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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་ནི། ཕི་ལོ་ ༡༩༡༠ ལོའི་ཧོར་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཀི་མཚན་མོའི་ཐུན་

སོད་ཀི་ཆར་མཚོ་སོན་པོའི་ཉེ་འགྲམ་ཡ་རི་ཞེས་པར་ཡབ་གཡང་ཙེ་འམ་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་དང་

ཡུམ་ལྷ་མོ་ཐར་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་གསུམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཞྭ་དམར་པཎི་

ཏས་མར་མེའི་བརྟག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་

ཞུས་ཏེ་མཚན་བོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་དུ་གསོལ། 

རེ་ངག་དབང་ཆོས་འཛིན་ལས་ཀོག་བསླབ། དགུང་ལོ་བདུན་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་མཐུ་བ་

དགོན་པའི་མཚམས་ཁང་བསམ་གཏན་ཕོ་བྲང་དུ་གསེར་རིའི་མ་ཎི་པཎི་ཏ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་དགེ་འདུན་

བསན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་དགེ་བསེན་དང་། བར་མ་རབ་བྱུང་། དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་

དུས་གཅིག་ཏུ་ཞུས་ཤིང་མཚན་དགེ་འདུན་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ།

དགུང་ལོ་དགུ་པ་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བོ་བཟང་ཟླ་བའི་དྲུང་ནས་

རྒྱན་འཇུག་སོགས་རིམ་གིས་གསན་སྦོང་མཛད། ལོ་དེར་གོ་བུར་དུ་ཡབ་བསྙུན་ཏེ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་

པས་ཡུམ་ལ་ཐུགས་གསོའི་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྐབས་ཤིག་རིང་གཟིམ་ཁང་དུ་བཞུགས། 

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཀོག་པའི་སློབ་དཔོན་ངག་དབང་ཆོས་འཛིན་གི་དྲུང་ནས་བསྡུས་གྲྭའི་ཁ་

དོག་དཀར་དམར་སོགས་ཀི་རྟགས་གསལ་ཁྱབ་བརྡ་གཏོང་ལུགས་ཀི་རིག་པ་རྣམས་བསླབ་པའི་

དབུ་ཚུགས། ཡོངས་འཛིན་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལས་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་སོགས་མདོ་སགས་

ཀི་ཁིད་གང་མང་ཐོབ།

དགུང་ལོ་བཅུ་བཞིར་ཕེབས་སྐབས་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་སན་ངག་སོགས་

རིག་གནས་ཀི་སྐོར་དང་། གཞུང་ཆེན་མངོན་མཛོད་སོགས་མདོ་ཕོགས་ཀི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་
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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

གསན་བསམ་དང་། སགས་ཕོགས་ཀི་དབང་ལུང་བཤད་ཁིད་སོགས་ལེགས་པར་གསན། རེ་

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་སྒ་རིག་པ་གསན་ཏེ་ཀུན་བཤད་ཀི་མཚན་ལ་ངག་

དབང་དབངས་ལྡན་རིག་པའི་འདོད་འཇོ་ཞེས་གནང་།

དགུང་ལོ་ཉི་ཤུར་ཕེབས་སྐབས་རེ་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོས་མཁན་སློབ་སྦྲགས་

མ་དང་། ཡོངས་འཛིན་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་མཆོག་གིས་གསང་སོན་མཛད་དེ་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་གྲངས་བཅུ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་དགེ་སློང་གི་སོམ་པ་མནོས་ཏེ་མཚན་ལ་འཇིགས་མེད་

རིག་པའི་བོ་གྲོས་ཞེས་གསོལ། 

དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔའི་སྐབས་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་པོད་རྣམས་ཤིང་པར་དུ་བརོ་

རྒྱུར་པར་རོའི་གྲྭ་ཚང་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་། དགུང་ལོ་སོ་བརྒྱད་ནས་བ་མ་རྡོ་རེ་འཆང་གི་

བཀའ་འབུམ་སོགས་ཀི་བཤད་ལུང་གི་ཆོས་རྒྱུན་སེལ་གནང་མཛད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རབ་བྱུང་

དང་བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་འབོགས་ཆོག་བསྐྱངས། 

དགུང་ལོ་ཞེ་གསུམ་པ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༣ ལོར་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་རོམ་སྒྱུར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གི་འགན་འཁུར་གནང་ཞིང་ཡིག་བསྒྱུར་གི་བ་བ་མང་དུ་མཛད།

ཀྲོའུ་ཙུང་ལིས་ཆོག་མཆན་གནང་བའི་གོ་གནས་ཀི་ཡི་གེ་དང་བཅས་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་

མི་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བཞུགས། 

དགུང་ལོ་ཞེ་དགུ་ནས་ང་བཞིའི་བར་མཚོ་སོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་དུ་

བཞུགས་ཏེ་དགེ་སློབ་མང་པོ་ལ་སློབ་ཁིད་གནང་། དེ་རེས་གེ་སར་སྒྲུང་གི་བསན་བཅོས་པར་

འགོད་ལེགས་སྒིག་ཞུས་དག་དང་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭར་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པའི་སེང་

ནས་སོན་པའི་རྣམ་ཐར་རྣམས་སན་ངག་གི་གཞུང་འགྲེལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་སློབ་ཁིད་གནང་།

དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ཡིག་ཆ་འགའ་རེ་སྒྱུར་རོམ་དང་ཞུས་དག་གི་དོན་

དུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་རེ་འདུན་བཞིན་པེ་ཅིང་དུ་ཕག་ལས་གནང་བར་ཕེབས་ཏེ་དེར་

མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་དང་ལྷན་དུ་ཁང་མིག་གཅིག་ནང་ཟླ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས།

དགུང་ལོ་ང་དྲུག་གི་སྐབས་རྒྱ་མིའི་བཙོན་ཁང་དུ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་བཞུགས་དགོས་བྱུང་། 



  iii  

ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

དགུང་ལོ་རེ་དགུའི་སྐབས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་སེ་ནུབ་བང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དུ་དགེ་རྒན་གནང་། 

༡༩༨༡ ལོར་ནུབ་བང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་སེ་

ཁིད་དེ། དབུས་གཙང་ཕོགས་ཀི་གནས་གྲགས་ཆེ་བ་རྣམས་སུ་ཕེབས་ནས། རིག་གཞུང་རྟོགས་

ཞིབ་དང་སན་སྒོན་སོགས་ཀི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། 

ས་ཕིར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནང་བསན་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་། ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན།  ཀྲུང་གོ་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་སློབ་

ཚོགས་ཀི་ལས་འཛིན་པ། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀི་ཨུ་ཡོན། ཀྲུང་གོ་ནང་བསན་མཐུན་ཚོགས་

ཀི་ལས་འཛིན་པ་བཅས་ཀི་གོ་གནས་བཞེས་མོང་།

སྐུ་ཚེ་གཅིག་རིང་མི་རིགས་ཀི་སློབ་གསོའི་བ་གཞག་ལ་ཞུགས་ཏེ་སློབ་མ་མང་པོ་གསོ་

སྐྱོང་གནང་ཞིང་། དེང་སྐབས་བོད་དུ་བོད་ཡིག་མ་ཤི་བར་གནས་ཡོད་པ་འདི་ཡང་ཁོང་ཉིད་ཐེ་བའི་

མཁས་དབང་དམ་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་སྐུ་སྲོག་བོས་གཏོང་གི་དིན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། 

༡༩༨༥ ལོའི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༥༠ ཐོག་སོར་ཁི་

ཕག་དུ་མ་སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་པར་འབུལ་རྒྱུའི་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ནས་བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་

སྐུ་གཤེགས། 

ཁོང་གི་གསུང་རོམ་ལ། རྣམ་ཐར་དང་། ལོ་རྒྱུས། དམ་ཆོས། བསླབ་བ། སྐར་རིས། སན་

ངག །སུམ་རྟགས་དག་གསུམ། ལཉྫ་དང་ཝརྟུའི་མ་ཕི་ལ་སོགས་ཡོད་པ་དག་ཕོགས་བསྡུས་ཀིས་ 

༡༩༨༧ ལོར་མཚོ་སོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་ལྕགས་དཔར་མ་དེབ་ལྔར་དཔར་བསྐྲུན་བས་

ཡོད། 

དམ་པ་འདིའི་རྣམ་ཐར་ལ་རང་རྣམ་༼མཉམ་མེད་ཤཱཀའི་དབང་པོའི་རེས་ཞུགས་པ་འཇིགས་མེད་

རིག་པའི་བོ་གྲོས་རང་གི་བྱུང་བ་བརོད་པ་བདེན་གཏམ་རྣ་བའི་བདུད་རི་ཞེས་བ་བ་༽གསུང་རོམ་པོད་དང་པོར་

བཞུགས།

༢༠༡༨།༠༢།༠༡ ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་ཕོགས་བཏུས་བས།



  iv  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དིན་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་སྐྱོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་ལས་ཀ་འདི་

གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

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

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

ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་ནོར་ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱོན་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་གི་



  v  

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

མཆན་ཡིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

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་འད་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་གིས་གསལ་བཤད་

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

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

རོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རོམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀོག་སྐབས་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་སང་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་བརྡ་སྤོད་ཀི་བཞེད་

ལུགས་མི་འད་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་ཕད་སྦོར་སངས་སོགས་མི་འད་བ་ཡང་

ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་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་བྲིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་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་བྲང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀིས་མཚོན་

པར་བས་ཡོད། མཐའ་མཆན་གི་ཁོད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་
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ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

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

འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་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་བྲིས་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་བྲང་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་སང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་

བ་སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སོན་གི་ཆེད་དུ་

མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སོན་

གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐྱར་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།
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ལེའུ་དང་བོ།

༄༅། །ན་མཿ སྭ་ར་སྭ་སྟྱཻ། 

མཛེས་སྡུག་ཟླ་ཤེལ་དཀིལ་འཁོར་ཡངས་པའི་ཁར། །

མཐོན་ཀ་སོན་པོའི་པི་ཝང་རྒྱུད་སོང་གིས། །

ཟབ་དོན་དབངས་སུ་གེར་བའི་ངག་གི་ལྷ། །

དབངས་ཅན་དགའ་མ་བདག་མགྲིན་ཁབ་ཏུ་རོལ། །

ཐོས་པ་ཙམ་གིས་ཁོང་འཛུམ་སྤོ་བེད་པའི། །

དཔེ་བྲལ་སན་འཇེབས་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་གང་། །

ཚིག་སྦོར་རྨད་བྱུང་འཇོ་བའི་འབྱུང་གནས་ཆེ། །

སན་ངག་ཕུལ་བྱུང་སྲིད་འདིའི་རིན་ཆེན་གཅིག །

སོན་བོན་མཁས་པའི་རྒྱན་དང་སན་ཚིག་གི །

བསན་བཅོས་ངག་གི་བདུད་རི་ཚངས་པའི་དབངས། །

༄༅། །སན་ངག་མེ་ལོང་གི་སྤི་དོན་སེབ་ལེགས་རིག་པའི་

འཆར་སོ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །
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སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།

གང་ལ་འདོད་དགུ་སྐོང་བའི་དཔག་བསམ་བཞིན། །

འདི་ཙམ་ཞེས་བར་སུ་ཡིས་གྲངས་ཀིས་ཟིན། །

ལ་ལ་དོན་མེད་གཏམ་གིས་ཡིད་ཚིམ་དཀའ། །

ལ་ལ་ཆོས་དོན་ཟབ་མོས་བོར་ཤོང་དཀའ། །

ལ་ལ་དུས་རབས་དབང་གིས་འོས་འཚམས་དཀའ། །

དེ་འདའི་དཀའ་བ་གསུམ་གིས་མནར་བའི་ཚེ། །

གང་གང་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱུན་གིས་བརླན། །

དེ་དེར་འཚམས་པའི་ངག་རིག་བསུང་ཞིམ་ཆིལ། །

མང་མང་འདོད་པའི་རེ་འདུན་རི་མོ་བཞིན། །

ལྷག་ལྷག་རོམ་ལ་འགལ་བའི་ཆ་ཅི་ཡོད། །

ཁྱད་པར་དེང་རབས་ཕན་བདེའི་མཚོ་ཆེན་ངོགས། །

བདེ་བར་བགྲོད་པའི་དཔའ་འཛིན་རིག་པའི་རིངས། །

སན་ཚིག་སེབ་ལེགས་བ་དན་སྐྱོད་བཞིན་དུ། །

རོལ་པའི་ཐབས་སུ་བདག་ཀང་འདི་ལྟར་བརོན། །

ཚུལ་འདི་གོ་སླའི་མཛུབ་ཁིད་ཡིན་གི་གསུང་རབ་རྟོགས་དཀའི་མདུད་འགྲོལ་

མིན། །སྤི་ཁོག་འཆར་བའི་མེ་ལོང་ཡིན་གི་དགག་གཞག་སྤོ་བའི་མཚོན་ཆ་

མིན། །བོ་གསལ་གཞན་ལ་ཕན་འདོད་ཡིན་གི་མངའ་ཐང་ཅན་གི་ངོ ་འཛིན་

མིན། །ལྷག་བསམ་དགེ་བའི་མཚོན་བེད་ཡིན་གི་མཁས་གྲགས་འདོད་པའི་རོམ་པ་

མིན། །
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ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་།

དེ་སླད་རིག་བེད་ཟབ་མོར་འཇུག་འདོད་པའི། །

དཔོད་ལྡན་གཞོན་ནུ་རིས་མེད་ཁྱེད་ཅག་གིས། །

དགའ་བའི་ཉམས་དང་དགོད་པའི་འཛུམ་དང་བཅས། །

དོན་ལྡན་ངག་གི་རྒྱུད་མངས་འདི་གསོན་མཛོད། །

དེ་ལ་འདིར་མཁས་པར་བ་བའི་ཡུལ་ལ་རིག་པའི་གནས་ཆེན་པོ་ལྔ་སེ། སྒ་

དང་། ཚད་མ། བཟོ་དང་། གསོ་བ། ནང་དོན་རིག་པའོ། །སྒ་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་

གྱུར་པ་ལ།

ཚིག་རྒྱན་ཤེས་ན་སན་ངག་ལ་མཁས།

མངོན་བརོད་ཤེས་ན་མིང་ལ་མཁས།

སེབ་སྦོར་ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་ལ་མཁས།

ཟློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མཁས།

རིས་རིག་ཤེས་ན་གྲངས་ལ་མཁས།

ཞེས་བསགས་པའི་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ལས། འདིར་གང་བཤད་པར་བ་བ་

ནི་ཚིག་རྒྱན་འབྱུང་བའི་གཞི་སན་ངག་གོ །དེ་ལྟ་བུའི་སན་ངག་གི་རིག་པ་དེ་གལ་ཆེ་

བའི་ཚུལ་ལ་རྒྱ་གར་གི་སན་ངག་མཁན་དགེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་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་མེད་ན་མཁས་པ་ཉིད་ནི་ནེ་ཙོའི་ཀོག་དང་

མཚུངས། །
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སན་ངག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་སྦོར་མེད་ན། 

ཤེས་བའི་གནས་གཞན་ལ་ཅི་ཙམ་མཁས་ཀང་ནེ་ཙོའི་ཀོག་གི་ཚུལ་ལས་མ་འདས་

ལ།  དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས་རེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོས་ཀང་། 

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་སེང་འདི་ན་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་སང་། །

ཞེས་ཚིག་སྦོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སེལ་བའི་ངག་དམ་པ་ནི་ས་སེང་གི་རིན་

པོ་ཆེའི་ཡ་གལ་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སན་ངག་ཅེས་པ་ཚིག་བཅད་

ལྷུག་སེལ་མའི་རོམ་ཙམ་ལ་གོ་བར་བས་ན་ད་དུང་ཁྱབ་ཆུངས་ཆེས་པས། དེ་དག་

ལས་གཞན་མཁས་པའི་དཀིལ་འཁོར་གདན་འཛོམས་པའི་དབུས་སུ་དོན་དང་ལྡན་

པའི་འབེལ་གཏམ་བེད་པ། སྐྱེ་བོ་མང་བོའི་ཁོམ་དུ་གཙུག་ལག་ལས་དངས་པའི་

གཞུང་འཆད་པ། དོན་གཉེར་དང་ལྡན་པའི་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་གཞུང་ཁིད་བེད་པ། 

ཕས་ཀི་རྒོལ་བ་ལ་བརྒལ་ཞིང་བརྟག་པའི་སོ་ནས་རོད་པ་བེད་པ། སྐབས་བབ་ཀི་

དོན་དམིགས་ཕུག་པའི་ཆེད་དུ་ཟུར་ཟ་དང་ཤགས་འགེད་བེད་པ། ཐ་ན་གྲོགས་ཕན་

ཚུན་མཛའ་འདིས་ཀི་ཀུན་སློང་མཚོན་པའི་སླད་དུ་མོལ་མཆིད་དང་། གེང་མོ་བེད་

པ་ཚུན་གི་ཚིག་སྦོར་སེལ་བའི་ཚེ་ཡང་། རང་ཚིག་ས་ཕི་འབྲེལ་ཆགས་པ། ཚིག་

དོན་གི་ཆ་ལ་སྐྱོན་མེད་པ། བོ་དང་ལྡན་པ་སུས་ཀང་གོ་སླ་བ། ཚོགས་པར་དབྱུང་དུ་

མི་རུང་བའི་གྲོང་སྐད་དམ་ཕལ་སྐད་ཀིས་མ་བསླད་པ་སོགས་གོང་སོས་ཁྱད་ཆོས་
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དེ་དག་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་སན་ངག་གི་ཉམས་རོལ་མེད་དུ་འཐོན་པར་འགྱུར་

ལ། དཔེར་ན་གཞན་ཡིད་དགའ་བར་བེད་པ་ལ། ཀུ་རེའམ་ངོ་མཚར་བའི་གཏམ་དང་

འབྲེལ་ཚེ་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་འཛུམ་དམུལ་བར་བེད་པ་དང་། གཞན་ཡིད་ས་བཀོང་

བར་བེད་པ་ལ། སིགས་མོའམ་མཚང་འབྲུའི་གཏམ་དང་འབྲེལ་ཚེ་གེངས་པ་ཙམ་

གིས་སྐྱི་གཡའ་བར་བེད་པ་སོགས་ནི་སན་ངག་གི་ཚིག་སྦོར་འབའ་ཞིག་ལ་རག་

ལས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་སན་ངག་གི་གཞུང་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྦོང་བའི་སྲོལ་ཡོད་ཅེ་ན། རྒྱ་

གར་དུ་སོན་དུས་སློབ་དཔོན་རཱ་མ་ཤྲ་མས་བརམས་པའི་སན་ངག་གི་གཞུང་དང་། 

དབངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་རྣམས་ཀི་སེང་ནས་སྦོང་ཞིང་། ཕིས་སུ་སློབ་

དཔོན་དཎི་སེ་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་སོན་གི་སན་ངག་བསན་བཅོས་ཀུན་གི་དོན་

འདུས་ཤིང་དཔེ་བརོད་ཀི་ཚིག་སྦོར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སན་ངག་མེ་ལོང་ཞེས་བ་བ་

བརམས་པ་ནས་བཟུང་། མེ་ལོང་མ་འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་གི་ཕི་ནང་གི་མཁས་པ་ཐུན་

མོང་གི་སྦང་བའི་སན་ངག་གི་གཞུང་དུ་བེད་ཅིང་། 

དུས་ཕིས་བོད་ལོངས་སུ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་སྐུ་རིང་ལ་ས་

སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤོང་སོན་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གིས་པཎི་ཏ་ལཀྵི་ཀ་

རའི་མདུན་ནས་མེ་ལོང་འདི་ཐོག་མར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིས་སུ་དཔང་ལོ་

ཙཱ་བ་བོ་གྲོས་བརྟན་པས་འགྱུར་བཅོས་ཅུང་ཟད་དང་འཆད་ཉན་ལེགས་པར་མཛད། 

དེའི་ཕིས་སུ་ཞྭ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་སྐྱོང་བཟང་བོས་༼དག་ཡིག་ཟ་མ་ཏོག་མཛད་པ་བོ༽རྒྱ་

དཔེ་རིང་བ་དང་འགྲེལ་བའི་རྒྱ་དཔེ་ལ་གཏུགས་ཏེ་དག་པར་བཅོས་ཤིང་མཆན་བུ་
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འགའ་ཡང་འདེབས་པར་མཛད། དེ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་གི་

ལོར་ཀརྨ་སི་ཏུ་བསན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་༼སུམ་རྟགས་འགྲེལ་ཆེན་རྩོམ་པ་བོ༽སིངྒ་ལའི་

གིང་དུ་འཁྲུངས་པ་ནང་བའི་པཎི་ཏ་རཏྣ་ཤྲི་དང་། ཡང་ནང་བའི་པཎ་ཆེན་ངག་དབང་

གྲགས་པས་མཛད་པའི་རྒྱ་འགྲེལ་རྒྱ་དཔེ་མ་གཉིས་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་བཅོས་

ལེགས་པར་བས་པའི་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་ཅན་གི་མེ་ལོང་མ་ད་ལྟ་སི་ཏུའི་བཀའ་

འབུམ་ཁོད་དུ་པར་སྐྲུན་བགིས་ཡོད་ལ། མེ་ལོང་མའི་འགྲེལ་བ་ཡང་གོང་སོས་རྒྱ་

འགྲེལ་གཉིས་དང་། བོད་འགྲེལ་ལ་ཤོང་ལོའི་ས་བཅད་ཀི་ཆིངས་ཙམ་དང་། དཔང་

ལོས་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགྲེལ་གི་ཚིག་ས་བསྡུས་པའི་གཞུང་བཤད་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་གྲགས་

པ། སེ་བ་རིན་སྤུངས་པའི་སན་ངག་འགྲེལ་བ་མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ང་རོ། རྒྱལ་

དབང་ལྔ་བ་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་དབངས་ཅན་དགེས་གླུ། བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་

ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གི་དཎིའི་དགོངས་རྒྱན་སོགས་སན་ངག་ཊིཀྐ་གྲགས་ཆེ་བ་དང་། 

སན་ངག་དཔེར་བརོད་ཀང་མཁས་པ་ས་ཕིས་མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ན་ཡང་། དེ་དག་

ལས་བརྡ་སྤོད་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གིས་རྒྱ་འགྲེལ་གཉིས་དང་བསྟུན་

པའི་གསུང་རྒྱུན་མཐའ་དག་མངའ་བའི་འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསན་འཛིན་ཆོས་ཀི་

ཉི་མས་མཛད་པའི་སན་འགྲེལ་དབངས་ཅན་ངག་གི་རོལ་མཚོ་ནི་ས་འགྲེལ་རྣམས་

ལས་ཆེས་གསལ་ཞིང་ལེགས་པར་བཤད་པ་མང་ལ། དེའི་རེས་འབྲང་འཇུ་མི་ཕམ་

པས་མཛད་པའི་སན་འགྲེལ་དབངས་ཅན་དགེས་པའི་རོལ་མཚོ་ཡང་རྒྱས་བསྡུས་

འཚམས་ཤིང་། ས་འགྲེལ་རྣམས་ཀི་ལེགས་ཆའི་བཅུད་འདུས་པས་སན་ངག་ལ་

སྦངས་བརོན་བེད་པ་དག་གིས་མ་མཐའ་ཡང་དེ་དག་གི་རིགས་གཞིར་བཟུང་ནས་
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ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་།

སྦོང་བ་གནད་དུ་ཆེའོ། །

འདིར་སློབ་དཔོན་དཎི་ཞེས་པ་བོད་སྐད་དུ་དབྱུག་པའི་མིང་ཡིན་ལ། ཕག་ཏུ་

ཕི་རོལ་པའི་ཆ་བད་བྲམ་ཟེའི་དབྱུ་གུ་དེ་ཐོགས་པས་མཚན་ལ་ཡང་སློབ་དཔོན་དཎི་

སེ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་བ་ཞིང་། འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་དག་ཏུ་

འདི་སྐད་འབྱུང་བར་ཐོས་ཏེ། ཡབ་མེས་ཀི་རྒྱུད་ས་མ་དག་རྒྱ་གར་གུ་ཛ་ར་ཐའི་ཡུལ་

ཀུན་ཏའི་གྲོང་ཞེས་བ་བར་གནས་པ་ལས་རིམ་གིས་ལྷོ་ཕོགས་སུ་སོང་སེ་ཀཉྩའི་

ཡུལ་དུ་ཆགས། རིགས་དེ་ལ་སྲེད་མེད་ཀི་བུ་ཞེས་བ་བའི་མཁས་པ་ཞིག་བྱུང་། དེའི་

བུ་ནི་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་སན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ་བྷ་ར་ཝིའམ་མོ་དར་བ་བ་དེ་ཡིན། 

འདི་བ་དཀའ་བའི་ཚིག་སྦོར་བེད་པ་ལ་ཀུན་གིས་བོར་མི་ཤོང་བ་ཙམ་དུ་བཤད། 

དཔེར་ན་དེས་ར་མ་ཡ་ཎའི་གཞུང་ཞིག་བྲིས་པར། དཀྱུས་བཞིན་བཀགས་པས་

རྒྱལ་བོ་རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་སོན་ཅིང་། མཇུག་ནས་བཟློག་སེ་བཀགས་པས་བྷ་ར་

ཏའི་གཏམ་རྒྱུད་སོན་པ་དེ་ཡང་དོན་གོ་བདེ་ལ་ཚིག་སན་པ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། བྷ་

ར་ཝི་ལ་ཆུང་མ་གསུམ་ཡོད་པའི་འབྲིང་བོ་མ་ནོ་ར་ཐ། དེ་ལ་བུ་བཞི་བྱུང་བའི་ཐ་ཆུང་

བི་ར་དར་སེ། དེ་དང་མ་ག་ཽརི་གཉིས་ཀི་བུ་ནི་དཎི་ཡིན་ལ། རིགས་ནི་པྲ་ཧྨཱ་ཎ་སེ་བྲམ་

ཟེའོ། །ཆུང་ངུ་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ཆར་ཤི་བས་དྭ་ཕྲུག་ཏུ་འཁྱམས། རེ་ཞིག་ནས་ཡུལ་

དེར་འབངས་དང་རྒྱལ་བོ་མ་མཐུན་པའི་འཁྲུག་ལོང་བྱུང་རྐེན་གིས་ནགས་ཁོད་དུ་

བྲོས་ནས་བསད་སྐབས་ཡོན་ཏན་ལ་མཁས་པར་སྦངས། ཡུལ་བདེ་ནས་སླར་འཁོར་

ཏེ། རྒྱལ་བོ་པཱལླ་བའི་བོན་པོར་གྱུར། གཞན་ཡང་རྒྱལ་བོ་པུ་ལ་ཀེ་ཤ་བ་བའི་སྤུན་

ཁྱབ་འཇུག་འཕེལ་དང་མཛའ་གྲོགས་སུ་གྱུར་པས་སན་ངག་མེ་ལོང་རྒྱལ་བོ་དེའི་བུ་
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སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།

དག་གི་ཆེད་དུ་བརམས་ཟེར། ཏ་རུ་ཎ་བཱས་ཏི་གཞོན་ནུ་ངག་བདག་བ་བས་བརམས་

པའི་མེ་ལོང་མའི་འགྲེལ་བའི་མཇུག་གི་ཚིགས་བཅད་དུ་དབྱུག་པ་ཅན་པུ་ལ་ཀེ་

ཤ་དང་ལྷན་ཅིག་བཞུགས་པར་ཡང་བཤད། ཡང་སློབ་དཔོན་ར་ཛ་ཤེ་ཁ་ར་བ་བའི་

རོམ་གི་ཚིགས་བཅད་ཅིག་ཏུ། སློབ་དཔོན་འདིས་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་གཞུང་

གསུམ་བརམས་ཞེས་བྱུང་བས་གཅིག་ནི་མེ་ལོང་དང་། གཅིག་ནི་གཞོན་ནུ་བཅུའི་

འཇུག་པ་བ་བ་ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་བྲིཙྪ་ཀ་ཊིཀྐ་བ་བའི་ཟློས་གར་དེ་ཡིན་ནམ་ཟེར་

ལ། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཀ་ཀོ་མ་ཞུགས་པས་སོན་གི་དཔེ་རིང་མང་དུ་

ཡོད་པ་ལས། ཉེ་ཆར་མ་ལ་ཝ་རའི་ཡུལ་དུ་ཏ་ལའི་ལོ་མར་བྲིས་པའི་དཔེ་རིང་གཉིས་

གསར་དུ་རེད་བྱུང་བར། གཅིག་ནི་མཛེས་མ་ཨ་བནིའི་ཚིགས་བཅད་བ་བ་གཞོན་ནུ་

བཅུའི་འཇུག་པ་དང་ཚིག་སྦོར་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པ་མཛད་བང་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་

ལ་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་དཎིའི་ཡིན་ནམ་ཟེར། སྤིར་གཞོན་ནུ་བཅུའི་འཇུག་པ་ནི་ཚིག་

ལྷུག་སེ། སོན་གི་སེ་དང་། དངོས་གཞི་དང་། ཕི་མའི་སེ་སེ་ཆ་གསུམ་དུ་གནས་པ་

ལས། སོན་གི་ལེའུ་ལྔ་ལ་རྒྱལ་བོ་བ་ཧ་ན་དང་མཛེས་མ་ཨ་བནི་གཉིས་གཉེན་བས་

པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དངོས་གཞི་ལ་གཞོན་ནུ་བཅུ་བོ་རང་རང་གི་སྤོད་པ་བཤད་པ་

བཅས་ཡོད་པར་གྲགས། གཞོན་ནུ་བཅུའི་འཇུག་པ་དང་གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་

གཉིས་དོན་མི་གཅིག་སེ། ཕི་མ་ནི་ནག་མོའི་ཁོལ་གིས་བརམས་པ་སེ་བོད་ལ་སོན་

དུས་འགྱུར་ངེས་པར་མ་ཟད། བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་འབྱུང་དུ་མཚན་བང་ཡང་

བཀོད་འདུག་མོད། སེ་དགེའི་བསན་འགྱུར་དུ་མ་ཐེ་ཞིང་དེའི་དཀར་ཆག་ཏུ་མ་བྱུང་

བའི་རྟགས་ཀང་བཏབ་འདུག  མེ་ལོང་མའི་སེག་པའི་རྒྱན་དུ། ཨ་བནི་དེ་བདག་གི་
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ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་།

ནི། །སྐྱེ་འདི་ཉིད་ལ་ཇི་ལྟར་ཐོབ། །ཅེས་ཡོད་པ་འདི་ལ་བོད་ཀི་སན་འགྲེལ་རྣམས་སུ་

སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་བོ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱལ་བོ་ཤར་བ་ལ་འགྲེལ་བར་བེད་ཀང་

ཡིན་རྒྱུ་ནི་འདི་ཡིན་པར་མངོན། སེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་བྱཻ་དཀར་དུ། སྐར་

རིས་ཀི་གཞུང་དཎིའི་བསན་བཅོས་སང་བ་ཉི་མ་བ་བ་ཞིག་གསུངས་པ་ནི་རྒྱ་གར་

གི་མཁས་པ་སུ་ལའང་རྒྱུས་མ་བྱུང་ལ། ཡང་ན་སན་ངག་པྲ་ཀ་ཤ་སེ་རབ་སང་བ་

བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་བསམས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་སློབ་དཔོན་རཱ་ཛཱ་ན་ཀ་དང་མ་མཱ་ཊ་

གཉིས་ཀིས་མཛད་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་རྒྱན་གི་བསན་བཅོས་ཤིག་ཡིན་པས་རྒྱ་གར་

གིས་ད་ལྟ་སན་ངག་སྦང་སའི་གཞུང་དུ་གྲགས། སྤིར་ཁ་རྒྱུན་ལ། མཛེས ་པའི ་

དཔེ་སོན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སློབ་དཔོན་ནག་མོ་ཁོལ། རེས་ཁིད་ཀི་སྒ་སྦོར་བ་

ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བྷ་ར་ཝི། སན་པའི་རོ་འདོན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དབྱུག་པ་

ཅན། དེ་གསུམ་ག་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་གྷ་ཞེས་སྐད་གྲགས་ཆེ། སློབ་དཔོན་དཎི་

འདི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཕེད་ཕི་མ་ཙམ་སེ་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་སད་ཙམ་

དུ་བྱུང་ངོ་། །ཞེས་བཤད་དོ། །༼གོང་སོས་ལོ་རྒྱུས་འདི་དག་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གི་ངག་

སྒྲོས་ལས་བཤུས། ༽

མེ་ལོང་འདིའི་གཞུང་ཚད་ཅི་ཙམ་དང་དོན་དུ་ཡིས་བསྡུས་ཤེ་ན། ལེའུ་དང་བོ་

ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་ལྔ། གཉིས་པ་ལ་སུམ་བརྒྱ་དང་རེ་ལྔ། གསུམ་པ་ལ་བརྒྱ་ག་

དྲུག་སེ་དིལ་བ་ལ་དྲུག་བརྒྱ་ང་དྲུག་ཡོད་ཅིང་། ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་རང་བ་རིང་

ཐུང་ཅི་རིགས་པར་སང་ངོ་། །དེ་དག་ཀང་ལུས་དང་རྒྱན་དང་སྐྱོན་བསལ་བ་སེ་དོན་

གསུམ་གིས་བསྡུས། 
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སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།

སྐབས་འདིར་སན་ངག་གི་ལུས་ཞེས་པ་ནི། རང་གིས་གང་བརོད་བར་འདོད་

པའི་ཁྱད་པར་དེ་དང་ལྡན་པའི་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་ཚོགས་པའི་རང་ཞིན་གི་ཚིག་གི་

ཕེང་བའམ་ངག་གི་རྒྱུན་དེ་ཉིད་ལ་འདོད་དོ། །རྒྱན་ནི་དཔེར་ན་ལང་ཚོ་དང་ལྡན་

པའི་ལུས་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕ་ཚོམ་དང་ལྡན་པའི་རྣ་གོར་དང་ལག་གདུབ་སོགས་

བཏགས་པས་ལུས་དེ་ཉིད་ཆེས་ཆེར་མཛེས་པར་འགྱུར་བ་ལྟར། འདིར་ཡང་ཚོགས་

གསུམ་གི་བདག་ཉིད་དེར། འོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་དོན་རྒྱན། སྒ་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་

སོགས་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ངག་གོ །སྐྱོན་བསལ་བ་ནི། ངག་

ཚིག་འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་དང་། ཚིག་དོན་ས་ཕི་འགལ་བ་དང་། བསྐྱར་ཟློས་མང་

བ་དང་། སྒོ་འདོགས་གཅོད་མི་ནུས་པ་དང་། ལུང་རིགས་དང་འགལ་བ་སོགས་ཀི་

སྐྱོན་བསལ་བའི་ཚུལ་ཏེ། ལུས་རྒྱན་སྐྱོན་སེལ་འདི་གསུམ་ནི་སན་ངག་གཞུང་གི་

བརོད་བའི་རང་ཡིན་ནོ། །

སན་ངག་གི་ལུས་དེ་ལ་ཚིགས་བཅད། ལྷུག་པ། ཚིག་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་

གསུམ་ལས། ཚིགས་བཅད་ལ་ཡང་། རྒྱ་གར་ལྟར་ན་སེབ་སྦོར་གི་དབང་གིས་བྲཏྟ་

དང་ཛཱ་ཏི་གཉིས་ཡོད་ཀང་འདིར་རེ་ཞིག་མཁོ་མི་ཆེ་བས་མ་བཀོད་ལ། བོད་ལྟར་ན་

ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ཚེག་བར་རྣམས་མང་ཉུང་གཅིག་བས་པའི་ཚེག་བར་བདུན་

མ་དང་དགུ་མ་ཤས་ཆེ་ཞིང་། སྐབས་འགར་སྒོལ་མའི་ཉེར་བསོད་ལྟ་བུའི་ཚེག་བར་

བརྒྱད་མའམ། རྒྱ་གར་བའི་རྒྱུན་ཆགས་ཀི་འགྲོས་བཞིན་བརམས་པའི་ཞང་ཞུང་

གི་དུས་འཁོར་བསོད་པ་ལྟ་བུའི་ཚེག་བར་ཆེས་མང་བ་ཡང་འབྱུང་ལ། མགུར་མ་

དང་གླུ་ཚིག་དག་ལ་ནི་རང་བ་བཞི་གའི་ཚེག་བར་གི་གྲངས་འད་ནའང་སོ་སོའི་ཚེག་
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བར་ལ་ཆ་ཡ་ཅི་རིགས་འབྱུང་བས་ངེས་གཟུང་མེད་དོ། །སྦོར་ཚུལ་གི་སོ་ནས་གྲོལ་

བ་དང་། རིགས་དང་། མཛོད་དང་། འདུས་པ་ཞེས་བ་བའི་དབེ་བ་བཞི་ཡོད་དོ། །དེ་

ལ་གྲོལ་བ་ནི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ནང་དུ་བརོད་བའི་དོན་གཅིག་ཚིག་གཞན་ལ་

མི་བལྟོས་པར་རང་དབང་དུ་རོགས་པ་ཞིག་ལ་འདོད། རིགས་ནི་བརོད་བའི་དོན་

གཅིག་ལ། རོད་བེད་ཀི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་སམ་གསུམ་སོགས་ཕན་ཚུན་བལྟོས་

ནས་དོན་རོགས་པ་ལས་རེ་རེའི་ནང་དུ་མི་འདུམ་པར་མཇུག་མཐར་གསལ་བེད་ཀི་

ཚིག་གཅིག་སྦར་བ་ཅན་ནོ། །མཛོད་ནི་གཅོད་མཚམས་དང་བ་ཚིག་ས་ཚོགས་པའི་

རང་བཞིན་ཅན་ཤོ་ལོ་ཀའི་གྲངས་ངེས་གཟུང་མེད་པར་བང་མཛོད་ཀི་ནོར་ལྟར་རྣམ་

པ་དུ་མ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་འདོད། འདུས་པ་ནི་བརོད་བ་གཅིག་ཚིགས་བཅད་དུ་མ་དང་

བ་ཚིག་དུ་མས་བསན་པ་ཞིག་གོ །དེ་དག་ལ་དཔེ་བརོད་འགའ་ཟུང་བགིད་ན། 

གྲོལ་བ་ནི།

སོ་རི་ཤིང་གཞོན་ནུའི་ཕོན་པོ་དགུན་མལ་ལས་ལྡང་ཞིང་། །

དཀར་དམར་གི་མེ་ཏོག་ཁ་ལྡེམ་ས་གཞི་ལ་བཀྲམ་ཚེ། །

གླུ་ཟ་ཟིས་མོས་པའི་ར་ཡིག་གཉིས་ལྡན་༼བྷྲ་མ་ར༽གི་ཚོམ་བུ། །

འཕུར་ལྡིང་གི་གར་གིས་མངོན་བསུས་དཔིད་དཔལ་འདི་སྤོ་ཨང་། །

ཞེས་མགུར་རྟ་སེ་གླུ་སྐད་ལ་དངས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་བརོད་བ་དཔིད་ཀ་ལ་

བསགས་པའི་དོན་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ནང་དུ་རོགས་པར་སོན་པ་འདི་འད་ཞིག་

ལ་བཤད། རིགས་ནི་སྤི་དོན་འདི་ཉིད་ཀི་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་སོའི་སྐབས་

སུ། སོན་བོན་མཁས་པའི་རྒྱན་དང་སན་ཚིག་གི །ཞེས་པ་ནས། ལྷག་ལྷག་རོམ་
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སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།

ལ་འགལ་བའི་ཆ་ཅི་ཡོད། །ཅེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གསུམ་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་བརོད་བ་

སྤི་དོན་འདི་འབྲི་བའི་དགོས་པ་གཅིག་པུར་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་བསོམས་པས་བསན་

ནས་མཐར་རོམ་ཞེས་གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་སྦར་བ་འདི་འད་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས། དེ་

བཞིན་དུ་མཛོད་དང་འདུས་པ་ཡང་གོང་སོས་མཚན་ཉིད་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་དཔེར་

བརོད་རེ་ཡོད་ན་ལེགས་ཀང་། དེ་གཉིས་ལ་ཚིགས་བཅད་མང་དགོས་རྐེན་འདིར་

མང་དོགས་ནས་མ་བཞག་སེ། གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་གི་དཔེ་ལ་བསེག་པར་རིགས་

སོ། །

དེ་ཡང་རིགས་དང་འདུས་པ་གཉིས་ལ་ཚིགས་བཅད་འགའ་ཡོད་པར་འད་

ཡང་། རིགས་ལ་བ་ཚིག་གཅིག་གིས་བསྡུས་པ་དང་། འདུས་པར་བ་ཚིག་དུ་མས་

བསན་པའོ། །མཛོད་དང་འདུས་པ་ལ་བ་ཚིག་མང་བར་འད་ཡང་། མཛོད་ལ་ཚིགས་

བཅད་ཧ་ཅང་མང་བོ་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ཅིང་། འདུས་པར་ཚིགས་བཅད་མང་

བ་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་སོ། །གྲོལ་བ་ལ་བ་ཚིག་དང་གཅོད་མཚམས་མི་དགོས་པ་

ཞིག་གོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །

གཞན་གནའ་རབས་ཀི་སོན་བྱུང་དང་། གཏམ་རྒྱུད་དང་། ལོ་རྒྱུས་དང་། སྒྲུང་

གཏམ་ལ་སོགས་པ་སེ་བྱུང་ཟིན་པའི་གཏམ་མམ། ད་ལྟའི་དངོས་པོ་ངོ་མཚར་ཞིང་

ཉམས་དགའ་བ། དཔེར་ན། གྲོང་ཁྱེར་དང་། རྒྱ་མཚོ་དང་། རི་དང་། དུས་དང་། ཉི་

ཟླ་འཆར་ནུབ་དང་། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་། ཆུ་ཡི་རོལ་རེད་དང་། ཆང་འཐུང་བ་དང་། 

གཉིས་སྦོར་གི་དགའ་སོན་དང་། དུས་བཏབ་སེ་མ་ཚོགས་པ་དང་། གཉེན་བསུ་བ་

དང་། གཞོན་ནུ་སྐྱེ་བ་དང་། དེ་ཉིད་སྐྱེད་འཕེལ་དང་། འདུན་གྲོས་བེད་པ་དང་། ཕོ་
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ཉའི་འགྲོ་འོང་དང་། གཡུལ་འཐབ་པ་དང་། མངའ་ཐང་དར་བ་སོགས་མེ་ལོང་གི་

དངོས་བསན་བཅུ་བདུན་དང་། ཡང་ན། དཔིད་དབར་སོན་དགུན་གི་དུས་ཚིགས་

སོ་སོའི་འགྱུར་ལྡོག་དང་། དཔིད་ཀི་དུས་དོ་གྲང་སོམས་པའི་བསེར་བུ་དལ་གིས་

ལྡང་བ་དང་། རི་ལོན་མེ་ཏོག་གི་འཁི་ཤིང་རྣམས་གཉིད་ལས་སད་པ་ལྟར་དུ་སོ་གའི་

དཔལ་མོ་བསུ་བ་ལ་ཆས་པའི་ཉམས་དང་། བ་ཁུ་བྱུག་དང་འཇོལ་མོ་དང་མཐིང་

རིལ་སོགས་ཕན་ཚུན་འགྲན་བཞིན་སན་པའི་སྒ་སྐད་རྣ་བའི་བཅུད་དུ་འབེབས་པ་

དང་། དཔིད་ཀི་དུས་ཀི་ལང་ཚོ་འབར་བས་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཀང་དགའ་བདེ་དཔལ་

གིས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་ཚིམས་པ་སོགས་སྐབས་སུ་གང་བབ་བརོད་བར་བས་ནས། ཡིད་

དུ་འཐད་པའི་བསན་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཞན་རྒྱུད་ལ་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་འགོད་

ནུས་པའི་སན་ཚིག་ཉམས་འགྱུར་དང་ལྡན་པ་ཅི་ཐོན་ལ་འབད་པར་བའོ། །

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

སློང་གཡོས་ནས་ཕི་ལུས་ངག་ཏུ་མ་ཤར་བའི་གནས་སྐབས་ནི་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཉིད་སོབས་རྒྱས་ནས་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་དང་མི་འད་ཞིང་བཞིན་

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

ཕིར་ཁོང་ནས་དགའ་བའི་འགྱུར་བ་ལ་ཕི་རོལ་ཏུ་སེག་པའམ་རེད་འཇོའི་ཉམས་དང་། 

དགོད་བྲོ་བ་ལ་བཞད་གད་དམ་གད་མོ་དགོད་པའི་ཉམས་དང་། ཤི་འབྲལ་སོགས་ཀི་

མ་ངན་ལ་བཞིན་མདངས་ཉམས་ཤིང་སིང་རེ་བའི་ཉམས་དང་། ཁོ་བ་ལ་དག་ཤུལ་

ལམ་སིན་མ་བསྡུས་པའི་ཉམས་དང་། སེམས་ཀི་གཟེངས་མཐོ་བ་ལ་སོབས་པ་ཆེ་

ཞིང་དཔའ་བའི་ཉམས་དང་། སྐྲག་པ་ལ་འཇིགས་ཤིང་བག་འཁུམས་པའི་ཉམས་
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དང་། སྐྱུར་བྲོ་བ་ལ་ཞེ་མེར་ཞིང་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་དང་། ངོ་མཚར་བ་ལ་རྨད་བྱུང་

ངམ་རྔམ་པའི་ཉམས་༼ཧད་དེ་བའམ་ཧ་ལས་པའི་ཉམས་༽ཏེ་གར་གི་ཉམས་བརྒྱད་ཡོད་

ལ། དེའི་ཚུལ་ཚིག་གི་ལམ་ནས་དངས་ཏེ་རོ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྦར་ན་

ནི། ཆེས་ཆེར་ཡིད་འཕོག་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཚིག་ཉམས་གང་ལ་གདོད་པའི་གཞི་བསན་ནས་ད་ནི་ཚིགས་བཅད་

མང་ཞིང་ལེའུ་འགའ་རེ་ཡོད་པའི་སན་ངག་ཆེན་པོའམ་སན་ངག་རྒྱས་པ་ཞིག་རོམ་

ན། དེ་ལ་གོང་སོས་ལྟར་བསག་པར་བ་བའི་གཞི་སོན་བྱུང་དང་། མེ་ལོང་གི་དངོས་

བསན་གྲོང་ཁྱེར་སོགས་བཅུ་བདུན་པོ་རེ་རེ་ནས་ཚང་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ཀང་

ཕལ་ཆེར་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་དགོས་ལ། དེ་དག་སོ་སོའི་དཔེར་བརོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཚིག་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་སན་ངག་གི་བསན་བཅོས་སློབ་དཔོན་

དཔའ་བོ་རྟ་དབངས་ཀིས་མཛད་པའི་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་བ་དང་རྒྱལ་བོ་དགེ་དབང་

གིས་མཛད་པའི་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ཡལ་འདབ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པའི་བདག་

ཉིད་ཅན་དང་། ནག་མོའི་ཁོལ་གིས་མཛད་པའི་སན་ངག་སྤིན་གི་ཕོ་ཉ་དང་། རྒྱལ་

བོ་ཚུལ་ཁིམས་ཉི་མ་དགའ་བའི་ལྷས་མཛད་པའི་ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟློས་གར་

སོགས་རྒྱ་གར་གི་སན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་བས་པའི་གཞུང་དང་། བོད་དུའང་

ཕིས་སུ་རེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུའི་

རྟོགས་བརོད་དཔག་བསམ་ལོན་པ་དང་། སྤན་ས་གྲགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་རྟོགས་

བརོད་བིན་རླབས་ཀི་ལྷུན་པོ་དང་། མཁས་གྲུབ་རེས་མཛད་པའི་འཇམ་དབངས་སྨྲ་

སེང་གི་བསོད་པ་དང་། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་རྒྱལ་བོ་རཱ་མ་
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ཎའི་རྟོགས་བརོད་དང་། སེ་བ་རིན་སྤུངས་པས་བས་པའི་ས་པཎ་རྟོགས་བརོད་སྐལ་

བཟང་ལེགས་ལམ་སོགས་ཚིག་གི་བདུད་རི་དང་། རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར་པ་

དག་ལས་གང་འཚམས་རེ་དངས་ནས་དཔེར་བརོད་བས་ན་ནི་སན་ངག་གི་ཊིཀྐ་ས་

མ་རྣམས་ཀི་སྲོལ་དང་མཐུན་ཡང་། འདིར་མཐའ་དག་པར་བཀོད་ན་ཧ་ཅང་མངས་

དོགས་པས་མཚོན་ཙམ་བགིད་ན། 

མཚོ་ལ་བསགས་པ་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་བ་ལས།

དེ་ནས་ཨན་ད་རིལ་གི་མདོག་ལྟར་སོ། །

ཉི་མའི་འོད་ཀིས་གནམ་སོན་བཞུས་པ་བཞིན། །

ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་མཚོ་འགྲམ་བལྟར་མི་མངོན། །

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

གཞན་ཡང་འདི་སྐད་དུ།

ཆར་སྤིན་སྟུག་པོར་འཁུ་བའི་རླབས་ཕེང་འཛིན། །

སོ་བསངས་གོས་ཅན་ས་ལ་ལྷུང་འད་བའི། །

འཛད་མེད་ཆུ་མཛོད་ཀོང་དུ་བརྡོལ་བ་དེར། །

ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པའི་སན་པ་འཕུར། །ཞེས་པ་དང་།

ཡང་ན།

ཇི་ལྟར་ཕ་མཐའ་བལྟས་པས་མི་མངོན་ཞིང་། །

ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁོར་ས་ལ་བབས་འད་བ། །

རླུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་རླབས་ཕེང་གར་སབས་ཅན། །
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སོ་ལྡེམ་འཁྱིལ་བའི་ཆུ་གཏེར་འདི་ཅི་ཞིག །”ཅེས
1

་པ་དང་།

ཡང་ན།

འདི་ནི་ནམ་མཁའི་བུ་མོ་སོ་བསངས་མ། །

ས་གཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ཉམས་སུ་མོང་སླད་དུ། །

ཆུ་བོའི་གཟུགས་ཀིས་ཐང་ལ་བབས་པ་སེ། །

མཚོ་ཆེན་ཁི་ཤོར་རྒྱལ་མོ་ཞེས་བར་གྲགས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།

རི་ལ་བསགས་པ་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས།

རོ་མོ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ་ཡི། །

ཤེལ་གི་ས་འཛིན་མདུན་དུ་མཐོང་། །

བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བགྲོད་དཀའ་བ། །

འཇམ་པའི་བྲག་ནི་གཅིག་པུ་དེར། །ཞེས་པ་དང་། 

ཡང་ན།

རླུང་གི་ཤུགས་འཆང་མེ་འཁོར་བསྐྱོད་པའི་ལམ། །

གང་ན་ནམ་མཁའི་གཙུག་ཏུ་རེ་བསེགས་པའི། །

ཤེལ་བྲག་ལྷུན་སྟུག་ལྟ་བས་མི་ངོམས་ཤིག །

མཐོང་བ་དེ་ནི་ཧྭ་ཧྲན་རི་བོར་གྲགས། །ཞེས་པ་དང་། 

ཡང་ན།

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རྨ་ཀླུང་དལ་འབབ་ཀི། །

1 མ་ཕྱིའི་ཤོག་ངོས་ ༡༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༡ ན།  ཞེས
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གནོད་སྦིན་ཕོགས་ན་བྲག་རི་བརེགས་པའི་ལྷུན། །

དབུ་རེ་ནམ་མཁའི་དབིངས་སུ་ཟུག་འད་བ། །

བལྟས་ལས་མི་ངོམས་འདི་ཀོ་ཅི་ཞིག་ལགས། །ཞེས་པ་དང་། 

ཡང་ན། 

ཐང་དཀར་གཤོག་རྡེབ་རལ་གིས་མི་ཟིན་པའི། །

དཀན་གཟར་གེན་དུ་བསླངས་པའི་བྲག་རེ་ལ། །

ལྟ་བའི་ཚེ་ན་མགོ་བོའི་ཞྭ་མོ་ཡང་། །

ས་འཛིན་ཕང་བར་མི་ལྷུང་རང་དབང་ཅི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

ཕོ་ཉ་བགྲོད་པ་ལ་བསགས་པ་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས།

ཡིད་ལ་རེ་བ་འདི་ཡིས་ས་ཡི་བདག །

དེ་ལྟའི་སླད་བཞིན་མདུན་དུ་སོང་བའི་ཚེ། །

དེ་ཡི་དིན་གིས་རབ་བྱུང་གསལ་བས་པའི། །

དགའ་བའི་རོ་ལྡན་འཆར་ཀ་ཡང་དག་འོངས། །ཞེས་པ་དང་། 

ཡང་ན།

དཔག་ཚད་འབུམ་གིས་ཆོད་པའི་རྒྱང་ཐག་ཏུ། །

རྣོ་སྐུད་ཕ་མོའི་རྐེན་ཙམ་མ་མཆིས་པར། །

ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་འཕིན་ངག་ལེགས་སྐྱེལ་བའི། །

གོག་འཕིན་ཕོ་ཉའི་འཕྲུལ་འདི་བོ་ལས་ཡར། །ཞེས་པ་དང་།

ལུས་ཀི་ལང་ཚོ་ལ་བསགས་པ་འཁོར་བའི་རང་མཚང་སོན་པའི་མེ་ལོང་ལས།
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ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་སང་བུ་འབུས་པ་ན། །

ཤ་པགས་འཇམ་མཉེན་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས། །

བི་ཤྭ་ཀརྨའི་པིར་རེའི་རེད་འཇོ་ལས། །

ཐོན་པ་མིན་ནམ་རང་ཡང་འཕང་མོ་ཉུག །ཅེས་པ་དང་། 

ཡང་ན།

ཤིང་ཏོག་ཀུ་ཤུ་ལེགས་སིན་མདངས་བཀྲ་བ། །

འགྲམ་པའི་མཁུར་ཚོས་ཡིད་ཀི་སྡུག་གུ་མ། །

རབ་དམར་སྐག་ཚོན་ཐིག་ལེའི་འཛུམ་བག་ཅན། །

ཟླ་གདོང་ངོས་ཀི་ནུ་འབུར་དཔལ་དུ་སེག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

གཞོན་ནུ་མ་ལ་བསགས་པ། ཕོ་ཉ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་མར་གྲགས་པའི་ཚིགས་

བཅད་མ་ལས།

ངུར་བའི་འགྲོས་ལྡན་ནུ་ཁུར་དུད་པ་ཅན། །

པདྨའི་གཞོན་ལུས་ཨུཏྤལ་མིག་ཅན་མ། །

ཟླ་བཞིན་མཛེས་པ་བིམྤའི་མཆུ་སྒོས་ཀིས། །

གཅིག་ལས་གཅིག་ལྷག་ཡིད་སྲུབས་མཚམས་སྦོར་མང་། །

ཞེས་པ་དང་། ཡང་ན།

ལང་ཚོའི་མོས་བུམ་མཛེས་སྡུག་དོ་ཤལ་བརྒྱའི། །

ཁུར་གིས་ལྕི་སེ་ངལ་བའི་གོམ་སབས་ནི། །

ངུར་བ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་བའི་རེད་མེད་མ། །
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འཆི་མེད་བུ་མོའི་དགྲ་ཟླས་ཕོགས་ཀུན་གསལ། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤོར་རིགས་མོད། འདིར་ནི་མཛུབ་མོ་རི་སོན་གི་

དཔེ་ཙམ་བས་སོ། །

སྤིར་སན་ངག་གི་ཉམས་ཇི་ལྟར་བཏོད་པའི་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། བཅིང་འགྲོལ་

དམག་ལ་དཔའ་འཛངས་དང་། མཚོན་ཆ་དང་། འཐབ་ཇུས་སོགས་ཆེས་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བའི་བསགས་ཚིག་ཉེ་བར་བཀོད་ནས། དེས་རྒྱལ་ཁབ་གནོད་སྐྱེལ་དཔུང་ཁག་

གི་མིང་ཙམ་ཡང་ཤུལ་ལུས་མེད་པར་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླགས་སོང་ཞེས་པ་ཙམ་

ཞིག་སན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བར་སེལ་ན་ཡང་ཤིན་ཏུ་ལེགས་མོད་ཀི། ད་དུང་དེ་བས་

དགྲ་ཟླ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་དཔའ་ངར་དང་མཚོན་ཆ་དང་གཡོ་འཕྲུལ་སོགས་ཆ་གང་ཐད་

ནས་དཔགས་ན་ཕལ་བ་ཞིག་གིས་བསྒྲུན་དུ་མེད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་རྒྱ་ཆེར་བསོད་

ཅིང་། སུས་ཀང་འཐབ་ཚུལ་རང་ག་བ་ཞིག་གིས་ཕམ་མི་ནུས་པ་བརོད་པའི་མཐར། 

དེ་འདའི་དཔུང་ཁག་ཤིན་ཏུ་རྒྱལ་དཀའ་བ་ལས་ཀང་བསག་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་

དམག་བདེ་བག་ཏུ་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་བསགས་ན་ནི། སན་ངག་གི་

ཉམས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་འགྱུར་བ་འདི་ཉིད་ཚུལ་གཞན་ལའང་སྦར་

བར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཚིགས་བཅད་ཀི་སྦོར་བ་ཇི་ལྟར་བསེབས་པའི་ཚུལ་ལ་བོ་ཁ་

ཉེ་བར་ཕོགས་ཚེ་ཚིག་ལྷུག་པའམ་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་གང་རོམ་པའི་ཚེ་ཡང་སུམ་

རྟགས་དག་གསུམ་གི་དགོངས་དོན་དང་མི་འགལ་བ་གཞིར་བས་ཀི་སེང་། ཚིག་གི་

རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་བབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐབས་ཅི་ཞིག་གིས་བཤད་ན་སྐབས་དོན་མ་

ལུས་ཤིང་རོགས་པར་སོན་པ་དང་། ཉན་པར་མི་སྤོ་བའི་ཚིག་སྦོར་ཉག་ཉོག་ཏུ་མ་
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གྱུར་པར་འདིལ་ཆེས་པ་དང་། ཚིག་གི་གོང་འོག་བསོལ་བསེབས་ཀི་ལྷུ་འགྲིག་པ་

དང་། མཚམས་མཚམས་སུ་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ལུང་འདེན་སོགས་ཀིས་

དོན་དེ ་གནད་དུ་ཐིངས་པར་སོན་པ་སོགས་ཀི་ཚུལ་ལ་གཟབ་པར་བ་བ་ནི ་

ཚིག་སྦོར་ལེགས་པོ་འབྱུང་བའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་སན་ངག་གི་ལུས་ལ་སྐད་རིགས་ཀི་དབེ་བས་བཞིར་བཞག་ཏུ་

ཡོད་དེ། ཚིག་བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་ལུས་གསུམ་པོ་གང་ལ་ཡང་། རྒྱ་གར་སྐད་ལྟར་

ན་སཾ་སྐྲ་ཏ་སེ་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དང་། པྲ་ཀྲ་ཏ་སེ་ཡུལ་མི་རང་བཞིན་པའི་སྐད་

དང་། ཨ་ཝ་བྷྲཾ་ཤ་སེ་ཟུར་ཆག་གི་སྐད་དང་། འདེས་མ་ཞེས་པ་གོང་གི་སྐད་རིགས་དེ་

གསུམ་བསྲེས་པའམ་ཡང་ན་བི་ཤ་ཙི་སེ་ཤ་ཟའི་སྐད་རིགས་རྣམས་ལས་བརམས་

པའི་སན་ངག་གི་བསན་བཅོས་ཡོད་པར་བཤད་དེ། ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་བརམས་

པ་ལ་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལྟ་བུ་དང་། ཡུལ་མི་རང་བཞིན་པའི་སྐད་ནི་རྒྱ་གར་

གི་ཡུལ་དབུས་མ་ག་དྷ་བའི་ཡུལ་སྐད་ལྟ་བུ་སེ་དེའི་སྐད་ཀིས་བརམས་པ་ལ་སེ་

རུ་བྷནྡྷ་ར་མེ་ཤྭ་ར་ཞེས་པའི་བསན་བཅོས་ལྟ་བུ་དང་། ཟུར་ཆག་སྐད་དུ་བརམས་

པ་ལ་ཨོ་ས་ར་ཞེས་པའི་བསན་བཅོས་ལྟ་བུ་དང་། འདེས་མའི་སྐད་དུ་བརམས་པ་

ནི་ཟློས་གར་གི་བསན་བཅོས་ཐམས་ཅད་དང་། ཤ་ཟའི་སྐད་དུ་བརམས་པ་ལ་རྨད་

བྱུང་དོན་ཅན་གཏམ་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་དག་ལས་བོད་དུ་འགྱུར་བ་

ནི་རེ་རེ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ལ། འོན་ཀང་བོད་སྐད་ལ་ནི་སྐད་རིགས་དེ་དག་གི་དོད་

མཚུངས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་པར་བསྒྱུར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །དེའི་ཕིར་སན་ངག་མེ་ལོང་

དང་། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་སོགས་བོད་ལ་མ་འགྱུར་གོང་གི་མཁས་དབང་ས་སྐྱ་
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ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་།

པཎི་ཏས་མཛད་པའི་མཁས་པ་འཇུག་པའི་སོར་འདི་སྐད་གསུང་སེ། ཚིག་སྡུད་དང་། 

སེབ་སྦོར་ལྕི་ཡང་གི་པྲསྟཱ་ར་དང་། ངལ་གསོའི་སོད་མཚམས་དང་། སྦར་རྒྱན་ཕལ་

ཆེར་དང་། སྒ་རྒྱན་གི་བ་དཀའ་བ་སོགས་ནི་སམ་བུའི་ཐགས་ལ་ཟ་འོག་གི་རི་མོ་

ལྟར་བོད་སྐད་ལ་སྦོར་མི་བཏུབ། ཅེས་པ་ནི་མེ་ལོང་སོགས་མ་འགྱུར་བའི་དུས་སུ་

ངེས་པར་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་མཆི་ཡང་། དུས་ཕིས་ཤོང་དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་ཀི་སྐུ་

དིན་ལས་རིམ་གིས་སན་ངག་གི་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་བར་བརྟེན། བ་དཀའ་བའི་

ཚིག་རྒྱན་རྣམས་ཀང་བོད་ཚིག་གི་སེང་ནས་རྒྱ་གར་མའི་དེ་འད་ཞིག་མིན་རུང་། རེ་

ཙོང་ཁ་བ་ཡབ་སྲས་ནས་བཟུང་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་མཁས་པ་རིམ་བོན་ངག་གི་

དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀིས་བརམས་པའི་བཀའ་རོམ་ཆེས་ངོ་མཚར་བ་ད་

ལྟ་མཇལ་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་སམ་བུའི་ཐགས་སུ་མ་ཟད་དར་གོས་ཀི་ཐགས་ལ་ཟ་

འོག་གི་རི་མོ་ཅི་འདོད་དུ་ཕབ་པ་ལྟར་དུ་སང་ངོ་། །

དེ་ཡང་གལ་བོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྒྱ་ཚར་ཞེས་པའི་ཁ་

སྐད་ལྟར་སན་ངག་གི་ཉམས་བཏོད་ཚུལ་དེ་ད་དུང་ཞིབ་པར་བཤད་ན། མེ་ལོང་ལས། 

བརིད་པ་ཚིག་སྡུད་མང་བོ་ཉིད། །འདི་ནི་ལྷུག་པ་དག་གི་གསོས། །ཞེས་པ་ལྟར་

ཚིགས་བཅད་ལ་རྣམ་དབེ་སོགས་ཕལ་ཆེར་རང་ཤུགས་ཀིས་ཉུང་བ་ཆོས་ཉིད་ལྟ་

བུ་ཡིན་པས་ཚིག་སྡུད་མང་ལ། ཚིག་ལྷུག་ལ་ལྷག་པར་ཚིག་སྡུད་མང་ན་ལྷུག་པའི་

གསོས་ཏེ་སྲོག་གམ་སིང་བོ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་ཚིག་བཅད་ལྷུག་

གང་ལའང་དགོས་མེད་ཀི་ཚིག་ལྷག་རྣམས་དོར་ནས་བརོད་ན་ངོས་གཙང་བ་དང་། 

ནོར་སོ་ཡོད་པའམ་དོན་གསལ་བོར་སོན་ཕིར་མི་འཇོག་ཀ་མེད་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་



  22  

སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།

རྣམ་དབེ་དང་ཚིག་ཕད་བསྡུ་ཅི་ཐུབ་དང་། ཚིགས་བཅད་ནང་དུ་སྒ་རྒྱན་དང་བསྐོར་

བ་སོགས་ལ་བསམ་བཞིན་ཡི་གེ་འད་བའམ། དབངས་གཅིག་པའམ། སྐྱེ་གནས་

མཚུངས་པ་དག་སྦར་བ་ཡིན་ན་ཆེས་ཆེར་མཛེས་མོད་ཀི། དེ་མིན་ཚིགས་བཅད་

གཅིག་གི་ནང་དུ་ཡི་གེ་དང་། དབངས་དང་། སྐྱེ་གནས་འད་བ་མང་བ་དང་། བེད་

འབྲེལ་སྤུངས་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་སོགས་མི་ཟད་

པའི་ཚིག་གི་ཁ་སྐོང་མང་ན་རྣ་བར་མི་སན་པའི་ཚིག་རོབ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །

དཔེར་ན། འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཉི་མ་ལམ་མེར་ཤར་ནས་འོད་ཟེར་གི་ཕེང་བ་

སྤོས་ཏེ། ཀུན་ཏུ་སང་བར་བས་ཤིང་པད་ཚལ་རྣམ་པར་རྒྱས་པས་དཔིད་ཀི་ལང་

ཚོ་དར་ལ་བབ་པ་བྱུང་ངོ་། །ཞེས་བརོད་པ་ལ་ཤར་ནས་སྤོས་ནས་བས་ནས་རྒྱས་

ནས་ཞེས་ཐམས་ཅད་སྒ་མཐུན་པར་སྦར་ན་ཚིག་མི་སན་ཞིང་། དོན་ལ་ཡང་ལྷག་

བཅས་རྐང་བ་བསྟུད་པས་གོ་མི་བདེ་ལ། དེས་ན་གོང་གི་ཚིག་ཕད་རྣམས་གདངས་

མི་འད་བ་ལྟར་བས་ན་སྐྱོན་མེད་མོད། འོན་ཀང་ཚིག་ཕད་དང་ཁ་སྐོང་གི་ཚིག་རྣམས་

བསྡུས་ཏེ། འཛམ་གིང་དུ་ཉི་མས་འོད་སྤོས། སང་བར་བས། པད་ཚལ་རྒྱས་པས་

དཔིད་དུས་བྱུང་ངོ་། །ལྟ་བུ་བས་ན་སྤོས་དང་བས་ཞེས་པའི་བར་དུ་གཅོད་མཚམས་

ཀི་ཤད་ཐོབ་ཅིང་། དེ་ལྟར་སྦར་ན་དོན་གོ་བ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་སྒ་ཟོར་ཡང་བ་སེ་

དོག་བདེ་ཞིང་མཛེས་པར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་སན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་ངེས་དགོས་

པའི་མན་ངག་ཅིག་ཡིན་པར་མཁས་པའི་གསུང་རྒྱུན་ལས་འབྱུང་ངོ་། །

གཞན་ཡང་སན་ངག་རོམ་ལུགས་ལ། ཁ་ཅིག་གི་རོམ་གཤིས་རྒྱ་གར་ཤར་

བའི་མཁས་པ་ལྟར་ཅུང་ཟད་ཁ་དམ་ཞིང་འཕལ་དུ་གོ་མི་བཏུབ་པ་ལ་མོས་པ་
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དང་། ཁ་ཅིག་རོམ་གཤིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་བའི་མཁས་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་

བདེ་བའི་འབོལ་རོམ་ལ་མོས་པ་ཅན་ཏེ་རིགས་གཉིས་འབྱུང་བ། དཔེར་ན། ས་མ་སོ་

མང་ཀུན་མཁྱེན་བ་མའི་བཀའ་རོམ་ལྟ་བུ་དང་། ཕི་མ་ནི་རེ་འཇིགས་མེད་དབང་བོའི་

གསུང་རོམ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བ་མ་ངག་དབང་བརོན་འགྲུས་ཀིས་མཛད་པའི་གྲུབ་མཐའ་

ཆེན་མོའི་བར་སྐབས་ཚིགས་བཅད་ལས། 

མང་དུ་ཐོས་ཀང་ག་གྱུའི་སེམས་ལྡན་འགས། །

རྨོངས་ཞེན་བྲིས་བཤུས་རྒྱུ་སྐར་མང་ཚོགས་ཀང་། །

འཁྲུལ་མུན་མ་སངས་དགག་སྒྲུབ་ཆོ་ངེ་སྐབས། །

ལེགས་བཤད་འོད་སོང་སྤོས་འདི་སྐྱེ་དགུའི་མིག །ཅེས་དང་། 

རེ་འཇིགས་མེད་དབང་བོས་མཛད་པའི་ལྕང་སྐྱའི་འཁྲུངས་རབས་རྣམ་ཐར་

ལས། 

མཐའ་ཡས་སྐྱེ་དགུའི་རང་སེགས་ཉིད་གྱུར་ཅིང་། །

དགེ་ལེགས་ནགས་ཚལ་ཕེང་བ་བསྐྲུན་པ་འདི། །

ནོར་འཛིན་ཁྱོན་ནམ་ཁྱོད་ཀི་འཕིན་ལས་ཞེས། །

བདག་གི་ཡིད་ནི་ཐེ་ཚོམ་དཔང་ཐག་འཛིན། །

ཅེས་གསུངས་ཏེ་ས་མ་ལ་ཤར་བ་དང་ཕི་མ་ལ་ལྷོ་བའི་སན་ངག་གི་ཉམས་

འགྱུར་ཐོན་ཡོད་པ་བཀགས་པ་ཙམ་གིས་རྟོགས་ནུས་སོ། །

འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རབ་བཏགས་དང་། ཕུལ་བྱུང་དང་། 
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སྦར་བ་དང་། འགལ་རྒྱན་དང་། བསོན་དོར་གི་རྒྱན་སོགས་འཁྱོག་བརོད་ཀི་ཉམས་

དང་འདེས་པའི་སན་ཚིག་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཁ་ཅུང་ཟད་དམ་ཡང་ཤིན་ཏུ་

སན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་དང་དོན་ཟབ་མོ་ཅི་ཡང་སོན་རྒྱུ་མེད་པར་ཁ་མི་གསལ་

ཞིང་མི་གོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། རོམ་པ་བོ་ཁོ་རང་གི་རོམ་སྐྱོན་ཡིན་གི། གཞན་གང་

ཡང་མིན་ནོ། །སྤིར་རོམ་གཤིས་ཁ་གསལ་བ་ནི་འབད་པར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་

རིགས་ཀང་། དམིགས་བསལ་འདོད་པའི་གཏམ་ལ་སོགས་པ་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་

ཧ་ཅང་གསལ་ན་མི་མཛེས་པ་དང་། གསང་གཏམ་གི་རིགས་ལ་ཚིག་ཅུང་ཟད་དམ་

པོས་མ་བཅིངས་ན་ཁེ་ཉེན་གང་འབྱུང་ཆ་མ་འཚལ་བ་མ་གཏོགས། བསོད་པ་དང་

འཕིན་ཡིག་སོགས་བསགས་ཡུལ་དང་འཚམ་པའམ་བལྟོས་འཇོག་གིས་གོ་དཀའ་

སླ་ཅི་རིགས་པར་བ་ཞིང་། སན་ངག་གི་སྤི་དོན་འདི་འད་བའི་བསན་བཅོས་སོགས་

གཞུང་འགྲེལ་ཕལ་ཆེར་ལ་ཚིག་ཉམས་ལྡན་ཞིང་དོན་གསལ་བ། གྲིམ་ཤ་ཆེ་ཞིང་

དོན་ལ་གཞོལ་བ། འཁྱོག་བཤད་མེད་ཅིང་འགྲེལ་སླ་བ་ཉིད་ལེགས་ཏེ། འཆད་ཉན་

གི་འཇུག་པ་བདེ་བས་སོ། །དེ་དག་གང་ལྟར་ཡང་དོན་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བ་བ་

ནི་གལ་ཆེའོ། །མདོར་ན་རོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བང་ཞིང་མཁས་པར་གྱུར་ཚེ་ཇི་སྐད་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་དང་། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་བསྡུས་གྲྭ་ལེགས་པར་སྦངས་པའི་ཁྱད་
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ཆོས་སུ། ཡིན་པ་མིན་པར་སྒྲུབ་ན་བསྡུར་གྲྭར་བང་བའི་རྟགས། མིན་པ་ཡིན་པར་

སྒྲུབ་ན་བསྡུས་གྲྭར་བང་བའི་རྟགས། ཞེས་པའི་ཁ་དཔེའི་ཚུལ་དུ་འགྱུར་བས་དེ་

འདའི་རིགས་ལམ་ལ་ཅི་ནུས་ཀིས་བརོན་པར་བའོ། །དེ་དག་གིས་ནི་རེ་ཞིག་སན་

ངག་གི་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་མདོར་བསྡུས་ཤིང་གོ་སླ་བའི་ཚིག་གིས་

སྤི་དོན་གི་ཚུལ་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

སྨྲས་པ།

ལེགས༷་སྦར་སན་རིག་སྐྱེད་ཚལ་ལས་བཏུས་པའི། །

ལེགས༷་བཤད་མེ་ཏོག་གསར་བའི་ཆུན་པོ་འདི། །

ལེགས༷་སེབ་ངག་ལ་རབ་གུས་ཤེས་ལྡན་དག །

ལེགས༷་པར་དགེས་ཕིར་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་ལོངས། །

ཞེས་བ་བ་ནི་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་ངལ་གསོ་བའི་ཚིགས་བཅད་དོ། །

ཀོ༷་ཀིའི་གདངས་ལ་འཕ་བའི་སན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་གཞུང་། །

ཁོ༷་བོའི་རྣམ་དཔོད་མཛུབ་རེས་ཇི་བཞིན་འཇལ་དཀའ་ཡང་། །

གོ༷་སླའི་ཚིག་ཕེང་སེབ་ལེགས་སར་ལ་བརྒྱུས་པ་ན། །

ངོ༷་མཚར་བོ་སྐྱེད་གསར་བ་རེ་ཡང་སྲིད་ན་ཐང་། །

དེ་ལྟར་སན་ངག་གི་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་གོ་སླ་བར་བསན་ནས། ད་ནི་སན་

ངག་གི་རྒྱན་དེ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་ལྷོ་ཤར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་

དང་། ཐུན་མོང་གི་རྒྱན་གཉིས་ཡོད། སྤིར་རྒྱ་གར་ནི་གནའ་དུས་རིང་མོ་ནས་རིག་

པའི་གནས་མཐའ་དག་དར་རྒྱས་ཆེ་བས་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་། 
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ཁྱད་པར་དུ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་བྱཻ་དརྦྷའི་ཡུལ་དང་། ཤར་ཕོགས་གཽ་ཌའི་ཡུལ་དུ་ཟླ་

མེད་པའི་མཁས་པ་མང་བོ་བོན། ཡུལ་གྲུ་དེ་གཉིས་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ནས་མེ་ལོང་

མའི་ལེའུ་དང་བོའི་དངོས་བསན་སྒ་གཙོ་བོར་བས་པའི་རྒྱན་བཅུ་ཡོད་པ་ལས་རེ་

གཉིས་ཙམ་མ་གཏོགས་འགལ་བ་ལྟག་སྤོད་དུ་བཞེད་པས་ན་འདིར་ལྷོ་ཤར་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། ལེའུ་གཉིས་པ་དང་ཐ་མའི་དངོས་

བསན་དོན་གཙོ་བོར་བས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ངོ་བོ་གཞི་མཐུན་དུ་བཞེད་པས་ན་འདིར་

ལྷོ་ཤར་ཐུན་མོང་བའི་རྒྱན་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ལེའུ་དང་བོའི་དངོས་

བསན་གི་རྒྱན་ནི་བཅུ་སེ། སྦར་བ། རབ་དྭངས། མཉམ་ཉིད། སན་པ། ཤིན་ཏུ་གཞོན་

པ། དོན་གསལ། རྒྱ་ཆེ་བ། བརིད་པ། མཛེས་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་བཅུའོ། །

དེ་དག་སོ་སོའི་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན། 

༡ འཇམ་པའི་ཡི་གེ་མང་ཞིང་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་ཡང་ཉུང་ཙམ་བསྲེས་པ་ནི་ལྷོ་

བའི་སྦར་བ་དང་། རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་གཏན་ནས་མ་འདེས་པར་འཇམ་པ་ཁོ་ན་དང་། 

དེ་ཡང་ཡི་གེ་འད་བ་གཅིག་ཡང་ཡང་བསྐྱར་བལྡབས་སུ་བེད་པའི་རེས་ཁིད་ཅན་ནི་

ཤར་བའི་སྦར་བའོ། །

༢ བརོད་བ་རོད་བེད་གཉིས་ཀ་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་དོན་ཅན་

གཙོ་བོར་སྦར་བས་གོ་སླ་བ་ཉིད་ནི་ལྷོ་བའི་རབ་དྭངས་དང་། སོན་ཆད་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་

རླུང་ལྟར་གྲགས་པ་ཞིག་མིན་ཡང་། ངག་སྦོར་དེ་ལ་ངེས་ཚིག་གིས་བཤད་རུང་ཙམ་

ཡོད་པའི་དོན་ཅན་ནི་ཤར་བའི་རབ་དྭངས་སོ། །

༣ ཚིགས་བཅད་གང་ལ་འཇམ་རྩུབ་ཀི་ཡི་གེ་དོ་མཉམ་ཞིང་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་
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བ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་འཇམ་ན་འཇམ་པར་མཉམ། རྩུབ་ན་རྩུབ་པར་མཉམ། བསྲེས་ན་

བར་མར་མཉམ་པ་ཅན་ནི་ལྷོ་བའི་མཉམ་ཉིད་དང་། ཚིགས་བཅད་ཕེད་ས་མ་འཇམ་

ཞིང་ཕེད་ཕི་མ་རྩུབ་པས་མི་མཉམ་པའམ། རང་བ་གཅིག་རྩུབ་ཅིང་གཞན་གསུམ་

འཇམ་པས་མི་མཉམ་པ་ཅན་ལྟ་བུ་ནི་ཤར་བའི་མཉམ་ཉིད་དོ། །

༤ རང་བའམ་ཚིག་ལ་ཡི་གེ་དང་སྐྱེ་གནས་དང་བརེགས་པ་སོགས་ཅི་རིགས་

པའི་སྒ་མཚུངས་ཉེ་བར་ཐོས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ནི་ལྷོ་བའི་སན་པ་དང་། ཡི་གེ་

དང་སྐྱེ་གནས་དང་བརེགས་པ་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་སྒ་མཚུངས་ཙམ་གིས་མི་

ཆོག་པར་རེས་ཁིད་ཤ་སག་ཡིན་དགོས་པ་ནི་ཤར་བའི་སན་པའོ། །

༥ འཇམ་པའི་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ངག་ནས་རང་ཤུགས་ཀིས་བརོད་བདེ་བ་ནི་

ལྷོ་བའི་ཤིན་གཞོན་དང་། དེར་མ་ཟད་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་མང་ཞིང་ཚེགས་ཆེན་པོས་

བརོད་པར་བ་བ་ཅན་ནི་ཤར་བའི་ཤིན་གཞོན་ནོ། །

༦ བརོད་བ་གང་ཡིན་པ་དེའི་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་སྒའམ་དོན་ལ་

བརྟེན་ནས་རྟོགས་པ་ལས་སླར་བརྟག་ཅིང་དཔད་མི་དགོས་པ་ནི་ལྷོ་ཤར་གཉིས་

ཀས་འདོད་པའི་དོན་གསལ་བའོ། །

༧ བསགས་པའི་ཚིག་སྦོར་འགའ་ཞིག་བརོད་པས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་ཤུགས་ཀིས་གོ་ནུས་པ་ཅན་ནི་ལྷོ་ཤར་གཉིས་

ཀས་འདོད་པའི་རྒྱ་ཆེ་བའོ། །

༨ ཡི་གེའི་འཇམ་རྩུབ་དོ་མཉམ་ཞིང་བེད་འབྲེལ་སོགས་བསྡུས་པའི་ཚིག་སྡུད་

མང་བ་ཅན་ནི་ལྷོ་བའི་བརིད་པ་དང་། ཚིག་སྡུད་མང་དགོས་པར་འད་ཡང་ཡི་གེའི་
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འཇམ་རྩུབ་དོ་མི་མཉམ་པ་ནི་ཤར་བའི་བརིད་པའོ། །

༩ སྐྱེ་བོ་ཚང་མའི་རྣ་བར་འགྲོ་ཞིང་དེ་ཙམ་འུད་མི་ཆེ་བར་རན་པར་སྨྲས་པ་

ནི་ལྷོ་བའི་མཛེས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་གྲགས་པའི་མཚམས་ལས་རིང་དུ་བརྒལ་

ནས་འུད་ཆེ་བའི་ངག་གིས་སྒོ་བཏགས་ཏེ་བརོད་པ་ནི་ཤར་བའི་མཛེས་པའོ། །

༡༠ དངོས་པོ་གཞན་གི་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཆོས་ཅན་གཞན་བཏགས་

པ་བ་ཞིག་ལ་མདོག་མ་འགྱུར་བར་འགོད་པ་ནི་ལྷོ་ཤར་གཉིས་ཀས་འདོད་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་རྒྱན་ནོ། །

འདིར་འཇམ་རྩུབ་ཀི་ཡི་གེ་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན། སྤིར་རྒྱ་གར་ལྟར་ན། གསལ་

བེད་ཀི་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་ཡ་ར་ལ་ཝ་སེ་བཅུ་དགུ་བོ་ནི་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་

ཞེས་བ། སེ་བ་རྣམས་ཀི་གཉིས་པ་ཁ་ཚ་ཋ་ཐ་ཕ་དང་། གསུམ་པ་གྷ་ཛྷ་ཌྷ་དྷ་བྷ་དང་། 

ཤ་ཥ་ས་ཧ་སེ་དོ་བའི་ཡི་གེ་བཞི་དང་། ཀྵ་སེ་བཅོ་ལྔ་ནི་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་ཞེས་བ་ལ། 

དེ་དང་མཚུངས་པར་བོད་ཡིག་ལའང་། ཅ་ཆ་ཇ་ནི་ཙ་ཚ་ཛ་དང་། ཞ་ཟ་འ་ནི་ཤ་ས་ཨ་

དང་གདངས་འད་ཤས་ཆེ་བས། དེ་ལྟར་ན་ཀ་ག་ང་། ཅ་ཇ་ཉ། ཏ་ད་ན། པ་བ་མ། ཙ་ཛ་

ཝ། འ་ཡ་ར་ལ་ཨ་སེ་ཉི་ཤུ་ནི་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་དང་། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ། ཞ་ཟ་ཤ་ས་ཧ་སེ་

བཅུ་ནི་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་ཡིན་ལ། སྲོག་ཆུང་ཡིན་ཡང་མགོ་ཅན་གསུམ་དང་། འདོགས་

ཅན་གསུམ་གང་རུང་ཡོད་པའི་དབང་གིས་སྒ་དག་པར་འགྱུར་ན་རྩུབ་པའི་ཡི་གེར་

བསྡུའོ། །དེར་མ་ཟད་རྟགས་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་འཕུལ་རྟེན་མིང་གཞི་ཕན་

ཚུན་ཕད་ཚུལ་གི་དབང་གིས་གདངས་ཀི་ཤུགས་དག་ཞན་ལ་བལྟོས་ནས་ཀང་



  29  

ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་།

འཇམ་རྩུབ་ཀི་ཡི་གེར་འགྱུར་བ་ནི་གདངས་དག་པ་ཚོར་མོང་བས་གྲུབ་སེ། དཔེར་

ན། དཀྲུག་དཀྲོལ་བསྐྱོད་བསྐྲད་བསྒག་བསྒིབ་རྣམས་ཀི་འཕུལ་རྟེན་མིང་གཞི་རྣམས་

ཀི་ཡི་གེ་རེ་རེ་བ་ནི་འཇམ་པ་ཡིན་ཡང་། ཕད་པའི་དབང་གིས་སྒ་དག་ཅིང་རྩུབ་པར་

འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འཇམ་པ་དང་ཡང་བ་དང་སྲོག་ཆུང་དང་ལྷོད་པ་དང་

མཉེན་པ་དང་ཡི་གེ་མཆོག་ཅེས་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་བཟློག་

སེ་རྩུབ་པ་དང་ལྕི་བ་དང་སྲོག་ཆེན་དང་དམ་པ་དང་གོང་བ་དང་ཡི་གེ་དམན་པ་ཞེས་

པ་རྣམས་ནི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་དེ་དག་ལས་འགའ་རེ་ཙམ་དཔེར་བརོད་ཀིས་མཚོན་པར་བ་ན། ཤར་

བའི་སྦར་བ་ནི། མེ་ལོང་ལས། མཱ་ལ་ཏི་མ་ལ། ལོ་ལཱ་ལི་ཀ་ལི་ལཱ། ཞེས་པ་འདི་བོད་

སྐད་དུ། ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏོག་ཕེང་བ་ལ། །སྲེད་པའི་བུང་བ་འཁོར་བར་བེད། །ཅེས་པ་སེ་

རྒྱ་དཔེར་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་རྐང་བ་ལ་ཡིག་རེས་ཁིད་ཅན་ནོ། །

ཡང་ན།

རིས་མེད་རིག་གསལ་རང་རེའི་ཤེས་རིག་འདི། །

རང་དགར་རོ་རུལ་རོ་མར་རོལ་པ་ལས། །

སན་རིག་རོ་མཆོག་ལྡན་པའི་རིག་བེད་ལ། །

དེ་རིང་མ་ཟད་ཉིན་རེར་རེམ་ལ་རངས། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་ར་ཡིག་བཅུ་བདུན་རེས་ཁིད་དུ་བས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

ཤར་བའི་མཛེས་པ།
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སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།

མི་བཟད་སེར་ཁྱིམ་སྦར་མོའི་མཚོན་ཆ་ཅན། །

རྒྱ་སག་ཁ་བོ་ཉི་མའི་ཚོན་བསོས་པ། །

རབ་ཁོས་མཆེ་གཙིགས་དག་པོར་གལ་བའི་ཁྱོན། །

གནམ་ས་གདངས་པས་དཔེར་ཡང་མཚོན་དུ་མེད། །

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་སག་ཁོས་ནས་ཁ་གདངས་པའི་ཚེ་ཡ་མགལ་མ་མགལ་གི་

ཁྱོན་ནི་གནམ་ས་བགྲད་པ་ལས་ཀང་ཆེ་ཞེས་ཧ་ཅང་འུད་ཆེ་བར་བརོད་པ་སེ། དེས་

གཞན་ལའང་མཚོན་པར་ནུས་སོ། །

མཚམས་འདིར་མེ་ལོང་ལས།

སན་ངག་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་ངལ་བས་མི། །

མཁས་པའི་འདུན་ས་དག་ཏུ་འདུག་ལ་དབང་། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི་ཧ་ཅང་གནད་ཆེ་བས་འདི་ལྟར་ཤེས་དགོས་ཏེ། 

སྐྱེ་བོ་གང་དག་སྤིར་བོ་གསལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་བོ་གྲོས་ཀི་རལ་ལས་སན་ངག་

གི་རོམ་ཅི་བདེར་སེལ་ནུས་ཀི་ངག་སོ་ཡངས་ཤིང་ཚིག་སྒོས་འཇམ་པ་ཞིག་ཡིན་

ཚེ། དེ་ཉིད་རང་གཤིས་ཀིས་སན་ངག་ལ་མཁས་པའི་སོབས་པ་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་

བུ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དང་། ལྷག་པར་སན་ངག་གི་གཞུང་ཆེ་ཆུང་

མང་བོར་ལྟ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་དེ་དག་གི་དོན་ཡིད་ལ་འདིས་པར་བེད་པ་དང་། ཚུལ་དེ་དང་

མཚུངས་པར་རོམ་པའི་སྐབས་སུ་དབངས་ལ་གེར་ནས་ངག་ཏུ་འདོན་བཞིན་རོམ་

རལ་ལ་གོམས་པར་བས་ན་ནི། དབང་བོ་ཞན་ཅིང་རྟུལ་བ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་། 

སན་ངག་ལ་མི་མཁས་རང་མཁས་སུ་འགྱུར་བར་གོར་མ་ཆག་གོ །ཞེས་ཤེས་པར་
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བའོ། །སློབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་སྦར་བའི་སན་ངག་མེ་ལོང་ལེའུ་དང་བོའི་སྤི་

དོན་ལེགས་པར་གོ་སླ་བས་རེ་ཞིག་བསན་ཟིན་ཏོ། །

སྨྲས་པ།

རྒྱ་༷གར་ལྷོ་ཤར་མཁས་པའི་ལམ་སྲོལ་མཆོ༷ག །

མཆོ༷ག་གྱུར་སན་ངག་རྒྱན་དུ་གཟུགས་འཕོས་པ༷། །

པ༷་སངས་ལྟར་དཀར་འཚེར་བའི་སྡུག་གུ་དེ༷། །

དེ༷་རིང་འདི་ན་ཡིད་ལ་འདའ་དཀའི་རྒྱ།༷ །

༼ཚིགས་བཅད་འདི་འདྲ་བ་ལ་སྒྲ་རྒྱན་གི་སྙན་ངག་ཟེར།༽ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་བཅད་དོ། །
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ལེའུ་གཉིས་པ།

རབ་ཡངས་མཐའ་བྲལ་ནམ་མཁའ་སྐྱ་སངས་ལ། །

བགྲང་ཡས་གཟའ་སྐར་འབར་བས་འཕ་བཏབ་ལྟར། །

རྒྱ་གར་མཁས་པས་བསགས་མཛད་སན་ངག་དཔལ། །

བརྒྱ་ཕག་རྒྱན་རྣམས་འབད་པས་འཆད་ལ་རངས། །

མཚོ་སོན་མདོ་སོད་བོད་ལོངས་རོང་འབྲོག་ཁོད། །

མི་རིགས་སྤི་ཡིས་ཅི་འབྲིའི་མིང་ཚིག་བཞིན། །

སེབ་ལེགས་ཆེར་འཇེབས་དཔེ་མེད་མཛེས་བེད་དེ། །

མྱུར་འཁྱུག་སྨྱུ་གུས་ཕུལ་བྱུང་ཚུལ་དུ་བསྐྲུན། །

༼ཚིགས་བཅད་འདི་འདྲ་བ་ལ་བྱ་དཀའ་བའི་སྙན་ངག་ཟེར༽

ད་ནི་མེ་ལོང་མའི་ལེའུ་གཉིས་པ་དོན་རྒྱན་གི་སྤི་དོན་ལ་གྲངས་དང་ངོ་བོ་བསན་

པ་གཉིས་ལས། ཐོག་མར་ར་བའི་དབེ་བ་ལ་སུམ་ར་ལྔ་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར། རང་བཞིན་

བརོད་པའི་རྒྱན། དཔེའི་རྒྱན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན། བསྐོར་

བའི་རྒྱན། འགོག་པའི་རྒྱན། དོན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན། ལྡོག་པ་ཅན་གི་རྒྱན། སྲིད་

པ་ཅན་གི་རྒྱན། བསྡུས་བརོད་ཀི་རྒྱན། ཕུལ་བྱུང་བརོད་པའི་རྒྱན། རབ་བཏགས་ཀི་

རྒྱན། རྒྱུའི་རྒྱན། ཕ་མོའི་རྒྱན། ཆའི་རྒྱན། རིམ་པ་ཅན་གི་རྒྱན། དགའ་བའི་རྒྱན། 
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ཉམས་ལྡན་གི་རྒྱན། གཟི་བརིད་ཅན་གི་རྒྱན། རྣམ་གྲངས་བརོད་པའི་རྒྱན། ཀུན་ཕན་

གི་རྒྱན། རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན། བསོན་དོར་གི་རྒྱན། སྦར་བའི་རྒྱན། ཁྱད་པར་བརོད་པའི་

རྒྱན། མཚུངས་སྦོར་གི་རྒྱན། འགལ་བའི་རྒྱན། སྐབས་མིན་བསོད་པའི་རྒྱན། ཟོལ་

བསོད་ཀི་རྒྱན། ངེས་བསན་གི་རྒྱན། ལྷན་ཅིག་བརོད་པའི་རྒྱན། ཡོངས་བརེས་ཀི་

རྒྱན། ཤིས་པའི་རྒྱན། རབ་སེལ་གི་རྒྱན། དགོངས་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ཏེ་སོ་ལྔའོ། །དེ་དག་

ནང་གསེས་ལའང་དབེ་བ་མང་མོད། འོག་ནས་རང་རང་གི་ཐད་དུ་གསལ་བར་འགྱུར་

རོ། །

དེ་དག་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ལ། ཐོག་མར་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་གི་ངོ་བོ་ནི། 

རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དེར་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀི་ཚུལ་དང་མེད་པ་ཞིག་

ལ་སྒོ་འདོགས་ཀི་ཚུལ་ལྟ་བུས་འཁྱོག་བཤད་དམ་དཀོགས་བཤད་གཏན་ནས་མ་

འདེས་ཤིང་། རང་གི་རང་བཞིན་དང་བོའི་ངག་གིས་གསལ་བར་བརོད་པ་སེ། དེ་ལ་

ནང་གསེས་ཀིས་རིགས་དང་། བ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། རས་རང་བཞིན་བརོད་

པ་སེ་བཞི་ལས།

༡ མེ་ལ་ཚ་བ་དང་། ཆུ་ལ་གཤེར་བ་དང་། ཤིང་ལ་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་ལྡན་པ་

སོགས་རང་གི་གཤིས་ལུགས་སམ་རང་གི་རང་བཞིན་དང་བོར་བརོད་པའི་ཆ་ནས་

རིགས་རང་བཞིན་བརོད་པ་སེ། དེའི་དཔེར་བརོད་ལ། 

མེ་ལོང་ལས།

མཆུ་ནི་དམར་ཞིང་གུག་པ་དང་། །

གཤོག་པ་ལང་ཞིང་མཉེན་པ་དང་། །



  34  

སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།

མགྲིན་པ་ཁ་དོག་གསུམ་ཕེང་ཅན། །

ནེ་ཙོ་འདི་དག་ཚིག་འཇམ་ལྡན། །

ཞེས་པ་འདིས་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་ཁྱད་གཞི་ནེ་ཙོའི་རིགས་སམ་

གཤིས་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་བོར་བརོད་པ་འདི་འད་ཞིག་ཡིན་དགོས། 

ཡང་ན།

འཁོར་ལོའི་ལྷུ་ལག་ཕ་རགས་མ་ཚང་མེད། །

རྣོ་ལྕགས་ཐ་གུ་ལེབ་མོའི་འཁོར་ཤུགས་ཅན། །

ཉིན་མཚན་དུས་ཚོད་གསལ་བེད་མདེའུ་རེ་རྣོ། །

མཁིག་མའི་དུས་རྟོགས་འདི་དག་ཀེ་མ་མཚར། །

ཞེས་པ་ནི་ཁྱད་གཞི་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་དང་། ཁྱད་ཆོས་རང་གི་གཤིས་གང་

ཡིན་དེ་ཉིད་དང་བོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

༢ གསལ་བ། མཚོན་པ། འགྲོ་བ་ལྟ་བུའི་བ་བ་ཞིག་བརོད་བར་བས་ཏེ་དང་བོར་

བརོད་པའི་ཆ་ནས་བ་བ་རང་བཞིན་བརོད་པ་སེ། 

དཔེར་ན།

ཉིན་མཚན་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞིའི་ཨང་གྲངས་གསལ། །

དགུང་ཞོགས་ནམ་ཕེད་ཉིན་གུང་མ་ནོར་མཚོན། །

སྐད་ཅིག་མི་སོད་དུས་ཀི་རེས་འགྲོ་བའི། །

དུས་རྟོགས་འཁོར་ལོ་གདུ་བུའི་དབིབས་འདི་རྨད། །

ཅེས་པ་ནི་ཁྱད་གཞི་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་དང་། ཁྱད་ཆོས་དེའི་བ་བ་གང་ཡིན་པ་
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དེ་དག་དང་བོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

༣ རང་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་བརོད་བར་བས་ཏེ་དང་བོར་བརོད་པའི་ཆ་ནས་

ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་བརོད་པ་སེ། 

དཔེར་ན། 

ཞིམ་ངད་ལྡང་བའི་རྒུན་ཆང་བཏུང་བ་འདིས། །

ལུས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་དགའ་བདེས་ཁྱབ་པ་དང་། །

ཀུན་རྟོག་ཡིད་དབང་དན་མེད་བཟི་འགྱུར་ཞིང་། །

རང་སང་སྐྱིད་པའི་ལབ་བརྡོལ་ཅི་ཡང་འབིན། །

ཞེས་པ་ནི་ཁྱད་གཞི་རྒུན་འབྲུམ་གིས་བསལ་བའི་ཆང་དང་ཁྱད་ཆོས་དེའི་ནུས་

པའམ་ཡོན་ཏན་དང་བོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

༤ གང་ཟག་གང་ལ་ཡོད་པའི་རས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་བརོད་བར་བས་ཏེ་དང་

བོར་བརོད་པའི་ཆ་ནས་རས་རང་བཞིན་བརོད་པ་སེ། 

དཔེར་ན། 

དཀར་འཇམ་འོད་ཆགས་ཤོག་བུ་གཅལ་དུ་བཀྲམ། །

ས་ཚོགས་ཚོན་རིས་ཤར་བའི་སྨྱུ་གུ་འཆང་། །

གཟུགས་མཚར་ཡི་གེའི་རི་མོར་ཉམས་དང་འགྱུར། །

བདེ་བག་འཆར་མཛད་སན་ངག་མཁན་དེར་བསགས། །

ཞེས་པ་ནི་ཁྱད་གཞི་སན་ངག་པ་དང་། ཁྱད་ཆོས་སག་ཤོག་ཡིག་གཟུགས་

གསུམ་གི་རས་དེ་ཉིད་དང་བོར་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །
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དེ་ལྟར་རོད་བེད་ཀི་ངག་མ་འཁྱོགས་ཤིང་དང་བོའི་སོ་ནས། བརོད་བ་གང་

ཡིན་པ་དེའི་རང་བཞིན་རྣལ་མར་སོན་པ་འདི་འད་བའི་རྒྱན་ནི་སན་ངག་གི་བསན་

བཅོས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། བདེན་པའི་ངག་ཚིག་གི་གཞིར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ཆེས་

ཆེར་ཤ་ཐང་དུ་འབད་དགོས་པའི་སན་ཚིག་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རིགས་

བ་བ་ཡོན་ཏན་རས་བཞི་བོ་གང་ཡིན་ཡང་རང་རང་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་བས་པའི་

ཆ་ནས་དེ་དང་དེའི་དཔེར་བརོད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་གི། གལ་ཏེ་རིགས་བརོད་པའི་

སྐབས་སུ་བ་བ་སོགས་གསུམ་པོ་གང་ཡང་འདེ་མི་རུང་བ་དང་། རས་བརོད་པའི་

སྐབས་སུ་རིགས་སོགས་གསུམ་པོ་གང་ཡང་འདེ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ན་དེ་

འདའི་བརོད་བ་ཞིག་སུས་ཀང་རེད་དཀའ་ལ། དེའི་ཕིར་རིགས་སོགས་སྐབས་སུ་

གང་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་བས་པ་དེའི་ཐད་ནས་རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་བཞི་

བོའི་ཁྱད་པར་མ་འཛིངས་ཤིང་མ་འདེས་པར་ཤེས་པར་མཛོད་ཅིག  དེ་ཡང་རྒྱན་

སོ་སོའི་ཐད་དུ་མེ་ལོང་གི་ར་བ་རེ་བཀོད་ཅིང་དེའི་ཚིག་འབྲུ་སོ་སོར་འགྲེལ་བཤད་

དང་། དེའི་ཁར་སོན་གི་མཁས་པའི་དཔེར་བརོད་ལས་གང་བཟང་རེ་བཀོད། ད་དུང་

དེའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རང་བོས་གང་སོབས་ཀི་དཔེར་བརོད་གསར་སེལ་རེ་བས་ན་

ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་ལེགས་མོད་ཀི། དེ་ལྟར་བས་ན་སྤི་དོན་གི་མིང་སོར་ནས་གཞུང་

ཧ་ཅང་རྒྱས་འགྲོ་བའི་རྐེན་གིས། དོན་རྒྱན་སོ་ལྔ་ལས་ཐོག་མའི་རྒྱན་རེ་གཉིས་ལ་

དེ་འདའི་ཚུལ་དང་ཧ་ལམ་འད་བ་ཞིག་བེད་འདོད་པ་ལས། རྒྱན་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་

དེ་ཙམ་མ་སྤོས་ཀང་ས་མ་རྣམས་ཡིད་ལ་འཇགས་ཚེ་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀིས་རྒྱན་སོ་

སོའི་གནད་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་དུ་རོམ་པར་འདོད་དོ། །ཞེས་བ་
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བ་ནི་ཚུལ་འདིར་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་དང་ཐོག་ཉིད་ནས་བ་བཏང་བའི་ཚུལ་དུ་ཞུའོ། །

གཉིས་པ་དཔེའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། ཚིག་སྦོར་གང་གིས་དངོས་སམ་ཤུགས་

ཅི་རིགས་ལས་དཔེ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་། དཔེ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

འད་མཚུངས་སུ་སྦར་ནས་གོ་བར་བེད་པའི་ངག་གོ །འདི་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་

ན་སོ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཆོས་དཔེ། དངོས་པོའི་དཔེ། བཟློག་པའི་དཔེ། ཕན་ཚུན་གི་

དཔེ། ངེས་པའི་དཔེ། ངེས་མེད་ཀི་དཔེ། བསྡུས་པའི་དཔེ། ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ། རབ་

བཏགས་ཀི་དཔེ། རྨད་བྱུང་གི་དཔེ། རྨོངས་པའི་དཔེ། ཐེ་ཚོམ་གི་དཔེ། གཏན་

འབེབས་ཀི་དཔེ། སྦར་བའི་དཔེ། མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ། སད་པའི་དཔེ། བསགས་པའི་

དཔེ། བརོད་འདོད་ཀི་དཔེ། འགལ་བའི་དཔེ། དགག་པའི་དཔེ། ངོ་བསོད་ཀི་དཔེ། དེ་

ཉིད་བརོད་པའི་དཔེ། ཐུན་མོང་མིན་པའི་དཔེ། བྱུང་མིན་གི་དཔེ། སྲིད་མིན་གི་དཔེ། 

མང་བའི་དཔེ། རྣམ་འགྱུར་གི་དཔེ། ཕེང་བའི་དཔེ། ངག་དོན་གི་དཔེ། ཟླ་བོ་དངོས་

པོའི་དཔེ། མཚུངས་སྦོར་གི་དཔེ། རྒྱུའི་དཔེ་སེ་སོ་གཉིས་སོ། །

འདིར་ཕན་ཚུན་འད་མཚུངས་སུ་སྦོར་བའི་ཚིག་ལ་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་

ཀི་སྒ་ཞེས་བ་ཞིང་། དེ་ཡང་མེ་ལོང་ལྟར་ན་དཔེ་རྒྱན་ཆ་ཚང་བ་རོགས་པའི་གཤམ་

དུ་འབྱུང་ན་ཡང་། འདིར་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རྟོགས་སླ་བའི་ཆེད་དུ་མཚམས་འདིར་

སོ་སོའི་མིང་ཙམ་གིས་གསལ་བར་བ་སེ། བཞིན། ལྟར། ལྟ་བུ། ཇི་ལྟར། མཐུན། 

མཚུངས། ཡང་དག་མཚུངས། མཉམ། ཡང་དག་གསལ། ངེས་པར་གསལ། རབ་

གསལ། གཟུགས་ཀི་ཟླ། གཉེན་པོ། དགྲ་ཟླ། སོ་སོར་རྟོག  འགལ། འད། མཐོང་། 

བསླུ། རིགས་མཐུན། རེས་སུ་སྨྲ། གཟུགས་བརན། སོ་སོར་སེབ། གཟུགས་མཚུངས། 
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ངེས་མཉམ། ཡང་དག་འཇལ། མཚན་ཉིད་མཐུན། ངེས་འད། ངེས་མཚུངས། མཐུན་

ཕོགས། དཔེར་བས། དཔེ། རྟོག  དམན། ཅུང་ཟད་དམན། རབ་ཏུ་སྨྲ། སོ་སོར་བཟློག  

རིགས་སུ་མཐུན། དཔའ། ཟླ་གདོང་ལྟ་བུའི་ཚིག་སྡུད། འགྲན། རྒྱལ། སང་། འཁུ། མི་

མཐུན་སྒོགས། འཐབ། འཕ། དམའ་འབེབས། སད། ཅོ་འདི། འགོག  དགོད། ཕག་

དོག  མི་བཟོད། སྐལ་བཟང་འཕོག་བེད། མཛེས་པ་ཟུམ་བེད། ཚར་གཅོད། ལྷག་

པར་འཛེགས། རེས་སུ་རང་བ་འཇོག  ནུས་པ་ལ་འཇུག་པ།  རེས་འགྲོ། རེས་སུ་

འཆིང་། ངང་ཚུལ། ངང་ཚུལ་འགོག་པ། རེས་སུ་བེད་ཅེས་པ་སེ་མེ་ལོང་དངོས་

བསན་གི་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་དང་། རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགྲེལ་ལས་བསན་པའི་རྒྱ་མཚོ། རིགས། 

ཆོས་མཐུན་པ། ཆོས་ཐུན་མོང་བ། གྲིབ་མ་མཚུངས་པ་སེ་ལྔ་བཅས་བསོམས་པས་

བདུན་ཅུ་ཡོད་དོ། །གྲངས་འདི་ཙམ་ནི་རྒྱ་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་བའི་མཚུངས་གསལ་གི་

སྒ་ཡིན་ལ། བོད་ཚིག་ལྟར་ནའང་རེས་སུ་སེག  དབེར་མི་ཕེད། གཉིས་སུ་མེད། རོ་

གཅིག་གྱུར་སོགས་མཁས་པས་བརྡ་སྦར་བ་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །

༡ ཆོས་དཔེའི་དཔེར་བརོད་ནི། འབྲུག་པ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གི་སན་ངག་

དཔེར་བརོད་སྒ་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ལས། 

ནེའུ་གསུང་གཡུ་ཡི་མཎལ་ཕིར་འདར་སོ། །

མེ་ཏོག་ཕེང་མཛེས་སྐར་ཚོགས་བཞིན་དུ་བཀྲ། །

བུང་བའི་མགྲིན་སྒ་རྒྱུད་མངས་ལྟར་སན་པའི། །

དཔིད་ཀི་དུས་འདི་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུར་མཛེས། །

ཞེས་བཀོད་པ་ནི། ཆོས་ཅན་དཔིད་དུས་དང་ལྷ་ཡུལ་གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆོས་
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ཐུན་མོང་བ། ནེའུ་གསིང་གི་གཞིར་མེ་ཏོག་ཁ་ཕེ་བའི་ཚལ་དུ་བུང་བ་འཕུར་ལྡིང་

བེད་པ་དེ་ནི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་དཔེ་དོན་གཉིས་

མཚུངས་པར་བརོད་པས་ན་ཆོས་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

ཞྭ་དམར་པཎི་ཏའི་སན་ངག་དཔེར་བརོད་ལེགས་བཤད་བདུད་རིའི་མཆོད་

ཡོན་ལས།

རང་བྱུང་བྲག་ཕུག་ཁང་བཟང་ལྟ་བུར་མཛེས། །

དྲུ་བཞོན་བསིལ་བ་སློང་བས་རྔ་ཡབ་སྤུན། །

ཁུ་བྱུག་སྐད་སན་རོལ་མོ་ལྟར་འཁོལ་བས། །

སྐབས་གསུམ་སྐྱེལ་མོས་ཚལ་འདར་ཉམས་སུ་དགའ། །

ཞེས་པ་ནི་ཆོས་ཅན་རང་བྱུང་གི་བྲག་ཕུག་དང་། ལྷའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གཉིས་

ཀི་མཚུངས་ཆོས་ལ། མཛེས་པ་དང་རླུང་བསིལ་བ་ལྡང་བ་དང་བ་སྐད་སན་པ་དང་

ལྡན་པའི་ཆ་ནས་དེ་གཉིས་འད་བར་བསགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

ཡང་ན། 

གཞུང་ལམ་ད་བའི་སྲད་བུ་བཞིན་དུ་བྲེས། །

འཛད་མེད་ཚོང་ཟོང་རྒྱུ་སྐར་ཚོམ་བུར་འགྲན། །

བཟོ་བཀོད་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ལྟར་འཕྱུར་བ་འདིས། །

མཚོ་སོན་ཞིང་འདི་ཧྲང་ཧེའི་དཔལ་ལ་བསེགས། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་ཆོས་ཅན་མཚོ་སོན་དང་ཧྲང་ཧེ་གཉིས་མཚུངས་ཆོས་

གཞུང་ལམ། ཚོང་ཟོང་། བཟོ་བཀོད་གསུམ་སེ། དེ་དག་གི་སོ་ནས་དཔེ་དོན་གཉིས་
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འད་བར་བརོད་པས་ན་དེ་སྐད་དུ་བརོད་དོ། །

༢ དངོས་དཔེ།

ས་སེང་སྐྱེ་དགུ་ཡོངས་ཀི་བསམ་པ་ནི། །

ཕ་མཐའ་འཇལ་དུ་མེད་པའི་བ་ལམ་བཞིན། །

ཐ་དད་རིགས་གྱུར་དེ་ཡི་དན་རྟོག་ནི། །

ཀུན་གསལ་བུ་མོའི་གོས་ཀི་ཚོན་མདངས་བཞིན། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ་ཚིགས་བཅད་ཕེད་ས་མས་དཔེ་ཅན་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོན་གི་མི་

རིགས་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་། དཔེ་ནམ་མཁའ་གཉིས་མཚུངས་ཆོས་རྒྱ་ཆེ་བ་

དང་། ཚིགས་བཅད་ཕེད་ཕི་མས་དཔེ་ཅན་མི་རིགས་ཐ་དད་པའི་བསམ་པ་མཛའ་

གཅུགས་མཐུན་སྒིལ་དུ་གྱུར་པ་དང་། དཔེ་ནམ་མཁའི་ཁ་དོག་ཁ་བོ་སོགས་མ་ཡིན་

པར་མདངས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་ཤུགས་ལས་རྟོགས་བར་བཞག་ནས། དངོས་

སུ་ཆོས་ཅན་གི་དངོས་པོ་སྤི་ལྡོག་མ་གཉིས་པོ་ཙམ་ཞིག་མཚུངས་པར་བརོད་པས་

ན་དངོས་པོའི་དཔེ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །

༣ བཟློག་པའི་དཔེ།

རིགས་ཀུན་བསམ་པའི་ཚུལ་བཞིན་ཆུ་གཏེར་ནི། །

གཏིང་མཐའ་བྲལ་བའི་ཀོང་དུ་སོ་མེར་འཁྱིལ། །

མཐུན་སྒིལ་ཆེན་པོའི་སེམས་བཞིན་རྒྱ་མཚོའི་ཀླུང་། །

ནམ་ཡང་འགྱུར་མེད་རླན་གཤེར་རོ་གཅིག་ཉིད། །

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ན་དཔེ་རྒྱ་མཚོས་དཔེ་ཅན་མི་རིགས་སོ་



  41  

ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་།

སོའི་བསམ་པ་མཚོན་པར་བས་ན་འོས་མོད་ཀི་འདིར་དེ་ལས་བཟློག་སེ་བརོད་པས་

ན་བཟློག་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

༤ ཕན་ཚུན་དཔེ།

“སིང
1

་གྲོགས་ཁྱོད་ཞལ་ཡིད་འོང་འཛུམ་དཀར་ལྟར། །

ལྷུགས་པར་གྲོལ་བའི་པད་ཚལ་ཡིད་རབ་འཕོག །

སྦྲང་རིའི་ཆར་འབེབས་པདྨའི་དཔིད་ཇི་བཞིན། །

སྐལ་བཟང་བདག་ལ་ཁྱོད་ཞལ་སིང་དུ་སྡུག །

ཅེས་པ་ནི་སིང་གྲོགས་ཁྱོད་ཀི་བཞིན་རས་ལྟར་དུ་མེ་ཏོག་པདྨ་འདི་དག་ཡིད་

དུ་འོང་ལ། སྦྲང་རི་ལྡན་པའི་པདྨ་འདི་བཞིན་དུ། སིང་གྲོགས་ཁྱོད་ཀི་བཞིན་རས་

ཡིད་དུ་འབབ་”པོ།
2

 །ཞེས་དཔེ་དོན་གཉིས་ཕན་ཚུན་དཔེ་ལེན་རེས་བས་ནས་བཀོད་

པའོ། །

༥ ངེས་པའི་དཔེ།

ཝན་ཧྲིག་ཧྲན་དུ་འབོད་པའི་སྐྱེད་ཚལ་དེ། །

མཐོ་རིས་དགའ་ཚལ་གཅིག་པུར་མཚུངས་ལགས་ཀི། །

དེ་གཞན་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་དཔེར་འོས་པའི། །

མཚུངས་ཟླ་གཞན་པ་འགའ་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །

ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་མིང་གྲགས་དང་ལྡན་པའི་པེ་ཅིན་ཉེ་འདབས་ཀི་སྐྱེད་ཚལ། 

1 མ་ཕྱིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༧ ཡིག་ཕྲེང་ ༨ ན།  སྙང

2 མ་ཕྱིའི་ཤོག་ངོས་ ༤༧ ཡིག་ཕྲེང་ ༡༤ ན། * རྗེས་འཇུག་བ་ཡི་མཐར་རྫོགས་ཚིག་ལ་པོ་འབྲི་བའི་ཕྱག་རྒྱུན་ཡོད་པར་

གསུངས།
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སོན་དུས་ཝན་ཧྲིག་ཧྲན་དུ་འབོད་པ་(万寿山)ད་ལྟ་ཡུའུ་ཧོ་ཡོན་(颐和园)ཞེས་མིང་

བསྒྱུར་པ་དེ་ཉིད་ཀི་དཔེར། ལྷ་ཡུལ་གི་དགའ་ཚལ་ཉག་གཅིག་ལས་གཞན་བཙལ་

དུ་མེད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ངེས་པའི་དཔེའོ། །

༦ ངེས་མེད་ཀི་དཔེ།

རེ་ཞིག་སྐྱེད་ཚལ་ཝན་ཧྲིག་ཧྲན་གི་དཔེར། །

མཛེས་སྡུག་མཐོ་རིས་དགའ་ཚལ་འགོད་ལགས་ཏེ། །

སྲིད་འདིར་དེ་དང་མཉམ་པའི་ཚལ་གཞན་ཞིག །

གལ་ཏེ་ཡོད་ན་དཔེ་རུ་ཅིས་མི་བེད། །

ཅེས་པ་ནི་ངེས་པའི་དཔེ་ལས་བཟློག་སེ་དཔེ་མཐོ་རིས་དགའ་ཚལ་གཅིག་པུར་

མ་ངེས་པ་ལྟར་བརོད་པས་ན་ངེས་མེད་ཀི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༧ བསྡུས་པའི་དཔེ།

ཞྭན་ཙང་སློབ་དཔོན་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ། །

བོན་པ་ཁོ་ནས་ཐོན་མིར་འགྲན་མིན་ཏེ། །

རྒྱལ་བསན་སྲིད་ཞིའི་སིང་ནོར་ཡོངས་སེལ་བས། །

ས་ཀུན་ཤིས་པར་བསྒྲུབས་པའི་དཔལ་འདིས་ཀང་། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ཞྭན་ཙང་སློབ་དཔོན་ཏེ་(玄奘法师)རྒྱའི་ཐང་ཟན་བ་མ་རྒྱ་

གར་དུ་བོན་པའི་མཛད་པ་ཁོ་ནས་བོད་ཀི་སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊར་འགྲན་པ་

སེ་མཚུངས་པ་མིན་ལ། ཐུབ་པའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སེལ་བ་དེས་ཀང་ཐོན་མི་དང་

མཚུངས་པར་གྱུར། ཅེས་འགྲན་པའི་བ་བ་གཅིག་ལ་མཚུངས་ཆོས་རྒྱ་གར་དུ་བོན་
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པ་དང་། རྒྱལ་བསན་སེལ་བ་གཉིས་བསྡུས་ནས་བརོད་པའི་ཕིར་དེ་ལྟར་དུ་བརོད་

དོ། །

༨ ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ། 

ཁི་ཤོར་རྒྱལ་མོ་ཙོང་ཁའི་ལྟེ་བར་འཁྱིལ། །

མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་མངའ་རིས་ལོངས་སུ་སེ། །

དེ་གཞན་སོ་སོའི་འབེད་ཆོས་འདིའོ་ཞེས། །

ཕ་ཞིབ་རིག་པས་ནམ་ཡང་བསམ་དུ་མེད། །

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་མཚོ་སོན་པོར་གྲགས་པའི་ཁི་ཤོར་རྒྱལ་མོ་དང་། ཆུ་བོ་ཆེན་

པོ་བཞི་གང་ལས་འབབ་པའི་མཚོ་མ་དོས་པའམ་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་གཉིས་ནི་གང་

དུ་འཁྱིལ་བའི་གནས་ཐ་དད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། མཚོ་ཆེན་དེ་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མཚུངས་པས་མི་འད་བའི་ཆོས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་དེ་གཉིས་ལ་

སྤིར་མི་འད་བའི་ཆོས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། མེད་པ་ལྟར་བས་ནས་ཐག་བཅད་

པ་ནི་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སེ་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེའོ། །

༩ རབ་བཏགས་ཀི་དཔེ། 

མས་ལན་ཧྥང་གི་བཞིན་དཔལ་ང་ཉིད་ལ། །

ཡོད་ཅེས་ཉ་གང་ཟླ་བ་སེམས་མ་བེད། །

མཚོ་རིང་དལ་བུར་འབབ་ལྡན་འགྲམ་སྐྱེས་པའི། །

དཀར་འཇམ་པདྨ་ལ་ཡང་ཡོད་ཕིར་རོ། །

ཞེས་རང་རེའི་ཟློས་གར་མཁན་འཛམ་གིང་ན་སྐད་སྒ་ཅན་དུ་རི་བ་མས་ལན་
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ཧྥང་(梅兰芳)ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ཟློས་གར་གི་ཆས་སུ་ཞུགས་དུས་ཀི་གདོང་གི་མཛེས་

བད་ཟླ་བ་ཁོ་གཅིག་པུ་ལ་ཡོད་ཀི་གཞན་ལ་མེད་ཅེས་ང་རྒྱལ་བ་མི་དགོས་ཏེ། པདྨ་

སེ་ཆུ་སྐྱེས་འདི་ལ་ཡང་དཀར་དམར་གི་མདངས་དང་མཛེས་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་

དོ། །ཞེས་ཟླ་བ་བེམ་པོའི་དངོས་པོ་ལ་དེ་འདའི་བསམ་ལ་ག་ན་ཡོད་མོད། ཡོད་པ་

ལྟར་དུ་སྒོ་བཏགས་པ་ནི་རབ་བཏགས་ཀི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༡༠ རྨད་བྱུང་གི་དཔེ།

རབ་དཀར་ཏི་སེའི་ལྷུན་པོར་འཇའ་ཚོན་གིས། །

འཁྱུད་ནས་སེག་པའི་གར་གིས་མོས་བེད་ཅིང་། །

སྒ་འཛིན་སིམ་པའི་གླུ་དབངས་ལེན་ཤེས་ན། །

ངེས་པར་མས་ལན་ཧྥང་གི་རེས་སུ་འགྲོ། །

ཞེས་ཚིག་རང་གསུམ་པའི་མཐའི་ན་ཡིག་ནི་བརྟག་པའི་ཚིག་སེ། གལ་ཏེ་

གངས་རི་༼ཏི་སེ་ཞེས་པ་གངས་རི་སིྤའི་མིང་༽ཞིག་ལ་འཇའ་ཚོན་གིས་བཀླུབས་ཤིང་། དེ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད་གངས་རི་དེས་གླུ་དབངས་ཀང་ལེན་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཚེ། གར་

མཁན་མས་ལན་ཧྥང་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པས་གར་མཁན་དེ་ཉིད་ཀི་

མཛེས་པ་ནི་དེ་འདའི་གངས་རིས་ཀང་འགྲན་དུ་མེད་པར་བརོད་པས་ན་རྨད་བྱུང་གི་

དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༡༡ རྨོངས་པའི་དཔེ།

ཀེ་དབངས་མཁན་ཁྱོད་ཀི་མགྲིན་གླུ་རྣ་བའི་དཔིད། །

རྒྱུད་སོང་ལྡན་པི་ཝང་གདངས་སུ་རྣམ་བརྟགས་ནས། །
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དར་ཅིག་ལ་སྒ་སན་མཆོག་གིས་མོས་པའི་ཚེ། །

སླར་ཚིག་དོན་གནད་ལ་སྲེད་པས་གཞིག་ཀང་འཚོལ། །

ཞེས་པ་ནི་ཀེ་དབངས་མཁན་ཞེས་གླུ་མ་ཞིག་ལ་འབོད་པའི་ཚུལ་བས་ནས། 

ཁྱོད་ཀི་གླུ་སྐད་དེ་ཧ་ཅང་སན་དགས་པས་བདག་གི་བོ་འཁྲུལ་ནས་པི་ཝང་གི་

གདངས་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་བརྟགས་པ་སེ་བསམས་ལ། དེའི་ཚེ་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་སྒ་

སན་དེས་ཡིད་བཟི་བར་བས་པས་པི་ཝང་གི་སྒ་ཡིན་པ་བརེད་ནས་སླར་དབངས་

མཁན་ཁྱོད་ཀི་ངག་གི་གླུ་ཡིན་པར་བཟུང་སེ་དེའི་ཚིག་གི་བསན་དོན་ག་འད་རེད་

ཅེས་མནོ་བསམ་གཏོང་བར་བེད་དོ། །ཞེས་དཔེ་ཅན་མཐོང་བས་དཔེ་རུ་འཁྲུལ། 

དཔེ་མཐོང་བས་དཔེ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་ནས། དེ་གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ཆེས་པས་

དབེ་བ་འབེད་མ་ནུས་པར་འཁྲུལ་བ་སྐད་དུ་བརོད་པས་ན་རྨོངས་པའི་དཔེ་ཞེས་

བའོ། །

༡༢ ཐེ་ཚོམ་གི་དཔེ།

ཅི་འདི་སྤིན་གི་ཕང་བ་རུ། །

གོག་ཞགས་ལམ་ལམ་འཁྱུག་པའམ། །

ཡང་ན་ཤོག་གུ་ངོས་འཇམ་ལ། །

སྨྱུག་འཛིན་ཕག་སོར་སྐྱོད་དམ་ཅི། །

ཞེས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ངོས་གཅིག་ན་མིག་དང་། བོའི་ར་བ་ལས་

འགོངས་པའི་མྱུར་འཁྱུག་འཁྱུག་བེད་པ་འདི་ནི། ཅི་ནམ་མཁའི་སྤིན་གསེབ་ན་གོག་

འཁྱུག་པ་ཡིན་ནམ། ཤོག་གུའི་ཐང་གར་མཁས་དབང་ཁྱོད་ཀི་ཕག་བྲིས་ཤར་ཤར་
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མཛད་པ་ཡིན་སམ་དུ་བདག་གི་སེམས་སོམ་ཉིའི་ད་བར་”ཆུད
1

་དོ། །ཞེས་ཐེ་ཚོམ་གི་

སོ་ནས་དཔེ་དོན་མཚུངས་པར་བས་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༡༣ གཏན་འབེབས་ཀི་དཔེ།

མ་ཐོགས་འཁྱུག་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདི། །

ས་ན་ཡོད་ཕིར་གོག་ཞགས་མིན། །

འཁྱུགས་ཤུལ་ཡིག་རིས་འཆར་བས་ན། །

ཁྱོད་ཀིས་མཛུབ་རེ་སྐྱོད་པར་ངེས། །

ཞེས་གོག་འཁྱུག་པ་དང་ཡི་གེ་ཐོགས་མེད་དུ་འབྲི་བ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་མ་ཕེད་

པར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་པ་ལ། ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་ངེས་པ་རེད་དེ་ཐག་བཅད་པས་

ན་གཏན་འབེབས་ཀི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༡༤ སྦར་བའི་དཔེ།

དི་བྲལ་རབ་དཀར་མཛེས་པའི་གཟི་བིན་ཆགས། །

དལ་གིས་གཡོ་ཞིང་བགྲོད་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །

བལྟས་པས་མི་ངོམས་སིང་གི་དུམ་བུ་ཁྱོད། །

སོན་ཀའི་སྤིན་གི་ཕུང་བོར་ལན་བརྒྱར་འགྲན། །

ཞེས་པ་ནི་ནག་ནོག་གི་དི་མས་མ་གོས་པ་དང་གཅིག  མདོག་དཀར་བ་དང་

གཉིས། མཛེས་པ་དང་གསུམ། དལ་བུས་གཡོ་བ་དང་བཞི། བགྲོད་པའི་ཚུལ་བེད་

པ་དང་ལྔ། བལྟས་པས་མི་ཚིམ་པ་དང་དྲུག་སེ་དོན་སྦར་བའི་མཚུངས་ཆོས་དེ་དག་

1 མ་ཕྱིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༢ ཡིག་ཕྲེང་༡༡ན།  ཆད
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སིང་གྲོགས་མཛའ་བོ་ཞིག་དང་། སོན་ཀའི་སྤིན་ཕུང་གཉིས་ལ་འཇུག་ཏུ་ཡོད་པའི་

སོ་ནས་སིང་གྲོགས་སྤིན་ཕུང་དང་འད་བར་སྦར་བས་ན་སྦར་བའི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༡༥ མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ།

ལང་ཚོ་ཡོལ་བའི་མཛའ་གྲོགས་རྒན་པོ་ཁྱོད། །

ལོ་མང་ཐལ་བའི་སོང་སྐམ་རེས་འགྲོ་སེ། །

ཁ་དོག་མི་སྡུག་གཉེར་མས་ཡོངས་ཁེབས་ཤིང་། །

རིགས་མཐུན་གཞན་གི་གྲལ་ནས་ཕྱུང་བས་སོ། །

ཞེས་པ་ནི་གྲོགས་པོ་རྒས་ཤིང་འཁོགས་པ་ཞིག་སོང་རྒན་དང་དཔེ་དོན་སྦར་

བ་ན། ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ཀི་ཁྱད་པར་གིས། དཔེའི་སྐབས་སུ། སོང་སྐམ་

དེ་ཤིང་ལོན་པ་རིགས་མཐུན་གསར་སྐྱེས་ཀི་གསེབ་ནས་ཕྱུང་། ཞེས་པར་འགྱུར་

ལ། དོན་གི་སྐབས་སུ། རྒན་པོའི་བད་བཞིན་ལ་གཉེར་མས་ཁེབས་ཤིང་། རང་དང་

རིགས་མཐུན་པའི་མི་དར་མ་དག་གི་གྲས་ནས་བུད་དོ། །ཞེས་ཤིང་གི་སྒ་གཅིག་པུ་

དེ་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀར་མཉམ་པ་ཉིད་དམ་ཁྱབ་མཉམ་དུ་འཇུག་པས་ན་མཉམ་ཉིད་

ཀི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༡༦ སད་པའི་དཔེ། 

ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་གསལ་ཡངས་ཤེས་པས་སོངས། །

ཆུ་སྲིན་གྲོང་ཁྱེར་གཏིང་ཟབ་མུན་པས་གབ། །

དེ་ཕིར་འཇམ་མགོན་དབང་བོའི་མཁྱེན་པའི་ཀོང་། །

དཔེ་དེས་ཇི་བཞིན་གཞལ་བར་ག་ལ་སོབས། །
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ཞེས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དྭངས་གསལ་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བའི་ཐད་ནས་འདིར་དཔེར་

འོས་ཀང་ཤེས་བའི་གནས་མ་ལུས་པ་རྟོགས་པའི་བོ་མེད་པས་དཔེར་མི་རུང་། རྒྱ་

མཚོ་གཏིང་ཟབ་པའི་ཆ་ནས་དཔེར་འོས་ཀང་ཆུའི་ཁོང་གསེང་དུ་སག་འཐིབས་

པས་དཔེར་མི་རུང་ལ། དེའི་རྐེན་གིས་འཇམ་མགོན་དབང་བོའི་མཁྱེན་དཔོད་ལ་

དེ་གཉིས་དཔེར་འཇོག་ཏུ་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་པ་སེ། དཔེ་གཉིས་པོ་དེར་སད་པ་ལྟར་

བས་ནས་དཔེར་བཀོད་པས་ན་སད་པའི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༡༧ བསགས་པའི་དཔེ།

མཁའ་དབིངས་ཚད་ནི་འདི་ཙམ་མམ། །

ཆུ་གཏེར་ཟབས་སུ་འདི་ཙམ་ཞེས། །

སུས་ཀང་གཞལ་བར་མི་སོབས་པས། །

ཁྱོད་ཐུགས་དེ་དག་ཉིད་དང་མཚུངས། །

ཞེས་པ་ནི་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཚད་ལ་མུ་མེད་པ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ཚད་ལ་

ཚད་མེད་པས་དཔེ་དེ་གཉིས་ནི་ཆེས་ཆེར་བསགས་པས་འོས་ལ། དེའི་ཕིར་ཁྱོད་

ཀི་མཁྱེན་པ་དེ་དང་མཉམ་མོ། །ཞེས་དཔེ་ལ་བསགས་པའི་སོ་ནས་བརོད་པས་ན་

བསགས་པའི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༡༨ བརོད་འདོད་ཀི་དཔེ། 

སན་ཚིག་དཔལ་གྱུར་ཡོན་ཏན་སོན་བེད་དམ། །

བཞད་གད་སློང་བེད་སྐྱོན་དུ་གྱུར་ཀང་རུང་། །

གཙུག་རྒྱན་འཇམ་མགོན་དབང་བོའི་མཁྱེན་དཔོད་ཉིད། །
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ནམ་མཁའི་དབིངས་དང་མཚུངས་བརོད་སུ་ཡིས་འགོག །

ཅེས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དཔེར་བཀོད་པའི་ཚེ་ཁྱོན་ཡངས་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་

བསོད་པའི་ཕོགས་སུ་འགྱུར་རམ། རིག་ཤེས་དང་བྲལ་བའི་སྐྱོན་གིས་སད་པའི་

ཕོགས་སུ་འགྱུར་ཆ་མ་འཚལ་མོད། དེ་ལྟ་ནའང་། ནམ་མཁའ་འདི་དང་འཇམ་མགོན་

དབང་བོའི་མཁྱེན་པ་མཚུངས་སོ་ཞེས་པའི་བརོད་འདོད་དེ་བདག་གི་སིང་ལ་པར་

བཏབ་པ་བཞིན་དུ་ཡོད་པས་སུས་ཀང་བཤོལ་མི་ཐེབ་”པོ།
1

 །ཞེས་པའི་བཤད་ཚུལ་

འདི་ལྟ་བུས་དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་སྨྲས་པས་ན་བརོད་འདོད་ཀི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༡༩ འགལ་བའི་དཔེ།

དགུང་ལ་བསེགས་པའི་མཁའ་དང་རྒྱ་མཚོའི་ཀོང་། །

རྣམ་འདེན་ཁྱོད་ཀི་དཔའ་འཛངས་མཁྱེན་པའི་རླབས། །

ཕན་ཚུན་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་འགབ་ཅེས། །

བདག་གི་མགྲིན་པའི་ལམ་ནས་འདི་ཙམ་ཐལ། །

ཞེས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་རྒྱ་མཚོ་དང་འཇམ་མགོན་དབང་བོའི་མཁྱེན་པ་

སོ་སོར་ཐ་དད་ཅིང་འགལ་བ་ཙམ་དུ་བདག་གིས་སྨྲའོ་ཞེས་པས་དོན་ལ་དེ་གསུམ་

གི་མཚུངས་ཆོས་གཅིག་ནའང་ཕི་དབིབས་ཀི་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཅིང་འགལ་བ་ཙམ་དུ་

སྨྲས་པས་ན་དེ་སྐད་བརོད་དོ། །

༢༠ དགག་པའི་དཔེ།

རྡོ་སྣུམ་སྦར་བའི་དི་ངན་འཐུལ་བ་དང་། །

1 མ་ཕྱིའི་ཤོག་ངོས་ ༥༦ ཡིག་ཕྲེང་ ༣ ན། * གོང་གི་ཕན་ཚུན་དཔེའི་སྐབས་ལྟར་རོ།།
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ཤེས་རིག་མཆོག་གི་ནོར་དང་མི་ལྡན་པས། །

རླངས་འཁོར་ལ་ནི་ཅང་ཤེས་རྟ་ཕོ་དང་། །

ནམ་ཡང་འགྲན་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་རེ་སྐན། །

ཞེས་པ་ནི་རླངས་འཁོར་ཏེ་ཆིས་ཁེའི་ཁ་ལོ་བསྐྱོད་དེ་བགྲོད་པའི་སྐབས་སུ་རྡོ་

སྣུམ་གི་དི་མནམ་མི་བཟོད་པ་བྲོ་བ་དང་། སེམས་དང་མི་ལྡན་པའི་བེམ་པོ་ཡིན་པའི་

ཕིར་སྐྱོན་དེ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆིས་ཁེ་འདིས་ནི། བཞོན་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྟ་

ཕོ་ལ་ནམ་དུ་ཡང་མི་འགྲན་ནོ། །ཞེས་དེ་དང་འགྲན་ནུས་བཀག་པའི་སོ་ནས་འད་བར་

བརོད་པས་ན་དགག་པའི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༢༡ ངོ་བསོད་ཀི་དཔེ།

རྟ་ཕོ་ལ་ནི་མགོགས་འགྲོའི་མིང་གིས་འབོད། །

རླངས་འཁོར་ལ་ནི་མགོགས་འགྲོ་དོན་དང་ལྡན། །

དེ་ལྟའི་ཕིར་ན་གང་ཞིག་དམན་འགྱུར་ཞིང་། །

ཅིག་ཤོས་ལྷག་པའི་ཁྱད་པར་སུ་ཡིས་འབེད། །

ཅེས་པ་ནི་རྟ་མཆོག་ལ་མངོན་བརོད་ལས་མགོགས་འགྲོ་ཞེས་དངོས་མིང་

གིས་རོད་ལ། རླངས་འཁོར་ལ་དེ་འདའི་མིང་གིས་མི་རོད་ཀང་། ཤིན་ཏུ་མགོགས་

པའི་ཕིར་མགོགས་འགྲོའི་མིང་ཡར་ལྡན་དུ་ཚང་ཞིང་། དེ་ལྟ་ནའང་རྟ་ཕོ་ལ་མིང་དེ་

དང་ལྡན་པས་ལྷག་པའི་གནས་སུ་མ་ལྷུང་ལ། རླངས་འཁོར་ལ་ནི་མིང་དེ་དང་མི་

ལྡན་པས་དམན་པའི་གནས་སུ་མ་སོན་པས་ན་འདི་གཉིས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་མཚུངས་སོ་ཞེས་པ་ནི་མཛེས་པའི་དཔེའམ་ངོ་བསོད་ཀི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །
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༢༢ དེ་ཉིད་བརོད་པའི་དཔེ།

འདི་ནི་དཔའ་འཛངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་དཔུང་སེ། །

ཆར་སྤིན་ནག་པོའི་རྦ་རླབས་འཕྱུར་བ་མིན། །

ཚྭ་ཚྭ་འཕོ་འདི་མཚོན་ཆའི་སྒོགས་རྡེལ་ཏེ། །

རབ་དམར་གོག་ཞགས་ས་ལ་བསྐྱིལ་བ་མིན། །

ཞེས་པ་ནི་དབར་དུས་ཀི་ངམ་གནག་པའི་ཆར་སྤིན་དང་། བཅིངས་འགྲོལ་

དམག་གོག་ཚ་དག་ཏུ་འཁྱུག་པ་དང་མཚོན་སྒོགས་འཕེན་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་

འཇིགས་རྔམ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པས་མཚུངས་ཆེས་པས་ཐ་དད་དུ་མེད་པ་ལྟར་གྱུར་

འདུག་ནའང་། ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ཤིང་དཔད་པའི་མཐར་དེ་དག་མ་འཁྲུལ་བར་སོ་སོར་

ངོས་ཟིན་ནས་རྟུལ་ཕོད་དང་ལྡན་པ་འདི་དག་ནི་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་

ཡིན་གི་ཆར་སྤིན་ལྡང་བ་མ་ཡིན། དམར་ཚུབ་ཚུབ་བེད་པ་འདི་དག་ནི་དགྲ་ལ་

མཚོན་ཆའི་སྒོགས་རྡེལ་འཕེན་པ་ཡིན་གི་གནམ་ལྕགས་ལྷུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

ཡིན་ལུགས་ལྟར་བདེན་པར་བརོད་པས་ན་དེ་ཉིད་བརོད་པའི་དཔེའོ། །

༢༣ ཐུན་མོང་མིན་པའི་དཔེ།

མཛེས་པའི་ཕུལ་གྱུར་དི་མེད་ཟླ་དཀིལ་དང་། །

པད་གཞོན་དག་གིས་ཆར་ཡང་སྒྲུན་མིན་ན། །

ད་ནི་སིང་གྲོགས་ཁྱོད་ཀི་ལང་ཚོའི་དཔེར། །

རང་ཉིད་ལས་གཞན་སུས་ཀང་འགྲན་མི་བསོ། །

ཞེས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིར་མཛེས་པའི་དཔེ་ཕུལ་དུ་སོན་པ་ནི་ཉ་གང་གི་ཟླ་བ་
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དང་། གསར་སྐྱེས་པད་མའི་ལོན་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། མཛའ་གྲོགས་ཁྱོད་ཀི་ལང་ཚོ་

དེ་གཉིས་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་འགོངས་པས་ན། ད་ནི་དཔེ་གཞན་པ་ཞིག་ང་ལ་འགོད་

རྒྱུས་ཕོངས་པས་ཁྱོད་ཁྱོད་རང་གི་དཔེར་འོས་སོ། །ཞེས་མཛེས་ཆོས་ཐུན་མོང་བ་

ཞིག་མ་རེད་པར་རང་ཉིད་རང་གི་དཔེར་བཀོད་པས་ན་འདི་ལ་རེས་འགྲོ་མེད་པའི་

རྒྱན་ནམ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༢༤ བྱུང་མིན་གི་དཔེ།

གིང་བདུན་ཁམས་ཀི་རིན་ཆེན་གཏེར་ཁ་ཀུན། །

བསམ་བཞིན་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་འདའི་ཚལ་དམ་གཞུང་། །

ཨེ་མ་བདག་ཅག་མེས་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི། །

ཕུན་ཚོགས་འདོད་དགུ་འཇོ་བའི་འབྱུང་གནས་ལགས། །

ཞེས་པ་ནི་རང་རེའི་མཚོ་སོན་ཚལ་དམ་གཞུང་འདི་ཉིད་དུ་འཛམ་གིང་ཆེན་

པོའི་གཞིར་གང་ཇི་སེད་ཅིག་མཆིས་པའི་གཏེར་ཁ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་

སྤུངས་པ་བཞིན་དུ་ཡོད་པས་ཅི་འདའི་ངོ་མཚར་ཆེ་སེ། མེས་རྒྱལ་འཛུགས་སྐྲུན་

གི་ཕོགས་ལ་གང་མཁོ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་འཇིག་རྟེན་

ཁམས་ཀི་གཏེར་ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པ་ཞིག་སར་མ་བྱུང་ནའང་། 

འདིར་སན་ངག་མཁན་གི་བསམ་པས་སྒོ་བཏགས་ནས་དཔེ་དོན་འཇལ་བས་ན་དེ་སྐད་

དུ་བརོད་དོ། །

༢༥ སྲིད་མིན་གི་དཔེ།

དྭངས་བསིལ་འབབ་པའི་རྒྱུན་ལས་མེ་ཆར་དང་། །
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སོ་ལང་ནེའུ་གསིང་ཚལ་ལས་དོད་རླབས་བཞིན། །

གུང་ཁན་ཏང་གི་མ་སད་སྲིད་ཇུས་ལས། །

ཕན་བདེའི་བ་བར་འཁྲུལ་བ་ཅང་སྲིད་དམ། །

ཞེས་པ་ནི་ར་ཆུ་སིལ་མ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་པའི་རྒྱུན་ལས་མེ་སག་འཕོ་བ་མི་

སྲིད་པ་དང་། མནན་ན་ནེམ་ཞིང་བཏེག་ན་འཕར་བའི་སང་ཐང་ལས་ཚ་རླབས་འབྱུང་

མི་སྲིད་པ་བཞིན་དུ་གུང་ཁན་ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་སྲིད་ཇུས་ལས་བ་བ་གང་ཞིག་

སྒྲུབ་ན་ཡང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་མི་སྲིད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་དཔེས་དོན་དང་

སྦར་བས་ན་སྲིད་པ་མིན་པའི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༢༦ མང་བའི་དཔེ།

དཔལ་ལྡན་མང་བོས་བཀུར་དང་ང་ལས་ནུ། །

མ་ངན་མེད་སོགས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་གི། །

ཕུན་ཚོགས་མངའ་ཐང་དར་ལ་དག་པ་བཞིན། །

ད་ལྟའི་དུས་རབས་གསར་བའི་དགེ་མཚན་སྐྱིད། །

ཅེས་པ་ནི་སོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འཇིག་རྟེན་གི་རྒྱལ་བོ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སོ་ཤོས་མང་བོས་བཀུར་ཞེས་བ་བ་དང་། དེའི་སུམ་ཚའི་བུ་ང་ལས་ནུ་དང་། 

ད་ཡན་ལོ་ཉིས་སོང་བདུན་བརྒྱའི་དུས་སུ་བོན་པའི་རྒྱལ་བོ་མ་ངན་མེད་སོགས་ཀི་

སྐུ་རིང་ལ་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ནད་ཡམས་འཁྲུག་རོད་མུ་གེ་སོགས་ཀི་

མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་ཚད་མེད་པའི་དགའ་སོན་ལ་

རོལ་པས་དུས་འདའ་བ་ཞིག་གོ་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ངག་ཏུ་ཉི་ལྟར་འཚེར་
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ཞིང་ཟླ་ལྟར་གསལ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དུས་དེ་དང་མཚུངས་པར་ད་ལྟའི་དུས་རབས་

གསར་བའི་སྐབས་འདིར་ཡང་དགའ་བདེ་ཚད་མེད་པའི་དགེ་མཚན་གིས་སེམས་

ཀི་སང་བ་སྐྱིད་དོ། །ཞེས་དཔེ་གཅིག་གིས་ཀང་དོན་གསལ་བར་རྟོགས་ནུས་མོད། 

མང་བོ་བཀོད་པས་ད་ལྟའི་དུས་རབས་གསར་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པ་གསལ་བར་བེད་པས་ན་དེ་སྐད་བརོད་དོ། །

འདིར་ཞར་བྱུང་ལ། མང་བཀུར་བཤད་པའི་ཞོར་ལ་དེ་བོན་པའི་དུས་ཚིགས་

དང་། ཤཱཀའི་རབས་དང་། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ནམ་ཕེབས་སོགས་ཆེ་ལོང་ཙམ་

སྨྲ་ན། མང་བཀུར་ནི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་བསྐལ་བ་བཟང་བོ་འདི་ཆགས་ནས་ཡུན་

རིང་མ་ལོན་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་བོན་ཏེ་དེ་ཡང་མང་བཀུར་གི་རབས་ཕི་མ་དག་

བགྲངས་པས་ངེས་པ་འདོང་སླ་བས་འདི་ལྟར། ཐོག་མར་མང་བོས་བཀུར་བ་དེའི་བུ་

འོད་མཛེས། དེའི་བུ་དགེ་བ། དེའི་བུ་དགེ་མཆོག  དེའི་བུ་གསོ་སྦོང་འཕགས། དེའི་

བུ་ང་ལས་ནུ། དེའི་བུ་མཛེས་པ་ནས་རྒྱལ་རབས་འབུམ་ཕག་བཅུ་དང་བཞི་ཁི་དྲུག་

སོང་སུམ་བརྒྱ་ག་གསུམ་འདས་པ་ན་མི་རྣམས་ཀི་ཚེ་ལོ་ཉི་ཁིའི་དུས་དང་། འདས་

པའི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་བོན་པའི་སྐུ་རིང་ལ་རྒྱལ་བོ་ཀྲ་ཀི་ཞེས་པ་བྱུང་། དེའི་

བུ་ལེགས་སྐྱེས་ནས་བུ་རབས་ཚ་བརྒྱུད་བརྒྱ་ཐམ་པ་འདས་པ་ན། རྒྱལ་བོ་རྣ་བ་

ཅན་བ་བ་བྱུང་། དེ་ལ་གོའུ་ཏ་མ་དང་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་ཞེས་པའི་བུ་བརྒྱུད་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱུང་

བའི་ཐ་མ་འཕགས་སྐྱེས་བོ། དེ་ལ་སྐར་མདའ་གདོང་། ལག་རྣ། གང་བོ་འདུལ། རང་

གདུབ་ཅན་ཏེ་བུ་བཞི་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་སེར་སྐྱར་གཞི་གསར་དུ་བཏིངས་ཤིང་

རིགས་ནི་ཤཱཀའོ། །རང་གདུབ་ཅན་གི་བུ་གནས་འཇོག་དང་། དེའི་བུ་ས་ཁྱིམ་ནས་
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ཤཱཀའི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་ཁི་ལྔ་སོང་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་བྱུང་བའི་ཐ་མ་གཞུ་བརྟན། དེ་

ལ་བུ་སེང་གེའི་འགྲམ་དང་། སེང་གེའི་སྒ་གཉིས་བྱུང་། ས་མ་ལ་ཟས་གཙང་། ཟས་

དཀར། བྲེ་བོ་ཟས། བདུད་རི་ཟས་ཏེ་བུ་བཞི་དང་། གཙང་མ། དཀར་མོ། བྲེ་བོ་མ། 

བདུད་རི་མ་སེ་བུ་མོ་བཞི་བྱུང་བའི་མིང་སྲིང་བརྒྱད་ཀི་ཐུ་བོ་ཟས་གཙང་ནི་བདག་

ཅག་གི་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཡབ་ཡིན་ནོ༼འདི་ཡན་ཞང་སྣ་ནམ་གིས་མཛད་པའི་སོན་

པའི་རྣམ་ཐར་ལས་བཏུས་༽། །དེ་ལྟར་ན་མང་བཀུར་ནས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བར་ལ་རབས་

འབུམ་ཕག་བཅུ་གཅིག་དང་ཆིག་སོང་བདུན་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་བོན་པ་སེ། ལོ་གྲངས་

ལྟར་ན། བསྐལ་བ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་འཆགས་བསྐལ། གནས་བསྐལ། འཇིག་བསྐལ། 

སོངས་བསྐལ་ཏེ་དུས་ཀི་དུམ་བུ་བཞི་ལས། རེ་རེར་ཡང་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ་རེ་ཡོད་

དོ། །དེ་བཞིན་དུ་གནས་བསྐལ་ལ་ཡ་ཐོག་རིང་མོ། མ་ཐོག་རིང་མོ། བར་གི་ཁུགས་

པ་བཅོ་བརྒྱད་དེ་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ་ཡོད་པ་ལས། བར་བསྐལ་རེ་རེར་མི་ལོ་དཀྲིགས་

ཕག་དགུ་ཡོད་པར་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་མཛོད་མཐའ་དཔོད་ལས་

གསུངས་ལ། དེ་ཨང་ཀིའི་རི་མོར་ཕབ་ཚེ་ཐིག་བཅུ་བདུན་དང་བཅས་པའི་གནས་

བཅོ་བརྒྱད་ཡོད། དེ་དུང་ཕྱུར་བརི་གཞིར་བེད་པ་ལྟར་ན་དེ་འདའི་དུང་ཕྱུར་དགུ་

བཅུ་ཡིན། དེའི་ཕིར་བར་གི་ཁུགས་པའི་ངོས་གཅིག་ལ་དེའི་ཕེད་ཀ་ཡོད་སབས་མི་

ལོ་དུང་ཕྱུར་བརི་གཞིར་བས་པའི་དུང་ཕྱུར་ཞེ་ལྔ་ཡོད་དོ། །ཚུལ་འདི་ལེགས་པར་

ཤེས་ཚེ་བར་གི་ཁུགས་པའི་སེ་གཉིས་སུ་མིའི་ཚེ་ཚད་ཚེ་ལོ་བཅུ་ལ་རིང་མཐའ་

བེད་པའི་བར་དུ་འགྲིབ་པ་དང་ཁུགས་སོའི་མཚམས་སུ་ཚེ་ཚད་ལོ་བརྒྱད་ཁིའི་བར་

དུ་འཕེལ་བ་དང་། ལོ་བརྒྱ་ཕག་རེ་ནས་ཚེ་ཚད་ལོ་གཅིག་རེ་བྲི་འཕེལ་བེད་པ་དང་། 
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སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མིའི་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བའི་དུས་སུ་བོན་པ་དང་། ཚེ་ལོ་བཅུ་བ་ནས་

རིམ་གིས་ཚེ་ཚད་ཡར་འཕེལ་ཏེ་མིས་ཚེ་ཚད་བརྒྱད་ཁི་ཐུབ་པའི་དུས་སུ་མ་འོངས་

པའི་སངས་རྒྱས་བམས་པ་འབོན་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་བདེ་བག་ཏུ་རྟོགས་

པར་འགྱུར་ཏེ་མངོན་པའི་སེ་སོད་ལས་གསུང་ཚུལ་ལོ། །དེའི་ཕིར་རེ་ཞྭ་དམར་རིན་

པོ་ཆེའི་ལམ་འཁིད་ཀི་དལ་འབོར་ཆོས་སྐོར་སྐབས་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་

འདི་ནུབ་ནས་རེ་བཙུན་བམས་པ་འབོན་རེག་ལ་མི་ལོ་དུང་ཕྱུར་ཞེ་ལྔ་ཡོད། ཅེས་

གསུངས་པའི་དགོངས་པའང་དུང་ཕྱུར་རྐང་རིས་མིན་པར་དུང་ཕྱུར་གཅིག་ནས་དུང་

ཕྱུར་ལོངས་པའི་བར་གི་གྲངས་ཀ་དེ་བརི་གཞི་གཅིག་བས་ནས་དེ་འད་བ་བཞི་བཅུ་

ཞེ་ལྔ་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་དཀྱུས་ལ་འཇུག་པར་བ་སེ།

༢༧ རྣམ་འགྱུར་གི་དཔེ།

བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་སེ་ལིམི་གཉིས་པའི་ཚལ། །

རྒྱུ་སྐར་ཕེང་བ་ས་ལ་འཕོས་པ་བཞིན། །

དེ་ཡི་བིན་རྟེན་གསེར་སོང་གཙུག་ལག་ཁང་། །

རི་མོར་མཁས་པའི་བོ་ལས་བཏོན་པ་བཞིན། །

ཞེས་པ་ནི་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་བསན་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་

གསུམ་མཛད་པའི་མཁས་གྲུབ་བགྲང་ལས་འདས་པའི་བསི་གནས་རྒྱ་གར་སེར་

སྐྱའི་གྲོང་གི་ལིམི་ནིའི་དགའ་ཚལ་གཉིས་པ་ལྟར་བསོད་འོས་པ། རེ་སྐུ་འབུམ་བམས་

པ་གིང་གི་ཆགས་དབིབས་ནི་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

དེའི་རྟེན་གི་གཙོ་བོ་གསེར་སོང་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་ནི་རི་མོ་མཁན་མཁས་པའི་བོ་ལས་
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བཏོན་པ་སེ་བོ་ལས་ཕྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སྐུ་འབུམ་ཆོས་ཀི་སེ་ནི་དཔེ་རྒྱུ་སྐར་

མཐའ་དག་ནམ་མཁའ་ལས་ས་ལ་བབས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་དང་། དེར་རེ་ཙོང་ཁ་

བ་སྐུ་བལྟམས་པའི་དུས་སུ་ལྟེ་ཁག་ཕོ་བའི་སར་སྐྱེས་པའི་ཙན་དན་གི་མཆོད་སོང་

བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ནི་རི་མོ་མཁན་གི་བོ་བཀོད་ཕིར་བཏོན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་

མ་གཏོགས། དོན་ལ་རྒྱུ་སྐར་གི་ཕེང་ཚོགས་དང་རི་མོ་མཁན་གི་བོ་བཀོད་དངོས་

ཡིན་པར་བརོད་པས་ན་དེ་སྐད་དུ་བའོ། །

༢༨ ཕེང་བའི་དཔེ།

རྨ་ཀླུང་ཆུ་བོས་ཤར་ཕོགས་ནོར་འཛིན་བཞིན། །

དེ་ཡིས་གཞལ་མེད་ལོངས་དང་གྲོང་ཁྱེར་བཞིན། །

དེས་ཀང་རིས་མེད་སྐྱེ་འགྲོའི་ཁམས་ལ་བཞིན། །

རིག་པའི་གནས་འདིས་ཀུན་ལ་མཛེས་པར་བརྒྱན། །

ཅེས་པ་ནི་རྨ་ཆུས་ཤར་ཕོགས་ནོར་འཛིན་ཏེ་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་གྲུ་བརྒྱན་པར་

བས་པ་བཞིན་དུ། རྨ་ཆུ་གང་དུ་འབབ་པའི་གནས་དེས་བགྲང་ལས་འདས་པའི་ལོངས་

དང་གྲོང་ཁྱེར་བརྒྱན་པར་བས་ཤིང་དེ་བཞིན་དུ་ལོངས་དང་གྲོང་ཁྱེར་གིས་དེར་འཁོད་

པའི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་ལ་བརྒྱན་པ་བཞིན་དུ། སན་ངག་གི་རིག་པའི་གནས་དམ་འདིས་

བདག་ཅག་ཀུན་ལ་བརྒྱན་པར་བས་སོ། །ཞེས་ས་མ་ས་མ་དཔེ་དང་། ཕི་མ་ཕི་མ་དཔེ་

ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་སོ་ནས་དཔེ་དོན་ཕེང་བར་སེལ་བས་ན་ཕེང་བའི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༢༩ ངག་དོན་གི་དཔེ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་གཉིས་ལས།

བཞིན་སྒ་གཅིག་པའི་དཔེ།
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ཙོང་ལ་རིང་མོ་ཞེས་གྲགས་ལྷུན་པོའི་མགུལ། །

མཚོ་སོན་ཞིང་གི་སིང་བོར་ཡོངས་བལྟམས་པ། །

མི་སྡུག་ཉམས་བརྒྱ་བརེགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དེ། །

ད་ལྟ་སླར་ཡང་གཞོན་ནུའི་སྐྱེ་ཐོབ་བཞིན། །

ཞེས་པ་ནི་ཙོང་ཁའི་སྐྱེས་རིའི་ཤར་ནུབ་ཏུ་རྟ་ལམ་མང་བོར་སླེབས་པའི་ར་

རྒྱུན་འདི་ལ་ཙོང་ལ་རིང་མོ་ཞེས་འབོད་ལ། དེའི་རི་འདབས་སུ་ཆགས་པའི་ཟི་ལིང་

གི་གྲོང་ཁྱེར་འདིའི་རྣམ་པ་ལ་ད་ལྟ་འཕོ་འགྱུར་ཚད་མེད་པ་བྱུང་བ་ནི། དཔེར་ན་

རྒས་འཁོགས་མི་སྡུག་པའི་རྒན་པོ་ཞིག་ཤི་ནས་སླར་གཞོན་ཤ་ཆགས་པའི་ལུས་

རྟེན་གསར་བ་ཞིག་བངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཡི་གེ་ཀ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་འདུས་

པ་ནི་མིང་དང་། མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ནི་ཚིག་དང་། ཚིག་དུ་མ་འདུས་པ་ནི་ངག་དོན་

དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་ན་འདིར་གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་དང་འཇལ་བེད་དཔེ་གཉིས་ཀ་ལ་

བ་བེད་ལས་གསུམ་ཅི་རིགས་པའི་ཚིག་གིས་སྦྲེལ་བའི་ངག་དོན་ཅན་ལ་བཞིན་སྒ་

གཅིག་ཡོད་པར་བས་པས་ན་དེ་ལྟར་དུ་བརོད་དོ། །

བཞིན་སྒ་དུ་མའི་དཔེ།

གཡུ་འབྲུག་སོན་མོ་འཁྱིལ་བའི་དཔལ་བཞིན་ཙོང་ཆུ་ཉལ་འགྲོ་དལ་བུར་

འབབ། །བཟོ་ཚོང་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོའི་རླབས་བཞིན་འཛིན་མའི་ཁོར་ཡུག་རལ་

བར་བརོན། །དབར་སྤིན་འཐབ་པའི་འདུ་འགོད་ཇི་བཞིན་སྐྱེ་བོ་ཏིལ་གི་གང་བུར་

གཏམས། །ཧྲང་ཧེའི་གྲོང་ཁྱེར་གོ་བུར་འཕོས་བཞིན་སྨྲ་བེད་ཡུལ་ལས་རྣམ་པར་

འདས། །
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ཞེས་པ་ནི་ཙོང་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་ཟི་ལིང་གི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ད་ལྟ་བཟོ་

ཚོང་གི་ཡོ་ལང་ཉིན་རེ་བཞིན་དར་བ་དང་། མི་གྲངས་ཁི་ཕག་ལྔ་བཅུར་ཉེ་བ་སོགས་

གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཧྲང་ཧེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ས་འདིར་གོ་བུར་དུ་འཕོས་པ་དང་

མཚུངས་པར་གྱུར་འདུག་པ་འདི་ནི་ངག་གི་རོད་པའི་ཡུལ་ལས་འགོངས་སོ། །ཞེས་

བཞིན་སྒ་གཅིག་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་གི་ངག་དོན་ཅན་ལ་བཞིན་སྒ་དུ་

མ་ཞིག་ཡོད་པར་བས་པས་ན་དེ་སྐད་བརོད་དོ། །

༣༠ ཟླ་བོ་དངོས་པོའི་དཔེ།

གནམ་འོག་འདི་ན་ཤེས་བའི་གནས་མང་ཡང་། །

བཟོ་རིག་ལག་རལ་མཁན་ལ་སུ་ཡིས་འགྲན། །

མཚན་གུང་འོད་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་མང་ན་ཡང་། །

ཉ་རྒྱས་རི་བོང་ཅན་ལ་འགྲན་ནུས་སུ། །

ཞེས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བསླབ་པར་བ་བའི་གནས་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་། བཟོ་

རིག་གི་ལག་རལ་བསླབས་ནས་མཁས་པ་ཅན་ལ་སུ་ཞིག་གིས་འགྲན་ཞེས་པ་ནི་

བརོད་བ་དོན་གི་དངོས་པོ་སར་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དང་ཆོས་མཐུན་དཔེའི་དངོས་

པོ་ཕིས་བཀོད་པ་ནི། ཉི་འོད་ཀིས་སངས་པའི་མཚན་དཀིལ་དུས་སུ་ནམ་མཁར་རང་

ལུས་ཙམ་གསལ་བའི་སྐར་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ན་ཡང་། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཆེས་

ཆེར་འོད་གསལ་བའི་ཉ་ཟླ་ལ་སུ་ཞིག་གིས་འགྲན་ཞེས་དཔེ་ཅན་ལ་དཔེར་འོས་པ་

ཞིག་ཟླ་བོའམ་གྲོགས་ཀི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པས་ན་དེ་ལྟར་དུ་བརོད་དོ། །

༣༡ མཚུངས་སྦོར་གི་དཔེ།
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སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཞབས་ཟུང་པད་མའི་ལྟོར། །

ཆུ་སྐྱེས་རང་འཐུང་འདམ་གི་ཕང་བར་རྟེན། །

དེ་ཡིས་འགྲོ་ཀུན་དམ་ཆོས་བདུད་རིས་ཏེ། །

ཁྱོད་ཀིས་སྦྲང་བུའི་ཚོགས་རྣམས་ཅི་དགར་གསོ། །

ཞེས་པ་ནི་དཔེ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཞབས་ཟུང་པད་

མའི་དབུས་སུ་དང་། དཔེ་ཅན་མེ་ཏོག་པད་མའི་ལོན་པ་འདམ་གི་ངོགས་སུ་རྟེན་པར་

བེད་ཅེས་བ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་། འཕགས་པ་དེས་ལྷ་མི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་ཆོས་ཀི་དགའ་སོན་གིས་དང་། པད་མས་སྦྲང་བུའི་རིགས་སུ་གྱུར་

པའི་བུང་བ་སྦྲང་རིས་གསོ་བར་བེད་ཅེས་བ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དཔེ་ལྷག་པ་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་། དོན་དམན་པ་འདམ་སྐྱེས་པད་མ་གཉིས་སྦར་བ་འདི་འད་བ་

ནི་དཔེ་དོན་དམན་ལྷག་ཤོར་ནའང་མཚུངས་པ་སྐད་དུ་སྦར་བས་ན་མཚུངས་སྦོར་

གི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

༣༢ རྒྱུའི་དཔེ།

ཡོན་ཏན་གཏིང་མཐའ་མེད་པས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །

བམས་བརེ་འཛུམ་གིས་བསུ་བས་མ་མ་ཉིད། །

བསན་ལ་གཅེས་པས་བོ་བཟང་རྒྱལ་བ་དངོས། །

གང་ཞིག་བཤེས་གཉེན་མཆོག་དེ་བདག་གི་མགོན། །

ཞེས་པ་ནི་སྐུ་ཡོན་གི་གཏིང་དང་མཐའ་མི་མངོན་པའི་རྒྱུས་རྒྱ་མཚོ་དང་འད་

ཞིང་། བམས་བརེ་ཚད་མེད་པས་སྐྱོང་བའི་རྒྱུས་སྐྱེད་ཡུམ་དང་མཚུངས་ལ། རྒྱལ་
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བའི་བསན་པ་ལ་སྤན་འབྲས་ལྟར་གཅེས་སྤས་སུ་མཛད་པའི་རྒྱུས་རེ་ཙོང་ཁ་བ་

མངོན་སུམ་དུ་བོན་པ་དང་འད་བ་དེ་ནི་བདག་ལ་རིག་པའི་གནས་ཟབ་མོ་སོན་པའི་

སློབ་དཔོན་བཀའ་དིན་ཅན་རང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་རྒྱུ་

བཀོད་ནས་དཔེ་དོན་མཚུངས་པར་བསྒྲུབས་པས་ན་རྒྱུའི་དཔེ་ཞེས་བའོ། །

མཚམས་འདིར་སན་ངག་གི་འགྲེལ་བ་དང་། དཔེར་བརོད་རྣམས་སུ་གོང་ནས་

བགྲངས་ཟིན་པ་ལྟར་གི་མཚུངས་གསལ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་སོགས་སོ་སོར་དཔེར་བརོད་

འགོད་པའི་སྲོལ་ག་ཡོད་མོད་ཀང་། འདིར་གོང་ནས་གྲངས་ཀ་ཙམ་སོས་ཟིན་པ་

དང་། དཔེ་རྒྱན་སོ་གཉིས་ཀི་ནང་དུའང་མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་ཅི་རིགས་རེ་ཐོན་

ཅིང་། ཕོགས་འགྲོ་བསན་ཟིན་པས་འདིར་ཡང་བསྐྱར་དེའི་དཔེར་བརོད་མི་འགོད་

དོ། །སྤིར་གནས་དང་། གང་ཟག་དང་། བ་བ་སོགས་ལ་ཆེ་བ་བརོད་པ་དང་། བསོད་

བསགས་ལྟ་བུར་འབྲེལ་བའི་ཚིག་རྒྱན་རྣམས་ལ་དཔེ་རྒྱན་འདི་མང་དུ་འབྱུང་བ་ནི་

དཔེར་ན། མཉམ་མེད་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་དབངས་ཅན་མའི་བསོད་པར།

སོན་ཟླ་རྒྱས་པའི་དཔལ་ལས་ལྷག་པར་མཛེས། །

ཚངས་དབངས་སན་པའི་གདངས་ཀང་ཟིལ་གིས་གནོན། །

ཟབ་ཡངས་རྒྱ་མཚོའི་འཇིངས་ལྟར་དཔག་དཀའ་བ། །

དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུད། །

ཅེས་དང་། 

དན་ཏིག་གྲུབ་པའི་གནས་ཀི་རེས་དན་ངོ་མཚར་སྒྱུ་མའི་ལྟད་མོ་ལས།

འགྱུར་ཁུགས་དབངས་བདུན་རོགས་པའི་འཇོལ་མོ་དང་། །
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དཔིད་ཀི་དུས་སོན་འབོད་པའི་ཁུ་བྱུག་གཉིས། །

ཕན་ཚུན་འགྲན་བཞིན་ང་རོ་སན་པའི་གླུ། །

སྒྲུབ་བརོན་དགེས་པའི་རོལ་མོར་བྲག་སྐད་འཆའ། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཡིད་ལ་འཆར་སླ་ཞིང་ཚིག་སྦོར་སེལ་སླ་བའི་

དབང་དུ་བཏང་ན། དཔེ་རྒྱན་འདི་ཉིད་ཀུན་ལས་རྒྱུགས་ཆེ་ཞིང་སན་ངག་པ་རྣམས་

ཀི་ངག་གི་སྤི་ནོར་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དཔེ་རྒྱན་སྐབས་སུ། ལྟར་ལྟ་བུ་

བཞིན་འགྲན་སོགས་མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་དངོས་སུ་མེད་པས་དཔེའི་རྒྱན་དུ་མི་

འགྲོ་བའང་མིན་ཏེ། གོང་གི་ཐེ་ཚོམ་དང་གཏན་འབེབས་དང་དེ་ཉིད་བརོད་པ་དང་

མཚུངས་སྦོར་དང་རྒྱུའི་དཔེ་རྣམས་ཀི་དཔེར་བརོད་དག་ལ་དཔགས་ན་དཔེས་

དཔེ་ཅན་མཚོན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་མོད། མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་དངོས་སུ་མེད་པ་

འདི་འདའང་མང་དུ་འབྱུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་སོ་སོར་

བཀོད་ནས་དེ་གཉིས་འད་བར་རོད་པ་ཙམ་མིན་པར། “དཔེ་དེ་ཉིད་དཔེ་ཅན་དེ་
1

ཡིན་ངོ་མའི་ལུགས་སུ་བས་ཏེ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་མེད་པ་ལྟར་སོན་པའི་ངག་གོ །དེ་

ཡང་གསལ་བར་བཤད་ན། ཁྱོད་ལུས་པད་མའི་འཁི་ཤིང་། གསུང་དབངས་ཁུ་བྱུག་

གདངས་སན། མཁྱེན་དཔོད་ནམ་མཁའི་ཀོང་ཡངས། ཞེས་པའམ། ལུས་ཀི་པད་

དཀར། ངག་གི་རོལ་མོ། མཁྱེན་པའི་མཁའ་ཀོང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུའམ། ཡང་ན། ལུས་

མཆོག་ཟླ་བའི་འཁི་ཤིང་། གསུང་གསང་འབྲུག་སྒའི་རོལ་མོ། མཁྱེན་རབ་ནམ་

1 མ་ཕྱིའི་ཤོག་ངོས་ ༧༡ ཡིག་ཕྲེང་ཐ་མ། * “དཔེ་ཅན་དེ་ཉིད་དཔེ་དེ་”ཞེས་ཟེར་དགོས་པར་སྙམ།
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མཁའི་ཁྱམས་ཡངས༼འདི་ལྟ་བུ་ལ་གཟུགས་ཅན་འཕར་མ་ཟེར༽། ཞེས་པ་ལྟ་བུས་དཔེ་དོན་

ཐ་མི་དད་ཅིང་དབེར་མེད་དུ་སོན་པ་འདི་འད་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས། 

དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་བ་ཉི་ཤུ་ཡོད་དེ། 

༡ བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན། ༢ མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན། ༣ བསྡུས་ཤིང་

མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན། ༤ མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན། ༥ ཆ་ཤས་གཟུགས་

ཅན། ༦ ཆ་ཤས་ཅན་གཟུགས། ༧ ཡན་ལག་གཟུགས་ཅན། ༨ ལྡན་པའི་གཟུགས་

ཅན། ༩ མི་འོས་པའི་གཟུགས་ཅན། ༡༠ མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན། ༡༡ ཁྱད་པར་

གཟུགས་ཅན། ༡༢ འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན། ༡༣ རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན། ༡༤ སྦར་

བའི་གཟུགས་ཅན། ༡༥ དཔེའི་གཟུགས་ཅན། ༡༦ ལྡོག་པ་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན། ༡༧ 

འགོག་པའི་གཟུགས་ཅན། ༡༨ མཉམ་འཇོག་གི་གཟུགས་ཅན། ༡༩ གཟུགས་ཅན་གི་

གཟུགས་ཅན། ༢༠ བསོན་དོར་གི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་ཉི་ཤུའོ། །

དེ་དག་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ནི། ཁྱོད་གདོང་ཟླ་བ་ལག་པ་པད་ར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་བར་

གི་རྣམ་དབེ་བསྡུས་པ་ནི་དང་བོ་དང་། སོར་མོའི་ཡལ་འདབ་སེན་མོའི་འོད་ཟེར་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་དབེ་མ་བསྡུས་པ་ནི་གཉིས་པ་དང་། ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་

ནང་དུ་སྐབས་འགར་རྣམ་དབེ་བསྡུས་ཤིང་སྐབས་འགར་མ་བསྡུས་པར་ཡོད་པ་ནི་

གསུམ་པ་དང་། ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་རེ་རེ་ནས་དཔེ་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་ཚང་

བར་བཀོད་པ་ནི་བཞི་བ་དང་། ཆ་དང་ཆ་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆ་ཅན་གང་གི་ཡང་

གཟུགས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཆ་ཤས་རྐང་བ་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་ལྔ་བ་

དང་། དེ་ལས་བཟློག་སེ་ཆ་ཤས་གཟུགས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཆ་ཅན་རྐང་བ་གཟུགས་
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སུ་བཀོད་པ་ནི་དྲུག་པ་དང་། ཡན་ལག་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་ཡན་ལག་གི་

ཆ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་ཡན་ལག་ཅན་གཟུགས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཡན་ལག་རེ་རེ་ཙམ་

གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་བདུན་པ་དང་༼རྒྱན་འདི་ལ་ཡན་ལག་ཡོད་ཚད་གཟུགས་སུ་བཀོད་

ཚེ་ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རོ༽། སྐབས་འདིར་བོད་མཁས་དཔེར་བརོད་

སྒ་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་སུ། ཡན་ལག་གཅིག་གཟུགས་དང་གཉིས་

གཟུགས། གསུམ་གཟུགས་ཞེས་དཔེར་བརོད་གསུམ་བཀོད་པའི་མཐའ་མའི་དཔེར་

བརོད་དུ། 

མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀི་སིང་དབུས་པད་ཚལ་ན། །

མཛའ་བའི་གསང་གཏམ་བུང་བའི་ན་ཆུང་མ། །

སན་འགྱུར་མགྲིན་པའི་རྒྱུད་མངས་སྦྲེང་བ་འདིས། །

བདག་གི་ཡིད་ནི་དབང་མེད་ཕོགས་དེར་དངས། །

ཞེས་བཀོད་པ་འདིས་མཚོན་པར་བའོ། །མེ་ཏོག་ལ་སྦྲང་རི་དང་སྦྲང་རི་ལ་

བུང་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་ཤིང་ལྡན་པར་འོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དཔེའི་གཟུགས་སུ་

བཀོད་པ་ནི་བརྒྱད་པ་དང་། གངས་རི་ལ་པད་མ་དང་། ཟླ་འོད་ལ་ཨུཏྤལ་ཁ་ཕེ་བ་

ལྟ་བུའི་འགྲོགས་མི་འོས་པ་ཞིག་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་དགུ་བ་དང་། ཡན་

ལག་ཅན་དང་ཡན་ལག་འགའ་རེར་མཆུ་སྒོས་པད་མའི་རླབས་དང་། ཚེམས་ཕེང་

གངས་རིའི་འོད་ལྟ་བུའི་གཟུགས་ཅན་འཕར་མ་བས་ཤིང་འགའ་རེར་གཏན་ནས་

གཟུགས་སུ་མ་བཀོད་པས་མཐོ་དམན་གི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ནི་བཅུ་བ་དང་། དཔེ་ཅན་

གི་དངོས་པོ་གཞན་ཁྱད་པར་མི་འད་བ་གང་ཞིག  དཔེ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པ་
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དཔེར་བའི་དངོས་པོ་གཞན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་

པ་ནི་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། དངོས་སུ་དཔེའི་བ་བ་དང་དཔེ་ཅན་གི་བ་བ་གཉིས་

འགལ་བར་བརོད་དེ་དོན་ལ་དཔེ་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་བཅུ་གཉིས་

པ་དང་། རྒྱུའི་སོ་ནས་དཔེས་དོན་མཚོན་ཞིང་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་བཅུ་གསུམ་

པ་དང་། དོན་དང་སྒ་སྦར་བ་ཅི་རིགས་ཀིས་དཔེ་དོན་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་བཅུ་

བཞི་བ་དང་། དཔེ་དོན་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སོན་པའི་མཚུངས་གསལ་གི་སྒའི་

སོ་ནས་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་བཅོ་ལྔ་བ་དང་། དཔེ་དོན་ཆོས་མཐུན་པ་ཞིག་སར་

བཀོད་པ་ལས་སླར་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་ཁུལ་གིས་སོ་སོར་འབེད་པ་ནི་བཅུ་དྲུག་པ་

དང་། དཔེ་ལ་བལྟས་ཏེ་དཔེ་ཅན་ལ་སད་པའི་ཚུལ་གིས་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་

བཅུ་བདུན་པ་དང་། དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཆར་ལ་མཉམ་པོར་སད་ནས་གཟུགས་སུ་

བཀོད་པ་ནི་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་དུ་བཀོད་ཚད་འཕར་མའི་ཚུལ་དུ་

ཉིས་བརེགས་བེད་པ་ནི་བཅུ་དགུ་བ་དང་། དཔེ་ཅན་ལ་བསོན་དོར་བ་སེ་ཡིན་པ་ལ་

མིན་པའི་ཁུལ་དུ་བས་ནས་སོན་འདིང་བ་ནི་རྒྱན་ཉི་ཤུ་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྤི་འཆར་ངེས་ཀི་དཔེར་བརོད་རྣམ་གསལ་ཞིག་བ་ན་འདི་ལྟར། 

འདི་ནི་ཁྱོད་ལུས་མ་ཡིན་པདྨའི་ལོན། །

ངག་གི་སྒ་གདངས་མ་ཡིན་དི་ཟའི་གླུ། །

སེམས་ཀི་རིག་པ་མ་ཡིན་ནམ་མཁའི་ཀོང་། །

སོ་སྐྱེ་ཕལ་བ་མ་ཡིན་ལྷའི་སྤྲུལ་བ། །

༼བསྙོན་དོར་གི་གཟུགས་ཅན༽འདིས་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་བསྒེའོ། །
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བཞི་བ་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། རིགས་བ་བ་ཡོན་ཏན་རས་སོགས་

ཀི་ཚིག་ཟུར་གཅིག་ཚིག་རང་གི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་ན་ཡོད་

པའི་རྐེན་གིས་ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་འབྲེལ་ཞིང་གསལ་བར་བེད་པའི་ངག་གོ །དེ་

ལ་ནང་གསེས་ཀིས་མེ་ལོང་དངོས་བསན་ལྟར་ན་བཅུ་གཉིས་ཡོད་དེ། རིགས་ཐོག་

མའི་གསལ་བེད། བ་བ་ཐོག་མའི་གསལ་བེད། ཡོན་ཏན་ཐོག་མའི་གསལ་བེད། 

རས་ཐོག་མའི་གསལ་བེད། རིགས་བར་གསལ། བ་བ་བར་གསལ། རིགས་མཐའ་

གསལ། བ་བ་མཐའ་གསལ། ཕེང་བའི་གསལ་བེད། འགལ་བའི་གསལ་བེད། དོན་

གཅིག་གསལ་བེད། སྦར་བའི་གསལ་བེད་དེ་བཅུ་གཉིས་སོ། །དེ་དག་གི་སྤི་ཁོག་

ལོན་པའི་དཔེར་བརོད་ན། སྒ་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ལས་བ་བ་ཐོག་མའི་

གསལ་བེད་དུ།

རྒྱས་པར་བས་སོ་ཀུནྡའི་ནགས་ཀླུང་ཆེ། །

བསིལ་བའི་ཟེར་བརྒྱ་འཛག་པའི་ཟླ་བས་ཏེ། །

བོ་གསལ་ཀུན་གི་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ཡང་། །

ཁྱོད་ཀི་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཐུར་མས་སོ། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

ཡང་ན་སན་ངག་མེ་ལོང་ལས།

རྣམ་པ་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིས། །

གསལ་བེད་ལ་ནི་རྣམ་རྟོག་པ། །

ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རེས་འགྲོ་ཡི། །
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མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རྟོགས་པར་བ། །

ཞེས་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་མེ་ལོང་གི་དངོས་བསན་མ་ཡིན་པའི་རས་མཐའ་གསལ་

ལ། 

དཔེར་ན།

འཐེན་པ་ཙམ་གིས་མིག་ཆུ་དབང་མེད་འབབ། །

ར་ལམ་སྦུབས་སུ་མི་གཙང་དེག་པས་འགགས། །

ཡ་རབས་དམ་པས་སོད་པའི་གཞིར་གྱུར་པ། །

ལང་ཚོ་ཉམས་བེད་ས་ཐ་འདི་རེ་སྡུག །

ཅེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ནོ། །

ལྔ་བ་བསྐོར་བའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གཞིར་བཞག་པའི་

ཚིག་གི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་རུང་དུ་ཚིག་དང་དོན་ཅི་རིགས་བསྐོར་བ་སེ་

ཡང་ཡང་ཟློས་པའི་ངག་གོ །འདི་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། དོན་བསྐོར། ཚིག་

བསྐོར། ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་བསྐོར་བ་སེ་གསུམ་མོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

ཀྲུང་ཧྭ་ནོར་འཛིན་ལྷུན་སྟུག་མཛེས་པའི་གཞིར། །

མི་དམངས་ཡོངས་ཀི་བསམ་པ་གཅིག་ཏུ་མཐུན། །

བཟོ་ཞིང་ཚན་རིག་རྒྱལ་སྲུང་དེང་རབས་ཀི། །

དགའ་སོན་མཆོག་ལ་རོལ་པའང་གཅིག་ཏུ་མཐུན། །

༼གཉིས་ཀ་བསྐོར་བ༽ཞེས་གཅིག་ཏུ་མཐུན་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་ཚིག་བསྐོར་བ་དང་། 
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ཀུན་གི་བསམ་པ་མཐུན་པ་དང་། དེང་རབས་བཞི་འགྱུར་གི་དགའ་སོན་ལ་མཉམ་

པོར་སྤོད་ཚུལ་མཐུན་པ་ནི་དོན་བསྐོར་བའོ། །

དྲུག་པ་འགོག་པའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། མ་མི་མིན་མེད་སོགས་དགག་སྒ་དངོས་

ཀི་དོད་མཚུངས་པའི་དགག་ཚིག་ཅི་རིགས་བརོད་པའི་སོ་ནས་བརོད་བའི་དོན་དེ་

ལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཉམས་འཐོན་ཞིང་མཛེས་པར་བེད་པའི་ངག་གོ །འདི་

ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན་ཉེར་གསུམ་ཡོད་དེ། བྱུང་བ་འགོག་པ། མངོན་གྱུར་

འགོག་པ། འབྱུང་འགྱུར་འགོག་པ། ཆོས་འགོག་པ། ཆོས་ཅན་འགོག་པ། རྒྱུ་འགོག་

པ། འབྲས་བུ་འགོག་པ། རེས་གནང་གིས་འགོག་པ། དབང་གིས་འགོག་པ། མ་གུས་

པས་འགོག་པ། ཤིས་བརོད་ཀིས་འགོག་པ། རྩུབ་མོས་འགོག་པ། གྲོས་ཀིས་འགོག་

པ། འབད་པས་འགོག་པ། གཞན་དབང་གིས་འགོག་པ། ཐབས་ཀིས་འགོག་པ། ཁོ་

བས་འགོག་པ། སིང་རེས་འགོག་པ། འགོད་པས་འགོག་པ། ཐེ་ཚོམ་གིས་འགོག་པ། 

སྦར་བས་འགོག་པ། དོན་གཞན་གིས་འགོག་པ། རྒྱུས་འགོག་པ་སེ་ཉེར་གསུམ་མོ། །

སན་ངག་མེ་ལོང་དུ་བཀོད་པའི་ཁོ་བས་འགོག་པ།

ཇོ་བོ་ཁྱོད་ཀི་ཞལ་ནས་ཚིག །

བདག་འགྲོ་ཞེས་པ་ངེས་པར་བྱུང་། །

མཛའ་བོ་དམན་པ་ཁྱོད་ཀིས་ད། །

མ་ཕིན་ན་ཡང་བདག་ལ་ཅི། །

ཞེས་པ་ནི་ཇོ་བོ་ཞེས་བདག་པོ་ལ་བོས་ནས་ཁྱོད་ཀི་ཞལ་ནས་འབྱུང་མི་འོས་

པའི་ཚིག་བདག་ནི་ཡུལ་གཞན་ག་ཤེད་དུ་འགྲོའོ། །ཞེས་པ་ཞིག་བྱུང་ཟིན་ན། ད་
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ནི་མཛའ་སེམས་དང་བྲལ་བ་ཁྱོད་ག་ཤེད་དུ་མ་སོང་བར་བསད་ན་ཡང་བདག་ལ་

དགོས་པ་ཅི་ཡོད། ཅེས་ཁོ་བའི་ཚིག་གིས་དོན་ལ་མི་འགྲོ་བའི་ཐབས་སུ་བཀག་པ་

འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཁོ་བས་འགོག་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །

དེའི་འགྲོ་ཕོགས་དང་འད་བར་དཔེར་བརོད་ན། 

སིང་གི་ཐིག་ལེ་ཁྱོད་ཀི་སྒོས་པད་ལས། །

ག་ཤེས་འབོན་པར་གེང་བ་འདི་ལྟ་ན། །

མཉེས་གཤིན་བརེ་བས་དམན་པ་ཁྱོད་ཉིད་དེང་། །

གལ་ཏེ་མ་ཐེགས་ན་ཡང་བདག་ལ་ཅི། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བདུན་པ་དོན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། སྐབས་དེའི་བརོད་འདོད་ཀི་

དངོས་པོ་ཞིག་སོན་ལ་བཀོད་ནས་དེའི་རེས་སུ་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྲོ་ངེས་པའི་དངོས་པོ་

གཞན་ཞིག་བཀོད་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན་བརྒྱད་དེ། ཀུན་ཁྱབ་

ཀི་དོན་གཞན་བཀོད་པ། ཁྱད་པར་ལ་གནས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ། སྦར་བ་ཅན་

གི་དོན་གཞན་བཀོད་པ། འགལ་བའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ། མི་འོས་པའི་དོན་གཞན་

བཀོད་པ། འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ། འོས་ཤིང་མི་འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་

པ། མི་འོས་ཤིང་མི་འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ་སེ་བརྒྱད་དོ། །

རྣམ་གསལ་དཔེར་བརོད་ན།

བགྲང་ཡས་དཔག་ཚད་སྲིད་དུ་རབ་བརྐངས་པའི། །

རྒྱ་ནག་ལྕགས་རིའི་(万里长城)གཟི་བིན་དཔལ་ལ་ལྟོས། །
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སྐྱེ་བོ་འབུམ་དགུའི་སོབས་ཤུགས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ། །

བསྒིལ་བས་མི་འགྲུབ་དངོས་དེ་སྲིད་མ་ཡིན། །

༼འོས་པའི་དོན་གཞན་བཀོད་པ།༽

བརྒྱད་པ་ལྡོག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། མཚུངས་པར་བརོད་འདོད་ཀི་

དངོས་པོ་གཉིས་ཤིག་སོན་ལ་ཚིག་གི་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ལས་མཚུངས་པར་

བསན་ནས། སླར་དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་པར་འབེད་ཅིང་ལྡོག་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་

གསེས་ཀིས་དབེ་ན་བཅུ་སེ། གཅིག་གི་ལྡོག་པ་ཅན། གཉིས་ཀི་ལྡོག་པ་ཅན། སྦར་

བའི་ལྡོག་པ། འགོག་པའི་ལྡོག་པ། གཏན་ཚིགས་ཀི་ལྡོག་པ། རྟེན་གི་དབེ་བའི་ལྡོག་

པ། དཔེ་ཅན་ལྷག་པའི་ལྡོག་པ། མཚུངས་ཆོས་སྒས་ཟིན་འབེད་བེད་ཀང་མཚུངས་

པར་རྟོགས་པའི་ལྡོག་པ། མཚུངས་ཆོས་ཤུགས་ལས་སོན་ཅིང་འབེད་བེད་སྒས་ཟིན་

པའི་ལྡོག་པ། རིགས་མཐུན་ལས་འབེད་པའི་ལྡོག་པ་སེ་བཅུའོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

དགའ་ཚལ་ཝན་ཧྲིག་ཧྲན་དང་ཞི་ཧུའུ་གཉིས། །

ཀུན་ཀང་ཡིད་འོང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལགས་ན། །

གཅིག་ནི་ཧོ་པེའི་ཞིང་གི་ལྟོ་བར་ཏེ། །

ཞི་ཧུའུ་ཧང་ཀྲུའུ་ལོངས་སུ་མཛེས་པར་ལྷམ། །

༼རྟེན་གི་དབྱེ་བའི་ལོག་པ་ཅན༽

ཡང་ན། བོད་མཁས་པའི་དཔེར་བརོད་ལ་ལད་ཟློས་བས་པ།

མདོག་ལྡན་འཇའ་ཚོན་འཁྱོག་པོ་ནམ་མཁའི་རྒྱན། །
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སེབ་ལེགས་སན་ཚིག་འཁྱོག་པོ་མཁས་པའི་རྒྱན། །

ཀུན་གསལ་སེག་མོས་དངོས་ཀུན་གོ་འབེད་དེ། །

བདག་བོ་ཡངས་པར་མཁས་བའི་གནས་ཀུན་ཆུབ། །

ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །༼མཚུངས་ཆོས་ཤུགས་ལས་སོན་པའི་འབྱེད་བྱེད་ཅན་གི་ལོག་པ།༽

དགུ་བ་སྲིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། བརོད་བ་གང་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་

པའི་རྒྱུའི་ངེས་པ་བཀག་ནས་དེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་སྲིད་པ་ཙམ་གིས་རང་གི་

འབྲས་བུ་དེ་གོ་བར་བེད་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། ཕིའི་རྒྱུ་

གཞན་ཅུང་ཟད་སོན་པ་དང་། ནང་གི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཙམ་སོན་པ་དང་། ཕི་ནང་

གི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཤུགས་ལས་མི་གོ་བར་རང་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པ་སེ་

གསུམ་ཡོད། 

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

མ་བྲིས་དགའ་འཁྱིལ་རི་མོའི་སྲོལ་དུ་འབབ། །

མ་ཁིད་རང་ཤུགས་རྒྱ་མཚོའི་ཀོང་དུ་རྒྱུགས། །

སུས་ཀང་མ་བསོགས་སིགས་མའི་ར་རི་འཛིན། །

མ་བགོས་ཀུན་གིས་སྤད་བའི་ཀླུང་དེ་གང་། །

༼ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པའི་སིད་པ་ཅན༽

བཅུ་བ་བསྡུས་བརོད་ཀི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གཞན་

པ་ཞིག་ཡིད་ལ་བཞག་ནས་དེ་དང་མཚུངས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་གི་སེང་དོན་

མི་གསལ་ཞིང་བསྡུས་ཏེ་རོད་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན་བཞི་སེ། 
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སྤིའི་བསྡུས་བརོད། ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་པའི་བསྡུས་བརོད། ཁྱད་

ཆོས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་བསྡུས་བརོད། སོན་མེད་བསྡུས་བརོད་དེ་བཞིའོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

རབ་གཙང་དྭངས་བསིལ་ཆབ་ཀིས་མ་བྲན་ཞིང་། །

འོད་སོང་ལྡན་པའི་མཛུམ་གིས་མ་གསོས་པའི། །

ཨེ་མ་པད་དཀར་ལོན་པའི་ཕོན་པོ་འདིས། །

བདག་ཡིད་བརྟན་པ་འཕོགས་པའི་མཐའ་མ་རིག །

༼སོན་མེད་བསྡུས་བརོྗད༽ཅེས་པ་ནི་སིང་དུ་སྡུག་པའི་མཛའ་གྲོགས་གཅིག་ལ་

བསམས་ནས་སྨྲས་པའོ། །

བཅུ་གཅིག་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་གང་

ཡིན་པ་དེའི་ཁྱད་པར་གནས་ཚོད་ཀི་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏེ་འུད་བརོད་པ་ལ། 

རོད་ཚུལ་གི་ཉམས་མཚར་ཕུལ་ཅི་ཆེར་སོན་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་

དབེ་ན་བཞི་སེ། ཁྱད་འཕགས་ཕུལ་བྱུང་། ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་། ངེས་པའི་ཕུལ་བྱུང་། 

གྲགས་པ་ཕུལ་བྱུང་སེ་བཞིའོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

འདོད་དགུའི་མཁོ་བ་ལེགས་སྦིན་རིན་པོ་ཆེའི། །

གཏེར་མཛོད་ལྕིད་ཀི་ཁུར་འཆང་ཚལ་དམ་གཞུང་། །

ནམ་ཡང་ངལ་མེད་འདེགས་པའི་ས་གཞི་འདི། །

རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དུ་ཅིའི་ཕིར་བིང་མ་གྱུར། །
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༼བོད་མཁས་དཔེར་བརྗོད་ཀི་ལད་ཟློས་བྱས་པའི་གྲགས་པ་ཕུལ་བྱུང་༽

བཅུ་གཉིས་པ་རབ་བཏགས་ཀི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། བརོད་བའི་དངོས་པོ་གང་

ཡིན་ཡང་རུང་སེ་རང་གི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་སྒོ་བཏགས་ཏེ་སོན་

པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། སེམས་ལྡན་རབ་བཏགས། སེམས་

མེད་རབ་བཏགས། བཞིན་སྒ་ཅན་གི་རབ་བཏགས་ཏེ་གསུམ་མོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

རབ་དཀར་མུ་ཏིག་ཉ་ཕིས་གུར་ཁང་དུ། །

སོམས་འཇུག་ལས་ཀིས་གཏན་སོད་སུན་པ་ན། །

མཆོངས་གར་གཅིག་གིས་ཁྱོད་ཞལ་པད་མའི་ལྟོར། །

ཆགས་པའི་ཚེམས་ཕེང་འཛུམ་དཀར་དགོད་པ་བཞིན། །

༼བཞིན་སྒྲ་ཅན་གི་རབ་བཏགས༽

བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། ས་བོན་གིས་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའམ། དུ་

བ་ལས་མེ་དང་། མཐིང་རིལ་ལས་ཆུ་རྟོགས་པ་ལྟ་བུས་རྒྱུ་དེ་ལ་དཔགས་ནས་འབྲས་

བུ་ཤུགས་ཀིས་རྟོགས་པར་བེད་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན་བཅུ་

དྲུག་སེ། འོས་པའི་རྒྱུ། མི་འོས་པའི་རྒྱུ། རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུ། འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ། ཕིའི་

དུས་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ། ནང་གི་གནས་སྐབས་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་སེ་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དྲུག  

ས་ན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ། ཞིག་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ། ཕན་ཚུན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ། 

སངས་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ། རྒྱུ་དངོས་མེད་ཀིས་འབྲས་བུ་དངོས་མེད་སྐྱེད་པའི་

རྒྱུ་སེ་དངོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ལྔ། རིང་འབྲས་ཀི་རྒྱུ། རྒྱུ་འབྲས་ལྷན་ཅིག་པའི་རྒྱུ། འབྲས་
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བུའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ། རིགས་མིན་གི་རྒྱུ། རིགས་པའི་རྒྱུ་སེ་མཚར་བའི་རྒྱུ་

ལྔ་བཅས་བཅུ་དྲུག་གོ །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

འདབ་ཆགས་འཕུར་ལྡན་ཚང་ཚིང་ནགས་སུ་ཕོགས། །

ལྷུགས་པར་གྲོལ་བའི་མེ་ཏོག་འདབ་ཡངས་ཟུམ། །

འོད་སོང་ལྡན་པ་ནུབ་རིར་ཡིབ་པའི་ཚེ། །

བདག་ཀང་རང་སྤིལ་ཁང་བུར་འཇུག་པར་རོམ། །

༼ཕིྱའི་དུས་ཤེས་བྱེད་ཀི་རྒྱུ༽ཞེས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སྲོད་ཀི་དུས་མ་ནོར་བར་སོན་པའི་

རྒྱུ་ཚང་ངོ་། །

བཅུ་བཞི་བ་ཕ་མོའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། ཕ་རོལ་པོ་ལ་ནང་གི་བསམ་པ་ཤེས་

པར་བ་བའི་དོན་དུ་ངག་ནས་ཚིག་གསལ་བོ་མ་བརོད་པར་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང་

བརྡ་ཐབས་ཕ་མོ་ཙམ་གིས་གོ་བར་བེད་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། 

ཟུར་གི་ཕ་མོ་དང་། རྣམ་པའི་ཕ་མོ་སེ་གཉིས་ཡོད། 

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

སྐྱེས་པའི་ཚུལ་ཞུགས་མཛེས་མ་ཀྲུའུ་དབིན་ཐེས(祝英台)། །

ལེང་ཧྲན་པེ་(梁山伯)ལ་རང་གཤིས་མཚོན་སླད་དུ། །

ནོར་བུའི་འཕ་ལྡན་རྒྱན་ཆའི་ཚོམ་བུ་གཅིག །

སློབ་དཔོན་དགའ་མའི་སིམ་པར་གཏད་ནས་སོང་། །

༼ཟུར་གི་ཕྲ་མོ༽
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བཅོ་ལྔ་བ་ཆའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། སྐྱོན་མཚང་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འགེབས་

སླད་རྣམ་པ་དེ་དང་མཐུན་ཞིང་མི་མཛེས་པ་མེད་པའི་ཟོལ་གིས་སྐྱོན་དེ་སྒིབ་པའི་

ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན་བཞི་སེ། སྦེད་པར་འོས་པའི་ཆ་རྒྱན། སྦེད་

པར་མི་འོས་པའི་ཆ་རྒྱན། བསོད་པའི་ཆ་ལས་སད་པ་འཕངས་པ། སད་པའི་ཆ་ལས་

བསོད་པ་འཕངས་པ་སེ་བཞིའོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

ཐོས་པ་དགའ་༼མི་ལ་རས་པ༽ཁྱོད་གངས་དཀར་ཏི་སེའི་སོར། །

གྲོགས་མེད་གཅིག་པུར་ཚོད་མའི་བཅུད་ལེན་གིས། །

དཔེ་མེད་དཀའ་སྤད་ངང་ལ་གཟད་པ་དེས། །

ཁྱོད་རེས་འབྲང་བ་བདག་ཅག་ཡིད་རེ་མུག །

༼སད་པའི་ཆ་ལས་བསོད་པ༽

བཅུ་དྲུག་པ་རིམ་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། དཔེ་ཅན་གང་ཡིན་པ་རྣམས་

སོན་ལ་རིམ་པས་བཀོད་ཅིང་། དེའི་འོག་ཏུ་སོ་སོའི་དཔེ་རྣམས་ཀང་རིམ་པ་མ་

འཆོལ་བར་རེས་སུ་སོན་པའི་ངག་གོ །འདི་ལ་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་མ་བྱུང་ངོ་། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

རྒྱལ་བའི་བསན་ལ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཞེས། །

བསགས་པ་དོན་ལྡན་བོ་བཟང་གྲགས་པ་ཡི། །

མཁྱེན་བརེ་ནུས་གསུམ་འཇམ་དཔལ་པད་དཀར་འཛིན། །

གསང་བའི་བདག་པོ་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་བཞིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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བཅུ་བདུན་པ་དགའ་བའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་

དགའ་བ་ཞིག་སྐྱེས་པ་བརོད་པའི་སོ་ནས་དོན་དེ་གོ་བར་བེད་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་

ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། རེ་བ་དང་བཅས་པའི་དགའ་བ་དང་། རེ་བ་མེད་པའི་

དགའ་བ་སེ་གཉིས་ཡོད། 

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

ལན་གཅིག་མཐོང་བས་སིང་གི་གདུང་བ་སེལ། །

འདེན་པ་ཁྱོད་ཞལ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་གི །

བདེ་བ་འདི་ཙམ་གཞན་གིས་མཚོན་མིན་པས། །

དགེས་འཛུམ་ཡང་ཡང་སོན་ཅིག་བདག་གི་མགོན། །

ཡང་ན། 

མཐོང་བ་ཙམ་གིས་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས་ཤོར། །

སོན་འདིས་མཛའ་བའི་བག་ཆགས་ཁད་ཀིས་གསོས། །

གྲོགས་ཁྱོད་བདག་མདུན་སླེབས་པའི་དགའ་བ་འདིར། །

མཚུངས་པའི་དཔེ་གཞན་གཉིས་པ་ཡོད་རེ་སྐན། །

༼རེ་བ་དང་བཅས་པའི་དགའ་བ༽

བཅོ་བརྒྱད་པ་ཉམས་ལྡན་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། བརོད་བ་གང་ལ་ཡིད་ཀི་

འགྱུར་བ་རྣམ་བརྒྱད་འཕེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་ངག་ཏུ་ཐོན་པའི་ཉམས་བརྒྱད་

སོན་པའི་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན་བརྒྱད་དེ། སེག་

པའི་ཉམས། དག་ཤུལ་གི་ཉམས། དཔའ་བའི་ཉམས། སིང་རེའི་ཉམས། མི་སྡུག་པའི་
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ཉམས། བཞད་གད་ཀི་ཉམས། རྨད་བྱུང་གི་ཉམས། འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་ཏེ་བརྒྱད་

དོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

བཤང་གཅི་འདམ་དུ་བཞུར་བའི་མི་གཙང་ཁོད། །

ཁ་ཟས་འཚོལ་བའི་སྦྲང་ནག་འཕུར་བའི་ཁྱུ། །

ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་གཏམས་པའི་སོད་མཆོག་ཏུ། །

ལྕེབས་པའི་རོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཆེམ་ཆེམ་ཟ། །

༼མི་སྡུག་པའི་ཉམས༽

པེ་ཅིན་གནམ་བདེ་སོ་མོ་ཆེ་དྲུང་དུ། །

རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་དུས་ཆེན་རྔམ་ཟིལ་གིས། །

ཕས་རྒོལ་དོན་སིང་ལོག་མར་འབིན་དང་ལྷན། །

སྦྲུམ་མའི་མངལ་ཡང་ཅིག་ཅར་ས་ལ་ལྷུང་། །

༼འཇིགས་རུང་གི་ཉམས༽

བཅུ་དགུ་བ་གཟི་བརིད་ཅན་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་ལ་བརིད་

ཆགས་ཤིང་། གཟེངས་མཐོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་སོན་པའི་ངག་གོ །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

གཞུང་ལུགས་རལ་བ་འཐུག་པོས་གཉའ་ཁེབས་རིགས་པའི་གད་རྒྱངས་

མཐོན་པོས་ས་གསུམ་འདར། །ཆོས་ཀུན་ཐོགས་མེད་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མཁས་གྲུབ་

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས། །ཕིར་རྒོལ་རོང་སོན་གང་བོའི་ཀད་པ་
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འགེམས་ཞེས་བག་འཁུམས་ཞུམ་པར་མི་རིགས་ཏེ། །འགོད་སེམས་དང་བཅས་

གུས་པས་མཆོད་དང་གཏན་བདེ་གྲོང་ཁྱེར་མཆོག་ལ་ངེས་པར་འགོད། །

ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉི་ཤུ་བ་རྣམ་གྲངས་བརོད་པའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་

གང་ཡིན་པ་དེ་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར་དེ་འགྲུབ་སླད་ཐབས་མཁས་ཀི་སོ་ནས་རྣམ་

གྲངས་གཞན་སོན་པའི་ངག་གོ །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

ང་ནི་སྨྲ་བསམ་བརོད་མེད་བདེ་སེར་བའི། །

གོག་བརན་ཁང་དུ་ལྟད་མོར་འཇུག་འདོད་དེ། །

ཁྱེད་ཅག་བག་ཕེབས་ཉམས་དགའི་ཁང་བཟང་འདིར། །

ཡིད་མཐུན་གཏམ་བཅས་ལྷན་ཅིག་བཞུགས་པར་མཛོད། །

ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉེར་གཅིག་པ་ཀུན་ཕན་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། བ་བ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་དུས་དེ་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་མཐུན་རྐེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་སོན་པའི་ངག་གོ །

 རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

རབ་འབམས་རིག་པའི་གནས་ལ་སྦངས་བརོན་གི། །

གོ་ཆ་བརྟན་པོ་ཕག་ཏུ་བངས་པའི་ཚེ། །

སོན་མེད་སན་ངག་སྤི་དོན་ངག་གི་དཔལ། །

དབངས་ཅན་མགྲིན་པའི་གླུ་འདི་ག་ལས་བྱུང་། །
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ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །༼བཅུ་དགུ་བ་ནས་འདི་བར་ལ་ནང་གསེས་ཀི་དབྱེ་བ་མ་བྱུང་།༽

ཉེར་གཉིས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ལ་ངོ་བོ་ནི། བརོད་བ་གང་ལ་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་བསམ་པའམ་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་འབོར་བ་སེ་གཉིས་ཀའང་

བ་ན་མེད་པར་སོན་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་

དང་། འབོར་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་སེ་གཉིས་ཡོད། 

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

མན་ཇུ་ཆན་ལུང་རྒྱལ་བོའི་འཕིན་ལས་ཀི། །

ཁུར་ཆེན་ཕག་བཞེས་དགེ་ལྡན་བསན་པའི་སྲོག །

རོལ་བའི་རྡོ་རེས་བོད་ལོངས་གྲུབ་པའི་མཐའ། །

ཐ་དད་འཛིན་རྣམས་རང་འདོད་སྐལ་བར་བཞག །

ཅེས་པ་ལྟ་བུའམ། ཡང་ན།

བགྲང་བ་སོང་ཕག་དུ་མའི་རབས་བརྒྱུད་པའི། །

ལོག་པར་སྤོད་རྣམས་རད་ནས་དབྱུང་བཟོད་པའི། །

རྒྱལ་ཁབ་ཁིམས་འཛིན་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་ལས། །

ཆོས་དད་རང་དབང་སོ་སོའི་ཁམས་དང་བསྟུན། །

༼བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ༽

ཉེར་གསུམ་པ་བསོན་དོར་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། བརོད་བའི་དངོས་པོ་གང་ལ་

དེ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསོན་ནས་དོན་གཞན་དུ་སོན་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་

ཀིས་དབེ་ན། ཆོས་ལ་བསོན་དོར། ཡུལ་ལ་བསོན་དོར། རང་བཞིན་ལ་བསོན་དོར་
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ཏེ་གསུམ་མོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོན་དུ་སྐྱེས་པའི་མི། །

དུང་ཕྱུར་དུ་མར་སོན་པའི་གཏམ་དེ་རྫུན། །

གལ་སྲིད་བདེན་ན་དེ་སེད་བསམ་པའི་བོ། །

མཐུན་སྒིལ་ཆེན་པོའི་སྲོལ་དུ་ཇི་ལྟར་འོངས། །

༼ཆོས་ལ་བསྙོན་དོར༽

ཉེར་བཞི་བ་སྦར་བའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། སྒའམ་དོན་གི་ཁྱད་པར་བརོད་བའི་

དོན་ཐ་དད་པ་གཉིས་ལ་མཉམ་པོར་འཇུག་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་

ན་དགུ་སེ། ཚིག་ཐ་དད་མིན་པའི་སྦར་བ། ཐ་དད་ཚིག་འདའི་སྦར་བ། བ་བ་ཐ་དད་

མིན་པའི་སྦར་བ། བ་བ་འགལ་མིན་གི་སྦར་བ། འགལ་བའི་ལས་ཅན་གི་སྦར་བ། 

ངེས་པ་ཅན་གི་སྦར་བ། ངེས་པ་འགོག་པའི་སྦར་བ། འགལ་མིན་གི་སྦར་བ། འགལ་

བ་ཅན་གི་སྦར་བ་སེ་དགུའོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

ཀུན་གསལ་མཐོན་པོའི་དབིངས་སུ་གནས་བཅས་ཤིང་། །

གིང་ཀུན་སང་བའི་རེ་དགའ་འགེད་པའི་གཉེན། །

འགྲོ་བའི་སྒོན་མེའི་མཚར་སྡུག་ནུབ་པ་དང་། །

བཅུ་དྲུག་ཆ་ཤས་རོགས་པ་མངོན་པར་ཤར། །

༼འགལ་བའི་ལས་ཅན་གི་སྦྱར་བ༽
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ཉེར་ལྔ་བ་ཁྱད་པར་བརོད་པའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། དངོས་པོ་གང་ཞིག་རྐེན་

གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར་རང་བཞིན་གིས་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་སོན་པའི་ངག་

གོ ། དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན་ལྔ་སེ། ཡོན་ཏན་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརོད་པ། 

རིགས་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརོད་པ། བ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརོད་པ། རས་

མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརོད་པ། རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརོད་པ་སེ་ལྔའོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

ཡན་ལག་བཞི་ཡི་དཔུང་ཚོགས་མ་བཤམས་ཤིང་། །

སིང་ར་གཅོད་པའི་མཚོན་གིས་མ་བརྡེགས་ལ། །

བཟོད་དཀའི་བཀའ་ལུང་དག་པོས་གཟིར་མིན་པར། །

དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་བདུད་དཔུང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །

༼བྱ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པ༽

ཉེར་དྲུག་པ་མཚུངས་སྦོར་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། དོན་དམ་པར་དཔེ་དོན་དུ་

སྦར་བ་དེ་གཉིས་ལ་འད་ལུགས་མེད་ཀང་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་བསོད་པའམ་

སད་པའི་དོན་དུ་འད་བར་སྦོར་བའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། བསོད་

པའི་མཚུངས་སྦོར་དང་། སད་པའི་མཚུངས་སྦོར་གཉིས་ཡོད། 

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

མེ་ཏོག་ཕང་ཕུང་མངོན་བཞད་སོ་ག་དང་། །

སྤིན་བྲལ་དགུང་དུ་འཕགས་པའི་ཉིན་བེད་དབང་། །

ལང་ཚོ་དར་བབ་སག་ཤར་གཞོན་ནུའི་དཔལ། །
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ཀུན་གིས་མི་རྟག་རང་མཚང་འགྲན་བཞིན་སོན། །

༼སད་པའི་མཚུངས་སྦྱོར༽

ཉེར་བདུན་པ་འགལ་བའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། དངོས་པོ་གང་ལ་འགལ་ཟླ་ཞིག་

ཡོད་པར་བསྒྲུབ་སླད་ཚིག་དོན་ཅི་རིགས་ཀི་སོ་ནས་འགལ་བ་སོན་པའི་ངག་གོ །དེ་

ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན་དྲུག་སེ། གཞི་ཐ་དད་ཀི་བ་བ་འགལ་བ། ཡོན་ཏན་འགལ་

བ། རས་འགལ་བ། ལས་འགལ་བ། གཞི་གཅིག་པའི་བ་བ་འགལ་བ། སྦར་བའི་

འགལ་བ་སེ་དྲུག་གོ །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

སིན་མ་གནག་ཀང་ཚེམས་ཀི་ཕེང་བ་དཀར། །

འོ་འཛིན་རབ་རྒྱས་རེད་པའི་ཁོར་ཡུག་ཕ། །

ཉ་གང་གདན་ལ་དགེས་ཤིང་གཙུག་ཏོར་དུ། །

ཟླ་བ་ཕེད་པས་མཛེས་པ་དབངས་ལྷ་མོ། །

ཡང་ན། 

ན་ཚོད་རབ་རིང་རིག་པའི་ཁྱེའུ་གསར། །

བཞིན་གཉེར་ཇེ་མང་སྐྲ་ལོ་ཉིན་ལྟར་ཉུང་། །

སོང་བསམ་རིང་སེ་འཆི་བའི་མཐའ་ལ་ཉེ། །

ཚུལ་འདིར་མ་ཞུགས་བགྲེས་སོན་རྒན་པོ་གང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༼རྫས་འགལ་བ༽

ཉེར་བརྒྱད་པ་སྐབས་མིན་བསོད་པའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། འཚོ་བ་དང་ལོངས་
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སྤོད་ངན་པས་ཡིད་སུན་པའི་རྐེན་ལྟ་བུས་བསོད་མི་འོས་པ་ཞིག་ལ་བསོད་པའི་ངག་

གོ །འདི་ལའང་དབེ་བ་མ་བྱུང་ངོ་། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

བེར་ཀ་ཐོགས་ནས་སློང་མོས་འཚོ་བ་དང་། །

གད་གྲོག་སྐྱིབས་བུའི་མལ་དུ་བསི་བ་ལས། །

མལ་ཁི་ཐ་མའི་ཐེམ་སྐས་ལ་འགོས་ནས། །

འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཁྱིམ་དུ་འཇུག་པ་བཟང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉེར་དགུ་བ་ཟོལ་བསོད་ཀི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། ཡུལ་གང་ལ་སད་ནས་སྐྱོན་

བརོད་པ་ལྟར་སང་ཡང་དོན་ལ་ཡོན་ཏན་གི་བདག་ཉིད་ཉེ་བར་སོན་པའི་ངག་གོ །དེ་

ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། མཐུ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟོལ་བསོད། དཔའ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་

སྲོལ་བསོད། སྦར་བའི་ཟོལ་བསོད་དེ་གསུམ་མོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

སྒྱུ་རལ་སོབས་ཀིས་དེགས་རྣམས་ཟིལ་མནན་ཏེ། །

གྲགས་འཛིན་ཟླ་བཞིན་ཁབ་ཏུ་ཉེར་བསུས་པ། །

བང་ཆུབ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་དོན་གཉེར་བའི། །

སེམས་དཔའ་ཁྱོད་ཀི་མཛད་པར་འོས་ལགས་སམ། །

༼དཔའ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟོལ་བསོད༽

སུམ་ཅུ་བ་ངེས་བསན་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། བསན་བ་མཆོག་དམན་གང་ཡང་

རུང་བར་སོན་བེད་དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་པ་བཀོད་ནས་གསལ་བར་བེད་པའི་ངག་
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གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། མཆོག་གི་ངེས་བསན་དང་། མཆོག་མིན་ངེས་

བསན་གཉིས་ཡོད། 

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

ཤར་རིའི་ཕག་ནས་འཛུམ་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས། །

ལང་ཕོན་མཐའ་དག་གཡུར་དུ་ལྡེམ་པར་བེད། །

ལྷག་བསམ་ཐུགས་དང་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་གིས། །

བོ་གསལ་སློབ་བུ་མཐའ་དག་བརེ་བས་སྐྱོང་། །

༼མཆོག་གི་ངེས་བསན༽

སོ་གཅིག་པ་ལྷན་ཅིག་བརོད་པའི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་ལ་ཡོན་

ཏན་དང་ལས་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་ཡོད་པར་སོན་པའི་ངག་གོ །དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་

དབེ་ན། ཡོན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརོད་པ། བ་བ་ཐ་དད་པ་ལྷན་ཅིག་བརོད་པ། བ་བ་ལྷན་

ཅིག་བརོད་པ་སེ་གསུམ་མོ། །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

བརྡ་སྤོད་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་དོན་དང་། །

རྒྱ་བོད་གཟབ་གཤར་ཡིག་གཟུགས་ལེགས་བྲིས་དང་། །

རྣར་འཇེབས་འགྱུར་ཁུགས་ལྡན་པའི་སན་ངག་སེ། །

འདི་གསུམ་ལྷན་ཅིག་བདག་ཅག་དཔལ་དུ་གྲུབ། །

༼བྱ་བ་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པ༽

སོ་གཉིས་པ་ཡོངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། ཡོན་ཏན་དང་བ་བ་ལ་སོགས་
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པའི་དོན་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསོལ་བའམ་བརེས་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་སོན་པའི་ངག་

གོ །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

ཉེ་བར་མཁོ་ཞིང་ལྟ་ན་ལེགས་སྡུག་པའི། །

འཕྲུལ་འཁོར་ལས་བཏོན་ཚོང་ཟོང་ཆ་མ་ཆོ། །

འབྲོག་ཡུལ་སོ་ལང་ཐང་གི་འབོར་བའི་མཆོག །

ལུག་བལ་སྤིན་གི་ཕུང་བོར་ཕངས་མེད་བརེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

སོ་གསུམ་པ་ཤིས་བརོད་ཀི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་དུ་

གཉེར་བ་གང་ལ་རེ་བའམ་སོན་པའི་ངག་གོ །

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

སོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་བཀྲ་བའི་གོ་ལའི་ཁམས། །

ཕོགས་བཞིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོས་རྣམ་ཕེ་བའི། །

གིང་ཆེན་བདུན་གི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོད་དོ་ཅོག །

ཞི་བདེ་ལོངས་སྤོད་མཆོག་ལ་རོལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

༼སོང་མ་ཐག་པ་འདི་གཉིས་ལ་ཡང་དབྱེ་བ་མ་བྱུང་༽

སོ་བཞི་བ་རབ་སེལ་གི་རྒྱན་ལ། ངོ་བོ་ནི། ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལ་གོང་དུ་

བཤད་པའི་རྒྱན་མི་འད་བ་གཉིས་སམ་མང་བོ་བསྲེས་ནས་སྦོར་བའི་ངག་གོ །དེ་ལ་

ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཕན་ཚུན་བལྟོས་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་

སྒྲུབ་བེད་ཕན་ཚུན་མི་བལྟོས་པ་སེ་གཉིས་ཡོད། 
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སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།

རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

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་སྐྱིད་དཔལ་ལ་བསྐལ་བརྒྱར་རོལ་བར་སོན། །

༼བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཕན་ཚུན་བལྟོས་པ༽

འདིར་པད་མདངས་ལ་འཁུ་ཞེས་པ་ནི་དཔེའི་རྒྱན་དང་། མཐུན་པར་བས་སོ་

ཞེས་པ་ནི་བར་གི་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་དང་། བསམ་པའི་ཀླུང་ཞེས་པ་ནི་གཟུགས་

ཅན་གི་རྒྱན་དང་། མཛའ་བཤེས་འགྱུར་མེད་མཐུན་སྒིལ་ཞེས་པ་ནི་རིགས་རང་

བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་དང་། རོལ་”བར
1

་སོན་ཞེས་པ་ནི་ཤིས་བརོད་ཀི་རྒྱན་ཏེ་རྒྱན་

ཐ་དད་པ་ལྔ་སེལ་བར་བས་སོ། །

སོ་ལྔ་བ་དགོངས་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ། 

མེ་ལོང་ལས།

སན་ངག་མཁན་བསམ་དགོངས་པ་སེ། །

སན་ངག་གྲུབ་པར་གང་གནས་པ། །

རབ་སྦོར་ཡུལ་གི་ཡོན་ཏན་ཅན། །

དེ་ནི་དགོངས་པ་ཅན་ཞེས་བརོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སན་ངག་མཁན་སུ་ཞིག་གིས་སན་ངག་གི་བསན་

1 མ་ཕྱིའི་ཤོག་ངོས་ ༩༨ ཡིག་ཕྲེང་ ༥ ན།  པར
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བཅོས་མང་ཉུང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཆ་ཚང་བར་རོམ་འདོད་ཀི་བསམ་པ་ནི་

སྐབས་འདིའི་དགོངས་པ་སེ། དེའི་ཁྱད་ཆོས་ནི་བསན་བཅོས་དེ་གྲུབ་པའི་བར་དུ་དེ་

འདའི་བསམ་པས་གནས་པ་སེ་ཁྱབ་པ་དང་། བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་གང་སྦོར་ཞིང་རོམ་

པའི་ཡུལ་དེ་ལ་ཕན་པར་བེད་པའི་འབྲེལ་བ་ཅན། རོད་བེད་ཀི་ཤུགས་ལས་བརོད་

བའི་དོན་མཐའ་དག་གསལ་བོ་འབྱུང་བའི་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་སེ། འདི་ལ་ཤོ་ལོ་

ཀ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཙམ་གིས་དཔེར་བརོད་མི་འགྲུབ་པས། འདིར་ས་མ་དག་གི་

འགྲོས་ལྟར་གི་དཔེར་བརོད་འགོད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ལ། གལ་ཏེ་དཔེར་བརོད་ཀི་མཚན་

གཞི་ཞིག་འགོད་ན་སན་ངག་སྤི་དོན་འདི་ལྟ་བུའི་གཞུང་ཆ་ཚང་རང་བཀོད་ན་ཤིན་

ཏུ་འཚམ་པར་འགྱུར་བས། དེ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་གོ་བ་ཆགས་པར་རིགས་སོ། །

དེ་ལྟར་དོན་རྒྱན་ལ་ར་བའི་དབེ་བ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་དང་། ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་

བས་རྒྱན་ཐ་དད་པ་བརྒྱ་ཕག་གཉིས་ཡོད་ལ། འདིར་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི་རེ་འགའ་ཙམ་

ལ་ནང་གསེས་སོ་སོའི་དཔེར་བརོད་དང་། དེའི་ཕི་འགྲེལ་ངོ་སྤོད་ཉུང་ངུ་རེ་བཀོད་པ་

མ་གཏོགས། རྒྱན་ཕི་མ་རྣམས་ལ་མང་དོགས་ནས་དེ་ཙམ་ཡང་བཀོད་མེད་དོ། །དེ་

ཡང་རྒྱན་སོ་སོ་ཞིབ་པར་ཤེས་འདོད་ན་སྤི་དོན་འདི་ཙམ་གིས་རྔོ་མི་ཐོགས་པས། 

སན་ངག་མེ་ལོང་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་མ་དང་། སན་འགྲེལ་ཚད་ལྡན་རྣམས་དང་། 

བོད་མཁས་པའི་སན་ངག་དི་ལན་ལེ་ཚན་སྐོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཚིམ་མི་སླ་བར་སྦོང་བ་

གནད་དུ་ཆེའོ། །སྤིར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཤར་མཁས་པ་ཐུན་མོང་གིས་བཞེད་པའི་རྒྱན་ལ་

རྣམ་གྲངས་ཆེས་མང་མོད། འདིར་སྤི་ལ་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་དང་རིགས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་

གིས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔར་གྲངས་བཅད་པ་ལས། རྒྱས་པར་དབེ་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན་

སན་ངག་ལ་མཁས་པ་སོ་སོའི་བོ་གྲོས་ཀི་རལ་ལས་ཐོན་པའི་རྒྱན་གི་དབེ་བ་འདི་
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ཙམ་མོ་ཞེས་སུ་ཞིག་གིས་གྲངས་ཚད་འཛིན་པར་ནུས་ཏེ་མི་ནུས་སོ། །སློབ་དཔོན་

དབྱུག་པ་ཅན་གིས་སྦར་བའི་སན་ངག་མེ་ལོང་ལེའུ་གཉིས་པའི་སྤི་དོན་ལེགས་པར་

གོ་སླ་བས་རེ་ཞིག་བསན་ཟིན་ཏོ། །

སྨྲས་པ།

ཀ་༷རའི་རོ་བཅུད་སིན་པའི་ཟས་ས་བཞིན། །

ཁ༷་ལྕེ་མཉེན་ལ་འབེབས་པའི་དོན་རྒྱན་འདི། །

ག་༷ལེར་རོམ་པའི་བོ་སོབས་ཞན་ན་ཡང་། །

ང༷་ཡིས་འདི་ཙམ་ཀུན་ལ་སན་ཕིར་སེལ། །

ཅེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དོ། །
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ལེའུ་གསུམ་པ།

ཅ༷་ཅོའི་སྐྱོན་བྲལ་གདངས་སན་ངག་གི་གླུ། །

ཆ༷་བད་རབ་མཛེས་གར་དུ་ཟློས་པའི་འཕྲུལ། །

ཇ༷་སྐྱེམས་བསུང་ཞིམ་བདུད་རིའི་དཔལ་དང་གསུམ། །
Ḥ ༷་མོ་ཆུ་ལ་རོལ་བཞིན་སུ་མི་དགའ། །

དེ་སླད་འདིར་ཡང་ཉམས་འགྱུར་སོང་ལྡན་ཞིང་། །

སྒ་མཐུན་རྣར་སན་ཚིག་གི་ཕེང་བ་གང་། །

ཇི་ལྟར་སེལ་བའི་བོ་གྲོས་ཆུ་སྐྱེས་འདབ། །

རྣམ་འབེད་སྤི་དོན་ཉིན་བེད་འདི་ན་ཤར། །

ད་ནི་མེ་ལོང་མའི་ལེའུ་གསུམ་པ་ལ། སྒ་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན། སྐྱོན་སེལ་

བ་སེ་གསུམ་ལས། དང་བོ་དེ་ལ་བ་སླ་བ་དང་། བ་དཀའ་བའི་ཁྱད་པར། དབངས་

སོགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ་སེ་གསུམ་ལས། ཐོག་མར་བ་སླ་བ་ནི་ཟུང་ལྡན་གི་རྣམ་

གཞག་སེ་དེ་ལ་རང་བ་རྣམས་ཀི་དང་བོ་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན། གནས་གཞན་ན་ཡོད་

པའི་ཟུང་ལྡན། མཐའ་ཐོག་སྦར་བའི་ཟུང་ལྡན། ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན། བསྲེས་པའི་ཟུང་

ལྡན། བཟློག་པའི་ཟུང་ལྡན་ཏེ་དྲུག་ཡོད། དེའི་དང་བོ་ལ་བར་མ་ཆོད་ཀི་ཟུང་ལྡན། 

བར་དུ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན། ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཏེ་གསུམ་ཡོད། 
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སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།

དེའི་དང་བོ་ལ་ཡང་། རང་བ་གཅིག་ལ་ཡོད་པ། རང་བ་གཉིས་ལ་ཡོད་པ། རང་

བ་གསུམ་ལ་ཡོད་པ། ༼༡༥༽རང་བ་བཞི་ལ་ཡོད་པ་སེ་བཞི་ལས། དང་བོ་རང་བ་

གཅིག་ལ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་། ༼༡༽རང་བ་དང་བོའི་ཐོག་མ་ན་ཡོད་པ། ༼༢༽གཉིས་པའི་

ཐོག་མ་ན་ཡོད་པ། ༼༣༽གསུམ་པའི་ཐོག་མ་ན་ཡོད་པ། ༼༤༽བཞི་བའི་ཐོག་མ་ན་ཡོད་

པ་སེ་བཞི། རང་བ་གཉིས་ལ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་། ༼༥༽རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་

མར་ཡོད་པ། ༼༦༽དང་བོ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར་ཡོད་པ། ༼༧༽དང་བོ་དང་བཞི་

བའི་ཐོག་མར་ཡོད་པ། ༼༨༽གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར་ཡོད་པ། ༼༩༽གཉིས་

པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར་ཡོད་པ། ༼༡༠༽གསུམ་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར་ཡོད་པ་སེ་

དྲུག  རང་བ་གསུམ་ལ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་། ༼༡༡༽རང་བ་ས་མ་གསུམ་གི་ཐོག་མར་ཡོད་

པ། ༼༡༢༽རང་བ་དང་བོ་གཉིས་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར་ཡོད་པ། ༼༡༣༽རང་བ་དང་བོ་

དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར་ཡོད་པ། ༼༡༤༽རང་བ་ཕི་མ་གསུམ་གི་ཐོག་མར་ཡོད་

པ་སེ་བཞི་བཅས་བར་མ་ཆོད་ཀི་ཟུང་ལྡན་ལ་དབེ་བ་བཅོ་ལྔ་ཡོད་དོ། །

དེ་ལས་རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ཅིག་བ་ན། 

མྱུར༷་མྱུར༷་འཕུར་རལ་མགོགས་པས་དི་བཞོན་དང་། །

མཛེ༷ས་མཛེ༷ས་ལྟ་ན་སྡུག་པས་གསེར་མིག་ཅན། །

འུར༷་འུར༷་སྒ་འཛིན་འགས་པས་འབྲུག་སོང་གི །

ལྷ
༷
ག་ལྷ

༷
ག་རེས་སུ་འགྲོ་འདི་ནམ་མཁའི་གྲུ། །

༼༡༥རྐང་བ་བཞི་གའི་ཐོག་མ་ན་ཡོད་པའི་བར་མ་ཆོད་ཀི་ཟུང་ལན༽

གཉིས་པ་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། རང་བ་གཉིས་ལ་ཡོད་པ། རང་བ་
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ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་།

གསུམ་ལ་ཡོད་པ། ༼༡༠༽རང་བ་བཞི་ལ་ཡོད་པ། རང་བ་བཞི་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་

སེ་བཞི་ལས། དང་བོ་རང་བ་གཉིས་ལ་ཡོད་པ་ལ། ༼༡༽རང་བ་དང་བོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་

མར་ཆོད་པ། ༼༢༽དང་བོ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར་ཆོད་པ། ༼༣༽དང་བོ་དང་བཞི་

བའི་ཐོག་མར་ཆོད་པ། ༼༤༽གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མར་ཆོད་པ། ༼༥༽གཉིས་

པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་མར་ཆོད་པ། ༼༦༽རང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར་ཆོད་པ་སེ་

དྲུག  གཉིས་པ་རང་བ་གསུམ་ལ་ཡོད་པ་ལ། ༼༧༽དང་བོ་གསུམ་གི་ཐོག་མར་ཆོད་

པ། ༼༨༽དང་བོ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མར་ཆོད་པ། ༼༩༽ཕི་མ་གསུམ་གི་ཐོག་མར་

ཆོད་པ་སེ་གསུམ། བཞི་བ་རང་བ་བཞི་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལ། ༼༡༡༽རང་བ་དང་

བོ་གཉིས་འད་ཞིང་ཕི་མ་གཉིས་འད་བ། ༼༡༢༽དང་བོ་དང་གསུམ་པ་འད་ཞིང་གཉིས་

པ་དང་བཞི་བ་འད་བ། ༼༡༣༽ཐོག་མཐའ་གཉིས་འད་ཞིང་བར་བ་གཉིས་འད་བ་སེ་

གསུམ་བཅས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་དོ། །

དེ་དག་རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ཅིག་དགོད་ན།

ᨹ༷་གྱུའི་བགྲོད་པ་འཁྱོག་པོའི་གསེར་ལྡན་ཀླུང་། །༼རྨ་ཆུ༽

དུས༷་བཞིར་ངལ་གསོ་མེད་པར་རྟག་འབབ་པ། །

ᨹ༷་ཚོམ་ཡིད་ཀི་མེ་ལོང་གསར་བའི་ངོས། །

དུས༷་ཀི་མི་རྟག་མཚོན་པའི་སློབ་དཔོན་ཉིད། །

༼༡༢རྐང་བའི་ཡ་གཉིས་འདྲ་ཞིང་ཆ་གཉིས་འདྲ་བའི་ཟུང་ལན༽

གསུམ་པ་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། རང་བ་ས་མ་གཉིས་འད་ཞིང་ཕི་

མ་གཉིས་འད་བ་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ། རང་བ་ས་ཕི་གཉིས་འད་ཞིང་བར་བ་གཉིས་
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སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།

འད་བ་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ། རང་བ་བཞི་ག་འད་བ་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཏེ་

གསུམ་མོ། །

དེ་ལ་རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན།

ལྷུགས་ལྷུགས་གྲོལ་བས་བསུང་ཞིམ་སྦྲང་རིའི་རྡུལ། །

ལྷུགས་ལྷུགས་བོ་བའི་མེ་ཏོག་གསར་བའི་ཕོན། །

མཛེས་མཛེས་རྒྱུ་སྐར་དབིངས་ལ་སེག་པ་བཞིན། །

མཛེས་མཛེས་དགའ་ཚལ་གཞི་ལ་དེ་ཡིས་སོ། །

༼རྐང་བ་ས་མ་གཉིས་འདྲ་ཞིང་ཕྱི་མ་གཉིས་འདྲ་བ༽

གཉིས་པ་གནས་གཞན་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། རང་བ་བཞི་གའི་དབུས་ན་

ཡོད་པ། མཐའ་ན་ཡོད་པ། བར་མཐའ་གཉིས་ན་ཡོད་པ། ཐོག་བར་ན་ཡོད་པ། ཐོག་

མཐའ་གཉིས་ན་ཡོད་པ། གནས་གསུམ་ག་ན་ཡོད་པ་སེ་དྲུག  དེ་ལས་དང་བོ་དང་

གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་སོ་སོར་༼༡X༦༽ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་དང་། ཆོད་པ་རེ་སེ་དྲུག  

བཞི་བ་ཐོག་བར་ན་ཡོད་པ་ལ། ༼༧༽རང་བཞིའི་ཐོག་བར་གིས་ཆོད་པ་དང་། ༼༨༽

རང་བ་དང་བོ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་མཐའ་དང་གཉིས་པ་དང་བཞི་བའི་ཐོག་བར་

གིས་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་སེ་གཉིས། ལྔ་བ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ན་ཡོད་པ་ལ། ༼༩༽རང་

བཞིའི་ཐོག་མཐར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་དང་། ༼༡༠༽ཐོག་མཐར་མ་ཆོད་ཅིང་ཆོད་པ་སེ་

གཉིས། དྲུག་པ་གནས་གསུམ་ག་ན་ཡོད་པ་ལ། ༼༡༡༽རང་བ་བཞི་གའི་གནས་གསུམ་

དུ་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ་དང་། ༼༡༢༽བཞི་གའི་གནས་གསུམ་དུ་མ་ཆོད་ཅིང་ཆོད་པ་སེ་

གཉིས་བཅས་བཅུ་གཉིས་ཡོད་དོ། །
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དེ་ལ་རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརོད་ན། 

ལེགས་ལེགས་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་ལས་བལྟམས་ལེགས་ལེགས་

མཚན་དཔེ་གསར་བའི་རྒྱན་ལྡན་སྐུ་ལེགས་ལེགས། །

ལེགས་ལེགས་བལྟར་མི་མངོན་པའི་མཛེས་ཞལ་ལེགས་ལེགས་པད་མའི་

འདབ་བརྒྱ་རྒོད་པ་ལྟར་ལེགས་ལེགས། །

ལེགས་ལེགས་སྤན་དཀྱུས་ཨུཏྤལ་འདབ་ལྡན་ལེགས་ལེགས་འགྲོ་ལ་

གཟིགས་པ་ཙམ་གིས་བདེ་ལེགས་ལེགས། །

ལེགས་ལེགས་དད་པའི་ཆུ་གཏེར་འཕེལ་བས་ལེགས་ལེགས་བདེ་དགའ་

ཟད་མེད་རྒྱས་པར་མཛད་ལེགས་ལེགས།

༼རྐང་བ་བཞི་གའི་གནས་གསུམ་དུ་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པ༽

གསུམ་པ་མཐའ་ཐོག་སྦར་བའི་ཟུང་ལྡན་ལ་དབེ་བ་མ་བྱུང་སེ། དཔེར་བརོད་ན། 

རེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བསོད་སྤིན་རྒྱ་མཚོ་ལས།

བི་རུའི་མདངས་དང་འདེས་པའི་གསེར་བཟང་མདོ༷ག །

མདོ༷ག་ལེགས་ཤེས་བ་མ་ལུས་ལྷང་ངེར་མཁྱེ༷ན། །

མཁྱེ༷ན་རབ་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབངས་འགྲོ་བའི་སྐྱབ༷ས། །

སྐྱབ༷ས་མཆོག་ཁྱོད་ཀིས་རབ་འབམས་ཤེས་རབ་སོལ། །

ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་བ་ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན་ལ། རང་བ་བཟླས་པ། ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ། ཟུང་

ལྡན་ཆེན་པོ་སེ་ར་བའི་དབེ་བ་གསུམ་ཡོད་ལ། རང་བ་བཟླས་པ་ཞེས་པ་ནི། དཔེར་
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ན། རང་བ་དང་བོ་རིལ་བོ་དེ་རང་བ་གཉིས་པར་བསྐྱར་ཏེ་བཀོད་པས་དོན་ཐ་དད་པ་

འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སེ། ལེགས་སྦར་སྐད་ལྟར་ན་དེ་འད་བ་ལའང་དོན་མི་འད་བ་རེ་བཀྲལ་

དུ་ཡོད་ཀང་། བོད་སྐད་ལ་ནི། མཁས་པས་བཤད་ན་ཅི་ཡང་བདེན། ཞེས་པ་དང་། སྒ་

ནི་བརོད་འདོད་རེས་འབྲང་ཕིར། ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་བེད་ན་མ་གཏོགས། དོན་ཡན་

གར་བ་ཞིག་སོན་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་དཀའ་བར་སང་ལ། དེའི་ཕིར་ཚིགས་བཅད་རིལ་

བོ་གཅིག་ལན་གཉིས་སུ་བཟླས་པའི་ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ་དང་། ཚིགས་བཅད་

གཅིག་གི་ནང་ཚིག་རང་འད་བ་ལན་བརྒྱད་དུ་བཟླས་པའི་ཟུང་ལྡན་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་

དེ་བས་ཀང་དོན་ཐ་དད་པའི་བོད་སྐད་ཇི་བཞིན་པར་མི་འཐོན་པས་འདིར་འགོད་པའི་

ངལ་བ་མ་བས་སོ། །

ལྔ་བ་བསྲེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། 

མེ་ལོང་ལས།

ཀུན་ཏུ་དབེ་བ་ལས་སྐྱེས་པ། །

དེ་དག་དབེ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་། །

ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་གོང་སོས་ཟུང་ལྡན་དེ་དག་ས་ཚོགས་པར་བསྲེས་ནས་

སེལ་བ་ལ་རྣམ་གྲངས་འདི་ཙམ་མོ་ཞེས་ཚད་གཟུང་དུ་མེད་པ་ཞིག་འབྱུང་མོད། མེ་

ལོང་དུ་ཡང་དཔེར་བརོད་གཅིག་ལས་མ་བཀོད་དོ། །

དྲུག་པ་བཟློག་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། རང་བ་བཟློག་པ་དང་། ཚིགས་བཅད་ཕེད་

བཟློག་པ་དང་། ཚིགས་བཅད་བཟློག་པ་སེ་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་དཔེར་ན། རང་

བ་དང་བོ་ལུགས་འབྱུང་དུ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ཉིད། རང་བ་གཉིས་པར་ལུགས་བཟློག་
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ཏུ་བཀོད་པས་ཀང་དོན་སོ་སོར་སོན་ཅིང་ཚིག་འཇམ་པོ་འོང་བའི་ངག་སྦོར་ཞིག་སེ། 

དཔེར་ན། གོང་ནས་བཤད་ཟིན་ལྟར་སན་ངག་མཁན་བྷ་ར་ཝིས་བས་པའི་རཱ་མ་ཎའི་

གཏམ་རྒྱུད་ལྟ་བུ་དང་། བོད་སྐད་ལའང་།

འདུན་ཞིང་དགའ་ལྡན་མོས་པས་བརོན་འདོད་མཁས། །

འཇམ་ཞིང་སན་སེབ་མཛེས་ལེགས་མཁས་པར་སོན། །

མཁས་འདོད་བརོན་པས་མོས་ལྡན་དགའ་ཞིང་འདུན། །

སོན་པར་མཁས་ལེགས་མཛེས་སེབ་སན་ཞིང་འཇམ། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུས་དོད་ཙམ་རེ་འོང་ཆོག་པར་སང་བས་འདིས་མཚོན་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་བ་དཀའ་བའི་ཁྱད་པར་གཞན་བསན་པ་ལ། བ་ལང་གཅིན་གི་བ་

དཀའ་བ་དང་། འཁོར་བའི་བ་དཀའ་བ་གཉིས་ལས། དང་བོ་ནི་བ་ལང་འགྲོ་བཞིན་

པར་གཅིན་བཏང་བའི་ཆུ་རིས་ཀི་དཔེ་ལྟར་རེའུ་མིག་ཏུ་འཁྱོགས་འགོ་ལྟར་བཀག་

ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དང་། འཁོར་བའི་བ་དཀའ་བ་ནི་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་བ་

སེ་འདི་ལ་མཁས་པ་སོ་སོའི་མཁྱེན་རལ་ལས་ཐོན་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཆེས་

ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །

འདིར་དཔེར་བརོད་མཚོན་ཙམ་བགིད་ན།

ཀུན་འཁོར་འདིའི་ཀོག་ཚུལ་ནི། ཐོག་མར་ཤོག་གུའི་གཡས་ཀི་སེང་གི་གྲྭ་

ནས་ཟུར་འདེད་ཀིས་དབུས་པར་དུ་བཀག  དེ་བཞིན་དུ་གཡོན་གི་སེང་ཟུར་དང་། 

གཡོན་གི་འོག་ཟུར་དང་། གཡས་ཀི་འོག་ཟུར་ནས་དབུས་བར་དུ་བཀགས་པས། རེ་

ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་གི་གཏམ་གི་སྦོར་བ་ལས།
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རིགས པའི འཇོ སེག སོང ལན རོལ རྩེད ཀིས རིག བྱེད བདུད རྩིའི ཆར འབེབས སྙན ངག གཞུང

སོལ ལམ འབྱེད ལ དཔའ བའི མཁྱེན རབ ཅན སྙན པའི རོ འདོན དཎ ཌིའི རིང ལུགས རྒྱལ

སྒྲ དོན རྣམ གསལ ཚུལ ལ ཤེས བརྩོན ལན རིག པའི གསང མཛོད འཛད མེད གདམས པས ཕྱུག

སྙན འཇེབས རྫོགས པར བཞད པའི གྲེ འགྱུར གིས བཅད ལྷུག སྙན ཚིག སྤེལ བར སུས ཀང བསགས

དཀའ གནས ཕྲ ཞིབ ཕྱེད ཅིང མཁྱེན པ ཟབ ཚིག དོན བདེ བླག ཤར བའི བློ གྲོས གསལ

ཐེ ཚོམ གནས ཀུན གཅོད པའི སྤོབས པ མྱུར དྲན དབང བྱེ བའི དབུས མར གཙུག རྒྱན ཉིད

སྒྲ ཚད གནས ལྔ ཆེན པོའི རྣམ གཞག ལ ང རོའི ཉམས ལན ཐོགས མེད སོན ལ དཔའ

བསྙོན དོར ངག ལ དབང འབྱོར རྣམ དཔོད དེར བཅུད ལེན ཡིད ཀི འདོད འཇོ ཐོབ ལ བརྩོན

བླང བྱའི སྦྲང བཅུད གཞིབ པའི དོན གཉེར དང དང ཐོག ཇི བཞིན མཐར ཡང ལྷོད མེད དགའ

ལྷག བསམ སྐྱོན བྲལ ཉ གང བསིལ ཟེར སྣང དཔལ སྟུག གཞན ཕན ཉིན བྱེད འོད དང སྡེབ

འཕྲིན ལས མཆོག གྱུར འཆད རྩོད རྩོམ གསུམ ཡང ངག གི ཟློས གར རྩེ འཇོའི སྤེལ ལེགས དང

གསུང རབ ཆེ བ སོང ལན རྣམ ཀུན ཏུ རབ སྙན ངག གི རྒྱན ཕྲེང རྩོམ ལ རག

བརྗོད བྱའི སྙིང བོ རྒྱ ཆེན ཇི འདྲ ཞིག ཡིད འཕྲོག མཛེས པའི གདངས ལ མ བཀུག པར

ལུས ཅན ཀུན དགའི རིན ཐང འཕགས པའི ནོར ནམ ཡང འབྱུང མིན མཁས དགུ མགྲིན གཅིག ཉིད

ལྷར བཅས སིད ན དགའ སྐྱེད དབྱངས ལན མའི ཕང འགྲོ དམ པའི དཔལ ལ རབ མོས ན

དོན ཆུང འདི བདེ ཡལ བོར དགའ བའི དཔིད ཚིག སྦྱོར སྙན ཅིང འཇེབས པའི ཚུལ ལ འབོད

ས སེང སྙན དགུའི བྱེ བྲག སྣ མང ཡང སྙན ངག ཕུན ཚོགས ལས གཞན ཚིག སྦྱོར དམན

ས གསུམ རྣ བའི བཅུད ལེན རྒྱ མཚོར མཁས གང ལ བརྩོན པར དམ བཅའ རོ རྗེའི ཚིག
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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་སེང་འདི་ན་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་སང་། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལེགས་པར་ཐོན་ཅིང་། དེ་ནས་ཤོག་གུའི་གཡས་མཐའི་

དཀིལ་ནས་ཡས་ཟུར་གིས་དེད་ནས་སེང་མཐའི་དཀིལ་བར་དུ་བཀག  དེ་བཞིན་

དུ་སེང་མཐའི་དཀིལ་ནས་མས་ཟུར་དང་། གཡོན་མཐའི་དཀིལ་ནས་མས་ཟུར་དང་། 

འོག་མཐའི་དཀིལ་ནས་ཡས་ཟུར་གིས་བཀགས་པས།

བང་དོར་གནས་ཀུན་ཕེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས། །

རིག་པའི་གསང་ཚིག་ཤར་མར་སོན་ལ་དགའ། །

སེབ་ལེགས་རོམ་ལ་མཁས་པའི་སན་ངག་གང་། །

མཁས་མང་དགའ་སྐྱེད་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ལྷག །

ཅེས་འབྱུང་ལ། དེ་ནས་སེང་གི་རིག་པའི་འཇོ་སེག་སོང་ལྡན་ཞེས་སོགས་

དཀྱུས་ལྟར་བཀགས་ནས་མཇུག་གི་དམ་བཅའ་རྡོ་རེའི་ཚིག་ཅེས་པའི་བར་དུ་

བཀག་གོ །དེ་དག་ནི་བ་དཀའ་བའི་སན་ངག་སེ། ཐོག་མར་གཞན་གཞུང་ཤོ་ལོ་ཀ་

གཅིག་གྲྭ་ཟུར་བཞིར་བཀོད་པ་དང་། དེ་ནས་རང་རོམ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ངོས་བཞི་

ནས་བསོལ་མའི་ཚུལ་དུ་བཀོད་དེ། ཕེད་དང་། ཤར་དང་། མཁས་དང་། རིན་ཏེ་

ཚེག་བར་བཞི་རང་གཞན་གཉིས་ཀི་ཚིག་ཐུན་མོང་བར་གྱུར་པ་དང་། རོམ་པ་བོའི་

ཀུན་བཤད་ཀི་མིང་ངག་དབང་དབངས་ལྡན་རིག་པའི་འདོད་འཇོ་ཞེས་བ་བ་ཨང་ཀི་
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གཅིག་ནས་བརྒྱད་ཀི་བར་བཀགས་པས་བ་ལང་གཅིན་གི་བ་དཀའ་བའི་ཚུལ་དུ་

བཀོད་པ་དང་། སྒ་རྒྱན་གི་དབང་དུ་བས་ན། ཤོ་ལོ་ཀ་དགུའི་ནང་དུ་སན་ངག་ཅེས་

པའི་ཚིག་ལན་གསུམ་དང་། སན་རྐང་བ་ལན་བརྒྱད་དང་། ངག་རྐང་བ་ལན་ལྔ་ཚང་

བར་བས་པ་དང་། དཀྱུས་སུ་བཀགས་པས་དཎི་དང་སན་ངག་གི་རིག་པ་ལ་ཆ་གང་

ཐད་ནས་བསོད་པའི་བསོད་བསགས་ཤ་སག་འབྱུང་བའོ། །

གསུམ་པ་དབངས་སོགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ་ལ། དབངས་ངེས་པ་དང་། 

གནས་ངེས་པ་དང་། གསལ་བེད་ངེས་པ་སེ་གསུམ་ལས་དབངས་ངེས་པའི་དཔེར་

བརོད་ནི་ལེའུ་གཉིས་པའི་དབུར་བཀོད་པ་དེ་ལྟ་བུས་ཀང་མཚོན་ནས་ཤེས་པར་

བའོ། །

སྤིར་བདག་ཉིད་ལོ་ཚོད་སུམ་ཅུའི་སང་ན་ཡོད་དུས་སན་ངག་ལེའུ་གསུམ་གི་

དཔེར་བརོད་ཁ་ཚང་བ་བཀའ་དིན་མཚུངས་མེད་བ་མ་རིན་པོ་ཆེར་རོམ་རྒྱུགས་སུ་

ཕུལ་བ་གཞིར་བཞག་ལ། མགོ་མཇུག་གི་མཆོད་བརོད་དང་སྦར་བང་བཅས་བསན་

ནས་བསན་བཅོས་ལུགས་སུ་བརམས་པ་ཞིག་ཡོད་ནའང་། གནམ་ས་མགོ་རྟིང་སློག་

པའི་འཕོ་འགྱུར་གི་སྐབས་སུ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོས་ཁྱུར་མིད་བས་པའི་ཚུལ་གེངས་ན་

སུ་ཞིག་ལ་ཕངས་སེམས་མི་སྐྱེ། ད་ནི་ལོ་ན་མཐོན་པོར་སླེབས་པའི་སྐབས་གཞོན་

དུས་སན་ངག་ལ་སྦངས་པའི་རལ་ཅི་འད་སམ་ནས་རང་གིས་རང་ལ་ཚོད་བརྟག་

སླད་བྲིས་པའི་ཚིགས་བཅད་དབངས་ཨ་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་འདི་

ལྟར།

ཀ་ནས་ཡང་དག་བ་མ་སངས་རྒྱས་ལ། །
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ཁ་བ་ལྟར་དཀར་ཟླ་བྲལ་ལྷག་བསམ་ངང་། །

ག་ཤལ་རྒྱན་ཆ་དར་ས་མང་བཤམས་ནས། །

ང་རྒྱལ་རྒྱགས་བྲལ་དད་པས་ཕག་མང་འཚལ། །

ཅ་ལག་ཁྱད་རས་བསགས་ལ་མ་གཟན་པར། །

ཆ་བད་རྣམ་དག་སྐྲ་དང་ས་ར་བཞར། །

ཇ་མདངས་དར་ལས་གཟན་དང་ཤམ་ཐབས་འཆང་། །

ཉ་གང་ཟླ་རྒྱས་བསམ་པས་གཞན་ཕན་བརམས། །

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤཱཀས་གང་བསན་ལམ། །

ཐ་དད་རྣམ་མང་ཉན་བསམ་སྦངས་པས་ན། །

ད་ལྟ་རྒས་མཐར་ལྔ་ལམ་ལ་ཆས་ཀང་། །

ན་ཚ་འཇམ་སྐབས་སར་བསླབས་ཡང་ཡང་གཤར། །

པཉྩ་གྲངས་ལྡན་སྒ་དང་ཚད་མ་རྣམས། །

ཕ་མཐར་བརྒལ་བ་མཁས་པར་དཀའ་ན་ཡང་། །

བ་ལང་རྩྭ་གཟན་འད་བར་དམན་ལས་ལ། །

མ་ཆགས་རྟག་བསླབས་སྐལ་བ་བཟང་སམ་ཤར། །

ཙནྡྲ་བ་དང་དབངས་ཅན་ཀ་ལཱ་པ། །

ཚ་གྲང་ནད་བརྒྱ་བསལ་ཐབས་སན་དཔད་དང་། །

ཛ་ཡས་ལགས་སལ་བཀའ་བསན་ཟབ་རྒྱས་གནད། །

ཝལ་ཝལ་འཆར་སླད་ཚངས་སྲས་ལྷག་ལྷར་འབད། །
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ཞྭ་ཁ་ངང་མདངས་རབ་གསལ་གྲལ་ལ་འཚངས། །

ཟ་ཉལ་སྨྲ་ལ་ཨ་འཐས་གཏན་སངས་ནས། །

འ་ཅག་བསན་དང་ཕ་མར་ཕན་མཛད་ལ། །

ཡ་རབས་བ་བས་ནམ་ཡང་དལ་བས་དམན། །

ར་བས་མཐའ་བརྒྱན་གྲྭ་ཁང་ཉམས་དགའ་བར། །

ལ་ལ་ཐ་ཤལ་ལས་ཀས་འདའ་བ་ཕངས། །

ཤཱ་ས་ན་ལ་ལྷག་པར་དད་ལྡན་ན། །

ས་བར་འཕགས་སླད་བསྐལ་བར་འབད་ཀང་དགའ། །

ཧ་ཅང་བ་དཀར་གྲགས་ལྡན་སན་ངག་ལམ། །

ཨ་རྐང་གདངས་སན་ཚངས་དབངས་དཔལ་ལ་འགྲན། །

སོན་བོན་མཁས་པའི་མཛད་སྲོལ་ཇི་བཞིན་དུ། །

རིག་པའི་འདོད་འཇོའི་བོ་ལས་འདི་འཁྲུངས་སོ། །

ཞེས་པ་འདི་ཡང་སན་ངག་ལ་དགའ་བའི་གཞོན་ནུ་ཚོར་སྐྱེས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་

བ་སེ། འདི་བ་དཀའ་བ་ཡིན་ཚུལ་ནི་ཀ་ཕེང་སུམ་ཅུ་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་ཚིག་རང་

རེའི་མགོར་བཀོད་པ་དང་། དཀྱུས་ཀི་ཚིག་རྣམས་ལ་གི་གུ་ཞབས་ཀྱུ་འགྲེང་བུ་རྣ་རུ་

གཅིག་ཀང་མེད་པར་མ་ཟད། རོམ་པ་བོའི་ཚེ་གང་གི་བྱུང་བ་བརོད་པའི་དོན་བསྡུས་

ཏེ་བཀོད་པ་འདི་ལ་ཟེར་རོ། །དེས་ནི་སྒ་རྒྱན་གི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་གོ་སླ་བའི་ངག་

གིས་བསན་ཟིན་ཏོ། །

སྨྲས་པ།
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རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་དི་མ་མེད། །

རྒྱ་ཆེན་རིག་པའི་བང་མཛོད་ལྟར་གང་མོད། །

རྒྱ་མཚོ་ལས་འོངས་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་བཞིན། །

རྒྱ་བོད་གཞོན་ནུ་དགེས་པའི་སྐྱེས་སུ་སེལ། །

ཅེས་བ་བ་ནི་རེ་ཞིག་ངལ་གསོ་སེན་པའི་སྒ་རྒྱན་གི་ཚིགས་བཅད་དོ། །

གཉིས་པ་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ལ། གབ་ཚིག་ཅེས་པ་ནི་བོས་བཏགས་ཀི་འད་

བཞག་ས་ཚོགས་པས་སྐུང་ཚིག་བཤད་པ་ལ། ད་ལྟ་ཕལ་སྐད་དུ་ཁེད་ཟེར་བ་འདི་

དང་འགྲོ་ཕོགས་འདའོ། །དཔེར་ན། ཙན་དན་སོང་བོའི་རེ་མོ་ནས། །གཡུ་འབྲུག་སོན་

མོ་འཁྱུག་འགྲོས་བེད། །ཅི་ཁེད། ཅེས་གཅིག་གིས་དིས་པ་ལ། གཞན་པ་དེས་སོས་

སྒོན་པའི་དུ་བ་རེད་ཅེས་ལན་བཏབ་པས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཐིག་པར་གྱུར་ན་ཁེལ་ནས་

ཧབ་ཆ་འཆོར་བ་དང་། མ་ཁེལ་ན་རྒྱལ་ལམ་སྐུགས་གང་བཞག་ཤོར་འགྲོ་བའི་ཁ་

མཚར་དེ་དང་མཚུངས་སོ། །

གབ་ཚིག་གི་དགོས་པ་ནི། མང་བོ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་ཀུ་རེའམ། རེད་

མོའམ་བཞད་གད་སློང་བའི་ཆེད་དང་། ཚོགས་པའི་ཁོད་དུ་གསང་སེ་སྨྲ་བའི་ཕིར་དུ་

གབ་ཚིག་འདི་མཁོ་དགོས་ཡོད་པ་ལྟར། སན་ངག་གི་སྐབས་འདིར་ཡང་། ཚོགས་

པའི་དབུས་སམ་འཕིན་ཡིག་གི་ལམ་ནས་ཀང་རུང་སེ། གབ་སྦས་ཀི་དོན་ལ་གབ་

ཚིག་འདི་མཁོ་ཆེ་བར་བརྟེན། བསྡུས་བརོད་དང་རབ་བཏགས་དང་སྦར་བ་སོགས་

ཀི་ཆ་དང་འད་བའི་གབ་ཚིག་འདི་ཉིད་སན་ངག་གི་རྒྱན་གི་གྲས་སུ་བཞག་ནས་གབ་

ཚིག་གི་རྒྱན་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །
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དེ་ལ་མེ་ལོང་དངོས་བསན་ལྟར་ན་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། 

༡ ཀུན་ཚོགས་ཀི་གབ་ཚིག  ༢ སླུ་བེད་ཀི་གབ་ཚིག  ༣ རིམ་བྲལ་གི་གབ་

ཚིག ༤ རབ་བཅོམ་གི་གབ་ཚིག  ༥ མཐུན་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག  ༦ རྩུབ་མོའི་

གབ་ཚིག  ༧ གྲངས་ཀི་གབ་ཚིག  ༨ རབ་བཏགས་ཀི་གབ་ཚིག  ༩ མིང་དུ་མ་

འདུས་པའི་གབ་ཚིག  ༡༠ བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག  ༡༡ མཐུན་སྒའི་གབ་ཚིག  ༡༢ 

རྨོངས་པའི་གབ་ཚིག  ༡༣ ཡོངས་འཕོག་གི་གབ་ཚིག  ༡༤ གཅིག་བསྒིབས་ཀི་

གབ་ཚིག  ༡༥ གཉིས་བསྒིབས་ཀི་གབ་ཚིག  ༡༦ ཡོངས་འདེས་ཀི་གབ་ཚིག་སེ་

བཅུ་དྲུག་གོ །

དེ་དག་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ནི། ཚིག་ཕད་ཀི་ཡི་གེ་སོགས་ས་ཕིར་མང་བོ་ཚོགས་

ཤིང་མཚམས་སྦར་ནས་དོན་གཞན་ཞིག་གོ་བའི་ཚུལ་གིས་བརོད་དོན་དངོས་གབ་

པ་ནི་དང་བོ་དང་། གབ་བ་དང་གབ་བེད་ཀི་མིང་གི་སྒ་རིགས་འད་བ་ལས། གབ་བེད་

ལ་ཡོངས་གྲགས་ཤས་ཆེ་བའི་སྒས་ཁྱེར་ནས་གབ་བ་ལ་གྲགས་ཆུང་ཞིང་དངོས་

དོན་སླུ་བར་བས་པ་ནི་གཉིས་པ་དང་། ཚིག་སྦོར་གི་གོ་རིམ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུག་པར་

བས་ནས་དོན་རྟོགས་པ་ལ་དཀའ་ཚེགས་ཅན་དུ་བས་པ་ནི་གསུམ་པ་དང་། ངག་

སྦོར་གང་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་ན་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཙམ་ལས་སར་ཡོངས་སུ་མ་གྲགས་

པའི་མིང་ཤ་སག་སྦར་བ་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་འཇུག་རུང་བའི་དོད་ཙམ་ཚང་

ཞིང་བདེ་བག་ཏུ་རྟོགས་ཚུལ་མེད་པར་བས་པ་ནི་བཞི་བ་དང་། བརོད་བ་དངོས་

མ་གང་ཡིན་པ་དེ་མ་བཤད་པར། དེ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་དེར་

བཏགས་ནས་ཚིག་སེབ་འད་བར་བས་པ་ནི་ལྔ་བ་དང་། གབ་བ་ལ་བཤད་དུ་རུང་
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ཙམ་གི་ཚིག་དག་སྦར་ནས་རྩུབ་མོའམ་ནན་གིས་མནོ་བསམ་གཏོང་དགོས་པ་

ནི་དྲུག་པ་དང་། བརོད་བ་གང་ལ་མངོན་བརོད་ཀི་གྲངས་སམ་གོ་རིམ་བགྲང་བའི་

གྲངས་ཅི་རིགས་ཀིས་བཅིངས་ཤིང་དཀའ་དཀའ་ལྟར་བས་ནས་ཤེས་དགོས་པ་ནི་

བདུན་པ་དང་། གབ་བའི་དོན་ཉིད་ལ་དེ་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པའི་ངག་དོན་གཞན་དུ་

བཏགས་ནས་རྨོངས་པར་བས་པ་ནི་བརྒྱད་པ་དང་། བརོད་དོན་དངོས་དང་འབྲེལ་

བའི་མིང་འགའ་ཞིག་ལ་དོན་ས་ཚོགས་པར་གོ་ཞིང་རིག་པར་བེད་པའི་མིང་དུ་མས་

བར་བཅད་ནས། མཐར་རིམ་གིས་གབ་བ་དེ་ལ་གཞོལ་ན་ཡང་། དངོས་སུ་མིང་དོན་

མང་བོས་བར་ཆོད་ནས་མི་གསལ་བར་བས་པ་ནི་དགུ་བ་དང་། མཚུངས་ཆོས་གང་

ཞིག་གབ་བ་གབ་བེད་གཉིས་ཀར་འཇུག་ན་ཡང་། དེ་གཉིས་ཀས་གབ་བེད་ལ་གོ་བ་

གསལ་ཞིང་ཉེ་བར་གྱུར་པས་དོན་སྦས་པ་ནི་བཅུ་བ་དང་། གབ་བའི་དོན་དེ་ཉིད་ཀི་

དངོས་མིང་གསལ་བར་མ་སོས་པར་དེ་དང་མི་མཐུན་པའི་སྒའི་རྣམ་གྲངས་གཞན་

བཀོད་ནས་སྐབས་དོན་སྒིབ་ཅིང་སྦས་པ་ནི་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། བརོད་དོན་གང་

ལ་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་གིས་གསལ་བར་བསན་པ་ལྟར་བས་ནས། སླར་ཡང་དེ་ཉིད་

བསྒིབས་ནས་འཐོམ་པར་བས་པ་ནི་བཅུ་གཉིས་པ་དང་། ངག་གང་ལ་ས་ཕི་རིམ་

པས་ཚིག་མང་བོ་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་མིང་འཕོག་པ་སེ་མེད་པར་

བས་ཤིང་རབ་ཏུ་མ་གྲགས་པའི་མིང་གིས་གབ་པ་ནི་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། ངག་སྦོར་

གང་ལ་རྟེན་ལུས་ལྟ་བུ་སྦས་ནས་བརྟེན་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་ཞིག་གསལ་བར་བཀོད་

པ་ནི་བཅུ་བཞི་བ་དང་། ངག་སྦོར་གང་ལ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ཀ་སྦས་ནས་

དངོས་སུ་མ་བརོད་པ་ནི་བཅོ་ལྔ་བ་དང་། ངག་སྦོར་གང་ལ་སར་བཤད་ཟིན་ལྟར་གི་
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མཚན་ཉིད་ས་ཚོགས་འདེས་པར་བས་ནས་སྐབས་དོན་གབ་པ་ནི་བཅུ་དྲུག་པའི་ངོ་

བོ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་མཚུངས་མེད་མཁས་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ཟིན་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

དཔི་པ་བོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་རང་གི་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་རེད་མཚར་གི་ཚུལ་དུ། འཇིག་

རྟེན་རྒན་པོ་དག་གི་ངག་ལམ་ལས་ཐོན་པའི་ཁེད་དམ་ལྡེའུ་ཉམས་མཚར་བ་འགའ་

ཞིག་སན་ངག་གི་གབ་ཚིག་ཏུ་སྦར་བ་འདིར་ལྷན་ཐབས་ཀི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ན་འོས་

སུ་ཆེ་བས་འདི་ལྟར། 

སང་དཀར་ཐང་ན་ཚར་དུ་དངར་བ་ཡི། །

གནག་སྣུམ་གོས་བཟང་གོན་པའི་བལ་ལྡན་གྲངས། །

འཁར་བས་བགྲང་བཞིན་རི་བོ་བར་མེད་དུ། །

འགྱུར་ཁུགས་གླུ་དབངས་སོང་གིས་རྣམ་པར་བྲེལ། །

༼ཐང་དཀར་དཀར། ལུག་ནག་ནག  ལུག་རྫི་གླུ་བ། ཅི་ཁེད། དཔེ་ཆ་འདོན་པ༽

དབང་ཕོགས་ས་འཛིན་ཕག་ནས་ལྕགས་སྤང་ཁ། །

གནམ་སར་གལ་བའི་འཇིགས་རུང་མཆེ་བའི་ཟིལ། །

མ་བཟོད་བྱཻ་ཌཱུར་ཐང་གི་བལ་ལྡན་ཁྱུ། །

ཅང་མེད་སོང་བའི་དབིངས་སུ་སྐྱེན་པར་བྲོས། །

༼སད་ནས་སྤང་གིའི་ཁ་གདངས་ན། སོད་ནས་ཕྱུག་པོའི་ལུག་འདྲོག་གི  ཅི་ཁེད།  སྐྱ་རེངས་ཤར་

བ།༽

ཡལ་ག་ལྔ་ལྡན་སྲོག་གི་ཀ་བ་ཅན། །
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སུལ་བརྒྱ་རྣམ་བཀྲའི་བི་རུའི་ས་འཛིན་རེར། །

མཇུག་སྒོ་ཁོང་དུ་དངས་པའི་ངུར་བ་མོ། །

ཟུར་འགྲོས་བགིད་པའི་ལང་ཚོ་ཡི་གར་འོང་། །

༼ར་ིསུལ་མོ་ཡག་ག་ིགངོ་བ་ན། བྱ་ངུར་བ་སརེ་བ་ོཟུར་འགྲསོ་ཡདེ། ཅ་ིཁདེ།  ཟླ་གམ་དང་ཞྭ་མོ་རགོ་ཟ་ེམ་གནོ་

པའ་ིབཙུན་པ།༽

དཀར་ནག་འོད་བཀྲག་མ་འདེས་སྐྱ་ག་མོ། །

རང་ཤོང་སྤིལ་བུར་བདེ་བག་འཛུལ་བ་ན། །

གནག་སྣུམ་མདངས་མཚར་ངོམ་པའི་མཇུག་སྒོའི་ཕོན། །

སོ་སྲུང་མེལ་ཚེའི་རྣམ་པས་ཕི་ན་འགྲེང་། །

༼སྐྱ་ག་ཁྲ་མོ་ཁུང་འེ་འཛུལ་ཐ། ར་སྒྲོ་ལེབ་མོས་ཁུང་སོ་བཅད་ཐ། ཅི་ཁེད། མིག༽

ཀོ་རློན་གནམ་རུའི་རྒྱུད་ལས་འཕོས་པ་ཡི། །

རི་བོ་གྲུམ་འདའི་རླུང་གི་ཉག་ཕན་ནི། །

གང་ལ་གཟས་པ་ས་ཡི་འབེན་དག་ལ། །

རྒྱབ་ཕོགས་ས་ཡི་བུ་ག་སྐྱེན་པར་ཕིགས། །

༼ཀ་ོབའ་ིགཞུ། བསེར་བུའ་ིམདའ། འཕེན་རྒྱ་ོས་འཕངས་ན། རྒྱག་རོྒྱ་སྣ་རྒྱག་ག ི ཅ་ིཁེད།  ཕྱེན་བཏང་

བ།༽

སོས་དལ་བག་ཕེབས་གོ་ཉལ་རྒྱག་པའི་མཚོན། །

ལངས་ཚེ་ཟུར་གིས་བརྒྱུགས་པའི་ཤུལ་གི་ས། །

དར་གི་སྐུད་པ་གཤིབས་བཞིན་དས་པའི་འཕྲུལ། །
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ཇི་བཞིན་ཚངས་ཆེན་བོས་ཀང་དཔག་པར་དཀའ། །

༼འདུག་རེས་འདུག་རེས་ལེབ་ཀི་འདུག  འགོ་རེས་འགོ་རེས་ཟུར་གི་འགོ། ཅི་ཁེད། ཧུབ་གཙབ་སྤད་

ཚེ་ཏོག༽

ཐོགས་ཐུག་རེག་པ་བྲལ་བའི་བར་སང་དུ། །

སྲིན་གི་བུ་དགུ་འདེན་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །

ཡོངས་སྤྲུལ་དབུས་ན་འཁོར་བྲལ་གཙོ་བོའི་ལྷ། །

རིག་རིག་མིག་གིས་ཕོགས་བཅུའི་སློབ་མར་ལྟ། །

༼དཀིལ་འཁོར་བར་སྣང་ཁམས་ན་འདུག  ལྷ་བཟོ་དཀིལ་འཁོར་དབུས་ན་བཞུགས། ཅི་ཁེད། འབུ་

སྡོམ།༽

སྤུ་བྲལ་ར་སློག་གོན་པའི་རྒས་འཁོགས་ཕར། །

དངུལ་མདོག་ཕིང་བའི་གོས་ཀིས་འཕོར་བའི་བུས། །

བཀེད་དང་འདུད་པ་རེས་ཀིས་བཙོག་པ་ན། །

རྒན་པོའི་སྨྲེ་སགས་དབར་སྐྱེས་འབྲུག་གི་ཟོལ། །

ཡང་ན།

ར་སྐྱེས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ན་བཟའ་ཡིས། །

ཉེར་འཁྱུད་སྤིན་བཅུད་རང་འཐུང་བསྐྱིལ་བའི་ལྟོར། །

ཅས་ཅུས་ལྕུག་མས་རེག་ཚེ་གནམ་སའི་མཐིལ། །

ལྷན་ཅིག་རལ་འདའི་འབྲུག་གི་སྒ་ཆེན་ལྡིར། །

༼ཕ་རྩག་གོན་ཟིག  བུ་ཕིྱང་གོན་ཟིག  བུ་བཀེད་ཀི་བཀེད་ཀི་ཕ་སྙོགས་ན། ཕ་འདར་གི་འདར་གི་
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ཕུས་འདེབས་ཀི  ཅི་ཁེད། ར་བརྡུངས་པ།༽

ཉག་གཅིག་གདུང་འདེགས་འཕྲུལ་གིས་ཡོངས་བརྟེན་ཅིང་། །

གསེར་སྦངས་རིབས་མ་བརྒྱ་ཡིས་ཉེར་མཛེས་པ། །

སུས་ཀང་མ་བས་རང་བྱུང་དུང་གི་གུར། །

མརྒད་སང་གི་ཚལ་ན་ཚོམ་བུར་བཀྲ། །

༼གུར་དཀར་བོ་གསེར་གི་ཨུ་ནུ་ཅན། ནང་ཀ་བ་གཅིག་གིས་གནམ་ལ་བཀགས། ཅི་ཁེད། མོ་ཀུའུ།༽

སུལ་བྲལ་ས་འཛིན་སོ་མཐོའི་ཉིན་སྲིབ་ཀི། །

ལྕུག་ཕན་སྟུག་པོར་འཛིངས་པའི་ནགས་འདབས་སུ། །

ཆིག་རྐང་འགྲེང་བའི་དི་ལྡན་རི་སྐྱེས་བུ། །

རྣོ་དབལ་ལྷགས་པའི་མདའ་ཡིས་འབིགས་པ་རྣོ། །

༼ནགས་འདབས་ཀི་གླ་བོ་ཁེར་ཉལ། ཅི་ཁེད། རྣ་འབྱོག ༽

གཞོན་དུས་པདྨ་དཀར་བོའི་ན་ཟླར་སེམས། །

དར་བབ་བ་རྒྱལ་མཁའ་ལ་ལྡིང་བའི་གྲོགས། །

རྒ་བའི་ཕ་མཐར་སོན་ཚེ་བྲ་ཙུག་སོགས། །

བདེ་བར་གཟིམ་པའི་མལ་སན་ཟླ་དང་བྲལ། །

༼དང་བོ་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྐྱེས་འདྲ། བར་དུ་ཐང་དཀར་རོད་ཀི་འཕུར་ཡ། མཐའ་མར་ཨ་བྲ་ཙུག་

གུའི་ཉལ་སན། ཅི་ཁེད། ལྡུམ་མཛོ་མོ་བ་དཀར།༽

གོས་དཀར་ཚོགས་པ་མཁའ་མེའི་གྲལ་མཚམས་སུ། །

མི་བཟད་རྒྱུས་པའི་གཤིན་འདེ་འཚངས་པ་ན། །

སེ་མའི་རལ་ཁུར་ལྕི་བའི་རི་ཤིང་ཕོན། །
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སག་ཤར་དབང་བོའི་ཚོགས་ཀིས་བསུས་ཏེ་བོན། །

༼མི་སུམ་ཅུ་ནད་ཀི་བཟུང་ཐ། སན་པ་ལྔ་ཅག་འེ་ལངས་ཐལ། སན་ཁུག་གཅིག་ཕྲག་ལ་ཁུར་ཡེ། ཨེ་

ཕན་ལ་ལྟ་གི་བུད་ཐ། ཅི་ཁེད། སོ་བར་བྲུས་པ།༽

བིས་ཆུང་གཡང་དཀར་སིང་གི་ལང་ཚོ་ཅན། །

ན་རྒྱས་ཤ་བོའི་རྭ་ལས་ངེས་པར་བརིད། །

རྒ་བས་རྒུད་ཚེ་ཕག་འོས་གྲོངས་པའི་གདུང་། །

མངོན་སུམ་མཚོན་པ་ཙཱི་ནའི་ཡུལ་དུ་བྲིན། །

༼དང་བོ་འབའ་འབའ་ལུག་གི་སྙིང་འདྲ་འདྲ། བར་དུ་ཤྭ་བ་དཀར་བོའི་རྭ་འདྲ་འདྲ། མཐའ་མར་

བན་རན་ཤི་གི་རོ་འདྲ་འདྲ། ཅི་ཁེད། ལྕུམ།༽

ཁྱུང་དཀར་རྭ་ཡི་ན་གཞོན་ལས་འདས་པའི། །

ལང་ཚོ་དར་བབ་དཀིལ་འཁོར་ཐིག་ལེ་བཞིན། །

རྒ་བས་རྒུད་ཚེ་ལུས་པོ་རིད་པའི་ཤུལ། །

ཐམས་ཅད་སོང་བའི་འཇའ་ལུས་བརེས་སམ་སམ། །

༼དང་བོ་མཛོ་ཞིས་ཀི་རྭ་འདྲ་འདྲ། བར་དུ་དཀིལ་འཁོར་གི་ཐིག་འདྲ་འདྲ། མཐའ་མར་རྐུན་མ་

འཛུལ་སའི་ཤུལ་འདྲ་འདྲ། ཅི་ཁེད། ནམ་མཁའི་ཟླ་བ།༽

མངོན་སྤོད་དག་པོའི་ཧོམ་ཁུང་ལས་སྐྱེས་པའི། །

ཟླ་བྲལ་བིན་པ་དང་བོར་བརྐངས་པ་ལ། །

འཛིན་བེད་ཟུང་དུ་གདེངས་པའི་རེ་མོ་ན། །

རང་འཐུང་སེན་མོའི་མཛེས་པ་ལྷང་ངེར་བཀྲ། །
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༼རྐང་གཅིག་ལག་གཉིས་ཤིང་གི་སྡེར་མོ་ཅན། ཅི་ཁེད། རྟའི་སྒྲོག ༽

གོང་སོས་འདི་ལྟ་བུ་ནི། གནའ་དུས་བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སམ་པོ་ཡན་ཆོད་དུ་

བོད་ལ་ཡི་གེ་མེད་པའི་རིང་ལ་རྒྱལ་སྲིད་བོན་སྒྲུང་ལྡེའུ་གསུམ་གིས་བསྐྱངས་ཞེས་

པའི་ནང་ཚན་གི་ལྡེའུ་ནི་ཁེད་ཀི་བརྡ་རིང་ཡིན་ལ། དེས་ན་ལྡེའུའི་ངག་ཚིག་བརོད་

བར་བས་པའི་སན་ངག་གི་གབ་ཚིག་འདི་འད་བ་ནི་སློབ་དཔོན་དཎིའི་ཐུགས་ལ་

ཡང་དགོངས་ཐབས་མེད་པའི་བོད་རང་གི་རིག་རལ་ལས་ཐོན་པའི་སན་ངག་གི་རྣམ་

འགྱུར་གསར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཀུན་གིས་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག  འདིར་མགོ་འབུས་

ཙམ་ཞིག་བཀོད་པ་འདི་དག་གིས་ཕིས་འབྱུང་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པའི་བོ་གསལ་

དོན་གཉེར་ཅན་ལ་རིག་པའི་གཏེར་ཁ་གསར་དུ་འབེད་པའི་རྐེན་དུ་ཡང་འགྱུར་ངེས་

པ་ཡིན་སམ་མོ། །དེས་ནི་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་སྤི་དོན་གི་ཚུལ་དུ་གོ་སླ་བས་མདོ་ཙམ་

བཀྲལ་ཟིན་ཏོ། །

སྨྲས་པ།

མ༷་ཕིས་དི་བྲལ་ངག་གི་གཟུགས་བརན་སོད། །

མ༷་བགོས་དུམ་བུ་རེ་མོའི་ཟབ་དོན་གང་། །

མ༷་སྤོས་བོ་གྲོས་སིམ་མཐིལ་ཁྱོན་འགེངས་པ། །

མ༷་འགངས་ཡུན་ཐུང་ཞིག་ལ་རོགས་པར་བཀོད། །

༼སྒྲ་རྒྱན་དང་གབ་ཚིག་བསེས་པའི་ཚིགས་བཅད༽ཅེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་

བཅད་དོ། །

གསུམ་པ་སྐྱོན་སེལ་བ་ནི། སྤིར་སན་ངག་གི་ཚིག་སྦོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
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པ་འབྱུང་བ་ལ་དེའི་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་ལེགས་པར་ངོས་ཟིན་པ་གལ་ཆེ་ལ། 

དེའི་ཕིར་མེ་ལོང་རང་དུ་ཡང་སྐབས་ས་ཕིར་སྐྱོན་དང་བཅས་པའི་དཔེར་བརོད་

དང་། སྐྱོན་དུ་མི་བགྲང་བའི་དམིགས་བསལ་གི་དཔེར་བརོད་བཅས་གསལ་བར་

བཀོད་ཅིང་། སྐབས་འདིར་ཡང་རིགས་བསྡུས་ཀི་སོ་ནས་སྐྱོན་བཅུ་དང་། སྐྱོན་དེ་

སེལ་ཚུལ་བཅས་ཞིབ་པར་བསན་ནའང་། འདིར་མདོ་ཙམ་སོས་ན།

༡ བིས་པ་སེའུ་བཅུ་བའི་ངག་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་དང་། ༢ ངའི་མ་

མོ་གཤམ་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་རང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བ་དང་། ༣ དགོས་པ་གཞན་

ཅི་ཡང་མེད་པར་ཨ་ལོང་ཡང་ལོང་གི་ཚུལ་དུ་བལྡབས་བཤད་མང་བ་དང་། ༤ ཡིད་

གཉིས་ཀི་ད་བ་གཅོད་མི་ཐུབ་པའི་ཁར་ད་དུང་དོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པའི་ངག་

ཚིག་དང་། ༥ ཚིག་གི་ས་ཕིའི་གོ་རིམ་མ་མཐུན་པར་འཆོལ་བ་དང་། ༦ མིང་བརྡ་

རྣམས་དག་ཡིག་ཁུངས་མ་དང་མ་མཐུན་པ་ལྟ་བུས་སྒ་དམན་པ་དང་། ༧ ཚིག་

རིང་ལྟ་བུའི་སེབ་སྦོར་གི་ངལ་གསོའི་སོད་མཚམས་ཉམས་པ་དང་། ༨ ཚིགས་

བཅད་ལྟ་བུར་རང་བ་རིང་ཐུང་ཤོར་བའམ་རང་བ་རེར་ཡང་ཚེག་བར་རིང་ཐུང་མ་

སོམས་པ་ལྟ་བུའི་སེབ་སྦོར་ཉམས་པ་དང་། ༩ སྒའི་བསན་བཅོས་ནས་བཤད་པའི་

མཚམས་སྦོར་མ་བས་པ་དང་༼འདི་རྒྱ་གར་གི་དབང་དུ་བྱེད་ན་མ་གཏོགས་བོད་ལ་ཇི་བཞིན་

པར་མེད༽།  ༡༠ ཡུལ་དུས་སྒྱུ་རལ་འཇིག་རྟེན་ལུང་རིགས་ཏེ་དྲུག་པོ་འདིའི་རང་རང་

གི་གནས་ལུགས་དང་འགལ་བ་བཅས་སྐྱོན་བཅུ་བོ་འདི་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སོང་ཅི་

ཐུབ་ལ་འབད་པར་བ་ཞིང་དེ་སོ་སོའི་དམིགས་བསལ་རྣམས་ཀང་ཞར་ལ་ངེས་པར་

བའོ། །སློབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་སྦར་བའི་སན་ངག་མེ་ལོང་ལེའུ་གསུམ་པའི་
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སྤི་དོན་ལེགས་པར་གོ་སླ་བས་རེ་ཞིག་བསན་ཟིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ལུས་རྒྱན་སྐྱོན་

སེལ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་གཞག་ཆེ་ལོང་ཞིག་སྤི་དོན་གི་སོ་ནས་བཀྲལ་ཟིན་ཏོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།

འཇིག་རྟེན་ཡངས་པའི་མཐའ་ཀས་སྐྱེ་དགུའི་ངག །

སན་འཇེབས་དི་མེད་གདངས་སུ་རྣམ་འཕོས་ནས། །

སན་ངག་འགོད་ལ་མཚུངས་ཟླ་བྲལ་བའི་བོ། །

བསྐལ་བའི་མཐར་ཡང་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་སོན། །

ཞེས་སན་ངག་མེ་ལོང་གི་སྤི་དོན་སེབ་ལེགས་རིག་པའི་འཆར་སོ་ཞེས་བ་བ་འདི་

ནི། དུས་ཀི་མཐའ་ན་འཇམ་མགོན་ཐུབ་པའི་གདུང་འཚོབ་ཟླ་མེད་པར་བཞེངས་པ། བཀའ་

དིན་མཚུངས་མེད་རེ་འཇིགས་མེད་མཚན་ཅན་ཡབ་སྲས་དཔལ་བཟང་བོའི་སྐུ་དིན་ལས་

ཚུལ་འདིར་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་བོ་མིག་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་

རིགས་པའི་བོ་གྲོས་སམ་མིང་གཞན་ངག་དབང་དབངས་ལྡན་རིག་པའི་འདོད་འཇོ་ཞེས་

བ་བས། གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ཟི་ལིང་གི་རང་སྤིལ་ལྔ་རིག་ཆོས་ཀི་ལྡིང་ཁང་ནས་ལེགས་པར་

བྲིས་ཤིང་གྲུབ་པར་བས་སོ།། །།

དུས་ཕིས་སྤི་དོན་འདི་བརམས་པའི་ལོ་ནས་ལོ་ཉེར་བདུན་འདས་པ་རབ་རྒྱལ་ས་

ལུག་ལོར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དུ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་དོན་གཉེར་ཅན་སྐོར་གཅིག་

ལ་ཁིད་སློབ་ཀི་རྟེན་དུ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་རྐེན་ཉེ་བར་བབ་པའི་དུས་སུ། སར་བརམས་ཀི་

སྤི་དོན་དེ་ལ་སོན་འཕི་ཅི་རིགས་པས་ཅུང་ཟད་ཇེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་བོ་ནི་རོམ་མཁན་རྒན་

པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ་ཉིད་དོ།། །།

ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།
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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་གི། ། 

དི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། ། 

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་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་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་

སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་

དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་

དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། ། 


	ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།
	ལེའུ་དང་བོ།
	ལེའུ་གཉིས་པ།
	ལེའུ་གསུམ་པ།
	པར་བྱང་སྨོན་ཚིག






