་དགེ །

ཞེས་ལུང་དང་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སེང་གེ་ལྟར་གྱུར་པ་ཁོ་
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བོའི་མདུན་དུ། ཕིར་རྒོལ་རྨོངས་རྟུལ་ཅན་ལག་ལྡན་ཏེ་གང་ཆེན་ལྟ་བུ་སྟོང་ཕག་དུ་

མའི་སིང་འགེམས་ཞེས་ཁེད་རང་རྣམས་སྐྲག་སྟེ་བག་འཁུམས་པ་བེད་མི་དགོས། 

ཁོ་བོའི་ཞབས་སྐེས་པདྨའི་རྡུལ་སྤི་བོར་འཆང་བ་རྣམས་ལ་སོབས་པ་མཆོག་ཏུ་

དགེའོ། །ཞེས་རང་ཉིད་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་ཚིག་གིས་གཞན་སེ་ཉམ་ཆུང་བར་

གྱུར་པ་དག་ལ་དབུགས་དབྱུང་མཛད་དེ་རང་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་བརོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་གཟུགས་རྒྱན་ཅུང་ཟད་བསྲེས་ཡོད། 

ཡང་ན། འདི་ན་སན་ཚིག་པདྨོ་འབུམ་གྱི་སྦུབས། །

བོ་གྲོས་ཉིན་བེད་གཅིག་གིས་ཡོངས་གྲོལ་བ། །

མཁས་རློམ་བོ་ཆུང་བུང་བས་ཅ་ཅོའི་གླུ། །

སངས་ཏེ་ཟབ་དོན་སྦྲང་བཅུད་མངས་ན་བདེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་དགའ་བ་དང་ཉམས་ལྡན་གཟི་བརིད་ཀི་རྒྱན་གསུམ་བཤད་ཟིན་ཏེ། 

མདོར་ན། དགའ་བ་ནི་ནང་སེམས་ལ་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དགའ་བ་སྐེས་

པ་བརོད་པ་དང་། ཉམས་ལྡན་ནི་ནང་སེམས་ཀི་དགའ་བ་སོགས་ལས་བསྐེད་པའི་

ཕིའི་ལུས་ལ་སེག་སོགས་ཉམས་བརྒྱད་པོའི་གང་རུང་ཞིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཐོན་པ་

ཚིག་གི་ལམ་ནས་གསལ་བོར་བརོད་པ་དང་། གཟི་བརིད་ཅན་ནི་ནང་སེམས་ལ་

ཁེངས་དྲེགས་སམ་ང་རྒྱལ་འཕེལ་བའི་ཚིག་གི་ཉམས་ཐོན་པ་སྟེ། རྒྱན་དེ་གསུམ་ག་

ཡང་ཉམས་མི་འདྲ་བ་ལས་སོ་སོར་ཕེས་པའི་སན་པའི་ཚིག་ཁད་པར་འཕགས་ཤིང་

ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱན་གྱི་དམ་པའམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

ཉི་ཤུ་བ། རྣམ་གྲངས་བརོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།
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༈ རྣམ་གྲངས་བརོད་པའི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས། 

དང་བོ་ནི།

ར་བར། འདོད་དོན་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར། །

དེ་ཉིད་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར། །

རྣམ་པ་གཞན་དག་བརོད་པ་གང་། །

དེ་ནི་རྣམ་གྲངས་བརོད་པར་འདོད། །

ཅེས་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཚིག་ཟིན་གྱི་སྒས་དངོས་སུ་མ་

བརོད་པར། འདོད་དོན་དེ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ཐབས་མཁས་ཀིས་རྣམ་པ་གཞན་དག་

བརྒྱུད་ནས་བརོད་པའི་ངག་ལ་རྣམ་གྲངས་བརོད་པའམ་བརྒྱུད་ནས་བརོད་པའི་རྒྱན་

ཞེས་ཟེར། གཉིས་པ་ནི། 

ར་བར། ས་ཧཱ་ཀཱ་རའི་སེ་མ་རྣམས། །

གཞན་གྱིས་གསོས་འདིས་ཟ་བར་བེད། །

དེ་ནི་བདག་གིས་བཟློག་པར་བགྱི། །

ཁོད་གཉིས་དལ་གྱིས་འདུག་པར་མཛོད། །

ཅེས་ཡུལ་ཞིག་ཏུ། སྐེས་པ་ཞིག་དང་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མ་གཉིས་ཀིས་གསང་

བའི་གཏམ་སྨྲ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ན། སྐེས་བུ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཤེས་

ཏེ། གཞོན་ནུ་དེ་གཉིས་ཀི་བསམ་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཚིག་དངོས་སུ་མ་བརོད་ཀང་། རང་

ཉིད་གནས་དེ་ལས་བོལ་བའི་ཕིར་དུ་ཐབས་མཁས་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་བརོད་དེ། 

ས་ཧཱ་ཀཱ་ར་ཞེས་ཨ་མྲ་ཁད་པར་བའི་སེ་མ་རྣམས་“བ་རོག་གཞན་དག་གསོ་བེད་ཀི་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཟས་སུ་གྲུབ་ཡོད་པ་འདི་ཁུ་བྱུག་འདིས
1

་ཟ་བར་བེད་ཀི། དེ་བཟློག་པའི་ཕིར་དུ་

བདག་འགྲོ་སྟེ། ཁོད་གཉིས་གནས་འདིར་དལ་གྱིས་འདུག་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་

བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ཕག་ན་པད་མའི་སྐུ་བརན་ལ། །

ཙནྡྲ་གོ་མི་ཁོད་ཉིད་ཀིས། །

མཆོད་པ་མཛོད་ཅིག་ཟླ་གྲགས་བདག །

ཅུང་ཟད་ཕི་རུ་ལྗོངས་རྒྱུའོ། །

ཞེས་སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མི་དང་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་གཉིས་ཀིས་རོད་པ་

མཛད་སབས། འཕགས་པ་ཕག་ན་པདྨ་སྟེ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས། ཙནྡྲ་གོ་མི་ལ་ལན་

འདེབས་རོགས་གནང་བར་ཟླ་གྲགས་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཏེ་ཕི་བཞིན་བསེགས་པ་ན། 

འཕགས་པས་ལན་སོབ་པ་གཟིགས་པས་ཟླ་གྲགས་ཀིས་འཕགས་པ་ཉེ་རིང་མ་

མཛད་ཅེས་གསོལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཟླ་གྲགས་ཀི་འདོད་དོན་

དངོས་ནི། ཁོ་བོ་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཏེ་ཙནྡྲ་གོ་མིའི་ཕི་བཞིན་བསེགས་ནས་འཕགས་

པའི་སྐུ་ལ་བལྟར་འདོད་པ་ཡིན་ཀང་། དོན་དེ་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར་ཐབས་མཁས་

ཀི་རྣམ་པ་གཞན་ཏེ་བདག་ལྗོངས་སུ་ཅུང་ཟད་རྒྱུའོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཁོ་བོ་དབེན་པའི་ཡོན་ཏན་བལྟ་བའི་ཕིར། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༦༥ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༤ ན།     * འདི་ལ། དགེས་གླུ་ལས། "གཞན་བྱ་རོག་གིས་གསུས་པ་གསོས་པར་

གྲགས་པའི་ཁུ་བྱུག་འདིས་"ཞེས་དང་། དཎྜིའི་དགོངས་རྒྱན་ལས། "གཞན་བྱ་རོག་གིས་གསོས་པར་གྲགས་པ་ཁུ་བྱུག་

འདསི་"ཞེས་དང་། དབྱངས་ཅན་ངག་ག་ིརལོ་མཚརོ། "གཞན་བྱ་རགོ་ག་ིགསོས་པར་གྲགས་པ་ཁུ་བྱུག་འདསི་"ཞེས་དང་། 

དབྱངས་ཅན་དགེས་པའི་རོལ་མཚོར། "གཞན་གིས་གསོས་པར་གྲགས་པ་ཁུ་བྱུག་འདིས་"ཞེས་བྱུང་། 
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ཞག་འགའ་རི་བོའི་སུལ་ནས་སུལ་དུ་རྒྱུ། །

གྲོགས་དག་ཡིད་འོང་ཁིམ་འདིར་དུས་དེ་སྲིད། །

བོ་དང་བག་བསྐངས་ལྷན་ཅིག་བཞུགས་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་གཞོན་ནུ་ཕོ་མོ་གཉིས་འདོད་པ་སྤོད་ཕིར་གཞན་ཞིག་གི་ཁིམ་དུ་ལོག་

པ་ན། ཁིམ་བདག་དེས་གཞོན་ནུ་དེ་གཉིས་ཀི་བསམ་པ་ཤེས་ནས་དོན་དེ་འགྲུབ་

པའི་ཚིག ། དངོས་སུ་མ་བརོད་ཀང་ཐབས་མཁས་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་ཏེ་ཁོ་བོ་ནི་

གནས་དབེན་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་བལྟ་བའི་ཕིར་དུ་རི་ཀླུང་སོ་སོར་རྒྱུ་བས་ཞག་

འགར་ཁིམ་དུ་མི་སེབ། གྲོགས་པོ་ཁོད་གཉིས་དེ་སྲིད་དུ་བོ་བདེ་ཞིང་བག་ཕེབས་

པའི་ངང་ནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཞེས་འདོད་དོན་དེ་འགྲུབ་ཕིར་དོན་དེ་དངོས་

སུ་མ་བརོད་པར། རྣམ་པའམ་རྣམ་གྲངས་གཞན་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་འདི་དང་

གོང་གི་བསྡུས་བརོད་དང་། ཕ་མོ་ཆའི་རྒྱན་གསུམ་འདྲ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དགྱེས་

གླུ་ལས། དང་བོ་ནི་དཔེ་ཅན་ལ་བསམ་ནས་དཔེ་བསྡུས་པ་ཡིན། གཉིས་པ་ནི་བར་

དང་རྣམ་འགྱུར་གྱིས་རྟོགས་དགོས། གསུམ་པ་ནི་བསྒིབ་བའི་རང་བཞིན་དེ་དང་

ཆ་མཐུན་ཞིང་མཚུངས་པའི་སྒིབ་བེད་ཀི་ཚིག་ཀང་འགོད་དགོས་ལ། འདིར་

བསྒིབ་བའི་དངོས་པོའི་དོན་དེ་དང་མ་འབེལ་ཞིང་མི་མཚུངས་པའི་སྒིབ་བེད་ཀི་

ཚིག་གཅིག་རྣམ་གྲངས་སུ་བཀོད་པས་མི་འདྲའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱན་སོ་

སོའི་མཚན་ཉིད་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་སའོ། །

ཡང་ན། བདག་ནི་ལྔ་རིག་ཤེས་བར་སྦངས་པའི་སད། །

རེ་ཞིག་མཁས་པའི་མདུན་ས་དག་ཏུ་རྒྱུ། །
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དེ་སྲིད་འཕོན་མ་ཁོད་ནི་རང་ཁིམ་དུ། །

ཡིད་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་ནས་ཅི་དགྱེས་མཛོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉེར་གཅིག་པ། ཀུན་ཕན་གྱི་རྒྱན་བཤད་པ། 

༈ ཀུན་ཕན་གྱི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བར། བ་བ་འགའ་ཞིག་རོམ་པ་ལ། །

སལ་བ་ཡི་ནི་སྟོབས་ལས་ཀང་། །

དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་ཕུན་ཚོགས་གང་། །

དེ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཕན་པར་བརོད། །

ཅེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་བ་བ་འགའ་ཞིག་རོམ་པ་ལ། རང་གི་ལས་དང་བསོད་

ནམས་ཀི་སལ་བའི་སྟོབས་ལས་ཀང་ལྷག་པའི་བ་བ་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་མཐུན་རྐེན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་གཞན་ཞིག་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བར་བརོད་པ་སྟོན་པའི་ངག་ལ་ཟེར། 

གཉིས་པ་ནི། 

ར་བར། ཁེངས་པ་གཞོམ་ཕིར་དེ་ཡི་ནི། །

རང་བ་དག་ལ་ཕག་འཚལ་བ། །

བདག་ལ་ཕན་ཕིར་སལ་བ་ཡི། །

འབྲུག་གི་སྒ་ནི་གྲགས་པར་གྱུར། །

ཅེས་ཆགས་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་ཞིག་འདོད་པ་དྲག་པོས་གཟིར་ཏེ་མཛེས་མ་ཞིག་

ལ་འཁྱུད་པའི་བ་བ་སོགས་བེད་པར་རོམ་སབས། མཛེས་མ་དེ་ཉིད་ཁེངས་པའི་
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དབང་གིས་བ་བ་དེ་དང་དུ་བང་བར་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་ན། སར་ཡང་

སྐེས་བུ་དེས་རང་གི་འདོད་པ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་མཛེས་མའི་རང་བ་ལ་ཕག་འཚལ་

བའི་གནས་སབས་དེར། སྟབས་ལེགས་ཀི་དབང་གིས་བ་བ་དེ་འགྲུབ་པའི་མཐུན་

རྐེན་དུ་མཛེས་མའི་ཁེངས་པས་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་འབྲུག་སྒ་སན་པོ་ཞིག་གོ་བུར་

དུ་གྲགས་པའི་རྐེན་གྱིས། མཛེས་མ་ལ་ཆགས་པ་དྲག་པོ་འཕེལ་ཏེ། སྐེ་བོ་དེ་ལ་

འདུད་པར་གྱུར་ནས་སྐེས་བུ་དེའི་འདོད་དོན་བསྒྲུབས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། འབྲུག་སྒ་དེ་ནི་

སྐེས་བུའི་བ་བ་དེ་འགྲུབ་བེད་ཀི་རྐེན་གཞན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས། སྐེས་བུ་དེའི་སྔོན་

བསགས་ཀི་ལས་དང་བསོད་ནམས་ཀི་སལ་བའི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ་ལྟ་བུའི་

”འཕལ་གྱི
1

་རྐེན་དེ་ལས། སྐེས་བུའི་དོན་ཚེགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པ་སྟེ། སྐེ་བོ་དེ་ལ་

ཀུན་ཏུ་ཕན་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) སྟོན་གྱི་འབས་བུར་སྤོད་པ་ཡིད་ཀི་སོ། །

ཉེ་བར་བརྣགས་པའི་ཞིང་བ་རྣམས་ཀི་སེམས། །

སོས་ཐན་འཇོམས་པར་འདོད་ཚེ་ཆར་གྱི་རྒྱུན། །

ལན་གཅིག་མིན་པར་ཆལ་ཆིལ་འབབ་པར་བེད། །

ཅེས་སྟོན་དུས་སུ་འབས་བུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་དེ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་བསམ་པ་

རྒྱུད་ལ་ཉེ་བར་བརྣགས་པའི་ཞིང་བ་རྣམས་ཀིས་རང་གིས་ངལ་རོལ་བས་པའི་

འབས་བུ་ལེགས་པར་ཐོབ་ཆེད། སོས་དང་དབར་སྟོད་དུ་ཐན་པ་འཇོམས་པའི་ཐབས་

ལ་འབད་པའི་ཚེ། གོ་བུར་དུ་ཆར་གྱི་རྒྱུན་ཡང་ཡང་འབབ་པར་བེད་ཅེས་ཆར་གྱི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༦༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  ཕྲད་ཀི   * འཕྲལ་གི
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རྒྱུན་ཡང་ཡང་བབས་པ་དེ། ཞིང་བའི་འདོད་པ་འགྲུབ་བེད་ཀི་རྐེན་དུ་གྱུར་པར་མ་

ཟད། དེ་ནི་ཞིང་བ་རྣམས་ཀི་སྔོན་བསགས་ལས་དང་། བསོད་ནམས་ཀི་སལ་བ་

ལས་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། རྐེན་དེ་ལས་ཞིང་བའི་རེ་འདོད་ཚེགས་མེད་དུ་འགྲུབ་

པ་སྟེ། སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་ཕན་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ངན་འགྲོའི་གནས་ལུགས་ཐོས་པས་སྐི་གཡའ་ཞིང་།

རང་གི་ལས་ཚུལ་དྲན་པས་ཞེ་འཚེར་དུས། །

འདུ་བ་གོ་བུར་འཁྲུགས་པའི་ལྟར་སྣང་ནད། །

ལས་སྒིབ་སྦོང་བའི་ཐབས་སུ་ལྷ་ཡིས་བིན། །

ཞེས་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐོས་པས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པར་མ་ཟད། རང་

གིས་ཀང་ཚེ་འདིར་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་སྣ་ཚོགས་རྒྱུན་དུ་བསགས་པའི་ངང་

ཚུལ་འདི་ད་ལྟ་དྲན་པས་ཞེ་ཤིན་ཏུ་འཚེར་ཞིང་འགྱོད་གདུང་དྲག་པོ་སྐེས་པའི་

སབས་འདིར། རང་གི་ལུས་ཀི་འདུ་བ་མ་སོམས་པར་གོ་བུར་དུ་ལུས་ཀི་འབྱུང་བཞི་

འཁྲུགས་པའི་ནད་ལྟར་སྣང་སྟེ། རླུང་མཁིས་བད་གན་གསུམ་ལས་བསྐེད་པའི་ནད་

དྲག་པོ་ཐེབས་པའི་རྐེན་ལས། ཁ་ཏོན་སོགས་ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦོང་ལ་ངང་

གིས་འབད་པ་འདི། རང་ཉིད་ངན་སོང་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་བའི་ལས་སྒིབ་སྦོང་བའི་

ཐབས་སུ་ལྷས་སྩལ་བ་ཡིན་ཞེས། རང་ཉིད་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་འཇིགས་ཀང་། 

སིག་སོང་དགེ་སྒྲུབ་སོགས་རྣམ་དཀར་གྱི་བ་བ་ཆེར་མ་བསྒྲུབས་པས་ད་ནི་གོ་བུར་

དུ་ནད་ཀིས་ཐེབས་རྐེན། ཁ་ཏོན་དང་ཚོགས་བསགས་སྣ་ཚོགས་མི་བེད་ཐབས་

མེད་བྱུང་བའི་འཕལ་གྱི་རྐེན་འདི་རང་གིས་དགེ་བ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་སོང་བ་སྟེ་
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རང་ལ་ཕན་པར་གྱུར་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

ཡང་ན། རྣམ་དཔོད་བོ་རལ་ཡངས་པའི་གཞོན་ནུ་ཡིས། །

གནས་ཀུན་བསབ་ལ་བརོན་པ་ལྷུར་བངས་ཚེ། །

བོ་གསལ་རིགས་མཐུན་དགེ་བའི་གྲོགས་ཀི་ཚོགས། །

འདུས་པས་རིག་པའི་སོ་བརྒྱ་ཅིག་ཅར་ཕེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉེར་གཉིས་པ། རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་བཤད་པ། 

༈ རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི།

ར་བར། བསམ་པ་འམ་ནི་འབོར་བ་ཡི། །

ཆེན་པོ་ཉིད་ནི་བ་མེད་གང་། །

དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཞེས་པ་ཡི། །

རྒྱན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བརོད། །

ཅེས་བརོད་བ་གང་ལ་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསམ་པའམ་གཞན་

ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་འབོར་བ་སྟེ་གཉིས་ཀ་བ་ན་མེད་པར་སྟོན་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་

བ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། 

བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། འབོར་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉིས། 

དང་བོ་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི། བོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ། རང་གཞན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་

དཀའ་བའི་བ་བ་རྔམ་ཆེན་གྱི་རིགས། ཁུར་ལེན་བཟོད་པ་ལྟ་བུའི་བསམ་པའི་སིང་

སྟོབས་རྒྱ་ཆེ་བ་སྟོན་པའི་རྒྱན་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།
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ར་བར། རཱ་ཝ་ཎ་ཡི་མགོ་གཅོད་པའི། །

བ་བའི་ཁུར་ཡང་བཟོད་པ་གང་། །

རཱ་གྷུའི་བུ་དེས་བ་མ་ཡི། །

བཀའ་ལས་འདའ་བར་ནུས་མ་གྱུར། །

ཅེས་སྲིན་པོའི་རྒྱལ་བོ་རཱ་ཝ་ཎ་སྟེ་སྒ་སྒོགས་ཀི་བུ་ཞེས་པ་མགྲིན་པ་བཅུ་ཡོད་

པ། ས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མགོ་བོ་

བཅད་དེ་ཚར་གཅོད་པར་ནུས་པའི་བ་བའི་ཁུར་ཆེན་པོ་བཟོད་པ་རཱ་གྷུ་སྟེ་རྒྱལ་བོ་

ཤིང་རྟ་བཅུ་བའི་བུ་དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་ཟེར་བ་དེས། རང་གི་ཡབ་རྒྱལ་བོའི་བཀའ་

ལས་འདའ་མ་ནུས་པར། དང་དུ་བངས་ཏེ་རང་གི་བཙུན་མོ་སི་ཏཱ་དང་ལྷན་ཅིག་

ནགས་སུ་འཁམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ཏེ་གསུངས། དེ་ནི་དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་ལ་

ཡབ་རྒྱལ་བོའི་འོས་མིན་གྱི་བཀའ་དེ་ལས་བཟློག་པའི་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་

ཀང་། ཁོ་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་སེམས་ཤིན་ཏུ་དུལ་བའི་གཞན་དབང་དུ་

གྱུར་ཏེ། ཡབ་ཀི་བཀའ་དང་དུ་བངས་པར་བརོད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་

བའི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདིའི་ལོ་རྒྱུས་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

(ག) ཕ་ཞིབ་དཔད་ཚེ་འཇམ་དབངས་གཞོན་ནུ་ཡིས། །

ཕི་རྒོལ་མཛད་ཀང་དགག་པར་ལེགས་ནུས་པའི། །

བོ་བཟང་གྲགས་པས་འཁྲུལ་ལྡན་བསྟན་པ་འགའ། །

རྒྱལ་བའི་རེས་སུ་ཞུགས་དགོངས་ལྷག་མ་བཞག །

ཅེས་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་ཕ་ཞིང་ཞིབ་པའི་དཔད་པའམ་བརྒལ་རྟགས་མཛད་
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པ་ན། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་སྐུ་དངོས་ཀིས་ཕི་རྒོལ་མཛད་ཀང་དེ་དགག་

པར་ནུས་པའི་བོ་གྲོས་ཀི་མཐུ་དང་ལྡན་པ། ཡབ་རེ་བོ་བཟང་གྲགས་པ་རང་ཉིད་

ཀིས་ཀང་ས་རིང་བཀའ་ཕག་སོགས་གྲུབ་མཐའ་གཞན་རྣམས་ར་མེད་དུ་མ་བཏང་

བར། དེ་ཀུན་ཀང་སྟོན་པའི་རེས་སུ་ཞུགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་དགོངས་ནས་བཏང་

སོམས་སུ་བཞག་པའམ་ལྷག་མ་ཙམ་བཞག་ཅེས་གྲུབ་མཐའ་གཞན་རྣམས་ཀི་ལྟ་བ་

ལུང་རིགས་ཀི་སོ་ནས་ཚར་བཅད་དེ་ལྷག་མེད་དུ་གཏོང་ནུས་ཀང་། དེ་དག་ཀུན་

སྟོན་པའི་རེས་འཇུག་ཡིན་པར་དགོངས་པའི་ལྷག་བསམ་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྟོབས་ཀིས་ར་

མེད་དུ་མ་བཏང་བར་ལྷག་མ་ཙམ་བཞག་པར་སྟོན་པའི་ཚིག་ལྟ་བུའོ། །

(བ) བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོས་ཅི་བསོའི་ལས་བསྒྲུབ་ཕིར། །

འགྲོ་མང་དུས་ཀི་ཁ་སོར་འཇུག་སོབས་པ། །

རིག་སྔགས་འཆང་དེས་རྒྱུ་འབས་ངང་ཚུལ་ལ། །

གཟིགས་ནས་བསྟན་དགྲ་འགའ་ཞིག་བང་གྲོལ་བཀོད། །

ཅེས་བསྟན་སྲུང་ཆོས་སྐོང་རྣམས་ཀིས་རང་ལ་ཅི་བསོས་པའི་ལས་བསྒྲུབ་པའི་

ཕིར་དུ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དུས་ཀི་སོ་སྟེ་འཆི་བར་བེད་པ་ལ་མཐུ་དང་སོབས་པ་

ཡོད་ནའང་། རིག་སྔགས་འཆང་བ་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀིས་ལུས་ཅན་

རྣམས་ཀིས་དགེ་སིག་དང་རྒྱུ་འབས་ཅི་ལྟར་རི་ཚུལ་གྱི་ངང་ཚུལ་ལ་གཟིགས་ནས། 

བསྟན་དགྲ་འགའ་ཞིག་བང་གྲོལ་ལ་བཀོད་པ་སྟེ་དག་ཞིང་དུ་བསྒལ་ཅེས་སྦོར་ཚུལ་

སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །

ཡང་ན། མན་ངག་གསང་བ་ཟབ་མོའི་ནུས་མཐུའི་དཔལ། །
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ཐོབ་ནས་ཡུལ་གྲུ་སད་ཅིག་འཇོམས་ནུས་ཀང་།

གྲུབ་མཆོག་དམ་པ་མར་བའི་བཀའ་ལུང་ལས། །

ནམ་ཡང་འདའ་མེད་སོམ་ཆེན་ཐོས་པ་དགའ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་འབྱརོ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི། ནོར་དང་ལོངས་སྤོད་སོགས་ཀི་སྟོབས་ཆེ་བ་

ཕལ་གྱི་བོ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཔལ་འབོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ་རྒྱ་ཆེ་བ་སྟོན་

པའི་ངག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། རིན་ཆེན་རིག་པ་ལས་འཕོས་པའི། །

གཟུགས་བརན་བརྒྱ་ཡིས་བསོར་གྱུར་པ། །

“ལངྐའི
1

་དབང་ཕྱུག་དེ་ཁོ་ན། །

ཨཉྫ་ན་བུས་དཀའ་བས་ཤེས། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་གཞན་ལ་འབྱུང་བར་དཀའ་བའི་ལངྐའི་དབང་ཕྱུག་སྟེ་སྲིན་པོའི་

རྒྱལ་བོའི་ཕོ་བང་ནི། རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་ཤེལ་དང་། ཨིནྡྲ་ནི་ལ་དང་། པདྨ་རཱ་ག་དང་། 

མརྒད་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་རིག་པ་ལ་འཕོས་པའི་རང་འདྲའི་

གཟུགས་བརན་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསོར་བར་གྱུར་པས། སྲིན་པོའི་

རྒྱལ་བོ་རང་གི་གཟུགས་དང་གཟུགས་བརན་གཉིས་ཕལ་ཆེར་གྱིས་དབེ་བ་འབེད་

མི་ནུས་པ་ལ། སྤེའུ་མོ་”ཨཉྫ་ནའམ།
2

 ཧ་ནུ་མནྠ་དེ། དགའ་བེད་རཱ་མ་”ཎའི
3

་བཙུན་

མོ་སི་ཏཱ་འཚོལ་བར་སོང་དུས་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ཤིང་བོ་གསལ་ཞིང་སྒིམ་པའི་སོ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༧༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༨ ན།  ལང་ངྐའི   * ལངྐའི

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༧༤ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  ཨཉྫ་ནའམ།  * ཨཉྫ་ནའི་བུའམ། ཡིན་སྙམ།

3 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༧༤ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  ནའི   * ཎའི
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ནས་ཤེས་པ་ཡིན་གྱི་ཡུད་ཙམ་གྱིས་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་པའི་དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎའི་

གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ཏེ། སྲིན་པོའི་རྒྱལ་བོ་འདིའི་ལོངས་སྤོད་དང་འབོར་བ་རྒྱ་ཆེ་

བ་གཞན་གྱི་བོ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ས་སྲུང་དབང་བོའི་སྟེང་འགྱིང་ཞིང་། །

རིན་ཆེན་བརེགས་པའི་ཁང་བཟང་དབུས། །

ནོར་བུའི་ཚོགས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི། །

མིག་སྟོང་ཅན་དེ་སྲིད་འདིར་བརིད། །

ཅེས་ས་སྲུང་དབང་བོ་སྟེ་གང་བོ་ཆེའི་སྟེང་ན་འགྱིང་ཞིང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་

བརེགས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷའི་ཁང་བཟང་ངོ་མཚར་བའི་དབུས་སུ། ནོར་བུ་ལ་

སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གཞན་མཁོ་དགུའི་ལོངས་སྤོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་ནམ་

མཁའ་མཛོད་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་མིག་སྟོང་ཅན་ཏེ་ལྷའི་དབང་བོ་བརྒྱ་བིན་སྲིད་

འདིར་བརིད། ཅེས་ལྷའི་དབང་བོའི་ལོངས་སྤོད་དང་དཔལ་འབོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཕལ་བའི་བོ་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རིན་ཆེན་བེ་བ་ལས་གྲུབ་གནྡོལ། །

གཅིག་ཉིད་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི། །

རང་གཟུགས་དག་པའི་སྣང་བ་རབ་འབམས་སུ། །

རེས་ཀིས་འཆར་བ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་། །

ཞེས་རིན་པོ་ཆེ་བེ་བ་ལས་གྲུབ་པའི་གནྡོ་ལ་སྟེ་དྲི་གཙང་ཁང་ངམ་རིན་པོ་ཆེའི་

ཁང་བཟང་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གཅིག་ལའང་དག་པའི་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

རང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པའི་བཀོད་པ་མི་འདྲ་བ་རྟག་ཏུ་རེས་ཀིས་

འཆར་བའི་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་། ཞེས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞིང་བཀོད་ཀི་ཡོན་

ཏན་ལ་ཆེད་དུ་བརོད་པའི་སོ་ནས། ཞིང་དེའི་ཟད་མི་ཤེས་པའི་བཀོད་པ་རྒྱ་ཆེ་བར་

སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྣ་ལྔའི་རིན་ཆེན་སིང་བོས་ཉེར་བསྐྲུན་པའི། །

བཀོད་ལེགས་དབིབས་ཀིས་མཛེས་པའི་ཕོ་བང་ཆེ། །

ཉིན་བེད་གཟི་འོད་སྟོང་གིས་རབ་འཁྱུད་པ། །

ངོ་མཚར་མཛེས་སྡུག་མིག་གི་བདུད་རིའི་དཔལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལེའུ་དང་བོར་བསྟན་པའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་རྒྱན་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་

པར་ནི། ལེའུ་དང་བོའི་སབས་བསྔགས་པར་འོས་པའི་ཁད་པར་གང་དང་ལྡན་པ་

ཐམས་ཅད་བཀོད་ཆོག་ལ། འདིར་ནི་བསམ་པ་དང་འབོར་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉིས་ཁོ་ནར་

བསྔགས་དགོས་པའི་ཁད་པར་སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བས་བཞེད་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་དཔེ་བརོད་ཀི་བརོད་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་པར་འདོད་ན་འདི་ལྷ་སྟེ། ཁད་

པར་འཕགས་བསྟོད་ལས། མི་དབང་དགའ་བེད་གོས་སྲེད་སོགས། །ནགས་ཚལ་

ནས་ནི་ཕིར་ཡང་མཆིས། ཞེས་དང་། ཡང་། དགའ་བེད་ཆུང་མའི་དོན་གྱི་ཕིར། །རྒྱ་

མཚོའི་ཕ་རོལ་སོན་ཅེས་གྲགས། །ཞེས་པ་སོགས་ལས་བསྟན་ཏེ། འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་

ངག་སྒོས་མི་མཐུན་པ་མང་ཡང་། སི་ཏུའི་གསུང་རྒྱུན་ནི། སྲིན་པོ་རཱ་བ་ཎ་ཟེར་བ་

དེས། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཡུན་རིང་དུ་བསྒྲུབས་ཀང་མ་གྲུབ་པས་རང་ཉིད་ལ་མགོ་

བཅུ་ཡོད་པ་རེ་རེ་ནས་བཅད་པ་སྦིན་སྲེག་ཏུ་ཕུལ་ཏེ། མགྲིན་པའི་ལྷག་མ་ཙམ་རེ་
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ལུས་པར་བས་པས། དེར་ལངྐ་མགྲིན་བཅུར་གྲགས། དེའི་བ་དཀའ་བའི་སིང་སྟོབས་

ཆེན་པོ་དེ་ལ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མགུ་ནས་ལྷ་མོ་ལ། ཨུ་མ་ཁོད་སོང་ལ་དངོས་གྲུབ་

བིན་ཅིག་ཅེས་བསོས་པ་ལྟར། དེ་དེའི་གམ་དུ་སོང་ནས་ཅི་འདོད་སྦིན་པར་ཁས་

བངས་པ་ལ། བདག་བུད་མེད་ལས་དངོས་གྲུབ་མི་འདོད་ཅེས་སྨྲས་པ་ལ། ཨུ་མ་

ཁོས་ནས་མ་འོངས་པ་ན་ཁོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་བུད་མེད་ཀིས་འཇོམས་པར་གྱུར་ཅིག་

ཅེས་བརོད་ནས་ཕིར་སོང་ངོ་། །སར་ཡང་། ལྷ་ཆེན་པོས་རང་གི་བུ་བར་བ་སྤེའུའི་

གདོང་ཅན་མངགས་པས་དངོས་གྲུབ་ཅི་འདོད་ཅེས་དྲིས་པ་ལ། ང་སྤེའུ་ལས་དངོས་

གྲུབ་ལེན་པར་མི་འདོད་ཟེར། དེ་ཡང་ཁོས་ནས་མ་འོངས་པ་ན་ཁོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་

སྤེའུས་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརོད་ནས་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་

རང་ཉིད་བོན་ནས་དེའི་མགྲིན་པ་རྣམས་སར་ཡང་མགོ་བོ་དང་ལྡན་པར་བིན་གྱིས་

བརླབས་ནས་དབུས་ཀི་རྟ་མགོ་མ་བཅད་པར་འཆི་བ་མེད་པ་དང་། ས་གསུམ་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་བིན་པས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་བན་དུ་འཁོལ་

བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་གཞོམ་པར་བེད་པ་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་ཡི་ནང་ཚན་རཱ་མ་

གཉིས་ལས་ཕི་མར་འདོད་པ་དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི། ར་གྷུ་ཞེས་པ་

རིགས་ཀི་མིང་ཡིན་པས་འདི་ལ་ར་གྷུའི་བུ་ཡང་ཟེར། དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་དེའི་ཡབ་

ནི་རྒྱལ་བོ་ཤིང་རྟ་བཅུ་བ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེས་རཱ་མ་ཎ་ལ་སྨྲས་པ། ང་སྔོན་

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཡུལ་འགྱེད་པའི་སར་ཕིན་ཏེ་ལྷའི་ཕོགས་བཟུང་ནས་ལྷ་མིན་དང་

འཐབ་པས་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་མཚོན་ཆ་མང་བོ་ངའི་ལུས་ལ་ཟུག་པའི་རྨ་ཡོད་པ་དེ། གྲོང་

ཁེར་འཐབ་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་བར་ངའི་ཆུང་མ་ཀེ་ཀེ་མས་གསོས་པའི་བ་དགའ་ལ་
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ཀེ་ཀེ་མའི་བུ་སྟེ་ཁོད་ཀི་ནུ་བོ་བ་ར་ཏ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་བིན་ཟིན་པས། རཱ་མ་ཎ་ཁོད་རང་

གི་ཆུང་མ་སི་ཏཱ་དང་བཅས་པ་ནགས་སུ་སོང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་ན། བ་དཀའ་

བ་དེ་ལྟ་བུ་དང་དུ་ལེན་པའི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པའི་བུ་དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་

ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་ནགས་སུ་སོང་ངོ་། །འདིའི་ཆུང་མ་སི་ཏཱ་ཞེས་པ་ནི། སྲིན་ཡུལ་

དུ་བུ་མོ་མཚར་སྡུག་ཅན་ཞིག་སྐེས་པ་དེ་ཉིད་ཡུལ་དེར་བཞག་ན། ལངྐའི་གྲོང་

བརླག་པའི་མཚན་མ་ཤར་བས་བུ་མོ་དེ་ཟངས་སྒོམ་དུ་བཅུག་ནས་ཆུ་ལ་བསྐྱུར། 

འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཞིང་ལ་ཆུ་དྲངས་པའི་རྨོས་རོལ་གྱི་ནང་དུ་ཁེར་བྱུང་བ་ཞིང་བ་

རྣམས་ཀིས་སྒོམ་དེ་ཁ་ཕེས་ནས་བལྟས་པས་བུ་མོ་ཁད་འཕགས་ཤིག་འདུག་པ་དེ་

ཉིད་འཛམ་བུའི་གིང་གི་རྒྱལ་བོ་ཤིང་རྟ་བཅུ་བའི་སྲས་རྒྱལ་བོ་རཱ་མ་ཎ་ལ་བཙུན་

མོར་ཕུལ་པས་མཉེས་ཤིང་བ་དགའ་ཆེན་པོ་བིན། དེའི་མིང་ལ་ཞིང་བ་རྣམས་ཀིས་

རོལ་ནང་ནས་རེད་པས་རོལ་རེད་མའམ། སི་ཏཱ་ཞེས་པར་གྲགས་སོ། །རཱ་མ་”ཎ
1

་སི་

ཏཱ་དང་བཅས་པ་ནགས་སུ་རེ་དགའ་ལ་རོལ་ཅིང་གནས་པ་ལ། ལན་གཅིག་གི་ཚེ་

སྲིན་རྒྱལ་སྒ་སྒོགས་ཀི་བུ་དེས་འཛམ་གིང་འདི་ན་བུ་མོ་སུ་མཛེས་པར་བརྟགས་པ་

ལས། སི་ཏཱ་ཁོ་ན་མཛེས་པར་མཐོང་ནས་དེ་འཕོག་པའི་ཕིར་སྲིན་མོ་སླུ་བེད་མ་ཞེས་

པ་དེས་ཆེན་པོ་ལ་འོས་པའི་པགས་པ་ཅན་གྱི་རི་དྭགས་ཤིག་ཏུ་སྤྲུལ་བ་དེ་རཱ་མ་ཎས་

བཟུང་བར་འདོད་ནས། སི་ཏཱ་ལ་ཁོད་ང་མ་སེབས་བར་དུ་འོད་ཀི་ར་བས་བསོར་བ་

འདི་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་མ་འགྲོ་ཞིག ། གལ་ཏེ་སོང་ན་ཚེའི་དུས་བེད་པར་གྱུར་ཅིག་

ཅེས་དམོད་བོར་ནས་འོད་ཀི་ར་བས་བསོར་ནས་བཞག་གོ །རང་ཉིད་རི་དྭགས་དེའི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༧༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  ན   * ཎ
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རེས་སེག་བཞིན་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པར་ཅི་འདོད་དུ་ཕིན་པའི་ཤུལ་དུ། སྲིན་

རྒྱལ་རཱ་བ་ཎ་བམ་ཟེའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་སི་ཏཱ་བང་བར་བརམ་པ་ན། རྒྱལ་བོ་

རཱ་མ་ཎའི་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་བཀའ་ལས་འདའ་བར་མ་ནུས་པར། སྲིན་པོའི་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱིས་སི་ཏཱ་འོད་ཀི་དྲ་བ་དང་བཅས་པའི་ས་གཞིའི་ཁོན་དེ་ཁེར་ནས་སྲིན་ཡུལ་

དུ་སོང་། རྒྱལ་བུ་རཱ་མ་ཎས་རི་དྭགས་དེ་ཅི་ཙམ་བདས་ཀང་མ་ཟིན་པས་མིག་

བསྒྱུར་ཡིན་པར་གོ་ནས་སར་རང་གནས་སུ་ལོག་པ་ན། སི་ཏཱ་ས་གཞི་དང་བཅས་པ་

འབོད་སྒོགས་ཀིས་ཁེར་བར་རིག་ནས་རེས་བཅད་ནས་ཕིན་པ་དང་། ཆུ་དྲོན་པོ་ཁ་

དོག་ཁམ་སྐ་དྲི་ང་ཞིང་རླངས་པ་འཚུབས་པ་གཅིག་དང་ཕད། དེ་ག་ནས་འབབ་པ་

བལྟར་ཕིན་པས། ལུང་བ་དེའི་ཕུ་ན་སྤེའུའི་རྒྱལ་བོ་བཱ་ལི་དང་མགྲིན་བཟང་ཞེས་བ་

བ་གཉིས་དམག་གི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ། རྒྱལ་སྲིད་ལ་མ་འཆམ་པར་གཡུལ་

འགྱེད་པའི་ངལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རྔུལ་གྱིས་རོག་པའི་ཆུ་ཡིན་པར་འདུག །དེར་ཕིན་

པས་སྤེལ་རྒྱལ་མགྲིན་བཟང་གིས་ངེད་རྣམས་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དོན་དུ་འཐབ་པ་ཡིན། ད་

ཉི་མ་གསུམ་ནས་ཁོ་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་བས་ཁོད་ངེད་ཀི་གྲོགས་བ་བར་རིགས་

ཟེར་བ་ལ། དགའ་བེད་དེ་ནི་མདའ་འཕངས་ཚད་ཕོག་པ་དང་། ཕོག་ཚད་འཆི་བ་དང་། 

ཤི་ཚད་ལྷར་“སྐེས
1

་པའི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། དེས་མདའ་འཕངས་ཏེ་སྤེལ་

རྒྱལ་བཱ་ལི་གསོད་པར་ཁས་བངས་སོ། །འོན་ཀང་དེས་ཉི་མ་དང་བོར་སྤེའུའི་དམག་

འཐབ་པའི་ལྟད་མོར་གཡེང་བས་ལུས། གཉིས་པར་སྤེལ་རྒྱལ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་མ་

ཤེས་པར་མདའ་མ་འཕངས། ཉི་མ་གསུམ་པ་ལ་དེ་གཉིས་མི་འཁྲུལ་བའི་རྟགས་སུ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༧༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༢ ན།  སྐྱེས   * སྐྱེ་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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མགྲིན་བཟང་གི་དཔྲལ་བ་ལ་མེ་ལོང་བཏགས་ཏེ་འཐབ་པ་ན། དགའ་བེད་ཀིས་མདའ་

འཕངས་པས་བཱ་ལི་བསད་ནས་མགྲིན་བཟང་གིས་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་པར་བས་སོ། །དེ་

ནས་མགྲིན་བཟང་དེས། དགའ་བེད་ཀི་ཅི་འདོད་སྒྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། དེ་ལྟར་

ན་ཁོ་བོའི་ཆུང་མ་སི་ཏཱ་སྲིན་པོས་ཁེར་བ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བས་པ་ལས། མགྲིན་

བཟང་ན་རེ། བདག་ལ་བོན་པོ་ཁད་པར་ཅན་ཧ་ནུ་མནྠ་ཞེས་ཡོད་པ་དེ་དང་གྲོས་བ་

བར་འོ་སོལ་ལྷན་ཅིག་གཤེགས་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར་དེར་ཕིན་པ་དང་། རི་ལུང་ཐམས་

ཅད་སྤེའུས་གང་བའི་ཁོད་ན། ཚུལ་སྟོན་ཕོགས་ཙམ་མ་གཏོགས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་

པོའི་བུ་བར་བ་སྤེའུའི་གདོང་ཅན་ཡིན་པར་གྲགས་པ་སྤེའུ་མིག་གསུམ་པ་ཞིག་

འདུག་པ་ལ། མགྲིན་བཟང་གིས་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བསད་དེ། རྒྱལ་བོ་འདིའི་དྲིན་ལན་

གསབ་ཕིར་སི་ཏཱ་འགུགས་ཐབས་ཅི་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པ་ན། དེས་ཡུད་ཙམ་བསམས་

ནས་དོན་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དང་བོ་སྲིན་པོའི་གནས་ཡུལ་བརྟག་པར་བ་ཟེར་ནས་

ཆེད་དུ་མཆོངས་པ་གཅིག་བས་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་ནས་རླུང་ལྷའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་

སེབས། དེ་ནས་ཕིར་མཆོངས་གཅིག་བས་པས་ལངྐ་པཱུ་རིར་སོན་ཏེ་བལྟས་པས། 

སི་ཏཱ་ས་གཞི་དང་བཅས་པ་བཟའ་ཤིང་གི་ར་བ་ན་བཙོན་དུ་འདུག་པ་མཐོང་། དེའི་

རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལ་དྲིས་པས་འདི་བདག་ཅག་གི་རྒྱལ་བོ་ལ་མ་དད་པས་བཙོན་དུ་

བཅུག་ཟེར། དེ་ནས་དེ་སི་ཏཱའི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་བདག་རྒྱལ་བོ་རཱ་མ་ཎས་བཏང་བ་

ཡིན། ཁོད་ཀང་ང་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་བས་པས་དེ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ལ་ལག་རྟགས་སུ་

རྒྱལ་བོའི་སོར་གདུབ་བསྟན། དེར་སི་ཏཱས་བདག་འབོས་ཅི་ལ་ཐུབ། རྒྱལ་བོ་རང་ལ་

མཐུ་ཡོད་ན་སྟོན་ལ་བང་བར་རིགས་སོ་ཞེས་འཕིན་བསྐུར་བ་ཁེར་ནས་མཆོངས་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  581  

གཅིག་གིས་རཱ་མ་ཎའི་མདུན་སར་ཕིན། རྒྱུ་མཚན་རྣམས་རྒྱལ་བོ་ལ་གསོལ་བས་

རྒྱལ་བོས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྤེའུའི་དམག་ཆེན་པོ་བསྡུས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འགྲམ་

དུ་སོང་སྟེ། དེ་ན་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་གྲོག་མཁར་བཞུགས་ཡོད་པ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ན་སྲོག་

ཆགས་ཀི་རིགས་ཅི་འདྲ་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པས། དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཁོན་ཡོད་པའི་ཏེ་

མི་ཞེས་པ་ཆུ་སྲིན་ཉ་མིད་དང་། དེ་ཉིད་ཀང་མིད་པར་བེད་ནུས་པ་དང་། དེ་ཡང་མིད་

ནུས་པ་སོགས་གདུག་པའི་སེམས་ཅན་དུ་མ་ཡོད་པར་ཐོས། དེ་ནས་རྒྱ་མཚོ་ལ་

སྤེལ་དམག་སྦྲེལ་ནས་ཟམ་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགའ་བེད་སྲིན་ཡུལ་དུ་བརྟོལ། 

དེང་སང་ཡང་ཟམ་པའི་ཤུལ་ཡོད་ལ། དེར་རྒྱ་གར་བ་དང་ཕི་བ་རྣམས་ཀིས་གནས་

ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརི་ཞིང་མཇལ་བར་འགྲོ་བའི་སྲོལ་ཡོད། སྲིན་པོའི་ཁག་གིས་སགས་

པ་ཡིན་ཟེར་བའི་ས་རོ་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་དམར་པོར་ཡོད་པ་འདིའི་མིང་སེ་ཏུ་བནྡ་

ར་མེ་ཤྭ་ར་ཞེས་གྲགས་ཏེ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ན་ཡོད་པར་

གསུངས། དེ་ནས་རཱ་མ་ཎས་སྲིན་རྒྱལ་གསོད་པར་བརམས་པ་ན། དེའི་ཕོ་བང་པདྨ་

རཱ་ག་དང་། མརྒད་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཁམས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་

མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་རིག་ངོས་སུ་སྲིན་རྒྱལ་མགོ་བཅུ་དེའི་གཟུགས་བརན་

བརྒྱ་ཕག་ཏུ་ཤར་བ་སྲིན་རྒྱལ་དངོས་དང་ཤིན་ཏུ་འདྲ་ཆེས་པས་སོ་སོར་མ་ཕེད་

པའི་ཚེ་ན། སྤེའུ་མོ་”ཨནྠའི
1

་བུ་ཧ་ནུ་མནྠས་བོས་ཞིབ་མོར་བརྟགས་པས་སྲིན་རྒྱལ་

དངོས་ཀི་གཟུགས་གང་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དེ་ལ་དགའ་བེད་ཀི་མདེའུ་སྟེའུ་ཁ་ཅན་གྱི་

མདའ་འཕངས་པས་དབུས་ཀི་རྟ་མགོ་བཅད་དེ་སྲིན་པོ་བསད། དེར་མ་ཟད་གཞན་

1 མ་ཕིའ་ིཤགོ་ངསོ་ ༥༨༡ ཡགི་ཕྲངེ་ ༡༢ ན།  ཨནྠའ ི  * དབྱངས་ཅན་དགེས་རལོ་དུ། ཨནྠ་ནའ ི   ཁམས་འགྲལེ་དུ། ཨཉྫ་ནའི
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཡང་སྲིན་པོ་བེ་བ་དཔག་མེད་བསད་པའི་སིག་སྦོང་དུ་རོད་དུས་འདིར་ཁབ་འཇུག་

སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་དགེ་བཅུ་སོགས་ཀི་ཆོས་བསྟན་པ་ཡིན་ཞེས་

ཕི་རོལ་བའི་བམ་ཟེ་དག་གིས་འཆད་དོ། །སྲིན་པོ་རཱ་”བ
1

་ཎའི་བུ་བི་བི་ཥཿ ཞེས་པ་

དེའི་ཚུལ་དུ་ད་ལྟ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྲིན་པོའི་རྒྱལ་བོར་མཛད་

དེ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་དུ་བཞུགས་པར་གྲགས། དེ་ནས་ཧ་ནུ་མནྠ་བཟའ་ཤིང་གི་ར་

བར་ཕིན་ནས་འབས་བུ་ཅན་གྱི་ལྗོན་ཤིང་མང་བོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་བཞག་པས་སྲིན་

པོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་མཐའ་བསོར་ཏེ་ཧ་ནུ་མནྠ་གསོད་པར་བརམས་པ་ན། དེས་

དེ་རྣམས་ལས་ཐར་ཀང་སར་ཡང་གཡོ་སྒྱུའི་རིག་པ་སྟོན་ཕིར་ཁོང་རྣམས་ལ་ཟིན་དུ་

བཅུག་སྟེ། ཁེད་ཀིས་ཕོགས་འདི་ན་ཁིམས་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་ང་རང་གི་ཁིམས་

ལུགས་བཞིན་སོད་ཟེར། ཁོད་རང་གི་ཁིམས་ལུགས་གང་ཡིན་དྲིས་པས། བདག་གི་

མ་ཡི་ཁིམས་ལུགས་སུ་གསོད་ན་བང་མཛོད་དུ་བཅུག་སྟེ་ཟས་བཟར་རུང་ཚད་བིན་

དང་དེས་མགྲིན་པ་འགགས་ནས་འཆིའོ། །ཕའི་ལུགས་སུ་གསོད་ན་མཇུག་མ་ལ་

ཏིལ་མར་གྱིས་སགས་པའི་རས་དཀྲིས་ལ་མེ་སོར་ཅིག་ཟེར་བས། ཕའི་ལུགས་སུ་

གསོད་པར་གྲོས་མཐུན་པར་གྱུར། དེར་སྤེའུ་འཆི་བ་ཁེད་རྣམས་ཀིས་མཐོང་ན་ལྟས་

ངན་ཡིན་པས། རང་རང་གི་ཁིམ་དུ་ཡིབ་ཟེར་བ་ལྟར་བས་པས་ལངྐ་པཱུ་རིའི་གྲོང་

ཁེར་སུམ་བརེགས། ལ་ཆའི་ལགས་རི་དང་བཅས་པ་མཇུག་མའི་མེས་སད་ཅིག་ལ་

བསྲེགས་པར་བས་སོ། །དགའ་བེད་ཀིས་སི་ཏཱ་ཐོབ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་འོངས་ཚེ་སྲིན་

ཡུལ་ངོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དེ། དགའ་བེད་ཀི་གཞུ་མཆོག་གིས་དཀྲུགས་ཤིང་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༨༡ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  མ   * སྙན་འགྲེལ་གཞན་དག་ཏུ།  བ
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བསོར་ནས་བཞག་པས་ལྷའི་མཐུས་མཚོ་ཀོང་དུ་འཁིལ་བས་ཕིས་སུ་མི་ཡུལ་དུ་

སྲིན་པོས་ཚུར་གྲུ་བཏང་ཡང་མི་འགྲོ་བར་སར་ལྡོག་པས་མི་ཡུལ་དུ་སྲིན་པོའི་གནོད་

པ་མི་འབྱུང་བ་དེའི་མཐུས་ཡིན་ཞེས་གྲགས། དེ་ནས་བོས་པས་ཐར་བ་དང་སྲིན་པོ་

འགས་རཱ་བ་ཎ་དེའི་ནུ་བོ་“ཀུཔྦྷ
1

་ཀརྞ་ཞེས་པའི་དྲང་སྲོང་བསམ་གཏན་པ་དེའི་རྣ་བར་

ཁོ་ཆུ་བླུགས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སད་པར་བས་ཏེ་རཱ་བ་ཎ་བསད་པ་སོགས་ཀི་

ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སྨྲས་པས། དེའི་སྣ་སོའི་རླུང་བརྔུབས་པ་ཙམ་གྱིས་དགའ་བེད་དང་

ཧ་ནུ་མནྠ་གཉིས་མ་གཏོགས་སི་ཏཱ་དང་སྤེལ་དམག་ཐམས་ཅད་ཀེང་རུས་སུ་སོང་། 

དེ་ཙམ་གྱིས་ཚིམས་ནས་སར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་སོ། །དེར་དགའ་བེད་ཀིས་རི་

བོ་གངས་ཅན་དུ་དེ་རྣམས་གསོ་བའི་སན་ཡོད་པ་ལེན་པར་ཧ་ནུ་མནྠ་བཏང་བས་

སན་ནོར་བ་ལས། སར་ཡང་ལེན་དུ་བཏང་བས་རི་བོ་གངས་ཅན་ཉིད་ཁེར་ཏེ་བྱུང་

ནས་སན་གང་ཡིན་ཁོད་ཀིས་ཚོལ་ཅིག་ཟེར། དགའ་བེད་ཀིས་རི་གངས་ཅན་དེ་

ལས་སན་བཙལ་ནས། སན་དེས་ཀེང་རུས་སོང་བ་ཐམས་ཅད་སྔར་བཞིན་གསོས་

ཟིན་པས། ཧ་ནུ་མནྠ་ལ་རི་བོ་གངས་ཅན་འདི་སྔར་གྱི་རང་གནས་སུ་སྐོལ་ཅིག་བས་

པ་དང་། དེས་ཚེགས་ཆེ་ཟེར་ནས་རི་བོ་འཕངས་པས་སྔར་གྱི་ཤུལ་དུ་སོང་ཡང་དེ་

ཅུང་ཟད་ཡོ་ཞེས་གྲགས། རི་དེ་ལས་གངས་ཀི་ཚལ་བུ་དུ་མ་ཞིག་ཆད་པ་རི་ཏི་སེ་

ཡིན་ཅེས་དྲང་སྲོང་གྲོག་མཁར་བས་སྨྲའོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བོ་དགའ་བེད་སི་ཏཱ་དང་

བཅས་པ་མེ་ཏོག་ཅན་ཞེས་བ་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ཞུགས་ཏེ་གནས་པ་ལ་ནུ་བོ་

བ་ར་ཏ་སོགས་ཀིས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོང་ཁེར་འཐབ་

1 མ་ཕིའ་ིཤགོ་ངསོ་ ༥༨༢ ཡགི་ཕྲེང་འགོ་ ༥ ན།  ཀུཔྦ ྷ * ཁམས་འགྲེལ་དང་འཇུ་མི་ཕམ་ག་ིའགྲེལ་བར། ཀུམྦ ྷ  ཞང་ཞུང་བའ་ི

རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་དུ། ཨུ་པ 
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

པ་མེད་པར་གཤེགས་ཏེ་སྲིད་པའི་བདེ་བ་ལ་རོལ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་གཏམ་རྒྱུད་དུ་

གྲགས་སོ། །

ཡང་སྣར་ཐང་བས་དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་འདི་ད་ལྟའི་མགོན་པོ་གུར་ཡིན་པར་

གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱལ་བོ་འདིས་གཟའ་སེན་པ་ལ་མདའ་རེག་པར་

བརམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་ཡོད་པར་གྲགས། སྔོན་དང་ད་ལྟར་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལ་

རྒྱལ་བོ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཉིན་ཞག་མང་བོའི་བར་དུ་འཆད་ཀང་རོགས་རྒྱུ་མེད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གྲགས་སོ། །

ཉེར་གསུམ་པ། བསོན་དོར་གྱི་རྒྱན་བཤད་པ།

 ༈ བསོན་དོར་གྱི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ཏེ། དང་བོ་ནི། 

ར་བ་ལས། བསོན་དོར་དག་ནི་བསོན་བས་ནས། །

དོན་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟོན་པ་སྟེ། །

ཞེས་བརོད་བའི་དངོས་པོ་དེའི་ཁད་ཆོས་སོགས་གནས་ཚུལ་དངོས་དེ་ཡིན་པ་

ལ་མ་ཡིན་ཞེས་བསོན་ནས། དོན་གཞན་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཁས་

བངས་པ་སྟོན་པའི་ངག་ལ་ཟེར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། ཆོས་ལ་བསོན་དོར་དང་། ཡུལ་ལ་བསོན་དོར། རང་

བཞིན་ལ་བསོན་དོར་དང་གསུམ་ཡོད། 

དང་བོ་ཆོས་ལ་བསོན་དོར་བ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་དེའི་ཁད་ཆོས་ལ་

བསོན་ནས། དེའི་ཤུགས་ལས་ཁད་ཆོས་གཞན་ནམ་དོན་གཞན་ཞིག་གི་ནུས་པ་
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ཅུང་ཟད་སྟོན་པའི་ཚིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། འདོད་པ་དག་ནི་མདའ་ལྔ་བ། །

མ་ཡིན་སྒོ་ལྡན་སྟོང་ཕག་ཡོད། །

ཅེས་འདོད་པའི་ལྷ་ལ་མདའ་ལྔ་བ་ཞེས་པའི་མདའ་ལྔ་ལ་འདྲེན་ཚུལ་འགའ་རེ་

ཡོད་ཀང་། ཀུན་མཁེན་གཉིས་པའི་བཞེད་པ་ལྟར་དྲེགས་པར་བེད་པ། རྨོངས་པར་

བེད་པ། ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པར་བེད་པ། བརྒྱལ་བར་བེད་པ། སེམས་མེད་པར་བེད་པ་

དང་ལྔ་སྟེ། འདོད་ལྷ་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལ་མདའ་ལྔ་བ་ཞེས་སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་

གྲགས་ཀང་། དོན་དངོས་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ལྷ་ལ་སྒོ་ལྡན་ཏེ་མདའ་སྟོང་ཕག་

ཡོད་དོ། །ཞེས་འདོད་ལྷའི་ཁད་ཆོས་མདའ་དངོས་ལ་བསོན་པ་མ་ཡི་པར་མདའ་དེའི་

གྲངས་ཙམ་ལ་བསོན་ནས་མངའ་ལྔ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་པ་གསུམ་ལས་རྒྱལ་མི་ནུས་

པས་མདའ་སྟོང་ཕག་ཡོད་པར་བརོད་པས། འདོད་ལྷའི་མདའ་ལྔ་བོ་འདི་ལ་སྲིད་པ་

གསུམ་ལས་རྒྱལ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་ཅེས་བརོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་ཚིག་གི་

སྒས་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པར། འདོད་ལྷ་ནི་མདའ་ལྔ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མདའ་

སྟོང་ཕག་ཡོད་ཅེས་པའི་ཤུགས་ལས་དེའི་མདའ་ལྔའི་ནུས་པ་དེ་མདའ་སྟོང་ཕག་གི་

ནུས་པ་དང་འདྲ་བའི་དོན་གཞན་ཅུང་ཟད་བསྟན་པ་གོ་ནུས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་

བརོད། 

(ག) ཆོས་སྐོང་བཟང་བོ་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་འདི་ཡི། །

གྲངས་མེད་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་མ་ཡིན་ཏེ། །

དྲན་དབང་གཞན་གྱི་རྣམ་དཔོད་སོབས་པའི་ཚོགས། །
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འཕོག་པའི་ཆོམ་རྐུན་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ལགས། །

ཞེས་ཞྭ་ལུ་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོ་ནི་བོད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་མ་

ཡིན་ཏེ། ཞེས་དོན་དམ་དུ་ཡིན་པ་ལ་བསོན་ནས་མ་ཡིན་པར་བརོད་དེ། འོན་ཀང་

དྲན་དབང་སྟེ་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་དཔོད་དང་སོབས་པ་འཕོག་པའི་ཆོམ་རྐུན་

ཡིན་ཞེས་དོན་གཞན་ཞིག་བཀོད་པའི་ཤུགས་ལ་ཞྭ་ལུ་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོའི་མཁེན་

རབ་ཀི་ནུས་རལ་ཅུང་ཟད་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རྣམ་འདྲེན་དུས་འཁོར་ཞབས་དེའི་མཁེན་རབ་ནི། །

གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ཆོས་ཀུན་ཇི་ལྟར་གཟིགས། །

ཤེས་བར་གང་སྲིད་ཚིག་དོན་མཐའ་ཡས་པ། །

མཁེན་པས་བེ་བ་ཕག་བརྒྱའི་གྲངས་ལས་བརྒལ། །

ཅེས་དུས་འཁོར་ཞབས་ཆོས་ཀི་གྲགས་པའི་མཁེན་རབ་གཅིག་པོ་དེས། ཤེས་

བའི་ཆོས་ཇི་སེད་ཅིག་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་ཟེར་བ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་

ཅན་གཅིག་གིས་ཡུལ་གྲངས་མེད་པ་ཇི་ལྟར་གཟིགས་ཏེ་གཟིགས་མི་ནུས། ཞེས་

དོན་དམ་པའི་ཁད་ཆོས་དངོས་ལ་བསོན་ནས་དུས་ཞབས་པ་ཁོང་གི་མཁེན་རབ་ནི་

ཤེས་བའི་དངོས་པོ་རེ་རེའི་ཚིག་དོན་མཐའ་ཡས་པ་དེ་དག་རེ་རེ་ནས་མཁེན་པའི་

མཁེན་རབ་ཀང་ཤེས་བའི་དངོས་པོ་རེ་རེའི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་སྟེ་བེ་བ་ཕག་

བརྒྱའི་གྲངས་ལས་ཀང་བརྒལ། ཅེས་ར་བ་དང་མཐུན་པར་ཁད་ཆོས་དངོས་ལ་

བསོན་པ་མ་ཡིན་པར་མཁེན་པའི་ཁད་ཆོས་དེའི་གྲངས་ཙམ་ལ་བསོན་ནས། དོན་

གཞན་ཞིག་བཀོད་པས་དུས་ཞབས་པའི་མཁེན་རབ་ཀི་ནུས་པ་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 
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དུས་ཞབས་པ་འདི་ནི་འབྲུག་པ་སངས་རྒྱས་རོ་རེའི་སོབ་མ་ཡིན། ཀུན་གཟིགས་ལྔ་

བ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཆུང་དུས་དགེ་རྒན་དུ་ཞུས་ཀང་མ་ཕེབས་པ་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ། འདི་

ནི་བོད་མཁས་ཀི་དགེ་རྒན་ཡང་ཡིན་པར་གསུངས། 

ཡང་ན། ཁོད་ཀི་སམ་བརླིང་མཁེན་རལ་ཡུག་གཅིག་གིས། །

བཅུ་ཕག་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ཇི་ལྟར་གཟིགས། །

ཇི་སེད་ཤེས་བའི་ཐབས་ལ་མ་རྨོངས་པའི། །

དེ་སེད་མཁེན་པའི་བོ་གྲོས་བགྲང་ལས་འདས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཡུལ་ལ་བསོན་དོར་བ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་དེའི་ཡུལ་གྱི་

བེད་ལས་དངོས་ལ་བསོན་ནས། དེ་མིན་པའི་བེད་ལས་གཞན་ཞིག་སྟོན་པའི་ཚིག་

ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཙན་དན་ཟླ་འོད་དལ་བུ་ཡི། །

ལྷོ་ཕོགས་དྲི་ཡི་བཞོན་པ་འདི། །

མེ་ཡི་རང་བཞིན་སྤོ་བ་སྟེ། །

གཞན་གྱི་ངོར་ནི་བསིལ་ཞེས་གྲགས། །

ཞེས་བསོན་བའི་ཡུལ་ཙན་དན་དང་། ཟླ་འོད་དང་། ལྷོ་ཕོགས་ཀི་དྲི་ཡི་བཞོན་

པ་སྟེ་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་རླུང་འདི་རྣམས། ཡུལ་ཅན་ཆགས་པས་གཟིར་བའི་སྐེ་བོ་བདག་

གི་ངོར་ཚ་ཞིང་སྲེག་པར་བེད་པ་མེའི་རང་བཞིན་དུ་སྤོ། ཞེས་ཡུལ་གྱི་བེད་ལས་

བསིལ་བའི་རང་བཞིན་དངོས་ལ་བསོན་མོད། འོན་ཀང་ཡུལ་དེ་དག་གི་བེད་ལས་ཚ་

བའི་རང་བཞིན་དེ་ཡུལ་ཅན་སྐེ་བོ་གཞན་པ་སྟེ། མཛའ་བོ་དང་བལ་བས་ཉེན་པའི་
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འདོད་ལྡན་མའི་ངོར་ཡིན་པ་ལས། ཡུལ་ཅན་སེམས་རྣལ་དུ་གནས་པའི་སྐེ་བོ་དག་

གི་ངོར་བསིལ་ཞེས་གྲགས་སོ། །ཞེས་ཙན་དན་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དེ་དག་གི་ཁད་

ཆོས་བསིལ་བའི་བེད་ལས་དངོས་ལ་བསོན་ནས་ཚ་བའི་རང་བཞིན་དུ་བརོད་ཀང་། 

འགའ་ཞིག་གི་ངོར་བེད་ལས་གཞན་ཏེ་བསིལ་བར་ཡང་གྲགས་སོ་ཞེས་པའི་ལོ་

གྲགས་ཟེར་གསུམ་གཞན་འདོད་འགོད་པའི་ཚིག་ཡིན་པ་ལྟར་ཡུལ་ཅན་སེམས་རྣལ་

དུ་གནས་པའི་སྐེ་བོ་གཞན་གྱི་ངོར། ཡུལ་དེ་དག་གི་བེད་ལས་བསིལ་བའི་རང་

བཞིན་དུ་ཁས་བངས་ནས་ཡིན་ལུགས་བརོད་དེ་བསོན་དོར་མ་བས་ནའང་ཡུལ་ཅན་

བལ་བའི་ཉེན་པ་མོ་རང་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་བལྟས་ནས་དངོས་པོ་དེ་དག་གི་བེད་

ལས་བསིལ་བ་ལ་བསོན་ཏེ། ཚ་བའི་རང་བཞིན་དུ་འདོད་པ་ནི། ཡུལ་ཅན་གྱི་ཁད་པར་

ལ་བལྟས་ནས་ཡུལ་ལ་བསོན་པའི་ཕིར་ན་ཡུལ་ལ་བསོན་དོར་ཞེས་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་

བོད་མཁས་ཀིས་གསུངས་སོ། །དཔང་ལོས་ངག་འདི་དག་ནི་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་བལྟས་

ནས་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ལ་བསོན་གྱི། ཡུལ་ཀུན་ལ་བལྟས་ཏེ་མིན་པས་ན་ཡུལ་ལ་

བསོན་དོར་ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསོན་བ་ཡུལ་ལ་མ་བཞག་པར་སོན་

བེད་ཡུལ་དུ་འཇོག་པའང་ཡོད་དོ། །

(ག) ཧ་ནུ་མནྠས་འཕངས་པའི་རི། །

དཀར་ཞེས་ཕལ་ཆེར་དྲིལ་སྒོག་ཀང་། །

དབང་ཤེས་འཁྲུལ་ལྡན་བདག་ཅག་ལ། །

ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་མདོག་ཏུ་མངོན། །

ཞེས་སྔོན་དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་ལྟར། རྒྱལ་བོ་རཱ་མ་
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ཎས་སན་འཚོལ་བའི་ཕིར་སྤེའུ་ཧ་ནུ་མནྠས་རི་བོ་གངས་ཅན་ཉིད་ཁེར་ཏེ་བྱུང་བ་དེ་

སར་སྤེའུས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རང་གནས་སུ་འཕངས་པའི་གངས་རི་ཆེན་པོ་དེའི་ཁ་

དོག་དཀར་ཞེས་སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་སྒོགས་ཀང་། མིག་གི་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བ་

ཅན་བདག་ཅག་གི་སྣང་ངོར་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་སྟེ་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་མདོག་ཏུ་མངོན། ཞེས་

དབང་ཤེས་འཁྲུལ་ལྡན་གྱི་མི་འགའ་ཞིག་གི་ངོར་ཡུལ་གངས་རིའི་ཁ་དོག་ལ་བསོན་

ནས། ཡུལ་ཅན་གཞན་འགའ་ཞིག་གི་ངོར་དངོས་པོ་དེའི་བེད་ལས་གཞན་ཞིག་

དངོས་སུ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེ་བརོད་འདི་ལ་མཁས་པ་ལ་ལས་དོགས་པ་ཅན་དུ་

གསུངས་ནའང་། ཡུལ་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་བལྟས་ནས་དངོས་པོའི་ཡུལ་དེ་ལ་བསོན་

པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པས་དོགས་པའི་གནས་མེད་དོ། །

(བ) ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་ལྷག་པའི་ལྷ་འདི་ཉིད། །

མུ་སྟེགས་བེ་བ་སྟོང་གི་བོ་གྲོས་ལ། །

མུན་པའི་དངོས་པོ་གསར་དུ་སྦིན་པོ་སྟེ། །

གཞན་དུ་ཤེས་རབ་གསལ་བའི་ལྷ་ཞེས་གྲགས། །

ཞེས་ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་ཏེ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་ཕི་རོལ་མུ་སྟེགས་

པ་བེ་བ་སྟོང་གི་བོ་གྲོས་ལ་མུན་པའི་དངོས་པོ་སྟེར་བ་ཞེས་ཤེས་རབ་ཀི་ལྷ་ཁད་

པར་ཅན་ཡུལ་དེའི་བེད་ལས་དངོས་ལ་བསོན་པ་སྟེ། ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་ལོག་པར་

སྨྲ་བའི་མུ་སྟེགས་པའི་ཚོགས་ལ་གཏི་མུག་གི་མུན་པ་གསར་བ་སྦིན་པར་བརོད་

ནས། སར་ཡང་ཡུལ་ཅན་གཞན་ཏེ་སལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་ངོར་བོ་གྲོས་ཀི་

སྣང་བ་སྩོལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀི་ལྷ་ཞེས་གྲགས་སོ་ཞེས་པའོ། །ཡུལ་ཅན་གཞན་གྱི་
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ངོར་ཡུལ་དེའི་བེད་ལས་ཤེས་རབ་སྩོལ་བའི་ལྷ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་ཀང་། ཡུལ་

ཅན་མུ་སྟེགས་པ་རང་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་བལྟོས་ནས་ཡུལ་དེའི་བེད་ལས་ཤེས་རབ་སྩོལ་

བ་ལ་བསོན་ནས་ཤེས་རབ་མི་སྦིན་པར་གཏི་མུག་གི་མུན་པ་གསར་བ་སྦིན་ཞེས་

ཡུལ་གྱི་བེད་ལས་དངོས་ལ་བསོན་དོར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། རབ་ཡངས་མཁའ་ཡི་མཛེས་བེད་ནམ་མཁའི་ནོར། །

མཚན་སྤོད་འབྱུང་བོའི་གཟུགས་འཆང་བ་རོག་དགྲར། །

ལོང་བེད་མུན་པའི་གཏེར་གྱི་གོང་བུ་སྟེ། །

གཞན་དུ་སྣང་བེད་འོད་བརྒྱའི་ཐིག་ལེར་གྲགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རང་བཞིན་ལ་བསནོ་དོར་བ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་དེའི་

རང་བཞིན་དངོས་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བསོན་ནས། དེ་ལས་གཞན་པའི་རང་བཞིན་

ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་སྟོན་པའི་ངག་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། བདུད་རི་ཟགས་པའི་འོད་ཟེར་ཅན། །

ཟླ་བ་ཞེས་པར་བདག་ཅག་འདོད། །

དོན་གྱི་བདག་ཉིད་འདི་ནི་གཞན། །

དུག་ཟགས་ཟེར་དང་ལྡན་པ་ཉིད། །

ཅེས་བདུད་རི་ཟགས་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་ཟླ་བ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་

ཤིང་། བདག་ཅག་ཀང་འདོད་མོད། དོན་གྱི་བདག་ཅག་འདོད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཟླ་བ་

བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་པར། དེ་ལས་གཞན་དུག་ཟགས་པའི་འོད་ཟེར་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཆོས་ཅན་ཟླ་བའི་རང་བཞིན་བདུད་རིའི་བདག་ཉིད་ཅན་
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ཡིན་པ་དངོས་ལ་བསོན་ནས། དེའི་འགལ་ཟླ་བརོད་པ་སྟེ་ཟླ་བའི་རང་བཞིན་ནི་དེ་

ལས་གཞན་པའི་དུག་ཟགས་པའི་འོད་ཟེར་དང་ལྡན་པ་ཞེས་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་

དངོས་ལ་བསོན་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ཡིད་འོང་མཛའ་མོའི་བཞིན་རས་དེ། །

རང་བཞིན་དཀར་བའི་མདོག་ཉིད་དུ། །

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ག་བུར་གྱི། །

ཁུ་བ་དག་གིས་བྱུགས་པའོ། །

ཞེས་གྲོགས་མོའི་གདོང་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་འདི་ནི་ཁོ་མོའི་གདོང་གི་རང་བཞིན་

དཀར་བ་མ་ཡིན་པར་དེ་ནི་ག་བུར་སོགས་ཀི་ཁུ་བས་བྱུགས་པ་ཡིན། ཞེས་མཛའ་

མོའི་གདོང་དཀར་བའི་རང་བཞིན་དངོས་ལ་བསོན་ནས་དེ་ལས་གཞན་པའི་རང་

བཞིན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དགའ་བ་གསར་བ་གསར་བ་འཕེལ་བེད་ཅིང་། །

ཡིད་རེས་མཐུན་ལ་དགའ་བེད་མ་ཞེས་འབོད། །

བཞིན་ངན་ཙཎ་ལཱི་འདི་མཐོང་མ་ཐག །

དབང་མེད་ཡི་ག་ལྡོག་པ་བེད་ལ་ལྟོས། །

ཞེས་དགའ་བ་གསར་བ་སྟེ་གོ་བུར་དུ་དགའ་བ་འཕེལ་བར་བེད་ཅིང་སེམས་

ཡིད་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པའི་མཛེས་མ་འདི་ལ་དགའ་མ་ཞེས་ཀུན་གྱིས་འབོད་ཀང་དོན་

དུ་འཕོན་མ་འདི་ནི་རང་བཞིན་ངན་ཅིང་ཙཎ་ལཱི་སྟེ་ཤིན་ཏུ་གཏུམ་མོ་ཅན་འདི་ནི། 

བདག་གིས་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་རང་དབང་མེད་པར་ཡི་ག་ལྡོག་པར་བེད། ཅེས་ཆོས་
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ཅན་མཛེས་མ་དེའི་རང་བཞིན་སྐེ་བོ་རྣམས་དགའ་བ་གསར་བ་འཕེལ་བར་བེད་པའི་

གནས་ཚུལ་དངོས་དེ་ལ་བསོན་ནས། དེའི་འགལ་ཟླ་སྟེ་མཛེས་མ་དེའི་རྣམ་འགྱུར་

གྱི་རང་བཞིན་དངོས་དེ། རྣམ་འགྱུར་གཞན་པ་ཁོ་གཏུམ་ཅན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་

བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འབྲུག་སྒས་མངལ་འཛིན་མོས་པའི་མཇུག་སྒོའི་མདངས། །

རང་བཞིན་མཛེས་པའི་སྤུ་རིས་མ་ལེགས་ཏེ། །

ཕུལ་བྱུང་བཟོ་བའི་ལག་སོར་འདུ་བེད་ཀིས། །

ངོ་མཚར་མཛེས་པའི་རིས་སུ་ཕབ་པར་ངེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་ཆོས་དང་། ཡུལ་དང་། རང་བཞིན་བཅས་བསོན་དོར་གསུམ་པོ་སོ་སོའི་

ཞིབ་ཆ་འདོན་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་སོ་སོའི་བཞེད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང་། སོ་སོའི་

ཁད་ཆོས་ཅུང་ཟད་མ་འདྲེས་པར་རིགས་ལམ་གྱི་སྐོན་དང་བལ་བ་ཞིག་སན་ངག་གི་

རྒྱན་ཐམས་ཅད་ལ་འོང་དཀའ་བས། སྤིར་སན་ངག་གི་དཔེ་བརོད་སོགས་ཀི་སབས་

གཙོ་ཆེར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སད་རགས་པ་དང་བསྟུན་ནས་བརོད་དགོས་པ་མཁས་

པའི་གསུང་རྒྱུན་ལས་བྱུང་། རྒྱན་འདི་གསུམ་གྱི་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་གཙོ་བོ་ནི། 

བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་དེ་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེས་པའི་ཆོས་ཀི་ཁད་

ཆོས་ལ་བསོན་པ་ནི་ཆོས་ལ་བསོན་པ་དང་། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་དེ་ལ་ཡུལ་

ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེས་པའི་ཡུལ་གྱི་བེད་ལས་ལ་བསོན་པ་ནི་ཡུལ་ལ་བསོན་དོར་

བ་དང་། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་དེའི་རང་བཞིན་དངོས་གང་ཡིན་པ་དེར་བསོན་པ་

ལ་རང་བཞིན་བསོན་དོར་ཞེས་གཙོ་ཆེ་ཆུང་གི་སོ་ནས་འཇོག་དགོས་པར་གསུངས། 
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ལྷག་པར་དུ་རྒྱན་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་ར་བའི་ཚིག་ཟིན་ལ་གསལ་བ་ལྟར། 

ཡུལ་ལ་བསོན་དོར་བ་ནི་ཡུལ་ཅན་གྱི་བདག་ཉིད་ལ་བལྟོས་ནས་བསོན་བའི་ཙན་

དན་སོགས་ཀི་རང་གི་རང་བཞིན་དངོས་ལ་བསོན་པ་དང་། རང་བཞིན་བསོན་དོར་

ནི་ཡུལ་ཅན་ལ་མ་བལྟོས་པར་དངོས་པོ་རང་གི་རང་བཞིན་དངོས་ལ་བསོན་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན། དེ་ལྟར་དུ་དགྱེས་གླུ་ལས་འདི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་ལ་སྦར་བས། དཔེར་ན། 

སངས་རྒྱས་ཀི་གཙུག་ཏོར་རང་བཞིན་སྔོན་པོར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསོན་ནས་

མཐིང་བྱུགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་ར་བ་ལས།

དཔེ་ཡི་བསོན་དོར་སྔར་ཉིད་དུ། །

དཔེ་རྣམས་ལ་ནི་རབ་བསྟན་ཏོ། །

ཞེས་དཔེ་བསོན་དོར་སོགས་དཔེ་རྒྱན་སོགས་ཀི་སབས་སུ་བཤད་ཟིན་པས། 

གཞན་བསོན་དོར་གྱི་དབེ་བ་མི་འདྲ་བ་དག་ལ་ཡང་འདི་ལས་རེས་སུ་དཔགས་ནས་

རྒྱ་ཆེར་མཚོན་ནུས་སོ། །

ཉེར་བཞི་བ། སྦར་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ སྦར་བའི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ། མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བར། སྦར་བ་གཟུགས་གཅིག་ལྡན་པའི་ཚིག །

དུ་མའི་དོན་ཅན་ཉིད་དུ་འདོད། །

ཅེས་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གམ་སྒའི་གཟུག་གཅིག་གི་སྒ་དོན་གང་རུང་མཚུངས་

པའི་སོ་ནས་བརོད་བ་སྦར་གཞི་དངོས་པོ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་སྦར་ཆོས་

རྣམ་གྲངས་གཉིས་སམ་དུ་མས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦོར་བའི་རྒྱན་ཞིག་ལ་ཟེར། 
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གཉིས་པ་རྒྱན་འདི་ལ་དབེ་ན་དགུ་སྟེ། 

ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཐ་མི་དད། །ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བ་དང་། །

བ་བ་ཐ་མི་དད་པ་དང་། །བ་བ་འགལ་བ་མིན་པ་དང་།

འགལ་བའི་ལས་ཀི་སྦར་བ་དང་། །ངེས་པ་ཅན་དང་ངེས་པ་འགོག །

འགལ་མིན་འགལ་བ་ཅན་དང་དགུ། །ཞེས་སོ། །

དང་བོ་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་མིན་པའི་སྦྱར་བ་ནི། སྦར་གཞི་

དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་སྦར་ཆོས་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་ཞིག་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦོར་

བེད་ཀི་ཚིག་གཅིག་གི་སོ་ནས་སྦར་གཞི་གཉིས་ཀ་ལའང་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་

ཐ་དད་བེད་མི་དགོས་པར་གཉིས་ཀའི་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་

ན། 

ར་བར། ཨུ་ད་ཡ་གནས་མཛེས་པ་ཅན། །

དཀིལ་འཁོར་ལ་ཆགས་རྒྱལ་བོ་འདི། །

མྲ་དུ་ཀ་རཿ འཇིག་རྟེན་གྱི། །

ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་འཕོག་པར་བེད། །

ཅེས་སྦར་གཞི་རཱ་ཛ་ཞེས་པ་རྒྱལ་བོ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་

སྦར་ཏེ། ཁད་གཞིའམ་སྦར་གཞི་དངོས་པོ་གཉིས་ཁད་ཆོས་སམ་སྦར་ཆོས་བཞི་ལ་

སྦར་ཏེ། སྦར་ཆོས་དང་བོ་ཨུ་ད་ཡ་ནི་སྒ་དོན་གྱི་དབང་གིས་དར་བ་དང་འཆར་བ་

གཉིས་ལ་འཇུག་པས། སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོའི་སབས་སུ་རྒྱལ་སྲིད་དར་བ་དང་། སྦར་

གཞི་ཟླ་བའི་སབས་སུ་ཤར་གྱི་རི་བོ་ལས་འཆར་བཞིན་པ་དང་། སྦར་ཆོས་གཉིས་
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པ་ཀནི་མཱན་ཅེས་པ་བོད་སད་དུ་མཛེས་པ་ཅན་ཏེ། རྒྱལ་བོའི་སབས་སུ་ཀུན་དང་

མཐུན་པའམ་གཟུགས་བཟང་བའི་མཛེས་པ་དང་། ཟླ་བའི་སབས་སུ་ཟླ་འོད་ཀི་

མཛེས་པ་ལ་སྦར། སྦར་ཆོས་གསུམ་པ་རཀྟ་མཎ་ལ་ཞེས་རཀྟ་ནི་ཆགས་པ་དང་

དམར་པོ་སོགས་ལ་འཇུག ། མཎ་ལ་ནི་དཀིལ་འཁོར་ཏེ། རྒྱལ་བོའི་སབས་སུ་

འཁོར་གྱི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཆགས་པ་སྟེ་མངའ་འབངས་ལ་བམས་པ་དང་། ཟླ་བའི་

སབས་སུ་ཟླ་བ་ཆ་རོགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཐུན་མཚམས་ཀི་དམར་བའི་འོད་ཀི་

མདངས་འཕོ་བ་དང་། སྦར་ཆོས་བཞི་བ་མྲ་དུ་ཀ་རཿ ཞེས་པའི་མྲ་དུ་ནི་འཇམ་པའི་

དོན་དང་། ཀ་ར་ནི་སྒ་དོན་མང་བོ་ལ་འཇུག་ཀང་སབས་འདིར་དཔ་ཁལ་དང་འོད་

ཟེར་ལ་འཇུག་པས། སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོའི་སབས་སུ་རྒྱལ་བོའི་དཔ་ཁལ་འཇམ་

པའམ་ཡང་བ་དང་། ཟླ་བའི་སབས་འཇམ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འགྲོ་བ་རྣམས་ཚ་བས་

གདུང་བ་སེལ་ཞེས་སྦར་ཆོས་འདི་དག་སྒ་ཚིག་གཅིག་པ་སྟེ་སྒ་ལ་སྦར་ནས། སྦར་

གཞི་གཉིས་ཀ་ལ་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཀང་ཐ་མི་དད་པ་སྟེ་གཅོད་མཚམས་

གཅིག་གི་སོ་ནས་སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་པོ་འདིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཡིད་

རབ་ཏུ་འཕོག་པར་བེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ལ་སྦར་ཆོས་གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་

དགོས་སོ། །

(ག) མཛེས་ཤིང་ཡིད་འོང་ཤིན་ཏུ་དཀར། །

གདུང་བ་སེལ་ཞིང་བདེ་བ་སྐེད། །

བདུད་རིའི་ཚོགས་རྣམས་ཅི་ཡང་སྤོ། །

དགའ་བའི་ཟློས་གར་འཕེལ་བར་བེད། །
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ཅེས་སྦར་གཞི་དབངས་ཅན་མ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་སྦར་ཆོས་གསུམ་གྱིས་སྦར་

ཏེ་དང་བོ་གདུང་བ་སེལ་བ་ནི། སྦར་གཞི་དབངས་ཅན་མའི་སབས་སུ་མི་ཤེས་པའི་

རྨོངས་པའི་གདུང་བ་སེལ་བ་དང་། ཟླ་བས་ཚ་བའི་གདུང་བ་སེལ་བ། སྦར་ཆོས་

གཉིས་པ་བདེ་བ་སྐེད་པ་ནི། ལྷ་མོས་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་སྐེད་པ་དང་། ཟླ་བས་

བསིལ་བའི་བདེ་བ་སྐེད། སྦར་ཆོས་གསུམ་པ་བདུད་རིའི་ཚོགས་སྤོ་བ་ནི། ལྷ་མོའི་

སྐུ་ལ་གཟི་འོད་འབར་བ་དང་ཟླ་བ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་སྤོ་བ་སྟེ། སྦར་ཆོས་འདི་

དག་ནི་སྒ་ཚིག་གཅིག་ཅིང་སྦར་གཞི་གཉིས་པོའི་གང་ལའང་ཚིག་གི་གཅོད་

མཚམས་ཐ་མི་དད་དུ་སྦར་ནས། སྦར་གཞི་དབངས་ཅན་མ་དང་སྦར་ཆོས་ཟླ་བ་

གཉིས་ཀས་སྐེ་བོ་ཀུན་དགའ་བའི་ཟློས་གར་འཕེལ་བར་བེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

དགྱེས་གླུ་ལྟར་ན། འདི་ལ་སྦར་ཆོས་གཉིས་ལས་མི་ཉུང་ཞིང་སྒ་དོན་གང་ལ་སྦར་

ནའང་ཆོག་པར་བཞེད་དོ། །

(བ) གཉིས་སྐེས་ཚོགས་ཀི་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་བ། །

མགྲིན་སྔོན་ཅན་གྱི་གཙུག་ཕུད་ལ་གནས་པའི། །

ཡིད་འོང་འོད་ཀི་ཐིག་ལེ་གསར་ཆགས་པ། །

དཔལ་འདི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་ཡི་གར་འོང་། །

ཞེས་རང་བ་གསུམ་པའི་འོད་ཀི་ཐིག་ལེ་གསར་ཆགས་པ་ཞེས་པ་ནི་ཟླ་བ་དང་

རྨ་བའི་གཙུག་ཕུད་ཀི་སྒོའི་མིང་ཡིན་པས་འདི་གཉིས་སྦར་གཞིར་བས་ཏེ། སྦར་

ཆོས་དང་བོ་གཉིས་སྐེས་ཏེ་སྦར་གཞི་ཟླ་བའི་སབས་ཟླ་བ་དྲང་སྲོང་ཀུན་གྱི་དབུས་

ན་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་། སྦར་གཞི་རྨ་བའི་སབས་རྨ་བ་བའི་ཚོགས་ཀི་དབུས་ན་
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མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་། སྦར་ཆོས་གཉིས་པ་མགྲིན་སྔོན་ཅན་ཏེ། ཟླ་བ་ལྷ་དབང་

ཕྱུག་གི་གཙུག་ན་གནས་པ་དང་། རྨ་བའི་གཙུག་ཕུད་ཀི་སྒོ་མགྲིན་སྔོན་ཅན་ཏེ་རྨ་

བའི་གཙུག་ན་གནས་པའི་སྦར་གཞི་ཟླ་བ་དང་རྨ་བའི་གཙུག་ཕུད་འདི་ནི་འཇིག་རྟེ་

ཀུན་གྱི་ཡིད་དུ་འོང་། ཞེས་སྦར་གཞི་གཉིས་དང་སྦར་ཆོས་གཉིས་ཏེ་སྦར་བ་

གསུམ་གའི་སྒ་ཚིག་གཅིག་ཅིང་སྦར་གཞི་གཉིས་ཀ་ལ་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་

གཅིག་གི་སོ་ནས་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། ། ༼འདི་ནི་སྒ་སྦར་ཁོ་ན་ཡིན།༽

ཡང་ན། སྔོ་བསངས་སེག་མོའི་མཚར་སྡུག་མཛེས་པའི་རྒྱན། །

བཅུད་ལྡན་རོལ་མའི་འདོད་དགའ་འཕེལ་བའི་གཞི། །

ཡིད་འོང་ཆུ་ལས་སྐེས་པའི་མཛེས་སྡུག་གཟུགས། །

འཇིག་རྟེན་མཛེས་པའི་དཔལ་དུ་ཅི་ཡང་བཞད། །

ཅེས་སྦར་ཆོས་སྔོ་བསངས་སེག་མོ་སྟེ་ནམ་མཁའ་དང་བུད་མེད། སྦར་ཆོས་

བཅུད་ལྡན་རོལ་མ་སྟེ་བུད་མེད་དར་མ་དང་བུང་བ། སྦར་གཞི་ཆུ་ལས་སྐེས་པ་སྟེ་ཟླ་

བ་དང་པདྨ་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཐ་དད་ཚགི་འདྲའི་སྦྱར་བ་ནི། སྦར་གཞི་དང་བོ་གཉིས་ཀི་སྦར་

ཆོས་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦོར་བེད་ཀི་སྒ་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཚིག་གི་

གཅོད་མཚམས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་དོན་ཐ་དད་དུ་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་

ན། 

ར་བའི་རྒྱ་དཔེར། དོ་ཥཱ་ཀ་རེ་ཎ་སམ་དྷ་ན། །

ནཀྵ་ཏྲ་པ་ཐ་བརྟི་ན། །
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"པྲ
1

་ཛྙཱ་པྲ་དོ་"ཤོ
2

་མ་མི"ཧྠ
3

། །

མ་པྲི་ཡཾ་ཀིནྣ་བཱདྷ་ཏེ། །

ཞེས་འབྱུང་བའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་དཔེ་འདི་སྒ་ཚིག་གཅིག་ཀང་

མཚམས་སྦོར་ཕད་མ་ཕད་སོགས་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཀི་དབང་གིས་སྦར་

གཞི་རྒྱལ་བོ་ལ་འཇུག་པའི་ཕོགས་དང་། ཟླ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕོགས་ཀི་དོན་ཐ་

དད་པ་གཉིས་སྟོན་པས། དེ་ཡང་སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་ལ་སྦོར་སབས་ཚིག་དེ་བོད་

སད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

རྒྱལ་རིགས་ལམ་ལ་མི་གནས་པ། །

རྒྱལ་བོ་སྐོན་གྱི་འབྱུང་གནས་དང་། །

བསོངས་ནས་སྐོན་མང་དག་གིས་བདག །

དགའ་མེད་འདི་ལྟར་ཅིས་མ་མནར། །

ཞེས་པ་སྟེ། རཱ་ཛྙཱ་རྒྱལ་བོ་སྟེ་སྦར་ཆོས། ཁད་ཆོས་ཀྵཏྲ་རྒྱལ་རིགས། པ་ཐ་

ལམ། བརྟི་ན་འཇུག་པའམ་གནས་པ། འདི་དག་གི་སྔོན་དུ་དགག་པའི་"ཉ
྄
4

་བཞག་

པའི་ན་ཀྵེ་ཏྲ་ཞེས་རྒྱལ་རིགས་ལམ་ལ་མི་གནས་པ་ཞེས་དང་། རཱ་ཛྙཱ་རྒྱལ་བོ། དོ་

ཥ་སྐོན། ཨཱ་ཀ་ར་འབྱུང་གནས། དེ་ལ་དོ་ཥཱ་རས་མཚམས་སྦར་བས། རྒྱལ་བོ་

སྐོན་གྱི་འབྱུང་གནས་དང་ཞེས་དང་། སམ་དྷ་ན་བསོངས། སར་ཡང་། པྲ་མང་བོ། དོ་

ཥ་སྐོན། མཱམ་བདག །ཨིཏྠ་འདི་ལྟར་ཞེས་པ་ལ་འཇུག་པས། བསོངས་ནས་སྐོན་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༩༧ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  པྲ   * དཎིྜའི་དགོངས་རྒྱན་དང་ཁམས་འགྲེལ་གཉིས་སུ།  རཱ

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༩༧ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  ཤོ   * དཎིྜའི་དགོངས་རྒྱན་དང་ཁམས་འགྲེལ་གཉིས་སུ།  ཥོ

3 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༩༧ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  ཧྠ   * དཎིྜའི་དགོངས་རྒྱན་དང་ཁམས་འགྲེལ་གཉིས་སུ།  ཏྠ

4 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༩༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༨ ན།  ཉ྄   * དཎིྜའི་དགོངས་རྒྱན་དང་ཁམས་འགྲེལ་གཉིས་སུ།  ནཉ྄
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མང་དག་གིས་བདག་ཅེས་དང་། མ་པྲི་ཡ་དགའ་མེད། ཀི་ན་ཅིས། ན་བཱ་དྷ་ཏི་མ་

མནར་བའི་དོན་ཏེ། དགའ་མེད་འདི་དག་ཅིས་མ་མནར། ཞེས་རྒྱལ་རིགས་ཀི་ཡང་

དག་པའི་ལམ་སྟེ་ལུགས་སྲོལ་བཟང་བོ་ལ་མི་གནས་པའི་རྒྱལ་བོ་ངན་པ་འདི་བ་

སྤོད་ངན་ཞིང་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ། སེར་སྣ་ལ་སོགས་པའི་མི་དགེ་བའི་སྐོན་གྱི་འབྱུང་

གནས་ཅན་སྐེ་བོ་དག་དང་ལྷན་དུ་བསོངས་པའམ་འབེལ་ནས། འབངས་ཀི་སྐེ་བོ་

རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་འཚེ་བར་གྱུར་པས། དགའ་བ་མེད་པ་འདི་དག་གིས་ཅིས་མ་

མནར་ཏེ། ཞེས་གཅིག་གི་གཅོད་མཚམས་གཅིག་དང་། ཡང་སྦར་གཞི་ཟླ་བ་ལ་

སྦོར་སབས། གོང་གི་རྒྱ་དཔེའི་ཚིག་དེ་མཚམས་སྦོར་ཕད་མ་ཕད་ཀི་དབང་གིས་

དོན་གཞན་ཞིག་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན།

རྒྱུ་སར་ལམ་ལ་རབ་གནས་པ། །

མཚན་མོར་བེད་པ་དང་བསོངས་ནས། །

སྲོད་ལ་ཡིས་ནི་བདག་འདི་ལྟར། །

དགའ་བ་མེད་པར་ཅིས་མ་མནར། །

ཞེས་ནཀྵ་ཏྲ་རྒྱུ་སར། པ་ཐ་ལམ། བརྟི་ན་རབ་ཏུ་འཇུག་པའམ་གནས་པ་སྟེ། རྒྱུ་

སར་ལམ་ལ་རབ་གནས་པ་ཞེས་དང་། དོ་ཥཱ་མཚན་མོ་དང་། ཀ་ར་བེད་པ་སྟེ་

མཚམས་སྦར་བས་མཚན་མོར་བེད། སམ་དྷཱ་ན་བསོངས་པ་སྟེ། མཚན་མོར་བེད་པ་

དང་བསོངས་ནས་ཞེས་དང་། པ་དོ་ཥ་མཚན་མོའི་དབང་བོ་སྟེ་སྲོད། མཱ་མཱ་བདག 

ཨིརྤ་འདི་ལྟར་ཏེ། སྲོད་ལ་ཡིས་ནི་བདག་འདི་ལྟར་ཞེས་དང་། རཱ་ཛྙཱ་ཟླ་བ་སྟེ་སྦར་

གཞི་དང་། མ་པྲི་ཡ་དགའ་བ་མེད་པ་སོགས་ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་འདྲ་བས། དགའ་བ་
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མེད་པར་ཅིས་མ་མནར། ཞེས་ཟླ་བ་རྒྱུ་སར་གྱི་ལམ་སྟེ་ནམ་མཁའ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་

པའམ་རྒྱུ་བ་འདིས་མཚན་མོའི་བ་བ་བེད་པ་སྟེ་མཚན་མོ་དང་བསོངས་པའམ་

འབེལ་ནས་སྲོད་ཀི་དུས་ལ་བབས་པ་ན། ཟླ་བ་འདིས་གཉེན་དང་བལ་བའི་འདོད་

ལྡན་བདག་ལ་དགའ་བ་མེད་པར་འདོད་པས་གདུངས་པས་ཅིས་མ་མནར་ཞེས་

སོ། །དེ་ལྟར་རྒྱ་སད་ཀི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་པོ་དེའི་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་པའི་

དབང་གིས། སྦར་གཞི་དང་བོ་གཉིས་ལ་སྦར་ཆོས་སྒ་གཟུགས་གཅིག་གིས་དོན་མི་

འདྲ་བ་སོ་སོར་སྟོན་པས་ན་ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བ་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་། དོ་ཥཱ་ཀ་

ར་རྒྱལ་བོའི་སབས་སུ་དོ་ཥཱ་སྐོན། ཨཱ་ཀ་ར་འབྱུང་གནས། ཟླ་བའི་སབས་དོ་ཥཱ་

མཚན་མོ། ཀ་ར་བེད་པའམ་ཡང་ན་ཨཱ་ཀ་ར་གནས་པ་ལ་སྦར། ནཀྵ་ཏྲའི་ན་དེ་རྒྱལ་

བོའི་སབས་སུ་དགག་ཚིག་སྟེ་ན་སྦར་བས་མི་གནས་པ་ཞེས་དང་། ཟླ་བའི་སབས་

སུ་ནཀྵ་ཏྲ་རྒྱུ་སར་གྱི་མིང་དུ་བཞག་པ་ལྟར། སྒའི་མཚམས་སྦོར་ཕད་མ་ཕད་ཀི་སོ་

ནས་དོན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ལྟར་ཡིན། འདིའི་སྦར་གཞི་ཟླ་བའི་སབས་ཀི་རྒྱ་

དཔེའི་རང་བ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཉིས་ལ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟེ། 

ཤོང་འགྱུར་ལས། མཚན་མོར་བེད་པ་དང་འབེལ་ནས། །སྲོད་ཟླ་ཡིས་ནི་བདག་འདི་

ལྟར། །ཞེས་དང་། ཡང་འགྱུར་ལ་ལར། མཚན་མོའི་གནས་དང་འབེལ་བ་ཡིས། །སྲོད་

ལ་ཟླ་བས་བདག་འདི་ལྟར། །ཞེས་པ་ལྟར་སི་ཏུའི་རེས་འབང་དག་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་

ལེགས་སྦར་གྱི་སད་འདི་དོན་མང་བོ་ལ་འཇུག་ཅིང་། ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཀི་

དབང་གིས་དོན་དུ་མར་སྟོན་པའི་དཔེ་དེ་འདྲ་ཞིག་བོད་སད་དུ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འབྱུང་

དཀའ་ནའང་། ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གི་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཀི་དབང་གིས་དོན་ཐ་དད་
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པ་གཉིས་སྟོན་པ་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་སོ། །

(ག) དུས་རྣམ་ཀུན་ལས་ཡོལ་མེད་ཅིང་། །

ལེགས་པ་མང་དུ་འབྱུང་བའི་ཁུངས། །

གཏིང་མཐའ་ནམ་ཡང་རེད་མིན་པའི། །

གཏམ་འདི་སྐེ་བོའི་ཁ་ལས་སྒོག །

ཅེས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་པོ་དེའི་སྦར་གཞི་རྒྱ་མཚོའི་སབས། དུས་རྣམ་ཀུན་ལས་

ཡོལ་མེད་རླབས། །ལེགས་པའི་ནོར་བུ་མང་འབྱུང་ཁུངས། །རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་

རེད་མིན་པའི། །གཏམ་འདི་ཚོང་བའི་ཁ་ལས་སྒོག །ཅེས་སྦར་ཆོས་ཡོལ་བ་མེད་པ་

ནི་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་དང་། ལེགས་པ་མང་བོ་ནི་ནོར་བུ་མང་བོ་དང་། ཁུངས་ནི་ནོར་

བུ་འབྱུང་བའི་ཁུངས་དང་། གཏིང་མཐའ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་དང་། སྐེ་བོ་ནི་

ཚོང་བ་ལ་གོ་དགོས་ཤིང་། ཡང་སྦར་གཞི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སབས། དུས་

ལས་ཡོལ་མེད་ཐུགས་རེ་ཆེ། །ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བའི་ཁུངས། །མཁེན་

པའི་གཏིང་མཐའ་རེད་མིན་པའི། །གཏམ་འདི་བོ་ལྡན་ཁ་ལས་སྒོག །ཅེས་ཡོལ་བ་

མེད་པ་ནི་ཐུགས་རེ་ཡོལ་བ་མེད་པ་དང་། ལེགས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་དང་། ཁུངས་ནི་

ཡོན་ཏན་གྱི་ཁུངས། གཏིང་མཐའ་ནི་མཁེན་པའི་གཏིང་མཐའ། སྐེ་བོ་ནི་བོ་གྲོས་དང་

ལྡན་པ་ལ་སྦར་བ་སྟེ། གོང་གི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་པོ་དེ་དོན་གཉིས་ལ་སྦོར་རིགས་པ་ལྟ་

བུ་ཡིན་པར་བཞེད། ལ་ལས་དཔེར་བརོད་འདིར་སྦར་གཞི་མེད་པ་དང་། ཚིག་གི་

གཅོད་མཚམས་ཀང་ཐ་དད་ཀི་དབེ་བ་མེད་པས་ཐ་དད་ཚིག་འདྲ་ཞེས་དོན་མ་གྲུབ་

ཅིང་ཚིག་ཐ་མི་དད་པའི་སྦར་བ་དང་ཁད་མེད་པའི་སྐོན་བཤད་ནའང་། ལེགས་སྦར་
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གྱི་སྒ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བོད་སད་དུ་མི་ཐོན་པར་དགོངས་ནས་སོན་འགྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཡབ་

སྲས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་བཞིན་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་པར་གསུངས།

(བ) ལས་ཀི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་ཤིང་རྟ་ཡིས། །

བསྐོད་པའི་དཔལ་གྱི་འདབ་མ་ཡིད་འོང་མ། །

ཡང་དང་ཡང་དུ་སྲེད་པས་འཁོར་འགྲོ་བ། །

འདི་དག་རྣམས་ལ་གཏད་སོ་ཇི་ལྟར་ཡོད། །

ཅེས་སྦར་གཞི་ཉི་མ་དང་སད་འཚོང་མ་གཉིས་ཏེ། ཉི་མའི་སབས། སྐེ་འགྲོའི་

ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཉི་མའི་ཤིང་རྟའམ་རྟ་བདུན་ཅན་གྱིས་གིང་བཞི་ལ་

སོགས་པའི་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྐོད་པའམ་འདྲེན་པའི་འདབ་མ་ཡིད་འོང་མ་སྟེ་ཉི་མ་

འདི་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་རྟག་པར་མི་གནས་པར། ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར་བར་འགྲོ་བའི་

དངོས་པོ་འདི་དག་རྣམས་ལ་གཏད་སོ་ཅི་ཡོད། ཅེས་འགྲོ་བ་བ་བ་ལ་སྦར་ཏེ་ཚིག་

གི་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གཞན་སྟོན་པ་དང་། ཡང་སད་འཚོང་

མའི་སབས། ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀིས་སེམས་

རབ་ཏུ་བསྐོད་པའི་སད་འཚོང་བ་དེ་ལ་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་

སྲེད་པ་ཤུགས་དྲག་པོ་སྐེས་པ་ལས་ཚུལ་མིན་གྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་བསགས་པས་

ཡང་ཡང་འཁོར་བར་འཁོར་བའི་འགྲོ་བ་འདི་དག་རྣམས་ལ་གཏད་སོ་ཅི། ཞེས་ལུས་

ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་སྦར་ཏེ་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གཞན་

སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། གཞན་ཡང་ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བའི་དོན་མཚོན་པའི་དཔེར་

བརོད་འཇུ་མི་ཕམ་པས་མཛད་པ་ལས། 
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ཆུ་དང་ལྡན་པའི་པདྨ་གཞོན་ནུ་འདི། །

ཆུ་འཛིན་དབང་བོའི་རེས་སུ་མཐུན་བེད་ཅིང་། །

ཆུ་ཤེལ་གནས་བཟང་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ན། །

ཆུ་བཅུད་ཆང་གིས་མོས་བཞིན་བདེ་བར་ཟིམ། །

ཞེས་ཆུའི་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་མེ་ཏོག་པདྨ་འདི་ཆུ་འཛིན་ཞེས་ཡར་བཅད་ནས་

འདིས་ཆུ་འཛིན་པར་བསྟན་པ་དང་། དབང་བོའི་རེས་སུ་མཐུན་ཞེས་མིག་ལ་མཛེས་

པ། སྣར་དྲི་ཞིམ་པ། ལུས་ལ་རེག་པས་འཇམ་པ། པདྨའི་སྦྲང་རིའི་རོ་མངར་བ། བུང་

བ་འཁོར་བའི་སྒ་སན་པ་སོགས་དབང་བོ་དྲུག་གི་ཡུལ་ལ་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། ཆུ་

ཤེལ་གནས་བཟང་སྟེ་ཟླ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ན། ཆུའི་བཅུད་ཆང་

འཐུང་བས་མོས་པའམ་བཟི་བའི་མི་བཞིན་དུ་བདེ་བར་ཟིམ་ཞེས་གཟིམ་པའི་དོན་

བསྟན་པ་དང་། ཡང་ཆང་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ན། སྔོན་ལྷ་ཚངས་པས་བསོ་བ་

ལྟར། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་རྣམས་ཀིས་བདུད་རིའི་དོན་དུ་འོ་མ་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་

པ་ན། ཐོག་མར་དུག་གི་སྐེས་བུ་ནག་པོ་ཞེས་པ་བྱུང་བ་དེ་ཁབ་འཇུག་གིས་མིད་

པས་མདོག་ནག་པོར་གྱུར། དབང་ཕྱུག་གིས་འཐུང་བས་མགྲིན་པར་ཆགས་ཏེ་

གནས་པས། དབང་ཕྱུག་གི་མགྲིན་པ་སྔོན་པོར་གྱུར། དེ་ནས་ཟླ་ཚེས་བྱུང་བ་དབང་

ཕྱུག་གི་མགོ་བོའི་རྒྱན་དུ་བཅིངས། དེ་ནས་དཔལ་མོ་ཞེས་པའི་བུད་མེད་མཛེས་མ་

ཞིག་བྱུང་བ་ཁབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ་བས། དེ་ནས་རྟ་མགྲིན་རིང་བ་དང་ཤིང་ཡོངས་

འདུ་སོགས་ལྷ་རས་དུ་མ་བྱུང་བ་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཁེར། དེ་ནས་བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ་

པདྨ་ལྟར་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ། ཁོད་སུ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པས། ང་ནི་ཆང་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཞེས་བ་སྟེ། སུས་འཐུང་ན་མོས་པ་དང་། བརྒྱལ་བ་དང་། དྲེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

ཟེར་བ་ན། ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་འཇིགས་ནས་མ་འཐུངས། ལྷ་རྣམས་ཀིས་འཐུངས་

སོ། །དེ་ནས་བདུད་རི་བྱུང་སྟེ་སྣོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུ་བཀང་བ་ལྷ་མིན་རྣམས་ཀིས་

ཁེར་ནས་ལྷ་རྣམས་ཡིད་མུག་པར་གྱུར་ཚེ་བརྒྱ་བིན་གྱིས་བརྐུས་པར་གྲགས་

སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཆང་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ཏེ། ཆུ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་

བའི་བུད་མེད་པདྨ་གཞོན་ནུ་ལྟར་འོང་བའི་ཆང་འདིས་ཆུ་འཛིན་ཏེ་ལེ་ཡི་དབང་བོའི་

རེས་སུ་མཐུན་པར་བེད་ཅིང་། དེ་ཡང་ལེ་ནི་ཆུ་ཁམས་དང་མཆིལ་མ་དང་ལྡན་པས་

ན་ཆུ་འཛིན་ཞེས་བ། ཆང་གི་རོས་ལེའི་ཡུལ་དུ་རོ་ཞིམ་མངར་དང་ལྡན་པས་དེའི་

རེས་སུ་མཐུན་ཞེས་དང་། ལྷ་དབང་གི་གཙུག་རྒྱན་ཟླ་ཚེས་དང་། ལྷ་རྣམས་འདུས་

པའི་གནས་བཟང་བོ་ཤིང་ཡོངས་འདུ་སོགས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་འཇིག་རྟེན་

གྱི་ཁམས་འདིར་ཐོག་མར་བྱུང་བའམ་བཀྲ་བའི་དུས་སུ་ཆང་འདི་ཡང་དེ་དང་ལྷན་དུ་

བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བདུད་རི་ཐོབ་པའི་དགའ་སྟོན་དུ་ཆང་དེ་

འཐུངས་པས། མོས་པའི་དགའ་བདེས་མིག་ཟུམ་ཟུམ་བེད་ཅེས་པ་དང་སྦར་

རོ། །གཞན་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི། ཆུ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་ཀླུ་ཆེན་པདྨ་ལ་སྦར་

བ་དང་། ཆུ་ལས་སྐེས་པ་སྟེ་སོབ་དཔོན་པདྨ་དང་སྦར་བ་དང་། གཞོན་ནུ་མའི་སྐེ་

གནས་པདྨ་དང་སྦར་བ་དང་། ཁབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ་དཔལ་མོ་ལ་སྦར་བ་དང་། 

དབང་ཕྱུག་གི་ཆུང་མ་ལྷ་མོ་ཨུ་མ་ལ་སྦར་བ་དང་། བུ་མོ་ལོ་བཅུ་གཉིས་མའི་ལང་ཚོ་

ལ་སྦར་བ་དང་། བུ་མོ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བོའི་བཙུན་མོར་བསུས་པ་ལ་སྦར་བ་དང་། 

གསང་སྔགས་པའི་གཏུམ་མོ་འབར་འཛག་ལ་སྦར་བ་སོགས་ཚིག་རང་བཞི་བོ་འདི་
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ལ་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་མི་འདྲ་བས་དོན་མི་འདྲ་བ་བཅུ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་འཇུ་མི་

ཕམ་པས་མཛད་པའི་སན་འགྲེལ་དབངས་ཅན་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོར་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །ཡང་སན་འགྲེལ་དེ་ལས། ཚིག་རང་དང་བོ་ལ་དངོས་བཏགས་ཀི་འཇུག་

ཚུལ་དང་མཚོན་དོན་གྱི་སོ་ནས་དུ་མ་དང་། ཚིག་རང་གཉིས་པ་ལ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་

འགའ་དང་། དཔེར་བས་ན་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་མི་གཡོ་བ་དང་། སྤིན་ལྟར་གཡོ་བ་ལ་

སོགས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་། ཆུ་ཤེལ་གནས་བཟང་ལ་དོན་དུ་མ་དང་། དུས་མཚོན་

པར་བས་ན་ཟླ་བ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའམ་གསལ་བ་དུས་བཞིའི་ནང་ནས་སྟོན་ཀ་དང་། 

ཉིན་མཚན་གྱི་ནང་ནས་ཉི་འོད་དང་བལ་བའི་མཚན་མོ་ལ་སོགས་པ་མཚོན་ཞིང་། 

ཆང་གིས་མོས་པ་དངོས་དང་། འདྲ་བའི་སོ་ནས་ཆགས་བདེ་དང་། དྲེགས་པ་དང་། 

གཉིད་དང་། ཡིད་དགའ་བ་སོགས་དུ་མར་འགྱུར་བས། ད་དུང་སྦར་རྒྱུ་མང་བོ་ཞིག་

འདུག་ཀང་། སབས་འདིར་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལ་ངག་དོན་མི་འདྲ་བ་བཅུར་འབྱུང་

བ་འདི་བོད་སད་དུ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལ་དོན་དུ་མ་སྦར་མི་ནུས་སམ་པ་ལ་བོའི་

སོ་དབེ་བའི་ས་བོན་དུ་ཉམས་མཚར་དུ་སེལ་བར་བས་པ་ལགས་སོ་ཞེས་ཀང་

གསུངས་སོ། །སྦར་རྒྱན་སྔ་མ་འདི་གཉིས་གཙོ་བོ་སྒ་མཚུངས་ལ་སྦོར་དགོས་པ་

གསུང་རྒྱུན་ལས་བྱུང་ངོ་། །

ཡང་ན། རོལ་གནས་མངོན་རེན་འདོད་པའི་ཕོ་ཉ་མོ། །

ཆུ་ལྡན་པདྨའི་མཚན་ལྡན་མ་ལགས་ཀང་། །

མཆུ་སྒོས་འདབ་མ་བསྐོད་པས་མཛེས་སྡུག་གིས། །

ཤེས་ལྡན་དག་ལ་དགའ་བ་བསྐེད་དམ་ཅི། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཞེས་རོལ་བའི་གནས་ནམ་མཁའ་དང་སྐེད་ཚལ་གཉིས་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་སྦར་

ཏེ་སྦར་ཆོས་དང་། འདོད་པའི་ཕོ་ཉ་མོ་ནི་གྲོགས་མོ་དང་ཁུ་བྱུག་གཉིས་ལ་འཇུག་

པའི་སྒ་སྦར་ཏེ་སྦར་གཞི་དང་། སྦར་གཞི་བུད་མེད་ལ་སྦོར་སབས་མཚན་ལྡན་མ་

དང་། མཆུ་སྒོས་ཀི་ཡལ་འདབ། མ་བསྐོད་པ་ཞེས་ངག་མི་སྨྲ་བའི་འཛུམ་པ་ཙམ་གྱི་

མཛེས་སྡུག་དང་། སྦར་གཞི་ཁུ་བྱུག་གི་སབས་མཚན་ལྡན་མ་ལགས་པ་སྟེ་མཚན་

ལྡན་མིན་པ་ལ་སྦར་བ་དང་། མཆུ་སྒོས་འདབ་མ་བསྐོད་པ་ཞེས་གསུང་དབངས་སན་

པའི་མཛེས་པ་ལ་སྦར་ནས། ཤེས་ལྡན་ནི་སྤིར་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འཇུག་ཀང་། སབས་

འདིར་མཁས་པ་དང་སྲོག་ཆགས་ལ་སྒ་གཅིག་པའི་སོ་ནས་སྦར་ཏེ་མཁས་པ་རྣམས་

ལ་དགའ་བ་སྐེད་དམ་ཅི་ཞེས་བུད་མེད་ཀི་སབས་དྲི་ཚིག་དང་། ཁུ་བྱུག་གི་སབས་

སྲོག་ཆགས་ལ་དགའ་བ་མི་སྐེད་པ་ལ་སྦར་བས་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་པོ་དེས་དོན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ་དང་རྒྱན་འདིའི་ཁད་པར་ནི་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་ལ་

བརྟེན་ནས་དོན་སོ་སོར་སྟོན་དགོས་པ་འདྲ་ཡང་། རྒྱ་སད་དུ་མཉམ་ཉིད་སབས་

མཚམས་སྦོར་ཁོ་ནས་ཚིག་ཐ་དད་དུ་འབེད་པ་དང་། རྒྱན་འདིར་དགག་ཚིག་དང་

ཉེར་བསྒྱུར་ཡོད་མེད་སོགས་ཀིས་ཐ་དད་དུ་འབེད་དགོས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་ཀང་། 

བོད་སད་དུ་སྒའི་མཚམས་སྦོར་སོགས་མི་འོང་བས། མཉམ་ཉིད་ཀི་སབས་གཙོ་བོ་

དཔེ་དོན་མཚུངས་པར་སྦོར་བེད་ཀི་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་ངེས་པར་དགོས་པ་དང་། 

རྒྱན་འདི་ལ་ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་དག་སྒ་སྦར་ཙམ་ལས་དེ་གཉིས་འདྲ་བའམ་

མཚུངས་པར་བརོད་པ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པས་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་འཇོག་མི་དགོས་
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པའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་བྱ་བ་ཐ་དད་མིན་པའི་སྦྱར་བ་ནི། སྦར་གཞི་དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་

ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཡང་དེ་གཉིས་ཀའི་སྦར་ཆོས་ཀི་བ་བ་ཐ་དད་མིན་པ་སྟེ་བ་བ་

གཅིག་ཏུ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། འཁོག་ཅིང་ཡིད་འོང་རང་བཞིན་ཅན། །

ཆགས་པ་གསལ་བར་སྟོན་བེད་མ། །

མཛེས་མས་བསྐུལ་བའི་མིག་དང་ནི། །

ཕོ་ཉ་མོས་ཀང་མཛའ་བོ་འགུགས། །

ཞེས་སྦར་གཞི་ཆགས་ལྡན་མཛེས་མའི་མིག་དང་། མཛའ་བོར་འབོད་དུ་བཏང་

བའི་ཕོ་ཉ་མོ་གཉིས་ཡིན། སྦར་ཆོས་ཀི་བ་བ་མཛེས་མས་ཆགས་པའི་ཟུར་མིག་

གིས་བལྟས་པའི་ལྟ་བ་འཁོག་པ་དང་། ཕོ་ཉ་མོས་གཡོ་སྒྱུའི་རང་བཞིན་གྱི་གཏམ་

འཁོག་པར་སྨྲ་བའི་ངག་ཚིག་འཁོག་པ་སྒ་ལ་སྦར་བ་དང་། ཡང་མཛེས་མ་དང་ཕོ་ཉ་

མོ་གཉིས་ཀ་འདོད་པ་སྐུལ་བེད་ཡིན་ཞིང་ཆགས་ལྡན་གྱི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རང་

བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་གཉིས་ཀ་དོན་ལ་སྦར་བ་དང་། ཡང་མཛེས་མ་དེས་རང་རྒྱུད་

ཀི་ཆགས་པའི་བསམ་པ་དེ་མཛའ་བོ་ལ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་དང་། ཕོ་ཉ་མོས་ཀང་

མཛའ་བོ་འགུགས་པའི་བ་བ་དངོས་སུ་བེད་པ་སྟེ་དེ་གཉིས་སྒ་ལ་སྦར་ནས། ཁད་

གཞིའི་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀིས་མཛའ་བོ་འགུགས་པའི་བ་བ་གཅིག་པའམ་ཐ་མི་

དད་དུ་བས་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) འདྲེན་བེད་ཡུལ་དུ་ལྷག་པར་མཛེས། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཡང་ཡང་བལྟས་ཀང་ངོམས་པ་མེད། །

དཀར་འཇམ་ལུས་ཕའི་ལག་པ་དང་། །

ནུ་མ་ཡིས་ཀང་བདེ་བ་གཡོ། །

ཞེས་སྦར་གཞི་མཛེས་མའི་ལག་པ་དང་ནུ་མ་གཉིས་པོ་དེ་སྦར་ཆོས་འདོད་

ལྡན་གྱི་མིག་གི་ཡུལ་ལ་ལྷག་པར་མཛེས་པ་དོན་སྦར་དང་། ཡང་དང་ཡང་དུ་བལྟས་

ཀང་ངོམས་པ་མེད་པ་དོན་སྦར། དཀར་ཞིང་འཇམ་པ་དོན་སྦར་ཏེ། སྦར་གཞི་ངོ་བོ་

ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀི་བ་བའི་ཁད་ཆོས་འདོད་ལྡན་ལ་བདེ་བ་གཡོ་

བའམ་བསྐེད་པ་དོན་ལ་སྦར་ནས་བ་བ་གཅིག་ཏུ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདིའི་ཁད་

ཆོས་བཞི་ག་དོན་སྦར་ཁོ་ན་ཡིན། 

(བ) རང་བཞིན་མི་བརྟན་གྱ་གྱུའི་བགྲོད་པ་ཅན། །

ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་སྤད་བར་གྱུར་པའི་ཡུལ། །

དབར་གྱི་ཆུ་ཀླུང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། །

ལང་ཚོ་མས་ཀང་སྐེ་བོ་ཐུར་དུ་འདྲེན། །

ཞེས་སྦར་གཞི་དབར་དུས་ཀི་ཆུ་ཀླུང་དང་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པའི་བུད་མེད་

འཕོན་མ་སྟེ་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀི་སྦར་ཆོས་ནི། རང་བཞིན་མི་བརྟན་པ་དང་། གྱ་

གྱུའི་བགྲོད་པ་ཅན། སྐེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་གིས་ལོངས་སྤོད་པའི་

གཞིར་གྱུར་པ་སྟེ་གསུམ་ག་དོན་ལ་སྦར་ནས། དངོས་དེ་གཉིས་ཀི་བ་བའི་ཁད་ཆོས་

ཏེ ་སྐེ ་བོ ་རྣམས་ཐུར་དུ་འདྲེན་པའམ་ཁིད་པའི ་བ་བ་གཅིག་ཏུ་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདིའི་གྱ་གྱུའི་བགྲོད་པ་སྒ་སྦར་དུ་བཤད་པ་ཡོད་ཀང་། ཆུའི་གྱ་གྱུའི་བགྲོད་
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པ་དང་། བུད་མེད་ཀི་གཡོ་སྒྱུའི་སྤོད་པ་གཉིས་དོན་སྦར་དུ་འདོད་དོ། །

ཡང་ན། འདབ་བརྒྱའི་འཛུམ་བག་གྲོལ་བའི་བཀོད་ལེགས་གཟུགས། །

ངོ་མཚར་མཛེས་སྡུག་བེ་བའི་སིང་བོ་ཅན། །

ཡིད་འོང་མིག་གི་དཔིད་གྱུར་པད་དཀར་དང་། །

མདོངས་ལྡན་ཟློས་པའི་གར་གྱིས་གཞན་ཡིད་འགུགས། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདབ་བརྒྱ་བ་ནི་རྨ་བའི་མདོངས་དང་པདྨ་གཉིས་ཀའི་མིང་

ལ་འཇུག་པས་སྒ་སྦར་རོ། །

བཞི་བ་བྱ་བ་འགལ་བ་མིན་པའི་སྦྱར་བ་ནི། སྦར་གཞི་དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་

སྦར་ཆོས་ཀི་བ་བ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཀང་། བ་བ་དེ་ཕན་ཚུལ་འགལ་བ་མིན་པར་གཞི་

གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་སྦོར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཡིད་འོང་ཆགས་པ་འཕེལ་བར་བེད།

འཇམ་ཞིང་མོས་པའི་གདངས་སན་ཅན། །

ཁུ་བྱུག་སྒ་ནི་ཐོས་གྱུར་ཏེ། །

དཀར་མིན་མིག་ཅན་དག་ལ་འཁྱུད། །

ཅེས་སྦར་གཞི་ཁུ་བྱུག་གི་གདངས་དང་མཛེས་མ་གཉིས་ཏེ། སྦར་ཆོས་གཉིས་

ཀའང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། འདོད་ལྡན་ལ་ཆགས་པ་འཕེལ་བར་བེད་པ་དོན་སྦར་

དང་། ཁུ་བྱུག་གི་སད་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ་དང་མཛེས་མའི་ལུས་ཀི་རེག་བ་འཇམ་

པ་སྟེ་དོན་སྦར་དང་། མ་ད་ཀ་ལཱ་ཞེས་མ་ད་མོས་པ་དང་ཀ་ལ་མི་གསལ་བའི་སྒ་ལ་

འཇུག་པས། ཁུ་བྱུག་གི་སབས་སུ་སད་གདངས་སན་པ་དང་བུད་མེད་ཀི་སབས་སུ་



  610  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འཁིག་པའི་མོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་སྟོན་པ་དེ་སྒ་ལ་སྦར་ནས། སྦར་གཞིའི་

དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀི་གཅིག་ནི་ཐོས་བ་དང་། གཅིག་ནི་འཁྱུད་བ་ཡིན་པས་བ་བའི་

སོ་ནས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཀང་། སན་པའི་སྒ་དེ་ཐོས་པའི་རྐེན་གྱིས་འཁྱུད་བ་དཀར་

མིན་ཨུཏྤ་ལའི་མིག་ཅན་གྱི་མཛེས་མ་ལ་འཁྱུད་པར་བརོན་པ་དེ་བ་བ་དེ་གཉིས་

ཀས་ཆགས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར་འགལ་བ་མིན་པར་ལྷན་གཅིག་ཏུ་འབྱུང་བར་བརོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ཡིད་ལ་དགའ་བདེ་དཔལ་སྟེར་བའི། །

དཀར་མཛེས་ལང་ཚོ་ངོམ་པ་ཅན། །

ཟླ་འོད་ལུས་ལ་ཕོག་གྱུར་ཏེ། །

སིན་ལེགས་མ་ལ་ཙུམྤ་ན། །

ཞེས་སྦར་གཞི་ཟླ་བ་དང་བུད་མེད་མེད་དེ། སྦར་ཆོས་ནི་དེ་གཉིས་ཀས་སྐེ་བོ་

ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་དགའ་བའི་དཔལ་སྟེར་བ་དང་། དེ་གཉིས་ཀས་དཀར་ཞིང་མཛེས་

པའི་ལང་ཚོ་ངོམ་པ་སྟེ་དོན་སྦར་དང་། སྦར་གཞི་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀི་བ་བ་ཐ་དད་

པ་ཡིན་ཀང་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལུས་ལ་ཕོག་པའི་རྐེན་གྱིས་འདོད་ལྡན་ཆགས་པས་

མོས་ཏེ། རང་གི་སིན་ལེགས་མ་ལ་ཙུམྤ་སྟེ་འོ་བེད་དོ་ཞེས་བ་བ་དེ་གཉིས་ཀ་ཕན་

ཚུན་འགལ་བ་མིན་པར་ཆགས་པ་སྐེད་པའི་གཞི་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་སྦོར་བ་ལྟ་

བུའོ། །

(བ) བདུད་རིའི་རང་བཞིན་དྲི་མར་གྱུར་པ་རྣམས། །

དག་བེད་ཚད་མས་འགྲོ་བའི་ཡིད་བསིལ་བ། །
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ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཆོས་ནི་ཐོས་བས་ཏེ། །

བསབ་གཞིའི་རིམ་པ་རྒྱུད་ལ་བརྟན་པར་བ། །

ཞེས་སྦར་གཞི་ཐོས་པ་དང་བསབ་པ་གཉིས་ཏེ། སྦར་ཆོས་ནི་དེ་གཉིས་ལ་

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་ནད་ཞི་བའི་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། འགྲོ་བ་ཉོན་མོངས་

ཀིས་སགས་ཤིང་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་དག་པར་བེད་པ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པ་

དང་། འགྲོ་བའི་ཡིད་ཀི་ཉོན་མོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚ་བས་གདུང་བ་སེལ་ཞིང་

བསིལ་བའི་བདེ་བ་འཐོབ་པར་བེད་པའི་ཁད་ཆོས་གསུམ་ལ་དོན་གྱིས་སྦར་ནས། 

ཁད་གཞི་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཆོས་ཐོས་པ་དང་། བསབ་པར་བ་བ་གཉིས་བ་བ་

ཐ་དད་པ་ཡིན་ཀང་། ཆོས་ཐོས་པ་ལས་བསབ་པའི་གཞི་མ་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

བསབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བསབ་གསུམ་རིམ་གྱིས་རྒྱུད་ལ་བརྟན་པར་བས། ཞེས་

བ་བ་དེ་གཉིས་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་གཞི་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་སྦོར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཆུ་ཤེལ་མདངས་ཀིས་སེག་པའི་མཚན་མོར་བཞད། །

དཀར་མཛེས་ཡིད་འོང་ཀུན་དགའི་དཔལ་སྐེད་ཅན། །

ཡིད་འཕོག་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱུར་ཟླ་གཞོན་གཟིས། །

མཛེས་སྡུག་ཀུ་མུད་འདབ་ཀི་སྦུབས་བརྒྱ་གྲོལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

མཚན་མོར་བཞད་པ་ནི་ཀུ་མུ་ད་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀའི་མིང་ལ་འཇུག་པས་སྒ་

སྦར་རོ། །

ལྔ་བ་འགལ་བའི་ལས་ཅན་གི་སྦྱར་བ་ནི། སྦར་གཞི་དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་སྦར་

ཆོས་སམ་ཁད་ཆོས་སྒ་དོན་གང་རུང་ལ་སྦར་ནས། དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀི་བ་བ་ཕན་
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ཚུན་མི་མཐུན་པའམ་འགལ་བ་ཅན་དུ་སྟན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཆུ་མ་དང་སྦར་འཕེལ་བ་ཡི། །

དམར་བ་རབ་ཏུ་སྟོན་བེད་ཅིང་།

ཚ་ཟེར་ཅན་ནི་ནུབ་གྱུར་ཏེ། །

ལུས་སྐེས་དག་ནི་རྣམ་པར་རྒྱས། །

ཞེས་རྒྱ་སད་དུ་བཱ་རུ་ཎཱི་ཞེས་པ་བོད་སད་དུ་ཆུ་མ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་བས། དེ་

ཡང་ནུབ་ཕོགས་ཆུ་ལྡན་མ་སྟེ་ཐུན་མཚམས་ཀི་ཉི་མ་དང་བུད་མེད་ཀི་སྐེ་གནས་ལ་

འཇུག་པས་སྒ་སྦར་ཏེ། ཐུན་མཚམས་ཀི་ཉི་འོད་དང་འདོད་པའི་ཆགས་པ་འཕེལ་བ་

གཉིས་སྦར་གཞི་དང་། སྦར་ཆོས་དམར་བ་ཞེས་ཉི་མ་ནུབ་ཕོགས་ཀི་རིར་གཞོལ་

བས་དགོང་ཁའི་ཐུན་མཚམས་དམར་བ་དང་སྐེས་བུ་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པའི་གདོང་

དམར་པོར་གྱུར་པ་དོན་ལ་སྦར་ནས། སར་ཡང་ཐུན་མཚམས་ཀི་དམར་བའི་ཉི་མ་

ནི་རིམ་གྱིས་ནུབ་ཅིང་མེད་པར་གྱུར་ལ། སྐེས་བུའི་འདོད་ཆགས་ཀི་གདོང་དམར་

བ་དེ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཁད་གཞི་ཐུན་མཚམས་ཀི་དམར་བ་

དང་ཆགས་མདངས་ཀི་དམར་བ་གཉིས་ཀི་ཅིག་ཤོས་ནུབ་པ་དང་ཅིག་ཤོས་རྒྱས་

པའི་བ་བ་དེ་གཉིས་མི་མཐུན་པའམ་འགལ་བའི་ལས་ཅན་དུ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །འབྲུག་

འགྲེལ་དུ་ཆུ་མ་ཞེས་པ་ཆང་ལ་འཇུག་པར་བཤད་ཀང་སྦོར་ཚུལ་མི་བདེའོ། །

(ག) གནག་སྣུམ་མགོ་སྐེས་རྣམ་པར་གཡོ། །

ཟླ་བས་བརྒྱན་ཅིང་མཁེན་པའི་དཔལ། །

མགྲིན་སྔོན་དག་གིས་མཆོད་སྦིན་དང་། །
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ཚངས་པའི་སྲས་ཀིས་དགེ་ལ་སྦོར། །

ཞེས་སྦར་གཞི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་དབངས་ཅན་མ་གཉིས་ཏེ། སྦར་ཆོས་

གནག་ཅིང་སྣུམ་པའི་མགོ་སྐེས་ཏེ་སྐྲ་རྣམ་པར་གཡོ་བ་དང་། གཙུག་ན་ཟླ་བས་བརྒྱན་

པ། མཁེན་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་པ་གསུམ་དོན་ལ་སྦར་ནས། ཁད་གཞི་དངོས་པོ་དེ་

གཉིས་ཀི་བ་བ་སྟེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་མཆོད་སྦིན་གྱི་ལས་བེད་པ་དང་ཚངས་སྲས་

ཀིས་འགྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ལ་སྦོར་བར་བེད་པའི་བ་བ་གཉིས་འགལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་

བུའོ། །

(བ) ལུས་ཅན་སིང་ལ་ཉལ་བའི་ནུས་པ་ཡིས། །

ལུས་སྐེས་གཡོ་སོགས་འགྱུར་བ་གསལ་བེད་པ། །

འདོད་ལ་ཆགས་པ་དེ་ནི་ཡོངས་ཉམས་ནས། །

ཡོན་གནས་མཆོག་ལ་དད་པ་རབ་ཏུ་འཕེལ། །

ཞེས་སྦར་གཞི་འདོད་ཆགས་དང་དད་པ་གཉིས་ཏེ། སྦར་ཆོས་དང་བོ་ནི་དངོས་

པོ་དེ་གཉིས་ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་སིང་ལ་གནས་པའམ་ཉལ་བའི་ནུས་པ་དེས་སྦར་

ཆོས་གཉིས་པ་ལུས་སྐེས་ཞེས་སྐེས་བུའི་བ་སྤུ་གཡོ་བ་སོགས་ཕིའི་རྣམ་འགྱུར་

གསལ་བར་བེད་པའི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་ཉམས་ནས། ཡོན་

གནས་མཆོག་དེ་ལ་དད་པ་རབ་ཏུ་འཕེལ་ལོ། །ཞེས་འདོད་ཆགས་དང་དད་པ་གཉིས་

ཀི་གཅིག་ཉམས་པ་དང་གཅིག་འཕེལ་བའི་བ་བ་དེ་གཉིས་མི་མཐུན་པའམ་འགལ་

བའི་ལས་ཅན་དུ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཛེས་སྡུག་སིང་བོ་ཀུན་རོགས་ཆུ་ལས་སྐེས། །
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དཀར་གསལ་ཡིད་འཕོག་རོལ་བའི་གནས་ཀི་རྒྱན། །

ཆུ་ཤེལ་དབང་བོའི་མཛེས་པ་ཡོངས་ཟུམ་ནས། །

སྦྲང་རིའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུམ་པའི་འདབ་བརྒྱ་གྲོལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཆུ་ལས་སྐེས་ནི་ཟླ་བ་དང་པདྨ་གཉིས་ཀར་འཇུག་པས་སྒ་ལ་སྦར་བའོ། །

དྲུག་པ་ངསེ་པ་ཅན་གི་སྦྱར་བ་ནི། སྦར་གཞི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་

གི་སྦར་ཆོས་སྒ་མཚུངས་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སྦར་གཞི་དང་མི་མཐུན་པའམ་མི་འོས་

པའི་སྒའི་འཇུག་པ་རྣམས་བཀག་སྟེ། དེ་དང་མཐུན་པའམ་འོས་པའི་སྒ་ལ་འཇུག་

པའི་དོན་གྱི་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ན་ངོས་བཟུང་ནས་ཁད་གཞིའི་དངོས་པོ་དེ་ལ་ལྡན་

པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་ན། 

ར་བར། རལ་གྲི་ཉིད་ལ་ནིསྟྲ່་ཤ །

གཞུ་ཉིད་ལ་ནི་འཁོག་པོ་ཉིད། །

མི་བདག་འདི་ཡི་མཱརྒ་ཎ། །

མདའ་རྣམས་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཡིན། །

ཞེས་སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་དེ་ལ་སྦར་ཆོས་ནིསྟྲ່་ཤ་ནི་རལ་གྲི་དང་ཁོ་བ་གཉིས་ལ་

འཇུག་ཀང་། རྒྱལ་བོ་ལ་བསྟོད་པའི་སབས་འདིར་རྒྱལ་བོ་ཁོ་གཏུམ་ཅན་མ་ཡིན་

པས། མི་དབང་འདིའི་དབང་དུ་བས་པའི་སྟབས་ཀིས་སྒ་འདི་ཁོ་བ་ལ་འཇུག་པ་

བཀག་ནས་རལ་གྲི་ཉིད་ལ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཡང་སྦར་ཆོས་ཀ་ཏྲ་ནི་འཁོག་པོའི་

སྒ་སྟེ། དབིབས་འཁོག་པོར་ཡོད་པའི་གཞུ་དང་སེམས་རྒྱུད་འཁོག་པོ་ཅན་གཉིས་ལ་

འཇུག་ཀང་། སབས་འདིར་རྒྱལ་བོ་འདིའི་སེམས་རང་བཞིན་གྱིས་དྲང་བའི་ཕིར་སྒ་
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འདིས་སེམས་འཁོག་པ་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ནས་གཞུ་ཁོ་ན་ལ་ངོས་བཟུང་། ཡང་

སྦར་ཆོས་མཱརྒ་ཎའི་སྒ་མདའ་དང་སོང་བ་བོ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་ཀང་། སབས་འདིར་

རྒྱལ་བོ་ནི་བདག་ཉིད་སོང་བ་བོ་མིན་པའམ་ཡང་ན་རྒྱལ་བོའི་མངའ་འབངས་ནའང་

སོང་བ་བོ་མེད་པའི་ཕིར་སྒ་འདི་སོང་བ་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ནས་མདའ་ཁོ་ན་ལ་ངོས་

བཟུང་སྟེ། སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་དེ་ལ་བསྟོད་པའི་ཕིར་དུ་སྦར་ཆོས་སྒ་སྦར་ཏེ་དོན་

གཉིས་རེ་ལ་འཇུག་པ་དེ་རྣམས་ལས་སྦར་གཞི་དེ་ལ་ལ་མི་འོས་པ་དང་སད་པར་

འོས་པའི་ཕོགས་རྣམས་བཀག་ནས་གང་ལ་འོས་པ་དང་བསྟོད་པའི་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་

ན་ངོས་བཟུང་བ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) རྒྱལ་ཁོད་དགྱེས་དགུར་སྤོད་འདི་ཡང་དག་པའི། །

སྤོད་ཚུལ་ཡིན་གྱི་འདོད་པའི་དགའ་སྟོན་མིན། །

ཐབས་མཁས་དུ་མས་བསྒྱུར་འདི་དགེ་བ་ལ། །

ཡིན་གྱི་མི་དགེ་ཕོགས་ལ་གཞོལ་བ་མིན། །

ཞེས་སྦར་གཞི་རྒྱལ་བ་སྟེ་སངས་རྒྱས་དང་། སྦར་ཆོས་དགྱེས་དགུར་སྤོད་པ་

ལ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་སྤོད་པ་ཡང་དག་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀི་འདོད་པའི་

ཡོན་ཏན་ལ་ལོངས་སྤོད་ཚུལ་དང་གཉིས་ལས། སྦར་གཞི་རྒྱལ་བ་ལ་བསྟོད་པའི་

སབས་འདིར། ཡང་དག་པའི་སྤོད་ལམ་དེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན་

ཡིན་གྱི། ཚུལ་མིན་གྱི་སྤོད་པ་དག་རྒྱལ་བ་རྣམས་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན་མིན་ཞེས་

དགག་ཚིག་གིས་སྦར་གཞི་དེ་ལ་མི་འོས་པའི་ཕོགས་དེ་བཀག་པ་དང་། ཡང་སྦར་

ཆོས་སྐེ་དགུ་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་འགྲོ་བ་ཀུན་དགེ་བའི་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་བ་
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བ་དང་། མི་དགེ་བའི་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་བ་བ་གཉིས་ལས། རྒྱལ་བ་འདིས་སྐེ་དགུ་

ཀུན་དབང་དུ་བསྒྱུར་ནས་འགྲོ་བ་རྣམས་དགེ་ལ་སྦོར་བ་དང་སྦར་ནས། མི་དགེ་བའི་

ལས་ལ་གཞོལ་བ་བཀག་སྟེ་གཞོལ་ཕིར་མིན་ཞེས་དགག་ཚིག་སྦར་ནས་སྦར་ཆོས་

ཀི་ཕོགས་གཅིག་བཀག་པས། ཡང་དག་གམ་འོས་པའི་ཕོགས་དེ་རྣམས་རྒྱལ་བ་ལ་

ལྡན་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། འདི་རྣམས་དོན་སྦར་ཡིན། མཁས་པ་ལ་ལས་འདི་ར་

བའི་སྦོར་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་བཤད་ནའང་སབས་འདིར་སྒ་སྦར་ཡིན་དགོས་

པའི་ངེས་པ་མེད་པས། གངས་ཅན་གྱི་བརའི་འཇུག་ཚུལ་ལྟར་གོ་བདེ་བར་གསུངས་

པས་རང་རེ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །

(བ) ཀེ་ས་ར་དང་རེས་འབེལ་ཀརྞི་ཀས། །

བརྒྱན་ཅིང་བདུད་རི་བརྟེན་ལས་གཉིས་སྐེས་ཕེང་། །

མཛེས་ལྡན་པདྨ་ཅན་གྱི་ཆོས་དེ་དག །

སིང་སྡུག་འདི་ཡི་ལུས་ལ་ངེས་པར་གནས། །

ཞེས་སྦར་གཞི་མཛེས་མ་དང་སྦར་ཆོས་ཀེ་ས་ར་ཞེས་པ་བུད་མེད་ཀི་སྐྲ་དང་

ཟེ་བ་གཉིས་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་སྦར་ཏེ། སྦར་གཞི་བུད་མེད་མཛེས་མ་ལ་བརོད་པའི་

སབས་འདིར་ཀེ་ས་རའི་སྒ་འདི་པདྨའི་ཟེ་བ་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ནས་བུད་མེད་དེའི་

སྐྲ་ལ་སྦོར་བ་དང་། ཡང་དེ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་སྦར་ཆོས་ཀརྞི་ཀ་ཞེས་པ་རྣ་

རྒྱན་དང་པདྨའི་ལྟེ་བ་གཉིས་ལ་འཇུག་པས་སྒ་སྦར་ཏེ། སབས་འདིར་པདྨའི་ལྟེ་བ་ལ་

འཇུག་པ་བཀག་ནས་བུད་མེད་ཀི་རྣ་རྒྱན་ལ་སྦར་བ་དང་། བདུད་རི་ནི་སབས་ཐོབ་

ཀི་དབང་གིས་ཆང་དང་ཆུའི་དོན་ལ་འཇུག་པས། སབས་འདིར་ཆུ་ལ་འཇུག་པ་
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བཀག་ནས་ཆང་ལ་སྦར་བ་དང་། དེ་བརྟེན་པའི་གཉིས་སྐེས་ཕེང་བ་ནི་སོ་དང་མེ་

ཏོག་གཉིས་ལ་འཇུག་པས། མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ནས་བུད་མེད་ཀི་

སོ་ལ་སྦར་བ་དང་། མཛེས་ལྡན་པདྨ་ནི་བུད་མེད་རིགས་བཞིའི་ནང་གི་པདྨ་ཅན་དང་

པདྨའི་སོང་བོ་གཉིས་ལ་འཇུག་པས། འདིར་པདྨའི་སོང་བོ་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ནས་

པདྨ་ཅན་མ་ལ་སྦར་ཏེ། སྦར་ཆོས་སྒའི་མིང་གཅིག་པའི་འཇུག་པ་ཅན་ལས་སྦར་

གཞི་གང་ལ་མི་འོས་པའམ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་བཀག་ནས། གང་ལ་འོས་ཤིང་

མཐུན་པའི་སྦར་ཆོས་འདི་རྣམས་ཁོ་ན་ངོས་བཟུང་ཞིང་སྦར་དོན་གྱི་དགོས་གཞི་

སེལ་ནས་སྦར་གཞི་སིང་ལ་རབ་ཏུ་སྡུག་པའི་མཛེས་མའི་ལུས་ལ་ངེས་པར་གནས་

པ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དཀར་མཛེས་འདབ་བརྒྱ་གྲོལ་བའི་ཆུ་སྐེས་ཀི། །

ཡིད་འོང་རྒྱན་འཆང་སེག་པའི་སྔོ་བསངས་མ། །

སེག་ལྡེམ་ལུས་ཕའི་གར་གྱི་འཇོ་སེག་གཟུགས། །

སིན་ལེགས་འཛིན་མ་གང་དེར་ངེས་པར་གནས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཆུ་སྐེས་ནི་བུད་མེད་ཀི་མཚན་མ་དང་པདྨ། སྔོ་སངས་མ་ནི་བུད་མེད་དང་ནམ་

མཁའ། ལུས་ཕ་མ་ནི་བུད་མེད་དང་གོག །འཛིན་མ་ནི་ཆུང་མ་དང་ས་གཞི་ལ་མིང་

གཅིག་གིས་འཇུག་གོ ། 

བདུན་པ་ངསེ་པ་འགགོ་པའི་སྦྱར་བ་ནི། སྦར་གཞི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་

བ་ཞིག་གི་སྦར་ཆོས་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ངེས་པ་སྦར་ནས། སར་

ཡང་དེ་གཅིག་བུར་མ་ཟད་དེ་འདྲའི་རྣམ་པ་དངོས་པོ་གཞན་ལའང་ཡོད་པར་སྟོན་པ་
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ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀིས་བསྲུངས་ལ་ཚེར་མ་ནི། །

པདྨའི་ཡུ་བ་ཉིད་ལ་མཐོང་། །

འོན་ཀང་ཆགས་ཅན་འཁིག་པ་ལ། །

འཁྱུད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལའང་མཐོང་། །

ཞེས་སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་དང་སྦར་ཆོས་”ཀནྚ
1

་ཀའི་སྒ་ཚེར་མ་དང་སྐེ་བོ་ངན་པ། 

པདྨའི་ཡུ་བ་དང་། ལུས་ཀི་སྤུ་ལོང་རྣམས་ལའང་འཇུག་པས། རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀིས་

བསྲུངས་པའི་ས་གཞིའི་ཁོན་ན་མེ་ཏོག་པདྨའི་ཡུ་བའི་ཚེར་མ་ཁོ་ན་ཡོད་པ་མཐོང་

ཞིང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚེར་མ་མེད་པས་ས་གཞི་ཀུན་འཇམ་པ་འབའ་ཞིག་གོ ། 

ཞེས་ཐོག་མར་པདྨའི་ཡུ་བའི་ཚེར་མ་གཅིག་བུ་ལ་ངོས་བཟུང་ཞིང་། སར་ཡང་དེ་

གཅིག་བུ་ཁོ་ནར་མ་ངེས་ཏེ། ཆགས་ཅན་འཁིག་པ་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་དགའ་མ་དང་ཕན་

ཚུན་འཁྱུད་པར་གྱུར་པ་ན། ཆགས་པས་ལུས་ལ་བསྐེད་པའི་སྤུ་ལོང་ཡང་མཐོང་

ངོ་། །ཞེས་པདྨའི་ཡུ་བའི་བ་སྤུའམ་ཚེར་མ་དང་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་གཉིས་དོན་ལ་

སྦར་ཏེ། ཐོག་མར་ངེས་པ་བསྐེད་པའི་སབས་སུ་ཀཎ་ཀའི་སྒ་ཚེར་མ་དང་སྐེ་བོ་ངན་པ་

དང་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་སོགས་ལ་མ་དམིགས་པར། པདྨའི་ཡུ་བའི་ཚེར་མ་གཅིག་བུ་ལ་

ངོས་བཟུང་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཡོད་པར་བརོད་ཀང་། སར་ཡང་འཁིག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་

སབས་ཀི་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ཡང་མཐོང་བར་བརོད་དེ་ཐོག་མའི་ངེས་པ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་

བུའོ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༡༧ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༣ ན།  ཀནྚ   * ཀཎྚ་ཡིན་པར་སྙམ། 
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(ག) ཀུན་དགའི་དཔལ་སྟེར་ཆུ་ཤེལ་དབང་། །

དགའ་བེད་ཀུ་མུ་ད་ཉིད་ཙམ། །

འོན་ཀང་བམ་ཟེ་མང་བོ་ཞིག །

དགའ་བའི་རྣམ་པ་ཅི་ཡང་སྟོན། །

ཞེས་སྦར་གཞི་ཆུ་ཤེལ་དབང་བོ་སྟེ་ཟླ་བ་དང་། སྦར་ཆོས་དགའ་བར་བེད་པ་

ཞེས་ཟླ་བ་ལ་དགའ་བ་བམ་ཟེ་དང་། ཀུ་མུ་ད་དང་། ཨུཏྤལ་དང་། བུད་མེད་དང་། སྐེ་

བོ་འདོད་ལྡན་སོགས་མང་བོ་ཡོད་ཀང་། ཐོག་མར་ཟླ་བ་ལ་དགའ་བ་ཀུ་མུ་ད་ཉིད་

ཙམ་ཞེས་དེའི་ཚལ་ཁོ་ན་ལ་དགའ་བར་བེད་པ་ངོས་བཟུང་ནས་བརོད་ཀང་། སར་

ཡང་ཟླ་བ་ལ་དགའ་བར་བེད་པ་ཀུ་མུ་དའི་ཚལ་ཁོ་ནས་མ་ངེས་ཏེ། བམ་ཟེ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་ཟླ་བ་མཐོང་བ་ལས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་རྣམ་པ་ཅི་ཡང་སྟོན། ཞེས་སྦར་

གཞི་ཟླ་བ་དེས་སྦར་ཆོས་དགའ་བ་སྐེད་པ་ལ་ཀུ་མུ་ད་དང་བམ་ཟེ་གཉིས་དོན་ལ་

སྦར་ནས། ཟླ་བ་ལ་ཀུ་མུད་ཁོ་ན་དགའ་བ་སྐེད་པར་ངེས་པ་དགག་བ་དང་། འགོག་

བེད་བམ་ཟེས་ཀང་ཟླ་བ་ལ་དགའ་བའི་རྣམ་པ་སྟོན་པར་བརོད་པ་ཡིན། བམ་ཟེ་

རྣམས་ཟླ་བ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚོས་ཟླ་བ་ལྷར་འཛིན་པའི་དབང་གིས་

ཡིན་ནོ། །

(བ) ཕོགས་འདིར་སྲེད་ལྡན་ཁོད་ཀིས་མ་བགྲོད་པའི། །

ལུས་ཕ་སྐེ་བའི་ལམ་རབ་སྟེར་བའི་མ། །

འོན་ཀང་མ་ངེས་སྐེ་མེད་ཚལ་ལྡན་པའི། །

སྔོ་བསངས་ནམ་མཁའི་བུ་མོ་དག་ཀང་མཐོང་། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཞེས་སྦར་གཞི་སྲེད་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་དང་། སྦར་ཆོས་ལུས་ཕ་མ་སྐེ་ལམ་སྟེར་

བ་སྟེ་མིའི་བུད་མེད་སྤི་དང་རང་གི་མ་ལ་དོན་གྱིས་སྦར་ཏེ། ས་ཕོགས་འདིར་སྲེད་

པ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཀིས་མ་བགྲོད་པའི་ལུས་ཕ་མ་ནི་རང་ཉིད་སྐེ་བའི་ལམ་རབ་ཏུ་

སྟེར་བའི་མ་གཅིག་པོ་ཡིན། ཞེས་སྦར་ཆོས་མིའི་འགྲོ་བའི་བུད་མེད་སྤི་ལ་མ་

དམིགས་པར་རང་གི་མ་གཅིག་པོ་དེ་ཐོག་མར་ངོས་བཟུང་བ་དགག་བ། དེ་འགོག་

བེད་ནི་སྐེ་མེད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ལྷའི་བུ་མོ་དག་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་ཐོག་

མར་ངོས་བཟུང་བ་དེ་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྷའི་བུ་མོ་ལ་སྐེ་མེད་ཟེར་བ་ནི་དེ་ལ་ལུས་

ཀི་ར་ཁམས་དང་སྐེ་གནས་མེད་པས་ན་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །

ཡང་ན། གདངས་སན་དབངས་ཀི་འགྱུར་”ཁུག
1

་སྟོང་ལྡན་པའི། །

སྨྲ་བའི་འབབ་སྟེགས་བདེ་བའི་དབངས་སྒོགས་མ། །

འོན་ཀང་མ་ངེས་སྦྲང་རིས་རབ་མོས་པའི། །

རང་དྲུག་མགྲིན་པའི་རྒྱང་གླུ་ཅིར་ཡང་སན། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

སྦར་ཆོས་དབངས་སྒོགས་མ་ནི་ཁུ་བྱུག་དང་། བུད་མེད། གླུ་མཁན་མ། དྲི་ཟའི་

བུ་མོ། བུང་བ་རྣམས་ཏེ་དོན་ལ་སྦར་རོ། །

བརྒྱད་པ་འགལ་མེད་ཀ་ིསྦྱར་བ་ནི། སྦར་གཞི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་

གཅིག་ལ་སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་གཞི་ཐ་དད་པ་དུ་མ་བཀོད་ནས་དེ་དག་སོ་སོའི་ཁད་

ཆོས་རྣམས་སྦར་གཞི་དང་སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་ཅིང་མི་འགལ་

བར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༡༩ ཡིག་ཕྲེང་ཐ་མ་ན།  ཁུག   * ཁུགས་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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ར་བར། ས་འཛིན་ཀ་ཊ་ཀ་མང་ཞིང་། །

གཟི་བརིད་ལྡན་པ་ངེས་པར་དར། །

མཁས་པ་སྐེ་དགུའི་བདག་བྱུང་སྟེ། །

རེ་བོ་ནུས་པ་འཛིན་ཡང་དེ། །

ཞེས་སྦར་གཞིའི་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་བོ་ཡིན་ཞིང་། རང་བ་དང་བོས་ས་འཛིན་

ཅེས་སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་དང་སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་གཞི་རི་བོ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་

སྒ་སྦར་དང་། ཁད་ཆོས་ཀ་ཊ་ཀ་ནི་མང་བའི་དོན་ཏེ། རི་བོའི་སབས་སུ་རི་ལ་རི་ཕན་

མང་བ་དང་རྒྱལ་བོ་ལ་རྒྱལ་ཕན་ནམ་ཕོ་བང་དང་འཁོར་མང་བ་ལ་སྦར། འདིར་

འབྲུག་འགྲེལ་སོགས་སུ་རྒྱལ་ཕན་ལ་འཇུག་པ་མི་འཐད་པར་ལག་གདུབ་དང་ཕོ་

བང་ལ་འཇུག་པར་ཡང་བཤད། ཡང་རང་བ་གཉིས་པས་སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་དང་སྦར་

ཆོས་ཀི་ཁད་གཞི་ཉི་མ་གཉིས་ལ་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་ཞེས་སྒ་ལ་སྦར་ཏེ། དེ་དག་གི་

ཁད་ཆོས་ཨུ་ད་ཡ་ནི་འཆར་བ་དང་དར་བ་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་བོ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་

དཔལ་འབོར་དར་བ་དང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་འཆར་བ་གཉིས་སྦར། རང་བ་

གསུམ་པས་སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་དང་སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་གཞི་ཚངས་པ་གཉིས་ལ་སྐེ་

དགུའི་བདག་བྱུང་ཞེས་ཚངས་པ་སྐེ་དགུ་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་བོ་ས་

ལ་སྤོད་པའི་སྐེ་དགུ་ཀུན་གྱི་བདག་པོར་གྱུར་པ་སྒ་ལ་སྦར། དེའི་ཁད་ཆོས་ཚངས་

པ་རིག་བེད་ཀི་མཁས་པ་དང་རྒྱལ་བོ་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་སྦར་

རོ། །ཚིག་འདི་དཔེ་ལ་ལར་བདག་འབྱུང་སྟེ་ཞེས་མ་འོངས་པ་ལ་སྦར་བ་མ་དག ། རྒྱ་

དཔེར་འདས་ཚིག་བཞག་ཡོད་པས། བདག་བྱུང་སྟེ་ཞེས་དུས་འདས་པ་ལ་སྦར་ནས་
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ཚངས་པ་སྐེ་དགུའི་བདག་པོ་ཡིན་པ་རིག་བེད་ཀི་གཏམ་ལས་བྱུང་ཟིན་པ་དང་། 

བརོད་འདོད་ཀི་རྒྱལ་བོའང་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་སྦར་དགོས་པར་

གསུངས་སོ། །རང་བ་བཞི་བར་སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་དང་སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་གཞི་སིན་

དྲུག་གི་བུ་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་གཉིས་ལ་རེ་བོ་ཞེས་སྒ་ལ་སྦར་ནས། ཁད་ཆོས་

ཤཀྟིའི་སྒ་མདུང་ཐུང་དང་ནུས་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་བོ་ནུས་པ་འཛིན་པ་

སྟེ་མཐུ་ཆེ་བ་དང་། གདོང་དྲུག་གི་ལག་ན་མཚོན་ཆ་མདུང་ཐུང་འཛིན་པ་དང་སྦར་

བ་སོགས་སྦར་གཞི་སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་ཆོས་སྒ་ལ་སྦར་བ་རྣམས་ཁད་གཞི་ཕན་

ཚུན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་ཅིང་མི་འགལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་སི་ཏུའི་རེས་འབང་

བ་རྣམས་ཀིས་ར་བའི་རང་བ་གསུམ་པ་ནི། སྐེ་དགུའི་བདག་བྱུང་མྱུར་བ་སྟེ། །ཞེས་

བསྒྱུར་ཏེ། སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་དང་སྦར་ཆོས་ཚངས་པའི་ཁད་ཆོས་དཀྵཿ ཞེས་པ་

གྲུང་བོ་དང་། མྱུར་བ། དཔའ་བ་སོགས་ལ་འཇུག་པས། ཚངས་པའི་སབས་སྐེ་དགུའི་

བདག་པོ་མྱུར་བ་ཞེས་ཚངས་པའི་བེ་བག་པ་གཅིག་དང་། རྒྱལ་བོ་དཔའ་ཞིང་གྲུང་བ་

ཞེས་སམ་ཡང་ན། ཚངས་པ་སྤྲུལ་བའི་སོ་ནས་གང་ལའང་འཇུག་པ་མྱུར་བ་དང་། རྒྱལ་

བོ་བོ་མྱུར་བ་ལ་སྦོར་བར་ཡང་བཤད་དོ། །

(ག) ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆོག་སྤན་སྟོང་ལྡན། །

ཀུན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕ་རོལ་འཇོམས། །

གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ཡིད་དུ་འོང་། །

གཉིས་སྐེས་རྒྱལ་བོས་བདུད་རི་སྟེར། །

ཞེས་སྦར་གཞི་སངས་རྒྱས་ཏེ། རང་བ་དང་བོས་ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆོག་སངས་རྒྱས་
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དང་སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་གཞི་ལྷའི་དབང་བོ་བརྒྱ་བིན་ལ་མིང་གི་འཇུག་པ་གཅིག་པར་

སྒ་སྦར་དང་། དེ་དག་གི་ཁད་ཆོས་སངས་རྒྱས་ལ་སྤན་སྟོང་མངའ་བ་ཡོད་དེ། དཔེར་

ན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་གདུགས་དཀར་ལྟ་བུ་དང་། བརྒྱ་བིན་ཡང་མིག་སྟོང་ཅན་

ཡིན་པས་སྒ་ལ་སྦར། རང་བ་གཉིས་པས་ཀུན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་སངས་རྒྱས་དང་

ལྷ་དབང་ཕྱུག་ལ་མིང་གིས་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྒ་སྦར་དང་། དེ་དག་གི་ཁད་ཆོས་

སངས་རྒྱས་ནི་བདུད་བཞི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྟེ་ཉོན་མོངས་རྣམས་འཇོམས་པ་

དང་དབང་ཕྱུག་གིས་ལྷ་མ་ཡིན་འཇོམས་པ་སྟེ་བཅོམ་ནས་ལྷ་མ་ཡིན་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བ་ལ་སྦར། རང་བ་གསུམ་པས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་སངས་རྒྱས་དང་

སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་གཞི་དབངས་ཅན་མ་གཉིས་སྒ་སྦར་དང་། ཁད་ཆོས་ཡིད་དུ་འོང་

བ་གཉིས་ཀ་ལ་སྦར། རང་བ་བཞི་བས་གཉིས་སྐེས་རྒྱལ་བོ་ཞེས་སངས་རྒྱས་དང་

སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་གང་གཞི་ཟླ་བ་ལ་མིང་གི་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྒ་སྦར་དང་། དེ་

དག་གི་ཁད་ཆོས་བདུད་རི་སྟེར་བ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆོས་ཀི་བདུད་རི་སྩོལ་བ་

དང་། ཟླ་བས་བསིལ་བའི་བདུད་རི་སྟེར་བ་ལ་སྦར་བ་སོགས་སྦར་གཞི་སྦར་ཆོས་

ཀི་ཁད་ཆོས་རྣམས་ཁད་གཞི་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་ཅིང་མི་འགལ་བར་སྟོན་པ་

ལྟ་བུའོ། །འདིའི་སྤན་སྟོང་ལྡན་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་སྤིའི་ཁད་ཆོས་ལ་སྦོར་བ་

དོགས་གནས་ཅན་དུ་གསུངས། འདི་དག་གི་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀི་སྦར་བ་ནི་སྒ་སྦར་

དང་། ཁད་ཆོས་རྣམས་ཀི་སྦར་བ་དོན་སྦར་ཡིན། 

(བ) པདྨའི་ཚལ་གནས་ལས་བལྟམས་རང་བྱུང་སྐུ། །

འགྲོ་བའི་ཏོག་ཁོད་འཁོར་ལོས་ཕག་ཟུང་མཛེས། །
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འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་བདུད་རི་སྤོ་བའི་ལྷ། །

སྟེང་འཕུར་རྒྱལ་བོས་སུམ་བརེགས་གྲོང་ཁེར་འཇིག །

ཅེས་སྦར་གཞིའི་གཙོ་བོ་སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཏེ། རང་བ་དང་བོས་

པདྨའི་ཚལ་གནས་ལས་བལྟམས་ཞེས་ཚངས་པ་དང་སོབ་དཔོན་གཉིས་དོན་ལ་

སྦར། དེ་དག་གི་ཁད་ཆོས་རང་བྱུང་སྐུ་ཞེས་ཚངས་པ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་བེད་པོ་ནི་

རྫུས་སྐེས་ཏེ་པད་སོང་ལས་སྐེས་པའི་ཕིར་ན་རང་བྱུང་སྐུ་ཞེས་བཏགས་པ་དང་། 

སོབ་དཔོན་ནི་རང་བྱུང་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་པས་དོན་ལ་སྦར། རང་བ་གཉིས་

པས་འགྲོ་བའི་ཏོག་ཁབ་འཇུག་དང་སོབ་དཔོན་གཉིས་དོན་ལ་སྦར། ཁད་ཆོས་

འཁོར་ལོས་ཕག་ཟུང་མཛེས་ཞེས་ཁབ་འཇུག་གི་ཕག་ན་ཕག་མཚན་འཁོར་ལོ་ཡོད་

པ་དང་། སོབ་དཔོན་གྱི་ཕག་ཞབས་ལ་མཚན་དཔེ་འཁོར་ལོ་སོགས་ཀིས་མཛེས་པ་

དོན་ལ་སྦར། རང་བ་གསུམ་པས་འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པས་བརྒྱ་བིན་དང་སོབ་

དཔོན་ལ་དོན་གྱིས་སྦར། ཁད་ཆོས་བདུད་རི་སྤོ་བ་སྟེ། བརྒྱ་བིན་ནི་ལྷའི་བདུད་རི་

སྤོ་བའི་ལྷ་དང་སོབ་དཔོན་ནི་ཆོས་ཀི་བདུད་རི་སྤོ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་དོན་

ལ་སྦར། རང་བ་བཞི་བས་སྟེང་འཕུར་རྒྱལ་བོ་སྟེ་ལྷ་དབང་དང་སོབ་དཔོན་ལ་དོན་

གྱིས་སྦར། ཁད་ཆོས་སུམ་བརེགས་གྲོང་ཁེར་འཇིག་ཅེས། དབང་ཕྱུག་གིས་ལྷ་མ་

ཡིན་གྱི་གྲོང་ཁེར་འཇིག་པར་བེད་པ་དང་སོབ་དཔོན་གྱིས་སྲིན་པོའི་གྲོང་ཁེར་སུམ་

བརེགས་འཇིག་པར་བེད་པའི་ཁད་ཆོས་སོགས་དོན་ལ་སྦར་ནས་ཁད་གཞི་གཉིས་

ཀི་ཁད་ཆོས་རྣམས་ཐུན་མོང་དུ་འབོར་ཞིང་མི་འགལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་

མཁས་པ་ལ་ལས་ཁད་གཞི་གཉིས་སྒ་སྦར་ཁོ་ནར་གསུངས་ཀང་། འདི་དག་དོན་
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སྦར་དུ་ངེས་ཏེ་སྒ་སྦར་ལ་མིང་གི་འཇུག་པ་གཅིག་ཏུ་གྲགས་དགོས་ཤིང་། འདིར་

དཔེར་ན། འགྲོ་བའི་ཏོག་ཁབ་འཇུག་ལ་འཇུག་ཅིང་། སོབ་དཔོན་ལ་འགྲོ་བའི་ཏོག་

ཅེས་མིང་གི་འཇུག་པ་མ་གྲགས་པ་དང་། ཡང་འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་བིན་ལ་

འཇུག་ཀང་སོབ་དཔོན་ལ་འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་ཅེས་མིང་དུ་ཆེར་མ་གྲགས་པས། 

སྦོར་གཞི་སོབ་དཔོན་ལ་དེ་དག་དོན་གྱིས་འཇུག་པར་སྟོན་དགོས་པས་དོན་སྦར་

བས་ན་ལེགས། སྤིར་མངོན་བརོད་ནས་བཤད་པའི་འདོད་རྒྱལ་དང་རེས་གྲུབ་གྱི་སོ་

ནས་བཏགས་པའི་མིང་ཐམས་ཅད་བར་ཐབས་ཀི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཙམ་ལས་བཏགས་

པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཀང་། འདིར་བོད་སད་ཀི་སྒ་མཚུངས་སམ་སྒ་སྦར་ལ་གཙོ་བོར་བོད་

ཀི་བར་སྤོད་དང་མངོན་བརོད་སོགས་ནས་བཤད་པས། མིང་ཚིག་འཇུག་པ་གཅིག་

པ་ཅན་ལ་སྦར་ན་སྒ་སྦར་དང་དོན་སྦར་ཡང་མི་འཁྲུགས་ཤིང་བོད་ཀི་བར་སྤོད་ཀི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་མཁས་པ་དག་གིས་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན། གཉིས་སྐེས་དབང་བོ་ཕོགས་ཀུན་རབ་བསྐོད་ཅིང་། །

མུན་འཇོམས་སྣང་བ་འབུམ་གྱི་འོད་ཞགས་ཅན། །

ཆུ་ལས་སྐེས་ཁོད་མཛེས་སྡུག་སིང་བོའི་བཅུད། །

བསིལ་བེད་བདེ་དགའི་དགའ་སྟོན་ཀུན་ལ་སྦིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་སྐེས་དབང་བོ་ཟླ་བ་དང་ཁྱུང་། མུན་འཇོམས་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ། ཆུ་ལས་

སྐེས་ཟླ་བ་དང་པདྨ། བསིལ་བེད་ཟླ་བ་དང་རླུང་བཅས་ལ་མིང་གི་འཇུག་པ་གཅིག་གོ 

། 

དགུ་བ་འགལ་བ་ཅན་གི་སྦྱར་བ་ནི། སྦར་གཞི་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་སྦར་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཆོས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་བཀོད་ནས། དེ་དག་སོ་སོའི་ཁད་ཆོས་རྣམས་སྦར་གཞིའི་

དངོས་པོ་དེ་ལ་ཡོད་ཅིང་མི་འགལ་བ་དང་། སྦར་ཆོས་རྣམས་ལ་ཁད་ཆོས་དེ་དག་

མེད་ཅིང་འགལ་བར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཉམས་མེད་ཡིན་ཡང་ཆོས་གཅོད་མིན། །

རྒྱལ་བོ་ཡིན་ཡང་ཟད་མི་ཤེས། །

བདེ་བེད་ཡིན་ཡང་ལག་འགྲོ་མེད། །

ལྷ་ཉིད་ཡིན་ཡང་རྣམ་སད་མིན། །

ཞེས་སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་སྟེ། རང་བ་དང་བོས་ཉམས་མེད་ཡིན་ཡང་ཞེས་མངའ་

ཐང་དང་བསོད་ནམས་ལས་ཉམས་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་བོ་དང་། རྟག་པའི་གོ་འཕང་

ལས་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཁབ་འཇུག་གཉིས་སྦར་ཏེ། ཁད་ཆོས་བ་ཥའི་སྒ་ཁྱུ་མཆོག་

སྟེ་གང་ཆེན་དང་བསོད་ནམས་སོགས་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་བོས་བསོད་ནམས་ཀི་

རྒྱུན་མི་གཅོད་པ་སྟེ་དགེ་བའི་ཆོས་རྒྱུན་མི་གཅོད་པས་ཆོས་གཅོད་མིན་པའི་ཁད་

ཆོས་དང་མི་འགལ་བ་དེ་རྒྱལ་བོ་ལ་ལྡན་པ་དང་། སྦར་ཆོས་ཁབ་འཇུག་གིས་སྔོན་

ལྷ་མ་ཡིན་གང་གི་གཟུགས་ཅན་དུམ་བུར་བཅད་ཅིང་བསད་པར་གྲགས་པས་ཆོས་

གཅོད་མིན་པའི་ཁད་ཆོས་དང་འགལ་ཞིང་ཁད་ཆོས་དེ་ཁབ་འཇུག་ལ་མི་ལྡན་པ་

དང་། འདི་ལ་དཔེ་ལ་ལར་ཆོས་སྤོད་མིན་ཞེས་བིས་པ་མི་འཐད་ཅིང་ཡིག་ནོར་དུ་

གསུངས། རང་བ་གཉིས་པས་རྒྱལ་བོ་ཡིན་ཡང་ཞེས་སྦར་གཞི་མིའི་རྒྱལ་བོ་དེ་རྒྱུ་

སར་གྱི་རྒྱལ་བོ་ཟླ་བ་དང་སྦར་ཏེ། ཟླ་བ་ལ་རྒྱུ་སར་རྒྱལ་བོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་རིག་

བེད་ཀི་ལུང་ལས། རྒྱུ་སར་གཟའ་དང་བམ་ཟེ་དང་། །སན་དང་མཆོད་སྦིན་མཚན་མོ་
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ཞེས། །དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་བོ་རུ། །ཟླ་བ་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་བསོས། །ཞེས་པ་

ལྟར་རོ། །ཁད་ཆོས་ཨཀྵ་ཡཿ སྟེ་མི་འཁྲུགས་པའམ་མི་ཟད་པ་ལ་སྦར་བས། ཟད་མི་

ཤེས་ཞེས་པ་རྒྱལ་བོའི་རྒྱལ་སྲིད་མི་འཁྲུགས་པའམ་མི་ཟད་པ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་

དེ་ལྡན་ཞིང་མི་འགལ་བ་དང་། ཟླ་བ་ནི་ནག་ཕོགས་སམ་དམར་ཕོགས་ལ་ཟད་འགྲོ་

བས་མི་ཟད་པའི་ཁད་ཆོས་དེ་མེད་ཅིང་། དེ་དང་འགལ་བ་དང་། རང་བ་གསུམ་པས་

བདེ་བེད་ཅེས་རྒྱལ་བོ་དང་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ལ་སྦར་ཏེ་དབང་ཕྱུག་གི་དངོས་

མིང་དང་རྒྱལ་བོ་ནི་རང་གི་འབངས་རྣམས་བདེ་ལ་སྦོར་བར་བེད་པ་བོ་ཡིན་པས་

མིང་གིས་སྦར། ཁད་ཆོས་བྷུ་ཛང་ལག་འགྲོ་སྟེ་སྦྲུལ་དང་སྐེ་བོ་ངན་པ་སོགས་ལ་

འཇུག་པས། རྒྱལ་བོ་ལ་སྦྲུལ་རྒྱན་མེད་པ་དང་སྐེ་བོ་ངན་པ་དང་མི་འགྲོགས་པས་

ལག་འགྲོ་མེད་པའི་ཁད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་དེ་དང་མི་འགལ་བ་དང་། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ལ་

སྦྲུལ་རྒྱན་ཡོད་པས་སྔ་མའི་ཁད་ཆོས་དེ་དང་འགལ་ཞིང་མི་ལྡན་པ་དང་། རང་བ་

བཞི་བས་ལྷ་ཉིད་ཅེས་རྒྱལ་བོ་དང་ལྷ་གཉིས་སྦར་ཞིང་རྒྱལ་བོ་ལ་མིའི་ལྷ་ཞེས་མིང་

གིས་སྦར། ཁད་ཆོས་བི་བུདྷ་ཞེས་པ་དགག་ཚིག་གི་དབང་གིས་རྣམ་སད་མིན་དང་

མཁས་བལ་མིན་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་བོ་ནི་ཐབས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་དང་ལྡན་

ཞིང་། གཉིད་མེད་པ་མིན་པས་རྣམ་སད་མིན་ཞེས་པའི་ཁད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་དེ་དང་མི་

འགལ་བ་དང་། ལྷ་ལ་གཉིད་ཀིས་མོས་པ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་སད་པས་ན་རྣམ་སད་

མིན་པའི་ཁད་ཆོས་དེ་དང་མི་ལྡན་ཞིང་འགལ་བར་བརོད་པ་སྟེ། སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་

ཁོ་ན་ལ་སྦར་ཆོས་ཚིག་རང་རེ་རེར་ཁད་གཞི་མི་འདྲ་བ་རེ་བས་ནས། དེ་ཀུན་ཀང་

ཕན་ཚུན་སྒ་ལ་སྦར་བ། སྦར་གཞི་དང་སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་གཞིའི་སབས་ཕོགས་



  628  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གཉིས་ཀ་ལ་མི་འགལ་ཞིང་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་རྣམས་དགག་ཚིག་གི་དབང་

གིས་སྦར་གཞི་ལ་ཡོད་ཅིང་མི་འགལ་བ་དང་སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་གཞི་ལ་ཁད་ཆོས་དེ་

དག་མེད་ཅིང་འགལ་བར་བསྟན་ནས་སྦར་གཞི་རྒྱལ་བོ་ཁོ་ན་ལ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུ། 

དཔེར་ན་བུད་མེད་མཛེས་མ་ཞིག་ལ་བསྟོད་པའི་སབས། ཡིད་བསྲུབས་ཡིན་ཡང་

གཞན་མི་འཇོམས། །ཞེས་བསྔགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདིའི་མཚན་ཉིད་གསལ་བོར་

ངོས་མ་ཟིན་ན་ལྡོག་པ་ཅན་གྱི་ཕོགས་སུ་འགྲོ་བས། རྒྱན་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་གཙོ་

བོ་ནི་ལྡོག་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལ་ཁད་གཞི་དངོས་པོ་གཉིས་མཚུངས་པར་སྦར་ཟིན་ནས་

སར་ཡང་མི་མཚུངས་པར་འབེད་པ་ཙམ་ཡིན་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་གསལ་བ་

ལྟར་ཡིན་ཞིང་། རྒྱན་འདིར་སྒ་ལ་སྦར་བས་ཁད་གཞིའི་སབས་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་

མི་འགལ་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་རྣམས་སྒས་འདོར་ལེན་བས་ནས་སྦར་

གཞིའི་ཁད་གཞི་དང་མི་འགལ་ལ། སྦར་ཆོས་ཀི་ཁད་གཞི་ལ་འགལ་བར་གནས་པ་

གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁད་ཆོས་དེ་དག་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཡོད་པ་དང་། 

ཕོགས་གཅིག་ལ་མེད་པ་ཙམ་བརོད་པས་མི་ཆོག་པ་ཤེས་དགོས། འདིའི་འགལ་

བ་ཞེས་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་

གོ་མི་དགོས་ཤིང་བ་བ་འགལ་བར་གནས་པ་ཙམ་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་གསུངས། 

ར་བའི་ཚིག་རང་བཞི་བ་ལ་བསྒྱུར་ལུགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། སི་ཏུའི་རེས་

འབང་རྣམས་ཀིས་ཨ་བི་བུདྷ་བོད་སད་ལ་བསྒྱུར་ན་སྒའི་དོན་ཉམས་པར་འགྱུར་

བས། གཞུང་ཚིག་ལྟར། ལྷ་ཡང་བི་བུདྷ་མིན་ཤེས། །ཞེས་རང་སོར་བཞག་ཡོད། 

འདིར་འཇུ་མི་ཕམ་པས་གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་འགལ། ཅིག་ཤོས་ལ་མི་འགལ་བའི་
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ཆོས་གཉིས་རེ་ངེས་པར་བརོད་དགོས་ན། འགལ་ཅིང་མི་འགལ་བའི་སྦར་བར་

གྱུར་བས། འདི་ནི་སྦར་བ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གང་རུང་དང་འགལ་བས་

ཆོག་པ་འདྲ་སམ་མོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །ར་བའི་གཞུང་གི་དཔེར་བརོད་ཀང་

རྒྱ་དཔེར་ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒ་ལ་སྦར་བ་ཡིན་ཀང་། བོད་སད་དུ་

འགྱུར་སབས་སྒ་སྦར་ལ་སོང་མ་སོང་གཉིས་ཀ་ཡོད། འོན་ཀང་སྒའི་འཇུག་པ་རྒྱ་

ཆེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་ལེགས་སྦར་དང་འདྲ་བ་ཞིག་བོད་སད་དུ་འོང་དཀའ་བ་ལ་

དགོངས་ནས་བོད་མཁས་པས་ཁད་ཆོས་ཕོགས་གཅིག་ལ་འགལ། ཕོགས་གཅིག་

ལ་མི་འགལ་བ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་སྦར་དཀའ། འབོར་ན་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་པའང་དོན་ལ་གནས་སོ། །

(ག) པི་ཝང་སྒོགས་ཀང་གར་མཁན་མིན། །

གཙུག་ཟླ་ཚེས་ཀང་མགྲིན་པ་དཀར། །

ཟུར་མིག་གཡོ་ཡང་འདོད་པ་སངས། །

ལང་ཚོ་དར་ཡང་འཇའ་ལུས་སྐུ། །

ཞེས་སྦར་གཞི་དབངས་ཅན་མ་གཅིག་བུ་སྟེ། རང་བ་དང་བོས་པི་ཝང་སྒོགས་

ཞེས་སྦར་གཞི་དབངས་ཅན་མ་དང་སྦར་ཆོས་ལྷའི་བུ་མོ་གཉིས་ཀིས་པི་ཝང་རྡུང་

བའམ་སྒོགས་པ་མཚུངས་པ་དོན་སྦར། ཁད་ཆོས་གར་མཁན་མིན་པ་སྦར་གཞི་

དབངས་ཅན་མ་ལ་ལྡན་ཞིང་མི་འགལ་ལ་སྦར་ཆོས་བུ་མོ་རྣམས་འདོད་པའི་རྣམ་

གཡེང་གིས་གླུ་གར་ལ་རྒྱུན་དུ་རོལ་བས་ཁད་ཆོས་དེ་མི་ལྡན་ཞིང་འགལ་བར་

གནས་པ་དང་། རང་བ་གཉིས་པས་གཙུག་ཟླ་ཚེས་ཞེས་དབངས་ཅན་མ་དང་ལྷ་
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དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གཉིས་ཟླ་བའི་ཅོད་པན་འཆང་བ་ལ་སྦར། ཁད་ཆོས་མགྲིན་པ་

དཀར་ཞེས་སྦར་གཞི་དབངས་ཅན་མ་ལ་མི་འགལ་བ་དང་། སྦར་ཆོས་དབང་ཕྱུག་

ནི་མགྲིན་སྔོན་ཅན་ཏེ་དེ་ལ་འགལ་བ་དང་། རང་བ་གསུམ་པས་ཟུར་མིག་གཡོ་བ་

ཞེས་དབངས་ཅན་མའི་འཛུམ་ཞལ་དང་ཆགས་ལྡན་གྱི་ལུས་ཕ་མས་ཟུར་མིག་གཡོ་

བའི་རྣམ་འགྱུར་གཉིས་སྦར། ཁད་ཆོས་འདོད་པ་སངས་པ་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ལ་

མི་འགལ་ཞིང་ལུས་ཕ་མས་འདོད་པ་མ་སངས་པས་འགལ། རང་བ་བཞི་བས་ལང་

ཚོ་དར་ཞེས་དབངས་ཅན་མ་དང་བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མའི་ལང་ཚོ་དར་བའི་སོ་ནས་

སྦར་ཏེ། ཁད་ཆོས་འཇའ་ལུས་སྐུ་ཞེས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ལ་མི་འགལ་ཞིང་བུ་མོ་

གཞོན་ནུ་མ་ལ་འགལ་བར་བརོད་ནས་དབངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཀུན་མཁེན་ཡིན་ཀང་རབ་ཆགས་ཀུན་རྟོག་སངས། །

མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་ཡིན་ཀང་ལག་འགྲོར་རེ། །

ཤ་བ་ར་སྟེ་ཁྱུ་མཆོག་གཅོད་མི་བེད། །

ལྷ་ཉིད་ཡིན་ཀང་འགྲོ་བར་གཏོགས་པ་མིན། །

ཞེས་སྦར་གཞི་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྟེ། རང་བ་དང་བོས་ཀུན་མཁེན་

ཡིན་ཀང་ཞེས་སྦར་གཞི་བདེ་མཆོག་དང་སྦར་ཆོས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ལ་ཀུན་

མཁེན་ཞེས་མིང་གིས་སྦར། ཁད་ཆོས་རབ་ཆགས་ཀུན་རྟོག་སངས་ཞེས་འདོད་པའི་

བདེ་བ་ལ་རབ་ཏུ་ཆགས་པའི་ཀུན་རྟོག་སངས་པ་དེ་སྦར་ཆོས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ལ་མི་

ལྡན་ཞིང་འགལ་ལ་སྦར་གཞི་བདེ་མཆོག་ལ་མི་འགལ་ཞིང་ལྡན་ནོ། །རང་བ་གཉིས་

པས་མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་ནི་བདེ་མཆོག་དང་ཁྱུང་ལ་མིང་གིས་སྦར། ཁད་ཆོས་
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ལག་འགྲོར་བརེ་ཞེས་སྦྲུལ་ལ་བརེ་སེམས་ཆེས་པ་ཁྱུང་ལ་འགལ་ཞིང་མི་ལྡན་ལ་

བདེ་མཆོག་ལ་མི་འགལ་ཞིང་ལྡན་པ་དང་། རང་བ་གསུམ་པས་"ཤ་བ་ར
1

་ཞེས་པ་

བདེ་མཆོག་དང་ཁབ་འཇུག་ལ་མིང་གིས་སྦར། ཁད་ཆོས་ཁྱུ་མཆོག་གཅོད་བེད་

མིན་ཞེས་ཁྱུ་མཆོག་སྟེ་གང་ཆེན་གྱི་སྲོག་གཅོད་པར་མི་བེད་པ་ཁབ་འཇུག་ལ་

འགལ་བ་སྔོན་བཤད་པ་ལྟར་དང་བདེ་མཆོག་ལ་མི་འགལ་བའོ། །རང་བ་བཞི་བས་

ལྷ་ཉིད་ཡིན་ཀང་ཞེས་བདེ་མཆོག་དང་ལྷའི་འགྲོ་བ་སྤི་ལ་མིང་གིས་སྦར། ཁད་ཆོས་

འགྲོ་བར་གཏོགས་པ་མིན་ཞེས་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ཏུ་གཏོགས་པ་མིན་པ་སྦར་ཆོས་

ལྷའི་འགྲོ་བ་ལ་འགལ་ཞིང་སྦར་གཞི་བདེ་མཆོག་ལ་མི་འགལ་བར་བརོད་ནས་བདེ་

མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །བོད་མཁས་ཀི་དཔེར་བརོད་དུ་འགྲོ་བར་གཏོགས་པ་

ཡིན་ཞེས་པ་མ་དག་པས་འགྲོ་བར་གཏོགས་པ་མིན་ཞེས་ཟེར་དགོས། 

ཡང་ན། གདེངས་ཅན་ཡིན་ཀང་འདོད་དགུའི་གཏེར་གྱིས་དབེན། །

ཐིག་ལེ་ལྡན་ཡང་མཛེས་སྡུག་སྤུ་རིས་བལ། །

འཁོག་པར་འགྲོ་ཡང་བསྲེགས་པའི་ནུས་མེད་པ། །

ལེ་གཉིས་ལྡན་ཡང་སྨྲ་བ་ཀུན་ནས་སངས། །ཞེས་པ་ལྟབུའོ། །

གདེངས་ཅན་ནི་སྦྲུལ་དང་ཀླུ། ཐིག་ལེ་ཅན་ནི་སྦྲུལ་དང་གཟིག འཁོག་འགྲོ་ནི་

སྦྲུལ་དང་མེ། ལེ་གཉིས་པ་ནི་སྦྲུལ་དང་ནེ་ཙོ་ལ་མིང་གི་འཇུག་པ་གཅིག་པ་སྟེ་ཁད་

གཞི་གཉིས་སྒ་སྦར་དང་། ཁད་ཆོས་རྣམས་དོན་སྦར་ཏེ་སྦར་གཞི་ལ་ལྡན་ཞིང་མི་

འགལ་བ་དང་། སྦར་ཆོས་ལ་མི་ལྡན་ཏེ་འགལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༣༠ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  ཤ་ར་བ   * ཤ་བ་ར
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གཞན་ཡང་ར་བ་ལས། 

དཔེ་དང་གཟུགས་ཅན་འགོག་པ་དང་། །

ལྡོག་པ་ཅན་སོགས་སྤོད་ཡུལ་ཅན། །

སྦར་བ་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ཞེས་སྦར་བའི་དཔེ་དང་། སྦར་བའི་གཟུགས་ཅན་དང་། སྦར་བའི་འགོག་པ་

དང་། སྦར་བའི་ལྡོག་པ་ཅན་དང་། སྦར་བའི་གསལ་བེད་དང་། སྦར་བའི་དོན་གཞན་

བཀོད་པ་སོགས་གོང་དུ་སོ་སོའི་སེ་ཚན་སབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །

ཉེར་ལྔ་བ། ཁད་པར་བརོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ ཁད་པར་བརོད་པའི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་གཉིས་ལས་དང་བོ་ནི།

ར་བར། ཁད་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར། །

ཡོན་ཏན་རིགས་དང་བ་བ་སོགས། །

གང་དུ་མ་ཚང་ཉིད་བསྟན་པ། །

དེ་ནི་ཁད་པར་བརོད་པར་འདོད། །

ཅེས་བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་རིགས་བ་བ་ཡོན་ཏན་རས་ལ་

སོགས་པའི་ཁད་ཆོས་སམ་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་གཞན་མ་ཚང་བའམ་མེད་

པར་བསྟན་ནས། དེ་དག་གང་ཡང་མི་ལྡན་ཡང་བ་བ་འདི་དག་ལེགས་པར་བེད་ནུས་

པའི་ཁད་པར་ཅི་རིགས་སྟོན་པས་ན་ཁད་པར་བརོད་པའི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་ལྔ་སྟེ། 

ཡོན་ཏན་བ་བ་རིགས་དང་རས། །
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རྒྱུ་ཡི་ཁད་པར་བརོད་པ་ལྔ། །

དང་བོ་ཡོན་ཏན་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརོད་པ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་

དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རང་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ལག་མ་ཚང་ཡང་

དངོས་པོ་དེའི་བེད་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། མེ་ཏོག་གཞུ་ཅན་དག་གི་མཚོན། །

རྩུབ་པ་མ་ཡིན་རྣོ་བའང་མིན། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདི་ཡིས་ནི། །

ས་གསུམ་དག་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། །

ཅེས་མེ་ཏོག་གཞུ་ཅན་ནམ་འདོད་ལྷའི་མཚོན་ཆ་མདའ་ལྔ་བོ་འདི་ལ་རྩུབ་པ་

དང་རྣོ་བ་སོགས་མཚོན་ཆའི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་སྟེ་མ་ཚང་བ་ཡིན་མོད་ཀང་། འདི་ལ་

ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཚང་བ་འདྲ་བར་ས་གསུམ་ན་གནས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་

ཞིང་རྣམ་པར་གནོན་པའི་ནུས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་རྒྱུ་འདོད་ལྷའི་མདའ་ལ་མཚོན་ཆའི་

ཡོན་ཏན་དེ་མ་ཚང་ཡང་། འབས་བུ་སྲིད་པ་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བའི་ནུས་པ་ཁད་པར་

དུ་འཕགས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) འགྲོ་ལ་དངོས་སུ་དམ་ཆོས་ཀི། །

གསུང་དབངས་སྒོག་དང་སྐུ་གཟུགས་ཀི། །

རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་མི་ལྡན་ཡང་། །

གདུལ་བ་རེས་འཛིན་སྣང་བརན་སྐུ། །

ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ཏེ་སྣང་བརན་འདི་ལ་གདུལ་བར་དངོས་སུ་
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དམ་པའི་ཆོས་གསུང་བ་དང་སྐུའི་བཀོད་པའམ་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀིས་འགྲོ་བའི་

དོན་བེད་པའི་ཡོན་ཏན་མི་ལྡན་པའམ་མི་ཚང་ནའང་། གདུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀི་

ཞིང་གི་གཞིར་གྱུར་པ་དང་། འགྲོ་བ་རྣམས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཚངས་པར་སྤོད་ལྡན་ཁོད་ཀི་བ་གོས་ནི། །

མཁེགས་མིན་སྲ་བ་མ་ཡིན་མཐུག་པའང་མིན། །

དེ་ལྟ་ནའང་མེ་ཏོག་གཞུ་ཅན་གྱིས། །

མཚོན་ཆར་ཇི་ཙམ་ཕབ་ཀང་བརི་མ་ལགས། །

ཞེས་ཚངས་སྤོད་དང་ལྡན་པ་དགེ་སོང་ཁོད་ཀི་བ་གོས་ནི་མཁེགས་པ་དང་། སྲ་

བ་དང་། མཐུག་པ་སོགས་མིན་པ་སྟེ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་མི་ཚང་ནའང་། མེ་ཏོག་

གཞུ་ཅན་ནམ་འདོད་ལྷས་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཇི་ཙམ་ཕབ་ཀང་བརི་བར་མི་ནུས་པའི་

ཡོན་ཏན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། འདིས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་དགེ་སོང་

ངམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་ལ་བདུད་ཀིས་བར་དུ་གཅོད་མི་ནུས་པར་བརོད་པ་ཡིན། 

ཡང་ན། རིགས་པའི་རལ་རོགས་སྨྲ་མཁས་དབང་བོའི་སྐུ། །

མཛེས་སྡུག་མ་ལགས་སེག་པའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི། །

འཛུམ་ལྡན་མིན་ཡང་མཐའ་དག་སྐེ་བོ་ཡི། །

ཡིད་བརྟན་རང་དབང་མེད་པར་འཕོག་འདི་མཚར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རིགས་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརོད་པ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་

པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་རང་གི་རིགས་ཀི་ཆ་ལག་གམ་ཁད་ཆོས་གང་ཡང་མ་
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ཚང་ནའང་རིགས་ཀི་ཁད་ཆོས་དེ་དག་ཚང་བ་དང་ཁད་མེད་པའི་བེད་ལས་ཁད་

འཕགས་ཅན་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། འདི་དག་ལྷ་ཡི་བུ་མོ་མིན། །

དྲི་ཟའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའང་མིན། །

དེ་ལྟ་མོད་ཀི་ཚངས་པའི་ཡང་། །

དཀའ་ཐུབ་གཞོམ་པ་བསྒྲུབ་པར་ནུས། །

ཞེས་མཛེས་མ་འདི་ནི་ལྷའི་བུ་མོའི་རིགས་ཀང་མིན་ལ་དྲི་ཟའི་བུ་མོའི་རིགས་

ཀང་མིན་མོད་དེ། རིགས་དེ་དག་གི་ཁད་ཆོས་མི་ལྡན་ཡང་། ཡིད་འོང་མ་འདིའི་

གཟུགས་མཛེས་པ་ཁོ་ནས་ལྷ་དང་དྲི་ཟའི་རིགས་ཀི་བུ་མོའི་ཁད་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཚང་བ་དང་འདྲ་བར། ལྷ་ཚངས་པའི་ཆགས་བལ་གྱི་དཀའ་ཐུབ་ཀང་གཞོམ་པའི་

ནུས་པ་ཡོད་པས་གཞན་ཐ་མལ་བ་ལྟ་ཅི་སོས། ཞེས་རིགས་དེའི་ཁད་ཆོས་མ་ཚང་

ཡང་བེད་ལས་ཁད་འཕགས་ཅན་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་རིགས་ནི་རིགས་

རྒྱུད་ཀི་རིགས་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་དགོས་པར་གསུངས།

(ག) པདྨའི་རིང་བུར་མ་སྐེས་ཤིང་། །

རང་འཐུང་རིགས་ལས་འཁྲུངས་མིན་པའི། །

ཡིད་འོང་ཕ་ལྡེམ་དྲི་བཟང་ཅན། །

རི་དྭགས་མིག་ཅན་ལུས་འདི་མཚར། །

ཞེས་ལྷ་རྣམས་པདྨ་ལས་བརྫུས་ཏེ་སྐེས་པ་ཡིན་ཀང་འདི་ནི་པདྨའི་རིང་བུ་

ལས་མ་སྐེས་པས་ལྷའི་རིགས་ཀང་མ་ཡིན། རང་འཐུང་ནི་ལྗོན་ཤིང་སྟེ་དྲི་ཟའི་ཡུལ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ལ་ལྗོན་པའི་ཡུལ་དུ་གྲགས་པས་ན། ལྗོན་པའི་རིགས་སམ་དྲི་ཟའི་རིགས་ལས་ཀང་

འཁྲུངས་པ་མ་ཡིན་པས། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཕ་ལྡེམ་ལུས་ཀི་འཇོ་སེག་མཁན། དྲི་

བཟང་བོ་འཐུལ་བའི་རི་དྭགས་མིག་ཅན་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་

རོ། །ཞེས་ལྷ་དང་དྲི་ཟའི་རིགས་ཀི་ཁད་ཆོས་མ་ཚང་ན་ཡང་མཛེས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སྒྱུ་རལ་མཁན་འདི་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་དང་། །

ཀུ་ཤའི་གྲོང་ན་སྤོད་པའི་རིགས་མིན་ཡང་། །

འདི་ན་ལང་ཚོའི་སྟོབས་ཅན་སེམས་འཆང་ཀུན། །

ར་སྐེས་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོར་མངོན་པར་སྦོར། །

ཅེས་འདོད་པའི་སྒྱུ་རལ་མཁན་འདི་ནི་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཏེ་སོག་

ཡུལ་དང་། ཀུ་ཤའི་གྲོང་སྟེ་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་ཡོངས་ཀིས་སྤོད་

པའི་སད་འཚོང་མའི་རིགས་མིན་ཀང་། ཡུལ་འདི་ན་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་ཅིང་ལུས་

སེམས་ཀི་སྟོབས་རྒྱས་པས། བུད་མེད་གཞན་ལ་མི་འདུད་པའི་སེམས་པའི་ང་རྒྱལ་

འཆང་བ་ཀུན་ར་སྐེས་གཞོན་ནུ་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུའི་ཆགས་ལྡན་གྱི་གྲངས་སུ་

མངོན་པར་སྦོར་ཞེས་སོ། །འདི་ལ་ར་སྐེས་ཞེས་པ་མ་དག་པར་རྭ་ཞེས་འབི་བར་

འདོད་པའང་ཡོད། གསུང་རྒྱུན་ལ་ལར་ར་སྐེས་ཞེས་པ་མ་དག་པར། རབ་སྐེས་ནི་

བུད་མེད་མཆོག་གི་མིང་དུ་བཤད་པས་དེར་སྦོར་བ་ཡང་ཡོད་པས། གསུང་རྒྱུན་ཕི་

མ་ལྟར་ན་འགྲེལ་བདེ་བར་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན། དགའ་བདེ་དཔལ་འཛིན་ལེགས་བིས་རིགས་མིན་ཞིང་། །
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ས་སྤོད་མང་བཀུར་རྒྱུད་ལས་མ་འཁྲུངས་ཀང་། །

སམ་བརླིང་མཁེན་རལ་ཡངས་པོའི་ཐབས་འཕྲུལ་གྱིས། །

ཀུན་དབང་བསྒྱུར་བའི་ལེགས་མཛད་འདི་ངོ་མཚར། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

གསུམ་པ་བྱ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརོད་པ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་

པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་བ་བའི་ཁད་ཆོས་མ་ཚང་ཡང་དེ་ཚང་བ་དང་འདྲ་བའི་

བས་འབས་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ཁོ་གཉེར་དག་ནི་མ་བསྡུས་ཤིང་། །

སོ་ཡི་གཡོགས་ཀང་མ་བསྐོད་ལ། །

མིག་ཀང་དམར་པོར་མ་གྱུར་པར། །

དགྲ་ཡི་རིགས་ནི་ཉམས་པར་བས། །

ཞེས་གཡུལ་འགྱེད་ལ་དགའ་བའི་དཔའ་བོ་འགའ་ཞིག་གིས་བཞིན་ལ་ཁོ་

གཉེར་དག་བསྡུས་པའི་བ་བ་མ་བས་ཤིང་། སོ་ཡི་གཡོགས་ཏེ་མཆུ་སྒོས་བསྐོད་

པའི་བ་བའང་མ་བས། སང་མིག་བགྲད་དེ་མིག་དམར་པོར་གྱུར་པའི་བ་བ་སོགས་

མ་བས་ཀང་། བ་བ་དེ་དག་བས་པ་དང་འདྲ་བར་དཔའ་བོ་དེའི་མིང་ཐོས་པ་ཙམ་

གྱིས་ཕ་རོལ་གྱི་དགྲ་སེ་འཇོམས་ཞེས་རྒྱུ་བམས་པས་འབས་བུ་དགྲའི་དཔུང་

ཚོགས་ཉམས་པར་བས་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཆགས་པའི་གཏམ་ལ་སོགས། །

སིང་གྲོས་བཞིན་དུ་མང་བོ་མི་སྨྲ་ཡང་། །
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ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ཙམ་གྱིས་བདག་ཡིད་ལ། །

ཀུན་དགའ་སྐེད་པའི་མཛའ་བོ་དམ་པ་འདི། །

ཞེས་དགའ་མ་འདིས་ནི་ཟུར་མིག་གིས་བལྟ་བ་དང་འཁྱུད་པ་སོགས་འདོད་

པའི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པའི་བ་བ་མི་བེད་ལ། གཞན་ཡང་ཆགས་པའི་གཏམ་

སོགས་ཕན་ཚུན་སིང་ནས་གྲོས་བེད་པའི་སིང་གཏམ་མང་བོ་མི་སྨྲ་བ་སྟེ་དེའི་བ་བ་

མ་བས་ན་ཡང་། བ་བ་དེ་བས་པ་དང་འདྲ་བར་དགའ་མ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་

པ་ཙམ་གྱིས་བདག་གི་ཡིད་ཀུན་ནས་དགའ་བ་བསྐེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) མཛེས་པའི་ཟུར་མིག་འཁོག་པོས་མ་བཏབ་ལ། །

ཡིད་འོང་འཛུམ་པའི་རླབས་ཀིས་མ་བསུས་ཤིང་། །

ཕེབས་པར་སྨྲ་བའི་གཏམ་གྱིས་བིད་མིན་པར། །

བདག་ཡིད་དབང་མེད་འཕོག་མཁས་མར་སྟོན་རེ། །

ཞེས་མཛེས་པའི་ཟུར་མིག་གིས་བལྟ་བ་སོགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་མ་བས་ལ། 

བཞིན་འཛུམ་ཞིང་རྒོད་པའི་ཉམས་ཀང་མ་བས་པ། ཕེབས་པར་སྨྲ་བ་སྟེ་སིང་ལ་

འབབ་པའི་གཏམ་སྨྲ་བ་སོགས་ཀིས་སླུ་བིད་བས་པ་མིན་པར། བདག་གི་ཡིད་དབང་

མེད་དུ་འཕོག་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་མར་བ་ལོ་ཙཱ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་

བརོད་པ་ལྟ་བུ། ཡིད་འཕོག་པའམ་དགའ་བའི་བ་བ་མ་བས་ཀང་། བ་བ་དེ་བས་པ་

དང་འདྲ་བར་བདག་ཡིད་ཤིན་ཏུ་འཕོག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། དཔུང་དང་མཐུ་ནུས་སྟོབས་ཀིས་འཕོག་མིན་ལ། །

གཡོ་ཐབས་སྒྱུ་ཡིས་བསླུས་ནས་བརྐུས་མིན་པར། །
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ངོ་མཚར་རིག་པའི་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་གཏེར། །

ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བོ་ལྡན་མཁས་པའི་དབང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་རྫས་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརོད་པ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་རས་ཀི་བེ་བག་གམ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་ཆ་ལག་

མ་ཚང་ཡང་། རས་ཀི་བེ་བག་དེ་དག་ཚང་བ་དང་ཁད་མེད་པའི་རང་གི་རས་བེ་བག་

པ་དེ་ཁོ་ནའི་བེད་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཤིང་རྟ་མེད་ཅིང་གང་བོའང་མེད། །

རྟ་མེད་རང་ཐང་མེད་པར་ཡང་། །

ཟུར་མིག་ཉིད་ཀིས་བུད་མེད་རྣམས། །

འགྲོ་བ་གསུམ་པོ་དག་ལས་རྒྱལ། །

ཅེས་ཤིང་རྟ་དང་གང་བོ་ཆེ་དང་རྟ་དམག་དང་རང་ཐང་གི་དམག་དཔུང་སྟེ་

དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་ག་ལྟ་ཞོག ། རས་དེ་དག་རེ་རེ་ནས་མེད་ན་ཡང་ཡོད་

པ་དང་འདྲ་བར། མཛེས་མའི་ཟུར་མིག་གི་ཉམས་འདི་ཁོ་ནས་བུད་མེད་རྣམས་འགྲོ་

བ་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། ཞེས་རྒྱལ་བའི་རས་མ་ཚང་ཡང་། རང་གི་ཟུར་མིག་

གི་རས་ཁོ་ནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྟེ། ཟུར་མིག་གི་རས་དེ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་

བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་རས་ནི་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་རང་ལ་དབང་བའི་དངོས་པོའི་

རས་ལྟ་བུ་ཡིན་དགོས། སན་ངག་གི་སབས་འདིར་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དང་ས་གསུམ་

དང་འགྲོ་བ་གསུམ་ཞེས་པ་རྣམས་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་ཡུལ་ལ་བསོན་པ་

ཙམ་ཡིན་གྱི། གཞན་དུ་ན་མཛེས་མའི་ཟུར་མིག་ཙམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་
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གཞོམ་མི་ནུས་པ་རྟོགས་སའོ། །འོན་ཀང་སབས་འདི་དག་ཏུ་འདོད་ཁམས་པ་ལ་

འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཐ་སད་བས་པ་དང་། འཛམ་བུའི་གིང་ཙམ་ལའང་འཇིག་རྟེན་

གསུམ་གྱི་ཐ་སད་བས་པའང་ཡོད་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས།

(ག) ལེགས་སྦར་སྟོན་པའི་གེགས་བམ་དང་། །

"གཎ་
1

ལགས་སྨྱུག་སོགས་མེད་པར། །

གདོང་དྲུག་ཞལ་ཁིམ་མཐོང་ཙམ་གྱིས། །

སྒ་མཁས་དབང་ཕྱུག་གོ་ཆའི་ཞབས། །

ཞེས་བམ་ཟེ་དབང་ཕྱུག་གོ་ཆས་རྒྱལ་བོ་བདེ་སྤོད་ཀི་རེ་བ་བསང་ཕིར་སིན་

དྲུག་བསྒྲུབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་བ་སྟེ། དབང་ཕྱུག་གོ་ཆ་ལ་སྒ་སྟོན་པའི་གེགས་

བམ་དང་སམ་ཊ་དང་ལགས་སྨྱུག་སོགས་ཀི་རས་མ་ཚང་བའམ་མེད་ཀང་། གཞོན་

ནུ་གདོང་དྲུག་གི་ཞལ་དངོས་སུ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྒ་ཐོགས་མེད་དུ་མཁེན་ཏེ་

མཁས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དཔའ་བའི་དམག་དཔུང་ཡན་ལག་བཞི་མེད་ཅིང་། །

སྲ་ཞིང་རྣོ་བའི་གོ་མཚོན་མི་ལྡན་ཡང་། །

རིག་སྔགས་ཙམ་གྱིས་ཉེ་དུའི་ཚུལ་བཟུང་བའི། །

དགྲ་ཚོགས་དུས་གཅིག་གཞོམ་མཁས་ཐོས་པ་དགའ། །

ཞེས་རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ལ་དཔའ་བའི་དམག་དཔུང་ཡན་ལག་བཞི་༼གང་བོ། 

ཤིང་རྟ། རྟ་དམག རང་དམག༽མི་ལྡན་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣོ་ཞིང་སྲ་བའི་མཚོན་ཆ་སོགས་ཀི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༣༩ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༤ ན།  གཎྚ   * འདི་ལ་དཔེ་གཞན་དུ། གཎྜེ   གཎྜི    གཎྜ་ཞེས་མི་འད་བ་བྱུང་།
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རས་མི་ལྡན་ཡང་། དེ་དག་དང་ཁད་མེད་པའི་རིག་སྔགས་ཀི་མཐུ་ཙམ་གྱིས་རང་གི་

ཉེ་དུའི་ཚུལ་བཟུང་བའི་ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེ་སོགས་དགྲའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དུས་

གཅིག་ཏུ་འཇོམས། ཞེས་རེ་མི་ལའི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྦར་ནས། དགྲ་འཇོམས་པའི་རས་

མི་ཚང་ཡང་དེ་ཚང་བ་དང་ཁད་མེད་པ་ཁོའི་རིག་སྔགས་ཀི་རས་ཁོ་ནའི་ནུས་པ་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཕུན་ཚོགས་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤོད་དང་། །

སྟོབས་རལ་དྲེགས་པའི་འཁོར་འབངས་མི་ལྡན་ཡང་། །

མང་ཐོས་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པའི་མཐུ་ཉིད་ལས། །

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཡིད་འཕོག་བེད་མཁས་པའི་དབང་། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

ལྔ་བ་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་བརོད་པ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞིག་གི་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་རྣམས་མ་ཚང་ཡང་དེ་ཚང་བ་དང་ཁད་མེད་པའི་དངོས་པོ་

གང་གི་དངོས་རྒྱུ་ཁོ་ནའི་གཟི་བརིད་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བརོད་ནས། རང་

འབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐེད་ནུས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་གཅིག་པ་དང་། །

ཁོ་ལོ་བ་ཉམས་རྟ་མི་མཉམ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཟི་བིན་ཅན། །

ཉི་མས་འགྲོ་བ་གསུམ་པོ་མནན། །

ཞེས་ཉི་མའི་གཞལ་ཡས་ཁང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཤིང་རྟ་ལ་འཁོར་ལོ་གཅིག་ལས་
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མེད་པ་དང་། ཤིང་རྟ་དེའི་ཁ་ལོ་བ་དྲང་སྲོང་འགྲོ་སྐོང་གི་བུ་བ་ཁྱུང་གི་ཕུ་བོ་སྐ་

རེངས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པས། བུ་དེའི་རང་བའི་བརླ་ཆག་ནས་མེད་པར་གྲགས་པ་

དང་། ཤིང་རྟ་དེ་འདྲེན་བེད་ཀི་རྟ་ཆ་གྲངས་མི་མཉམ་པར་རྟ་བདུན་ལས་མེད་པས་ཉི་

མ་ལ་རྟ་བདུན་ཅན་ཞེས་གྲགས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་འབས་བུ་འགྲོ་བ་གསུམ་པོ་ཟིལ་

གྱིས་གནོད་པའི་རྒྱུ་མ་ཚང་ནའང་། འབས་བུ་དེའི་དངོས་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཉི་མ་རང་

ཉིད་ཀི་གཟི་བརིད་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་དེས་རང་གི་དངོས་འབས་འགྲོ་བ་གསུམ་པོ་

ཟིལ་གྱིས་མནན་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་དང་རྒྱན་སྔ་མ་བཞིའི་ཁད་པར་ནི། 

འབས་བུའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་དེའི་ཡོན་ཏན་དང་། རྒྱུ་དེའི་བ་བ། རྒྱུའི་རིགས། རྒྱུའི་

རས་སོགས་མ་ཚང་བ་ཞེས་རྒྱུ་རང་གི་ཁད་ཆོས་བེ་བག་པ་རྣམས་མ་ཚང་ཡང་ཚང་

བ་དང་ཁད་མེད་པར་རང་འབས་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པར་སྟོན་པ་དང་། འདིར་རྒྱུའི་རྒྱུ་

རང་ཉིད་མ་ཚང་ཡང་འབས་བུའི་དངོས་རྒྱུ་ཁད་པར་ཅན་དེས་རང་འབས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་སྐེད་ནུས་པར་བརོད་པ་ལ་རྒྱུ་མ་ཚང་ཡང་རྒྱུའི་ཁད་པར་བརོད་པ་ཞེས། 

སྔ་མ་བཞི་དང་ཅུང་ཟད་རིགས་མི་མཐུན་པའི་དབང་གིས་ལོགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན། 

སྤིར་རྒྱུ་མེད་པར་འབས་བུ་སྐེད་པ་ཡོད་པར་སྟོན་པ་མིན་ཀང་། རྒྱུའི་ཁད་ཆོས་དག་

མ་ཚང་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་ན་ཡང་འབས་བུ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྐེད་

པའི་བ་བ་བེད་ནུས་པར་བསྟན་པ་སྟེ། སྨྲ་བ་བོའི་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་འཇིག་

རྟེན་གྱི་ཐ་སད་རགས་པ་དང་བསྟུན་ནས་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གི་ཉམས་འགྱུར་སྣ་

ཚོགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཁད་པར་ཅན་གྱི་རྒྱན་"ཞེས
1

་པའི་ཁད་པར་ལ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༤༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༡ ན།  ཞེས   * འདིར་ད་དག་མེད་པའི་ལུགས་སུ་བྱས་པ་སེ་འདི་འད་མང་ཙམ་

ཡོད་འདུག་པས་རེ་རེ་བཞིན་རགས་བཏབ་མེད། 
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གསུངས་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་དེ། སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བས་འབས་བུ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུའི་ཁད་

པར་གྱི་ཆོས་ཁོ་ན་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརོད་པ་དེ་འདོད་པ་དང་། རིན་

སྤུངས་པས་བརོད་འདོད་ཀི་ཡུལ་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཁད་པར་དུ་བསྟན་པ་དེ་

འདོད་པ་དང་། རེ་བོད་མཁས་པས་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རྒྱུ་ལ་སྦར་བ་དང་། ས་སྐ་ངག་

ཆོས་ཀིས་དེ་དག་གང་ཡང་མི་འདོད་པར་ཡོན་ཏན་དང་རིགས་སོགས་རྒྱུའི་ཁད་

པར་མ་ཚང་བ་ལ་འབས་བུ་གཞན་ལས་ངོ་མཚར་བ་བསྟན་པས་ན་ཁད་པར་གྱི་རྒྱན་

"ཅེས
1

་བ་སྟེ། ངོ་མཚར་བ་ལ་ཁད་པར་དུ་བས་པའོ་སམ་དུ་སེམས་པ་ལྟ་བུར་འདོད་

པ་སོགས་གསུངས་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྒྱུན་དུ་གོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་རྒྱུ་གང་ལ་ཡོན་ཏན་དང་རིགས་སོགས་ཀི་ཁད་ཆོས་མ་ཚང་ཡང་། 

འབས་བུ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྐེད་ནུས་པར་བརོད་པ་ལ་ཁད་པར་

གྱི་རྒྱན་ཞེས་བརོད་པར་གསུངས། 

(ག) གཟུགས་མཛེས་གསུང་དབངས་སན་པ་དང་། །

ཐུགས་ཀིས་ཤེས་བ་ཀུན་མཁེན་སོགས། །

མིན་ཀང་དགོས་འདོད་འབྱུང་ཁུངས་ཅན། །

ཡིད་བཞིན་ནོར་འདིས་ཅི་འདོད་སྟེར། །

ཞེས་རྒྱུའི་ཁད་པར་གཟུགས་མཛེས་པ་དང་། གསུང་སན་པ། ཐུགས་ཀིས་

ཤེས་བ་ཀུན་མཁེན་པ་སོགས་མ་ཚང་ཡང་། དེ་ཚང་བ་དང་འདྲ་བའི་དགོས་འདོད་

ཀུན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་འདིས་འབས་བུ་ཅི་འདོད་པའི་དངོས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༤༢ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༤ ན།  ཅེས   * འདིར་ད་དག་ཡོད་པའི་ལུགས་སུ་བྱས་པ་སེ་འདི་འད་མང་ཙམ་

ཡོད་འདུག་པས་རེ་རེ་བཞིན་རགས་བཏབ་མེད། 
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གྲུབ་སྟེར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དཀའ་ཐུབ་གདུང་བས་ལུས་ཀི་མདངས་ཉམས་ཤིང་། །

གྲོགས་མེད་གོ་མཚོན་ལྟ་ཅི་གོས་ཀང་དམན། །

འོན་ཀང་རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རེས། །

འཇིག་རྟེན་ལྷ་མིར་བཅས་ཀུན་ཟིལ་གྱིས་མནན། །

ཅེས་དཀའ་ཐུབ་ཀི་སྤོད་པ་ཉེ་བར་བསྟེན་པ་ལས་ལུས་ཀི་གཟི་མདངས་ཉམས་

པ་དང་། གྲོགས་མེད་པར་གཅིག་བུ་དབེན་པའི་རི་སུལ་དུ་རྒྱུ་བ་དང་། གོ་མཚོན་ལྟ་

ཅི། ལུས་ཀི་གོས་ཀང་ཤིན་ཏུ་དམན་པའམ་ན་བཟའ་ཡང་ཧྲུལ་བོ་ཙམ་བཞེས་པ་

སོགས་སྟོབས་འབོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁད་ཆོས་དག་མ་ཚང་ན་ཡང་། རྟོགས་

པའི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་མི་ལ་རས་པའི་ཁད་པར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་བརོད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་རེ་

བཙུན་མི་ལ་རས་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་དང་མིར་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་

གྱིས་མནན། ཅེས་རེ་བཙུན་དེ་ཉིད་ལ་སྟོབས་དང་མངའ་ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

རྒྱུ་མ་ཚང་ཡང་། དངོས་རྒྱུ་ཉམས་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་

བའི་ཁད་ཆོས་བརོད་པས། རང་གི་དངོས་འབས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་མི་ཀུན་ཟིལ་གྱིས་

གནོན་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མང་ཐོས་བརོན་པའི་ངལ་བ་མ་བས་ཤིང་། །

གཞུང་མང་སྦངས་པའི་ལས་ལ་མ་བེལ་བར། །

སྐེས་ཐོབ་རྣམ་དཔོད་རྒྱས་པའི་བོ་གྲོས་ཀིས། །

སན་ཚིག་སྨྲ་བའི་དཔལ་གྱུར་བདག་གི་བཤེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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ཉེར་དྲུག་པ། མཚུངས་སྦོར་གྱི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ མཚུངས་པར་སྦོར་བའི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ནི།

ར་བར། བརོད་འདོད་ཡོན་ཏན་ཁད་འཕགས་དང་། །

མཚུངས་པར་བས་ནས་འགའ་ཞིག་ནི། །

བསྟོད་སད་དོན་དུ་བསྒགས་པ་གང་། །

དེ་ནི་མཚུངས་པར་སྦོར་བ་བཤད། །

ཅེས་བརོད་འདོད་ཀི་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་དེའི་སྐོན་ཡོན་འགའ་ཞིག་དངོས་

པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་དང་དོན་ལ་མི་མཚུངས་ཀང་། བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་

ཡུལ་དེ་ལ་བསྟོད་པའམ་སད་པའི་དོན་དུ་མིང་ངམ་རྣམ་གྲངས་ཅི་རིགས་ཀི་སོ་ནས་

མཚུངས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བརོད་པས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦོར་བ་སྟོན་

པའི་ངག་ལ་མཚུངས་སྦོར་གྱི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་གཉིས་ཏེ་བསྟོད་པའི་མཚུངས་སྦོར་དང་སད་པའི་

མཚུངས་སྦོར་རོ། །

དང་བོ་བསདོ་པའི་མཚུངས་སྦྱརོ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་ཡུལ་དེ་ཡོན་ཏན་ཁད་

འཕགས་ཅན་དང་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་དང་དོན་ལ་མཚུངས་པའི་ནུས་པ་

མེད་ཀང་། བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་མིང་གི་སྒ་འཇུག་པ་གཅིག་པའམ་ཡོན་ཏན་

གྱི་ཁད་པར་གཞན་ཞིག་གི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦར་ཏེ་ཡུལ་དེ་ལ་

བསྟོད་པའི་དོན་དུ་བསྒགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།
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ར་བར། གཤིན་རེ་ལུས་ངན་ཆུ་ལྷ་དང་། །

མིག་སྟོང་བ་དང་ཁོད་ཉིད་ཀང་། །

འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་ཞེས་པའི་སྒ། །

ཡུལ་གཞན་མེད་པར་རྣམ་པར་འཛིན། །

ཞེས་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་བདག་པོ་གཤིན་རེ་དང་། བང་ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ལུས་ངན་

ཏེ་རྣམ་ཐོས་སྲས་དང་། ནུབ་ཕོགས་ཀི་ཆུ་ལྷ་དང་། ཤར་ཕོགས་ཀི་དབང་བོ་མིག་

སྟོང་ཅན་ཏེ་བརྒྱ་བིན་སོགས་འཇིག་རྟེན་སྐོང་བའི་ཕོགས་བཞིའི་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་

རྣམས་དང་། མི་བདག་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་ཁོད་ཉིད་ལའང་འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་ཞེས་པའི་

སྒ་འདི་ཡུལ་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མེད་པར་རྣམ་པར་འཛིན་ནོ། །ཞེས་ཕོགས་སྐོང་

རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ཕོགས་སུ་འཇིག་རྟེན་སྐོང་བར་བེད་པ་དང་། རང་གིས་

བསྔགས་པའི་ཡུལ་མི་བདག་རྒྱལ་བོ་གཉིས་དོན་ལ་མི་མཚུངས་ཀང་། རང་ལ་

དབང་བའི་ས་གཞིའི་ཁོན་ཙམ་སྐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་སྐོང་ཞེས་སྒས་

མཚུངས་པར་བས་ཏེ་བསྟོད་པའི་དོན་དུ་བསྒགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) འོད་དཀར་ཅན་དང་པ་ཝ་སངས། །

ཆུ་སྐེས་འདབ་མ་དབངས་ཅན་ཞལ། །

རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་འཇམ་པ་ཡི། །

གྲགས་སན་བོ་ལྡན་ཁ་ལས་སྒོག །

ཅེས་འོད་དཀར་ཅན་ཏེ་ཟླ་བ་དང་། གཟའ་པ་སངས་དང་། པདྨའི་འདབ་མ་

རྣམས་རོད་པ་བོ་རང་གིས་བསྔགས་ཡུལ་དབངས་ཅན་མའི་ཞལ་དང་མཚུངས་པའི་
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ནུས་པ་མེད་ཀང་། རབ་ཏུ་དཀར་བ་དང་འཇམ་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་པར་ལ་བརྟེན་

ནས་དེ་རྣམས་མཚུངས་པའི་སན་པའི་གྲགས་པ་བོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ཁ་ལས་སྒོག་གོ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སྔོན་བོན་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་དཎིའི་ཞབས། །

བོད་འདིར་འཇིགས་བལ་དབངས་ཅན་དགའ་བའི་ལྷ། །

ད་ལྟ་དེ་ཡི་བསྟན་ལ་ཆོས་ཀི་གྲགས། །

སན་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྒ་འདི་རྣམ་པར་འཛིན། །

ཞེས་སྔོན་འཕགས་ཡུལ་དུ་བོན་པའི་སོབ་དཔོན་དཎི་དང་། བོད་ཀི་མཁས་པ་

འབྲུག་པ་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་དང་། དེའི་སོབ་མ་དུས་འཁོར་ཞབས་དྲུང་བ་ཆོས་

གྲགས་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཀང་། སན་ངག་སྨྲ་བ་ལ་

མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་གྲགས་པ་འདིའི་ཁད་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་མཚུངས་པར་

བརོད་དེ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འབྲུག་པ་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་ནི་དུས་ཞབས་པ་དང་བོད་

མཁས་གཉིས་ཀི་བ་མ་ཡང་ཡིན། 

ཡང་ན། ལྔ་རིག་ཤེས་བའི་སོ་འབེད་བཤེས་གཉེན་དང་། །

བམས་བརེ་དྲིན་གྱིས་བསྐངས་པའི་ཕ་མའི་ཞབས། །

ཚུལ་མཐུན་ལས་ལ་སྦོར་བའི་གྲོགས་ཀི་མཆོག །

ཕན་པར་སྨྲ་བའི་གསུང་དབངས་མགྲིན་ལམ་གཅིག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་སྨད་པའི་མཚུངས་སྦྱརོ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་སད་བའི་ཡུལ་དེ་སྐོན་

ལྡན་གྱི་དངོས་པོ་གཞན་དང་མཚུངས་པར་སྦར་ཏེ་ཡུལ་དེ་སད་པའི་དོན་དུ་
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བསྒགས་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། རི་དྭགས་མིག་དང་འགྲོགས་པ་དང་། །

གོག་གི་རེ་དགའ་དག་དང་ནི། །

སྤིན་གྱི་རོམ་པའང་རང་བཞིན་གྱིས། །

སད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་གནས་སོ། །

ཞེས་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ཏེ་བུད་མེད་མཛེས་མ་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་འགྲོགས་

པའི་བདེ་བ་དང་། གོག་གི་རེ་དགའ་གཡོ་བའི་བ་བ་དང་། སྤིན་གྱི་འདུ་འགོད་རོམ་པ་

རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་སད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་གནས་ཤིང་འཇིག་གོ་ཞེས་བརོད་

འདོད་ཀི་སད་བའི་ཡུལ་བུད་མེད་དང་འགྲོགས་པའི་དགའ་བ་དེ་ནི་མི་བརྟན་པར་

གནས་སབས་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་གོག་འཁྱུག་པ་དང་སྤིན་འདུ་འགོད་ཀི་ཡུན་དང་

འདྲ་བར། སད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་གནས་པའི་སྐོན་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་

སྦར་ནས་ཡུལ་དེ་སད་པའི་དོན་དུ་བསྒགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) སྤུ་མདོག་བཀྲ་བའི་གང་རྒན་དང་། །

ཐོས་དང་བལ་བའི་ཚུལ་འཆོས་མཁན། །

ར་གན་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་འགའ། །

མིག་སྔར་མཛེས་ཀང་དོན་གྱིས་དབེན། །

ཞེས་སད་བའི་ཡུལ་ཐོས་པ་དང་བལ་བའི་ཚུལ་འཆོས་མཁན་དེ། སྤུ་མདོག་

མཛེས་པའི་གང་རྒན་དང་ར་གན་ཏེ་གསེར་མདོག་ཅན་གྱི་རག་དང་འདྲ་བར། མིག་

སྔར་མཛེས་ཀང་དོན་གྱི་སིང་བོ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐོན་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་
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པར་སྦར་ནས་ཡུལ་དེ་སད་པའི་དོན་དུ་བསྒགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སྐེ་བོའི་མིག་སྔར་འཁེར་ལེགས་ཚུལ་འཆོས་ཁིམས། །

ལས་འབས་མི་བསམ་ཁ་བཤད་སམ་པོའི་ཆོས། །

སྟོང་བའི་ཚོན་གྱིས་ལེགས་བིས་དབང་བོའི་གཞུ། །

མཛེས་ཀང་ནམ་ཞིག་སིང་བོའི་རང་མཚང་སྟོན། །

ཅེས་སད་བའི་ཡུལ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀི་མིག་སྔར་མཛེས་ཀང་སིང་བོ་མེད་པའི་

གཡོ་སྒྱུའི་སྤོད་པ་ཅན་ཚུལ་འཆོས་ཀི་ཁིམས་དང་། རང་ཉིད་ཀིས་ལས་འབས་དང་

བང་དོར་ལ་ཅི་ཡང་མི་སེམས་པའི་ཁ་བཤད་སམ་པོའི་ཆོས་དེ་དག་ནི་སྟོང་བའི་ཚོན་

གྱིས་བིས་པའི་འཇའ་དང་འདྲ་སྟེ། མིག་སྔར་མཛེས་ཀང་སིང་བོ་མེད་པར་ནམ་ཞིག་

ལ་ཡལ་འགྲོ་བ་སྟེ་རང་མཚང་སྟོན་པའི་སྐོན་རྣམས་མཚུངས་པར་སྦར་ནས་ཡུལ་དེ་

ལ་སད་པའི་དོན་དུ་བསྒགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མོས་བེད་བཅུད་ཀིས་བཟི་བའི་ར་རོའི་ངག །

རྨི་ལམ་ཡུལ་གྱི་མཛེས་མའི་འདོད་དགའི་གཏམ། །

གཡོ་ཅན་དཔོན་ངན་འཛུམ་པའི་ལེགས་འཆོས་ཚིག །

སན་ཡང་ལག་ལེན་བལ་བས་སིང་བོ་ཅི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

མཚུངས་སྦོར་གྱི་རྒྱན་དང་། དཔེ་རྒྱན་ལས་མཚུངས་སྦོར་གྱི་དཔེ་སོགས་མི་

འདྲ་བའི་ཁད་པར་ནི། རྒྱན་འདི་དག་མཚུངས་པར་སྦོར་བའི་ངོས་ནས་འདྲ་ནའང་། 

དཔེ་རྒྱན་སབས་སུ་དཔེ་ཡོན་ཏན་ལྷག་པས་དཔེ་ཅན་ཡོན་ཏན་དམན་པའི་བ་བ་ཆོ་

ག་གཅིག་ལ་བསྡུས་ཏེ་ཕན་ཚུན་གྱི་བ་བ་འདྲ་བའི་སོ་ནས་མཚུངས་པར་སྦོར་བ་
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དང་། ཡང་དཔེ་རྒྱན་གྱི་མང་བའི་དཔེ་དང་། སྤིར་བསིལ་བ་མཚོན་ནུས་པ་ལ་དཔེ་

གཅིག་གིས་ཆོག་མོད་ཀང་། དགའ་མའི་རེག་པ་བསིལ་བ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་

གསལ་བར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་ཙན་དན་ཆུ་དང་ཟླ་བའི་ཟེར་ཞེས་དཔེ་མང་དུ་བཀོད་པ་

ཙམ་དང་། གཞན་ཡང་དཔེ་རྒྱན་ནི་དོན་གྱི་སོ་ནས་དཔེ་དོན་གཉིས་མཚུངས་པ་

གསལ་བར་བེད་པའམ་དོན་དེའི་ཁད་པར་མཚོན་ཕིར་དཔེ་འགོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། 

མཚུངས་སྦོར་གྱི་རྒྱན་ནི་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་གང་ལ་མཚུངས་པར་སྦོར་བའི་

ཡུལ་དང་། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གཉིས་ཁད་འཕགས་ཡིན་མིན་ཏེ་དོན་གྱི་རྣམ་

པས་མི་མཚུངས་ཀང་། ཁད་ཆོས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་གམ་སྒའི་འཇུག་ཡུལ་ཙམ་

མཚུངས་པར་སྦར་ནས་མཉམ་དུ་བསྟོད་པ་དང་ཡང་ན་སིང་བོ་མེད་པའི་བ་བ་ཙམ་

མཚུངས་པར་སྦར་ནས་མཉམ་དུ་སད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། བརོད་འདོད་ཀི་རྟོག་པའི་

ས་བོན་ཆ་ཙམ་མཚུངས་པར་སྦར་བ་ཞིག་དགོས་པའི་ཁད་པར་སོགས་རྒྱན་དང་

རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་སབས་སུ་གསལ་བར་བཤད་པ་ལྟར་མ་འཁྲུལ་བར་ཤེས་

པར་བའོ། །

ཉེར་བདུན་པ། འགལ་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ འགལ་བའི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བར། འགལ་ཟླ་སྒྲུབ་བེད་སད་དུ་ནི། །

གང་དུ་དངོས་པོ་འགལ་བ་རྣམས། །

ཡང་དག་འགྲོགས་པར་རབ་བསྟན་པ། །

དེ་ནི་འགལ་བ་བཤད་དེ་དཔེར། །
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ཞེས་དངོས་པོ་གང་དག་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླར་གནས་པ་བསྒྲུབ་བ། སྒྲུབ་བེད་

ནི་དངོས་པོ་དེ་དག་གི་ཁད་པར་དང་། ཆོས་དང་། བ་བ་སོགས་འགལ་བ་རྣམས་

གཞི་གཅིག་གམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པར་སྟོན་པའི་ངག་ལ་འགལ་བའི་རྒྱན་ཞེས་

ཟེར། འདི་ནི་འགལ་བའི་ཁད་པར་གཉིས་ཆོས་ཅན་གཅིག་ལ་ཚང་བར་སྟོན་པའི་

རྒྱན་ཞིག་ཡིན།

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་དྲུག་སྟེ། 

གཞི་ཐ་དད་ཀི་བ་བ་འགལ་བ་དང་། །

གཞི་གཅིག་ཡོན་ཏན་འགལ་དང་རས་འགལ་བ། །

ལས་འགལ་གཞི་གཅིག་བ་བ་འགལ་བ་དང་། །

སྦར་བའི་འགལ་བ་དང་བཅས་དྲུག་ཡོད་དོ། །

དང་བོ་ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་པའི་བྱ་བ་འགལ་བ་ནི། ཁད་གཞི་དངོས་པོ་ཐ་དད་

པ་གཉིས་ཀི་བ་བ་མི་མཐུན་པའམ་འགལ་བའི་བ་བ་གཉིས་འགྲོགས་པར་སྟོན་པ་

ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ངང་བའི་རྒྱལ་བོ་རྣམས་དག་ནི། །

མོས་པའི་གདངས་སན་ཅ་ཅོ་འཕེལ། །

རྨ་བ་རྣམས་ཀི་སྒ་དག་ནི། །

ཡིད་འོང་ཉིད་དང་བལ་བས་ཉམས། །

ཞེས་སྟོན་ཀའི་དུས་སུ་ཆར་ཆུ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པས། ངང་བའི་རྒྱལ་བོ་དག་

དགའ་ཞིང་མོས་པའི་གདངས་སན་ཅ་ཅོ་འཕེལ་བའམ་སྒོགས་ལ། སྟོན་ཀའི་དུས་
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དེར་འབྲུག་སྒ་མེད་པས་རྨ་བ་རྣམས་ནི་རང་མོས་པའི་སྒ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་བལ་

བས་དགའ་བ་ཉམས། ཞེས་ངང་བ་དང་རྨ་བ་གཉིས་ཁད་གཞི་ཐ་དད་པ་དང་། དེ་

གཉིས་ཀི་བ་བ་དུས་གཅིག་པོ་དེ་ལ་དགའ་བ་འཕེལ་བ་དང་ཉམས་པའི་བ་བ་འགལ་

བ་གཉིས་འགྲོགས་པས་ན་གཞི་ཐ་དད་ཀི་བ་བ་འགལ་བ་ཞེས་ཟེར། 

(ག) རབ་མཛེས་སྤུ་སྡུག་རྣམ་བཀྲ་བའི། །

རྨ་བ་དགའ་བའི་གར་བསྒྱུར་ཚེ། །

མཛའ་མོ་དང་བལ་མགྲོན་པོ་འགའ། །

ཆགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་གཟིར། །

ཞེས་རབ་མཛེས་སྤུ་སྡུག་བཀྲ་བའི་རྨ་བ་དགའ་བས་གར་བསྒྱུར་བ་མཐོང་ཚེ། 

རང་གི་མཛའ་མོ་དང་ཁ་བལ་བའི་འདོད་ལྡན་གྱི་མགྲོན་པོ་འགའ་དགའ་མ་དྲན་པའི་

ཆགས་པ་དྲག་པོའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར། ཞེས་རྨ་བས་གར་བསྒྱུར་བའི་དུས་

དེར་ཁད་གཞི་ཐ་དད་པའི་རྨ་བ་དང་མགྲོན་པོ་གཉིས་ཀི་གཅིག་ལ་དགའ་བ་འཕེལ་

བ་དང་ཅིག་ཤོས་ལ་སྡུག་བསྔལ་འཕེལ་བའི་བ་བ་འགལ་བ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་

འགྲོགས་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཐར་བ་འདོད་རྣམས་དྲི་མེད་བསབ་གཞིའི་རྒྱུན། །

སིང་ལ་སེམས་པས་རབ་དགའི་སྣང་བ་རྒྱས། །

ལུས་མེད་ཕོགས་གྱུར་ནག་པོའི་ར་ལག་རྣམས། །

དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་རབ་སངས་མ་ངན་འཛིན། །

ཞེས་ཐར་འདོད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  653  

རིན་པོ་ཆེ་སྟེ། སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་བསྲུངས་པས། རང་སེམས་ལ་

རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སྣང་བ་རྒྱས་པ་དེ་ལ། ལུས་མེད་དམ། བདུད་དགའ་རབ་དབང་

ཕྱུག་གི་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའི་ནག་པོའི་ར་ལག་རྣམས་ཀིས་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་

སངས་ཏེ་མ་ངན་བེད། ཅེས་ཁད་གཞི་ཐ་དད་པ་ཐར་བ་འདོད་པའི་རབ་བྱུང་བ་དང་

ལུས་མེད་དེ་བདུད་གཉིས་ཀི་གཅིག་ལ་དགའ་བ་དང་། ཅིག་ཤོས་ལ་མ་ངན་འཕེལ་

བའི་བ་བ་འགལ་བ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་འགྲོགས་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། རོད་པའི་རྣམ་དཔོད་དཔའ་བོའི་གད་རྒྱངས་ཆེ། །

སྒོག་མཁས་སྨྲ་བའི་དབང་བོའི་སོབས་པ་རྒྱས། །

ཕས་རྒོལ་སིང་ལ་རྨོངས་པའི་མུན་དཀྲིགས་པས། །

འགྲན་བཟོད་སེམས་པའི་སིང་སྟོབས་ཀུན་ནས་ཉམས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་གཞི་གཅིག་ག་ིཡོན་ཏན་འགལ་བ་ནི། ཁད་གཞི་དངོས་པོ་གཅིག་

གི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་ཆོས་འགལ་བ་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོགས་པར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་

ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། དབར་སྐེས་ཆུ་འཛིན་དག་གི་ནི། །

ནམ་མཁའ་ཡུལ་ངན་ལྟ་བུར་སྤོད། །

ཆགས་པ་ཡིས་ཀང་འགྲོ་བ་ཡི། །

ཡིད་ནི་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པར་གྱུར། །

ཅེས་དབར་སྐེས་ཀི་ཆུ་འཛིན་སྟུག་པོ་དུད་ཁའི་མདོག་ཅན་རབ་ཏུ་འཁིགས་པ་

དེས་ནི་ནམ་མཁའ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་གོ་སབས་རབ་ཏུ་འཕོག་པ་སྟེ། ནམ་མཁའི་
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ཡུལ་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་པའམ་ཡུལ་ངན་པ་ལྟ་བུར་སྤོད་ཅིང་། ཡང་ཆར་སྤིན་དེས་

འདོད་ལྡན་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཆགས་པ་སྐེས་པར་གྱུར། ཅེས་བེད་

པ་བོ་སྤིན་ཁོ་ནས་ཡུལ་ནམ་མཁའི་ཁམས་མི་སྡུག་པ་སྟེ་ཆགས་བལ་གྱི་སྐེ་བོ་སྐོ་བ་

འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཆར་སྤིན་བསིལ་བའི་རེག་བ་དང་ལྡན་པ་

དེས། འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་ལ་ཆགས་པའི་དགའ་བ་སྐེད་པའི་ཡོན་ཏན་ཏེ། ཁད་གཞི་

གཅིག་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་ཆོས་འགལ་བར་གནས་པ་གཉིས་འགྲོགས་པར་བརོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཡུལ་ཅན་ཆགས་བལ་ཅན་གྱི་སྐོ་བ་དང་འདོད་ལྡན་

ཅན་གྱི་དགའ་བ་གཉིས་ལ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར། ཁད་གཞིའི་ཡུལ་ཆར་སྤིན་

དེ་ལ་ཆགས་བལ་སྐོ་བ་དང་ཆགས་ལྡན་དགའ་བ་སྐེད་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་

ལྡན་པ་སྟེ། སྐོ་བ་དང་དགའ་བ་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་གནས་པས་ན་གཞི་གཅིག་གི་

ཡོན་ཏན་འགལ་བ་ཞེས། བེད་པ་བོ་ཡུལ་གཅིག་པོ་དེའི་ནུས་པའམ་ཡོན་ཏན་འགལ་

བར་སྟོན་པའི་རྐེན་གྱིས་དགྱེས་གླུར་གཞི་གཅིག་གི་བེད་པ་འགལ་བ་ཞེས་ཀང་

གསུངས་སོ། །

(ག) སྒྱུ་མའི་སྤྲུལ་བའི་རྟ་གང་གི །

རོལ་གར་དག་གིས་རྒྱུས་ལྡན་རྣམས། །

བཏང་སོམས་ལ་གནས་སྐེ་ཕལ་རྣམས། །

གཟིགས་མོར་མཚར་བའི་ཡ་མཚན་བེད། །

ཅེས་ཁད་གཞིའི་ཡུལ་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་སྤྲུལ་བའི་རྟ་གང་སོགས་ཀི་རོལ་གར་

གཅིག་པོ་འདིས་སྔོན་ཆད་དེ་ཡང་ཡང་མཐོང་ཞིང་རྒྱུས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཅན་
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གང་ཟག་རྣམས་ལ་མཚར་བ་ཆེར་མེད་པར་ཡིད་ལ་བཏང་སོམས་སྐེད་པ་དང་། 

གསར་དུ་མཐོང་བའི་གང་ཟག་ཕལ་བ་རྣམས་ལ་ངོ་མཚར་བ་སྐེད་པ་སྟེ། བཏང་

སོམས་དང་ངོ་མཚར་བའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འགལ་བར་བརོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་བཤད་པའི་སྒྱུ་མའི་སྤྲུལ་གཞིས་ཡུལ་ཅན་ལ་བཏང་སོམས་འདྲེན་

པ་ཡུལ་དེའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་མིན་དོགས་གནས་སུ་གསུངས། 

(བ) ངེས་པར་རྣམ་བཀྲ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཚོགས། །

ཚར་དུ་དངར་བས་ཐར་བའི་བ་བ་ཉམས། །

འཁྲུལ་པ་མ་བརྟགས་ཉམས་སུ་བདེ་བ་ཡི། །

རྣམ་པར་གཡེང་བའི་ཚོགས་འདི་ཉིན་བཞིན་འཕེལ། །

ཞེས་འདོད་པའི་དངོས་པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་ཚར་དུ་དངར་

བའམ་ངོ་མཚར་བ་འདིས་ཐར་བའི་བ་བ་རྣམས་ཉམས་པར་བེད་པ་དང་། ཡུལ་དེ་

འཁྲུལ་བའི་ཆོས་སུ་མ་བརྟགས་པའི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་ཅན་དབང་བོ་ལྔ་ལ་ཉམས་

སུ་བདེ་བའི་ཚོར་བ་བསྐེད་དེ། འདོད་པའི་རྣམ་གཡེང་ཉིན་བཞིན་འཕེལ། ཅེས་ཁད་

གཞི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་ཆོས་གཅིག་པོ་འདིས་ཐར་བའི་བ་བ་ཉམས་པ་

དང་། རྣམ་གཡེང་འཕེལ་བའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་འགལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ག་བུར་བདུད་རིའི་ཟེགས་མ་འབུམ་འགྱེད་པའི། །

བསིལ་སྦིན་མཚན་མོའི་ནོར་བུའི་འཛུམ་གྱི་གཟིས། །

སྦྲང་རིའི་རྒྱལ་མཚན་སྐེངས་པས་འདབ་དཀིལ་ཟུམ། །

མཛེས་ལྡན་ཀུནྡ་དགྱེས་པས་སྦུབས་བརྒྱ་གྲོལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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གསུམ་པ་གཞི་གཅིག་ག་ིརྫས་འགལ་བ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་རས་སམ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆོས་རྣམས་

ཕན་ཚུན་འགལ་བ་འགྲོགས་པར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། རེད་པ་ཕ་ཞིང་རོ་སད་སོམ། །

མཆུ་དམར་མིག་ནི་དཀར་བ་མིན། །

ལྟེ་བ་དམའ་ཞིང་ནུ་མ་མཐོ། །

བུད་མེད་ལུས་ཀིས་སུ་མ་བཅོམ། །

ཞེས་ཁད་གཞི་བུད་མེད་གཅིག་བུ་ལ་རེད་པ་ཕ་ཞིང་རོ་སད་སོམ་པ་དང་། མཆུ་

སྒོས་དམར་ཞིང་མིག་འབས་དཀར་བ་མིན་པ་སྟེ་ནག་པོའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་དང་། 

ལྟེ་བ་གཏིང་ཟབ་པས་དམའ་ཞིང་ནུ་མ་འབུར་ལ་མཐོ་བ་སོགས་ཀི་རས་སམ་ཁད་

ཆོས་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་དག་འགྲོགས་པའི་བུད་མེད་ཀི་ལུས་འདིས་འདོད་ལྡན་གྱི་

གང་ཟག་སུ་ཞིག་མ་བཅོམ་པ་སྟེ་བཅོམ་མོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གིས་ཕ་སོམ་དང་

མཐོ་དམའ་སོགས་ཀི་རས་སམ་ཁད་གཞི་ལུས་གཅིག་གི་ཁད་ཆོས་བེ་བག་པ་

རྣམས་འགལ་བ་འགྲོགས་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། འདི་ནི་ས་སྐ་ངག་ཆོས་ཀིས་

ཡོན་ཏན་འགལ་བའི་རྒྱན་དུ་འདོད་ཅིང་། དེ་ནི་སྔ་མ་དང་ཟློས་སྐོན་དུ་འགྱུར་བར་

མ་ཟད། ཡུལ་དེའི་ཡོན་ཏན་དང་རས་ཀི་ཁད་པར་སོ་སོར་མ་ཕེ་བས་རས་དང་

ཁད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་དུ་འདོད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །འདིར་སོབ་

དཔོན་རཏྣ་ཤྲིས་ཕ་བ་དང་སོམ་པོ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཀི་རས་ཕན་ཚུན་

འགལ་བ་འགྲོགས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་རས་འགལ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 
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ཡང་སེ་བ་རིན་སྤུངས་པས་གཞི་གཅིག་གི་ཆོས་དུ་མ་འགལ་བ་ལ་བཞེད་པ་ལྟར། 

ལྔ་བ་ཆེན་པོས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །

(ག) མགོ་སྐེས་དཀར་ཞིང་བཞིན་རས་ནག །

ཐོས་པས་རབ་ཕྱུག་ནོར་གྱིས་དབུལ། །

ཡོན་ཏན་གྱིས་མཛེས་རྒྱན་གོས་ཧྲུལ། །

ཤེས་བ་ཤེས་ཀང་བིན་སོ་ཆུང་། །

ཞེས་བ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ལུས་ཀི་མགོའི་སྐྲ་དཀར་ཡང་བཞིན་ནག་པ་

དང་། ཐོས་པས་ཕྱུག་ཀང་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་དབུལ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་གྱིས་མཛེས་ཀང་

རྒྱན་དང་གོས་ཧྲུལ་བོ་ཅན། ཤེས་བ་ཀུན་ཤེས་ཀང་བིན་པའི་སོ་ཆུང་བ་སྟེ་ཀུན་ལ་

ཕན་ཞིང་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ལྟ་བུའི་ར་འགངས་ཆེ་བའི་རིགས་མིན། ཞེས་བཀའ་བརྒྱུད་

པའི་སོམ་ཆེན་ཞིག་ལ་ཟུར་ཟ་བེད་པའི་ཚིག་འདིའི་ཁད་གཞི་སོམ་ཆེན་པ་དེའི་ལུས་

ཀི་མགོའི་སྐྲ་དཀར་བ་དང་བཞིན་ནག་པ་སོགས་ཆ་ཤས་ཀི་ཆོས་རྣམས་འགལ་བ་

ལྟར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) མགོ་སྐེས་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་བཞིན་རས་སྔོ། །

ཡན་ལག་གྱོང་ཡང་མོས་བེད་འཁི་ཤིང་མཉེན། །

ལུས་ཉིད་འཁོག་ཀང་རང་སེམས་དྲང་བོ་རུ། །

བསྲང་བ་རྒན་པོའི་ལང་ཚོས་སུ་མ་བཅོམ། །

ཞེས་མི་རྒན་པོའི་མགོའི་སྐྲ་དཀར་ཞིང་བཞིན་མདངས་རབ་ཏུ་སྔོ་བ་དང་། ཡན་

ལག་རྣམས་རེངས་པ་དང་མོས་བེད་འཁི་ཤིང་༼ཕོ་མཚན་གྱི་མིང་༽ཤིན་ཏུ་མཉེན་པ་
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དང་། ལུས་འཁོག་ཀང་སེམས་དྲང་བོར་བསྲང་བའི་ལང་ཚོ་འདིས་སུ་ཞིག་མ་བཅོམ་

པ་སྟེ། རྒས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ལུས་ཅན་ཀུན་བཅོམ་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ། གཞི་

རྒན་པོའི་ལུས་གཅིག་པོའི་མགོ་སྐེས་དཀར་ཞིང་། བཞིན་རས་སྔོ་བ་དང་། གཞན་

ཡང་གྱོང་བ་དང་མཉེན་པ་དང་། དྲང་བ་དང་འཁོག་པ་སོགས་ཀི་རས་འགལ་བ་

མཐའ་དག་འགྲོགས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཛེས་སྡུག་སྤུ་རིས་འཇམ་ཡང་མཆེ་སེར་རྩུབ། །

གདངས་དབངས་སྨྲ་བ་མང་ཡང་སན་ཚིག་ཉུང་། །

ལུས་མཛེས་ཉམ་ཆུང་གཤོག་རལ་རབ་རྒྱས་པའི། །

མདངས་ལྡན་དཔིད་ཀི་ཕོ་ཉས་གཞན་ཡིད་འགུགས། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

བཞི་བ་གཞི་གཅིག་ག་ིརྫས་དང་ལས་འགལ་བ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་

པོའི་ཁད་གཞི་གཅིག་ལ་ཁད་ཆོས་ཀི་རས་མི་འདྲ་བ་མང་བོ་ཚོགས་པ་དེ་དག་གི་

བེད་ལས་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། པད་རའི་ལག་པ་ཆུ་ཤིང་བརླ། །

པདྨའི་གདོང་དང་ཨུཏྤལ་མིག །

ཁོད་ཀི་གཟུགས་ཀིས་བདག་ཅག་རྣམས། །

གདུང་ནུས་མིན་ནམ་ལུས་ཅན་དག །

ཅེས་ཁད་གཞི་བུད་མེད་གཅིག་བུ་ལ། ཁད་ཆོས་ཀི་རས་པདྨའི་ར་བ་ལྟར་

མཉེན་ཞིང་འཇམ་པའི་ལག་པ་དང་། ཆུ་ཤིང་ལྟར་དཀར་ཞིང་ཟླུམ་ལ་མཁང་བའི་
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བརླ་དང་། དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཀིས་མཛེས་པའི་པདྨ་ལྟ་བུའི་གདོང་དང་། 

གནག་ལ་དཀྱུས་རིང་བའི་ཨུཏྤལ་ལྟ་བུའི་མིག་སོགས་ལྡན་པའི་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་

གཟུགས་ཀིས་བདག་ཅག་རྣམས་འདོད་པས་གདུང་ནུས་པ་མིན་ནམ་སྟེ་ངེས་པར་

གདུང་ནུས་སོ། །ཞེས་དཔེའི་ཁད་ཆོས་མཉེན་པ་ནི་འཇམ་ཞིང་ཕ་བ་དང་། མཁང་བ་

ནི་འཐས་ཤིང་སྲུབས་སྟོང་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། པདྨ་དང་ཨུཏྤལ་སོགས་རས་

དེ་དག་གི་རང་བཞིན་དང་བེད་ལས་ཕན་ཚུན་འགལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་བསིལ་བའི་

རང་བཞིན་གྱི་རས་པད་ར་ལ་སོགས་པས་འདོད་ལྡན་གྱི་རྒྱུད་སྲེག་པར་བེད་པས་

རས་ཀི་བེད་ལས་འགལ་བ་དག་འགྲོགས་པར་བརོད་པས་ན་གཞི་གཅིག་གི་རས་

དང་ལས་འགལ་བ་ཞེས་ཟེར།

རྒྱན་འདི་གོང་གི་རས་འགལ་བ་དང་མི་འདྲ་སྟེ། རས་འགལ་བའི་རྒྱན་ལ་

གཙོ་བོ་ཁད་གཞི་དངོས་པོ་རང་གི་ཁད་ཆོས་སམ་རས། ཕ་བ། སོམ་པ། དཀར་བ། 

དམར་བ། མཐོ་བ། དམའ་བ་སོགས་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་དག་ཁད་གཞི་གཅིག་ལ་

འགྲོགས་པར་བརོད་པའི་ཁད་པར་རྒྱན་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་བསྟན་པ་

ལྟར་ཤེས་པར་བ་དགོས། ཡང་རྒྱན་འདི་དང་། དཔེ་རྒྱན་གྱི་མཚུངས་གསལ་

སབས་ཀི་འབྲུ་མང་བོའི་ཚིག་སྡུད་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། དཔེ་རྒྱན་སབས་སུ་

ཚིག་སྡུད་ཀིས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་གསལ་བར་བེད་པ་ཁོ་

ན་སྟོན་པ་དང་། རྒྱན་འདིར་ཁད་གཞིའི་རས་རྣམས་དང་དེའི་བེད་ལས་འགལ་བ་

ཅན་རྣམས་གཞི ་གཅིག་ལ་མཉམ་དུ་འགྲོགས་པར་སྟོན་པ་ཙམ་ཡིན་པས། 

མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒ་མི་དགོས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །དཔེར་བརོད། 
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

(ག) པདྨའི་བཞིན་ལ་བུང་བའི་དབུ་སྐྲ་ཅན། །

བི་རུའི་མཆུ་སྒོས་མུ་ཏིག་ཚེམས་ཀི་ཕེང་། །

ཨུཏྤ་ལ་དང་རལ་གྲི་འཛིན་པ་ཡི། །

འཇམ་དཀར་གཞོན་ནུ་དེ་ནི་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཞེས་ཁད་གཞི་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་འཇམ་དབངས་དཀར་པོ་ལ་ཁད་ཆོས་ཀི་

རས་པདྨ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་དཀར་བའི་བཞིན་དང་བུང་བ་ལྟ་བུའི་དབུ་སྐྲ་ནག་

པ་དང་། བི་རུ་ལྟར་དམར་བའི་མཆུ་སྒོས། མུ་ཏིག་ལྟར་དཀར་བའི་ཚེམས་སོགས་

ལྡན་ཞིང་ཨུཏྤལ་རལ་གྲི་འཛིན་པའི་འཇམ་དབངས་དཀར་པོ་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་

ཅན་དེ་ནི་ལྷག་པའི་ལྷའོ། །ཞེས་པ་འདི་རྒྱན་འདིའི་དཔེར་བརོད་དུ་འགྲོ་མི་འགྲོ་

དོགས་གནས་སུ་གསུངས། འོན་ཀང་། གསུང་རྒྱུན་གཞན་ཞིག་ལ། སྤིར་བཏང་གི་

ལུས་ཕ་མ་ལ་ལྡན་པའི་རས་སམ་ཁད་ཆོས་འདི་ཙམ་གྱིས་ལྷག་ལྷར་མི་འགྱུར་བར་

བརོད་པ་སྟེ་རས་ཀི་བེད་ལས་འགལ་བར་བརོད་པ་ལ་གོ་དགོས་པར་གསུངས་

པའང་ཡོད། 

(བ) རྨ་བའི་མཇུག་སྒོའི་ཟུར་ཕུད་ཟླ་བའི་བཞིན། །

པདྨའི་མཆུ་སྒོས་རྒྱུ་སར་ཕེང་བའི་ཚེམས། །

རི་དྭགས་མིག་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཕ་མས། །

བདག་ཅག་འཁོར་བའི་མལ་དུ་ཅིའི་ཕིར་འཆིང་། །

ཞེས་རྨ་བའི་མཇུག་སྒོ་ལྟར་མཛེས་པའི་རལ་བའི་ཟུར་ཕུད་དང་། ཟླ་བ་ལྟར་

རྒྱས་པའི་བཞིན་རས། པདྨ་ལྟར་དམར་བའི་མཆུ་སྒོས། རྒྱུ་སར་ལྟར་དཀར་ཞིང་
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ཚར་དུ་དངར་བའི་ཚེམས། རི་དྭགས་ཀི་མིག་དང་ལྡན་པའི་ཁད་གཞི་ལུས་ཕ་མ་

སྟེ་ལྷག་པའི་ལྷ་མོ་མཛེས་པར་བེད་པའི་རས་འདི་དག་གིས་བདག་ཅག་འཁོར་

བར་ཅིའི་ཕིར་འཆིང་ཞེས་པ་ལྟ་བུས། མཐོང་བས་གྲོལ་བ་འཐོབ་པར་བེད་པའི་

ལྷག་པའི་ལྷ་མོའི་སྐུའི་ཁད་ཆོས་སམ་རས་འདི་དག་གི་བེད་ལས་འཁོར་བར་

འཆིང་བར་བེད་པ་དང་འགལ་བ་འགྲོགས་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ན་རྨ་

བའི་མཇུག་སྒོའི་རལ་བ། ཟླ་བའི་གདོང་། པདྨའི་མཆུ་སྒོས། རྒྱུ་སར་གྱི་ཚེམས། 

རི་དྭགས་ཀི་མིག་དང་ལྡན་པ་སྟེ། ཕན་ཚུན་གྱི་བེད་ལས་མི་མཚུངས་ཤིང་འགལ་

བ་ཅན་གྱི་རས་དེ་དག་ལྷན་དུ་འདུས་པའི་ལུས་ཕ་མ་དེ་ལྟ་བུས། བདག་ཅག་འཁོར་

བར་འཆིང་བར་བེད་པ་སྟེ་བདག་ཅག་ལ་འདོད་སྲེད་ཅིའི་ཕིར་བསྐེད། ཅེས་རས་

དེ་དག་གི་བེད་ལས་མི་འོས་ཤིང་འགལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། 

ཡང་ན། ཟླ་བའི་ལུས་མཛེས་མཚམས་སྤིན་གོས་ཀིས་བཀླུབས། །

པད་མའི་བཞིན་ལ་ཨུཏྤལ་འདབ་མའི་སྤན། །

རྒྱ་མཚོའི་བོ་ལྡན་སྨྲ་མཁས་བཤེས་གཉེན་གྱིས། །

བདག་བོའི་རྨོངས་པའི་ཚང་ཚིང་ཇི་ལྟར་བསྲེགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་བ་གཞི་གཅིག་ག་ིབྱ་བ་འགལ་བ་ནི། ཁད་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བ་བ་མ་

བས་ཀང་བ་བའི་ལས་ལྡན་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་བ་བ་འགལ་བ་གཉིས་ལྷན་དུ་

འགྲོགས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། 
1

ཙཱུ་ཏ་ཙམ་པ་ཀ་ཡི་རྡུལ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༦༡ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  འདིར་རྩ་བའི་རྐང་བ་དང་པོ། སྐྱེད་ཚལ་རླུང་གིས་རབ་བསྐྱོད་པ། ། ཞེས་པ་
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རེག་པ་མིན་ཡང་མགྲོན་པོ་ཡི། །

མིག་ལས་མཆི་མ་འཛག་པར་བེད། །

ཅེས་ཁད་གཞི་རླུང་གིས་རབ་ཏུ་བསྐོད་པའི་སྐེད་མོས་ཚལ་གྱི་ཤིང་ཙཱུ་ཏ་ཨ་

མྲ་དང་། ཙམྤ་ཀའི་མེ་ཏོག་གི་རྡུལ་གྱིས་མིག་ལ་རེག་པ་མིན་ཀང་ཞེས་མེ་ཏོག་གི་

རྡུལ་གྱིས་མིག་ལ་རེག་པ་བཀག་ནས། བུད་མེད་དང་བལ་བའི་མགྲོན་པོས་མེ་ཏོག་

གི་སྐེད་ཚལ་དེ་མཐོང་བ་ན། རང་གི་དགའ་མ་དྲན་པས་མིག་ལས་མཆི་མ་འཛག་

པར་བེད། ཅེས་སོ། །འདི་ལ་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་མིག་ཁད་གཞི་བས་ཏེ། དེར་རྡུལ་

གྱིས་རེག་པ་བཀག་པ་དང་། དེས་མཆི་མ་འཛག་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་བ་བ་འགལ་བ་

གཉིས་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གནས་པ་བརོད་པས་ན་བ་བ་འགལ་བ་ཞེས་བཤད་

ཀང་། སེ་བ་རིན་སྤུངས་པ་དང་། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་སོགས་ཀིས་གཞི་མེ་ཏོག་གི་རྡུལ་

གྱིས་མིག་ལ་རེག་པའི་བ་བ་བེད་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་ལ་མིན་ཞེས་བཀག་ནས་

སར་ཡང་མགྲོན་པོས་དེ་མཐོང་བ་ན་ཆགས་པས་མིག་ལས་མཆི་མ་འཛག་པར་བེད་

ཅེས་གཞི་གཅིག་གི་ལས་འགལ་བ་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་བཞེད་དོ། །འོན་ཀང་ས་སྐ་

ངག་ཆོས་ཀིས་མེ་ཏོག་གི་རྡུལ་མིག་ལ་རེག་པ་མིན་པ་དེ་ལ་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་

བཤད་ནས་བ་མིན་དང་བ་བ་འགལ་བ་ཞེས་བརོད་པར་འདོད་ཀང་། ར་བ་ལས། 

རེག་པ་མིན་ཡང་ཞེས་སོགས་ཀིས་དགག་པའི་བ་བ་དང་། མཆི་མ་འཛག་ཅེས་སྒྲུབ་

པའི་བ་བ་འགལ་བ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་པས། བ་བ་

མ་ཡིན་པ་དང་བ་བ་གཉིས་འགལ་བར་བསྟན་ཞེས་པ་དོན་དང་མི་འགྲེལ་ལོ། །དཔེར་

ཆད་པར་སྙམ།
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(ག) ལུས་ཅན་མཐའ་དག་བདེ་བ་ལ། །

སྦོར་བའི་ཟས་གཙང་སྲས་པོ་ཡིས། །

འཚེ་བ་མེད་ཀང་བདུད་ཀི་སེ། །

མི་བཟད་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བ་སྦར། །

ཞེས་ཁད་གཞི་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་

ལ་སྦོར་བའི་ཟས་གཙང་སྲས་སམ་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀའི་དབང་བོས། འཚེ་བ་མེད་ཀང་། 

ཞེས་འཚེ་བའི་བ་བ་བཀག་ནས། བདུད་ཀི་སེ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་ལ་སྦར་

ཞེས་དགག་པའི་བ་བ་དང་སྒྲུབ་པའི་བ་བ་འགལ་བ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འགྲོགས་

པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དགུན་གྱི་གྲང་རེག་ཁ་བའི་རྡུལ་བརེགས་དང་། །

འགྲོགས་པ་མངའ་རིས་སྟོད་ཀི་རླུང་ངར་ལས། །

ལུས་ལ་རེག་པ་མིན་ཡང་དོན་མཐུན་ཁྱུ། །

བཞིན་ཉམས་བ་སྤུའི་འཁི་ཤིང་ལ་འདར་བར་གྱུར། །

ཅེས་ཁད་གཞི་དགུན་དུས་ཀི་གྲང་རེག་དང་ཁ་བའི་རྡུལ་བརེགས་པའི་གངས་རི་

དང་འགྲོགས་པའི་མངའ་རིས་སྟོད་ཀི་གྲང་རླུང་དྲག་པོའི་བེད་ལས་དེས་ལུས་ལ་རེག་

པ་མིན་ཀང་། ཞེས་བཀག་ནས། དེ་དང་དོན་མཐུན་པའི་ཁྱུ་ཚོགས་ཏེ་རང་གི་བུད་མེད་

དང་ཁ་བལ་བའི་འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀིས་མཛེས་མ་གཞན་མཐོང་བ་ན་འདོད་

པས་གདུང་བའི་བཞིན་གྱི་མདངས་ཉམས་ཤིང་འདར་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས། གཞི་གཅིག་
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གི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་བ་བ་འགལ་བ་གཉིས་ལྷན་དུ་འགྲོགས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་བོའི་བཙན་པའི་བཀའ་ཆད་དང་། །

ཐེག་པར་དཀའ་བའི་ཁུར་གྱིས་མནོན་མིན་ཡང་། །

གཡོ་ཅན་རྨོངས་པའི་སྐེ་བོ་མཁས་མང་མདུན། །

སེབས་ཙམ་དབུགས་རྒོད་དྲག་པོས་མགྲིན་པ་འགེངས། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

དྲུག་པ་སྦྱར་བའི་འགལ་བ་ནི། བརོད་བ་སྒ་གཅིག་གིས་དོན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་

སྟོན་པ་ལ། སྦར་བའི་ཁད་གཞི་འགལ་བ་ཅན་གྱི་ཁད་ཆོས་རང་རང་གི་བ་བ་འགལ་

བར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་ར་བའི་རྒྱ་དཔེར། ཀྲཥྞཱ"་ཛུ
1

་ན་ནུ་རཀྟཱ་"ཡི
2

།  

ཞེས་སོགས་ཀི་སྒ། དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། ཨརྫུ་ན་དཀར་བ་དང་སྲིད་སྒྲུབ་

གཉིས་ལ་འཇུག་ཨ་ནུ་རཀྟ་དམར་བ་དང་རེས་ཆགས་སོགས་ལ་འཇུག་པས་མཚོན་

ཏེ་སྒ་གཅིག་གིས་དོན་གཉིས་སྟོན་པས། བོད་སད་ལ་བརོད་བ་མི་འདྲ་བའི་ཤོ་ལོ་ཀ་

གཉིས་འབྱུང་བས་བརོད་བ་དང་བོ། ཨརྫུ་ན་སོགས་དཀར་བ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་

དུ་བས་ན། བོད་སད་དུ། སན་པར་སྒོགས་མ་ཁོད་ཀི་མིག །ནག་དཀར་རེས་སུ་

དམར་བ་ཡང་། །རྣ་བ་དག་ལ་བརྟེན་པ་ནི། །སུ་ཡི་ཡིད་བརྟན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་

སན་པར་སྒོགས་མ་ཁོད་ཀི་མིག་འབས་ནི་ཀྲཥྞཱ་སྟེ་ནག་པ་དང་། དེའི་མཐའ་ཨརྫུ་ན་

སྟེ་དཀར་བ་དང་། མིག་སྤིན། ཨ་ནུ་རཀྟ་སྟེ་དམར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་དོག་གི་ཡོན་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༦༣ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།  ་ཛུ   * རྫུ་ཡིན་ནམ་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༦༣ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།  ཡི   * དཎིྜའི་དགོངས་རྒྱན་དང་ཁམས་འགྲེལ་དུ།   པི
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ཏན་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཁད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་། མིག་དཀྱུས་

རིང་བོའི་མཐའ་རྣ་བ་ལ་བརྟེན་པ་འདི་ལ་ནི། སྤིར་སྐེ་བོ་ཀུན་དགའ་ཞིང་ཡིད་བརྟན་

པ་ཞིག་ཡིན་ཀང་། འདི་ལ་སུ་ཞིག་ཆགས་པས་ཡིད་བརྟན་པར་འགྱུར་ཞེས་ཡིད་

བརྟན་མེད་པའི་དོན་དུ་བཤད་པས་བ་བ་འགལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཡང་བརོད་

བ་གཉིས་པ་ཨརྫུ་ན་སྲིད་སྒྲུབ་སོགས་ལ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ནག་མོ་སན་

སྒོག་ཁོད་ཀི་མིག །སྲིད་སྒྲུབ་ལ་ཆགས་ལྟ་བེད་ཀང་། །རྣ་ཅན་དག་ལ་བརྟེན་པ་

ནི། །སུ་ཡིས་ཡིད་བརྟན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཅེས་ཀྲཥྞཱ་ནག་མོ། ཨརྫུ་ན་སྲིད་སྒྲུབ། ཨ་ནུ་

རཀྟ་རེས་ཆགས། ཀརྞ། རྣ་བ་ཅན་ཏེ་སྐ་བསེང་བུ་ལྔའི་ནང་ཚན་སྲིད་སྒྲུབ་ཀི་ནག་

མོའམ་ཆུང་མ་དཽྲ་པ་ཏཱི་ཡིན་པས། ཆུང་མ་དེ་རང་གི་ཁོ་བོ་སྲིད་སྒྲུབ་ལ་ཆགས་པར་

མ་ཟད། སྲིད་སྒྲུབ་ཀི་དགྲ་ཡུལ་ཨངའི་རྒྱལ་བོ་ཀརྞ་སྟེ་རྣ་བ་ཅན་ལའང་འདོད་པ་སྟེན་

པར་བེད་པས། སྤོད་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སུ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་ཞེས་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་གཉིས་སམ་འགལ་བའི་ཕོགས་གཉིས་ལ་ཆགས་པས། བ་ཡུལ་ཕན་ཚུན་

འགལ་བར་བརོད་ཅིང་། སྒ་སྦར་ཡང་ཡོད་པས་ན་སྦར་བའི་འགལ་བ་ཞེས་ཟེར། 

ཡང་། ཀྲཥྞཱ། ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུའི་ནང་ཚན་གྱི་ནག་པོ་ལ་བཤད་ནས་ནག་

པོའམ་སྲིད་སྒྲུབ་དང་། ཀརྞ་གཉིས་ལ་ཆགས་ཏེ་བརེ་བས་བསྐངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་

སྦར་ནས་བཀོད་པའང་ཡོད་ཀང་འདིར་མ་བིས་སོ། །གོང་གི་ཐ་དད་ཚིག་འདྲ་བའི་

སྦར་བ་དང་། འགལ་བའི་ལས་ཅན་གྱི་སྦར་བ། སྦར་བའི་འགལ་བ་གསུམ་གྱི་ཁད་

པར་གཙོ་ཆེ་ས་ནི། ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བ་ལ་སྦར་བའི་སྒ་ཚིག་གཅིག་ལ། ཚིག་

གི་གཅོད་མཚམས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་དོན་ཐ་དད་དུ་གོ་དགོས་པས་ཚིག་གི་
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སྟེང་ནས་སོ་སོར་འབེད་དགོས། འགལ་བའི་ལས་ཅན་གྱི་སྦར་བ་ནི། སྦར་གཞི་

དངོས་པོ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཀང་སྒ་དོན་གང་རུང་ལ་སྦར་ནས། སྦར་གཞི་དངོས་

པོ་དེ་གཉིས་ཀི་བ་བའི་ཁད་ཆོས་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་སྟོན་དགོས་པ་སོགས་ཞིབ་

པར་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། སྦར་བའི་འགལ་བ་འདི་ལ། སྒའི་འཇུག་པ་

གཅིག་པའི་སྦར་གཞི་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀི་རང་རང་གི་དོན་དང་བ་བ་འགལ་བ་གཙོ་

བོར་སྟོན་པ་ལས། སྦར་གཞིའི་ཁད་ཆོས་ཕན་ཚུན་གྱི་བ་བ་སོགས་འགལ་མི་འགལ་

བརོད་མི་དགོས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་པས། ཞིབ་པར་རྒྱན་རང་རང་གི་སབས་སུ་

བཤད་པ་ལས་རྟོགས་དགོས་སོ། །

(ག) རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་དྲི་མ་མེད། །

རྣམ་བཀྲ་འོད་ཟེར་ཕོགས་བཅུར་འཕོ། །

བདུད་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པ་ཡིས། །

དུ་མའི་སྲོག་དང་བལ་བར་བས། །

ཞེས་དྲི་མ་མེད་པ། ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བ། བདུད་རིའི་རྒྱུན་འབབ་པ་སོགས་

དོན་གྱི་སོ་ནས་ཁད་གཞི་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ལ་སྦར་དུ་རུང་བས། ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་པོ་

འདི་ལ་བརོད་བ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་འབྱུང་ལ། དང་བོ་ནི་ཁད་གཞི་དབངས་ཅན་མ་སྟེ། 

རབ་དཀར་སྒིབ་གཉིས་དྲི་མ་མེད། །

རྣམ་"བཀྲས
1

་མཁེན་བརེ་ཕོགས་བཅུར་འཕོ། །

ཐུགས་རེའི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༦༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༥ ན།  བཀས   * བཀའི་ཡིན་ན་འགྲེལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྙམ།
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རྨོངས་མུན་སྲོག་དང་བལ་བར་བས། །

ཞེས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་སྐུ་མདོག་དཀར་ཞིང་། སྒིབ་གཉིས་ཀི་དྲི་མ་དང་

བལ་བ། རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མཁེན་བརེའི་སྣང་བ་ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བ། དམིགས་པ་

མེད་པའི་ཐུགས་རེའི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས་ལུས་ཅན་རྨོངས་པའི་མུན་པ་

སྟུག་པོའི་སྲོག་དང་བལ་བར་བས་སོ། །ཞེས་གོང་གི་སྦར་ཆོས་རྣམས་ལྷ་མོའི་ཁད་

ཆོས་ལ་དོན་གྱིས་སྦར་ཞིང་ཐུགས་རེ་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་ནི་ཞི་བ་སྟེ། དེའི་བ་

བས་རྨོངས་མུན་གྱི་སྲོག་དང་བལ་བ་ནི་བ་བ་འགལ་བར་བརོད་པ་ཡིན། ཡང་བརོད་

བ་གཅིག་གི་ཁད་གཞི་ཟླ་བ་ལ་སྦར་བ་སྟེ། 

རབ་དཀར་རྡུལ་གྱི་དྲི་མ་མེད། །

རྣམ་མཛེས་འོད་དཀར་ཕོགས་བཅུར་འཕོ། །

བསིལ་ཟེར་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས། །

པདྨའི་སྲོག་དང་བལ་བར་བས། །

ཞེས་ཟླ་བ་ནི་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་རྡུལ་གྱི་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་མཛེས་

པའི་འོད་དཀར་ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བ། ཤིན་ཏུ་བསིལ་བའི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་

པས་པདྨའི་སྲོག་དང་བལ་བར་བས་སོ། །ཞེས་པའི་སྦར་ཆོས་རྣམས་ཟླ་བ་ལ་དོན་

གྱིས་སྦར་ཞིང་། ཟླ་བ་ནི་བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཏེ། དེའི་བ་བས་པདྨའི་སྲོག་

བལ་བ་སྟེ་བ་བ་འགལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ལ་ལས་དཔེར་བརོད་འདི་ནི་མི་

འཐད་དེ། ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བའི་དཔེར་བརོད་དང་ཁད་པར་མེད་ཅེས་སྐོན་



  668  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འཕེན་ཀང་། དེ་ནི་བོ་གྲོས་"རིང
1

་བོའི་རང་རྟགས་ཏེ། བརོད་བ་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རེ་

དང་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར་གཉིས་ཤིན་ཏུ་ཞི་ཞིང་འཇམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ལ། 

ཞི་བའི་བ་བ་དེས་རྨོངས་མུན་དང་། པདྨོའི་སྲོག་འཕོག་པར་བརོད་པས་བ་བ་

འགལ་བར་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །

(བ) རོལ་བའི་གནས་སུ་རབ་འཁྲུངས་ཧ་རི་ཏཿ  །

འཆི་མེད་བདེ་བ་བིན་ལ་མཐུ་ཆེ་ཡང་། །

རེ་ཞིག་བཅུད་མི་ལྡན་པའི་དབང་གྱུར་ཚེ། །

ཡིད་བརྟན་བེད་པའི་བི་བུདྡྷ་སུ་ཞིག །

ཅེས་པའི་ཚིག་རང་བཞི་བོ་འདི་ལ་སྦོར་ཚུལ་འགའ་རེ་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཡོད་

ཀང་། ཀུན་མཁེན་འཇིགས་མེད་དབང་བོ་དང་རིགས་གྲྭ་གོང་མའི་གསུང་རྒྱུན་དུ་

སྦར་གཞི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་དང་། བུད་མེད་གཉིས་ལ་སྦོར་བར་གསུངས་ཏེ། སྦར་

ཚུལ་ནི། རོལ་བའི་གནས་ཞེས་པ་ལྷའི་གནས་དང་། བུད་མེད་ཀི་མཚན་མ་གཉིས་ལ་

འཇུག་པས་སྒ་སྦར། ཧ་རི་ཏཿ ནི་འཕོག་བེད་དེ་ལྷའི་བདུད་རི་དང་། བང་སེམས་

དམར་པོ། འཆི་མེད་བདེ་བ་ནི་ལྷའི་བདུད་རི་དང་གསང་སྔགས་ཀི་བདེ་ཆེན། བིན་

ཟེར་བ་མ་དག་”པས
2

་སྦིན་ཟེར་དགོས། བཅུད་མི་ལྡན་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་དང་བུད་མེད་

འཕོར་མ། བི་བུདྡྷ་ནི་རྣམ་སད་དང་། མཁས་པ་ལ་འཇུག་པ་སོགས་ཕན་ཚུན་སྒ་ལ་

སྦར་ཏེ་བརོད་བ་མི་འདྲ་བའི་དོན་གཉིས་སྟོན་པས། ར་བ་ལྟར་སོར་གཉིས་སུ་བཀག་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༦༧ ཡིག་ཕྲེང་ ༥ ན།  རྩང   * རྩིང

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༦༧ ཡིག་ཕྲེང་ཐ་མ་ན།  པར   * པས
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ན། བརོད་བ་བདུད་རི་ལ་སྦར་བ་འདི་ལྟར། 

ལྷ་ཡི་གནས་སུ་རབ་འཁྲུངས་བདུད་རིའི་རྒྱུན། །

འཆི་མེད་བདེ་བ་སྦིན་ལ་མཐུ་ཆེ་ཡང་། །

རེ་ཞིག་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་དབང་གྱུར་ཚེ། །

ཡིད་བརྟན་བེད་པའི་རྣམ་སད་སུ་ཞིག་ཡོད། །

ཅེས་ལྷའི་བདུད་རི་འདི་ནི་འཆི་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་སྦིན་པ་ལ་མཐུ་ཆེ་ནའང་། 

རེ་ཞིག་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀིས་དབང་དུ་ཁེར་ཏེ་ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་ཚེ། ལྷ་རྣམས་

ཡིད་མུག་པར་གྱུར་པས་དེ་ལ་ཡིད་བརྟན་བེད་པའི་རྣམ་སད་དེ་ལྷ་སུ་ཞིག་ཡོད་

ཅེས་བདུད་རི་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ནས་བདུད་རི་མཐུ་ཆེ་བའི་དོན་

དང་འགལ་བར་སྟོན་པ་དང་། ཡང་བརོད་བ་བུད་མེད་ལ་སྦར་བ་འདི་ལྟར། 

གསང་བའི་པདྨར་རབ་འཁྲུངས་བང་སེམས་དམར། །

ཟག་མེད་བདེ་བ་སྦིན་ལ་མཐུ་ཆེ་ཡང་། །

རེ་ཞིག་ཀད་ཆུང་སྐེ་བོའི་དབང་གྱུར་ཚེ། །

ཡིད་བརྟན་བེད་པའི་མཁས་པ་སུ་ཞིག་ཡོད། །

ཅེས་འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་རེ་དགར་རོལ་བའི་གནས་བུད་མེད་ཀི་གསང་

གནས་དང་། དེ་ལས་འཁྲུངས་པའི་ཡིད་འཕོག་པའི་མཚན་མ་སྟེ། འཁིག་པའི་བདེ་

བའི་དགའ་སྟོན་སྦིན་པ་ལ་མཐུ་ཆེ་ནའང་། རེ་ཞིག་རོལ་བའི་གནས་དེ། སྐེ་བོ་ཀད་

ཆུང་ཅང་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀིས་བག་མེད་དུ་ལོངས་སྤོད་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར་

དེ་ལ་ཡིད་བརྟན་བེད་པའི་མཁས་པ་སུ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་བདེ་བ་སྟེར་བ་ལ་མཐུ་ཆེ་



  670  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བའི་དོན་འགལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྦོར་ཀང་། ཕི་མ་འདི་སྦོར་ཚུལ་ཅུང་མི་བདེ་

བར་གསུངས། གཞན་ཡང་ཅོ་ནེ་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་"ཆེའི
1

་གསུང་རྒྱུན་ལ་ལྷའི་སད་

འཚོང་མ་དང་མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦར་ནས་གསུང་ཚུལ་ཞིག་ཀང་ཡོད་པས། 

དང་བོ་ནི་ཕལ་ཆེར་སྔོན་མ་དང་འདྲ་ལ། ཕི་མ་སྦོར་ཚུལ་ནི་རོལ་བའི་གནས་ལས་

རབ་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་ཧ་རི་ཏ་སྟེ་འཕོག་བེད་ཀླུ་སྒྲུབ་པ་རང་ལ་སྦར་བས། ཁོང་ནི་འཆི་

མེད་ལྷའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་སྟེར་བའི་གདམས་ངག་སྦིན་པ་ལ་མཐུ་ཆེ་ཡང་། 

རེ་ཞིག་ཉམས་ལེན་གྱི་བཅུད་དང་མི་ལྡན་པའི་ཁ་བཤད་སམ་པོའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་

དེ་ལ་ཡིད་བརྟན་བེད་པའི་རྣམ་དཔོད་ཅན་སུ་ཞིག་ཡོད། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྦར་ནས་

གསུང་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དོ། །

ཡང་ན། དགྱེས་གླུ་ལྟར་དོན་སྦར་གྱི་དཔེར་བརོད་ནི། 

ཕུལ་བྱུང་མཛེས་སྡུག་གསར་བའི་ཆ་ཀུན་རོགས། །

ཀུན་དགའི་དཔལ་གྱུར་མིག་གི་བདུད་རིའི་གཏེར། །

དགྱེས་པའི་འཛུམ་སྟོང་གྲོལ་བའི་འོད་ཞགས་ཀིས། །

གང་ཞིག་བདེ་དགའི་ཚོར་བ་ཉམས་པར་བས། །

ཞེས་ཚིག་རང་གཅིག་པོ་འདིའི་མཛེས་སྡུག་གི་ཆ་ཀུན་རོགས་པ་ཞེས་སོགས་

ཀིས་བརོད་བའི་ཁད་གཞི་མི་འདྲ་བ་ཉ་གང་ཟླ་བ་དང་། བུད་མེད་དར་མ་གཉིས་དོན་

གྱི་འཇུག་པ་གཅིག་གི་སོ་ནས་མཚུངས་པར་སྦར་ཏེ་ཟླ་བའི་སབས་པདྨའི་མཛེས་པ་

ཉམས་པར་བས་པ་དང་། བུད་མེད་ཀི་སབས་ཁིམས་ལྡན་གྱི་དགའ་བ་ཉམས་པར་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༦༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  ཆེ   * ཆེའི
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བས་པ་སྟེ་བ་བ་འགལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

བོད་མཁས་ལྟར་གྱི་དཔེར་བརོད་ནི། 

རོལ་བའི་གནས་སུ་མངོན་རེན་ཆུ་འཛིན་ཅན། །

ངོ་མཚར་བདེ་བེད་དགའ་བ་འབུམ་གྱི་བདག །

འོན་ཀང་གཞན་དབང་འཕོག་བེད་དབང་གྱུར་ཚེ། །

ཡིད་བརྟན་བེད་པའི་མཁའ་བགྲོད་སུ་ཞིག་མཆིས། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་འདིའི་རོལ་བའི་གནས་ནི་ནམ་མཁའ་དང་སྐེད་ཚལ། ཆུ་

འཛིན་ཅན་ནི་སྤིན་དང་བུད་མེད། བདེ་བེད་ནི་འདོད་པའི་བདེ་བ་དང་། སོས་ཀའི་

དུས། འཕོག་བེད་ནི་རླུང་དང་རྐུན་ཇག །མཁའ་བགྲོད་ནི་ལྷ་དང་འདབ་ཆགས་ལ་

སྒའི་འཇུག་པ་གཅིག་པ། མངོན་བརོད་འཆི་མེད་མཛོད་ར་འགྲེལ་དང་། མཁས་

པའི་རྣ་རྒྱན་སོགས་སུ་བཤད་པས། དེ་ལྟར་སྒ་ཚིག་གཅིག་གིས་འཇུག་པ་ཐ་དད་

པ་ལ་བརྟེན་ནས། བརོད་བའི་དོན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཞིང་དེ་གཉིས་ཀི་བ་

བ་འགལ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉེར་བརྒྱད་པ། སབས་མིན་བསྟོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ། 

༈ སབས་མིན་བསྟོད་པའི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས། 

དང་བོ་ནི། 

ར་བ་ལས། སབས་མིན་འདོད་པས་བསྟོད་པ་ནི། །

སབས་སུ་མ་བབ་བསྟོད་པ་ཡིན། །

ཞེས་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་བསྟོད་ར་གཏོང་བའི་སབས་སུ་མ་བབ་
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ཀང་། རྐེན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་མི་འོས་པ་དེ་ལ་སོར་ཐབས་

ཀིས་བསྟོད་པས་ན། སབས་མིན་གྱི་བསྟོད་པའི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་ནི་ར་བར། 

གཞན་མི་བསྟེན་པའི་རི་དྭགས་རྣམས། །

འབད་མེད་རེད་པར་ས་བའི་ནོར། །

ཆུ་དང་རྩྭ་ཡི་མྱུག་སོགས་ཀི། །

ནགས་རྣམས་སུ་ནི་བདེ་བར་འཚོ། །

ཞེས་རྒྱལ་བོའི་རེས་སུ་འབང་བའི་འཁོར་འབངས་ཤིག་རྒྱལ་བོའི་བ་བ་མང་

བའི་གཞན་དབང་གིས་ཡིད་འབྱུང་ཞིང་སྐོ་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གཞན་"གྱིས
1

་ངོ་

བསྲུང་ལ་བསྟེན་མི་དགོས་པའི་རི་དྭགས་རྣམས་ཀིས་འབད་མེད་དུ་རེད་ས་བའི་ཉེར་

མཁོའི་འཚོ་བ་སྟེ་རྩྭ་དང་། མྱུ་གུ། འབབ་ཆུ་དང་། ཤིང་གི་ལྗང་ལོ་སོགས་ལ་རང་

དབང་དུ་ལོངས་སྤད་ནས། ནགས་ཚལ་སོགས་སུ་ཅི་དགར་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་ཞིང་

བདེ་བར་འཚོའོ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ཡུལ་རི་དྭགས་ལ་བསྟོད་པ་སབས་སུ་མ་བབ་ཀང་། 

རྒྱལ་བོའི་བ་བ་མང་བོ་ལ་ངལ་ཞིང་སྐོ་བའི་རྐེན་གྱིས་སབས་སུ་མ་བབ་པའི་ཡུལ་རི་

དྭགས་ལ་སོར་ཐབས་ཀིས་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ནི་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་སྐོ་

བའི་དབང་གིས། ཡུལ་གཞན་ཞིག་ལ་སོན་པ་ལྟ་བུར་བརོད་པ་སན་ངག་གི་མཛེས་

པའི་རྒྱན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན།

(ག) དཔོན་གྱིས་བཀའ་བཀོན་རང་མཉམ་ཆགས་སང་སོགས། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༧༡ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༩ ན།  གིས  * གི་ཡིན་ན་གོ་བདེ་སྙམ།
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གཡེང་མེད་སོ་ནམ་ཁལ་དང་འུ་ལག་གིས། །

མནར་མིན་ལྟོ་གོས་སོང་བས་ཅི་བདེར་འཚོ། །

དཱ་རི་དྲ་ཚོའི་སྣང་སེམས་བདེ་ཉམས་ལ། །

ཞེས་ཡུལ་མི་འོས་པའི་སྤང་བོ་ལྟ་བུ་ལ་ཡིད་སོན་བེད་པ་སབས་སུ་མ་བབ་

ཀང་། ཡུལ་གྱི་དཔོན་ངན་གྱི་བ་སྤོད་ངན་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་འཚེ་བའི་རྐེན་གྱིས་ཡུལ་

སྤང་བོ་ལ་སོན་པའི་ཚིག་ལྟ་བུ་བརོད་པ་སྟེ། དཔོན་གྱིས་བཀའ་བཀོན་དང་། རང་

དང་མཉམ་པ་ལ་ཆགས་སང་སོགས་ཀི་སེམས་གཡེང་བ་མེད་པ་དང་། སོ་ནམ་སྟེ་

ཞིང་བའི་ཁལ་དང་འུ་ལག་སོགས་ཀིས་མནར་མི་དགོས་པར་རང་འདོད་ཀིས་ལྟོ་

གོས་བསངས་ནས་ཅི་བདེར་འཚོ་བའི་དཱ་རི་དྲ་སྟེ་སོང་མོ་བ་འདི་དག་གི་སེམས་ཀི་

སྣང་བ་བདེ་བའི་ཉམས་འདི་དགའ་བ་ལའང་ཞེས་སོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) གཞན་སེམས་སྲུང་བའི་ཁལ་མེད་རང་དབང་ཅན། །

དྲི་ལྡན་མེ་ཏོག་གསར་བའི་བཅུད་ཀིས་འཚོ། །

བར་སྣང་ཡངས་པོར་བདེ་བའི་སྣང་གླུས་འཁོར། །

ཡིད་”འོང
1

་སྦྲང་རིའི་བུ་འདི་སྐིད་པ་ལ། །

ཞེས་གཞན་སེམས་སྲུང་བ་སྟེ་གཞན་ངོ་འཛིན་ཐབས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བེད་

དགོས་པ་དང་། ཁལ་ཁུར་སོགས་ཀི་གནོད་འཚེ་དབང་མེད་དུ་མོང་མི་དགོས་པའི་

རང་དབང་ཅན་ཏེ། མེ་ཏོག་གི་བཅུད་ཀིས་འཚོ་ཞིང་ནམ་མཁའ་ཡངས་པོར་བོ་བདེ་

བག་ཡངས་ཀི་སྣང་བས་གླུ་དབངས་སྒོགས་བཞིན་གང་འདོད་དུ་འཕུར་བའམ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༧༢ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  འོད   * འོང
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འཁོར་བའི་སྦྲང་རིའི་བུའམ་བུང་བ་འདི་དག་སྐིད་པ་ལ་ཨང་། ཞེས་ཡུལ་མི་འོས་པ་

སྦྲང་མ་ལྟ་བུ་ལ་སོན་པའི་སབས་སུ་མ་བབ་ཀང་། རང་བདེ་འཚོ་བ་དོན་གཉེར་གྱི་

ཆེད་དུ་རྒྱུན་པར་མི་གཞན་གྱི་ངོ་འཛིན་དང་ཁལ་ཁུར་སོགས་ལ་ཡིད་སྐོ་བའི་དབང་

གིས། སྦྲང་མ་ལ་སོར་ཐབས་ཀིས་སོན་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད་འདིར་གཞན་

སེམས་སྲུང་བའི་ཁེལ་མེད་ཟེར་བ་མ་དག་པས། ཁལ་མེད་ཟེར་དགོས་པར་གསུངས་

སོ། །

ཡང་ན། དྲག་ཞན་ངོ་འཛིན་ཆགས་སང་གཏམ་ངན་གྱིས། །

སྐོ་མེད་ཉམས་དགའི་ཚལ་དང་མཛེས་པའི་ལྗོངས། །

གང་འདོད་བགས་ཡངས་རྒྱུ་བའི་གཉིས་སྐེས་གཞོན། །

རང་དབང་ཅི་བདེར་འཚོ་བ་འདི་རེ་སྐིད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉེར་དགུ་བ། ཟོལ་བསྟོད་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ ཟོལ་བསྟོད་ཀི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བ་ལས། གལ་ཏེ་སད་པ་བཞིན་བསྟོད་ནས། །

སྐོན་ལྟར་སྣང་བའི་ཡོན་ཏན་ཉིད། །

གང་དུ་ཉེ་བར་ཐོབ་གྱུར་པ། །

འདི་ནི་ཟོལ་གྱིས་བསྟོད་པར་བཤད། །

ཅེས་བརོད་འདོད་ཀི་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ། རྣམ་པ་སྐོན་བརོད་ཀི་

སད་ར་བཏང་ཁུལ་ལྟ་བུ་བས་ནས། དོན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེན་བརོད་པའི་
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རྒྱན་ལ་ཟོལ་བསྟོད་ཀི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། རྒྱན་འདི་དང་ཆའི་རྒྱན་གྱི་ཁད་པར་ནི། 

རྒྱན་འདི་ལ་ཡུལ་གང་གི་སྐོན་བརོད་པ་ལྟ་བུའི་ཟོལ་གྱིས་ཡུལ་དེའི་མཐུ་དང་ནུས་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་ཞིག་

དགོས་ཤིང་། ཆའི་རྒྱན་ལ། ཡུལ་དེའི་སྐོན་མཚང་གི་རྣམ་པ་མི་མཛེས་པ་དེ་

བསྒིབ་བར་བས་ནས། སྒིབ་བེད་ཡུལ་དེའི་རང་བཞིན་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་

མཛེས་པའི་ཆོས་གཞན་ཞིག་བརོད་པའི་ཟོལ་གྱིས་ཡུལ་དེའི་སྐོན་མཚང་སེད་

པར་བེད་པ་ཞིག་ཡིན། བསྟོད་ཆ་ཡང་། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་དེ་སྤིར་བཏང་དུ་ཡུལ་དེ་

ལ་སད་པ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། སན་པར་སྒོགས་པ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་

ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་མངོན་པས་ཆོག །རྒྱན་འདི་དང་བསྟོད་པའི་ཆ་གཉིས་ཀ་ལ། 

ཡུལ་དེར་སྐོན་གྱི་རྣམ་པ་བརོད་ཁུལ་བེད་པ་འདྲ་ཡང་། ཟོལ་བསྟོད་ལ་གཙོ་བོར་

ཡུལ་དེའི་ཡོན་ཏན་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཤུགས་ལ་སྟོན་དགོས་པའི་ཁད་པར་ཡོད། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་གསུམ། མཐུ་དང་། དཔའ་བ། སྟོབས་ཕུན་ཚོགས་སོ། །

དང་བོ་མཐུ་ཕུན་ཚགོས་ནི། བསྟོད་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོའམ། དཔེ་ཅན་དེ་ལ་

མཐུ་དང་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་གྱིས་རྒྱགས་པ་སྟེ་ང་རྒྱལ་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་དུ་

སད་དེ། དོན་དུ་དཔེ་མཐུ་དང་ནུས་པ་གཞན་ཞིག་བཀོད་ནས་དེ་དང་མཚུངས་པར་

ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བས་ཏེ། ཡུལ་དེའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་ཟོལ་གྱིས་

བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་ན།

ར་བར། རཱ་མ་དཀའ་ཐུབ་པ་ཡིས་ཀང་། །

འབྱུང་བོ་འཛིན་མ་འདི་ལས་རྒྱལ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དེ་ཉིད་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀིས་ཀང་། །

འདི་ལ་ཁོད་ནི་རྒྱགས་མ་མཛད། །

ཅེས་ར་གྷུའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ་རྒྱལ་བོ་ཤིང་རྟ་བཅུ་བའི་བུ་དགའ་བེད་རཱ་མ་

”ཎར
1

་གྲགས་པ་དེ་ཡབ་ཀི་བཀའ་བཞིན་དུ་དབེན་པའི་ནགས་སུ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལ་

དཀའ་ཐུབ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ནས་དེ་འདྲའི་དཀའ་ཐུབ་སྤོད་པ་བོ་དེ་ལ་

དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་གང་ཡང་མེད་པར། རང་གཅིག་བུ་འབྱུང་བོ་འཛིན་པ་

སྟེ་༼ས་གཞིའི་མིང་༽ས་གཞི་ཆེན་པོ་འདི་ལས་རྒྱལ་ལ། ད་ལྟ་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་

བཞི་དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་བོ་ཁོད་རཱ་མ་དཀའ་ཐུབ་པ་དེ་གང་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའི་ས་གཞི་འདི་ཁོ་ན་ལས་རྒྱལ་བ་ཡིན་གྱི། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅི་ཡང་མེད་པས་ན་

རྒྱལ་བོ་ཁོད་རྒྱགས་པ་སྟེ་ཧ་ཅང་ང་རྒྱལ་མ་མཛད་ཅིག ། ཅེས་བརོད་བའི་ཡུལ་

རྒྱལ་བོ་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་ལམ་ཁེངས་དྲེགས་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་བརོད་པའི་ཟོལ་

གྱིས་དོན་དུ་རྒྱལ་བོ་དེ་ལ་མཐུ་དང་ནུས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། དཔེ་རཱ་མ་”ཎ
2

་

དང་མཚུངས་པར་བསྟན་ནས། བརོད་བ་རྒྱལ་བོ་དེའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་

ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་སི་ཏུའི་རེས་འབང་རྣམས་ཀིས། རཱ་མ་དཀའ་

ཐུབ་ཅེས་པས་དྲང་སྲོང་ངན་སོང་གི་བུ་རཱ་མ་ཟེར་བའི་དྲང་སྲོང་ཞིག་བྱུང་བ་དེས། 

དཀའ་ཐུབ་ཡུན་རིང་སྤད་པས་ས་གཞི་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། ཡང་དགའ་བེད་རཱ་མ་

ཎས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལ་དཀའ་ཐུབ་སྤད་དེ་ས་གཞིའི་ཁོན་ལས་རྒྱལ་བ་གཉིས་ལ། རཱ་

མ་ཞེས་པ་དང་། དཀའ་ཐུབ་པ་ཞེས་པའི་མིང་མཐུན་པའི་སྒ་ལ་སྦར་ནས་ས་གཞི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༧༥ ཡིག་ཕྲེང་ ༥ ན།  ནར   * ཎར

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༧༥ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  ན   * ཎ
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ལས་རྒྱལ་བ་ཞེས་འགྲེལ་ན་ཡང་། སབས་འདིར་སྦར་བ་སབས་སུ་མ་བབས་ཤིང་། 

འདྲ་ཚིག་ཐམས་ཅད་སྒ་སྦར་དུ་འཇོག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེ་བས། འདི་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་

བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་བཞེད་པ་ལྟར། དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་གཅིག་པོ་དཔེར་བཀོད་

པ་ལེགས་སོ། །

(ག) རྒྱ་ཞང་མ་བསྒྲུབས་ཐལ་རེབ་ཙམ་གྱིས་ཀང་། །

བོན་མང་སད་ཅིག་ཁོང་ཁག་སྐྱུགས་མཛད་ན། །

བང་བདག་རིག་འཛིན་ཁོད་ཀིས་ཆེད་གཉེར་དུ། །

བསྒྲུབས་མཐུས་དགྲ་བོ་གཞོམ་ལ་ཅི་ཞིག་སེམས། །

ཞེས་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་རྣལ་འབོར་བ་རྒྱ་སྟོན་ཞང་བོ་ཟེར་བའི་གྲུབ་ཐོབ་པ་

ཞིག་ཡོད་པ་དེས། དགྲའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་དམོད་སྤོད་སོགས་དྲག་པོའི་ལས་

ཀི་སྦོར་བ་ཅི་ཡང་མ་མཛད་པར། ལག་པའི་ཐལ་མོ་རེབ་པ་ཙམ་གྱིས་ལྟ་གྲུབ་མི་

མཐུན་པའི་བོན་གྱི་ཚོགས་སད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཁ་ནས་ཁོང་ཁག་སྐྱུགས་ཏེ་འཆི་བར་

མཛད་པ་ཡིན་པས། བང་བདག་རིག་འཛིན་༼བང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ཟེར་བའང་ཡོད༽

ཁོད་ཀིས་རང་གི་དགྲ་ལ་ཆེད་དུ་གཉེར་”ནས
1

་དམོད་སྤོད་ཀི་ལས་བསྒྲུབས་པའི་

མཐུས། དགྲ་རྣམས་གཞོམ་པ་སྟེ་འཇོམས་པར་གྱུར་པ་འདི་ལ་བང་བདག་ཁོད་

སེམས་པའམ་ང་རྒྱལ་ཅི་བེད། ཅེས་བང་བདག་རིག་འཛིན་ཁོ་རང་ལ་ང་རྒྱལ་དེ་འདྲ་

མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་སད་ར་བཏང་བའི་ཁུལ་བས་ནས། དོན་དུ་བང་བདག་གི་མཐུ་

དང་རྒྱ་སྟོན་གྱི་ནུས་མཐུ་མཚུངས་པར་བསྟན་ནས། བརོད་བ་བང་བདག་རིག་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༧༦ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  ན   * ནས
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འཛིན་གྱི་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་

བརོད་འདི། ཞང་ཚེ་བརྟན་རོ་རེ་ཟེར་བས་བང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ཡུལ་

ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ཞེས་གསུངས་པའང་ཡོད། 

(བ) འཁོས་བལ་མི་འུ་ཐུང་གིས་ས་གསུམ་པོ། །

མནན་ནས་སྟོབས་ལྡན་འཛིན་མའི་འོག་ཏུ་བཅིངས། །

རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀིས་འཛམ་གིང་སའི་དཀིལ་འཁོར། །

དབང་དུ་བས་པ་ཙམ་ལ་ཁེངས་མི་འཚལ། །

ཞེས་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུའི་ནང་ཚན། བམ་ཟེ་མིའུ་ཐུང་དུ་སྤྲུལ་ནས་

ལྷ་མ་ཡིན་སྟོབས་ལྡན་ས་འོག་ཏུ་བཅིངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྦར་ནས་གསུངས་ཏེ། 

འཁོས་བལ་ལམ་འཁོས་ཆུང་ནི་ལུས་སྟོབས་ཆུང་བ་ལ་འཇུག་པས་ཁབ་འཇུག་གིས་

སྤྲུལ་བའི་སྟོབས་ཆུང་མིའུ་ཐུང་གིས་རང་བ་ཡ་གཅིག་ལྷ་མ་ཡིན་སྟོབས་ལྡན་གྱི་

མགོར་བཞག །ཡ་གཅིག་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་བཞག་པས། ལྷ་མ་ཡིན་སྟོབས་ལྡན་སྐྲག་

ནས་ས་གཞིའམ་འཛིན་མའི་འོག་ཏུ་བཅིངས་པས་ན། རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀིས་འཛམ་གིང་

གི་སའི་ཁོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དབང་དུ་བས་པ་ཙམ་ལ་ཁོད་རང་ང་རྒྱལ་ལམ་

ཁེངས་པ་བ་མི་འོས། ཞེས་རྒྱལ་བོ་ལ་ཁེངས་པའི་བསམ་པ་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་

བརོད་ནས་སད་ར་བཏང་ཁུལ་གྱིས་དོན་ལ་རྒྱལ་བོའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཁབ་འཇུག་

གི་མཐུ་སྟོབས་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་སྟེ་རྒྱལ་བོའི་མཐུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་དུ་ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པས་

མི་ལ་བཤད་པའི་རོ་རེ་ལ་བསྟོད་པ་ལས།
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རོ་རེ་སྐུ་ལ་དགུན་དུས་ཁ་བ་ཡིས། །

རེག་པས་མི་བརི་དེ་ལ་ངོ་མཚར་ཅི། །

སྲིད་གསུམ་ཟ་བ་གཏུམ་མོའི་མེ་ཆེན་གྱིས། །

འཚིག་པར་མ་ནུས་རས་ཀི་གོས་འདི་མཚར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

ཡང་ན། དཔལ་ལྡན་མང་བོས་བཀུར་བའི་བསོད་ནམས་མཐུས། །

འཇིག་རྟེན་གིང་བཞིའི་ཁོན་ཀུན་དབང་དུ་བས། །

གང་གིས་རྣམ་བཞིའི་དཔུང་གི་གཡུལ་ཐབས་ཀིས། །

འཛམ་གིང་དབང་དུ་བས་ལ་སེམས་མི་འཚལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་དཔའ་བ་ཕུན་ཚགོས་ཀ་ིཟོལ་བསོད་ནི། བསྟོད་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་

གང་ཡང་རུང་བ་དེའི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་དཔའ་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་ཆོས་ལ་སད་

པའམ་སྐོན་བརོད་པའི་ཟོལ་བས་ནས་དོན་ལ་ཡུལ་དེའི་དཔའ་བའི་ཁད་ཆོས་སོགས་

ལ་ཤུགས་ཀིས་བསྟོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། སྔོན་གྱི་སྐེས་བུ་ལས་བཅད་ནས། །

དཔལ་འདི་ཁོད་ཀིས་ལོངས་སུ་སྤོད། །

རྒྱལ་བོ་བུ་རམ་ཤིང་བའི་རིགས། །

ཁོད་ཀིས་འདི་ནི་རིགས་སམ་ཅི། །

ཞེས་སྔོན་གྱི་སྐེས་བུ་སྟེ་ཁབ་འཇུག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ལོངས་སྤོད་

དམ་ཁབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ་དཔལ་མོ་དེ། ཁབ་འཇུག་རང་གིས་ལོངས་སྤོད་པ་ལས་

བཅད་པའམ་འཕོག་ནས་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀིས་ལོངས་སྤད་པར་འདུག་ནའང་། རྒྱལ་བོ་
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བུ་རམ་ཤིང་བའི་བརྒྱུད་པ་ཁོད་ཀིས་མ་བིན་ལེན་པའི་སྤོད་པ་འདི་བ་རིགས་སམ་

ཅི་སྟེ་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་རྒྱལ་བོ་དེའི་དཔའ་བའི་ཁད་ཆོས་མི་འོས་པའི་བ་བ་དེ་ལ་

སད་པའི་ཟོལ་གྱིས་རྒྱལ་བོ་དེའི་དཔལ་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་རྒྱ་ཆེར་བསྟོད་པ་སྟེ། 

དྲེགས་པའི་ལྷ་མཐུ་བོ་ཆེ་ཁབ་འཇུག་གི་ལོངས་སྤོད་དམ་ཆུང་མ་དཔལ་མོ་ཡང་

འཕོག་ཅེས་བརོད་པའི་ཤུགས་ལ་ཡུལ་དེའི་དཔའ་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྟོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་བུ་རམ་ཤིང་བའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་བོ་བཟང་ལྡན་

ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ཁབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ་ལྷ་མོ་དཔལ་མོ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་གཏམ་

རྒྱུད་དང་སྦར་བར་གསུངས། ཡང་། པུ་རཱ་ཎ་ཞེས་པ། སྔོན་དུ་བྱུང་བ་སྟེ་ཁབ་འཇུག་

གི་མིང་ཡིན་ཀང་། གཞན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་སོགས་ལ་སྒ་སྦར་དུ་བཤད་པ་

སོགས་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་སོ། །

(ག) མི་དགེ་མིང་ཙམ་ལྷག་མར་བ་བ་ཡི། །

རོགས་ལྡན་ས་སྤོད་ང་ལས་ནུ་ཁོད་ཀིས། །

ལྷ་དབང་མངའ་འབངས་དུ་མ་མ་བིན་པར། །

ལེན་པ་དགེ་བཅུའི་ཁིམས་ལ་རྣམ་པར་གནོད། །

ཅེས་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་རོགས་ལྡན་དུས་ཀི་རྒྱལ་

བོའི་ཐོག་མ་མང་བོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་བོ་ལས་བརྒྱུད་པའི་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བོ་སེ་ལྔའི་

གྲས་ཀི་འཁོར་བསྒྱུར་གསོ་སྦོང་འཕགས་ཀི་བུ་རྒྱལ་བོ་ང་ལས་ནུ་ཁོད་ཀིས། ལྷ་ལ་

དབང་བའི་མངའ་འབངས་དུ་མ་གཞན་གྱིས་མ་བིན་པར་ཁོད་ཀིས་དབང་དུ་བསྒྱུར་

བ་འདི་ནི། དགེ་བཅུའི་ཁིམས་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བསྟོད་ཡུལ་
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གྱི་རྒྱལ་བོའི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ལ་སད་པའི་ཟོལ་གྱིས་རྒྱལ་བོ་དེའི་དཔའ་བ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དོན་ལ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སྨྲ་མཁས་ཁོད་ཀིས་རྒོལ་བའི་སོབས་པ་ཀུན། །

འཕོག་ནས་འདར་ཞིང་ཞུམ་པ་ལ་སྦོར་བ། །

ལས་འབས་ཚུལ་ལ་གཟིགས་པ་མི་དམན་པའི། །

ཤཱཀའི་སྲས་པོ་ཁོད་ཀིས་རིགས་སམ་ཅི། །

ཞེས་སྨྲས་མཁས་དབང་བོ་ཁོད་ཀི་རིགས་ལམ་སྨྲ་བའི་རྣམ་དཔོད་ཀིས་རྒོལ་

བའི་སོབས་པ་མ་ལུས་པ་འཕོག་ནས་འདར་ཞིང་ཞུམ་པ་ལ་སྦོར་བ་འདི་འདྲ། ལས་

འབས་ཀི་རལ་ལ་ཞིབ་པར་གཟིགས་པའི་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སོབ་མའི་རིགས་

ཀིས་འོས་སམ་ཅི་ཞེས་མི་འོས་པ་ལྟར་བརོད་ནས་དོན་ལ་སྨྲ་མཁས་དབང་བོ་དེས་

རྒོལ་བ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དཔའ་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་སད་པའི་ཟོལ་གྱིས་མཁས་

མཆོག་དེའི་རྣམ་དཔོད་འགྲན་ཟླ་དང་བལ་བ་དེ་ལ་དོན་གྱིས་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཐུ་རལ་དྲག་པོའི་དཔུང་གི་སྦོར་བ་ཡིས། །

བདུད་དཔུང་ཕེ་མར་བཅོམ་ཞིང་སིན་ལེགས་མ། །

མངོན་འཕོག་ལུས་ཀི་ལས་འདི་འཆི་མེད་རིགས། །

མི་དབང་གེ་སར་དཔའ་བོས་འོས་སམ་ཅི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་སོབས་ཕུན་ཚགོས་ཀི་ཟོལ་བསོད་ནི། བསྟོད་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་སྐོན་གྱི་ཆ་བརོད་ཁུལ་བས་ནས་དོན་དུ་ཡུལ་དེའི་སྟོབས་

ཤུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒ་གཅིག་དོན་གཉིས་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་སྦར་གྱི་སོ་ནས་
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ཡུལ་དེར་བསྟོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཁོད་ཀི་བཙུན་མོ་ས་གཞི་ནི། །

ལག་འགྲོའི་ལོངས་སྤོད་དག་ལ་ཆགས། །

ཅི་སད་ཁོད་ཀི་ང་རྒྱལ་ནི། །

མཆོག་གི་མཐའ་རུ་འཛེགས་པར་གྱུར། །

ཅེས་བསྟོད་ཡུལ་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀི་བཙུན་མོ་དང་ས་གཞི་སྟེ་དེ་ནི་ལག་འགྲོའི་

ལོངས་སྤོད་དག་ལ་ཆགས་ཞེས་བྷུ་ཛཾ་ག་ཞེས་པའི་སྒ་ལག་འགྲོ་ལ་འཇུག་པས། 

ལག་འགྲོ་ནི་ཀླུ་དང་། བོལ་སོང་དང་། སྐེ་བོ་ངན་པ་དག་ལ་སྒའི་འཇུག་པ་གཅིག་

པའི་སྒ་ལ་སྦར་ཏེ་རྒྱལ་བོའི་བཙུན་མོ་ནི་ཀླུའི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཆགས་པ་དང་། རྒྱལ་

བོས་དབང་བའི་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ་སྐེ་བོ་ངན་པ་དང་བོལ་སོང་སྟེ་དུད་འགྲོ་དག་

ཆགས་པའམ་གནས་པས། དེ་ལྟ་ན། ཅིའི་སད་དུ་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ང་རྒྱལ་ཆེས་ཆེ་བའི་

མཐའ་འམ་རེ་མོ་ལ་འཛེགས་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་རྒྱལ་བོའི་བཙུན་མོ་དང་རྒྱལ་བོ་

ལ་དབང་བའི་ས་གཞི་དག་ལ་སད་པ་ལྟར་བས་ནས། དོན་ལ་བཙུན་མོས་ལག་འགྲོ་

སྟེ་ཀླུའི་ནོར་བུ་ལ་ལོངས་སྤད་དེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་མཛེས་རྒྱན་དུ་འཛིན་པ་

དང་། ས་གཞི་ནི་ཀླུའི་ལོངས་སྤོད་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཆགས་པའམ་བརྟེན་པས། རྒྱལ་བོའི་

བཙུན་མོ་དང་ས་གཞི་ལ་སྟོབས་དང་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་དོན་

གྱིས་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་དང་། འདི་ལ་སྒ་སྦར་ཡང་ཡོད་པས། སྦར་བའི་ཟོལ་བསྟོད་ཀང་

ཟེར། སི་ཏུའི་རེས་འབང་རྣམས་ཀིས་བཙུན་མོ་ཞེས་པ་ནི། རྒྱལ་བོས་ས་གཞི་མཐའ་

དག་ལ་བཙུན་མོ་ལྟར་རང་དབང་དུ་སྤོད་པ་སྟོན་པས། བཙུན་མོ་ཞེས་པ་དཔེ་ཙམ་དུ་
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སྨྲས་པས་ས་གཞི་ལ་བཙུན་མོའི་མིང་གིས་བརོད་པ་ཡིན་གྱི་བཙུན་མོ་དངོས་ནི་

འདིའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་། འདིར་ཆགས་ཞེས་པའང་དེ་ལ་གནས་

པའི་དོན་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ལས་འདོད་ཆགས་ཀི་ཆགས་པ་མ་ཡིན་པར་བཤད་ནས་

བཙུན་མོ་ལྟ་བུའི་ས་གཞི་འདི་ནི། ལག་འགྲོ་སྟེ་ཀླུ་དང་། སྐེ་བོ་ངན་པ་ཞེས་སྒ་ལ་སྦར་

ནས་ས་གཞི་འདི་ཀླུ་ལྷག་མ་ཅན་༼ཀླུའི་བེ་བག་ཅིག་ཡིན༽གྱི་ལུས་ལ་གནས་ཤིང་ཆགས་

པ་དང་། སྐེ་བོ་ངན་པ་དག་ཀང་ས་གཞི་འདི་ལ་གནས་ཤིང་ལོངས་སྤོད་པས་ན། ས་

གཞི་འདི་སྐེ་བོ་ངན་པ་དེ་དག་དང་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀིས་ཐུན་མོང་དུ་ལོངས་སྤད་བར་

གྱུར་པས། རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཅིའི་ཕིར་ང་རྒྱལ་གྱི་རེར་འཛེགས་ཞེས་ཟོལ་གྱིས་སད་པ་

ལྟར་བས་ནས་དོན་ལ་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀིས་ཀླུ་ལྷག་མ་ཅན་གྱི་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ས་

གཞི་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བེད་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ནས་བསྟོད་པ་ལྟར་འགྲེལ་བ་དེ་

ལ། འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་བཤད་པ་འདི་ནི་དཀའ་གནད་ཀི་མདུད་པ་འགྲོལ་བའི་

གདམས་ངག་ཏུ་བཤད་ཀང་། དོན་ལ་མདུད་གཅིག་མདུད་བརྒྱ་རུ་བཏང་བ་ལས་

གཞན་མེད་པས། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་། བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་བཞེད་པ་ལྟར་འགྲེལ་

ཚུལ་སྔ་མ་”ལེགས
1

་སོ། །

(ག) གཞུང་མང་འཛིན་དང་ལེགས་སྐོར་སོབ་དཔོན་བསྟེན། །

ཉིན་མཚན་ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་དཀའ་སྤད་བེལ། །

དལ་མེད་རང་ཉིད་མནར་བའི་མཁས་གྲགས་ཀི། །

རྣམ་དཔོད་དེ་ཡང་དགོས་པ་ལྷག་པོ་མེད། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༨༢ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༤ ན།  ལགས   * ལེགས
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ཅེས་གཞུང་ལུགས་མང་བོ་འཛིན་སྐོར་ཁིད་གསུམ་གྱིས་ཉིན་མཚན་འདས་པས། 

རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དལ་བ་མེད་པར་ཧ་ཅང་བེལ་ཏེ། རང་ཉིད་དཀའ་སྤད་

ཀིས་མནར་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཁས་པའི་རྣམ་དཔོད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཐོབ་པའི་སན་

གྲགས་དེ་ཡང་དགོས་པ་ལྷག་པོ་མེད་ཅེས་མཁས་པའི་རྣམ་དཔོད་ལ་སད་པའི་ཟོལ་

གྱིས་དོན་དུ་མཁས་པའི་བ་བ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་ཕོགས་ལ་རང་གི་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་དལ་བ་མེད་པར་དཀའ་སྤད་འབད་བརོན་བེད་པ་ལས་ཐོབ་པའི་བོ་གྲོས་

ཀི་མཐུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ལ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ལ་ལས་དཔེར་བརོད་

འདི་ལ་སྦར་བ་སོགས་མེད་པས་རྒྱན་འདིའི་དཔེར་མི་འགྲོ་བར་གསུངས་ཀང་། ལྔ་བ་

ཆེན་པོས་རྒྱན་འདི་ལ་སྦར་བ་ཞར་དུ་ཐོན་པ་ཡིན་གྱི་ངེས་པར་དགོས་པ་མི་བཞེད་

དོ། །

(བ) ཁོད་ཀི་སོབ་ཚོགས་ངང་བའི་བུ་མོ་ཡི། །

ལོངས་སྤོད་ཀུན་དང་ཐུན་མོང་ཉིད་གྱུར་ན། །

ཅི་ཕིར་ཁོད་ཞབས་བསྟེན་ལས་སྨྲ་བ་ནི། །

ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་ཁེངས་པ་འཛིན་རིགས་སམ། །

ཞེས་བཤེས་གཉེན་ཁོད་ཀི་སོབ་མའི་ཚོགས་ནི་ངང་བའི་བུ་མོ་སྟེ་བ་ངང་མོ་

དང་དབངས་ཅན་མ་གཉིས་ལ་མིང་གཅིག་གིས་འཇུག་པའི་སྒ་སྦར་བས་ཤིང་། 

སོབ་མ་རྣམས་ཀིས་ལོངས་སུ་སྤད་བ་དང་། བ་ངང་བས་ལོངས་སུ་སྤད་བ་ཐུན་མོང་

དུ་གྱུར་པས་ན་ཅིའི་ཕིར་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཁོད་ཀི་ཞབས་པད་བསྟེན་པའི་སྨྲ་

མཁས་པ་དག་ནི་ཆེན་པོའི་ང་རྒྱལ་གྱི་ཁེངས་པ་འཛིན་པར་རིགས་སམ་ཞེས་
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ཁེངས་པ་འཛིན་མི་རིགས་པར་བརོད་དེ་སད་ར་བཏང་བའི་ཟོལ་གྱིས། དོན་དུ་ངང་

བའི་བུ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ལའང་འཇུག་པས། བཤེས་གཉེན་ཁོད་ཀི་སོབ་མ་རྣམས་

ཀི་ཡོན་ཏན་ནི་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་མཁེན་རབ་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ཐུན་མོང་དུ་

གྱུར་ཅེས་སྦར་བའི་ཤུགས་ཀིས་རྒྱ་ཆེར་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གྲོགས་ཁོད་མཛའ་བའི་ལྷག་བསམ་གྱ་གྱུར་འགྲོའི། །

རང་བཞིན་དག་དང་ཐུན་མོང་ཉིད་གྱུར་ན། །

ཅིའི་ཕིར་བརེ་བའི་བསམ་པ་ཁད་འཕགས་ཞེས། །

སན་པར་སྨྲ་བའི་སོབས་པ་འོས་སམ་ཅི། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གྱ་གྱུར་འགྲོ་ནི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་དང་སྦྲུལ་གྱི་མིང་གཉིས་ལ་འཇུག་

གོ །དེ་ལྟར་ཟོལ་བསྟོད་ཀི་རྒྱན་གྱི་དབེ་བ་གསུམ་གྱིས་ཉེ་བར་མཚོན་ནས་གཞན་ཡང་

སན་ངག་མཁན་གྱིས་རོད་བེད་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་

ཟོལ་བསྟོད་ཀི་རྣམ་གྲངས་ཀང་དུ་མ་ཡོད་ནའང་། གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་དེ་ཙམ་མོ། །

སུམ་ཅུ་བ། ངེས་བསྟན་གྱི་རྒྱན་བཤད་པ། 

༈ ངེས་བསྟན་གྱི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་མཚན་

ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། གལ་ཏེ་དོན་གཞན་འཇུག་པ་ཡིས། །

དེ་དང་མཚུངས་པའི་འབས་བུ་འགའ། །

མཆོག་གམ་མཆོག་མིན་སྟོན་བེད་པ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དེ་ནི་ངེས་པར་བསྟན་པ་ཡིན། །

ཞེས་འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པའི་ངེས་པ་སྟོན་བེད་དཔེའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཐོག་

མར་བཀོད་དེ། དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་བསྟན་བ་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་

ལ། འབས་བུ་བཟང་ངན་གང་ཡང་རུང་བ་མཚོན་པར་བེད་པ་སྟེ། སྟོན་བེད་ཆོས་

གཅིག་གིས་རང་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་བསྟན་བ་ཆོས་གཅིག་གི་འབས་བུ་ཕན་

གནོད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྟེར་བ་ངེས་པར་བསྟན་པས་ན་ངེས་བསྟན་གྱི་རྒྱན་

ཟེར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། མཆོག་གི་ངེས་བསྟན་དང་མཆོག་མིན་ངེས་བསྟན་

གཉིས་ཡོད། 

དང་བོ་མཆོག་ག་ིངསེ་བསན་ནི། ངེས་པ་སྟོན་བེད་ཀི་དཔེའི་དངོས་པོ་ཞིག་

གིས་རང་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་བསྟན་བ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གིས་འབས་བུ་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེར་བ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཉི་མ་འཆར་བ་ཉིད་ཀིས་ནི། །

པད་མ་རྣམས་ལ་དཔལ་སྟེར་བེད། །

ཕུན་ཚོགས་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་དག །

གྲོགས་པོ་རེས་འཛིན་བསྟན་པའི་ཕིར། །

ཞེས་ཉི་མ་འཆར་བ་ཉིད་ཀིས་པད་མ་རྣམས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་དཔལ་སྟེར་བར་

བེད་དོ་ཞེས་ཐོག་མར་ངེས་པ་སྟོན་བེད་དཔེའི་འཇུག་པ་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས། དེ་ཅིའི་

སད་དུ་ཞེ་ན། བ་བ་དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དངོས་པོ་སྟེ་དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
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པ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་དག་གིས། དམ་པའི་སྐེས་བུའམ་གྲོགས་པོ་རྣམས་ལ་ཕན་

འདོགས་ཤིང་རེས་སུ་འཛིན་པ་མཚོན་པ་སྟེ་ངེས་པར་བསྟན་ཞེས་སོ། །འདི་ལ་

མཁས་པ་དག་གིས་འགྲེལ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་གསུངས་ཀང་། ས་སྐ་ངག་ཆོས་ཀིས། 

རྒྱན་འདི་ནི་དཔེ་རང་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དོན་ངེས་པར་བསྟན་པའི་རྒྱན་ཡིན་

པས་ན་དཔེ་རྒྱན་སོ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་མ་ཡིན་ཀང་དཔེ་རྒྱན་དུ་སོང་ཞེས་བཤད་

པ་མི་འཐད་དེ། རྒྱན་འདི་དཔེ་རྒྱན་ཡིན་ན་དཔེ་རྒྱན་སོ་གཉིས་ཀི་གྲངས་སུ་མ་

བཞག་པར་ཟུར་དུ་བཀོད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། དོན་རྒྱན་ལས་དཔེ་

རྒྱན་གཉིས་བཀོད་ན་ཟློས་སྐོན་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱན་འདིའི་དཔེའི་

འཇུག་པ་སྔོན་དུ་བཀོད་པ་ནི་དཔེར་སྟོན་པ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པར། སྔ་མར་བཀོད་པ་

དེ། ཕི་མའི་དོན་ཤེས་པར་བེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་གཙོ་བོར་སོང་བས་དོན་གཞན་

རེས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། བརོད་བའི་དོན་གྱི་ཁད་ཆོས་ལ་བལྟོས་ནས་རོད་བེད་

ཚིག་གི་ཉམས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ལས་ངེས་བསྟན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་ཟུར་དུ་བཀོད་པ་

ཡིན་ནོ། །

(ག) རབ་དྭངས་རོག་པ་བལ་བའི་རིང་བུ་ལ། །

གཟུགས་བརན་འགོག་པ་མེད་པར་ལེགས་འཆར་བས། །

ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་ཤེས་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ལ་གསལ་བར་འཆར་དེ་སྟོན། །

ཞེས་རབ་ཏུ་དྭངས་ཤིང་རོག་པ་དང་བལ་བའི ་རིང་བུ་ལ་དངོས་པོའི ་

གཟུགས་བརན་འགོག་མེད་དུ་འཆར་བ་ཞེས་ངེས་པ་སྟོན་བེད་ཀི་དཔེའི་འཇུག་པ་
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སྔོན་དུ་བཀོད་ནས། དེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། གཟུགས་བརན་འགོག་མེད་དུ་འཆར་བ་

དེས་དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དངོས་པོ་སྟེ། ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་ཀི་ཤེས་བའི་ཡོན་ཏན་

མ་ལུས་པ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ལ་གསལ་བར་འཆར་བ་དེ་ངེས་པར་བསྟན་པའམ་

མཚོན་པར་བེད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

(བ) ངག་ལ་ངག་གི་དཔལ་སྟེར་དབངས་ལྷ་མོའི། །

ཕང་བར་རབ་མཛེས་ཤེལ་གྱི་ཏམྦུ་རར། །

སེན་མོས་བཏབ་བསྐོད་ཡིད་འོང་སན་སྒོགས་པ། །

བརེ་བས་ཡོངས་བསྐུལ་ཆོས་དོན་སྨྲ་བ་མཚོན། །

ཞེས་ངག་གི་དཔལ་སྟེར་བའི་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མས་ཕག་ཏུ་བསྣམས་པའི་

ཏམྦུ་རའམ་པི་ཝང་ལ་སེན་མོས་བཏབ་པ་སྟེ་བདུངས་པ་ལས་སན་པའི་དབངས་

སྒོགས་པ། ཞེས་ངེས་པ་སྟོན་བེད་ཀི་དཔེའི་འཇུག་པ་སྔོན་དུ་བཀོད་ན། དེ་ཅིའི་སད་

དུ་ཞེ་ན། སྒ་དབངས་སན་པར་སྒོགས་པ་དེས། ལྷ་མོའི་ཐུགས་བརེ་བས་ཉེ་བར་

བསྐུལ་བས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་དགོངས་དོན་སན་པའི་དབངས་ཀི་ལམ་ནས་ལྷུགས་

པར་སྨྲ་བ་མཚོན་པ་སྟེ་ངེས་པར་བསྟན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། སྣང་བེད་འོད་སྟོང་འགྱེད་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཆེ། །

འདབ་ལྡན་དགྱེས་པའི་འཛུམ་གྱིས་གཏོང་མིན་དེས། །

བརེ་ཆེན་ཐུགས་རེས་གཟིགས་པའི་བཤེས་གཉེན་གྱི། །

བཀའ་དྲིན་སེམས་པའི་མོས་གུས་ལྷོད་མེད་སྟོན། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་མཆོག་མིན་ངསེ་བསན་ནི། ངེས་པ་སྟོན་བེད་ཀི་དཔེའི་དངོས་པོ་
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ཞིག་གིས་རང་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་བསྟན་བ་དངོས་པོ་གང་ལ་འབས་བུ་ངན་པ་

སྟེ་མཆོག་མིན་པ་སྟེར་བ་ངེས་པར་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཟླ་བའི་ཟེར་གྱིས་རེག་པ་ན། །

མུན་པའི་ཕེང་བ་ནུབ་པར་གྱུར། །

འཕལ་ལ་རྒྱལ་བོ་དང་འགལ་རྣམས། །

ངན་པའི་མཐར་གྱུར་གསལ་བར་བེད། །

ཅེས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རེག་པ་ན། མུན་པ་སྟུག་པོའི་ཚོགས་ནུབ་པར་གྱུར་

ཏོ་ཞེས་ངེས་པ་སྟོན་བེད་ཀི་དཔེའི་འཇུག་པ་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས། དེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་

ན། རྒྱལ་བོ་ངན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རྟོག་དཔོད་མི་བེད་པར། རང་གི་བོའི་འདོད་པ་

དང་ཅུང་ཟད་འགལ་བ་རྣམས་འཕལ་དུ་གསོད་པ་སོགས་ངན་པའི་མཐར་གྱུར་པ་

གསལ་བར་བེད་པ་དེ་ངེས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་རྒྱལ་བོ་ངན་པའི་ལས་ཀི་

མཐའ་དེ་བསྟན་བ་ཡིན་པས་ན་མཆོག་མིན་ངེས་བསྟན་ཞེས་ཟེར། ལ་ལས་འདིའི་རྒྱ་

དཔེར་རཱ་ཛ་ཞེས་"པའི
1

་ཟླ་བ་དང་རྒྱལ་བོ་གཉིས་ཀ་ལ་སྒ་སྦར་དུ་བཤད་པ་སོགས་

ཡོད་ཀང་། དེ་ནི་ཞར་ལ་ཐོན་པ་ཡིན་གྱི། སྦར་བ་ངེས་པར་མཁོ་བ་མིན་ནོ། །རྒྱན་འདི་

དང་དོན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་གྱི་ཁད་པར་ནི། དོན་གཞན་བཀོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་

ནུས་པ་ཅན་རེས་སུ་བཀོད་དགོས་ལ། འདིར་སྔོན་དུ་བཀོད་པའི་སྟོན་བེད་དཔེའི་ཚིག་

དེས། རེས་སུ་བཀོད་པའི་བསྟན་བ་དངོས་པོ་དེའི་དོན་ངེས་པར་མཚོན་པའམ་བསྟན་

པ་ཞིག་ཡིན།

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༦༨༨ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༧ ན།  པའི   * པ་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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(ག) དབང་ཕོགས་རི་ལས་རྟ་ལྗང་ཅན། །

ཤར་ཚེ་སྲིན་བུའི་མེ་འོད་དག །

ཉམས་པས་སྐིན་ཐང་དྲག་པོ་ཡིས། །

དབར་སྐེས་གཞོན་ནུ་འཇོམས་པ་སྟོན། །

ཞེས་ཤར་ཕོགས་ཀི་རི་བོའི་རེ་ནས་ཉི་མ་ཤར་ཚེ། སྲིན་བུ་མེ་འཁེར་གྱི་འོད་

ཉམས་སོ་ཞེས་སྟོན་བེད་དཔེའི་འཇུག་པ་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས། སྲིན་བུའི་མེ་འོད་

ཉམས་པ་དེས་བསྟན་བ་སྐིན་ཐང་༼སེར་བའི་མིང༽དྲག་པོས་དབར་སྐེས་ཀི་ལོ་ཏོག་

རྣམས་འཇོམས་པ་ངེས་པར་སྟོན་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ལང་ཚོ་ལྡན་མ་དེ་ཡི་བང་གི་གཞིར། །

རབ་རྒྱས་ནུ་མའི་ཤེལ་བུམ་ཟུང་མཛེས་པ། །

ས་ཞིང་མཁེགས་པས་གང་གི་དབང་གྱུར་ལ། །

ནམ་ཞིག་སིང་ཉིད་སྲ་བ་ངེས་པར་སྟོན། །

ཞེས་བུད་མེད་འདོད་ལྡན་ཅན་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ་དེའི་བང་གི་གཞིར་ཡོད་

པའི་ནུ་མ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་སྲ་ཞིང་མཁེགས་པ་ཞེས་སྟོན་བེད་དཔེའི་འཇུག་པ་སྔོན་

དུ་བཀོད་དེ་ཤེལ་བུམ་ཟུང་མཛེས་པ་ཞེས་གཟུགས་རྒྱན་དང་བསྲེ། མཛེས་མའི་

ནུ་འབུར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་འདིས། བསྟན་བ་ལང་ཚོ་སིན་ཞིང་འདོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་

ཆགས་ཤིང་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་བུད་མེད་དེ་ལ། ནམ་ཞིག་འདོད་པའི་དགའ་

བདེ་ལ་མངོན་པར་སྤོད་འདོད་ཀི་སིང་སྲ་བའམ། ཡིད་བརྟན་པོ་སྐེ་བ་དེ་ངེས་པར་

བསྟན་ཅེས་སོ། །



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  691  

ཡང་ན། བྱཻཌཱུར་གསར་བའི་མདངས་ལྡན་དབང་སྔོན་གཞིར། །

རབ་དཀར་ཆུ་འཛིན་སྤོ་འདུའི་མི་རྟག་གཟུགས། །

དགའ་སྡུག་རེས་ཀི་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་པའི། །

ལུས་ཕའི་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་ངེས་པར་མཚོན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

སོ་གཅིག་པ། ལྷན་ཅིག་བརོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ ལྷན་ཅིག་བརོད་པའི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་

མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། ཡོན་ཏན་ལས་རྣམས་ལྷན་ཅིག་གི །

དངོས་པོ་བརོད་པ་ལྷན་ཅིག་བརོད། །

ཅེས་བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཡོན་ཏན་

དང་བ་བ་སོགས་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་

བརོད་པ་ཞིག་ལ་ལྷན་ཅིག་བརོད་པ་ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་གསུམ། ཡོན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརོད་པ། བ་བ་ཐ་དད་པ་

ལྷན་ཅིག་བརོད་པ། བ་བ་གཅིག་པ་ལྷན་ཅིག་བརོད་པའོ། །

དང་བོ་ཡོན་ཏན་ལན་ཅིག་བརོད་པ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཡང་

རུང་བའི་ཡོན་ཏན་དང་། དེ་དང་མཚུངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་སྔ་ཕི་མེད་པར་

མཉམ་དུ་འགྲོགས་པ་ལྟར་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་བརོད་ན།

ར་བར། ད་ནི་མཚན་མོ་འདི་དག་རྣམས། །

བདག་གི་དབུགས་དང་ལྷན་ཅིག་རིང་། །
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ཟླ་བའི་རྒྱན་ལྡན་མ་རྣམས་ཀང་། །

བདག་ལུས་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐ། །

ཞེས་བུད་མེད་དྲན་པའི་གདུང་བ་མི་བཟོད་པའི་སྐེ་བོ་ཞིག་གཉིད་མ་བྱུང་བའི་

དབང་གིས། མཚན་མོའི་ཐུན་གསུམ་པོའི་ཆ་འདི་དག་རོགས་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་འདི། 

བལ་བའི་ཉེན་པ་བོ་དེས་སྐོ་བའི་དབུགས་རིང་འདོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་རིང་ཞིང་། ཟླ་

བའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་མཚན་མོའི་ནམ་མཁའ་སྔོ་བསངས་མའི་ཕོགས་རྣམས་ཀང་། 

བལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུང་བའི་སྐེ་བོ་དེའི་ལུས་ཀི་གཟི་མདངས་ཉམས་ཤིང་

མདོག་སྐ་བའི་ཁ་དོག་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་སོ་ཞེས་ཆོས་ཅན་མཚན་མོའི་ཐུན་དང་། 

མཚན་མོའི་ནམ་མཁའི་ཁ་དོག་དང་འབེལ་བའི། ཆོས་རིང་བ་དང་སྐ་བའི་ཡོན་ཏན་

གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའམ་འགྲོགས་པ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདི་ལ་རིན་

སྤུངས་པས། རིང་བ་དང་སྐ་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་དངོས་མ་ཡིན་པར། ཡིད་སྲུབས་ཀི་

ལོངས་སྤོད་རྒྱས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སྦོར་བར་བཤད་ཀང་། འདིའི་སབས་ཀི་ཡོན་ཏན་

ནི་སྐོན་ཡོན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཙམ་ལ་གོ་མི་དགོས་པར། ཆོས་ཅན་གང་དང་གང་གི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ནམ་ཁད་ཆོས་ཙམ་ཆོས་ཅན་དེའི་ཡོན་ཏན་ལ་བཞག་པ་

ཡིན།

(ག) འཇམ་མགོན་ཕག་གི་གྲི་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

ཁོ་བོའི་འཆད་རོད་རོམ་པའི་རིག་པ་རྣོ། །

དབངས་ཅན་ཕག་སོར་རེ་ཡི་རྒྱུད་མངས་དང་། །

ལྷན་ཅིག་བདག་གི་མཁས་པའི་གྲགས་པ་སན། །
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ཞེས་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ཕག་གི་ཤེས་རབ་ཀི་རལ་གྲི་འཕར་བ་

དང་ལྷག་ཅིག་ཏུ། ཁོ་བོའི་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་བོ་གྲོས་རྒྱས་པའམ་རིག་པ་

རྣོན་པོར་གྱུར་པ་དང་། དབངས་ཅན་མའི་ཕག་གི་སོར་རེ་ཡིས་རྒྱུད་མངས་བདུངས་

པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། བདག་གི་མཁས་པའི་སན་པ་ཕོགས་སུ་གྲགས་ཞེས་ཆོས་ཅན་

འཇམ་དབངས་དང་དབངས་ཅན་མ་གཉིས་དང་འབེལ་བའི་ཆོས་རལ་གྲི་འཕར་བ་

དང་པི་ཝང་བདུངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཡུལ་རང་གི་རིག་པ་རྣོ་བར་གྱུར་པ་དང་

མཁས་པའི་གྲགས་པ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུཡིན།

(བ) ལང་ཚོའི་དཔལ་ལས་བྱུང་བའི་གཟི་མདངས་དང་། །

ཡིད་འོང་པད་མ་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཅིག་མཛེས། །

གང་གི་བོ་དང་སྟོབས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། །

དྲི་བཟང་ཁང་བའི་ཆུ་བ་ལྷན་ཅིག་བཀྲ། །

ཞེས་མཛེས་མའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་དཔལ་ལས་བྱུང་བའི་གཟི་མདངས་དང་། 

ཡིད་དུ་འོང་བའི་པད་མ་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཛེས། མཛེས་ལྡན་མ་དེའི་བོ་གྲོས་

ཀི་སྟོབས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། དྲི་བཟང་ཁང་བའི་ཆུ་བ་ནི་པདྨའི་ཡལ་ག་གྱེས་པའི་

གནས་ཏེ་དེའི་བཀོད་པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཛེས་ཞེས་ཆོས་ཅན་པདྨ་དང་ཆུ་བ་དེ་དག་གི་

མཛེས་པའི་ཁད་ཆོས་སམ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་། ལུས་ཕ་མའི་ལང་ཚོ་དང་བོ་གྲོས་

སོགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པའམ་མཉམ་དུ་གནས་པ་ལྟར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །༼དྲི་

བཟང་ཁང་ནི་པདྨ་སྤིའི་མིང་ཡིན།༽

ཡང་ན། དཀར་ཕོགས་ཟླ་གཞོན་གསར་བའི་འཕེལ་ཆ་དང་། །
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རྣམ་དཔོད་ཡངས་པའི་བོ་གྲོས་ལྷན་ཅིག་རྒྱས། །

གྲགས་པའི་སན་པ་གསར་བའི་གླུ་དབངས་དང་། །

བདུད་རིའི་འོད་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཀུན་ཏུ་ཁབ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་བྱ་བ་ཐ་དད་པ་ལན་ཅིག་བརདོ་པ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་བ་བ་དང་། དེ་དང་མཚུངས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་བ་བ་ཐ་

དད་པ་དག་དུས་གཅིག་གམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་

ན། 

ར་བར། མགྲོན་པོ་རྣམས་ཀི་རྨོངས་པ་དང་། །

ལྷན་ཅིག་ཙཱུ་ཏའི་དོག་པ་རྒྱས། །

དེ་དག་མཆི་མ་དང་མཉམ་དུ། །

མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་དག་འབབ། །

ཅེས་མགྲོན་པོ་བུད་མེད་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀི་ཆགས་པའི་རྨོངས་པ་རྒྱས་པ་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། ཤིང་ཙཱུ་ཏའི་དོག་པ་སྟེ་སེ་མ་རྣམས་རྒྱས་སོ། །བལ་བས་གདུང་

བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའི་སྐེ་བོ་དེས་རང་གི་མཛའ་མོ་དྲན་པས་མཆི་མ་

ཤོར་བ་དང་མཉམ་དུ་ལྷོ་ཕོགས་མ་ལ་ཡའི་རླུང་འབབ། ཅེས་བ་བ་ཐ་དད་པ། རྒྱས་

པ་དང་འབབ་པ་སོགས་དུས་གཅིག་གམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན།

(ག) སིན་ལེགས་དཀར་བའི་བཞིན་རས་ཀིས། །

འདོད་ལྡན་ཆགས་པ་འཕེལ་བ་དང་། །
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ལྷན་ཅིག་ཁོ་བོའི་བོ་གྲོས་ཀང་། །

དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་དྲིན་ལས་རྒྱས། །

ཞེས་སིན་ལེགས་མའི་བཞིན་རས་དཀར་ཞིང་མཛེས་པས། འདོད་ལྡན་རྣམས་

ལ་ཆགས་པ་འཕེལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། ཁོ་བོའི་བོ་གྲོས་ཀང་དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་

དྲིན་ལས་རྒྱས་སོ་ཞེས་བ་བ་ཐ་དད་པ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་

བུའོ། །

(བ) ཀེ་མ་འབྱུང་འཁྲུགས་ནད་ཀི་ཟུག་རྔུ་དང་། །

ལྷན་ཅིག་རུས་ཚིགས་མདུད་པ་རྣམ་པར་རྒྱས། །

ལུས་ཀི་ཉམས་བག་གཟི་མདངས་ཚོགས་རྣམས་དང་། །

རྨོངས་པའི་གྲོགས་པོ་ཉིད་ནི་མཉམ་དུ་ཡལ། །

ཞེས་ལུས་ཀི་འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་ནད་ཀི་ཟུག་རྔུ་རྒྱས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་རུས་པའི་ཚིགས་ཀི་མདུད་པ་རྒྱས་པ་སྟེ་རང་ལག་གཡོ་འགུལ་བེད་མི་ནུས་པ་

དང་། ཡང་ལུས་ཀི་གཟི་མདངས་དང་རྨོངས་པའི་གྲོགས་པོ་(གཉིད་ཀི་མིང་)གཉིས་

མཉམ་དུ་ཡལ་བ་སྟེ། ཟུག་རྔུའི་ནད་ཀིས་ལུས་ཀི་གཟི་མདངས་ཉམས་པ་དང་གཉིད་

མེད་པ་སོགས་བ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱུང་བ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ལུས་ཕའི་མཛེས་སྡུག་མཐོང་བས་ཆགས་པ་དང་། །

ལྷན་ཅིག་འདོད་པའི་སྤུ་ལོང་རྣམ་པར་གཡོ། །

དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་དམ་པོའི་མདུད་རྒྱ་དང་། །

ལྷན་དུ་ངོ་ཚའི་སྤོད་པ་ཅི་ཡང་ཉམས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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གསུམ་པ་བྱ་བ་གཅིག་པའི་ལན་ཅིག་བརདོ་པ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་

ཁད་གཞི་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་བ་བ་གཅིག་ལྷན་དུ་ཚོགས་པའམ་ཐུན་མོང་གི་བ་བ་

སྟོན་བེད་ཀི་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བརོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ཁུ་བྱུག་སྒོགས་པའི་སལ་བཟང་དང་། །

ནགས་ཀི་རླུང་དང་དྲི་བཟང་དང་། །

དཔིད་ཉིད་སྐེ་བོའི་ཀུན་དགའ་རྣམས། །

ལྷན་ཅིག་དག་ཏུ་འཕེལ་བར་གྱུར། །

ཅེས་ཁུ་བྱུག་གིས་སད་སན་པར་སྒོགས་པས། ཡིད་དུ་འོང་བའི་སལ་བཟང་

དང་། ནགས་ཀི་རླུང་ནི་དྲི་བཟང་བོ་དང་ལྡན་པ་དང་། དཔིད་ཀའི་དུས་ཀི་ཉིན་མོ་

སྟེ་ཁད་གཞི་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་འདི་གསུམ་གྱིས་སྐེ་བོ་ཀུན་དགའ་བ་འཕེལ་

བར་བེད་པའི་བ་བ་གཅིག་པོ་དེ་ཚིག་གཅིག་ལ་བསྡུས་ཏེ་དགའ་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

འཕེལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) རབ་དཀར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དང་། །

རི་དྭགས་མིག་ཅན་མིག་གི་དཀྱུས། །

པད་མ་དཀར་པོའི་ཆུན་པོ་ཡིས། །

ལྷན་ཅིག་མིག་ལ་མཛེས་པ་སྟེར། །

ཞེས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དང་། རི་དྭགས་ཀི་མིག་དཀྱུས་རིང་བ་དང་། པདྨ་

དཀར་པོ་སྟེ་ཁད་གཞི་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་འདི་གསུམ་གྱིས་སྐེས་བུའི་མིག་ལ་

མཛེས་པའི་དཔལ་སྟེར་བའི་བ་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །
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(བ) སྲིད་པའི་སྐོན་གྱིས་རབ་བསྐེད་སྐོ་བ་དང་། །

ཐར་བའི་ཡོན་ཏན་དྲན་པའི་དད་པ་དང་། །

དེའི་རྒྱུ་དགེ་ལ་འདུན་པའི་བརོན་འགྲུས་ཏེ། །

གསུམ་པོ་འདི་ནི་ལྷན་ཅིག་འཕེལ་བར་གྱུར། །

ཅེས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྐོན་མཚང་དུ་མ་མཐོང་བ་

ལས་སྐོ་བ་སྐེས་པ་སྟེ་སྲིད་པ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། ཐར་བ་མང་འདས་ཀི་ཡོན་

ཏན་དྲན་པའི་དད་པ་དང་། ཐར་བ་འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་དགེ་བའི་ལམ་ལ་འདུན་མའམ་

མོས་པའི་བརོན་འགྲུས་ཏེ། གཞི་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་འདི་གསུམ་གྱིས་བ་བ་ཐ་མི་

དད་པ་ཐར་བ་འཐོབ་བེད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཟིང་ཟིང་འདོད་པའི་དངོས་ལ་འདུན་པ་དང་། །

ངོམས་མེད་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་དོན་གཉེར་དང་། །

བརྣག་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་ཆེར་བསྐེད་ལས་ཀི་ལམ། །

འདི་གསུམ་ལྷན་ཅིག་འགྲན་བཞིན་འཕེལ་བར་གྱུར། །ཅེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

སོ་གཉིས་པ། ཡོངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།

 ༈ ཡོངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས། དང་

བོ་ནི། ར་བ་ལས། 

ཡོན་ཏན་ལས་རྣམས་ལྷན་ཅིག་གི །
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ཞེས་ལྷན་ཅིག་བརོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་མཇུག་ཏུ། 

དོན་རྣམས་བསྣོལ་བ་གང་ཡིན་པ། །

ཡོངས་བརེས་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་དཔེར། །

ཞེས་བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཡོན་ཏན་དང་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་བའམ། བརེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརོད་པ་ལ་ཡོངས་

བརེས་ཞེས་ཟེར། གཉིས་པ་ནི་ར་བ་ལས། 

ས་སྤོད་རྣམས་ལ་མཚོན་བསྣུན་པ། །

སྟེར་ཕིར་ཁོད་ཀི་ལག་པ་ཡིས། །

དེ་དག་གྲགས་པ་ཀུ་མུད་དཀར། །

ཡུན་རིང་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་འཕོགས། །

ཞེས་དགྲ་ཟླར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་བོ་རྣམས་ལ། དཔའ་བོ་ཁོད་ཀི་མཚོན་གྱིས་

བསྣུན་པས་དགྲ་ཟླ་ལ་འཆི་བ་སྟེར་བར་བེད་པ་ནི་དཔའ་བོ་ཁོད་ཀི་ལག་པ་ཡིན་

ལ། དགྲ་ཟླའི་རྒྱལ་བོ་དེ་དག་གི་སན་གྲགས་ཀུ་མུད་དཀར་པོ་དུས་ཡུན་རིང་བོར་

བསྒྲུབས་ཤིང་། བསགས་པ་དེ་དཔའ་བོ་ཁོད་ཀི་ལག་པས་ཚུར་འཕོགས་

སོ། །ཞེས་མཚོན་གྱིས་བསྣུན་པ་བ་བ་དང་། སན་གྲགས་ཡོན་ཏན་ཏེ། དགྲ་ཟླ་ལ་

མཚོན་གྱིས་ཕར་བསྣུན་པས་གྲགས་པ་ཚུར་ལ་འཕོགས་པ་བསྣོལ་ནས་བརོད་པ་

ལྟ་བུ་ཡིན། གཞན་ཡང་། རིན་གོང་ཕར་འཇལ་ནས་དངོས་པོ་ཚུར་ཐོབ་པར་བརོད་

པ་ལྟ་བུ་ཡང་། ཡོན་ཏན་དང་བ་བ་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་བའམ་བརེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་

པས་ན་ཡོངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་ཞེས་བརོད་ཆོག་གོ ། 
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(ག) བོ་ལྡན་ཐོན་མིས་རིན་ཆེན་ཀཉྩ་ནས། །

སྨྲ་མཁས་ལེགས་བིན་རེ་བ་ཡོངས་བསངས་པས། །

བར་སྤོད་རིག་པའི་ཚོགས་ཀིས་སམྦོ་ཊ། །

མི་དམན་བོ་གྲོས་མཆོག་དེ་རྣམ་པར་གང་། །

ཞེས་བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པའི་སོབ་དཔོན་ཐོན་མིས་རིན་པོ་ཆེ་ཀཉྩ་ན་༼གསེར་རམ་

གསེར་གྱི་པ་ཊའི་རིགས་ཤིག༽རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་བམ་ཟེ་ལེགས་བིན་༼པི་ཀ་ར་ཡང་ཟེར༽ལ་

ཕུལ་བས་ཐུགས་མཉེས་པར་བས་པའམ་རེ་བ་ཡོངས་སུ་བསངས་ཏེ་སོབ་དཔོན་དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་བར་སྤོད་རིག་པའི་གཞུང་མཐའ་དག་ལ་ལེགས་པར་

བསབས་པས་ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་ལ་འཇུག་པ་མི་དམན་པའི་བོ་གྲོས་མཆོག་དེ་

རྣམ་པར་གང་ཞེས་ཐོན་མིས་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ལ་སོགས་པ་ཕར་ཕུལ་ཏེ་ཚུར་བར་

སྤོད་སོགས་རིག་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་སྟེ། བ་བ་དང་ཡོན་ཏན་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་

བའམ་བརེས་པ་གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སྤན་རས་གཟིགས་མགོན་ཁོད་ཀིས་འགྲོ་བ་རྣམས། །

ཕན་དང་བདེ་བའི་དངོས་པོ་ཀུན་བསྩལ་ནས། །

དེ་དག་ཀུན་གྱི་ཡིད་ཀི་དབང་བོ་ནི། །

ལྷག་མ་མེད་པར་ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་འཕོགས། །

ཞེས་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཁོད་ཀིས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་བདེ་ལེགས་

ཚོགས་ཀི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བསྩལ་ནས། འགྲོ་བ་དེ་དག་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་སྟེ་

སེམས་ཀི་བརྟན་པ་ལྷག་མེད་དུ་འཕོགས་ཞེས། ཕན་བདེའི་དངོས་པོ་སེམས་ཅན་
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ཀུན་ལ་ཕར་བསྩལ་བ་དང་། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡིད་ཀི་བརྟན་པ་དབང་མེད་དུ་ཚུར་

འཕོགས་པས་བ་བ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་ནས་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདིར་སེམས་འཕོགས་པ་ནི། ཡིད་དབང་མེད་དུ་བཀུག་པའི་དོན་ཏེ། འཕགས་

པའི་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་བས་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་ལ་ཡིད་

ཆེས་ཀི་དད་པ་བརྟན་པོ་དབང་མེད་དུ་འཁྲུངས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན། ལུང་རིགས་ཐང་མར་བརལ་བའི་རྣམ་དཔོད་ཀིས། །

རིགས་པའི་གད་རྒྱངས་གཅིག་གིས་ཕས་ཀི་རྒོལ། །

མཐའ་དག་སིང་ལ་འཇིགས་པའི་དཔལ་སྦིན་པས། །

གྲགས་སན་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་རྒྱན་དུ་བཅིངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

སོ་གསུམ་པ། ཤིས་བརོད་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།

༈ ཤིས་བརོད་ཀི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས། དང་བོ་

ནི། 

ར་བ་ལས། མངོན་པར་འདོད་པའི་དངོས་པོ་ལ། །

སོན་པ་ཤིས་བརོད་ཅེས་བ་དཔེར། །

ཞེས་རང་གཞན་གྱི་འདོད་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་བསྲུང་བའམ། བདེ་བག་ཏུ་

འགྲུབ་ཕིར་བར་ཆད་སོགས་མེད་པར་སོན་པ་སྟེ་ཤིས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཤིས་

བརོད་ཀི་རྒྱན་ཟེར། གཉིས་པ་ནི། 

ར་བ་ལས། ངག་ཡིད་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི། །
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སྣང་བ་དམ་པས་ཁོད་ལ་སྲུངས། །

ཞེས་ངག་གི་བརོད་པ་དང་། ཡིད་ཀི་བསམ་པའི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་

ལེགས་ཀི་སྣང་བ་དམ་པས་ཁོད་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་འགྲུབ་རྒྱུའི་དོན་ལ་སོན་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་གྲུབ་ཟིན་གྱི་འབས་བུ་རང་དང་གཞན་ལ་སིན་པའི་ཕིར་དུ་སོན་པ་

སོགས་མང་ལ། མཐར་རྒྱལ་བ་ལྟ་བུའི་ཤིས་བརོད་ཀི་ཚིག་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་

སོ། །

(ག) ངག་གི་འདོད་པ་འབད་མེད་དུ། །

འཇོ་བའི་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་དེས། །

བོ་གྲོས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །

སྩོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དགའ་སྟོན་ཤོག །

ཅེས་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་དུ་སྩོལ་བའི་དབདས་ཅན་ལྷ་མོ་དེས་

བདག་ལ་རིག་པའི་གནས་ཀུན་དང་ལྷག་པར་སན་ངག་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་

ལུགས་མཐའ་དག་སྨྲ་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བོ་གྲོས་ཀི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་དངོས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདེ་བག་ཏུ་སྩོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགའ་སྟོན་རྒྱལ་བར་ཤོག་

ཅེས་རང་གི་རེ་བའི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་སོན་པ་དང་ཤིས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) སྨྲ་བསམ་བརོད་པའི་ཡུལ་འདས་ཟུང་འཇུག་གི །

ཡེ་ཤེས་རང་གཟུགས་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཡང་། །

རིས་མེད་འགྲོ་བའི་སྣང་ངོར་དེ་སེད་སྐུས། །

རེས་འཛིན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོས་ཁོད་ལ་སྲུངས། །
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ཞེས་ངག་གི་སྒས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བརོད་པར་མི་ནུས་ཤིང་རྟོག་པས་ཇི་བཞིན་

བསམ་དུ་མེད་པ། སོ་སོ་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ངེས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

བརོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་རང་གཟུགས་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དེ་གདུལ་བའི་

དོན་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀི་སྣང་ངོར་རགས་པ་སྤྲུལ་བའི་སྐུར་སྤྲུལ་ཏེ་རིས་སུ་མ་ཆད་

པའི་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་རེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོས། ཁོད་ལ་དུས་དང་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་འགྲུབ་རྒྱུའི་དོན་ལ་སོན་པ་ལྟ་བུའོ། །ངེས་པ་

ལྔ་ལྡན་ཞེས་པའི་ངེས་པ་ལྔ་ནི། གནས་ངེས་པ་འོག་མིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ། ཆོས་

ངེས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འབའ་ཞིག་གསུངས་པ། འཁོར་ངེས་པ་བང་སེམས་

འཕགས་པ་ཤ་སྟག་གིས་བསོར་བ། སྐུ་ངེས་པ་མཚན་དཔེ་གསལ་རོགས་ཀིས་སྤས་

པ། དུས་ངེས་པ་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟོང་གི་བར་བཞུགས་པ་སྟེ་ལྔའོ། །

ཡང་ན། གནག་སྣུམ་རལ་བའི་ལན་བུ་རབ་འཕང་བའི། །

ཡིད་འོང་བཞིན་མཛེས་སེག་པའི་ཉམས་འཆང་མ། །

སིན་ལེགས་བེ་བའི་སེམས་འཕོག་མཚོ་བྱུང་ལྷས། །

འཇིགས་མེད་སྨྲ་བའི་ཤིས་པ་འབུམ་དུ་སྒྲུབས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སོབ་དཔོན་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པའི་རེས་འགྲོ་

མེད་པའི་རྒྱན་དང་། ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱན་སོགས་ཀང་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔ་འདིའི་ནང་དུ་མ་

འདུས་པ་མེད་པས་སྤིར་དོན་རྒྱན་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་སོ་ལྔར་དབེ་ན་ཡང་བརོད་

བའི་དོན་ཐ་དད་པ་ལ་བལྟོས་ནས་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གི་ཉམས་འགྱུར་མི་འདྲ་བའི་
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སན་ཚིག་གི་འགྱུར་བ་ཐ་དད་དུ་དབེ་བའི་རྒྱན་ལ་དོན་རྒྱན་སྔ་མ་སོ་གསུམ་འདི་

གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། འོན་ཀང་རྒྱན་ཕི་མ་རབ་སེལ་ནི་སྔོན་མའི་རྒྱན་སོ་གསུམ་འདིའི་

ནང་གི་རྒྱན་མི་འདྲ་བ་འགའ་རེ་མཉམ་དུ་བསྲེས་པ་སྟེ། སེལ་མར་སྦོར་བ་དང་། 

དགོངས་པ་ཅན་ནི་སན་ངག་མཁན་པོ་རང་གི་ཀུན་སོང་གི་བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན་

བརོད་པ་ཡིན་པས་རྒྱན་སྤིའི་ཁབ་བེད་དུ་འགྱུར་བས་ན་རྒྱན་ཕི་མ་འདི་གཉིས་རྒྱན་

སྔ་མ་རྣམས་དང་མི་འབེལ་བར་རང་སྐ་ཕེར་བའི་རྒྱན་ཞིག་མ་ཡིན་པས། མཚམས་

འདིར་ཤིས་པར་བརོད་པའི་རྒྱན་གྱིས་མཇུག་བསྡུས་ནས་དོན་རྒྱན་ལྷག་མ་གཉིས་

ཟུར་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུང་རྒྱུན་ལས་བྱུང་ངོ་། །

སོ་བཞི་བ། རབ་སེལ་གྱི་རྒྱན་བཤད་པ།

ད་ནི་༼དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི༽རྒྱན་ཕི་མ་གཉིས་བརོད་པར་བ་སྟེ། ལེའུ་གཉིས་པའི་

དོན་རྒྱན་ལ་བརོད་བའི་སོ་ནས་རྣམ་གྲངས་སོ་ལྔར་བསྡུས་པའི་སོ་བཞི་བ་རབ་སེལ་

གྱི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བ་ལས། ཐ་དད་རྒྱན་རྣམས་བསྲེས་པ་ནི། །

སེལ་མ་དག་ཏུ་བརོད་པ་སྟེ། །

ཞེས་གོང་དུ་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པའི་རྒྱན་གསུམ་ཡན་ཆད་བསྲེས་

ཏེ་སྦོར་བ་གཅིག་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་སེལ་མར་གནས་པ་སྟེ་རབ་སེལ་གྱི་རྒྱན་ཞེས་

ཟེར། འདི་ལ་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་རྒྱན་གཉིས་ཙམ་བསྲེས་ཀང་རབ་སེལ་ཏུ་འགྲོ་བར་

བཤད་པ་མི་ལེགས་ཏེ། རྒྱན་གཉིས་ཙམ་བསྲེས་པ་རབ་སེལ་གྱི་རྒྱན་དུ་འདོད་ན་

དཔེ་རྒྱན་སྔ་མ་རྣམས་ལས་སྦར་བའི་གཟུགས་ཅན་དང་། སྦར་བའི་དཔེ་སོགས་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཀང་བསྲེས་པ་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པས་དེ་ཐམས་ཅད་རབ་སེལ་གྱི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་

འགྲོ་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེ་བར་མ་ཟད། ར་བར་ཡང་། རྒྱན་རྣམས་ཞེས་མང་ཚིག་

སྨྲས་པས་རྒྱན་གཉིས་ཙམ་བསྲེས་པ་ནི་སེལ་བ་ཙམ་ཡིན་ཀང་། རབ་ཏུ་སེལ་བའི་

རྒྱན་དུ་མི་འགྱུར་བས། རབ་སེལ་གྱི་རྒྱན་ལ་རྒྱན་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡན་ཆད་

བསྲེས་པའི་སེལ་བ་ཅན་ཞིག་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་འདི་ལ་དབེ་ན་ར་བ་ལས། 

ཡན་ལག་ཡན་ལག་ཅན་དངོས་ཀི། །

སབས་དང་ཐམས་ཅད་སྟོབས་མཚུངས་ཉིད། །

ཅེས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཀི་རབ་སེལ་དང་། སྟོབས་མཚུངས་རབ་སེལ་

གཉིས་ལས། 

དང་བོ་ནི་ཡན་ལག་ཅན་ནམ་བསྒྲུབ་བའི་དངོས་པོ་སྔར་བཀོད་ནས་དེ་ཉིད་

སྒྲུབ་བེད་དམ་ཡན་ལག་གི་དངོས་པོ་རེས་སུ་བཀོད་དེ་དེ་གཉིས་རང་དབང་ཅན་མ་

ཡིན་པར་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་དངོས་པོར་འབེལ་བའི་གནས་སབས་ཀི་

བསྲེ་བ་སྔ་མའི་རྒྱན་གང་ཡིན་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བལྟོས་དགོས་པ་

ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་བཞིན་གྱི་དཔལ། །

པད་མ་དག་གིས་འགོག་པར་བེད། །

མཛོད་དང་ཡུ་བ་ཕུན་ཚོགས་པ། །

འདི་ལ་བ་དཀའ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །
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ཅེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀིས་བརོད་བ་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་ཡན་ལག་བཞིན་

གྱི་དཔལ་མཛེས་པ་དེ་ཡན་ལག་ཅན་པད་མ་དག་གིས་འགོག་པར་བེད་དོ། །ཞེས་

པའི་ཤུགས་ལས་དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་བཞིན་དང་དཔེ་པད་མ་མཚུངས་པ་གསལ་

བར་བེད་པས་ན་རང་བ་དང་བོ་འདི་གཉིས་དཔེ་རྒྱན་དང་། ཡང་དེའི་སྒྲུབ་བེད་

མཛོད་ཅེས་པད་མ་དེ་ལ་ཟེའུ་འབྲུ་དང་ལྕུག་མའི་ཡུ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་

པས། པད་མ་དེ་མཛེས་མའི་གདོང་ལ་འགྲན་ནུས་པར་བརོད་པས་དོན་གཞན་

བཀོད་པའི་རྒྱན་དང་། མཛེས་མའི་གདོང་འདི་ལ་པད་མས་འགྲན་ནུས་པ་ལ་བ་བ་

དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་དོ་ཞེས་པད་མ་ལ་ཟོལ་གྱིས་བསྟོད་པ་སྟེ། ཟོལ་བསྟོད་

ཀི་རྒྱན་དང་བཅས་རྒྱན་གསུམ་པོ་འདི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་པའི་སོ་ནས་བརོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་ཡན་ལག་ཅན་མཛེས་མ་བསྒྲུབ་བ་དང་དེའི་ཡན་ལག་གདོང་སྒྲུབ་

བེད་དེ། ལུས་ཕ་མ་མཛེས་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཡང་ཡན་ལག་ཅན་པད་མ་བསྒྲུབ་བ་

དང་དེའི་ཡན་ལག་ཟེའུ་འབྲུ་སོགས་མཛེས་པར་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པས་ན། དོན་དུ་སྒྲུབ་

བེད་ཕི་མ་དེས་སྒྲུབ་བེད་སྔ་མ་འགོག་པར་བེད་ཅིང་། པད་མའི་མཛེས་པ་འདི་ལུས་

ཕ་མའི་གདོང་གི་མཛེས་པ་ལ་འགྲན་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་བརོད་ནས་པད་མ་ལ་

ཟོལ་གྱིས་བསྟོད་པར་སོང་བའི་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་འདི་ནི་སོན་འགྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཡབ་སྲས་

ཀི་གསུང་རྒྱུན། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀི་བཞེད་དགོངས་ཁོ་ནར་གནས་ཤིང་། གཞན་

བོད་མཁས་དང་སི་ཏུའི་རེས་འབང་བ་རྣམས་ཀིས་མཛེས་མ་དང་དེའི་གདོང་ཡན་

ལག་ཅན་དང་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འཇོག་པར། རང་བ་དང་བོ་གཉིས་བསྒྲུབ་བ་ཡན་ལག་

ཅན་རྣམས་ཕན་འདོགས་བར་གནས་པ་སྟེ་དཔེ་རྒྱན་དང་། རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་སྒྲུབ་
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བེད་དམ་ཡན་ལག་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་གནས་ཏེ། ཀོ་ཥ་ཞེས་པ་པད་མའི་ཟེའུ་

འབྲུ་དང་བང་མཛོད་ལ་འཇུག ། དཎ་ཞེས་པ་པད་མའི་ཡུ་བ་དང་དམག་གི་དབྱུག་པ་

ལ་འཇུག་པས་སྒ་སྦར་དང་། དེ་ཡང་པད་མ་ལ་སྦོར་སབས་པད་མ་འདི་ལ་ཟེའུ་འབྲུ་

དང་ཡུ་བ་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པས། འདི་ལ་མཛེས་མའི་གདོང་གི་

མཛེས་པ་འགོག་མི་ནུས་པའི་དཀའ་བ་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་དོ་ཞེས་དོན་སྔ་མའི་སྒྲུབ་བེད་

དུ་གྱུར་པས་དོན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་དང་། ཡང་ཀོ་ཥ་བང་མཛོད་སོགས་ལ་

འཇུག་པའི་སབས། ནོར་གྱི་བང་མཛོད་དང་ལྡན་པ་དང་དམག་དཔུང་གི་བཀོད་

དབྱུག་གཉིས་ཀ་དགྲ་ཕ་རོལ་བོ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བེད་ཡིན་པས། 

པད་མ་འདི་ལ་ཡང་། ནོར་གྱི་བང་མཛོད་དང་མཚུངས་པའི་ཟེའུ་འབྲུ་དང་། དམག་

དཔུང་གི་བཀོད་དབྱུག་ལྟ་བུའི་ཡུ་བ་དང་ལྡན་པས་ན་མཛེས་མའི་གདོང་ལས་རྒྱལ་

བའམ་དེའི་དཔལ་འགོག་པ་ལ་དཀའ་བ་ཅི་ཡོད་ཅེས་སྦར་རྒྱན་ཡང་ཡོད་པས་རྒྱན་

གསུམ་བསྲེས་འདོད་པ་དང་། ཡང་སབས་འདིར་སྦར་བ་ཉིད་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པས། 

དོན་གཞན་བཀོད་པ་སྦར་བ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཙམ་སྟེ་དོན་གཞན་བཀོད་པའི་

ཁོངས་སུ་བསྡུས་ནས་དེ་དང་དཔེ་རྒྱན་གཉིས་བསྲེས་པ་ཙན་དུའང་བཤད་དོ། །ས་

སྐ་ངག་ཆོས་ཀིས་སེལ་མའི་རྒྱན་འདི་ལ་དོན་རྒྱན་སོ་སོ་བ་གཉིས་དང་གསུམ་

བསྲེས་པ་ཙམ་ནི་སྔར་གྱི་དཔེ་བརོད་རྣམས་སུ་ཡང་ཡང་བསྟན་པས། འདིར་སེལ་མ་

ལོགས་སུ་ཕེ་བའི་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བས། རྒྱན་འདིས་ནི་ཁད་གཞི་ཡན་

ལག་ཅན་དང་ཁད་པར་ཡན་ལག་གཉིས་ལ་སྒོ་མ་བཏགས་པར། དངོས་གནས་པ་སྟེ་

རང་བཞིན་བརོད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཁད་གཞི་དང་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་
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གནས་མ་ཡིན་པར་འཁོག་པོར་བརོད་པ་གཉིས་སེལ་བ་ལ་སེལ་མའི་རྒྱན་ཞེས་རྒྱན་

འདི་ལ་རང་བཞིན་བརོད་པ་དང་འཁོག་བརོད་གཉིས་བསྲེས་དགོས་པར་བཤད་

ཀང་། རྒྱན་འདིའི་དཔེར་བརོད་དུ་རང་བཞིན་བརོད་པ་མ་གྲུབ་ཅིང་རྒྱན་སྔ་མ་དཔེ་

གཟུགས་དང་སྦར་དཔེ་སོགས་ནི་རྒྱན་ཐ་དད་པ་གཉིས་བསྲེས་པའམ་སེལ་བ་ཙམ་

ཡིན་རུང་། དེ་ཙམ་ལ་རབ་སེལ་གྱི་དོན་མ་ཚང་བས། རྒྱན་འདི་ལ་རྒྱན་གསུམ་མ་

མཐའ་སེལ་མར་གནས་པར་མ་ཟད། སེལ་ཚུལ་ལའང་ངག་དོན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལ་

བལྟོས་པ་ཅན་དང་། ཡང་ན་ཕན་ཚུན་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་སྟོབས་

མཚུངས་སུ་བས་ནས་སེལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གང་རུང་ཞིག་དགོས་སོ། །

(ག) དབངས་ཅན་མཛེས་སྐུ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ནི། །

ཉི་འོད་ཀིས་འཁྱུད་གངས་རིའི་མདངས་ལ་འགྲན། །

དེ་ལ་ཕག་དོག་དཔལ་མོ་ལྷ་ཡུལ་དུ། །

བོས་པས་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག་འཛུམ་ཞིང་དགོད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོ་གཟུགས་རྒྱན་དང་གཉིས་པ་དཔེ་རྒྱན། ལྷ་མོའི་སྐུའི་གཟི་

མདངས་ལ་ཕག་དོག་པའི་དཔལ་མོ་ལྷ་ཡུལ་དུ་བོས་པ་རབ་བཏགས་ཀི་རྒྱན་དང་། 

རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག་འཛུམ་ཞིང་རྒོད་ཅེས་པ་གཟུགས་རྒྱན་ཏེ། དབངས་ཅན་མའི་སྐུ་ཡན་

ལག་ཅན་དང་། དེའི་ཡན་ལག་གཟི་བརིད་དང་། དེ་ལ་ཕག་དོག་པའི་དཔལ་མོ་ཡན་

ལག་ཅན་དང་དེའི་རྒྱན་སོགས་ཡན་ལག་སྟེ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་བསྲེ་བའི་རྒྱན་དེ་

དག་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་པའམ་སེལ་མར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

(བ) པད་མ་གཞོན་ནུའི་དཔལ་འཕོག་དབངས་ཅན་ལྷའི། །
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བཞིན་རས་མ་བིས་མཚན་དཔེའི་རི་མོ་ཅན། །

ཡིད་འཕོག་ཀྱཻ་ས་རས་མཚན་འཇིག་རྟེན་གྱི། །

ཀུན་དགའ་སྐེད་པ་ལྷན་སྐེས་རང་བཞིན་ཡིན། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དཔེ་རྒྱན་དང་གཉིས་པ་སྲིད་པ་ཅན། གསུམ་པའི་ཀྱཻ་ས་ར་

ཞེས་པ་སྐྲ་དང་ཟེའུ་འབྲུ་གཉིས་ལ་འཇུག་པས་སྒ་ལ་སྦར་བའི་སྦར་རྒྱན་དང་། བཞི་

བ་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་ཏེ། རང་བ་དང་བོ་བསྒྲུབ་བ་དང་། རང་བ་ཕི་མ་གསུམ་

སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པས་བསྒྲུབ་བ་ཡན་ལག་ཅན་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་དང་། སྒྲུབ་བེད་

གཞན་གྱིས་བིས་པ་མ་ཡིན་པར་རི་མོའི་མཚན་མས་མཛེས་པའི་ཞལ་དཀིལ་དང་

སྐྲའི་ལན་བུ་སོགས་ཡན་ལག་རྣམས་ཀི་མཛེས་པ་འདིས། འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་དགའ་བ་

སྐེད་པ་ནི་ལྷན་སྐེས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞེས་མཇུག་ཏུ་འཁོག་བརོད་མ་འདྲེས་པའི་

ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་བཀོད་དེ། ཡན་ལག་སྒྲུབ་བེད་དེ་ཡན་ལག་

ཅན་བསྒྲུབ་བ་ལ་བལྟོས་པ་དང་བཅོས་ཤིང་སྒྲུབ་བེད་འབེལ་མཚུངས་སུ་བཀོད་པ་

ལྟ་བུའོ། །སྤིར་སན་ངག་གི་ཚིག་གི་སྦོར་ཚུལ་འདི་ལ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་

བཞིན་དྲང་བོར་བརོད་པའི་ཉམས་དང་། གཞན་དཔེ་སོགས་དང་སྦར་ཏེ་འཁོག་པོར་

བརོད་པའི་ཉམས་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བས། འཁོག་པོར་བརོད་པ་ཞེས་པའང་། 

དངོས་པོ་དེ་ཆོས་གཞན་དང་འདྲ་བའམ་དེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དང་དེར་སྒོ་

བཏགས་པ་དང་བསོན་དོར་བ་སོགས་ཕལ་ཆེར་ཚིག་གམ་དོན་གྱི་སོ་ནས་ཆོས་

གཞན་དང་སྦར་བ་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་ཐོན་པའམ། མཚུངས་ཆོས་སྒའི་

འཇུག་པ་གཅིག་པའི་སྒ་ལ་སྦར་བ་སོགས་ཡིན། གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཀི་རབ་
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སེལ་ལམ་རབ་སེལ་བལྟོས་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་འདིར། སྒ་སྦར་ངེས་པར་དགོས་པ་མིན་

ནོ། །

ཡང་ན། ཆུ་ཤེལ་དབང་བོའི་མདངས་འཕོག་ལུས་ཕ་མའི། །

འཇམ་མཉེན་ཕག་སོར་འདབ་སྟོང་བསྐོད་པའི་རེར། །

སན་འཇེབས་རྒྱུད་མངས་བདུང་བའི་རེད་འཇོ་ཡིས། །

རྒྱས་པར་བས་སོ་ཐོགས་མེད་བོ་གྲོས་མཆོག །

ཅེས་པའི་རང་བ་དང་བོ་དཔེ་རྒྱན། གཉིས་པ་གཟུགས་རྒྱན། གསུམ་པ་རང་

བཞིན་བརོད་པ། བཞི་བ་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ཡིན། གཞན་ཡང་སན་ངག་སྤི་དོན་

ལས།

པད་དཀར་མདངས་ལ་འཁུ་བའི་སྲིད་ཇུས་ཀིས། །

མཐུན་པར་བས་སོ་མི་རིགས་བསམ་པའི་ཀླུང་། །

ནམ་ཡང་མཛའ་བཤེས་འགྱུར་མེད་མཐུན་སྒིལ་ངང་། །

བདེ་སྐིད་དཔལ་ལ་བསལ་བརྒྱར་རོལ་བར་སོན། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དཔེ་རྒྱན་དང་། མཐུན་པར་བས་སོ་ཞེས་གསལ་བེད་ཀི་

རྒྱན། བསམ་པའི་ཀླུང་གཟུགས་རྒྱན། རང་བ་གསུམ་པ་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན། 

རང་བ་བཞི་བ་ཤིས་བརོད་ཀི་རྒྱན་ཏེ་རྒྱན་ལྔ་དང་། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཕན་ཚུན་ལ་

བལྟོས་པ་སྟེ་སེལ་མར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་སོབས་མཚུངས་རབ་སེལ་ནི། རྟོགས་ས་བར་དགོངས་ནས་གཞུང་

འདིའི་ར་བར་དཔེར་བརོད་ཟུར་དུ་མ་མཛད་ཀང་། རྒྱན་འདིའི་ངོ་བོ་ནི། རྒྱན་སྔ་མ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ལྟར། བསྲེ་བའམ་སེལ་བའི་རྒྱན་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བལྟོས་པ་ཅན་མ་

ཡིན་པར། ཚིག་རང་སོ་སོས་དོན་རེ་རེ་སྟོན་པས། ཕན་ཚུན་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར། 

སེལ་བེད་ཀི་རྒྱན་རང་དབང་སྟོབས་མཚུངས་སུ་གནས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་

ཟེར། 

(ག) གངས་རིའི་སྤུན་ཟླ་དབངས་ཅན་ཞལ། །

སྤན་ཟུར་ཨུཏྤལ་འགྲོ་ལ་གཡོ། །

བེད་པོས་ནམ་མཁའ་བཞུ་བའི་ཆུ། །

དབུ་སྐེས་འདི་ལ་བྱུགས་སམ་སམ། །

ཞེས་པའི་རང་བ་དང་བོ་དཔེ་རྒྱན་དང་། གཉིས་པ་གཟུགས་རྒྱན། ཕི་མ་གཉིས་

རབ་བཏགས་ཏེ་རྒྱན་གསུམ་པོ་འདི་ཕན་ཚུན་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར་རང་དབང་

སྟོབས་མཚུངས་ཀི་སོ་ནས་བརོད་འདོད་ཀི་ཡུལ་གཅིག་ལ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཞི་བའི་དབིངས་ལས་དྲག་པོར་ཁོས་པའི་སྐུ། །

རལ་བའི་ནགས་སུ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱལ་ལྔ། །

ཐོད་སམ་ཟོལ་གྱིས་མ་བོས་པར་འདུས་པ། །

དཔལ་གྱིས་མགོན་པོས་དགྲ་བགེགས་ལྷན་ཅིག་ཐུལ། །

ཞེས་པའི་རང་བ་དང་བོ་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན། རལ་བའི་ནགས་ཞེས་པ་

གཟུགས་རྒྱན། རིགས་ལྔའི་ཞེས་རང་བ་ཕེད་དང་གཉིས་སྲིད་པ་ཅན། རང་བ་བཞི་

བ་ལྷན་ཅིག་བརོད་པའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཡང་རང་བ་གཉིས་པ་དེ་རབ་བཏགས་

སུ་གསུངས་པའང་ཡོད། རྒྱན་འདི་ནི་ཕན་ཚུན་བལྟོས་པ་མེད་པར་རང་དབང་རང་
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སྟོབས་ཀི་སོ་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཁོད་སྐུ་ཆུ་ཤེལ་དཀིལ་འཁོར་ཀུན་ནས་མཛེས། །

དྲུག་བཅུའི་ཡན་ལག་ཚང་བའི་གསུང་སན་བརིད། །

མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོའི་འཇིང་ལྟར་ཟབ་པའི་ཐུགས། །

སྨྲ་མཁས་ཡོངས་ཀི་བཤེས་གཉེན་གང་དེས་སྐོངས། །

ཞེས་པའི་རང་བ་དང་བོ་གཟུགས་རྒྱན། གསུམ་པ་དཔེ་རྒྱན། གཉིས་པ་དང་། 

བཞི་བ་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་ཏེ་རྒྱན་གསུམ་པོ་ཕན་ཚུན་ལ་བལྟོས་པ་མེད་

པར་ཚིག་རང་རེ་རེ་ནས་དོན་རེ་སྟོན་པ་སྟེ་རང་དབང་སྟོབས་མཚུངས་སུ་གནས་

པའི་སོ་ནས་རྒྱན་རྣམས་སེལ་མར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

སྤིར་སན་ངག་གི་ཚིག་བརོད་ཕལ་ཆེར་རབ་སེལ་གྱི་རྒྱན་ལས་བས་པ་མང་

ཞིང་དེ་ཡང་ཚིག་སྦོར་ཧ་ཅང་མཛེས་ཤིང་བརིད་ཆགས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བས། 

སན་ངག་གི་ལམ་ནས་བརོད་བའི་ཡུལ་གང་ལ་བསྟོད་པ་དང་སད་པ་སོགས་སྤིར་

བཏང་གི་སན་ཚིག་ལྟ་བུ་འབི་སབས། ཚིག་རང་གཅིག་ལ་རྒྱན་གཅིག་བ་དགོས་

པའི་ངེས་བཟུང་མེད་པས། གཙོ་བོར་ཚིག་སྦོར་ཅི་མཛེས་དང་ཅི་སན་ལ་

གཞིགས་ནས་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་གང་བདེར་སྦར་ཆོག་ནའང་སན་ངག་གི་སྐོན་དང་

བལ་ཞིང་སྦོར་ཚུལ་ལ་མཁས་དགོས་སོ། །འོན་ཀང་། སན་ངག་གི་རྒྱན་སོ་སོའི་

དཔེ་བརོད་འབི་སབས་དཔེ་བརོད་རང་རང་གི་ཤོ་ལོ་ལ་དེ་རྒྱན་རང་རང་གི་ངོ་བོ་

ཁོ་ནར་གནས་དགོས་པ་ལས་ཕན་ཚུན་འདྲེས་ན། རྒྱན་སོ་སོའི་དཔེ་བརོད་

འཁྲུགས་པས་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་མི་འོང་ཞིང་། རྒྱན་རང་
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རང་གི་དཔེ་བརོད་དུའང་མི་འགྲོ་བས། དཔེ་བརོད་འཇོག་སབས་དམིགས་བསལ་

ཅན་མ་གཏོགས་རྒྱན་སོ་སོ་མ་བསྲེས་པར་རྒྱན་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་དེ་ལྡན་གྱི་

རང་སྐ་ཕེར་བའི་དཔེ་བརོད་ཅིག་ཏུ་ངེས་པར་འགྲོ་དགོས་སོ། །

སོ་ལྔ་བ། དགོངས་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་བཤད་པ། 

༈ དགོངས་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལ། དེའི་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། ཁད་ཆོས་བཞི་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

དང་བོ་ནི་ར་བ་ལས། སན་ངག་མཁན་བསམ་དགོངས་པ་སྟེ། །

སན་ངག་གྲུབ་པར་གང་གནས་པ། །

རབ་སྦོར་ཡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཅན། །

དེ་ནི་དགོངས་པ་ཅན་ཞེས་བརོད། །

ཅེས་སན་ངག་མཁན་པོ་དེས་བརོད་བ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་བརོད་ཚུལ་

སན་ངག་གི་རྒྱན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཉམས་ཀིས་བརོད་པར་འདོད་པའི་རྟོག་

པའམ་བསམ་པའི་རྒྱུན་དེ་ལ་དགོངས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། སན་ངག་གི་མགོ་བརམས་

པ་ནས་བཟུང་མཇུག་གྲུབ་པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་རོམ་པའི་བསམ་པ་ཐོག་མཐའ་

བར་གསུམ་དུ་གནས་པ་ནི། རྒྱན་འདིའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བསྟན་བཅོས་ཀི་ལུས་བཅད་

ལྷུག་སེལ་མ་གང་རུང་གི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ངག་དེ་ཉིད། བརོད་ཚུལ་ཡིད་དུ་འོང་

བའི་ཉམས་ཀི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་

ཡིན། དེ་ལྟར་ངོ་མཚར་བའི་རྒྱན་ཅི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་

དང་ལྡན་པ་དེ་ནི། སན་ངག་མཁན་པོས་བོས་བས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་དོན་
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གྱིས་དགོངས་པ་ཅན་ཞེས་ཟེར། འདི་ལ་དཔེར་བརོད་ཟུར་དུ་འཇོག་མི་འཇོག་གི་

གསུངས་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པས། བོད་མཁས་དང་སི་ཏུའི་རེས་འབང་བ་དག་གིས་

དཔང་ལོའི་བཞེད་པ་ལྟར་སན་ངག་གི་མགོ་བརམས་པ་ནས་མཇུག་མ་རོགས་ཀི་

བར་དུ་ཡིད་དེ་ལ་གཏད་པའི་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པའི་བསམ་པ་རྒྱུན་ཆགས་ཡིན་

པས། དེ་སན་ངག་རོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚང་དགོས་པས། འདི་ལ་དཔེར་བརོད་

ལོགས་སུ་མི་དགོས་པར་འདོད། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་ས་སྐ་ངག་ཆོས་སོགས་སན་

ངག་མཁན་པོ་རྣམས་ཀིས་དཔེར་བརོད་ལོགས་སུ་མཛད་པའི་སྲོལ་ཡོད། དེ་ཡང་

སན་ངག་མཁན་རང་གིས་སན་ངག་གི་ཚིག་སྦོར་སྒིག་ཚུལ་གྱི་བསམ་པ་ཁད་པར་

ཅན་ནམ། ཁད་ཆོས་བཞི་ལྡན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱུན་ཆགས་པ་དེ་ཆེས་ངོ་མཚར་བའི་

ཚིག་སྦོར་གྱི་ལམ་ནས་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

(ག) མེ་ལོང་དང་མཚུངས་མེ་ལོང་གཞུང་ལུགས་ལས། །

མཁས་པའི་གསུང་བཞིན་མཁས་པའི་གོ་འཕང་དག །

མངོན་གྱུར་ཕིར་ན་མངོན་གྱུར་ང་རྒྱལ་དག །

སངས་ཏེ་ལོག་རྟོག་སངས་ནས་འདི་བརམས་སོ། །

ཞེས་ཆེས་ཆེར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དང་མཚུངས་པའི་སན་ངག་མེ་ལོང་གི་

གཞུང་འདི་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་གོང་མ་རྣམས་དང་། སོན་འགྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཡབ་སྲས་ཀི་

གསུང་རྒྱུན་དྲི་མ་མེད་"པས
1

་གསལ་བར་བཀོད་པའི་"སན་ངག
2

་དབངས་ཅན་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༡༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༧ ན།  པས   * པ་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ། 

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༡༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༧ ན།  སྙན་ངག   * སྙན་འགྲེལ་ཡིན་ནམ་སྙམ།
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དགྱེས་པའི་གླུ་དབངས་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་དག་རིག་པའི་

གནས་ཀུན་ལ་སྦངས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་མཁས་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཆེད་དུ། བདག་གིས་མཁས་འདོད་གྲགས་འདོད་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའི་

ལོག་པའི་ཀུན་སོང་ངན་པ་མཐའ་དག་སངས་ཏེ། སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་ཕན་དུ་རེ་བའི་

བསམ་པས་སན་ངག་གི་གཞུང་འདི་བརམས་སོ། །ཞེས་གོང་ས་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀི་

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དགོངས་པ་རླབས་ཆེ་བའི་ཁད་པར་རམ། གཞུང་འདི་རོམ་པའི་

སྦོར་བ་ལ་ཞུགས་པ་ནས་མཇུག་མ་གྲུབ་ཀི་བར་དུ་གནས་པའི་ཀུན་སོང་ཁད་པར་

ཅན་དེ་སྤི་སོམ་གྱི་ཚུལ་དུ་སན་ཚིག་གི་ལམ་ནས་དྲངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཚུལ་འདི་སྔོན་བོན་མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། །

དམ་པའི་གསུང་ངག་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས། །

བརྒྱན་ཏེ་ཆོས་བརྒྱད་རྣམ་རྟོག་མ་འདྲེས་པའི། །

ལྷག་བསམ་ཀུན་ཕན་རེ་བས་འདི་བརམས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཁད་ཆོས་བཞི་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། དེ་ལྟར་སན་ངག་མཁན་པོས་

བརོད་པར་འདོད་པའི་རྟོག་པའམ་བསམ་པའི་རྒྱུ་ལས། བརོད་ཚུལ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་

ངོ་མཚར་བའི་རྒྱན་ཅི་རིགས་སུ་གནས་པའམ་གྲུབ་པའི་དགོངས་པ་ཅན་འདི་ལ་

ཡོན་ཏན་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལྡན་ཞེ་ན། སྤིར་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀང་། འདིར་དོན་

བསྡུས་ན་རྣམ་པ་བཞིར་འདུ་སྟེ།

ར་བར། 

དངོས་པོ་ཡིས་ནི་ཚིག་རྣམས་ཀུན། །
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ཕན་ཚུན་ཕན་པར་བེད་པ་ཉིད། །

དོན་དང་བལ་བའི་ཁད་པར་རྣམས། །

མ་བས་གནས་སུ་བསྔགས་པ་དང་། །

བརོད་རིམ་སྟོབས་ལས་དངོས་པོ་ནི། །

ཟབ་མོ་དག་ཀང་གསལ་བ་སྟེ། །

དེ་ཀུན་དགོངས་པའི་དབང་གྱུར་ཕིར། །

དེ་དག་དགོངས་པ་ཅན་ཞེས་རིགས། །

ཞེས་ཡོན་ཏན་ནམ་ཁད་ཆོས་དང་བོ་ནི། རོད་བེད་ངག་གི་རྒྱུན་དངོས་པོ་གང་

སན་པར་བརོད་པའི་ཚིག་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གཅིག་ལ་འབེལ་ཞིང་། ཕན་

འདོགས་པར་བེད་པའི་ཁད་ཆོས་ཏེ། འདིའི་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་རྣམས་ངག་དོན་

གཅིག་གི་གནད་ལ་མི་འདུ་བས་འབེལ་མེད་དུ་གྱུར་ན། སྐོན་བཅུའི་དང་བོ་དོན་

ཉམས་ཀི་སྐོན་ཡིན་པས་སང་དགོས་སོ། །ཁད་ཆོས་གཉིས་པ་ནི། བརོད་བ་དོན་གྱི་

དབང་དུ་བས་ན། སབས་དོན་གྱི་བརོད་བར་མི་འོས་ཤིང་ཉེར་མཁོ་མེད་པའི་ཚིག་

གི་རོ་མ་མང་བོའི་རོག་མས་མ་བསད་པར་དོན་དང་བཅས་པ་སྟེ་ཉེར་མཁོའི་ཚིག་

སྦོར་ཁོ་ན་འགོད་དགོས་པ་དང་། ཁད་ཆོས་གསུམ་པ་ནི། གང་བརོད་པར་འདོད་

པའི་ཡུལ་དེའི་ཡོན་ཏན་ནམ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆེ་བ་དངོས་ཤུགས་ཅི་

རིགས་ལས་སྟོན་ནུས་པའི་ཚིག་རྣམས་བརོད་བའི་ཡུལ་དེ་ཁོ་ནར་འབབ་དགོས། 

ཁད་ཆོས་བཞི་བ་ནི། ངག་སྦོར་དེ་འདྲ་བརོད་པའི་ཚིག་གིས་བརོད་བའི་དངོས་པོ་

གང་ཡིན་པ་དེའི་རང་བཞིན་རྟོགས་དཀའ་བ་དག་ཀང་གསལ་བར་བེད་ནུས་པ་ཞིག་
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དགོས་པ་ལས། མཁས་པ་དག་གིས་བལྟས་ཙམ་ནས་མགོ་རྨོངས་པར་འགྱུར་བའི་

དགོས་མེད་ཀི་ཚིག་སྦོར་མཐའ་དག་སང་དགོས་ཤིང་། བརོད་བའི་དོན་རྣམས་སེབ་

ལེགས་ཚིག་གིས་གསལ་བར་མཚོན་ནུས་པ་སོགས། ཁད་ཆོས་བཞི་བོ་དེས་སན་

ངག་གི་རྒྱུན་ལ་ཁབ་ཅིང་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའམ་

དགོངས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་ན་དགོངས་པ་ཅན་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ཡང་

རོམ་པ་བོའི་དགོངས་པ་རབ་འབིང་ཐ་མའི་ཚད་ལ་བརྟེན་ནས་སན་ངག་གི་ཉམས་

ཀང་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པས། དེའི་ཕིར་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་

འདི་ནི་རྒྱན་ཀུན་གྱི་ཁབ་བེད་སན་པར་སྨྲ་བའི་ངག་གི་ཉམས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་

པས་ན་འདི་ནི་སན་ངག་གི་རྒྱན་སྤིའི་གཞུང་ཤིང་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དྲི་བ་ལ་

སོགས་པའི་སོས་ཡན་ལག ། དྲིས་པའི་ལན་ལྟ་བུ་ལན་གྱི་སོས་ཡན་ལག །གྲོས་ཐག་

བཅད་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སིང་བོའི་ཡན་ལག་གཤེ་བ་ལ་མི་བཟོད་པ་

དང་ཆགས་པས་གཟིར་ནས་མི་བཟོད་པའི་ཚུལ་འབེད་པ་ལྟ་བུ་མི་བཟོད་པའི་ཡན་

ལག །བརོད་པའི་མཐར་ངེས་པ་རེད་པ་ལྟ་བུ་ངེས་ཐོབ་ཀི་ཡན་ལག་སྟེ་མཚམས་

སྦོར་བའི་ཡན་ལག་ལྔ་དང་། བྷཱ་ར་ཏི་དང་། སྭ་སྭ་ཏི། ཀ་ཤི་ཀཱི་ཨཱ་ར་བ་ཊི་སོགས་

བཞི་བོ་རེ་རེ་ལ་ཡན་ལག་བཞི་བཞི་སྟེ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་དྲུག་དང་། རྒྱན་

དང་། ཡི་གེ  བསྡུས་པ། མཛེས་པ། དཔེར་བརོད་སོགས་མཚན་ཉིད་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་

དང་། གར་དང་། ཁོ་བ་དང་། ཆགས་པ། མ་ངན་གྱི་ཉམས་ལ་སོགས་པའི་སེག་པའི་

ཡན་ལག་སོགས་རིག་གནས་བཅུའི་ནང་གི་ཟློས་གར་གྱི་བསྟན་བཅོས་སོགས་

ཀང་། སན་ངག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་སྦོར་གྱི་ཕེང་བར་སེལ་ཆོག་པས་ན་
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འདི་དག་ཀུན་སན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཉིད་དུ། སོབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་

ཉིད་ཀིས་བཞེད་དོ། །དེ་དག་གི་རྣམ་གྲངས་ཞིབ་པར། རྒྱ་འགྲེལ་གཉིས་དང་། དཔང་

ཊིཀ  ཁམས་འགྲེལ། འཇུ་མི་ཕམ་པའི་སན་འགྲེལ་རྣམས་སུ་གསལ་བས་འདིར་ཡི་

གེ་མང་དུ་དོགས་ནས་མ་བིས་སོ། །

དེ་ལྟར་བོ་གྲོས་ཀི་རལ་དང་ལྡན་པའི་སན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་

རྣམ་དཔོད་ཀི་མཐུ་ལས་ཐོན་པའི་རྒྱན་གྱི་དབེ་བའི་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་བརོད་

ཀིས་མི་ལང་མོད། འོན་ཀང་དེ་དག་སྤི་ལ་ཁབ་པ་རིགས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་

བརོད་པ་ནི་སོབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་རང་ཉིད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་རལ་ལས་ཐོན་པའི་

སན་ངག་མེ་ལོང་གི་ལེའུ་གཉིས་པའི་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། འདི་ལས་

མང་མི་དགོས་ཤིང་འདིའི་ནང་དུ་མི་འདུ་བ་མེད་པས། གཞུང་འདི་ཉིད་ལ་སྦངས་

ཤིང་གོམས་འདྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་ན། རྒྱན་སོ་སོའི་ཉམས་མི་འདྲ་བའི་

ཁད་པར་རང་སྟོབས་ཀིས་འབེད་ནུས་ཤིང་། སན་པའི་ཚིག་སྦོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་སྨྲ་བ་ལ་བོ་གྲོས་ཀི་རལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཕིར་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པ་

དག་གིས་ཕོགས་རེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གཞུང་འདིའི་ཚིག་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

ལ་སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་པར་བས་ཏེ། རང་རང་གི་རིག་པའི་རལ་ལས་ཐོན་པའི་

ཉམས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་སན་ངག་གི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་དེབ་ཐེར་

དང་། ལོ་རྒྱུས། རྣམ་ཐར། བསྟོད་ཚིག །སྤིངས་ཡིག་སོགས་བརོད་བ་གསར་བའི་

བསྟན་བཅོས་སྣ་ཚོགས་བརམ་པར་བ་ཞིང་། བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
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རིག་གནས་མཐའ་དག་མི་"ཉམས
1

་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ལ་སིང་ཐག་པ་

ནས་འབད་པར་འོས་སོ། །

དེ་ལྟར་སན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མེ་ལོང་གི་ལེའུ་གཉིས་པའི་དོན་རྒྱན་སོ་

ལྔའི་ར་བའི་དཔེ་བརོད་དང་། ཡོངས་གྲགས་ཀི་སན་འགྲེལ་ཆེན་མོ་དབངས་ཅན་

དགྱེས་གླུ་དང་། བོད་མཁས་སན་འགྲེལ་ལས་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི་དཔེ་བརོད་ཀི་འགྲེལ་

བ་གོ་བདེ་བར་བརོད་པ་རེ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

སྨྲས་པ། 

དོན་བཟང་ཉམས་འགྱུར་སྟོང་གི་རོལ་རེད་ཀིས། །

དབངས་སན་འབུམ་དུ་ཆགས་པའི་པི་ཝང་རྒྱུད། །

བདུངས་ཚེ་མཁས་མང་མདོངས་མཐའ་མོས་པའི་གར། །

ཀུན་དགའི་དཔལ་དུ་གཟིགས་མོར་ཅིས་མི་སྤོ། །

ལུས་སྲོག་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པའི་སན་ཚིག་མིག །

བལ་བའི་གྲོང་ཚིག་ལོང་བའི་འགྲོས་ཀི་སྟབས། །

མཐོང་བས་མ་བཟོད་ལེགས་བཤད་དམིགས་བུ་མཆོག །

སྦིན་ལ་ལྷག་བསམ་ཡངས་པའི་སོ་འཕར་ཕེ། །

བརོད་དོན་སྲོག་གི་དབང་བོ་མ་ཉམས་པའི། །

རོད་བེད་ཚིག་གིས་མཛེས་པའི་ལང་ཚོ་ཅན། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༡༧ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  མཉམ   * ཉམས
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དོན་རྒྱན་ཉམས་འགྱུར་འབུམ་གྱི་གར་མཁན་མས། །

ཡིད་འཕོག་སན་པའི་གླུ་དབངས་འདི་ན་སྒོགས། །

རྒྱ་ཆེན་རིག་པའི་གཙུག་ལག་མ་དྲོས་མཚོར། །

སྦངས་དམན་རི་བོང་རྐལ་བས་བརྒལ་དཀའ་ཡང་། །

བཤེས་གཉེན་དེད་དཔོན་དྲིན་ལས་ཐོབ་པའི་ནོར། །

མོས་ལྡན་བོ་གསལ་གཞོན་ནུའི་སྐེས་སུ་བཏེགས། །

ཞེས་པ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །
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ལེའུ་གསུམ་པ།

༄༅། །ད་ནི་སན་ངག་མེ་ལོང་གི་ལེའུ་གསུམ་པ་འཆད་པ་ལ། སྒ་རྒྱན་བཤད་པ། 

གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཤད་པ། སྐོན་སེལ་བའི་སོར་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་བོ། སྒ་རྒྱན་གྱི་ངོ་བོ་བཤད་པ། 

སྒ་རྒྱན་གྱི་ངོ་བོ་ནི། སྒ་དོན་གཉིས་ལས་གཙོ་བོར་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གམ་སྒ་

སྦོར་ཚུལ་གྱི་ཉམས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་བརོད་བའི་དོན་དང་། རོད་བེད་

ཀི་ཚིག་མཛེས་པར་བེད་ཅིང་། སན་ཞིང་འཇེབས་པའི་སྒའི་རོ་ཉམས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་ཚིག་སྦོར་གྱི་ངག་ལ་སྒ་རྒྱན་ཟེར། 

འདི་ལ་དབེ་ན་གསུམ། ཟུང་ལྡན་གྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ། བ་དཀའ་བའི་ཁད་

པར་གཞན་བརོད་པ། དབངས་སོགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ་བཤད་པའོ། །

དང་བོ། ཟུང་ལྡན་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

༈ ཟུང་ལྡན་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་

ནི། 

ར་བ་ལས། བར་མ་ཆོད་དང་བར་ཆོད་དག །

ཡི་གེ་ཚོགས་པ་བསོར་བ་ནི། །
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ཟུང་ལྡན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

ཞེས་གསུངས་པས་ཡི་གེ་དབངས་གསལ་དང་སྔོན་རེས་སོགས་ཚོགས་པའི་

མིང་གཟུགས་གཅིག་པ་ཅན། ཡི་གེ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པའམ། བར་ཆོད་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ཏེ། དེ་འདྲའི་ཡི་གེ་ཚོགས་པ་ལན་གཉིས་སུ་བཟླས་པའམ་བསོར་བ་

ལ་ཟུང་ལྡན་ཞེས་བའོ། །ལེའུ་དང་པོའི་སབས་ཀི་རེས་ཁིད་དང་། འདིའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་

ཁད་པར་ཡང་། རེས་ཁིད་ལ་དབངས་དང་། མཐའ་རྟེན་སོགས་གཅིག་མི་གཅིག་ལ་

ལྟོས་པ་མེད་པར། གཙོ་བོར་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཅན་ལན་དུ་མར་"བསྐར
1

་

ཟློས་བེད་པ་སྟེ། ཡང་ཡང་བསོར་བ་ནི་རེས་ཁིད་ཀི་དོན་ཡིན་ཏེ། ལེའུ་དང་བོ་ལས། 

ཡི་གེ་བསོར་བ་རེས་སུ་ཁིད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

རྒྱན་འདིའི་སབས་ཀི་ཟུང་ལྡན་ལ། མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཙམ་གྱིས་མི་

ཆོག་པར། དབངས་གསལ། མཐའ་རྟེན། འཕུལ་ཡིག་སོགས་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་

མཚུངས་པ་སྟེ། ཡི་གེ་དུ་མ་ཚོགས་པའམ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་སྒ་

གཟུགས་གཅིག་པ་ཞིག་སར་ཡང་བཟླས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

ལེའུ་དང་བོ་ལས། ཚོགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་བསོར་བ་ལས། །

ཁོ་ན་ཟུང་དང་ལྡན་པར་རིགས། །ཞེས་དང་། 

ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོས། རྒྱ་སད་ལ་དབངས་གསལ་གྱི་ཡི་གེ་དུ་མ་

ཚོགས་པ་ལན་གཉིས་སུ་བསོར་བ་དང་། བོད་སད་ལ་མཚོན་ན། མཐའ་རྟེན། 

འཕུལ་བེད། འགྲེང་བུ། ན་རོ། ཡ་བཏགས། ར་བཏགས། བརེགས་མ་སོགས་གང་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༢༠ ཡིག་ཕྲེང་ ༨ ན།  སྐྱར   * བསྐྱར
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཡང་མེད་པའི་ཀ་ལྟ་བུ་ལ། དབངས་ཨཐུང་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་

བསོར་བ་ནི་ཟུང་ལྡན་ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལེགས་སྦར་གྱི་སད། སྒ་

གཟུགས་གཅིག་ཀང་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་སོ་ཡངས་པས། ཟུང་ལྡན་བ་ས་བ་

རྣམས་ལྟ་ཅི། བ་དཀའ་བའི་རིགས་རྣམས་ཀང་སྦར་ནུས། སྤིར་ཟུང་ལྡན་ཐམས་

ཅད་ལ་སྒ་གཟུགས་འདྲ་ཡང་། དོན་མི་འདྲ་བ་སྟོན་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། རྒྱ་

དཔེར། མཱ་ནེ་ན་མཱ་ནེ་ན། ཞེས་དབངས་གསལ་གྱི་ཡི་གེ་དུ་མ་ཚོགས་པ་ཅན་ལན་

གཉིས་བཟླས་པས་ཚིག་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀི་སྒ་གཟུགས་འདྲ་ཡང་། སྒྲུབ་ཚུལ་ཐ་དད་

པའི་རྐེན་གྱིས་ཚིག་སྔ་མ་དེ་དགག་ཚིག་དང་འབེལ་བས། འདི་དང་མ་འགྲོགས་

ཞེས་དང་། ཕི་མ་དེ་ཁེངས་པའི་སད་དོད་དུ་སོང་སྟབས། ཚིག་དེ་གཉིས་ཀི་དོན་ཐ་

དད་དུ་གྱུར་པས་ན། ཟུང་ལྡན་དངོས་སུ་འགྱུར་ལ། བོད་སད་སོ་དོག་པའི་རྐེན་

གྱིས། བ་དཀའ་སའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བེ་བག་རྣམས་ལེགས་སྦར་སད་ཇི་བཞིན་འབོར་

དཀའ་བས་ཕལ་ཆེར་ཡི་གེ་བསོར་བ་ལས། ཡི་གེ་ཚོགས་པས་བསོར་བ་ཉུང་

ཞིང་། ཡི་གེ་བསོར་བ་ནི་རེས་ཁིད་དང་ཆ་འདྲ་བ་ལས་ཟུང་ལྡན་དངོས་མིན་ཀང་། 

བོད་ཀི་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས། བོད་སད་ཀི་གདངས་དང་ཐ་སད་ཀི་ཁད་

ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་གཞིགས་ནས་ཡི་གེ་ཚོགས་པ་སྒ་གཟུགས་གཅིག་པ་

ཅན། དཔེར་ན། ལེགས། མཛེས། འཛུམ། ལྡེམ་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་མིང་ཡང་ཡང་

བསྐར་དུ་བཟླས་པ། ཟུང་ལྡན་གྱི་ཆ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་བས། བོད་ཡིག་ཏུ་ཡང་

ཟུང་ལྡན་གྱི་དཔེ་བརོད་མཛད་པའི་སྲོལ་བཟང་བོ་ཚུགས་སོ། །

སྤིར་སྒ་རྒྱན་ནི། འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཟུང་ལྡན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བོད་སད་ལ་འབྱུང་
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དཀའ་བས། རྣམ་པ་འདྲ་བ་ཙམ་ལས་མི་འབྱུང་ཞིང་། དེ་བས་ཀང་བ་དཀའ་བའི་

སྦོར་བ་མང་བོ་ཞིག་བོད་སད་ལ་ལྷག་པར་མི་འབྱུང་བས། བརོད་བའི་དོན་གྱི་ཉམས་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཡི་གེ་སྒ་གཟུགས་གཅིག་པ་ཅན་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ། 

ཟུང་ལྡན་གྱི་སྦོར་བ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་འབི་བ་ནི། སྣམ་བུའི་ཐགས་ལ་ཟ་འོག་གི་རི་

མོ་ཕབ་པ་དང་མཚུངས་པས་སིང་བོ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར། སྔོན་བོན་

མཁས་པའི་དབང་བོ་རྣམས་ཀི་རིག་པའི་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བའི། རྒྱ་བོད་ཀི་གཞུང་

ལུགས་ཆེན་པོ་ལས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་སྦོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཚང་

ཞིང་། ལྷག་པར་དུ། བོད་ཀི་བར་སྤོད་རིག་པའི་ཁད་ཆོས་དང་མཐུན་པ་གཞིར་

བཞག་པའི་སྟེང་། བརོད་བའི་དོན་དང་། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གི་ཉམས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་རྣ་བར་སན་ཞིང་འཇེབས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་སྦོར་བ་བ་དཀའ་སའི་རྣམ་

གཞག་རྒྱས་པར་མཛད་པ་འདི་དག་ནི་སན་ངག་གི་རྒྱན་སྔ་མ་རྣམས་ལས་ཀང་ཤིན་

ཏུ་མཛེས་ཤིང་། སན་པའི་ཉམས་ཁད་པར་བ་དང་ལྡན་སྟབས། རོམ་པ་ལ་མཁས་

པར་འདོད་པ་དག་གིས་བསབ་པར་བ་བའི་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་ཟུངས་ཤིག 

གཉིས་པ་ཟུང་ལྡན་གྱི་དབེ་བ་བཤད་པ་ལ་དྲུག་སྟེ། བ་ས་བ་རང་"བ
1

་དང་བོ་ན་

ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན། བ་དཀའ་བ་གཞན་གཞན་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན། མཐའ་ཐོག་

སྦར་བའི་ཟུང་ལྡན། ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན། བསྲེས་པའི་ཟུང་ལྡན། ཟློག་པའི་ཟུང་ལྡན་དང་

དྲུག་ལས། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༢༢ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  བ   * བའི་ཡིན་དགོས་སྙམ།
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དང་བོ། བ་ས་བ་རང་བ་དང་བོ་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན།
1

དང་བོ་ལ་ཡི་གེ་བར་མ་ཆོད་ཀི་ཟུང་ལྡན། བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན། ཆོད་ཅིང་

མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་དང་གསུམ།

༡ ཐོག་མའི་བར་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན།

༈ ཐོག་མའི་བར་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ་དབེ་ན་བཅོ་ལྔ་སྟེ། 

རང་བ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལ། །

ཚིགས་བཅད་རང་བ་དང་"པོ
2

་ཡི། །

ཐོག་མར་གནས་དང་གཉིས་པ་དང་། །

གསུམ་པ་བཞི་བ་བཅས་ཀི་ཐོག །

རང་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལ། །

རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག །

དང་བོ་གསུམ་པའི་ཐོག་མ་དང་། །

དང་བོ་བཞི་བའི་ཐོག་མ་དང་། །

གཉིས་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མ་དང་། །

གཉིས་པ་བཞི་བའི་ཐོག་མ་དང་། །

གསུམ་པ་བཞི་བའི་ཐོག་མར་ཡོད། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༢༢ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།   * ས་བཅད་ཀི་ཁ་བྱང་འདི་མ་ཕིར་མེད་ཀང་གསུང་འབུམ་ཁོད་དུ་བཀོད་

ཡོད་པ་ལྟར་དགོས་པར་འདུག་པས་འདིར་བཅུག་པ་ལགས་ལ། རྐང་བ་ཞེས་པ་རྐང་བའི་ཟེར་དགོས་པར་སྙམ་མོ།།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༢༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  པོ   * རྩོམ་མཁན་གི་རང་ལུགས་ལྟར་ན་བོ་ཡིན་དགོས། 



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  725  

རང་བ་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་ལ། །

ཚིག་རང་སྔ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག །

དང་བོ་གཉིས་དང་བཞི་བའི་ཐོག །

ཕི་མ་གཉིས་དང་དང་བོའི་ཐོག །

ཕི་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མ་དང་། །

རང་བ་བཞི་ཀའི་ཐོག་མར་ཡོད། །ཅེས་སོ། །

དང་བོ་རྐང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། ཚིག་རང་དང་

བོའི་ཐོག་མར་དབངས་གསལ་ཚོགས་པའི་མིང་། ལན་གཉིས་སུ་བཟླས་པས་གཉིས་

ཀའི་བར་དུ་ཡི་གེའམ་མིང་ཚིག་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། འོག་མ་

རྣམས་ལའང་རིགས་འགྲེ་བས་ཤེས་པར་བའོ། །

དཔེར་ན། ར་བའི་རྒྱ་དཔེའི་ཚིག་རང་དང་བོ་ལས། མཱ་ནེ་ན་མཱ་ནེ་ན། ཞེས་

དབངས་གསལ་ཚོགས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་པར་ལན་གཉིས་བཟླས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

སྒ་རྒྱན་གྱི་སབས་འདིར་སྒ་དོན་གཉིས་ལས་གཙོ་བོ་སྒའི་ཉམས་འགྱུར་གསལ་

བོར་སྟོན་ཆེད། དཔེ་བརོད་ཀིས་བསྟན་བའི་གཙོ་བོའང་ཟུང་ལྡན་གྱི་དཔེ་ཉིད་ཡིན་

དགོས་པས། བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ར་བའི་ཟུང་ལྡན་སོར་གྱི་དཔེ་བརོད་ནི། ར་བའི་

རྒྱ་དཔེའི་ཚིགས་བཅད་རང་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་ཙམ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཟུང་

ལྡན་དངོས་ཀི་ཁད་ཆོས་སྟོན་མི་ཐུབ་པས། ར་བའི་དཔེ་བརོད་དང་དེའི་ཚིག་དོན་

མཐའ་དག་འགྲེལ་བཤད་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། འདིར་ཡི་གེ་མང་བར་
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འཇིགས་ནས་མ་སྤོས་སོ། །དཔེར་བརོད་ན། 

(ག) འཛུམ༷་འཛུམ༷་ཞལ་གྱི་སོ་ལས་ལེགས་འཕོས་པའི། །

འོད་ཟེར་འབུམ་ཕག་བཀེ་བས་ལེགས་བིས་ཀི། །

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་བཅོམ་སྟེ་བདེན་པ་དག །

མཐོང་མཛད་ཟས་གཙང་སྲས་ཀིས་འགྲོ་འདི་སྐོངས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར་དབངས་གསལ་གྱི་ཡི་གེ་ཚོགས་པའི་མིང་སྒ་

གཟུགས་གཅིག་པ་ཅན། འཛུམ་འཛུམ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལན་གཉིས་བཟླས་པའི་ཟུང་

ལྡན་གྱི་བར་མིང་ཚིག་གཞན་གྱིས་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དགྱེས་ཤིང་

འཛུམ་པའི་ཞལ་གྱི་སོ་ནས་འོད་ཟེར་འབུམ་ཕག་དུ་མ་བཀེ་བས། ལྷ་རྣམས་ཀི་

དྲེགས་པའི་ང་རྒྱལ་རབ་ཏུ་བཅོམ་ཞིང་བདེན་པ་མཐོང་བ་སྟེ་མཐོང་ལམ་གྱི་རྟོགས་

པ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་མཛད་པའི་ཟས་གཙང་སྲས་སམ། སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་

ཁོད་ཀིས་ཉམ་ཐག་པའི་འགྲོ་བ་འདི་རྣམས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུགས་

བརེ་བ་ཆེན་པོས་རེས་སུ་སྐོངས་ཞེས་པའོ། །

(བ) ལྡེ༷མ་ལྡེ༷མ་ཤེལ་གྱི་ལྷུག་ཕན་བརྒྱ་བིན་གྱི། །

མཚོན་དང་བཅས་པར་མཚན་དཔེ་འོད་རིས་རྣམས། །

ཚངས་ཆེན་ཡིད་ཀིས་བིས་འདྲའི་མཚར་སྡུག་ཅན། །

རོ་རེ་དབངས་ཅན་མ་དེས་རེས་སུ་ཟུངས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར་ལྡེམ་ལྡེམ་ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་པར་

ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཤིན་ཏུ་ཕ་ཞིང་ལྡེམ་པའི་ཤེལ་གྱི་ལྕུག་ཕན་ནམ་
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མཉེན་ལྡེམ་ཅན་གྱི་ཤིང་ལ། བརྒྱ་བིན་གྱི་མཚོན་ཏེ་འཇའ་ཚོན་གྱིས་འཁྱུད་པ་ལྟ་

བུའི་མཛེས་སྐུའི་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀི་འོད་ཀི་རི་མོ་རྣམས། ལྷ་ཚངས་པ་ཆེན་

པོའི་ཡིད་ཀིས་བིས་པ་དང་མཚུངས་པའི་མཚར་སྡུག་ཅན་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཁོད་

ཀིས་བདག་རེས་སུ་བཟུང་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ཟ༷བ་ཟ༷བ་མཁེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་རབ་རྒྱས་པས། །

ཤེས་བའི་སྣང་བ་འབུམ་གྱི་འོད་དཀར་རིས། །

ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་གཅིག་ཏུ་མངོན་རོགས་པ། །

བཤེས་གཉེན་རྒྱུ་སར་དབང་བོས་རྣམ་ཀུན་སྐོངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་མར་ཡོད་པ་ནི། དཔེར་ན། ར་བའི་རྒྱ་

དཔེའི་རང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་མར། མ་ད་ནོ་མ་ད་ནོ། ཞེས་འབྱུང་བའི་ཟུང་ལྡན་བར་

མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ངོ་མཚར་མཚན་དཔེའི་སྣང་བ་མི་ཟད་པའི། །

མཛེ༷ས་མཛེ༷ས་ལང་ཚོ་གཅིག་ཏུ་རབ་བསྡུས་པ། །

འདྲེན་བེད་སྔ་ན་མེད་པའི་དགའ་སྟོན་ཅན། །

ངག་དབང་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཕག་གི་ཡུལ། །

ཞེས་རང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་མར་མཛེས་མཛེས། ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ངོ་མཚར་བའི་མཚན་དཔེས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པའི་མཛེས་

སྡུག་གི་ལང་ཚོ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། མིག་གི་ཡུལ་དུ་སྔོན་ན་མེད་པའི་

མཛེས་དགའི་དཔལ་འཛིན་པའི་དགའ་སྟོན་ཅན། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལྷ་མོ་དབངས་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཅན་མ་ནི་ཕག་བ་བའི་ཡུལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །

(བ) སྒ་རྒྱན་བྱཻཌཱུར་དཀར་པོའི་ཏམྦུ་ར། །

ས
༷
ན་ས

༷
ན་རྣ་བའི་བདུད་རིར་འདོད་འཇོ་མཁན། །

ངག་གི་དབང་མོས་ཡོངས་བསྟེན་མཁས་པའི་མགྲིན། །

དྲི་མེད་ཤེལ་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་བཞིན། །

ཞེས་རང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་མར། སན་སན་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་དུ་

ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རེ་བོད་མཁས་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་སྒ་རྒྱན་གྱི་དཔེ་

བརོད་འདི་ནི་"བྱཻཌཱུརྱ
1

་དཀར་པོའི་པི་ཝང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དེ་ལས་བྱུང་

བའི་སན་ཚིག་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་སན་པ་རྣ་བའི་བདུད་རིར་འཇོ་མཁན་ཁོ་བོ་ནི། 

ངག་དབང་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མས་དགྱེས་བཞིན་རེས་སུ་བཟུང་བ་སྟེ། ལྷ་མོ་རྒྱུན་

དུ་བཞུགས་སའམ་དེའི་བརྟེན་ས་བདག་གི་མགྲིན་པའི་ལམ་ནི། དྲི་མ་མེད་པའི་ཤེལ་

གྱི་ཁང་བཟང་ལྟར་མཛེས། ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ཀུན་རྨོངས་མུན་པའི་སྲོག་ལ་དབང་བའི་གཤེད། །

གས༷ལ་གས༷ལ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་འབར་བའི་མཚོན། །

འཇམ་མཉེན་ཕག་སོར་རེ་ན་མངོན་མཛེས་པ། །

དབངས་ལྡན་ཟུར་ཕུད་ལྔ་བས་བོ་གྲོས་སྐེད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རྐང་བ་གསུམ་པའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པ་ནི། ར་བའི་རྒྱ་དཔེར་རང་བ་

གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཙ་ཏུ་རཾ་ཙ་ཏུ་རཾ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༢༧ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  བཻཌཱུ་ཡ   * བཻཌཱུརྱ
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(ག) ཐུན་མཚམས་ལང་ཚོ་གསར་བའི་རེས་འགྲོ་བའི། །

འཇོ་སེག་གཟུགས་སྐུའི་ཕག་གི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས། །

ལྡེ༷མ་ལྡེ༷མ་ཨུཏྤལ་བཟུང་བའི་རེ་མོ་ན། །

ཤེར་ཕིན་གེགས་བམ་ངོ་མཚར་ཅི་ཡང་བཀྲ། །

ཞེས་རང་བ་གསུམ་པའི་ཐོག་མར་ལྡེམ་ལྡེམ་ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཐུན་མཚམས་སུ་འཁིགས་པའི་དམར་སེར་སྤིན་གྱི་ལང་ཚོ་

གསར་བའི་མདངས་ཀི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་སྟེ། དེའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་འཇོ་སེག་

ཉམས་ཀིས་མཛེས་པའི་གཟུགས་སྐུའི་ཕག་གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་ཨུཏྤ་ལའི་

ཡུ་བ་བཟུང་བའི་རེ་མོའི་མེ་ཏོག་གི་གསེབ་ན་ངོ་མཚར་བའི་ཤེར་ཕིན་གྱི་གེགས་

བམ་མཛེས། ཞེས་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྐུ་ལ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) ཤེས་བའི་རེས་སོང་རྣམ་དཔོད་ཡངས་པའི་མཁའ། །

ཆོས་ཚུལ་རོགས་ལྡན་སྤིན་ཕུང་ཅན་དབུས་ན། །

དི༷ར་དི༷ར་ལེགས་བཤད་ལྷ་ཡི་དུནྡུ་བིཿ ། །

ཐོས་པས་རྣ་བ་དོན་ལྡན་ཉིད་དུ་བེད། །

ཅེས་རང་བ་གསུམ་པའི་ཐོག་མར་དིར་དིར་ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་སོང་བ་སྟེ་ཤེས་བའི་གནས་

ཀུན་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་བོ་གྲོས་ཀི་རལ་ཡངས་པ་ནི་ནམ་མཁའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད། ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཏེ་སྒ་རྒྱན་གྱི་ལམ་ནས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུའི་བསྟོད་ཚིག་སྨྲ་བ་ལ་

འཇུག་པ་ནི། རོགས་ལྡན་གྱི་སྤིན་ཕུང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ཚིག་སན་ཞིང་མཛེས་
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པའི་སྒ་རྒྱན་གྱི་ལམ་ནས་སྒ་དབངས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

བཅས་པ་ལ་བསྟོད་པའི་སན་ཚིག་གི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ནི། ལྷ་ཡི་རྔ་

སྟེ་འབྲུག་སྒའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ༼དུནྡུ་བི་ནི་ལྷའི་རྔའི་མིང་དུ་བཤད༽བསྟོད་ཚིག་གི་

དབངས་འདི་ཐོས་པ་ལས་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྣ་བ་དོན་ལྡན་དུ་བེད་པ་སྟེ། ཐོས་པའི་

ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ཆུ་གཏེར་རླབས་ཕེང་འཁྲུགས་པའི་རེ་དགའ་ཡིས། །

ཡིད་འོང་སན་པའ་ིརྒྱུད་མངས་འབུམ་སྒོགས་པ། །

འཛུམ༷་འཛུམ༷་འདྲེན་བེད་མོས་པའ་ིདགའ་སྟོན་དུ། །

མངོན་བཞེངས་ཚངས་སྲས་མགྲིན་པའ་ིརྒྱན་དུ་བཞུགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་རྐང་བ་བཞི་བའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པ་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་ཚིག་

རང་བཞི་བའི་ཐོག་མར། ར་ཧི་ཏྱཻ་ར་ཧི་ཏྱཻ། ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་པར་ཡོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །

(ག) རབ་འབམས་ཤེས་བའི་ཀུན་གསལ་བཞིན་རས་ལ། །

བར་སྤོད་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མིག་དཀྱུས་ཅན། །

བོ་གསལ་འདོད་ལྡན་བརྟན་པ་འཕོག་བེད་པའི། །

མཁ༷ས་མཁ༷ས་ཀུན་གྱིས་ཟླ་བལ་ཤོང་སྟོན་རེ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་བའི་ཐོག་མར། མཁས་མཁས་ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་དུ་

ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། མཐའ་ཡས་པའི་ཤེས་བའི་ཡོན་ཏན། ནམ་མཁའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བའི་བཞིན་རས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་སྟེ། 
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གཟུགས་ཅན་འཕར་མ་དང་། བར་སྤོད་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ནམ་མཁར་འཆར་

བའི་ཉི་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་མིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ་བོ་གྲོས་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ཀི་བརྟན་པ་འཕོག་པར་བེད་པའི་མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་འགྲན་པའི་

ཟླ་དང་བལ་བ་ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་སོ། །

(བ) མེ་ཏོག་འབས་བུའི་མངོན་མཐོ་ནོར་གྱི་བུའི། །

འཁི་ཤིང་དྲ་བས་ཡོངས་བསོར་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ། །

ཚངས་པའི་དྲང་སྲོང་བསམ་གཏན་ལ་ཆགས་པ། །

ཟི༷མ་ཟི༷མ་ལྟ་བེད་དབང་བོའི་རྣམ་འགྱུར་བལ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་བའི་ཐོག་མར། ཟིམ་ཟིམ་ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། མེ་ཏོག་དང་འབས་བུས་མངོན་པར་མཛེས་པའི་ལྗོན་ཤིང་

དང་། ནོར་བུའི་འཁི་ཤིང་གི་དྲ་བས་ཡོངས་སུ་བསོར་བའི་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོའི་འགྲན་གྱི་དྲི་ཟ་དགའ་བའི་ཚལ་ན། ཚངས་པའི་དྲང་སྲོང་ཞེས་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་

དེ་དྲང་སྲོང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དྲང་སྲོང་བསམ་གཏན་ལ་ཆགས་ནས་སར་མི་

ལྡང་བ་བཞིན། ཚངས་པའི་མིག་གི་དབང་བོའི་རྣམ་འགྱུར་གཞན་བལ་བ་སྟེ། ལྷོ་

ཕོགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་བསལ་བའི་བར་དུ་བལྟས་པས་མི་ངོམས་ཞེས་སོ། ། 

ཚིགས་བཅད་འདི་ནས་བཟུང་དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་ཞིང་དྲི་ཟ་དགའ་བའི་ཚལ་ཞེས་

བ་བའི་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ་ཡིན། འདིའི་ཚངས་པའི་དྲང་སྲོང་ཞེས་པ། ལ་ལས། ཚད་

མེད་བཞི་ལ་བཤད་པའང་ཡོད་ཀང་འབོར་དཀའ་བས་མི་ལེགས་སམ། 

ཡང་ན། བོ་གསལ་ཁོ་ལག་ཡངས་པའི་འདབ་སྟོང་ཅན། །
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རྣམ་དཔོད་མདངས་ཀིས་སེག་པའི་མཛེས་སྡུག་གཟུགས། །

མཁེན་རབ་སྦྲང་རིའི་བཅུད་ཀི་གཏེར་མངའ་བ། །

མཛེ༷ས་མཛེ༷ས་མཁས་དབང་པད་དཀར་ལྗོན་པ་གང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

རང་བ་གཉིས་རེ་ལ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། 

ལྔ་བ་ཚིག་རྐང་བཞི་ལས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་

ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན་རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར། མ་དྷུ་རི་མ་དྷུ་རི། ཞེས་

དང་། རང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་མར། བ་ད་ནེ་བ་ད་ནེ། ཞེས་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་མིང་

ཚིག་གཞན་གྱིས་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ཡ༷ང་ཡ༷ང་བརོན་པའི་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ཡིས། །

ང༷ལ་ང༷ལ་འཕགས་ཡུལ་པཎ་ཆེན་བསྟེན་པའི་ཕིར། །

སིང་སྟོབས་དྲི་བསུང་མངར་བས་ཡོངས་བགྲོད་པ། །

དཔང་སྟོན་ལོ་ཙཱར་བོ་ལྡན་སུ་མི་དད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར། ཡང་ཡང་ཞེས་དང་། རང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་

མར། ངལ་ངལ་ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རིག་

པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་བསབ་པར་འདོད་པའི་འདུན་པའམ། བརོན་འགྲུས་ཀི་རླུང་

གིས་ཉེ་བར་བསྐུལ་བ་ལས། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་རིག་པའི་གནས་ལ་

མཁས་པའི་སོབ་དཔོན་པཎི་ཏ་བསྟེན་པའི་ཕིར་དུ། ངལ་བ་བརྒྱ་ཕག་ལ་མི་འཛེམ་

པའི་སིང་སྟོབས་ནི་དྲི་བསུང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དེ་ལྟར་འཕགས་པའི་ཡུལ་

དུ་བགྲོད་པ་དཔང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་གྲོས་བརྟན་པ་ལ་སུ་མི་དད། ཅེས་སོ། །
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(བ) ལི༷ང་ལི༷ང་འཕུར་ཞིང་ལྡིང་བའི་འདབ་ཆགས་ཁྱུ། །

ཀྱུར༷་ཀྱུར༷་མགྲིན་པའི་གིང་བུ་བསྒྱུར་མཁས་རྣམས། །

དྲི་ཟའི་འཇིག་རྟེན་ལས་བཞིན་སལ་བཟང་གི །

རྣ་བ་བདུད་རིའི་ཁང་བར་སྒྲུབ་པས་བེལ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་། གཉིས་པའི་ཐོག་མར། ལིང་ལིང་དང་། ཀྱུར་ཀྱུར་

ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། འཕུར་ལྡིང་གིས་

རེན་པའི་བ་དང་བེའུའི་ཁྱུ་ཚོགས་ཀིས་རང་རང་གི་སད་སན་པར་སྒོག་པའི་

མགྲིན་པ་ནི། གིང་བུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དེ་བསྒྱུར་བའམ་འབུད་པ་ལ་

མཁས་པའི་བ་རྣམས། དྲི་ཟའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒྱུད་མངས་བདུངས་པའི་སྒ་

དབངས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། འདིས་ཀང་སལ་བཟང་དག་གི་རྣ་བ་སན་པའི་བདུད་རི་

འཇོ་སའི་ཁང་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་བེལ། ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། མཛེ༷ས་མཛེ༷ས་སྤིན་དཀར་དགོད་པའི་གདེངས་ཀ་ལས། །

སི༷མ་སི༷མ་སྦྲང་ཆར་སོམས་པོར་འབེབ་པ་ཡིས། །

སྤིན་སྐེ་གཞོན་ནུ་མོས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི། །

སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་གསར་བའི་རྒྱན་ཕེང་ངོམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ་རྐང་བ་དང་བོ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། 

དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར། བཱ་ར་ནོ་བཱ་ར་ནོ། ཞེས་དང་། རང་བ་

གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ན་ཡ་ཏོ་ན་ཡ་ཏོ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་

ལྟ་བུའོ། །
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(ག) དཀའ༷་དཀའ༷་གནད་ཀི་རྦ་རླབས་ཆེར་འཁྲུགས་པའི། །

ལེགས་སྦར་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོའི་ཕ་མཐའ་དག །

བརྟ
༷
ན་བརྟ

༷
ན་བོ་ཡི་གྲུ་རིངས་ལ་བརྟེན་ནས། །

རབ་བགྲོད་ལོ་ཆེན་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོའི་ཞབས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར། དཀའ་དཀའ་དང་། བརྟན་བརྟན་

ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ལེགས་སྦར་གྱི་བར་

སྤོད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ཤིན་ཏུ་

རྟོགས་དཀའ་བའི་གནས་རྣམས་རྒྱ་མཚོར་རྦ་རླབས་ཆེན་པོ་འཁྲུགས་པའི་གཟུགས་

སུ་བཀོད། བརྟན་ཅིང་གཡོ་བ་མེད་པའི་བོ་གྲོས་ནི་གྲུ་རིངས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀོད་

དེ། མཁེན་པའི་བོ་གྲོས་ཀི་རལ་ལ་བརྟེན་ནས་རིག་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་

བགྲོད་པའི་ཞྭ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་སྐོང་བཟང་བོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཅེས་སོ། །

(བ) ལྷ
༷
ག་ལྷ

༷
ག་གདེངས་ཅན་དབང་བོའི་འོད་ཚོགས་ཀིས། །

ཀུན་ཏུ་གསལ་བར་བས་པའི་ཡིད་བཞིན་མཚོ། །

ཆི༷ལ་ཆི༷ལ་རླབས་ཀི་ཟེགས་མ་འཕོ་བ་རྣམས། །

མུ་ཏིག་དོ་ཤལ་ཐག་པ་ཆད་པ་བཞིན། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ལྷག་ལྷག་དང་། ཆིལ་ཆིལ་ཞེས་

པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཀླུའི་རྒྱལ་བོའི་གཟི་འོད་

སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་གསལ་བར་བས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་རླབས་ཀི་ཆུའི་

ཟེགས་མ་འཕོ་བ་ནི། མུ་ཏིག་སྟར་ལ་བརྒྱུས་པའི་དོ་ཤལ་གྱི་ཐག་པ་ཆད་དེ་མུ་ཏིག་
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རྣམས་ཕོགས་ཕོགས་སུ་འཐོར་བ་ལྟ་བུར་མཛེས། ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། གསལ་གསལ་རྒྱུ་སར་ལམ་གྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །

ག་བུར་ཆུ་འཐུང་དགོད་པའི་བཞིན་མཛེས་ལས། །

ཟིམ་ཟིམ་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པའི་ཆར་རྒྱུན་ནི། །

བྱཻཌཱུའི་དོ་ཤལ་ས་ལ་འཕན་པ་བཞིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བདུན་པ་རྐང་བ་དང་བོ་དང་། བཞི་བའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། 

དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར། རཱ་ཛ་ཏི་རཱ་ཛ་ཏི། ཞེས་དང་། རང་བ་

བཞི་བའི་ཐོག་མར། “བ་སུ་་བ་དྷཱ་སུ་དྷུ།
1

 ཞེ་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །

(ག) དཀར༷་དཀར༷་ལྷག་བསམ་གངས་ཀི་རི་བོ་ལས། །

འཕིན་ལས་ཛཧྣུ་ཡི་བུ་མོའི་རྒྱུན། །

ཐུབ་བསྟན་པད་དཀར་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ། །

ལེགས༷་ལེགས༷་སེལ་བའི་དུས་སྟོན་བ་ན་མེད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར། དཀར་དཀར་དང་། ལེགས་ལེགས་

ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རབ་ཏུ་དཀར་བའི་ལྷག་

བསམ་གངས་ཀི་རི་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་སེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། བསྟན་འགྲོ་ལ་སན་པའི་

མཛད་འཕིན་རྒྱས་པ་གངས་ཏི་སེའི་ངོས་ནས་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པའི་གཟུགས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༣༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༥ ན།  བ་སུ་་བ་དྷཱ་སུ་དྷུ།   * འདི་ལ་དཎྜིའི་དགོངས་རྒྱན་དང་དབྱངས་ཅན་ངག་གི་

རོལ་མཚོ་གཉིས་སུ། ཝ་སུ་དྷཱ་ཝ་སུ་དྷཱ།  དབྱངས་ཅན་དགེས་པའི་རོལ་མཚོར། བ་སུ་དྷ་བ་སུ་དྷ།
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སུ་བཀོད། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལྷ་ཁབ་འཇུག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དེ་མོས་པའི་

དགའ་སྟོན་ཏེ། བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕོགས་མཐར་ལེགས་པར་སེལ་བའི་དུས་ཀི་

དགའ་སྟོན་འདི་ནི་བ་ན་མེད་ཅེས་སོ། །

(བ) འཛུམ༷་འཛུམ༷་ལྦུ་ཕེང་རབ་གསལ་ཟླ་བ་དང་། །

ཟིལ་ཟེགས་རྒྱུ་སར་ཕུང་བོར་འཁྲུལ་འཛིན་པའི། །

ཡིད་བཞིན་མཚོ་དང་སྟོན་དུས་དག་པའི་མཁའ། །

གས༷ལ་གས༷ལ་འབེད་ཆོས་མཐོ་དམན་གནས་ཀིས་དབེ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར། འཛུམ་འཛུམ་དང་། གསལ་

གསལ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོ་འཁྲུགས་པའི་རླབས་ཕེང་ནི་ནམ་མཁའི་ཟླ་བར་འཁྲུལ་བ་དང་། རླབས་ཀི་

ཟེགས་མ་ཕོགས་སུ་འཐོར་བ་ནི་ནམ་མཁའི་རྒྱུ་སར་དུ་འཁྲུལ་བ་སྟེར་བའི་རྒྱ་མཚོ་

དང་། སྟོན་དུས་སུ་གཡའ་དག་ཅིང་གསལ་བའི་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་

བ་དང་། མདངས་སྔོན་གྱི་མཛེས་སྡུག་འཛིན་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་

མཚུངས་ཀང་། དཔེ་དོན་གྱི་འབེད་ཆོས་སམ་ཁད་པར་ནི། ནམ་མཁའ་སྟེང་དང་། རྒྱ་

མཚོ་འོག་ཏུ་གནས་པས་བརྟེན་སའམ་གནས་ས་མཐོ་དམན་གྱི་སོ་ནས་སོ་སོར་དབེ་

ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ལྷ
༷
ང་ལྷ

༷
ང་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ནམ་མཁའི་ནོར།

མགྱོགས་པའི་བང་རལ་ངོམ་པའི་རྟ་བདུན་གྱིས། །

བདེ་བར་འདྲེན་པའི་གསེར་གྱི་ཤིང་རྟ་ལས། །
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མཛེ༷ས་མཛེ༷ས་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་རྒྱུ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ་རྐང་བ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་

ནི། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་མར། ཀ་ལི་ཀོ་“ཏ
1

་ཀ་ལི་ཀོ་´྄། ཞེས་དང་། 

རང་བ་གསུམ་པའི་ཐོག་མར། མནྨ་ནོ་མནྨ་ནོ། ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་

ལྟ་བུའོ། །

(ག) རིག་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཕེང་བ་ལེགས་བཟུང་བའི། །

ས
༷
ན་ས

༷
ན་གྲགས་པའི་གདུགས་དཀར་སྲིད་རེ་ན། །

ཁོ༷ར་ཁོ༷ར་གཡོ་བའི་ཚུལ་ལ་ལྷའི་བ་མ། །

རང་མིན་གཉིས་པ་ཡོད་དམ་རྣམ་པར་ལྟ། །

ཞེས་རང་བ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར། སན་སན་དང་། ཁོར་ཁོར་

ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། བར་སྤོད་རིག་

གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཕེང་བ་ལེགས་པར་བཟུང་བའི་མཁས་པའི་སན་གྲགས་ཀི་

གདུགས་དཀར་པོ་སྲིད་པའི་རེ་མོའི་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་འཁོར་ཞིང་གཡོ་བའི་ཚུལ་

འདི་ལ་བལྟས་ན། ལྷ་ཡི་བ་མ་སྟེ་དྲང་སྲོང་ཕུར་བུ་གཉིས་པ་ཞིག་ས་འདིར་ཡོད་

དམ་སམ་པས་ཕོགས་སུ་ལྟ་ཞེས་སོ། །

(བ) དལ་བུའི་རླུང་གིས་འཛུམ་པའི་རྦ་རླབས་ཕེང་། །

ཆི༷ལ་ཆི༷ལ་གཡོ་ཞིང་”བསྐྱུར
2

་བས་ལུས་གཤེར་བ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༣༥ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༣ ན།  ཏ   * ྄་ཡིན་པར་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༣༦ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༩ ན།  བསྐྱུར   * བསྒྱུར་ཡིན་སྙམ།
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ས
༷
ན་ས

༷
ན་མགྲིན་པའི་ར་རྔ་ཁོར་ཡུག་ཏུ། །

རྡུང་མཁས་ཆུ་བ་འབུམ་གྱིས་ཉེ་བར་བསྟེན། །

ཞེས་རང་བ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཆིལ་ཆིལ་དང་། སན་སན་

ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རླུང་གིས་དལ་བུར་

སྐོད་པའི་ཆུའི་རླབས་ཀི་ཕེང་བ་གཡོ་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཟེགས་མ་འཐོར་བ་ལས། ལུས་

ཡོངས་རོགས་གཤེར་བའམ་བན་པར་བས་པ། མགྲིན་པར་སན་པའི་སྒ་དབངས་

ཕོགས་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྒོག་པའི་ཆུ་བ་འབུམ་གྱིས་རིང་བུ་ལ་ཉེ་བར་བརྟེན་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། མཚར་སྡུག་དབང་གཞུའི་རི་མོ་མངོན་པར་བཀྲ། །

མཛེ༷ས་མཛེ༷ས་འཁོག་པོའི་ཉམས་ཀི་མདངས་གསལ་མ། །

ལེ༷གས་ལེ༷གས་སྣང་བེད་དགའ་བའི་འོད་སྣང་དང་། །

འཁྱུད་པའི་མཛེས་སྡུག་འདྲེན་བེད་བདུད་རིའི་དཔལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དགུ་བ་རྐང་བ་གཉིས་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། 

དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་མར། བི་ཧ་ཏཱ་བི་ཧ་ཏཱ། ཞེས་དང་། རང་བ་

བཞི་བའི་ཐོག་མར། མང་ན་མང་ན། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །

(ག) རྣམ་མང་ཡོན་ཏན་བང་མཛོད་རབ་དབང་བའི། །

མ༷ང་མ༷ང་ཐོས་པའི་ངག་གི་འདོད་པ་འཇོ། །

ཚངས་སྲས་མགྲིན་པར་བརྒྱན་པའི་སད་གཉིས་པ། །

ཕྱུག༷་ཕྱུག༷་ཛམྦ་ལྷ་ལ་འཁུ་སམ་བེད། །
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ཅེས་རང་བ་གཉིས་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར། མང་མང་དང་། ཕྱུག་ཕྱུག་ཅེས་

པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཤིན་ཏུ་མང་བའི་ཡོན་

ཏན་ནི། ནོར་བདག་གི་བང་མཛོད་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། དེ་ལ་དབང་བའི་མང་

ཐོས་ངག་གི་འདོད་པ་བདེ་བག་ཏུ་འཇོ་བའི་ཚངས་སྲས་ལྷ་མོ་དེ་མགྲིན་པའི་རྒྱན་དུ་

བཞུགས་པའི་སད་གཉིས་སྨྲ་བའི་ལོ་ཙཱ་བ་དག་ནི་ནོར་བདག་ཕྱུག་པོ་ཛམྦ་ལྷ་ལ་

འགྲན་པ་སྟེ་དེ་ལ་འཁུ་སམ་བེད་ཅེས་སོ། །

(བ) གསེར་གྱི་ཁུ་བས་བན་པའི་འོད་ཀི་རླབས། །

འཁི༷ལ་འཁི༷ལ་འབར་བའི་པདྨ་ཆེན་པོ་དང་། །

པུཎ་རི་ཀ་ཨཏྤལ་ཀུ་མུད་སོགས། །

འགྲི༷ག་འགྲི༷ག་ཚར་དུ་དངར་བས་ཀུན་ནས་བརྒྱན། །

ཞེས་རང་བ་གཉིས་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར། འཁིལ་འཁིལ་དང་། འགྲིག་

འགྲིག་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི་གསེར་གྱི་ཁུ་

བ་སྟེ་ཁ་དོག་སེར་བོས་བན་པའམ་བྱུགས་པའི་འོད་ཀི་རླབས་འཁིལ་ཞིང་འབར་

བའི་མེ་ཏོག་པདྨ་དང་། པུཎ་རི་ཀ་དང་། ཀུ་མུ་ད་སོགས་མེ་ཏོག་ཚར་དུ་དངར་བ་

དག་གིས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་བརྒྱན་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ག་བུར་རྡུལ་མང་བརེགས་པའི་ས་འཛིན་དབང་། །

བརི༷ད་བརི༷ད་དྲེགས་པའི་ཉམས་ཀིས་མངོན་པར་འགྱིང་། །

ཆུ་འཛིན་གསར་བའི་དར་གྱི་ལ་ཐོད་ནི། །

ལི༷ང་ལི༷ང་གཡོ་བའི་རླུང་གིས་མཛེས་པར་སྐོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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བཅུ་བ་རྐང་བ་གསུམ་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར་ཡོད་པ་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་

དཔེའི་རང་བ་གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཏ་རུ་ཎཱ་ཏ་རུ་ཎཱ། ཞེས་དང་། རང་བ་བཞི་བའི་

ཐོག་མར། ན་ལི་ནོ་ན་ལི་ནོ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ཐོར་ཚུགས་རབ་ཏུ་ལྡེམ་པའི་ནམ་མཁའ་ལ། །

རབ་དཀར་ཟླ་བ་ཚེས་པས་རྣམ་པར་མཛེས། །

འུར༷་འུར༷་མིག་ནས་འབར་བའི་མེ་དཔུང་གིས། །

ཐུལ༷་ཐུལ༷་མདའ་ལྔ་བ་ཡི་རགས་ལུས་བསྲེགས། །

ཞེས་རང་བ་ཐ་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། འུར་འུར་དང་། ཐུལ་ཐུལ་ཞེས་པའི་

ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་

སྟེ། དབུ་སྐྲའི་ཐོར་ཅོག་རབ་ཏུ་ལྡེམ་པ་ནམ་མཁའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་ལ་ཟླ་ཚེས་

ཀིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་རི་བོ་གངས་ཅན་ཞེས་བ་བར་ལྷ་

མོ་གཽ་རཱི་དང་ལྷན་དུ་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པའི་ཚེ། འདོད་ལྷས་མདའ་ལྔ་འཕངས་

པས། དབང་ཕྱུག་གི་དཀའ་ཐུབ་ཉམས་པ་ན། དབང་ཕྱུག་གིས་ཤེས་ཏེ་མིག་གསུམ་

ནས་མེ་བྱུང་སྟེ། མདའ་ལྔ་བའམ་འདོད་ལྷའི་རགས་པའི་ལུས་བསྲེགས་ཞེས་སོ། །

(བ) དཔལ་གོས་རལ་བར་ངོམ་པའི་མཚར་སྡུག་དང་། །

དྲི་བསུང་ཞིམ་པོས་གཅུས་པ་བུང་བའི་ཁྱུ། །

ཟི༷ར་ཟི༷ར་སན་པའི་གླུ་ལེན་འདབ་མ་ཟུང་། །

ལི༷ང་ལི༷ང་གཡོ་ཞིང་འཕུར་བས་སུམ་རེན་ནོ། །

ཞེས་རང་བ་གསུམ་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར། ཟིར་ཟིར་དང་། ལིང་ལིང་ཞེས་
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པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་ཚིག་དོན་ལ་གསུངས་ལུགས་

གཉིས་ཡོད་པའི་དང་བོ་ནི། དཔལ་གོས་ནི་མེ་ཏོག་སྤིའི་མིང་། རལ་བ་ནི་གེ་སར་ཏེ། 

མེ་ཏོག་གི་གེ་སར་རབ་ཏུ་ངོམ་པའི་མཚར་སྡུག་ཅན། གཅུས་པ་ནི་འཁོག་པོར་བས་

པ་ལ་འཇུག་པས། དེ་ནི་བུང་བ་འཁོར་བའི་ཚེ་མེ་ཏོག་གི་དྲི་ཞིམ་པས་བུང་བ་རྣམས་

ཐད་ཀར་འཕུར་བའི་དྲང་བོའི་ལམ་གཅུས་ཏེ། འཁོག་པོར་ལྡིང་འཁོར་བརྒྱབ་པའམ་

སར་ཡང་དང་ཡང་དུ་པདྨ་ལ་འཁོར་བའི་བུང་བའི་ཁྱུ་ཚོགས་ཀིས་སན་པའི་དབངས་

སྒོག་བཞིན་གཤོག་པའི་འདབ་མ་ཟུང་གཡོ་ཞིང་འཕུར་ཞིང་རེན་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་

འགྲན་ཞེས་དང་། སུམ་རེན་ནོ་ཞེས་པ་འགྲན་པའི་དོན་གྱི་མཚུངས་སྒ་ལྟ་བུ་ཡིན་

པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་གསུང་ལུགས་གཅིག་ལ། དཔལ་གོས་རལ་བར་ངོམ་པ་

ནི། ཟླ་བ་ལ་ངོམ་པ་དང་། སུམ་རེན་ནོ་ཞེས་པ་མ་དག་པས། གར་རེན་ནོ་ཞེས་བུང་

བ་རྣམས་དགའ་བའི་གར་ལ་རེན་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན། གནམ་སྔོན་མདངས་ཀི་ཁུ་བས་རབ་སགས་པའི། །

མཛེས་སྡུག་རླབས་ཀི་རི་མོ་འཛུམ་དགོད་ཅན། །

ཆི༷ལ་ཆི༷ལ་ལྦུ་ཕེང་རེན་པའི་ཟློས་གར་ནི། །

རྒྱས༷་རྒྱས༷་གསེར་ལྡན་དགའ་མའི་ལྟོ་བར་ངོམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཚིག་རང་གསུམ་རེ་ལ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ།

བཅུ་གཅིག་པ་ཚགི་རྐང་སྔ་མ་གསུམ་གི་ཐོག་མར་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། 

དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར། བི་ཤ་དཱ་བི་ཤ་དཱ། ཞེས་དང་། གཉིས་

པའི་ཐོག་མར། སཱ་ར་སེ་སཱ་ར་སེ། ཞེས་དང་། གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཀུ་རུ་ཏེ་ཀུ་རུ་
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ཏེ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) དྭང༷ས་དྭང༷ས་གསལ་བའི་ཡིད་ཀི་མེ་ལོང་ངོས། །

ཝ༷ལ་ཝ༷ལ་ཤར་བའི་ཤེས་བའི་གཟུགས་བརན་གྱིས། །

དུང༷་དུང༷་བོ་གསལ་གཞོན་ནུའི་འདྲེན་བེད་ལ། །

སྔ་ན་མེད་པའི་དགའ་སྟོན་ཅི་ཡང་རྒྱས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར་རིམ་བཞིན། དྭངས་དྭངས། ཝལ་ཝལ། 

དུང་དུང་ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དྭངས་”ཤིང
1

་

གསལ་བའི་ཡིད་ནི་ལེ་ལོང་གཙང་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེར་ཝལ་ལེར་འཆར་

བའི་ཤེས་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་གཟུགས་བརན་འདིས། བོ་གསལ་གཞོན་ནུའི་མིག་ལ་

སྔར་མེད་པའི་དགའ་སྟོན་རྒྱས། ཞེས་སོ། །

(བ) འཁོ༷ག་འཁོ༷ག་མགྲིན་པ་ཀོག་པའི་ཕི་མིག་གིས། །

ཡ༷ང་ཡ༷ང་དུལ་བར་བལྟ་བའི་རི་དྭགས་མོ། །

འཇ༷མ་འཇ༷མ་རྩྭ་ལྗང་མལ་ན་ཕྲུ་གྲུར་བཅས། །

བག་བག་༼ཕེབས༽དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་ཟླ་གཟུགས་བཞིན། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར་འཁོག་འཁོག །ཡང་ཡང་། འཇམ་

འཇམ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་རང་བ་བཞི་བའི་

ཐོག་མར། བག་བག་ཅེས་པ་མ་དག་པར། བག་ཕེབས་ཟེར་དགོས། ཚིག་དོན་ནི། 

མགྲིན་པ་འཁོགས་ཏེ་དོགས་ཟོན་གྱི་ཉམས་ཀིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕི་མིག་གིས་དུལ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༤༡ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  ཞིང   * ཤིང
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བར་ལྟ་བའི་རི་དྭགས་མོ་ནི། འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའི་རྩྭའི་མལ་ན་ཕྲུ་གུ་དང་བཅས་

བག་ཡངས་སུ་འདུག་པ་དེ། དྭངས་པའི་མཚོ་ནང་ལ་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་

བཞིན་དུ་མཛེས། ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། བཟ༷ང་བཟ༷ང་བརྒྱད་ལྡན་ཛ་ཧུའི་བུ་མོའི་མཆེད།

ས
༷
ན་ས

༷
ན་མགྲིན་པའི་པི་ཝང་བསྒྱུར་མཁས་མ། །

འཁོ༷ག་འཁོ༷ག་གྱ་གྱུའི་ཉམས་ཀི་འགྲོས་སྟབས་ཀིས། །

མཛེས་ལྡན་ཀུན་བཟོད་སེག་མོའི་བང་ན་རེན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཉིས་པ་རྐང་བ་སྔ་མ་གཉིས་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་ཟུང་

ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར། བི་ཥ་མཾ་བི་ཥ་མཾ། ཞེས་

དང་། རང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་མར། མ་ད་ནཾ་མ་ད་ཎཾ། ཞེས་དང་། རང་བ་བཞི་བའི་

ཐོག་མར། མ་ལ་ཡཱ་མ་ལ་ཡཱ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ས
༷
ན་ས

༷
ན་པི་ཝང་བསྒྱུར་བའི་དྲི་ཟའི་གླུ། །

ལྷ
༷
ང་ལྷ

༷
ང་སྒ་འཛིན་བུ་གར་ཐོས་པ་ཡིས། །

འདོད་ལྡན་སྐེ་བོའི་སིང་ལ་དགའ་འཕེལ་བ། །

ཆི༷ལ་ཆི༷ལ་དབར་གྱི་ཆུ་ཀླུང་དག་ལ་འགྲན། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། སན་སན་དང་། ལྷང་ལྷང་ཞེས་དང་། 

བཞི་བའི་ཐོག་མར་ཆིལ་ཆིལ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་

དོན་ནི། སན་པའི་པི་ཝང་བདུངས་པའི་དྲི་ཟའི་གླུ་དབངས་རྣ་བས་ཐོས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས། འདོད་ལྡན་གྱི་སིང་ལ་དགའ་བ་དབར་གྱི་ཆུ་གཏེར་བཞིན་རྒྱས་ཞེས་སོ། །
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(བ) འཁི༷ལ་འཁི༷ལ་མདངས་འོད་འབར་བའི་སྒོ་ཚོགས་རྣམས། །

མཛེ༷ས་མཛེས་ཟླུམ་པོར་བས་པའི་གདུགས་མཚར་བོ། །

བསོར་བ་རྨ་བའི་བུ་མོ་ཀུན་དགའི་མིག །

ལི༷ང་ལི༷ང་ཆར་སྤིན་སྔོན་པོའི་དབུས་ལ་བལྟ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། འཁིལ་འཁིལ་དང་། མཛེས་མཛེས་

ཞེས་དང་། རང་བ་བཞི་བའི་ཐོག་མར་ལིང་ལིང་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་

ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། བཀྲག་མདངས་ཀི་གཟི་འོད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་

མཇུག་སྒོ་རྣམས་མཛེས་ཤིང་ཟླུམ་པོར་གདུགས་ཕིབས་པ་ལྟ་བུར་ངོམ་པའི་རྨ་བའི་

བུ་མོ་རྣམས་དགའ་བའི་མིག་གིས་ཆར་སྤིན་སྔོན་པོའི་དབུས་ལ་བལྟ་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། དཀར༷་དཀར༷་འོ་མའི་བཅུད་ཀིས་རབ་བན་པའི། །

མཛེ༷ས་མཛེ༷ས་སྤུ་རིས་བཀྲ་བའི་མཚར་སྡུག་གཟུགས། །

འཇམ་མཉེན་གཤོག་ཟུང་རེབ་པའི་གར་སྟབས་ཀིས། །

བསི༷ལ་བསི༷ལ་ཁྲུས་ལ་ཞུགས་པས་ལུས་པོ་གཤེར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གསུམ་པ་རྐང་བ་དང་བོ་དང་། ཕ་ིམ་གཉིས་ཀ་ིཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་

ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར། མ་ནི་ནི་མ་ནི་ནི། ཞེས་

དང་། རང་བ་གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཧཱ་རི་ཎཱི་ཧཱ་རི་ཎཱི། ཞེས་དང་། བཞི་བའི་ཐོག་མར། 

ཏ་ནུ་ཏཱཾ་ཏ་ནུ་ཏཱཾ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) དཀའ༷་དཀའ༷་ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བའི་ལམ། །

སིང་སྟོབས་ལྡན་པའི་བང་སེམས་མ་ཡིན་པ། །
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གས༷ལ་གས༷ལ་ཤ་ཡི་མིག་གིས་མི་མཐོང་ཞིང་། །

ང༷ལ་ང༷ལ་རང་བས་བགྲོད་ཀང་སེབ་པ་མིན། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར། དཀའ་དཀའ་ཞེས་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་

མར། གསལ་གསལ་དང་། ངལ་ངལ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་ནི། 

སིང་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་སྲས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཡིན་པའི་སོ་སྐེ་ཕལ་

བ་དག་གི་མིག་གིས་མི་མཐོང་ཞིང་། རང་བས་ཅི་ཙམ་བགྲོད་ཀང་སེབ་མི་ཐུབ་ཅེས་

སོ། །

(བ) ལྷ
༷
ང་ལྷ

༷
ང་འགྱུར་"ཁུག

1

་རོགས་པའི་མགྲིན་པའི་གླུ། །

དལ་གྱིས་འཐེན་པའི་ཁུ་བྱུག་བུ་མོའི་ཚོགས། །

ལྗ༷ང་ལྗ༷ང་མརྒད་ལོ་མའི་གོས་གྱོན་པའི། །

ལྡེ༷མ་ལྡེ༷མ་འཁི་ཤིང་གཞོན་ནུར་འཁྱུད་ལ་དགའ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར། ལྷང་ལྷང་ཞེས་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ལྗང་ལྗང་

ལྡེམ་ལྡེམ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། འགྱུར་

"ཁུག
2

་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མགྲིན་པའི་གླུ་དབངས་དལ་གྱིས་འཐེན་པའི་ཁུ་བྱུག་

གི་ཚོགས། རིན་པོ་ཆེ་མརྒད་ཀི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ལོ་མའི་གོས་གྱོན་ཏེ། འཁི་

ཤིང་གཞོན་ནུའི་སྟེང་ན་མཛེས་ཞེས་སོ། །འཁྱུད་ཅེས་པ་རབ་བཏགས་ཀི་ཚིག་ཡིན། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༤༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།  ཁུག   * ཁུགས་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༤༤ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  ཁུག   * ཁུགས་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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ཡང་ན། ལྗ༷ང་ལྗ༷ང་གཡུ་ཡི་ལོ་འདབ་རབ་རྒྱས་པའི། །

དབང་སྔོན་འདེགས་བཟོད་ཚང་ཚིང་འཁིགས་པའི་ཀོང་། །

བརི༷ད་བརི༷ད་གནམ་གྱི་ཀ་བར་འཁྲུལ་སྟེར་བ། །

ལེ༷གས་ལེ༷གས་ས་འཛིན་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་ངོམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

བཅུ་བཞི་བ་རྐང་བ་ཕི་མ་གསུམ་གི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། 

དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་མར། ན་ཀ་ཐཾ་ན་ཀ་ཐཾ། ཞེས་དང་། 

གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཀ་མ་ལཾ་ཀ་མ་ལཾ། ཞེས་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར། ད་ལི་མད་ད་

ལི་མད། ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) ཀུན་མཁེན་ཙོང་ཁ་བ་ཡི་རིང་ལུགས་ལ། །

འཁྲུལ་འཁྲུལ་དྲི་མ་སངས་པའི་དམ་བཅའ་ཡིས། །

ཡང་ཡང་རྒོལ་བར་འདོད་པའི་སྐེ་བོ་རྣམས། །

འབོལ་འབོལ་སྟན་ལ་ངལ་ཏེ་གཉིད་ལོག་གོ །

ཞེས་རང་བ་ཕི་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར། འཁྲུལ་འཁྲུལ། ཡང་ཡང་། འབོལ་

འབོལ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཀུན་

མཁེན་བ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་སམ་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་

འདི་ལ། ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་འཁྲུལ་བའི་དྲི་མ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་དམ་

བཅའ་བཙན་པོ་འདིས། གྲུབ་མཐའ་འདི་ལ་རྒོལ་བར་འདོད་པའི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀིས་

ཇི་ཙམ་རྒོལ་ཀང་དོན་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་ངལ་བ་མ་བཟོད་པར་བདེ་བའི་སྟན་གྱི་སྟེང་

དུ་གཉིད་ལོག་གོ །ཞེས་སོ། །
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(བ) ཙན་དན་ཨ་ཀ་རུ་སོགས་བཟང་བོའི་དྲི། །

འཐུལ་འཐུལ་ཕོགས་ཀི་གང་བོའི་འགྲམ་པ་ལ། །

མཛེས་མཛེས་ཐིག་ལེར་དགོད་པའི་དྲི་བཞོན་རྣམས། །

ཁོར་ཁོར་རིག་འཛིན་དགའ་བའི་ནགས་དེར་རྒྱུ། །

ཞེས་རང་བ་ཕི་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར། འཐུལ་འཐུལ་དང་། མཛེས་མཛེས། 

ཁོར་ཁོར། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། གང་བོ་

ཆེའི་གཙུག་གི་མོས་བུམ་ལས་བབས་པའི་འགྲམ་ཆང་ལས། ཡིད་དུ་འོང་བའི་དྲི་ཞིམ་

པོ་ལྡང་བའི་ཕིར་ན། ཙན་དན་དང་། ཨ་ཀར་སོགས་ཀི་དྲི་བཟང་བོ་དེ་ཕོགས་ཀི་གང་

བོ་ཆེའི་འགྲམ་པ་ལ་མཛེས་པའི་ཐིག་ལེ་ལྟ་བུར་ཆགས་པའི། དྲི་ཡི་བཞོན་པ་སྟེ། རླུང་

འདི་ནི་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་དགའ་བའི་ནགས་ཚལ་དེར་རྒྱུ་ཞེས་སོ། །ཕོགས་ཀི་

གང་བོ་ཆེ་ཟེར་བ། ལེའུ་གཉིས་པའི་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གྱི་སབས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

ཡང་ན། དམར་སེར་མདངས་ཀིས་མཛེས་པའི་སྤུ་རིས་ལ། །

འཁིལ་འཁིལ་ཐིག་ལེ་སྟོང་གི་ཚོམ་བུས་མཛེས། །

དཀར་དཀར་མཆེ་བ་ངོམས་པའི་འགྱིང་ཉམས་ཅན། །

འཇིགས་འཇིགས་སང་མིག་བགྲད་པའི་རྒྱ་སྟག་བརིད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅོ་ལྔ་བ་རྐང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན་རྒྱ་

དཔེའི་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར། ར་མ་ཎཱི་ར་མ་ཎཱི། ཞེས་དང་། གཉིས་པའི་ཐོག་མར། 

པཱ་ཊ་ལ་པཱ་ཊ་ལ། ཞེས་དང་། གསུམ་པའི་ཐོག་མར། བཱ་རུ་ཎི་བཱ་རུ་ཎི། བཞི་བའི་ཐོག་

མར། སཽ་ར་བྷཱ་སཽ་ར་བྷཱ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

(ག) མཐོ་མཐོའི་སྟན་ལ་འདུག་པ་ཙམ་ཉིད་དང་། །

ཆེ་ཆེའི་རིགས་རུས་ཙམ་གྱི་དྲེགས་པ་དང་། །

ཡང་ཡང་སྐེ་བ་བརྒྱུད་པ་མ་ཡིན་ཡང་། །

འགྲིག་འགྲིག་ཤེས་བ་འཆད་ན་དཔལ་སང་བ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་ཀའི་ཐོག་མར། མཐོ་མཐོ་དང་། ཆེ་ཆེ། ཡང་ཡང་། འགྲིག་

འགྲིག་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། གོ་ས་

མཐོན་པོའི་ཁི་སྟན་ལ་འདུག་པ་དང་། ཆེ་ཞིང་བཙན་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ཙམ་གྱི་

ཁེངས་དྲེགས་དང་། བ་སྤྲུལ་ལྟ་བུའི་སྐེ་ཕེང་འཛིན་པ་མིན་ན་ཡང་། ངོ་མཚར་བའི་

ཤེས་བ་རིག་པའི་གནས་གང་ཞིག་འཆད་པ་ལ་མཁས་ན། རེ་དཔལ་སང་བ་ལྟར་

སན་པའི་གྲགས་པ་འབར་ཞེས་སོ། །

(བ) མཚར་མཚར་འཕགས་པའི་ཞིང་གི་མེ་ལོང་དུ། །

དུང་དུང་དད་པའི་ཡིད་ངོར་ཤར་བའི་ལྷ། །

མཛེས་མཛེས་མཚན་དཔེའི་སྐེ་མཆེད་རོགས་པའི་ཞལ། །

ཡང་ཡང་བལྟ་བར་འཚལ་ལོ་དབངས་ཅན་ལྷ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མར། མཚར་མཚར། དུང་དུང་། མཛེས་མཛེས། 

ཡང་ཡང་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དེ་ལྟ་

བུའི་འཕགས་པའི་ཞིང་མཆོག་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྣང་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་

བཞིན་ཅན་དེ་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད། རང་གི་དད་པའི་ཡིད་ངོར་ཤར་བའི་ལྷ་

མོའི་སྐུ་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་དེ་མེ་ལོང་ནང་གི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་གཟུགས་
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བརན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་ཀང་། ཚིག་ཟིན་ལ་མ་ཐོན་པས་ཤུགས་ལ་གོ་

དགོས། དེ་འདྲའི་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཚན་དཔེའི་སྐེ་མཆེད་ཀུན། ཡོངས་

སུ་རོགས་པའི་ལྷ་མོའི་ཞལ་ལ། བདག་གིས་ཡང་ཡང་བལྟ་བར་འཚལ་ཞེས་དབངས་

ཅན་ལྷ་མོ་ལ་ཞུ་བ་འབུལ་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཚར་མཚར་མཛེས་སྡུག་རོགས་པའི་ཉམས་བརྒྱ་ཡིས། །

མཆོང་མཆོང་ལྡིང་བའི་གར་གྱི་རི་མོ་འབུམ། །

འཇམ་འཇམ་འཛིན་མའི་བཞིན་ལ་འགོད་མཁས་པའི། །

མཛེས་མཛེས་རི་དྭགས་གཞོན་ནུ་རེད་འཇོས་མོས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་ཟུང་ལྡན་སྦོར་ཚུལ་ལ། མཁས་པ་ལ་ལས་མཛེས་མཛེས། ལེགས་

ལེགས་ལྟ་བུ། མིང་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀིས་དོན་སྟོན་ཚུལ་འདྲ་བས་ཟུང་ལྡན་དངོས་སུ་མི་

འགྱུར་ལ། བོད་སད་དུའང་ར་བའི་རྒྱ་དཔེའི་གཞུང་ཚིག་གི་ལད་ཟློས་བཙན་གྱིས་བ་

བར་འདོད་ནས། དཔེར་ན། རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མར་ཡོད་པ་བར་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་

ལྡན་གྱི་དཔེར་བརོད་དུ། འཇུ་མི་ཕམ་པས། 

སྐེ་བ་སྐེ་བ་བརྒྱུད་མར་ཡང་དང་ཡང་། །

མཁས་པ་མཁས་པ་མཆོག་ལས་ལེགས་བཤད་སྦངས། །

བོ་གསལ་བོ་གསལ་མཆོག་གིས་ལེགས་བསྔགས་པའི། །

ཡོན་ཏན་ཡོན་ཏན་གྱིས་གྲགས་ཚེ་འདིར་ཐོབ། །

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་འགོད་དགོས་པར་གསུངས་ཀང་། དེ་ཡང་རྒྱ་སད་ཀི་ཚིག་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་ཚིག་དོན་སྦོར་ཚུལ་གྱི་སྟེང་ནས་མི་འབྱུང་ཞིང་། བོད་ཀི་བརའི་དབང་དུ་
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བས་ནའང་ཧ་ཅང་སན་པའི་ཚིག་ཏུ་མི་འགྲོ་བས། དེ་འདྲ་ནན་གྱིས་འཚོལ་བའི་ངལ་

བ་བསྟེན་མི་དགོས་ཤིང་། སྔོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་བོ་ནམ་མཁའི་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་

གྲགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐུན་མོང་དུ་བཞེད་པ་ལྟར། བོད་ཀི་བར་དང་མཐུན་པའི་ཟུང་

ལྡན་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་ལྟར་བས་ན་འཐུས་སོ། །

༢ ཐོག་མའི་བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན།

༈ ཐོག་མའི་བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་བཤད་པ་ལ། དེའི་ངོ་བོ་དང་། དབེ་བ་

གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། ཚིག་རང་གང་གི་ཐོག་མར་ཡོད་པའི་དབངས་གསལ་

ཚོགས་པའི་མིང་གཟུགས་གཅིག་པ་ཅན་གྱི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར། མིང་ཚིག་གཞན་

གྱིས་ཆོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

གཉིས་པ་འདི་ལ་དབེ་ན། རང་བ་གཉིས་ལ་ཡོད་པ་དྲུག རང་བ་གསུམ་ལ་ཡོད་

པ་གསུམ། རང་བ་བཞི་ལ་ཡོད་པ་གཅིག རང་བ་བཞི་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་

གསུམ་སྟེ་བསོམས་པས་བཅུ་གསུམ་ཡོད། དེ་དག་ནི།

རང་བ་གཉིས་ལ་ཡོད་པ་ལ། །

དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མ་དང་། །

དང་བོ་གསུམ་པའི་ཐོག་མ་དང་། །

དང་བོ་བཞི་བའི་ཐོག་མ་དང་། །

གཉིས་པ་གསུམ་པའི་ཐོག་མ་དང་། །

གཉིས་པ་བཞི་བའི་ཐོག་མ་དང་། །

ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར་ཆོད། །
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རང་བ་གསུམ་ལ་ཡོད་པ་ལ། །

དང་བོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མ་དང་། །

དང་བོ་གསུམ་པ་བཞི་བའི་ཐོག །

ཕི་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར་ཆོད། །

རང་བ་བཞི་ལ་ཡོད་པ་ལ། །

རང་བ་བཞི་ཀའི་ཐོག་མར་ཆོད། །

རང་བཞི་ཆ་གཉིས་ཕེ་བ་ལ། །

སྔོན་གཉིས་འདྲ་ཞིང་ཕི་གཉིས་འདྲ། །

གཅིག་གསུམ་འདྲ་ལ་གཉིས་བཞི་འདྲ། །

ཐོག་མཐའ་འདྲ་ལ་བར་བ་གཉིས། །

འདྲ་བའི་ཟུང་ལྡན་བཅུ་གསུམ་མོ། །

དང་བོ་རྐང་བ་གཉིས་ལ་ཡོད་པའི་དང་བོ། ཚིག་རྐང་དང་བོ་གཉིས་ཀི་

ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་བར་ཆོད་པ་ནི། ཚིག་རང་དང་བོའི་ཐོག་མར་དབངས་གསལ་

ཚོགས་པའི་མིང་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་། རང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་མར་དབངས་

གསལ་ཚོགས་པའི་མིང་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་གཉིས། དབངས་གསལ་དང་། སྔོན་རེས་

ཐམས་ཅད་མཚུངས་པའི་སྒ་གཟུགས་གཅིག་པ་ཅན་གྱི་ཟུང་ལྡན་ཡིན་དགོས་ཤིང་། 

ཟུང་ལྡན་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་དུ་མས་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

འོག་མ་རྣམས་ལའང་ཤེས་པར་བའོ། །དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མར། 

མ་དྷུ་རེ་ཎ། ཞེས་དང་། རང་བ་གཉིས་པའི་ཐོག་མར་ཡང་། མ་དྷུ་རེ་ཎ། ཞེས་པའི་ཟུང་
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ལྡན་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གཞན་དུ་མས་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་

བརོད། 

(ག) བོ༷་གྲོ༷ས་མངོན་པར་རྒྱས་པའི་རྣམ་དཔོད་ཀིས། །

བོ༷་གྲོ༷ས་ཆེན་པོར་གྲགས་པའི་བཟང་རྫུ་མཁན། །

ཕལ་ཆེར་ཁེངས་པ་འཕོགས་པའི་གྲགས་པའི་དབངས། །

སྲིད་པའི་རེ་མོར་གྲགས་པ་ཨེ་མ་མཚར། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། བོ་གྲོས་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་སྔ་ཕི་གཉིས་

ཀི་བར་ཡི་གེ་གཞན་དུ་མས་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། མཁེན་རབ་ཀི་བོ་གྲོས་

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་རྣམ་དཔོད་ཡངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་

གྲགས་པ་ངོམ་པའི་མཁས་རློམ་བཟང་བོའི་རྫུ་ཅན་ཏེ། གཡོ་སྒྱུ་མཁན་ཕལ་ཆེར་གྱི་

ཁེངས་པ་འཕོགས་པའི་གྲགས་པའི་དབངས་སན་སྲིད་པའི་རེ་མོར་གྲགས་པའི། ཡབ་

རེ་བ་མ་བོ་བཟང་གྲགས་པ་འདི་ནི་ཨེ་མ་མཚར་ཞེས་ངོ་མཚར་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དཀར་འཇམ་ཡིད་འཕོག་པདྨའི་ལྟེ་བ་རུ། །

དཀར་བསིལ་འདོད་ལྷའི་མེ་ལོང་ལྷུང་འདྲ་བའི། །

རི་བོང་འཛིན་པ་འོད་ཀི་འཕོ་འདུ་ཅན། །

བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ལང་ཚོ་གང་བར་མཚོན། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་། གཉིས་པའི་ཐོག་མར། དཀར་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་སྔ་ཕི་

གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡི་གེ་གཞན་དུ་མས་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དཀར་ཞིང་

འཇམ་པའི་པདྨའི་ལྟེ་བར། དཀར་ཞིང་བསིལ་བའི་འདོད་ལྷའི་མེ་ལོང་སྟེ། ཟླ་བ་དངོས་
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སུ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུའི་རི་བོང་འཛིན་པའམ། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་འོད་ཟེར་འཕོ་འདུ་

དེས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་མཚོན། ཞེས་མཚོན་བ་འཁོར་བའི་

འདམ་གྱིས་མ་གོས་པ་དང་ཐབས་ཀི་ཆ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མཚོན་པའི་པདྨ་དང་ཟླ་

བའི་གདན་བསྟན་པ་ཡིན། ༼ཚིགས་བཅད་འདི་ནས་བཟུང་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཉིད་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིག་

ཡིན།༽ 

ཡང་ན། མཛེ༷ས་སྐུ་གེ་སར་རྡུལ་མང་བརེགས་པའི་རི། །

མཛེ༷ས་ལྡན་གཟི་འོད་སྟོང་གི་འཕོ་འདུ་ཅན། །

སྲིད་ཞིའི་བ་ན་འབར་བའི་མཆོད་སོང་ཆེ། །

དགེ་ལེགས་ཕན་བདེ་གཏེར་གྱི་ཕུང་བོར་གྲུབ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་དང་བོ་དང་། གསུམ་པའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་

བར་ཆོད་པ་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོ་གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཀ་རོ་ཏི་

ཀ་རོ་ཏི། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ར༷བ་གསལ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལ། །

རི་དྭགས་གཟུགས་ཀིས་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་དེ། །

ར༷བ་རྨོངས་སྐེ་བོ་འགའ་ཞིག་སིན་ལེགས་མའི། །

བཞིན་རས་ར་རིའི་དྲི་མས་ནོངས་ཞེས་སྨྲ། །

ཞེས་པའི་རང་བ་དང་བོ་དང་། གསུམ་པ་པའི་ཐོག་མར། རབ། རབ་ཅེས་པའི་

ཟུང་ལྡན་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རབ་ཏུ་དྭངས་ཤིང་

གསལ་བའི་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་ངོས་ལ། རི་བོང་གཟུགས་ཀི་རི་མོ་
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བཀྲ་བ་དེ། རབ་ཏུ་རྨོངས་པའི་འདོད་ལྡན་སྐེ་བོ་འགའ་བུད་མེད་ཀི་གདོང་དུ་འཁྲུལ་

ནས། དེའི་བཞིན་རས་ནག་པོའི་དྲི་མས་སགས་པ་འདི་ལ་འགྱོད་ཅེས་སོ། །ནོངས་པ་

ནི་འགྱོད་པའི་དོན་ལའང་འཇུག །

(བ) ཡི༷ད་འོང་སེག་ཅིང་འགྱིང་བཅས་ཙོག་པུའི་སྟབས། །

མཛེས་པའི་ཞབས་སོར་བཀྲམ་སྟེ་པད་ར་ལིའི། །

ཡི༷ད་འོང་ཁེངས་པ་བསིལ་ཚེ་པདྨའི་དགྲ། །

རབ་དགའི་འོད་ཟེར་སོ་འཕེང་དགོད་པ་བཞིན། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་། གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཡིད་འོང་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་

སྔ་ཕི་གཉིས་ཀི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ། ཤིན་

ཏུ་དགྱེས་ཤིང་སེག་པའི་འགྱིང་ཉམས་དང་བཅས། ཙོག་པུའི་སྟབས་ཀིས་བཞུགས་

པའི། ལྷ་མོའི་མཛེས་པའི་ཞབས་ཀི་སོར་མོ་ལེགས་པར་བཀྲམ་པའི་མཛེས་སྡུག་དེ་

ནི། པད་ར་ལིའམ་པདྨའི་ར་བའི་ཡིད་འོང་གི་ཁེངས་པ་བསིལ་བ་སྟེ། པདྨའི་འདབ་མ་

ཁ་ཟུམ་པའི་ཚེ་ཞེས་མཚན་མོའི་དུས་ངོས་བཟུང་ཞིང་། དེའི་དུས་སུ་པདྨའི་དགྲ་

འམ་ཟླ་བ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སོའི་ཕེང་བ་དགོད་པ་སྟེ། ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་དཔལ་ལྟར། 

ཤིན་ཏུ་དཀར་ཞིང་མཛེས། ཞེས་སོ། །ཡིད་འོང་ཁེངས་པ་བསིལ་བ་དང་། སོ་ཕེང་

དགོད་པ་སོགས་ནི་སེམས་ལྡན་རབ་རྟོག་ཡིན། 

ཡང་ན། སྔོ༷་ལྗང་མརྒད་བཞུས་པའི་ཁུ་བ་ཡིས། །

ལུས་ཀུན་གཤེར་བའི་ནོར་འཛིན་སེག་པ་མོའི། །

སྔོ༷་ལྗང་གཡུ་ཡི་རལ་བའི་ལན་བུ་ནི། །
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དྲི་བཞོན་དལ་བུའི་འགྲོས་དང་ལྷན་དུ་བསྐོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རྐང་བ་དང་བོ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་བར་ཆོད་ཀ་ི

ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར་ས་ག་ལཱ་པོ། 

ཞེས་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) དཀར༷་འཇམ་ཡིད་འོང་པདྨ་དག །

ངག་དབང་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཡི། །

ཞབས་ཟུང་རྣམ་པར་བཏེགས་པ་ལ། །

དཀར༷་བའི་བོ་ཡིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་། བཞི་བའི་ཐོག་མར། དཀར། དཀར་ཞེས་པའི་ཟུང་

ལྡན་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དཀར་ཞིང་འཇམ་པའི་ཡིད་

འོང་གི་པདྨའི་འདབ་མ་རྣམས་ཀིས། དབངས་ཅ་ལྷ་མོའི་མཛེས་པའི་ཞབས་ཟུང་

སྟེང་དུ་བཏེགས་པ་དེ་ལ། པདྨས་ལྷ་མོ་ལ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་བོ་ཡིས་པདྨ་ཆེན་པོ་

སྤྲུལ་ཏེ། ལྷ་མོའི་ཞབས་ཟུང་མཐོན་པོར་བཏེགས་པ་ལྟ་བུར་བརོད་པ་རབ་བཏགས་

བསྲེས་པ་ཡིན་ཀང་། ཅུང་ཟད་བརོད་མི་བདེ་བར་གསུངས། 

(བ) འཇ༷མ་མཉེན་སོར་མོའི་གདུ་བུ་འཁོལ་བའི་སྒ། །

སན་པར་སྒོག་ལ་རབ་འཁུ་བྱཻཌཱུརྱའི། །

རྒྱུད་སྟོང་ཕང་བར་འཛེགས་པ་ལ་སྐེས་པའི། །

འཇ༷མ་མཉེན་དབངས་ཀིས་ཆོས་ཀུན་ཅིག་ཅར་འདོམས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་། བཞི་བའི་ཐོག་མར། འཇམ་མཉེན། ཞེས་པའི་ཟུང་
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ལྡན་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའི་ཕག་

གི་སོར་མོ་ལ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཕས་ལེགས་པར་མཛེས་པའི་གདུ་བུས་

བརྒྱན་ཅིང་། ཕག་སོར་ལེགས་པར་བསྐོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སོར་གདུབ་ཀི་སྒ་སན་

པར་སྒོག་པ་ལ་རབ་ཏུ་འཁུ་བ་སྟེ། དེ་ལ་འགྲན་པར་བཟོད་པའི་བྱཻཌཱུརྱའི་པི་ཝང་རྒྱུད་

སྟོད་ཅན་ལྷ་མོའི་"བང
1

་དུ་བཞག་པ། དེ་ལས་སྐེས་པའི་འཇམ་མཉེན་དབངས་ཀི་

ཆོས་ཏེ། གསུངས་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་གདངས་དང་ལྡན་པའི་དབངས་ཀིས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་འདོམས། ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། སྣ་ཚོགས་མདངས་ཀི་མཛེས་པ་རབ་རོགས་པའི། །

དྲི་ཞིམ་མངལ་རྒྱ་གྲོལ་བའི་འདབ་ལྡན་ཚོགས། །

དགའ་བའི་གེ་སར་ངོམ་པའི་འཛུམ་བག་གིས། །

སྣ་ཚོགས་རེ་དགའི་ཉམས་ཀིས་གར་ལ་བེལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་རྐང་བ་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་ལ་ཡོད་པའི་བར་ཆོད་པའི་ཟུང་

ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཀ་ལི་ཀ།  

ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡིས། །

སེ༷ག་མོ་གཞན་གྱིས་བསྒྲུན་དུ་མ་མཆིས་པའི། །

སེ༷ག་ལྡན་གསེར་མངལ་ཅན་གྱི་བུ་མོ་ཡི། །

ཞབས་ཟུང་སྤི་བོའི་གཙུག་ན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༥༥ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༨ ན།  བང   * པང་ཡིན་ནམ་སྙམ།
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ཅེས་རང་བ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར། སེག་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་སྔ་

ཕི་གཉིས་ཀི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀི་ལང་ཚོ་

རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ལས། སོ་སྐེ་ཕལ་བའི་སེག་མཛེས་མ་གཞན་གྱིས་འགྲན་པར་མི་

ནུས་པའི་འཇོ་སེག་དང་ལྡན་པ། ཚངས་པའི་བུ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་ཞབས་གཉིས་

བདག་གི་སྤི་བོའི་གཙུག་ན་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོ། །

(བ) མིག་སན་ཆར་གྱིས་བརླན་པའི་ཟུར་ཕུད་རེ། །

ཡི༷ད་འཕོག་ལྡེམ་པར་བས་ལ་ནོར་བུ་དང་། །

ཡི༷ད་འོང་མེ་ཏོག་ཕེང་བའི་རྒྱན་བཀོད་པས། །

འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་མཛེས་སྡུག་འཕོག་པ་བཞིན། །

ཞེས་རང་བ་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཡིད་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་སྔ་

ཕི་གཉིས་ཀི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། མིག་སན་གྱི་ཆར་གྱིས་བརླན་པ་

སྟེ་ཧ་ཅང་ནག་པོའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་རལ་བའི་ཟུར་ཕུད་ཀི་རེ་ཡིད་འཕོག་པའི་

རྣམ་འགྱུར་གྱིས་ལྡེམ་ཞིང་། དེ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུ་དང་། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཕེང་

བའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་འདིས། འཇིག་རྟེན་གྱི་མཛེས་སྡུག་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་བོ་

འཕོག་པ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཞེས་སོ། །མིག་སན་ནི་རོ་སྟེང་ཟིལ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་

པར་བཤད་པས། རྒྱ་གར་ན་རོ་དེ་མིག་ལ་བསྐུ་བའི་སྲོལ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། ། 

ཡང་ན། དམར་སེར་ཐིག་ལེ་གཞོན་ནུའི་འོད་ཞགས་ཀིས། །

ར༷བ་མཉེན་གཤོག་ཟུང་མཛེས་པར་འཁྱུད་པ་ལས། །

ར༷བ་མངར་སྦྲང་བཅུད་འཁུར་བའི་མངལ་བརྒྱ་ཡིས། །
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འཁུན་པའི་མགྲིན་དབངས་སྒོག་བཞིན་ཚལ་ན་རྒྱུ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་བ་རང་བ་གཉིས་པ་དང་། བཞི་བ་ལ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་ཆོད་པ་ནི། 

དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་གཉིས་པ་དང་། བཞི་བའི་ཐོག་མར། ཙནྡྲ་“ཀནྚ
1

་ཞེས་

པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) ཟུར་ཕུད་མཐོན་མཐིང་མགོ་སྐེས་རབ་ལྡེམ་ཞིང་། །

ལུས་དཀར་འཁོར་ལོའི་ཡན་ལག་ལ་འཁུ་བ། །

མཛེས་སྡུག་ཆ་ཤས་རོགས་པའི་སིན་ལེགས་མ། །

ལུས་མེད་མདའ་ཡི་སྤུན་ཟླ་མ་ཡིན་ནམ། །

ཞེས་རང་བ་གཉིས་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར། ལུས་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་སྔ་ཕི་

གཉིས་ཀི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། མཐོན་མཐིང་རལ་བའི་ཟུར་ཕུད་ཡོན་

པོར་འཆིང་བའི་མགོ་སྐེས་རབ་ཏུ་ལྡེམ་ཞིང་། དཀར་ཞིང་སེག་པའི་ལུས་ཀི་བཀྲག་

མདངས་རབ་ཏུ་མཛེས་པས། འཁོར་ལོའི་ཡན་ལག་གམ། ངང་བ་དཀར་བོའི་མཛེས་

སྡུག་ལ་འཁུ་བའམ་འགྲན་པ། འཇོ་སེག་མཛེས་སྡུག་གི་ཆ་ཀུན་ནས་རོགས་པའི་

སིན་ལེགས་མ་སྟེ། བུད་མེད་འདི་ནི་འདོད་ལྷའི་མདའ་ཡི་སྤུན་ཟླ་ཞེས། འདིས་སྐེ་བོ་

ཀུན་གྱི་འདོད་པ་རབ་ཏུ་འཕོགས་ཏེ་འདོད་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་དབང་མེད་དུ་

འཕེལ་བར་བེད། ཅེས་སོ། །

(བ) རྣམ་བཀྲ་ལྷ་ཡི་གོས་བཟང་སྣ་ཚོགས་ཀིས། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༥༧ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༣ ན།  ཀནྚ   * བོད་མཁས་དང་འཇུ་མི་ཕམ་གི་འགྲེལ་བ། ཁམས་འགྲེལ་རྣམས་སུ། 

ཀཱནྟ
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ཀུན་ནས་བཀླུབས་ཀང་མཚན་དཔེ་འབར་བའི་གཟི། །

མི་འགོག་སྲིད་པས་བས་པའི་མཛེས་པ་རྣམས། །

ཀུན་ནས་མོག་པོར་བསྒྱུར་བའི་བཙོ་བག་མཁན། །

ཞེས་རང་བ་གཉིས་པ་དང་། བཞི་བའི་ཐོག་མར། ཀུན་ནས་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་

སྔ་ཕི་གཉིས་ཀི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ལྷ་མོ་མཛེས་པའི་སྐུ་ལ་ངོ་

མཚར་བའི་རི་མོའི་བཀོད་པ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ལྷ་ཡི་གོས་བཟང་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བཀླུབས་ཀང་། གང་གི་སྐུའི་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀི་བཀྲག་

མདངས་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་གཟི་འོད་ནི་འགོག་མི་ནུས་པས། སྲིད་པའམ་འཇིག་

རྟེན་གྱིས་བས་པའི་མཛེས་པ་ཇི་སེད་པ་མཐའ་དག་ཕོགས་ཀུན་ནས་ཟིལ་གྱིས་

མནན་པ་སྟེ་མོག་མོག་པོར་བསྒྱུར་བའི་བཙོ་བག་མཁན་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་སོ། །མོག་

མོག་ཅེས་པ། བཀྲག་མདངས་ཉམས་པའམ། འོད་མི་གསལ་བའི་དོན་དང་། བཙོ་

བག་མཁན་ནི། གོས་ཀི་ཁ་དོག་"བསྒྱུར
1

་མཁན་གྱི་མིང་ཡིན།

ཡང་ན། མརྒད་གཞོན་ནུའི་མདངས་ཀིས་རབ་མཛེས་པའི། །

མཉེན་ལྡེམ་འཁི་ཤིང་འཁོག་པོའི་ཉམས་ལྡན་ཅན། །

སྔོ་ལྗང་གཡུ་ལོའི་ཁུར་གྱིས་རབ་དུད་པ། །

མཉེན་འཇམ་དལ་བའི་རླུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྐོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ་རྐང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་བར་ཆོད་པའི་ཟུང་

ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། བ་ར་ཧེ། ཞེས་པའི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༥༨ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།  བསྒྱུར   * སྒྱུར་ཡིན་དགོས་སྙམ།
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ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཤེས་བའི་དོན་ཀུན་ལྟ་བ་ལ། །

སྔ་ན་མེད་པའི་རྣམ་དཔོད་ཅན། །

ངག་དབང་དབངས་ཅན་མགྲིན་འཁྱུད་པའི། །

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བོ་གྲོས་བརྟན། །

ཞེས་རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། ངག་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀི་

བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཤེས་བའི་ཡོན་ཏན་ཇི་སེད་ཅིག་ཡོད་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་དོན་ལེགས་པར་བལྟ་བ་ལ། སྔ་ན་མེད་པའམ་སྔོན་བྱུང་མ་མོང་བའི་རྣམ་

དཔོད་ཅན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ། མགྲིན་པའི་མལ་དུ་བཞུགས་

པའི་དཔང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་གྲོས་བརྟན་པ་ཞེས་སོ། །

(བ) རོག་བལ་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོར་ལན་སྟོང་དུ། །

ཉ་རྒྱས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་བཀྲུས་པ་བཞིན། །

དཀར་མཛེས་དྲི་མས་དབེན་པའི་བཞིན་རས་དང་། །

དཀར་མཛེས་ཚེམས་ཀི་ཕེང་བ་ལྟ་ན་སྡུག །

ཅེས་རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། དཀར་མཛེས། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་སྔ་

ཕི་གཉིས་ཀི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རོག་པ་དང་བལ་བའི་འོ་མའི་རྒྱ་

མཚོའི་ནང་དུ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལན་སྟོང་དུ་བཀྲུས་པ་ལྟ་བུའི། དཀར་ཞིང་

མཛེས་ལ་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་ཞལ་གྱི་དཀིལ་འཁོར་དང་། དཀར་མཛེས་མུ་ཏིག་

སྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལྟ་བུའི་ཚེམས་ཀི་ཕེང་བ་ལྟ་ན་སྡུག་ཅེས་སོ། །
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ཡང་ན། ཆུ་ཤེལ་འདབ་མ་དགོད་པའི་ཨུཏྤལ་དང་། །

སྦྲང་རིའི་གཏེར་བརྒྱ་འཛིན་པའི་པདྨ་ཟུང་། །

མཛེས་པའི་དྲེགས་པ་འབར་བའི་ཁེངས་པ་ཡིས། །

མཛེས་སྡུག་འཛུམ་དཀར་ཞལ་དཀིལ་རེས་སུ་ངོམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

རང་བ་གསུམ་ལ་ཡོད་པ་ལ། 

བདུན་པ་རྐང་བ་གསུམ་ག་ིཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་བར་ཆོད་ཀ་ིཟུང་ལྡན་ནི། 

རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་སྔ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར། ཀ་རེ་ཎ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) དམར་སེར་ལི་ཁིའི་མདངས་འཛིན་ཞིང་། །

དམར་བའི་མཆུ་སྒོས་རྣམ་པར་གཡོ། །

དམར་འོད་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན།

ཡིད་སྲུབས་དགྲ་དེ་རྣམ་པར་བཅོམ། །

ཞེས་རང་བ་སྔ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར། དམར་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་དག་གི་བར་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཁ་དོག་དམར་སེར་གྱི་མདངས་དང་ལྡན་ཞིང་། 

དམར་བའི་མཆུ་སྒོས་རབ་ཏུ་གཡོ་བ་སོགས་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་

སྟོན་མཁན། བདུད་དམ་ཡིད་སྲུབས་ཏེ། ཡིད་རབ་ཏུ་དཀྲུགས་ཤིང་འདོད་ཆགས་

ཀིས་མོས་པར་བེད་པའི་དགྲ་དེ་རྣམ་པར་བཅོམ་མོ། །ཞེས་སོ། །

(བ) རྣམ་བཀྲ་སིན་མའི་འཁི་ཤིང་འཁོག་ལྡན་ཅིང་། །

རྣམ་བཀྲའི་སྤན་རས་ཟུར་མདའ་འཕངས་པའི་མོད། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

རྣམ་བཀྲ་བོ་ཡི་མཆོག་སྦིན་དབངས་ཅན་ལྷ། །

དུས་ཀུན་ཁོད་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་གནས་སུ། །

ཞེས་རང་བ་སྔ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར། རྣམ་བཀྲ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་དག་གི་བར་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཁ་དོག་ནག་ཅིང་སྣུམ་པའི་མཛེས་སྡུག་བཀྲ་བའི་སིན་

མ་ནི་འཁི་ཤིང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དེ་མཛེས་པར་འཁོག་པ་སོགས་ཡིད་དུ་འོང་

བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་འོག་ཏུ། དགྱེས་ཤིང་འཛུམ་པའི་སྤན་ཟུང་རབ་ཏུ་གསལ་

བའི་ཟུར་མིག་གི་མདའ་ཡང་ཡང་འཕངས་པའི་མོད། སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་བོ་གྲོས་ཀི་

མཆོག་སྦིན་པའི་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་གནས་སུ། ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ཡིད་འཕོག་མཛེས་པའི་སྤུ་སྡུག་མིག་གི་དཔིད། །

ཡིད་འཕོག་གསུང་སན་རྣ་བའི་བདུད་རིའི་གཏེར། །

ཡིད་འཕོག་དཔིད་ཀི་ཕོ་ཉ་རབ་མོས་པས། །

འཁི་ཤིང་གཞོན་ནུའི་ཕང་བར་རྒྱང་གླུ་ལེན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ་རྐང་བ་དང་བོ་དང་། གསུམ་པ། བཞི་བ་གསུམ་གི་ཐོག་མ་ལ་

ཡོད་པའི་བར་ཆོད་ཀི་ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོ། གསུམ་

པ། བཞི་བ་བཅས་ཀི་ཐོག་མར། པ་རཱ་ག་ཏ། ཞེས་པའི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) བོ་གསལ་བེ་བའི་གཙུག་ན་རབ་འགྱིང་ཞིང་། །

མཁས་མང་རྒྱ་མཚོའི་མགོ་བོས་ལེགས་པར་བཏུད། །

བོ་ཆེན་ཀུན་ཀང་ཁོགས་ལ་འཕང་གྱུར་པའི། །
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བོ་བཟང་གྲགས་པ་ཐུན་བསྟན་བ་ན་མཐོ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་། གསུམ་པ། བཞི་བ་བཅས་ཀི་ཐོག་མར། བོ། ཞེས་

པའི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། བོ་གྲོས་གསལ་ཞིང་

མཁེན་རབ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་སྨྲ་མཁས་བེ་བ་དུ་མའི་གཙུག་ན། འཇིགས་པ་མེད་

པའི་རྣམ་དཔོད་ཀི་དྲེགས་པས་འགྱིང་ཤིང་། གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པ་ལ་

ཐོགས་པ་མེད་པའི་མཁས་པའི་དབང་བོ་དག་གིས་ཀང་། མགོ་འཕང་སད་དེ་གུས་

འདུད་ཞུ་བ། ཁོགས་ལ་འཕང་ཞེས་པའི་གསུང་ལུགས་གཅིག་ལ། བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་

དང་ལྡན་པའི་མཁས་དབང་ཀུན་གྱིས་ཀང་། འགྱོག་བམས་ཏེ། ཁོགས་ཀིས་ལེགས་

པར་བཏེགས་ཏེ་ཕག་ཏུ་འཕང་བར་གྱུར་པའི་སིགས་དུས་ཀི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བོ་

བཟང་གྲགས་པ་ནི། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ཀུན་གྱི་བ་ན་མཐོ། ཞེས་དང་། ཡང་

གསུང་ལུགས་གཅིག་ལ། ཁོགས་ལ་འཕང་ཞེས་པ། ཐེ་ཚོམ་གྱི་མིང་དུ་བཤད་ནས། 

གང་གིས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད། བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་

ཀུན་གྱིས་ཀང་བོས་དཔོག་པར་མི་ནུས་ཤིང་། ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་འགྲེལ་ཀང་། 

སྔ་མ་ལྟར་འགྲེལ་ན་བདེ་བར་གསུངས་སོ། | 

(བ) རབ་དམར་མཆུ་སྒོས་བི་རུའི་ཚལ་ནང་དུ། །

སིན་པའི་ཚེམས་དཀར་མུ་ཏིག་ཕེང་བ་ཅན། །

རབ་དམར་ལྗགས་ཀི་མཛེས་པ་ཕུལ་བྱུང་བས། །

རབ་དམར་གོག་གི་འཕྲུལ་ལ་སྐེངས་པ་སྦིན། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་། གསུམ་པ། བཞི་བ་བཅས་ཀི་ཐོག་མར། རབ་དམར་
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ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རབ་ཏུ་དམར་བའི་ཞལ་

གྱི་མཆུ་སྒོས་ནི། བི་རུའི་སྐེད་ཚལ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེར་སིན་པའི་ཚེམས་

དཀར་བཞི་བཅུའི་ཕེང་བ་ནི། མུ་ཏིག་གི་ཕེང་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། མཉེན་ཞིང་

འཇམ་པའི་ལྗགས་ཀི་མཛེས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འདིས། ནམ་མཁའི་གོག་གི་འཕྲུལ་

ལ་སྐེངས་པ་སྟེ་ངོ་ཚ་སྦིན་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། མདངས་ལྡན་ཚོན་གྱིས་རི་མོ་གསུམ་པའི་ལམ། །

མཛེས་བེད་འཁོག་པོའི་སྤུ་རིས་མངོན་བཀྲ་བ། །

མདངས་བཟང་རབ་དམར་བི་རུའི་མཆུ་སྒོས་ཅན། །

མདངས་མཛེས་ནེ་ཙོ་གཞོན་ནུ་མིག་གི་དཔིད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དགུ་བ་རྐང་བ་ཕ་ིམ་གསུམ་གི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་བར་ཆོད་ཀ་ིཟུང་ལྡན་

ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་ཕི་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར། ས་དཱ་ན། ཞེས་པའི་ཐོག་

མའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་ན། 

(ག) ཀུན་གསལ་ལུས་ཕའི་བཞིན་རས་ལམ་ཡངས་པོར། །

དབང་བོའི་གཞུ་ཡི་མིག་དཀྱུས་རྣམ་པར་བཀྲ། །

དབང་ཕྱུག་གཙུག་གི་ཟླ་ཚེས་ལྟ་བུའི་སོས། །

དབང་བོ་མིག་སྟོང་སྤྲུལ་ནས་ལྟ་མིན་ནམ། །

ཞེས་རང་བ་ཕི་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར། དབང་ཞེས་པའི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་

བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ལུས་ཕ་མ་སྟེ་བུད་མེད་ཀི་བཞིན་རས་ནི་ཀུན་

གསལ་ལམ་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དབང་བོའི་གཞུའམ་འཇའ་
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ཚོན་ནི། མཛེས་པའི་མིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དབང་ཕྱུག་གི་གཙུག་རྒྱན་གྱི་

ཟླ་ཚེས་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་དཀར་ཞིང་མཛེས་པའི་སོ་ཕེང་ངོམ་ཞིང་མཛེས་སྡུག་གི་ལང་

ཚོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལུས་ཕ་མ་འདི་ལ། ལྷའི་དབང་བོས་མིང་སྟོང་སྤྲུལ་ནས་ལྟ་བ་མ་

ཡིན་ནམ། ཞེས་སོ། །

(བ) ལྷ་དེའི་མགུར་གྱི་བུམ་བཟང་ལས་ཐོན་པའི། །

སན་འགྱུར་ཆོས་ཀི་རོལ་མོར་འབབ་པའི་གླུ། །

སན་འགྱུར་རྒྱུད་དུ་སྦྲེང་བས་དྲི་ཟ་ཡི། །

སན་འགྱུར་མ་ལུས་ཕོགས་དེར་བོས་པ་བཞིན། །

ཞེས་རང་བ་ཕི་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར། སན་འགྱུར་ཞེས་པའི་ཐོག་མའི་ཟུང་

ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་དབངས་ཅན་མའི་

མགུར་གྱི་བུམ་བཟང་ངམ་མགྲིན་པ་ལས་ཐོན་པའི་སན་འཇེབས་འགྱུར་ཁུགས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སྒ་དབངས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་རོལ་མོའི་གདངས་སུ་བབས་

པའི་གླུ། སན་འགྱུར་རྒྱུད་མངས་ཀི་གདངས་སུ་གྱེར་བ་འདིས་ནི། དྲི་ཟའི་སན་འགྱུར་

གྱི་གླུ་དབངས་མ་ལུས་པ་ཕོགས་དེར་བོས་པ་བཞིན་ནམ། ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

པ་ལྟ་བུ་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། དབར་སྐེས་སྤིན་སྒ་སྟོང་གི་བདེ་དགའི་དཔལ། །

མཛེས་སྡུག་ལྟོ་བའི་ཐིག་ལེར་མངོན་ཆགས་ནས། །

མཛེས་སྡུག་མདངས་བཟང་མཇུག་སྒོའི་གུར་ཁིམ་ཅན། །

མཛེས་སྡུག་སེག་མོར་སེམས་འཆང་མདོངས་ལྡན་ཁྱུ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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བཅུ་བ་རྐང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་བར་ཆོད་ཀི་ཟུང་ལྡན་ནི། 

དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མར་ཀ་མ་ལེ། ཞེས་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་

བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསང་གསུམ་མ་ལུས་པ། །

རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུའི་གཟུགས་སུ་ལེགས་ཤར་བ། །

རྒྱལ་ཕན་མང་བོའི་གཙུག་ན་འགྱིང་བའི་ཕིར། །

རྒྱལ་བོ་སྲོང་བཙན་སམ་པོ་བོད་ཀི་རེ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མར། རྒྱལ་ཞེས་པའི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་མ་

ལུས་པ་མིའི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་རྒྱལ་ཕན་མང་བོའི་གཙུག་ན་མངོན་པར་འཕགས་

པའམ་འགྱིང་བའི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སམ་པོ་ནི་བོད་ཀི་རྒྱལ་བོའ།ོ །ཞེས་སོ། །

(བ) བདག་སོགས་འཁོར་"བའི
1

་འཁོར་ལོར་འཁམས་རྣམས་ལ། །

བདག་ཏུ་འཛིན་པ་འཁོར་བའི་འཁི་ཤིང་ནགས། །

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རལ་གྲིས་གཅོད་ནུས་མཐུ། །

བདག་གི་ལྷ་མཆོག་ཁོད་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །

ཅེས་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མར། བདག་ཅེས་པའི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། བདག་ཅག་ལ་སོགས་པའི་ཉམ་ཐག་པའི་སྐེ་བོ་

རྣམས་ཀིས་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་། བདག་ལ་ཆགས་ནས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༦༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  པའི   * བའི
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ཉོན་མོངས་པ་སྣ་ཚོགས་བསྐེད། དེའི་དབང་གིས་ལས་བསགས་པ་ལས་འཁོར་བར་

སྐེ་བ་སོགས་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་འགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་བཞིན་དུ་འཁོར་ཏེ། ཡང་ཡང་

འཁོར་བར་འཁམས་པ་རྣམས་ཀི་སྲིད་པའི་ར་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་ནི། 

ནགས་ཚལ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ། རལ་གྲིའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། བདག་འཛིན་ཕ་རགས་ཀི་བག་ཆགས་ར་བ་ནས་གཅོད་

ནུས་པའི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག ། ལྷ་མཆོག་ཁོད་

ཀིས་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་མཛོད་ཅིག ། ཅེས་སོ། །

ཡང་ན། བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་རི་མོ་མཚར་སྡུག་པའི། །

བཀྲ་ཤིས་བདེ་དགའ་འཕེལ་བའི་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས། །

བཀྲ་ཤིས་སན་པར་གྲགས་པའི་འབྲུག་སྒའི་དབངས། །

བཀྲ་ཤིས་ལྷ་ལམ་ཡངས་པོའི་ཁོན་དུ་སྒོགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

རང་བ་བཞི་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལ། 

བཅུ་གཅིག་པ་རྐང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་ཅིང་། ཕདེ་སྔ་ཕ་ིརིགས་མི་

གཅིག་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་ཆོད་པ་ནི། རང་བ་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མའི་ཚིག །སྒ་

གཟུགས་འདྲ་ལ། རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་སྔ་མ་དང་མི་འདྲ་ཞིང་། 

དེ་ལས་གཞན་པའི་སྒ་གཟུགས་གཅིག་པ་ཅན་གྱི་མིང་འདྲ་བ་གཉིས་ཐོག་མར་སྦོར་

བ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། མུ་དཱ་ར་མ་ཎ། 

ཞེས་དང་། རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། མ་ད་བྷྲ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 
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(ག) རབ་བསིལ་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་ཆུ་ཀླུང་འགྲམ། །

རབ་སན་སྒ་དེ་རྣ་བར་ཐོས་པའི་མོད། །

བག་ཕེབས་ནགས་ཚལ་དྲ་བའི་དབེན་གནས་སུ། །

བག་ཡོད་གཏན་བདེ་བསྒྲུབ་སམ་འཕང་མོ་ཉུག །

ཅེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། རབ། ཅེས་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་

མར།བག་ཅེས་པའི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རབ་ཏུ་དྭངས་ཤིང་བསིལ་ལ། ལྷང་ལྷང་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་

ཆུ་ཀླུང་གི་འགྲམ་དུ། རབ་ཏུ་སན་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་སྒ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྒོགས་པ་འདི་

བདག་གི་རྣ་བར་ཐོས་པའི་མོད་ལ། མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ནགས་ཚལ་གྱི་དྲ་

བས་ཡོངས་སུ་བསོར་བའི་བག་ཕེབས་ཤིང་ཉམས་དགའ་བའི་དབེན་གནས་སུ་ཆུ་

བོ་འདིས་ཀང་བག་ཡོད་གཏན་བདེའི་བསམ་གཏན་ཞིག་བསྒྲུབ་འདོད་པ་ཨེ་ཡིན་

སམ་དུ་བདག་གི་བོ་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཅེས་སོ། །

(བ) ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་འདྲ་ཞེས། །

ཆོས་ཀུན་གཟིགས་དེས་ལེགས་པར་གསུངས་ན་ཡང་། །

འཁྲུལ་བའི་ཡིད་ངོར་རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་ཏུ། །

འཁྲུལ་བ་བདག་འདྲར་གཟིགས་ཤིག་དབངས་ཅན་ལྷ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། ཆོས་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་

མར། འཁྲུལ་ཞེས་པའི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། 

འདུས་བས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ནི། དཔེར་ན། རྨི་ལམ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  769  

ཡིན་ཞེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་བོ་སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་དེས་ཡང་དང་

ཡང་དུ་གསུངས་ནའང་། འཁོར་བའི་བག་ཆགས་བརྟན་ཅིང་། ཉོན་མོངས་པའི་

དབང་གིས་བདེ་སྡུག་འཁྲུལ་བར་འཛིན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་ངོར། ཆོས་ཐམས་

ཅད་རྟག་པར་འཛིན་པའི་རྟག་མཐའ་སྟེ། རྟག་འཛིན་གྱི་སེམས་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་

པ་བདག་དང་བདག་འདྲ་བའི་སྐེ་བོ་ལོག་པར་འཁྲུལ་བ་ཅན་དག་ལ། ཐུགས་བརེ་

བ་ཆེན་པོས་གཟིགས་ཤིག་དབངས་ཅན་ལྷ་ཞེས་སྨྲེ་སྔགས་དང་བཅས་ལྷ་མོ་བོས་

ནས་ཐུགས་རེ་བསྐུལ་བའོ། །རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་ཅེས་པ། དུས་རྟག་ཏུ་བརྟན་

པའམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དོན་དུ་འཇུག་གོ །

ཡང་ན། སྔོན་རབས་བརྒྱུད་བཟང་པད་དཀར་འཕེང་འཛིན་པའི། །

སྔོན་མེད་ས་སྐོང་སྐེ་དགུའི་བདག་པོ་ཡིས། །

ལེགས་གསུངས་བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་རིབས་སྟོང་ཅན། །

ལེགས་མཛེས་ཀྱཻ་ལ་ཤ་རིའི་ལྗོངས་སུ་བསོར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཉིས་པ། རྐང་བ་དང་བོ་དང་། གསུམ་པའི་ཐོག་མར་ཡོད་པའི་ཟུང་

ལྡན་འདྲ་ཞིང་། རྐང་བ་གཉིས་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་

ཡང་འདྲ་བའི་བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོ་དང་

གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཨུ་དི་ཏྱཻ་ར། ཞེས་དང་། གཉིས་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར། མཱ་

རུ་ཏྱཻ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་མི་མཉམ་པ་གཉིས་དང་། 

མཉམ་པ་གཉིས་འདྲ་བའི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་ཡང་ཟེར། དཔེར་བརོད།

(ག) དཀར་འཇམ་ཟླ་བའི་གཟུགས་ལ་རབ་འཁུ་བ། །
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མཛེས་སྡུག་ལང་ཚོ་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་ཅན། །

དཀར་གསལ་བཞིན་རས་ངོམ་ཆེ་ཁེངས་ལྡན་ཅན། །

མཛེས་ལྡན་ཡོངས་ཀི་བརྟན་པ་རྣམ་པར་འཕོགས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་། གསུམ་པའི་ཐོག་མར། དཀར་ཞེས་པ་དང་། གཉིས་

པ་དང་། བཞི་བའི་ཐོག་མར། མཛེས་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དཀར་ཞིང་འཇམ་པའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་ལ། འཁུ་བའམ་

འགྲན་པའི་མཛེས་སྡུག་གི་ལང་ཚོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལྷ་མོའི་བཞིན་རས་ངོམ་པའི་ཚེ། 

ལང་ཚོའི་ཁེངས་པ་དང་ལྡན་པའི་མཛེས་ལྡན་ཡོངས་ཀི་བརྟན་པ་འཕོགས། ཞེས་

སོ། །

(བ) གྱ་གྱུའི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པའི་ཡིད་ཀི་མཚོ། །

རོག་མ་ཅན་གྱིས་གང་བའི་དུས་མཐའ་ན། །

གྱ་གྱུ་སངས་པ་དྲང་བོའི་བརྟུལ་ཞུགས་པས། །

རོག་མེད་སེམས་ཀིས་བཟོད་པ་ཇི་ལྟར་ཐོབ། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོ་དང་། གསུམ་པའི་ཐོག་མར། གྱ་གྱུ་ཞེས་དང་། གཉིས་པ་

དང་། བཞི་བའི་ཐོག་མར། རོག་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་

དོན་ནི། གྱ་གྱུ་སྟེ་གཡོ་སྒྱུའི་རྦ་རླབས་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་ཡིད་ཀི་མཚོ་ནི། རོག་མ་

ཅན་ཏེ་ཉོན་མོངས་ཀི་རྡུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་རོག་པར་བས་པའམ་གང་བའི་དུས་ཀི་ཡང་

མཐའ་འདིར། གཡོ་སྒྱུ་སངས་པའི་དྲང་བོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ་དག་གིས། 

སིགས་དུས་ཀི་སྐེ་བོ་ངན་པའི་སྤོད་པ་ལ། རོག་པ་དང་བལ་བ་སྟེ། ཉོན་མོངས་མེད་
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པའི་སེམས་ཀིས་བཟོད་པ་ཇི་ལྟར་ཐོབ། ཅེས་སོ། ། 

ཡང་ན། རྣམ་དཔོད་མཁའ་ལ་རེན་པའི་ཟློས་གར་གྱིས། །

ལེགས་བཤད་ཟླ་གཞོན་གསར་བའི་འཛུམ་དགའ་ཅན། །

རྣམ་དཀར་ཆུ་ཤེལ་ལྷུན་པོའི་མཛེས་རྒྱན་དུ། །

ལེགས་དྲངས་ཐུགས་རེའི་འོད་རིས་བསལ་བའི་རྒྱན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གསུམ་པ་རྐང་བ་དང་བོ་དང་། ཐ་མའི་ཐོག་མར་ཡོད་པའི་ཟུང་

ལྡན་འདྲ་ལ། བར་བ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་ཡང་འདྲ་བའི་བར་ཆོད་

པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། སུ་

རཱ་ཛི་ཏ། ཞེས་དང་། བར་བ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། “ཏ་ན་མ་དྷྱུ།
1

 ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་

བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) སྒ་རྒྱན་སན་ཚིག་སྨྲ་བ་ལ། །

འཇིགས་པ་མེད་པའི་སོབས་པ་མཆོག །

འཇིགས་བལ་ཤེས་རབ་ཀིས་ཐོབ་ཚེ། །

སྒ་རྒྱན་རོམ་ལ་མཚོ་བྱུང་བཞིན། །

ཞེས་རང་བ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། སྒ་རྒྱན་ཞེས་དང་། བར་བ་གཉིས་

ཀི་ཐོག་མར། འཇིགས་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་

ནི། སྒ་རྒྱན་གྱི་སན་ཚིག་སྨྲ་བ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སོབས་པ་མཆོག་དེ། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༧༡ ཡིག་ཕྲེང་ ༥ ན།  ཏ་ན་མ་དྷྱུ   * དཎྜིའི་དགོངས་རྒྱན་དང་། དབྱངས་ཅན་ངག་གི་རོལ་མཚོ། 

དབྱངས་ཅན་དགེས་པའི་རོལ་མཚོ་རྣམས་སུ། ཏ་ནུ་མ་དྷྱཱ།
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འཇིགས་པ་དང་བལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀི་རལ་གྱིས་ཐོབ་ཚེ། སྒ་རྒྱན་འདི་རོམ་པ་ལ་

དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅེས་སོ། །

(བ) དབེན་པའི་རི་བོ་ལྷ་དང་དཀའ་ཐུབ་པས། །

ཡོངས་བསྟེན་བག་ཕེབས་རི་ཡི་བ་སྐིབས་དང་། །

ཡོངས་འདུའི་ཁེངས་འཕོག་ལྗོན་པའི་གྲིབ་བསིལ་ལས། །

དབེན་གསུམ་བདུད་རིའི་མལ་དུ་འདུག་ལ་དགའ། །

ཞེས་རང་བ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། དབེན་ཞེས་དང་། བར་བ་གཉིས་

ཀི་ཐོག་མར། ཡོངས་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། 

དབེན་པའི་རི་ནི་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་སོགས་དཀའ་ཐུབ་པ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྟེན་

པའི་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། བདག་གིས་ཀང་བག་ཕེབས་པའི་རི་ཡི་བ་

སྐིབས་ཏེ་བག་ཕུག་ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་བ་དང་། ཡོངས་འདུའི་ཤིང་གི་མཛེས་པ་

འཕོག་པའི་ལྗོན་ཤིང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་གྲིབ་བསིལ་ལས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམ་

པར་གཡེང་བ་ལས་དབེན་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་བདེ་བ་བདུད་རི་ལྟ་བུའི་མལ་དུ་

འདུག་པ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབོར་ལ་བརོན་པར་འདོད་ཅེས་སོ། །

ཡང་ན། དགེ་ལེགས་བདུད་རིའི་ཆར་བསིལ་རྒྱལ་བོན་ཚོགས། །

འཇིགས་བལ་སེར་ལྔའི་ཁི་ལ་ལེགས་འགྱིང་སྟེ། །

འཇིགས་བལ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཐབས་ཀིས། །

དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་བཟང་ཀུན་ནས་བསྒྲུབས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༣ བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན།
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༈ བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། དེའི་ངོ་བོ་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། 

དང་བོ་ནི། ཚིག་རང་སོ་སོ་ལ་བལྟོས་ཏེ་མིང་ཚིག་གཞན་གྱིས་བར་ཆོད་ཀང་། རང་

བ་རང་རང་གི་ཐོག་མར་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་མ་ཆོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། རང་བ་སྔ་མ་གཉིས་འདྲ་ཞིང་། ཕི་མ་གཉིས་

འདྲ་བ་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་དང་། རང་བ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་འདྲ་ལ། བར་བ་

གཉིས་ཀང་འདྲ་བའི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་དང་། རང་བ་བཞི་ག་འདྲ་བ་བར་ཆོད་

ཅིག་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཏེ་གསུམ་མོ། །

དང་བོ་རྐང་བ་སྔ་མ་གཉིས་ཀ་ིཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་འདྲ་ལ། རྐང་བ་ཕ་ིམ་

གཉིས་ཀི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་ཡང་འདྲ་བའི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་

ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། སཱ་ལཾ་སཱ་ལཾ་ཞེས་

དང་། ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། ན་ལཱི་ན་ལཱི་ཞེས་ཟུང་ལྡན་གཉིས་ཀི་བར་མིང་ཚིག་

གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་དང་། རང་བ་རང་རང་གི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་དུ་མིང་ཚིག་

གཞན་གྱིས་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུ་འོག་མ་རྣམས་ལའང་རིགས་འགྲེའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ཆིལ་ཆིལ་རླབས་ཕེང་གཡོ་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །

ཆིལ་ཆིལ་རྦ་རླབས་ཆེ་ལས་བགྲོད་པའི་ཐབས། །

བརྟན་བརྟན་གྲུ་རིངས་ཚགས་སུ་ཚུད་པ་ལ། །

བརྟན་བརྟན་བོ་དང་ལྡན་པའི་དེད་དཔོན་གནས། །

ཞེས་པ་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར་ཆིལ་ཆིལ་དང་། རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་

ཀི་ཐོག་མར་བརྟན་བརྟན་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་དེ། རང་བ་རེ་རེའི་བར་དུ་མིང་ཚིག་
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གཞན་གྱིས་བར་ཆོད་པ་དང་། ཡང་རང་བ་རང་རང་གི་ཐོག་མར་ཡོད་པའི་ཆིལ་

ཆིལ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་མ་ཆོད་པ་འོག་མ་རྣམས་ལའང་འདྲའོ། །ཚིག་དོན་

ནི། རླབས་ཕེང་ཆིལ་ཆིལ་གཡོ་བའི་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་ཆེན་པོ་ལས་བགྲོད་པའི་

ཐབས། ཤིན་ཏུ་བརྟན་པའི་གྲུ་རིངས་ཚགས་སུ་ཚུད་པའམ་ལེགས་པར་འགྲུབ་པ་དེ་

ལ། འཇིགས་པ་མེད་ཅིང་བོ་བརྟན་པའི་དེད་དཔོན་གནས་ཞེས་སོ། །

(བ) སིལ་སིལ་སན་ཆ་གཡོ་ཞིང་བསྒྱུར་བ་མོས། །

སིལ་སིལ་ཕག་གི་གདུབ་ཀོར་འཐབ་པའི་སྒ། །

སན་སན་འཁོལ་དང་ལྷན་ཅིག་ཆོས་ཀི་སོ། །

སན་སན་རྣ་བའི་དཔིད་དུ་འཇོ་ཞིང་སྟེར། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར་སིལ་སིལ་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་

མར་སན་སན། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་དང་མཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་

ནི། རྣ་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་རྣམས་གཡོ་ཞིང་། བྱཻཌཱུརྱའི་པི་ཝང་

གི་རྒྱུད་མངས་ལེགས་པར་བསྒྱུར་བ་མོ་སྟེ། ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མས་མཛེས་པའི་

ཕག་གཉིས་ཀི་གདུབ་ཀོར་ཕན་ཚུན་འཐབ་པའམ་ཕད་པའི་སྒ་སན་པར་འཁོལ་བ་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་སྟོན་པའི་ཆོས་ཀི་སོ་རྣ་

བའི་དཔིད་དུ་འཇོ་ཞིང་སྟེར་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། གསལ་གསལ་གངས་དཀར་ར་བའི་སྐེ་དགུའི་མགོན། །

གསལ་གསལ་ཐུགས་སྲོང་བཀའ་བཙན་རྒྱུད་སམ་པོས། །

མཚར་མཚར་ཐབས་མཁས་ཀོ་བའི་འོད་ཞགས་ཀིས། །
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མཚར་མཚར་མཛེས་སྡུག་བུ་མོ་གྲོགས་སུ་ཁུགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་འདྲ་ལ། རྐང་བ་

བར་མ་གཉིས་ཀ་ིཐོག་མའི་ཟུང་ལྡན་ཡང་འདྲ་བའི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་

ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན་རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། ཀཱ་ལཾ་ཀཱ་ལཾ་

ཞེས་དང་། བར་བ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར། ཏཱ་ར་ཏཱ་ར་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་

ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ལྡེམ་ལྡེམ་པད་དཀར་སོང་བུ་གཡོ་བའི་རེར། །

འཁོག་འཁོག་མངོན་པར་འཕྲུལ་བའི་སེད་པ་དང་། །

འཁོག་འཁོག་ཟུར་དུ་ལྟ་བའི་ཨུཏྤལ་སྤན། །

ལྡེམ་ལྡེམ་ཐོར་ཚུགས་རེ་ན་ཟླ་ཚེས་དཀར། །

ཞེས་རང་བ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར་ལྡེམ་ལྡེམ་ཞེས་དང་། བར་བ་གཉིས་

ཀི་ཐོག་མར་འཁོག་འཁོག་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ལྡེམ་ཞིང་གཡོ་བའི་པདྨ་དཀར་པོའི་སོང་བུའི་རེ་སྟེ། པདྨའི་གདན་

ལ་བཞུགས་པའི་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ནི། སེད་པ་འཁོག་པོའི་ཉམས་ཀི་འགྱིང་བག་དང་

ལྡན་ཞིང་། འཁོག་པོའི་ཟུར་མིག་གིས་མཛེས་པར་ལྟ་བའི་ཨུཏྤལ་གྱི་སྤན་དང་། དལ་

བར་ལྡེམ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཀི་རེ་ན་ཟླ་ཚེས་དཀར་པོ་མངོན་པར་མཛེས་ཞེས་སོ། །

(བ) ལིང་ལིང་དྲན་པའི་སེ་མས་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །

ཀྱུར་ཀྱུར་གླུ་ཡི་རིག་བེད་དང་ལྷན་ཅིག །

ཀྱུར་ཀྱུར་ལུས་ཀི་འགྱུར་བག་དེ་དང་དེ། །
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ལིང་ལིང་སྟོན་འདི་མ་བརྟགས་ཉམས་དགའི་ཆོས། །

ཞེས་རང་བ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར་ལིང་ལིང་ཞེས་དང་། བར་བ་

གཉིས་ཀི་ཐོག་མར་ཀྱུར་ཀྱུར་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དྲན་པའི་སེ་མའམ་སད་འཚོང་མས་གླུ་གར་སོགས་འདོད་པའི་

རེད་འཇོ་སྣ་ཚོགས་བེད་པ་དང་། ལྷན་དུ་ཆགས་པ་འཕེལ་བའི་ལུས་ཀི་ཉམས་

འགྱུར་སྟོན་པ་འདི་ནི། ཤིན་ཏུ་མ་བརྟག་པའི་ཉམས་དགའ་བ་ཙམ་སྟེ་དོན་མེད་པར་

དགའ་བའི་ཆོས་ཤིག་ཡིན། ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། གསལ་གསལ་ཟླ་གཞོན་མཛེས་པ་སྐེངས་བེད་པའི། །

མཛེས་མཛེས་བཞིན་མདངས་རྒྱས་པའི་སེག་པ་མོའི། །

མཛེས་མཛེས་སྤན་དཀྱུས་རིང་བའི་ཟུར་མིག་གིས། །

གསལ་གསལ་བོ་གྲོས་སྣང་བའི་སོ་བརྒྱ་ཕེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རྐང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མ་ལ་ཡོད་པའི་བར་ཆོད་པ་དང་མ་ཆོད་

པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མར་ཡཱ་མ་ཡཱ་མ་ཞེས་

པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་དང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) འགྲིག་འགྲིག་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ལེ་མེད་པར། །

འགྲིག་འགྲིག་རྫུན་གྱིས་གཞན་མགོ་སོར་བེད་པ། །

འགྲིག་འགྲིག་སོ་ཕེང་སྟོན་པའི་གཡོ་ཁམ་ཅན། །

འགྲིག་འགྲིག་བག་རི་བརེགས་ལྟར་དོན་གྱིས་སྟོང་། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མར་འགྲིག་འགྲིག་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་
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པ་དང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ལེགས་པར་བཤད་པའི་ལེ་མེད་པར་ཚིག་

འགྲིག་འགྲིག་ལྟ་བུའི་རྫུན་གྱིས་གཞན་མགོ་བསོར་ཏེ་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཀིས་སོ་

ཕེང་སྟོན་པའི་གཡོ་ཁམ་མཁན་དེ་ནི། ཕི་བག་རི་བརེགས་པའི་ལྷུན་པོ་ལྟར་བརིད་

ཀང་ནང་དོན་གྱིས་སྟོང་ཞེས་སོ། །

(བ) མཚར་མཚར་སྲིད་གསུམ་མཛེས་པའི་སིང་བོ་ཀུན། །

མཚར་མཚར་བེད་པོས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་འདྲ་བ། །

མཚར་མཚར་མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་རོགས་པ་མོས། །

མཚར་མཚར་ཉམས་བརྒྱའི་རྒྱུད་མངས་སྦྲེང་བར་མཛོད། །

ཅེས་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མར་མཚར་མཚར་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་

པ་དང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ངོ་མཚར་བའི་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་མཛེས་

པའི་སིང་བོ་མ་ལུས་པ། བེད་པ་བོས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའི་མཛེས་སྡུག་ཅན། 

མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀི་ལང་ཚོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སྒ་དབངས་ལྷ་མོ་དབངས་

ཅན་མས་ངོ་མཚར་དགྱེས་དགའི་ཉམས་འགྱུར་དང་བཅས་ཏེ། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་

རྨོངས་པ་སེལ་བའི་ཕིར་དུ་ཕག་གི་རྒྱུད་མངས་སྦྲེང་བར་མཛོད་ཅེས་སོ། །

ཡང་ན། ལེགས་ལེགས་ཐུགས་རེ་ཟླ་བའི་འཛུམ་རླབས་ཀིས། །

ལེགས་ལེགས་སྲིད་ཞིའི་མཆོད་སོང་བ་མེད་པ། །

ལེགས་ལེགས་ལྷ་ལྡན་དགའ་བའི་སྐེད་ཚལ་དུ། །

ལེགས་ལེགས་གངས་ཅན་སྐེ་དགུའི་དཔལ་དུ་བསྐྲུན། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །
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གཉིས་པ། བ་དཀའ་བ་གནས་གཞན་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན། 

༈ བ་དཀའ་བ་གནས་གཞན་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། དེའི་ངོ་བོ་དང་། དབེ་བ་

གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རང་བ་སོ་སོའི་ཐོག་མ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་

པར་གནས་གཞན་ནའང་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་སྦོར་བ་ལ་ཟེར། 

རང་བའི་ཐོག་མ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་སྦོར་བ་ལ། བ་ས་བའི་ཟུང་ལྡན་

དང་། གནས་གཞན་དག་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་སྦོར་བ་ལ། བ་དཀའ་བའི་ཟུང་

ལྡན་ཞེས་གཙོ་བོར་ལེགས་སྦར་གྱི་སྒས་འཇུག་པ་སྦོར་ཚུལ་བ་དཀའ་སའི་ཁད་

པར་གྱི་སྟེང་ནས་བཏགས་པ་ཡིན། 

གཉིས་པ་འདི་ལ་དབེ་ན་དྲུག་སྟེ། རང་བ་བཞི་གའི་དབུས་ན་ཡོད་པ་དང་། 

མཐའ་ན་ཡོད་པ། བར་མཐའ་གཉིས་ན་ཡོད་པ། ཐོག་བར་གཉིས་ཀ་ན་ཡོད་པ། ཐོག་

མཐའ་གཉིས་ཀ་ན་ཡོད་པ། གནས་གསུམ་ག་ན་ཡོད་པ་དང་དྲུག་གོ ། 

༡ དང་བོ་ལའང་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་དང་། བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན།
1

༈ བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་དང་། བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གཉིས་ལས། 

དང་བོ་རྐང་བ་བཞི་གའི་དབུས་ན་ཡོད་པ་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་

ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་དབུས་ན། ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེ་ཞེས་པའི་ཟུང་

ལྡན་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རང་བ་རང་རང་གི་ཐོག་མཐའ་ཀུན་ལ་ཡི་གེ་གཞན་གྱིས་བར་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༧༨ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  ༡ དང་བོ་ལའང་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལན་དང་། བར་ཆོད་

པའི་ཟུང་ལན།  * འདི་ལ།   ༡ རྐང་བ་བཞི་གའི་དབུས་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལན། ཞེས་བཀོད་ན་ས་བཅད་གོང་འོག་རྣམས་

དང་འགྲིག་ལ། དཀར་ཆག་ཏུ་དེ་ལྟར་བཀོད་ཡོད།
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ཆོད་པ་དང་། རང་བ་རང་རང་གི་དབུས་ཀི་ཟུང་ལྡན་རང་གི་བར་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུ་

འོག་མ་ཀུན་ལའང་རིགས་འགྲེ། དཔེར་བརོད། 

(ག) གང་ཞིག་འཕོག་བེད་འཕོག་བེད་ལ་སོགས་པའི། །

ཁེངས་པ་འཕོག་བེད་འཕོག་བེད་མཁེན་བརེའི་གཏེར། །

གངས་རིའི་འཕོག་བེད་འཕོག་བེད་ཇི་བཞིན་དུ། །

གཞན་སྟོབས་འཕོག་བེད་འཕོག་བེད་འཇམ་དཔལ་དབངས། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་དབུས་སུ། འཕོག་བེད། འཕོག་བེད། ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་

གྱི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་སུ་བར་ཆོད་པ་དང་། འཕོག་བེད་འཕོག་བེད་ཅེས་པའི་ཟུང་

ལྡན་རང་གི་བར་མ་ཆོད་པ་ཚིག་དོན་ནི། འཕོག་བེད་ཅེས་པ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་། 

བརྒྱ་བིན་སོགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལའང་འཇུག་པས། དེ་དག་གི་ཁེངས་པ་

འཕོག་པར་བེད་པའི་མཁེན་བརེའི་གཏེར་ཆེན། གངས་རིར་འགྱིང་བའི་འཕོག་བེད་

དེ་སེངེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། བདུད་བཞི་ལ་སོགས་པའི་གཞན་གྱི་སྟོབས་འཕོག་པར་

བེད་པ་བོ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཞེས་སོ། །

(བ) ལྷ་མཆོག་འཇམ་དབངས་དབངས་ཅན་ལྷའི་བུ་མོར། །

རབ་དགྱེས་གསུང་དབངས་དབངས་བདུན་རོགས་པའི་གླུ། །

ཉེར་ཞིའི་སྒ་དབངས་དབངས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་རུ། །

འཁིལ་བའི་རྔ་དབངས་དབངས་ཀུན་བ་ན་མཐོ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་དབུས་སུ། དབངས། དབངས་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་

ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་
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དབངས་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གཅིག་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ལ་རབ་ཏུ་དགྱེས་ཤིང་། 

དབངས་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་རོགས་པའི་གསུང་དབངས་ཏེ། ཉེར་ཞིའམ་ཞི་བ་མང་

འདས་ཀི་ལམ་སྟོན་པའི་དབངས་ཀི་སྒ་རྒྱ་མཚོར་འཁིལ་བའི་དབངས་སན་བ་ན་

མཐོ་ཞེས་སོ། ། ༼སྒྱུ་རལ་རེ་བཞིའི་ནང་གི་དབངས་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་ནི། བར་མ་དང་། དྲང་སྲོང་། ས་འཛིན། 

དྲུག་སྐེས། ལྔ་ལྡན། བོ་གསལ། འཁོར་ཉན་རྣམས་སོ། །༽

ཡང་ན། ངོ་མཚར་རབ་མཛེས་མཛེས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ། །

འཇམ་མཉེན་དཀར་མཛེས་མཛེས་དགའི་པད་ཚལ་དབུས། །

དྭངས་བསིལ་འབབ་མཛེས་མཛེས་པའི་རིང་བུ་རུ། །

ཡིད་འཕོག་སེག་མཛེས་མཛེས་མ་ཁྲུས་ལ་ཞུགས། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་བཞི་གའི་དབུས་ན་ཡོད་པ། བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། 

དཔེར་ན་རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་སྟོད་དང་སད་དུ། སུ་ར་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་

བར་མིང་ཚིག་གཞན་གྱིས་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ལེགས་བས་ཕུལ་བྱུང་གངས་རི་ལས་འོངས་སྟོབས་འབོར་ཕུལ་བྱུང་གངྒཱའི་རྒྱུན། །

གསེར་སྦངས་ཕུལ་བྱུང་འཁོར་ལོ་ལས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་ཕུལ་བྱུང་བསྒྱུར་བའི་ཤུགས། །

སྟོབས་འབོར་ཕུལ་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་ལེགས་གྲུབ་རོགས་ལྡན་ཕུལ་བྱུང་མགྲོན་དུ་

འགུགས། །

སེ་བཞིའི་ཕུལ་བྱུང་སོ་འཕར་བརྒྱ་འབེད་ས་སྤོད་ཕུལ་བྱུང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །

ཞེས་རང་བ་བཞིའི་དབུས་ཀི་སྟོད་སད་དུ། ཕུལ་བྱུང་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི་ལེགས་པར་བས་པའི་བསོད་ནམས་གངས་ཀི་རི་བོ་ལས་
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འོངས་པའི་ཟད་པ་མེད་པའི་སྟོབས་དང་མངའ་ཐང་གི་འབོར་བ་གངྒཱའི་རྒྱུན་ལ་འགྲན་

ཞིང་། གསེར་སྦངས་བཙོ་མའི་དཔལ་ལས་གྲུབ་པའི་རིབས་སྟོང་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་

ཐོགས་པ་མེད་པར་བསྒྱུར་བའི་སྟོབས་ཀིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགའ་བ་མཐའ་དག་

ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རོགས་ལྡན་གསར་བའི་དགའ་སྟོན་མགྲོན་དུ་འགུགས་པ་སྟེ། སེ་

བཞིའི་སོ་འཕར་ཡངས་པོར་འབེད་པའི་ས་སྤོད་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་བོ་ཞེས་

སོ། །

(བ) ཁོད་ཞལ་མཛེས་ཀང་མཛེས་པ་གཞན་རྣམས་ལ། །

ཡོད་པའི་མཛེས་སྡུག་མཛེས་པ་མིན་བགྱིད་ཕིར། །

གང་དེའི་མཛེས་ཆོས་མཛེས་པ་མཐའ་དག་ལས། །

འདས་པའི་མཛེས་ལྡན་མཛེས་མ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་དབུས་ཀི་མཛེས་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཁོད་ཀི་ཞལ་མཛེས་ཀང་། མཛེས་པ་དེ་ནི་མཛེས་པའི་དངོས་

པོ་གཞན་ལ་ཡོད་པའི་མཛེས་སྡུག་གི་མཛེས་པ་དེ་མ་ཡིན་པའི་སྟབས་ཀིས། ཕལ་

བའི་དངོས་པོ་གཞན་གྱི་མཛེས་པ་མཐའ་དག་ལས་འདས་པའི་མཛེས་པ་དང་ལྡན་

པའི་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ཡིད་འཕོག་དགའ་མའི་དགའ་མགུའི་རེད་རོལ་ལ། །

ཆགས་པའི་དགའ་བདེའི་དགའ་བ་འབུམ་འཛིན་པའི། །

མཛེས་ལྡན་དགའ་མར་དགའ་བའི་ཤ་བ་རིས། །

འདོད་པའི་དགའ་བདེའི་དགའ་སྟོན་གསར་བར་རེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

༢ རང་བ་བཞི་གའི་མཐའ་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན། 

༈ རང་བ་བཞི་གའི་མཐའ་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལའང་། བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་

དང་། ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གཉིས་ལས།

དང་བོ་རྐང་བ་བཞི་གའི་མཐའ་ན་ཡོད་པ། བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རྒྱ་

དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་མཐའ་ལ། མཏྟ་ཡཱ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་ཆོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ནོར་ལྡན་དབུས་ན་དཱ་རི་དྲ་ལྟར་སྟོན། །

མཁས་པའི་དབུས་ན་རྨོངས་པ་བཞིན་དུ་སྟོན། །

བླུན་པོའི་དབུས་ན་མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་སྟོན། །

སོ་ཅན་དབུས་ན་འདབ་ཆགས་གཤོག་པ་སྟོན། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་མཐའ་མར། སྟོན་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ནོར་ལོངས་སྤོད་ལྡན་པའི་ཕྱུག་པོའི་དབུས་ན་སྤང་པོ་ལྟ་བུའི་

སྤོད་པ་སྟོན། ༼དཱ་རི་དྲ་ནི་སྤང་བོའི་མིང་ལ་འཇུག༽མཁས་པ་མང་བོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ན་

རྨོངས་ཤིང་བླུན་པོའི་ངང་ཚུལ་སྟོན། བླུན་པོ་ཚོགས་པའི་དབུས་ན་མཁས་པའི་ངང་

ཚུལ་སྟོན། སོ་ཅན་ཏེ་གང་བོ་ཆེ་སོགས་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ། འདབ་

ཆགས་ཏེ་བའི་གཤོག་པ་སྟོན་ཅེས་དང་། ཡང་སོ་ཅན་ནི་མི་ལ་གོ་བར་བས་ནས་

མིའི་དབུས་སུ་དུད་འགྲོ་འདབ་ཆགས་ཀི་སྤོད་པ་འཛིན་ཅེས་འགྲེལ་མཁན་ཡོད་

ཀང་། སོ་ཅན་ནི་མིའི་མངོན་བརོད་ཀི་རྣམ་གྲངས་ཀི་གྲས་སུ་མ་མཐོང་ངོ་། །རང་བ་

ཕི་མ་འདིས་བ་ཕ་ཝང་གི་རྣམ་འགྱུར་ལ་དཔེ་བས་ནས་མཁས་རློམ་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་
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དག་ལ་ཟུར་ཟ་བའི་ཚིག་ཡིན། 

(བ) ཁོད་སྐུའི་མཚར་སྡུག་འགྲོ་བའི་མིག་ངོར་འབབ། །

ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་སན་འགྱུར་རྣ་བར་འབབ། །

ཐུགས་རེའི་གཟིགས་པ་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་འབབ། །

འཕིན་ལས་ཆུ་བོ་བསལ་བའི་ལམ་གསུམ་འབབ། །

ཅེས་རང་བ་བཞི་གའི་མཐའ་མར། འབབ་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ལྷ་མོ་ཁོད་ཀི་སྐུའི་མཛེས་སྡུག་ནི། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མིག་

ངོར་འབབ་པ་དང་། ཁོད་གསུང་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་རོལ་མོ་གདུལ་བའི་རྣ་བར་འབབ་

པ་དང་། ཁོད་ཐུགས་བམས་པ་དང་བརེ་བའི་གཟིགས་པ། མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་

མགོན་དུ་འབབ་པ་དང་། འཕིན་ལས་ཀི་འཇུག་པ་ལྷའི་ཆུ་བོ་གངྒཱའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད་དེ། བསལ་བའི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ནི། གངྒཱ་ལམ་གསུམ་དུ་བབས་པའི་

གཟུགས་སུ་བཀོད་དོ། །གངྒཱ་ལ་ལམ་གསུམ་འབབ་ཅེས་པ་གངྒཱ་དེ་ཐོག་མར་ལྷའི་

ཡུལ་དང་། དེ་ནས་དབང་ཕྱུག་གི་རལ་བ་དང་། དེ་ནས་དྲང་སྲོང་ཛ་ཧུ་ལས་བབས་

པས་ན་དེ་ལ་ལམ་གསུམ་འབབ་ཅེས་གྲགས་སོ། །

ཡང་ན། དྲང་སྲོང་བདེན་ཚིག་ངོམ་པའི་བཀོད་ཐབས་མཚར། །

རིན་ཆེན་འོད་ཞགས་འཕངས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཚར། །

འདོད་ལྡན་དགའ་བདེ་འབར་བའི་བཞིན་མདངས་མཚར། །

དགའ་མའ་ིམཛེས་ཞལ་སྐེངས་པའ་ིཉམས་འགྱུར་མཚར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་བཞི་གའི་མཐའ་ན་ཡོད་པ། བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་
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ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན་རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་མཐའ་མར། “མཱ་ན་མཱ་ན
1

་ཞེས་

པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) མིག་སན་མདངས་ལྡན་དབུ་སྐྲ་འཁོག་ལྡེམ་ལྡེམ། །

ཁྱུ་མཆོག་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་ཕ་ལྡེམ་ལྡེམ། །

རྣོ་ལྡན་ཉག་ཕན་འཕངས་པ་དྲང་ལྡེམ་ལྡེམ། །

སུམ་རེན་ལྷ་མིའི་དཔུང་ཚོགས་འདར་ལྡེམ་ལྡེམ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་མཐའ་མར། ལྡེམ་ལྡེམ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་

ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། མིག་སན་ཏེ་ནག་པོའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་

དབུ་སྐྲ་འཁོག་པོར་ལྡེམ་ཞིང་། ཁྱུ་མཆོག་གམ་བ་ལང་གི་མགོ་བོ་ཏོག་ཏུ་བས་པའི་

རྒྱལ་མཚན་ལག་ཏུ་ལྡེམ་པ། རྣོ་ཞིང་མྱུར་བའི་མདའ་དྲང་ལྡེམ་ལྡེམ་འཕངས་པས་ལྷ་

མ་ཡིན་གྱི་དཔུང་ཚོགས་འདར་བར་བེད་པའི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་སོ། །

(བ) ཆོས་ཀུན་ལོངས་ལ་སྤོད་པའི་གསུང་སན་སན། །

ཕག་སོར་གདུ་བུ་འཐབ་པའི་སྒ་སན་སན། །

དྲི་ཟའི་པི་ཝང་སྦྲེང་བའི་དབངས་སན་སན། །

ཀུན་ནས་བོ་མཆོག་སྩོལ་བའི་གྲགས་སན་སན། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་མཐའ་མར། སན་སན་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་ཆོད་ཅིང་

མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་སྟོན་པ་སྟེ། ལོངས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༨༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༢ ན།  མཱ་ན་མཱ་ན   * དཎྜིའི་དགོངས་རྒྱན། དབྱངས་ཅན་ངག་གི་རོལ་མཚོ། དབྱངས་

ཅན་དགེས་པའི་རོལ་མཚོ་རྣམས་དང་བསྟུན་ན། ན་ཏེ་ན་ཏེ་ཡིན་པར་སྙམ།
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སུ་སྤོད་པའི་གསུང་དང་། ཕག་སོར་གྱི་གདུ་བུ་ཕན་ཚུན་ཕད་པའམ་འཐབ་པའི་སྒ་

དང་། དྲི་ཟའི་པི་ཝང་ལེགས་པར་བདུངས་པའི་དབངས་དང་། སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་བོ་གྲོས་

ཀི་མཆོག་སྩོལ་བའི་གྲགས་པ་སོགས་སན་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ཡིད་འཕོག་བདེ་དགས་མོས་པའི་བཞིན་འཛུམ་འཛུམ། །

ནོར་བཟང་དགའ་མགུས་དྲེགས་པའི་མིག་འཛུམ་འཛུམ། །

བདེ་དགའི་ཆུ་གཏེར་རྒྱས་པའི་རླབས་འཛུམ་འཛུམ། །

རེ་འབས་པད་དཀར་བཞད་པའི་འདབ་འཛུམ་འཛུམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༣ རང་བ་བཞི་གའི་བར་དང་མཐའ་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན། 

༈ རང་བ་བཞི་གའི་བར་དང་མཐའ་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ་ཡང་། བར་ཆོད་

པའི་ཟུང་ལྡན་དང་། ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གཉིས་ལས། 

དང་བོ་རྐང་བ་བཞི་གའི་བར་དང་། མཐའ་ན་ཡོད་པའི་བར་ཆོད་ཀ་ིཟུང་

ལྡན་ནི། དཔེར་ན་རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་བར་དང་མཐའ་ན། ཏེ་ན་ཞེས་པའི་ཟུང་

ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) གསལ་བེད་ཉི་མས་པད་མ་རྒྱས་པར་བེད། །

མཛེས་བེད་རྒྱན་གྱིས་སྐེས་བུ་མཛེས་པར་བེད། །

ཕན་བེད་སན་གྱིས་ནད་ལས་འགྲོལ་བར་བེད། །

བསིལ་བེད་རླུང་གིས་ཚ་གདུང་སེལ་བར་བེད། །

ཅེས་རང་བ་བཞི་གའི་བར་དང་མཐའ་ན། བེད་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་
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པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། གསལ་བར་བེད་པའི་ཉི་མས་པདྨ་རྒྱས་པར་བེད་པ་དང་། 

མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གཞོན་ནུའི་ལུས་མཛེས་པར་བེད་པ་

དང་། ཕན་པར་བེད་པའི་སན་གྱིས་ནད་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲོལ་བར་བེད་པ་དང་། 

བསིལ་བར་བེད་པའི་རླུང་གིས་ཚ་བའི་གདུང་བ་སེལ་བར་བེད་ཅེས་སོ། །

(བ) རྒྱལ་སྐུ་མཚན་དཔེའི་མཚར་སྡུག་རོགས་པ་མཚར། །

ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་མཚར་བོའི་རྒྱན་འདི་མཚར། །

བསམ་ཡས་མཛད་འཕིན་མཚར་བོའི་དཔལ་འདི་མཚར། །

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཚར་བའི་མགོན་ཁོད་མཚར། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་བར་དང་མཐའ་ན། མཚར་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་བོ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པ་དང་། གསུང་ལ་དབངས་ཀི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་སོགས་ཟག་མེད་ཀི་ཡོན་

ཏན་དུ་མས་བརྒྱན་པ་དང་། ཐུགས་བརེ་བ་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། 

འཕིན་ལས་ཀི་འཇུག་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནས་ངོ་མཚར་

བའི་མགོན་པོ་ཁོད་ནི་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར། ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། འདབ་སྟོང་པད་དཀར་བཞད་པའི་སྐེད་ཚལ་དཀར། །

མཛེས་སྡུག་འཛུམ་དཀར་རྒྱས་པའི་བཞིན་རས་དཀར། །

དྭངས་བསིལ་འཇམ་དཀར་འོད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དཀར། །

མཛའ་གཅུགས་བོ་དཀར་རྒྱས་པའི་བརེ་བ་དཀར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་བཞི་གའི་བར་དང་མཐའ་ན་ཡོད་པ་བར་ཆོད་ཅིང་མ་
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ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན་རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་དབུས་མཐའ་ན་མཱ་ན་

མཱ་ན་ཞེས་ཟུང་ལྡན་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག)མགུལ་བར་ཁོལ་ཁོལ་གདུ་བུའི་སྒ་སྒོག་དབངས་ཅན་མས་འཁྱུད་ལེགས་བཤད་སྒ་ཁོལ་

ཁོལ། །

བསྒགས་ཚེ་ཁོལ་ཁོལ་སད་སན་འབིན་པའི་ཁུ་བྱུག་ཚོགས་རྣམས་ལྷགས་ཏེ་སད་ཁོལ་ཁོལ། །

བསྒྱུར་བས་ཁོལ་ཁོལ་རང་གདུབ་ལྡན་པའི་ངང་བ་འཕུར་ལྡིང་མཚོ་མཐའ་དབངས་ཁོལ་ཁོལ། །

མཐོང་བ་ཁོལ་ཁོལ་རྒྱང་གླུ་ལེན་པའི་སིན་ལེགས་མ་རྣམས་འགྱུར་ཁུགས་གདངས་ཁོལ་ཁོལ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་དབུས་དང་མཐའ་ན། ཁོལ་ཁོལ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་

ཆོད་དང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དབངས་ཅན་མའི་ཕག་གཉིས་ཀི་གདུ་

བུའི་སྒ་ཁོལ་བ་དང་བཅས་མགུལ་ནས་འཁྱུད་དེ། ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཆོས་སྒ་

སྒོག་ཚེ་སད་སན་པར་འབིན་པའི་ཁུ་བྱུག་གི་ཚོགས་འདུས་ནས། མགྲིན་པའི་རོལ་

མོ་ཁོལ་ཁོལ་དུ་བསྒྱུར་བས། གསེར་གྱི་རང་གདུབ་ལྡན་པའི་ངང་བའི་ཁྱུ་ཚོགས་

ཀིས་འཕུར་ལྡིང་དང་བཅས་མཚོ་མཐའ་ནས་སན་པའི་དབངས་ཀི་སྒ་འབིན་ཞིང་། 

དེ་མཐོང་བའི་སིན་ལེགས་མ་རྣམས་ཀིས་འགྱུར་ཁུགས་དང་ལྡན་པའི་གླུ་དབངས་ཀི་

གདངས་ཁོལ་ཞེས་སོ། །དཔེ་འགར་སྐྱུར་བས་ཞེས་འབྱུང་བ་དག་མིན་བརྟག 

(བ) ཟླ་བའི་སྐུ་མཛེས་མཛེས་ལྡན་ཞལ་མཛེས་མཛེས། །

སྐེ་མཆེད་རབ་མཛེས་མཛེས་མའི་སྤོད་མཛེས་མཛེས། །

རྒྱུད་མངས་ཕག་མཛེས་མཛེས་བཀྲའི་རྒྱན་མཛེས་མཛེས། །

དབངས་ཅན་ལྷ་མཛེས་མཛེས་མའི་རེར་མཛེས་མཛེས། །
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ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་བར་མཐའ་ན་མཛེས་མཛེས་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་བའི་སྐུ་དང་། མཛེས་

པའི་ཞལ། ལུས་ཀི་སྐེ་མཆེད་སྣ་ཚོགས་དང་། མཛེས་སེག་གི་སྤོད་པ། ཕག་གི་རྒྱུད་

མངས་དང་། མཛེས་པར་བཀྲ་བའི་རྒྱན་ཆ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་དབངས་ཅན་

ལྷ་མོའི་མཛེས་སྐུ་ནི། ཕལ་བའི་མཛེས་མ་རྣམས་ཀི་རེར་མཛེས་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། 

གདངས་དབངས་འགྱུར་ཁུགས་སྟོང་གི་དབངས་སན་སན་པའི་རྒྱུད་མངས་སྒ་སན་སན། །

འདོད་པའི་རེ་དགའ་གསར་བའི་ཚིག་སན་སན་པའི་གླུ་ཡི་དབངས་སན་སན། །

སྔོ་ལྗང་ཁུ་བྱུག་གཞོན་ནུའི་སད་སན་སན་པའི་གསུང་གི་གདངས་སན་སན། །

མཛའ་བ་རབ་གཅུགས་འདོད་པའི་གཏམ་སན་སན་མཛེས་བུ་གའི་ལམ་སན་སན། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༤ རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མ་དང་བར་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན།

 རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མ་དང་བར་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། རང་བ་བཞི་གའི་

ཐོག་དབུས་བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་དང་། རང་བ་དང་བོ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མཐའ་

གཉིས་དང་། གཉིས་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མ་དང་། དབུས་ཀི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་

པའི་ཟུང་ལྡན་དང་གཉིས་ལས། 

དང་བོ་རྐང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མ་དང་དབུས་བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། 

དཔེར་ན་རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མ་དང་དབུས་སུ། སཱ་ར། ཞེས་པའི་ཟུང་
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ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ངག་དབང་ལྷ་མོས་ངག་གི་དཔལ། །

ངག་གི་འདོད་འཇོ་ངག་རྣམས་ལ། །

ངག་དབང་མ་ལྟར་ངག་སྩོལ་བས། །

ངག་འདོད་ཚོགས་རྣམས་ངག་གིས་བསྟོད། །

ཅེས་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མ་དང་། དབུས་ཀི་ངག་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ངག་དབང་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མས་འཆད་རོད་རོམ་

གསུམ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་དཔལ། སྐེས་བུའི་ངག་ལ། ལྷ་

མོ་རང་གི་གསུང་ངག་ལྟར་ཆ་ཚང་བར་སྩལ་བས། ངག་གི་ཡོན་ཏན་འདོད་པའི་སྐེ་

བོ་རྣམས་ཀིས། ངག་གི་ལམ་ནས་སན་པར་བསྟོད་ཅེས་སོ། །

(བ) རབ་དཀར་ཟླ་བ་རབ་ཏུ་ཕིས་པའི་ཞལ། །

རབ་བཀྲའི་སྤན་ཟུར་རབ་འཁོག་སིན་མའི་གཞུར། །

རབ་ཏུ་བཀང་དེས་རབ་མང་འགྲོ་རྒྱུད་ཀི། །

རབ་རིབ་མཐའ་དག་རབ་ཏུ་བཅོམ་པར་གྱུར། །

ཅེས་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མ་དང་། བར་དུ། རབ་ཅེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རབ་ཏུ་དཀར་བའི་ཟླ་བ་ལེགས་པར་ཕིས་པ་ལྟ་བུའི་

ཞལ་དུ། མཛེས་པར་བཀྲ་བའི་སྤན་གྱི་ཟུར་རབ་ཏུ་འཁོག་ཅིང་སིན་མའི་གཞུ་བཀང་

བ་དེས། འགྲོ་བ་མང་བོའི་རྒྱུད་ཀི་མི་ཤེས་པའི་རབ་རིབ་ཀི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་

བཅོམ་པར་གྱུར་ཅེས་སོ། །
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ཡང་ན། བོ་འཁོག་གཡོ་སྒྱུའི་བོ་ཡི་ངན་སེམས་ཀིས། །

བོ་ལྡན་ས་སྐོང་བོ་མཆོག་རབ་བསྒྱུར་ནས། །

བོ་གསལ་གཞོན་ནུའི་བོ་ལ་བསེངས་པའི་བཀའ། །

བོ་གྲོས་འཇིགས་མེད་བོ་ཡིས་དང་དུ་བངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་དང་བོ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་དང་། གཉིས་

པ་དང་། བཞི་བའི་ཐོག་བར་ན་ཡོད་པའི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་

ན།ི རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོ་དང་། གསུམ་པའི་ཐོག་མཐའ་དང་། རང་བ་གཉིས་པ་

དང་། བཞི་བའི་ཐོག་བར་དུ། ན་ཡཱ་ན་ཡཱ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་མི་མཉམ་པ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མཐའ་དང་། མཉམ་པ་གཉིས་ཀི་

ཐོག་བར་ན་ཡོད་པའི་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཡང་ཟེར། དཔེར་བརོད། 

(ག) མཛེས་མཛེས་མིག་ཟུར་གཡོ་བ་རྣམས་མཛེས་མཛེས། །

མཛེས་མཛེས་ལང་ཚོ་ངོམ་ཡུལ་མཛེས་མཛེས་རྣམས། །

མཛེས་མཛེས་སེག་མོའི་གམ་དུ་ཚུལ་མཛེས་མཛེས། །

མཛེས་མཛེས་དེས་ཀང་འདོད་ལྡན་མཛེས་མཛེས་བེད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ལ། མཛེས་མཛེས་ཞེས་

དང་། རང་བ་གཉིས་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་བར་གཉིས་ལ། མཛེས་མཛེས་ཞེས་པའི་

ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི་མཛེས་ཤིང་སེག་པའི་ཟུར་

མིག་རབ་ཏུ་གཡོ་བའི་ལུས་ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་མཛེས་པ་ངོམ་པའི་ཡུལ་ཏེ། མཛེས་

ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀིས། མཛེས་ཤིང་སེག་པའི་བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མའི་
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གམ་དུ། འདོད་པའི་བསམ་པ་དང་བཅས་ལུས་ཀིས་ཆགས་པའི་ཉམས་བསྟན་པའི་

མཛེས་པ་དེས་ཀང་། འདོད་ལྡན་གྱི་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་འཕེལ་བར་བས་པ་སྟེ། 

དེས་ཀང་ལུས་སེག་མཛེས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པར་བེད་པར་བེད་ཅེས་

སོ། །

(བ) མཚར་མཚར་པདྨ་དཀར་བོའི་དཔལ་མཚར་མཚར། །

མཚར་མཚར་ཟླ་བས་མཚར་མཚར་འོད་འགྲེམས་པའི། །

མཚར་མཚར་གདན་ལ་དབངས་ཅན་ལྷ་མཚར་མཚར། །

མཚར་མཚར་མཛད་པས་མཚར་མཚར་འགྲོ་བ་འདུལ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་དང་། རང་བ་གསུམ་པ་

དང་བཞི་བའི་ཐོག་བར་གཉིས་སུ། མཚར་མཚར་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་ཆོད་ཅིང་མ་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ངོ་མཚར་བའི་པདྨ་དཀར་བོའི་འདབ་མ་རྒྱས་པའི་སྟེང་

དུ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕོ་བའི་གདན་ལ། ངོ་མཚར་བའི་མཛེས་སྡུག་གི་སྐུ་སེག་

ཅིང་དགྱེས་པའི་ཉམས་ཀིས་འགྱིང་བའི་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་བཞུགས་ཤིང་། དེས་ངོ་

མཚར་ཞིང་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་འགྲོ་བ་རྣམས་འདུལ་ཞེས་

སོ། །

ཡང་ན། 

རྔམ་རྔམ་གཡུལ་གྱི་སྦོར་བར་མཁས་པའི་གཞོན་ནུ་ཁོས་པའི་གདོང་རྔམ་རྔམ། །རྔམ་

རྔམ་མགྲིན་བཅུའི་དབང་བོར་སྐེངས་སྟེར་རྔམ་རྔམ་དྲག་པོའི་དཔུང་ཤུགས་ཀིས། །རྔམ་

རྔམ་རལ་གྲིའི་གཟེགས་མ་འཇོ་བས་ཕ་རོལ་སིང་ལ་འཇིགས་རྔམ་རྔམ། །རྔམ་རྔམ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དགྲ་སེ་ཕེ་མར་བརླགས་པའི་རྔམ་རྔམ་བརིད་པའི་གྲགས་སན་འབར། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༥ རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀ་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན།

རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀ་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། བར་ཆོད་པའི་

ཟུང་ལྡན་དང་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གཉིས་ལས། 

དང་བོ་རྐང་བ་བཞིའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀ་ན་ཡོད་པ་བར་ཆོད་པའི་ཟུང་

ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་སུ། ར་བེ། ཞེས་

པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) དཀར་མཛེས་ཆ་ཤས་རོགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་དཀར། །

དཀར་མདངས་འོད་ཟེར་ཚོགས་ཀིས་ཀུ་མུད་དཀར། །

དཀར་འཛུམ་འདབ་མ་རྒྱས་ཚེ་པདྨ་དཀར། །

དཀར་བའི་འདབ་མ་ཟུམ་ཚེ་མཚན་མོ་དཀར། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་སུ། དཀར། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དཀར་ཞིང་མཛེས་ལ་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་ཟླ་འོད་བཀེ་བས་མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་ད་རྣམས་ཀི་འདབ་མ་རབ་ཏུ་

རྒྱས་ཤིང་དེའི་ཚེ་པདྨ་དཀར་བོའི་འདབ་མ་རྣམས་ཁ་ཟུམ་པར་མཛད། དེའི་སབས་སུ་

ཟླ་བ་དཀར་པོའི་འོད་ཀིས་མཚན་མོའི་མདངས་ཤིན་ཏུ་དཀར་བར་བས། ཞེས་སོ། །

(བ) དཀར་མཛེས་པད་མཚོར་ངང་བའི་རླབས་ཕེང་དཀར། །
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དཀར་བསིལ་ཉར་མ་འཐོར་དབུས་ཆུ་བ་དཀར། །

དཀར་བའི་གཉིས་འཐུང་ཁྱུས་བསོར་གདན་པད་དཀར། །

དཀར་མཛེས་སྟེང་ན་མགོན་པོ་འཇམ་དབངས་དཀར། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མཐར། དཀར་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་ཆོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དཀར་ཞིང་མཛེས་པའི་པད་མའི་མཚོའི་ནང་དུ་ངང་བ་དཀར་

པོའི་ཁྱུ་ཚོགས་རབ་ཏུ་རེན་པའི་རླབས་ཕེང་རབ་ཏུ་གཡོ་ཞིང་ཆུའི་ཉར་མ་སྟེ་ཟེགས་

མ་ལེགས་པར་འཐོར་བའི་དབུས་སུ་ཆུ་བ་དཀར་བོ་དག་གིས་སན་པའི་མགྲིན་

དབངས་སྒོག་ཅིང་། མཚོའི་འགྲམ་དུ། དྲི་ཞིམ་པའི་པདྨ་དང་། ཨུཏྤལ་སོགས་ཀིས་

མཛེས་པར་གང་བའི་སྐེད་ཚལ་ན། གཉིས་འཐུང་སྟེ་གང་བོ་ཆེའི་ཁྱུ་ཚོགས་མཛེས་

པར་རྒྱུ་བའི་དབུས་སུ། པདྨ་དཀར་པོའི་གདན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་སྟེང་ན་རེ་བཙུན་

འཇམ་པའི་དབངས་དཀར་པོ་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཤིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཀིས་བཞུགས་

ཞེས་སོ། །རྒྱན་འདི་ལ་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་ཐོག་མཐར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་

ཞེས་ཀང་ཟེར། དེ་ཡང་འདིའི་རང་བ་བཞི་གའི་དང་བོ་དང་། མཐའ་མའི་ཟུང་ལྡན་

བར་ཆོད་ཡོད་ཀང་། རང་བ་སྔ་མ་སྔ་མའི་མཐའ་ན་ཡོད་པ་དང་། རང་བ་ཕི་མ་ཕི་

མའི་ཐོག་མ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི་རང་བའི་སྔ་ཕི་ཙམ་ལས། མིང་ཚིག་གཞན་གྱིས་

བར་མ་ཆོད་པས་ན་བར་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་པ་ཡིན་ཀང་། ལྔ་

བ་ཆེན་པོ་དང་། བོད་མཁས་སོགས་ཀིས་བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་དུ་བཞེད་དོ། །

ཡང་ན། ཐབས་ངན་བོ་ལ་འཁིགས་པའི་འཕོན་མའི་ཐབས། །

ཐབས་སུ་བཀོད་ཀང་མཛེས་མའི་འཕྲུལ་གྱི་ཐབས། །
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ཐབས་མཆོག་དམ་པས་ངན་གཡོའི་དཔུང་གི་ཐབས། །

ཐབས་ཀིས་བཅོམ་པ་མཁའ་དབིངས་བགྲོད་པའ་ིཐབས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ན་ཡོད་པའི་བར་ཆོད་ཅིང་

མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན་རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་

ན། མ་ཡཱ་མ་ཡཱ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་

བརོད། 

(ག) ལྗང་ལྗང་སང་ལྗོངས་འོག་བག་རྣམས་ལྗང་ལྗང་། །

ལྗང་ལྗང་རང་འཐུང་ལོ་འདབ་མདོག་ལྗང་ལྗང་། །

ལྗང་ལྗང་ནེ་ཙོའི་སྒོ་གཤོག་སྲབ་ལྗང་ལྗང་། །

ལྗང་ལྗང་མར་གད་ཁུ་བས་བྱུགས་ལྗང་ལྗང་། །

ཞེས་རང་བ་བཞིའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ན། ལྗང་ལྗང་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཤིན་ཏུ་ལྗང་བའི་སང་ལྗོངས་ཀི་འོག་

བག་སྟེ་སད་གཡོགས་རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་དབུས་སུ། སྔོ་ལྗང་གི་མདངས་དང་ལྡན་

པའི་རང་འཐུང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ལོ་འདབ་དང་འབས་བུའི་ཁུར་གྱིས་དུད་པའི་རེ་ན། 

སྤུ་མདོག་ལྗང་ཞིང་མཉེན་པའི་གཤོག་སྒོ་མཛེས་པར་ངོམ་པའི་བ་ནེ་ཙོ་ནི། རིན་པོ་

ཆེ་མར་གད་ཀི་ཁུ་བས་བྱུགས་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ལྗང་བའི་བཀྲག་མདངས་རབ་ཏུ་

འབར་ཞེས་སོ། །

(བ) ལྡེམ་ལྡེམ་གཞོན་ནུ་ཐོར་བུའི་སྐུ་ལྡེམ་ལྡེམ། །

ལྡེམ་ལྡེམ་བདེ་བའི་འདུ་བེད་འགྱིང་ལྡེམ་ལྡེམ། །
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ལྡེམ་ལྡེམ་རལ་གྲི་འཕར་བ་སྔོ་ལྡེམ་ལྡེམ། །

ལྡེམ་ལྡེམ་ཡོན་པོའི་ཐོར་ཚུགས་འཁོག་ལྡེམ་ལྡེམ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མཐའ་ན། ལྡེམ་ལྡེམ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ན་ཚོད་དང་ལྡན་པའི་

གཞོན་ནུ་ཐོར་བུའི་སྐུ་མཛེས་པར་ལྡེམ་ཞིང་། ཟག་མེད་ཀི་བདེ་དགས་མོས་པའི་

འགྱིང་བག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས། སྔོ་མདངས་

ཀི་གཟི་འོད་རབ་ཏུ་འཁྱུག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་རལ་གྲི་དགུང་དུ་འཕར་ཞིང་། ཡོན་

པོར་གནས་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཟུར་ཕུད་ལྔ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཕ་ཚོམ་ལེགས་

པར་བཀོད་པ་དེ་འཁོར་པོར་ལྡེམ་པས་མཛེས་ཞེས་སོ། །ཐོར་བུའི་སྐུ་ཞེས་པ་ལོ་

བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ལོན་པའི་གཞོན་ནུའི་ལུས་ལ་བཤད་པ་དང་། ཡང་གཞོན་ནུའི་

སྐུ་ཉིད་ལ་བཤད་པའང་ཡོད། 

ཡང་ན། མཛེས་མཛེས་དྲི་ཟ་དགའ་བའི་ཚལ་མཛེས་མཛེས། །

མཛེས་མཛེས་ལུས་ཕ་མོས་པའི་བཞིན་མཛེས་མཛེས། །

མཛེས་མཛེས་སེག་ལྡེམ་གར་གྱི་འགྲོས་མཛེས་མཛེས། །

མཛསེ་མཛསེ་བད་ེདགའ་རོགས་པའ་ིཉམས་མཛསེ་མཛསེ། །ཞསེ་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

༦ རང་བ་བཞི་གའི་གནས་གསུམ་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན། 

རང་བ་བཞི་གའི་གནས་གསུམ་ག་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། བར་ཆོད་པའི་ཟུང་

ལྡན་དང་། ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གཉིས་ལས། 
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དང་བོ་རྐང་བ་བཞིའི་གནས་གསུམ་ན་ཡོད་པ་བར་ཆོད་ཀ་ིཟུང་ལྡན་ནི། 

དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་དང་། བར་དང་། མཐའ་མ་རྣམས་སུ། མ་

ཏཱ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) བོ་གྲོས་རབ་རྒྱས་བོ་གསལ་རྣམས་ཀི་བོ། །

བོ་རིག་འཇམ་དབངས་བོ་ལྟར་ཐོགས་མེད་བོ། །

བོ་ལྡན་ཀུན་སོན་བོ་ཆེན་རངས་པའི་བོ། །

བོ་མཆོག་དམ་པ་བོ་གྲོས་བརྟན་པའི་བོ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་གནས་གསུམ་དུ། བོ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་

ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ལྟར་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བོ་གྲོས་

དང་ལྡན་པའི་ཀུན་མཁེན་སོན་འགྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་ཀི་སྲས་འཇམ་

དབངས་དབང་རྒྱལ་རོ་རེ་མཆོག་གི་མཁེན་རབ་ནི། བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་

མཁས་པའི་དབང་བོ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རངས་པ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་མཉེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་

ཅིང་། དཔང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་གྲོས་བརྟན་པའི་མཁེན་རབ་དང་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་

སོ། །

(བ) སྣང་བེད་བདག་པོའི་སྣང་བས་ཕོགས་ཀུན་སྣང་། །

སྣང་གསལ་སྒོན་མེའི་སྣང་བས་རང་ཁིམ་སྣང་། །

སྣང་མཆོག་ཆོས་ཀི་སྣང་བས་ཐར་ལམ་སྣང་། །

སྣང་མཛད་རྒྱལ་བའི་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་སྣང་། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་གནས་གསུམ་དུ། སྣང་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་པ་
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ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། སྣང་བེད་བདག་པོ་སྟེ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་

སྣང་བར་བེད་པ་དང་། སྣང་གསལ་གྱི་སྒོན་མེ་སར་བས་རང་གི་ཁིམ་གསལ་བར་བེད་

པ་ལྟར། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཞི་བ་ཆགས་བལ་གྱི་ལམ་སྟོན་པའི་དམ་པའི་

ཆོས་ཀི་སྣང་བས། ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་སྣང་བར་བེད་པ་དང་། 

ཐུབ་པ་རྣམ་སྣང་གངས་ཅན་མཚོའི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་གྱི་ཏོག་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆུ་ཀླུང་ཐམས་ཅད་ཀི་དུག་སེལ་ཞིང་ཕན་བདེའི་སྣང་བས་ཀུན་ཏུ་ཁབ། 

ཅེས་སོ། །

ཡང་ན། 

དཀར་འཇམ་པདྨའི་ར་བ་ལྟར་དཀར་དྲི་ཟའི་སེག་མོའི་ལུས་མཛེས་དཀར། །དཀར་

བསིལ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལྟར་དཀར་སེག་འཛུམ་དགྱེས་པའི་བཞིན་རས་

དཀར། །དཀར་གསལ་བདུད་རིའི་ཟེགས་མ་ལྟར་དཀར་འདོད་པའི་ཟུར་མིག་འོད་

ཞགས་དཀར། །དཀར་མཛེས་འོ་མའི་ཆུ་གཏེར་ལྟར་དཀར་མཛའ་གཅུགས་བརེ་བའི་

བསམ་པ་དཀར། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་བཞི་གའི་གནས་གསུམ་ག་ན་ཡོད་པའི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་

ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་བཞི་གའི་གནས་གསུམ་ན། ཀཱ་

ལ་ཀཱ་ལ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) དཀར་དཀར་གངས་ཀི་རི་བོ་ཇི་བཞིན་དཀར་དཀར་རི་བོང་ཅན་དཀར་

དཀར། །དཀར་དཀར་པདྨའི་ར་བ་ལྟ་བུར་དཀར་དཀར་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དཀར་
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དཀར། །དཀར་དཀར་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ཇི་ལྟར་དཀར་དཀར་ལུས་ཕའི་གདོང་དཀར་

དཀར། །དཀར་དཀར་དཔལ་མོའི་ལེགས་སྐེས་ལྟར་དུ་དཀར་དཀར་ཆུ་འཛིན་ཕེང་

དཀར་དཀར། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་གནས་གསུམ་དུ། དཀར་དཀར། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་

བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། གངས་རིའི་མདངས་ལྟར་དཀར་བའི་

རི་བོང་ཅན་ཏེ་ཟླ་བ་དང་། པདྨའི་ར་བ་ལྟར་དཀར་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས། འོ་མའི་

རྒྱ་མཚོ་ལྟར་དཀར་བའི་བུད་མེད་ཀི་གདོང་། ལྷའི་བུ་མོ་སྟེ་ཁབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ་

དཔལ་མོའི་ལེགས་སྐེས་ལྟར་དཀར་བའི་སྤིན་གྱི་ཕེང་བ་སོགས་ཤིན་ཏུ་དཀར་ཞེས་

སོ། །

(བ) སན་སན་འདབ་ལྡན་ཁྱུ་ནས་སན་སན་ཁུ་བྱུག་མོས་པའི་གདངས་སན་

སན། །སན་སན་རོལ་མོའི་ནང་ནས་སན་སན་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་སྒ་སན་སན། །སན་སན་

གླུ་དབངས་ཚོགས་ན་སན་སན་རབ་དགའ་དྲི་ཟའི་གླུ་སན་སན། །སན་སན་སྲིད་

གསུམ་ཀུན་ན་སན་སན་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བའི་གྲགས་སན་སན། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གའི་གནས་གསུམ་དུ། སན་སན་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བར་

ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ངག་སན་པའི་འདབ་ལྡན་ཏེ་བ་སྣ་ཚོགས་

ཀི་ཁོད་ན་ཤིན་ཏུ་སད་སན་པའི་ཁུ་བྱུག་མོས་པའི་གདངས་དང་། སན་པའི་རོལ་མོ་

སྣ་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་སན་པའི་འབྲུག་སྒ་དང་། སན་པའི་གླུ་དབངས་སྣ་

ཚོགས་ཀི་ནང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དྲི་ཟའི་གླུ་དབངས་དང་། སན་གྲགས་འཇིག་

རྟེན་དུ་ཁབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་
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གྲགས་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་སན་པའི་ཁད་པར་དུ་འཕགས། ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། 

མཛེས་མཛེས་ལྗོན་པའི་གྲོང་ཁེར་ཚལ་ན་མཛེས་མཛེས་ཡིད་འཕོག་ཁྲུས་ཀི་རེ་

དགའི་བཞིན་མཛེས་མཛེས། །མཛེས་མཛེས་ཕག་གི་གདུ་བུ་མཐོང་བས་མཛེས་

མཛེས་དགའ་མ་བདེ་དགས་མོས་པའི་ལུས་མཛེས་མཛེས། །མཛེས་མཛེས་གཞོན་

ནུའི་འཛུམ་ཞལ་མཐོང་བས་མཛེས་མཛེས་ལུས་ཕ་རེ་དགའི་གར་གྱི་ཉམས་

མཛེས་མཛེས། །མཛེས་མཛེས་ལྔ་ལྡན་ཕོ་བང་དབུས་སུ་མཛེས་མཛེས་ཁི་ལ་ཞབས་

སེན་འོད་བརྒྱའི་མདངས་མཛེས་མཛེས། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ། ཐོག་མཐའ་སྦར་བའི་ཟུང་ལྡན། 

༈ ཐོག་མཐའ་སྦར་བའི་ཟུང་ལྡན་ལ། དེའི་ངོ་བོ་དང་། དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས། 

དང་བོ་ནི་ཚིག་རང་སྔ་མའི་མཐའ་དང་། ཕི་མའི་ཐོག་མ་ན་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་གང་

རུང་གི་སྒ་གཟུགས་མཚུངས་པར་སྦར་བའི་ཟུང་ལྡན་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ར་

བའི་རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོའི་མཐའ་དང་། གཉིས་པའི་ཐོག་མར་མ་དེ་ན་སཱ་ཞེས་

དང་། རང་བ་གསུམ་པའི་མཐའ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར། ག་ཏཱ་པི་ཏཱ་ཞེས་པའི་ཟུང་

ལྡན་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་འདི་ནི་གོང་དུ་བརོད་ཟིན་པའི་ཟུང་ལྡན་དག་གི་ཁོངས་

སུ་འདུས་ཀང་། འདི་ཉིད་ཟུང་ལྡན་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པའི་རང་དབང་བ་ཞིག་ཡིན་

ཕིར་དཔེར་བརོད་ལོགས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །
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གཉིས་པ་དཔེར་བརོད་ནི། 

(ག) སན་ངག་རྒྱ་མཚོ་འཆད་ལ་མཁས་པའི་དཔལ། །

དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོའི་ཁེངས་འཕོག་ཕུར་བུ་ཡང་། །

ཡང་ཡང་འདུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ནམ་མཁའི་ངོས། །

ངོས་ཀིས་ཡང་ཡང་འོངས་པ་གཟིགས་ལགས་སམ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་མཐའ་དང་། གཉིས་པའི་ཐོག་མར། དཔལ་ཞེ་དང་། རང་

བ་གཉིས་པའི་མཐའ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར། ཡང་ཞེས་དང་། རང་བ་གསུམ་པའི་

མཐའ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར། ངོས་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་

ནི། སན་ངག་གི་ལེགས་བཤད་འཆད་པ་ལ་མཁས་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་འདོད་

པའི་ལྷ་དག་གི་ཁེངས་པ་རབ་ཏུ་འཕོག་པའི་ལྷ་ཡི་བ་མ་སྟེ་དྲང་སྲོང་ཕུར་བུ་ཡང་། 

ནམ་མཁའི་ངོས་ནས་ཡང་ཡང་འོངས་ཏེ་གུས་པས་འདུད་པར་བེད་པ་ཁོད་ཀིས་

གཟིགས་སམ་ཞེས་སོ། །

(བ) ལེགས་བས་རྨད་བྱུང་རི་མོ་བཀྲ་བའི་ཕུལ། །

ཕུལ་བྱུང་མཚར་སྡུག་རྒྱ་མཚོའི་སིང་བོར་སིན། །

སིན་ལེགས་ངག་གི་དཔིད་འཇོ་དབངས་ཅན་ལྷ། །

ལྷ་མཆོག་ཁོད་ཀིས་སྐེ་བར་རེས་ཟུངས་ཤིག །

ཅེས་རང་བ་དང་བོའི་མཐའ་དང་། གཉིས་པའི་ཐོག་མར་ཕུལ་ཞེས་དང་། རང་བ་

གཉིས་པའི་མཐའ་དང་། གསུམ་པའི་ཐོག་མར། སིན་ཞེས་དང་། རང་བ་གསུམ་པའི་

མཐའ་མ་དང་། བཞི་བའི་ཐོག་མར། ལྷ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་
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དོན་ནི། ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཛེས་སྡུག་གི་རི་མོ་བཀྲ་བ་རྣམས་ཀི་ཕུལ་དུ་

གྱུར་ཅིང་། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཚར་སྡུག་ཀུན་གྱི་སིང་བོར་གྲུབ་པ་སིན་ལེགས་ལྷ་ཡི་

བུ་མོ་ངག་གི་བདུད་རི་འཇོ་བའི་དབངས་ཅན་མ་སྟེ་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་ཁེད་ཀིས་

བདག་སྐེ་ཞིང་སྐེ་བར་རེས་སུ་ཟུངས་ཤིག་ཅེས་སོ། །

ཡང་། དགའ་བ་འབུམ་ལྡན་གངས་ལྗོངས་ཡངས་པའི་དཔལ། །

དཔལ་ལྡན་མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས། །

རླབས་ཕེང་གསར་བའི་རེ་དགའ་འཛིན་པའི་ཕུལ། །

ཕུལ་བྱུང་བོ་གསལ་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ལ་རེ། །ཞེས་དང་། 

ཡང་། མཚན་དཔེའི་འོད་རིས་བཀྲ་བའི་མཛེས་སྡུག་གཟུགས། །

གཟུགས་མཛེས་འཇོ་སེག་ཉམས་ལྡན་ལེགས་བིས་དཔལ། །

དཔལ་མོའི་མཛེས་པ་འཕོག་པའི་དབངས་ལྡན་མ། །

མ་ལྟར་བརེ་བས་རྣམ་ཀུན་གཅེས་པར་སྐོངས། །ཞེས་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ། ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན། 

༈ ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན་ལ། དེའི་ངོ་བོ་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། ཀུན་ཏུ་

ཟུང་ལྡན་ཞེས་པ། སྔ་མའི་མིང་ཚིག་རེ་རེ་བའི་ཟུང་ལྡན་དང་མི་འདྲ་བར་འདིའི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རང་བ་གཅིག་གི་ནང་གི་མིང་ཚིག་གི་ཡི་གེ་ཇི་སེད་ཅིག་ཡོད་

པ་དེ་རང་བ་གཞན་ལའང་གཟུགས་མཚུངས་སུ་བཀོད་པས། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་འདྲ་

ཡང་བརོད་བའི་དོན་ཐ་དད་དུ་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། རྒྱན་འདི་ལེགས་སྦར་གྱི་སད་
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ལྟར་ན། ཡི་གེ་སྒ་གཟུགས་འདྲ་བའི་ཚིག་རང་སྔ་ཕི་དག་གིས་དོན་མི་འདྲ་བ་རེ་

བཀྲལ་དུ་ཡོད་ཀང་། བོད་སད་ལ་ནི་དེ་འདྲ་འབྱུང་དཀའ་བས། རང་བ་བཟླས་པ་དང་། 

ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ་སོགས་ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན་གྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་སད་ཇི་མ་ཇི་

བཞིན་བོད་སད་དུ་མི་ཐོན་པས་དཔེར་བརོད་རྣམས་ཀང་ཆ་འདྲ་བ་ཙམ་ལས། ཚིག་

དོན་གྱི་ཉམས་ངོ་མཚར་བ་མི་འབྱུང་བའི་རྐེན་གྱིས་འདིར་གལ་མི་ཆེ་ཡང་། ར་བའི་

གཞུང་ནས་བསྟན་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་བེ་བག་ཇི་སེད་ཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་སོ་སོའི་

ཁད་པར་དང་། བོད་སད་དུའང་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་དམིགས་བསལ་གྱི་སོ་

ནས། ར་བའི་དཔེར་བརོད་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཙམ་གྱི་དཔེ་བརོད་རེ་གསུང་འདུག་པས། 

འདིར་ཡང་ས་བཅད་མ་སྟོང་ཙམ་དུ་སྔོན་གྱི་དཔེར་བརོད་འགའ་རེའི་སྟེང་ནས་ངོ་

སྤོད་པ་ཙམ་ལས། ཞིབ་པར་འགོད་པའི་ངལ་བ་མ་བས་སོ། །

གཉིས་པ་འདི་ལ་དབེ་ན། རང་བ་བཟླས་པ། ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ། ཟུང་ལྡན་

ཆེན་པོ་དང་གསུམ་ལས། 

རང་བ་བཟླས་པ།
1

དང་བོ་ལ། ཕེད་ཟློས་ཡང་དག་སྦར་བ་སྟེ་རང་བ་གཉིས་ཟློས་པ་དང་། གཞན་

རང་བ་ཟློས་པ་དང་གཉིས། དེའི་དང་བོ་ལ་གསུམ་ལས། 

དང་བོ་རྐང་བ་དང་བོ་གསུམ་པ་དང་། གཉིས་པ་བཞི་བར་ཟོས་པ་ནི། རྒྱ་

1 མ་ཕིའ་ིཤགོ་ངསོ་ ༨༠༤ ཡགི་ཕྲངེ་འགོ་ ༣ ན།   * ས་བཅད་ཀི་ཁ་བྱང་འད་ིམ་ཕིར་མེད་ཀང་གསུང་འབུམ་ཁོད་དུ་བཅུག་

འདུག་པ་ལྟར་དགོས་པར་མཐོང་ནས་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན།
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དཔེའི་རང་བ་དང་བོར། “ནསེ་ཡཿ ས་ཏྭ་ཡ་བར
ྫྱ
ཿ
1

 ཞེས་རང་བ་འདི་རང་བ་གསུམ་

པར་སར་ཡང་བཀོད་པ་དང་། རང་བ་གཉིས་པར། པ་ར་མཱ་ཡ་ཏ་མ་ན་ཡཱཿ ཞེས་པ་

འདི་རང་བ་བཞི་བར་སར་ཡང་བཀོད་པས། གཞན་ཡི་གེ་དུ་མ་ཚོགས་པའི་རང་བ་

དེ་དག་གི་བར་མ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡི་གེའི་སྒ་གཟུགས་མཚུངས་པའི་ཕེད་རང་

གཉིས་བསྐར་ཟློས་བས་པས་བརོད་དོན་ཐ་དད་པ་སྟོན་ཏེ། དེ་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

སྐེས་བུ་བརྟན་གང་སིང་སྟོབས་ཅན། །

ཁེངས་པ་རབ་སངས་སང་བ་སྟེ། །

ཁོད་ཀིས་མཆོག་ཏུ་འབད་པ་ཡིས། །

ཡིད་བརྟན་བ་འོ་འབད་མེད་མ། །

ཞེས་སྐེས་བུ་བོ་བརྟན་པ་གང་ཞིག་སིང་སྟོབས་ཅན་དེས་ཀང་ཁེངས་པ་རབ་ཏུ་

སངས་པའམ་དེ་སང་བར་བས་ན། མཛའ་མོ་ཁོད་ཀིས་ཀང་ཁེངས་པ་གཞོམ་པ་ལ་

མཆོག་ཏུ་འབད་དེ། མཛའ་བོའི་ཡིད་བརྟན་པར་བའོ་ཞེས་སོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) གསེར་སྦངས་བཙོ་མའི་འོད་རབ་རྣམ་འབར་བ། །

ནོར་འཛིན་མགོ་བོའི་ཐོད་དུ་རྣམ་པར་མཛེས། །

གསེར་སྦངས་བཙོ་མའི་འོད་རབ་རྣམ་འབར་བ། །

ནོར་འཛིན་མགོ་བོའི་ཐོད་དུ་རྣམ་པར་མཛེས། །

ཞེས་པའི་རང་བ་དང་བོ་གསུམ་པར་བཟླས་ཤིང་། གཉིས་པ་བཞི་བར་བཟླས་

1 མ་ཕིའ་ིཤགོ་ངསོ་ ༨༠༥ ཡགི་ཕྲངེ་ ༡ ན།  ནསྠེ་ཡཿ ས་ཏྭ་ཡ་བརྫྱཿ   * དཎྜའི་ིདགངོས་རྒྱན་དུ། ནཱསྠེཡསཏྶྟྭཡཱཝཛྱཿ    དབྱངས་

ཅན་ངག་གི་རོལ་མཚོར། ནཱ་སྠེ་ཡཿས་ཏྭ་ཡཱ་བརྫྱཿ
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པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀིས་གསེར་སྦངས་ཏེ་གསེར་གྱི་རི་

བོའི་འོད་རབ་ཏུ་འབར་བ། ནོར་འཛིན་ནམ་ས་གཞིའི་མགོའི་ཐོད་དུ་རྣམ་པར་མཛེས་

ཞེས་དང་། རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་གསེར་སྦངས་བཙོ་མའི་ཅོད་པན་འོད་རབ་ཏུ་

འབར་བ་ནོར་འཛིན་ཏེ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀི་མགོ་བོའི་ཐོད་དུ་མཛེས་ཞེས་སོ། །

(བ) ཡོན་ཏན་ཕུང་བོས་མངོན་མཐོ་རཏྣ་ཀཿ ། །

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཅི་འདོད་ཆར་དུ་འབེབས། །

ཡོན་ཏན་ཕུང་བོས་མངོན་མཐོ་རཏྣ་ཀཿ ། །

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཅི་འདོད་ཆར་དུ་འབེབས། །

ཞེས་ཚིག་རང་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཞིང་། རང་བ་དང་བོའི་རཏྣ་ཀཿ དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་སྦར་ཞིང་། རང་བ་གསུམ་པའི་རཏྣ་ཀཿ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལ་

སྦར་ཏེ་སོ་སོའི་དོན་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་དང་བོ་གཉིས་པར་དང་། རྐང་བ་གསུམ་པ་བཞི་བར་

བཟས་པ་ནི། དཔེར་བརོད། 

(ག) ཐོར་ཚུགས་ཟླ་ཚེས་ཀིས་མཛེས་པ། །

ཐོར་ཚུགས་ཟླ་ཚེས་ཀིས་མཛེས་པ། །

ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀི་དགའ་བའི་དཔལ། །

ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀི་དགའ་བའི་དཔལ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་པར་བཟླས་པ་དང་། གསུམ་པ་བཞི་བར་བཟླས་པ་ལྟ་

བུའོ། །རང་བ་དང་བོའི་ཐོར་ཚུགས་ཟླ་ཚེས་ཞེས་པ་དབངས་ཅན་མ་དང་། རང་བ་
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གཉིས་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཟླ་ཚེས་ཞེས་པ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ལ་སྦར་ཏེ་སོ་སོའི་དོན་སྟོན་པ་

ལྟ་བུའོ། །

(བ) རབ་དཀར་རི་དྭགས་མཚན་མས་མཛེས་པའི་ལྷ། །

རབ་དཀར་རི་དྭགས་མཚན་མས་མཛེས་པའི་ལྷ། །

གདུང་བ་ཀུན་སེལ་བདུད་རིའི་འཛུམ་རླབས་ཅན། །

གདུང་བ་ཀུན་སེལ་བདུད་རིའི་འཛུམ་རླབས་ཅན། །

ཞེས་པའི་ཚིག་རང་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཞིང་། རང་བ་དང་བོ་དབངས་ཅན་

མའམ་ཡང་ན་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སྦར། རང་བ་གཉིས་པ་ཟླ་བ་ལ་སྦར་ཏེ་སོ་སོའི་

དོན་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རྐང་བ་དང་བོ་བཞི་བ་དང་། གཉིས་པ་གསུམ་པར་བཟས་པ་ནི། 

དཔེར་བརོད། 

(ག) དཀར་འཇམ་ཅན་གྱིས་དགའ་བེད་པ། །

སན་པའི་སྒ་དབངས་སྒོག་མཁས་ཅན། །

སན་པའི་སྒ་དབངས་སྒོག་མཁས་ཅན། །

དཀར་འཇམ་ཅན་གྱིས་དགའ་བེད་པ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དང་བཞི་བ་བཟླས་ཤིང་། རང་བ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་

བཟླས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རང་བ་དང་བོའི་དཀར་འཇམ་ནི་ཟླ་བ་དང་། གཉིས་

པའི་སན་པའི་སྒ་དབངས་སྒོག་མཁས་ནི་བམ་ཟེ་ལ་སྦར་ཞིང་། གསུམ་པའི་སན་པའི་

སྒ་དབངས་སྒོག་མཁས་བུང་བ་དང་། བཞི་བའི་དཀར་འཇམ་ཅན་པདྨ་ལ་སྦར་བ་ལྟ་
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བུའོ། །

(བ) དཀར་མཛེས་ལང་ཚོས་སེག་པའི་པདྨ་ཅན། །

སྐེ་བོ་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་བདེ་བ་སྟེར། །

སྐེ་བོ་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་བདེ་བ་སྟེར། །

དཀར་མཛེས་ལང་ཚོས་སེག་པའི་པདྨ་ཅན། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་པདྨ་ཅན་ནི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ཚན་གྱི་པདྨ་ཅན་ལ་སྦར་ཏེ། 

ཕག་རྒྱ་མ་དེས་སྐེ་བོ་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་བདེ་བ་སྟེར་བ་དང་། རང་བ་བཞི་བའི་པདྨ་ཅན་ནི་

པདྨ་དཀར་པོའི་སོང་བུ་ལ་སྦར་ཏེ་དེས་ཀང་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་བདེ་བ་སྟེར་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་གཞན་རང་བཟླས་པ་དང་། ལན་གཅིག་ཟློས་པ། ལན་གཉིས་ཟློས་པ། 

ལན་གསུམ་ཟློས་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་བོ་ལ་དྲུག་ཡོད་པའི་རྐང་བ་དང་བོ་གཉིས་པར་ཟོས་པ་ནི། དཔེར་བརོད། 

(ག) གནས་ལྔ་རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །

གནས་ལྔ་རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །

ཤོང་དཔང་མཁས་པའི་རྣམ་དཔོད་ལ། །

གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་སུ་ཡིས་འགྲན། །

ཞེས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་དང་

དཔང་ལོ་ཙཱ་བའི་རྣམ་དཔོད་ལ་བོད་ཀི་མཁས་པ་སུ་ཞིག་གིས་འགྲན། ཞེས་འགྲན་

ཟླ་དང་བལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) དཀར་མཛེས་ངང་བའི་བུ་མོ་ཡིད་འོང་མ། །
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དཀར་མཛེས་ངང་བའི་བུ་མོ་ཡིད་འོང་མ། །

འདབ་ལྡན་མ་དེ་པདྨའི་རིང་བུ་དང་། །

ངག་དབང་ལྷ་མོ་གདུལ་བའི་ཡིད་མཚོར་རོལ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་ངང་བ་དཀར་པོའི་ཁྱུ་ཚོགས་ཏེ་པདྨའི་རིང་བུར་རོལ་བ་

དང་། རང་བ་གཉིས་པའི་ངང་བའི་བུ་མོ་སྟེ་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ནི་གདུལ་བའི་ཡིད་

ངོར་ཤར་བ་སྟེ་ཡིད་མཚོར་རོལ་ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་དང་བོ་གསུམ་པར་བཟས་པ་ནི། དཔེར་བརོད། 

(ག) རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་འཁྱུག་པ་ཡི། །

གོག་སྟོང་ཅན་ཏེ་མཁའ་ལ་རྒྱུ། །

རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་འཁྱུག་པ་ཡི། །

རྨ་བ་ས་ལ་གར་གྱིས་རོལ། །

ཞེས་འོད་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་འཁྱུག་པའི་གོག་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། 

ཡང་ཁ་དོག་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་མཛེས་པའི་གཟི་མདངས་འཁྱུག་པའི་རྨ་བ་ནི་ས་

གཞིའི་སྟེང་ན་གར་གྱིས་རོལ་ཅིང་རེ་ཞེས་སོ། །

(བ) སན་ཅིང་བརིད་ཆགས་ཆོས་ཀི་སྒ་འབིན་མཁས། །

ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་ཆོས་ཀི་ཤུགས་འཆང་སྟེ། །

སན་ཅིང་བརིད་ཆགས་ཆོས་ཀི་སྒ་འབིན་མཁས། །

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་རོ་རེའི་གསུང་། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་སན་ཅིང་བརིད་ཆགས་པའི་ཆོས་ཀི་སྒ་དབངས་འབིན་
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པ་མཁས་པའི་གསུང་དབངས་ཀི་འབྲུག་སྒས་ཆོས་ཀི་དབངས་སན་སྒོགས་པའི་

ཤུགས་འཆང་བ་སྟེ། ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཆོས་ཀི་ཚུལ་སན་པར་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་

པ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འབྲུག་པ་སངས་རྒྱས་རོ་རེའི་གསུང་ཞེས་བོད་མཁས་ཀི་བ་མ་

འབྲུག་པ་སངས་རོར་གྱི་གསུང་འབྲུག་སྒ་དང་མཚུངས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

 གསུམ་པ་རྐང་བ་དང་བོ་བཞི་བར་བཟས་པ་ནི། དཔེར་བརོད། 

(ག) ཚ་གདུང་རྣམ་པར་འཕོག་མཁས་པ། །

དབར་གྱི་ཚུ་འཛིན་གཞོན་ནུ་མ། །

མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་ཀང་། །

ཚ་གདུང་རྣམ་པར་འཕོག་ལ་མཁས་པ། །

ཞེས་རང་བ་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་ཚ་བའི་གདུང་བ་སེལ་བར་བེད་པའི་དབར་གྱི་

ཆུ་འཛིན་ཞེས་དང་། རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་ལྷོ་ཕོགས་རི་བོ་མ་ལ་ཡ་ལས་བྱུང་

བའི་འཇའམ་པོའི་རླུང་གིས་ཚ་བའི་གདུང་བ་སེལ་བར་བེད་ཅེས་སོ། །

(བ) རབ་འབམས་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་ལོངས་ཀིས་སྤོད། །

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་སྟེ། །

ཐམས་ཅད་མཁེན་གཟིགས་པུཎ་རི་ཀ་ཡང་། །

རབ་འབམས་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་ལོངས་ཀིས་སྤོད། །

ཅེས་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་པ་སྟེ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅིང་

གཟིགས་པའི་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་འཕིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་གཟུགས་ནི་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཡིན་ཞིང་། ཐམས་
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ཅད་མཁེན་པ་པུཎ་རི་ཀ་ཞེས་འབྲུག་པ་པད་དཀར་བ་དེས་ཀང་རབ་འབམས་ཀི་

ཤེས་བའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ལོངས་སུ་སྤོད་ཅེས་སོ། །

བཞི་བ་རྐང་བ་གཉིས་པ་གསུམ་པར་བཟས་པ་ནི། དཔེར་བརོད། 

(ག) རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀའི་དབང་བོ་ཡིས། །

ཕན་པའི་འདོད་པ་འཇོ་བར་མཛད། །

ཕན་པའི་འདོད་པ་འཇོ་བར་མཛད། །

ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་བོས་ཀང་། །

ཞེས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་སྟོན་པ་ཤཱཀའི་རྒྱལ་བོས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ལེགས་བཤད་ཀི་འདོད་འཇོ་བ་ལྟར། ཡིད་བཞིན་དབང་གི་

རྒྱལ་བོས་ཀང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བདེ་དགའ་ལོངས་སྤོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་བདེ་ལེགས་སུ་

འཇོ་ཞེས་སོ། །

(བ) མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འཁོར་བའི་གདུང་བ་འཕོག །

ཀུན་མཁེན་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུས་དབང་བོ་གང་། །

ཀུན་མཁེན་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུས་དབང་བོ་གང་། །

རྟག་ཏུ་གདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མོས་ངོར་འཆར། །

ཞེས་ཞལ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་འབྲུག་པ་པདྨ་

དཀར་པོ་ཞེས་དང་། འབྲུག་པ་པད་དཀར་བ་ནི། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་འཕིན་ལས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་གདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མོས་ངོར་རྟག་ཏུ་འཆར་བའི་མི་ཡི་རྣམ་

རོལ་མཁན་ཞེས་སོ། །
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ལྔ་བ་རྐང་བ་གཉིས་པ་བཞི་བར་བཟས་པ་ནི། དཔེར་བརོད། 

(ག) ཤེས་རབ་རྣམ་པར་རྒྱས་མཛད་པ། །

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དབངས། །

མི་ཤེས་མུན་པ་ཞི་མཛད་པའི། །

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དབངས། །

ཞེས་ཤེས་རབ་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས། མི་ཤེས་

པའི་མུན་པ་སེལ་བར་མཛད་པའི་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཞེས་སོ། །

(བ) རྒྱལ་བའི་དབང་བོ་གང་གི་གཟུགས་ཀི་སྐུ། །

སྣ་ཚོགས་གདུལ་བའི་ཡིད་དང་མཐུན་པར་འཇུག །

དེ་བཞིན་ཆོས་ཀུན་སྟོན་པའི་གསུང་འདི་ཡང་། །

སྣ་ཚོགས་གདུལ་བའི་ཡིད་དང་མཐུན་པར་འཇུག །

ཅེས་རྒྱལ་བའི་དབང་བོ་སྟེ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ནི། གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་

ཡིད་དང་མཐུན་པ་དང་། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བའི་མོས་པ་དང་མཐུན་

པར་ཇི་ལྟ་ཇི་སེད་ཀི་ཆོས་ཀུན་སྟོན་པའི་གསུང་འདི་ཡང་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་ཡིད་

དང་མཐུན་པར་འཇུག་ཅེས་སོ། །

དྲུག་པ་རྐང་བ་གསུམ་པ་བཞི་བར་བཟས་པ་ནི། དཔེར་བརོད། 

(ག) ཕི་རོལ་རིག་སྨྲའི་སྟོན་པ་དང་། །

ནང་བའི་ལུགས་འཛིན་གཉིས་ཀི་ལྷ། །

གདོང་བཞིའི་མཆེ་བ་ལས་འཁྲུངས་པ། །
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གདོང་བཞིའི་མཆེ་བ་ལས་འཁྲུངས་པ། །

ཞེས་ཕི་རོལ་བའི་རིག་བེད་བཞི་སྨྲ་བའི་སྟོན་པ་ནི་ཚངས་པ་གདོང་བཞི་ཅན་

ཏེ། དེའི་གདོང་བཞིའི་མཆེ་བ་ལས་ཕི་རོལ་བའི་རིག་བེད་བཞི་འཁྲུངས་པ་དང་། 

འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཚད་མེད་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ཞལ་གྱི་སོའི་

མཆེ་བ་ལས། ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀི་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་འཁྲུངས་པར་

གྲགས་པ་ལ་སྦར་རོ། །

(བ) རྟག་པར་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་གཟིགས་ནས། །

ལྷ་བརྒྱའི་དབུས་ན་འདོད་བཞིན་ཆོས་སྟོན་པ། །

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བརེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བརེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །

ཞེས་དུས་རྟག་ཏུ་གདུལ་བ་ལ་ཕན་པའི་དོན་ཁོ་ནར་གཟིགས་ནས། ལྷ་བརྒྱ་སྟེ་

ལྷ་མང་བོའི་དབུས་ན་གདུལ་བ་རང་རང་གི་ཁམས་དང་མོས་པ་དང་མཐུན་པར་དམ་

པའི་ཆོས་སྟོན་པའི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྟེ་སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་ནི་བརེ་བ་ཆེན་

པོའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནོ། །ཞེས་དང་། རང་བ་ཕི་མའི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ནི་སྤན་

རས་གཟིགས་ལ་གོ་དགོས། ཡང་ལ་ལས་རང་བ་གསུམ་པའི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་

ནི་སྤན་རས་གཟིགས་དང་། ཕི་མ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ལ་སྦོར་བར་བཤད་ཀང་། དེས་རྟག་

པར་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་མི་མཛད་དོ། །

གཞན་རང་བཟླས་པའི་གཉིས་པ། ལན་གཉིས་བཟླས་པ་གསུམ་ལས།

རྐང་བ་དང་བོ་གཉིས་དང་གསུམ་པར་བཟས་པ།
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(ག) དཀར་ཞིང་དྲི་བཟང་དགའ་བ་སྐེད། །

དཀར་ཞིང་དྲི་བཟང་དགའ་བ་སྐེད། །

དཀར་ཞིང་དྲི་བཟང་དགའ་བ་སྐེད། །

དབངས་ཅན་པདྨ་ཟླ་བ་མཛེས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དབངས་ཅན་མ་དང་། གཉིས་པ་པདྨ་དཀར་པོ། གསུམ་པ་

ཟླ་བ་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) རབ་དཀར་མཛེས་པའི་དཔལ་ལྡན་གཉིས་སྐེས་དབང་། །

རབ་དཀར་མཛེས་པའི་དཔལ་ལྡན་གཉིས་སྐེས་དབང་། །

རབ་དཀར་མཛེས་པའི་དཔལ་ལྡན་གཉིས་སྐེས་དབང་། །

དབངས་ཅན་ཚེམས་དཀར་སྟོན་ཟླ་ངང་བའི་རྒྱལ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དབངས་ཅན་མའི་ཚེམས་དང་། གཉིས་པ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ། 

གསུམ་པ་ངང་བའི་རྒྱལ་བོ་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་དང་བོ་གསུམ་པ་དང་བཞི་བར་བཟས་པ་ནི། དཔེར་

བརོད། 

(ག) ཁ་དོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཅན། །

འདྲེན་བེད་དག་གི་དགའ་སྟོན་དེ། །

ཁ་དོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཅན། །

ཁ་དོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཅན། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་ཁ་དོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་རྨ་བ་དང་། གསུམ་པ་འཇའ་
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ཚོན། བཞི་བ་བུད་མེད་ཀི་མིག་ལ་སྦར་ནས། འདི་དག་ནི་མིག་གི་དགའ་སྟོན་

ནོ། །ཞེས་དང་། 

(བ) བསུང་ཞིམ་ངད་ལྡང་མཆོག་གིས་ཉེར་སྤད་འོས། །

ཁོད་ལུས་པད་དཀར་ཧ་རི་ཙན་དན་ཡང་། །

བསུང་ཞིམ་ངད་ལྡང་མཆོག་གིས་ཉེར་སྤད་འོས། །

བསུང་ཞིམ་ངད་ལྡང་མཆོག་གིས་ཉེར་སྤད་འོས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་སྐུ་ལ་བསུང་ཞིམ་གྱི་དྲི་ངད་རབ་

ཏུ་ལྡང་བ་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་ཉེ་བར་སྤད་པར་འོས་ཞེས་དང་། རང་བ་གསུམ་

པས་པདྨ་དཀར་པོ་དང་། བཞི་བས་རི་བོ་མ་ལ་ཡར་སྐེས་པའི་ཧ་རིའི་ཙནྡན་ནམ་

ཙནྡན་དཀར་པོ་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རྐང་བ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་དང་བཞི་བར་བཟས་བ་ནི། དཔེར་

བརོད། 

(ག) རྣ་བར་སན་ཞིང་རབ་བརིད་པ། །

མགྲིན་པར་སྒོག་པའི་དབངས་སན་པོ། །

མགྲིན་པར་སྒོག་པའི་དབངས་སན་པོ། །

མགྲིན་པར་སྒོག་པའི་དབངས་སན་པོ། །

ཞེས་རྣ་བར་སན་ཞིང་བརིད་པའི་མགྲིན་དབངས་ཤིན་ཏུ་སན་པ་དེ་ནི། རང་བ་

གཉིས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དང་། གསུམ་པ་དྲི་ཟའི་གླུ་དབངས། བཞི་བ་བ་ཀ་

ལ་པིང་ཀའི་དབངས་ལ་སྦར་བའོ། །
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(བ) ཁོད་ཞལ་རི་བོང་ཅན་དང་པདྨ་དཀར། །

མཚར་སྡུག་ཆ་རོགས་ཀུན་དགའི་རོ་དང་ལྡན། །

མཚར་སྡུག་ཆ་རོགས་ཀུན་དགའི་རོ་དང་ལྡན། །

མཚར་སྡུག་ཆ་རོགས་ཀུན་དགའི་རོ་དང་ལྡན། །

ཞེས་རང་བ་གཉིས་པས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་ཞལ་མཚར་སྡུག་མཛེས་པའི་

ཆ་ཀུན་ཡོངས་སུ་རོགས་པས། སྐེ་བོ་ཀུན་དགའ་བའི་རོ་དང་ལྡན་པ་དང་། དེ་ལྟར་དུ་

རང་བ་གསུམ་པའི་སབས་ཟླ་བ་དང་། བཞི་བའི་སབས་པདྨ་དཀར་པོ་ལ་སྦར་བའོ། །

 གཞན་རང་བཟླས་པའི་གསུམ་པ། ལན་གསུམ་བཟས་པ་ནི། དཔེར་བརོད། 

(ག) འོད་ཀིས་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་བེད། །

འོད་ཀིས་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་བེད། །

འོད་ཀིས་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་བེད། །

འོད་ཀིས་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་བེད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འགྲོ་བ་རྣམས་རྣམ་

པར་རྒྱས་པར་བེད། ཅེས་དང་། རང་བ་གཉིས་པས་ཉི་མའི་འོད་ཀིས་པདྨོ་རྣམ་པར་

རྒྱས་པར་བེད། གསུམ་པས་ཟླ་བའི་འོད་ཀིས་ཀུ་མུད་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་བེད་པ་དང་། 

བཞི་བས་སྒོན་མེའི་འོད་ཀིས་མུན་པ་སེལ་ཏེ་སྣང་བ་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་བེད་ཅེས་

སོ། །

(བ) དཀར་མཛེས་འགྲོ་བའི་དཔིད་གྱུར་པདྨ་དཀར། །

དཀར་མཛེས་འགྲོ་བའི་དཔིད་གྱུར་པདྨ་དཀར། །
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དཀར་མཛེས་འགྲོ་བའི་དཔིད་གྱུར་པདྨ་དཀར། །

དཀར་མཛེས་འགྲོ་བའི་དཔིད་གྱུར་པདྨ་དཀར། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོས་པདྨ་དཀར་པོ་དང་། གཉིས་པས་སྤན་རས་གཟིགས། 

གསུམ་པས་རིགས་ལྡན་པད་དཀར། བཞི་བས་འབྲུག་པ་པད་དཀར་ལ་སྦར་བའོ། །

ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ།

༈ ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ་ནི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པོ་དེ་ལན་གཉིས་སུ་

བཟླས་པས་དོན་སོ་སོར་སྟོན་པ་རྒྱ་དཔེ་ལས་གསལ་ཞིང་། ལེགས་སྦར་སད་དུ་དེ་

འདྲ་བའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་སྦོར་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཡིད་འཕོག་པའི་ཚིག་དོན་གྱི་རོ་ཉམས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། ཚིག་གཅིག་ལན་གཉིས་བརོད་པ་ཙམ་གྱིས་

དོན་སོ་སོར་རྟོགས་ནུས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། བོད་ཀི་བརའི་དབང་གིས་དེ་འདྲ་བ་འབྱུང་

དཀའ་ནའང་། དོན་ཐོབ་ཙམ་མམ་རྒྱ་དཔེ་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཙམ་གྱི་དཔེ་བརོད་ནི།

(ག) མིག་ལ་དཔལ་སྟེར་མཛེས་པའི་སྐུ། །

རྣ་བར་སན་པའི་དབངས་སྒོག་མཁན། །

ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྐེད་བེད་པའི། །

ཟླ་བའི་སྤུན་ཟླ་ཨེ་མ་མཚར། །

མིག་ལ་དཔལ་སྟེར་མཛེས་པའི་སྐུ། །

རྣ་བར་སན་པའི་དབངས་སྒོག་མཁན། །

ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྐེད་བེད་པའི། །
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ཟླ་བའི་སྤུན་ཟླ་ཨེ་མ་མཚར། །

ཞེས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལན་གཉིས་བཟླས་པའི་དང་བོའི་སབས་སུ་ལྷ་

མོ་དབངས་ཅན་མ་བསྟན་པ་དང་། གཉིས་པའི་སབས་སུ་བུད་མེད་མཛེས་མ་

སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

(བ) གཅིག་ཏུ་འཕན་མེད་ས་འཛིན་ཆེན་པོའི་མདུན། །

དུས་ཀུན་འཁོག་པོར་བགྲོད་པའི་ལེ་གཉིས་པ། །

ལྟར་སྣང་ཁ་དོག་ཙམ་གྱི་མཛེས་པ་ལ། །

ཡིད་བརྟན་འཆའ་བར་འདོད་པ་དེ་བླུན་པོ། །

གཅིག་ཏུ་འཕན་མེད་ས་འཛིན་ཆེན་པོའི་མདུན། །

དུས་ཀུན་འཁོག་པོར་བགྲོད་པའི་ལེ་གཉིས་པ། །

ལྟར་སྣང་ཁ་དོག་ཙམ་གྱི་མཛེས་པ་ལ། །

ཡིད་བརྟན་འཆའ་བར་འདོད་པ་དེ་བླུན་པོ། །

ཞེས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལན་གཉིས་བཟླས་པའི་དང་བོའི་སབས་སུ། གཅིག་

ཏུ་འཕན་མེད་དམ་སྐོན་ཀུན་དང་བལ་བའི་རི་བོ་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ། དུས་ཀུན་ཏུ་

འཁོག་པོར་འགྲོ་བའི་ལེ་གཉིས་པའམ་དུག་སྦྲུལ་གྱི་ཁ་དོག་གི་མཛེས་པ་ལ་ཆགས་

ནས་དེ་ལ་ཡིད་བརྟན་འཆའ་བར་འདོད་པ་དེ་ནི་བླུན་པོ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་དང་། རང་བ་

གཉིས་པའི་སབས་སུ། སྐོན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ། 

དུས་ཀུན་ཏུ་འཁོག་པོར་བགྲོད་པའི་འཁོག་འགྲོ་མའམ་བུད་མེད་ལེ་གཉིས་མ་ཕ་མ་

མཁན་དེའི་ཕི་རོལ་གྱི་མཛེས་ཆས་ཁ་དོག་དང་སྐེ་གཟུགས་ཅི་ཙམ་ལེགས་ནའང་། 
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དེའི་མཛེས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཆགས་ནས་དེ་ལ་ཡིད་བརྟན་འཆའ་བ་ནི་རྒྱལ་བོའི་བ་བ་མ་

ཡིན་པར་བླུན་པོ་ཁོ་ནའི་སྤོད་པ་ཡིན་ཞེས་དོན་གཉིས་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་དགོས། 

འདིར་ལ་ལས་རྒྱལ་བོའི་མདུན་གྱི་བོན་པོ་ཕ་མ་མཁན་ལ་བཤད་པ་ཡོད་ཀང་བུད་

མེད་ལ་སྦར་ན་འགྲིག །འཕན་ནི་སྐོན་གྱི་བར་རིང་དུ་བཤད། དེ་ལྟར་རང་བ་བཟླས་

པ་དང་། ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ་གང་ལའང་བསྐར་བཟླས་བས་པ་ཙམ་གྱིས་བརོད་

བ་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཟློས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་མ་ཟད་སན་

པའི་ཚིག་རྒྱན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་མིན་ན་ཟློས་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །

ཟུང་ལྡན་ཆེན་པོ།

༈ ཟུང་ལྡན་ཆེན་པོ་ནི། རང་བ་བཞི་གའི་ཡིག་གཟུགས་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་

མཚུངས་པར་མ་ཟད། རང་བ་རེ་རེ་ལའང་སྒ་གཟུགས་གཅིག་པའི་ཟུང་ལྡན་མིང་

ཚིག་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་ཞིག་དགོས། འདི་ནི་གོང་གི་རང་བ་ལན་གསུམ་

བཟླས་པའི་ཟུང་ལྡན་དང་ཁད་པར་ཡོད་དེ། འདིའི་རང་བ་རེ་རེའང་ཟུང་ལྡན་

གཟུགས་གཅིག་པ་སྔ་ཕི་བར་མ་ཆོད་པར་ཡོད་པས། སྔ་མ་ལ་དེ་མི་དགོས་

སོ། །འདིའི་ཚིག་རང་བཞི་ག་རྣམ་པ་གཅིག་པ་དང་། རང་བ་རེ་རེ་ལའང་ཟུང་ལྡན་

བར་མ་ཆོད་པར་ཡོད་པས་ན། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བར་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནམ། ཟུང་

ལྡན་ཆེན་པོ་ཞེས་ཟེར། འོན་ཀང་རང་བ་རེ་རེས་བརོད་དོན་ཐ་དད་པ་རེ་སྟོན་དགོས་

པ་སྔ་མ་རྣམས་དང་འདྲ། དཔེར་བརོད། 

(ག) དྲི་མེད་རབ་གསལ་དྲི་མེད་གསལ། །

དྲི་མེད་རབ་གསལ་དྲི་མེད་གསལ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དྲི་མེད་རབ་གསལ་དྲི་མེད་གསལ། །

དྲི་མེད་རབ་གསལ་དྲི་མེད་གསལ། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་ལ་དྲི་མེད་རབ་གསལ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚར་བརྒྱད་བར་མ་

ཆད་དུ་བརོད་པའི་དང་བོས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། གཉིས་པས་

དབངས་ཅན་མའི་སྐུ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། གསུམ་པས་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། 

བཞི་བས་དྭངས་པའི་མཚོ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། ལྔ་བས་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། དྲུག་

པས་ཉི་མ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། བདུན་པས་སྤན་རས་གཟིགས་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། 

བརྒྱད་པས་མེ་ལོང་དྲི་མ་མེད་པ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

("བ
1
)དབང་ཕྱུག་མཆོག་བརེས་ཁོད་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་བརེས་ཁོད་རྒྱལ་བ། །

དབང་ཕྱུག་མཆོག་བརེས་ཁོད་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་བརེས་ཁོད་རྒྱལ་བ། །

དབང་ཕྱུག་མཆོག་བརེས་ཁོད་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་བརེས་ཁོད་རྒྱལ་བ། །

དབང་ཕྱུག་མཆོག་བརེས་ཁོད་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་བརེས་ཁོད་རྒྱལ་

བ། །
2

ཞེས་སྒ་གཟུགས་འདྲ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་བ་རེ་རེར་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

བརེས་ཁོད་རྒྱལ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆོད་དུ་ཡོད་པས། རང་བ་དང་བོས་

དབང་ཕྱུག་མཆོག་བརེས་ཞེས་པའི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་རེ་ཅན་ནི་སྒིབ་

གཉིས་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བ། རང་བ་གཉིས་པས་སྤན་རས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༢༠ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  ག   * བ

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༢༠ དང་ ༨༢༡ ན།   * དཎྜིའི་དགོངས་རྒྱན་དུ་རྐང་བ་བཞི་གའི་མཐར་བ་ཡིག་མེད་ལ། འདི་ལྟར་བ་

ཡིག་ཡོད་པར་བྱས་ན་ཟུང་ལན་ཆེན་པོའི་དཔེར་བརོད་དུ་མི་འགྱུར་སྙམ།
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གཟིགས་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། རང་གཅེས་འཛིན་ལས་རྒྱལ་བ། རང་

བ་གསུམ་པས་འཇམ་པའི་དབངས་མི་ཤེས་པའི་རྨོངས་པ་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། ཕས་

ཀི་རྒོལ་བ་ལས་རྒྱལ་བ། བཞི་བས་གསང་བའི་བདག་པོ་བདུད་ཀི་ཚོགས་ལས་

རྒྱལ་བ་དང་། རྒུད་པ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་ལ་སྦར་རོ། །ཡང་སྟོན་པ་དང་། དབངས་

ཅན་མ། བརྒྱ་བིན། དབང་ཕྱུག་བཞི་ལ་སྦོར་བ་དང་། ཡང་སྟོན་པ། ཚངས་པ། ཁབ་

འཇུག་འཁོར་བསྒྱུར་བཞི་ལ་སྦོར་བའི་ལུགས་ཀང་ཡོད་དོ། །

ལྔ་བ། བསྲེས་པའི་ཟུང་ལྡན། 

༈ བསྲེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། གོང་དུ་བཤད་པའི་ཟུང་ལྡན་སྣ་ཚོགས་པ་བསྲེས་

ཏེ། ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ནང་དུ་སྦོར་བའི་ཚུལ་ཕོགས་ཙམ་ཞིག་སྟོན་པ་ལ། 

བསྲེས་པའམ་འདྲེ་བའི་ཟུང་ལྡན་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན་རྒྱ་དཔེའི་རང་བ་དང་བོར། དྷ་

རཱ་དྷ་རཱ་ཞེས་"བར
1

་མ་ཆོད་པ། རང་བ་དང་བོ་དང་གཉིས་པ་ལ། བྷུ་ཛ་ཞེས་པ་མཐའ་

ཐོག་སྦར་བ། རང་བ་གཉིས་པའི་བར་དུ། མ་ཧི་ཞེས་"བར
2

་ཆོད་པ་དང་། གཉིས་པ་

དང་གསུམ་པ་ལ། ཀྲ་མཱ་ཞེས་པའི་མཐའ་ཐོག་སྦར་བ་དང་། གསུམ་པའི་བར་དུ། ས་

ཧ་ཞེས་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་བཞི་བ་ལ། ར་ཡོ་ཞེས་མཐའ་ཐོག་

སྦར་བ་དང་། བཞི་བའི་བར་དུ། དྷུ་ར་ཞེས་བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་སོགས་བསྲེས་

ནས་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད། 

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༢༡ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།  པར   * བར

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༢༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༡ ན།  པར   * བར
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(ག) མཛད་བཟང་མཆོག་གིས་མཆོག་དམན་འགྲོ་འདྲེན་མཛད། །

མཛད་བཟང་སེལ་མཁས་མཁས་མཆོག་དབུས་ན་བཙུན། །

"བཙུན
1

་བཙུན་ཟས་གཙང་རིགས་འཁྲུངས་ཐམས་ཅད་མཁེན། །

མཁེན་བརེའི་དཔལ་གྱུར་དཔལ་ལྡན་ཤཱཀའི་གཙོ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་དབུས་སུ། མཆོག་ཅེས་པའི་བར་ཆོད་དང་། དང་བོ་དང་

གཉིས་པའི་བར། མཛད་ཅེས་མཐའ་ཐོག་སྦར་བ་དང་། གཉིས་པའི་དབུས་སུ། 

མཁས་མཁས་ཞེས་པའི་བར་མ་ཆོད་པ་དང་། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པར། བཙུན་

ཞེས་པའི་མཐའ་ཐོག་སྦར་བ་དང་། གསུམ་པ་དང་བཞི་བར། མཁེན་ཅེས་མཐའ་ཐོག་

སྦར་བ་དང་། བཞི་བའི་དབུས་སུ་དཔལ་ཞེས་བར་ཆོད་ཀི་ཟུང་ལྡན་བསྲེས་པར་

སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཆོས་འཁོར་བསོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་

མཛད་པ་མཆོག་གིས་མཆོག་དམན་གྱི་”གདུལ
2

་བ་ཀུན་ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའི་ལམ་དུ་འདྲེན་པར་མཛད་ཅིང་། བསྟན་འགྲོར་དགེ་བའི་མཛད་བཟང་

སེལ་མཁས་དགྲ་བཅོམ་སོགས་འཁོར་གྱི་དབུས་ན་ཁེངས་པ་དང་བལ་ཞིང་བཙུན་

པར་བཞུགས་པ། རྒྱལ་བོ་ཟས་གཙང་གི་རིགས་ལས་འཁྲུངས་པའི་མཁེན་པ་དང་

བརེ་བའི་བདག་ཉིད་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ཤཱཀའི་གཙོ་བོ་སྟེ་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ཞེས་སོ། །

(བ) མཛེས་པ་མཛེས་པའི་ནང་ནས་མཛེས་པ་མཛེས་པའི་དཔིད་ཕུལ་བྱུང་། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༢༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༨ ན།  མཙུན   * བཙུན

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༢༢ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༣ ན།  དདུལ   * གདུལ
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ཕུལ་བྱུང་དམ་པའི་རེར་འཛེག་དམ་པའི་སྤོད་ཚུལ་གྱིས་མཛེས་མ། །

མཛེས་མ་ཁོད་གསུང་སན་ཚིག་གསུང་སན་དམ་ཆོས་སྒ་དབངས་ཅན། །

དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་སྲིད་ཞིའི་ལྷ་མོ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལགས་སོ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོར། མཛེས་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་ཆོད་པ་གཉིས་དང་། 

དང་བོ་དང་གཉིས་པར། ཕུལ་བྱུང་ཞེས་མཐའ་ཐོག་སྦར་བ་དང་། གཉིས་པར། དམ་

པའི་ཞེས་པའི་བར་ཆོད་དང་། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པར། མཛེས་མ་ཞེས་པ་མཐའ་

ཐོག་སྦར་བ་དང་། གསུམ་པར། སན་ཞེས་པར་ཆོད་དང་། གསུམ་པ་བཞི་བར། 

དབངས་ཅན་ཞེས་མཐའ་ཐོག་སྦར་བ་དང་། བཞི་བར། ལྷ་མོ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་

ཆོད་པ་སོགས་དུ་མ་བསྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། མཛེས་པ་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་

དཔིད་དུས་ཀི་མཛེས་པ་དེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཀང་། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཛེས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་གི་ཡང་རེར་འཛེག་པའི་སྐེས་བུ་དམ་པ་སྟེ། འཕགས་པའི་

སྤོད་ལམ་གྱིས་མཛེས་པའི། མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་གསུང་གི་སན་ཚིག་དམ་པའི་ཆོས་

ཀི་སྒ་དབངས་ཅན་ཏེ། མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་གསུང་གི་མཛད་པ་ལས་

མཆོག་དམན་གྱི་གདུལ་བ་ཀུན་གྲོལ་བར་མཛད་པའི་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཁོད་ནི་

སྲིད་ཞིའི་ལྷ་མོ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀི་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ལ་བསྟོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ལེགས་ལེགས་རྣམ་དཔོད་ག་བུར་ཆུ་འཐུང་གསར། །

གསར་དུ་འཛུམ་པའི་འཛུམ་ཞལ་གྲོལ་བའི་ངག །

ངག་དབང་དབངས་སན་སན་པའི་འབྲུག་སྒའི་དཔལ། །
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དཔལ་དུ་འཇོ་བའི་དགེ་ལེགས་ལེགས་པར་བསྐྲུན། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ། བཟློག་པའི་ཟུང་ལྡན། 

༈ བཟློག་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་བ་དང་། ཚིགས་བཅད་ཕེད་

དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཁ་ཚང་། གང་ཡང་རུང་བའི་ཡི་གེ་ལུགས་འབྱུང་ལས་

བཟློག་པ་སྟེ། ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བསོར་བའི་རང་བ་ཕི་མ་རྣམས་འགྲུབ་

ཅིང་གཞན་ཡང་གཟུགས་མཚུངས་ཀི་ཡི་གེ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཡང་ཡིན་པས་

ན། ཟུང་ལྡན་ལུགས་ལས་བཟློག་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །འདི་ལ་དབེ་ན། རང་བ་བཟློག་པ། 

ཚིག་བཅད་ཕེད་བཟློག་པ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རངས་པོ་བཟློག་པ་དང་གསུམ་ལས།

དང་བོ་རྐང་བ་བཟོག་པ་ནི། ཚིགས་རང་དང་བོ་དེ་ཉིད་ལུགས་ལས་བཟློག་

པས། དེའི་རང་བ་གཉིས་པ་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་ན། རྒྱ་དཔེའི། ཡཱ་མ་ཏཱ་ཤ་ཀྲ་

ཏཱ་ཡཱ་སཱ་ཞེས་པའི་ཚིག་རང་དེའི་ཡི་གེ་ལུགས་ལས་བཟློག་པས་དེའི་ཚིག་རང་

གཉིས་པ། སཱ་ཡཱ་ཏཱ་ཀྲ་ཤ་ཏཱ་མ་ཡཱ་ཞེས་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) དཀར་མོ་ལྷ་མཆོག་མཛེས་པ་ལྡན། །

ལྡན་པ་མཛེས་མཆོག་ལྷ་མོ་དཀར། །

ལེགས་ལྡན་བདེ་བ་སྟེར་གྱི་དཔལ། །

དཔལ་གྱི་སྟེར་བ་བདེ་ལྡན་ལེགས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་ཡི་གེ་རྣམས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀགས་པས་རང་བ་གཉིས་

པ་འགྲུབ་ཅིང་། རང་བ་གསུམ་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀགས་པས། རང་

བ་བཞི་བ་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་ལྷ་མཆོག་མཛེས་པ་
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དང་ལྡན་པ་མཛེས་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལྷ་མོ་དཀར་མོ་ཁོད་ནི། ལེགས་

པའི་དཔལ་དང་ལྡན་ཞིང་། བདེ་བ་ཐམས་ཅད་སྟེར་བའི་དཔལ་ལམ་མཆོག་སྟེ། 

མཆོག་གི་བདེ་བ་སྟེར་བའི་བདེ་དགའ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ལགས་

ཞེས་སོ། །

(བ) ཐར་བ་གྲུབ་དང་མཁས་པའི་རིག་ཉིད་དེ། །

དེ་ཉིད་རིག་པས་མཁས་དང་གྲུབ་པ་ཐར། །

འཁྲུལ་བ་བླུན་དང་བིས་པས་རྟོགས་མི་སྲིད། །

སྲིད་མི་རྟོགས་པས་བིས་དང་བླུན་པ་འཁྲུལ། །

ཞེས་རང་བ་བཟློག་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཞིང་། ཚིག་དོན་ནི། ཐར་བ་གྲུབ་པ་སྟེ་

དགྲ་བཅོམ་པ་དང་ཡིན་མིན་གྱི་དོན་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་རིག་

པས། ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཉིད་རིག་པའམ་རྟོགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་མཁས་པར་གྱུར་

པ་དང་། ཐར་བ་གྲུབ་པ་སྟེ་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་ཐར་རོ། །ཞེས་དང་། 

འཇིག་རྟེན་འདིར་སྣང་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་བླུན་

པོ་དང་བིས་པས་རྟོགས་མི་སྲིད་ལ། སྲིད་པའམ་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐོན་གྱི་རང་མཚང་

དེ་མ་རྟོགས་པས་ན། བིས་པ་དང་བླུན་པོ་མཐའ་དག་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་

རོ། །འདིའི་བིས་པ་ནི་སོ་སྐེ་ཕལ་བ་ལ་གོ་དགོས།

ཡང་ན། གྲགས་དབང་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་ངག་ན་གསལ། །

གསལ་ན་ངག་བཤད་ལེགས་པའི་མཁས་དབང་གྲགས། །
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སན་ཚིག་དབངས་ལྡན་དོན་གྱི་ཉམས་མཚར་ཆེ། །

ཆེ་མཚར་ཉམས་ཀི་དོན་ལྡན་དབངས་ཚིག་སན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཚགིས་བཅད་ཕེད་བཟོག་པ་ནི། ཚིགས་བཅད་རང་བ་བཞིའི་རང་

བ་དང་བོའི་ཡི་གེ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀགས་པས། རང་བ་བཞི་བ་འགྲུབ་པ་དང་། རང་

བ་གཉིས་པའི་ཡི་གེ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀགས་པས། རང་བ་གསུམ་པ་འགྲུབ་པ་སྟེ་

ཚིགས་བཅད་ཕེད་བཟློགས་པས་ཕེད་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་བརོད།

(ག) རབ་ཕ་ལུས་ལྡན་རིང་དཀྱུས་མིག །

གདོང་བའི་མཛེས་པ་འདོད་པའི་རྟེན། །

རྟེན་པའི་འདོད་པ་མཛེས་པའི་གདོང་། །

མིག་དཀྱུས་རིང་ལྡན་ལུས་ཕ་རབ། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོའི་ཡི་གེ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀགས་པས་རང་བ་བཞི་བ་དང་། 

རང་བ་གཉིས་པའི་ཡི་གེ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀགས་པས། རང་བ་གསུམ་པ་འགྲུབ་པ་

ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རབ་ཏུ་ཕ་བའི་ལུས་ཀི་མཉེན་ལྡེམ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དང་

ལྡན་ཞིང་། རིང་དཀྱུས་ཏེ་དཀྱུས་རིང་བའི་མིག་གིས་གདོང་ལེགས་པར་མཛེས་པའི་

ལུས་ཕ་མ་ནི་འདོད་པ་བསྟེན་པའི་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་། འདོད་པ་བསྟེན་པའི་ཡུལ་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་མཛེས་པའི་གདོང་གི་མིག་དཀྱུས་རིང་བ་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཕ་མ་ནི་

འདོད་པ་བསྟན་བའི་ཡུལ་རབ་ཡིན་ཞེས་སོ། །

(བ) རྫུན་ཕིར་དེ་ཉིད་འཁྲུལ་ལ་མེད་བཞིན་སྣང་། །

དངོས་ཀུན་དེ་ཉིད་སྟོང་སྟེ་ཟབ་དོན་རིག །
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རིག་དོན་ཟབ་སྟེ་སྟོང་ཉིད་དེ་ཀུན་དངོས། །

སྣང་བཞིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་ཉིད་དེ་ཕིར་རྫུན། །

ཞེས་རང་བ་བཟློག་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་

ཐམས་ཅན་རྫུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དམ་སྟོང་བ་ཉིད་མ་རྟོགས་པ་སྟེ་དེ་

ལ་བོ་འཁྲུལ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་

པའམ་བདེན་པར་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་སྣང་ཡང་། སྤིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རང་

གི་དེ་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་སྟེ་འདི་རྟོགས་ན། ཆོས་རྣམས་ཀི་

ཟབ་མོའི་དོན་རྟོགས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པའམ་རིག་པའི་དོན་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཟབ་པ་སྟེ་སྟོང་བ་ཉིད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྟོང་

ཉིད་དེ་ནི་ཆོས་ཀུན་གྱི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས་དེ་རྟོགས་

ན། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡིན། སྣང་བ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེད་

བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནི་འཁྲུལ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་དེའི་ཕིར་དེ་ནི་

རྫུན་པའོ། །ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། མཁས་ཤིང་རྟོགས་པར་འདོད་ན་བསབ་པར་བརོན། །

དོན་རབ་གསུངས་པའི་མཁས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་གཞུང་། །

གཞུང་འགྲེལ་དཀའ་བའི་མཁས་པའི་གསུང་རབ་དོན། །

བརོན་པར་བསབ་ན་འདོད་པར་རྟོགས་ཤིང་མཁས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ཚགིས་སུ་བཅད་པ་རངས་བོ་བཟོག་པ་ནི། ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་

བ་བཞི་གའི་ཡི་གེ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གི་མཇུག་ནས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སར་ཡང་བཀགས་
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པས། བརོད་དོན་ཐ་དད་པའི་ཚིག་རང་བཞི་འགྲུབ་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་བརོད། 

(ག) རྒྱས་མཛེས་གསལ་བ་ཟླ་ཤེལ་མཆོག །

མཛེས་ལྡན་གཙོ་མོའི་བུ་སྡུག་སིང་། །

གཡོན་མིག་ཟུར་མཛེས་དཀར་ཟླའི་སྤུན། །

ལུས་མེད་སེད་ཕ་མདའ་རྣོ་ངར། །

ཚིག་རང་འདི་བཞིའི་མཇུག་ནས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀགས་པས། སར་ཡང་

ཚིག་རང་བཞི་འགྲུབ་སྟེ།

ངར་རྣོ་མདའ་ཕ་སེད་མེད་ལུས། །

སྤུན་ཟླའི་དཀར་མཛེས་ཟུར་མིག་གཡོན། །

སིང་སྡུག་བུ་མོའི་གཙོ་ལྡན་མཛེས། །

མཆོག་ཤེལ་ཟླ་བ་གསལ་མཛེས་རྒྱས། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །

སྔ་མའི་ཚིག་དོན་ནི། ཉ་རྒྱས་མཛེས་ཤིང་གསལ་བའི་ཟླ་ཤེལ་མཆོག་སྟེ་ཟླ་

བའི་མཛེས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། མཛེས་པ་དང་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོའི་

སིང་ལ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་པའམ་སིང་དང་འདྲ་བའི་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མས། གཡོན་དུའམ་

ཡོན་པོར་ལྟ་བའི་མིག་ཟུར་གྱི་འོད་ཀི་མཛེས་པ་ནི། དཀར་པོ་ཟླ་བའི་སྤུན་ཏེ། དེ་དང་

འདྲ་བའི་ལུས་མེད་དམ་ལྷའི་བུ་མོ་སེད་ཕ་མའི་ཆགས་པའི་ཟུར་མིག་གི་མདའ་ནི་

ཤིན་ཏུ་རྣོ་ངར་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་སོ། །ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀོད་པའི་ཚིགས་བཅད་

ཀི་དོན་ནི། ངར་ཞིང་རྣོ་བའི་མདའ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རེད་པ་མེད་པའི་ལུས་ཅན་གྱི་སྤུན་

ཟླའམ། དེ་དང་འདྲ་བའི་ལུས་ཕ་མས་དཀར་མཛེས་ཟུག་མིག་གི་འོད་ཞགས་རྣོ་ངར་
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ཅན་གཡོན་དུ་འཕེན་ཞིང་། སིང་ལ་སྡུག་པའི་བུ་མོ་དེའི་མཛེས་པའི་མཚན་མ་ཀུན་

གྱི་གཙོ་བོ་གདོང་གི་མཛེས་པ་ནི། མཛེས་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཆུ་ཤེལ་གྱི་དཀིལ་

འཁོར་རམ་ཟླ་བ་རྒྱས་པ་ལྟར་མདངས་གསལ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཞེས་སོ། །

(བ) ཤེས་པར་ལྡན་པ་མཛེས་ཤིང་མཁས་ལ་གསལ། །

བཙུན་ན་དུལ་དང་དེས་ལ་ཞི་ཞིང་འཇམ། །

ཁེངས་ཤིང་ཆགས་ལ་ནོར་འདོད་ངན་ལ་སང་། །

བླུན་པས་འཁྲུལ་ཕིར་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་མིན། །

ཞེས་ཚིག་རང་བཞིའི་ཡི་གེ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀགས་པས། སར་ཡང་ཚིག་རང་

བཞི་འགྲུབ་སྟེ། 

མིན་པ་མཐོང་ཉིད་དེ་ཕིར་འཁྲུལ་པས་བླུན། །

སང་ལ་ངན་འདོད་ནོར་ལ་ཆགས་ཤིང་ཁེངས། །

འཇམ་ཞིང་ཞི་ལ་དེས་དང་དུལ་ལ་བཙུན། །

གསལ་ལ་མཁས་ཤིང་མཛེས་པ་ལྡན་པར་ཤེས། །ཞེས་སོ། །

སྔ་མའི་དོན་ནི། སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་བང་དོར་རྣམ་པར་དཔོད་ནུས་པའི་ཤེས་

རབ་དང་ལྡན་པའི་མི་ནི་སྐེ་བོ་ཀུན་གྱི་ནང་དུ་མཛེས་ཤིང་། མཁས་པའང་ཡིན་ལ་བོ་

གྲོས་ཀང་གསལ། སྤོད་པ་བཙུན་ན་རང་སེམས་ཀང་དུལ་བར་གནས་པ་ཡིན་ལ། 

སེམས་དུལ་ན་ལུས་ངག་གི་སྤོད་པའང་ཞི་ཞིང་དུལ་བའམ་འཇམ་པོར་འགྱུར་

རོ། །ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་སྟེ་ཁེངས་ཤིང་འདོད་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་ལ། རང་ཁོ་ནའི་

ཆེད་དུ་འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་སྒྲུབ་པའི་སྐེ་བོ་རང་བཞིན་ངན་ཞིང་སང་སེམས་ཅན་
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དེ་ནི། མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་སྐོན་ཅན་དུ་མཐོང་ནའང་། བླུན་པོ་རྣམས་སྐོན་ཡོན་གྱི་

རང་བཞིན་ལ་འཁྲུལ་བས་ཕིར་དེས་སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་དེ་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་

དངོས་མཐོང་བ་མིན་པ་སྟེ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་དང་། ཡང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀོད་པའི་

དོན་ནི། བ་བ་ངན་པའམ་སྐོན་ཡོན་ཏན་དུ་མཐོང་། བ་བ་བཟང་བོ་སྟེ་སྐོན་མིན་པ་ནི་

སྐོན་དུ་མཐོང་བ་སྟེ་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་བ་བ་བཟང་ངན་དང་སྐོན་ཡོན་སོ་སོར་

འབེད་པ་ལ་འཁྲུལ་པས་ན་བླུན་པོ་ཞེས་བ། དེ་འདྲའི་བླུན་པོ་དང་སྐེ་བོ་ངན་པ་དེ་དག་

ནི་གཞན་ལ་སང་ཞིང་རྒྱུན་དུ་བ་བ་ངན་པ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་དང་ལོངས་སྤོད་

ཁོ་ན་ལ་ཆགས་ཤིང་ཁེངས་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཡང་སེམས་རྒྱུད་འཇམ་ཞིང་ཞི་ལ་

དེས་ཀང་སོ་གསུམ་དུལ་བ་དང་སྤོད་ལམ་བཙུན་པར་གྱུར་པའི་སྐེ་བོ་དེ་ནི་བོ་གྲོས་

གསལ་ལ་སྐོན་ཡོན་གྱི་བང་དོར་འབེད་པ་ལ་མཁས་ཤིང་། སྐེ་བོ་མང་བོའི་ནང་

དུའང་མཛེས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་ཤེས། ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ཤེས་རབ་མཆོག་མེད་སྐོན་ལྡན་བོ་ཆུང་ན། །

གནས་ལ་ཚུལ་བཞིན་མི་སོབ་རང་དོན་མཆོག །

མི་འདོད་མཁས་སོབ་བརོན་བལ་བོ་སེམས་ཁེངས། །

གཙོ་སྦངས་སོབ་ལ་མི་འདོད་མཁས་མིན་བླུན། །

ཞེས་པའི་ཚིག་རང་བཞིའི་ཡི་གེ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀགས་པས་སར་ཡང་ཚིག་

རང་བཞི་འགྲུབ་པ་སྟེ། 

བླུན་མིན་མཁས་འདོད་མི་ལ་སོབ་སྦངས་གཙོ། །

ཁེངས་སེམས་བོ་བལ་བརོན་སོབ་མཁས་འདོད་མི། །
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མཆོག་དོན་རང་སོབ་མི་བཞིན་ཚུལ་ལ་གནས། །

ན་ཆུང་བོ་ལྡན་སྐོན་མེད་མཆོག་རབ་ཤེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ། 
1

 བ་དཀའ་བའི་ཁད་པར་གཞན་སྟོན་པ།

ར་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་བ་དཀའ་བའི་ཁད་པར་གཞན་སྟོན་པ་ལ། བ་ལང་

གཅིན་གྱི་བ་དཀའ་བ་དང་། འཁོར་བའི་བ་དཀའ་བ་གཉིས། དང་བོ་ལ་མཚན་ཉིད་

དང་། དཔེ་བརོད་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བ་ལས། གལ་ཏེ་ཕེད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས། །

གཅིག་གིས་བར་ཆོད་གཟུགས་གཅིག་ཉིད། །

དེ་ནི་བ་དཀའི་དེ་ཉིད་རིག །

བ་ལང་གཅིན་ཞེས་སྨྲས་ཏེ་དཔེར། །

ཚིགས་བཅད་ཕེད་དེ་རང་བ་གཉིས་རེ་སྟེང་འོག་ཏུ་བརེགས་ཤིང་ཀོག་པའི་ཚེ་

རེའུ་མིག་སྟེང་མའི་ཡི་གེ་ཐོག་མ་དེ་དང་བོར་ཀོག དེ་ནས་འོག་མའི་ཡིག་འབྲུ་

གཉིས་པ་དང་། དེ་ནས་སྟེང་གི་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་པ་བཀགས་པས་ཡི་གེ་རེ་རེ་བར་

ཆོད་དུ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་རྣམས་ཡི་གེ་གཟུགས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། 

སྟེང་འོག་འཁོག་འགྲོས་སུ་བཀགས་པས་རང་བ་དང་བོ་དེ་ལུགས་འབྱུང་གི་ཚིག་

རང་གཉིས་པར་འབབ་པ་དང་། རང་བ་གཉིས་པ་དེ་ལུགས་འབྱུང་གི་ཚིག་རང་དང་

བོར་འབབ་པ་ལྟ་བུའི་བ་དཀའ་བའི་སྦོར་བ་ལ། བ་ལང་གཅིན་གྱི་བ་དཀའ་བ་ཞེས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༣༡ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།  བདུན་པ།   * གསུང་འབུམ་ཁོད་དུ་གཉིས་པ་ཞེས་བཀོད་པ་ལྟར་ལེགས་

པས་བཅོས་སོ།།
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བརོད་ཅིང་། དེ་ཡང་བ་ལག་གི་གཅིན་བཏང་བ་ལྟར་ཕར་འཁོག་ཚུར་འཁོག་གི་རྣམ་

པ་ཅན་ལ་དཔེ་བས་པས་དེ་ལྟར་དུ་བཏགས། ཡང་འདི་ལ་གང་བོའི་འགྲོས་ཞེས་

བཏགས་པ་ནི་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་མི་འཐད་པར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་དཔེ་བརོད་ནི། ར་བའི་རྒྱ་དཔེར།

མ ད ནོ མ དི རཱ ཀྵི ཎཱ

མ དེ ནོ ཡ དི ཏ ཀྵི ཎ

མ བ ངྒཱ སྟྲོ ཛ ཡེ ད ཡཾ

མ ཎ ངྒཱ ཡཱཾ ཛ ལ່ ད དྷེ

འདིའི་ཀོག་ཚུལ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། དེ་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

ཆང་འདྲའི་མིག་ལྡན་ཟུར་མིག་གི །

མཚོན་གྱིས་འདོད་པ་འདི་རྒྱལ་ཏེ། །

གལ་ཏེ་བདག་ཀང་སིག་ཟད་ནས། །

འདོད་པ་ལ་ནི་ཐལ་མོ་སྦོར། །

ཞེས་ཆང་གིས་མོས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཟིམ་བུར་ལྟ་བའི་མཛེས་མའི་ཟུར་མིག་གི་

མཚོན་གྱིས། འདོད་པ་འད་ིཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་སྟེ། འགྲ་ོབ་ཀུན་དབང་དུ་བེད་དོ། །གལ་ཏ་ེ

བདག་ཀང་ཁོད་ཀི་ཟུར་མིག་གི་མཐུ་ལས་མཛེས་མ་ཁོད་དང་འགྲོགས་པ་ཐོབ་ནས་

ཆགས་པས་གདུང་བའམ་སིག་པ་ཟད་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་འདོད་ལྡན་མ་ཁོད་ལ་བདག་གི་

འདོད་པ་བསང་བའ་ིཕིར་དུ་ཐལ་མ་ོསྦོར་རོ། །ཞེས་སོ། ། 
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དཔེར་བརོད་ནི།    (ག)

དུས གསུམ རྒྱལ མཆོག བདག ཉིད དཔལ

དུས ཀུན རྒྱལ སྲས བདག པོ དཔལ

འཇམ དབངས བ མ རབ ཏུ མཁས

འཇམ མགོན བ ན རབ མཛེས མཁས

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །   ཡང་ན།  

ཀུན དགའི དཔལ སྟེར མཛེས སྡུག ཟླ གཞོན མདངས

ཀུན གསལ དཔལ འབར མཛེས པའི ཟླ ཤེལ མདངས

རབ དཀར མཛེས པའི འོད སྣང འཁྱུད བཞིན མཛེས

རབ རྒྱས མཛེས སྡུག འོད ཀིས འཁྱུད པས མཛེས

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཀོག་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་འཁོར་བའི་བ་དཀའ་བ་ལ་"ཕེད་འཁོར་དང་ཀུན་འཁོར་གཉིས་ཡོད་

པས། དང་བོ་ཕེད་འཁོར་ལ་
1

མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བ་ལས། གལ་ཏེ་ཚིགས་བཅད་ཕེད་འཁོར་ན། །

ཕེད་དུ་འཁོར་བ་ཞེས་པར་བརོད། །

ཅེས་ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་བ་བཞི་བོ་བརེགས་མར་བིས་ཏེ། ཚིགས་བཅད་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༣༤ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  * མ་ཕིའི་མཚམས་འདིར་ས་བཅད་ཆད་པ་གསུང་འབུམ་ཁོད་དུ་ཁ་

གསབ་བྱས་འདུག་པ་ལྟར། འདིར་ཁ་གསབ་བྱས་ཡོད། 
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ཕེད་སྔ་མའི་སྟེང་གི་ཐིག་ཕེང་དང་བོ་ཐད་ཀར་ལུགས་འབྱུང་དུ་བཀགས་པ་དང་། 

དེའི་རེའུ་མིག་དང་བོ་ནས་ཐུར་དུ་བཀགས་པ་འདྲ་ཞིང་། ཕེད་ཕི་མའི་སྟེང་གི་ཐིག་

ཕེང་དང་བོ་མཐའ་ནས་དཀྱུས་སུ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཀགས་པ་དང་། ཕེད་ཕི་མའི་སྟེང་

གི་རེའུ་མིག་མཐའ་མ་ནས་ཐུར་དུ་ཀོག་པ་འདྲ་བ་ལྟར་རེའུ་མིག་ཕེད་སྔ་ཕི་ཀུན་ལ་

འདྲ་བས་ཕེད་སྔ་མ་དཀྱུས་དང་འོག་ཏུ་འཁོར་ཞིང་། ཕེད་ཕི་མ་མཐའ་ནས་ལུགས་

ལྡོག་ཏུ་འཁོར་བ་ལ་ཕེད་འཁོར་ཞེས་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི་དཔེར་བརོད། (ག)

ངག དབང དབངས དགའ རྒྱས རབ རིག བོ

དབང ཕྱུག ཅན ལྡན གསལ ཡངས པ རིག

དབངས ཅན ལྷ མཆོག དཔོད རྣམ ཡངས རབ

དགའ ལྡན མཆོག འཕེལ ལྡན དཔོད གསལ རྒྱས

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །    ཡང་ན།

སྨྲ མཁས ཀུན མཁེན སན རབ དབངས གསུང

མཁས དབང མཁེན མཆོག འཇེབས སན ལེགས དབངས

ཀུན མཁེན མཚན མངའ མཆོག གྲགས སན རབ

མཁེན མཆོག མངའ བདག ལྡན མཆོག འཇེབས སན

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བཀག་ཚུལ་སྔར་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །
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གཉིས་པ་ཀུན་འཁོར་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བ་ལས། གལ་ཏེ་ཀུན་ཏུ་འཁོར་བ་ན། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་ཞེས་པར་འདོད། །

ཅེས་ཚིག་རང་བཞི་བརེགས་པའི་རེའུ་མིག་གི་རང་བའི་ཕེད་ཕེད་ལུགས་

འབྱུང་ལྡོག་ཏུ་འཁོར་ཚུལ་སོགས་སྔ་མ་དང་འདྲ་བར་མ་ཟད། འོག་ནས་ཀང་རང་

བའི་ཕེད་གཡས་གཡོན་བཟློག་སྟེ་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་ཏུ་བཀགས་པའི་ཚིག་རྣམས་

འདྲ་ཞིང་མདོར་ན་གང་ནས་གང་དུ་བཀགས་ཀང་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཕོགས་ཐམས་

ཅད་དུ་འཁོར་བས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་བོའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བའོ། །འདི་ལ་སྟེང་འོག་གི་

ཟུར་ནས་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་ཏུ་ཀོག་པའི་ཚུལ་དང་། དབངས་གསལ་ངེས་པ་

སོགས་ཀུན་འཁོར་ཡོད་ཚད་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་པར་

གསུངས།

གཉིས་པ་དཔེར་བརོད་ནི། (ག)

ཚེ དབང དོན འགྲུབ འགྲུབ དོན དབང ཚེ

དབང ཕྱུག ལེགས དོན དོན ལེགས ཕྱུག དབང

དོན ཀུན ལ དབང དབང ལ ཀུན དོན

འགྲུབ དོན དབང ཚེ ཚེ དབང དོན འགྲུབ

ཞེས་སྟེང་འོག་དང་གཡས་གཡོན་སོགས་གང་ནས་གང་དུ་བཀགས་ཀང་ཆོག་

པས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཁོར་བ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལྟ་བུའི་ཚིག་སྦོར་བསྒིགས་པ་ལ་
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བརོད་བ་དང་རོད་བེད་ཀི་ཆ་ནས་འབེལ་ཆགས་ཤིང་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གཞིར་

བས་ནས་གོང་གི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་ལ། བརོད་བའི་དོན་

གང་ཡང་མེད་པའི་མིང་ཚིག་ཁོ་ན་བསྒིགས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པ་སྨྲ་མི་དགོས། 

འོན་ཀང་ཚིག་རང་འདི་དག་གི་ཕེད་སྔ་ཕིའི་ཐད་ཀི་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་གི་བཀག་

ཚུལ་དང་། སྟེང་འོག་ཏུ་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་གི་བཀག་ཚུལ་ལ། མཁས་པ་སོ་སོའི་

བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་རེ་ཡོད་ཀང་། དགྱེས་གླུ་ལྟར་གྱི་ཀུན་འཁོར་དང་ཕེད་

འཁོར་འབི་ཚུལ་རྒྱ་གཞུང་དང་མཐུན་ཚབས་ཆེ། རེ་བོད་མཁས་པའི་བ་ལང་གཅིན་

དང་། ཕེད་འཁོར། ཀུན་འཁོར་བཅས་ཀི་དཔེར་བརོད་རྒྱ་དཔེའི་བསྒིགས་"སྟངས
1
་

དང་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་ཡང་། སྤིར་བ་དཀའ་བའི་རྣམ་གཞག་གི་སོར། འཕགས་ཡུལ་

གྱི་སད་ཡིག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། ཡི་གེ་དང་། བར་སྤོད་ཀི་དབང་གིས་བོད་སད་དུ་འོང་

དཀའ་བས། ར་བའི་རྒྱ་དཔེའི་དཔེར་བརོད་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཙམ་ལ་གཞིགས་ཏེ། བོད་

ཀི་བར་སྤོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་བ་དཀའ་སའི་རིགས་

སྤི་དང་། ཁད་པར་དུ་ཕེད་འཁོར་དང་ཀུན་འཁོར་གྱི་བཀག་ཚུལ་ལམ་འཁོར་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བོད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་མཁེན་རལ་དང་། རིག་པའི་

འཕྲུལ་ལས་ཐོན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༣༧ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༨ ན།  སེང   * སངས
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དགྱེས་གླུ་ལྟར་གྱི་ཀུན་འཁོར་གྱི་དཔེ་བརོད་ནི།

དཀར མཛེས ངག དབང ལྷ མཆོག དཔལ མཆོག ལྷ དབང ངག མཛེས དཀར

མཛེས ལྡན སན ལེགས མཆོག གྱུར ལྡན གྱུར མཆོག ལེགས སན ལྡན མཛེས

ངག སན དབངས ལྡན ཀུན མཁེན མཆོག མཁེན ཀུན ལྡན དབངས སན ངག

དབང ལེགས ལྡན པའི མཛེས པ མངའ པ མཛེས པའི ལྡན ལེགས དབང

ལྷ མཆོག ཀུན མཛེས དཔལ ལྡན མཚན ལྡན དཔལ མཛེས ཀུན མཆོག ལྷ

མཆོག གྱུར མཁེན པ ལྡན པས བཟང པས ལྡན པ མཁེན གྱུར མཆོག

དཔལ ལྡན མཆོག མངའ མཚན བཟང རྒྱན བཟང མཚན མངའ མཆོག ལྡན དཔལ

མཆོག གྱུར མཁེན པ ལྡན པས བཟང པས ལྡན པ མཁེན གྱུར མཆོག

ལྷ མཆོག ཀུན མཛེས དཔལ ལྡན མཚན ལྡན དཔལ མཛེས ཀུན མཆོག ལྷ

དབང ལེགས ལྡན པའི མཛེས པ མངའ པ མཛེས པའི ལྡན ལེགས དབང

ངག སན དབངས ལྡན ཀུན མཁེན མཆོག མཁེན ཀུན ལྡན དབངས སན ངག

མཛེས ལྡན སན ལེགས མཆོག གྱུར ལྡན གྱུར མཆོག ལེགས སན ལྡན མཛེས

དཀར མཛེས ངག དབང ལྷ མཆོག དཔལ མཆོག ལྷ དབང ངག མཛེས དཀར

འདིའི་བཀག་ཚུལ་ནི་གཡས་ཀི་རེའུ་མིག་དང་བོ་ནས་བདུན་པའི་བར་ལུགས་

འབྱུང་དུ་ཀོག་པ་དང་། གཡོན་གྱི་རེའུ་མིག་མཐའ་མ་ནས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཀོག་པའི་

ཚིག་འདྲ་ཞིང་། ཡང་སྟེང་གི་རེའུ་མིག་དང་བོ་ནས་བདུན་པའི་བར་ཐུར་དང་འོག་གི་

རེའུ་མིག་མཐའ་མ་ནས་བདུན་པའི་བར་གྱེན་དུ་ཀོག་པའི་ཚུལ་རེའུ་མིག་ཐམས་

ཅད་ལ་འདྲ་བས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཁོར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་བོད་ཀི་མཁས་པའི་དབང་བོ་དག་གིས་རང་གི་བར་སྤོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་ལ་གཞིགས་ནས་ཀུན་འཁོར་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག་གསུང་རྒྱུན་

ལས་བྱུང་བ་ནི་དཔེ་བརོད་ཀི་རེའུ་མིག་འདིའི་གཡས་ཀི་སྟེང་གི་གྲྭ་ནས་ཟུར་འདེད་

ཀིས་གཡོན་གྱི་འོག་ཟུར་བར་དང་། གཡོན་གྱི་སྟེང་གི་གྲྭ་ནས་ཟུར་འདེད་ཀིས་
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གཡས་ཀི་འོག་ཟུར་བར་དང་། སྟེང་གི་རེའུ་མིག་གི་དཀིལ་ནས་གཡས་ཟུར་གྱིས་

དེད་དེ་གཡས་འགྲམ་གྱི་རེའུ་མིག་གི་དབུས་བརྒྱུད་ནས་འོག་གི་དབུས་ཀི་རེའུ་

མིག་བར་དང་དེ་ནས་གཡོན་འགྲམ་གྱི་རེའུ་མིག་གི་དབུས་བརྒྱུད་དེ་སྟེང་གི་རེའུ་

མིག་བར་དང་དེ་ནས་གཡོན་འགྲམ་གྱི་རེའུ་མིག་གི་དབུས་བརྒྱུད་དེ་སྟེང་གི་རེའུ་

མིག་དབུས་མའི་བར་དུ། ངག་དབང་དབངས་ཅན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒ་མཆོག །བོ་

གསལ་འདབ་བཟང་དགྱེས་བེད་སན་འཇེབས་དབངས། །གསལ་བའི་དབངས་ལྡན་

ཀུན་འཁོར་སན་པའི་ངག །ངག་དབང་བཞད་སྒ་གསར་བའི་འདབ་སྟོང་གསལ། །ཞེས་

འབྱུང་ལ། དེ་ནས་སྟེང་གི་རེའུ་མིག་དང་བོ་ནས། ངག་སན་འདབ་བརྒྱ་གསལ་བའི། 

ཞེས་སོགས་མཇུག་བར་དུ་དཀྱུས་ལྟར་བཀག་གོ །

དཔེ་བརོད་ཀི་རེའུ་མིག་ནི།

ངག སན འདབ བརྒྱ གསལ བའི བདེ དགའི བོ

ཚངས དབང དགྱེས པའི འཛུམ སྟོང ཆེར གསལ བ

སན ཚིག དབངས ཀི པད དཀར འདབ བརྒྱའི འཕེང

དོན ལྡན བོ ཅན མཁེན བཟང གསར བའི རྒྱན

ཀུན གྱི སྒ འཛིན དགྱེས བེད སན ཚིག གསར

ཀུན འཁོར མཛེས བེད སན པའི དབངས སྒ ཆེ

དོན བཟང སན ཚིག དབངས ཅན བཞད པའི ངག

སན འཇེབས ལྡན པའི ངག དབང བཞད སྒ འདི

དབངས ལྡན དགའ བོའི ངག གི རྣམ དཔོད མཆོག
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ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཞན་ཡང་ཀུན་འཁོར་བཀྲ་ཤིས་བུམ་གཟུགས་མ་སོགས་འབི་ཚུལ་གཞན་

མང་ཡང་འདིར་མ་སྤོས་སོ། །

ཡང་བྱཻ་དརྦྷཱའི་ལུགས་ཀི་ཀུན་འཁོར་དབིབས་ཟླུམ་པོ་དང་། ཁ་ཆེ་ལུགས་ཀི་

ཀུན་འཁོར་དབིབས་གྲུ་བཞི་བ་འདི་གཉིས་ཀང་། འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ན་མེད་

པས་བོད་ཀིས་རྟོག་བཟོ་ཙམ་དུ་བཤད་ཀང་། ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོས། གྲངས་

ཆེན་ལོ་ཙཱ་བ་དང་། སོན་འགྲོ་ཡབ་སྲས་ཀིས་བཞེད་པ་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་དང་མཐུན་

པར་དགོངས་ནས་དཔེར་བརོད་ཀང་མཛད། 

བྱཻ་དརྦྷ་ལུགས་ཀི་འཁོར་ལོ།

ཀུན་འཁོར་ཟླུམ་པོ་འདིའི་བཀག་ཚུལ་ནི། ཕོགས་བཞི་ནས་དབུས་སུ། དགེ་

འདུན་རྒྱ་མཚོ་དབངས་ཅན་བཞད་པ་ཁོད་ནི་མཁས། །ཞེས་དང་། ཟུར་བཞི་ནས་

དབུས་སུ། དགེ་འདུན་གཙོ་བོ་ཤེས་བ་ཀུན་མཁེན་ཁོད་ནི་མཁས། །ཞེས་དང་། 

མཚམས་ཀི་དབུས་མ་དགེ་འདུན་ཞེས་པ་དེ་དེའི་གཡས་གཡོན་གྱི་མིང་གཉིས་ཀི་

མགོ་ལ་བཞག་སྟེ། དཔེར་ན་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་དགའ་དབངས་སན། དགེ་

འདུན་དབང་ཕྱུག་རྒྱས་དགའ་དབངས་སན་ཞེས་པ་ལྟར་དུ་བཀག་པ་ཀུན་ལ་

མཚུངས། ཡང་མུ་ཁྱུད་མཐའ་མའི་སྟེང་གི་དགེ་འདུན་ཞེས་པ་ནས་མགོ་བཟུང་སྟེ། 

གཡས་སོར་དུ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། དགེ་འདུན་དབང་ཕྱུག །དགེ་འདུན་དཔལ་གྱུར། 

དགེ་འདུན་མཚུངས་མེད། ཅེས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཐད་ཀར་བཀག །ཡང་མུ་ཁྱུད་བཞི་བའི་
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བསེ་ཚང་བོ་བཟང་དཔལ་ལན།

སྟེང་ནས་གཡས་སུ་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་རྒྱས་གཙོ་བོ་མཆོག་མཆོག །རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་འཕེལ་གཙོ་བོ་

དབང་དབང་། ཞེས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཐད་ཀར་བཀག མུ་ཁྱུད་གསུམ་པའི་སྟེང་ནས་གཡས་སོར་དུ་

དབངས་ཅན་དགའ་དགའ་ཤེས་བ་མཁེན་མཁེན། ཞེས་ཐད་ཀར་བཀག མུ་ཁྱུད་གཉིས་པའི་

གཡས་ཀི་ཟུར་ནས་གཡས་སོར་དུ་ཀུན་མཁེན་བ་མ་བཞད་པ་སན་སན། ཞེས་ཐད་ཀར་

བཀག །ཡང་མུ་ཁྱུད་གཉིས་པའི་གཡས་ཟུར་གྱི་བ་མ་ཞེས་པ་ནས་གྱེན་དུ་ཚར་གཉིས་
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བཀགས་པས། བ་མ་མཁེན་བཟང་སྟེར་མཛད། མཁེན་བཟང་རབ་རྒྱས་དགེ་འདུན་

ཞེས་དང་། གཡོན་ཟུར་དུ། དབངས་སན་དགའ་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། དགའ་རྒྱས་དབང་

ཕྱུག་དགེ་འདུན། ཞེས་པ་ལྟར་ལྷག་མ་ཀུན་བཀག་ཚུལ་རིགས་པས་ཤེས་པར་

བའོ། །
1

ཀྱཻ་སིར་ལུགས་ཀི་འཁོར་ལོ།

མཁས་ བཙུན་ བཟང་ དབང་ བློ་ བཟང་ གྲགས་ བཟང་ བློ་ དབང་ བཟང་ བཙུན་ མཁས་

བཙུན་ མཆློག་ དབང་ བློ་ དབང་ གྲགས་ འབར་ གྲགས་ དབང་ བློ་ དབང་ མཆློག་ བཙུན་

བཟང་ དབང་ ཀུན་ གསལ་ གྲགས་ དབང་ སྒློག་ དབང་ གྲགས་ གསལ་ ཀུན་ དབང་ བཟང་

དབང་ བློ་ གསལ་ གྲགས་ ཀུན་ ལྡན་ དབང་ ལྡན་ ཀུན་ གྲགས་ གསལ་ བློ་ དབང་

བློ་ དབང་ གྲགས་ ཀུན་ རབ་ དབང་ དཔལ་ དབང་ རབ་ ཀུན་ གྲགས་ དབང་ བློ་

བཟང་ གྲགས་ དབང་ ལྡན་ དབང་ ཕྱུག་ ཐློབ་ ཕྱུག་ དབང་ ལྡན་ དབང་ གྲགས་ བཟང་

གྲགས་ འབར་ སྒློག་ དབང་ དཔལ་ ཐློབ་ མཆློག་ ཐློབ་ དཔལ་ དབང་ སྒློག་ འབར་ གྲགས་

བཟང་ གྲགས་ དབང་ ལྡན་ དབང་ ཕྱུག་ ཐློབ་ ཕྱུག་ དབང་ ལྡན་ དབང་ གྲགས་ བཟང་

བློ་ དབང་ གྲགས་ ཀུན་ རབ་ དབང་ དཔལ་ དབང་ རབ་ ཀུན་ གྲགས་ དབང་ བློ་

དབང་ བློ་ གསལ་ གྲགས་ ཀུན་ ལྡན་ དབང་ ལྡན་ ཀུན་ གྲགས་ གསལ་ བློ་ དབང་

བཟང་ དབང་ ཀུན་ གསལ་ གྲགས་ དབང་ སྒློག་ དབང་ གྲགས་ གསལ་ ཀུན་ དབང་ བཟང་

བཙུན་ མཆློག་ དབང་ བློ་ དབང་ གྲགས་ འབར་ གྲགས་ དབང་ བློ་ དབང་ མཆློག་ བཙུན་

མཁས་ བཙུན་ བཟང་ དབང་ བློ་ བཟང་ གྲགས་ བཟང་ བློ་ དབང་ བཟང་ བཙུན་ མཁས་

ཀུན་འཁོར་གྲུ་བཞི་མའི་བཀག་ཚུལ་ནི། མཁས་བཙུན་བཟང་དབང་བོ་བཟང་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༤༢ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༡ ན།  * ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བཻ་དརྦ་ྷལུགས་ཀི་ཀུན་འཁོར་

ཟླུམ་པོ་འདི་དང་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཀཻསིར་ལུགས་ཀི་ཀུན་འཁོར་གྲུ་བཞི་གཉིས་ལ་ཀུན་འཁོར་འདིའི་ཀོག་ཚུལ་འདི་

ལྟར་ཡིན་ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་འདུག་ཀང་བཀག་བྱའི་ཀུན་འཁོར་གི་དཔེར་བརོད་གཉིས་བར་མཚམས་སུ་བཅུག་

མི་འདུག་པས་འདིར་དཔེར་བརོད་དེ་གཉིས་སོ་སོའི་ཐད་དུ་བཀོད་ཡོད། 
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གྲགས། །"ཞེས
1

་སོགས་ཀི་ཚིག་རང་རྣམས་གཡས་གཡོན་དང་སྟེང་འོག་ཏུ་ལུགས་

འབྱུང་ལྡོག་གིས་བཀག་ཚུལ་སྔ་མའི་དཔེར་བརོད་དང་འདྲའོ། །

གསུམ་པ།
2
 དབངས་སོགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ།

ར་བའི་གསུམ་པ་དབངས་སོགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་

དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི་ར་བ་ལས།

དབངས་དང་གནས་དང་ཡི་གེ་རྣམས། །

ངེས་པ་གང་འདི་བ་དཀའ་བ། །

བཞི་ལ་སོགས་པ་རབ་བསྟན་འདི། །

གཞན་ནི་བ་ས་དག་ཏུ་འདོད། །

ཅེས་ཚིག་སྦོར་གང་དུ་ཨ་ཨ་སོགས་ལྟ་བུ་དབངས་ངེས་པ་དང་། མགྲིན་པ་

ལས་སྐེས་པ་སོགས་གནས་ངེས་པ་དང་། ཀ་ཁ་སོགས་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ངེས་

པ་ཅན། བཞི་མན་ཆད་དེ་བཞིར་ངེས་པ་དང་། གསུམ་དུ་ངེས་པ་གཉིས་དང་གཅིག་

ཏུ་ངེས་པ་སོགས་བ་དཀའ་བ་ཡིན་ལ། ལྔ་ཕན་ཆད་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་བ་ས་ཞིང་

ཚེགས་ཆུང་བར་རྟོགས་སོ། །

འདིའི་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་ན་དབངས་དང་གསལ་བེད་ཀང་། འཕགས་ཡུལ་གྱི་

དབངས་བཅུ་དྲུག་དང་གསལ་བེད་སོ་བཞི་རྣམས་ཀི་སྐེ་གནས་ཡི་གེ་མདོ་ལས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༤༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༡ ན།  ཅེས   * ཞེས

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༤༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།  བརྒྱད་པ།   * གསུང་འབུམ་ཁོད་དུ་གསུམ་པ་ཞེས་བཀོད་པ་ལྟར་ལེགས་པས་

བཅོས་སོ།།
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བཤད་པ་ལྟར་ཨ་ཨ་གཉིས་དང་ཀ་སེ་དང་ཧ་བཅས་བརྒྱད་ནི་སྐེ་གནས་མགྲིན་པ་

དང་། ཨི་ཨཱི་གཉིས་ཙ་སེ་ཡ་ཤ་སྟེ་དགུ་ནི་སྐེ་གནས་རན་དང་། ར་རཱ་དང་ཊ་སེ་དང་

ར་ཥ་རྣམས་ནི་སྐེ་གནས་སྤི་བོ་དང་། ལ་དང་ཏ་སེ་དང་ལ་ས་རྣམས་སྐེ་གནས་སོ་

དང་། ཨུ་ཨཱུ་གཉིས་དང་པ་སེ་དང་ཝ་རྣམས་སྐེ་གནས་མཆུ་ཅན་དང་། ཨེ་ཨྱཻ་གཉིས་

ཨི་དང་ཨོ་ཨཽ་གཉིས་བཅས་ཀི་སྐེ་གནས་ཨུ་དང་མཚུངས་པར་བཤད་པ་ལྟར་དུ་

སྦོར་དགོས་པ་ཡིན། བོད་ཡིག་གི་དབང་དུ་བས་ན། དབངས་བཞི་དང་གསལ་བེད་

སུམ་ཅུའི་སྐེ་གནས་སོ་སོར་བཤད་ན། ཀ་སེ་དང་། འ་ཧ་ཨ་བདུན་ནི་མགྲིན་པ་དང་། 

ཅ་སེ་དང་། ཚ་ཚ་ཛ་ཞ་ཤ་ཡ་བཅུ་ནི་རན་དང་། ཏ་སེ་དང་། ཟ་ལ་ས་བདུན་ནི་སོ་དང་། 

པ་སེ་དང་། ཝ་ནི་མཆུ། ར་ནི་སྤི་བོའི་སྐེ་གནས་ཅན་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་དུ་སྦོར་རོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། དབངས་ངེས་པ་དང་། གནས་ངེས་པ། གསལ་བེད་

ངེས་པ་དང་གསུམ། 

༡ དབངས་ངེས་པ།
3

དང་བོ་དབངས་ངེས་པ་ལ་། རང་བ་བཞིར་དབངས་ཀི་ཡི་གེ་བཞིར་ངེས་པ། 

གསུམ་དུ་ངེས་པ། གཉིས་སུ་ངེས་པ། གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་དང་བཞི་ལས། 

དང་བོ་དབྱངས་ཀ་ིཡི་ག་ེརྐང་བ་བཞིར་ངསེ་པ་ནི།

ར་བའི་རྒྱ་དཔེ་ལས།

ཨཱམṒཡཱནམཱཧཱནཡཱ། ། 

3 མ་ཕིའ་ིཤགོ་ངསོ་ ༨༤༤ ཡགི་ཕྲེང་འགོ་ ༩ ན།  * མ་ཕརི་ས་བཅད་ཀ་ིཁ་བྱང་འད་ིམེད་ཀང་གསུང་འབུམ་ཁདོ་དུ་བཀདོ་

འདུག་པ་ལེགས་པར་མཐོང་བས་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན།
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གི་ཏཱི་རྒ ྒི་ཏཱི་བྷཱི་ཏཱི་པྲི་ཏཱིཿ ། །

བོ་གོ་ཏོ་མོ་དོ་མོ་ཧོ། ། 

དྷེ་ཡེ་དྷེ་ཙེ་དེ་ཤེ་ཀྵེ་མེ། །

ཞེས་པའི་རང་བ་བཞི་བོའི་སྲོག་གི་དབངས་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཨཱ་དང་། ཨཱི་

དང་། ཨོ་དང་། ཨེ་དང་བཞིར་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

རིག་བེད་རྣམ་ཐར་ཚིག་སྨྲས་པའི། །

གླུ་དང་དགའ་བ་ཡམས་ནད་འཇིགས། །

ལོངས་སྤོད་ནད་དང་དགའ་དང་རྨོངས། །

དགེ་བའི་ཡུལ་དུ་སེམས་འདོད་ཟུངས། །

ཞེས་པས་རིག་བེད་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་རོགས་པའི་མཐར་ལྔ་བ་དང་བར་མའི་

དབངས་ཀིས་སྨྲས་པའི་གླུ་དང་། འདོད་བ་གསར་དུ་རེད་པའི་དགའ་བ་དག་ནི་

འཇིགས་སྐྲག་སྐེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། འཁོར་བའི་ལོངས་སྤོད་

རྣམས་འཕལ་དུ་བདེ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་། དོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་སྐེད་པའི་རྒྱུར་

འགྱུར་བས་ན། འདོད་པའི་བདེ་བ་ཡམས་ནད་ལྟ་བུ་ལ་དགའ་བར་འཛིན་པའི་རྨོངས་

པ་སངས་ཏེ། གཏན་བདེ་དགེ་བའི་ལམ་ཐར་བ་མཆོག་དོན་དུ་གཉེར་བའམ་དེ་ལ་

སེམས་ཀིས་འདོད་པ་ཟུངས་ཤིག །ཅེས་སོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །

གསོལ་ཐོབ་མཆོད་ཡོན་རོལ་མོ་འཁོལ། །

དུས་ཀུན་ལུས་བཏུད་གུས་འདུད་ཞུ། །
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དགྱེས་སྐེད་དགེ་ལེགས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་དབངས་ཨ་དང་། གཉིས་པ་ཨོ། གསུམ་པ་ཨུ། བཞི་བ་ཨེ་སྟེ་

རང་བ་བཞི་གར་དབངས་ལྡན་གྱི་ཡི་གེ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རྒྱལ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། མཆོད་ཡོན་སོགས་འབུལ་བ། དུས་ཀུན་ཏུ་ལུས་

བཏུད་པའི་གུས་བདུད་ཞུས་ན། ཐུགས་དགྱེས་ཤིང་དགེ་ལེགས་འཕེལ་ཞེས་སོ། །

(བ) པདྨ་རབ་ཡངས་གདན་ལ་མཉམ་བཞག་ནས། །

ཇི་བཞིན་ཉིད་གཟིགས་མི་དམིགས་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །

འགྲོ་ཚོགས་མོས་ངོར་ཆོས་འཁོར་ཡོངས་རོགས་བསོར། །

དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་རེད་དེས་ངེས་ལེགས་སྟེར། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོར་དབངས་ཨ། གཉིས་པར་ཨི། གསུམ་པར་ཨོ། བཞི་བར་

ཨེ་སྟེ་རང་བ་བཞི་གར་དབངས་ལྡན་གྱི་ཡི་གེ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། པདྨ་

རབ་ཏུ་ཡངས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཟབ་མོ་སྟོང་བ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པས། ཆོས་ཀི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་ཉིད་ལེགས་པར་གཟིགས་ཤིང་། 

མི་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་མོས་པ་དང་མཐུན་

པར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསོར་ཞིང་། དཔེ་མེད་པའམ་བརོད་དུ་

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཆོག་བརེས་པའི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་རེ་ཅན་གྱིས། 

འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ངེས་ལེགས་ཐར་བ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་སྟེར་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ཉིན་དཀིལ་ཇི་བཞིན་དམིགས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །

མུན་འཁྲུལ་དྲུངས་ཕྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཟུང་འཇུག་སྐུ། །
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ལེགས་བརེས་མཁེན་བརེ་ཡེ་ཤེས་གཏེར་ཆེན་ཁེད། །

བོ་གྲོས་དངོས་པོ་མཆོག་སྩོལ་འཁོར་ལོའི་མགོན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྐང་བ་བཞི་ལ་དབྱངས་ཀི་ཡི་གེ་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ནི། དཔེར་

བརོད། 

(ག) སིང་གི་དཀིལ་གྱི་ཏིང་འཛིན་ནི། །

ག་ཙ་ན་ཡང་རབ་གསལ་བ། །

དཔེ་མེད་བཤེས་གཉེན་དེ་སེལ་དེས། །

དེ་ཕིར་སིང་ནས་དྭངས་པས་དད། །

"ཅེས
1

་རང་བ་དང་བོ་དབངས་ཨི་དང་། གཉིས་པར་དབངས་ཨ་དང་། གསུམ་

པར་དབངས་ཨེ་སྟེ་རང་བ་གསུམ་ལ་དབངས་ཀི་ཡི་གེ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་གི་

དོན་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་གནས་སབས་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ། རེས་ཐོབ་ཀི་སབས་སུ་ཡང་རབ་ཏུ་གསལ་ཞིང་སྣང་སྟོང་འགལ་

མེད་གྲོགས་སུ་འཆར་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེས། གནས་ལུགས་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པའི་ལྟ་བའི་ལམ་བཟང་མཐར་ཐུག་པ་རབ་ཏུ་སེལ་བའི་ཕིར་ན་བཤེས་གཉེན་

དེ་ལ་སིང་ནས་དད། ཅེས་སོ། །ག་ཙ་ན་ཡང་། ཞེས་པ་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་

པར་བཀའ་བཅུ་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ཀི་དགྱེས་གླུའི་མཆན་འགྲེལ་དུ་གསུངས་སོ། །

(བ) གཉིས་འཛིན་འཁི་ཤིང་མི་དམིགས་དབིངས་ཐིམ་ཞིང་། །

ས་དང་ལམ་རྣམས་མཐར་མཛད་བག་ཆགས་ཟད། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༤༧ ཡིག་ཕྲེང་༨ ན།  ཞེས   * ཅེས
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དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཕུལ་བྱུང་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ། །

ཕན་པར་མཛད་པ་གང་ལ་བདག་ཅག་དད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོ་དབངས་ཨི་དང་། གཉིས་པར་དབངས་ཨ་དང་། གསུམ་

པར་དབངས་ཨུ་སྟེ་རང་བ་གསུམ་ལ་དབངས་ཀི་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། 

བདག་གཉིས་ཚད་མར་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་འཁི་ཤིང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། 

དེ་མི་དམིགས་པའི་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཞིང་། ས་དང་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་མཐར་ཕིན་

ནས་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་ཟད་ཅིང་། དུས་གསུམ་གྱི་གནས་

སབས་ཀུན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་གཟུགས་སྐུའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ། འགྲོ་བ་རྣམས་

ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ལམ་བཟང་བོ་ལ་འགོད་མཁན་གང་སྟེ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་

ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་བདག་ཅག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དད་ཅེས་སོ། །ཡང་འདི་སྔགས་ཀི་ལམ་

དང་སྦར་ཏེ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་ལ་སྦོར་ཚུལ་ཞིག་ཀང་ཡོན་ནའང་འདིར་མ་སྤོས་སོ། །

ཡང་ན། རབ་ཡངས་མཁའ་ལ་ཟླ་དཀར་རྒྱས་པ་ལྟར། །

ཕུལ་བྱུང་གཞུང་ལུགས་ཡུལ་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ། །

གསལ་བར་བཞད་པས་གྲགས་ལྡན་གངས་ཅན་གནས། །

གིང་བཞིའི་རིག་པའི་ཉིན་དཀིལ་བརིད་པའི་གཞི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རྐང་བ་བཞི་ལ་དབྱངས་ཀ་ིཡི་ག་ེགཉིས་སུ་ངསེ་པ་ནི། དཔེར་ན།

(ག) རབ་གསལ་དྭངས་པ་ཟླ་བ་ལ།

དཀར་འཇམ་མཚན་མས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །

ཉོན་མོངས་རོག་མཚོ་ལོང་ལོང་ཁོད། །
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རྨོངས་འགྲོའི་སྐོན་ཚོགས་འཇོམས་མཛོད་གོ །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ལ་དབངས་ཨ་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ལ་དབངས་ཨོ་སྟེ་

གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། རབ་ཏུ་གསལ་ཞིང་དྭངས་པའི་ཟླ་བ་ལ། 

དཀར་འཇམ་གྱི་མཚན་མས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་ལྟ་བུའི་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མས། 

ཉོན་མོངས་ཀི་རོག་མཚོ་རབ་ཏུ་འཁིགས་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀི་སྐོན་ནམ་ཉོན་

མོངས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་མཛོད། ཅེས་སོ། །

(བ) སྒིབ་གཉིས་འཆིང་ཞིང་སྲིད་ཞི་ཇི་བཞིན་གཟིགས། །

ཡིད་གཉིས་སྤིན་གྱིས་མི་སྒིབ་ཉིད་དྲིན་གྱི། །

དགེ་ལེགས་མེ་ཆེན་ཆེར་འཕེལ་བདེན་ཞེན་བསྲེགས། །

བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཁེན་བརེས་མཛེས་དེ་བརེས། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་གར་དབངས་ཨི་དང་ཨེ་གཉིས་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི་

སྒིབ་གཉིས་ཀིས་འཆིང་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་༼འཆིང་ཞིང་ཞེས་པ་མ་དག་པས་ཞིར་འགྲེལ༽སྟེ་སྲིད་

པ་འཁོར་བ་དང་། ཞི་བ་མང་འདས་ཀི་རང་བཞིན་ནམ་གནས་ལུགས་ལེགས་པར་

གཟིགས་ནས། བདག་གཉིས་མཚན་མར་འཛིན་པའི་ཡིད་སྤིན་གྱི་གཟུགས་སུ་

བཀོད་དེ་དེས་མི་སྒིབ་པར་སྣང་སྟོང་སྒྱུམའི་རང་བཞིན་གསལ་བར་གཟིགས་པའི་

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཉིད་ཀི་བཀའ་དྲིན་ལས། བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་

མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བས་རང་རྒྱུད་ཀི་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ས་བོན་བསྲེགས་

ཤིང་། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དང་བརེ་བ་སིང་རེ་ཆེན་པོས་རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་དེ་བརེས་ཞེས་སོ། །
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ཡང་ན། དགེ་ལེགས་མཁེན་བརེ་ཡེ་ཤེས་གཏེར་ཆེན་ཆེ། །

མཐའ་དག་མངའ་བ་ངག་དབང་དབངས་ཅན་ལྷས། །

རྣམ་དཀར་ཡང་དག་ལམ་བཟང་རབ་བསྩལ་པས། །

ངེས་ལེགས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཏེར་དེ་བརེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་རྐང་བཞི་ལ་དབྱངས་ཀི་ཡི་ག་ེགཅིག་ཏུ་ངསེ་པ་ནི། དཔེར་ན། 

(ག) དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་གང་། །

གང་ནས་འགྲན་ཟླ་བལ་བ་ན། །

ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཞལ་ནས། །

དཀའ་གནད་གཞལ་བར་རབ་འབམས་གྲགས། །

ཞེས་རང་བ་བཞི་ག་ལ་དབངས་ཀི་ཡི་གེ་ཨ་གཅིག་བུར་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་

དོན་ནི། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཁེད་ནི་འགྲན་ཟླ་དང་བལ་བ་ཞེས་ཡུལ་གང་ལ་འགྲན་ཟླ་

དང་བལ་ཞེ་ན། ཁེད་ལ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་

ནས། གསུང་རབ་ཀི་དཀའ་གནད་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་འདོམས་པར་མཛད་པ་

དེས་ནི་སན་གྲགས་ཕོགས་སུ་ཁབ་ཅིང་། མཁས་པ་གཞན་གྱིས་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་

བལ་བ་ཡིན་ཞེས་སོ། །

(བ) བསགས་པ་རབ་འཛད་གནས་པ་མཐར་འགགས་པས། །

ཐམས་ཅད་ཡལ་བར་བཞག་ནས་ཡང་དག་ལས། །

རྟག་ཆད་སངས་པ་ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བར། །

བདག་ལ་ཆགས་པ་རབ་བཏང་འབད་ན་བཟང་། །
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ཞེས་རང་བ་བཞི་ག་ལ་དབངས་ཨ་གཅིག་བུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། 

བསགས་པའི་མཐར་འཛད་པ་དང་། གནས་པའི་མཐར་འགགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་

ངེས་པ་བརེད་ནས་འཁོར་དང་ལོངས་སྤོད་སོགས་ཡལ་བར་དོར་ཏེ་དབེན་པའི་

ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བར། སེམས་ནང་དུ་འཇོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་གནས་ཏེ་རྟག་པ་ཡོད་མཐའ་དང་། ཆད་པ་མེད་མཐའ་སྟེ། མཐའ་གཉིས་

དང་བལ་བའི་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་བདག་ལ་ཆགས་པའམ་

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ལ་འབད་ན་བཟང་

ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ལྷག་བསམ་ཉ་རྒྱས་ཟླ་དཀར་རབ་གསལ་བ། །

ངག་དབང་དབངས་ལྡན་སྨྲ་བ་རྒྱས་མཛད་ལྷས། །

རབ་འབམས་གནས་དག་སྨྲ་མཁས་ངག་ཡངས་དཔལ། །

བསྩལ་པས་དཀའ་གནད་རྒྱ་ལས་ཐར་བར་བས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༢ གནས་ངེས་པ།
1

གཉིས་པ་ཡི་གེ་སྐེ་བའི་གནས་ངེས་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་

ལས། དང་བོ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ཡི་གེ་སོ་སོའི་སྐེ་གནས་མགྲིན་པ། རན། 

སོ། མཆུ་དང་། སྤི་བོ་སྟེ་གནས་ལྔར་བསྡུས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རང་བ་གང་གི་

ཡི་གེའི་སྐེ་གནས་མཚུངས་པར་སྦོར་བ་ཞིག་ལ་ཟེར།

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༥༡ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།   * མ་ཕིར་ས་བཅད་ཀི་ཁ་བྱང་འདི་མེད་ཀང་གསུང་འབུམ་ཁོད་དུ་

བཀོད་འདུག་པ་ལེགས་པར་མཐོང་བས་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན།
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གཉིས་པ་འདི་ལ་དབེ་ན། གནས་བཞིར་ངེས་པ། གསུམ་དུ་ངེས་པ། གཉིས་སུ་

ངེས་པ། གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་དང་བཞི་ལས། 

དང་བོ་ཚིག་རྐང་གཅིག་ལ་གནས་བཞིར་ངེས་པ་ནི། དཔེར་ན་ར་བའི་རྒྱ་

དཔེ་ལས། 

ན་ཡ་ན་ནནྡ་ཛ་ན་ནེ། །

ནཀྵ་ཏྲ་ག་ཎ་ཤཱ་ལི་ནི། །

ཨ་གྷ་ནེ་ག་ག་ནེ་དྲ�ཥི། །

རང་ནེ་དཱི་ཡ་ཏྭཾ་ས་ཀྲ�་ཏ། །

"རང་བ་
1

དང་བོ་སོ་དང་། གཉིས་པ་སྤི་བོ། གསུམ་པ་མགྲིན་པ། བཞི་བ་རན་

ལས་ཏེ་གནས་བཞི་"བོ
2

་དེའི་སྐེ་གནས་ཅན་དུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ཉིད་བོད་སད་

དུ་བསྒྱུར་ན། 

འདྲེན་བེད་ཀུན་དགའ་སྐེད་བེད་མ། །

རྒྱུ་སར་ཚོགས་རྣམས་དག་གི་གནས། །

སྤིན་མེད་མཁའ་ལ་ལུས་ཅན་མ། །

ལན་ཅིག་མིག་གཉིས་སྦིན་པར་མཛོད། །

ཅེས་འདྲེན་བེད་དམ་སྐེ་བོའི་མིག་ལ་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་པ་དང་། རྒྱུ་སར་

ཚོགས་ཀི་གནས་ཡིན་པ། སྤིན་མེད་པ་སྟེ་ཁད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ནམ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༥༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༨ ན།  རྐང་བ་   * འདིའི་རྐང་བ་རེ་རེ་སྐྱེ་གནས་རེ་རེར་མ་ངེས་པས་རྐང་བ་ཞེས་པ་

མེད་ན་ལེགས་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༥༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  བོའི   * བོ
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མཁའ་ལ། མཛེས་མ་ཁོད་ཀིས་ལན་ཅིག་མིག་གཉིས་པོ་བིན་པ་སྟེ་ལྟ་བར་མཛོད་

ཅེས་འོག་མིག་བལྟ་བའམ་ངོ་འཕང་དམའ་བའི་བུད་མེད་ཅིག་ལ་བཞད་གད་ཀི་ཚུལ་

དུ་སྨྲས་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) དད་བརྟན་ལ་ལས་ས་ལ་གསེར། །

གང་གང་རྒྱ་ངོས་གངྒཱའི་ཁར། །

"བེ
1

་མ་སྤུངས་པའི་ཕུང་ཕྱུར་འབུལ། །

ཚབ་ཚོབ་ཙུབ་ཙུབ་ཡང་ཡང་མཛད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོའི་སྐེ་གནས་སོ་དང་། གཉིས་པ་མགྲིན་པ། གསུམ་པ་མཆུ། 

བཞི་བ་རན་ལས་ཏེ་གནས་བཞིར་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དད་པ་བརྟན་

པའི་མི་ལ་ལས་རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་སའི་ངོས་ལ་གསེར་རྒྱ་ངོས་གང་བའམ་གངྒཱའི་བེ་

མ་སྤུངས་པ་ལྟ་བུ་འབུལ་བཞིན་དུ་ཚབ་ཚོབ་ཙུབ་ཙུབ་སྟེ་ཚབ་ཚབ་ཀི་རྣམ་འགྱུར་

ཡང་ཡང་མཛད་ཅེས་སོ། །

(བ) བ་མོ་མ་བབས་པདྨ་སྤུངས་པའི་སོར། །

ངག་དབང་མཁས་ཁོད་གངྒཱའི་ཁེངས་འགོག་དབངས། །

ལེ་རེ་བདེ་བདེའི་ཀག་ཅོར་ཅ་ཅོའི་སྒ། །

རྟག་ཏུ་བཏང་ལ་དད་དད་ལྟ་བུར་འདུད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོའི་སྐེ་གནས་མཆུ་དང་། གཉིས་པ་མགྲིན་པ། གསུམ་པ་རན། 

བཞི་བ་སོ་ལས་ཏེ་གནས་བཞིར་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། བ་མོས་མ་རེག་པའི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༥༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༣ ན།  ཕེ   * བྱེ
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པདྨའི་འདབ་མ་སྤུངས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བཞུགས་པའི་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

མཁས་མཆོག་ཁོད་ཀིས། ཆུ་བོ་གངྒཱའི་སྒའི་ཁེངས་པ་འགོག་པའི་དབངས་ཏེ་ལེ་

རེར་ཤིན་ཏུ་བདེ་ཞིང་འཇམ་པོར་ཀོག་པའི་ཆོས་ཀི་སྒའི་འགྱུར་ཁུགས་ཧ་ཅང་སན་

པོ་རྒྱུན་དུ་བཏང་བ་འདི་ལ་དད་ཅིང་གུས་པས་འདུད་ཅེས་སོ། །

ཡང་ན། ད་ལྟ་རྟག་ཏུ་འདོད་བདེ་དོན་བསམས་ནས། །

རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་འགྲིམ་ཀུན་དགའི་དངོས་ཀུན་བསྒིགས། །

འབད་འབུངས་སྤོད་པས་འབོར་བ་མྱུར་སེལ་མོད། །

ཉིན་མཚན་ཅ་ཅོའི་ཚིག་འཛིང་ཆར་བཞིན་འཇོ། །

ཞེས་སྐེ་གནས་རིམ་པ་བཞིན་སོ་དང་། མགྲིན་པ། མཆུ། རན་བཞིར་ངེས་པ་

ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་གནས་གསུམ་དུ་ངསེ་པ་ནི། དཔེར་བརོད།

(ག) མི་ཕམ་དཔའ་བོས་ཕ་མ་བུར། །

འཕལ་ཕུགས་ཕན་བདེ་ཕུང་ཕུང་སྤུངས། །

ཀང་ཀ་ཀཱ་ཀ་ཧ་ཧ་སྒོག །

ཏབ་ཏོབ་ལ་ལུང་ས་ལ་འཐས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་མཆུ་དང་། གསུམ་པ་མགྲིན་པ་དང་། བཞི་བ་སོ་

ལས་ཏེ་གནས་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ནམ་ཡང་མི་ཕམ་པའི་དཔའ་

བོ་ཆེན་པོས་རང་གི་ཕ་མ་དང་བུ་ཚ་རྣམས་ལ། འཕལ་དང་ཕུགས་སུ་ཕན་ཞིང་བདེ་

བའི་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཕུང་ཕུང་དུ་སྤུངས་པ་དང་། ཀང་ཀ་སྟེ་བ་རྒོད་དང་། 
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ཀཱ་ཀ་སྟེ་བ་རོག་རྣམས་ཀིས་ཧ་ཧེའི་སད་སྒོག་བཞིན་ཏབ་ཏོབ་སྟེ་བེལ་བ་ཆེན་པོས་

ས་ལ་བརྟན་པོར་བབས་ཞེས་སོ། །

(བ) དཔག་མེད་ཕ་མ་བུར་འབེལ་འབད་མེད་ཕལ། །

མ་སད་སོབས་པ་དཔག་པར་མི་སོབས་པས། །

རྟག་ཏུ་ནན་ཏན་གདམས་ཏེ་བདག་ལྷ་བཏུལ། །

ཨ་ཧོ་ཨ་ཧོ་མཁས་དབང་ངག་གི་དབང་། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་མཆུ་དང་། གསུམ་པ་སོ། བཞི་བ་མགྲིན་པ་ལས་ཏེ་

གནས་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ཕ་མར་གྱུར་པའི་འགྲོ་བ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་ལ་བམས་བརེ་དང་དྲིན་གཟོ་བ་སོགས་གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱི་བསམ་པ་

མེད་པའི་ཕལ་བའི་སྐེ་བོ་བདག་ལྟ་བུ་ལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པས་མ་སད་

པའི་སོབས་པ་ཆེན་པོས་དུས་རྟག་ཏུ་ནན་ཏན་གྱིས་གདམས་པའམ་བསབ་བ་བས་

ནས། རང་རྒྱུད་ཀི་བདག་གཅེས་འཛིན་གྱི་བསམ་པ་འདུལ་མཁན་ཨ་ཧོ་བ་མ་

སངས་རྒྱས་རོ་རེ་ཞེས་གདུང་བས་འབོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། པདྨ་དཔག་མེད་སྤུངས་པའི་ཕང་ཕུང་དབུས། །

འབུམ་ཕག་བ་བ་སྤོད་པའི་དཔལ་མོའི་དབང་། །

སྐེ་དགུའི་མགོན་གྱུར་ཁོད་ཀིས་དགྱེས་དགའི་སྒས། །

གཏན་བདེ་ཐར་འདོད་བོ་འདི་ནན་ཏན་སྲུངས། །

ཞེས་སྐེ་གནས་མཆུ། མགྲིན། སོ་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  853  

གསུམ་པ་གནས་གཉིས་"སུ་
1

ངསེ་པ་ནི། དཔེར་བརོད།

(ག) བ་མོ་བབས་པས་ཕྱུར་བུར་སྤུངས། །

བ་ཕྱུགས་མང་བོ་བྷུ་མིར་འཕན། །

ཧ་ཧ་སྒོག་མཁས་ཀུ་སྒས་ཁེངས། །

ང་རྒྱལ་སྒ་སྒོག་ངར་ངར་སྤོད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་མཆུ་དང་། ཕི་མ་གཉིས་མགྲིན་པ་སྟེ་གནས་གཉིས་

སུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། འཁག་པའི་བ་མོ་བབས་པ་ཕྱུར་"བར
2

་སྤུངས་པའི་

ཚེ། བ་ལང་སོགས་ཕྱུགས་མང་བོ་བྷུ་མི་སྟེ་ས་གཞིར་འཕན་པ་ལ། ཕྱུགས་རི་རྣམས་

ཀིས་ཧ་ཧ་སོགས་ཀུ་ཅོའི་སྒས་གནམ་ས་འགེངས་ཤིང་། ང་རྒྱལ་གྱི་སྒ་ངར་ངར་དུ་

སྤོད། ཅེས་སོ། །

(བ) མ་ཕམ་དཔལ་བོའི་དཔུང་བས་དཔལ་འཕེལ་མང་། །

སྤང་བོས་འབད་པས་འཕལ་ཕུགས་དཔལ་མི་འཕེལ། །

རྟག་ཏུ་བདག་དོན་ནན་ཏན་བསྟེན་ལེགས་ནའང་། །

མཐའ་དག་བདེ་སྡུག་ལས་འབས་དག་ལ་གནས། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་གཉིས་མཆུ་དང་། ཕི་མ་གཉིས་སོ་ལས་ཏེ་གནས་གཉིས་

སུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། གཡུལ་ལས་མ་ཕམ་པའི་དཔའ་བོའམ་ས་སྤོད་

དབང་བོའི་བསོད་ནམས་ཀི་དཔུང་བས་ཕན་བདེ་དགེ་ལེགས་ཀི་དཔལ་མང་དུ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༥༥ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  - སུ་   * སུ་

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༥༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  བར   * བུར་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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འཕེལ་བ་དང་། སྤང་བོའམ་བླུན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཅི་ཙམ་འབད་ཀང་འཕལ་ཕུགས་

ཀུན་ཏུ་བདེ་བའི་དཔལ་མི་འཕེལ་ཞིང་། རྒྱུན་དུ་བདག་དོན་ནམ་རང་དོན་ཁོ་ན་ལ་

འབད་པ་ནན་དུ་བསྟེན་ནའང་བདེ་སྡུག་གི་འབས་བུ་མཐའ་དག་ལས་འབས་ཁོ་ན་ལ་

བརྟེན་ནས་འབྱུང་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། འབད་པས་འབོར་བ་མ་སད་ཕུལ་བྱུང་དཔལ། །

དབྱུག་འཕར་འཕོག་སྦོར་དམོད་སྤོད་དཔུང་བས་འབོར། །

རྒྱས་ཀང་ཀུན་གྱིས་ངན་སྒོག་ཁོང་ཁོའི་རྒྱུ། །

བསལ་དགུར་ངན་འགྲོར་སྐེ་འགྱུར་ཀུན་གྱིས་འཁེལ། །

ཞེས་སྐེ་གནས་མཆུ་མགྲིན་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་གནས་གཅིག་ཏུ་ངསེ་པ་ནི། དཔེར་བརོད།

(ག) དུང་དུང་གསོལ་ཐོབ་ལྷ་ལ་སྟེ། །

ས་ལ་ལུས་བཏུད་གཏམ་རྣམས་ལྡིར། །

ལ་ལ་དད་དད་ལྟར་དུ་འདུད། །

མདོངས་ལྡན་རྟ་ལ་མཐུར་ཐག་ཐོགས། །

"ཞེས
1

་རང་བ་བཞི་གར་སོའི་སྐེ་གནས་ཅན་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་

དོན་ནི། དུང་བའི་སེམས་ཀིས་གསོལ་བ་ཐོབ། གང་ལ་ཞེ་ན། ལྷ་ལ་སྟེ། དེར་ལུས་ས་

ལ་བཏུད་དེ་གུས་པས་འདུད་ཅིང་འདོད་དོན་གསོལ་བའི་གཏམ་སྨྲ་བ་དང་། མདོངས་

ཞུར་དཀར་པོ་དང་ལྡན་པའི་རྟ་མཐུར་ཐག་གམ་མཐུར་མདས་ཐོགས་ཞེས་སོ། །

1  མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༥༧ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  ཅེས   * ཞེས
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(བ) དམིགས་བུ་མེད་པར་སག་རིམ་འཕངས་སམ་པ། །

ཕན་སེམས་འབལ་མེད་ཕ་མ་བུ་འབལ་ཕལ། །

དམག་དཔུང་དཔག་མེད་དཔའ་བོ་འཕོང་འཕེན་པའི། །

སར་མོ་སང་དབྱུག་མི་སྤད་ས་མི་དབབ། །

ཅེས་རང་བ་བཞི་ག་མཆུའི་སྐེ་གནས་གཅིག་བུར་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་

ནི། ལོང་བ་དམིགས་བུ་མེད་པར་སག་རུམ་སྟུག་པོར་འཕངས་སམ་པ་ལྟ་བུའི་ཤིན་

ཏུ་ཉམ་ཐག་པའི་ཕན་སེམས་འབལ་མེད་ཀི་དྲིན་ལྡན་ཕ་མ་གཅེས་པར་མི་སྐོང་བའི་

བུ་ཕྲུག་གམ། ཕ་མར་ཁ་འབལ་བ་མི་ཕལ་བའི་སྤོད་པ་སྟེ་སད་པའི་ཆོས་སོ། །རང་

འཁོར་དུ་དམག་དཔུང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་པའི་དམག་དཔོན་དཔའ་བོ་འཕོང་

འཕེན་པའམ་མདའ་མཁན་གྱིས་སྤང་བོ་དབྱུག་ཐོགས་ཅན་ལ་སར་མོ་མི་སྤད་ན་ཡང་

གཞན་གྱིས་ས་མི་འབེབས། ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། རྟག་ཏུ་དད་བརྟན་སེམས་བཟང་ཟབ་ལྡན་དེས། །

གཏན་བདེ་འདོད་དོན་སྟབས་བདེ་ལག་ཏུ་ལེན། །

བདེ་ལེགས་ལམ་བཟང་སོ་སོ་ཐར་འདི་ལ། །

རྟག་ཏུ་ནན་ཏན་བསབས་ནས་ཐར་བདེ་ཐོབ། །

ཅེས་སྐེ་གནས་སོ་གཅིག་བུར་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༣ གསལ་བེད་ངེས་པ།
1

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༥༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༧ ན།   * མ་ཕིར་ས་བཅད་ཀི་ཁ་བྱང་འདི་མེད་ཀང་གསུང་འབུམ་ཁོད་དུ་བཀོད་

འདུག་པ་ལེགས་པར་མཐོང་བས་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན།
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གསུམ་པ་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ངེས་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་

ལས། དང་བོ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རང་བ་གང་ལ་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་

ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མཚུངས་པར་སྦོར་བ་ལ་ཟེར། 

གཉིས་པ་འདི་ལ་དབེ་ན། གསལ་བེད་བཞིར་ངེས་པ། གསུམ་དུ་ངེས་པ། 

གཉིས་སུ་ངེས་པ། གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་དང་བཞི་ལས། 

དང་བོ་ཚགི་རྐང་བཞི་ལ་གསལ་བྱདེ་ཀ་ིཡི་ག་ེབཞིར་ངསེ་པ་ནི། དཔེར་ན་

ར་བའི་རྒྱ་དཔེ་ལས། 

རེ་རེ་རོ་རཱུ་རཱུ་རཱ་རོ་རུ། ། 

ག་གོ་གོཉ་གཾ་ག་གོཉ་ག་གུཿ

ཀིངྐེ་ཀཱ་ཀེ་ཀུ་ཀཱཿ ཀཱ་ཀོ། ། 

མཱ་མཱ་མཱ་མ་མ་མཱ་མ་མ། །

ཞེས་པའི་རང་བ་བཞི་བོ་རིམ་པ་ལྟར། ར་དང་། ག་དང་། ཀ་དང་། མ་སྟེ་གསལ་

བེད་ཀི་ཡི་གེ་བཞི་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དེ་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན།

ཀེ་ཀེ་སྒ་སྒོགས་རུ་རིའི་བང་། །

འཇོམས་སིག་པ་རི་རི་ཆར་འགྲོ། །

ང་ཅན་མ་འོངས་བདག་གི་མ། །

བ་རོག་རྨ་བའི་སྒ་བསྒྱུར་ཅི། །

ཞེས་ཀེ་སན་པའི་སྒ་སྒོག་པའི་རི་དྭགས་རུ་རུ་སྟེ་ཁ་ཤའི་བང་འཇོམས་པའམ་

སྲོག་འཕོག་པའི་སིག་ཅན་ཤ་བ་རི་བ་སྟེ། རི་སུལ་རྣམས་སུ་འགྲོ་བའི་རྔོན་པ་གྲིབ་
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ཅན་ཁོད་ནི། ངའི་གནས་སུ་མ་འོང་ཞིག བདག་གི་མར་གྱུར་པའི་རི་དྭགས་རྣམས་

འཇོམས་པར་བེད་པ་ཁོད་ནི་གནོད་པ་བེད་པ་བོ་ཡིན་པ་དང་། ངེད་ནི་ཐར་བ་དོན་དུ་

གཉེར་མཁན་ཡིན་པས་ལྷན་དུ་འགྲོགས་མི་རུང་བ་ནི། དཔེར་ན་བ་རོག་གིས་རྨ་

བའི་སྒ་བསྒྱུར་བ་མི་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཞེས་སོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) སོས་སོས་བསུན་བསུན་ས་ས་སར། །

དགྱེས་དགྱེས་གུས་གུས་དགའ་སྒ་སྒོག །

ལོ་ལེགས་ལ་ལར་ལས་ལ་ལུས། །

མཐོ་མཐོ་ཐད་ཐད་ཐང་ཐང་འཐུད། །

ཅེས་རང་བ་དང་བོ་ས་དང་། གཉིས་པ་ག །གསུམ་པ་ལ། བཞི་བ་ཐ་སྟེ་གསལ་

བེད་ཀི་ཡི་གེ་བཞིར་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། སོས་ཀ་སུན་པའི་སར་དགའ་

བའི་སྒ་སྒོགས། ལོ་ཏོག་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི་མྱུ་གུའི་ལུས་ནི་མཐོ་ཞིང་ཕན་ཚུན་

འཐུད་ཅེས་སོ། །

(བ) ཀེ་ཀེ་ཀཱ་ཀཱཿ ཀངྐ་སྐ་ཀ་ཀཱའི། །

རེ་རོ་རུ་རུའི་རོ་རེས་ར་རོ་རུང་། །

ས་ས་སོ་སོས་སོ་སོ་སོ་སོ་སོས། །

ད་དེ་དེད་དོ་དེ་དོ་དེ་དེ་དེད། །

ཅེས་རང་བ་བཞིར་རིམ་བཞིན་ཀ་དང་། ར་དང་། ས་དང་། ད་བཞིར་ངེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི་ཀེ་ཀེ་འབོད་ཚིག །ཀཱ་ཀཱ་བ་རོག་གམ་ཁྭ་ཏ་དང་། ཀངྐ་ནི་རི་

སེགས་སམ་ལོང་ཀ་དང་སྐ་ཀ་སོགས་བ་རེ་རེ་ནས་རི་དྭགས་རུ་རུ་སྟེ་ཁ་ཤ་ཤི་བའི་
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རོ་རེ་ཟོས་པས་ལྟོ་བ་འགྲངས་ཏེ་ར་རོ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་རུང་། ས་ཆ་སོ་སོ་ནས་འོང་

བའི་རྔོན་པ་སོ་སོ་ནས་རང་རང་སོ་སོས་བ་དེ་རྣམས་དེད་དོ། །རྔོན་པ་དེ་རྣམས་

ཀིས་དོ་ནུབ་ཡང་བ་དེ་དང་དེ་སར་ཡང་ཕོགས་ཕོགས་སུ་འདེད་ཅེས་སོ། །རུ་རུ་ནི་

བསེ་རུར་བཤད་པའང་ཡོད།

ཡང་ན། གྱ་གྱུའི་སེག་འགྲོས་གར་དགུའི་དགའ་རྒྱས་གང་། །

འཛུམ་འཛུམ་མཛེས་རོགས་མཛའ་མཛངས་འཛུམ་འཛིན་མཛད། །

དུང་དུང་འདོད་བདེ་དེ་དག་དེར་འདུས་འདྲའི། །

གཟུགས་བཟང་ཟླ་ཟེར་གཟི་བཟུང་བཟའ་ཟླ་ཟུང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་གསལ་བྱདེ་གསུམ་དུ་ངསེ་པ་ནི། དཔེར་བརོད།

(ག) གངྒཱ་སྒ་བརྒྱ་སྒ་སྒོག་གང་། །

གང་གི་གབ་གྱུར་གོང་གི་གམ། །

ལས་ལམ་ལ་ལུས་ལ་ལས་ལན། །

ཏང་ཏང་ཏིང་ཏིང་སྟེའུའི་གཏམ། །

ཞེས་གསལ་བེད་ག་དང་། ལ་དང་། ཏ་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། 

གངྒཱའི་སྒ་ནི་སྒ་བརྒྱ་བ་སྟེ་འབྲུག་གི་སྒས་གབ་པའམ་ཟིལ་གྱིས་མནན་པ་ནི། སྔོན་གྱི་

ལས་ལམ་ལུས་པའི་ལན་པས་གངྒཱའི་སྒ་ནི། སྟེའུས་ཤིང་གཅོད་པ་ལྟ་བུའི་སྒ་ལྟར་

ཏང་ཏང་ཏིང་ཏིང་ཞེས་གྲགས་ཞེས་སོ། །

(བ) ལ་ལ་ལ་ལུང་ས་ས་སོ་སོ་སོང་། །

ལང་ལང་ངང་ལ་ལུས་ངལ་ལེ་ལོ་ལུས། །
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སལ་སལ་སེམས་ལ་ལང་ལོང་ལས་སུ་ལང་། །

སེམས་ངལ་སོས་ལ་སཱ་ལུ་སིལ་སིལ་སེམས། །

ཞེས་གསལ་བེད་ལ་དང་། ས་དང་། ང་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། 

བ་ལ་ལ་ལུང་བ་སོ་སོར་འཕུར་སོང་། བ་ལ་ལ་ལང་ལང་གཡོ་བའི་ངང་ལ་ལུས་ངལ་

ཏེ་ལེ་ལོ་ཅན་ལ་ལ་རེས་སུ་ལུས། ལ་ལའི་སེལས་ལ་རིའི་སལ་སུལ་དུ་འགྲོ་བར་

འདོད། ལ་ལ་ལུས་ལང་ལོང་དུ་ལངས་ནས་སེམས་ཀི་ངལ་བ་སོས་པ་ན། འབས་སཱ་

ལུ་"སིལ
1

་སིལ་དུ་ཟ་བར་སེམས་ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། དགྱེས་དགའི་མགྲིན་འགྱུར་མགུར་གླུས་འགྲོ་མགྲོན་འགུགས། །

དགའ་མགུའི་གར་བརྒྱས་དགེ་སྒྲུབ་མགོན་གང་གིས། །

དད་ལྡན་དེ་དེར་བདེན་དོན་དུས་དྲུག་འདོམས། །

རྨོངས་མུན་མུར་མོང་མི་དམངས་མྱུར་སིན་སོན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་གསལ་བྱདེ་གཉིས་སུ་ངསེ་པ་ནི། དཔེར་བརོད། 

(ག) རོང་རོང་རོང་རི་རུ་རུའི་རྭ། །

རང་རང་རེ་རེ་རིང་རིང་རུང་། །

ཤོང་ཤོང་ཤང་ཤང་ཤིབ་ཤིབ་གཤིབ། །

ཤ་ཤ་ཤུབ་ཤུབ་ཤུལ་ཤམ་ཤིས། །

ཞེས་གསལ་བེད། ར་དང་། ཤ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ནི་འདི་ལྟར། གྲོག་

རོང་གི་རིའི་ངོས་ཀི་རི་དྭགས་རུ་རུ་སྟེ་ཁ་ཤའི་རྭ་ནི་རེ་རེ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་རིང་རུང་། བ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༦༡ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  སིས   * སིལ
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ཤང་ཤང་ལ་གཤིབ་སྟེ་ཤ་ཤུབ་སྨྲ་བཞིན་དེའི་ཤུལ་དུ་ཤམ་གྱིས་ཉལ་ཞེས་སོ། །

(བ) སྭ་ར་སྭ་ཏི་སྭ་ར་སྭཿ ས་ས། །

སེམས་སམ་ས་ས་སོ་སོར་སེམས་སོང་ས། །

དེ་འདོད་དད་དད་དུང་དུང་དེ་དང་དེ། །

ད་དུང་དེ་དེར་དུད་དེ་དུང་དུང་འདུལ། །

ཞེས་གསལ་བེད་ས་དང་། ད་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་

དབངས་ཅན་ལྷ་མོས་བརེས་པའི་ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་ཏུ་རོགས་པའི་ས་དེ་

ཐོབ་པར་འདོད་པའི་སེམས་ཅན་གྱིས་ས་དེ་སེམས་པའམ་འདོད་ཅིང་། ས་ས་སོ་

སོར་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་སོང་བའི་ལྷ་དེ་ལ་དད་ཅིང་དེ་བསྟེན་པར་

འདོད་པའི་མིས་དད་དད་དུང་དུང་གི་སོ་ནས་ལྷ་དེ་དང་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་

དང་ད་དུང་རྒྱུན་དུའང་ལྷ་དེ་དང་དེར་དུད་དེ་དད་པ་དུང་དུང་གི་སོ་ནས་འདུད་ཅེས་

སོ། །

ཡང་ན། སྦངས་འབས་བལ་བའི་བ་བལ་བླུན་བོ་བས། །

འབད་འབུངས་འབས་བུ་བོར་བས་བུང་བའི་དབངས། །

བདག་བདེ་དོན་དུ་དུས་དང་དུས་འདིར་འདོད། །

དུངས་དུངས་འདོད་བདེ་ད་དུང་འདོད་འདུན་ལྡན། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་གསལ་བྱདེ་གཅིག་ཏུ་ངསེ་པ་ནི། དཔེར་བརོད།

(ག) སྒ་སྒོག་སྒ་སྒོག་སྒ་བརྒྱ་སྒོག །

དགྱེས་དགྱེས་གུས་གུས་མགོ་གུག་གུག །
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གྱོལ་གྱོལ་སེག་སེག་སོར་སོར་འགྲོ། །

རྒྱུད་རྒྱུད་གླུའི་སྒར་གར་བསྒྱུར་དགེ །

ཞེས་གསལ་བེད་ག་གཅིག་བུར་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། ངག་ནས་སན་

པའི་སྒ་སྒོག་ཅིང་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཤིང་གུས་པའི་སྤོད་ལམ་གྱི་མགོ་བོ་སད་པའམ་

གུག་སྟེ། གྱོལ་ཚུལ་གྱིས་སེག་ཅིང་ལྡེམ་པའི་ཉམས་ཀིས་སོར་སོར་ཏེ་ཟླུམ་པོར་

འགྲོ་བཞིན། རྒྱུད་མངས་ཀི་སྒའི་གདངས་དང་བསྟུན་ནས་གླུ་གར་བསྒྱུར་བ་དགེ་

ཞིང་ལེགས་ཞེས་སོ། །

(བ) ལས་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལུང་ལ། །

ལམ་ལམ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལེ་ལོ་ལ། །

ལིང་ལིང་ལ་ལ་ལ་ལ་ལང་ལོང་ལ། །

ལ་ལ་ལབ་ལོབ་ལ་ལ་ལུ་ལུར་ལུས། །

ཞེས་གསལ་བེད་ལ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་ནི། དཀར་ནག་གི་

ལས་འབས་ལ་སིགས་དུས་ཀི་སྐེ་བོ་ལ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་རྐེན་གྱིས་མི་ལ་ལ་ས་

ཕོགས་ལ་ལོང་དུ་སོང་ནས་ཚོང་ཁེ་སྣ་ཚོགས་བས་ཏེ་ལོག་པའི་འབོར་བ་ལམ་ལམ་

དུ་འབར། ལ་ལ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པའི་ངང་མི་ཚེ་སྟོང་བར་ལུས། ལ་ལ་ལེ་ལོ་ལ་

གཡེངས་ཏེ་འགྲོ་འདུག་ལིང་ལིང་བས་པས་མི་ཚེ་ཟད། ལ་ལ་འཚོ་བའི་དོན་དུ་རང་

སྲོག་ཤོར། ལ་ལ་གཉེན་ཉེ་མང་བོ་ལང་ལོང་དུ་འདུས་པ་ལ་བཀྲེས་སོམ་གྱི་སྡུག་

བསྔལ་གྱིས་གཟིར་ཏེ་ཕོགས་ཕོགས་སུ་འཁམས། མི་ལ་ལས་གཡོ་སྒྱུའི་རྫུན་ལབ་
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ལོབ་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་"བསྐེལ
1

། ལ་ལ་རང་དོན་གང་ཡང་མ་བྱུང་བར་

སོམ་ལས་ལུ་ལུར་ངང་ནས་"གྱི
2

་ནར་ལུས། ཞེས་འགྲེལ་ཀང་རུང་ངོ་། །

ཡང་ན། དད་དང་དྲན་དང་སོམ་ལྡན་དུང་དུང་དུ། །

དེར་འདུས་གདེངས་ལྡན་དྲུང་དུ་དུལ་འདུད་དེ། །

འདྲེན་དེས་བདེན་དོན་མདོར་དྲིལ་མདོ་སེ་དང་། །

འདུལ་དོན་དམ་གདམས་འདུས་སེར་དད་འདུན་རོལ། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

འཁོར་བའི་བ་དཀའ་བ་ནས། འདིའི་བར་དུ་སྒ་གཟུགས་མཚུངས་པའི་ཡི་

གེའམ་མིང་ཚིག་ཡང་ཡང་བཟླས་པ་མང་བའི་རྐེན་གྱིས། འདི་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་

ཟུང་ལྡན་གྱི་ཆར་གཏོགས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་དབངས་དང་གསལ་བེད་

ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ་འདི་དག་གི་དཔེར་བརོད་ལའང་། མཁས་པ་ལ་ལས་རྒྱ་དཔེ་

ལྟར་བོད་ཡིག་ཏུའང་སྔོན་རེས་འདོགས་གསུམ་གང་ཡང་མེད་པའི་དབངས་ལྡན་

དང་། གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་རེ་རེ་བ་སྟེ་མིང་གཞི་རྐང་བ་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ཁོ་ནའི་དཔེར་

བརོད་འཇོག་པར་བཞེད་ཀང་། ལེགས་སྦར་གྱི་སད་དུ་རྐང་བའི་ཡི་གེ་ཁོ་ནས་མིང་

དང་དོན་སྟོན་པ་མང་བའི་སྟབས་ཀིས་དེ་འདྲའི་དཔེར་བརོད་ཀིས་ཀང་། རོད་བེད་

ཀི་ཚིག་ཧ་ཅང་སན་ཞིང་། བརོད་བའི་དོན་ཀང་གསལ་བོར་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་། 

བོད་ཀི་སད་དང་བར་སྤོད་ཀི་དབང་གིས་སྔོན་རེས་འདོགས་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཕད་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༦༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།  བསྐྱེལ   * སྐྱེལ་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༦༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  ཀི   * གི
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པའི་མིང་གཞི་རྐང་བའི་ཡི་གེ་རེ་རེ་བ་ནས་མིང་དང་དོན་སྟོན་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་

བས། དེ་འདྲའི་དཔེར་བརོད་བཙན་གྱིས་བཀོད་ན་རྒྱ་དཔེ་དང་མཚུངས་ཤས་ཆེ་ན་

ཡང་། བོད་རང་གི་བར་སྤོད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། ཕད་དང་རྣམ་དབེ་སོགས་གང་ཡང་

གསལ་བོར་མེད་པས་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་ཀང་མི་སན་ཞིང་། བརོད་བའི་དོན་ཡང་

གསལ་བོར་སྟོན་མི་ནུས་པའི་རྐེན་གྱིས་གནས་ལྔ་ཀུན་གཟིགས་མཁས་པའི་དབང་

བོ་ཡོངས་འཛིན་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་བོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་བོད་ཀི་བར་སྤོད་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་ལ་གཞིགས་ནས་རྒྱན་

འདི་དག་གི་དཔེར་བརོད་ལ་མིང་ཚིག་གང་གི་སྔོན་རེས་འདོགས་གསུམ་ལ་ངེས་པ་

མེད་པར་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་པས་ཆོག་ལ། འདི་ལྟར་སྔོན་རེས་འདོགས་

གསུམ་གང་ལྡན་ཡང་གཙོ་བོ་མིང་གཞི་ཁོ་ན་ཡི་གེ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་བས་ཏེ་

དཔེར་བརོད་མཛད་ན་ཚིག་དེའི་བརོད་བའི་དོན་ཀང་རྟོགས་ས་བར་མ་ཟད། བོད་ཀི་

བར་སྤོད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འགྲོས་དང་མཐུན་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། མིང་

དང་དོན་མཚུངས་པའི་མཁས་པའི་གཏམ་དུ་ངེས་པས། དཎིའི་གཞུང་ལུགས་ལ་

ཆེས་ཆེར་སྦང་བར་འདོད་པའི་ཕི་རབས་ཀི་བོ་གསལ་ཅན་རྣམས་ཀིས་གདམས་

ངག་གི་མཐིལ་དུ་ཟུངས་ཤིག །དེ་ལྟར་བ་ས་བ་དང་བ་དཀའ་བའི་སྒ་རྒྱན་གྱི་སོར་རེ་

ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་གྱི་ངོ་བོ་བཤད་པ།

༈ གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི།

ར་བ་ལས། རེད་མོའི་མདུན་སར་བཞད་གད་དང་། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དེ་ཤེས་ཚོགས་སུ་གསང་སྨྲ་དང་། །

ཕ་རོལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་བེད་ལ། །

གབ་ཚིག་དག་ནི་ཉེར་མཁོ་ལྡན། །

ཞེས་སྐེ་བོ་མང་བོ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་ཀུ་རེའམ་རེ་མོའི་བ་བ་རོམ་ཆེད་

བཞད་གད་སོང་བ་དང་། ཚོགས་པའི་ཁོད་དུ་ཚིག་གསལ་བར་བརོད་མི་ནུས་པའམ་

གསང་དགོས་པའི་དོན་རྣམས། ཚིག་སྦོར་གཞན་གྱིས་གབ་ནས་བརོད་དེ་ཕ་རོལ་

བོ་རྨོངས་པར་བས་ཏེ། བརོད་བའི་དོན་ཐད་ཀར་རྟོགས་མི་ནུས་པའི་ཉམས་མཚར་

དང་ལྡན་པའི་སན་ངག་གི་ཚིག་རྒྱན་ལ། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། འདི་ནི་སྔོན་

གྱི་བར་རིང་དུ། བོན་སྒྲུང་ལྡེའུ་གསུམ་ཞེས་པའི་ཡ་གྱལ་ལྡེའུ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་། 

དེ་ཡང་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཁ་ཚར་རམ་ཁེད་ཟེར་བ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ཉམས་མཚར་

དང་ལྡན་པའི་སན་ངག་གི་ཚིག་ཅིག་ཡིན། སྤིར་དེ་འདྲའི་གབ་ཚིག་ལ་ར་བའི་དངོས་

བསྟན་དུ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཀང་། བོད་རང་གི་རིག་རལ་ལས་ཐོན་པའི་སན་ངག་གི་

ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཁ་མཚར་རམ་ཁེད་ཟེར་བ་སོགས་ཀང་འདིའི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་སོ། །

གཉིས་པ་འདི་ལ་དབེ་ན། བཅུ་དྲུག་སྟེ།

ཀུན་ཚོགས་སླུ་བེད་རིམ་པ་བལ། །

རབ་བཅོམ་མཐུན་གཟུགས་རྩུབ་མོ་དང་། །

གྲངས་དང་རབ་བརྟགས་མིང་དུ་འདུས། །

བསྒིབས་དང་མཐུན་སྒ་རྨོངས་པ་དང་། །
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ཡོངས་འཕོག་གཅིག་བསྒིབས་གཉིས་ཀ་བསྒིབས། །

ཡོངས་འདྲེས་དང་བཅས་བཅུ་དྲུག་གོ །

དང་བོ། ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པའི་གབ་ཚིག །

༈ ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པའི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི།

ར་བ་ལས། ཚིག་མཚམས་སྦར་བས་དོན་སས་པ། །

ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པ་ཞེས་པར་བརོད། །

ཅེས་གང་བརོད་པར་འདོད་པའི་དོན་དངོས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གབ་བ་ཡིན་ལ། 

རོད་བེད་ཀི་ཚིག་ལེགས་སྦར་ལྟར་ན། སུཔ྄་ཏིང྄་སོགས་མཚམས་སྦོར་ཀི་ཡི་གེ་

དང་། བོད་སད་ལྟར་ན་ཚིག་ཕད་ཀི་ཡི་གེ་སོགས་མང་བོ་ཚོགས་ཤིང་དེ་དག་

མཚམས་སྦར་བའི་སྒ་འདྲེས་པའི་དབང་གིས་བརོད་བའི་དོན་དངོས་དེ་སས་ནས་

དོན་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་བེད་པ་ཞིག་ལ། ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པའི་གབ་ཚིག་གམ། 

ཚིག་འགྲོགས་པས་དོན་སས་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་ཀུན་ཏུ་འགྲོགས་པའི་གབ་ཚིག་

ཀང་ཟེར་རོ། །དཔེར་ན།

ར་བར། མཱ་ཡཱཿ གོ་ར་སེམས་ཀིས་ནི། །

ཤེས་པ་མེད་ལ་ཅི་སད་ཁོ། །

གནས་མིན་ངུ་བ་འདི་ཡིན་ནི། །

ཅི་བེད་ཀུན་ཏུ་མིག་དམར་མ། །

ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་གབ་བའི་སབས་སུ་རང་བ་དང་བོར། བདག་གི་སད་དོད་
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"ཨས྄
1

་ལ་དྲུག་པའི་ང྄ས་བིན་རྣམ་དབེ་དང་བཅས་མེ་རུ་བསྒྱུར། ཕ་རོལ་ཏུ་གནོད་

པའི་སད་དོད་ཨཱ་ག་ས་བཞག །མེའི་སྲོག་གི་ཨེ། ཨ་ཡ྄་རུ་བསྒྱུར་པས་མཱ་ཡ྄་ཞེས་

གྲུབ་པའི་ཡ྄་སྲོག་མེད། ཨཱ་ག་སའི་ཨཱ་ལ་དྲངས་པས་མཱ་ཡཱ་ག་ས་ཞེས་པར་གྲུབ། ག་

སའི་ས་རྣམ་བཅད་དང་། ཡང་། རོའི་སད་དོད་ར་ས་བཞག །རྣམ་བཅད་ཨུར་བསྒྱུར་

གའི་སྲོག་གི་ཨ་དང་ཨུ་གཉིས་ཨོ་རུ་བསྒྱུར། གོང་དུ་དགག་ཚིག་"ནῷ྄
2

་ཞེས་པའི་ན་

བཞག་པས། ན་མཱ་ཡཱ་གོ་ར་ས་ཞེས་པར་གྲུབ་པ། བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན་རང་བ་དང་

བོ་དེ་བདག་གི་གནོད་པའི་རོ་སེམས་ཀིས། ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཚིག་དོན་ནི། བདག་གི་

གནོད་པའི་རོ་སྟེ་གནོད་པའི་ཉམས་ཙམ་ཡང་རང་ཉིད་ཀིས་བསངས་པའི་ཤེས་པ་

ཅུང་ཟད་མེད་ལ། ཁོད་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཁོ་ཞིང་ངུས་ནས་མིག་དམར་བར་

བེད་པ་འདིས་ཅི་བེད་ཅེས་འོས་པ་མེད་བརོད་པ་ལྟ་བུ་གབ་བའོ། །ཡང་གབ་བེད་ཀི་

སབས་སུ་ཨས྄་ཀི་"྄
3

་བཞག །ཨས་མ་རུ་བསྒྱུར། དེ་ལ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པའི་"ཊ
4

་

བིན་ནས་བསྒྲུབས་པ་སོགས་ཀི་མ་"ཡཱ
5

་ནི་བདག ། གོ་ནི་བ་ལང་། ར་ས་ནི་རོ་ལ་

འཇུག་པས། གབ་བེད་ཀི་ཚིག་གི་རང་བ་དང་བོ་དེ་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། བདག་གི་

བ་ལང་རོ་སེམས་ཀིས། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཚིག་དོན་ནི་བདག་གིས་བ་ལང་གི་རོ་བོ་

བ་སེམས་ཀིས་མངོན་དུ་ཤེས་པ་མེད་ལ། ཁོད་རང་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཅིའི་

ཕིར་ཁོ་ཞིང་ངུ་། ཞེས་ཚིག་གི་མཚམས་སྦོར་གྱི་དབང་གིས་དོན་འབེལ་མེད་དུ་གོ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༦༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༦ ན།  ཨ་སད   * ཨས྄

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༦༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༡ ན།  ན་ཉ   * ནῷ྄

3 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༦༨ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༣ ན།  ད   * ྄

4 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༦༨ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༣ ན།  ཌཱ   * ཊཱ

5 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༦༨ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༢ ན།  ཡ   * ཡཱ
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ཞིང་། འཁྲུལ་དུ་བཅུག་པ་སྟེ་གབ་བའི་དོན་སས་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) ལུས་ཕའི་བཞིན་རས་ཆེས་ཆེར་ནག །

ཡིད་སྲུབས་གྲོགས་མིན་པ་ཡིན་པ། །

སྐེས་བུའི་གཟུགས་ལ་ཚ་བསིལ་ཚོགས། །

ཉིན་མཚན་མེད་པར་འབར་མི་འབར། །

ཞེས་པའི་གབ་བའི་དོན་དངོས་ནི་ལུས་ཕ་སྟེ་བུད་མེད་ཀི་བཞིན་རས་ཆེས་

ཆེར་དཀར་ཞིང་ནག་པ་མིན་པ་དང་། ལུས་ཕ་མ་ནི་ཡིད་སྲུབས་ཏེ་བདུད་ཀི་གྲོགས་

ཡིན་པ་དང་། འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུའི་གཟུགས་ལ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་འདོད་

ཆགས་ཀི་ཚ་བ་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་བསིལ་བ་མི་འབར་ཞེས་སྟོན་པ་ཡིན་ཀང་། གབ་

བེད་ཀི་ཚིག་གི་ཕད་ཀི་ཡི་གེ་སོགས་སྔ་ཕིར་མང་བོར་ཚོགས་ཤིང་། མཚམས་

སྦར་བའི་དབང་གིས་མིང་འདྲེས་ཏེ་སྒའི་གཟུགས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་བས་ནས་

དོན་གཞན་དུ་འཁྲུལ་བར་བེད་པ་སྟེ། ལུས་ཕའི་བཞིན་ཆེས་ཆེར་ནག་པ་སོགས་

ཀིས་དོན་དུ་འཁྲུལ་བར་བཅུག་ནས། བརོད་དོན་དངོས་ཐད་ཀར་རྟོགས་མི་ནུས་པ་

ལྟ་བུའོ། །

རེ་ཞྭ་དམར་པཎི་ཏས། 

རབ་དགའི་འཛུམ་གྱིས་འཕངས་པའི་ཉམས་སྟོན་པ། །

ཡིད་འོང་གང་དེ་ཕ་མ་ལགས་ཀང་གཟོད། །

སྲིད་བདེའི་མེ་ཏོག་མཚོན་གྱིས་ཐར་བའི་སྲོག །

ལེན་པར་རོམ་འདིས་དགའ་བེད་མ་ཡིན་ནོ། །
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ཞེས་གབ་བའི་དོན་དངོས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་འཛུམ་ཉམས་སྟོན་པའི་ཡིད་དུ་

འོང་བ་དེ་ནི་རང་གི་ཕ་མ་མ་ཡིན་ཞིང་། ད་གཟོད་སྲིད་པའི་བདེ་དགས་ཐར་བའི་ལམ་

གྱི་སྲོག་འཕོག་པར་བེད་པ་བོ་སྟེ་དགའ་བེད་མའམ་བུད་མེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་

ཡིན་ཀང་། དེའི་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་རབ་དགའི་འཛུམ་ཉམས་སྟོན་པའི་ཡིད་དུ་འོང་

བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་མ་ཡིན་ཀང་བཟོད་ལ། ད་ལྟ་སྲིད་པའི་བདེ་བ་དོན་དུ་གཉེར་

བའི་བདུད་ཀི་མཚོན་ནམ་མེ་ཏོག་གི་མདའ་སིང་ལ་ཟུག་པས་ཐར་བའི་སྲོག་ལེན་

པར་རོམ་པའི་འཁོར་བའི་བ་བ་འདི་ལ་བདག་དགའ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཚིག་གི་

མཚམས་སྦོར་གྱི་དབང་གིས་ཚིག་འདྲེས་ཏེ་སྒའི་གཟུགས་གཞན་དུ་འགྱུར་ནས། 

དོན་གཞན་ལ་འཁྲུལ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གཟུགས་མཛེས་ལང་ཚོའི་སེག་ཉམས་ཆེར་སྡུག་པའི། །

བཞིན་འཛུམ་དགའ་མ་གྲོལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས། །

སྐེས་བུའི་གདོང་ལ་གཡོ་མེད་འདྲེན་བེད་འོད། །

འཁྱུད་པའི་འདོད་དགའ་མ་རྒྱས་མ་མ་ལགས། །

ཞེས་གབ་བ་མ་མ་རྒན་མོ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ཉམས་པ་ཞིག་རང་གི་བུའི་

སྟེང་ལ་ཁོང་ཁོ་སྐེས་ནས། ངོ་གནག་སྟེ་རང་གི་བུའི་གདོང་ལ་མིག་ཅེར་གྱིས་ལྟ་བ་

ལ། བུ་དེའི་སེམས་ལ་དགའ་བ་མ་སྐེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། གབ་བེད་ནི་

གཟུགས་མཛེས་སེག་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་མཛེས་མ་དགའ་ཞིང་ཆགས་པའི་

རྣམ་འགྱུར་གྱིས་སྐེས་བུ་གཞོན་ནུའི་གདོང་ལ་མིག་ཅེར་ཏེ་བལྟས་པས་དགའ་བས་

ཚིམས་ཤིང་མོས་པ་དེ་ནི་མ་མིན་ནོ། །ཞེས་ཚིག་གི་མཚམས་སྦོར་གྱི་སྒ་འདྲེས་ཏེ་
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བརོད་དོན་དངོས་སས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ། སླུ་བེད་ཀི་གབ་ཚིག །

༈ སླུ་བེད་ཀི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། གཞན་ལ་གྲགས་པའི་སྒ་དག་གིས། །

གང་དུ་སླུ་བ་སླུ་བེད་ཉིད། །

ཅེས་གབ་བ་དང་གབ་བེད་ཀི་མིང་གི་སྒ་མཚུངས་ཤིང་། །གབ་བེད་ལ་སྒ་དེ་

འཇུག་པ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཞིང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། གབ་བ་ལ་སྒ་དེ་

འཇུག་པ་གྲགས་ཤས་ཆུང་བའི་རྐེན་གྱིས། གབ་བེད་ཀི་སྒས་ཁེར་ནས་གབ་བའི་

དོན་དངོས་ཐད་ཀར་རྟོགས་མི་ནུས་ཤིང་། ཕོགས་མཐུན་གྱི་མིང་གཞན་དུ་འཁྲུལ་

ནས་སླུ་བར་བེད་པའི་ཚིག་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ཀུབṆ་བསྟེན་པ་ཁོད་ཀིས་ནི། །

དགའ་བ་ཇི་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་བ། །

འཆི་མེད་བུ་མོར་ཅོ་འདྲི་མ། །

མི་མོ་སྤད་པའི་དེ་ལྟར་མིན། །

ཞེས་གབ་བའི་དོན་དངོས་ནི། འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲོང་ཁེར་ཀནྱ་ཀུབṆ་ཞེས་བ་

བའི་ཡུལ་གྱི་བུད་མེད་རྣམས་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་མཆོག་ཏུ་བཟང་བར་གྲགས་

པས། ཡུལ་དེའི་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་བསྟེན་ཅིང་བགྲོད་པའི་སྐེ་བོ་ཁོད་ཀི་བདེ་

དགའ་ཇི་ལྟར་འཕེལ་བར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ལྷའི་བུ་མོ་ལ་ལོངས་སྤད་པའི་དགའ་བ་ལ་ཅོ་

འདྲི་བ་དང་མཚུངས་ཀི། གཞན་མི་མོ་ལ་ལོངས་སྤད་པས་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་དགའ་བ་



  870  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

ནམ་ཡང་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། དེ་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་

སབས་འདིའི་ཀནྱ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་ནས་མ་སྨྲས་པར། ཀུབṆའི་སྒ་ནི། འགྲེལ་བ་

འདོད་འཇོར། ངན་པར་འཁོག་པས་ཀུབṆ་སྒུར་བོ་སྟེ། ཞེས་པ་ལྟར་ཀུབṆའི་སྒ། སྒུར་མོ་

ལ་ཡང་འཇུག་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤས་ཆེ་བས། གཉའ་བ་སྒུར་བའི་བུད་མེད་

གྲོགས་སུ་བསྟེན་པའི་སྐེ་བོ་ཁོད་ལ་དགའ་བ་ཇི་ལྟར་འཕེལ་བར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པ་སྟེ་མཛའ་མོ་འདི་འཆི་མེད་བུ་མོ་ལ་ཅོ་འདྲི་བ་དང་མཚུངས་ཤིང་། 

གཞན་མི་མོ་ལ་སྤད་པས་དགའ་བ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །ཀུབṆའི་སྒ་ཡུལ་དེའི་

བུད་མེད་མཛེས་མ་ལ་གྲགས་ཆུང་ཞིང་། སྒུར་མོ་ལ་འཇུག་པ་གྲགས་ཆེ་བས་

ཕོགས་མཐུན་གྱི་སྒའི་འཇུག་པ་སྟོབས་ཆེ་བ་དེས་ཁེར་ནས་དོན་དངོས་གཞན་དུ་

འཁྲུལ་ཅིང་སླུ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) ཁོད་མཐོང་ལུས་ནི་གཙུག་ཕུད་ཅན། །

བརྟན་པའི་ཡིད་ནི་གཡོན་ལ་གནས། །

ངག་གི་རང་བ་འཐེང་བོར་འགྲོ། །

མེ་ཏོག་མདའ་ནི་སྲིད་ན་མང་། །

ཞེས་པའི་གབ་བ་ནི་ཆགས་ལྡན་བུད་མེད་མཛེས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རལ་བའི་

གཙུག་ཕུད་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཅན་དང་། ཡིད་ནི་གཡོན་དུ་གནས་པ་སྟེ་བུད་མེད་ལ་

འཁོག་པོའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། ཆགས་པ་རྒྱས་པའི་དབང་གིས་ངག་ཚིག་

རྒྱུན་མཐུད་དུ་སྨྲ་མི་ནུས་ཤིང་ངོ་ཚ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས་ངག་ཚིག་ཀང་འཐེང་བོར་

རྒྱུ་བ་ལྟ་བུ་དང་། མེ་ཏོག་གི་མདའ་སྟེ་བདུད་ཀི་སྟོབས་ཤུགས་ཀིས་སྐེ་བོ་གཞན་ལ་
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འདོད་པའི་ཆགས་པ་མངོན་དུ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་སོགས་བརོད་དོན་

དངོས་ཡིན་ཀང་། དེ་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་གཙུག་ཕུད་ཅན་ནི། རྨ་བ་དང་མེ་གཉིས་ལ་

འཇུག་པས། མེ་འཁོག་པོར་འབར་བ་དང་། རྨ་བའི་རང་བ་གཡོན་པ་འཐེང་བོར་འགྲོ་

བ་དང་། མེ་ཏོག་གི་མདའ་སྟེ་མཛེས་པའི་སྒོ་མདོངས་མང་པོ་དང་ལྡན་པའི་རྨ་བའི་

རང་བཞིན་བརོད་པས་གབ་བ་དང་གབ་བེད་ཀི་སྒ་མཚུངས་ཀང་། གཙུག་ཕུད་ཅན་

ཞེས་པའི་སྒ་གབ་བེད་རྨ་བ་ལ་འཇུག་པ་སྟོབས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་གབ་བའི་དོན་

དངོས་དེ། དོན་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཞིང་སླུ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས།

འདི་ན་འཁོར་བའི་བ་མར་མངོན་མཐོ་བ། །

འཁོག་པོའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡོངས་བསྐུལ་འཇམ་མཉེན་མདས། །

འགྲོ་མང་བསླུ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་གྲགས་མོད། །

ལུས་འདི་ཅི་ཞེས་སོམ་ཉི་བཟློག་མ་ནུས། །

ཞེས་པའི་གབ་བ་ནི་འཁོར་བའི་བ་ན་མངོན་པར་མཐོ་བ་སྟེ་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཁོ་

ནས་དུས་འདའ་བའི་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་བ་མ་ཆེན་པོ་དེའི་གཞུ་ལྟ་བུའི་སེམས་འཁོག་

པོས་ཡོངས་སུ་བསྐུལ་བའི་འཇམ་པོའི་ཚིག་མེ་ཏོག་གི་མདའ་ལྟ་བུ་དེ། འགྲོ་བ་མང་

བོ་སླུ་བའི་ཐབས་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་ཤིང་དྲག་པ་ཡིན་པས། འདི་ལྟ་བུའི་བ་ཆེན་ལ་

བདུད་ཀི་ཁད་ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚང་ནའང་། རེག་བའི་ལུས་ཡོད་པ་འདི་ནི་ཅི་

ཞིག་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་བཟློག་པར་མ་གྱུར་ཅེས། གཡོ་ཅན་གྱི་བ་མ་ཆེན་པོ་ལ་ཟུར་

ཟ་བ་བརོད་དོན་དངོས་ཡིན་ཀང་། དེ་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་འཁོར་བའི་བ་ན་མངོན་

པར་མཐོ་བའི་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་འཁོག་པོའི་གཞུ་རྒྱུད་ཀིས་ཉེ་བར་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བསྐུལ་བའི་མེ་ཏོག་གི་མདའ་འཇམ་པོ་དེས། འགྲོ་བ་མང་པོ་རྨོངས་ཤིང་སླུ་བའི་

ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་དྲག་མོད། འོན་ཀང་བདུད་ཁོ་རང་ལ་རེག་པའི་ལུས་མེད་པ་

འདི་ནི་ཅི་ཞེས་གབ་བ་གབ་བེད་ཀི་སྒའི་འཇུག་པ་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་གིས། 

གབ་བའི་དོན་དངོས་དེ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཅིང་སླུ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཀུན་དགའི་དཔལ་བསྐེད་མདངས་ལྡན་སྔོ་བསངས་མ། །

མཛེས་བེད་ཆུ་བོའི་གཏེར་གྱིས་ལེགས་བརྒྱན་པར། །

ལས་རླུང་འཁིགས་པས་སྤིན་གྱི་མེ་ཏོག་གསར། །

ཡིད་བཟང་རོལ་བའི་གནས་ནས་བདེ་བག་འབེབས། །

ཞེས་པའི་གབ་བ་བུད་མེད་ལ་བིས་པ་སྐེས་པ་དང་། གབ་བེད་ནམ་མཁའི་ངོས་ཀི་

ཆར་སྤིན་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལས་ཆར་གྱི་རྒྱུན་འབེབས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྔོ་

སངས་མ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་བུད་མེད་ལ་འཇུག་ལ། སྤིན་གྱི་མེ་ཏོག་ནི་ཆར་དང་བིས་པ་

ལ་འཇུག་པ་དང་། ཡིད་བཟང་རོལ་བའི་གནས་ནམ་མཁའ་དང་སྐེ་གནས་ལ་འཇུག་པ་

སོགས་ཕོགས་མཐུན་གྱི་སྒས་འཇུག་པ་སྟོབས་ཆེ་བས་བརོད་དོན་དངོས་གབ་པ་ལྟ་

བུའོ། །

གསུམ་པ། རིམ་པ་དང་བལ་བའི་གབ་ཚིག །

༈ རིམ་པ་དང་བལ་བའི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། སྦོར་བ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་པ་ཡིས། །

རྨོངས་བེད་རིམ་པ་བལ་བ་སྟེ། །
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ཞེས་ཚིག་སྦོར་གོང་འོག་གི་གོ་རིམ་འཁྲུགས་པར་བས་ཏེ་རིམ་པ་དང་བལ་

བའི་དབང་གིས་དོན་ལ་རྨོངས་པར་བེད་པའི་ཚིག་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། ཡུ་བར་འོ་བེད་པད་ཅན་གྱི། །

ངང་བ་ཚེར་མ་རྩུབ་མོ་ཅན། །

ཞལ་ལ་སྒ་སན་སྒོག་བེད་ཅིང་། །

ལུས་ནི་འདར་བར་བེད་ཅིང་མཆུས། །

ཞེས་གབ་བ་ཆགས་ཅན་འཁིག་པའི་ཆོས་ལ་སྤོད་པ་སྟེ་བརོད་བའི་གོ་རིམ་མ་

དཀྲུགས་པ་བརོད་དོན་དང་། གབ་བེད་ངང་བ་དང་པདྨ་ལ་སྦར་བས་ཚིག་དཀྲུགས་

ཤིང་བར་དུ་ཆོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་བརོད་དོན་དངོས་ཀི་རིམ་པ་སྦོར་ཚུལ་ལ། རེ་

བོད་མཁས་པས། ངང་བའི་ཞལ་ལས་སྒ་སན་མོ་སྒོག་པར་བེད་ཅིང་། ལུས་ནི་གཡོ་

ཞིང་འདར་བར་བེད་པས་པདྨའི་མེ་ཏོག་གི་ཡུ་བ་ཚེར་མ་རྩུབ་མོ་ཅན་ལ་མཆུས་འོ་

བེད་དོ་ཞེས་སྦོར་བ་དང་། དགྱེས་གླུར། ར་བའི་ཚིག་རང་ཕེད་ཕི་མའི་མཇུག ཕེད་

སྔ་མའི་མགོ་དང་། ཕེད་ཕི་མའི་དང་བོའི་མཇུག ཕེད་སྔ་མའི་མགོར་འོང་བ་སྟེ་

མཆུས་ཡུ་བར་འོ་བེད་དོ། །གང་ལ་ན་པདྨ་ཅན་གྱིའོ། །གང་གིས་ན་ཞལ་ལས་སྒ་སན་

པར་སྒོག་པར་བེད་པའི་ངང་བས་ཚེར་མ་རྩུབ་མོ་ཅན་གྱི་རང་བ་ལ། ལུས་ནི་འདར་

བར་བེད་པའི་སོ་ནས་འོ་བེད་དོ་ཞེས་སྦོར། འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་འདིའི་གབ་བ་གབ་

བེད་གཉིས་ཀ་ལ་ངང་བ་དང་། པདྨ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་གཞན་ཅི་ཡང་གོ་མི་དགོས་

པར་བཤད་ཀང་། གབ་བ་དང་གབ་བེད་ཐ་དད་དུ་མེད་ན། གབ་བེད་ཀི་མཚན་ཉིད་

མ་ཚང་བའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བས། དཔང་ཊིཀ་ལས་ཀང་འདིའི་གབ་བ་ཆགས་ཅན་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འཁིག་པའི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པ་ཞིག་དང་། གབ་བེད་ངང་བ་དང་པདྨ་ལ་སྦོར་བར་

བཞེད་དོ། དཔེར་བརོད། 

(ག) རྣམས་ཀིས་འགྲོ་བོ་རབ་ཏུ་བསྐེད། །

དཀར་གྱུར་རབ་ནག་རྒོལ་རྨོངས་བཞིན། །

ངན་པ་ལེགས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཅན། །

དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རེ་ཅན། །

ཞེས་གབ་བའི་ཚིག་དངོས་ནི། འདིའི་ཚིག་ཕི་མ་དེ་ཚིག་རང་དང་བོའི་མགོར་

བཀོད་ཅིང་། ཚིག་རང་གསུམ་པའི་ཕེད་མཇུག་ཚིག་རང་གཉིས་པའི་མགོ་དང་། 

ཚིག་རང་གསུམ་པའི་མགོ་ཚིག་རང་གཉིས་པའི་ཕེད་མཇུག་གི་དཀིལ་དུ་བཀོད་

དོ། ། བརོད་དོན་ནི། དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རེས་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀི་བོ་གྲོས་

མཆོག་ཏུ་བསྐེད་ཅིང་། གང་ལ་ཞེ་ན་ལེགས་པ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་དཔོད་

ཅན་རྣམས་ཀི་མཁེན་རབ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བོར་གྱུར་པ་སྟེ་དཀར་པོར་གྱུར་པ་དང་། 

ངན་པ་རབ་ནག་ཅེས། འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་། རྒོལ་ཞེས་པས་སྟག་ལུང་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་སོགས་རྨོངས་ཤིང་བླུན་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་རོ་ཞེས་པ་བརོད་བའི་གོ་

རིམ་མ་དཀྲུགས་པའི་བརོད་དོན་དངོས་དང་། གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་ཚིག་སྦོར་གྱི་གོ་

རིམ་དཀྲུགས་ཤིང་བར་དུ་ཆོད་པ་སྟེ་རིམ་པ་དང་བལ་བར་བཀོད་པས་བརོད་དོན་

དངོས་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུའོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས།

སྤྲུལ་མཆོག་མདོ་སྔགས་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་སྲོལ། །

ཆེན་པོ་ལ་འོས་འབོར་བའི་མངོན་འཕགས་པ། །



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  875  

ཕས་རྒོལ་ཟིལ་གནོན་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་བེད་མཁས། །

དྲེགས་ལྡན་གཙུག་རྒྱན་ཆོས་མིན་སྤོད་པའི་བདུད། །

ཅེས་པ་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་དང་། གབ་བའི་དོན་དངོས་ནི། བདུད་སྤྲུལ་མདོ་

སྔགས་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་སྲོལ། །ཕས་རྒོལ་ཟིལ་གནོན་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་བེད་

མཁས། །ཆེན་པོ་ལ་འོས་འབོར་བས་མངོན་འཕགས་པ། །དྲེགས་ལྡན་གཙུག་རྒྱན་

ཆོས་མིན་སྤོད་པའི་མཆོག །ཅེས་ཚིག་གི་གོ་རིམ་དཀྲུགས་ནས་བརོད་བའི་དོན་

དངོས་ལ་རྨོངས་པར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་དགྱེས་གླུ་ལྟར་གྱི་དཔེར་བརོད།

(༢)དུས་སུ་འདོད་དགའ་གསར་བའི་རེད་འཇོའི་དཔལ། །

(༤)ཁུ་བྱུག་(༥)གཞོན་ནུའི་མགྲིན་དབངས་(༧)སིང་གི་གསོས། །

(༦)རྣ་བའི་དཔལ་ཐོབ་སིན་ལེགས་(༣)འཛིན་པའི་གཏམ། །

(༡)སྨྲ་བས་ཞལ་དཀིལ་ཟླ་བའི་འཛུམ་རྒྱ་གྲོལ། །

ཞེས་བརོད་དོན་གོ་རིམ་དཀྲུགས་པ་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་དང་། གབ་བ་འདོད་

ལྡན་ཕོ་མོས་དུས་བཏབ་པའི་བརོད་དོན་གོ་རིམ་མ་དཀྲུགས་པར་ལེགས་པར་བརོད་

ན། སྨྲ་བའི་ཞལ་དཀིལ་ཟླ་བའི་འཛུམ་གྲོལ་བའི་དུས་ཏེ་མཚན་མོའི་དུས་སུ། འདོད་

དགའ་གསར་བའི་རེད་འཇོ་ལ་དགྱེས་པར་རོལ་བའི་དཔལ་འཛིན་པའི་གཏམ་ཁུ་

བྱུག་གི་གསུང་སན་ལྟ་བུ་མཛེས་ལྡན་སྐེས་བུ་གཞོན་ནུའི་མགྲིན་པའི་ལམ་ནས་ཐོན་

པའི་དབངས་སན་དེ་རྣ་བའི་བདེ་དཔལ་དུ་ཐོབ་པའི་སིན་ལེགས་མ་དེའི་སིང་གི་

གསོས་སུ་གྱུར་ཅེས་སོ། །

བཞི་བ། རབ་བཅོམ་གྱི་གབ་ཚིག 
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༈ རབ་བཅོམ་གྱི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས།

གང་ལ་དོན་རྟོགས་དཀའ་བ་ཡི། །

ཚིག་ཕེང་དེ་ནི་རབ་བཅོམ་ཡིན། །

ཞེས་ངག་སྦོར་གང་ལ། བརོད་དོན་གབ་བ་དེར་སྔར་ཡོངས་སུ་མ་གྲགས་ཀང་། 

དོན་དེ་ལ་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་ན་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཙམ་གྱིས་མིང་ཤ་སྟག་སྦར་ཞིང་། དེ་

ལ་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་དོན་དེར་འཇུག་རུང་བའི་དོད་ཙམ་ཚང་ཞིང་། བདེ་བག་

ཏུ་རྟོགས་དཀའ་བའི་ཚིག་གི་ཕེང་བས་གབ་བའི་དོན་དེ་བཅོམ་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་

ཚིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། །

ར་བར། བུ་མོ་ཁོད་ཀི་རང་མཛེས་ལ། །

རང་གདུབ་རྒྱས་པ་སྒ་སན་སྒོགས། །

མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་འདིར། །

བདག་གི་སྲོག་ནི་བརྟན་མ་ཡིན། །

ཞེས་གབ་བ་བུ་མོ་ཁོད་ཀི་རང་བ་མཛེས་པ་དག་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་རང་གདུབ་

རྒྱས་པ་སིལ་བར་ཁོལ་བའི་སྒ་སན་པར་སྒོགས་པ་དེ། རྣ་བའི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་

པས་བདག་ལ་འདོད་པ་དྲག་པོ་བསྐེད་ནས། ཆགས་པའི་དབང་གིས་བདག་གི་སྲོག་

ནི་འཇིག་པར་ཉེ་བས་བརྟན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་རྒྱ་དཔེ་ལ་ཧ་ཅང་གོ་

དཀའ་བ་ཡིན་ཀང་། བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན་གོ་དཀའ་བ་མི་འབྱུང་། འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་

འདིའི་རང་བ་དང་བོར་རང་མཛེས་ཞེས་བསྒྱུར་ན་འབོད་པའི་དོན་ཉམས་པར་འགྱུར་

བས། དཔང་ཊིཀ་ལྟར་བུ་མོ་མཛེས་མ་ཁོད་རང་བར། །ཞེས་བསྒྱུར་ན་ལེགས་པར་
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འདོད། ངག་སྦོར་ལ་བརྟེན་ནས་བརོད་དོན་རྟོགས་དཀའ་བ་ནི། གོང་གི་དབངས་

སོགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བའི་ནང་གི་གནས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ར་བའི་དཔེར་

བརོད་ནི། རྒྱན་འདིའི་དཔེ་བརོད་དུ་འགྲོ་ཆེ་བས། དེ་ནི།

ཧ་ཧ་མི་སྒོགས་མཁའ་འགྲོས་མཚན། །

རི་འགྲོ་དབང་འཁོག་ལྡན་མ་ཆགས། །

འཁོག་སྒོགས་གངྒཱའི་ཆུར་འཇུག་སིག །

བ་རོག་འཇོམས་པ་མཐོ་རིས་འགྲོ། །

ཞེས་པའི་གབ་བ་ནི་བརོད་བའི་དོན་དངོས་དང་། དེ་གབ་བེད་ནི་བརོད་དོན་དེ་

སྟོན་པའི་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་རྣམས་གབ་བ་དེ་ལ་འཇུག་གྲོགས་ཆུང་ཡང་། ལེགས་

པར་བརྟགས་ན་འཇུག་ཙམ་དུ་རུང་ཞིང་དོད་ཙམ་ཚང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གབ་བའི་

དོན་རབ་ཏུ་བཅོམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན། ཚིག་དོན་ནི། ཧ་ཧ་མི་སྒོགས་ཞེས་པ་མུ་ཅོར་

མི་སྨྲ་བའམ་ཀེ་མ་ལྟ་བུ་མ་ངན་གྱི་ཚིག་མི་སྒོག་པ་དང་། མཁའ་འགྲོ་ནི་ཉི་མ་སྟེ་དེས་

མཚོན་པས་རི་རབ་ཀི་རེར་ཁོད་ཀི་སན་པའི་གྲགས་པ་ཁབ་པའམ་འགྲོ་ཞེས་དང་། 

མིག་གི་དབང་བོས་འཁོག་པར་ལྟ་བའི་ཟུར་མིག་དང་ལྡན་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་

མ་ཆགས་པ་ཅན་ཞེས་རྒྱལ་"བོ
1

་ལ་བསྔགས་ནས་འཁོག་པར་འགྲོ་ཞིང་སད་སན་

ལྷང་ལྷང་དུ་སྒོགས་པའི་ཆུ་བོ་གངྒཱར་ཁྲུས་ལ་འཇུག་པར་གྱིས་དང་། སིག་པའི་ལས་

ངན་པ་བ་རོག་ལྟར་ནག་པ་རྣམས་བཅོམ་ནས་མཐོ་རིས་ལྷའི་གནས་སུ་འགྲོའ་ོཞེས་

སོ། །ཚིག་དེའི་བརོད་དོན་དེ་རབ་ཏུ་བཅོམ་ཚུལ་ནི། སན་གྲགས་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཁབ་པ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༧༩ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༡ ན།  བ   * བོ
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ལ་མཁའ་འགྲོས་མཚན་པའི་རིར་འགྲོ་ཞེས་དང་། སིག་པ་དང་བ་རོག་གཉིས་ནག་པ་

མཚུངས་ཆོས་བས་ནས་ཆུ་བོ་གངྒཱའི་འཇུག་ངོགས་ལ་ཁྲུས་བས་པས་སིག་པའམ་

དྲི་མ་དག་ནས་མཐོ་རིས་སུ་འགྲོ་བ་ལ། བ་རོག་འཇོམས་པ་ཞེས་དཔེ་ལ་ཁ་འཕངས་

པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་བརོད། 

(ག) དོན་སྨྲ་ནུས་བལ་ལེ་རྐོང་ཞིང་། །

རྣམ་འཁོག་ཡགཞན་ལ་སེམས་པའི་ཡིད། །

ཉེ་བར་གནས་རྣམས་རབ་བཅོམ་ནས། །

ཁུང་"བར
1

་ཉལ་བའི་སྦྲུལ་དེ་སུ། །

ཞེས་པའི་གབ་བའི་དོན་དངོས་ནི། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རི་ཁོད་པ་དག་ལ་ཟུར་ཟ་

བའི་ཚིག་སྟེ། གཞུང་ལུགས་ཀི་ཟབ་དོན་སྨྲ་བའི་ནུས་པ་དང་བལ་བའི་ལེ་རྐོང་ཞིང་། 

སེམས་འཁོག་པོ་ཅན་གཞན་ལ་འཚེ་བར་བེད་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་ཞིང་། ཉེ་བར་

གནས་པའི་མཐུན་གྲོགས་རྣམས་རབ་ཏུ་བཅོམ་པའམ་རིང་དུ་བལ་ནས་རང་ཉིད་

གཅིག་བུ་བག་ཁུང་ནང་དུ་སོད་པའི་སེམས་ངན་དུག་སྦྲུལ་ལྟ་བུའི་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་རི་

ཁོད་པ་དེ་ནི་སུ། ཞེས་པའི་བརོད་དོན་དེ་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་སྦྲུལ་དངོས་ལ་དཔེར་

བས་ཏེ། གབ་བ་རི་ཁོད་པ་ལ་འཇུག་པ་གྲགས་ཆུང་ཡང་། ཚིག་དེ་ལྟར་བརོད་ནའང་

འཇུག་ཏུ་རུང་བའི་དོད་ཙམ་ཚང་བའི་སོ་ནས་བརོད་དེ་རབ་ཏུ་བཅོམ་ཞིང་སྦྲུལ་དེ་

སུ་ཞེས་གབ་བེད་སྦྲུལ་དངོས་ལ་ཁ་འཕངས་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

རེ་ཞྭ་དམར་བས།

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༨༠ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༢ ན།  བར   * བུར་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ། 
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རྒྱ་ཆེན་ཤེས་བའི་རང་བཞིན་མཐའ་ཡས་ཀུན། །

སྤིན་གྱི་མེ་ཏོག་རང་བས་འཐུང་བེད་ངོས། །

རི་མོར་བཀོད་རློམ་དེ་བཞིན་ཉིད་སྟོན་པ། །

འོད་གསལ་སིང་བོའི་སྣང་བརན་འབྱུང་གནས་བཞིན། །

ཞེས་གབ་བ་རོགས་ཆེན་པའི་ཀོང་ཆེན་དཔེ་རིས་དེ་ཡིན་ཞིང་། གབ་བེད་སྤིན་

གྱི་མེ་ཏོག་ནི་ཆར། དེ་རང་བས་འཐུང་བེད་དེ་ཤིང་གི་ངོས་ལ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཤེས་བའི་

རང་བཞིན་ཐམས་ཅད་རི་མོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཡོད་པ་དེ། འོད་གསལ་སིང་བོ་ནི་

ཤེལ་དང་སྣང་བརན་འབྱུང་གནས་ནི་མེ་ལོང་སྟེ། ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ནི་གཟུགས་བརན་

ཐམས་ཅད་སྟོན་བེད་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་རང་གིས་མི་ཤེས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དམ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་སྟོན་བེད་རེད་ཅེས་བརོད་དོན་རོགས་ཆེན་པའི་དཔེ་

རིས་དེ་ནི་གབ་བེད་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ལ་དཔེར་བས་ནས། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་དེ་ལྟ་བུ་

གབ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཆུང་ཡང་། དེ་ལྟར་བརོད་དུ་རུང་བའི་དོད་ཙམ་ཚང་བའི་སོ་ནས་

བརོད་དོན་དངོས་དེ་རབ་ཏུ་བཅོམ་ཞིང་། དངོས་པོ་གཞན་ལ་ཁ་འཕངས་ནས་བརོད་

པ་ལྟ་བུ་སྟེ་དོན་ལ་རོགས་ཆེན་དཔེ་རིས་ལ་ཟུར་ཟ་བའི་ཚིག་ཡིན། 

ཡང་ན། ཐུན་གསུམ་མདངས་ཀིས་བྱུག་པའི་ཡུལ་ཀུན་རྟོགས། །

གནས་ཀུན་འཁོག་བགྲོད་ནག་པོ་བརེགས་པའི་རླངས། །

སྨྲ་བའི་ལེ་གཉིས་དོན་ལྡན་ནམ་མཁའི་ཚལ། །

འདོད་ཟབ་ཀོང་ན་བདེར་ཉལ་སྦྲུལ་དེས་ཅི། །

ཞེས་གབ་བའི་དོན་དངོས་ནི། སེམས་ནག་ཕ་མ་མཁན་རང་འདོད་ཆེ་བའི་མི་
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དེས་ཅི་བེད་ཅེས་དང་། ཐུན་གསུམ་ནི་མཚན་མོ་དང་། དེའི་མདངས་ཀིས་བྱུག་པའི་

ཡུལ་ཀུན་རྟོགས་པ་ཞེས་པ་སེམས་ནག་པོ་ལ་གོ་རུང་བ་དང་། གནས་ཀུན་འཁོག་

བགྲོད་ཅེས་པ་བ་བ་ཀུན་ལ་དྲང་བོར་མི་འཇུག་པར་འཁོག་པོར་འཇུག་པའི་དོན་

དུའང་རུང་ཞིང་། ནག་པོ་བརེགས་པ་སྟེ་དུག་གི་ཁ་རླངས་ཅན་སྨྲ་བའི་ལེ་གཉིས་

ཞེས་པ་ཕན་ཚུན་བར་དུ་ཕ་མ་བེད་པའི་དོན་དུ་གོ་རུང་བ་དང་། དོན་ལྡན་ནམ་མཁའི་

ཚལ་ཞེས་པ། དོན་དང་ལྡན་པའམ་ལེགས་པའི་བ་བ་ནམ་མཁའི་སྐེད་ཚལ་ལམ་ནམ་

མཁའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་སྟེ་བ་བ་ལེགས་པོ་ཞིག་མེད་ཅེས་པ་དང་། འདོད་ཟབ་ཀོང་ལ་

བདེར་ཉལ་ཞེས་པ་ནི། རང་དོན་གྱི་འདོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཀོང་ལྟ་བུ་ལ་

སེམས་རྒྱུན་དུ་གནས་པ་ལ་ཡང་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་འཇུག་ཏུ་རུང་བའི་དོད་

ཙམ་ཚང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གབ་བའི་དོན་རབ་ཏུ་བཅོམ་ཞིང་། སྦྲུལ་"དེའི
1

་ཅི་ཞེས་

སྦྲུལ་དངོས་ལ་ཁ་འཕངས་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་བ། མཐུན་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག །

༈ མཐུན་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས།

ཕལ་བའི་དོན་བཀོད་ཚིག་དག་གིས། །

བསེབས་པ་དག་ནི་མཐུན་པའི་གཟུགས། །

ཞེས་གབ་བའམ་བརོད་བའི་དོན་དངོས་དེ་མ་སྨྲས་པར་དེ་དང་ཆོས་མཐུན་

པའམ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཙམ་མཐུན་པའི་དངོས་པོ་ཕལ་བ་ཞིག་བཀོད་ནས་དེ་དང་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༨༢ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༧ ན།  དེའི   * དེས་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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རེས་སུ་འབེལ་བའི་ཚིག་རྣམས་སེབ་ཅིང་བསྒིབས་པས་བརོད་དོན་དངོས་གབ་པ་

ལ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། གང་གི་ཡལ་ག་ཡལ་འདབ་ལ། །

མེ་ཏོག་དམར་བོའི་དོག་པ་ཅན། །

འཁི་ཤིང་ཡལ་འདབ་ལྔ་བ་ནི། །

སྐེད་མོས་ཚལ་འདིར་བདག་གིས་མཐོང་། །

ཞེས་པའི་གབ་བ་ནི་སོར་མོ་རྣམས་གྱི་རེ་ཁ་དོག་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་

པའི་གཞོན་ནུ་མ་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ཡིན་ལ། གབ་བེད་ནི་དེ་ལ་འཁི་ཤིང་གི་ཐ་སད་

བཏགས་ནས་བརོད་པ་ཙམ་སྟེ། བུད་མེད་ཀི་ལག་པ་ནི་ཡག་ག་དང་། སོར་མོ་

རྣམས་ཡལ་འདབ་སྟེ། དེའི་ཁ་དོག་དམར་བ་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་དོག་པ་ཅན་དང་།  

བུད་མེད་ཀི་ཡན་ལག་ལྔ་ནི་འཁི་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་ལྔ་ལ་སད་བཏགས་ནས། དེ་ལྟ་

བུ་ནི་སྐེད་མོས་ཚལ་འདིར་བདག་གིས་མཐོང་ཞེས་སོ། །འདི་ནི་སྤིའི་བསྡུས་བརོད་

དང་ཆ་འདྲ་ཡང་། བསྡུས་བརོད་ལ་དཔེ་དོན་གྱི་ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་མཚུངས་མི་

མཚུངས་སོགས་ཀི་དབེ་བ་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་མཚུངས་གང་ཡང་རུང་བའི་སོ་ནས་

བརོད་རུང་ལ། འདིར་ནི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཙམ་མཐུན་པའི་དངོས་པོ་ཕལ་བ་དེའི་

མཚུངས་ཆོས་ཀིས་བསྒིབས་ནས་ཕལ་བའམ་བཏགས་པའི་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའི་

ཚིག་བརོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པའི་ཁད་པར་ཡོད། དཔེར་བརོད། 

(ག) རྨ་མེད་སོང་བུ་ཡལ་ག་ཟུང་། །

ལོ་འདབ་སེར་བོས་མངོན་པ་ཀླུབས། །
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མངར་བའི་དྲི་བཟང་ཞིམ་པའི་འབས། །

ལྡན་པའི་སྟོན་གྱི་ལྗོན་ཤིང་མཐོང་། །

ཞེས་པའི་གབ་བ་དགེ་སོང་དང་། གབ་བེད་ལྗོན་ཤིང་སྟེ། ཆོས་གོས་གྱོན་ཞིང་། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲི་ངད་དང་ལྡན་པ། ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་འབས་བུ་ལྡན་

པའི་དགེ་སོང་རྣམ་དག་ཅིག་བདག་གིས་མཐོང་ཞེས་པ་བརོད་དོན་དང་། གབ་བེད་

དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའམ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་དངོས་པོ་ཕལ་བ་ལྗོན་

ཤིང་གི་ཆོས་ཀིས་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུའོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས།

རབ་མཛེས་མེ་ཏོག་བརྒྱ་ཕག་ཡལ་འདབ་རེར། །

རྣམ་བཀྲའི་ཕང་བར་མཚམས་སྤིན་གཞོན་ནུས་འཁྱུད། །

ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་གདུང་སེལ་མངར་བའི་བསུང་། །

འགྲེམ་བེད་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པ་འདི་ན་སྣང་། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོའི་གབ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་དང་། གབ་བེད་མེ་

ཏོག །རང་པ་གཉིས་པའི་གབ་བ་ན་བཟའ་དང་གབ་བེད་མཚམས་སྤིན། གསུམ་པའི་

གབ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་དང་། གབ་བེད་མངར་བའི་དྲི་བསུང་ལྡང་བ། 

བཞི་བའི་གབ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་། གབ་བེད་ལྗོན་ཤིང་ལ་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་

དང་འདྲ།

ཡང་ན། འཇམ་མཉེན་ཕ་ལྡེམ་གསར་བའི་ལྗོན་བཟང་རེར། །

དཀར་གསལ་ཡིད་འོང་འདབ་བརྒྱ་འཛུམ་པའི་དབུས། །

མཛེས་སྡུག་ཟེའུ་འབྲུ་དགོད་པའི་འོད་ཞགས་ཀིས། །
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དབངས་ལྡན་རང་དྲུག་གཞོན་ནུ་མགྲོན་དུ་བསུ། །

ཞེས་གབ་བ་མཛེས་མ་དང་། གབ་བེད་མེ་ཏོག་གི་སོང་བུ་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ། རྩུབ་མོའི་གབ་ཚིག །

༈ རྩུབ་མོའི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས།

མཚན་ཉིད་ཡོད་ཙམ་ངེས་ཚིག་དང་། །

ལྡན་པའི་ཚིག་ནི་རྩུབ་མོ་འོ། །

ཞེས་བར་སྤོད་ཀི་གཞུང་ནས་བསྟན་པའི་ཕད་དང་རྣམ་དབེ་སྦོར་ཚུལ་སོགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་ཙམ་མམ། དེར་བཤད་རུང་བ་ཙམ་གྱི་ཚིག་དག་སྦར་ནས་

རྩུབ་མོའི་ཚིག་གིས་བརོད་པའི་རྣམ་པ་དང་བཅས། བརོད་དོན་དངོས་ཏེ་བསྒིབས་པ་

ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ལྷ་རྣམས་ལྷ་ཡི་ཁང་བ་རུ། །

སོ་སོའི་འོད་ཀིས་དལ་བུར་རྒྱུ། །

དྲི་བཟང་རིང་བུར་མོས་བས་པ། །

དེ་རྣམས་ད་ནི་རྒན་མོ་བཞིན། །

ཞེས་ལེགས་སྦར་གྱི་སུ་ར་ཞེས་པའི་སྒ་ཆང་དང་། ལྷ་དང་། བཅུད་སོགས་ལ་

འཇུག་པས། འདིར་གབ་བའི་སབས་སུ་ཆང་མ་རྣམས་སོ་སོའི་ཆང་ཁང་དུ་མོས་

ཤིང་དགོད་པས། སོའི་འོད་དཀར་ངོམ་པའི་འཛུམ་བག་དང་བཅས་རང་དབང་གི་སོ་

ནས་སོ་སོའི་བ་བ་ལ་དལ་བུར་རྒྱུ་ཞིང་། བཅུད་དང་ལྡན་པའི་ཆང་གི་རིང་བུའམ་

ཁང་བར་རྒྱུ་བའི་ཆང་མ་དེ་རྣམས་ཆང་གིས་མོས་པའམ་བཟི་སྟེ་ངག་གི་གཏམ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

འཁར་འཁོར་དང་ལུས་ཀིས་རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པས། ད་ནི་རྒན་མོ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་

པ་བརོད་དོན་དངོས་ཡིན་ཀང་དེ་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་སྒ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་དབང་གིས་

སུ་ར་ཐུང་དུ་སྐེས་པའི་རྟགས་ཅན་ནི་ལྷ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ལྷ་རྣམས་

རང་སོ་སོའི་འོད་ཀིས་ལྷའི་ཁང་བར་དལ་བུས་རྒྱུ་ཞིང་། དྲི་བཟང་གི་ཆུའི་རིང་བུར་

ཁྲུས་བས་ཏེ་དགའ་བས་མོས་པ་དེ་རྣམས་ནི་ད་ནི་རྒན་མོ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཚིག་

རྩུབ་ཀིས་བརོད་པའི་རྣམ་པ་དང་བཅས་བརོད་དོན་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ནི་

ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་འགྱུར་ལྟར་དུ། ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་བོད་མཁས་སོགས་

ཀིས་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། སི་ཏུའི་འགྱུར་བཅོས་སུ།

ཆང་མ་རྣམས་ནི་ཆང་ཁང་དུ། །

སོ་ཡི་འོད་ཀིས་ཅི་དགར་འཁམས། །

ད་ནི་མོས་པར་བས་"ཏེ
1

་རྣམས། །

ཆང་གི་རིང་བུར་བིང་བ་བཞིན། །

ཞེས་བསྒྱུར་བ་འདི་ལ་གབ་བ་གབ་བེད་ཀི་དབེ་བ་ཆེར་མེད་ཀང་། ཡོངས་

གྲགས་ལྟར་གྱི་སྒ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་བེད་ན། ཁ་ཚོན་མི་ཆོད་པས་མགོ་རྨོངས་པར་

བས་ཤིང་། མཇུག་མཐར་མཛྫའི་སྒ། བིང་བའམ་རྒན་པོ་ལའང་འཇུག་པས། བིང་

ཞིང་ནུབ་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅེས་ཚིག་རྩུབ་ཀིས་བརོད་པའི་རྣམ་པའང་ཡོད་པས། 

འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་དེ་ལྟར་འདོད་ཀང་། གབ་བ་དང་གབ་བེད་ཀི་དབེ་བ་མེད་

ན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་སྤིའི་ཁོག་གཏོར་བར་འགྱུར་བས་མི་ལེགས་པར་གསུངས་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༨༨༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༢ ན།  ཏེ   * དེ་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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སོ། །འདི་དང་རབ་བཅོམ་གྱི་ཁད་པར་ནི། རྒྱན་འདི་ལ་ལེགས་སྦར་གྱི་མིང་

གཟུགས་གཅིག་ལ་རྐེན་གྱིས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡོངས་སུ་མ་གྲགས་པ་ཞིག་བས་པས། དེ་

ལྟར་བས་ན་བཤད་རུང་བ་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་སྦར་དགོས་པ་དང་། བོད་སད་ལ་རྒྱ་

དཔེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འོང་དཀའ་ཡང་ཚིག་ཕད་དང་མིང་སྦོར་ཚུལ་དོན་ལ་མི་འགལ་

བ་ཙམ་གྱི་སྒ་ཟུར་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་སྦར་ནས་མཇུག་ཏུ་ཚིག་རྩུབ་ཀིས་བརོད་པའི་

རྣམ་པའང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། དེ་འདྲ་མ་བས་ན་རབ་བཅོམ་དང་རྒྱན་འདིའི་

དབེ་འབེད་མི་ནུས་སོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) ཆུ་ནང་སྐེས་ཤིང་ཆུར་བརྟེན་པ། །

སྲོག་ལྡན་མང་བོ་ཁར་གནས་པའི། །

ལྡིར་ལྡིར་སད་ཀིས་ཁེངས་ན་ཡང་། །

ནམ་ཞིག་ཞིག་ཚེ་གཞན་གྱིས་བརི། །

ཞེས་གབ་བ་པདྨ་སྟེ་དེ་ཆུ་ནང་དུ་སྐེས་ཤིང་ཆུ་ལ་བརྟེན་པ་དང་སྲོག་ལྡན་བུང་

བ་མང་པོ་པདྨའི་ཁར་གནས་ཤིང་། སན་པའི་སྒ་དབངས་ལྡིར་ལྡིར་དུ་སྒོག་པའི་

ཁེངས་པ་དང་ལྡན་ནའང་། ནམ་ཞིག་པདྨ་འཇིག་པའི་ཚེ་གཞན་གྱིས་རང་བས་བརི་

ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། གབ་བེད་ནི་ཆུ་སྲིན་ལ་སྦར་བའི་མཇུག་ཏུ་གཞན་

གྱིས་བརི་ཞེས་པའི་རྩུབ་མོའི་ཚིག་གིས་བརོད་པའི་རྣམ་པ་དང་བཅས་བརོད་དོན་

དངོས་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས། 

ཡིད་འོང་རྡུལ་ལས་སྐེས་རྣམས་བག་ཡངས་སུ། །

མེ་ཏོག་ལྡན་པའི་ཚལ་ན་རེད་འཇོས་རོལ། །



  886  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

རང་སྲོག་སད་ཅིག་འབོགས་པའི་སོག་རུམ་ལ། །

འབད་པས་བེལ་འདི་ཀེ་མ་ཤིན་ཏུ་བླུན། །

ཞེས་གབ་བ་ནི་འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་ཞིག་གིས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་བུད་མེད་

མཛེས་མ་རྣམས་མེ་ཏོག་གི་ཚལ་ན་བག་ཡངས་སུ་རེད་འཇོ་ལ་རོལ་བ་མཐོང་བས། 

དེ་ལ་ཆགས་པ་སྐེས་ཏེ་འདོད་པ་དོན་དུ་གཉེར་ནས་རང་སྲོག་མྱུར་བར་བརྒལ་

བའམ་ལུས་ཕུང་ལ་གནོད་པའི་འཁིག་པ་སྤོད་པ་ལ་འབད་པས་བེལ་བ་འདི་ནི་ཤིན་

ཏུ་བླུན་ནོ་ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། གབ་བེད་ནི། ཟེའུ་འབྲུའི་རྡུལ་ལམ་སྦྲང་

རིའི་བཅུད་ལས་སྐེས་པའི་བུང་བ་རྣམས་མེ་ཏོག་གི་ཚལ་ན་བག་ཡངས་སུ་རེད་འཇོ་

ལ་རོལ་ཞིང་། རང་སྲོག་ལ་འབོགས་པའམ་ཕོག་ཅེས་རང་རང་གི་སྲོག་གི་ཉེན་ཁ་

དང་ལྡན་པའི་སྦྲང་རི་གསོག་འཇོག་གི་ཐབས་ལ་འབད་པས་བེལ་བ་འདི་ནི་ཀེ་མ་

ཤིན་ཏུ་བླུན་ནོ། །ཞེས་རྩུབ་མོའི་ཚིག་གིས་བརོད་པའི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཡིད་འོང་རྡུལ་ནི་སྦྲང་རི་དང་ཁུ་ཁག་གཉིས་ལ་འཇུག་པས་འདིར་རྡུལ་ལས་

སྐེས་ཞེས་པ། གབ་བའི་སབས་བུད་མེད་དང་། གབ་བེད་སབས་བུང་བ་ལ་གོ་ནུས་

པ་ཙམ་དང་། མེ་ཏོག་ནི། མེ་ཏོག་དངོས་དང་། ཟླ་མཚན་གཉིས་ལ་འཇུག་པས་གབ་

བའི་སབས་བུད་མེད་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཚལ་དང་། གབ་བེད་སབས་

སྐེད་ཚལ་དུ་མེ་ཏོག་ལྡན་པ་གོ་རུང་བ་དང་། འབོགས་ཞེས་པ་དང་གབ་བའི་སབས་

ཕ་རོལ་ཏུ་བརྒལ་བའི་དོན་དང་། གབ་བེད་སབས་མར་ལ་འཕངས་པ་དང་ཕོག་ཅེས་

པའི་དོན་དུའང་བཤད་དུ་རུང་བ་ཙམ་ལ་སྦར་ནས་བུང་བས་སྦྲང་རི་འབད་པས་

བསགས་པའི་མཐར་བུང་བ་རང་གི་སྲོག་གཞན་གྱིས་འཕོག་པར་བེད་པའི་དོན་
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དུའང་བཤད་དུ་རུང་བ་ཙམ། སྒའི་ཟུར་འདྲ་བ་ལ་སྦར་ནས་བརོད་དོན་གབ་སྟེ་མགོ་

རྨོངས་པར་བེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཡང་ན། འདམ་ལས་སྐེས་ཀང་འདམ་ལ་རབ་འཁུ་ཞིང་། །

བདུད་རིའི་ཟེར་ལ་ཟུམ་པའི་བཞིན་གྱིས་བསུ། །

རྡུལ་ཅན་གྱུར་ཀང་བཅུད་ཀིས་གཞན་སྐོང་དག །

མཛེས་ཀང་འདུ་ཤེས་བལ་བའི་བེམ་པོའི་གཟུགས། །

ཞེས་གབ་བ་རང་གི་ཕ་མར་སང་བའི་བུ་མོ་ལ་ཚིག་རྩུབ་ཀི་སོ་ནས་དམོད་པ་

བརོད་པ་སྟེ། མ་ལས་སྐེས་ཀང་མ་ལ་འཁུ་བའི་དོན་དང་མི་འགལ་བ་ཙམ་ལ་སྦར་བ་

དང་། བདུད་རི་འོད་ཟེར་ནི། བརེ་ཞིང་ཕན་པས་བསྐངས་པའི་དོན་དང་། དེ་ལ་ཟུམ་

པའི་བཞིན་གྱིས་བསུ་བ་ནི། ཕན་ལན་གནོད་པས་འཇལ་བའི་དོན་ཙམ་བསྟན་རུང་

བ་ལ་སྦར་བ་དང་། རྡུལ་ཅན་ནི་བུད་མེད་ལའང་འཇུག་པས་རང་གི་བུ་མོར་གྱུར་

ཀང་དེས་རང་གི་ནོར་གྱིས་ཕ་མ་མི་སྐོང་བར་དོན་མེད་ཀི་སྐེ་བོ་གཞན་སྐོང་བའི་བུ་

མོ་དེ་དག་ནི་གཟུགས་མཛེས་ཀང་སེམས་མེད་པའི་བེམ་པོའི་གཟུགས་ཁོ་ན་ཡིན་

ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། དེ་གབ་བེད་ནི་པདྨ་ལ་སྦར་བ་སྟེ། འདམ་ལས་སྐེས་

ཀང་འདམ་གྱིས་མ་གོས་པ་དང་། ཟླ་བའི་འོད་ཀིས་ཟུམ་པ་དང་། རྡུལ་ཅན་ནི་པདྨའི་

མིང་དུའང་འཇུག་པས་པདྨའི་བཅུད་དམ་སྦྲང་རིས་པདྨ་རང་ལ་མི་ཕན་པར་དོན་

མེད་ཀི་བུང་བ་གཞན་དག་བསྐངས་པས་ན། པདྨ་དེ་མཛེས་ཀང་འདུ་ཤེས་དང་བལ་

བའི་བེམ་པོའི་གཟུགས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྒིབ་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །

བདུན་པ། གྲངས་ཀི་གབ་ཚིག །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

 ༈ གྲངས་ཀི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས།

གང་དུ་གྲངས་ཀིས་ཀུན་རྨོངས་པར། །

བེད་པ་གྲངས་ཉིད་ཅེས་བ་སྟེ། །

ཞེས་བརོད་བའི་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་རོད་བེད་ཀི་ཡི་གེའི་གྲངས་ཀིས་

བཅིངས་ནས་གབ་པར་བེད་ཅིང་། དེའི་གྲངས་ཀི་སོ་ནས་བརོད་དོན་བསྒིབས་པའི་

ཚིག་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། སྣ་ལྡན་དབུས་ན་གསལ་བེད་བཞིས། །

ཡོངས་སུ་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་ཡི། །

གྲོང་ཁེར་འགའ་ཡོད་གང་ཞིག་ན། །

མི་བདག་ཡིག་བརྒྱད་མིང་ཅན་ཡོད། །

ཅེས་སྣ་ལྡན་གྱི་ཡི་གེ་ཉ་ཡིག་དབུས་ན་གནས་ཤིང་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ཀ་ཙ་

བུ་རི་སྟེ་བཞིས་བརྒྱན་པ་ལ་ཀཉྩ་བུ་རི་ཞེས་པར་གྲུབ་ལ། དེ་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན་

གྲོང་ཁེར་གསལ་ལྡན་ཞེས་འབྱུང་། གྲོང་ཁེར་དེ་ན་ཡི་གེ་བརྒྱད་ཚོགས་པའི་མིང་

ཅན་གྱི་རྒྱལ་བོ་སྟེ་ཀཉྩ་བུ་རི་བ་ལཱ་ཞེས་བ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་སོ། །འདིའི་གབ་བ་གྲོང་

ཁེར་དང་རྒྱལ་པོའི་མིང་། གབ་བེད་ཡི་གེའི་གྲངས་ཙམ་སྨྲས་པས། བརོད་དོན་

བསྒིབས་ཤིང་གབ་བའི་དོན་གྱི་ཆ་ནས་གྲོང་ཁེར་སེར་སྐའི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་བརོད། 

(ག) ཐུབ་པའི་གྲོང་ཁེར་དབུས་ཞུགས་སྣ་ལྡན་སྔོན། །

ལྔ་བའི་གསུམ་ལྔ་མཐར་གནས་དྲོ་བ་ཅན། །
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མཚོ་ཡི་རེ་མོ་མཐར་གནས་ཕིར་ཡང་རོལ། །

ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་མང་བོ་རྣམ་པར་སྟེར། །

ཞེས་པའི་གབ་བ་ནི་པྲ་ཧྨ་ཎ་དེ་ཝ་སྟེ་ལྷ་ཚངས་པ་དང་། གབ་བེད་ནི་ཐུབ་པ་

ཞེས་པ་བདུན་གྱི་མིང་ཡིན་པས། ཧ་ཡིག་དབུས་སུ་བཞག་ནས་དེའི་མཐར། བ་ར་

ཨ་མ་ཎ་དེ་ཝ་སྟེ་ཡི་གེ་བདུན་ཡོད་ཅེས་པའི་དོན་དང་། བདུན་པོ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་

ན། པྲ་ཞེས་པའི་འོག་གི་ཨ་ཡིག་སྣ་ལྡན་གྱི་ཡི་གེ་ལ་བཞག་ནས། དེ་སྔོན་ན་ཡོད་པ་

ཞེས་འགྲེལ་མཁན་ཡོད་ཀང་དཔད་དགོས། ཡང་སྣ་ལྡན་གྱི་ཡི་གེ་ཨཾ་ཡིག་སྔོན་དུ་

ཡོད་པ་ཞེས་འགྲེལ་མཁན་ཡང་ཡོད། འདིར་སེ་བ་ལྔ་བའི་གསུམ་པ་ཞེས་པ་ཡིག་

ངེས་བཟུང་ཡང་། ལྔ་བའི་ཐོག་ཅེས་པ་ཡིག་ངེས་འཛིན་དགོས་པས་ཡིག་ནོར་དུ་

གསུངས་སོ། །དེའི་ལྔ་བ་མ་ཡིག་དང་། ཡང་སེ་བ་གསུམ་པའི་ལྔ་བ་ཎ་ཡིག་དང་བའི་

འོག་གི་ར་ཡིག་ནི་མཐར་གནས་ཀི་ཡི་གེ་དང་། དབུས་ཀི་ཧ་ཡིག་དྲོ་བ་ཅན་གྱི་ཡི་

གེ་དེ་ཉིད་ཀི་རེས་སུ། མཚོ་དང་རེ་མོ་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་བཞི་དང་གསུམ་གྱི་མིང་

ཡིན་པས། སེ་བ་བཞི་བའི་གསུམ་པ་ད་ཡིག་ལ་དབངས་ཨེ་སྦར་བས་དེ་དང་། 

མཐར་གནས་ཀི་ཡི་གེ་ཝ་ཡིག་ཕི་རོལ་ཏུ་ཡོད་པའི། པྲ་ཧྨ་ཎ་དེ་ཝ་ཞེས་པར་གྲུབ་པ་

དེས། ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་མང་བོ་སྟེར་ཞེས་སོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས།

སྣ་ལྡན་རེར་གནས་གསལ་བེད་རིས་མཛེས་པར། །

དྲོ་བས་དབུས་བརྒྱན་ཡིག་ལྷའི་མཚན་མངའ་བའི། །

སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་གང་དེའི་ལེགས་བཤད་ནི། །

ས་གསུམ་རྨོངས་ཀུན་སེལ་བའི་ཉི་མ་བཞིན། །
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ཞེས་གབ་བ་ནི་མང་ལཾ་ཀིནྚའམ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་རཏྣ་ཤཱ་ས་དྭི་བཾ་སྟེ་དཀོན་

མཆོག་བསྟན་པའི་སྒོན་མེ་ཞེས་མཚན་མངའ་བའི་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་དམ་པ་གང་

དེས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ལེགས་བཤད་རྣམས་ནི། ས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བའི་

རྨོངས་མུན་སེལ་བའི་ཉི་མ་བཞིན་དུ་གསལ་ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། དེ་གབ་

བེད་ཀི་ཡི་གེ་གྲངས་སུ་བགྲང་བ་ནི་སྣ་ལྡན་གྱི་ཡི་གེ་ཨཾ་ཐོག་མར་བཀོད། རི་ཞེས་པ་

བདུན་གྱི་མིང་ཡིན་པས། དེ་ནི་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་མ་ག་ལ་མ་ཀ་ན་ཊ་སྟེ་བདུན་

གྱིས་མཛེས་པ། དེའི་མ་ཡིག་ནི་ཨ་ལ་ཞུགས་པས་མང་ལཾ་ཀིནྚ་ཞེས་པར་གྲུབ་པ། 

བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ཞེས་དང་། ཡང་དྲོ་བའི་ཡི་གེ་ཤ་ཡིག་གིས་

དབུས་སུ་བརྒྱན་ཅིང་། ལྷ་ནི་བརྒྱད་ཀི་མིང་ཡིན་པས། གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ར་ཏ་ན་

ཤཱ་ས་དྭི་བ་མ་སྟེ་བརྒྱད་པོ་དེ་རཏྣ་ཤཱ་ས་དྭི་བཾ་དུ་གྲུབ་པ། བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན་

དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒོན་མེ་ཞེས་བ་སྟེ། དེའི་མཚན་མངའ་བའི་མཁས་མཆོག་

གུང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་ལེགས་བཤད་ནི་ཉི་མ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འདོད་ཡོན་ཆུ་གཏེར་རེ་གཟུགས་གྲོང་ཁེར་དབུས། །

དྲོ་བས་ཐོག་དྲངས་ཟླ་བའི་མཛེས་གཟུགས་ཅན། །

སྣ་ལྡན་ཟུང་གིས་མཛེས་པའི་མགོན་པོ་ཡི། །

སྤྲུལ་བའི་སྣང་བརན་སྲིད་ཞིའི་མཆོད་སོང་མཆོག །

ཅེས་གབ་བ་ནི། བོ་ཊ་སྟེ་བོད་ཀི་གྲོང་ཁེར་ལྷ་སའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་ཇོ་

བོ་ཤཱཀ་མུ་ནིས་སྤྲུལ་བའི་མཛེས་སྐུའི་སྣང་བརན་འདི་ནི་སྲིད་ཞིའི་མཆོད་སོང་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། དོན་དེ་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ཡི་གེ་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  891  

གྲངས་སུ་བགྲངས་པ་ནི། འདོད་ཡོན་ཞེས་པ་ལྔ་དང་ཆུ་གཏེར་ཞེས་པ་བཞིའི་མིང་གི་

རྣམ་གྲངས་ཏེ། སེ་བ་ལྔ་བའི་བཞི་བ་བ་དང་། རེ་མོ་ནི་གསུམ་དང་གཟུགས་ནི་གཅིག་

གི་མིང་སྟེ་སེ་བ་གསུམ་པའི་དང་བོ་ཊ་ངེས་བཟུང་བས་བོ་ཊ་ཞེས་གྲགས་པའི་ཡུལ་

དེའི་གྲོང་ཁེར་གྱི་དབུས་ན། དྲོ་བའི་ཡི་གེ་ཤ་ཡིག་གིས་ཐོག་དྲངས། ཟླ་བ་དང་

གཟུགས་ནི་གཅིག་གི་མིང་ཡིན་པས་སེ་བ་དང་བོའི་དང་བོ་ཀ་དང་། སྣ་ལྡན་གྱི་ཡི་

གེ་མ་ན་གཉིས་སོགས་འདུས་པས། ཤཱཀ་མུ་ནི་ཞེས་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ། རབ་བཏགས་ཀི་གབ་ཚིག །

༈ རབ་བཏགས་ཀི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས།

གང་དུ་ངག་དོན་རྣམ་པ་གཞན། །

སྣང་བ་དེ་ནི་རབ་བཏགས་ཉིད། །

ཅེས་གབ་བའི་དོན་དེ། གབ་བེད་དངོས་པོ་དེ་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པའི་དོན་

གཞན་ཞིག་ཏུ་བཏགས་ཏེ་བརོད་དོན་དངོས་སས་ནས་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་རྟོགས་

ཤིང་སྣང་བར་བེད་པའི་ངག་དོན་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ཚིག་རྣམས་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་བ་དང་། །

མགོ་བོ་དུད་ཅིང་མིག་དམན་པ། །

འདུག་ཀང་འདར་ལྡན་བདག་ལ་ནི། །

རྒན་མོ་རེས་སུ་མི་བརེ་འམ། །

ཞེས་པའི་གབ་བའི་དོན་དངོས་ནི་དབུལ་བོ་ཞིག་གིས་ནོར་སོང་བའི་ལུས་ཀི་

རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་སྟེ། མི་དེས་ངག་ཚིག་རྣམས་ལྡབ་ལྡིབ་སྨྲ་བས་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་བ་
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དང་། མགོ་བོ་དུད་ཅིང་ཞུམ་པ་དང་། མིག་དམན་པས་ལྟ་བ་དང་། ཡིད་སྐྲག་པས་

ལུས་ཀང་འདར་བ་བདག་ལ་ནི། ཕྱུག་པོ་ཁོད་ཀིས་རེས་སུ་མི་བརེའམ་ཞེས་པ་

བརོད་དོན་དངོས་ཡིན་ལ། དེ་གབ་བེད་ནི། མཛེས་མ་ཞིག་ལ་རྒན་མོ་ཞེས་བཞད་

གད་ཀི་རྣམ་པས་སྨྲས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། བདག་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ངག་ཚིག་ཀང་

འཁྲུལ། ངོ་ཚས་མགོ་ཞུམ། འདོད་པས་ལུས་འདར་བ་བདག་ལ་མི་བརེའམ་ཞེས་

བརོད་དོན་དངོས་ཀི་རྣམ་པ་དང་མཚུངས་པའི་དོན་གཞན་ཞིག་ཏུ་བཏགས་ནས་

བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱ་དཔེའི་ཚིག་འདིའི་འཇུག་ཏུ་བིདྡྷ་ཞེས་ཡོད་པ་རྒན་མོ་དང་

ཕྱུག་པོ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། འདིར་བརོད་དོན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སྟོན་པ་ཞིག་

ངེས་པར་དགོས་སོ། །ལེའུ་གཉིས་པའི་རབ་བཏགས་དང་རྒྱན་འདིའི་ཁད་པར་ནི། 

དགྱེས་གླུ་ལས། ལེའུ་གཉིས་པའི་རབ་བཏགས་ནི་བེའུས་སད་སྒོག་པ་དེ་ལ་སངས་

རྒྱས་ལ་བསྟོད་པ་བེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ་འདིར་ནི་བསྒྲུབ་བ་དགེ་སོང་དང་སྒིབ་

བེད་ངང་བ་ལྟ་བུ་ལ། གཉིས་ཀར་འཇུག་རུང་གི་ཆོས་ཤིག་བཀོད་ནས་དགེ་སོང་

ལས་གཞན་ངང་བར་སྒོ་བཏགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདིའི་ངག་དོན་

ཚང་མ་གབ་བ་གབ་བེད་གཉིས་ཀར་གོ་རུང་བའི་སོ་ནས། གང་ཡིན་སོ་སོར་འབེད་

དཀའ་བས། གབ་བ་སས་ཏེ་གབ་བེད་ཁོ་ནའི་ངག་དོན་དང་འདྲ་བར་སྒོ་བཏགས་པ་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) གང་ཞིག་མཐོང་ཚེ་དགའ་བས་འཛུམ། །

སྟོན་ཅིང་ལུས་ཀང་ལྡེམ་ལྡེམ་དུ། །

འདར་ཞིང་རྣམ་པར་གཡོ་བ་དག །
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རྒྱས་པར་གྱིས་ཤིག་དཀར་འཇམ་ཅན། །

ཞེས་གབ་བ་ཟླ་བ་དང་ཀུ་མུ་ད་སྟེ་ཟླ་བ་ཁོད་མཐོང་ཚེ་ཀུ་མུད་དགའ་བའི་

འཛུམ་བསྟན་ནས་འདབ་མ་བེལ་བར་བེད་ཅིང་མཚན་མོའི་རླུང་གིས་ལུས་ཀང་ལྡེམ་

ལྡེམ་དུ་འདར་ཞིང་གཡོ་བ་དག ། རྒྱས་པར་གྱིས་ཤིག་དཀར་འཇམ་ཅན་གྱི་ཟླ་བ་

ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་ཡིན་ཀང་། དེ་གབ་བེད་ནི་གཞོན་ནུ་དང་ལུས་ཕ་སྟེ་

མཛེས་ལྡན་མ་ཁོད་མཐོང་ཚེ། དགའ་བའི་འཛུམ་སྟོན་ཅིང་ཆགས་པ་འབར་བས་

ལུས་ཀང་ལྡེམ་ལྡེམ་དུ་འདར་ཞིང་གཡོ་བའི་སྐེ་བོ་གཞོན་ནུ་དག་གི་འདོད་དགའ་

རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱིས་ཤིག ། དཀར་འཇམ་ཅན་ཞེས་མཇུག་གི་དཀར་འཇམ་ཅན་

ཞེས་པ་ཟླ་བ་དང་ལུས་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད་འདི་ལ་

གབ་བ་དང་གབ་བེད་གོ་བཟློག་ནས་གསུང་བའང་ཡོད། རེ་ཞྭ་དམར་བས། 

བས་མཐའི་གནས་སུ་གང་བྱུང་ཟས་ཀིས་འཚོ། །

གཞན་ལ་གནོན་པའི་བསམ་སྦོར་རིང་དོར་ཡང་། །

མཐོང་ཚད་གཤིས་ཀིས་སང་བའི་ཉམ་ཆུང་ལ། །

ས་འཛིན་ཁོད་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་མ་མཆིས། །

ཞེས་གབ་བ་རི་ཁོད་པ་ཉམ་ཆུང་བ་ཞིག་སྟེ། བས་མཐའ་འམ་ས་མཐར་གནས་

པའི་རི་ཁོད་པ་ཉམ་ཆུང་འདིས་ནི། ལག་ཏུ་གང་བྱུང་གི་ཟས་ཙམ་གྱིས་འཚོ་བ་སྟེ་

འཚོ་བ་ངན་ངོན་དང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་བསམ་སྦོར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ནའང་། སྐེ་

བོ་གཞན་ཡོད་ཚད་ཀིས་འདི་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་སང་ཞིང་གནོད་འཚེ་བེད་པའི་

ཉམ་ཆུང་ཅན་འདི་ལ་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་མ་མཆིས་ཞེས་པ་བརོད་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དོན་དངོས་ཡིན་ཀང་། གབ་བེད་ནི་ས་མཐའི་གནས་སུ་གང་བྱུང་གི་ཟས་ཀིས་འཚོ་

བའི་རི་དྭགས་ཏེ། དེར་མི་གཞན་ལ་གནོད་པའི་བསམ་སྦོར་མེད་ན་ཡང་སྐེ་བོ་

གཞན་པས་མཐོང་ཚད་ཀིས་སེམས་གཤིས་རབ་ཏུ་སང་ཞིང་འཚེ་བར་རོམ་པའི་

ཉམ་ཆུང་རི་དྭགས་འདི་དག་ལ། ས་འཛིན་ཏེ་རི་བོ་ཁོད་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་མ་

མཆིས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་མཇུག་གི་ས་འཛིན་ཞེས་པ་རྒྱལ་པོ་དང་རི་གཉིས་ལ་

མཇུག་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཚོགས་ཀུན་འདུས་པའི་ཡུལ་དུ་ལོག་ཉལ་ཀང་། །

འདོད་རྔམ་གནོད་སེམས་འཁིགས་པས་རྒྱང་མིག་ངོམ། །

ལུང་སྟོང་དབེན་པར་གཏུམ་པོའི་རྩུབ་སྤོད་ཀིས། །

གཞན་འཚེ་ངན་གཡོ་མཁན་དག་ཀུན་གྱི་དགྲ། །

ཞེས་གབ་བ་རྐུན་ཇག་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་བརོད་དོན་དངོས་དང་། གབ་བེད་

སྤང་ཀི་སྟེ། མཇུག་གི་ངན་གཡོ་མཁན་ཞེས་རྐུན་ཇག་དང་སྤང་ཀི་གཉིས་ཀའི་མིང་

དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའོ། །

དགུ་བ། མིང་དུ་འདུས་པའི་གབ་ཚིག 

༈ མིང་དུ་འདུས་པའི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས།

གང་དུ་མིང་ལ་སྣ་ཚོགས་དོན། །

བཏགས་ཏེ་མིང་དུ་འདུས་པ་ཉིད། །

ཅེས་གབ་བའི་དོན་དངོས་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་མིང་ལ། དོན་སྣ་ཚོགས་པ་

ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་པ་ཅན་མང་བོས་བར་བཅད་ནས་ཐད་ཀར་བལྟས་ན། མིང་དུ་མ་
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བརོད་པ་ཙམ་ལས་གབ་བའི་མིང་དེ་དངོས་སུ་མི་གསལ་ཡང་། ལེགས་པར་

བརྟགས་ན་གབ་བའི་མིང་བསྟན་ཡོད་པ་ཙམ་སྟེ། གབ་བ་གབ་བེད་གཉིས་ཀི་ཐུན་

མོང་དུ་གྱུར་པའི་མིང་དོན་མང་བོ་བཀོད་ནས་བརོད་དོན་དངོས་སས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་

ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། མིག་མི་བརྟན་མ་ས་ལྡན་འགའ། །

དང་བོར་རཱ་ཛ་ཞེས་པར་སྒོགས། །

ས་ན་ཏ་ན་ཡང་སྟེ་འདི། །

རྒྱལ་བོ་མ་ཡིན་ཁབ་འཇུག་མིན། །

ཞེས་གབ་བ་ནི་ཤིང་རཱ་ཛ་ཏ་ན་སྟེ་འཕགས་ཡུལ་དུཀྵི་རཱི་ཞེས་འབོད་པའི་ཤིང་

གི་རྒྱལ་བོ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་ས་ལྡན་ཞེས་རྒྱལ་བོ་དང་ཤིང་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་རུང་བ་

ཙམ་གྱི་མིང་དང་ཡང་རཱ་ཛ་སྟེ་མིའི་རྒྱལ་བོ་དང་ཤིང་གི་རྒྱལ་བོའི་མིང་གི་ཆ་ནས་

བརོད་པ་དང་། ས་ན་ཏ་ན་ནི་ཁབ་འཇུག་གི་མིང་དུ་འཇུག་མོད། རྒྱལ་བོ་མ་ཡིན་

ཁབ་འཇུག་མིན་ཞེས་ཤིང་དེ་ཡིན་པར་བསྟན་ཅིང་། བརོད་དོན་དེའི་གབ་བེད་ནི། 

ཀེ་མིག་མི་བརྟན་མ་ཞེས་བོས་ནས་བརོད་དོན་ཤིང་དེའི་མིང་གི་རྣམ་པ་ཅན། ས་

ལྡན་ཞེས་རྒྱལ་བོ་འགའ་ཞིག་དང་། རཱ་ཛ་ཞེས་རྒྱལ་བོ་དང་། ས་ན་ཏ་ན་ཞེས་ཁབ་

འཇུག་གི་མིང་བཅས་བརོད་པས། བརོད་དོན་དངོས་ཀི་བར་བཅད་ཅིང་། དོན་

གཞན་ཞིག་ཏུ་གོ་བར་བས་ཏེ་སར་ཡང་རཱ་ཛ་རྒྱལ་བོ་མ་ཡིན་པ་དང་ས་ན་ཏ་ན་ཁབ་

འཇུག་མིན་པར་བརོད་པས། འདིར་རཱ་ཛ་ཏ་ན་སྟེ་ཤིང་གི་རྒྱལ་བོ་ཡིན་པ་བདེ་བག་

ཏུ་རྟོགས་པར་བས་མོད། བརོད་དོན་དེའི་མིང་བརོད་པའི་སབས་སུ་དེ་དང་འབེལ་
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བའི་མིང་སྣ་ཚོགས་བསྲེས་ནས་ཐད་ཀར་བལྟས་ན་མིང་དུ་མ་བརོད་པ་ཙམ་ལས་

དངོས་དོན་དེ་མི་གསལ་བར་བས་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) བོ་ལྡན་ཀུན་ཕན་མཚོ་ལས་སྐེས། །

འཆི་མེད་གཙོ་བོ་རོལ་མོ་མཁན། །

ཉམས་འགྱུར་གར་གྱིས་རྣམ་བེལ་བས། །

འདོད་པའི་དངོས་པོ་སྩོལ་ཅིག་ཀེ། །

ཞེས་གབ་བ་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་དང་། གབ་བེད་ནི་བོ་ལྡན་ཞེས་དྲང་སྲོང་

ཕུར་བུ་དང་། ཀུན་ཕན་ཞེས་ཟླ་བ། མཚོ་ལས་སྐེས་པད་མ། འཆི་མེད་གཙོ་བོ་བརྒྱ་

བིན། རོལ་མོ་མཁན་དྲི་ཟ། ཉམས་འགྱུར་གར་གྱིས་བེལ་བ་གར་མཁན་ཏེ་དབངས་

ཅན་མའི་མིང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་མིང་གཞན་སྣ་ཚོགས་བརོད་ནས་བརོད་དོན་དངོས་

དེ་མི་གསལ་བར་བས་པ་ལྟ་བུའོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས།

ལུས་ཅན་ཀུན་ཡིད་མོས་པར་བེད་པ་འགའ། །

མཛེས་ལྡན་ཆུ་མ་ཞེས་བའི་མཚན་བཟང་འཛིན། །

ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འཇམ་པའི་མཚོན་རྣོན་ཅན། །

མོས་གྱུར་མ་ཡིན་འདོད་པའི་ལྷ་ཡང་མིན། །

ཞེས་པའི་གབ་བ་ནི་བུད་མེད་མཛེས་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་གབ་བེད་ནི་ལུས་ཅན་

ཏེ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཡིད་དགའ་ཞིང་མོས་པར་བེད་པ། མཛེས་ལྡན་ཆུ་མ་ཞེས་པ་

བདུད་དང་། ཆང་དང་། བུད་མེད་ཀི་མཚན་མ་གསུམ་ལ་འཇུག་པས། དེའི་མཚན་

བཟང་ཅན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཉོན་མོངས་ཀི་མདའ་འམ་མེ་
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ཏོག་གི་མདའ་འཇམ་པོའི་མཚོན་རྣོན་པོ་ཅན་འཛིན་མཁན་ནི་མོས་འགྱུར་རམ་ཆང་

ཡང་མ་ཡིན། འདོད་པའི་ལྷ་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་བུད་མེད་མཛེས་ལྡན་མ་ཡིན་པར་

བརོད་པ་མི་གསལ་བའི་སོ་ནས་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གཉིས་སྐེས་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་བའི་བ་ན་འཕགས། །

རོལ་བའི་གནས་སུ་དགྱེས་པའི་གར་གྱིས་བེལ། །

ཀུན་དབང་བསྒྱུར་བའི་བེད་པོ་བདུད་རིའི་བདག །

མཁའ་ལྡིང་མ་ཡིན་སྐེ་དགུའི་བདག་པོ་མིན། །

ཞེས་གབ་བ་ཟླ་བ་དང་གབ་བེད་གཉིས་སྐེས་དབང་ཕྱུག་ནི་མཁའ་ལྡིང་དང་། 

ཚངས་པ། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་མིང་ལ་འཇུག་ཅིང་། རོལ་བའི་གནས་ནི་ནམ་མཁའ་སྟེ་

དེ་ན་རྒྱུ་བའི་མཁའ་ལྡིང་གིས་བ་རྣམས་དང་། ཚངས་པས་ལྷ་རྣམས། ཟླ་བས་རྒྱུ་

སར་རྣམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་ན་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་བེད་པོ་ཞེས་དང་། 

ཚངས་པ་བདུད་རིའི་བདག་པོ་དང་། མཁའ་ལྡིང་ལ་བདུད་རི་ཐོབ་པ། ཟླ་བ་ནི་བདུད་

རིའི་འོད་ཀི་བདག་པོ་ཡིན་པས། བདུད་རིའི་བདག་པོ་ཞེས་དོན་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་

གྱི་མིང་དུ་མས་བར་བཅད་དེ་བརོད་དོན་དངོས་མི་གསལ་བར་བས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བ། བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག 

༈ བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས། 

ཚིག་ནི་ཆོས་མཚུངས་ལ་རེག་པས། །

དོན་གཞན་སྒིབ་པ་བསྒིབས་པ་ཡིན། །
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ཞེས་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་དེ་ནི་གབ་བ་གབ་བེད་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་སྟེ་ཆོས་

མཚུངས་ནའང་གཙོ་བོ་སྒིབ་བེད་དམ་གབ་བེད་ལ་འཇུག་པ་ཆེར་གསལ་ཞིང་ཉེ་

བར་གྱུར་པས། བརོད་དོན་དེ་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། རས་བལ་མི་ནི་བཏང་བས་ནས། །

ནོར་ལྡན་རྣམས་ཅན་བགྲོད་པ་གང་། །

སྣ་ཚོགས་སྐོགས་བརྒྱས་འཇིག་རྟེན་འགུགས། །

གཟུང་དཀའ་སད་འཚོང་མ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་གབ་བ་ནོར་རས་དང་བལ་བའི་མི་དབུལ་བོའི་རེས་སུ་མི་འཇུག་པའམ་དེ་

བཏང་ཞིང་དོར་བར་བས་ནས་ནོར་དང་ལྡན་པའི་ཕྱུག་པོ་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་བགྲོད་

ཅིང་། སྐོགས་སམ་ཐབས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ་དུ་མས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་

འགུགས་ཤིང་དབང་དུ་བེད་པས། རང་དབང་དུ་སུས་ཀང་བཟུང་བར་དཀའ་བ་འདི་

ནི་སད་འཚོང་མ་ཡིན་ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ཐབས་ཚུལ་

སྣ་ཚོགས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བེད་པ་ཞེས་པ་ནི་སད་འཚོང་མ་

དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་བོ་གཉིས་ཀ་

གོ་རུང་ཞིང་། མ་ཞེས་པ་དགག་ཚིག་ལ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་ཏེ། གོང་གི་ཁད་

ཆོས་དེ་དག་སད་འཚོང་མ་ལ་ལྡན་པ་བསྒིབས་ནས་རྒྱལ་བོ་ལ་གོ་བར་བེད་པ་ལྟ་

བུའོ། །གཞན་ཡང་བོད་མཁས་དང་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་གབ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

དཔལ་དང་གབ་བེད་སད་འཚོང་མར་འདོད། ཚིག་འདིའི་རྒྱ་དཔེར། དགག་སྒ་ཁོངས་

ནས་བཏོན་མ་བཏོན་གཉིས་སུ་འགྱུར་ལ། བོད་སད་དུའང་། མ་ཞེས་པ་སབས་འདིར་
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བུད་མེད་ཀི་སྒ་དང་དགག་སྒ་གང་དུའང་འཇུག་རུང་བའི་གོ་ཐོབ་གཉིས་འོང་བ་ལྟ་བུ་

ཡིན། འོན་ཀང་། སབས་འདིའི་དགག་ཚིག་ལྟ་བུ་དེ་ཞོར་ནས་ཐོན་པ་ཡིན་གྱི་ངེས་

པར་དགོས་པ་མིན། རྒྱན་འདི་དང་གོང་མའི་རབ་བཏགས་ཀི་གབ་ཚིག་གི་ཁད་པར་

ནི། རབ་བཏགས་ནི་གབ་བ་དེ་དང་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་ལ་བསད་བཏགས་

ནས་བརོད་དོན་དངོས་དེ་སས་ཤིང་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྣང་བར་བ་བ་ཡིན་ལ། 

འདིར་ནི་གབ་བའི་བརོད་དོན་དངོས་དེ་གབ་བེད་གཞན་ལ་བསད་བཏགས་ནས་

བརོད་པ་མིན་ཀང་། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་དེ་གབ་བ་གབ་བེད་གཉིས་ཀ་ལ་གོ་རུང་བའི་

རྐེན་གྱིས་གང་ཡིན་དབེ་བ་འབེད་མི་ནུས་པས། བརོད་དོན་དངོས་སྒིབ་པ་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཡིན་དགོས། དཔེར་བརོད།

(ག) སིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་མི་མཐུན་བཅོམ། །

སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀིས་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །

གང་འཚམ་སྤྲུལ་བ་སྟོན་མཁས་ཁོད། །

པད་དཀར་མིག་ཏུ་མངོན་པར་ངེས། །

ཞེས་གབ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེའི་སིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་རང་གཅེས་འཛིན་

ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་བཅོམ་པ་དང་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྒིབ་

གཉིས་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་གང་འཚམ་གྱི་སྤྲུལ་བ་སྟོན་པ་ལ་

མཁས་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྤན་ནི་པད་མ་དཀར་པོ་ལྟར་དུ་ངེས་

ཞེས་པད་མའི་སྤན་མངའ་བར་བརོད་པ་དང་། གབ་བེད་ཁབ་འཇུག་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀ་

ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བའི་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་འདིས་གང་ཡིན་དབེ་བ་འབེད་མི་ནུས་པར་
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བས་ཏེ། བརོད་དོན་དངོས་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུའོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས།

སྲོག་འཕོག་ནག་པོའི་བཅུད་ཀིས་ལུས་བརྟས་ནས། །

རབ་མཛེས་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མདངས་མཚར་བཀྲ། །

ཉམ་ཆུང་སྲོག་དབུགས་ཁམ་དུ་བེད་མཁས་པའི། །

མི་བསྲུན་དེ་ནི་མདོངས་མཐའ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་གབ་བ་དཀོར་ལ་རྔམ་པའི་བ་མ་ཞིག་གི་བ་སྤོད་ཡིན་ཏེ། དཀོར་ནག་

པོའི་བཅུད་ཀིས་ལུས་ཕུང་བརྟས་པའམ་དར་བས། མཛེས་སྡུག་གི་མདངས་དང་

ལྡན་ཞིང་། ཉམ་ཆུང་འགྲོ་བའི་སྲོག་དབུགས་ལེན་པ་ལ་མཁས་པའི་མི་བསྲུན་པ་དེ་

ནི་མདོངས་ལྡན་ཏེ་རྨ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མ་ཡིག་དགག་ཚིག་ལ་གོ་བར་བས་ཏེ། དེ་

ནི་དཀོར་ལ་རྔམ་པའི་བ་མ་ཞིག་ཡིན་པར་བརོད་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། གབ་

བེད་ནི་རྨ་བ་སྟེ། སྲོག་འཕོག་ནག་པོའི་བཅུད་ནི་དུག་ཡིན་ཞིང་། རྨ་བས་དུག་ཟོས་

པས་ལུས་ཀི་མདངས་ཆེས་ཆེར་མཛེས་ཤིང་འབུ་སྲིན་ཉམ་ཆུང་བ་རྣམས་ཁམ་དུ་ཟ་

བའི་མི་བསྲུན་པ་དེ་ནི་མདོངས་མཐའ་མའམ་རྨ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་མ་ཡིག་དེ་མོ་

རྟགས་སུ་གོ་བར་བས་ནས་བརོད་དོན་དངོས་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུ་གོང་དང་མཚུངས་

སོ། །

ཡང་ན། སྤད་པས་ངོམས་མེད་བདེ་དགས་རབ་མོས་པས། །

བག་མེད་ངོ་ཚ་བལ་བའི་ངན་སྤོད་ལ། །

དབང་མེད་ངང་གིས་འཇུག་པའི་སླུ་བིད་ཀི། །

སིང་བོར་གྱུར་པ་མོས་བེད་ཆང་མ་ཡིན། །
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ཞེས་གབ་བ་འཁིག་སྦོར་གྱི་བདེ་བ་སྟེ་མོས་བེད་ཆང་མ་ཡིན་ཞེས་མ་ཡིག་

དགག་ཚིག་ཏུ་བཞག་པ་དང་། གབ་བེད་ཆང་མ་ལ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཅིག་པ། མཐུན་པའི་སྒའི་གབ་ཚིག 

༈ མཐུན་པའི་སྒའི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས།

སྒ་ཡི་རྣམ་གྲངས་བཀོད་པ་ཡིས། །

སྒྲུབ་པ་དག་ནི་མཐུན་པའི་སྒ། །

ཞེས་གབ་བའི་དོན་དེ་ཉིད་ཀི་དངོས་མིང་གསལ་བར་མ་སྨྲས་པར་དེའི་མིང་གི་

ཡི་གེ་སོ་སོར་བཀྲམ་པའམ་དེ་དང་མིང་མཐུན་པའི་སྒའི་རྣམ་གྲངས་གཞན་དུ་མ་

བཀོད་པ། དེ་རྣམས་ཀིས་རིམ་པར་བརོད་དོན་དངོས་ཀི་མིང་དེ་སྒྲུབ་ཅིང་། བརོད་

ཚུལ་སྒའི་རྣམ་གྲངས་མང་བོས། དངོས་དོན་དེ་བསྒིབས་ཤིང་མི་གསལ་བར་བས་པ་

ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ཁོད་ཀི་ས་མིན་མིང་མཐུན་གང་། །

རབ་གྱུར་སྐྲ་མིང་ཅན་ལས་རྒྱལ། །

དེ་ཡིས་དེང་བདག་མཆོག་ཏུ་ནི། །

སྲེད་ལྡན་བེད་དོ་སན་སྒོག་མ། །

ཞེས་གབ་བ་མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་མཆུ་སྒོས་རབ་ཏུ་དམར་བ་བི་རུའི་མདངས་

ལས་རྒྱལ་བ་དེས་བདག་ཡིད་སྲེད་པར་བེད་དོ། །སན་སྒོག་མ་ཞེས་པ་བརོད་དོན་

དངོས་ཡིན་ལ། གབ་བེད་ནི་དེ་དང་མིང་མཐུན་པའི་སྒའི་རྣམ་གྲངས་གཞན་འགའ་རེ་

བཀོད་པ་སྟེ། ལེགས་སྦར་སད་དུ་དྷ་རཱ་ཞེས་པ་ས་གཞིའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་། 
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དེ་ལ་ཨ་ཡིག་གི་དགག་ཚིག་བཞག་པས་ཨ་དྷ་ར་སྟེ་ས་མིན་ཞེས་སོ། །དེ་དང་མིང་

མཐུན་པའི་ཨ་དྷ་རཱ་ནི་མཆུའི་མིང་ལ་ཡང་འཇུག་པ་དང་། ཡང་ལེགས་སྦར་སད་དུ་

པཱ་ལ་ཞེས་པ་སྐྲ་དང་། དེའི་སྔོན་དུ་ཉེ་བསྒྱུར་པ྄་བཞག་པས། པ྄་བཱ་ལ་སྟེ་རབ་ཏུ་གྱུར་

པའི་སྐྲའི་ལན་བུ་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་དང་མིང་མཐུན་པའི་བ་བཱ་ལ་ཞེས་པ་བི་རུའི་

མིང་ལའང་འཇུག
1

  དེ་ལྟར་བརོད་དོན་དེའི་མིང་དང་མཐུན་པའི་དོན་གཞན་གྱི་མིང་

བརོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརོད་དོན་དངོས་ཀི་མིང་དེ་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་བ་ཆེན་

པོས་འདི་ལ་སྒ་སྦར་ངེས་པར་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) རྣམ་པར་གསལ་བེད་བ་མེད་འོད། །

གཞན་དག་དགའ་ཞིང་རྒྱས་པར་བེད། །

བརིད་ཅིང་ལྷུན་ཆགས་གཟི་འབར་བ། །

བདུད་ལས་རྒྱལ་ཁོད་དགེ་བར་མཛོད། །

ཅེས་གབ་བ་སངས་རྒྱས་དང་གབ་བེད་ཉི་མ་སྟེ། རྣམ་པར་གསལ་བ་སོགས་

སངས་རྒྱས་དང་ཉི་མ་གཉིས་ཀའི་ཡོན་ཏན་ལ་འཇུག་པ་དང་། བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་

གཉིས་ཀའི་སྒར་མཚུངས་ཤིང་། རོད་བེད་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དེ་དག་གབ་བ་དང་

གབ་བེད་གཉིས་ཀའི་ཡོན་ཏན་ལ་འཇུག་པས། བརོད་དོན་དེའི་མིང་དང་མཐུན་

ཡང་། བརོད་ཚུལ་གྱི་སྒའི་རྣམ་གྲངས་མང་བོས་དངོས་དོན་དེ་བསྒིབས་ཤིང་མི་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༠༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༤ ན།   * དཎྜིའི་དགོངས་རྒྱན་དུ། པྲ་རབ་དང་། བཱལ་སྐྲའོ། ། དེའི་མིང་ཅན་ནི་པྲབཱལ་

སེ་བྱུ་རུ་ཡིན་པས། ཞེས་དང་། དབྱངས་ཅན་ངག་གི་རོལ་མཚོར། བཱ་ལ་ཞེསེ་པ་སྐྲ་དང་། པྲ་ཞེས་པ་རབ་སེ་ཚིག་བསྡུས་

པས་པྲ་བཱ་ལ། རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐྲ་ནི་བག་མའི་ལན་བུ། དེ་དང་མིང་མཐུན་པ་ནི་བྱུ་རུ་སེ། འདིའི་མིང་ལ་པྲ་བཱ་ལ་ཞེས་

གྲགས་པས་སོ། ། ཞེས་འབྱུང་།
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གསལ་བར་བས་པ་ལྟ་བུའོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས། 

འཁིལ་ལེགས་དུང་གི་མངོན་པར་བརོད་པ་ཅན། །

རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྐེད་ཚལ་ཡིད་འོང་བར། །

སེ་བཟང་མིང་མཐུན་མགྲིན་པའི་རྒྱུད་སྟོང་སྒས། །

ཀུན་ཡིད་བདུད་རིའི་ཁང་བར་སྒྲུབ་པ་མཚར། །

ཞེས་གབ་བ་བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁིལ་བའི་སེ་ཆེན་པོར་བསྟན་འཛིན་གྱི་

སྐེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསོར་བས། འགྲོ་བ་ཀུན་

གྱི་ཡིད་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ས་བོན་ལེགས་པར་བསྐྲུན་ཞེས་པ་བརོད་དོན་

དངོས་དང་། གབ་བེད་ནི་འཁིལ་ལེགས་ཞེས་པ་དུང་གི་མིང་ལ་འཇུག་པ་དང་། སེ་

བཟང་ཞེས་པ་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སེ་དང་། ཕལ་བའི་གྲོང་སེ་བཟང་བོའི་མིང་

ལའང་འཇུག་པས་ན་བརོད་དོན་དངོས་ཀི་མིང་དང་མཐུན་པའི་དོན་གཞན་གྱི་མིང་

གི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་བརོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་དངོས་དོན་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ལེགས་བིས་མངོན་པར་བརོད་པའི་མིང་མཐུན་པར། །

ཏ་ལའི་མཚན་གྱིས་མཛེས་པའི་ས་འཛིན་ལ། །

མཛེས་པའི་ཁང་བཟང་བཀོད་པར་རྣམ་འདྲེན་གྱི། །

མཚན་མཐུན་སིང་རེ་ལྷ་ཡིས་འཕེང་བ་འཛིན། །

ཞེས་གབ་བ་ནི། ལྷ་ལེགས་བིས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པས་དེའི་མིང་དང་

མཐུན་པ་ལྷ་སར་ཞེས་དང་། དེའི་པོ་ཏ་ལའི་རིའི་ངོས་སུ་མཛེས་པའི་ཁང་བཟང་རྣམ་

པར་བཀོད་པ་ལ། རྣམ་འདྲེན་གྱི་མཚན་དང་མཐུན་པའི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་རིམ་
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

བོན་བཞུགས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། གབ་བེད་ནི་ལེགས་བིས་ཡུལ་གྱི་རི་བོ་པོ་

ཏ་ལའམ་རི་བོ་གྲུ་འཛིན་ཞེས་བ་བར་རྣམ་འདྲེན་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་

པོའི་ཕག་ཏུ་ཤེལ་དཀར་གྱི་འཕེང་བ་བསྣམས་བཞིན་བཞུགས་པར་བརོད་པ་སྟེ། 

དངོས་དོན་གྱི་མིང་དང་མཐུན་པའི་སྒའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་བཀོད་ནས། བརོད་དོན་

དངོས་མི་གསལ་བར་བས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གཉིས་པ། རྨོངས་པའི་གབ་ཚིག །

༈ རྨོངས་པའི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས།

གང་ཞིག་མངོན་སུམ་དོན་བསྟན་ཡང་། །

རྨོངས་ཕིར་དེ་ནི་རྨོངས་ཞེས་བ། །

ཞེས་བརོད་བའི་དོན་དེ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་བས་ནས་སར་ཡང་རོད་

བེད་ཀི་ཚིག་བརོད་ཚུལ་གྱི་དབང་གིས་དོན་དངོས་ལ་རྨོངས་པར་བས་པའམ་

དངོས་དོན་མི་རྟོགས་པར་བས་པ་ལྟ་བུའི་ངག་ཚིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། འདོད་ལྡན་དག་ནི་མལ་སྟན་ལ། །

ཁོ་བས་ཕིར་བཟློག་ཉལ་བར་གྱུར། །

ཆགས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཉལ་ཏེ། །

དལ་བུ་ཡིས་ནི་ཁ་དག་སྦོར། །

ཞེས་པའི་གབ་བ་ནི་འདོད་ལྡན་ཕོ་མོ་ཁ་སྤོད་དུ་ཉལ་ནས་ཕན་ཚུན་དལ་བུས་ཁ་

སྦོར་ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། དེ་གབ་བེད་ནི་འདོད་ལྡན་གྱི་བུད་མེད་རང་གི་

མལ་སྟན་ལ་ཁོས་ནས་ཁ་ཕིར་བཟློག་སྟེ་ཉལ་བ་དང་། འདོད་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་ཡང་
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ཆགས་པའི་དབང་གིས་ཁོས་ཏེ་རང་གི་མལ་སྟན་ལ་ཁ་ཕོགས་ཤིང་བཟློག་སྟེ་ཉལ་

བར་གྱུར་པའམ་ཕན་ཚུན་ཁོས་པས་བཟློག་སྟེ་ཉལ་བ་འདིས་དལ་བུས་ཁ་ཇི་ལྟར་

སྦོར་སམ་པ་སྟེ་དངོས་དོན་ལ་རྨོངས་པར་བས་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) ལྷོ་ཡི་རླུང་གིས་ཚ་གདུང་སྐེད། །

འཇམ་པའི་སྟན་གྱིས་ལུས་ནི་རྩུབ། །

རང་ཆག་སྐ་རེངས་ཐོགས་མེད་འགྲོ། །

སིན་ལེགས་མཐོང་བའི་མུན་པ་འཐིབས། །

ཞེས་གབ་བ་སྐེ་ཕོ་མོས་འདོད་པ་སྤོད་པའི་སབས་བརོད་དོན་དངོས་དང་། 

གབ་བེད་ནི་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གིས་དངོས་དོན་དེ་ལ་རྨོངས་པར་བས་པ་སྟེ། ལྷོ་ཡི་

རླུང་གིས་ཚ་གདུང་སྐེད་པ་དང་། མལ་སྟན་འཇམ་པོས་ལུས་རྩུབ་པ་དང་། རང་ཆག་

ཐོགས་མེད་དུ་འགྲོ་བ། སིན་ལེགས་མ་མཐོང་བས་མུན་པ་འཐིབས་པ་སོགས་ནི་ཅི་

ཡིན་ནམ་སམ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དོན་ལ་རྨོངས་པར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །སྐ་རེངས་ཀི་མིང་ལ་

བརླ་མེད་ཅེས་མངོན་བརོད་ནས་བཤད་པས། དེའི་བརླ་གཡས་པ་ཆག་ནས་མེད་

པས་དེ་ལྟར་མིང་དུ་གྲགས་སོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས། 

སྲིད་གསུམ་དུག་མཚོ་ཁོལ་འདྲས་ཡིད་རབ་བྱུང་། །

འཁོར་བར་འཇུག་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པས་དྲངས། །

གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་མི་འདོར་གཞན་སེའི་སྲོག །

ལེན་ལ་གཟན་པའི་དགྲ་ཐབས་མཁན་དེ་སུ། །

ཞེས་གབ་བ་རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་ལྟ་བུའི་གསང་སྔགས་ལ་སྤོད་པའི་རྣལ་འབོར་བ་སྟེ། 
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དེ་དག་གིས་འཁོར་བའི་བདེ་བ་ནི་དུག་མཚོ་ཁོལ་བ་ལྟར་མཐོང་བས་ངེས་འབྱུང་གི་

བསམ་པས་རྒྱུད་གཏམས་ཀང་། ཕི་རོལ་གྱི་སྤོད་པ་ནི་འཁོར་བ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་

པ་ལྟར་འདོད་ཡོན་ལ་བག་མེད་དུ་སྤོད་པ་དང་། འགྲོ་ལ་བརེ་བའི་གཞན་ཕན་གྱི་

ལྷག་བསམ་སད་ཅིག་ཀང་མི་འདོར་ནའང་བསྟན་དགྲའི་སྲོག་ལེན་པའི་ཐབས་ལ་

མཁས་པ་ཅན་ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། དེ་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་འཁོར་བ་ལ་

ཡིད་བྱུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། འཁོར་བ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པར་བརོད་པ། ཡང་

གཞན་ཕན་གྱི་ལྷག་བསམ་ཆེ་བ་དང་གཞན་སེའི་སྲོག་ལེན་པར་བརོད་པ་སོགས་ནི་

ཅི་ཡིན་སམ་དུ་བཅུག་པ་ལྟ་བུའི་དོན་དངོས་ལ་རྨོངས་པར་བེད་པའི་ཚིག་བརོད་

ནས་དངོས་དོན་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཆགས་སེམས་མེད་ཀང་རང་བར་ཁ་སྦར་ཞིང་། །

འབལ་མེད་གྲོགས་སུ་གྱུར་ཀང་ལུས་ཕུང་བསྲེགས། །

འདུ་ཤེས་ཡོངས་བལ་ཀུན་དགའ་སྐེད་བེད་འདིས། །

ཞིམ་མངར་དུད་སྤིན་མཚོན་གྱིས་གཞན་སྲོག་འཕོག །

ཅེས་གབ་བ་དུ་བ་འཐེན་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་

ཆགས་སེམས་མེད་ཀང་རང་བར་འོ་བེད་པ་དང་། འབལ་བ་མེད་པར་གྲོགས་སུ་

གྱུར་ཀང་ལུས་ཕུང་མེར་བསྲེགས་པ་འདུ་ཤེས་མེད་ཀང་ཕལ་བའི་སྐེ་བོ་ཀུན་གྱིས་

དགའ་བ་སྐེད་པ་ཞེས་བརོད་དོན་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ཚིག་གིས་མགོ་རྨོངས་པར་བས་

ཏེ་བརོད་དོན་དངོས་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་གསུམ་པ། ཡོངས་འཕོགས་ཀི་གབ་ཚིག །
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༈ ཡོངས་འཕོགས་ཀི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས།

གང་ལ་སྦོར་འཕེང་བདག་ཉིད་ཅན། །

དེ་ནི་ཡོངས་སུ་"འཕོག
1

་ཅེས་བ། །

ཞེས་བརོད་དོན་གང་ལ་རོད་བེད་ཀི་མིང་ཚིག་མང་བོ་བརྒྱུད་མར་བཀོད་དེ་སྔ་

མ་སྔ་མའི་དོན་ཕི་མ་ཕི་མས་འཕོགས་ཤིང་མེད་པར་བས་པ་སྟེ། ཡོངས་སུ་གྲགས་

པའི་མིང་དང་དངོས་དོན་ནི་ཡོངས་སུ་མ་གྲགས་པའི་མིང་གིས་འཕོགས་ཤིང་གབ་

པའི་ཚིག་ཚིག་སྦོར་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། བ་རྒྱལ་ཟས་སྐེས་དགྲ་ཡིས་ནི། །

བ་མའི་འོད་ཀིས་བཅོམ་སྐེ་འོ། །

ཁ་འཇོམས་གྲོགས་མིན་འཛིན་པ་ཡིས། །

ཁབ་པའི་མཁའ་ལ་མངོན་པར་དགའ། །

ཞེས་གབ་བ་ཉི་མའི་འོད་ཀི་ཚ་བས་གདུང་བའི་སྐེ་བོ་རྣམས་ནམ་མཁར་སྤིན་

གྱིས་ཁབ་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་དེའི་གབ་བེད་ཀི་

ཚིག་སྦོར་ཕེང་བརྒྱུད་ལྟར་བས་པས། སྔ་མ་སྔ་མའི་དོན་ཕི་མ་ཕི་མས་འཕོག་པའི་

ཚུལ་གྱིས་བརོད་དོན་དངོས་གབ་པ་སྟེ། བ་རྒྱལ་ནི་མཁའ་ལྡིང་སྟེ་ཁྱུང་དང་དེས་

སྔོན་ལ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གྱིས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རི་འཕོག་པའི་

གཏམ་རྒྱུད་ལྟར་བ་རྒྱལ་ནས་ཐོབ་པ་བདུད་རི་དང་། བདུད་རི་དེ་ཟ་བའམ། དེ་ལ་

ལོངས་སྤོད་པ་ནི་ལྷའི་དབང་བོ་བརྒྱ་བིན་དང་། བརྒྱ་བིན་ལས་སྐེས་པའི་སྐ་བསེང་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༨༠ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༡ ན།  འཕོག   * འཕྲོག
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བུ་ལྔའི་ནང་གི་སྲིད་སྒྲུབ་སྟེ། དེ་ལྷའི་དབང་བོའི་བུ་ཡིན་པར་གྲགས་སོ། །སྲིད་སྒྲུབ་

ཀི་དགྲ་ཨངའི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་བོ་ཀརྞ་དང་། དེའི་བ་མ་ནི་ཉི་མ་ཡིན་ལ། ཉི་མའི་འོད་

ཀིས་བསིལ་བ་བཅོམ་ཞིང་ཚ་བའི་གདུང་བ་སྐེད་པ་དང་། ཡང་ཁ་བ་འཇོམས་པ་ནི་

མེ་དང་། མེའི་གྲོགས་མིན་པ་ནི་ཆུ། དེ་འཛིན་པ་ནི་སྤིན་ཏེ། དེས་ཡོངས་སུ་ཁབ་པའི་

ནམ་མཁའ་ལ། ཚ་བའི་གདུང་བ་མོང་བའི་སྐེ་བོ་རྣམས་མངོན་པར་དགའ་ཞེས་

སོ། །འདིའི་རོད་བེད་ཀི་མིང་ཚིག་སྔ་མ་སྔ་མ་དེ་ཕི་མ་ཕི་མ་ལ་བལྟོས་པའི་འབེལ་བ་

ཅན་ཞིག་ལ་ངེས་པར་སྦོར་དགོས་སོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) སྟོབས་ལྡན་གསོད་སྐེས་དག་གི་དགྲ། །

ལྷར་བསྟེན་རྣམས་ཀི་གཙོ་བོ་དྲུག །

ཁྱུང་བོན་བུ་ཡི་དམག་ཚོགས་རྣམས། །

རབ་བཏུལ་བཀའ་བསྡུས་ཐལ་བར་བརླགས། །

ཞེས་གབ་བ་མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་དྲུག་དང་བདུད་ཀི་དཔུང་ཚོགས་འཇོམས་མཁན་

ནི་ཐུབ་པའི་དབང་བོའི་གསང་སྔགས་ཀི་བཀའ་བསྡུ་བ་བོ་ཕག་ན་རོ་རེ་ཡིན་ཞེས་པ་

བརོད་དོན་དངོས་དང་། དེ་གབ་བེད་ཀི་མིང་ཚིག་ནི་ལྷ་མིན་སྟོབས་ལྡན་གསོད་པ་པོ་

ཁབ་འཇུག །དེའི་བུ་འདོད་ལྷའམ་ལུས་མེད། དེའི་དགྲ་དབང་ཕྱུག །དབང་ཕྱུག་ལྷར་

བསྟེན་པ་ནི་ཕི་རོལ་བ། དེའི་གཙོ་བོ་ནི་མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་དྲུག་གོ །ཁྱུང་ཞོན་ནི་ཁབ་

འཇུག །དེའི་བུ་ནི་འདོད་ལྷའམ་བདུད། དེའི་དམག་ཚོགས་རབ་ཏུ་འདུལ་མཁན་ནི་

ཟས་གཙང་སྲས། དེའི་གསང་སྔགས་ཀི་བཀའ་བསྡུ་བ་བོ་ཕག་ན་རོ་རེས་བདུད་ཀི་

དཔུང་ཚོགས་བཅོམ་མོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས། 
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པ་སངས་སོབ་རྒྱལ་དགྲ་བོའི་ཟས་འབྱུང་གནས། །

ལས་འཁྲུངས་ཟེར་གྱིས་ཕེ་བའི་མདངས་མཚར་རྣམས། །

ཉ་འཇོམས་གནས་སྐེས་དག་དང་ལྷན་ཅིག་པར། །

དཀར་འཛུམ་ཁོང་ནས་འཚེར་བའི་ཁད་ཆོས་ངོམ། །

ཞེས་གབ་བ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཀུ་མུད་དགྱེས་ཤིང་དུང་ལྟར་དཀར་བའི་

འདབ་བརྒྱ་རབ་ཏུ་འཛུམ་ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། དེ་གབ་བེད་ནི་པ་སངས་

སོབ་མ་ལྷ་མ་ཡིན། དེའི་རྒྱལ་བོ་སྒ་གཅན། དེའི་དགྲ་ལྷ། ལྷའི་ཞལ་ཟས་བདུད་རི། དེའི་

འབྱུང་གནས་རྒྱ་མཚོ། དེ་ལས་འཁྲུངས་པ་ཟླ་བ། ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཀུ་མུ་ད་

རྣམས་དགྱེས་ཤིང་། དེའི་མཚར་སྡུག་གི་མདངས་ནི། ཉ་འཇོམས་ཏེ་ཆུ་སྲིན། དེའི་

གནས་རྒྱ་མཚོ། དེ་ལས་སྐེས་པ་དུང་སྟེ། དེའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཀུ་མུ་དའི་འཛུམ་

གྲོལ་ཞེས་སོ། །རྒྱན་འདིའི་རོད་བེད་ཀི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀིས་བརོད་དོན་ཐག་རིང་བོ་

ནས་བསོར་ཏེ་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ཉི་མས་པདྨ་ཁ་འབེད་ཟེར་རྒྱུ་ལ། པད་མའི་དགྲ་

ཟླ་བ། དེའི་གཉེན་ཀུ་མུ་ད་དེའི་དགྲ་ཉི་མས་པདྨའི་འདབ་མ་གྲོལ་བར་བེད་ཅེས་པ་ལྟ་

བུའི་བརོད་དོན་དངོས་སྟོན་པའི་བར་དུ་མིང་ཚིག་སྔ་ཕི་འབེལ་བ་ཅན་གྱི་ངག་བརོད་

སྣ་ཚོགས་བཀོད་དེ་བར་ཐག་རིང་བོར་བསོར་ནས་དངོས་དོན་གབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།

ཡང་ན། རལ་གྲིའི་སོ་ཅན་རི་ཡི་ཐོད་ལྡན་མ། །

འདེགས་བཟོད་ནམ་མཁའི་སྲོག་གི་གྲོགས་མིན་པའི། །

ཕང་བར་ལམ་བགྲོད་པད་མའི་གཉེན་གྱི་དགྲའི། །

ཚལ་འདིར་འདོད་པའི་རེད་འཇོའི་དགའ་སྟོན་རོལ། །
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ཅེས་གབ་བ་ཀུ་མུ་དའི་ཚལ་འདིར་འདོད་པའི་རེད་འཇོའི་དགའ་སྟོན་ལ་རོལ་

ཅེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། དེ་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་རལ་གྲིའི་སོ་ཅན་ནི་ཆུ་སྲིན། 

དེ་གནས་པའི་རི་ཡི་ཐོད་ལྡན་ནི་རྒྱ་མཚོ། དེ་འདེགས་པར་ནུས་པའི་ནམ་མཁའི་

སྲོག་ནི་རླུང་ཡིན། དེའི་གྲོགས་མིན་པ་ནི་ས་སྟེ་དེའི་ཕང་བའམ་ངོས་ན་ཞེས་དང་། 

ཡང་ལམ་བགྲོད་ནི་ཤིང་རྟ་དང་དེས་འདྲེན་པའི་པད་མའི་གཉེན་ནི་ཉི་མ་དང་། དེའི་

དགྲ་ནི་ཀུ་མུ་ད་སྟེ། དེ་ལྟར་བརོད་དོན་དངོས་སྟོན་པའི་བར་དུ་མིང་ཚིག་སྔ་ཕིའི་དོན་

འབེལ་བ་ཅན་གྱི་ངག་བརོད་སྣ་ཚོགས་བཀོད་ནས་བར་ཐག་རིང་བོར་བསོར་ཏེ་

བརོད་དོན་དངོས་བཀབ་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་བཞི་བ། གཅིག་བསྒིབས་ཀི་གབ་ཚིག 

༈ གཅིག་བསྒིབས་ཀི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས།

གང་ཞིག་རྟེན་ནི་གསལ་བེད་དེ། །

བརྟེན་པ་སས་པ་གཅིག་བསྒིབས་པའོ། །

ཞེས་ངག་སྦོར་གང་གི་བརོད་དོན་གྱི་རྟེན་ལུས་ལྟ་བུ་གསལ་བར་བས་ནས། 

བརྟེན་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་སས་ཏེ་མི་གསལ་བར་བས་པའི་ཚིག་སྦོར་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། 

དཔེར་ན།

ར་བར། ནམ་ཡང་མཚོན་དང་བུད་མེད་ཀི། །

ནུ་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་མ་རེག །

མི་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་ནི། །
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ལག་ནི་འབས་མེད་ཡིན་ནོ་ལོ། །

ཞེས་གབ་བ་ལག་པའི་དགོས་པའམ་བ་བ་ནི་ཕ་རོལ་གྱི་དགྲ་བོ་འཇོམས་ཕིར་

མཚོན་ཆ་ལ་རེག་པ་དང་། འདོད་ཡོན་གྱི་རོ་མོང་བའི་ཕིར་བུད་མེད་ཀི་ནུ་མའི་

དཀིལ་འཁོར་ལ་རེག་པ་དག་ཡིན་ལ། བ་བ་དེ་དག་གང་ཡང་མ་བས་པའི་ལག་པའི་

མིང་ཅན་གྱི་ཤིང་ཨེ་རཎ་ལ་འབས་བུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་བརོད་དོན་དངོས་དང་། 

གབ་བེད་ནི་དེ་འདྲའི་བ་བ་ཅི་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ལག་པ་སྟེ། མི་མ་ཡིན་ནམ་དྲི་ཟ་

འགའ་ཞིག་གི་ལག་པའི་མིང་ཅན་གྱི་ཤིང་ཨེརཎ་ཞེས་པ་དནྡའི་ཤིང་ལ་འབས་བུ་

མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྟེན་པ་ལག་པའི་ཆུ་ཤིང་སས་ནས་གབ་པ་དང་དེའི་རྟེན་དྲི་ཟ་

དང་མི་མ་ཡིན་གསལ་བར་བས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་གཞན་ལ་མཚོན་ན་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཕག་འདི་ལང་ལིང་དུ་གཡོ་བ་འདྲ་ཞེས་བརྟེན་པ་ཡལ་ག་སས་ནས་རྟེན་ལྗོན་ཤིང་

གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུར་སོན་འགྲོ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ལྔ་བ་ཆེན་

པོས་བཞེད། འོན་ཀང་བོད་མཁས་དང་འབྲུག་སྤྲུལ་སོགས་ཀིས་སྣར་ཐང་བས་

བཞེད་པ་ལྟར། གང་དུ་རྟེན་ནི་རབ་སས་ནས། བརྟེན་པ་གསལ་བས། ཞེས་པར་

འདོད་ལ། འདིའི་གབ་བ་ནི་མི་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཞེས་མི་མ་ཡིན་སྤི་ཙམ་

བརོད་པ་ཡིན་གྱི། མི་མ་ཡིན་གྱི་བེ་བག་དྲི་ཟ་དངོས་སུ་མ་བརོད་པས་རྟེན་དྲི་ཟ་

སས་ཤིང་། བརྟེན་པ་ལག་པའི་མིང་ཅན་གྱི་ཤིང་ཨེ་རཎ་གསལ་བར་བས་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ཞེས་དང་། ཡང་ར་བའི་ཚིག་རང་བཞི་བའི་མཇུག །ལག་ནི་འབས་མེད་མིན་ནོ་

ལོ། ཞེས་བསྒྱུར་པ་ལྟར་ཤིང་ཨེ་རཎ་ལ་འབས་བུ་སན་དུ་འགྲོ་བའི་དན་རོག་ཏུ་

གྲགས་པ་དེ་ཡོད་པས་ན། བ་བ་ཅི་ཡང་མ་འགྲུབ་པའི་ལག་པ་འདི་ནི་སྤིར་འབས་བུ་
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མེད་པའམ་དགོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཀང་། འདིར་མི་མ་ཡིན་འགའ་ཞིག་ཅེས་དམིགས་

སུ་མ་བཟུང་བའི་གཟུགས་ཀི་བེ་བག་ཅིག་གི་ལག་པའི་མིང་ཅན་གྱི་ཤིང་ཨེ་རཎ་

འདི་ལ་འབས་བུ་མེད་པ་མིན་ནོ་ལོ་ཞེས་ལོ་སྒ་མ་རངས་པའི་ཚིག་ཏུ་འགྲོ་བར་

བཤད་ཀང་འགྲེལ་མི་བདེ། སྤིར་ཤིང་ཨེ་རཎའི་འདབ་མ་ནི་ལག་པའི་དབིབས་ལྟར་

སོར་མོ་ལྔ་ཡང་ཡོད་པས། བཉྩཱངྒུ་ལཿ སྟེ་སོར་མོ་ལྔ་བ་ཞེས་ཀང་གྲགས། འོན་ཀང་། 

གཅིག་བསྒིབས་ཞེས་པས་མིང་ལ་བརྟེན་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གང་སས་ཀང་

འགལ་བ་མེད་པར་གཉིས་ཀའི་གཅིག་བསྒིབས་ན་ཆོག་པར་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་ཀང་

བཞེད་དོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) རང་འཐུང་གསར་བའི་འཁི་ཤིང་ལ། །

ལོ་འདབ་ཁུར་གྱིས་རྣམ་དུད་པ། །

རིན་ཆེན་གདུ་བུས་སྤས་པ་ཡི། །

སོར་མོས་མཚན་པ་འགའ་ལྟར་མཛེས། །

ཞེས་རྟེན་ལག་པ་སས་ཤིང་། བརྟེན་པ་སོར་མོ་གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས།

སན་འགྱུར་རོལ་མོའི་སྒ་འམ་ལེགས་བཤད་གཏམ། །

ལན་ཅིག་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་གོ་སབས་བལ། །

བོལ་སོང་ལ་ལའི་རྣ་བར་དོན་ལྡན་འབས། །

དབེན་པ་དངོས་པོའི་གཤིས་ལུགས་མིན་ནོ་ལོ། །

ཞེས་གབ་བའམ་རྟེན་སལ་བ་དམན་པའི་གང་ཟག་སས་ཤིང་། བརྟེན་པ་རྣའི་
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ཁད་པར་གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ལེགས་བཤད་ཀི་གཏམ་ལན་གཅིག་

ཙམ་ཐོས་པའི་གོ་སབས་ཀང་བལ་བའི་བོལ་སོང་ངམ་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུའི་འགྲོ་བ་

ལ་ལའི་རྣ་བར་དོན་དང་ལྡན་པའི་ལེགས་བཤད་ཀི་གཏམ་གྱི་འབས་བུས་ཡོངས་

སུ་དབེན་པའམ་ཐོས་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི། དངོས་པོའི་གཤིས་ལུགས་མིན་ནོ་ལོ་

ཞེས་དང་། ཡང་འགྲེལ་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ལ་བོལ་སོང་ལ་ལར་ཞེས་དམིགས་སུ་

མ་བཟུང་བའི་དུད་འགྲོའི་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་རྣ་བའི་མིང་ཅན་གྱི་ཤིང་ཨེ་རཎ་ལ། 

དོན་དང་ལྡན་པའི་འབས་བུས་དབེན་པ་དངོས་པོའི་གཤིས་ལུགས་མིན་ནོ་ལོ་

ཞེས་ཤིང་དེ་ལ་འབས་བུ་ཡོད་པ་བསྟན་ཞེས་ཟེར། གང་བོའི་རྣ་བ་ཅན་ཟེར་བ་ནི་

ཤིང་ཨེ་རཎའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་ཡོད་དོ། །

ཡང་ན། འཇམ་པའི་མཚོན་རྣོན་འཁོག་པོའི་ཟུར་མིག་མདའ། །

སྐེ་བོའི་སིང་ལ་ཉལ་བས་འདོད་བདེ་སྲེད། །

འཁིག་པས་འདོད་དགར་ཉེ་བར་རབ་ལེན་པའི། །

ཡན་ལག་འདི་ཡིས་སྲིད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ། །

ཅེས་གབ་བའམ་རྟེན་མཛེས་མའི་ལུས་སས་ཤིང་། བརྟེན་པ་ཟུར་མིག་གསལ་

བར་བརོད་དེ། དེས་སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་སྲེད་པ་སྐེད་པ་དང་། དེས་ལེན་པ། དེས་སྲིད་

པའམ་འཁོར་བ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅོ་ལྔ་བ། གཉིས་ཀ་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག །

༈ གཉིས་ཀ་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས། 

གང་དུ་གཉིས་ཀ་སས་གྱུར་པ། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

དེ་ནི་གཉིས་ཀ་བསྒིབས་པའོ། །

ཞེས་ཚིག་སྦོར་གང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ཀ་སས་ཤིང་དེ་གཉིས་དངོས་

སུ་མ་བརོད་པའི་ངག་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ར་བར། སུ་ཞིག་གང་དང་འགྲོགས་པ་ཡིས། །

བ་བ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ནི། །

ཐོབ་ཅིང་ཟས་ཀི་དུས་དག་ཏུ། །

གལ་ཏེ་མཐོང་ན་འདོར་བར་བེད། །

ཅེས་གབ་བ་རྟེན་མགོ་བོ་དང་བརྟེན་པ་སྐྲ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས། སུ་ཞིག་གིས་

སྐྲ་ནི་མགོ་བོ་དང་འགྲོགས་པའི་ཚེ་བཀྲུ་བ་དང་བཤད་པ་དང་རྒྱན་སོགས་འདོགས་

པ་སོགས་གཅེས་སྤས་དང་། ཕི་དོར་གྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐོབ་

ཀང་། ཁ་ཟས་ཀི་དུས་སུ་སྐྲའི་ཉག་མ་རེ་རེ་ཙམ་ཟས་ཀི་ནང་དུ་སོང་བ་མཐོང་ན་ཡང་

དེ་ཀུན་གྱིས་འདོར་བར་བེད་དོ། །ཞེས་རྟེན་མགོ་བོ་དང་བརྟེན་པ་སྐྲ་གཉིས་སས་

ཤིང་གབ་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་ཡང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ལ་གཙོ་ཕལ་གྱི་ཁད་མི་

འདོན་པ་དང་། རྟེན་བརོད་བའི་གཙོབོ་བས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་པ་འདོན་ཚུལ་གཉིས་

ཡོད་ཀང་། དོན་དུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ཀ་སས་ཚུལ་འདྲའོ། །དཔེར་བརོད། 

(ག) ས་འཛིན་ཕང་བར་གཏི་མུག་གཉིས་ཀི་རོའི། །

བཅུད་ཆགས་སད་འབིན་འགའ་ཞིག་ལྡེམ་ལྡེམ་ལ། །

གནས་ཏེ་འབས་བུར་འདོད་པ་དེ་དོན་དག །

གལ་ཏེ་གྲུབ་ན་བརམ་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན། །
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ཞེས་གབ་བ་རྟེན་ཆུ་ཤིང་དང་། བརྟེན་པ་བེའུ་གཉིས་ཀ་སས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

གཞན་ཡང་རྟེན་སྐེས་བུའི་གསང་གནས་དང་བརྟེན་པ་འབས་བུ་གཉིས་ལ་སྦོར་

བའང་ཡོད། བརམ་པ་ནི་ཆགས་པའམ་སྲེད་པའི་དོན་ལའང་འཇུག ། བརམ་བའི་

འདོད་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། རེ་ཞྭ་དམར་བས།

སྲིད་ཞུ་ཡོངས་ཀི་རྒྱན་དུ་མཆོད་འོས་དེས། །

དཔེ་བལ་གཏོང་བའི་སོ་འཕར་བརྒྱ་ཕེ་ནས། །

ཀུན་གྱི་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་སོང་བའི་ཕིར། །

ས་གསུམ་ཁོན་ཡངས་བསིལ་བའི་བེད་པོར་ཤེས། །

ཞེས་གབ་བའམ་རྟེན་སངས་རྒྱས་དང་བརྟེན་པ་ཆོས་ཏེ། སྲིད་པ་དང་ཞི་བའི་

རྒྱན་དུ་གྱུར་ཅིང་ཀུན་གྱིས་མཆོད་འོས་སུ་གྱུར་པ། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀིས། དཔེ་ཟླ་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་ཀི་ཕུང་བོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་གི་སོ་

འཕར་ཡངས་པོར་ཕེས་ནས། འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་རེ་བ་ཡོངས་སུ་སོང་བའི་ཕིར། ས་

གསུམ་གྱི་ཁོན་ཡངས་པོར་ཁབ་པའི་ལུས་ཅན་དུག་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་

གཟིར་བ་རྣམས་ཕན་བདེ་བསིལ་བའི་དགེ་ལེགས་སྟེར་བའི་བེད་པོར་ཤེས་ཞེས་

སོ། །འདིར་ལ་ལས་གབ་བ་རྟེན་ཟླ་བ་དང་བརྟེན་པ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལ་སྦོར་བའང་

ཡོད། ཚིག་འདིས་རྟེན་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་བས་ཏེ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ཀ་སས་

པ་ལྟའོ། །

ཡང་ན། མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ཀུན་རྨོངས་མུན་པའི་སག །

རིང་དུ་བསྐྲད་པས་བོ་གྲོས་སྣང་བའི་མཛོད། །
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བདེ་བག་སོ་བརྒྱ་ཕེ་བས་སྨྲ་བའི་ལམ། །

སན་པའི་བདུད་རིའི་ཁང་བར་བསྒྲུབས་འདི་མཚར། །

ཞེས་གབ་བ་རྟེན་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་དང་། བརྟེན་པ་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རེ་དང་

བིན་རླབས་སོགས་སས་ཏེ་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཅུ་དྲུག་པ། ཡོངས་འདྲེས་ཀི་གབ་ཚིག །

 ༈ ཡོངས་འདྲེས་ཀི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ར་བ་ལས།

གང་ལ་མཚན་ཉིད་སྣ་ཚོགས་འདྲེས། །

དེ་ནི་ཡོངས་སུ་འདྲེས་ཞེས་བ། །

ཞེས་ཚིག་སྦོར་གང་དུ་སྔར་བཤད་པའི་གབ་ཚིག་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་སྣ་

ཚོགས་འདྲེས་པས། གཅིག་ཁོ་ནར་ངོས་བཟུང་མེད་པའམ། གབ་ཚིག་སྣ་ཚོགས་

འདྲེས་པར་སྦར་ནས། བརོད་དོན་དངོས་གབ་པ་ལྟ་བུའི་ངག་ཚིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།

ར་བར། ཧ་ཡ་ག་ཛ་བ་ཊ་ཅན། །

སེ་འདི་གལ་ཏེ་མ་རྒྱལ་ན། །

མཱ་ཏྲ�་ཀ་མེད་ངེད་ཀི་བུ། །

འདི་ནི་"ཡི
1

་གེ་ཤེས་ཀང་བླུན། །

ཞེས་པ་གབ་བ་ནི་ཡི་གེ་ཕི་མོ་ཙམ་ཡང་མ་བསབས་པ་སྟེ། ཡི་གེ་མི་ཤེས་པའི་

ངེས་ཀི་བུ་འདིས་ནི། རིག་བེད་ཤེས་ཀང་བླུན་པོར་འགྱུར་ཏེ་ཡི་གེའི་མན་ངག་མ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༡༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༡ ན།  ཡེ   * ཡི



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 
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བསབས་ན་བསྟན་བཅོས་མི་ཤེས་ཤིང་། དེ་མ་ཤེས་པས་བང་དོར་གྱི་གནས་ལ་

རྨོངས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་ཧ་ཞེས་པས་ཤ་ཥ་ས་ཧ་སྟེ་དྲོ་

བའི་ཡི་གེ་དང་། ཡ་ཞེས་པས་ཡ་ར་ལ་ཝ་སྟེ་མཐར་གནས་ཀི་ཡི་གེ་དང་། ག་ཞེས་

པས་ཀ་སེ། དེ་བཞིན་དུ་ཛ་ཞེས་ཙ་སེ། བ་ཞེས་པ་སེ། ཊ་ཞེས་ཊ་སེ་རྣམས་བསྟན་ཏེ། 

ཡི་གེ་འདི་རྣམས་ལས་མ་རྒྱལ་བའམ་དེ་དག་མ་ཤེས་ན། མཱ་ཏྲ�་ཀ་སྟེ་ཡི་གེ་ཕི་མོ་

ཙམ་ཡང་ཤེས་པ་མེད་པ་ངེད་ཀི་བུ་འདིས་ནི། ཨ་ཀྵར་ཞེས་པ་འགྱུར་བ་མེད་པ་སྟེ། 

རྟག་པའི་རིག་བེད་དམ་ཕི་རོལ་པའི་རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་རིག་བེད་ཙམ་ཤེས་ཀང་ཡི་

གེ་མན་ངག་མི་ཤེས་པས་རྨོངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་རིག་

བེད་ཅེས་པ་ནི་བསབ་མི་དགོས་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཤེས་པའི་བཟའ་

བཏུང་འགྲོ་འདུག་སོགས་ལ་ཟེར་བར་གསུངས། འདི་ལ་འཇུ་མི་ཕམ་པས་མཱ་ཏྲ�་ཀ་སྟེ་

ཡི་གེ་ཕི་མོ་ཙམ་ཡང་ཤེས་པ་མེད་པ་ངེད་ཀི་བུ་འདིས་ནི་ཁ་ནས་ཡི་གེ་སྒ་གདངས་

འབིན་པ་ཙམ་ཤེས་ཀང་། རིག་པའི་གནས་ལ་བླུན་ཏེ། ཡི་གེ་ཕི་མོ་ཙམ་ཡང་བཀག་

མི་ཤེས་པས་སོ། །ཞེས་འགྲེལ་ན་གོ་བདེ་བར་གསུངས། གབ་བེད་ནི་ཧ་ཡ་རྟ། ག་ཛ་

གང་བོ། བ་ཊ་དཔའ་བོའམ། རང་དམག་གི་དཔུང་ཆུང་སྟེ་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་

བཞི་དང་བཅས་པའི་ཕ་རོལ་གྱི་དཔུང་སེ་འདི་ལས་མ་རྒྱལ་ཞིང་དེ་མ་བཅོམ་ན། མཱ་

ཏྲ�་ཀའམ་མ་མེད་པའི་ངེད་ཀི་བུ་འདིས་ཡི་གེ་ཙམ་ཤེས་ཀང་བླུན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སོ། །འདི་ཡོངས་སུ་འདྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྒྱན་འདི་ལ་གབ་ཚིག་དགུ་བ་མིང་དུ་

མ་འདུས་པའི་གབ་ཚིག་ཡོད་དེ། ཧ་ཡ་ག་ཛ་སོགས་ཀི་མིང་དེ་རྣམས་དོན་ཐ་དད་པ་

དུ་མར་བཏགས་ཏེ། དངོས་སུ་མིང་མང་བས་བར་ཆོད་ནས་བརོད་དོན་མི་གསལ་
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བར་བས་པ་དང་། ཡང་གབ་ཚིག་གཉིས་པ་སླུ་བེད་ཀི་གབ་ཚིག་ཀང་འདྲེས་ཏེ་མཱ་ཏྲ�་

ཀ་ཞེས་པའི་སྒ་གབ་བ་གབ་བེད་གཉིས་ཀ་མཚུངས་ཀང་། གབ་བེད་ཡོངས་སུ་

གྲགས་པ་མ་མེད་པའི་བུ་ལ་འཇུག་པའི་སྒས་ཁེར་ནས་གབ་བ་ཡི་གེ་ཕི་མོ་མི་ཤེས་

པ་གབ་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་བརོད་མ་ཐག་པའི་གབ་ཚིག་དགུ་བ་དང་གཉིས་པ་འདྲེས་

པས་ཡོངས་འདྲེས་ཀི་གབ་ཚིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་བཞིན། གབ་ཚིག་དེ་གཉིས་

ལས་གཞན་པ་དག་ཀང་བསྲེས་ཏེ། སྦོར་བའི་ཚུལ་རྣམས་རིགས་པས་རྟོགས་པར་

བའོ། །དཔེར་བརོད།

(ག) མིག་གི་ཁང་བར་མདའ་ཡི་མེ་འབར་ཚེ། །

གཉིས་སྐེས་ལ་ལ་ཟླ་བ་མཐོང་བ་བཞིན། །

གཟུགས་མེད་རྣམས་ནི་དགའ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་བེད། །

ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་བརེ་ཞིང་དགའ་བ་བསོམ། །

ཞེས་གབ་བ་ནི་མཛེས་མའི་མིག་གཉིས་ལ་འདོད་ལྷས་མདའ་ལྔ་འཕངས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཆགས་པས་དམར་པོར་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་སྐེས་ཏེ་བམ་ཟེ་དཀའ་ཐུབ་པ་

ལ་ལ་དེར་ཆགས་པ་སྐེས་པ་ལ། གཟུགས་མེད་ནག་ཕོགས་དགའ་བའི་འདྲེ་རྣམས་

དགའ་ཞིང་། བམ་ཟེ་དཀའ་ཐུབ་པ་ལ་ལ་དེར་ཆགས་པ་མ་སྐེས་པ་ལ་འདོད་ལྷ་སྡུག་

བསྔལ་བར་བེད་ཅིང་། ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་མའམ་ལྷ་མོ་རིག་བེད་མས། སྔ་མ་

ཆགས་ལྡན་གྱི་བམ་ཟེ་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་ཞིང་། ཆགས་བལ་གྱི་བམ་ཟེ་དཀའ་ཐུབ་

པ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་བསོམ་ཞེས་དང་། གབ་བེད་ནི། དབང་ཕྱུག་གི་མིག་གཉིས་

ནས་མདའ་ལྔ་བ་ཅན་ནམ་འདོད་ལྷ་སྲེག་པའི་ཆེད་དུ་མེ་སར་བའི་ཚེ་གཉིས་སྐེས་ཏེ་
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བམ་ཟེ་ལ་ལ་ཟླ་བ་མཐོང་བ་བཞིན་དགའ་ཞིང་། གཟུགས་མེད་ནག་ཕོགས་ལ་དགའ་

བའི་འདྲེ་རྣམས་འདོད་ལྷ་ཚིག་པས་སྡུག་བསྔལ་བར་བེད་ཅིང་། ཁམས་གསུམ་

དབང་སྡུད་དམ་ལུས་མེད་འདོད་ལྷ་ནི་དབང་ཕྱུག་གི་དཀའ་ཐུབ་ཉམས་པ་ལ་དགའ་

ཞིང་། ཡང་འདོད་ལྷའི་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ་ལ། ཁབ་འཇུག་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་

པ་དང་། དབང་ཕྱུག་ལྷ་མོ་ག་ཽརཱི་ལ་བརེ་ཞིང་། འདོད་ལྷ་མེར་བསྲེགས་པ་ལ་དགའ་བ་

བསོམས། ཞེས་སོ། །འདིའི་མིག་གཉིས་དང་མདའ་ལྔ་ཞེས་ཡི་གེ་གྲངས་ཀིས་བརོད་

དོན་བསྒིབས་པས་ན། གབ་ཚིག་བདུན་པ་གྲངས་ཀི་གབ་ཚིག་འདྲེས་པ་དང་། 

གཉིས་སྐེས་ནི་དགེ་སོང་དང་བམ་ཟེ་སོགས་མང་བོ་ལ་འཁྲུལ་བས་བརོད་དོན་

བསྒིབས་པས་ན་གབ་བེད་གཉིས་པ་སླུ་བེད་ཀི་གབ་ཚིག་འདྲེས་པ་དང་། གཟུགས་

མེད་ནི་འདྲེ་དང་འདོད་ལྷ། ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་ནི་ལྷ་མོ་རིགས་བེད་མ་དང་

འདོད་ལྷ་གཉིས་ལ་ངེས་ཚིག་གི་སྒ་འཇུག་རུང་བ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་

བེད་ཅེས་རྩུབ་མོའི་ཚིག་ཡོད་པས་དྲུག་པ་རྩུབ་མོའི་གབ་ཚིག་ཀང་འདྲེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །རེ་ཞྭ་དམར་བས།

པདྨོའི་སྐེ་གནས་མིང་ཅན་ལས་བྱུང་བའི། །

རྒྱུ་ཡི་མངོན་པར་བརོད་ལྡན་མདའ་མཛེས་པ། །

སྡུག་བསྔལ་མེ་ཕེང་བརྒྱུད་པ་ལས་གྲོལ་ཕིར། །

རིན་ཆེན་ཡོན་ཏན་བསྟེན་པའི་སལ་བ་སོམ། །

ཞེས་པད་མའི་སྐེ་གནས་ཚངས་པའི་མིང་ཡིན་ཞིང་། ཚངས་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་

བེད་པོ་ཟེར་བ་དང་། ལས་ལའང་འཇིག་རྟེན་བེད་པོ་ཟེར་བས་ཚངས་པའི་མིང་ཅན་
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ཏེ་ལས་ལས་བྱུང་བའི་ཞེས་དང་། རྒྱུ་དང་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་བོ་གཉིས་ཀ་ལ་ཉེ་བར་

ལེན་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་པས། རྒྱུའི་མིང་ངམ་དེའི་མངོན་པར་བརོད་

ལྡན་ཞེས་མཐུན་པའི་སྒའི་གབ་ཚིག་དང་། མདའ་ནི་ལྔའི་མིང་ཡིན་པས་ཉེར་ལེན་གྱི་

ཕུང་བོ་ལྔ་ལ་བེད། མེ་ནི་གསུམ་གྱི་མིང་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་ལས་གྲོལ་

བའི་ཕིར་དུ། རིན་ཆེན་ཡོན་ཏན་ཞེས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་གསུམ་གྱི་མིང་ཡིན་པས་

དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་སལ་བ་བཟང་བོ་སོམ་ཞེས། མང་དུ་

འདུས་པའི་གབ་ཚིག་དང་། གྲངས་ཀི་གབ་ཚིག་སྟེ་གསུམ་ཡོངས་སུ་འདྲེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །མེ་གསུམ་ནི། རྒྱུན་བཞག་གི་མེ། སྦིན་སྲེག་གི་མེ། རྟ་གདོང་གི་མེ་དང་

གསུམ་མོ། །

ཡང་ན། ག་བུར་རྡུལ་མང་བརེགས་པའི་མཛེས་སྡུག་རི། །

ཡིད་འོང་སྣང་བེད་རྒྱས་པའི་གཟི་མདངས་ཅན། །

སྭ་རའི་མཚན་མཐུན་དབངས་ཀི་བདེ་དགའ་ཡིས། །

འཁིལ་ལེགས་མིང་མཐུན་ཁང་མཛེས་དོག་པོར་བས། །

ཞེས་གབ་བ་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མའི་གསུང་གི་བིན་རླབས་ཀིས་བདག་གི་

ངག་སན་པ་སྨྲ་བའི་བདུད་རིས་བཀང་བར་བས་ཞེས་དང་། གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། 

འདིའི་རང་བ་དང་བོ་མཐུན་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག་དང་། གཉིས་པ་མིང་དུ་འདུས་

པའི་གབ་ཚིག་ཡིན་ཏེ། སྣང་བེད་ནི་ཉི་མ། ཟླ་བ། ཉིན་མོ་སོགས་ལ་འཇུག་པ་དང་། 

རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ནི་མཐུན་པའི་སྒའི་གབ་ཚིག་ཡིན་ཏེ། སྒའི་སད་དོད་སྭ་ར་དང་

མིང་མཐུན་པའི་སྒ་དབངས་ཞེས་དང་། འཁིལ་ལེགས་ནི་དུང་དང་མགྲིན་ལམ་
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གཉིས་ཀི་མིང་ལ་འཇུག་པས། མཐུན་པའི་སྒས་དངོས་དོན་གབ་ཅིང་གབ་ཚིག་

གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་དང་མཐུན་པའམ་ཡོངས་སུ་འདྲེས་པའི་གབ་བེད་ཀི་ཚིག་གིས། 

བརོད་དོན་དངོས་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་ཡང་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་གྱི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ། སན་ངག་གི་ལམ་ནས་ཐོན་པའི་ཁེད་དམ་ལྡེའུའི་རིགས་ཀི་ཉམས་

མཚར་བའི་ཚིག་སྦོར་རྣམས། འདིའི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་ཀང་ར་བའི་ཚིག་ཟིན་ལ་

མ་ཐོན་པས། འདིར་མང་བར་འཇིགས་ནས་མ་བིས་ཤིང་། གཞན་ལས་རྟོགས་པར་

བའོ། །གབ་ཚིག་གི་དཔེར་བརོད་མཛད་པ་རྣམས་ཀང་རང་འགྲེལ་ལ་མ་བརྟེན་པར་

རྟོགས་མི་ནུས་པ་མང་ཞིང་། སྤིར་སྒ་དོན་གང་རུང་གི་རྒྱན་དུའང་མི་གཏོགས་པས། 

བསྟན་བཅོས་ཀི་གཞུང་རོམ་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་མི་མཁོ་ནའང་། ཚོགས་པར་རེད་མོའམ་

བཞད་གད་སོང་བ་དང་། གཞན་གྱིས་ཐོས་མི་རུང་བའི་གསང་ཚིག་སོགས་སྨྲ་བའི་

ཆེད་དུ་བསྡུས་བརོད་དང་། རབ་བཏགས། སྦར་བ་སོགས་ཀི་ཆ་དང་འདྲ་བ་ཙམ་གྱི་

གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་འདི་དགོས་མཁོ་ཡོད་ཅིང་། མཚར་སྐེད་ཀི་ངག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

སན་ངག་གི་རྒྱན་གྱི་གྲས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་རེ་ཞིག་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ། སན་ངག་གི་སྐོན་སེལ་བཤད་པ།

༈ ར་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་སན་ངག་གི་སྐོན་“སེལ
1

་བ་ནི། སྤིར་སན་ངག་གི་

ཚིག་སྦོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་ལ། དེའི་ལྡོག་ཕོགས་སྒ་དོན་གྱི་སྐོན་

ལེགས་པར་ངོས་ཟིན་པ་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་བརོད་བ་དོན་གྱི་སོ་ནས་དོན་ཉམས་པ་སྟེ་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༢༣ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  སེས   * སེལ
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དོན་དང་བལ་བ་དང་། དོན་སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང་། དོན་གཅིག་པ་ཅན་ཡང་ཡང་ཟློས་

པ་དང་། དོན་དེར་མི་ངེས་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཅན་ཏེ་བཞི་དང་། རོད་བེད་ཚིག་གི་སོ་ནས་

ཚིག་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་འཆོལ་བའམ་རིམ་པ་ཉམས་པ་དང་། བར་སྤོད་ཀི་གཞུང་

ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའམ་སྒ་ཉམས་པ་དང་། ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་

དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེབ་སྦོར་ཉམས་པ་དང་། སྒའི་མཚམས་སྦོར་ཉམས་པ་

དང་། ཡུལ་དུས་དང་འཇིག་རྟེན་སོགས་ཀི་གནས་ལུགས་དང་འགལ་བ་སོགས། ར་

བའི་གཞུང་ལས་དངོས་བསྟན་ཀི་སྐོན་བཅུ་བོ་དེ་དག་ལས། སེབ་སྦོར་ཉམས་པ་ནི་

སྐོན་ཆེ་ལ། དམིགས་བསལ་མེད་ལ། གཞན་རྣམས་སྤིར་བཏང་སྐོན་དུ་འགྱུར་མོད། 

འོན་ཀང་སན་ངག་གི་ཚིག་སྦོར་གྱི་ཉམས་འདོན་ཚུལ་ལ་མཁས་ན། དེ་དག་སབས་

འགའ་ཞིག་ལ་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བར། ཚིག་གི་རྒྱན་དུ་སོང་བས། ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་

བའང་སྲིད་དེ། སན་ངག་མཁན་ལ་ཅི་ཡང་རྒྱན། ཞེས་པ་ལྟར། མཁས་པས་སན་ངག་

གི་ཚིག་སྦོར་གྱི་སབས་སུ། བརོད་འདོད་ཀི་རྣམ་རྟོག་གི་དབང་གིས་བརོད་ཚུལ་

ཉམས་མཚར་བ་སྣ་ཚོགས་བེད་པས། དོན་གྱིས་འགལ་བ་མེད་པ། དཔེར་ན། 

བསིལ་བའི་རླུང་དང་ཟླ་བས་གདུང་བར་བེད་པ་དང་། བཏགས་པའི་ཆོས་ཀི་རྒྱུ་

ལས་འབས་བུ་སྔ་བ་སོགས། འགལ་བ་ལྟར་ཆེད་དུ་བསྟན་ཀང་། བརོད་དོན་འགལ་

བའི་སྐོན་མེད་པ་ནི། འདིར་དམིགས་བསལ་དུ་བཞག་པ་ཡིན། སྤིར་ཚིག་སྦོར་གང་

དུའང་སྒ་དོན་གང་རུང་ཉམས་དང་བལ་ཞིང་མི་མཛེས་པར་བེད་པའི་ཆོས་དེ་སན་

ངག་སྤིའི་སྐོན་ཡིན་ཀང་། གཞུང་འདིར་བསྟན་གྱི་སན་ངག་གི་སྐོན་བཅུ་ནི། 

ར་བ་ལས། 
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དོན་ཉམས་དོན་འགལ་དོན་གཅིག་པ། །ཐེ་ཚོམ་ཅན་དང་རིམ་པ་ཉམས། །

སྒ་ཉམས་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་དང་། །སབེ་སྦོར་ཉམས་དང་མཚམས་སྦོར་བལ། །

ཡུལ་དུས་འཇིག་རྟེན་སྒྱུ་རལ་དང་། །ལུང་རིགས་དག་དང་འགལ་བ་སྟེ། །

སྐོན་བཅུ་དེ་དག་སན་ངག་ལ། །སན་ངག་མཁན་གྱིས་སང་བར་བ། །ཞེས་སོ། །

དང་བོ། དོན་ཉམས་པའི་སྐོན། 

༈ དོན་ཉམས་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརོད། དམིགས་བསལ་དང་གསུམ་

ལས། དང་བོ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། ཚོགས་པའི་དོན་གྱིས་སྟོང་བ་གང་། །

དེ་ནི་དོན་ཉམས་ཞེས་པར་འདོད། །

མོས་པ་སྨོན་པ་བིས་པ་ཡི། །

བརོད་ལས་གཞན་དུ་དེ་སྐོན་ནོ། །

ཞེས་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་ལ་བརོད་བའི་དོན་གྱིས་སྟོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དོན་

ཉམས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ནི་ཆང་ལ་སོགས་པས་མོས་པའམ་སྨོན་པ་སོགས་རང་

སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པ་དང་། བིས་པ་བསམ་མེད་སོགས་ཀི་བརོད་པ་ནི་རང་

དབང་མེད་པའི་རྐེན་གྱིས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་མོད། དེ་ལ་གཞན་དུ་སུས་བརོད་ཀང་

དོན་ཉམས་པའི་སྐོན་ཅན་ཁོ་ནའོ། །གཉིས་པ་དཔེར་བརོད་ནི།

ར་བར། འདི་ནི་རྒྱ་མཚོ་འཐུང་བེད་དེ། །

བདག་ནི་དེ་རིང་རྒས་པས་གཟིར། །

སྤིན་འདི་རབ་ཏུ་སྒོགས་བེད་དེ། །
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འཕོག་བེད་ས་སྲུང་དག་ལ་དགའ། །

ཞེས་སྐེས་བུ་འདིས་ནི་རྒྱ་མཚོ་འཐུང་བར་བེད་དེ་བིས་པ་བདག་ནི་དེ་རིང་

རྒས་པས་གཟིར་ལ་སྤིན་འདིས་ཀང་སྒ་རབ་ཏུ་སྒོག་པར་བེད་དེ། འཕོག་བེད་དམ་

བརྒྱ་བིན་དེ་ས་སྲུང་ངམ་གང་བོ་ཆེ་དག་ལ་དགའོ་ཞེས་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་དེ་ཙམ་

ཚོགས་པ་དེའི་བརོད་དོན་ལ་འབེལ་བ་མེད་ཅིང་དོན་གྱིས་སྟོང་བ་སྨོན་པའི་ངག་ལྟ་

བུར་གྱུར་པ་འདི་ནི་དོན་གྱི་སྐོན་དང་ལྡན་ནོ། །

(ག) ཟླ་བ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དམར། །

ཉི་མའི་འོད་ཀིས་བསིལ་བར་བས། །

ཁོ་བོ་ཉལ་ནས་རྒྱུན་དུ་འགྲོ། །

ན་ཆུང་ལ་འཁྱུད་ཚངས་པར་སྤོད། །

ཅེས་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་མིའི་གཏམ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ནི།

ར་བར། འདི་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི། །

མངོན་པར་བརོད་ལ་སད་མིན་ཏེ། །

གཞན་དུ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས། །

སན་ངག་མཁན་པོ་སུ་ཞིག་སྦོར། །

ཞེས་གོང་གི་ཚིག་དེ་ལྟ་བུ། སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པ་དང་། ར་རོ་བར་གྱུར་

པ་རྣམས་ཀིས་བརོད་ན། དེ་ལྟའི་ཉམས་འདོན་པ་ལ་སད་པར་བ་བ་མིན་ཏེ། དེ་ནི་

དམིགས་བསལ་ཅན་དང་། གཞན་དུ་སན་ངག་མཁན་པོ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་ཚིག་
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སྦོར་དེ་ལྟ་བུ་མི་སྦོར་རོ། །

གཉིས་པ། དོན་འགལ་བའི་སྐོན།

༈ དོན་འགལ་བའི་སྐོན་ལ་གསུམ་ལས། དང་བོ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། ངག་གཅིག་གིས་ནི་རབ་སྦར་བ། །

སྔ་མ་ཕི་མ་གཞན་འཇོམས་པ། །

འགལ་བའི་དོན་ཅན་ཉིད་ཀི་སྐོན། །

དོན་འགལ་ཞེས་པ་རབ་ཏུ་བརོད། །

ཅེས་ངག་ཚིག་གང་གི་དོན་སྔ་མ་དེ་དོན་ཕི་མས་འཇོམས་པ་སྟེ། དོན་སྔ་ཕི་

འགལ་བ་ཅན་ཞིག་ལ་ཟེར།

གཉིས་པ་དཔེར་བརོད་ནི།

ར་བར། དགྲ་རིགས་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང་། །

སྣ་ཚོགས་ཁུར་ནི་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

འབྱུང་བོ་ཀུན་ལ་བརེ་བ་ཅན། །

ཁོད་ལ་དགྲ་ནི་སུ་ཡང་མེད། །

ཅེས་རྒྱལ་བོ་ཁོད་ཀིས་དགྲའི་རིགས་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང་། བ་བ་སྣ་

ཚོགས་ཀི་ཁུར་དང་ལྡན་པ་འདི་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག ། འབྱུང་བོ་སྟེ་སེམས་ཅན་ཀུན་

ལ་བརེ་བ་ཅན་ཁོད་ལ་གནོད་སེམས་འཆང་བའི་དགྲ་ནི་སུ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་དགྲ་

འཇོམས་པ་དང་སེམས་བརེ་བ་གཉིས་འགལ་བ་དང་། ཡང་དགྲ་འཇོམས་པ་དང་

དགྲ་སུ་ཡང་མེད་པར་བརོད་པ་གཉིས་འགལ་བའི་སྐོན་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུའོ། །
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(ག) ཉོན་མོངས་མ་ལུས་འཇོམས་པ་ཡི། །

གནས་བརྟན་དགྲ་བཅོམ་ཁོད་ཀིས་ནི། །

རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་འདི་ལ། །

ལོག་གཡེམ་སྤོད་པར་མ་མཛད་ཅིག །

ཅེས་ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་ལོག་གཡེམ་གྱི་སྤོད་པ་མ་མཛད་ཅིག་

ཅེས་བརོད་པའི་དོན་སྔ་ཕི་འགལ་བ་ལྟ་བུ་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ནི།

ར་བར། གཞན་གྱི་བུད་མེད་ལ་སྲེད་པ། །

འཕགས་པ་དག་གིས་ག་ལ་རིགས། །

དེ་ཡི་སོ་སྒིབ་གཡོ་བ་དག །

བདག་ནི་ནམ་ཞིག་འཐུང་འགྱུར་རམ། །

ཞེས་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་ལ་སྲེད་ཅིང་ཆགས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་གནས་ལུགས་

དང་མི་མཐུན་པས་འཕགས་པའམ་ཡ་རབས་ཀི་རིགས་ཅན་དག་གིས་ག་ལ་རིགས་

ཏེ་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་སོ་ཞེས་རང་བོས་ལེགས་པར་བརྟགས་ཤིང་དཔད་ནས་སྨྲས་

ལ། སར་ཡང་རང་ཉིད་འདོད་པའི་ཆགས་པ་དྲག་པོའི་གཞན་དབང་དུ་ཁེར་ནས་སྔ་

མའི་དོན་དང་འགལ་བའི་ཚིག་སྟེ་ཕ་རོལ་བའི་ཆུང་མ་དེའི་སོ་སྒིབ་པ་སྟེ་མཆུ་སྒོས་

གཡོ་བའི་སྦྲང་རི་འདི་ནི་བདག་གིས་དུས་ནམ་ཞིག་ན་འཐུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེས་

ཆགས་པའི་སྐོན་གྱིས་དབང་མེད་དུ་ཚིག་འགལ་བར་བརོད་པ་ནི་ཆགས་པ་ཕུལ་

བྱུང་སྟོན་པ་ཡིན་པས་སྐོན་མེད་ཅིང་། དེ་ནི་དམིགས་བསལ་ཅན་ཡིན། 
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(ག) ཧ་ཅང་ཆགས་པ་དྲག་པོ་ཡིས། །

མོས་ཏེ་སྐབས་མེད་གནས་ཁང་དུ། །

སྤད་དེ་སྐེ་བོ་གཞན་ཅི་སོས། །

ཀུན་མཁེན་རྒྱལ་བས་ག་ལ་གཟིགས། །

ཞེས་གནས་ཁང་སྐབས་མེད་པའམ་"ལིབས
1

་མེད་པའི་སར་འཁིག་པ་སྤོད་པ་

དང་ཀུན་མཁེན་རྒྱལ་བས་ཀང་དེ་མི་གཟིགས་པར་བརོད་པ་དོན་འགལ་ཀང་། 

ཆགས་པ་དྲག་པོས་གཞན་དབང་དུ་ཁེར་བའི་གཏམ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། དེ་ནི་དམིགས་

བསལ་ཅན་ཏེ་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ན། རྒྱུ་འབོར་སྦྲང་རིའི་བུ་ཡིས་བསགས་པའི་བཅུད། །

སིང་བོ་ཀུན་བལ་མཛད་པའི་རང་གཤིས་ཏེ། །

འོན་ཀང་འཇིག་རྟེན་བདེ་དགར་མངོན་རོལ་ཆེད། །

མིག་སྐའི་གན་མཛོད་བདག་ལ་ནམ་ཞིག་ཐོབ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ། དོན་གཅིག་པའི་སྐོན།

༈ དོན་གཅིག་པའི་སྐོན་ལ་གསུམ་ལས། དང་བོ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། དོན་ཉིད་དམ་ནི་སྒ་ལ་ཡང་། །

ཁད་པར་མེད་པར་སྔར་བརོད་པ། །

གལ་ཏེ་སར་ཡང་རབ་བསྒགས་པ། །

དེ་ནི་དོན་གཅིག་པར་འདོད་དཔེར། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༢༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༧ ན།  ལིབས   * སྐྱིབས་ཡིན་ན་ལེགས་སྙམ།
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ཞེས་སྒ་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པར་སར་ཡང་

བརོད་པ་སྟེ་དོན་གཅིག་པོ་དེ་ཡང་ཡང་ཟློས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར།

གཉིས་པ་དཔེར་བརོད་ནི།

ར་བར། སྲེད་པ་སྲེད་བེད་བུ་མོ་རྣམས། །

དེ་ཡིན་ལན་བུའི་འོད་ཟེར་ཅན། །

ཆུ་འཛིན་གོག་དང་ལྡན་པ་དང་། །

ཟབ་མོ་སྒ་སྒོགས་འདི་དག་གོ །

ཞེས་འདོད་པའི་སྲེད་པ་ལ་སྲེད་པ་འཕེལ་བར་བེད་པའི་བུ་མོ་འདི་རྣམས་ལ་

ཆགས་པའི་རྒྱུ་ནི། དེ་དག་གི་སྐྲའི་ལན་བུའི་འོད་ཟེར་ནག་པོ་ཅན་དང་། ཆུ་འཛིན་ཏེ་

སྤིན་སྔོན་པོ་གོག་དང་ལྡན་པ། སྤིན་ཟབ་མོའི་སྒ་སྒོགས་པ་འདི་དག་གོ་ཞེས་སྲེད་པ་

དང་སྲེད་བེད་གཉིས་དོན་གཅིག་ལ། ཆུ་འཛིན་དང་གོག་ལྡན་ཟབ་མོ་སྒ་སྒོགས་པ་

རྣམས་ཀང་སྤིན་དུ་དོན་གཅིག་པས། གོ་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་མེད་པར་ཡང་ཡང་བཟླས་པ་ལྟ་

བུ་སྐོན་དུ་འགྱུར་བས་མི་རུང་ངོ་། །

(ག) ཉོན་མོངས་སིག་པ་སྒིབ་པ་ཀུན། །

མ་ལུས་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར། །

རྒྱལ་བས་ཆོས་འཆད་ཆོས་འཁོར་བསོར། །

བཀའ་ཡི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་གསུངས། །

ཞེས་ཆོས་འཆད་པ་དང་ཆོས་འཁོར་བསོར་བ་སོགས་དོན་གཅིག་པས། རྒྱུ་

མཚན་ཐ་དད་པ་མེད་པར་ཡང་ཡང་བཟླས་པ་ལྟ་བུ་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །
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གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ནི།

ར་བར། འདོད་པ་སབས་མིན་འཁོན་པ་ཡིས། །

བུད་མེད་མཆོག་འདི་བཅོམ་པར་གྱུར། །

ཡན་ལག་ཀུན་མཛེས་བཅོམ་པར་གྱུར། །

འཇམ་པར་སྒོགས་མ་བཅོམ་པར་གྱུར། །

ཅེས་འདོད་པ་སབས་མིན་པ་སྟེ་རྒྱུ་མེད་པར་འཁོན་པས། བུད་མེད་མཆོག་དེ་

བཅོམ་པར་གྱུར་རོ། །ཡག་ལག་ཀུན་མཛེས་མ་དེ་ཡང་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ངག་

འཇམ་པོར་སྒོག་མཁས་མ་དེ་ཡང་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བུད་མེད་དེ་ལ་

བརེ་བའི་དབང་གིས་ཡང་ཡང་བཟླས་པ་ལྟ་བུ་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

(ག) ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཛའ་བོ་ཁོད། །

སྐིད་པའི་གནས་ཁང་འདི་རུ་ཤོག །

ཞིམ་པའི་ཁ་ཟས་ཟ་ཕིར་འདོང་། །

སིང་གྲོས་ལྷུག་པར་སྨྲ་ཕིར་གཤེགས། །

ཞེས་འདོད་པའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་ཤོག་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་བཟླས་

ཀང་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། གཞལ་མེད་དྲིན་གྱིས་བསྐངས་པའི་བཤེས་གཉེན་དེའི། །

བརོད་ལྡན་འཛུམ་པའི་ཞལ་དཀིལ་ཡང་ཡང་དྲན། །

དབུགས་དབྱུང་གསུང་གི་དབངས་སན་ཡང་ཡང་དྲན། །

ཐུགས་རེའི་བརེ་བས་གཟིགས་པ་ཡང་ཡང་དྲན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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བཞི་བ། ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྐོན།

༈ ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་སྐོན་ལ་གསུམ་ལས། དང་བོ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། ངེས་པའི་དོན་དུ་རབ་སྦར་བའི། །

ཚིག་རྣམས་ཉིད་ཀིས་གལ་ཏེ་ནི། །

ཐེ་ཚོམ་སྐེད་པར་བེད་པ་འདི། །

ཐེ་ཚོམ་ཅན་ཞེས་རབ་ཏུ་བརོད། །

ཅེས་བརོད་བའི་དོན་རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ། སྦར་བའི་ཚིག་རྣམས་ཀིས། དོན་དེ་

ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་བོ་སྐེད་པར་བེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར།

གཉིས་པ་དཔེར་བརོད་ནི།

ར་བར། རེ་འདོད་དགའ་བ་ལྟ་བ་ཡི། །

རོ་ལ་མིག་གཡོ་གྲོགས་མོ་དག །

རྒྱང་ན་འདུག་པའི་མ་མ་འདིས། །

འདི་འདྲ་བལྟ་བར་བཟོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་འཁིག་པའི་རེ་འདོད་ཀི་དགའ་བས། མཛའ་བོ་ལ་བལྟས་ཏེ་འདོད་པའི་རོ་

ལ་སེམས་པས་ཟུར་མིག་གཡོ་བར་བེད་པའི་གྲོགས་མོ་ཞེས་བོས་ནས། བག་མེད་

དུ་འཁིག་པའི་སྦོར་བ་རོམ་པར་བེད་མཁན་ཁོད་གཉིས་དང་རྒྱང་རིང་ངམ་འཁིས་ན་

འདུག་པའི་མ་མ་འདིས། ཁོད་ཀི་བག་མེད་ཀི་སྤོད་པ་འདི་ལ་བལྟ་བར་བཟོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་ཚིག་འདིར་རྒྱ་དཔེར་ཨ་རཱ་ཏ་ཞེས་པ་ཐག་ཉེ་བ་དང་རིང་བ་

གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། དེའི་གང་ཡིན་དབེ་འབེད་མི་ནུས་པར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཞི་
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དང་། གཞན་ཡང་། ཨ་དས་ལས་བསྒྲུབས་པའི་ཨ་སཽ་ཞེས་པ་འདི་མངོན་གྱུར་དང་། 

དེས་ཞེས་ལོག་གྱུར་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་རྒྱང་རིང་བོ་ནས་ལོག་ཏུ་ལྟ་བར་མི་

བཟོད་པའམ། ཡང་ན་ཐག་ཉེ་བ་ན་ཡོད་པས། སྤོད་ཚུལ་དེ་མཐོང་ནས་ཁོང་ཁོའི་

སེམས་ཀིས་མི་བཟོད་པར་གྱུར་པས། དེ་ལ་ལྟ་བར་མི་བཟོད་པའི་དོན་གང་ཡིན་

སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐེད་པར་བེད་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་སྐོན་དུ་འགྱུར་བས་མི་རུང་ངོ་། །

(ག) ཀུན་མཁེན་རྒྱལ་བ་མཆོག་གང་གིས། །

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕིར་གོ་ཡི་སྒ། །

གསུངས་པ་འདི་ཡི་དོན་དུ་ནི། །

འགྱུར་རམ་ཡང་ན་མི་འགྱུར་རོ། །

ཞེས་གཽཿ ཡི་སྒ། ཕུན་ཚོགས་སམ་ལེགས་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། བདག་ཉིད་

དང་། ཆེན་པོ་དང་། ཡེ་ཤེས་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་ས་གཞི་སོགས་དུ་མ་ལ་

འཇུག་སྟེ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་ལས། ངག་ཕོགས་ས་དང་འོད་

ཟེར་དང་། །ཕྱུགས་དང་མིག་དང་རོ་རེ་དང་། །མཐོ་རིས་ཆུ་དང་དོན་དགུ་ལ། །མཁས་

པས་གོ་སྒ་ངེས་པར་བཟུང་། །ཞེས་དང་། སྒ་སྦོར་བམ་གཉིས་ལས། གཽ་ཏ་མ་ལྟ་བུའི་

གཽ་སྒ། ལས་ཚིག་དང་། ཕོགས་དང་། ས་དང་། འོད་དང་། རོ་རེ་དང་། བ་ལང་དང་། 

མཐོ་རིས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དུ་མར་བསེགས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་ལྟར་གཽ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་སྤིའི་མིང་ཚིག་སྦར་བས་དོན་གང་ཡིན་སམ་པའི་ཐེ་

ཚོམ་སྐེད་པར་བེད་པ་ལྟ་བུ་སྦར་མི་རུང་སྟེ་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ནི།
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ར་བར། མ་སད་དེ་ནི་ལུས་སྐེས་ཀི། །

འཇིགས་པས་གཟིར་ཞིང་རྩུབ་མོ་ཡི། །

དུས་ཉིད་ཀིས་ནི་བཟུང་བ་མཐོང་། །

བདག་ཅག་ཁོད་ལ་རེ་བ་ཅི། །

ཞེས་པ་འདིའི་རྒྱ་དཔེར་ཨང་ལུས་ཀི་སད་དོད་དང་། དེ་ལ་དགག་པའི་ན་ཡིག་

བཞག་པ་ནང་ཞེས་དང་། སྐེས་བུའི་སད་དོད་ཛཱ་ཏ་བཞག་པས་ལུས་མེད་སྐེས་ཞེས་

པ་སྟེ། མ་སད་མ་དེ་ནི་ལུས་མེད་སྐེས་ཏེ། འདོད་ལྷས་བསྐེད་པའི་ཆགས་གདུང་

གིས་གཟིར་ཞིང་སྦོར་བ་རྩུབ་མོ་འཆི་བའི་དུས་ཀིས་བཟུང་བ་བདག་གིས་མཐོང་སྟེ་

ད་ནི་མགྲོན་དུ་འགུགས་པའི་རེ་བ་བེད་པས་ཅི་བ་ཞེས་དང་། ཡང་། ཨང་ལུས་དང་། 

ཛཱ་ཏ་སྐེས་པ་སྟེ་འདོད་ཆགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དགག་པའི་ན་

ཡིག་བཞག་པས་འདོད་ཆགས་མིན་པ་སྟེ། ཚད་པའི་ནད་ཀིས་གདུང་བ་ལའང་

འཇུག་པས་ཕོགས་གཉིས་པོ་དེའི་གང་ཡིན་ཐག་མི་ཆོད་པར་ངེས་པ་མེད་པར་བས་

པ་ལྟ་བུའི་རེད་འཇོའི་ཚིག་འདི། སྐེས་བུ་གཞོན་ནུ་ཞིག་མཛའ་མོ་དང་འཕད་པར་

འདོད་པ་ལ། སྐེས་བུ་དེའི་ཡིད་འཁྲུགས་པར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་ཕོ་ཉ་མོ་ཞིག་གིས་

སྨྲས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཆེད་དུ་བསམས་ནས་ཐེ་ཚོམ་སྐེད་པའི་ཕིར་དུ་

སྨྲས་ན་དམིགས་བསལ་ཅན་ཡིན་པས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

(ག) འཇམ་དབངས་གྲུབ་བམ་དབངས་ཅན་མས། །

རེས་སུ་བཟུང་བའི་སྐེས་བུ་ཁོད། །

སན་ཚིག་གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བ་ལ། །
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རྨད་བྱུང་བོ་གྲོས་ཅན་དེར་སོན། །

ཞེས་ཡི་དམ་གྱི་ལྟ་འཇམ་དབངས་དངོས་སུ་གྲུབ་པའམ་དབངས་ཅན་ལྷ་མོས་

རེས་སུ་བཟུང་བའི་སྐེས་བུ་ཁོད་ཅེས་ལྷ་གང་གིས་རེས་སུ་བཟུང་བ་ངེས་པ་མེད་

པར་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དུ་བས་པའི་ཚིག་ཆེད་དུ་བསམས་ནས་བརོད་པ་འདི་ལྟ་བུ་

དམིགས་བསལ་གྱི་དབང་གིས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ན། རོལ་གནས་མངོན་པར་རེན་པའི་དགའ་བ་ཡིས། །

ཡིད་ཀུན་བརྟས་པས་འདོད་པའི་ཉམས་འགྱུར་གར། །

སྲིད་པའི་གཟིགས་མོར་སྤོས་པས་མཛེས་སྡུག་ནི། །

འདྲེན་བེད་དགའ་བའི་བདུད་རིའི་དཔལ་དུ་སིན། །

ཞེས་རོལ་བའི་གནས་ནི་ནམ་མཁའ་དང་། མེ་ཏོག་གི་སྐེད་ཚལ་དང་། བུད་

མེད་ཀི་མཚན་མ་སོགས་ཀི་མིང་དུ་འཇུག་གོ །

ལྔ་བ། རིམ་པ་ཉམས་པའི་སྐོན།

༈ རིམ་པ་ཉམས་པའི་སྐོན་ལ་གསུམ་ལས། དང་བོ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། མདོར་བསྟན་རེས་སུ་ཡོན་ཏན་དོན། །

གལ་ཏེ་རེས་བསྟན་མ་བས་ན། །

རིམ་པ་ཉམས་པར་མངོན་བརོད་པའི། །

སྐོན་དུ་དེ་ནི་བཤད་དེ་དཔེར། །

ཞེས་བཤད་བའི་དོན་རྣམས་མདོར་བསྟན་གྱི་སབས་གོ་རིམ་ཇི་ལྟར་བཀོད་པ་
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བཞིན། རྒྱས་བཤད་ཀི་སབས་སུ་ཡང་དེ་དག་གི་དོན་རྣམས་གོ་རིམ་མ་འཁྲུགས་

པར་ཐད་ཀར་སྦར་དགོས་ལ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་བས་པར་བསྟན་བའི་དོན་སྔ་ཕིའི་

གོ་རིམ་ཉམས་ཤིང་གོང་འོག་འཁྲུགས་པར་བེད་པ་ལ་དོན་ཉམས་པའི་སྐོན་ཞེས་

ཟེར།

གཉིས་པ་དཔེར་བརོད་ནི།

ར་བར། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་པ་དང་། །

སྤྲུལ་དང་འཇིག་རྒྱུ་མ་སྐེས་པ། །

བདེ་འབྱུང་སྲེད་མེད་ཆུ་སྐེས་ཀི། །

སྐེ་གནས་ཅན་གྱིས་ཁེད་རྣམས་སྲུངས། །

ཞེས་སྤིར་འགྲོ་བ་འདི་རྣམས་འཇིག་རྟེན་དུ་སྤྲུལ་ཞིང་སྐེད་པའི་རྒྱུ་ནི་ཚངས་པ་

དང་། གནས་པའི་རྒྱུ་ནི་ཁབ་འཇུག ། འཇིག་པའི་རྒྱུ་དབང་ཕྱུག་ཡིན་ཞེས་ཕི་རོལ་

བ་རྣམས་ཀི་རིག་བེད་དུ་བཤད་པས། ཚིག་འདིའི་ཐོག་མ་མདོར་བསྟན་གྱི་སབས་

སུ་དང་བོ་གནས་པའི་རྒྱུ། བར་དུ་སྤྲུལ་བ་མི་སྐེ་བའི་རྒྱུ། མཐར་འཇིག་པའི་རྒྱུ་

བཀོད་ཅིང་། རེས་སུ་དེ་དག་གི་དོན་བཀྲལ་སབས། ཐོག་མར་འཇིག་པའི་རྒྱུ་དབང་

ཕྱུག་བཀོད། བར་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་སྲེད་མེད་ཀི་བུའམ་ཁབ་འཇུག་བཀོད། ཐ་མར་

སྐེད་པའི་རྒྱུ་ཆུ་སྐེས་ཀི་སྐེ་གནས་ཅན་ཚངས་པ་བཀོད་པས། སྔ་མའི་གོ་རིམ་ལས་

འཆོལ་བ་སྟེ་བསྟན་བའི་དོན་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་ཉམས་པའམ་གོང་འོག་འཁྲུགས་པ་ལྟ་

བུ་ནི་རིམ་པ་ཉམས་པའི་སྐོན་དང་ལྡན་པས་མི་རུང་ངོ་། །

(ག) ཁ་དོག་ཨིནྡྲ་ནི་ལ་སུ་ཝརྞ། །
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གངས་རིའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ལྷག་པའི་ལྷ། །

ཕག་ན་པད་མ་འཇམ་མགོན་གསང་བདག་གིས། །

དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །

ཞེས་ཐོག་མར་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དང་། སུ་ཝརྞ་སྟེ་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་

སེར་པོ་དང་། གངས་རིའི་ཁ་དོག་དཀར་པོའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་ཞེས་དང་། 

རེས་སུ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་དོན་དངོས་བརོད་སབས། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

དང་། འཇམ་དབངས། ཕག་ན་རོ་རེ་གསུམ་རིམ་པར་བཀོད་པས། གོང་གི་ཁ་དོག་

གི་བརོད་རིམ་དང་གོ་རིམ་འཁྲུགས་པའི་སྐོན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་མི་རུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ནི།

ར་བར། གཉེན་གཏོང་བ་དང་ལུས་གཏོང་དང་། །

ཡུལ་གཏོང་ཞེས་པ་གསུམ་པོ་ལ། །

དང་བོ་ཐ་མ་ཉོན་མོངས་རིང་། །

བར་བ་སད་ཅིག་གདུང་བའམ། །

ཞེས་གཉེན་གཏོང་བ་ནི་ཉེ་དུ་སོགས་དང་བལ་བ། ལུས་གཏོང་བ་ནི་འཆི་བ། 

ཡུལ་གཏོང་བ་ནི་རང་ལ་དབང་བའི་ཡུལ་དང་བལ་བ་སྟེ་གསུམ་པོ་འདིའི་གོ་རིམ་

སྔོན་ལ་བཀོད་ནས་སར་རིམ་པ་དེ་ལས་འདས་པར་བརོད་དེ། དང་བོ་གཉེན་གཏོང་

བ་དང་། ཐ་མ་ཡུལ་གཏོང་གཉིས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་ལ། བར་བ་ལུས་གཏོང་བ་

ནི་སད་ཅིག་ཙམ་གྱི་གདུང་བ་སྟེ་ལུས་མེད་ན་གདུང་བའི་རྒྱུན་མེད་པའི་ཕིར་དེ་ནི་

ཡུན་ཐུང་ངོ་། །ཞེས་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་མི་མཚུངས་པར་བཤད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི། དགོས་
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པའི་ཆེད་དུ་འབད་ནས་དཀྲུགས་ཏེ་བརོད་པ་ཡིན་པས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

(ག) པད་དཀར་མེ་ཏོག་བ་ཀུ་ལ། །

ཀུ་མུ་ད་ཡི་ཆུ་སྐེས་གསུམ། །

དང་མཐའ་ཉི་ཟླས་ཁ་འབེད་ཀང་། །

བར་བ་ཁ་ཡི་ཆང་གིས་སོ། །

ཞེས་སྔ་མ་ལྟར་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་དཀྲུགས་ནས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྐོན་དུ་མི་

འགྱུར།

ཡང་ན། བསིལ་ལྡན་འགྲོ་བའི་གཉེན་གཅིག་སྲོང་བཙན་གྱིས། །

ལྷ་གཅིག་ཁི་བཙུན་ཀོང་ཇོ་མོང་གི་བཟའ། །

གྲོགས་སུ་བསུས་པས་མཐའ་མས་རིགས་སྲས་དང་། །

ཐོག་མ་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་སྣང་བརན་དྲངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དྲུག་པ། སྒ་ཉམས་པའི་སྐོན། 

༈ སྒ་ཉམས་པའི་སྐོན་ལ་གསུམ་ལས། དང་བོ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། མཚོན་བ་མཚན་ཉིད་ལམ་ལ་མཚོན། །

ཚིག་སྦོར་མཆོག་མིན་འདོད་པ་ནི། །

སྒ་ཉམས་ཡིན་ཏེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

ཞེས་བརོད་དོན་གྱི་མཚོན་བ་ལ་རྣམ་དབེ་དང་རྐེན་སོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བར་

སྤོད་པའི་ལམ་མ་མཚོན་པ་སྟེ་ཚིག་སྦོར་གྱི་རྣམ་དབེ་དང་ཕད་སོགས་སྦོར་ཚུལ་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  937  

བར་སྤོད་ཀི་གཞུང་དང་མི་མཐུན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར།

གཉིས་པ་དཔེར་བརོད་ནི།

ར་བར། ས་གཞི་རྒྱ་མཚོའི་ས་རགས་ཅན། །

རྒྱལ་ཆེན་ཁོད་ལ་དཔུང་བས་སྲུངས། །

ཞེས་པ་ཤེས་འདོད་མེད་པས་ན། །

ཚིག་འདི་ལ་ནི་ཉམས་ཡོད་མིན། །

ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ལ་ཁོད་ཀི་སད་དོད་བ་བཏ་྄ལ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་"ངས྄
1

་

བིན་ནས་བ་བ་ཏཿ ཞེས་འབྱུང་དགོས་ལ། འདིར་རྣམ་དབེ་བཞི་བའི་ངེ་སྦར་བས་བ་

བ་ཏེ། ཁོད་ལ་ཞེས་དང་། དཔུང་བའི་སད་དོད་བ་ཧུ་ལ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པའི་མིང་

ཚིག་"བིས྄
2

་སྦར་ཏེ། བ་ཧུ་བིཿ ཞེས་འབྱུང་དགོས་ཀང་། འདིར་རྣམ་དབེ་དང་བོ་སི་

བིན་པས་བ་ཧིཿ སྟེ་དཔུང་བ་ཞེས་པར་གྲུབ་པ་སོགས་རྐེན་དང་རྣམ་དབེ་ནོར་བའི་

ཚིག་འདི་ལ་ཉམས་འགྱུར་མེད་པ། བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་འདིས་ཀང་རྟོགས་ནུས་

པས་དེ་ལྟ་བུའི་བར་སྤོད་ཀི་གཞུང་དང་མི་མཐུན་པའི་སྒ་ཉམས་ནི་སྐོན་ཤིན་ཏུ་

ཆེའོ། །

(ག) འཁོར་བར་འཁམས་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས། །

གཏན་བདེ་ཐོབ་ལས་ཕག་བཙལ་ཏེ། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་བིན་བརླབས་ནས། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༣༩ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༩ ན།  ངས   * ངས྄

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༣༩ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  བིས   * བིས྄
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འདོད་པའི་དོན་ཀུན་གྲུབ་པར་གྱུར། །

ཅེས་གཏན་བདེ་ཐོབ་ཕིར་དང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཞེས་འབྱུང་དགོས་ལ། 

དེ་ལྟར་དུ་མ་བྱུང་པས་བར་སྤོད་ཀི་གཞུང་དང་མི་མཐུན་པའི་སྐོན་ཡོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །སབས་འདིར་རང་ཅག་གིས་བོད་ཀི་བར་སྤོད་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་གྱི་

གཞུང་དང་མི་མཐུན་པ་དང་ལྷག་པར་བེད་འབེལ་དང་ཕད་རྐང་སྦོར་ཚུལ་སོགས་

གཞུང་དངོས་དང་མཐུན་པ་མ་བྱུང་ན་སྒ་ཉམས་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ནི།

ར་བར། ལྷོ་ཡི་རི་ལས་ཉེར་བཏུད་པའི། །

རླུང་གིས་ཙཱུ་ཏའི་རང་འཐུང་ནི། །

ཡལ་འདབ་རོལ་བར་བསྐོད་པ་ཡིས། །

མྱུ་གུ་མཛེས་དང་ལྡན་པར་བེད། །

ཅེས་ལྷོ་ཕོགས་རི་བོ་མ་ལ་ཡ་ལས་ཉེ་བར་བཏུད་པའི་རླུང་གིས་ཤིང་ཙཱུ་ཏའམ་

ས་ཧཱ་ཀ་རའི་རང་འཐུང་གི་ཡལ་འདབ་རྣམ་པར་གཡོ་བ་ནི་རོལ་ཞིང་རེ་བ་ལྟར་

བསྐོད་པས། མྱུ་གུ་མཛེས་པ་དང་ལྡན་པར་བེད་དོ་"ཞེས
1

་སོ། །འདི་སྐོན་མེད་དུ་

སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། འདིའི་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་ན་ལྷོ་ཡི་རི་ལ་ཞེས་པར་སྤིར་བཏང་དུ་རྣམ་དབེ་

གཉིས་པའམ་བདུན་པ་ཐོབ་སམ་པ་འབྱུང་བས། སྒ་ཉམས་སུ་སྣང་མོད་ཀང་། ཀ་ཙཱན་

གྱི་གཞུང་ལ་མཁས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་བལྟས་ན་འདི་ལྟར་ལྔ་བ་

འབྱུང་ཁུངས་ཁོ་ན་སྦར་བ་སྒ་མདོ་ཀུན་དང་མཐུན་ཏེ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༠ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༥ ན།  ཅེས   * ཞེས
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ཡིན་པས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །

(ག) རྒྱལ་བས་ཐུགས་རེ་ཆེར་འཕེལ་བས། །

འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་ཞི། །

ཕན་བདེའི་འཁི་ཤིང་མྱུ་གུ་དེ། །

དབར་གྱི་མཚོ་ལྟར་འཕེལ་བར་གྱུར། །

ཅེས་རྒྱལ་བས་ཞེས་པ་ལ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཀང་། བེད་ཚིག་

བས་ནའང་ལེགས་པས་སྐོན་མེད་དོ། །འདིར་ཡང་རྒྱ་དཔེ་ཇི་བཞིན་བར་སྤོད་ཀི་

དབང་གིས་བོད་སད་ཀི་དཔེར་བརོད་དུ་མི་འོང་བར་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན། མདངས་བཟང་མེ་ཏོག་བཀྲ་བས་ཡུལ་ལྗོངས་གང་། །

མཚར་སྡུག་མཛེས་དགའ་རོགས་པས་མིག་གི་དཔིད། །

འདྲེན་ནུས་ལྷ་ཡིས་རེད་འཇོའི་དགའ་ཚལ་ལ། །

སྐེངས་པ་སྦིན་བེད་མདོ་ཁམས་སད་ཀི་ལྗོངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བདུན་པ། ངལ་གསོ་ཉམས་པའི་སྐོན། 

༈ ངལ་གསོའི་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པའི་སྐོན་ལ་གསུམ་ལས། དང་བོ་མཚན་

ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་ངེས་པའི་གནས། །

ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ངལ་གསོ་རིགས།

དེ་ཉམས་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་སྟེ། །
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ཉན་པོ་དགའ་མིན་སྐེད་དེ་དཔེར། །

ཞེས་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་སེབ་སྦོར་གྱི་གཞུང་ནས་བསྟན་པ་ལྟར་གྱི་གཅོད་

མཚམས་ངལ་གསོའི་རིགས་དགོས་ལ། དེ་དག་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་དུ་མ་བྱུང་

བ་སྟེ། མིང་མ་རོགས་པར་ངལ་གསོ་བ་ལྟ་བུ་ལ་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་ཟེར། 

གཉིས་པ་དཔེར་བརོད་ནི། 

ར་བར། བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་བརོད་པའི་ཆོ་ག་རོ་ཉམས་མེད་ལ་འདིར། །

མཆོག་རྣམས་དང་འགྲོགས་མི་དབང་ཉི་མའི་རིགས་འདིས་ལྟ་བེད་ལ་སོགས་སྐོན། །

ཞེས་དོན་ནི་བུད་མེད་མཛེས་མ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་པར་བརོད་པའི་ཆོ་ག་གླུ་

གར་སོགས་ལ་སན་པའི་རོ་དང་སེག་སོགས་ཀི་ཉམས་མེད་ལ། འདིར་སྐེས་བུ་

མཆོག་རྣམས་དང་འགྲོགས་པའི་མིའི་དབང་བོ་ཉི་མའི་རིགས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་

འདིས་ཀང་ལྟ་བར་བེད་དོ། །ཞེས་ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་བོད་མཁས་པས་

དེ་ལྟར་འགྲེལ། འོན་ཀང་སི་ཏུའི་རེས་འབང་བ་རྣམས་ཀིས་འགྲེལ་ཚུལ་གཞན་ཞིག་

ཡིན། འདིའི་ཚིག་སྦོར་གྱི་ངལ་གསོ་ཉམས་པའི་ཚུལ་ནི། བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་

པའི་དཔེར་བརོད་ཀི་སྟེང་དུ། མེད་ལ་འདིར་ཞེས་པ་ལས་མ་བྱུང་ལ་ངལ་གསོ་ཉམས་

ཚུལ་གཞན་སྟོན་དུ་མེད་ཀང་། འཕགས་ཡུལ་གྱི་སེབ་སྦོར་གྱི་དབང་དུ་བས་ན་སེབ་

སྦོར་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལྟར། ཡི་གེ་བཞི་བ་དང་། དེ་ནས་དྲུག་པ། དེ་ནས་བདུན་པ་ལ་

ངལ་གསོ་དགོས་པས། འདིར་རྒྱ་དཔེ་ལས། སྟི་ཎཱཾ་སཾ་གི་ཏི། ཞེས་བརོད་པའི་སད་

དོད། སཾ་གི་ཏི། ཞེས་པའི་མིང་མ་རོགས་པར་མིང་དཀིལ་ན་ཡོད་པའི་བཞི་བ་གི་ལ། 

ངལ་གསོ་ཕོག་པ་ལྟ་བུ་ངལ་གསོ་ཉམས་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 

  941  

(ག) མཆོག་རྣམ་འདྲེན་སངས་རྒྱས་པ་དག །

ལུས་ཅན་ཀུན་བརེ་ལྡན་མ་མ། །

གང་དེ་ཡིས་བདག་ལ་ཕན་འདོགས། །

མྱུར་སྩོལ་ཤིག་ཐུགས་རེ་ཅན་ཀེ། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་འཁྲུགས་ཤིང་ཉམས་པའི་སྐོན་དང་ལྡན་

པ་ཡིན། རང་ཅག་བོད་ཀི་བར་སྤོད་གཞུང་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། སེབ་སྦོར་གྱི་

གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ངལ་གསོ་བཞག་ཏུ་མེད་ཀང་། ཚིག་བཅད་ལྷུག་གི་

བར་དང་མཐར་སྦར་བ་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ནི། ར་བར། 

བ་དང་བ་མིན་མ་ཚང་མེད་ལ་ལུང་ཉིད་ཀིས་ནི་ལྟ་བེད་ཅིང་། །

མི་བདག་འདི་ཡི་དབང་གྱུར་ས་འཛིན་ཞེས་པ་དེ་ལྟར་སྦོར་བ་ཡོད། །

ཅེས་བ་བ་དང་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་བང་དོར་མ་ཚང་བ་མེད་པ་རྟོགས་པར་བེད་

པ་ལ། བསྟན་བཅོས་ཀི་ལུང་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་ལྟ་བར་བེད་ཅིང་། མི་བདག་གམ་རྒྱལ་

བོ་འདི་ཡི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ས་གཞི་ཀུན་སྲུང་བར་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་འདིར། རྒྱ་

དཔེར་མིང་གི་དབུས་སུ་ངལ་གསོ་སྦར་བ་ཡོད་ཀང་། དེ་དག་རྣམ་དབེ་དབང་གིས་

མིང་མཐའ་ཡར་ཐོབ་པ་སྟེ། མིང་མཐའ་དངོས་དེ་མ་ལུས་པས། མིང་དབུས་སུ་ངལ་

གསོ་ཕོག་ཀང་། ངལ་གསོ་ཉམས་པའི་སྐོན་མི་འབྱུང་ངོ་། །

(ག) དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་སོས་ཅི་དགོས། །

འཇམ་དབངས་ཀིས་ཀང་བོ་གྲོས་ཀུན། །
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འབད་པ་མེད་པར་སྩལ་བ་ཡིས། །

རྣམ་པར་དཔོད་འདི་དེ་རྨད་བྱུང་། །

འདིར་འཇམ་དབངས་ཀིས་ཞེས་པར་མ་བཅད་པ་དང་། འདི་དེ་ཞེས་སྦྲེལ་བ་ལ་

སྐོན་མེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འཇམ་མཉེན་འདབ་བཟང་རབ་བཞད་སྐེད་ཚལ་དུ། །

སན་འགྱུར་སྨྲ་བ་འབུམ་རོགས་དཔིད་ཀི་མགྲོན། །

དགའ་བའི་སན་དབངས་ངག་གི་རོལ་མོའི་སྒར། །

ཚངས་པའི་དབངས་སན་གྱིས་ཀང་ཆ་མི་བཟོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ། སེབ་སྦོར་ཉམས་པའི་སྐོན།

སེབ་སྦོར་ཉམས་པའི་སྐོན་ལ། མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརོད་གཉིས་ལས། དང་

བོ་ནི། 

ར་བ་ལས། གང་དུ་ཡི་གེ་ཆད་ལྷག་དང་། །

ལི་ཡང་ཇི་ལྟ་བཞིན་མི་གནས། །

དེ་ནི་སེབ་སྦོར་ཉམས་པ་སྟེ། །

སྐོན་འདི་ཤིན་ཏུ་སད་པའོ། །

ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ཡི་གེ་མང་ཉུང་ངམ་རང་བ་རིང་ཐུང་ཤོར་བ་དང་། 

ལེགས་སྦར་སད་ཀི་སེབ་སྦོར་གྱི་ཏ་མཐའ་ཡང་བ་དང་། ཛ་དབུས་ལི་བ་སོགས་

སེབ་སྦོར་ལི་ཡང་གི་གོ་རིམ་འཁྲུགས་ནས་ཏ་མཐའ་ཡང་བའི་ཚབ་ཏུ། ན་ཀུན་ཡང་
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བ་བཀོད་པ་དང་། ལ་ཡང་བའི་ཚབ་ཏུ་ག་ལི་བ་བཀོད་པ་སོགས་ཡི་གེ་ལི་ཡང་

ཉམས་པའི་སྐོན་ནི་སན་ངག་གི་ལུས་ཉམས་པ་ཡིན་པས་སྐོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། འདི་

ལ་དམིགས་བསལ་མེད་དོ། །གཉིས་པ་དཔེར་བརོད་ལ་གཉིས་ལས།

དང་བོ་ཆད་ལག་ག་ིསོྐན་ཅན་ནི།

ར་བར། ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་རབ་བསིལ་བས། །

རེག་ཅིང་ཡི་གེ་ཉུང་བ་ཉིད། །

ས་ཧཱ་ཀ་རའི་ལོ་འདབ་གསར་བ་རྣམས། །

སྣུམ་ཞེས་ཡི་གེ་ལྷག་པའོ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོར་ཡི་གེ་བདུན་ལས་མེད་པས་ཉུང་བ་དང་། རང་བ་གསུམ་

པར་ཡི་གེ་དགུ་ཡོད་པས་ལྷག་མ་ཡོད་པ་སྟེ། ཚིགས་བཅད་ཀི་
1

རིང་ཐུང་ཤོར་བ་ལྟ་

བུ་སྐོན་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །

(ག) ཀེ་མ་བོད་རྒན་བླུན་པོ་རྣམས། །

ཐ་ག་བ་འདྲའི་ས་ཆོས་རྣམས་ལ་དགའ། །

ཤེས་བ་ཤེས་པའི་བོ་ལྡན་རྣམས་ལ། །

ཕག་རྒོད་ལྟ་བུར་གཟུར་བར་བེད་པ་དེའོ། །

ཞེས་ཚིག་གི་རང་བ་རིང་ཐུང་ཤོར་བ་ལྟ་བུའི་སྐོན་ཡོད་ན་མི་རུང་ངོ་། །

གཉིས་པ་སབེ་སྦྱརོ་ཉམས་པའི་སོྐན་ག་ིདཔེར་བརོད་ནི། 

ར་བར། འདོད་པས་མདའ་རྣོན་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ལ། །

1  མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༥ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༣ ན།   * མཚམས་འདིར་རྐང་བ་ཞེས་པ་ཆད་དམ་སྙམ། 
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རྣམ་པར་འཕངས་ཞེས་ལི་བ་ཇི་བཞིན་མིན། །

མཛེས་པའི་མིག་ཅན་དག་ལ་མོས་བེད་ཀི། །

མདའ་རྣོན་ལྷུང་ཞེས་ཡང་བ་ཇི་བཞིན་མིན། །

ཞེས་འདོད་ལྷས་མེ་ཏོག་གི་མདའ་རྣོན་པོ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་ལ་འཕངས་སོ་

ཞེས་པ་འདིའི་རྒྱ་དཔེ་ལ་ལེགས་སྦར་གྱི་སད་ལྟར་དུ་སེབ་སྦོར་དབང་བོ་རོ་རེ་ཡིན་

པས། དེའི་ལི་བ་དང་མི་མཐུན། མཛེས་པའི་མིག་ཅན་གྱི་བུད་མེད་དག་ལ་མོས་བེད་

འདོད་ལྷའི་མདའ་ལྷུང་ཞེས་པའང་སེབ་སྦོར་ཉེ་དབང་རོ་རེ་དང་མི་མཐུན་པས་སེབ་

སྦོར་ཉམས་པའི་སྐོན་ནོ། །

(ག) ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་མཁས་དབིངས་ལས། །

བོ་གྲོས་ཉིན་བེད་སྩོལ་མཛད་པ། །

ལྷ་མཆོག་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་ནི། །

དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་རང་བ་དང་བོ་ལ་ལེགས་སྦར་སད་དུ་ཡང་བ་དགོས་པ་ལ་ལི་བ་དང་། ཕི་

མར་ལི་བ་དགོས་པ་ལ་ཡང་བ་ལྟ་བུའོ། །སེབ་སྦོར་ལི་ཡང་གི་སྦོར་བ་འདི་བོད་ཀི་

ཡི་གེ་ལ་མ་བྱུང་བས། བོད་སད་ཀི་དཔེ་བརོད་དག་ལ་མཁོ་མི་ཆེའོ། །

དགུ་བ། མཚམས་སྦོར་ཉམས་པའི་སྐོན། 

༈ མཚམས་སྦོར་ཉམས་པའི་སྐོན་ལ། གསུམ་ལས། དང་བོ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བ་ལས། བསྡུས་པ་བརོད་པར་མི་འདོད་ཅེས། །

ཚིག་ལ་མཚམས་སྦོར་མེད་པ་དང་། །
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ཡ་ཕིས་ལ་སོགས་རྒྱུ་མེད་པ། །

དེ་ནི་མཚམས་སྦོར་བལ་ཞེས་བསྟན། །

ཅེས་བསྡུས་པ་མཚམས་སྦར་བ་མི་འདོད་ཅེས་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་མཚམས་

མི་སྦོར་བ། དཔེར་ན། ན་མ་ཨ་རྱ་ལྟ་བུ་རྣམ་བཅད་དང་། ཨེ་"ཨ་ཡ྄འི་ཡ྄
1

་ཕིས་ཤུལ་

སོགས་དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ལ་མཚམས་མི་སྦོར་བ་དེ ་ནི ་

མཚམས་སྦོར་དང་བལ་བའི་སྐོན་ཡིན།

གཉིས་པ། དཔེར་བརོད་ནི།

ར་བར། མཁའ་དང་བདག་ནི་ཡིད་ལ་ཡང་། །

རླུང་ནི་དལ་བུར་རྒྱུ་བ་ཡིས། །

བུད་མེད་འགྲམ་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལ། །

རྔུལ་གྱི་ཆུ་རྒྱས་སེལ་བར་བེད། །

ཅེས་ནམ་མཁའ་ལ་རླུང་དལ་བུར་རྒྱུ་བ་དེས་འདོད་ལྡན་བདག་གི་ཡིད་འཕོག་

ཅིང་བུད་མེད་ཀི་འགྲམ་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལ། ཚ་བའི་རེག་བའམ་འདོད་པས་གདུང་

བ་ལས་བྱུང་བའི་"རྔུལ
2

་ཆུ་རྒྱས་པ་ནི་སེལ་བར་བེད་དོ་ཞེས་སོ། །རྒྱ་དཔེ་ལ་ཚིག་

འདིའི་རང་བ་དང་བོའི་མཐར་ཙ་ར་"ཏ
3

་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་། གཉིས་པའི་མགོར་ཨང་

ན་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཏཱའི་སྲོག་གི་ཨཱ་དང་། ཨང་ནའི་ཨ་དག་ལ། ཨ་ཡིག་གཉིས་རིང་

བོ་གཅིག་ཏུ་མ་བས་པས་མཚམས་སྦོར་ཉམས་པའོ། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༧ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།  ཨ྄་ཡའི་ཡ   * ཨ་ཡ྄འི་ཡ྄

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༧ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༡ ན།  རྡུང   * རྔུལ

3 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༡ ན།  ཏ   * ཏཱ་ཡིན་པར་སྙམ།
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(ག) ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཇི་བཞིན་དུ། །

རབ་གསལ་མ་ཏི་ཨཱ་ཀ་ཤ །

ཇི་བཞིན་ཕ་མཐའ་ཡས་པ་དེ། །

བ་མ་ལྷ་ཡི་དྲིན་ལས་སོ། །

ཞེས་"ཏིའི
1

་སྲོག་གི་ཨི་མ་བལ་བས། མཚམས་སྦོར་ཉམས་པའོ། །དེ་ལ་"ཏིའི
2

་

སྲོག་གི་ཨི་བལ་བས་´྄་སྲོག་མེད་དུ་བཏང་། ཨི་"ཡར
3

་བསྒྱུར། "ཡ
4

་སྲོག་མེད་དུ་

བཏང་བ་"ཨཱ
5

་ཐོག་ཏུ་དྲངས། ´྄་སྲོག་མེད་"ཡཱ
6

་ཐོག་ཏུ་དྲངས་པས། མ་ཏྱཱ་ཀ་ཤ་ཞེས་

པ་འགྲུབ་པོ། །ཨཱ་ཀ་ཤ་ནི་ནམ་མཁའི་མིང་ལ་འཇུག །

གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ནི།

ར་བར། མཚན་མོ་འདི་ལ་ཞེས་འདི་འདྲ། །

མཁས་པས་ཉམས་པར་རིག་མི་བེད། །

ཅེས་པའི་ཚིག་རྒྱ་དཔེར། ཨཱ་སུ་ར་ཞེས་སོགས་ཀི་ཨཱ་དང་། ཚིགས་བཅད་སྔ་

མའི་མཇུག་གི་ཨི་ལྟ་བུ་མཚམས་མ་སྦར་ཡང་། དེའི་བར་ཉིས་ཤད་ཀིས་ཆོད་པས་

མཚམས་སྦོར་ཉམས་པའི་སྐོན་དུ་མཁས་པ་དག་གིས་མི་འདོད་དོ། །

(ག) མཁས་དབང་ཙནྡྲ་གོ་མི་ཡི། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༧ ན།  ཏའི   * ཏིའི

2 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༨ ན།  ཏའི   * ཏིའི

3 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།  ཡར   * ཡ྄ར

4 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།  ཡ   * ཡ྄

5 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།  ཨ   * ཨཱ

6 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༠ ན།  ཡ   * ཡཱ
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འཆད་རོད་རོམ་པའི་བི་ཙཱ་ར། །

ཨ་ཏི་ཤ་ཡི་ངོ་མཚར་ནི། །

ཆེ་ཞེས་ཀུན་གྱིས་གེང་བར་བེད། །

ཅེས་ར་དང་ཨ་གཉིས་ལ་མཚམས་སྦོར་མ་བས་ཀང་ཉིས་ཤད་ཀིས་ཆོད་པས་

མཚམས་"སྦོར་
1

ཉམས་པའི་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །བི་ཙཱ་ནི་རྣམ་དཔོད་ཀི་སད་དོད་

དང་། ཨ་ཏི་ཤ་ནི་ཕུལ་བྱུང་ཞེས་པའོ། །

ཡང་ན། རབ་དྭངས་རོག་བལ་གཟུགས་བརན་འབུམ་བཀྲ་ཞིང་། །

ཤིན་ཏུ་ཡངས་ཤིང་ཟབ་པའི་ས་མུ་དྲ། །

ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་མདངས་ལ་འགྲན་བཟོད་པའི། །

དབང་སྔོན་ཁུ་བ་ས་ལ་འཁིལ་ལམ་སམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་སྒ་ཉམས་པ་དང་། ངལ་གསོ་ཉམས་པ། སེབ་སྦོར་ཉམས་པ། མཚམས་

སྦོར་ཉམས་པ་སོགས་ཀི་སྐོན་འདི་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་

སད་ཀི་སྦོར་བ་ལས་འབྱུང་ཞིང་། སད་ཡིག་གཞན་དག་ལ་སྐོན་དེ་དག་དང་ཕོགས་

མཐུན་ཙམ་རེ་ཡོད་པ་སང་དགོས་པ་ལས། སྐོན་དངོས་མི་འབྱུང་ཞིང་། བོད་སད་ཀི་

ཚིག་སྦོར་དང་དཔེར་བརོད་རྣམས་ཀང་སན་ངག་གི་གཞུང་ལས་བསྟན་པའི་རྒྱན་

རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་གཞིར་བཞག་གི་སྟེང་བོད་རང་གི་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་

སོགས་ཀི་དགོངས་པ་མ་ནོར་བ་ཞིག་བེད་དགོས་པ་ལས། འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྒའི་ཐ་

སད་དང་བཙན་གྱིས་བསྟུན་པའི་ལད་ཟློས་བེད་མི་དགོས་ཏེ། གནས་ལྔ་ཀུན་

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༤༩ ཡིག་ཕྲེང་ ༢ ན།  - སྦྱོར་   * སྦྱོར
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གཟིགས་ཀོང་རོལ་བ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། བོད་ཀི་ཚིགས་བཅད་རོམ་ལུགས་

ནི། རྒྱ་གར་གྱི་ཚིགས་བཅད་རོམ་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བ་མི་རུང་། ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། མི་རིགས་རང་རང་གི་སད་ཡིག་ལ་རང་རང་གི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པ་རེ་ཡོད་པས། འདིར་ཡང་སེབ་སྦོར་གྱི་ཡི་གེ་ལི་ཡང་དང་། ཀ་ཙཱན་གྱི་གཞུང་ནས་

བཤད་པའི་སྒའི་མཚམས་སྦོར་ཚུལ་སོགས་བོད་ཡིག་ཏུ་མི་མཁོ་ཞིང་། བོད་རང་ལ་

ཡོད་པའི་བར་སྤོད་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དག་ནས་བཤད་པའི་ཡི་གེ་སྦོར་བའི་

རྣམ་གཞག་དང་མི་འགལ་བ་གཞིར་བཟུང་བའི་སྟེང་། ཚིག་སྦོར་གང་ལའང་ཚིག་

དོན་གྱི་ཆ་ལ་སྐོན་དང་བལ་ཞིང་། རང་ཚིག་སྔ་ཕི་འབེལ་ཆགས་པ། ཕལ་བའི་ཡུལ་

སད་ཀིས་མ་བསད་པའི་སན་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། མི་རིགས་རང་

གི་རིག་གནས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མཚོན་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས། །

བཅུ་བ། ཡུལ་འགལ་བ་སོགས་ཀི་སྐོན།

༈ ཡུལ་འགལ་བ་སོགས་ཀི་སྐོན་བཤད་པ་ལ། མདོར་བསྟན་པ། འགལ་བའི་

སྐོན་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་པ། གནས་སབས་འགལ་ཡང་དམིགས་བསལ་ཅན་ལ་སྐོན་

མེད་དུ་བསྟན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་བོ་ནི། 

ར་བར། རི་ནགས་ཡུལ་འཁོར་ལ་སོགས་ཡུལ། །

ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ལ་སོགས་དུས། །

འདོད་པའི་དོན་ལ་བརྟེན་པ་ཡི། །

གར་དང་གླུ་སོགས་སྒྱུ་རལ་ཏེ། །

འབྱུང་བོ་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་བའི། །
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འཇུག་པ་འཇིག་རྟེན་མིང་ཡིན་ནོ། །

རིགས་པ་གཏན་ཚིགས་རིག་བདག་ཉིད། །

ཐོས་བཅས་གསུངས་པ་ལུང་ཡིན་ཏེ། །

སན་ངག་མཁན་པོ་བག་མེད་ལས། །

དེ་དེར་ཇི་ལྟར་གྲགས་པ་བཞིན། །

མིན་པར་གལ་ཏེ་རབ་ཞུགས་ན། །

འདི་ནི་ཡུལ་སོགས་འགལ་ཞེས་བརོད། །

ཅེས་རི་དང་། ནགས་དང་། ཡུལ་འཁོར་སོགས་ཡུལ་དང་། ཉིན་མཚན་དང་། 

དུས་བཞི་སོགས་དུས་དང་། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་ཁད་པར་

དང་། ལུས་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་སོགས་སྒྱུ་རལ་དང་། འབྱུང་ཞིང་སྐེ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

ན་འབྱུང་བོ་སྟེ་རྒྱུ་བའམ་གཡོ་བ་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་དང་། མི་རྒྱུ་བའམ་བརྟན་པ་

སྣོད་ཀི་བེམ་པོ་རྣམས་ཀི་འཇུག་པ་ཇི་ལྟ་བ་སྟེ་འཇིག་རྟེན་དང་རྟོག་གེའི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་རིག་པ་དང་། རིག་བེད་སོགས་བསྟན་བཅོས་ཀི་ལུང་སྟེ་དྲུག་པོ་འདིའི་

རང་རང་གི་གནས་ལུགས་དང་འགལ་བའི་སྐོན་སོགས་ནི་སན་ངག་མཁན་གྱིས་

སང་བར་བ་ཞིང་། ཚིག་སྦོར་གང་དུའང་ཡུལ་དང་། དངོས་པོ་དེ་དང་དེའི་གནས་

ཚུལ་དངོས་དང་མི་འགལ་བ་དང་། ཁུངས་ལྡན་གྱི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ཚིག་གི་

སྦོར་ཚུལ་སོགས་ལ་མཁས་པར་བ་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ། འགལ་བའི་སྐོན་སོ་སོའི་ངོས་འཛིན།

༡ ཡུལ་འགལ་བའི་སྐོན་ནི།
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ར་བར། ག་བུར་རང་འཐུང་ལ་རེག་པའི། །

མ་ལ་ཡ་རླུང་དྲི་བཟང་ཅན། །

ཀ་ལིང་ཀ་ཡི་ནགས་སྐེས་པའི། །

གང་བོ་དག་ནི་རི་དྭགས་རིགས། །

ཙོ་ལ་ཀཱ་བེ་རི་ངོགས་སུ། །

ཨ་ཀ་རུ་ནི་ནག་པོ་སྔོ། །

ཞེས་པའི་ཚིག་སྦོར་འདི་ཡུལ་དང་འགལ་ལུགས་ནི། ག་བུར་རང་འཐུང་ལ་

རེག་པའི་མ་ལ་ཡའི་རླུང་གི་དྲི་བཟང་བོ་ཅན་ཞེས་པ། རི་དེ་ན་ག་བུར་གྱི་ཤིང་མེད་

པས་འགལ་ལོ། །ཀ་ལིང་ཀ་ནི་ནགས་ཀི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ་དེ་ན་གནས་པའམ་སྐེས་

པའི་གང་བོ་ཆེ་འདི་དག་རི་དྭགས་ཀི་རིགས་ཞེས་པ་ནི་རི་དེར་གནས་པའི་གང་བོ་

རྣམས་བ་དྲའི་རིགས་ཡིན་པས་འགལ་ལོ། །བ་དྲའི་རིགས་ནི་སེང་གེ་རིགས་སུ་

གཏོགས་ཏེ་སེང་གེ་ལ། གངས་ལ་གནས་པ་དང་། ནགས་ལ་གནས་པའམ་འདམ་

སེང་དུ་གྲགས་པ་དང་། ཡང་ཁྱུང་དང་སེང་གེ་འདུས་པའི་བུ་སེང་གེ་རང་བ་བརྒྱད་

པ་སྟེ་"ཤ་ར་བ
1

་ཞེས་གྲགས་པ་སོགས་ཡོད་པར་བཞེད། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཙོ་ལའི་

ཡུལ་གྱི་ཆུ་ཀླུང་ཀཱ་བེ་རིའི་འགྲམ་ངོགས་སུ་ཨ་རུ་ར་ནག་པོའི་ཤིང་ཞེས་པ་ཡུལ་དེ་

ན་ཤིང་དེ་མེད་པས། ཡུལ་གྱི་གནས་སབས་དང་འགལ་བར་བརོད་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཚིག་ནི། ཡུལ་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ཅན་ནོ། །

(ག) ཀྱཻ་ལ་ཤ་རེར་འགྱིང་བའི་སྟག་མོ་དེས། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༥༢ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༡ ན།  ཤ་བ་ར   * ཤ་ར་བ
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ང་རོ་ཙམ་གྱིས་རི་དྭགས་མ་ལུས་འདར། །

སཱ་ལའི་ལྗོངས་ཀི་སྐེད་ཚལ་ན་འཁྲུངས་པའི། །

རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདོག་ནད་ཀུན་འཇོམས་པར་བེད། །

ཅེས་ཀྱཻ་ལ་ཤ་སྟེ་གངས་རིར་སྟག་མོ་འགྱིང་བ་དང་། བོད་ལྗོངས་སུ་ཨ་རུ་ར་

རྣམ་རྒྱལ་འཁྲུངས་པར་བརོད་པ་སོགས་ཡུལ་དང་འགལ་བའི་སྐོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་

པས་དེ་ལྟ་བུ་སྦོར་མི་རུང་ངོ་། །

༢ དུས་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ནི།

ར་བར། 

པད་མ་ཅན་ནི་མཚན་མོར་རྒྱས། །

ཉིན་པར་ཀུ་མུད་ལྡན་པ་གསལ། །

དཔིད་ནི་ནི་ཙུ་ལ་རབ་རྒྱས། །

སོས་ཀ་དག་ནི་སྤིན་གྱིས་གཏིབས། །

ངང་བའི་སྒ་ནི་དབར་སན་འོས། །

སྟོན་ནི་རྨ་བ་མོས་པ་སྟེ། །

དགུན་སྟོད་ཉི་མ་དྲི་མ་མེད། །

དགུན་ནི་ཙན་དན་བསྔགས་པར་འོས། །

ཞེས་པ་འདི་འདྲ་དུས་དང་ནི། །

འགལ་བའི་ལུགས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན། །

ཞེས་མེ་ཏོག་པད་མ་ནི་མཚན་མོར་རྒྱས་པ་དང་། མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་ད་ཉིན་པར་གསལ་
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བ་དང་། ཤིང་ནི་ཙུ་ལ་དཔིད་ཀི་དུས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། སོས་ཀར་ཆར་སྤིན་

སྟུག་པོ་གཏིབས་པ་དང་། ངང་བའི་སྒ་ནི་དབར་དུས་མི་སན་ལ་དེ་སན་པར་བརོད་པ་

དང་། སྟོན་དུས་སུ་རྨ་བ་མི་དགའ་ལ་དེ་མོས་པར་བརོད་པ་དང་། དགུན་སྟོད་དུ་རླུང་དང་

སྤིན་ལྡང་བས་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ་དེ་དྲི་མ་མེད་པར་བརོད་པ་དང་། 

དགུན་དུས་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བས། ཙན་དན་གྱི་དགོས་པ་མེད་ལ་དེ་བསྔགས་པར་འོས་

པར་བརོད་པ་སོགས་ནི་དུས་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ཅན་གྱི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །

(ག) ཟླ་གཞོན་ཟེར་གྱིས་ཕེ་བའི་པད་མ་ལ། །

རེ་དགའ་ཁོང་ནས་རྒོད་པའི་བུང་བ་ལྡིང་། །

དགུན་དུས་འདབ་མ་རྒྱས་པའི་ཨུཏྤ་ལ། །

མཛེས་མ་ཁོད་ཀི་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་འཇེབས། །

ཞེས་ཟླ་བས་པདྨའི་འདབ་མ་འབེད་པ་དང་དགུན་དུས་སུ་ཨུཏྤལ་མཛེས་པར་

བརོད་པ་ལྟ་བུ་དུས་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ལྡན་གྱི་ཚིག་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་དུ་སྦོར་མི་

རུང་ངོ་། །

༣ སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ནི།

ར་བར། དཔའ་བ་སེག་པ་དག་གི་དངོས། །

བརྟན་པ་ཁོ་དང་ཡ་མཚན་ནོ། །

ཞེས་པ་སྤིར་དཔའ་བ་དང་སེག་པའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་ནི་སེམས་དགའ་བ་དང་

སྤོ་བ་འཕེལ་བ་ཡིན་ལ་དེ་ལྟར་མ་བརོད་པར་དཔའ་བ་དང་སེག་པ་དག་གི་ཉམས་ཀི་

རྒྱུར་གྱུར་པའི་སེམས་ནི་ཁོ་བ་དང་ཡ་མཚན་པ་སྟེ་ངོ་མཚར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྒྱུ་རལ་
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གྱི་གནས་ལུགས་དང་འགལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) འབོད་འགྲོགས་མགྲིན་གཅོད་རཱ་མ་ཎ། །

མི་སྡུག་ཁོ་བའི་ཉམས་དག་གིས། །

ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་འཛུམ་དང་བཅས། །

རེ་བའི་ཟློས་གར་དག་གིས་བེལ། །

ཞེས་འབོད་འགྲོགས་ཏེ་སྲིན་པོའི་རྒྱལ་བོའི་མགྲིན་པ་གཅོད་མཁན་རཱ་མ་ཎས་

མི་སྡུག་པའི་ཉམས་ཀིས་དགའ་བའི་ཟློས་གར་བེད་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྒྱུ་རལ་དང་

འགལ་བའི་སྐོན་ལྡན་གྱི་ཚིག་ཡིན་པས་འདི་ལྟ་བུ་སྦར་དུ་མི་རུང་ངོ་། །

༤ འཇིག་རྟེན་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ནི།

ར་བར། གང་བོ་དག་ནི་རལ་བ་གཡོ། །

རྟ་ཡི་རྭ་ནི་རྣོ་བ་ཡིན། །

ཨེ་རཎ་ནི་སིང་བོ་ལི། །

སེང་ལྡེང་ལྗོན་པ་སིང་བོ་མེད།

ཅེས་པ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་པ། །

ཉིད་དང་འགལ་བ་ཀུན་གྱིས་སད། །

ཅེས་གང་བོ་དག་གི་རལ་བ་གཡོ་བ་དང་རྟའི་རྭ་རྣོ་བ་དང་སིང་བོ་མེད་པའི་ཆུ་

ཤིང་ཨེ་རཎ་ལ་སིང་བོ་ལི་བར་བརོད་པ་དང་། སིང་བོ་ལི་བའི་སེང་ལྡེང་གི་ལྗོན་པ་ལ་

སིང་བོ་མེད་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་གནས་ལུགས་དང་འགལ་བའི་སྐོན་

ལྡན་གྱི་ཚིག་གོ །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

(ག) དབར་གྱི་ཆར་སྤིན་སྟུག་པོ་ལས། །

བྱུང་བའི་ཚ་སྲེག་མེ་ལེ་ཡིས། །

བསྲེགས་པའི་དུད་སྤིན་འཐུལ་བ་ཡིས། །

ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ལྡེམ་ལྡེམ་གཡོ། །

ཞེས་ཆར་སྤིན་ལས་ཚ་ཞིང་སྲེག་པའི་མེ་ལེ་འབར་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག 

འཇིག་རྟེན་གྱི་གནས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་སྐོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུ་

སྦོར་དུ་མི་རུང་ངོ་། །

༥ རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ནི།

ར་བར། བདེ་གཤེགས་འདུས་བས་འཇིག་པར་ནི། །

གསུངས་པ་བདེན་མོད་དེ་ལྟ་ནའང་། །

ཙ་ཀོ་ར་ཡི་མིག་ཅན་དེ། །

བདག་གི་སིང་ལ་ད་དུང་གནས། །

ཞེས་བདེ་གཤེགས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདུས་བས་ཐམས་

ཅད་མི་རྟག་གོ་ཞེས་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་གསུངས་པ་དེ་བདེན་མོད་ཀང་། བ་ཙ་

ཀོ་རའི་མིག་ཅན་མ་སྟེ་བུད་མེད་དེ་བདག་གི་སིང་ལ་རྟག་པར་གནས་སོ་ཞེས་ནང་

བའི་"རིགས
1

་པ་དང་འགལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) དུག་གསུམ་ངན་པའི་ཁ་ལོ་བས། །

འགྲོ་རྣམས་ངན་འགྲོར་འཁིད་བེད་ཀང་། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༥༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༨ ན།  རིག   * རིགས
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མཛའ་མོ་འདི་ལ་སྤད་པ་ཡིས། །

མངོན་མཐོའི་ས་ལ་འགྲོ་བར་ངེས། །

ཞེས་བུད་མེད་ལ་སྤད་པས་མངོན་མཐོའི་རྟེན་བཟང་ཐོབ་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་

ནང་བའི་"རིགས
1

་པ་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །

༦ ལུང་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ནི།

ར་བར། མེ་ནི་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཡང་། །

བུ་སྐེས་བམ་ཟེ་མ་ཉམས་པའི། །

སྤོད་པས་བརྒྱན་པ་འདི་དག་ནི། །

བྱཻ་ཤྭཱ་ན་རཱི་མཆོད་སྦིན་བེད། །

སྤིར་བམ་ཟེའི་བུ་ཐོག་མར་སྐེས་པའི་དུས་དེ་ནས་བཟུང་བར་མ་ཆད་དུ་རྒྱུན་

མཐུད་ནས་བཞག་པའི་མེ་དེ་ལ་མཆོད་སྦིན་བ་དགོས་ཀང་། འདིར་ནི་མེ་རྒྱུན་དུ་

བཞག་པ་མ་ཡིན་ཡང་། བམ་ཟེ་རང་གི་བུ་སྐེས་པར་གྱུར་ཚེ། རང་གི་སྤོད་པ་མ་

ཉམས་པས་བརྒྱན་ཅིང་མཛེས་པར་བས་པ་འདི་རྣམས་ཀིས། མེའི་མཆོད་སྦིན་སར་

སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །ཞེས་རིག་བེད་ཀི་ལུང་དང་འགལ་བའི་ཚིག་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །བི་ཤྭཱ་ན་ར་ཞེས་པ་མེ་ལྷའི་ཕའི་མིག་ཡིན་པས། དེ་ལ་རྐེན་བིན་པས་བྱཻ་ཤྭཱ་ན་

ར་ཞེས་པ་མེའི་མིང་དུ་གྲུབ་བོ། །

(ག) རྒྱུན་དུ་སྲོག་ཆགས་དུ་མ་དག །

བསད་པའི་ཤ་ཁག་ལོངས་སྤོད་ཅིང་། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༥༦ ཡིག་ཕྲེང་འོག་ ༦ ན།  རིག   * རིགས
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

རེད་བཀུར་ཆེད་དུ་བམ་ཟེ་ཡིས། །

གཙང་སྦྲའི་སྤོད་པ་འཛིན་པར་བེད། །

ཅེས་ཤ་ཁག་ལ་ལོངས་སྤད་དེ་གཙང་སྦྲའི་སྤོད་པ་འཛིན་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུའི་

ཚིག་རིག་བེད་ཀི་ལུང་དང་འགལ་བའི་སྐོན་ལྡན་གྱི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡུལ་དང་

དུས་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་གནས་ལུགས་དང་འགལ་བར་བརོད་པ་འདི་དག་

ནི་སན་ངག་གི་ཚིག་སྦོར་གྱི་སྐོན་ཡིན་པས། སན་ངག་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པར་འདོད་པ་

དག་གིས་གོང་དུ་བཤད་པའི་སྐོན་གྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་སངས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་

ཕིའི་སྣོད་བཅུད་ཀི་རང་བཞིན་དང་ནང་གྱི་སྒྱུ་རལ་གྱི་རྣམ་པ་ཀུན། གཞུང་འདི་དང་

འདིའི་ཕོགས་མཐུན་གྱི་བསྟན་བཅོས་དག་གི་ལུང་དང་མཐུན་པའི་སྒ་དོན་གྱི་ཚིག་

སྦོར་མཛེས་ཤིང་སན་པའི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་སོ། །འོན་ཀང་། སན་ངག་མཁན་

ལ་ཅི་ཡང་རྒྱན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སན་ངག་མཁན་མཁས་པས་སབས་བབ་

ཀི་དགོས་དབང་དང་ཆེད་དམིགས་ཀི་བརོད་འདོད་ཁད་པར་བ་ལ་བལྟོས་ནས། 

སབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་འགལ་བའི་སྐོན་དྲུག་པོ་དེ་དག་གི་གང་

ཡང་རུང་བ་འགའ་ཞིག་སྦར་ན་ཡང་། ཚིག་དོན་གྱི་སྦོར་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་དབང་

གིས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

ར་བར། སྐོན་ནི་མཐའ་དག་འདི་ལ་ཡང་། །

རེ་འགའ་སན་ངག་མཁན་མཁས་པས།

སྐོན་གྱི་གྲངས་ལས་རབ་འདས་ནས། །

ཡོན་ཏན་ལམ་ནི་རྣམ་པར་འཛིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
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འགལ་བ་དྲུག་གི་དམིགས་བསལ་ཅན་སྟོན་པ།

སབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་འགལ་བར་བརོད་ཀང་སྐོན་མེད་པའི་དམིགས་བསལ་

ཅན་སྟོན་པ་ལ་དྲུག་ལས། 

༡ ཡུལ་འགལ་ཡང་སྐོན་མེད་པ་ནི།

ར་བར། རྒྱལ་བོ་དེ་ཡི་མཐུ་ཡིས་ནི། །

དེ་ཡི་སྐེད་ཚལ་ལྷ་རྣམས་ཀི། །

ལྗོན་པ་ཡལ་འདབ་གོས་དམར་དང་། །

ལྡན་པ་དག་གི་གནས་སུ་གྱུར། །

ཅེས་རྒྱལ་བོ་དེའི་བསོད་ནམས་ཀི་མཐུས་དེའི་སྐེད་མོས་ཚལ་དེ་ལྷའི་དཔག་

བསམ་གྱི་ལྗོན་པ་ཡལ་འདབ་ཀི་གོས་དམར་པོ་དང་ལྡན་པ་དག་གི་གནས་སུ་གྱུར་

ཏོ་ཞེས་མིའི་ཡུལ་དུ་ལྷའི་ལྗོན་ཤིང་བྱུང་བར་བརོད་པ་འགལ་བ་ཅན་དུ་སྣང་ཡང་། 

རྒྱལ་བོའི་བསོད་ནམས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྟོན་ཆེད་ཡིན་པས་སྐོན་དུ་མི་

འགྱུར་རོ། །དེ་དང་མཐུན་པར་སྐེས་རབས་སུ། 

དེ་ནས་དེ་ཡི་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀིས་དེར། །

འདབ་རབ་མེད་པར་འདབ་ལས་སྐེས་པ་བྱུང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

(ག) བོད་ཡུལ་ཚོང་འདུས་མགུར་མོའི་སྐེད་ཚལ་དུ། །

སན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་མགོན་པོའི་ལེགས་བས་ཀིས། །

རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདོག་ཕྱུར་བུར་སྤུངས་པ་ཡིས། །
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ལྟ་ན་སྡུག་པའི་གྲོང་ཁེར་བཞིན་དུ་མཛེས། །

ཞེས་ཨ་རུ་རའི་ཆར་འབེབས་པ་མི་སྲིད་ཀང་། མཁས་པ་གཡུ་ཐོག་མགོན་

པོའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཁད་འཕགས་སུ་སྟོན་ཕིར། དེ་ལྟར་བརོད་ན་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་

བུའོ། །དེ་ནི་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་གསར་མ་གཙང་གི་ཚོང་འདུས་མགུར་

མོར་བཙད་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀིས་སྤན་དྲངས་ཏེ་བུ་སོབ་ཀུན་ལ་དབང་དང་མན་

ངག་དུ་མ་སྩལ་བའི་མཐར། སྐུའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་དུ་མ་བསྟན་ཅིང་། ཁད་པར་

དུ་ཨ་རུ་ར་གསེར་མདོག་རློན་པའི་ཆར། ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱི་བར་དུ་བབས་པར་

བཤད་དེ། རེ་དེ་ཉིད་ཀི་མགུར་ལས།

གཙང་གི་ཚོང་འདུས་མགུར་མོ་རུ། །

རྟ་བདུན་རྒྱལ་བོ་བཙོན་དུ་བཟུང་། །

སན་རྒྱལ་གསེར་མདོག་ཆར་དུ་བབས། །

གྲུབ་ཐོབ་ཟེར་བ་ང་ལ་གྱིས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན། ལེགས་བས་བསོད་ནམས་གཏེར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །

ས་སྤོད་མི་དབང་ནོར་བུ་བཟང་བོ་ཡིས། །

ངོ་མཚར་དྲི་ཟའི་ཡུལ་གྱི་འཇོ་སེག་མ། །

ཡིད་འཕོག་མཛེས་པའི་དཔལ་མོ་གྲོགས་སུ་བསུས། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

༢ དུས་འགལ་ཡང་སྐོན་མེད་པ་ནི།
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ར་བར། རྒྱལ་བོ་འཇིགས་པ་གསལ་བེད་པ། །

ཀ་དམྤ་ཡི་རྡུལ་དང་འགྲོགས། །

འདབ་བདུན་ལས་འཁྲུངས་སྐོད་བེད་ཅིང་། །

དྲག་པོ་ཡི་ནི་རླུང་དག་རྒྱུ། །

ཞེས་རྒྱལ་བོ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་ལྟས་ངན་པ་ཤར་ཚེ་

ཤིང་ཀ་དམྤ་ཡི་མེ་ཏོག་རྡུལ་དང་འགྲོགས་པའམ་མེ་ཏོག་བཞད་ལ། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་ཤིང་འདབ་མ་བདུན་པའི་མེ་ཏོག་ཀང་འཁྲུངས་ཏེ། དྲག་པོའི་རླུང་གིས་སྐོད་ཅིང་

རྒྱུ་ཞེས་ཤིང་ཀ་དམྤའི་མེ་ཏོག་དབར་དུས་འབྱུང་ལ། ཤིང་འདབ་མ་བདུན་པའི་མེ་

ཏོག་སྟོན་ཀར་འབྱུང་བས་ན་སྤིར་མེ་ཏོག་འཁྲུངས་པའི་དུས་འགལ་བར་བརོད་པ་ལྟ་

བུ་ཡིན་ཀང་རྒྱལ་བོ་འཆི་བའི་སྔ་ལྟས་བརོད་པའི་ཕིར་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །ཤིང་

འདབ་མ་བདུན་པ་ལ་ཤིང་ལོ་མ་བདུན་པ་དང་། ཤུན་པ་མཐུན་པོ་ཅན། སྟོན་ལྡན་གྱི་

ཤིང་ཞེས་ཀང་གྲགས་པར་འགྲེལ་བ་འདོད་འཇོར་བཤད་དོ། །

(ག) ར་རླུང་ལས་སུ་རུང་བའི་རྣལ་འབོར་བས། །

དགུན་དུས་གྲང་བའི་རེག་བ་ཀུན་བཅོམ་ནས། །

ས་གཞི་རི་ཀླུང་དྲོས་པས་སང་ལྗོངས་ཀུན། །

མརྒད་གཞོན་ནུའི་འོག་པག་གྱོན་སམ་བེད། །

ཅེས་ལུས་ཀི་ར་རླུང་ལས་སུ་རུང་བའི་རྣལ་འབོར་བས། གཏུམ་མོ་སོམ་པའི་

བདེ་དྲོད་ཀིས་དགུན་གྱི་གྲང་ངར་གྱི་རེག་བ་བཅོམ་ནས། ལུས་ལ་དྲོད་འབར་བ་དབར་

གྱི་ཚ་བའི་རེག་བ་མོང་བ་དང་གཅིག་ཏུ་སྟོན་པའི་ཚིག །སྤིར་བཏང་དུ་དགུན་གྱི་དུས་
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སུ་དབར་གྱི་ཁད་ཆོས་བརོད་པ་དུས་དང་འགལ་ན་ཡང་། རོ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའི་རྣལ་འབོར་བ་དེའི་ཆེ་བ་བརོད་པའི་ཚེ་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། ཀུན་མཁེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བས། །

ཆོས་འཁོར་ལྷ་སར་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་དུས། །

ངོ་མཚར་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤིན་འབེད་ཚེ། །

དབང་གཞུའི་གོས་ཀིས་ལྷ་ལམ་དོག་པར་བསྒྲུབས། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

༣ སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་ཡང་སྐོན་མེད་པ་ནི།

ར་བར། ཁོགས་ཀིས་རབ་བསྐུལ་སྐྲག་པ་ཡི། །

སྐེ་བོ་བུད་མེད་ཁས་བརོད་གླུ། །

སྟབས་མི་མཉམ་པས་འདོད་ལྡན་གྱི། །

ཆགས་པ་དག་ནི་འཕེལ་བར་བེད། །

ཅེས་ཁོགས་སམ་འགྱོག་བམས་ཀིས་བཏེགས་ནས་གཡོ་ཞིང་རབ་ཏུ་བསྒུལ་

བའི་ཚེ་ཡིད་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པར་གྱུར་པའི་སྐེ་བོ་བུད་མེད་དག་གིས་ཁས་བརོད་པའི་

གླུའི་སྟབས་མི་མཉམ་ཞིང་སན་པའི་སྒྱུ་རལ་གྱི་ཉམས་མེད་ཀང་། འདོད་ལྡན་འགའ་

ཞིག་གི་ངོར་ཤིན་ཏུ་སན་པས། ཆགས་པ་འཕེལ་བར་བེད་ཅེས་ཆགས་པ་ཕུལ་བྱུང་

སྟོན་པའི་སད་དུ་བརོད་ན་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

(ག) འདོད་པས་མོས་པའི་ཚ་གདུང་གིས། །
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ལུས་ཕའི་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག་རྣམས། །

རིངས་ཀང་གར་ཀི་ལྡེམ་ལྡེམ་ལ། །

ཆགས་ལྡན་མཛེས་པའི་སྣང་བ་འཆར། །

ཞེས་བུད་མེད་ཀི་མེ་ཏོག་གི་རྒྱན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་རིངས་ཤིང་མི་མཛེས་པར་

གྱུར་ན་ཡང་། ཆགས་ལྡན་གྱི་སྐེ་བོའི་ངོར་མཛེས་པའི་སྣང་བ་འཆར་ཞེས་ཆགས་པ་

ཕུལ་བྱུང་བརོད་སབས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། འདོད་སྲེད་ཆང་གིས་མོས་པའི་ར་རོ་བས། །

ཉམས་བརྒྱའི་སྟང་སྟབས་གར་དང་ཆགས་པའི་གླུ། །

ཡིད་འོང་སན་འཇེབས་དབངས་ཀི་འགྱུར་དམན་ཡང་། །

འདོད་ལྡན་ཡིད་དབང་འགུགས་པའི་དཔལ་དུ་ཆེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༤ འཇིག་རྟེན་དང་འགལ་ཡང་སྐོན་མེད་པ་ནི།

ར་བར། ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་རབ་བསིལ་བས། །

བསྲེག་བ་འཛིན་པར་འདོད་ལྡན་ནི། །

བུད་མེད་དང་བལ་ཉོན་མོངས་ཀིས། །

འཁྲུགས་པ་འདི་ཡིས་རི་བར་བེད། །

ཅེས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་བསིལ་བ་ཡིན་ཡང་། རང་གི་བུད་མེད་དང་བལ་

བའི་ཉོན་མོངས་སམ་འདོད་ཆགས་ཀིས་ཡིད་འཁྲུགས་པའི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀི་ངོར་ཟླ་

བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཀང་ཚ་བའི་བསྲེག་བ་འཛིན་པ་ནི་ཉོན་མོངས་ཀིས་སེམས་
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འཁྲུགས་པ་འདི་ཡིས་རི་བར་བེད་དོ་ཞེས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལས་ཚ་བའི་རེག་བ་མོང་

བར་བརོད་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་གནས་ལུགས་དང་འགལ་ན་ཡང་། བལ་བས་གདུང་བ་

ཅན་གྱི་ངོར་བརོད་ན་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

(ག) ད་དྷུ་ར་ཡིས་ཆེར་མོས་པ། །

འགའ་ཞིག་ཀུན་གསལ་འགྲམ་པ་ལ། །

ཆུ་ཤེལ་དབང་བོའི་དཀིལ་འཁོར་ནི། །

དུ་མ་ཤར་བའི་ལྟད་མོ་མཐོང་། །

ཞེས་ད་དྷུ་ར་ནི་ཐང་ཕོམ་སྟེ། དེས་མོས་ཤིང་བཟི་བ་རྣམས་ཀི་མིག་ལམ་དུ་

ནམ་མཁའི་ངོས་ལ་ཟླ་བ་དུ་མ་འཆར་བའི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བར་བརོད་པ་ལྟ་བུ། 

སྤིར་ནམ་མཁའ་ལ་ཟླ་བ་དུ་མ་འཆར་བར་བརོད་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་གནས་ལུགས་

དང་འགལ་ཡང་དུག་སན་གྱིས་བཟི་བའི་སྐེ་བོའི་མིག་ལམ་དུ་དེ་འདྲ་འཆར་བར་

བརོད་ན་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན། མཁན་སོབ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོའི་ཐབས་འཕྲུལ་གྱིས། །

མི་འགྱུར་ལྷུན་གྲུབ་སྤྲུལ་བའི་གཞལ་ཡས་མཆོག །

སྲིད་ཞིའི་དཔལ་དུ་བསྐྲུན་པའི་དགའ་སྟོན་དུས། །

མཁའ་ལས་མེ་ཏོག་ཆར་གྱི་ཟེགས་མ་འཐོར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༥ རིགས
1

་པ་དང་འགལ་ཡང་སྐོན་མེད་པ་ནི།

ར་བར། གཞལ་བ་ཡིན་ཡང་གཞལ་བ་མིན། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༦༤ ཡིག་ཕྲེང་ ༩ ན།  རིག   * རིགས
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ཆ་ལྡན་ཡིན་ཡང་ཆ་ལྡན་མིན། །

གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཡང་གཅིག་ཉིད་མིན། །

སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ། །

ཞེས་གསལ་བའི་གཟུགས་སུ་སྣང་ཞིང་རེས་དཔག་ཚད་མས་རྟོགས་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའི་གཞལ་བ་ཡིན་ཀང་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་མིན་པས་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པ་

དང་། ཡང་ས་ལ་སོགས་པ་ཇི་སེད་པའི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཆ་ལྡན་ཡིན་

ཡང་། དམ་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ནི་ཆ་དང་བལ་བས་ཆ་ལྡན་མིན་ལ། རང་གི་

གཟུགས་རྟག་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཀང་། སྤྲུལ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡོད་

པས་གཅིག་ཉིད་མིན་པའི་གཟུགས་ཅན་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕག་འཚལ་ཞེས་གཞི་

གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འགལ་བ་དུ་མ་ཚོགས་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་རིགས་པ་དང་འགལ་

ན་ཡང་། ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་ཆེད་དུ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ནི་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་

རོ། །འདི་ནི་འབྲུག་སྤྲུལ་གྱིས་ལྷ་ཚངས་པར་བཤད་ཀང་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང་། བོད་

མཁས་ཀིས་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གསུངས་སོ། །

(ག) བརྒྱ་ཕག་ལོ་ལྡན་བཅུ་དྲུག་ངང་ཚུལ་འཆང་། །

འགྲོ་ཀུན་ལ་བརེ་འདོད་ལྷ་འཇོམས་ལ་བརོན། །

ཉོན་མོངས་བཅོམ་ཡང་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ལ། །

ཆགས་པའི་ཉམས་ཀིས་འཁྱུད་པ་འཇམ་དཔལ་དབངས། །

ཞེས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འགལ་བའི་ཚིག་དུ་མ་བརོད་ཀང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་

ལ་ཆེད་དུ་བརོད་པ་ཡིན་པས་འགལ་བའི་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །
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ཡང་ན། ཆགས་པ་བལ་ཡང་ཆགས་པའི་ཟུར་མིག་གིས། །

འདོད་པ་སངས་ཀང་འདོད་པའི་ཉམས་འགྱུར་མཁན། །

བཏང་སོམས་ལྡན་ཀང་འགྲོ་ལ་སིང་བརེ་བའི། །

ངག་དབང་དབངས་ཀི་ལྷ་མོས་རྣམ་ཀུན་སྐོངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༦ ལུང་དང་འགལ་ཡང་སྐོན་མེད་པ་ནི། 

ར་བར། སྐ་བསེང་བུ་ལྔ་དག་གི་ནི། །

ཆུང་མ་ལྔ་ལེན་བུ་མོ་སྟེ། །

དག་པ་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །

འདི་འདྲ་ལྷ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་དོ། །

ཞེས་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བོ་སྐ་བསེང་གི་བུ་ལྔ་ནི། འཐབ་བརྟན། འཇིག་སེ། སྲིད་སྒྲུབ། 

རིགས་མེད། ལྷར་བཅས་ཏེ་ལྔ་ཡིན་ཞིང་བུ་ལྔ་བོ་དེ་དག་ཐུན་མོང་གི་ཆུང་མ་ནི་རྒྱལ་

བོ་ལྔ་ལེན་གྱི་བུ་མོ་དཽྲ་བཱ་དི་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པས། བུ་མོ་དེ་ལ་རིགས་མི་གཅིག་པའི་

སྐེས་པ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། འཆོལ་བའི་སྐོན་གྱིས་དག་ཅིང་བདག་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་

མ་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་འདྲ་ནི་ལྷའི་བསོད་ནམས་ཀི་མཐུའོ་ཞེས་སྤིར་

སྐེས་པ་ལྔ་ཙམ་དང་འགྲོགས་པའི་བུད་མེད་ལ་འཆོལ་བའི་སྐོན་མེད་པར་བརོད་པ་

ལུང་དང་འགལ་ན་ཡང་། འདིར་ནི་ཁད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀི་ལུང་ནས་བཤད་

པས་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །སྐེ་བསེང་བུ་ལྔའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ཧ་ཅང་མང་ཞིང་ངོ་

མཚར་བ་ཞིག་ཡིན་ཀང་སབས་འདིར་ཡི་གེ་མང་བར་ཇིགས་ནས་མ་སྤོས་ལ། 

རྟོགས་བརོད་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །
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(ག) སོ་སོ་སྐེ་བོའི་ས་ནས་སད་ཅིག་ལ། །

གསང་སྔགས་ཐབས་ལམ་ཟམ་མོའི་མན་ངག་གིས། །

མཆོག་གི་དང་བོའི་ལམ་བཟང་ཐོབ་པ་འདི། །

རྒྱུད་སེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དགོངས་པའོ། །

ཞེས་སྤིར་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལུགས་ལ། སོ་སྐེ་ཕལ་བས་དང་བོར་བང་ཆུབ་

མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད། བར་དུ་བསལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས། 

མཐར་མངོན་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་པས། སོ་སྐེས་ནས་སད་ཅིག་ལ་

སངས་རྒྱས་པ་ལུང་འདི་དང་འགལ་ཡང་། སོ་སོ་སྐེ་བོས། གསང་སྔགས་ཀི་ཐབས་

ལམ་ཟབ་མོའི་མན་ངག་རིམ་གཉིས་ཀི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས། ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གི་

སྐུ། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་ཐོབ་པ་རྒྱུད་སེའི་དགོངས་པ་དང་མི་འགལ་ལོ་ཞེས་

སོ། །

ཡང་ན། ཐུན་མོང་རིག་པ་སྨྲ་འདི་བང་ཆུབ་ཀི། །

དངོས་རྒྱུར་ཚད་མའི་ལུང་གིས་མ་ཟིན་ཀང་། །

གཞན་ཕན་རིན་ཆེན་སེམས་ཀིས་ལེགས་ཟིན་ཕིར། །

འདིར་སྨྲས་དགེ་བ་རོགས་བང་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

མཇུག་བསྡུ་བ།

དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་མཛད་པའི་སན་ངག་མེ་ལོང་གི་གཞུང་

ལས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ལེའུ་དང་བོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་དང་། 

ལེའུ་གཉིས་པའི་ཐུན་མོང་གི་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔ། ལེའུ་གསུམ་པའི་སྒ་རྒྱན། ཟུང་ལྡན་



  966  

བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

གྱི་རྣམ་གཞག་བ་ས་བ་དང་བ་དཀའ་བ། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན། མཇུག་ཏུ་སྐོན་བཅུའི་

ཁད་པར་དང་བཅས་ཏེ། ཇི་ལྟར་སྦོར་བའི་ཚུལ་རྣམས་དཔེར་བརོད་ཀི་སྟེང་ནས་རེ་

ཞིག་རོགས་པར་བསྟན་ཀང་། ཞིབ་པར་སན་ངག་གི་གཞུང་ཆེན་པོ་གཞན་ལས་

ཤེས་པར་བ་དགོས་ཤིང་། ཚུལ་འདི་ལ་བོ་གྲོས་ཀི་རལ་དང་ལྡན་ན། ལེགས་བཤད་

སྨྲ་བ་དང་། རོམ་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་སོབས་པ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་མ་ཟད། 

འཕལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་སན་པར་གྲགས་པའི་བ་དན་དཀར་པོ་སྲིད་པའི་རེ་མོར་

གཡོ་བའི་སལ་བ་བཟང་བོ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་ལ་མྱུར་དུ་རོལ་བར་འགྱུར་རོ། །

སྨྲས་པ།

ཡིད་འོང་ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒ་དབངས་གདངས་སན་གླུ་ཡི་འགྱུར་ཁུགས་ཅན། །

སྨྲ་བའི་ངག་ལམ་གཅིག་ཏུ་རོགས་པའི་སན་ཚིག་འཆི་མེད་གངྒཱ་མ། །

འཇོ་སེག་གར་གྱི་ཉམས་འགྱུར་སྟོང་གིས་བོ་ལྡན་རལ་བའི་མཛེས་རྒྱན་དུ། །

འགྱིང་བས་གོམ་སྟབས་གསར་བའི་རི་མོ་འཇིག་རྟེན་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་ངོམ། །

སན་ཚིག་རི་མོ་འབུམ་གྱི་མཛེས་སྡུག་གཟུགས། །

རྣམ་དཔོད་མཛུམ་མོ་གཅིག་ལས་བབ་པའི་རིས། །

ཤེས་བའི་"གཟུགས
1
་མོར་ཚར་དུ་དངར་བའི་དཔིད། །

གངས་ཅན་རིག་པའི་རྒྱན་དུ་ཅི་ཡང་མཛེས། །

མཁེན་རལ་སྤན་སྟོང་ཤེས་བའི་དཀིལ་འཁོར་དུ། །

ཟུར་གྱིས་བགྲད་པའི་མཁས་དབང་ལྷ་ཡི་མགོན། །

1 མ་ཕིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༦༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༢ ན།  གཟུགས   * གཟིགས་ཡིན་ནམ་སྙམ།
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ཚངས་པའི་བུ་མོ་བཞད་པའི་གླུ་དབངས་ལ། །

དུས་ཀུན་དགའ་བའི་གར་དུ་མངོན་རེན་གང་། །

དགྱེས་པའི་ཞལ་སོ་འཛུམ་པའི་འདབ་སྟོང་ལས། །

གསུང་རྒྱུན་མངར་བའི་དྲི་ངད་འབུམ་གྱི་མཛོད། །

རྣམ་དཔོད་གཤོག་རལ་ཕ་བའི་བྷྲ་མ་རས། །

ཅི་དགར་རོལ་བས་བོ་གྲོས་སོབས་པ་བསྐེད། །

སེབ་ལེགས་སན་པའི་ངག་དབངས་དྲི་ཟའི་གླུ། །

རྣམ་དཔོད་ཐོས་འཛིན་བལ་བས་སྤོད་མིན་པས། །

ཕལ་བའི་གྲོང་ཚིག་འདབ་ཆགས་ཁྭ་ཏའི་ངག །

སན་པའི་ཁུ་བྱུག་དབངས་སུ་འཁྲུལ་བ་སྐོ། །

གཞན་ཡང་ལྔ་རིག་སྣང་བའི་འོད་པོ་ཆེ། །

ལྟ་བར་མི་བཟོད་མཁས་རློམ་འབྱུང་བོའི་བས། །

ཉེས་བཤད་དུག་གི་རླངས་པས་རྟ་བདུན་གཟི། །

སྒིབ་ཏུ་རེ་བའི་དོན་མེད་ངལ་བ་བསྟེན། །

དེ་ཕིར་སྨྲ་བ་རྒྱས་པའི་འབབ་སྟེགས་ལས། །

དོན་བཟང་སན་པའི་ངག་གི་དབངས་ཀི་སྒ། །

ལེགས་བཤད་པི་ཝང་བེ་བའི་གདངས་སན་ཅན། །

ཤེས་ལྡན་རྣ་བར་འཇོ་ལ་ཅིས་མི་སྤོ། །

བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་ལུས་ཀི་མཛེས་སྡུག་ཆུ་ཤེལ་དཀིལ་འཁོར་རྒྱས་པའི་ཟླ། །

ངོ་མཚར་བརོད་དོན་སྲོག་གིས་ཉེར་བཟུང་འདོད་མོས་དམར་བའི་བཞིན་མདངས་ཅན། །
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བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

སྒ་དོན་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་ལེགས་སྤུད་ཉམས་འགྱུར་སྟོང་གི་གར་བསྒྱུར་མ། །

བོ་ལྡན་དགྱེས་པའི་མཛའ་གྲོགས་དམ་པར་དགའ་བའི་གར་གྱིས་ལྷགས་འདི་མཚར། །

གཞུང་མང་སྦངས་པའ་ིསྟོབས་རལ་བལ་ཡང་ལྷག་བསམ་སྤུ་རིས་ཆེར་སྡུག་པའི། །

བོ་ཆུང་ཁུ་བྱུག་མགྲིན་པའི་རྒྱང་གླུ་ལེགས་བཤད་གཏམ་གྱི་དབངས་སན་འདི། །

བསྒགས་ལ་འགལ་འདུའི་ཉེ་ཞོ་གང་མཆིས་གཟུར་གནས་མཁས་པའི་སྤན་སྔར་འཆགས། །

དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་སྨྲ་བའི་དཔལ་ཐོབ་བདེ་དགའི་སལ་བཟང་མོས་གྱུར་ཅིག ། 

ཅེས་སན་ངག་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒ་

དབངས་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། ༡༩༨༠ ལོར་ཀན་ལྷོ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་

སན་ངག་གི་སོབ་ཁིད་བེད་སབས། དབངས་ཅན་དགྱེས་གླུ་དང་། བོད་མཁས་པའི་དཔེར་

བརོད་ར་བ་དང་སྦྲགས་པའི་འགྲེལ་བཤད་གོ་བདེ་ཅན་གྱི་བསབ་དེབ་ཅིག་དགོས་པར་

དགེ་སོབ་ཀུན་གྱིས་དགོངས་འཆར་ཡང་ཡང་བཏོན་པའི་རྐེན། བསེ་སྐེ་མིང་བ་བོ་བཟང་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀི་རོ་རེ་ཞེས་བ་བས། རང་ཉིད་རིག་པའི་གནས་ལ་སྦངས་པའི་བོ་གྲོས་

ཀི་རལ་རབ་ཏུ་ཕ་ཡང་། ཡོངས་ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་༧ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ་

དཔལ་བཟང་བོའི་ཞལ་སྔ་ནས། སན་ངག་གི་དཀའ་འགྲེལ་དབངས་ཅན་དགྱེས་གླུ་དང་བོད་

མཁས་པའི་དཔེར་བརོད་ཀི་སྟེང་ནས་གཞུང་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མཛུབ་ཁིད་ཀི་

བཀའ་དྲིན་ཐོབ་ཀང་། དུས་ཀི་རྐེན་དབང་ལས་བརེད་ངས་ཀི་རྐུན་པོས་འཕོགས་སྟབས། 

མཁས་པ་མགུ་བའི་ལེགས་བཤད་ཅིག་འོང་མི་སྲིད་ཀང་། མི་རིགས་རང་གི་རིག་གནས་

འཕེལ་རྒྱས་དང་། བོ་གསལ་གཞོན་ནུ་དོན་གཉེར་ཅན་འགའ་ལ་ཕན་པ་རེ་འབྱུང་སྲིད་སམ་

སྟེ། འདྲེན་མཆོག་རྒྱལ་བའི་དབང་བོ་ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་སན་ངག་མེ་ལོང་གི་

དཀའ་འགྲེལ་དབངས་ཅན་དགྱེས་པའི་གླུ་དབངས་ཀི་དགོངས་དོན་ཁིད་རྒྱུན་ལྟར་གཞིར་



ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ། 
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བཟུང་ཡང་། མཁས་པའི་དབང་བོ་དག་གི་གསུང་རྒྱུན་དྲི་མ་མེད་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་ཏེ། 

སོབ་ཁིད་ཀི་དཔད་གཞིའི་དགོས་མཁོ་ཆ་རྐེན་དུ་དཔེ་ཁིད་ཀི་ཞོར་ལ་ཅུང་ཟད་རེ་བིས་ཏེ་

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་རྔ་ཆེན་ཞེས་བ་བའི་ལོར་༼༡༩༨༢༽མཇུག་རོགས་པར་བིས་པ་

འདིས་ཀང་བཅུ་ཕག་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ཉམས་པ་མེད་པར་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་

རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །   ། །  བཀྲ་ཤིས། །
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པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྱི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་

རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། 

ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་

སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །
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