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འགངས་ཆྗེན་བ་རྣམས་རོམ་པའྱི་རོགས་དན་གནང་བའྱི་རོམ་ཞབས་པ་ཆྗེན་མོ་སྗེ། མྱི་ལོ་ཉྗེར་

གསུམ་རྱིང་ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་མོའྱི་ཐུགས་འགན་གྱིས་ཞབས་ཞུ་གང་ལྗེགས་ཞུས་པས། དཔྱི་ས་

ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་མོའམ་དྲུང་ཆྗེན་པའྱི་མཚན་ཐོག 

༸ཡོངས་འཛིན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཀྱིས། ལྗེགས་བྱས་དབང་ཕོགས་གསྗེར་གྱི་བ་གམ་

མངོན་མཐོའྱི་རྗེ་མོར་ཡོངས་འཕགས་ནས། །གཙུག་ལག་བྱ་ལམ་ཡངས་པའྱི་ཕ་མཐའ་ཅྱིག་ཅར་

འཇལ་བའྱི་བོ་གོས་ཀྱི། །སྣང་བ་ཆྗེ་ཆྗེར་བ་ན་འབར་བས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འཇུག་ངོགས་

ཀུན། །གསལ་བྱྗེད་བདྗེ་འབྱུང་རལ་བའྱི་ཅོད་ཅན་ཁོད་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་བསྔགས་པར་འོས། །ཞྗེས་

དང་། ༸རྗེ་འཇྱིགས་མྗེད་པཎྱི་ཏས་ཀང་། སྱིད་ཞྱིར་དཀོན་ཞྱིང་འདོད་པ་འཇོ་བའྱི་མཆོག །རྱིག་པ་

རྒྱ་དང་ཕོགས་ཀྱིས་མ་ཕྗེ་བར། །བོ་གོས་མྱ་ངན་མྗེད་པའྱི་གོམ་འགོས་ཅན། །རྒྱ་མཚོ་ས་ལ་འཁྱིལ་

འདྲའྱི་པཎ་ཆྗེན་ཡོད། །ཅྗེས་སན་ཚིག་གྱི་ལམ་ནས་བསྔགས་པ་དོན་ལྡན་གྱི་རོལ་མོ་ཅྱི་དགར་

དཀྲོལ། 

༸སྤན་སྔ་བ་ལྷ་རྗེ་དཀོན་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་པའྱི་མདུན་སྨན་གྱི་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་བཤད་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསན་ཏྗེ་གསོ་བ་རྱིག་པར་སྦངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་བརར་ཀུན་ཕུན་ཡྱིད་
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བཞྱིན་དབང་པོ་ཞྗེས་མཚན་སན་གྱི་ཅོད་པཎ་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་༡༩༢༨ལོར་༸རྗེ་ཨ་བྷྱའྱི་ཞབས་ཀྱིས་

འདར་ལོའྱི་འགྗེལ་བའྱི་སྗེང་ནས་དབྱངས་ཅན་མའྱི་ས་རྱིས་འཁྱིད་སྐབས་སྒྲའྱི་བྱྱིངས་ཀྱི་དབུར་

ཀུན་བཤད་ཀྱི་མཚན་ལ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གྱི་སྗེ་མ་ཞྗེས་མཚན་བསྩལ།

༸གོང་ས་ཕག་ན་པདོ་སྐལ་ལྡན་བདུན་པ་ཆྗེན་པོས་ཁ་བཏགས་སྱིད་དུ་རྱིང་བ་དྲྱི་མ་མྗེད་

པ་ཞྱིག་སྩལ་ཏྗེ་༸མཧཱ་པཎྱི་ཏ་༸རྗེ་འཇྱིགས་མྗེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོས་རྱིམ་ལྔ་རོམ་འཕྲོར་ལུས་པ་

ཁ་འགྗེངས་པའྱི་བཀའ་ནན་ཕྗེབས་པ་ལྟར་མཇུག་རོགས་པར་མཛད། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༤༨ལོར་རྗེབ་གོང་སྔགས་མང་ཁྱི་ཟུར་རྱི་སོམ་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་

ཆོས་འཕྗེལ་ཚང་དང་དཔྱི་སའྱི་དཔོན་པོ་དབང་ཆྗེན་བསམ་འགྲུབ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལྟར་ས་

གླང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩ལོར་བཀའ་གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་ཕག་བཏབས་ཤྱིང་། དཔྱི་ས་བན་གའྱི་ཆྗེ་

གས་རྣམས་ལ་རབ་བྱུང་གྱི་སོམ་པ་བསྩལ། འབྲུག་གྱི་ལོ་ནས་བཟུང་སྗེ་དབང་ལུང་བཀའ་ཆོས་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གསུངས། 

རམ་ཆོས་ཀང་རྱིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན་རོམ་འཕྲོ་ཅན་ཁ་སྐོང་བ། ལམ་རྱིམ་སྱིང་བོ་བསན་

འཛིན་བྱྗེ་བ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ས་བཅད། སྤོད་འཇུག་གྱི་ས་བཅད། སྤོད་འཇུག་ཤྗེར་ལྗེའུའྱི་འབྲུ་

འགྗེལ་སྱིན་ཆུང་འཕོངས་ཀྱི་འོད་སྣང་། མྱི་ཏྲ་བརྒྱ་རའྱི་དབང་གྱི་གསུང་བཤད་ཟྱིན་བྱིས། རོ་རྗེ་

འཕྲྗེང་བའྱི་དབང་གྱི་གསུང་བཤད་ཟྱིན་བྱིས།   བརྒལ་ལན་རོ་རྗེའྱི་གཟྗེགས་མ་ལ་རྣམ་པར་དཔད་

པ་གསང་འཛིན་མཚོན་གྱི་འཁོར་ལོ། སྒྲ་རྱིག་གནམ་འཕང་གཅོད་བྱྗེད་བར་དག་ཕྗེ་མ་ལྗེབ་ཀྱི་

གཤོག་རླབས། ཚུལ་གསུམ་རྣམ་གཞག་བྱྱིས་པའྱི་ཐྗེམ་སྐས་སོགས་བསྡུས་སྦོར་ལྗེ་ཚན་འགའ། 

སན་ངག་གྱི་གབ་ཚིག་གཞོན་ནུའྱི་བོ་གོས་སོ་འབྱྗེད། ཆབ་ཤོག་དང་མཎལ་བཤད་པ་སོགས་ཐོར་

བུ་དུ་མ་ཞྱིག་དང་། རྣམ་ཐར་ལས་གསལ་བ་ལྟར། རྣམ་འགྗེལ་ལྗེའུ་གཉྱིས་པའྱི་སྦོར་ཊྱིཀ ཡབ་རྗེ་

སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཕྲྗེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་ཆྗེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་སྦར་ནས་མཎལ་བཤད་པ། གྲུབ་

དབང་རྱི་སོམ་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀུན་བཟང་བ་མའྱི་ཞལ་ལུང་གསན་དུས་ཟྱིན་བྱིས་སུ་

སྩལ་བ། སྤྱིངས་ཡྱིག་སོགས་བོར་བརླག་ཏུ་སོང་བའྱི་གསུང་རོམ་འགའ་ཡང་ཡོད།
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སྤྱིར་གསར་རྱིང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གདུལ་བྱ་མང་དུ་བསྐངས་ཤྱིང་ཁད་པར་དུ། 

༸སྐབས་མགོན་བདུན་པ་ཆྗེན་པོ་དང་ཕན་ཚན་བ་སློབ་ཐུགས་ཡྱིད་གཅྱིག་འདྲྗེས་སུ་གྱུར། བྱང་

རྗེ་མཁན་ཟུར་༸རྗེ་བཙུན་དགྗེ་འདུན་བཟང་པོ། ༸སྐབས་མགོན་ཡོངས་འཛིན་༸རྗེ་བཙུན་དགྗེ་

འདུན་བསན་འཛིན། དར་གོང་རོ་རྱིམས་པ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ། པཎ་ཆྗེན་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའྱི་ཡབ་

གུར་མགོན་ཚེ་བརྟན། ཁྱི་རྒན་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་འཕྲྱིན་ལས་དབང་བོ་དང་། གདོང་སྣ་སྤྲུལ་སྐུ། 

རོང་དཀར་སྐུ་ཞབས་འཇྱིགས་མྗེད་ཤྗེས་རབ་གགས་པ། མཚན་སྒྲོགས་སྤྲུལ་སྐུ། རོང་དབོན་

འཇྱིགས་མྗེད་ལྷུན་གྲུབ། ནང་སོ་སྐུ་སྐྗེས། ཁ་སོ་མཆོག་སྤྲུལ། རྱི་སོམ་སྤྲུལ་སྐུ།  བཟང་པོ་སྤྲུལ་སྐུ།  

སྒྲོ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ།  སྗེ་སྣོད་འཛིན་པ་སག་ཡན་༧ཨ་ཁུ་དགྗེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། གླྱིང་རྒྱའྱི་སྔགས་འཆང་

བ་མ་ཚེ་རྱིང་། གསོ་རྱིག་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཨ་ལགས་འཇམ་དབྱངས་ཚང་། རྗེ་གཞུང་སྔགས་

འཆང་ལྷ་མོ་སྐབས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་བ་སྤྲུལ་དགྗེ་བཤྗེས་རྱིགས་པ་སྨྲ་བའྱི་ཚོགས་དང་

རོང་བོ་དགོན་ཆྗེན་དང་། རྔ་བ་ཀྱིརྟྱི་དགོན་ཆྗེན། སྗེང་གྗེ་གཤོང་དགོན། རོ་སྱིས་གདོང་སྣ་དགོན། 

མགོན་ཤུལ་དགོན། རོང་དཀར་དགོན། དར་ཞྱིང་དགོན། སོ་ནག་དགོན། དམ་པ་ཁོང་གྱི་གདན་ས་

དཔྱི་བཀའ་གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་སོགས་དགོན་སྗེ་ཁག་ནས་ཚོགས་མང་དང་བན་སྔགས་དོན་

གཉྗེར་ཅན་ལ་གང་འདོད་ཆོས་ཀྱིས་ཚིམ་པར་བྱས་པས་གསུང་ལས་སྐྗེས་པའྱི་སློབ་མའྱི་གངས་

ཤྱིན་ཏུ་མང་། 

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཤྱིང་རྟ། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༤ལོར་བཀའ་གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་དུ་

གཞྱི་གསུམ་གྱི་ཕག་ལྗེན་བཙུགས། དགུང་གངས་བདུན་ཅུ་པ་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་བཙོན་འོག་ཏུ་སྐུ་

གཤྗེགས། དམ་པ་གང་གྱི་ཡང་སྱིད་ལྷ་རམས་པ་དཔྱི་ས་དྲུང་ཆྗེན་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་པོ་ཆྗེ་སྐྗེས་ཆྗེན་དུ་

མའྱི་དགོངས་པ་གཅྱིག་མཐུན་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཕག་རྟགས་བསྩལ། གྲྭ་བ་

དཀྱུས་མ་བཞྱིན་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉྗེར་གནང་སྗེ། དགྗེ་བཤྗེས་ལྷ་རམས་པའྱིྱི་མཚན་རྟགས་

བཞྗེས་ཤྱིང་། དཔྗེ་ཁྱིད་དང་། གསུམ་རོམ་ཡང་མང་དུ་མཛད། ད་ལྟ་ནང་བའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་

ཀུན་བཏུས་ཀྱི་༸བཀའ་འབྗེལ་རོམ་སྒྲྱིག་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའོ། །
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དམ་པ་ཁོང་གྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གངས་ལ། རྗེ་དཔྱི་ས་ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་མོ་དཀོན་མཆོག་བོ་

གོས་རྒྱ་མཚོ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གྱི་སྗེ་མ་ཀུན་ཕན་ཡྱིད་བཞྱིན་དབང་པོ། དཔྱི་ས་ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་

མོ་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་ས་དྲུང་ཆྗེན་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་ས་

དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་ས་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དྲུང་

ཆྗེན་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། སྨྲ་བའྱི་སྗེང་ཆྗེན་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དྲང་ངྗེས་འཇུག་ངོགས་སོགས་ཀྱི་

མཛད་བྱང་ན་གསལ་བ་ལྟར། མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གྱི་སྗེ་མ། མ་ཏྱི་ས་ར། ཀུན་

ཕན་ཡྱིད་བཞྱིན་དབང་པོ།དཔྱི་སའྱི་པཎྱི་ཏ་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་པའྱི་དགྗེ་བཤྗེས་བོ་གོས་རྒྱ་

མཚོ། དཔྱི་པའྱི་བོ་གོས་རྒྱལ་པོ། དཔྱི་ས་བོ་གོས། མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་

མཚོ། ཞུས་ཆྗེན་པ་བནྗེ་མ་ཏྱི་ས་ར། ཀུན་གཟྱིགས་མ་ཏྱི་ས་ར། བྱ་བཏང་མ་ཏྱི་ས་ར། ཕར་ཕྱིན་པ་

ཆྗེན་པོ་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། 

ཀུན་སངས་མ་ཏྱི་ས་ར། སྗེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཆྗེན་པོ་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། སྨྲ་བའྱི་དབང་ཕྱུག་དཀོན་

མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་དཔྱི་ས་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མཚན་གྱི་རྣམ་

གངས་མང་དུ་སྣང་ངོ་། །
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༄༅། །༧སྐྱབས་མགོན་བདུན་པ་ཆེན་པོས་ཀོའུ་སེ་ཀ་རོང་དུ་ 

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་སྐབས་སུ་སྩལ་བའི་ 

མཎྜལ་བཤད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཨོ་ལགས་སོ། །དྗེ་ཡང་ཇྱི་སྐད་དུ། དཔལ་ལྡན་དམ་པ་དང་པོའྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི། །ལྷ་རྣམས་མཁའ་ལ་སྤྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྟར། །ཡོངས་སུ་གང་བར་འཁྱིགས་

པའྱི་དགྗེ་མཚན་གྱིས། །བཀྲ་ཤྱིས་དགྗེ་ལྗེགས་མྗེ་ཏོག་ཆར་དུ་སྱིལ། །

ཞྗེས་ཤྱིས་པ་བརོད་པའྱི་མྗེ་ཏོག་གྱི་སྱིལ་མས་ཡངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་མཐའ་

དག་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱྗེད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྗེ་གང་ཞྱིག་ཞུ་ན། དྗེ་ཡང་བཀྲ་ཤྱིས་དགྗེ་

མཚན་གྱི་དཔལ་བ་ན་མྗེད་པས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བྱི་གང་མྗེད་པར་གཏམས་

པའྱི་སྒྲོན་མྗེའྱི་བསྐལ་བ་འདྱི་ལ་བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་བའྱི་ཉྱི་མ་སོང་ཕྲག་རྱིམ་པར་

ཤར་བའྱི་ནང་ན་པད་དཀར་པོ་ལྟར་བསྔགས་པ། བདག་ཅག་གྱི་སོན་པ་མཉམ་མྗེད་

ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱིས་དང་བོ་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་དང་བདག་གཞན་

མཉམ་བརྗེ་ཟུང་དུ་སྤྗེལ་བའྱི་སོ་ནས་བ་ན་མྗེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྗེད། བར་

དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་བཞྱིའྱི་མཚོན་པའྱི་རྒྱལ་སས་ཀྱི་

སྤོད་པ་བོས་དཔག་པར་དཀའ་བ་དག་ལ་ཞུམ་པ་མྗེད་པར་བསླབས། ཐ་མར་རྒྱུན་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།
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མཐའྱི་སོ་ལམ་རོ་རྗེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྲྱིབ་གཉྱིས་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་

ཞྱིང་བདུད་བཞྱི་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་སྗེ་མྱི་འཇྱིགས་བཞྱི་ལྡན་གྱི་དཔལ་

མངོན་དུ་མཛད་ནས་འགོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་སྐབས་དང་སྐོབ་པ་མགོན་དང་

དཔུང་གཉྗེན་ཟླ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་ན། 

ཇྱི་སྐད་དུ། བྱང་ཆུབ་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཤྱིང་། །སྗེ་དང་བཅས་པའྱི་བདུད་

བཏུལ་ནས། །སོག་ཆགས་ཀུན་ལ་སྨན་སླད་དུ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྱིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐོར་བས་གཙོས་འཕྲྱིན་

ལས་ཉྗེར་བདུན་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཕན་བདྗེའྱི་སོ་མོ་བརྒྱ་རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཆར་དུ་ཕྗེ་

བ་ལས་ཉྗེ་ཆར་མྱི་མཇྗེད་འཇྱིག་རྟྗེན་གྱི་ཁམས་འདྱིར་རྒྱ་གར་རོ་རྗེ་གདན་གྱི་རྱི་བོའྱི་

སོ་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་པའྱི་ཚུལ་མཛད་དྗེ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་

དང་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའྱི་འཕྲྱིན་ལས་ཀྱིས་འཇྱིག་རྟྗེན་མཐའ་དག་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱས་

པའྱི་ནང་ནས་རབ་དང་ཕུལ་དང་ག་ནོམ་པར་གྱུར་པ་ནྱི་དམ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་ན། ཚུལ་དྗེ་ཉྱིད་བསན་པའྱི་གཏད་རབས་བདུན་དང་།  

འཛིམ་གླྱིང་མཛེས་བྱྗེད་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉྱིས་སོགས་འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་

གྲུབ་གནམ་གྱི་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུས་མཁའ་ཁབ་ཏུ་སྗེལ་བར་མཛད་ལ། 

ཁད་པར་དུ་དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་ལས། སོན་པས་བྱ་རྒོད་ཕུང་བོ་རུ། །ཆོས་

བསན་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ། །ཤྗེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཚུལ་བཞྱིན། །དྗེ་བཞྱིན་

གསང་སྔགས་ཚུལ་རབ་གསུངས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་དྗེ་ལོ་ནག་པ་ཟླ་བའྱི་ཉ་ལ་ཐུན་
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མོང་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོར་དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་

སྤུངས་པའྱི་མཆོད་རྟྗེན་དུ་དཔལ་གཉྱིས་མྗེད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱུད་གསུངས་

ཤྱིང་། དྗེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུད་སྗེ་རྱིན་པོ་ཆྗེ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆྗེན་པོའྱི་ཟ་མ་ཏོག་དྗེ་

ཉྱིད། ཕག་ན་རོ་རྗེ་ཟླ་བ་བཟང་པོ། འཇམ་དཔལ་རོ་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་གགས་པ། 

སྤན་རས་གཟྱིགས་དབང་པད་དཀར་བོ་སོགས་ཆོས་རྒྱལ་དང་རྱིགས་ལྡན་དུ་མས་

བྱང་ཕོགས་ཤམ་བྷ་ལའྱི་ཡུལ་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་མཛད་ཅྱིང་། འཕགས་ཡུལ་

ཆོས་ཀྱི་ཞྱིང་དུ་ཙི་ལྱི་པཎྱི་ཏ་དང་དུས་ཞབས་པ་ཆྗེ་ཆུང་སོགས་ཀྱིས་འཆད་ཉན་ས་

ཁབ་ཏུ་མཛད་ལ། གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུའང་རྭ་འབོ་ཤོང་གསུམ། བུ་དོལ་རྣམ་

གཉྱིས། རྗེ་ཡབ་སས་ནས་ཀུན་གཟྱིགས་ཨ་བྷྱའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་བར་གྱི་མཁས་པ་དང་

གྲུབ་པ་ཟམ་མ་ཆད་པས་སྨྱིན་བྱྗེད་དབང་གྱི་ཆུ་བོ། གོལ་བྱྗེད་ཁྱིད་ཀྱི་གདམས་པ། 

རྒྱབ་རྟྗེན་ལུང་གྱི་ཆོས་སྐོར་བཅས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕོགས་མཐུན་དང་

བཅས་པ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་བཤད་སྒྲུབ་མྱི་ནུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་སྒྲྗེང་བར་མཛད་

པས་ད་ལྟའྱི་བར་མྱི་ཉམས་གོང་འཕྗེལ་དུ་གནས་པ་འདྱི་ཀ་ལགས་ལ། 

ད་རྗེས་སྐབས་དོན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཐམས་ཅད་མཁྗེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་

ཆྗེན་པོ་ཉྱིད་ནྱི་མདོ་སྨད་སྒྲུབ་བརྒྱད་ཀྱི་ཤྱིང་རྟ་བ་ཆྗེན་པོ་གྲུབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཤར་

སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ཞྗེས་སན་པ་འཛམ་གླྱིང་ན་ཆྗེ་བ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྱིད་བཟུང་བའྱི་ཚེ་

མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་སྦངས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་

པར་མཛད་ནས། གཡའ་རྱི་དང་ར་རྱི། གངས་རྱི་དང་སང་རྱི་སོགས་དབྗེན་པའྱི་རྱི་

སུལ་གང་འགོལ་དུ་དྲང་སོང་གྱི་སྤོད་ཚུལ་གྱིས་གནས་ཏྗེ་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྗེལ་གྱི་
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ཉམས་བཞྗེས་ཚེ་དང་སོམས་པར་མཛད་པས་ནང་ནས་རྟོགས་པའྱི་ཀོང་རོལ་

ཞྱིང་། ཕྱི་ནས་དངོས་སློབ་དང་ཡང་སློབ་ཀྱི་སོན་སོམ་གངས་ཀྱི་སྗེང་གྗེ་འདྲ་བས་

མདོ་སྨད་ཀྱི་ལོངས་འདྱི་ཁབ་པར་མཛད་པ་དང་། སྐུ་ཕྲྗེང་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་

ལུགས་གཉྱིས་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བའྱི་འཕྲྱིན་ལས་རླབས་པོ་ཆྗེས་རོང་པོ་དཔལ་གྱི་

དགོན་ཆྗེན་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་གཙོས་དགོན་མ་ལག་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ། 

སྒྲུབ་སྗེ་བཅོ་བརྒྱད། གཤོག་ཆྗེན་བཅུ་གཉྱིས་སོགས་དགོན་ལྷ་འབངས་དང་བཅས་

པ་སྤན་གྱི་འབས་བཞྱིན་བསྐངས་པས་ད་ལྟ་རྨ་ལྷོ་བྱང་གྱི་རྒྱུད་ན་དགོན་གོང་ཀུན་

ལས་འབུར་དོད་དུ་ཡོད་པ་འདྱི་བྱུང་ཞྱིང་། 

ཡབ་རྗེ་སྐལ་ལྡན་རས་པ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བདག་ཅག་གསྗེར་མོ་ལོངས་པ་རྣམས་

ལ་རྗེས་བརྗེའྱི་གཟྱིགས་པ་མ་ལྷོད་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས། ངྗེད་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མྗེ་ཏོག་

ཕོག་པའྱི་ལྷ་སྐལ། ༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་བདུན་པ་ཆྗེན་པོ་སྐལ་ལྡན་བོ་བཟང་

འཕྲྱིན་ལས་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་འཇྱིགས་བལ་དབང་ཕྱུག་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའྱི་སྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་ནྱི། མདོ་སྨད་བྱང་རྒྱུད་ཆུ་བཟང་རྭ་ལོ་ཐང་ཞྗེས་བྱ་བ་

བ་ཆྗེན་ཆོས་སྱིད་ཀྱི་གཟྱི་བྱྱིན་ཆྗེ་བ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱོན་པའྱི་སྗེ་དྗེ་གར་རབ་ཚེས་

མྗེ་འབྲུག་ལོར་ཡ་མཚན་པའྱི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། འཕགས་མ་སྗེང་ལྡྗེང་

ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་སོགས་ལྷ་དང་བ་མ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་སྤན་མངའ་བ་དུ་མས་སྐབས་

མགོན་གོང་མའྱི་ཡང་སྱིད་དུ་ཐག་བཅད་ཅྱིང་མ་འགངས་པར་གསྗེར་ལོངས་ཞྱིང་གྱི་

དཔལ་ན་ལྗེཎྡྲ་ཆྗེན་པོ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བདྗེ་ཆྗེན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་གྱི་མཐྱིལ་

ཤར་བ་བང་ཆྗེན་མོ་ནོར་བུ་གྲུ་འཛིན་དུ་ཞབས་ཀྱི་པདོ་ཉྗེ་བར་བཀོད་པ་ནས་
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བཟུང་། བྱང་རྗེའྱི་སྨྲ་བའྱི་ཁྱུ་མཆོག་རྱི་གའྱི་རབ་འབྱམས་པ་དགྗེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་

སྐུའྱི་དོ་དམ་དང་། ཕྲལ་སྦར་གྱི་ཀོག་འབུལ་བའྱི་དབུ་བཙུགས་ཤྱིང་། འཕགས་པ་ཉྗེ་

བར་འཁོར་ཆྗེན་པོ་དང་ཞལ་མྱི་གཉྱིས་པ་ཁྱི་ཆྗེན་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསན་རྒྱ་

མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ལས་རབ་བྱུང་དགྗེ་ཚུལ་དཀྱུས་གཅྱིག་ལ་མནོས་ཏྗེ་ངུར་སྨྲྱིག་

གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཐོག་མར་བཞྗེས། 

དྗེ་ནས་རྱིམ་པར་ཁྱི་ཆྗེན་དྗེ་ཉྱིད་དང་། མཁྗེན་པའྱི་གཏྗེར་ཆྗེན་རྗེ་བཙུན་

འཇྱིགས་མྗེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཡོངས་འཛིན་བོ་

བཟང་དཔལ་ལྡན། གཞུང་བརྒྱའྱི་མངའ་བདག་མཁན་ཆྗེན་བོ་བཟང་ལུང་རྟོགས་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། སྒྲུབ་བསན་དབང་ཕྱུག་ཨ་རོལ་བོ་བཟང་ལུང་རྟོགས་བསན་པའྱི་

རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཉྱི་ཟླ་བཞྱིན་དུ་ཕྲག་པ་ལ་ངོམ་ཆོག་པའྱི་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་

དུ་མ་ལས། དབུས་གཙང་གྱི་ལམ་རྱིམ་རྣམ་གཉྱིས་དང་། བདྗེ་གསང་རྒྱུད་འགྗེལ་

སོགས་ཁྱིད་དང་ཞལ་ལུང་སྣ་ཚོགས། བདྗེ་གསང་འཇྱིགས་དུས་དང་། མུ་ཏྲ་རོར་

ཕྲྗེང་སོགས་སྤྱི་ཟུར་གྱི་དབང་བཀའ་མང་བོ། རྱིན་འབྱུང་བརྒྱ་རྒྱམ་དང་། སྣར་ཐང་

བརྒྱ་ར་སོགས་ཕོགས་བསྒྲྱིགས། ཐོར་བུའྱི་རྗེས་གནང་མང་རབས། གསུང་འབུམ་

བམ་སྤུངས་དང་། སྱིལ་བུའྱི་བཀགས་ལུང་ཕོན་ཆྗེ་སོགས་ཆོས་རྒྱུན་ཟད་མྱི་ཤྗེས་པ་

ནམ་མཁའྱི་མཛོད་ལྟ་བུ་སྔ་ཕྱིར་གསན་ཞྱིང་། ཁད་པར་དུ་ཡོངས་འཛིན་མ་ཧཱ་པཎྱི་ཏ་

བོ་བཟང་དཔལ་བ་ལས། དཀྱིས་ཟུར་གྱི་མཚན་ཞབས་སྨྲ་བའྱི་དབང་ཕྱུག་སྗེང་ཆྗེན་

སབ་མྗེད་དུ་འཕོ་བ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་བཀའ་པོད་ལྔ་གཙོས་པའྱི་གཞུང་འདུལ་བ་

ཀ་རྱི་ཀ་ནས་བཟུང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་བར་སོགས་མདོ་སྔགས་རྱིག་གནས་
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ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་སྦངས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་གནང་བས། མཁས་པ་ལ་

འོས་པའྱི་འཁོར་ལོ་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་རྱིགས་འདྱི་མ་ཚང་བྱ་བ་མྗེད་

པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྗེ། གདུལ་བྱའྱི་ཁམས་དང་འཚམ་པར་མདོ་སྔགས་རྱིག་གནས་

ཀྱིས་བསྡུས་བའྱི་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་གྲུ་ཆར་དགུང་ནས་འབྗེབས་པའྱི་བྱྗེད་པོར་

ཐུགས་བསྐྗེད་རྒྱ་མཚོའྱི་ཀོང་ནས་བཞྗེངས་པས། སོད་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀྱི་ཞྱིང་

ཁམས་ནས་ཤར་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པོ་ལ་ཐུག་གྱི་བར་མཛད་འཕྲྱིན་དཱུ་ཀུ་ལའྱི་གོས་

དཀར་ཡུག་གཅྱིག་གྱིས་ཁབ་པར་སྐོང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ཉྱིད་ན། འདྲྗེན་མཆོག་ཉྱིད་

ཀྱི་གདུལ་ཞྱིང་ཀོའུ་སྗེ་འབོག་རུ་འདྱི་ཀ་ནས་ཀང་ལན་གཅྱིག་མྱིན་པར་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ལྟར། རྣམ་པར་དགྗེ་བའྱི་དུས་ཀྱི་ཆ་འདྱིར། 

ཇྱི་སྐད་དུ། སྐར་མའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མཁལ་ཟླ་བ་བཞྱིན། །རྒྱལ་སས་དཔའ་པོ་

རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསྐོར། །བ་ལང་ཁྱུ་ཡྱི་ཐོག་མར་ཁྱུ་མཆོག་བཞྱིན། །དག་

བཅོམ་འཁོར་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་དུ་བདར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་། རྗེས་སུ་

མཐུན་པར་ཞྱི་དུལ་བག་ཡོད་ཀྱི་རྒྱན་དང་ལྡན་པའྱི་འཁོར་ཕུན་སུན་ཚོགས་པས་

བསྐོར་བ་རྟ་ཐབ་ཀྱི་བསུ་བ་དང་བཅས་ལོངས་འདྱིར་ཕག་ཕྗེབས་པར་མཛད་ལ། དྗེ་

ནས་མ་འགངས་པར་སའྱི་ཆོ་ག །དཀྱིལ་འཁོར་བཞྗེངས་པ། ས་གོན་གྱི་ཆོ་ག་རྣམས་

བརྒྱུད་ལྡན་དམ་པའྱི་སློབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆྗེན་པོའྱི་དབང་དང་བཅས་པ། བ་མ་གོང་

མའྱི་ཕག་བཞྗེས། གཞུང་དོན་ཕུག་པའྱི་གསུང་བཤད། འཕལ་ཁ་སྦོར་བའྱི་དབང་

བར། སྗེམས་རྒྱུད་འཁུལ་བའྱི་བསླབ་འདོམས་སོགས་ལྷག་ཆད་ཟློས་གསུམ་གྱི་

སྐོན་དང་བལ་བ་མྱི་བར་ཁྱིས་མ་ཆོད་པ་ལྷ་བར་འདྲྗེས་མ་ཆོད་པ། བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་
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ངད་མ་ཡལ་བ། མཁའ་འགོའྱི་ཞལ་རླངས་ཐུལ་ལྗེ་བ། དཔལ་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་

ཀྱིས་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་བོ་དང་། རྱིག་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་གགས་པས་དྲང་སོང་

ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་ལ་བཀའ་ཇྱི་ལྟར་སྩལ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་བརྗེ་སྐོང་མཛད་པའྱི་

བཀའ་དྲྱིན་ནྱི། སོང་གསུམ་གསྗེར་གྱིས་བཀང་། ལུས་དང་སོག་གྱིས་མཆོད་ཀང་

གཞལ་བར་ག་ལ་ནུས། འོན་ཀང་དངོས་པོ་དམན་ཡང་བསམ་པ་དྲག་པ་ཡྱིས། །རྒྱལ་

བ་མཆོད་པའྱི་ཡོན་ནྱི་དཔག་ཏུ་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡྱིད་ཆྗེས་དགྱིས་

ཏྗེ། མཆོད་རས་ཀྱི་དངོས་པོ་མཚོན་ཙམ་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏྗེ་གང་ཞྱིག་ཞུ་ན། 

ཇྱི་སྐད་དུ། ཕན་བདྗེ་འབྱུང་བའྱི་གནས་གཅྱིག་པུ། །བསན་པ་ཡུན་རྱིང་གནས་

པ་དང་། །བསན་འཛིན་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་རྣམས། །སྐུ་ཚེ་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་གྱུར་

ཅྱིག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྗེ་རྒུའྱི་ཕན་བདྗེའྱི་རྱི་སྨན་གྱི་ལོན་པ་ཆྗེན་པོ་རྒྱལ་བའྱི་

བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆྗེ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པ་དང་། བསན་འཛིན་གྱི་

སྐྗེ་བུ་དམ་པ་མཐའ་དག་སྐུ་ཚེ་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་ཞྱིང་མཛད་འཕྲྱིན་རོལ་མྗེད་དུ་

རྒྱས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་མདོ་ལས། ཆོས་རྔ་ཆྗེན་པོ་སྒྲ་ཡྱིས་ནྱི། །སྗེམས་ཅན་སྡུག་

བསྔལ་མཐར་བགྱིད་ཅྱིང་། །བསྐལ་བ་བྱྗེ་བ་བསམ་ཡས་སུ། །ཆོས་སོན་མཛད་ཅྱིང་

བཞུགས་གྱུར་ཅྱིག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་

པ་ཆྗེན་པོ་ཉྱིད་བསྐལ་བ་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁྱིག་གྱི་བར། ཞབས་པད་མྱི་ཤྱིགས་པ་རོ་རྗེ། མྱི་

འགྱུར་བ་གཡུང་དྲུང་། མྱི་ནུབ་པ་རྒྱལ་མཚན་བཞྱིན་དུ་བརྟན་བརྱིད་ལྷུན་ཆགས་

པའྱི་ངོས་ནས་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྔ་ཆྗེན་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་བརྡུངས་ཏྗེ་སྐྗེ་འགོ་

ཡོངས་ཀྱི་སྡུག་ཀུན་གྱི་ནད་བརྒྱ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་ཞྱིང་། དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དགའ་
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སོན་ཟད་མྱི་ཤྗེས་པས་འཚོ་བ་དང་། ད་ལྟའྱི་འབྗེལ་ཐོགས་ཐམས་ཅད་རོགས་ལྡན་ཕྱི་

མའྱི་དུས་སུ་རྱིགས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོའྱི་གསུང་གྱི་བདུད་རྱི། དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་

ཅན་གྱི་ཞལ་དངོས་ལས་སྤད་དྗེ་སྨྱིན་ཞྱིང་གོལ་བའྱི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་

དང་། ངྗེད་ཅག་ད་རྗེད་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་དཔོན་ལྕགས་དར་རྒྱལ་གྱིས་གཙོས་རང་སྗེ་

སྤྱི་བྱྗེ་བག་གྱི་རྒན་གཞོན་བར་མ་ཐམས་ཅད་ཉྱི་ཟླ་བཞྱིན་དུ་ཚེ་ཐག་རྱིང་བ། ཀླུ་

དབང་བཞྱིན་དུ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ། འཁོར་སྒྱུར་བཞྱིན་དུ་སོབས་ཤུགས་

འཛོམས་པ། ཚངས་དབང་བཞྱིན་དུ་ཅྱི་བསམ་འགྲུབ་པ། རྒན་གཞོན་གོས་ཁ་

འཆམས་ཏྗེ་བསམ་པ་གཅྱིག་བསྒྲྱིལ་འབྱུང་བ། ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་དར་ཏྗེ་བུ་རྒྱུད་ས་

སྗེང་ཁབ་པ། ཕྱུགས་ཀྱི་རུ་མ་འཕྗེལ་ཏྗེ་གཡང་གྱི་ར་བ་འགྗེང་བ། ཚེ་བསོད་དཔལ་

འབྱོར་རྒྱས་ཏྗེ་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་མཆོད་པ་སོགས་བཀྲ་ཤྱིས་དང་དགྗེ་

མཚན་གྱི་རྱིགས་མཐའ་དག་གངྒཱའྱི་ཀླུང་དང་ཉྱི་ཟླའྱི་འགོས་བཞྱིན་བར་ཆད་པ་མྗེད་

པར་འབྱུང་བ་དང་། ཡངས་པའྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ནད་མུག་འཐབ་རོད་མྗེད་པར་

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པ་དང་། ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལྗེགས་པ་ལ་སོགས་པ་བཀྲ་ཤྗེས་

དང་དགྗེ་ལྗེགས་ཟད་མྱི་ཤྗེས་པ་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་འཇུག་

བྱམས་བརྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ར་བ་ལས་མྱི་འདོར་བ་མཁྗེན་མཁྗེན། ཞྗེས་གསོལ་བ་

འདྗེབས་པ་ལགས། །
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༄༅། །༧རེ་དཔི་ས་ཞབས་དྲུང་ཆེན་མོ་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོས་ 

བསྟན་འགྱུར་གི་ལུང་གནང་རེས་བུ་ཆེན་རེ་གཉིས་ཀིས་ 

བགོས་བརྩམས་མཎྜལ་བཤད་པ།

༄༅། །འོ་ལགས་སོ། །དྗེ་ཡང་ཇྱི་སྐད་དུ། སྱིད་ཞྱིའྱི་རྣམ་དཀར་ཇྱི་སྱིད་དགྗེ་མཚན་

གྱིས། །དྗེར་འདྱིར་མྱི་ཤྗེས་རྒུད་པ་ཀུན་སྗེལ་ཞྱིང་། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དགྗེ་

ལྗེགས་ནམ་མཁའྱི་མཛོད། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཤོག །

ཅྗེས་ཤྗེས་པ་བརོད་པའྱི་བདྗེན་ཚིག་གྱི་མྗེ་ཏོག་སྱིལ་མས་ཡངས་པའྱི་འཇྱིག་

རྟྗེན་མཐའ་དག་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱྗེད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྗེ་གང་ཞྱིག་ཞུ་ན། དྗེ་ཡང་

འཛམ་བུའྱི་འཁྱི་ཤྱིང་གྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མངོན་པར་མཛེས་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་འདྱི་

ཉྱིད་དུ་བདྗེ་གཤྗེགས་འཁོར་བ་འཇྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་བའྱི་ཉྱི་མ་

སོང་ཕྲག་རྱིམ་པར་ཤར་བའྱི་ནང་ཚན་བདག་ཅག་གྱི་སོན་པ་མཉམ་མྗེད་ཤཱཀའྱི་

རྒྱལ་བོ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྱིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐོར་ཏྗེ་སྐྗེ་རྒུའྱི་ཕན་བདྗེ་

མཐའ་དག་གྱི་གཞྱི་ར་རྨང་ནས་འཛུགས་པར་མཛད་ཅྱིང་། ཚུལ་དྗེ་ཉྱིད་རྒྱ་གར་

འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་འཕགས་པའྱི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་བསན་པའྱི་གཏན་

རབས་བདུན། འཛམ་གླྱིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉྱིས་སོགས་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའྱི་

སྐྗེས་བུ་ནམ་མཁའྱི་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུས་མྱི་ཉམས་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་མཛད་པ་
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ཡྱིན་ལ།  གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལོངས་སུའང་བ་ན་མྗེད་པའྱི་སོལ་ག་དྗེ་ཉྱིད་ཆོས་རྒྱལ་

མྗེས་དབོན་དང་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ། ཇོ་འབོམ་ཡབ་སས་དང་བཀའ་གདམས་

སྐུ་མཆྗེད། ས་ཆྗེན་གོང་མ་རྣམ་ལྔ་སོགས་དམ་པའྱི་སྐྗེས་ཆྗེན་ཉྱི་ཟྗེར་རྡུལ་འཁྱིགས་

པ་ལྟ་བུས་དང་བོ་བཙུགས། བར་དུ་སྗེལ། མཐར་དང་ཞྱིང་རྒྱས་པར་མཛད་ཅྱིང་། 

ཁད་པར་ཇྱི་སྐད་དུ།  ལྟ་སྤོད་གཙང་མའྱི་བརྒྱུད་པ་སྗེལ་བའྱི་ཕྱིར།  ། ཐུབ་པའྱི་

དྲུང་དུ་ཤྗེལ་དཀར་འཕྲྗེང་བ་ཕུལ། །ཆོས་དུང་གནང་ཞྱིང་ལུང་བསན་བདྗེན་པའྱི་

མཐུས། །བོ་བཟང་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་

གང་ཐད་ནས་དྲྱི་བལ་གསྗེར་སྦངས་བཙོ་མའྱི་རང་མདངས་ལྟ་བུ་སྗེལ་ཕྱིར་རྗེ་བཙུན་

འཇམ་པའྱི་དབྱངས་མྱིའྱི་རྣམ་པར་རོལ་བ་འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཆྗེན་པོ་དྗེ་

ཉྱིད་ནས་ལྷ་དང་མྱིའྱི་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་དུ་མ་ལས་གསན་སྦོང་དཔག་པར་

དཀའ་བར་མཛད་དྗེ་བཀའ་དང་དགོངས་འགྗེལ་གྱི་དོན་མཐའ་དག་ལག་མཐྱིལ་གྱི་

རས་བཞྱིན་གཟྱིགས་པ་ན།  

ཇྱི་སྐད་དུ།  རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས།  སྐོབ་པ་ཉྱིད་གཟྱིགས་ལམ་གསུངས་

པ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གཟྱིགས་པའྱི་དོན་མཐའ་དག་

རྗེན་པར་འདོམས་པའྱི་བཀའ་གླྗེགས་བཅུ་ཕྲག་གཉྱིས་ལ་ཉྗེ་བའྱི་རོམ་པ་མཛད་དྗེ་

གཞན་གྱི་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་གྱི་དྲྱི་མའྱི་རྱིགས་མཐའ་དག་ལྷག་མ་མྗེད་པར་བསལ་

ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་སྐྗེ་བོ་བགང་གྱིས་མྱི་ལང་བ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ལ་བདྗེ་

བར་བཀྲྱི་པའྱི་ལྗེགས་བཤད་ཀྱི་གོས་དཀར་ཡུག་གཅྱིག་གྱིས་ནུབ་ཕོགས་ཛ་ཏྱིའྱི་

མྗེ་ཏོག་གྱི་རྐང་འཐུང་བཀྲ་བ་ནས་ཤར་ཕོགས་རྒྱ་ཚོ་ཆྗེན་པོའྱི་མཐའ་ལ་ཐུག་གྱི་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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བར་དུ་ཁབ་པར་མཛད་ཅྱིང་། ཚུལ་དྗེ་ཉྱིད། ཞལ་སློབ་བགང་གྱིས་མྱི་ལང་བ་སྤྱི་

དང་། ཁད་པར་དུ་རོད་པའྱི་མཆོག་གྱུར་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རྱིན་ཆྗེན། ནང་ཐུགས་ཀྱི་

སས་གཅྱིག་མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའྱི་ཉྱི་མ་སྗེ་སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་འཇམ་

མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོའྱི་གསུང་རབ་མདོར་བསྡུས་པ་རྣམས་ལ་ལྷན་ཐབས་དང་

ཆྗེར་རྒྱས་རྣམས་ལ་དོན་བསྡུ་དང་། དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འགྗེལ་གནང་

བ་སོགས་ཀྱིས་གངས་རྱི་ཉྱི་མ་ཤར་བ་དང་། གསྗེར་གདུབ་ལ་འཕྲ་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་

མཛད་པས་མཚོན། འདུལ་འཛིན་ཆྗེན་པོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་།  སྤན་རས་

གཟྱིགས་དབང་དགྗེ་འདུན་གྲུབ་པ་སོགས་དགྗེ་ལྡན་གྱི་མཁས་གྲུབ་གངས་སྗེང་

དཀར་མོ་སབ་མྗེད་དུ་འཕོ་བ་ལྟ་བུ་རྱིམ་བྱོན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་བར་མྱི་ཉམས་དར་རྒྱས་

སུ་མཛད་པ་དྗེ་ཀ་ལགས་ལ། 

ད་ལྟའྱི་དུས་ཉྱིད་ནའང་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མྗེ་ཏོག་ཕོག་པའྱི་ལྷ་སྐལ་གཅྱིག་

པུ་ཡོངས་ཀྱི་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པོ་ཉྱིད་ནྱི་རབ་ཚེས་ལྕགས་སག་ལ་སྐུ་

བལྟམས་ཤྱིང་དགུང་ལོ་དྲུག་ཙམ་ལོན་པ་སྐུའྱི་ན་ཚོད་ཀྱི་མྗེ་ཏོག་ཁ་མ་ཕྗེ་བ་ཉྱིད་ན་

ཀ་ཁ་གསར་དུ་བསླབས་སྐབས་ཉྱིན་རྗེ་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ལྗེགས་

པར་མཁྗེན་ཏྗེ་དཔྗེ་གར་བལྟས་སུའང་ཡྱི་གྗེ་དྗེ་རྱིགས་རོལ་མྗེད་དུ་ངོས་ཟྱིན་ཅྱིང་དྗེ་

དག་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ཀང་ཕོགས་འགོ་འབྱི་ཤྗེས་པ་བྱུང་བས་ཁུ་བོ་མཆོག་ནས་

དགག་དགོས་མང་བོ་མཐོང་སྗེ་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་གྱི་རྱིང་ཡྱི་གྗེ་འབྱི་འདོན་སློབ་པའྱི་

འཕྲོ་བཤོལ་ནས་འཇོག་པར་མཛད་ཅྱིང་། དྗེ་ནས་ཀང་ཆུང་ལ་ཡགས་དང་མ་བཏབ་

སྐྗེས་སུ་མ་སོང་བར་ཕྲལ་ཀོག་དང་སྦར་ཀོག་སོགས་རྱིམ་གྱིས་བསླབས་པས་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།
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དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལོན་ཚེ་ཆོ་ག་ཆོས་སྤོད་ཀྱི་འདོན་པ་དང་གཟབ་གཤར་གྱི་

ཡྱིག་གཟུགས་འབྱི་བ་བྱང་ཆུད་པས། འཇྱིག་རྟྗེན་ན་འདོན་ཁ་ཤྗེས་དང་། བྱིས་ལག་

ཤྗེས་ཟྗེར་བའྱི་ཡོན་ཏན་ཆྗེ་ཤས་དྗེ་ལ་ན་མཉམ་ཡོངས་ཀྱི་ཁོད་ན་འགན་ཟླ་དང་བལ་

བར་གྱུར་ཏོ། །

ཐ་ན་ཕྱུགས་རྱི་མཛད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུའང་རྱི་ཁར་བྱིས་པའྱི་དཔྗེ་མང་བོ་

ཡང་ད་ལྟ་འདྱི་ཕོགས་ན་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་དུ་ཡོད་པ་འདྱི་ཀ་ལགས་ལ། གསར་

རྱིང་གྱི་སྐྗེས་ཆྗེན་དུ་མ་ལས་ཆོས་བཀའ་དང་མཛུབ་ཁྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ཀང་མནོག་ཆྗེ་

བ་གསན་པས་ཆོས་དང་སྗེམས་འདྲྗེས་པར་གྱུར་དྗེ་བུད་བསྗེགས་ཐོབ་གསུམ་གྱི་

ལམ་སོལ་བཟང་བོ་དྗེ་ཉྱིད་རྒྱུད་སྗེང་དུ་འགྗེལ་བའྱི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་གཞན་གྱིས་

གཞྱིག་ཏུ་མྗེད་པ་མཛད་པའྱི་སོ་ནས་རྗེའུ་ཚའྱི་རྱི་ཁོད་བཀྲ་ཤྱིས་ཆོས་སྱིངས་སུ་

ཕྗེབས་ཏྗེ། སྱིགས་དུས་ཀྱི་དཔལ་ཨ་ཏྱི་ཤ་ཆྗེན་པོ་རོ་རྗེ་འཆང་ཞྭ་དམར་པཎྱི་ཏ་དགྗེ་

འདུན་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་བོས་གཙོ་མཛད། ཧོར་ཆྗེན་རབ་འབྱམས་

སྨྲ་བ་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱ་མཚོ། མཛོད་དགྗེའྱི་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ལྔ་

རྱིག་ཤྗེས་ཤྗེས་བྱའྱི་མཛོད་འཛིན་གགས་པ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་

དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་གནམ་གྱི་ཀ་བ་དང་ས་ཡྱི་ལྟྗེ་བ་ལྟ་བུ་དུ་མའྱི་ཞབས་པད་

བསམ་སྦོར་དག་པས་ཚུལ་བཞྱིན་བསྗེན་ཏྗེ་བཀའ་པོད་ཆྗེན་པོ་ལྔའྱི་དགོངས་དོན་

ལུང་དང་རྱིགས་པ་དྲྱི་མ་མྗེད་པས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ལ་ཞུགས་པས་ཟླ་བ་ཆོས་

ཁ་ཤས་སོང་བ་ནས་བཟུང་ན་མཉམ་ཡོངས་ཀྱི་ཁོད་ན་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་འབྗེལ་གཏམ་

བགྱིད་པ་ལ་འགན་ཟླ་མྗེད་པའྱི་སོབས་པ་ཡང་དག་པར་བརྗེས་ཤྱིང་། སྒྲ་སན་སུམ་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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རྟགས་དང་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གང་ལའང་ཕོགས་བསན་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་སུ་

ཆུད་པ་བྱུང་ལ། 

ཁད་པར་དུ་རོ་རྗེ་འཆང་འཇྱིགས་མྗེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཡོངས་འཛིན་

པཎྱི་ཏ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡབ་སས་ལས་མདོ་སྔགས་རྱིག་གནས་ཀྱིས་བསྡུས་

པའྱི་སྦང་བར་བྱ་བའྱི་གནས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་བསླབས་པས་སྦངས་

བ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་ནས་སན་པ་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་ཤྱིང་། ཡབ་སས་དྗེ་

དག་གྱི་ཞབས་འདྗེགས་སུ་འགོ་ངྗེས་པའྱི་ལྗེགས་བཤད་ཀྱི་རོམ་པ་ཕས་རྒོལ་གྱི་

གནད་ལ་གཟྱིར་བའང་ཅྱི་རྱིགས་པ་མཛད་ལ། ཞྭ་དམར་པཎྱི་ཏ་དགྗེ་འདུན་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་དམ་པའྱི་སྐྗེས་ཆྗེན་དྗེ་དང་དྗེ་ལས་སྨྱིན་བྱྗེད་ཀྱི་དབང་

དང་།  གོལ་བྱྗེད་ཀྱི་ཁྱིད་རྒྱབ་རྟྗེན་གྱི་ལུང་སོགས་ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་རྒྱུན་

ཡང་འདྱི་མ་གསན་བྱ་བ་མྗེད་པ་ལྟ་བུར་མཛད་པས་ན། 

བོ་གོས་མཁའྱི་ཁོན་དང་མཉམ་བརལ་བའྱི། །དམ་པའྱི་སྐྗེས་ཆྗེན་བཅུ་ཕྲག་

གཉྱིས་ལྷག་ལས། །ཟབ་རྒྱས་ལྗེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའྱི་བཅུད་མྱུངས་པ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་འདྱི་ཡང་སྒྲོ་སྐུར་དང་བལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་བརོད་པ་ཁོ་ནར་གྲུབ་ལ། 

རང་ཉྱིད་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ན། ཕོགས་སོ་སོའྱི་གྲྭ་ས་སྒྲུབ་སྗེ་

དང་། དགོན་མ་ལག་གྱི་དམ་པའྱི་སྐྗེས་སྤྲུལ། བཀའ་རབ་འབྱམས་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་

གཉྗེན་སོགས་བོ་གསལ་དོན་གཉྗེར་ཅན་རྣམས་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་ཆོས་ཆར་རྒྱུན་

ཆད་མྗེད་པར་ཕབ་ཅྱིང་། ལོ་སྔ་མར། གང་ན་ལས་ཀང་ཡོད་ལ། ནན་ཏན་བྱྗེད་པའང་

ཡོད་པ་དྗེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་གནས་པ་ཞྗེས་བྱ་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་
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དགོངས་པ་མཐུན་པའྱི་གཞྱི་གསུམ་གྱི་ཕག་ལྗེན་རྣམ་པར་དག་པ་བཙུགས་

སྗེང་། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོའྱི་སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་གཉྱིས་ཀྱི་ལྗེགས་བཤད་རྨད་

དུ་བྱུང་བའྱི་བཀགས་ལུང་རྒྱུན་གཙང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་བ་ལྷག་ཏུ་བསྐངས་པ་དང་། ཉྗེ་

ཆར་ཡང་། གསྗེར་ནག་ཁྗེས་པོར་ཁུར། རྟ་རྨྱིག་ལྕགས་ཀྱིས་བཏུམས་ཏྗེ་འཇྱིག་རྟྗེན་

ཀུན་ཏུ་བཙལ་ཡང་རྗེད་པར་དཀའ་བའྱི་ལྗེགས་བཤད་ཀྱི་གཏྗེར་ཆྗེན་པོ། རྗེ་བཙུན་

མྱི་ཕམ་མགོན་པོ་དང་འཛམ་གླྱིང་མཛེས་བྱྗེད་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉྱིས་ཀྱི་ལྗེགས་

པར་བཤད་པས་གཙོས། རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པ་དུ་

མའྱི་ལྗེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་ལུང་རྒྱུན་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཇྱི་སད་ཅྱིག་

ཕྗེབས་པའྱི་རྒྱུན་གཙང་གྱི་བཀགས་ལུང་རོགས་པར་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

དྲྱིན་ནྱི་ལུས་དང་སོག་གྱིས་བསྐལ་བར་མཆོད་ཀང་བསབ་པར་མྱི་ནུས་ན། གསྗེར་

ནག་བྗེ་ལ་འཇལ། དངུལ་དཀར་ས་རྗེ་གསྱིལ། གོས་ཕྲུག་དོ་ལ་བརྱིགས་ཏྗེ་ཕུལ་ཀང་

བསབ་པར་ག་ལ་ནུས། 

འོན་ཀང་། དངོས་པོ་དམན་ཡང་བསམ་པ་དག་པ་ཡྱིས། །རྒྱལ་བ་མཆོད་པའྱི་

ཡོན་ནྱི་དཔག་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། མྗེ་ཏོག་ཆུང་རུང་མཆོད་རས་

དང་། གུར་ཀུམ་ཉུང་རུང་བུམ་རས་ཟྗེར་བའྱི་དཔྗེ་ལྟར་རྱིན་ཆྗེན་མཎལ་བཟང་བོའྱི་

བཀོད་པས་ཐོག་དྲངས xxxx བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏྗེ་གང་ཞྱིག་ཞུ་ན། ཇྱི་སྐད་

དུ། ཆོས་རྔ་ཆྗེན་པོའྱི་སྒྲ་ཡྱིས་ནྱི། །སྗེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་མཐར་བགྱིད་

ཅྱིང་། །བསྐལ་བ་བྱྗེ་བ་བསམ་ཡས་སུ། །ཆོས་སོན་མཛད་ཀང་བཞུགས་གྱུར་

ཅྱིག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞལ་དུ་མྗེད་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱི་ཕུང་བོ་ཆྗེན་པོ་དཔལ་
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ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཞབས་པད་མྱི་ཤྱིགས་པ་རོ་རྗེ། མྱི་འགྱུར་བ་གཡང་

དྲུང་། མྱི་ནུབ་པ་རྒྱལ་མཚན་བཞྱིན་དུ་བརྟན་པའྱི་ངོས་ནས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་རྔ་

ཆྗེན་རྒྱུན་མར་བརྡུངས་ཏྗེ་སྐྗེ་རྒུའྱི་སྡུག་ཀུན་གྱི་ནད་བརྒྱ་དྲུངས་ནས་འབྱྱིན་པར་

མཛད་པ་དང་། 

སྒྲུབ་སྗེ་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་ཞྗེས་བྱ་བ་འདྱི་ཉྱིད་ཀང་ཇྱི་སྐད་དུ། གནས་འདྱིར་བྱྱིན་

རླབས་དཔལ་འབྱོར་མྱི་ཉམས་ཤྱིང་། །བསམ་སྦོར་ངན་པའྱི་གདུག་རྩུབ་ཞྱི་བ་

དང་། །ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཁུར་འཛིན་པའྱི། །དགྗེ་འདུན་ཚོགས་ཀྱིས་

གང་བའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཤོག །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་དོན་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ཐུགས་མཐུན་ཞྱིང་ཁྱིམས་

གཙང་བའྱི་ངོས་ནས་ཀོག་པ་ཐོས་བསམ།  སོང་བ་བསམ་གཏན།བྱ་བ་ལས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་སོགས་རྣམ་དཀར་གྱི་བགྱི་བ་རླབས་གང་ཆྗེ་ལ་འབད་པ་ཆྱིག་བསྒྲྱིལ་

རྒྱས་པའྱི་སོ་ནས་སྐལ་ལྡན་དང་བ་འདྲྗེན་པའྱི་དམྱིགས་རྐྱྗེན་འབྱོར་ལྡན་བསོད་

ནམས་གསོག་པའྱི་ཞྱིང་སར་འགོ་བ་རྗེ་འོང་བ་དང་།  རང་རྗེའྱི་འདྲྗེན་པ་བ་མ་རྱི་

སོམ་རྱིན་པོ་ཆྗེའྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཞྱིང་མཛད་འཕྲྱིན་རྒྱས་པ་དང་། རང་སྗེའྱི་གོས་དཀར་

ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་རྱིག་འཛིན་ཕུར་ཐོགས་རྣམས་ཀང་ཐུགས་མཐུན་གོས་འཆམས་ཀྱི་

ངོས་ནས་མཚམས་བསྗེན་སྒྲུབ་ལོ་ཟླ་ཞག་མཐུད་ཀྱིས་མཐུ་ནུས་གནམ་ལྕགས་

ལས་ཆྗེ་ཞྱིང་མནན་སྗེག་འཕང་གསུམ་སོགས་གཞན་ཕན་གྱི་བྱ་བ་རླབས་པོ་ཆྗེའྱི་

སོ་ནས་རང་གཞན་སྲུང་བ་རོ་རྗེའྱི་གུར་ཁང་དུ་འབུབ་བ་ལས་ནམ་ཡང་གཡོ་བ་མྗེད་

པ་དང་། དཔོན་པོ་དབང་ཆྗེན་བསམ་འགྲུབ་ཀྱིས་གཙོས་རང་སྗེ་དཀར་དཀར་གྱི་མྱི་
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ལ་ན་ཚ་དང་ཕྱུགས་ལ་གོད་ཁ་མྗེད་པར་རྒན་གྱི་ཚེ་ཐག་རྱིང་ཞྱིང་གཞོན་གྱི་འདབ་

ལག་རྒྱས་པ་སོགས་མདོར་ན་སར་གོང་ཐམས་ཅད་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་དང་དགྗེ་ལྗེགས་

ཀྱི་མཚན་མ་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་དུ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་འཇུག་ཐུགས་དམ་རོ་རྗེ་

སྲུང་བའྱི་ར་གུར་ལས་དུས་ནམ་ཡང་འདོར་མྗེད་བརྗེ་གཟྱིགས་གནང་བ་མཁྗེན་

མཁྗེན། ཅྗེས་གསལ་བ་འདྗེབས་པ་ལགས། །
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༄༅། །ཚུལ་གསུམ་རྣམ་གཞག་བྱིས་པའི་ཐེམ་སྐས་སོགས་ 

བསྡུས་སྦོར་ལེ་ཚན་འགའ་བཞུགས་སོ། །

རྱིགས་ཚུལ་ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་གྱི་དུམ་བུར་བོ་གོས་འགམ་པ་བརར་བ་ལས། །

ལྗེགས་བཤད་ག་པུར་བསུང་ཞྱིམ་འཐུལ་བ་སྐལ་བཟང་བུང་བ་འཕྲོ་འདུའྱི་གཞྱི། །

རྒྱ་ཆྗེན་ཆོས་ཚུལ་པད་མཚོར་མངོན་དགྗེས་ཐྗེག་པ་ཕུལ་བྱུང་སོས་ཀྱི་གླང་། །

དོན་གནས་གགས་པའྱི་བ་དན་དཀར་བོ་སྱིད་ན་གཡོ་བ་དྗེས་སྐོངས་ཤྱིག །

འདྱིར་རྟགས་ཚུལ་གསུམ་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། དྗེའྱི་དོན་ལ་བོའྱི་ཤྗེད་མ་ཕྗེ་བ་

དག་གྱིས་དཔོད་ཚུལ་ཕོགས་ཙམ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས་ལས། 

 དང་བོ་ནྱི། བྱས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། 

བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །རྗེས་ཁབ་ཀང་ཡྱིན། ལྡོག་ཁབ་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་བོ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

སྐོན་མྗེད་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། ཁོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་སྐོན་མྗེད་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་འགོད་ཚུལ་དང་

མཐུན་པ། ཡོད་པ། ཉྱིད། ཚད་མས་ངྗེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་རྗེ་རྗེ་ནས་ཁོད་ལ་ཚང་
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བའྱི་ཕྱིར། 

དང་བོ་གྲུབ་སྗེ། སྒྲ་དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། 

ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་ཡང་ཡྱིན་ཁོད་བྱས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་ནས་

ཁོད་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་ཤྗེས་འདོད་ཞུགས་པའྱི་གང་ཟག་སྱིད་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་

གཞྱི་མཐུན་པར་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གོང་གྱི་རྟགས་གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྗེའྱི་ཚིག་ཟུར་

གྱི་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཚང་བར་ཐལ། སྒྲ་ཁོད་ཡྱིན། སྒྲ་ཆོས་

ཅན་གྱི་སྗེང་དུ་ཁོད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྗེ། འདྱིའྱི་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་དོན་

ནྱི། ཡྱིན་འགོད་ལ་ཆོས་ཅན་དུ་འགོ་རྒྱུ་དྗེ་རྟགས་དྗེ་ཡྱིན་པ་དང་དྗེའྱི་སྗེང་དུ་རྟགས་

དྗེ་ཡྱིན་པ་ལ་བྱྗེད། ཡོད་འགོད་ལ་ཆོས་ཅན་དྗེ་ལ་རྟགས་དྗེ་ཡོད་པ་དང་དྗེའྱི་སྗེང་དུ་

རྟགས་དྗེ་ཡོད་པ་ལ་བྱྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གོང་གྱི་རྟགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྗེའྱི་ཚིག་ཟུར་

གྱི་ཡོད་པ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཚང་བར་ཐལ། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་མ་གྲུབ་པ་

དང་བོ་གསུམ་དང་། ཐ་དད་མྗེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་བོ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་ངོ་བོ་

མྗེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་མྗེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་། གཞྱི་རྟགས་

ཀྱི་འབྗེལ་བ་མྗེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་རྱིམ་བཞྱིན་གྲུབ་

སྗེ། བྱས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དང་། སྒྲ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་དང་། ཆོས་ཅན་སྒྲ་དྗེ་
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རྟགས་བྱས་པ་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་དད་མྗེད་

ནས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པ་ཐལ། གཞྱི་རྟགས་ཐ་དད་མྗེད་ནས་མ་

གྲུབ་པ་དང། གཞྱི་ཆོས་ཐ་དད་མྗེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྟགས་ཆོས་ཐ་དད་མྗེད་

ནས་མ་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་རྱིམ་བཞྱིན་གྲུབ་སྗེ། སྒྲ་དང་བྱས་

གཉྱིས་ཐ་དད། སྒྲ་དང་མྱི་རྟག་པ་གཉྱིས་ཐ་དད། བྱས་པ་དང་མྱི་རྟག་པ་གཉྱིས་ཐ་དད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གོང་གྱི་རྟགས་བཞྱི་བ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྗེའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་

ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་དོན་ཚང་བར་ཐལ། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱིརྟགས་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཆོས་ཅན་

ལ་མྱི་སྱིད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་རྟགས་ལ་མྱི་སྱིད་པ་གང་ཡང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་རྗེ་རྗེ་ནས་གྲུབ་སྗེ། རྟགས་

དྗེའྱི་ཡ་གལ་ལ་ཆོས་ཅན་དྗེ་ལ་སྱིད་མྱི་སྱིད་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཡ་

གལ་ལ་རྟགས་དྗེ་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཆོས་ཅན་དྗེ་རྟགས་དྗེ་ཡྱིན་པར་

ཁས་བང་མྱི་རུང་བ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲ་རང་ལྡོག་ནས་བྱས་པར་ཁས་ལྗེན་

རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

གོང་གྱི་རྟགས་ལྔ་བ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྗེའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་

ཚད་མས་ངྗེས་པ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཚང་བར་ཐལ། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་

གྲུབ་པ་དང་། རྒོལ་བ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་མ་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་

ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་བོ་གྲུབ་སྗེ། ཆོས་ཅན་དང་། རྟགས་དང་། གཞྱི་རྟགས་ཀྱི་
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འབྗེལ་བ་གང་ལའང་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྐབས་བབ་ཀྱི་

རྒོལ་བས། སྒྲ་དང་། བྱས་པ་དང་། སྒྲ་བྱས་པ་གསུམ་རྗེ་རྗེ་ནས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། སྔ་རྒོལ། ཕྱི་རྒོལ། དྗེ་གཉྱིས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་མ་གྲུབ་པ་

གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་པར་སྔ་རྒོལ་གྱིས་ཀང་ངྗེས། ཕྱི་རྒོལ་

གྱིས་ཀང་ངྗེས། དྗེ་གཉྱིས་ཀས་མཐུན་སྣང་དུའང་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། 

གོང་གྱི་ར་རྟགས་གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་

ཁབ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ལྡོག་དང་འབྗེལ་སོབས་

ཀྱིས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། 

དྗེར་ཐལ། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་ཆོས་མྱི་རྟག་པ་དང་འབྗེལ་བ་གང་ཞྱིག །དྗེ་ཁོ་ན་ལ་

འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་དང་། ཡོད་པ་དང་། ཉྱིད་དང་། ཚད་མས་ངྗེས་པ་རྣམས་ཀྱི་

དོན་ཁོད་ལ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། དང་བོ་སླ། 

གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་

ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་དོན་ཚང་བར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགོད་ཚུལ་ཡྱིན་

འགོད་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡྱིན་སྒྲུབ་གང་ཞྱིག །ཁོད་ཀྱི་ཡྱིན་པ་ཡོད་ཅྱིང་ཁོད་ཡྱིན་ན་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པས་ཁབ་ལ་ཁོད་དང་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གོང་གྱི་རྟགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྗེའྱི་ཚིག་ཟུར་

གྱི་ཡོད་པ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཚང་བར་ཐལ། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་དང་། ཐུན་
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མོང་མྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་རྗེ་རྗེ་ནས་གྲུབ་སྗེ། སྐབས་བབ་ཀྱི་རྒོལ་བས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཁབ་

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་མ་ངྗེས་ཤྱིང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་དང་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར།

གོང་གྱི་རྟགས་བཞྱི་བ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྗེའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་

ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་དོན་ཚང་བར་ཐལ། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

གཉྱིས་ཀ་ལ་ཁབ་བྱྗེད། དྗེ་གཉྱི་ག་ལ་རྣམ་གཉྱིས། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁབ་བྱྗེད་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྱིས། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁབ་བྱྗེད་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་

གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པ་བཞྱི་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་རྗེ་རྗེ་ནས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་གཏན་མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གོང་གྱི་རྟགས་ལྔ་བ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྗེའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་

ཚད་མས་ངྗེས་པ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཚང་བར་ཐལ། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་

དང་། འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་རྗེ་རྗེ་ནས་གྲུབ་སྗེ། སྐབས་བབ་ཀྱི་རྒོལ་བས་རྟགས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་

ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་སྐོར་གྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། 

གོང་གྱི་ར་རྟགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་

ཁབ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ལྡོག་དང་། འབྗེལ་སོབས་
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ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་

ཅན། དྗེར་ཐལ། ཁོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་ཆོས་མྱི་རྟག་པ་དང་འབྗེལ། རྟགས་དྗེའྱི་ཟུར་

གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མྗེད་པ་དང་། མྗེད་པ་ཉྱིད་

དང་། མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་དང་། མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་བཞྱིའྱི་དོན་

རྗེ་རྗེ་ནས་ཁོད་ལ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། 

དང་བོ་གྲུབ་སྗེ། བྱས་པ་མྱི་རྟག་པ་དང་། བདག་གཅྱིག་འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཕྱི་མ་བཞྱི་རྱིམ་བཞྱིན་གྲུབ་སྗེ། བྱས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་དང་ཐུན་

མོང་མྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པ་གསུམ་དང་། དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པ་བཞྱི་དང་། འགལ་བ་ལྷག་

ལྡན་དང་། ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་ཏྗེ་དྗེ་བཞྱི་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་

ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་དྗེའྱི་དོན་ལ་བོའྱི་ཤྗེད་མ་ཕྗེ་བ་དག་གྱིས་དཔོད་ཚུལ་ཕོགས་ཙམ་

བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་བོ་ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟུར་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་

དཔད་ན། ལྗེའུ་དང་བོའྱི་མཐའ་དཔོད་དུ་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐོན་མྗེད་ལ་སྦོར་བ་

ཡང་དག་གྱི་དྗེ་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དྗེ་སྐོན་མྗེད་ཡྱིན་མྱིན་བརྱི་བའྱི་

སྐོན་ལ་གང་འཇོག །སྗེ་རྒྱན་དང་། རང་ལུགས་སུ་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་རྟགས་

ཀྱི་ངྗེས་རྱིམ་གསུངས་པ་དྗེ་མཉན་བྱའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦོར་

ཚུལ་གང་ཡྱིན། ཡོད་ཚིག་གྱི་སྗེལ་བྱ། ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་མྗེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་

པ་དྗེ་སྒྲུབ་རྟགས་ཕལ་ཆྗེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི། ཁོ་ཡྱིན་ན་ཡོད་མྱི་དགོས་པའྱི་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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རྟགས་ཆོས་རྣམ་བཅད་ཙམ་ལ་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞྱིག་པ་མྗེད་ཀང་། རང་རྟྗེན་ཆོས་

ཅན་རོད་གཞྱི་དྗེར་སྣང་གྱི་སྒྲ་དོན་ཡོད་པས་ཆོས་ཅན་མྗེད་ནས་མ་གྲུབ་པའྱི་སྐོན་དུ་

མྱི་འགྱུར་ཞྗེས་དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་ཟྱིན་བྱིས། ཚད་མའྱི་ལམ་བསྒྲྱིགས། ཐར་ལམ་གསལ་

བྱྗེད། ཚད་མའྱི་ལམ་ཁྱིད་རྣམས་སུ་གསུངས་པ་སྒྲས་ཟྱིན་ལྟར་ཨྗེ་འཐད། འཐད་ན་སྗེ་

རྒྱན་དུ་དྗེ་ལྟ་ན་དངོས་ཟྱིན་གྱི་ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་སྒྲ་དོན་མྗེད་པར་ཁས་བངས་སོང་

གསུངས་པ་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་པ་དྗེས་ཨྗེ་གནོད། གལ་ཏྗེ་ལྕང་གྲུབ་ཏུ་སྒྲ་དོན་དྗེ་

ཆོས་ཅན་བཏགས་པ་བར་ཡབ་སས་གསུམ་གྱིས་བཞྗེད་གསུངས་པ་ལྟར། རྟགས་

སྒྲ་དོན་གྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་ལྟར་གྲུབ་མྱི་དགོས་པས་རྱིགས་པ་དྗེ་གནོད་བྱྗེད་དུ་

མྱི་ཆྗེ་སམ་ན། འོ་ན་གོང་སྨོས་ཀྱི་གཞུང་དྗེ་ཕལ་ཆྗེར་དུ་སྒྲའྱི་སྒྲ་དོན་བྱས་པར་མྱི་

རུང་སབས་བྱས་པས་སྒྲ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མྱི་མཚུངས་གསུངས་པའྱི་དོན་ཇྱི་

ལྟར་འཆད། 

ཡང་སྗེ་རྒྱན་མདོ་དབུས་ཀྱི་པར་དུ་མར། ཆོས་ཅན་མྗེད་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་

གྱི་རྟགས་མྱི་སྱིད་པར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟྱིན་ཞྗེས་འགལ་རྟགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་

གསུངས་པ་དྗེ་ཡྱི་གྗེ་ཨྗེ་དག །ཡང་རྱིགས་གཏྗེར་དར་ཊྱིཀ་དང་། ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་

ཀར་ཡོད་ཚིག་གྱི་སྗེལ་བྱར་ཐ་དད་མྗེད་པ་དང་མཐའ་གཉྱིས་ལས་བར་བ་མ་

བགངས་ཤྱིང་དྗེ་ཟུར་གང་གྱི་སྗེལ་བྱ་ཡྱིན་མྱི་གསལ་ལ། རང་ལུགས་སུ་དྗེའྱི་དང་བོ་

གཉྱིས་ཡོད་ཚིག་གྱི་དང་། ཐ་མ་ཚད་ངྗེས་ཀྱི་སྗེལ་བྱར་གསུངས་འདུག་ན། དྗེ་

གསུམ་ལ་ཟུར་དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་སྗེལ་བྱར་འོང་མྱི་འོང་གྱི་ཁད་གང་གྱིས་ཕྗེ། ཡང་ལྗེའུ་

དང་བོའྱི་མཐའ་དཔོད་དང་། ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་ཀར་གཞྱི་རྟགས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་མྗེད་པའྱི་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།
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དོད་དུ་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་མྗེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་བགངས་པ་ལྟར་ན། འགལ་

རྟགས་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའྱི་མ་ངྗེས་པ་གཉྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་རྟགས་

དང་། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་ལྟོས་གཞྱིར་མྱི་འགྱུར་ཚུལ་རྣམས་གང་ཡྱིན། 

ཡང་ཐ་དད་མྗེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་ལ་སྦོར་བའྱི་དོན་སྗེང་ནས་སྐོན་ཡོད་པ་

དང་། རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་གྱི་དོན་སྗེང་དུ་མ་གྲུབ་པ་མྱིན་པས། རྱིམ་

བཞྱིན་དྗེ་གསུམ་དོན་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་མ་གྲུབ་པར་བཞག་པ་དང། མ་བཞུག་པ་རྱིགས་

རྒྱན་དང་། སྗེ་རྒྱན་གྱི་དགོངས་པར་རྟགས་མཚན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྨྲ་ཨྗེ་རྱིགས། 

རྱིགས་ན་ལྗེའུ་དང་བོའྱི་མཐའ་དཔོད་དུ་དྗེ་གསུམ་ལ་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ལྟོས་

ཏྗེ་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན། ཡང་སྒྲ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་

དྗེ། བྱས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པར་བྱྗེད་པའྱི་རོད་གཞྱི་དང་ཕོགས་ཆོས་གཉྱིས་ཀར་ཁས་ལྗེན་ཨྗེ་རུང་། མྱི་རུང་ན་

དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་གང་མྱིན། ཡང་ཡྱིག་ཆ་ལྟར་ན་དོན་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་མ་གྲུབ་པའྱི་གངས་ངྗེས་

ཅྱི་འདྲ་ཡྱིན། 

ཉྱིད་ཚིག་སྐབས། རྱིགས་རྒྱན་དུ་ཤྱིང་ཙམ་མཚན་མོ་ལོ་མ་ཁུམས་ནས་ཉལ་བ་

མྱིན་གསུངས་པས། ཡྱིག་ཆའྱི་མཚན་མོ་ལོ་མ་ཁུམས་ནས་ཉལ་བ་ལོན་ཤྱིང་ལ་

འགོད་ཚུལ་ལྟར་ཡོད་གསུངས་པའྱི་སྒྲས་ཟྱིན་མྱི་འཐད་ཟྗེར་ཨྗེ་དགོས། དགོས་ན། 

མདོ་དང་། རྣམ་ངྗེས་ཀྱི་དར་ཊྱིཀ་སོགས་གཞུང་དུ་མར་ཉྱིད་ཚིག་གྱི་སྗེལ་བྱར་

བཤད་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་ཀང་ཁབ་བྱྗེད་དུ་མྗེད་པའྱི་དོན་སྐོན་ཅན་དྗེ་ལ་ག་འདྲ་

འཇོག །མྱི་དགོས་ན་ཉྱིད་སྒྲའྱི་དོན་ཚང་བ་ལ་ཆོས་ཅན་དྗེ་རྟགས་དྗེ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད་
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ཆོས་ཅན་དྗེ་ལ་རྟགས་དྗེས་ཁབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཟྗེར་དགོས་འདུག་ན། དྗེ་ལྟ་ན་

བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་སྒྲ་མཚོན་བྱར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྱིན་

པར་ཨྗེ་འགྱུར། 

ཚད་ངྗེས་སྐབས། ལྗེའུ་དང་བོའྱི་མཐའ་དཔོད་དུ་རྟགས་༼བཞྱི་རྟགས་ཞྗེས་ཀང་བགང་

།༽ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཐུན་མྱིན་

གྱི་མ་ངྗེས་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་ཐབས་ཅད་མ་གྲུབ་པའྱི་རྟགས་སུ་མྱི་

འགྱུར་ཚུལ་གང་ཡྱིན། ཡང་རང་ལུགས་སུ་གངས་ཅན་གྱིས་བོ་བདྗེ་སྗེམས་བཅས་

སུ་སྒྲུབ་པར་བཤད་པ་ཡྱི་གྗེ་ཨྗེ་དག །ཡང་ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆྱི་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་

ལོན་ཤྱིང་སྗེམས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་དྗེ་སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་མ་གྲུབ་པ་མྱིན་པར་སྗེ་རྒྱུན་

དུ་གསུངས་པའྱི་སྒྲས་ཟྱིན་ཨྗེ་འཐད། མྱི་འཐད་ན་དྗེ་ལ་གནོད་བྱྗེད་ཅྱི་འདྲ་ཡོད། 

འཐད་ན་རྱིགས་རྒྱན་དུ་མྱི་འཐད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གསུངས། སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་མ་གྲུབ་པ་

ཚད་ངྗེས་ཀྱི་སྗེལ་བྱར་འོང་ཚུལ་གང་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་རྗེས་ཁབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟུར་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་དཔད་ན། རྗེས་ཁབ་ལ་

རྟགས་བསྒྲུབ་ཆོས་དང་འབྗེལ་བས་ཨྗེ་ཁབ། ཁབ་ན་སྗེ་རྒྱན་དང་རྱིགས་རྒྱན་

སོགས་ལས་ཕུང་བོ་དང་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཐ་དད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་དྗེ་རང་རྐྱ་

བའྱི་བདག་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་གསུངས་འདུག་

པས། དྗེའྱི་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་གྲུབ་ལུགས་གང་ཡྱིན། གལ་ཏྗེ་མ་ཁབ་ན། མདོ་

རང་འགྗེལ་དུ། འབྗེལ་བ་མྗེད་པར་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྗེད་པར་གསུངས་པ་དང་ཊྱིཀ་

ཆྗེན་དུ། མ་དམྱིགས་པ་དྗེ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་
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ཡྱིན་ན་ཁབ་འབྗེལ་མྗེད་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་སྱིད་པར་ཐལ་བ་འཕངས་པ་དང་། སྗེ་

རྒྱན་དུ། རྒྱུ་མྗེད་དུ་སྐྗེ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མྱུ་གུ་ལན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་སྐྗེ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྗེས་ཁབ་མ་གྲུབ་པར་རྟགས་དྗེ་ཡོད་པར་ཐལ་བས་བསྒྲུབས་པ་དང་། མ་དམྱིགས་

པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཡོད་པས་ཁབ་པར་བསྒྲུབས་པ་དང་། རྱིགས་རྒྱན་དང་ལྗེའུ་

དང་བོའྱི་མཐའ་དཔོད་ལས་ཀང་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཡོད་པས་ཁབ་པར་གསུངས་པ་

དང་། དབུ་མའྱི་མཐའ་དཔོད་དང་། རང་ལུགས་གཉྱིས་ཀར་ཕུང་བོ་དང་རང་བཞྱིན་

གཅྱིག་ཐ་དད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་རང་རྐྱང་བའྱི་བདག་མྗེད་ངྗེས་སུ་

སྒྲུབ་པ་སྦོར་བ་ལྟར་སྣང་དུ་གསུངས་པ་དང་། སྦོར་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ཕྱིན་རྟགས་ཀྱི་

མཚན་གཞྱི་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ་ཡོད་དགོས་པར་གསུངས་པ་སོགས་དང་མྱི་འགལ་

ཚུལ་གང་ཡྱིན། 

ཡོད་ཚིག་སྐབས། རྱིགས་རྒྱན་ལས། འདུས་བསགས་སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་གདགས་

གཞྱི་ལ་འགོད་ཚུལ་ལྟར་གྲུབ་གསུངས་པའྱི་གདགས་གཞྱི་ལ་གང་འཇོག །ཡང་

འགལ་རྟགས་ཕྱི་མ་གསུམ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བ་ལ་སུ་འཇོག །ཡང་

རང་ལུགས་སོགས་ལས་ལྷ་ནས་ཚེ་འཕོས་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་

ལྷ་ནས་ཚེ་འཕོས་པ་མ་ཡྱིན་པའང་མ་རྟོགས་ལ། ཀུན་མཁྗེན་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་

གང་ཟག་གྱིས་ཀུན་མཁྗེན་མ་ཡྱིན་པ་རྟོགས་པར་བཤད་པ་དྗེའྱི་ཁད་གང་ལ་ཐུག །

ཉྱིད་ཚིག་སྐབས། རང་ལུགས་སུ་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་བཞག་པ་

ལ་ཡྱི་གྗེ་ཆད་སྐོན་ཨྗེ་ཡོད། མྗེད་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་དྗེར་ཨྗེ་འགྱུར། ཡང་

ཡྱིག་ཆར། མྗེད་པ་སྒྲ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་གསུངས་པ་དྗེ་
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གཞུང་དུ་མར་གཞལ་བྱ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་བྱྗེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁབ་སྒྲུབ་ཚེ་རྟག་པ་རོད་གཞྱིར་འཛིན་པར་གསུངས་པ་ཚོ་དང་ཨྗེ་

འགལ། ཡང་སྗེ་རྒྱན་དུ། བྱྗེ་བག་པའྱི་ངོར་སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྗེག་བྱ་ཅན་མྱིན་པ་བཀོད་

ཚེ་རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྱིས་སུ་མཐོང་གསུངས་པ་དང་། འདྱི་སྐབས་ཀྱི་

མཐོང་ཚུལ་རྒོལ་བས་ཚད་མས་མཐོང་བ་ལ་བྱྗེད་ཀྱི་རང་གྱི་འདོད་པས་མཐོང་བར་

བཞག་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆོག་གསུངས་པ་ལ་འགལ་བ་མྗེད་ཚུལ་གང་ཡྱིན། འདྱིའྱི་

རྟགས་སུ་དར་ཊྱིཀ་དུ་མར་ལུས་ཅན་མྱིན་པ་བཀོད་པའྱི་ཁུངས་གང་ཡྱིན།

ཚད་ངྗེས་སྐབས། ཡང་སྗེ་རྒྱན་དུ་ལྷག་ལྡན་དང་མ་ངྗེས་པའྱི་རྟགས་དོན་གཅྱིག་

ཅྱིང་། དྗེ་ལ་ཁབ་འབྗེལ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་གྱི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པས་ཁབ་གསུངས་པ་

དང་། རྱིགས་རྒྱན་དང་རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་སོགས་སུ་དྗེ་ལ་ཁབ་འབྗེལ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་

ཡོད་པས་མ་ཁབ་ཀང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་སམ་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་མྱི་ལྡོག་གྱི་

ཐྗེ་ཚོམ་གང་རུང་ཡོད་པས་ཁབ་གསུངས་མོད། མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

གཉྱིས་ཀར་མཐོང་བའྱི་མ་ངྗེས་པ་དང་། རྣམ་འགྗེལ་དུ། དྗེས་ན་རྒྱུ་དང་ནས། ལྷག་

ལྡན་འདོད། ཅྗེས་པ་ར་འགྗེལ་གྱི་དངོས་བསན་སྦོར་བའྱི་ཕྱི་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་

ཐྗེ་ཚོམ་དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་གང་ཡོད། 

གསུམ་པ་ལྡོག་ཁབ་ལ། མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའྱི་མ་ངྗེས་པ་དྗེ་མྗེད་པ་

ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་སྗེལ། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ་ལས། དྗེ་ལ་རྗེས་སུ་འགོ་

བ་ངྗེས་པས་ནྱི་འགལ་བ་དང་དྗེའྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་རྣམས་བསལ་ཏོ། །ལྡོག་

པས་ནྱི་མ་ངྗེས་པ་དང་དྗེའྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་
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པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་རྗེས་ལྡོག་གྱིས་དྗེ་གཉྱིས་གཙོ་བོར་སྗེས་མྱི་སྗེལ་གྱི་ཁབ་

པར་དང་། སྔ་མའྱི་ཕོགས་མཐུན་ལ་གང་འཇོག །བྱས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཞྗེས་སྦར་ཏྗེ་

སྒྲ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ། དོན་བྱྗེད་ནུས་པས་མ་ངྗེས་པ་

བརོད་པ་ལ་ལན་ཅྱི་གདབ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོབ་ཁབ་འཇལ་བའྱི་རྗེས་དཔག་དགག་རྟོག་

ཨྗེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ན་དྗེས་རྗེས་ཁབ་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ། མྱིན་ན་དྗེའྱི་རྗེད་དོན་ལ་གང་

འཇོག །ཅྗེས་དཔད་པར་བྱའོ། །

སྨྲས་པ། 

རྟགས་ཚུལ་རྱི་མོ་གསུམ་གྱིས་མགུལ་བ་ལ། །དཔལ་འཛིན་བོ༷་གོ༷ས་ཡོངས་

བལ་གཉྱིས་སྐྗེས་ཤྱིག །འདྲ་མྱིན་ཟྗེར་ཟློས་ཚིག་གྱི་རྒྱ༷་མཚོ༷་ཡྱིས། །ཆོས་བརྒྱད་དྲ་

བའྱི་གཟྗེབ་ན་ཅྱིར་ཡང་ངལ། །ཞྗེས་པ་འདྱི་ནྱི་སྤང་འཁམས་པ་མ་ཏྱི་ས་རས་བྱྱིས་པ་

འགའྱི་དོན་དུ་བྱིས་པའོ། །

བོ༷་ཆྗེན་ཀུན་བཟང་སྤོད་པའྱི་གྲུ་བོ་ཆྗེ། །

གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་བ་དན་སོང་འཕུར་བས། །

ཚོགས་གཉྱིས་ཡྱིད་བཞྱིན་རྒྱ་༷མཚོའྱི་འཇྱིངས་བརྒལ་ཏྗེ། །

སྐུ་གསུམ་ནོར་བུའྱི་མཛོད་བརྗེས་གང་དྗེས་སྐོངས། །

༡ ཡོད་གང་དངོས་མྱིན་གསལ་དང་དངོས་པོ་དང་། །རྟག་ལྡོག་གང་མྱིན་རྟགས་

བཀོད་ལྡོག་ཁབ་ཙམ། །བུམ་གསལ་དངོས་རྟགས་བྱས་ལ་ཐུར་ཁབ་རྣལ། །གཅྱིག་

མྱིན་གསལ་དང་ཡོད་རྟགས་ལྡོག་ཕྱིན་ལོག །ཡོད་གང་གཅྱིག་མྱིན་གསལ་དང་ཐ་
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དད་དང་། །གཟུགས་གང་རུང་མྱིན་རྟགས་བཀོད་ཐུར་ཕྱིན་ལོག །

༢ མཚོན་བྱ་གང་ཞྱིག་སྤྱི་མྱིན་རྟགས་བཀོད་ཅྱིང་། །བྱྗེ་བག་གསལ་བྱས་རྗེས་རྣལ་

འགལ་ཕྱིན་ལོག །བྱྗེ་བག་མྱིན་པས་གསལ་དང་གཅྱིག་གང་ཞྱིག །སྤྱི་མྱིན་རྟགས་

བྱས་འགལ་རྣལ་རྗེས་ཕྱིན་ལོག །དངོས་པོ་གསལ་དང་བདག་མྗེད་རྟགས་བཀོད་

ལ། །ཐུར་ཁབ་རྣལ་དང་ལྡོག་ཁབ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག །ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་རྟག་པ་གསལ་བ་

དང་། །མྗེད་པ་རྟགས་བཀོད་ལྡོག་རྣལ་ཐུར་ཕྱིན་ལོག །ཤྗེས་བྱ་གང་ཞྱིག་སྤྱི་མཚན་

གསལ་བ་དང་། །དོན་བྱྗེད་ནུས་སོང་རྟགས་བཀོད་ལྡོག་ཐུར་ཟུང་། །ཀ་བུམ་གང་

རུང་གང་ཞྱིག་བུམ་གསལ་དང་། །བུམ་མྱིན་རྟགས་བཀོད་ལྡོག་ཐུར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག །

༣ ཤྗེས་པ་གསལ་དང་ཚད་མ་རྟགས་བཀོད་ལ། །རྗེས་ལྡོག་རྣལ་དང་འགལ་ཁབ་

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག །ཡོད་གང་ཐ་དད་མྱིན་པས་རྟགས་བྱས་ཤྱིང་། །གཅྱིག་གྱིས་གསལ་

བྱས་འགལ་ལོག་རྗེས་ཐུར་ཟུང་། །ཁ་དོག་གསལ་དང་གཟུགས་མྱིན་རྟགས་བཀོད་

ལ། །འགལ་རྣལ་རྗེས་ཐུར་གཉྱིས་ཀའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག །དངོས་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་མྱིན་

པས་གསལ་བ་དང་། །ཆོས་གང་དོན་བྱྗེད་ནུས་དང་ཐ་མྱི་དད། །རྟགས་བཀོད་ལྡོག་

ལོག་འགལ་ཁབ་རྗེས་ཕྱིན་ལོག །

༤ བྗེམ་གསལ་རྡུལ་གྲུབ་རྟགས་བྱས་རྗེས་ཁབ་དང་། །ལྡོག་ཐུར་གཉྱིས་དང་འགལ་

ཁབ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག །མ་བྱས་གང་ཞྱིག་བུམ་དང་ཐ་མྱི་དད། །གསལ་དང་རྟག་པ་རྟགས་
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བཀོད་འགལ་ཁབ་དང་། །རྗེས་ཐུར་ལྡོག་གསུམ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བཅས་བཞྱི། །བདག་

མྗེད་མྱིན་གསལ་ཡོད་པ་རྟགས་བཀོད་ལ། །ཐུར་འགལ་རྗེས་ཐུར་གཉྱིས་ཀའྱི་ཕྱིན་

ཅྱི་ལོག །

༥ བདག་མྗེད་གསལ་དང་བདག་མྗེད་རྟགས་བཀོད་ལ། །རྗེས་ལྡོག་ཐུར་གསུམ་ལྡོག་

འགལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག །བུམ་ལྡོག་གསལ་དང་བུམ་དང་གཅྱིག་གང་ཞྱིག །བུམ་མྱིན་

རྟགས་བཀོད་རྗེས་ལྡོག་འགལ་གསུམ་དང་། །རྗེས་འགལ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་

བཅས་ལྔ། །རྟག་དངོས་གཉྱིས་གསལ་བདག་མྗེད་རྟགས་བཀོད་ལ། །ཐུར་འགལ་

གཉྱིས་དང་ལྡོག་ཐུར་རྗེས་གསུམ་ལོག །གཟུགས་གསལ་བྗེམ་པོ་གང་ཞྱིག་རྡུལ་

གྲུབ་མྱིན། །རྟགས་བཀོད་རྗེས་འགལ་རྗེས་འགལ་ཐུར་གསུམ་ལོག །

༦ རྟག་དངོས་གཉྱིས་རྟགས་རྟག་པས་གསལ་བྱས་ལ། །ཐུར་རྣལ་ལྡོག་ལོག་གཉྱིས་

མྱིན་དྲུག་པོ་ངྗེས། །བདག་མྗེད་མྱིན་གསལ་ཡོད་གང་ཀ་བུམ་རྟགས། །བྱས་ལ་ལྡོག་

ཁབ་ལྡོག་ལོག་གཉྱིས་མྱིན་དྲུག །བདག་མྗེད་གསལ་དང་ཡོད་གང་མཚན་མཚོན་

གཉྱིས། །རྟགས་བཀོད་ཐུར་རྣལ་ཐུར་ལོག་མྱིན་པ་དྲུག །

༧ རྟག་དངོས་གསལ་དང་མཚན་མཚོན་རྟགས་བཀོད་ལ། །ལྡོག་ལོག་ལས་གཞན་

ཁབ་སོ་ལྷག་མ་བདུན། །འདུས་བྱས་མྱི་རྟག་གསལ་དང་དཀར་དམར་རྟགས། །བྱས་

ལ་ཐུར་ཁབ་རྣལ་མ་མྱིན་བདུན་ངྗེས། །



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 31  

༨ རྟག་དངོས་གང་ཞྱིག་ཀ་བུམ་གསལ་བ་དང་། །རྱི་རྭ་གང་ཞྱིག་མཚན་མཚོན་

རྟགས་བྱས་ལ། །ར་བའྱི་ཁབ་སོ་བརྒྱད་པོ་མ་ལུས་ངྗེས། །རྗེས་ཁབ་ལ་སོགས་སོ་

བརྒྱད་སློང་བའྱི ་ཚེ། །རྟགས་གསལ་གཉྱིས་ལྡན་ཐལ་འགྱུར་གང་བཀོད་

ཀང་། །རྟགས་དྗེར་གསལ་དྗེས་ཁབ་པ་རྗེས་ཁབ་ཏུ། །སློང་བར་རྱིགས་ན་རྟགས་དྗེ་

གསལ་བ་དང་། །གསལ་དྗེ་རྟགས་སུ་བཀོད་ལ་ཇྱི་ལྟར་སློང་། །འདྱི་ཡྱིས་མཚོན་ཏྗེ་

ལྷག་མ་བདུན་པོ་ལ། །རྱིགས་འགྗེས་སྦར་ཏྗེ་རོད་ཚུལ་ཤྗེས་པར་བྱ། །

ཚུལ་འདྱི་བསྡུས་སྦོར་ཕྲ་ཞྱིབ་རྱིགས་པའྱི་འཕྲུལ། །ཐ་སད་སྐམ་པོར་སྒྲོགས་ལ་མཁོ་

མྱིན་ཡང་། །ཁབ་དང་མ་ཁབ་ཇྱི་ལྟར་བརྱི་ཚུལ་སོགས། །ཤྗེས་འདོད་དང་བོའྱི་ལས་

ཅན་འཇུག་པའྱི་ངོགས། །ཕྗེ་རྱིགས་མུ་ཏོའྱི་སྣོད་ཆུང་ལྟ་བུ་འདྱི། །ཕྗེ་གཏོར་ཚིག་གྱི་

འབས་བུ་དོན་གཉྗེར་བོས། །ཕྗེ་ཏོ་ཞྗེས་བྱའྱི་སྱིག་རྒན་རྒད་པོའྱི་བུ། །ཕྗེ་སྒྲོ་གསུམ་

གྱི་དོ་མཉམ་དྗེ་ཡྱིས་བྱིས། །

སྭ་སྱི། སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཐུགས་བསྐྗེད་རོལ་མཚོ་ལས། །ཉྗེར་འཁྲུངས་

དགྗེ་འདུན་ངང་མོ་འབུམ་ཕྲག་གྱིས། །ལུང་རྱིགས་དབྱངས་སན་སྗེལ་བའྱི་ཆོས་གྲྭ་

ཆྗེ། །རོང་བོ་དགོན་ཆྗེན་ཞྗེས་བྱར་པར་དུ་བསྒྲུབས། །མངྒལཾ། །



 32  

༄༅། །ལམ་རིམ་སིང་པོ་བསྟན་འཛིན་བྱེ་བའི་འབྱུང་གནས་ 

ཀི་ས་བཅད་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མུ་ནྱི་ཨྱིནྟྲ་ཡ། འདྱིར་ལམ་རྱིམ་སྱིང་པོ་བསན་འཛིན་བྱྗེ་བའྱི་

འབྱུང་གནས་ཀྱི་དོན་ལ་གསུམ། བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་རོམ་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་

ལག །༼བ་མ།༽ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ཁྱིད་དངོས། བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་བརམས་

པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཚུལ་ལོ ༼ཚུལ་འདྱི།༽། །

གཉྱིས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ཁྱིད་དངོས་ལ་བཞྱི། ཆོས་ཁུངས་བཙུན་

པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་མཛད་པ་པོའྱི་ཆྗེ་བ་བསན་པ ༼དང་པོ།༽། གདམས་ངག་ལ་གུས་

པ་བསྐྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་ཆྗེ་བ་བསན་པ། ཆྗེ་བ་གཉྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་ལ་ཉན་

བཤད་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ། གདམས་པ་དངོས་ཀྱིས་སློབ་མ་ཇྱི་ལྟར་བཀྲྱི་བའྱི་རྱིམ་

པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མྗེད་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཆྗེ་བ ༼ཆོས་

ཀྱི།༽། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བའྱི་ཆྗེ་བ་༼དགྗེ་བའྱི།༽། རྒྱལ་

བའྱི་དགོངས་པ་བདྗེ་བག་ཏུ་རྗེད་པའྱི་ཆྗེ་བ ༼རྒྱལ་བའྱི།༽། ཉྗེས་སྤོད་ཆྗེན་པོ་རང་

འགགས་སུ་འགོ་བའྱི་ཆྗེ་བའོ ༼ལྗེགས་གསུངས།༽། །གསུམ་པ་ཆྗེ་བ་གཉྱིས་དང་ལྡན་

པའྱི་ཆོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གསུམ། ཉན་པའྱི་ཚུལ། བཤད་པའྱི་ཚུལ། 

མཇུག་ཏུ་ཐུན་མོང་དུ་བྱ་བའྱི་ཚུལ་ལོ ༼མཇུག་ཏུ།༽། །དང་བོ་ལ་གསུམ། ཆོས་ཐོས་
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པའྱི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ ༼སྐྗེས་རབས།༽། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་རྱིམ་གོ་བྱྗེད་པ ༼ས་

ཡྱི༽། ཉན་པའྱི་ཚུལ་དངོས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། སྣོད་ཀྱི་སྐོན་གསུམ་སང་བ་

༼ཆོས་གྲྭར།༽། འདུ་ཤྗེས་དྲུག་བསྗེན་པའོ ༼རང་ལ།༽། །གཉྱིས་པ་བཤད་པའྱི་ཚུལ་ལ་

བཞྱི། ཆོས་བཤད་པའྱི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ ༼ཁྱིམ་པས།༽།སོན་པ་དང་ཆོས་ལ་རྱིམ་གོ་

བསྐྗེད་པ ༼བཅོམ་ལྡན།༽། བསམ་པ་དང་སྦོར་བ་ཇྱི་ལྟ་བུས་བཤད་པ ༼འདུ་ཤྗེས།༽། 

ཡུལ་གང་ལ་བཤད་པ་དང་མྱི་བཤད་པའྱི་ཁད་པར་རོ། ༼མ་གསོལ།༽།

བཞྱི་བ་གདམས་པ་དངོས་ཀྱིས་སློབ་མ་ཇྱི་ལྟར་བཀྲྱི་བའྱི་རྱིམ་པ་ལ་གཉྱིས། 

ལམ་གྱི་ར་བ་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་པའྱི་ཚུལ་དང་། བསྗེན་ནས་བོ་ཇྱི་ལྟར་སྦང་བའྱི་

རྱིམ་པའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་སྤོས་ཏྗེ་བཤད་པ་

དང་། སྐོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏྗེ་བསན་པའོ། །དང་བོ་ལ་དྲུག །བསྗེན་བྱ་དགྗེ་བའྱི་

བཤྗེས་གཉྗེན་གྱི་མཚན་ཉྱིད ༼བཤྗེས་གཉྗེན།༽། སྗེན་བྱྗེད་སློབ་མའྱི་མཚན་ཉྱིད ༼འཕགས་

པས།༽། དྗེས་དྗེ་ཇྱི་ལྟར་བསྗེན་པའྱི་ཚུལ། བསྗེན་པའྱི་ཕན་ཡོན༼བཞྱི་བ།༽། མ་བསྗེན་

པའྱི་ཉྗེས་དམྱིགས༼སློབ་དཔོན།༽། དྗེ་དག་གྱི་དོན་བསྡུ་བའོ༼དྲུག་པ།༽། གསུམ་པ་ལ་

གཉྱིས། བསམ་པས་བསྗེན་ཚུལ་དང་། སྦོར་བས་བསྗེན་ཚུལ་ལོ༼གཉྱིས་པ།༽། །དང་

བོ་ལ་གསུམ། བསྗེན་པའྱི་བསམ་པ་སྤྱིར་བསན་པ༼དང་བོ།༽། ཁད་པར་དུ་ར་བ་དད་

པ་སྦང་བ༼གཉྱིས་པ།༽། བཀའ་དྲྱིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཏྗེ་གུས་པར་བྱ་བའོ༼གསུམ་པ།༽། །

གཉྱིས་པ་སྐོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏྗེ་བསན་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། དྗེ་ལ་

ལོག་རྟོག་བསལ་བའོ༼བཤྗེས་གཉྗེན།༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་

བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། སྦོར་བ༼སྦོར་བ།༽། 
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དངོས་གཞྱི། མཇུག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ༼གསུམ་པ།༽། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་སྐོང་

ཚུལ་དང་༼འོག་ནས།༽། སྐབས་འདྱིའྱི་སྐོང་ཚུལ་ལོ༼སྐབས་འདྱིར།༽། །

གཉྱིས་པ་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གཉྱིས། དངོས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་པ་

སོན་པའྱི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྗེལ་དང་བཅས་པ་ལ་བལྟ་ཞྱིང་དམྱིགས་རྣམ་ལ་བོ་

སྦོང་བ་དང་སོམ་ཁྱིམས་དག་པར་བྱ་བ་དང་ཚོགས་གསོག་སྒྲྱིབ་སྦོང་གསུམ་ལ་

སུམ་བསྒྲྱིལ་ཏུ་འབད་པ༼བསྐང་རྒྱུའྱི།༽། དབང་བོའྱི་སོ་སོམ་པ་དང་ཤྗེས་བཞྱིན་དུ་སྤོད་

པ་དང་ཟས་ཀྱི་ཚོད་རྱིག་པ་དང་མྱི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་ཞྱིང་ཉལ་བའྱི་ཚེ་

ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་སློབ་པའོ༼གཞན་ཡང་།༽། །གཉྱིས་པ་བསྗེན་ནས་བོ་ཇྱི་ལྟར་སྦང་བའྱི་རྱིམ་

པ་ལ་གཉྱིས། དལ་བའྱི་རྟྗེན་ལ་སྱིང་པོ་བང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། སྱིང་བོ་ཇྱི་

ལྟར་ལྗེན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དལ་འབྱོར་ངོས་བཟུང་བ། དྗེ་དོན་ཆྗེ་བ་

བསམ་པ༼དལ་འབྱོར།༽། རྗེད་དཀའ་བ་བསམ་པའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། །དལ་བ་དང་

༼དང་བོ།༽། འབྱོར་བའོ༼མྱི་ཉྱིད།༽། །གསུམ་པ་རྗེད་དཀའ་བ་བསམ་པ་ལ་བཞྱི། གྗེགས་

མང་བ༼དང་བོ།༽། ངོ་བོ༼ངོ་བོ།༽། རྒྱུ། ༼གསུམ་པ།༽འབས་བུ་དང་དཔྗེའྱི་སོ་ནས་རྗེད་

དཀའ་བ་བསམ་པའོ༼འབས་བུའྱི།༽། །

གཉྱིས་པ་སྱིང་བོ་ཇྱི་ལྟར་ལྗེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་

མོང་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བ། འབྱིང་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་

བོ་སྦང་བ། སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

ཆུང་ངུའྱི་བསམ་པ་སྦང་བ་དངོས་དང་། བསམ་པ་དྗེ་སྐྗེས་པའྱི་ཚད་དོ༼འདྱི་དང་

།༽། །དང་བོ་ལ་བཞྱི། འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་པ་བསམ་པ། ངན་སོང་གྱི་ཉྗེས་དམྱིགས་བསམ་
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པ། སྐབས་འགོ་སྦང་བ། བདྗེ་ལྗེགས་ཀུན་གྱི་ར་བ་ཡྱིད་ཆྗེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐྗེད་

པའོ། །དང་བོ་ལ་བཞྱི། འཆྱི་བ་དྲན་པ་མ་བསོམས་པའྱི་ཉྱིས་དམྱིགས༼འཆྱི་བ།༽། 

བསོམས་པའྱི་ཕན་ཡོན༼གཉྱིས་པ།༽། འཆྱི་བ་དྲན་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསྐྗེད་པ༼འཆྱི་བ།༽། 

འཆྱི་བ་དྲན་པ་བསོམ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །བཞྱི་བ་ལ་གསུམ། ངྗེས་པར་འཆྱི་བ་བསམ་པ། 

ནམ་འཆྱི་ངྗེས་མྗེད་བསམ་པ། འཆྱི་བའྱི་ཚེ་ཆོས་མ་གཏོགས་གང་གྱིས་ཀང་མྱི་ཕན་

པ་བསམ་པའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཆོས་བྱ་བར་ཐག་བཅད་

པའོ༼ཚེ་འདྱི།༽། །དང་བོ་ལ་གསུམ། འཆྱི་བདག་མྗེད་ངྗེས་པར་འོང་ལ་དྗེ་ཡང་རྐྱྗེན་

གྱིས་བཟློག་ཏུ་མྗེད་པ༼དང་བོ།༽། ཚེ་ལ་སྣོན་པ་མྗེད་ཅྱིང་འབྱིད་བྱྗེད་བར་མ་ཆད་དུ་

ཡོད་པ༼ཚེ་ལ།༽། གསོན་པའྱི་ཚེ་ཆོས་བྱ་བའྱི་ལོང་མྗེད་པར་ངྗེས་པར་འཆྱི་བ་བསམ་

པའོ༼གསོན་པའྱི།༽། །

གཉྱིས་པ་ནམ་འཆྱི་ངྗེས་མྗེད་བསམ་པ་ལ་གཉྱིས། དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཆོས་

མྱུར་དུ་བྱ་བར་ཐག་བཅད་པའོ༼དྗེས་ན།༽། །དང་བོ་ལ་གསུམ། འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་ཚེ་

ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་པ་བསམ་པ༼འཛམ་བུ།༽། འཆྱི་རྐྱྗེན་མང་ཞྱིང་གསོན་རྐྱྗེན་ཉུང་བ་

བསམ་པ༼གཉྱིས་པ།༽། ལུས་ཤྱིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བས་ནམ་འཆྱི་ངྗེས་པ་མྗེད་པ་བསམ་

པའོ༼ལུས་ཉམ།༽། །གསུམ་པ་འཆྱི་བའྱི་ཚེ་ཆོས་མ་གཏོགས་གང་གྱིས་ཀང་མྱི་ཕན་

པར་བསམ་པ་ལ་གཉྱིས། དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་༼རྒྱུ་མཚན།༽། ཐག་བཅད་པའོ༼དྗེ་

ལྟར།༽། །གཉྱིས་ལ་ངན་སོང་གྱི་ཉྗེས་དམྱིགས་བསམ་པ་ལ་གཉྱིས། མཚམས་སྦར་བ་

དང་༼དྗེ་ལྟར།༽། བསམ་ཚུལ་དངོས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དམྱལ་བ་དང་། དུད་

འགོ་དང་༼གཉྱིས་པ།༽། ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། 
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སྗེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆྗེན་པོ༼དང་བོ།༽། ཉྗེ་འཁོར་བའྱི་དམྱལ་བ༼གཉྱིས་པ།༽། གང་

དམྱལ༼གསུམ་པ།༽། ཉྱི་ཚེ་བའྱི་དམྱལ་བའོ༼ཉྱི་ཚེ།༽། །གསུམ་པ་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་སྡུག་

བསྔལ་བསམ་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་དང་༼སྗེར་སྣས།༽། སོ་སོའྱི་སྡུག་བསྔལ་

ལོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཟས་སྐོམ་ལ་ཕྱིའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཡོད་པ༼ཕྱི་ཡྱི།༽། ཟས་སྐོམ་ལ་

ནང་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཡོད་པ༼ནང་གྱི༽། ཟས་སྐོམ་ཉྱིད་ལ་སྒྲྱིབ་པ་ཡོད་པའོ༼ཟས་སྐོམ།༽། །

གསུམ་པ་སྐབས་འགོ་སྦང་བ་ལ་བཞྱི། གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་

རྒྱུ༼དང་བོ།༽། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་སྐབས་སུ་

སོང་བའྱི་ཚུལ། སྐབས་སུ་སོང་ནས་བསླབ་པར་བྱ་བའྱི་རྱིམ་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་

གཉྱིས། སྐབས་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང་༼དང་བོ།༽། དྗེ་ཉྱིད་སྐབས་སུ་འོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནོ༼གཉྱིས་པ།༽། །གསུམ་པ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་སྐབས་སུ་སོང་བའྱི་ཚུལ་ལ་བཞྱི། 

ཡོན་ཏན་ཤྗེས་པ། ཁད་པར་ཤྗེས་པ༼དཀོན་མཆོག།༽། ཁས་བངས་པ་དང་༼གསུམ་པ།༽། 

གཞན་དུ་མྱི་སྨྲ་བས་སྐབས་སུ་སོང་བའོ༼གཞན་དུ།༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཡོན་ཏན། ཆོས་དང་དགྗེ་འདུན་གྱི་ཡོན་ཏན་ནོ༼ཆོས་དང་།༽། །དང་བོ་ལ་བཞྱི། སྐུ་

དང་༼དང་བོ།༽། གསུང་དང་༼གཉྱིས་པ།༽། ཐུགས་དང་༼གསུམ་པ།༽། འཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་ཡོན་

ཏན་ནོ༼བཞྱི་བ།༽། །གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། མཁྗེན་པ་དང་༼མཁྗེན་པའྱི།༽། བརྗེ་བའྱི་ཡོན་

ཏན་ནོ༼གཉྱིས་པ།༽། །བཞྱི་བ་སྐབས་སུ་སོང་ནས་བསླབ་པར་བྱ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལ་

གཉྱིས། བསྡུ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་༼དང་བོ།༽། མན་ངག་ལས་བྱུང་བའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་

གཉྱིས། སོ་སོའྱི་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་བསླབ་བྱའོ༼གཉྱིས་པ།༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། 

དགག་པའྱི་དང་༼འཇྱིག་རྟྗེན།༽། བསྒྲུབ་པའྱི་བསླབ་བྱའོ༼བཟོ་ཉྗེས།༽། །
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བཞྱི་བ་བདྗེ་ལྗེགས་ཀུན་གྱི་ར་བ་ཡྱིད་ཆྗེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐྗེད་པ་ལ་གསུམ། 

ལས་འབས་སྤྱིར་བསམ་པ། བྱྗེ་བག་ཏུ་བསམ་པ། བསམས་ནས་འཇུག་ལྡོག་བྱ་

ཚུལ་ལོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིར་བསམ་ཚུལ་དངོས་དང་། སོ་སོར་ཕྗེ་སྗེ་བསམ་

པའོ། །དང་བོ་ལ་བཞྱི། ལས་ངྗེས་པ༼དཀར་ནག །༽། ལས་འཕྗེལ་ཆྗེ་བ༼ལས་འབས།༽། 

ལས་མ་བྱས་པ་དང་མྱི་འཕྲད་པ༼ལས་མ།༽། ལས་བྱས་པ་ཆུད་མྱི་ཟ་བའོ༼བྱས་

པ།༽། །གཉྱིས་པ་སོ་སོར་ཕྗེ་སྗེ་བསམ་པ་ལ་གཉྱིས། ལས་ལམ་བཅུ་གཙོ་བོར་བསན་

པ་དང་༼བང་དོར།༽། ལས་དང་འབས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། 

ནག་པོའྱི་ལས་འབས། དཀར་པོའྱི་ལས་འབས། ལས་ཀྱི་རྣམ་དབྱྗེ་གཞན་བསན་

པའོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། ནག་པོའྱི་ལས་ལམ་དངོས། ལྕྱི་ཡང་གྱི་ཁད་པར། དྗེ་དག་

གྱི་འབས་བུ་བསན་པའོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། ལུས་དང་༼དྗེ་ལ།༽། ངག་དང་༼རྫུན་གྱི།༽། 

ཡྱིད་ཀྱི་ལས་སོ༼བརྣབ་པའྱི།༽། གཉྱིས་པ་ལྕྱི་ཡང་གྱི་ཁད་པར་ལ་གཉྱིས། ལས་ལམ་

བཅུའྱི་ལྕྱི་ཡང་དང་། ཞར་ལ་སོབས་ལྡན་གྱི་ལས་ཀྱི་སོ་བསྡུས་ཏྗེ་བསན་པའོ། །དང་

བོ་ལ་གཉྱིས། བསམ་པས་ལྕྱི་བ་སོགས་སོག་གཅོད་ལྟ་བུ་དང་སྦར་ཏྗེ་སྤྱིར་བསན་པ་

དང་༼ལས་ལམ།༽། གཞྱི་ལས་ལྕྱི་བ་ལས་ལམ་སོ་སོ་དང་སྦར་ཏྗེ་བྱ་བག་ཏུ་བཤད་

པའོ༼ལྔ་བ།༽། །

གཉྱིས་པ་ཞར་ལ་སོབས་ལྡན་གྱི་ལས་ཀྱི་སོ་བསྡུས་ཏྗེ་བསན་པ་ལ་བཞྱི། ཞྱིང་

དང་༼ཞྱིང་གྱི༽། རྟྗེན་དང་༼འགོད་ཅྱིང་།༽། དངོས་པོ་དང་༼སྦྱིན་པའྱི།༽། བསམ་པའྱི་སོ་

ནས་སོབས་ཆྗེ་བའོ༼བསམ་པ།༽། །གསུམ་པ་དྗེ་དག་གྱི་འབས་བུ་བསན་པ་ལ་གསུམ། 

རྣམ་སྨྱིན་དང་༼རྣམ་པར།༽། རྒྱུ་མཐུན་དང་༼རྒྱུ་མཐུན།༽། བདག་པོའྱི་འབས་བུའོ༼བདག་
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འབས།༽། །

གཉྱིས་པ་དཀར་བོའྱི་ལས་འབས་བསམ་པ་ལ་གཉྱིས། དཀར་བོའྱི་ལས་དང་

༼སོག་གཅོད།༽། འབས་བུའོ༼དགྗེ་བཅུ།༽། །གསུམ་པ་ལས་ཀྱི་རྣམ་དབྱྗེ་གཞན་བསན་པ་

ལ་གཉྱིས། འཕྗེན་རོགས་ཀྱི་དབྱྗེ་བ༼བདྗེ་འགོ།༽། མྱོང་བར་ངྗེས་པ་དང་མ་ངྗེས་པའྱི་

ལས་སོ༼བསམ་བཞྱིན།༽། །གཉྱིས་པ་བྱྗེ་བག་ཏུ་བསམ་པ་ལ་གཉྱིས། རྣམ་སྨྱིན་གྱི་ཡོན་

ཏན་དང་འབས་བུ༼མྱི་དགྗེ༽། རྣམ་སྨྱིན་གྱི་རྒྱུའོ༼དྗེའྱི་རྒྱུར།༽། །གསུམ་པ་བསམས་ནས་

འཇུག་ལྡོག་བྱ་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིར་བསན་པ་དང་༼འཇུག་ལྡོག །༽། ཁད་པར་དུ་

སོབས་བཞྱིས་སྦང་ཚུལ་ལོ༼དྗེ་ལྟར།༽། །

གཉྱིས་པ་སྐྗེས་བུ་འབྱིང་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བ་ལ་

གསུམ། ཐར་པ་དོན་གཉྗེར་གྱི་བསམ་པ་སྐྗེད་པའྱི་ཐབས། བསམ་པ་དྗེ་སྐྗེས་པའྱི་

ཚད༼བསམ་པ།༽། ཐར་པར་བགོད་པའྱི་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་

བོ་ལ་གཉྱིས། བསམ་པ་དྗེ་ངོས་བཟུང་པ་དང་༼དང་བོ།༽། དྗེ་སྐྗེད་པའྱི་ཐབས་དངོས་

སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྡུག་ཀུན་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསམ་པ་དང་། རྟྗེན་འབྗེལ་

བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསམ་པའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། སྡུག་བདྗེན་འཁོར་བའྱི་ཉྗེས་

དམྱིགས་བསམ་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་འཁོར་བའྱི་འཇུག་རྱིམ་བསམ་པའོ། །དང་བོ་ལ་

གཉྱིས། འཁོར་བ་སྤྱིའྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། སོ་སོའྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའོ། །དང་བོ་

ལ་གསུམ། སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་དང་། སྡུག་བསྔལ་དྲུག་དང་། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་

བསམ་པའོ༼སྡུག་བསྔལ།༽། །དང་བོ་ལ་བརྒྱད། སྐྗེ་བ༼དང་བོ།༽། རྒ་བ།༼གཉྱིས་པ།༽། ན་

བ༼གསུམ་པ།༽། འཆྱི་བ༼བཞྱི་བ།༽། མྱི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པ༼ལྔ་བ།༽། སྡུག་པ་དང་བལ་
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བ༼དྲུག་པ།༽། འདོད་པ་བཙལ་ཏྗེ་མ་རྗེད་པ༼བདུན་པ།༽།མདོར་ན་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་བོ་

ལྔ་སྡུག་བསྔལ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའོ༼བརྒྱད་པ།༽། །

གཉྱིས་པ་སྡུག་བསྔལ་དྲུག་བསམ་པ་ལ་དྲུག་ངྗེས་པ་མྗེད་པ༼ངྗེས་མྗེད།༽། 

ངོམས་མྱི་ཤྗེས་པ༼ངོམས་མྱི།༽། ལུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདོར་བ༼ལུས་ཉྱིད།༽། ཡང་དང་

ཡང་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་བ༼ཡང་ཡང་།༽། ཡང་དང་ཡང་དུ་མཐོ་དམན་དུ་འགྱུར་

བ༼ཡང་ཡང་།༽། གོགས་མྗེད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའོ༼གོགས་མྗེད།༽། །གཉྱིས་པ་

སོ་སོའྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་བཞྱི། ངན་སོང་གསུམ༼དང་བོ།༽། མྱི༼མྱི་ཡྱི།༽། ལྷ་

མ་ཡྱིན། ༼ལྷ་མ།༽། ལྷའྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའོ། །བཞྱི་བ་ལ་གཉྱིས། འདོད་ལྷའྱི་

སྡུག་བསྔལ་དང་༼འདོད་པའྱི།༽། ཁམས་གོང་མའྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའོ༼བསམ་

གཟུགས།༽། །

གཉྱིས་པ་ཀུན་འབྱུང་འཁོར་བའྱི་འཇུག་རྱིམ་བསམ་པ་ལ་གཉྱིས། མཚམས་

སྦར་བ་དང་༼འཁོར་བ།༽། དངོས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཉོན་མོངས་པའྱི་སྐྗེ་ཚུལ། 

དྗེས་ལས་གསོག་ཚུལ། འཆྱི་འཕོ་བ་དང་ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་ཚུལ་ལོ། །དང་བོ་ལ་

བཞྱི། ཉོན་མོངས་ངོས་བཟུང་བ༼ཉོན་མོངས།༽། ཇྱི་ལྟར་སྐྗེ་བའྱི་རྱིམ་པ༼གཉྱིས་པ།༽། 

ཉོན་མོངས་པའྱི ་རྒྱུ༼ཉོན་མོངས།༽། ཉོན་མོངས་པའྱི ་ཉྗེས་དམྱིགས་སོ༼ཉོན་

མོངས།༽། །གཉྱིས་པ་དྗེས་ལས་གསོག་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། བསག་བྱའྱི་ལས་ངོས་བཟུང་

བ་དང་༼བསག་བྱའྱི།༽། དྗེ་ཇྱི་ལྟར་གསོག་ཚུལ་ལོ༼ལས་དྗེ།༽། གསུམ་པ་འཆྱི་འཕོ་བ་

དང་ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་ཚུལ་ལ་གསུམ། འཆྱི་བ་འབྱུང་ཚུལ༼ཚེ་ཟད།༽། བར་དོ་

འགྲུབ་ལུགས༼བར་དོ།༽། སྐྗེ་བ་ལྗེན་ཚུལ་ལོ༼སྐྗེ་བ།༽། །གཉྱིས་པ་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡན་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།
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ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསམ་པ་ལ་བཞྱི། ཡན་ལག་གྱི་དབྱྗེ་བ༼ཡན་ལག།༽། 

ཡན་ལག་གྱི་བསྡུ་བ༼གཉྱིས་པ།༽། ཚེ་དུ་ལ་རོགས་པ༼རྟྗེན་འབྗེལ།༽། དྗེ་དག་གྱི་དོན་

བསྡུ་བའོ་༼བཞྱི་བ།༽། 

གསུམ་པ་ཐར་པར་བགོད་པའྱི་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་

གཉྱིས། རྟྗེན་ཇྱི་ལྟ་བུས་འཁོར་བ་ལྡོག་པ་དང་༼སྤྱིར་ན།༽། ལམ་ཇྱི་འདྲ་བསོམས་པས་

ཟློག་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་གངས་ངྗེས་གོ་རྱིམ་ངོ་བོ་

རྣམས་སྤྱིར་བསམ་པ་དང་༼གཉྱིས་པ།༽། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བྱྗེ་བག་ཏུ་བསམ་

པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུངས་པའྱི་ཕན་ཡོན་དང་མ་བསྲུངས་

པའྱི་ཉྗེས་དམྱིགས་བསམ་པ་དང་། ༼ཇྱི་ལྟར།༽། ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྱི་སོ་བཞྱི་བཀག་པའྱི་

སོ་ནས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་སློབ་པའྱི་ཚུལ་ལོ༼མྱི་ཤྗེས།༽། །

གསུམ་པ་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བ་ལ་གསུམ། ཐྗེག་

ཆྗེན་གྱི་འཇུག་སོ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཁོ་ནར་བསན་དྗེ་ཕན་ཡོན་དྲན་པ་དང་༼དང་བོ།༽། 

སྗེམས་དྗེ་ཇྱི་ལྟར་སྐྗེད་པའྱི་ཚུལ། སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་སློབ་པའྱི་ཚུལ་

ལོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཇྱི་ལྟར་སྐྗེ་བའྱི་རྒྱུ༼དང་བོ།༽། སྗེམས་དྗེ་

ཇྱི་ལྟར་སྦང་བའྱི་རྱིམ་པ། སྐྗེས་པའྱི་ཚད༼སྗེམས་དྗེ།༽། ཆོ་གས་བཟུང་བའྱི་ཚུལ་

ལོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་མའྱི་སོ་ནས་སྦང་བ་དང།  

བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེའྱི་སོ་ནས་སྦང་བའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྱིམ་

པ་ལ་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པ་དང་༼དང་བོ།༽། རྱིམ་ཅན་དུ་སྦང་བ་དངོས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་

གསུམ། གཞན་དོན་དོན་གཉྗེར་གྱི་བོ་སྦང་བ། བྱང་ཆུབ་དོན་གཉྗེར་གྱི་བོ་སྦང་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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བ༼གཉྱིས་པ།༽། སྦངས་པའྱི་འབས་བུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ངོས་བཟུང་བའོ༼གསུམ་

པ།༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། བོ་དྗེ་སྐྗེ་བའྱི་གཞྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། བོ་དྗེ་སྐྗེད་པ་དངོས་

སོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། སྗེམས་ཅན་ལ་སྗེམས་སོམས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་༼དང་བོ།༽། 

ཐམས་ཅད་ཡྱིད་འོང་གྱི་རྣམ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། མར་ཤྗེས༼ཡྱིད་

འོང་།༽། དྲྱིན་དྲན༼དྗེ་ལྟར།༽། དྲྱིན་གཟོ་སོམ་པའོ༼དྲྱིན་ཅན།༽། །གཉྱིས་པ་བོ་དྗེ་སྐྗེད་པ་

དངོས་ལ་གསུམ། བྱམས་པ༼མར་གྱུར།༽། སྱིང་རྗེ༼སྡུག་ཀུན།༽། ལྷག་བསམ་སོམ་

པའོ༼དྗེ་ལྟར།༽། །

གཉྱིས་པ་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེའྱི་སོ་ནས་སྦང་བ་ལ་གསུམ། གཞན་དོན་

དོན་གཉྗེར་གྱི་བོ་སྦང་བ། བྱང་ཆུབ་དོན་གཉྗེར་གྱི་བོ་སྦང་བ༼བྱང་ཆུབ།༽། སྦངས་

པའྱི་འབས་བུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ངོས་བཟུང་བའོ༼སྗེམས་བསྐྗེད།༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། 

གཞྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། བོ་དྗེ་སྐྗེད་པ་དངོས་སོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། བདག་གཞན་མཉམ་

པར་བསོམས་པའྱི་སོ་ནས་སྗེམས་སོམས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་༼དང་བོ།༽། བདག་གཞན་མ་

བརྗེས་པའྱི་ཉྗེས་དམྱིགས་དང་བརྗེས་པའྱི་ཕན་ཡོན་བསམས་པའྱི་སོ་ནས་ཡྱིད་འོང་

གྱི་རྣམ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་༼ཡྱིད་འོང་།༽། བདག་

གཞན་བརྗེ་བའྱི་བསམ་པ་གོམས་ན་སྐྗེད་ནུས་པའྱི་ཚུལ་ལོ༼དྗེ་ཉྱིད།༽། །གཉྱིས་པ་བོ་

དྗེ་སྐྗེད་པ་དངོས་ལ་གཉྱིས། བདྗེ་བ་གཞན་ལ་བཏང་བའྱི་སོ་ནས་བྱམས་པ་སོམ་པ་

དང་༼བདྗེ་དགྗེ༽། སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བངས་པའྱི་སོ་ནས་སྱིང་རྗེ་སོམ་པའོ༼གཉྱིས་

པ།༽། །བཞྱི་བ་ཆོ་གས་བཟུང་བའྱི་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་༼བཤད་ཟྱིན།༽། སྗེམས་

བསྐྗེད་ཐོབ་པ་མྱི་ཉམས་པར་སྲུང་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཚེ་འདྱིར་
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སྗེམས་བསྐྗེད་མྱི་ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་ལ་བསླབ་པ་དང་༼སྗེམས་བསྐྗེད།༽། སྐྗེ་བ་གཞན་

དུའང་དྗེ་དང་མྱི་འབལ་བའྱི་རྒྱུ་ལ་བསླབ་པའོ༼སྐྗེ་བ།༽། །

གསུམ་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་སློབ་པའྱི་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། ཐབས་

ཤྗེས་ཆ་ཚང་ལ་བསླབ་དགོས་པ་དང་༼སྗེམས་མཆོག །༽། བསླབ་པ་ལ་སློབ་པའྱི་རྱིམ་

པ་ཉྱིད་བཤད་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐྗེག་ཆྗེན་སྤྱི་ལ་བསླབ་ཚུལ་དང་། ཁད་

པར་དུ་རོ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ལ་སློབ་ཚུལ་ལོ༼གཉྱིས་པ།༽། །དང་བོ་ལ་གསུམ། སློབ་འདོད་

སྦང་བ༼སློབ་འདོད།༽། རྒྱལ་སས་ཀྱི་སོམ་པ་གཟུང་བ་དང་༼སྦངས་ནས།༽། བཟུང་ནས་

ཇྱི་ལྟར་བསླབ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གང་ལ་བསླབ་པའྱི་གཞྱི༼དང་

བོ།༽། དྗེར་བསླབ་པ་རྣམས་འདུས་ཚུལ། དྗེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བསླབ་པའྱི་རྱིམ་པའོ། །གཉྱིས་

པ་ལ་གཉྱིས། གངས་ངྗེས་པ་དང་། ༼དང་བོ།༽ གོ་རྱིམ་ངྗེས་པ་དང་༼གཉྱིས་པ།༽། 

གསུམ་པ་དྗེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བསླབ་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་གཉྱིས། སྤོད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ་

དང་། ཁད་པར་དུ་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉྱིས་ལ་སློབ་ཚུལ་ལོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། རང་གྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྨྱིན་བྱྗེད་ཕྱིན་དྲུག་དང་། གཞན་གྱི་རྒྱུད་སྨྱིན་བྱྗེད་བསྡུ་བཞྱི་

ལ་སློབ་པའོ། །དང་བོ་ལ་དྲུག །སྦྱིན་པ། ཚུལ་ཁྱིམས། བཟོད་པ། བརོན་འགྲུས། 

བསམ་གཏན། ཤྗེས་རབ་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། སྦྱིན་པའྱི་ངོ་བོ༼སྦྱིན་

པ།༽། དྗེ་སྐྗེད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐབས༼དྗེ་བསྐྗེད།༽། སྦྱིན་པའྱི་རབ་དབྱྗེའོ། །གསུམ་པ་

ལ་གསུམ། རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ༼རྟྗེན་སྤྱིའྱི།༽། རྟྗེན་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་པའྱི་

རབ་དབྱྗེ༼སོ་སོའྱི།༽། ངོ་བོའྱི་དབྱྗེ་བའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཆོས་དང་༼དང་བོ།༽། 

མྱི་འཇྱིགས་པ་དང་༼གཉྱིས་པ།༽། ཟང་ཟྱིང་གྱི་སྦྱིན་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། ཟང་
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ཟྱིང་དངོས་སུ་གཏོང་བའྱི་སྦྱིན་པ་དང་། བསམ་པ་ཙམ་གྱི་སྦྱིན་པའོ༼དབྗེན་པར།༽། 

དང་བོ་ལ་གསུམ། ཟང་ཟྱིང་གཏོང་བའྱི་ཚུལ། གཏོང་བར་མ་ནུས་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་

བ༼གཏོང་མ།༽། སྦྱིན་པའྱི་གྗེགས་ཀྱི་གཉྗེན་པོ་བསྗེན་པའོ༼མ་གོམས།༽། །དང་བོ་ལ་

བཞྱི། གང་ལ་གཏོང་བའྱི་ཞྱིང་༼དག་གཉྗེན།༽། གང་གྱིས་གཏོང་བའྱི་བསམ་པ༼བསམ་

པ།༽། ཇྱི་ལྟར་གཏོང་བའྱི་སྦོར་བ༼ཇྱི་ལྟར།༽། གང་ལ་གཏོང་བའྱི་དངོས་པོའ༼ོའཕྲལ་

ཕུགས།༽། །གཉྱིས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལ་བཞྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ངོ་བོ༼ངོ་

བོ།༽། དྗེ་སོམ་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐབས༼དྗེ་ལ།༽། དྗེའྱི་རབ་དབྱྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་ཇྱི་

ལྟར་བྱ་བའོ༼སྒྲུབ་ཚེ།༽། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རྟྗེན་སྤྱིྗེའྱི་དཔང་དུ་བྱས་པ༼རྟྗེན་སྤྱིའྱི།༽། 

རྟྗེན་སོ་སོའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ༼སོ་སོའྱི།༽། ངོ་བོའྱི་དབྱྗེ་བའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། 

སོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས༼དང་བོ།༽། དགྗེ་བའྱི་ཆོས་སྡུད་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས༼གཉྱིས་པ།༽། 

སྗེམས་ཅན་དོན་བྱྗེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོ༼གསུམ་པ།༽། །

གསུམ་པ་བཟོད་པ་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལ་བཞྱི། བཟོད་པའྱི་ངོ་བོ༼བཟོད་པའྱི།༽། དྗེ་

སོམ་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐབས༼དྗེ་ལ།༽། དྗེའྱི་རབ་དབྱྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་

བྱའོ༼སྒྲུབ་ཚུལ།༽། གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གནོད་བྱྗེད་ལ་ཅྱི་མྱི་སམ་པ་དང་། སྡུག་

བསྔལ་དང་ལྗེན་དང་། ཆོས་ལ་ངྗེས་སྗེམས་ཀྱི་བཟོད་པའོ༼གསུམ་པ།༽། །དང་བོ་ལ་

གཉྱིས། གནོད་བྱྗེད་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱས་པ་ལ་མྱི་བཟོད་པ་དགག་པ་དང་། གནོད་

བྱྗེད་འབྱོར་བ་ལ་མྱི་དགའ་ཞྱིང་རྒུད་པ་ལ་དགའ་བ་དགག་པའོ༼ཡོན་ཏན།༽། །དང་བོ་

ལ་གཉྱིས། སྡུག་བསྔལ་བར་བྱས་པ་ལ་མྱི་བཟོད་པ་དགག་པ་དང་། བཀུར་སོགས་

ཀྱི་གྗེགས་བྱས་པ་དང་བརས་སོགས་བྱྗེད་པ་ལ་མྱི་དགའ་བ་དགག་པའོ༼བསོད་དང་
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།༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། ཁོ་མྱི་རྱིགས་པ་དང་། ༼གནོད་བྱྗེད།༽། བརྗེ་རྱིགས་པའོ༼འགོ་

ཀུན།༽། །

གཉྱིས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྗེན་གྱི་བཟོད་པ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསྔལ་དང་ལྗེན་

དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན༼སྡུག་བསྔལ།༽། དྗེ་སྐྗེད་པའྱི་ཐབས༼སྡུག་་བསྔལ།༽། གཞྱིའྱི་སོ་

ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༼དང་བང་།༽། །བཞྱི་བ་བརོན་འགྲུས་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལ་བཞྱི། 

ངོ་བོ༼ངོ་བོ།༽། དྗེ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐབས༼འཇུག་པའྱི།༽། དྗེའྱི་རབ་དབྱྗེ། 

སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ༼སྒྲུབ་ཚེ།༽། །གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། རབ་དབྱྗེ་དངོས་

དང་། བརོན་འགྲུས་སྐྗེད་པའྱི་ཐབས་སོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། གོ་ཆའྱི་བརོན་

འགྲུས༼དང་བོ།༽། དགྗེ་ཆོས་སྡུད་པའྱི་བརོན་འགྲུས༼གཉྱིས་པ།༽། སྗེམས་ཅན་དོན་

བྱྗེད་ཀྱི་བརོན་འགྲུས་སོ༼གསུམ་པ།༽། གཉྱིས་པ་བརོན་འགྲུས་སྐྗེད་པའྱི་ཐབས་ལ་

གཉྱིས། གྗེགས་འགལ་རྐྱྗེན་སང་བ་དང་༼བརོན་འགྲུས།༽། མཐུན་རྐྱྗེན་དཔུང་གྱིས་

ཚོགས་གསོག་པའོ༼མོས་བརྟན།༽། །ལྔ་བ་བསམ་གཏན་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལ་བཞྱི། ངོ་

བོ༼ངོ་བོ།༽། དྗེ་སྐྗེད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐབས༼འཇུག་པའྱི།༽། རབ་དབྱྗེ༼དབྱྗེ་བ།༽། སྒྲུབ་

པའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ༼སྒྲུབ་ཚུལ།༽། །དྲུག་པ་ཤྗེས་རབ་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལ་བཞྱི། ངོ་

བོ༼ངོ་བོ།༽། དྗེ་སྐྗེད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐབས༼འཇུག་པའྱི།༽། རབ་དབྱྗེ༼དབྱྗེ་ན།༽། སྒྲུབ་

པའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ༼སྒྲུབ་ཚུལ།༽། །

གཉྱིས་པ་གཞན་རྒྱུད་སྨྱིན་བྱྗེད་བསྡུ་བཞྱི་ལ་སློབ་པ་ལ་ལྔ། བསྡུ་བཞྱིའྱི་ངོ་

བོ༼ངོ་བོ།༽། བཞྱིར་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན༼རྒྱུ་མཚན།༽། བྱྗེད་ལས༼བསྡུ་བཞྱིའྱི།༽། འཁོར་

སྡུད་པས་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་དགོས་པ༼སློབ་འཁོར།༽། ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༼ཟང་ཟྱིང་
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།༽། །གཉྱིས་པ་ཁད་པར་དུ་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉྱིས་ལ་སློབ་ཚུལ་ལ་དྲུག །ཞྱི་ལྷག་

བསོམས་པའྱི་ཕན་ཡོན༼ཞྱི་ལྷག །༽། དྗེ་གཉྱིས་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་ཀུན་གྱི་སྡུད་བྱྗེད་དུ་

བསན་པ༼གཉྱིས་པ།༽། ཞྱི་ལྷག་གྱི་ངོ་བོ༼གསུམ་པ།༽། གཉྱིས་ཀ་སོམ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན༼གཉྱིས་ཀ།༽། གོ་རྱིམ་ངྗེས་ཚུལ༼ལྔ་བ།༽། སོ་སོའྱི་བསླབ་ཚུལ་ལོ། །དྲུག་པ་ལ་

གསུམ། ཞྱི་གནས་ལ་བསླབ་ཚུལ། ལྷག་མཐོང་ལ་བསླབ་ཚུལ། དྗེ་གཉྱིས་ཟུང་དུ་

འབྗེལ་ཚུལ་ལོ༼གསུམ་པ།༽། དང་བོ་ལ་གསུམ། ཞྱི་གནས་ཀྱི་ཚོགས་བསྗེན་པ༼ཞྱི་

གནས།༽། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཞྱི་གནས་སོམ་ཚུལ། བསོམས་པས་ཞྱི་གནས་གྲུབ་ཚད་

དོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྦོར་བ་དང་༼སྦོར་བ།༽། དངོས་གཞྱིའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་

གཉྱིས། ལུས་ཀྱི་སྤོད་ལམ་དང་༼ལུས་ཀྱི།༽། བསོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་ཉྱིད་བཤད་

པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་སྐོན་མྗེད་བསྐྗེད་པའྱི་ཚུལ་དང་། དྗེ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་སྗེམས་གནས་སྐྗེ་བའྱི་རྱིམ་པའོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། སྗེམས་དམྱིགས་པ་

ལ་གཏོད་པའྱི་སྔོན་དུ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ༼དང་བོ།༽ དམྱིགས་པ་ལ་གཏོད་པའྱི་དུས་

སུ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། དམྱིགས་པ་ལ་གཏད་པའྱི་འོག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ། །གཉྱིས་པ་

ལ་གཉྱིས། དམྱིགས་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དྗེ་ལ་སྗེམས་ཇྱི་ལྟར་གཏོད་པའྱི་ཚུལ་

ལོ། ༼གཉྱིས་པ།༽། དང་བོ་ལ་གཉྱིས། དམྱིགས་པ་སྤྱིའྱི་རྣམ་བཞག་དང་༼ཁབ་དང་།༽། 

སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ངོས་བཟུང་བའོ༼སྐབས་བབ།༽། །

གསུམ་པ་དམྱིགས་པ་ལ་གཏད་པའྱི་འོག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གཉྱིས། བྱྱིང་རྒོད་

བྱུང་བའྱི་དུས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། དྗེ་དང་བལ་བའྱི་དུས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའོ༼གཉྱིས་

པ།༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། བྱྱིང་རྒོད་ངོས་མྱི་ཟྱིན་པའྱི་གཉྗེན་པོ་བསྗེན་པ་དང་། ངོས་
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ཟྱིན་ཀང་དྗེ་སོང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་མྱི་རོལ་བའྱི་གཉྗེན་པོ་བསྗེན་པའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། 

བྱྱིང་རྒོད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་༼བྱྱིང་རྒོད།༽། སོམ་དུས་དྗེ་རྟོགས་པའྱི་

ཤྗེས་བཞྱིན་སྐྗེད་པའྱི་ཐབས་སོ༼གཉྱིས་པ།༽། །གཉྱིས་པ་ངོས་ཟྱིན་ཀང་དྗེ་སོང་བའྱི་

ཕྱིར་དུ་མྱི་རོལ་བའྱི་གཉྗེན་པོ་བསྗེན་པ་ལ་གཉྱིས། སྗེམས་པ་ངོས་བཟུང་ཞྱིང་བྱྱིང་

རྒོད་འགོག་པའྱི་ཚུལ་དང་༼བྱྱིང་རྒོད།༽། བྱྱིང་རྒོད་སྐྗེ་བའྱི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བའོ༼གཉྱིས་

པ།༽། །གཉྱིས་པ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྗེམས་གནས་སྐྗེ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་

དང་༼དང་བོ།༽། དྗེ་སོབས་དྲུག་གྱིས་འགྲུབ་ལུགས༼སོབས་དྲུག །༽། དྗེ་ལ་ཡྱིད་བྱྗེད་

བཞྱི་ཡོད་ཚུལ་ལོ༼གསུམ་པ།༽། །

གསུམ་པ་བསོམས་པས་ཞྱི་གནས་གྲུབ་ཚད་ལ་གསུམ། ཞྱི་གནས་གྲུབ་མ་གྲུབ་

ཀྱི་མཚམས། ཞྱི་གནས་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལམ་བགོད་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ༼ཕྱི་ནང་།༽། 

ཁད་པར་དུ་འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་ལམ་བགོད་ཚུལ་ལོ༼ཁད་པར།༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། 

དངོས་དང་༼འདོད་བཞྱིན།༽། ཡྱིད་བྱྗེད་དང་ལྡན་པའྱི་རྟགས་སོ༼གཟུགས་ཀྱིས།༽། །གཉྱིས་

པ་ལྷག་མཐོང་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལ་བཞྱི། ལྷག་མཐོང་གྱི་ཚོགས་བསྗེན་པ། ལྷག་མཐོང་

གྱི་རབ་དབྱྗེ༼གཉྱིས་པ།༽། ལྷག་མཐོང་སོམ་ཚུལ༼གསུམ་པ།༽། བསོམས་པས་ལྷག་

མཐོང་གྲུབ་ཚད་དོ༼བཞྱི་བ།༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིར་བསན་པ་དང་༼དང་བོ།༽། ཁད་

པར་འཁྲུལ་བལ་གྱི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབྗེབ་ཚུལ་ལོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དྲང་ངྗེས་

ཀྱི་གསུང་རབ་ངོས་བཟུང་བ༼དྲང་ངྗེས།༽། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་འགྗེལ་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་

བ༼ཀླུ་སྒྲུབ།༽། སོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབྗེབ་ཚུལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། དྗེ་ཁོ་

ན་ཉྱིད་ལ་འཇུག་རྱིམ་དང་༼དང་བོ།༽། དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་དངོས་
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སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རྱིགས་པའྱི་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་བ། དྗེ་འགོག་པ་དྗེ་ཐལ་

རང་གང་གྱིས་བྱྗེད་པ༼གཉྱིས་པ།༽། བྱྗེད་པ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་ཚུལ་

ལོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། དགག་བྱ་ལྗེགས་པར་ངོས་ཟྱིན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན༼རྱིགས་

པའྱི།༽། དྗེ་ངོས་མ་ཟྱིན་པར་འགོག་པའྱི་གཞན་ལུགས་དགག་པ༼གཉྱིས་པ།༽། རང་

ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་ཀྱི་དོན༼དང་

བོ།༽། དྗེ་དགག་བྱ་གཞན་ལ་སྦོར་མྱི་སྦོར་གྱི་ཚུལ༼དགག་བྱ།༽། དགག་བྱ་ལ་དོན་

དམ་གྱི་ཁད་པར་སྦོར་མྱི་སྦོར་བཤད་པའོ༼དགག་བྱར།༽། །

གསུམ་པ་བྱྗེད་པ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་ཚུལ་ལ་གསུམ། ལྟ་བ་

གཉྱིས་ཀྱི་སྐྗེ་རྱིམ༼ལྟ་བ།༽། དྗེ་གཉྱིས་རྱིམ་ཅན་དུ་བསྐྗེད་ཚུལ། ལྟ་བ་དྗེ་གོམས་ནས་

སྒྲྱིབ་པ་སོང་ཚུལ་ལོ༼གསུམ་པ།༽། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་

དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། གང་ཟག་རང་

བཞྱིན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་དངོས། དྗེས་བདག་གྱི་བ་ཡང་རང་བཞྱིན་མྗེད་

པར་འགྲུབ་བར་བསན་པ༼བདག་གྱི༽། རྱིགས་པ་དྗེ་རྣམས་གཞན་ལའང་སྦོར་ཚུལ་

ལོ༼རྱིགས་པ།༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། དཔྗེ་འགོད་པ་དང་། དྗེ་དོན་ལ་སྦོར་བའོ། །དང་བོ་

ལ་གསུམ། ཤྱིང་རྟ་རང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་བཏགས་ཡོད་དུ་བསན་པ༼དང་བོ།༽། མྱིང་གྱི་

ཁད་པར་གྱི་སོ་ནས་གྲུབ་ཚུལ༼མྱིང་གྱི༽། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལྟ་བ་མྱུར་དུ་རྗེད་པའྱི་ཕན་

ཡོན་ནོ༼གསུམ་པ།༽། །གཉྱིས་པ་དྗེ་དོན་ལ་སྦོར་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། རང་བཞྱིན་མྗེད་ཚུལ་

དོན་ལ་སྦོར་བ་དང་། མྱིང་གྱི་ཁད་པར་གྱི་སོ་ནས་གྲུབ་ཚུལ་དོན་ལ་སྦོར་བའོ༼མྱིང་

གྱི༽། །དང་བོ་ལ་བཞྱི། བདག་ཕུང་བོ་དང་གཅྱིག་པའྱི་ཕོགས་དགག་པ༼བདག་ཕུང་།༽། 
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བདག་ཕུང་བོ་དང་ཐ་དད་པའྱི་ཕོགས་དགག་པ༼བདག་ཕུང་།༽། དྗེས་ཕོགས་ལྷག་མ་

རྣམས་ཀང་ཁྗེགས་པར་འགྱུར་བ༼གསུམ་པ།༽། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་གང་ཟག་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུར་འཆར་ཚུལ་ལོ༼བཞྱི་བ།༽། །གཉྱིས་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་

གཉྱིས། རོ་རྗེ་གཟྗེགས་མའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་༼གཉྱིས་པ།༽། རྱིགས་པའྱི་རྒྱལ་བོ་རྟྗེན་

འབྗེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ༼རྱིགས་པའྱི།༽།  །

ཞྗེས་ལམ་རྱིམ་བསན་འཛིན་བྱྗེ་བའྱི་འབྱུང་གནས་ས་བཅད་འདྱི། དགྗེ་བའྱི་

བཤྗེས་གཉྗེན་ལྔ་རྱིག་མཁས་པའྱི་དབང་བོ་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོའྱི་གསུང་རོམ་དྲྱི་མ་

མྗེད་པ་སྗེ། དམ་པ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་སློབ་བུ་རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་དགྗེ་འདུན་བསན་འཛིན་ནས་

མཐུན་རྐྱྗེན་སྦར་ཏྗེ་པར་དུ་བཀོད་པའྱི་ཚུལ་གྱི་སྦར་བྱང་འདྱི་རྒན་པོ་འཇྱིགས་མྗེད་

རྱིགས་པའྱི་བོ་གོས་ཀྱིས་བྱིས་པ་དགྗེ །
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༄༅། །སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་འབྲུ་འགེལ་སིན་ཆུང་འཕོངས་ཀི་ 

འོད་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥ་ཤནྟ་དྗེ་བཱ་ཡ། རྣམ་འབྱྗེད་སོར་རྟོག་མཚོན་གྱིས་

ཀུན་རྨོངས་གཡུལ། །རྨྗེག་རྨྗེད་འཇོམས་མཛད་དཔའ་བོ་ཞྱི་བ་ལྷར། །བཏུད་དྗེ་གང་

གསུང་ཟབ་དོན་བདུད་རྱིའྱི་རོ། །རང་རྱིགས་བོ་དམན་ཚོགས་ལ་བཀྗེ་འདྱི་

ལོངས། །དྗེ་ཡང་བདག་ཉྱིད་ཆྗེན་པོ་ཞྱི་བ་ལྷས་རྒྱལ་སས་ཡོངས་ཀྱི་བགོད་པ་གཅྱིག་

པའྱི་གཞུང་ལམ་སྗེམས་རྱིན་པོ་ཆྗེ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡ་གལ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སྗེམས་སོམ་ཚུལ་དྲྱི་མ་མྗེད་པའྱི་རྱིགས་པས་མཐའ་གཞན་སངས་ཏྗེ་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་སྤོད་འཇུག་ཤྗེས་རབ་ལྗེའུའྱི་འབྲུ་གཉྗེར་ཚུལ་ཙམ་གཅྗེས་བསྡུས་སུ་འགོད་པ་ལ་

གསུམ། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སོ་ནས་

མདོར་བསན་པ། དྗེ་ཇྱི་ལྟར་སྐྗེད་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དྗེ་བསྐྗེད་པ་

ལ་འབད་པར་གདམས་པའྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་བོ་ནྱི། སྔར་བཤད་སྦྱིན་སོགས་ཀྱི་ཡ༷ན་ལ༷ག་སྗེ་རྒྱུ་ཚོགས་འ༷དྱི་དག༷་

ཐ༷མས་ཅ༷ད་ནྱི༷་ཐུབ༷་པ༷ས་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེ༷ས་ར༷བ་དྗེ་ཉྱིད་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་

བསྐྗེད་པའྱི་དོ༷ན་དུ་༷གསུང༷ས་པ་ཡྱིན་པ་དྗེ༷་ཡྱི༷་ཕྱི༷ར་ན་༷རང་གཞན་གྱི་སྡུག་༷བསྔ༷ལ་

མཐའ་དག༷་ཞྱི༷་བ༷ར་བྱ་འདོ༷ད་པ༷ས་ཆོས་བདག་བཀག་པའྱི་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེ༷ས་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།

 50  

ར༷བ་ངྗེས་པར་བསྐྗེ༷ད་དགོས་སོ། །

 གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། གཏན་ལ་དབབ་བྱ་བདྗེན་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པ། ཐར་པ་ཙམ་འདོད་པས་ཀང་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་དགོས་པར་སྒྲུབ་པ། སོང་ཉྱིད་སྒྲུབ་

པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། བདྗེན་གཉྱིས་ཀྱི་དབྱྗེ་བ་དང་མཚན་ཉྱིད། བདྗེན་གཉྱིས་

གཏན་ལ་འབྗེབས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཁད་པར། བདྗེན་གཉྱིས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་ལ་རོད་

པ་སོང་བའོ། །

  དང་བོ་ནྱི། སྣང་ཚུལ་གནས་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ཕུང་བོ་ལྟ་བུ་ཀུན༷་རོབ༷་

བདྗེན་པ་དང༷་ནྱི༷། དྗེ་ལས་ལྡོག་པ་བདྗེན་མྗེད་ལྟ་བུ་དོ༷ན་དམ༷་བདྗེན་པ་སྗེ༷་ཤྗེས་བྱ་

འདྱི༷་ལ་ནྱི༷་བདྗེ༷ན་པ༷་གཉ
༷
ྱིས་སུ་༷དབྱྗེར་ཡོད་པར་འདོ༷ད་དོ། །དོ༷ན་དམ༷་བདྗེན་པ་ནྱི་

གཉྱིས་སྣང་ཅན་གྱི་བོ༷་ཡྱི༷་མངོན་སུམ་གྱི་སྤོ༷ད་ཡུལ༷་མྱི༷ན་ཞྱིང་། བོ༷་གཉྱིས་སྣང་ཅན་

གྱིས་གཉྱིས་སྣང་དང་བཅས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ནྱི༷། ཀུན༷་རོབ༷་བདྗེན་པ་

ཡྱི༷ན་པ༷ར་བརོད་༷དོ། །

 གཉྱིས་པ་ནྱི། བདྗེན་གཉྱིས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའྱི་གང་ཟག་དྗེ༷་ལ༷། འཇྱི༷ག་

ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་བོ་གདགས་གཞྱིའྱི་རྟྗེ༷ན་༷དུ་བཟུང་ནས་བཏགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམ༷་པ་

གཉྱི༷ས་མཐོ༷ང་སྗེ། གཙོ་བོའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབྗེལ་

ལྡན་པའྱི་རྣལ༷་འབྱོ༷ར་པ༷་དབུ་མ་བ་དང༷་། བདྗེན་གྲུབ་འདོད་པའྱི་ཕ༷ལ་བ༷་དངོས་སྨྲ་

བ༷འོ༷། །དྗེ༷་ལ༷་འཇྱི༷ག་རྟྗེན་༷ཕ༷ལ་བ༷་དངོས་སྨྲ་བ་ནྱི༷་རྣལ༷་འབྱོ༷ར་འཇྱི༷ག་རྟྗེན་༷གྱིས༷་ཏྗེ། གང་

ཟག་དབུ་མ་པས་གནོ༷ད་པ་སྗེ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ཅྱི༷ང་། དབུ་མའྱི་རྣལ༷་འབྱོ༷ར་པ༷་ནང་
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གསྗེས་ལ་ཡ༷ང་ས་དང་ལམ་སོགས་བོ༷་མཐོ་དམའྱི་ཁ༷ད་ཀྱི༷ས་འོག་མ་འོག་མ་རྣམས་

ལ་གོ༷ང་མ༷་གོ༷ང་མ༷་རྣམ༷ས་ཀྱི༷ས་གནོ༷ད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་སྨྲ་བ་སྤྱིར་དགག་པ། སྗེམས་ཙམ་པ་བྱྗེ་བག་ཏུ་

དགག་པ། ལམ་དབུ་མ་ལ་དགོས་ནུས་མྗེད་པར་ཐལ་བའྱི་རོད་པ་སོང་བའོ། །

དང་བོ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་མྗེད་པ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་གྲུབ་ནའང་མྱི་འཐད་པར་

འདོད་པ་དགག་པ། རང་བཞྱིན་མྗེད་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པ་དགག་པ། རང་

བཞྱིན་མྗེད་པ་ལ་ལུང་གྱིས་གནོད་པ་དགག་པའོ། །དང་བོ་ནྱི། དངོས་སྨྲ་བ་ན་རྗེ། །ཁོ་

བོའྱི་ལུགས་ལ་དབུ་མ་བའྱི་རྱིགས་པས་གནོད་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། རང་བཞྱིན་མྗེད་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། མ་གྲུབ་སྗེ། རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་

ཀ་ཡང་ནྱི་རྫུན་པར་འདོད་པའྱི་རྨྱི་ལམ་སོགས་ཀྱི་དཔྗེས་བདྗེན་མྗེད་རྟོགས་སུ་

གཞུག་སླ་བའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། ཁོད་ལྟར་རང་བཞྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིར་

སྦྱིན་སོགས་ལ་འབད་པ་དོན་མྗེད་པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། སྐོན་མྗེད་དྗེ། འཐོབ་བྱ་འབས་

བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དོན་དུ་འཐོབ་བྱྗེད་རྒྱུ་སྦྱིན་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ན་བཏགས་དོན་

ལ་མ་དཔད་པར། བཏགས་ཡོད་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་

འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། ཁྗེད་ཀྱིས་ཀང་བོས་རློམ་ཙམ་མྱིན་པར་མྗེས་བཙོ་

སྗེག་གྱི་བྱ་བ་བྱྗེད་པ་ལྟ་བུ་ངོས་པར་ཁས་ལྗེན་དགོས་ལ། དྗེ་ལ་ཁོ་བོས་བདྗེན་གྲུབ་

ཟྗེར་བས་རང་ཅག་མྱིང་ཙམ་ལ་རོད་དོན་མྗེད་དྗེ་ཞྗེ་ན། མྱི་འཐད་དྗེ། དངོས་པོ་སྨྲ་

བའྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་པ་ཡྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་རང་གྱི་བྱ་བ་བྱྗེད་ནུས་སུ་ཚད་མས་

མཐོང་ཞྱིང་ཁས་ལྗེན་པ་དང་། དྗེ་ཉྱིད་ཡང་དག་པ་བདྗེན་གྲུབ་ཉྱིད་དུའང་རྟོག་ཅྱིང་
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ཞྗེན་པར་བྱྗེད་ཀྱི་བདྗེན་མྗེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྟོགས་པ་མྱིན་ལ། དབུ་མ་པས་བྱ་བྱྗེད་

ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་གཏོགས་རང་ངོས་ནས་བྱ་བ་བྱྗེད་ནུས་ཀྱིས་

སོང་བ་བདྗེན་སོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པས་ན། འདྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་དབུ་མ་པ་དང་

འཇྱིག་རྟྗེན་པ་དངོས་སྨྲ་གཉྱིས་ཞྗེ་འདོད་དང་ཁས་ལྗེན་མ་མཐུན་པའྱི་དབང་གྱིས་

རོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དངོས་སྨྲ་བ་ན་རྗེ། གལ་ཏྗེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མྗེད་ན་དབང་

མངོན་ལྔ་དོན་ལྔ་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་འགལ་ཞྗེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྗེ། གཟུགས་སོགས་

མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཉྱིད་ཀང་ནྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་པ་ལ་གགས་པས་གྲུབ་པའྱི་

ཀུན་རོབ་པའྱི་སོད་ལུགས་ཙམ་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་ཡྱིན་གྱི། གནས་ལུགས་དྗེ་ཁོ་

ན་ཉྱིད་ལ་ཚད་མར་སོང་བའྱི་སོ་ནས་དྗེས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གྲུབ་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །གལ་ཏྗེ་གཟུགས་སོགས་རང་གཞན་གྱིས་མ་གྲུབ་ན་དྗེ་ཇྱི་ལྟར་འཇྱིག་རྟྗེན་ན་

གགས། གགས་ན་ཇྱི་ལྟར་རྫུན་པ་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནྱི་དཔྗེར་ན་མྱི་གཙང་བ་ལ་སོགས་

པ་ལ་གཙང་བདྗེ་རྟག་བདག་སོགས་སུ་གགས་ཀང་། དྗེ་དང་དྗེར་གགས་པ་ལྟར་མ་

གྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ། གཟུགས་སོགས་ཀང་སྣང་གནས་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྫུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། མྱི་རྟག་སོགས་སོན་པའྱི་ལུང་དྲང་དོན་དུ་བསན་པ་

དང་། དྗེ་ལ་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་བོ་ནྱི། གཟུགས་སོགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་

གྲུབ་ན་མདོ་ལས། དྗེ་མྱི་རྟག་སོགས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྗེ། 

དྗེ་ནྱི་དངོས་སྨྲའྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་འགའ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྱིམ་གྱིས་གཞུག་པའྱི་དོན་དུ་ནྱི་

འཇྱིག་རྟྗེན་གྱི་མགོན་པོས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པས་ཁད་པར་དུ་
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བྱས་ནས་བསན་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུ་གཟུགས་སོགས་དྗེ་དག་སྐད་ཅྱིག་

མ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་ནས་དྗེ་ལྟར་བསན་པ་མྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་སང་བ། ཚོགས་གསོག་པ་མྱི་

འཐད་པ་སང་བ། ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་བ་མྱི་འཐད་པ་སང་བ། དགྗེ་སྱིག་གྱི་རྣམ་དབྱྗེ་

མྱི་འཐད་པ་སང་བ། འཁོར་འདས་ཀྱི་ངྗེས་པ་མྱི་འཐད་པ་སང་བའོ། །དང་བོ་ནྱི། 

གཟུགས་སོགས་དྗེ་ཁོ་ནར་སྐད་ཅྱིག་མར་གྲུབ་མྱིན་ན། དྗེ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་

སྐད་ཅྱིག་མར་འགལ་ཏྗེ། འཇྱིག་རྟྗེན་ན་སྔ་དྲོའྱི་དུས་ཀྱི་དངོས་པོ་དྗེ་ཕྱི་དྲོའང་ཡོད་

པར་འདོད་ཅྱིང་དྗེ་དག་རྟག་པར་གགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། འཇྱིག་རྟྗེན་ན་གཟུགས་

སོགས་རྟག་པར་གགས་ཀང་དྗེ་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་མྱི་རྟག་པར་འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། མྱི་རྟག་སོགས་ནྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་རྣལ་

འབྱོར་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཐ་སད་པའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་མྱི་རྟག་སོགས་

མཐོང་བ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མཐོང་བ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྗེ། དྗེ་

ནྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚོད་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་མྱིན་གྱི། འཇྱིག་རྟྗེན་རང་

འགའ་བས་རྟག་སོགས་སུ་ཞྗེན་པ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ། མྱི་རྟག་སོགས་སུ་མཐོང་བ་ཐ་སད་

ཙམ་དུ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མཐོང་བ་ཞྗེས་བཤད་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལས་གཞན་དུ་འཇྱིག་རྟྗེན་ན་གགས་ཚད་ཚད་མར་འདོད་ན་མྱི་སྡུག་པ་

སོམ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་བས་བུད་མྗེད་ཀྱི་ལུས་མྱི་གཙང་བར་ངྗེས་པར་རྟོག་པའམ་

དཔོད་པའྱི་བོ་དྗེ་ལ། བུད་མྗེད་གཙང་ཞྗེན་གྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་བོ་གཞན་གྱིས་གནོད་

པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 
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གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་བདྗེན་པར་མྗེད་ན་སངས་རྒྱས་མཆོད་སོགས་ལ་བསོད་

ནམས་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྗེ། བདྗེན་མྗེད་སྒྱུ་མ་འདྲ་

བའྱི་རྒྱལ་བ་ལ་མཆོད་པས། སྒྱུ་འདྲའྱི་བསོད་ནམས་འབྱུང་བ་ནྱི་དཔྗེ་ཇྱི་ལྟར་ན། 

ཁོད་ཀྱི་རྒྱལ་བ་བདྗེན་དངོས་སུ་ཡོད་པར་མཆོད་པ་ལ་བསོད་ནམས་ཀང་བདྗེན་

དངོས་འབྱུང་བར་འདོད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་ན། སྒྱུ་མའྱི་རྟ་

གླང་ཞྱིག་པ་སླར་མྱི་སྐྗེ་བ་ལྟར་སྗེམས་ཅན་ཡང་ཤྱི་ནས་ཡང་ཇྱི་ལྟར་སྐྗེ་སྐྗེ་མྱི་

རྱིགས་སོ་ཞྗེ་ན། སྐོན་མྗེད་དྗེ། ཇྱི་སྱིད་རྐྱྗེན་རྣམས་ཚོགས་པར་གྱུར་པ་ན་དུས་དྗེ་

སྱིད་དུ་སྒྱུ་མའང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ་མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྱྗེད་སོགས་ལས་

ཀྱི་རྐྱྗེན་རྣམས་ཚོགས་པར་གྱུར་པ་དྗེ་སྱིད་དུ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་སྱིད་པར་ཉྱིང་

མཚམས་སྦོར་ཏྗེ་ཡྱིན་ནོ། གལ་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་ཐོག་མྗེད་ནས་ཡོད་པས་རྒྱུན་རྱིང་ལ། 

སྒྱུ་མ་གློ་བུར་དུ་འབྱུང་བ་རྒྱུན་ཐུང་བས་ན་དྗེ་གཉྱིས་བདྗེན་པར་ཡོད་མྗེད་མྱི་འདྲ་

བས་དཔྗེ་དོན་དྗེ་མྱི་མཚུངས་སོ་ཞྗེ་ན། རྒྱུན་རྱིང་བ་ཙམ་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ན་སྗེམས་ཅན་

བདྗེན་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རྒྱུན་རྱིང་ཐུང་ཙམ་གྱིས་བདྗེན་རྫུན་གྱི་ཁད་

འབྱྗེད་ན། སྒྱུ་མ་ཉྱིད་ལའང་རྒྱུན་རྱིང་ཐུང་དུ་མ་ཡོད་པས་དྗེ་ལ་ཡང་བདྗེན་རྫུན་གྱི་

ཁད་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཞྱི་བ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་

རང་བཞྱིན་གྱིས་མྗེད་པ་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་ན། སྒྱུ་མའྱི་སྐྗེས་བུ་བསད་པ་ལ་སྱིག་པ་མྱི་

འབྱུང་བ་སྗེམས་ཅན་ལ་ཡང་འདྲ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། མྱི་འདྲ་སྗེ། སྒྱུ་མའྱི་མྱི་སོགས་

ཀྱི་སྐྗེས་བུ་བསད་བརྡུངས་སོགས་བྱས་པ་ལ། གསད་བྱ་དྗེ་ལ་སོག་དང་སྗེམས་
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མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་དངོས་གཞྱིའྱི་སྱིག་པ་ནྱི་མྗེད་དྗེ། དྗེས་ན་མྱི་དངོས་གནས་སོགས་

སྒྱུ་མའྱི་སྗེམས་དང་ལྡན་པའྱི་སྐྗེས་བུ་ལ་ཕན་གནོད་བྱས་བས་བསོད་ནམས་དང་ནྱི་

སྱིག་པ་ངྗེས་པར་འབྱུང་སྗེ། དྗེ་སོག་དང་སྗེམས་ལྡན་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དྗེ་

གཉྱིས་རང་བཞྱིན་མྗེད་པར་མཚུངས་ན་དྗེ་དག་ལ་སྗེམས་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་ཁད་ཇྱི་ལྟར་

འབྱུང་ཞྗེ་ན། སྒྱུ་མའྱི་སྔགས་རྗེའུ་ཤྱིང་སྒྱུ་མ་མཁན་སོགས་རྣམས་ལ་སྒྱུ་མའྱི་སྐྗེས་

བུ་སྗེམས་ལྡན་ནྱི་ནམ་ཡང་འབྱུང་བ་མྗེད་ལ། མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྱྗེད་སོགས་རྒྱུ་

ལས་ཉོན་ལ་སྗེམས་སྐྗེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པས་དྗེས་བསྐྗེད་པའྱི་སྐྗེས་བུ་ལ་སྗེམས་

ཡོད་པའྱི་ཁད་པར་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེར་མ་ཟད་རས་སྔགས་སྣ་ཚོགས་པའྱི་རྐྱྗེན་

ལས་བྱུང་བའྱི་སྒྱུ་མ་རྫུན་པ་དྗེ་ཡང་ཁང་ཁྱིམ་དང་། རྟ་གླང་སོགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཉྱིད་

འབྱུང་བས་ན་རྒྱུ་རྐྱྗེན་སྣ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་སྐྗེད་ཀྱི། རྒྱུ་རྐྱྗེན་གཅྱིག་

གྱིས་ནྱི་འབས་བུ་ཀུན་སྐྗེད་ནུས་པ་ཡུལ་དུས་གང་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

 ལྔ་བ་ནྱི། དབུ་མ་པས་ལས་ཉོན་གྱི་དབང་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་སྐྗེ་རྒ་སོགས་འཁོར་

བ་དང་། སྐྗེ་རྒ་སོགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་བ་དོན་དམ་པའྱི་མྱང་འདས་སུ་ཁས་

བངས་པ་ལ། མདོ་སྗེ་པ་ན་རྗེ། གལ་ཏྗེ་འཁོར་བ་བདྗེན་མྗེད་དོན་དམ་པའྱི་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ཡང་སྐྗེ་འཆྱིའྱི་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་

འཁོར་ན་དོན་དམ་པའྱི་མྱང་འདས་ཐོབ་ཀང་འཁོར་བ་མྱི་ལྡོག་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟ་

ན་སྗེམས་ཅན་དུ་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་ཀང་ནྱི་སླར་འཁོར་བར་འཁོར་བར་འགྱུར་

བས། བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་སྐྗེ་འཆྱིའྱི་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་བ་རྒྱུན་འཆད་པའྱི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྣམས་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆྗེ་ལ་བསླབས་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་ཞྗེ་ན། སྐོན་
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མྗེད་དྗེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ཡང་། རྐྱྗེན་ལས་ཉོན་རྣམས་

གཉོན་པོའྱི་སོབས་ཀྱིས་རྒྱུན་ནྱི་མ་ཆད་ན་དྗེའྱི་དབང་གྱིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་

འཁོར་བར་འཁོར་བར་མ་ཟད། རས་སྔགས་སོགས་ཀྱི་རྐྱྗེན་ཚང་ན་སྒྱུ་མའང་ལྡོག་

པར་མྱི་འགྱུར་གྱི།  མ་རྱིག་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱྗེན་རྣམས་ལམ་བསོམས་སོབས་ཀྱིས་

རྒྱུན་ནྱི་ཆད་དྗེ་གློ་བུར་དྲྱི་བལ་གྱི་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་ན་འཁོར་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མྱི་

འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར།

  གཉྱིས་པ་སྗེམས་ཙམ་པ་བྱྗེ་བག་ཏུ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས།  འདོད་པ་རབརོད་

པ་དང་། དྗེ་དགག་པའོ། །དང་བོ་ནྱི། སྗེམས་ཙམ་པ་ན་རྗེ། གལ་ཏྗེ་ཡུལ་ཀུན་བདྗེན་

མྗེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་གང་གྱི་ཚེའམ་གལ་ཏྗེ་ཡུལ་ཅན་བོ་འཁྲུལ་བའང་བདྗེན་པར་

ཡོད་པ་མྱིན་དགོས་པ་དྗེ་ལྟ་ན་ཡུལ་འཛིན་གྱི་ཤྗེས་པ་གཏད་མྗེད་དུ་འགྱུར་བས། 

ཡུལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡང་བོ་གང་གྱིས་དམྱིགས་པར་འགྱུར་ཏྗེ་མྱི་འགྱུར་བས་ཡུལ་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུ་ཡང་མྗེད་པར་འགྱུར་ཞྗེས་ཟྗེར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། མགོ་མཚུངས་ཀྱི་

རྱིགས་པས་དགག་པ། དྗེའྱི་ལན་དགག་པ། སྗེམས་ལས་སྒྱུ་མ་དྗེ་ཉྱིད་དང་གཞན་དུ་

བརོད་དུ་མྗེད་པ་དགག་པ། བཏགས་ཡོད་རྣམས་དངོས་པོ་བདྗེན་གྲུབ་ཀྱི་རྟྗེན་ཅན་དུ་

འདོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་བོ་ནྱི། གང་གྱི་ཚེ་སྗེམས་ཙམ་ཁོད་ལྟར་ན་གཟུགས་སོགས་ཕྱི་དོན་དུ་སྣང་

བ་འདྱི་རྣམས་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། གྲུབ་ན་ཕྱི་དོན་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། མ་

གྲུབ་ན་གཟུགས་སོགས་བདྗེན་པར་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་ཁོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་

གཟུགས་སོགས་གཏན་མྗེད་དུ་འདོད་དགོས་ལ། གཟུགས་སོགས་གཟུང་བྱ་དོན་དུ་
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སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཉྱིད་མྗེད་ནའང་དྗེ་ཚེ་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤྗེས་པས་གཟུང་བྱ་ཅྱི་ཞྱིག་

དམྱིགས་ཏྗེ་དམྱིགས་བྱ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་གཟུགས་སོགས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

 གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྔ་མའྱི་ལན་དགག་པ། དྲྱིས་པའྱི་ལན་གྱི་རང་རྱིག་

དགག་པའོ། །

དང་བོ་ནྱི། སྗེམས་ཙམ་པ་ན་རྗེ། གལ་ཏྗེ་གཟུགས་སོགས་རང་གང་དུ་སྣང་བ་

ལྟར་གྱི་ཕྱི་དོན་དྗེ་ཉྱིད་དུ་མྗེད་ཀང་ཚུལ་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་དྗེ། ཕྱི་རོལ་ཕྱི་རོལ་

གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དྗེ་ནྱི་ནང་སྗེམས་ཉྱིད་ཀྱི་རས་སམ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་རོ། །དྗེ་དགག་པ་ནྱི། གང་གྱི་ཚེ་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྗེམས་དྗེ་ཉྱིད་ཡུལ་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའྱི་གཟུགས་སོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྱིན་ན། དྗེའྱི་ཚེ་ཡུལ་དང་བལ་བའྱི་ཤྗེས་པ་

གང་ཞྱིག་བོ་གང་གྱིས་མཐོང་སྗེ་མཐོང་བྱྗེད་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལུང་གྱིས་དགག་པ། རྱིགས་པས་དགག་པ། རང་རྱིག་གྱི་

སྒྲུབ་བྱྗེད་དགྗེག་པའོ། །

དང་བོ་ནྱི། དྗེ་ཚེ་གང་ཞྱིག་བོ་གང་གྱིས་མཐོང་། ཞྗེས་དྲྱིས་པ་ལ། རང་རྱིག་

འདོད་པའྱི་སྗེམས་ཙམ་སོགས་ན་རྗེ། ཤྗེས་པ་ལ་ཕྱི་ལྟ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་ཅན་དང་།  

ནང་ལྟ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་ཅན་གཉྱིས་ལས་ཕྱི་མ་ནྱི་རང་རྱིག་ཡྱིན་པས་སྔོ་འཛིན་ལྟ་བུ་

རང་ཉྱིད་ལ་གཉྱིས་སྣང་ནུབ་པའྱི་སོ་ནས་རང་ཉྱིད་མྱོང་བྱྗེད་ཀྱི་རང་རྱིག་ཡོད་དོ་

ཟྗེར། དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། འཇྱིག་རྟྗེན་གྱི་ནྱི་མགོན་པོས་ཀང་སྗེམས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གཉྱིས་

སྣང་ནུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྗེམས་རང་ཉྱིད་མྱི་མཐོང་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚུལ་

ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་རལ་གྱིའྱི་སོ་ནྱི་རང་ལ་རང་ལ་རང་མྱི་གཅོད་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ་
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ཡྱིད་ཀྱིས་ཀང་ཡྱིད་རང་ཉྱིད་ཕོགས་སྔའྱི་ལུགས་ལྟར་མྱི་མཐོང་ངོ་། །

 གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དཔྗེ་དགག་པ་དང་། དོན་དགག་པའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། 

མར་མྗེའྱི་དཔྗེ་དགག་པ། ཤྗེལ་གྱི་དཔྗེ་དགག་པའོ། །དང་བོ་ནྱི། ཕོགས་སྔ་ན་རྗེ། 

རང་རྱིག་ཡོད་དྗེ། དཔྗེ་ཇྱི་ལྟར་ན་མར་མྗེ་ནྱི་རང་གྱི་དངོས་པོ་དང་གཞན་གྱི་དངོས་

པོ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་དག་པར་གསལ་བར་བྱྗེད་པ་བཞྱིན་དུ་ཤྗེས་པས་ཀང་རང་བཞྱིན་

གཉྱིས་ཀ་རྱིག་པར་བྱྗེད་དོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནྱི་དཔྗེ་མ་གྲུབ་སྗེ། ཇྱི་ལྟར་ན། མར་མྗེ་རང་གྱིས་

རང་གསལ་བར་བྱ་བ་མྱིན་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཕྱི་ན་མར་མྗེ་ནྱི་སྔར་བསལ་བྱའྱི་

མུན་པ་གཞན་གྱིས་བསྒྲྱིབས་མ་མྱོང་བས་མུན་ཁུང་གྱི་གཟུགས་ལྟ་བུའྱི་བསལ་བྱའྱི་

མུན་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཡང་རང་རྱིག་ཡོད་དྗེ། དཔྗེར་ན་ཤྗེལ་བཞྱིན་ཏྗེ་

ཤྗེལ་དཀར་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ནྱི་དྗེ་གཞྱི་སྔོན་པོ་ཉྱིད་དང་ཕྲད་པ་ལ་ལྟོས་ཀྱི་ཤྗེལ་དྗེ་

ངོ་བོས་སྔོན་པོར་གྲུབ་པ་མྱིན་ལ། བ་ཻཌཱུརྱའྱི་སྔོན་པོ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོས་སྔོན་པོར་གྲུབ་

ཀྱི་རྐྱྗེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ། གཟུགས་སོགས་འགའ་

ཞྱིག་ནྱི་རྱིག་བྱྗེད་གཞན་རྱིག་གྱི་ཤྗེས་པ་གཞན་ལ་ནྱི་ལྟོས་པ་དང་། ཤྗེས་པ་ནྱི་རང་

གྱིས་རང་རྱིག་པས་ན་རྱིག་བྱྗེད་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྗེད་པ་ཡང་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། 

བཻ་ཌཱུརྱའྱི་སྔོན་པོ་རྒྱུ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱྗེན་གཞན་ལས་

སྔོན་པོར་སྐྗེས་པ་ཡྱིན་གྱི་སྔོན་པོ་ཉྱིད་དུ་རྒྱུ་རྐྱྗེན་གཞན་ལས་སྐྗེས་པ་མྱིན་པ་ལ་

སྔོན་པོ་དྗེ་བདག་རང་གྱིས་རང་སྔོན་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་བྱས་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར།

 གཉྱིས་པ་དོན་དགག་པ་ནྱི། མར་མྗེ་ནྱི་རང་གྱིས་རང་མྱི་གསལ་ཡང་དངོས་པོ་

གཞན་གསལ་བར་བྱྗེད་དོ་ཞྗེས་ཤྗེས་པ་གཞན་གྱིས་ཤྗེས་ནས་དྗེ་སྐད་རོད་པར་
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བྱྗེད་ན། བོ་ནྱི་རང་གྱིས་རང་གསལ་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་བོ་གང་གྱིས་ཤྗེས་ནས་དྗེ་

སྐད་རོད་པར་བྱྗེད་དྗེ་མྱི་རྱིགས་སོ། །བོ་རས་གཞན་གྱིས་ཤྗེས་ན་ཐུག་མྗེད་དུ་

འགྱུར་ཞྱིང་། བོ་རང་གྱིས་རང་ཤྗེས་པ་བཀག་ཟྱིན་པས། གང་གྱི་ཚེ་རང་གཞན་

འགས་ཀང་ཤྗེས་པའམ་མཐོང་བ་མྱིན་ན། ཁད་གཞྱི་ཤྗེས་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་

སོང་བས། དྗེ་ལྟ་ན་དྗེའྱི་ཁད་ཆོས་གསལ་བའམ་ནྱི་མྱི་གསལ་བ་ཞྗེས་དྗེ་འདྲའྱི་ཁད་

པར་ལ་དཔོད་པ་ནྱི། ཁད་གཞྱི་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་མོ་མྱི་སྱིད་ན། ཁད་ཆོས་མྱི་གཤམ་

གྱི་བུ་མོའྱི་འགྱིང་བག་བརོད་པ་དོན་མྗེད་པ་བཞྱིན་དུ། སྔ་མ་དྗེ་འདྲའྱི་ཁད་པར་ནྱི་

བརོད་ཀང་དོན་མྗེད་པ་ཉྱིད་དོ། །

 གསུམ་པ་རང་རྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་དགག་པ་ལ་གསུམ། རང་རྱིག་མྗེད་ཀང་དྲན་

པ་སྐྗེ་བའྱི་དཔྗེ། རང་རྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་གཞན་དགག་པ། རང་རྱིག་མྗེད་ན་གཞན་

རྱིག་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དགག་པའོ། །

དང་བོ་ནྱི། ཕོགས་སྔ་ན་རྗེ། གལ་ཏྗེ་རང་རྱིག་ཡོད་པ་མྱིན་ན། ཕྱིས་ཀྱི་དྲན་

ཤྗེས་ཀྱིས་སྔར་གྱི་རྣམ་ཤྗེས་དྲན་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྗེ་མྱི་འགྱུར་རོ། །དྗེའྱི་བཟློག་

དོན་སྦོར་ངག་ཏུ་དྲྱིལ་ན། སྔོ་འཛིན་དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། ཁྗེད་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་

རང་རྱིག་ཡོད་དྗེ། ཕྱིས་ཀྱི་ཤྗེས་པས་ཁྗེད་དྲན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའོ། །རང་

ལུགས་ལ་དྗེ་ལ་ཁབ་པ་མྗེད་དྗེ། ཡུལ་ཅན་སྔོ་འཛིན་ལས་དོན་གཞན་ཡུལ་སྔོན་པོ་

མྱོང་བ་ལས་དྲན་པ་སྐྗེ་ལ། དྗེའྱི་ཚེ་ཡུལ་ཁོ་ན་དྲན་པ་མྱིན་གྱི། སྔར་ངས་སྔོན་པོ་

མཐོང་ཞྗེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་འབྗེལ་བའམ་སྦྲགས་ནས་དྲན་པ་ལས་ཡུལ་ཅན་དྲན་

པའང་སྐྗེ་བར་འགྱུར་གྱི་ཡུལ་ཅན་རང་གྱིས་རང་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
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དྲན་པ་མྱིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་དགུན་བྱྱི་བས་རྨུགས་པ་ན་རྨུགས་པའྱི་རྗེག་བྱ་མྱོང་ཡང་

དུག་ཞུགས་པ་མ་མྱོང་ལ། ཕྱིས་འབྲུག་སྒྲས་བྱྱི་བའྱི་དུག་གྱི་ནུས་པ་བསླང་སྗེ་སྡུག་

བསྔལ་བ་ན། སྔར་བྱྱི་བས་རྨུགས་ཚེ་དུག་ཞགས་འདུག་སམ་དུ་དྲན་པ་བཞྱིན་ནོ། །

  གཉྱིས་པ་ནྱི། བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་རྣམ་གནས་སྦངས་པ་

སོགས་རྐྱྗེན་གཞན་དག་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་བསྐལ་བའྱི་གཞན་སྗེམས་ཀང་མངོན་

ཤྗེས་ཀྱིས་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཤྱིན་ཏུ་ཉྗེ་བའྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྗེམས་རང་གྱིས་གསལ་བ་

སྗེ་མཐོང་དགོས་ཏྗེ། རྱིང་བའྱི་གཟུགས་ཕྲ་མོ་མཐོང་ན་ཉྗེ་བའྱི་གཟུགས་རགས་པ་

མཐོང་དགོས་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། མ་གྲུབ་སྗེ། རྱིག་སྔགས་གྲུབ་པའྱི་མྱིག་སྨན་གྱི་

རས་མྱིག་ལ་བྱུགས་པའྱི་སྦོར་བ་ལས་ས་འོག་གྱི་གཏྗེར་ཆྗེན་པོའྱི་བུམ་པ་སོགས་

མཐོང་ཡང་ཉྗེ་བ་མྱིག་རང་ལ་བྱུགས་པའྱི་མྱིག་སྨན་གྱི་རས་ཉྱིད་མཐོང་བར་འགྱུར་

བ་མྱིན་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

  གསུམ་པ་ནྱི། ཅྱི་སྗེ་རང་རྱིག་མྗེད་ན་མྱོང་དྲན་མྗེད་པས་མཐོང་ཐོས་སོགས་

ཀྱི་ཐ་སད་ཀང་མྗེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞྗེ་ན། ཇྱི་ལྟར་མྱིག་རྣ་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ཤྗེས་པས་

མཐོང་ཐོས་ཤྗེས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀུན་རོབ་འདྱིར་ནྱི་དགག་པར་བྱ་བ་མྱིན་ཏྗེ། 

དྗེ་མ་བཀག་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྱི་གནོད་པ་མྱི་སྐྗེད་ལ།  བཀག་ན་ཆད་

ལྟ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་འདྱིར་ནྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་སོགས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ལྷན་སྐྗེས་ཉྱིད་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུའམ་ར་

བར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པས་བདྗེན་པར་རྟོག་པ་དྗེ་ཉྱིད་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་བཟློག་

པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྗེམས་ལས་སྒྱུ་མ་དྗེ་ཉྱིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྗེད་
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པ་དགག་པ་ནྱི། སྗེམས་ཙམ་པ་ན་རྗེ། གཟུགས་སོགས་ཕྱི་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པས་ནང་

འཛིན་པའྱི་སྗེམས་ལས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་གཟུགས་སོགས་རས་གཞན་མྱིན་ཞྱིང་། དྗེ་

གཉྱིས་རས་གཞན་མྱིན་པར་ཏྗེ་བདྗེན་གྲུབ་ཀྱི་རས་གཅྱིག་ཏུ་ཡང་མྱི་བརྟག་གོ་ཞྗེ་ན། 

གཟུགས་སོགས་བདྗེན་དངོས་སུ་གྲུབ་ན་སྣང་བ་ལྟར་བདྗེན་དགོས་ལ་དྗེ་ལྟ་ན་

གཟུགས་སོགས་ཕྱི་དོན་དུ་སྣང་བ་ལྟར་ཡང་བདྗེན་དགོས་པས་ཇྱི་ལྟར་ན་སྗེམས་

ལས་རས་གཞན་མྱིན་ཏྗེ། ཕྱི་དོན་དང་སྗེམས་གཉྱིས་མཚན་ཉྱིད་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །སྗེམས་ལས་རས་གཞན་མྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། འོ་ན་གཟུགས་འཛིན་ཤྗེས་པ་

སོགས་བདྗེན་པའྱི་དངོས་པོར་མྗེད་པར་ཐལ། ཕྱི་དོན་སྣང་བ་ལྟར་མྱི་བདྗེན་པའྱི་

གཟུགས་སོགས་དང་རས་གཞན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་ཕྱི་དོན་དུ་མ་

གྲུབ་ཀང་གྲུབ་པར་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བའྱི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཕྱིའྱི་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་

དྲུག་བདྗེན་པ་མྱིན་ཡང་ཐ་སད་དུ་སྗེམས་ཀྱིས་བལྟ་བྱ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་དྗེ་བཞྱིན་

དུ་ལྟ་བྱྗེད་ནང་གྱི་ཡྱིད་དྲུག་ཀང་བདྗེན་གྲུབ་མྱིན་ཡང་ཐ་སད་དུ་ལྟ་བྱྗེད་ཡྱིན་པར་

འདོད་དགོས་པར་མཚུངས་སོ། །

བཞྱི་བ་བཏགས་ཡོད་རྣམས་དངོས་པོ་བདྗེན་གྲུབ་ཀྱི་རྟྗེན་ཅན་དུ་འདོད་པ་

དགག་པ་ནྱི། སྗེམས་ཙམ་པ་ན་རྗེ། གལ་ཏྗེ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྱི་འཁོར་

བ་སོགས་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་འཁྲུལ་གཞྱི་རྣམ་ཤྗེས་ལྟ་བུའྱི་དངོས་པོ་

བདྗེན་གྲུབ་རྗེའྱི་གཞྱི་རྟྗེན་ཅན་ཡྱིན་དགོས་ཏྗེ། ཐོ་ཡོར་ལ་མྱི་དང་ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་དུ་

སྣང་བ་ལྟ་བུའྱི་འཁྲུལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འཁྲུལ་གཞྱི་བདྗེན་པ་རྗེ་ཡོད་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་འཁྲུལ་སྣང་གྱི་འཁོར་བ་དྗེ་ནྱི་འཁྲུལ་གཞྱི་བདྗེན་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་དྗེ་ལས་
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ནྱི་གཞན་དུ་སྗེ་མྱི་བརྟྗེན་ན་དྗེ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་བདྗེན་པའྱི་དངོས་པོ་མྗེད་

པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་སུ་ཡང་འཁོར་བར་འཆྱིང་འགོལ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། 

འཁོར་བ་བདྗེན་པའྱི་དངོས་པོར་མྗེད་པའྱི་རྫུན་པ་ཞྱིག་འཁྲུལ་གཞྱི་བདྗེན་པའྱི་དངོས་

པོ་ལ་བརྟྗེན་པས་ན་སྗེ་བརྟྗེན་པའྱི་སོ་ནས་འཆྱིང་འགོལ་སོགས་ཀྱི་བྱྗེད་པ་དང་ལྡན་

པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྗེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྟྗེན་གཞྱི་དངོས་པོ་བདྗེན་གྲུབ་ཚད་མས་

མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཁོད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་སྗེམས་ནྱི་གཟུང་འཛིན་

གཉྱིས་སུ་འཁྲུལ་བ་སོགས་ཀྱི་གོགས་མྗེད་པར། རང་རྱིག་རང་གསལ་གཅྱིག་པུ་

ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཟུང་འཛིན་རྒྱང་ཆད་དུ་སྣང་བ་འདྱི་སྣང་བ་ལྟར་མ་

གྲུབ་པས་ན་ཕྱི་དོན་མྗེད་པར་ཁོད་འདོད་ལ། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་སྣང་བ་རང་འཛིན་

གྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པའང་བཀག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གང་གྱི་ཚེ་སྗེམས་ཅན་ཀུན་

གྱི་སྗེམས་ནྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་གྱི་དྲྱི་མ་དང་བལ་བ་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་ཐམས་

ཅད་དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་ཉྱིད་དུ་འབད་མྗེད་དུ་གོལ་ཟྱིན་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། དྗེ་ལྟ་བུ་

འདོད་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིར་ཆོས་ཀུན་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀྱིས་སོང་

བའྱི་སྗེམས་ཙམ་དུ་བརྟགས་པའྱི་ཚུལ་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་དགོས་

པའྱི་ཡོན་ཏན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྗེ་གཏན་མྗེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ལམ་དབུ་མ་ལ་དགོས་ནུས་མྗེད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་ལ་གཉྱིས། རོད་

པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་བོ་ནྱི། སྗེམས་ཙམ་ན་རྗེ། དབུ་མ་བ་ཁོད་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་བདྗེན་

སོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གཏན་ལ་ཕབ་སྗེ་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ན་ཡང་དྗེ་ལ་ཉོན་མོངས་སོང་བ་

སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་ཅྱི་ཡང་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་པས་ཇྱི་ལྟར་ཉོན་མོངས་ལྡོག་པར་
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འགྱུར་ཏྗེ་མྱི་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སམ་ན། གང་གྱི་ཚེ་སྒྱུ་མ་མཁན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

སྒྱུ་མའྱི་བུད་མྗེད་སྤྲུལ་པའྱི་ཚེ་གཞྱི་དྗེ་བུད་མྗེད་དངོས་ཀྱིས་སོང་བར་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་ཀང་། འདྱི་ལོངས་སྤད་རུང་དུ་སོང་ན་སམ་དུ་སྒྱུ་མ་དྗེ་ལ་དྗེ་བྱྗེད་པ་པོ་སྒྱུ་མ་

མཁན་ཉྱིད་ཀང་ཆགས་པ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་མཐོང་ན། ཁྗེད་ཀྱིས་སོང་ཉྱིད་དང་བོ་

ཐོས་བསམ་གྱིས་དོན་སྤྱིའྱི་སོ་ནས་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་མྗེད་པས་སོ་ཞྗེ་ན། གཉྱིས་

པ་ལ་གསུམ། སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་བདྗེན་འཛིན་མ་སངས་པས་ཆགས་པ་སྐྗེ་བར་

བསན་པ། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པ་གོམས་པས་བདྗེན་འཛིན་སངས་པ་འཐད་པར་བསན་

པ། སངས་པའྱི་འབས་བུ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་བར་བསན་པའོ། །དང་

བོ་ནྱི། སྒྱུ་མའྱི་བུད་མྗེད་དྗེ་བྱྗེད་པ་པོ་ནྱི་ཤྗེས་བྱ་སྒྱུ་མའྱི་བུད་མྗེད་ལ་ཉོན་མོངས་

པའྱི་བག་ཆགས་ཏྗེ་བདྗེན་འཛིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སངས་ཤྱིང་བདྗེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་

དྗེས་ན་དྗེ་མཐོང་བ་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་པོ་དྗེ་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་བག་ཆགས་ཉམ་ཆུང་

བ་ཉྱིད་དྗེ་བདྗེན་འཛིན་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བ་མྗེད་པ་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལ་ཆགས་

པའྱི་ཉོན་མོངས་སྐྗེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན་ཕུང་སོགས་ཀྱི་སྗེང་དུ་དགག་བྱ་ཕྲ་མོ་བཀག་པའྱི་སོང་

ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་བག་ཆགས་གོམས་པས་ནྱི་ཆོས་ཅན་བདྗེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའྱི་

དངོས་པོའྱི་བག་ཆགས་སོང་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། དྗེ་ནས་ཆོས་ཉྱིད་བདྗེན་མྗེད་ཀང་

བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་ཅྱི་ཡང་མྗེད་ཅྗེས་གཏན་ལ་ཕབ་སྗེ་གོམས་པར་བྱས་པས་ནྱི་

བདྗེན་མྗེད་ཉྱིད་བདྗེན་པར་འཛིན་པ་དྗེ་ཡང་ཆོས་ཅན་ལ་བདྗེན་འཛིན་སངས་པའྱི་ཕྱི་

ནས་སོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་བདྗེན་འཛིན་སོང་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་ནས། དྗེ་བྱྗེ་བག་ཏུ་
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བཤད་པ་ལ། གང་གྱི་ཚེ་དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་གྱི་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་མ་རྗེད་

པས་མྗེད་དོ་ཞྗེས། བརྟག་བྱའྱི་དངོས་པོ་བདྗེན་གྲུབ་མྱི་དམྱིགས་པར་རྟོགས་པ་དྗེའྱི་

ཚེ་བདྗེན་དངོས་མྗེད་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་བདྗེན་གྲུབ་ཀང་རྟྗེན་ཆོས་ཅན་བདྗེན་གྲུབ་དང་

བལ་བ་ངྗེས་ཟྱིན་པའྱི་བོ་ཚད་མ་དྗེ་ཡྱི་མདུན་ནམ་ངོས་ན་ཇྱི་ལྟར་གནས་ཏྗེ། ཆོས་

ཅན་དང་བལ་བའྱི་ཆོས་ཉྱིད་མྱི་སྱིད་ཅྱིང་། ཆོས་ཉྱིད་བདྗེན་སོང་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་

ཡོད་ན་ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་ལ། ཆོས་ཅན་བདྗེན་གྲུབ་སྔ་ནས་

ཁྗེགས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་གང་གྱི་ཚེ་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན་བདྗེན་གྲུབ་

དང་། དངོས་མྗེད་ཆོས་ཉྱིད་བདྗེན་གྲུབ་དག་མཐར་ཐུག་དཔོད་པའྱི་བོ་ཡྱི་མདུན་ན་

མྱི་གནས་པ་དྗེའྱི་ཚེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བདྗེན་གྲུབ་ལས་གཞན་པའྱི་བདྗེན་གྲུབ་ཀྱི་

རྣམ་པ་ཕུང་སུམ་པ་གཞན་གང་ཡང་བོ་ལ་འཆར་རྒྱུ་མྗེད་པས་ན། བདྗེན་འཛིན་གྱི་

དམྱིགས་པའྱི་གཏད་སོ་ཀུན་མྗེད་པར་རྟོགས་པ་ན་དམྱིགས་གཏད་ཀྱི་སྤོས་པ་མཐའ་

དག་རབ་ཏུ་ཞྱི་ཞྱིང་འབས་བུའྱི་ཚེ་བདྗེན་འཛིན་གྱིས་མཚོན་རྣམ་རྟོག་ཀུན་དང་

འབལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །

 གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། རྣམ་རྟོག་མྗེད་ཀང་གདུལ་བྱའྱི་རྗེ་བ་སྐོང་བ་འཐད་པ་

དཔྗེ་དང་བཅས་པ་དང་། དྗེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་བོ་ནྱི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་གྱི་

ཚེ་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཟད་ན། སངས་རྒྱས་ལ་སྗེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱ་སམ་དང་

ཆོས་སོན་སམ་ཡང་མྗེད་དགོས་པས་དྗེའྱི་ཚེ་གཞན་དོན་རྒྱུན་འཆད་པར་འགྱུར་རོ་

སམ་ན། སྐོན་མྗེད་དྗེ། དཔྗེར་ན་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་ལ་

གསོལ་བ་བཏབ་ན་དྗེ་ལ་ཀུན་སློང་གྱི་རྣམ་རྟོག་མྗེད་ཀང་རང་རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་
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འདོད་པ་ལྟར་གྱི་རྗེ་བ་ཡོངས་སུ་སྐོང་བ་དྗེ་བཞྱིན་དུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་སྨྱིན་པའྱི་

གདུལ་བྱ་ལ། གཞན་དོན་འབད་མྗེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་མཛད་པའྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་

གྱིས་གདུལ་བྱའྱི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པའྱི་རྒྱལ་བའྱི་སྐུར་སྣང་བ་དང་ཆོས་སོན་པ་

སོགས་འབྱུང་ངོ་། །སྔོན་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཡུན་རྱིང་ཆྗེས་པས་དྗེའྱི་འབས་བུ་

དང་འདྗེབས་མཁན་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་སྨོན་འབས་དག་ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་ལ་འབྱུང་བ་

མྱི་འཐད་སམ་ན། སྐོན་མྗེད་དྗེ། དཔྗེར་ན་བམ་ཟྗེ་ཕུར་བུའམ་ཤང་ཀུས་དུག་ཞྱི་བར་

བྱྗེད་པའྱི་ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་མཆོད་སོང་རྱིགས་སྔགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ནས་བམ་ཟྗེ་

འདས་པར་གྱུར་པ་དང་། དྗེ་འདས་ནས་ཡུན་རྱིང་ལོན་ཡང་མཆོད་སོང་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱིས་

ད་ལྟ་དུག་ལ་སོགས་པ་ཞྱི་བར་བྱྗེད་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའྱི་སྤོད་པའྱི་

ཉམས་ལྗེན་ལ་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བསླབས་ནས་རྒྱལ་བའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའྱི་མཆོད་

སོང་བསྒྲུབས་པ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མཐའ་གཉྱིས་ལ་མྱི་གནས་

པའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་འགགས་

ཀང་། གདུལ་བྱའྱི་དོན་རྣམས་དུས་ཐམས་ཅད་མཛད་པར་འགྱུར་རོ། །

 གཉྱིས་པ་ནྱི། ཉན་ཐོས་སྗེ་བ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྗེ། སངས་རྒྱས་ལ་རྣམ་རྟོག་གྱི་སྗེམས་

མྗེད་པ་ཡྱིན་ན། དྗེ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་ཀང་བདག་གྱིར་བཞྗེས་པའྱི་རྟོག་པ་མྗེད་པས་

ཇྱི་ལྟར་ན་བསོད་ནམས་ཀྱི་འབས་བུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། སྐོན་མྗེད་དྗེ། གང་

གྱི་ཕྱིར་ན་སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་སུ་བཞུགས་དུས་དྗེ་ལ་མཆོད་པའམ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའྱི་ཚུལ་བསན་རྗེས་སྗེམས་མྗེད་པའྱི་སྐུ་གདུང་ལ་མཆོད་པ་གཉྱིས་བསོད་

ནམས་མཚུངས་པ་ཉྱིད་དུ་བྱམས་པ་སྗེངྒྗེ ་སྒྲའྱི ་མདོ ་ལས་བཤད་པའྱི ་ཕྱིར་
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རོ། །བསོད་ནམས་འབྱུང་ཚུལ་ཡང་། ངྗེད་འདོད་པ་ལྟར་ཀུན་རོབ་བམ་ནྱི་ཁྗེད་འདོད་

པ་ལྟར་གྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུའང་རུང་སྗེ་དྗེར་མཆོད་པ་ལས་འབས་བུ་རྒྱ་ཆྗེན་འབྱུང་

བར་ལུང་ཚད་མ་ལས་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལྟར་འདོད་དགོས་སོ། །རྫུན་པ་ལས་

འབས་བུ་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་སམ་ན། དཔྗེར་ན་ཁོད་ཀྱིས་བདྗེན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་

མཆོད་པ་ལས་ཇྱི་ལྟར་བདྗེན་གྲུབ་ཀྱི་འབས་བུ་དང་བཅས་པར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ། 

ངྗེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་རྫུན་པ་ལ་བྱ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་བཞག་ཆོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ཐར་པ་ཙམ་འདོད་པས་ཀང་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་དགོས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

གཉྱིས། རོད་པ་དགོད་པ་དང་། དྗེའྱི་ལན་བསན་པའོ། །དང་བོ་ནྱི། ཕོགས་སྔ་མ་ན་རྗེ། 

ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པ་ལྟར་གྱི་བདྗེན་པ་བཞྱིའྱི་ཁད་ཆོས་རགས་པའྱི་མྱི་

རྟག་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་

གྱི་ཆོས་ཀུན་བདྗེན་པས་སོང་བའྱི་སོང་ཉྱིད་མཐོང་བས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་ཞྗེས་ཟྗེར་

རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའྱི་

ལམ་དུ་སྒྲུབ་པ། དྗེས་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་དོན་གཉྗེར་གྱིས་སོང་ཉྱིད་

སོམ་རྱིགས་པར་གདམས་པའོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་

ཐར་ལམ་དུ་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་པ། ལུང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀར་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པ། སོང་

ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་དང་བལ་ན་ཐར་པ་ཙམ་ཡང་མྱི་འཐོབ་པར་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་བོ་ནྱི། རགས་པའྱི་མྱི་རྟག་སོགས་ཙམ་བསོམས་པས་འཁོར་བ་ལས་

གོལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ལུང་ཤྗེར་མདོ་ལས་ཆོས་ཀུན་རང་

བཞྱིན་གྱིས་སོང་བར་རྟོགས་པའྱི་ལམ་འདྱི་ནྱི་མྗེད་པར་བྱང་ཆུབ་གསུམ་གང་ཡང་
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ཐོབ་པ་མྗེད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།  གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མདོ་སྗེ་

ངྗེད་ལ་བཀར་མ་གྲུབ་ཅྱིང་ཚད་མར་མྱི་འདོད་པས་དྗེ་ངྗེད་ལ་མ་གྲུབ་ན་ཁྗེད་ཀྱིས་དྗེ་

དྲངས་ཏྗེ་སྐབས་དོན་བསྒྲུབས་པ་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའོ་ཞྗེ་ན། འོ་

ན་ཉན་ཐོས་སྗེ་བ་ཁྗེད་ཀྱི་ལུང་ཐྗེག་དམན་གྱི་སྗེ་སྣོད་རྣམས་བཀའ་ཡྱིན་པར་ཇྱི་ལྟར་

གྲུབ། དྗེ་བཀའ་ཡྱིན་ཏྗེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན། འུ་ཅག་གཉྱིས་ཀ་ལ་འདྱི་བཀར་གགས་

ཤྱིང་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྗེ་ན། འོ་ན་དང་བོ་ལུང་དོན་གཏན་ལ་མ་ཕྗེབས་པའྱི་ཚེ་ཁོད་

ལ་དམན་པའྱི་སྗེ་སྣོད་འདྱི་དག་བཀར་མ་གྲུབ་ལ། ཕྱི་ནས་བསླབ་གསུམ་སོན་པའྱི་

རྱིམ་པས་འདུལ་བ་ལ་སྣང་། མདོ་སྗེ་ལ་འཇུག །མངོན་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་དང་མྱི་འགལ་

པར་འཇུག་པ་ཆྗེན་པོ་བསན་པ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའྱི་རྐྱྗེན་གང་གྱིས་ནྱི་བཀའ་ཚད་མ་དྗེར་

ཡྱིད་ཆྗེས་པ་ཡྱིན་ན། བསླབ་གསུམ་སོན་པ་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་དྗེ་ནྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

སྗེ་སྣོད་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དྗེ་ཡང་བཀའ་གྲུབ་བོ། །བཀའ་འཇོག་

བྱྗེད་དྗེ་ལས་གཞན་སྗེ་བའམ་གང་ཟག་གཉྱིས་ཀྱི་འདོད་པ་མཐུན་པས་བཀའ་ཚད་

མར་བདྗེན་པར་འགྱུར་རོ། །ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་མྱི་མཚུངས་ཏྗེ། ཐྗེག་དམན་སྗེ་སྣོད་ནྱི་

བཀར་ཁོད་ཀྱིས་འདོད་པས་རོད་པ་མྗེད་ལ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྗེ་སྣོད་ནྱི་ངྗེད་ཀྱིས་མྱི་

འདོད་པས་རོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། འོ་ན་ཐྗེག་དམན་གྱི་ལུང་ལ་ཡང་མུ་

སྗེགས་པ་རྣམས་དང་ཁོད་གཉྱིས་ལུང་རྣམ་དག་ཡྱིན་མྱིན་རོད་པ་དང་བཅས་པ་དང་།  

ཐྗེག་དམན་སྗེ་སྣོད་ནང་ཚན་གྱི་ལུང་གཞན་བར་སྱིད་ཡོད་པར་སོན་པའྱི་ལུང་ལ་

ཡང་སྗེ་བ་ལ་ལས་བཀར་འདོད་ཀང་ཕལ་ཆྗེན་སྗེ་བས་བཀའ་མྱིན་པར་འདོད་པ་ལྟ་

བུ་ནང་སྗེ་རང་གཞྱིན་དག་རོད་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྗེ་དག་ཀང་བཀའ་མ་
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ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་དོར་བྱར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ནྱི་གསུང་རབ་ལ་བསྡུ་བ་མཛད་པས་ན་དྗེ་

དག་ནྱི་དགྗེ་སློང་དུ་མ་བཤད་པའྱི་ནང་ནས་བསན་པའྱི་ར་བར་གྱུར་བའྱི་དགྗེ་སློང་

དག་བཅོམ་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། ཁོད་ལྟར་ན་དགྗེ་སློང་དག་བཅོམ་པ་ཉྱིད་ཀང་འཇོག་

དཀའ་བར་གནས་ཏྗེ། དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་ལ་ཉོན་མོངས་སོང་བའྱི་གཉྗེན་པོ་སོང་ཉྱིད་

ངྗེས་པར་སོམ་དགོས་པ་ལ། ཁོད་ཀྱིས་སོང་ཉྱིད་མཐོང་བས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་ཞྗེས་སྨྲས་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་སྱིད་སོང་ཉྱིད་མ་རྟོགས་པར་སྗེམས་ནྱི་བདྗེན་འཛིན་གྱི་དམྱིགས་

པ་སྗེ་ཞྗེན་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྗེ་སྱིད་སངས་རྒྱས་ལྟ་ཞོག་དམན་པའྱི་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པའང་དཀའ་བར་གནས་ཏྗེ་འཐོབ་མྱི་ནུས་སོ། །ཡང་ན་རྐང་བ་སྔ་མ་

གཉྱིས་དམ་བཅའ་དང་ཕྱི་མ་གཉྱིས་དྗེའྱི་རྟགས་ལ་སྦར་ན་ལྗེགས་པར་སྣང་ངོ་། །

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་ལ་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་མྱི་དགོས་ཏྗེ། མྱི་རྟག་

སོགས་རྟོགས་ཟྱིན་གོམས་པ་ལས་ཉོན་མོངས་ཟད་པར་སངས་པས་གོལ་བ་དག་

བཅོམ་པ་ཐོབ་པས་སོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལྟར་ན་མངོན་པ་ནས་བཤད་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ས་

བོན་མ་སངས་ཀང་དྗེ་མངོན་གྱུར་རྗེ་ཞྱིག་ཉམས་སྨད་པ་དྗེའྱི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་དག་

བཅོམ་ཐོབ་པ་དྗེར་ཁས་ལྗེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་གང་

ཟག་དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་རྗེ་ཞྱིག་མྗེད་ཀང་དྗེ་དག་ལ་ཡང་སྱིད་ཕྱི་མ་

འཕྗེན་པའྱི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། དྗེས་ཉོན་མོངས་སངས་པ་ནྱི་རྗེ་ཞྱིག་པ་ཙམ་མྱིན་པས་དྗེའྱི་རྒྱུད་ན་

འཕྗེན་བྱྗེད་ཀྱི་ལས་ཙམ་ཡོད་ཀང་ཡང་སྱིད་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྗེད་རྐྱྗེན་
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སྗེད་པ་སངས་ཏྗེ་མྗེད་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་སྱིད་ལྗེན་མྱི་སྱིད་ཅྗེས་ངྗེས་པ་ཉྱིད་དུ་

འདོད་ཅྗེ་ན། དྗེའྱི་ཚེ་སྗེད་པ་མྗེད་པ་མ་གྲུབ་སྗེ། སྗེད་པ་འདྱི་ལ་མངོན་པ་ལྟར་གྱི་ཉོན་

མོངས་ཅན་གྱི་སྗེད་པ་མྱིན་ཡང་། མངོན་པར་ཀུན་རྨོངས་མ་རྱིག་པ་ལ་ཉོན་མོངས་

ཅན་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ཁྗེད་ཀང་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ། རང་རྐྱ་བའྱི་བདག་

འཛིན་གྱིས་དྲངས་པའྱི་སྗེད་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་གཅྱིག་དང་། གང་ཟག་བདྗེན་འཛིན་

གྱིས་དྲངས་པའྱི་སྗེད་པ་མངོན་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་

པ་ཞྱིག་སྗེ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་ཕྱི་མ་མངོན་གྱུར་པ་ནྱི་གང་ཟག་དྗེ་ལ་ཅྱི་སྗེ་མྗེད་དྗེ་

ངྗེས་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་གང་ཟག་དྗེའྱི་རྒྱུད་ན་སྗེད་པ་ཡོད་དྗེ། བདྗེན་

ཞྗེན་གྱིས་བསླད་པའྱི་རྒྱུ་ཚོར་བའྱི་རྐྱྗེན་གྱིས་འབས་བུ་སྗེད་པ་འདྲྗེན་པ་ཡྱིན་ལ། 

ཚོར་བ་བདྗེན་འཛིན་ནྱི་ཁོད་ཀྱིས་དག་བཅོམ་དུ་འདོད་པ་དྗེ་དག་ལ་ཡང་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་དང་། བདྗེན་ཞྗེན་གྱི་དམྱིགས་པ་དང་ནྱི་བཅས་པའྱི་བདྗེན་འཛིན་གྱི་སྗེམས་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་ན་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་ལ་ནྱི་བདྗེན་པར་གནས་ཤྱིང་ཞྗེན་པར་འགྱུར་བས་

དྗེས་དྲངས་པའྱི་སྗེད་པ་མངོན་གྱུར་པ་ཡང་ལྡོག་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སོང་ཉྱིད་

རྟོགས་པ་དང་ནྱི་བལ་བའྱི་མྱི་རྟོག་སོགས་རྟོགས་པའྱི་ལམ་ཙམ་བསོམས་པས་

མངོན་པ་ནས་བཤད་པའྱི་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་སྗེམས་རྒྱུད་ལ་རྗེ་ཞྱིག་འགགས་

པ་ཡང་དྗེའྱི་ས་བོན་མ་སངས་པས་སླར་ཡང་སྐྗེ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་འདུ་ཤྗེས་

མྗེད་པའྱི་སོམས་འཇུག་པ་ལ་སླར་ཚོར་འདུ་རགས་པ་སྐྗེ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དྗེས་ན་ཐར་

པ་ཙམ་དོན་དུ་གཉྗེར་བས་ཀང་སོང་ཉྱིད་བསོམ་པར་བྱ་རྱིགས་སོ། །

མཚམས་འདྱིར་གོང་གྱི་བསན་ར་དགྗེ་སློང་སོགས་ཀྱི་སྔོན་དུ་གཞུག་འོས་པའྱི་
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ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དོན་ནྱི། ངག་གང་ལྷག་པ་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་སོན་

པས་མདོ་སྗེ་ལ་འཇུག་པ་སོགས་ཆྗེན་པོ་བསན་པ་དྗེ་གལ་ཏྗེ་ཁྗེད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་གསུང་གྱི་བཀའ་ཡྱིན་པར་འདོད་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མདོ་སྗེ་ཕལ་ཆྗེར་བསླབ་གསུམ་

སོན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁྗེད་ཅག་གྱི་མདོ་དང་མཚུངས་པར་འདོད་པ་མྱིན་ནམ་ཅྱི་སྗེ་ཡྱིན་

ནོ། །གལ་ཏྗེ་བཀའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་ཡང་དྗེ་ཚང་བར་ཁྗེད་ཀྱིས་མ་རྟོགས་པའྱི་མདོ་

གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ལུང་ཐམས་ཅད་བཀའ་མྱིན་པའྱི་སྐོན་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་ན། ཁྗེད་འདོད་པའྱི་མདོ་དང་མཚུངས་པའྱི་མདོ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

ལུང་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་གསུངས་པ་ཉྱིད་དུ་འགྲུབ་པ་ཅྱིས་མྱི་ཡྱིན་ཏྗེ་ཡྱིན་

དགོས་སོ། །ཡུམ་རྒྱས་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་ངྗེད་ཅག་གྱིས་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས་བཀའ་

མྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། ཡུམ་རྒྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ངག་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་དག་ནྱི་འོད་སྲུངས་ཆྗེན་

པོ་ལ་སོགས་པས་ཀང་མཐའ་དག་གཏྱིང་དཔོག་པར་མ་གྱུར་པ་དྗེ་ནྱི་རྟོག་གྗེ་བ་ཁྗེད་

ཀྱིས་མ་རྟོགས་པས་ན་བཀའ་མྱིན་ཞྗེས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ལུང་ཐམས་ཅད་གཟུང་བྱ་མྱིན་

པར་བོ་ལྡན་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཁས་ལྗེན་པར་བྱྗེད། 

གཉྱིས་པ་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའྱི་ལམ་དུ་སྒྲུབ་

པ་ནྱི། དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པས་འཁོར་བར་འཁམས་པའྱི་སྗེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་

ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། བྱང་འཕགས་རྣམས་སྱིང་རྗེས་སྱིད་པར་གནས་པ་ན། སོ་སྐྗེ་

ཕལ་བ་ལྟར་བདྗེན་པར་ཞྗེན་པའྱི་ཆགས་སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མཐའ་མྗེད་དུ་འཁོར་

བའྱི་ཚུ་རོལ་རྟག་པ་འཁོར་བའྱི་མཐར་མྱི་ལྟུང་བ་དང་། ཉན་རང་ལྟར་འཁོར་བའྱི་སྡུག་

བསྔལ་ལ་འཇྱིགས་ནས་ཕ་རོལ་མྱང་འདས་ཙམ་ལ་གཞོལ་བའྱི་ཆད་མཐར་ཡང་མྱི་
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ལྟུང་བར་མཐའ་གཉྱིས་ཀ་ལས་གོལ་བ་དང་འཁོར་བར་གནས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

བ་འདྱི་ནྱི་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཏྗེ། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པ་དང་བལ་ན་

སྡུག་བསྔལ་རང་མཚན་པས་སྐོ་ནས་ཆད་མཐའ་དྗེར་ལྷུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་

དྗེས་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་དོན་གཉྗེར་གྱིས་སོང་ཉྱིད་སོམ་རྱིགས་པར་

གདམས་པ་ནྱི། ཉན་ཐོས་སྗེ་བ་ཁོད་ཀྱིས་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་སོང་བ་ཉྱིད་ཀྱི་

ཕོགས་ལ་སུན་འབྱྱིན་ལྟར་སྣང་བྱྗེད་པ་ནྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། གོང་འོག་གྱི་རྱིགས་

པ་རྣམས་ཀྱིས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྗེས་ན་ཉན་རང་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཙམ་ཐོབ་པ་ལའང་

སོང་ཉྱིད་སོམ་དགོས་སམ་མྱི་དགོས་སམ་པ་ལྟ་བུའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མྱི་ཟ་བར་

སོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་བསོམ་པར་བྱ་དགོས་ཏྗེ། འཁོར་རའྱི་བདྗེན་འཛིན་གྱི་ཞྗེན་ཡུལ་སུན་

མ་ཕྱུང་བར་འཁོར་བ་ལས་གོལ་ཐབས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་དང་། ཉོན་མོངས་ཀྱི་བག་

ཆགས་ལྟ་བུའྱི་ཤྗེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཡྱི་མུན་པའྱི་གཉྗེན་པོ་ཡང་སོང་བ་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་

ཤྗེས་རབ་ཡྱིན་པས། མྱུར་དུ་སྒྲྱིབ་གཉྱིས་སངས་པའྱི་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཐོབ་པར་

འདོད་པས་སོང་ཉྱིད་དྗེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སོམ་པར་མྱི་བྱྗེད། བདྗེན་འཛིན་གྱི་དངོས་པོ་གང་

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྐྗེད་བྱྗེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལ་སྐྲག་པ་

སྐྗེ་བར་འགྱུར་རྱིགས་ནའང་དྗེ་ལ་མྱི་སྐྲག་པར། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་

བདྗེན་འཛིན་དྲུངས་ཕྱུང་སྗེ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞྱི་བྱྗེད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བར་གྱུར་

པ་ཡྱིན་ན་དྗེ་ལ་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་པ་ཇྱི་ལྟར་སྐྗེ་རྱིགས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་དག་ལ་མྱི་

འཇྱིགས་པར་སྐྗེལ་མ་ལ་འཇྱིགས་པ་བཞྱིན་ནོ། གལ་ཏྗེ་བདག་ཅྗེས་བྱ་བ་རང་བཞྱིན་
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གྱིས་གྲུབ་པ་འགའ་ཡོད་ན་ནྱི་དྗེར་ཞྗེན་པའྱི་དབང་གྱིས་འཇྱིགས་གནས་ཅྱི་ཡང་རུང་

བ་ལས་འཇྱིགས་པ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་རྱིགས་ནའང་བདག་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཉྱིད་

ནྱི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་པས་འཇྱིགས་པར་འགྱུར་བ་པོའྱི་གང་ཟག་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པ་དྗེ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་ལ་སོམས་ཤྱིག །

གསུམ་པ་སོང་ཉྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། གང་

ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་།  ཆོས་ཀྱི་བདག་

མྗེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། བདག་འཛིན་

ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་ཞྗེན་ཡུལ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ། གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའྱི་ཀུན་

བཏགས་ཀྱི་བདག་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ། བདག་བཀག་པ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །

  དང་བོ་ནྱི། བདག་གྱི་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་མྱི་རྗེད་པ་ནྱི། སོ་དང་སྐྲ་སྗེན་ནྱི་

བདག་མ་ཡྱིན། བདག་གྱི་མཚན་གཞྱི་ནྱི་རུས་པ་དང་ཁག་མ་ཡྱིན། སྣབས་མྱིན་པད་

ཀན་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་བདག་ཏུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་སོ། །ཆུ་སྗེར་དང་ནྱི་

རྣག་ཀང་བདག་མྱིན། བདག་ནྱི་ཞག་དང་རྡུལ་མྱིན་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་སྔར་བཞྱིན། གློ་

མཆྱིན་དག་ཀང་བདག་མ་ཡྱིན། རྒྱུ་མ་སོགས་ནང་ཁོལ་གཞན་ཡང་བདག་མྱིན་ཏྗེ། 

རྒྱུ་མཚན་སྔར་བཞྱིན། བདག་ནྱི་ཕྱི་ས་དང་གཅྱིན་མ་ཡྱིན། ཤ་དང་པགས་པ་བདག་

མྱིན་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་སྔར་བཞྱིན། དྲོད་དང་རླུང་ཡང་བདག་མ་ཡྱིན། ཁ་སྣའྱི་བུ་ག་

སོགས་ཀང་བདག་མྱིན་ལ། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྗེ་ཁམས་དྲུག་ཚོགས་པ་དང་། རྣམ་

ཤྗེས་ཚོགས་དྲུག་ཀང་བདག་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གངས་ཅན་པས་བདག་ཤྗེས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་
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དང་། བྱྗེ་བག་པས་བདག་བྗེམ་པོར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་བོ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་སྒྲ་

སོགས་དྗེ་ཙམ་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་ཡྱི་བདག་ཤྗེས་རྱིག་གྱི་སྐྗེས་བུ་རྟག་པའྱི་

དངོས་པོར་ཡོད་དོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལྟ་ན་སྐྗེས་བུ་དྗེས་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ན་སྒྲ་འཛིན་

དགོས་པར་འགྱུར་ལ། སྒྲ་འགགས་ཚེ་ཤྗེས་བྱ་སྒྲ་མྗེད་ན་དྗེས་ཡུལ་ཅྱི་ཞྱིག་རྱིག་

ནས་ཡུལ་གང་ཞྱིག་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤྗེས་པ་ཞྗེས་རོད་པར་བྱྗེད། གལ་ཏྗེ་དྗེའྱི་ཚེ་

ཤྗེས་བྱ་མྗེད་ཀང་དྗེ་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལྟ་ན་ཤྱིང་དང་བོང་བ་ཡང་ཤྗེས་པ་

ཡྱིན་པར་འདོད་རྱིགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེས་ན་ཤྗེས་བྱ་སྒྲ་སོགས་ཉྗེ་བར་

གནས་པ་མྗེད་པར་སྒྲ་འཛིན་གྱི་ཤྗེས་པ་སོགས་མྗེད་ཅྗེས་ངྗེས་སོ། །ཁོ་ན་རྗེ། སྐོན་

མྗེད་དྗེ། སྒྲ་འཛིན་གྱི་ཤྗེས་རྱིག་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་སྒྲ་མྗེད་ཚེ་གཞན་གཟུགས་སོགས་

ཤྗེས་ཞྗེ་ན། འོ་ན་དྗེའྱི་གཟུགས་འཛིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་སྒྲ་ཐོས་པའང་ཅྱི་སྗེ་མྱིན་ཏྗེ་ཐོས་

པར་ཐལ། དྗེ་དྗེ་ཙམ་ལྔ་ལ་ཉྗེ་རྱིང་མྗེད་པར་ལོངས་སྤོད་པའྱི་སྐྗེས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། གལ་ཏྗེ་དྗེས་གཟུགས་འཛིན་ཚེ་དྗེ་ལ་སྒྲ་མྱི་ཉྗེ་བའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་མྱི་འཛིན་ཞྗེ་

ན། དྗེའྱི་ཚེ་སྒྲ་ཉྗེ་བར་མྗེད་པ་དྗེས་ན་སྒྲ་དྗེ་ཡྱི་ཡུལ་ཅན་སྒྲ་འཛིན་ཤྗེས་པའང་མྗེད་

པར་འགྱུར་པས། སྒྲ་འཛིན་ཤྗེས་རྱིག་གྱི་སྐྗེས་བུ་དྗེ་རྟག་པ་ཡྱིན་པ་ཉམས་སོ། །

གཞན་ཡང་སྒྲ་འཛིན་གྱི་ཤྗེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་གཟུགས་འཛིན་

གྱི་ཤྗེས་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་གཉྱིས་རྣམ་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། དཔྗེར་

ན་སྐྗེས་བུ་གཅྱིག་ཉྱིད་རང་གྱི་ཕ་ལ་ལྟོས་ནས་བུ་དང་། བུ་ལ་ལྟོས་ནས་ཕར་འཇོག་

པ་བཞྱིན་དུ། གཟུགས་འཛིན་ཤྗེས་པ་གཅྱིག་ཉྱིད་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་འཛིན་པ་

ལ་ལྟོས་ནས་གཟུགས་འཛིན་དང་། སྒྲའྱི་རང་བཞྱིན་འཛིན་པའྱི་ཚེ་སྒྲའྱི་རྣམ་འགྱུར་
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མྗེད་ཀང་གཟུགས་སྒྲ་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་སྒྲའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་པས་

གཟུགས་ཀྱི་མ་ཟད་སྒྲའྱི་ཡུལ་ཅན་དུའང་འཇོག་ལ། སྒྲ་འཛིན་སོགས་ལའང་དྗེ་

བཞྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་དཔྗེ་དོན་མྱི་མཚུངས་ཏྗེ་སྐྗེས་བུ་གཅྱིག་ནྱི་ལྟོས་ས་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་

ནས་ཕ་དང་བུ་ཉྱིད་དུ་འཇོག་པ་ནྱི་བོས་བཏགས་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་

ཉྱིད་མྱིན་ལ། ཁོད་ཀྱི་དོན་དྗེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའམ་དོན་

དམ་པར་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འདྱི་ལྟར་སྱིང་སོབས་དང་རྡུལ་དང་ནྱི་

མུན་པ་གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་། གཙོ་བོ་དང་། དོན་དམ་བདྗེན་པར་

འདོད་ལ། དྗེ་ལྟར་ན་བུའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དྗེ་ནྱི་བུ་མྱིན་ཏྗེ་རང་བཞྱིན་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དྗེ་ནྱི་ཕ་ཡང་མྱིན་ཏྗེ་རང་བཞྱིན་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཁབ་སྗེ། ཕ་བུ་སོགས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་ནྱི་རྣམ་འགྱུར་རྫུན་པ་དང་།  

རང་བཞྱིན་དོན་དམ་པའྱི་བདྗེན་པ་ནྱི་ནམ་ཡང་མཐོང་བའྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགོ་བར་འདོད་

པ་དྗེའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་ཡང་གཟུགས་འཛིན་ཤྗེས་པ་དྗེ་ནྱི་སྒྲ་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྗེས་པའྱི་

རང་བཞྱིན་དུ་མྗེད་དྗེ། དྗེར་ཡོད་ན་ནྱི་ཚད་མས་མཐོང་དགོས་པ་ལ་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆས་གོས་སོགས་ཀྱི་ཆ་བྱད་སྔ་མ་བཏང་ན་ཕྱི་མ་ལྗེན་པའྱི་གར་

མཁན་ལྟ་བུར་ཤྗེས་རྱིག་གྱི་སྐྗེས་བུ་དྗེ་ཡང་ཕྱི་ནས་གཟུགས་འཛིན་གྱི་ཚུལ་ཏྗེ་རྣམ་

འགྱུར་གཞན་གྱིས་སྔར་གྱི་སྒྲ་འཛིན་དྗེ་ཉྱིད་མཐོང་བ་ཡྱིན་པར་འདོད་ན་ནྱི་ཤྗེས་

རྱིག་གྱི་སྐྗེས་བུ་དྗེ་རྟག་པ་མྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྗེ་སྔར་གྱི་སྒྲ་འཛིན་ལས་ཚུལ་

གཞན་གཟུགས་འཛིན་གྱི་ཚུལ་དྗེ་ཉྱིད་ཚུལ་གཞན་ཡྱིན་ཡང་སྒྲ་འཛིན་དང་རང་
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བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་སྐོན་མྗེད་དོ་ཞྗེ་ན། ཕྱིས་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་སྔར་གྱི་སྒྲ་

འཛིན་དྗེ་ཉྱིད་ནྱི་སྔོན་སྒྲ་འཛིན་གྱི་དུས་ན་མྗེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་ཚུལ་

ཏྗེ་རྣམ་འགྱུར་གཞན་དུ་སྣང་བ་རྣམས་དོན་དམ་པར་བདྗེན་པ་མྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། འོ་ན་

ཤྗེས་པ་དྗེ་ཡྱི་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་བདྗེན་པ་དྗེ་གང་ཡྱིན་སྨྲོས་ཤྱིག་བྱས་པ་

ལ། ཤྗེས་རྱིག་གྱི་སྐྗེས་བུའྱི་རང་བཞྱིན་ཉྱིད་དུ་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་བྱྗེད་ཅྗེ་ན། དྗེ་

ལྟ་ན་རྒྱུད་ཐ་དད་པའྱི་སྐྗེས་བུ་ཀུན་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཁོད་ཀྱིས་ཤྗེས་

རྱིག་གྱི་སྐྗེས་བུ་ཆ་མྗེད་ཀྱི་གཅྱིག་པུ། མྱི་འཇྱིག་པའྱི་རྟག་པ། སོག་ཆགས་ཀུན་ལ་

ཁབ་པར་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་མ་ཟད་སྗེམས་པ་ཅན་ཤྗེས་རྱིག་གྱི་སྐྗེས་བུ་

དང་། སྗེམས་མྗེད་པའྱི་བྗེམ་པོ་སོགས་ཉྗེར་བཞྱི་བོ་དྗེ་དག་ཀང་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་ཏྗེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མཚུངས་ཤྱིང་རང་བཞྱིན་ཆ་

མྗེད་རྟག་ཁབ་ཏུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གང་གྱི་ཚེ་རྣམ་འགྱུར་གྱི་བྱྗེ་བག་རྣམས་ཕྱིན་ཅྱི་

ལོག་རྫུན་པ་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་རྣམས་མཚུངས་ཤྱིང་འདྲ་བའྱི་རྟྗེན་སྤྱི་དང་གཙོ་

བོའམ་རང་བཞྱིན་བདྗེན་གྲུབ་དྗེ་གང་ཡྱིན་ཏྗེ་མྗེད་དོ། །

  གཉྱིས་པ་ནྱི། བྱྗེ་རྱིག་དག་གྱིས་བདག་སྗེམས་མྗེད་ཀྱི་བྗེམ་པོར་འདོད་པ་མྱི་

འཐད་དྗེ། ཇྱི་ལྟར་ན།  དྗེ་འདྲའྱི་སྗེམས་མྗེད་པ་བྗེམ་པོ་ཡང་བདག་མྱིན་ཏྗེ། སྗེམས་

མྗེད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་བུམ་སོགས་བཞྱིན་བྱས་པ་ལ། བདག་བྗེམ་པོ་

ཡྱིན་ཡང་འོན་ཏྗེ་རྐྱྗེན་སྗེམས་པ་དང་འདུ་འབྗེལ་གྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་གོགས་སུ་ལྡན་

པའྱི་ཕྱིར་ཡུལ་ཤྗེས་ཤྗེ་ན། འོ་ན། བདག་དྗེ་སྔར་ཡུལ་མྱི་ཤྗེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་

བདྗེན་པར་འདོད་པ་དྗེ་འཇྱིག་པར་ཐལ། ཕྱིས་རྐྱྗེན་གྱི་སོབས་ལས་ཡུལ་ཤྗེས་པའྱི་
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ཕྱིར། ཅྱི་སྗེ་བདག་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་ན་རྐྱྗེན་སྗེམས་པས་

བདག་དྗེ་ལ་བྱ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱས་ནས་ཡུལ་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་ནུས་ཏྗེ། རྟག་པ་ལ་རྐྱྗེན་གྱི་

བྱ་བ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡུལ་ཤྗེས་པ་མྗེད་ལ་བྱ་བྱྗེད་དང་བལ་པ་ཞྱིག་

བདག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་འཐད་དྗེ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བདག་ཏུ་བྱས་པ་དང་ཁད་

མྗེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་བདག་བཀག་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གཉྱིས། བདག་མྗེད་ན་ལས་

འབས་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སོང་བ་དང་། བདག་མྗེད་ན་སྱིང་རྗེ་སོམ་པ་སོགས་མྱི་

འཐད་པར་ཐལ་བ་སོང་བའོ། །

 དང་བོ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་འཆྱིང་གོལ་གྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་བདག་ནྱི་རྟག་པ་ཞྱིག་ཡོད་

པ་མྱིན་ན། ལས་དགྗེ་སྱིག་ལས་འབས་བུ་བདྗེ་སྡུག་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འབྗེལ་

བ་གྲུབ་པ་རྱིགས་པ་མྱིན་ཏྗེ། ལས་བྱས་ནས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་བྱྗེད་པ་པོའྱི་

བདག་ཞྱིག་པས་ན། ཕྱི་ནས་ལས་དྗེ་བྱྗེད་པ་པོ་སུ་ཡྱིས་ལས་སུ་འགྱུར་ཏྗེ། འབས་བུ་

མྱོང་དུས་ལས་བྱྗེད་པ་པོ་ཞྱིག་ནས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། རྒྱུ་གསོག་པའྱི་བྱ་བ་བྱྗེད་

པའྱི་གཞྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་ཕུང་བོ་ལ་བཏགས་པའྱི་གང་ཟག་དང་། འབས་བུ་ལོངས་སྤོད་

པའྱི་གཞྱི་ཕྱི་མའྱི་ཕུང་བོ་ལ་བཏགས་པའྱི་གང་ཟག་གཉྱིས་སྔ་ཕྱི་ཐ་དད་པ་དང་། ཕྱི་

མའྱི་དུས་དྗེར་སྔ་མའྱི་དུས་ཀྱི་བདག་ལས་བྱྗེད་པ་པོ་མྗེད་པར་ཡང་ཡུ་བུ་ཅག་

གཉྱིས་ཀ་ལ་མཐུན་པར་གྲུབ་པས། འདྱིར་ཁོས་ཀྱིས་བརད་པ་དྗེ་དོན་མྗེད་མ་ཡྱིན་

ནམ་སྗེ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་རྒྱུ་དགྗེ་སྱིག་གསོག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དུས་ན། འབས་

བུ་བདྗེ་སྡུག་མྱོང་བ་དང་བཅས་པ་ནྱི་འདྱིའོ་ཞྗེས་ཚད་མས་མཐོང་རྱིགས་པ་ལ། དྗེ་
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ལྟར་མཐོང་བ་འདྱི་ནྱི་མཐོང་ཆོས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་ལའང་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ན་

གཞན་ལ་ལྟ་ཅྱི་སྨོས། རང་ལུགས་ལས་འབས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་འགྲུབ་ཚུལ་ནྱི། ལས་

གསོག་པ་པོ་དང་འབས་བུ་མྱོང་བ་པོའྱི་གང་ཟག་སྔ་ཕྱིའྱི་གདགས་གཞྱིའྱི་ཕུང་བོ་

རྒྱུན་གཅྱིག་པ་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སུ། ལས་བྱྗེད་པ་པོ་དང་འབས་བུ་ལ་སྤོད་པ་པོ་

ཞྗེས་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་དྗེ་འདྲའྱི་ཐ་སད་བྱར་རུང་བར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་

འདྲའྱི་ཐ་སད་བདག་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་དགོས་ན། འདས་པ་དང་མ་

འོངས་པའྱི་སྗེམས་ནྱི་བདག་མྱིན་ཏྗེ། དྗེ་ནྱི་ཞྱིག་པ་དང་མ་སྐྗེས་པས་བདག་ཏུ་མྗེད་

པའྱི་ཕྱིར། འོན་ཏྗེ་སྐྗེས་ལ་མ་འགགས་པའྱི་སྗེམས་ད་ལྟ་བ་བདག་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན། 

དྗེ་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་ཞྱིག་པ་ན་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགགས་པའྱི་ཕྱིར། བདག་

གཏན་མྗེད་དུ་འགྱུར་བས་ན་དྗེ་བདག་མ་ཡྱིན་ནོ། །དཔྗེར་ན་ཆུ་ཤྱིང་གྱི་སོང་བོ་དག་

ཤུན་པ་སོགས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་ཕྗེ་ན་སྱིང་བོར་གྱུར་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་པ་དྗེ་བཞྱིན་

དུ་བཏགས་དོན་ལ་རྣམ་པར་དཔད་པ་ཡྱིས་བཙལ་ན་བདག་ཀང་ཡང་དག་པར་གྲུབ་

པ་ནམ་ཡང་རྗེད་པ་མྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་མྱིན་ན་དྗེ་གཏན་

མྗེད་དུ་འགྱུར་བས་སུ་ལ་སྱིང་རྗེ་བསོམ་པར་བྱ་ཞྗེ་ན། རོགས་བྱང་གྱི་འབས་བུའྱི་

དོན་དུ་སྗེམས་ཅན་ལ་སྱིང་རྗེ་སོམ་པ་སོགས་ཁས་བངས་པའྱི་དོན་ལ་བཏགས་དོན་

བཙལ་ནས་འཇུག་པ་མྱིན་པར་རྨོངས་པ་བདག་མྗེད་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའྱི་ཤྗེས་

པས་བཏགས་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་སྗེམས་ཅན་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དྗེ་ལའོ། །ཡང་

སྗེམས་ཅན་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྗེད་ན། འབས་བུ་རོགས་བྱང་དྗེ་གང་ཟག་སུ་ཡྱི་འཐོབ་
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བྱ་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དོན་དམ་པར་འཐོབ་བྱ་དང་འཐོབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་མྗེད་པ་བདྗེན་

དྗེ། འོན་གང་བོ་རྨོངས་པ་མ་བརྟགས་མ་དཔད་པར་འཇུག་པས་བཏགས་ཙམ་ལས་

ནྱི་འཐོབ་བྱ་དང་འཐོབ་མཁན་འཇོག་པར་འདོད་དོ། །འོ་ན་རྨོངས་པ་ཡུལ་བཅས་

བཀག་པ་མྱིན་ནམ་སམ་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཉྗེ་བར་ཞྱི་བའྱི་དོན་དུ་རོགས་

བྱང་གྱི་འབས་བུའྱི་ཕྱིར་སྱིང་རྗེ་སོམ་པ་སོགས་ལ་བདྗེན་མྗེད་ཀྱིས་ཁད་པར་དུ་མ་

བྱས་པར་སྗེམས་ཅན་ཙམ་ལ་དམྱིགས་ནས་མ་དཔད་པར་འཇུག་པ་རྨོངས་པའྱི་བོ་

ཐ་སད་པ་དྗེ་འདྲ་བ་ནྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་མྱིན་ཞྱིང་རོགས་བྱང་གྱི་རྒྱུ་ཁད་པར་ཅན་

ཡྱིན་པས་བཟློག་པར་མྱི་བྱའོ། །འོ་ན་གང་བཟློག་ཅྗེ་ན། སྱིད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་

དང་ར་བར་གྱུར་པ་ཡྱི་ང་རྒྱལ་ཏྗེ་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་ནྱི་ཆོས་དང་གང་

ཟག་ལ་བདག་ཏུ་རྨོངས་པས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་

དྗེ་བཟློག་པར་བྱ་རྱིགས་སོ། །ཁོ་ན་རྗེ། རྨོངས་པ་སྔ་མ་དྗེ་ལས་ཀང་བདག་གཉྱིས་

སུ་རྨོངས་པ་ནྱི་ཐོག་མྗེད་ནས་གོམས་ཆྗེས་པས་བཟློག་ཏུ་མྗེད་དྗེ་མྱི་ནུས་སོ་ཞྗེ་ན། 

དྗེ་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། བདག་འཛིན་གཉྱིས་ནྱི་གནས་ལུགས་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་

པས་དམན་ལ་བདག་མྗེད་སོམ་པ་ནྱི་གནས་ལུགས་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་ཞུགས་

པས་ཅྱིག་ཤོས་དྲུངས་འབྱྱིན་པའྱི་གཉྗེན་པོ་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །

 གཉྱིས་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་བཤད་པ། བདྗེན་

གཉྱིས་མྱི་འཐད་པའྱི་ཀད་ཀ་སོང་བ། དགག་བྱ་འགོག་བྱྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་

པའོ། །
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དང་བོ་ལ་བཞྱི། ལུས་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་སོམ་ཚུལ། ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་

སོམ་ཚུལ། སྗེམས་པ་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་སོམ་ཚུལ། ཆོས་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་སོམ་

ཚུལ་ལོ། །

 དང་བོ་ལ་གསུམ། ཆ་ཅན་ལུས་རང་བཞྱིན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ། ཆ་

ཤས་ཡན་ལག་རྣམས་རང་བཞྱིན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ། ལུས་བདྗེན་མྗེད་ལ་

ཆགས་མྱི་རྱིགས་པ་དང་ལུས་ཅན་ཡང་བདྗེན་མྗེད་དུ་བསན་པའོ། །དང་བོ་ནྱི། དྗེ་ལ་

ལུས་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྗེད་དྗེ་ཡོད་ན་ལུས་ཁོ་རང་གྱི་ངོས་ནས་ལུས་ཀྱི་མཚན་

གཞྱི་ཞྱིག་རྗེད་དགོས་པ་ལ་དྗེ་མྱི་རྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ལུས་རགས་པ་ནྱི་ཡན་ལག་རྗེ་རྗེ་

ནས་མྱིན་ཚུལ། རྐང་པ་དང་བྱྱིན་པ་སྐྗེས་བུའྱི་ལུས་མྱིན་ལ། བརླ་དང་རྐྗེད་པའང་

ལུས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྟོ་བ་དང་རྒྱབ་ཀང་ལུས་མྱིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལུས་སུ་

བཏགས་ཙམ་དུ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར། བང་དང་དཔུང་བའང་ལུས་མ་ཡྱིན་ལ། རྱིབ་ལོགས་

དང་ལག་པའང་ལུས་མྱིན་ཏྗེ་སྔ་མའྱི་ཕྱིར། མཆན་ཁུང་དང་ཕྲག་པའང་ལུས་མ་ཡྱིན། 

ནང་ཁོལ་རྣམས་ཀང་ལུས་དྗེ་མྱིན་ལ། མགོ་དང་མགྱིན་པའང་ལུས་མྱིན་ནའང་ཡན་

ལག་འདྱི་རྣམས་ལ་སྐྗེས་བུའྱི་ལུས་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་། ཆ་ཅན་

ལུས་ཆ་ཤས་ཡན་ལག་ལ་བརྟྗེན་ནས་གནས་སོ་སམ་ན། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་ན་ལུས་

རགས་པ་འདྱི་ལག་པ་ལ་ཆ་གཅྱིག་རྐང་པ་ལ་ཆ་གཅྱིག་སོགས་ཡན་ལག་ཐམས་

ཅད་ལ་ཕོགས་རྗེ་ཡྱིས་ནྱི་གནས་པར་འགྱུར་རམ། ཡན་ལག་རྗེ་རྗེ་ལ་ལུས་རྱིལ་བོ་

རྗེ་གནས། དང་བོ་ལྟར་ན། ལུས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་ཡན་ལག་གྱི་ཆ་སོ་སོ་ལ་གནས་པར་

འགྱུར་མོད། ཆ་ཅན་གྱི་ལུས་ཏྗེ་རང་ཉྱིད་ནྱི་གང་ལ་གནས་ཏྗེ་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་
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ལོགས་སུ་གནས་པའྱི་གཞྱི་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་མྱི་འཐད་དྗེ། ཆ་

ཅན་བདག་ཉྱིད་ཀུན་གྱི་ལུས་དྗེ་རྱིལ་བོ་རྗེ་ཆ་ཤས་ལག་སོགས་རྗེ་རྗེ་བ་རྣམས་ལ་

གནས་ན་ནྱི་ལག་པ་སོགས་ཡན་ལག་དྗེ་དག་ཇྱི་སྱིད་ཡོད་པ་དྗེ་སྱིད་ཀྱི་ནྱི་རགས་

པའྱི་ལུས་སུ་འགྱུར་བས་ཐུག་མྗེད་ཀྱི་སྐོན་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་

པ་ལྟར་གདགས་གཞྱིའྱི་ཕུང་བོ་ལ་ཕྱི་ནས་ཕར་བཏགས་པའྱི་སྐྗེས་བུ་དང་། མྱི་

སྗེགས་པ་ལྟར་ཕུང་བོ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ནང་གྱི་བྱྗེད་པའྱི་སྐྗེས་བུ་གང་ན་སྗེ་གང་ལ་

ཡང་ལུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མྗེད་ལ། དྗེ་མྗེད་ན་ཇྱི་ལྟར་ལག་སོགས་ལ་ལུས་

རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡོད། ལག་སོགས་རྣམས་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་ལུས་ཀང་

མྗེད་ན་ལུས་དྗེ་ནྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན། དྗེས་ན་ལུས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པ་མྗེད་ཀང་གདགས་གཞྱི་ལག་སོགས་ལ་དམྱིགས་ནས་སྐྗེ་བོ་བདྗེན་

པར་རྨོངས་པ་ཡྱིས་ནྱི་ལུས་བདྗེན་པར་གྲུབ་བོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྱི་བོར་འགྱུར་ཏྗེ། 

དཔྗེར་ན་དབྱྱིབས་སུ་བཀོད་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་མྱི་དང་འདྲ་བའྱི་ཐོ་ཡོར་ལ་ནྱི་འདྱི་

ན་མྱི་ཞྱིག་གོ་སམ་པའྱི་བོ་སྐྗེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཇྱི་སྱིད་ས་སོས་པ་དང་ཐོ་ཡོར་

སོགས་ཀྱི་རྐྱྗེན་ཚོགས་པ་དྗེ་སྱིད་དུ་ལུས་ཏྗེ་ཐོ་ཡོར་གྱི་གཟུགས་ནྱི་སྐྗེས་བུ་མྱི་ལྟར་

སྣང་བ་དྗེ་བཞྱིན་དུ། ཇྱི་སྱིད་ལག་སོགས་ལ་བདྗེན་སྣང་གྱི་རྐྱྗེན་ཚོགས་པ་དྗེ་ཡོད་པ་

དྗེ་སྱིད་དུ་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་དྗེར་ལུས་སྣང་ཞྱིང་དྗེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའྱི་བོ་སྐྗེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །

 གཉྱིས་པ་ནྱི། །ལུས་ཞྗེས་པ་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ལ་བཏགས་ཙམ་ཡྱིན་པ་དྗེ་

བཞྱིན། གདགས་གཞྱི་ལྷུ་དང་སོར་མོའྱི་ཚོགས་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་
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ཕྱིར་ན་ལུས་མ་ཟད་ལག་པའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

འགྱུར། །སོར་མོ་དྗེ་ཡང་གདགས་གཞྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ལ་བཏགས་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མྗེད། ཚིགས་ཀང་རང་གྱི་ཆ་སོ་སོར་ཕྗེ་བ་དང་

ཚིགས་ཀྱི་ཆ་དྗེ་ཡང་རྡུལ་ཕྲན་དུ་ཕྗེ་བས་ཏྗེ་དང་། རྡུལ་ཕྲན་དྗེའང་ཤར་སོགས་

ཕོགས་ཀྱི་ཆས་དབྱྗེ་བ་ཡྱིས་དཔད་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མྗེད་ཅྱིང་། ཕོགས་

ཆའྱི་དབྱྗེ་བའང་བདྗེན་པའྱི་ཆ་ཤས་དང་བལ་པའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མྗེད་

དྗེ། དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་ཐོགས་རྗེག་དང་བལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་རང་གྱི་ཆ་ལ་

བཏགས་པ་དྗེས་ན་རྡུལ་ཕྲན་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མྗེད་དོ། །

 གསུམ་པ་ནྱི། དྗེ་ལྟར་དཔད་ན་རྨྱི་ལམ་གྱི་རྟ་གླང་ལྟ་བུ་དཔད་མྱི་བཟོད་པ་ཡྱི་

གཟུགས་ཏྗེ་ལུས་ལ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་དཔོད་པའྱི་བོ་ལྡན་སུ་ཞྱིག་ཆགས། །གང་གྱི་ཚེ་

དྗེ་ལྟར་སྤྱིར་ལུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྗེད་པ་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་བྱྗེ་བག་སྐྗེས་པའྱི་ལུས་

གང་དང་བུད་མྗེད་ཀྱི་ལུས་གང་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྗེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་སོམ་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཚོར་བའྱི་ངོ་བོ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་པ། ཚོར་བའྱི་རྒྱུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་པ། ཚོར་

བའྱི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །

དང་བོ་ནྱི། ལུས་མ་ཟད་ཚོར་བ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མྗེད་དྗེ། གལ་ཏྗེ་

ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡོད་ན། དྗེ་ལན་གཅྱིག་སྐྗེས་

ཕྱིན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་དགོས་ལ། དྗེ་ལྟར་ན་ཅྱི་སྗེ་རབ་དགའ་སྗེ་ཡྱིད་བདྗེ་དང་

ལུས་ཚོར་བདྗེ་བ་སྐྗེ་བ་ལ་མྱི་གནོད་དྗེ། ཚོར་བདྗེ་སྐྗེ་བའྱི་གོ་སྐབས་གཏན་འགོག་
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པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་མ་ཟད་བདྗེ་བ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་མྱ་ངན་གྱིས་

གདུངས་དྲགས་པ་དང་ནད་ཀྱིས་མནར་ཆྗེས་པ་སོགས་ལ་ཟས་ཞྱིམ་པོ་ཟོས་པ་དང་

གོས་མཛེས་པ་གོན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཅྱི་སྗེ་དགའ་བ་སྐྗེད་པར་མྱི་བྱྗེད། སྔར་རྐྱྗེན་

དྗེས་བདྗེ་བ་སྐྗེ་བ་གང་ཞྱིག །ཕྱིས་ཀང་བདྗེ་བ་སྐྗེ་བ་འགལ་རྐྱྗེན་དང་བལ་བ་སོགས་

ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། སྡུག་བསྔལ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་ཟས་སོགས་ལས་བདྗེ་བ་སྐྗེ་

མོད། སྡུག་བསྔལ་སོབས་དང་ལྡན་པས་བདྗེ་བ་དྗེ་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པའྱི་ཕྱིར་ན། 

གལ་ཏྗེ་དྗེའྱི་ཚེ་བདྗེ་བ་དྗེ་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལྟའྱི་བདྗེ་བ་གང་ཞྱིག་ཉམས་སུ་

མྱོང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་མྱིན་ན་དྗེ་ནྱི་ཚོར་བ་བདྗེ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྗེ། ཚོར་བ་ཡྱིན་

ན་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་བདྗེ་བ་སོབས་

ལྡན་གྱི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་ཉྱིད་དུ་ཡོད་པས་ཆྗེར་མ་མྱོང་ཡང་གཏན་མ་མྱོང་བ་

མྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། འོ་ན་དྗེའྱི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་ལུས་ཡོད་ན་བདྗེ་བ་དྗེས་སྡུག་བསྔལ་

ལ་གནོད་པ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱས་པས་བདྗེ་བ་སོབས་ལྡན་དུ་བཞག་བྱས་པ་ལ། དྗེས་སྡུག་

བསྔལ་འདྱི་ཡྱི་རགས་པ་བསལ་བའྱི་ཆ་ནས་གནོད་པ་བྱས་པ་མྱིན་ནམ་སྗེ་ཡྱིན་ལ། 

སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་དྗེ་ནྱི་བདྗེ་བ་སོབས་ལྡན་དྗེ་ལས་གཞན་དགའ་བ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡྱིན་

ནོ་ཞྗེ་ན། བདྗེ་བ་ཕྲ་མོ་ཉྱིད་དྗེ་ཡང་བདྗེ་བ་དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་ཡྱིན་པས་ཕྲ་ཡང་བདྗེ་

བ་ཡྱིན་པས་ན་དྗེའྱི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ། །

ཡང་། བདྗེ་ན་མྱ་ངན་གདུང་སོགས་ལ། སོགས་ཀྱི་སྐོན་སོང་འདོད་ནས། གལ་

ཏྗེ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུངས་པ་ན་ཟས་གོས་སོགས་སྡུག་བསྔལ་དང་འགལ་བ་བདྗེ་

བའྱི་རྐྱྗེན་ཉྱིད་སྐྗེས་པས་ན་དྗེའྱི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་སྐྗེས་པ་མྱིན་པས་སྡུག་བསྔལ་མྗེད་
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དོ་ཞྗེ་ན། བདྗེ་སྡུག་གྱི་ཚོར་བ་ནྱི་རྟོག་པས་མངོན་པར་ཞྗེན་ཞྱིང་བཏགས་ཙམ་ཉྱིད་

ཡྱིན་གྱི། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་མྱིན་ནམ་སྗེ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། བཟའ་བཏུང་གཅྱིག་ཉྱིད་ཀང་རྟོག་པའྱི་དབང་གྱིས་བདྗེ་སྡུག་གཉྱིས་ཀའྱི་རྒྱུར་

དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟརཚོར་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་

ཚོར་བ་བདྗེན་འཛིན་འདྱི་ཡྱི་གཉྗེན་པོར་ཚོར་བ་བདྗེན་མྗེད་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་དཔོད་

པའྱི་རྣལ་འབྱོར་འདྱི་བསོམ་པར་བྱ་སྗེ། སོམ་ཚུལ་ཚོར་བའྱི་བཏགས་དོན་ལ་རྣམ་

པར་བརྟགས་ཤྱིང་དཔད་པའྱི་ཞྱིང་ས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལྷག་

མཐོང་དང་། དཔད་དོན་ལ་འཇོག་པ་སོང་ཉྱིད་སོམ་པའྱི་བསམ་གཏན་ཏྗེ་ཞྱི་གནས་

གོམས་པར་བྱས་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྱི་རྟོགས་པའྱི་ལུས་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པའྱི་ཟས་ཞྗེས་

བྱ་སྗེ། ཟས་ཀྱིས་ལས་རྒྱས་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་ཐོག་མར་ཚོར་བའྱི་རྒྱུ་རྗེག་པ་བདྗེན་གྲུབ་འགོག་པ་ལ། 

རྗེག་པ་ནྱི་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་ཕྲད་ནས་ཡུལ་གཅོད་པ་སྗེ། དྗེའྱི་བཏགས་

དོན་ལ་དཔོད་པ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་དབང་དོན་ཕྲད་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་ན། མྱིག་

སོགས་དབང་བོ་དང་གཟུགས་སོགས་དོན་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཉྱིས་ཕྲད་ཚེ་དྗེ་གཉྱིས་

ལ་བར་ཡོད་དམ་མྗེད། བར་དང་བཅས་ན་དྗེ་དག་གང་དུ་འཕྲད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། བར་

ཉྱིན་མོ་སྣང་རྡུལ་དང་མཚན་མོ་མུན་རྡུལ་གྱིས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། བར་མྗེད་ན་ཡང་ཕྲད་

པ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལ་ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀྱི་ཆ་གཉྱིས་ཡོད་ན་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མྗེད་ཡོད་པ་

ཉམས་ཤྱིང་། ཆ་གཉྱིས་མྗེད་ན་གོ་ས་ཀུན་ནས་འདྲྗེས་པས་རྡུལ་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་

འགྱུར་བས། དྗེ་ལ་འཕྲད་པ་པོ་གང་ཞྱིག་འཕྲད་བྱ་གང་དང་འཕྲད་པར་འགྱུར་ཏྗེ་
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འཕྲད་བྱ་འཕྲད་བྱྗེད་གཉྱིས་སོ་སོར་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཆ་མྗེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་

གཅྱིག་ཆ་མྗེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་གཞན་ལ་འཇུག་པའམ་ཐྱིམ་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་དག་

ནྱི་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་འཇུག་རུང་བའྱི་བར་སྐབས་སོང་བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕན་

ཚུན་བོངས་ཚོད་མཉམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་རྡུལ་ཕྲན་རྡུལ་ཕྲན་ལ་ཞུགས་

ཤྱིང་ཐྱིམ་ན་གོང་བུའང་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ། མ་ཞུགས་ཤྱིང་མ་ཐྱིམ་པ་ན་གོ་

ས་སོ་སོར་གནས་དགོས་པས་དྗེ་ལ་འདྲྗེས་པ་མྗེད་ཅྱིང་། མ་འདྲྗེས་པའྱི་ཆ་མྗེད་པ་

ལ་ཕྲད་པ་མྗེད་དོ། །དྗེས་ན་ཆ་ཐ་དད་མྗེད་པ་ལའང་ཕྲད་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཇྱི་ལྟར་འཐད་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཕྲད་པ་དང་ནྱི་ཆ་མྗེད་པར་གྲུབ་པ་གཉྱིས་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འདུ་བ་ཞྱིག་

གལ་ཏྗེ་ཁོད་ཀྱིས་མཐོང་ན་ནྱི་ངྗེད་ལའང་བསན་པར་གྱིས་ཤྱིག །ཡང་མྱིག་གྱི་རྣམ་

ཤྗེས་སོགས་དང་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲད་དོ་ཞྗེ་ན། རྣམ་ཤྗེས་ལུས་སམ་

གཟུགས་མྗེད་པ་ལ་ནྱི་ཆ་མྗེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་དང་ཕྲད་པ་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དྗེ། 

དྗེ་ལ་གཟུགས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་རྡུལ་ཕྲན་ལ་ཕྲད་པ་མྗེད་ཀང་རགས་པ་ལ་

ཕྲད་པ་ཡོད་དོ་ཞྗེ་ན། རྡུལ་ཕྲན་ཚོགས་པའྱི་རགས་པའང་ཕྲད་པ་བདྗེན་པར་མྗེད་དྗེ། 

རགས་པ་བདྗེན་པའྱི་དངོས་པོ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྔར་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ལུས་ནྱི་རྐང་བ་བྱྱིན་

པ་མྱིན། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྡུལ་ཕྲ་རགས་ཀྱི་བཏགས་དོན་ལ་རྣམ་པར་

དཔད་ནས་གང་ལའང་བདྗེན་གྲུབ་བཀག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་རྒྱུ་རྗེག་པ་བདྗེན་

གྲུབ་ཡོད་པ་མྱིན་ན་འབས་བུ་ཚོར་བ་བདྗེན་གྲུབ་ཀང་གང་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་

ཏྗེ། རྒྱུ་རྫུན་པ་ལས་འབས་བུ་བདྗེན་གྲུབ་འབྱུང་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཚོར་བ་

བདྗེན་པར་མྗེད་ན་གང་ཅྱིར་འབད་རོལ་གྱི་ངལ་བ་ཆྗེན་པོ་འདྱི་དགོས་པ་ཅྱི་ཡྱི་དོན་
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དུ་ཡྱིན་ཏྗེ་དོན་མྗེད་དོ། །སྡུག་སོང་བདྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆྗེད་དོ་ཞྗེ་ན། སྡུག་བསྔལ་གང་གྱིས་

གང་ཟག་གང་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། གནོད་བྱ་གནོད་བྱྗེད་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་

མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གང་གྱི་ཚེ་ཚོར་བ་པོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་མྗེད་

ཅྱིང་མྱང་བྱ་ཚོར་བའང་དྗེ་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་རྟོགས་པ་དྗེའྱི་ཚེ་ཚོར་བྱ་ཚོར་

བྱྗེད་རང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་མཐོང་ནས་སྗེད་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ལྡོག་པར་

མྱི་འགྱུར་ཏྗེ། སྗེད་པ་ནྱི་ཚོར་བ་བདྗེན་འཛིན་གྱིས་འདྲྗེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

  གསུམ་པ་ནྱི། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱིས་གཟུངས་མཐོང་བའམ་ལུས་ཤྗེས་ཀྱིས་རྗེག་

བྱ་རྗེག་པ་ཡང་ནྱི་རུང་སྗེ་ཚོར་བ་སྐྗེ་བའྱི་ཡུལ་རྣམས་རྫུན་པ་རྨྱི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་དང་

འདྲ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་བདྗེན་པར་མྗེད་ན་དྗེས་བསྐྗེད་པའྱི་ཚོར་བའང་བདྗེན་པར་

ཇྱི་ལྟར་ཡོད། ཚོར་བ་ནྱི་མྱོང་བྱྗེད་ཀྱི་སྗེམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐྗེས་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཚོར་བ་

ཡང་སྗེམས་དྗེ་ཡྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཐོང་བའམ་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚོར་བའྱི་

སྔར་གྱི་སྗེམས་དྗེས་ཚོར་བ་མྱི་མྱོང་སྗེ། དྗེ་དུས་ཚོར་བ་མ་སྐྗེས་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། ཚོར་བའྱི་ཕྱི་མར་སྐྗེས་པས་ཀང་ཚོར་བ་དྲན་པར་འགྱུར་གྱི་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ་

ཚོར་བ་དྗེ་དུས་འགགས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །དོན་བསྡུ་ན། ཚོར་བ་རང་གྱིས་བདག་ཉྱིད་

མྱོང་བ་མྱིན་པ་ནྱི་རང་རྱིག་བཀག་པས་གྲུབ་ལ་རང་ལས་གཞན་དག་གྱིས་ཀང་མྱོང་

བ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཞན་ཡྱིན་ན་མྱང་བྱ་མྱོང་བྱྗེད་ཀྱི་འབྗེལ་

བ་མྗེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཚོར་བ་མ་ཟད་ཚོར་བ་པོ་འགའ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་

ཡོད་པ་མྱིན་ཏྗེ། གང་ཟག་བདྗེན་གྲུབ་བཀག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་ཚོར་བ་དྗེ་ཁོ་ན་

ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པ་མྱིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་བདག་མྗེད་པའྱི་ཕུང་བོའྱི་
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ཚོགས་འདྱི་ལ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་འདྱི་ཡྱིས་ཅྱི་སྗེ་གནོད་པར་བྱ་སྗེ་མྱང་བྱ་མྱོང་

བྱྗེད་མྱོང་བ་པོ་གང་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

  གསུམ་པ་སྗེམས་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་སོམ་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། ཡྱིད་ཀྱི་ཤྗེས་པ་

རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་པ། དབང་ཤྗེས་ལྔ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་

པའོ། །

དང་བོ་ནྱི། ཡྱིད་ནྱི་མྱིག་སོགས་དབང་བོ་རྣམས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་གནས། 

གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དྲུག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་པ་མྱིན་ལ། ཡུལ་དབང་དྗེ་

དག་གྱི་བར་ནའང་སྗེ་དྗེ་གཉྱིས་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་པ་མྱིན་

ནོ། །ནང་ན་གློ་སྱིང་སོགས་ལ་ཡང་སྗེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་པ་མྱིན་ལ། ཕྱི་

ལག་པ་སོགས་ལའང་མྱིན་ཞྱིང་གཞན་དུ་ཡང་ནྱི་སྗེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྗེད་པ་མ་

ཡྱིན་ནོ། །སྗེམས་གང་ཞྱིག་ལུས་ཀྱི་གཟུགས་ཉྱིད་མྱིན་ཞྱིང་། གཞན་ཚོར་སོགས་

ཕུང་བོ་བཞྱི་བོ་གང་དུ་ཡང་སྗེམས་བདྗེན་གྲུབ་རྗེད་པ་མྱིན་ལ། སྗེམས་དྗེ་ལུས་དང་

མྗེ་ཤྱིང་ལྟར་འདྲྗེས་པ་མྱིན་ཞྱིང་ལུས་ལས་ལོགས་སུའང་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་འགའ་ཡང་

མྗེད་པ་དྗེས་ན་སྗེམས་དྗེ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྱིན་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར་སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེམས་ཉྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་བདྗེན་པའྱི་སྤོས་པ་དང་བལ་བའྱི་

རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །

  གཉྱིས་པ་ནྱི། ཤྗེས་བྱ་གཟུགས་སོགས་ལྔ་ལས་སྔར་མྱིག་གྱི་ཤྗེས་པ་སོགས་

ལྔ་ཡོད་ན་ཤྗེས་པ་དྗེ་ནྱི་དམྱིགས་རྐྱྗེན་ཅྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་སྐྗེ་སྗེ་དམྱིགས་རྐྱྗེན་སྔོན་

དུ་མ་སོང་བས་རྐྱྗེན་དང་རྐྱྗེན་ཅན་གོ་རྱིམ་འཆོལ་བའྱི་ཕྱིར། ཤྗེས་པ་དང་ཤྗེས་བྱ་དྗེ་
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དག་ལྷན་ཅྱིག་ཡོད་ན། དབང་ཤྗེས་དྗེ་རྣམས་ནྱི་དམྱིགས་རྐྱྗེན་ཅྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་

སྐྗེ་སྗེ། དབང་ཤྗེས་མ་སྐྗེས་བར་དུ་གཟུགས་སོགས་ཀང་མྱི་སྐྗེ་བའྱི་ཕྱིར། འོན་ཏྗེ་

དབང་ཤྗེས་ཤྗེས་བྱའྱི་ཕྱིས་སུ་ཡོད་ན་ནྱི་དྗེའྱི ་ཚེ་དབང་བོའྱི་ཤྗེས་པ་རྣམས་

དམྱིགས་རྐྱྗེན་གང་ལས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐྗེ་སྗེ། སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་ཞྱིག་པ་ལས་མྱི་སྐྗེ། 

མ་ཞྱིག་པ་ལས་ཀང་མྱི་སྐྗེ་བའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་བ་ཆོས་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་སོམ་ཚུལ་ནྱི། 

ལུས་ཚོར་སྗེམས་གསུམ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐྗེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བལ་པར་

བསྒྲུབས་ཟྱིན་པ་དྗེ་ལྟར། འདུ་ཤྗེས་དང་འདུ་བྱྗེད་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་

རྣམས་ལས། འདུ་ཤྗེས་དང་། འདུ་བྱྗེད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྗེ་བ་དང་

གནས་པ་དང་འགག་པའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པས་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་

ལའང་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཚད་མས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

  གཉྱིས་པ་བདྗེན་གཉྱིས་མྱི་འཐད་པའྱི་རོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ། ཧ་ཅང་ཐལ་

བ་སང་བ། ཐུག་མྗེད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ། དོན་ཤྗེས་གཉྱིས་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་

པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྗེད་མྗེད་པར་བསན་པའོ། །

 དང་བོ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཁོད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་

པ་སོགས་བཀག་པ་དྗེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀུན་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡང་མྗེད་པར་འགྱུར་

ཞྱིང་། དྗེ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་དོན་དམ་བདྗེན་པ་ཡང་མྗེད་པར་འགྱུར་པས་

ལུགས་དྗེ་ལ་བདྗེན་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྐོན་མྗེད་ག་ལ་ཡོད། དྗེ་ཡང་ཁོད་ཀྱིས་

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཅྗེས་པ་དྗེ་རང་ངོས་ནས་མྗེད་ཀང་བོ་ཀུན་རོབ་པ་གཞན་བདྗེན་

འཛིན་གྱིས་ཡོད་པར་རློམ་ཙམ་ལ་འཇོག་ན་ནྱི། ཐག་ཁ་སྦྲུལ་འཛིན་ལ་ལྟོས་ནས་
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ཐག་ཁ་སྦྲུལ་དུ་བཞག་པ་ལྟ་བུར་ཟད་པས། དྗེ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུའང་སྗེམས་

ཅན་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་ག་ལ་འདའ་ཞྗེ་ན། ངྗེད་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་རོབ་

ཏུ་ཡོད་ཚུལ་བཞག་པ་འདྱི་ནྱི་ཁོད་ཀྱི་ཞྗེ་འདོད་ལ་བོ་གཞན་ཞྗེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བདྗེན་འཛིན་གྱི་སྗེམས་རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཡོད་པར་རློམ་པ་ཙམ་ལ་

བྱྗེད་པར་བསམ་སྣང་སྗེ། དྗེ་ནྱི་ངྗེད་རང་གྱི་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཚུལ་གཏན་

མྱིན་གྱི། ཆོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་བར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིས་བྱ་བྱྗེད་སོགས་ཀུན་

རོབ་ཀྱི་ཆོས་དྗེ་ཀུན་མ་འཆོལ་བར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ཡོད་པར་འཇོག་ཐུབ་ན་དྗེ་

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་དོན་དུ་འདོད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་མྱིན་པར་རང་ལུགས་ལ་བྱ་བྱྗེད་ཚད་

མས་གྲུབ་པར་འཇོག་མྱི་ཤྗེས་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་གྲུབ་པ་མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །དྗེས་ན་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པ་དང་ཡུལ་བརྟག་པར་བྱ་བ་དག་གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་

བརྟྗེན་པ་སྗེ་ལྟོས་ནས་འཇོག་པ་ཡྱིན་པས་ན་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྗེད་དོ། །དྗེའྱི་ཕྱིར་

བཏགས་དོན་ལ་མ་དཔད་པར་ཇྱི་ལྟར་ཐ་སད་པའྱི་ཚད་མ་ལ་གགས་པ་ལྟར་མྱིང་

ཙམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྣམ་པར་དཔད་པའམ་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་བརོད་པ་སྗེ་ཁས་

ལྗེན་པ་ཡྱིན་ནོ། །

 གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་གྱི་ཚེ་ཆོས་རྣམས་ལ་བདྗེན་པར་ཡོད་མྗེད་རྣམ་པར་དཔད་

པར་བྱྗེད་པ་ཡྱི་རྣམ་དཔོད་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་མྗེད་པར་དཔོད་པར་བྱྗེད་

པ་ན། དྗེ་ཚེ་རྣམ་པར་དཔོད་མཁན་གྱི་བོ་དྗེ་ཡང་ནྱི་རྣམ་དཔོད་གཞན་གྱིས་རང་

བཞྱིན་མྗེད་པར་དཔད་དགོས་སམ་མྱི་དགོས། དགོས་ན་རྣམ་དཔོད་སྔ་མ་དཔོད་

པའྱི་རྣམ་དཔོད་ཕྱི་མ་དྗེ་ཡང་རྣམ་དཔོད་གཞན་གྱིས་བདྗེན་མྗེད་དུ་དཔོད་དགོས་
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པའྱི་ཕྱིར་ན་དཔོད་བྱྗེད་ཐུག་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་ལ། མྱི་དགོས་ན་ཆོས་གཞན་ལའང་

དྗེ་མཚུངས་ཤྱིང་རྣམ་དཔོད་རང་ཉྱིད་བདྗེན་མྗེད་དུ་ཚད་མ་གང་གྱིས་ཀང་མ་ངྗེས་

པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། བདྗེན་མྗེད་དཔོད་བྱྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་དྗེ་རང་ཉྱིད་བདྗེན་མྗེད་དུ་དཔོད་

བྱྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་གཞན་མྱི་དགོས་ཏྗེ་དཔད་བྱའྱི་ཆོས་གཞན་ཀུན་བདྗེན་མྗེད་དུ་རྣམ་

པར་དཔད་པར་བྱས་ནས་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ན། དཔོད་བྱྗེད་རྣམ་དཔོད་རང་ཉྱིད་ལ་

ནྱི་སླར་ཡང་བདྗེན་མྗེད་དུ་དཔོད་དགོས་པའྱི་རྟྗེན་ཆོས་ཅན་བདྗེན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་

གང་ཡང་བདྗེན་མྗེད་རྟོགས་པའྱི་བོའྱི་འཛིན་སངས་མ་ཉམས་པ་དྗེ་སྱིད་དུ་དྗེའྱི་ངོར་

འཆར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་འདྲའྱི་བོ་ངོར་རྟྗེན་ཆོས་ཅན་བདྗེན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་

པ་གང་ཡང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་དགག་བྱ་བདྗེན་གྲུབ་དང་འགོག་བྱྗེད་ཀྱི་བོ་གཉྱིས་

ཀའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་སྐྗེ་སྗེ། རྒྱུ་མཚན་བཤད་མ་ཐག་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་རང་

བཞྱིན་གྱིས་མྱི་སྐྗེ་བ་དྗེ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱ་མན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ཉྱིད་

རྟོགས་ཟྱིན་གོམས་པས་བོ་བུར་དྲྱི་བལ་གྱི་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་ཡང་བརོད་དོ། །ཡང་

ན་མྱི་སྐྗེ་སྗེ་ཞྗེས་པ་དཔོད་བྱྗེད་ཀྱི་བོ་རང་ཉྱིད་བདྗེན་པར་གྲུབ་བོ་སམ་པའྱི་བདྗེན་

འཛིན་མྱི་སྐྗེ་བ་ལ་བཤད་པའང་སྣང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ནྱི། དངོས་སྨྲ་བ་གང་གྱི་ལྟར་ན་དོན་ཤྗེས་འདྱི་གཉྱིས་བདྗེན་གྲུབ་ཏུ་

འདོད་མོད། བདྗེན་གྲུབ་དྗེ་ཉྱིད་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་འཇོག་དཀའ་བར་གནས་ཏྗེ། སྒྲུབ་བྱྗེད་

མྗེད་ཅྱིང་གནོད་བྱྗེད་མང་བའྱི་ཕྱིར་བྱས་པ་ལ། གལ་ཏྗེ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཡོད་དྗེ། མྱིག་

ཤྗེས་སོགས་བདྗེན་པར་ཡོད་པའྱི་དབང་ལས་གཟུགས་སོགས་དོན་ཡང་བདྗེན་པར་

གྲུབ་བོ་ཞྗེ་ན། འོ་ན་མྱིག་ཤྗེས་སོགས་བདྗེན་པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་ལ་རྒྱབ་རྟྗེན་ཚད་མ་ཅྱི་
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ཞྱིག་ཡོད་ཅྗེས་དྲྱིས་པ་ལ། འོན་ཏྗེ་ཤྗེས་བྱ་བདྗེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་འདྱི་ལས་

མྱིག་ཤྗེས་སོགས་བདྗེན་པར་གྲུབ་བོ་ཞྗེ་ན། འོ་ན་ཤྗེས་བྱ་བདྗེན་གྲུབ་ཡོད་པ་ལ་

རྒྱབ་རྟྗེན་ཅྱི་ཡོད་བྱས་པར། ཤྗེས་པ་བདྗེན་གྲུབ་མངོན་སུམ་དུ་དམྱིགས་པ་འདྱིའྱི་

དབང་ལས་སོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་སྗེ་དོན་ཤྗེས་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡོད་

པར་འཇོག་པ་ངྗེད་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་ལྟར་སོང་བས། དོན་ཤྗེས་གཉྱིས་ཀ་ཡང་ནྱི་བདྗེན་

པར་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རྱིང་ཐུང་དང་ཕ་རོལ་ཚུ་རོལ་བཞྱིན་ནོ། །ལྟོས་ནས་འཇོག་

ཚུལ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་བུ་མྗེད་ན་ཕར་འཇོག་བྱྗེད་མྗེད་པས་ཕ་ཡོད་པ་མྱིན་པ་དང་། ཕ་

མྗེད་ན་བུ་ཉྱིད་གང་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྗེ་བུ་འཇོག་བྱྗེད་ཕ་ལ་ལྟོས་ཤྱིང་བུ་མྗེད་པར་

ནྱི་ཕ་མྗེད་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ་དོན་ཤྗེས་དྗེ་གཉྱིས་ཀང་གཅྱིག་འཇོག་པ་གཅྱིག་ལ་ལྟོས་

པས་བདྗེན་པར་མྗེད་པ་ཉྱིད་དོ། །གལ་ཏྗེ་འབས་བུ་མྱུ་གུ་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ནྱི་རྒྱུ་ས་

བོན་ལས་སྐྗེ་ཞྱིང་། རྒྱུ་ས་བོན་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ནྱི་འབས་བུ་མྱུ་གུ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་རྟགས་

ཀྱིས་རྟོགས་ནུས་པ་བཞྱིན་དུ་ཤྗེས་བྱ་གཟུགས་སོགས་ལས་སྐྗེས་པའྱི་མྱིག་ཤྗེས་

སོགས་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིས་ཤྗེས་བྱ་དྗེ་དག་བདྗེན་གྲུབ་ཡོད་པ་དྗེ་ནྱི་ཅྱིས་མྱི་

རྟོགས་ཞྗེ་ན། མྱི་འཐད་དྗེ། མྱུ་གུ་རང་ཉྱིད་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱིས་འབས་

བུ་མྱུ་གུ་དྗེ་མཐོང་བ་ན་འབས་བུའྱི་རྟགས་ལས་རྒྱུ་ས་བོན་ཡོད་ཅྗེས་རྟོགས་པར་

འགྱུར་བར་རྱིགས་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ཤྗེས་བྱ་གཟུགས་སོགས་དྗེ་དག་

རྟོགས་པར་བྱྗེད་པའྱི་མྱིག་ཤྗེས་སོགས་ཤྗེས་པ་བདྗེན་གྲུབ་ཡོད་པ་ཉྱིད་སྒྲུབ་བྱྗེད་

ཀྱི་ཚད་མ་གང་ལས་རྟོགས་ཏྗེ། རང་རྱིག་མྱི་འཐད་ཅྱིང་རྟོགས་བྱྗེད་གཞན་ཡང་

བཞག་ཏུ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར།
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  གསུམ་དགག་བྱ་འགོག་བྱྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རོ་རྗེ་

གཟྗེགས་མའྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། ཡོད་

མྗེད་ཀྱི་སྐྗེ་འགོག་གྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པའོ། །དང་བོ་ལ་བཞྱི། རྒྱུ་མྗེད་ལས་སྐྗེས་

བ་དགག་པ། རྟག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་པ། རྒྱུ་མྗེད་ལས་སྐྗེ་བ་བཀག་པའྱི་དོན་

བསྡུ། གཉྱིས་ཀ་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྗེ་ཞྱིག་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་

པས་འགོག་སྗེ། འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་སྐྗེ་བོ་དག་གྱིས་མངོན་སུམ་གྱིས་ལོ་ཏོག་སོགས་ཀྱི་

རྒྱུའྱི་ཁད་པར་མྱི་འདྲ་བ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཐོང་ནས་འབས་བུའྱི་དོན་དུ་རྒྱུའྱི་བྱ་བ་

བརྒྱ་ཕྲག་རོམ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མྗེད་ལས་ཇྱི་ལྟར་སྐྗེ། པདའྱི་སོང་བུ་དང་རྨ་བྱའྱི་

མདོངས་སོགས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་རྗེག་བྱ་སོགས་ཀྱི་འབས་བུའྱི་དབྱྗེ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་

ནྱི་རྒྱུ་ཡྱི་དབྱྗེ་བ་མྱི་འདྲ་བས་བསྐྗེད་པ་ཡྱིན་ལ། རྒྱུ་ཡྱི་དབྱྗེ་བ་མྱི་འདྲ་བ་དྗེ་གང་གྱིས་

བྱས་ཤྗེ་ན། དྗེ་དག་ཀང་རང་སྐྗེད་བྱྗེད་ཀྱི་སྔར་གྱི་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་དབྱྗེ་བ་

ཉྱིད་ལས་སྐྗེས་སོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱིས་འབས་བུ་མྱི་འདྲ་བ་སྐྗེད་ནུས་ཤྗེ་

ན། རྒྱུ་རང་སྐྗེད་བྱྗེད་ཀྱི་སྔར་གྱི་རྒྱུ་ཡྱི་ནུས་པའྱི་མཐུ་ཉྱིད་ལས་རྒྱུ་མྱི་འདྲ་བས་

འབས་བུ་མྱི་འདྲ་བ་སྐྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །

 གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་པ། རྡུལ་ཕྲན་རྒྱུ་

ཡྱིན་པ་དགག་པ་བཤད་ཟྱིན་དྲན་པ་དང་སྦར་བ། གཙོ་བོ་རྟག་པ་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་

པའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། དབང་ཕྱུག་གྱི་དོན་དྲྱིས་ནས་དགག་པ། རྟག་པ་ཡྱིན་ན་སྐྗེ་

བྱྗེད་ཀྱི་རྒྱུར་མྱི་རུང་བར་བསན་པའོ། །

 དང་བོ་ནྱི། དབང་ཕྱུག་གྱིས་བོའྱི་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སྣོད་བཅུད་བྱས་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།

 92  

པས་ན་དྗེ་ཉྱིད་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་འདོད་ན། དྗེ་ལ་རྗེ་ཞྱིག་ཁོད་འདོད་པའྱི་དབང་

ཕྱུག་ཅྗེས་པ་ཁོ་གང་ཡྱིན་སྨྲོས་ཤྱིག་བྱས་པར། ས་སོགས་འབྱུང་བ་ཆྗེན་པོ་རྣམས་

དབང་ཕྱུག་ཡྱིན་ཏྗེ། ས་སོགས་འཕྗེལ་འགྱིབ་ལས་འབྱུང་འགྱུར་འཕྗེལ་འགྱིབ་བྱྗེད་

པས་སོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལྟ་བུའྱི་འཕྗེལ་འགྱིབ་ཙམ་ཁོ་བོས་ཀང་འདོད་མོད། དྗེ་ལྟ་ན་དོན་

ཁད་པར་མྗེད་པས་ས་སོགས་ལ་དབང་ཕྱུག་ཟྗེར་མྱི་ཟྗེར་གྱི་མྱིང་ཙམ་ལ་ཡང་ཅྱི་

ཞྱིག་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ངལ་བ་བྱྗེད། འོན་ཀང་རྟག་མྱི་རྟག་སོགས་ཀྱི་ཁད་ཆྗེ་བས་ན་ས་

སོགས་དབང་ཕྱུག་ཏུ་མྱི་རྱིགས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཁོད་ཀྱིས་དབང་ཕྱུག་ནྱི། ཆ་མྗེད་ཀྱི་

གཅྱིག་པུ་དང་། རྟག་པ་དང་། བོའྱི་གཡོ་བ་ཅན་དང་། ལྷ་ཡྱིན་པ་དང་། བཀུར་བར་བྱ་

བ་དང། གཙང་བར་འདོད་ལ། འབྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་རས་དུ་མ་དང་། མྱི་རྟག་པ་

དང་། བོའྱི་གཡོ་བ་མྗེད་པ་དང་། ལྷ་མྱིན་ཞྱིང་། བགོམ་པར་བྱ་བ་ཉྱིད་དང་། མྱི་གཙང་

བར་གྱུར་པས་མཚན་ཉྱིད་རྣམས་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་འབྱུང་བ་དྗེ་དག་ནྱི་

དབང་ཕྱུག་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། །ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་གོ་ཞྗེ་ན། དབང་ཕྱུག་ནྱི་ནམ་

མཁའ་ལ་བྱྗེད་པ་མྱིན་ཏྗེ། ནམ་མཁའ་ལ་འབས་བུའྱི་དོན་དུ་བོའྱི་གཡོ་བ་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། བདག་རྟག་པའང་དབང་ཕྱུག་མྱིན་ཏྗེ། བདག་བྗེམ་རྱིག་གཉྱིས་ཀ་སྔར་ནས་

བཀག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དབང་ཕྱུག་དྗེ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་བྱྗེད་པོ་ཡྱིན་པས་

དངོས་འགལ་གྱི་སྐོན་དྗེ་མྗེད་ཟྗེར་ན། བསམ་བྱ་མྱིན་པ་ཡྱི་བྱྗེད་པོ་དབང་ཕྱུག་དྗེ་

ཡང་བསམ་བྱའྱི་ཡུལ་མྱིན་པས་འཇྱིག་རྟྗེན་བྱྗེད་པོར་ཁོད་ཀྱིས་བསམས་ཏྗེ་བརོད་

པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྗེ། དབང་ཕྱུག་དྗེ་ཅྱི་ཙམ་བསམས་ཀང་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཁྗེད་ཀྱིས་ཀང་

མྱི་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །
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  གཉྱིས་པ་ནྱི་། བྱྗེད་པོ་དབང་ཕྱུག་དྗེས་བསྐྗེད་པའྱི་འབས་བུར་འདོད་པའང་

ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྗེས་དྲྱིས་པར། བདག་གོ་ཞྗེ་ན། བདག་རྟག་པ་དྗེ་དང་། ས་

སོགས་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་། དབང་ཕྱུག་རང་གྱི་ངོ་བོའང་རུང་སྗེ། དྗེ་རྣམས་རྟག་པ་

མྱིན་ནམ་སྗེ་ཡྱིན་པར་ཁོད་འདོད་པས། རྟག་བདག་འབས་བུ་དང་། དབང་ཕྱུག་རྟག་

པ་རྒྱུར་མྱིན་རུང་བས་མྱི་འཐད་དོ། །དྗེས་ན་མྱིག་གྱི་ཤྗེས་པ་སོགས་གཟུགས་

སོགས་ཀྱི་ཤྗེས་བྱ་ལས་སྐྗེ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐོག་མྗེད་ནས་མྱོང་བའྱི་བདྗེ་སྡུག་གྱི་

ཚོར་བ་ནྱི་དགྗེ་མྱི་དགྗེའྱི་ལས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་དྗེ་བས་ན་དབང་ཕྱུག་དྗེས་འབས་

བུ་གང་ཞྱིག་བསྐྗེད་པ་ཡྱིན་སྨོས་ཤྱིག །གཞན་ཡང་རྒྱུ་དབང་ཕྱུག་རྟག་དངོས་ཡྱིན་

པས་དྗེར་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན། དྗེས་བསྐྗེད་པའྱི་དྗེ་རྱིག་གྱི་མྱུ་གུ་ལྟ་

བུའྱི་འབས་བུའྱི་ཐོག་མ་ཡང་ག་ལ་ཡོད་དྗེ། དྗེའྱི་དངོས་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་

དབང་ཕྱུག་ཐོག་མྗེད་ནས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་།འབས་བུ་རྗེས་འགའ་བར་རྒྱུ་རྟག་པ་

དང་། རྒྱུ་རྟག་པ་འབས་བུ་རྗེས་འགའ་བ་མྱི་འཐད་པས། དབང་ཕྱུག་དྗེས་འབས་བུ་

ཐམས་ཅད་ཅད་དུས་རྟག་ཏུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་མྱིན་ཏྗེ་བྱྗེད་དགོས་སོ། །ལྷན་

ཅྱིག་བྱྗེད་རྐྱྗེན་མ་ཚང་སྐབས་འབས་བུ་མྱི་སྐྗེད་དོ་ཞྗེ་ན། དབང་ཕྱུག་དྗེ་ནྱི་འབས་བུ་

སྐྗེད་པ་རྒྱུ་རྐྱྗེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱི་དགོས་ཏྗེ། དྗེས་བྱས་པ་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱྗེན་

གཞན་ཡོད་པ་མྱིན་ན་དྗེས་འབས་བུ་སྐྗེད་པ་འདྱི་གང་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ཏྗེ་རྐྱྗེན་

གཞན་ལ་རག་ལས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་རྐྱྗེན་གཞན་ལ་ལྟོས་ནའང་དྗེ་དྗེ་མ་

ཐག་དབང་ཕྱུག་གྱིས་བྱས་པས་ཆོག་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟ་མྱིན་པར་ལྷན་ཅྱིག་བྱྗེད་རྐྱྗེན་

གཞན་མ་ཚང་ཚེ་དྗེ་ལ་སྒུག་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་ན། ཉྗེར་ལྗེན་དང་ལྷན་ཅྱིག་བྱྗེད་རྐྱྗེན་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།

 94  

ཚོགས་པ་ཉྱིད་འབས་བུ་དྗེའྱི་རྒྱུ་མྱིན་ཏྗེ། རྒྱུ་རྐྱྗེན་ཚོགས་ན་དབང་ཕྱུག་གྱིས་སྐྗེ་བར་

མྱི་འདོད་ཀང་ཟློག་མྱི་ནུས་པས་མྱི་སྐྗེ་བའྱི་རང་དབང་མྗེད་ཅྱིང་། རྒྱུ་རྐྱྗེན་དྗེ་ཚོགས་

པ་མྗེད་པར་ནྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས་སྐྗེ་བར་འདོད་ཀང་སྐྗེ་བའྱི་དབང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གལ་ཏྗེ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་བྱ་བ་བྱྗེད་ན་དྗེ་གཞན་གྱི་དབང་ཅན་དུ་

ཐལ་ཞྱིང་། འདོད་ནས་བྱྗེད་ནའང་འདོད་པ་ལ་རག་ལས་པས་རང་དབང་ཅན་ཉམས་

པར་འགྱུར་ལ། བྱ་བ་བྱྗེད་ནའང་དབང་ཕྱུག་རྟག་པའྱི་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡྱིན་ཏྗེ་རྟག་པ་

ལ་བྱ་བྱྗེད་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་རྡུལ་ཕྲན་རྟག་པ་ཡྱིན་པ་དགག་པ་བཤད་

ཟྱིན་དྲན་པ་དང་སྦར་བ་ནྱི། བྱྗེ་བག་པ་གང་དག་གྱིས་འབྱུང་བཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕྲན་ནྱི་རྟག་

པ་དང་། སྣོད་བཅུད་ཀུན་གྱི་རོམ་གཞྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྗེས་བརམས་པའྱི་རགས་པ་

རྣམས་མྱི་རྟག་གོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་དྗེ་དག་ཀང་ནྱི་སྔར། མཁའ་བཞྱིན་དྗེས་ན་རྡུལ་ཡང་

མྗེད། །ཅྗེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཟློག་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་གཙོ་བོ་རྟག་པ་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། འདོད་པ་བརོད་པ་

དང་། དྗེ་དགག་པའོ། །དང་བོ་ནྱི། ར་བའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་གཙོ་བོ་ཞྗེས་པ་རྟག་པ་

ཡྱིན་པ་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་པའྱི་འགོ་བ་ཡྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ནྱི་གངས་ཅན་པ་དག་

གྱིས་འདོད་དོ། །དྗེ་ཡང་སྱིང་སོབས་དང་རྡུལ་དང་མུན་པ་ཞྗེས་བྱ་བའྱི་ཡོན་ཏན་

གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྱི་གནས་སྐབས་ནྱི་གཙོ་བོ་ཞྗེས་བྱར་རབ་ཏུ་བརོད་དྗེ། དྗེ་

གསུམ་ཆ་མྱི་ཉམས་པའྱི་གནས་སྐབས་ནྱི་འགོ་བ་སྗེ་རྣམ་འགྱུར་ཡྱིན་པར་བརོད་

དོ། །

 གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། གཙོ་བོ་རྟག་པ་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 95  

དགག་པ། བདྗེ་སོགས་རྟག་པ་ཡྱིན་པ་དགག་པ། འབས་བུ་རྒྱུ་དུས་ན་སྔར་མྗེད་

གསར་སྐྗེ་མྱི་སྱིད་པ་དགག་པ། དབུ་མ་པ་ལ་སྐོན་མྱི་མཚུངས་པར་བསན་པའོ། །

  དང་བོ་ནྱི། གཙོ་བོ་ཆ་ཤས་གཏན་མྗེད་ཀྱི་གཅྱིག་ལ་རྡུལ་མུན་སྱིང་སོབས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་གསུམ་ཡོད་པ་ཉྱིད་ནྱི་རྱིགས་པ་མྱིན་ཏྗེ། གཅྱིག་དང་དུ་མ་ཤྗེས་བྱ་ལ་མྱི་

སྱིད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཆ་ཤས་གཏན་མྗེད་ཀྱི་གཅྱིག་དང་ཆ་གསུམ་དང་

ལྡན་པ་གཉྱིས་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྗེས་ན་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་

མཉམ་པའྱི་གཙོ་བོ་ཆ་མྗེད་གཅྱིག་པུ་དྗེ་འདྲ་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་རྱིགས་པ་དང་

འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱི་གཙོ་བོ་མྱི་འཐད་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ་

རྡུལ་མུན་སྱིང་སོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དྗེ་དག་ཉྱིད་ཀང་སོ་སོ་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བདྗེན་པར་

ཡོད་པ་མྱིན་ཏྗེ། དྗེ་རྗེ་རྗེ་ཡང་སོ་སོར་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་གསུམ་རྗེ་རྗེ་ནས་མྗེད་ན་དྗེ་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྱི་གཙོ་བོ་

མྗེད་དགོས་ལ། དྗེ་མྗེད་ན་སྒྲ་སོགས་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀང་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཤྱིན་ཏུ་

རྒྱང་རྱིང་དུ་འགྱུར་ཏྗེ་དྗེ་རྣམས་གཙོ་བོའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡྱིན་པས་སོ། །སྗེམས་མྗེད་

བྗེམ་པོར་གྱུར་པའྱི་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ་བདྗེ་སོགས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་

སྱིད་པའང་མྱིན་ཏྗེ་དྗེ་སྗེམས་མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གོས་སོགས་རྣམ་འགྱུར་གྱི་

དངོས་པོ་རྣམས་བདྗེ་སོགས་དྗེའྱི་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངོ་བོས་གྲུབ་བོ་ཞྗེ་ན། སྔར་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདྗེན་མྗེད་དུ་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ཟྱིན་པ་མྱིན་ནམ་སྗེ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་འཐད་དོ། །ཁོད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་ན་རྣམ་འགྱུར་སྣམ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་

ཡང་བདྗེ་སོགས་ཆ་མཉམ་པའྱི་གཙོ་བོ་ཉྱིད་ཡྱིན་དགོས་ན་དྗེ་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟའྱི་
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གཙོ་བོ་དྗེ་ལས་འབས་བུ་སྣམ་སོགས་འབྱུང་བའང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་གཙོ་

བོ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་རྒྱུ་སྣམ་སོགས་ལས་ནྱི་འབས་བུ་བདྗེ་སོགས་འབྱུང་

བ་ཡྱིན་ན། སྣམ་སོགས་འགགས་ཚེ་སྣམ་སོགས་དྗེ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་འབས་བུ་བདྗེ་

སོགས་ཀང་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ་རྒྱུ་འབས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

  གཉྱིས་པ་ནྱི། བདྗེ་སོགས་ནྱི་རྟག་པ་ཉྱིད་དུ་ཡང་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྗེ། དྗེ་

རྟག་ཏུ་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདྗེ་སོགས་ཀྱི་གསལ་བ་

སྗེ་རྣམ་འགྱུར་རྟག་པའྱི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའྱི་ཚེ་

ཡང་བདྗེ་བ་མྱོང་བ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དམྱིགས་ཤྱིང་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན། དྗེའྱི་ཚེ་བདྗེ་བ་ཡོད་

ཀང་མྱི་འཛིན་པ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་བདྗེ་བ་དྗེ་ཉྱིད་ཕྲ་མོར་གྱུར་པས་སོ་ཞྗེ་ན། 

རྗེས་འགའ་བདྗེ་བ་དྗེ་རགས་པ་དང་། རྗེས་འགའ་ཕྲ་བའང་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པར་འགྱུར་

ཏྗེ། བདྗེ་བ་དྗེ་རྟག་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་བདྗེ་སོགས་དྗེ་ཕྲ་བའྱི་གནས་སྐབས་

དོར་ནས་རགས་པ་དང་རགས་པ་དོར་ནས་ཕྲ་བར་འགྱུར་བས་ན་བདྗེ་སོགས་ཕྲ་

རགས་དྗེ་དག་མྱི་རྟག་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ལ་བདྗེ་སོགས་སོ་སོ་ནས་མྱི་རྟག་ན་དྗེ་ཆ་

མཉམ་པའང་མྱི་རྟག་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེས་ན་དྗེ་བཞྱིན་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་

ནྱི་མྱི་རྟག་པ་ཉྱིད་དུ་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིས་མྱི་འདོད།གལ་ཏྗེ་རགས་པ་དྗེ་བདྗེ་བ་ལས་རས་

གཞན་ཡྱིན་ན་རགས་པ་ལོག་ཀང་བདྗེ་བ་ཇྗེ་ཕྲར་མ་སོང་དགོས་ལ། རས་གཞན་

མྱིན་ན་བདྗེ་བ་གསལ་བ་དྗེ་ཡང་མྱི་རྟག་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། གངས་ཅན་པ་དག་གྱིས། གལ་ཏྗེ་སྐྗེ་ན་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་དགོས་

ཀྱི། སྔར་རྒྱུ་དུས་ན་མྗེད་པ་འགའ་ཡང་ནྱི་གསར་དུ་སྐྗེ་བ་མྱིན་ཏྗེ། དྗེ་འདྲ་ནྱི་རྒྱུའྱི་
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རང་བཞྱིན་དུ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་བྱྗེ་མ་ལས་མར་འབྱུང་བར་ཐལ་ལོ་ཞྗེས་

འདོད་ཅྗེ་ན། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་མངོན་པར་གསལ་བ་རྒྱུ་ས་བོན་གྱི་དུས་ན་མྗེད་པར་ཕྱིས་

སྐྗེ་བར་ཁོད་ཀང་འདོད་པས་རྒྱུ་དུས་ན་མྗེད་པའྱི་འབས་བུ་གསར་དུ་སྐྗེ་བའྱི་ཐ་སད་

སྦོར་བར་ནྱི་ཁོད་མྱི་འདོད་ཀང་། དོན་ཁས་བངས་པ་ལ་གནས་པ་ཉྱིད་དུ་འདུག་པས་

མྱིང་མ་སྦར་བར་ཟད་དོ། །གལ་ཏྗེ་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་མྱི་གསལ་བར་རང་བཞྱིན་ཐ་མྱི་

དད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ན། ཟན་ཟ་བའྱི་ཚེ་མྱི་གཙང་བ་ཟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། རྒྱུ་

ཟན་གོང་དང་འབས་བུ་མྱི་གཙང་བའྱི་རང་བཞྱིན་གཉྱིས་ཆ་མྗེད་ཀྱི་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རས་གོས་ཀྱི་རྱིན་གྱིས་རས་བལ་གྱི་ས་བོན་ཉོས་ལ་བགོ་

བར་གྱིས་ཤྱིག་དང་། དྗེས་གང་ལྷགས་སྐོབ་པར་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཇྱིག་

རྟྗེན་པ་རྣམས་རྨོངས་པས་རྒྱུ་དུས་ན་འབས་བུ་ཡོད་པ་མ་མཐོང་བས་ས་བོན་མྱི་

བགོའ་ོཞྗེ་ན། དྗེ་ལྟ་ནའང་དྗེ་ཉྱིད་ཤྗེས་པར་འདོད་པའྱི་ཁོད་ཀྱི་སོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ཀང་རས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་རས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་ཉྱིད་ཤྗེས་ནས་ས་བོན་བགོ་

རྱིགས་པ་ལ་དྗེམྱི་བགོ་བར་རས་ནན་གྱིས་སྒྲུབ་པས་རྒྱུ་དུས་ན་འབས་བུ་མྗེད་པར་

གསལ་ལོ། །ཁོད་ཀྱིས་འཇྱིག་རྟྗེན་རྨོངས་པས་མ་མཐོང་ཞྗེས་པོའང་འགལ་ཏྗེ། ཁོད་

ལྟར་ན་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་ཡོད་པའྱི་དྗེ་ཉྱིད་ཤྗེས་པ་དྗེ་སྗེར་སྐ་སོགས་ཀྱི་རྗེས་འབང་གྱི་

འཇྱིག་རྟྗེན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ནྱི་ཡོད་པས་དྗེས་དྗེ་ལྟར་ཡོད་པས་ཅྱི་སྗེ་མཐོང་བ་མ་

ཡྱིན། འཇྱིག་རྟྗེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཐོང་བ་ཚད་མ་ཉྱིད་མྱིན་

པས་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་ཡོད་པ་མྱི་རྟོགས་སོ་ཞྗེ་ན། འོ་ན་དྗེ་རྣམས་ཀྱིས་མྱུ་གུ་གསལ་

བ་མཐོང་བའང་བདྗེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །
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  བཞྱི་བ་ནྱི། གངས་ཅན་པ་ན་རྗེ། ཁོད་དབུ་མ་བ་ལྟར་ནའང་གལ་ཏྗེ་ཚད་མ་

དོན་དམ་པར་ཚད་མ་མྱིན་ན་རྫུན་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས་གཞལ་བྱ་འཇལ་བའང་གཞལ་བ་

ལྟར་མྱི་བདྗེན་པས་རྫུན་པར་མྱི་འགྱུར་རམ་སྗེ་འགྱུར་དགོས་ལ། རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ཉྱིད་

དུ་ན་ཁོད་སོང་བ་ཉྱིད་སོམ་པའང་རྫུན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་ཏྗེ། ཚད་མ་རྫུན་ཕྱིན་ཅྱི་

ལོག་གྱི་རྗེད་དོན་སོམ་པ་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། ཁོ་བོའྱི་

ལུགས་ལ་གཞལ་བྱ་འཇལ་བྱྗེད་གཉྱིས་ཀ་རྫུན་པར་འཐད་དྗེ། དྗེ་ཡང་བདྗེན་འཛིན་

གྱིས་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་དགག་བྱའྱི་དངོས་པོ་བདྗེན་གྲུབ་ལྟ་བུ་ལ་རྟོག་པས་མ་རྗེག་

པར་ཏྗེ་བདྗེན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཚད་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གོ་ཞྗེས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཤར་པར་

བདྗེན་གྲུབ་དྗེ་ཡྱི་དངོས་པོ་མྗེད་པའྱི་བདྗེན་སོང་དྗེ་ཡང་རྟོག་པས་འཛིན་ནུས་པ་མ་

ཡྱིན་ལ། དྗེའྱི་ཕྱིར་དགག་བྱ་རྫུན་པའྱི་དངོས་པོ་བདྗེན་གྲུབ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་མྱི་སྱིད་

པས། དྗེ་བཀག་པ་བདྗེན་གྲུབ་དྗེ་ཡྱི་དངོས་པོ་མྗེད་པའྱི་སོང་ཉྱིད་དྗེ་ཡང་གསལ་བར་

རྫུན་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །དྗེས་ན་གཞལ་བྱ་འཇལ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་རྫུན་ཡང་

སང་གཉྗེན་གྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་དྗེ། དཔྗེར་ན་རྨྱི་ལམ་དུ་བུ་ཤྱི་བ་རྨྱིས་པ་ལ་ད་ནྱི་བུ་

དྗེ་མྗེད་སམ་པའྱི་རྣམ་རྟོག་དྗེ་ནྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་བུ་དྗེ་མ་ཤྱི་བར་ཡོད་པར་འཛིན་པའྱི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡྱི་གྗེགས་ཡྱིན་ལ། ཡོད་སམ་པ་དང་མྗེད་སམ་པའྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་སང་

གཉྗེན་དྗེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་རྫུན་པ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་གཉྗེན་པོ་རྫུན་པས་སང་བྱ་རྫུན་པ་

འཇོམས་པ་དང་། ཚད་མ་རྫུན་པས་གཞལ་བྱ་རྫུན་པ་འཇལ་བ་མྱི་འགལ་ལོ།

  གསུམ་པ་རྒྱུ་མྗེད་ལས་སྐྗེ་བ་བཀག་པའྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། རྒྱུ་མཚན་དྗེ་བས་

ན་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་པས་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་མྱི་སྐྗེ་བར་མ་
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ཟད་དངོས་པོ་འགའ་ཡང་རྒྱུ་མྗེད་ལས་སྐྗེ་བ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་བ་གཉྱིས་

ཀ་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་པ་ནྱི། དྗེ་ལ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་སྐྗེ་བ་ན་ས་བོན་སོགས་རྒྱུ་རྐྱྗེན་སོ་སོ་

བའམ། ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡྱི་རྒྱུ་རྐྱྗེན་རྣམས་ལ་ཡང་འཁར་གཞོང་ལ་རྒྱ་ཤུག་

བརྟྗེན་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ལ་མྱི་གསལ་བའྱི་ཚུལ་དུ་

གནས་པའང་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱུ་རྐྱྗེན་དྗེ་དག་ལ་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཞན་ནས་འོང་

བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། རང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་ཟྱིན་གནས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འཇྱིག་པ་

ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགགས་ནས་གཞན་དུ་འགོ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །

 གཉྱིས་པ་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ནྱི། བདྗེན་འཛིན་གྱི་རྨོངས་

པ་མ་རྱིག་པས་བདྗེན་པར་གང་བྱས་ཤྱིང་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་

དངོས་པོ་འདྱི་དག་སྒྱུ་མའྱི་རྟ་གླང་སོགས་ལས་ནྱི་ཁད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྗེ། སྣང་

གནས་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྫུན་པར་འདྲ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་རྟ་གླང་སོགས་

སྤྲུལ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་རྒྱུ་རྐྱྗེན་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་གང་སྤྲུལ་བའྱི་གཟུགས་

སོགས་ནྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་དྗེ། དངོས་པོ་དྗེ་རྣམས་ནྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་

ཙམ་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་སྐྗེ་བ་ན་གང་ནས་འོང་བར་འགྱུར་ཞྱིང་འགོ་བ་ན་གང་

དུ་འགོ་བའང་བརྟག་པར་གྱིས་དང་། འགོ་འོང་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་དམྱིགས་སུ་

མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མྱུ་གུ་ལྟ་བུའྱི་འབས་བུ་གང་ཞྱིག་ས་བོན་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་གང་དང་ནྱི་

ཉྗེ་བ་ཡྱིས་སྐྗེ་བ་མཐོང་བར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་དྗེ་དག་གཏན་མྗེད་པ་དང་མ་ཚང་བ་ན་སྐྗེ་

བ་མྱིན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་རྒྱུ་རྐྱྗེན་གྱིས་བཅོས་བུ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱུ་ལ་ལྟོས་མྗེད་དུ་སྐྗེ་

བ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་པདོ་བཞྱིན་ནོ། །དྗེས་ན་ཆོས་རྣམས་རྒྱུ་རྐྱྗེན་ལ་ལྟོས་ཤྱིང་བདྗེན་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།

 100  

པར་མྗེད་པ་ནྱི་གཟུགས་བརན་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན་པས། བཅོས་མའྱི་ཆོས་དྗེ་

རྣམས་ལ་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟར་ན་ཡོད་དྗེ་མྗེད་དོ། །

གསུམ་པ་ཡོད་མྗེད་སྐྗེ་འགོག་གྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། གཏན་

ཚིགས་བསྒྲུབས་ནས་སྐྗེ་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་པ། དྗེས་འགའ་པ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཁྗེགས་པར་བསན་པ། དྗེས་ན་སྱིད་ཞྱི་མཉམ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པར་

བསན་པའོ། །

དང་བོ་ནྱི། དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པར་གྱུར་པ་ལ་སྐྗེད་བྱྗེད་

ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིས་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྗེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་རྒྱུས་སྐྗེད་མྱི་དགོས། 

འོན་ཏྗེ་དངོས་པོ་དྗེ་དག་ནྱི་གཏན་ནས་མྗེད་ན་ཡང་རྒྱུ་ཡྱིས་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་

དྗེ། གཏན་མྗེད་རྒྱུས་སྐྗེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བྱྗེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིས་ཀང་

དངོས་པོ་གཏན་ནས་མྗེད་པ་ཞྱིག་དངོས་པོར་བསྒྱུར་དུ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་པོ་

གཏན་ནས་མྗེད་པ་ཞྱིག་དངོས་པོར་བསྒྱུར་དུ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ཡོད་ན་དངོས་མྗེད་ཀྱི་

གནས་སྐབས་མ་བཏང་བར་དངོས་པོར་འགྱུར་རམ། བཏང་ནས་འགྱུར། དང་བོ་ལྟར་

ན། དངོས་མྗེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་མ་བཏང་བ་དྗེ་ཉྱིད་དངོས་པོའྱི་གནས་སྐབས་ཇྱི་

ལྟར་ཡྱིན་ཏྗེ། དོན་བྱྗེད་ནུས་མྱི་ནུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་གཉྱིས་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། དངོས་མྗེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་བཏང་ཟྱིན་ཚེ་དངོས་མྗེད་མྱིན་ལ། 

དངོས་པོར་གྱུར་ཟྱིན་མ་ཡྱིན་པས་དངོས་པོའང་མྱིན་པ་དྗེས་ན་དངོས་པོར་འགྱུར་

རྒྱུའྱི་ཆོས་དངོས་མྗེད་དང་དངོས་པོ་གཉྱིས་ཀ་ལས་གཞན་ཕུང་སུམ་པ་ཡང་གང་

ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་དངོས་མྗེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་མ་བཏང་བར་དངོས་
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པོར་འགྱུར་ན། དངོས་མྗེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཚེ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་སྱིད་པ་མྱིན་

པས་ན། དྗེའྱི་ཚེ་དངོས་པོ་ཡོད་པར་ནམ་ཞྱིག་ན་འགྱུར་ཏྗེ། དངོས་མྗེད་ཀྱི་དུས་ན་

དངོས་པོ་མ་སྐྗེས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དངོས་མྗེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་བཏང་ནས་

དངོས་པོར་འགྱུར་ན། དངོས་པོའྱི་གནས་སྐབས་སྐྗེས་པར་མ་གྱུར་པར་ནྱི་དངོས་

མྗེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་ནྱི་འབལ་བར་མྱི་འགྱུར་ལ། དངོས་མྗེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་

དང་ནྱི་མ་བལ་ན་ནྱི་དངོས་པོ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་མྱི་སྱིད་དྗེ། དངོས་པོ་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་

སྐབས་གཉྱིས་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེར་མ་ཟད་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དངོས་པོའང་

དངོས་པོ་མྗེད་པར་འགྱུར་བ་མྱིན་ཏྗེ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་གཅྱིག་ཉྱིད་ལའང་ཕྗེད་དངོས་པོ་

དང་། ཕྗེད་དངོས་མྗེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གཉྱིས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར།

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་སྐྗེ་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྗེད་ཚུལ་སྔར་

བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་མཐར་འགག་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་མྱིན་ཞྱིང་སྐྗེ་འགག་ཅན་

གྱི་དངོས་པོའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ། །དྗེ་ཡྱི་ཕྱིར་འགོ་བ་འདྱི་དག་

ཐམས་ཅད་ནྱི་དུས་རྟག་ཏུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་སྐྗེས་པ་དང་། མ་འགག་པ་དང་།  

གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། སྱིད་པའྱི་འགོ་བ་འདྱི་རྣམས་ཀང་རྨྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་སྗེ། ངོ་

བོས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པ་ལ་བྱ་བྱྗེད་མ་འདྲྗེས་པར་སོ་སོར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། 

བཏགས་དོན་རྣམ་པར་དཔད་ན་ཆུ་ཤྱིང་ལ་སྱིང་བོ་བཙལ་བ་དང་འདྲ་སྗེ། རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པའྱི་སྱིང་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་རྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་མ་ཟད་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཐར་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་འཁོར་བ་གཉྱིས་ཀའང་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུ་
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ནྱི་ཁད་པར་མྗེད་དྗེ། སྱིད་ཞྱི་རང་བཞྱིན་མྗེད་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

 གསུམ་པ་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པ་ལ་འབད་པར་གདམས་པའྱི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་

ལ་གསུམ། ཆོས་རྣམས་མཉམ་ཉྱིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་བསན་ཏྗེ་དྗེ་རྟོགས་པ་ལ་

འབད་པར་གདམས་པ། སྱིད་པའྱི་ཉྗེས་དམྱིགས་བསན་པའྱི་སོ་ནས་སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་

པོའྱི་དམྱིགས་པ་བསན་པ། ལྷག་བསམ་དང་འབྗེལ་བའྱི་སོ་ནས་སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའྱི་

རྣམ་པའྱི་འཛིན་སགས་བསན་པའོ། །

དང་བོ་ནྱི། དྗེ་ལྟར་ངོ་བོས་སོང་བའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་

ནས་གཞལ་ན་རྗེད་པ་ཐོབ་པ་ལ་དགའ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། དྗེ་མ་ཐོབ་པར་ཤོར་བ་ལའང་

མྱི་དགའ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། དྗེ་མ་ཐོབ་པར་ཤོར་བ་ལའང་མྱི་དགའ་བ་ཅྱི་ཡོད། གང་

ཟག་གང་གྱིས་བསོད་དྗེ་རྱིམ་གོ་བྱས་པ་ལ་དགའ་བར་བྱྗེད་པའམ། སྨད་དྗེ་ཡོངས་

སུ་བརས་པར་བྱྗེད་པ་ལའང་མྱི་དགའ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། བདྗེ་བ་འབྱུང་བ་ལ་དགའ་

བར་འགྱུར་བའམ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་མྱི་དགའ་བར་བྱྗེད་པའང་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་

ཡྱིན། མྱི་སན་པས་མྱི་དགར་བྱྗེད་པ་ཅྱི་ཡོད་སན་པས་དགར་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྗེ་

མྗེད་དོ། །གནས་ལུགས་སམ་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུ་ནྱི་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔོད་པའྱི་རྱིགས་ཤྗེས་

ཀྱིས་བཏགས་དོན་བཙལ་ཏྗེ་དཔད་པ་བྱས་ན། སྗེད་པ་པོ་གང་ཞྱིག་སྗེད་ཅྱིང་། ཡུལ་

གང་ལ་སྗེད་དྗེ། སྗེད་པའྱི་འཁོར་གསུམ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་

ཤྗེས་ཀྱིས་དཔད་ན། གསོན་པའྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་ཏྗེ་ཕུང་བོ་ལ་བཏགས་པའྱི་སྐྗེས་བུ་འདྱི་

དང་། གང་ཟག་གང་ཞྱིག་འདྱིར་ནྱི་འཆྱི་བར་འགྱུར་ཏྗེ་འཆྱི་འཕོ་བྱྗེད་པའྱི་སྐྗེས་བུ་

དང་སྱིད་པ་ཕྱི་མ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པའྱི་སྐྗེས་བུ་དང་སྱིད་པ་སྔ་མ་བྱུང་
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བར་གྱུར་པའྱི་སྐྗེས་བུའང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྗེ། ཚེ་སྔ་ཕྱིའྱི་སྐྗེས་བུ་ཐམས་ཅད་རང་

བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཕན་འདོགས་པའྱི་གཉྗེན་དང་ཡྱིད་གཅུགས་པའྱི་

མཛའ་བཤྗེས་ཀང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་གཉྱིས་ཀང་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་

ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉྱིད་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་ནྱི་ཞྱི་བ་ལྷ་བདག་འདྲས་

ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་གྱིས་ཤྱིག

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཚེ་འདྱིར་བདག་ཉྱིད་བདྗེ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཀང་ནྱི་རྗེས་འགའ་

དག་དང་ལྷན་ཅྱིག་འཐབ་ཅྱིང་རོད་པ་དང་། རྗེས་འགའ་གཉྗེན་དང་ལྷན་ཅྱིག་གླུ་གར་

སོགས་སྤོ་བའྱི་རྒྱུ་དག་གྱིས་ཡྱིད་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་དང་། དགའ་ཞྱིང་མགུ་བར་

བྱྗེད་པ་དང་། འདོད་ཐོག་ཏུ་མ་ཁྗེལ་བས་མྱ་ངན་དང་། འདོད་པ་འོང་དུ་རྗེ་བས་འབད་

རོལ་དང་། འདོད་པ་སྒྲུབ་ཅྱིང་མྱི་འདོད་པ་དགག་ཕྱིར་རོད་པ་དང་། འདོད་པའྱི་དབང་

གྱིས་ཕན་ཚུན་ལུས་གཅོད་པ་དང་འབྱིགས་པས་གསོད་པ་དང་། སྱིག་སྡུག་ལ་མྱི་

འཛེམ་པ་དག་གྱིས་ནྱི་ཚེགས་ཆྗེན་པོས་འཚོ་དགོས་པས་ཚེ་འདྱིའྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་

ཆགས་པར་མྱི་བྱའོ། །ཕྱི་མར་ཡང་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་དང་མཇལ་བ་སོགས་ཀྱི་བསོད་

ནམས་ལས་བདྗེ་འགོར་གློག་འགྱུ་ཙམ་རྗེར་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡར་འོངས་ཏྗེ་འདོད་

པའྱི་བདྗེ་བ་སྤུ་གྱིའྱི་སོའྱི་སྦྲང་རྱི་ལྟ་བུ་མང་བོ་སྤད་སྤད་ནས་དགྗེ་འབས་ཟད་ཚེ་ཤྱི་

ནས་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ནྱི་ཡུན་རྱིང་མྱི་བཟད་པ་མྱོང་བའྱི་གནས་རྣམས་སུ་

ལྟུང་བས་བདྗེ་འགོ་དང་ངན་འགོའྱི་ཉྗེས་དམྱིགས་བསམ་པར་བྱའོ། །སྱིད་པ་སྤྱིའྱི་

གནས་ན་ནྱི་རྒྱུ་མྱི་དགྗེ་བ་གསོག་མཁན་མང་བས་འབས་བུ་ངན་སོང་གྱི་གཡང་

སའང་ཤྱིན་ཏུ་མང་ལ། སྱིད་པ་དྗེར་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་བའྱི་ཐབས་དྗེ་ཁོ་ན་
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ཉྱིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་མྱིན་པར་བདྗེན་ཞྗེན་གྱིས་བཅྱིངས་པ་འདྱི་འདྲ་བའྱི་སྐབས་དྗེར་

ཡང་། བདག་འཛིན་ནྱི་བདག་མྗེད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་དང་ཕན་ཚུན་འགལ་བས་

ན། བདྗེན་འཛིན་གྱིས་བཅྱིངས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྱིད་པ་འདྱི་ན་གཉྗེན་པོ་སོབས་ཆྗེན་

དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་འདྱི་འདྲ་བ་མྗེད་ལ། སྱིད་པ་དྗེར་ཡང་མཚུངས་པའྱི་དཔྗེ་

གཞན་མྗེད་པའྱི་མྱི་བཟད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཉམས་

སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །

སྱིད་པ་དྗེར་ནྱི་རྗེས་འགའ་བདྗེ་འགོར་སྐྗེས་ཀང་དྗེ་ལྟར་གྱི་དགྗེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་

བོའྱི་སོབས་ཆུང་ཞྱིང་། སྐབས་དྗེར་ནྱི་ཚེ་ཡང་ཐུང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཆོས་སྒྲུབ་ལོང་མྗེད་

པ་དང་། ཅུང་འཚོ་སྐབས་དྗེར་ཡང་རྟག་འཛིན་གྱིས་ལོངས་སྤོད་གསོག་སྲུང་སོགས་

གསོན་ཐབས་སྣ་ཚོགས་དང་། ནད་མྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་སྨན་བསྗེན་པ་སོགས་ཀྱི་བྱྗེད་པས་ཚེ་

འདའ་བ་དང་། བཀྲྗེས་པ་དང་། ངལ་བ་དང་། གཉྱིད་དང་། ཕྱི་ནང་གྱི་ཉྗེ་བར་འཚེ་བ་

དང་། དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྗེས་འགའ་སྱིག་གོགས་ཀྱི་བྱྱིས་པ་དང་འགོགས་པ་སོགས་དོན་

མྗེད་པའྱི་འཕྲལ་རྐྱྗེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཡྗེངས་ཏྗེ་ཚེ་ནྱི་དོན་མྗེད་པར་མྱུར་དུ་འདའ་

བ་ཡྱི་སོ་ནས་འཇྱིག་ཅྱིང་། དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་དཔོད་པའྱི་རྣམ་དཔོད་ཤྱིན་ཏུ་རྗེད་པར་

དཀའ་བས་ན་འཁོར་བ་ཟློག་པའྱི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །བདྗེ་འགོ་ཐོབ་པའྱི་

སྐབས་དྗེར་ཡང་བདྗེན་འཛིན་དང་རྣམ་གཡྗེང་གཉྱིས་ཐོག་མྗེད་ནས་གོམས་པས་ན། 

སྱིད་པའྱི་རྒྱུན་དང་ངན་གོམས་ཀྱི་བག་ཆགས་འཕྲལ་དུ་ཟློག་པའྱི་ཐབས་ནྱི་ག་ལ་

ཡོད་དྗེ། དྗེ་ཟློག་པའྱི་མཐུན་རྐྱྗེན་དཀོན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྐབས་དྗེར་ཡང་ངན་སོང་

ཆྗེན་པོར་ནྱི་ལྟུང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་ལ་སོགས་པས་ནྱི་བརོན་པར་བྱྗེད་
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པས་ན་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་རྐྱྗེན་མང་ཞྱིང་དྗེ་བཟློག་དཀའ་བ་དང་། དྗེར་ནྱི་

བཤྗེས་གཉྗེན་ངན་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱྗེན་ལས་ལོག་པའྱི་ལམ་མང་ཞྱིང་། ཡང་དག་པའྱི་

ལམ་དང་ཕྲད་ཀང་ངྗེས་ཤྗེས་མྱི་སྐྗེས་བས་ཐྗེ་ཚོམ་ལས་ཀང་བརྒལ་དཀའ་སྗེ། 

བརྒལ་བའྱི་རྒྱུ་ཚང་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ད་ལྟ་དོན་མྗེད་དུ་ལུས་ན་སླར་ཡང་དལ་བ་

རྗེད་དཀའ་ཞྱིང་། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྟྗེན་དུ་འབྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་འབྱོར་པ་རྗེད་པའང་

ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་ལ། དྗེ་རྗེད་ཀང་བསན་པའྱི་སྱིང་བོ་རྟོགས་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་ཉོན་

མོངས་པའྱི་ཆུ་བོ་བཟློག་པ་དང་། སྱིད་ར་སང་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་སྗེ། དྗེའྱི་གཉྗེན་པོ་

སོབས་ལྡན་གཞན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྗེ་མ་སངས་ན། ཨྗེ་མ་སྱིད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་

བར་མ་ཆད་དུ་བརྒྱུད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་བྱྱིས་པ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་སྡུག་

བསྔལ་ཡང་རང་གྱི་སྡུ་བསྔལ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དུ་མྱི་མཐོང་བའྱི་བླུན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་

སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བོར་བྱྱིང་ཞྱིང་གནས་པ་འདྱི་དག་ལ་དམྱིགས་ནས་ཀྱི་ཧུད་ཅྗེས་

སྱིང་རྗེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་མྱ་ངན་བྱ་བར་འོས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ཕྱི་རོལ་བ་འགའ་ཞྱིག་ཡང་

ཡང་ཁྲུས་བྱས་ཏྗེ། དྗེ་ནས་ཡང་ཡང་མྗེར་འཇུག་པ་དྗེ་ལྟར་དཀའ་སྤད་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་

སྡུག་བསྔལ་བར་གནས་ཀང་བརྟུལ་ཞུགས་དྗེ་བདག་ཉྱིད་བདྗེ་འགོ་དང་ཐར་པའྱི་

རྒྱུར་རློམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་བྱྱིས་པ་དག་རྒ་ན་འཆྱི་བ་སོགས་ལས་མ་ཐར་ཀང་

རྒ་བ་དང་འཆྱི་བ་མྗེད་པ་བཞྱིན་དུ་བག་མྗེད་ཀྱི་སྤོད་པས་ཅྱི་བདྗེར་གནས་པ་རྣམས་

ལ། དང་པོ་ཉྱིད་དུ་སྗེ་འཆྱི་བ་འོང་སམ་མྗེད་པའྱི་སྐབས་འཆྱི་བདག་གྱིས་བསད་པར་

བྱས་ནས་ངན་སོང་དུ་ ལྟུང་བ་ཡྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱི་བཟད་པ་འོང་བར་ངྗེས་སོ། །

 གསུམ་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མྗེས་གདུངས་
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པའྱི་སྗེམས་ཅན་ལ། རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤོད་པའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྤྱིན་ཆྗེན་པོ་ལས་

ལྗེགས་པར་བྱུང་བའྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་སོགས་རང་གྱི་བདྗེ་བའྱི་ཡོ་བྱད་དུ་མའྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ཆར་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མྗེ་ཞྱི་བར་བྱས་ནས་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་དཔལ་ལ་

འགོད་པར་བྱྗེད་པར་བདག་ནམ་ཞྱིག་ན་འགྱུར་སམ་དུ་གཞན་དོན་ཁུར་འཁྗེར་གྱི་

སྱིང་རྗེ་སོམ་པ་དང་། ཡང་བདག་གྱིས་ནམ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཁོར་

གསུམ་དམྱིགས་པ་མྗེད་པའྱི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། གཞན་

དོན་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ལ་གུས་ཤྱིང་སྤོ་བ་དང་བཅས་པས་རྒྱ་ཆྗེ་བ་བསོད་ནམས་ཀྱི་

ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བསགས་ཏྗེ། བདྗེན་འཛིན་གྱི་དམྱིགས་པས་བཅྱིངས་ཏྗེ་

ཕུང་བར་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་ཅན་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་ལ་སྱིད་ཞྱིའྱི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་

ལས་འགོལ་བར་བྱྗེད་པའྱི་སོ་གཅྱིག་པུ་ཟབ་མོ་སོང་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་

པར་སོན་པར་འགྱུར་སམ་དུ་གཞན་དོན་ཁུར་འཁྗེར་གྱི་སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་བསོམ་པར་

བྱའོ། །

སྨྲས་པ།བོ༷་གོ༷ས་ཟབ་མོའྱི་གནས་ལ་མ་གོམས་པས། །ལྗེགས་བཤད་རྒྱ་༷མཚོ༷འྱི་

རླབས་ཀྱིས་འཇྱིགས་པ་བདག །རང་རྱིགས་རང་ཤོང་མལ་དུ་ངལ་གསོའྱི་

སླད། །ཉུང་བསྡུས་ངག་གྱི་རྱིང་བུ་འདྱི་བྱས་སོ། །སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཐུགས་བསྐྗེད་

རོལ་མཚོ་ལས། །ཉྗེར་འཁྲུངས་དགྗེ་འདུན་ངང་མོ་འབུམ་ཕྲག་གྱིས། །ལུང་རྱིགས་

དབྱངས་སན་སྗེལ་བའྱི་ཆོས་གྲྭ་ཆྗེ། །རོང་བོ་དགོན་ཆྗེན་ཞྗེས་བྱར་སར་འདྱི་

བསྒྲུབས། །
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༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ 

ས་བཅད་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའྱི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་གཞུང་འདྱི་འཆད་པ་ལ་

གཉྱིས། བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན། མཚན་དྗེ་ལྡན་གྱི་བསན་བཅོས་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མཚན་དངོས༼རྒྱ་གར།༽། ཞར་བྱུང་འགྱུར་ཕག་གོ༼སངས་

རྒྱས༽། གཉྱིས་ པ་མཚན་དྗེ་ལྡན་གྱི་བསན་བཅོས་དངོས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། བསན་

བཅོས་རོམ་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ། བརམས་པའྱི་བསན་བཅོས། མཇུག་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའྱི་བྱ་བའོ། །དང་བོ་ལ་བཞྱི། མཆོད་པར་བརོད་པ༼བདྗེ་གཤྗེགས༢༽། རོམ་

པར་དམ་བཅའ་བ༼བདྗེ་གཤྗེགས༢༽། ཁྗེངས་པ་བསྐྱུངས་པ༼སྔོན་ཆད་༤༽། སྤོ་བ་བསྐྗེད་

པའོ༼དགྗེ་བ་༤༽། །གཉྱིས་པ་བསན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དངོས་ནྱི། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་མཆོག་རྱིན་པོ་ཆྗེ། །མ་སྐྗེས་པ་རྣམས་སྐྗེ་གྱུར་ཅྱིག །སྐྗེས་པ་ཉམས་པ་མྗེད་

པར་ཡང་། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྗེལ་བར་ཤོག །ཅྗེས་པའྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོན་

འདྱི་ཉྱིད་གཞྱིར་བཞག་ནས་འཆད་པ་བ་མ་རྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལྟར་

བཤད་པ་ལ།

ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་རྱིན་པོ་ཆྗེ་རྣམ་པ་གཉྱིས་པོ་

རང་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྗེས་པ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པའྱི་ལྗེའུ་གསུམ། སྐྗེས་པ་མྱི་ཉམས་པར་
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བྱྗེད་པའྱི་ལྗེའུ་གསུམ། དྗེའྱི་རྒྱུན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྗེལ་བར་བྱྗེད་པའྱི་ལྗེའུ་

གསུམ། དྗེ་ལྟར་སྗེལ་བའྱི་འབས་བུ་གཞན་དོན་དུ་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་བྱ་བའྱི་ལྗེའུ་

གཅྱིག་སྗེ་ལྗེའུ་བཅུ་བོ་ས་བཅད་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་འཆད་པ་ཡྱིན་ལ། དྗེའྱི་དང་བོ་ལའང་

གསུམ་སྗེ། 

ཕན་ཡོན་གྱི་ལྗེའུ། སྱིག་བཤགས་ཀྱི་ལྗེའུ། བྱང་སྗེམས་ཡོངས་བཟུང་གྱི་

ལྗེའུའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། ལྗེའུའྱི་གཞུང་། ལྗེའུའྱི་མཚན་ནོ༼བྱང་ཆུབ༽། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀྱི་རྟྗེན། བརྟྗེན་པ་ཕན་ཡོན་དངོས་སོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། 

ལུས་རྟྗེན་༼དལ་འབྱོར་༤༽། སྗེམས་རྟྗེན་ནོ༼ཇྱི་ལྟར་༤༽། །གཉྱིས་པ་བརྟྗེན་པ་ཕན་ཡོན་

དངོས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྗེམས་བསྐྗེད་སྤྱིའྱི་ཕན་ཡོན། སྨོན་འཇུག་སོ་སོའྱི་ཕན་

ཡོན། སྗེམས་བསྐྗེད་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་ཆྗེ་བའོ༼ཕན་བཏགས༢༤༽། །དང་བོ་ལ་

གསུམ། དགྗེ་བ་གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པའྱི་ཕན་ཡོན༼དྗེ་ལྟས༡༢༽། མྱིང་དོན་

གནས་འགྱུར་བའྱི་ཕན་ཡོན༼བྱང་ཆུབ༤༽། ཕན་ཡོན་དཔྗེའྱི་སོ་ནས་བསན་པའོ། །འདྱི་

ལ་དྲུག །གསྗེར་འགྱུར་གྱི་དཔྗེས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བསན་པ༼གསྗེར་འགྱུར༤༽། 

རྱིན་པོ་ཆྗེའྱི་དཔྗེས་དོན་ཆྗེ་བར་བསན་པ་༼འགོ་བའྱི༤༽། འབས་བུ་ཅན་གྱི་ལོན་ཤྱིང་

གྱི་དཔྗེས་དགྗེ་ར་མྱི་ཟད་ཅྱིང་འཕྗེལ་བར་བསན་པ ༼དགྗེ་བ༤༽། སྐྗེལ་མ་དཔའ་བོའྱི་

དཔྗེས་ངྗེས་པའྱི་སྱིག་པ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པར་བསན་པ༼སྱིག་པ་༤༽། དུས་མཐའྱི་

མྗེའྱི་དཔྗེས་མ་ངྗེས་པའྱི་སྱིག་པ་དྲུངས་ནས་འབྱྱིན་པར་བསན་པ༼དྗེ་ནྱི༢༽། འདྱིར་མ་

བཤད་པ་གཞན་དུ་ཞལ་འཕང་བའོ༼དྗེ་ཡྱི༢༽། །

 གཉྱིས་པ་སྨོན་འཇུག་སོ་སོའྱི་ཕན་ཡོན་ལ་གསུམ། དབྱྗེ་བ་དང་ངོ་བོའྱི་ཁད་
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པར་༼བྱང་ཆུབ༨༽། ཕན་ཡོན་གྱི་ཁད་པར༼བྱང་ཆུབ་༡༢༽། ཕན་ཡོན་གྱི་ཁད་པར་ལུང་

རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པའོ། །འདྱི་ལ་གཉྱིས། ལུང་གྱིས་སྒྲུབ་པ༼འདྱི་ནྱི༤༽། རྱིགས་

པས་སྒྲུབ་པའོ། །འདྱི་ལ་གཉྱིས། སྨོན་པའྱི་ཕན་ཡོན་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པ༼སྗེམས་

ཅན༢༤༽། འཇུག་པའྱི་ཕན་ཡོན་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པའོ༼ཕན་པར༡༦༽།

གཉྱིས་པ་སྱིག་བཤགས་ཀྱི་ལྗེའུ་ལ་གཉྱིས། ལྗེའུའྱི་གཞུང་། ལྗེའུའྱི་མཚན་

ནོ༼བྱང་ཆུབ༽། །དང་བོ་ལ་བཞྱི། མཆོད་པའྱི་ཡན་ལག་ཕག་འཚལ་བའྱི་ཡན་ལག༼དུས་

གསུམ༨༽། སྐབས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡན་ལག༼བྱང་ཆུབ༤༽། སྱིག་པ་བཤགས་པའྱི་ཡན་

ལག་གོ །དང་པོ་ལ་ལྔ། དངོས་འབྱོར་གྱི་མཆོད་པ། ཡྱིད་སྤྲུལ་གྱི་མཆོད་པ། སྨོན་

ལམ་སོབས་ཀྱི་མཆོད་པ༼དྗེ་ལས༨༽། བ་ན་མྗེད་པའྱི་མཆོད་པ༼ཇྱི་ལྟར༤༽། བསོད་པ་

དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པའོ༼ཡོན་ཏན༤༽། །དང་བོ་ལ་གསུམ། བདག་པོས་ཡོངས་སུ་

བཟུང་བའྱི་མཆོད་པ༼རྱིན་ཆྗེན༤༽། བདག་པོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་མཆོད་པ༼མྗེ་

ཏོག༢༤༽ ལུས་དབུལ་བའྱི་མཆོད་པའོ༼རྒྱལ་དང༨༽། །གཉྱིས་པ་ཡྱིད་སྤྲུལ་གྱི་མཆོད་པ་

ལ་གཉྱིས། ཁྲུས་དང་སྐུ་ཕྱི་སོགས་ཀྱི་མཆོད་པ༼ཁྲུས་ཀྱི༡༦༽། ཉྗེར་སྤོད་ཀྱི་མཆོད་

པའོ༼སོང་གསུམ༢༤༽། །བཞྱི་བ་སྱིག་པ་བཤགས་པའྱི་ཡན་ལག་ལ་གཉྱིས། བཤགས་

ཡུལ་མངོན་དུ་བྱ་བ༼ཕོགས་རྣམས་༤༽། བཤགས་པར་བྱ་བ་དངོས་སོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི། 

སུན་འབྱྱིན་པའྱི་སོབས༼ཐོག་མ༧༦༽། རྟྗེན་གྱི་སོབས༼དྗེ་བས༢༨༽། གཉྗེན་པོ་ཀུན་ཏུ་

སྤོད་པའྱི་སོབས། སོར་ཆུད་པའྱི་སོབས་སོ༼འདྲྗེན་པ༤༽། །གསུམ་པ་ལ་

གཉྱིས། །གཉྗེན་པ་བསྗེན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན༼ཐ་མལ༣༦༽། གཉྗེན་པོ་བསྗེན་པ་

དངོས༼བདག་ནྱི༨༽། 
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གསུམ་པ་བྱང་སྗེམས་ཡོངས་བཟུང་གྱི ་ལྗེའུ་ལ་གཉྱིས། ལྗེའུའྱི ་

གཞུང་། ལྗེའུའྱི་མཚན་ནོ༼བྱང་ཆུབ༽། །དང་བོ་ལ་གསུམ། སྦོར་བ་སྔོན་འགོའྱི་ཆོས། 

དངོས་གཞྱི་དམ་བཅའ་བ༼ཇྱི་ལྟར༨༽། རྗེས་དགའ་བ་སོམ་པའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྗེད་རྐྱྗེན་ཚོགས་བསགས་པ། 

དྗེའྱི་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་རྒྱུ་བོ་སྦོང་བའོ། །དང་བོ་ལ་བཞྱི། རྗེས་སུ་ཡྱི་རང༼སྗེམས་ཅན༡༤༽། 

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་སྐུལ་བ༼ཕོགས་རྣམས༤༽། མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་གསོལ་

བ༼རྒྱལ་བ༤༽། དགྗེ་ར་གཞན་དོན་དུ་བསྔོ་བའྱི་ཡན་ལག་གོ །༼དྗེ་ལྟར༡༦༽། གཉྱིས་པ་

དྗེའྱི་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་བོ་སྦོང་བ་ལ་བཞྱི། བོ་སྦོང་བ་དངོས༼ལུས་དང༤༽། དྗེའྱི་འཐད་པ་

དགོད་པ་༼ཐམས་ཅད༤༽། ལུས་བྱྗེ་བག་ཏུ་གཏོང་བ༼བདག་གྱིས༡༠༽། བོ་སྦོང་གྱི་འབས་

བུ་གཞན་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་གདབ་པའོ༼བདག་ལ༣༡༽།

གསུམ་པ་རྗེས་དགའ་བ་སོམ་པ་ལ་གཉྱིས། རང་དགའ་བ་སོམ་པ་དང་༼དྗེ་

ལྟར༣༦༽། གཞན་དགའ་བ་སོམ་དུ་གཞུག་པའོ༼བདག་གྱིས༤༽། །

གཉྱིས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་སྐྗེས་པ་མྱི་ཉམས་པར་སྲུང་བའྱི་ཐབས་ལ་

གསུམ། བག་ཡོད་ཀྱི་ལྗེའུ། ཤྗེས་བཞྱིན་གྱི་ལྗེའུ། བཟོད་པའྱི་ལྗེའུའོ། །དང་བོ་ལ་

གཉྱིས། ལྗེའུའྱི་གཞུང། ལྗེའུའྱི་མཚན་ནོ༼བྱང་ཆུབ༽། །དང་བོ་ལ་གསུམ། མདོར་

བསན་པ༼རྒྱལ་བའྱི༤༽། རྒྱས་པར་བཤད་པ། དོན་བསྡུ་བའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། 

བསྒྲུབ་བྱ་བསླབ་པ་ལ་བསམ་སྗེ་བག་ཡོད་བྱ་བ། རྟྗེན་དལ་འབྱོར་ལ་བསམ་སྗེ་བག་

ཡོད་བྱ་བ། སང་བྱ་ཉོན་མོངས་པ་ལ་བསམ་སྗེ་བག་ཡོད་བྱ་བའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། 

བསམ་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་མྱི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ༼བབ་ཅོལ་༤༠༽། སྦོར་བ་བརོན་
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འགྲུས་མྱི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའོ༼དྗེ་ལྟས༡༢༽། །གཉྱིས་པ་རྟྗེན་དལ་འབྱོར་ལ་བསམ་

སྗེ་བག་ཡོད་བྱ་བ་ལ་གསུམ། དལ་འབྱོར་དཀའ་བའྱི་ཚུལ་ལ་བསམ་སྗེ་བག་བྱ་

བ༼དྗེ་བཞྱིན༢༤༽། ངན་སོང་ལས་ཐར་དཀའ་བ་ལ་བསམ་སྗེ་བག་བྱ་བ༼སྐད་ཅྱིག༨༽། 

དལ་འབྱོར་ཐོབ་དུས་དགྗེ་བ་ལ་འབད་དགོས་པར་བསན་པའོ༼འདྱི་འདྲའྱི༢༠༽། །གསུམ་

པ་སང་བྱ་ཉོན་མོངས་ལ་བསམ་སྗེ་བག་བྱ་བ་ལ་གསུམ། ཉོན་མོངས་པའྱི་ཉྗེས་

དམྱིགས་བཤད་པ༼ཞྗེ་སང༣༢༽། ཉོན་མོངས་སོང་བའྱི་དཀའ་སྤད་བཟོད་རྱིགས་པ༼དྗེ་

ལྟར༢༨༽། ཉོན་མོངས་ཇྱི་ལྟར་སོང་ཚུལ་ལོ༼འདྱི་ལ༢༤༽། །

གཉྱིས་པ་ཤྗེས་བཞྱིན་ལྗེའུ་ལ་གཉྱིས། ལྗེའུའྱི་གཞུང་། ལྗེའུའྱི་མཚན་ནོ༼བྱང་

ཆུབ༽། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། བསླབ་པ་བསྲུང་བའྱི་ཐབས་སུ་སྗེམས་སྲུང་བ། སྗེམས་

བསྲུང་བའྱི་ཐབས་སུ་དྲན་ཤྗེས་བསྗེན་པ། དྲན་ཤྗེས་དང་ལྡན་པས་སྗེམས་སྦོང་གྱི་

སྤོད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ། སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཡན་ལག་གཞན་བསན་

པའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། མདོར་བསན་པ༼བསླབ་པ༤༽། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་

ལ་གསུམ། གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྗེམས་ལས་བྱུང་ཚུལ༼སྗེམས་ཀྱི༢༨༽། དགྗེ་བ་

ཐམས་ཅད་སྗེམས་ལས་བྱུང་ཚུལ། ༼གལ་ཏྗེ༣༦༽དྗེས་ན་ངྗེས་པར་སྗེམས་བསྲུང་

དགོས་པར་བསན་པའོ༼དྗེ་ལྟས༢༠༽། །གཉྱིས་པ་སྗེམས་སྲུང་བའྱི་ཐབས་སུ་དྲན་ཤྗེས་

བསྗེན་པ་ལ་གཉྱིས། མདོར་བསན་པ༼སྗེམས་སྲུང༤༽། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་

གཉྱིས། ཤྗེས་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་ཉྗེས་དམྱིགས༼ནད་ཀྱིས༢༠༽། དྲན་པ་བསྗེན་པའྱིཐབས་

དངོས་སོ༼དྗེ་བས༢༠༽། །གསུམ་པ་དྲན་ཤྗེས་ལྡན་པས་སྦོང་གྱི་སྤོད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ་

ལ་གསུམ། ཉྗེས་སྤོད་སོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སློབ་ཚུལ། དགྗེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་
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ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སློབ་ཚུལ། སྗེམས་ཅན་དོན་བྱྗེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སློབ་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སོ་གསུམ་སྤོད་པ་དག་པར་བྱ་བ༼རྗེ་ཞྱིག༤༤༽། བསླབ་པའམ་

སྤོད་པ་བསྲུང་བའོ༼བྗེ་མོའྱི༥༦༽། 

གཉྱིས་པ་དགྗེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སློབ་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། བསླབ་པ་

ལ་མྱི་སློབ་པའྱི་རྒྱུ་ལུས་ལ་ཆགས་པ་སང་བར་བསན་པ༼བྱ་རྒོད་༤༨༽། དགྗེ་བ་སྒྲུབ་

པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའོ༼དྗེ་ལྟར༤༢༽། །

གསུམ་པ་སྗེམས་ཅན་དོན་བྱྗེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སློབ་ཚུལ་ལ་གསུམ། 

གཞན་དོན་ལྷུར་ལྗེན་པ༼དྗེ་ལྟར༤༽། ཟང་ཟྱིང་དང་ཆོས་ཀྱི་བསྡུ་བ༼ལོག་པར༢༤༽། ཕ་

རོལ་གྱི་མ་དད་པ་བསྲུང་བའོ༼སོ་ཤྱིང༢༤༽། བཞྱི་བ་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་

ཡན་ལག་གཞན་བསན་པ་ལ་གཉྱིས། སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཡན་ལག་

དངོས༼བྱང་ཆུབ༤༤༽། ཤྗེས་བཞྱིན་གྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་ནས་ལྗེའུའྱི་དོན་བསྡུ་

བའོ༼ལུས་དང༨༽། །གསུམ་པ་བཟོད་པའྱི་ལྗེའུ་ལ་གཉྱིས། ལྗེའུའྱི་གཞུང་། ལྗེའུའྱི་

མཚན་ནོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། ཁང་ཁོ་སང་བ༼བསྐལ་བ༤༠༽། བཟོད་པ་སོམ་ཚུལ། 

སྗེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བཟོད་ཡུལ་ངོས་བཟུང་

བ༼བདག་གམ༤༽། བཟོད་པ་སོམ་པ་དངོས་སོ། །འདྱི་ལ་གཉྱིས། མྱི་འདོད་པ་བྱྗེད་པ་

ལ་བཟོད་པ་སོམ་པ། འདོད་པའྱི་གྗེགས་བྱྗེད་པ་ལ་བཟོད་པའོ། དང་བོ་ལ་གསུམ། 

བདག་ལ་མྱི་འདོད་པ་བྱྗེད་པ་ལ་བཟོད་པ་སོམ་པ། བདག་གྱི་བཤྗེས་ལ་མྱི་འདོད་པ་

བྱྗེད་པ་ལ་བཟོད་པ་སོམ་པ༼སྐུ་གཟུགས༤༨༽། བདག་གྱི་དག་ལ་ལྗེགས་པ་བྱྗེད་པ་ལ་

བཟོད་པ་སོམ་པའོ༼གཞན་གྱི༤༤༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། བདག་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱྗེད་པ་
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ལ་བཟོད་པ་སོམ་པ། བདག་ལ་བརས་སོགས་གསུམ་བྱྗེད་པ་ལ་བཟོད་པ་སོམ་

པའོ༼ཡྱིད་ནྱི༤༨༽། །དང་བོ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསྔལ་དང་ལྗེན་གྱི་བཟོད་པ༼བདྗེ་

བའྱི༤༠༽། ཆོས་ལ་ངྗེས་སྗེམས་ཀྱི་བཟོད་པ  ༼མཁྱིས་པ༥༢༽། གནོད་བྱྗེད་ལ་ཅྱི་མྱི་སན་

པའྱི་བཟོད་པ་སོམ་པའོ༼བག་མྗེ༦༨༽། །གཉྱིས་པ་འདོད་པའྱི་གྗེགས་བྱྗེད་པ་ལ་བཟོད་

པ་སོམ་པ་ལ་གཉྱིས། དག་བོའྱི་མྱི་འདོད་པའྱི་གྗེགས་བྱྗེད་པ་ལ་བཟོད་པ་སོམ་

པ༼གལ་ཏྗེ༡༢༽། བདག་དང་བདག་གྱི་བཤྗེས་ལ་འདོད་པའྱི་གྗེགས་བྱྗེད་པ་ལ་བཟོད་

པ་སོམ་པའོ༼བསོད་དང༨༨༽། །གསུམ་པ་སྗེམས་ཅན་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་ལ་གསུམ། 

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞྱིང་དུ་བསམ་སྗེ་གུས་པར་བྱ་བ༼དྗེ་ཕྱིར༢༨༽། རྒྱལ་བ་དགྗེས་པ་ལ་

བསམ་སྗེ་གུས་པར་བྱ་བ ༼གཞན་ཡང༣༦༽། ཕན་གནོད་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་བསམ་སྗེ་

གུས་པར་བྱ་བའོ༼དཔྗེར་ན༢༨༽། །

གསུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་རྒྱུ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྗེལ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་

གསུམ། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ལྗེའུ། བསམ་གཏན་གྱི་ལྗེའུ། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ལྗེའུའོ། དང་

བོ་གཉྱིས།  ལྗེའུའྱི་གཞུང་། ལྗེའུའྱི་མཚན་ནོ༼བྱང་ཆུབ༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། བརོན་

འགྲུས་རོམ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསན་པ༼དྗེ་ལྟར༤༽། བརོན་འགྲུས་ཇྱི་ལྟར་

རོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་

བ༼བརོན་གང༡༽། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སོང་བ། དྗེའྱི་མཐུན་ཕོགས་སྒྲུབ་

པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས།  མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལྗེ་ལོ་རྒྱུ་འབས་དང་བཅས་པ་ངོས་

བཟུང་བ༼དྗེ་ཡྱི༧༽། དྗེ་ཇྱི་ལྟར་སོང་ཐབས་ཀྱི་གཉྗེན་པོ་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ། 

སོམ་ལས་འཛིན་པའྱི་ལྗེ་ལོའྱི་གཉྗེན་པོ་སོམ་ཚུལ༼ཉོན་མོངས༤༤༽། བྱ་བ་ངན་ཞྗེན་གྱི་
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ལྗེ་ལོའྱི་གཉྗེན་པོ་སོམ་ཚུལ༼དགའ་བའྱི༤༽། སྒྱིད་ལུག་གྱི་ལྗེ་ལོའྱི་གཉྗེན་པོ་སོམ་ཚུལ་

བཤད་པའོ༼སྒྱིད་ལུག༦༠༽། །

གསུམ་པ་དྗེའྱི་མཐུན་ཕོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས།  མདོར་བསན་པ༼སྗེམས་ཅན༨༽། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གཉྱིས། དཔུང་བཞྱི་བསགས་པ། སོབས་གཉྱིས་

བསྐྗེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། མོས་པའྱི་དཔུང་༼བདག་དང༥༤༽། བརྟན་པའམ་ང་རྒྱལ་

གྱི་དཔུང། དགའ་བའྱི་དཔུང་༼རྗེད་མོའྱི༡༦༽། དོར་བའྱི་དཔུང་བཤད་པའོ༼སོབས་

ཉམས༤༽། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིར་བསན་པ༼རོ་རྗེ༡༠༽། བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །འདྱི་

ལ་གཉྱིས། མདོར་བསྡུས་ཏྗེ་བསན་པ་དང་༼ལས་དང༢༽། སོ་སོར་རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ། ལས་ཀྱི་ང་རྒྱལ༼བདག་ཉྱིད༡༠༽། ནུས་པའྱི་ང་རྒྱལ༼ཤྱི་བའྱི༣༣༽། 

ཉོན་མོངས་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལོ༼ཉོན་མོངས༡༤༽། །གཉྱིས་པ་སོབས་བསྐྗེད་པ་ལ་གཉྱིས། 

ལྷུར་ལྗེན་གྱི་སོབས༼འཐབ་རྱིང༢༨༽། དབང་བསྒྱུར་གྱི་སོབས་སོ། །༼ཅྱི་ནས༨༽།

གཉྱིས་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ལྗེའུ་ལ་གཉྱིས། ལྗེའུའྱི་གཞུང་། ལྗེའུའྱི་མཚན་

ནོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦར་བའྱི་སོ་ནས་མདོར་བསན་པ༼དྗེ་ལྟར༤༽། 

བསམ་གཏན་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སང་བ། བསམ་གཏན་སོམ་པ་དངོས་སོ། །གཉྱིས་

པ་ལ་གཉྱིས། མདོར་བསན་པ༼ལུས་དང༤༽། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གཉྱིས། 

འཇྱིག་རྟྗེན་སོང་བ། རྣམ་རྟོག་དོར་བའོ། །དང་བོ་ལ་བཞྱི། འཇྱིག་རྟྗེན་སང་དགོས་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན༼ཆགས་པའྱིྱི༨༽། ནང་སྗེམས་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་ལ་ཆགས་པ་སོང་བ ༼མྱི་

རྟག༤༨༽། ཕྱི་རྗེད་སོགས་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་ལ་སྗེད་པ་སོང་བ༼བདག་ནྱི༣༢༽། སངས་ནས་

དབྗེན་པ་བསྗེན་ཚུལ་ལོ། །༼ནགས་ན༥༦༽
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གཉྱིས་པ་རྣམ་རྟོག་དོར་བ་ལ་གཉྱིས། མདོར་བསན་པ།༼འཇྱིག་རྟྗེན༤༽། རྒྱས་

པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ། ནང་བུད་མྗེད་ཀྱི་སྗེད་པ་སོང་བ། ཕྱི་རྗེད་སོགས་

ཀྱི་སྗེད་པ་སོང་བ ༼བསགས་དང༢༤༽། དབྗེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྲན་པའོ༼དྗེ་ལྟར༡༦༽། དང་

བོ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་སྒྲུབ་ དཀའ་བ༼ཕོ་ཉ༡༢༽། ངོ་བོ་མྱི་གཙང་༼གང་ཞྱིག༡༡༢༽བ། འབས་

བུ་གནོད་པ་མང་བའོ༼དྗེ་ལྟར༣༢༽། །

གསུམ་པ་བསམ་གཏན་སོམ་པ་དངོས་ལ་གསུམ།  མཚམས་སྦར་ཏྗེ་མདོར་

བསན་པ༼དྗེ་ལ༤༽། བསམ་གཏན་སོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཏྱིང་འཛིན་འགྲུབ་

པའྱི་ཐབས་ལ་གདམས་པའོ༼དྗེ་བས༡༢༽། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བདག་གཞན་མཉམ་

པ་བསོམ་ཚུལ། བདག་གཞན་བརྗེ་བ་སོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། མདོར་

བསན་པ༼བདག་དང་༤༽། རྒྱས་པར་ བཤད་པ། དོན་བསྡུ་བའོ༼དྗེ་བས༤༽། །གཉྱིས་པ་

ལ་གསུམ། མཉམ་པ་ཇྱི་ལྟར་སོམ་ཚུལ༼ལག་པ་༥༢༽། དྗེ་ལ་རོད་པ་སོང་བ༼སྱིང་

རྗེས༡༢༽། དྗེ་ལྟར་བསོམས་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནོ༼དྗེ་ལྟར༡༢༽། །

གཉྱིས་པ་བདག་གཞན་བརྗེ་བ་སོམ་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུ་མཚན་བརོད་པའྱི་སོ་

ནས་མདོར་བསན་པ༼གོམས་པ༡༢༽། དྗེ་སོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

 འདྱི་ལ་གསུམ། བརྗེ་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ། གཉྗེན་པོའྱི་ཁད་པར་བྱྗེ་བག་ཏུ་

སོམ་པ། བརྗེས་ནས་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པའོ། དང་བོ་ལ་བཞྱི། གཞན་དང་དུ་བང་བ༼ཇྱི་ལྟར་

༢༨༽། བདག་གཅྗེས་འཛིན་དོར་བ༼བདག་ལུས༡༦༽། བདག་གཞན་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་

སྐོན་ཡོན༼གལ་ཏྗེ༣༦༽། དྗེས་ན་ངྗེས་པར་བརྗེ་དགོས་པར་བསན་པའོ༼འཇྱིག་

རྟྗེན༣༤༽། །གཉྱིས་པ་གཉྗེན་པོའྱི་ཁད་པར་བྱྗེ་བག་ཏུ་སོམ་པ་ལ་གཉྱིས། མདོར་བསན་
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པ༼དམན་སོགས༣༽། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ། དམན་པ་དང་བརྗེས་

ནས་ཕྲག་དོག་སོམ་པ༼འདྱི་ནྱི༢༤༽། མཉམ་པ་དང་བརྗེས་ནས་འགན་སྗེམས་སོམ་

པ༼བདག་དང༡༦༽། ལྷག་པ་དང་བརྗེས་ནས་ང་རྒྱལ་སོམ་པའོ༼ཉོན་མོངས༡༦༽། །གསུམ་

པ་བརྗེས་ནས་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས། འཇམ་པོའྱི་སོ་ནས་གདམས་པ༼ཡོད་

ཁོད༥༢༽། རྩུབ་མོའྱི་སོ་ནས་ཚར་བཅད་པའོ། །འདྱི་ལ་གཉྱིས། ཡྱིད་ཚར་གཅོད་

པ༼འོན་ཏྗེ༢༤༽། ལུས་ཚར་གཅོད་པའོ། །༼ཇྱི་ལྟར༤༤༽། 

 འདྱིར་ལྗེའུ་དགུ་བ་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ལྗེའུའྱི་གཞུང་འདྱི་འཆད་པ་ལ་གསུམ། སོང་

ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི ་ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་དགོས་པའྱི ་རྒྱུ་མཚན་གྱི ་སོ ་ནས་མདོར་

བསནཔ༼ཡན་ལག༤༽། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་དྗེ་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟར་བསྐྗེད་ཚུལ་

བསན་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་བར་བཤད་པ། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་པ་ལ་

འབད་པར་གདམས་པའྱི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། གཏན་ལ་

དབབ་བྱ་བདྗེན་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ཐར་པ་ཙམ་འདོད་པས་ཀང་སོང་

ཉྱིད་རྟོགས་དགོས་པར་སྒྲུབ་པ། སོང་ཉྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། བདྗེན་གཉྱིས་ཀྱི་དབྱྗེ་བ་དང་མཚན་ཉྱིད༼ཀུན་རོབ༤༽། 

བདྗེན་གཉྱིས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཁད་པར༼དྗེ་ལ༦༽། བདྗེན་གཉྱིས་

འཇོག་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ། མདོ་སྗེ་བ་སོགས་དངོས་སྨྲ་བ་

སྤྱིར་དགག་པ། སྗེམས་ཙམ་པའྱི་འདོད་པ་བྱྗེ་བག་ཏུ་དགག་པ། ལམ་དབུ་མ་ལ་

དགོས་ནུས་མྗེད་པར་ཐལ་བའྱི་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་

མྗེད་པ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་གྲུབ་ནའང་མྱི་འཐད་པར་འདོད་པ་དགག་པ༼གཉྱིས་ཀ༦༽། རང་
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བཞྱིན་མྗེད་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པ་དགག་པ༼གཟུགས་སོགས༤༽། རང་བཞྱིན་

མྗེད་པ་ལ་ལུང་གྱིས་གནོད་པ་དགག་པའོ། །འདྱི་ལ་གཉྱིས། མྱི་རྟག་སོགས་སོན་པའྱི་

ལུང་དྲང་དོན་ཡྱིན་པར་བསན་པ༼འཇྱིག་རྟྗེན༣༽། དྗེ་ལ་འགལ་བ་སང་བའོ། །

 འདྱི་ལ་ལྔ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་སང་བ༼ཀུན་རོབ་༥༽། ཚོགས་གསོག་པ་

མྱི་འཐད་པ་སང་བ༼སྒྱུ་འདྲའྱི༢༽། ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་བ་མྱི་འཐད་པ་སང་བ༼གལ་ཏྗེ༦༽། 

དགྗེ་སྱིག་གྱི་རྣམ་དབྱྗེ་མྱི་འཐད་པ་སང་པ༼སྒྱུ་མའྱི༡༠༽། འཁོར་འདས་ཀྱི་ངྗེས་པ་མྱི་

འཐད་པ་སང་བའོ༼གལ་ཏྗེ༨༽།  གཉྱིས་པ་སྗེམས་ཙམ་པའྱི་འདོད་པ་བྱྗེ་བག་ཏུ་དགག་

པ་ལ་གཉྱིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་༼གང་ཚེ༢༽། དྗེ་དགག་པའོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི། མགོ་

མཚུངས་ཀྱི་རྱིགས་པས་དགག་པ༼གང་ཚེ༢༽། དྗེའྱི་ལན་དགག་པ། སྗེམས་ལས་སྒྱུ་

མ་དྗེ་ཉྱིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྗེད་པ་དགག་པ༼སྗེམས་ལས༦༽། བཏགས་ཡོད་

རྣམས་དངོས་པོ་བདྗེན་གྲུབ་ཀྱི་རྟྗེན་ཅན་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ༼གལ་ཏྗེ༡༠༽། །གཉྱིས་

པ་ལ་གཉྱིས། སྔ་མའྱི་ལན་དགག་པ༼གལ་ཏྗེ༤༽། དྲྱིས་པའྱི་ལན་གྱི་རང་རྱིག་དགག་

པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ། ལུང་གྱིས་དགག་པ༼འཇྱིག་རྟྗེན༤༽། རྱིགས་པས་དགག་པ། 

རང་རྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་དགག་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དཔྗེ་དགག་པ། དོན་དགག་

པའོ༼མར་མྗེ༨༽། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས། མར་མྗེའྱི་དཔྗེ་དགག་པ༼ཇྱི་ལྟར༤༽། ཤྗེལ་གྱི་དཔྗེ་

དགག་པའོ༼ཤྗེལ་བཞྱིན༦༽། །གསུམ་པ་རང་རྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་དགག་པ་ལ་གསུམ། 

རང་རྱིག་མྗེད་ཀང་དྲན་པ་སྐྗེ་བའྱི་དཔྗེ༼གལ་ཏྗེ༤༽། རང་རྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་གཞན་

དགག་པ༼རྐྱྗེན་གཞན༤༽། རང་རྱིག་མྗེད་ན་གཞན་རྱིག་མྱི་འཐད་པར་སྨྲ་བ་དགག་

པའོ༼ཇྱི་ལྟར༤༽། །གསུམ་པ་ལམ་དབུ་མ་ལ་དགོས་ནུས་མྗེད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་ལ་
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གཉྱིས། རོད་པ་དང་༼སྒྱུ་མ་༤༽། ལན་ནོ། །འདྱི་ལ་གསུམ། སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་བདྗེན་

འཛིན་མ་སངས་པས་ཆགས་པ་སྐྗེ་བར་བསན་པ༼དྗེ་བྱྗེད༤༽། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པ་

གོམས་པས་བདྗེན་འཛིན་སངས་པ་འཐད་པར་བསན་པ༼སོང་ཉྱིད་༡༢༽། སངས་བའྱི་

འབས་བུ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་བར་བསན་པའོ། །འདྱི་ལ་གཉྱིས། 

རྣམ་རྟོག་མྗེད་ཀང་གདུལ་བྱའྱི་རྗེ་བ་སྐོང་བ་དཔྗེ་དང་བཅས་པ ༼ཡྱིད་བཞྱིན༡༢༽། དྗེ་ལ་

རོད་པ་སང་ བའོ༼སྗེམས་མྗེད༨༽། །གཉྱིས་པ་ཐར་པ་ཙམ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཀང་

སོང་ཉྱིད་རྟོགས་དགོས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས། རོད་པ་དགོད་པ༼བདྗེན་པ༢༽། དྗེའྱི་

ལན་བསན་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཐར་ལམ་དུ་སྒྲུབ་

པ། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའྱི་ལམ་དུ་སྒྲུབ་པ༼རྨོངས་

པས༤༽། དྗེས་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ ཅད་མཁྗེན་པ་དོན་གཉྗེར་གྱིས་སོང་ཉྱིད་སོམ་

རྱིགས་པར་གདམས་པའོ༼དྗེ་ལྟར་༡༦༽། །དང་བོ་ལ་གསུམ།  སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་

ཤྗེས་རབ་ཐར་ལམ་དུ་ལུང་གྱིས་སྒྲུབ་པ༼གང་ཕྱིར༢༽། ལུང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀར་

རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པ༼གལ་ཏྗེ༡༢༽། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་དང་བལ་ན་ཐར་པ་

ཙམ་ཡང་མྱི་ཐོབ་པར་སྒྲུབ་པའོ། །༼བསན་ར་༢༠༽ 

གསུམ་པ་སོང་ཉྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས།  གང་

ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།  ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་

སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་བོ་ལ་གསུམ།  བདག་འཛིན་ལྷན་

སྐྗེས་ཀྱི་ཞྗེན་ཡུལ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ༼སོ་དང་༡༢༽ །གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའྱི་ཀུན་

བཏགས་ཀྱི་བདག་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ།  བདག་བཀག་པ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ།  



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 119  

།གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གངས་ཅན་པས་བདག་ཤྗེས་པར་འདོད་པ༼གལ་ཏྗེ་༣༢༽། བྱྗེ་

བག་པས་བདག་བྗེམ་པོར་འདོད་པ་དགག་པའོ༼སྗེམས་མྗེད༨༽། །གསུམ་པ་བདག་

བཀག་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གཉྱིས། བདག་མྗེད་ན་ལས་འབས་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་

བ་སོང་བ༼གལ་ཏྗེ༢༠༽། བདག་མྗེད་ན་སྱིང་རྗེ་སོམ་པ་སོགས་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བ་

སོང་བའོ༼གལ་ཏྗེ༡༢༽། །

  གཉྱིས་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་བཤད་པ།  བདྗེན་

གཉྱིས་མྱི འཐད་པའྱི་ཀན་ཀ་སོང་བ།  དགག་བྱ་འགོག་བྱྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་

པའོ།  །དང་བོ་ལ་བཞྱི།  ལུས་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་སོམ་ཚུལ།  ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉྗེར་

གཞག་སོམ་ཚུལ།  སྗེམས་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་སོམ་ཚུལ།  ཆོས་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་

སོམ་ཚུལ་ལོ༼དྗེ་ལྟར་༢༽། །དང་བོ་ལ་གསུམ།  ཆ་ཅན་ལུས་རང་བཞྱིན་མྗེད་པར་

གཏན་ལ་དབབ་པ༼ལུས་ནྱི༢༩༽། ཆ་ཤས་ཡན་ལག་རྣམས་རང་བཞྱིན་མྗེད་པར་

གཏན་ལ་དབབ་པ༼དྗེ་བཞྱིན༨༽། ལུས་བདྗེན་པ་མྗེད་ལ་ཆགས་མྱི་རྱིགས་པ་དང་ལུས་

ཅན་ཀང་བདྗེན་མྗེད་དུ་བསན་པའོ༼དྗེ་ལྟར༤༽། །གཉྱིས་པ་ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་

སོམ་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཚོར་བའྱི་ངོ་བོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་པ༼སྡུག་

བསྔལ༢༠༽། ཚོར་བའྱི་རྒྱུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་པ༼གལ་ཏྗེ༢༤༽། ཚོར་བའྱི་

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །༼མཐོང་བ༡༢༽ གསུམ་པ་

སྗེམས་དྲན་པ་ཉྗེར་བཞག་སོམ་ཚུལ་ལ་གཉྱིས།  ཡྱིད་ཀྱི་ཤྗེས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་

གྲུབ་པ་དགག་པ༼ཡྱིད་ནྱི༨༽། དབང་ཤྗེས་ལྔ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་
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པའོ། །༼ཤྗེས་བྱ༦༽ གཉྱིས་པ་བདྗེན་གཉྱིས་མྱི་འཐད་པའྱི་ཀན་ཀ་སོང་བ་ལ་གསུམ།  

ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་ ༼གལ་ཏྗེ༡༢༽བ ། ཐུག་མྗེད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ༼གང་ཚེ༨༽། དོན་ཤྗེས་

གཉྱིས་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྗེད་མྗེད་པར་བསན་པའོ༼གང་གྱི་༢༠༽། །

གསུམ་པ་དགག་བྱ་འགོག་བྱྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ་གསུམ།  རོ་རྗེའྱི་

གཟྗེགས་མའྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ།  རྟྗེན་འབྗེལ་ཆྗེན་མོའྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་

པ ༼རྨོངས་པས༡༠༽། ཡོད་མྗེད་སྐྗེ་འགོག་གྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པའོ།  །དང་བོ་ལ་

བཞྱི།  རྒྱུ་མྗེད་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་པ་ ༼རྗེ་ཞྱིག༨༽། རྟག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་པ། 

རྒྱུ་མྗེད་ལས་སྐྗེ་བ་བཀག་པའྱི་དོན་བསྡུ༼དྗེ་བས༢༽། གཉྱིས་ཀ་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་

པའོ༼སོ་སོ༤༽། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་པ། རྡུལ་

ཕྲན་རྟག་པ་ལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་དགག་པ་བཤད་ཟྱིན་དྲན་པ་དང་སྦར་བ༼གང་དག༢༽། 

གཙོ་བོ་རྟག་པ་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་པའོ། །དང་བོ་ལ་གཉྱིས།  དབང་ཕྱུག་གྱི་དོན་དྲྱིས་

ནས་དགག་པ ༼དབང་ཕྱུག༡༢༽། རྟག་པ་ཡྱིན་ན་སྐྗེད་བྱྗེད་ཀྱི་རྒྱུར་མྱི་རུང་བར་བསན་

པའོ༼དྗེས་བསྐྗེད༢༠༽། །གསུམ་པ་གཙོ་བོ་རྟག་པ་ལས་སྐྗེ་བ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས།  

འདོད་པ་བརོད་པ༼གཙོ་བོ༦༽། དྗེ་དགག་པའོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི།  གཙོ་བོ་རྟག་པ་རྣམ་

འགྱུར་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དགག་པ༼གཅྱིག་ལ༡༤༽། བདྗེ་སོགས་རྟག་པ་

ཡྱིན་པ་དགག་པ༼བདྗེ་སོགས༡༢༽། འབས་བུ་རྒྱུ་དུས་ན་སྔར་མྗེད་གསར་སྐྗེ་མྱི་སྱིད་པ་

དགག་པ༼གལ་ཏྗེ༡༤༽། དབུ་མ་བ་ལ་སྐོན་མྱི་མཚུངས་པར་བསན་པའོ༼གལ་

ཏྗེ༡༢༽། །གསུམ་པ་ཡོད་མྗེད་སྐྗེ་འགོག་གྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། གཏན་

ཚིགས་བསྒྲུབས་ནས་སྐྗེ་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དགག་པ༼དངོས་པོ༡༦༽། དྗེས་
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དགག་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཁྗེགས་པར་བསན་པ༼དྗེ་ལྟར༤༽། དྗེས་ན་སྱིད་ཞྱི་

མཉམ་ཉྱིད དུ་གྲུབ་པར་བསན་པའོ ༼འགོབ༤༽། །

གསུམ་པ་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་སྐྗེད་པ་ལ་འབད་པར་གདམས་པའྱི་

སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། ཆོས་མཉམ་ཉྱིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་བསན་ཏྗེ་དྗེ་

རྟོགས་པ་ལ་འབད་པར་གདམས་པ༼དྗེ་ལྟར༡༤༽། སྱིད་པའྱི་ཉྗེས་དམྱིགས་བསན་པའྱི་

སོ་ནས་སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའྱི་དམྱིགས་པ་བསན་པ༼བདག་ཉྱིད༤༦༽། ལྷག་བསམ་དང་

འབྗེལ་བའྱི་སོ་ནས་སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའྱི་རྣམ་པའྱི་འཛིན་སངས་བསན་པའོ༼དྗེ་ལྟར༨༽། །

༸འདྱི་དགྗེ་བཤྗེས་ཐུབ་བསན་ཆོས་གགས་སམ་ཀུན་བཟང་བསོད་ནམས་ཀྱི་

སྤོད་འགྗེལ་ལས་བཀོད་པ་སྗེ་དཀྱུས་ན་བསྔོ་ལྗེར་འགྗེལ་བ་མྗེད་དོ། །
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རྣམ་གོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྱིག་ཏུ། ། 

གཞོལ་བའྱི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 

ཚིག་གྱི་གཟྗེགས་མ་རྗེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྱི། ། 

དྲྱི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རྱི་འདྱི། ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་མཐུས། ། 

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སོ་མོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངྗེས་ལྗེགས་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག ། 

ཅྗེས་འཛམ་གླྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁོན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲྗེན་ཤཱཀ་སྗེངྒྗེའྱི་

རྱིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལྗེགས་ཚོགས་དུ་མའྱི་ཆྗེད་དུ་དམྱིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མྗེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆོག་པའྱི་དགྗེ་བསྔོའྱི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྱི་དགྗེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། ། 

ནམཿསམནྟབུདདྷནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔྱིཎཱཾ། ༀཏཱརྗེསྭཱཧཱ།
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