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ང་ོསྤྲོདོ་མདརོ་བསྡུས། 
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གྲགས་པ་བློ་ོགྲསོ་རྒྱལ་མེཚན་དང་། ཡུམེ་ལྕང་མེ་ོསྲས་བསདོ་ནམེས་རྒྱལ་མེ་ོགཉིསི་ཀྱི་ིསྲས་སུ་ས་
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བཀའ་དྲིིན་ལས། གསུང་རབ་ཀྱི་ིགླིེགས་བམེ་ར་ིབོའ་ིགཏེོས་དང་མེཉིམེ་པ་ཡོད་ན་ཡང་། དུས་ཀྱི་ི

འཕེེལ་འགྲིབ་སོགས་ཀྱི་ིདབང་གིས་མེང་པ་ོཞིག་རྩ་བརླག་ཏུ་ཕྱིིན་ཟིིན་པ་དང་། གང་མེང་ཞིག་མེེད་

བརླག་ཏུ་འགྱུར་ཉིེན་ཡོད་པས་ད་ེཉིིད་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེེལ་བྱོེད་རྒྱུ་ནི། མེ་ིརིགས་འད་ིཉིིད་ཀྱི་ི

དུས་ལ་བབ་པའ་ིའསོ་འགན་ཡནི།

ད་ེཡང་། གསུང་རབ་གླིགེས་བམེ་ད་ེདག་ན།ི རྒྱུ་ནརོ་དང་རྔུལ་ཆུ། ཟུངས་ཁྲིག་བཅས་ཀྱི་ི

འགྲ་ོསོང་བཏེང་ཞིང་། ལྟོ་ོསྐྱ་གོལ་ཧྲུལ་གྱིིས་མེ་ིཚ་ེཐོོས་བསམེ་ལ་བསྐྱལ་བའ་ིམེཁས་པ་རིམེ་བྱོོན་

གྱིིས་དཔྱིད་ཞིབ་མེཛད་ཅིང་། དཔྱིད་འབྲས་ལག་ལེན་ལ་བཀལ་བའ་ིཉིམེས་མྱོོང་དང་གྲུབ་དོན་གྱི་ི

ཟིིན་ཐོ་ོལྟོ་བུ་ཡིན་པས་ན། མེ་ིལ་ོསྟེོང་ཕྲག་དུ་མེའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའ་ིམེ་ིརིགས་འདིའ་ིཤེེས་རིག་ག་ི

ཉིིང་བཅུད་ཡིན་པ་དང་། གསུང་རབ་གླིེགས་བམེ་ད་ེདག་ག་ིབསྟེན་དོན་ཕེལ་མེ་ོཆ་ེཞིག་ན་ིདེང་ག་ི

དུས་རབས་འད་ིདང་མེ་འོངས་པར་ཤེིན་ཏུ་མེཁ་ོཆ་ེཞིང་། མེིའ་ིརིགས་སྤྱིིའ་ིཤེེས་རབ་དང་ཀུན་སྤྱིོད་

ལ་ལམེ་སྟེནོ་བྱོེད་ཐུབ་པའ་ིའདོ་སྣང་ལྟོ་བུར་གྱུར་ཡདོ།

ད་ེབས་ན་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མེགོན་ཆེན་པ་ོམེཆོག་གིས་ཡང་ཡང་བཀའ་གནང་བའ་ི

དགོངས་དོན་བཞིན། གྲྭ་ཚང་རིན་པ་ོཆ་ེནས་རིག་མེཛོད་ཆེན་མེོའ་ིདྲི་ཚིགས་དང་རྩོམེ་སྒྲིིག་ཁང་

གསར་འཛུགས་བྱོས་ཏེེ། བཀའ་བསྟེན་གཉིིས་ཀྱིིས་མེཚོན་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེེད་ཀྱི་ིམེཁས་པའ་ི

བཀའ་རྩོམེ་གླིེགས་བམེ་དང་། བརྩམེས་ཆོས་གསར་རྙིིང་གང་མེང་ཞིག་ཞུ་སྒྲིིག་འགྲེམེས་སྤེེལ་གྱི་ི

ཞབས་ཞུའ་ིལས་གཞ་ིའད་ིགཉིརེ་བ་ཡནི།

དུས་རབས་འདིར་ཚན་རྩལ་ཤེིན་ཏུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཀློོག་བད་ེབ་དང་། སྤྱིོད་བད་ེ



ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད།
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བ། གཞུང་ཚིག་འཚོལ་སླ་བ། འཁྱེེར་བད་ེབ་སོགས་སྟེབས་བདེའ་ིདབང་གིས་ཀློོག་པ་པ་ོརྣམེས་

འཕྲུལ་དེབ་ལ་དགའ་མེོས་ཇེ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞིན་པར་བརྟེེན། དུས་རབས་ཀྱི་ིའགྱུར་བའ་ིཁ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ི

དགོས་མེཁ་ོདང་བསྟུན་པའ་ིཞུ་སྒྲིིག་ག་ིལས་གཞ་ིའད་ིནི། མེིའ་ིརིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིནོར་ལྟོ་བུར་གྱུར་པའ་ི

རང་རེའ་ིཤེེས་རིག་འད་ིཉིིད་འཇེིག་རྟེེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འདིའ་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱི་ིའཇུག་

པ་ལ་བརྟེེན་ནས་མེིའ་ིསྤྱི་ིཚོགས་སུ་ཞ་ིབདེའ་ིདཔལ་ཡོན་འདྲིེན་པའ་ིལས་ཀ་རླབས་ཆ་ེབ་ཞིག་ཡིན་

ཞསེ་ཀྱིང་བརྗོདོ་ཆགོ་པ་ཡནི་ན།ོ །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱོེད་སྐབས་མེ་ཕྱི་ིཚད་ལྡན་ཞིག་གཞ་ིརྩར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒྲིིག་བྱོེད་

རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱོེད་འོས་ཤེིང་། ད་ེཡང་སྔོན་གྱི་ིསྲོལ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤེིང་རྐོ་ོསྐབས་རྩོམེ་

པ་པོ་རང་ཉིིད་དམེ། ཡང་ན་གཞན་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚད་ལྡན་བཏེང་སྟེེ་རྐོོ་བ་ཡིན་པས་ཤེིང་པར་

རྣམེས་སྤྱིིའ་ིཆ་ནས་དག་པོར་བརྩ་ིཆོག་པ་ཡིན། ད་ེབས་ན་འད་ིག་རྩོམེ་སྒྲིིག་ཁང་ནས་ཀྱིང་མེ་དཔ་ེ

ཚད་ལྡན་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ལའང་གང་བྱུང་དུ་བཟི་ོབཅོས་མེེད་པར་སོར་བཞག་བྱོ་

རྒྱུ་རྩ་དནོ་དུ་བཟུང་ནས་མེ་ཕྱི་ིཇེ་ིམེ་ཇེ་ིབཞནི་འཕྲུལ་དབེ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞིན་ཡདོ་པ་དང་། མེ་

ཕྱི་ིཚད་ལྡན་ལག་སོན་མེ་བྱུང་ནའང་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་དག་པ་ོཡོང་བར་བརྩོན་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་ེམེ་

ཕྱི་ིརང་ལ་ནོར་བ་མེངོན་གསལ་བྱུང་བ་དང་། དོགས་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡ་ིག་ེཆད་ལྷག་བྱུང་བ་

སགོས་ལ་གཤེམེ་དུ་གསལ་བཤེད་ཀྱི་ིམེཆན་བཀདོ་ཡདོ།

རྩམོེ་སྒྲིགི་ཁང་འད་ིནས་སྒྲིགི་སྦྱརོ་བྱོས་པའ་ིའཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆད་ལྷག་ནརོ་བ་སགོས་བྱུང་བ་

མེཐོངོ་ན་འཕྲལ་མེར་ལགེས་བཅསོ་ཡངོ་བའ་ིཆདེ་དུ།

ང་ཚའོ་ིཡགི་འབྲལེ་དྲི་བྱོང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདའི་ིབརྒྱུད་

ནས་འབྲེལ་བ་གནང་བའ་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འད་ིནས་ཀྱིང་གང་མེགྱིོགས་པར་གཞིར་བསྐྱར་

ཞབི་དང་ལགེས་སྒྲིགི་ཞུས་ཏེ་ེསྤུས་ཀ་ཇེ་ེལགེས་སུ་གཏེངོ་ངསེ་ཡནི། 

སརེ་བྱོསེ་རིག་མེཛོད་ཆནེ་མེོའ་ིརྩོམེ་སྒྲིགི་ཁང་ནས། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །འིཛོམ་གླིངི་བྱེང་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིཐུབ་པའི་ིརྒྱལ་ཚབ་ཆེནེ་པ་ོདཔལ་

ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ིགདུང་རབས་རནི་པ་ོཆེ་ེཇི་ིལྟར་བྱེནོ་པའི་ི 

ཚུལ་གྱི་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་ང་ོམཚར་རནི་པ་ོཆེའེི་ི 

བང་མཛོདོ་དགསོ་འིདདོ་ཀུན་འིབྱུང་ཞེསེ་ 

བྱེ་བ་བཞུགས་ས།ོ །

 

སྤྱི་ིདནོ་དང་བ།ོ

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤྲཱི་ིཝཱཾ་ཾབྷཱུ་མེ་ིཔཎྜོ་ོསྶངྒུ་རུ་དྷརྨ་སྱ་སྭ་མཱི་ིསརྦ་སཏྭཱ་ནཱཾ་ཾཤཱསྟཱ་ནུཏྟ་ར་ེབྷྱོོ྅་

ནུ་སཱ་ར་ིཀ་མེ་ཡཱ་བྷཱིིཀྵྞ་པྲ་ན་མཱི་མེི། བོད་སྐད་དུ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའ་ིབློ་མེ་དམེ་པ་

ཆོས་ཀྱི་ིརྗོ་ེསེམེས་ཅན་ཐོམེས་ཅད་ཀྱི་ིསྟེོན་པ་བློ་ན་མེེད་པ་རྣམེས་ལ་རྗོེས་སུ་འབྲང་བ་

བདག་ཡང་ཡང་ཕྱིག་བགྱིིའོ། །མེཐོའ་ཡས་ཤེེས་བྱོའ་ིགནས་ཀུན་ཀུན་ཏུ་གཟིིགས་

པའ་ིགཟིགིས་པ་སྒྲིབི་མེདེ་རབ་མེངའ་བ། །བགྲང་ཡས་མེ་ལུས་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བརྩ་ེ

བའ་ིབརྩ་ེབས་རྟེག་ཏུ་ཐུགས་བརླན་ཞངི་། །དཔག་ཡས་ལྷག་པའ་ིབདུད་དཔུང་དཔུང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཇེོམེས་མེཛད་པའི་མེཛད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཅན། །བསམེ་ཡས་འཇེམེ་དབྱོངས་

དབྱོངས་ཅན་ལ་སོགས་ལྷ་ཡ་ིལྷར་གྱུར་དབྱོེར་མེེད་བློ་མེ་རྒྱལ། །ཐུབ་པ་དབང་པོའ་ི

བསྟེན་འཛིན་མེཆོག་ཅེས་མེཆོག་ཏུ་གྲགས་པ་གསལ་ལྡན་གང་། །གང་ཞིག་བྱོང་

ཕྱིོགས་འགྲ་ོབའ་ིསྐྱབས་གྱུར་སྐྱབས་མེཆོག་མེཁྱེེན་བརྩ་ེནུས་པའ་ིཕུལ། །ཕུལ་བྱུང་

རིགས་གསུམེ་མེགོན་པོའ་ིརྣམེ་འཕྲུལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱོོན་པའ་ིབརྒྱུད། །བརྒྱུད་པ་

དྲི་ིམེེད་རིམེ་བཞིན་བྱོོན་ལ་དད་ཅིང་དད་པས་བདག་ཕྱིག་འཚལ། །ལྷ་མེཆོག་ཟུར་

ཕུད་ལྔ་པའ་ིཨུཏྤལ་སྔ་ོལྡན་འོད་གསལ་གྱིི། །ལྷ་རིགས་སྤྲུལ་ནས་བྱོོན་པའ་ིའཆ་ིམེེད་

དབང་པ་ོམེཆེད་གསུམེ་དང་། །ལྷ་སྲས་རྣམེ་པ་བཞ་ིདང་གཞན་ཡང་མེ་བཟིང་སྤུན་

བདུན་སོགས། །ལྷ་ཡ་ིགདུང་རབས་སྤྲུལ་པའ་ིགར་མེཁན་ད་ེརྣམེས་བསྔགས་པར་

འསོ། །ནང་ལྟོར་མེ་རགི་ལ་འཁནོ་འཁནོ་གྱི་ིམེཚན་འཆང་རྡོ་ོརྗོ་ེའཛནི། །ཕྱི་ིལྟོར་སྲནི་པ་ོ

ལ་འཁོན་འཁོན་ཞེས་འགྲ་ོལ་རབ་གྲགས་པའི། །མེཚན་མེཆོག་དོན་ལྡན་འཁོན་སྟེོན་

འཁོན་གྱི་ིདྲི་ིམེེད་གདུང་འཛིན་པའི། །གསང་སྔགས་གྲུབ་པ་འཁོན་རྗོ་ེའཁོན་གྱི་ིསྐྱེས་

མེཆོག་རྣམེས་ལ་འདུད། །ས་སྐྱའི་དབྱོིག་འཛིན་རི་བོའ་ིངོས་ནས་ལེགས་འོངས་

པའི། །ས་སྐྱའི་འཕྲིན་ལས་རྟེ་བདུན་རྒྱལ་པོའ་ིའོད་ཟིེར་ལྟོར། །ས་སྐྱ་པ་ཞེས་སྙེན་

གྲགས་ཀུན་ཏུ་རབ་གསལ་བ༑ །ས་སྐྱ་པ་ཡ་ིརྗོ་ེབཙུན་རྣམེས་ལ་སྙེིང་ནས་དད། །ད་ེ

ལྟོའི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམེས་ཀྱིི་ཞབས་པདྨོོ། །དེ་དག་སྟེོབས་ལྡན་རྒྱལ་པོས་ཉིེར་བསྟེེན་

ནས། །ད་ེཚ་ེམེཁའ་ལ་ཉི་ིཟླ་རྣམེ་གཉིསི་ལྟོར། །ད་ེབཞནི་ས་ལ་མེཆདོ་ཡནོ་གཉིསི་ཞསེ་

གྲགས། །འནོ་ཀྱིང་བར་སྐབས་ཡདི་སྲུབ་རྩ་ལག་འགས། །མེ་ིབསྲུན་ངན་པའ་ིསྤྱིདོ་པ་

སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས། །ས་སྐྱའ་ིབསྟེན་དང་བསྟེན་འཛིན་དགོན་གནས་བཅས། །དུས་ངན་
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མེཚན་གྱི་ིལྷག་མེར་ཉི་ེབར་བྱོས། །ཨ་ེམེ་ད་ེཚ་ེསྔགས་འཆང་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ། །ཨ་ེམེ་

མེཐུ་སྟེོབས་རྫུ་འཕྲུལ་བསམེ་ཡས་དེས། །ཨ་ེམེ་བདུད་རིགས་བཅོམེ་ནས་དཔལ་ས་

སྐྱའི། །ཨ་ེམེ་བསྟེན་པའ་ིམེ་ེར་ོརྨང་ནས་བསླངས། །ད་ེལྟོའ་ིབཀའ་དྲིིན་གཞལ་དུ་མེ་

མེཆསི་པའ།ི །སྔགས་འཆང་བློ་མེ་ཀུན་དགའ་རནི་ཆནེ་དང་། །གང་དེའ་ིཐུགས་སྲས་

འཇེམེ་དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་ལ། །སྙེིང་ནས་ཐོལ་སྦྱར་གུས་པས་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ །ཁྱེད་

པར་སྔགས་འཆང་རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་ཚབ་མེཆོག །འཛམེ་གླིིང་མེཛེས་པའ་ིརྒྱན་གཅིག་

སེམེས་དཔའ་ཆེ། རྒྱལ་བ་རབ་འབྱོམེས་མེ་ལུས་བསྐྱེད་པའི་ཡབ། །མེཉིམེ་མེེད་

བཀའ་དྲིིན་ཅན་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །འཛམེ་གླིིང་བྱོང་ཕྱིོགས་ཐུབ་པའ་ིརྒྱལ་ཚབ་

མེཆོག །ས་སྐྱ་པ་ཡ་ིགདུང་རབས་བྱོོན་ཚུལ་གྱིི། །རྣམེ་ཐོར་ང་ོམེཚར་རིན་ཆེན་བང་

མེཛོད་འད།ི །འཆད་པར་འགྱུར་གྱིིས་དོན་གཉིེར་དགའ་བས་ཉིོན། །ཅེས་མེཆོད་པར་

བརྗོོད་ཅིང་བཤེད་པར་དམེ་བཅས་ནས་ཉིན་པར་གདམེས་ཏེ།ེ འདིར་འཛམེ་གླིིང་བྱོང་

ཕྱིོགས་ཀྱི་ིཐུབ་པའ་ིརྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པ་ོདཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའ་ིགདུང་རབས་རིན་པ་ོཆ་ེ

ཇེ་ིལྟོར་བྱོོན་པའ་ིཚུལ་གྱི་ིརྣམེ་པར་ཐོར་པ་ང་ོམེཚར་རིན་པ་ོཆེའ་ིབང་མེཛོད་དགོས་

འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱོ་བ་འདི་འཆད་པ་ལ་དོན་ལྔ་སྟེེ། འོད་གསལ་ལྷའི་གདུང་

རབས་བཤེད་པ། དྲི་ིམེེད་འཁོན་གྱི་ིགདུང་རབས་བཤེད་པ། ལྷ་རིགས་འཁོན་ས་སྐྱ་

པའི་གདུང་རབས་བཤེད་པ། དེ་ལས་གྱིེས་པའི་བློ་བྲང་རྣམེ་བཞིའི་གདུང་རབས་

བཤེད་པ༑ སྐབས་སུ་བབས་པའ་ིདོན་གཞན་བཤེད་པའོ། །དེའ་ིདང་པ་ོའོད་གསལ་

ལྷའ་ིགདུང་རབས་བཤེད་པ་ལ་ཡང་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་མེདོར་བསྟེན་པ་དང་། 

དེའ་ིདོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་གཉིིས་ལས། དང་པ་ོནི། །མེཁས་པའ་ིདབང་པ་ོདཀོན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་

ལས། །འཇེམེ་དབྱོངས་སྤྲུལ་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི། །གདུང་གི་ཐོོག་མེ་འོད་གསལ་

ལྷ་ཡུལ་དུ། །སྤྱིི་རིང་གཡུ་རིང་གཡུ་སེ་མེཆེད་གསུམེ་བྱོོན། །གཡུ་སེས་མེི་རྗོེ་མེཛད་

ནས་སྲས་བཞི་བསྐྲུན། །དེ་ཡི་གྲོགས་སུ་གཅེན་པོ་གཡུ་རིང་བྱོོན། །གཡུ་རིང་དང་ནི་

དམུ་བཟིའ་ལྡེམེ་བུའི་སྲས། །མེ་བཟིང་སྤུན་བདུད་བྱོོན་པའི་གཅེན་པོ་དྲུག །ཡབ་དང་

བཅས་པ་ལྷ་ཡི་ཡུལ་དུ་གཤེེགས། །བདུན་གྱིི་ཐོ་ཆུང་མེ་བཟིང་སྤྱིི་རྗོེ་དང་། །ཐོོག་ལྕམེ་

འུར་མེོའི་སྲས་ནི་དཔའ་བོ་སྟེག །དེ་དང་ཀླུ་ལྕམེ་བྲ་མེ་གཉིིས་ཀྱིི་སྲས། །ཀླུ་ཚ་སྟེག་

པོ་འོད་ཅན་ཞེས་པ་བྱུང་། །ཀླུ་ཚ་དང་ནི་མེོན་བཟིའ་མེཚོ་མེོ་རྒྱལ། །ལྷན་ཅིག་

བཞུགས་པའི་རིགས་སྲས་གཡའ་སྤེང་གི །མེཚམེས་སུ་འཁྲུངས་པས་མེཚན་ཡང་

གཡའ་སྤེང་སྐྱེས། །ཞེས་གྲགས་གཞན་གྱིིས་མེི་ཐུབ་དཔའ་བོ་བྱོོན། །ཞེས་

སོ༑ །གཉིིས་པ་དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་ལ། དེ་ལ་སྤྱིིར་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱིི་ལྗོངས་

འདིར་རིགས་གསུམེ་མེགོན་པོའི་རྣམེ་སྤྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་

རྣམེས་ཀྱིིས་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་སྔར་མེེད་གསར་དུ་བཙུགས། གཙང་གཡོ་དམེར་

གསུམེ། བློ་ཆེན་མེཁན་བརྒྱུད་རྣམེས་ཀྱིིས་སྔར་ཡོད་ཉིམེས་པ་གསོས། ལྷ་བཙུན་ཁུ་

དབོན། ཇེོ་བོ་ཡབ་སྲས། འབྲོག་འགོས་མེར་གསུམེ། པ་ཚབ་རོག་ཁྱུང་། ར་འབྲོ་ལ་

སོགས་པས་ཤེིན་ཏུ་དར་བ་མེཛད་མེོད་ཀྱིི། ཕེལ་ཆེར་མེདོ་དང་སྔགས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་རེ་

བ་ཙམེ་དུ་ཟིད་ལ། དུས་ཕྱིིས་རྒྱལ་བ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ཡེ་ཤེེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་རྗོེ་

བཙུན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཉིིད་འཁོན་གྱིི་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱིི་ཚུལ་བཟུང་ནས། ཕྱིི་ནང་

མེདོ་སྔགས་བཤེད་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྟེན་པ་མེཐོའ་དག་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམེ་གྱིི་སྒོོ་ནས་
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ཆེས་ཤེིན་ཏུ་རྒྱས་པར་མེཛད་དེ། ཤེར་ཕྱིོགས་རྒྱ་མེཚོའི་མེཐོས་གཏུགས་པའི་

འཛམེ་གླིིང་བྱོང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྐྱེ་དགུ་ཐོམེས་ཅད་ཆོས་དང་ཟིང་ཟིིང་གི་དཔལ་འབྱོོར་

བཟིང་པོས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པ་ནི་ངོ་མེཚར་ཞིང་བཀའ་དྲིིན་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བར་

གྱུར་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟོ་བུའི་སྐྱེས་བུ་བཟིང་པོ་རིམེ་པར་བྱོོན་པ་དེ་རྣམེས་ཀྱིི་བྱོོན་

ཚུལ་དང་། རྣམེ་པར་ཐོར་པ་འཆད་པ་དང་ཉིན་པ་ལ་འབད་པར་བྱོ་བ་ནི་དོན་ཆེན་པོ་

དང་ལྡན་པ་ཉིིད་དུ་རིག་པར་བྱོའོ། །དེ་ལ་འདིའི་རིགས་ནི་བོད་དུ་བྲམེ་ཟིེའི་རིགས་སུ་

གསལ་བ་མེ་བྱུང་བས། རྒྱལ་རིགས། རྗོེའུ་རིགས། དམེངས་རིགས་གསུམེ་ལས། 

ཞང་བློོན་རྗོེའུ་རིགས་ཡིན་ཏེེ། འདི་ཉིིད་ཀྱིི་མེིའི་གདུང་རབས་ཀྱིི་ཐོོག་མེ་དཀོན་པ་རྗོེ་

གུང་སྟེག་ཏུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིིད་ནས་འཛིན་པར་བཤེད་པའི་ཕྱིིར་རོ། །རུས་ནི་བོད་ཀྱིི་

རུས་ཆེན་བཞི་དང་། མེིའུ་རིགས་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་སོགས་ལས་ཆད་པ་མེ་ཡིན་གྱིི། 

གདུང་རུས་གཙང་མེ་ལྷ་ལས་བབས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་ངེས་པའི་དོན་དུ་འཇེམེ་པའི་

དབྱོངས་ཉིིད་གདུལ་བྱོ་གཞན་གྱིི་ངོར་འོད་གསལ་གྱིི་ལྷའི་རིགས་སུ་སྤྲུལ་པ་ནི། 

གནམེ་ལྷ་སྤྱིི་རིང་གཡུ་རིང་གཡུ་སེ་སྟེེ་མེཆེད་གསུམེ་དུ་གྲགས་པ་མེི་ཡུལ་དུ་བབས་

པ་ལ་མེིའི་རྗོེ་ཞུས་པས། གནམེ་ལྷ་ཆུང་བ་གཡུ་སེས་མེི་རྗོེ་མེཛད་པས། །སྲས་སེ་བྱོི་

ལི་སྤུན་བཞིར་གྲགས་པ་བྱུང་། དེ་དག་གིས་ལྡོང་རུས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དང་འཐོབ། 

དེའི་གྲོགས་ལ་གནམེ་ལྷ་བར་པ་གཡུ་རིང་གིས་བྱོོན་ཏེེ་ལྡོང་བཏུལ་ནས་བྲན་དུ་བྱོས། 

བར་པ་གཡུ་རིང་འདིས་དམུའི་བུ་མེོ་དམུ་ཟི་ལྡེམེ་བུ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པས་སྲས་མེ་

བཟིང་སྤུན་བདུན་དུ་གྲགས་པ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ལྟོར་བདུན་གྱིི་གཅེན་དྲུག་ཡབ་དང་

བཅས་པ་ལྷ་ཡུལ་དུ་གཤེེགས། བདུན་པ་མེ་སང་སྤྱིི་རྗོེ་བྱོ་བ་དེས་མེི་ཡུལ་དུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཞུགས་ནས་ཐོོག་ལྷ་འོད་ཅན་གྱིི་བུ་མེོ་ཐོོག་ལྕམེ་འུར་མེོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་

ཐོོག་ཚ་དཔའ་བོ་སྟེག་ཏུ་གྲགས་པ་འཁྲུངས་ཏེེ། དེས་ཀླུའི་བུ་མེོ་ཀླུ་ལྕམེ་བྲ་མེ་ཁབ་ཏུ་

བཞེས་པས་ཀླུ་ཚ་སྟེག་པོ་འོད་ཅན་བྱོ་བ་སྲས་སུ་བྱུང་། དེ་ཡན་ཆད་བར་སྣང་ལ་

བཞུགས་པར་བཤེད་ཅིང་ཀླུ་ཚ་དེས་མེོན་བཟིའ་མེཚོ་མེོ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་

སྲས་གཅིག་གཡའ་དང་སྤེང་གི་མེཚམེས་སུ་སྐྱེས་ཤེིང་། འདི་འདྲི་རེ་རེ་ཙམེ་ཡིན་

ཞེས་གྲགས་པས་མེཚན་ཡང་གཡའ་སྤེང་སྐྱེས་གཅིག་ཏུ་བཏེགས། འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་

གཡས་རུ་ཤེངས་ཀྱིི་ནུབ་བྱོང་ན་བྱོང་རི་ཀུན་ལས་མེཐོོ་ཞིང་མེཛེས་པ་ཅིག་ཡོད་

པའི་རི་དེ་ལ་གནས་བཅས་པས་རི་དེ་ལ་ཡང་གཡའ་སྤེང་དུ་གྲགས་སོ་ཞེས་པ་དེ་

རྣམེས་ཀྱིིས་ལྷའི་གདུང་རབས་བསྟེན་ཟིིན་ཏེོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། 

ལྷ་ཡི་མེཆོག་རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་དཔལ་གྱིིས། །

གཞན་ངོར་གཞན་དོན་དབང་གིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། །

ལེགས་བྱོོན་ལེགས་པར་བཤེད་པའི་ངོ་མེཚར་གཏེམེ། །

འདི་འདྲི་འདི་ཞེས་གང་གིས་སྨྲས་དེ་མེཛེས། །

བར་སྐབས་ཀྱི་ིཚགིས་སུ་བཅད་པའ།ོ། །།



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྤྱི་ིདནོ་གཉིསི་པ།

སྤྱི་ིདོན་གཉིིས་པ་དྲི་ིམེེད་འཁོན་གྱི་ིགདུང་རབས་བཤེད་པ་ལ་ཡང་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ི

སྒོོ་ནས་མེདོར་བསྟེན་པ་དང་། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་གཉིིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས། གོང་དུ་དྲིངས་པའི་གཡའ་སྤེང་

སྐྱེས་བྱོོན་པའི་ཚུལ་བཤེད་པའི་རྗོེས་དེ་མེ་ཐོག་པར། གང་དེས་སྲིན་པོ་སྐྱ་རེངས་

ཁྲིག་མེེད་ནི། །བསད་ནས་ཆུང་མེ་གཡའ་འབྲུམེ་སི་ལི་མེ། །ཕྲོགས་ཏེེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཁབ་ཏུ་

བཞེས་པ་ལས། །སྲས་གཅིག་བྱུང་བ་འཁོན་པར་སྐྱེས་ཞེས་གྲགས། །དེ་དང་བཙན་

བཟིའ་ལྕམེ་བུ་སྒྲིོན་གྱིི་སྲས། །གཟུགས་མེཛེས་བློོ་ལྡན་མེི་ཡུལ་དཀོན་པ་

འཁྲུངས། །དེ་ལ་དཀོན་པ་རྗོེ་གུང་སྟེག་ཅེས་བཏེགས། །འཁོན་སྟེོན་དཔལ་པོ་ཆེར་

གྲགས་གཉིན་རྩེར་བྱོོན། །དཔལ་པོ་ཆེ་དང་གླིང་བཟིའ་ནེ་ཆུང་སྲས། །ཁྲིི་མེཛེས་ལྷ་

ལེགས་ཚེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་། །མེཁས་མེཆོག་ཀླུ་ཡི་དབང་པོ་ཚེ་འཛིན་བཞི༼།གདུང་

རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་འདིར་བཤེད་པ་ལྟོར། འཁོན་དཔལ་པོ་ཆེ་ལ་སྲས་བཞི་བྱུང་པའི་ལུགས་དང་། ཀླུའི་དབང་པོ་

དང་རྡོོ་རྗོེ་རིན་ཆེན་ཏེེ་སྲས་གཉིིས་བྱུང་བའི་ལུགས་སྲོལ་མེི་འདྲི་བ་ལས། ཁོ་བོ་ནི་ཕྱིི་མེའི་རྗོེས་སུ་འབྲངས་པ་སྟེེ་རྒྱས་

བཤེད་འོག་ནས་འབྱུང་ངོ་།།༽ཚེ་འཛིན་སྲས་ནི་རྡོོ་རྗོེ་༼དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་གདུང་རབས་ཚིགས་

བཅད་མེ་འདི་སོགས་གདུང་རབས་འགའ་ཞིག་ལས། འཁོན་རྡོོ་རྗོེ་རིན་ཆེན་ཚེ་འཛིན་གྱིི་སྲས་སུ་འདོད་པ་ནི། རྗོེ་

བཙུན་རིན་པོ་ཆེས་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའི་རྣམེ་ཐོར་དུ་ཡི་གེ་པས་མེ་དག་པའི་སྐྱོན་བྱུང་བ་བཞིན་གྱིི་རྗོེས་སུ་འབྲང་བ་ཡིན་

ལ༑ རྡོོ་རྗོེ་རིན་ཆེན་ཀླུའི་དབང་པོའི་གཅུང་དུ་འདོད་པ་རྣམེས་ནི། རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་མེཛད་པའི་འཁོན་གྱིི་གདུང་རབས་

དང་། ག་རིང་རྒྱལ་པོའི་རྩིས་བསྡུར་གྱིི་ཡི་གེ་སོགས་ཁུངས་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིག་ཆ་དག་པ་དུ་མེའི་རྗོེས་སུ་འབྲངས་པ་ཡིན་

ཏེེ༑ ཁོ་བོ་ཅག་ནི་རྗོེས་འབྲངས་ཕྱིི་མེ་ཉིིད་གཙོ་བོར་བཟུང་ངོ་།༽རིན་པོ་ཆེ། །གང་དེའི་བཙུན་མེོ་འབྲོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཟིའ་གཡའ་ལོན་སྐྱིད། །དེ་ལ་འབྲོ་ཚ་མེཆེད་བདུན་བྱོོན་པ་ལས། །གཞན་རྣམེས་

ཡུལ་ཕྱིོགས་སོ་སོར་འགྲོ་དོན་མེཛད། མེཐོའ་ལྟོག་ཤེེས་རབ་ཡོན་ཏེན་གྲོམེ་པར་

བྱོནོ། །ད་ེནས་ཡནོ་ཏེན་འབྱུང་གནས་ཚུལ་ཁྲིིམེས་རྒྱལ། །གཙུག་ཏེརོ་ཤེསེ་རབ་དག་ེ

སྐྱབས་དག་ེམེཐོོང་དང་། །འཁོན་སྟེོན་བལ་པ་ོཤཱཀྱི་བློ་ོགྲོས་རྣམེས། །རིམེ་བཞིན་སྔ་

མེའ་ིརིགས་སྲས་ཕྱི་ིམེ་ཡིན། །ཤཱཀྱི་བློ་ོགྲོས་སྲས་གཉིིས་ཆ་ེབའ་ིམེཚན། །ཤེེས་རབ་

ཚུལ་ཁྲིིམེས་དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་པ་ོགཅུང་། །གཅེན་པ་ོཡན་ཆད་གསང་སྔགས་སྔ་

འགྱུར་མེཛད། །ཅེས་སོ། །གཉིིས་པ་དེའ་ིདོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་ལ། གཡའ་སྤེང་

སྐྱེས་ཞེས་གྲགས་པའི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དེས། སྲིན་པོ་སྐྱ་རེངས་ཁྲིག་མེེད་ཅེས་བྱོ་བ་

ལ་ཆུང་མེ་གཡའ་འབྲུམེ་སི་ལི་མེ་ཞེས་བྱོ་བ་ཤེིན་ཏུ་མེཚར་བ་ཅིག་ཡོད་པས། སྲིན་

པོ་དང་འཐོབ་རོལ་བྱོས། ཁྱེོ་བསད། ཆུང་མེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་གཅིག་

འཁྲུངས་པ། ལྷ་དང་སྲིན་པར་འཁོན་པའི་བར་དུ་བྱུང་བས་གཡའ་ཕྲུག་འཁོན་བར་

སྐྱེས་སུ་བཏེགས། གདུང་བརྒྱུད་འདི་ལ་འཁོན་གྱིི་མེཚན་ཡང་དེ་ནས་བྱུང་སྟེེ་ཤཱཀ་

རིགས་བཞིན་ནོ། །ཡུམེ་སྲས་དེ་གཉིིས་གནས་པའི་གཡའ་སྤེང་གི་ནུབ་བྱོང་ན་

གངས་རིའི་ཕྲེང་བ་ཆེན་པོའི་ནང་ན་ཤེིན་ཏུ་མེཛེས་ཤེིང་མེཐོོ་བ་ཤེེལ་ཚ་རྒྱལ་མེོའི་

གངས་སུ་གྲགས་པ་དང་། གཡའ་སྤེང་གི་ལྷོ་འགྲམེ་ན་ས་སྐྱ་པའི་བློ་མེཚོ་ཡང་ཡོད་

དོ༑ །ཐོོག་མེར་འོད་གསལ་གྱིི་ལྷ་མེི་ཡུལ་དུ་བབས་པའི་ཚེ་ཡང་ཤེེལ་ཚ་རྒྱལ་མེོའི་

གངས་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་རྩེ་མེོར་བབས་པ་ཡིན་ཅེས། །སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་

གསུང་རྒྱུན་བདག་གི་བློ་མེ་འཇེམེ་དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་ལས་དངོས་སུ་ཐོོས་སོ། །

གདུང་རབས་ཁ་ཅིག་ལས། ཡུལ་མེཐོོ་ཞིང་ས་གཙང་བ་མེངའ་རིས་སྟེོད་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 9  

ཀྱིི་སའི་ཆར་བབས་པར་བཤེད་དོ། །ལྷ་ཕྲུག་འཁོན་བར་སྐྱེས་དེས་བཙན་བཟིའ་

ལྕམེ་བུ་སྒྲིོན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་མེིའི་མེཆོག་གཅིག་འཁྲུངས་པ་ནི། མེཐུ་སྟེོབས་

དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ། བློོ་དང་རིག་པར་ལྡན་པ། གཟུགས་དང་ལང་ཚོར་འཛོམེ་པ། 

ཀུན་གྱིི་ཡིད་འཕྲོག་པ་ཞིག་བྱུང་བས་འདི་འདྲི་མེི་ཡུལ་དུ་འབྱུང་བ་དཀོན་བྱོས་ནས་

མེཚན་དཀོན་པ་རྗོེ་གུང་སྟེག་ཅེས་བཏེགས། འདི་ཡུལ་ཚོལ་དུ་བཏེང་བས་བསམེ་

ཡས་ལ་ཡུལ་གྱིི་དགེ་འམེ་ཡོན་ཏེན་བཅུ་ག་ཚང་སྟེེ་རྒྱལ་པོས་བཟུང་ཚར་བ་དང་། 

ལ་སྟེོད་གཉིེན་རྩེ་ཐོར་གྱིི་ཡ་ཆང་ལ་ཡུལ་གྱིི་དགེ་བརྒྱད་ཚང་བར་གཟིིགས་ནས་

བཟུང་སྟེེ། དེ་ཡང་དགེ་བརྒྱད་ནི་སའི་དགེ་ཞིང་ཐོང་ཆེན་ཐོང་ཆུང་ནི་ཁང་ས་དང་

ཞིང་སར་བཟིང་། ཆུའི་དགེ་མེཚོ་ཆེན་མེཚོ་མེོ་ནི་འཐུང་ཆུ་དང་ཞིང་ཆུ་རུ་བཟིང་། 

ཤེིང་གི་དགེ་ནགས་དགུན་ཐོ་དང་དགུན་སྨུག་ནི་ཁང་ཤེིང་དང་བུད་ཤེིང་དུ་བཟིང་། 

རྩྭའི་དགེ་ཐོར་གྱིི་ཡ་ཆད་ནི་གམེ་འབྲོག་དང་རྒྱད་འབྲོག་ཏུ་བཟིང་བའོ། །དགེ་བཅུ་

ལ་སྟེག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བས། གོང་གི་བརྒྱད་པོའི་སྟེེང་དུ་ཁ་ཅིག ཕུ་ན་ལ་སྒོོ། མེདའ་ན་

གྲུ་སྒོོ་ཡོད་པ་ཟིེར་མེོད་ཀྱིང་། དེ་གཉིིས་བཅུད་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་ཡིན་པས་མེི་འཐོད་ཀྱིི། 

གཞན་བརྒྱད་སྣོད་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། རྡོོའི་དགེ་ཁང་རྡོོ་དང་འཐོག་རྡོོ་

ཞེས་བྱོ་ལ། གཉིིས་ཚན་ནང་ཕེན་ཚུན་ཚོགས་པ་ཤེིན་ཏུ་འགལ་བས། གཅིག་ཡོད་

ས་ན་ཅིག་ཤེོས་ཡོད་པ་ཤེིན་ཏུ་དཀོན་པས་དགེ་བཅུ་ཚང་བ་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བཤེད་དོ། །རྗོེ་འདིས་བསམེ་ཡས་ཀྱིི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲིི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིི་ཐུགས་ཟིིན་

པས་ནང་བློོན་བཅོལ། དཔལ་འབྱོོར་ཤེིན་ཏུ་འཕེེལ་བས་འཁོན་དཔལ་བོ་ཆེ་ཞེས་

བྱོ་བར་གྲགས་ཤེིང་འཁོན་གྱིི་མེཚན་གྲགས་དེ་དེ་ནས་བྱུང་ངོ་། །འདིས་གླིང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཁམེས་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་ལྕམེ་མེོ་གླིང་བཟིའ་ནེ་ཆུང་མེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་གཉིིས་

འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ་ལ། འཁོན་ལོ་ཙཱ་བ་ཀླུའི་དབང་པོ་བསྲུང་བ། ཆུང་བ་འཁོན་རྡོོ་རྗོེ་

རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱོ་ཞིང་། འདིར་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་ས་ཆེན་གྱིི་རྣམེ་ཐོར་ལས། སྒྲི་

བསྒྱུར་གྱིི་ལོ་ཙཱ་བ་སད་མེི་མེི་བདུན་ཞེས་བྱོ་བ་ལས། གཞོན་གསུམེ་གྱིི་ནང་ནས་

མེཁས་པར་བྱོེད་པ་འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་གཅུང་ཕེལ་པ་

ཞིག་ལ་སྲས་ཡོན་ཏེན་གྱིིས་ཕྱུག་པ་རྡོོ་རྗོེ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱོ་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་རྗོེས་སུ་འབྲངས་ནས། ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་སོགས་༼ཉིི་ལྡེ། མུས་སྲད་པ། ངོ་

མེཚར་སྣང་བ་སོགས་༽གདུང་རབས་ཁ་ཅིག་ཏུ། ཁྲིི་མེཛེས་ལྷ་ལེགས། ཚེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག 

ཀླུའི་དབང་པོ། ཚེ་འཛིན་དང་བཞི་བྱུང་བར་བཤེད་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཚེ་འཛིན་

དང་རྡོོ་རྗོེ་རིན་ཆེན་གཅིག་༼ཉིི་ལྡེ་གདུང་རབས་ལས་བཤེད་༽པར་འདོད་པ་དང་། དེ་གཉིིས་

༼ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་དང་། ངོ་མེཚར་སྣང་བ། གཙང་བྱོམེས་པའི་གདུང་རབས་རྣམེས་ལས་ཡབ་སྲས་སུ་བཤེད།༽

ཡབ་སྲས་སུ་འདོད་པ་སོགས་མེང་དུ་སྣང་ཡང་། རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས་མེཛད་པའི་

འཁོན་གྱིི་གདུང་རབས་ལས། འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ་བསྲུངས་པ་ཞེས་བྱོ་བ་ནི་སད་མེི་

མེི་བདུན་གྱིི་ཡབ་གཅིག་ལགས། དེའི་གཅུང་པོ་འཁོན་རྡོོ་རྗོེ་རིན་པོ་ཆེ་སློབ་དཔོན་

པདྨོ་འབྱུང་གནས་ཀྱིི་སློབ་མེ་བསྟེེན་སྔགས་པར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཀུན་

མེཁྱེེན་ཆེན་པོའི་གསུང་རབ་དགོངས་གསལ་ལས། ལྷོ་པ་ཀུན་མེཁྱེེན་དང་། བདེ་བ་

ཅན་པ་ཡེ་ཤེེས་མེགོན་པོ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་རྡོོ་རྗོེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀླུའི་དབང་པོའི་གཅུང་དུ་

བཞེད་པར་བཤེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གདུང་རབས་ཆེ་༼སྟེག་ཚང་གདུང་རབས་དང་བློ་མེ་

དམེ་པའི་དངོས་སློབ་ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས་སོགས་༽ཕྲན་མེང་པོ་ཞིག་མེཐུན་པར་
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དེ་ལྟོར་དུ་འབྱུང་ཞིང་། རྗོེ་བཙུན་གྱིི་བློ་མེ་ས་ཆེན་གྱིི་རྣམེ་ཐོར་ལས། དེའི་གཅུང་ཕེལ་

པ་ཞིག་ལ་ཞེས་པའི་དོན་རྡོོ་རྗོེ་རིན་ཆེན་ཀླུའི་དབང་པོའི་གཅུང་གི་སྲས་སུ་བཤེད་པ་

ལྟོར་ན་ཚེ་འཛིན་ཕེལ་པ་དང་། དེའི་སྲས་ཕེལ་པ་མེ་ཡིན་པ་ལྟོ་བུ་ཞིག་བསྟེན་དགོས་

ལ་དེ་ལྟོར་ན་ཡབ་སྲས་གཉིིས་པོ་དེ་ཕེལ་པ་ཡིན་མེིན་གྱིི་ཁྱེད་པར་འབྱོེད་དགོས་པ་

ལས། དེ་ནི་ཤེིན་ཏུ་དཀའ་བར་སྣང་བས་དེས་ན་དེའི་གཅུང་ཕེལ་པ་ཞིག་ལ་ཞེས་པ་

ནི་ཡི་གེ་མེ་དག་པའམེ། ཡང་ན་ཀླུའི་དབང་པོ་དེའི་གཅུང་པོ་ནི་ཡུམེ་ཕེལ་པ་ཞིག་ལ་

འཁྲུངས་པའི་སྲས་ཡོན་ཏེན་གྱིིས་ཕྱུག་པ། མེཚན་རྡོོ་རྗོེ་རིན་ཆེན་ཞེས་བྱོ་བ་དེ་ཉིིད་

ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེེ། རྗོེ་བཙུན་གྱིི་འཁོན་གྱིི་གདུང་རབས་དང་། ག་རིང་རྒྱལ་

པོ་ལ་རྩིས་བསྡུར་དུ་གནང་བའི་ཡི་གེ་གཉིིས་ཀ་ལས། རྡོོ་རྗོེ་རིན་ཆེན་ཀླུའི་དབང་

པོའི་གཅུང་དུ་བཤེད་པས། རྗོེ་བཙུན་གྱིི་གསུང་རབ་ལ་ནང་འགལ་མེི་སྲིད་པའི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་གཅུང་དུ་འདོད་པ་དེ་བཞིན་འཐོད་པ་ཡིན་ཞེས་ས་ལོ་ཆེན་པོའི་གསུང་ལས་

འབྱུང་བ་ལྟོར་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམེས་ཀྱིང་བཞེད་པ་ལགས། 

དེ་ཡང་ཀླུའི་དབང་པོ་བསྲུངས་པ་ནི་རྒྱ་གར་ཤེར་ཕྱིོགས་ཟི་ཧོར་གྱིི་མེཁས་གྲུབ་ཆེན་

པོ་གངས་ཅན་གྱིི་དཔལ་མེགོན་མེཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་བོད་ལ་རབ་བྱུང་རུང་མེི་

རུང་ཉིམེས་སད་པས། རུང་བར་གཟིིགས་ནས་གནང་པའི་བོད་ཀྱིི་རབ་བྱུང་གི་ཐོོག་

མེ་སད་མེི་མེི་བདུན་དུ་དྲིགས་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཁྱེད་པར་ཅན་སྤྲུལ་པའི་གང་ཟིག་བདུན་ལ། 

རྒན་གསུམེ། གཞོན་གསུམེ། བར་པ་གཅིག་རྣམེས་བྱུང་བའི་གཞོན་གསུམེ་གྱིི་བར་

པ་འཁོན་ནཱཾ་གེནྡྲ་རཀི་ཏེ་ཞེས་བྱོ་སྟེེ། བོད་སྐད་དུ་ཀླུའི་དབང་པོ་བསྲུངས་པའོ། །ཁ་

ཅིག་འདི་ཁོང་རང་གི་ཞང་པོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞེས་ཟིེར་བ་ནི་སད་མེིར་འདོད་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དང་འགལ་ཏེེ། སད་མེི་བདུན་ལ་སད་མེི་ཞེས་པའི་རྒྱུ་མེཚན། མེཁན་ཆེན་ཞི་བ་

འཚོས་བོད་ལ་རབ་བྱུང་རུང་མེི་རུང་ཉིམེས་སད་པ་ན་རུང་བར་དགོངས་ནས། དེའི་

དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བོད་དུ་རབ་བྱུང་གི་ཐོོག་མེ་ཡིན་པས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་བྱོ་ལ། 

གླིང་ཁམེས་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ནི་སད་མེི་མེི་བདུན་གྱིི་བར་པ་བདེ་གཤེེགས་གོ་ཆ་བསྲུངས་

པ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཉིིད་ཡིན་པས། དེའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་འཁོན་འདི་སད་མེི་མེ་

ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེེ། འདིའི་ཐོོག་མེར་བོད་ཀྱིི་རབ་བྱུང་བྱུང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་

པས་སོ། །

རྒྱུ་མེཚན་དེའི་ཕྱིིར་ན་མེཁན་ཆེན་གྱིིས་སྡོོམེ་ཕྲུག་ཏུ་བཤེད་པ་འདི་ཉིིད་

འཐོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་མེཁན་ཆེན་དང་ཞང་པོ་ལ་ཆོས་མེང་དུ་བསླབ། ལོ་ཙཱ་

ལེགས་པར་མེཁྱེེན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨོ་ལས་ཀྱིང་གདམེས་ངག་ནོད། ཡེར་

པའི་བྲག་ལ་སྒྲུབ་པ་མེཛད་པས་གྲུབ་པ་ཐོོབ། མེཁས་གྲུབ་ཀྱིི་གྲགས་པ་ཆེར་བྱུང་

བས་འཁོན་ཆོས་ཀྱིི་ཆེ་བའི་ཐོོག་མེ་ཡིན་ནོ། །གཅུང་རྡོོ་རྗོེ་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱིང་སློབ་

དཔོན་པདྨོ་ལས་གསང་སྔགས་རྙིིང་མེའི་ཆོས་མེང་དུ་གསན་ཞིང་བསླབ། གྲུབ་པ་

ཡང་ཅི་རིགས་ཐོོབ། མེཚན་གྲགས་ཐོོན། འདིའི་ཡབ་ཡུལ་དུ་འབྲོ་དགྲ་འདུལ་གྱིི་བུ་

མེོ་འབྲོ་བཟིའ་གཡང་ལོན་སྐྱིད་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་བདུན་བྱུང་ཞིང་། ཞང་པོ་

དེ་བོད་ཀྱིི་གྱིད་པའི་བརྒྱུད་ཡིན་པས་ཞང་རིགས་ཀྱིི་སྐུ་རྩལ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བར་བྱུང་། 

དེའི་ཚེ་འབྲོག་གཉིན་རྩེར་ལྟོད་མེོ་ཉིི་མེ་གསུམེ་བྱུང་བ་ལ་སྐུ་མེཆེད་བདུན་པོས་རྟེ་

དང་ལུས་ཆས་ཉིིན་རེ་བཞིན་རེ་རེ་སྤེོས་ཏེེ། དེ་ཡང་ཉིི་མེ་དང་པོ་ལ་རྟེ་དཀར་བེར་

དཀར། གཉིིས་པ་ལ་རྟེ་དམེར་བེར་དམེར། གསུམེ་པ་ལ་རྟེ་ནག་བེར་ནག་ཏུ་བྱོས་

ཏེེ་རྟེ་རྒྱུགས་ཚབ་འགྲན་བྱོས་པས། ཁྲིོམེ་ཐོོག་ཆོད་པ་བྱུང་བ་ན་ཞང་པོ་ལ་འགྲས་
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འཛུགས་པར་གོ་ནས་ཞང་པོས་དམེག་བསགས་འཐོབ་མེོ་བྱོེད་ཟིེར་བྱུང་བ་ལ། 

ཁོང་རྣམེས་ཀྱིིས་གཅིག་པར་ཞང་པོ་ཡིན། གཉིིས་པར་ཁྱེིམེ་མེཚེས་ཡུན་རིང་

འགྲོགས་ནས། རྒྱལ་ཁམེས་ཡངས་པོ་ལ་དོག་འཚེར་བྱོེད་དོན་མེེད་ཟིེར་ནས། ཆེ་

བ་མེངའ་རིས་མེང་ཡུལ་དུ་བྱོོན། དེ་འོག་མེངའ་རིས་གུང་ཐོང་། དེ་འོག་སྲད། དེ་

འོག་གཉིལ་ལོ་རོ། །དེ་འོག་ཉིང་ཤེབ་ཏུ་བྱོོན་ཏེེ་ཡུལ་སོ་སོར་བཟུང་བས། དེ་

རྣམེས་ལས་གྱིེས་པའི་འཁོན་ཚོ་མེང་དུ་འཕེེལ་ཏེེ་གྲགས་ཆེན་མེ་བྱུང་། ཆུང་བས་

ཕེ་ཡུལ་རང་དུ་བཞུགས། འབྲོ་དང་འཁྲུག་པ་ཡང་སྤྲད། དེ་ལས་གྱིེས་པ་གཉིན་རྩེ་

རང་ན་མེ་ཁྲིིགས་སྡོེ་གསུམེ་དུ་གྲགས་པ་བྱུང་ངོ་། །དྲུག་པ་ཤེེས་རབ་ཡོན་ཏེན་གྱིི་

གྲོམེ་པ་གཡའ་ལུང་དུ་བཞུགས། དེ་ལ་སྲས་གཉིིས་བྱུང་བའི་ཆུང་བ་ཁབ་སོ་སྟེག་

ཐོོག་ཏུ་བྱོོན། དེ་ལས་གྱིེས་པ་ལ་སྟེོད་བྱོང་གི་འཁོན་ཚོ་རྣམེས་ཡིན། ཆེ་བ་ཡོན་

ཏེན་འབྱུང་གནས་ཀྱིིས་ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་བརྒྱུད་བཟུང་ལ། དེ་ལ་སྲས་གསུམེ་བྱུང་

བའི་ཚུལ་ཁྲིིམེས་རྒྱལ་པོས་གྲོམེ་པར་བཞུགས་ནས་ཆོས་ཀྱིིས་གདུལ་བྱོ་བསྐྱངས་

ཤེིང་། དེ་ལ་སྲས་གསུམེ་བྱུང་བའི་བར་པ་བརྡོལ་ཆང་ཚང་དུ་བྱོོན། ཆེ་བ་གཙུག་

ཏེོར་ཤེེས་རབ་དང་། ཆུང་བ་གཡའ་ལུང་དུ་བཞུགས། གཙུག་ཏེོར་ཤེེས་རབ་ལ་

སྲས་བདུན་འཁྲུངས། དེ་བདུན་ནུ་བོ་དང་བཅས་པ་ལ་འཁོན་ཚོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་

ཤེིང་། བདུན་པོའི་ལྔ་པ་འཁོན་དགེ་སྐྱབས་ཀྱིིས་ཕྱིིས་ཤེབ་ཏུ་བྱོོན། དེ་ལ་སྲས་

གཉིིས་བྱུང་བའི་ཆུང་བ་ལ་ཤེབ་སྟེོད་ཀྱིི་འཁོན་མེི་རྣམེས་གྱིེས་པར་གྲགས། ཆེ་བ་

དགེ་མེཐོོང་ལ་སྲས་གཅིག་བྱུང་བ་ལ་འཁོན་སྟེོན་བལ་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ཚ་མེོ་རོང་གི་

བྲག་ལ་ཡང་ཕུར་གྱིི་སྒྲུབ་པ་མེཛད་པས་གྲུབ་པ་བརྙིེས་ཤེིང་བསྟེན་མེ་བཅུ་གཉིིས་

བྲན་དུ་འཁོལ། དེ་ལ་སྲས་ཤཱཀྱི་བློོ་གྲོས། འདིས་བྱོ་རུ་ལུང་པ་དང་། ཤེབ་སྟེོད་སྨད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཟུང་ཞིང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིང་ཆེ་བར་བྱུང་བར་གྲགས་ལ། སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་ཡབ་མེེས་

ཀྱིི་ཡུལ་གཡའ་ལུང་མེཁར་སྟེབས་བཟུང་། སྲས་གཉིིས་བྱུང་བའི་ཆེ་བ་འཁོན་རོག་

ཤེེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིིམེས། ཆུང་བ་འཁོན་དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་པོའ།ོ །གཅེན་གྱིིས་ལོ་

སྟེོན་རྡོོ་རྗོེ་དབང་ཕྱུག་གི་མེཁན་བུ་ཞུ་སྟེོན་བརྩོན་འགྲུས་དྲུང་དུ་གཞོན་ནུ་ནས་གཽ་

མེིའི་དགེ་བསྙེེན་མེཛད། ཚངས་སྤྱིོད་ཤེིན་ཏུ་བཙུན་པས་སྲས་མེེད། ཡབ་མེེས་ཀྱིི་

ཆོས་ལ་མེཁས། རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པའི་གྲུབ་པ་ཐོོབ། མེཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་བསམེ་གྱིིས་མེི་

ཁྱེབ་པར་གྲགས་སོ། །དེ་ལྟོར་ཤེེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་ཡན་རྣམེས་ཀྱིིས་ཕེར་ཕྱིིན་

སོགས་མེཚན་ཉིིད་ཀྱིི་སྐོར་ཅི་རིགས་པ་དང་། སྔགས་ལ་གསར་མེ་སྡོེ་དྲུག སྔ་

འགྱུར་ལྔ། ཕྱིི་འགྱུར་བཅུ་གསུམེ། ཕྱིི་མེོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལ་སོགས་པའི་གསང་

སྔགས་སྔ་འགྱུར་ལ་ཤེིན་ཏུ་མེཁས་ཤེིང་། ཡང་དག་དང་ཕུར་པ་ལ་ཐུགས་དམེ་གྱིི་

མེཐོིལ་མེཛད་པས་གྲུབ་པ་བརྙིེས། ཆོས་སྐྱོང་དཀར་མེོ་ཉིི་ཟླ་དང་བདུད་མེགོན་ལ་

མེཛད་པས་ནུས་པ་ཐོོན་པ་ཤེ་སྟེག་གོ་ཞེས་པ་དེ་རྣམེས་ཀྱིིས་དྲིི་མེེད་འཁོན་གྱིི་

གདུང་རབས་བྱོོན་ཚུལ་བསྟེན་ཟིིན་ཏེོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། 

མེ་རིག་ལ་འཁོན་འཁོན་སྟེོན་མེཐུ་རྩལ་ཅན། །

རིམེ་བཞིན་ལེགས་བྱོོན་བྱོོན་ཚུལ་འདི་མེཐོོང་ན། །

གདུང་བརྒྱུད་བརྒྱུད་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་འདི། །

ངོ་མེཚར་མེཚར་བའི་ཡུལ་དུ་ཅིས་མེི་རྟེོགས། །

བར་སྐབས་ཀྱིི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།། །།



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྤྱི་ིདནོ་གསུམ་པ།

སྤྱི་ིདོན་གསུམེ་པ་ལྷ་རིགས་འཁོན་ས་སྐྱ་པའ་ིགདུང་རབས་བཤེད་པ་ལ་ཡང་ཚིགས་

བཅད་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་མེདོར་བསྟེན་པ་དང་། དེའ་ིདོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་གཉིིས་ལས། 

དང་པ་ོནི། ས་སྐྱ་པའ་ིགདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས། འཁོན་རོག་ཤེེས་རབ་

ཚུལ་ཁྲིིམེས་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་བྱོོན་པའ།ི གཅེན་པ་ོཡན་ཆད་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་

མེཛད་པའ་ིཚུལ་བཤེད་པའ་ིརྗོེས་ད་ེམེ་ཐོག་པར། གཅུང་གིས་གསར་འགྱུར་སྲོལ་

བསྐྱངས་ས་སྐྱ་བཏེབ། །ད་ེདང་ཞང་མེ་ོབསོད་ནམེས་སྐྱིད་ཀྱི་ིསྲས། །ས་སྐྱའ་ིབློ་ཆེན་

ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོར་གྲགས། །བློ་ཆེན་ད་ེཡ་ིབཙུན་མེ་ོཚ་རོང་མེ། །ཇེ་ོལྕམེ་ཕུར་མེོའ་ི

སྲས་ན་ིཀུན་དགའ་འབར། །བཙུན་མེ་ོགཉིིས་པ་ཇེ་ོལྕམེ་འོད་སྒྲིོན་སྲས། །སློབ་དཔོན་

རྩ་ེམེ་ོརྗོ་ེབཙུན་གྲགས་པ་དང་། །དཔལ་ཆནེ་འདོ་པ་ོཞསེ་བྱོ་རྣམེ་གསུམེ་ཡནི། །དཔལ་

ཆེན་འོད་པོའ་ིབཙུན་མེ་ོགར་ཕུ་མེ། །ཉི་ིཁྲི་ིལྕམེ་ལ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་དང་། །ཟིངས་ཚ་

བསདོ་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་རྣམེ་གཉིསི་འཁྲུངས། །ཟིངས་ཚའ་ིབཙུན་མེ་ོམེདགོ་སྟེདོ་ཚ་

སྣ་མེ། །མེ་གཅིག་ཀུན་སྐྱིད་སྲས་པོ་འཕེགས་པ་དང་། །འགྲོ་མེགོན་ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེ་

མེཆེད་གཉིིས་བྱོོན། །བཙུན་མེ་ོགཉིིས་པ་ས་སྐྱའ་ིཆུ་མེད་ོམེ། །ཇེ་ོའབྲོའ་ིསྲས་པ་ོསློབ་

དཔོན་རིན་རྒྱལ་ཏེ།ེ །གསུམེ་པ་མེ་གཅིག་རྡོ་ོརྗོ་ེལྡན་གྱི་ིསྲས། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཡ་ེ

ཤེེས་འབྱུང་གནས་སོ། །ཕྱིག་ནའ་ིབཙུན་མེ་ོམེ་གཅིག་ཞྭ་ལུ་མེ། །མེཁའ་འགྲ་ོའབུམེ་

སྲས་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཡནི། །དྷརྨ་པཱ་ལའ་ིབཙུན་མེ་ོསྟེག་འབུམེ་སྲས། །རཏྣ་བྷ་དྲི་གཞནོ་ནུའ་ི

དུས་སུ་གཤེེགས། །ཡ་ེའབྱུང་བཙུན་མེ་ོམེ་གཅིག་ཁབ་སྨད་མེ། །ཆོས་སྲིན་སྐྱིད་ལ་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པ་ོའཁྲུངས། །ཞེས་སོ། །གཉིིས་པ་དེའ་ིདོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་ལ། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཁོན་རོག་ཤེེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་ཀྱི་ིགཅུང་པ་ོདཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་པ་ོན་ིའཁོན་ས་སྐྱ་

པ་ཞེས་གྲགས་པའ་ིཐོོག་མེ་རང་ཡིན་ཏེེ། ཤེིང་ཕེ་ོཁྱེ་ིལ་སྐུ་འཁྲུངས། གཞོན་ནུ་ནས་

ཡབ་དང་གཅེན་ལ་དབང་བཤེད་མེན་ངག་མེང་དུ་གསན། ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་ལ་

མེཁས་པར་སྦྱངས། གསང་སྔགས་གསར་འགྱུར་ལ་ཡང་མེོས་པ་ཡོད་པའ་ིསྐབས་

སུ་འབྲོའ་ིལུང་སྟེོན་ཆེན་མེ་ོཅིག་བྱུང་སར་བྱོོན་པས། ལྟོད་མེ་ོསྣ་ཚོགས་འདུག་པའ་ི

ནང་ནས་སྔགས་པ་མེང་པསོ་དབང་ཕྱུག་མེ་ཉི་ིཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ིམེག་ོབརྙིན་གྱིནོ། ཕྱིག་

མེཚན་ས་ོསརོ་ཁྱེརེ། མེ་མེ་ོརལ་པ་ཅན་གྱིསི་ར་སྟེབས་དང་བཅས་ནས་འཆམེས་ཀྱིནི་

འདུག་པས། ལྟོད་མེ་ོཡང་ད་ེཁ་ཆེ། ཁྲིོམེ་ཐོོག་ཀྱིང་དེས་ཆོད་སོང་། དེའ་ིརྒྱུ་མེཚན་

རྣམེས་གཅེན་ལ་ཞུས་པས། ད་གསང་སྔགས་འཆོལ་པར་སྤྱིོད་པ་ཞེས་བྱོ་བའ་ིདུས་

བྱུང་བས། ད་ཕྱིནི་ཆད་རྙིངི་མེ་བ་ལ་གྲུབ་ཐོབོ་མེཚན་ཉིིད་པ་དཀནོ་པ་ཡནི་པས། རང་

ལ་ཡོད་པ་རྣམེས་རང་ཉིིད་དབང་ཆ་ེབ་ཡིན་པས་ང་རང་ག་ིདཔ་ེཆ་རྟེེན་གསུམེ་རྣམེས་

གཏེེར་དུ་སྦེེད་གསུངས་ནས་སྦེས་པས། ཡང་ཕུར་གཉིིས་ཆོས་སྐྱོང་གཉིན་ནས་སྦེེད་

མེ་ཐུབ་པས། ཕྱིིས་ཀྱིི་གདུང་བརྒྱུད་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་འདི་གཉིིས་ལ་ཐུགས་དམེ་

མེཛད། ཆསོ་སྐྱངོ་དཀར་མེ་ོཉི་ིཟླ་ལྕམེ་སྲངི་ལ་དུས་གཏེརོ་མེ་ཆག་པ་འད་ིབྱུང་བ་ཡནི་

ན།ོ །

དེ་ནས་གཅེན་གྱིི་ཞལ་ནས། ང་ནི་རྒས་འདུག །ཁྱེོད་གཞོན་པ་ཡིན་པས་

གསང་སྔགས་གསར་འགྱུར་སློབ། དེ་ཡང་ད་ལྟོ་འབྲོག་མེི་ཤཱཀྱི་ཡེ་ཤེེས་མེཁས་

པས་དེར་རྒྱུག་གསུངས་པ་ལ་དེར་མེཐོོན། འཁྱེིན་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་དབང་

ཞུས། རྒྱུད་གསན། རྒྱུད་ཅུང་མེ་རོགས་པ་ལ་འཁྱེིན་ལོ་གྲོངས། ཆོས་འཕྲོ་འབྲོག་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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མེིའི་དྲུང་དུ་ཞུས་གསུངས་པ་ལྟོར་ཞུར་བྱོོན་པས། ཁྱེོད་ཀྱིི་ཕེ་ཤེི་ནས་མེེས་པོ་

སྙེེགས་པ་ལགས་སམེ་གསུངས་ནས་དགྱིེས། ཕྱིིས་ཡུལ་ཞིང་འགའ་བཙོངས་ནས་

རྟེ་བཅུ་བདུན་དང་། རྩྭ་རིན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང་བཅས་པ་ཕུལ། གསུང་ངག་རིན་

པོ་ཆེ་ཞུས་པས་ལམེ་སྐོར་ཆ་ལག་འགའ་རེ་གནང་། ཁྱེད་པར་རྒྱུད་གསུམེ་གྱིི་

བཤེད་པ་རྒྱས་པར་གནང་ནས། བཤེད་བཀའ་འཛིན་པའི་བུ་ཆེན་ལྔའི་ནང་ནས་

མེཆོག་ཏུ་གྱུར། གཞན་ཡང་འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གསང་འདུས་ཀྱིི་སྐོར་གསན། ཨོ་

རྒྱན་གྱིི་པཎྜོི་ཏེ་ཤེེས་རབ་གསང་བ་ལ་ཐོིག་ལེ་ལྔའི་སྐོར། རྨ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་བདེ་

མེཆོག་དང་གྲུབ་སྙེིང་གི་སྐོར་ལ་སོགས་པ་གསན། གཞན་ཡང་མེལ་ལོ་ཙཱ་བ། བ་

རི་ལོ་ཙཱ་བ། སྤུ་ཧྲང་ལོ་ཙཱ་བ། གནམེ་ཁའུ་པ་སྐུ་མེཆེད། འཁོན་སྒི་ཆུ་བ། སྐྱུ་ར་ཨ་

སེང་ལ་སོགས་པ་བློ་མེ་དམེ་པ་མེང་པོ་ལ་སེམེས་བསྐྱེད། དབང་བཤེད་མེན་ངག་

མེཐོའ་ཡས་པ་གསན་ནས་སྔགས་གསར་རྙིིང་མེཐོའ་དག་གི་བདག་པོར་གྱུར། དེ་

ནས་ཞང་ཡུལ་འཇེག་གཤེོང་དུ་ཡབ་དང་གཅེན་གྱིི་ཕྱིི་རྟེེན་བཞེངས། དེའི་ནང་དུ་

སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་པ་བྱོིན་རླབས་ཅན་ཅིག་བཞུགས་སུ་བཅུག བྲ་བོ་ལུང་པར་དགོན་

ཆུང་ཅིག་བཏེབ་ནས་ལོ་འགའ་བཞུགས་པས་དེ་ལ་ས་སྐྱ་གོག་པོར་གྲགས་སོ། །དེའི་

ཚེ་དཔོན་སློབ་རྣམེས་ཀྱིིས་སྐྱོ་སངས་ལ་བྱོོན་ཏེེ་རི་ཁ་ནས་གཟིིགས་པས། དཔོན་པོ་

རི་གླིང་པོ་ཆེ་ཉིལ་བ་འདྲི་བའི་མེཁལ་ཁུང་གཡས་པའི་ཐོད་ནས་དཀར་ཞིང་སྣུམེ་པ། 

ཆུ་གཡས་སུ་འབབ་པ་ལ་སོགས་པ་བཀྲ་ཤེིས་དང་དགེ་མེཚན་དུ་མེ་དང་ལྡན་པར་

གཟིིགས་ནས། འདིར་དགོན་པ་གཅིག་བཏེབ་ན་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་ལ་ཕེན་པ་

རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་འདུག་སྙེམེ་དུ་དགོངས་ཏེེ། དེ་སྐོར་གྱིི་ས་ཆ་སྤྱིིའི་བདག་པོ་ཇེོ་བོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གདོང་ནག་པ་བྱོ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཞུས་པས་ཀྱིང་གནང་། སྒོོས་ཀྱིི་བདག་པོ་ཞང་

གཞུང་གུ་ར་བ་དང་། བནེ་གྲོང་བཞི། ལྷ་མེི་གྲོང་བདུན་བྱོ་བ་ཡོད་པ་དེ་རྣམེས་ལ། ང་

འདིར་དགོན་པ་ཅིག་བྱོེད་འདོད་པས་ཁྱེེད་རྣམེས་ལ་འགལ་བ་མེི་འོང་ན་ཁྱེེད་རྣམེས་

ལ་རིན་ཅིག་ཀྱིང་འཇེལ་བས་ས་ཆ་འདི་ང་ལ་བྱོིན་ན་ཇེི་ལྟོར་ལེགས་གསུངས་པས། 

རིན་ཡེ་མེི་འཚལ་ཅིས་ཀྱིང་མེཛད་པར་ཞུ་ཟིེར་ནས་ཕུལ་བ་ལ། བློ་མེས་འོན་ཀྱིང་ཕྱིི་

རབས་ཚུན་ཆད་ལ་འཐོད་པ་ཡོང་གསུངས་ནས་རྒོད་མེ་དཀར་མེོ་གཅིག ནོར་བུའི་

ཕྲེང་བ། མེོ་གོས་གཅིག་ལ་སོགས་པ་གནང་ནས། མེོན་གྲོག་མེན་ནས་འབལ་གྲོག་

ཡན་བློ་མེ་བདག་པར་བྱོས་ནས། བློ་མེ་འདི་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་བཞེས་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་བཅུར་གནས་པའི་ནང་ནས། ཕྲག་བདུན་པ་མེངོན་

པའི་དུས་ཀྱིི་ལྔ་བརྒྱའི་སྟེེང་ནས་ལོ་ཉིིས་བརྒྱ་དང་བདུན་ལོན་པ་ཆུ་མེོ་གླིང་གི་ལོ་

ཁྲུམེས་ཀྱིི་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་ལ་བོད་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་གདན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་

ཁང་བཏེབ། འདི་མེན་ཆད་ནས་གདུང་བརྒྱུད་རྣམེས་ལ་ལྷ་རིགས་འཁོན་ས་སྐྱ་པའི་

གདུང་བརྒྱུད་དུ་གྲགས། དེའི་སྲས་ཇེོ་བོ་ལྷ་གཅིག་གི་བནེ་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་

འམེ། སྦྱིན་པ་དཔལ་གྱིི་བར་སྲིད་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཁ་སར་པཱ་ཎིའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་

ལ༑ གནམེ་ཁའུ་པས་དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མེོ་སྔ་མེ་རྡོོ་རྗོེ་ཕྱུག་མེོ་ལ་འཁོན་

གྱིི་སྲས་མེ་བྱུང་བར་བརྟེེན། མེ་གཅིག་ཞང་མེོ་ལ་རྟེེན་འབྲེལ་འགྲིག་པར་མེཁྱེེན་ནས། 

འཁོན་དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་པོ་ལ་དེ་བཞིན་གྱིི་ཐོབས་ལམེ་འགྲིག་པའི་བཀའ་སྩལ་

གནང་བ་ཐོོག་ཏུ་ཁེལ་བའི་ལེགས་ལམེ་ལ་བརྟེེན་གོང་གི་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་བར་

སྲིད་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ། མེ་གཅིག་ཞང་མེོའི་ལྷུམེས་སུ་ཞུགས་པ་ལས་རྗོེ་བཙུན་ས་
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སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་ཞེས་ཁ་བ་ཅན་གྱིི་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་ཀུན་གྱིི་གཙུག་

རྒྱན་དམེ་པར་གྱུར་པ་དེ་ཉིིད་བྱོོན་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་གནམེ་ཁའུ་པ་ཆེན་པོས་

འཁོན་དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་པོར་གདུང་སྲས་འབྱུང་བའི་རྟེེན་འབྲེལ་སྒྲིིག་བར་མེཛད་

པའི་ཚུལ་ནི། དེའི་དུས་སུ་ཁའུ་སྐྱེད་ལྷས་ཀྱིི་དགོན་པ་ན་རྗོེ་བཙུན་གྲུབ་པའི་དབང་

ཕྱུག་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་འོད་གསལ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་

གཟིིགས་སྣང་ལ་དཀར་གོང་ལུང་གི་ནམེ་མེཁའི་ཐོད་འཇེའ་འོད་གུར་ཁང་འཁྱེིལ་བའི་

དབུས་ན་བར་སྲིད་ཀྱིི་ཚུལ་ལ། རྣམེ་པ་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཁ་སར་པཱ་ཎི་ཞལ་གཅིག་

ཕྱིག་གཉིིས་ཀྱིི་གཡས་མེཆོག་སྦྱིན་དང་། གཡོན་ཨུཏྤལ་མེཐོེབ་སྲིན་གྱིིས་འཛིན་པ། 

དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཉིིས་མེཉིམེ་པའི་སྟེབས་ཀྱིིས་བཞེངས་

ནས་བཞུགས་པ་ཞིག་མེངོན་སུམེ་ལྟོ་བུར་གཟིིགས་ནས་དེ་ལ་བརྟེག་དཔྱིད་མེཛད་

པ་ན། སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཀྱིི་རྣམེ་སྤྲུལ་ཞིག་འབྱོོན་པར་དགོངས་ནས། དེ་ནས་རྗོེ་

བཙུན་ཁའུ་པས་རྟེེན་འབྲེལ་འགྲིག་པའི་སླད་དུ་དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་པོ་ས་སྐྱར་

བཞུགས་པ་ལ་ཡང་ཡང་དུ་བྱོོན་གསུངས་ནས་ལན་མེང་དུ་བྱོོན་པའི་ཕེལ་ཆེར་ཉིིན་

འཁོར་མེཛད་པ་ལ། སྐབས་ཤེིག་གི་ཚེ་ཉིི་མེ་མེ་རྒས་ཙམེ་གྱིི་བར་གསུང་གླིེང་མེཛད་

དེ་འགོར། དེ་ནས་ཕུད་རིན་ནས་ཤེིག་གནང་ནས། དོ་ནུབ་འདིས་ཕུད་ཚོད་གཅིག་

འཇེལ་ལ་དཀར་གོང་ལུང་དུ་ངེས་པར་བཞུགས་ཤེིག་གསུངས་པའི་ཚེ། འཁོན་གྱིི་

ཐུགས་དགོངས་ལ་དེ་རིང་འདི་འདྲིའི་ཕྱིི་བ་ལ་སྡོོད་ཀྱིང་མེི་གསུངས་པ་སྙེམེ་ནས་

ཐུགས་ཡི་ཆད་དེ་བ་ཅིག་ལ་བྱོོན་ཏེེ། ཕྲུ་མེའི་གདོང་ཕྱིོགས་དེ་ནས་སྐྱེད་ལྷས་ཕྱིོགས་

ལ་ཕྱིི་མེིག་ཞིག་གཟིིགས་ནས། རྒན་པོ་བརངས་ནས་བློ་མེ་ཐུགས་རྗོེ་ཆུང་། །ཞེས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གསུངས་ཤེིང་ཡི་ཆད་དེ་བ་ཞིག་གི་ངང་ནས་བྱོོན་པས། རི་གདོང་དེ་ལ་ཐུགས་རྗོེ་

གདོང་དང་། འཕྲང་དེ་ལ་ཡི་ཆད་འཕྲང་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་སོ། །དེ་ནས་འོན་ཀྱིང་བློ་མེ་

ཅི་གསུངས་བྱོ་སྙེམེ་དུ་དལ་བུས་བྱོོན་པས་ཉིི་མེ་མེ་རྒས་པར་དཀར་གོང་ལུང་དུ་

ཕེེབས་པ་དང་། དེ་དང་དུས་མེཉིམེ་དུ་མེ་གཅིག་དཀར་གོང་ལུང་མེའི་ཆུ་ཞིག་བཅུས་

ནས་གཡས་སྐོར་དུ་བྱོོན་པ་གཉིིས་མེ་བསྒྲིིགས་རང་འགྲིག་ཏུ་རྟེེན་འབྲེལ་འགྲིགས་

ནས། འཁོན་གྱིིས་དོ་ནུབ་ང་ལ་གནས་ཚང་ཞིག་ཐོོངས་གསུངས་པས། མེ་གཅིག་

གིས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་གུས་པས་ནང་དུ་གདན་དྲིངས། དེ་ནས་བློ་མེས་ཆང་ཞིག་ཚོང་

གསུངས་པས། ཕུད་རོ་མེཆོག་དང་ལྡན་ཞིང་སྣོད་ཀྱིང་གས་ཆག་མེེད་པ་ཞིག་དྲུང་དུ་

ཁྱེེར་བྱུང་བས་རྟེེན་འབྲེལ་བཟིང་སྙེམེ་དུ་བཞེས་ཏེེ། དེ་ནུབ་བློ་མེའི་བཀའ་བཞིན་

གནས་དེར་བཞུགས་པས་རྟེེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་འགྲིགས་ཤེིང་། དེ་རྗོེས་

རིམེ་གྱིིས་ཟླ་གྲངས་ཚང་བ་ན། རྗོེ་བཙུན་ཁའུ་པ་ཉིིད་ཀྱིི་བཀའ་ལུང་ལ། ད་ནི་འདི་

ཕྱིོགས་སུ་གདན་དྲིོངས་ཤེིག བཀུར་སྟེི་རིམེ་གྲོ་གང་དྲིག་ང་རང་གིས་བྱོེད་པ་ཡིན་

ནོ་གསུངས་ནས་ཡུམེ་གྱིི་ཕྲུ་མེར་ཕེེབས་ཤེིང་། དེ་ནས་རེ་ཞིག་སོང་བ་ན་ཡབ་

དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་པོ་དགུང་ལོ་ང་དགུར་ཕེེབས་བ་ན། ཨངིར་ཞེས་པ་ཆུ་ཕེོ་སྤྲེའུའི་

ལོ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་ཉིིད་ད་ལྟོ་

ཕྲུ་མེའི་བདུད་འདུལ་མེཆོད་རྟེེན་དུས་འཁོར་ནས་བཤེད་པ་བཞིན་སྔགས་འཆང་

ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོས་གསར་བཞེངས་གནང་བ་བཞུགས་པའི་ས་འདིར་འཁྲུངས་པ་

ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་དགོངས་ནས་བར་སྐབས་སུ་ཕྱིོགས་འདི་ན་ཤེག་ས་ཉིོར་ཞིག་ལས་
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གཞན་མེེད་པ་ལ། དུས་ཕྱིིས་ཕྲུ་མེའི་དགོན་གནས་ངོ་མེཚར་ཅན་འདི་ཡང་སྔགས་

འཆང་བློ་མེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་གསར་དུ་འདེབས་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་ཇེོ་སྲས་

འཁྲུངས་མེ་ཐོག་གནམེ་ཁའུ་པས་སྐུ་པང་དུ་བཞེས་ཤེིང་བསྔགས་པ་ཆེས་ཆེར་

མེཛད་དེ། །འདི་ནི་ངེས་པར་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་སམེ། བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་

སྦྱིན་པ་དཔལ་ཉིིད་ཡིན་ལ། རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་ཉིིད་དུའང་མེི་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་གསུངས་ཤེིང་། དེ་ནས་སྐུ་སྐྱེད་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གྱིིས་མེཐོོང་ན་དགའ་

ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་བྱུང་བས་མེཚན་ཡང་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོར་གསོལ་ཞིང་། 

རེ་ཞིག་རྡོོ་རྗོེ་ཕྱུག་མེོ་ལ་གསང་བ་ལས། སྐབས་ཤེིག་ན་ཁོང་གི་ཤེེས་ནས་དེ་མེ་

ཐོག་འཁོན་སྟེོན་ཆེན་པོ་ལ། ཉིིད་ཀྱིི་བརྒྱུད་འདི་ཆད་དུ་ཕེོངས་པ་ཡིན་པས། ཞང་མེོ་

ལ་སྲས་ཡོད་པ་དེ་བདག་ལ་གསང་བ་མེ་ལེགས། ང་ཉིིད་ལ་སྲས་ཡོད་པས་ཆོག 

བདག་ལ་ནོར་མེི་དགོས། སྲས་ཀྱིི་ཡུམེ་ལ་ནོར་དགོས་པ་ཡིན་ཞུས་ནས། ས་སྐྱའི་

མེདུན་གྱིི་མེཆོད་ཞིང་མེ་གཏེོགས་གཞིས་ཚོ་ཐོམེས་ཅད་ཞང་མེོ་ཡུམེ་སྲས་ལ་

གཏེད་དོ། །འདིའི་མེཆོད་ཞིང་ལ་བྱོ་ཕྲ་མེ་ཡིན་ཟིེར་བ་དང་། སྨད་ཞིང་ཡིན་པའི་

ཚུལ་གདུང་རབས་དག་ན་མེི་འདྲི་བར་སྣང་ངོ་། །རྗོེ་ས་ཆེན་གྱིི་ཡུམེ་གྱིི་ཡུལ་གྱིི་

མེིང་ལ་ཡང་མེཁར་སྒོོ་ལུང་མེ་དག་ལ་དཀར་གོང་ལུང་ཞེས་པ་དག་པ་ཡིན་ཏེེ། 

དེའི་རྒྱུ་མེཚན་ལུང་པ་འདི་ཉིིད་ན་གསེར་ཁ་ཡོད་པས། དེའི་ཁ་བུན་ལ་དཀར་གོང་

འབྱུང་བས་དེའི་ལུང་པར་གྲགས་པ་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་ཀྱིང་ཡིག་ཚང་རྙིིང་པ་འགའ་

ཞིག་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོར་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པ་རྗོེ་ས་སྐྱ་པ་

ཆེན་པོ་སོགས་རིགས་གསུམེ་མེགོན་པོའི་སྤྲུལ་པའི་གང་ཟིག་ས་ཕྱིོགས་འདིར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རྒྱུན་མེི་ཆད་པ་འབྱོོན་པ་དང་། དེ་དག་གི་བསྟེི་གནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་བསྟེན་སྲུང་

དང་བཅས་པ་འབྱུང་ཚུལ་ཇེོ་བོ་རྗོེ་དང་། སློབ་དཔོན་པདྨོ་སོགས་ཀྱིིས་ལུང་བསྟེན་

པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་ཇེོ་བོ་རྗོེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏེི་ཤེ་བོད་དུ་བྱོོན་ནས་མེངའ་རིས་

སྟེོད་སོགས་སུ་ལོ་གསུམེ་བཞུགས། འབྲོམེ་སྟེོན་པས་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེེ་དབུས་སུ་

ཕེེབས་པའི་མེར་ལམེ་འབྲོང་ངུ་ལའི་རྩེར་ཕེེབས་པ་དང་། དཔོན་པོ་རི་གཟིིགས་

པས། དེའི་ངོས་ལ་འབྲོང་ཆེན་པོ་གཉིིས་རྩྭ་བཟིའ་ཞིང་ཡོད་པ་གཟིིགས། འཁོར་

རྣམེས་ལ་འདི་ལྟོར་འདུག་གསུངས། དེ་ཅིའི་ལྟོས་ལགས་ཞུས་པས། མེ་འོངས་པའི་

དུས་སུ་མེ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གཉིིས་དེར་འཕྲིན་ལས་མེཛད་པའི་ལྟོས་སུ་འདུག་གསུངས། དེ་

ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་གུར་ཞལ་རྣམེ་གཉིིས་ལ་བྱོེད་པ་འདི་ལུང་བསྟེན། དེ་ནས་

ཕྱིག་འཚལ་སྒོང་དུ་ཕེེབས་པ་དང་ཆིབས་པ་བབས་ནས་འཁོར་རྣམེས་ལ་མེཆོད་པ་

ཤེོམེ་གསུངས་ནས་ས་དཀར་ལོགས་ལ་ཕྱིག་མེཆོད་རྒྱས་པར་མེཛད་པ་ལ། འཁོར་

རྣམེས་ཀྱིིས་དེ་ལྟོར་མེཛད་པ་ཅི་ལགས་ཞུས་པས། ཁྱེེད་རྣམེས་ཀྱིིས་མེ་མེཐོོང་བ་

ཡིན་ནམེ། ས་དཀར་པོ་ཕེ་གི་ལོགས་ལ་དྷིཿཡིག་བདུན་དང་། ཧྲིཿཡིག་གཅིག ཧཱུྃ་

ཡིག་གཅིག་རྣམེས་འདུག་པ་ལ་ཕྱིག་མེཆོད་བྱོས་པ་ཡིན་གསུངས། དེ་ཅིའི་ལྟོས་

ལགས་ཞུས་པས། མེ་འོངས་པའི་དུས་སུ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པ་བདུན། སྤྱིན་

རས་གཟིིགས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པ་གཅིག ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེའི་སྤྲུལ་པ་གཅིག་སྟེེ་དགུ་ཐོོག་མེར་

འབྱོོན་ཞིང་། གཞན་ཡང་རིགས་གསུམེ་མེགོན་པའི་སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་མེི་ཆད་པ་གནས་

ཕེ་གིར་བྱོོན་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་མེཛད་པའི་རྟེགས་སུ་འདུག་གསུངས་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་པདྨོས་ཀློོང་གསལ་མེཁའ་འགྲོ་སྙེན་བརྒྱུད་ཀྱིི་ལུང་བསྟེན་
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ལས། ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་ས་སྐྱ་ལོ་ཙཱ་དང་། །བསོད་ནམེས་རྩེ་མེོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མེཚན་ཞེས། །རིགས་གསུམེ་མེགོན་པོའི་སྤྲུལ་པ་གཙང་དུ་འབྱུང་། །ཞེས་དང་། ས་

སྐྱར་ལོ་ཙཱ་ཀུན་དགའི་མེིང་། །འཕེགས་པའི་མེིང་ཅན་གཉིིས་བྱུང་ནས། །བོད་

འབངས་སེམེས་ཅན་བདེ་ལ་ཕེན། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པ་ལྔ་བཅུ་འཛིན། །འཇེམེ་

པའི་དབྱོངས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དེ་དག་གི་དོན་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་

ཆེས་ས་ཆེན་ལ་བསྟེོད་པར། མེགོན་ཁྱེོད་ངེས་པར་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་དབང་དང་། །འཇེམེ་

པའི་དཔལ་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་མེ་མེཆིས། །ཞེས་དང་། རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོས། འཇེམེ་

པའི་དཔལ་ཡང་མེི་ཡི་གཟུགས་འཛིན་ཅིང་། །ཞེས་དང་། རྡོོ་རྗོེ་འཆང་དང་འཇེམེ་

མེགོན་དབྱོེར་མེེད་པའི། །བློ་མེ་མེཆོག་དང་དམེ་པ་ཁྱེོད་ཉིིད་ལ། །ཁྱེད་པར་འགའ་

ཡང་བདག་གིས་ཡོད་མེ་ཤེེས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་རོ། །དེ་ལྟོར་རྗོེ་ས་ཆེན་གྱིི་

ཡབ་འཁོན་དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་པོས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བཏེབ། གདན་ས་ཡུན་རིང་

དུ་མེཛད་དེ་བློ་མེ་འབྲོག་མེི་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་བཤེད་པ་ཤེིན་ཏུ་དར་བར་

མེཛད། གདུལ་བྱོ་མེང་པོ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེར་མེཛད་

ནས་ཆུ་ཕེོ་རྟེའི་ལོ་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་བཞེས་པའི་ཚེ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་

མེ་དང་བཅས་ནས་སྒོོ་རུམེ་དུ་བདེ་བར་གཤེེགས་སོ། །གཤེེགས་ཁར་ཞལ་ཆེམེས་

ལ༑ ས་སྐྱ་འདི་ཀླུའི་ཕེོ་བྲང་གི་སྟེེང་ན་བརྩིགས་ཡོད་ཅིང་། དུས་ཕྱིིས་འབྱོོར་པ་

རྒྱས། །སྤྱིོད་པ་རྩིང་པས་ཀླུའི་གནོད་པ་བྱུང་ཉིེན་ཡོད་པས། གྲོག་པོ་མེདུང་ཚུགས་

ཀྱིི་སྟེེང་དུ་ངའི་པུར་འདི་མེ་ཉིམེས་པ་རིལ་པོར་མེཆོད་རྟེེན་གྱིི་ནང་དུ་བཞུགས་སུ་

ཆུག་གསུངས་པའི་ཞལ་ཏེ་བྱོས་པ་བཞིན། ད་ལྟོ་འཁོན་སྐུ་འབུམེ་དུ་གྲགས་པ་འདི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཡིན་ནོ། །བློ་མེ་དེས་གོང་དུ་བསྟེན་པ་ལྟོར་བཙུན་མེོ་གཉིིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལས། 

ཆེན་མེ་རྡོོ་རྗོེ་ཕྱུག་མེོ་ལ་སྲས་མེ་བྱུང་ཞིང་། བཙུན་མེོ་ཆུང་བ་ཡུལ་ཁའུའི་མེདོ་

དཀར་གོང་ལུང་མེ། ཕེ་མེིང་ཞང་གཞུང་གུ་ར་བ། མེ་མེིང་མེ་གཅིག་ཞང་མེོ། དེ་ལ་

སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་པ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་སྟེེ་དེ་ཉིིད་འཁྲུངས་

པའི་ཚུལ་ནི་རྒྱས་པར་གོང་དུ་བཤེད་པ་ལྟོར་ཡིན་ལ། སྐྱེས་ཆེན་དམེ་པ་འདི་ཉིིད་

བལྟོམེས་པ་ནས་བརྩམེས་ཏེེ་རིམེ་གྱིིས་ལོངས་སྤྱིོད་དང་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམེ་

ཚོགས་པར་གྱུར་ནས་མེཐོོ་རིས་ཡོན་ཏེན་བདུན་ལ་མེངའ་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོ་

བུའི་བློ་མེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ལ་ལུང་དང་རྟེོགས་པའི་ཡོན་ཏེན་ཇེི་ལྟོར་མེངའ་བ་གཉིིས་

ཀྱིི༑ དང་པོ་ལ་གཉིིས་ལས། ཐུན་མེོང་གི་ཡོན་ཏེན་ཇེི་ལྟོར་མེངའ་བ་ནི། དང་པོ་ཉིིད་

ནས་ཀློོག་ཡིག་རྩིས་ལ་སོགས་པ་ལ་བྱོང་ཞིང་ལུགས་ཀྱིི་བསྟེན་བཅོས་རྣམེས་དང་། 

སྐྱེས་པ། བུད་མེེད། དུད་འགྲོ། ནོར་བུ་བརྟེག་པ། སྒྱུ་རྩལ། སྨན་དཔྱིད། སྒྲི། སྙེན་ངག 

སྡོེབ་སྦྱོར་ལ་སོགས་པ་ལ་མེཁས་པར་གྱུར་པའི་ཚུལ་དེ་དག་གི་སྒོོ་ནས་འཇེིག་རྟེེན་

པ་ཀུན་གྱིི་ཡིད་ཚིམེ་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིིས་པ་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་ཡོན་

ཏེན་ལ་གཉིིས་ཀྱིི། སྤྱིིར་གསན་སྦྱོང་མེཛད་ཚུལ་ནི། ཐོོག་མེ་ཁོ་ནར་ཡབ་ལས་ཀྱིེ་རྡོོ་

རྗོེའི་དབང་ཞུས་ཏེེ། དེའི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཆོས་རྣམེས་ཅི་རིགས་པར་གསན་

ནོ༑ །དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ལོན་པ་ན་ཡབ་བདེ་བར་གཤེེགས་ཏེེ་རྩིས་བྱོས་

པས། གཤེེགས་རོང་བྱོེད་པ། ཕྱིི་རྟེེན་གྱིི་འགྲམེ་འདིང་བ། གདན་ས་བ་ཚུད་པ་རྣམེས་

ཉིིན་གཅིག་ལ་གྲུབ་ན་ཤུལ་དུ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་ཡོང་ཟིེར་བས། ཡུམེ་ན་རེ། །ཉིིད་

ཀྱིི་ཡབ་ཀྱིང་ལོ་ཙཱ་བ་དང་འབྲེལ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་ཆོས་འདི་བརྫུན་ཆུང་ཟིེར་ནས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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མེཉིེས་ཏེེ། ཡབ་ཀྱིི་སློབ་དཔོན་ཡང་ལོ་ཙཱ་བ་ཡིན་པས་ཉིིད་ཀྱིང་ལོ་ཙཱ་བ་ཅིག་ལ་

ཆོས་སློབ་དགོས་ཤེིང་། ཉིིད་ཆུང་བས་འོ་ཅག་གི་དགོན་པ་མེི་ཟིིན། གདན་ས་ཡང་བ་

རི་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གཏེད་པ་དྲིག་ཟིེར་ནས། བ་རི་བ་གཡུ་མེཁར་མེོ་ན་ཡོད་པ་སྤྱིན་དྲིངས་

ཏེེ་འཕྲང་བྲག་དམེར་གཉིིས་བསགས་ནས་ཆོས་འཁོར་བྱོེད་པ། ཕྱིི་རྟེེན་གྱིི་འགྲམེ་

འདིང་བ། བ་རི་བ་གདན་ས་སྟེོན་པ་རྣམེས་ཉིིན་གཅིག་ལ་བྱོས་ཏེེ། ཞིང་མེོ་ཆེ་མེ་

གཏེོགས་པའི་གཞིས་ཚོ་བློ་མེ་བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གཏེད་དོ། །བློ་མེའི་ཞལ་ནས་ཁྱེོད་ཕེ་

ཇེོ་སྲས་ཀྱིི་བུ་ལ་སློབ་གཉིེར་བྱོེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལ་ཤེེས་རབ་དགོས་པས་དེའི་

ལྷ་འཕེགས་པ་འཇེམེ་དཔལ་ཡིན་ཞིང་། ཨ་ར་པ་ཙ་ན་འདི་སྒྲུབས་གསུངས་ནས་

བསྒྲུབས་པས། རེས་འགའ་དུང་གི་མེི་ཆེན་པོ་ཅིག་ཡོང་། རེས་འགའ་སེང་གེ་ཆེན་

པོ་བྱུང་བ་བློ་མེ་ལ་ཞུས་པས། འབྱུང་པོ་དཔེ་དཀར་ཁོ་བར་ཆད་བྱོ་འདོད་པས། བར་

དེར་ཇེོ་བོ་མེི་གཡོ་བའི་སྒོོམེ་བཟླས་གྱིིས་གསུངས་ནས། དེའི་རྗོེས་གནང་དང་ཆུའི་

སྲུང་བ་སྒྲུབ་ཐོབས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་གནང་སྟེེ། དེ་ལྟོར་མེཛད་

པས་བར་ཆད་ཞི་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་འགྲུབ་སྟེེ་འཇེམེ་དཔལ་གྱིིས་ཞལ་གཟིིགས་

ཤེིང་། དེའི་སྒྲུབ་ཁང་འཇེམེ་དཔལ་བྲག་ཁུང་དུ་གྲགས་པ་བློ་བྲང་ཤེར་གྱིི་དཀྱིིལ་ན་

ཡོད་དོ། །དེ་ལྟོར་འཇེམེ་དབྱོངས་ཀྱིིས་མེངོན་སུམེ་དུ་ཞལ་བསྟེན་ནས་ཞེན་པ་བཞི་

བྲལ་གྱིི་གདམེས་པ་སྩལ་ཞིང་། འཇེམེ་དབྱོངས་ཀྱིི་ཐུགས་ཀ་ནས་རལ་གྲི་མུ་འབྲེལ་

བ་བདུན་བློ་མེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་ཀར་ཐོིམེ་པའི་སྣང་བ་བསྟེན་པ་ནི། གདུང་བརྒྱུད་

རྣམེས་ཀྱིང་འཇེམེ་དབྱོངས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པ་ཤེ་སྟེག་དང་། ཁྱེད་པར་འཇེམེ་དབྱོངས་གདུང་

བརྒྱུད་འབྱོོན་པའི་རྟེེན་འབྲེལ་ཡིན་པར་བཤེད་ཅིང་། དེ་ལྟོར་ཡི་དམེ་གྱིི་ལྷས་དངོས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སུ་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པས་ཤེེས་བྱོ་ཕེལ་མེོ་ཆེ་འབད་མེེད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་མེོད་

ཀྱིང་། དམེ་པའི་སྤྱིོད་པ་དང་མེཐུན་པར་བསྟེན་པ་དང་། ཕྱིི་རབས་ཀྱིི་གང་ཟིག་རྣམེས་

ཀྱིི་བསམེ་ངོ་དང་བསྟུན་ནས་ཐོོས་པ་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་

གཉིིས་བཞེས་པའི་དུས་སུ་ད་ཇེོ་སྲས་འདི་སློབ་གཉིེར་ཅིག་ལ་གཏེོང་དགོས་པས་

གང་དུ་གཏེང་བ་དྲིག་གྲོས་བྱོས་པས། ཆོས་ཀྱིི་བཤེད་གཞི་ཆེ་བར་འདུག་པས་

མེངོན་པ་ཅིག་སློབ་ཏུ་གཏེང་བ་དྲིག་ཟིེར་ཏེེ། རོང་ངུར་སྨྲིག་ཏུ་བྱོོན་པས་བྲང་ཏེི་བའི་

གྲྭ་པ་རྣམེས་རོགས་ནས་བྲང་ཁང་མེེད་པས། སྲང་ཁ་ཕུག་རྡུགས་ཅིག་ཏུ་ཆར་བའི་

ཡོལ་བས་བཅད་ནས་བཞུགས། ཁང་ཚེས་ན་ཡར་འབྲོག་ཁོབ་ལེ་པའི་གྲྭ་བ་ཅིག་ལ་

འབྲུམེ་བུ་སྨེ་བ་ནག་པོ་བྱུང་བ་ལ། ནད་གཡོགས་མེེད་པས་མེ་བཟིོད་ནས། བློ་མེ་

འདིས་གྲྭ་པ་དེ་ལ་གཡོག་མེཛད་པས་ཕེན་ཏེེ། བློ་མེ་ལ་འགོས་ནས་འབྲུམེ་བུའི་ནད་

ཀྱིིས་བསྙུངས་ཏེེ། དེ་དུས་ས་སྐྱ་ན་ཨ་ཕེོ་ཕེག་སྟེོན་བྱོ་བ་མེིག་མེཐོོང་མེཁན་ཅིག་ཡོད་

པ་དེས་སྔ་དྲིོ་ཉིི་མེ་ལ་འཐོོན་ནས་བསྡོད་ཙ་ན། ཤེར་ཕྱིོགས་བྲ་ཆུང་གོང་ཁ་ན་ཡར་རྟེ་

བྲ་བོ་ལ་ཞོན། ཞྭ་ཐོང་ཐོེབས་ཅན་ཕེོད་ཁ་ཆེན་པོ་གྱིོན་པ་ཅིག་ལྕག་གཡབ་ཀྱིིན་ས་

སྐྱའི་ཐོད་ཀར་རྟེ་ཁ་བསྒྱུར་ནས། ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་ན་ཡིན་ཡོད་ཁྱེེད་ས་སྐྱ་པ་ཚོས་

ཅི་མེནོ་བ་ཡིན་ཟིེར་བ་ཅིག་བྱུང་། འདི་བདུད་རྒྱལ་ཐོོད་ཕྲེང་ཅན་ཡིན་པར་གྲགས། 

དེའི་ལོ་རྒྱུས་བསྙེད་པས། མེི་རྣམེས་ཀྱིིས་ཨ་ཕེོ་ཟིེར་བ་བཞིན་ཡོང་བ་ཅིག་ཡོད་ཕེལ་

ཆེར་བདེན་ལས་ཆེ་ཟིེར་ཏེེ། དེའི་དགོངས་མེོ་བང་ཆེན་པ་སླེབས་པ་དང་། མེ་གཅིག་

གིས་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་མེ་ཤེི་ན་རུང་། ཤེི་ན་ང་ལའང་ས་སྦྱར་འཁོར་རྒྱུ་མེེད་བསམེ་

ནས་ཚོང་འཕྲུལ་བྱོས་ཏེེ་གསེར་ལ་སོགས་པ་མེང་པོ་ཁྱེེར་ནས་བྱོོན་པས། ཡུམེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྲས་མེཇེལ་དུས་བློ་མེ་འདི་སྐུ་ན་གཞོན་པ་དང་། ཐོག་རིང་དུ་བསྙུང་བའི་སྟེབས་ནས་

ཡུམེ་གྱིི་དྲུང་དུ་བཤུམེ་པས། ཡུམེ་ན་རེ། ཕེ་ཇེོ་སྲས་ཀྱིི་བུ་བྱོ་བ་ལ་སྙེིང་རུས་

དགོས་པ་ཡིན། སྙེིང་རུས་ཀྱིིས་ཚུགས་དང་། ཁྱེོད་དགེ་འདུན་རྒྱ་མེཚོ་ལྟོ་བུ་འདིའི་

གསེབ་ཏུ་ཤེི་ན་རང་ལེགས་པ་ཡིན་ཏེེ་ཟིེར་ནས་ཤེེ་བཅད་སྐད། དེ་དུས་ཡུམེ་དང་

མེཇེལ་ཁར་བློ་ཆེན་གྱིི་སྐུའི་རྗོེས་བྲག་ལ་གསལ་པོར་བྱུང་བ་ད་ལྟོ་ཡང་ཡོད་ཅེས་

གྲགས་སོ། །དེ་ནས་སྐུ་བསྙུང་བ་ལས་གདངས་ནས་ངུར་སྨྲིག་པ་བྲང་ཏེི་དར་མེ་

སྙེིང་པོ་ལ་མེངོན་པ་ཚར་གཅིག་གསན་ནས་མེ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ཀུན་

གྱིིས་ངོ་མེཚར་དུ་འཛིན་པར་བྱུང་། དེ་ནས་དགེ་བཤེེས་བྲང་ཏེི་སྐུ་གཤེེགས་ཏེེ་

ཟུར་ཆོས་པ་བྱོང་ཆད་པ་ཁྱུང་ལ་ས་སྡོེ་ལྔ་དང་། སྡོོམེ་རྣམེ་གཉིིས་དང་བཅས་པ་

གསན་ཅིང་། དེའི་རྗོེས་སུ་ཉིང་སྟེོད་དུ་ཁྱུང་རིན་ཆེན་གྲགས་ལ་རྣམེ་ངེས་དང་

རིགས་ཐོིག་ལ་སོགས་པ་གསན། དེའི་དུས་ཀྱིི་ཟུར་ཆོས་པ་མེེ་དིག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ཙ་ན་ས་སྐྱ་པའི་གཞིས་པས་འཕྲིན་བསྐུར་ཏེེ། ཚད་མེ་ཕྱིིས་གསན་པས་ཆོག བློ་མེ་

བ་རི་བ་བགྲེས་པས་ཕྱིིས་གསན་ལོང་མེི་ཡོང་བས་ཡར་འབྱོོན་པར་ཞུ་ཞེས་ཞུས་

པས་བློ་མེས་ཀྱིང་ཡར་བྱོོན་ནས། བློ་མེ་བ་རི་བ་ལ་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའི་གཞུང་

ལུགས་དང་། འཕེགས་པ་དཀོན་མེཆོག་བརྩེགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཕེལ་པོ་ཆེ་

ལས་གཞུང་རབ་ཏུ་དབྱོེ་བ་དང་། དེའི་མེན་ངག་དག་ཀྱིང་གསན། བྱོ་བའི་རྒྱུད་ལས་

རྒྱུད་སྡོེ་དུམེ་བུ་ཉིིས་བརྒྱ་ཙམེ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་མེན་ངག་ཕྲ་མེོས་བརྒྱན་པ་

གསན་ཅིང་། སྤྱིོད་རྒྱུད་ལ་གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད། ཁྲིོ་བོ་རྣམེ་པར་རྒྱལ་བ་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་གསན། རྣལ་འབྱོོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་རྩ་བ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དང་བཤེད་པའི་རྒྱུད་ལྔ། སློབ་དཔོན་འཕེགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིི་དགོངས་པ་འགྲེལ་

པ་ཡན་ལག་ཕྲ་མེོ་དང་བཅས་པ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེེས་ཞབས་ཀྱིི་དགོངས་པ་

འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་ཕྲ་མེོ་དང་བཅས་པ་རྣམེས་དང་། གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད་དགྲ་ནག་

པོའི་རྒྱུད་གསུམེ། དཔལ་འཛིན་གྱིི་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རྣམེས་དང་། 

དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་གདན་བཞིའི་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

མེཉིམེ་སྦྱོར་གྱིི་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རྣམེས་དང་། སྒྲུབ་ཐོབས་བརྒྱ་རྩ་

དང་། མེན་ངག་ཕྲ་མེོ་བརྗོོད་ཀྱིིས་མེི་ལོང་བ་གསན་ཞིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མེཛད་

དོ༑ །དེ་ལྟོར་བློ་མེ་བ་རི་བས་གདན་ས་ལོ་བརྒྱད་བཟུང་ཞིང་། དེའི་བར་ལ་རྒྱ་གར་གྱིི་

གནས་བྱོིན་རླབས་ཅན་དུ་མེའི་ས་དང་། བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་ཤེིང་དང་། དེ་བཞིན་གཤེེགས་

པ་དང་། པཎ་གྲུབ་དུ་མེའི་རིང་བསྲེལ་དང་གདུང་། ཁྱེད་པར་དུ་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་

གི་སྣམེ་སྦྱར་བཞུགས་པའི་རྣམེ་རྒྱལ་མེཆོད་རྟེེན། བསྟེན་པའི་གཞི་རྟེེན་དུ་འགྱུར་

པའི་རྟེེན་འབྲེལ་དུ་མེ་དང་བཅས་པ་བཞེངས་ཏེེ། རྣམེ་རྒྱལ་གྱིི་གཟུངས་འབུམེ་ཐོེར་

གསུམེ་དང་ཁྲིི་ཚོ་བདུན་བཞུགས་ཤེིང་། རབ་གནས་ཀྱིི་དོན་དུའང་རྣམེ་རྒྱལ་གྱིི་ཆོ་

ག་སྟེོང་ཕྲག་གཉིིས་མེཛད་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱིི་ཉིིན་མེེ་ཏེོག་གཏེོར་བ་ན། མེཆོད་རྟེེན་

གྱིི་བུམེ་པ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་སེར་པོ། ལ་ལ་ལ་གསེར་བཙོ་མེའི་འོད་འཁྱུད་པས་

མེིག་གིས་མེཐོོང་ཚད་ཀྱིི་ས་གཞི་དང་ནམེ་མེཁའ་ཁེངས་ཤེིང་དྲིིལ་བུའི་སྒྲི་ལྟོ་བུ་

འཁྲིོལ་བ་དང་། ལེགས་སོ་བྱོ་བའི་སྒྲི་མེི་ཆེ་བ་ལན་བཞི་ཀུན་གྱིིས་མེཐོོང་ཐོོས་སུ་

གྱུར་པས་ཐོམེས་ཅད་ཡ་མེཚན་དུ་གྱུར། དེ་ནས་བཟུང་སྟེེ་ཕྱིོགས་དུས་ཀུན་དུ་བཀྲ་

ཤེིས་པའི་ལྟོས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སློབ་དཔོན་བསོད་
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ནམེས་རྩེ་མེོའི་གསུང་རབ་བ་རི་བའི་རྣམེ་ཐོར་ལས་བཤེད་དོ། །གཞན་ཡང་མེགོན་

པོའི་བཀའ་བབས་བཞིའི་ནང་ཚན་གྱིི་སྐུའི་བཀའ་བབས་རྡོོ་མེགོན་ཡིད་བཞིན་གྱིི་

ནོར་བུ་ཡང་བློ་མེ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་རྗོེ་ས་ཆེན་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་བློ་མེ་ས་

ཆེན་ལ་གདན་ས་གཏེད་དེ་ཡུན་མེི་རིང་བ་ན་བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ་བར་ཕུག་ཏུ་སྐུ་གཤེེགས་

སོ༑ །དེ་ནས་བློ་མེས་གྲོམེ་པ་གཡུ་རྩེ་འབྱོིད་ཕུར། མེེ་ལྷང་ཚེར་ལ་རྣམེ་ངེས། རིགས་

ཐོིག་བརྒྱ་འགྲེལ་བམེ་པོ་བཅོ་ལྔ་པ་དང་། དབུ་མེ་རང་རྒྱུད་ཤེར་གསུམེ་དུ་གྲགས་པ་

གསན་ཞིང་ཁོངས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་དོ། །

དེ་ནས་བློ་མེ་གནམེ་ཁའུ་པའི་དྲུང་དུ་བྱོོན་ནས། བྱོ་བའི་རྒྱུད་ལ་རིག་པ་

མེཆོག་གི་རྒྱུད་ལེགས་པར་གྲུབ་པ། དཔུང་པ་བཟིང་པོ། ཕྱིག་རྡོོར་དབང་བསྐུར་

བའི་རྒྱུད། གསང་བ་སྤྱིི་རྒྱུད། བསམེ་གཏེན་ཕྱིི་མེ། དམེ་ཚིག་གསུམེ་བཀོད་པ་ལ་

སོགས་པའི་རྒྱུད། དེའི་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། སྤྱིོད་རྒྱུད་ལ་རྣམེ་སྣང་

མེངོན་བྱོང་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཕྲན་དང་བཅས་པ། རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་རྒྱུད་དེ་ཉིིད་འདུས་པ། 

དེའི་འགྲེལ་པ་དེ་ཉིིད་སྣང་བ། ཀོ་ས་ལའི་རྒྱན། དཔལ་མེཆོག་དང་པོའི་རྒྱུད། དེའི་

འགྲེལ་པ་སྟེོང་ཕྲག་ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ། རྡོོ་རྗོེ་རྩེ་མེོ། ཁམེས་གསུམེ་རྣམེ་རྒྱལ། མེགོན་

པོ་ཀུན་སྣང་། ངན་སོང་སྦྱོང་རྒྱུད། ཐོམེས་ཅད་གསང་བ་རྒྱུད་འགྲེལ་དང་བཅས་པ། 

ཡང་དེ་ཉིིད་འདུས་པའི་དོན་འགྲེལ་ཨ་ཝ་ཏེ་ར། བསྙེེན་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཞུང་རྡོོ་རྗོེ་འབྱུང་བ། 

ཁམེས་གསུམེ་རྣམེ་རྒྱལ། གཙུག་དགུ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་ཕྲ་མེོ་དུ་མེ་དང་བཅས་པ་

དང་། རྣལ་འབྱོོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལ་སློབ་དཔོན་འཕེགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིི་དགོངས་

འགྲེལ་སྒྲིོན་གསལ། རིམེ་ལྔ་མེདོ་བསྲེ་དང་། ཨཱརྻ་དེ་ཝའི་སྤྱིོད་བསྡུས། བདག་བྱོིན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གྱིིས་བརླབ་པའི་རིམེ་པ། སེམེས་ཀྱིི་སྒྲིིབ་སྦྱོང་། ཀླུའི་བཤེེས་གཉིེན་གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས་

ཀྱིི་རྣམེ་གཞག་དཀྱིིལ་ཆོག་ཉིི་ཤུ་པ། ཟླ་གྲགས་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་སེམེས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐོབས། 

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེེས་ཞབས་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐོབས་ཀུན་བཟིང་འགྲེལ་པ་

གསུམེ་དང་བཅས་པ། དོན་འགྲེལ་ཛ་ཡནྟ་དང་། ཐོ་ཀ་ན་དང་། སྙེིམེ་པའི་མེེ་ཏེོག་ཆེ་

ཆུང་གཉིིས། དཀྱིིལ་ཆོག་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་རྩ་འགྲེལ། མེི་བསྐྱོད་རྡོོ་རྗོེ་བྱོ་བའི་སྒྲུབ་

ཐོབས་བསྟེན་པའི་ནོར་རྗོས། དེའི་འགྲེལ་པ་བསོད་སྙེོམེས་པས་མེཛད་པ་ཆེ་བ། དེའི་

དོན་བསྡུས་ཀ་ཧི་ཀ་ཞེས་བྱོ་བ་དང་། སྒོེག་པའི་རྡོོ་རྗོེས་མེཛད་པའི་འཇེམེ་དཔལ་གྱིི་

འགྲེལ་པ་བར་པར་གྲགས་པ་དང་། དེའི་རྒྱུད་ཟླ་གསང་དཔལ་གྱིིས་མེཛད་པའི་

འགྲེལ་པ། རྣམེ་རྟེོག་བདེ་བ་ཞེས་བྱོ་བའི་འགྲེལ་པ། འགྲེལ་པ་གོང་མེ་དེ་དག་གི་ཡན་

ལག་གི་ཕྲ་མེོ་རྣམེས་ཀྱིང་གསན་ནོ། །མེཚན་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ལ་མེངོན་རྟེོགས་རྒྱན་མེ་

གཏེོགས་པའི་བྱོམེས་པའི་ཆོས་བཞི། བསླབ་བཏུས། སྤྱིོད་འཇུག མེདོ་ཀུན་ལས་

བཏུས་དང་། སྤྱིོད་ཕྱིོགས་ཕྲ་མེོ་མེང་དུ་གསན་ཏེེ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་དོ། །དེ་

ནས་བགྲེས་པོ་རྣམེས་བགྲོས་ཏེེ། ད་ཕེ་ཆོས་ཤེིག་རྩད་གཅོད་པར་འཐོད་པར་འདུག་

པ་ལས། པུ་ཧྲང་པ་གསལ་སྙེིང་མེཁས་ཏེེ་ནི་གཤེེགས། དེའི་སློབ་མེ་འཁོན་སྒི་ཆུ་བ་

དགྲ་ལྷ་འབར་མེཁས་ཀྱིང་ཟིེར། གདུང་རུས་ཀྱིང་གཅིག་པས་ཁོང་ཅན་བྱོོན་པ་དྲིག་

ཟིེར་ནས་བྱོོན་པས། དབང་བསྐུར་ཞུས་པས་སྟེ་གོན་གྱིིས་ནུབ་མེོ་མེནལ་ལམེ་དུ་

སྲིད་པའི་རྒྱ་མེཚོ་ཡིན་ཟིེར་བའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་དམེར་མེེར་བ་ཅིག་ལ་ཟིམེ་པ་གསུམེ་

འདུག་པའི་ཆུ་འགྲམེ་ན་བསྒྲིལ་རྒྱུའི་མེི་མེང་པོ་འདུག་པས། ང་སྒྲིོལ་བར་ཞུ་ང་སྒྲིོལ་

བར་ཞུ་ཟིེར་ནས་དེ་ལ་བསྒྲིལ་བས། ཟིམེ་པ་ཕྱིི་མེ་ལ་མེི་གསུམེ། བར་པ་ལ་བདུན། ཉིེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 31  

ཤེོས་ལ་མེང་པོ་ཅིག་བསྒྲིལ་བ་རྨིས། ཅུང་ཟིད་བསྙེེལ་ཏེེ་ཉིི་མེ་གཅིག་ལ་བསྙེེལ་གསོ་

བ་སྙེམེ་བྱོེད་ཙ་ན་མེནལ་སད་ནས། ནང་པར་སྒི་ཆུ་བས་བློ་མེ་འདི་ལ་རྨི་ལམེ་དྲིིས་

པ་ན་འདི་ལྟོར་བྱུང་ཞུས་པས། བློ་མེ་སྒི་ཆུ་བའི་ཞལ་ནས། ཁྱེོད་ཀྱིི་འཁོས་ཀྱིིས་མེི་

གསུམེ་ལས་ག་ལ་སྒྲིོལ་ནུས་ཞེས་ཞལ་ཀྱིལ་ཡང་གསུངས་ཞེས་གྲགས་སོ། །དེ་

ནས་སྔར་ཡབ་ལ་གསན་པའི་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་གསུམེ། འགྲེལ་པ་ཀུ་མུ་ཏེི་

ཡན་ལག་ཕྲ་མེོ་མེན་ངག་དང་བཅས་པ། བྲམེ་ཟིེ་ནག་པོའི་སྲོལ་གྱིི་དགྱིེས་རྡོོར། རྣལ་

འབྱོོར་སྦྱོར་ཕྲེང་ཞེས་བྱོ་བའི་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དུ་མེ་དང་བཅས་པ། སྙེིང་པོའི་སྐོར་

གྱིི་གྲུབ་པ་སྡོེ་བཅོ་བརྒྱད། གྲུབ་པའི་ཁོངས་སུ་གཏེོགས་པ་དང་སྙེིང་པོའི་སྐོར་ཕྲ་མེོ་

ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཤེིན་ཏུ་ཟིབ་པའི་མེན་ངག་གིས་བརྒྱན་པ་དང་། 

བློ་མེ་འབྲོག་མེིའི་བཤེད་སྲོལ་གྱིི་མེཧཱ་མཱི་ཡཱ་འགྲེལ་པ་གཉིིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་

དང་། ཟླ་གསང་ཐོིག་ལེ་དང་སངས་རྒྱས་ཐོོད་པ་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་

དང་། མེར་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་བཤེད་སྲོལ་གྱིི་གུར་བརྟེག གདན་བཞི། མེཧཱ་མཱི་ཡ་རྒྱུད་

རྐྱང་པ་དང་བཞིའི་བཤེད་པ་མེན་ངག་དང་བཅས་པ། བློ་མེ་མེངའ་རིས་པའི་བཤེད་

སྲོལ། རང་རྒྱུད་ཤེར་གསུམེ། བསླབ་བཏུས། སྤྱིོད་འཇུག་དང་བཅས་པ་རྣམེས་

གསན་ཞིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མེཛད་དོ། །དེའི་དུས་སུ་ཁོང་ལ་གྲྭ་པ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམེ་

ཡོད་པའི་ནང་ནས། ས་ཆེན་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་ལུང་དང་རིག་པ་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པར་

མེཁྱེེན་པ་དང་། འཇེམེ་དཔལ་གྱིིས་རྗོེས་སུ་བཟུང་བའི་སྟེོབས་ཀྱིིས་ཆོས་གསན་པ་

ཀུན་ཚར་རེ་ལ་མེཁྱེེན་ཏེེ། བློ་མེ་སྒི་ཆུ་བ་ཡང་རྗོེ་འདི་ལ་ཐུགས་གཙིགས་ཆེ་སྐད་

དོ༑ །དེ་ཙ་ན་མེདོག་སྟེོད་དུ་ཆོས་འཁོར་ཅིག་ལ་བློ་མེ་སེ་བྱོོན་ཟིེར་བ་ཐོོས་པས། བློ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཆེན་དེ་ལྟོད་མེོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མེི་དགྱིེས་ཀྱིང་བློ་མེ་སེ་བཟིང་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་

དབར་ཡིན་པས་སྒི་ཆུ་བའི་སློབ་མེ་བན་ཆུང་འགའ་དང་འགྲོགས་ཏེེ་དེར་བྱོོན་པས། 

བློ་མེ་སེ་གྲལ་མེགོ་ན་བཞུགས་འད་འུད་མེང་པོ་གསུང་གིན་འདུག་པ་དང་མེཇེལ་

བ་ན། བློ་མེ་སེ་མེཁར་ཆུང་པའི་རྗོེའི་གྲོགས་པོ་ཚོ་ལ་རེ་རེ་ནས་ཇེོ་སྲས་ཉིིད་ཡུལ་

གང་ཡིན། ཡོན་ཏེན་ཅི་ཤེེས། བཤེད་པ་མེནོ་འམེ། བསྒྲུབ་པ་བྱོ་མེནོ་གསུངས་

ཤེིང་། དེ་ནས་བློ་ཆེན་ལ་ཇེོ་སྲས་ཁྱེེད་གང་ནས་ཡིན་གསུངས་པས། བློ་མེ་འདིའི་

བདག་གྲོམེ་ཕུག་ཕེ་གི་བ་ཅིག་ལགས་ཞུས་པས། །དེའི་ཡབ་གང་ན་ཡོད་གསུངས་

པ་ལ། ས་སྐྱ་ན་བདོག་བྱོས་པས། སེ་སྟེོན་གྱིི་ཞལ་ནས་འོ་ན་དེ་ན་ངའི་བློ་མེ་ཅིག་

ཡོད་པ་ཡིན་ཏེེ་སྐུ་ནི་གཤེེགས་ཡོད་པར་འདུག ང་ལ་ཁྲིལ་འདོད་པ་ཅིག་ཀྱིང་མེ་

བྱུང་། ད་ནི་བ་རི་བ་ཡམེ་བྱོ་བ་ཅིག་གིས་བཟུང་འདུག་ཟིེར་བ་ཐོོས་པས་འགྲོ་སྙེིང་

ཡང་མེ་འདོད། ད་དེའི་ཤུལ་ན་ཇེི་ལྟོར་ཡོད་གསུངས་པས། རྗོེ་འདིས་དེའི་བུའི་དོད་

ཅིག་ཀ་བདག་ཅག་ལགས་བྱོས་པས། བློ་མེ་ན་རེ། ཇེོ་སྲས་ཀྱིི་བརྫུན་མེ་ཟིེར། ངའི་

བློ་མེ་ལ་སྲས་མེི་མེངའ་བ་ཡིན་གསུངས་པ་དང་། རྡོོ་རྗོེ་ཕྱུག་མེོ་ལ་མེེད་པས་བློ་

ཆེན་གྱིིས་ལན་འདེབས་མེ་ནུས་པ་ལ། གྲོགས་ཀུན་གྱིིས་རྒྱུ་མེཚན་བཤེད་དེ། རྡོོ་

རྗོེ་ཕྱུག་མེོ་ལ་མེེད་ཀྱིང་ལོགས་སུ་ཞང་མེོ་བྱོ་བ་ལ་འདི་ལྟོར་བྱོོན་པ་ལགས་བྱོས་

པས། བློ་མེའི་ཞལ་ནས་མེི་གསོན་ཤེི་མེི་འཕྲད་ཟིེར་ཏེེ་འཕྲད་པའི་དུས་བྱུང་

གསུངས་ནས། བློ་ཆེན་པང་དུ་བཞེས་སྤྱིན་ཆབ་ཕྱུང་ནས་རྒད་པོ་གོག་པོ་འདིའི་

ནང་ན་ཆོས་ཡོད་པས་ཁྱེོད་ལ་སྟེེར་བ་ཡིན་པས་མྱུར་དུ་ཤེོག ག་ལེ་ཡོང་སྙེམེ་ན་

སང་ཕེོད་ང་ནི་འཆི་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་བློ་ཆེན་གྱིིས་དེར་ཞག་གཅིག་བཞུགས། 
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དེའི་བར་ལ་བློ་མེ་སེས་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་འདི་ལ་དཀྱུས་སུ་བཤེད་པ་

འདི་ཙམེ་ཞིག་ཡོད། དེ་ལ་འཕྲོས་དང་གེགས་སེལ་ལ་སོགས་པ་འདི་ལྟོར་ཡོད་ཀྱིི་

རྐོང་གྲངས་ལམེ་མེེ་བ་ཅིག་གསུངས། དེ་ནས་ཡར་བྱོོན་ནས་མེཁར་ཆུང་དུ་བཞུད་

དགོངས་ཏེེ་ཁྲིེས་པོ་ཚུན་ཆོད་གྲབ་ཡོད་ཙ་ན། ཁོང་གི་གྲྭ་རོགས་སྟེོན་པ་རྡོོ་རྗོེ་འོད་

དང་། ཞང་བཙུན་ར་ཙ་བྱོ་བ་གཉིིས་ན་རེ། བློ་མེ་འདིས་གྲྭ་པ་འདི་ཙམེ་གྱིི་ནང་ནས་

ཁྱེོད་ཁོ་ན་ལ་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་འདུག སྤྱིིར་ཡང་གསང་སྔགས་པ་བྱོ་བ་གང་

ཡང་བློ་མེ་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན་པས། བློ་མེ་ལ་ཞུས་ལ་སོང་ཟིེར་བས་བདེན་སྙེམེ་

ནས་སྒི་ཆུ་བ་ལ་ཞུས་པས། བློ་མེའི་ཞལ་ནས་ཁྱེོད་ཅི་ལ་འགྲོ་གསུངས། གདམེས་

ངག་ཅིག་ཞུ་བ་ལགས་བྱོས་པ་ལ། ཁྱེོད་ཚོད་མེ་ཆུང་། དེ་ནི་སེ་ལྕེ་ལ་རེ་བྱོ་བ་ཡིན་

གདམེས་ངག་ཅི་ཡང་མེེད། ངའི་བློ་མེ་མེངའ་རིས་པའི་ཆོས་ཀྱིི་གྲལ་གྲུལ་འདྲི་

བསྒྲུགས་ནས་འཆད་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་འགྲོར་མེ་གནང་། དེར་བློ་མེས་མེ་

གནང་བར་འགྲོ་བའི་ཆ་མེ་ཡིན་ཏེེ། འོན་ཀྱིང་སང་ཕེོད་འགྲོ་སྙེམེ་ཙ་ན་སེ་གསུངས་

པ་བདེན་ཏེེ་སྐུ་འདས་པ་དང་། ཐུགས་འགྱིོད་དེ་བྱོ་ཐོབས་ནི་མེེད། དེ་ནས་དུས་རིང་

ཞིག་ན་བློ་མེ་སྒི་ཆུ་བ་ས་སྐྱར་གདན་དྲིངས་ནས་ཆོས་འཁོར་བྱོ་དགོངས་ཏེེ། ནས་

ཁལ་སུམེ་བརྒྱ་ཙམེ་དང་། གཞན་ཡང་ཆ་རྐྱེན་མེང་དུ་བསྒྲུབས། སློབ་མེ་འགའ་

ཡང་བསྡུས་ནས་ཡོད་ཙ་ན། བློ་མེ་སྒི་ཆུ་བ་བསྙུངས་པས་བློ་ཆེན་ལ་ཤེོག་གསུངས་

པ་བྱུང་ནས་བྱོོན་པས་སྒི་ཆུ་བ་གཤེེགས་ནས་མེ་མེཇེལ་བ་དང་། བློ་མེས་ཁྱེོད་རབ་

ཏུ་བྱུང་ལ་འཁོན་ཚོའི་སྡོེ་འདི་སྐྱོང་གསུངས་པའི་གསུང་བཞག་པའི་ཞལ་ཆེམེས་དེ་

བཞིན་དུ་སྒི་ཆུ་བའི་གདན་ས་བློ་ཆེན་ལ་གཏེད། དེའི་རྗོེས་ཀྱིི་བྱོ་བ་རྣམེས་ཚར་



 34  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ནས་ས་སྐྱར་བྱོོན་ཏེེ། བློ་མེའི་གསུང་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་དགོངས་ནས་

ན་བཟིའ་སེར་ཆས་བསྒྲུབས་པས། བློ་མེ་གནམེ་ཁའུ་པས་གསན་ཏེེ་ཤེོག་གསུངས་

བྱོོན་པས། ཁྱེོད་སེར་ཆས་བསྒྲུབས་ནས་ཅི་བྱོེད་གསུངས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལགས་

བྱོས་པས་མེ་བྱོེད་གསུངས། བློ་མེ་སྒི་ཆུ་བའི་གསུང་ཡིན་ཞུས་པས། བློ་མེ་མེཉིམེ་

པོ་ལ་ཁོང་གཤེིན་པོའི་ཁ་ཆེམེས་པས། ང་གསོན་པོའི་ངག་ལ་ཉིོན། རབ་ཏུ་མེ་བྱུང་

བ་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་ལ་ཕེན་ཆེ་བ་ཅིག་ཡོང་གསུངས་ནས་མེ་གནང་། རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་མེ་གནང་ཡང་འཁོན་ཚོའི་དཔོན་ནི་མེཛད་དེ། །དེ་ནས་བློ་ཆེན་འདིའི་བློ་

མེ་སྒི་ཆུ་བ་དེ་བློ་མེ་མེལ་གྱིི་སློབ་མེ་ཡིན་པས་སྒི་ཆུ་བའི་བདེ་མེཆོག་གི་ཕྱིག་དཔེ་

རྣམེས་བསྣམེས་ནས་གུང་ཐོང་ན་ལ་རྩེ་གནས་གསར་དུ་བྱོོན་ཏེེ། བློ་མེ་མེལ་ལ་

བདེ་མེཆོག་རྩ་བ་དང་བཤེད་པའི་རྒྱུད། རྡོོ་རྗོེ་མེཁའ་འགྲོ། །ཨ་བྷི་དྷ་ན། ཧེ་རུ་ཀ་

མེངོན་འབྱུང་། ཀུན་སྤྱིོད། སམྦུ་ཊ། རྣལ་འབྱོོར་མེ་བཞི་ཁ་སྦྱོར། མེཁའ་འགྲོ་མེ་

མེངོན་འབྱུང་། རྡོོ་རྗོེ་མེཁའ་འགྲོ་དང་ཀུན་སྤྱིོད་གཉིིས་ཀྱིི་འགྲེལ་པ་ལོ་ཧི་པའི་ཡན་

ལག་ཕྲ་མེོ་དང་བཅས་པ། དྲིིལ་བུ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། ནག་པོ་ཆོས་དྲུག ནཱཾ་རོ་

མེཁའ་སྤྱིོད། རྩ་དབུ་མེའི་མེན་ངག་ཕྲ་མེོ་དང་བཅས་པ་དང་། གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད་ནག་

པོ་རྒྱུད་གསུམེ་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྒྱུད་ཀྱིི་བཤེད་པ་ལུགས་གཉིིས་མེན་

ངག་ཕྲ་མེོ་དང་བཅས་པ་དང་། ནཱཾ་རོ་ཏེ་པའི་གུར་དང་། བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་

འགྲེལ་པ་གསུམེ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རྣམེས་དང་། ཇེོ་བོ་རིན་ཆེན་བཟིང་པོ་

ནས་བརྒྱུད་པའི་བདེ་མེཆོག་རྩ་རྒྱུད། སློབ་དཔོན་ཀོ་ཀ་ན་རྒྱལ་བ་བཟིང་པོའི་སྐོར། 

འགྲེལ་པ་གསུམེ། དཀྱིིལ་ཆོག སྒྲུབ་ཐོབས་བསྟེོད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཇེོ་བོ་རྗོེ་
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ལས་བརྒྱུད་པའི་བདེ་མེཆོག་རྩ་རྒྱུད། འགྲེལ་པ། སྒྲུབ་ཐོབས་ཀྱིི་གླིེང་གཞི་དང་

བཅས་པ་དང་། ཨ་བྷི་དྷ་ན་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་རྣམེས་དང་། མེི་གཡོ་བ་དང་། 

ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྒྲིོལ་མེའི་སྒྲུབ་ཐོབས་ཡན་ལག་དུ་མེ་དང་བཅས་

པ་དང་། ཡང་བདེ་མེཆོག་སྡོོམེ་འབྱུང་། ཁ་ཆེ་རིན་ཆེན་རྡོོ་རྗོེས་མེཛད་པའི་སྒྲུབ་

ཐོབས་ཡན་ལག་དུ་མེ་དང་བཅས་པ་དང་། དབུ་མེ་རིགས་ཚོགས་དང་། མེདོ་ཀུན་

ལས་བཏུས་དང་། བསྟེོད་པའི་ཚོགས་རྣམེས་ཀྱིི་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ་ཕྲ་མེོ་རྣམེས་

ཀྱིང་གསན་ནས་ཁོངས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་དོ། །

དེའི་ཚེ་བློ་མེས་ཆོས་རྣམེས་ཚར་རེ་ལ་མེཁྱེེན་པ་དང་། མེལ་གྱིིས་ཐུགས་

སུ་མེ་ཚུད་པའི་ཚུལ་མེཛད་དེ། ལ་ལས་ནི་མེི་ཚེ་ཕྱིིད་པའི་ཆོས་ལ་ལ་ལས་ཚར་

རེས་ཤེེས་སུ་རེ་བ་གསུངས་ནས་བཀྱིོན་སྐད། ལན་ཅིག་བློ་ཆེན་འདི་མེེད་པར་

མེལ་ལོ་དཔོན་སློབ་ཚོས་རྟེོག་བདུན་གྱིི་སྔགས་ཤེིག་ཐུ་ཡིན་འདུག་པ་དང་། སློབ་

མེ་ཚོས་མེ་ཤེེས་བ་ལ། བློ་ཆེན་གྱིིས་དེར་བྱོོན་ནས་དེ་ལ་ཚེགས་མེེད་འདི་ལྟོར་

བྱོས་ན་མེཆི་བྱོས་པས་བློ་མེ་ཀྱིག་གིས་བཞེངས་ནས། ཤེེས་ན་དགའ་བ་ཚོས་མེི་

ཤེེས། མེ་ཤེེས་ན་དགའ་བ་ཚོས་ཤེེས་འདུག་གསུངས་ནས་གཤེེགས་སོང་བ་དང་། 

དེར་བློ་མེ་འདི་ཐུགས་ཅུང་ཟིད་སྟེེང་གིན་ལོགས་ཤེིག་ན་བསམེ་མེནོ་བྱོེད་ཅིང་

བཞུགས་ཙ་ན། ཡང་ཁོང་ཚོ་འཚོགས་ནས་སྔགས་ཐུ་ཡིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པས་

ཤེོག་བུ་ཁྱེེར་བ་བློ་ཆེན་གྱིི་གམེ་དུ་བྱུང་ནས། དེ་ཁྱེེར་ཏེེ་འདི་ན་གདའ་ཞུས་པས། 

དེ་རྟེེན་འབྲེལ་བཟིང་ཆོས་ཀྱིིས་ཕེན་ཐོོགས་པ་ཡོང་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་བློ་མེ་

མེལ་མེཉིེས། དེ་ནས་ས་ཆེན་མེར་འབྱོོན་ཁར་བློ་མེ་ན་རེ། ངའི་ཆོས་འདི་ངེས་པར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སངས་རྒྱ་བའི་ཆོས་ཡིན་པས། མེི་ཉིིད་ཀྱིིས་རིགས་ཀྱིི་དབང་བསྐུར་རེ་བྱོེད་ཟིེར་

ནས་ར་ཚང་ཅིག་ཏུ་ཕུབ་གོ་གཅིག་གི་སྟེེང་དུ་པདྨོ་འདབ་བརྒྱད་ཅིག་བྱོས། བླུ་གུ་

ཅིག་གི་སྐེ་ལ་བལ་ཅིག་དཀྲིས་བྱོེད་པའི་ཉིེན་ཡོད་དོ། །དེ་འདྲི་མེ་བྱོེད་གསུངས་

པས། བློ་མེའི་ཆོས་ལ་དེ་འདྲི་ག་ནས་བྱོེད་བྱོས་ཏེེ་མེར་བྱོོན། གཡས་རུ་ན་མེར་

དབང་བསྐུར་སེམེས་བསྐྱེད་འདྲི་མེཛད་པས། གསེར་སྲང་བཅུ་བདུན་འབུལ་བ་ལ་

བྱུང་སྟེེ། དེ་རྣམེས་སྔགས་པ་ཅིག་ལ་བསྐུར་ནས་བློ་མེ་ལ་འབུལ་དུ་བཏེང་བས། བློ་

མེ་སྟེོན་མེོ་བྱོེད་པ་ཅིག་གི་གྲལ་མེགོ་ན་བཞུགས་པ་ལ། ས་སྐྱ་ནས་འོང་བ་ཅིག་

གིས་མེཇེལ་བར་ཞུ་ཡིན་གདའོ་བྱོས་ཏེེ་ཞུས་པས། ཟི་འདོད་འདྲི་ཡིན་ནམེ་བྱོིན་

གསུངས་ནས་མེ་མེཇེལ། ཡར་ལོན་མེར་ལོན་མེང་བ་ཅིག་བྱོས་ནས། ས་སྐྱ་ནས་

འོང་བའི་འབུལ་བ་ཅིག་བདོག་པས་མེཇེལ་བྱོས་པས། འཕྲལ་ཐུགས་ཅོལ་ཆུང་འདྲི་

བ་ཅིག་ཡོད་པས་ཁོང་རང་བྱོོན་ནས། འབུལ་བ་ཅི་ཡོད་གསུངས་གསེར་ཅིག་

བདོག་ཞུས་པས་ཞོ་དུ་ཡོད་གསུངས། སྲང་བཅུ་བདུན་ཙམེ་བདོག་བྱོས་པས་

མེཉིེས་ནས་ཁོང་རང་གི་ཁུག་མེ་ནས་ཀྱིང་སྲང་གང་བཏེོན་ནས་འདི་ཡང་དེའི་སྟེེང་

དུ་བསྣོན་ལ་སྲང་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་གྱིིས་ལ་ཚོགས་སུ་ཕུལ་གསུངས། དེ་ལྟོར་བྱོས་

པས་ཁོང་དམེ་ཚིག་པ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པར་འདུག་པ་ལ། ངས་དེ་ལྟོར་ཅུང་མེ་གོ། 

ད་ངའི་གམེ་དུ་ཁོ་ད་ལོ་ལན་ཅིག་ཅིས་ཀྱིང་ཤེོག ཆོས་ཀྱིི་ལྷག་མེ་ད་རུང་ཡོད་པས་

ཁྱེོད་ལ་སྟེེར་བ་ཡིན་གྱིིས་ཤེིག་གསུངས། དེར་བནེ་དེས་མེར་འོངས་ནས་བློ་མེ་ལ་

འཕྲིན་བྱོས། བློ་ཆེན་གྱིིས་ཀྱིང་ཡར་བྱོོན་ཏེེ་སྦྱོང་རྒྱུད་དང་། རབ་གནས་ཀྱིི་རྒྱུད་

ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྡོོ་རྗོེ་སེམེས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐོབས་ཆེ་ཆུང་། 



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པ་སྨན་དཔྱིད་ཀྱིི་གཞུང་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་མེགོན་

པོའི་སྒྲུབ་ཐོབས་རྗོེས་གནང་དང་བཅས་པ་གནང་ནས། དེའི་རྟེེན་དུ་དར་ནག་དང་

ལྕགས་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་རྩེ་དགུ་པ་ཅིག་དང་བཅས་ཏེེ། མེཧཱ་ཀཱ་ལའི་སྐུའི་བཀའ་བབས་བཞིའི་

ནང་ནས་མེཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མེགོན་པོའི་འཆམེས་སྐུ་བསེ་འབག་ནག་པོ་འཕུར་ཤེེས་

ལ་མེི་ལ་མེིས་ཟིེར་བ་ལྟོར་ད་ང་རྒས་པས་ཁྱེོད་མེི་དགོས། ཁྱེོད་རང་འཁོན་ས་སྐྱ་པའི་

རྗོེས་ལ་སོང་ལ་ས་སྐྱ་པ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབས་ཤེིག་ཟིེར་

ནས་བརངས། དེ་རྣམེས་བསྣམེས་ནས་མེར་བྱོོན། ལྷོ་སྟེོད་དུ་པུ་ཧྲང་ལོ་ཆུང་ལ་བལ་

པོ་བྷ་དནྟའི་ལུགས་ཀྱིི་བདེ་མེཆོག་སྐོར་དང་། ཧ་དུའི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་

ཨརྒྷཾ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སྐོར་གསུམེ་དང་། དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་ཡན་ལག་དང་བཅས་

པ་དང་། བྱོ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཕྱིོགས་འགའ་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་ཅིང་། བྲམེ་

ཟིེ་མེཆོག་སྲེད་ཀྱིི་པུར་སོལ་ལ་རང་འབྱོོན་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཤེིང་མེགོན་ཡིད་བཞིན་

གྱིི་ནོར་བུ་འདི་ཡང་ལོ་ཙཱ་བ་འདིས་བློ་མེ་ཆེན་པོ་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་

མེདོ་ཁམེས་ནས་འབྲི་ཁུང་པའི་སྐྱུ་ར་ཨ་སྐྱབས་བྱོ་བ་དེ་ས་སྐྱར་གདན་དྲིངས་ནས། 

གསང་འདུས་འཕེགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིི་དགོངས་པ་ལྷ་རྡོོ་རྗོེ་སྙེིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བའི་

ལུགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེེས་ཞབས་ཀྱིི་བརྒྱུད་པ་སྨན་པའི་ཞབས་ཞེས་བྱོ་

བའི་སྐོར་ལ། འཕེགས་པ་འཇེམེ་དཔལ་གྱིི་ཞལ་ལུང་དང་། ཡེ་ཤེེས་ཞབས་ཀྱིིས་

མེཛད་པའི་ལུང་དང་མེཐུན་པའི་ཆོས་བཅུ་བདུན་དང་། རྒྱུད་ཀྱིི་འགྲེལ་པ་རིན་པོ་

ཆེའི་ལྗོན་ཤེིང་དང་། ཞལ་ལུང་དང་། མེར་མེེ་མེཛད་བཟིང་པོས་མེཛད་པའི་དཀྱིིལ་

ཆོག་རྣམེས་ལ། སྨན་པའི་ཞབས་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་འགྲེལ་པ་རེ་རེ་དང་། སློབ་དཔོན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དགོངས་པ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་གཏེེར་ཞེས་བྱོ་བ་རྣམེས་གསན་ནས་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་དོ། །

རྡོོ་རྗོེ་གདན་པ་ལ་བྷ་ཝ་པའི་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། མེཧཱ་

མཱི་ཡཱའི་འགྲེལ་པ་ལུགས་གཉིིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། རྡོོ་རྗོེ་བདུད་རྩིའི་

རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། སེམེས་འཛིན་བརྒྱད་བཅུ་པ་

ཞེས་བྱོ་བ་རྣམེས་གསན་ནོ། །བལ་པོ་པཎྜོི་ཏེ་པདྨོ་ཤྲཱིི་ལ། མེཚན་བརྗོོད། དུས་

འཁོར་དང་། མེན་ངག་དུ་མེ་གསན་ནོ། །བལ་པོ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ལ་རྡོོ་རྗོེ་རྣལ་འབྱོོར་མེའི་

ཆོས་དུ་མེ་གསན་ནོ། །རྒྱ་གར་གྱིི་རྣལ་འབྱོོར་པ་བྷ་དྲི་རཱ་ཧུ་ལ་ལ་མེན་ངག་དུ་མེ་

ནོས་སོ། །དགེ་བཤེེས་རོག་ཅེས་བྱོ་བ་ལ་ཤེེར་ཕྱིིན་ཇེོ་བོའི་ལུགས། ཉིི་ཁྲིི་སྣང་བ་

རྩ་འགྲེལ། བརྒྱད་སྟེོང་རྩ་འགྲེལ། མེངོན་རྟེོགས་རྒྱན་རྩ་འགྲེལ། སྡུད་པ་རྩ་འགྲེལ། 

བརྒྱད་སྟེོང་དོན་བསྡུས་རྩ་འགྲེལ། ཤཱནྟི་པའི་གཞུང་ལུགས་ཚན་ཅིག་རྣམེས་གསན་

ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་དོ། །གཉིིས་པ་ཁྱེད་པར་གསུང་ངག་ནོད་པའི་ཚུལ་

ནི༑ དེ་ནས་གསུང་ངག་མེཉིན་པར་བཞེད་དེ། སེའི་སློབ་མེ་སུ་དྲིག་དྲིིས་པས། འགའ་

ཞིག་ཞ་མེ་དྲིག་ཟིེར། རྒྱུས་མེ་རྣམེས་ན་རེ། དེ་ལ་གདམེས་ངག་རོགས་པ་མེེད་པས་

ཞང་སྟེོན་མེཆེད་གཉིིས་དྲིག དེའང་གཅུང་པོ་ནི་གྲོངས། གཅེན་པོ་བཞུགས་པས་དེ་

མེཁས་ཟིེར། དེར་བཞུད་པར་དགོངས་ནས་བློ་མེ་གནམེ་ལ་འགྲོ་བར་ཞུས་པས། 

སྒོོམེ་ཆེན་འདི་བརྫུན་ཆེ་བ་ཡིན། གདམེས་པ་ཅི་ཡང་མེེད་དེ་མེཆི། དད་པ་ཡོད་ན་

གསང་འདུས་ཀྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས་བསྟེན་པའི་ནོར་རས་བསྒོོམེ་གསུངས་ནས་མེ་གནང་བ་

ལ། བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་གཅིག་བདོག་ཞུས་པས། འོ་ན་རྒྱུག་གསུངས་ནས་བྱོོན། 
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སག་ཐོང་དུ་ཕེེབས་པ་དང་། ཐོགས་མེཁན་ཚོ་གཅིག་འདུག་པ་ལ་ཞང་དགོན་པ་བ་ལ་

མེཇེལ་གྱིིས་དང་བྱོས་པས། ཕེ་ཀི་ཀ་ཡིན་ཟིེར་ནས་བལྟོས་པས། མེི་མེང་པོ་ཅིག་གི་

གསེབ་ན་ཤེམེ་ཐོབས་ཤེིག་གསོལ། ཤེ་འགག་མེེད་པར་ར་ཐུལ་ཅིག་ཕྱིིར་ཀློོག་ཏུ་

གྱིོན་ནས་ཡོ་ག་བྱོེད་ཅིང་གཏེམེ་ཆལ་ཆོལ་མེང་པོ་གསུང་གིན་འདུག་པ་དང་། དེར་

དྲུང་དུ་ཕྱིིན་ནས་ཕྱིག་བྱོས་པས་ཁྱེེད་ནི་ག་ཤེེད་ཀྱིི་མེི་ཆེན་ཅིག་འདྲི་ན། དེ་ནས་ཀྱིང་

གསར་མེ་པ་ཅིག་འདྲི་ན་ནོར་བ་མེ་ཡིན་ནམེ་གསུངས་པ་ལ། མེ་ནོར་ལགས་གསུང་

ངག་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་བ་ལགས་བྱོས་ཏེེ་ཁྲིབ་ཅིག་ཕྱིག་རྟེེན་དུ་ཕུལ་བས། བློ་མེ་ཞང་གི་

ཞལ་ནས། ད་ཅི་རུ་ནོར་བྱོས་ཏེེ་ངས་དེ་འདྲི་མེི་ཤེེས། དེའི་མེིང་ཡང་ད་རེས་ལས་མེ་

ཐོོས། ངས་རོགས་ཆེན་ཙ་མུན་ཏེི་དང་བྲམེ་ཟིེའི་སྐོར་འདྲི་བཤེད་པ་ཡིན། དེ་ཀུན་ཉིན་

པ་ལ་ཁྱེེད་གསར་མེ་བ་བྱོ་བ་རྟེོག་པ་ཆེ་བས་རྟེོག་པ་མེི་བྱོེད་དམེ་གསུངས། བསྐྱར་

ནས་ཞུས་པས་ཀྱིང་དེ་འདྲིའི་གདམེས་ངག་མེེད་གསུངས་པ་དང་། བློ་ཆེན་གྱིི་

དགོངས་པ་ལ་འོ་ན་སྤྱིོད་ལམེ་གྱིི་ལུགས་འདི་དང་བྱོས་པས་གདམེས་ངག་མེེད་པ་

འདྲི། ང་རང་ནོར་བ་ཡིན་ནམེ་སྙེམེ་ནས་ལོག་པ་དང་། ཇེོ་སྲས་འོད་མེཆོག་གི་ཕེ་དེས་

བློ་མེ་ཞང་ལ་འོ་སྐོལ་རང་མེཁར་ཆུང་ན་ཡོད་ཙ་ན། སྒི་ཆུ་བའི་གྲྭ་བ་ཅིག་ལ་ངའི་བློ་

མེའི་སྲས་པོ་ཡིན་ནས་པང་དུ་ལེན་པ་དེ་འདྲི་ན་ལྡོག་པས་ཅང་མེཆིའམེ་ཞུས་པས། 

འོ་ན་དམེ་ཚིག་ཉིེས་པར་འགྲོ་ཉིེན་ཡོད་པས་བོས་གསུངས་ནས་ལྡོག་སྟེེ་ལོ་རྒྱུས་

ཞིབ་ཏུ་མེཛད་པས། ས་སྐྱ་པའི་སྲས་ཡིན་པར་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ནས། ངས་ད་ཅི་ངོ་

མེ་ཤེེས་པར་བརྫུན་བྱོས། མེན་ངག་ཡོད་དེ་སྔར་མེ་བཤེད་པས་བསམེ་མེནོ་འདྲི་བྱོ་

དགོས། སྤྱིིར་ཡང་ད་ལྟོ་དོར་ཀ་མེདོ་བྱོ་བ་འདི་ན་སེ་སྟེོན་རྡོོར་འབྱུང་གིས་པཎ་ཆེན་



 40  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དང་པཎ་ཆུང་དང་། ལོ་པཎ་དཔོན་སློབ་མེང་པོ་ལ་ཆོས་འཁོར་བྱོེད་པའི་རྩར། རྣལ་

འབྱོོར་པ་རྒན་པོ་ཅིག་གིས་བཤེད་ཉིན་བྱོས་ཀྱིང་མེི་མེཛེས་པས། དཔྱིིད་སོ་བྱོོན་

ཆོས་ཚོ་ཚར་བ་བགྱིིད་གསུངས། ཕྱིིས་ས་ཆེན་གྱིི་ཞལ་ནས། འོད་མེཆོག་གི་ཕེ་འདི་

ངེད་ལ་དྲིིན་ཆེ། རྟེ་བརྒྱ་ཕུལ་བ་བས་དགའ་གསུངས། དེ་ནས་དཔྱིིད་ཀ་བྱོོན་ཏེེ་

སླེབས་པའི་ནུབ་མེོ་ཆོས་ཀྱིི་གླིེང་གླིེང་མེང་དུ་མེཛད་པས། རྗོེ་བློ་མེ་ཉིིད་རྒྱུད་གསུམེ་

ཐུགས་ལ་ཤེིན་ཏུ་བྱོང་བར་བཞུགས་པས་ལན་བཏེབ་པས། བློ་མེ་ཞང་གིས་འོར་ཆེ་

ཤེིན་ཏུ་གོ་ཆོད་ནས་འདུག་གསུངས་ནས་མེཉིེས་སྐད། ཡང་རྗོེའི་ཞལ་ནས། རྒྱུད་

ལས་རྩ་སུམེ་ཅུ་རྩ་གཉིིས་གསུངས་པ་འདི་ཀུན་སྒྲུབ་པ་པོའི་ལམེ་དུ་ཁྱེེར་ན་ཅི་

ཚུགས་བྱོེད་གསུངས་ནས། གདམེས་ངག་གི་གནད་འདྲིིར་བྱུང་བ་ལ་ལན་མེ་ཐོེབས་

ནས། གདམེས་ངག་ཟིབ་མེོ་ཡོད་པར་འདུག་དགོངས་ནས་ཤེིན་ཏུ་ཐུགས་ཆེས་

གསུངས། དེ་ནས་དབང་དང་གདམེས་ངག་ཞུས་ཏེེ་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིིད་ཚར་ནས། ནང་

པར་ནས་གསུང་ངག་གསུངས་པའི་ནུབ་མེོ་རྗོེའི་ལྗགས་སྐྲངས་ཏེེ་བསྙུངས་ནས་

ཆོས་གསུངས་པ་མེ་བྱུང་བས། རྗོེའི་ཞལ་ནས་འོ་སྐོལ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་ན་དམེ་ཚིག་གི་

ཉིེས་པ་ཅིག་ཡོད་པར་འདུག་པས་མེཎྜོལ་ཕུལ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་གྲོངས་ཤེིག་

གསུངས་པ་དང་། བློ་ཆེན་གྱིི་ཐུགས་དགོངས་ལ་གཞན་ཡོང་བ་མེེད། ཁ་སིང་

གདམེས་ངག་མེེད་པ་ཡིན་ནམེ་སྙེམེ་པ་ཅིག་བྱུང་བ་དེས་ཡིན་ནམེ་སྙེམེ་སྟེེ། དེ་ལ་

དམེིགས་ནས་མེཎྜོལ་ཕུལ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་མེང་དུ་བགྲངས་པས་ཕེན་གསུངས། 

མེན་ངག་ཀྱིང་ཁོང་གིས་གནང་བ་ལ། ཇེོ་མེོས་ཁོང་ལ་གདམེས་ངག་མྱུར་དུ་བྱོིན་

མེཛོད་བྱོས་པས་ཁོང་ཐུགས་ཟིབ་པས། ཅི་ཟིེར་གདམེས་ངག་ཟིབ་མེོ་ལ་ཁྱེི་དང་གླིོ་
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བ་འཕྲད་པ་བཞིན་ཅི་ཐོོད་ཐོོད་དུ་གཏེོང་ངམེ་གསུངས་ནས་རིམེ་གྱིིས་གནང་། དེར་

དབྱོར་དགུན་བཞི་ལྷག་ཙམེ་བཞུགས་ཏེེ་གདམེས་ངག་ཞུས་པས། བློ་མེ་དཀོན་

མེཆོག་རྒྱལ་པོ་བློ་མེ་སེའི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པས་བརྒྱུད་པའི་དམེ་ཚིག་དགོངས་

ནས་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་མེ་ལུས་པར་གནང་། མེདོར་ན་ལམེ་སྐོར་དགུ། ཕྲ་མེོ་

ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཡན་ལག་དུ་མེ་དང་བཅས་པ་དང་། གསུང་ངག་གི་

རྒྱབ་རྟེེན་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱུད་རྐྱང་གི་བཤེད་པ་ཤེིན་ཏུ་ཟིབ་པའི་ལུགས་དང་། གསང་

འདུས་རྩ་རྒྱུད། མེཉིམེ་སྦྱོར་རྩ་རྒྱུད། ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་རྩ་རྒྱུད། བདེ་མེཆོག་རྩ་རྒྱུད། གདན་

བཞི་རྩ་རྒྱུད། མེཧཱ་མཱི་ཡཱ་དང་། མེཚན་བརྗོོད་ཤེིན་ཏུ་ཟིབ་པའི་བཤེད་སྲོལ་རྣམེས་

ཀྱིང་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་དོ། །

གདམེས་ངག་རོགས་ཏེེ་སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན་པའི་དུས་སུ། ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིི་

བར་དུ་ཆོས་འདི་གཞན་ལ་ལུང་སྦྱིན་པ་དང་སྟེོན་པ་ལྟོ་ཞོག འདི་འདྲི་ཡོད་པ་དང་

ཤེེས་པའི་མེིང་ཙམེ་ཡང་མེ་འདོན། ཡི་གེར་ཡང་མེ་འབྲི། དེ་ནས་གཞན་ལ་འཆད་

དམེ། ཡི་གེར་འབྲིའམེ་གང་བྱོེད་ཀྱིང་ཁྱེེད་རང་ཆོས་ཀྱིི་བདག་པོ་ཡིན་གསུངས་

ནས་བཀའ་རྒྱས་བཏེབ། སྤྱིིར་ཁྱེེད་ཀྱིིས་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་བྱོས་ན་ཚེ་འདི་ཉིིད་ལ་

ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོོབ། ཉིན་བཤེད་བྱོས་ན་གདུལ་བྱོ་དཔག་ཏུ་

མེེད་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ཁྱེད་པར་དུ་ལུས་མེ་སྤེངས་པར་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

མེཆོག་གྲུབ་པ་གསུམེ། བཟིོད་པ་ཐོོབ་པ་བདུན། རྟེོགས་པ་དང་ལྡན་པ་བརྒྱད་ཅུ་

ཙམེ་འབྱུང་ཞེས་ལུང་བསྟེན་ནོ། །དེར་བློ་མེས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བསྙེེལ་གྱིིས་

དོགས་པས་ཟླ་བ་རེ་ལ་གསུང་ངག་མེ་ལུས་པ་བཤེད་པའི་བསམེ་མེནོ་ཚར་རེ། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཉིིན་ཞག་རེ་ལ་རྡོོ་རྗོེའི་ཚིག་རྐོང་དྲུག་གམེ་བདུན་འདོན་པའི་དམེ་བཅའ་མེཛད་ནས་

བྱོོན། དེ་ལྟོར་བློ་ཆེན་གྱིི་སྐུ་ཚེའི་སྟེོད་ཡན་ཆད་དུ་བཀའ་རྒྱ་མེ་ཚང་བའི་སྟེོབས་

ཀྱིིས་ཡི་གེ ་མེེད་པས་གསུང་ངག་རིན་པོ ་ཆེ ་འདི ་སྙེན་བརྒྱུད་འབའ་ཞིག་ཏུ་

བཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་བཀའ་རྒྱ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཐོིམེ་པ་དང་། བློ་མེ་ཨ་སེང་

གིས་ལམེ་འབྲས་ཁུངས་ཆོད་ནས། ཉིིད་ལ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་མེངའ་བ་གདའ་

བ་ལ་སྔར་ཡོད་ཀྱིང་མེི་གསུང་པ་འདུག ད་རེས་ཚར་གཅིག་གསུངས་པ་དང་ཡི་གེ་

ཞིབ་པ་ཅིག་ཀྱིང་མེཛད་པ་ཞུ་ཞུས་པས། དེར་བཀའ་རྒྱ་ཐོིམེ་པ་དང་ཁོང་གིས་ཞུས་

པ་འཛོམེ་པས། བློ་མེས་རྟེེན་འབྲེལ་བསྒྲིིགས་པ་ཡིན་དགོངས་ནས་བློ་མེ་ཨ་སེང་

ལ་ཚར་གཅིག་གསུངས། ལམེ་འབྲས་དོན་བསྡུས་མེ་དེ་མེཛད་ནས་གནང་། དེ་

ནས་རིམེ་གྱིིས་ཞུ་བ་པོ་སོ་སོའི་ངོར། སྒོ་ཐོེང་མེ། ཞུ་བྱོས་མེ། ཀློོག་སྐྱ་མེ་ལ་

སོགས་པ་འགྲེལ་བ་བཅུ་གཅིག་ཙམེ་མེཛད་པ་ལས། དགེ་བཤེེས་སྙེགས་ཀྱིི་ངོར་

མེཛད་པ་འདི་ཚིག་ཉུང་དོན་རྒྱས་སྡོེབ་ལེགས་པར་དགོངས་ནས་དིང་སང་གི་བར་

དུ་འདི་ཕྱིག་དཔེ་མེཛད་དོ། །དེ་དག་གི་བར་སྐབས་ཀྱིི་གསལ་བྱོེད་ཡི་གེ་ལ། ཀུན་

གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད། གདན་སོགས་ལུས་དཀྱིིལ། འཆི་ལྟོས་བརྟེག་པ་འཆི་བསླུ་དང་

བཅས་པ། འདའ་ཁ་མེའི་གདམེས་ངག ཐོིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོོར། ཕྱིག་རྒྱའི་མེཚན་

ཉིིད། ཡི་གེས་སྒོོ་དགག་པའི་མེན་ངག བར་དོ་བཞི། ལམེ་དུས་ཀྱིི་དབང་། ཚད་མེ་

བཞི། གདམེས་ངག་དྲུག རྟེེན་འབྲེལ་ལྔ། རྡོོ་རྗོེ་མེཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག གྲིབ་མེ་

ཁྲུས་ཀྱིིས་སེལ་བ། ཚ་ཚས་སེལ་བ། ཐོིག་ལེ་བསྲུང་བ། ཡིག་བརྒྱ་འདོན་ཐོབས། 

རླུང་སྦྱོར་བདུན་གྱིི་ལམེ་ཁྲིིད་པ། བྷ་གའི་ཡི་གེ་བཅུ་བཞི། འཁོར་བཞིའི་རྒྱ། ས་
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བཅུ་གསུམེ་པའི་ས་ཕྱིེད་ཀྱིི་མེངོན་རྟེོགས། དོན་བསྡུས་པའི་ཚིགས་བཅད་རྣམེས་

དང་། དེ་རྣམེས་ཀྱིི་འཕྲོས་ལ་འཁོར་འདས་དབྱོེར་མེེད་རྩ་འགྲེལ་གཉིིས། དབང་

བཞིའི་ཆོ་གའི་གནད། མེཆོག་དབང་གསུམེ་གྱིི་ཡི་གེ ཕྱིི་བསྐྱེད་རིམེ་གྱིི་གདམེས་

ངག །བདུད་རྩི་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐོབས། འཕྲང་བདུན་བསལ་བའི་མེན་ངག བྱུང་རྒྱལ་

དུ་མེི་གཏེོང་བའི་གནད་བཞི། འབྱུང་བ་ལུས་འཁྲུགས་རླུང་དང་སྤྱིོད་ལམེ་གྱིིས་

བསལ་བ། ཕྲིན་ལས་སོ་གཉིིས། ལམེ་འབྲིང་པོ། ལམེ་བསྡུས་པ། གཞུང་ཇེི་ལྟོ་བ་

བཞིན་དུ་བཀྲི་བ། གནད་དྲུག་གིས་བཀྲི་བ། གནད་བཅུ་གཅིག་གིས་བཀྲི་བ། 

དབང་པོ་རབ་འབྲིང་གསུམེ་གྱིིས་བཀྲི་བ། ལམེ་འཇུག་ལྡོག ཕྱིག་རྒྱ་འཇུག་ལྡོག 

ཤེེས་པས་ཕེན་འདོགས་པའི་མེན་ངག་བདུན། ལམེ་སྲ་བ་འགྲོས་དང་བཅས་པ། ཕྱིི་

ནང་གི་མེཛད་པ་བཅུ་གཉིིས། བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར། བློ་མེ་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས། རྒྱ་གར་

བའི་ལོ་རྒྱུས། བིརྺ་པའི་གླུ་དང་བཅས་པ། དེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་དཀར་ཆག ལམེ་སྐོར་

གཞན་གྱིི་གདམེས་ངག་ལ། ཏེོག་ཙེ་པའི་བསམེ་མེི་ཁྱེབ་ལ་མེན་ངག་ལྔ། མེཚོ་

སྐྱེས་ཀྱིི་རྣམེ་ཐོར། མེཚོ་སྐྱེས་ཀྱིི་ཟིབ་པའི་ཚུལ་དགུ། ཌོམི་པའི་མེན་ངག་ལ། མེན་

ངག་ཚན་པ་བཞི། ནག་པོ་པའི་གཏུམེ་མེོ་ལམེ་རོགས། ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཡི་

གེ་མེེད་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མེཆོད་རྟེེན་དྲུང་ཐོོབ། ཡོན་པོ་བསྲང་བའི་མེན་ངག ཨིནྡྲ་བྷཱུ་

ཏེིའི་མེན་ངག་རྣམེས་ཏེེ། དེ་ལྟོར་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་སྐོར་ཕྱིི་མེ་དང་བཅས་

པའི་གསལ་བྱོེད་ཀྱིི་ཡི་གེ་དེ་རྣམེས་ས་ཆེན་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ཁོ་ནར་མེ་ངེས་ཀྱིང་། 

བློ་མེ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་ལམེ་འབྲས་སོགས་མེན་ངག་ཕྱིོགས་ཀྱིི་

བསྟེན་བཅོས་ཟིབ་མེོ་རྣམེས་བརྗོོད་བདེ་བའི་ཕྱིིར་ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིན་



 44  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལ༑ དཔལ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བསྟེན་པའི་རྒྱུན་ལ་དགོངས་པའི་ལེགས་

བཤེད་གསར་དུ་མེཛད་པ་ནི། རྒྱུད་སྡོེ་སྤྱིིའི་རྣམེ་གཞག བརྟེག་གཉིིས་ཀྱིི་བསྡུས་དོན། 

བརྟེག་གཉིིས་ཀྱིི་དཀའ་འགྲེལ། གུར་གྱིི་ཐོོ་ཡིག་ཟིེར་བའི་རྒྱུད་ཀྱིི་དོན་བསྡུས། ཀླུའི་

བཤེད་པ། རྩའི་མེངོན་རྟེོགས། གུར་གྱིི་བཤེད་པའི་ཆིངས། རྡོོ་རྗོེ་སྙེིང་འགྲེལ་གྱིི་ཡིག་

སྣ༑ སྒྲུབ་ཐོབས་མེཚོ་སྐྱེས་ཀྱིི་དོན་འགྲེལ། བདེ་མེཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྱིི་ལེ་འགྲེལ། རྩ་རྒྱུད་

ཀྱིི་ས་བཅད། བདེ་མེཆོག་ནག་པོ་པའི་དཀྱིིལ་ཆོག་གི་ཐོོ་ཡིག རས་བྲིས་ལ་བརྟེེན་

པའི་དཀྱིིལ་ཆོག །གསང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིིད་ཀྱིི་དོན་གྱིི་ཆ་གསུངས་བཞིན་བྲིས་པ། 

དེའི་ས་བཅད། ཨོ་ལ་པ་ཏེིའི་དོན་བསྡུས། བདེ་མེཆོག་གི་རྣལ་འབྱོོར་པའི་རོ་སྲེག་

པའི་ཆོ་ག །ཨོ་ལ་པ་ཏེི་དང་དཔྱིིད་ཐོིག་གི་མེན་ངག །ཨོ་ལ་པ་ཏེིའི་འགྲེལ་པ། དེའི་ས་

བཅད། གསང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིིད་ཀྱིི་ཚིག་དོན་བསྡུས་པའི་གོ་འབྱོེད། འཇེིགས་བྱོེད་

རྟེོགས་བདུན་གྱིི་ཊིཀ །སྒྲིོལ་མེ་བཅུ་བདུན་མེའི་དཀྱིིལ་ཆོག །མེན་ངག་གཅེས་

བསྡུས། བྷ་ཡ་ནའི་སྲུང་འཁོར། བློ་མེ་སྐྱུ་ར་ཨ་སྐྱབས་ལ་ཞུ་ཡིག །བུམེ་གཏེེར་གཞུག་

ཚུལ་གྱིི་མེན་ངག །སྒྲུབ་ཐོབས་མེཚོ་སྐྱེས་ཀྱིི་ས་བཅད། བདེ་མེཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཊི་ཀ་

མུ་ཏེིག་གི་ཕྲེང་བ། བདེ་མེཆོག་ལཱུ་ཡི་པའི་མེངོན་རྟེོགས་ཀྱིི་ཊི་ཀ་ལ་སོགས་པ་

མེཛད་དེ། བློ་མེ་ཉིིད་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་བསྟེན་བཅོས་རྣམེས་ནི་ཡི་གེའི་འཇེོག་གཙང་

བ༑ ཕེལ་ཆེར་དབུ་ན་མེཆོད་བརྗོོད་དང་། མེཇུག་ན་བསྔོ་བ་དང་མེཛད་པ་པོའི་མེཚན་

ལ་སོགས་པ་སྨོས་པའོ། །ཡང་བློ་ཆེན་འདིས་མེཆན་དང་འཁོར་ལོའི་དཔེ་བྲིས་

མེཛད་པ་ལ་ཀྱིེ་རྡོོར་རྒྱུད་གསུམེ། ནག་འཇེིགས་སྐོར་གསུམེ་གྱིི་རྒྱུད། རྡོོ་རྗོེ་མེཁའ་

འགྲོ །ཨ་བྷི་དྷ་ནའི་འགྲེལ་པ་ཀུ་མུ་ཏེའི་མེཆན་དང་། བདེ་མེཆོག་ཉུང་ངུ་། སམྤུ་ཊ། 



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཚོགས་བདག་འདོད་རྒྱལ་རྣམེས་ཀྱིི་དཔེ་བྲིས་མེཛད་དོ། །གཉིིས་པ་རྟེོགས་པའི་ཡོན་

ཏེན་ནི། སྡོོམེ་པ་གསུམེ་དང་འགལ་བའི་ཉིེས་པ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བས་ཀྱིང་མེ་གོས་ཤེིང་། 

བྱོམེས་པ་དང་ཐུགས་རྗོེས་རྒྱུད་བརླན་པ། དངོས་པོ་གང་ལའང་མེི་ཆགས་ལ་དད་པ་

དང་སྒྲུབ་པའི་སྒོོ་ནས་བློ་མེ་རྣམེས་མེཉིེས་པར་མེཛད་དེ། ནང་དུ་རྟེེན་འབྲེལ་ཐོམེས་

ཅད་བསྒྲིིགས་པས་ཡི་དམེ་ལྷའི་ཞལ་གཟིིགས་པ་དང་། ཆོས་ཐོམེས་ཅད་ལ་མེངའ་

བརྙིེས་པ་དང་མེངོན་ཤེེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐོོགས་པ་མེི་མེངའ་བ་ཡིན་

ནོ༑ །དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤེད་པ་ལྟོར་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཀྱིིས་དངོས་སུ་རྗོེས་སུ་བཟུང་

བའི་སྐབས་དེར་འཕེགས་པ་མེི་གཡོ་བ་དང་། རྗོེ་བཙུན་མེ་སྒྲིོལ་མེ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་

ཞལ་གཟིིགས་ཤེིང་བར་ཆད་བསལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་མེཧཱ་ལོ་ཙཱ་བ་སྐུ་གཤེེགས་

ནས་གུང་ཐོང་དུ་བྱོོན་ནས་བསྙུང་བའི་ཚེ། ཟིོ་མེོ་ཙི་ཙིས་སྨན་དྲིངས་གདམེས་ངག་

བྱོིན་པས་སྐུ་ཁམེས་གདངས། དེ་ནས་གཡས་རུའི་གྲོང་ཆུང་དགོན་པར་བྱོོན་པས་

དུག་རོ་ལངས་ནས་ཟླ་བ་གཉིིས་ཙམེ་བསྙུང་བས། ཆོས་ཐོམེས་ཅད་བརྗོེད་ནས་

གཅིག་ཀྱིང་མེེད་པར་སོང་སྟེེ། གྲོགས་གཅིག་ལ་དྲིི་ས་ཡང་མེེད། རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིིན་

ཡང་རྒྱ་གར་ན་ཡང་ཇེི་འདྲི་ཡོད་ཆ་མེེད་སྙེམེ་ནས་ཐུགས་མེ་བདེ་སྟེེ། ས་སྐྱར་བྱོོན་

ནས་བྲང་ཁང་རྙིིང་པར་སྐུ་མེཚམེས་བཅད་ནས། བློ་མེ་དཀོན་མེཆོག་ལ་གསོལ་བ་

བཏེབ་པས་ཚུལ་འགའ་རེ་དྲིན་པ་བྱུང་། དེ་ནས་རྗོེ་དགོན་པ་བ་མེནལ་ལམེ་དུ་བྱོོན་

ནས་ཆོས་གསུངས་པས་མེ་ལུས་པ་དྲིན་པ་བྱུང་། སླར་ཡང་དགྱིེས་སྤྲོ་དང་བཅས་

གསོལ་བ་དྲིག་ཏུ་བཏེབ་པས། སྐབས་ཤེིག་ཐོོ་རངས་ཀ་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་

པ་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱིག་ཆོས་འཁོར་གྱིི་ཕྱིག་རྒྱ་མེཛད་པ། གཡས་སུ་ཤེར་ཕྱིོགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ནག་པོ་པ་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་། གཡས་བ་མེེན་གྱིི་རྭ་དུང་། གཡོན་ཐོོད་པ་བདུད་རྩིས་

གང་བ་འཛིན་པ། གཡོན་དུ་ག་ཡ་དྷ་ར་ན་བཟིའ་དཀར་པོ་ལྡིང་གོན་མེཛད་ནས་རྡོོར་

དྲིིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བ། རྒྱབ་ཏུ་ཀོ་ཊ་ལི་པ་པུས་མེོ་བཙུགས་ནས་གདུགས་

འཛིན་པ། མེདུན་དུ་བི་ན་ས་སྟེེ་ནགས་ཁྲིོད་པ་ཐོལ་མེོ་སྦྱར་ནས་བདུད་རྩི་འབུལ་བ་

སྟེེ༑ གཙོ་འཁོར་ལྔ་ས་དཀར་པོ་རྒྱབ་ཡོལ་དུ་མེཛད། ཡ་གི་མེོན་གྲོག་ནས་མེ་གི་

འབལ་གྲོག་གི་བར་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་ཁྱེབ་པར་མེཛད་ནས། འདི་རྣམེས་ཐོམེས་ཅད་ང་

དབང་གསུངས་ཤེིང་དངོས་སུ་བྱོོན་ནས་ཞལ་བསྟེན་པས། ཐུགས་ལ་རྣམེ་པར་མེི་

རྟེོག་པའི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་འཁྲུངས་ཤེིང་། ཏེིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་

བཞེངས་ནས་ཨ་ལ་ལ་སྟེེ་ཞེས་སོགས་ཀྱིི་བསྟེོད་པ་ཡང་མེཛད། དེ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་

གི་བར་དུ་འཚོ་བ་ཟུར་ནས་བློངས་ཤེིང་སྐུ་མེཚམེས་བསྡོམེས་ནས་གཙོ་འཁོར་ཅི་

རིགས་པར་བྱོོན་ཞིང་། བློ་མེེད་ཀྱིི་རྒྱུད་སྡོེ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིིས་སམེ། །བློ་མེེད་དང་

འབྲེལ་བའི་དབང་བྱོིན་རླབས་སོགས་ཀྱིི་ཆོས་སྣ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིིས། ཁྱེད་པར་དུ་

ལྕགས་རི་ཕྱིིར་མེི་འདའ་བའི་ཟིབ་ཆོས་བཞི་ལ་སོགས་པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་

པ་དང་། ཡང་དགེ་བཤེེས་སྙེག་གིས་བཟིང་རྒྱུད་འབྲོག་པའི་གསེབ་ཏུ་བྱོོན་ཙ་ན། 

མེགྲིན་པ་ཡན་ཆད་ཐོིག་ལེས་བརྟེན་པའི་རྟེགས་ཤེར་བ་ཅིག་མེཐོོང་ནས། སུའི་སློབ་

མེ་ཡིན་དྲིིས་པས། བློ་ཆེན་གྱིི་ཚར་ཁར་བཞུགས་ཙ་ན་ཁྲིིད་ལོ་གསུམེ་བསྐྱངས་པའི་

སློབ་མེ་ཡིན་ཟིེར། བགྲེས་པོ་ཀུན་ལ་བློ་ཆེན་ཚར་ཁར་ནམེ་བྱོོན་དྲིིས་པས། གུང་ཐོང་

ཡན་ཆད་དུ་བྱོོན་པ་ཡེ་མེེད་ཟིེར་ཏེེ། དེ་ལྟོ་བུའི་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྟེན་ནས་སྒོོམེ་ཆེན་

སུམེ་ཅུ་ཙམེ་རེ་ལ་ཁྲིིད་སྐྱོང་བ་དང་། ས་སྐྱར་བཞུགས་ནས་ལམེ་འབྲས་གསུངས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཤེིང་བློ་མེ་གོང་མེའི་དགོངས་པ་རོགས་ཐོབས་མེཛད་པ་དང་། གུང་ཐོང་དུ་མེལ་གྱིི་ཉིེ་

གནས་མེཛད་ནས་དྲིིལ་བུ་པའི་ཆོས་སྐོར་ཞུས་པ་དང་། འབྲིང་མེཚམེས་སུ་མེགྲོན་

ལ་ལྕམེ་ལྷ་ཁང་དུ་འཇེམེ་དབྱོངས་ནམེ་མེཁའ་དྲིི་མེེད་ཀྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས་

རབ་གནས་མེཛད་པ། ཟིངས་སྡོོང་འབྲོག་པའི་གསེབ་ཏུ་གསུང་ངག་གསུངས་པ། 

ཤེབ་སྒོོ་ལྔར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་རྣམེས་ལོ་ཟླ་ཚེས་གྲངས་གཅིག་པར་འདུག་པ་

ལ༑ ཕྱིིས་སྐུ་གཤེེགས་ནས་སློབ་མེ་རྣམེས་གསུང་གླིེང་མེཛད་པ་མེ་གཏེོགས་སུས་

ཀྱིང་རྟེོགས་པ་མེི་འདུག་པས། དེ་ནི་དུས་གཅིག་ལ་སྐུའི་བཀོད་པ་དྲུག་བསྟེན་པ་ཡིན་

པར་གྲགས་སོ། །ཡང་མེཐུ་རྩལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་བསྟེན་དགྲ་གདུག་པ་ཅན་རྣམེས་ཚར་

བཅད་པའི་ཚུལ་ནི། བདུད་སྤྲུལ་སྔགས་ནག་བློ་ཆེན་སྟེག་ཚ་དང་། བོན་ནག་རེ་བ་

འཛུ་གུ་ཞེས་བྱོ་བ་གཉིིས་ཀྱིིས་བསྟེན་འཛིན་རྣམེས་ལ་ཤེིན་ཏུ་ཕྲག་དོག་པའི་སྒོོ་ནས། 

བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་ཉིིད་ལ་ཡང་བར་ཆད་མེཐོོ་འཚམེས་བྱོེད་སྙེམེ་སྟེེ། 

སྟེག་ཚའི་སློབ་མེ་ཁམེས་ཀྱིི་ལྡན་མེ་ནས་འོང་བའི་མེིང་རྡོོར་རྒྱལ་ཟིེར་བ་ཅིག་གསེར་

གྱིིས་སླད་ནས་བློ་ཆེན་བཀྲོང་དུ་བཏེང་བས། ཁམེས་པ་དེས་ཀྱིང་ཁས་བློངས་ནས་

ས་སྐྱར་འོང་བའི་ཚེ། བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་དེ་སྒོོ་རུམེ་གཟིིམེས་སྤྱིིལ་

དཀར་པོར་བཞུགས་ཡོད་པ་ལ། ཁམེས་པ་དེས་མེཇེལ་ཁ་ཞུས་པ་ན་དེ་འཕྲལ་སྐུ་

གཞོགས་སུ་གནང་བའི་ཚེ། ཁམེས་པ་ན་རེ། བདག་སྐྱེས་ས་ཁམེས་ཀྱིི་ལྡན་མེ་ཡིན། 

ཞིང་སྟེོད་ཀྱིི་ཕྱིོགས་སུ་ཕྱིིན་ནས་ལོ་དུ་མེ་སོང་། དེ་ནས་བློ་ཆེན་ཁྱེེད་ཀྱིི་སྙེན་པ་ཐོོས་

ནས་དད་པ་ཆེན་པོས་མེཇེལ་དུ་འོང་བ་ལགས། ད་རེ་ཞིག་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཞབས་དྲུང་དུ་

བསྡོད་ཆོག་པར་ཞུ་བ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ཞིང་། གཞན་ཡང་འཕྲལ་དུ་ཁམེས་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དེས་གུས་གུས་ལྟོར་གྱིི་ཐོབས་ཅི་འདྲི་ཞིག་བྱོས་ནས་བཀྲོང་བ་དྲིག་གམེ་སྙེམེ་དུ་

སེམེས་པའི་ཚེ། བློ་ཆེན་ཉིིད་ཀྱིིས་མེཁྱེེན་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ཉིིན་གཅིག་གི་ཚེ། བློ་

ཆེན་ཉིིད་ཀྱིི་སྐྱུ་བེམེ་གྱིི་ནང་དུ་རྗོེ་བཙུན་སྐུ་མེཆེད་རྣམེས་དང་ཡབ་སྲས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

བཞུགས་པ་ན། དེ་ཉིིད་ཁམེས་པས་མེཐོོང་བའི་ཚེ་འཇེིག་རྟེེན་ཕེལ་པ་ལྟོ་བུའི་ཕེ་བུ་

སྡོོད་ལུགས་འདི་འདྲི་དང་བཅས་བློ་མེ་ལྟོ་ཅི། ཆོས་པ་ཙམེ་དུ་ཡང་མེི་འདུག་སྙེམེ་

ལོག་ལྟོ་ཆེར་སྐྱེས་པའི་ཚེ། དེ་ཉིིད་བློ་མེ་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་གཟིིགས་པས་ལེགས་

པར་དགོངས་ཏེེ། ཁམེས་པ་ལ་ཞབས་དྲུང་དུ་ཤེོག་གསུངས་ནས། ཁྱེོད་ལ་རྣམེ་རྟེོག་

ངན་པ་མེེད་མེཆིས་སམེ་ཞེས་གསུངས་པས། ཁམེས་པ་ཉིིད་ཤེིན་ཏུ་སྐྲག་སྟེེ་ཙབ་

ཙོབ་ཏུ་གྱུར་པ་ན། བློ་ཆེན་གྱིི་ཞལ་ནས་གསང་སྔགས་པའི་རྡོོ་རྗོེ་སློབ་དཔོན་ལ་ལོག་

ལྟོ་བྱོེད་པ་ཤེིན་ཏུ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་གསུངས་ནས། ཞབས་གཉིིས་ཤེད་ཀྱིིས་རྐྱོང་པར་

མེཛད་པའི་ཞབས་མེཐོིལ་གཡས་གཡོན་ལ་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ་དང་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་གི་

དཀྱིིལ་འཁོར་བྲིས་པ་ལས་ཀྱིང་གསལ་བ་གཉིིས་ཁམེས་པ་ལ་བསྟེན་པས། རྡོོར་

རྒྱལ་ཉིིད་ཤེིན་ཏུ་འགྱིོད་པར་གྱུར་ཏེེ་སྔར་བྱོས་རྣམེས་བཤེགས་པ་དང་། ཕྱིིན་ཆད་

བློ་ཆེན་གྱིི་ཆེད་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམེ་གཏེོང་བའི་དམེ་བཅའ་ཕུལ། དེ་ནས་

ཁམེས་པ་དེས་བློ་ཆེན་སྟེག་ཚའི་དྲུང་དུ་ཕྱིིན་ཏེེ། ས་ཆེན་བཀྲོངས་གྲུབ་པ་ལྟོ་བུའི་

ཚུལ་སྨྲས་པས། བློ་ཆེན་སྟེག་ཚས་དེ་ཉིིད་བདེན་པར་བསམེ་སྟེེ་མེགོ་བོ་འཁོར་ཏེེ་

རྡོོར་རྒྱལ་ལ་ཉིེ་གནས་བཅོལ་ཞིང་། ངེད་ཀྱིི་མེལ་ས་དང་ཕྲེང་བ་འདི་ལ་ཐོོ་རེག་མེེད་

ཅིང་ཤེིན་ཏུ་གཙང་བ་རང་དུས་རྒྱུན་དུ་བྱོ་དགོས་སོ་ཟིེར་བ་སོགས་ཀྱིི་བསླབ་བྱོ་

མེང་དུ་བྱོས་པ་ལ་ཁམེས་པས་བསམེས་བཞིན་དུ་མེལ་ས་ཡང་ཡང་དུ་བཤེིག་
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བཅོས་བྱོེད་པ་དང་། ཕྲེང་བའི་མེདུད་པ་བཀྲོལ་ཏེེ་སྤྱིོད་ལམེ་དུ་འདོར་བ་སོགས་མེི་

མེཚུངས་པ་སྣ་ཚོགས་བྱོས་ཤེིང་། དེ་བཞིན་དུ་བོན་ནག་ལ་ཡང་བྱོས་པས། ཁོང་

གཉིིས་ཀྱིི་ངན་སྔགས་ཀྱིི་ཚོགས་རྣམེས་ཤེིན་ཏུ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་ཏེོ། །དེ་ནས་དེའི་

སྐབས་དེར་ནུས་མེཐུའི་མེངའ་བདག་བློ་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཆོས་

སྐྱོང་མེཐུ་རྩལ་ཅན་རྣམེས་བྲན་དུ་བཀོལ་ཏེེ། དྲིག་པོ་མེངོན་སྤྱིོད་ཀྱིི་ལས་ལ་བསྐུལ་

བའི་ཚེ། སྔགས་བོན་གཉིིས་འདུག་པའི་གནས་དེར་སྔར་ནས་མེེད་པའི་གཡག་རྒོད་

རོག་པོ་གཉིིས་རྭ་བརྡོར་ལ་སོགས་པ་དྲིག་པོའི་སྤྱིོད་པ་ཟིིལ་དང་ལྡན་པ་དུ་མེ་བྱོེད་པ་

ཞིག་བྱུང་ཞིང་། གཞན་ཡང་བྱོ་ནག །ཁྱེི་ནག་ཅེ་སྤྱིང་སོགས་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྤྲུལ་པ་

བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པའང་དེའི་དུས་བྱུང་ཞེས་གྲགས་ལ། དེ་དང་དུས་མེཚུངས་པར་

དམེ་ཚིག་ལྡན་པའི་ཁམེས་པ་རྡོོར་རྒྱལ་དེས། སྔགས་ནག་དང་བོན་ནག་གཉིིས་ཀྱིི་

སློབ་འཁོར་རྣམེས་ཕྱིོགས་གཞན་དུ་བྱོེར་བའི་ཐོབས་བྱོས་ནས། དེ་ནས་ཁོང་རང་

གཅིག་པུས་ཞག་བཅུ་ཕྲག་གསུམེ་གྱིི་བར་དུ་སྔགས་བོན་གཉིིས་ཀྱིི་ཞབས་ཏེོག་ལ་

ཆེས་ཆེར་བརྩོན་པར་ལྟོར་བྱོས་ནས། ཞག་སུམེ་ཅུ་ལོན་པ་ཉིེར་དགུའི་ནུབ། བློ་མེ་

དང་བསྟེན་པའི་ཆེད་དུ་སྔགས་ནག་དང་བོན་ནག་གཉིིས་སྲོག་བྲལ་གྱིི་ཆོ་ག་ཡང་

དག་པ་ལ་སྦྱར་ནས། ཁོང་གཉིིས་ཀྱིི་ཕུང་པོ་གཉིིས་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྤྲུལ་པའི་གཡག་

རྒོད་ལ་བཀལ་ཏེེ་གདན་སར་འོང་བས། མེཚན་ལམེ་གཅིག་ལ་ཉིིན་ལམེ་དྲུག་ཆོད་

ཅེས་གྲགས་ཤེིང་། དེ་ནས་ཁམེས་པས་བློ་ཆེན་གྱིི་དྲུང་དུ་ཕུང་པོ་གཉིིས་ཕུལ་བས་

ཤེིན་ཏུ་དགྱིེས་ཤེིང་བྱོ་དགའ་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང་། ཁྱེད་པར་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་

ལ་སངས་རྒྱ་ངེས་པའི་གདམེས་པའི་ཉིིང་ཁུ་རྣམེས་གནང་སྟེེ། རྡོོར་རྒྱལ་གྱིིས་ཀྱིང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཁམེས་སུ་ཕྱིིན་ཏེེ་བསྒོོམེས་པས་གྲུབ་རྟེགས་ཆེན་པོ་ཕྱིོགས་མེེད་དུ་སྟེོན་པའི་རྣལ་

འབྱོོར་པ་བར་དོར་ཕྱིག་ཆེན་མེཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོོབ་ངེས་པ་ཞིག་བྱུང་བར་

གྲགས་སོ། །

དེ་ནས་བློ་ཆེན་གྱིིས་སྔགས་ནག་གི་སྙེིང་ཕྱུང་སྟེེ་ཧོམེ་ཁུང་གི་ནང་མེཛེ་

ཐོོད་ཁ་སྦྱོར་གྱིི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་བསེ་མེགོན་ཆེན་པོའི་ཞལ་གདོང་དུ་འཇེོག་པར་

མེཛད་དེ། མེངོན་སྤྱིོད་ཀྱིི་འཕྲིན་ལས་ཅི་བསམེ་འགྲུབ་པའི་བཀའ་བསྒོོ་མེཛད་པ་

ཡིན་ལ། དུས་ཕྱིིས་བསྟེན་པའི་ཉིི་མེ་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་ཀུན་

དགའ་རིན་ཆེན་གྱིིས་ཀྱིང་བསེ་འབག་གི་ཞལ་གདོང་གི་ཧོམེ་ཁུང་ཁ་ཕྱིེ་ནས་མེཛེ་

ཐོོད་ཀྱིི་ནང་གི་སྙེིང་ལ་ཉིམེས་པའི་དགྲ་བོ་ལྷ་གནས་གཉིིས་སོགས་ལ་དམེིགས་

པའི་དགུག་གཞུག་ལྷ་དབྱོེ་བདེན་བདར་སོགས་མེཛད་པས། དམེ་ཉིམེས་རྣམེས་

གཏེན་བརླག་ཏུ་ཐོོད་པ་འདི་བཞིན་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་བདག་གི་བློ་མེ་འཇེམེ་

དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིི་གསུང་ལས་ཡང་ཡང་དུ་ཐོོས་ཤེིང་། ད་དུང་ཡང་ས་སྐྱ་པའི་

སྡོེ་བསྟེན་པ་གདུང་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་པའི་བསྟེན་དགྲ་མེི་བསྲུན་པ་

དག་ལ་ཤེིན་ཏུ་མྱུར་བའི་ལས་སྦྱོར་དགོས་པ་བྱུང་བའི་ཚེ་བསམེ་པ་རྣམེ་པར་དག་

པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེེ་བློ་མེ་གོང་མེ་དེ་རྣམེས་ཀྱིི་ཕྱིག་ལེན་ལྟོར་བགྱིིས་ན་རྟེགས་

མེཚན་འབྱུང་བ་ལ་ཐོེ་ཚོམེ་མེི་དགོས་སམེ་སྙེམེ་དུ་ཁོ་བོ་སེམེས་སོ། །སྔགས་ནག་གི་

ཕུང་པོ་བྱོིང་སྒོོ་རུམེ་མེགོན་ཁང་གི་ཐོེམེ་འོག་ཏུ་བློ་ཆེན་ཉིིད་ཀྱིིས་མེནན་པ་མེཛད་པ་

བཞིན་ད་ལྟོ་ཡང་དབུ་རྩེའི་བསྐོར་ལམེ་ནས་ཕུང་པོའི་སྣོད་ཀྱིི་རྐྱལ་པ་ཀུན་གྱིིས་

མེཐོོང་སར་ཡོད་དོ། །བོན་ནག་རེ་བ་འཛུ་གུའི་ཕུང་པོ་ནི་ཆོས་ཁྲིི་ཐོང་མེོ་ཆེའི་ནུབ་
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སྒོོའི་འཁྲིིས་ཀྱིི་ཆུ་འགྲམེ་ན་མེཆོད་རྟེེན་གྱིི་ཚུལ་དུ་མེནན་པ་མེཛད་པ་ཡིན་པས། འདི་

ལ་ཆེད་གཏེད་ཀྱིི་བསྐོར་བ་མེི་བྱོ་ཞིང་། གལ་ཏེེ་བྱོེད་ཀྱིང་མེགོན་པོའི་རྩ་སྔགས་དང་

བཟློག་བསད་ཀྱིི་སྔགས་རྣམེས་བཟླ་ཞིང་བསྐོར་བ་གཡོན་སྐོར་དུ་བྱོ་བ་ཡིན་པར་

གསུངས་སོ། །འདིར་སྐབས་ཀྱིི་རྗོེ་ས་ཆེན་གྱིི་དངོས་སློབ་ཁམེས་པ་རྡོོར་རྒྱལ་དང་། 

བདེ་གཤེེགས་ཁམེས་པ་རྡོོར་རྒྱལ་གཉིིས་མེིང་ཟུར་འདྲི་ཡང་ངོ་བོ་མེི་གཅིག་སྟེེ། 

ཕེག་གྲུའི་མེཚན་ལ་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་ཞིང་། འདིའི་མེིང་ལ་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱལ་པོ་

ཞེས་ཟིེར་རོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་སྔགས་ནག་དང་བོན་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་འདི་རྣམེས་ནི་ས་ལོ་

འཇེམེ་པའི་རྡོོ་རྗོེའི་གསུང་རྒྱུན་ཡིན་ཞེས་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་

ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱིི་བཀའ་ཕེེབས་ཇེི་ལྟོར་གནང་བ་བཞིན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་

སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་ཀའི་གསུང་ལས་ཐོོས་པ་དང་། ལྷག་པར་འཇེམེ་དབྱོངས་བསོད་

ནམེས་དབང་པོས་ས་སྐྱའི་གནས་བཤེད་གསུང་རྩོམེ་གནང་འཕྲོ་ཐོོར་བུར་ཡོད་པ་

རྣམེས་ལས་ཇེི་ལྟོར་འབྱུང་བ་བཞིན་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་བློ་མེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་

རྫུ་འཕྲུལ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ནི། སྐབས་ཤེིག་ཏུ་ཁམེས་པ་ཅིག་གིས་ཁྱེེད་སྤྱིན་རས་

གཟིིགས་ཡིན་པའི་རྟེགས་མེངོན་སུམེ་དུ་མེི་སྟེོན་ན་ཁོ་བོ་འདི་ཉིིད་དུ་འགུམེ་མེོ་ཞེས་

གྲི་སྙེིང་གར་བཙུགས་པས། དེ་བཙུགས་མེི་དགོས་འདི་ལ་ལྟོོས་གསུངས་ནས་ཕྱིག་

མེཐོིལ་ནས་སྤྱིན་བསྟེན་པ་སོགས་མེཐོའ་ཡས་སོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་བློ་མེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་

ལ་སློབ་མེའི་མེཆོག་ཇེི་ལྟོར་བྱུང་སྙེམེ་ན། ཀུན་གྱིི་མེཆོག་ནི་སློབ་དཔོན་དཔལ་ལྡན་

རྩེ་མེོ་ཞབས་ཏེེ་ཆོས་དང་རིགས་ཀྱིི་སྲས་སུ་གྱུར་པ། ས་དང་པོ་གཞོན་ནུའི་ས་ལ་

བཞུགས་ཤེིང་སྐུའི་བཀོད་པ་གཉིིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེེགས་པ་དེ་ཡིན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལ། གཞན་ཡང་རྗོེ་དགོན་པ་བས་ལུང་བསྟེན་པ་དང་། སྒི་ཆུ་བ་ལ་དབང་ཞུས་པའི་སྟེ་

གོན་གྱིི་མེནལ་ལམེ་དང་མེཐུན་པར་ཚེ་འདི་ཉིིད་ལ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པ་གསུམེ་

ནི༑ སིང་ལའི་གླིིང་ནས་ཨ་ཙ་ར་གཅིག །བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་སྟེག །སྒོོམེ་པ་སྐྱི་

འབར་བ་དང་གསུམེ་མེོ། །བཟིོད་པ་ཐོོབ་པ་བདུན་ནི། རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ། ཞུ་བྱོས། 

དགའ་སྟེོན་རྡོོ་རྗོེ་གྲགས། ནགས་སྒོོམེ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན། ཚར་ཁའི་རྣལ་

འབྱོོར་པ། སྒོོམེ་པ་འོད་གྲགས། མེང་ཆུང་མེའོ། །གཞན་ཡང་མེཁས་པ་དང་། ནུས་

པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཏེིང་ངེ་འཛིན་མེཆོག་དང་ལྡན་པ་ཀུ་ས་ལིའི་ཚུལ་དུ་སྦེས་ཏེེ་

བཞུགས་པ་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་བྱུང་ངོ་། འདི་དག་གི་རྣམེ་ཐོར་རྒྱས་པ་ནི་ཁོ་བོས་

བྱོས་པའི་གསུང་ངག་གི་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མེོ་ལེགས་བཤེད་འདུས་པའི་རྒྱ་མེཚོ་

སོགས་སུ་བལྟོ་བར་བྱོ་ཞིང་། གཞན་ཡང་གཞུང་བཤེད་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་

ཐུགས་སྲས་བཅུ་གཅིག ཚིག་རྐོང་རྣམེ་པར་འགྲེལ་པའི་ཐུགས་སྲས་བདུན། 

ཕྱིོགས་ཀྱིི་མེཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བཞི་སོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེེ། ཞུ་བྱོས་ཀྱིིས་བསྡོེབས་

པའི་བསྟེོད་པ་ལས། ཟིབ་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སློབ་མེ་ནི། ཕེོ་བརྒྱད་མེོ་

གསུམེ་དག་ལ་ཡི་གེར་གདམེས། །ཞེས་པ་ལྟོར། ཁམེས་པ་ཨ་སེང་། ལྷོ་པ་ཞུ་

བྱོས། ཀློོག་སྐྱ་ཇེོ་སྲས་ཆོས་གྲགས། ཐུགས་སྲས་གཉིན་ཕུལ་ཆུང་བ། གཙུག་ཏེོར་

རྒྱལ་པོ། མེཚན་དངོས་བསོད་ནམེས་རྡོོ་རྗོེ། སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཀྱིི་རྣམེ་སྤྲུལ་བྱོང་

སེམེས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མེཚན། ཟིངས་རི་ཕུག་པ། ཁམེས་པ་སྒོ་ཐོེང་། སྙེག་བཞི་དར་མེ་

དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མེཚན་ཏེེ་ཕེོ་བརྒྱད། རང་སྲས་ཀུན་དགའ་འབར་གྱིི་ཡུམེ་ཇེོ་ལྕམེ་

ཕུར་མེོ། །གཡའ་ལུང་གི་ཇེོ་མེོ་འ་འུ་མེ། མེང་མེཁར་གྱིི་ཇེོ་མེོ་མེང་ཆུང་མེ་སྟེེ་མེོ་
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གསུམེ། རྣམེ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་ཅེས་གྲགས་པ་ནི་གང་ཟིག་འདི་བཅུ་གཅིག་ལ་

གདམེས་པ་ཡིན་གྱིིས་གཞན་དུ་ཡིད་གཡོ་བར་མེ་བྱོེད་ཅིག གཉིིས་པ་ནི་གཞུང་

བཤེད་མེཛད་པའི་དངོས་སློབ་སྣ་རོ་བནེ། སྟེོང་སྒོོམེ་བྱོང་ཆུབ་ཤེེས་རབ། མེི་ཉིག་

པྲཛྙཱ་ཛྭ་ལ། ཞུ་བྲག་དམེར་བ། འུ་ཡུག་གི་གཡར་སྦུ་བ། ཕེག་མེོ་གྲུབ་པའོ། །ཕྱིོགས་

ཀྱིི་མེཁས་གྲུབ་བཞི་ནི། ལ་སྟེོད་པ་དཀོན་མེཆོག་མེཁར། ཁམེས་པ་རྒྒྭ་ལོ། ནེ་ཚེ་

སྦེལ་སྟེོན། གཤེེན་རྡོོ་རྗོེ་བཟིང་པོ་དང་བཞི་རྣམེས་སོ། །ཡང་བློ་ཆེན་དེ་ཉིིད་ལས་

སློབ་མེ་འཕེེལ་ཚུལ་རྣམེས་གཞན་གྱིིས་རྟེོགས་སླ་བའི་ཕྱིིར་ཚིགས་བཅད་དུ་

བསྡོེབས་པ་ནི། རྗོེ་ས་ཆེན་གྱིི་བསྟེོད་པ་ཞུ་བྱོས་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་ཁ་སྐོང་པཎ་ཆེན་

མེི་ཉིག་གྲགས་རྡོོར་གྱིིས་མེཛད་པ་ལས་འདི་ལྟོར་འབྱུང་སྟེེ། གདུལ་བྱོ་མེཐོའ་དག་

སྨིན་པར་མེཛད་པ་ལ། །ཞང་དགོན་སྒི་ཆུ་བ་ཡི་ལུང་བསྟེན་ལྟོར། །ཚེ་འདིར་ཕྱིག་

ཆེན་ཐོོབ་པ་རྣམེ་པ་གསུམེ། །སིང་གླིིང་གི་རྣལ་འབྱོོར་བྱོང་སེམེས་སྟེག །སྒོོམེ་པ་སྐྱི་

འབར་གསུམེ་དུ་གསལ་བར་གྲགས། །བཟིོད་པ་ཐོོབ་པ་བདུན་དུ་གྲགས་པ་ནི། །རྗོེ་

བཙུན་ཆེན་པོ་ཞུས་བྱོས་དངོས་གྲུབ་དང་། །ནགས་སྒོོམེ་བསོད་རྒྱལ་ཚར་ཁའི་རྣལ་

འབྱོོར་པ། །སྒོོམེ་པ་འོད་གྲགས་དགའ་སྟེོན་མེང་ཆུང་མེ། །གཞོན་ནུའི་ས་ལ་གནས་

པའི་སློབ་མེ་ནི། །མེཁའ་སྤྱིོད་དབང་པོ་བསོད་ནམེས་རྩེ་མེོར་གྲགས། །གཞན་ཡང་

བདག་ཉིིད་ཆེ་དེའི ་སློབ་མེ་ནི། །བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་དཔལ་ཆེན་རྒྒྭ་ལོའི་

ཞབས། །བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མེཚན་དང་། །དཔལ་ལྡན་ཕེག་མེོ་གྲུབ་

པ་ཆེན་པོ་དང་། །སྒོོམེ་པ་རྟེ་རྒན་རྣལ་འབྱོོར་ཕེག་སྟེོན་སོགས། །གྲུབ་པ་བརྙིེས་པའི་

སྐྱེས་ཆེན་དུ་མེ་དང་། །རྟེ་ནག་འཁྲུངས་པའི་རྒྱལ་ཚ་ཏེལ་ཕུག་པ། །འུ་ཡུག་འཁྲུངས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པའི་དབྱོར་སྟེོན་སྦུ་མེ་བ། །གཡོར་སྟེོན་བྱོོན་པའི་གཤེེན་སྟེོན་རྡོོར་སེང་དང་། །ཡར་

ལུང་འཁྲུངས་པའི་གཤེེན་སྟེོན་དགོན་དཀར་བ། །འོན་དུ་བྱོོན་པའི་ཞང་སྟེོན་གསུམེ་

ཐོོག་པ། །བྲག་དམེར་ཞུ་དང་ཞང་སྟེོན་སྤེེའི་དམེར་པ། །སྐྱུ་ར་ཨ་སྐྱབས་དེ་སྲས་ཨ་

སེང་དང་། །གནམེ་དུ་བྱོོན་པའི་ནེ་ཚེ་སྦེལ་སྟེོན་དང་། །ལྷ་བྲག་དཀར་སྟེོན་ལྕགས་ཀྱིི་

རྡོོ་རྗོེ་དང་། །གསང་ཕུའི་མེཁས་པ་མེཛངས་སྟེོན་མེཛའ་ནེ་དང་། །ཐུགས་སྲས་དམེ་

པ་བསོད་ནམེས་༼གཉིན་ཕུལ་ཆུང་བར་གྲགས་པ་༽རྡོོ་རྗོེ་དང་། །སྙེག་སྟེོན་དབང་རྒྱལ་རྒྱ་

སྒོོམེ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་གྲགས། །མེི་ཉིག་སྟེོན་པ་པྲཛྙཱ་ཛྭ་ལ་དང་། ཁམེས་པ་སྒོ་ཐོེང་འ་འུ་

མེ་ལ་སོགས། །རྨི་ལམེ་ན་ཡང་འདོད་ལ་མེ་ཆགས་ཤེིང་། །རྒྱུད་སྡོེའི་སྙེིང་པོ་རིམེ་

གཉིིས་ལྷུར་ལེན་པའི། །མེཁས་གྲུབ་དམེ་པ་མུ་མེཐོའ་འབྲེལ་པ་ཡིས། །རྒྱ་མེཚོའི་

གོས་ཅན་དཔལ་དང་ལྡན་པར་བྱོས། །རྒྒྭ་ལོའི་སློབ་མེ་གཡུ་བྲག་པ་ལ་སོགས། །ཟླ་

རྒྱལ་སློབ་མེ་ཉིིན་ཕུག་པ་ལ་སོགས། །ཕེག་གྲུའི་སློབ་མེ་འབྲི་སྟེག་གླིིང་གསུམེ་

སོགས། །རྒྱལ་ཚའི་སློབ་མེ་རི་མེ་ལྕེ་བསྒོོམེ་སོགས། །ཨ་སེང་སློབ་མེ་ཕྱིག་གཙང་

ཉིང་རན་སོགས། །རྗོེ་པའི་སློབ་མེ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་དང་། །གྲགས་པའི་མེཐོའ་ཅན་

བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་སྟེེ། །ཤེར་ཕྱིོགས་རྒྱ་མེཚོའི་མེཐོའ་ཀློས་དམེ་པ་རྣམེས། །ཐུགས་

རྗོེ་ཆེ་ལྡན་དེ་ཡི་སློབ་རྒྱུད་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་རོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་བློ་མེ་ཆེན་

པོ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་ནས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བདུན་གྱིི་བར་གདན་ས་ལོ་ཞེ་

བརྒྱད་བཟུང་ནས། ས་ཕེོ་སྟེག་གི་ལོ་ཐོ་སྐར་གྱིི་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཚེས་བཅུ་

བཞིའི་ཚེ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོོར་མེའི་ཚོགས་ཀྱིིས་བསུས་ཏེེ་གཡས་རུ་སྐྱ་བོ་ཁ་

གདོང་དུ་ཞི་བར་གཤེེགས་ལ། དེའི་ཚེ་སྐྱེ་བོ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་མེཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པར་
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རོལ་མེོ་དང་དྲིི་ཞིམེ་པའི་ཚོགས་དང་། འཇེའ་ཚོན་གྱིི་འོད་ཀྱིིས་གང་བར་བྱོས་ཤེིང་། 

སྐུའི་བཀོད་པ་བཞིར་བསྟེན་ཏེེ། གཅིག་ནི་བདེ་བ་ཅན། གཉིིས་པ་ནི་པོ་ཏེ་ལ། གསུམེ་

པ་ནི་ཨོ་རྒྱན། བཞི་པ་ནི་བྱོང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམེས་གསེར་མེདོག་ཅན་དུ་

གཤེེགས་པར་སྤྱིན་སྔ་ན་གནས་པ་ལ་ཕེལ་ཆེར་གྱིིས་གསལ་བར་རྟེོགས་པ་ཡིན་

ནོ༑ །

དེའི་རྒྱུ་མེཚན་རིམེ་པ་ལྟོར། འཇེིག་རྟེེན་དབང་ཕྱུག་གི་ལོངས་༼བདེ་བ་ཅན། པོ་

ཏེ་ལ༽སྤྲུལ་པ་ཡོད་པ་དང་། ༼ཨོ་རྒྱན༽རྒྱུད་སྡོེའི་གླིེགས་བམེ་མེཁའ་འགྲོ་མེས་རྒྱ་

བཏེབ་ནས་ཡོད་པ་དང་། སྲས་རྗོེ་བཙུན་འབྱོོན་པས་དེའི་ཞིང་སྦྱོང་བའི་ཆེད་ཡིན་

ཞེས་ཞུ་བྱོས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིིས་བཤེད་ལ། པུར་བཞུ་ལ་བཞེན་པ་དེའི་ཚེ་སྤྱིན་སྔ་ན་

བཞུགས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཡིད་མེི་བདེ་བ་མེེད་པར་ཏེིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་ཞིང་འཁོར་

ལོ་བདེ་མེཆོག་ཞལ་བཞི་པར་ནི་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་མེཐུན་པར་མེཐོོང་ལ། དགེ་བཤེེས་

ཟིངས་རི་ཕུག་པས་བསྐོར་བ་མེཛད་པས་རྩ་ཞལ་ཁོང་ལ་ཁྱུ་རུ་རུ་བསྒྱུར་བ་དང་། 

འགའ་ཞིག་གིས་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ་ཞལ་བརྒྱད་པར་ཡང་མེཐོོང་ཞིང་། པུར་ཐོལ་མེཚོ་ལ་

སྦྱངས་པས་མེཚོ་ལ་བདེ་མེཆོག་གི་དཀྱིིལ་འཁོར་ལམེ་མེེ་བྱུང་ནས་དེང་སང་སྐུ་

འབུམེ་རྣམེ་རྒྱལ་དུ་གྲགས་པའི་ཐོོག་ལ་མེཚོན་བྱོེད་དུ་བདེ་མེཆོག་གི་དཀྱིིལ་འཁོར་

བྲིས་ནས་ཡོད་པ་འདི་ཡིན་ཡང་། ཕྱིིས་ནི་པུར་བཞུ་བའི་དུད་རིས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་

ཞེས་གླིེང་བར་འདུག་གོ །དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཐུགས་རྗོེའི་བདག་ཉིིད་སྤྱིན་

རས་གཟིིགས་དབང་ཉིིད། །བྱོང་སེམེས་སྦྱིན་པ་དཔལ་གྱིི་སྐུར་བསྟེན་པ། །སླར་ཡང་

འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོོན་པའམེ། །ཡང་ན་སྟེོབས་ཀྱིི་མེགོན་པོ་བི་རཱུ་པ། །བསམེ་བཞིན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་རྒྱུ་མེཚན་གྱིི། །འཐོད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟེོང་གིས་ལེགས་གྲུབ་པ། །འདི་

ལ་རྣམེ་དཔྱིོད་རྩལ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཀུན། །སོམེ་ཉིིར་གྱུར་པའི་གོ་སྐབས་ཅུང་ཟིད་

མེེད། །ཉིིད་ཀྱིི་གདུང་འཚོབ་སྲས་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས། །དེ་དག་རྣམེས་ཀྱིི་ཆོས་

སྲས་དཔལ་འབྱོོར་གྱིིས། །ངོ་མེཚར་རྨད་བྱུང་ཕྱིག་རྗོེས་གང་བཞག་པ། །སྔོན་དུས་

བྱུང་ཟིིན་ད་ལྟོ་ཡོད་པ་དང་། །མེ་འོངས་གདོན་མེི་ཟི་བར་འབྱུང་ངེས་པའི། །རྒྱུ་

ཚོགས་རྨད་བྱུང་མེ་ཚང་མེེད་འདི་དག །སྤྱིན་རས་གཟིིགས་དབང་ལྟོ་བུའི་ཐུགས་རྗོེ་

དང་། །མེཐུ་སྟེོབས་མེངའ་བདག་བིརྺ་པ་ལྟོ་བུ། །མེིན་པ་ཕེལ་པ་སུ་ཡིས་བསྐྲུན་པར་

ནུས། །དེ་ཕྱིིར་ཁྱེོད་ཀྱིི་རྣམེ་ཐོར་བརྗོོད་མེི་ལང་། །མེཁྱེེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་ཁྱེེད་ཀྱིི་

ཐུགས་རྗོེ་ཡིས། །བདག་དང་གདུལ་བྱོའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་མེཛོད། །ཅེས་དཔལ་

ལྡན་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་ལ་རྣམེ་ཐོར་དྲིན་པའི་སྒོོ་ནས་བསྟེོད་ཅིང་

གསོལ་བ་བཏེབ་པའི་མེཇུག་འདིར་བློ་ཆེན་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་གདན་ས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ལ་ཅུང་ཟིད་བསྔགས་པ་བརྗོོད་པ་ནི་འདི་ལྟོ་སྟེེ། དཔལ་ལྡན་སྟུག་པོ་

བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམེས་ལྟོར། །རྒྱལ་བའི་ཚོགས་བཅས་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཞིང་། །གསང་

ཆེན་སྨྲ་བ་དུ་མེའི་བསྟེི་གནས་མེཆོག །མེཁས་མེང་འདུ་བའི་གདན་ས་བསྔགས་པར་

བགྱིི། །གངས་རིའི་ལྗོངས་ཀྱིི་རི་བོའི་ཚོགས་ཀྱིིས་ཀུན་ནས་བསྐོར་ཞིང་ཡོངས་སུ་

བཏུད་དེ་གནས་པའི་དབུས། །རབ་བརྗོིད་ལྷུན་པོའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་རང་བཞིན་

ལྷུན་གྲུབ་རི་བོའི་དབང་པོ་མེཆོག་འདི་ནི། །རི་དྭགས་དབུས་ན་རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་

ལང་ཚོས་དྲིེགས་པ་རྣམེ་པར་འགྱིིང་ཞིང་གནས་པ་ལྟོར། །འཛམེ་བུས་མེཚོན་པའི་

དབང་ཆེན་མེ་ལུས་དབང་དུ་བྱོས་ཏེེ་ལྷམེ་མེེ་ལྷང་ངེར་བརྗོིད་པ་དེའི། །གཡས་ཀྱིི་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 57  

ཁྱེོན་རྣམེས་ཆུ་ཤེེལ་དབང་སྔོན་པདྨོ་རཱ་གའི་རང་བཞིན་ཀུན་ནས་འཁྲིིགས་ལྟོ་

ཡིན། །བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་རྒྱ་ཆེན་ཁྱེབ་ཅིང་ཁམེས་གསུམེ་མེཐོའ་དག་ཟིིལ་གྱིིས་

གནོན་བྱོེད་གདན་ས་འདི། །ཤེམྦྷ་ལ་ལྟོར་འཛིན་མེའི་ཁོར་ཡུག་ཀཻ་ལ་ཤེ་ཡི་ཕྲེང་བས་

མེཛེས་ཤེིང་བསྐོར་བ་ནི། །ཀུ་མུད་ཕྲེང་བ་བཀོད་ལེགས་མེཛེས་པ་སྐབས་གསུམེ་ལྷ་

ཡི་མེེ་ཏེོག་རྣམེས་ཀྱིིས་མེཆོད་པ་ལྟོའི། །དེ་ནང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་བསྟེར་བ་

ལ༑ །དཔལ་སྟུག་དཔལ་གྱིི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམེས། །ཟིབ་ཡངས་རྒྱ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་

བསྐོར་བའི་གཞི། །རིན་ཆེན་རི་བོའི་ཁྲིི་རྣམེས་འདི་དག་ལགས། །མེཆོག་གི་ས་སྐྱོབ་

རབ་བརྗོིད་གདོང་ལྔ་པ། །འོག་མེིན་ཞིང་དུ་བགྲོད་སྙེམེ་བགྱིི་བ་འདི། །མེདོག་དཀར་

གངས་རིའི་ལོགས་དང་མེཚུངས་པ་སྟེེ། །ཐོོག་མེའི་རྒྱལ་བས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་

བའི་གཞི། །ཤེར་རིའི་དབང་པོ་གྲ་ཆུང་གོང་ཁ་ནི། །ས་འཛིན་དབང་པོ་སྲུབ་ཤེིང་

རབ་བསྐྱོད་ནས། །ལྷ་མེིན་དབང་པོས་ཆུ་གཏེེར་བསྲུབས་པ་ལས། །ལེགས་འོང་

ལེགས་ལྡན་དབང་པོ་འགྱིིང་བ་བཞིན། །མེདོག་བཟིང་དབང་སྔོན་བསྐྱངས་པའི་སྤུ་

ཁ་ཅན། །མེགྱིོགས་འགྲོ་དུ་མེའི་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཅང་ཤེེས་དབང་པོ་ཟིས་

ལ་སྤྱིོད་འདྲི་ནི། །ཁའུའི་དལ་འབབ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལགས། །ཆུ་ཁུར་

འཁྲིིགས་པས་དགའ་མེགུར་གྱུར་པའི་རྨ་བྱོ་ཞིག །མེིག་མེཛེས་མེཇུག་སྒྲིོས་ཟླུམེ་

པོར་བསྐོར་ཏེེ་ཟློས་གར་བ། །རིང་བུའི་ངོགས་མེཆོག་ཁྱེོན་ཡངས་མེཐོོན་པོར་རྩོམེ་

འདྲི་འདི། །ཁ་དོག་ཡིད་འོང་དབང་པོ་སྔོན་པོའི་རི་བོ་ལགས། །ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་

བྱོང་རི་དཔོན་པོ་རི། །བྱོ་ཕྲན་བྱོེ་བའི་དབུས་ན་རབ་བརྗོིད་པའི། །མེཁའ་ལྡིང་

མེརྒད་འདབ་མེས་མེཛེས་པ་ཞིག །ངོ་མེཚར་ངང་ཚུལ་བཟིང་པོས་གནས་ལགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དྲིང་། །མེརྒད་འཁྲིིགས་འདྲིའི་འཕྲ་ཡིས་རབ་མེཛེས་རིན་ཆེན་འཛིན་མེའི་འཁོར་ལོ་

འདི། །ཟིབ་ཡངས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་དུ་གསོལ་ཞེས་འཇེིག་རྟེེན་བྱོེད་པོས་ཕུལ་

བའམེ། །ས་ལ་དབང་བསྒྱུར་སྐྱ་བཟིང་ལས་ལྷག་གླིིང་བཞིའི་བདག་པོར་འགྱུར་བའི་

ཚེ༑ །མེཐོོ་རིས་བདག་པོས་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིིས་བཀུར་ལགས་

དྲིང་། །རྩེ་ཅན་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡང་། །འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེེར་དགའ་བ་

འཁྱེིལ་པ་ནི། །བཀྲ་ཤེིས་དགེ་མེཚན་ཀུན་གྱིི་འབྱུང་གནས་སྟེེ། །དེ་ཡང་ལུས་ཅན་

རྣམེས་ཀྱིི་བསོད་ནམེས་ལགས། །འཛིན་བྱོེད་མེཛེས་མེ་ན་འུན་སྨུག་པོའི་གོས་གྱིོན་

ཅིང་། །མེེ་ཏེོག་ལྗོན་ཤེིང་རྒྱན་གྱིིས་སྤྲས་པའི་ནེ་བཙུན་མེཆོག །དྭང་བའི་རྒྱུན་ལྡན་

ལྷས་མེ་སིལ་བུར་གཞོལ་བ་ཡི། །མེེ་ཏེོག་སྙེིམེ་བཅས་གུས་པའི་ཕྱིག་གིས་མེཆོད་པ་

ལགས། །ཆར་སྐྱ་འཁྲིིགས་པའི་ཅོད་པན་འདི་ནི་གཞན་མེིན་དར་གྱིི་འགྱིིང་ཐོོད་

དེ༑ །རྩྭ་ལྗང་མྱུ་གུས་བྲེས་པ་མེ་ཡིན་ལྗང་སྔོན་གོས་ཀྱིི་འཇེོལ་བེར་བཀླུབས། །འཇེའ་

འོད་འཁྱེིལ་པའི་རི་མེོ་གང་ཞིག་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆས་སྤྲས་པ་ལགས། །དེ་སླད་གཡོ་

མེེད་བརྗོིད་པ་འདི་ནི་བློོན་པོའི་དབང་པོས་བཏུད་ལགས་དྲིང་། །གང་ཞིག་དབང་པོའི་

གཡོ་མེེད་མེཆོག་དང་ཁའུའི་ས་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ནི། །ཉིིན་བྱོེད་གཞོན་ནུ་ཤེར་རིའི་རྩེ་

ལས་ཡང་ཡང་སོན་ཅིང་བལྟོས་པ་ན། །ཟིབ་ཡངས་ཆོས་སྒྲི་རྒྱ་ཆེན་སྒྲིོགས་ལ་བདེ་

ཆེན་འདིར་གནས་མེཁས་མེང་རྣམེས། །མེཆོག་ཏུ་མེཐོོང་ཞེས་སྙེན་པའི་འོད་བཟིང་

སུམེ་རྩེན་མེཐོར་སོན་བསྒྲིགས་པའི་ཚེ། །མེཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པ་ངོ་མེཚར་གྱུར་ཏེེ་མེིག་

སྟེོང་སྤྲུལ་ཞིང་བལྟོས་པ་ལས། །དད་པའི་སྤུ་ལོང་ཆེས་ཆེར་གཡོས་པས་རང་གི་

ལོངས་སྤྱིོད་མེཆོག་གྱུར་པ། །སྤྲིན་ཤུགས་རྟེ་མེཆོག་ལྷ་ཡི་གོས་སོགས་དཔག་ཡས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 59  

རྒྱན་གྱིིས་བརྒྱན་པ་དང་། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་སྤེེལ་ལེགས་ཕྲེང་བའི་དྲི་བས་

མེཛེས་ཤེིང་ཡིད་འཕྲོག་པའི། །ས་སྲུང་དབང་པོའི་སྣ་ལག་མེཛེས་པར་འཆི་མེེད་

བདུད་རྩིའི་རིང་བུ་ལ། །ཆུ་སྐྱེས་དྲིི་བཟིང་སིམེ་པ་ཅི་ཡང་སྟེེར་བྱོེད་སྙེིང་པོར་

ནི༑ །སྐབས་གསུམེ་གཞོན་ནུ་རྣམེ་པར་སྒོེག་ཅིང་སྙེན་པའི་གླུ་དབྱོངས་སྒྲིོག་པ་

སོགས། །མེཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མེཚོ་ཀུན་ནས་བཀོད་ལེགས་རྣམེ་སྤྲུལ་མེཐོའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་

ནི༑ །ཆུ་གོས་འཐུར་གྱིི་སྦེལ་ལེགས་ཟུང་དེ་མེཁས་མེང་རྣམེས་ལ་འབུལ་བ་

བཞིན། །བྲག་རི་རིན་ཆེན་བྱོེ་རུའི་རང་བཞིན་དམེར་བ་འདི། །པདྨོ་རཱ་གའི་ཡ་ལད་

བགོས་པའི་དམེག་དཔོན་ཞིག །ཕེས་རྒོལ་དཔུང་ཚོགས་གཞོམེ་ལ་བརྩོན་ཕྱིིར་

བགྲོད་པ་དང་། མེཚུངས་པར་འགྱུར་གྱིི་གཞན་ནི་འགའ་དང་མེ་ལགས་སོ། །གང་

ཞིག་ཚ་ཟིེར་འོད་ཀྱིི་རེག་པས་ལྷུན་པོའི་གོས་མེཆོག་དབང་སྔོན་བཞུ་བའི་ཁུ་བ་དང་

མེཚུངས་དྭང་བའི་ཆུ་ཀླུང་དལ་བུས་གཡས་སུ་གཞོལ་བ་ནི། །ངར་ངུར་མྱོོས་པའི་

ཟློས་གར་བསྒྱུར་བ་གསེར་མེདོག་གླིོག་གི་རོལ་རྩེད་དང་འགྲོགས་འཁྱུག་འགྲོ་མྱོོས་

པ་གྱི་གྱུར་འགྱུ་བ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མེཚོར་འཇུག་པ་བཞིན། །ཡང་ན་རླབས་ཕྲེང་འཛིན་

ཁྲིི་གཞོན་ནུའི་སྣ་ལག་ལྟོར་མེཛེས་ལྦུ་བ་དང་བཅས་ཆུ་ཤེེལ་ཕྲེང་བའི་དོ་ཤེལ་གྱིིས་

མེཛེས་ཛཱ་ཧུའི་བུ་མེོ་སྒོེག་མེོ་ནི། །ཁྲིོལ་ཁྲིོལ་རྒྱན་གྱིིས་སིལ་སྒྲི་འབྱོིན་ཅིང་ལྷུང་ལྷུང་

སྙེན་པའི་གླུ་དབྱོངས་དང་བཅས་བདེ་ཆེན་དེང་གནས་དཀའ་ཐུབ་ཅན་ལ་གུས་པས་

མེཆོད་ཡོད་འབུལ་ལགས་དྲིང་། །འཇེམེ་དབྱོངས་གྲུབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་འདི་ནི་ཆུ་རྒྱུན་

མེ་ལགས་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོའི་སྙེིང་རྗོེའི་རྒྱུན། །འཐུང་ན་གྲུབ་པའི་དངུལ་ཆུ་ཇེི་

བཞིན་ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡོན་ཅི་ཡང་སྟེེར། །མེཐོོང་ན་ཡིད་ཀྱིི་པདྨོོའི་ཁ་འབྱོེད་ཉིིན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བྱོེད་གཞོན་ནུ་ཤེར་བ་སྙེམེ། །ཁྲུས་བྱོས་མེ་རིག་ཚང་ཚིང་སྲེག་ནུས་འོན་ཀྱིང་འཆི་

མེེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བདེ་ཆེན་རྒྱ་མེཚོའི་ཁྱེོན་དེས་རྒྱ་མེཚོའི་གོས་ཅན་

ནི༑ །གདེངས་ཀའི་གཙུག་ན་བསམེ་འཕེེལ་རིན་ཆེན་གྱིིས་མེཛེས་པའི། །རིན་ཆེན་

གཏེེར་འཛིན་གཏེེར་བདག་ཀླུ་ཡི་དབང་པོ་སྟེེ། །འདོད་དགུའི་དཔལ་ཡོན་དཔལ་དང་

ཕུན་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ལགས། །སྲིད་ཞིའི ་ཕུན་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་འབྱུང་བ་

འདིར། །འཇེམེ་དབྱོངས་འཇེམེ་དཔལ་འཇེམེ་པའི་རྡོོ་རྗོེ་ནི། །རིམེ་བདུན་རིམེ་བཞིན་

རིམེ་པར་བྱོོན་ནས་ཀྱིང་། །རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་རྒྱལ་བ་ཇེི་བཞིན་དུ། །བསྟེན་དང་

བསྟེན་འཛིན་བསྟེན་པའི་མེངའ་བདག་མེཛད། །འགྲོ་དོན་འགྲོ་རྣམེས་འགྲོ་བའི་གནས་

ཉིིད་ལགས། །ཐོར་འདོད་ཐོར་ལམེ་བསྟེན་ནས་ཐོར་པའི་གནས། །བདེ་ཆེན་བདེ་བློག་

བདེ་བར་སྟེེར་ཞེས་གསུངས། །མེ་རིག་ལ་འཁོན་རིག་པའི་བློོ་གྲོས་ཅན། །དཀོན་

མེཆོག་གསུམེ་དང་ས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡི། །དགེ་ལེགས་ཀུན་དགེ་ལེགས་ཀུན་སྟེེར་

བ་དེས། །བག་ཡོད་ལྡན་པ་མེཁའ་ལ་ཤེར་བའི་ཚེ། །གདན་སའི་མེཆོག་སྟེེ་གདན་

སའི་མེཆོག་གྱུར་པ། །མེིག་པའི་གྲོང་ཁྱེེར་གྲོང་ཁྱེེར་སེར་སྐྱ་ལྟོར། །ལྷ་མེིའི་ཕུན་

ཚོགས་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་འདི། །ཐུབ་པའི་དབང་པོས་ཆོས་འཁོར་ལེགས་

བསྐོར་ནས། །སུམེ་སྟེོང་ཉིིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཚེ། །བཀྲ་ཤེིས་དགེ་མེཚན་དུ་

མེར་བཅས་ཏེེ་བསྒྲུབས། །ཞིང་མེཆོག་འདི་ན་མེཁས་བཙུན་བཟིང་། །བཟིང་བཙུན་

མེཁས་ན་འདི་མེཆོག་ཞིང་། །དཔལ་ལྡན་མེཐུ་སྟེོབས་མེཆོག་གི་ཞིང་། །ཞིང་གི་

མེཆོག་སྟེོབས་མེཐུ་ལྡན་དཔལ། །རྒྱལ་བའི་རྣམེ་སྤྲུལ་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་

གིས། །བྱོིན་བརླབས་གནས་འདི་ས་ཡི་ཐོིག་ལེར་གྱུར། །འཛམེ་གླིིང་འཛིན་མེའི་
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ཁྱེོན་གྱིི་དབུས། །དབུས་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེའི་རང་བཞིན་ཞིང་། ཞིང་ཁམེས་རྒྱ་མེཚོ་ཀུན་གྱིི་

མེཆོག །མེཆོག་འདི་ས་ཡི་སྙེིང་པོ་སྟེེ། །སྐྱེ་དགུ་ཀུན་ལ་རབ་དགའི་དཔལ་སྟེེར་

བ༑ །གང་གི་བྱོང་ཆུབ་སྙེིང་པོ་བརྙིེས་པའི་གཞི། །རྡོོ་རྗོེའི་རང་བཞིན་རྡོོ་རྗོེ་གདན་འདི་

ནི། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མེཚོའི་བྱོང་ཆུབ་བརྙིེས་པའི་གནས། །མེ་ག་དྷ་ཡང་འདི་ལས་གཞན་

དུ་ཅི། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་འཁྲིིགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན། །ཕྱིི་རོལ་ལྕགས་རིའི་

ཁོར་ཡུག་དཔག་ཡས་ལ། །དཔལ་འབྱོོར་འདུ་བའི་སྒོོ་མེང་ལྡན་པ་འདི། །བལྟོ་ན་སྡུག་

དང་མེཚུངས་ཀྱིི་གཞན་ན་མེིན། །དེ་ཕྱིིར་རྡོོ་རྗོེའི་རང་བཞིན་མུ་ཁྱུད་འདིས། །མེ་

རུངས་འབྱུང་པོའི་གདོན་ཚོགས་ཐོམེས་ཅད་བཅོམེ། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིི་སྣོད་ཚོགས་

རབ་ཏུ་བཀག །སྐྱེས་ཆེན་བསོད་ནམེས་ལྡན་པའི་བསྟེེན་བྱོར་གྱུར། །ལོངས་སྤྱིོད་

རྣམེ་མེང་ལྡན་པའི་གནས་མེང་ཡང་། །རིག་པའི་འབྱུང་གནས་འདི་ལས་གཞན་ཡོད་

མེིན། །ཡིད་འཕྲོག་མེཛེས་པའི་རིན་ཆེན་མེང་ཡོད་ཀྱིང་། །དགོས་འདོད་འགྲུབ་པ་

བསམེ་འཕེེལ་གཅིག་པོ་ཙམེ། །རྩི་བཅུད་དུ་མེར་ལྡན་པའི་སྨན་ལྗོངས་རྣམེས། །འགྲོ་

ཀུན་བདེ་འགྲོ་ཀུན་བདེའི་གནས་བཟིང་ལྟོར། །བཀྲ་ཤེིས་རྟེགས་མེཚན་བརྒྱད་ཀྱིིས་

སྤྲས་པ་ལ། །དམེར་སེར་འོད་ཀྱིིས་རྒྱ་ཆེན་འཛིན་མེའི་ཁྱེོན། །རྣམེ་པར་གསལ་བྱོེད་

མེཛེས་པའི་མེེ་ཏེོག་རྣམེས། །དྲིི་ཞིམེ་དྲིི་ངད་ཕྱིོགས་བཅུར་འཕྲོ་བའི་རྩེར། །སྦང་རྩིས་

དྲིེགས་པ་བུང་བ་གཞོན་ནུའི་ཚོགས། །དགའ་བའི་དར་དིར་སྒྲིོགས་ཤེིང་གནས་པ་

ནི༑ །འཇེམེ་དབྱོངས་མེཆོད་ཕྱིིར་ལྷ་ཡི་སྤྲུལ་པ་སྙེམེ། །དེ་ཕྱིིར་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་དེ་

སྲས་ཀྱིིས་བསྟེེན་ཅིང་། །རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཕུལ་བྱུང་རྣམེས་ཀྱིི་བསྟེི་གནས་

པ༑ །ངུར་སྨྲིག་གོས་མེཆོག་འཛིན་པ་རྣམེས་ཀྱིི་དགའ་ཚལ་ཏེེ། །གདན་ས་མེཆོག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འདི་བྱོང་ཆུབ་སྙེིང་པོ་ཡིན་ལགས་དྲིང་། །ཞེས་བློ་མེ་ཆེན་པོའི་བསྟེི་གནས་དམེ་པ་

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ལ་བསྔགས་པ་དབང་པོའི་ཉིེར་འཚོ་ཞེས་བྱོ་བ་

ལས་ཇེི་ལྟོར་འབྱུང་བ་བཞིན་བསྔགས་པ་ཅུང་ཟིད་བརྗོོད་ཟིིན་ནས། ད་ནི་བརྩེ་བ་

ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ལས་བསྟེན་པ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་དམེ་པར་གྱུར་པའི་གདུང་སྲས་

བྱོོན་ཚུལ་བཤེད་པར་བྱོ་སྟེེ། དེ་ཡང་བློ་མེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་བཙུན་མེོ་གཉིིས་ཁབ་ཏུ་

བཞེས་པ་ལས། ཡུལ་ཚ་མེོར་རོང་པ་རིགས་རྗོེ་བཙན་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་ཀྱིི་ཐོོག་མེར་

ཆུང་བ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་མེིང་ཇེོ་ལྕམེ་ཕུར་མེོ་བྱོ་བ། དེ་ལ་སྲས་གཅེན་ཀུན་དགའ་

འབར་བྱོ་བ་ས་སྐྱར་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱ་གར་དུ་སློབ་གཉིེར་ལ་བྱོོན། རིག་པའི་གནས་ལྔ་

ལ་མེཁས་པར་གྱུར་ཏེེ། ཚུར་འབྱོོན་པའི་གྲབ་ས་མེཛད་པའི་ཐོོག་ཏུ་ཚད་པའི་བསྙུང་

གཞི་གཅིག་བྱུང་ནས་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་གཉིིས་པ་ལ་མེ་ག་དྷ་ཉིིད་དུ་སྐུ་གཤེེགས་

སོ༑ །རྗོེས་སུ་ཆེ་བ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་མེིང་མེ་གཅིག་འོད་སྒྲིོན། དེ་ལ་སྲས་གསུམེ་

འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམེས་རྩེ་མེོ་ཡབ་དགུང་ལོ་ང་

གཅིག་པ་ཆུ་ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་སྐུ་འཁྲུངས། དེའི་དུས་སུ་རྡོོ་རྗོེ་གདན་

གྱིི་སྒོོའི་ཡ་ཐོེམེ་ལ་འཇེམེ་དཔལ་གྱིི་སྤྲུལ་པ་མེཁན་པོ་བསོད་ནམེས་རྩེ་མེོ་རྡོོ་རྗོེ་ཐོེག་

པ་མེཐོའ་དག་གི་དབང་ཕྱུག་དམེ་པ་ས་སྐྱར་སྐྱེས་སོ་ཟིེར་བ་མེཁའ་འགྲོས་ཡི་གེར་

བྲིས་པ། ཀཽ་ཤེམྦྷའི་པཎྜོི་ཏེ་དེ་ཝ་མེ་ཏེིས་ཕྱིོགས་ཐོམེས་ཅད་དུ་བསྒྲིགས་པ་དང་རྒྱུད་

དེ་བོད་ཉིིད་ལས་རྩད་ཆོད་དོ་ཞེས་གྲགས་སོ། །བལྟོམེས་པའི་ཚེ་དེ་མེ་ཐོག་ཏུ་སཾ་སྐྲ�་

ཏེའི་སྐད་གསུངས་པ་དང་། བདག་ནི་བྱོིས་པའི་སྤྱིོད་པ་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་ལན་

གཉིིས་སུ་སྦེལ་ནས་གསུངས་ཤེིང་དུས་ཀུན་དུ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ཏེེ་བཞུགས་པས་
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ཐོམེས་ཅད་ཡ་མེཚན་དུ་གྱུར་ཏེོ། །དགུང་ལོ་གསུམེ་བཞེས་པའི་ཚེ་རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་

པའི་དབྱོངས། དཔལ་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ། རྗོེ་བཙུན་མེ་སྒྲིོལ་མེ། རྗོེ་བཙུན་མེི་གཡོ་བ་རྣམེས་

ཀྱིིས་ཞལ་མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས་ཤེིང་། རྒྱུད་གསུམེ། བདེ་མེཆོག་རྩ་རྒྱུད། ཀུན་

ལས་བཏུས་དང་ལྔ་ཐུགས་ལས་གསུངས། རྒྱ་གར་དུ་མེི་ཐུབ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའི་

པཎྜོི་ཏེ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེེ་འགྲོ་བའི་དོན་མེཛད་པ་ཡང་དྲིན་

ཅེས་གྲགས་སོ། །

དེ་ནས་ཡབ་ལས་རྡོོ་རྗོེ་ཐོེག་པས་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་འགྲེལ། སྒྲུབ་དཀྱིིལ། 

དབང་། བྱོིན་རླབས། གདམེས་ངག་ཕྱིག་བཞེས། ཁྲིིད་བཀའ་ལུང་བཀའ་དང་

བཅས་པ་ལེགས་པར་གསན་ནས་མེ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་དེ། དགུང་

ལོ་བཅུ་བདུན་ལ་ཉིེ་བའི་ཚེ་རྒྱུད་སྡོེ་བཅུ་བཞི་ཐུགས་ལས་གསུངས་ཤེིང་། གངྒཱ་

ཚུན་ཆད་ལ་རྡོོ་རྗོེ་ཐོེག་པ་མེཐོའ་དག་ལ་མེཁས་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ། །དེ་ནས་

དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་བཞེས་པའི་ཚེ། རྗོེ་བཙུན་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམེ་པ་ལ་ངས་

དབུས་སུ་ཕྱིིན་ལ་ཕེར་ཕྱིིན་དང་ཚད་མེ་ལ་སོགས་པ་ཉིན་ལ་འོང་གི་ཁྱེོད་ས་སྐྱར་

སྡོོད་ལ་བཤེད་པ་གྱིིས་གསུངས་ནས་གདན་ས་རྗོེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་ལ་

གཏེད་ནས་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོོག་ཏུ་ཆ་པ་ཆོས་ཀྱིི་སེང་གེ་ལ་ཆོས་གསན་པ་ལ་སྔ་

ཕྱིིར་ལོ་བཅུ་གཅིག་ཙམེ་བཞུགས་ནས་མེཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེེ། གསེར་གྱིི་

འགན་འཇེི་ར་དང་། ཡུམེ་རྒྱས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཟིང་ཟིིང་གི་དངོས་པོ་མེང་དུ་

ཕུལ་ཏེེ་མེཉིེས་པར་བྱོས། སློབ་དཔོན་ཆ་པའི་སློབ་མེ་ཆེ་བར་གྲགས་པ་སེང་ཆེན་

བརྒྱད། སེང་འདྲི་བརྒྱད། ཇེོ་སྲས་བཞི་ནི། འཁོན་ཇེོ་སྲས་རྩེ་མེོ། ཁུ་ཇེོ་སྲས་ནེ་ཙོ། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རོག་ཇེོ་སྲས་ར་མེོ། གཉིོས་ཇེོ་སྲས་འོད་མེ་དང་བཞི་ཞེས་གྲགས་པའི་ནང་ནས་

མེཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འཁོན་ཇེོ་སྲས་རྩེ་མེོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ། །དེ་ནས་དགུང་

ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་དྲུག་བཞེས་པའི་མེི་མེོ་ཕེག་གི་ལོ་ལ་ན་ལ་རྩེའི་གནས་པོ་ཆེའི་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་སྒོོ་ཞེས་བྱོ་བའི་བསྟེན་བཅོས་མེཛད། དེའི་ནང་དུ་

བསྟེན་པའི་རྩིས་ཀྱིི་རྣམེ་པར་གཞག་པ་སྐྱོན་ཐོམེས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡང་མེཛད་

ཡོད་དོ། །གཞན་ཡང་ཉིིན་མེཚན་ཀུན་ཏུ་ཡི་དམེ་གྱིི་ལྷ་དང་། རྗོེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོོར་

དབང་ཕྱུག་དཔལ་བིརྺ་པ་ལ་མེངོན་སུམེ་དུ་རྒྱུན་མེ་ཆད་པ་ཆོས་ཚུལ་བསམེ་གྱིིས་

མེི་ཁྱེབ་པ་གསན་ཅིང་ཐོེ་ཚོམེ་བཅད་པར་མེཛད་པས་ཤེེས་བྱོ་རིག་པའི་གནས་

ཐོམེས་ཅད་ལ་བསྙེེལ་བ་མེི་མེངའ། དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་བདུན་བཞེས་པའི་ཚེ་འཛམེ་བུ་

གླིིང་པའི་བསྟེན་པའི་སྲོག་ཤེིང་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ། །དགུང་

ལོ་ཉིེར་བརྒྱད་བཞེས་པའི་ཚེ་གཟིིམེས་ཁང་རྙིིང་མེར་ལམེ་འབྲས་གསུངས་པས། ལྟོ་

བའི་ཁྲིིད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་ཚེས་གཅིག་གི་ཉིིན་བློ་མེ་ལ་སློབ་མེ་རྣམེས་ཀྱིིས་མེཐོོང་སྣང་

མེི་འདྲི་བ་གསུམེ་བྱུང་སྟེེ་ནམེ་མེཁར་མེཆོད་སྤྲིན་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པའི་དབུས་ན་

རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འཇེམེ་དཔལ། ཇེོ་སྲས་ལྕགས་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་ལ་བིརྺ་པ། གཉིགས་

དང་རྨོག་སྟེོན་གཙུག་ཏེོར་དབོན་པོ་སོགས་ཕེལ་ཆེ་བ་ལ་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་སུ་སྣང་

བས་ཏེིང་ངེ་འཛིན་ཁྱེད་པར་ཅན་སྐྱེས་སོ། །ཁྱེད་པར་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ལ་དབང་གི་

དུས་སུ་འོད་ཟིེར་གྱིི་སྣང་བ་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་འཕྲོ་ཞིང་། ལྷའི་རོལ་མེོས་སྒྲི་དབྱོངས་

བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ལ་སོགས་པ་མེཆོད་པའི་སྤྲིན་གཞལ་གྱིིས་མེི་ལང་བ་དང་

བཅས་པའི་དབུས་ན། སྤྲུལ་པའི་དཀྱིིལ་འཁོར་མེངོན་སུམེ་དུ་བསྟེན་ཏེེ་དེ་ཉིིད་དུ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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དབང་བསྐུར་ཞིང་ཟིབ་མེོའི་དོན་བསྟེན་ནས་ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་སྒོོ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་

པ་འབྱོེད་པར་མེཛད་དོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་རྗོེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་དབང་ཕྱུག་འདི་གྲུབ་

པའི་ས་དུ་ཞིག་བརྙིེས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོས། པོ་ཏེ་ལ་དང་དཔལ་རི་ཨོ་

རྒྱན་སོགས། །ཉིི་ཕྱིེད་ཙམེ་གྱིིས་ལེགས་འཁོར་མེཁའ་འགྲོ་དང་། །དཔའ་བོའི་

ཚོགས་དང་སྤྱིོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བཅད། །རྣམེ་སྤྲུལ་དུ་མེས་ཉིེར་གནས་ཡི་རང་

འདུད། །ཅེས་གསུངས་ལ། དེའི་དོན་རྒྱུད་སྡོེ་ནས་ཇེི་ལྟོར་བཤེད་པའི་ཀུན་འདར་

དང་། ཀུན་དུ་བཟིང་པོའི་སྤྱིོད་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤྱིོད་པའི་རྣམེ་སྤྲུལ་དུ་མེ་བརྙིེས་པ་ཡིན་

ནོ༑ །སློབ་མེའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ལ་གསང་སྔགས་དང་མེཚན་ཉིིད་ཀྱིི་ཆོས་

གང་ལ་གང་དགོས་གསུངས་པ་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཚད་མེ་རྣམེ་ངེས་ཆོས་མེཆོག་དང་

བཅས་པ་ལ་ཤེིན་ཏུ་མེཁས་ཤེིང་། དེའི་དུས་སུ་ན་བཟིའ་སྦུ་གུ་ཅན་བཞེས་པ་ལ་ལུང་

རིག་འདི་བས་མེཁས་ཤེིང་རྩོད་པ་བཟིང་བ་མེེད་པར་གྲགས་སོ། །རྩོམེ་པ་ལེགས་

བཤེད་ཀྱིི་ཕྲེང་བ་གསར་དུ་མེཛད་པ་ཡང་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟེོད་པ་དང་། ལམེ་

འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འབྲེལ་མེར་ཡོད་པ། རྒྱ་སྒོོམེ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་གྲགས་

ལ་སྤྲིངས་པ། སློབ་དཔོན་ཆ་པ་ལ་བསྟེོད་པ། རྒྱུད་སྡོེ་སྤྱིིའི་རྣམེ་གཞག བརྟེག་གཉིིས་

ཀྱིི་རྣམེ་བཤེད་ཉིི་མེའི་འོད་ཟིེར། བརྟེག་གཉིིས་ཀྱིི་ས་བཅད། སམྦུ་ཊའི་འགྲེལ་པ་

གནད་ཀྱིི་གསལ་བྱོེད། དེའི་ས་བཅད། རབ་བྱོེད་གཉིིས་པའི་ཊིཀྐ དཔལ་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་

མེངོན་རྟེོགས་རྒྱས་པ། དབང་ཆུ་ཆེན་མེོ། ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག རབ་གནས་བཟིང་པོ་

དྲུག་པ། བདག་མེེད་མེའི་དབང་གི་ཐོོ་ཡིག་སྟེེ་མེན་ངག་ལུགས་ཀྱིི་སྐོར་རོ། །ཌོམི་ཧེ་

རུ་ཀའི་ལུགས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་ཆོ་ག སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་གའི་ཊི་ཀ་སྟེེ་འགྲེལ་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལུགས་ཀྱིི་སྐོར་རོ། །སྒྲུབ་ཐོབས་མེཚོ་སྐྱེས་ཀྱིི་ཊི་ཀ དཀྱིིལ་ཆོག་ནས་གླིིང་མེ་སྟེེ་

མེཚོ་སྐྱེས་ཀྱིི་སྐོར་རོ། བདེ་མེཆོག་དྲིིལ་བུ་པའི་མེངོན་རྟེོགས་ཆུང་ངུ་། བདེ་མེཆོག་

དྲིིལ་བུ་པའི་དབང་གི་བྱོ་བའི་ཊི་ཀ བདེ་མེཆོག་ལཱུ་ཡི་པའི་མེཆོད་ཕྲེང་། གཙུག་ཏེོར་

རྣམེ་རྒྱལ་གྱིི་རྟེོག་པ་གཉིིས་ཀྱིི་ཊིཀ རྟེོག་པ་གཉིིས་ཀའི་ས་བཅད། རྡོོ་རྗོེ་གདན་པའི་

ཆོས་དྲུག དོན་ཞགས་ལྷ་ལྔའི་བསྟེོད་པ། བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས། རྟེོག་པའི་ས་

བཅད། རྟེོག་པའི་ཊི་ཀ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། མེི་གཡོ་སྔོན་པོའི་ཆུ་སྲུང་སོགས་མེན་

ངག་ཚང་མེ། སེང་གེ་སྒྲིའི་སྒྲུབ་སྐོར། གཏེོར་ཆེན་གྱིི་ཆོ་ག སྤྱིོད་འཇུག་གི་ཊི་ཀ 

ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་སྒོོ། བྱོིས་པ་བདེ་བློག་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་སྔོན་མེེད་པའི་

བསྟེན་བཅོས་ངོ་མེཚར་ཅན་མེང་དུ་མེཛད་ཅིང་། བློ་མེ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་མེཛད་པ་

ཐོམེས་ཅད་སྡོེབ་སྦྱོར་བརླིང་ལ་ཚིག་བབས་ཆེ་བའོ། །སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་འདིས་

མེཆན་འདེབས་པར་མེཛད་པ་ཡང་བདེ་མེཆོག་རྩ་རྒྱུད། བྱོིས་པ་བདེ་འཇུག ལུང་

འདི་ཉིིད་དང་ཞིབ་ཏུ་སྦྱར་བ་སོགས་ཏེེ་མེདོར་ན་མེཁས་པའི་བྱོ་བ་གསུམེ་གྱིིས་

བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེར་མེཛད་ཅིང་། གདན་༼ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེའི་གདུང་རབ་ལས་འབྱུང་།༽ས་ལོ་

གསུམེ་མེཛད་ནས་གཅུང་ལ་གདན་སའི་མེཐོིལ་གཞུག་གཏེད་དེ། ཕེལ་ཆེར་དབེན་

པ་ལ་གཞོལ་བ་མེཛད་ནས། དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་པ་ཆུ་ཕེོ་སྟེག་གི་ལོ་སྨལ་

པོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་སྐུའི་བཀོད་པ་གཉིིས་སུ་བསྟེན་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་

མེངོན་སུམེ་དུ་གཤེེགས་པ་ཡིན་ཏེེ། རྗོེ་པས་མེཛད་པའི་གསོལ་འདེབས་གདུང་

དབྱོངས་མེའི་མེཆན་ལས། ཚེས་བཅུའི་དགོངས་རྗོེ་བཙུན་སྐུ་མེཆེད་སོགས་ཀྱིིས་

ཚེས་བཅུའི་མེཆོད་པ་མེཛད། ནང་པར་རྗོེ་པས་བྱོོན་པས་ན་བཟིའ་སྦུ་གུ་ཐོིབ་བེ་སྐུ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ལུས་མེ་སྤེངས་པར་མེཁའ་སྤྱིོད་ལ་བཞུད། གདུང་དབྱོངས་ཀྱིིས་གསོལ་བ་དྲིག་ཏུ་

བཏེབ་པས་ན་བཟིའི་སྦུ་གུ་ནས་བུང་བའི་སྐད་ལྟོ་བུའི་ལུང་བསྟེན་ཁྱེད་པར་ཅན་བྱུང་

ཞེས་མེཁས་པ་འགའ་ཞིག་གི་གསུང་རབ་ལས་བཤེད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ས་སྐྱའི་རྒན་

མེོ་ཞིག་གི་མེཐོོང་སྣང་ལ་སློབ་དཔོན་ཉིིད་ཁྱེི་མེོ་ཞིག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆུ་མེིག་རིང་

ཁའི་སྟེོད་ཀྱིི་བྲག་སྟེེང་། དེ་ནས་འཕུར་ཏེེ་ནམེ་མེཁའ་ལ་ཇེེ་མེཐོོར་སོང་བ་མེངོན་སུམེ་

དུ་མེཐོོང་བར་གྲགས་ཤེིང་། བྲག་དེ་ལ་སློབ་དཔོན་རྩེ་མེོ་ཉིིད་ཀྱིི་ཞབས་རྗོེས་དང་ཁྱེི་

མེོའི་རྐོང་རྗོེས་ཀྱིང་གསལ་བར་བྱུང་བ་འགྲོ་བ་རྣམེས་ཀྱིི་བསོད་ནམེས་གསོག་པའི་

ཞིང་དུ་བཞུགས་པ་ལ། དུས་ཕྱིིས་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་ཀུན་

དགའ་རིན་ཆེན་གྱིིས་བྲག་དེ་ལ་རྒྱབ་ཡོལ་སོགས་ཀྱིི་ཞབས་ཏེོག་གནང་བ་འདི་ཡིན་

ལ༑ ཡང་རྣམེ་ཐོར་འགའ་ཞིག་ལས་ནི་ཆུ་མེིག་རིང་ཁར་གཤེེགས་ཟིེར་བ་དང་སྒོོ་

རུམེ་དཔེ་ཁང་དུ་གཤེེགས་ཟིེར་བ་སོགས་ཀྱིང་བཤེད་ཅིང་། གདུང་ཐོལ་ལས་གྲུབ་

པའི་མེཆོད་རྟེེན་སོགས་ཀྱིང་བཞུགས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་ཉིིད་གཤེེགས་དུས་རྗོེ་

བཙུན་གྱིིས་མེཛད་པའི་གསོལ་འདེབས་ལས་ཀྱིང་། དེ་ལྟོར་འགྲོ་བའི་དོན་མེང་

མེཛད་ནས་ཀྱིང་། །དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་ཆུ་སྟེག་སྨལ་པོ་ཡི། །དཀར་ཕྱིོགས་བཅུ་ལ་

རྗོེ་གཅིག་བློ་ཆེན་དེ། །རྡོོ་རྗོེ་འཆང་དབང་ཐུགས་དང་དབྱོེར་མེེད་གྱུར། །སྐུ་གསུང་

རྟེེན་ལ་ཆོས་ཀྱིི་མེཛོད་ནང་དུ། །ཕྱིག་གཉིིས་རྡོོ་རྗོེ་དྲིིལ་བུ་སྦེལ་མེཛད་ནས། །ཞེན་པ་

ཀུན་སྤེངས་བློ་མེ་དཀོན་མེཆོག་མེཆོད། །བདེ་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་ཞེས་

གསུངས། །སླར་ཡང་གཟིིམེས་སར་གདན་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མེཛད། །ཕྱིག་གཉིིས་མེཉིམེ་

གཞག་ཏེིང་འཛིན་བསྒོོམེས་པའི་མེཐུས། །མེཁའ་ལ་སྒྲི་དང་འོད་ཀྱིིས་རབ་བཀང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྟེེ༑ །ཉིིད་ཀྱིིས་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་ཞལ་གྱིིས་བཞེས། །དེ་ཚེ་སྔགས་དང་གླིོ་བུར་རོལ་

མེོའི་སྒྲི། །དྲིི་ཞིམེ་མེཆོག་གིས་ཕྱིོགས་བཅུར་གང་བར་འཁུམེས། །མེཁའ་འགྲོ་བྱོེ་

བའི ་ཚོགས་ཀྱིིས་བསུས་ནས་ཀྱིང་། །དག་པའི་ལམེ་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་

གཤེེགས། །ཉིིད་བདེ་ཁོ་བོ་མེི་དགའ་ཅི་ཞིག་བསམེ། །ཁྱེོད་ཉིིད་མེཛད་སྤྱིོད་ཕྱིག་

བཞེས་དྲིན་པའི་ཚེ། དེ་བས་བདག་ཉིིད་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་གྱུར་ནས། །ཞི་བའི་ཐོབས་

ཤེིག་མེགོན་པོས་གསུང་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསུངས་པས། མེདོར་ན་ལས་དག་པ་

རྣམེས་ཀྱིི་སྣང་ངོར་ལུས་མེ་སྤེངས་པར་གཤེེགས་པ་དང་། གདུལ་བྱོ་ཐུན་མེོང་བ་

རྣམེས་ལ་མྱོང་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་པའི་སྒོོ་ནས་དག་པའི་ཞིང་གི་

མེཆོག་བདེ་བ་ཅན་དུ་ཐོོགས་པ་མེེད་པར་གཤེེགས་པ་ཡིན་ནོ། །དམེ་པ་འདི་ལས་

བསྟེན་འཛིན་གྱིི་བུ་སློབ་ཀྱིང་རང་གི་གཅུང་རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་མེཆེད་དང་ཞུ་

བྱོས་དངོས་གྲུབ། རྨོག་སྟེོན་ལ་སོགས་པ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་དུ་མེ་ཞིག་བྱོོན་ནས་

རྒྱ་མེཚོའི་གོས་ཅན་མེཛེས་པར་གྱུར་ཏེོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། གང་སྐུ་ཞལ་དཀྱིིལ་ཟླ་བ་རྒྱས་པ་ལ། །ཨུཏྤལ་སྤྱིན་དང་

འཛུམེ་མེཛེས་མེདངས་གསལ་བའི། །སྐུ་ཡི་སྣང་ཆ་མེཐོོང་ངམེ་དྲིན་གྱུར་ཚེ། །དྭང་

བའི་དད་པས་དབང་མེེད་ཡིད་རབ་འཕྲོག །དེ་གསུང་མེདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མེཚོ་ཧུབ་གཅིག་

གིས། །ལེགས་གསོལ་སྙེིང་པོ་བཀོད་པའི་གསུང་རབ་ཚོགས། །མེཐོོང་ཚེ་དེ་དོན་

རྟེོགས་འདོད་རྩེ་གཅིག་པའི། །ནམེ་ཡང་མེི་གཡོའི་ཏེིང་འཛིན་ཉིིད་ལ་བཀོད། །དམེ་

པ་གང་ཐུགས་ཟིབ་གསལ་༼སྡོིག་པའི་མེངོན་བརྗོོད་༽ནོག་བྲལ་བའི། །རང་བཞིན་ཉིིད་

ལས་ནམེ་ཡང་མེ་གཡོས་ཞེས། །རྣམེ་ཐོར་མེཐོོང་བས་འཇེམེ་པའི་རྡོོ་རྗོེ་དང་། །ཐོ་དད་
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མེེད་པའི་དབྱོིངས་སུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད། དེ་ཕྱིིར་འཇེམེ་དབྱོངས་དགེ་བསྙེེན་ཚུལ་

འཛིན་ཁྱེེད། །མེི་མེངོན་དབྱོིངས་ནས་ཐུགས་རྗོེའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ། །ཤེེས་ནས་དད་

པ་ཐོོབ་པའི་རྗོེས་འབྲང་བདག །གདུལ་བྱོར་བཅས་པ་འབྲལ་མེེད་བསྐྱབ་ཏུ་

གསོལ། །ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱིང་ཤུགས་འབྱུང་དུ་བགྱིིས་པ་ལགས། དེའི་

གཅུང་རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་ནི། ཡབ་དགུང་ལོ་ང་དྲུག་བཞེས་

པའི ་དུས་མེེ ་མེོ ་ཡོས་བུའི ་ལོ ་སྨལ་པོ ་ཟླ་བའི ་ཚེས་བཅོ ་བརྒྱད་ལ་འཁྲུངས་

སོ༑ །འདིའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་བརྗོོད་ན། སྐྱེ་བ་བརྙིེས་པའི་ཁྱེད་པར། བསླབ་གསུམེ་གྱིི་

ཡོན་ཏེན་བརྙིེས་ཚུལ། འཕྲིན་ལས་མེཛད་ཚུལ། ལུང་བསྟེན་དང་སྐྱེ་བ་དྲིན་པའི་ཚུལ་

བཞིས་རྟེོགས་པར་བྱོའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་ན་ཀླུའི་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དུ་ཡུམེ་

ལ་རྨི་ལམེ་བསྟེན་ནས་བཀྲ་ཤེིས་པའི་ལྟོས་དང་བཅས་ཏེེ་སྐུ་བལྟོམེས་ཞིང་། སྨྲ་ཤེེས་

ནས་དབེན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་བརྐོམེ་ཆགས་མེེད་པའི་ཡོན་ཏེན་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པ། 

བྱོིས་པའི་སྤྱིོད་པ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེོ། །གཉིིས་པ་ནི་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ལོན་

པ་ན་བྱོང་སེམེས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མེཚན་ལ་ཚངས་སྤྱིོད་ཀྱིི་དགེ་བསྙེེན་ནོད་དེ། དེ་ཚུན་

ཆད་འཕྲལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བས་བཙུན་ཞིང་། མེཉིེས་ཀྱིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་མེཉིེས། 

འཁོར་དགེ་སློང་ཀུན་ལ་གསོ་སྦྱོང་མེ་ཆག་པར་མེཛད་དེ། །ཇེ་ནི་བདག་འདྲིེན་

གསུངས་ནས་ཁོང་རང་ཡང་ཕེ་ཚད་ནས་གཟིིགས། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བ་སྔ་མེའི་དགེ་

སློང་གི་བག་ཆགས་ཀྱིི་ཆ་ཆོས་གསོལ་ཙ་ན། ཐུགས་ཡང་བའི་དུས་སུ་ངའི་འདི་ལ་

བྱོིན་ལེན་མེ་བྱོས་སྙེམེ་པ་འབྱུང་། མེཆོད་པའི་དུས་སུ་དམེ་ཚིག་རས་ཙམེ་ལས་ཡེ་

མེི་གསོལ་བ་ཅིག་དང་པོ་བྱུང་། ཇེི་ཞིག་ཙ་ན་དུམེ་རེ་གསོལ། དེ་བཞིན་མེཛད་པ་ཅི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལགས་བྱོས་པས། ང་ལ་དང་པོ་ཆང་ལ་འདོད་འདུན་དྲིག་པོ་རྨི་ལམེ་ཚུན་ཆད་དུ་

འཐུངས་པ་རྨི་བ་ཅིག་བྱུང་། འདི་བདུད་ལས་ཡིན་བསམེས་ནས་མེ་འཐུངས། ད་དེ་

ཙམེ་འདོད་པ་མེི་འདུག་ནས་བསྟེེན་གསུངས། དེ་མེིན་ཐོ་མེལ་དུ་ཤེ་ཆང་ཞལ་ལ་མེི་

རེག་སྐད་དོ། །དགུང་ལོ་བཅུ་པ་ལ་སྡོོམེ་པ་ཉིི་ཤུ་པ་དང་། སྒྲུབ་ཐོབས་མེཚོ་སྐྱེས་

གསན་ནས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གསུངས་པས་ཐོམེས་ཅད་ངོ་མེཚར་སྐྱེས་ཏེེ་བློོ་གྲོས་

ཆེན་པོ་ཞེས་བཏེགས་སོ། །བཅུ་གཉིིས་པ་ལ་དགྱིེས་རྡོོར་རྒྱུད་གསུམེ་གྱིི་པོ་ཏེི་

གསོལ་བའི་མེནལ་ལམེ་བྱུང་བ་དང་། ཆོས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་དེ་ཁོ་ན་ཉིིད་ཐུགས་སུ་

ཆུད་དོ། །དེའི་ཚེ་ས་ཆེན་གཤེེགས་ནས་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་མེཛད་དེ། །རང་གི་སློབ་

མེ་ལ་བརྟེག་གཉིིས་གསུངས་པས་ངོ་མེཚར་བར་གྱུར་ཏེོ། །བཅུ་གསུམེ་པ་ལ་གཅེན་

དབུས་སུ་གཤེེགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེེ་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་བཞེས་པའི་བར་ལ་སྔགས་

ཀྱིི་བཤེད་པ་མེཛད་ཅིང་། གསུང་ངག་ཀྱིང་བློ་མེས་བཀའ་རྒྱ་ལོ་དགུར་མེཛད་པ་

ལས་བཅུ་གསུམེ་གྱིི་བར་མེ་གསུངས་ཤེིང་། དེའི་བར་ལ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། 

གཉིན་གཙུག་ཏེོར་རྒྱལ་པོ། ཞང་ཚུལ་ཁྲིིམེས་གྲགས། སྙེག་དབང་རྒྱལ། བལ་པོ་ཛ་

ཡ་སེ་ན། ལོ་ཙཱ་བ་དར་མེ་ཡོན་ཏེན། སུམེ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་དཔལ་མེཆོག་དང་པོའི་རྡོོ་རྗོེ་

ལ་སོགས་པ་ལས། བློ་མེེད་ལ་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ་རྩ་བ་དང་བཤེད་རྒྱུད་མེཐོའ་དག་འགྲེལ་པ་

སྒྲུབ་ཐོབས་དང་བཅས་པའི་བཤེད་སྲོལ་མེི་འདྲི་བ་དུ་མེ་དང་། བདེ་མེཆོག་རྩ་བ་

དང་བཤེད་རྒྱུད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་མེཐོའ་དག་དང་། གསང་འདུས་འཕེགས་

སྐོར་རྒྱུད་གསུམེ་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། ཡེ་ཤེེས་ཞབས་སྐོར་ལ། 

རྒྱུད་དང་ཛ་ཡན་ལ་སོགས་པའི་མེན་ངག་དང་བཅས་པ་མེཐོའ་དག་དང་། ཡེ་ཤེེས་
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ཞབས་ཀྱིི་བྱོེ་བྲག་སྨན་ཞབས་ཀྱིི་རྒྱུད་འགྲེལ་མེན་ངག་དང་བཅས་པ་དང་། ཞལ་

ལུང་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རྣམེས་གསན་ནོ། །རྣལ་འབྱོོར་རྒྱུད་ལ། དེ་ཉིིད་འདུས་

པ་འགྲེལ་པ་དེ་ཉིིད་སྣང་བ་དང་བཅས་པ། རྡོོ་རྗོེ་རྩེ་མེོ། དཔལ་མེཆོག་དང་པོ། སྦྱོང་

རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་གསན་ནོ། །གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད་ཀྱིི་རྒྱུད་

གསུམེ་ཡན་ལག་དང་བཅས་ཤེིང་མེན་ངག་དུ་མེ་དང་དུས་འཁོར་གྱིི་ཕྱིི་ནང་གི་

རྩིས་མེན་ངག་དང་བཅས་པ་དང་། །མེཚན་བརྗོོད་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་

པ་དང་། ཡང་སྤྱིོད་རྒྱུད་ལ། མེི་གཡོ་བའི་རྟེོག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དུ་མེ་དང་། 

བྱོ་རྒྱུད་ལ། གསང་བ་སྤྱིི་རྒྱུད། དཔུང་བཟིང་ལ་སོགས་པ་དུ་མེ་དང་། གཞན་ཡང་

མེདོ། བསྟེན་རྩིས། མེན་ངག་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་བསམེ་གྱིིས་མེི་

ཁྱེབ་པ་གསན་ཞིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་དེ། །ཆོས་གང་ཞུས་ཀྱིང་དེ་མེ་ཐོག་

ཐུགས་ལས་གསུངས་པ་ལས་ཕྱིིས་བྱོ་གསུངས་བའི་ལུགས་མེེད། གཞན་ཡང་རྗོེ་

པ་ན་རེ། ང་ཐོོས་རྒྱ་ཅན་མེ་ཡིན་ཏེེ་བལྟོས་རྒྱ་ཅན་ཡིན། བཀའ་སྡོེ་སྣོད་ཀྱིི་ཆོས་ལ་

མེ་བལྟོས་པ་ཙམེ་མེེད། འོན་ཀྱིང་དགེ་སློང་ཅིག་བསྒྲུབས་ན་དགོངས་ནས་འདུལ་

ལུང་ཕྱིི་མེོ་ཐུབ་མེ་གཟིིགས། དེ་ནས་དགེ་སློང་མེི་འགྲུབ་བར་འདུག་ནས་ལུང་ཡང་

གཟིིགས་ཞེས་གསུངས། ཐུགས་དམེ་ལ་ཤེིན་ཏུ་བརྩོན་ཏེེ་ནམེ་ཕྱིེད་ཐུག་པར་

ཐུགས་དམེ་གྱིིས་དུས་འདའ། དེ་ནས་ཐོོ་རངས་སྔ་མེོར་ན་བཟིའི་ཚགས་མེཛད། 

དགུན་ཡིན་ཡང་སྐུ་རགས་ལ་བུམེ་པ་དྲིིལ་ནས་ཐོོ་རངས་སུ་ཁྲུས་མེཛད་ནས་

ཐུགས་དམེ་ལ་འཇུག ཆོས་གསུངས་པའི་དུས་སུ་ཡང་ཆོས་གསུང་དུ་འབྱོོན་པ་

དང་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ་བསྒོོམེ་གྱིིན་བྱོོན་ནས་ཁྲིི་ཐོོག་ཏུ་ཕེེབས་པ་དང་། དབུ་རྒྱན་ལ་རིགས་



 72  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བདག་ཚར་ཡོང་། ཆོས་གཏེོར་དེ་ལ་ཐུན་གཏེོར་གྱིི་དོད་མེཛད། ཆོས་གསུངས་པ་

ལ་བཟླས་པའི་དོད་མེཛད་ཅིང་། ཆོས་ཐོོན་པ་དང་ཡང་ཡར་ལ་བདེ་མེཆོག་གཅིག་

བསྒོོམེ་གྱིིན་གཤེེགས་ཏེེ། མེདོར་ན་ཉིིན་ཞག་ཕྲུགས་རེ་ལ་དཀྱིིལ་འཁོར་མེི་འདྲི་བ་

བདུན་ཅུ་ཙམེ་རེ་བསྒོོམེ། གཞན་ཡང་ཡང་ན་ཐུགས་དམེ། ཡང་ན་གཟིིགས་རྟེོག 

ཡང་ན་ཆོས་གསུངས་པ་མེ་གཏེོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐོ་མེལ་དུ་བཞུགས་པ་སུས་

ཀྱིང་མེཐོོང་མེ་མྱོོང་སྐད་དོ། །གསུམེ་པ་ལ་བཤེད་པ་མེཛད་པ་ནི། གཞུང་ཇེི་ལྟོར་

དཀའ་ཞིང་མེ་འདྲིིས་ཀྱིང་སྔ་ལྟོ་མེི་དགོས་པར་ངག་དོན་སླེབ་པས་སློབ་མེ་རྣམེས་

ཀྱིིས་རྟེོགས་པར་སླ་བ་ཡིན་ནོ། །

རྩོད་པ་ནི། གཞན་གྱིིས་བརྩད་ཅིང་དྲིིས་པ་ན་སྤེོབས་པ་མེི་ཐོོགས་པ་ལུང་

རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཆོས་དང་མེཐུན་པར་ལན་འདེབས་པས་ཕེ་རོལ་པོའི་ལོག་རྟེོག་

སེལ་བ་ཡིན་ནོ། །ལེགས་པར་བཤེད་པའི་ཆ་གསུང་རབ་གསར་དུ་མེཛད་པ་ཡང་

ལམེ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། བརྟེག་གཉིིས་ཀྱིི་འགྲེལ་པ་དག་ལྡན། 

རྒྱུད་གསུམེ་གྱིི་མེངོན་རྟེོགས་རིན་པོ་ཆེའི་ལྗོན་ཤེིང་། རྒྱུད་སྡོེའི་དུམེ་བུ་བརྒྱ་བཅུ་

གསུམེ་པ། སྟེོང་ཐུན་ས་བཅད། རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའི་རྣམེ་ཐོར། སློབ་དཔོན་

རིན་པོ་ཆེའི་རྣམེ་ཐོར་ཚིགས་བཅད་མེ། རྗོེ་བཙུན་ཉིིད་ཀྱིི་མེནལ་ལམེ་གྱིི་རྣམེ་ཐོར། 

རྒྱུད་འབུམེ་གྱིི་དཀར་ཆག །བློ་ཆེན་མེལ་གྱིི་ཆོས་སྐོར་གྱིི་དཀར་ཆག །ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་

ཆོས་སྐོར་གྱིི་དཀར་ཆག །ཚར་གསུམེ་ཁུག་པའི་མེན་ངག །ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་མེངོན་རྟེོགས་

ཡན་ལག་དྲུག་པ། བ་རི་ལོ་ཙཱ་བའི་ལུགས་ཀྱིི་ཀྱིེ་རྡོོར་དཔའ་གཅིག །མེངོན་རྟེོགས་

ཡན་ལག་དྲུག་པ། དགའ་སྟེོན་རྡོོ་རྗོེ་གྲགས་ལ་གདམེས་པ། ཀྱིེ་རྡོོར་ལས་བཞིའི་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 73  

སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག རྡོོ་རྗོེ་བདག་མེེད་མེའི་མེངོན་རྟེོགས། ལམེ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་

གསོལ་འདེབས་ཆུང་ངུ་གཅིག །ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་བཀྲ་ཤེིས། དུས་ཐོ་མེའི་ཆོ་

ག༑ ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་བསྟེོད་པ་དཎྜོ་ཀ །བདག་མེེད་མེའི་བསྟེོད་པ། དེའི་ས་བཅད། མེི་གཡོ་

སྔོན་པོ་ལ་བསྟེོད་པ། རྡོོ་རྗོེ་གུར་གྱིི་ས་བཅད། འགྲེལ་པ་གུར་རྒྱན། གུར་གྱིི་ཐོིག་གི་

གསལ་བྱོེད། ཀུ་རུ་ཀུལེའི་སྒྲུབ་ཐོབས། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་དྲུག །རྡོོར་དྲིིལ་གྱིི་

མེཚན་ཉིིད། དེ་ཉིིད་གསུམེ་པ། བློ་མེ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཊི་ཀ །རྩ་ལྟུང་གི་འགྲེལ་པ་འཁྲུལ་

པ་སྤེོང་བ། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་བྱུང་ཚུལ། བདེ་མེཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་སྒྲུབ་ཐོབས། ནག་པོ་

པའི་དཀྱིིལ་ཆོག་གི་འགྲེལ་པ། ནག་པོ་པའི་དཀྱིིལ་ཆོག །ནག་པོ་གཞུང་དྲུག་གི་ས་

བཅད། དྲིིལ་བུ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྒྲུབ་ཐོབས། ཚེས་བཅུའི་མེཆོད་པ་བྱོ་ཚུལ། དྲིིལ་

བུ་རིམེ་ལྔའི་ཁྲིིད་ཡིག །ཕེག་མེོ་ཞལ་གཉིིས་མེའི་སྒྲུབ་ཐོབས། རོགས་རིམེ་སྔགས་

ཀྱིི་དེ་ཉིིད། ལས་བཅུའི་གདམེས་ངག །མེཻ་ཏི་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དུམེ་བུ། མེཻ་ཏི་

མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས། རྗོེས་གནང་གི་ཆོ་ག ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་སྒྲུབ་ཐོབས། སྒོོམེ་

བཟླས་ལ་བརྟེེན་ནས་མེཁའ་སྤྱིོད་སྒྲུབ་ཐོབས། རྗོེས་གནང་གི་ཆོ་ག །ཚོགས་མེཆོད་

མེདོར་བསྡུས། ཚེས་བཅུའི་མེཆོད་པ། སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག མེར་མེེའི་སྦྱིན་སྲེག པྲ་

དབབ་པའི་གདམེས་ངག གནོད་སྦྱིན་མེོ་སྒྲུབ་པའི་གདམེས་ངག སྨན་ཆེན་པོའི་

བཅུད་ལེན། རོགས་རིམེ་རྩ་དབུ་མེའི་ཁྲིིད་ཡིག རྣལ་འབྱོོར་མེ་ཀུན་སྤྱིོད་ཀྱིི་ཊི་ཀ 

དེའི་དོན་བསྡུས། ཚོགས་བདག་དམེར་ཆེན་གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས། དགྲ་ནག་ལྷ་བཅུ་གསུམེ་

མེའི་སྒྲུབ་ཐོབས། རྡོོ་རྗོེ་འཇེིགས་བྱོེད་ཀྱིི་བསྟེོད་པ། ཡོ་ག་རྡོོ་རྗོེ་འབྱུང་བའི་ཊི་ཀ རབ་

གནས་དོན་གསལ། ཨརྒྷའི་ཆོ་ག སྦྱོང་རྒྱུད་གཞན་ཕེན་སྤྱིི་ཆིངས། སྤྱིོད་རྒྱུད་ཀྱིི་ས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཅད། ཀུན་རིག་གི་ཆོ་ག་གཞན་ཕེན་འོད་ཟིེར། གཞན་ཕེན་ཉིེར་མེཁོ། རོ་སྲེག་གི་ཆོ་

ག་དང་། ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག རིགས་གསུམེ་སྤྱིིའི་དཀྱིིལ་ཆོག དཔའ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཊི་ཀ །འཇེམེ་དབྱོངས་ཀྱིི་བསྟེོད་པ་རྒྱུད་གསུམེ་འཁོར་ལོ། འཇེམེ་དཔལ་

མེཚན་བརྗོོད་འདོན་ཐོབས། འཇེམེ་དབྱོངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལྷ་ལྔ་དཀར་པོའི་མེངོན་

རྟེོགས། ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་དཀྱིིལ་ཆོག དོན་ཞགས་ཀྱིི་ཆོ་ག ཡང་དོན་ཞགས་ཀྱིི་མེཎྜོལ། 

བརྡོ་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔས་མེཛད་པའི་བསྟེོད་པ། སྲུང་བ་བྲི་ཚུལ། ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེའི་

གཟུངས་ཀྱིི་མེན་ངག་རྒྱས་པར་བཤེད་པ། རྡོོ་རྗོེ་རྣམེ་འཇེོམེས་རྒྱུད་ཀྱིི་ཊི་ཀ །ས་

བཅད། དཔུང་བཟིང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཊི་ཀ །སྒྲིོལ་མེ་སྤྱིི་སྒྲུབ། ལྷ་མེོ་ཉིེར་གཅིག་སོ་སོའི་

སྒྲུབ་ཐོབས། བསྟེོད་པ་འདོན་ཐོབས་ཀྱིི་བརྗོེད་བྱོང་། ལས་ཚོགས་ཉིི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་

གཞུང་གི་ཊི་ཀ དེའི་ས་བཅད། སྒྲིོལ་མེ་ལུས་དཀྱིིལ་གྱིི་མེངོན་རྟེོགས་མེཆིམེས་ཆོས་

སེང་ལ་སྤྲིང་ཡིག་ཏུ་བྱོས་པ། སྒྲིོལ་མེ་ཉིིན་ཞི་མེཚན་ཁྲིོའི་སྒྲུབ་ཐོབས། དུག་གཞིལ་

བ༑ ནོར་སྒྲུབ་པ་རྣམེས་ཀྱིི་མེན་ངག མེཎྜོལ་བཞིའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ། མེཎ་

བཞི་རྒྱས་པ། གཉིན་གྱིི་སྒྲིོལ་མེ་ཡན་ལག་དྲུག་པ། ཕྱིག་འཚལ་ཉིེར་གཅིག་གི་ས་

བཅད། དེའི་ཊི་ཀ་གསལ་བའི་འོད་ཟིེར། མེཁའ་ལྡིང་གི་མེངོན་རྟེོགས། སྒྲུབ་ཐོབས་

བརྒྱ་རྩའི་ཊི་ཀ ཤཱཀྱིའི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རབས། བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་རབས་

མེདོར་བསྡུས་པ། རྒྱ་བོད་ཀྱིི་སྡོེ་པའི་གྱིེས་ཚུལ། དུས་ཚོད་ངེས་པར་བཟུང་བའི་

རྩིས། ག་རིང་རྒྱལ་པོ་ལ་རྩིས་བསྡུར་གྱིི་ཡི་གེ ལས་དང་པོ་པའི་ཆོས་སྤྱིོད་རིན་ཆེན་

ཕྲེང་བ། སྡོོམེ་པ་ཉིི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ། སྤྱིོད་འཇུག་གི་ས་བཅད། ཕྱིག་ཡིག་དགུ་

ཕྲུགས་ཀྱིི་ཡི་གེ ཉིམེས་དབྱོངས་ཆེན་མེོ་སོགས་གསུང་མེགུར་གྱིི་ཚོགས་དུ་མེ། 



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྨན་དཔྱིད་རྒྱལ་པོའི་དཀོར་མེཛོད་རྣམེས་ལ་སོགས་པ། བློ་མེ་འདིས་མེཛད་པའི་

བསྟེན་བཅོས་རྣམེས་ནི་སྡོེབ་སྦྱོར་གཙོ་བོར་མེི་མེཛད་པར་ཕེན་པ་ལྷུར་མེཛད་མེོད་

ཀྱིང་། བརྗོོད་བདེ་ཞིང་རྟེོགས་སླ་ལ་རྣ་བར་སྙེན་པས་མེཁས་པ་རྣམེས་ཀྱིི་ཡིད་འཕྲོག་

པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །བློ་མེ་རྗོེ་པ་འདིའི་མེཆན་དང་འཁོར་ལོའི་དཔེ་བྲིས་མེཛད་པ་ནི། 

གཉིགས་མེ། ལམེ་འབྲས་གེགས་སེལ་མེཆོག་དབང་གསུམེ་གྲོལ་ལམེ་ལ་བརྟེེན་ཏེེ་

བསྐུར་བ། བསམེ་མེི་ཁྱེབ་ཀྱིི་གཞུང་རིན་ཆེན་འབར་བ། དྲིིལ་བུ་སྐོར་གསུམེ། སྦྱོང་

རྒྱུད། དཔའ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུད། ཕྱིག་འཚལ་ཉིེར་གཅིག་གི་མེངོན་རྟེོགས། 

ལམེ་གྱིི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཉིི་མེ་སྦེས་པས་མེཛད་པ། སྨྲ་སྒོོ་མེཚོན་ཆ་ལྟོ་བུའི་

མེཆན་དང་། དཔའ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་དཔེ་བྲིས་རྣམེས་མེཛད་དོ། །གཞན་ཡང་གྲུབ་

པའི་མེཚན་མེ་ངོ་མེཚར་བ་ཐོོབ་པ་ནི། ཡི་དམེ་ལྷས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པ་དང་། 

བསམེས་ན་ཤེེས་པའི་མེངོན་ཤེེས་དང་། ལྷ་ཀླུ་དག་གིས་དྲིིས་པའི་ཐོེ་ཚོམེ་སེལ་བ་

དང་། དགོས་པ་ཁྱེད་པར་གྱིི་ཚེ་ལྷ་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་ཇེི་ལྟོར་བསྒོོ་བ་ཉིན་པ་དང་། ཉིིད་

ཀྱིིས་རྟེོགས་པར་དཀའ་བ་འགའ་ཞིག་དགོས་པ་ཁྱེད་པར་ཅན་མེཐོོང་བའི་ཚེ། མེཆོད་

པའི་ཁྱེད་པར་དང་བཅས་པས་གསོལ་བ་བཏེབ་ན་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་གིས་སྟེོན་

ཞེས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་གསུང་ངོ་། །བློ་མེ་ལ་གུས་པ་ལ་བློ་མེ་ཡབ་སྲས་ངེས་པར་རྡོོ་རྗོེའི་

འཆང་ཡིན་པ་ལ་ཐོེ་ཚོམེ་མེི་མེངའ་བར། ཞལ་བཞུགས་པ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཇེི་

ལྟོར་མེཉིེས་པ་བཞིན་བསྒྲུབས་ནས། ཐོ་ན་ཀྱིལ་ཀའི་ཕྱིིར་ཡང་གསུང་མེ་བཟློག སྐུ་

འདའ་བའི་ཚེ་ཡང་བདག་ཉིིད་གླུད་དུ་གཏེོང་བའི་བར་དུ་མེཛད། སྐུ་འདས་པ་ན། ཅི་

ཡོད་བློ་མེའི་ཕྱིིར་དུ་གཏེོང་། དངོས་རས་ལ་འཛིན་པ་མེེད་པ་ནི། ཆོས་འཁོར་ཡང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རིམེ་པ་གསུམེ་མེཛད། རྒྱུན་དུ་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་ལ་ཚུགས་བཙུགས། དབུ་རྩེ་

རྙིིང་མེར་གྲགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་བཞེངས། བློ་མེ་དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་པོའི་

ནང་རྟེེན་གསེར་གྱིི་གདུང་ཁང་། བློ་མེ་ས་ཆེན་གྱིི་ནང་རྟེེན་བཀྲ་ཤེིས་སྒོོ་མེང་། སློབ་

དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཅུང་གི་ནང་རྟེེན་གསེར་སྐུ་རྣམེས་བཞེངས། དེ་དག་གི་དྲུང་

དུ་མེར་མེེ་མེཚན་ཐུབ་བརྒྱ་རྩ་བཙུགས། ཆེན་པོ་ལ་འོས་པའི་གདུགས་དང་རྒྱལ་

མེཚན། བློ་བྲེ་ཆེན་པོ་དང་། དྲིིལ་བུའི་གདུང་རིང་གདུང་ཁེབས་ལ་སོགས་མེང་དུ་

ཕུལ། རིན་པོ་ཆེའི་མེདོ་མེང་དང་རྒྱུད་འབུམེ་ལ་སོགས་པ་བཀའ་འགྱུར་ཕེལ་ཆེར་

གསེར་ལས་བཞེངས་ནས་གསུང་སྒྲིོགས་རྒྱ་ཆེར་མེཛད། ཕྱིག་ཏུ་འབུལ་བ་བྱུང་བའི་

རིན་པོ་ཆེ་དང་དཀར་པོ་འདྲིེས་པའི་འབུམེ་ཆ་སུམེ་བརྒྱ་ལྷག་པ་བྱུང་བ་ལ། བརྒྱ་

ཕྲག་གཅིག་བློ་མེ་གོང་མེའི་གདུང་གི་དྲུང་གཙུག་ལག་ཁང་འདིར་ཕུལ། གཞན་

རྣམེས་བསྟེན་པ་རྒྱས་པར་བྱོ་བའི་ཕྱིིར་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དང་དགེ་བཤེེས་དུ་

མེའི་ཕྱིག་ཏུ་ཕུལ། གཞན་ཡང་གཅུང་པ་བ་གུག་ཤེི་ཇེོ་འབུམེ་བྱོ་བའི་སློབ་མེ་གཅིག་

མེི་ཉིག་རྒྱལ་རྒོད་ཀྱིི་བློ་མེཆོད་ལ་ཕྱིིན། དེ་ནས་དངུལ་གྱིི་སྤྱིད་ཆ་དང་། གོས་ཁྱེད་

པར་ཅན་མེང་པོའི་ཕེོད་ཁ་དང་། བློ་བྲེ་ཤེ་བ་མེ་ལ་སོགས་པ་ལོངས་སྤྱིོད་རྒྱ་ཆེར་

འབུལ་བ་བྱུང་། དེ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་དང་ཟིང་ཟིིང་གི་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་

ཐོམེས་ཅད་དཀོན་མེཆོག་མེཆོད་པ་དང་། སྡུག་ཕེོངས་ལ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་

པས། བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེེགས་པ་ན་གདན་དང་ན་བཟིའ་ཕྲུགས་གཅིག་མེ་ཡིན་པ། 

གསེར་ཏེིལ་འབྲུ་ཙམེ་མེམེ། ཡོ་བྱོད་བྲེ་གང་རི་བ་མེ་བཟུང་བ་དེ་ནི་ངོ་མེཚར་ཆེ་བ་

ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཞལ་ནས། ཁོ་བོ་ལོ་ཉིི་ཤུ་པའི་གཡང་དབར་ཉིི་ཕྱིེད་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཅིག་གཉིིད་དུ་སོང་བའི་རྨི་ལམེ་དུ་མེཚན་བརྗོོད་བཏེོན་པས། ཕྱིེད་ཙམེ་འཐོོན་ཙ་ན་

གཉིིད་སད། ཡང་ལོ་ཉིེར་གཅིག་པའི་གཡང་བར་ཉིི་ཕྱིེད་ཅིག་ཙོག་གཉིིད་དུ་སོང་

བའི་རྨི་ལམེ་ན་སྐྱེ་བ་སྔ་མེ་ལ་བཟུང་བ་ཡིན་བྱོས་ཏེེ་མེཚན་བརྗོོད་ཚར་གཅིག་ཁ་

དོན་དུ་བཏེོན་པ་རྨིས་པའི་རྗོེས་སུ་འཕེགས་པ་འཇེམེ་དཔལ་སྐྱེ་བ་བདུན་གྱིི་བར་དུ་

ཡི་དམེ་གྱིི་ལྷའོ་ཞེས་ལུང་བསྟེན་པ་རྨི་གསུང་། ལོ་ཉིེར་གཉིིས་པའི་དུས་དེ་ཀ་ཙ་ན་

ཉིལ་བའི་རྨི་ལམེ་དུ་རྒྱ་གར་གྱིི་ཡུལ་ཤེར་ཕྱིོགས་བྷ་རེནྡྲ་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ནགས་རྒྱས་

པ་ཅིག་ཡོད། དེ་ན་རི་ལ་དགོན་པ་ཅིག་ན་སྔགས་པའི་པཎྜོི་ཏེ་བགྲེས་པོ་གཅིག་ཏུ་

ཡོད་པ་ལ། དེའི་བྱོང་ན་ཡུལ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་བྱོང་ངོས་ན་རྒྱལ་པོས་ལྷ་ཁང་

བརྩིགས་ནས་རབ་གནས་ཞུ་རུ་བྱུང་བས་ང་རྒས་ནས་མེི་ནུས། ངའི་མེིང་སྒོོ་མེཐོའ་

ཡས་པའི་བློོ་གྲོས་བྱོ་བ་ཡིན། མེིང་དེ་སྒོོ་གོང་ལ་བྲིས་ལ་ཞོག་དེས་བར་ཆད་བསྲུང་

བ་ཡིན། དེ་ནས་ངའི་སློབ་མེ་པཎྜོི་ཏེ་གཞན་ཞིག་ལ་གྱིིས་བྱོས་སོ། །དེ་ནས་ཚེའི་དུས་

བྱོས་ནས་མེ་ག་དྷ་བྱོ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིའི་བྱོང་ངོས་ན་བཙུན་པའི་པཎྜོི་ཏེ་རྒས་པོ་ཅིག་

ཡོད་པས། ཚེའི་དུས་བྱོས་ནས་ཨོ་རྒྱན་གྱིི་ཡུལ་གྱིི་བྱོང་གི་རི་ལ་དགོན་པ་ཅིག་

ཡོད། དེའི་ཤེོད་ན་ལྷ་ཁང་ཅིག་ན་འཁོར་རྣམེས་ཡོད། དེའི་དཔོན་བཙུན་པའི་པཎྜོི་ཏེ་

གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་འདས། དེ་ནས་སྐྱེ་བ་གཉིིས་ཡོད་དེ་བརྗོེད། དེ་ནས་བོད་

གཅུང་པའི་ཕུ་བྱོང་དུ་བསྟེན་པའི་མེདའ་བྱོེ་ཚུབ་ལྡང་བའི་ཤེར་གྱིི་གད་ལེའི་ལོགས་

ནས་ཁ་བྱོང་དུ་བསྟེན་པ་ན་ཐོེམེ་པ་ལ་འཛེགས་པ་ན་དགོན་པ་ཅིག་ཡོད། དེ་ན་ལྷོ་

ཕྱིོགས་ན་ནག་པོ་ཚངས་བྱོས་པ། བྱོང་ངོས་ན་མེཆོད་ཁང་ཅིག་གི་ནང་ན་གསེར་གྱིི་

མེཆོད་རྟེེན་གཅིག་གི་ནང་ན་སྔགས་པ་བགྲེས་པོ་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཚེ་མེཚན་བརྗོོད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེང་དུ་བཤེད། དེའི་དུས་ཀྱིི་འགྲེལ་པ་སྔགས་དོན་རྣམེ་གཟིིགས་ཡིན། དེའི་དབུ་ན། 

ཐོོབ་དཀའ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡི། །མེཚན་གྱིི་དོན་རྣམེས་བསྡུས་པ་ཡིན། བྱོ་བ་ཅིག་

ཡོད་དེ་ད་ལྟོ་སྒོམེ་འདི་ན་བཞུགས། དེ་རྩ་བ་མེཚལ་གྱིིས་བྲིས་པར་བཤེར་མེར་

འདུག་པ་དྲིན། སྤྱིིར་ངས་སྐྱེ་བ་བདུན་ཙམེ་དྲིན་པ་རྨིས། གཉིིད་སད་པ་དང་སྟེོན་པ་

སྤེལ་སྟེོན་གམེ་ན་འདུག་པ་ལ་བཟླས་ཏེེ་དཔེ་གཡངས་པས་འགྲེལ་པ་དེ་སྣང་ངོ་། །

དུས་ཕྱིིས་ལོ་སོ་བདུན་ལོན་ནས། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་བ་ཅན་དུ་

གཤེེགས་ནས་རིང་པོ་མེ་ལོན་པའི་ཚེ། དགུན་གྱིི་ཐོོ་རངས་མེནལ་དུ་སོང་བའི་ཚེ་

སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་ཁང་གི་གསེབ་ནས་སྦང་བུ་ཆེའི་སྐད་ལྟོ་བུས་སྒྲི་

བར་སྣང་ལ་ཐོོན་ཏེེ་འདི་སྐད་ཅེས། ཁྱེོད་ནི་འདི་ནས་བྱོང་ཕྱིོགས་སུ་ཞིང་ཁམེས་

དཔག་ཏུ་མེེད་པ་འདས་པ་ན་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམེས་གསེར་གྱིི་མེདོག་ཅན་ཞེས་བྱོ་

བར་དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་གསེར་འོད་རྣམེ་པར་རྩེན་པ་ཞེས་བྱོ་བའི་བསྟེན་པ་ལ། 

ད་ལྟོ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམེས་མེཐོའ་ཡས་ཞེས་བྱོ་བ་བཞུགས། 

དེའི་སྲས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡོན་ཏེན་མེཐོའ་ཡས་སུ་སྐྱེའོ་ཞེས་པའི་སྒྲི་

བར་སྣང་ལ་གྲགས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དགུང་ལོ་ཞེ་དགུ་པ་ལ་རུ་མེཚམེས་སུ་

སྔ་རེས་བྱོོན་པའི་མེནལ་ལམེ་དུ་རི་ཆེན་པོ་ཅིག་གི་ཞོལ་ན། ཁང་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་

གི་འོག་ན་ཡང་མེི་མེང་པོ་རོང་རོང་འདུག སྟེེང་ན་ཡང་མེི་མེང་པོ་འདུག་པའི་དབུས་

ན་བློ་མེ་ཡབ་སྲས་བཞུགས་པའི་དྲུང་ནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་བཞུད་དགོངས་ཙ་ན། བློ་

མེ་ཡབ་སྲས་ཀྱིིས་བཞི་པའི་ལམེ་བསྟེན་ནས་མེི་སྣང་བར་གཤེེགས། སྟེེང་གི་མེི་

རྣམེས་ལ་ཁྱེེད་རང་འགྲོ་འདོད་ན་ངའི་ཟླ་ལ་ཤེོག ལམེ་རྒྱུས་ང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་བྱོས་
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ནས་རི་དེའི་ཕྲད་ལ་ནུབ་ཕྱིོགས་སུ་བྱོོན་པ་དང་། མེི་རྣམེས་ལངས་ནས་ཕེལ་ཆེར་

རྗོེ་བཙུན་གྱིི་ཕྱིི་ལ་བྱུང་། འགའ་ཞིག་ལངས་ནས་དེ་ཉིིད་ན་འདུག འོག་ན་གཡང་ས་

ཆེར་ཡོད་པའི་ལམེ་ཅིག་འདུག་པ་ལ། ཞལ་བྱོང་དུ་གཟིིགས་ཏེེ་བྲག་ཐོེམེ་ཅིག་ལ་

འཛེགས་ནས་འདི་ན་ཡར་ཤེོག་བྱོས་པས་མེི་བརྒྱ་ཙམེ་ཕྱིི་ན་ཡར་བྱུང་། གུང་སྟེོན་

ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་གུང་ཐོང་དུ་འགྲོ་ཟིེར་ནུབ་ཕྱིོགས་སུ་སོང་ངོ་། །མེང་པོ་

གཅིག་ངེད་ཀྱིིས་མེི་ཐོར་ཟིེར་ཏེེ་དེ་ན་འདུག མེི་དེ་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་པ་བྱོ་བ་རྦབ་ཏུ་ལྷུང་ཟིེར། མེ་ཤེིའམེ་བྱོས་པས་མེ་ཤེི་ཟིེར། ད་ཁྱེེད་རང་རྣམེས་

ཤེོག་བྱོས་ནས་བཞི་པའི་ལམེ་བསྟེན་ཏེེ། དེར་དཔོན་གཡོག་འཐོོན་པ་རྣམེས་ཡར་

བྱོོན་པའི་བྱོང་ངོས་ན་རི་ཟུར་ཟུག་པོ་ཅིག་འདུག ཤེར་ངོས་ན་གོང་ཉིག་ཅིག་འདུག་

པ་ལ་རི་ལ་ལམེ་གཉིིས་ཡོད་པ་ལ་བྱོང་གི་དེ་བློ་ཆེན་གྱིི་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་

སྟེག་བཏེང་བའི་ལམེ་ཡིན། ཤེར་གྱིི་འདི་ཞུ་ཡས་བཏེང་བའི་ལམེ་ཡིན། ཁྱེེད་རང་

བྱོང་གི་ལམེ་ལ་འགྲོ་བ་རྣམེས་སོང་། ངས་མེི་ཐོར་བས་ཤེར་ལམེ་ལ་འགྲོ ཁྱེེད་འགྲོ་

བ་རྣམེས་ཀྱིང་ཤེོག་བྱོས་ཏེེ་སྐ།་དེ་ལ་འཛེགས་པ་དང་། སུམེ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམེ་ཕྱིི་ལ་

བྱུང་བ་ལས། སུམེ་ཅུ་ཙམེ་གྱིིས་ཅུང་མེ་ཐོར་བ་ལ་བཞི་པའི་ལམེ་བསྟེན་ཏེེ་ཕྱིི་ན་

ཡར་ཤེོག་བྱོས་ཏེེ། ན་བཟིའ་ཐོེར་མེ་རྐྱང་ཅིག་གསོལ་ནས་བྱོོན་པ་དང་ཉིག་དེར་

སླེབ། ཕྱིི་ལ་ངོ་ཤེེས་པ་དགའ་སྟེོན་དང་གཞན་ལྔ་དྲུག་ཙམེ་སླེབ་འདུག དེར་ཉིག་

དེའི་རྒྱབ་ན་ས་ཕྱིོགས་དཀར་ལ་སྣུམེ་པ་ཡོད་ཟིེར་ནས་བྱོོན་པ་དང་མེནལ་སད་དེ། 

དེའི་དོན་ལ་བསམེས་ན་འོག་གི་དེ་རྣམེས་སྲིད་པའི་རྒྱ་མེཚོ། སྟེེང་མེ་འཁོར་མེང་པོ་

འོང་བའི་རྟེགས། ལངས་པ་རྣམེས་དབང་བསྐུར་བ་དང་། གུང་ཐོང་དུ་སོང་བ་རྣམེས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རེ་ཞིག་འཁོར་བ་ལས་མེི་འཐོོན་པ། རྦབ་ཏུ་ལྷུང་བ་དེ་ང་ལ་ཁྲིོས་པས་དམེ་ཉིམེས་པ། 

མེ་ཤེི་བ་དེ་འཆི་ཁར་ངས་དམེ་ཚིག་གསོས་པས་ངན་སོང་དུ་མེ་ལྷུང་བ། ལམེ་ཁར་

ལས་པ་ཅུང་ཟིད་ལམེ་བསྒོོམེ་པ། ལམེ་གཉིིས་ཀའི་ཁར་ལས་པ་ཅུང་ཟིད་རྟེོགས་པ་

རྙིེད་པ། སུམེ་ཅུ་ཙམེ་མེ་ཐོར་བ་སྔ་མེ་བས་ཅུང་ཟིད་རྟེོགས་པ་མེཐོོ་བ། ངའི་ཟླ་ལ་སླེབ་

པ་དེ་རྣམེས་བཟིོད་པ་ཐོོབ་སྟེེ། རྗོེ་བཙུན་རང་གི་སློབ་མེ་ལ་སྟེག་ལྟོ་བུའི་ལུས་མེ་

སྤེངས་པར་གྲུབ་པ་ཐོོབ་པ་ནི་མེི་འོང་། ཞུ་ཡས་ལྟོ་བུའི་བཟིོད་པ་ཐོོབ་པ་ལྔ་དྲུག་ཡོང་

བར་འདུག་གསུངས། དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པའི་རྨི་ལམེ་ན་བློ་མེའི་ཞལ་ནས། ངས་ཁྱེོད་

ལ་ཆོས་བསྟེན་པ་ཐོམེས་ཅད་འདིར་འདུས་པ་ཡིན་ཏེེ། བྱོང་ཆུབ་སེམེས་ཀྱིི་བདག་

ཉིིད་དངོས། །དང་པོ་ཆོས་ཉིིད་གདན་དུ་བྱོ། །འབྱུང་བ་རླུང་ལ་སྦེར་ཟིིན་བྱོ། །གཏུམེ་

མེོས་མེེ་དྲིོད་རབ་ཏུ་བསྐྱེད། །བྱོང་ཆུབ་སེམེས་རྒྱུན་དབུ་མེར་བཞུགས། ལ་སོགས་

འབྱུང་བ་དབང་དུ་འདུ། །ཡེ་ཤེེས་ལྔ་ནི་མེངོན་གྱུར་ནས། །འཆི་བ་མེེད་པའི་གནས་

ཐོོབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཕྱིི་ནང་གི་རྟེེན་འབྲེལ་ཐོམེས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་

དོ། །ཡང་འདིའི་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་ཐོར་ནི། རྒྱ་གར་དུ་འཇེིགས་བྱོེད་ཀྱིི་བསྐྱེད་རིམེ་

གསལ་ཞིང་། རོགས་རིམེ་དང་ལྷག་བསམེ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཚེའི་དུས་བྱོས་ནས། 

དབུ་དགུའི་དོད་ཝ་བ་དགུ་བརྩེགས་བྱོས་པའི་འདྲིེ་གདུག་པ་ཅན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས། དེ་

ཉིིད་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་བོད་དུ་བྱོོན་པའི་རྗོེས་ལ་འབྲངས་ཏེེ། སུ་གང་གིས་ཀྱིང་བཟློག་

པར་མེ་ནུས་པའི་ཚེ། པཎ་ཆེན་ས་སྐྱར་ཕེེབས་པའི་སྐབས་སུ་རྗོེ་པས་རྡོོ་དྲིིལ་

བསྣམེས་ནས་བསུ་བ་ལ་བྱོོན། འགབ་འབྲངས་དེ་མེཁྱེེན་ནས་རྡོོ་དྲིིལ་ནམེ་མེཁར་

བཞག་ནས་བསྐྲད་པས། རྒྱ་གར་ལ་ཡང་ལྡོག་མེ་ནུས་པ་རྒྱ་ནག་ལ་སོང་བས། དེང་
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སང་རྒྱ་ནོར་ཁམེ་ཆེ་ཙམེ་གྱིི་རྗོེས་ལ་མྱུལ་བ་དེའོ། །ཡང་སྐབས་ཤེིག་ཏུ་རྗོེ་བཙུན་

གཟིིམེས་སྤྱིིལ་དཀར་པོར་ཐུགས་དམེ་ལ་བཞུགས་དུས། ཆོས་རྗོེ་ལ་པཎ་ཆེན་གྱིིས་

ཁྱེོད་ཀྱིི་ཁུ་བོ་ཅི་བྱོེད་ཀྱིིན་ཡོད་གསུངས། ཐུགས་དམེ་ལ་ཞུགས་ཞུས་པས། རང་རེ་

བལྟོར་འགྲོ་གསུངས། བདག་གི་སྔོན་ལ་ཕྱིིན་ལགས་ཀྱིིས་ཞུས་པས། མེཉིམེ་དུ་འགྲོ་

གསུངས་ནས་རྗོེ་པས་གསང་བ་འདུས་པའི་བདག་བསྐྱེད་ཚར་ནས་མེདུན་བསྐྱེད་ཀྱིི་

མེཆོད་བསྟེོད་མེཛད་པའི་ཐོད་དུ་ཕེེབས། །རྗོེ་པས་ཕྱིག་མེཛད་སྙེམེ་བཞེངས། རྡོོར་

དྲིིལ་ཅོག་ཙེ་ཁར་བཞག་དགོངས་ཙ་ན་བར་སྣང་ལ་ཁྲིོལ་ལེ་བཞག་འདུག་པ་ལ། པཎ་

ཆེན་ན་རེ། དེ་ཙམེ་ལ་ངོ་མེཚར་རྒྱུ་ཙམེ་ཡང་ཡོད་དེ་གསུངས་པས། རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་

ངོ་མེཚར་དུ་རེ་ནས་བྱོས་པ་མེ་ལགས་གསུངས། དེའི་ཚེ་རྗོེ་པ་ལ་པཎ་ཆེན་པས་

ཕྱིག་ལན་མེཛད་པས། པཎ་ཆུང་རྣམེས་ཀྱིིས་ཁོང་དགེ་བསྙེེན་ཅིག་ལ་ཕྱིག་ལན་

མེཛད་པར་མེི་འོས། སྔ་གོང་ནས་ཀྱིང་ཕྱིག་ལན་མེི་མེཛད་པར་ཞུ་ཕུལ་བར་གདའ། 

ཞལ་ཆད་ཡོད་པ་མེ་ལགས་སམེ་ཞུས་པས། དེ་ཡིན་ཏེེ་ཁོང་མེཧཱ་བཛྲ་དངོས་སུ་

འདུག་པ་གསུངས་ཏེེ། གསང་བ་འདུས་པའི་དཀྱིིལ་འཁོར་དུ་གཟིིགས་པ་ཡིན་

གསུངས། ཡང་སྐབས་ཤེིག་ཏུ་ས་སྐྱར་པཎ་ཆེན་པས་དུས་འདི་ལ་ཉིི་མེ་གཟིས་

འཛིན་ཞེས་ཡི་གེ་བཏེབ། རྗོེ་པས་དེ་སྐད་མེི་གསུང་བ་ཞུ་ད་ལན་ཅིས་ཀྱིང་མེི་འཛིན་

པ་འདུག་ཞུས་པས། པཎ་ཆུང་རྣམེས་ཀྱིང་ཐུགས་ཁྲིེལ་གྱིི་རྣམེ་པ་མེཛད། དེ་ནས་

པཎ་ཆེན་ཆོས་རྗོེ་པ་དང་བཅས་པ་ཤེང་སྲེག་ཤེིང་དུ་ཕེེབས། ཉིི་མེ་གཟིའ་འཛིན་དུས་

བཏེབ་བཞིན་མེ་བྱུང་བས། པཎ་ཆེན་པ་ན་རེ། དེ་ཙམེ་དག་ཁོ་རང་ཤེེས་ཏེེ་སྟེོད་ཡ་གི་

ན་དགེ་བསྙེེན་རྒན་པོ་ཅིག་ང་རྒྱལ་ཡོད་གསུངས་ལོ། །ཡང་རྗོེ་པས་ཀླུ་ནག་པོ་འཁུན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཤེེས་ལ། ང་གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་བྱོེད་པས་ཁྱེོད་ཀྱིི་ནོར་འདི་རྣམེས་གཞན་ཅིག་དུ་

བསྐྱེལ་དགོས་གསུངས་པས། ཕྱིོགས་ཀུན་ཏུ་བཙལ་བས་རྒྱ་མེཚོའི་མེཐོའ་ཕེ་གི་ན་

ཅུང་ཟིད་ཅིག་འདུག གཞན་བསྐྱེད་ས་མེ་རྙིེད་ཟིེར། ཅི་ཙམེ་ནས་འཁྱེོལ་གསུངས་

པས། གསེར་རྐྱང་པ་བསྐྱལ་ན་ཡང་ལོ་སྟེོང་དགོས་ཟིེར། འོ་ན་ཁྱེོད་རང་སྡོོད་ལ་ས་

བློངས་གསུངས་ནས་མེོན་རྡོོ་རྗོེ་རཱ་ཛཱས་སྣ་དྲིངས། རྗོེ་པས་དེད་དེ་དེང་སང་བློ་བྲང་

ཤེར་གྱིི་ཕེ་བོང་རོམེ་མེེ་བ་དེ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ནས་དབུ་རྩེ་རྙིིང་མེར་གྲགས་པ་འདི་

བཞེངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་རྗོེ་པ་བྱོང་གི་ས་ཆ་བྲག་ཕུག་ལྟོོ་སྦེལ་པ། བར་ན་དཀར་

ཁུང་ཡོད་པ་ཅིག་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་རྒྱང་པ་ན་ལུང་པའི་

མེདའ་ན་ཇེིག་དིར་མེང་པོ་འདུག་པ་ལ། ཉིེ་གནས་ཀྱིིས་བལྟོས་པས་རྟེ་པ་མེང་པོ་

བྱུང་སྟེེ་རེ་ཞིག་ནས་རྗོེ་པའི་གཟིིམེས་ཕུག་ཏུ་སོང་བ་དག་ཤེོང་ས་ནི་མེེད་སྙེམེ་

དཀར་ཁུང་ནས་བལྟོས་པས། མེི་མེང་པོ་སྐད་མེི་གོ་བ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་ཞིང་ཐོལ་མེོ་

སྦྱར། བྱོིས་པ་ལོ་བརྒྱད་པ་གོས་དཀར་པོ་གྱིོན་ཞིང་གཡུའི་བྱོ་རུ་བཞི་བཙུགས་པ་

ཅིག་གིས་ལོ་ཙཱ་བྱོེད་དེ། །རྗོེ་པ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་འབྱོོན་དགོས་ཚུལ་ཞུ་ཡིན་འདུག་

པ་ན། ང་རྒས་ཤེིང་ལས་འབྲེལ་ཙམེ་མེེད་པས་ཁྱེེད་ལ་ཕེན་མེི་ཐོོགས། །ངའི་ཚ་བོ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་དང་ཁྱེེད་ལས་འབྲེལ་ཡོད་པས་གཏེང་ངོ་གསུང་བ་སོགས་

གླིེང་། དེ་ནས་རྗོེ་པ་བྱོོན་ནས་ཆང་ཡོད་དམེ་གསུངས་པ་ལ། ཉིེ་གནས་ཀྱིིས་མེང་པོ་

ཙམེ་མེེད་བུམེ་གང་བདོག་ཞུས་པས། ཅི་རུང་གི་བལྟོར་མེི་རུང་བས་ཁྱེེད་རང་མེ་

བལྟོ་ཞིག་གསུངས། ཆང་ཐོོད་པར་བྱོིན་རླབས་མེཛད་པས་ཐོམེས་ཅད་བཟིི་བཟིི་

འཐུང་ཞིང་མེཚན་གང་གླུ་གར་བྱོེད་པ་མེཐོོང་སྟེེ། དེ་དག་ནི་ཧོར་གྱིི་ལྷ་གནམེ་ཐོེའུ་
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དང་། བོད་ཀྱིི་བཙན་ཐོང་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པར་བཤེད་ལ། གཞན་ཡང་ཀླུ་གཙུག་ན་རིན་

ཆེན་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས་སྤྲས་པ་མེགོ་བོ་ས་སྐྱ་དང་། མེཇུག་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཏེད་པའི་

སྒོོ་ནས་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ལ་དཔལ་འབྱོོར་གྱིི་རྟེེན་འབྲེལ་བསྒྲིིགས་པ་སོགས་མེཐོའ་

ཡས་ཤེིང་། དགུང་ལོ་རེ་གཅིག་པའི་ཚེ་མེནལ་ལམེ་ན་ནེའུ་གསེང་ཅིག་གི་དབུས་

ན་བཞུགས་འདུག་པ་དང་། བུད་མེེད་སྔོན་མེོ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་མེཁའ་སྤྱིོད་དུ་བྱོོན་ཟིེར་

བ་ལ། རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་ང་ལ་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིིས་ཅི་བྱོ། སངས་རྒྱས་ཀྱིང་སེམེས་ཅན་

གྱིི་དོན་ལས་མེེད་པས་མེི་འགྲོ་གསུངས། མེདུན་ན་རྡོོ་དཀར་འཇེམེ་ཅིག་འདུག་

པས་དྲུང་ན་འཁོད་ནས་འདིའི་སྟེེང་དུ་ཞབས་བཞག་ན་མེཁའ་སྤྱིོད་དུ་འགྲོ་ཟིེར། 

དེར་ཡང་ཞབས་མེ་བཞག་པ་རྨིས་གསུངས། དགུང་ལོ་རེ་བདུན་པའི་དབྱུག་པ་ཟླ་

བའི་མེཚན་མེོ་བློ་ཆེན་ཉིིད་ལ་བྱོང་སེམེས་བརྒྱད་ཀྱིིས་བསྐོར་བའི་གཡས་སུ་ཀྱིེ་

རྡོོར་ལྷ་དགུ། །གཡོན་དུ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ལ་ཀཽཎྜོི་ནྱ་ལ་སོགས་པ་དགྲ་བཅོམེ་བརྒྱད་

ཀྱིིས་བསྐོར་བའི་རྣམེ་འཕྲུལ་བསྟེན་ནས། བློ་མེ་ས་ཆེན་གྱིི་ཞལ་ནས་ཁྱེོད་རབ་ཏུ་

འབྱུང་ན་སུ་ལ་འབྱུང་། དབང་ལེན་ན་གང་ལ་ལེན་གསུངས་པ་ན། བདག་རབ་ཏུ་

འབྱུང་ངམེ་དབང་ལེན་ན་མེཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་དོ་ཞེས་

ཞུས་པས། དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ལེགས་པར་རྟེོགས་པ་དེ་བཞིན་ནོ། ཞེས་

དབུགས་ཕྱུང་། གཞན་ཡང་དེའི་མེཚན་ཐོོག་ཐོག་བློ་ཆེན་དང་དྲིིས་ལན་གྱིི་སྒོོ་ནས་

ཐོེ་ཚོམེ་མེང་པོ་ཆོད་གསུངས་སོ། །དགུང་ལོ་རེ་བརྒྱད་པའི་ཚེ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྤྱིན་

འདྲིེན་པའི་ལྷའི་ཕེོ་ཉི་མེང་པོ་བྱུང་བ་ཕྱིིར་ལྡོག དགུང་ལོ་རེ་དགུ་པ་ལ་ལྷ་དུ་མེ་

ལྷགས་ནས་མེི་མེཇེེད་ཀྱིི་མེི་བསྔགས་པ་དང་། བདེ་བ་ཅན་གྱིི་བསྔགས་པ་བརྗོོད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པའི་སྒོོ་ནས་སྤྱིན་འདྲིེན་པ་ན། ཁོ་བོ་ཞིང་བཟིང་བ་ལ་དགའ་བ་དང་ངན་པ་ལ་མེི་

དགའ་བ་མེེད་ལ། ཞིང་སྦྱོང་བ་ལ་ཞིང་དམེན་པ་ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་ཤེིང་། བདག་

ལ་ལྟོོས་པའི་མེགོན་མེེད་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པས་མེི་འགྲོ་གསུངས་ནས་བཟློག དེ་

ནས་བདུན་ཅུ་པ་ན་ཅི་ནས་ཀྱིང་གཤེེགས་སོ་ཟིེར་བ་ན། བདེ་བ་ཅན་གྱིི་བཀོད་པ་

ཡང་གཟིིགས་ཤེིང་། ཐུན་མེོང་དུ་ས་གཡོ་བ། སྒྲི་གྲག་པ། འོད་ཕུང་འཕྲོ་བ་ལ་

སོགས་པ་སྣང་ངོ་། །བདུན་ཅུ་པའི་སྲོད་ལ་ཕྱིི་ན་ཡོད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཀྱིང་སྤྱིན་

འདྲིེན་པའི་ལྷ་ཚོགས་དུ་མེ་མེཐོོང་ཞིང་། ཆོས་རྗོེ་ས་པཎ་དྲུང་ན་འདུག་པས་ཀྱིང་

གཟིིགས་སྐད། ཐོོ་རངས་ཆོས་རྗོེས་ཅོག་ཙོག་པུར་འདུག་སྟེེ་གསོལ་བ་བཏེབ་པས། 

ཅུང་ཟིད་མེནལ་བ་ན་བདེ་བ་ཅན་ནས་འོད་ཟིེར་བའི་ལྷ་ཚོགས་ནམེ་མེཁའ་ཁྱེབ་

པའི་གཟུགས་ཅན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲི་བས་བསྐོར་བ་རྣམེས་ཀྱིིས་སེང་གེའི་ཁྲིི་རྒྱན་དུ་

མེས་སྤྲས་པ་དང་། མེཆོད་པའི་བཀོད་པ་དུ་མེ་དང་བཅས་པས་རྗོེ་པ་བདེ་བ་ཅན་དུ་

སྤྱིན་འདྲིེན་ཟིེར་བ་ལ་གསོལ་བ་བཏེབ་པས་རེ་ཞིག་ཅང་མེི་སྨྲ་བར་འཁོད་པར་སྣང་

ངོ་། །རྗོེ་ཉིིད་ལ་གསོལ་བ་བཏེབ་པས་གཤེེགས་པ་ལ་སྤྲོ་བར་གཟིིགས་ནས། ཁྱེོད་

ཀྱིང་བདེ་བ་ཅན་གྱིི་བཀོད་པ་ལ་ལྟོོས་ཤེིག་གསུངས་ཏེེ་ཕྱིག་གིས་བརྡོ་སྤྲད་པས། 

བཻ་ཌཱུརྻའི་ས་གཞི་དང་རིན་པོ་ཆེའི་ཤེིང་ལྗོན་པ་ལ་སོགས་པའི་བཀོད་པ་ཡིད་

འཕྲོག་པ་གཟིིགས་སོ། །དེར་དང་པོ་གསེར་མེདོག་ཅན་དུ་གཤེེགས་གསུངས་པ་

དང་མེི་འགལ་ལམེ་ཞུས་པས། བློ་མེ་ཡབ་སྲས་ཀྱིི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་

སྨོན་ལམེ་གྱིི་སྟེོབས་ལས་རེ་ཞིག་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་གསུངས། དེ་ནས་རྣམེ་ཐོར་

འགའ་གསུང་བ་སད་པ་ན་བསྙེེལ་སྐད། དེའི་ཚེ་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་
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བས་དཀྱིིལ་འཁོར་བསྒོོམེ་པ་ལ་སོགས་པ་མེཛད་ནས་ཆོས་རྗོེ་པ་ལ། ཁོ་བོ་རེ་ཞིག་

བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ། དེར་ཡུན་མེི་རིང་བ་ཅིག་བསྡོད་ནས་གསེར་གྱིི་མེདོག་ཅན་དུ་

སྔར་བཤེད་པའི་ཚུལ་གྱིི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ཆ་བྱོད་དུ་བྱོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

ཞིང་སྦྱོང་བར་བྱོེད། དེ་ནས་སྐྱེ་བ་གསུམེ་པའི་ལུས་དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ལུས་དེ་མེ་

སྤེངས་པར་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོོབ་ཏུ་རེ་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་

གསང་སྔགས་ཀྱིི་རྟེེན་འབྲེལ་ཟིབ་མེོ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མེཛད་དེ། གདན་ས་ནི་ལོ་ཉིེར་

དྲུག་པ་ནས་བདུན་ཅུའི་བར་ལོ་ཞེ་ལྔ་མེཛད་ཅེས་གདུང་རབས་ཁ་ཅིག་ལས་འབྱུང་

བ་ལ། ངོ་མེཚར་སྣང་བ་ལས་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམེ་པའི་ཚེ་གདན་ས་མེཛད་པར་

ཡང་བཤེད་དོ། །

གང་ལྟོར་དེ་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་པ་མེེ་ཕེོ་བྱོི་བའི་ཁྲི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་

གཉིིས་ལ་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེེགས་སོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིིད་ལ་སློབ་

མེའི་ཚོགས་བགྲང་ཡས་ཀྱིང་མེཚོན་པ་ཙམེ་ཞིག་བརྗོོད་ན། གནས་ལྔ་རིག་པ་ས་

སྐྱ་པན་ཆེན་དང་། །དབང་ཕྱུག་གྲགས་དང་བནེ་བཤེེས་གཉིེན་གྲགས། །ཐུགས་ཀྱིི་

སྲས་མེཆོག་ཤཱཀྱི་གྲགས་པ་དང་། །རིགས་འཛིན་གྲགས་ཏེེ་གྲགས་པའི་མེཐོའ་

ཅན་བཞི། །དེ་བཞིའི་སྟེེང་དུ་ལྡེ་སྟེོན་དཀོན་མེཆོག་གྲགས། །དགའ་སྟེོན་རྡོོར་

གྲགས་སྲས་སྟེོན་བློོ་གྲོས་གྲགས། །འཇེིགས་མེེད་གྲགས་ཏེེ་གྲགས་པའི་མེི་བརྒྱད་

དང་། །སྨུ་ཆུ་བྱོང་གྲགས་གཙང་སྟེོན་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས། །ལྷ་ཐོོག་ཡོན་ཏེན་

ཤེེས་རབ་རིན་ཆེན་ཏེེ། །གུར་རྒྱན་ཞུས་པའི་སློབ་བུ་རྣམེ་བཞི་དང་། །རྩིས་འདུལ་

གཞོན་སེང་ཁམེས་ཀྱིི་འཛི་སྟེོན་དང་། །དབོན་སྟེོན་སྐྱེར་ཁང་ཇེོ་སྲས་ལྕགས་རྡོོར་



 86  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཏེེ༑ །རིགས་འཛིན་སྡོོམེ་བརྩོན་བཞི་སོགས་མེང་དུ་བྱོོན། །ཞེས་པ་ལྟོར་རོ། །འདིར་

སྨྲས་པ། དབུ་སྐྱེས་པད་དཀར་ཆུན་པོ་ལྟོར་མེཛེས་ཤེིང་། །བཞིན་རས་བྱོེ་རུ་དམེར་

པོའི་མེདངས་འོད་ཅན། །གངས་རིའི་ཕུང་པོ་ལྟོ་བུར་ལྷུན་ཆགས་སྐུ། །དྲིན་པའི་

མེོད་ལ་དད་ཅིང་སྤྲོ་བ་འཕེེལ། །གང་གི་མེཁྱེེན་པ་ནམེ་མེཁའ་ལྟོར་ཡངས་

པས། །ངེས་གསང་རྒྱུད་སྡོེའི་དོན་རྣམེས་རང་དབང་འགྲེལ། །བཅུ་ཕྲག་བདུན་གྱིི་

དཀྱིིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དང་། །རྒྱུན་དུ་དབྱོེར་མེེད་རོལ་པའི་ཏེིང་འཛིན་ཅན། །དུས་

མེཐོར་བདེ་བ་ཅན་སོགས་རིམེ་བགྲོད་ནས། །ད་ལྟོ་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པའི་སར་བཞུགས་

ཁྱེེད། །མེཁྱེེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསམེ་ཡས་ཕྱིིར། །ཁྱེེད་རིགས་འཛིན་པའི་

དད་ལྡན་བདག་རྒྱུད་ལ། །ལུང་དང་རྟེོགས་པའི་ཡོན་ཏེན་ཆེར་བསྐྱེད་ནས། །ས་སྐྱ་པ་

ཡི་བསྟེན་པའི་རྒྱུན་འདི་ཉིིད། །མེཆོག་ཏུ་འཕེེལ་ཞིང་ཡུན་དུ་གནས་པ་ཡི། །ཐོོགས་

མེེད་ནུས་པའི་དཔལ་ལ་དབང་བསྒྱུར་མེཛོད། །ཅེས་དད་པའི་རྒྱ་མེཚོ་ལས་རང་བྱུང་

དུ་བྱུང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱིི་རྦ་རླབས་སོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་བློ་མེ་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོ་དེ་

ཉིིད་ཀྱིི་གཅུང་དཔལ་ཆེན་འོད་པོ་ནི། ཡབ་དགུང་ལོ་ང་དགུ་པ་ལྕགས་ཕེོ་རྟེ་ལོ་སྨིན་

དྲུག་ཟླ་བའི་ཉིི་ཤུ་ལྔ་ལ་འཁྲུངས་ཏེེ། དེ་ནི་ཐུགས་བརྟེན་ཞིང་ཡངས་ལ་བརྩོན་འགྲུས་

དང་ལྡན་པ། ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་ལ་སྦྱངས་ཤེིང་མེན་ངག་མེང་པོ་མེངའ་བ། ཁྱེད་པར་

དུ་གསོ་བ་རིག་པའི་སྒོོ་ནས་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗོེས་འགྲོ་བ་མེང་པོའི་དོན་མེཛད་ཅིང་། 

འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་བརྒྱད་ཆུང་ཉིི་མེའི་འོད་ཟིེར་ཞེས་བྱོ་

བའི་བསྟེན་བཅོས་ཡོད་པར་གྲགས་ལ། དགུང་ལོ་ང་བཞི་བཞེས་པའི་དུས་སུ་ཆུ་མེོ་

ཕེག་གི་ལོ་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཉིི་ཤུ་གཅིག་ལ་བདེ་བར་གཤེེགས་སོ། །བློ་མེ་གཅུང་དེ་ལ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྲས་གཉིིས་བྱུང་བ་ནི། མེ་གཅིག་གར་ཕུ་མེ་ཉིི་ཁྲིི་ལྕམེ་ཞེས་བྱོ་བ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་

ལས་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་ཆེ་བ་དེ་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ཞེས་གྲགས་ལ། 

མེཚན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིིད་ཡབ་དགུང་ལོ་སོ་གསུམེ་

བཞེས་པའི་དུས་སུ་ཆུ་ཕེོ་སྟེག་གི་ལོ་ཁྲི་ཟླ་བའི་ཉིི་ཤུ་དྲུག་ལ་འཁྲུངས་ཤེིང་། དེའང་

ཡུམེ་གྱིི་ལྷུམེས་སུ་འཇུག་པ་ན་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་མེིག་གིས་བལྟོར་མེི་

བཟིོད་པ་ཅིག་ཁྱེོད་ལ་གནས་གཡར་ཟིེར་བ་རྨིས་ཤེིང་། ལྷུམེས་སུ་ཞུགས་པ་ན་ཡུམེ་

ལ་ཏེིང་ངེ་འཛིན་བཟིང་པོ་སྐྱེས། བལྟོམེས་པ་ན་བར་སྣང་འོད་ཀྱིིས་ཁྱེབ་པ་དང་། 

བལྟོམེས་ནས་འགོག་ཐུབ་པ་ན་སྔ་མེའི་བག་ཆགས་སད་པས་སཾ་སྐྲ�་ཏེའི་སྐད་སྨྲ་བ་

འགའ་རེ་བྱུང་། ཡུམེ་གྱིིས་འདི་ལ་གུ་བ་ཅིག་ཡོང་བ་མེ་ལགས་སམེ། གཏེམེ་གོ་རྒྱུ་

མེེད་པ་སྨྲས་ཡིན་གདའ་ཞུས་པས། རྗོེ་པས་སཾ་སྐྲ�་ཏེ་མེཁྱེེན་པས་གཟིིགས་ནས། 

ཁྱེོད་ཀྱིི་བུ་ལ་གུ་བ་བྱུང་དོགས་མེེད་གསུངས་སྐད། གཞན་ཡང་ཕྱིག་མེཛུབ་ཀྱིིས་ནཱཾ་

ག་ར་དང་ལཉྪ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་གར་གྱིི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཚར་རེ་བྲིས་ནས་ཀློོག་པའི་

ཚུལ་མེཛད། དེ་ལ་མེི་འགོམེ་པར་ཕྱིག་གིས་ཕྱིིས་ནས་གཏེོང་བ་དང་། རྒྱ་ཀློོག་བོད་

ཀློོག་མེ་བསླབས་པར་མེཁྱེེན་ཅིང་། དེ་ནས་ཐོོས་བསམེ་གྱིིས་རྒྱུད་སྦྱངས་པའི་ཚུལ་

ནི༑ རྒྱུ་དུས་སུ་ཤེེས་བྱོ་ལ་བསླབ་པའི་ཚུལ་དང་། འབྲས་དུས་སུ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་

མེཁྱེེན་པའི་ཚུལ། དེ་ལྟོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོར་གྱུར་ནས་བསྟེན་པ་

དང་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་ཇེི་ལྟོར་མེཛད་པའི་ཚུལ་རྣམེས་སུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི་

གསན་ཡིག་ལྷུག་པར་བྲིས་པ་རྣམེ་ཐོར་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་ཡང་། ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་

ཀྱིི་ཆག་ལོའི་དྲིིས་ལན་དུ་གསལ་ཞིང་། གོ་སླ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི་འདི་ལྟོར། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྡོེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་དང་། །དམེར་སེར་དང་ནི་རྒྱལ་བའི་ལྷ། །བདེ་བར་

གཤེེགས་པའི་དཔལ་ལ་ཐོོས། །རྒྱན་གྱིི་བསྟེན་བཅོས་དཎྜོི་དང་། །དབྱོངས་ཅན་

མེགུལ་རྒྱན་ལ་སོགས་པ། །དགེ་འདུན་དཔལ་ལ་ལེགས་པར་བསླབས། །མེངོན་

བརྗོོད་བསྟེན་བཅོས་འཆི་མེེད་མེཛོད། །དེ་ཡི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བཅས་པ། །མེཁས་པ་

གསུམེ་ལ་ལེགས་པར་གཏུགས། །ནག་མེོ་ཁོལ་གྱིི་སྙེན་ངག་གསུམེ། །བདེ་བར་

གཤེེགས་པའི ་དཔལ་གྱིིས་བཤེད། །བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི ་སྐྱེ ་བའི ་

རབས། །བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་གཉིིས་ལས་ཐོོས། །གསང་བ་འདུས་པ་འཕེགས་པའི་

སྐོར། །ཡེ་ཤེེས་ཞབས་ཀྱིི་ཡན་ལག་རྣམེས། །བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་གཉིིས་ལས་

ཐོོས། །དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ནི་རྒྱུད་འགྲེལ་གསུམེ། །བདེ་མེཆོག་ཉུང་ངུའི་བཤེད་པའི་

རྒྱུད། །མེཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མེཚོ་ལ་སོགས་བདུན། །ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ་ཡི་རྒྱུད་གསུམེ་དང་། །དེ་

ཡི་རྗོེས་འབྲང་ཌོམིའི་སྐོར། །རྙིོག་མེེད་ཨ་རལི་སོགས་གསུམེ། །མེགོན་པོ་མེངོན་

པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད། །དེ་ཉིིད་འདུས་པ་འགྲེལ་བཅས་པ། རྡོོ་རྗོེ་རྩེ་མེོ་དཔལ་མེཆོག་

དང་། །མེཁའ་མེཉིམེ་ཐོམེས་ཅད་གསང་བ་དང་། དེ་དག་གཉིིས་ཀའི་འགྲེལ་པ་

དང་། །ངན་སོང་སྦྱོང་བ་ཡན་ལག་བཅས། །ཁྲིོ་བོའི་རྒྱལ་པོའི་རྟེོག་པ་ཆེ། །དེ་

བཞིན་གསང་བ་ཆེན་པོ་སོགས། །དཔུང་པ་བཟིང་པོ་ལེགས་གྲུབ་དང་། །གསང་བ་

སྤྱིི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ། །མེཚན་བརྗོོད་བཤེད་པ་ལུགས་བཞི་དང་། །བརྟེག་གཉིིས་

འགྲེལ་པ་ཀུ་མུ་ཏེི། །མུ་ཏེིག་ཕྲེང་བ་པདྨོ་ཅན། །རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྣམེ་བཤེད་

རྣམེས། །ས་སྐྱའི་འཇེམེ་དབྱོངས་ཉིིད་ལས་ཐོོས། །དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་ཡན་ལག་

བཅས། །བརྟེག་གཉིིས་བདེ་མེཆོག་ཉུང་ངུ་ཡི། །འཕེགས་པ་གཉིིས་ཀྱིི་སྟེོད་འགྲེལ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 89  

བཅས། །རྣམེ་སྣང་མེངོན་པར་བྱོང་ཆུབ་པ། །མེཚན་བརྗོོད་བཤེད་པ་ལུགས་རྣམེ་

གཉིིས། །དེ་ལ་སོགས་པ་མེང་པོ་ཞིག །བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་གཉིིས་ཀ་ལས། །ཡང་

ནས་ཡང་དུ་ལན་མེང་ཐོོས། །གསང་བ་ནོར་བུའི་ཐོིག་ལེ་དང་། །རྡོོ་རྗོེ་ས་འོག་

གསང་བ་རྒྱན། །རྡོོ་རྗོེ་སྙེིང་པོ་རྒྱན་གྱིི་རྒྱུད། །འདི་རྣམེས་བོད་དུ་སྔོན་མེ་

འགྱུར། །བདག་གིས་སུ་ག་ཤྲཱིི་ལས། །ཐོོས་ནས་བསྒྱུར་ཞིང་གཏེན་ལ་ཕེབ། །ཅེས་

བཤེད་ཅིང་། གསན་ཡིག་ཞིབ་པར་དངོས་གྲུབ་བརྙིེས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལྷོ་

པ་ཀུན་མེཁྱེེན་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱིིས་མེཛད་པའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ལས་ཤེེས་པར་

བྱོའོ། །གཉིིས་པ་འབྲས་དུས་སུ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་མེཁྱེེན་པའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་

ལ་གཉིིས་ཏེེ། ཤེེས་བྱོ་ཇེི་སྙེེད་པ་མེཁྱེེན་པའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་དང་། ཇེི་ལྟོ་བ་མེཁྱེེན་

པའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ནི་སྐུ་ཚེ་དཔག་ཏུ་

མེེད་པའི་སྔོན་དུ་མེཁས་ཤེིང་གྲུབ་པ་བརྙིེས་པའི་བློ་མེ་དམེ་པ་མེང་དུ་བསྟེེན་ནས། 

ཤེེས་བྱོ་ཀུན་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པས་སྐུ་ཚེ་འདིར་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་

མེཁྱེེན་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་། སྐུ་ཚེ་འདིར་མེཁས་པ་དུ་མེ་བསྟེེན་ཅིང་ལེགས་

པར་སྦྱངས་པ་དང་། ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗོེས་སུ་བཟུང་བས་ཤེེས་བྱོ་ཀུན་ལ་ཐོོགས་

པ་མེེད་པའི་མེཁྱེེན་པ་མེངའ་ཞིང་། སྔར་སྨོས་པའི་ཆོས་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་དེ་དག་ཀྱིང་

ཕེལ་ཆེར་ནི་ལན་རེ་དང་། ཤེིན་ཏུ་དཀའ་བ་རྣམེས་ཀྱིང་ཟུང་རེ་གསན་པས་མེཁྱེེན་

པ་ཡིན་ཏེེ། ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། སྒྲི་པ་ང་ཡིན་རྟེོག་གེ་པ་ང་སྨྲ་བ་ངན་འཇེོམེས་ང་

འདྲི་མེེད། །སྡོེབ་སྦྱོར་ང་མེཁས་སྙེན་ངག་ང་ཉིིད་མེངོན་བརྗོོད་འཆད་ལ་འགྲན་མེེད་

ང་། །དུས་སྦྱོར་ངས་ཤེེས་ཕྱིི་ནང་ཀུན་རིག་རྣམེ་དཔྱིོད་བློོ་གྲོས་མེཚུངས་མེེད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ང་། །འདི་འདྲི་གང་ཡིན་ས་སྐྱ་པ་སྟེེ་མེཁས་པ་གཞན་དག་གཟུགས་བརྙིན་

ཡིན། །ཞེས་དང་། འགའ་ཞིག་འདི་སྐད་དུ་འདྲིི་སྟེེ། །ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ཁྱེོད་མེཁས་པ་

རྣམེས་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཤེེས་བྱོ་ཕེལ་ཆེ་བ་ཤེེས་པར་ཁས་འཆེ་བ་ཞིག་

འདྲི་ན། མེངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིིས་མེི་ཤེེས་བཞིན་དུ་ཤེེས་སོ་སྙེམེ་ནས་ཁས་འཆེ་

བའམེ། འོན་ཏེེ་ཤེེས་པ་དང་མེི་ཤེེས་པའི་རྟེོག་དཔྱིོད་མེ་བཏེང་བར་སྨོན་ཚིག་ལྟོ་

བུར་འདོད་རྒྱལ་དུ་ཁས་བློང་བ་ཞིག་གམེ། གལ་ཏེེ་ཡ་རབས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་ལེགས་

པར་ཤེེས་པ་ལ་ཤེེས་པར་བཟུང་ནས་དྲིང་པོའི་རང་བཞིན་ཉིིད་སྨྲས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། 

སྨྲས་པ་འདི་རྒྱུ་མེཚན་མེེད་པར་སྨྲས་པ་མེ་ཡིན་གྱིི། ལེགས་པར་ཐོོས་ཤེིང་ཤེེས་

ལ་གཞན་ལ་ཡང་ཆོས་དང་མེཐུན་པར་ལན་འདེབས་པར་མྱོོང་བས་གྲུབ་ནས་སྒྲི་པ་

ང་ཡིན་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨྲས་སོ་ཞེས་དང་། སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་སྦྱངས་པ་

དང་། །མེཁས་པ་དུ་མེ་བསྟེེན་པ་དང་། །རྣམེ་པར་དཔྱིོད་པའི་བློོ་གྲོས་ཀྱིིས། །ཤེེས་

བྱོ་ཀུན་ལ་འཇེིགས་མེེད་ཐོོབ། །ཅེས་མེདོར་བསྡུས་ཏེེ་གསུངས་པ་ལ། དེ་ཉིིད་རྒྱས་

པར་བཤེད་ན་མེཁས་པར་བྱོ་བའི་ཡུལ་ནི། དེ་ཡུལ་བརྡོ་སྤྲོད་རྟེོག་གེ་དང་། །གསོ་

བ་ཕྱིི་ནང་རིག་ཅེས་བྱོ། །ཞེས་པ་ལྟོར་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཡིན་པ་ལས། སྒྲི་རིག་པ་

ནི་བརྡོ་སྤྲོད་པར་བྱོེད་པའི་བསྟེན་བཅོས་ཡིན་ལ། དེའི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལྟོ་བུར་ཀ་

ལཱ་པ་དང་། ཙནྡྲ་པ་ཡན་ལག་གི་བསྟེན་བཅོས་དང་བཅས་པ་རྣམེས་ལེགས་པར་

མེཁྱེེན་པས་ཚིག་གི་ཆ་གང་ལའང་ཐོོགས་པ་མེེད་པའི་མེཁྱེེན་པ་ཅན་སྨྲ་བའི་མེཆོག 

ཙནྡྲ་གོ་མེི་དང་། རྒྱས་པ་དང་། གནས་འཇེིག་དང་། གྲོག་མེཁར་དང་། ནོར་རྒྱས་

ལ་སོགས་པ་ལྟོ་བུ་ཡིན་ནོ། །གཏེན་ཚིགས་རིག་པ་ལ་མེཁས་པའི་ཚུལ་ནི། དེའི་
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བསྟེན་བཅོས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིི་གཙོ་བོ་ཚད་མེའི་མེདོ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པ་དང་། དེའི་ཚིག་གི་དོན་གཏེན་ལ་འབེབས་པའི་རབ་ཏུ་བྱོེད་པ་སྡོེ་བདུན་

ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པར་མེཁྱེེན་པས་རང་གཞན་སྡོེ་པའི་རྒོལ་

བས་གླིང་པོ་སྐྱེས་སྟེོབས་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ལུས་རགས་ཤེིང་ང་རྒྱལ་གྱིི་སྟེོབས་རྒྱས་པ། 

ལུང་དང་རིག་པ་ལྟོར་སྣང་གི་མེཆེ་བ་རྣོན་པོས་བླུན་པོ་གྲུབ་པའི་མེཐོའ་རྣམེ་པར་

དཔྱིོད་མེི་ཤེེས་པའི་དཔུང་གི་ཚོགས་ཟིིལ་གྱིིས་གནོན་པར་ནུས་པ་དག་ཀྱིང་། ཕྱིིན་

ཅི་མེ་ལོག་པའི་མེཁྱེེན་པའི་ལུས་སྟེོབས་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤེིང་། བདེ་བར་གཤེེགས་

པའི་གསུང་རབ་རལ་པའི་ཁུར་གྱིིས་རབ་ཏུ་ལྗིད་ལ། རང་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་དང་། 

གཞན་ལུགས་སུན་འབྱོིན་པའི་མེཆེ་སྡོེར་རྣོན་པོས་གྲུབ་མེཐོའ་ངན་པའི་ཀློད་ཁྲིག་མེ་

ལུས་པ་རྩ་བ་ནས་འདོན་ཞིང་། བདག་མེེད་པ་དང་སྟེོང་པ་ཉིིད་ཀྱིི་སྒྲི་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་

སྒྲིོགས་པ་ལ་རྣམེ་པ་ཀུན་ཏུ་བག་ཚ་བ་མེེད་པ། རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་

ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པ་དང་། འཕེགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པ་ལྟོ་བུ་ཡིན་ནོ། །

བཟིོ་རིག་པ་ལ་མེཁྱེེན་པ་རྒྱས་པའི་ཚུལ་ནི། རི་མེོ་དང་། སྐུ་གཟུགས་ཀྱིི་

མེཚན་ཉིིད་དང་། ཆག་ཚད་དང་། དེ་དག་གི་དགེ་ལེགས་ལ་སོགས་པའི་བརྟེག་པ་

དང་། ས་བརྟེག་པ་ལ་སོགས་པའི་བརྟེག་པ་རྣམེ་པ་བརྒྱད་དང་། རྩིས་ཀྱིང་བཟིོ་

རིག་པའི་ཁོངས་སུ་མེཁས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་གསུངས་པས། དཔལ་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་

ལས་གསུངས་པའི་ཨཾ་ཀ་དང་། དབྲི་བསྣན་དང་།འགོད་བསྒྱུར་ཏེེ་ཡི་གེའི་ཡན་

ལག་ལྔ་དང་། གཟིའ་དང་། ཚེས་དང་། སྐར་མེ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། བྱོེད་པ་སྟེེ་རྩིས་

ཀྱིི་ཡན་ལག་ལྔ་དང་། གཟིའ་ལྔ་སོ་སོའི་མྱུར་བ་དང་། བུལ་བ་དང་། དྲིང་པོ་དང་། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཁྱེོག་པོའི་རྐོང་པ་བཙལ་བ་དང་། ཁྱེིམེ་དང་། ལོངས་སྤྱིོད་དང་། དེ་དག་གི་དགེ་

ལེགས་ཀྱིི་རྩིས་དང་། སྒྲི་གཅན་གྱིི་གདོང་དང་། དུས་ཀྱིི་མེེ་དང་། དེ་དག་གིས་ཉིི་

ཟླ་འཛིན་པ་དང་། དུ་བ་མེཇུག་རིང་འཆར་བ་དང་། ནུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིིའི་

རྩིས་མེཐོའ་དག་དང་། ནང་གི་རྩ་རླུང་དང་། ཉིི་མེ་དང་། ཟླ་བ་དང་། གཟིའ་དང་། སྒྱུ་

སྐར་དང་། དུས་སྦྱོར་དང་། དབུགས་དང་། ཆུ་སྲང་དང་། དབྱུག་གུ་དང་། འཕེོ་བ་

དང་། ཆུ་ཚོད་དང་། ཐུན་ཚོད་དང་། ཉིིན་མེཚན་དང་། ཉིི་ཟླ་གཟིའ་འཛིན་དང་། དེ་

དག་ལ་བརྟེེན་ནས་ཡེ་ཤེེས་འཆར་བ་དང་། ནུབ་པ་དང་། མེངོན་པར་རོགས་པ་

འཚང་རྒྱ་བའི་རྩིས་མེཐོའ་དག་ལེགས་པར་མེཁྱེེན་པ་ཡིན་ནོ། །དེང་སང་བོད་ཀྱིི་

དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་འགྲན་ཟླ་མེེད་པར་གྲགས་པ་འགའ་ཞིག་རང་གི་སློབ་མེས་

བཟིོ་རིག་པ་ལ་མེཁས་པའི་སྒྲུབ་བྱོེད་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། སྐུ་གཟུགས་ཀྱིི་

ཆག་ཚད་ཤེེས་པ་ཙམེ་བཀོད་ནས། དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ལག་ཏུ་བློང་བའི་རིམེ་པ་ལ་གོས་ཀྱིི་

ཚེམེ་བུ་སྣལ་མེ་མེི་ཤེེས་ཀྱིང་། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མེཁས་པར་བྱོས་པ་ལྟོ་བུ་ནི་

མེ་ཡིན་གྱིི། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ནི་ལག་ཏུ་བློང་བའི་རིམེ་པ་རྣམེས་ཀྱིང་

ལེགས་པར་མེཁྱེེན་ནས། བློ་མེ་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོས་ནང་རྟེེན་དབུ་རྩེ་རྙིིང་མེ་ན་

བཞུགས་པའི་རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཀྱིི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱིི་རུ་ཤེིང་དང་སྤྲ་བཟིོ་

ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་མེཛད་པ་འདི་ནི་༼འདིའི་ཁྲིི་ཡོལ་ཟིངས་ཚའི་མེཛད་པའང་ཁྱེད་

པར་འཕེགས་པ་ཡིན་ཞེས་ཆོས་རྗོེ་གླི་ོ་བོ་མེཁན་ཆེན་པས་བཤེད་དོ།༽དུས་ཕྱིིས་འཛམེ་བུའི་གླིིང་ན་བཟིོ་

རིགས་པ་ལ་མེཁས་པ་རྣམེས་བཀུག་ནས་བྱོས་པའི་སྐུ་གཟུགས་དག་གིས་ཀྱིང་

བརྒྱའི་ཆར་ཡར་ཉིེ་བར་མེི་འགྲོ་ཞིང་། རྩ་རྒྱུད་ནས༼ཆོས་རྗོེ་པའི་ཕྱིག་ནས་སོང་པ་རྒྱ་མེ་དཔོན་
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གྲགས་ལ་སོང་པ་གན་དར་དཀར་པོ་ཁ་ཕྱིེད་དོ་ལྷག་པ་འཁྲིིས་པ་བཀོད་པ་ཁྱེད་པར་འཕེགས་པའང་ཡོད་དོ།༽

བཤེད་པའི་བྲིས་སྐུའི་བཀོད་པ་དར་གྱིི་ངོས་ལ་བྲིས་པ་དང་། དཔལ་བསམེ་ཡས་

ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁང་པའི་ངོས་ལ་འཕེགས་པ་འཇེམེ་དཔལ་

གྱིི་ཕྱིག་མེཚན་རི་མེོར་བྲིས་པ་དག་ཀྱིང་དིང་སང་གི་རི་མེོ་ཤེིན་ཏུ་མེཁས་པ་དག་

གིས་ཀྱིང་བསྐྲུན་པར་མེི་བཟིོད་པ་ཡིན་ནོ། །གསོ་བ་རིག་པ་མེཁྱེེན་པའི་ཚུལ་ནི། 

སྔར་སྨོས་པའི་སྨན་དཔྱིད་དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ལེགས་པར་མེཁྱེེན་པས་ཉིིན་རེ་སྤྱིད་

པ་དང་དུས་སུ་སྤྱིད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་དང་། ནད་ཀྱིི་མེཚན་ཉིིད་དང་། ངོ་མེཐོོང་

བ་དང་། དྲིིས་པ་དང་། རེག་པས་བརྟེག་པར་བྱོ་བའི་ཐོབས་དང་། དེ་གསོ་བ་ཞི་བྱོེད་

དང་། སྦྱོང་བྱོེད་ཀྱིི་སྨན་དང་། དཔྱིད་ཀྱིི་བྱོེ་བྲག་རྣམེས་དང་། ནད་རྐྱང་པ་དང་ལྡན་པ་

དང་། འདུ་བའི་མེཚན་ཉིིད་རྣམེས་དང་། རྐྱང་འཕེེལ་དང་། རབ་ཏུ་འཕེེལ། རབ་

མེཆོག་ཏུ་འཕེེལ། སོ་སོར་ཟིད། རབ་ཏུ་ཟིད། རབ་མེཆོག་ཏུ་ཟིད་པ་ལ་སོགས་པའི་

དབྱོེ་བས་འཕེེལ་ཟིད་ཀྱིི་འགྲོས་དང་། སྟེོད་རྨད་དུ་དྲིངས་ཤེིང་འདོན་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམེས་ལས་རྣམེ་པ་ལྔའི་འཇུག་སྒོོ་དང་། དང་པོ་མེི་འབྱུང་བར་བྱོ་བ་དང་། བྱུང་བ་

ཕྱིིར་བཅོས་པ། བཅོས་ནས་སླར་ཕྱིིར་མེི་ལྡོག་པའི་ཐོབས་སྟེོན་པར་བྱོེད་པའི་གཞུང་

ལག་ཏུ་བློང་བའི་རིམེ་པ་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བསྟེན་ནས་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་

པའི་མེཚན་ཉིིད་ཅན་གྱིི་ནད་ཞི་བར་བྱོེད་པ་ལ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་འཚོ་བྱོེད་གཞོན་

ནུའི་གསོས་ལྟོ་བུ་ཡིན་ནོ། །ནང་རིག་པ་ཡང་ཉིིད་ཀྱིི་གསུངས་ལས། བདེ་བར་

གཤེེགས་པའི་གསུང་རབ་སྡོེ་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ་གསུམེ་གྱིིས་བསྡུས་པ་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་

པ་དང་། གསང་སྔགས་ཡིན་པ་ལས་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའི་སྡོེ་སྣོད་ལ་ལྷག་པར་ཤེེས་

རབ་ཀྱིི་བསླབ་པ་གཙོ་བོར་སྟེོན་པ་མེངོན་པའི་སྡོེ་སྣོད་དང་། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་ཀྱིི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བསླབ་པ་གཙོ་བོར་སྟེོན་པ་འདུལ་བའི་སྡོེ་སྣོད་དང་། ལྷག་པའི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་

བསླབ་པ་གཙོ་བོར་སྟེོན་པ་མེདོ་སྡོེའི་སྡོེ་སྣོད་དང་། ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་

སོགས་པ་ཟིབ་པ་དང་། སྡོོང་པོ་བཀོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་གཞུང་ལུགས་མེང་

དུ་ཐོོས་པ་དང་། རྡོོ་རྗོེ་ཐོེག་པ་ལ་བྱོ་བ་དང་། སྤྱིོད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོོར་དང་། རྣལ་

འབྱོོར་བློ་ན་མེེད་པའི་རྒྱུད་སྡོེ་རྣམེས་རྩ་བ་དང་བཤེད་པའི་རྒྱུད་འགྲེལ་བ་དང་བཅས་

པ་མེང་དུ་ཐོོས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ཇེི་ལྟོར་ཉིམེས་སུ་བློང་བའི་རིམེ་པ་སྨིན་པར་བྱོེད་

པ་དབང་གི་བྱོ་བ་དང་། གྲོལ་བར་བྱོེད་པ་ལམེ་གྱིི་སྒོོ་ནས་ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་ལམེ་གྱིི་

མེཚན་ཉིིད་དང་། དེ་མེ་སྐྱེས་པ་སྐྱེས་པར་བྱོེད་པའི་ཐོབས་དང་། སྐྱེས་པ་བོགས་

དབྱུང་བ་དང་། ལམེ་གྱིི་ས་མེཚམེས་དང་། ལམེ་གྱིི་གེགས་སེལ་དང་། ཏེིང་ངེ་འཛིན་

གྱིི་དྲིོད་རྟེགས་དང་། ཡེ་ཤེེས་སྐྱེ་བའི་རིམེ་པ་དང་། འཇེིག་རྟེེན་དང་འཇེིག་རྟེེན་ལས་

འདས་པའི་ས་དང་ལམེ་གྱིི་བགྲོད་ཚུལ་རྟེེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་

པ་སྟེོན་པར་བྱོེད་པ། རྩ་བ་རྡོོ་རྗོེའི་ཚིག་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམེས་ངག་

གི་གནད་ཚེ་འདི་ཉིིད་ལ་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ས་ཐོོབ་པར་བྱོེད་པའི་ཐོབས་ལེགས་

པར་ཤེེས་པས། བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ལུས་འདི་ཉིིད་མེ་སྤེངས་པར་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

མེཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱིི་ལམེ་དུ་བཀྲི་བར་ནུས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གྱིི་གྲུབ་

པ་ཐོོབ་པའི་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་དབང་ཕྱུག་རྣམེས་ལ་གྲགས་པའི་གདམེས་ངག་ཕེལ་ཆེ་

བ་དང་། བོད་བགྲེས་པོ་རྣམེས་ལ་གྲགས་པའི་བཀའ་གདམེས་དང་། ཞི་བྱོེད་དང་། 

རོགས་ཆེན་དང་། ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ནས་གཅོད་ཀྱིི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་

གྲགས་པའི་གདམེས་ངག་ཐོམེས་ཅད་ཐོོས་ཤེིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། ལམེ་དེ་དག་
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གིས་རིམེ་གྱིིས་པ་དང་ཅིག་ཅར་བར་གྲགས་པའི་འཇུག་ཚུལ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་

ཤེེས། དེ་དག་གི་ནོར་བ་དང་མེ་ནོར་བའི་གནད་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་

པར་ཁོང་དུ་ཆུད། དེ་དག་གི་དམེིགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ནི་ཞི་གནས་ཙམེ་བསྐྱེད་

ནུས། ལ་ལས་ནི་ནད་ཕྲ་མེོ་ཙམེ་སེལ་ནུས། ལ་ལས་ནི་མེི་མེ་ཡིན་པའི་འཇེིགས་པ་

ཐོམེས་ཅད་ལས་སྐྱོབ་ནུས། ལ་ལས་ནི་ཕེན་སེམེས་ཙམེ་བསྐྱེད་ནུས། ལ་ལས་ནི་

སྤྲོས་བྲལ་གྱིི་རྟེོགས་པ་ཕྱིོགས་རེ་ཙམེ་བསྐྱེད་ནུས། ལ་ལས་ནི་གཟུགས་མེེད་པའི་

ཁམེས་སུ་འཕེེན་པ་ཙམེ་ནུས། ལ་ལས་ནི་ཉིན་ཐོོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམེ་

ཙམེ་ལ་འཇུག་ནུས། ལ་ལས་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེེད་པ་གསུམེ་ཕེན་ཆད་དུ་རིམེ་

གྱིིས་འཚང་རྒྱ་བའི་རྟེེན་འབྲེལ་ཙམེ་བྱོེད་ནུས། ལ་ལས་ནི་འཇེིག་རྟེེན་པའི་གྲུབ་པ་

ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཙམེ་བསྒྲུབ་ནུས། ལ་ལས་ནི་འཇེིག་རྟེེན་ལས་འདས་པའི་གྲུབ་པ་

ཆེན་པོ་མེཐོོང་བའི་ལམེ་གྱིི་ཡེ་ཤེེས་བསྐྱེད། དེ་ཡན་ཆད་བསྐྱེད་ནས་ཚེ་འདི་ཉིིད་

ལ་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕེང་ཐོོབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་དེ། དེ་དག་གི་རྣམེ་པར་

དབྱོེ་བ་ཡང་དུས་གསུམེ་གྱིི་དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ངོ་བོ་བདག་ཅག་

གི་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དྲིིན་གྱིིས་དཔྱིིས་ཕྱིིན། ལྷག་མེ་མེ་

ལུས། ཐོེ་ཚོམེ་མེི་ཟི་བར་རྟེོགས་པས་ནང་གི་ཤེེས་བྱོ་ཀུན་རིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་དོན་བསྡུས་པ་ནི། རྣམེ་དཔྱིོད་བློོ་གྲོས་

མེཚུངས་མེེད་ང་། །ཞེས་སྨོས་ཏེེ། རྟེོག་པ་དང་དཔྱིོད་པ་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པའི་བློོ་

གྲོས་ཀྱིི་ཚིག་དང་། དོན་གྱིི་འགལ་འབྲེལ་ཕྲ་བ་དང་། ཆེས་ཤེིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དོན་

སྔར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དང་། མེ་གྲགས་པའི་ཤེེས་བྱོའི་གནས་ལ་བློོ་ཞན་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འགའ་ཞིག་གིས་ཡུན་རིང་པོར་འབད་དུ་ཟིིན་ཀྱིང་ལེགས་པར་རྟེོགས་མེ་ནུས་པ་

དག་ཀྱིང་། ཚེགས་ཆུང་ངུའི་བདེ་བློག་ཏུ་རྟེོགས་ཤེིང་ཁོངས་སུ་ཆུད་པས། ཤེེས་

བྱོའི་གནས་ལྔར་གྲགས་པ་དེ་དག་ལ་མེཁས་པ་རྣམེས་དང་ཕེན་ཚུན་བརྩད་ཅིང་

དྲིིས་ན་བརྗོོད་བྱོ་དང་མེཐུན་པར་ལན་འདེབས་པར་ནུས་པ་མྱོོང་བས་གྲུབ་པས། 

རྣམེ་དཔྱིོད་བློོ་གྲོས་མེཚུངས་མེེད་ང་། །ཞེས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ། །

མེཚུངས་པ་མེེད་པ་དེའང་རང་གི་སོ་སོར་རྟེོག་པའི་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་

རྩོམེ་པ་དང་། རྩོད་པ་དང་། འཆད་པ་ལ་དེ་དག་གི་སྤེོབས་པ་ཉིམེས་སུ་ལོན་པ་

དང་། ཡུལ་དང་། དུས་དང་། གང་ཟིག་གི་ས་མེཚམེས་བཟུང་ནས་སྨྲས་ཀྱིི། ཡུལ་

དང་། དུས་དང་། རང་བཞིན་གྱིིས་བསྐལ་བའི་གང་ཟིག་སྤེོབས་པ་ཉིམེས་སུ་མེ་

ལེན་པ་དེ་དག་ལ་དགག་པ་དང་བསྒྲུབ་པ་ག་ལ་ནུས། དེས་ན་མེཚུངས་པ་དང་མེི་

མེཚུངས་པའི་རྣམེ་པར་དབྱོེ་བ་བྱོས་སོ། །འཇེིག་རྟེེན་པ་ཕེལ་ཆེ་བའང་མེཚུངས་པ་

དང་མེི་མེཚུངས་པའི་རྣམེ་གཞག་དེ་ཙམེ་ལ་རྟེེན་པར་བྱོེད་དོ། །དེ་ལྟོར་ན་རིག་པའི་

གནས་རྣམེ་པ་ལྔ་ཤེེས་པར་ཁས་འཆེ་བའི་གང་ཟིག་དེ་སུ་ཡིན་ཞེས་འདྲིི་ན། ས་སྐྱ་

པ་སྟེེ་ཞེས་ལན་གདབ་བོ། །དེའང་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པ་

ཤཱཀྱིའི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་དེ་ཡིན་

ནོ༑ །མེཁས་པ་གཞན་དག་གཟུགས་བརྙིན་ཡིན། །ཞེས་སྨྲས་པ་ཡང་སྔར་ཇེི་སྐད་

སྨོས་པའི་ཤེེས་བྱོ་དེ་དག་གི་དོན་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པར་ཤེེས་པ་ལྟོ་སྨོས་ཀྱིང་ཅི་

དགོས། མེིང་ཙམེ་ཡང་མེ་ཐོོས་ཤེིང་རྣམེ་པ་ཙམེ་ཡང་བློོ་ལ་མེ་ཤེར་བ་བཞིན་དུ་ཤེེས་

བྱོ་ཕྱིོགས་རེ་ཙམེ་ནེ་ཙོའི་འདོན་པ་ལྟོར་འདྲིིས་ཀྱིི། རང་གིས་ལེགས་པར་ཤེེས་པར་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཁས་འཆེ་བ་དེ་ཉིིད་ལ་ཡང་སྒྲི་དང་། ཚད་མེ་དང་། སྡོེབ་སྦྱོར་དང་། སྙེན་ངག་དང་། 

ཚིག་གི་རྒྱན་དང་། ཚིག་གི་རྣམེ་པར་དབྱོེ་བ་དང་། བསྡུ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོོ་ནས་

བརྩད་ཅིང་དྲིིས་ན། ཆོས་དང་མེཐུན་པར་ལན་འདེབས་པ་ལ་ལུག་ལྟོར་ལྐུགས་པར་

གྱུར་བཞིན་དུ་མེངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིིས་རང་མེཁས་པར་ཁས་ཆེ་ལ། གཞན་ཡོངས་

སུ་རོགས་པའི་མེཁས་པ་དག་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་ཤེིང་མེི་སྙེན་པར་བརྗོོད་པ་ཙམེ་

གྱིིས་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་མེཁས་པར་གྲགས་པ་དེ་དག་གཟུགས་བརྙིན་

དང་འདྲི་བ་ཡིན་ཏེེ། ཆུ་ནང་དུ་ཤེར་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་ཟླ་བ་དང་འདྲི་བ་བཞིན་དུ་

ཟིད་ཀྱིི་ཟླ་བའི་དོན་བྱོེད་པ་ནི་མེ་ཡིན་ནོ། །ལེགས་པར་ཤེེས་པའི་མེཁས་པ་གཞན་

དག་གཟུགས་བརྙིན་དང་འདྲི་བ་ག་ལ་སྲིད་དེ། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇེིག་རྟེེན་ཐོམེས་

ཅད་ཀྱིི་སྟེོན་པར་འོས་པ་རྒྱལ་བ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ཐུགས་ཀྱིི་སྲས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོར་

རང་གི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ཅུང་ཟིད་བཤེད་པ་འདི་དག་ཀྱིང་རྒྱ་གར་གྱིི་པཎྜོི་ཏེ་ཤེེས་བྱོ་

རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྣམེས་དང་། བོད་ཀྱིིའང་གཞུང་དང་དོན་གྱིི་

ཆ་ལེགས་པར་དཔྱིིས་ཕྱིིན་པར་ཤེེས་ཤེིང་། ཤེེས་བྱོ་ཐོམེས་ཅད་ལ་ཤེེས་རབ་

འཇུག་པ་ལ་འབེལ་བའི་གཏེམེ་ལ་ཀུན་ནས་དགའ་བ། བདག་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བརྩད་

ཅིང་དྲིིས་པ་གཟུ་བོར་གནས་པ་དེ་དག་གིས་བདག་གི་རང་བཞིན་ཤེེས་པར་ཟིད་ཀྱིི། 

རང་གི་བློོ་ལ་ཁྱེབ་པ་བསྒྲུབས་ནས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཆོས་གཞན་གྱིི་ཤེེས་རབ་ལ་སྦྱོར་

བའི་བླུན་པོ་དེ་དག་གམེ། སྒྲིའི་སྦྱོར་བ་ཕྱིོགས་རེ་ཙམེ་དྲིིས་པའམེ། ཚད་མེའི་སྦྱོར་

བའི་སྐོར་འགའ་རེ་ཙམེ་ལ་བརྩད་པའམེ། ལུང་དང་མེན་ངག་གི་གནད་འགའ་རེ་ཙམེ་

ལ་དྲིིས་གཏུགས་ཅུང་ཟིད་བྱོས་པ་ཙམེ་གྱིིས་བདག་གི་ཡོན་ཏེན་གྱིི་མེཐོའ་རྟེོགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པར་དཀའོ་ཞེས་གསུངས་ཤེིང་། དཔེའི་སྒོོ་ནས་ཀྱིང་བསྔགས་པ་བརྗོོད་པ་ནི། ཤེེས་

བྱོའི་མེཁའ་ལ་ཐོོགས་པ་མེེད་རྒྱུ་ཞིང་། །ཕེས་རྒོལ་ཉིི་ཟླའི་གཟིི་བརྗོིད་བཟིའ་ནུས་

ཀྱིང་། །རྟེག་ཏུ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིིས་མེ་མེཐོོང་བས། །ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་ནམེ་མེཁའི་

སྒྲི་གཅན་འདྲི། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམེ་པར་ཐོར་པ་འདི་ལྟོ་བུ་རྣམེས་ཀྱིང་ང་རྒྱལ་

གྱིི་སྒོོ་ནས་གཞན་ལ་ཟུར་ཟི་བ་མེ་ཡིན་གྱིི། སྔོན་གྱིི་མེཁས་པ་ཆེན་པོ་རྣམེས་ཀྱིིས་

ཀྱིང་དགོས་པ་དང་བཅས་ཏེེ་གསུངས་སོ་ཞེས་སྟེོན་པ་ནི་སྔོན་གྱིི་མེཁས་པ་ཆེན་པོ་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པ་དང་། བློོ་གྲོས་བརྟེན་པ་དང་། ཤེེས་རབ་འབྱུང་གནས་

སྦེས་པ་དང་། ཤེཾ་ཀ་ར་ནན་དང་། སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་མེཁས་པ་ཆེན་པོ་བྱོོན་

ཟིིན་པ་དེ་དག་ལ་ང་རྒྱལ་མེི་མེངའ་བར་ཟིིན་ཡང་། རང་རང་གི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་

བཤེད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེཛད་དོ། །འདི་དག་བསྒྲིགས་པས་མེ་འོངས་པའི་

མེཁས་པ་ཆེན་པོ་རྣམེས་དང་། སློབ་གྲྭའི་མེཁས་པ་དོན་དུ་གཉིེར་བ་རྣམེས་ཀྱིིས་དེ་

དག་གི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བ་དང་། བླུན་པོ་ཡོན་ཏེན་ཕྱིོགས་རེ་

ཙམེ་གྱིིས་ཆོག་པར་འཛིན་པའི་བློོ་འདོར་བ་དང་། བློོ་གསལ་བའི་གཞོན་ནུ་དག་ཀྱིང་

འདི་ལྟོ་བུའི་མེཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ན་ཅི་མེ་རུང་སྙེམེ་དུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པར་བྱོ་བའི་

ཕྱིིར། ང་རྒྱལ་གྱིི་ཚིག་གསུངས་པ་ལྟོ་བུར་མེངོན་པ་ཡོད་དེ། སློབ་དཔོན་དཔལ་ལྡན་

ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པས། སྤྲེའུའི་ཚོགས་ཀྱིིས་རི་བོ་བཟུང་ནས་ཆུ་གཏེེར་བཞག་ཅེས་

གྲོག་མེཁར་སྨྲས། །རྒྱས་པ་སྲིད་སྒྲུབ་བརྡོ་ཤེེས་དེ་དག་བདེན་མེིན་ལོ་རྒྱུས་སྒྲིོག་

པར་བྱོེད། །ཁོ་བོས་ཚིག་དོན་སྲང་ལ་གཞལ་བཞིན་ཇེི་ལྟོར་གནས་པ་བདེན་སྨྲས་

ཀྱིང་། །འགྲོ་ཀུན་མེགྲིན་པ་བརྐྱངས་ནས་སུན་འབྱོིན་དེ་ཕྱིིར་གྲགས་ལྡན་ཁྱེེད་ལ་
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འདུད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་། གལ་ཏེེ་ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པ་ཡིས། །སྨྲ་བའི་

ཉིི་མེ་ནུབ་པ་ན། །ཆོས་ནི་གཉིིད་ལོག་ཡང་ན་ཤེི། །ཆོས་མེ་ཡིན་རྣམེས་ད་གཟིོད་

ལོང་། །ཞེས་གསུངས་ལ། སློབ་དཔོན་བློོ་བརྟེན་གྱིིས། བདག་བློོ་ཕྱིོགས་གཅིག་

བཞག་པ་དང་། །གཞན་བློོ་ཕྱིོགས་གཅིག་བཞག་པ་གཉིིས། །གལ་ཏེེ་ཚད་ལ་

གཞལ་རུང་ན། །སྲང་ལ་བཅལ་ན་བདག་བློོ་ལྕི། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སློབ་

དཔོན་ཤེེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦེས་པས་ཀྱིང་། །རིག་པའི་འོད་ཟིེར་སྟེོང་གིས་

བརྒྱན་པ་ཡིས། །ཤེེས་རབ་འབྱུང་གནས་བློོ་ཡི་ཉིི་མེ་འཆར། །མུ་སྟེེགས་བློོ་ངན་

མེཚན་མེོ་རབ་རྒྱུ་བའི། །རྒྱུ་སྐར་མེེ་ཁྱེེར་ཚོགས་རྣམེས་རབ་ཏུ་བྲོས། །ཞེས་དང་། 

ཡང་དེས། ཤེེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྐྱེས་པ་ན། །ཤེེས་བྱོའི་ཚོགས་རྣམེས་མེི་འདར་

ན༑ །དེ་ལ་སེམེས་མེེད་ཡང་ན་ནི། ལྐུགས་པའམེ་བ་གླིང་མེངོན་སུམེ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་། བྲམེ་ཟིེའི་སློབ་དཔོན་ཤེཾ་ཀ་ར་ནནས། ཝཱཾ་རཱ་ཎ་སཱིར་བྲམེ་ཟིེའི་

པཎྜོི་ཏེ་རྣམེས་དང་བརྩད་པ་ན། སློབ་དཔོན་གྱིི་རིག་པ་ཤེིན་ཏུ་བརླིང་བ་དེ་དག་

གིས་མེ་གོ་བས། སློབ་དཔོན་ལ་རྟེོག་གེའི་འཇུག་པ་མེ་ཤེར་ཟིེར་སྨད་པའི་ཚེ། 

སློབ་དཔོན་གྱིིས། ཉི་པའི་ཚོགས་ཀྱིིས་རིན་ཆེན་རིན་ཐོང་མེེད་རྙིེད་པ། །ཀུན་གྱིི་

རབ་བསྣམེ་ཡང་ཡང་མྱོང་ཞིང་བརྡོར་མེོད་ཀྱིི། །དྲིི་དང་རོ་དང་ཁ་དོག་འདོད་བཞིན་

མེ་རྙིེད་པས། །རྣམེ་པར་སྨད་དེ་རྒྱ་མེཚོའི་ནང་དུ་དོར་ཞེས་གྲགས། །ཀྭ་ཡེ་རིན་

ཆེན་བླུན་པོའི་ཚོགས་ཀྱིི་ལག་འགྲིམེས་ནས། །མེ་བསྲེགས་མེ་བརྡུངས་ཕྱིེ་མེར་

རླག་པར་མེ་བྱོས་པར། །རང་གི ་གནས་སུ་ཕྱིིན་པས་དགའ་བ་ཅིས་མེི ་

བསྒོོམེ། །བདེ་བྱོེད་དགའ་བོའང་གནས་སྐབས་དེ་དང་འདྲི་བར་འགྱུར། །ཞེས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གསུངས་ཤེིང་། ཡང་སློབ་དཔོན་སྨྲ་བའི་སེང་གེས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལག་གཉིིས་

བརྐྱངས་ནས་རབ་སྨྲས་ནས། །ཇེི་ལྟོར་རིག་པར་རིང་རིང་ལྟོར་དེ་བརྗོོད་པའི་ཚེ། །སྨྲ་

བའི་སེང་གེ་རྒོལ་བ་ཁོ་བོ་འཁོད་གྱུར་ན། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའང་ཡི་གེ་ཙམེ་ཡང་

ཤེེས་མེ་ཡིན། །ཞེས་བྲིས་ནས་སྙུག་རིང་ལ་བཏེགས་ནས་མེཁས་པའི་གྲྭ་ས་རྣམེས་

སུ་དྲིིལ་བསྒྲིགས་པ་དང་། པཎྜོི་ཏེ་ཤྲཱིི་གྷ་ན་ཤྲཱིི་ན་རེ། རབ་ཏུ་བྱོེད་པ་སྡོེ་བདུན་ལུས་

གྲིམེས་རྣམེ་འགྲེལ་རྒྱན་གྱིི་མེཆེ་བ་ཅན། །ཆོས་མེཆོག་རལ་པའི་ཁུར་འཛིན་བརྡོ་

སྤྲོད་བྱོེད་པའི་སྡོེར་མེོ་རབ་རྣོ་བས། །མུ་སྟེེགས་གླིང་པོའི་ཀློད་འགེམེས་རྒོལ་རྣམེས་

སྐྲག་བྱོེད་གང་བྱོེད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དཔལ་སྟུག་དཔལ་ཡིན་འཇེིགས་མེེད་སེང་

གེའི་སྒྲི་ཆེན་ཀུན་ཏུ་སྒྲིོགས། །ཞེས་སྙུག་རིང་ལ་བཏེགས་ནས་ཀ་ལིཾ་ཀའི་རྒྱལ་པོའི་

སྒོོར་བཏེགས་སོ་ཞེས་གྲག་གོ །འདི་ལྟོ་བུའི་རང་གི་ཡོན་ཏེན་བསྔགས་པའི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་བརྗོོད་པ་ནི་མེཁས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ཡིན་པས་མེཛེས་

ཀྱིི་གཞན་དུ་ནི་རང་གི་རིགས་དང་། ལོངས་སྤྱིོད་དང་། འཁོར་དང་། དམེག་དཔུང་

དང་། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་འཇེིག་རྟེེན་པའི་ཕུན་ཚོགས་རྣམེས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ང་

རྒྱལ་སྨྲ་བ་ནི་མེཁས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཁྲིེལ་ཞིང་རང་ངོ་ཚ་བའི་གནས་ཡིན་པས། སྔོན་

བྱུང་བའི་དམེ་པ་དེ་དག་གིས་བསྒྲིགས་པའང་མེེད་པས་དེ་བཞིན་ཤེེས་པར་བྱོོས་

ཤེིག །ཐོོག་མེར་ཤེེས་བྱོ་ཀུན་ལ་མེཁས་པར་བྱོས། །བར་དུ་མེཁས་པའི་ཚོགས་སུ་

ལེགས་པར་བཤེད། །ཕྱིིས་ནས་འདྲིིས་པའི་དོན་ལ་བརྩོན་པར་བསྒོོམེ། །དུས་གསུམེ་

རྒྱལ་བ་རྣམེས་ཀྱིི་བཞེད་གཞུང་ཡིན། །ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས་སོ། །གཉིིས་པ་

ཤེེས་བྱོ་ཇེི་ལྟོ་བའི་དོན་མེཁྱེེན་པའི་ཚུལ་ནི། ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཞལ་ནས་ཁོ་བོ་ཡང་
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གཞོན་པའི་དུས་སུ་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ལ་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་བྱོིན་རླབས་ཞུས་

པས། ཁྱེོད་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་འདུ་ཤེེས་མེི་སྐྱེ་ཁུ་བོའི་འདུ་ཤེེས་སྐྱེ། ལུས་ལོངས་

སྤྱིོད་ཀྱིིས་བློ་མེའི་ཕྱིོགས་སུ་དཀའ་ཐུབ་མེི་ནུས་གསུངས་ནས་མེ་གནང་། ཕྱིིས་འཆི་

ལྟོས་འཇེིགས་པ་ཅིག་བྱུང་། ཁམེས་ཀྱིང་མེ་བདེ། དེའི་དུས་སུ་རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་

ལ་སྐུ་ཁམེས་མེ་བདེ་བ་ཞག་འགའ་བྱུང་། དེར་ཉིིན་མེཚན་རྒྱུན་མེ་ཆད་པར་གཉིིད་

དང་ཁ་ཟིས་ཀྱིི་འདུ་ཤེེས་ཀྱིང་མེ་བྱོས་པར་ཞབས་ཏེོག་བྱོས། དེས་སྡོིག་པ་ཅུང་ཟིད་

དག་པ་འདྲི། དེ་ནས་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་འདི་གནང་བས། བློ་མེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

འདུ་ཤེེས་སྐྱེས། སངས་རྒྱས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ངོ་བོ་འཕེགས་པ་འཇེམེ་དཔལ་དུ་

མེཐོོང་། མེོས་གུས་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པ་སྐྱེས། དེ་ཉིིད་ཀྱིི་འཆི་ལྟོས་ལས་གྲོལ། 

ཁམེས་ཤེིན་ཏུ་བདེ། དེ་ནས་སྒྲི། ཚད་མེ། སྙེན་ངག སྡོེབ་སྦྱོར། ཚིག་གི་རྒྱན། གསང་

སྔགས། ཕེ་རོལ་དུ་ཕྱིིན་པ། མེངོན་པ། འདུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལུང་དང་རིག་པའི་

གནད་ཐོམེས་ཅད་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པར་རྟེོགས་པར་གཟིོད་གོ །སྡོེ་སྣོད་ཐོམེས་ཅད་ལ་

མེི་འཇེིགས་པའི་སྤེོབས་པ་ཐོོབ། ལྷ་འདྲིེ་མེི་གསུམེ་ཡང་བྱོམེས་པར་བྱུང་། རྒྱ་གར་

གྱིི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་ང་རྒྱལ་ཅན་ཐོམེས་ཅད་ངེད་ལ་ཆོས་ཞུ་ཟིེར་ནས་རྩིས་སུ་

བྱོེད་པའང་གཟིོད་བྱུང་། ནང་དུ་ཡང་དག་པའི་རྟེོགས་པ་ཅུང་ཟིད་སྐྱེས་སོ་ཞེས་པ་

དང་། བསྟེོད་པ་བྱོེད་པས་ཀྱིང་། ཟིབ་མེོའི་ལམེ་གྱིིས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབ་པའི་ཚེ། །རྗོེ་

བཙུན་བློ་མེ་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་སུ་གཟིིགས། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཆོས་རྣམེས་

ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཐུགས་གྲོལ་ཁྱེོད་ལ་སྤྱིི་བོས་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ༑ །གཞན་ཡང་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོ་དེ་ནི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་སྐུ་ཚེ་མེང་པོའི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་ཡིན་ཏེེ། ས་སྐྱ་ན་ཆོས་གསུང་གིན་བཞུགས་པ་ན་སྐྱེ་བ་ཉིི་

ཤུ་རྩ་བདུན་དུ་ཚད་མེ་རྣམེ་འགྲེལ་ལ་མེཁས་པའི་པཎྜོི་ཏེ་ཡིན་ནོ། །

སྐྱེ་བ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་རྗོེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དགེ་བའི་བཤེེས་

གཉིེན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་མེ་ཡིན་པ་གཞན་གྱིིས་ཁྱེོད་འདུལ་བར་འོས་པ་མེ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ནམེ་མེཁའ་ལས་གྲགས་སོ་ཞེས་སོ། །དུས་གཞན་ན་སུམེ་ཅུ་རྩ་བདུན་

ཞེས་སོགས་གསན་ནོ། །སྐྱའོ་ཁ་གདངས་སུ་ཆོས་གསུངས་པའི་ཚེ། དེ་ནི་ཁྱེོད་ཀྱིི་

སྐྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེེད་པའི་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་སྒྲི་དེ་ནམེ་

མེཁའ་ལས་བྱུང་བས་སྔར་གྱིི་སྒྲི་དེ་དྲིན་ནོ་གསུངས་སོ་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་མེཐོོང་

ངོ་། །ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིི་ཡེ་ཤེེས་སྐུ། །དགེ་བསྙེེན་མེཆོག་གི་སྐུར་

བསྟེན་ནས། །བདག་གི་འཁྲུལ་པའི་དྲི་བ་བཅད། །ཡུན་རིང་དུས་ནས་འདི་ཉིིད་

ནི༑ །ཁྱེོད་ཀྱིི་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་ཞེས། །མེཁའ་ལ་དེ་ལྟོའི་གསུང་བསྒྲིགས་

པས། །ལེགས་འདོམེས་ཁྱེོད་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བཀའ་

གདམེས་པ་ནམེ་མེཁའ་འབུམེ་གྱིིས་ཁྱེོད་ལ་མེངོན་པར་རྟེོགས་པའི་ཡོན་ཏེན་ཅི་

མེངའ་བ་ཅིག་མེི་འཆབ་པར་སྙེིང་གཏེམེ་གྱིི་ཚུལ་དུ་གསུང་བ་ཞུ། གཞན་ཡང་ཧོར་

འདི་ལ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་བྱོོན་པས་ཕེན་པའི་རྒྱུ་མེཚན་ཨེ་བདོག་ཅེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། 

བདག་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་ལ་མེོས་གུས་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པར་ཡོད། གསུང་

རབ་ཀྱིི་དོན་ལ་གོ་བ་ཅུང་ཟིད་ཙམེ་མེཆིས། མེངོན་པར་རྟེོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་

ཙམེ་ནི་ཆེན་པོ་མེི་བདོག ཧོར་འདི་ངེད་ལ་ཅི་ནས་ཀྱིང་མེཆོད་གནས་ལ་ཤེོག མེི་

འོང་ན་དམེག་འོང་ཟིེར་ནས་དམེག་བྱུང་ན་བོད་ལ་གནོད་ཀྱིིས་དོགས་ནས་འགྲོ་བ་
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ལགས། སེམེས་ཅན་ལ་ཕེན་དུ་རེ་ནས་འགྲོ་བ་མེ་གཏེོགས་པ་ཕེན་ངེས་པའི་རྒྱུ་

མེཚན་མེ་མེཆིས། ལར་སེམེས་ཅན་ལ་ཕེན་ན་རང་གི་ལུས་སྲོག་གཏེོང་བ་ལ་མེི་

ཕེོད་རྒྱུ་མེི་བདོག་ཙམེ་ཤེེས་པ་གདའ་ཞེས་གསུངས་ལ། གོང་དུ། ཐུགས་གྲོལ་ཁྱེོད་

ལ་སྤྱིི་བོས་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ཤེེས་བྱོའི་སྒྲིིབ་པ་ལ་ཐུགས་གྲོལ་

ཞེས་བསྟེོད་པ་བྱོེད་པ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གསུངས་ཤེིང་། ཆོས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིིད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་ས་དང་པོ་མེཐོོང་བའི་ལམེ་ཐོོབ་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། 

ཆོས་ཀྱིི་དོན་དུ་སྲོག་གཏེོང་བ་ཡང་ས་དང་པོ་མེཐོོང་བའི་ལམེ་ལ་གནས་པ་ཕྱིིར་མེི་

ལྡོག་པའི་རྟེགས་སུ་གསུངས་ཏེེ། མེངོན་པར་རྟེོགས་པའི་རྒྱན་ལས། ཆོས་ནི་རྡུལ་

ཙམེ་མེི་དམེིགས་དང་། །རང་གི་ས་ལ་ངེས་པ་ཉིིད། །ས་གསུམེ་ལ་ནི་གནས་པ་

དང་། །ཆོས་ཀྱིི་དོན་དུ་སྲོག་གཏེོང་བ། །དེ་འདྲིའི་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ནི། །བློོ་ལྡན་

མེཐོོང་བའི་ལམེ་གནས་ཀྱིི། །ཕྱིིར་མེི་ལྡོག་པའི་རྟེགས་དག་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་

འགྲེལ་པར། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱེད་པར་རྟེོགས་པས་སེར་སྣ་དང་འཆལ་པའི་

ཚུལ་ཁྲིིམེས་ལ་སོགས་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། རྗོེས་སུ་སྦྱོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་

བཀག་པ་དང་། ཆོས་ཐོམེས་ཅད་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་སྒོོ་གསུམེ་གྱིི་ངོ་བོ་ཉིིད་ཡིན་པས་

རྟེོགས་པའི་ཆོས་རྡུལ་ཙམེ་ཡང་མེི་དམེིགས་པ་དང་། མེངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་ཐོོབ་

པས་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་ཉིིད་གསུམེ་གྱིི་བདག་ཉིིད་ཀྱིི་རང་གི་ས་ལ་ཇེི་ལྟོ་བ་བཞིན་

དུ་ངེས་པ་ཉིིད་ཀྱིི་གནས་པ་དང་། གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བ་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམེ་པ་ཐོམེས་ཅད་

མེཁྱེེན་པ་ཉིིད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀྱིི་དོན་དུ་སྲོག་གཏེོང་བ་ཞེས་བྱོ་བ་བཞི་ནི་ལམེ་

གྱིི་རྣམེ་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ལྟོར་ན་བཟིོད་པ་དང་ཤེེས་པའི་སྐད་ཅིག་མེ་རྣམེ་པ་བཅུ་དྲུག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གིས་བསྡུས་པ་འདི་རྣམེས་ཡང་དག་པར་ཐོོབ་པས་ན་དག་པ་འཇེིག་རྟེེན་པར་བཟུང་

བ་དང་། འཛིན་པ་མེངོན་པར་མེ་ཞེན་པའི་རྣམེ་པ་ཅན་རྗོེས་ཀྱིི་སེམེས་ཀྱིིས་བསྡུས་

པས་རང་དང་མེཐུན་པའི་འབྲས་བུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་འདུ་ཤེེས་བཟློག་པ་ལ་

སོགས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིིར། བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་མེཐོོང་བའི་ལམེ་ལ་གནས་པའི་

ཕྱིིར་མེི་ལྡོག་པའི་མེཚན་ཉིིད་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལས་ཤེེས་

སོ༑ །

ཡང་འདིར་དག་པའི་གདུལ་བྱོ་ཕེལ་པོ་ཆེའི་སྣང་ངོར་སྐུའི་སྐྱེ་བ་འདི་དང་། 

རིག་པ་འཛིན་པ་མེཁའ་ལ་གནས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཉིི་མེའི་སྟེོབས་འཕེེལ་གྱིི་སྲས་

སུ་འཁྲུངས་པ་སྟེེ། སྐྱེ་བ་གསུམེ་གྱིི་ཐོོགས་པའི་འཕེགས་པར་བཤེད་ལ། དོན་གྱིི་

གནས་ཚུལ་ལ་ནི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཉིིད་

ཡིན་པས། མེཁྱེེན་པ་དང་རྟེོགས་པའི་ཡོན་ཏེན་དུ་སྣང་བ་འདི་རྣམེས་ཀྱིང་རྣམེ་པར་

འཕྲུལ་པ་ཉིིད་དུ་གོ་བར་བྱོའོ། །གསུམེ་པ་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་ཇེི་

ལྟོར་མེཛད་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིིས་ཏེེ། མེཁས་པའི་བྱོ་བ་གསུམེ་གྱིིས་བསྟེན་པ་རྒྱས་

པར་མེཛད་པའི་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟེན་པའི་སའི་ཆ་བྱོང་ཕྱིོགས་ཧོར་གྱིི་

ཡུལ་དུ་བསྟེན་པ་རྒྱས་པར་མེཛད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིིས་ཏེེ། མེཁས་པའི་

བྱོ་བ་གསུམེ་གྱིིས་བསྟེན་པ་རྒྱས་པར་མེཛད་པའི་ཚུལ་དང་། ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་

པས་གཞན་གྱིི་དོན་མེཛད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམེ་ལས། འཆད་པ་ཉིི་མེའི་

འོད་ཟིེར་གྱིིས་ཕེན་བདེའི་པད་ཚལ་རྒྱས་པར་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། བདག་ཉིིད་ཆེན་

པོ་འདིས་སྔར་བཤེད་པའི་ཚུལ་ལྟོར་ཆོས་རྣམེས་ཀྱིི་རང་དང་སྤྱིིའི་མེཚན་ཉིིད་ཕྱིིན་
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ཅི་མེ་ལོག་པ་ལེགས་པར་མེཁྱེེན་པས། སྐུ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེེད་པའི་སྔོན་རོལ་ནས་སྐྱེ་

དགུ་མེ་རིག་པའི་ལིང་ཐོོག་གིས་བློོ་གྲོས་ཀྱིི་མེིག་ཉིམེས་ནས། བློང་དོར་འཆོལ་

པའི་གོམེ་སྟེབས་འཆོར་བས་སྲིད་པའི་གཅོང་རོང་ཉིམེ་ང་བར་ལྷུང་སྟེེ། མེི་བཟིད་

པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིིས་གདུངས་པ་རྣམེས་ལ་བུ་གཅིག་པ་ཆུ་ཀླུང་གིས་ཁྱེེར་བའི་མེ་

ལྟོར། བཟིོད་གླིགས་མེེད་པའི་ཐུགས་རྗོེ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟོ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐོར་

བའི་ཐོབས་ཀྱིང་། ཆོས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་དེ་ཁོ་ན་ཉིིད་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པར་སྟེོན་པ་

ཡིན་ཞིང་། བདག་ཉིིད་ཀྱིང་དེ་ལྟོ་བུ་སྟེོན་པའི་སྟེོན་པར་འགྱུར་བའི་སྨོན་ལམེ་རྒྱ་

མེཚོའི་རྡུལ་དང་མེཚུངས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་རླུང་གི་བཞོན་པས་ཤེེས་བྱོའི་

མེཁའ་ལ་ལེགས་པར་དྲིངས་ཏེེ། ལེགས་པར་བཤེད་པའི་འོད་ཟིེར་མེཐོའ་ཡས་པ་

ཕྱིོགས་བཅུར་འཕྲོས་ཏེེ། གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ཀྱིི་མེི་ཤེེས་པའི་མུན་པ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་

ཞིང་ཕེན་པ་དང་བདེ་བའི་པདྨོོའི་ཚལ་ཕྱིོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་མེཛད་པས་ན། 

ལེགས་པར་བཤེད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོགས་ཀྱིི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་

ཡང་རིག་པའི ་གནས་དེ ་དག་སློབ་མེའི ་ཚོགས་ལ་རང་རང་གི ་སྐལ་བ་དང་

འཚམེས་པར་སྟེོན་པ་ལ་ནམེ་ཡང་གཡེལ་བ་མེི་མེངའ་ཞིང་། ཁྱེད་པར་དུ་འཁོར་

བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་མེངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་གཉིེན་པོ་

བདག་མེེད་རྟེོགས་པའི་ཤེེས་རབ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤེེས་

པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ལ། རིག་པའི་གཙོ་བོ་མེཐོའ་བྲལ་དབུ་མེའི་གཞུང་ལས་

འབྱུང་ཞིང་། དེ་རྟེོགས་པ་ཡང་རྣམེ་འགྲེལ་མེཛད་པའི་གཞུང་ལ་རག་ལས་པར་

དགོངས་ནས། དེའི་གཞུང་གི་གཙོ་བོ་རྒྱས་པའི་བསྟེན་བཅོས་ཚད་མེ་རྣམེ་འགྲེལ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གྱིི་བཤེད་པ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རོག་བློོ་ལྡན་ཤེེས་རབ་ཀྱིིས་ཅུང་ཟིད་ཚུགས་ནའང་

བར་སྐབས་སུ་ནུབ་པ་ལ། སླར་ཡང་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱོ་བའི་ཕྱིིར་དང་། ཁ་ཆེ་

པཎ་ཆེན་གངས་རིའི་ཁྲིོད་དུ་བྱོོན་པའི་བཀའ་དྲིིན་གྱིིས་ལམེ་པོ་ཆེ་དོད་པར་བྱོ་བའི་

ཕྱིིར། གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཐུན་རེ་ཉིིན་རེ་བཞིན་མེ་ཆག་པར་མེཛད་པའི་

དམེ་བཅའ་མེཛད་པས་དེང་སང་གི་བར་དུའང་བསྟེན་པ་རྒྱས་པར་མེཛད་པ་ཡིན་

ནོ༑ །གཞན་ཡང་བློ་ན་མེེད་པའི་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་རྩ་བ་སྨོན་པའི་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམེས་རྣལ་

མེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་དེ་ཕྱིིན་ཆད་གཞན་དོན་དུ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམེས་མེ་སྤེངས་ན་

མེཚམེས་མེེད་པ་ལྔ་བྱོས་ཀྱིང་མེི་ཉིམེས་ཤེིང་། བསོད་ནམེས་མེཁའ་དང་མེཉིམེ་པ་

འབྱུང་བས་ཕེན་ཡོན་ཆེ་ཞིང་བསྲུང་སླ་བར་དགོངས་ནས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་

དད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་སྤྱིན་དྲིངས་ནས་ཕྱིོགས་དང་ཕྱིོགས་སུ་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་བྱོོན་པས། སྐྱེ་བོ་མེང་པོ་འགའ་ཞིག་སྔོན་གྱིི་དགེ་བའི་རྩ་བས་བསྐུལ་ཞིང་

འགའ་ཞིག་ལྟོད་མེོའི་བསམེ་པས་ཀྱིང་འདུས་པས་ན་ཆེད་དུ་གཉིེར་ནས་མེ་ཞུས་

ཀྱིང་། དབུ་མེ་ལུགས་ཀྱིི་སེམེས་བསྐྱེད་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་རེ་གསུངས་ནས། 

ཕྱིོགས་དེར་ཞག་འགའ་བཞུགས་ན་དེ་ཉིིད་མེི་ཉིམེས་ཤེིང་འཕེེལ་བར་བྱོ་བའི་ཕྱིིར་དུ་

བསླབ་བྱོར་ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་ཚར་རེ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེེ། བསྟེན་བཅོས་

འདིའི་མེཇུག་ན། ངས་ཆོས་འདི་དབུས་གཙང་ཁམེས་གསུམེ་ཐོམེས་ཅད་དུ་བཤེད་

པས། ངས་སློབ་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་ལུང་ཐོོབ་པ་ཡིན་པས་མེ་དཔེ་འདི་ལ་ལྟོོས་ལ་ཤེོད་ཅེས་

གསུངས་པས་སོ། །

ཐོ་ན་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་བྱོ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཐོབས་སྟེོན་པའི་གྲོས་ལེགས་པར་
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གསུངས་པས་ཀྱིང་ཕེན་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོར་སྟེོན་པའི་གསུང་གི་རིག་

བྱོེད་ཀྱིང་སྒྲི་མེང་པོ་ཟློས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་དང་བྲལ་ཞིང་། བརྡོ་དག་པ་དང་། 

དབྱོངས་སྙེན་པ་དང་། འབྲེལ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏེན་དང་ལྡན་པས་

ཡིད་འཕྲོག་པར་བྱོེད་པ་ཡིན་ཏེེ། འཕེགས་པས། འདི་འདྲི་སྒྲིོག་པར་བགྱིིད་པའི་

ངག །ཤེེས་ལྡན་གང་གིས་ཐོོས་དེ་ཡང་། །གཡེང་བ་གཞན་གྱིིས་མེི་གཡེང་

བར། །རྩེ་གཅིག་འདུན་པར་གྱུར་པ་ནི། །དྲིི་ཟིའི་བུ་མེོའི་དབྱོངས་སྙེན་དང་། །ཁུ་

བྱུག་མྱོོས་པའི་དབྱོངས་ཀྱིིས་ཀྱིང་། །དཔེ་ཙམེ་ཉིིད་དུ་ཡང་མེི་བཟིོད་ན། །སྒྲི་གཞན་

ཟིིལ་གནོན་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་པ་ལྟོར་རོ། །ཐུགས་ཀྱིི་སྤྱིོད་པ་ཡང་སྔར་བཤེད་པ་

ལྟོར། མེཁྱེེན་རབ་ཐུགས་རྗོེ་འབའ་ཞིག་གིས། །སྐྱོ་བ་མེེད་པར་གསུངས་པས་ན། །སྒོོ་

གསུམེ་ཀུན་སྤྱིོད་རྣམེ་དག་པས། །བསྟེན་པ་བསྲུང་ཕྱིིར་གུས་པས་བསྒྲུབ། །ཅེས་པའི་

ཀུན་སྤྱིོད་དང་ལྡན་པའི། །གཙང་མེཁས་གཞན་ལ་ཕེན་པར་འདོད། །ཅེས་ཉིིད་ཀྱིིས་

གསུངས་པའི་ཡོན་ཏེན་དང་། མེདོ་སྡོེ་རྒྱན་ལས། དེ་ལྟོར་བློོ་བཟིང་སྐྱོ་བ་མེེད་ལྡན་

བརྩེ་བ་ཅན། །སྙེན་པར་རབ་གྲགས་ཆོ་ག་བཟིང་ཤེེས་ལྡན་པ་ཡི། །བྱོང་ཆུབ་སེམེས་

དཔའ་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་པ་སྟེེ། །བཤེད་པས་སྐྱེ་བོའི་དབུས་ན་ཉིི་མེ་བཞིན་དུ་

ལྷམེ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་ཐོེ་ཚོམེ་སྤེོང་བ་དང་། །གཟུ་བོས་དེ་ཉིིད་གཉིིས་སྟེོན་

པ༑ །འདི་ནི་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ཡི། །སྟེོན་པ་ཕུན་ཚོགས་ཡིན་ཞེས་བྱོ། །ཞེས་པ་

དག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལས་འོངས་པའི་གཞུང་

ལུགས་ཆེན་པོའི་བཤེད་སྲོལ་ནི་ཚད་མེ་རྣམེ་འགྲེལ་དང་། རིགས་པའི་གཏེེར་དང་། 

ཆོས་མེངོན་པ་མེཛོད་དང་། ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་རྒྱུད་གསུམེ་དང་། གཞུང་ཆེན་པོར་མེ་གྲགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཀྱིང་བཤེད་པའི་གཞི་ཤེིན་ཏུ་མེང་བར་སྣང་བས། རྡོོ་རྗོེའི་ཚིག་རྐོང་དང་། ཐུབ་པ་

དགོངས་གསལ་དང་། ལེགས་པར་བཤེད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེེར་ལ་སོགས་པ་འགའ་

ཞིག་ལས་དེང་སང་མེི་སྣང་ཡང་། སྡོེ་བདུན་གྱིི་ལྷག་མེ་དང་། ཆོས་མེངོན་པ་གོང་མེ་

དང་། བྱོམེས་པའི་ཆོས་རྣམེས་དང་། བདེ་མེཆོག་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་ལ་

སོགས་པའི་རྒྱུད་དང་། དེ་དག་གི་འགྲེལ་པ་མེང་པོ་ཞིག་ནི་དེང་སང་ནུབ་པར་

གདོན་མེི་ཟིའོ། །གཞན་ཡང་སོ་སོར་ཐོར་པའི་སྡོོམེ་པ་དང་། སྨོན་འཇུག་སེམེས་

བསྐྱེད་དང་། རྒྱུད་སྡོེ་བཞི་དང་འབྲེལ་པའི་སྨིན་བྱོེད་དབང་དང་། གྲོལ་བྱོེད་ཀྱིི་ལམེ་

བྱོིན་རླབས་དང་། རྗོེས་གནང་དང་། ཁྲིིད་ལ་སོགས་པ་མེཐོའ་ཡས་པ་ཞིག་གིས་ནི་

དེང་སང་ཡང་མེ་ནུབ་པར་ཡོད་དོ། །གཉིིས་པ་རྩོམེ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བས་མེཁས་

པའི་ཡིད་འཕྲོག་པར་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། གནས་སྐབས་ཐོམེས་ཅད་དུ་མེཁས་པ་

རྣམེས་ཀྱིི་བློོ་མེཚོའི་བརྗོོད་འདོད་དམེ་པའི་རླུང་གིས་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་

པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བའི་བློོ་གསལ་ཞིང་ཡིད་གཞུངས་པའི་དེད་དཔོན་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་

ཕྱིིར་དང་། ཆོས་རྗོེ་ཉིི་མེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིིས་སྐྱེ་དགུ་རྣམེས་ཀྱིི་མེི་ཤེེས་པའི་མུན་

པ་བསལ་བའི་ཕྱིིར་དང་། རྟེ་མེཆོག་འགྲོ་བའི་ཚེ་ན་ཤེེས། །གླིང་ཆེན་གཡུལ་ངོར་

ཤེེས་འགྱུར་ཏེེ། །གསེར་དངུལ་བཞུ་ན་ཤེེས་པར་འགྱུར། །མེཁས་པ་ལེགས་བཤེད་

བརྩམེས་ན་ཤེེས། །ཞེས་པ་ལྟོར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་ཀྱིི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་རྨད་དུ་བྱུང་

བ་ཡང་བསྟེན་པའི་ཕྱིིར་དུ་དྲིི་མེ་མེེད་པའི་བསྟེན་བཅོས་དུ་མེ་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་

ལ་གཉིིས་ལས། སྤྱིིར་བསྟེན་བཅོས་མེཛད་པའི་རྣམེ་གྲངས་ནི། འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཆོས་

ལུགས་བཟིང་པོ་སྟེོན་པའི་ཐོབས་ཀྱིིས་དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་ལམེ་སྟེོན་པ། ལེགས་པར་
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བཤེད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེེར་ཞེས་བྱོ་བ་ཕྱིི་ནང་གི་སློབ་དཔོན་རྣམེས་ཀྱིིས་བསྟེན་

བཅོས་མེཐོའ་དག་གི་དོན་བསྡུས་པ་དང་། སྒྲིའི་བསྟེན་བཅོས་མེཁས་པ་འཇུག་པའི་

སྒོོ་དང་། ཤེེས་རབ་འཕྲོ་བ་དང་། ཤེེས་རབ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྒྲི་ཉིེར་བསྡུ་ཞེས་བྱོ་

བ་བཞི་དང་། ཚད་མེའི་བསྟེན་བཅོས་སྡོེ་བདུན་གྱིི་སྙེིང་པོ་རིག་པའི་གཏེེར་འགྲེལ་

པ་དང་བཅས་པ་དང་། བཟིོའི་བསྟེན་བཅོས། སྐུ་གཟུགས་ཀྱིི་བསྟེན་བཅོས་དང་། 

ས་བརྟེག་པ་དང་། བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྩིས་དང་། སྨན་དཔྱིད་ཀྱིི་བསྟེན་བཅོས་

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་བསྡུས་དོན་དང་། ནང་རིག་པ་ལ་གསུང་རབ་སྤྱིིའི་དོན་

གསལ་བར་བྱོེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག 

གྲུབ་མེཐོའ་རྣམེ་འབྱོེད་དང་། ཕེ་རོལ་ཕྱིིན་པའི་གཞུང་ལུགས་སྤྱིིའི་ཚོགས་ཆོས་

ཆེན་མེོ་དང་། གསང་སྔགས་ལ་རྗོེ་བཙུན་པས་མེཛད་པའི་བདག་མེེད་མེའི་བསྟེོད་

པའི་འགྲེལ་པ། རྡོོ་རྗོེ་ཐོེག་པའི་མེན་ངག་རྟེེན་འབྲེལ་ལྔའི་ཡི་གེ ལམེ་སྦེས་བཤེད་

དང་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར། ཁྲིིད་ཀྱིི་དཀར་ཆག་ལ་སོགས་པ་དུ་མེ་དང་། རིག་པའི་

གནས་ཆུང་བར་གྲགས་པ་ལ། སྡོེབ་སྦྱོར་མེེ་ཏེོག་གི་ཆུན་པོ་དང་། དེའི་ངལ་གསོའི་

དཔེ་ཙམེ་སྟེོན་པ་བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་ཐུགས་རྗོེ་ལ་བསྐུལ་བ་དང་། སྙེན་ངག་

མེཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་དང་། མེངོན་བརྗོོད་ཚིག་གི་གཏེེར་དང་། ཟློས་གར་རབ་དགའི་

འཇུག་པ་དང་། དེའི་རོལ་མེོ་དབྱོངས་འདྲིེན་པའི་ཕྱིོགས་ཙམེ་སྟེོན་པ་རོལ་མེོའི་

བསྟེན་བཅོས་དང་། གཞན་དེ་དུས་ན་ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་གངས་ཅན་གྱིི་ཁྲིོད་ན་ལུང་

རིགས་མེན་ངག་ཐོམེས་ཅད་ལ་ཐོེ་ཚོམེ་ཟི་བ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་འདྲིི་བའི་གནས་ཡིན་

པས། ཞང་ལོ། ཆག་ལོ། གླིོ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་གསུམེ་ལ་སོགས་བསྔགས་པ་དང་། དགེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སློང་རྡོོ་རྗོེ་སེང་གེ་སོགས་བཀའ་གདམེས་པ་དང་། སྙེེ་མེོ་སྒོོམེ་ཆེན་པ་སོགས་སྒོོམེ་

ཆེན་པ་མེང་པོས་ཞུས་པའི་ལན་མེཛད་པ་མེང་པོ་དང་། ཐུབ་པ་དང་འཇེམེ་དབྱོངས་

སོགས་ལ་བསྟེོད་པ་ལ་སོགས་པ་མེང་པོ་མེཛད་དོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་རྩོམེ་པ་རྣམེས་ཀྱིང་

འབད་རྩོལ་ལ་མེི་ལྟོོས་པར་འབྱུང་བ་དང་། ཚིག་ཉུང་ངུས་ཀྱིང་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེོན་

པ་དང་། བླུན་པོས་བལྟོས་ན་གོ་སླ་བས་དོན་གསལ་བ་དང་། ཚིག་གི་རྒྱན་བཟིང་

པོས་མེཁས་པ་རྣམེས་ཡིད་འཕྲོག་པར་བྱོེད་པ་དང་། མེཁས་པར་རློམེ་པ་བརྒྱའི་བློོ་

གྲོས་ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོོམེས་པས་ཀྱིང་དཔྱིོད་པར་མེི་ནུས་པའི་དོན་ཟིབ་མེོ་

སྟེོན་པ་ཡིན་ཏེེ། འཕེགས་པས། རྩོམེ་པ་འདི་འདྲི་མྱུར་འཇུག་པ། །གླིོག་འགྱུ་བས་

ཀྱིང་ཆེས་མྱུར་ཞིང་། །རྩོལ་བ་མེེད་པར་འབྱུང་བ་ནི། །མེཚོ་ལྟོར་ངང་གིས་ལྷུན་

གྲུབ་ལགས། །དེ་དོན་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་གྱུར་པ། །རློམེ་ཆེན་བློོ་ཡི་དབང་པོ་

མེཆོག །འགས་ཀྱིང་སྔོན་ཆད་མེ་དཔྱིད་པ། །དཔྱིོད་ལྡན་གང་གིས་རྣམེ་དཔྱིད་

པ༑ །ཡིད་གསལ་བགྱིིད་པ་གངས་རིའི་རྩེར། །ཉིི་མེ་ཤེར་བ་ལྟོ་བུ་སྟེེ། །ཀུན་ནས་

དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་ནི། །བསམེ་གཏེན་རོ་མྱོོང་ལྟོ་བུར་མེཆིས། །ཞེས་པ་ལྟོར་རོ། །

འོན་ཀྱིང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་བྱོིས་པ་བདེ་བློག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། 

བསྟེོད་པ་རྒྱུད་གསུམེ་འཁོར་ལོའི་འགྲེལ་པ་སོགས་འགའ་ཞིག་ལས་གཞན་གྱིིས་

བྱོས་པའི་བསྟེན་བཅོས་དང་། རྒྱུད་ཀྱིི་འགྲེལ་པ་ཚིག་རེ་རེ་ནས་འབྱོེད་པ་ནི་མེ་

མེཛད་ཅིང་། འཇེམེ་དབྱོངས། རྣམེ་འཇེོམེས་བིར་ལུགས། ཁྲིོ་བོ་དམེེ་བརྩེགས་སྒྲུབ་

ཐོབས་ཉུང་ངུ་ཅུང་ཟིད་མེ་གཏེོགས་དཀྱིིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐོབས་དང་། དེའི་

ཆོ་ག་སོགས་རྒྱ་ཆེར་མེ་མེཛད་པ་ནི། རྗོེ་བཙུན་གོང་མེ་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་དང་གཉིིས་སུ་
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མེ་མེཆིས་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམེས་མེི་ཉིམེས་པའི་ཕྱིིར་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །གསུང་

རབ་དེ་དག་གི་རྣམེ་གྲངས་མེདོ་ཙམེ་ཞིག་གོང་དུ་བརྗོོད་ཟིིན་ཡང་འདིར་ཞིབ་ཏུ་

བརྗོོད་ན། སྒྲིའི་ཕྱིོགས་ལ་ཤེེས་རབ་འཕྲོ་བ། སྒྲི་ལ་འཇུག་པ། སྨྲ་སྒོོའི་བསྡུས་དོན། 

བྱོིས་པ་བདེ་འཇུག་གི་འགྲེལ་པ། ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ། སྒྲི་ཉིེ་བར་བསྡུ་བ་རྣམེས་མེཛད་

ལ༑ ཚད་མེ་ལ་རིག་པའི་གཏེེར་རྩ་འགྲེལ། སྙེན་ངག་ལ་མེཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་བདེ་བར་

གཤེེགས་པའི་ཐུགས་རྗོེ་ལ་བསྐུལ་བ་མེཛད། སྡོེབ་སྦྱོར་ལ་སྡོེབ་སྦྱོར་མེེ་ཏེོག་གི་

ཆུན་པོ། མེངོན་བརྗོོད་ལ་ཚིག་གི་གཏེེར། ཟློས་གར་ལ་རབ་དགའི་འཇུག་པ་དང་

རོལ་མེོའི་བསྟེན་བཅོས། བཟིོ་རིག་པ་ལ་སྐུ་གཟུགས་ཀྱིི་བསྟེན་བཅོས་དང་ས་བརྟེག་

པའི་རབ་བྱོེད། གསོ་བ་རིག་པ་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་དོན་བསྡུས། ནང་རིག་པ་ལ་

བསྟེོད་པའི་སྐོར་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེོད་པ། ཐུབ་པའི་བསྟེོད་པ། སྤྱིན་རས་

གཟིིགས་ཀྱིི་བསྟེོད་པ་གཉིིས། འཇེམེ་དབྱོངས་ཀྱིི་ཕྱིག་མེཚན་རི་མེོ་ལ་བསྟེོད་པ། 

བསམེ་ཡས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་ལ་བསྟེོད་པ། འཇེམེ་དབྱོངས་ཀྱིི་བསྟེོད་

པའི་རྣམེ་བཤེད་རྣམེས་མེཛད། ཐོེག་པ་ཐུན་མེོང་ལ། གྲུབ་མེཐོའི་རྣམེ་འབྱོེད། ཐུབ་པ་

དགོངས་གསལ། སྡོོམེ་གསུམེ་རབ་དབྱོེ། སེམེས་བསྐྱེད་ཆེན་མེོ་ལུང་སྦྱོར་དང་

བཅས་པ། ཆོས་ཉིམེས་སུ་བློང་བའི་རིམེ་པ། ཆོས་སྤྱིོད་བཅུ་པ། ཞེན་པ་བཞི་བྲལ། 

ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམེ་གྱིི་རྣམེ་གཞག་མེདོར་བསྡུས་པ། བསྔོ་བའི་ཡོན་བཤེད་རྣམེས་

མེཛད། གཞུང་ལུགས་སྤྱིི་ལ་མེཁོ་བ་མེཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོོ། གཞུང་ལུགས་

ལེགས་དཔྱིད། ལུགས་ཀྱིི་བསྟེན་བཅོས་ལ་ལེགས་བཤེད། ཐོོར་བུ་བ་ལ་འཕྲོག་བྱོེད་

དགའ་བོ་ཕེམེ་པར་བྱོས་པའི་ཚིགས་བཅད། བ་གོ་ར་ཞེས་བྱོ་བའི་སྒྲི་ལས་དྲིངས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པའི་ཚིགས་བཅད། བློོ་གསལ་བའི་སྐྱེས་བུ་རྣམེས་ལ་ཇེི་ལྟོར་དྲིི་བའི་ཚིགས་བཅད། 

བདག་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམེ་ཐོར་ང་བརྒྱད་མེ་རྩ་འགྲེལ་རྣམེས་མེཛད། འཕྲིན་ཡིག་དང་ཞུས་

ལན་གྱིི་སྐོར་ལ། ཕྱིོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ལ་ཞུ་བའི་

འཕྲིན་ཡིག སྐྱེས་བུ་དམེ་པ་རྣམེས་ལ་སྤྲིངས་ཡིག བསྟེན་པ་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་རྣམེས་

ལ་སྤྲིངས་ཡིག ཤེིང་ཀུན་ན་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམེས་ལ་སྤྲིངས་ཡིག ཉིི་མེ་ལ་

སྤྲིངས་ཡིག གླིོ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་སྤྲིངས་ཡིག ཞང་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གདམེས་པ། འོད་འཇེོ་

བའི་དགེ་བཤེེས་ལ་སྤྲིངས་ཡིག སྙེེ་མེོ་སྒོོམེ་ཆེན་ལ་སྤྲིངས་ཡིག དོ་གོར་བའི་ཞུས་

ལན། ཆག་ལོ་ཙཱ་བའི་ཞུས་ལན་རྣམེས་མེཛད། ཐོེག་པ་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་སྐོར་

ལ༑ འཇེམེ་དཔལ་གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས་ཀྱིི་གསལ་བྱོེད། སྒྲིོལ་མེའི་སྒྲུབ་ཐོབས། གཟིའ་ཡུམེ་

གྱིི་མེཆོད་པའི་ཆོ་ག ཞི་བ་འཚོ་ལས་བརྒྱུད་པའི་གཟིའ་ཡུམེ་གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས། ཟུང་

འཇུག་གསལ་བའི་དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་ཆོ་ག སྣང་བ་མེཐོའ་ཡས་ཀྱིི་བསྒོོམེ་དོན། འཆི་

ཁ་མེའི་གདམེས་ངག་རྣམེས་མེཛད། བློ་མེེད་ཀྱིི་སྐོར་ལ། བློ་མེའི་བསྟེོད་པ་གཉིིས། 

རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟེོད་པ། བདེ་མེཆོག་བརྒྱུད་པའི་བསྟེོད་པ། བློ་མེའི་རྣལ་

འབྱོོར་ཆེན་མེོ། ཕྱིི་ནང་གསང་གསུམེ་གྱིི་མེཎྜོལ། ལམེ་འབྲས་ཀྱིི་ཁྲིིད་ཀྱིི་དཀར་ཆག 

སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན། རྟེེན་འབྲེལ་ལྔས་ལམེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། ལམེ་སྦེས་བཤེད་རྩ་

བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། གྲུབ་ཆེན་བཅུ་ཕྲ་མེོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ། ཨཥྚའི་གཞི་

བཤེད། ཚོགས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་ཡི་གེ བདག་མེེད་མེའི་བསྟེོད་པའི་འགྲེལ་པ། རིགས་

དྲུག་གི་མེཚན་དོན་དང་ཡེ་ཤེེས་བསྲེ་བའི་བཤེད་པ། བདེ་མེཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་བྱོིན་

རླབས། རྣམེ་འཇེོམེས་བིར་ལུགས་ཀྱིི་བཤེད་པ། སམྤུ་ཊ། རྡོོ་རྗོེ་རྣམེ་འཇེོམེས་ཀྱིི་
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རྒྱུད། སྡོོམེ་གསུམེ་རབ་དབྱོེ་ལ་སོགས་པ་དྲིི་མེ་མེེད་པའི་བསྟེན་བཅོས་མེང་དུ་

མེཛད་དེ་བསྟེན་པ་གསལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམེ་པ་རྩོད་པ་རྡོོ་རྗོེའི་ཤུགས་

ཀྱིིས་ལྟོ་ངན་གྱིི་བྲག་རི་བཤེིག་པའི་ཚུལ་ནི། འདི་ཉིིད་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གམེ་

ཆེན་པོར་གྱུར་པར་གྲགས་པའི་འོད་དཀར་རྒྱ་མེཚོའི་མེཐོས་ཀློས་པའི་སའི་དཀྱིིལ་

འཁོར་ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བར་གྱུར་པ་ན་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་སེར་སྐྱ་དང་། དྲིང་སྲོང་རྒྱས་པ་

དང་། གཟིེགས་ཟིན་ལ་སོགས་པའི་རྗོེས་སུ་འབྲངས་པའི་གྲངས་ཅན་དང་། རིག་བྱོེད་

དང་། རིགས་པ་ཅན་པ་ཞེས་གྲགས་ཤེིང་དབང་ཕྱུག་དང་། ཚངས་པ་དང་། ཉིིན་མེོ་

ལོང་པ་དང་། ནོར་ལྷའི་བུ་དང་། བྱོིན་ཟི་ལ་སོགས་པ་ཆེར་མེགུ་བ་དང་། ལྷོ་ཕྱིོགས་

ཀྱིི་རྒྱུད་དུ་རྒྱུ་ཞིང་རྣམེ་པར་འཕྱིན་པ་འཕྲོག་བྱོེད་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིི་རོལ་

པའི་སྟེོན་པ་དྲུག་གིས་དམེ་བཅས་པ། ཁོ་བོ་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱིི་ལྗོངས་སུ་སོང་ལ། 

དེ་ན་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་གཽ་ཏེ་མེའི་དགེ་སློང་དུ་ཁས་འཆེ་བ། བུད་མེེད་ཀྱིི་བརྟུལ་

ཞུགས་འཛིན་ཅིང་ལྟོ་བ་དང་སྤྱིོད་པ་ངན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་བཟློག་པར་བྱོའོ་ཞེས་གླིེང་

སྟེེ་མེཐོར་སོང་པ་དང་། བདག་ཅག་གི་བློ་མེ་རྒོལ་བ་ངན་པའི་ཁྱུ་མེཆོག་གི་སྤྱིི་

གཙུག་རྣམེ་པར་གནོན་པའི་སེང་གེ་འདི་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སྙེིང་པོ་རྡོོ་རྗོེ་གདན་ལས་བྱོང་

ཕྱིོགས་སུ་དཔག་ཚད་བཅུ་ཕྲག་དྲུག་བགྲོད་པ། མེང་ཡུལ་སྐྱིད་གྲོང་འཕེགས་པ་ཝ་

ཏེིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་འདབ་འབྱོོར་བའི་ཚོང་འདུས་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ། སྔར་

སྨོས་པའི་སྟེོན་པ་དྲུག་པོ་དེར་ལྷག་པ་ན་ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་དང་། བདེ་བར་གཤེེགས་

པའི་རྟེེན་ལ་ཕྱིག་མེི་འཚལ་བར། བདེ་ལེགས་དང་བསྔགས་པར་འོས་པའི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་རེ་རེ་ཙམེ་བརྗོོད་ནས་གྲལ་ལ་འཁོད་པ་ན་འདི་སྐད་སྨྲས་ཏེེ། ངེད་ཀྱིི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རིགས་ཐོམེས་ཅད་ནི་བློ་མེ་ཚངས་པ་ནས་བརྩམེས་ཏེེ་དེང་སང་གི་བར་དུ་གཽ་ཏེ་

མེའི་བསྟེན་པ་ལ་མེི་ལྟོོས། དཀོན་མེཆོག་གསུམེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་མེ་མྱོོང་བས་

དྲིང་སྲོང་གི་རིགས་རྣམེ་པར་དག་པ་ཁོ་བོ་ཅག་ཡིན་ནོ་ཞེས་དྲིེགས་ཤེིང་སྨྲ་བར་

བྱོེད་དོ། །དེའི་དུས་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་འདིས་གསུངས་པ་ནི། ཅི་ཚངས་པ་ནི་སྟེོན་པ་ལ་

ཤེིན་ཏུ་གུས་པ་ཡིན་ན། འོན་ཀྱིང་དེ་གཏེི་མུག་ཆེ་བས་གཉིིད་ཀྱིིས་ནོན་པ་མེིན་ནམེ། 

ཇེི་སྐད་དུ། རབ་མེཆོག་ལག་པ་བཞི་པ་བཅུ་དྲུག་ཕྱིེད་ཕྱིེད་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གདོང་པ་

ཅན། །བཟླས་དང་ངེས་པའི་ཆོ་ག་ཤེེས་ཤེིང་ངེས་བརྗོོད་རིག་བྱོེད་འདོན་པ་པོ། །དྲིི་

མེེད་པདྨོའི་སྐྱེ་གནས་ཚངས་པ་དེ་ཡང་གཉིིད་ལོག་གྱུར། །ཞེས་དང་། ཁོ་བོའི་སྟེོན་

པ་སྟེོབས་བཅུ་མེངའ་བ་དེ་ནི་རྟེག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྔ་བ་ཉིིད་དུ་ནམེ་ལངས་པའོ་ཞེས་

གསུངས་པས། དེ་དག་ཤེིན་ཏུ་མེ་བཟིོད་ཅིང་མེ་རངས་པས་འབེལ་བའི་གཏེམེ་གྱིི་

སྐབས་རྙིེད་དེ། རྒོལ་བ་ངན་པ་དེ་ཐོམེས་ཅད་རེ་རེ་ནས་སུན་ཕྱུང་ཞིང་ཕེམེ་པར་

མེཛད་དེ་མེི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བཀོད་ནས། སླར་ཡང་དེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ལྟོ་བ་

ངན་པའི་སྙེེམེས་པའི་དྲིི་མེ་མེེད་པར་མེཛད་དེ། རལ་པའི་ཁུར་དྲིེགས་ནས་ཉིིད་ཀྱིི་

ཐོད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེེ། ངེས་པར་འབྱུང་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱོོར་པ་དང་ལྡན་པར་མེཛད་

པའི་སྐབས་སུ། །ཤཱཀྱིའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་བསྟེན་པ་ལ་རྨ་འབྱོིན་པ་གང་དག་བྱུང་བ་ན། 

སླར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་གདུལ་བར་བྱོའོ་སྙེམེ་དུ་དགོངས་ནས་འདི་གསུངས་པ། རྒྱ་

མེཚོའི་གོས་ཅན་རྒྱ་མེཚོའི་མེཐོས་ཀློས་ས་ཆེན་འདི་ན་ལྷ་ཆེན་པོ། །འཕྲོག་བྱོེད་བྲན་

བྱོེད་དེ་དག་ལྷར་བྱོེད་ཐུབ་པ་དྲིང་སྲོང་ཀརྐོ་སོགས། །རྒྱས་པ་གྲོག་མེཁར་བ་དང་

གཟིེགས་ཟིན་རྐོང་མེིག་སེར་སྐྱའི་རྗོེས་འཇུག་པ། །ཐོོར་གཙུག་ཤེིང་ཤུན་ལོ་མེའི་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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གོས་ཅན་ཐོལ་བ་དབྱུག་གུ་ཀུ་ཤེ་ཐོོགས། །རལ་པའི་ཁུར་འཛིན་མུཉྫས་ལེགས་

དཀྲིས་རི་དྭགས་གཡང་གཞིའི་སྟེོད་གཡོགས་ཅན། །སོ་རིས་གསུམེ་མེཚན་རྩེ་མེོ་

ཅན་མེཆོད་ཚངས་སྐུད་མེཆོད་ཕྱིིར་ཐོོགས་པ་འཆང་། །རིག་བྱོེད་ཀུན་སྦྱངས་ངེས་

བརྗོོད་འདོན་མེཁས་སྒྲི་དང་སྡོེབ་སྦྱོར་མེཐོར་སོན་པ། །བདག་ཏུ་ལྟོ་བའི་ལྟོ་བ་ལ་ལྟོ་

རྒྱུན་དུ་དཀའ་སྤྱིོད་ང་རྒྱལ་ཅན། །དེ་ལྟོའི་ཚུལ་ཅན་མུ་སྟེེགས་གླིང་ཆེན་རབ་ཏུ་མྱོོས་

པའི་ཀློད་འགེམེས་པ། །དཔལ་ལྡན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་བློོ་གྲོས་སྟེོབས་ལྡན་རིགས་པའི་

མེཆེ་བ་ཅན། བརྡོ་སྤྲོད་བྱོེད་གཞུང་ཡན་ལག་རབ་རོགས་བདེ་གཤེེགས་བསྟེན་པའི་

རལ་པས་བརྗོིད། །ལེགས་སྦྱར་ང་རོ་གཏེན་ཚིགས་གད་རྒྱངས་རྟེག་བརྗོོད་སུན་

འབྱོིན་མེིག་བགྲད་པ། །དེ་ལྟོའི་རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་དེ། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གངས་

རིར་གནས། །བློོ་གསལ་རྣམེས་ཀྱིི་རི་དྭགས་སྐྱོང་། རྒོལ་བ་ངན་པའི་ཝ་ཚོགས་

འཇེོམེས། །ད་དུང་དུ་ཡང་མུ་སྟེེགས་བྱོེད། །ཐོམེས་ཅད་ཆོས་ཀྱིིས་ཕེམེ་བྱོས་

ནས། །བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་བསྟེན་པའི་ཚུལ། །ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མེཚན་འཛིན་

པར་ཤེོག །ཅེས་གསུངས་ཏེེ། དེ་དག་གི་རལ་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་དབུ་རྩེ་རྙིིང་མེ་

ན་ད་ལྟོ་ཡང་ཡོད་དོ། །དེས་ན་བོད་ཀྱིི་པཎྜོི་ཏེས་ཕྱིི་རོལ་མུ་སྟེེགས་ཀྱིི་རྒོལ་བ་

བཟློག་པ་ནི་ཆོས་རྗོེ་འདི་ཁོ་ནར་ཟིད་དོ། །གཉིིས་པ་འཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་པས་

གཞན་གྱིི་དོན་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། སྤྱིིར་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་བསམེ་

གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་མེོད། ཕྱིོགས་ཙམེ་ཞིག་བརྗོོད་ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་དགུང་ལོ་

བཅོ་བརྒྱད་བཞེས་པའི་དུས། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཨ་ཕྱིིའི་འབུམེ་པའི་དྲུང་དུ། 

སངས་རྒྱས་གཉིིས་པ་སློབ་དཔོན་དབྱོིག་གཉིེན་ཡིན་ཟིེར་བའི་པཎྜོི་ཏེ་སྔོ་སངས་སྐུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཤེ་ཧ་ཅང་ཞུམེ་པ་མེ་ཡིན་པ་ཞིག་བཞུགས་པ་ལ་ཆོས་མེངོན་པ་མེཛོད་ཟླ་བ་

གཅིག་གི་བར་དུ་གསན་པ་རྨིས་ཤེིང་། མེནལ་སད་པ་ན་མེཛོད་ཀྱིི་ཚིག་དོན་མེ་

ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ། ཕྱིིས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལ་གསན་དུས་སྔར་ལས་ཁྱེད་པར་

ཆེ་བ་མེ་བྱུང་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟོར་སློབ་དཔོན་དབྱོིག་གཉིེན་དང་ཆོས་རྗོེ་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ནས་རིམེ་པ་

བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པའི་བཤེད་སྲོལ་ཡང་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཤེེས་རབ་རྒྱ་མེཚོས་

གསན་ནོ་ཞེས་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་གསན་ཡིག་ལས་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་མེནལ་ལམེ་ངོ་

མེཚར་ཅན་ནི། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་བོད་དུ་མེ་བྱོོན་པ་ན། དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཆོས་ཟིབ་མེོ་རྡོོ་

རྗོེའི་གླུ་རུ་ལེན་པ་གསན་པ་རྨིས་ཏེེ། མེནལ་སད་པ་ན་ཚིག་དོན་མེ་བརྗོེད་པར་སྣང་

ཞིང་། ཕྱིིས་དེ་བོད་དུ་བྱོོན་དུས་དོན་དེ་ཉིིད་ཞུས་པས། དེ་ནུབ་ཁོ་བོ་ལའང་རྨི་ལམེ་

དེ་ལྟོ་བུ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པར་གྲགས་ལ། དེ་ལྟོར་ཡང་། ཆོས་ཀྱིི་མེ་མེོ་མེ་

བསླབས་ཐུགས་སུ་ཆུད། །གཞོན་ནུའི་དུས་ན་ཡོན་ཏེན་ཐོམེས་ཅད་རོགས། མེཁས་

པ་དུ་མེའི་ཚོགས་ཀྱིི་དབུས་ན་བསྟེོད། །བློོ་ལྡན་ཁྱེོད་ལ་སྤྱིི་བོས་ཕྱིག་འཚལ་

ལོ༑ །ཞེས་པ་དང་། སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པའི་ཕྱིིར། །མེནལ་ལམེ་དུ་

ཡང་ཆོས་ཀྱིི་སྒོོ་རྣམེས་ཀུན། །དགེ་བའི་བཤེེས་ཀྱིིས་མེངོན་སུམེ་གདམེས་པར་

མེཛད། །རྣམེ་དག་ཁྱེོད་ལ་སྤྱིི་བོས་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་ནུབ་

ཅིག་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ལ་ཁྱེེད་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གླིང་པོའི་

གདན་སར་བསྐོ་བས་གཤེེགས་པར་ཞུ་ཟིེར་ཞིང་། ཕྱིོགས་ཀྱིི་གླིང་པོའི་རི་ཕུག་

ཡིན་ཟིེར་བའི་བྲག་བུག་སྒོོ་གླིེགས་དང་བཅས་པ། ངོས་རྣམེས་ལ་གླིེགས་བམེ་མེང་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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པོ་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ལྡེ་མེིག་གཏེད་པ་རྨིས་ཏེེ། དེ་ནས་ཚད་མེའི་བསྟེན་བཅོས་

རྣམེས་འབད་མེི་དགོས་པར་མེཁྱེེན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་སྐྱིད་གྲོང་དུ་

བྱོོན་ཚེ་ནུབ་གཅིག་མེནལ་ལམེ་དུ་དེའི་ཇེོ་བོ་ལ། དུས་གསུམེ་སངས་རྒྱས་ཐོམེས་

ཅད་ཀྱིི། །མེཁྱེེན་བརྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དངོས། །དེ་མེཚན་ཐུགས་རྗོེ་ཆེ་ཞེས་

བགྱིི། །སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་བསྟེོད་པ་མེཛད་པ་ལ། 

མེནལ་སད་པ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོ་བཞི་ལས། གཞན་རྣམེས་ནི་མེི་དྲིན་

གསུངས་སོ། །ཡང་སྐབས་ཤེིག་གི་ཚེ་མེནལ་ལམེ་དུ་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཚད་

མེ་རྣམེ་འགྲེལ་གྱིི་མེཆོད་བརྗོོད་སཾ་སྐྲི་ཏེའི་སྐད་དུ་གསུངས་པས། ཕྲག་གོང་གཉིིས་

ནས་ཉིི་ཟླ་དུས་གཅིག་ལ་ཤེར་ཏེེ་སོང་བ་རྨིས་པ་ན། དེ་ཉིིད་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ལ་

ཞུས་པས། དེ་ལྟོ་བུ་ཐུབ་པར་དཀའ་གསུངས་ནས་ཚོགས་པ་ལྔ་སྟེོང་ཙམེ་ལ་མེང་ཇེ་

བསྐོལ་ཞེས་ཐོོས་སོ། །

ཡང་དཔལ་བསམེ་ཡས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆོས་

འཁོར་ལ་བཙད་པོས་སྤྱིན་དྲིངས་ནས་ཆོས་འཁོར་མེཛད་པ་ན། རྒྱུད་ཀྱིི་བརྟེག་པ་

ཕྱིི་མེའི་ལེའུ་ལྔ་པ་ཡན་སོང་། ལམེ་འབྲས་ཕེལ་ཆེར་སོང་ནས་སྲིན་པོ་རི་པས་དགེ་

འདུན་གྱིི་སྟེོན་མེོ་མེཛད་པའི་ཚོགས་དཔོན་ལ་སྤྱིན་འདྲིེན་དུ་བྱུང་ནས་ནང་པར་

འབྱོོན་པའི་དོ་ནུབ་དམེིགས་པ་དང་། བྱོིན་རླབས་དང་། བཀའ་བགྲོས་ཞུ་བ་མེང་པོ་

ཞིག་གིས་ཐུགས་གཡེངས་ནས་ཐོོ་རངས་བར་དུ་མེནལ་རྒྱུ་མེ་བྱུང་། དེ་ནས་ཅུང་

ཟིད་མེནལ་བ་ན་མེི་སྐྱ་ཤེར་བ་ཚན་ཅིག་བྱུང་ནས་ཕྱིག་དང་ཕྱིག་རྟེེན་ཕུལ་ཏེེ། 

ཆོས་རྗོེ་པ་སེམེས་ཅན་ཐོམེས་ཅད་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་འདིས་ཤེིན་ཏུ་ཉིམེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཐོག་པར་མེི་གདའ་ལགས་སམེ་ཟིེར་བ་ལ། དེ་ཙུག་འདུག་གསུངས་པས། དེ་ལས་

ཐོར་པའི་གསོལ་འདེབས་གཅིག་ཞུ་ཟིེར་བ་ལ། སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བ་མེེད་པའི་དོན་རྟེོགས་

ཀྱིང་། །ད་དུང་སྐྱེ་བའི་འདམེ་ལས་གྲོལ་མེ་གྱུར། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བོར་སྐྱེ་འགྱུར་

བའི། །སྐྱེ་ངན་བདག་གི་སྐྱེ་བའི་སྐྱབས་མེཛོད་ཅིག །གྱིིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོོབ་

གསུངས་པས། རྒས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གསུམེ་ལའང་དེ་སྦྱར་དུ་རུང་ངམེ་ཟིེར་

བ་ལ། རུང་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། ཕྱིག་བཙལ་ནས་བཀའ་དྲིིན་ཆེའོ་ཞེས་ཟིེར་ནས་

སོང་པ་རྨི་ཞིང་། མེནལ་སད་པ་ན་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཀའ་སྲུང་རྒྱལ་པོ་ཡིན་

པ་འདུག་སྙེམེ་དུ་དགོངས་སོ་ཞེས་ཟིེར་བ་ཐོོས་སོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་

དག་པའི་གདུལ་བྱོ་འགའ་ཞིག་ལ་རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་དངོས་

སུ་བསྟེན་ནས་དོན་མེཛད་དོ་ཞེས་འབྱུང་སྟེེ། བོ་དོང་རིན་པོ་ཆེ་བརྩོན་འགྲུས་རྡོོ་

རྗོེས་དེ་ལྟོ་བུར་གཟིིགས་སོ་ཞེས་བསྟེོད་པ་བྱོེད་པས་ཀྱིང་། བསམེ་པ་དག་པའི་

གདུལ་བྱོ་འགའ་ཞིག་གིས། །འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་སུ་མེིག་གིས་མེཐོོང་གྱུར་

ཅིང་། །འཕེགས་པའི་ཡུལ་ནའང་གཏེམེ་དུ་དེ་ལྟོར་གྲགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་

གཙང་ནགས་ཕུག་པ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཤེེས་རབ་འོད་ཟིེར་གྱིི་རྣམེ་ཐོར་ལས་ཀྱིང་། 

ཁོང་གི་རྨི་ལམེ་ཟིིན་ནས་ནམེ་མེཁར་འཕུར་ནས་ཤེར་ཕྱིོགས་སུ་ཕྱིིན་པས། རྒྱའི་རི་

བོ་རྩེ་ལྔ་ཡིན་ཟིེར་བའི་སྤེང་རི་བཟིང་པོ་ཤེིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཅིག་གི་སྟེེང་ན་གནས་

གཞི་བཟིང་པོ་ལྟོ་བུའི་ཁང་བཟིང་ཅིག་སྣང་། རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཀྱིི་ཕེོ་བྲང་

ཡིན་སྙེམེ་ནས་མེཐོའ་མེར་བསྐོར་ཞིང་གསོལ་བ་བཏེབ་པས་ཡུན་རིང་དུ་སྒོོ་མེ་རྙིེད། 

མེཐོར་ཤེར་ཕྱིོགས་ནས་སྒོོ་གཅིག་ཕྱིེ་ནས་ནང་དུ་ཕྱིིན་པར་སྣང་ནས་གཙུག་ལག་
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ཁང་ཤེིན་ཏུ་བཟིང་བ་ཅིག་འདུག དེའི་དབུས་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིི་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་

སྟེེང་ན་བློ་མེ་ཆོས་རྗོེ་ས་སྐྱ་པ་ཞལ་བྱོང་དུ་བསྟེན་ནས་བཞུགས་འདུག འདི་ཉིིད་རྗོེ་

བཙུན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཉིིད་ཡིན་སྙེམེ་ནས་ཕྱིག་དང་བསྐོར་བ་མེང་དུ་བྱོས་ཤེིང་

གསོལ་བ་བཏེབ་པས། གསུང་ནི་མེ་བྱོོན། དར་གྱིི་ན་བཟིའ་མེང་པོ་ཞིག་གིས་དྲིིལ་

བའི་གླིེགས་བམེ་གཅིག་གནང་ནས་བལྟོས་པས་གསེར་གྱིི་མེཚན་བརྗོོད་ཅིག་འདུག་

པ་རྨིས། དེ་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ཉིིན་པར་སྟེོང་ཉིིད་ཀྱིི་དོན་ལ་བློོ་གྲོས་འཇུག་པ་དང་། 

མེཚན་མེོ་རྨི་ལམེ་བཟིང་པོ་མེང་དུ་བྱུང་ཞེས་དྲིིས་ཏེེ་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་འཕྲུལ་

ལོ༑ །གཞན་ཡང་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་དབུས་སུ་ཆོས་འཁོར་ཅིག་ལ་གདན་དྲིངས་ནས་

བཞུགས་པ་དང་། ཉིེ་བའི་ལྷོ་རོང་ཅིག་ན་དགེ་བཤེེས་གཡག་སྡོེ་བསོད་ནམེས་བཟིང་

པོ་ཞེས་བྱོ་བ་སྒྲུབ་པ་མེཛད་ཀྱིིན་ཡོད་པས། སྲོད་ཀྱིི་ཆ་ལ་རང་གིས་ཡི་དམེ་ཀྱིེ་རྡོོ་

རྗོེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་ལྷ་ཚོགས་མེཐོོང་བའི་རྗོེས་སུ་ཅི་ཡིན་མེ་ཤེེས་ནས་ཐོོ་རངས་

སྔ་མེོར་ལངས་ནས་ཆོས་རྗོེ་ལ་ཞུ་རུ་ཡོང་བ་དང་། སྲོད་ལ་ཆོས་རྗོེ་གཏེོར་མེ་མེཛད་

པའི་དྲུང་དུ་སླེབས་ནས་ཕྱིག་འཚལ་བའི་རྗོེས་ཐོོགས་སུ་ཆོས་རྗོེའི་ཞལ་སྔ་ནས་དགེ་

བཤེེས་ཡོང་ངམེ་གསུངས། མེཆིས་ལགས་ཞུས་པས་ཅི་ལ་ཡོང་གསུངས། ཞུ་རྒྱུ་

ཅིག་བདོག་ཅེས་སྨྲས་པས། མེདང་གི་དེ་མེ་ཡིན་ནམེ། རྒྱལ་པོ་དཔེ་དཀར་ཁོ་ཆོ་

འཕྲུལ་ཅིག་སྟེོན་གྱིིན་འདུག་པ་ཡིན་ཏེེ། ད་ང་དང་འཕྲད་པས་བཏུབ་པར་ཡོང་། འོན་

ཀྱིང་ན་ཚ་དྲིག་པོ་ཅིག་ཡོང་དོགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་དེ་ལོ་གཡག་སྡོེ་པ་ལ་

བསྙུང་གཞི་དྲིག་པོ་འགྲོངས་ལ་ཁད་པ་ཅིག་བྱུང་ནས་དེ་དངས་པ་ཚུན་ཆད། སྒྲུབ་པ་

འཕེེལ་ཞིང་བསོད་ནམེས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེེན་ཏེེ། གཡག་སྡོེ་བ་ན་རེ། དེ་མེན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཆད་ཆོས་རྗོེ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཡིན་སྙེམེ་པའི་མེི་ཕྱིེད་པའི་དད་པ་ཡོད་ཅེས་

གསུངས་པར་གྲགས་ཤེིང་། དངོས་སློབ་གཞན་དག་ལ་ཡང་འདི་ནི་ངེས་པར་འཇེམེ་

དབྱོངས་ཉིིད་དོ་ཞེས་ཤེིན་ཏུ་ཐུགས་ཆེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱོ་བ་གཉིན་སྟེོད་

འདུལ་བ་སེང་གེས་བསྒྲིིགས་པའི་གསུང་ངག་གི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །

གཞན་ཡང་དབུ་མེ་པ་ཤེེས་རབ་འབུམེ་གྱིིས་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་

འབྲས་ཞུས་ཏེེ་བསྒོོམེས་པས་ཁམེས་འདུས་བྱུང་ནས་ཆོས་རྗོེ་པའི་དྲུང་དུ་ཕྱིིན་ཏེེ། 

ཁམེས་འདུས་འདི་ལྟོ་བུ་བྱུང་བས་གེགས་སེལ་གནང་དགོས་ཞེས་ཞུས་པས། 

གཞན་ཅི་ཡང་མེི་གསུང་བར་ཤེེས་རབ་ཡོད་ན་ཁམེས་འདུས་རྒྱུ་མེེད་ཅེས་

གསུངས། དེ་ནས་དེ་ཀའི་དོན་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམེ་པས་ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་མེཆོག་རྒྱུད་

ལ་སྐྱེས་སོ་ཞེས་ཀྱིང་རྣམེ་ཐོར་ལས་འབྱུང་སྟེེ་གཞན་དོན་མེཛད་པའི་རྣམེ་པར་ཐོར་

པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའོ། །གཞན་ཡང་ལམེ་འབྲས་ནས་བཤེད་པའི་རྒྱས་པའི་འཆི་ལྟོས་

ནི་གང་ཟིག་འགའ་ཙམེ་ལ་མེི་འབྱུང་ཞིང་། བྱུང་བའི་ཚེ་ན་ནི་དུས་ངེས་པ་ཅན་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བཤེད་ལ། ཤེར་པ་ཤེེས་རབ་འབྱུང་གནས་ལ་དེ་ལྟོ་བུའི་ལྟོས་བྱུང་བའི་ཚེ། 

བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་འབའ་ཞིག་ཐུགས་དམེ་དུ་མེཛད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏེབ་པས་

རྒྱས་པའི་འཆི་ལྟོས་ལས་ཀྱིང་གྲོལ་ཏེེ། །ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་སོ་ཞེས་ཀྱིང་རྣམེ་

ཐོར་ལས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་འདི་ཉིིད་གང་ན་བཞུགས་པའི་ས་ཕྱིོགས་སུ་

འབྱུང་པོའི་གདོན་གྱིིས་བྱོས་པའི་རིམེས་ནད་དང་། ཕྱིི་ནང་གི་འཁྲུག་ལོང་དང་ལོ་

ཉིེས་ལ་སོགས་པ་མེི་འབྱུང་ཞིང་། རྒྱ་ལམེ་ཞིག་ན་བྱུང་ན་ཡང་ཉིིད་ཀྱིི་མེཐུས་མྱུར་

དུ་ཞི་བ་དང་། སྤྱིོད་ཡུལ་གྱིི་འགྲོ་བ་རྣམེས་ཀྱིང་ཕེན་ཚུན་བྱོམེས་པའི་སེམེས་དང་
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ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འདི་ཉིིད་ཇེི་སྲིད་བཞུགས་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཡུལ་འདིར་ཧོར་

ལ་སོགས་པ་ཕེ་རོལ་གྱིི་དམེག་དང་། ནང་གི་འཁྲུག་པ་ལ་སོགས་པ་གཏེན་ནས་མེ་

བྱུང་ངོ་། །རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིང་ཆོས་དང་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་དཔལ་འབྱོོར་ཕུན་

སུམེ་ཚོགས་པ་གྲངས་མེེད་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེེ། བཤེད་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྟེན་པའི་པད་ཚལ་

ཤེིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ནས། མེཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏེན་བརྙིེས་པའི་སློབ་

མེའི་ཚོགས་གྲངས་མེེད་པ་བསྐྲུན་ཞིང་། རང་དང་དུས་མེཚུངས་པའི་མེཁས་པའི་

སྐྱེ་བོ་ཆེས་ཆེ་བ་དག་གིས་ཀྱིང་ཞབས་ཀྱིི་པདྨོོ་སྤྱིི་བོའི་གཙུག་ཏུ་གུས་པས་བློངས་

ཏེེ་མེཆོད་པར་བྱོས་སོ་ཞེས་ཐོོས་ཏེེ། དཔེར་ན། དེ་དུས་ཀྱིི་འཆད་ཉིན་སྨར་ཞིང་

མེཁས་པར་གྲགས་པ་སྨལ་ཞིག་འཇེམེ་པའི་རྡོོ་རྗོེ་དཔོན་སློབ་རྣམེས་ཡིན་པ་ལས། 

ཆོས་རྗོེ་པའི་སྙེན་གྲགས་ཤེིན་ཏུ་མེ་བཟིོད་ནས། བུ་དགུའི་རིག་པ་བཟིང་ཤེོས་འུ་

ཡུག་པ་རིག་པའི་སེང་གེ་ཡིན་པ་ཆོས་རྗོེ་ལ་རྩོད་དུ་བཏེང་ནས་ཆོས་རར་ཞག་

ཤེས་བསྡོད་ནས་འགལ་དུ་བསྒུགས་པས་མེ་རྙིེད་ཅིང་། རྩོད་པར་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མེ་

ནུས་ཀྱིི་སྟེེང་ནས་མེི་ཕྱིེད་པའི་དད་པ་ཐོོབ་སྟེེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བསྟེེན་པས་

བུ་ཆེན་དུ་གྱུར་པ་ལྟོ་བུའོ། །སློབ་མེའི་མེཆོག་ཇེི་ལྟོར་བྱུང་པའི་རྣམེ་གྲངས་ནི་མེདོ་

ཙམེ་འོག་ནས་ཀྱིང་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ཞིབ་ཏུ་ནི་རྣམེ་ཐོར་རྒྱས་པ་ལོགས་སུ་

འབྱུང་བ་རྣམེས་ལས་ཤེེས་པར་བྱོའོ། །ཡང་དབུས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་སུ་བསམེ་ཡས་ཀྱིི་

བཙན་པོ་ཤཱཀྱི་མེགོན་གྱིིས་གདན་དྲིངས་ཏེེ་བྱོོན་པའི་དུས་སུ་ཡང་། ཆོས་འཁོར་དེ་

ཉིིད་ཀྱིི་འཁོར་ས་བར་མེ་ལ་འཕེགས་པ་འཇེམེ་དཔལ་གྱིི་ཕྱིག་མེཚན་རི་མེོ་དང་། 

སྔོན་གྱིི་ཆོས་རྒྱལ་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་རྣམེས་ལ་བསྔགས་པའི་ཚིགས་སུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཅད་པ་མེཛད་ཅིང་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར་ནས། སླར་ཡང་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་མེཛད་པ་དང་། དེ་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོོད་པ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོས་མེཛད་པ་ནི། 

སྒྲི་དང་ཚད་མེའི་མེིག་གཉིིས་དང་ལྡན་པས། །ཤེེས་བྱོའི་དཀྱིིལ་འཁོར་བལྟོ་བའི་བློོ་

གྲོས་ཅན། །མེང་དུ་ཐོོས་ཤེིང་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་པོ། །སྐད་གཉིིས་སྨྲ་བ་དཔལ་

ལྡན་ས་སྐྱ་པས། །ནམེ་མེཁའི་མེཐོའ་དང་མེཉིམེ་པའི་སེམེས་ཅན་རྣམེས། །ཀུན་

མེཁྱེེན་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕེང་ཐོོབ་ཕྱིིར་དང་། །འགྲོ་བའི་བློ་མེ་དེ་དག་མེཉིེས་བྱོའི་

ཕྱིིར། །དམེ་ཆོས་དཀོན་མེཆོག་སྒྲིོན་མེ་གསལ་བར་བཤེད། །འགྲོ་བའི་བློ་མེ་ཡོན་

ཏེན་རིན་ཆེན་གཏེེར། །ཕྱིོགས་རྣམེས་ཀུན་ཏུ་སྙེན་པའི་དྲིིས་ཁྱེབ་པའི། །བསྟེན་པ་

འཇེིག་རྟེེན་ཁམེས་འདིར་གསལ་བྱོའི་ཕྱིིར། །སྡོེ་སྣོད་འཛིན་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་

པས། །བསམེ་ཡས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་འདིར། །ཟིབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་

ཆོས་རྣམེས་བཤེད་པ་ལས། །བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ཡོད་དེས། །འགྲོ་བ་

སྲིད་པའི་མེཚོ་ལས་གྲོལ་བར་ཤེོག །རི་བོང་འཛིན་པ་བསིལ་བའི་འོད་ཟིེར་

ཅན། །མེཚན་མེོ་ས་དང་ནམེ་མེཁའ་གསལ་བྱོེད་པ། །ལོག་བློོའི་རྒྱུ་སྐར་ཚོགས་

རྣམེས་ཟིིལ་མེནན་ནས། །མེེ་ཏེོག་ཀུནའི་ཚོགས་རྣམེས་ཁ་འབྱོེད་བྱོེད། །ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་འདི་རྣམེས་བློ་མེ་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོས་བསམེ་ཡས་ལྷུན་

གྱིིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར། མེཁས་པ་རྣམེས་ཀྱིི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀཱ་མེ་ལ་ཤཱི་ལའི་ཆོས་ཀྱིི་གདན་སེང་གེའི་ཁྲིི་བཤེམེས་པ་ག་ལ་

བ་དེར་བཞུགས་ནས། ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གདམེས་པའི་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་ཞིང་། བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱོི་དོར་དང་། སྐྱེ་དགུའི་ཚོགས་རབ་ཏུ་མེང་
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པོའི་དོན་མེཛད་པ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཐུགས་ཅུང་ཟིད་རངས་པར་གྱུར་ཅིང་། སྔོན་གྱིི་དམེ་

པ་དེ་དག་གི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་དང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་འཕྲིན་ལས་དགོངས་ཤེིང་

མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས་ལ། དུས་ཀྱིི་འགྱུར་བས་སྐྱེ་དགུའི་ཚོགས་མེ་རུངས་པར་

གྱུར་པར་མེཁྱེེན་པའི་དབང་གིས་ཐུགས་ཅུང་ཟིད་གདུང་བར་གྱུར་ཡང་། སླད་ནས་

འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཆོས་ཀྱིིས་སྐྱེ་དགུའི་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག་སྙེམེ་དུ་དགོངས་ཏེེ། 

གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་སའི་ངོས་ཇེི་ལྟོར་རིགས་པའི་གཞི་དག་ལ། ཉིིད་ཀྱིི་

ཕྱིག་གཡས་པ་རིན་པོ་ཆེ་མེངོན་པར་བརྐྱངས་ནས། ཡི་གེའི་འདུ་བྱོེད་མེངོན་པར་

འདུ་མེཛད་ནས་ཕྱིག་རྒྱའི་དབྱོིབས་ལས་རི་མེོའི་གཟུགས་བརྙིན་གྱིི་ཚུལ་གྱིི་རྒྱུད་དེ་

དག་གི་སུག་ཏུ་གསལ་བར་ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིིགས་པ་ནི་གང་གིས་མེཐོོང་བ་

དང་། ཁ་དོན་དུ་བྱོེད་པ་དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་མེཛད་པ་པོའི་ཡེ་ཤེེས་གཟིིགས་པའི་

དམེ་པ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དགེ་སློང་འཕེགས་པས་སྨྲས་སོ་ཞེས་བྱོ་བ་

ལེགས་པར་བཀོད་དོ། །གཉིིས་པ་བྱོང་ཕྱིོགས་ཧོར་གྱིི་ཡུལ་དུ་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་ཇེི་

ལྟོར་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། བོད་ཀྱིི་ཡུལ་འདིར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་ཐུབ་པའི་བསྟེན་

པ་ལ་མེཛད་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་གྲུབ་པའི་སྐབས་སུ། ཧོར་ཞེས་བྱོ་བའི་སྐྱེ་བོ་གདུག་པ་ཅན་

བློང་དོར་གྱིི་གནས་ལ་དུད་འགྲོ་བས་རྨོངས་ཤེིང་། སྙེིང་རྗོེ་ནི་ལས་ཀྱིི་གཤེིན་རྗོེ་

བས་ཀྱིང་ཆུང་། ལུས་ཀྱིི་རྩལ་ནི་གནོད་སྦྱིན་བས་ཀྱིང་ཆེ། ལྷ་མེ་ཡིན་གྱིི་དཔུང་

ཚོགས་ལྟོར་གྲངས་མེང་ཞིང་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་གིས་ཐོོག་མེར་རྒྱའི་ཡུལ་

དང་། དེ་ནས་མེི་ཉིག་གི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་བྱོང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྒྱུད་མེཐོའ་དག་བདག་

གིར་བཟུང་ནས། ཁྱེིམེ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྣམེ་དབྱོེ་མེེད་པར་ཐོམེས་ཅད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དམེག་ཁྲིལ་ལས་གསུམེ་གྱིི་ཁྱུར་བཅུག་ནས། བསྟེན་པའི་མེིང་ཙམེ་ཡང་མེེད་པར་

བྱོས་ཏེེ་རང་གཞན་ཐོམེས་ཅད་ཕུང་བར་འགྱུར་བར་གཟིིགས་ཏེེ། དེ་དག་ལ་བཟིོད་

གླིགས་མེེད་པའི་སྙེིང་རྗོེས་ཧོར་རྣམེས་ཀྱིི་སེམེས་ཆོས་ཀྱིི་ལམེ་ལ་དྲིངས་ཏེེ་འདུལ་

བའི་སྨོན་ལམེ་བཏེབ་པ་དུས་ལ་བབས་པར་གཟིིགས་ཤེིང་། ཉིིད་ཀྱིི་མེཁན་པོ་པཎ་

ཆེན་ཤཱཀྱི་ཤྲཱིི་སིང་ལའི་གླིིང་དུ་བྱོོན་པ་ན། དེ་ལ་ལྷ་གནམེ་ཐོེའུ་དཀར་པོས་ཧོར་གྱིི་

ཡུལ་དུ་འབྱོོན་པར་ཞུས་པ་ན། སྒྲིོལ་མེ་ལ་གསོལ་བ་བཏེབ་པས་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཕྱིིན་

ཀྱིང་ཕེན་པ་མེེད། ཁྱེོད་ཀྱིི་སློབ་མེ་ཞིག་བོད་ན་ཡོད་དེས་ཕྱིིན་ན་ཕེན་པར་འགྱུར་

བས་ལུང་སྟེོན་ཅིག་གསུངས་ཏེེ་པཎ་ཆེན་གྱིིས་དེ་ལྟོར་ལུང་བསྟེན་ཅིང་། ཡང་བློ་མེ་

རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོས་གཤེེགས་ཁར་ཁྱེོད་ཀྱིི་ཚེ་མེཇུག་ཏུ་ཧོར་གྱིི་འབོད་མེི་ཡོང་། 

ཕྱིིན་ན་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་ལ་ཕེན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོང་བས་ཅི་ནས་སོང་ཤེིག་

ཅེས་ལུང་བསྟེན་པས། ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ལ་སྔོན་འགྲོའི་

ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་མེཛད། རེ་གཉིིས་པ་ལ་སྟེོབས་ཀྱིི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་

པོ་ཇེིང་གིར་གན་གྱིི་སྲས་པོ་ཐོོ་ལོ་ནོ་ཡོན་ཞེས་བྱོ་བའི་སྲས་ཨེ་ཆེན་གོ་དན་ཞེས་

པས་སྤྱིན་འདྲིེན་གྱིི་ཕེོ་ཉི་མེངགས་ཏེེ། དེ་དུས་ཧོར་གྱིིས་ཕུལ་བའི་འཇེའ་ས་གདན་

འདྲིེན་མེ་ལས་འདི་ལྟོར་འབྱུང་སྟེེ། ཚེ་རིང་གནམེ་གྱིི་ཤེེད་མེོང་ལ་བསོད་ནམེས་

ཆེན་པོའི་དཔལ་ལ་བརྟེེན་ནས་རྒྱལ་པོ་ངེད་ཀྱིི་ལུང་། ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ལ་གོ་བར་བྱོེད་པའི་གཏེམེ། ངེད་ཕེ་མེ་དང་གནམེ་སའི་

དྲིིན་ལན་འཇེལ་བའི་ཕྱིིར། ལམེ་གྱིི་བློང་དོར་མེ་ནོར་བ་སྟེོན་ཤེེས་པའི་བློ་མེ་གཅིག་

དགོས་པ་བརྟེག་པ་བྱོས་དུས་ཁྱེོད་དུ་འདུག་པས། ལམེ་གྱིི་དཀའ་ཚེགས་ལ་མེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བལྟོ་བར་ཡོང་དགོས། གལ་ཏེེ་ན་སོ་རྒས་ཟིེར་ན་སྔོན་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་སེམེས་

ཅན་གྱིི་དོན་དུ་ལུས་གྲངས་མེེད་སྦྱིན་པར་གཏེོང་བ་ཇེི་ཙམེ། ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཆོས་གོ་

བའི་དམེ་བཅའ་དང་ཨེ་འགལ། ངས་མེཐོའི་ཁྲིིམེས་ར་བློངས་དམེག་དཔུང་ཆེན་

པོས་བརྡོ་དེད་བྱོས་ནས་སེམེས་ཅན་མེང་པོ་ལ་གནོད་པ་བྱོས་ན་མེི་སྐྲག་པ་ཨེ་

ཡིན། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་མེང་པོ་ལ་སོམེས་ལ་ཁྱེོད་

མེགྱིོགས་པར་ཤེོག ཉིི་མེ་ནུབ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བནེ་རྣམེས་ཁྱེོད་ཤེེས་སུ་འཇུག་པ་ཡིན། 

གནང་སྦྱིན་ལ་དངུལ་བྲེ་ཆེན་ལྔ། གོས་ཆེན་གྱིི་ཆོས་གོས་མུ་ཏེིག་གི་ཚོམེ་བུ་ཅན་

ལ་མུ་ཏེིག་སྟེོང་ཕྲག་དྲུག་དང་ཉིིས་བརྒྱ། གོས་ལུ་ཧང་གི་རིང་འགག ལྷ
ྒྭ
མེ་འབོབ་

དང་བཅས་པ། ཁ་ཏེི་ཁ་ཚང་མེ་ཡུག་གཉིིས། ཐོོན་ཏེི་ཁ་ཚང་མེ་ཡུག་གཉིིས། གོས་

ཆེན་སྣ་ལྔ་ཡུག་ཉིི་ཤུ་རྣམེས་ཡོད། འདིའི་ལོན་ལ་རྡོོར་སྲི་མེགོན་དང་། དབོན་ཇེོ་

དར་མེ་གཉིིས་གཏེང་བ་ཡིན། འབྲུག་ལོ་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་གནམེ་གང་ལ་བྲིས་ཞེས་

པའི་ཞུ་ཡིག་དང་བཅས་པ་ཧོར་གྱིི་གདན་འདྲིེན་པ་རྣམེས་སླེབས་པ་ན། སྐུ་ན་

བགྲེས་ནའང་སྔར་བཤེད་པའི་རྒྱུ་མེཚན་རྣམེས་དགོངས་ཏེེ། སྐུ་སྲོག་ལ་ཡང་

ཕེོངས་པ་མེེད་པར་བྱོོན། དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམེ་ལ་མེི་ཉིག་གི་ཡུལ་བྱོང་ངོས་སུ་ཕེེབས། 

དེའི་ཚེ་མེདོ་ཁམེས་ཀྱིི་སྟེོན་པ་བློོ་གྲོས་རབ་གསལ་ཞེས་བྱོ་བས་ཆོས་ཀྱིི་དྲིི་བ་

ཞུས་པ་ལ་ལན་འདི་ལྟོར་གནང་ནས། གཞུང་ལུགས་ཀྱིི་དོན་གསལ་བར་མེཛད་དེ། 

དྲིིས་ལན་དངོས་ནི། སྟེོན་པ་བློོ་གྲོས་རབ་གསལ་གྱིིས། །དྲིི་བ་འདྲིི་དར་རྟེེན་བཅས་

པ༑ །བདག་གི་སུག་པར་འཕྲོད་གྱུར་བས། །དེ་ལ་དགའ་བ་རབ་ཏུ་འཕེེལ། །ཁྱེེད་ཀྱིི་

དྲིི་བ་དང་པོ་རིག་གཏེེར་ལས། །གང་ཡོད་དེ་འཇེིག་བུམེ་པ་བཞིན། །སྒྲི་ཡང་ཡོད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཅེས་རང་བཞིན་རྟེགས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྡོོམེ་གསུམེ་རབ་དབྱོེ་ལས། ཆོས་

དབྱོིངས་ཡོད་པའང་མེ་ཡིན་ཏེེ། །ཡོད་ཙམེ་མེི་རྟེག་གིས་ཁྱེབ་པར། །ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་

པས་གསལ་བར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་སྒྲི་ཇེི་བཞིན་པ་ལགས་སམེ་

ཞེས་པ་ནི། དཔལ་ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པས་རྟེོག་གེ་པའི་སྐབས་སུ། དོན་དམེ་དོན་བྱོེད་

ནུས་པ་གང་། །དེ་འདིར་དོན་དམེ་ཡོད་པ་སྟེེ། །གཞན་ནི་ཀུན་རོབ་ཡོད་པ་ཡིན། །དེ་

དག་རང་སྤྱིིའི་མེཚན་ཉིིད་བཤེད། །ཅེས་དོན་བྱོེད་ནུས་པ་ལ་དོན་དམེ་དུ་ཡོད་པ་

དང་། དོན་བྱོེད་མེི་ནུས་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའི་རྣམེ་གཞག་མེཛད། ཡང་། འཇེིག་ལ་

འབྲས་དང་ཡོད་ཉིིད་བཞིན། །ཞེས་སྒྲི་འཇེིག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ། འབྲས་བུ་རྟེགས་སུ་

བཀོད་པ་དང་། དོན་གྱིི་ཡོད་པ་ཉིིད་རྟེགས་སུ་འགོད་པར་མེཛད། དེ་ཕྱིིར་དངོས་པོ་

མེེད་རྟེེན་ཅན། །ཕྱིི་རོལ་རྟེེན་ནི་སྒྲི་དོན་ལ། །བརྟེེན་ནས་འདིར་ནི་བསྒྲུབ་པ་

དང་། །དགག་པ་ཐོམེས་ཅད་འདོད་པ་ཡིན། །དེ་ཡང་སྒྲི་འཇུག་པ་ཉིིད་ལས། །ཡོད་

ཅེས་ཐོ་སྙེད་བསྟེན་པར་འདོད། །ཅེས་དང་། དེ་ཉིིད་མེེད་པ་མེ་ཡིན་སྒྲི་དོན་ཕྱིིར། །ཞེས་

སྒྲི་དོན་ལ་ཡོད་པའི་ཐོ་སྙེད་མེཛད་པ་དང་། ཡང་། དེ་ལ་དམེིགས་རུང་རྣམེས་ཀྱིིས་

ནི༑ །ཡོད་པ་དམེིགས་པ་ལས་གཞན་མེིན། །ཞེས་ཚད་མེས་དམེིགས་པ་ཡོད་པའི་

མེཚན་ཉིིད་དུ་གསུངས། དེ་དག་གི་དོན་ཡང་འདི་ཡིན་ཏེེ། འདིར་ནི་ཡོད་པ་རྣམེ་

གཉིིས་ཏེེ། །དོན་དང་ཐོ་སྙེད་དག་གིས་སོ། །དོན་གྱིི་ཡོད་པས་བྱོ་བ་བྱོེད། །ཐོ་སྙེད་

ཡོད་པས་དགག་སྒྲུབ་རྟེེན། །ཞེས་པའོ། །དྲིི་བ་གཉིིས་པ་ཆོས་ཀྱིི་དབྱོིངས་ཤེེས་བྱོ་མེ་

ཡིན་ལགས་སམེ་ཞེས་པའི་ལན་ནི། རྡོོ་རྗོེ་གཅོད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམེས་ནི་

ཆོས་ཀྱིི་སྐུ། །འདྲིེན་པ་རྣམེས་ནི་ཆོས་ཉིིད་ལྟོ། །ཆོས་ཉིིད་ཤེེས་བྱོ་མེ་ཡིན་ཏེེ། །དེ་ནི་
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ཤེེས་པར་ནུས་མེ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྤྱིོད་འཇུག་ལས། དོན་དམེ་བློོ་ཡི་

སྤྱིོད་ཡུལ་མེིན། །བློོ་ནི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ཆོས་

དབྱོིངས་རང་ངོས་ནས་ཤེེས་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་ལས་འདས་མེོད། གཞན་སེལ་གྱིི་སྒོོ་

ནས་ཤེེས་བྱོར་ཐོ་སྙེད་མེཛད་དེ། རྒྱུད་བློ་མེ་ལས། གལ་ཏེེ་སངས་རྒྱས་ཁམེས་མེེད་

ན༑ །སྡུག་ལ་སྐྱོ་བར་མེི་འགྱུར་ཞིང་། །མྱོ་ངན་འདས་པར་འདོད་པ་དང་། །དོན་གཉིེར་

སྨོན་པའང་མེེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དབུས་མེཐོའ་ལས། དེ་བཞིན་ཉིིད་དང་ཡང་

དག་མེཐོའ། །མེཚན་མེ་མེེད་དང་དོན་དམེ་དང་། །ཆོས་ཀྱིི་དབྱོིངས་ནི་རྣམེ་གྲངས་

སོ༑ །

གཞན་མེིན་ཕྱིིན་ཅི་ལོག་པ་ནི། །དེ་འགག་འཕེགས་པའི་སྤྱིོད་ཡུལ་

དང་། །འཕེགས་པའི་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡི་ཕྱིིར། །རྣམེ་གྲངས་དོན་དེ ་གོ ་རིམེ་

བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཆོས་མེངོན་པའི་མེཛོད་ལས། ཐོོག་མེ་མེེད་པའི་

དུས་ཀྱིི་དབྱོིངས། །ཆོས་རྣམེས་ཀུན་གྱིི་གནས་ཡིན་ཏེེ། །དེ་ཡོད་པས་ནི་འགྲོ་ཀུན་

གྱིིས། །མྱོ་ངན་འདས་པ་ཐོོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གི་དོན་

ཡང་འདི་ཡིན་ཏེེ། དོན་དམེ་མེཐོའ་བཞི་སྤྲོས་པ་བྲལ། །ཀུན་རོབ་ཡོད་མེེད་ལ་

སོགས་པའི། །གཞན་སེལ་ཕེན་ཚུན་དངོས་འགལ་གཅོད། །ཡོད་པ་མེིན་ལ་མེེད་པར་

གསུངས། །ཞེས་པའོ། །དེའང་རྣམེ་འགྲེལ་ལས། སྒྲུབ་དང་དགག་པ་མེ་གཏེོགས་

པ༑ །སྒྲི་ལས་བྱུང་བའི་ཐོ་སྙེད་གཞན། །ཡོད་མེིན་དེ་ཕྱིིར་མེེད་པ་ལ། །མེེད་ཕྱིིར་འདི་

ནི་མེི་སྨྲ་ཐོོབ། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དྲིི་བ་གསུམེ་པ་འགོག་བདེན་མེ་བྱོས་པའི་དགེ་བ་

ལགས་སམེ་ཞེས་པ་ནི། འགོག་བདེན་མེ་བྱོས་པ་ཡིན་མེོད། །དགེ་བ་མེཚན་ཉིིད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པར་མེི་བཞེད་དེ། འཕེགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྩ་ཤེེ་ལས། ཅི་སྟེེ་ལས་རྣམེས་མེ་བྱོས་

ན༑ །མེ་བྱོས་པ་དང་འཕྲད་འཇེིག་འགྱུར། །ཚངས་སྤྱིོད་གནས་པ་མེ་ཡིན་པ། །དེ་ལ་

སྐྱོན་དུ་ཐོལ་བར་འགྱུར། །ཐོ་སྙེད་ཐོམེས་ཅད་ཉིིད་དང་ཡང་། །འགལ་བར་འགྱུར་ན་ཐོེ་

ཚོམེ་མེེད། །བསོད་ནམེས་དང་ནི་སྡོིག་བྱོེད་པའི། །རྣམེ་པར་དབྱོེ་བའང་འཐོད་མེི་

འགྱུར། །གལ་ཏེེ་དེ་ནི་རྣམེ་སྨིན་ན། །ཡང་དང་ཡང་དུ་རྣམེ་སྨིན་འགྱུར། །ཞེས་མེ་བྱོས་

པའི་དགེ་སྡོིག་མེཚན་ཉིིད་པ་ཡོད་པ་བཀག་པར་ཤེེས་པར་བྱོའོ། །བློོ་གྲོས་ལྡན་པའི་

བློོ་གྲོས་ཀྱིིས། ཚུལ་བཞིན་དྲིིས་པའི་དྲིི་བ་ཀུན། །ཀུན་དགའི་མེིང་གིས་ཀུན་མེཁྱེེན་

ལྟོར། །ལེགས་པར་ཕྱིེ་ལ་ལེགས་པར་གཟིིགས། །མེདོ་སྨད་ཀྱིི་སྟེོན་པ་བློོ་གྲོས་རབ་

གསལ་གྱིི ་དྲིིས་ལན་བི ་ཇེི ་རིན་ཆེན་གྲགས་ཀྱིིས་གླིིང་ཁར་བྲིས་པའོ ་ཞེས་

པའོ། །ཡང་མེདོ་སྨད་ཀྱིི་ལམེ་དུ་རྣལ་འབྱོོར་པ་ཕྲུ་མེ་པ་ཞེས་པའི་དྲིིས་ལན་གསུངས་

པ་ནི། རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཀྱིི་རྣམེ་འཕྲུལ་ཆོས་རྗོེ་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ཧོར་ཡུལ་དུ་

ཆག་ཕེེབས་པའི་མེདོ་སྨད་ཀྱིི་ལམེ་ཁར་ཆིབས་གོང་དུ་བྱོོན་ནས་ལམེ་ལ་གཤེེགས་

པའི་ཚེ། རྣལ་འབྱོོར་པ་ཕྲུ་མེ་པ་ཞེས་བྱོ་བའི་སྒོོམེ་ཆེན་པ་བཟིང་པོ་ཅིག་གིས་ཆོས་རྗོེ་

པ་ལ་གོས་ཕྱིི་ནང་གཅིག་ཕུལ་ནས། ཆོས་རྗོེ་པ་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཆོས་དང་ཆོས་མེ་ཡིན་པ་

རྣམེ་པར་འབྱོེད་པའི་བསྟེན་བཅོས་ལས། བླུན་པོས་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེ་བསྒོོམེས་པ། །ཕེལ་

ཆེར་དུད་འགྲོའི་རྒྱུ་རུ་གསུངས། །མེིན་ན་གཟུགས་མེེད་ཁམེས་སུ་སྐྱེ། །ཡང་ན་ཉིན་

ཐོོས་འགོག་པར་ལྷུང་། །གལ་ཏེེ་དེ་ནི་བསྒོོམེ་ལེགས་ཀྱིང་། །དབུ་མེའི་བསྒོོམེ་ལས་

འདའ་བ་མེེད། །དབུ་མེའི་བསྒོོམེ་དེ་བཟིང་མེོད་ཀྱིི། །འོན་ཀྱིང་འགྲུབ་པ་ཤེིན་ཏུ་

དཀའ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཅི་ལགས་ཞུ་ཡིན་འདུག་པ་ལ། ཆོས་རྗོེ་པའི་ཞལ་
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ནས་འདི་སྐད་གསུངས་པར་གདའོ། །༼བཙན་ཐོབས་སུ་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མེི་སེམེས་པར་སེམེས་ལྟོེང་

རྒྱུན་དུ་གནས་ཤེིང་གཉིིད་རྨུགས་འདྲིེན་པའོ།༽རྣམེ་རྟེོག་ཁ་ཚོམེ་ཞི་གནས་དང་། །སྟེོང་པ་༼རྒྱལ་པོ་

ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏེིས། རྨོངས་པའི་བསྒོོམེ་པ་གང་ཡིན་པ། །རྨོངས་པས་རྨོངས་པ་ཐོོབ་པར་འགྱུར། ཅེས་གསུངས། འཕེགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིས། སྟེོང་པ་ཉིིད་ལ་བལྟོ་ཉིེས་ན། །ཤེེས་རབ་ཆུང་རྣམེས་ཕུང་བར་འགྱུར། །སོ་སོར་རྟེོག་པའི་ཤེེས་རབ་

ཀྱིིས། །མེ་དཔྱིད་པར་སྣང་ཞེན་གྱིི་ཆོས། །ཅི་ཡང་མེེད་པར་འཛིན་པ་དང་། །མེཐོོང་ཡུལ་འགག་པའི་སྟེོང་ཉིམེས་ཤེར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།༽ཐོལ་བྱུང་ལྷག་མེཐོོང་གཉིིས། །ངན་འགྲོར་ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ཆེན་

ཏེེ༑ །ལེགས་འདོད་རྣམེས་ཀྱིིས་སྤེངས་ན་ལེགས། །སེམེས་རྒྱུ་མེི་གསལ་ཞི་གནས་

དང་།༼སེམེས་ཀྱིི་རྒྱུ་བ་མེི་གསལ་བར་ལྷག་མེཐོོང་ཤེས་ཆེ་བའི་སྟེོབས་ཀྱིིས་ངང་གིས་དམེིགས་པ་ལ་གནས་

པའོ། །འདིའི་དོན་མེངོན་པ་ལ་སོགས་པར་གསལ་མེ་དཔྱིད་པར་ཆོས་ཐོམེས་ཅད་ནམེ་མེཁའ་དང་སེམེས་ཅི་ཡང་མེེད་

པ་དང་ཡོད་མེིན་མེེད་མེིན་ངོ་འཕྲོད་ནས་ཉིམེས་ཤེར་བའོ།།༽།གཟུགས་སྣང་བཀག་པའི་ལྷག་མེཐོོང་

གཉིིས། །གཟུགས་མེེད་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཆེན་ཏེེ། །ཐོར་འདོད་༼གཟུགས་མེེད་དུ་སྐྱེ་བའི་མེི་གཡོ་བའི་

ལས་བསོག་པའོ།༽།རྣམེས་ཀྱིིས་སྤེངས་ན་ལེགས།༼ཏེིང་ངེ་འཛིན་བསྒོོམེ་པའི་ཚེ་ཅི་ཡང་མེི་དྲིན་པར་

ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའོ།།༽དྲིན་ཚོར་མེེད་པའི་ཞི་གནས་དང་།༼མེིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམེ་ཤེེས་ཚོགས་

དྲུག་རྒྱུ་བ་མེི་གསལ་བའོ།།༽།ཚོགས་དྲུག་བཀག་པའི་ལྷག་མེཐོོང་གཉིིས། །ཉིན་ཐོོས་འགོག་

པ་ཆ་མེཐུན་ཏེེ།༼འགོག་པའི་སྙེོམེས་འཇུག་དང་འདྲི་བའི་ཉིམེས་སྐྱེས་པའོ།།༽།མེཆོག་འདོད་རྣམེས་

ཀྱིིས་སྤེངས་ན་ལེགས། །ཤེིན་སྦྱངས་བདེ་ལྡན་ཞི་གནས་དང་།༼མེདོ་སྡོེ་རྒྱན་ལས། དེས་ན་

དེ་ཡི་ལུས་དང་སེམེས། །ཤེིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཆེས་གང་ནས། །ཡིད་ལ་བྱོེད་པ་ཅན་ཞེས་བྱོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།།༽

སྤྲོས་ཀུན་ཉིེར་ཞིའི་ལྷག་མེཐོོང་གཉིིས།༼ཨཱརྻ་དེ་ཝའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཡོད་མེིན་མེེད་མེིན་ཡོད་མེེད་

མེིན། །གཉིིས་ཀའི་བདག་ཉིིད་མེིན་པའང་མེིན། །མེཐོའ་བཞི་ལས་གྲོལ་དོན་གྱིི་མེཆོག །དེ་ནི་དབུ་མེ་པ་ཡི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལུགས། །ཞེས་གསུངས་སོ།།༽།ཕེར་ཕྱིིན་ཐོེག་པའི་ལམེ་ཆེན་ཏེེ། །རྒྱལ་སྲས་རྣམེས་ཀྱིིས་

བསྒྲུབས་ན་ལེགས། །མེཚན་རྟེོག་༼སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེེས་ཞབས་ཀྱིིས། ཐོ་མེལ་ཀུན་རྟེོག་རྒྱུ་ནི་མེ་

གཏེོགས་པ། །སྲིད་པའི་འཆིང་བ་གཞན་ཅི་ཡོད་མེིན་ཏེེ། །དེ་དང་རྣམེ་པར་འགལ་བར་གྱུར་པའི་སེམེས། །གང་ཡིན་དེ་

ནི་ཀུན་ཏུ་རྟེོགས་མེི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ།།༽།ཉིེར་ཞིའི་ཞི་གནས་དང་། །བདེ་སྟེོང་ཟུང་

འཇུག་ལྷག་མེཐོོང་གཉིིས།༼སྤྱིན་རས་གཟིིགས་པད་དཀར་གྱིིས། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱིི་ཆོས་ཉིིད་འདས། པྲ་

ཕེབ་པ་ཡི་རྣམེ་པ་ཅན། །རྣམེ་པ་ཀུན་གྱིི་མེཆོག་ལྡན་པ། །ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེི་འགྱུར་བདེ། །ཞེས་གསུངས་

སོ།།༽།གསང་སྔགས་ཕྱིག་ཆེན་ལམེ་མེཆོག་སྟེེ། །ཚེ་འདིར་གྲོལ་འདོད་བསྒྲུབས་ན་

ལེགས། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་པོ་འདིའི་དོན་ཁོངས་སུ་ཆུད་ན་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

དག་པ་དང་མེ་དག་པ་ཤེེས་པར་འགྱུར་བས་འདི་ལ་དཔྱིོད་མེཛོད་གསུང་གིན་འདུག 

རྣལ་འབྱོོར་པ་ཕྲུ་མེ་པ་ལ་གདམེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་པ་བི་ཇེིས་མེདོ་

ཁམེས་སྨད་གླིིང་ཁར་བྲིས་པའོ། །༼དྲིིས་ལན་གྱིི་རིམེ་པ་གསུམེ་པོ་འདི་སྔོན་ཆད་དར་བར་མེ་བྱུང་ཡང་། 

མེདོ་ཁམེས་ནས་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྱིག་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །༽

མེཆན་བུ་འདི་ཡང་ཆོས་རྗོེ་པའི་གསུང་ཇེི་ལྟོ་བ་བཞིན་བི་ཇེིས་བྲིས་པའོ་ཞེས་འབྱུང་

ཞིང་། ཡང་མེདོ་སྲང་དུ་ཕེེབས་པའི་ཚེ་མེི་ཅིག་གིས་དར་ནག་པོ་གཅིག་ལ་གསེར་

གྱིི་ཐོིག་ལེ་མེང་པོ་བྱོས་པ་ཞིག་ཕྱིག་རྟེེན་ལ་བྱུང་བ་དེ་ལྷ་རྗོེ་བི་ཇེི་ལ་གནང་ནས། 

འདི་ཁྱེོད་རང་ཚགས་གྱིིས། ནམེ་མེཁའ་དྭངས་པ་ལ་སྐར་མེ་བཀྲ་བ་ལྟོ་བུའི་བསྟེན་པ་

ཅིག་འུ་ཅག་ལ་ཡོང་བ་ཡིན་གསུངས། ས་སྐྱ་པས་རིང་བསྲེལ་བཀག་ཟིེར་བ་ཡོད་པ་

ལ༑ དེ་ཡང་། རིང་བསྲེལ་ཕེལ་ཆེར་གདོན་ལས་བྱུང་། དཀར་པོའི་ཕྱིོགས་ཀྱིིས་བྱོས་

པའང་སྲིད། འབྱུང་བཞི་དག་གིས་བསྐྱེད་པའང་ཡོད། །

འཕེགས་པ་གསུམེ་གྱིི་རིང་བསྲེལ་ནི། །ཡོན་ཏེན་སྟེོབས་ཀྱིིས་འབྱུང་བ་
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སྟེེ༑ །འབྱུང་ཁུངས་ནས་བྱུང་རིན་ཆེན་འདྲི། །དེ་ལ་གྲངས་ནི་བརྩི་རྒྱུ་མེེད། །མེི་འགྲིབ་

འཕེེལ་བའི་རིང་བསྲེལ་ཡིན། །ཞེས་བྱོ་བ་ཡིན་ལ། ང་ལ་རྟེེན་འབྱོོན་ན་གྲངས་བརྩི་རྒྱུ་

མེེད་པ་ཅིག་འབྱོོན་པ་ཡིན་པས་ཁྱེེད་རང་ཚགས་གྱིིས་ལ། དར་འདི་དེའི་ན་བཟིའ་

གྱིིས་ཞེས་གསུངས་ཤེིང་། ཡང་ངས་ཀུ་རེ་བྱོས་པ་ཡིན་མེི་ལ་མེ་ཟློ་སྡོིག་པ་གསོག་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་ཞེས་ཀྱིང་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་རིམེ་གྱིིས་འགྲོ་བའི་མེགོན་

པོ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་སེ་ཆེན་གན་ཡོན་

མེཆོད་དུ་འབྲེལ་ཏེེ། རྒྱལ་པོ་འདིའི་འོག་གི་སྐད་རིགས་མེི་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཁམེས་

དཀོན་མེཆོག་གསུམེ་གྱིི་སྒྲི་མེི་གྲག་པའི་ཕྱིོགས་རྣམེས་སུ་ཡང་དཀོན་མེཆོག་ལ་

དད་པ་སྐྱེས་ནས་ལས་འབྲས་ལ་བློང་དོར་བྱོེད་པ་དང་། ཧོར་རྣམེས་ཀྱིང་ཐོེག་པ་ཆེན་

པོའི་སེམེས་བསྐྱེད་དང་དབང་བསྐུར་ཞུ་བ་དང་། དཀོན་མེཆོག་མེཆོད་ཅིང་སེམེས་

ཅན་ལ་ཕེན་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྡོིག་ཏེོ་མེི་དགེ་བའི་ལས་ལམེ་ཆ་ཤེས་ཀྱིི་སྤེངས་ནས་

ལམེ་བཟིང་པོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཁྱེད་པར་བོད་དང་། ཡུ་གུར་དང་། མེི་ཉིག སྨན་རྩེ་

ལ་སོགས་པ་རང་རང་གི་མེངའ་འོག་ན་ཡོད་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། སྔགས་པ་

སོགས་ཡོན་ཏེན་ཅན་གྱིི་མེི་རྣམེས་ལ་དམེག་ཁྲིལ་ལས་གསུམེ་གྱིི་འཚེ་བ་མེེད་ཅིང་། 

བཟིའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དང་། བགོ་བ་དང་། གསེར་དངུལ། གོས་དར་ལ་སོགས་

པའི་དབུལ་བ་བཟིང་ཞིང་གྲངས་མེང་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབུལ་བ་དང་། གུག་ཤྲཱིི་

སོགས་ཀྱིི་མེིང་བཟིང་པོ་བྱོིན་ནས་བཀུར་སྟེི་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱོས་ཏེེ། རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་

རིན་པོ་ཆེ་རྙིེད་པ་དང་བཀུར་སྟེི་བཅས་ཏེེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། གཞན་ཡང་

ཧོར་གྱིི་རྒྱལ་ཁམེས་འདི་མེི་ཚན་ཆེ་བ་དང་། ཤེེས་པ་འཆར་ཆེ་བས་ངོ་ལོག་བྱོས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཀྱིིས་དོགས་ནས། ལོ་སྐོར་རེ་ཞིང་སྐྱེས་པ་ལོ་དགུ་ཡན་ཆད་རེ་རེ་ནས་བསད་ཀྱིིས་

མེི་འདང་བས། ཁྱུ་འདེད་བྱོས་ཏེེ་ཕྱིིའི་རྒྱ་མེཚོར་འདེབས་པ་ལས། དེ་དག་ལ་ལྷག་

པར་བརྩེ་བས་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀའ་ནན་ཆེ་བར་སྩལ་ཏེེ། དེས་ཀྱིང་དབང་ཞུས་པའི་

ཡོན་དུ་ཕུལ་ནས་དེ་ཕྱིིན་ཆད་ཆད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲགས་སོ། །དེས་ན་དེང་སང་

བྱོང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྒྱུད་འདིར་བདེ་སྐྱིད་ཅུང་ཟིད་ཡོད་པ་ནི་ཆོས་རྗོེ་ཁུ་དབོན་གྱིི་བཀའ་

དྲིིན་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པ་ཡིན་ཏེེ། དེང་སང་གི་ཕེལ་པ་ལྟོ་ཅི་སྨོས། དགེ་བཤེེས་སུ་

ཁས་འཆེ་བ་རྣམེས་དང་། དེ་དག་ལས་ཀྱིང་རིག་པ་དང་མེི་རིག་པ་དཔྱིོད་པའི་བློོ་

ཤེིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་། བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་གྱིི་འཁུར་ཁྱེེར་བར་གྲགས་

པ་དག་ཀྱིང་དེ་ལྟོར་མེི་སེམེས་པ་ནི་ཐུགས་མེི་ཆེད་པའམེ་ཐུགས་རྩིང་པར་ཟིད་

དོ༑ །དེས་ན་ཁུ་དབོན་འདི་གཉིིས་ཀྱིིས་སེམེས་ཅན་ལ་དངོས་སུ་ཕེན་པར་མེཛད་པ་

འདི་ལྟོ་བུ་ནི་བོད་ཀྱིི་དགེ་བཤེེས་སུས་ཀྱིང་བྱོས་པ་མེེད་དོ། །དེ་ལ་འགའ་ཞིག་ས་སྐྱ་

པ་ལྷའི་བུའི་བདུད་ཀྱིིས་གཡེངས་པས་ཧོར་དང་འབྲེལ་ལོ་ཞེས་ཟིེར་བའང་མེི་

རིགས་ཏེེ། ཧོར་གྱིི་ངོར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡང་ཧོར་དང་སྤྱིོད་པ་བསྟུན་པ་ཅུང་ཟིད་བྱུང་

ཡང་། གལ་ཏེེ་ས་སྐྱ་པས་དེའི་བློོ་དང་མེ་བསྟུན་ན་དེ་ཆོས་ལ་འཇུག་པར་མེི་ནུས་ཏེེ། 

ཐུབ་པས་ཀྱིང་འཇེིག་རྟེེན་གཞུག་པའི་དོན་དུ་འཇེིག་རྟེེན་མེཐུན་འཇུག་མེཛད་པ་ལྟོ་

བུའོ། །དེ་ཆོས་ལ་མེ་ཞུགས་ན་སྔར་བཤེད་པའི་ཉིེས་དམེིགས་རྣམེས་ཡོང་བས་

དགག་བྱོ་བས་དགོས་པ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་སེམེས་

དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམེས་ཀྱིི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ཡིན་ཏེེ། བློོ་དམེན་རྣམེས་

ནི་མེོས་པར་དཀའོ། །དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་རྗོེ་པས་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་ཚེའི་འདུ་
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བྱོེད་གཏེོང་བའི་ཚེའང་། མེགོན་པོ་ཁྱེོད་ཀྱིི་གསུང་རབ་མེཆོག །ནན་ཏེན་གྱིིས་ནི་

བཀའ་སྩལ་པ། །འབད་པས་ཅི་ནུས་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ། །བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་དེ་

སྒྲིོལ། །དེ་ནས་ཇེི་སྐད་གསུངས་པ་ཡི། །བཀའ་སྩལ་དེ་དག་བཅིངས་པ་བཞིན། །རྣམེ་

པ་ཀུན་ཏུ་ཐོོག་ཏུ་བབས། །བདེན་གསུངས་ཁྱེེད་ལ་བདག་སྐྱབས་མེཆི། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེས་ན་བྱོང་ངོས་སུ་བྱོོན་པ་ལ་ཡང་གཞན་གྱིི་སྣང་ངོར་འབྱོོན་པ་མེི་

སྤྲོ་པའི་ཚུལ་བསྟེན་པ་སོགས་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་འབྱུང་མེོད་ཀྱིི། དོན་ནི་

གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྟེེན་འབྲེལ་ཟིབ་མེོ་མེཁྱེེན་བཞིན་དུ་བྱོོན་པ་སྟེེ། དོ་སྐོར་བའི་

དྲིིས་ལན་ལས། བདག་ཀྱིང་སྔོན་གྱིི་བྱོེད་པ་འགའ་ཡི་རྒྱུས། །བསྟེན་པའི་ཉིི་མེ་ཤེར་

གྱིི་ཕྱིོགས་སུ་ཤེར། །ཐོོས་བསམེ་སྒོོམེ་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དེས། །དད་ལྡན་དབུས་

གཙང་རེ་བ་མྱུར་དུ་རོགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར་རོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་

རྩ་ལྔ་བཞེས་པའི་དུས་སུ་མེེ་ཕེོ་རྟེའི་ལོ་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ལ་བྱོང་ཕྱིོགས་ལིང་ཆུར་

གདན་ཕེེབས་ཏེེ། དེའི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོ་གོ་དན། གོ་ཡུག་གན་རྒྱལ་སར་སྟེོན་པ་ལ་

ཧོར་ཡུལ་དུ་བཞུད་ནས་ཚུར་བྱོོན་པ་དང་ལུག་ལོ་ཟླ་བ་དང་པོ་ལ་མེཇེལ། རྒྱལ་པོ་

ཡང་ཤེིན་ཏུ་མེཉིེས་ནས་ཆོས་དང་འཇེིག་རྟེེན་ལུགས་ཀྱིི་གསུང་གླིེང་མེང་པོ་མེཛད་

པར་གདའ། དེའི་གོང་དུ་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་བོད་ཀྱིི་བནེ་འགའ་འདུག་པ་ལ། སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་ཆོས་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་གྱིི་ཁྱེད་པར་གང་ཡང་བསྐྱེད་པར་མེ་ནུས་སོ། །

སྨོན་ལམེ་འདེབས་པ་ལ་དབང་བར་ཁས་ལེན་པ་ལ་འཚོགས་པའི་དུས་སུ་

ཨེ་ཀ་འུན་དང་། ཧོར་གྱིི་ལྷ་པ་གྲལ་མེགོར་འཇེོག་པ་ཡོད་པ་འདུག དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་

དང་བློ་མེ་ཆོས་རྗོེ་པ་ཆོས་ཀྱིི་གསུང་གླིེང་མེང་པོ་མེཛད་པ་ལ། མེགོ་བའི་སྐབས་སུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཡུ་གུར་གྱིི་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་མེཁས་པ་མེང་པོས་ཀྱིང་མེཚམེས་སྦྱོར་བྱོས་

ནས་ཆོས་ཀྱིི་དོན་ཐོམེས་ཅད་ལེགས་པར་གོར་བཅུག་པས། རྒྱལ་པོ་ཡང་ཤེིན་ཏུ་

མེཉིེས་པར་གྱུར་ནས། དེ་རིང་ཕྱིིན་ཨེ་ཀ་འུན་དང་ལྷ་པ་ཚོ་བནེའི་གྲལ་མེགོར་མེ་

སྡོོད། ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་གྲལ་མེགོར་བློ་མེ་ཆོས་རྗོེ་པ་བཞུགས་ལ་སྨོན་ལམེ་འདེབས་

པའི་དུས་སུ། སྔོན་ལ་བནེས་སྨོན་ལམེ་ཐོོབ་གསུངས་པའི་ལུང་བྱུང་ནས་ཧོར་གྱིི་

རྒྱལ་ཁམེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དབུ་འཕེང་བསྟེོད་དེ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་ལ་

ཤེ་ཁྲིའི་ནད་ཅུང་ཟིད་བྱུང་བའི་རིམེ་གྲོར་ཆབ་གཏེོར་འཇེམེ་དཔལ་མེ་མེང་དུ་མེཛད་

པས། ལུག་ལོ་ཟླ་བ་གསུམེ་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་ཐོོ་རངས་མེནལ་ལམེ་དུ་མེི་

འཐོེང་པོ་ལུས་ལ་རྨ་དང་ཤུ་བས་གང་བ་ཅིག་བྱུང་བ་ལ། ཁྱེོད་སུ་ཡིན་དྲིིས་པས། 

ང་ལ་དཔོན་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་ན་རེ། ས་སྐྱ་པས་འབོད་ཅིང་འདུག་པས་ཁྱེོད་སོང་

ལ་ཅི་ཟིེར་ཉིོན། ངའི་ལུས་པོ་ན་ནས་འགྲོ་མེི་ནུས་པ་འདུག་ཟིེར་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་

ཟིེར། དེ་ནས་ཆོས་རྗོེ་པས། གོ་དན་གྱིི་གསེར་ཡིག་པ་བཏེང་ནས་ངེད་ཐོག་རིང་པོ་

ནས་བོས། ད་འདི་ལ་ཕེན་པ་ཅིག་དགོས་པ་བྱུང་བས་ནད་འདིའི་རྒྱུ་ཅི་ཡིན། ད་

ཐོབས་ཅི་བྱོས་ན་ཕེན་ཞེས་དྲིིས་པས། མེི་དེ་ན་རེ། ཡུལ་ཕྱིོགས་དེ་རྣམེས་སུས་

ཀྱིང་མེ་བདག་པའི་དུས་སུ་ངའི་དཔོན་པོ་དེས་བདག་བྱོས་པ་ཡིན། དེའི་ཚེ་གོ་དན་

འདིའི་ཤཱཀྱི་མུ་ནེ་ལ་བསོད་ནམེས་བསགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས། དེ་ནས་ཚེ་

འཕེོས་ཏེེ་མེི་ཉིག་གི་རྒྱལ་པོ་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས། རྒྱལ་པོ་དེས་ངའི་ཁང་པའི་སྟེེང་དུ་

མེཁར་ལས་བྱོས་ནས། མེི་ཉིག་གི་རྒྱལ་པོ་དེས་བནེ་རྣམེས་ལ་ང་མེཁར་ལས་བྱོེད་

པས་ས་གཞི་སློང་ཟིེར། བནེ་རྣམེས་དབྱོངས་འདྲི་བྱོེད་པ་དང་། རོལ་མེོ་འདྲི་འཁྲིོལ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བ་དང་། གཏེོར་མེ་འདྲི་གཏེོང་གིན་འདུག་སྟེེ། ས་ཆོག་མེི་ཤེེས་པར་འདུག་པས་ས་

གཞི་མེ་བྱོིན། དེར་རྒྱལ་པོས་མེཁར་ལས་བྱོས་པས་ངེད་དཔོན་གཡོག་རིས་ནོན་པ་

བཞིན་སོང་། དེ་ནས་མེིའི་བསོད་ནམེས་མེ་ཐུབ་པར་བྱོང་ངོས་འདིར་འོངས་ནས་

ཡུལ་ལེགས་པར་བཟུང་། དེར་ཡང་རྒྱལ་པོ་དེ་འོངས་ནས་ངེད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་མེེ་

བཏེང་། ས་བརྐོོས། གཞན་ཡང་གནོད་པ་མེང་དུ་བྱོས། དེར་ཡང་སྡོོད་ས་མེ་བྱུང་། 

དེ་ནས་ངའི་དཔོན་པོ་དེ་ཁྲིོས་ནས་ཡུལ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ལྷ་འདྲིེ་ཐོམེས་ཅད་བསྡུས་ནས། 

རྒྱལ་པོ་འདིས་ངའི་ཡུལ་ལན་གཉིིས་ཕྱུང་བས། ད་འདི་ལ་གནོད་པ་ཅིག་བྱོེད་པས་

ཁྱེེད་རྣམེས་ཀྱིིས་གྲོགས་གྱིིས་བྱོས་པས། ལྷ་འདྲིེ་རྣམེས་ན་རེ། རྒྱལ་པོ་འདིས་

ཤཱཀྱི་མུ་ནེ་ལ་བསོད་ནམེས་བསགས་པ་ཡིན་པས་འདིའི་སྟེོབས་མེི་ཐུབ་ཀྱིིས་ཁྱེོད་

སྐམེ་སར་མེ་སྡོོད་པར་ཆུ་མེིག་དང་འདམེ་རབ་ཡོད་སར་ཡུལ་བཟུང་ཟིེར་ནས་དེར་

བསྡོད་པའི་དུས་སུ། རྒྱལ་པོ་དེས་རྒྱལ་པོ་སྔ་མེ་ཀུན་གྱིི་བནེ་རྣམེས་ལ་རྒྱུགས་བྱོིན་

པའི་ཡི་གེ་བལྟོས་པས། སྔར་གྱིི་རྒྱུགས་ཆེས་ཟིེར་ནས་ཕྲི། དེའི་ཚེ་ཤཱཀྱི་མུ་ནེ་འདི་

གསེར་ཡིན་ནམེ། ཤེིང་ཡིན་ནམེ། རྡོོ་ཡིན་བལྟོ་ཟིེར་ནས་ཞབས་ལ་གཟིོང་གིས་

བརྐོོས་པ་དང་། དེ་ནས་ལྷ་འདྲིེ་རྣམེས་ན་རེ། ད་འདིའི་བསོད་ནམེས་ཀྱིི་ཆ་ཉིམེས་

པས་བར་ཆད་བྱོ་བའི་དུས་ལ་བབས་ཟིེར་ནས་ལྷ་འདྲིེ་རྣམེས་འཚོགས་པ་དང་། 

འདི་བསོད་ནམེས་ཅན་ཡིན་པས་གཞན་སུས་ཀྱིང་བརླག་པར་མེི་ནུས་པས། ནང་

གི་བློོན་པོ་དང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྲ་མེ་གཞུག་ཟིེར་ནས་ཕྲ་མེ་བཅུག་པས་དེར་བློོན་པོས་

བསད། རྒྱལ་པོ་དེས་འཆི་ཁར་སྨོན་ལམེ་བཏེབ་སྟེེ་ང་ཚེ་ཕྱིི་མེ་རྒྱལ་པོ་གཅིག་གི་

བུར་སྐྱེས་ནས་ཁྱེེད་རྣམེས་ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་ཞིང་། ཁྱེེད་རྣམེས་བྲན་བཞིན་དུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཁོལ་བར་ཤེོག་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམེ་བཏེབ་པས་ཇེིང་གིར་རྒྱལ་པོའི་ཚ་བོར་སྐྱེས་

ནས་གོ་དན་འདི་ཡིན། དེས་བྱོང་ངོས་འདིར་འོངས་ནས་ངེད་ཀྱིི་སྡོོད་སར་ཆུ་དང་

འདམེ་རབ་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་རྟེ་རྒྱུགས། དེར་རྟེ་བསད། རྟེ་ཁྲིག་གར་སོང་སར་ངེད་ལ་ལ་ན། 

ལ་ལ་ཤེི ངའི་ལུས་ལ་ཡོད་པའི་སྦེལ་ལྕོང་འདི་རྣམེས་ཀྱིང་ཤེི་ལ་ཁད་པ་ལ། ངའི་

ལུས་ཀྱིི་དྲིོད་ཀྱིིས་མེ་ཤེི་བ་ཡིན་ཟིེར་ནས་ལུས་ལ་སྦེལ་པ་དང་ལྕོང་མེོ་ཕྱིེད་སྐམེ་པ་

དང་། ཤེི་ལ་ཁད་པ་ཡོད་པ་ལ་དེ་རྣམེས་བསྟེན་ནས་གོང་གི་བནེ་རྣམེས་ཀྱིིས་གོ་དན་

ལ་སྨོན་ལམེ་འདྲི་འདེབས་པ་ལས། ངེད་ཀླུ་ལ་ཕེན་པ་ཅི་ཡང་མེ་བྱུང་། ད་ཁྱེེད་ས་སྐྱ་

པས་སྨན་དང་བཟིའ་རྒྱུ་བྱོིན་པས་ངེད་ཀླུ་ལ་ཕེན་པར་བྱུང་། ང་གར་ཡང་འགྲོ་མེི་

ནུས་པ་ད་རེས་ཅུང་ཟིད་ཕེན་པ་ཡིན། ངའི་དཔོན་དེ་ཤེི་ལ་ཁད་ཡོད། དེ་ཤེི་ན་གོ་དན་

ཡང་འཆི། ངའི་དཔོན་སོས་ན་གོ་དན་ཡང་སོས་པས། རིམེ་གྲོ་ཡང་ཆུང་ཆུང་གིས་མེི་

ཕེན་མེི་སོས་པས། ཁྱེེད་ཀྱིིས་ངའི་དཔོན་དང་གོ་དན་གསོ་བའི་འབད་པ་ཆེན་པོ་

གྱིིས། ངའི་དཔོན་སོས་ན་གོ་དན་ཡང་སོས། དེ་སོས་ན་ཁྱེེད་ཀྱིང་བཟིང་པོར་འགྲོ་

ཟིེར། དེ་ནས་ཆོས་རྗོེ་པའི་ཐུགས་དགོངས་ལ་ད་འདི་ལ་ཐོབས་ཅི་བྱོས་ན་ཕེན་སྙེམེ་

པ་ལ། བར་ཆད་ཅུང་ཟིད་ཅིག་གིས་དེ་ཡལ་སོང་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོའི་

དོན་དུ་འཕེགས་པ་སེང་གེ་སྒྲིའི་ཆོ་ག་མེཛད་པས། རྒྱལ་པོ་ནད་ལས་ཐོར་བས་ཤེིན་

ཏུ་དད་དེ་ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་སེམེས་བསྐྱེད་ལ་སོགས་པ་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་

མེང་དུ་ཞུས། མེཆོད་གནས་རྣམེས་ཀྱིི་ཕུད་དུ་བཀུར། དེ་ནས་བཟུང་སྟེེ་སྐད་རིགས་

མེི་གཅིག་པའི་གདུལ་བྱོ་ཆོས་ལ་མེི་དད་པ་རྣམེས་ཆོས་ལ་དད་པར་བྱོས། དད་པ་

རྣམེས་ཐོེག་པ་ཆེན་པོར་བཅུག མེདོར་ན་གདུལ་བྱོ་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་
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བར་མེཛད་པས་བསྟེན་པའི་དར་རྒྱས་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་མེཛད་དོ། །གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་

རི་བོ་རྩེ་ལྔར་བྱོོན་ནས། དེ་ན་གནས་པའི་རྟེོགས་ལྡན་རྒྱན་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ལ། བཅོམེ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་ཻརྡོོ་རྗོེ་ཌོམི་ལུགས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་དུ་མེངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྔོན་

དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱིི་རྗོེ་བཙུན་བདག་མེེད་མེའི་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིིལ་འཁོར་དུ་བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་པ་དང་། དེའི་རྗོེས་སུ་རོགས་རིམེ་ཟིབ་མེོ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པའི་མེན་

ངག་བྱོིན་ཏེེ། ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེེས་ངོ་སྤྲོད་པར་བྱོེད་པའི་གདམེས་པ་ཟིབ་མེོ་

གནང་ནས་རྒྱུད་གྲོལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ཏེེ། གདམེས་པ་དེ་ཉིིད་ལས། རྗོེ་བཙུན་

འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཀྱིི་རྣམེ་འཕྲུལ་ཆོས་རྗོེ་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོ་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་

ལྡར་ཕེེབས་ནས་བཞུགས་པའི་ཚེ། དེ་ན་སྒོོམེ་ཆེན་ཅིག་གནས་པའི་རྟེོགས་ལྡན་རྒྱན་

པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ཞིག་གིས་ཆོས་རྗོེ་པ་ལ་བསྐོར་བ་དང་ཕྱིག་མེང་པོ་བྱོེད་ཅིང་འདུག་པ་

ལ༑ ཆོས་རྗོེ་པའི་ཞལ་ནས། རྟེོགས་ལྡན་པ་བསྐོར་ཕྱིག་ཀྱིང་ངོ་མེཚར་ཆེ་སྟེེ། གནས་

འདི་འདྲི་ན་འདུག་པ་ལ་གདམེས་ངག་བཟིང་པོ་ལ་བརྟེེན་པའི་སྒོོམེ་སྒྲུབ་ཅིག་དགོས་

པ་ཡིན་ཏེེ་ཨང་གསུང་གི་འདུག རྟེོགས་ལྡན་པ་དེས་བསམེ་མེནོ་ཞིག་བཏེང་སྟེེ་རང་

གི་གནས་ནས་དར་ཡུག་དཀར་པོ་གཅིག་བློངས་ཏེེ་ཆོས་རྗོེ་བ་ལ་ཕུལ་ནས། ཆོས་རྗོེ་

བ་ལྟོ་བ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་ཐོེག་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་སྒོོམེ་དུ་བཞེད་དམེ། ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་འདི་རང་ཇེི་ལྟོ་བུ་ལགས། ཅིའི་ཕྱིིར་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱོ། འདི་སྐྱེ་ཚུལ་དང་། 

ས་ལམེ་བགྲོད་ཚུལ་གྱིི་རྣམེ་པ་ཅི་ལྟོ་བུ་ལགས། བདག་ལ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་

གདམེས་ངག་ཟིབ་མེོ་ཞིག་གནང་བ་ཞུ་ཞུ་ཡིན་འདུག་པ་ལ་ཆོས་རྗོེ་པ་ཐུགས་

དགྱིེས་ཏེེ། ཌོམི་པའི་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་དབང་བསྐུར་མེཛད་ནས། ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྐྱེས་གྲུབ་དང་། ཏེོག་ཙེ་བའི་བསམེ་མེི་ཁྱེབ་ཀྱིི་གདམེས་ངག་ཚང་མེ་ཅིག་གནང་

ནས། ངེད་ཀྱིི་ལུགས་ཀྱིི་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིིད་ལུགས་འདི་ལྟོར་ཡིན། གྲུབ་ཐོོབ་མེ་

སྔ་བར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མེཛོད་དང་མེི་བསླུ་བ་ཡོང་། ཁྱེོད་ཀྱིིས་དྲིིས་པའི་དོན་

མེདོར་བསྡུས་པ་འདི་རྣམེས་ཐུགས་ལ་ཞོག་གསུངས་ནས། སྤྱིིར་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་

པའི་ཐོེག་པའི་ལུགས་ལ་ལྟོ་བ་དཀའ་རྟེགས་ཀྱིི་ཕྱིག་རྒྱ་བཞིས་རྒྱས་འདེབས། རྒྱུད་

སྡོེ་འོག་མེ་གསུམེ་གྱིི་ལུགས་ལ་ཟིབ་གསལ་གཉིིས་མེེད་ཀྱིི་རྒྱས་འདེབས་པར་

བཤེད་ཀྱིང་། ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐོ་སྙེད་མེ་གསུངས་ཤེིང་དེ་དག་གི་ལུགས་ལ་མེཆོག་

གི་དངོས་གྲུབ་བཤེད་ཀྱིང་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མེ་བཤེད་པས་ལྟོ་

བ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཚན་ཉིིད་པར་བསྒོོམེ་པར་མེི་འདོད་དོ། །

དེ་དག་གི་ལུགས་ལ་རྟེོགས་བྱོ་སྟེོང་པ་ཉིིད་ཟིབ་མེོ་བཤེད་ཀྱིང་། རྟེོགས་

བྱོེད་ཐོབས་ལམེ་ཟིབ་མེོ་མེ་བཤེད་པས་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཚན་ཉིིད་པ་མེི་འཐོད་པ་

ཡིན། དཔེར་ན་ཉིན་ཐོོས་ལུགས་ལ་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིིམེས་ལ་སོགས་པ་བཤེད་

ཀྱིང་། གྲོགས་ཐོབས་ཤེེས་ཁྱེད་པར་ཅན་མེ་བཤེད་པས་སྦྱིན་པའི་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་

ལ་སོགས་པ་མེི་འཐོད་པ་བཞིན། མེི་བླུན་པོ་ལ་བ་གླིང་དུ་འདོགས་པ་ལྟོར། དེ་དག་

གིས་ལྟོ་བའི་སྒོོམེ་ལ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོར་འདོགས་ན་མེིང་ཙམེ་ལ་མེི་རྩོད། ཕྱིག་རྒྱ་

ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ནི། །ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེི་འགྱུར་བདེ། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་

དབྱོིབས་དག་དང་། །རྟེོག་དང་བརྗོོད་པ་རྣམེ་པར་སྤེངས། །དྲིི་ཟིའི་གྲོང་ཁྱེེར་ལྟོ་བུ་

དང་། །པྲ་ཕེབ་པ་ཡི་རང་བཞིན་ཅན། །རྣལ་འབྱོོར་ཐོབས་དང་ཤེེས་རབ་བདག །ཨེ་

ཝཾ་ཡི་གེ་དེ་ལ་འདུད། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱིི་ཆོས་ཉིིད་འདས། །པྲ་ཕེབ་པ་ཡི་རྣམེ་པ་
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ཅན། །རྣམེ་པ་ཀུན་གྱིི་མེཆོག་ལྡན་པ། །ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟོར་རྟེོགས་བྱོ་ཆོས་ཉིིད་གཉུག་མེ་ཞེས་བྱོ་བ་རྣམེ་པ་ཀུན་གྱིི་མེཆོག་

དང་ལྡན་པའི་སྟེོང་པ་ཉིིད་དོ། །རྟེོགས་ཚུལ་སྨྲ་བསམེ་བརྗོོད་མེེད་ཀྱིི་ཉིམེས་པྲ་ཕེབ་

པའི་རྣམེ་པ་ཅན་གྱིི་སྒོོ་ནས་རྟེོགས་བྱོའི་ངོ་བོར་རྣལ་འབྱོོར་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེེས། 

དེ་ཡང་སྣང་སྟེོང་ཟུང་འཇུག རིག་སྟེོང་ཟུང་འཇུག བདེ་སྟེོང་ཟུང་འཇུག བདེ་ཆེན་

ཟུང་འཇུག ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེེས། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེེས། རང་རིག་ཡེ་ཤེེས། སོ་སོར་

རྟེོག་པའི་ཡེ་ཤེེས་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སོགས་པ་མེཚན་གྱིི་རྣམེ་གྲངས་དུ་མེ་དང་ལྡན་པ་དེ་

རྟེོགས་པའི་ཐོབས་བཤེད་རྒྱུད་རྡོོ་རྗོེ་ཕྲེང་བ་ལས། བློ་མེ་ལེགས་པར་མེཉིེས་བྱོས་

ཏེེ༑ །ཡང་དག་དབང་བསྐུར་རབ་མེནོས་ནས། །དེ་ཉིིད་དོན་ནི་རབ་ཏུ་དབྱོེ། །ཞེས་པ་

དང་། བརྟེག་གཉིིས་ལས། ཕྱིི་ནས་དེ་ཉིིད་རབ་ཏུ་དབྱོེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་སྨིན་

བྱོེད་ཀྱིི་དབང་བསྐུར་མེཚན་ཉིིད་པ་དང་། གྲོལ་བྱོེད་ཀྱིི་རིམེ་གཉིིས་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒོོམེས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེེ། འཕེགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱིིས། སངས་རྒྱས་རྣམེས་ཀྱིི་ཆོས་བསྟེན་པ། རིམེ་པ་གཉིིས་ལ་ཡང་དག་

བརྟེེན། །གཅིག་ནི་བསྐྱེད་པའི་རིམེ་པ་སྟེེ། །གཞན་ནི་རོགས་པའི་རིམེ་པ་

ཡིན། །ཞེས་གསང་སྔགས་བློ་མེེད་ཀྱིི་ཡེ་ཤེེས་འདྲིེན་པའི་ཐོབས་ཐོམེས་ཅད་རིམེ་

པ་གཉིིས་སུ་བསྡུས་ནས་བཤེད་པའི་གནད་ཡིན་ནོ། །ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱོ་བའི་

སྒྲི་དོན་ནི། ལེགས་སྦྱར་གྱིི་སྐད་ལ་མེ་སྦྱངས་པ་དག ཕྱིག་ནི་སྟེོང་པའི་ཡེ་ཤེེས་

ཏེེ༑ །རྒྱ་ནི་འཁོར་བའི་རྒྱ་ལས་གྲོལ། །ཞེས་གསང་སྙེིང་དང་། ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོིག་

ལེ་སོགས་ལས་འབྱུང་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་འཁྲུལ་པ་སྟེེ། ལེགས་སྦྱར་གྱིི་སྐད་ལ་མེཧཱ་མུ་དྲི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཞེས་པ་ནི། བོད་སྐད་དུ་མེཧཱ་ཆེན་པོ། མུ་དྲི་རྒྱ་དང་། རྟེགས་དང་། མེཚན་མེ་དང་། 

གུག་སྐྱེད་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། འདིར་རྒྱ་རུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དོན་ནི་

ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་པས། རྒྱས་གདབ་ཕྱིིར་ན་རྒྱ་ཞེས་ཏེེ། །སྲིད་གསུམེ་རོ་གཅིག་ཕྱིག་ཆེན་

པོ༑ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་འཁོར་འདས་ཀྱིི་ཆོས་ཐོམེས་ཅད་བདེ་སྟེོང་ཟུང་འཇུག་

གི་ངང་དུ་རྒྱས་བཏེབ་ནས་ཉིམེས་སུ་ལེན་པའི་དོན་གྱིིས་ལྟོ་བ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་

བྱོ་བ་ཡིན་ནོ། །སྐྱེ་ཚུལ་གྱིི་རིམེ་པ་ནི། གང་ཟིག་སྐལ་བཟིང་འགའ་ཞིག་ལ་དབང་གི་

ཡེ་ཤེེས་འབེབས་པའི་དུས་ནས་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེེས་མེཚན་ཉིིད་པ་སྐྱེ་བ་ཡང་

ཡོད་མེོད། ཕེལ་ཆེ་བ་ནི་ཐོབས་བསྒོོམེ་པ་སོགས་ལ་ལྟོོས་ཤེིང་། ཐོོག་མེར་ཕྱིག་རྒྱ་

ཆེན་པོ་ལྟོར་སྣང་སྐྱེས་ནས། ཕྱིིས་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཚན་ཉིིད་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་

ཡིན། ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྟོར་སྣང་ཞེས་བྱོ་བ་ཡང་ཆ་མེཐུན་པ་དུག་ཅན་དང་། འབའ་

ཞིག་པ་སྐྱོན་ཅན་གཉིིས་འབྱུང་བ་ཡིན། དུག་ཅན་ནི་ཐོོས་བསམེ་གྱིིས་བསྡུས་པ་གོ་

རྟེོགས་དང་། བསྒོོམེ་བྱུང་གིས་བསྡུས་པ་རྣམེ་རྟེོག་གི་རྦ་རླབས་མེ་ཡལ་བཞིན་དུ་

ཟུང་འཇུག་གི་ཉིམེས་སྤེན་སྤུན་སྐྱེས་པ་ཡིན། འབའ་ཞིག་པ་ནི་གནས་པ་འབའ་ཞིག་

པ་དང་། སོ་སོར་རྟེོག་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། སྣང་ཕྱིོགས་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

པ་དང་། སྟེོང་ཕྱིོགས་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ལུས་ལ་བདེ་དྲིོད་དང་། འཕེར་གཡོ་

དང་། ངག་ལ་ངེས་མེེད་ཀྱིི་སྨྲ་བརྗོོད་དང་། སེམེས་ལ་ངེས་པ་མེེད་པའི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་

གྱིི་ཉིམེས་སྣང་སྣ་ཚོགས་པ་སྟེེ་སྒོོ་གསུམེ་གྱིི་ཉིམེས་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། 

བརྒྱལ་བ་དང་ཚོགས་དྲུག་འགགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉིི་ཚེ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་

རྣམེས་ཡིན། ས་ལམེ་བགྲོད་ཚུལ་ནི། བྱོང་ཆུབ་ཏུ་གཉིེར་བའི་སྨིན་བྱོེད་དབང་བསྐུར་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ནས་བརྩམེས་ཏེེ་ཉིམེས་སྐྱོན་ཅན་རྣམེས་རོགས་པ་ཡན་ཆད་ཐོེག་པ་ཐུན་མེོང་བ་

ལྟོར་ན་ཚོགས་ལམེ་ཞེས་བྱོ་བ་ཡིན། བརྟེག་གཉིིས་ལས། ཀུན་མེཁྱེེན་ཡེ་ཤེེས་དེ་ལྟོ་

བུ༑ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར། བདེ་སྟེོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེེས་མེཚན་ཉིིད་པ་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེས་ཤེིང་རྣམེ་པར་མེི་རྟེོག་པའི་ཉིམེས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་ཡང་། རྣམེ་པར་རྟེོག་

པའི་བག་ཆགས་ཕྲ་མེོ་དང་བཅས་པ་ནམེ་ལངས་པ་ལ་ཉིི་མེ་ཤེར་བ་ལྟོ་བུས་དཔེའི་

ཡེ་ཤེེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ནི་སྦྱོར་བའི་ལམེ་ཞེས་བྱོ་བ་ཡིན་ཏེེ། མེཚན་བརྗོོད་ལས། 

རྣམེ་པར་ཤེེས་པའི་ཆོས་ཉིིད་འདས། །ཡེ་ཤེེས་གཉིིས་མེེད་ཚུལ་འཆང་བ། །རྣམེ་

པར་རྟེོག་མེེད་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟོར། རྣམེ་པ་ཀུན་གྱིི་མེཆོག་དང་

ལྡན་པའི་སྟེོང་ཉིིད་མེངོན་སུམེ་དུ་རྟེོགས་པ་རྣམེ་པར་མེི་རྟེོག་པའི་ཡེ་ཤེེས་མེཚན་ཉིིད་

པ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དོན་གྱིི་ཡེ་ཤེེས་ཐོོག་མེར་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ན་མེཐོོང་བའི་ལམེ་ཐོོབ་པ་

ཞེས་བྱོ་བ་ཡིན། དེས་ན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གོམེས་ཤེིང་གོང་ནས་གོང་དུ་བགྲོད་དེ་ས་

བཅུ་གཉིིས་པའི་བར་དུ་ཕྱིིན་པ་ནི་བསྒོོམེ་པའི་ལམེ་ཞེས་བྱོ་བ་ཡིན། དེ་ནས་ས་བཅུ་

གསུམེ་མེངོན་དུ་བྱོས་པ་ན་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེེས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏེན་རྒྱ་མེཚོ་ལྟོ་

བུ་ཐོོབ་པ་ནི་མེི་སློབ་ལམེ་མེངོན་སུམེ་དུ་བྱོས་པའོ། །དེ་ཡང་ཐུན་མེོང་བ་ལྟོར་ན་

སྦྱོར་ལམེ། ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པ་ལྟོར་ན་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དཔེའི་ཡེ་ཤེེས་མེཚན་ཉིིད་

པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་དོན་གྱིི་ཡེ་ཤེེས་མེངོན་དུ་བྱོས་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་རྡོོ་རྗོེ་

འཆང་གི་གོ་འཕེང་ཚེ་འདིར་མེངོན་དུ་བྱོེད་པར་འདོད་ན། རྒྱུད་སྡོེ་ནས་བཤེད་པའི་

སྤྱིོད་པ་དང་། ཉིེ་རྒྱུ་སོགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉིམེས་ལེན་བྱོས་ན། རྒྱ་གར་གྱིི་གྲུབ་ཐོོབ་

རྣམེས་ལྟོར་འདིར་འགྲུབ་པ་ལས་འོས་ཅི་ཡོང་། དཔེའི་ཡེ་ཤེེས་མེཚན་ཉིིད་པ་རྒྱུད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལ་སྐྱེས་ནས་སྤྱིོད་པ་མེ་འགྲུབ་ན་འདའ་ཁ་མེ་དང་། བར་དོའི་གདམེས་ངག་གིས་

འགྲུབ་པར་བཤེད། འགའ་ཞིག་གིས། ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ལ། །ས་ལམེ་བརྩི་

བའི་རྨོངས་པ་འཁྲུལ། །ཞེས་བྱོ་བ་ནི་འཁྲུལ་པ་སྟེེ། མེཚན་བརྗོོད་ལས། མེགོན་པོ་

ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་སྟེེ། །ཞེས་བྱོ་བ་དང་། ཨ་བྷི་དྷ་ན་ལས། རབ་ཏུ་དགའ་དང་དྲིི་

མེ་མེེད། །དེ་བཞིན་འོད་བྱོེད་འོད་འཕྲོ་དང་། །ཤེིན་ཏུ་སྦྱང་དཀའ་མེངོན་དུ་

གྱུར། །རིང་དུ་སོང་དང་མེི་གཡོ་བ། །ལེགས་པའི་བློོ་གྲོས་ཆོས་ཀྱིི་སྤྲིན། །དཔེ་

མེེད་པ་དང་ཡེ་ཤེེས་ཆེ། །རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་བཅུ་གསུམེ་ས། །ཞེས་སོགས་རྒྱུད་སྡོེ་

དང་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམེས་ཀྱིིས་ས་ལམེ་གྱིི་རྣམེ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་མེཛད་པའི་

ཕྱིིར་རོ། །མེཚན་བརྗོོད་ལས། སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རོགས་སངས་རྒྱས། །ཞེས་

གསུངས་པ་ནི། ས་ལམེ་བགྲོད་པའི་ཐོ་མེ་ལ་མེངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་

ཚུལ་ཡིན། འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེེས་ལས། སེམེས་རྟེོག་ན་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་སངས་

རྒྱས་གཞན་དུ་མེི་འཚོལ་བའི་འདུ་ཤེེས་བསྒོོམེ་པར་བྱོའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། ས་

ར་ཧས། སེམེས་ཉིིད་གཅིག་པུ་ཀུན་གྱིི་ས་བོན་ཏེེ། །གང་ལ་སྲིད་དང་མྱོ་ངན་འདས་

འཕྲོ་བ། །འདོད་པའི་འབྲས་བུ་སྟེེར་བར་བྱོེད་པ་ཡི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་འདྲིའི་

སེམེས་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར། སེམེས་ཀུན་གཞིའི་རྣམེ་པར་

ཤེེས་པའི་ཀུན་རོབ་དང་། དོན་དམེ་པའི་གནས་ཚུལ་མེངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྒོོ་ནས་ས་

ལམེ་བགྲོད་དེ་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན། ཇེི་སྐད་དུ། རིན་ཆེན་སེམེས་ལས་

ཕྱིིར་གྱུར་པའི། །སངས་རྒྱས་མེེད་ཅིང་སེམེས་ཅན་མེེད། །རྣམེ་པར་ཤེེས་པའི་

གནས་དོན་ནམེ། །ཕྱིི་རོལ་གྱུར་པ་ཡོད་མེ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། རྣམེ་དག་ཡེ་ཤེེས་
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གཟུགས་ཅན་དང་། །འཁོར་བ་རྣམེ་པར་རྟེོག་པ་ལ། །ཁྱེད་པར་ཅུང་ཟིད་ཡོད་མེ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར། འཁོར་འདས་ཀྱིི་སྣང་བ་ཐོམེས་ཅད་སེམེས་སུ་རོ་

གཅིག་པའི་གནད་ཀྱིིས་ཡིན། རྟེོགས་ལྡན་ཁྱེེད་ཀྱིིས་འདི་དག་ཐུགས་ལ་ཞོག་ལ་

སྒྲུབ་པ་མེཛོད་དང་ཕེན་ཐོོགས་པ་ཆེན་པོ་ཅིག་འོང་གསུངས་ནས་ཆེད་གཉིེར་

མེཛད་ཅིང་འདུག རྟེོགས་ལྡན་རྒྱན་པོ་ལ་གདམེས་པ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མེིག་ཐུར་

ཞེས་བྱོ་བ་ཆོས་རྗོེ་པའི་གསུང་ལ་ཡང་ཡང་ནན་ཆགས་བྱོས་ནས་བི་ཇེིས་རི་བོ་རྩེ་

ལྔར་བྲིས་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་ལིང་ཆུ་རྩེ་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་ཏེེ་ཆོས་

གསུངས་པའི་ཚེ་མེི་མེང་པོ་ཞིག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ལ་མེཆོད་པ་ལ་ཕྱིིན་པས་ཐོམེས་ཅད་

ཀྱིི་རྨི་ལམེ་དུ་ད་ལྟོ་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ན་འཇེམེ་དཔལ་མེི་བཞུགས། ལིང་ཆུ་རྩེ་ཁབ་ན་

ཆོས་གསུང་གིན་ཡོད་ཟིེར་བ་མེཐུན་པར་རྨི་སྟེེ། སད་པ་ན་མེི་རྣམེས་ཀྱིིས་ཐོེ་ཚོམེ་

མེེད་པར་ལིང་ཆུར་འོང་པས། ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་མེཆོག་ཏུ་སེམེས་བསྐྱེད་པ་

གསུངས་པ་དང་མེཇེལ་ཏེེ་ཆོས་ཐོོབ་བོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ། །ཡང་ཆོས་རྗོེ་

ཉིིད་དང་། ཧོར་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གཉིིས་འབེལ་བའི་བཀའ་མེཆིད་མེང་དུ་བྱུང་བའི་

འཕྲོས་ཤེིག་ལ། མེདོ་སྡོེ་གསེར་འོད་དམེ་པའི་ལུང་གིས། རུས་སྦེལ་ལ་སྤུ་མེི་

འབྱུང་བའི་ཚུལ་བསྙེད་པས། དེ་སུན་དབྱུང་བའི་ཕྱིིར་རྒྱལ་པོས། ཆོས་རྗོེ་པ་ལ་

པགས་པ་འདོམེ་སྐོར་ཙམེ་ལ་སྤུ་རིང་པོ་འཇེའ་ཚོན་གྱིི་རི་མེོ་ཡོད་པ་ཞིག་གཟིིགས་

ཕུལ་བས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་གསུང་གིས། འདི་ནི་རུས་སྦེལ་གྱིི་པགས་པ་ག་

ལ་ཡིན། འདི་ནི་ཆུ་ལ་གནས་པའི་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་བྱོ་བའི་ཕྱིིར། བྱོང་ཆུབ་

སེམེས་དཔའ་རུས་སྦེལ་འདྲི་བའི་གཟུགས་ཅན་གྱིིས་འབྱོོན་པར་གསུང་རབ་ལས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཤེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་པགས་པ་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མེཚན་སྟེོན་ཤེེས་ཀྱིིས་

བསྟེན་ནས་བལྟོ་ཤེེས་ཀྱིིས་བལྟོས་ན་པགས་པ་འདིའི་ངོས་ལ་སངས་རྒྱས་སྟེོང་

དང་བྱོང་སེམེས་ཉིེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་ཀྱིི་སྐུ་བརྙིན་གསལ་བར་ཡོད་གསུངས་ནས་དེ་

དག་བསྟེན་པས། དེར་ལྷགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ངོ་མེཚར་དུ་གྱུར་ཅིང་། རྒྱལ་པོ་ཅུང་

ཟིད་སྐྱེངས་ཏེེ་ལན་ཞིག་བྱོ་དགོས་སྙེམེ་ནས་བློོན་པོ་རྣམེས་ལ་བཀའ་བགྲོས་ཏེེ། སྒྱུ་

མེ་མེཁན་རྣམེས་རས་སྔགས་ཀྱིིས་སྒྱུ་མེ་སྤྲུལ་དུ་བཅུག་པས། སྔར་མེེད་པའི་ཡུལ་

ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ན་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་དགོན་པའི་རྣམེ་པ་ངོ་མེཚར་ཅན་

ཞིག་སྤྲུལ་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ལུང་གིས་ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་ལ། ཁྱེོད་ངས་མེཆོད་

གནས་ལ་བོས་པ་མེཁས་པར་འདུག་ཅིང་། ཡོན་ཏེན་ཡ་མེཚན་ཅན་མེང་པོ་མེཐོོང་

བས་སྤྲོ་བར་གྱུར། ད་ནི་གནས་དབེན་པ་ཞིག་ན་དགོན་པ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་

ཞིག་ཡོད་པས་ཁྱེོད་ལ་སྟེེར་བས་དེར་འགྲོ་གསུངས་ནས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

དཔོན་སློབ་རྣམེས་དང་། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཀྱིང་བྱོོན། དེའི་ཚེ་ཆོས་རྗོེ་

ཉིིད་ཀྱིིས་ཕྱིོགས་དེ་གཟིིགས་མེ་ཐོག་ནས་སྒྱུ་མེ་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་མེངོན་པར་

མེཁྱེེན་པས་དགོངས་ཏེེ། སྒོོ་སྲུང་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་མེང་པོ་འདུག་པ་དེ་རྣམེས་ལ་

བཀའ་བསྒོོ་དང་། གནས་བརྟེན་གཞན་རྣམེས་ལ་རབ་གནས་ཀྱིི་མེེ་ཏེོག་འཐོོར་བ་

མེཛད་པས། སྒྱུ་མེ་བཤེིག་མེ་ཐུབ་པར་དུས་ད་ལྟོ་ཡང་མེངོན་སུམེ་དུ་ཡོད་ཅིང་། 

སྤྲུལ་པ་སྡོེ་ཞེས་བྱོ་བར་མེིང་ཡང་གྲགས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟོར་ངོ་མེཚར་བའི་མེཛད་པ་དུ་མེའི་སྒོོ་ནས་རྒྱའི་ཡུལ་དུ་བསྟེན་པ་དར་

རྒྱས་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་མེཛད་ནས། དེ་ནས་ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་བོད་དུ་འབྱོོན་པ་བས་བྱོང་
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ངོས་སུ་བཞུགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་ལ་ཕེན་ཆེ་བར་གཟིིགས་ནས་གནས་

དེ་ཉིིད་དུ་ཐུགས་ཕེབ། བོད་ཀྱིི་གྲྭ་སློབ་རྣམེས་ལ་གནང་སྦྱིན་དང་འབུལ་བ་མེང་པོ་

བསྐུར། ཆོས་ཀྱིི་སྐྱེས་སུ་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་ལམེ་ལ་འཇུག་པའི་རིམེ་པ་ཐུབ་

པའི་དགོངས་པ་གསལ་བ་ཞེས་བྱོ་བ་བསྐུར་ནས་ཚོགས་ཆོས་འདི་དབུས་གཙང་

ཁམེས་གསུམེ་དུ་བཤེད་པ་ཡིན་པས། ངའི་སློབ་མེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་ལུང་ཐོོབ་པ་

ཡིན་པས་ཡི་གེ་འདི་ལ་ལྟོོས་ལ་ཤེོད། འདི་བཞིན་དུ་ཉིམེས་སུ་ལོང་གསུངས་པའི་

གསུང་འཕྲིན་དང་བཅས་བུ་སློབ་རྣམེས་ལ་བཀའ་ཤེོག་འདི་ལྟོར་གནང་བ་ཡིན་ཏེེ། 

ཨོཾ་སྭ་སྟེི་སིདྡྷཾ། བློ་མེ་དང་མེགོན་པོ་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་

ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེས། དབུས་གཙང་མེངའ་རིས་དང་བཅས་པའི་དགེ་བའི་བཤེེས་

གཉིེན་ཡོན་མེཆོད་རྣམེས་ལ་སྤྲིངས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་དང་། སེམེས་

ཅན་སྤྱིི་དང་། སྒོོས་བོད་སྐད་སྨྲ་བ་ཐོམེས་ཅད་ལ་ཕེན་པར་བསམེ་ནས་ཧོར་ནང་དུ་

འོང་། ངེད་འབོད་མེཁན་ལ་ཡོན་བདག་ཆེན་པོ་ཤེིན་ཏུ་དགྱིེས། འཕེགས་པ་སྤུན་

འདི་འདྲི་བའི་ཆུང་བ་ནས་ཁྲིིད་ནས་འཁོར་དང་བཅས་པ་འོང་བ་དེ་ངེད་ལ་བསམེ་

པ་ཡིན། ཁྱེེད་མེགོས་ངོ་བལྟོས་པ་ཡིན། གཞན་ཚོ་རྐོང་པས་ངོ་བལྟོས་པ་ཡིན། 

ཁྱེོད་ངས་བོས་པ་ཡིན། གཞན་ཚོ་སྐྲག་ནས་འོང་བ་ཡིན། དེ་ངས་མེི་ཤེེས་པ་ཨེ་

ཡིན། འཕེགས་པ་སྤུན་གྱིིས་སྔར་ཡང་བོད་ཀྱིི་ཆོས་ནི་ཤེེས་པར་འདུག ད་དུང་ཡང་

འཕེགས་པས་བོད་ཆོས་སློབ། ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེས་ཧོར་ཡིག་དང་ཧོར་སྐད་སློབ། ངས་མེི་

ཆོས་ཀྱིིས་བསྐྱངས། ཁྱེེད་ཀྱིིས་ལྷ་ཆོས་ཀྱིིས་བསྐྱངས་ན་ཤཱཀྱི་མུ་ནེའི་བསྟེན་པ་ཡང་

ཕྱིིའི་རྒྱ་མེཚོའི་མེཐོའ་ཚུན་ཆད་ཁྱེབ་པར་མེི་འགྲོ་བ་ཨེ་ཡིན་གསུངས་སོ། །རྒྱལ་པོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་འདི་སྤྱིིར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་དང་། སྒོོས་དཀོན་མེཆོག་

གསུམེ་ལ་ཤེིན་ཏུ་གུས་ཁྲིིམེས་ལུགས་བཟིང་པོས་འཁོར་ཐོམེས་ཅད་ལེགས་པར་

སྐྱོང་ཞིང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཡང་ངེད་ལ་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་

བྱུང་། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ཁྱེོད་རང་བློོ་བདེ་བར་ཆོས་ཤེོད། ཁྱེེད་ལ་གང་དགོས་ངས་

སྟེེར་བ་ཡིན། ཁྱེོད་བཟིང་པོ་གཏེོང་བ་ངས་ཤེེས། ངས་བཟིང་པོར་ཨེ་གཏེོང་གནམེ་

ཤེེས་གསུངས། ཁྱེད་པར་འཕེགས་པ་སྤུན་ལ་ཐུགས་འདོགས་ཆེ་བར་འདུག རང་

ཤེེས་ཁྲིིམེས་ལུགས་འཁུར་ཤེེས་ན། རྒྱལ་ཁམེས་ཐོམེས་ཅད་ལ་ཕེན་པར་བྱོ་སྙེམེ་

པའི་ཐུགས་དགོངས་བཟིང་པོ་ཅིག་འདུག སྒོོས་ཁྱེེད་རང་གི་མེི་སྡོེ་བོད་རྣམེས་ལ་

ཁྲིིམེས་ལུགས་ལེགས་པར་སློབས། སྐྱིད་དུ་འཇུག་པ་ངས་ཤེེས་གསུངས་པ་དང་། 

རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྣམེས་ཚེ་རིང་བའི་སྨོན་ལམེ་རིམེ་གྲོ་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་

འབད་པར་ཞུ། སྐབས་དོན་ཧོར་འདིའི་དམེག་སྡོེ་གྲངས་ལས་འདས། འཛམེ་བུའི་

གླིིང་ཐོམེས་ཅད་ཁོང་གི་མེངའ་རིས་སུ་འདུག་སྙེམེ་པའི་བསམེ་པ་ཅིག་འདུག ཁོང་

རང་དང་མེཐུན་པ་ཚོ་སྐྱིད་སྡུག་ཁོང་རང་དང་མེཉིམེ་པར་བྱོེད། ཁོང་ལ་ཞེ་ཐོག་པས་

གང་ཟིེར་ལ་མེ་ཉིན་ན་ངོ་བལྟོས་པ་ཡིན་ཟིེར་བའི་མེིང་གིས་མེི་ཆོག་པ། རྟེིང་བརླག་

པར་བྱོེད་པ་ཅིག་འདུག ཡུ་གུར་གྱིི་རྒྱལ་ཁམེས་འདི་ཡང་མེ་བརླག་པར་གོང་དུ་

ཕེན། མེི་ནོར་རྣམེས་ཁོང་གིས་བློངས་ནས། ཡིག་མེཁན། ནོར་གཉིེར་བ། བུ་དགའ་

ཐོམེས་ཅད་ཁོང་གིས་བྱོེད། རྒྱ། མེི་ཉིག སོག་པོ་ལ་སོགས་པ་མེ་བརླག་གོང་དུ་ཧོར་

འདྲི་བཏེང་ཡང་ཅི་ཟིེར་མེ་ཉིན་པས། བརླག་པའི་རྟེིང་ལ་འགྲོ་ས་མེ་རྙིེད་ནས་ངོ་བལྟོ་

དགོས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་དེ་རྟེིང་ཅི་ཟིེར་ཉིན་པས་ད་ལྟོ་ཐོད་ཐོད་སོ་སོ་ན་བུ་དགའ་ནོར་
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གཉིེར། དམེག་དཔོན། ཡིག་མེཁན་ལ་སོགས་པ་ཁོང་རང་གི་མེི་ཆེན་རེ་བསྐོས་པ་

མེང་། འོ་སྐོལ་མེི་སྡོེ་ངན་ལ་གྱིོང་པས་ཐོབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བྲོས་པས་ཐོར་དུ་

རེ༑ ཐོག་རིང་བས་མེི་ཡོང་དུ་རེ། འཐོབ་ཐུབ་ཏུ་རེ་ནས། གཡོ་སྒྱུ་ཟིོལ་གསུམེ་བྱོས་

པས་བརླག་ཀྱིང་བརླག ཐོ་ཐོད་སོ་སོ་ནས་ངོ་བལྟོས་པའི་ཚོ་མེང་། བོད་ངན་ལ་གྱིོང་

པའི་སྟེོབས་ཀྱིིས་བྲན་དང་གཡོག་གི་བྱོེ་བྲག་མེ་གཏེོགས་པ། དཔོན་པོར་བསྐོས་པ་

བརྒྱ་ལ་རེ་འགའ་ཙམེ་ལས་མེ་མེཐོོང་། བོད་ངོ་བལྟོས་པ་མེང་ཡང་འདབ་ནོར་ཉུང་

བའི་སྟེབས་ཀྱིིས་མེི་ཆེན་ཚོ་རྟེིང་ནས་མེ་མེགུ་བའི་གནད་ཅིག་གདའ། ན་ནིང་ནི་ལོ་

འགའ་ལ་སྟེོད་དུ་དམེག་སོང་བ་མེེད། ངས་བི་རི་ཁྲིིད་ནས་ངོ་བལྟོས། འདིར་ཤེིན་ཏུ་

ངོ་བལྟོ་ལེགས་པས། སྟེོད་མེངའ་རིས། དབུས་གཙང་བ་རྣམེས་ངོ་བལྟོས། བི་རི་ཐོ་

ཐོད་ཚོ་ཡང་ངོ་བལྟོ་བར་ཡོད་བྱོས་པས། ད་བར་ལ་དམེག་མེ་སོང་བ་དེས་ཕེན་པ་

ཡིན་ཏེེ། སྟེོད་ཀྱིི་མེི་རྣམེས་དེ་ཚོ་མེི་ཤེེས་ཏེེ་མེཆིས། དེ་སྐབས་སུ་འདི་ན་མེར་ངོ་

བལྟོས་པ་ཡིན་ཀྱིང་འདབ་ནོར་ལེགས་པོ་མེ་བྱོས་པ་དང་། བློོ་མེ་གཏེད་པ་ཀུན་ལ་

དམེག་རྒྱབ་ནས་མེི་ནོར་ཐོམེས་ཅད་གཏེོར་བ་དེ་ཁྱེེད་རྣམེས་ཀྱིིས་ཐོོས་ཏེེ་མེཆིས། 

དམེག་རྒྱབ་པ་དེ་ཚོ་ཡུལ་བཙན། མེི་དཔའ། དམེག་མེང་། གོ་ཆ་སྲ་ཞིང་མེདའ་

མེཁས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཐུབ་ཏུ་རེ་བྱོས་པས་བརླག་འདུག །མེི་རྣམེས་ཀྱིི་བསམེ་པ་ལ། 

ཧོར་ཁོ་རང་འུ་ལག་དང་དམེག་ཁྲིལ་ཆུང་། གཞན་ཚོ་འུ་ལག་དང་དམེག་ཁྲིལ་ཆེ་

བསམེ་སྟེེ། གཞན་ཚོ་བས་ཧོར་རང་འུ་ལག་དང་དམེག་ཁྲིལ་ཆེ། དེ་དང་སྦྱར་ན་

གཞན་ཚོ་ཆུང་བར་གདའ། ད་དུང་ཡང་ཅི་ཟིེར་གྱིི་ངག་ལ་ཉིན་ན་ཁྱེེད་རྣམེས་ཀྱིི་ཡུལ། 

ས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་མེི་སྡོེ། སོ་སོའི་དཔོན་གང་ཡོད་པ་དེ་དཔོན་དུ་བསྐོས། ས་སྐྱ་པའི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གསེར་ཡིག་པ་དང་དངུལ་ཡིག་པ་བོས་ལ། ངེད་ཀྱིི་དར་ཁ་ཆེ་འདི་བསྐོས་ན་འཐོད་

པ་ཡིན་ཟིེར་བའི་ངོ་སྤྲོད་གྱིིས་ལ་ཕེར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོའི་བང་ཆེན་པ་གོ་ཆོད་པ་ཚུད། 

དེ་ནས་དཔོན་གྱིི་མེིང་། མེི་སྡོེའི་གྲངས། འདབ་ནོར་གྱིི་ཚད་ཡི་གེ་ལེགས་པོ་

གསུམེ་གྱིིས་ལ། གཅིག་ངེད་ལ་བསྐུར། གཅིག་ས་སྐྱར་ཞོག གཅིག་རང་རང་གི་

དཔོན་གྱིིས་བཟུང་། ཡང་ངོ་བལྟོས་པ་འདི་ཡིན། མེ་བལྟོས་པ་འདི་ཡིན་ཟིེར་བའི་

ས་རིས་ལེགས་པོ་གྱིིས། ཤེན་མེ་ཕྱིེད་ན་ངོ་མེ་བལྟོས་པའི་ཞོར་ལ་བལྟོས་པ་ཚོ་

ཡང་བརླག་དོགས་ཡོད། ས་སྐྱ་པའི་གསེར་ཡིག་པས་ཡུལ་གང་ཡིན་པའི་དཔོན་

དང་གྲོས་གྱིིས་ལ། སེམེས་ཅན་ལ་ཡང་ཕེན་པར་གྱིིས་ལ་རང་ཚོད་དབང་ཆེ་མེ་

བྱོེད། ཡུལ་དཔོན་གྱིིས་ཀྱིང་ས་སྐྱ་པའི་གསེར་ཡིག་པ་དང་གྲོས་མེ་བྱོས་པར་རང་

ཚོད་མེ་བྱོེད། གྲོས་མེ་བྱོས་པར་རང་ཚོད་བྱོེད་པ་ཁྲིིམེས་ལ་མེེད། ཉིེས་པ་ལ་ཐུག་

ན་འདི་ན་ཞུ་བ་དཀའ། དེར་ཐོམེས་ཅད་བློོ་མེཐུན་པར་གྱིིས། ཧོར་གྱིི་ཁྲིིམེས་

ལུགས་བྱོས་ན་ལེགས་པོ་འོང་། གསེར་ཡིག་པ་བསུ་བསྐྱེལ་དང་ཞབས་ཏེོག་

ལེགས་པོར་གྱིིས། འདི་ཡང་གསེར་ཡིག་པ་ཡོང་བ་ཀུན་ལ་གཞན་འདྲིི་བའི་སྔོན་

ལ་མེ་བྲོས་སམེ་འཐོབ་བམེ། གསེར་ཡིག་པ་ཚོ་ཉི་ར་ལེགས་པོར་བྱོས་སམེ། འུ་

ལག་བྱུང་ངམེ། ངོ་བལྟོས་པ་རྣམེས་བརྟེན་ནམེ་བྱོས་པ་དེ་ཚོ་སྔོན་ལ་འདྲིི་བར་

འདུག གསེར་ཡིག་པ་དེ་མེ་མེགུ་ན་གནོད་ཐུབ་པའི་གཏེམེ་གཏེོང་བར་ངེས། མེགུ་

ན་ཕེན་ཐོོགས་ནུས་པ་ཅིག་གདའ། གསེར་ཡིག་པའི་ངག་ལ་མེ་ཉིན་ན་བྱོས་ཀྱིང་

དཀའ་བར་མེཐོོང་། འདིར་མེི་གང་དྲིག་པ་དང་འདབ་ནོར་ཁྱེེར་ནས་འོང་བ་ཚོ་བཟིང་

པོར་གཏེོང་བར་གདའ། རང་རེ་ཚོ་ཡང་བཟིང་པོ་བྱོ་སྙེམེ་པའི་བསམེ་པ་ཡོད་ན། ངེད་
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རང་གི་དཔོན་པོ་ཀུན་འདབ་ནོར་བཟིང་པོ་བཟུང་ལ་ས་སྐྱ་པའི་མེི་དང་འགྲོགས་ལ་

བྱོོན། འདབ་ནོར་འདི་ཙམེ་གཅིག་འདབ་ཟིེར་བའི་གྲོས་གྱིིས། འདིར་ངས་ཀྱིང་གྲོས་

བྱོེད། དེ་ནས་རང་ཡུལ་འོངས་ནས་རང་གཞན་ཐོམེས་ཅད་ལ་ཕེན་པར་འོང་། སྤྱིིར་

ངས་ཀྱིང་ན་ནིང་ནས་མེི་བཏེང་ནས་འདི་ལྟོར་བྱོས་ན་ལེགས་བྱོས་ནས་གྲོས་བསྟེན་

པ༑ ཁྱེེད་རང་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་དེ་བཞིན་བྱོེད་པའི་རིགས་སུ་མེེད་པ་འདུག བརླག་

པའི་རྗོེས་ལ་ཁྱེེད་ཐོ་དད་ཚོ་ཅི་ཟིེར་ཉིན་པ་ཅིག་འདོད་པ་ཡིན་ནམེ། ཅི་ཟིེར་བ་ཡིན་

ཡང་མེ་གོ །ཕྱིིས་ས་སྐྱ་པ་ཧོར་གསེབ་ཏུ་སོང་བ་ཡིན་ཏེེ་ངེད་ལ་མེ་ཕེན་ཟིེར་བ་དེ་མེི་

གསུང་བར་ཞུ། ངས་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བསམེ་པ་བྱོས་ནས། བོད་སྐད་

སྨྲ་བ་ཐོམེས་ཅད་ལ་ཕེན་པའི་ཕྱིིར་དུ་ཧོར་གསེབ་ཏུ་འོང་བ་ཡིན་ཏེེ། ང་ཅི་ཟིེར་ལ་ཉིན་

ན་ཕེན་པར་འདུག ཁྱེེད་རྣམེས་ཀྱིིས་འདིའི་སྣང་ཚུལ་མེ་མེཐོོང་། ཐོོས་པ་རྣམེས་ལ་

ཡིད་ཆེས་པ་ཤེིན་ཏུ་དཀའ། དེའི་སྟེོབས་ཀྱིིས་ད་དུང་བཏུབ་པར་འོང་སྙེམེ་སྟེེ། བདེ་

བའི་འཕྲོ་ལ་གླིོ་བུར་དུ་འདྲིེས་མེནན་པ་ལྟོ་བུའི་འཐོིབ་གནོན་ཅིག་བྱུང་ནས་དབུས་

གཙང་གི་བུ་ཚ་དང་མེི་ལ་སོགས་པ་ཧོར་གསེབ་ཏུ་སོང་གིས་དོགས། ངེད་ནི་

ལེགས་ཉིེས་ཅི་བྱུང་ཡང་ང་ལ་འགྱིོད་པ་མེེད། བློ་མེ་དཀོན་མེཆོག་གི་བྱོིན་རླབས་

དང་བཀའ་དྲིིན་གྱིིས་ད་དུང་ལེགས་པོ་འོང་བའང་སྲིད། ཁྱེེད་རང་རྣམེས་ཀྱིང་དཀོན་

མེཆོག་ལ་གསོལ་བ་ཐོོབ། རྒྱལ་པོས་ངེད་ལ་སུ་དང་ཡང་མེི་འདྲི་བའི་ཐུགས་ལ་

བཏེགས། དེའི་སྟེོབས་ཀྱིིས་རྒྱ་བོད། ཡུ་གུར། མེི་ཉིག་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བཤེེས་མེི་

ཆེན། ཡུལ་མེི་གཅིག་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་ངོ་མེཚར་ཆེ་སྙེམེ་ནས་ཆོས་ཉིན་པ་དང་

གུས་པ་ཆེ་བ་འདུག ངེད་འདིར་འོང་བ་རྣམེས་ལ་ཧོར་གྱིིས་ཅི་འདྲི་བྱོེད་སྙེམེ་པའི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དོགས་པ་མེི་དགོས། ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ཐུགས་ལ་བཏེགས་ནས་བཟིང་པོར་ཡོད་པས། 

ངེད་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ནས་ཐོམེས་ཅད་བློོ་བདེ་བར་བཞུགས་པས་ཆོག །འདབ་ནོར་ལ་

གསེར། དངུལ། གླིང་པོ་ཆེའི་མེཆེ་བ། མུ་ཏེིག་རྡོོག་པོ་ཆེ་བ། མེཚལ། བཙོད། རུ་རྟེ། 

གི་ཝང་། སྟེག་གཟིིག་གུང་གསུམེ། སྲམེ། བོད་སྣམེ། དབུས་ཕྲུག་བཟིང་པོ། འདི་ན་དེ་

ཚོ་དགའ་བར་འདུག །སྤྱིིར་ནོར་ལ་འདིར་གཙིགས་ཆུང་ཡང་རང་རང་གི་ཡུལ་ན་

གང་བཟིང་གི་ནོར་རས་འོང་བས་ཆོག་པ་ཡིན། གསེར་ཡོད་ན་གང་འདོད་འོང་བར་

འདུག་པས་དགོངས་མེཛོད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་ཕྱིོགས་མེཐོའ་དག་ཏུ་རྒྱས་

པར་གྱུར་ཅིག །མེང་ལཾ་ཞེས་ཞེས་པའི་གསུང་ཤེོག་གནང་བ་དབུས་གཙང་གི་གྲྭ་བུ་

སློབ་སྦྱིན་བདག་དང་བཅས་པ་སོགས་སྐྱེ་བོ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་མེཐོོང་བས་སོ་སོར་

དགའ་མེགུ་ཡི་རང་ཞིང་ཡིད་སྤྲོ་བ་མེཆོག་ཏུ་ཐོོབ་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་

བློ་མེ་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱིི་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་གཉིིས་པ་དེ་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུའི་བར་

དུ་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་དང་། སེམེས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མེཛད་

ནས། མེཐོར་གཟུགས་ཀྱིི་སྐུའི་བཀོད་པ་ཇེི་ལྟོར་བསྡུ་བའི་ཚུལ་སློབ་དཔོན་བི་ཇེི་བའི་

གསུང་ལྟོར་བརྗོོད་ན། ལྕགས་མེོ་ཕེག་གི་དུས་སུ་གཞན་དོན་ལ་བཞུད་པའི་དུས་སུ་

ཐོ་སྐར་གྱིི་ཟླ་བ་ལ་ལྟོས་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་བྱུང་། ཐོ་སྐར་གྱིི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱིི་ཉིིན་

པར་ས་གཡོས་ཆེན་པོ་བྱུང་། བདག་བི་ཇེི་ལྷ་རྗོེས་རྒྱུ་མེཚན་ཞུས་པས། རྒྱལ་བའི་

སྲས་སུ་གྱུར་པ་ཆེན་པོ་རྣམེས་གཞན་དོན་ལ་འགྲོ་བའི་ལྟོས་ཡིན། འུ་ཅག་ཀྱིང་དེའི་

རྗོེས་སུ་འཇུག་པ་འདྲི་གསུངས། ཉིི་ཤུ་དགུའི་ནམེ་ཕྱིེད་ན་ལོངས་སྐུའི་ཆ་ལུགས་སྒྲི་

དབྱོངས་མེི་ཟིད་པ་སྒྲིོག་པའི་རྒྱལ་པོ་མེངོན་སུམེ་དུ་བྱོོན། སྐུ་མེདོག་དཀར་པོ་ཞལ་
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གཅིག་ཕྱིག་གཉིིས་པ་བྱོོན་ནས། ཁྱེེད་ཀྱིིས་སྤེོས་ཕུལ་གསུངས་ནས་བདག་གིས་

སྤེོས་ཕུལ། ཐོོ་རངས་ཀྱིི་དུས་སུ་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་དབང་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པས་

བྱོིན་རླབས་མེཛད་པའི་སྣང་བ་བྱུང་། སྤེོས་ཕུལ་གསུངས་པས་བདག་གིས་ཕུལ། 

སྨིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་དྲུག་གི་ཉིིན་སྒྲི་སྣ་ཚོགས་བསྒྲིགས། བདག་དྲུང་ན་

ཡོད་པས། ལྷ་ཁང་གི་ནང་ན་རྣམེ་རྒྱལ་མེཆོད་པ་བྱོེད་མེི་རྣམེས་ཡིན་ནམེ་ཞུས་

པས། ལྷ་ཁང་ན་རྣམེ་རྒྱལ་བྱོེད་པ་ལ་བལྟོར་སོང་གསུངས། དེ་ལྟོར་ཕྱིིན་བས་ཁོང་

རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་སྒྲི་ཐོོས་ཟིིན་ཅི་ཡིན་ནམེ་ཁྱེེད་ཞུར་སོང་ཟིེར་བདག་གིས་ཞུས་

པས། ལྷའི་བསུ་བ་མེང་པོ་བྱུང་མེཆོད་པ་གྱིིས། ད་རང་གཞན་གྱིི་དོན་ལ་འགྲོ་

དགོས་པ་ཡིན་གསུངས། མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ཡང་ས་ལ་འབབ་རྒྱུ་མེེད་པ་ནམེ་མེཁའ་

ལ་མེང་པོ་བྱུང་། ཚེས་བཅུ་གསུམེ་གྱིི་ཉིིན་པར་གདུགས་ལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་

ཉིི་མེ་ཡོད་འཕྲོ་ལ་སྤྲིན་དཀར་པོ་ལེགས་པ་ཅིག་ནར་གྱིིས་བྱུང་། ནམེ་མེཁའ་ལ་

ཕྱིག་མེཛུབ་གཏེད་ནས་བཞད་ཅིག་མེཛད་ནས། ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཨེ་མེཐོོང་གསུངས། 

བདག་གིས་མེ་མེཐོོང་ཤེིན་ཏུ་སེམེས་དགའ་བ་ཅིག་བྱུང་ཞུས་པས། སྡོིག་ཤེས་ཆུང་

བར་འདུག་སྟེེ། འོན་ཀྱིང་སྡོིག་པ་དྲིི་མེ་འདྲི་བས་སྡོིག་སྦྱོང་གྱིིས་གསུངས། སངས་

རྒྱས་བཅོམེ་ལྡན་འདས་སེང་གེའི་ཁྲིི་ལ་འཁོར་ཉིན་ཐོོས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་

པའི་སྣང་བ་བྱུང་བས་སྤེོས་ཕུལ་གསུངས། དེ་ནས་སྤེོས་ཕུལ། བཅུ་བཞིའི་ཉིིན་

པར་ཕྱིི་དྲིོ་གདུགས་ལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་སྤྲིན་སྔར་གྱིི་དེ་འདྲི་བ་ཅིག་བྱུང་། 

དཔལ་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་གསལ་པོར་གཟིིགས་པས་སྤེོས་ཕུལ་གསུངས་

ནས་སྤེོས་ཕུལ། བཅོ་ལྔའི་སྔ་དྲིོ་ཡང་ཕྱིི་ན་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་སྤྲིན་སྔར་གྱིི་དེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འདྲི་བ་ཅིག་བྱུང་། འཇེམེ་དབྱོངས་ལན་གསུམེ་གཟིིགས། ཡང་སྤེོས་ཕུལ། སྤེོས་

ལན་གསུམེ་ཕུལ་བའི་རྟེིང་མེ་ང་ལ་གཟིིགས་ནས་བཞད་ཅིག་མེཛད། ཅི་ལགས་

ཞུས་པས། འཇེམེ་དབྱོངས་དང་བྱོམེས་པ་གཉིིས་བགྲོ་གླིེང་མེཛད་ཀྱིིན་འདུག་

གསུངས། དེའི་ཚིག་ཀྱིང་གསུངས་པས་བརྗོེད། དེའི་ཕྱིིས་དེ་ཉིིན་བསྐོར་བ་མེཛད་

དུས་སུ། མེཆོག་སྦྱིན་དཔལ་གྱིི་བཞུགས་ཁྲིི་ཅོག་ཙེ་ཆུང་ཆུང་ཅིག་དང་། བཞུགས་

འབོལ་ཅིག་བཟུང་ནས་སྔོན་ལ་འགྲོ། བདག་གི་དཔུང་པ་གཡོན་ལ་ཕྱིག་གིས་

བརྟེེན་ནས་བཞུགས། མེཆོད་ཁང་ཐོད་སོར་བྱོོན་པ་དང་བཞུགས་ཁྲིི་དེ་ལ་བཞུགས་

ནས། མེཆོག་སྦྱིན་དཔལ་ཁྱེོད་ཇེ་སྐོལ་དུ་སོང་གསུངས། བདག་ལ་ཁྱེོད་སོང་ལ་

སྤེོས་ཤེིག་སྦྱོར་ལ་ཤེོག་གསུངས། སྤེོས་ཁྱེེར་ཡོང་བ་དང་ཨ་ཡུ་ཏ་ར་གསུངས། 

སྒྲིོལ་མེ་ཞལ་གཟིིགས་པར་འདུག ཚེས་བཅུ་བདུན་གྱིི་ནམེ་གུང་ཙམེ་ལ། བདག་

དྲུང་ན་ཙོག་གེ་ཡོད་པས་གཟིིམེས་པ་དེ་ཙོག་གེ་བཞེངས་ནས་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཅི་ཡང་མེ་

མེཐོོང་ངམེ། གླུ་དབྱོངས་རོལ་མེོའི་སྒྲི་ཐོོས་གསུངས། སློབ་དཔོན་ཇེོ་གདན་དང་ངེད་

མེང་རབ་ཡོད་པས་རོལ་མེོའི་སྒྲི་ཐོོས། གཞན་ཅི་ཡང་མེ་མེཐོོང་ཞུས་པས་བདག་ལ་

གཟིིགས་ཏེེ། བདེ་མེཆོག་གིས་གཙོ་བྱོས་པའི་དཀྱིིལ་འཁོར་བཅུ་གསུམེ་གྱིི་སྣང་བ་

བྱུང་གསུངས། དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མེོ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་གླུ་དང་གར་མེཛད་ཅིང་

འདུག་གསུངས། ཚིགས་བཅད་མེང་པོ་ཅིག་གསུང་བ་བདག་གིས་མེ་ཟིིན། སློབ་

དཔོན་ཇེོ་གདན་གྱིིས་མེང་རབ་ཅིག་ཟིིན་སྣང་བ་འདིར་མེ་བྲིས། གཞན་ལ་མེ་

བཤེད་སྡོིག་པ་གསོག་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྲོ་གསུངས། ཇུ་གུར་མེེ་མེར་ན་དགེ་བཤེེས་རྡོོ་

རང་ཟིེར་བ་ཅིག་ན་གིན་ཡོད་པ། བདག་གི་སློབ་མེ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མེཚན་བལྟོར་
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བཏེང་བས། བཤེང་གཅི་ཐོམེས་ཅད་མེལ་དུ་བཏེང་། གཡོག་པོ་མེེད། སྡུག་པར་

སྣང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཟློ་ཞིང་སྣང་བ་དང་། ཆོས་རྗོེའི་ཞལ་ནས། སངས་རྒྱས་དང་བྱོང་

ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་མེཁྱེེན་བཞིན་དུ་ཐུགས་རྗོེས་མེི་གཟིིགས་པ་

གསུངས། དེའི་ནུབ་མེོ་ཐོོ་རངས་བློ་མེ་རྗོེ་བཙུན་པ་དང་། སློབ་དཔོན་བིརྺ་པ་དང་། 

ནག་པོ་པ་གསུམེ་བྱོོན་ནས་ཁྱེོད་དེ་ལ་ཡི་མེ་ཆད། ཟིག་བཅས་ཀྱིི་ལུས་འདི་ལ་སྐྱེ་རྒ་

ན་འཆིའི་ཆུ་བོ་བཞི་ཡོད་པ་ཡིན་གསུངས། བིརྺ་པས་འཛུམེ་པ་མེཛད། ནག་པོ་པས་

དེ་ཡིན་གསུངས། བིརྺ་པས་ཐོོད་པའི་བདུད་རྩི་ལ་སྲིན་ལག་གིས་རེག་ནས་ཁྱེོད་ཀྱིི་

ལྗགས་རྐྱོངས་གསུངས་ནས། ལྗགས་ལ་ཐོིག་ལེ་བྱོས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་གསུངས། 

དེའི་དུས་སུ་རྟེོག་པ་དང་རྟེོག་མེེད་མེཐོའ་ལས་འདས་པ། བདེ་གསལ་མེི་རྟེོག་པ་རྒྱལ་

བ་རྣམེས་ཀྱིི་ཐུགས་ལའང་འདི་ལས་ལྷག་པ་མེེད་སྙེམེ་པའི་སྣང་བ་བྱུང་། དེ་ནས་བློ་

མེ་རྗོེ་བཙུན་པས་འདི་ནས་གཞན་དོན་ལ་འགྲོ་བའི་དུས་སུ། ཤེར་ཕྱིོགས་ཀྱིི་འཇེིག་

རྟེེན་གྱིི་ཁམེས་དུ་མེ་བརྒལ་བའི་ཕེ་རོལ་དུ་མེཁའ་ལ་གནས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པར་

གྱུར་ནས། དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་དུ་མེ་མེཉིེས་པར་བྱོས་ཤེིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞིང་

ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། སེམེས་ཅན་དུ་མེ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱོས་ནས་ས་དང་ལམེ་

ཕེལ་ཆེར་བགྲོད་དེ། སྐྱེ་བ་གསུམེ་པ་ལ་འཛམེ་བུའི་གླིིང་འདི་ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱ་གར་ཤེར་ལྷོ་

མུ་མུ་ནིར་ཞེས་བྱོ་བར་རྒྱལ་པོ་ཉིི་མེའི་སྟེོབས་འཕེེལ་ཞེས་བྱོ་བའི་བུར་འཁྲུངས་

ནས་གཞོན་ནུ་ལ་རྩོམེ་པ་དང་། འཆད་པ་མེང་པོ་མེཛད། མེངོན་པར་ཤེེས་པས་

འཇེིག་རྟེེན་ཐོམེས་ཅད་གཟིིགས་ནས། འཁོར་དད་ལྡན་འབུམེ་ཕྲག་དུ་མེ་གྲོལ་བར་

བྱོས་ནས། དེའི་དུས་སུ་ངས་དབང་བསྐུར་བ་དང་ཆོས་འབྲེལ་བྱོས་པ་ཙམེ་ཐོམེས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཅད་ངའི་འཁོར་དུ་འོང་བར་འདུག་གསུངས་པའི་ཚིག་ཀྱིང་ཡོད། སྐུ་ཚེའི་ཚད་ཀྱིང་

ཡོད་པ་བརྗོེད་ཟིིན། དེ་ནས་སྐུ་ཚེ་འཕེོས་ནས་སངས་རྒྱས་དྲིི་མེ་མེེད་པའི་དཔལ་

ཞེས་བྱོ་བར་སྐུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ནས་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་མེཛད་པར་འདུག་གསུངས། 

རྗོེ་བཙུན་པས་བིརྺ་པ་ལ་དེ་ལྟོར་ལགས་སམེ་གསུངས། སློབ་དཔོན་གྱིིས་དེ་ཡིན་

གསུངས། ནག་པོ་པས་ཀྱིང་དེ་ཡིན་གསུངས་ནས་མེཐུན་འགྱུར་མེཛད། དེ་ནས་

བདག་ལ་ཚོགས་ཀྱིི་མེཆོད་པ་ཤེོམེས་ཤེིག་གསུངས་ནས་བཤེམེ་མེོ། །དེ་ནས་ཟིབ་

མེོའི་ལམེ་ལ་ནན་ཏེན་དུ་མེཛད་པའི་སྟེོབས་ཀྱིིས་གསང་བའི་གནས་བལྟོར་མེི་མེངོན་

པ་དང་། དབུའི་གཙུག་ཏེོར་གསལ་པོར་འཕེགས་པ་དང་། སྨིན་མེཚམེས་ཀྱིི་མེཛོད་

སྤུ་དུང་ལྟོར་འཁྱེིལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་ཡོན་ཏེན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེོ། །

ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཡར་ཚེས་བདུན་ལ་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཁང་ན་འཚོགས་

ཚད་ཀྱིིས་ཐོོས་པའི་སྒྲི་སྣ་ཚོགས་པའི་རོལ་མེོ་གྲག ཁོ་བོས་རྒྱུ་མེཚན་ཅི་ལགས་

ཞུས་པས། ཁྱེེད་ཐོམེས་ཅད་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིིས་གསུངས། 

ལམེ་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའི་ལུགས་ལ་མེགོ་དང་རྐོང་ལག་བདོག་པ་ཐོམེས་ཅད་བཏེང་

བས་ཀྱིང་། དབང་བསྐུར་བ་མེཆོག་ཐོོབ་པའི་བློ་མེ་ལ་མེོས་གུས་དང་ཞབས་ཏེོག་

སྐད་ཅིག་ཙམེ་བྱོས་པ་བསོད་ནམེས་ཆེ་གསུངས། ཡོད་ཚད་བློ་མེ་རང་ལ་ཕུལ་

བས་དེའི་དུས་བདག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་མེེད་པས། སྔོན་གནས་བརྟེན་རྐོང་པ་བཅོས་

པའི་ཡོན་དུ་བྱོིན་པའི་ཞྭ་ཕྲུག་གི་ཕྱིམེ་ཚེ་དམེར་པོ་སོ་མེ་ལེགས་པ་གཅིག་ཡོད་པ་

དེའི་ཕུད་ཕུལ་ནས། ཆོས་རྗོེ་རང་གིས་བསྣམེས་ནས་ཡོད་པས། དེ་འབུལ་དགོས་

སྙེམེ་པ་ཅིག་བྱུང་བས་ཞལ་འཛུམེ་པ་ཅིག་མེཛད་ནས། དེ་ང་ལ་འབུལ་མེི་དགོས་དེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྔར་ངས་གྱིོན་པ་དེ་ཕུལ་བ་ཡིན། ཁོ་བོས་བྱོང་ཆུབ་དམེ་པ་བརྙིེས་པའི་དུས་སུ་ཨ་

རུ་ར་ལག་མེཐོིལ་དུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ། ཁྱེོད་སློབ་མེ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཞབས་ཏེོག་ཅི་

བྱོས་པ་ཐོམེས་ཅད་གཟིིགས་པ་ཡིན། དེའི་དབང་བསྐུར་སེམེས་བསྐྱེད་ཞབས་ཏེོག་

ཅི་བྱོས་པ་ཐོམེས་ཅད་དང་། ཁོ་བོ་མེཐོོང་ཞིང་རྗོེས་སུ་དྲིན་པ་ཐོམེས་ཅད་དང་། 

རེག་པ་དང་། གཏེམེ་བྱོས་པ་དང་། འབྲེལ་པ་བྱོས་པ་ཐོམེས་ཅད་དོན་མེེད་པར་མེི་

འགྱུར་བར་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བ་ཡིན། དེས་ན་ཁྱེོད་ཀྱིང་ངའི་

ཞབས་ཏེོག་མེང་པོ་བྱོས་པས་དགའ་བ་སྒོོམེས་ཤེིག་གསུངས། བདག་གིས་ནུབ་

གཅིག་སྲོད་ནས་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཆ་ཚུན་ཆད་ལ་རེས་སྐུའི་རྒྱབ་ནས་བརྟེེན། རེས་སྐུ་

སྟེ་ཟུར་ནས་བརྟེེན་པས། འདུལ་བ་རྒྱལ་མེཚན་ལ་ཤེོག་གསུངས་ནས། དཔོན་མེོ་

ཟིོ་རོག་ཏེས་ཕུལ་བའི་ཕྱིམེ་ཚེ་དེ་ཁྱེེར་ལ་ཤེོག་གསུངས་ནས། བདག་ལ་འདི་ཁྱེོད་

གོན། འུ་ཅག་གཉིིས་ཚེ་སྔ་མེ་ནས་འབྲེལ་པ་མེང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་གསུངས། ཁྱེོད་

དང་པོ་ངའི་ཇེ་འདྲིེན་པ་བྱོས། དེ་ནས་མེི་ཉིག་འགའ་རུ་ཇེོ་འབུམེ་གུག་ཤྲཱིིའི་རྩར་

བརངས། དེར་ཧོར་གྱིི་དེད་པ་ལ་མེ་ཤེི་བས་ད་ལྟོ་ངའི་ཞབས་ཏེོག་མེང་དུ་བྱོས། ཕྱིི་

མེ་ལ་ངའི་དྲུང་དུ་མེི་སྐྱེ་ཁ་མེེད་ཡིན་གསུངས། སྨལ་པོ་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་

ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཆ་ལ་སྣ་ཚོགས་རྒྱལ་མེཚན་དང་། རོལ་མེོའི་སྒྲི་དང་། གླུ་མེཆོད་པ་སྣ་

ཚོགས་དང་། ས་གཡོ་བ་དང་བཅས་པས་ཞི་བར་གཤེེགས་པ་གྱུར་ཏེོ། །ཉིི་ཤུ་ལྔའི་

ཉིིན་པར་གདུང་བཞུས་པའི་དུད་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་འཇེའི་རྣམེ་པར་གྱུར། རོལ་མེོའི་

སྒྲི་མེང་པོ་ཡང་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་ཐོོས་སོ། །གདུང་ཡང་ཕེལ་ཆེ་བ་

རིང་བསྲེལ་དང་ལྷ་སྐུ་སོགས་རང་བྱོོན་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པར་གྱུར་ཏེེ། སེམེས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཅན་གྱིི་དོན་མེཛད་པ་ནི་ཡར་ལུང་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་མེཛད་པའི་རྣམེ་

ཐོར་བསྟེོད་པ་ལས། གཙུག་ཏེོར་མེཆོག་དབུས་ཀྱིེ་ཡི་རྡོོ་རྗོེ་དང་། །འཇེམེ་པའི་

དབྱོངས་སྐུ་དྲིི་མེེད་གསལ་བར་བྱོོན། །དཔྲལ་བའི་དབྱོིངས་སུ་འཁོར་ལོ་སྡོོམེ་པའི་

ཚོགས། །ལྟོག་པའི་ཆ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམེ་ལྡན་འདས། །ཕྲག་པའི་གདུང་ལ་ཁ་

སར་པཱ་ཎི་དང་། །རྐོང་གི་སྦུབས་སུ་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་དབང་དང་། །སྒོལ་བུའི་ཆ་ལ་

གསང་བའི་ཡུམེ་བཞི་བྱོོན། །སྒྲིོལ་མེ་མེི་གཡོ་པུས་གཙུག་རྣམེ་པ་གཉིིས། །ཕྱིག་

སོར་གཡས་པ་ཀླུ་ཤེིང་ལྗོན་པའི་སྟེེང་། །བྱོམེས་པ་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་ཕྱིག་རྒྱ་

ཅན། །སྤྲུལ་པ་རྣམེ་བཅུ་སྐུ་ཡི་རྟེེན་དུ་བྱོོན། །ཚངས་པའི་གསུང་དབྱོངས་སྟེོང་ཉིིད་

སེང་གེའི་སྒྲི། །སྐྱེ་མེེད་དོན་སྟེོན་ཨ་ཡིག་འབུར་དུ་དོད། །སྙེན་གོང་གཉིིས་ལ་རྣམེ་

རྒྱལ་མེཆོད་རྟེེན་རེ། །དམེ་ཚིག་རྡོོ་རྗོེ་ལྟོ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མེཚན། །ཐུགས་དགོངས་རྣམེ་

དག་རང་བྱུང་ཆོས་སྐུར་ཤེར། །གཞན་ཡང་རིང་བསྲེལ་སྣ་ཚོགས་དཔག་མེེད་

བྱོོན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་ཡིན་ནོ། །

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་གདན་ས་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམེ་ལས། ཆེ་བ་

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ། བྱོང་ཕྱིོགས་ལིང་ཆུ་རྩེར་ཁབ། བར་པ་བསམེ་ཡས། ཉིང་སྟེོད་

རྐྱང་ཐུར། ཤེངས་སྲེག་ཤེིང་། ཆུང་བ་ཁམེས་གཙང་དབུས་གསུམེ་ན་ཤེིན་ཏུ་མེང་

བའི་བདག་གཉིེར་མེཛད་ནས། སྤྱིིར་མེདོ་སྔགས། ཁྱེད་པར་རྣམེ་འགྲེལ་སོགས་

མེཚན་ཉིིད་ཀྱིི་བཤེད་སྲོལ་ལ་ཆོས་རྗོེ་པ་འདི་ཁོ་ནས་འཕྲིན་ལས་ཀྱིི་རྒྱུན་བཟིང་བ་

ཡིན་ཏེེ། ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་ཀྱིང་ཧོར་ཡུལ་ལ་འབྱོོན་པའི་ཚེ། ས་སྐྱར་མེཚན་

ཉིིད་ཚོགས་དཔོན་འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་སེང་གེ སྔགས་ཀྱིི་ཚོགས་དཔོན་ཞང་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བཙུན་མེདོ་སྡོེ་དཔལ། སྤྱིི་དཔོན་ཉིེ་གནས་སུ་དགེ་བཤེེས་ཤཱཀྱི་བཟིང་པོ་བསྐོས་

ནས་བྱོོན་པས། ས་སྐྱར་རིགས་ཆེན་པ་རང་ལ་ཡང་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམེ་བྱུང་བར་

གྲགས་པ་དང་། ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་མྱོ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗོེས་སུ་ཡང་ཚད་མེ་སོགས་

རང་གི་མེཚན་ཉིིད་ཀྱིི་གྲུབ་མེཐོའ་སྲོལ་འཛིན་གྱིི་གྲངས་འཕེེལ་བ་ཡང་། ནཱཾ་ལེནྡྲ། 

གསེར་མེདོག་ཅན། སྐྱིད་ཚལ། ཐུབ་བསྟེན་རྣམེ་རྒྱལ། ཐུབ་བསྟེན་ཡངས་ཅན། 

དབུས་རྩེས་ཐོང་། བྱོང་ངམེ་རིང་། དཔལ་ས་སྐྱའི་ཐུབ་བསྟེན་ལྷ་ཆེན་སོགས་ཤེིན་

ཏུ་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྔགས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རང་གི་གྲུབ་མེཐོའ་སྲོལ་

འཛིན་གྱིི་དགོན་གནས་ཀྱིང་ཆེ་ཕྲན་མེང་པོ་ཞིག་འཕེེལ་རྒྱས་སུ་གྱུར་པ་འདི་ནི། 

གཞན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་སྟེེ། རྩོད་དུས་གདུལ་བྱོ་ཉིམེས་དམེའ་

བའི་དུས་སུ་འཕྲིན་ལས་རྣམེ་དག་གི་རྒྱུན་ཚུགས་པ་རྣམེ་ཐོར་གྱིི་མེཆོག་ཡིན་གྱིི། 

ཉིིད་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་བྱོང་སེམེས་མེང་པོ་གཟིིགས་པ་སོགས་ནི་བྱོིས་པ་མེཚར་

བསྐྱེད་དུ་ཟིད་དོ་ཞེས་མེཁས་པ་རྣམེས་ཀྱིི་གསུང་རབ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དོན་ལ་

གནས་པར་ཤེེས་པར་བྱོའོ། །འདིར་སྨྲས་པ། དེ་ལྟོར་གནས་ལྔ་རིགས་པ་ཆོས་ཀྱིི་

རྗོེ༑ །ཐུབ་དབང་གཉིིས་པ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱིི། །རྣམེ་ཐོར་ཆ་ཤེས་མེཐོོང་བས་ཁོ་བོ་

ཅག །གཞོན་ནུའི་ཚེ་ནའང་མེི་ཕྱིེད་དད་པ་ཐོོབ། །གྲངས་མེེད་སྐྱེ་བར་སྦྱངས་པའི་

པཎྜོི་ཏེ། །ཤེེས་བྱོ་མེ་ལུས་གཟིིགས་པའི་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན། །ད་ལྟོ་དྲིི་མེེད་དཔལ་དུ་

སངས་རྒྱས་པའི། །དོན་གཉིིས་མེཐོར་ཕྱིིན་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མེཆི། །ཁྱེེད་ཀྱིི་མེཁྱེེན་

པས་འཇེམེ་དབྱོངས་ཟིིལ་གནོན་ཞིང་། །བརྩེ་བས་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེོད་ཀྱིི་དགུང་གི་

ལོ༑ །མེཐོའ་རུ་སོན་ཀྱིང་བོད་ཁམེས་བདེ་བའི་ཐོབས། །གཅིག་ཏུ་དགོངས་ནས་ཧོར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གྱིི་རྒྱལ་ཁམེས་བྱོོན། །གང་གི་ནུས་པས་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟེན་པས་འཛམེ་

གླིིང་ཁྱེབ་འདི་མེ་ལེགས་སམེ། །དེ་འདྲིའི་བཀའ་དྲིིན་གཞལ་དུ་མེེད་པའི་ཚུལ། །སྔོན་

བྱོོན་སྐྱེས་བུ་ཀུན་གྱིི་ཐུགས་ལ་གསལ། །ཀྱིེ་མེ་དེང་སང་དུས་ངན་སྐབས་འདི་

ན༑ །དེ་འདྲིའི་ཚུལ་ལུགས་ཇེི་བཞིན་མེ་རིག་པས། །གང་གི་གྲུབ་མེཐོའ་རྩོད་བྲལ་

ཁུངས་ཐུབ་ལས། །གསར་བྱུང་འགའ་ཞིག་མེཆོག་ཏུ་འཛིན་འདི་མེཚར། །ཀྱིི་ཧུད་

ཆོས་ཉིམེས་མེེད་པའི་བླུན་པོ་རྣམེས། །དྲིེགས་པའི་རྗོེས་སུ་འབྲངས་པ་དངོས་པོའི་

གཤེིས། །དེ་ཕྱིིར་བདག་གི་བསྟེན་པ་སྤེེལ་བའི་གྲོགས། །ཆོས་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོས་

དབྱོིངས་ནས་མེཛོད། །ཅེས་པ་འདི་ཡང་རང་བབས་སུ་བྱུང་བའི་གསོལ་འདེབས་

ལགས་སོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་བློ་མེ་དེའི་གཅུང་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་ནི། ཡབ་དགུང་

ལོ་སོ་ལྔ་པ། ཡུམེ་ཉིེར་གསུམེ་མེ་ཤེིང་ཕེོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་སྐྱའོ་ཁ་གདངས་སུ་

འཁྲུངས། ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་མེཐོའ་དག་ལ་སྦྱངས། ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ་དང་ཕུར་པ་གཉིིས་ལ་

ཐུགས་དམེ་གྱིི་མེཐོིལ་མེཛད། ཆོས་སྐྱོང་ལྕམེ་དྲིལ་འཁོར་བཅས་བྲན་དུ་འཁོལ་ཞིང་། 

མེཛད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིང་དབུ་རྩེ་རྙིིང་མེ་བཞེངས་པ་དང་། དགོན་པ་ལ་ལྕགས་རི་

མེཛད། དེའི་དུས་སུ་མེོན་གྲོག འབལ་གྲོག ས་དཀར་ལོགས་རྣམེས་རྒྱབ་ཡོལ་དུ་

ཚུད་པའི་ལྕགས་རི་མེཛད་གསུངས་པ་ལ། བགྲེས་པོ་ཀུན་གྱིིས་ཞུས་པས། ཞིང་མེོ་

ཆེ་ནས་རྒྱབ་པས་མེདའ་རྒྱང་གང་གིས་ལྕགས་རི་འདི་མེཛད། ཟིི་ཐོང་སོགས་སུ་

ཚོང་འདུས་དང་མེི་དམེངས་ཀྱིི་གྲོང་འཛུགས་པ། གྲོམེ་སྟེོད། གྲོམེ་སྨད། སྟེག་ཐོོག 

མེང་མེཁར་དྲིིལ་ཆེན། གཙང་བར་ཕུག ཤེབ་སྟེོད་སྨད། རྟེ་ནག་སོགས་སུ་གཞིས་

འདིངས་པ། བྱོང་གཅུང་། ཁབ་སོ། ཀོམེ་འདྲིེ། གར་ཕུག་སོགས་སུ་འབྲོག་སྡོེ་མེང་དུ་
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འཆའ་བ། ར་ས་སོགས་སུ་རྟེ་ཁྱུ་འཆའ་བ། བསྟེན་འཛིན་དུ་མེ་བསྟེེན་ནས་ཞབས་

ཏེོག་འཚོ་སྦྱོར་མེཛད་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་རྟེེན་བཞེངས་པ། མེཆོད་པ་རྒྱུན་པར་

འབུལ་བ། བློ་མེ་གོང་མེའི་དུས་མེཆོད་ཀྱིི་རྒྱུན་འཛུགས་པ་སོགས་ཚད་མེེད་པ་

མེཛད། ཕྱིི་མེའི་སྐྱེ་བ་གཟིིགས་པའི་མེངོན་ཤེེས་ཀྱིང་མེངའ་སྟེེ། མྱོ་ངན་ལས་འདའ་

བའི་དུས་སུ་ད་སྐྱེ་བ་ཕྱིི་མེ་ལ་ལྷོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྒྱུད་དུ་སྤེང་རི་ཆེན་པོ་ཅིག་གི་འདབས་

སུ་གདུལ་བྱོ་འགའ་རེ་ལ་དབང་བསྐུར་ཞིང་། སྦེས་པའི་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་ལམེ་ཟིབ་མེོ་

ཉིམེས་སུ་ལེན་པ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འདུག་གསུངས་ཤེིང་། འདི་ན་བཟིའ་བྲག་ཕུག་པ་

ཡིན་པའི་སྙེན་བརྒྱུད་ཀྱིང་ཡོད་ལ། དེ་ལྟོ་བུའི་བློ་མེ་དེ་དགུང་ལོ་ང་དྲུག་བཞེས་པས་

ས་མེོ་ཕེག་རྒྱལ་གྱིི་ཟླ་བའི་ཉིི་ཤུ་གཉིིས་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་མེང་པོ་གཟིིགས་ཤེིང་། 

བློ་མེ་དང་ཡི་དམེ་དབྱོེར་མེེད་པའི་དགོངས་པ་མེཛད་ནས། ཁྱེེད་རྣམེས་ཆོས་རྗོེ་པ་

འདི་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་འདུག་པས་ཐོེ་ཚོམེ་མེ་བྱོེད་པར་མེོས་གུས་གྱིིས་

གསུངས་ཏེེ། ལ་སྟེོད་བྱོང་གི་མེདོག་སྟེོད་རོས་ཀྱིི་དཔལ་རིར་སྐུ་གཤེེགས་སོ། །ངའི་

རུས་པ་འདི་ཕེ་གི་ཤེོད་ཀྱིི་སྟེེང་དེར་སྲེགས་ཤེིག །ངའི་བུ་ཚ་བརྒྱུད་ཀྱིིས་རྒྱལ་

ཁམེས་དབང་དུ་འདུ་པའི་རྟེེན་འབྲེལ་ཡོད་གསུངས་ནས་དེ་བཞིན་དུ་བྱོས་སོ། །ཁ་

ཅིག་ན་རེ། ཟིངས་ཚའི་ཡུམེ་ཡུལ་རྟེ་རེ་རོང་། བརྒྱུད་བཟིང་བ། ཕེ་མེིང་ཟིངས་ཀྱིི་ཇེོ་

སྲས། དེ་ལ་སྲས་གཅུང་ཟིངས་ཚ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་འཁྲུངས་པ་ཡིན་པས་

ཆོས་རྗོེ་སྐུ་མེཆེད་ཡུམེ་གཅིག་པར་འདོད་པ་ནི་ནོར་བ་སྟེེ། ཆོས་རྗོེ་ནི་ཟིངས་ཚ་མེ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟིེར་ཀྱིང་། རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་ག་རིང་རྒྱལ་པོ་ལ་རྩིས་བསྡུར་དུ་བཏེང་

བའི་ཡི་གེ་ལས། ཡུམེ་ཐོ་དད་མེ་གསུངས་པས། ཡུམེ་གཅིག་པ་ཉིིད་དོན་ལ་གནས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པ་ཡིན་ནོ། །བློ་མེ་དེས་བཙུན་མེོ་ལྔ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་དང་པོ་དེ་ཡུལ་མེདོག་གི་ཚ་

སྣའི་འདབ། ཕེ་མེིང་ཟུར་ཁང་གི་བརྒྱ་ཚོ། ཞང་རྒྱལ་བ་དཔལ། མེིང་མེ་གཅིག་ཀུན་

སྐྱིད། དེ་ལ་སྲས་གཅེན་འགྲོ་བའི་མེགོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་འཕེགས་པ། ཡབ་དགུང་ལོ་ང་

གཉིིས་བཞེས་པ་ཤེིང་མེོ་ལུག་གི་ལོ་ཟླ་བ་གསུམེ་པའི་ཚེས་དྲུག་ལ་གཡས་རུ་ངམེ་

རིང་གི་ཀླུ་ཁུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཡུམེ་གྱིི་ལྷུམེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་བལྟོམེས་པའི་དུས་

སུ་ངོ་མེཚར་གྱིི་ལྟོས་དང་བཅས་ཤེིང་། ཆུང་ངུ་ནས་འབྲི་ཀློོག་ལ་སོགས་པ་རིག་

པའི་གནས་ལྔ་འགའ་ཞིག་མེ་བསླབས་པར་མེཁྱེེན། འགའ་ཞིག་དཀའ་ཚེགས་མེེད་

པར་མེཁྱེེན། སྔོན་གྱིི་གནས་དྲིན་པའི་མེངོན་ཤེེས་ཀྱིང་མེངའ་སྟེེ། འདིའི་སྔ་མེའི་སྐྱེ་བ་

སྤྱིན་རས་གཟིིགས་དང་གསུང་གླིེང་མེཛད་པར་གྲགས་པའི་ས་སྟེོན་རི་པ་ཡིན་ཟིེར་

བས་དེ་བརྟེག་པའི་ཕྱིིར་དུ། ས་སྟེོན་རི་པའི་སློབ་མེ་གཉིིས་ཀྱིིས་བལྟོར་འོང་བ་དང་། 

བློ་མེ་འདི་བྱོིས་པའི་ཁྲིོད་ན་རྩེ་ཞིང་བཞུགས་པས་མེཁྱེེན་ནས་ཁྱེེད་འོང་ངམེ་

གསུངས་པས། ཁོང་གཉིིས་པོས་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ངོ་མེཁྱེེན་ནམེ་ཞུས་པས་ཤེེས་ཏེེ། ངའི་

སློབ་མེ་འདི་དང་འདིའོ་ཞེས་གསུངས་པས་དད་ནས་ལུས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་འདུད་

པར་གྱུར་ཏེོ། །དེ་ལྟོར་འོང་བའི་རྒྱུ་མེཚན་ནི། དེ་ཡང་ཡབ་ཟིངས་ཚས་ཚོགས་བདག་

བསྒྲུབས་པས། ཚོགས་བདག་གི་གླིང་པོ་ཆེའི་སྣ་རྩེར་འཁུར་ནས་རི་རབ་ཀྱིི་རྩེར་

བསྐྱལ་ཏེེ་ལྟོོས་ཤེིག་ཟིེར་བས། ཟིངས་ཚ་སྐྲག་ནས་རིང་ཞིག་བལྟོ་བའི་ནུས་པ་མེ་

བྱུང་། དེ་ནས་དབུས་གཙང་ཁམེས་གསུམེ་སོགས་བོད་ཀྱིི་གཞུང་ཏེལ་ཙམེ་ཅིག་

གཟིིགས་པས། ཁྱེོད་རང་གིས་གང་མེཐོོང་དབང་དུ་འདུ་བ་ཡིན་པ་ལ། དབུས་གཙང་

ཁམེས་གསུམེ་སོགས་ཁྱེོད་ཀྱིི་བུའམེ་ཚ་བརྒྱུད་ཀྱིི་དབང་དུ་འདུ་བ་ཅིག་འབྱུང་། 
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མྱུར་དུ་མེ་མེཐོོང་བས་ཁྱེོད་རང་ལ་ནི་དབང་ཐོང་མེེད་ཟིེར། དེ་ནས་ཀྱིང་ཟིངས་ཚ་ལ་

སྲས་ཡུན་རིང་དུ་མེ་བྱུང་བས་ཐུགས་ཟིིད་ཐུང་ནས། ཚོགས་བདག་གནད་ལ་དབབ་

པའི་སྦྱོར་བ་མེཛད་པས། སྐབས་ཤེིག་གི་ཚེ་གུང་ཐོང་དུ་ས་སྟེོན་རི་པའི་རྩར་ཚོགས་

བདག་བྱུང་ནས། ཟིངས་ཚས་ང་ལ་དབུས་གཙང་ཁམེས་གསུམེ་འདུ་བ་གཅིག་

དགོས་ཟིེར་ནས་རྒྱབ་ཚགས་མེིག་ལྟོར་སོང་སོང་བསྐུལ་བ་ཡིན་པས། ཁོང་རང་ལ་

ནི་དབང་རིགས་མེི་འདུག །ཁོའི་བུར་སྐྱེ་བ་ལ་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་སྲིད་པ་ཐོ་མེ་

ཡིན་པ། འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམེས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དབང་དུ་འདུ་བའི་སྨོན་ལམེ་བཏེབ་པ་ཞིག་

དགོས་རྒྱུ་ལ། ཁྱེེད་ལ་དེ་ཚང་ནས་འདུག་པས། ཟིངས་ཚའི་བུར་ཁྱེེད་ཀྱིི་སྐྱེ་བ་

བཞེས་ན་དབུས་གཙང་ཁམེས་གསུམེ་སོགས་བོད་ཡུལ་ཕེལ་ཆེར་དབང་དུ་འདུ་བ་

འདུག་པས་བསམེ་བཞིན་སྐྱེ་བ་བློང་དགོས་ཟིེར་ནས་དེ་བཞིན་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་

ནས་རེ་ཞིག་ན་ཆོས་རྗོེའི་ཆག་ཕྱིིར་སྐྱིད་གྲོང་དུ་བྱོོན་པའི་ཚེ་གླིང་རི་པའི་དགེ་འདུན་

རྣམེས་ཀྱིིས་མེཇེལ་བ་དང་། བཙུན་པ་བགྲེས་པོ་ཅིག་ལ་ངའི་ཉིེ་གནས་བཀྲ་ཤེིས་

དོན་གྲུབ་བྱུང་གསུངས་པས། དེས་ཀྱིང་བློ་མེར་ཤེེས་ཞབས་ལ་འཇུས་ཏེེ་མེཆི་མེ་

ཕྱུང་ངོ་ཞེས་གྲགས་སོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་གསུམེ་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐོབས་མེཚོ་སྐྱེས་ལ་

སོགས་པ་ཐུགས་ལས་གསུངས་པས་ཀུན་གྱིིས་ཡ་མེཚན་དུ་འཛིན་ཏེེ་འདི་ནི་ངེས་

པར་འཕེགས་པའོ་ཞེས་ཕྱིོགས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པས་དེ་ཕྱིིན་ཆད་འཕེགས་པ་ཞེས་

མེཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ། །བརྒྱད་པ་ལ་སྐྱེས་རབས་ཐུགས་ལས་གསུངས། 

དགུ་པ་ལ་ཆོས་རྗོེ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་འཁོར་མེཛད་དུས་བརྟེག་གཉིིས་གསུངས། 

ཚོགས་ཀྱིི་གཏེམེ་བཤེད་མེཛད་པས་ཐོམེས་ཅད་ངོ་མེཚར་ཏེེ་མེཁས་པ་ཐོམེས་ཅད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཀྱིི་ང་རྒྱལ་བཅག་ཅིང་སྙེན་པས་ཁྱེབ་པར་མེཛད་པར་གྱུར་ཏེོ། །བཅུ་པ་ལ་རྗོེའི་

ཆག་ཕྱིིར་བྱོང་ངོས་སུ་བྱོོན་པའི་ལམེ་དུ་དབུས་སུ་ཆོས་རྗོེ་པས་མེཁན་པོ་ཟུལ་ཕུ་

བའི་ན་བཟིའ་འཕྲེད་གསོལ་གྱིི་སློབ་དཔོན་མེཛད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྐྱོར་མེོ་ལུང་

པའི་མེཁན་པོ་ཤེེས་རབ་སེངེ་ལ་དགེ་ཚུལ་གྱིི་བསླབ་བྱོ་གསན། དེ་ནས་བཅུ་བདུན་

པ་ལ་ཆོས་རྗོེ་པ་ལ་མེངའ་བའི་ཡོན་ཏེན་ཐོམེས་ཅད་རོགས་པས་ཆོས་རྗོེ་པ་ཐུགས་

ཤེིན་ཏུ་མེཉིེས་ཏེེ། བསྟེན་པའི་ཁུར་བཟིོད་པར་དགོངས་ནས་ཆོས་དུང་དང་ལྷུང་

བཟིེད་ལ་སོགས་པ་གནང་། སློབ་མེའི་ཚོགས་རྣམེས་གཏེད་ནས་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་

དང་སེམེས་ཅན་མེང་པོའི་དོན་བྱོ་བའི་དུས་ལ་བབས་པས་སྔོན་གྱིི་དམེ་བཅས་པ་

དྲིན་པར་གྱིིས་ཤེིག་པའི་བཀའ་བསྒོོས་ནས་བསྟེན་པ་གཏེད་དོ། །དེ་ནས་གླིང་ལོ་

ལ་སེ་ཆེན་གན་གྱིིས་གདན་དྲིངས་པ་ནས་ཕེོ་བྲང་དུ་བྱོོན་ཏེེ། རྒྱལ་པོས་གཞན་

གྱིིས་དྲིིས་པའི་ལན་མེ་ཐོེབས་པའི་ཐོེ་ཚོམེ་མེང་པོ་དྲིིས་པའི་ལན་རྒྱུ་མེཚན་དང་

བཅས་པ་གསུངས་པས་མེཉིེས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་པོས་ཁྱེེད་བོད་ཀྱིི་ཡུལ་ན་

མེི་ཆེ་བ་སུ་འདྲི་བྱུང་གསུངས་པ་ལ། འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ངེད་བོད་

ཀྱིི་ཡུལ་དུ་མེི་ཆེ་བ་ཆོས་རྒྱལ་མེེས་དབོན་རྣམེ་གསུམེ་བྱོོན་པ་ལགས་གསུངས་

པས། དེ་གསུམེ་མེི་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མེཚན་ཅི་ཡིན་གསུངས་པ་ལ། སྲོང་བཙན་སྒོམེ་པོ་

ཐུགས་རྗོེ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པ། ཁྲིི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་འཇེམེ་དབྱོངས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པ། ཁྲིི་

རལ་པ་ཅན་ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེའི་སྤྲུལ་པ་ལགས་པས་མེི་ཆེ་བ་ལགས་ཞུས་པས། ཁྱེེད་

བོད་ཡུལ་དུ་ཕེོ་རྒོད་པ་སུ་བྱུང་གསུངས་པ་ལ། ཕེོ་རྒོད་པོ་མེི་ལ་རས་པ་ཞེས་བྱོ་བ་

བྱུང་གསུངས་པས་དེ་ཅི་ཡིན་གསུངས། ཚེ་སྟེོད་ལ་དགྲ་བརྟུལ། ཚེ་གཞུག་ལ་ཆོས་
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བྱོས་གྲུབ་པ་ཐོོབ་པ་ལགས་ཞུས་པས། ཁྱེོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་མེི་ཡོན་ཏེན་ཆེ་བ་སུ་བྱུང་

གསུངས་པ་ལ། ཡོན་ཏེན་ཆེ་བ་བདག་གི་བློ་མེ་རྗོེ་ས་སྐྱ་པ་ལྟོ་བུ་བྱུང་ཞུས་པས། 

བློ་མེ་ཆོས་རྗོེ་པའི་མེཁྱེེན་པ་དེ་ཅི་ཙམེ་ཡིན། དེ་ལ་ཁྱེེད་རང་གིས་ཅི་ཙམེ་བསླབ་

གསུངས་པས། བློ་མེ་ཆོས་རྗོེ་པའི་མེཁྱེེན་པ་དེ་རྒྱ་མེཚོ་དང་འདྲི། དེ་ནས་བདག་

གིས་ཆུ་ཕུལ་གང་བློངས་པ་ཙམེ་བསླབ་ཞུས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས་བོད་

ལ་དམེག་ཁྲིལ་འགེལ་བ་དང་། ནོར་སྡུད་ལ་གཏེོང་གསུངས་པ་ལ། རྒྱལ་པོ་ལ་

འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་ཞུ་བ་ཚན་ཆེར་ཞུ་བར་མེཛད་དེ། བོད་མེཐོའ་ཁོབ་ཡུལ་

ཆུང་། ས་རྒྱ་དང་འབྱོོར་པ་མེེད་པས་དམེག་མེི་ཐོེགས་པ་ཞུ་བ་ཞུས་ནའང་རྒྱལ་

པོས་མེ་གནང་བར། དགོངས་པ་མེ་འགྲུབ་པར་ཐུགས་མེ་བདེ་ནས། དེ་ལྟོར་ན་བོད་

ཀྱིི་བནེ་འདིར་འོངས་ནས་བསྡོད་པ་ལ་དགོས་པ་མེི་འདུག་པས་རང་ཡུལ་ལ་འགྲོ་

བར་ཞུ་ཞུས་པས། འོ་ན་བྱོོན་པས་ཆོག་ཅེས་རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ་ལ། དཔོན་མེོ་

ཆ་བུས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་འདྲིའི་བནེ་དཀོན། སྔར་གྱིི་ཚལ་པ་ལ་སོགས་པའི་བནེ་

རྒན་པོ་འདི་རྣམེས་ལ་འདིའི་ཡོན་ཏེན་གྱིི་ཆ་ཤེས་སྔོན་གྱིི་གཏེམེ་རྒྱུས་ཙམེ་ཡང་མེི་

འདུག་པས་བོད་ལ་མེ་བཏེང་བར། ད་དུང་ཡོན་མེཆོད་གསུང་གླིེང་དང་ཆོས་ཀྱིི་དྲིི་

བ་འདྲི་མེཛད་ན་ཞུས་པར། རྒྱལ་པོས་གསན་ནས་ཡོན་མེཆོད་གསུང་གླིེང་མེང་དུ་

མེཛད་པའི་དུས་སུ། འཕེགས་པས་ཐུགས་རྒྱལ་ཆེ་བ་ལྟོར་མེཛད་པ་ལས། རྒྱལ་

པོས་ཁྱེེད་དེ་ཙམེ་དུ་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་ཅི་ཡིན། ཁྱེེད་ལ་གོང་ཅི་ཡོད་གསུངས་པ་ལས། 

འཕེགས་པས་དེ་ལ་ལན་དུ་ངེད་ལ་གཤེེད་ཅི་ཡང་མེེད། ངེད་སྔོན་ནས་རྒྱ་མེི་ཉིག 

རྒྱ་གར། མེོན། བོད་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའི་བློ་མེཆོད་བྱོས་པས་ཞུ་བ་དཔངས་མེཐོོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཙམེ་བྱུང་བ་ཡིན་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོ་ན་རེ། བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ནམེ་བྱོས། རྒྱལ་པོ་སུ་

ཡིས་བཀུར་ཞིང་དབང་སུ་ཡིས་ཞུས། བནེ་བོད་དང་མེི་མེཐུན་པའི་བརྫུན་ཟིེར་བ་

ཅིག་འདུག་གསུངས་པ་ལ། འཕེགས་པས་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་བྱོས་རྒྱ་དང་དམེག་

འཐོབ་པས། བོད་རྒྱལ་བས་འཛམེ་བུ་གླིིང་གི་སུམེ་གཉིིས་འོག་ཏུ་ཆུག དེར་རྗོེས་རྒྱ་

བོད་གཉིེན་བྱོས། ཀོང་ཇེོ་དང་ཡི་དམེ་ཇེོ་བོ་བྱོོན་ཚུལ་རྣམེས་ཞུས་པས། དེ་བཞིན་

བདེན་ན་རྒྱལ་ཐོོགས་མེེད་ན་ཡི་གེར་བྲིས་ཡོད་པས་ལྟོོས་གསུངས་པས། རྒྱའི་

སྔོན་གྱིི་ཡིག་ཚངས་རྣམེས་ལ་བལྟོས་པས། འཕེགས་པས་ཇེི་ལྟོར་གསུངས་པ་

བཞིན་བྱུང་བས་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་དགྱིེས། དེ་ནས་འཕེགས་པས་དེར་ཡང་མེ་ཟིད་

པའི་སྔ་རོལ་ལོ་བྱོེ་བའི་གོང་དུ་འཛམེ་བུ་གླིིང་དུ་ཁྲིག་གི་ཆར་པ་ཞག་བདུན་བབས་

ཡོད་གསུངས་པས། རྒྱའི་ཡིག་ཚངས་ན་བཏེབ་འདུག་པས་རྒྱལ་པོ་ཤེིན་ཏུ་ཡིད་

ཆེས་ཤེིང་། ཡང་འཕེགས་པས་སྤྱིིར་ངེད་ཀྱིི་ཕེ་མེེས་ལ་མེི་ཉིག་རྒྱལ་པོས་གོས་

ཆེན་གྱིི་བློ་བྲེ་ཤེ་བའི་རྭ་ཅོ་ནས་བཟུང་ཐུབ་པ་ཕུལ་ཡོད་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོས་

ས་སྐྱར་བལྟོར་བཏེང་བས་འདུག་ཟིེར་བས་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་མེོས་པར་གྱུར་ཏེོ། །

དེ་ནས་དཔོན་མེོས་རྒྱལ་པོ་ལ་འཕེགས་པ་བོད་ལ་མེ་བཏེང་བས་ལེགས་

འདུག ས་སྐྱ་པ་ལ་གསང་སྔགས་ཟིབ་མེོའི་དབང་བསྐུར་གཞན་ལ་མེེད་པའི་ཁྱེད་

ཆོས་ཅིག་ཡོད་པར་འདུག དེ་ཞུས་པ་འཐོད་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོ་ན་རེ་སྔོན་ལ་ཁྱེོད་

ཀྱིིས་ཞུས། ཨའུ་ཙེ་བ་འདུག་ན་ང་ཡང་ཞུ་གསུངས་པས། དཔོན་མེོས་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་

དབང་ཞུས་ཤེིན་ཏུ་མེོས་པར་གྱུར། དེའི་དུས་སུ་དཔོན་མེོས་དབང་ཡོན་ཅི་འཚལ་

ཞུས་པས། འཕེགས་པའི་ཞལ་ནས། རང་གི་ལུས་ལོངས་སྤྱིོད་ཁ་རྗོེ་དབང་ཐོང་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཐོམེས་ཅད་འབུལ་བ་ཡིན། ཁྱེད་པར་རང་གང་ལ་ཆགས་ཤེིང་གཙིགས་ཆེ་བ་དེ་

འབུལ་བ་ཡིན་གསུངས་པས། བཙུན་མེོས་ང་ཁྱེོ་ས་ལ་ཡོང་དུས་ཕེ་མེས་བྱོིན་པའི་

གཙིགས་ཆེ་ཤེོས་ཡིན་ཟིེར་ནས་རྣ་རྒྱན་གྱིི་སྟེེང་ན་མུ་ཏེིག་རྡོོག་པོ་ཅིག་འདུག་པ་

དེ་ཕུལ་བས། སོག་པོ་གཅིག་ལ་བཙོངས་པས་གསེར་བྲེ་ཆེན་གང་དང་། དངུལ་བྲེ་

ཆེན་སྟེོང་བྱུང་བས་ཡར་སླེབས། གཙང་ཆུ་མེིག་གི་ཆོས་འཁོར་དང་ས་སྐྱའི་གསེར་

ཐོོག་ཆེན་མེོའི་གཞི་བྱོས་ཟིེར། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་དཔོན་མེོས། ཆོས་གཞན་ལས་

ཁྱེད་པར་འཕེགས་པ་ཅིག་འདུག་པས་གསན་པ་དྲིག་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོས་དེ་

བཞིན་བྱོེད་གསུངས་ནས་བློ་མེ་ལ་ཞུས་པས། །སྤྱིིར་ཡང་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཆོས་ཞུ་བའི་

དམེ་ཚིག་མེི་ཐུབ་ཅིང་། ད་རེས་ལོ་ཙཱ་བ་མེཁས་པའང་མེེད་པས་ཕྱིིས་བྱོེད་པར་ཞུ་

གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་ན་རེ། དམེ་ཚིག་ཅི་བསྲུང་དགོས་གསུངས་པས། དབང་

བསྐུར་ཞུས་ནས་བློ་མེ་གྲལ་མེགོར་བཞུགས། ལུས་ཀྱིིས་ཕྱིག་འཚལ། ངག་གིས་

ཅི་གསུངས་ཉིན། ཡིད་ཀྱིིས་ཐུགས་དང་མེ་འགལ་བ་བྱོ་དགོས་པ་ཡིན། དེ་མེི་ཡོང་

གསུངས་པས། དཔོན་མེོས་འཆམེས་པ་ཞུས་པ་ལ་ཆོས་ཞུ་བ་དང་། མེི་ཉུང་དུས་བློ་

མེ་གུང་ལ་བཞུགས། རྒྱལ་བརྒྱུད། མེག་པ། མེི་དཔོན། མེི་དམེངས་ཚོགས་དུས་མེི་

གནོན་དགོས་པས་རྒྱལ་པོ་གུང་ལ་བཞུགས། བོད་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བྱོ་བ་ལ་བློ་མེ་ཅི་

གསུང་དང་དུ་ལོང་། བློ་མེ་ལ་མེ་ཞུས་པར་རྒྱལ་པོས་ལུང་མེི་གནང་། བྱོ་བ་ཆེ་ཆུང་

གཞན་ལ་བློ་མེ་སྙེིང་རྗོེ་ཆེ་བས་ཞུ་ངོ་འཆོལ་དུ་འོང་ན་རྒྱལ་ཁམེས་མེི་ནོན་པས། བློ་

མེའི་གསུང་དང་ཞལ་འཇུག་མེ་མེཛད་ཅེས་ཞུས་པས། བློ་མེའི་གསུང་གིས། དེ་

ལྟོར་གྱིི་ཚེ་ན་ཁྱེེད་ཧོར་ལ་གཤེེད་མེོང་ཡུན་དུ་མེ་འཐོབ་པའི་གོག་ས་ཆེན་པོ་ལ་མེི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཇུག་པ་བཞིན། ངེད་ཀྱིང་བསྙེེན་སྒྲུབ་མེ་བྱོས་པར་དབང་བསྐུར་ན་མེི་ཡོང་བས། 

བསྙེེན་སྒྲུབ་ཀྱིི་གྲབས་ཀྱིིས་གསུངས་ནས། བསྙེེན་སྒྲུབ་ཀྱིི་བར་ལ་ལོ་ཙཱ་བ་གསེར་

ཡིག་པས་མེགྱིོགས་པར་བོས་ནས། རྒྱལ་པོས་དབུ་མེཛད་པའི་དབང་པ་ཉིི་ཤུ་རྩ་

ལྔ་ལ་ལན་གསུམེ་གྱིི་བར་དུ་ས་སྐྱ་པའི་ཁྱེད་ཆོས་དཔལ་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་དབང་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་བསྐུར་བ་ལས། ཧོར་གྱིི་རྒྱལ་ཁམེས་སུ་རྡོོ་རྗོེ་ཐོེག་པའི་དབུ་བསྙེེས་

པ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་དབང་ཡོན་དང་པོ་ལ་ཁྲིི་སྐོར་བཅུ་གསུམེ་ཕུལ་བ་ཡིན་པར་

བཤེད་པས། དེ་ཡང་ཁྲིི་སྐོར་རེ་ལ་ལྷ་སྡོེ་བཞི་སྟེོང་དང་། མེི་སྡོེ་དྲུག་སྟེོང་ཡོང་བ་

ཡིན་ནོ། །དབང་ཡོན་བར་མེ་ལ་ཆོས་དུང་དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས་ཀྱིིས་གཙོས་པའི་

བོད་ཕྱིོགས་ཁ་གསུམེ་གྱིི་བནེ་དང་། མེི་སྡོེ་སོགས་ཐོམེས་ཅད་ཕུལ་བ་ཡིན་པས་

ཕྱིོགས་ཁ་གསུམེ་ལ་ཞིང་གཅིག་ཏུ་བརྩིས་པ་ཡིན་པར་བཤེད་དེ། །དེ་ཡང་སྟེོད་

མེངའ་རིས་སྐོར་གསུམེ་ནས་སོག་ལ་སྐྱ་བོ་ཡན་དམེ་པ་ཆོས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཁ། སོག་

ལ་སྐྱ་བོ་མེན་ནས་རྨ་ཆུ་ཁུག་པ་ཡན་མེགོ་ནག་མེིའི་ཕྱིོགས་ཁ། རྨ་ཆུ་ཁུག་པ་མེན་

ནས་རྒྱ་མེཆོད་རྟེེན་དཀར་པོ་ཡན་ཆད་གྱིད་གླིིང་རྟེའི་ཕྱིོགས་ཁ་ཞེས་གྲགས་ཤེིང་། 

ཞིང་ཞེས་པའི་ཐོ་སྙེད་ཀྱིང་ཁང་པ་ཀ་བ་དྲུག་གི་ས་ཡོད་པ། མེི་བཟིའ་མེི་གཉིིས། བུ་

ཕེོ་མེོ་གཉིིས། གཡོག་ཕེོ་མེོ་གཉིིས་ཏེེ་དྲུག ཕྱུགས་རྟེ་བོང་གཉིིས། བ་གླིང་ར་ལུག་

རྣམེས་དང་། ཞིང་ཧོར་སོན་ཁལ་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་ས་ཡོད་པ་རྣམེས་ལ་ཧོར་དུད་ཆུང་

གཅིག་ཟིེར་བ་ཡིན་ཏེེ། དེ་འདྲི་ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་དུད་ཆེན་གཅིག །དེ་གཉིིས་ལ་རྟེ་མེགོ་

གཅིག་ཟིེར། དེ་གཉིིས་ལ་བརྒྱ་སྐོར་གཅིག །དེ་བཅུ་ལ་སྟེོང་སྐོར་གཅིག །དེ་བཅུ་ལ་

ཁྲིི་སྐོར་གཅིག །དེ་བཅུ་ལ་ཀླུ་གཅིག །དེ་བཅུ་ལ་ཞིང་གཅིག་ཞེས་བྱོ་བ་ཡིན་ཅིང་། 



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཧོར་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་མེངའ་འོག་ཏུ་ཞིང་བཅུ་གཅིག་ཡོད་ཅིང་། ཕྱིོགས་ཁ་གསུམེ་

ལ་ཞིང་གཅིག་ཅུང་མེ་ལོངས་ཀྱིང་། བློ་མེ་བཞུགས་ས་ཡིན་པ་དང་བསྟེན་པ་དར་

ས་ཡིན་པ་ནས་ཞིང་གཅིག་ཏུ་བརྩིས་ནས་ཕུལ་བ་ཡིན་ནོ། །དབང་ཡོན་རྟེིང་མེ་ལ་

བློ་མེའི་བཀའ་བཞིན་རྒྱའི་མེི་ཡུར་ཆེན་པོ་ཕུལ་བས་ཤེིན་ཏུ་མེཉིེས་ནས། བློ་མེ་

འཕེགས་པས་བསྔོ་བ་འདི་ལྟོར་མེཛད་དེ། ནམེ་མེཁའི་ཁམེས་ནི་ཁྲིག་གི་མེདོག་

ལྟོར་དམེར། །རྐོང་ལེབ་རོ་ཡིས་ཕྱིི་ཡི་རྒྱ་མེཚོ་ཁེངས། །འདི་འདྲི་བཅད་པའི་དགེ་

བ་གང་དེ་ཡིས། །མེཁྱེེན་རབ་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་དགོངས་རོགས་པའི་ཕྱིིར། །ཕེན་

བདེའི་བསྟེན་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། །མེི་དབང་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟེན་ཕྱིིར་

བསྔོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེར་སྐབས་དབང་ཡོན་བར་མེའི་སྐབས་སུ་

ཕུལ་བའི་ཆོས་དུང་དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནི། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ལ་

བསྔགས་པ་སྙེན་ངག་དབང་པོའི་ཉིེར་མེཚོ་ལས། ཀླུ་དབང་དབང་པོའི་དཔལ་ཡོན་

ལས་འོངས་པའི། །དུང་དཀར་དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས་ཚངས་དབྱོངས་ཅན། །ཐུབ་

དབང་དབང་པོས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་ཚེ། །ལྷ་དབང་དབང་པོས་ཕུལ་ཏེེ་འདི་

ལེགས་དྲིངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་གྱིི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀྱིིས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཀྱིི་ཆོས་དུང་འཁྲུལ་མེེད་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་གཟིི་འོད་

འབར་བ་འདི་ཉིིད་ནི། ས་སྐྱ་པའི་ཕྱིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ནས་འབྱུང་བའི་གོང་རོལ་དུ་རྒྱ་

ནག་ཏུ་བྱུང་ཚུལ་ཇེི་ལྟོར་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོ་དྷརྨཱ་ཕེ་ལ་དང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

པོ་དེ་ཝ་རཱ་ཛ་གཉིིས་མེཐོོང་མེ་མྱོོང་འཕྲད་མེ་མྱོོང་བའི་གྲོགས་པོ་བྱོས་ཏེེ། རྒྱ་གར་

རྒྱལ་པོ་དྷརྨཱ་ཕེ་ལའི་རིང་ལ་མུ་སྟེེགས་པའི་དམེག་གིས་ཤྲཱིི་ནཱཾ་ལེནྡྲ་བཅོམེ། བསྟེན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པ་བསྣུབ་པའི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་དེ་ཝ་རཱ་ཛ་ལ་དཔུང་གྲོགས་དགོས་པའི་

འཕྲིན་བསྐུར་བས། ངེད་ཀྱིི་དམེག་མེི་ཐོོན། སྐྱེལ་གྱིི་ནོར་རས་བཟིང་པོ་བསྐུར་གྱིིས་

དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཕྱིི་པ་ཐུལ། བསྟེན་པ་མེ་འགྲིབ་པ་གྱིིས་ཤེིག་ཟིེར་ནས། གོས་ལུ་

ཧང་གི་བེར་སྲུབ་མེེད་པ་རི་མེོས་སྤྲས་ཤེིང་སྲ་བ། མེཚོན་དང་གཟིོང་གིས་མེི་

ཕེིགས་པ། ཐུགས་ཀ་རུ་ནོར་བུ་དཔལ་བེའུ་ཕུང་ཕུང་ཡོང་བ་ཅིག་གིས་མེགོ་བྱོས་

སྐྱེལ་བཟིང་པོ་ཐོང་གཉིིས་བསྐུར། གྲོས་དང་བསླབ་བྱོ་ལེགས་པར་བྱོས་བཏེང་བའི་

མེཐུ་དང་རྟེེན་འབྲེལ་འགྲིག་པས་མུ་སྟེེགས་པའི་དཔུང་ཚོགས་ཕེམེ་པར་བྱོས་ཏེེ། 

ནང་པའི་བསྟེན་པ་ཉིིན་མེོ་ལྟོར་གསལ་བར་བྱུང་བས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་བློོན་ཐོམེས་

ཅད་དགའ་བར་གྱུར་ཏེེ། འདི་ལྟོ་བུའི་བསྟེན་པ་འབྱུང་པ་འདི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ཁྱེེད་

ཀྱིིས་སེམེས་བརྩེ་བའི་བསླབ་བྱོ་དང་། སྐྱེལ་བཟིང་པོ་རིམེ་པར་བསྐུར་བྱུང་བའི་

སྟེོབས་དང་ནུས་པ་ཡིན་པས་ཁྱེེད་དྲིིན་ཆེ་བ་ཡོད། སྐྱེལ་ལན་ལ་ཅི་འདོད་པ་བསྐུར་

བས་ལན་སྲིངས་ཤེིག བྱོས་པས། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ན་རེ། ཁྱེེད་དེ་ལྟོར་སེམེས་ན་

སངས་རྒྱས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པའི་སྐུ་ཚད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོས་དུང་། ཆུ་ཀླུང་

གི་མེདོ། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་མེདོ། འདུལ་བ་ཀོ་ཤེ་དང་། ཟི་མེ་ཏེོག་བཀོད་

པའི་མེདོ་དང་བཞི། དགེ་སློང་སྡོོམེ་བརྩོན་ལྡན་པ་བཞི་སྡོེ་དང་བཅས་པ་བསྐུར་ཅིག་

ཟིེར་བྱུང་བ་ནས། རྒྱལ་པོ་དྷརྨཱ་ཕེ་ལ་ན་རེ། ངེད་ཀྱིི་ཡི་དམེ་གྱིི་ལྷ་ཤཱཀྱི་མུ་ནེ་སོགས་

གཞན་དུ་འབྱོོན་པ་སེམེས་ཀྱིིས་ཐོོང་བ་མེེད་ནའང་ཁྱེེད་དྲིིན་ཆེ་བ་ཡིན་པས་གདན་

དྲིོངས་ལ་འགྲོ་བ་མེང་པོའི་དོན་རྒྱས་པར་མེཛོད་ཅིག་གསུངས་ནས་མེཆོད་རས་ཀྱིི་

བྱོེ་བྲག་དུ་མེ་དང་། སྐྱེལ་བསུའི་བཤེོམེ་རྒྱས་པར་བྱོས་ནས་ཇེོ་བོ་དང་ཆོས་དུང་
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འདི་ཉིིད་སོགས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྤྱིན་དྲིངས་པ་ཡིན་ཅིང་། རྒྱ་ནག་ནས་ས་སྐྱ་པའི་ཕྱིག་

ཏུ་བྱུང་ཚུལ་ནི། གོང་དུ་བརྗོོད་པ་བཞིན་ཆོས་རྒྱལ་འཕེགས་པ་ལ་སེ་ཆེན་གྱིིས་

ཕུལ་བ་ཉིིད་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་མེོད་ཀྱིང་། ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ས་

སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ལ་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གྱིིས་ཕུལ། ས་པཎ་གྱིིས་འཕེགས་པ་ལ་གནང་བར་

བཤེད་པའི་ལུགས་གཅིག་ཀྱིང་འདུག་ཅིང་། གང་ལྟོར་ས་པཎ་གྱིི་ཆོས་དུང་ཀྱིང་

ཡིན་ཏེེ། ཧོར་གྱིི་ཡུལ་སྐད་རིགས་མེི་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཁམེས་དུ་མེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བསྟེན་པས་ཁྱེབ་པར་མེཛད་ཅིང་། ཆོས་འཁོར་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བསྐོར་བའི་

དུས་ཀྱིི་ཆོས་དུང་ཡིན་པར་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོས་དུང་ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པ་འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་

ཉིིད་དུ་འགྲོ་བའི ་མེགོན་པོ ་ཆོས་རྒྱལ་འཕེགས་པ་རྒྱ་ནག་ནས་ཕེེབས་དུས་

བསྣམེས་ནས་འགྲོ་བ་མེ་ལུས་པའི་སྐྱབས་མེགོན་དམེ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་

ཡིན་ནོ། །ཆོས་དུང་འདི་ལྟོ་བུའི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏེན་ནི་ཞིབ་པར་བརྗོོད་ཀྱིིས་ག་ལ་

ལང་། རགས་པ་ཙམེ་བརྗོོད་ན། གདུལ་བྱོ་སྣོད་ལྡན་གྱིིས་བལྟོས་པ་དེའི་ཚེ་འདི་

ཉིིད་ལ་རྣམེ་བཅུ་དབང་ལྡན་ལ་སོགས་པ་ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པའི་རང་བྱོོན་

བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཡོད་ཅིང་། འདིའི་གསུང་ཐོོས་པ་ཙམེ་གྱིིས་བསྐལ་པ་བྱོེ་བ་

དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡོིག་སྒྲིིབ་འདག་ཅིང་། ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བའི་སྒོོ་

བཀག་སྟེེ། མེཐོོ་རིས་དང་ཐོར་པའི་བདེ་བ་ལ་འགོད་པར་མེཛད་ཅིང་། གཞན་ཡང་

སེམེས་ཅན་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་འབྲུའི་ཚོགས་རྣམེས་ལ་སྡོེ་བརྒྱད་གདུག་པ་

ཅན་རྣམེས་ཀྱིིས་མེཐོོ་འཚམེས་པའི་སེར་བ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ཚེ། འདིའི་གསུང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཐོོས་པ་ཙམེ་གྱིིས་དེ་མེ་ཐོག་ཏུ་རང་ཞི་ལ་འགྲོ་བ་དང་། སའི་བཅུད་འཕེེལ་ཏེེ་

སེམེས་ཅན་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

བར་སྐབས་སུ་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་

ཆེན་གྱིི་སྐུ་རིང་ལ་བསྟེན་དགྲ་ལྷ་ས་རོང་པ་སོགས་བདུད་སྤྲུལ་འགའ་ཞིག་གིས་

བྱོེད་པས་ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོ་ལ་བསླུས་རྒྱབ། མེཆོད་རས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་དང་

ཆོས་དུང་འདི་ཉིིད་སོགས་ཁྱེེར་དུས། སྡོིག་སྤྱིོད་ཀྱིི་ཡུལ་དེར་བཞུགས་པའི་གནས་

མེ་ཡིན་པ་དང་། སླར་ཡང་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་གིས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་

གནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་འདིར་འབྱོོན་པར་དགོངས་ཏེེ། ཆོས་དུང་གི་ནང་ཐོམེས་

ཅད་འབུས་གང་བ་དང་། མེཆོད་པའི་གྲལ་ལ་བཞག་པས་འབུད་མེཁན་མེེད་པར་

མེི་ཤེིས་པའི་རྟེགས་མེཚན་གྱིིས་རང་སྐད་འདོན་པ་སོགས་མེངོན་སུམེ་དུ་མེི་དགེ་

བའི་ལྟོས་སྣ་ཚོགས་བསྟེན་པ་ལ་བརྟེེན་ནས། དེ་འཕྲལ་ཉིིད་དུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་

འདི་ཉིིད་དུ་བཤེགས་པ་དང་བཅས་ཏེེ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལྟོ་བུའི་ཆོས་དུང་

འདི་ནི་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱིི་ནོར་བུ་དང་ཁྱེད་པར་མེེད་དེ། འདིའི་

དྲུང་དུ་གནས་སྐབས་དང་། མེཐོར་ཐུག་གི་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་སྨོན་

ལམེ་ཅི་བཏེབ་པ་རྣམེས་གང་ཡིད་ལ་བསམེ་པའི་དོན་རྣམེས་ཐོོགས་པ་མེེད་པར་

སྩོལ་བར་མེཛད་པ་མྱོོང་གྲུབ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོར་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཕེགས་པ་རིན་པོ་

ཆེ་དེ་ཉིིད་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཏེི་ཤྲཱིིར་གྱུར་པའི་རྗོེས་སུ། སྐྱེས་མེཆོག་ཀརྨ་པཀི་ཆེན་

པོས་རྫུ་འཕྲུལ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བསྟེན་པའི་དུས་སུ། རང་རེའི་བློ་མེ་ཆེན་པོ་

དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་སྣང་བ་མེཐོའ་ཡས་གཉིིས་སྣང་མེིའི་གཟུགས་སུ་བྱོོན་པ་ལ། 
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རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ཆུང་གི་དབྱོེ་བ་མེེད་ནའང་འཕྲལ་སྣང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་རྟེོག་པ་རྟེོགས་

ལྡན་རྒྱ་བོ་འདི་རང་མེཐོོ་བ་འདུག་ཅེས་སེ་ཆེན་གྱིི་བཙུན་མེོ་བློོན་པོ་སོགས་ཀྱིིས་

འཁོར་གྱིི་ནང་དུ་གསུངས་པའི་རྐྱེན་བྱོས། བཙུན་མེོ་ཆ་བུ་དེས་བློ་མེ་དེ་ཉིིད་ལ་མེི་

ཕྱིེད་པའི་དད་པ་དང་། ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པ་ལ་གུས་ཞེན་གཞན་ལས་མེཆོག་ཏུ་ཆེ་

བ་ཞིག་ཡོད་འདུག་པས་འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱིན་སྔར་བྱོོན་ཏེེ། སྔར་གྱིི་རྒྱལ་

བློོན་རྣམེས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་རྣམེས་སྙེན་དུ་གསོལ་ནས། བློ་མེས་ཀྱིང་དད་པ་ཆེན་

པོའི་གཞི་མེི་འགྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་མེ་བསྟེན་ན། རྒྱལ་པོའི་རེ་བ་ཡང་མེི་ཁེངས་ཤེིང་

ཐུགས་ལ་འགྱུར་བ་ཡང་བྱུང་དོགས་འདུག་ཅེས་གསོལ་བ་བཏེབ་པས། ཆོས་ཀྱིི་

རྒྱལ་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས། པཀི་ཆེན་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་སྤྱིིར་གདུལ་བྱོ་དུས་ལ་བབས་པ་

དང་། ལྷག་པར་ཁོང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་དོན་ལ་ངེད་ཀྱིི་ཡིན། འོན་ཀྱིང་རྒྱལ་པོ་དད་

པ་དང་དམེ་ཚིག་ཅན་གྱིི་སེམེས་ཀྱིི་རེ་བ་མེ་ཁེངས་ན་མེི་ཉིན་ཞིང་། རྡོོ་རྗོེ་ཐོེག་པའི་

གཞུང་ལས་ཀྱིང་ཉིེས་པ་ཆེ་བར་བཤེད་པས་ན། ངེད་ཀྱིིས་ཀྱིང་དེ་ལྟོ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་

བསྟེན་ཆོག་པས། བཙུན་མེོ་རང་རལ་གྲི་རྣོན་པོ་ཅིག་ཁྱེེར་ཤེོག་གསུངས་ནས། གྲི་

ཕུལ་བས། ངེད་ཀྱིི་ཡན་ལག་རྣམེས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔར་བྱོིན་གྱིིས་རློབས་པས། 

ཁྱེེད་རང་རྒྱལ་བློོན་རྣམེས་ཀྱིང་རིགས་ལྔའི་ཞིང་ཁམེས་གང་མེོས་སུ་སྐྱེ་བར་

གསོལ་བ་ཐོོབ་དང་ཡིད་ཆེས་པའི་ཕྱིིར་དུ་གཟིིམེས་ཁྲིིའི་ནང་ན་ཡང་ལུས་རིལ་

བུར་ཡོད་པས། དེ་ལ་མེཇེལ་བ་མེཛོད་གསུངས་པའི་བཀའ་གནང་སྟེེ། དེ་བཞིན་དུ་

དབུ་རྣམེ་པར་སྣང་མེཛད། ཕྱིག་ཞབས་བཞི་རིགས་བཞིར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཏེེ་

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལ། རྒྱལ་པོ་བཙུན་མེོ་བློོན་པོའི་བཀའ་འཁོར་དང་བཅས་པས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལུས་ཀྱིིས་ཕྱིག་དང་བསྐོར་བ། ཡིད་ཀྱིིས་སྨོན་ལམེ་གྱི་ནོམེ་པ་བཏེབ་སྟེེ་སྐུ་

གཟུགས་བུམེ་ལ་མེཇེལ་བས་གཟིིམེས་ཁྲིིའི་ནང་ན་མེཚལ་ཁྲིག་གི་ས་ཅུང་ཟིད་

ཚོས་པ་རྒྱལ་བློོན་རྣམེས་ཀྱིིས་མེཐོོང་བ་དང་། བཟིོད་གླིགས་མེེད་པར་སྐད་ཤུགས་

ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏེབ་ཀྱིང་། རྒྱུན་རིང་པོར་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟེན་པ་མེ་བཤེིག་པར། 

དེ་ནས་བཙུན་མེོ་ཆ་བུས་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་མེགོན་པོ་ད་མྱུར་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་ཤེིག་ཅིག མེ་

ཡིན་ན་རྒྱལ་པོ་སྙེིང་གས་ནས་འཆི་བ་འདུག་གོ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏེབ་པས་རྫུ་

འཕྲུལ་དེ་ལས་བཞེངས། དེ་ཕྱིིན་རྒྱལ་པོའི་སྤྱིན་སྔར་མེཁས་གྲུབ་དུ་མེ་ཞིག་བྱོོན་

ནས་མེཐོའ་ཡས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིི་སྒོོ་བསྟེན་ཀྱིང་། འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འདི་ལྟོ་བུའི་རྫུ་

འཕྲུལ་ངོ་མེཚར་སྙེམེ་པ་མེ་གཏེོགས། སྤེངས་རྟེོགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་ངེད་ཀྱིི་བློ་མེའི་

གོང་དུ་འགྲོ་བ་འདུག་བསམེ་པ་ཅུང་ཟིད་ཙམེ་ཡང་ཐུགས་ལ་མེ་ཤེར་བ་ཡིན་ཅེས་

ཀྱིང་གྲགས་སོ། །དེ་ལྟོར་ན་ཆོས་རྒྱལ་འཕེགས་པ་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་ཆུ་མེོ་གླིང་

གི་ལོ་གསར་ལ་སེ་ཆེན་གན་གྱིིས་དབང་ཞུས། ཏེི་ཤྲཱིིའི་མེཚན་གསོལ། གཡང་

ཀྲིའུ་ལས་བྱོས་པའི་རི་མེོ་ལ་ཡི་གེ་ས་དང་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་པའི་དམེ་ཁ་ཕུལ། 

གཞན་ཡང་གསེར་དང་མུ་ཏེིག་གི་སྣམེ་སྦྱར། སྐུ་ཆོས། ཕྱིམེ་ཚེ། དབུ་ཞྭ། ཆག་

ལྷ
ྒྭ
མེ། བཞུགས་གདན། གསེར་གྱིི་ཁྲིི། གདུགས། གསོལ་ཞལ། གསོལ་སྡོེར་ལ་

སོགས་པ་ཚང་མེ་ར་མེོ་དང་ཆིབས་དྲིེའུ། གསེར་གྱིི་སྒོ་འཁོར་ཚང་མེ། ཁྱེད་པར་

གོང་དུ་བཤེད་པའི་ཁྲིི་སྐོར་དང་། ཆོས་དུང་སོགས་དབང་ཡོན་གྱིི་གཙོ་བོ་རྣམེས་

ཕུལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིི་ལོ་སྟེག་ལོ་དེ་ལ་བནེ་ཤེེད་བསྐྱེད་བོད་ཡིག་ཏུ་བྲིས་པ་

དང་། དངུལ་བྲེ་ཆེན་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག ཇེ་སིགས་ཉིིས་བརྒྱ། གོས་ཡུག་བརྒྱད་ཅུ་
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དང་། དར་ཡུག་སྟེོང་དང་བརྒྱ་ཕུལ་ལོ། །དེ་དུས་ཆོས་རྒྱལ་འཕེགས་པས་བཀའ་

གནང་ནས། བནེའི་ཁང་པར་གསེར་ཡིག་པས་འཚེར་མེི་འབབ་པ་དང་། འུ་ལག་མེི་

བསྐུལ་བ་དང་། ཁྲིལ་མེི་འདེད་པ་རྣམེས་ཇེི་ལྟོར་དགོངས་པ་ལ་བཞེད་པ་ལྟོར་རྒྱལ་

པོས་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་རྒྱལ་པོའི་ལུང་གིས། ཉིི་མེ་ནུབ་ཀྱིི་བནེ་

རྣམེས་ཇེི་ལྟོར་བྱོ་བའི་མེགོ་ལུང་ས་སྐྱ་པ་ཤེེས་སུ་ཆུག་བྱོ་བའི་ལུང་གནང་ཞིང་། 

ཡང་རྒྱལ་པོའི་གསུང་གིས་བོད་ཐོམེས་ཅད་ལ་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་ལུགས་ལས་གཞན་

བྱོེད་དབང་མེེད་པའི་ལུང་འབུད་གསུངས་པ་ལ། ཆོས་རྒྱལ་འཕེགས་པས་རང་རང་

གི་ཆོས་ལུགས་གང་ཡོང་སྐྱོང་དུ་འཇུག་པ་ཅིས་ཀྱིང་དགོས་གསུངས་ནས། ཡོན་

མེཆོད་གཉིིས་ཀའི་འཇེའ་ས་ཐོམེས་ཅད་ལ་རང་རང་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་འབད་པ་

ཐོོན་གསུངས་པ་ཤེ་སྟེག་ཡོད་པས། དེ་ལྟོར་ན་མེཆོད་ཡོན་གཉིིས་ཀ་དབང་སྤུས་

བཟིང་ཞིང་ཐུགས་རྗོེ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོར་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཕེགས་པ་

རིན་པོ་ཆེས་གཞལ་དུ་མེེད་པའི་བཀའ་དྲིིན་གྱིིས་འཛམེ་བུའི་གླིིང་བྱོང་ཕྱིོགས་འདི་

ཉིིད་རོགས་ལྡན་གྱིི་བདེ་བ་ལ་འགོད་པར་མེཛད་པའི་བཀའ་དྲིིན་ཤེེས་པའི་ཆེད་དུ་

ཧོར་གྱིིས་ཕུལ་བའི་འཇེའ་ས་མུ་ཏེིག་མེ་དང་། བནེ་ཤེེད་བསྐྱེད་མེའམེ། འཇེའ་ས་

བོད་ཡིག་མེར་གྲགས་པ་གཉིིས་འདིར་བྲི་བར་བྱོ་སྟེེ། དེ་ཡང་འཇེའ་ས་མུ་ཏེིག་མེ་

ལས་འདི་ལྟོར་འབྱུང་སྟེེ། ཚེ་རིང་གནམེ་གྱིི་ཤེེད་མེོང་ལས། བསོད་ནམེས་ཆེན་

པོའི་དཔལ་ལ་བརྟེེན་ནས། རྒྱལ་པོ་ངེད་ཀྱིི་ལུང་། དགེ་འདུན་རྣམེས་དང་། མེི་སྡོེ་

མེང་པོ་ལ་ཟློ་བ། འཇེིག་རྟེེན་འདིའི་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ། ཇེིམེ་གིར་རྒྱལ་པོའི་

ཁྲིིམེས་ལུགས་བཞིན་སྤྱིད་ན་འབྱུང་ཡང་། ཕྱིི་མེ་ཕེན་ཆོད་ཆོས་ཀྱིི་ལུགས་ལ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བརྟེེན་དགོས་པར་གནང་བའི་དོན་ལ་ལེགས་པར་བརྟེགས་ནས། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་

མུ་ནེའི་ལམེ་འདི་ཡང་དག་པར་མེཐོོང་ཞིང་། དེ་ཡང་རང་གིས་ལེགས་པར་རྟེོགས་

ནས་གཞན་ལ་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པར་སྟེོན་པ་སློབ་དཔོན་འཕེགས་པར་འདུག་པའི་

དོན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཞུས་ཤེིང་། གུག་ཤྲཱིིའི་ལས་ཀ་ཕུལ་ནས། དགེ་འདུན་

འདུས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་མེགོན་གཉིེར་ལ་བསྐོས་པ་ཡིན་པས། སློབ་དཔོན་གྱིིས་

ཀྱིང་སྤྱིིར་སངས་རྒྱས་བསྟེན་པའི་ཞབས་ཏེོག་དང་། དགེ་འདུན་གྱིི་མེགོན་གཉིེར་

དང་། ཆོས་བཤེད་པ་དང་། ཉིན་པ་དང་། སྒྲུབ་པའི་མེགོ་ལུང་ལེགས་པར་གྱིིས། 

དགེ་འདུན་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་། སློབ་དཔོན་གྱིི་ལུང་ལས་ལོག་པ་མེ་བྱོེད་པར། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པའི་རྩ་བ་ཡིན་པས། ཆོས་ཀྱིི་ལུགས་ལེགས་པར་ཤེེས་པ་

རྣམེས་ཀྱིིས་ཤེོད། གཞོན་པ་བློོ་བརྟེན་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་སློབ། ཆོས་ཀྱིི་དོན་ལེགས་

པར་ཤེེས་པ་དང་། བཤེད་ཉིན་མེི་ནུས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒོོམེ། དེ་

ལྟོར་བྱོས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་ཡང་དེ་ཡིན་མེོད། ངེད་ཡོན་བདག་གི་

ཚོགས་རོགས་པ་དང་། དཀོན་མེཆོག་གསུམེ་གྱིི་ཞབས་ཏེོག་བྱོས་པ་ཡང་དོན་

ཡོད་པ་ཡིན། ཁྱེེད་དགེ་འདུན་རྣམེས་ཀྱིིས་བཤེད་པ་དང་། ཉིན་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་

ཚུལ་བཞིན་དུ་མེ་བྱོས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་དེ་གང་ཡིན། སངས་

རྒྱས་ཀྱིིས་ཀྱིང་། ངའི་བསྟེན་པ་འདི་རི་དྭགས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་དང་འདྲི། རང་གི་

ལུས་ཀྱིི་ནང་ནས་གནོད་པ་མེ་བྱུང་ན་ཕྱིི་རོལ་གང་གིས་ཀྱིང་གཞིག་པར་མེི་ནུས་

ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་མེོད། ངེད་ལམེ་ཆེན་པོ་ལ་བསྡོད་ནས་ངེད་ཀྱིི་ལུང་གི་

ལུགས་བཞིན་བསྒྲུབས་ནས་ཆོས་ཀྱིི་ལུང་ལེགས་པར་ཤེེས་པ་བྱུང་ན་ཕྱིོགས་རིས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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མེེད་པར་བཀུར་བསྟེི་དང་ཞབས་ཏེོག་ལེགས་པར་བྱོེད་པ་ཡིན། དེ་ལྟོར་ལུགས་

བཞིན་བྱོེད་པའི་དགེ་འདུན་རྣམེས་ལ་གཞན་དམེག་དཔོན་དང་། དམེག་མེི། མེཁར་

དཔོན། དར་ཁ་ཆེ། གསེར་ཡིག་པ་ལ་གཏེོགས་པ་གང་གིས་ཀྱིང་རི་རྒྱུ་མེ་བྱོེད། 

དམེག་ཁྲིལ་ལས་གསུམེ་གང་ཡང་མེ་བཀོད་པར། ཤཱཀྱི་མུ་ནེའི་ལམེ་གྱིི་ལུགས་

ལས་ལོག་པ་མེི་བྱོེད་ཅིང་གནམེ་མེཆོད་པ་དང་། ངེད་ཀྱིིས་སྨོན་ལམེ་འདེབས་ཀྱིིན་

སྡོོད་ཆུག འདས་ནས་འཛིན་རྒྱུའི་འཇེའ་ས་བྱོིན་པ་ཡིན། དགེ་འདུན་རྣམེས་ལྷ་ཁང་

དང་ཁང་པར་གསེར་ཡིག་པ་མེ་བབས་སུ་ཆུག ཟི་མེ་འུ་ལག་མེ་ལེན་དུ་ཆུག ལྷ་

ཁང་ལ་གཏེོགས་པའི་ས་ཆ་དང་། ཆུ་དང་། ཆུ་ཐོགས་ལ་སོགས་པ་ཅི་ཡིན་པ་

ཐོམེས་ཅད་མེ་འཕྲོགས་མེ་འཐོེན་ཆུག ལུགས་མེེད་པའི་གཤེེད་མེ་ཚོང་ཆུག དགེ་

འདུན་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་འཇེའ་ས་ཡོད་པ་ཡིན་ཟིེར་ནས་ཤཱཀྱི་མུ་ནེའི་ལུགས་ལས་

ལོག་པ་བྱོེད་པ་གར་འཐོད། ངེད་ཀྱིི་ལུགས་ཀྱིི་བྱོི་བ་ལོའི་དབྱོར་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཚེས་

གཅིག་ལ་གཤེོང་ཐོོར་བྲིས། བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་བསྟེན་པ་ཆོས་ཀྱིི་གྲུ། །འཁོར་

བ་རྒྱ་མེཚོའི་ཕེ་རོལ་མྱུར་སྒྲིོལ་བའི། །མེཉིེན་པ་མེཁས་པ་འཕེགས་པའི་མེཚན་ཅན་

ལ། །བརྟེེན་ནས་གཞན་ལ་ཕེན་པའི་གཏེམེ་འདི་བྱོས། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མེ་ལུས་

འགྲོ་བ་ཀུན། །རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏེན་རིན་ཆེན་གླིིང་ཞུགས་ཏེེ། །འཕྲིན་ལས་འོད་

རོགས་དགེ་བ་རབ་མེཉིེས་པས། །ཡིད་ཀྱིི་མུན་པ་མེ་ལུས་སེལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་

འདི་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་འཇེའ་ས་མུ་ཏེིག་མེའོ། །དེ་རྣམེས་ཀྱིིས་འཇེའ་ས་མུ་ཏེིག་མེ་

བསྟེན་ཟིིན་ནས། ད་ནི་འཇེའ་ས་བོད་ཡིག་མེའམེ། བནེ་གཤེེད་བསྐྱེད་མེ་ལས་

འབྱུང་ཚུལ་བཤེད་པར་བྱོ་སྟེེ། དེ་ཡང་། །ཨོཾ་སྭསྟེི་སིདྡྷཾ། བཀྲ་ཤེིས་དང་དགེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལེགས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་འབྱུང་གནས་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇེིག་རྟེེན་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་

སྐྱབས་དཀོན་མེཆོག་གསུམེ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །བསོད་ནམེས་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་

ཡེ་ཤེེས་དཀྱིིལ་འཁོར་རབ་རྒྱས་མེཚན་དང་དཔེ་བྱོད་ཀུན་ནས་འབར་བའི་སྐུ། །བརྩེ་

བའི་རླུང་གིས་ཆོས་དབྱོིངས་མེཁའ་ལ་རབ་བསྐྱོད་ལེགས་བཤེད་གསུང་ཟིེར་ཚ་

ཟིེར་བྱོེ་བའི་འོད་འཕྲོས་པས། །བདུད་སྡོེ་རྒྱུ་སྐར་ཟིིལ་གནོན་གཞུང་ལུགས་ངན་པའི་

མུན་སེལ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་འཇུག་གདུལ་བྱོའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི། །བློོ་གྲོས་པདྨོོ་རབ་ཏུ་

རྒྱས་མེཛད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྐྱེ་དགུའི་སྒྲིོན་མེེ་དེ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །དེ་ཡི་

ལེགས་གསུང་ཀུན་ནས་རྣམེ་དག་གསལ་ཞིང་མེ་འདྲིེས་པ། །སྲིད་པའི་གདུང་བ་རབ་

ཏུ་སེལ་བར་བྱོེད་པའི་བསིལ་ཟིེར་ཅན། །རྣམེ་པར་རྟེོག་པའི་རབ་རིབ་འཇེོམེས་

མེཛད་བདུད་རྩིའི་དཀྱིིལ་འཁོར་མེཆོག །སྤྲོས་པ་རབ་ཞི་དམེ་ཆོས་ཟླ་བ་དེ་ལ་ཀུན་

ནས་འདུད། །ཀུན་གཞིའི་ས་གཞིར་ལྷག་བསམེ་ས་བོན་དད་པའི་ཆུ་གཏེེར་

དང་། །སངས་རྒྱས་ཉིི་མེའི་གསུང་ཟིེར་གྱིིས་བསྐྱེད་དགེ་ལེགས་ལོ་འདབ་ཅན། །ཉིེས་

པའི་འདམེ་གྱིིས་མེ་གོས་མེཁྱེེན་པའི་སྙེིང་པོ་རབ་རྒྱས་པ། །གཞན་དོན་སྦང་རྩིའི་

བཅུད་ལྡན་དགེ་འདུན་པད་ཚལ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །མེཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བརྙིེས་ཀྱིང་

མེཐོའ་ཡས་གདུལ་བྱོའི་ངོར། །སྤྲུལ་པས་ཐོ་མེལ་ལུས་བཟུང་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིིས་

ལ༑ །འཇེམེ་དབྱོངས་ཞལ་གཟིིགས་མེཁྱེེན་བརྩེའི་ཆོས་རྣམེས་སྟེོན་མེཛད་པ། །སྙེིང་

པོའི་མེཐོའ་ཅན་ཁྱེོད་ཞབས་ལྷ་བརྒྱའི་གཙུག་གིས་མེཆོད། །རྣམེ་དག་ཆོས་དབྱོིངས་

མེཁའ་ལ་ཐུགས་རྗོེའི་སྤྲིན་འདུས་ཏེེ། །ཤེེས་རབ་གླིོག་ཕྲེང་སྙེན་པའི་འབྲུག་སྒྲི་དར་

དིར་ཅན། །ལེགས་བཤེད་ཆར་གྱིིས་རྣམེ་གྲོལ་འབྲས་བུ་སྨིན་མེཛད་པ། །ཀླུ་དབང་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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གྲགས་པ་འགྲོ་བའི་སྤྱིི་གཙུག་རྒྱན་བཞུགས་གསོལ། །བསོད་ནམེས་གངས་རིར་

བསླབ་གསུམེ་གཡུ་རལ་ཡོན་ཏེན་རྒྱས། །རྣམེ་དཔྱིོད་རྩལ་ལྡན་བདག་མེེད་སྟེོང་པའི་

སྒྲི་བསྒྲིགས་ཤེིང་། །མེཁྱེེན་བརྩེའི་མེཆེ་བས་ཕེས་རྒོལ་རི་དྭགས་སྐྲག་མེཛད་པ། །མེི་

ཡི་སེང་གེའི་ཞབས་ལ་མེགོ་བོས་ཕྱིག་འཚལ་ལོ།༼འདི་ཡན་འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་

མེཛད།༽།བློ་མེ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་ལས་འཁྲུངས་པའི་སྲས་ཐུ་བོ། །འཇེིག་རྟེེན་ཀུན་ལ་

ཁྱེད་འཕེགས་འཕེགས་པ་ཞེས་གྲགས་འདི། །བསོད་ནམེས་སྟེོབས་ཆེན་དང་པོ་

ལྷུམེས་ནས་བལྟོམེས་མེ་ཐོག །རིགས་གཟུགས་འབྱོོར་པ་དབང་ཕྱུག་ཕུན་ཚོགས་ལྷ་

དབང་བཞིན། །སྐུ་ཚེ་སྔ་མེར་ཡང་ཡང་པཎྜོི་ཏེའི། །རིགས་སུ་སྐྱེས་ནས་རྒྱལ་དང་

རྒྱལ་སྲས་ཀྱིི། །གསུང་རབ་གསུང་ལ་འབད་པ་མེཛད་ཅེས་གསུངས། །དེ་ཚེ་དཔལ་

ཁྱེོད་དཔལ་ལྡན་ཀུན་གྱིིས་མེཆོད། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་གསུམེ་བཞི་བཞེས་པའི་

ཚེ༑ །བདག་མེེད་རྟེོགས་ཀྱིང་བདག་འཛིན་ཡོད་ཡོང་སྐད། །བདག་གི་འཁོར་ཞེས་

བདག་བཟུང་འགའ་རེ་ལ། །འཁོར་འདས་ལས་སྒྲིོལ་འཇེམེ་དབྱོངས་སྒྲིོལ་མེ་

གསུངས། །སྡོེ་སྣོད་འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅོ་བརྒྱད་ལ། །ལོ་བརྒྱད་བཞེས་ཚེ་རྒྱུད་

དང་སྐྱེས་རབས་གསུངས། །སྤེོབས་པ་ཐོོགས་མེེད་ཚངས་པ་གདོང་བཞི་

འདྲི། །རྣམེ་འཕྲུལ་བསམེ་མེི་ཁྱེབ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །བཅུ་གཉིིས་བཞེས་ཚེ་ཆོས་

རྗོེའི་ཞལ་སྔ་ནས། །བློ་ཆེན་རིན་ཆེན་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བཞིན། །བཅུ་བདུན་ལོན་ཚེ་

ཡོན་ཏེན་རོགས་འགྱུར་གསུངས། །དེ་ཚེ་དེ་རྣམེས་འཕྲིན་ལས་གཅིག་པར་

ཁུམེས། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མེཚོ་གཏེིང་མེཐོའ་མེེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཅན། །གསོན་

ནམེ་གཟིིགས་ཚེ་མེཆི་མེས་གདོང་ཁེངས་གདུངས་པ་ཡིས། །ཕྱིོགས་བཅུའི་རྒྱལ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བ་སྲས་དང་བཅས་ལ་གསོལ་འདེབས་པས། །ཐུགས་རྗོེ་ཆེ་མེངའ་ཁྱེོད་ནི་མེགོན་

པོ་སྤྱིན་རས་གཟིིགས། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྣམེས་ལན་རེས་ཐུགས་ཆུད་

ནས། །བསྡུ་དངོས་འཕྲིན་ལས་རྣམེ་འཕྲུལ་ད་ལྟོ་འདི་འདྲི་ན། །བྱོང་ཆུབ་སངས་

རྒྱས་གྱུར་ཚེ་ཕེན་མེཛད་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཤེེས་རབ་མེཚུངས་མེེད་འཇེམེ་དབྱོངས་

ཁྱེོད་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ།༼འདི་ཡན་འཕེགས་པའི་སློབ་མེ་ཅིག་གིས་མེཛད།༽།གང་གི་སྔོན་དུས་

བསོད་ནམེས་དཔག་མེེད་རབ་བསགས་པས། །རིགས་གཟུགས་འབྱོོར་པ་ཕུན་སུམེ་

ཚོགས་པ་བརྙིེས་གྱུར་ནས། །ལྷ་ཡི་དབང་པོས་མེི་ཡི་དབང་པོར་དབང་བསྐུར་

བའི། །ཇེིམེ་གིར་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་ཀུན་ཉིི་མེ་ཇེི་བཞིན་གསལ། །མེི་དབང་དེ་ཡི་བསོད་

ནམེས་ལས་གྲུབ་སྲས་ཀྱིི་མེཆོག །མེི་མེཆོག་ཀུན་གྱིིས་གཙུག་གི་རྒྱན་ལྟོར་རབ་

བཀུར་ཞིང་། །ཚར་བཅད་རྗོེས་འཛིན་ལས་ཀྱིིས་འགྲོ་ཀུན་ལེགས་སྐྱོང་བའི། །ས་

བདག་དེ་ནི་ཕྱིོགས་རྣམེས་ཀུན་ལས་རྣམེ་པར་རྒྱལ། །དེ་གཅུང་བསོད་ནམེས་མེཐོའ་

ཡས་བརྩེ་བའི་ཡིད་ལྡན་ཞིང་། །མེཆོད་འོས་རྒྱལ་པོ་སྲི་ཞུའི་སྒོོ་ནས་མེཉིེས་བྱོས་

ནས། །འགྲོ་བ་གཞན་ལ་སྣ་ཚོགས་ཐོབས་ཀྱིིས་ཕེན་བརྩོན་པའི། །བློོ་ལྡན་དེ་ནི་སྐྱེ་

དགུ་ཀུན་གྱིི་རྩ་ལག་མེཆོག །དེ་སྲས་ཐུ་བོ་བསོད་ནམེས་དཔལ་གྱིིས་རབ་ཏུ་བརྗོིད། 

རྟེག་ཏུ་གཞན་ལ་བུ་གཅིག་མེ་ལྟོར་བྱོམེས་སེམེས་ལྡན། །འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་

མེཚོའི་མེཐོས་གཏུགས་འགྲོ་བས་མེཆོད། །མེོང་གོར་རྒྱལ་པོ་འཇེིག་རྟེེན་༼འདི་ཡན་

འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མེཛད།༽ཀུན་གྱིི་དཔལ་དུ་ཤེར། །དེ་ལྟོར་བློ་མེ་དཀོན་མེཆོག་རྣམེས་

ཀྱིི་བྱོིན་རླབས་དང་། །གནམེ་གྱིིས་བསྐོས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཇེིང་གིར་གན་ཇེི་དང་། །ཡེ་

ག་རྒྱལ་པོ་མེོང་གོར་རྒྱལ་པོའི་བསོད་ནམེས་ཀྱིིས། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་ལ་ཕེན་
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ཕྱིིར་གོ་པེ་ལ་ཡི་གཏེམེ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་མེི་

འཕྲོགས་པའི་མེཁྱེེན་རབ་དང་། དམེིགས་པ་མེེད་པའི་ཐུགས་རྗོེ་དང་ལྡན་པ། ཟླ་བ་ཉི་

གང་བ་ལྟོར་བསོད་ནམེས་དང་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། ཉིི་མེའི་

དཀྱིིལ་འཁོར་ལྟོར་མེ་རིག་པའི་མུན་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཅོམེ་པ། རི་དྭགས་ཀྱིི་

རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ལྟོར་བདུད་དང་མུ་སྟེེགས་ཐོམེས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བ་སྟེེ། དེའི་ཡོན་

ཏེན་དང་། འཕྲིན་ལས་དང་། བསྟེན་པ་ལ། ང་དང་ཆ་བུ་ག་བསྟུན་ཡིད་ཆེས་པའི་

སྟེོབས་ཀྱིིས། དེ་སྔ་ཡིན་ནའང་བསྟེན་པ་དང་དགེ་འདུན་གྱིི་བདག་པོ་བྱོས། ད་ལྟོ་

ཡིན་ནའང་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ས་སྐྱ་པ་དང་། སློབ་དཔོན་འཕེགས་པ་ལ་དད་པ་ཐོོབ། ཆོས་

ལ་ཡིད་ཆེས་ནས་ཆུ་མེོ་གླིང་གི་ལོ་ལ་དབང་བསྐུར་ཞུས། ཆོས་ཀྱིང་མེང་དུ་ཐོོབ་པ་

དང་། ལྷག་པར་ཡང་བསྟེན་པ་དང་དགེ་འདུན་གྱིི་བདག་པོ་བྱོ་སྙེམེ་པ་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་

མེཚན་གྱིིས་སློབ་དཔོན་འཕེགས་པའི་ངོ་ལ་གཙང་གི་རྒྱལ་ཁམེས་ཀྱིི་དཀོན་མེཆོག་

གི་རྟེེན་དང་། དགེ་འདུན་གྱིི་སྡོེ་ལ་གནོད་པ་བསྲུང་བའི་འཇེའ་ས་བཟིང་པོ་འདི་ཆོས་

ཀྱིི་འབུལ་བར་བྱོིན་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ་ན་བཟིའ་གསེར་དང་མུ་ཏེིག་

གིས་སྤྲས་པའི་སྣམེ་སྦྱར། རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པའི་ཕྱིམེ་ཚེ། ཆོས་གོས། རིན་པོ་

ཆེའི་ཞྭ། ལྷ
ྒྭ
མེ། སྟེན་ལ་སོགས་པ་ཕུལ། ཡང་ཡོ་བྱོད་ལ་གསེར་གྱིི་གདུགས། གསེར་

གྱིི་ཁྲིིའུ། གསེར་གྱིི་ཕེོར་པ། དངུལ་གྱིི་ཇེ་འོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡུ་བ་ཅན་གྱིི་གྲི་ལ་སོགས་

པ་ཕུལ། ཡང་ནོར་སྣ་ལ། གསེར་བྲེ་ཆེན་གཅིག དངུལ་བྲེ་ཆེན་བཞི། ར་མེོའི་ཆིབས་

པ་གསར་མེ། དྲིེའུ། གསེར་གྱིི་སྒོ་སྟེན་སྲབ་གསུམེ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་བ་ཡིན། སྟེག་

གི་ལོ་འདི་ཡང་རྟེེན་གྱིི་རྒྱུ་དངུལ་བྲེ་ཆེན་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག གསོལ་ཇེ་རྩེ་ལྔ་སིགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཉིིས་བརྒྱ། གོས་ཆེན་ཡུག་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཐོམེ་པ། མེདོར་ན་འཇེའ་ས་དང་ལོངས་

སྤྱིོད་འདི་རྣམེས་ཐོམེས་ཅད་ཆོས་ཀྱིི་ཡོན་དུ་ཕུལ་བ་ཡིན། ཁྱེེད་གཙང་གི་བནེ་རྣམེས་

ཀྱིིས་ཀྱིང་དེ་ཤེེས་པར་གྱིིས། དེ་མེ་ཡིན་ན་འཇེའ་ས་ཅི་ལ་བསྐུར། ཁྱེེད་བནེ་རྣམེས་

ཀྱིང་དཔོན་མེགོ་མེ་རྩོད། དཔོན་མེང་ན་མེི་བཟིང་བ་ཡིན། འཇེའ་ས་ཡོད་པས་ཀྱིང་

གཞན་ལ་རུང་རུང་མེ་བྱོེད། ཁྱེེད་བནེ་རྣམེས་དམེག་དང་འཐོབ་འཁྲུག་མེ་བྱོེད་པར་

ཤཱཀྱི་མུ་ནེའི་ལུགས་བཞིན་དུ་ཆོས་ཤེེས་པས་ཤེོད། མེི་ཤེེས་པས་ཉིོན། ཆོས་འབྲི་

ཀློོག་དང་སྒོོམེ་སྒྲུབ་ལ་འབད་པ་གྱིིས། གནམེ་མེཆོད་ཅིང་ངེད་ལ་སྨོན་ལམེ་ཐོོབ། ལ་

ལ་ན་རེ་བསླབ་མེི་དགོས་བསྒོོམེ་པ་ཡིན་ཟིེར་བ་མེ་བསླབས་པ་ཅི་བསྒོོམེ། གོ་ནས་

བསྒོོམེ་མེོད། བནེ་རྒན་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་གཞོན་པ་ལ་ཁ་ཏེ་གྱིིས་ལ་ཆོས་སློབ། གཞོན་

པས་ཀྱིང་རྒན་པ་ལ་ཉིོན། ཁྱེོད་བནེ་རྣམེས་ལ་དམེག་ཁྲིལ་ལས་གསུམེ་མེེད་པ་འདི་བློ་

མེ་དཀོན་མེཆོག་གི་བཀའ་དྲིིན་ཡིན་པ་དེ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་མེི་ཤེེས་སམེ། ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཤཱཀྱི་

མུ་ནེའི་ལུགས་བཞིན་མེ་བྱོས་ན་ཧོར་གྱིིས་ཀྱིང་ཤཱཀྱི་མུ་ནེའི་ལུགས་འདི་ཨེ་ཡིན་

ཟིེར། ཁྱེོད་ལ་སྐྱོན་འཛིན་དུ་མེི་ཡོང་བ་ཨེ་ཡིན། ཧོར་གྱིིས་ཅི་ཡང་མེི་ཤེེས་སྙེམེ་དུ་

མེ་སེམེས། ལན་གཅིག་གཉིིས་མེ་ཤེེས་ཀྱིང་དེ་ནས་ཤེེས་པ་ཡིན། ཁྱེོད་བནེ་རྣམེས་

སྤྱིོད་པ་ངན་པ་མེ་བྱོེད། ང་མེི་ལ་ངོ་ཚར་མེ་བཅུག ཁྱེེད་ཆོས་དང་མེཐུན་པར་གྱིིས། 

གནམེ་མེཆོད་ཅིང་སྨོན་ལམེ་ཐོོབ་དང་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཡོན་བདག་ངས་བྱོེད་པ་ཡིན། རྒྱལ་

པོའི་འཇེའ་ས་དངོས་ཡིན། བསོད་ནམེས་མེཐུ་ཡིས་རིགས་གཟུགས་འབྱོོར་པར་

ལྡན། །དད་དང་བློོ་གྲོས་བརྩེ་བའི་ཐུགས་མེངའ་ཞིང་། །དྲིང་པོས་ས་སྐྱོང་བསྟེན་པའི་

རྩ་ལག་མེཆོག །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་གོ་པེ་ལ་དང་ནི། །བསོད་ནམེས་ལས་གྲུབ་བུད་
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མེེད་རིན་པོ ་ཆེ། །མེཛེས་མེའི ་གཟུགས་འཛིན་འཛུམེ་པའི ་མེདངས་ལྡན་

ཞིང་། །དཔལ་གྱིིས་རབ་བརྒྱན་བྱོམེས་པའི་བློོ་མེངའ་བ། །ཆ་བུ་ག་བསྟུན་སྲས་དང་

བཅས་པ་ཡིས། །དངོས་སུ་འབྱོོར་དང་ཡིད་ཀྱིིས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །མེཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་

རབ་འབྱོམེས་དཔག་མེེད་ཀྱིིས། །དུས་གསུམེ་གཤེེགས་པའི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མེཚོ་

ལ༑ །གུས་པས་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམེས་གང་ཡིན་དང་། །དབྱོིག་གི་ཚོགས་དང་

བཞོན་པ་དམེ་པ་དང་། །སྣ་ཚོགས་ཚོན་སྤྲས་གོས་ཀྱིི་རིགས་རྣམེས་དང་། །སྐོམེ་པའི་

གདུང་སེལ་རེ་མེཆོག་ལྡན་པའི་ཇེ། །ཆོས་ཀྱིི་དོན་དུ་གུས་པས་ཕུལ་བ་དང་། །བསྟེན་

པ་སྤེེལ་ཕྱིིར་དམེ་ཆོས་འཛིན་པ་ཡི། །དགེ་འདུན་རྣམེས་ལ་འཇེིགས་པ་མེེད་པ་

ཡི༑ །བཀའ་ལུང་བྱོིན་པའི་བསོད་ནམེས་རྒྱ་ཆེན་དང་། །དེ་ལས་གཞན་པའི་བསོད་

ནམེས་གང་ཡོད་པ། །མེོང་གོར་རྒྱལ་པོ་མེི་དབང་གོ་པེ་ལ། །སྲས་དང་བཙུན་མེོ་ནད་

མེེད་ཚེ་རིང་ཞིང་། །རྒྱལ་ཁམེས་བདེ་སྐྱིད་དགེ་འདུན་མེཐུན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་

བསྟེན་པ་ཕྱིོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་ཤེོག །བསོད་ནམེས་འདི་ཡིས་སྲིད་པ་ཐོམེས་ཅད་

དུ༑ །དལ་འབྱོོར་རྙིེད་ཅིང་རིགས་གཟུགས་ལོངས་སྤྱིོད་ལྡན། །སངས་རྒྱས་མེཐོོང་

ཞིང་དམེ་ཆོས་ཉིན་པ་དང་། །ལུས་ཅན་རྣམེས་ལ་ཕེན་པ་བྱོེད་པར་ཤེོག །འཁོར་

བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མེཚོར་བྱོིང་བ་ཡི། །ལུས་ཅན་ཐོམེས་ཅད་ལེགས་པར་བསྒྲིལ་

ནས་ཀྱིང་། །ཆོས་རྣམེས་མེ་ལུས་མེངོན་སུམེ་མེཁྱེེན་པ་ཡི། །རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐོོབ་པར་ཤེོག །བསྟེན་ལ་ཕེན་པའི་བཀའ་ལུང་བཟིང་པོ་འདི། །ཐོོག་

མེ་ཉིིད་དུ་བསྟེོད་འོས་བསྔགས་པ་དང་། །ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་རྗོེས་སུ་བགྱིིས་པ་

འདི། །མེི་ཡི་དབང་པོས་དང་བས་བསྐུལ་ནས་ནི། །དཀོན་མེཆོག་གསུམེ་དང་རྒྱལ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པོའི་བསྟེོད་པ་རྣམེས། །སྲིད་ཞི་ཀུན་ནས་འཕེགས་པ་ཐོོབ་ཕྱིིར་མེཛད། །སངས་

རྒྱས་ངོ་བོ་བློ་མེའི་ཡོན་ཏེན་རྣམེས། །ལུང་རིགས་དོན་དང་མེི་འགལ་བདག་གིས་

སྦྱར། །ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་ཚིགས་བཅད་གང་ཡིན་པ། །རྣམེ་དག་ཐོེག་ཆེན་ལུང་

བཞིན་ཁོ་བོས་བསྡོེབས། །ཤེིང་ཕེོ་སྟེག་གི་དབྱོར་འབྲིང་ཚེས་དགུ་ལ། །རྒྱ་བོད་

མེཚམེས་ཀྱིི་ལུང་པ་ཤེར་དུ་བྲིས། །ཞེས་ཧོར་རྒྱལ་པོའི་འཇེའ་ས་བོད་ཡིག་མེར་

གྲགས་པ་ད་ལྟོའི་བར་དུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་རང་ན་བཞུགས་པ་ལས་ཞལ་བཤུས་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོར་ན་སྤྱིིར་འཛམེ་བུ་གླིིང་དང་། བྱོེ་བྲག་དབུས་གཙང་ཁམེས་གསུམེ་

གྱིི་འགྲོ་བ་རྣམེས་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་བྱོེད་པ་པོ་དམེ་པར་གྱུར་པ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་

པོ་དཔལ་ལྡན་འཕེགས་པའི་ཞབས་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་སྐད་རིགས་མེི་གཅིག་པ་དུ་མེ་ལ་

ཆོས་ཀྱིི་བརྡོ་དང་ཐོ་སྙེད་དུ་མེ་གསལ་བར་མེཛད་དེ། སློབ་དཔོན་པདྨོ་འབྱུང་གནས་

ཀྱིིས་རྒྱལ་པོ་ཁྲིི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་མེ་འོངས་པ་ལུང་བསྟེན་པ་ལས། ལོ་ཙཱ་སྐ་བ་

དཔལ་བརྩེགས་ཁྱེེད། །དཀར་ནག་རྒྱ་རུ་འགྲོ་དོན་བྱོེད། །དེ་ནས་ཨུ་རྒྱན་གྷ་ན་

རུ༑ །པདྨོ་ང་དང་གྲོས་བསྟུན་ནས། །གཙང་གི་གྲོམེ་པ་ཞེས་བྱོ་བར། །འཁོན་གྱིི་

རིགས་གྱུར་ལུག་ལོ་པ། །དེ་ཡིས་སྡོེ་སྣོད་བསྟེན་པ་འཛིན། །འཕེགས་པའི་མེཚན་

ཅན་གསང་སྔགས་སྐྱོང་། །མེཐོའ་མེི་དེ་ཡིས་འདུལ་བར་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟོར་མེངོན་དུ་མེཛད་དོ། །དེའི་ཕྱིི་ལོ་རྒྱལ་པོས་ལྗང་ཡུལ་དུ་དམེག་ལ་བྱོོན་དུས། བློ་

མེ་འཕེགས་པ་བྱོང་ངོས་སུ་བྱོོན་ཏེེ་ཆོས་རྗོེ་པའི་སྐུ་འབུམེ་ལ་རབ་གནས་མེཛད། 

དབུས་གཙང་དུ་བྱོོན་ཏེེ་ཆོས་རྗོེ་པའི་གསུང་བཞིན་དུ་འུ་ཡུག་པ་ལ་བསྙེེན་རོགས་

ཞུ་བ་དང་། སྔར་མེ་གསན་པའི་ཆོས་གསན་པར་དགོངས་ནས་མེདོ་ཁམེས་བར་བྱོོན་
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པ་དང་། འུ་ཡུག་པ་གླིང་ལོ་ལ་སྐུ་གཤེེགས་ཞེས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་འགྲུལ་པ་ལས་ཐོོས་ནས་

ཕྱིིར་ལོག་སྟེེ། རྒྱལ་པོ་ཚུར་བྱོོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བྱོོན་ནས། རྒྱ་དང་

ཧོར་ཡུལ་གྱིི་མེཚམེས་ཐོེ་ལེ་ཞེས་བྱོ་བར་ཆུ་བོ་ཆེན་པོའི་འགྲམེ། འུ་ཐོོར་དགུང་ལོ་

ཉིེར་གཅིག་པ་ཤེིང་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་ལོ་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིིན། མེཁན་པོ་སྙེེ་ཐོང་

པ་གྲགས་པ་སེང་གེ་ལ་ཞུས་ནས་བསྙེེན་རོགས་མེཛད་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་དུས་ཆོས་རྗོེ་

གྲགས་པ་སེང་གེ་སྤྱིན་འདྲིེན་གྱིི་ཡི་གེ་འཕེགས་པ་ཉིིད་ཀྱིིས་མེཛད་པ་ལས་འདི་ལྟོར་

འབྱུང་སྟེེ། ཨོཾ་སྭསྟེི་སིདྡྷཾ། བློ་མེ་དང་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །བློ་མེ་

དམེ་པ་དུས་གསུམེ་གྱིི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ཐུགས་གཉིིས་སུ་མེེད་

པའི་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱིག་འཚལ་

ལོ༑ །ལྷག་པའི་བསམེ་པ་རྣམེ་པར་དག་པའི་མེཐུས་འཕྲིན་དུ་ཞུ་བའི་ཡི་གེ་འདི་བྲི་

བར་བྱོའོ། །བསོད་ནམེས་དང་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ཚོགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བསགས་པས་ཆེ་

བའི་ཡོན་ཏེན་བདུན་གྱིི་ཁྱེད་པར་འཕེགས་པའི་རྟེེན་རྣམེ་པར་དག་པར་སྐུ་འཁྲུངས་

ནས། སྔོན་གྱིི་སྨོན་ལམེ་ལས་གྲུབ་པའི་མེཐུས་བསླབ་པ་གསུམེ་གྱིི་ལུས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པས་ཡང་དག་པའི་བློ་མེ་རྒྱ་མེཚོའི་གླིིང་དུ་བློོ་གྲོས་མེི་ཟིད་པའི་གྲུ་བོ་ཆེར་

བརྩོན་པའི་དེད་དཔོན་གྱིིས་བརྟེན་པར་བཞུགས་ནས་ལེགས་པར་དཔྱིད་པའི་ནོར་

བུའི་ཚོགས་ཡང་དག་པར་བློང་སྟེེ། ཡོན་ཏེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིིས་སྤྲས་པས་

མེཁས་པ་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཟིིལ་གྱིིས་མེནན་ནས། དེ་དག་གི་ཡིད་རབ་ཏུ་འཕྲོག་པར་

མེཛད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་སྟེོན་པ་གྲགས་པ་སེང་

གེའི་སྤྱིན་སྔར། ཤཱཀྱིའི་དགེ་ཚུལ་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པོས་མེངོན་པའི་ང་རྒྱལ་སྤེངས་ཏེེ་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིིས་གསོལ་པ། འདིར་བློ་མེ་ཆོས་

ཀྱིི་རྗོེ་དམེིགས་པ་མེེད་པའི་ཐུགས་རྗོེ་དང་མེཁྱེེན་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་དེའང་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་

ཁམེས་གཞན་དུ་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་གཟིིགས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེེགས་

པ་དྲིི་མེ་མེེད་པའི་དཔལ་ཞེས་བྱོ་བར་མེངོན་པར་རོགས་པ་འཚང་རྒྱ་བར་ཞལ་གྱིིས་

བཞེས་ཏེེ་རྣམེ་པར་སྤྲུལ་པ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིིས་ཡོངས་སུ་མྱོ་

ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ཏེོ། །

འོན་ཀྱིང་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཞལ་གྱིིས་ད་དུང་ཁྱེེད་རྣམེས་གང་གི་སྒོོ་ནས་

ཀྱིང་ལེགས་པར་འོང་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་སོ་ཟིིན་རྒྱལ་ཁམེས་བདེ་

བར་ཡོད། སྐབས་དོན་ལ་ད་རེས་རྒྱལ་པོས་ཐུགས་ལ་བཏེགས་ནས་བནེ་དང་། 

བོན་པོ་ལ་སོགས་པ་བློ་མེཆོད་པ་ཐོམེས་ཅད་ལ་དམེག་ཁྲིལ་མེེད་པར་བདེ་བར་

སྡོོད། དེའི་མེགོ་གཉིེར་དང་བནེ་ཐོམེས་ཅད་ས་སྐྱ་པ་ཤེེས་སུ་ཆུག་གསུངས་པའི་

ལུང་བྱོོན། དེའི་འཇེའ་ས་སྐྱེལ་བ་དང་། མེི་བརྩི་བ་དང་། སློབ་དཔོན་པ་གདན་

འདྲིེན་པའི་དོན་སྡོོམེ་ལ་འབྲུག་མེངགས་པ་ཡིན། འདིར་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་བཞུགས་པའི་

ཚེ་ནའང་རྒྱལ་བུའི་དྲུང་དུ་ཡང་འབྱོོན་དགོས་པ་དང་། འཕྲལ་གྱིི་བསོད་ནམེས་ཀྱིི་

གཡེང་བས་ངེད་རང་གི་ཡིད་ཚིམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་བཤེད་ཉིན་གྱིི་ལོང་མེ་བྱུང་བས་

ཁྱེེད་ལ་ཆོས་ཀྱིི་ལུང་མེང་དུ་ལེན་པ་དང་། བསྙེེན་རོགས་ཀྱིི་མེཁན་སློབ་ཀྱིི་ཡ་བ་ཞུ་

བའི་དོན་དུ་སྤྱིན་འདྲིེན་པའི་གྲོས་བྱོས་པས། ཆོས་རྗོེ་པས་ཀྱིང་དེ་འཐོད་གསུངས་

ནས་བཀའ་ཡིག་ཀྱིང་བསྐུར། ངེད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཞུ་ཡིག་ནན་ཅན་བསྐུར་བ་ཡིན་པ་ལ་

བྱོོན་མེ་ཉིན། ཆོས་རྗོེ་པ་ཞལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་བྱོོན་ན་ཆོས་རྗོེ་པའང་མེཉིེས་པར་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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འདུག །གལ་ཏེེ་སྐུ་གཤེེགས་ནའང་ཁྱེེད་བཞུགས་ན་བློོ་བདེ་སྙེམེ་ནས་གདན་དྲིངས་

པ་ལ་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་མེ་ཤེེས་ཁྱེེད་མེ་བྱོོན་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་ཅུང་ཟིད་ངེད་ཀྱིང་ཡིད་

ཆད་པར་གྱུར། ད་དུང་ཡང་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ནི་མེི་བཞུགས། གཞན་སློབ་དཔོན་མེེད་

པས་ཁྱེེད་ལ་རེ་ཞིང་མེཆིས། འདུལ་བ། ཕེར་ཕྱིིན། ཚད་མེ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་

མེང་དུ་ལེན་པ་དང་། ཆོས་རྗོེ་པ་ཉིིད་སྐུ་གཤེེགས་ཁར་ཁྱེེད་དགེ་སློང་ཅིག་མེ་གྲུབ་

པ་དེ་བློོ་མེ་བདེ། གཞན་བློོ་མེི་བདེ་བ་མེི་སྣང་གསུངས། དེར་ངེད་སྤྱིན་སྔ་ན་ཡོད་པ་

རྣམེས་ཀྱིིས་དེ་སྐད་མེི་གསུང་བར་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་པའི་རྟེེན་འབྲེལ་ཞིག་

བསྒྲིིག་པར་ཞུ་བྱོས་པས། དེ་ཤེིན་ཏུ་དཀའ་གསུངས་ནས་མེ་གནང་། འོ་ན་གལ་ཏེེ་

ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་པ་མེི་བཞུགས་ན་མེཁན་པོ་སུ་ལ་ཞུ་བྱོས་པས། དེང་སང་དབུས་གཙང་

ཁམེས་གསུམེ་ན་སློབ་དཔོན་གྲགས་པ་སེང་གེ་བས་མེཁས་བཙུན་འཛོམེ་པ་མེེད། 

ཁོས་ཤཱནྟི་པའི་དོད་ཕེེར་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཆོས་རྗོེ་པས་ཐུགས་ཀྱིིས་དགོངས་

འདུག་པས་ཆོས་རྗོེ་པའི་ཐུགས་དགོངས་རོགས་པའི་དོན་དུ་འབྱོོན་པར་ཞུ། གལ་

ཏེེ་ཁྱེེད་མེ་བྱོོན་ན་ངའི་མེཁན་པོའི་འོས་གཞན་མེི་སྣང་བས་ང་ཚེ་འདི་ལ་བསྙེེན་

རོགས་མེི་འགྲུབ་པར་སྣང་། ཆོས་མེང་པོའི་ལུང་ཡང་མེི་ཐོོབ་པར་འདུག་སྟེེ་དེ་ཁྱེེད་

ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། ད་ཆོས་རྗོེ་པ་ནི་མེི་བཞུགས། ཁྱེེད་ཁོ་ན་རེ་ཆེ་ཞིང་ལྟོོས་པ་

ཡིན་པས་ཐུགས་ལ་ཐོོགས། ཁྱེོད་བྱོོན་ན་ཆོས་རྗོེ་དང་ཁྱེད་པར་མེེད་པའི་འདུ་ཤེེས་

ཡོད་པ་ཡིན་པས་དམེ་ཚིག་ལ་དགོངས། ངས་ཞུས་པའི་ཚིག་འདི་རྣམེས་ལ་བཅོས་

མེ་དང་མེི་བདེན་པའི་ཚིག་གཅིག་ཡོད་ནའང་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པའི་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་

འབར་བས་བདག་གི་སྙེིང་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པ་ཡིན། བློ་མེ་སངས་རྒྱས་ཡེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཤེེས་ཀྱིི་སྤྱིན་དང་ལྡན་པ་རྣམེས་དཔང་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་ཞུ་བའི་

ཚིག་འགའ་ཞིག་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྙེན་དུ་གསོལ་པ། བདག་གི་བློ་མེ་མྱོ་ངན་

འདས། །སྤྲུལ་པའི་དཀྱིིལ་འཁོར་དབྱོིངས་སུ་ཞི། །ཡེ་ཤེེས་ཉིི་མེ་ནུབ་པར་

གྱུར། །ཐུགས་རྗོེ་སྤྲིན་གྱིི་ཕུང་པོ་དེངས། །དམེ་ཚིག་ཆར་གྱིི་རྒྱུན་ཡང་ཆད། །ཀྱིེ་མེ་

བདག་ནི་སྐལ་བ་དམེན། །དམེན་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟོར་སྣང་། །སྣང་བས་ཁྱེེད་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱེེད་ཀྱིི་ཐུགས་རྗོེས་མེ་གཟིིགས་ན། །ད་ནི་བདག་གི་སྟེོན་པ་

སུ༑ །དེ་ལྟོར་འཕྲིན་དུ་ཞུས་པའི་ཚེ། །བློ་མེའི་ཡོན་ཏེན་དྲིན་པ་དང་། །ཁྱེེད་ཀྱིང་ཡུལ་

གྱིིས་བསྐལ་པ་ཡི། །ཉིེས་པ་དྲིན་ནས་མེཆི་མེ་ལྷུང་། །བློ་མེའི་བཀའ་དྲིིན་སྟེོབས་དང་

ནི༑ །ཁྱེེད་ཉིིད་ཀྱིི་ནི་ཐུགས་རྗོེ་དང་། །བདག་གི་འདུན་པའི་དབང་གིས་ནི། །གསོལ་

བའི་དོན་དེ་འགྲུབ་པར་མེཛོད། །དེ་ལྟོར་ཞུས་ལའང་མེི་དགོངས་ན། །ངོ་ཚ་གང་ཡིན་

ཁྲིེལ་གང་ཡིན། །དམེ་ཚིག་གང་ཡིན་སྙེིང་རྗོེ་གང་། །ངུས་ཤེིང་བོས་ཤེིང་གསོལ་

བཏེབ་ན། །འབྲེལ་མེེད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཕེན་ཐོོགས་པ། །ཁྱེེད་ཀྱིི་ཐུགས་རྗོེ་ཅིས་མེི་

འཇུག །འཕྲིན་ཡིག་འདི་ནི་གཟིིགས་ཙམེ་གྱིིས། །ཁྱེེད་སྐུ་རྟེ་མེཆོག་སྙེིང་རྗོེ་ཡི། །ལྕག་

གིས་བསྐུལ་ནས་བརྩོན་པའི་སྟེོབས། །རླུང་གི་ཤུགས་ཀྱིིས་འདིར་གཤེེགས་

ཤེིག །ངེད་རང་དེ་ནར་འོང་། ས་སྐྱར་ཕྱིག་རེ་ཙམེ་འཚལ་བ་དང་། བསྙེེན་རོགས་

ཤེིག་གི་ཆེད་དུ་འོང་བར་སྤྲོ་བ་ལ་འུ་ཅག་གི་འདུན་མེའི་རྩ་བ་འདི་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་

པར་སྣང་བས་མེ་འོངས་པ་ཡིན། ད་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ངེད་ལ་ཕྱིོགས་མེཐོའ་དག་ལ་སེམེས་

པར་ཞུ། ལམེ་ཡང་རྒྱལ་སྲིད་འཇེགས་པས་བགྲོད་སླ་བར་ཡོད། མེདོ་ཁམེས་སྒོང་

ཧྲིལ་པོའང་རང་རའི་སློབ་མེ་ཤེ་སྟེག་ཡིན། དེ་ཐུགས་ལ་ཡོད་པ་གྱིིས། དེའི་རྐྱེན་
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སྐམེ་མེཆུ་བ་ལ་ཡང་མེངགས་ཡོད་པས་ཁོས་ཀྱིང་ཞབས་ཏེོག་ཏུ་ཅི་འགྱུར་བྱོེད་དེ་

མེཆིས། ཡི་གེའི་རྟེེན་དང་འདིར་འབྱོོན་པའི་མེཐུན་རྐྱེན་ལ་རྒྱལ་པོའི་གན་ནས་བྱུང་

བའི་དངུལ་བྲེ་ཆེན་སྲང་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམེ་བྱོས་པ་ཅིག་མེཆིས། རྒྱ་ཆེར་མེ་འཛོམེ། 

སླད་མེ་ཁྱེེད་འདིར་བྱོོན་ནས་རང་རེ་ཐོམེས་ཅད་ཆོས་དང་ཟིང་ཟིིང་གི་ལོངས་སྤྱིོད་ཁ་

ན་མེ་ཐོོ་བ་མེེད་པ་ལ་འཚོགས་པ་དང་ཤེིན་ཏུ་བཀྲ་ཤེིས་པར་སྨོན། ཆུ་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་

དཔྱིིད་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཡར་གྱིི་ཚེས་གསུམེ་ལ་ལིང་ཆུ་རྩེར་ཁབ་ཀྱིི་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་བྲིས་པ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་ཞུ་ཡིག་དང་བཅས་པའི་ཕེོ་ཉི་མེངགས་

ཏེེ་ཆོས་རྗོེ་གྲགས་པ་སེང་གེ་བ་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེེ། མེཁན་པོ་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ཉིིད་དང་། སློབ་

དཔོན་ཇེོ་གདན་བྱོང་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན། གསང་སྟེེ་བ་ཡར་ལུང་པ་བྱོང་

ཆུབ་རྒྱལ་མེཚན། དད་དགེ་ཆོས་རྗོེ་དབུ་རྒན། མེང་ར་བ་མེཁན་པོ་སྤྲོ་དང་། གནམེ་

ཕེར་བ་ཚུལ་རིན་ལ་སོགས་པ་ཉིི་ཤུའི་དབུས་སུ་བསྙེེན་པར་རོགས་ནས། མེཁན་པོ་

ལ་ཕེར་ཕྱིིན་ཚིག་གསལ་སོགས་དང་། སློབ་དཔོན་ལས་སོ་ཐོར་མེདོ་རྩ་སོགས་

དང་། གསང་སྟེོན་ལས་སྡོེ་བདུན་ལ་སོགས་པ་མེང་དུ་གསན་ཏེེ་དཔྱིིས་ཕྱིིན་པར་

མེཛད། ཉིེར་གསུམེ་ལ་ལྡོང་གིས་གདན་དྲིངས་ནས་རྩེ་ལྔར་བྱོོན་ཏེེ། གཤེིན་རྗོེ་

གཤེེད་བརྡོ་བཞི། མེཧཱ་མཱི་ཡཱ། རྡོོར་དབྱོིངས། དུས་འཁོར་སོགས་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཆ་

ལག་དང་བཅས་པ་གསན། གཞན་ཡང་རིགས་ཚོགས། བསྟེོད་ཚོགས་མེངོན་པ་

སོགས་མེང་དུ་གསན་ནོ། །ལོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམེ་གྱིི་མེཚན་

མེོ་ཆོས་རྗོེ་གསལ་བར་བྱོོན་ནས། ཁྱེོད་འདི་ནས་བཟུང་སྟེེ་ལོ་འབུམེ་ཕྲག་གཅིག་

དང་སྟེོང་འདས་པའི་རྗོེས་སུ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོོབ་ཅེས་ལུང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བསྟེན་ཞིང་དབུགས་ཕྱུང་བའི་རྗོེས་སུ། སྲིད་པར་སྡུག་བསྔལ་དུ་མེ་ཡིས། །ཡུན་རིང་

དུས་སུ་དུབ་པ་དག །ལེགས་པར་གསུངས་པའི་དབུགས་འབྱོིན་པ། །ཐུགས་རྗོེའི་

དབང་ཕྱུག་མེཁྱེེན་པའི་གཙོ། །ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་བསྟེོད། །ཅེས་བསྟེོད་པ་

མེཛད་ཅེས་གསུངས་ཤེིང་། ཐོོས་པ་རྒྱ་མེཚོ་མེ་ཡང་དེ་དུས་མེཛད་པར་གྲགས་ལ། 

དེ་ནས་ཧོར་ལ་ཡི་གེ་མེེད་པ་ལ་ཧོར་ཡིག་གསར་བརྩམེས། དེའི་ཕུད་ལ་བནེ་གཤེེད་

བསྐྱེད་ཐོགས་གྲུབ་མེ་ཕུལ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཕེོ་བྲང་དུ་བྱོོན་ནས་ཆོས་འཁོར་

བསྐོར་བའི་ཚེ། ཐོ་ཤེང་ལ་གྱིིན་ཞེས་བྱོ་བའི་རྗོེས་སུ་འབྲངས་ནས། ཟིིན་ཤེིང་གི་རབ་

བྱུང་མེང་པོ་ཡོད་པ་ལྟོ་བ་ངན་པ་ལ་ཞེན་པ་དག་རང་གཞན་ལ་གནོད་པར་གཟིིགས་

ནས། རྒྱལ་པོའི་བཀས་བསྐུལ་ཏེེ། ཟིིན་ཤེིང་གི་སྟེོན་པ་རིང་དུ་སྦྱངས་པ་རང་གི་

གཞུང་ལུགས་མེཐོར་སོན་པ་བཅུ་བདུན་རིགས་པས་ཕེམེ་པར་མེཛད་ནས་རབ་ཏུ་

བྱུང་སྟེེ། ཡང་དག་པའི་ལྟོ་བ་འཛིན་དུ་བཅུག་གོ །དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉིེར་བརྒྱད་པའི་

དུས་སུ་ཡར་ཆ་རྐྱེན་མེང་དུ་བསྐུར་ནས་དཔོན་ཆེན་ཤཱཀྱི་བཟིང་པོས་དབུ་རྩེ་རྙིིང་

མེའི་ནུབ་ཏུ་གསེར་ཐོོག་ཆེན་མེོ་བཞེངས། དེ་ནས་སོ་གཅིག་པ་ཤེིང་མེོ་གླིང་གི་ལོ་

ལ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ཕེེབས། གསེར་ཐོོག་ཆེན་མེོར་རྡོོར་དབྱོིངས་ཀྱིི་ལྷ་ཚོགས་

བཞུགས་པའི་བཀྲ་ཤེིས་སྒོོ་མེང་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མེས་བརྒྱན་པ་དང་། རྗོེ་བཙུན་གོང་མེ་

རྣམེས་ཀྱིི་ཕྱིི་རྟེེན་སྐུ་འབུམེ་བདུན་ལ་གདུགས། ཆོས་འཁོར་གསེར་ཟིངས་ལས་གྲུབ་

པ་དང་། ཁྱེད་པར་སྐུ་འབུམེ་ལ་གསེར་ཐོོག་རྣམེས་མེཛད། མེདོ་རྒྱུད་དང་ཤེེར་

ཕྱིོགས་སོགས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་གསེར་གྱིི་པོ་ཏེི་ཉིིས་བརྒྱ་ལྷག་པ་བཞེངས། ཆོས་

ཀྱིི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་བསྐོར་ནས་འགྲོ་བ་མེང་པོ་སྨིན་གྲོལ་གྱིི་ལམེ་ལ་བཀོད། བདག་
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ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་ཐོོས་པ་མེཐོར་ཕྱིིན་ནས་ཆོས་ཀྱིི་མེངའ་བདག་ཡིན་ཡང་། ང་

རྒྱལ་མེེད་ཅིང་ཆོས་ལ་གུས་པ་བརྟེན་པའི་ཕྱིིར། ཆོས་ཀྱིི་དོན་དུ་བཤེེས་གཉིེན་དུ་

མེ་བསྟེེན་ཏེེ། ཁ་ཆེའི་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོ་ཤྲཱིི་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷ་དྲི། བློ་མེ་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་གླིོ་བོ་

ལོ་ཙཱ་བ་ཤེེས་རབ་རིན་ཆེན་དང་། སྣར་ཐོང་པའི་མེཁན་པོ་མེཆིམེས་ནམེ་མེཁའ་

གྲགས་དང་། གསང་བ་གཉིན་འོད་སྲུང་མེགོན་པོ་དང་། གྲུབ་ཐོོབ་ཆེན་མེོ་ཆེ་རས་

པར་གྲགས་པ་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏེན་དཔལ། སྒེར་བུ་བ་ཚོགས་སྒོོམེ་ཀུན་དགའ་

དཔལ། ཞང་ཞུང་པ་རྡོོ་རྗོེ་འོད་ཟིེར་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོབ་པ་དཔལ་དང་། རང་

དབེན་དམེར་པ་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་རྒྒྭ་ལོ་དང་། ཆག་ལོ་ཙཱ་བའི་དཔོན་པོ་ཉིི་མེ་

དཔལ་དང་། ཨེ་པ་ཞང་མེངོན་པ་བ་རིན་ཆེན་རྡོོ་རྗོེ་དང་། བྲག་ཕུག་པ་དགེ་བའི་

བཤེེས་གཉིེན་འབུམེ་པ་འོད་ཟིེར་དང་། མེདོག་གླིོ་བ་འདུལ་འཛིན་ཤཱཀྱི་བྱོང་ཆུབ་

དང་། རོང་པ་མེཁན་པོ་སེང་གེ་ཟིིལ་གནོན་དང་། ཆོས་རྗོེའི་སློབ་མེ་མེངོན་པ་བ་

དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་དང་། རོང་རི་ལུང་ཕུག་པའི་གསང་སྔགས་པ་ཆོས་ཀྱིི་

མེགོན་པོ་དང་། རིལ་བུ་བའི་དགེ་བཤེེས་སྟེག་སྟེོན་ཤེེས་རབ་འོད་ཟིེར་དང་། 

དབུས་སྡོེ་པ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་འབུམེ་དང་། དགེ་བཤེེས་འབྲས་ཁུད་པ་དང་། 

ལྷ་རྗོེ་དར་མེ་སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་མེང་དུ་བསྟེེན་ནས། འགའ་ཞིག་ལ་ཐོེག་པ་ཆུང་

ངུ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་ཐོེག་པ་ཆེན་པོ་ཕེར་ཕྱིིན། འགའ་ཞིག་ལ་གསང་སྔགས་

སོགས་མེདོར་ན་རིགས་པའི་གནས་ལྔ། སྡོེ་སྣོད་གསུམེ། རྒྱུད་སྡོེ་བཞི་དང་འབྲེལ་

བའི་བསྟེན་བཅོས། མེདོ་རྒྱུད་དབང་བྱོིན་རླབས། མེན་ངག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་

བོད་ན་ཡོད་པ་ཕེལ་ཆེ་བ་གསན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོར་དམེ་པའི་ཆོས་གསན་པའི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཆེད་དུ་དཀའ་བ་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་མེཛད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་མེི་ནུབ་

པར་གྱུར་ཅིག་སྙེམེ་དུ་དགོངས་ནས་གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་གི་ཕྱིིར་མེཛད་པ་ཡིན་

ནོ༑ །

དེ་ནས་དགུང་ལོ་སུམེ་ཅུ་རྩ་གསུམེ་པ་མེེ་མེོ་ཡོས་ལ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་

གདན་འདྲིེན་གྱིི་གསེར་ཡིག་པ་ནན་ཆེ་བས་གོང་ལ་ཕེེབས། དེའི་དུས་སུ་ལས་

ཚན་བཅུ་གསུམེ་གྱིི་གྲྭ་སྒྲིིག་མེཛད་ནས་བྱོོན་པས། བཅོམེ་ལྡན་རལ་གྲིས། སངས་

རྒྱས་བསྟེན་པ་བཀའ་ཆག་སྤྲིན་གྱིིས་སྒྲིིབ། །སེམེས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་མེི་དཔོན་ལག་

ཏུ་ཤེོར། །སྙེིགས་དུས་དགེ་སྦྱོང་དཔོན་པོའི་ཆ་ལུགས་འཛིན། །འདི་གསུམེ་མེ་

གཏེོགས་འཕེགས་པ་མེིན་པར་གོ །ཞེས་ཟུར་ཟིའི་ཚིག་ཕུལ་བ་ལ། ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་

པོ ་ཉིིད ་ཀྱིིས་དེའི ་ལན་དུ། བསྟེན་ལ་འཕེེལ་འགྲིབ ་ཡོང ་བ ་རྒྱལ་བས་

གསུངས། །སེམེས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་རང་རང་ལས་ལ་རག །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་

དེ་སྟེོན་བྱོེད། །འདི་གསུམེ་མེ་གཏེོགས་མེཁས་པ་མེིན་པར་གོ །ཞེས་གསུངས་པར་

གྲགས་སོ། །དེ་ལ་ལས་ཚན་བཅུ་གསུམེ་ནི། གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས། 

ཞར་ལས་བྱུང་བ་ཕྱིི་ནང་ལས་ཚན་ནི། །གསོལ་གཟིིམེས་མེཆོད་གསུམེ། མེཇེལ་

ཡིག་མེཛོད་གསུམེ། ཐོབ་འདྲིེན་གདན་གསུམེ་སྐྱ་རྟེ་མེཛོ་ཁྱེི་བཞི། །ཆེན་པོ་ལ་འོས་

ལས་ཚན་བཅུ་གསུམེ་སྟེེ། །འདི་རྣམེས་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ས་སྐྱ་པ། །དཔལ་ལྡན་

འཕེགས་པའི་རིང་ལ་དར་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར། གསུམེ་ཚན་གསུམེ་

དང་ཉིིས་ཚན་གཉིིས་ཞེས་བྱོ་སྟེེ། དེ་ལ་གསུམེ་ཚན་གསུམེ་ནི། གསོལ་གཟིིམེས་

མེཆོད་གསུམེ། མེཇེལ་ཡིག་མེཛོད་གསུམེ། ཐོབ་འདྲིེན་གདན་གསུམེ། ཉིིས་ཚན་
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གཉིིས་ནི། སྐྱ་རྟེ་གཉིིས། མེཛོ་ཁྱེི་གཉིིས་ཞེས་གྲགས་སོ། །དིང་སང་ནི་རང་རང་གི་

བློོས་བཏེགས་པའི་བགྲང་ལུགས་མེི་འདྲི་བ་རབ་ཏུ་མེང་ཡང་། འདིར་བཀོད་པ་ནི་

ཡི་གེ་ཁུངས་ཐུབ་རྣམེས་ལས་བཏུས་པའོ། །དེ་ལྟོར་འཕེགས་པ་དགུང་ལོ་སོ་

གསུམེ་པ་ཡོས་ལོ་ཧོར་ཡུལ་ལ་བྱོོན་པའི་བར་ལམེ་དུ། བཀའ་གདམེས་པ་ནམེ་

མེཁའ་འབུམེ་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་པ་དང་མེཇེལ་ནས། ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཉིིད་

དང་དྲིི་བ་དྲིིས་ལན་མེང་དུ་མེཛད་པས། ཆོས་རྗོེ་བཀའ་གདམེས་པ་ཉིིད་མེི་ཕྱིེད་

པའི་དད་པ་ཐོོབ་པར་གྱུར་ཏེེ། དེ་དུས་ནམེ་མེཁའ་འབུམེ་ཉིིད་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་ཆོས་

ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ངོ་མེཚར་བའི་མེཛད་པའི་ཆ་ཤེས་རྣམེས་

བཀོད་པའི་རྣམེ་ཐོར་ཚན་པ་གཉིིས་སུ་བྱོས་པ་ཞིག་འབྱུང་བའི། དེའི་ཚན་པ་དང་

པོ་ལས་འདི་ལྟོར་འབྱུང་སྟེེ།

ཨ�་སྭསྟེི་སིདྡྷཾ། ན་མེོ་གུ་རུ་མེཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ། ཆོས་ཀྱིི་འབྱུང་

གནས། །ཆོས་ཀྱིི་བདག་པོ། ཆོས་ཀྱིི་བློོ་གྲོས། ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན། ཆོས་ཀྱིི་

དཔལ་མེགོན། ཆོས་ཀྱིི་བཟིང་ཁུངས། ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཕེགས་པ་ལ་སྒོོ་གསུམེ་

དང་བས་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །སྐྱེས་མེཆོག་འདིའི་དབང་དུ་བགྱིིས་ན། སྔོན་སྐྱེ་བ་

དཔག་ཏུ་མེེད་པའི་གོང་རོལ་ནས་ཚོགས་བསགས་ཤེིང་ཆོས་ལ་སྦྱངས་པ་བྱོས་

པའི་རྟེགས་སུ། ལོ་བདུན་ལ་སྐྱེ་བ་ལྔ་དྲུག་དྲིན་པ་ཞལ་ནས་ཤེར་ཏེེ་བྱུང་བ། ཆོས་

རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་བཀག་པས། དེ་ནས་གསུང་དུ་མེི་སྣང་བ་ལགས་སྐད། དེའི་དུས་ན་

ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་འདི་ཐོ་མེལ་དུ་མེི་འདུག །འཕེགས་པར་འདུག་གོ་ཞེས་འཕེགས་

པར་ཐོོགས་པ་ལགས་སྐད། གཏེམེ་དེ་ནི་བློ་མེ་ཉིིད་ཀྱིི་སློབ་མེ་གཅིག་གི་ངག་ལས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཐོོས་སོ། །དེ་ནས་ལོ་བཅུ་གསུམེ་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཉིི་ཤུ་པ་ལ་བསྙེེན་པར་

རོགས། བཅོ་བརྒྱད་པ་ལ་ཆོས་རྗོེ་འདས་ནས་ཚོགས་བསྡུས། སུམེ་ཅུ་ཐོམེ་པ་ལ་

དབུས་གཙང་དུ་བྱོོན། ལུག་ལོ་སུམེ་ཅུ་སོ་གསུམེ་པ། ས་སྐྱ་པའི་རྩིས་ཀྱིི་ལུགས་

ཀྱིི་ལོ་མེ་འཕེོས་པར་འདོད་པའི་མེེ་མེོ་ཡོས་བུའི་ལོའི་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྔའི་

ཉིིན་པར་འདམེ་དུ་བྱོོན། ཉིེར་དྲུག་གི་ཉིིན་པར་འདམེ་ནས་གཤེེགས། དེ་ཙ་ན་

བདག་ནམེ་མེཁའ་འབུམེ་ཡོས་ལོ་པ་ཡིན། དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་གི་ཆ། དེ་ཕེན་ཆོད་ཀྱིི་

གྲངས་ལ་རང་གི་གོ་རིག་དང་། བཀའ་གདམེས་པའི་སྣ་རྒྱུས་ལ་བརྟེེན་ནས་ཇེོ་བོ་

འདས་ནས་ལོ་ཉིིས་བརྒྱ་ཉིི་ཤུ་རྩ་དགུ་སོང་། སྟེོན་པ་འདས་ནས་ལོ་ཉིིས་བརྒྱ་བཅུ་

དགུ། པོ་ཏེོ་བ་འདས་ནས་དགུ་བཅུ་རྩ་ལྔ། ཤེ་ར་བ་བརྒྱ་དང་ཉིི་ཤུ་རྩ་དགུ། སྟེབས་

ཁ་བས་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག ཞང་སྟེོན་གྱིིས་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གསུམེ། སློབ་དཔོན་དགོན་

ཆེན་པོ་འདས་ནས་སུམེ་ཅུ་སོ་དགུ་སོང་ངོ་། །དེ་རྣམེས་ཇེོ་བོ་ཡབ་སྲས་ཀྱིི་བཀའ་

སྲོལ་ཆིག་བརྒྱུད་བྱོ་བ་ཡིན། ཇེོ་བོ་བོད་དུ་བྱོོན་ནས་ཉིིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་རྩ་བདུན་

སོང་། རྭ་སྒྲིེང་རྨང་བཏེིང་ནས་ལོ་ཉིིས་བརྒྱ་ཉིི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་སོང་ངོ་། །དེ་ལས་

གཞན་པའི་བཀའ་གདམེས་པ་གོང་མེ་རྣམེས་དང་། བསྟེན་པའི་བབས་ལ་སོགས་

པ་དུས་རྩིས་ཕེལ་ཆེ་བ་ལ། བདག་གི་བློོ་ཅུང་ཟིད་སྤྲོ་བར་ནུས་ཏེེ། མེང་བས་བརྗོོད་

ཀྱིིས་མེི་ལང་བ་ལ་དགོས་པའི་གནད་ཆུང་བའི་ཕྱིིར་འདིར་རེ་ཞིག་གཞག་པར་

བྱོའོ། །དེ་དག་ནི་ཞར་ལ་འོང་བ་བརྗོོད་པ་ཡིན་ནོ། །སླད་མེ་སྐབས་དོན་དངོས་ལ། 

བློ་མེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འདམེ་དུ་ཞག་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་པ་ལ་བདག་དང་ཞག་

བདུན་དུ་མེཇེལ་བའི་དང་པོ་ཆག་ཕེེབས་པའི་དགོངས་ཀ་ནས། བདག་བློ་མེ་ལ་
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མེཇེལ་དུ་འོངས་ནས་ཡོད། ཉིིན་མེོ་མེི་ལ་འཚེར། མེཚམེས་ཡུན་རིང་བས་ཚོ་མེི་

ཐུབ་པར་གདའ་བས། ཕྱིི་ནང་གི་འགྲུལ་ཆོད་པའི་ནུབ་མེོ་བརྡོ་སྦྱར་གྱིིན་མེཇེལ་བ་

ཞུ་དགོས་བྱོ་བའི་རྒྱུ་མེཚན་ཡི་གེ་མེང་བ་གཅིག་བྲིས་ནས་འཇེམེ་སེར་སྐྱེལ་དུ་

བཏེང་བས། ཡི་གེ་ལ་གཟིིགས་ནས། འདིར་འོང་ཚད་རང་འདོད་ཀྱིིས་འོང་བ་ཡིན། 

ཆོས་ལ་དམེིགས་པ་ཁོ་ལས་མེེད་གསུངས་སྐད། དེ་ནས་འཇེམེ་སེར་ལ་ནང་མེོ་

ཐོེག་ཆེན་གསལ་བའི་ཡིག་སྣ་དང་། ལུང་བསྡུ་བ་གཉིིས་ཁོང་ལ་སྐྱོལ་ལ་གཟིིགས་

སུ་ཆུག ཁོང་བཞུགས་ས་དང་འོ་མེི་བརྒྱལ་བར་ཨེ་སྣང་ལྟོོས་གསུངས་པས། ནང་

མེོ་ངེད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་འཇེམེ་སེར་དར་ཁ་གང་ཐོོགས་ནས་བྱུང་བས། བློ་མེས་གཞན་

དང་མེི་འདྲི་བར་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་འདུག་གིས་གསུངས་ནས་གསུང་གླིེང་

མེང་དུ་བྱུང་ངོ་། །བློ་མེ་བྱོོན་བའི་ཕྱིི་ནུབ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ནུབ་མེོ་འཇེམེ་སེར་

འབོད་དུ་བཏེང་ནས་བྱུང་བས། ངེད་དཔོན་གཡོག་གསུམེ་གྱིིས་ཕྱིིན། སྤྱིན་སྔར་

མེཇེལ། ཕྱིག་རྟེེན་ཕུལ། ཇེ་དྲིངས་གསུང་གླིེང་མེང་དུ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་དེ་ནུབ་ཅི་

ཞུ་གསུངས་པས། བཀའ་གདམེས་པའི་ཆོས་ཀྱིི་མེཐོིལ་ལགས་པས་སེམེས་བསྐྱེད་

ཟིབ་པ་ཅིག་ཞུ་དགོས། སྔགས་ཀྱིི་ཡང་ངེད་ཀྱིི་དམེ་ཚིག་ནི་ཐུབ། རྒྱུད་ནི་མེི་ཐོོས་

པར་གདའ། སྒོོར་ཞུགས་སུ་བཏུབ་མེི་བཏུབ་གཟིིགས་ནས། བཏུབ་ན་ཞུགས་པར་

ཞུ་བྱོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཞུ་བ་མེང་པོ་ཅིག་སྙེན་དུ་གསོལ་བས། ཁྱེེད་ལྟོ་བུ་ལ་རྒྱུད་

ཐོོས་མེི་འཚལ། ངེད་ཀྱིི་ཆོས་ཀྱིི་མེཐོིལ་ལགས་པས་སྔགས་ཤེིག་གི་ཡང་སྒོོར་

ཞུགས་འཚལ། དོ་ནུབ་སེམེས་བསྐྱེད་བགྱིི་བས་རྟེེན་ཁྲིོམེ། མེཆོད་པ་ཤེོམེ་

གསུངས་ནས་མེཆོད་པ་བཟིང་པོ་བཤེམེ་མེོ། །དེ་ནས་ཚུར་ནུད་གསུངས་ནས་བློ་



 194  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེའི་དྲུང་དུ་བཞག་སྟེེ། མེེ་ལོང་གི་མེཎྜོལ་ཆེན་མེོ་གཅིག་གི་སྟེེང་དུ་ཆུ་བླུགས། 

བདག་གི་ལག་པ་བློ་མེའི་ཕྱིག་གིས་བཟུང་གིན་བསམེ་བསྒོོམེ་དང་རྗོེས་ཟློས་བྱོ་རྒྱུ་

མེང་པོ་ཡང་དག་པ་གདའ་པ་རྣམེས་མེཛད་ནས། འདིར་མེཎྜོལ་གྱིི་ཆོ་ག་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་བྱོ་བ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་མེཛད་དོ། །མེཆོད་རས་རྣམེས་ཀྱིང་

བདག་གི་ལག་ཏུ་རེ་རེ་ནས་བཏེང་གིན། བསམེ་བསྒོོམེ་དང་རྗོེས་ཟློས་བྱོེད་དུ་

གཞུག་གོ །དེ་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཐོམེས་ཅད་ལ་གདམེས་ངག་ཆོ་ག་རྒྱས་

པོ་མེཛད་ནས། དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་འདི་དཀོན་མེཆོག་སྒྲིོན་མེ་ན་བཞུགས། 

མེདོ་འདི་བོད་དུ་མེ་འགྱུར་གསུངས་ནས་ཆོས་རྗོེ་པས་ཆོ་ག་རྒྱས་པ་ལན་གསུམེ་

མེཛད། འདི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་འགྲེལ་ན་བཞུགས་གསུངས་ནས། གང་

ཕྱིིར་སངས་རྒྱས་བཅོམེ་ལྡན་འདས་དང་གསུངས་པ་དེ་ལན་གསུམེ་མེཛད། འདི་ཞི་

བ་ལྷའི་སྤྱིོད་འཇུག་ན་བཞུགས་གསུངས་ནས། ཇེི་ལྟོར་སྔོན་གྱིི་བདེ་གཤེེགས་

ཀྱིི༑ །གསུངས་པ་དེ་ལན་གསུམེ་མེཛད་དོ། །དེ་རྣམེས་ཟློས་པའི་སྐྱོན་དུ་མེི་འགྱུར་

རམེ་སྙེམེ་ན། གྲུབ་མེཐོའ་གཅིག་ལ་ཟློས་པའི་སྐྱོན་དུ་མེི་འགྱུར་བའི་ལུང་གཅིག་

དྲིངས། དེ་ནས་རྗོེས་ཀྱིི་ཆོ་ག་རྣམེས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མེཛད། དེ་རྣམེས་ཀྱིི་

མེཚམེས་རྣམེས་སུ་ཡང་གདམེས་ངག་གི་ཡོད་སྒོོ་མེང་དུ་མེཛད་དོ། །དེའི་རྗོེས་ལ་

ཕུང་པོ་གསུམེ་པའི་སྒྲུབ་ཐོབས་དང་འདོན་ཐོབས་གཅིག སྣང་བ་མེཐོའ་ཡས་ཀྱིི་

འཆི་ཀའི་རྣལ་འབྱོོར། ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཐོབས། དེའི་ཉིལ་བའི་རྣལ་འབྱོོར། དེའི་

བློོ་འཕེེལ། མེཚན་བརྗོོད། འདོན་ཐོབས་རྣམེས་གནང་བས་ནམེ་ཕྱིེད་ཡོལ་དུ་སོང་

ངོ་། །དེ་ནས་བཅུ་བདུན་གྱིི་ནུབ་མེོ་ཡང་འབོད་མེི་བཏེང་བྱུང་བས་ཕྱིིང་གུར་ཆེན་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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པོ་ཅིག་ཏུ་མེེ་ཆེན་པོ་བཏེང་། ཇེ་མེང་པོ་དྲིངས་ནས། བཀའ་གདམེས་པའི་ཇེོ་བོ་

ཡབ་སྲས། རྣལ་འབྱོོར་པ་རྣམེ་པ་རྣམེས་སྐུ་མེཆེད་གསུམེ། གླིང་ཐོང་བ། ཤེར་པ། 

སྣེ་ཟུར་བ། བྱོ་ཡུལ་བ། སྟེོད་ལུང་པ་ལ་སོགས་པའི་བཀའ་གདམེས་པ་གོང་མེ་

རྣམེས་ཀྱིི་མེཛད་སྤྱིོད། རྣམེ་ཐོར། ཡོན་ཏེན། དགུང་ལོ་དུ་ལ་འདས་པ། མེཚན་དང་

རུས་ཅི་ཡིན་པ། ཚོགས་པ་ཇེི་ཙམེ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་མེ་བཟླུགས་བར་ལ་འདྲིི་

བ་ཅིག་གདའ་བས། དེ་རྣམེས་བདག་ལ་ཞིབ་མེོ་ཡོད་པས་ཤེིན་ཏུ་མེཉིེས་ནས། དེ་

རྣམེས་ཀྱིི་མེཚན་ཀུན་ཕེལ་ཆེར་ཡི་གེར་བྲིས་སོ། །དེའི་སྐབས་སུ་བདག་གི་སྟེོན་

པ་དཀོན་མེཆོག་སེང་གེ་ལ་བསྐུར་བའི་ཞུ་ཡིག་དེ་རྣམེས་ལ་ལན་ལེགས་པ་ཅིག་

མེ་བྱུང་ན་ཁོ་བོ་ཡི་ཆད་པར་ཡོད་པས། བློ་མེས་སྔར་མེ་གྲུབ་ཀྱིང་མེར་ལ་གདན་

དྲིངས་ནས་མེ་གིར་མེཛད་ནས་ཡར་བསྐུར་བའམེ། ཡང་ན་ས་སྐྱ་ལྟོ་བུར་ཞུ་ཡིག་

དང་གསུང་འཕྲིན་བསྡོེབས་ནས་བསྐུར་ན་ལན་ཡོང་བའི་རིགས་ཨེ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་

པས། ས་སྐྱ་ན་འདི་རྣམེས་ཀྱིི་ལན་འོང་བ་ཡོད་ན་ང་ཁོ་ན་དགའ་སྟེེ་མེེད། ཁྱེོད་ཀྱིི་

ཡི་གེ་རྣམེས་ངས་ཚགས་བྱོས་ཡོད་གསུངས་ནས། ཆོས་ཁུག་ནས་ཞུ་ཡིག་གི་ཡི་

གེ་རྣམེས་བྱུང་། མེར་མེེའི་འོད་ལ་བློ་མེ་ཉིིད་ཀྱིིས་རེ་རེ་ནས་བཀློགས། འདི་ལ་

ཁྱེོད་ཇེི་ལྟོར་འདོད་ཟིེར་བ་རེ་རེ་བྲིས། དེ་རྣམེས་ཀྱིི་ལན་འདི་ལྟོར་འོང་བ་ཡིན་

གསུངས་ནས་མེཚན་ཡལ་དེར་དེ་རྣམེས་ཀྱིི་ལན་གསུངས། ཞུ་དག་མེཛད་ནས་

འཇེམེ་སེར་འདི་རྣམེས་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཚགས་གྱིིས་ཤེིག འདི་རྣམེས་ལ་ལུང་རིགས་

ཐོམེས་ཅད་འཛོམེ་པའི་ལན་ལེགས་པ་ཁོང་མེཉིེས་པ་ཅིག་མེ་གིར་བྱོས་སླར་ཡར་

བསྐུར་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཞུ་ཡིག་དེ་རྣམེས་ཁོང་ལ་གཏེད་ནས་མེདང་གི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སེམེས་བསྐྱེད་དེ ་རྣམེས་ལ་གེགས་སེལ་ལ་སོགས་པའི ་ཆོས་མེང་པོ ་ཡང་

གསུངས། ཆབ་ཚ་དྲིངས་ནས་གོང་གི་གསུང་གླིེང་འཕྲོ་མེང་དུ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་

ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིི་སྔ་དྲིོ་འཇེམེ་སེར་བདག་འདུག་སར་བཏེང་ནས་བྱུང་ནས་བློ་

མེའི་ཞལ་ནས། ཁྱེེད་རང་དེ་རིང་སང་གཉིིས་མེཎྜོལ་འབུལ་གྱིིན་གསོལ་བ་ཐོོབ། 

དབང་དེ་ཁྱེེད་རང་གཅིག་པུ་ལ་དྲིིལ་བུ་བ་ལྟོ་བུ་ཞིག་ལོགས་སུ་བྱོའམེ། གནང་ནུབ་

འཁོར་དགེ་བཤེེས་བཟིང་པོ་ཤེ་སྟེག་མེང་པོ་ཅིག་སྒྱུ་མེ་ཆེན་མེོའི་དབང་ནུབ་

གཉིིས་པ་གཅིག་ཞུ་བར་ཡོད། གྲོགས་པོ་ནི་བཟིང་པོ་ཤེ་སྟེག་ཡོད། དེ་གཉིིས་གང་

འཐོད་ཁོ་རང་ལ་ཞུས་ལ་ཤེོག ཁོང་གང་དགྱིེས་བྱོེད་དགོས་གསུངས་སྐད། དེར་

བདག་གིས་འཇེམེ་སེར་ལ་ངས་ཅང་མེི་ཤེེས། གང་ལྟོར་འཐོད་ཡས་ཚོད་ཆེ་ཞུས་

པས། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་དུས་ཐུག་བྱོ་བ་མེང་ནས་འདུག་པས་ཡས་རང་གཅིག་པུར་

སོང་ན། བློ་མེ་ལ་བག་གཟིན་ནས་འོང་། འདི་ཚོའི་ཁྱུར་ཞུགས་ན་ཁོང་བག་མེཉིེས་

ཏེེ་འོང་། ཁྱེེད་རང་གང་དགྱིེས་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་གནང་གསུངས་པས། དེ་

བདེན་བློ་མེ་ལ་གཟིན་ན་མེི་ཡོང་། ཟླ་བོ་བཟིང་ཙ་ན་དེ་རྣམེས་ཀྱིི་ཁྱུར་བཞུགས་

དགོས། སྟེོན་གཞོན་དང་དགེ་སློང་དང་། ཁྱེེད་ཡོངས་སོང་ལ་དབང་གཉིེར་བ་ལ་

ཁྲིལ་དང་ཐོམེས་ཅད་གཏེན་ལ་ཕེོབ་ཅིག་བགྱིིས་ནས་ཁོང་རྣམེས་བཏེང་། བློ་མེ་ལ་

དེ་ཚོ་བཤེད་པས་དགྱིེས་པར་གདའ། དེ་ནས་དེའི་ནུབ་མེོ་སྟེག་ལུང་པའི་དབོན་པོ་

ལ་སོགས་པ་མེང་པོ་གཅིག་ལ་དབང་མེཛད། དེ་ནས་བཅུ་དགུའི་ནུབ་མེོ་མེར་

འགྲོའི་དགེ་བཤེེས་དང་། མེི་དཔོན་ཐོམེས་ཅད་བསགས་ནས་བསྙེེན་བཀུར་བྱོས་

ནས་མེར་གྱིི་འགྲོ་སྟེབས་དང་། ཟི་མེའི་བཟིའ་ལུགས་དང་། དགེ་བཤེེས་ཚན་
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གཅིག་ལ་རིམེ་གྲོའི་གཉིེར་གཏེད་ལ་སོགས་པའི་བསླབ་བྱོ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིིམེས་

མེང་པོ་མེཛད་སྐད། དེ་ནས་ཉིི་ཤུའི་ནུབ་མེོ་སྒྱུ་མེ་ཆེན་མེོའི་སྟེ་གོན། ཉིེར་གཅིག་

གི་ནུབ་མེོ་དངོས་གཞི་མེཛད་པ་ལ། བློ་མེ་གསེར་ཁྲིི་མེཐོོན་པོ་གཅིག་ལ་བཞུགས། 

དེའི་གཡས་ཕྱིོགས་ན་རྟེེན་མེང་པོ་བཀྲམེ། མེདུན་ན་མེཆོད་པ་བཟིང་པོ་མེང་པོ་

བཤེམེས། གཡོན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཁྲིིའི་རྩ་ན་མེངོན་པ་བས་དབུ་བྱོས་ནས་དགེ་བཤེེས་

དང་མེི་ཆེན་ཤེ་སྟེག་གྲལ་རིམེ་བྱོས་ནས་སྒོོར་གྱིིས་བསྐོར་བས་གཡས་ཀྱིི་མེཆོད་

པའི་དྲུང་ཡན་ཆད་ཉིི་ཤུ་རྩ་བཞིས་འཁོར་བ། དེའི་རྒྱབ་ན་ཕེར་ལ་དབང་གཏེད་པ་

མེང་པོ། དེའི་ནང་འཁོར་ན་ཉིེ་གནས་པ་དང་མེཆོད་གཡོག་པ་མེང་པོ། དེ་རྣམེས་ཀྱིི་

དབུས་ན་བློ་མེའི་ཁྲིིའི་དྲུང་རང་དུ་གདན་བཟིང་པོ་བཏེིང་བའི་སྟེེང་དུ་བདག་བཞག་

ནས་བསྙེེན་བཀུར་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་སྔོན་ལ་འདྲིེན། བློ་མེའི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཐོམེས་

ཅད་ཀྱིང་སྔོན་ལ་བདག་ལ་གཞན་པས་ཡུན་རིང་བ་རེ་མེཛད། ཐོ་ན་དུང་དང་འཁོར་

ལོ་དང་མེདའ་གཞུ་ལག་ཏུ་གཏེོང་པ་ཡན་ཆད་དབང་གི་བྱོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐོམེས་

ཅད་བདག་ལ་འཁོར་གྱིིས་བྱོེད་མེ་མྱོོང་། ཐོམེས་ཅད་བློ་མེས་མེཛད། གཞན་ཕེལ་

ཆེར་འཁོར་ལ་གཉིེར་གྱིིན་འཁོར་གྱིིས་མེཛད་པར་གདའ། མེཚམེས་མེཚམེས་སུ་

གདམེས་ངག་མེང་པོ་དང་རྗོེས་ཟློས་མེང་པོ་དགོས་པ་བདག་ལ་གསུང་སྤྲད་ཀྱིིན་

བདག་གཅིག་པུ་ལ་མེཛད་པ་བཞིན་དུ་བགྱིིས་སོ། །རྗོེས་ཀྱིི་ཆོ་ག་ཡན་ཆོད་ཚར་

བའི་རྗོེས་ལ། སང་དྲིོ་ཐོོན་ཙམེ་ན་ཁྱེེད་རང་ཐོམེས་ཅད་གུར་འདིའི་མེཐོའ་སྐོར་དུ་

ཚོགས་ཤེིག་གསུངས་ནས་གྱིེས་སོ། །དེ་ནས་ཉིེར་གཉིིས་ཀྱིི་དྲིོ་ཐོོན་པ་ལ་ཀུན་

དེར་འཚོགས་ནས་ཡོད་ཙ་ན། བློ་མེ་སྟེག་ལུང་པའི་དབོན་པོ་དེ་ཀུན་ལ་ཆོས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གསུང་གིན་ཡོད་པ་གདའ། དེ་ནས་གུར་གྱིི་ཕྱིིར་བྱོོན་ཙ་ན། གུར་གྱིི་རྒྱབ་ཕྱིོགས་

དེར་ཆབ་བསིལ་བ་སྟེོན་གཞོན་གྱིི་ཆབ་དེའི་ཧུབ་གཅིག་ཨེ་མྱོོང་ན་སྙེམེ་དེའི་ཐོོ་

ཕྱིིར་ཕྱིིན་པས། ཕྱི་རུ་བ་ངའི་འཆད་དཀའ་བ་ཡོད་དམེ་གསུངས་སྐད། ཡོད་ལགས་

བྱོས་ནས་བརྒྱུགས་པས་ཆབ་ཧུབ་གང་མྱོོང་ནས། བདག་ཕེ་ཚད་ན་ཡོད་པ་སྦན་

ནས་ཕྱིིན་པས་ཀུན་འཚངས་ཟིིན་ནས་ཕྱིིས་ལས་མེ་སླེབས་པ་དང་། བློ་མེའི་ཞལ་

ནས་ཁོང་ཡར་ཐོོངས་གསུངས་ནས་ཁྲིིའི་དྲུང་དུ་བཞག་ནས། བཀའ་གདམེས་པ་

འདི་དེ་ནས་རྒྱུད་མེི་ཐོོས་པ་གདའ་བས། རྒྱུད་ཆུང་དུ་འདི་དང་སྒྲུབ་ཐོབས་འདི་ཀུན་

ལ་ལུང་ཐོོབ་ཙམེ་གྱིི་བཤེད་པ་གཅིག་བྱོེད་དགོས་གསུངས་ནས། སྔོན་དུ་རྒྱུད་དེ་

བཀློགས་ཀྱིིན་བཤེད་པ་མེཛད། དེ་ནས་སྒྲུབ་ཐོབས་དེ་གསུངས། ལས་ཚོགས་

འགའ་ཡང་གསུངས། དེའི་འཕྲོ་ལ་ནོར་བུ་ཕྲེང་བ་ཞུ་ཟིེར་བ་གཅིག་གཉིིས་བྱུང་། 

བདག་ལ་བོས་ནས་ཁྱེོད་ལ་འདིའི་དཔེ་ཨེ་ཡོད་གསུངས། ཡོད་ལགས་བགྱིིས་པས། 

ཉིེ་གནས་པ་གཅིག་ལ་འདིའི་དཔེ་ཁྱེེར་ལ་ཤེོག་ཅིག་བཤེད་དོ་གསུངས་ནས། མེར་

མེེའི་འོད་ལ་བཀློགས་ཀྱིིན་དེའི་འཇེིག་རྟེེན་པའི་ལེའུ་དེ་གསུངས་སོ། །གཞན་རྣམེས་

གྱིེས་ནས་ཡང་གསུང་གླིེང་ཨེན་ཅིག་མེཛད་དོ། །དེ་ནས་ཉིེར་གསུམེ་གྱིི་ནུབ་མེོ་ནོར་

བུའི་ཕྲེང་བའི་ཆོས་འཕྲོ་དེ་གསུངས་ནས། ཁྱེོད་ཀྱིི་ད་དེ་ཤེེས་པར་ཨེ་སྣང་གསུངས་

པས། ཤེེས་པར་འདུག་བགྱིིས། རྒྱུད་དེ་ལའང་ནན་ཏེན་དང་ལྗགས་བཤེད་ཅིག་

མེཛད་དོ། །གཞན་གྱིེས་ནས་བདག་གིས་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་གཉིིས་དང་། བཀའ་

གདམེས་ལྷ་བཞི་དང་། སྨན་བློ་དང་། ཚོགས་བདག་དང་། ཆོས་སྐྱོང་དང་། ཡི་གེ་

བརྒྱ་པ་དང་། ཡི་གེ་གཅིག་མེ་དང་། དེ་ལྟོ་བུ་མེང་བ་གཅིག་ལ་བདག་ལ་ལུང་ཡང་
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ཡོད། ལག་ལེན་ཡང་བྱོེད་པ་ཡིན་ཏེེ། བྱོིན་རླབས་མྱུར་དུ་རེ་བ་ལགས་པས་དེ་

ཐོམེས་ཅད་ལ་ཡང་ལུང་རེ་ཞུ་བགྱིིས་པས་གནང་ངོ་། །

དེ་ནས་ཉིེར་བཞིའི་ནུབ་མེོ་མེར་འགྲོ་རྣམེས་ཀྱིི་ཁ་བ་ཆེས་པས་མེི་རྟེ་ཡོ་གྲོ་

ནས་ཆ། བློ་མེས་རྭ་སྒྲིེང་ལྟོ་བུ་གཅིག་ཏུ་ཆོས་གསུངས། གཞན་རྣམེས་ཞག་ཤེས་

རྟེ་གསོ་དགོས་བྱོས་ནས་ཞུས་པས་མེ་གནང་སྐད། ནད་པ་གཉིིས་ཀྱིི་རྩར་ཡང་བྱོོན་

དགོས་པར་བྱུང་ནས་གདའ། དེ་ནས་ཉིེར་ལྔའི་ནུབ་མེོ་དཔོན་གྱིི་དྲུང་དུ་བཞག་དྲིོ་

དྲིངས། བློ་མེ་པ་དང་ངེད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་པར་བྱུང་གསུངས་ནས། འཇེའ་ས་

ལེགས་པ་གཅིག་གནང་ནས་ཡིག་མེཁན་འདི་ལ་གསེར་ཞོ་རེ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེེ། 

ཁྱེེད་དགེ་སྦྱོང་བར་གདའ་བས་མེི་ཞུ་བ་ལགས་གསུངས་ནས་ཐུགས་ལ་བཏེགས་

སོ༑ །དེའི་དགོངས་མེོ་ཤེོག་གསུངས་ནས་ཕྱིིན། ཉིི་མེ་མེདུང་གང་ཙམེ་གྱིི་དུས་ཡིན། 

དེ་ཙམེ་ན་བཀའ་གདམེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕེལ་གྱིི་ཟིིན་པ་ལ་ཕྱིིང་གུར་ཆེན་མེོ་

གཅིག་གི་ནང་དུ་མེི་ཆེན་ཉིིས་བརྒྱ་ཙམེ་པ་གཅིག་ལ་ཐོེག་པ་སྤྱིིའི་བབས་ཇེི་ལྟོར་

ཡིན་པ་དང་། བྱོེ་བྲག་གྲུབ་མེཐོའ་སོ་སོའི་བཞེད་ལུགས་དང་། ཁྱེད་པར་བསྟེན་པ་

འདིའི་སྙེིང་པོ་སྔགས་ཡིན་ལུགས་དང་། ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་དྲུག་པོའི་བཤེད་པའང་

སྔགས་ཁོ་ན་མེང་ལུགས་དང་། ཕེར་ཕྱིིན་དྲུག་དང་། མེཚན་ཉིིད་གསུམེ་དང་། 

བདེན་པ་གཉིིས་དང་ལམེ་རིམེ་པ་གཉིིས་རྣམེས་གོ་ན་ཁྱེད་པར་མེེད་ལུགས་དང་། 

སྙེིགས་མེའི་དུས་ན་སྔགས་ཁོ་ན་བསྔགས་པའི་བསྔགས་ལུགས་དང་། རྒྱ་གར་གྱིི་

གྲུབ་ཐོོབ་རྣམེས་ཀྱིང་སྔགས་ལ་བརྟེེན་ནས་གྲུབ་པ་ཐོོབ་པ་ཡིན་ལུགས་ལ་སོགས་

པ་སྔགས་ཀྱིི་ཞལ་ཟིིན་ཆེས་ཆེ་བའི་ཆོས་ཐུན་ཆེན་པོ་གཅིག་གསུངས་ནས་ཀུན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གྱིེས་སོ། །བདག་གིས་སྔར་ནས་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་ཞུ་དགོས་བགྱིིས་ནས་བདོག་

པས། ཁྱེེད་རང་དེར་བཞུགས་ཤེིག་གསུངས་ནས། བློ་མེ་ཁྲིིའི་འོག་ཏུ་གདན་གཅིག་

གི་སྟེེང་དུ་བྱོོན། མེཆོད་པ་ལེགས་པར་བཤེམེ། བཀའ་གདམེས་པ་འདི་བློ་མེའི་རྣལ་

འབྱོོར་ཞུ་བར་གདའ་བས། ཁྱེེད་རྣམེ་པ་གཉིིས་ཞུར་འཇུག་པ་ལགས། འདི་གཉིིས་

སྣེའུ་ཐོོག་པའི་དགེ་བཤེེས་ལགས་གསུངས་ཙ་ན། དགེ་བཤེེས་དེ་གཉིིས་མེདུན་དུ་

བཞུགས། བདག་འབོལ་གཅིག་གི་ཁར་ཁྱེེད་འདིར་བཞུགས་གསུངས་ནས་དེ་ལ་

རྗོེས་ཟློས་བྱོ་རྒྱུ་ཅིག་ཀྱིང་གདའ། བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གསུམེ་ཡོད་

པའི་འདི་རྒྱས་ཤེོས་ཡིན་ནོ་གསུངས་ནས་བཤེད་པ་མེང་པོ་མེཛད་དོ། །དེ་ཐོོན་མེ་

ཐོོག་ཕྱིག་གྲུ་མེོ་འབུར་འབུར་འདུག་ཙ་ན་སྐུ་ལུས་ལ་ཆོས་གོས་ཕུད་ནས་ཁྱེེད་འདི་

གསོལ་ཅིག འདིའི་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་འགྲུབ་པར་བྱོེད་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་

བདག་ལ་གནང་ནས། ཁྱེེད་གཉིིས་ལ་ངེད་ལ་མེེད་སེམེས་པ་སྲིད་དེ། ཁྱེེད་རང་

གཉིིས་ཀྱིིས་སྒྲུབ་པ་མེ་བྱོས་པས་ལན་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཞལ་སྐྱལ་ཡང་མེཛད་

དོ༑ །སྐབས་དེར་སྟེོན་པ་ཆོས་མེགོན་དེར་བྱུང་བས་ཡས་དེར་བཞུད་པར་བྱོས་མེིན་

ནམེ་བྱོས། འགྲོ་བར་བྱོས་ལགས་ཟིེར། དེ་འཐོད། མེི་ཆོས་ལ་གཏེད་པ་མེེད། བློ་མེས་

གནང་བ་བྱུང་ཡང་གནང་། ང་གཤེའ་མེ་མེིན། བློ་མེ་འདི་འདྲིའི་ཟླ་ལ་འགྲོར་ཡོད་པ་

འཚེང་བ་ཡིན། ཡས་དུག་ཡོད་ཟིེར་བའང་མེ་ཡིན་ཏེེ། པོ་ཏེོ་བའི་ཞལ་ནས་མེི་ཡས་

སེ་བ་ཕྱིོ་རེ་བ་གཅིག་རྟེ་བཟིང་པོ་ཞོན། གྲོ་བརྒྱགས་བཟིང་པོ་བློོ་ལ་བཏེགས། གྲོགས་

བཟིང་པོ་དང་འགྲོགས་ནས་སྣ་བསྟེད་བཟིང་པོའི་སར་འགྲོ་བ་ལམེ་ཇེི་ཙམེ་ཐོག་རིང་

བས་དགའ་བ་ཡིན་ལོ་བྱོས་པས། གཏེམེ་རྒྱུད་དེ་ད་དུང་སྐྱོར་ཅིག་གསུངས་ནས་
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དཔེ་དོན་ཞིབ་པར་བཤེད་དོ། །དེ་ནས་བདག་ཉིེ་གནས་པ་གཅིག་ལ་གཏེད་ནས་དཔེ་

འདི་ཇེོ་གདན་དེའི་ཡིན་པས་བསྐུར་བས་མེི་ཡོང་བ་ཡོད། ཁོང་ངའི་གཟིིམེས་གུར་དུ་

གདན་དྲིོངས་སྣག་ཤེོག་ཚོལ་ལ་མེར་མེེའི་འོད་ལ་གསོལ་འདེབས་འདི་འབྲིར་ཆུག་

ཅིག །ང་དཔོན་ཆེན་པའི་དེར་འགྲོ་དགོས་པར་སྣང་གསུངས་ནས་བློ་མེ་བཞུད་

དོ༑ །བདག་ཉིེ་གནས་གཅིག་གིས་གཟིིམེས་གུར་དུ་ཁྲིིད་ནས་ཡིག་དཔེ་བཤུས་ཙམེ་

ཅིག་བྲིས་ཟིིན། ནམེ་ཕྱིེད་ཙམེ་སོང་ཙ་ན་བློ་མེ་རྒྱང་སྟེེ་བྱོོན་པས། བཀའ་གདམེས་པ་

ངའི་གཟིིམེས་གུར་འདིར་འགྲོ་བ་མེིན་ནམེ་གསུངས། འགྲོ་ལགས་བགྱིིས། དེ་ནས་

མེངོན་པ་བ། སྣེའུ་ཐོོག་པ་གཉིིས། འདུལ་འཛིན་ཆོས་མེགོན། བདག་དང་ལྔ་ལ་ཁྱེེད་

རྣམེས་གལ་ཆེ་ཤེོས་ཡིན་འདི་མེ་བྱོས་ན་དཔོན་སློབ་ཤེ་མེི་ཕེེབས་པ་ཡིན་གསུངས་

ནས་ཚོགས་འཁོར་རྒྱས་པ་ཅིག་མེཛད། དེ་ལའང་ཆོ་ག་དང་གདམེས་ངག་མེང་པོ་

གདའ། དེའི་རིང་ལ་ཡང་གསུང་གླིེང་མེང་པོ་མེཛད། བདག་ལ་ཁྱེེད་རང་དེ་ཁོ་ནར་

གཟིིམེས་ཤེིག་གསུངས་ནས། བློ་མེའི་གཟིིམེས་མེལ་ལ་ཡོལ་བ་བཏེང་ནས་དེ་རང་

དུ་ཉིལ་བ་ཡིན་ཏེེ། རྟེེན་དང་བློ་མེ་ཐོག་ཉིེས་པས་བསྡོམེས་པ་ལྟོར་སོང་ནས་གཉིིད་ཡེ་

མེ་བྱུང་། ནམེ་ལངས་ནས་ཁྲུས་ལ་ཕྱིིན་པའི་ཤུལ་དུ། བློ་མེས་ཆོས་གོས་སོ་མེ་

གཅིག་གསོལ་ནས་ཁྱེོད་ཞིང་དག་པར་སྣང་། མེདང་ཁྱེོད་ལ་ཆོས་གོས་ཕུལ་བས། ད་

ནང་གྲོ་གོང་འདི་འབུལ་བ་བྱུང་བ་ཡིན་གསུངས། དེ་ནས་ཁོང་གི་འཁོར་རྣམེས་ལ་

ནང་ཆེན་དུ་ཚ་བ་དྲིོངས། ཁོང་ལ་ངའི་དྲུང་དུ་དྲིོངས་གསུངས་ནས། བློ་མེ་ཉིིད་ཀྱིི་

གསོལ་ཟིས་ཅི་ཡིན་པ་དེའི་སུམེ་ཆ་ཙམེ་ཤུགས་ནས་བདག་ལ་དྲིངས། གཞན་གུར་

ནང་དེར་བཅའ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཟིན་དྲིོན་རེ་དང་ཤེ་དུམེ་རེ་དྲིངས། དེ་ནས་ཕྱིི་ཕྱིག་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བྱུང་བས། ཕྱིག་རྟེེན་དར་ཁ་རེ་ལ་ཡང་ཟིད་པ་མེེད། དེའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གདན་དྲིོངས་

ལ་རྟེ་ཕྱིག་ཏུ་ཐོོངས་ཤེིག་གསུངས་ནས། བདག་ལ་རྟེ་བཟིང་དེ་ཉིེ་གནས་པ་ཀུན་

འབུལ་དུ་བཅུག །བདག་གི་རྟེ་འཁོར་ཀུན་ལ་གཏེད། ཁོང་རྣམེས་སྔོན་ལ་བཏེང་། སྟེོན་

གཞོན་གྱིིས་བདག་བསྒུག་པར་བྱོས་ནས། ནང་དུ་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་ཞུར་ཕྱིིན་པས་

གནང་བའི་ཞོར་ལ་གསེར་གཅིག་ཀྱིང་གནང་། ཁྱེོད་ཀྱིིས་དུས་རྟེག་ཏུ་ངའི་རིམེ་གྲོ་

གྱིིས་ཤེིག་གསུངས་ནས་བྱོིན་རླབས་ཡུན་རིང་དུ་མེཛད་དེ་སྤྱིན་བྱོེ་འཛུམེ་མེེད་

བཞིན་དུ་གཟིིགས་པས། བདག་གིས་འབྲལ་མེི་ཕེོད་བཞིན་དུ་ཕྱིིར་འོང་བས་མེཆི་མེ་

མེ་ཐུབ་བོ། །

དེའི་གོང་སྐབས་སྐབས་སུ་འཇེམེ་སེར་དང་། ཀུན་དགའ་གྲགས་དང་། 

ཆོས་མེགོན་ལ་སོགས་པ་ཆོས་འབྲེལ་བདོག་པ་མེང་པོ་བྱུང་། དེ་ཐོམེས་ཅད་ལ་

ཡང་གང་ལ་གང་དགོས་འདྲི་བཤེད་པས་ཀུན་མེགུ་བ་སྐད་ཟིེར་ཡིན་དགའ་ཡིན་

སོང་ངོ་། །ལར་འདི་རྣམེས་ཀུན་ཟུར་ཟླུམེ་ནས་དྲིན་ཚོད་བྲིས་པ་ཡིན། ཞིབ་པར་

བྲིས་ན་བརྫུན་དང་སྒྲིོ་བཏེགས་སུ་གོ་ཆ་བར་རྟེོག་གོང་བཞུགས་རིང་། དེའི་སྔ་དྲིོ་

ལ་སོགས་པའང་ཆུ་མེིག་པ་ལ་མེཛོད་རྩ་བ་གསུངས་ཟིེར། ཡང་མེང་བ་གཅིག་ལ་

མེཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒོོ་གསུངས། སེམེས་བསྐྱེད་ཀྱིང་སྐབས་སྐབས་སུ་མེཛད། 

སྒོོས་ཆོས་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་ཉིིན་མེཚན་མེེད་པར་ཆོས་ཀྱིི་བྱོ་བ་དང་། 

གསུང་གླིེང་དང་། གཞན་ལ་ཅི་ཕེན་ན་སྙེམེ་པ་དང་། ཇེི་ལྟོར་བྱོས་ན་དངོས་དང་

བརྒྱུད་པས་གཞན་གྱིི་དོན་དུ་འགྱུར་ན་སྙེམེ་པ་མེ་གཏེོགས་པ། རང་འདོད་དམེ་

ཆོས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཚེ་འདིའི་རྣམེ་པར་རྟེོག་པ་ཡིད་ལ་འགྱུ་མེི་སྲིད་པ། 



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སེམེས་དང་ཆོས་གཉིིས་དཀྲུག་སྟེེ་འདྲིེས་པའི་རྟེེན་གྱིི་གང་ཟིག་ཅིག་གདའ། འདི་

ལ་འབྲེལ་ཐོོགས་པ་རྣམེས་དོན་དང་བཅས། ཐོར་ཟིིན་པ་དང་འདྲི་སྙེམེ་པ་ཞིག་

བདག་གི་བློོ་ལ་ཡང་ཡང་སྐྱེ་ཡིན་གདའ། རྒྱུ་མེཚན་བཤེད་ན་བརྗོོད་ཀྱིིས་མེི་ལང་

ངོ་། །སྐྱེ་བ་དང་སྲིད་པ་ཐོམེས་ཅད་དུ་ད་ལྟོ་བཞིན་དུ་ཐུགས་མེཉིེས་ཏེེ་བློ་མེའི་

ཞབས་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག འཁོར་འདུས་པ་དང་པོ་ཐོོབ་པར་གྱུར་ཅིག རྣམེ་

པར་ཐོར་པ་མེཐོའ་དག་ལ་རོགས་པར་སློབ་པར་གྱུར་ཅིག དེ་ལྟོར་བསླབས་པའི་

འབྲས་བུས་བདག་གིས་སེམེས་ཅན་ཐོམེས་ཅད་མེཐོར་བློ་ན་མེེད་པའི་བྱོང་ཆུབ་

རིན་པོ་ཆེ་ལ་འགོད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པ་དེ་ཡན་གྱིིས་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཕེགས་

པ་ཉིིད་ཀྱིི་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་བཀའ་གདམེས་པ་ནམེ་མེཁའ་འབུམེ་

གྱིིས་མེཛད་པའི་ཚན་པ་གཉིིས་ཀྱིི་དང་པོ་བསྟེན་ཟིིན་ནས། ཡང་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་

མེཛད་པའི་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་རྣམེ་ཐོར་ཚན་པ་གཉིིས་པ་ལས་འབྱུང་ཚུལ་བཤེད་

པར་བྱོ་སྟེེ། དེ་ཡང་འདི་ལྟོར། བློ་མེ་དང་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ལ་སྒོོ་གསུམེ་དྭང་བའི་

སྒོོ་ནས་གུས་པར་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །སྡོིག་སྒྲིིབ་དང་འཁོན་ཡོན་ཏེན་སྐྱེ་བའི་

རྟེེན། །ས་གཞི་ལྟོར་གྱུར་མེ་རིག་སེལ་བ་ལ། །སྐྱ་རེངས་བཞིན་དུ་འཛིན་གསལ་

མེཛད་པ་ཡི། །འཁོར་དུ་གྲགས་པའི་ས་སྐྱ་པ་ལ་འདུད། །མེཁྱེེན་དང་བརྩེ་བས་བློོ་

གྲོས་མེཆོག་ཏུ་གྱུར། །ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་ཤེར། །འཕྲིན་ལས་

བཟིང་པོས་གཞན་དོན་མེཛད་པ་ཡི། །ཆོས་རྒྱལ་འཕེགས་པའི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་

མེཆི། །རུས་དང་གནས་དང་མེཚན་དང་གསུམེ་ལ་མེཆོད་ཀྱིིས་བསྟེོད། །ནམེ་

མེཁའ་འབུམེ་ལ་སྐྱོབ་མེཛོད་འཆད་ཁ་ཐུགས་ཀྱིིས་བཟུང་། །སྔོན་གྱིི་ལས་དང་སྨོན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལམེ་གྱིིས། །ཁྱེོད་དང་འཕྲད་ནས་ཞག་བདུན་དུ། །ཆོས་དང་ཟིང་ཟིིང་ལོངས་སྤྱིོད་

ཀྱིི༑ །བརྩེ་བས་མེ་བུ་འཕྲད་བཞིན་བསྐྱངས། །དེ་ཡིས་བདག་གི་སྤེོབས་བསྐྱང་

ནས། །འདྲིིལ་བུ་རྟེག་ལ་མེི་འཇེིགས་པས། །དྲིི་བ་བྲལ་གྲུལ་ཅལ་ཅོལ་རྣམེས། །ཐོ་

མེལ་མེི་ལ་ལབ་ལབ་བགྱིིས། །དེ་ལ་བློ་མེ་སླར་དགྱིེས་ཏེེ། །མེི་རིགས་ཆེ་བ་ཀུན་

བོར་ནས། །ཞལ་གྱིི་མེདངས་སྟེོན་སྤྱིན་གཟིིགས་ཏེེ། །ཐུགས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ནས་འདི་

རྣམེས་གསུངས། །ལགས། ཆོས་རྗོེའི་གསུང་ལ། སེམེས་བསྐྱེད་མེཛད་པའི་རྗོེས་

ལ་ཕེན་ཡོན་གྱིི་གནས་སྐབས་ན། གང་ཟིག་གིས་སེམེས་བསྐྱེད་བཏེང་ཡང་། 

སེམེས་བསྐྱེད་ཀྱིིས་གང་ཟིག་མེི་གཏེོང་གསུང་བ་དེ་ལ། དབུ་རུ་བྱོང་ཕྱིོགས་ན་དེའི་

ཐོ་སྙེད་བསྒྱུར་ནས་ས་སྐྱ་པ་ལ་སེམེས་བསྐྱེད་ཅི་བྱོས་ཀྱིང་མེི་འཆོར་བ་ཅི་ཡོད་ཟིེར་

ཡིན། མེ་གོ་བ་ཕེལ་གྱིི་སྡོིག་གསོག་པར་གདའ། དེའི་དགོངས་པ་ཇེི་ལྟོར་ལགས་

ཞུས་པས། གང་ཟིག་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་གིས་ངས་ཆོས་རྗོེ་པ་ལྟོ་བུ་ལ་སེམེས་

བསྐྱེད་ཀྱིི་ཆོ་ག་བྱོས་ནས་བསླབ་བྱོ་ཇེི་ལྟོ་བ་བཞིན་བསྲུངས་ན་སངས་རྒྱས་མེོད། 

བསླབ་བྱོ་མེ་བསྲུངས། མེི་དགེ་བ་མེ་སྤེངས་ན་གང་ཟིག་གིས་སེམེས་བསྐྱེད་བཏེང་

བ་ཡིན་པས། སྡོིག་པའི་རྣམེ་སྨིན་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་སྟེེ། སྐྱེས་ཀྱིང་དེ་ནས་ནམེ་ཞིག་

ཐོར་བའི་ཚེ། ད་ལྟོར་གྱིི་སེམེས་བསྐྱེད་བྱོས་པའི་ས་བོན་དེ་ཀུན་གཞིའི་ཐོོག་ཏུ་

བག་ཆགས་བཞག་པས། དེས་སེམེས་བསྐྱེད་ཕྱིི་མེ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བྱོེད་པས། སེམེས་

བསྐྱེད་ཀྱིིས་གང་ཟིག་མེ་བཏེང་ཞེས་བྱོ། དེ་ལྟོར་འོང་བའི་རྒྱུ་མེཚན། ཐོེག་པ་ཆེན་

པོའི་བྱོིན་རླབས་དང་། ཆེ་བ་དང་། བརྟེེན་འབྲེལ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མེཚན་གཉིིས་པ་

འཇེམེ་དཔལ་གྱིིས། བདུད་དཀར་པོ་ལ་དགའ་བ་དང་ནག་པོ་ལ་དགའ་བའི་རིགས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 205  

གཉིིས་ཡོད་པ་ལ་སེམེས་བསྐྱེད་གྱིིས་བྱོས་པས། བདུད་ཐོམེས་ཅད་ཅི་བྱོས་ཀྱིང་

མེཉིན། དེར་འཇེམེ་དཔལ་གྱིིས་སེ་གོལ་གཅིག་བརྡོབས་པས། བདུད་ཐོམེས་ཅད་

རྒན་པ་དང་། རྒུད་པ་དང་། མེི་མེཛེས་པའི་མེཚན་མེ་མེཐོའ་དག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

པས། ད་འདི་ལས་ཐོར་པའི་ཐོབས་སུ་ལ་ཡོད་ཅེས་གླིེང་པས། ཐོར་པའི་ཐོབས་

ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ལ་ཡོད། འཇེམེ་དཔལ་ཉིིད་ལ་ཡོད། གཞན་སུ་ལའང་མེེད་ཅེས་འཆམེ། 

འཇེམེ་དཔལ་འོ་སྐོལ་གྱིི་དགྲ་ཡིན་ཞུ་བ་མེི་ཡོང་། ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ལ་འདི་དག་ལས་

སྒྲིོལ་བར་མེཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས་པས། ང་ལྟོ་བུ་དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་གངྒཱའི་

ཀླུང་གི་བྱོེ་མེ་སྙེེད་ཀྱིིས་ཀྱིང་འཇེམེ་དཔལ་གྱིིས་བཅིངས་པ་བྱོས་པ་ལས་སྒྲིོལ་བར་

མེི་ནུས་གསུངས་ནས་མེ་གནང་། དེར་དཀར་པོ་ལ་དགའ་བ་རྣམེས་ན་རེ། ད་ལྟོའི་

འདུག་སོང་ན་འོ་སྐོལ་རྣམེས་ལས་གྱིོང་ཆེ་བ་མེེད་པས་འཇེམེ་དཔལ་རང་ལ་སྒྲིོལ་

བར་ཞུ་དགོས་བྱོས་པས། ནག་པོ་ལ་དགའ་བ་རྣམེས་ན་རེ། འདི་བས་ཤེི་བར་སོང་

ན་ཡང་འཇེམེ་དཔལ་ལ་མེི་ཞུ། ཁོས་སེམེས་བསྐྱེད་བྱོེད་དུ་འོང་ཟིེར་བ་ལ། དེར་

བདུད་གཡོ་ཅན་གཅིག་ན་རེ། ད་ཐོབས་ཡོད་འཇེམེ་དཔལ་ལ་བཅིངས་པ་འདི་ལས་

སྒྲིོལ་བར་ཞུས་ལ། འདི་ལས་གྲོལ་ཙམེ་ན་ཁོས་སེམེས་བསྐྱེད་བྱོེད་དུ་འོང་སྟེེ། 

སེམེས་བསྐྱེད་ཀྱིི་ལན་མེོ་བྱོས་ནས་བཏེང་ནས་མེ་བསྲུངས་པས་ཆོག་ཟིེར་བས། དེ་

ལ་བདུད་ཐོམེས་ཅད་ཁོས་དེས་འཐོད་པར་འདུག་ཟིེར་ནས་དེ་ལ་འཆམེ་ནས། 

འཇེམེ་དཔལ་ལ། བཅིངས་པ་འདི་དག་ལས་བདག་ཅག་རྣམེས་དགྲོལ་བར་ཞུ་ཞེས་

ཞུས་པས། བཅིངས་པ་ལས་བཀྲོལ་ཙམེ་ན་ཁྱེེད་སེམེས་བསྐྱེད་བྱོེད་དམེ་གསུངས། 

བྱོེད་བྱོས་ནས་དམེ་བཅས་པ་དང་། འཇེམེ་དཔལ་གྱིིས་སེ་གོལ་གཅིག་བརྡོབས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པས་གཟུགས་སྔར་བས་བཟིང་ཞིང་མེཛེས་པ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པར་གྱུར་པ་དང་། 

དེའི་རྗོེས་ཁོ་ན་ལ་འཇེམེ་དཔལ་གྱིིས་སེམེས་བསྐྱེད་མེཛད་པས། བདུད་ཐོམེས་ཅད་

ཀྱིིས་ལན་མེོ་བྱོས། དེ་ནས་སེམེས་བསྐྱེད་ལོག་ཏུ་བཏེང་སྙེམེ་ཙན། སེམེས་བསྐྱེད་

གཟུགས་ཅན་མེ་ཡིན་པས། སེམེས་བསྐྱེད་དང་སེམེས་ཉིིད་འདྲིེས་ནས་བཏེང་མེ་

ཤེེས། གཏེོང་མེ་ཤེེས་པ་དེ་ཕྱིི་མེ་གཏེོང་སྙེིང་མེི་འདོད་པའི་རྒྱུར་སོང་ནས། ཐོམེས་

ཅད་སེམེས་བསྐྱེད་དང་ལྡན་ནས་གྲོལ་བས། དེར་སེམེས་བསྐྱེད་ཀྱིིས་གང་ཟིག་མེ་

བཏེང་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་དེའི་ཐོོག་ཏུ་ལུང་དྲིངས་རྒྱུ་གཅིག་ཀྱིང་གདའ། ས་བོན་

གསར་འཇེོག་དང་རྙིིང་འཇེོག་གཉིིས་ཇེི་ལྟོར་ལགས་ཞུས་པས། དེ་གང་ཟིག་ལ་

རིགས་གཉིིས་ཡོད། སྔ་མེ་སེམེས་བསྐྱེད་མེ་བྱོས་པ་དེ་ས་བོན་གསར། སྔར་བྱོེད་

མེ་མྱོོང་བ་ལ་བྱོས་པ་དེ་ས་བོན་རྙིིང་པར་ཆ་བ་ཡིན་གསུངས། མེངོན་པར་ཤེེས་པ་

མྱུར་བུལ་ཇེི ་ལྟོར་ལགས་ཞུས་པས། ཇེི ་ལྟོར་རྣམེ་གནས་ཡིད་ལ་བྱོེད་པ་

ལས། །མེཐུ་གྲུབ་པ་ཡི་དམེ་པ་ཐོོབ་པར་འགྱུར། །བྱོ་བ་ཡིན་པས། རྣམེ་གནས་ཞི་

གནས་ཡིན། མེཐུ་མེངོན་ཤེེས་ཡིན། ཞི་གནས་མེེད་པའི་མེངོན་ཤེེས་མེི་ཡོང་། ཞི་

གནས་ཤེས་ཆེ་བ་ལས་བྱུང་བ་དེ་བུལ། ཟུང་འཇུག་ཤེས་ཆེ་བ་ལས་བྱུང་བ་དེ་མྱུར་

བ་ཡིན་གསུངས། སྨོན་འཇུག་གཉིིས་ལ་དབྱོེ་བ་ཇེི་ལྟོར་བགྱིིད་ཞུས་པས། ཆོས་རྗོེ་

པའི་བཞེད་པ་སྨོན་པའི་སེམེས། སྨོན་པ་སེམེས་བསྐྱེད་པ། སྨོན་པ་ཁྱེད་པར་དུ་འགྲོ་

བ་གསུམེ། འཇུག་པའི་སེམེས། འཇུག་པ་སེམེས་བསྐྱེད་པ། འཇུག་པ་ཁྱེད་པར་དུ་

འགྲོ་བ་གསུམེ་དང་དྲུག་ཏུ་བྱོེད་གསུངས་ནས་བཤེད་པ་ཞིབ་མེོ་མེཛད་དོ། །སྨོན་

པའི་ཐུན་ཚོད་དེ་ཉིིན་མེཚན་གྱིི་སུམེ་ཆ་ལ་བྱོེད་པ་དེ་མེཐུན་པར་གདའ། འཇུག་པ་
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དེ་དང་མེཉིམེ་མེམེ་རིང་ཞུས་པས། དེ་བས་བག་རིང་། ལར་འདི་དག་པར་འཇེོག་པ་

ཡིན། གསལ་བར་བྱོེད་ན་ཉིིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་རང་ལ་བྱོེད་དེ། དཀོན་མེཆོག་

གསུམེ་ལ་གསུམེ་མེི་མེཆོད་ན་ཉིེས་པ་བྱོ་བ། ཉིིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་ལ་མེཆོད་པ་

ཐོེང་གཅིག་མེ་བྱོས་ན་ཉིེས་པ་བསྐྱེད་དེ། འདིའི་ཐུན་ཚོད་དུ་འོང་བའི་ཤེེས་བྱོེད་དུ་

ཡོད་གསུངས། ཡུལ་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ལ་ཞེ་སྡོང་གིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེ་

ཡིན་པ་བརྗོོད་པ་དེས་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་དེའི་ཚད་ཇེི་ལྟོ་བུ་གཅིག་ཡིན། ཞེ་སྡོང་

གི་ཚད་གང་ཡིན། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེ་ཡིན་པའི་ཚད་གང་ཡིན་ཞུས་པས། བྱོང་

ཆུབ་སེམེས་དཔའ་དང་པོ་སེམེས་བསྐྱེད་ཀྱིི་ཆོ་ག་བྱོས་ནས། ད་ལྟོ་སྡོོམེ་པ་ཡོད་རུང་

མེེད་རུང་། ཤེི་རུང་གསོན་རུང་རང་གི་སྡོོམེ་པ་ཡོད་པར་གོ་བ་གཅིག་ལ་ཉིེས་པ་

བསྐྱེད། ཞེ་སྡོང་གི་ཚད་ནང་དུ་མེ་རན་པའམེ་ཕྲག་དོག་ལ་སོགས་པ་ཉིོན་མེོངས་པ་

གཅིག་གི་ཀུན་སློང་གི་སྒོོ་ནས་ཀུ་རེའམེ་རྗོེས་ཟློས་ལྟོ་བུ་ལ་དངོས་གཞི་མེི་བསྐྱེད། 

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེ་ཡིན་པ་ལ་ཉིམེས་པ་རྣམེ་པ་བཞི་བསྐྱེད་པ་ཅིག་དགོས། ཤེེས་

ཆུང་དང་གཟུགས་ངན་ཟིེར་བ་ཙམེ་ལ་དངོས་གཞི་མེི་བསྐྱེད་ཉིེས་པ་ཙམེ་འོང་

གསུངས། སྐྱབས་འགྲོ་ལ་མེཁའ་རུ་བ་ཐུན་ཚོད་བཞེད་ལ། པོ་ཏེོ་བ་མེི་བཞེད། དོན་

ལ་ཐུན་ཚོད་ཨེ་མེཆིས་ཞུས་པས། ཐུན་མེོང་བ་ལ་མེི་ཡོང་། ཁྱེད་པར་ཅན་ལ་རྩི་བ་

ཅིག་འོང་བ་ཡིན་གསུངས། དེ་གཉིིས་མེིན་པའི་སྐྱབས་འགྲོ་ལ་དབྱོེ་བ་ཨེ་བདོག་

ཞུས་པས། ཆོས་རྗོེ་པའི་བཞེད་ཀྱིིས་བཞིར་བྱོེད། འཇེིག་རྟེེན་པ་དང་། འདས་པ་

གཉིིས། འཇེིག་རྟེེན་པ་ལ་འཕེགས་པ་དང་མེཆོག་གཉིིས། འདས་པ་ལ་ཐུན་མེོང་བ་

དང་ཁྱེད་པར་ཅན་གཉིིས་ཡིན། དེ་ལ་འཇེིག་རྟེེན་པའི་སྐྱབས་འགྲོ་ཕེལ་པ་དེ། འཇེིག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རྟེེན་པ་ཉིག་གཅིག་གིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ འཇེིག་རྟེེན་པའི་མེཆོག་དེ་འཇེིགས་པའང་

ཡོད་མེོད། དེ་འདོད་པ་ཉིག་གཅིག་གིས་འགྲོ འདས་པའི་ཐུན་མེོང་བ་ལ་དེ་གཉིིས་

ཀྱིང་ཡོད་མེོད་དེ། དད་པ་ཉིག་གཅིག་གིས་འགྲོ ཁྱེད་པར་ཅན་ལ་འཇེིགས་པ་དང་། 

འདོད་པ་དང་། དད་པ་གསུམེ་ཀ་ཡོད་མེོད་དེ། སྙེིང་རྗོེ་ཉིག་གཅིག་གིས་སྐྱབས་སུ་

འགྲོ་བ་ཡིན་གསུངས། ཐོེག་པ་ཆེན་པོ་པ་དཀོན་མེཆོག་གསུམེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་

བར་མེཚུངས་པར་གདའ་བ་ལ། གཙོ་ཆེ་ཆུང་ཨེ་ཡོད་ཞུས་པས། དེ་ཡོད་བྱོང་ཆུབ་

སེམེས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་གཙོ་བྱོས་པའི་དཀོན་མེཆོག་གསུམེ་ལ་སྐྱབས་སུ་

འགྲོ། རང་རྒྱལ་བ་ཆོས་ཀྱིིས་གཙོ་བྱོས་པའི་དཀོན་མེཆོག་གསུམེ་ལ་སྐྱབས་སུ་

འགྲོ། ཉིན་ཐོོས་དགེ་འདུན་གྱིིས་གཙོ་བྱོས་པའི་དཀོན་མེཆོག་གསུམེ་ལ་སྐྱབས་སུ་

འགྲོ་བ་ཡིན་གསུངས་ནས། དེ་གསུམེ་ལ་ལུང་རེའང་དྲིངས་ཏེེ། ཡང་དག་པར་ནི་འགྲོ་

བ་ཡི། །ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

སྐྱབས་འགྲོ་གསུམེ་པོ་འདི་བཀའ་གདམེས་པའི་ཆོས་ཀྱིི་མེཐོིལ་ཡིན། སྔོན་

བཀའ་གདམེས་པ་ལ་མེིང་ཡང་སྐྱབས་འགྲོ་བར་གྲགས། བདག་ཀྱིང་ཨེ་འདྲི་

བགྱིིད། དེ་ལ་བསམེ་བསྒོོམེ་ཇེི་ལྟོར་ཞུས་པས། སྤྱིིར་ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཐོམེས་

ཅད་སྦྱོར་བ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམེས་ཀྱིིས་ཀུན་ནས་བློངས། དངོས་གཞི་མེི་དམེིགས་པ་

ཟིིན། རྗོེས་གཞན་དོན་དུ་བསྔོ་བ་ཡིན་མེོད། ཁྱེད་པར་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་

མེཆིའོ་བྱོས་པས་དངོས་པོ་གཟུགས་ཅན་ཐོམེས་ཅད་རང་བཞིན་མེེད་པར་བསྒོོམེ། 

ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མེཆིའོ་བྱོས་པས་གཟུགས་ཅན་མེ་ཡིན་པ་ཐོམེས་ཅད་རང་

བཞིན་མེེད་པར་བསྒོོམེ། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མེཆིའོ་བྱོས་པས། དེ་ཐོམེས་ཅད་
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དང་པོའམེ་གདོད་མེ་ནས་རང་བཞིན་མེེད་པར་བསྒོོམེ་ཞིང་བགྱིིད་པ་ལགས་ཤེིག་

གསུངས། ངེད་ཁ་ཏེོན་ཁོ་ན་ལ་མེོས་པ་ལགས། ཁ་ཏེོན་དང་དགེ་སྦྱོར་བཟླས་པ་

གཉིིས་གང་ལྷག་ཞུས་པས། དབང་མེ་ཐོོབ་པ་ལ་ཁ་ཏེོན་རང་ལྷག་པར་མེཆི་ཡིས་

གསུངས། ཁ་ཏེོན་བྱོེད་པ་ལ་སྡུད་པ་དང་མེངོན་རྟེོགས་གཉིིས་བསོད་ནམེས་གང་

ཆེ་ཞུས་པས། སངས་རྒྱས་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ཡི། །ཐུགས་རྒྱུད་ཁྱེད་པར་གང་

ཡིན་པ། །དེ་དག་གི་ནི་མེཛད་པ་ཡིས། །ཚིག་ལའང་བསོད་ནམེས་ཁྱེད་དེ་

འབྱུང་། །བསྟེན་བཅོས་མེཁན་པོའང་ཐུགས་རྒྱུད་གང་མེཐོོ་མེཐོོས་མེཛད་པ་དེ་

བསོད་ནམེས་ཆེ་བ་ལགས་གསུངས། སྡུད་པ་ལྟོ་བུ་ཀློོག་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྣག་

ཚ་གཉིིས་ལ་བསོད་ནམེས་ཁྱེད་ཨེ་མེཆི་ཞུས་པས། བྲི་བ་རྒྱུའི་ཁྱེད་པར། ཀློོག་པ་

ཚིག་གི་ཁྱེད་པར། བསྒོོམེ་པ་དོན་གྱིི་ཁྱེད་པར་བགྱིི་བ། ཀློོག་པ་ལ་ཚིག་དག་པ་

དང་། བཟིང་བ་གང་ཡིན་བསོད་ནམེས་ཆེ་བ་ལགས། དཔེས་ཁྱེད་པར་དུ་མེ་བྱོས། 

འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆེས་བྲིས། སྐུ་རགས་ན་བཟིའ་ཡན་ཆོད་ལེགས་པ་དང་བཟིང་པོ་

ཡོད་ན་གུས་པ་དང་གཅེས་སྤྲས་ཆེ་བར་འོང་། དེ་ལས་བཟློག་ན་གུས་པ་དང་

གཅེས་སྤྲས་ཆུང་། དེ་ཙམེ་གྱིི་ཆ་ནས་བསོད་ནམེས་ཆེ་ཆུང་བག་ཙམེ་ཅིག་འོང་

བའང་སྲིད་པ་ལགས་གསུངས། སྡུད་པ་ལྟོ་བུ་འདོན་པ་ལ་ཐོམེས་ཅད་བློོ་ལ་མེེད་

པས་སྡུད་པ་བྱོིང་པོ་དཔེ་ལ་བཀློགས། བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་སྦྱིན་པས་ཡིད་

བཏེགས་སོགས་གཤེམེ་གྱིི་ཚིག་ཁ་ཡར་པོ་དེ་བློོ་ལ་ཡོད་ནས་བློོ་ལས་བཏེོན་ན། 

གཅིག་གིས་ནི་ཀློོག་པར་འདུག གཅིག་ཁ་ཏེོན་དུ་འདུག་པས། དེ་གཉིིས་ཆོས་སྤྱིོད་

འདྲིེས་པའི་ཉིེས་པ་ཨེ་མེཆིས་ཞུས་པས། དེ་མེི་ཡོང་ཆོས་སྤྱིོད་བཅུ་པོ་རེ་རེའི་སར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཅུ་ཀའི་ཆ་མེཐུན་འདྲིེས་ཀྱིང་འདོད་པ་ཡིན་གསུངས། འོ་ན་ཀློོག་པ་དང་ཁ་ཏེོན་

གཉིིས་ལ་བསོད་ནམེས་ཁྱེད་ཨེ་ཡོད་ཞུས་པས། ཆོས་སྤྱིོད་བཅུ་དང་ཕེར་ཕྱིིན་དྲུག་

ལ་སོགས་པ་འདི་ཐོམེས་ཅད། སྔ་མེ་ལ་བརྟེེན་ཕྱིི་མེ་བསྐྱེད། །དམེན་དང་མེཆོག་ཏུ་

གནས་ཕྱིིར་དང་། །རགས་པའི་ཕྱིིར་དང་ཕྲ་བའི་ཕྱིིར། །དེ་དག་རིམེ་པར་བསྟེན་པ་

ཡིན། །བགྱིི་བ་ལགས་པས་སྔ་མེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཕྱིི་མེ་སྐྱེ། སྔ་མེ་སྔ་མེ་དམེན། ཕྱིི་

མེ་ཕྱིི་མེ་མེཆོག་ལགས་པས་ཁ་ཏེོན་ལྷག ཆོས་འཆད་པ་བས་ཀྱིང་ཁ་ཏེོན་ལྷག ཁ་

ཏེོན་པས་ལྷག་པ་སེམེས་པ། དེ་བས་ལྷག་པ་བསྒོོམེ་པ། ཁ་ཏེོན་གྱིི་གོང་ན་ཆོས་

སྤྱིོད་བཅུ་ལས་ལྷག་པར་བསམེ་བསྒོོམེ་གཉིིས་ལས་མེེད། ཁྱེེད་མེོས་པ་དང་མེཛད་

པ་དེ་ཁ་ཏེོན་ཁོ་ན་ལྷག་པ་དང་། བསོད་ནམེས་ཆེ་བ་གདའ་ཡིས་གསུངས། འོ་ན་

འཇེམེ་དཔལ་སྡུད་པ་ལྟོ་བུ་ལ་བསོད་ནམེས་ཁྱེད་ཨེ་ཆེ་ཞུས་པས། དེ་མེི་ཡོང་སོ་

སོ་གང་མེོས་པ་བསོད་ནམེས་ཆེ་གསུངས། སྡོིག་པ་སྦྱོང་བ་ལ་གཉིེན་པོ་ཀུན་ཏུ་

སྤྱིོད་པའི་སྟེོབས་གང་ཁོ་ན་ལྷག་ཞུས་པས། དེ་བཞིན་ཡིན། སྤྱིིར་ཆོས་འདི་ཐོམེས་

ཅད་སྡོིག་པའི་གཉིེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱིོད་པ་ཡིན་པ་བགྱིི་བ་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་གང་བྱོས་

པའི་གཉིེན་པོ་དེ་བསྟེེན་པ་སྡོིག་པའི་གཉིེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱིོད་པ་ཡིན་པ་བགྱིི་བ་དང་། 

ཆོས་ནས་བསོད་ནམེས་གང་ཆེ་ཟིེར་བ་བྱོེད་པ་སྡོིག་པའི་གཉིེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱིོད་པ་

ཡིན་པ་བགྱིི་བ་དང་། རང་གང་མེོས་པ་བྱོེད་པའི་སྡོིག་པའི་གཉིེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱིོད་པ་

ཡིན་པ་བགྱིི་བ་དང་བཞི་ལགས་གསུངས། སྟེོབས་བཞི་པོ་ལ་གལ་གང་ཆེ་ཞུས་

པས། དེ་སྡོིག་པ་འདག་པར་བྱོེད་པ་ལ་བཞི་ཀ་ཚང་དགོས། གལ་སོར་ཆུད་པ་བྱོ་

བ་སྡོིག་པ་ཕྱིི་མེ་མེི་བྱོེད་པར་འཕྲོ་ཆོད་པ་འདི་ཁོ་ན་གལ་ཆེ་གསུངས་ནས་གལ་ཆེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ལུགས་ཀྱིི་བཤེད་པ་མེང་དུ་གསུངས་སོ། །ཡང་ཆོས་ཀྱིི་སྤུན། རྡོོ་རྗོེའི་སྤུན། ཉིེ་བའི་

སྤུན་བགྱིི་བ་གསུམེ་གདའ་བ་དེ་ཇེི་ལྟོར་ལགས་ཞུས་པས། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནས་

རིགས་འཛིན་གྱིི་བར་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པས་བསྡུས་ཚད་དེ་ལ་ཆོས་ཀྱིི་

སྤུན་ཟིེར། བློ་མེ་ཐོ་དད་ཀྱིིས་དཀྱིིལ་འཁོར་ཐོ་དད་དུ་སློབ་མེ་ཐོ་དད་ལ་དབང་བསྐུར་

བ་ལ་རྡོོ་རྗོེ་སྤུན་ཟིེར། བློ་མེ་གཅིག་གིས་དཀྱིིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་སློབ་མེ་ཐོ་དད་ལ་

དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཉིེ་བའི་སྤུན་ཟིེར་བ་ཡིན་གསུངས། བློ་མེ་ལྔ་བཅུ་པ་འདི་ལ་

བཀའ་གདམེས་པ་ཀུན་ཀྱིང་བལྟོ་རྟེོག་དང་ལུང་འདྲིེན་འདྲི་བྱོེད་པར་གདའ་བ། འདི་

རྒྱུད་གང་ལ་བརྟེེན་ནས་བརྩམེས་ཞུས་པས། འདི་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པའི་རྩ་ལྟུང་དང་

པོ༑ གང་ཕྱིིར་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་ཡིས། །ཞེས་པའི་ཚིག་བཞི་པ་དེའི་འགྲེལ་པ་ཤོ་ཀ་ལྔ་

བཅུ་པ་འདི་ཡིན་གསུངས་སོ། །སྲོག་གི་དབང་པོ་འགགས་ནས་ཞག་གསུམེ་རྣམེ་

ཤེེས་བརྒྱལ་བ་བཞིན་དུ་ཆ་ཟིེར་བ་དང་། སྐྱེ་བ་སྔ་མེའི་འདུ་ཤེེས་འོང་བྱོ་བ་དང་

གཉིིས་གདའ་བ་དེ་ཇེི་ལྟོར་ལགས་ཞུས་པས། དེ་ཞག་ཕྱིེད་བརྒྱལ་བ་བཞིན་དུ་

འགྱུར། ཞག་ཕྱིེད་དང་གསུམེ་སྐྱེ་བ་སྔ་མེའི་འདུ་ཤེེས་འོང་། ཞག་ཕྱིེད་དང་བཞི་ན་

ཤེི་བར་ངེས་པ་ཡིན་གསུངས། བར་དོ་ལ་ཞག་བདུན་ལས་རིང་བ་ཨེ་མེཆིས་ཞུས་

པས། ཡུན་སྣང་བ་ལ་ཞག་པས་ཚོགས་མེ་བསགས་པ་ལ་བར་དོ་ཡུན་རིང་པོ་ཡོང་

བའང་སྲིད། ཚོགས་བསགས་པ་ལ་སྐད་ཅིག་གི་ཡུན་ལས་ཀྱིང་མེེད། བདུན་ཚོ་

བདུན་ཀུན་ཤེས་ཆེ་བ་ལ་བཏེགས་པ་ཡིན་གསུངས། བར་དོའི་སེམེས་ཅན་དེ་བྱོིས་

པ་ལོ་ལྔ་ལོན་པ་ལ་ཚད་བྱོས་པ་དེ་ངེས་སམེ་ཞུས་པས། དེའང་ཤེས་ཆེ་བ་ལ་

བཏེགས་པ་ཡིན་ཏེེ་འོང་། །མེ་ངེས་གསུངས། ཡང་བར་དོའི་སེམེས་ཅན་དེ་ས་རྡོོ་



 212  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རི་བྲག་ཅི་ལ་ཡང་ཐོོགས་རྡུགས་མེི་ཡོང་བ་ལགས་སམེ་ཞུས་པས། མེའི་མེངལ་

དང་རྡོོ་རྗོེའི་གདན་གཉིིས་པོ་མེ་གཏེོགས་ཐོོགས་མེེད་འགྲོ། བགྱིི་བ་དེ་གཉིིས་ལ་

ཐོོགས། གཞན་ཅི་ལ་ཡང་ཐོོགས་རྡུགས་མེེད་གསུངས། དེའི་རྒྱུ་མེཚན་ཇེི་ལྟོར་

ལགས་ཞུས་པས། བསྒྲུབས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་མེ་ཡིན་ཏེེ། །ལས་ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིི་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱིིས། །སྟེོང་གསུམེ་དར་ཅིག་གིས་བསྐོར་ནུས། །ལས་ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིིས་དེ་

ལྟོར་འོང་བ་ཡིན་གསུངས། བར་དོ་གསུམེ་གྱིི་སེམེས་ཅན་གང་མེང་ཞུས་པས། དེ་

སྲིད་པ་བར་དོ་མེང་གསུངས་ནས་རྒྱུ་མེཚན། རི་བོ་མེཆོག་རབ་ཤེའི་ཕུང་པོར་སོང་

ཡང་ཞག་ཤེས་ནས་འབུ་རུ་ཆགས་གསུངས་སོ། །གསོན་གྱིི་ལས་གཤེིན་ལ་སྨིན་

ནམེ་མེི་སྨིན་ཞུས་པས། འདི་ལ་བཤེད་པ་མེང་། སྨིན་པའི་ཁུང་དང་མེི་སྨིན་པའི་

ཁུང་གཉིིས་ཀ་ཡོད་དེ། བདག་རྐྱེན་བྱོས་པའི་ཚུལ་གྱིིས་སྨིན་ལ། རྒྱུ་རྐྱེན་བྱོས་པའི་

ཚུལ་གྱིིས་མེི་སྨིན་པས། གཉིིས་ཀ་ལྟོར་མེི་འགལ་གསུངས། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་མེཚན་

ཉིིད་དང་ངེས་ཚིག་གང་ལགས་ཞུས་པས། ཆོས་ཉིིད་དངོས་སུ་མེ་མེཐོོང་བ་ཐོམེས་

ཅད་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཡིན་པ་ལས་རང་རང་གི་ལས་མེི་འདྲི་བ་སོ་སོ་ལས་སྐྱེས་པས་སོ་

སོ་སྐྱེ་བོ་ཞེས་ཐོོགས་པ་ཡིན་གསུངས། འཕེགས་པའི་མེཚན་ཉིིད་དང་ངེས་ཚིག་

ཞུས་པས། ཆོས་ཉིིད་དངོས་སུ་མེཐོོང་། ལས་དང་ཉིོན་མེོངས་པ་གཉིིས་ཀ་ལས་

རིང་དུ་འཕེགས་པས་འཕེགས་པ་ཡིན་གསུངས། དམེ་ཚིག་གི་ངེས་ཚིག་གང་

ལགས་ཞུས་པས། དམེ་ཚིག་དག་གི་ངེས་ཚིག་ནི། །འདའ་བར་དཀའ་བས་དམེ་པ་

དང་། །འདས་ན་ཚིག་པས་ཚིག་ཅེས་བྱོ། །དེས་ན་འདའ་ཞེས་ལེགས་པར་

བསྲུངས། །བྱོ་བ་ཡིན་གསུངས།



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྤྱིིར་ལས་རྣམེ་སྨིན་དང་རྒྱུ་མེཐུན་གཉིིས་གཅིག་ཡིན་པ་ལ། རྣམེ་སྨིན་

འབྱོོར་པ་ཅན་ལ་རྒྱུ་མེཐུན་སེར་སྣ་ཅན་དང་། རྣམེ་སྨིན་ཚེ་ཕྲིལ་གྱིི་དབུལ་པོ་ལ་རྒྱུ་

མེཐུན་ཆགས་ཞེན་ཡེ་མེེད་པའང་ཡོང་ཟིེར་བ་གདའ་བ། དེ་ལས་ཅི་འདྲི་བ་ཅིག་ལས་

འབྱུང་ཞུས་པས། དེ་གཉིིས་གཅིག་པ་ཤེས་ཆེ་བ་ཡིན། མེི་གཅིག་པའི་ལས་དེ། ངས་

ངའི་རྒྱལ་པོ་མེ་གི་ལ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཚེ་སྔ་མེ་ལ་ཚེ་ཕྲིལ་ལེ་ལ་སེར་སྣ་ཤེ་སྟེག་བྱོས། ཚེ་

གཞུག་འཆི་ཁར་ཡུལ་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་གཅིག་ལ་བསམེ་པ་དད་ནས་དངོས་

པོ་རྣམེ་དག་གཅིག་ཕུལ་ནས་འདུག་བྱོས་པས། དེའི་རྟེགས་སུ་བློ་མེཆོད་ང་འདྲི་བ་

དང་འཕྲད། ལོངས་སྤྱིོད་འབྱོོར་བ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་འདི་ལྟོ་བུ་ཡོད་ཀྱིང་། ཁྱེོད་སྔ་

མེ་སེར་སྣ་ལ་གོམེས་པས་ད་དུང་གཏེོང་ཡེ་མེི་ནུས་པ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ལས་

འདྲིེས་མེ་ལས་གྱུར་པའི་དཔེ་དེ་འདྲི་བ་ཅིག་ལགས་གསུངས། བཅོམེ་ལྡན་འདས་

ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་སྤྲུལ་མེཁན་གྱིི་རྣམེ་པར་སྣང་མེཛད་ཆེན་པོ་དེ་དང་། རིགས་ལྔའི་རྣམེ་

པར་སྣང་མེཛད་འདི་གཉིིས་ཨེ་གཅིག་ཞུས་པས། དེ་མེི་གཅིག རིགས་ལྔ་བརྡོའི་

སངས་རྒྱས་བྱོ་བ་ཡིན་པས། སངས་རྒྱས་སུ་སངས་མེི་རྒྱ་ན་མེི་རྒྱ། རྒྱ་ཕེན་ཆོད་

རིགས་ལྔའི་བདག་ཉིིད་དུ་སངས་རྒྱ་བ་ཡིན་པས། སངས་རྒྱས་དེའི་སྐུ་ལ་རྣམེ་པར་

སྣང་མེཛད་ཟིེར། གསུང་ལ་སྣང་བ་མེཐོའ་ཡས། ཐུགས་ལ་རྡོོ་རྗོེ་སེམེས་དཔའ། ཡོན་

ཏེན་ལ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། འཕྲིན་ལས་ལ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཟིེར་བ་ཡིན། སངས་

རྒྱས་སོ་སོའི་འདུལ་ངོ་ལ་ལྔ་པོ་དེ་གཙོ་ཆེ་ཆུང་ཡོད། ལྔ་ཀ་དང་མེི་ལྡན་པའི་སངས་

རྒྱས་མེི་སྲིད། རྣམེ་པར་སྣང་མེཛད་གང་ཆེན་མེཚོ་བྱོ་བ་དེ། ཞི་སྐུ་དཔག་བསམེ་ཤེིང་

ལྟོར་གསལ་གྱུར་ཅིང་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཇེི་བཞིན་རྣམེ་མེི་རྟེོག །འགྲོ་གྲོལ་བར་དུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཇེིག་རྟེེན་འབྱོོར་སླད་རྟེག །དེ་ནི་སྤྲོས་དང་བྲལ་ལས་སྣང་བར་འགྱུར། །བྱོ་བ་ས་

བཅུའི་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་རྣམེས་ཀྱིི་སྣང་བ་ལ་འཆར་བ་ལགས་གསུངས། ཤཱཀྱི་

ཐུབ་པ་ལྟོ་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཞལ་མེཐོོང་བ་ལ་ཚོགས་ལམེ་ཐོོབ་པ་གཅིག་དགོས་པར་

གདའ་བ་ལ། འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་ནའང་སངས་རྒྱས་མེཐོོང་

ཚད་ཚོགས་ལམེ་པར་འོང་ངམེ་འོན་ཏེེ་འདས་ནས་མེཐོོང་བ་ཚོགས་ལམེ་པར་འོང་

ཞུས་པས། དེ་གཞན་སྟེོབས་ཀྱིིས་མེཐོོང་བ་དང་། རང་སྟེོབས་ཀྱིིས་མེཐོོང་བ་གཉིིས་

ལགས། གཞན་སྟེོབས་ཀྱིིས་མེཐོོང་བ་བྱོ་བ། ངའི་རྒྱལ་པོ་བལྟོ་བར་འདོད་པ་ལ། 

རྒྱལ་པོ་དབུས་གཙང་ལྟོ་བུ་གཅིག་ཏུ་ཁོང་ཡར་འོངས་ནས་ཁོང་བལྟོ་བ་ལ་དཀའ་

ཐུབ་གང་ཡང་མེི་དགོས། མེིག་ཡོད་པ་ཙམེ་གྱིིས་ཁོང་མེཐོོང་ནས་འོང་། དེ་བཞིན་དུ་

སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་མེཐོོང་བ་ལ་ཚོགས་ལམེ་ཐོོབ་

མེི་དགོས། ཐོ་མེལ་པ་ཡན་ཆོད་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་མེཐོོང་ནས་ཡོང་། རང་སྟེོབས་ཀྱིིས་

མེཐོོང་བ་བྱོ་བ་མེ་གི་ལྟོ་བུར་ཕྱིིན་ནས་རྒྱལ་པོ་བལྟོ་བར་འདོད་ན་ཐོག་རིང་པོ་ཡོད། 

དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོ་བྱོས་ནས་མེ་གིར་སླེབས་ཙ་ན་རྒྱལ་པོ་མེཐོོང་སྟེེ་འོང་། དེ་བཞིན་

དུ་སངས་རྒྱས་འདས་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞལ་མེཐོོང་བ་ལ་ཚོགས་ལམེ་ཐོོབ་དགོས་པ་

ཡིན་གསུངས། ཚོགས་ལམེ་པ་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བ་སྲིད་པར་གདའ་བ། དེ་ལ་ངན་སོང་

དུ་སྐྱེ་བ་ལ་མེི་དགེ་བ་སྟེོབས་ཅན་དགོས་པ་འདུག ཚོགས་ལམེ་ཐོོབ་པ་ལ་ནི་དགེ་བ་

སྟེོབས་ཅན་ཅིག་དགོས་པར་འདུག་པས། ཚོགས་ལམེ་པ་དེས་ཚོགས་ལམེ་ཐོོབ་

པའི་དུས་དེ་རང་ནའང་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ལས། དེ་ས་བོན་གྱིི་ཚུལ་དུ་ཁོའི་

སེམེས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་དམེ། འོན་ཏེེ་ཁོ་ཇེེ་དམེན་ཇེེ་དམེན་གྱུར་ནས་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་
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རྒྱུའི་ལས་དེ་གཞི་ནས་གསོག་པ་ཡིན་ཞུས་པས། དེ་སྤྱིིར་ཚོགས་ལམེ་པ་ཕེལ་ཆེ་བ་

ངན་སོང་དུ་མེི་སྐྱེ། བསོད་ནམེས་ཀྱིི་ཚོགས་གཙོ་བོར་གསོག་པ་ཡིན། སྲིད་པ་དེ་

སེམེས་རྒྱུད་ལ་ལས་ངན་པ་བཏུལ་ཏེེ་མེ་ཟིད་པས་ས་བོན་བག་ཙམེ་ཅིག་ཀྱིང་ཡོད། 

དེས་གཞི་བྱོས་ནས་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་རྒྱུའི་ལས་དེ་གཞི་ནས་གསོག་ཙ་ན་གདོད་སྐྱེ་བ་

ཡིན། གོང་གི་ས་བོན་རྐྱང་པ་དེས་སྐྱེ་མེི་ནུས། ས་བོན་དེ་མེེད་ནའང་ལས་ངན་པ་

བསགས་པའི་གཞི་མེེད་པས་གཉིིས་ཀ་འཚོགས་དགོས་པ་ལགས་གསུངས།

འོ་ན་ཉིན་རང་གི་ཐོེག་པ་ཆེན་པོ་རིལ་པོར་སྤེངས་པ་ལ་ངན་སོང་དུ་མེི་སྐྱེ་

བ་དེ་ཇེི་ལྟོར་ལགས་ཞུས་པས། ཐོེག་པ་ཆེན་པོ་སྤེངས་པས་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བ་དེ་

དང་པོ་ཐོེག་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཡིན་པ་ཤེེས་པ་ལ། ཕྱིི་ནས་ཉིོན་མེོངས་པ་འགའ་ཞིག་

གིས་ཀུན་ནས་བློངས། མེི་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་གྱིིས་ཟིིན་ནས་ལོག་ལྟོ་སྐྱེས་ཏེེ་

རིལ་པོ་སྤེངས་པས་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། ཉིན་རང་ཁོ་རང་གི་གྲུབ་མེཐོའ་

བརྟེན་པ་དང་ངེས་པར་བྱོ་བའི་ཕྱིིར། ཐོེག་པ་ཆེན་པོ་སུན་འབྱོིན་པ་ཡིན། ཐོེག་པ་

ཆེན་པོ་པ་རང་གིས་ཀྱིང་སེམེས་ཙམེ་པས་དབུ་མེ་སུན་འབྱོིན། དབུ་མེ་པས་

སེམེས་ཙམེ་པ་སུན་འབྱོིན་ཏེེ། རང་གི་གྲུབ་མེཐོའ་ངེས་པར་བྱོ་བའི་ཕྱིིར། གྲུབ་

མེཐོའ་གོང་འོག་སུན་འབྱོིན་པ་ལ་ངེས་པ་མེེད་པ་ཡིན་གསུངས། ཉིན་ཐོོས་ཁོ་རང་

སངས་རྒྱས་ཅིག་ཀྱིང་མེ་བྲལ་བར་འགྲོགས་པ་ལ། ཐོེག་པ་ཆེན་པོ་བྱོ་བ་ཚིག་ཅིག་

ཀྱིང་གསུངས་པར་ཉིན་རང་གི་བསྔགས་པ་དང་ཆེ་བ་གཅིག་པུ་བརྗོོད་པ་ཁོ་རང་ལ་

ངེས་འཐོད་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་གསུངས། བློ་མེ་ལ་རྟེོག་དཔྱིོད་ཡེ་མེི་བྱོེད་པར་དང་པོ་

ནས་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒོོམེ་པ་དེ་ལེགས་སམེ། རྟེོག་དཔྱིོད་བྱོས་ནས་བསྒོོམེ་དུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཏུབ་ན་བསྒོོམེ་པ་དེ་ལེགས་ཞུས་པས། རྟེོག་དཔྱིོད་ཡེ་མེ་བྱོས་པར་སངས་རྒྱས་

སུ་བསྒོོམེ་པ་དེ་གང་ཟིག་དད་པའི་རྗོེས་འབྲང་བྱོ་བ་ཡིན་ཏེེ་མེི་བཟིང་། ཤེེས་རབ་

ཀྱིི་དགོས་པ་རྟེོག་དཔྱིོད་ཡིན། བློ་མེ་རང་སྡོེ་སྣོད་གསུམེ་ཤེེས་པའི་བློོ་གཟུ་བོར་

གནས་པ་གཅིག་གི་དྲུང་དུ་བསྡོད་ནས་སྐྱོན་བཙལ་ཡང་མེི་རྙིེད་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

འདུ་ཤེེས་མེ་བསྒོོམེས་ཀྱིང་སྐྱེ་བ་གཅིག་ལ་བསྒོོམེས་པས་ཤུགས་ཀྱིིས་བྱོིན་རླབས་

འཇུག་ཡོན་ཏེན་སྐྱེ་བ་ཡིན་གསུངས། ཡོན་ཏེན་སྐྱེ་བ་ལ་བློ་མེའི་བྱོིན་རླབས་དང་། 

སློབ་མེའི་མེོས་གུས་གཉིིས་སྟེོབས་གང་ཆེ་ཞུས་པས། ཐུན་མེོང་གི་ཡོན་ཏེན་ལ་སློབ་

མེའི་མེོས་གུས་སྟེོབས་ཆེ་བའི་སྐབས་ཀྱིང་ཡོད། མེཆོག་གི་ཡོན་ཏེན་ལ་བློ་མེ། སློབ་

མེ། གདམེས་ངག་གསུམེ་ཀའི་སྟེོབས་རབ་ཏུ་འཛོམེ་དགོས་ཏེེ། དཔེར་ན་མེེ་རྡོོ། མེེ་

ལྕགས། སྤྲ་བ་སྐྱོན་མེེད་གསུམེ་ལ་མེེ་འབྱུང་བ་ལྟོར། བློ་མེ་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་བཀའ་

བརྒྱུད་མེ་ཆད་པ། སློབ་མེ་མེོས་གུས་ཀྱིི་རྟེེན་འབྲེལ་མེ་འཆུགས་པ། གདམེས་ངག་

བསྲེ་བསླད་ཀྱིི་ཚིག་གིས་མེ་སྤེགས་པ་གསུམེ་འཛོམེ་ཙམེ་ན་ཡོན་ཏེན་ལ་འབད་རྩོལ་

མེི་དགོས་པར་ངང་ངམེ་ཤུགས་ཀྱིིས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེེ། འདི་གསུམེ་སྐྱོན་མེེད་དུ་འཛོམེ་

པ་དེ་ཤེིན་ཏུ་དཀའ་བར་གདའ་གསུངས། ཡང་སྡུད་པ་ནས། རྒྱལ་བ་འདས་དང་མེ་

བྱོོན་ཕྱིོགས་བཅུར་གང་བཞུགས་པ། །ཀུན་ལམེ་ཕེ་རོལ་ཕྱིིན་པ་འདི་ཡིན་གཞན་མེ་

ཡིན། །གསུངས་པ་དང་། མེཚན་བརྗོོད་ལས་སྔགས། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམེས་

ཀྱིིས་གསུངས། །མེ་འོངས་རྣམེས་ཀྱིང་གསུང་འགྱུར་ལ། །ད་ལྟོར་བྱུང་བའི་རོགས་

སངས་རྒྱས། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་གཉིིས་ཀྱིི་དགོངས་པ་ཇེི་ལྟོར་ལགས་ཞུས་པས། 

འདི་གཉིིས་ཐོེག་པ་སོ་སོའི་དགོངས་པ་འབྱོིན་ལུགས་ཡིན་པས། ཕེར་ཕྱིིན་པའི་
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དབང་དུ་བྱོས་ན། དུས་གསུམེ་གྱིི་སངས་རྒྱས་ཐོམེས་ཅད་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་

བརྟེེན་ནས་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར། བསྐལ་པ་བཟིང་པོ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་སྟེོང་རྩ་

གཉིིས་སངས་རྒྱས་པ་ཡང་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དང་གཅུང་མེོས་པའི་བསྟེན་པ་མེ་གཏེོགས་

པ་སྟེོང་ཐོམེ་པ་ཐོམེས་ཅད་ཕེར་ཕྱིིན་ལ་བརྟེེན་ནས་སངས་རྒྱ། འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམེས་

ཡོངས་སུ་དག་པ་རྣམེས་ན་ཡང་སྔགས་ཀྱིི་སྒྲི་ཙམེ་ཡང་མེི་གྲག་པར། ལམེ་བདེ་བ་ལ་

འཇུག་པ་ལ་ཕེར་ཕྱིིན་གྱིི་ལམེ་འདི་ཡིན་ཞེས་པའི་གོ་བ་ནས། རྒྱལ་པ་འདས་དང་མེ་

བྱོོན་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལགས། སྔགས་ཀྱིི་བཞེད་པས་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་རྒྱུའི་

ལམེ་པ། སྔགས་འབྲུའི་ལམེ་པ་བགྱིི་བ་ལགས་པས་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་ས་བཅུ་

ལས་མེེད། སྔགས་ལ་དེའི་སྟེེང་དུ་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པའི་ས་གསུམེ་བགྲོད་དགོས་ཟིེར། ཕེ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའི་ས་བཅུའི་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་དེ་ལ་ཡང་ཕྱིོགས་བཅུའི་དེ་

བཞིན་གཤེེགས་པ་རྣམེས་ཀྱིི་འོད་ཟིེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་དགོས་ལ། དབང་དེ་

མེ་བསྐུར་གྱིི་བར་ལ་ཆོས་སྐུ་མེངོན་དུ་མེི་བྱོེད་པ་ཡིན། དེས་ན་འདས་མེ་འོངས་ཀྱིི་

སངས་རྒྱས་ཐོམེས་ཅད་སྔགས་སམེ་དབང་ལ་བརྟེེན་དགོས་བྱོ་བ་ཡིན། དེ་ལྟོ་བུའི་

ལུང་མེང་། ཡང་ན་གོང་གི་སྡུད་པའི། ཀུན་ལམེ་ཕེ་རོལ་ཕྱིིན་པ་འདི་ཡིན་གཞན་མེ་

ཡིན། བྱོ་བ་དེ་ཉིན་རང་གི་ལམེ་རྣམེས་ལ་གཞན་ཡིན་ཟིེར་བ་ཡིན། ཕེར་ཕྱིིན་དྲུག་གི་

བཤེད་པ་མེང་། ཤེེས་རབ་དང་། ཕེ་རོལ་དང་། ཕྱིིན་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་འབྲུ་བཤེད་ཀྱིང་

སྔགས་ལ་བྱོས་པ་ཡོད། དེས་ན་ལུང་འདམེ་གྱིི་ཕུར་པ་ཡིན་གསུངས། འོ་ན་ཕེར་

ཕྱིིན་དྲུག་པོ་འདི་སྔགས་ནའང་དེ་བཞིན་མེང་ན། མེདོ་སྡོེ་དང་ཕེར་ཕྱིིན་རྣམེས་ཀྱིང་

མེང་། བྱོམེས་ཆོས་རྣམེས་དང་བསླབ་བཏུས་སྤྱིོད་འཇུག་སྐྱེས་རབས་ལ་སོགས་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བསྟེན་བཅོས་ཕེལ་ཆེ་བ་རྣམེས་ནའང་ཕེར་ཕྱིིན་དྲུག་ཁོ་ནར་བསྒྲིིགས་འདུག་པས་

དྲུག་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མེཚན་ཅི་ཡིན་ཞུས་པས། བཀྲེན་ལ་སྙེིང་བརྩེ། མེ་རུངས་

པ་ལ་བརྩེ། །ཀུན་འཁྲུགས་ལ་བརྩེ་བག་མེེད་རྣམེས་ལ་བརྩེ། །ཡུལ་གྱིི་གཞན་དབང་

ཅན་ལ་སྙེིང་བརྩེ་བ། །ལོག་པར་མེངོན་པར་ཞེན་ལ་སྙེིང་བརྩེ་བ། །བགྱིི་བ་སེམེས་

ཅན་རྣམེས་ལ་ལོག་རྟེོག་དྲུག་ཡོད་པས། དེའི་གཉིེན་པོ་ཕེར་ཕྱིིན་དྲུག་ཡིན། ཡང་

སེམེས་ཅན་ལ་སྐྱོན་ནམེ་ཉིེས་པ་གསུམེ་ཡོད། དེའི་གཉིེན་པོར་ཕེར་ཕྱིིན་གཉིིས་

གཉིིས་གསུངས་ཏེེ། དང་པོ་ཁོ་ནར། འཁོར་བ་ལས་བློོ་མེི་འཕེགས་པའི་སྐྱོན། 

གཉིིས་པ་འཕེགས་ཀྱིང་ཕྱིིར་མེི་ལྡོག་པའི་སྐྱོན། གསུམེ་པ་མེ་ལྡོག་ཀྱིང་ཆུད་འཛའ་

བའི་སྐྱོན་བགྱིི་བ་གསུམེ་ཡོད། དང་པོ་བློོ་མེི་འཕེགས་པ་ལ། ཕྱིི་རོལ་རས་ཡོ་བྱོད་

ལ་ཆགས་ནས་བློོ་མེི་འཕེགས་པའི་གཉིེན་པོར་སྦྱིན་པ་གསུངས། ནང་སེམེས་ཅན་

ལ་ཆགས་ནས་བློོ་མེི་འཕེགས་པའི་གཉིེན་པོར་ཚུལ་ཁྲིིམེས། དེ་ལྟོར་བློོ་འཕེགས་

ནས་ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྒོོར་ཞུགས་ཙམེ་ན་ཡན་ལག་གི་དང་པོ་མེགོ་གཏེོང་

དགོས། དབང་པོའི་དྭངས་མེ་མེིག་གཏེོང་དགོས་བྱོས་ཙ་ན། དེ་ཙམེ་མེི་ནུས་སྙེམེ་

ནས་ཕྱིིར་ལྡོག་པའི་ཉིེན་ཡོད་པས། དེའི་གཉིེན་པོར་བཟིོད་པ་གསུངས་ཀྱིང་བསྐལ་

པ་གྲངས་མེེད་པ་གསུམེ་མེམེ་དུས་ཐུག་པ་མེེད་པའི་ཡུན་དུ་ཚོགས་གསོག་དགོས་

བྱོས་པས། དེ་ཙམེ་གྱིི་ཡུན་ནུས་པ་མེེད་སྙེམེ་ནས་ཕྱིིར་ལྡོག་པའི་ཉིེན་ཡོད་པས་དེའི་

གཉིེན་པོར་བརྩོན་འགྲུས་གསུངས། ཕྱིིར་མེ་ལྡོག་ཀྱིང་ཆུད་འཛའ་བ་ལ་གཉིིས་ཏེེ། 

སེམེས་རྣམེ་པར་གཡེངས་པས་ཆུད་འཛའ་པའི་གཉིེན་པོར་བསམེ་གཏེན་གསུངས། 

ཤེེས་རབ་འཆལ་པའི་ཆུད་འཛའ་བའི་གཉིེན་པོར་ཤེེས་རབ་གསུངས་པས། དེ་ལྟོར་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སེམེས་ཅན་རྣམེས་ལ་སྐྱོན་དྲུག་པོ་དེ་ལས་མེེད། དེའི་གཉིེན་པོར་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་

དྲུག་པོ་དེ་ལས་མེང་བ་མེི་དགོས། ཉུང་ན་མེི་ཆོག་པས་དྲུག་ཏུ་གྲངས་ངེས་པ་ཡིན་

གསུངས། འོ་ན་བཅུར་གསུངས་པའང་གདའ་བ་ཞུས་པས། དེ་ཤེེས་རབ་ལ་བཞིར་

ཕྱིེ་བ་ཡིན། ནང་སེལ་གྱིི་དབྱོེ་བསྡུའི་གྲངས་ངེས་ལ་མེི་གནོད་གསུངས། བཀའ་

གདམེས་པ་ཀུན་གྱིི་གསུང་སྒྲིོས་ལ་སྔགས་ཕེར་ཕྱིིན་གཉིིས་ཉིེ་རིང་མེེད། ནན་ལྟོར་

བྱོས་ན་ཕེར་ཕྱིིན་ལམེ་ཉིེ་ཟིེར་ནས་རྒྱུ་མེཚན་རྟེག་ཏུ་ངུས་ལོ་བརྒྱད་ལ་ལམེ་བཞི་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། སྔགས་ནི་དཔོན་སློབ་རྟེེན་འབྲེལ་འཛོམེ་པ་ཅིག་གིས་བསྒྲུབས་ན་ལོ་

སྐོར་གཅིག་ན་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཐོོབ་ཟིེར་བ་ལས་མེེད་ཟིེར་བའི་གསུང་

སྒྲིོས་གཅིག་གདའ་བ་དེ་རྣམེས་ཇེི་ལྟོར་མེཆི་ཞུས་པས། བཀའ་གདམེས་པ་འདི་

རྨོངས་གཏེམེ་གཅིག་པུ་ཟིེར། ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་སྔགས་པས་ལམེ་ཉིེ་རང་ཡིན། ཆོས་

སྤྱིིའི་སྐད་ལ་ཡང་ཕེར་ཕྱིིན་རིང་། དཀྱིིལ་འཁོར་བདེ། སྔགས་མྱུར། ཐོབས་ལ་མེཁས་

ན་བདེ་ཡང་སྔགས་བདེ། དཀྱིིལ་འཁོར་ཡང་སྔགས་དཀྱིིལ་འཁོར། མྱུར་ཡང་སྔགས་

མྱུར། རྒྱུ་མེཚན་ལུང་རིགས་བསྐལ་པར་བཤེད་ཀྱིང་མེི་འཛད། སྔགས་ལས་དབང་

པོ་འབྲིང་དང་ཐོ་མེ་ལ་གྲུབ་པ་ཐོོབ་པའི་ཚད་གསུངས་པ་ཡོད། དབང་པོ་རབ་ཀྱིི་གང་

ཟིག་ལ་ཕེར་ཕྱིིན་པས་སྐྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེེད་པར་དཀའ་ཐུབ་བྱོས་པ་ཐོམེས་ཅད་སྐད་

ཅིག་ལ་བཅད་དུ་བཏུབ་སྟེེ། བསྐལ་པ་སྟེོང་དུ་ཕེ་རོལ་ཕྱིིན་པའི་ཚུལ། །མེགོ་དང་རྐོང་

ལག་ལ་སོགས་གཏེོང་པའི་ཚོགས། །བློ་མེའི་ལམེ་འདིས་སྐད་གཅིག་གཅིག་ལ་

གཅོད། །བགྱིི་བ་གསང་སྔགས་པ་དབང་པོ་རབ་བློ་མེ་དང་སློབ་མེ་རྟེེན་འབྲེལ་འཛོམེ་

པའི་ཚད་སུས་ཀྱིང་གཟུང་དུ་མེི་ཉིན་ལགས། རྟེག་ཏུ་ངུ་བརླ་ཤེ་མེེད་པར་བཏེོགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ནས་རུས་པ་ཙོག་ཏུ་རྩིག་པའི་དྲུང་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་དེ་ན་ཡོན་ཏེན་མེང་པོ་རོགས་

ཟིིན་ལགས། འབྲུ་དེ་བཞིན་མེནན་པས་མེི་ཡོང་ལགས་གསུངས་ནས། ཁྱེེད་ཀྱིི་

བཀའ་གདམེས་པ་འདི་ཚོ་ཁྱེེད་རང་གི་ཇེོ་བོ་ཡབ་སྲས་དང་སྐུ་མེཆེད་ལ་སོགས་པའི་

བརྒྱུད་པ་གོང་མེ་གྲུབ་ཐོོབ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་དབང་ཤེ་སྟེག་བསྐུར་ནས་འདུག་པས་

གོང་མེའི་རྗོེས་སུ་འོག་མེ་སློབ་ཏུ་གཤེའ། རྒྱུ་རང་དང་མེཐུན་པ་ལས་འབྲས་བུ་རང་

དང་མེཐུན་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཡིན། རྒྱུ་དབང་

བསྐུར་ལ་མེི་དགའ་བར་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་རོགས་བསྒོོམེ་བཟླས་བྱོེད་པའི་ལུགས་

གཅིག་དར་ནས་འདུག འདི་ཇེི་ལྟོར་ཡིན་ནམེ་དབང་དང་སྔགས་ལ་མེི་མེོས་ན་སྨོན་

འཇུག་ཏུ་སེམེས་བསྐྱེད་ནས་བསླབ་པ་གསུམེ་མེམེ། ཕེར་ཕྱིིན་དྲུག་གམེ། ཆོས་སྤྱིོད་

བཅུ་ལ་བསླབས་པས་རིམེ་གྱིིས་སངས་རྒྱ་བ་ཡིན། ལམེ་བདེ། འཇུག་པ་བདེ་བ་

ཡིན་པ་ལ། ཡང་སྔགས་ལ་བརྟེེན་པའི་ཆག་ཆོག་མེང་པོ་བྱོེད་པ་གཅིག་ཡོད་པར་

འདུག དེ་འདྲི་ལ་མེོས་ན་དབང་བསྐུར་བྱོེད་དུ་ཐོང་། དེ་རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཅིག་

ལགས། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་བྱོ་བ་མེ་འདྲིེས། མེ་ནོར། ཚང་བ་ཅིག་ལམེ་དུ་འགྲོ་

བ་ལགས། ཡང་ད་ལྟོ་བློ་མེ་དང་སློབ་མེ་མེཚན་ཉིིད་དང་ལྡན་པ་མེེད་པས་དབང་

བསྐུར་མེི་བྱོེད་དོ་སྙེམེ་ན། དེ་སེམེས་བསྐྱེད་ཀྱིི་སྣོད་བཅུད་ཀྱིང་ཆོས་ནས་བཤེད་

པའི་མེཚན་ཉིིད་དང་ལྡན་པ་དཀའ་སྟེེ་བྱོེད་ཀྱིིན་འདུག་པ། ཉིན་ཐོོས་ཀྱིི་མེཁན་སློབ་

ཀྱིང་མེཚན་ཉིིད་དང་ལྡན་པ་དཀའ་ཞིང་། སློབ་མེ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམེ་པ་ཡོད་པའང་

དཀའ་སྟེེ། བནེ་འཆོལ་ཚད་བྱོེད་ཀྱིིན་འདུག་པ་གསུངས་ནས། ལུང་རིགས་མེང་པོ་

གཅིག་རྟེིང་ལ་གཅིག་སྤུངས་ཀྱིིན་སྤྱིན་ཧུར་ཧུར་མེི་རིགས་པ་ཆེན་པོར་མེཛད་ཀྱིིན་
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གདའོ། །འོ་ན་བསླབ་བཏུས་ཀུན་ན་སྔགས་ཀྱིི་ཡིག་ཕྲེང་ཁ་ཡར་གདའ་བ་དེ་ཀུན་ལ་

གསང་སྒྲིོགས་ཨེ་མེཆི་ཞུས་པས། དེ་མེི་ཡོང་རིག་སྔགས་ཀྱིི་གཟུངས་སྔགས་བྱོ་བ་

ཡིན། འོན་ཀྱིང་གསུངས་ཙ་ན་སྔགས་མེི་ཀློོག་པར་དོན་བཤེད་ཅིག་བྱོེད་པ་ཡིན་

གསུངས། ལམེ་སྒྲིོན་གྱིི་གསང་བ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་དབང་བསྐུར་ནི་ཟིེར་བའི་ཚིག་དེ་ལ་

གསང་སྒྲིོགས་ཨེ་མེཆི་ཞུས་པས། དེ་ལ་ས་སྐྱ་པ་གོང་མེ་རྣམེས་ཀུན་འོང་བར་འདོད། 

འདི་འགྱུར་གྱིི་སྐྱོན་ནམེ་ཡིག་མེཁན་གྱིིས་ནོར་བ་ཨེ་ཡིན། གཞན་དུ་ཇེོ་བོ་སྔགས་

ཀྱིི་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་འདི་སྐད་ཟིེར་དུ་མེི་རིགས། གསང་བ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་མེིང་

ཙམེ་ཡང་དབང་མེ་ཐོོབ་པས་ཐོོས་སུ་མེི་བཏུབ་པར་བཤེད། ཚངས་པར་སྤྱིོད་པས་མེི་

བློང་བའི་དབང་གི་རིགས་ཀྱིང་ཡོད་པ་ཡིན་གསུང་བ་ཙམེ་འཐོད་གསུངས། འོ་ན་

ངེད་ཀྱིི་དགེ་བཤེེས་པོ་ཏེོ་བས་མེ་གསན་པའི་གཞུང་མེང་པོ་གསུངས་ནས་གདའ། 

དེ་ལ་དབང་ཟི་ཨེ་མེཆི་ཞུས་པས། རང་གི་བློོ་ལ་ཐོེ་ཚོམེ་མེི་སྐྱེ། སྐྱེས་ཀྱིང་ཡི་དམེ་

གྱིི་ལྷ་ལ་ཞུར་ཡོད། ཐོ་ན་རྨི་ལམེ་ཡན་ཆོད་དུ་ཐོེ་ཚོམེ་ཆོད་པའི་རིགས་ལ་དབང་ཟི་

མེི་འོང་བའི་སྐབས་ཡོད་དེ། ཁོང་གིས་ཀྱིང་མེ་གསན་པར་བཤེད་ཟིེར་ནས་གཞན་

གྱིི་མེིག་འགྲན་ངན་པར་འཆའ་གསུངས། ལུང་གི་དུས་ཡིན་པས་ཅིས་ཀྱིང་ལུང་ལ་

བརྟེེན་པ་ངོ་མེཚར་ཆེ་གསུངས། དགེ་བཤེེས་འཆད་ཁ་བས་ཤེ་ར་བ་ལ་བོད་དུ་

འགྱུར་ཚད་ཀྱིི་ཆོས་ལ་ཁྱེོད་ལོངས་སྤྱིོད་ཅིག་གསུངས་ནས་འདུག དེས་ལུང་གི་གོ་

ཨེ་ཆོད་ཞུས་པས། དེ་འཇེམེ་ལུང་བྱོ་བ་ཡིན་ཏེེ་ལུང་གི་གོ་མེི་ཆོད། འོན་ཀྱིང་མེེད་

པ་བས་དྲིག་གསུངས། འན་བུ་ལ་ཡང་བློ་མེས་དེ་ཞུ་དགོས་ཞུ་དང་བྱོས་པས། ཁྱེེད་

རང་ཡང་དེ་ལྟོར་མེཛོད་ཅིག་གསུངས། དེས་མེི་འོང་བོད་དུ་འགྱུར་ཚད་དང་། སྒྲུབ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཐོབས། མེན་ངག་ལ་སོགས་པ་ཐོམེས་ཅད་ལ་ལོངས་སྤྱིོད་ཅིག་གསུང་བར་ཞུ་

བགྱིིས་པས། བོད་དུ་འགྱུར་ཚད་དང་། འདྲིེས་ཁྱེེར། དམེ་ཉིམེས་ནས་མེ་བརྒྱུད་

པའི་སྒྲུབ་ཐོབས་མེན་ངག་ཐོམེས་ཅད་ལ་ཁྱེེད་རང་ལོངས་སྤྱིོད་ཅིག་གསུངས། འོ་ན་

སངས་རྒྱས་རྣམེས་སེམེས་ཅན་གྱིི་དུས་ན་ཐོ་དད་ཐོ་དད་རྣམེས་བསྒྲུབས་ཤེིང་

ཉིམེས་སུ་བློངས་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ནའང་ཐོ་དད་ཐོ་དད་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་

ནམེ། འོན་ཏེེ་ཆོས་སྐུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་བཞུགས་པ་ཡིན་ཞུས་པས། སངས་རྒྱས་

རྣམེས་ནི་ཟིག་མེེད་དབྱོིངས། །མེཁའ་ལྟོར་ལུས་ནི་མེེད་ཕྱིིར་དང་། །སྔོན་གྱིི་ལུས་

རྗོེས་འབྲངས་པ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་གཅིག་མེིན་ཐོ་དད་མེིན། །བགྱིི་བ་ལགས་

པས། གཅིག་པའང་མེིན་ཐོ་དད་པའང་མེིན། གཅིག་པའང་ལགས། ཐོ་དད་པའང་

ལགས་བགྱིི་བ་མུ་བཞིར་མེཆི་བ་ལགས་གསུངས། འོ་ན་སྔོན་གྱིི་བཀའ་གདམེས་

པ་རྣམེས་ཐོོབ་མེི་ཐོོབ་ཟིེར་ནས་གཤེིན་གྱིི་རུས་པ་ལ་ཚ་ཚ་བཏེབ། གདུང་ཁང་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཤེིན་ཏུ་རྩེག་པར་བྱོེད་པར་གདའ། ད་ལྟོ་ནི་བདག་འཛིན་སུ་ཆེ་དང་

ནོར་སུ་ཡོད་ཀྱིིས་བྱོེད་པར་གདའ། འདི་ལ་འདིས་ཐོོབ། འདི་ལྟོ་བུས་མེི་ཐོོབ་བྱོ་

བའི་ཚད་ཨ་བདོག་ཞུས་པས། རུས་པ་ལ་སྔགས་དང་དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་སྦྱང་བ་

བྱོས། དེ་ནས་བརྡུངས་ཏེེ་ས་དང་བསྲེས་ནས་རྒྱུའི་བྱོིན་རླབས་བྱོས་ནས་ཚ་ཚ་

བཏེབ། དེ་ནས་གཟུངས་ཐོམེས་ཅད་མེིང་འཇུག་མེ་ནོར་བར་བྱོས་ནས་གཟུངས་

དང་ཚ་ཚ་ལ་མེཆོད་རྟེེན་བྱོས་ན་ཕེན་ཡོན་ཆེ། ཉིེས་དམེིགས་ཆུང་། རུས་པ་རྐྱང་

པ་འབུམེ་པ་དང་། ར་གན་གྱིི་མེཆོད་རྟེེན་དུ་བཞུགས་པ་ལ། སྐྱེ་བོ་དགེ་བའི་ས་པ་

བྱོ་བ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེེ། འདི་ལ་འབྲུ་གནོན་ལུགས་མེང་། ད་ལྟོ་དེ་ལྟོ་བུའི་
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བྱོེ་བྲག་མེི་ཤེེས་པར་སུ་འབྱོོར་གྱིི་ཞེན་པས་ཀུན་ནས་བློང་ཞིང་། སློང་ཚུན་ཆོད་

བྱོས་ནས་རྟེེན་གྱིི་གཟུགས་སུ་ཆེ་ལ་བཏེང་བས། མེཆོད་ཁང་ཐོམེས་ཅད་དུར་ཁྲིོད་

དུ་སོང་ནས་བོད་ཐོམེས་ཅད་བཀྲ་མེི་ཤེིས་པ་ཡིན་གསུངས། གཤེིན་པོའི་བསྔོ་བ་

དང་བདུན་ཚིགས་བྱོེད་པ་ལ། གང་ཟིག་འདི་ལྟོ་བུས་བཏུབ། འདི་ལྟོ་བུས་མེི་བཏུབ་

བགྱིི་བའི་ཚད་ཨེ་བདོག་ཞུས་པས། བདུན་ཚིགས་དང་རབ་གནས་དང་། སྦྱིན་

སྲེག་དང་། ལས་ཚོགས་ཀྱིི་རིགས་འདི་ཚོ་ཀུན་ལ་དབང་བསྐུར་ཐོོབ་དགོས། རྒྱུད་

ཐོོས་ནས་དམེ་ཚིག་བསྲུང་བའི་བསྙེེན་པ་ཐོེང་ཅིག་དགོས་པ་ཡིན།

ད་ལྟོའི་བཀའ་གདམེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལག་ལེན་བྱོེད་པ་འདི་ཚོ་ཀུན་

འགལ་བ་དང་ནོར་བ་ཤེས་ཆེ་བར་འདུག གང་ལྟོར་ལགས་སམེ་གསུངས། བསྔོ་བ་

འདི་བརྒྱུད་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིིམེས་རྣམེ་པར་དག་པ་ཕེན་སེམེས་བག་ཙམེ་ལ་རྟེེན་ཡིན་

སུ་འཆོལ་འཆོལ་བྱོེད་ཡིན་གདའ་བ་སྨོན་ལམེ་ཡིན་པས་ཕེན་ཡོན་ཙམེ་རེ་ཡོང་

ནས་མེཆི་ཡི། གཙོ་བོར་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམེས་དགོས་པ་ལགས་མེོད་གསུངས། ཡང་

དགེ་བཤེེས་སྟེོང་ལུང་པ་ཀུན་བློ་མེ་འདས་མེཆོད་མེི་ཐོོབ་པ་ལ་འདས་མེཆོད་བྱོས་

ན་བློ་མེ་ཉིིད་ལ་གནོད། ཉིེས་དམེིགས་ཆེན་པོ་ཡོད་གསུང་ཡིན་བཀའ་སྩལ་མེང་པོ་

གསུངས་སྐད་དེ་ཇེི་ལྟོར་མེཆི་ཞུས་པས། དེ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་ཚུལ་གྱིིས་མེཆོད་

པ་འབུལ་བ་དང་། དགེ་གཏེོང་གི་ཚུལ་གྱིིས་འབུལ་བ་གཉིིས་ཡིན། དངོས་གྲུབ་ཞུ་

བའི་ཚུལ་གྱིིས་འདས་མེཆོད་བྱོེད་པ་ལ་བློ་མེ་ཚད་ལྡན་གཅིག་ལ་བྱོེད་པ་ཡིན། 

དགེ་གཏེོང་གི་ཚུལ་གྱིིས་བྱོེད་པ་ལ་ཚད་ལྡན་མེི་དགོས། ཕེ་དང་མེ་ལའང་བྱོར་

བཏུབ་ཕེན་ཡོན་འབྱུང་གསུངས། ཤེེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ལས། ཇེི་ལྟོར་བདེ་གཤེེགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྐུ་གཟུགས་ཤེིང་ལས་ཀྱིང་། །བགྱིིས་པ་ཅི ་འདྲི་ཡང་རུང་མེཁས་པས་

མེཆོད། །བགྱིི་བ་ཅི་འདྲི་ཡང་རུང་། དེ་ཅི་འདྲི་བ་གཅིག་ལ་འབྲུ་གནོན་ཞུས་པས། 

དེ་རྟེེན་ལ་བརྙིས་པ་སྤེོང་བའི་ཚིག་ཡིན། རྒྱུ་ངན་པ་དམེིགས་ཀྱིིས་བསལ་བ་ཡིན་

པས། བཟིོ་ལེགས་རུང་ཉིེས་རུང་། རྒྱུ་བཟིང་རུང་ངན་རུང་། རབ་གནས་ཡོད་རུང་

མེེད་རུང་མེཁས་པའི་སྐྱེ་བོ་གཅིག་ཡིན་ཕེན་ཆད་དེ་མེཆོད་རང་དགོས། ཤུགས་ལ་

མེི་མེཁས་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ་གཏེད་པ་མེེད་བྱོ་བ་ཡིན་གསུངས། འོན་ཀྱིང་། རབ་གནས་

མེ་བྱོས་ལྷ་རྣམེས་ལ། །ཕྱིག་དང་མེཆོད་པ་འབྲས་བུ་མེེད། །བྱོ་བ་གསུངས་ནས་

གདའ་བ་དེ་ཇེི་ལྟོར་ལགས་ཞུས་པས། དེ་བློོ་ཤེིན་ཏུ་དམེན་པ་ལ་དགོངས་ནས་

གསུངས་པ་ཡིན་ངེས་དོན་མེིན་གསུངས། ཡང་མེདོ་ཁམེས་ཀྱིི་ལྷ་རིགས་དྲུག་པོ་

འདི་ཐོོགས་བཅས་ཀྱིི་གཟུགས་སུ་གདའ་བ་ལ། ཤེི་ཙ་ན་རོ་མེི་ཡོང་བ་ཇེི་ལྟོར་

ལགས་ཞུས་པས། དེ་ད་ལྟོ་མེི་ལུས་ཤེིན་ཏུ་བཟིང་བ་སྒོང་ལ་བཞག་པ་ཅིག་ཡིན་

ཀྱིང་། ནད་ཚབས་ཆེན་ཅིག་གིས་ལོ་སྐོར་དུ་ཟིིན་ན་སྔར་གྱིི་དབྲིས་ཙམེ་ཡང་མེེད་

པར་གྲོད་སྐོགས་ཐོབ་ཏུ་བསྲེགས་པ་བཞིན་དུ་བཞུ་ནས་ཆ་བ་ཡིན་གསུངས། དེ་

བཞིན་དུ་ལྷ་སོ་སོའི་ཞག་བདུན་གྱིི་འཆི་ལྟོས་བྱུང་བས་སྡུག་དྲིགས་ནས་ལུས་པོ་

དངོས་མེེད་དུ་བཞུགས་ནས་ཆ་བ་ཡིན་གསུངས། ཡང་འཁོར་བ་ལ་འཇུག་དོང་

སྤྲུགས་ཡོང་མེི་ཡོང་ཞུས་པས། འདི་ལ་ཐོོག་མེ་མེེད་པ་ནས་ཆོས་པ་ཕྱིེད་ཀྱིིས་ཡོང་

ཟིེར། ཕྱིེད་ཀྱིིས་མེི་ཡོང་ཟིེར་བ་ལ་ལྕེ་ཟིད་པ་ལགས་སྐད། ལུང་གཉིིས་ཀ་ལ་བདོག། 

དོན་ལ་མེི་ཡོང་བ་ལགས་གསུངས། འོ་ན་སེམེས་ཅན་ཐོམེས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེེགས་པའི་སྙེིང་པོ་ནི་ཡོད་པར་གསུངས། སྙེིང་པོ་ཡོད་ཙ་ན་འཇུག་ཐོམེས་ཅད་
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སངས་རྒྱ་བ་ལས་ཅང་བདོག་གམེ། ཡང་སེམེས་ཅན་ལ་གསར་སྐྱེ་ནི་མེི་སྲིད་པ་

གདའ། འཁོར་བ་ན་ཡོད་པ་འདི་རྣམེས་སངས་རྒྱས་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་རེ་རེས་

ཀྱིང་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལའང་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་སྒྲིོལ་བར་འདུག །སྐད་ཅིག་འདི་ལ་

སངས་རྒྱས་ལ་སངས་མེི་རྒྱ་བྱོ་བའི་སྐད་ཅིག་ནི་མེེད་པར་འདུག དེ་ཙམེ་ན་མེཛད་

པ་ལས་འོས་ཅང་བདོག་གམེ་ཞུས་པས། དེ་སེམེས་ཅན་ལ་ཚད་ཅིག་ཡོད་ན་ཁྱེོད་

ཀྱིི་དུག་ཡིན། སངས་རྒྱས་རེ་རེས་སེམེས་ཅན་རེ་རེའི་དོན་ལས་མེ་བྱུང་ཡང་

འཇུག་མེཛད་པ་ལས་འོས་མེེད་དེ། ཚད་མེེད་དེ་ནམེ་མེཁའི་ཁམེས་ཀྱིི་རང་བཞིན་

དེ ་ཡང་ཕེ་མེཐོའ་མེེད། སེམེས་ཅན་རང་བཞིན་གང་ཡིན་དེ ་ཡང་ཕེ་མེཐོའ་

མེེད། །བགྱིི་བ་ངེས་པའི་ལུང་ཡིན། འདིའི་ཐོད་ཀ་ན་སྔོན་གངས་པ་ཤེེའུ་བྱོ་བའི་

རིགས་པ་བ་ཆེན་པོ་ཅིག་བྱུང་བས་ཁོང་དོང་སྤྲུགས་མེི་ཡོང་བར་འདོད། རིགས་པ་

རེ་ཞིག་འོང་བར་འདོད་པས། དེར་ཁོ་ལག་པ་འདོམེ་བཤེད་དེ་བརྐྱངས་ནས། ངའི་

རྒྱབ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ནམེ་མེཁའ་དང་། མེདུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ནམེ་མེཁའ་གཉིིས་རྒྱ་གང་ཆེ་

ཟིེར་སྐད། དེར་མེདུན་ན་ཡོད་པ་ཀུན་བཤེེད་མེཉིམེ་ཟིེར་སྐད། ཁོས་མེཉིམེ་མེམེ་

བྱོས་པས་མེཉིམེ་ཟིེར་སྐད། དེ་ནས་ཁོས་མེདུན་ཕྱིོགས་ན་ཕེར་གོམེ་པ་ལྔ་དྲུག་ཙམེ་

རྒྱང་སྟེེ་མེཆོངས་ནས། ད་མེདུན་ཕྱིོགས་དང་རྒྱབ་ཕྱིོགས་གཉིིས་རྒྱ་གང་ཆེ་ཟིེར་

སྐད། དེར་སྨྲ་རྒྱུ་མེ་བྱུང་སྐད། དེ་སྔ་མེ་དེ་རྒྱ་མེཉིམེ་པའི་ཤེེས་བྱོེད་ཡོད་ན། གོམེ་པ་

ལྔ་དྲུག་ནང་དུ་ནུད་པ་དེས་རྒྱབ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ནམེ་མེཁའ་རྒྱ་ཆེར་ཆ་ལ་མེདུན་ཕྱིོགས་

ཀྱིི་ནམེ་མེཁའ་ཆུང་དུ་ཆ་ཐོང་སྟེེ་མེི་རྙིེད་པ་ཡིན། ཁོའི་རིགས་པ་འདི་ལ་མེཁས་པ་

ཐོམེས་ཅད་མེགུ་བར་གདའ། ཡང་འོ་སྐོལ་གྱིི་སྟེོང་གསུམེ་འདི་ཉུངས་ཀར་གྱིིས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཀང་ནས་སྐྱེས་བུ་སྟེོབས་ཆེན་གཅིག་གི་ཐུ་བར་བླུགས་ནས། སྟེོང་གསུམེ་རེ་རེ་

ལ་གོམེ་པ་རེ་རེ་བྱོས་ནས་ཉུངས་ཀར་རེ་རེ་བཞག་ཀྱིང་། ཉུངས་ཀར་ཟིད་ཙ་ན་

ཤེར་ཕྱིོགས་གཅིག་པུའི་སྟེོང་གསུམེ་ཆུང་དུ་མེི་ཆ་བ་ལགས། དེ་ཕེན་ཆོད་བསམེ་

པའི་ཡུལ་མེ་ལགས། དེས་ཕྱིོགས་ཀུན་མེཚོན་པ་ལགས། ཡང་དེ་བཞིན་གཤེེགས་

པའི་འཕྲིན་ལས་ལ་རྒྱུན་ཆད་ཡེ་མེེད་པར་གསུངས། དོང་སྤྲུགས་ན་འཕྲིན་ལས་

རྒྱུན་ཆད་ནས་ཆ་སྟེེ། འཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་མེི་སྲིད་པས། དེས་ན་སེམེས་ཅན་སྤྱིི་

བཙན་ལ་འཁོར་བ་ལ་མེཐོའ་མེེད་པ་ལགས་གསུངས། སློབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷའི་བློ་མེ་

དངོས་གང་ཡིན། སློབ་མེ་དངོས་གང་ཡིན་ཞུས་པས། སློབ་དཔོན་ཞི་བའི་ལྷ་ལ་སོ་

སོ་སྐྱེ་བོའི་བློ་མེ་མེེད། འཇེམེ་དཔལ་གྱིིས་རྨི་ལམེ་དུ་ཆོས་གསུངས། དེ་ལ་བྲོད་

ཀྱིིན་གསོལ་བ་བཏེབ་པས་དངོས་སུ་བྱོོན་ནས་ཆོས་གསུངས་པས་འཇེམེ་དཔལ་

ཉིིད་བློ་མེ་ཡིན། དེ་ནས་བསྒོོམེ་གྱིིན་བསླབ་བཏུས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་བརྟེེན་ནས་

བརྩམེས། དེའི་འགྲེལ་པར་སྤྱིོད་འཇུག་དབུགས་ཐོོག་གཅིག་ལ་གསུངས་པ་ལ་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུན་བརྒྱ་པ་གཅིག །སྟེོང་ཐོམེ་པ་གཅིག །སྟེོང་བཞི་བཅུ་པ་

གཅིག །རྒྱས་བསྡུས་གསུམེ་དུ་ཟིིན་ནས་བྱུང་བ་ལ། གང་དག་ཞུས་པས་སྟེོང་པ་དག་

གསུངས། བསླབ་བཏུས་བྱོ་བ་ཅི་ལ་ཟིེར་ཞུས་པས། ངའི་གཟིིམེས་ཁང་ན་ཤེོག་རིལ་

དུ་བྲིས་ནས་ཡོད་གསུངས། དེ་རྣམེས་ལ་ཡང་མེིང་འདི་ཡིན་མེི་གསུངས་པ་གདའ། 

མེདོར་ན་ཆོས་འདི་གཉིིས་འཇེམེ་དཔལ་གྱིི་གསུང་དངོས་དང་འདྲི་བ་དང་། སློབ་

དཔོན་ལ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་ཐུགས་ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པ་མེངའ་བས་སེམེས་ཅན་ལ་

ཕེན་ཆེ་བ་དང་དར་བ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་གསུངས་ནས། ཆོས་རྗོེ་པའང་ཐུགས་
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གཙིགས་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་གསུངས། གསང་སྔགས་འདི་སྡོེ་སྣོད་གསུམེ་གང་གི་ཁོངས་སུ་

གཏེོགས་ཞུས་པས། སེམེས་འདུལ་བར་བྱོེད་པ་མེཐོར་ཐུག་པ་སྔགས་ཡིན་པས་

འདུལ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏེོགས་བྱོ་བ་དང་། མེན་ངག་མེངོན་པར་རྟེོགས་པའི་རྒྱུད་

ཀུན་ནས་ནང་གི་མེངོན་པ་བྱོ་བར་མེིང་བཏེགས་པ་དང་། ཡང་། མེདོ་སྡོེ་འདི་ཡི་གཟིི་

བརྗོིད་ཀྱིིས། །མེདོ་སྡོེ་འདི་ནི་མེཉིན་བྱོས་ན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་མེདོ་སྡོེར་མེིང་

བཏེགས་པའང་མེང་བར་གདའ། སྔགས་ཐོེག་པ་མེཐོོ་བས་སྡོེ་སྣོད་གསུམེ་སུས་ཐོོབ་

བྱོས་པའི་བཞད་དུ་གདའ། ཆོས་རྗོེ་པ་མེདོ་སྡོེའི་ཁོངས་སུ་སྡོེབས་གསུངས། སྔགས་

གསར་རྙིིང་གི་ཁྱེད་པར་གང་ཡིན་ཞུས་པས། འགྱུར་སྔ་ཕྱིི་ཡིན་གསུངས། ཡི་གེ་

དྲུག་པ་འདི་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཇེི་ལྟོར་ལགས་ཞུས་པས། ཨོཾ་ནི་སྐུ་ཡིན། མེ་ཎི་

ཐོབས་ཡིན། པདྨོེ་ཤེེས་རབ་ཡིན། ཧཱུྃ་ཐུགས་ཡིན་པས། སྐུ་ཐོབས་ཤེེས་རབ་ཐུགས་

བྱོ་བ་ཡིན་གསུངས། སངས་རྒྱས་འདས་ནས་ལོ་དུ་ཆ་ཞུས་པས། བཞུགས་གདན་

གྱིི་འོག་ན་སླེའུ་ཡོད་པ་ཡར་བསལ། དབུ་དུད་མེཛད་ནས་ས་ལ་ཕྱིག་གིས་རྩིས་ཀྱིི་

རི་མེོ་མེང་པོ་གཅིག་མེཛད་ནས། སུམེ་སྟེོང་བཞི་བརྒྱ་སོང་ནས་གདའི་གསུངས། ཇེོ་

བོ་ཤཱཀྱི་འདིས་སྔར་བོད་དུ་ལོ་ཇེི་ཙམེ་སོང་། ད་དུ་བཞུགས། བཞུད་ཙ་ན་གར་

བཞུད། བཞུད་ལུགས་ཇེི་ལྟོར་བཞུད་ཞུས་པས། བཞུད་པ་ཀླུའི་ཡུལ་དུ་བཞུད། 

བཞུད་ལུགས་ཆབ་ལ་བཞུད། ལོ་རྩིས་དེ་ལོག་ཏུ་བཤེད་པར་བགྱིིའི་གསུངས། 

སྐབས་འདིར་བདག་གི་མེདོར་ཆུ་བཙགས་ནས་འོང་བས། ཁྱེེད་དབྱོིབས་སྒུར་བར་

གདའ། ནད་ཁམེས་འདྲིའི་བྱོེད་པ་ལགས་སམེ། མེལ་སར་ཡུན་རིང་བས་ལན་པ་

ལགས་གསུངས། ནད་ཁམེས་འོང་མེ་མྱོོང་། མེཚམེས་ཡུན་རིང་བས་ཚོགས་མེི་



 228  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཐུབ། ངོ་མེི་ཁྱེོགས། གཉིའ་ཆགས་ཐོབས་སུ་སོང་བས་ལན་པ་ལགས་བགྱིིས། ངེད་

ཀྱིིས་བསམེ་ཙ་ན་ཁྱེེད་ཞལ་རས་སྨུག་སྡུད་དེ་གཉིིས་སུ་མུ་འགྲམེ་སེ་ཙིག་གེ་པ་

གཅིག་ཡོད་དེ་འོང་སྙེམེ་ཙ་ན། དབུ་སྐྲ་དང་ཞལ་རས་གཉིིས་ཀ་དཀར་པོར་གདའ། 

ཁྱེེད་ཀྱིི་བསམེ་པའི་ང་དེ་དང་མེཐོོང་བའི་ང་འདི་གཉིིས་ཨེ་འདྲི་བར་འདུག་གསུངས། 

དེ་མེཐོོང་བ་འདི་མེཛེས་ལ་གཟིི་བརྗོིད་ཆེ་བར་གདའ་བགྱིིས། ཡང་ཁྱེེད་ཀྱིིས་མེཁན་

སློབ་མེཛད་ཨེ་མྱོོང་གསུངས་པས། འཆོལ་པ་འདྲི་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེེ་ངེད་ཀྱིི་བློ་མེ་

གོང་མེ་རྣམེས་མེི་མེཛད་པར་གདའ་བས་བྱོེད་མེ་མྱོོང་བགྱིིས། བཀའ་གདམེས་པ་

གོང་མེ་དེ་རྣམེས་མེཁན་སློབ་མེི་མེཛད་པའི་རྒྱུ་མེཚན་ཅི་ཡིན་མེ་འཚལ། མེི་བགྱིིད་

པར་གདའ་ཞུས་པས། དེ་ལ་བློ་མེ་འདི་ལྟོར་ཡིན་ནམེ། འདི་ལྟོར་ཡིན་ནམེ་རྒྱུ་མེཚན་

འགའ་གསུངས་སོ། །

ཡང་ཁྱེོད་ཀྱིིས་མེཚམེས་ཀྱིི་རིང་ལ་དགེ་སྦྱོར་གྱིི་དམེ་བཅའ་ཇེི་ལྟོར་བགྱིིས་

གསུངས་པས། ནང་མེོ་སྔ་བར་ལངས་པ་ནས། །སྐྱབས་འགྲོ་སེམེས་བསྐྱེད་སྔོན་སོང་

བའི། །ཆོས་སྤྱིོད་གོ་རིམེ་མེ་ལོག་ཅིང་། །སྦྱོར་དངོས་རྗོེས་ཀྱིིས་ཟིིན་པ་ཡི། །ཉིིན་

ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་བྱོ་བ་ལ། །ལུས་ཀྱིི་སྡོིག་པ་སྦྱང་བའི་ཕྱིིར། །ལྷ་ཕྱིག་ཉིིས་བརྒྱ་

བསྐོར་བ་དེ། །ངག་གི་ཉིེས་པ་སྤེང་བ་ལ། །དང་པོ་ལྟུང་བཤེགས་བསྒྲུབ་པ་རབ། །དོན་

ཞགས་གཟུངས་རིང་བཅུ་བཞིའི་ལུགས། །དཔལ་ལྡན་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་དང་། །རྣམེ་

དག་སྙེིང་པོ་ཉིི་ཤུ་གཅིག །སྡུད་པ་ཚར་ལྔ་མེངོན་རྟེོགས་དང་། །མེཚན་མེང་མེདོ་ལྔ་

ཚར་རེ་ལྷག །སྙེིང་པོ་དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་དང་། །ཆོས་སྐྱོང་ཡི་དམེ་ལྷ་བཞི་

ལ༑ །བརྒྱ་བརྒྱ་ཡན་ཆད་གྲུབ་ཚད་རེ། །ལྷག་ཆད་སྐྱབས་འགྲོ་གསུམེ་ལ་བརྩི། །ཡིད་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་སྦྱང་བའི་ཕྱིིར། །དེ་རྣམེས་བསམེ་པས་ཟིིན་པ་དང་། །ཞེན་མེེད་སྒྱུ་མེའི་

སྤྱིོད་པ་ཡི། །ལམེ་རིམེ་ཐུན་རེ་མེ་ཆག་ཙམེ། །མེདོ་རྒྱུད་བསྟེན་བཅོས་བལྟོ་བ་

དང་། །གླིོ་བུར་དང་ནི་རྒྱུན་གཏེོར་སོགས། །གཏེོར་མེས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམེ་

གྱིི༑ །སྒྲིིབ་པ་སྤྱིི་སོར་སྦྱང་བ་ཡིན། །ཡན་ལག་བདུན་པ་ལ་སོགས་པའི། །ཕྲན་

ཚེགས་རྣམེས་ལ་གྲངས་མེི་དགོས། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི། །ལྷག་ཆད་

ཉིམེས་པ་མེ་ལུས་བསྐོང་། །དེ་ལྟོར་ཉིིན་ཞག་ཟླ་བ་ལོས། །ཚེ་ཕུལ་འཆི་ཁར་བྲོད་པ་

གཅིག །ཁོ་བོའི་དགེ་སྦྱོར་དམེ་བཅའ་ལགས། །བགྱིིས་པས། འཇེམེ་དཔལ་སེར་པོ་

འོ་སྐོལ་གཉིིས་མེི་ཚེ་གསོན་སྐྱལ་དུ་སོང་འདུག དེ་ཚེ་ཡི་གེར་བྲིས་ཤེིག་གསུངས། 

ཡང་གླིང་རི་ཐོང་པའི་བློོ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་པ་བྱོ་བ་གཅིག་ཡོད་པར་འདུག་པ་དེ་ཅི་

འདྲི་བ་ཅིག་ཡིན་གསུངས་པ་ལ། བདག་གི་ཚིག་བརྒྱད་པོ་ཤེར་བས། དེའང་ལེགས་

པ་ཅིག་སྣང་བས་བྲིས་ཤེིག་གསུངས། ཡང་ཁྱེེད་བཀའ་གདམེས་པའི་ལམེ་གྱིི་རིམེ་

པ་དེ་ཇེི་འདྲི། དེ་གཞུང་གང་ལ་བརྟེེན་པ་ཡིན་གསུངས་པ་ལ། ངེད་བཀའ་གདམེས་

པའི་ལམེ་གྱིི་རིམེ་པ་འདིས། དལ་འབྱོོར་རྙིེད་དཀའ། འཆི་བ་མེི་རྟེག་པ། ལས་རྒྱུ་

འབྲས། འཁོར་བའི་ཉིེས་དམེིགས། བྱོམེས་པ་སྙེིང་རྗོེ། བདག་མེེད་རྣམེ་པ་གཉིིས། 

ཆོས་སྐུ་འཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཅིག་སྟེོན། བཀའ་གདམེས་པའི་གླིང་བུ་ཉིལ་ས་

ཡིན་པ། འདི་གང་གིས་འཁྲིིད་པ་དེ་རྩ་བའི་བློ་མེ་ཡིན། འདིའི་ལྟོ་བ་གཏེན་ལ་འབེབས་

པ་དབུ་མེ་བདེན་ཆུང་། བསྒོོམེ་པ་གཏེན་ལ་འབེབས་པ་དབུ་མེའི་མེན་ངག སྤྱིོད་པ་

གཏེན་ལ་འབེབས་པ་བྱོང་ཆུབ་ལམེ་སྒྲིོན། དེ་ལྟོར་གཞུང་གསུམེ་པོ་དེ་ལམེ་རིམེ་གྱིི་

རྒྱབ་ཏུ་འོང་བ་ལགས་བགྱིིས་པས། ཁྱེེད་ཀྱིི་དེ་ལེགས་པར་སྣང་། ངས་རིན་ཆེན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྒོང་པ་ལ་ལམེ་རིམེ་འདི་གཞུང་གང་ལ་བརྟེེན་པ་ལགས་བགྱིིས་པས། གཞུང་ཡོ་

ནས་འདྲིེན་པ་ལགས་ཟིེར་བ་གཅིག་ལས་མེ་བྱུང་། སྤྱིིལ་ཕུ་བ་ལ་དེ་སྐད་བྱོས་པས། 

སྐྱེས་བུ་གསུམེ་ལ་བརྟེེན་པ་ལགས་ཟིེར་བ་གཅིག་བྱུང་གསུངས། དེ་ལྟོ་བུ་ཡང་མེང་

པོ་གཅིག་གསུངས་སོ། །ཡང་བདག་གི་བློ་མེའི་ཕེ་མེེས་འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ་

བསྲུངས་པ་དེ་དུས་ཚོད་ནམེ་བྱུང་། རྒྱལ་པོ་གང་དང་དུས་མེཚུངས་བགྱིིས་པས། དེ་

རྒྱལ་པོ་ཁྲིི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་ལོ་ཙཱ་བ་དགུ་ཡོད་པའི་ཤེེས་རབ་ཆེ་ཤེོས་ལགས། 

འཇེམེ་དཔལ་གྱིི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་དེ་དང་དུས་མེཚུངས་གསུངས། དེ་ནས་བློ་མེ་ཡན་ཆད་

ལ་མེི་རབས་དུ་ཐོལ་ཞུས་པས། བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་སོང་ནས་གདའ་གསུངས། འོ་ན་

ཆོས་རྗོེ་པ་འདས་ཙ་ན་རྒྱ་གར་ཤེར་ཕྱིོགས་མུ་མུ་ནེའི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཉིི་མེའི་

སྟེོབས་འཕེེལ་གྱིི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཟིེར་བའི་ཡི་གེ་གདའ་བ་དེ་ཆོས་རྗོེ་པ་

ཉིིད་གསུངས་པ་ལགས་སམེ་ཞུས་པས། དང་པོ་དེ་ང་ལ་མེི་གསུངས་ཏེེ། བི་ཇེི་སྨན་

པ་ལ་དེ་སྐད་གསུངས་སྐད། དེ་ནས་ངེད་ཀྱིིས་ཞུས་པས་ཀྱིང་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་ཏེེ། 

མེཚམེས་སུ་ལོ་འགའ་སྐྱེ་བ་གཞན་ཅིག་གིས་བར་དུ་གཅོད་པར་གདའ། ད་ཙམེ་

འཁྲུངས་ནས་ལོ་ཤེས་ལོན་པ་དེ་སྐད་ལགས་གསུངས། འོ་ན་བློ་མེ་ལ་ཆོས་མེང་དུ་

ཐོོས་པ་ཀུན་གྱིི་ཚིག་དོན་ལ་རྟེོག་དཔྱིོད་ཐོོངས་པས་བློ་མེའི་ཡོན་ཏེན་རྟེོགས་ནས་

འོང་། ཡུན་རིང་དུ་འགྲོགས་པ་ཀུན་གྱིིས་ཡོངས་སུ་འདྲིི་བ་དང་། སྤྱིོད་ལམེ་གྱིི་སྒོོ་

ནས་ཡོན་ཏེན་རྟེོགས་ནས་འོང་བ་ལ། བདག་གིས་ཆོས་ཐོོས་པར་ཡང་མེི་འདུག 

འགྲོགས་པའི་སྐལ་བ་ཡང་མེི་འདུག་པས། བློ་མེས་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏེན་ཅིག་གསུང་

བ་ཞུ་དང་བགྱིིས་པས། སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏེན་ག་རེ་ཅི་ཡོད་ན་གསུངས་ནས་འཛུམེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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འཛུམེ་བཞུགས། སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏེན་དེ་ཚེ་སྔ་མེ་ཕེན་ཆོད་སྦྱིན་པ་བཏེང་བའི་ཞད་

དུ་གདའ། གར་བསྡོད་བསྡོད་དུ་ལོངས་སྤྱིོད་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པར་འོང་བར་འདུག 

ཚུལ་ཁྲིིམེས་བསྲུངས་པའི་ཞད་དུ་གདའ། མེི་ལུས་གཙང་མེ་ཐོོབ་ནས་འདུག བཟིོད་

པ་བསྒོོམེས་པའི་ཞད་དུ་གཟུགས་བཟིང་ཞིང་མེཛེས་པར་གདའ། གཞན་ཡང་དགེ་བ་

ཕེལ་གྱིི་ཆ་མེཐུན་ཚང་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམེ་

ཐོར་ངོ་མེཚར་ཅན་དུ་མེ་བཀའ་སྩལ་ཞིང་། ཐོེག་པ་ཐུན་མེོང་དང་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་

པའི་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཚུལ་དུ་མེའི་རྒྱས་བཤེད་དང་དོན་བསྡུས་སོགས་

གང་གསུངས་ཀྱིང་དེ་ཁོ་ན་ལ་སྦྱངས་པ་ལྟོ་བུའི་ཚུལ་གྱིིས་ཡུན་རིང་དུ་གསུངས་

ཤེིང་། ཁྱེད་པར་སྡོེ་སྣོད་ཀྱིི་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེས་ལ་སྐུ་ལ་དངོས་སུ་གསོལ་པའི་བློ་གོས་ཕུད་

ནས་བདག་ལ་གནང་། འདི་ཡིས་རྣལ་འབྱོོར་འགྲུབ་ཀྱིིས་གསུངས། །ཞེས་སོགས་

གསུང་བགྲོས་དྲིན་ཙམེ་ན། །བདག་གི་ལུས་ཀྱིི་བ་སྤུ་འགུལ། །གནང་བའི་ཆོས་གོས་

མེཐོོང་རེས་ཀྱིི། །མེིག་གི་ནང་ནས་མེཆི་མེ་དཀུ། །ཁྱེོད་མེཐོོང་གསུང་ཐོོས་འབྲེལ་

འཇེོག་རྣམེས། །སྐྱེ་ནས་སྐྱེ་བ་ཐོམེས་ཅད་དུ། །ད་ནི་དོན་དང་བཅས་ལགས་

པས། །དགའ་བར་གྱིིས་ཤེིག་འབྲས་བུ་ཡོད། །ཁྱེོད་ལ་བརྟེེན་ནས་བདག་སོགས་

ཀྱིིས། །ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ཉིེས་པ་རྣམེས། །མེེ་དང་བྲལ་བའི་དུ་བ་བཞིན། །ནམེ་

མེཁའི་དབྱོིངས་ལྟོར་དག་གྱུར་ཅིག །ཁྱེོད་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་རྒྱ་མེཚོ་ལས། །ས་རླན་ཙམེ་

ཞིག་གོས་པ་ཡི། །དགེ་བས་བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་རྣམེས། །བློ་མེའི་ཞབས་དྲུང་སྐྱེ་

བར་སྨོན། །ཞབས་དྲུང་སྐྱེས་ནས་ཐུགས་མེཉིེས་ཏེེ། །རྣམེ་ཐོར་ཐོམེས་ཅད་རོགས་

བསླབས་ནས། །སྐྱབས་མེེད་མེགོན་དང་བྲལ་བ་ཡི། །ཁམེས་གསུམེ་སེམེས་ཅན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྒྲིོལ་བར་ཤེོག །དྲིིས་ལན་གྱིི་ཡི་གེ་བྲལ་གྲུལ་རྡོོག་པོ་འགའ་ཞིག་པོ་འདི་ཚོ་ནི་

ཤཱཀྱིའི་དགེ་སློང་ནམེ་མེཁའ་འབུམེ་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ལོན་པ་གཅིག་གི་བློ་མེ་

ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ལུག་ལོ་པ་སུམེ་ཅུ་སོ་གསུམེ་ལོན་པ་གཅིག་ས་སྐྱ་པའི་རྩིས་

ལུགས་ཀྱིི་མེེ་མེོ་ཡོས་བུའི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་དགོངས་མེོ་འདམེ་དུ་

ཆག་ཕེེབས། བཅུ་དྲུག་གི་ནུབ་མེོ་ནས་མེཇེལ་ནས། ནུབ་བདུན་དུ་དྲིི་བ་འདི་ཚོ་དང་། 

གཞན་ཡང་སེམེས་བསྐྱེད་དང་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་ལ་སོགས་པས་དབུ་བྱོས་པའི་

སྒྲུབ་ཐོབས་དང་ཆོས་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་རང་གིས་མེིང་ཐོོན་ཚད་གནང་། ཉིི་ཤུ་དྲུག་གི་

ནང་མེོ་མེཉིམེ་གྱིེས་བྱོས། གནམེ་སྟེོང་གི་ནུབ་མེོ་འཆད་ཁར་སླེབ། མེགོའི་ཟླ་བའི་

ཚེས་གཅིག་ལ་གོ་ཚོད་དྲིན་པ་གསོ་བའི་ཆེད་དང་། གཞན་ཡང་འཕེགས་པ་ནོར་

བཟིང་གི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ལས། དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་ཡིད་ལ་བྱོེད་པ་དང་མེ་བྲལ་

བས། དོན་ཐོམེས་ཅད་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་། འཕེགས་པ་རྟེག་ཏུ་ངུ་ཡང་

འཕེགས་པ་ཆོས་འཕེགས་དང་འཕྲད་ནས་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཐོམེས་

ཅད་བསྡུས་པ་ནམེ་ཐོོས་སེམེས་པ་ཡིད་ལ་བྱོེད་པ་གཞན་གང་ཡང་མེ་བགྱིིས་པས་

ལམེ་ཐོམེས་ཅད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་དང་། པོ་ཏེོ་བའི་གདམེས་ངག་ནས་ཀྱིང་། མེན་ངག་

ཐོམེས་ཅད་བསྡུས་པའི་མེགོ་ནི་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་མེི་གཏེོང་བ་ཡིན། དེ་ལ་དད་

དང་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་སོགས་ཀུན་འབྱུང་ཡོན་ཏེན་ཀུན་གྱིི་གཏེེར་ཡིན་པ་ལ་སོགས་

པ་གསུངས་པ་དང་། མེདོར་ན་འཇེིག་རྟེེན་དང་འཇེིག་རྟེེན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏེན་

ཐོམེས་ཅད་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་ལ་བརྟེེན་ནས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མེཚན་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་

ཡོད་པར་ཐོོས། ཅུང་ཟིད་གོ་ནས་ཡིག་རྡོོག་འགའ་བྲིས་པ་འདི་སྣོད་དང་མེི་ལྡན་པ་
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གཞན་གྱིིས་མེི་མེཐོོང་བར་གྱུར་ཅིག སྦེས་ཀྱིང་མེི་ལག་འཆུགས་ནས་མེཐོོང་ནས་མེ་

དད་པ་སྐྱེས་ན། དེའི་སྡོིག་པ་བདག་རང་ལ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག གལ་ཏེེའམེ་རྒྱ་ལམེ་

ན་དད་པ་དག་སྲིད་ན་དེའི་བསོད་ནམེས་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཐོོབ་པར་གྱུར་ཅིག བཀོལ་ལ་

མེ་འདྲིིའི་བཀའ་རྒྱ་ཡོད་དོ། །བདག་ནི་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་གཞན་རྣམེས་པས། 

ཁྱེོད་ལ་སྐྱབས་སུ་མེཆི་ལགས་ཀྱིི། །དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན་ཁྱེོད། སྐྱོན་མེི་མེངའ་ལ་

ཡོན་ཏེན་རོགས། །ཡོན་ཏེན་རོགས་ལུགས་བཤེད་ན་ནི། །སྐྱེ་བོ་ཕེལ་གྱིི་རྣར་མེི་

ཤེོང་། །དེ་ཕྱིིར་རང་ཉིིད་ཁ་བཙུམེས་ནས། །ལོག་ནས་གསོལ་བ་བཏེབ་པ་

དགའ། །ཞེས་པ་དེ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཆོས་རྗོེ་བཀའ་གདམེས་པ་ནམེ་མེཁའ་འབུམེ་གྱིིས་

མེཛད་པའི་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་རྣམེ་ཐོར་ཚན་པ་གཉིིས་ནས་འབྱུང་ཚུལ་བསྟེན་ཟིིན་

ནས། དེ་ལྟོར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་འཕེགས་པའི་ཞབས་འདི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་

པོ་གང་གིས་གདན་འདྲིེན་པའི་གསེར་ཡིག་པ་ནན་ཆེས་པ་ལ་བརྟེེན། ཤེར་ཕྱིོགས་ན་

གནས་པའི་གདུལ་བྱོ་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ལ་ཐུགས་རྗོེས་གཟིིགས་ནས་སླར་ཡང་ཧོར་

ཡུལ་དུ་བྱོོན་པའི་ལམེ་བར་དུ་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་ནམེ་མེཁའ་འབུམེ་དང་མེཇེལ་

ནས་ཆོས་དང་མེཐུན་པའི་གསུང་གླིེང་མེང་དུ་བྱུང་བས། བཀའ་གདམེས་པའི་

བཤེེས་གཉིེན་ཆེན་པོ་དེས་བློ་མེ་འདིའི་མེཛད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཆ་ཤེས་རྣམེས་ཀྱིང་

ས་ལ་གནས་པའི་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་མེཛད་སྤྱིོད་དང་ཁྱེད་པར་གཏེན་མེེད་པར་

ཤེེས་ནས་ཡིད་ཆེས་ཀྱིི་དད་པ་བརྟེན་པོ་ཐོོབ་སྟེེ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་མེཆོག་ཏུ་སེམེས་

བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཟིབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱིི་བཀའ་དུ་མེ་ཡང་ནོས་ཏེེ། དེའི་

བར་ལ་བཀའ་གདམེས་པ་ཆེན་པོ་དེས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པར་ཐོར་པ་རྣམེས་ཡི་གེ་འབྲི་བར་མེཛད་པ་ནི་གོང་དུ་བསྟེན་པ་དེ་དག་ཡིན་ལ། དེ་

ལྟོར་བློ་མེ་འདིའི་གོང་དུ་ཕེེབས་པའི་ལམེ་བར་རྣམེས་སུ་ཡང་སྐལ་ལྡན་གྱིི་གདུལ་བྱོ་

དཔག་ཏུ་མེེད་པ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ནས། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་ཉིི་མེའི་

དཀྱིིལ་འཁོར་འོད་ཟིེར་གྱིི་དྲི་བས་བསྐོར་བའམེ། བསིལ་ཟིེར་བྱོེད་རྒྱུ་སྐར་གྱིི་

ཚོགས་ཀྱིིས་བསྐོར་བའམེ། དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་ཉིན་ཐོོས་ཀྱིི་དགེ་འདུན་ལ་

སོགས་པའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིིས་བསྐོར་བ་ལྟོར་སློབ་མེའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་

བཅས་ཏེེ་སའི་བདག་པོ་ཆེན་པོ་བཞུགས་པའི་གནས། བོད་ཀྱིི་ཡུལ་ནས་དཔག་ཚད་

བརྒྱ་ཕྲག་མེང་པོའི་ལམེ་ཤེིན་ཏུ་བགྲོད་དཀའ་བའི་ཆུ་བོ་དུ་མེ་དང་། ཐོང་དང་། རི་

རྒྱུད་དུ་མེ་དང་། ཟིམེ་པ་དང་། འཕྲང་ལ་སོགས་པ་དུ་མེ་ལས་བརྒལ་ཏེེ་རིམེ་གྱིིས་ཉིི་

འོག་གི་རྒྱལ་ཁམེས་རྣམེས་སུ་བྱོོན་པར་གྱུར་ཏེོ། །འདི་ནི་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་

རྣམེས་ཀྱིི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་སྟེེ། བཅོམེ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་མེདོ་ལས། བྱོང་ཆུབ་སེམེས་

དཔའ་དག་གིས་ནི་དཔག་ཚད་བརྒྱའི་ཕེ་རོལ་དག་ཏུ་ཡང་། སེམེས་ཅན་རྣམེས་ལ་

དམེ་པའི་ཆོས་སྟེོན་དུ་འགྲོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་

པོའི་རྒྱལ་ཚབ་དམེ་པ་སྲས་ཀྱིི་ཐུ་བོ་ཇེིམེ་གྱིིམེ་ཞེས་བྱོ་བ་དང་། བཙུན་མེོ་དང་། བློོན་

པོའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་རྒྱ་གར་གྱིི་གླིང་པོ་ཆེ་ལ་རིན་

པོ་ཆེའི་དྲི་བས་སྤྲས་པའི་ཁྲིི་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཟི་ར་ཚགས་མེངོན་པར་འཕྱིར་བའི་

གདུགས་དང་རྒྱལ་མེཚན་དང་། བ་དན་དང་། རོལ་མེོའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དུ་མེ་དང་

བཅས་པས་བསུ་བ་དང་། མེཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོས་ཕེོ་བྲང་ཆེན་པོར་གདན་དྲིངས་ནས་

ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཚུལ་དུ་མེ་ཞུས་ཤེིང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་ཀུ་མུདྡའི་
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ཚལ་ལ་ཟླ་བའི་འོད་ཟིེར་ཤེར་བ་ལྟོར་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མེཛད་དོ། །དེ་ནས་ལོ་

དེའི་ཕྱིི་ལོ་དཔོན་ཆེན་ཤཱཀྱི་བཟིང་པོས་ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོའི་འགྲམེ་བཏེིང་། དེའི་ལས་ལ་

ཁྲིི་སྐོར་བཅུ་གསུམེ་བསྐུལ་ཏེེ་དཔོན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟིང་པོ་དང་སྦེལ་ནས་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་གྲུབ་ཅིང་། གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་སྒོང་བློ་བྲང་། ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་། དུས་

མེཆོད་བློ་བྲང་རྣམེས་ཀྱིང་བཞེངས། དེ་ནས་བློ་ཆེན་འདི་ཉིིད་གོང་དུ་ཕེེབས་ནས་

དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པ་ལྕགས་ཕེོ་རྟེ་ལ་རྒྱལ་པོས་སླར་ཡང་དབང་བསྐུར་ཞུས་པའི་ཚེ། 

མེི་ཉིག་རྒྱ་རྒོད་རྒྱལ་པོའི་ཤེེལ་དམེ་ལ་བཅོས་བྱོས་ནས་ཤེེལ་དམེ་གླིིང་དྲུག་མེ་དང་། 

འཇེའ་ས་ཁྱེད་པར་ཅན་ཕུལ་ཏེེ། གནམེ་གྱིི་འོག སའི་སྟེེང་ན་རྒྱ་གར་ལྷའི་སྲས་པོ། 

སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས། ཡི་གེ་རྩོམེ་མེི། རྒྱལ་ཁམེས་འཇེིགས་སུ་འཇུག་པ་པོ། 

གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎྜོི་ཏེ་འཕེགས་པ་ཏེི་ཤྲཱིི་ཞེས་པའི་མེཚན་གསོལ། ཟིང་ཟིིང་གི་

འབུལ་བ་ཡང་དངུལ་བྲེ་ཆེན་སྟེོང་ར་ཅན། གོས་དར་ལྔ་ཁྲིི་དགུ་སྟེོང་ལ་སོགས་པ་

དང་། མེཇེལ་རེས་ཀྱིིས་མེཐོོང་ཕྱིག་དང་མེཇེལ་དར་དངུལ་བྲེ་ཆག་མེེད་སོགས་

མེཛད་པས། རྒྱལ་པོའི་འཕྲལ་གྱིི་འབུལ་བ་ཀུན་དྲིིལ་བས་གསེར་བྲེ་བརྒྱ་ལྷག་པ་

དང་། དངུལ་བྲེ་སྟེོང་ར་ཅན། གོས་དར་བཞི་ཁྲིི་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། 

དེ་ལྟོར་ཧོར་གྱིི་རྒྱལ་ཁམེས་ཀྱིི་འགྲོ་བ་མེ་ལུས་པ་ཐོེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཀོད་དེ། བདེ་

བར་གཤེེགས་པའི་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིིན་བྱོེད་ཀྱིི་སྣང་བ་ལྟོར་ཆེས་ཆེར་གསལ་

བར་མེཛད་ནས། དེ་ནས་སླར་བོད་ཡུལ་ལ་མྱུར་དུ་ཕེེབས་པར་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་ཏེེ་

དགོངས་པ་གཏེད་ནས། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་མྱུར་དུ་ཕྱིིར་ཕེེབས་པའི་

བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་བློ་མེ་འདི་གདན་འདེགས་པར་བརྩམེས་པ་ནས་བཟུང་། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གོང་མེ་མེི་དབང་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལ་འཕེགས་པའི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་གཞན་སྣང་དུ་ཧ་ཅང་

མེི་རིང་བའི་ཚུལ་བསྟེན་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཕྱིིས་མེཆོད་ཡོན་མེི་མེཇེལ་བའི་རྟེེན་

འབྲེལ་གྱིི་དབང་གིས་ཐུགས་འབྲལ་མེི་ཕེོད་པ་ལྟོ་བུའི་ཉིམེས་འཁྲུངས་ནས་སྐྱེལ་

ཐུང་ཞག་ནས་ཟླ་བར་སྤེར། ཟླ་བ་ནས་ལོར་སྤེར་ཏེེ་བོད་ཀྱིི་ཡུལ་སྦེོམེ་ར་ལྷའི་བྱོ་

འདབ། རྨ་གུ་རའི་ལྷ་གཞོལ། རྨ་ཆུ་ཁུག་པའི་སའི་ཆར། ཉིི་ཟླ་གཉིིས་དང་ཚུལ་

མེཚུངས་པའི་ཡོན་མེཆོད་གདན་འཛོམེ་པ་ལ། མེཐོའི་རྒྱལ་པོ་ཡན་ལག་བཞིའི་

དཔུང་ཚོགས་ལ་དབང་ཐོོབ་པ་བཅུ་གཅིག་འཁོར་འབུམེ་ཕྲག་མེང་པོས་བསྐོར་བ་

དང་བཅས་པས་ཟིང་ཟིིང་གི་མེཆོད་སྤྲིན་དབྱོར་དུས་ཀྱིི་འཛིན་མེ་རྒྱན་གྱིིས་བཀླུབས་

པ་བཞིན་ཡོན་མེཆོད་གྱིི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེེ་བསྙེེན་བཀུར་གྱི་ནོམེ་པ་ཕུལ། དེའི་

ཚེ་ནམེ་མེཁའ་དང་ས་གཞི་ཐོམེས་ཅད་ངོ་མེཚར་བའི་སྣང་བས་ཁྱེབ་ཅིང་། ཤེར་ནུབ་

ཀྱིི་ཕྱིོགས་གཉིིས་ནས་སྤྲིན་དཀར་པོ་གླིང་པོ་ཆེའི་སྣ་ལྟོར་བརྐྱངས་པའི་སྣ་ལ་རྗོེ་

བཙུན་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པ་དང་། རྗོེ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་ལ་

རྒྱ་བོད་ཀྱིི་བློ་མེ་བརྒྱུད་པ་དང་། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་ཞབས་དྲུང་

དེ་ན་གནས་པའི་སྐལ་ལྡན་ཀུན་གྱིིས་མེངོན་སུམེ་དུ་མེཐོོང་ཞིང་། འཛམེ་གླིིང་བྱོེ་བ་

ཕྲག་བརྒྱར་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འདི་ལྟོ་བུའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིི་རྣམེ་པར་སྤྲུལ་པ་བསམེ་གྱིིས་

མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་བསྟེན་ཏེེ། མེདོར་ན་འགྲོ་བའི་མེགོན་པོ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཕེགས་པ་

བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་འདིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་བྱོིན་རླབས་ལ་

བརྟེེན་ནས། ཧོར་རྒྱལ་པོའི་མེངའ་འོག་ཏུ་གཏེོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཕེལ་ཆེ་བ་རྣམེས་

དཀར་བ་ལས་ཀྱིི་གཞི་བཟུང་། དག་པ་སྨོན་ལམེ་གྱིིས་མེཚམེས་སྦྱར་ཏེེ་ཡིད་ཆེས་
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པ་ཆེན་པོ་གསུམེ་དང་ལྡན་པའི་སྒོོ་ནས་ཐོར་པ་བློ་ན་མེེད་པའི་སར་མེི་འགྱིངས་པར་

བགྲོད་པའི་ས་བོན་ལེགས་པར་བཏེབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲགས་སོ། །

དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་རྒྱ་ཧོར་གྱིི་སྐྱེ་དགུ་རྣམེས་ཐོར་པའི་ལམེ་

ལ་བཀོད་ནས། སླར་ཡང་ཁ་བ་ཅན་གྱིི་འགྲོ་བ་རྣམེས་ལ་ཐུགས་རྗོེས་གཟིིགས་

ཤེིང་། ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ནས་སློབ་མེའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་རིམེ་

གྱིིས་གདན་ས་ཆེན་པོར་བྱོོན་པའི་ལམེ་རྣམེས་སུ་ཡང་མེི་དང་མེི་མེ་ཡིན་པའི་འགྲོ་

བ་འབྱོོར་བ་དུ་མེས་བསུ་བ་དང་། བསྐྱེལ་བ་དང་། མེཆོད་པ་དང་། བསྙེེན་བཀུར་

གྱིི་ཁྱེད་པར་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་དུ་མེ་དང་། བགྲོད་དཀའ་བའི་ཆུ་བོ་རྣམེས་ལ་མེི་དང་

མེི་མེ་ཡིན་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་ཟིམེ་པ་འཛུགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། མེཐོོང་བ་དང་

ཐོོས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་བ་སྤུའི་ཚོགས་ཀུན་ནས་ལྡང་ཞིང་མེཆི་མེ་གཡོ་བ་བྱོེད་པ་

ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་ཁྱེད་པར་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་སོ་སོའི་

བསམེ་པ་དང་ཁམེས་དང་བག་ལ་ཉིལ་དང་མེཐུན་པར་དམེ་པའི་ཆོས་དུ་མེ་བསྟེན་

ནས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མེཛད། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་གདན་

ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་ཏེེ། དེའི་མེོད་ལ་དབུས་གཙང་གི་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་དམེ་

པའི་ཆོས་དོན་དུ་གཉིེར་བ་དུ་མེ་དང་། ས་ལ་དབང་པའི་མེི་ཆེན་པོ་མེང་པོ་ཡང་

འདུས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་འཕེགས་པའི་ཡུལ་དང་ཁ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཀྱིང་

འདིའི་སྙེན་པའི་གྲགས་པ་ཐོོས་ནས་པཎྜོི་ཏེ་དུ་མེ་བྱུང་སྟེེ། དེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་ཀྱིང་

རང་རང་གིས་ཇེི་ལྟོར་འབྱོོར་པའི་མེཆོད་པ་དང་བསྙེེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། 

དགེ་བའི་རྩ་བ་དུ་མེ་བསྐྱེད་ནས་དམེ་པའི་ཆོས་གསུང་བར་གསོལ་བ་བཏེབ་ཅིང་། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཀྱིང་དེང་སང་བོད་ན་ཡོད་པར་གྲགས་པའི་མེདོ་རྒྱུད་

མེན་ངག་གི་སྐོར་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་དང་བཅས་པ་ཐོམེས་ཅད་ང་ལ་ཡོད་པས། ཁྱེེད་རང་

སོ་སོ་གང་ལ་མེོས་པའི་ཆོས་ང་ལ་ཞུས་ཤེིག་ཅེས་གསུངས་ནས་ཤེིན་ཏུ་ཟིབ་པ་

དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱིི་སྒོོ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་དཔེ་མེཁྱུད་མེེད་པར་གནང་

ཞིང་། ཟིང་ཟིིང་གི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་མེཛད་དེ། །གདན་ས་ཆེན་པོར་དེ་ལྟོ་བུའི་

ཚུལ་གྱིིས་ཉིིན་མེཚན་འདའ་བར་མེཛད་ཅིང་འགྲོ་བ་དུ་མེ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་དེ། 

དེ་ནས་མེེ་མེོ་གླིང་གི་ལོ་དཔྱིིད་ཟླ་ར་བ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཇེིམེ་གྱིིམེ་ཞེས་བྱོས་པས་སྦྱིན་

བདག་བྱོས་ནས་གཙང་ཆུ་མེིག་རིང་མེོར་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར་བའི་

ཚེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་དགེ་འདུན་ཁྲིི་ཕྲག་བདུན་ལྷག་པ་ལ་ཞལ་ཟིས་གྱི་

ནོམེ་པས་བསྙེེན་བཀུར་ནས། དགེ་འདུན་རེ་རེ་ལ་གསེར་ཞོ་རེ། སུམེ་སྣམེ་རེའི་

འགྱིེད་མེཛད་ཅིང་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར་ཏེེ། 

དེར་འཁོར་འདུས་པ་དགེ་འདུན་ཁྲིི་ཕྲག་བདུན་དང་། གཞན་ཡང་ཆོས་སྨྲ་བའི་

བཤེེས་གཉིེན་གཞུང་ལུགས་དུ་མེའི་ཕེ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་སྟེོང་ཕྲག་དུ་མེ་དང་། སྐྱེ་བོ་

ཕེལ་པ་དང་བཅས་པའི་འབུམེ་ཕྲག་དུ་ལོངས་པ་ལ་རྒྱལ་བ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་བགྲོད་པ་

གཅིག་པའི་ལམེ་པོ་ཆེ་ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་མེཆོག་ཏུ་སེམེས་བསྐྱེད་པ་

གནང་སྟེེ། དེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་འབྲས་བུ་བློ་ན་མེེད་པ་རོགས་པའི་བྱོང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་

པ་ཁོ་ནར་མེཛད་པ་ཡིན་ཏེེ། འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་བསྟེན་པའི་རྩིས་མེཛད་པ་ལས། སྐྱེ་བོ་

ཕེལ་པ་དང་བཅས་པ་འབུམེ་དུ་ལོངས་པ་ལ་དགེ་སློང་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་འཕེགས་པས་

བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་མེཆོག་ཏུ་སེམེས་བསྐྱེད་པ་བྱོས་པའི་ཉིིན་པར་བསྟེན་རྩིས་འདི་ཡང་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཡི་གེར་བྲིས་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཆོས་

འཁོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞག་བཅུ་བཞིའི་བར་དུ་གནང་བའི་ཞག་ཁ་ཡར་སོང་བ་དང་། ཐོོ་

རངས་ཀྱིི་ཆ་ལ་རྡུལ་དང་མེི་གཙང་བ་རྣམེས་མེི་ཆགས་པ་བྱོེད་པའི་རླུང་ཆེན་པོ་

ཞིག་བྱུང་། མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་པ་དང་ཁ་བ་གང་ཡིན་ངོ་མེི་ཤེེས་པའི་ཆར་པ་རྣམེས་

བབས་པས། ས་གཞི་རྣམེས་སྣུམེ་ལྗང་གི་བག་དང་ལྡན་པར་བཏེང་། སྔར་སུའི་

ཡང་སྣའི་དབང་པོར་མེ་སོན་པའི་དྲིི་བཟིང་པོ་ཞིག་ཀུན་གྱིིས་ཚོར་བར་བྱུང་། དེ་

ནས་འདུ་བ་རྣམེས་འདུས་པའི་ཉིི་མེའི་སྔ་ཆ་ལ་ནམེ་མེཁར་འཇེའ་འོད་ཀྱིི་གུར་ཁྱེིམེ་

ཉིིས་རིམེ་སུམེ་རིམེ་བཞི་རིམེ་ལྔ་རིམེ་དུ་ཡོད་པ་མེང་པོ་དང་། མེཆོད་པའི་བྱོེ་བྲག་

དཔག་མེེད་དུ་མེཐོོང་བ་ནི་མེང་ཞིང་། གུར་ཁང་གི་ནང་ན་ཕྱིོགས་བཅུའི་སངས་

རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་འོད་ཟིེར་འཕྲོ་བ་དང་བཅས་བཞུགས་པ་ནམེ་མེཁའ་གང་

བར་གྱུར་པ་ནི། དག་པའི་སྣང་བ་གཟིིགས་པའི་ཡོངས་འཛིན་བཅུ་གཅིག ཡོན་ཁྲིི་

ཆིངས་སངས་ཀྱིིས་གཙོས་པའི་ཆིངས་སངས་བཅུ་གཉིིས་སོགས་ལས་དག་པ་

རྣམེས་ཀྱིིས་མེཐོོང་། དེའི་ཚེ་ཆུ་མེིག་ཁྱེམེས་ཀྱིི་ཡང་ཐོོག་ཏུ་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་མེཆོད་པ་

སྣ་ཚོགས་བཤེམེས་ཤེིང་། གོས་འཇེག་ལ་ཕྱིག་ཞབས་དབུ་དང་བཅས་པའི་རྗོེས་

ཐོགས་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པའི་སྟེེང་དུ་འཕེགས་པའི་ཞབས་བཀོད་དེ། གང་གི་ཐུགས་

ལས་བྱུང་པའི་ཀུན་ཏུ་བཟིང་པོའི་མེཆོད་སྤྲིན་དང་བཅས་པས་ཕྱིག་ཕུལ་ཏེེ་ཕྱིོགས་

བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་ཞུ་འཕྲིན་མེཛད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ནས་

ཞག་འགའ་སོང་བའི་དགོངས་མེོ་ཉིི་མེ་ནུབ་པ་དང་དུས་མེཉིམེ་པར་བློ་མེ་ཆེན་པོ་

གཞལ་ཡས་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་སྤྱིན་སྔར་ཆིངས་སངས་བཅུ་གཉིིས་སོགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་འགའ་འཁོད་པ་ན། གསུར་གྱིི་དྲིི་ཡིན་པ་ལ་སྔར་ཚོར་མེ་མྱོོང་

བའི་དྲིི་ཞིམེ་པ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ཆེར་སོང་བས་ཆིངས་སངས་རྣམེས་ཀྱིིས་དེའི་དུག་

མེ་བཟིོད་པ་སྐྱུགས་པ་ཆལ་ཆིལ་དུ་ཤེོར། ཡོན་ཁྲིིས་འདི་ལྟོ་བུ་ཅི་ལགས་ཞུས་

པས། རིག་པ་འཛིན་པ་བརྒྱད་ཅུ་མེཁའ་ལ་བྱོོན་ནས་གནས་དང་ཡུལ་ལ་སོགས་

པའི་དཔའ་བོ་མེཁའ་འགྲོ་རྣམེས་ཀྱིི་མེཆོད་པ་དང་། དུར་ཁྲིོད་བརྒྱད་ཀྱིི་ཚིལ་ཆེན་

གྱིི་དུད་པ་ཡིན་པས། དེའི་དྲིི་ཁྱེེད་གང་ཟིག་ཐོ་མེལ་པ་རྣམེས་ཀྱིི་དབང་པོས་མེི་

བཟིོད་པ་བདེན་ཞེས་གསུངས་ནས། ནང་མེཆོད་ཀྱིི་ཀ་པཱ་ལ་ནས་བདུད་རྩི་ཐོིགས་

པ་རེ་ཁོང་རྣམེས་ཀྱིི་ལྕེ་ཐོོག་ཏུ་བཞག་པས་རིག་པ་རྣམེས་མེཆོག་ཏུ་དྭངས་པར་

གྱུར་ཏེོ། །དེའི་ཚེ་མེདུན་གྱིི་ནམེ་མེཁའ་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཙོ་བོར་བཞུགས་པའི་གཡས་

སུ་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་དང་། གཡོན་དུ་པདྨོ་བཛྲ་ལ་སོགས་པ་རིག་པ་འཛིན་པ་

བརྒྱད་ཅུ། དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོོར་མེའི་ཚོགས་ནམེ་མེཁའ་གང་བ་དང་བཅས་པས་

འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུར་ཕྱིག་བཞག་ནས་གདམེས་པ་དང་རྗོེས་སུ་བསྟེན་པ། 

ལུང་བསྟེན་པ། མེཆོག་ཏུ་མེངའ་གསོལ་བ་དང་། ཤེིས་པ་བརྗོོད་པ་ལ་སོགས་

མེཛད་ཅིང་། ཆོས་འཁོར་རོགས་པའི་ཉིི་མེ་བཅུ་བཞི་པའི་ཉིིན་འདུ་བ་ཆེན་པོའི་

དབུས་སུ་བློ་ཆེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་བྱོོན་ཏེེ་བསྔོ་བའི་ཡོན་བཤེད་ཆེན་མེོ་མེཛད། ཉིི་

མེའི་སྔ་ཆ་ལ་ནམེ་མེཁའ་ས་གཞི་བར་སྣང་ཐོམེས་ཅད་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་ཀྱིིས་

གང་བ་བྱུང་ཞིང་། སྤྱིིར་ནམེ་མེཁའ་ལ་འཇེའ་འོད་དང་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ནི་ཆོས་ཀྱིི་

རྒྱལ་པོ་གནས་དེ་ཉིིད་དུ་བཞུགས་པའི་རིང་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

གྲགས་ལ། སྔ་གོང་བཅོམེ་རལ་ཞེས་པའི་མེཁས་པའི་དབང་པོ་དེས་སྣར་ཐོང་ན་
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བཞུགས་བཞིན་པ་མེཁས་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིི་དབང་དུ་སོང་སྟེེ། ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་

འདུན་ས་རྣམེས་སུ་དམེ་པ་འདིས་མེཛད་པའི་རྣམེ་ཐོར་ཐོོག་མེ་རྣམེས་ལ་ནི་

གཟིིགས་པར་མེ་བྱོོན། ཉིི་མེ་བཅུ་བཞི་པའི་ཉིིན་མེཁས་པ་མེཚུངས་བྲལ་དེའི་

དགོངས་པ་ལ། འཕེགས་པ་འདིས་ཁམེས་གསུམེ་གྱིི་ལྷ་མེི་ཐོམེས་ཅད་དབང་དུ་

འདུ་ལུགས་འདི་ལ་དོགས་པ་མེ་དཔྱིད་པར་བཞག་པ་ནི། རང་ཉིིད་ཀྱིང་མེ་རུངས་

པའི་གནས་སུ་འགྲོ་བ་མེ་གཏེོགས། གཞན་དུ་མེི་འགྲོ་ལ་དཔྱིད་པའི་གཞིར་འདུག་

དགོངས་ནས། དེ་ཉིིན་ཅུང་ཟིད་ཆས་བསྒྱུར་བའི་རྣམེ་པས་ཕེེབས་པ་དང་། འགྲོ་བ་

ཕེོ་མེོ་ཕེལ་ཆེ་བ་འདུས་ཚར་བའི་རྗོེས་སུ་འདུག་ཅིང་། དེ་ནས་རིམེ་གྱིིས་བྱོོན་པས། 

སྣར་ཐོང་གི་ལྷོ་ནུབ་མེཚམེས་ཀྱིི་རི་གདོང་གི་འགྲམེ་གྲོག་པོའི་ཕུག་ན་ལབ་ཅིག་

དིར་དིར་འདུག་པ་ཅི་ཡིན་སྙེམེ་གཟིིགས་པས། གནས་བརྟེན་བགྲེས་པོ་ན་བཟིའ་ཁ་

བབས་པ་བཞེས་པ་བཅུ་དྲུག་འདུག དེའི་ཚེ་འཕེགས་པ་འདི་གཞན་དང་མེི་འདྲི་བ་

ཞིག་ཡིན་པ་འདུག་དགོངས་ནས། ཐོག་རིང་གི་ར་རི་ཕུག་ཕུག་རྣམེས་ནས་ཀྱིང་

འདི་ལྟོ་བུའི་ལང་ཚོ་མེཐོར་ཕྱིིན་པ་རྣམེས་ཀྱིང་བསྐྱོད་ནུས་པ་སྙེམེ་སེམེས་བཞིན་

པའི་ངང་ལ་ཆུ་མེིག་ཏུ་ཕེེབས། སྐྱེ་བོ་ཕེལ་མེོ་ཆེའི་འཁོར་དང་། ངུར་སྨྲིག་འཛིན་

པའི་འདུས་པ་རྒྱ་མེཚོའི་དབུས་ན་བློ་མེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིིད་སྐུ་མེཚན་དཔེས་

གཟིི་བརྗོིད་འོད་འབར་བ་ལྷམེ་མེེ། གསུང་གྲག་སྟེོང་སྐྱེ་བ་མེེད་པ་ཟིབ་ཡངས་ཆོས་

ཀྱིི་འབྲུག་སྒྲི་སྒྲིོགས་བཞིན་པ་ལྷང་ངེ་། ཐུགས་བདེ་སྟེོང་དབྱོེར་མེེད་པའི་ཏེིང་ངེ་

འཛིན་གྱིི་སྒོོ་དུ་མེ་ལ་མེཉིམེ་པར་འཇེོག་པ་ལྷན་ནེ་བཞུགས་པ་གཟིིགས་པ་ན། 

ཐུགས་ཀྱིི་སྣང་བ་ཡང་དེའི་དབང་དུ་སོང་ནས་བྱོ་བ་གང་བྱོས་ཀྱིང་ཡིད་ལ་མེ་ཟིིན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པར་བཞུགས་པར་གྱུར་ཅིང་། དེའི་མེོད་ལ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོས་བསྔོ་བའི་ཡོན་

བཤེད་རྒྱས་པར་བརྗོོད་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་ཡང་ཐོོག་ཏུ་བཞུགས། འདུས་པ་

རྒྱ་མེཚོ་རྣམེས་ཀྱིང་རང་རང་གི་གནས་སུ་འཁོད། དེའི་ཚེ་བཅོམེ་རལ་གྱིིས་སྣར་

སྔར་ཚོར་མེ་མྱོོང་བའི་དྲིི་བཟིང་པོ་ངར་ངད་ལྡན་པ་ཞིག་མྱོོང་ནས། འཕེགས་པ་

རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་པའི་རྒྱ་ཕེིབས་ཀྱིི་འོག་རྒྱ་དྲིའི་ཕྱིི་ནར་ཕེེབས་ཏེེ་གཟིིགས་པས། 

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་ན་ཁ་ཐོི་དིང་དཔོན་གྱིི་འབོལ་ལྔ་བརྩེགས་ཁོ་ན་བཤེམེས་

པ་བཅུ་དྲུག་དང་། མེཆོད་པའི་བྱོེ་བྲག་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་དང་བཅས་པ་འདུག་

པས། སྔར་གྲོག་པོའི་ནང་ན་འདུག་པའི་གནས་བརྟེན་རྣམེས་དྲིན་ཏེེ། འདི་ལྟོ་བུའི་

གང་ཟིག་ལ་སྔར་རང་རྒྱུད་རེངས་པའི་དབང་དུ་སོང་སྙེམེ་པའི་འགྱིོད་པ་དང་བཅས་

ཏེེ༑ ད་ནི་འདིའི་དོགས་པ་དཔྱིད་པར་བྱོའོ་སྙེམེ་པ་དང་དྲིི་བཟིང་རྣམེས་ཆེས་ཆེ་བར་

གྱུར་ཏེོ། །དེའི་མེོད་ལ་གཟིིགས་པས་ཁྲིི་གདན་བཅུ་དྲུག་གི་སྟེེང་ན་འཕེགས་པའི་

གནས་བརྟེན་བཅུ་དྲུག་འཁོད་པ་ལ་ཡན་ལག་བདུན་པའི་མེཆོད་པ་འབུལ་བར་

མེཛད་པ་གཟིིགས་པས། ཐུགས་འགྱིོད་བཞིན་པས་ཕྱིག་དང་བཤེགས་པ་གྲངས་

མེེད་པར་ཕུལ། དེ་ཚུན་ཐུགས་ཞི་དུལ་གྱིི་ངང་ཚུལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། 

ཕྱིིས་བློ་མེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ལ་རབ་ཏུ་གུས་པའི་སྙེན་ཚིག་གིས་བསྟེོད་དབྱོངས་

ཚངས་པའི་འབྲུག་སྒྲི་ཞེས་པ་ཡང་ཕུལ་བ་ཡིན་ལ། གོང་མེ་མེིའི་དབང་པོས་ཀྱིང་

མེཁས་པ་ཆེན་པོར་མེངའ་གསོལ་བ་དང་། གནང་སྦྱིན་གྱིི་སྐྱེལ་བཟིང་པོ་དང་

བཅས་གདན་ས་ཆེན་པོར་བརངས་པའི་མེི་སྣ་བིང་བིང་ཀའུ་སི་དཔོན་གཡོག་

རྣམེས་ཀྱིིས་སྣར་ཐོང་དུ་ཕུལ་ཅེས་གྲགས་ཏེེ། དེ་ལྟོར་ངོ་མེཚར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་
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བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་སྟེོན་པར་མེཛད་ཅིང་། གཞན་ཡང་མེདོ་ཁམེས་སྒོང་དུ་

གསེར་གྱིི་པོ་ཏེི་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་དང་། སྟེག་ཐོོག་གཞིས་མེོ་ཆེར་མེདོ་མེང་པོ་སྟེི་

བཞི་བཅུ་གསེར་ལས་བཞེངས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཆོས་རྗོེའི་

ནང་རྟེེན་གསེར་གྱིི་སྒོོ་མེང་དང་། དེའི་བཞུགས་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་གསེར་

ཐོོག་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞེངས། མེདོར་ན་ཉིིན་རེ་བཞིན་ཡང་འབྱོོར་པའི་ཁྱེད་

པར་ཚད་མེེད་པ་ཕྱིག་ཏུ་བབས་པ་རྣམེས་ཀྱིང་རང་དོན་དུ་ཏེིལ་འབྲུ་ཙམེ་ཡང་མེི་

འཛིན་པར། དཀོན་མེཆོག་གསུམེ་མེཆོད་པ་དང་། ཕེོངས་པ་རྣམེས་ལ་ཅི་དགར་

སྦྱིན་པ་འབའ་ཞིག་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་དབང་གིས་འབྲས་བུས་དཔལ་འབྱོོར་

ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་ཡང་ཚད་མེེད་པ་མེངའ་སྟེེ། སྔ་ཕྱིིར་གསུང་རབ་བཀའ་འགྱུར་

ཀྱིང་ཚར་དྲུག་གིས་སྣ་དྲིངས་པའི་མེཐུན་དུ་གྲུབ་པར་འབུལ་བ་བྱུང་བའི་གསེར་

ཆོས་ཉིིས་སྟེོང་དང་བརྒྱ་ང་བདུན་གྱིིས་གཙོ་བྱོས་གྲངས་ལས་འདས་པ་དང་། ཟིང་

ཟིིང་ཡང་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་དངུལ་བྲེ་ཆེན་སྟེོང་ར་ཅན་ལན་གཉིིས་ཕུལ་བས་ཐོོག་

དྲིངས། མེདོར་ན་འབུལ་བའི་དངོས་པོ་བརྗོོད་པར་མེི་ནུས་པ་ལྟོ་བུ་བསམེ་གྱིིས་མེི་

ཁྱེབ་པ་བྱུང་བར་གྲགས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཚུལ་ཁྲིིམེས་ཀྱིི་བསླབ་པའི་སྒོོ་ནས་ཀྱིང་འགྲོ་བ་མེང་པོའི་དོན་

མེཛད་དེ། སྔ་ཕྱིིར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དགེ་སློང་ཕེ་མེ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཕེ་མེ་སྟེོང་བཞི་བརྒྱ་

ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་མེཁན་པོ་མེཛད་ཅིང་། གཞན་ཡང་ཉིིད་ཀྱིི་སློབ་མེ་འདུལ་འཛིན་ཆོས་

ཀྱིི་མེགོན་པོ་ཞེས་བྱོ་བས་ཀྱིང་ལོ་གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་བརྒྱའི་དགེ་སློང་དང་། དགེ་

ཚུལ་དགུ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་རྩ་བདུན་གྱིི་མེཁན་པོ་བྱོས་ཏེེ། དེ་རྣམེས་ལས་བརྒྱུད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མེང་པོ་འཕེེལ་ཏེེ་ཕྱིོགས་ཐོམེས་ཅད་ཁྱེབ་པར་གྱུར་ཏེོ། །གཞན་

ཡང་ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་བསླབ་པའི་ཡོན་ཏེན་ཡང་ཕྱིི་རོལ་དུ་མེཁས་པའི་བྱོ་བ་རྒྱུན་

མེི་ཆད་པ་མེཛད་ཀྱིང་། ནང་དུ་ཏེིང་ངེ་འཛིན་ལ་གཡེལ་བ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མེི་མེངའ་

བས་ཡི་དམེ་གྱིི་ལྷས་ཞལ་གཟིིགས་པ་དང་། འོད་གསལ་རྒྱུན་མེི་ཆད་པ་ལ་སོགས་

པ་དང་། མེངོན་པར་ཤེེས་པ་ཐོོགས་པ་མེེད་པར་མེངའ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏེན་

དཔག་ཏུ་མེེད་པ་མེངའ་བ་སྟེེ། དེ་ཡང་སྐྱིད་གྲོང་དུ་ཇེོ་བོའི་དྲུང་དུ་བྱོོན་པའི་ཚེ། 

མེནལ་ལམེ་དུ་རྗོེ་བཙུན་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཀྱིི་ཞལ་གཟིིགས་པ་ལ་མེནལ་ལམེ་དུ་

བསྟེོད་པ་ཡང་མེཛད་ཅིང་། ཡང་ཆོས་རྗོེ་པ་ཧོར་ཡུལ་ལ་ཕེེབས་པའི་ལམེ་དུ་ཆོས་

རྗོེའི་དངོས་སློབ་རྗོེ་ཡང་དགོན་པ་དང་མེཇེལ་ཏེེ། དེ་ན་རེ། བློ་མེ་ནི་ཧོར་ཡུལ་དུ་

གཤེེགས་པར་གདའ། བདག་ཅག་སློབ་མེ་རྣམེས་ལ་ཕྱིག་དང་བསྙེེན་བཀུར་བྱོེད་

པ་དང་། མེོས་གུས་ཀྱིི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་འཚལ་དགོས་པར་

གདའ་བ་ལ། དབོན་པོ་འདི་དག་ཡང་དག་པ་ལགས་སམེ་ཞུས་པས། ཆོས་རྗོེ་པས་

དབོན་པོ་འདི་དག་རྣལ་མེ་ལགས་གསུངས་ནས། བློ་མེ་འདི་ཕེ་ཆད་ཞིག་ན་རྦོད་

གཅིག་འདུག་པ་ལ་བསྙེེལ་ནས་སྤྱིན་མེ་བཙུམེས་པར་མེནལ་དུ་སོང་འདུག་པ་

བསྟེན་ཏེེ། འདི་འོད་གསལ་ཟིིན་པའི་རྟེགས་ལགས། སྤྱིིར་ངེད་ཀྱིི་མེི་བརྒྱུད་རྣལ་མེ་

ལ་འོད་གསལ་ཅུང་ཟིད་རེ་རྒྱུན་མེི་ཆད་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་

རྒྱ་གར་གྱིི་པཎྜོི་ཏེ་གོ་ཏེཾ་བྷི་དྲི་ལ་མེཚན་མེོ་རྨི་ལམེ་ཇེི་ལྟོར་བྱུང་བ་ཐོམེས་ཅད་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་མེངོན་པར་ཤེེས་པས་མེཁྱེེན་ནས། ནང་པར་པཎྜོི་ཏེ་ལ་ཇེི་

ལྟོ་བ་བཞིན་གསུངས་པས། པཎྜོི་ཏེ་ཤེིན་ཏུ་ངོ་མེཚར་བར་གྱུར་ནས། མེཧཱ་གུ་རུ་ལ་
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མེངོན་པར་ཤེེས་པ་ཨ་ཚེ་ཞེས་ཟིེར་ཞིང་ཤེིན་ཏུ་དད་པར་གྱུར་ཅེས་ཀྱིང་གྲགས་

སོ༑ །གཞན་ཡང་བློ་མེ་འདི་གོང་ནས་ཕེེབས། འུ་ཡུག་ན་བཞུགས་དུས་སུ་ཕྱིོགས་སུ་

ཁྲིལ་སྡུད་བྱུང་བ་ལ། ཤེངས་ལྷ་བུ་བའི་ཇེོ་གདན་ཅིག་གིས་ཞུ་བ་ལ་ཕྱིིན་པས། སྒོར་

གྱིི་མེཐོར་སེམེས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་བྱོེད་པ་ཧོར་སོག་མེང་པོས་མེཐོའ་བསྐོར། བློ་མེ་

འདི་འཇེའ་ལི་གཅིག་ལ་བཞུགས། གཡས་ན་རྩོམེ་པ་མེཛད་པའི་ཡིག་མེཁན། 

གཡོན་ན་བཀའ་ཤེོག་འདྲིི་མེཁན། མེདུན་ན་རྒྱུན་གཏེོར་བཤེམེས་ནས་གཏེོར་སྐད་

བཏེོན། ཆབ་གཏེོང་བ་མེཐོོང་བས། ཇེོ་གདན་གྱིི་བསམེ་པ་ལ། བློ་མེ་ཅིའི་བློ་མེ། 

སེམེས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་མེཐོའ་ཧོར་སོག་གིས་བསྐོར། གཡོན་གྱིི་བཀའ་ཤེོག་འདི་ང་

ཞུ་བ་ལ་ཡོང་བ་དང་འདྲི་གཞན་སྣེར་བ་ཡིན། གཡས་ཀྱིི་རྩོམེ་པས་ཅི་བྱོེད་ཆོས་

སེམེས་ཐོོག་ཏུ་མེི་འཇེོག ཚིག་གཅིག་མེི་བསྔོ་བའི་གཏེོར་སྐད་ཀྱིིས་ཅི་བྱོེད་བློ་མེར་

མེི་འདུག་སྙེམེ་པ་ཅིག་བྱུང་བ་དང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་ཇེོ་གདན་ལ་སྤྱིན་ཆེར་

གཟིིགས་ནས། གཏེོར་མེ་འདི་བཤེམེས་པས་ཐོོབ་པ་དེ་ཁོས་བཤེམེས་པ་ཡིན། 

དམེིགས་པས་ཐོོབ་པ་དེ་ངས་བྱོེད། བསྔོས་པས་ཐོོབ་པ་དེ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་བྱོིན་གསུངས་

པ་དང་། ཇེོ་གདན་ཤེིན་ཏུ་སྐྲག་ནས། མེངོན་ཤེེས་ཐོོགས་མེེད་དུ་མེངའ་བར་འདུག་

པ་ལ་ངས་ལོག་ལྟོ་བྱོས་པ་མེ་ལེགས་སྙེམེ་ནས། ལུས་ཐོམེས་ཅད་ས་ལ་ཕེབ་པའི་

ཕྱིག་བྱོས་བཤེགས་པ་ཕུལ་མེཆོག་ཏུ་ངོ་མེཚར་བར་གྱུར་ཏེེ། བསྟེོད་ཚིག་གི་སྒྲི་

དབྱོངས་ཕྱིོགས་ཀུན་དུ་སྒྲིོག་པར་གྱུར། བློ་མེའི་མེཛད་སྤྱིོད་གང་ལ་གང་འདུལ་དུ་

རྟེོགས། སེམེས་ཅན་གསོད་གཅོད། ཁྲིལ་འུ་ལག་སོགས་རང་གི་ལས་སུ་གོ་ནས་

ངེས་པའི་ཤེེས་པ་ཁྱེད་པར་ཅན་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཏེོ། །དེ་དག་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མེཚན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དུ་མེའི་སྒོོ་ནས་མེངོན་པར་ཤེེས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེངའ་བར་སྤྱིོད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེ་

བོ་ཐོམེས་ཅད་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟོར་སྐྱེས་བུ་དམེ་པ་འདི་ནི་

མེངོན་པར་ཤེེས་པ་ཐོོགས་མེེད་དུ་མེངའ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏེན་དུ་མེ་དང་ལྡན་

པས་བསྟེན་བཅོས་རྩོམེ་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་གང་ལའང་ཆགས་

ཐོོགས་མེེད་པས། སྔོན་གྱིི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕེགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པའི་

རྣམེ་ཐོར་དང་ཚུལ་མེཚུངས་པ་ཡིན་ལ། ལེགས་བཤེད་གསར་དུ་མེཛད་པ་ཡང་

དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་དོན་དུ་ཚིག་བརྗོོད་བདེ་ཞིང་རྟེོགས་པར་སླ་བའི་བསྟེན་

བཅོས་དང་། སྤྲིངས་ཡིག་དང་། གདམེས་པའི་སྐོར་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་

མེཛད་དེ། འདི་ལྟོར་བསྟེོད་པ་དང་གསོལ་འདེབས་ཀྱིི་སྐོར་ལ། ལམེ་འབྲས་བློ་མེ་

བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། རྒྱུད་ཀྱིི་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། འཇེིགས་

བྱོེད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། བ་རི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། བློ་མེའི་

མེཚན་འབུམེ། སྐུའི་སྤྱིོད་པ་ལ་སྤེེལ་བ་ཆེ་ཆུང་གཉིིས། བློ་མེའི་སྤྱིི་བསྟེོད་མེེ་ཏེོག་

གི་ཕྲེང་བ། ཆོས་རྗོེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བློོ་ཆེན་མེ། ཡང་ཆོས་རྗོེ་ལ་བསྟེོད་

ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ། བློ་མེ་ལ་བསྟེོད་པ་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་སྦྱར་བ། ཡང་ཆོས་རྗོེ་

ལ་བསྟེོད་པ་བསྟེོད་དབྱོངས་རྒྱ་མེཚོ། ཤཱཀྱིའི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟེོད་པ། འཇེམེ་དཔལ་

ལ་མེཚན་དོན་གྱིི་སྒོོ་ནས་བསྟེོད་པ། རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་བསྟེོད་པ། བསྟེན་པའི་འཁོར་

ལོའི་བསྟེོད་པ། ཡང་འཇེམེ་དབྱོངས་ལ་བསྟེོད་པ་གཉིིས། སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཀྱིི་

བསྟེོད་པ། བྱོམེས་པའི་བསྟེོད་པ། གནས་བརྟེན་བཅུ་དྲུག་གི་བསྟེོད་པ། དཀོན་

མེཆོག་གསུམེ་གྱིི་བསྟེོད་པ། མེཆོག་བརྒྱད་ཀྱིི་བསྟེོད་པ། བདག་མེེད་ལྷ་མེོ་བཅོ་
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ལྔའི་བསྟེོད་པ། ཁྲིོ་བཅུའི་བསྟེོད་བསྐུལ། བདེ་མེཆོག་གི་དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་བསྟེོད་པ། 

ཚེ་དཔག་མེེད་ཀྱིི་བསྟེོད་པ། པརྞ་ཤེ་བ་རཱིའི་བསྟེོད་པ། འོད་ཟིེར་ཅན་གྱིི་བསྟེོད་པ། 

འདོད་པའི་ལྷ་ལ་བསྟེོད་པ། སྲུང་བ་ལྔའི་ལྷ་རྣམེས་ལ་བསྟེོད་པ། སྲུང་བ་ལྔའི་

དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་ལྷ་ལ་བསྟེོད་པ། མེི་གཡོ་བའི་བསྟེོད་པ། གུར་མེགོན་ལྕམེ་དྲིལ་གྱིི་

བསྟེོད་པ། གདོང་བཞི་པའི་བསྟེོད་པ། ཡང་བློ་མེའི་བསྟེོད་པ་མེེ་ཏེོག་ཕྲེང་བ། 

བརྒྱུད་པའི་ཕྲེང་བ། ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱིི་འབྲུ་འགྲེལ། བློ་མེའི་

གསོལ་འདེབས་ཕྱིོགས་བཅུ་དུས་གསུམེ་མེ་རྣམེས་མེཛད། ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་

མེན་ངག་གི་སྐོར་ལ། བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར། བློ་མེ་ལ་མེཎྜོལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག ལམེ་

འབྲས་ཀྱིི་གཞུང་བཤེད། འཕེོ་བའི་ཡི་གེ དག་པ་གསུམེ་གྱིི་ཁྲིིད། དྲིིལ་བུ་པའི་རིམེ་

ལྔ༑ སྣང་བ་མེཐོའ་ཡས་ཀྱིི་བསྒོོམེ་དོན། ཟིབ་མེོ་སྣང་བ། ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོོམེ་པའི་

མེན་ངག ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་རྣམེས་མེཛད་དོ། །ཡང་བློ་མེེད་སྐོར་

ལ། ཀྱིེ་རྡོོར་བསྡུས་དོན། དག་ཆུང་། ལྗོན་ཆུང་། བརྟེག་གཉིིས་ཀྱིི་མེཆན། གུར་གྱིི་ལེ་

འགྲེལ། སམྤུ་ཊའི་ས་བཅད། རྡོོ་རྗོེ་སེམེས་དཔའི་བསྒོོམེ་བཟླས། དཔའ་གཅིག་སྲུང་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ཡན་ལག་དྲུག་པ། བདག་འཇུག་ཇེིམེ་གྱིིམེ་

མེ་དང་དཔལ་འབྱུང་མེ་གཉིིས། བདག་འཇུག་ལ་ལྟོོས་པའི་དབང་གི་ཐོོ་ཡིག ལམེ་

དུས་ཀྱིི་དབང་། མེཆོག་གསུམེ་ཡི་གེ ལུས་དཀྱིིལ། ཚོགས་འཁོར་བདུད་རྩི་བུམེ་པ། 

རབ་གནས། ལ་ཤུའི་དོན་དུ་མེཛད་པའི་ཚོགས་འཁོར། བདུད་རྩི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་

ཐོབས། བདག་མེེད་མེའི་སྒྲུབ་ཐོབས། དུས་འཁོར་ཐུགས་དཀྱིིལ་གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས། 

བདེ་མེཆོག་སྐོར་ལ། བདེ་མེཆོག་ནག་པོ་པ་ལ་དབང་གི་སྡོོམེ། བདག་འཇུག །སྒྲུབ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཐོབས། མེཆོད་ཕྲེང་། སྦྱིན་སྲེག་གི་སྡོོམེ། སྦྱིན་སྲེག ལཱུ་ཧི་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐོབས་རིམེ་པ་

གསལ་བ། ཡང་སྒྲུབ་ཐོབས་གཅིག ཐོབས་ཀྱིི་རིམེ་པ་ཚོགས་བསགས་བཅུ་གསུམེ་

པ༑ རིག་མེ་བཅུ་དྲུག ཕེོ་ཉི་བཅུའི་བསྐུལ། དྲིིལ་བུ་པ་ལ། མེངོན་རྟེོགས། བདག་འཇུག 

ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐོབས། ལྷན་སྐྱེས་རྣལ་འབྱོོར་བཅུ་པ། ཡང་ཇེོ་སྲས་ཕེག་མེཆུའི་དོན་དུ་

མེཛད་པ་གཅིག ཟི་བྱོེད་རྡོོ་རྗོེ་མེཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག བདེ་མེཆོག་གི་བཀྲ་ཤེིས། 

རྣལ་འབྱོོར་མེ་ལ། ཕེག་མེོ་མེངོན་བྱུང་གི་མེངོན་རྟེོགས། ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་སྒྲུབ་

ཐོབས་ཆེ་ཆུང་གཉིིས། བདག་འཇུག ཚོགས་འཁོར་རྣམེས་དང་། སྒྱུ་མེ་ཆེན་མེོའི་

སྐོར་ལ། དཀྱིིལ་ཆོག མེངོན་རྟེོགས་རྒྱས་བསྡུས་གཉིིས། ཚོགས་འཁོར་རྣམེས། 

སྒྲིོལ་མེའི་སྐོར་ལ། ལྷ་བཅུ་བདུན་མེའི་སྒྲུབ་ཐོབས། དཀྱིིལ་ཆོག རྡོོ་རྗོེ་སྒྲིོལ་མེ། སྒྲིོལ་

མེ་ལུས་དཀྱིིལ། ཨོ་རྒྱན་སྒྲིོལ་མེ། འཇེིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་སྒྲིོལ་མེ། ཕྱིག་དྲུག་སྒྲིོལ་

མེ་རྣམེས་ཀྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས་རེ། མེཎྜོལ་ཆོ་ག་འདོན་ཐོབས་དང་བཅས་པ་རྣམེས་དང་། 

གསང་འདུས་ལ་མེི་བསྐྱོད་པའི་དཀྱིིལ་ཆོག འཇེམེ་པའི་རྡོོ་རྗོེའི་མེངོན་རྟེོགས་ཀྱིི་

བསྡུས་དོན། ཡེ་ཤེེས་ཞབས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས། ལྷ་བཅུ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐོབས་དང་། གཤེིན་རྗོེ་

གཤེེད་ཀྱིི་སྐོར་ལ། དགྲ་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐོབས། འཇེིགས་བྱོེད་རྭ་ལུགས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ཆོག 

སྒྲུབ་ཐོབས། ཕྱིག་དྲུག་པ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ། ཡང་ཕྱིག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་

ཐོབས། ཕྱིག་གཉིིས་པའི་སྒྲུབ་ཐོབས་གཉིིས། སྦྱིན་སྲེག སྐྱོ་ལུགས་ཀྱིི་འཇེམེ་དཔལ་

ཞི་ཁྲིོའི་སྒྲུབ་ཐོབས། གཤེེད་དམེར་ལྷ་བཅུ་གསུམེ་མེའི་སྒྲུབ་ཐོབས། ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་

ཐོབས། སྒྲུབ་ཐོབས་འཇེིགས་མེེད་རྣམེ་རོལ། ལྷན་སྐྱེས་རྣམེས་སོ། །སྔགས་ཐུན་མེོང་

ལ་དགོས་པའི་བློ་མེ་ལྔ་བཅུ་པའི་བསྡུས་དོན། རྩ་ལྟུང་གི་འགྲེལ་པ་དམེ་ཚིག་རབ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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གསལ། རྣལ་འབྱོོར་རྒྱུད་ཀྱིི་སྐོར་ལ། སྤྱིོད་རྒྱུད་ནས་བཤེད་པའི་ཚེ་དཔག་མེེད་དང་། 

མེི་འཁྲུགས་པའི་སྦྱིན་སྲེག བྱོ་སྤྱིོད་ཀྱིི་སྐོར་ལ། ཕྱིག་རྡོོར་སྒྲུབ་ཐོབས། རྣམེ་འཇེོམེས་

སྒྲུབ་ཐོབས། འཇེམེ་དཔལ་དཔའ་བོ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཐོབས། ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་

ཐོབས། ཐུགས་རྗོེ་ཆེན་པོ་ཕྱིག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐོབས་གསུམེ། སེང་གེ་སྒྲིའི་སྒྲུབ་

ཐོབས། རྟེ་མེགྲིན་ཁྱུང་གཤེོག་ཅན་གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས། བྱོམེས་པ། མེི་གཡོ་བ། མེི་གཡོ་

བ་ཕྱིག་བཞི་པ། རྣམེ་རྒྱལ་གདུགས་དཀར་རྣམེས་ཀྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས་རེ་རེ། རི་ཁྲིོད་

མེའི་སྒྲུབ་ཐོབས་གཉིིས། ཙུན། འོད་ཟིེར་ཅན་གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས་རེ། མྱོ་ངན་མེེད་པའི་

འོད་ཟིེར་ཅན་གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས། སྦྱིན་སྲེག སྤྱིན་མེའི་སྒྲུབ་ཐོབས། གཟིའ་ཡུམེ་སྒྲུབ་

ཐོབས། གྲ་ལྔའི་སྐོར་ལ། རིག་མེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཚིགས་བཅད་གཉིིས། མེཚམེས་

སྤྱིོད། སྲུང་བ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐོབས་གཉིིས། ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཏེོར་མེ། གཟིའ་དང་རྒྱུ་སྐར་ལ་

གསོལ་བ་གདབ་པ། བྱུར་བསལ་བ། དུག་དབྱུང་བ། རྒྱལ་བར་བྱོེད་པ། སྡོོམེ། 

དབང་བསྐུར་བའི་སྔགས་རྣམེས་དང་། འཇེམེ་སེར་སྒྲུབ་ཐོབས་རྣམེས་སོ། །དཀར་

ཆག་ལ། རྒྱུད་སྡོེའི་དཀར་ཆག་དང་། བདག་ཉིིད་ཀྱིིས་ཆོས་གསན་པའི་དཀར་ཆག་

གོ༑ །ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལ། གུར་མེགོན་གྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས། མེཆོད་པ་འབུལ་བ། མེཆོད་

གཏེོར། བཤེགས་པ་རྣམེས་དང་། གཏེོར་མེ་ལ་རྒྱུན་གཏེོར། ཀླུ་གཏེོར། ཆུ་གཏེོར། 

ཕྱིོགས་བཞིའི་གཏེོར་མེ་རྣམེས་སོ། །

མེཚན་ཉིིད་སྐོར་ལ། ཆོས་སྤྱིོད་བཅུ་ལ་སྤེེལ་བ། ཆོས་སྤྱིོད་བཅུ་པ། སློབ་

དཔོན་ཆེན་པོའི་དོན་དུ་མེཛད་པའི་སེམེས་བསྐྱེད། ཡང་སྐྱབས་འགྲོ་སེམེས་བསྐྱེད། 

ཡང་ཡུལ་སྐྱོང་གི་དོན་དུ་མེཛད་པའི་སྐྱབས་འགྲོ། དེའི་བསླབ་བྱོ། ལས་ཆོག 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བསྙེེན་གནས་ཀྱིི་ཆོ་ག ཐོེག་མེཆོག་གསལ་བ། དེའི་བསྡུས་དོན། ཤེེས་བྱོ་རབ་

གསལ། ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེེ་ལོང་། བདེན་གཉིིས་རྣམེ་ངེས། ཐོེག་པ་ཆེན་

པོའི་མེན་ངག བུ་མེོ་རིན་ཆེན་གྱིིས་ཞུས་པའི་མེདོའི་བསྡུས་དོན། ཟིབ་མེོ་མེདོ་ལྔའི་

སྡོོམེ། རྒྱུད་བློའི་བསྡུས་དོན། ཐོེག་པའི་རྣམེ་དབྱོེ། ལམེ་གྱིི་སྙེིང་པོ། །ཟིབ་མེོ་ཉིམེས་

སུ་ལེན་ཚུལ། ཐོེག་ཆེན་གསལ་བའི་འགྲེལ་པ་འཐོད་ལྡན་རྣམེས་སོ། །ཚིགས་

བཅད་ཐོོར་བུ་བའི་སྐོར་ལ། གདམེས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐོིག་ལེ། ཡན་ལག་བདུན་གྱིི་

གཏེམེ། རྒ་ཤེི་མེེད་པའི་ལམེ་རབ་བདུན་པ། སྐྱོ་བའི་གཏེམེ། སྙེིགས་མེའི་གཏེམེ། 

ཀ་ཁ་ལ་སྤེེལ་བ། ཡང་ཐོོར་བུ་བ་གཉིིས། མེགོན་གཡག་ལ་བསྟེོད་པ། ཟིིན་ཤེིང་

བཏུལ་བའི་ཚིགས་བཅད། གཙང་ཁ་མེ། སྨན་ཚེ་ངོ་བལྟོས་པ་ལ་བསྔགས་པ་

རྣམེས་སོ། །ཞུས་ལན་དང་སྤྲིངས་ཡིག་གི་སྐོར་ལ། གཡག་སྡོེ་པའི་དྲིིས་ལན། 

དྲིིས་ལན་རྣམེ་ངེས། གྲགས་རིན་གྱིི་ཞུས་ལན། སྟེོན་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིི་དྲིིས་ལན། 

དཔོན་བློོ་གྲོས་སེང་གེའི་ཞུས་ལན། རྒྱལ་པོ་ལ་གདམེས་པ། དེའི་བསྡུས་དོན། ཇེི་

མེིག་དེ་མུར་ལ་གཏེམེ་དུ་བྱོ་བ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། མེང་ལ་གཏེམེ་དུ་བྱོ་བ་བཀྲ་ཤེིས་

ཀྱིི་ཕྲེང་བ། རྒྱལ་བུ་མེོ་ནོ་གན་ལ་སྤྲིངས་ཡིག ཧོ་གོ་ལ་གདམེས་པ། དེ་གུ་བྷོ་ག་ལ་

གདམེས་པ། ཐོེ་མུ་འོ་ག་ལ་གདམེས་པ། དཔོན་མེོ་པུཎྜོ་རཱི་ཀ་ལ་གདམེས་པ། རྒྱལ་

པོ་ཇེིམེ་གྱིིམེ་ལ་གདམེས་པ་གསུམེ། ཨ་ཙ་ར་ལ་གདམེས་པ། བློ་མེ་ལྡོང་གི་གདན་

སར་བཀུར་བ། གྲགས་བཟིང་ལ་སྤྲིངས་པ། བོད་ཡུལ་གྱིི་དགེ་འདུན་སྤྱིི་ལ་བཀུར་བ། 

ཚྭ་རོང་པ་ལ་སྤྲིངས་པ། ཇེི་བིག་ལ་སྤྲིངས་པ། རྒྱལ་བུ་ལ་སྤྲིངས་པ་ཆོས་གཏེམེ་དགུ་

པ། ཨ་ལ་གོ །རིན་ཆེན་དཔལ་ཤྲཱིི། པཎྜོི་ཏེ་ལཀི་ཀ་ར། ཤེོང་ལོ་རྣམེས་ལ་སྤྲིངས་
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ཡིག་རེ། རྭ་དབོན་ལ་བཀུར་བ། རལ་གྲི་ལ་སྤྲིངས་ཡིག སྤྱིི་བོ་ལྷས་པ་ལ་བཀུར་བ། 

ཁྲིོ་ཕུ་བ་ལ་བཀུར་བ། ཆག་ལོ་ལ་བཀུར་བ། ཆོས་འཁོར་ཕྱིི་མེའི་དུས་སུ་དབུས་ཀྱིི་

མེཚན་ཉིིད་པ་སྤྱིི་ལ་བཀུར་བ། དབུས་ཀྱིི་བཀའ་གདམེས་པ་སྤྱིི་ལ་བཀུར་བ། སྟེག་

ལུང་པ་ལ་བཀུར་བ། དབུས་ཀྱིི་སྒོོམེ་ཆེན་པ་རྣམེས་ལ་བཀུར་བ། རྒྱལ་བུ་ཇེི་བིག་ལ་

སྤྲིངས་པ། གྲགས་བཟིང་ལ་སྤྲིངས་ཡིག སྟེོན་གཞོན་ལ་བཀུར་བ་རྣམེས་སོ། །ཆོས་

བཞེངས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱིི་སྐོར་ལ། རྒྱལ་བུ་ཇེིམེ་གྱིིམེ་གྱིིས་གསུང་རབ་རྣམེས་

བཞེངས་པའི་ཚིགས་བཅད། ཡང་ཕེལ་པོ་ཆེ་བཞེངས་པའི་ཚིགས་བཅད། མེང་ལས་

ཆོས་བཞེངས་པའི་ཚིགས་བཅད། རྒྱལ་བུ་ཇེི་བིག་གིས་ཆོས་བཞེངས་པའི་ཚིགས་

བཅད། ཨ་རོག་ཆེས་ཆོས་བཞེངས་པའི་ཚིགས་བཅད། ཨེ་སེ་ནས་ཆོས་བཞེངས་

པའི་ཚིགས་བཅད། ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱིིས་འབུམེ་བཞེངས་པའི་ཚིགས་

བཅད་རྣམེས་སོ། །བསྔོ་བ་དང་བཀྲ་ཤེིས་ཀྱིི་སྐོར་ལ། གོས་དར་ལྔ་སྟེོང་དང་དགུ་

བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཕུལ་བའི་དུས་ཀྱིི་མེཆོད་བརྗོོད་བསྔོ་བ། དཔོན་མེོ་དུར་རྒན་དུར་མེི་

ལ་ཤེིས་པ་བརྗོོད་པ། རྒྱལ་བུ་ཇེིམེ་གྱིིམེ་ལ་ཤེིས་བརྗོོད། ནོ་ཀོ་ལ་ཤེིས་བརྗོོད། ཡང་

བཀྲ་ཤེིས་ཕྲེང་བ། ཡང་བཀྲ་ཤེིས་ཤོ་ཀ་གསུམེ་པ། མེང་ལ་ཡབ་ཡུམེ་ལ་ཚིག་བཞི་

པ་གཅིག ཡང་ཤོ་ཀ་བཞི་པ་གཅིག ཇེི་བིག་ཡབ་ཡུམེ་ལ་ཚིག་བཞི་པ་གཅིག དཔོན་

མེོ་ཆེན་པོ་ལ་ཚིག་བཞི་པ་གསུམེ། ཡང་བཀྲ་ཤེིས་ཀྱིི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་རྣམེས་

མེཛད་དེ། དེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་ཚིག་བརྗོོད་བདེ་ཞིང་། དོན་འབྲེལ་ཆགས་པ། གཞན་

གྱིི་རྣ་བར་སྙེན་ཅིང་སྙེིང་ལ་འབབ་པ་འབའ་ཞིག་སྟེེ། དེང་སང་བར་དུ་དར་རྒྱས་སུ་

གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོར་དམེ་པའི་ཆོས་འཆད་པ་དང་རྩོམེ་པ་དང་རྩོད་པ་ལ་སོགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པ་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རླབས་པོ་ཆེའི་སྒོོ་ནས་བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་བསྟེན་པ་གསལ་

བར་མེཛད་པའི་བསྟེན་འཛིན་སློབ་བུ་བསྐྲུན་ཚུལ་ནི། སྤྱིིར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་

སློབ་མེའི་ཚོགས་ས་ཆེན་པོ་རྡུལ་ལྟོར་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཀྱིང་། གཙོ་བོར་

གྱུར་པ་ནི། བཤེད་པའི་སྲོལ་འཛིན་ཤེར་ནུབ་གུང་གསུམེ་ལ་སོགས་པའི་ཆེན་པོ་

རྣམེས་དང་། དེ་ཉིིད་ཀྱིི་སྲས་བློ་མེ་གྲགས་པ་འོད་ཟིེར་དང་། བློ་མེ་བཀྲ་ཤེིས་དཔལ་

དང་། མེ་ལོ་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་མེང་པོ་ཞིག་དང་། བསྒྲུབ་པའི་སྲོལ་འཛིན་

ནི༑ སྤྱིིར་བློ་མེ་འདི་ལས་གདམེས་ངག་ཐོོབ་ནས་ཉིམེས་ལེན་སྙེིང་པོ་དྲིིལ་ནས་བསྒྲུབ་

པའི་རྒྱལ་མེཚན་འཛིན་པ་མེང་དུ་ཡོད་ཀྱིང་། མེན་ངག་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤེིང་བུམེ་

པ་གང་བྱོོ་བཞུགས་པ་ནི་བློ་མེ་ཆེན་པོ་ཞང་དཀོན་མེཆོག་དཔལ་དང་། དགེ་སློང་

ཀུན་བློོ་གཉིིས་བྱུང་ཞེས་གྲགས་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ལ་རུ་བ། ཉིན་ཆེན་པ། སྲུ་

ལུང་པ། གསལ་ལ་བ་འོད་ཟིེར་འབུམེ། དབུས་པ་སངས་འབུམེ་ལ་སོགས་བརྒྱུད་པ་

འཛིན་ངེས་པའི་བསྟེན་འཛིན་མེང་དུ་བསྐྲུན་ནས། བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་བསྟེན་པ་

སྤྱིི་དང་བྱོེ་བྲག་ཐོམེས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་བཞུགས་པའི་དུས་ལ་འགྲན་པ་

བཞིན་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟོར་ངོ་མེཚར་བའི་མེཛད་པ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པའི་སྒོོ་ནས་བསྟེན་

འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་དེ། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དེ་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་

གདུལ་བྱོ་ཐོམེས་ཅད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་རང་གི་མེངོན་པར་ཤེེས་པས་མེཁྱེེན་ཅིང་། 

སྐུའི་བཀོད་པ་གཞན་གྱིི་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་པའི་དུས་ལ་བབས་

པར་གཟིིགས་ནས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དྷརྨཱ་ཕེ་ལ་རཀི་ཏེ་ལ་བློ་མེ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་
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པོའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ནས། བློ་མེ་དམེ་པ་དེ་རྣམེས་ལ་ཡོན་

ཏེན་གྱིི་ཕུང་པོ་དེ་ལྟོ་བུ་མེངའ་ཞིང་། བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་དེ་ལྟོ་བུ་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། 

ངས་ཀྱིང་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་དང་སེམེས་ཅན་ལ་ཕེན་པ་ཅི་ནུས་ཅི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་

ཡིན་པས། ད་ནི་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཀྱིང་དེ་བཞིན་དུ་བྱོ་དགོས་པ་གོ་བར་གྱིིས་ཤེིག་ཅེས་

གསུངས་ཤེིང་། དེ་ནས་བློ་མེ་འདི་སྔར་སྐུ་ཕྲ་མེོའི་དུས་སུ་མེནལ་ལམེ་དུ། སྦེ་

འཁར་ཚིགས་བརྒྱད་ཅུ་པ་ཚིགས་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་པ་དེ་འཁྱེོག་པ་ཅིག་ཕྱིག་ཏུ་

བྱུང་ནས་ནང་པར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་པཎ་ལ་ཞུས་པས། ཚིགས་གྲངས་དེ་

རྣམེས་ཁྱེོད་ཀྱིི་ཚེའི་མེཚོན་བྱོེད་ཡིན་ཏེེ། ཚིགས་ཞེ་དྲུག་པ་ཅུང་ཟིད་འཁྱེོག་པ་དེ་

ལོ་དེར་སླེབ་པ་ན་ཅུང་ཟིད་དོག་པའི་ལྟོས་ཡིན་པས་དེ་དུས་བཟིབས་དགོས་ཞེས་

གསུངས་པའི་ལུང་བསྟེན་ལྟོར་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཆེན་པོ་སྟེོན་པའི་དུས་དང་ཉིེ་

བར་གྱུར་པ་ན། བསྟེན་པ་ལ་དགའ་པའི་ལྷ་རྣམེས་ཀྱིིས་མེངོན་པར་ཤེེས་ཏེེ། སྐྱེས་

བུ་དམེ་པ་འདི་ལྟོ་བུ་མེི་བཞུགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་སུས་འཛིན་ཅེས་པའི་

མེི་དགའ་ཞིང་མྱོ་ངན་གྱིིས་མེངོན་པར་ནོན་པའི་ཡིད་ཀྱིིས་ངུ་བའི་མེཆི་མེའི་ཆར་

གྱིིས་ས་གཞི་ཆེན་པོ་ཡང་བང་བར་གྱུར་ཏེེ། བྱོ་རྣམེས་ཀྱིང་སྐད་མེི་སྙེན་པ་སྒྲིོག་

ཅིང་། སྤུའི་ཁ་དོག་ཀྱིང་ཕྱིིན་ཅི་ལོག་པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མེ་ཡང་སྟེོན་པར་གྱུར། ཉིི་

མེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཡང་འོད་མེི་གསལ་ཞིང་དུས་ཚིགས་དང་རྒྱུ་སྐར་ཡང་ལོག་པར་

རྒྱུ་བར་གྱུར། སྐྱེ་དགུ་ཐོམེས་ཅད་ཡིད་རྣམེ་པར་འཁྲུག་ཅིང་མྱོོས་ནས། བྱོ་བ་དང་

བྱོ་བ་མེ་ཡིན་པ་མེི་ཤེེས་ཤེིང་ཕྱིོགས་བསླད་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། སྤེོང་བ་བསམེ་

གཏེན་པ་རྣམེས་ཀྱིི་སྙེིང་ཡེད་ཡེད་པོར་གྱུར་ཏེེ། སེམེས་རྩེ་གཅིག་པ་མེི་ཐོོབ་ཅིང་། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཉིན་བཤེད་བྱོེད་པ་རྣམེས་ཀྱིང་ཉིན་བཤེད་ལ་སྤྲོ་བ་མེེད་པར། བྱོ་བ་དང་བྱོ་བ་མེ་

ཡིན་པ་གཞན་དག་ལ་འཇུག་པར་གྱུར། སའི་ལྷ་ཡང་སྤྲོ་བ་མེེད་བས་ལོ་ཐོོག་གི་

ཁྱེད་པར་རྣམེས་ཀྱིང་སྨིན་པར་མེ་གྱུར་ཏེོ། །དེ་ལྟོར་ཉིི་མེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་འོད་ཀྱིི་དྲི་

བ་ཅན་ནུབ་ཀྱིི་རི་རྩེར་ཉིེ་བར་གྱུར་པ་ན། གྲིབ་མེའི་ཚོགས་རྣམེས་སྔོན་དུ་ཉིེ་བར་

འོང་བ་བཞིན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་ཞིང་གཞན་དུ་བཞུད་པར་དགོངས་པའི་

མེོད་ལ་ཡང་། སྔ་ལྟོས་དེ་དག་གླིོ་བུར་དུ་ལྷགས་པར་གྱུར་ཏེེ། དེ་ཡང་གང་ཟིག་

དམེ་པ་ཐོམེས་ཅད་གཞན་དུ་བཞུད་པར་དགོངས་པ་ན་སྔ་ལྟོས་དེ་དག་འབྱུང་བ་ནི་

ཆོས་ཉིིད་དེ། སྐྱེ་དགུ་རྣམེས་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་ཁྱེད་པར་ཐོམེས་ཅད་ནི་སྐྱེས་བུ་དམེ་

པ་འདི་ལྟོ་བུ་ལ་རག་ལས་ལ། འདི་ནི་གཞན་དུ་བཞུད་པར་དགོངས་ཤེིང་། དེ་ཚེ་

སྐྱེ་དགུ་ཐོམེས་ཅད་ལ་དེ་ལྟོ་བུའི་ལྟོས་བྱུང་ཡང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ནི་བདེ་བ་ཅན་

ན་དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་ཨ་མེི་དེ་བ་པདྨོ་རཱ་གའི་རི་བོ་ལྟོར་ཀུན་ནས་བརྗོིད་པའི་

ཞབས་ཀྱིི་དྲུང་ན་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་ཚོགས་དུ་མེས་ཀུན་ཏུ་བཟིང་པོའི་མེཆོད་

པའི་སྤྲིན་གྱིི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོས་མེཆོད་པ་བྱོེད་པ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞིང་

རྣམེ་པར་དག་པ་དུ་མེའི་བཀོད་པ་ཡང་ཐུགས་དམེ་དུ་གཟིིགས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་

ཞིང་། ཁྱེད་པར་འབྲུག་ལོ་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་གསུམེ་གྱིི་མེཚན་མེོ། དཔལ་གྱིི་རི་

ལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་ཤེིང་རྒྱ་དང་ཚད་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་

ཞབས་ཀྱིི་དྲུང་ན་བཞུགས་པ་ལ། བདག་ཉིིད་དབུ་མེ་རིགས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ལ་

སོགས་པ་གསན་ཅིང་། ནམེ་མེཁའ་ལས་ལྷའི་བུ་མེོ་དུ་མེས་མེཆོད་པའི་ཁྱེད་པར་

དཔག་ཏུ་མེེད་པས་མེཆོད་པ་བྱོེད་པ་དང་། རིག་པའི་རྒྱལ་མེོ་རྨ་བྱོ་ཆེན་མེོ་མེངོན་
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སུམེ་དུ་བཞུགས་པ་རྣམེས་རྨི་ལམེ་དུ་གསལ་བར་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་

པ་དེ་ལྟོ་བུའི་ངོ་མེཚར་བའི་ཚུལ་དུ་མེས་ཉིིན་མེཚན་འདའ་བར་གྱུར་ཅིང་། བློ་མེ་

ཆོས་ཀྱིི་རྗོེའི ་དུས་ཀྱིི་མེཆོད་པ་ཡང་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཟུང་

འཛུགས་པར་མེཛད། ཐུགས་དམེ་མེཆོད་པ་སོགས་སྔར་བས་ལྷག་པར་གྱི་ནོམེ་པ་

མེཛད་པ་ལ། དྲུང་ན་གནས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་ཆོས་རྗོེའི་དུས་མེཆོད་སྔར་ནས་ཟླ་

བ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་མེཛད་པ་མེ་ལགས་སམེ་ཞེས་ཞུས་པས། དེ་བཞིན་ཡིན་མེོད་

ཀྱིི༑ བློ་མེ་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི་ཟླ་བ་རེ་ཙམེ་བྱོེད་པ་དམེ་བཅས་པ་

ཡིན་པ་ལ། བཅུ་གཅིག་པའི་ཟླ་བ་ཚང་བར་མེཎྜོལ་འབུལ་བ་ལ་སོགས་མེ་བྱུང་

དོགས་ནས་བསུ་བ་ཡིན་མེོད་གསུངས་ནས། ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྱིི་བར་དུ་ཚོགས་སུ་བྱོོན་ནས་ཆོས་ཀྱིང་གསུངས་ལ། བཅུ་དགུ་དང་ཉིི་ཤུ་

ཉིེར་གཅིག་གསུམེ་ལ་གཟིིམེ་ཁང་ཉིིད་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཟླ་བ་དེ་ཁའི་ཉིི་

ཤུ་གཉིིས་ཀྱིི་སྔ་དྲིོའི་ཆ་ལ་མེཆོད་པའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཤེོམེས་གསུངས་ནས་རྡོོ་

རྗོེ་དྲིིལ་བུ་བསྣམེས་ཏེེ། རྟེག་འཛིན་ཅན་རྣམེས་ཀྱིིས་རྟེག་པར་འཛིན་པའི་ལོག་རྟེོག་

བསལ་བ་དང་། ལེ་ལོ་ཅན་རྣམེས་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་ལ་བསྐུལ་བ་དང་། དེས་

འདུལ་བའི་སེམེས་ཅན་རྣམེས་འདུལ་བའི་ཕྱིིར་ནམེ་མེཁའ་ལས་སྒྲི་དང་། འོད་དང་། 

མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་འབབ་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་དགུང་

ལོ་ཞེ་དྲུག་པ་ལྕགས་ཕེོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་དུ་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཆེན་

པོའི་ཚུལ་བསྟེན་པར་གྱུར་ཏེོ། །

དེའི་ཚེ་རྒྱ་མེཚོའི་མེཐོའ་ཀློས་པའི་འཛིན་མེ་ཆེན་པོ་ནི་རྣམེ་པ་དྲུག་ཏུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གཡོས་པར་གྱུར། ནམེ་མེཁའ་ལས་སིལ་སྙེན་དུ་མེའི་སྒྲི་དང་། སྔར་ཚོར་མེ་མྱོོང་

བའི་སྤེོས་ཀྱིི་དྲིི་ཞིམེ་པོ་དང་། མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་དུ་མེ་འབབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་

རྣམེས་དགྱིེས་པའི་མེཆོད་པའི་བྱོེ་བྲག་གིས་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཡོངས་སུ་ཁྱེབ་པར་

གྱུར་ཏེོ། །དེ་ནས་སྐུ་གདུང་བཞུ་ལ་ཕུལ་བས། བློ་མེ་འདི་མེངའ་ཐོང་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་

ལ་བརྟེེན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་མེང་དུ་བཞེངས་པ། རྒྱ་བོད་ཀྱིི་བར་ལ་ཡང་ཡང་

འབྱོོན་འགྲུལ་སོགས་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་གནང་སྐྱོང་ཆེས་ཆེ་བའི་ཁྲིལ་འུ་ལག་

སོགས་ལ་མེི་སྡོེ་སྐལ་དམེན་རྣམེས་མེ་དད་པའི་དམེ་ཚིག་གི་ཉིེས་པ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིི་

རྣམེ་པས་གདུང་རུས་ཕེལ་ཆེར་ནག་པོར་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་གྲགས་པ་

གཞོན་ནུ་བྱོ་བ་འཇེམེ་དབྱོངས་སྔོན་པོར་གྲགས་པས་གདུང་ཁང་ཞལ་མེ་ཕྱིི་བ་ལ་

དྲུང་དུ་ཕྱིིན་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་དབུ་ཞལ་བ་ལ་བརྡོབ་སྟེེ་ཡུས་པའི་ཚུལ་དུ་གསོལ་བ་

དྲིག་ཏུ་བཏེབ་པས། གདུང་ཁང་གི་གསེང་བུག་གཅིག་ནས་སོལ་བ་རྡོོག་པོ་གཅིག་

འཕེིར་བྱུང་བ་ན། དེ་བྲད་པས་ཕྱིག་གི་མེཐོེ་བོང་གི་ཚིགས་ཀྱིི་གདུང་རུས་གཅིག་

ལ་ཁབ་ཕྲ་མེོ་ཙམེ་གྱིི་རིགས་ལྔ་བཞེངས་སྐུའི་རྣམེ་པ་ཙམེ་བྱོོན་པ་སླར་ཡང་གསོལ་

བ་བཏེབ་པས་ཞལ་ཕྱིག་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བར་བྱོོན། དེ་ཉིིད་ཤེང་

གྲུད་ཀྱིི་དགོན་པ་རིན་ཆེན་མེཛོད་ཀྱིི་ལྷ་ཁང་ན་སློབ་དཔོན་གྲགས་གཞོན་གྱིི་ནང་

རྟེེན་ཐུབ་པའི་སྐུའི་ནང་ན་བཞུགས་སོ་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་ཤེིང་། ཡང་ལོ་རྒྱུས་གཞན་

ལས་ཕྱིིས་འགའ་ཞིག་གིས་གདུང་དེ་བཞུགས་པའི་སྐུ་དེ་བཤེས་ནས་དེང་སང་

བརྒྱ་ཚོ་བའི་ལག་ན་ཡོད་པར་གསུང་མེོད་ཀྱིང་། གདུང་རུས་ངོ་མེཚར་ཅན་དེ་ཉིིད་

བཞུགས་པའི་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོའི་འཛམེ་གླིིང་གཡས་བཞག་དང་
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བཟིོ་རྒྱུན་མེཐུན་པ་རྐོང་གང་པའི་ཚད་ཙམེ་པ་འཁྲུལ་མེེད་དེ་ཉིིད། བར་སྐབས་སུ་

ལྷ་ས་རོང་པའི་ལག་ཏུ་འཁྱེར་པ། རྗོེ་བཙུན་དམེ་པ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མེཆོག་གི་ཕྱིག་

ཏུ་བྱུང་ནས་སྨོན་འགྲོར་བཞུགས་པ་དེ་ཉིིད། དུས་ཕྱིིས་ས་སྐྱ་པ་སྔགས་འཆང་ངག་

དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་བདག་གི་ལག་ཏུ་རྩོལ་མེེད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཡིན་

ནོ༑ །དེ་ནས་པུར་རུས་ནག་པོར་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་བློ་མེ་གཤེེགས་པའི་གཏེམེ་

རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྐྱེལ་བར་ཕྱིིན་ན་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་འོང་ཟིེར་ནས་སུས་ཀྱིང་འགྲོ་མེ་འདོད་

པ་ལ། གདུང་རུས་རྣམེས་ལ་བ་སོ་བརྡུངས་ནས་བསྲེས་ཏེེ། ཏེི་ཤྲཱིི་གྲགས་པ་འོད་

ཟིེར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་མེཆོད་དཔོན་ཡིན་པས། དེ་ན་རེ། ད་ཆད་པ་བྱུང་ཡང་བློ་

མེའི་ཆེད་ཡིན་པས་ངས་ཕྱིིན་གྱིིས་གསུངས་ནས་སྐུ་གདུང་ལ་ཁྲུས་གསོལ་མེཛད་

ཀྱིིན་ཕེེབས་ཏེེ། རྒྱལ་པོ་དང་ཉིེ་བའི་ས་ཞིག་ཏུ་བློ་མེ་འཕེགས་པའི་ཐུགས་དམེ་གྱིི་

རིམེ་པ་ཇེི་ལྟོ་བ་བཞིན་མེཛད་ནས་བཞུགས་པས། དེ་རྒྱལ་པོས་གསན་ནས་ཅི་ཟིེར་

ངའི་བློ་མེའི་ཐུགས་དམེ་གྱིི་རིམེ་པ་འདྲི་བ་ལ་ལྟོོས་ཤེོག་གསུངས། བལྟོ་བ་ལ་ཡོང་

བས་ཁོང་ཡིན་པར་ཤེེས་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པས། ཡར་གདན་དྲིོངས་གསུངས་

ནས། བློ་མེ་གཤེེགས་ཚུལ་གསུངས་ནས་གཞན་ཆོས་ཀྱིི་གསུང་གླིེང་མེང་དུ་མེཛད་

པས། རྒྱལ་པོ་དད་པ་སྐྱེས་ཏེེ་ཆོས་མེང་པོ་ཞུས། དཔོན་སློབ་ཏུ་གྱུར་ནས་གསང་

རྟེོལ་བས་རྒྱལ་པོས་སྐུ་གདུང་དབུ་ཐོོག་ཏུ་བཞག་ནས་གསོལ་བ་མེང་དུ་བཏེབ་པས། 

སྐུ་གདུང་ཐོམེས་ཅད་རིང་བསྲེལ་དུ་སོང་ནས་བ་སོ་རྣམེས་ལ་འདི་ངའི་བློ་མེའི་གདུང་

མེིན་ཟིེར་ནས་ཕྱིིར་དོར། དེ་ནས་བོད་ལ་ཡང་གདུང་སྐལ་གནང་ཞེས་གྲགས་སོ། །དེ་

དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱོ་སྟེེ། སྔོན་ཚེ་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་དཔལ་བརྩེགས་བསྲུང་། །ཕྱིི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རབས་རྒྱལ་སྲས་ས་སྟེོན་རིར་གྲགས་པ། །འཛམེ་གླིིང་བྱོང་ཕྱིོགས་སྐྱོང་ཕྱིིར་སླར་

བྱོོན་པའི། །དཔལ་ལྡན་འཕེགས་པའི་མེཚན་ཁྱེོད་བསྔགས་པར་འོས། །འཁྲུངས་མེ་

ཐོག་ནས་ངོ་མེཚར་རྣམེ་ཐོར་གྱིི། །སྐྱེས་མེཆོག་འཕེགས་པ་ཞེས་སུ་ཀུན་ལ་

གྲགས། །རྩོད་བྲལ་མེཁས་གྲུབ་དུ་མེའི་ཆོས་ཀྱིི་མེཛོད། །མེ་ལུས་ཀུན་གྱིི་བདག་པོ་

མེ་ལགས་སམེ། །མེཐོའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་མེང་མེཛད་པའི་ཕྱིིར། །ཀུན་གྱིིས་མེཆོད་

འོས་ས་སྐྱའི་གདུང་རིགས་སུ། །བསམེས་བཞིན་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་སྤྲུལ་པའི་

སྐུ༑ །འཕེགས་པའི་མེཚན་གང་དོན་ལ་གནས་གྱུར་པ། །འགྲོ་བ་འདྲིེན་མེཛད་ཁྱེོད་ལ་

འགྲན་ནུས་པ། །འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་སྟེོན་པར་རིགས། །ཁ་ཅིག་ཆོས་ཀྱིི་འབྱོོར་

པས་ཕྱུག་གྱུར་ཀྱིང་། །སྲིད་པའི་འབྱོོར་པས་རང་སྲོག་འཚོ་བ་ཙམེ། །ས་སྐྱོང་རྒྱལ་

པོ་སྲིད་ལ་དབང་འབྱོོར་ཡང་། །ཆོས་ཀྱིི་དབང་ཕྱུག་ཉིིན་མེོའི་སྐར་མེ་ཙམེ། །སྲིད་

པའི་འབྱོོར་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དང་། །ཆོས་ཀྱིི་འབྱོོར་པ་ཟིས་གཙང་སྲས་ལྟོ་

བུ༑ །གང་ཟིག་གཅིག་ལ་ངོ་མེཚར་རྨད་བྱུང་ཆོས། །མེ་ལུས་རོགས་པར་མེངའ་བ་

ཁྱེོད་ལྟོ་བུ། །སྔོན་ཆད་མེ་བྱུང་ཕྱིིས་ཀྱིང་མེི་འབྱུང་བར། །མེངོན་སུམེ་གྲུབ་ཕྱིིར་སྙེིང་

ནས་དད་པས་འདུད། །ཁྱེོད་ཀྱིི་དྲིིན་ལས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི། །འཕྲིན་ལས་རྒྱ་

མེཚོའི་གོས་ཅན་ཁྱེབ་པ་ནས། །བཟུང་སྟེེ་ས་སྐྱའི་འབངས་སུ་མེ་གྱུར་པའི། །དབུས་

གཙང་ཁམེས་འདིར་སྐྱེ་བོ་སུ་ཡོད་སྨྲོས། །ཞེས་ཀྱིང་ཤུགས་འབྱུང་དུ་སྨྲས་སོ། །དེ་

ལྟོ་བུའི་བློ་མེ་ཆེན་པོ་འཕེགས་པ་དང་ཡུམེ་གཅིག་པའི་གཅུང་པོ་འགྲོ་བའི་མེགོན་པོ་

ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེ་ནི། ཡབ་དགུང་ལོ་ང་དྲུག་ལ་ཞི་བར་གཤེེགས་པའི་ས་མེོ་ཕེག་གི་ལོ་

གཡས་རུ་མེདོག་གི་གད་ལོ་ལོ་ཞེས་བྱོ་བར་ལུམེ་མེདོག་སྟེོད་ཚ་ན་མེ། མེ་གཅིག་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཀུན་སྐྱིད་ལ་ལེགས་པར་འཁྲུངས་ཤེིང་། དགུང་ལོ་དྲུག་པ་ལ་ཆོས་རྗོེ་ས་པཎ་གྱིི་

ཆག་ཕྱིིར་ཧོར་ཡུལ་ལ་ཕེེབས། སྐུ་གཞོན་ནུ་ནས་སྦྱོར་སྒྲིོལ་ནུས་ཤེིང་། ཆོས་རྗོེ་ཁུ་

དབོན་ལ་དབང་དང་གདམེས་ངག་མེང་དུ་གསན་ནས་ཐོོས་པས་རྒྱུད་ཕྱུག་པར་

མེཛད། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིི་སྤྱིོད་པས་ཕེས་ཀྱིི་རྒོལ་པ་ཐོམེས་ཅད་ཚར་བཅད། འཁོར་

གསུམེ་ཉིི་ཟིེར་ལ་འགེལ་ནུས་པ་དང་། ཕྱིག་མེདའ་ས་ལ་འཕེངས་པའི་ཤུལ་ནས་ཆུ་

འཐོོན་ཏེེ། དེང་སང་གི་བར་དུ་ཡང་ཕྱིག་མེདའ་བསྒྲུབ་ཆུ་ཞེས་གྲགས་ཤེིང་། ཆུ་

གཞན་པས་ཁྱེད་པར་དུ་མེའི་སྒོོ་ནས་ཁྱེད་པར་འཕེགས་པ་ཀུན་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པ་འདི་ཉིིད་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པའི་མེཚན་མེ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་སྟེོན་པ། མེདོར་

ན་རིགས་གསུམེ་མེགོན་པོའི་རྣམེ་འཕྲུལ་བྱོོན་པའི་ནང་ནས་མེཐུ་སྟེོབས་དང་རྫུ་

འཕྲུལ་ཆེ་བ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེའི་སྤྲུལ་པར་གྲགས་པ་ཡིན་ལ། འདི་

ལ་ཧོར་རྒྱལ་པོ་སེ་ཆེན་གྱིིས། ས་ལེན་དབང་གི་ལུང་དང་། གསེར་ཐོམེ་ཐོོང་ཕྱིི་

གཡས་གཡོན་གྱིི་ཁྲིིམེས་ར་དང་། གཞན་ཡང་འདིའི་བཙུན་མེོར་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མེོ་

མེེ་ཁ་བདུན་བྱོ་བ་གནང་། ཧོར་གྱིི་ཆས་སུ་བཅུག་སྟེེ་ཆོལ་ཁ་གསུམེ་གྱིི་ཁྲིིམེས་

བདག་ཏུ་བསྐོས། བོད་ལ་ཏེི་ཤྲཱིི་དང་དབང་གི་ལས་ཁ་ཐོོག་མེར་སྐུ་མེཆེད་འདི་

གཉིིས་ཀྱིི་སྐུ་རིང་ལ་བྱུང་བར་གྲགས་པས་བོད་ལ་བཀའ་དྲིིན་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། 

བྱོང་ངོས་སུ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམེ་བཞུགས་ནས། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉིེར་ལྔ་པ་ལ་

གདན་ས་ཆེན་པོ་ཆོས་འཁོར་ལ་ཕེབས། དེ་ནས་ལོ་གསུམེ་ལྷག་ཙམེ་གྱིི་བར་དུ་

གྲུབ་པའི་སྤྱིོད་པས་འགྲོ་བ་མེང་པོ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ནས། དགུང་ལོ་ཉིེར་དགུ་པ་

མེེ་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་ལོ་ཟླ་བ་བདུན་པ་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་གཅིག་ལ་སྒོོ་རུམེ་དཔེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཁང་དུ་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཟིངས་ཚའི་བཙུན་མེོ་

གཉིིས་པ་ཡུལ་ས་སྐྱའི་ཆུ་མེདོ་མེ། ཕེ་མེིང་རྗོེ་བཙད། མེ་མེིང་མེ་གཅིག་ཇེོ་འགྲོ་

ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སྲས་ལྕམེ་སྲིང་གཉིིས་འཁྲུངས་པའི་གཅེན་སློབ་དཔོན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་

མེཚན་ནི། ཡབ་དགུང་ལོ་ང་ལྔ་པ་ས་ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོར་འཁྲུངས་

ཤེིང་། ཆོས་རྗོེ་ཁུ་དབོན་དང་། བློ་མེ་འུ་ཡུག་པའི་དྲུང་དུ་ཐུགས་གཉིེར་མེཛད་དེ། 

རྒྱུད་མེན་ངག་དུ་མེ་མེཁྱེེན་ཅིང་། འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱིི་

དཀྱིིལ་ཆོག་དང་། གཞན་ཡང་རྩོམེ་པ་ཅི་རིགས་པ་མེཛད་དེ་འཆད་ཉིན་ལ་སོགས་

པས་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་དུ་མེ་མེཛད། འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཧོར་ཡུལ་ལ་ཕེེབས་

དུས་གདན་ས་ཡང་མེཛད། སླར་གོང་ལ་ཕེེབས་ཏེེ་རྒྱལ་པོའི་བློ་མེཆོད་མེཛད་དེ། 

རྒྱལ་པོའི་ཕེོ་བྲང་དང་ཉིེ་བར་དགེ་འདུན་གྱིི་སྡོེ་བཙུགས་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟེན་པའི་

བྱོ་བ་རླབས་པོ་ཆེ་དུ་མེ་མེཛད་ནས། དགུང་ལོ་ཞེ་གཉིིས་པ་ས་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་ལོ་མེེ་

ཏེོག་ར་བ་ཞེས་བྱོ་བར་ཟླ་བ་གསུམེ་པའི་ཚེས་གསུམེ་ལ་ཞི་བར་གཤེེགས་སོ། །ཡང་

ཁ་ཅིག་ལས། འཕེགས་པ་དབུས་གཙང་ལ་ཕེེབས་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཤེིང་ཀུན་དང་མེེ་

ཏེོག་ར་བའི་གདན་ས་ལ་སློབ་དཔོན་འདི་བཀོད་ཅེས་འབྱུང་ཞིང་། སྐུ་གཤེེགས་ས་

ཡང་ཤེིང་ཀུན་དུ་གཤེེགས་ཞེས་འབྱུང་ལ། ཁ་ཅིག་ལས། ཟླ་བ་ཡང་ཐོ་སྐར་དང་། 

ཚེས་ཀྱིང་ཟླ་བ་དེ་ཁའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ལ་གཤེེགས་ཞེས་བཤེད་ཀྱིང་བརྟེག་པར་

བྱོའོ། །འདིའི་ཡུམེ་ལ་ལྕམེ་སྲིང་གཉིིས་འཁྲུངས་པའི་ལྕམེ་སློབ་དཔོན་མེ་མེདོ་སྡོེ་བྱོ་

བ་མེ་ལུས་སུ་གོ་ལ་བྱོོན་ནས། སྲས་མུས་ཆེན་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་ལེགས་

པར་འཁྲུངས་ཞེས་གྲགས་ལ། ཡང་ལྕམེ་སྲིང་འདི་གཉིིས་ཀྱིི་ཡུམེ་གྱིི་ཡུལ། ཡ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 261  

རབས་ཁ་རྒྱན་དང་གཙང་བྱོམེས་པའི་གདུང་རབས་གཉིིས་ལས་ས་སྐྱའི་ཆུ་མེདོ་

ཡིན་པར་བཤེད། སྟེག་ཚང་གདུང་རབས་དང་། ཉིི་སྡོེ་བས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས་

གཉིིས་ལས་ཤེབ་ཀྱིི་ཇེོ་འགྲོ་མེ་ཞེས་བཤེད་པས་ཤེབ་ཡུལ་དུ་བྱུང་བར་ཡང་བཤེད་

དོ༑ །

ཡང་བློ་མེ་ཟིངས་ཚའི་བཙུན་མེོ་གསུམེ་པ། ཡུལ་མེངའ་རིས་གུང་ཐོང་། ཕེ་

མེིང་གུང་ཐོང་གི་བཙད་པོ། མེ་མེིང་ལྷ་གཅིག་མེཛེས་མེ་བྱོ་བ་ལ་སྲས་ལྕམེ་སྲིང་

གཉིིས་འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམེས་འབུམེ་དུ་གྲགས་པ་དེས་ཇེོ་མེོ་

གླིིང་བཏེབ། བཙུན་མེའི་སྡོེ་བཙུགས་ཏེེ་འཆད་ཉིན་མེཛད་ནས་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་

དང་བཅས་གཤེེགས་པའི་ནང་རྟེེན་སྒྲིོལ་མེའི་སྐུ་དུས་མེཆོད་ན་བཞུགས་པར་

བཤེད་ཀྱིང་དེང་སང་བློ་བྲང་དེ་ན་མེི་བཞུགས། ཡང་དེའི་གཅུང་ཉིི་མེ་འབུམེ་ཞེས་

བྱོ་བས་གུང་ཐོང་དུ་མེངའ་བདག་བཀྲ་ཤེིས་བརྩེགས་པ་དཔལ་གྱིི་ཇེོ་མེོ་ལ་བྱོོན། 

ཡང་ཟིངས་ཚའི་བཙུན་མེོ་བཞི་པ་ཡུལ་གཡའ་ལུང་མེ། མེིང་ཇེོ་ལྕམེ་ཧོར་མེོའམེ། 

ཇེོ་མེོ་ཧོར་ལྕམེ་བྱོ་བ་ལ་སྲས་སློབ་དཔོན་མེ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་འཁྲུངས་ཏེེ། 

དེས་གཙང་ཆུ་མེིག་ཏུ་བྱོོན་ནས། བརྒྱ་ཚོ་དཔོན་དྲུང་དུ་གྲགས་པ་སྲས་སུ་འཁྲུངས་

སོ༑ །བློ་མེ་ཟིངས་ཚའི་བཙུན་མེོ་ལྔ་པ་ནི། ཡུལ་མེངའ་རིས་པ་གུང་ཐོང་བཙད་པོའི་

སྲས་མེོ་ལྷ་གཅིག་མེཛེས་མེར་གྲགས་པ་དེའི་ཉིེ་གནས་མེ་རྡོོ་རྗོེ་གདན་དུ་གྲགས་པ་

ལ་སྲས་སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེེས་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱོ་བ། ཡབ་དགུང་ལོ་ང་ལྔ་པ་ས་

ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བསམེ་གླིིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཤེར་པ་ཤེེས་རབ་

འབྱུང་གནས་དང་། ཤེར་པ་རྡོོ་རྗོེ་འོད་ཟིེར་གཉིིས་ཀྱིི་དྲུང་དུ་དམེ་པའི་ཆོས་ལ་སློབ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གཉིེར་གསན་སྦྱོང་མེཛད། བློ་མེ་འདི་བཞུགས་པའི་ཁང་པ་ལ་དཔོན་ཆེན་ཤཱཀྱི་

བཟིང་པོས་ཤེར་གླིིང་བཞེངས། སླར་ཁམེས་ཕྱིོགས་ལ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས་

ནས་ཕེེབས། རྒྱལ་པོ་ཧུ་དཀར་ཆེ་ཞེས་བྱོ་བའི་བློའི་མེཆོད་གནས་མེཛད་དེ། མེཐོར་

དགུང་ལོ་སུམེ་ཅུ་སོ་བདུན་པ་ཤེིང་ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་

ལ་ལྗང་ཡུལ་དུ་ཞི་བར་གཤེེགས་ཞེས་གཙང་བྱོམེས་པའི་གདུང་རབས་དང་། བློ་མེ་

དམེ་པའི་དངོས་སློབ་ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས་སོགས་ཆེ་ཕྲན་ཁ་

ཅིག་ལས་བཤེད། ཡང་སྟེག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱིིས་མེཛད་པའི་

གདུང་རབས་ལས། དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པ་ཆུ་མེོ་བྱོའི་ལོ་ཟླ་བ་གསུམེ་པའི་ཚེས་བཅུ་

ལ་མེདོ་ཁམེས་སེར་སྣར་གཤེེགས་ཞེས་བཤེད་ཅིང་། ཉིི་སྡོེ་གདུང་རབས་ལས་

གཤེེགས་པའི་གནས་དང་དགུང་ལོ་དེ་དང་མེཐུན་པ་ལ། རྒྱལ་གྱིི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་

གཅིག་ལ་གཤེེགས་པར་བཤེད་པ་སོགས་གདུང་རབས་སྔ་མེ་དེ་རྣམེས་སུ་མེི་

མེཐུན་པ་དུ་མེ་ཞིག་འབྱུང་ངོ་། །འགྲོ་བའི་མེགོན་པོ་ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེ་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་

བཙུན་མེོ་གསུམེ་ཡོད་པའི་ནང་ནས། རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གྱིི་སྲས་མེོ་མེང་ལ་དང་། མེ་

གཅིག་ལྡན་ཚ་ཆོས་འབུམེ་ལ་སྲས་མེི་མེངའ་ཞིང་། བཙུན་མེོ་གསུམེ་པ་ཡུལ་ཞ་ལུ། 

ཕེ་མེིང་ཧོར་རྒྱལ་པོའི་ནང་བློོན་སྐུ་ཞང་ར་སྒྲི་ཞེས་བྱོ་ཞིང་། མེ་མེིང་མེཁའ་འགྲོ་

འབུམེ་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སྲས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལ་རཀི་ཏེ་ཞེས་པ་ཡབ་ཞི་

བར་གཤེེགས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་འདས་པ་ས་ཕེོ་འབྲུག་གི་ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོ་ལྷ་ཁང་

ཆེན་མེོ་འགྲམེ་འདིང་པ་དང་མེཉིམེ་དུ་རིན་ཆེན་སྒོང་གི་ལྷོ་ཐོད་གནས་དྲུག་ལྷ་ཁང་

དུ་གྲགས་པར་སྐུ་བལྟོམེས་ཏེེ། འདི་ཉིིད་སྐུ་ཤེིན་ཏུ་གཅེས་པས་ས་གཡོས་ཀྱིི་
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གནོད་པ་བྱུང་དོགས་ནས་ཤེིང་ཁང་བློ་བྲང་ཆེད་དུ་གཏེད་ནས་བཞེངས། སྐུ་ནར་

སོན་པ་དགུང་ལོ་དགུ་ཙམེ་བཞེས་པ་ན། བློ་མེ་འཕེགས་པ་རྒྱ་ཡུལ་ནས་ཡར་བྱོོན་

དུས་དབང་རྒྱུད་མེན་ངག་ལ་སོགས་པ་དུ་མེ་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་

མེཛད་ནས། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་བརྟེག་གཉིིས་གསུངས་ཤེིང་། ཚོགས་སུ་

ཐུགས་བསྐྱེད་གནང་བས་ཐོམེས་ཅད་ངོ་མེཚར་དུ་གྱུར། དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་

གསུམེ་པ་ལ་གདན་སའི་འཁུར་བཀུར་ཏེེ། འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞི་བར་གཤེེགས་

ནས། དེའི་ཐུགས་དགོངས་རོགས་ཐོབས་གསོལ་འདེབས་དང་ཆོས་འཁོར་ཆེན་མེོ་

གནང་དུས་ཚོགས་ཆོས་གསུངས་པས་ཐོམེས་ཅད་ངོ་མེཚར་དུ་གྱུར་ཏེེ། གཞན་

ཡང་ནང་རྟེེན་ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར། ཕྱིི་རྟེེན་གསེར་འབུམེ་ཆེན་མེོ། ལྷ་ཁང་

འདེབས་བྲིས། བློ་བྲང་སོ་སོར་སྐུ་འདྲི་དུ་མེ་དང་། སྐུ་ཚད་བཅུ་གསུམེ་སོགས་མེང་

དུ་བཞེངས། དུས་མེཆོད་རྒྱུན་མེ་ཆད་པར་འཛུགས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་

པོ་བསྒྲུབས་ནས། དེའི་ངང་ལའང་སློབ་གཉིེར་གྱིི་འཕྲོ་བློ་མེ་ཡེ་ཤེེས་རིན་ཆེན་པ་

ལ་གསན་སྦྱོང་མེཛད་དེ། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་གོང་དུ་བྱོོན་པས་སེ་ཆེན་དང་

མེཇེལ་ནས་ཆོས་དང་མེཐུན་པའི་གསུང་གླིེང་མེང་དུ་མེཛད་པས་རྒྱལ་པོ་ཡང་ཤེིན་

ཏུ་མེཉིེས་ཏེེ་དད་པར་གྱུར། དེ་ནས་བློ་མེ་ཆེན་པོ་འཕེགས་པའི་གདུང་རིང་བསྲེལ་

བཞུགས་པའི་ནང་རྟེེན་ཤེེལ་གྱིི་མེཆོད་རྟེེན་ཆེན་པོ་བཞེངས། ལོ་ལྔའི་བར་མེེ་ཏེོག་

ར་བར་བཞུགས་ནས་ཤེེལ་གྱིི་མེཆོད་རྟེེན་དེ་བཞུགས་པའི་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་

ཆེན་པོ་ཡང་བཞེངས། བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེར་མེཛད་ནས། སླར་བོད་དུ་གདན་

བཏེེག་སྟེེ་མེདོ་ཁམེས་སུ་ཕེེབས་པ་ན། དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་པ་མེེ་མེོ་ཕེག་གི་ལོ་སྨལ་པོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་མེདོ་ཁམེས་པྲེ་མེཎྜོལ་ཞེས་བྱོ་བར་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་

དུ་མེ་དང་བཅས་སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ཏེོ། །བློ་མེ་དེ་ལ་གདུང་

བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་ཆད་དོགས་པས་ཞུ་བ་ནན་གྱིིས་ཕུལ་བ་ན་བཙུན་མེོ་གཉིིས་

བཞེས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཇེི་བིག་ཐོི་མུར་གྱིི་སྲས་མེོ་དཔལ་ལྡན་བྱོ་བ་ལ་སྲས་མེ་བྱུང་

ནས། ཇེོ་མེོ་སྟེག་འབུམེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལས་སྲས་རཏྣ་བྷ་དྲི་ཞེས་བྱོ་བ་འཁྲུངས་

ཀྱིང་གཞོན་ནུ་དགུང་ལོ་ལྔ་བཞེས་པའི་དུས་སུ་སྐུ་གཤེེགས་ཏེེ། དེའི་དུས་སུ་

ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གདུང་བརྒྱུད་མེེད་པ་ལྟོ་བུར་གྱུར་ནས། ཤེར་པ་འཇེམེ་

དབྱོངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མེཚན་པས་ས་སྐྱའི་ཞལ་བདག གསེར་ཐོོག གཡུ་ཐོོག་

རྣམེས་དང་། ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོའི་གནམེ་རྒྱན། མེཆོད་ཆ། ཐོིགས་ཁང་ལ་ཡོ་གའི་

དཀྱིིལ་འཁོར་གྲངས་མེེད་བཞེངས་པ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་སློབ་གཉིེར་དབུ་

འདོན། རྒྱལ་པོའི་བློ་མེ་ལ་སོགས་པ་མེཛད་དགོས་བྱུང་བ་རྣམེས་དེ་དུས་སུ་བྱུང་

བར་གྲགས་ཏེེ། དེ་ཡང་ཟིངས་ཚ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་དེས་བཙུན་

མེོ་ལྔ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་ལྕམེ་སྲིང་བརྒྱད་འཁྲུངས་པའི་ནང་ནས་འགྲོ་མེགོན་

ཕྱིག་ན་ལ། དྷརྨ་པཱ་ལ། དེ་ལ་རཏྣ་བྷ་དྲི་འཁྲུངས་པ་དེ་ནས་འཕེེལ་བ་ནི་མེ་བྱུང་

ཞིང་། ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཕེགས་པ་དང་ཡུམེ་མེི་གཅིག་པའི་གཅུང་སློབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་ཡེ་ཤེེས་འབྱུང་གནས་ཀྱིིས་མེ་གཅིག་ཁབ་སྨད་མེར་ཡང་གྲགས་ཤེིང་ཡང་ཇེོ་

མེོ་འབུམེ་མེེར་ཡང་གྲགས་པ་དེ་ཉིིད་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལས། སྲས་བདག་ཉིིད་ཆེན་

པོ་བཟིང་པོ་དཔལ་ཞེས་མེཚན་ཡོངས་ལ་གྲགས་པ་དེ་ཉིིད། ཡབ་དགུང་ལོ་ཉིེར་ལྔ་

པ་ཆུ་ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་ལ་བོ་དོང་ཨེར་འཁྲུངས་ཞེས་སྟེག་ཚང་གདུང་རབས་དང་། ཉིི་ལྡེ་
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གདུང་རབས་ལས་བཤེད་ཅིང་། གཙང་བྱོམེས་པའི་གདུང་རབས་ལས་ཁབ་སྨད་དུ་

འཁྲུངས་པར་བཤེད་དེ། གང་ལྟོར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་འཁྲུངས་ནས་དགུང་ལོ་

བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་དུས་འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཧོར་ཡུལ་ནས་ཡར་བྱོོན་པ་དང་

མེཇེལ་ཏེེ་དབང་ལུང་མེན་ངག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མེང་དུ་གསན་པའི་སྐབས་ཤེིག་

ཏུ་འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་བློ་མེ་འདི་ལ་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གཟིིགས་ནས། ད་གཟིོད་

མེི་རེས་པུས་མེོ་ལ་བབས་པའི་དུས་ཀྱིང་སྲིད། ཡོན་ཏེན་འབུངས་ལ་སློབས་ཞེས་

གསུངས་ཤེིང་། ཡང་སྐབས་ན་ངའི་རྨི་ལམེ་དུ་ཕྱིག་ནའི་རི་བརྒྱུད་ཡིན་ཟིེར་བ་

གཉིིས་ལས་མེི་འདུག ཡེ་འབྱུང་གི་རི་བརྒྱུད་ཡིན་ཟིེར་བ་ཤེིན་ཏུ་མེང་བ་འདུག་པ་

ཅིག་རྨིས་གསུངས། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་བཞེས་

པས་འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞི་བར་གཤེེགས། དེའི་སྐབས་སུ་ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེ་གདུང་

བརྒྱུད་སྤེེལ་པའི་འོས་སུ་སྔ་མེོ་ནས་བཞག་པ་དང་གྲགས་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་

ཡབ་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིི་སྲས་སྐུ་མེཆེད་འདི་བགྲེས་པ་ཡིན་ནའང་ཕྱིག་ནའི་སྲས་དྷརྨ་པཱ་

ལ་གདན་ས་ལ་བཞུགས། འདི་རང་དགར་བཞུགས་པའི་ངང་ནས་འཕེགས་པ་རིན་

པོ་ཆེའི་གཤེེགས་རོང་ལ་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད། དེ་གྲུབ་མེ་ཐོག་དགུང་

ལོ་ཉིེར་གཅིག་བཞེས་པའི་ཚེ་མེི་ཆེན་ཨ་བུས་གདན་དྲིངས་ནས་གོང་ལ་ཕེེབས། 

འདིར་སྐུ་གཤེེགས་པའི་ལུགས་སུ་བྱོས་པས། ཞུས་སྟེབས་འགའ་ཞིག་གི་དབང་

གིས། གོང་མེས་ཀྱིང་རེ་ཞིག་བརྟེག་དགོས་པས་སྨན་རྩེར་རྒྱུག་གསུངས་པ་དང་། 

སྨན་རྩེའི་ཡུལ་ཕྱིིའི་རྒྱ་མེཚོའི་ལག་ཆུ་འཇེམེ་ཆེན་པོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་གྲངས་བསྒྲིལ་བ་ཟིོ་

ཆུ་ཟིེར་བའི་མེཁར་མེིག་ཆེན་པོར་བཞུགས། ཡང་དེ་ནས་ལུང་གི་འཇེལ་ལམེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བདུན་བགྲོད་པ་ན་ཧམེ་ཆུ་ཟིེར་བའི་མེཁར་མེིག་ཆེན་པོར་བཞུགས། དེ་ནས་འཇེལ་

ལམེ་བཅུ་བགྲོད་པ་ན་རི་བོ་པོ་ཏེ་ལ་ཡོད་ཟིེར་བ་དེར་སྦེས་པའི་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་ཚུལ་

གྱིིས་བཞུགས་པས། རྒྱ་མེོ་གཅིག་ལ་སྲས་ཤེིག་འཁྲུངས་ཤེིང་། དཔོན་ཆེན་ཀུན་

དགའ་འོད་ཟིེར་དུ་གྲགས་པ་ཉིེ་གནས་ཁམེས་པས་ཞབས་ཏེོག་གི་མེཐོིལ་བྱོས། 

དེའི་དུས་སུ་ཡང་རྒྱལ་པོའི་ལུང་ལྕི་མེོ་བྱུང་དོགས་པས་སྒྲིོལ་མེ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་ལ་འབད་པས། ནང་གཅིག་ཉིི་མེ་ཤེར་བ་ན་རྒྱ་མེཚོའི་མེཐོའ་ན་པདྨོའི་

སྡོོང་པོ་ཅིག་གི་སྟེེང་ན་རྗོེ་བཙུན་མེ་སྒྲིོལ་མེས་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟེན། ཕྱིག་གཡས་

བློ་མེའི་སྤྱིི་གཙུག་ཏུ་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱིི་ཚུལ་དུ་མེཛད་དེ། བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོོབ་

འགྱུར་ཞིང་། །ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམེས་ཉིིད་ཐོོབ། །འདོད་པ་ཐོམེས་ཅད་ཐོོབ་

པར་འགྱུར་ཏེེ། །བགེགས་རྣམེས་མེེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇེོམེས་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་ཤེིང་ལུང་བསྟེན་དབུགས་དབྱུང་། དེའི་ཚེ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་དགུང་

ལོ་ཉིེར་བདུན་བཞེས་པའི་དུས་སུ་དྷརྨ་པཱ་ལ་སྐུ་གཤེེགས་ནས། གདན་ས་ཤེར་པ་

འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོས་མེཛད་དེ། །འདིས་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་འཆད་ཉིན་སྒོོམེ་སྒྲུབ་

ལ་སོགས་པ་གཞན་ཕེན་གྱིི་བྱོ་བ་མེཐོའ་ཡས་ཤེིང་བློོས་མེི་འཁྱུད་པ་ལྟོ་བུ་ཞིག་

མེཛད་ཅེས་བཤེད་ལ། ཁྱེད་པར་གདན་ས་འདིར་ཡང་བློ་མེ་འཕེགས་པ་དང་། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕྱིི་རྟེེན་བཞུགས་པའི་གསེར་ཐོོག གཡུ་

ཐོོག་ལ་སོགས་པའི་ཞལ་བཀོད་དང་། ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོ་འདི་ཉིིད་དཔོན་ཆེན་ཤཱཀྱི་

བཟིང་པོས་འགྲམེ་བཏེིང་། ཀུན་དགའ་བཟིང་པོས་ལེགས་པར་སྦྱངས་པའི་རྗོེས་བློ་

མེ་འདིའི་གདན་ས་མེཛད་པའི་དུས། དཔོན་ཆེན་ཨག་གླིེན་གྱིིས་ལྷ་ཁང་ནང་གི་ས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 267  

རྒྱན། གནམེ་རྒྱན། མེཆོད་ཆ་ལོགས་བྲིས་ལ་སོགས་པ་དང་། ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོའི་

མེཐོའི་ལྕགས་རི་ཆེན་མེོ་འདི་ཡང་ཤེིང་མེོ་ལུག་གི་ལོ་ལ་བྱོས་སོ་ཞེས་གྲགས་

ཤེིང་། གཞན་ཡང་བློ་མེ་འདིའི་ལྷ་ཁང་གི་ཐོིགས་ཁང་ཆེན་མེོར་བརྟེན་པའི་ཕྱིིར་

དང་། མེཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་རྣལ་འབྱོོར་རྒྱུད་མེན་ཆད་ནས་འབྱུང་བའི་དཀྱིིལ་འཁོར་

གྱིི་བཀོད་པའི་ཞལ་ཏེ་མེཛད་ནས། བློ་མེ་བློོ་ཆེན་དང་སྣུར་ཡེ་ཤེེས་རྒྱལ་མེཚན་བྱོ་

བ་ཞལ་ཏེ་བྱོེད་དུ་བཅུག་སྟེེ་དཀྱིིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད། 

རིགས་བསྡུས་རྣམེས་སོ་སོར་བགྲངས་ནས་དཀྱིིལ་འཁོར་དྲུག་བརྒྱ་དང་སུམེ་ཅུ་རྩ་

དགུ། བློ་མེ་གོང་མེ་དང་བློ་མེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཞལ་མེཚུངས་རྒྱུད་རིས་དང་བཅས་པ་ཤེིང་

མེོ་སྦྲུལ་གྱིི་ལོ་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ནས་བརྩམེས་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ལ་རབ་གནས་

དང་བཅས་པ་གྲུབ་པར་མེཛད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གདན་སའི་ཕྱིིར་དུ་མེ་མེཛད་དེ་

མེདོར་ན་དྷརྨ་པཱ་ལ་སྐུ་གཤེེགས་པ་ནས་བློ་མེ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་གོང་དུ་བཞུགས་

པའི་དུས་དང་། འདིར་ཕེེབས་ནས་ཀྱིང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཐུགས་སྦྱོང་མེཛད་པའི་

རིང་ལ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིི་བར་ལ་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་དྲིི་མེ་མེེད་པ་

རྣམེས་དང་། མེཛད་པའི་འཕྲིན་ལས་མེི་མེཚུངས་པ་མེེད་པ་ཤེར་པ་འཇེམེ་པའི་

དབྱོངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་གྲགས་པ་དེས་གདན་སའི་འཁུར་བཞེས་

མེཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོར་གདན་ས་བུ་ཆེན་ལ་གཏེད་དེ་ཕྱིག་ནའི་སྲས་དྷརྨ་པཱ་ལ་

སྐུ་གཤེེགས། ཡེ་འབྱུང་གི་སྲས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ནས་ས་སྐྱ་

པ་རང་གི་གདུང་བརྒྱུད་དངོས་ཀྱིི་གདན་ས་འཛིན་མེཁན་མེེད་པ་ལྟོ་བུར་གྱུར་ཏེེ་

ཅུང་ཟིད་ཉིག་ཕྲ་བ་ཙམེ་བྱུང་བའི་དུས་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཚེ་ཡར་འབྲོག་གི་དཔོན་ཆེན་ཨག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གླིེན་གྱིིས་སེམེས་ཀྱིིས་མེ་བཟིོད་ནས་དོ་དམེ་ཆེར་མེཛད། དེའི་གྲོགས་ཁམེས་པ་

དབོན་ནག་ཅེས་བྱོ་བས་ཀྱིང་བྱོས། ས་སྐྱའི་བཀའ་བགྲོས་པ་ལ་གྲོས་བསྡུར་ཏེེ། ཏེི་

ཤྲཱིི་གྲགས་པ་འོད་ཟིེར་དུ་གྲགས་པ་གོང་ན་བཞུགས་ཡོད་པ་ལ་ཞུ་ཡིག་བྱོས་པས། 

དེའི་གྲོགས་ཉིི་ལྡེ་བ་གུག་ཤྲཱིི་ཤེེས་རབ་དཔལ་དང་། མེི་ཆེན་ཨོ་བུས་བྱོས་ནས། 

གོང་མེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡང་ཡང་ཞུས་དེའི་རྒྱུ་དང་། སྐབས་ཤེིག་ཏུ་དྷརྨ་པཱ་ལའི་གདུང་

ཐོམེས་ཅད་རིང་བསྲེལ་དུ་སོང་བ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བས། རྒྱལ་པོ་ངོ་མེཚར་སྐྱེས་

ནས། ངའི་བློ་མེའི་དབོན་པོ་ཡིན་པ་ཙམེ་གྱིིས་ཆོག་པ་འདུག་པ་ལ་ད་དབོན་པོ་མེེད་

གསུངས་ནས་སྤྱིན་ཆབ་མེཛད་པ་ལ། བློ་ཆེན་གྲགས་པ་འོད་ཟིེར་དང་། དམེ་པ་ཏེ་

པོ་སོགས་ཀྱིིས་བློ་མེའི་དབོན་པོ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པོ་ཡང་ཐུགས་འགྱུར་ཏེེ། དེ་ལྟོར་ཡིན་ན་སྨན་རྩེ་ནས་གདན་དྲིོངས་གསུངས་

པའི་ལུང་ཕེེབས་ཞེས་གཙང་བྱོམེས་པའི་གདུང་རབས་ལས་བཤེད། ཡང་སྟེག་ཚང་

ལོ་ཙྭ་བས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས་ལས་བློ་ཆེན་གྲགས་འོད་དང་། ཉིི་ལྡེ་བ་གུ་ཤྲཱིི་

ཤེེས་རབ་དཔལ་དང་། མེི་ཆེན་ཨོ་བུས་དང་གསུམེ་གྱིི་གདན་ས་ནས་ཏེི་ཤྲཱིི་གྲགས་

འོད་ལ་ཞུ་ཡིག་བྱུང་བ་དང་མེཐུན་པར་རྒྱལ་པོ་ལ་དྷརྨ་པཱ་ལ་གཤེེགས། བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོ་སྨན་རྩེར་བཞུགས་པས་དེང་སང་བློ་མེ་འཕེགས་པའི་གདན་ས་བུ་ཆེན་ལ་

གཏེད་ཡོད་འདུག་པ་སོགས་ནན་གྱིིས་ཞུས་པ་དང་། ལྷག་པར་དེའི་དུས་སུ་ས་སྐྱ་

པའི་ལྕམེ་ཞིག་ཧོར་ཡུལ་དུ་ཕེེབས་པ་དེ་གཡང་ལ་ལྷུང་ནས་གྲོངས་པ་ལ་འཇེའ་

འོད་དང་རིང་བསྲེལ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་གྱིི་ལྟོས་དུ་མེ་བྱུང་བས། རྒྱལ་པོ་ངོ་

མེཚར་སྐྱེས་ནས། ངའི་བློ་མེའི་རུས་ཡིན་པ་ཙམེ་གྱིིས་ཀྱིང་ཆོག་པར་འདུག་པས། 
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བཟིང་པོ་དཔལ་ཚོལ་གསུངས་པའི་ལུང་བུད་དེ་སྨན་རྩེ་ནས་བྱོོན་ནོ་ཞེས་བཤེད་དེ། 

གང་ལྟོར་ཡང་དེའི་ཚེ་མེཐུ་སྟེོབས་ཀྱིི་མེངའ་བདག་སྒོ་ཨ་གཉིན་དམེ་པས་ཆོས་སྐྱོང་

ལ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ། རྒྱལ་པོའི་ཕེོ་བྲང་གི་སྟེེང་དུ་ལྕགས་ཀྱིི་བྱོ་རོག་ཆེན་པོ་རི་བོ་

ཙམེ་བབས་ཏེེ། དེའི་སྤུ་འགུལ་བ་ཙམེ་གྱིིས་ས་ཕྱིོགས་ཐོམེས་ཅད་གཡོ་བ་དང་། 

གནམེ་ཁའུའི་རྡོོའི་ཆར་པ་བབས་པ་སོགས་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསྟེན་པས་ཀྱིང་

མྱུར་བའི་གྲོགས་བྱོས་ནས། དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་པ་ལ་སྨན་རྩེ་ནས་གདན་དྲིངས་ཏེེ། 

ཚུར་ལམེ་སྔོན་གྱིི་རྒྱལ་པོ་བོང་སྣ་ཅན་གྱིི་མེཁར་དང་། ཀོང་ཇེོའི་ཡབ་རྒྱ་རྗོེ་བཙད་

པོ་ཐོང་ཐོའི་ཛུང་རྒྱལ་པོའི་གནས་བརྟེན་བཅུ་དྲུག་དབྱོར་གནས་ལ་སྤྱིན་དྲིངས་པའི་

ས༑ ལྷ་སའི་ཇེོ་བོའི་སྐུ་ཡོལ་བཞུགས་ས་ཕེོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཀྱིིན་ཆང་ཧཱུ་ཞེས་པ་དང་། 

བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ཆོས་འཕེགས་ཀྱིིས་རྟེག་ཏུ་ངུ་ལ་ཤེེར་ཕྱིིན་གསུངས་ས་གྲོང་

ཁྱེེར་སྤེོས་ལྡན་ཏེེ། རྒྱ་སྐད་དུ་ཤེིན་ཏུ་ཧུ་ཞེས་པ་རྣམེས་གཟིིགས། དེ་ནས་དགུང་ལོ་

སོ་དྲུག་པ་ལ་གོང་མེ་རྒྱལ་པོས་གནང་སྦྱིན་ཆེན་པོ་མེཛད། འཕེགས་པ་ཏེི་ཤྲཱིིའི་

དབོན་པོ་ཡིན་ངེས་སུ་འདུག་པས། ཁྱེེད་ཀྱིི་རིགས་བརྒྱུད་སྤེེལ་ལ་ས་སྐྱར་གདན་ས་

གྱིིས་གསུངས་པའི་ལུང་དང་འཇེའ་ས་བཟིང་པོ་གནང་སྟེེ། རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་

མྱུར་བར་གདན་བཏེེག་ནས། དགུང་ལོ་སོ་བདུན་པ་ས་ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་ལ་གདན་ས་ཆེན་

པོར་ཕེེབས། དེ་དུས་ཤེར་པ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོ་གཞི་ཐོོག་ན་བཞུགས་པས། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ལ་གདན་ས་གཏེད། འོན་ཀྱིང་རང་ཉིིད་ཐུགས་གཉིེར་གསན་སྦྱོང་

གི་སྟེབས་དང་། ཅུང་ཟིད་མེི་མེཛེས་པ་ལ་དགོངས་ནས་གོང་ནས་གདུང་བརྒྱུད་སྤེེལ་

བ་དང་། གདན་ས་མེཛད་དགོས་པའི་ལུང་ཡོད་ཀྱིང་རེ་ཞིག་ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་དུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཞུགས་ནས་འཆད་ཉིན་སོགས་གདན་སའི་མེཐོིལ་རང་མེ་མེཛད་པར། ཤེར་པ་

འཇེམེ་དབྱོངས་རིན་རྒྱལ་བས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཞེ་ལྔར་ཕེེབས་ཀྱིི་བར་མེཛད། དེ་

ལྟོར་དྷརྨ་པཱ་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་ཉིེར་བདུན་པ་ལ་གཤེེགས་པའི་ཉིེར་

བརྒྱད་པ་ནས། ཞེ་ལྔའི་བར་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིི་བར་ལ་གདན་ས་ཤེར་པས་མེཛད་

པས། དུས་ཕྱིིས་ཀྱིི་བར་དུ་ཡང་ཤེར་པའི་བློ་མེ་ཁྲིི་འདོན་གྲུབ་པ་རྣམེས་ཚོགས་ཀྱིི་

དཔོན་སོགས་མེཛད་པའི་ཚེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་པཎ་གྱིི་ཆོས་ཁྲིི་ཆེན་མེོ་འདིའི་

སྟེེང་དུ་བྱོོན་ཆོག་པའི་རྒྱུ་མེཚན་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲགས་སོ། །

དེ་ནས་བློ་མེ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་མེ་ལུས་པ་

ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས། དགུང་ལོ་ཞེ་ལྔ་པ་ལ་གདན་སའི་ཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས། གཞི་

ཐོོག་གི་གོ་སར་བྱོོན་ཏེེ་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་འཆད་ཉིན་སྒོོམེ་སྒྲུབ། བློ་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་

དུས་མེཆོད། དཀོན་མེཆོག་གི་ཞབས་ཏེོག བུ་སློབ་ལྷ་སྡོེ་མེི་སྡོེ་རྣམེས་ཀྱིི་མེགོ་སྐྱོང་

རན་ཆེད་གཉིེར་ལེགས་པར་མེཛད། རྒྱལ་ཁམེས་ཆེན་པོ་ཡང་ཆོས་བཞིན་དུ་བདེ་

བར་འཇེགས། གདན་ས་དན་དུ་བློ་མེ་འཕེགས་པ་དང་། དྷརྨ་པཱ་ལའི་ཕྱིི་རྟེེན་

བཞུགས་ས་གསེར་ཐོོག་དང་གཡུ་ཐོོག ལྷ་ཁང་གི་ལྕགས་རི་ལ་སོགས་པ་ཡང་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་དང་། ཤེར་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མེཚན་པ་གཉིིས་ཀྱིི་སྐུ་རིང་ལ་

ལེགས་པར་གཞི་བཏེིང་སྟེེ། མེདོར་ན་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དགུང་ལོ་ཞེ་ལྔ་

ནས་སྐུ་གཤེེགས་ཀྱིི་བར་གདན་སའི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམེ་མེཛད་པས་དེའི་དུས་

རང་གདན་ས་པ་དཔལ་འབྱོོར་རྒྱས་ཞེས་གྲགས་ལ། དེ་ལྟོར་གདན་ས་བཟུང་ནས་

རྗོེ་བཙུན་མེ་སྒྲིོལ་མེའི་ལུང་བསྟེན་ལྟོར་རིགས་ཀྱིི་སྲས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་མེང་བ་ཞིག་སྟེེ། 
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དེ་དག་ཀྱིང་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཡན་ལ་བྱོོན་ཞིང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་

རྟེེན་ཡང་མེང་དུ་བཞེངས་པས། བློ་མེ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་མེི་དང་ལྷ་བཟིོ་བ་ཡིན་

ཞེས་ཀྱིང་གྲགས། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ང་གཉིིས་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བསྙེེན་པར་རོགས་

ནས། མེཚན་ཨ་མེོ་གྷ་དྷྭ་ཛ་ཤྲཱིི་པཱ་ལ་ཞེས་པ་བཏེགས། དེ་ལྟོར་མེཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

མེཛད་ནས། དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམེ་པ་ཤེིང་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་གཞི་ཐོོག་གཟིིམེ་

ཁང་དུ་བདེ་བར་གཤེེགས་སོ་ཞེས་སྟེག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས་

དང་། གཙང་བྱོམེས་པའི་གདུང་རབས་དང་། བློ་མེ་དམེ་པའི་དངོས་སློབ་ཤེེས་རབ་

རྡོོ་རྗོེས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས་དང་། གཞན་ཡང་གདུང་རབས་ཆེ་ཕྲན་མེང་པོ་

ཞིག་ལས་བཤེད་ཅིང་། ཡང་ཉིི་ལྡེ་གདུང་རབས་ལས། དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་པ་ཆུ་ཕེོ་

ཁྱེི་ལོ། འཕེགས་པ་ཀུན་བློོས་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་མེཛད་པའི་རྗོེས་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་

མེཇུག་ལ་ཞི་བར་གཤེེགས་སོ་ཞེས་བཤེད་མེོད་ཀྱིང་། འདི་ནི་ཅུང་ཟིད་བརྟེག་པར་

བྱོ་དགོས་ཏེེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་སྲས་ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་བློོར་གྲགས་པ་དེ་ཡབ་

དགུང་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་པའི་དུས་འཁྲུངས་ནས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པ་ལ་བརྟེག་གཉིིས་

གསུངས་པར་ཉིི་ལྡེ་བས་བཤེད། གདུང་རབས་གཞན་རྣམེས་ལས་དགུང་ལོ་དགུ་

པ་ལ་གསུངས་པར་བཤེད། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གོང་དུ་བྱོོན་པར་གཙང་

བྱོམེས་པ་དང་། ཉིི་ལྡེ་བ་གཉིིས་ཆར་མེཐུན་ཅིང་། བློ་མེ་དམེ་པའི་དངོས་སློབ་ཤེེས་

རབ་རྡོོ་རྗོེས་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཧོར་ཡུལ་དུ་ཕེེབས་པར་ཡང་བཤེད་ལ། སྟེག་ཚང་

གདུང་རབས་ལས་འཁྲུངས་ལོ་འདས་ལོ་མེ་གཏེོགས་ལོ་རྟེ་གསལ་ཁ་མེ་གསུངས། 

ཧོར་ཡུལ་ནས་བོད་འདིར་བསྙེེན་རོགས་བསྒྲུབས་པར་དགུང་ལོ་ཉིེར་ལྔ་པའི་དུས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཕེེབས་པར་ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེས་བཤེད། ཉིེར་བཞི་པ་ལ་ཕེེབས་པར་མུས་སྲད་པས་

ཀྱིང་བཤེད། ཉིི་ལྡེ་བ་རང་གི་གདུང་རབས་ལས་ཀྱིང་དེ་དང་མེཐུན་པར་འབྱུང་

ཞིང་། ཉིེར་བཞི་པ་ལ་བསྙེེན་རོགས་མེཛད་པའི་རྗོེས་སུ་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཞིག་མེཛད། དེ་ནས་ལོ་གྲངས་གསལ་ཁ་ཅན་མེ་བྱུང་ཡང་། དེའི་རྗོེས་སུ་ཡབ་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་སྐུ་གཤེེགས་པར་ཉིི་ལྡེ་གདུང་རབས་ལས་བཤེད་པས། ཀུན་

བློོས་ཆོས་འཁོར་མེཛདགྲུབ་ནས་ཀྱིང་། ཡབ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ལོ་གཅིག་ཙམེ་ཐོ་

ནའང་བཞུགས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། གདུང་རབས་གཞན་ལྟོར་ན་དགུང་ལོ་

ཉིེར་དྲུག་པའི་དུས་ཡབ་གཤེེགས་པས་ཆོས་འཁོར་གྲུབ་ནས་ལོ་གཉིིས་བཞུགས་

ཤེིང་དོན་ལ་ཡང་གནས་པར་འདོད་དགོས་ཤེིང་། དེ་མེིན་པར་ལོ་གཅིག་ལྟོར་ན་

ཡང་ཀུན་དགའ་བློོ་གྲོས་འཁྲུངས་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་ལོ་ཉིེར་ལྔ་བཞུགས་

པར་འབད་མེེད་དུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཉིེར་བཞི་པ་ཆོས་འཁོར་མེཛད་པའི་ལོ་གཤེེགས་

པ་ཡིན་ནའང་ལོ་ཉིེར་བཞི་བཞུགས་པ་ལ་ཐོེ་ཚོམེ་གཏེན་མེི་སྣང་ལ། དེས་ན་ཉིི་ལྡེ་

བ་ལྟོར་ན་ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་བློོ་འཁྲུངས་ནས། ཡབ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་

གསུམེ་ལས་མེ་བཞུགས་པར་འདོད་དགོས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་སོ་

བརྒྱད་པའི་སྲས་ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་བློོ་ཡིན་པ་དང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་རེ་

གཅིག་པ་ལ་གཤེེགས་པར་ཉིི་ལྡེ་བ་རང་གིས་བཤེད་པས་སོ། །དེ་ལྟོར་ན་ཏེི་ཤྲཱིི་

དགུང་ལོ་ཉིེར་གསུམེ་པའི་དུས་ཡབ་གཤེེགས་དགོས་པ་ལས། དེ་ནི་མེ་ཡིན་པར་

ཉིེར་བཞི་པའི་དུས་བསྙེེན་རོགས་དང་། དེ་ནས་ཆོས་འཁོར་མེཛད། དེའི་རྗོེས་སུ་

ཡབ་གཤེེགས་པར་ཉིི་ལྡེ་བ་རང་དང་། གཞན་གདུང་རབས་མེཛད་པ་པོ་ཕེལ་ཆེར་
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མེཐུན་པར་འབྱུང་བ་རྣམེ་དཔྱིོད་ཀྱིི་མེིག་གིས་བལྟོས་ན་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བས་ན་ཉིི་ལྡེ་བའི་གདུང་རབས་ལས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་རེ་གཅིག་པ་ལ་

གཤེེགས་པར་བཤེད་པ་ནི་ཡི་གེ་པའི་སྐྱོན་ནམེ། མེ་ཡིན་ན་ལོ་གྲངས་ཅུང་ཟིད་ནང་

འགལ་བ་ལྟོ་བུར་སྣང་བས་ཅུང་ཟིད་དཔྱིད་པར་བྱོ་བའི་གཞིར་སྣང་ངོ་། །གང་ལྟོར་

ཡང་དེ་ལྟོ་བུའི་བློ་མེ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དེའི་སྐུ་རིང་ལ་ཁ་བ་ཅན་གྱིི་ལྗོངས་འདིར། 

གང་གི་སྐུའི་ཉིིན་བྱོེད་ཤེར་བ་ལས། །རྒྱལ་བསྟེན་པདྨོོའི་ཚལ་རབ་ཏུ་བཞད་དེ། །སྐལ་

ལྡན་བུང་བའི་ཚོགས་ལ་དཔལ་འབྱོོར་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིི་སྦང་རྩི་ཅི་ཡང་སྟེེར་བར་

མེཛད་ཅིང་། ཁྱེད་པར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་དྲིི་མེ་མེེད་པའི་གདུང་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་

ཞེས་མེཚན་གྱིི་དགེ་ལེགས་ཙམེ་གྱིིས་ཀྱིང་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བར་ནུས་

པའི་མེཁས་ཤེིང་གྲུབ་པ་བརྙིེས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམེ་པ། ནམེ་མེཁའ་དངས་པ་ལ་རྒྱུ་

སྐར་གྱིི་ཚོགས་བཀྲ་བ་ལྟོ་བུ་ཞིག་དེང་སང་གི་བར་དུ་རྒྱུད་མེི་འཆད་པར་བྱོོན་ནས། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་ནམེ་ལངས་པ་ལ་ཉིི་མེ་ཤེར་བ་ལྟོར་གསལ་བར་གྱུར་པ་

འདི་ནི། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཞེས་མེཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམེ་པ་འདི་

ཁོ་ནའི་བཀའ་དྲིིན་ལས་བྱུང་བར་ཤེེས་པར་བྱོའོ། །དེ་རྣམེས་ཀྱིིས་ལྷ་རིགས་འཁོན་

ས་སྐྱ་པ་སྟེེ་མེཚན་མེཆོག་གསུམེ་དང་ལྡན་པའི་གདུང་རབས་བྱོོན་ཚུལ་ལས། ས་སྐྱ་

སྤྱིི་ལ་དབང་བའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་བྱོོན་ཚུལ་བསྟེན་ཟིིན་ཏེོ། །འདིར་སྨྲས་པ། 

བོད་ཡུལ་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟེན་པའི་རྒྱུན་བཟིང་མེི་ནུབ་སྐྱོང་བ་

ལ༑ །སྤྲུལ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་བྱོེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྒོོ། །དང་པོར་འབྱོེད་མེཛད་བཀའ་

དྲིིན་ཆེས་ལྷག་པའི། །བཟིང་པོའི་མེཚན་འཆང་འགྲོ་བའི་དཔལ་མེགོན་མེཆོག །གང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གི་དྲིི་མེེད་རིགས་ཀྱིི་རྒྱ་མེཚོ་ལས། །ངོ་མེཚར་ཆུ་ཕྲན་མེཁས་གྲུབ་གདུང་རིགས་

ཚོགས། །རྒྱུན་ཆད་མེེད་པར་འབྱོོན་འདི་ཨེ་མེ་མེཚར། །བར་སྐབས་ཀྱིི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའོ།། །།

སྤྱིི་དོན་གསུམེ་པ་དེ་ལས་གྱིེས་པའི་བློ་བྲང་རྣམེ་བཞིའི་གདུང་རབས་

བཤེད་པ་ལ་དོན་བཞི་སྟེེ། གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་བཤེད་པ། རི་ཆེན་

སྒོང་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་བཤེད་པ། ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་བཤེད་པ། 

དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་བཤེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་ཚིགས་བཅད་ཀྱིི་

སྒོོ་ནས་མེདོར་བསྟེན་པ་དང་། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་གཉིིས་ལས། དང་པོ་ནི་

ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་བྱོོན་ཚུལ་

བཤེད་པའི་རྗོེས་དེ་མེ་ཐོག་ཏུ། གང་དེའི་བཙུན་མེོ་དང་པོ་རྒྱལ་པོའི་ལྕམེ། །མུ་ད་གན་

གྱིི་སྲས་ནི་བསོད་ནམེས་བཟིང་། །དེ་དང་དཔོན་མེོ་བུདྡྷ་གན་གྱིི་སྲས། །རཏྣ་ཤྲཱིི་ཡང་

གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་གཤེེགས། །བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་མེང་མེཁར་སོགས་སྤེེ་མེ། །ངང་

མེོའི་སྲས་ནི་ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་བློོ་ཡིན། །བཙུན་མེོ་གསུམེ་པ་གླིང་མེཚོའི་ན་སྤེེ་མེ། །ནམེ་

མེཁའ་རྒྱལ་མེོར་གྲགས་ལ་སྲས་གསུམེ་སྟེེ། །མེཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་ནམེ་མེཁའ་

ལེགས་པ་དང་། །ནམེ་མེཁའ་བཤེེས་གཉིེན་གུ་ཤྲཱིི་ནམེ་རྒྱལ་ལོ། །མེཁས་བཙུན་ཆེན་

པོའི ་བཙུན་མེོ ་ཁང་གསར་མེ། །དགེ ་འདུན་འབུམེ་ལ་ཏེ་དབེན་ཀུན་རིན་

འཁྲུངས། །ཀུན་རིན་བཙུན་མེོ་ཉིི་ཐོོག་ནམེ་པའི་སྲས། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བློོ་གྲོས་

རྒྱལ་མེཚན་ཡིན། །གཉིིས་པ་མེཉིམེ་མེེད་དབོན་མེོ་དགེ་མེའི་སྲས། །སློབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་དང་། །གཅུང་པོ་ཀུན་དགའ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་ནོ། །བློོ་གྲོས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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རྒྱལ་མེཚན་བཙུན་མེོ་ས་སྐྱ་མེ། །རྒྱལ་མེོ་སྐྱིད་སྲས་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་

སྟེེ༑ །གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་བཙུན་མེོ་བྲག་དཀར་མེའི། །སྲས་མེཆོག་བློོ་གྲོས་དབང་ཕྱུག་

གཞི་ཐོོག་པའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིིས་པ་དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་ནི། སྤྱིིར་རྗོེ་བཙུན་

ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིིད་དང་པོ་གནམེ་ལྷ་མེཆེད་གསུམེ་ལྷ་ལས་

བབས་པ་ནས་བཟུང་དེང་སང་གི་བར་དུ་རྒྱུན་མེ་ཆད་པར་བྱོོན་ནས། དབུས་གཙང་

མེངའ་རིས་རྒྱ་ཧོར་ལ་སོགས་པ་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམེས་ཆེན་པོར་ཀུན་གྱིི་འགྲོ་བ་

མེ་ལུས་པའི་དོན་མེཛད་པ་ཡིན་པ་ལས། གདན་ས་འདི་ཉིིད་སྤྱིི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་

ནི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་བཟིང་པོ་དཔལ་ཞེས་ཡོངས་ལ་གྲགས་པ་དེ་ཡན་ཆད་ལ་

བཤེད་ལ། དེ་ནས་བློ་བྲང་གོ་བཞིར་གྱིེས་པ་ནི། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་སྲས་ཏེི་ཤྲཱིི་

ཀུན་དགའ་བློོ་གྲོས་ཞེས་བྱོ་བ་དེས་གཅུང་རྣམེས་ལ་དམེ་ཁ་རྣམེས་དང་བློ་བྲང་ཁ་

བཞི་སོ་སོར་བགོས་ཏེེ་གནང་བ་ནས་བྱུང་བར་བཤེད་པ་ཡིན་མེོད། འདི་ལ་སྟེག་

ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་དང་། ཉིི་ལྡེ་བ་ནམེ་མེཁའ་བཟིང་པོ། །དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་བསོད་

ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་དངོས་སློབ་ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེ་ལ་སོགས་པ་གདུང་རབས་མེཛད་

པ་ཕེལ་ཆེར་གྱིི་བློ་བྲང་གོ་བཞིར་གྱིེས་ཚུལ་གོང་ལྟོར་ཡིན་པ་བཤེད་ཀྱིང་། བློ་བྲང་

ཁ་བཞིའི་གདུང་རབས་བྱོོན་ཚུལ་སོ་སོར་སྡོེ་ཚན་མེ་བཅད་པར། ཀུན་བསྲེས་ནས་

བཤེད་པས། བློ་བྲང་སོ་སོའི་གདུང་རབས་ངོས་འཛིན་པ་བློོ་དམེན་པ་རྣམེས་ལ་ཅུང་

ཟིད་དཀའ་བར་སྣང་ཡང་། རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་འཛིན་ངོར་རོང་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་

ནས། རོང་ལུགས་ཀྱིི་བསྟེན་པའི་གསལ་བྱོེད་དམེ་པ་མེཁས་པའི་དབང་པོ་གཙང་

བྱོམེས་པ་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས་ལས། ས་སྐྱ་སྤྱིི་ལ་དབང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བའི་གདུང་རབ་བྱོོན་ཚུལ་སྐབས་གཅིག བློ་བྲང་བཞིའི་གདུང་རབས་རྣམེས་བྱོོན་

ཚུལ་ལ་སྐབས་རེ་རེ་སྟེེ། སྐབས་ལྔར་ཕྱིེ་ནས་ཤེིན་ཏུ་རྟེོགས་སླ་ཞིང་བརྗོོད་བདེ་བ་

དང་། ཁྱེད་པར་དུ་རྒྱལ་བ་གཉིིས་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པའི་གསལ་བྱོེད་

དམེ་པ། ཤེེས་བྱོའི་གནས་མེ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས། འཆད་པ་དང་། རྩོད་པ་

དང་། རྩོམེ་པ་ལ་སོགས་པ་མེཁས་པའི་བྱོ་བ་གང་ལ་ཡང་ཐོོགས་པ་མེི་མེངའ་བའི་

མེཁྱེེན་རབ་རྒྱལ་བ་ཉིིད་དང་མེཚུངས་པའི་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་

གྲུབ་ཅེས་སྙེན་པའི་བ་དན་དཀར་པོ་སྲིད་པ་གསུམེ་ན་གཡོ་བ་དེས་མེཛད་པའི་རྗོེ་

བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས་ཀྱིང་། བློ་བྲང་སོ་སོའི་གདུང་

རབས་རྣམེས་སྡོེ་ཚན་སོ་སོར་བཅད་ནས་འབྱུང་བས། དེས་ན་དེ་ཉིིད་ལས་གོ་རིམེ་

ཇེི་ལྟོར་འབྱུང་པ་ལྟོར་འདིར་རིམེ་པ་བཞིན་དུ་བརྗོོད་པ་ནི་འདི་ལྟོ་སྟེེ། དེ་ཡང་བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཕེགས་པས་ལུང་བསྟེན་པ་དང་། རྗོེ་བཙུན་མེ་

སྒྲིོལ་མེས་ཀྱིང་ལུང་བསྟེན་བཞིན་སྲས་དུ་མེ་ཞིག་འཁྲུངས་ཏེེ། འདིའི་རྒྱལ་པོའི་

གདུང་བརྒྱུད་སྤེེལ་ཅིག་པའི་ལུང་ཕེེབས་ནས་ཁབ་ཏུ་བཙུན་མེོ་དྲུག་དང་། དེའི་སྔོན་

དུ་སྨན་རྩེ་ཞེས་བྱོ་བའི་ཡུལ་དུ་རྒྱ་མེོ་གཅིག་སྟེེ་བདུན་བཞེས་པ་ལས། སྨན་རྩེ་མེ་ལ་

སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་པ་གཞོན་ནུ་ནས་སྐུ་གཤེེགས། ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་བཙུན་མེོ་

དྲུག་གི་དང་པོ་རྒྱལ་པོའི་ལྕམེ་མུ་ད་གན་བྱོ་བ་ལ་སྲས་དབང་བསོད་ནམེས་བཟིང་པོ་

ལྕམེ་སྲིང་གཉིིས་འཁྲུངས་པའི། དབང་བསོད་ནམེས་བཟིང་པོ་འདིས་གཞོན་ནུ་ནས་

རྒྱ་ཡུལ་དུ་བྱོོན་ནས། རྒྱལ་པོ་ཡུ་བ་ཏེས་སའི་ལེན་དབང་གི་མེཚན་གསོལ། དཔོན་

མེོ་བུདྡྷ་གན་བཙུན་མེོར་གནང་སྟེེ། བཙུན་མེོ་དེ་ལ་མེདོ་ཁམེས་སུ་ཤེིང་བྱོིའི་ལོ་རཏྣ་
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བྷ་དྲི་ཞེས་བྱོ་བ་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཏེེ་གཞོན་ནུ་ལ་མེདོ་ཁམེས་སུ་གཤེེགས། དེ་ལས་

གདུང་བརྒྱུད་རིམེ་པར་བརྒྱུད་པ་མེ་བྱུང་ལ། ཕྱིིས་ཀྱིི་གདུང་རབས་མེཛད་པ་པོ་ཁ་

ཅིག་གིས་དཔོན་མེོ་བུདྡྷ་གན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་གི་བཙུན་མེོ་ཡིན་པ་ལྟོ་བུ་ཞིག་

མེཛད་འདུག་ཀྱིང་། ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས། མུ་ད་གན་གྱིི་སྲས་ནི་བསོད་ནམེས་

བཟིང་། །དེ་དང་དཔོན་མེོ་བུདྡྷ་གན་གྱིི་སྲས། །ཞེས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་སྲས་

དབང་བསོད་ནམེས་བཟིང་པོའི་བཙུན་མེོར་བཤེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གདུང་

རབས་ཚད་ལྡན་ཐོམེས་ཅད་ལས་ཀྱིང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་བཙུན་མེོ་སྨན་རྩེ་མེ་

དང་། གཞན་ལུང་གིས་ཕུད་པའི་བཙུན་མེོ་དྲུག་ལས་མེ་བཞེས་བར་བཤེད་པ་དང་

འགལ་བས་ཅུང་ཟིད་མེི་འཐོད་དམེ་སྙེམེ་མེོ། །

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་བཙུན་མེོ་གསུམེ་པ་ལུང་གིས་ཕུད་པའི་གཉིིས་པ་ནི། 

ཡུལ་མེང་མེཁར་སོག་སྤེེ། མེིང་མེ་གཅིག་ངང་མེོར་གྲགས་པ་སྟེེ་འདི་ནི་དཔོན་ཆེན་

ཨག་གླིེན་གྱིི་གོང་དུ་བྱོོན་ནས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དང་བར་ལམེ་དུ་མེཇེལ། ཧོར་

རྒྱལ་པོས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ལ་གདུང་བརྒྱུད་སྤེེལ་དགོས་པའི་ལུང་ཕེེབས་པ་

སོགས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་རྣམེས་གོ་བ་དང་། དཔོན་ཆེན་ཤེིན་ཏུ་མེཉིེས་ནས་མེ་གཅིག་

ངང་མེོ་བློ་མེའི་བཙུན་མེོར་ཕུལ་བར་གྲགས་པ་དེ་ཉིིད་ཡིན་ཏེེ། དེ་ལ་སྲས་བློ་ཆེན་

ཀུན་དགའ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཡབ་དགུང་ལོ་སོ་བརྒྱད་པ་ས་མེོ་

ཕེག་གི་ལོ་ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་དུ་འཁྲུངས་ཏེེ། གཞོན་ནུ་ནས་ཀུན་གྱིི་ཡིད་དུ་འོང་བ། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་རྩལ་སྟེོབས་ཆེ་ཞིང་སྤེོབས་པ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ། བཀུར་འོས་

ཀུན་ལ་གུས་པ་དང་ཞེ་སར་བྱོེད་པ། མེཁྱེེན་རབ་དང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ནས། ཐོོག་མེར་ཀློོག་ཡིག་ལ་སོགས་པ་བསླབས་པས་ཚེགས་མེེད་དུ་བྱོང་ཆུབ་

པར་མེཁྱེེན། དེ་ནས་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་རྒྱུད་བརྟེག་གཉིིས་ལ་ཐུགས་གཉིེར་མེཛད་

ནས་དགུང་ལོ་དགུ་པའི་དུས་ཐུགས་ལས་གསུངས་པས་ཀུན་གྱིི་ངོ་མེཚར་དུ་

འཛིན་པ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་ཚད་མེ་རིགས་པའི་བསྟེན་བཅོས་ཀྱིི་གཙོ་བོ་དཔལ་

ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པའི་རྣམེ་འགྲེལ་ལ་གསན་སྦྱོང་མེཛད་པས་ཚེགས་མེེད་དུ་ཕྱིིན་ཅི་

མེ་ལོགས་པར་མེཁྱེེན་ཏེེ། མེདོར་ན་སྐུ་གཞོན་ནུ་ལ་ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་ཐོམེས་ཅད་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པས། སྙེན་གྲགས་ལྷའི་རོལ་མེོ་ཕྱིོགས་ཀུན་ཏུ་བསྒྲིགས། དེ་ལ་

བརྟེེན་ནས་ཧོར་གྱིི་རྒྱལ་པོ་གེ་གན་བྱོ་བས་གདན་འདྲིེན་གྱིི་གསེར་ཡིག་པ་བྱུང་སྟེེ། 

དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པ་ས་ཕེོ་བྱོི་ལོ་ལ་གོང་ལ་ཕེེབས་ནས་སའི་སྟེེང་ན་འགྲན་ཟླ་

མེེད་ཅིང་། རྒྱ་མེཚོའི་མེཐོའ་ཀློས་པའི་ས་ཆེན་པོའི་བདག་པོ་མེིའི་དབང་པོ་ཆེན་པོ་

ཨཱ་ཡུ་པར་ཏེའི་ཕེོ་བྲང་ཆེན་པོར་ཆག་ཕེེབས་ཏེེ། ཐོེག་པ་གསུམེ་གྱིི་གཏེམེ་གྱིིས་

ཚིམེ་པར་བྱོས་ཏེེ། རྒྱལ་བློོན་བཙུན་མེོ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་ཞབས་

ལ་གཏུགས་ཤེིང་། ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱིི་སྒོོ་དུ་མེ་སྩལ་བས། བློ་མེ་འདི་

ཉིིད་ལ་མེི་ཕྱིེད་པའི་དད་པ་ཐོོབ་སྟེེ་བསྟེན་པའི་བདག་པོ་ཆེན་པོར་མེངའ་གསོལ་བ་

ལ་བརྟེེན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཀྱིང་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁུར་བཞེས་ཏེེ། 

སྔར་ཆོས་རྗོེ་ཁུ་དབོན་གྱིི་གདུལ་བྱོར་གྱུར་ཏེེ། སྨིན་པར་མེཛད་པ་རྣམེས་ཀྱིང་ཤེིན་

ཏུ་དད་ཅིང་། རང་བཞིན་གྱིིས་མེཛེས་པ་ལ་རྒྱན་གྱིིས་མེཛེས་པར་བྱོས་པ་ལྟོ་བུར་

གྱུར། ཆོས་རྗོེ་ཁུ་དབོན་གྱིི་གདུལ་བྱོར་མེ་གྱུར་པའི་སྐད་རིགས་མེ་གཅིག་པ་དུ་མེ་

ལ་ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱིི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕེབ་སྟེེ་ཤེར་ཕྱིོགས་ཉིི་འོག་གི་རྒྱལ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཁམེས་ཐོམེས་ཅད་ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱིིས་ཁྱེབ་པར་མེཛད་ཅེས་གྲགས་སོ། །

དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉིེར་བཞི་པ་ཆུ་ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་སླར་ཡང་ཁ་བ་ཅན་གྱིི་སེམེས་

ཅན་རྣམེས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་པ་དང་། བདག་ཉིིད་ཀྱིིས་སྔར་མེ་

གསན་པའི་ཆོས་དུ་མེ་གསན་པ་དང་། ཁྱེད་པར་བསྟེན་པ་ལ་ཞུགས་ལ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོའམེ་བསྙེེན་པར་རོགས་པའི་སྡོོམེ་པས་ཐུགས་རྒྱུད་

ཕྱུག་པར་བྱོ་བའི་ཕྱིིར། དགུང་ལོ་ཉིེར་བཞི་པ་ཆུ་ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་བོད་དུ་བྱོོན་ཏེེ། ལམེ་

བར་རྣམེས་སུ་ཡང་གདུལ་བྱོ་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་སྨིན་པར་མེཛད་ཅིང་། དེ་ཚེ་ཉིིད་ཀྱིི་

ཕྱིག་ཏུ་ལོངས་སྤྱིོད་ཀྱིི་དངོས་པོ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བྱུང་བ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་། 

བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་བཀའ་འགྱུར་མེཚལ་གསེར་ལས་བཞེངས་པ་དང་། རྒྱ་

གར་གྱིི་མེཁས་གྲུབ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བྱོོན་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་བསྟེན་བཅོས་ཇེི་

སྙེེད་བོད་དུ་འགྱུར་བ་ཀུན་བཞེངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བློ་མེ་གོང་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་

དུས་མེཆོད། ཞལ་བཞུགས་པའི་བློ་མེ་རྣམེས་ལ་འབུལ་བ། དགེ་འདུན་གྱིི་བསྙེེན་

བཀུར། སྐྱེ་བོ་དབུལ་ཕེོངས་དུ་མེ་ལ་སྦྱིན་གཏེོང་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱིི་ཆེད་འབའ་

ཞིག་མེཛད་ཅེས་བཤེད་ལ། ཁྱེད་པར་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་ནས་བསྟེན་འཛིན་

གྱིི་སྐྱེས་བུ་དུ་མེ་ལ་འབུལ་བ། དགེ་འདུན་ཁྲིི་ཕྲག་དུ་མེ་ལ་གསེར་ཞོ་རེའི་འབུལ་

འགྱིེད་ལ་སོགས་པ་ཟིང་ཟིིང་གི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་ཅིང་། ཆོས་ཀྱིི་སྦྱིན་པ་

ཡང་སྐྱེ་བོ་ཁྲིི་ཕྲག་དུ་མེར་ལོངས་པ་ལ་ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་སེམེས་བསྐྱེད་ཀྱིི་ཆོ་ག་

མེཛད་དེ། ཐོམེས་ཅད་ལ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་བོན་བཏེབ་སྟེེ་གཞན་གྱིི་

དོན་ཡང་རླབས་པོ་ཆེ་བསྒྲུབས། བདག་ཉིིད་ཀྱིང་བསྙེེན་པར་རོགས་པ་མེཛད་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དང་། གཞན་ཡང་མེཁྱེེན་རབ་ཀྱིི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་སེང་གེས་གཙོ་མེཛད། 

དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་དུ་མེ་ལ་དབང་། རྒྱུད། མེན་ངག བྱོིན་རླབས་ལ་སོགས་པ་

གསང་སྔགས་ཟིབ་མེོའི་ཆོས་ཀྱིི་སྒོོ་དུ་མེ་དང་། མེདོ་དང་བསྟེན་བཅོས་ལ་སོགས་

པ་མེང་དུ་ནོད་དེ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད། དེ་ལྟོར་དབུས་གཙང་གི་སྐྱེ་བོ་རྣམེས་

ལ་ཆོས་དང་ཟིང་ཟིིང་གི་སྦྱིན་གཏེོང་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ཁྱེད་པར་བློ་མེ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་

གོང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུས་ནས། དབུས་གཙང་རྣམེས་ལ་ཁྲིལ་མེེད་པ་ཡང་ལོ་

དུ་མེ་མེཛད་དེ། གངས་ཅན་གྱིི་སྐྱེ་བོ་རྣམེས་བདེ་བ་ལ་བཀོད་ནས། དེ་ནས་དགུང་

ལོ་ཉིེར་དྲུག་པ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་ཡབ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་སྐུ་གཤེེགས་པ་ན། གཅུང་

རྣམེས་ལ་བློ་བྲང་རྣམེས་བགོས་ནས་གནང་སྟེེ། དེ་ཡང་བློ་མེ་མེཁས་བཙུན་པ་སྐུ་

མེཆེད་ལ་ཤེེལ་གྱིི་དམེ་ཁ་དང་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་གནང་། ཏེི་ཤྲཱིི་ལེགས་འབྱུང་སྐུ་

མེཆེད་ལ་གསེར་གྱིི་དམེ་ཁ་དང་ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་གནང་། འཇེམེ་དབྱོངས་དོན་ཡོད་

རྒྱལ་མེཚན་སྐུ་མེཆེད་ལ་ཤེེལ་གྱིི་དམེ་ཁ་དང་རིན་ཆེན་སྒོང་བློ་བྲང་གནང་། དབང་

ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ལྕམེ་སྲིང་ལ་གསེར་གྱིི་དམེ་ཁ་དང་དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་

གནང་སྟེེ། སླར་ཡང་གོང་ནས་སྤྱིན་འདྲིེན་པའི་ཕེོ་ཉི་མེངགས་པའི་ངོར་ཤེར་ཕྱིོགས་

ལ་ཕེེབས་ཏེེ། དེའི་ཚེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་སྲས་དང་བཙུན་མེོ་དང་བློོན་པོའི་ཚོགས་དང་

བཅས་པས། རོལ་མེོ་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པའི་ཁྱེད་པར་དུ་མེ་དང་བཅས་པས་ཕེོ་

བྲང་དུ་གདན་དྲིངས་ནས་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་མེ་སྩལ་ཏེེ། རྒྱལ་

བསྟེན་མེེ་ཏེོག་ཀུནའི་ཚལ་རྒྱས་པ་ལ་ཟླ་བའི་འོད་ཟིེར་ཕེོག་པ་ལྟོར་ཆེས་ཆེར་

གསལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ནི་བློ་མེ་འདིའི་རྣམེ་ཐོར་ཆ་ཙམེ་ཡིན་ཞིང་། 
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རྒྱས་པར་ནི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་བློ་མེ་དང་རྒྱལ་པོ་གང་བྱོོན་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་མེཛད་

སྤྱིོད་འཕྲལ་ལ་ཡི་གེར་འདེབས་བས། དེའི་ལུགས་ལྟོར་ན་བློ་མེ་འདི་དང་བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འཕེགས་པ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དང་རྣམེ་ཐོར་མེཚུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བཤེད་པས། སྐལ་ལྡན་བློོ་གསལ་རྣམེས་ཀྱིིས་གོང་དུ་བསྟེན་པའི་འཕེགས་པའི་

རྣམེ་ཐོར་ལྟོ་བུ་འདི་ལ་ཡང་མེངའ་བར་ཤེེས་པར་བྱོའོ། །

དེ་ལྟོ་བུའི་བློ་མེ་དེ་ཉིིད་ཞིང་འདི་བས་ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་

རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ནས། དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་མེེ་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་ལོ་མེེ་ཏེོག་ར་

བ་ཞེས་བྱོ་བ་ཆོས་རྒྱལ་འཕེགས་པའི་གདན་ས་ཆེ་བ་གསུམེ་གྱིི་ནང་ཚན་གྱིི་

གནས་མེཆོག་དེ་ཉིིད་དུ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་ཞི་བར་གཤེེགས་

སོ། །འདིར་བློ་མེ་དམེ་པའི་དངོས་སློབ་ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེའི་གདུང་རབས་ལས་དགུང་

ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གོང་དུ་བྱོོན་ནས། ཉིེར་ལྔ་པ་ལ་བསྙེེན་རོགས་མེཛད། ཉིེར་དགུ་

པ་ལ་སྐུ་གཤེེགས་པར་བཤེད་མེོད་ཀྱིང་། ཏེི་ཤྲཱིི་གདན་རབས་ལས། བློ་མེ་འདིས་

རྒྱལ་པོའི་ཏེི་ཤྲཱིི་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཙམེ་མེཛད་ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟོར་ན་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་

པ་ནས། ཉིེར་དགུའི་བར་ལ་ལོ་བཅུ་དྲུག་མེི་ལོངས་པ་མེངོན་སུམེ་དུ་གྲུབ་པས་ཅུང་

ཟིད་བརྟེག་པར་བྱོའོ། །ཡང་འདིར་ཅུང་ཟིད་དཔྱིད་དགོས་པའི་དོགས་པ་ནི། གཙང་

བྱོམེས་པའི་གདུང་རབས་ལས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཡན་ཆད་ལ་ས་སྐྱ་སྤྱིི་ལ་དབང་

བའི་གདུང་རབས་དང་། དེའི་སྲས་རྣམེས་ལ་སོ་སོར་དབང་བསྒྱུར་བའི་གདུང་

རབས་ཞེས་བཤེད་པ་ལྟོར་དེ་བཞིན་ཡིན་པ་ཡོངས་ལ་གྲགས་མེོད། དེ་ལྟོར་ན་ཏེི་

ཤྲཱིི་ཀུན་བློོས་རང་གི་གཅུང་རྣམེས་ལ་བློ་བྲང་རྣམེས་བགོས་ནས་གནང་བར་བཤེད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པས། དེ་ཡན་དུ་བློ་བྲང་གོ་བཞིར་གྱིེས་པ་དེ་མེ་བྱུང་ལ། གོ་བཞིར་གྱིེས་པ་ཏེི་ཤྲཱིི་

ཀུན་བློོའི་གཅུང་རྣམེས་ནས་བྱུང་བས་ན། དེ་ཕྱིིན་ཆད་ཀྱིི་གདུང་རབས་རྣམེས་ལ་

སོ་སོར་དབང་བསྒྱུར་བའི་གདུང་རབས་དང་། བློ་བྲང་དེ་དང་དེ་ནས་གྱིེས་པའི་

གདུང་རབས་ལ། དེ་དང་དེའི་གདུང་རབས་ཞེས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི། བདག་ཉིིད་ཆེན་

པོའི་བཙུན་མེོ་མུ་ད་གན་ལ་ལྕམེ་སྲིང་གཉིིས་འཁྲུངས་པའི་བསོད་ནམེས་བཟིང་པོ་

དང་། དེའི་སྲས་རཏྣ་བྷ་དྲི་སྟེེ་ཡབ་སྲས་དེ་གཉིིས་དང་། ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་བློོ་རྣམེས་ལ་ས་

སྐྱ་སྤྱིི་ལ་དབང་བའི་གདུང་རབས་ཞེས་བརྗོོད་དགོས་པ་འདྲི་མེོ་ཞིག་འདུག་པ་ལ། 

འདི་དག་ཀྱིང་སོ་སོར་དབང་བསྒྱུར་བའི་གདུང་རབས་ཀྱིི་ཁོངས་སུ་འདྲིེན་པ་ལ་རྒྱུ་

མེཚན་ཅིག་ཡོང་སྣང་བས་དེ་ཉིིད་སྨྲས་རིགས་སོ། །བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་བཙུན་མེོ་

སྤྱིི་གྲངས་ཀྱིི་བཞི་པ། ལུང་གིས་ཕུད་པའི་གསུམེ་པ་ཡུལ་གླིང་མེཚོའི་ན་སྤེེ་མེ། 

མེིང་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེོར་གྲགས་པ་ལ་ཡབ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་ཞེ་བཞི་

བཞེས་པ་ཤེིང་མེོ་སྦྲུལ་གྱིི་ལོ་མེཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་ནམེ་མེཁའ་ལེགས་པའི་རྒྱལ་

མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ལྷ་རྩེར་འཁྲུངས་ཏེེ། མེཁས་པ་ནོར་བཟིང་དཔལ་ལ་སོགས་

པ་བསྟེེན་ནས་ཐུགས་གཉིེར་མེཛད་པས། སྐྱེས་སྟེོབས་ཀྱིི་ཤེེས་རབ་ཕུན་སུམེ་

ཚོགས་པས་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་རྣམེས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས། 

འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་མེངོན་རྟེོགས་ལ་སོགས་པ་རྩོམེ་པ་ཡང་ཅི་རིགས་པ་མེཛད་

ཅིང་། གཞན་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་ཆེ་ཆུང་གཉིིས་ཤེིན་ཏུ་འགོ་བས་ནུས་པའི་མེངའ་

བདག་ཏུ་གྱུར་ཏེེ། ཀུ་ཤེ་ལ་གོ་ཐུག་རྒྱལ་པོས་ཤེེལ་དམེ་ཆེ་བ་དང་། ཀུན་ཏེིང་གུ་

ཤྲཱིིའི་མེཚན་གསོལ། གཞི་ཐོོག་གི་གོ་སར་བཞུགས་ནས་གདན་ས། དགུང་ལོ་ཉིེར་
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གཅིག་པ་ནས་སོ་དགུའི་བར་ཏེེ་ལོ་ངོ་བཅུ་དགུ་མེཛད། དེའི་བར་ལ་བསྟེན་པའི་བྱོ་

བ་འཆད་ཉིན་སྒོོམེ་གསུམེ་དང་། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་རྟེེན་བཞེངས་པ་ལ་

སོགས་མེཛད་པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་ཅིང་། ཁྱེད་པར་བྱོང་པ་བདག་

པོ་ཏེ་དབེན་པས་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཞབས་འདྲིེན་ཚབས་ཆེས་པ་ལ་བརྟེེན་དེ་ལ་

དམེིགས་པའི་གུར་གྱིི་མེགོན་པོའི་འབུར་སྐུ་ལྕམེ་དྲིལ་ལས་མེཁན་དང་བཅས་པ་

དང་། མེགོན་པོ་རྐྱང་པའི་འཆམེས་སྐུ་རྣམེས་བཞེངས་ནས་རབ་གནས་མེཛད་པ་

དང་དུ་མེཚུངས་པར། བྱོང་པ་ཏེ་དབེན་པ་མེངོན་སུམེ་དུ་ཚར་བཅད་པ་སོགས་ཆོས་

སྐྱོང་རྣམེས་ལ་མེི་ལ་མེིས་ལབ་པའི་ཚུལ་གྱིིས་མེཐུ་སྟེོབས་ཐོོགས་མེེད་མེངའ། 

དགུང་ལོ་སོ་དགུ་པ་ཆུ་མེོ་ལུག་གི་ལོ་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་གཞི་ཐོོག་

གཟིིམེ་ཁང་དུ་བདེ་བར་གཤེེགས་སོ། །འདིའི་གཅུང་ཆེ་བ་བློ་མེ་ནམེ་མེཁའ་བཤེེས་

གཉིེན་དུ་གྲགས་པ་ནི་གཞོན་ནུ་ནས་སྐུ་གཤེེགས། ཆུང་བ་གུ་ཤྲཱིི་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་

མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ། ཡབ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་པ་ཆུ་

ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེེ། གུང་རུ་ཤེེས་རིན་ལ་སོགས་པ་བསྟེེན་ནས་ཐུགས་

སྦྱོང་མེཛད་པས་གཞོན་ནུ་ལ་ཡབ་ཀྱིི་ཆོས་ཐོམེས་ཅད་ཐུགས་ལ་ཆུད་ནས། 

ཚོགས་ཆོས་ཡང་མེང་དུ་གསུངས་པས་སྙེན་གྲགས་ཆེ་བར་ཡོད་པ་ན། གོང་ནས་

གདན་འདྲིེན་འབྱུང་སྟེེ་ཆག་ཕེེབས། མེིའི་དབང་པོ་གོང་མེའི་བློ་མེཆོད་མེཛད་དེ། 

བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་ནས་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་པ་ལ་རྒྱལ་པོའི་ཕེོ་

བྲང་དང་ཉིེ་བའི་སའི་ཆ་མེེ་ཏེོག་ར་བ་ཞེས་བྱོ་བར་སྐུ་གཤེེགས་སོ། །དེས་ན་བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོའི་བཙུན་མེོ་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེོར་གྲགས་པ་འདི་ལ་སྲས་གསུམེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཡང་སྟེག་ཚང་གདུང་རབས་ལས། སྐུ་མེཆེད་འདི་གསུམེ་

གྱིི་སྔོན་དུ་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་པ་གཞོན་ནུ་ལ་གཤེེགས་ཞེས་བཤེད་པ་ལྟོར་ན་

སྲས་བཞི་བྱུང་བར་ཡང་མེངོན་ནོ། །འདི་རྣམེས་ཀྱིི་གཅུང་གུ་ཤྲཱིི་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་

མེཚན་དུ་གྲགས་པ་འདི་ཡབ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་གཤེེགས་པའི་ལོ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་

ཞེས་བློ་མེ་དམེ་པའི་དངོས་སློབ་ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས་ལས་

འབྱུང་ཡང་། གདུང་རབས་ཕེལ་ཆེ་བ་ལས་བཤེད་པ་ལྟོར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལ་

འདི་ཉིིད་བློ་མེ་དམེ་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་དང་དགུང་རྟེགས་གཅིག་ཏུ་

བཤེད་པ་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་སྲས་རྣམེས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

རང་གི་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་པ་ཡན་ལ་རོགས་ནས་ང་གཉིིས་པ་ལ་བསྙེེན་

རོགས་མེཛད་པར་ཡོངས་ལ་གྲགས་པ་ཡིན་ཅིང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་གཤེེགས་

པའི་ལོ་ནི་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམེ་པ་ཡིན་པས། དེ་དུས་སྲས་འཁྲུངས་ན་སྲས་ཡུམེ་གྱིི་

ཁོང་དུ་ལོ་བཅུ་ལྷག་ཙམེ་བཞུགས་པའམེ། ཡང་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་བསྙེེན་

རོགས་མེཛད་པའི་རྗོེས་སུ་སླར་ཡང་གདུང་སྤེེལ་མེཛད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་

འབྱུང་བས། གོང་དུ་བཤེད་པ་ཉིིད་དག་གམེ་སྙེམེ་མེོ། །འདི་ལ་མུས་སྲད་པས་

གདུང་རབས་སུ་ཡབ་གཤེེགས་པའི་ལོ་ཡིན་ཟིེར་ཏེེ་བརྟེག ཆུ་ཕེོ་བྱོི་བར་བྱོས་ན་བློ་

མེ་དམེ་པ་དང་དགུང་རྟེགས་གཅིག་ཏུ་ཡོང་གསུང་པ་ཙམེ་ལས་མེ་གསུངས་ལ། 

གང་ལྟོར་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་སྲས་མེཁས་བཙུན་ནམེ་མེཁའ་ལེགས་པའི་བློོ་

གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་ནམེ། གཞི་ཐོོག་པ་མེཁས་བཙུན་ཆེན་པོར་ཡང་གྲགས་པ་དེའི་སྟེ་

སྟེེ་ངམེ་རིང་གི་ཡུལ་ནས་ཕེ་མེིང་ཁང་གསར་བ་བྱོ་བ་ཅིག་གི་བུ་སྲིང་མེ། མེིང་དགེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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འདུན་འབུམེ་དུ་གྲགས་པ་ཞིག་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། སྲས་བློ་མེ་ཆེན་པོ་ཏེ་དབེན་

ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་ཞེས་བྱོ་བ་འཁྲུངས་ཏེེ་རང་གི་ཁུ་བོ་བློ་མེ་དམེ་པ་དང་བློ་མེ་

མེཉིམེ་མེེད་ཆེན་པོ་གཉིིས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་གཉིིས་དང་ཞང་དབང་ཕྱུག་

རྒྱལ་མེཚན་པ་གཉིིས་བསྟེེན་ནས་བདེ་ཀྱིེ་སོགས་ཀྱིི་དབང་བཀའ་མེང་དུ་གསན། 

གཞན་སློབ་དཔོན་མེགོན་རྒྱལ་པའི་དྲུང་དུ་རྩ་རྒྱུད་བརྟེག་གཉིིས་བསླབ་སྟེེ་གདན་

སར་ནང་དུ་གསུངས། མེཁན་ཆེན་རྟེོགས་ལྡན་དང་སློབ་དཔོན་འཇེམེ་སྔོན་དུ་

གྲགས་པ་ལ་རྣམེ་འགྲེལ་དང་རིགས་གཏེེར་བསླབ་སྟེེ་ཤེིན་ཏུ་མེཁས་པར་མེཁྱེེན་

ཡང་། དུས་ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིིས་རེ་ཞིག་དབུས་ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་དགོས་བྱུང་ནས། རྩེ་

ཐོང་སོགས་སུ་འཆད་ཉིན་དང་གཟིིགས་རྟེོག་སོགས་མེཛད་པའི་ངང་ནས་ལུག་ལོ་

ཏེའི་སི་ཏུ་བྱོང་རྒྱལ་གྱིི་ཆག་ཕྱིི་མེཛད་ནས་ཆུ་མེིག་ཏུ་ཕེེབས་ཏེེ་དེར་བརྟེག་གཉིིས། 

རྣམེ་འགྲེལ། རིགས་གཏེེར། ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མེང་དུ་

གསུངས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེེ་བདག་ཆེན་བློོ་གྲོས་དབང་ཕྱུག་པའི་བར་དུ་གཞི་ཐོོག་

པའི་གདུང་བརྒྱུད་རྣམེས་ཀྱིི་ཆུ་མེིག་ཏུ་ཆོས་འཁོར་མེང་དུ་བསྐོར། འགའ་ཞིག་

གདན་ཆགས་པ་ཡང་མེཛད་པས་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་རྣམེས་ལ་

ཕྱིིས་སུ་ཆུ་མེིག་བློ་བྲང་པ་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་ཏེེ། གང་ལྟོར་བློ་མེ་འཕེགས་པས་ཆོས་

འཁོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར་བ་ནས། རེ་ཞིག་ཆུ་མེིག་འདིར་ཆོས་གྲྭ་ཆེར་དར་བར་མེ་

བྱུང་བ་ལ། ཏེ་དབེན་ཀུན་རིན་འདིས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ནས་བཟུང་སྟེེ། དེར་

ཆོས་གྲྭ་འཚོགས་པ་ཡིན་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་ཤེིང་། དེའི་སྐབས་སུ་བློ་མེ་འདིས་གུང་

རུ་ཤེེས་རིན་པ་སྤྱིན་དྲིངས་ནས་ཆོས་བཀའ་ཡང་མེང་དུ་གསན། དེ་ནས་ཏེའི་སི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཏུའི་ཆག་ཕྱིི་བྱོས་ནས་ཁྱེི་ལོ་གདན་ས་ཆེན་པོ་འདིར་ཕེེབས་ཏེེ། གོང་མེ་ཡོན་

མེཆོད་ཆེན་པོས་བློ་མེ་འདི་ཉིིད་ལ་ཀུན་ཏེིང་གུ་ཤྲཱིིའི་མེཚན་དང་ཤེེལ་དམེ་ཆེ་བ། 

དངུལ་དམེ་ཆེ་བ་སོགས་གནང་ནས། བློ་མེ་འཕེགས་པའི་གདན་ས་གཞི་ཐོོག་གི་

གོ་སར་བསྐོས་ནས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཀྱིང་ཚོགས་ཆེན་པོར་སྔ་ཆོས་ལ་

རྩ་རྒྱུད་བརྟེག་གཉིིས་ཀྱིི་བཤེད་བཀའ་དང་། དྲིོ་ཆོས་ལ་དམེ་པའི་ཆོས་མེངོན་པ་

མེཛོད། ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་དང་། དགོངས་ཆོས་ལ་ཚད་མེའི་བསྟེན་བཅོས་

ཆེན་པོ་རྣམེ་འགྲེལ་གྱིི་བཤེད་པ་དང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་པཎ་གྱིིས་མེཛད་པའི་

ཚད་མེ་རིགས་པའི་གཏེེར་གསུངས་ཏེེ། ཆོས་དུང་ཉིིན་རེ་ལ་ཐོང་ལྔ་ལྔ་འབུད་ཅེས་

གྲགས་ཤེིང་། དེའི་སྐབས་སུ་གོང་ནས་ཐོི་ལིང་སྐྱ་ཧོ་སི་ཏེ་དབེན་གུ་ཤྲཱིིའི་མེཚན། 

དམེ་ཁ་ཆེན་མེོ་ཐོོ་ཤུ་དང་བཅས་པ་གནང་ཞིང་། གཞན་ཡང་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་རྒྱ་

ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་པས་གདན་སའི་ཚོགས་ཆོས་གསུང་བ་ཡང་གདུང་བརྒྱུད་

རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་བློ་མེ་འདི་རང་ཡུན་རིང་ཞིང་། གདན་ས་ཡང་ལོ་མེང་པོའི་བར་

དུ་མེཛད་དེ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་རེ་གཅིག་པ་ས་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་ལོ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་

གཉིིས་ལ་སྐུ་གཤེེགས་ཤེིང་། གནས་ནི་ཆུ་མེིག་དཔལ་གྱིི་བདེ་ཆེན་དུ་གཤེེགས་

ཞེས་གཙང་བྱོམེས་པའི་གདུང་རབས་ལས་བཤེད་ལ། སྟེག་ཚང་གདུང་རབས་

ལས་ནི་བློ་བྲང་གཞི་ཐོོག་ཉིིད་དུ་གཤེེགས་པར་ཡང་བཤེད་དོ། །

དེ་ལྟོ་བུའི་བློ་མེ་ཏེ་དབེན་ཀུན་རིན་དུ་གྲགས་པ་དེས་བཙུན་མེོ་གཉིིས་ཁབ་

ཏུ་བཞེས་པ་ལས། བཙུན་མེོ་སྔ་མེ་བློ་བྲང་ཉིི་ཐོོག་པའི་བུ་སྲིང་མེ། མེ་གཅིག་ནམེ་

བ་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གུ་ཤྲཱིི་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་མེེ་ཕེོ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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རྟེའི་ལོ་ཟླ་བ་བཞི་པ་ལ་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་དུ་འཁྲུངས་ཏེེ། ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་དམེ་པའི་

དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་རྣམེས་ལ་སྦྱངས་པ་རྒྱ་ཆེར་མེཛད་ནས། 

ཆོས་དུང་དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས་སུ་གྲགས་པ་བུས་ཏེེ་ཚོགས་ཆེན་པོར་ཆོས་ཀྱིི་

དགའ་སྟེོན་མེང་དུ་མེཛད་ཅིང་། གདན་ས་བཀའ་བགྲོས་པའི་གཙོ་བོ་བདག་པོ་

གཞི་ཐོོག་པར་མེཚན་གསོལ། གཞི་ཐོོག་གི་གོ་སར་བཞུགས་ནས་བསྟེན་པའི་བྱོ་

བ་རྒྱ་ཆེར་མེཛད་དེ། དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་བཞེས་པ་ལྕགས་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་སྐུ་

གཤེེགས་སོ་ཞེས་མུས་སྲད་པ་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་བཤེད། སྟེག་ཚང་ལོ་ཙཱ་

བས་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལས་མེ་བཞུགས་པར་ཡང་བཤེད་དོ། །ཡང་ཏེ་དབེན་ཀུན་

རིན་གྱིི་བཙུན་མེོ་ཕྱིི་མེ། བྲང་མེོ་ཆེའི་བློ་མེ་མེཉིམེ་མེེད་པར་གྲགས་པ་དེའི་དབོན་

མེོ་མེ་གཅིག་དགེ་མེ་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སྲས་ལྕམེ་སྲིང་གསུམེ་འཁྲུངས་པའི་གཅེན་སློབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་ཞེས་བྱོ་བ་མེེ་མེོ་ལུག་གི་ལོ་ལ་ཆུ་མེིག་ཏུ་སྐུ་

བལྟོམེས་ནས། དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་དང་། བློ་མེ་

མེཉིམེ་མེེད་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེེ། དེ་གཉིིས་དང་བདག་པོ་བློ་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་

དྲུང་དུ་ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་རྣམེས་ལ་གསན་སྦྱོང་ཆེར་མེཛད་པས་ཤེིན་ཏུ་མེཁས་

པར་མེཁྱེེན་ཅིང་ཤེབ་སྨད་དང་ཆུ་མེིག་སོགས་སུ་གཙོ་ཆེར་བཞུགས། ཆོས་སྐྱོང་

ཆེ་ཆུང་གཉིིས་ཆར་ལ་ཤེིན་ཏུ་མེངའ་བརྙིེས་པས། ཆོས་སྐྱོང་འདི་གཉིིས་ཀྱིི་

གདམེས་ངག་བོད་ན་བཞུགས་ཚད་འདི་ལ་བཞུགས་ཤེིང་། སྟེག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བས་

འདིའི་དྲུང་དུ་ཆོས་སྐྱོང་ཆེ་ཆུང་གི་གདམེས་ངག་ཀུན་ཐོོབ་པར་ལོ་ཙཱ་བ་རང་གིས་

བཤེད་པས། སློབ་མེའི་ཚོགས་ཀྱིང་དུ་མེ་བསྐྲུན་པར་ངེས་ཤེིང་། དེ་ལྟོར་བསྟེན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་ནས་དགུང་ལོ་དོན་གཅིག་པ་ས་སྦྲུལ་གྱིི་ལོ་ལ་

གཤེེགས་ཞེས་སྟེག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བས་བཤེད། ཡང་གཙང་བྱོམེས་པ་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱལ་

མེཚན་གྱིིས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་མེེ་ཕེོ་སྟེག་གི་ལོ་ལ་གཤེེགས་ཞེས་ཀྱིང་བཤེད་

པས། གང་ལྟོར་ཡང་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་བློ་མེ་

འདི་དང་། ཐོེག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤེིས་གཉིིས་སྐུ་ཚེ་མེཐོར་ཕྱིིན་པ་

བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་གཅུང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་

དཔལ་བཟིང་པོ་ནི་སྐྱེས་སྟེོབས་ཀྱིི་བློོ་གྲོས་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་ཤེིང་། ཚོགས་ཆེན་

མེོར་ཆེ་འདོན་ཀྱིང་མེཛད། ཚོགས་ཆོས་ཀྱིང་གསུངས་པས་ཀུན་ངོ་མེཚར་བ་ཞིག་

བྱུང་ཡང་སྐུ་གཞོན་ནུ་ལ་ཞི་བར་གཤེེགས་ཤེིང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་བློོ་

གྲོས་པ་ལྕམེ་སྲིང་གསུམེ་བྱུང་པའི་ལྕམེ་དེ་ནི་ཆུང་ངུ་ལ་ཤེབ་སྨད་དུ་གཤེེགས་

ཞེས་བཤེད་དོ། །ཡང་ཏེ་དབེན་ཀུན་རིན་གྱིིས་བཙུན་མེོ་གཉིིས་བཞེས་པའི་ཕྱིི་མེའི་

སྲས་གཅུང་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་དང་། སྔ་མེའི་སྲས་གཅེན་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་

གཉིིས་ཀྱིིས་བཙུན་མེོ་རེ་རེ་བཞེས་པའི་གཅེན་གྱིི་བཙུན་མེོ་ཡུལ་ས་སྐྱ་མེ། མེིང་མེ་

གཅིག་རྒྱལ་མེོ་སྐྱིད་ཅེས་བྱོ་བ་ལ་སྲས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་

ཅེས་བྱོ་བ་ས་ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་ལ་བལྟོམེས་ནས་གཞོན་ནུ་ནས་ཡབ་ཆོས་ལ་གསན་སྦྱོང་

མེཛད་པས་ཚེགས་མེེད་དུ་མེཁྱེེན་ཅིང་། རྒྱལ་མེཁར་རྩེ་པས་ཞབས་ཏེོག་དབུ་

འདོན་སོགས་མེཛད་ནས་གཞི་ཐོོག་གདན་སར་བསྐོས། ཐུགས་དམེ་ཤེིན་ཏུ་འཕེེལ་

ཞིང་མེཐུ་དང་ནུས་པའི་མེངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་པས་ཁའུ་སྐྱེད་ལྷས་ཀྱིི་མེགོན་ཁང་གི་

ཞིག་གསོས་སུས་ཀྱིང་མེ་ནུས་པ་དེ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་མེཛད་དེ་གྲུབ་རྟེགས་དུ་མེ་སྟེོན་
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པ་ཞིག་བྱུང་བར་གྲགས་ཏེེ། དེ་ལ་སྲས་བརྒྱུད་མེ་བྱུང་ལ། སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་

པའི་ལོ་ནི་ཆུ་པོ་རྟེའི་ལོ་དགུང་ལོ་ཞེ་ལྔ་པའི་ལོ་དེ་ཡིན་པར་བཤེད་ཅིང་། གཅུང་

གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་ཀྱིི་བཙུན་མེོ་ནི་མེ་གཅིག་བྲག་དཀར་མེར་གྲགས་པ་དེ་ཉིིད་ཡིན་

ཏེེ༑ དེ་ལ་སྲས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཆུ་མེིག་པ་བློོ་གྲོས་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱོ་བ་ཆུ་ཕེོ་

རྟེའི་ལོ་ལ་འཁྲུངས་ཤེིང་། གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེེ་ངོར་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་དུ་

ཡུན་རིང་བཞུགས། མེཁས་བཙུན་བཟིང་གསུམེ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གྲགས་ཤེིང་། 

འདི་ཡན་ཆད་ཀྱིིས་བློ་བྲང་གཞི་ཐོོག་པའི་གདུང་རབས་རོགས་ཏེེ། བདག་ཆེན་འདི་

དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཉིེ་བ་ཙམེ་ན་གཤེེགས་པར་སེམེས་ཏེེ། གཙང་བྱོམེས་པ་རྡོོ་རྗོེ་

རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་བསྟེར་བ་

འདི་ཉིིད། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་འགྲམེ་བཏེབ་ནས་ལོ་བཞི་བརྒྱ་དང་ཉིག་མེ་གསུམེ་

འདས་པ་ཤེིང་མེོ་ཕེག་གི་ལོ་རྩོམེ་པར་མེཛད་ཅིང་། དེའི་དུས་སུ་བདག་ཆེན་ཆུ་མེིག་

པ་བློོ་གྲོས་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྲགས་པ་འདི་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་བཞེས་ནས་བསྟེན་

པ་དང་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་ལ་བཞུགས་པར་བཤེད་པས་སོ། །དེ་རྣམེས་ཀྱིིས་ལྷ་

རིགས་འཁོན་ས་སྐྱ་པ་སྟེེ་མེཚན་མེཆོག་གསུམེ་དང་ལྡན་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་

ཆེ་བྱོོན་ཚུལ་ལས། གདན་ས་ཆེན་པོའི་བློ་བྲང་སོ་སོར་དབང་བའི་གདུང་རབས་ཀྱིི་

ནང་ནས་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་བྱོོན་ཚུལ་ལེགས་པར་

བསྟེན་ཟིིན་ཏེོ།། །།

འདིར་སྨྲས་པ། ཚད་མེེད་བཞི་ཡི་ལམེ་སོགས་མེཐོར་ཕྱིིན་པ། །འཕེགས་པ་

བཞི་ཡི་གོ་འཕེང་མེངོན་གྱུར་ནས། །༼སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི།༽ཆུ་བོ་བཞི་ལས་འགྲོ་ཀུན་འདྲིེན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེཛད་པའི། །བློ་བྲང་གཞི་ཐོོག་གདུང་རབས་འདི་ངོ་མེཚར། །སྐྱེས་སྦྱངས་བསྒོོམེས་

པས་མེཁྱེེན་རབ་དང་ལྡན་ཞིང་། །ཐོོས་བསམེ་བསྒྲུབས་པས་རང་དོན་མེཐོར་ཕྱིིན་

ནས། །འཕྲིན་ལས་རྣམེ་བཞིས་གཞན་དོན་སྐྱོང་མེཁས་པའི། །སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མེཆོག་

རྣམེས་ལ་སྙེིང་ནས་འདུད། །ལུང་དང་རྟེོགས་པའི་ཡོན་ཏེན་གྱིིས་ཕྱུག་ཅིང་། །བསྙེེན་

སྒྲུབ་ལས་གསུམེ་བྱོ་བ་མེཐོར་ཕྱིིན་པས། །བསྟེན་སྲུང་དབང་པོ་ཐོམེས་ཅད་བྲན་

འཁོལ་བ། །ཁྱེེད་རྣམེས་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱིང་འགྱུར་བར་ཤེོག །བར་སྐབས་ཀྱིི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིིས་པ་རིན་ཆེན་སྒོང་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་བཤེད་པ་ལ་ཡང་། 

ཚིགས་བཅད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་མེདོར་བསྟེན་པ་དང་། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་

གཉིིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས། 

གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་བྱོོན་ཚུལ་བཤེད་ཟིིན་པའི་མེཇུག་དེ་མེ་ཐོག་ཏུ། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་བཙུན་མེོ་ཞ་ལུ་མེ། །མེ་གཅིག་གཞོན་འབུམེ་མེཚན་གཞན་

ལུག་སྐྱེས་ལ། །ཏེ་དབེན་ཀུན་རིན་འཇེམེ་དབྱོངས་དོན་ཡོད་པ། །འགྲོ་མེགོན་

བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་མེཆེད་གསུམེ་འཁྲུངས། །འཇེམེ་དབྱོངས་དོན་ཡོད་

བཙུན་མེོ་ཞ་ལུ་མེ། །མེ་གཅིག་ཡོན་ཏེན་དཔལ་འབུམེ་ཞེས་བྱོའི་སྲས། །ཉིི་མེ་རྒྱལ་

མེཚན་བློ་ཆེན་ཀུན་རྒྱལ་གཉིིས། །བློ་ཆེན་ཀུན་རྒྱལ་བཙུན་མེོ་ཞ་ལུ་མེ། །མེ་གཅིག་

ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེོ་ཞེས་བྱོ་ལ། །འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོ་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེཚན་

དང་། །མེཐུ་སྟེོབས་དབང་ཕྱུག་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་འཁྲུངས། །འཇེམེ་

དབྱོངས་ནམེ་རྒྱལ་བཙུན་མེོ་ཁྲིོ་མེདའ་མེ། །མེ་གཅིག་དཔལ་འབྱུང་རྒྱལ་མེོ་ཞེས་
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བྱོའི་སྲས། །རྒྱ་དཀར་ཤེེས་རྒྱལ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་གཉིིས། །མེཐུ་སྟེོབས་དབང་

ཕྱུག་བཙུན་མེོ་ལྡན་ཡུལ་མེ། །ཀུན་དགའ་འབུམེ་སྲས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་ཏེེ། །དེ་

རྣམེས་རིན་ཆེན་སྒོང་པའི་ཞལ་ངོ་འོ། །ཞེས་སོ། །གཉིིས་པ་དེའི་དོན་རྒྱས་པར་

བཤེད་པ་ནི། མེཁས་པའི་དབང་པོ་གཙང་བྱོམེས་པ་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་མེཛད་

པའི་གདུང་རབས་ལས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་རྒྱལ་པོའི་ལུང་གིས་ཕུད་པའི་བཙུན་

མེོ་དྲུག་བཞེས་པའི་ནང་ནས། དབང་བསོད་ནམེས་བཟིང་པོའི་ཡུམེ་དཔོན་མེོ་མུ་ད་

གན་བྱོ་བ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་བཙུན་མེོ་དང་པོ་དང་། ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་བློོའི་ཡུམེ་མེང་

མེཁར་སོག་སྤེེ་མེ་གཉིིས་པ། གཞི་ཐོོག་མེཁས་བཙུན་པ་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིི་ཡུམེ་གླིང་

མེཚོའི་ན་སྤེེ་མེ་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེོར་གྲགས་པ་གསུམེ་པ། །ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་དགའ་

ལེགས་འབྱུང་བ་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིི་ཡུམེ་ཀུན་དགའ་ནམེ་མེཁའི་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་

བཙུན་མེོ་བཞི་པ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་སྲས་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ལྕམེ་སྲིང་གི་

ཡུམེ་རེ་འདའ་མེ་ལྷ་གཅིག་ཉིི་མེ་རིན་ཆེན་ཞེས་བྱོ་བ་ལྔ་པ་དང་། འཇེམེ་དབྱོངས་དོན་

ཡོད་རྒྱལ་མེཚན་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིི་ཡུམེ་ཞ་ལུ་མེ་མེ་གཅིག་གཞོན་ནུ་འབུམེ་བྱོ་བ་བཙུན་

མེོ་དྲུག་པར་མེཛད་ནས། བློ་བྲང་སོ་སོའི་གདུང་བརྒྱུད་བྱོོན་ཚུལ་གྱིི་གོ་རིམེ་ཡང་

གཞི་ཐོོག་པའི་རྗོེས་སུ་ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་པ། དེ་ནས་དུས་མེཆོད་པ། དེ་ནས་རིན་ཆེན་

སྒོང་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་བྱོོན་པའི་ཚུལ་བཤེད་ཀྱིང་། བཙུན་མེོ་རྣམེས་གོ་རིམེ་

དེ་ཉིིད་ཡིན་པས་བློ་བྲང་སོ་སོའི་གདུང་རབས་བྱོོན་ཚུལ་གྱིི་གོ་རིམེ་ཡང་དེ་ལྟོར་

བཤེད་པ་ལ་འགལ་བ་མེེད་མེོད། འོན་ཀྱིང་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་

གྲུབ་ཀྱིིས་བློ་བྲང་བཞིའི་གདུང་རབས་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་གཞི་ཐོོག་པའི་གདུང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རབས་སྔ་མེོ་ནས་རོགས་ཤེིང་། དེའི་རྗོེས་ནས་རིན་ཆེན་སྒོང་པའི་གདུང་རབས་མེི་

བཞུགས་པ་སྔ་བས་གཞི་ཐོོག་པའི་རྗོེས་སུ་རིན་ཆེན་སྒོང་པ་དང་། དེ་ནས་ལྷ་ཁང་

པའི་གདུང་རབས་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་དུས་སུ་ཡང་

བཞུགས་པས་ན་རིན་ཆེན་སྒོང་པའི་རྗོེས་སུ་ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་བྱོོན་

ཚུལ་བཤེད་པ་དང་། དེ་ནས་དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་ནི་བསྟེན་འགྲོའི་

དོན་དུ་དེང་སང་ཡང་བཞུགས་ཤེིང་། ད་དུང་ཡང་ཇེི་སྲིད་འཁོར་བ་མེ་སྟེོངས་ཀྱིི་བར་

དུ་འབྱོོན་པའི་རྟེེན་འབྲེལ་ལ་དགོངས་ནས། དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་

བྱོོན་ཚུལ་བློ་བྲང་ཀུན་གྱིི་ཕྱིིས་ནས་འཆད་པ། གཞན་ལས་ངོ་མེཚར་རྨད་དུ་བྱུང་

བའི་ལེགས་བཤེད་ཡིན་པས་གོ་རིམེ་དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་གཞི་ཐོོག་པའི་རྗོེས་སུ་

རིན་ཆེན་སྒོང་པ། དེ་ནས་ལྷ་ཁང་པ། དེ་རྗོེས་སུ་དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་པ་འཆད་པ་ཉིིད་

ལེགས་པ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་བཙུན་མེོ་དྲུག་པ་ཡུལ་ཞ་ལུ་མེ། 

སྐུ་ཞང་མེགོན་པོ་དཔལ་གྱིི་སྲས་མེིང་མེ་གཅིག་གཞོན་འབུམེ་ཞེས་བྱོ་བའམེ་ཡང་

མེིང་གཞན་མེ་གཅིག་ལུག་སྐྱེས་སུ་གྲགས་པ་ལ། སྲས་སྐུ་མེཆེད་གསུམེ་འཁྲུངས་

པའི་གཅེན་པོ་ཏེ་དབེན་གུ་ཤྲཱིི་ཀུན་དགའ་ཉིི་མེ་ཡབ་དགུང་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་པའི་དུས་ལ་

འཁྲུངས་ཤེིང་། གཞོན་ནུ་ནས་ཡབ་ཆོས་མེཐོའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་རིན་ཆེན་

སྒོང་གི་ཆོས་རྒྱལ་འཕེགས་པའི་ཆོས་ཁྲིིའི་སྟེེང་ནས་ཆོས་མེང་པོ་གསུངས། སྙེན་

གྲགས་ཐོོས་པས་གོང་ནས་གདན་འདྲིེན་པ་བྱུང་སྟེེ་བྱོོན་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བློ་མེ་

མེཛད་ཅིང་ཏེ་དབེན་གུ་ཤྲཱིིའི་མེཚན་གསོལ། ཤེེལ་དམེ་ཆེ་བ་ཐོོ་ཤུ་དང་བཅས་པ་

གནང་། གཞན་ཡང་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེར་མེཛད་དེ་ཆུ་ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་ལ་རྒྱལ་པོའི་ཕེོ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བྲང་ཆེན་པོར་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་བདེ་བར་གཤེེགས། ཞེས་གྲགས་

སོ༑ །བློ་མེ་དེའི་གཅུང་ཆེ་བ་ནི་འཇེམེ་དབྱོངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མེཚན་དུ་གྲགས་པ་སྟེེ། 

ཡབ་དགུང་ལོ་ཞེ་དགུ་བཞེས་པ་ལྕགས་ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་ལ་ཞ་ལུ་ཁང་གསར་དུ་འཁྲུངས་

ཏེེ༑ བློ་མེ་འདི་ཉིིད་སྔོན་གྱིི་བསོད་ནམེས་ཀྱིི་རྒྱུ་མེཐུན་པ་ལས་ཉིེ་བར་གྲུབ་པས་སྐུ་

མེཛེས་ཤེིང་བརྗོིད་ཆགས་པ། མེཐོོང་བ་ཙམེ་གྱིིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིི་ཡིད་འཕྲོག་ཅིང་

སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་མེཚན་ཉིིད་མེངའ་བ། གསུང་སྙེན་ཅིང་གདངས་གསལ་བ། བརྗོོད་

པ་དག་པ། ཐུགས་རང་བཞིན་གྱིིས་སྙེིང་རྗོེ་ཆེ་ཞིང་བྱོམེས་པའི་སྟེོབས་མེངའ་བ་སྟེེ། 

མེདོར་ན་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིི་རྩ་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་སྟེེ་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བསྟེན་པ་ལ་དད་གུས་དང་སྲི་ཞུ་ཆེ་ཞིང་། ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་ལ་སྦྱངས་པ་

མེཐོར་ཕྱིིན་པ་མེཛད། གཞན་ཡང་མེཁན་ཆེན་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ། བློ་མེ་

དཔལ་ལྡན་སེང་གེ དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་བློོ་གྲོས་བརྟེན་པ། བྲག་ཁ་བ་གྲགས་པ་སེང་གེ 

ཆོས་རྗོེ་ན་བཟིའ་བ་བསོད་ནམེས་དཔལ། རྒྱལ་སྲས་ཐོོགས་མེེད་པ། བློ་མེ་སྲོན་པ་

ཆོས་དཔལ་བཟིང་པོ་སོགས་གུས་པས་བསྟེེན་ནས། དེ་དག་ལ་མེངའ་བའི་སེམེས་

བསྐྱེད། དབང་ཁྲིིད་ལུང་མེན་ངག་བཤེད་བཀའ་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གསན་

ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་མེཛད་ཅིང་། ཐོོས་བསམེ་གྱིི་སྒྲིོ་འདོགས་ཆོད་པར་མེཛད་

ནས། གཞན་ལ་འཆད་པ་དང་། རྩོད་པ་དང་། རྩོམེ་པ་དང་། རང་དོན་དུ་བསྒོོམེ་པ་

ལ་སོགས་པ་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བ་སྟེེ། དེའི་སྐབས་སུ་གཞི་ཐོོག་

པ་མེཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་དེ་གཞི་ཐོོག་གི་གདན་སར་བཞུགས་ཡོད་པ་ན། བློ་མེ་འདི་

ལ་ཞལ་ཏེ་མེཛད་ནས་བློ་མེ་འདིས་ཚོགས་ཆེན་པོར་རྣམེ་འགྲེལ། རིགས་གཏེེར། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེངོན་པ་གོང་འོག མེདོ་སྡོེ་རྒྱན། སྤྱིོད་འཇུག ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་ཏེེ་ཉིིན་རེ་བཞིན་དུང་ཐོེང་བདུན་བདུན་བུས་ནས། ཆོས་ཐུན་བདུན་བདུན་

དང་། གཞན་ཡང་གང་ལ་གང་དགོས་ཀྱིི་ཆོས་ཀྱིི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་ནས་

རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་ཉིིན་མེོ་ལྟོར་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མེཛད་པས་ཀུན་ལ་འཇེམེ་

པའི་དབྱོངས་ཞེས་གྲགས་ཤེིང་། ཟིང་ཟིིང་གི་སྦྱིན་པ་ཡང་ལོངས་སྤྱིོད་ཀྱིི་དངོས་པོ་

ཅི་བྱུང་བ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་དཀོན་མེཆོག་མེཆོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱིི་སྡོེ་འཛུགས་

པ༑ བསྟེན་བཅོས་འགྱུར་རོ་ཅོག་བཞེངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བོ་སྡུག་ཕེོངས་

རྣམེས་ལ་སྦྱིན་གཏེོང་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱིི་ཆེད་ཁོ་ན་མེ་གཏེོགས་རང་དོན་དུ་

འཛིན་ཆགས་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མེི་མེངའ་ཞིང་། གཞན་ཡང་ཁ་བ་ཅན་གྱིི་སྐྱེ་དགུ་

རྣམེས་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་སྒོོ་གཅིག་པོ་ནི་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་

རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིིད་ཡིན་པས་འདི་ཉིིད་ཀྱིང་རྒྱུན་མེི་ཆད་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིིར་

རིགས་ཀྱིི་སྲས་འགའ་ཞིག་ཀྱིང་བསྐྲུན་པར་མེཛད་དེ། ཕྱིིས་སུ་མེཁན་ཆེན་བསོད་

ནམེས་གྲགས་པའི་དྲུང་དུ་གཅུང་དང་ལྷན་ཅིག་བོ་དོང་བྱོ་རྒོད་གཤེོང་དུ་རབ་བྱུང་

བསྙེེན་རོགས་མེཛད། དེ་ལྟོར་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་ཆེས་

ཆེར་གསལ་བར་མེཛད་པའི་སྙེན་པའི་གྲགས་པ་ལྷ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཕྱིོགས་ཀུན་དུ་

བསྒྲིགས་པས་སའི་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་ལུང་བཟིང་པོ་ཡང་ཕེེབས། ཏེ་དབེན་གུ་

ཤྲཱིིའི་མེཚན་དང་ཤེེལ་གྱིི་དམེ་ཁ་རྣམེས་གནང་ནས་བསྟེན་པའི་བདག་པོར་མེངའ་

གསོལ་ཏེེ། མེདོར་ན་བློ་མེ་འདིའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ནི་འཇེམེ་དཔལ་གྱིི་ཞིང་གི་

བཀོད་པ་ནས་བཤེད་པ་བཞིན་དང་། མེདོ་སྡོེ་རྣམེས་ཀྱིི་ཞུ་བ་པོ་དང་། འཁོར་དང་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྡུད་པ་པོ་འཇེམེ་དཔལ་གྲགས་པའི་མེཛད་ཚུལ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་རྣམེས་

ཀྱིང་བློ་མེ་འདིའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་དང་མེཚུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲགས་སོ། །དེ་

ལྟོར་བསྟེན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་ནས། དགུང་ལོ་སུམེ་ཅུ་སོ་

ལྔ་བཞེས་པ་ཤེིང་ཕེོ་སྤྲེའུའི་ལོ་ཟླ་བ་ལྔ་བའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་རིན་ཆེན་སྒོང་བློ་

བྲང་གི་གཟིིམེ་ཁང་གོང་མེར་སྐུ་གཤེེགས་ནས། པུར་བཞུ་བའི་དུས་སུ་དུ་གསེབ་

ནས་འཇེམེ་དབྱོངས་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་རྣམེ་པར་བྱོས་ནས་བར་སྣང་ལ་བྱོོན་པ་ཡང་

ལས་དག་པ་འགའ་ཞིག་གིས་མེཐོོང་ཞེས་གྲགས་ལ། བློ་མེ་འདིའི་གཅུང་ནི་དཔལ་

ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཉིིད་

ཡིན་ཏེེ། འདི་ནི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་བཞེས་པ་ཆུ་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་

ཞ་ལུ་ཁང་གསར་དུ་འཁྲུངས་ཤེིང་། ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ནི་བསམེ་གྱིིས་

མེི་ཁྱེབ་ཅིང་། ས་ལ་གནས་པའི་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་དཔག་

པར་དཀའ་བ་ཞིག་མེངའ་བ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་དང་པོ་ལྷུམེས་སུ་འཇུག་པའི་དུས་སུ་

ཡུམེ་གྱིི་རྨི་ལྟོས་ལ་ཉིི་མེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ལྟོོ་བར་བཞུགས་པའི་སྣང་བ་དང་། 

གཡས་རུ་གཙང་པོ་འཐུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྨིས་པས། སྐུ་བལྟོམེས་པའི་ཚེ་

མེཚན་ཉིི་མེ་བདེ་བའི་བློོ་གྲོས་ཞེས་བཏེགས་ཏེེ། འཁྲུངས་མེ་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་ཀུན་

གྱིི་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་མེཛེས་པ། སྐྱོན་གྱིི་རྣམེ་པ་གང་ཡང་མེེད་པ། ཡོན་ཏེན་དུ་མེས་

རྒྱུད་ཕྱུག་པ། དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་གྱིི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་དང་། སྨྲ་ཤེེས་པ་ནས་

དབེན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་བརྐོམེ་ཆགས་མེེད་པ་དང་། ཡོན་ཏེན་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་

པ༑ བྱོིས་པའི་སྤྱིོད་པ་ལས་འདས་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་རྩལ་སྟེོབས་ཆེ་ཞིང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྤེོབས་པ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ། བཀུར་འོས་ཀུན་ལ་གུས་པ་དང་ཞེ་སར་ལྡན་པ་ཞིག་

བྱུང་ཞེས་གྲགས་ལ། གཞན་ཡང་སྐུ་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་ཏེིང་ངེ་འཛིན་ལ་མེངའ་

བརྙིེས་མེངོན་པར་ཤེེས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཆོས་རྗོེ་ཉིན་པོ་བསོད་ནམེས་བརྟེན་པ་ལ་

འཁྲུངས་ནས་ཟླ་བ་གསུམེ་ཙམེ་འདས་པ་ན་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་དྲིིལ་བུ་པའི་དབང་

དང་། དགུང་ལོ་གསུམེ་བཞེས་པ་ན་མེཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རོང་པ་ཤེེས་རབ་སེང་གེའི་

སྐུ་རིམེ་པ་མེཛད་དེ། དེའི་དྲུང་དུ་གཤེེད་དམེར་ལྷ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བ་ཡང་གསན། 

གཞན་ཡང་བློ་མེ་བསམེ་སྡོིངས་པ་ཞང་ལས་ཚེ་དཔག་མེེད་ཀྱིི་དབང་དང་། སྒྲིོ་མེོན་

ཅན་གྱིི་བློ་མེ་བཟིང་པོ་པ་ལས་ས་ལུགས་ཀྱིི་འཇེམེ་དཔལ་ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་ལུང་དང་

གདམེས་པ་ནོས་ཏེེ། བློ་མེས་ཀྱིང་སྒྲུབ་གྲོགས་མེཛད་དེ། ཟླ་བ་གསུམེ་ཙམེ་མེགོན་པོ་

འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ལ་སྒྲུབ་པ་མེཛད་པས་ཐུགས་རབ་ཐོོགས་པ་མེེད་པ་བྱུང་སྟེེ། 

རྩོམེ་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་མེགོར་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ལ་མེཆོད་བརྗོོད་མེཛད་ཅིང་། དེ་

ནས་བློ་མེ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟིང་པོའི་དྲུང་དུ། རྩ་བའི་རྒྱུད་བརྟེག་པ་གཉིིས་པ་ལ་

གསན་སྦྱོང་མེཛད་པས་ལེགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པ་ལ་རིན་

ཆེན་སྒོང་དུ་སྡོེ་སྣོད་འཛིན་པ་དུ་མེའི་དབུས་སུ་རྒྱ་བོད་ཀྱིི་མེཁས་གྲུབ་དུ་མེ་དང་། 

ཡབ་མེེས་ཀྱིི་གོང་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་བཞེད་སྲོལ་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པར་རྣམེ་གྲངས་དུ་མེ་

གསལ་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གསུངས་པས། སྡོེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་ངོ་མེཚར་ཞིང་

སྙེན་པའི་གྲགས་པ་ཆེན་པོ་བསྒྲིགས། དེ་ནས་བློ་མེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་ཕྱིག་

ལེན་དང་། གཞན་ཡང་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་ཀུན་མེཐོར་ཕྱིིན་པར་མེཛད་

ཅིང་། ཇེོ་ནང་པའི་ལུགས་ཀྱིི་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་རོགས་རིམེ་ཟིབ་མེོ་སྦྱོར་བ་ཡན་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ལག་དྲུག་པའི་མེན་ངག་དང་། ཐུགས་རྗོེའི་དབང་ཕྱུག་གི་དམེར་ཁྲིིད་ཞུས་པས་

འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཀྱིི་ཞལ་གཟིིགས་ཏེེ། ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་སྒོོ་དུ་མེ་ཐུགས་ལ་

འཁྲུངས་ཤེིང་ཡབ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་དང་། དགྱིེས་པ་

རྡོོ་རྗོེ་དང་། སྒྲིོལ་མེ་ལ་སོགས་པའི་དབང་བསྐུར་དུ་མེ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཆེ་ཆུང་གི་

རྗོེས་གནང་སོགས་རྗོེས་གནང་གི་རིགས་དུ་མེ་དང་། ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་

བསྐྱེད་ལ་སོགས་པ་མེང་དུ་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད། དེ་ནས་དགུང་

ལོ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་བློ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློོ་གྲོས་ཀྱིི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེེན་གྱིི་སྡོོམེ་པ་

དང་། ཐོེག་ཆེན་སེམེས་བསྐྱེད། བདེ་ཀྱིེ་ཡོ་ག་དང་བཅས་པའི་དབང་། ཆོས་སྐྱོང་གི་

སྐོར་དུ་མེ་དང་ཚོགས་བདག་དམེར་ཆེན་གྱིི་རྗོེས་གནང་སོགས་གསན་ཅིང་། དགུང་

ལོ་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མེཚོའི་ཕེ་རོལ་དུ་སོན་པ་བློ་མེ་དཔལ་ལྡན་

སེང་གེ་བ་ལ་ཚད་མེའི་བསྟེན་བཅོས་ཆེན་པོ། དཔལ་ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པའི་རྣམེ་

འགྲེལ་ལ་སོགས་པ་མེཚན་ཉིིད་ཕྱིོགས་དུ་མེ་དང་། རྡོོ་རྗོེ་འཕྲེང་བ་ལ་སོགས་པའི་

དབང་བཀའ་དང་། གསུང་ངག་ལམེ་འབྲས་ལ་སོགས་པ་ཁྲིིད་དང་། གཞན་ཡང་བྱོིན་

རླབས་དང་། མེན་ངག་དང་། རྒྱུད་འབུམེ་གྱིི་ལུང་ལ་སོགས་པ་བློ་མེ་དེ་ལ་བཞུགས་

པ་ཕེལ་ཆེ་བ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་དོ། །

དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པ་ལ་གངས་ཅན་གྱིི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་

པོ་ཇེོ་གདན་ཚོགས་པའི་མེཁན་པོ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་ལ་མེཁན་པོ་ཞུས། 

སློབ་དཔོན་མེཁས་མེཆོག་དཔལ་ལྡན་སེང་གེས་མེཛད་ཅིང་། གྲིབ་ཚོད་པ་བློ་མེ་

བཟིང་པོ་བས་མེཛད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཞེས་བྱོ་བར་མེཚན་གསོལ། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་པའི་དུས་སྔར་གྱིི་མེཁན་སློབ་

གཉིིས་དང་། གྲིབ་ཚོད་པ་བློ་མེ་དོན་གསལ་བ། གྲོགས་དན་པ་བློ་མེ་གྲུབ་རྒྱལ་བ་

ལ་སོགས་པ་དད་པའི་དགེ་འདུན་མེཁས་ཤེིང་བཙུན་པ། བསྟེན་པ་འཛིན་པའི་

གནས་བརྟེན་ཆེན་པོ་བཅུ་བདུན་ཙམེ་གྱིི་དབུས་སུ། བོ་དོང་བྱོ་རྒོད་གཤེོང་གི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཅེན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མེཚན་དང་མེཆེད་

གཉིིས་ཀྱིིས་བསྙེེན་པར་རོགས་པར་མེཛད་ཅིང་། མེཁན་ཆེན་བསོད་ནམེས་གྲགས་

པ་དང་། མེཁན་ཆེན་བསོད་ནམེས་བཟིང་པོ་གཉིིས་ཀྱིི་དྲུང་དུ་འདུལ་བ་མེདོ་རྩ། 

ལུང་སྡོེ་བཞི་ལ་སོགས་པ་འདུལ་བའི་ཆ་ལག་ལག་ལེན་དང་བཅས་པས་ཐོོག་

དྲིངས། ཆོས་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་དུ་མེ་གསན་ཏེེ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེེ་ཕྱིི་དྲིོའི་ཁ་ཟིས་དང་

ཤེ་ཆང་ཞལ་ལ་མེི་རེག་པ་དང་། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཉིེས་ལྟུང་ཕྲ་མེོ་ལའང་ཁྱེད་དུ་

མེི་གསད་ཅིང་། ཕེམེ་ལྷག་སོགས་ཀྱིི་ཉིེས་པས་གཏེན་གོས་མེ་མྱོོང་ཞེས་ཀྱིང་ཁུམེ་

མེོ༑ །ཡང་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་དཔང་བློོ་གྲོས་བརྟེན་པའི་དྲུང་དུ་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་སེང་གེ་སྒོང་གི་མེདུན་གྱིི་ཁབ་ཅེས་པའི་ཁང་བཟིང་ཞིག་ཏུ། 

གཅེན་འཇེམེ་དབྱོངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མེཚན་པ་དང་གཉིིས་ཀྱིིས་མེངོན་པ་ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀྱིི་བཤེད་བཀའ་དང་། གཞན་ཡང་འཕེགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྟེོད་

ཚོགས་ལ་སོགས་པ་དང་། དགུང་ལོ་ཉིེར་གཅིག་བཞེས་པའི་ཚེ་རིན་ཆེན་སྒོང་བློ་

བྲང་དུ་དབུ་མེ་རྩ་བ་ཤེེས་རབ་འཕེགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་མེཛད་པ་དང་། དེའི་ཚིག་

གི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་དུ་གྲགས་པ་དང་། དོན་གྱིི་འགྲེལ་པ་དབུ་མེ་འཇུག་པ་

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མེཛད་པ་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་དང་། དབུ་མེ་
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བཞི་བརྒྱ་པ་འཕེགས་པ་ལྷས་མེཛད་པ་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་དབུ་

མེའི་གཞུང་ལུགས་མེཐོའ་ཡས་པ་ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་ལྷ་

ལྔ་ལྷ་བཅུ་གསུམེ་མེ་སོགས་ཀྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས་ཀྱིི་ལུང་དང་། ཡང་གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད་ཀྱིི་

སྐོར་དུ་མེ་དང་། སྒྲིོལ་མེའི་སྒྲུབ་ཐོབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམེས་གསན་

ཅིང་། དགུང་ལོ་ཉིེར་གཉིིས་བཞེས་པ་ན་བོ་དོང་ཨེར་ལོ་ཙཱ་བ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་

སའི་དངོས་གཞི། མེངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱིི་འགྲེལ་པ་རྒྱལ་སྲས་མེ་དང་བྱོམེས་

ཆོས་ཕྱིི་མེ་བཞི་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཉིི་ཤུ་པ་རྩ་འགྲེལ། སུམེ་ཅུ་པ་རྩ་

འགྲེལ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡང་དགུང་ལོ་ཉིེར་གསུམེ་པའི་དུས་སུ་བོ་དོང་གི་བྱོང་

ཆུབ་ལུང་ཞེས་བྱོ་བ་དེར་མེངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱིི་བཤེད་པའི་དབུ་བཙུགས་

ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཆོས་རྗོེ་ལོ་ཙཱ་བ་ཉིིད་ཀྱིི་གཟིིམེ་ཁང་དུ་དེའི་འཕྲོ་གསན་

ནས། འདིའི་དྲུང་དུ་མེངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱིི་བཤེད་པ་ཚར་གཉིིས་གསན་

ཅིང་། གཞན་ཡང་དེའི་དུས་སུ་ཐུབ་པ་དགོངས་རྒྱན་གྱིི་བཤེད་པ་དང་། བསླབ་པ་

ཀུན་ལས་བཏུས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མེདོ་ཀུན་ལས་བཏུས། ཇེོ་བོ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཆུང་བརྒྱ་

རྩ༑ བ་རི་བ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྒྲུབ་ཐོབས་བརྒྱ་རྩ་དང་། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ཐོབས་རྒྱ་

མེཚོར་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ་གསན་ལ། ཡང་དགུང་ལོ་ཉིེར་བཞི་བཞེས་པའི་ཚེ། 

བོ་དོང་ཨེར་ཚད་མེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཕྱིོགས་གླིང་གིས་མེཛད་པ་རང་འགྲེལ་དང་

བཅས་པ་དང་། གཞན་ཡང་གཏེན་ཚིགས་ཐོིགས་པ། འགྲེལ་པ་བརྟེག་པ་རྩོད་པའི་

རིགས་པ། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དཔལ་ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པས་མེཛད་

པའི་ཚད་མེའི་བསྟེན་བཅོས་དུ་མེ་དང་། དཔལ་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་རྒྱུད་ཀྱིི་འགྲེལ་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རྡོོ་རྗོེ་སྙེིང་འགྲེལ་ལ་སོགས་པ་མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མེཚོ་ལྟོ་བུ་ཞིག་གསན་

ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་དེ། དཔལ་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་ལ་མེཆན་མེཛད་པར་

ཡང་བསྐུལ། དེ་ནས་འདིའི་རྒྱུད་བཤེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསན་ཅིང་། དེའི་དུས་

སུ་ཆོས་རྗོེ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོས་ཀྱིང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་དུས་འཁོར་

རྒྱུད་འགྲེལ་ཅི་ནས་ཀྱིང་མེཁྱེེན་པར་མེཛོད་ཅིག་ཅེས་པའི་བཀའ་སྩལ་ལ་བརྟེེན་

ནས། དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་བསྟེན་པའི་གསལ་བྱོེད་དམེ་པར་གྱུར་ནས་དུས་འཁོར་

འགྲེལ་ཆེན་དུ་གྲགས་པ་ཡང་མེཛད་པ་ཡིན་ཏེེ། ཆོས་རྗོེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞལ་ནས། དེ་

གོང་དུ་དུས་འཁོར་ལ་འདུན་པ་ཆེར་མེེད་ནའང་། ཆོས་རྗོེ་ལོ་ཙཱ་བ་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་

ནན་ཆེར་བྱོོན་པ་ལས། དེའི་ཐུགས་དགོངས་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་འབད་རྩོལ་ཆེར་

བྱོས་པས། དཔལ་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་འགྲེལ་ཆེན་པོའི་ཚིག་དོན་ལ་བློོ་ཁ་

ཕྱིོགས་ཙམེ་བྱུང་བ་འདི་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་བཀའ་དྲིིན་ཡིན་ཞེས་ཀྱིང་གསུངས་ཤེིང་། སྤྱིིར་

ཡང་བློ་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་འདི་ཉིིད་ལ་མེི་ཕྱིེད་པའི་དད་པ་མེངའ་སྟེེ། 

འབེལ་གཏེམེ་མེཛད་པའི་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་བློ་མེ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་དང་པོར་སློབ་

གཉིེར་ལ་དཀའ་སྤྱིད་མེཛད་ཚུལ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཤེིན་ཏུ་འཛེམེ་པ་མེཛད་པའི་

རྒྱུ་མེཚན་དང་། གསུང་བགྲོས་གནང་བ་ཀུན་ཀྱིང་ཁྱེད་པར་དུ་ཆེ་ཚུལ་སོགས་

མེཁས་བཙུན་བཟིང་གསུམེ་གྱིི་ཡོན་ཏེན་རྣམེས་དགྱིེས་ཚོར་དང་བཅས་ཀུན་ལ་

གསུངས་པ་དང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་ལ་བཀའ་དྲིིན་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་བློ་མེ་ལྔ་

ཡོད་པའི་གཅིག་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཡིན་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་ལ། གང་ལྟོར་བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་
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མེཚོ་ལྟོ་བུ་ཞིག་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་མེོད་ཀྱིང་། རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་

པ་ཆེན་པོ་ལ་དམེ་ཆོས་སྒོོ་སྐྱེལ་གྱིི་ཚུལ་དུ་རྗོེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་དབང་ཕྱུག་ཉིིད་

བྱོོན་ནས་ལེགས་པར་སྩལ་བའི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་

པའི་གདམེས་ངག་ནི། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་ལུགས་སངས་རྒྱས་ནས་ད་ལྟོའི་བར་

དུ་སྙེན་བརྒྱུད་བཞིའི་གདམེས་པ་བར་མེ་ཆད་པའི་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་བརྒྱུད་པ་དང་། 

གདམེས་པ་དང་ལྡན་པས་བསྐྱེད་པའི་རིམེ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཐོོབ་ཅིང་། རོགས་རིམེ་

གྱིི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་མེང་པོ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པས་ཚེ་འདི་ཉིིད་ལ་གྲུབ་པ་བརྙིེས་

པའི་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ། མེཁས་གྲུབ་ཀྱིི་སྐྱེས་བུ་དམེ་པ་རྣམེས་ཀྱིི་གཙུག་གི་

རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་རྒྱལ་བ་བྲག་ཕུག་པ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམེས་དཔལ་བའི་དྲུང་དུ་

གསན་པ་ཡིན་ཏེེ། འདིའི་དྲུང་དུ་ཐོོག་མེར་དཔལ་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེ་ཡབ་བཀའ་ཡུམེ་

བཀའ་གཉིིས་ཀྱིི་རྒྱུ་དབང་ཟིབ་མེོ་དང་། དེ་ནས་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེ་ཡབ་ཡུམེ་གྱིི་ལུས་

དཀྱིིལ་ཀྱིི་དབང་དང་། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་གཞུང་ཁྲིིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཆ་

ལག་དང་བཅས་པ་ཉིམེས་ཁྲིིད་དུ་གསན་ནས། དེའི་དུས་སུ་རྟེེན་འབྲེལ་བསྒྲིིགས་

པའི་ཕྱིིར་བློ་མེ་བྲག་ཕུག་པ་ཉིིད་ཀྱིི་གཟིིམེ་མེལ་དུ་ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་ཐུགས་དམེ་མེཛད་

ཅིང་ཉིམེས་ཁྲིིད་སྐྱོང་བར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ན། ཏེིང་ངེ་འཛིན་གསུམེ་སྐྱོན་

མེེད་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པས། བློ་མེ་བྲག་ཕུག་པའི་གསུང་གིས། རང་རེ་ཚོས་ལོ་

དང་ཟླ་བར་བསྒོོམེས་པ་བས། དྲུང་པ་འདིས་ཞག་རེ་བསྒོོམེ་པ་ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་སྐྱེ་

ཚུལ་བཟིང་བར་འདུག འདི་ནི་ཐོ་མེལ་པར་མེི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱིི་

སྒོོ་ནས་བསྔགས་པ་ཡང་ཆེར་མེཛད་པས་ཐོམེས་ཅད་ངོ་མེཚར་དུ་གྱུར། དེ་ལྟོར་བློ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེ་དེའི་དྲུང་དུ་སྔ་ཕྱིིར་གསུང་ངག་གིས་ཐོོག་དྲིངས། གཞན་ཡང་བདེ་མེཆོག་ལཱུ་

ནག་དྲིིལ་གསུམེ། གཤེེད་དམེར་ལྷ་བཅུ་གསུམེ་མེ། འཇེིགས་བྱོེད་རྭ་ལུགས། མེཧཱ་

མཱི་ཡཱ། སྒྲིོལ་མེ་ལྷ་བཅུ་བདུན་མེ་ལ་སོགས་དབང་བཀའི་རིགས་དུ་མེ་དང་། རིགས་

གསུམེ་སྤྱིི་གཏེད། རིམེ་ལྔའི་བྱོིན་རླབས། ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེེད་པ། བརྡོ་དོན་

གསལ་བ། ཀུ་རུ་ཀུལེའི་བྱོིན་རླབས་ལ་སོགས་པ་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་རིགས་དུ་མེ་

དང་། ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད། མེཻ་ཏི་མེཁའ་སྤྱིོད། ཕེག་མེོ་ལས་བཅུ་རྣམེས་ཀྱིི་བྱོིན་

རླབས་དང་། གཞན་ཡང་ཞི་བྱོེད་སོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བྱོིན་རླབས་དང་། སེང་གདོང་

ཅན་གྱིི་རྗོེས་གནང་། རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཆེ་ཆུང་གཉིིས་ཀྱིི་རྗོེས་གནང་། 

འཇེམེ་དཔལ་བློོ་འཕེེལ་གྱིི་རྗོེས་གནང་ལ་སོགས་པ་རྗོེས་གནང་གི་རིགས་དུ་མེ་

དང་། གཞན་ཡང་རྗོེ་བཙུན་གོང་མེ་གསུམེ་གྱིི་གསུང་འགའ་རེ་དང་། ཆོས་རྗོེ་ཁུ་

དབོན་གྱིི་གསུང་འབུམེ་ཕེལ་ཆེ་བའི་ལུང་དང་། གཞན་ཡང་ས་སྐྱ་པའི་ལུགས་ཀྱིི་

གེགས་སེལ་འཕྲུལ་འཁོར་རླུང་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་སྟེེ་མེདོར་ན་དབང་ཁྲིིད་ལུང་

མེན་ངག་ལ་སོགས་པ་དུ་མེ་ཞིག་དང་། དེ་དག་གི་ཕྱིག་ལེན་ཕྲ་མེོ་ཚུན་ཆད་ཀྱིང་མེ་

འདྲིེས་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་པ་དང་། 

སྔར་བློ་མེ་གཞན་ལས་ཐོོབ་པ་དུ་མེ་ཡང་འདི་ཉིིད་ལ་བསྐྱར་ནས་གསན་པར་མེཛད་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོར་མེཛད་པའི་རྒྱུ་མེཚན་ཡང་ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། བློ་མེ་

འདི་ནི་རྗོེ་ས་སྐྱ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་རྒྱུན་མེ་ཆད་ཅིང་། 

དམེ་ཚིག་གི་སེལ་ཅིག་ཀྱིང་མེ་ཞུགས་པས་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་བཀའ་བབས་པའི་སྒོོ་

ནས་བསྐྱེད་རོགས་ཀྱིི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་ཁྱེད་པར་ཅན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ཤེིང་། 



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བློ་མེ་གོང་མེའི་ཕྱིག་ལེན་རྡོོ་རྗོེ་དྲིིལ་བུ་འཛིན་ཚུལ་ཚུན་ཆད་ཀྱིང་མེ་འདྲིེས་པར་

སྐྱོང་བའི་བརྒྱུད་པ་རྣམེ་པར་དག་པར་འདུག་པས། ངས་སྔར་གཞན་དུ་ཐོོབ་པའི་ས་

སྐྱ་པའི་ཆོས་མེང་པོའང་སླར་བསྐྱར་ནས་ཞུས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་དང་། ཁྱེད་

པར་དུ་བློ་མེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་རོགས་རིམེ་རྩ་དབུ་མེ་བསྐྱངས་

པའི་སྐབས། གཏུམེ་མེོའི་དམེིགས་པ་སྐྱོང་བའི་དུས་སུ་འབད་རྩོལ་ཆེར་མེ་དགོས་

པར་ལུས་ཐོམེས་ཅད་མེེར་འབར་བ་སྙེམེ་བྱོེད་པའི་ཉིམེས་བཟིང་པོ་སྐྱེས་ཤེིང་། 

དེང་སང་ཡང་སྐབས་ལ་ལར་འོང་གི་འདུག་ཅེས་ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་གསུངས་པ་

ལྟོར་གྱིི་བློ་མེ་བྲག་ཕུག་པ་འདི་ཉིིད་བློ་མེ་གཞན་ལས་སྤེངས་རྟེོགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་

ཁྱེད་པར་ཆེ་ཞིང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱིང་གཙང་བ་དང་། ཕྱིག་ལེན་རྣམེས་ཀྱིང་འདིའི་རྣམེ་

པར་དག་པ་ཙམེ་གཞན་གང་ཡང་མེེད་པར་མེཁྱེེན་ནས། འདི་ཉིིད་ལ་ཕུ་དུད་དུ་

མེཛད་པ་དང་། ཆོས་ཀྱིང་བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་ཐོོབ་པ་རྣམེས་མེཐོིལ་དུ་མེཛད་པ་ཡིན་

ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་སོ། །

དེ་ལྟོར་བློ་མེ་དེའི་དྲུང་དུ་ཟིབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་སྐོར་དུ་མེ་ཞིག་གསན་

པ་དེའི་དུས་སུ་བློ་མེ་དེས་ས་སྐྱ་པ་ལ་སྔར་ཡང་བཟིང་ངན་གྱིི་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟོ་

བུ་བྱུང་ཞེས་སྔར་བྱུང་གི་ཚུལ་འགའ་རེ་དང་། ད་ལོ་བཅུ་ཙམེ་ནས་ས་སྐྱ་པ་ལ་འདི་

ལྟོར་འབྱུང་ཞེས་གསུངས་ཏེེ་མེ་འོངས་པ་མེང་པོ་ལུང་བསྟེན་ཅིང་། ཁྱེད་པར་དུ་

ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་རང་ཉིིད་ལ་དྲུང་པ་ཁྱེེད་ལ་ཧོར་གྱིི་གདན་འདྲིེན་ཡོང་བར་འདུག དེར་

བྱོོན་ནའང་འགྲོ་དོན་ཆེན་པོ་འོང་། འོན་ཀྱིང་སྐུ་ཚེ་ཐུང་བར་འདུག འབྱོོན་མེི་འབྱོོན་

ཁྱེེད་རང་ལ་དབང་འོང་བར་འདུག་ཅིང་། སྤྱིིར་བསྟེན་པ་ལ་ཕེན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འོང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བར་གདའ། ཁྱེད་པར་དུ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཆེན་པོར་འགྱུར་

བར་གདའ་བས། ཆོས་བདག་པོ་ལ་འཕྲོད་པ་ལགས་པས་གསུང་ངག་དར་རྒྱས་སུ་

མེཛད་པ་ཞུ་ཞེས་ལུང་བསྟེན་པའི་ཚིག་མེང་པོ་གསུངས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཡོངས་འཛིན་དུ་མེ་ཞིག་གུས་པས་བསྟེེན་པའི་ནང་ནས། རྩ་

རླུང་གི་ཡོན་ཏེན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལས་བདེ་དྲིོད་ཀྱིི་ཉིམེས་རྟེོགས་བསམེ་གྱིིས་མེི་

ཁྱེབ་པ་མེངའ་བའི་བློ་མེ་སྲོན་པ་ཆོས་དཔལ་བཟིང་པོ་ལ་སྦྱོར་དྲུག་གི་ཁྲིིད་དང་། 

ཁྱེད་པར་ཁོང་པ་རང་གི་སྲོག་རྩོལ་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པ་རྣམེས་དང་། གཤེེད་དམེར་

ལྷ་ལྔའི་དབང་དང་། གཞན་གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད་ཀྱིི་མེན་ངག་བསྐྱེད་རོགས་དང་འབྲེལ་

པ་མེང་པོ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་ལ། གཞན་ཡང་དམེ་པའི་ཆོས་ལ་

ངོམེས་པ་མེེད་པ་ལྟོ་བུའི་ཚུལ་གྱིིས་ཕྱིི་ནང་གི་ཡོན་ཏེན་མེང་པོས་རྒྱུད་བལྟོམེས་

པའི་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་གན་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མེཚན་ལ་ཡང་གུར་རིགས་

བསྡུས། གསང་འདུས་འཇེམེ་རྡོོར་དང་འཕེགས་ལུགས་ཀྱིི་དབང་། དགྲ་ནག གདོང་

དྲུག བདེ་མེཆོག བཅུ་གསུམེ་མེ་མེཻ་ཏི་ལུགས། མེཧཱ་མཱི་ཡཱ། བདེ་མེཆོག་ནམེ་མེཁའ་

དང་མེཉིམེ་པའི་དབང་དང་བྱོིན་རླབས། ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་རྗོེས་གནང་སོགས་རྗོེས་

གནང་གི་རིགས་དུ་མེ་ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་ཡང་དག་མེར་མེེ་དགུ་པའི་དབང་

དང་། ཕུར་པ་ས་ལུགས་ཀྱིི་དབང་། སྨད་ལས་དྲིག་པོ་སྒྲིོལ་བའི་རྗོེས་གནང་གཞན་

ཡང་རྒྱུད་དང་། འགྲེལ་པ་དང་། བསྟེན་བཅོས་དུ་མེ་ཞིག་གི་ལུང་ལ་སོགས་པ་མེང་

དུ་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་ཅིང་། ཡང་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱིི་ཐོམེས་ཅད་

མེཁྱེེན་པ་གཉིིས་པར་གྱུར་པའི་མེཁས་མེཆོག་བུ་སྟེོན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་དགུང་ལོ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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རྩ་ལྔ་དྲུག་ཙམེ་ནས་སྔ་ཕྱིིར་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཉིིད་དང་། བོ་དོང་དང་། འབྲས་ཡུལ་

རྣམེས་སུ་སྤྱིན་དྲིངས་ནས་གདན་བཞིའི་དབང་། རྡོོ་རྗོེ་དབྱོིངས་ཀྱིི་དབང་། དཔལ་

མེཆོག་རིགས་བསྡུས་ཀྱིི་དབང་། རྩེ་མེོ་རིགས་བསྡུས་ཀྱིི་དབང་ལ་སོགས་པ་

དབང་བསྐུར་གྱིི་རིགས་ཟིབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དུ་མེ་དང་། རྒྱུད་ཀྱིི་བཤེད་བཀའ་དང་། 

གཞན་ཡང་རྒྱུད་དང་དེའི་འགྲེལ་པ། སྒྲུབ་ཐོབས། དཀྱིིལ་ཆོག་མེན་ངག་ལ་སོགས་

པ་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་དང་། བུ་སྟེོན་ལོ་ཙཱ་བ་ཉིིད་ཀྱིི་

གསུང་རབ་ཕེལ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་བོད་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་བློོས་དཔག་

པར་དཀའ་བ་ཞིག་གསན་ཏེེ། མེདོར་ན་མེཁན་ཆེན་བུ་སྟེོན་རིན་པོ་ཆེའི་གསན་

ཡིག་ཏུ་ཡོད་པའི་སྔགས་ཀྱིི་སྐོར་ཕེལ་མེོ་ཆེ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་

དེ༑ ཆོས་རྗོེ་བུ་སྟེོན་གྱིིས་རྩོམེ་པ་ཕེལ་ཆེར་གྱིི་བསྐུལ་བ་པོའང་མེཛད་ལ། གཞན་

ཡང་འཇེིག་རྟེེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་གྱུར་པས་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་སྤྱིོད་

པ་རླབས་ཆེན་ཐུགས་ལ་འབྱོོངས་ཤེིང་། བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་སྡོེ་སྣོད་རྒྱ་མེཚོ་ལྟོ་

བུའི་ཕེ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐོོགས་མེེད་པའི་ཞལ་ལའང་། ཁམེས་

གསུམེ་རྣམེ་རྒྱལ་གྱིི་དབང་ལ་སོགས་པ་མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་ལུང་མེན་ངག་དུ་མེ་གསན་

ཅིང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཀྱིང་ཆོས་ཀྱིི་དགའ་སྟེོན་ཅི་རིགས་པ་སྩལ་ལ། 

གཞན་ཡང་སྡོོམེ་བརྩོན་དམེ་པ་མེཁན་ཆེན་གཞོན་ནུ་མེགོན་པོ་ལ་བློ་མེ་གོང་མེ་

རྣམེས་ལ་མེ་གསན་པའི་དབང་། བྱོིན་རླབས། རྗོེས་གནང་མེང་པོ་དང་། བོད་དུ་ཇེི་

སྙེེད་འགྱུར་བའི་བྱོ་སྤྱིོད་ཀྱིི་རྒྱུད་དང་། གདམེས་ངག་ཕྲན་མེང་པོ་དང་། མེདོ་སིལ་བུ་

དུ་མེ་དང་། ཕེལ་པོ་ཆེའི་ཕྱིེད་ཙམེ་རྣམེས་དང་། ཡང་ལོ་ཆེན་བྱོང་ཆུབ་རྩེ་མེོར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གྲགས་པ་ལ་སྒྲིའི་སྐོར་རྣམེས་གསན་སྦྱོང་མེཛད་དེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་ཀྱིང་ལོ་

ཙཱ་བ་འདི་ལ་དབང་བཀའ་ལུང་བཀའ་དུ་མེ་སྩལ་ཞིང་། དེ་ལྟོར་བཀའ་དྲིིན་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་

བའི་བློ་མེ་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མེཁས་གྲུབ་ཀྱིི་བློ་མེ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་

བསྟེེན་ནས་ཐོོས་པ་རྒྱ་མེཚོ་ལྟོ་བུ་ཞིག་མེངའ་བར་མེཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེེ། བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོ་འདིས་རྗོེ་བཙུན་སྐུ་མེཆེད་སོགས་གོང་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་གསན་ཡིག་ལ་

གཟིིགས་པའི་ཚེ། རྗོེ་རང་གི་གསུང་ལས། རྗོེ་བཙུན་གོང་མེའི་གསན་པ་ཕེལ་ཆེ་བ་

ཞིག་ད་ལྟོ་ནུབ་ནས་ཁུང་གཏེོར་འདུག་ནའང་། ད་ལྟོ་ཡོད་ཚད་ཐོམེས་ཅད་ཐོོབ་པ་

ཅིག་བྱོེད་བསམེས་ཀྱིང་ཧོར་གྱིིས་གཙེར་ནས་ཐོབས་མེ་བྱུང་། སྔོན་རྗོེ་བཙུན་བསོད་

རྩེ་ཆུ་བོ་གངྒཱ་ཚུན་ཆད་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ན་གསན་རྒྱ་ཆེ་བར་གྲགས། 

ངས་ཀྱིང་དེ་དང་ཆ་མེཐུན་ཅིག་བྱོ་བསམེ་ཡང་ཧོར་གྱིིས་མེ་སྟེེར། ད་ཁྱེེད་རྣམེས་

ཀྱིིས་འབུངས་ལ་དེ་བཞིན་གྱིིས་ཤེིག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟོར་ཐུགས་ཀྱིི་འདུན་པ་དེ་

ལྟོ་བུ་མེཛད་ནས། བོད་ན་བཞུགས་པའི་ཆོས་ཇེི་སྙེེད་པ་ཕེལ་མེོ་ཆེ་ཞིག་གསན་ཅིང་། 

གསན་པ་དེ་ཐོམེས་ཅད་ལའང་སྦྱོར་བྱུང་གི་བརྩོན་འགྲུས་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པས་བློ་མེ་སོ་

སོའི་བཞེད་སྲོལ་ཕྱིག་ལེན་ཕྲ་མེོ་ཚུན་ཆད་ཀྱིང་སོ་སོར་མེ་འདྲིེས་ལ་དག་གསལ་

ཐོོན་པར་མེཛད་པ་སྟེེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་གི་གསུང་ལས། ད་ལྟོ་བོད་ན་ཡོད་པ་

གཅིག་ལ་མེཁན་ཆེན་བུ་སྟེོན་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ལ་སུས་ཀྱིང་མེི་དོ། དེ་མེིན་གཞན་

ཞིག་ལ་ང་ཡང་བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་རྒྱུ་མེེད་པར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟོར་ཡིན་ཞིང་། 

དེ་ལྟོར་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་ཡན་ཆད་དུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དང་། བོ་དོང་ཨེ་

དང་། བྱོང་ཆུབ་ལུང་དང་། སྒྲིོ་མེོན་ཅན་དང་། ཚ་མེོ་རོང་གི་བྱོང་ཆུབ་རོང་དང་། བྲག་
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ཁ་དང་། ན་བཟིའ་བྲག་ཕུག་རྣམེས་སུ་གཙོ་ཆེར་བཞུགས་ནས། སྔར་བརྗོོད་པའི་བློ་

མེ་རྣམེས་ལ་ཆོས་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་མེང་པོ་གསན་པ་དང་། བདག་ཉིིད་ཀྱིང་རིམེ་གཉིིས་

ཟིབ་མེོའི་ཐུགས་དམེ་ལ་མེཉིམེ་པར་འཇེོག་པ་དང་། མེདོ་རྒྱུད་བསྟེན་བཅོས་རྣམེས་

ཀྱིི་གཟིིགས་རྟེོག དོན་དུ་གཉིེར་བ་རྣམེས་ལ་འཆད་པ་དང་། རྩོད་པ་དང་། རྩོམེ་པ་ལ་

སོགས་པ་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་ཁོ་ནས་ཉིིན་མེཚན་ཀུན་འདའ་བར་མེཛད་ཅིང་། དེ་ལྟོར་

སྐྱེས་བུ་དམེ་པ་འདིས་སྙེན་པའི་གྲགས་པས་ཕྱིོགས་ཐོམེས་ཅད་ཁྱེབ་པ་ལ་བརྟེེན་

དགུང་ལོ་ཉིེར་བདུན་བཞེས་པའི་ཚེ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཧོར་གྱིི་གདན་འདྲིེན་ཐོེང་

གསུམེ་བྱུང་སྟེེ། སྔར་བློ་མེ་ན་བཟིའ་བྲག་ཕུག་པས་ཧོར་ཡུལ་དུ་བྱོོན་ན་སྐུ་ཚེ་རིང་པོ་

མེི་ཡོང་གསུངས་པ་ཐུགས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་དུ་བཞག་ནས་ཐོབས་ལམེ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་

མེཛད་ཅིང་། དབུས་གཙང་གི་སྡོེ་དཔོན་རིགས་དུ་མེས་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེེ་བསྙེེན་བཀུར་

ཞིང་། ཟིབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིི་སྦྱིན་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡང་གནང་ཞིང་། ཁྱེད་པར་གདན་

འདྲིེན་པའི་གསེར་ཡིག་པ་རྣམེས་དང་བཅས་ལྷ་སར་ཕེེབས། ཇེོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

གསེར་ཆབ་གསོལ། བསྟེོད་པ་སྡོེབ་ལེགས་རྒྱན་གྱིིས་བཀྲ་བ་ཞིག་མེཛད་པས། ནམེ་

མེཁའ་ལས་འཇེའ་དང་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་བྱུང་

བས་ཐོམེས་ཅད་ངོ་མེཚར་དུ་གྱུར། དེ་ནས་གུང་ཐོང་ནས་གདན་འདྲིེན་པའི་ཕེོ་ཉི་

མེངགས་པ་དང་དེར་ཕེེབས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམེ་བཞུགས། དེ་ནས་ཡང་སྐབས་ཤེིག་

བསམེ་ཡས་སུ་མེཁན་པོ་བོ་དྷི་ས་ཏྭའི་དབུ་ཐོོད་གདན་དྲིངས་ཏེེ་གཟུངས་དང་རྟེེན་

ཁྱེད་པར་ཅན་མེང་པོས་ནང་རོང་མེཛད་ནས་བསྟེོད་པ་ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པ་ཞིག་

དང་། མེཆོད་པའི་བྱོེ་བྲག་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་མེཛད་པའི་ཚེའང་ནམེ་མེཁའ་ལས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་འབབ་པ་དང་། ལྷའི་རོལ་མེོའི་སྒྲི་གྲག་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེིན་ཏུ་ངོ་

མེཚར་བ་དུ་མེ་བྱུང་བས། གསེར་ཡིག་པ་རྣམེས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་ངོ་མེཚར་ཞིང་མེི་ཕྱིེད་

པའི་དད་པ་ཐོོབ་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ནས་འོད་ཟིེར་ཅན་གྱིི་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོབས་

དུ་མེ་ཞིག་མེཛད་པས་རིམེ་གྱིིས་གསེར་ཡིག་པའི་འཇེིགས་པ་ལས་གྲོལ་ཏེེ། སྔ་གོང་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་གི་མེནལ་ལམེ་དུ། ཧོར་འགའ་ཞིག་གིས་སྒོོར་མེོ་ལུང་མེེད་

པ་ཞིག་ཕུལ་བ་རྨིས་ཏེེ། མེནལ་སད་ནས་ཐུགས་དགོངས་ལ་ཧོར་གྱིི་གདན་འདྲིེན་

ཅིག་ཡོང་བ་འདུག་ཀྱིང་འགྲོ་མེི་དགོས་པ་འདྲི་སྙེམེ་པ་བྱུང་གསུངས་པ་ཡང་ཇེི་ལྟོ་

བ་བཞིན་དུ་བྱུང་ཞེས་གྲགས་ལ། དེ་ལྟོ་བུའི་བློ་མེ་དམེ་པ་འདི་ནི་ལུང་རྟེོགས་ཀྱིི་

ཡོན་ཏེན་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པས་རྒྱུད་ཕྱུག་པའི་བློ་མེ་རྣམེས་དང་། ཡི་དམེ་ཆོས་

སྐྱོང་ལ་སོགས་པས་ཞལ་སྟེོན་ཅིང་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་དགུང་

ལོ་ཉིི་ཤུ་སྐོར་ཅིག་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་མེནལ་ལམེ་དུ། ཆོས་རྗོེ་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་

ཡིན་ཟིེར་བའི་སྐུ་གཟུགས་རིང་པོ་བྱོས་པ། ན་བཟིའ་ཐོེར་ལྕམེ་དུར་ཁ་གསོལ་བ་

ཅིག་རྨིས་ཏེེ། མེནལ་སད་པ་ན་ཆོས་རྗོེ་པ་ན་བཟིའ་སེར་པོ་རང་ཨེ་བསྣམེས་ན་

སྙེམེ་ཐོེ་ཚོམེ་འཁྲུངས་ཤེིང་ཡོད་པ་ན། དུས་ཕྱིིས་དཔེ་ཁང་ན་ཆོས་རྗོེ་པའི་ན་བཟིའ་

ཐོེར་ལྕམེ་དུར་ཁ་ད་ལྟོའི་མེི་གཟུགས་རིང་པོ་མེིན་པས་མེི་རོགས་པ་ཅིག་བྱུང་བས་

སྔར་གྱིི་མེནལ་ལམེ་དྲིན་གསུངས་ཤེིང་། ཡང་སྐབས་ཤེིག་ན་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱི་ཤྲཱིི་

ཡིན་ཟིེར་བའི་དགེ་སྦྱོང་གཟུགས་རིང་པོ་བྱོས་པ་ལ་ཤེ་བྱོིན་གྱིི་ཅུང་ཕྲ་བ། རས་རྡོོ་

ཚོས་ཀྱིི་འཕྱིར་བུ་བསྣམེས་པ། ཕྲག་ཆུང་ཟིེད་པ་དབྱོིབས་མེཁན་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིི་འདྲི་

བ་ཅིག་དང་མེཇེལ་ནས་ཆོས་གསན་པའི་མེནལ་ལམེ་བྱུང་བ་དང་། ཡང་ལན་ཅིག་
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དིང་རི་གླིང་འཁོར་ཡིན་ནམེ་སྙེམེ་པ་ཅིག་ཏུ་ཕེ་དམེ་པ་ཡིན་ཟིེར་བའི་རྣལ་འབྱོོར་པ་

ཤེ་རྒྱས་པོ་བྱོས་པའི་ཨ་ཙ་ར་གཟིི་བརྗོིད་ཅན་ཞིག་དང་མེཇེལ་ནས་ཆོས་གསན་པ་

རྨིས་ཏེེ། དེ་དུས་མེཁན་ཆེན་བུ་སྟེོན་པ་ལ་ཞི་བྱོེད་ཀྱིི་སྐོར་རྣམེས་ཆེད་དུ་གཏེད་

ནས་ཞུ་བསམེ་པ་མེེད་ནའང་། ཉིིན་གཅིག་མེཁན་ཆེན་པའི་གསུང་གིས། ངས་ཞི་

བྱོེད་ཀྱིི་སྐོར་རྣམེས་ང་རང་གི་ཁུ་བོ་ལ་ཐོོབ་གསུངས་པས་རྐྱེན་བྱོས་ནས་ཞུ་བའི་

འདུན་པ་བྱུང་སྟེེ་ཞུས་པ་དེ་ལ་ལྟོ་བ་འདྲི་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཆོས་ཀྱིི་

རྒྱལ་པོ་འཕེགས་པ་ལ་སོགས་པ་བློ་མེ་གོང་མེ་དུ་མེའི་ཞལ་གཟིིགས་ལུང་བསྟེན་

དབུགས་འབྱུང་ཞིང་། ཡང་བློ་མེ་ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་སྐུ་གཤེེགས་ནས། 

རྒྱལ་པོས་བློ་མེ་འདི་སྤྱིན་འདྲིེན་གྱིི་གསེར་ཡིག་པ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཤེིག་ན། དེའི་

གནས་ཚུལ་གསན་པས་ས་སྐྱ་ན་ཆོས་གསུངས་འཕྲོ་ལ་སུས་ཀྱིང་མེ་ཚོར་བར་

ཕྱིོགས་གཞན་དུ་འབྱོོན་པར་བརྩམེས་ཏེེ་ཁའུའི་ལམེ་བརྒྱུད་ནས་དགས་པོར་བྱོོན་

པ་ན། ཁའུའི་ཉིིན་ཁ་བ་ཆེན་པོ་བབས་པའི་ལམེ་ཁ་ན། སྤྱིང་ཀིས་ཕྱིིན་རྗོེས་འདྲི་བ་

སེམེས་ཅན་གང་ཡིན་མེི་ཤེེས་པ་ཅིག་གི་རྗོེས་ཤེིག་འདུག་པ་དེ་བརྩད་ནས་བྱོོན་

པས། དེའི་ཉིིན་ནས་བཟུང་སྟེེ་དགས་པོར་མེ་བྱོོན་གྱིི་བར་དུ་སེམེས་ཅན་དེའི་རྗོེས་

དེ་འདུག་པ་ལ་བྱོོན་པས་ལམེ་བདེ་བར་བྱུང་། དེ་རང་ཆོས་སྐྱོང་གི་རྣམེ་འགྱུར་ཅིག་

ཅིས་ཀྱིང་ཡིན་པའི་རིགས་སུ་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཤེིང་། ཡང་ལན་ཅིག་ཆོས་རྗོེ་

བློ་མེ་འདིས་འཕེན་ཡུལ་གྱིི་གྱིོག་ནང་དུ་ཞག་མེལ་མེཛད་པའི་ནུབ་མེོ། ཆོས་རྗོེ་རང་

དང་དཔོན་ཡིག་མེཉྫུ་ཤྲཱིི་གཉིིས་སྤེེལ་གོ་གཅིག་འདུག་པའི་ཐོིབ་འོག་ཏུ་གཟིིམེས། 

དགེ་སློང་བཟིང་རྒྱལ་པས་ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་ཆུ་ལེན་སྣོད་དངུལ་དམེ་ཅིག་ཡོད་པ་



 310  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྔས་འོག་ཏུ་བཅུག་ནས་ཉིལ་བའི་ཚེ། གནས་ཚང་དེ་པས་མེཚན་ཕྱིེད་ཙམེ་ན་

དངུལ་དམེ་སྔས་འོག་ནས་ཁྱེེར་སོང་བ་ཚོར་ནས་རྗོེས་གཅོད་ལ་བརྒྱུགས་པས། 

གནས་ཚང་གི་མེི་རྣམེས་ཀྱིིས་རྡོོ་བརྡུངས་བྱོས་ནས། དེར་བྱོ་ས་གང་ཡང་མེ་བྱུང་

ནས་ནང་བར་དཔོན་སློབ་རྣམེས་ཀྱིིས་བྱོོན་པས། དེའི་ཤུལ་དུ་གནས་ཚང་དེ་པའི་

ཁང་པ་ལ་ཐོོག་རྒྱབ་སྟེེ་མེི་ངོ་དྲིག་པ་དེ་འདས། དེ་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་གི་ནུས་པས་ཡིན་

ཞེས་གསུང་བར་གྲགས་སོ། །ཡང་ལན་ཅིག་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་བློ་ཆེན་

བསོད་ནམེས་བློོ་གྲོས་པ་གོང་ལ་འབྱོོན་པའི་རོང་བ་ལ་དབུར་སྟེོད་ཀྱིི་ས་ཆ་མེཐོའ་

རྒྱས་ཐུབ་བྱོོན་ཏེེ། ཆོས་དང་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཞལ་ལྟོས་ཐུགས་ཚིམེ་པར་མེཛད་ནས་

བསམེ་ཡས་སུ་བྱོོན་ཏེེ། རེ་ཞིག་གི་ཚེ་ཆོས་རོང་གི་ས་ཆ་གཟིིགས་པར་བརྩམེས་

ཏེེ་གཞུང་ཀོ་ལ་བྱོོན་པའི་ཚེ། ཀོ་བ་རལ་ནས་གཞན་ཐོམེས་ཅད་རྟེབ་རྟེབ་པོར་གྱུར་

ནའང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་འདི་ལ་ཉིེན་ཅི་ཡང་མེེད་གསུངས་པས་ཀོ་བ་སླེ་ལ་

ཐོོགས་ནས་གནོད་པ་ཅིག་ཀྱིང་མེ་བྱུང་། དེའི་ཚེ་ཀོ་བ་ལ་འཇེའ་ཚོན་ཉིིས་རིམེ་དུ་

ཟུག་འདུག་པ་ཆིབས་མེཛོ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་སོགས་པ་མེང་པོས་མེཐོོང་ཞེས་

གྲགས་སོ། །

དེ་ནས་ཡང་ལན་ཅིག་དགས་པོའི་མེཁར་ཀླུ་བཟིང་དུ་བཞུགས་ནས་དུས་

འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་འདི་རྩོམེ་པའི་གྲབས་མེཛད་པ་ན། ནུབ་ཅིག་མེནལ་ལམེ་དུ་

མེཁན་ཆེན་བུ་སྟེོན་པ་ཡིན་སྙེམེ་པ་ལ། བུད་མེེད་གཅིག་ཡིན་ཡང་སྙེམེ་པ་ཅིག་

གིས་སྣག་བུམེ་གཅིག་དང་། སྙུག་གུ་གཅིག་གཏེད་ནས་ད་བྲིས་ཤེིག་ཅེས་ཟིེར་བ་

ཡང་རྨིས་པ་ལ་སོགས་པ། མེདོར་ན་ཉིམེས་དང་མེནལ་ལམེ་གྱིི་ཚུལ་དུ་བློ་མེ་དང་
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ལྷག་པའི་ལྷ་དང་། དངོས་སུ་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྤྲུལ་པས་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབས་པ་ལ་

སོགས་པ་ངོ་མེཚར་གྱིི་ཡོན་ཏེན་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་མེངའ་བས། མེངོན་

པར་ཤེེས་པ་དང་། འོད་གསལ་གྱིི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་དང་། དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་

ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་སྒོོ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ལ་མེངའ་འབྱོོར་པས། དབུས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་

སུ་སྲོད་ཅིག་དགེ་བཤེེས་འདྲི་དང་ཆོས་ཀྱིི་གསུང་གླིེང་མེཛད་པའི་དོན་རྣམེས་

ཚིགས་བཅད་དུ་མེཛད་པ་དེ་ཡང་སྙེེལ་དོགས་ནས་མུན་ནག་ལ་ཕྱིག་བྲིས་སུ་

བཀོད་པས། དྲུང་ན་མེི་ཉིག་ཤེེར་རྒྱལ་ཡོད་པ་དེས་ཆོས་རྗོེ་ལ། དྲུང་པ་ཕྱིག་ཡིག་

བྱོང་དྲིགས་པས་རྒྱུས་ཐོོག་གི་ཡོང་བ་ལགས་སམེ་ཞུས་པས། རྗོེའི་ཞལ་ནས་འམེ་

བུ་ལ་འོད་གསལ་ཟླ་བ་ཤེར་བའི་སྣང་བ་ཙམེ་པ་ཅིག་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པས་བྲིས་པ་

ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཏེེ། སང་བལྟོས་པ་ན་ཉིིན་པར་བྲིས་པ་དང་ཁྱེད་པར་མེི་འདུག་

པས། ཤེིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་དད་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཅེས་གྲགས་ལ། མེངོན་པར་

ཤེེས་པ་ཡང་ཐོོགས་མེེད་དུ་མེངའ་བས་གང་ལྟོར་ལུང་བསྟེན་པ་རྣམེས་ཀྱིང་དེ་ཁོ་

ན་ལྟོར་འབྱུང་སྟེེ་ཆོས་རོང་པའི་དགེ་བཤེེས་ཤེིག་གོང་དཀར་དུ་འགྲོ་དུས་ཕྱིག་

དབང་དང་སྐུ་ཁམེས་ཞུས་པས། ཁྱེེད་རང་ཕྱིིན་པས་ལེགས་པོ་འོང་། སོང་དང་

ལྷག་པའི་ལྷ་དང་མེཇེལ་བར་འདུག་གི་ཞེས་གསུངས་ཏེེ། དགེ་བཤེེས་དེས་ཀྱིང་

རིམེ་གྱིིས་ཕྱིིན་ཏེེ་གཡས་རུ་ལ་འགྲོ་བའི་ཚེ། ཀོ་བའི་ནང་དུ་ཡི་དམེ་དྲིན་པར་བྱོས་

གསོལ་བ་བཏེབ་པས། སྲིན་པོ་རིའི་ངོས་ཀྱིི་ནམེ་མེཁའ་ལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་

ཞལ་མེཐོོང་སྟེེ་ཏེིང་ངེ་འཛིན་དང་རྟེོགས་པ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་སྐྱེས་པས། ཆོས་

རྗོེ་ཉིིད་ལ་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་དངོས་ཀྱིི་མེོས་གུས་སྐྱེས་ཞེས་གྲགས་ཤེིང་། ཡང་ཆོས་རོང་



 312  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཅིག་གི་ཚེ། དབང་རས་རྡོོ་རྗོེ་དང་དྲིིལ་བུ་རིམེ་པས་གཏེད་པ་ན། 

བློ་མེ་ལེགས་པ་བྱོ་བ་ཕེལ་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེའི་ཐོད་དུ་ཕེེབས་པ་ན། ཆོས་རྗོེ་རང་

གི་ཕྱིག་དྲིིལ་ཁྱེེར་ཤེོག་གསུངས་ཕུལ་བས། དེ་ལ་གནང་སྟེེ་ཕྱིིས་གསང་ཕུ་བྲག་

ནག་གི་གདན་ས་བྱོས་པས། གསང་སྔགས་ཀྱིི་ལག་ལེན་ལ་དེ་བས་འཕྲིན་ལས་ཆེ་

བ་མེེད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་བློ་མེ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིིམེས་པ་སོགས་

མེང་པོ་ལ་མེངོན་པར་ཤེེས་པའི་སྒོོ་ནས་མེ་འོངས་པ་ལུང་བསྟེན་གྱིི་ཚོགས་བསམེ་

གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་མེཛད། མེངོན་ཤེེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོོགས་མེེད་དུ་མེངའ་བས། 

ནང་དུ་ཏེིང་ངེ་འཛིན་བསམེ་གྱིིས་ཁྱེབ་པ་ལས་མེ་གཡོས་བཞིན་དུ་འཆད་རྩོད་རྩོམེ་

པས་རྒྱལ་པའི་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིིན་མེོ་ལྟོར་གསལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་

ཡང་འཆད་པ་ཉིི་མེའི་འོད་ཟིེར་གྱིིས་གདུལ་བྱོའི་བློོ་གྲོས་ཀྱིི་པདྨོོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་

མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། སྤྱིིར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཉིིད་

དང་། བོ་དོང་། སྒྲིོ་མེོན་ཅན། གཞན་ཡང་མེངའ་རིས་གུང་ཐོང་། ལྷ་ས་བསམེ་ཡས། 

སྙེེ་ཐོང་ཆོས་རོང་། དགས་པོ། ཡར་ལུང་ལ་སོགས་པ་དབུས་གཙང་མེངའ་རིས་

དང་བཅས་པའི་ས་ཆ་ཡུལ་ཕྱིོགས་འདི་ཉིིད་དུ་མེ་བྱོོན་བྱོ་བ་ཅིག་ཀྱིང་མེེད་པ་ལྟོ་

བུས་ཕྱིོགས་མུ་མེཐོའ་དང་བྲལ་བའི་སྐྱེ་བོ་རྣམེས་ལ་བྱོམེས་པའི་ཆོས་ལྔ། མེངོན་

པ་གོང་འོག དབུ་མེ་རིགས་པའི་ཚོགས་དྲུག སྤྱིོད་འཇུག ཚད་མེ་སྡོེ་བདུན་གོང་

འོག་ལ་སོགས་པ་མེཚན་ཉིིད་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཆོས་ཕེལ་མེོ་ཆེ་ཞིག་དང་། གསང་སྔགས་

རྡོོ་རྗོེ་ཐོེག་པ་ལ་ཡང་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་རྒྱུད་གསུམེ། བདེ་མེཆོག་རྩ་རྒྱུད། ཕེ་རྒྱུད་

གསང་བ་འདུས་པ། རྒྱ་ཆེ་བ་གཉིིས་མེེད་ཀྱིི་རྒྱུད། དཔལ་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྡོེ་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་གང་འོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱོའི་བློོ་དང་འཚམེས་པར་རྒྱུད་དང་། 

འགྲེལ་པ་དང་། དེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཀྱིི་དབང་དང་། སྒྲུབ་ཐོབས་

དང་། མེན་ངག་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དང་། བསྐྱེད་རོགས་ཟིབ་མེོའི་ཉིམེས་

ལེན་གྱིི་ཁྲིིད་རིམེ་དང་། གཞན་ཡང་སོ་སོར་ཐོར་པའི་སྡོོམེ་པ་འབོགས་པ། བྱོང་

ཆུབ་ཀྱིི་མེཆོག་ཏུ་སེམེས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་ཆོས་ཀྱིི་

འཁོར་ལོ་བློོས་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཞིག་བསྐོར་ནས། གདུལ་བྱོ་མེཐོའ་ཡས་པ་

ཞིག་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེེ། དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལྟོ་

བུ་ལ་མེཚོན་ན། དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་དུ་ཕེེབས་པའི་ཚེ། སྙེེ་ཐོང་དུ་དབུས་

གཙང་གི་སྡོེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཕེལ་ཆེ་བ་འདུས་པའི་དབུས་སུ། སྤྱིིར་ཆོས་ཀྱིི་འབེལ་

གཏེམེ་མེང་པོ་མེཛད་ནས། བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པར་མེཛད་ཅིང་། ཁྱེད་

པར་དཔལ་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་སྡོེ་ཆེན་པོ་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་དྲིི་མེེད་འོད་ལ་

སོགས་པའི་བཤེད་བཀའ་དང་ལུང་བཀའ། གཞན་ཡང་དེ་ནས་བཤེད་པའི་མེན་

ངག་དུ་མེ་དང་བཅས་གནང་སྟེེ། དུས་འཁོར་གྱིི་འཆད་ཉིན་ཅིག་ལ་དབུས་སུ་དེ་

ལས་སྡོེ་སྣོད་འཛིན་པའི་ཚོགས་འདུ་ཆེ་བ་མེ་བྱུང་བར་གྲགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་

དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ཙམེ་བཞེས་པའི་དུས་སུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་

ས་སྐྱ་ནས་བྱོང་ཕྱིོགས་སུ་ཉིི་མེ་གཅིག་ཙམེ་བགྲོད་པའི་སའི་ཆ། ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱིི་

ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་པཎྜོི་ཏེ་འབུམེ་ཕྲག་གསུམེ་པས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་

གནས་བོ་དོང་ཨེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར། མེཁས་གྲུབ་ཀྱིི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཕྱིོགས་

ལས་རྣམེ་པར་རྒྱལ་བ་དང་། སྐད་གཉིིས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་བྱོང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཆུབ་རྩེ་མེོ་ལ་སོགས་པ་བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་གསུང་རབ་ཀྱིི་མེཛོད་འཛིན་པའི་

སྐྱེས་ཆེན་ཁྱེད་པར་ཅན་དུ་མེ་ཞིག་གིས་ཐོོག་དྲིངས་པའི་སྡོོམེ་བརྩོན་སྡོེ་སྣོད་འཛིན་

པ་གཙང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ས་ཆ་ན་ཡོད་པ་ཕེལ་ཆེ་བ་ཞིག་འདུས་ནས། ཟླ་བ་བཞི་ཙམེ་

གྱིི་བར་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱིི་བཤེད་བཀའ་ལ་སོགས་པ་

ཆོས་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་མེཐོའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་པས། གཙང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་དུས་

འཁོར་གྱིི་འཆད་ཉིན་གཅིག་ལ་དེ་རང་སྡོེ་སྣོད་འཛིན་པའི་མེཁས་པ་འདུས་པ་མེང་

བར་ཡང་གྲགས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཉིན་པོ་དགོན་པར་ཕེ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའི་ཆོས་ཀྱིི་ཚུལ་མེང་པོ་ཞིག་གསུངས་པས། དེའི་སྔ་རོལ་ཞག་

འགའ་ན་འཕེེན་ཡུལ་གྱིི་གྲོ་ས་ཀུན་མེཁྱེེན་ཞེས་པ་ཕེ་དམེ་པ་དང་། ཤེ་ཝ་རི་དབང་

ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་ཞལ་གཟིིགས་ཤེིང་གསུང་གླིེང་ཡོད་པ། སྒྲུབ་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་

མེཛད་པའི་མེཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞུགས་པའི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་སྣང་བ་ལ་ཉིན་

པོ་དགོན་པ་ན་བཅོམེ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་འཁོར་མེང་པོ་ལ་ཆོས་གསུང་གིན་

འདུག་པ་ཅིག་བྱུང་བས། དེ་ནས་ཞག་ཁ་ཅིག་འདས་པ་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདིས་དེར་ཕེར་ཕྱིིན་གསུངས་པ་དེ་བྱུང་བས། མེཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་ཆོས་གསུངས་པ་དང་ཆོས་རྗོེ་འདིས་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་བ་གཉིིས་ཁྱེད་པར་མེེད་པ་ལྟོ་བུའི་དད་པ་སྐྱེས་ཞེས་གྲགས་ཤེིང་། དེའི་

དུས་སུ་སྟེོད་ལུང་ནས་དགེ་བཤེེས་ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེ་བྱོ་བས་གྲོགས་པོ་མེང་པོ་དང་

བཅས་པ་ཆོས་རྗོེའི་དྲུང་དུ་མེཇེལ་དུ་འོང་བས། ཆོས་རྗོེ་ཉིན་པོའི་ཆོས་ཁྲིིའི་སྟེེང་ན་

བཞུགས་པས། རྒྱང་རིང་པོ་ནས་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཉིིད་འོད་ཟིེར་དང་བཅས་ནས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཆོས་གསུངས་པ་མེངོན་སུམེ་དུ་མེཐོོང་བས། དད་བརྩོན་མེཆོག་དང་ལྡན་པ་ཤེེས་

རབ་རྡོོ་རྗོེ་དེ་ཡིད་རང་དབང་མེེད་པར་དད་ནས་གྲོགས་རྣམེས་དེར་ཚ་བ་བྱོེད་པར་

བརྩམེས་ཀྱིང་ཁོང་གིས་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཆོས་རྗོེའི་དྲུང་དུ་བརྒྱུགས་ཏེེ་སྒོོ་དྲུང་དུ་

སླེབས་པ་ན་ཕྱིག་རྟེེན་འབུལ་རྒྱུ་ཅིག་བསམེ་པས་ཚོང་བྱོ་རྒྱུའི་མེཎྜོལ་ཅིག་ཡོད་པ་

དྲིན་ནས་དེ་ལག་ཏུ་ཐོོགས་པ་ན་མེཎྜོལ་གྱིི་རྒྱན་གཞན་ནི་མེེད་ང་རང་གི་ལག་པའི་

སོར་མེོ་ལྔ་བཅད་དེ་མེཐོོ་བོང་ལ་རི་བོ་མེཆོག་རབ། གཞན་བཞི་ལ་གླིིང་བཞི་བྱོས་

ལ་འབུལ་སྙེམེ་ནས་རྡོོ་མེཁྲིེགས་པ་ཅིག་ཀྱིང་ལག་ཏུ་ཁྱེེར་ནས། ཆོས་རྗོེ་པའི་སྐུ་

མེདུན་དུ་སླེབས་པའི་མེོད་མེཎྜོལ་མེདུན་དུ་བཞག་སྟེེ། ལག་པ་གཡས་པས་རྡོོ་དེ་

བཟུང་ནས་ཐོེ་ཚོམེ་མེེད་པར་ལག་པ་གཡོན་པའི་སོར་མེོ་ལ་བསྣུན་པས་གུང་

མེཛུབ་གཉིིས་ཆད། གཞན་རྣམེས་མེ་ཆད་པ་ཙམེ་དུ་གྱུར་ཀྱིང་། ཁོང་རང་ཡིད་

དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་པ་མེ་གཏེོགས་སྡུག་བསྔལ་ཅིག་ཀྱིང་མེ་བྱུང་བ་ན། ཆོས་རྗོེ་

ཉིིད་རྟེབ་རྟེབ་པོར་གྱུར་ཏེེ་ཕྱིག་ཕྱིིས་ཀྱིི་དར་ཁ་གང་གིས་སེར་མེོ་རྣམེས་དཀྲིས། 

ཞལ་ཆབ་མེང་པོ་བཏེབ་ཅིང་བཞག་སྟེེ། དེའི་ནུབ་མེོ་ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་བྱོིན་

རླབས་གཅིག་གནང་བས། ཞག་གཅིག་གཉིིས་ནས་སོར་མེོ་རྣམེས་རྨ་རྗོེས་མེེད་

པར་སོས་ཏེེ། དེ་ནས་དགེ་བཤེེས་ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེ་དེ་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་དང་བྱོིན་

རླབས་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་བྱུང་ཞིང་། མེི་ཕྱིེད་པའི་དད་པ་བརྟེན་པོ་ཐོོབ་སྟེེ། མེདོར་

ན་དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱིི་སྣོད་དང་ལྡན་པ་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ལ་ཟིབ་དབྱོངས་

ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མེི་ཆད་པ་བསྐོར་བས་སྙེན་པའི་གྲགས་པ་ཕྱིོགས་ཀུན་དུ་

ཁྱེབ་པར་གྱུར་ཏེེ། ཕྱིི་རོལ་པའི་བྲམེ་ཟིེའི་རིགས་ཀྱིི་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོ་རིགས་བྱོེད་ཀྱིི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བསྟེན་བཅོས་ལ་མེཁས་པར་སྦྱངས་ཞིང་། ཐུན་མེོང་གི་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་

མེཁས་པའི་མེངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན། འཇེིག་རྟེེན་ན་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པའི་ཡང་

དབང་དུ་མེ་གྱུར་པའི་དྲིེགས་པ་ཅན་བིདྱ་ཀ་ར་ཀི་རི་དང་། ཏེ་བྷྱུ་བ་ཀི་རི་ཞེས་པ་

གཉིིས་རྒྱ་གར་གྱིི་ཡུལ་ནས་བྱོང་ཕྱིོགས་སུ་འོང་སྟེེ། སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདིའི་

སྐུའི་སྙེན་པའི་གྲགས་པས་བདས་ནས་དྲུང་དུ་བསྙེེགས་ནས་ཞལ་མེཐོོང་བའི་མེོད་

ལ་སྔོན་གྱིི་ལས་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཟིད་དེ། སྐྱེས་བུ་དམེ་པ་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱིི་དད་པ་

ཆེར་སྐྱེས་ནས་རྟེགས་རྣམེ་རྩེན་ཞེས་བྱོ་བའི་སྡོེབ་སྦྱོར་གྱིིས་བཅིངས་པའི་བསྟེོད་པ་

ངོ་མེཚར་བས་བསྟེོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཞུས་པ་ན། 

ཏེ་དབེན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོས་སློབ་དཔོན་མེཛད་

ནས་མེཆེད་གཉིིས་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མེཛད་ཅིང་། མེཧཱ་མཱི་ཡཱ་དང་། སྒྲིོལ་མེ་ལ་

སོགས་པའི་དབང་བསྐུར་བ་དུ་མེ་ཡང་སྩལ་ཏེེ་དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིིས་ཡི་རང་བ་མེཛད་

དོ༑ །དེ་ལྟོར་ཕྱིི་ནང་གི་མེཁས་པ་སུས་ཀྱིང་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོར་

གྱུར་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་རྒྱ་གར་དང་། བལ་པོ། ཁ་ཆེ། གུ་གེ པུ་རང་། མེངའ་རིས་སྐོར་

གསུམེ། རྒྱ་ནག ཧོར་ཡུལ། མེདོ་སྟེོད་སྨད་ལ་སོགས་པ་འཛམེ་བུའི་གླིིང་ཕེལ་ཆེ་

བའི་མེཁས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་སྒྲིོ་འདོགས་གཅོད་པའི་ཞིང་དམེ་པར་གྱུར་ནས། 

མེཁས་པ་རྣམེས་ཀྱིང་དྲུང་དུ་བསྙེེགས་ཤེིང་འགྲོ་བ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་

བའི་རྒྱན་ཆེན་པོར་གྱུར་པས། ཆོས་རྗོེ་པ་རང་གི་བློ་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀྱིང་། 

ཉིན་ཆེན་བསོད་ནམེས་བརྟེན་པ། རོང་པ་ཤེེས་རབ་སེང་གེ དཔང་ལོ་བློོ་གྲོས་བརྟེན་

པ༑ གཅེན་པོ་འཇེམེ་དབྱོངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མེཚན། ཡབ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་སྟེེ་
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བཀའ་དྲིིན་ཆེ་བའི་བློ་མེ་ལྔ་པོ་འདི་མེ་གཏེོགས་གཞན་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་སློབ་མེར་

གྱུར་ཏེེ། དེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་ཀྱིང་བློ་མེའི་མེཆོག་ཏུ་འཛིན་ཅིང་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བར་

བྱོེད་དོ། །ཡང་རྩོད་པ་གནམེ་ལྕགས་ཀྱིི་རིགས་པས་ལོག་རྟེོག་གི་རི་བོ་བསྙེིལ་བའི་

ཚུལ་ནི། ལུང་དང་རིགས་པའི་གྲུབ་པའི་མེཐོའ་ཀུན་ལ། ཕྱིིར་རྒོལ་མེཁས་ཤེིང་

མེཁས་པར་གྲགས་པ་ཀུན་གྱིིས་ཤེིན་ཏུ་དཀའ་བའི་གནས་ཇེི་ལྟོར་དྲིིས་པའི་ལན་

རྣམེས་ཀྱིང་མྱུར་ཞིང་གསལ་ལ་བློོ་ཡུལ་དུ་འབབ་པ། ཡིད་ཆེས་ཀྱིི་ལུང་དང་དངོས་

སྟེོབས་ཀྱིི་རིགས་པ་དང་བཅས་གསུངས་ཤེིང་། བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་གྲུབ་པའི་

མེཐོའ་ལ་ལོག་པར་རྟེོག་པ་དང་། མེ་ངེས་པར་སྨྲ་བ་རྣམེས་བློོ་གྲོས་མེཚུངས་པ་མེེད་

པའི་རྣམེ་དཔྱིོད་ཀྱིིས་ཟིིལ་གྱིིས་མེནན་ཅིང་ཚར་བཅད་ནས། ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པའི་

གྲུབ་མེཐོའ་ལ་འགོད་པར་མེཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྩོམེ་པ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བས་མེཁས་

པ་རྣམེས་ཀྱིི་མེགུལ་པ་བརྒྱན་ཅིང་ཡི་རང་བར་མེཛད་པ་ནི། རྒྱས་པའི་བསྟེན་བཅོས་

ཚད་མེ་རྣམེ་འགྲེལ་གྱིི་ཊི་ཀ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམེ། མེངོན་རྟེོགས་རྒྱན་གྱིི་ཊི་ཀ་

རྒྱས་བསྡུས་གཉིིས། དེའི་ལྷན་ཐོབས་ཀྱིི་མེདོ་སྦྱོར་ཅིག སྤྱིོད་འཇུག་གི་ཊི་ཀ་ས་

བཅད་དང་བཅས་པ། མེདོ་སྡོེ་རྒྱན་དང་། རྒྱུད་བློ་མེ་གཉིིས་ལ་ཊི་ཀ་ས་བཅད་དང་

བཅས་པ་རེ་རེ། འབྱོེད་རྣམེ་གཉིིས་ལ་ཊི་ཀ་རེ་རེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། སྟེོང་ཉིིད་

བདུན་ཅུ་པ། རྩོད་པ་བཟློག་པ། ཞིབ་མེོ་རྣམེ་དག་རྣམེས་ལ་ཊི་ཀ་ས་བཅད་དང་བཅད་

པ་རེ་རེ། བཤེེས་སྤྲིང་གི་ཊི་ཀ སྒྲིའི་བསྟེན་བཅོས་ཀ་ལཱ་པའི་ཊི་ཀ དུས་འཁོར་འགྲེལ་

ཆེན་གྱིི་ཊི་ཀ ས་བཅད། ཆོས་འབྱུང་། དུས་བཞི་སྟེོང་པར་འཇུག་ཚུལ་གྱིི་རྩིས་གཞི། 

ཐུགས་དཀྱིིལ་གྱིི་སྲུང་འཁོར། མེངོན་རྟེོགས། དཀྱིིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱིི་སྲུང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཁོར། མེངོན་རྟེོགས། དཀྱིིལ་ཆོག སྦྱོར་དྲུག་གི་ཁྲིིད་ཡིག ངོ་སྤྲོད་ཆེན་མེོ། ཐུགས་

རྗོེ་ཆེན་པོའི་སྨར་ཁྲིིད་ངོ་སྤྲོད་དང་བཅས་པ། དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེ་རྩ་རྒྱུད་ཀྱིི་འགྲེལ་པ་

རྒྱས་བསྡུས་གཉིིས། མེངོན་རྟེོགས་ཡན་ལག་དྲུག་པ། དཀྱིིལ་འཁོར་བདུན་བསྲེའི་

ཚུལ་གཅིག ལུས་དཀྱིིལ་ཀྱིི་དབང་ཆོག ལམེ་དུས་ཀྱིི་འཁྲིིད་ཡིག གུར་རིགས་

བསྡུས་ཀྱིི་ས་ཆོག མེངོན་རྟེོགས། དཀྱིིལ་ཆོག ཆོས་སྐྱོང་གི་བསྟེོད་པ་གཉིིས། ཕུད་

མེཆོད་རྒྱས་པའི་ཡིག་ཆ་གཅིག ལམེ་འབྲས་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། 

ལམེ་འབྲས་ཁྲིིད་ཡིག གཞུང་བཤེད། བྷ་ཡ་ནའི་སྒྲུབ་ཐོབས། དྲིིལ་བུ་པའི་སྒྲུབ་

ཐོབས། ལཱུ་ཧི་པའི་མེངོན་རྟེོགས། གཤེེད་དམེར་ལྷ་ལྔའི་མེངོན་རྟེོགས། རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་

པའི་མེངོན་རྟེོགས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམེ། དཀྱིིལ་ཆོག དྲིག་པོའི་རྗོེས་གནང་བྱོ་

ཚུལ། རྡོོར་དབྱོིངས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ཆོག་རྒྱས་བསྡུས་གཉིིས། ས་ཆོག་གི་བཀའ་བསྒོོའི་

ཚིགས་བཅད། དཔལ་མེཆོག་རྡོོར་སེམེས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ཆོག མེགོན་པོ་ཕྱིག་བཞི་པའི་

གཏེོར་ཆོག ལྔ་ལྡན་གྱིི་ཁྲིིད་ཡིག རབ་གནས་ཉིིན་གཅིག་མེ། སྒྲིོལ་མེ་དཀར་མེོའི་

སྒྲུབ་ཐོབས། འདིའི་སྦྱིན་སྲེག རྗོེས་གནང་། སྒྲིོལ་མེ་མེཎྜོལ་བཞི་པའི་ཆོ་ག འོད་ཟིེར་

ཅན་ཕྱིག་གཉིིས་མེའི་སྒྲུབ་ཐོབས། སྦྱིན་སྲེག སངས་རྒྱས་ཀྱིི་མེཚན་འབུམེ་ཕྱིག་

འཚལ་དང་བཅས་པ་དྲུག་དང་། བློ་མེའི་མེཚན་འབུམེ་ཆ་གཉིིས་ཀྱིིས་མེགོ་དྲིངས་

ནས། གཟུངས་འབུམེ་ཐོམེས་ཅད་ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་བྱོས་པ་ལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་

གསུམེ། མེཐོར་བཀྲ་ཤེིས་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམེ་གྱིིས་བརྒྱན་པ། སྨོན་པ་སེམེས་བསྐྱེད་

ཀྱིི་ཆོ་ག་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམེ། འཇུག་པ་སེམེས་བསྐྱེད་ཀྱིི་ཆོ་ག མེཁན་པོ་ཞི་

བ་འཚོའི་བསྟེོད་པ། དྲུང་དོན་ཡོད་པ་ལ་བསྟེོད་པ། ཐུབ་པའི་བསྟེོད་པ་མེཁས་པའི་
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ཡིད་འཕྲོག དེའི་ས་བཅད། སྒྲིོལ་མེའི་བསྟེོད་པ། ལོ་ཙཱ་བ་བློོ་གྲོས་བརྟེན་པ་ལ་སྤྲིངས་

ཡིག རྒྱ་མེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྤྲིངས་ཡིག འབྲི་ཁུང་བློ་མེ་ཀུན་རྒྱལ་ལ་སྤྲིངས་ཡིག 

འཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོོ་རྗོེ་ལ་སྤྲིངས་ཡིག་ལ་སོགས་པ་སྤྲིང་ཡིག་ལ་སོགས་པ་

སྤྲིངས་ཡིག་གི་སྐོར་ཐོོར་བུ་བ་མེང་པོ་དང་བཅས་པས་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་

ཉིིན་མེོ་ལྟོར་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མེཛད་པ་སྟེེ། དེ་ལྟོར་ཆོས་ཀྱིི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཞིག་གི་སྒོོ་ནས་སྐྱེ་དགུ་རྣམེས་ཐོར་པའི་ལམེ་ལ་བཀོད་ནས། ཟིང་ཟིིང་གི་སྦྱིན་པ་

ཡང་སྔ་ཕྱིིར་ལོངས་སྤྱིོད་ཀྱིི་དངོས་པོ་ཅི་བྱུང་བ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་དཀོན་མེཆོག་གི་

ཞབས་ཏེོག རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་རྟེེན་བཞེངས་པ། བློ་མེ་གོང་མེ་ཞི་པར་

གཤེེགས་པ་རྣམེས་ཀྱིི་དུས་མེཆོད། ཞལ་མེངོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམེས་ལ་འབུལ་བ་དགེ་

འདུན་གྱིི་ཞབས་ཏེོག སྐྱེ་བོ་ཕེལ་པ་རྣམེས་ལ་རིགས་མེེད་ཀྱིི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་

གཞན་དོན་ཁོ་ན་ལས། རང་དོན་དུ་ཅུང་ཟིད་ཙམེ་ཡང་མེི་འཛིན་པ་དང་། ཁྱེད་པར་

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བྱོང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་མེཁས་གྲུབ་ཀྱིི་སྐྱེས་བུ་རྒྱུན་མེི་ཆད་པར་འབྱོོན་

པའི་དགེ་འདུན་གྱིི་ཀུན་དགའ་ར་བ་བོ་དོང་ཨེར་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ཙམེ་དུ་

ཕེེབས་པའི་དུས་སུ་མེཛད་པའི་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་དང་། སྤྲུལ་པའི་ཆོས་

རྒྱལ་ཆེན་པོ་རྣམེས་ཀྱིིས་དངོས་སུ་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ནས་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་སྒྲིོན་མེ་

ཆེན་པོར་གྱུར་ཅིང་། རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྱིི་མེཛོད་འཛིན་པའི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་བདེ་

བར་གཤེེགས་པའི་བཀའ་བསྡུ་བ་པོར་གྱུར་ནས། གངས་ཅན་གྱིི་སྐྱེ་དགུ་རྣམེས་ཀྱིི་

མེིག་དམེ་པར་གྱུར་པའི་ལོ་པན་སྐྱེས་མེཆོག་ཁྱེད་པར་ཅན་རྣམེས་ཀྱིིས་ཆོས་ཀྱིི་

རྣམེ་གྲངས་མེཐོའ་ཡས་པ་བསྒྱུར་ཞིང་གཏེན་ལ་ཕེབ་པའི་གནས། ཆོས་བཟིང་ལྷའི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེདུན་ས་དང་མེཚུངས་པའི་བསྟེི་གནས་དཔལ་བསམེ་ཡས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་

གནས་མེཆོག་དེར། དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིིས་བཞེས་པའི་ཚེ་ལེགས་པར་བསྐོར་

བའི་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་འདི་གཉིིས་ནི་ཁ་བ་ཅན་གྱིི་ལྗོངས་འདིར་སྔོན་རབས་བྱོོན་

པའི་སྐྱེས་བུ་དམེ་པ་སུས་ཀྱིང་བསྐོར་མེ་མྱོོང་བའི་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་

སོགས། དེ་ལྟོར་ཆོས་དང་ཟིང་ཟིིང་གཉིིས་ཀའི་སྒོོ་ནས་ལྷ་དང་མེིར་བཅས་པའི་

འགྲོ་བ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ཡིད་དགའ་མེགུ་རངས་པར་མེཛད་ཅིང་། དེ་ལྟོ་བུའི་བསྟེན་

པའི་བྱོ་བ་གང་ཞིག་མེཛད་པའི་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། ནང་དུ་ཏེིང་ངེ་འཛིན་

གྱིི་ཉིམེས་བཞེས་ལས་ནམེ་ཡང་གཡོ་མེེད་དུ་མེཛད་ཅེས་གྲགས་ཏེེ། དེ་ཡང་དམེ་

པ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་དུས་རྒྱུན་དུ་མེཛད་པའི་ཐུགས་དམེ་གྱིི་རིམེ་པ་ནི། ནུབ་མེོ་ཉིལ་

བའི་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་ངང་ནས་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཆ་ལ་བབས་པ་ན། བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་

ཐུགས་ལ་དྲིན་པའི་ངང་ནས་བཞེངས་ཏེེ། བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་གསལ་བཏེབ་ནས་

ཚར་གསུམེ་ཁུག་པའི་མེན་ངག་རྣམེས་རོགས་པར་ཚར་བ་དང་། སྦྱོར་དྲུག་གསན་

ནས་དེའི་ལུགས་ཀྱིི་རླུང་སྦྱོར་དེ་དུས་ཕྱིིས་གཙོ་བོར་མེཛད། དེ་གོང་དུ་ལམེ་འབྲས་

ཀྱིི་རླུང་སྦྱོར་གཙོ་བོར་མེཛད། རླུང་སྦྱོར་གྲུབ་ནས་གང་བྱུང་ཚད་ཀྱིི་ལྟོ་བ་བསྐྱངས་

པ་ལ་ཉིམེས་ལེན་གྲུབ་ཚད་རེ་བྱོས་ཞེས་རྗོེ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གསུངས་པ་ལྟོར། ཆོས་

ཐོམེས་ཅད་ལ་མེཐོའ་བྲལ་གྱིི་ལྟོ་བའི་རྒྱས་འདེབས་པ་མེཛད། དེ་ནས་ཚ་གོང་དུ་རྗོེ་

ས་སྐྱ་པའི་ཕྱིག་སྲོལ་གྱིི་དཀར་གཏེོར་ཆ་བཞི་དང་། ཛམྦྷ་ལ་ལ་ཆུ་འབུལ་བ་ལ་

སོགས་པ་མེཛད། དེ་ནས་ཉིིན་གུང་གི་ཆ་ལ་འཆད་རྩོད་རྩོམེ་གསུམེ་གྱིི་བྱོ་བས་

དུས་འདའ་བར་མེཛད་པའི་བར་རྣམེས་སུ་གཏེོར་མེ་བརྒྱ་རྩ་རིམེ་པ་གཉིིས། དབྱུ་
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གུ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི། མེི་གཡོ་བ། སྒྲིོལ་མེ། འོད་ཟིེར་ཅན། ཐུན་གཏེོར། གཟུངས་

གཏེོར་རྣམེས་མེཛད། དེ་རྣམེས་གྲུབ་ནས་མེདོ་སྒྲུབ་ཉིེར་གཅིག་གམེ་བདུན་རེ་གང་

འགྲུབ་རེ་དང་། སྒྲིོལ་མེ་མེཎྜོལ་བཞི་པ་དང་། འོད་ཟིེར་ཅན་གྱིི་བསྒོོམེ་བཟླས་རྣམེས་

མེ་ཆག་པར་མེཛད་ཅིང་། དགོངས་མེོའི་དུས་ཀྱིི་ཚེ་བདེ་ཀྱིེ་གཉིིས་གང་རུང་གི་

བདག་བསྐྱེད་ལ་བརྟེེན་ནས། དབང་རྒྱས་བསྡུས་གཉིིས་གང་གྲུབ་རེ་མེ་ཆག་པར་

ལེན་པར་མེཛད། གཞན་ཡང་ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་བྱོིན་རླབས་བྲག་ཕུག་པ་ལ་

གསན་པ་ནས་ཞག་རེ་ལ་བསྙེེན་པ་མེ་ཆག་པར་མེཛད་པས། རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་

ལ་མེཁའ་སྤྱིོད་མེས་སྤྱིན་འདྲིེན་གྱིི་ཕེོ་ཉི་བྱུང་བ་ལྟོར། རྗོེ་འདི་ལ་ཡང་གདན་ཁ་འདྲི་

ཅིག་འདུག་པ་ན་མེི་ཁ་ཅིག་གིས་འདི་ལ་བསྡོད་ན་མེཁའ་སྤྱིོད་དུ་འགྲོ་ཟིེར་བའི་སྣང་

བ་ཡང་བྱུང་བར་བཤེད་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་ལྟོར་རང་དང་གཞན་གྱིི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཞིག་བསྒྲུབས་ནས། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ཞིང་འདི་བས་ཞིང་ཁམེས་

གཞན་དུ་འགྲོ་དོན་ཆེ་བར་དགོངས་ནས་གཞན་དུ་འབྱོོན་པ་དང་ཉིེ་བ་སྟེག་ལོ་ཟླ་བ་

དགུ་པ་ལ་འཚལ་པས་ར་ག་བྲག་ཏུ་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེེ་འདོད་ཆོས་འགའ་ཞུས་པས། 

དེའི་སྐབས་ཀྱིི་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཆ་ཅིག་ལ། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་མེནལ་ལམེ་དུ་དགའ་ལྡན་ནས་

ཡོང་ཟིེར་བའི་ལྷའི་བུ་རྒྱན་དང་བཅས་པ་མེང་པོས་རོལ་མེོ་ལ་སོགས་པ་མེཆོད་

པའི་བྱོེ་བྲག་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་དང་བཅས་ཏེེ། རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིི་ཡངས་ཤེིང་རྒྱ་

ཆེ་བ་རྒྱན་དཔག་ཏུ་མེེད་པས་སྤྲས་པ་ཅིག་ཁྱེེར་བྱུང་ནས། དགའ་ལྡན་དུ་གདན་

འདྲིེན་པ་ཡིན་ཟིེར་བའི་སྣང་བ་ཅིག་བྱུང་ནས། དེས་རྐྱེན་བྱོས་བྱོམེས་མེགོན་ལ་

མེོས་པ་དྲིག་པོ་ཅིག་སྐྱེས་པས། མེཇེལ་སྤྲོ་བའི་འདུན་པས་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་འབྱོོན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པར་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་པ་སྙེམེ་མེཛད་པ་ཞིག་བྱུང་གསུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། དེ་

ནས་ཆོས་རོང་དུ་འབྱོོན་པའི་ལམེ་དུ་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏེན་རྒྱ་མེཚོ་བ་སྙུང་བ་སྦེང་

འདེག་གི་གྲལ་དབུས་ལ་གསང་ཕུར་གདན་དྲིངས་པའི་དུས་སུ་ཆ་པའི་སྐུ་འབུམེ་

དང་མེཇེལ་ནས། ད་ལན་ཁོང་གིས་བོས་པ་འདིས་གོ་བཅད། དེ་མེིན་ཆ་པའི་སྐུ་

འབུམེ་དང་མེི་མེཇེལ་བར་འདུག་གསུངས་ནས་མེཉིེས་ཚོར་ཆེན་པོ་མེཛད། དེ་ནས་

ཆོས་རོང་དུ་ཕེེབས་པའི་ཚེ་བློ་མེ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བས་མེཇེལ་བ་ལ་བྱོོན་པས། ཆོས་

རྗོེའི་ཞལ་ནས། ཞག་འགའ་བཞུགས་མེཛོད་གསུང་གླིེང་འདྲི་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཡང་

ཡང་ཨེ་འཕྲད་མེི་ཤེེས་གསུངས་ཏེེ་ཟླ་གཅིག་ཙམེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཤེིན་ཏུ་

དགྱིེས་པའི་གསུང་གླིེང་མེང་པོ་ཞིག་མེཛད། ཁྱེད་པར་ཆོས་རྗོེའི་ཞལ་ནས་བདེ་བ་

ཅན་ན་ས་ཆེན་ཡབ་སྲས་ཀྱིང་བཞུགས་པས། རང་རེས་ཀྱིང་སྔ་ཕྱིི་ཐོམེས་ཅད་དུ་

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་སྨོན་ལམེ་བཏེབ་པ་ཡིན་ནའང་། བྱོམེས་ཆོས་འདི་རྣམེས་ལ་

ཐོོས་བསམེ་བྱོས་པའི་མེཐུས་ཡིན་ནམེ། ཁ་རྩང་ར་ག་བྲག་ཏུ་ལྟོས་འདི་ལྟོ་བུ་བྱུང་

ཞེས་རྒྱུ་མེཚན་དང་བཅས་ནས་གསུངས་ཏེེ། དེ་ནས་བློོ་འགྱུར་བ་ཞིག་བྱོས་ནས་

ངེས་འབྱུང་ཡང་ཆེར་སོང་བས་བསྐུལ་ཏེེ་དགེ་སྦྱོར་ཡང་འཕེེལ་བར་བྱུང་། རྨི་ལམེ་

དུ་ཞིང་ཁམེས་སྦྱོང་བ་ལ་སོགས་པ་སྔར་རེ་འཐོད་ཡོད་པ་ལ། བར་སྐབས་སུ་བྱོེད་

པ་མེ་བྱུང་ཡང་། ཁ་རྩང་ནས་རྩོལ་མེེད་དུ་སྔར་ལས་ཀྱིང་གསལ་ཙམེ་བྱུང་། ད་

ངའང་ཡུན་རིང་མེི་སྡོོད་པས་ན་ནིང་དགོས་ཟིེར་བའི་ཀྱིེ་རྡོོར་ནས་གླིིང་མེའང་ད་

ལན་བྱོས་པ་འཐོད་གསུངས་ནས་གནང་། བློ་མེ་གོང་མེའི་དུས་མེཆོད་ཀྱིི་སྒྲུབ་

མེཆོད་དེ་ང་རང་ཡོད་པ་ད་ལན་འདིར་བྱོེད་རྩིས་སུ་ཡོད་པས་ཁྱེེད་ཀྱིང་བཞུགས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 323  

གསུངས་པ་དང་། དེར་བློ་མེ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བ་ཐུགས་ཤེིན་ཏུ་མེ་བདེ་ནས། ཆོས་

རྗོེ་ཉིིད་ད་དུང་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་ལ་དགོངས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་

པའི་སྐུ་རིམེ་དང་རྟེེན་འབྲེལ་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་ཞུ་ཞུས་པས། ད་ལོ་ཡང་མེང་

པོ་སོང་། རིམེ་གྲོ་ཡང་གང་ཡོད་བཏེང་ཟིིན། ས་སྐྱའི་བློ་མེ་གོང་མེའི་སྐུ་འབུམེ་དེ་

རྣམེས་ལ་ཞིག་བཟིོས་ཤེིག་བྱོེད་སྙེམེ་པ་ཡོད་ནའང་མེ་གྲུབ། དེ་མེ་གཏེོགས་གཞན་

བློོའི་ལྷག་མེ་ལུས་པ་མེེད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཞིང་གཞན་དུ་འབྱོོན་པའི་གསུང་

མེང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཤེིང་། དེ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་འཇེང་གི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་བློ་མེ་གོང་མེའི་དུས་མེཆོད་ལ། དུས་འཁོར། རྡོོར་དབྱོིངས། བདེ་ཀྱིེ་ལ་

སོགས་པ་གསང་སྔགས་ཟིབ་མེོའི་སྒྲུབ་མེཆོད་དཔོན་སློབ་དུ་མེས་ཞག་དགུའི་བར་

དུ་བསྒྲུབས་ནས། དེ་གྲུབ་པ་ན་ཐུགས་ཤེིན་ཏུ་དགྱིེས་ཏེེ། འོ་དེས་རང་རེའི་བྱོ་བ་

ཐོམེས་ཅད་རོགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་གསུངས། དེ་ནས་ཡོས་ལོ་ཟླ་བ་གསུམེ་པ་ལ་

བབས་པ་ན། ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་ལ་རྩེ་གཅིག་པའི་དད་པ་དང་ལྡན་པ་རྒྱ་མེ་དཔོན་གྲགས་

ཞེས་པས་ཞུ་བ་པོ་མེཛད་དེ། དུས་འཁོར་གྱིི་དབང་ཡོངས་རོགས་ཞུས་པ་ན་གནང་

བར་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་ཏེེ། ཆོས་རྗོེའི་ཞལ་ནས་ཕྱིིས་ཆོ་ག་བྱོེད་པ་མེི་འོང་པས། 

སྔར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཕྱིོགས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་དགེ་བཤེེས་རྣམེས་ལ་ཡང་འཕྲོད་

ཐོོང་ཁོང་རྣམེས་ལ་ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་བྱོེད་གསུངས་ནས། དེ་ནས་དབུས་ཀྱིི་སྡོོམེ་

བརྩོན་སྡོེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་དུ་མེ་ལ་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་

རོགས་བདག་པོ་ཆེན་པོ་རྡོོ་རྗོེ་སློབ་དཔོན་གྱིི་དབང་དང་བཅས་པ་གནང་ནས། 

ཆོས་རྗོེའི་ཞལ་ནས། འོ་ཡང་ཡང་ཆོ་ག་བྱོེད་པ་མེི་ཡོང་བས་ཁྱེེད་རྣམེས་ལ་སྐད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཏེང་བ་ཡིན་ཅིང་། རྒྱ་གར་གྱིི་དཀྱིིལ་ཆོག་སོ་སོ་དང་། བོད་ཀྱིི་ར་འབྲོ་ལ་སོགས་

པའི་བློ་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་བཞེད་སྲོལ་རྣམེས་ཀྱིང་མེ་འདྲིེས་པར་བྱོས་པས་རང་གཞན་

གྱིི་དོན་རྒྱ་ཆེ་བར་བསྒྲུབ་མེཛོད་གསུང་བའི་ཞལ་ལྟོ་ཡང་གནང་། དེའི་སྐབས་སུ་

ཡང་ནམེ་མེཁའ་ལ་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་ཡང་བབས། དེ་ནས་ཚེས་བཅུ་དགུའི་

ཉིིན་འཇེང་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་ནུབ་མེོ་མེནལ་ལམེ་དུ། མེི་མེ་ཡིན་གྱིི་གཟུགས་

མེང་པོ་ཅིག་སྐུ་མེདུན་དུ་བྱུང་ནས་གྲལ་འདྲི་བ་ཅིག་བྱོས་ནས། ངེད་རྣམེས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་

ཅིག་ཡོད་ཟིེར་ཞིང་། དེའི་ནང་གི་བུད་མེེད་ཅིག་ལ་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཞུ་བ་གྱིིས་ལ་འདི་ནས་

གཞན་དུ་མེི་འབྱོོན་པར་གསོལ་བ་ཐོོབ་ཅེས་ཟིེར་ཞིང་འདུག་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ། བུད་

མེེད་དེ་རང་ཆོས་རོང་གི་གཞི་བདག་མེ་དེ་ཡིན་པའི་རིགས་སུ་འདུག་གསུངས་པ་

ལ༑ ཆེན་པོ་དགེ་སློང་པས་དེ་ལྟོར་ན་ད་དུང་ཡང་བྱོོན་པ་མེི་འཐོད་ལགས་སམེ་ཞུས་

པས། ཆོས་རྗོེའི་ཞལ་ནས་དེ་ལ་ཕྱིིན་པ་དང་བསྡོད་པ་ལ་ཁྱེད་མེེད་གསུངས། དེའི་ཚེ་

སྔར་དུས་འཁོར་གྱིི་དབང་གནང་བ་ནས་བཟུང་སྐུ་ཅུང་ཟིད་སྙེེལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ན། 

སྙེེ་ཐོང་དུ་ཇེོ་བོའི་སྐུ་འབུམེ་ལ་ཕྱིག་དང་མེཆོད་པ་མེང་པོ་མེཛད། ལམེ་དུ་འོ་ཤེང་རྡོོའི་

གཙུག་ལག་ཁང་གཟིིགས་པ་ལ་ཡང་ཕྱིག་མེཆོད་མེང་པོ་མེཛད་དེ་རིམེ་གྱིིས་བསམེ་

ཡས་སུ་བྱོོན་ཏེེ། དེའི་ལམེ་བར་དུ་སྔར་ཕེར་ཕྱིིན་གྱིི་ཊི་ཀ་ལུང་ཞུ་བའི་དགེ་བཤེེས་

འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་སྐུ་ཁམེས་ཀྱིིས་མེི་ལྕོགས་བཞིན་དུ་དེའི་ལུང་ཡང་གནང་ཞིང་། 

དེ་ནས་བསམེ་ཡས་སུ་མེཁན་པོ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱི་དབུ་ཐོོད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་ཕྱིག་མེཆོད་དང་

སྨོན་ལམེ་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིིན་རེ་བཞིན་མེཛད་པས། དྲུང་ན་གནས་པ་

རྣམེས་ཀྱིིས་མེ་བཟིོད་པར་འདི་ཙམེ་གྱིིས་ཕྱིག་མེཆོད་སྐུས་མེི་ལྕོགས་ཚུལ་ཞུས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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པས། ད་ལྟོ་ཕྱིག་འཚལ་ནུས་རིང་ལ་མེ་བྱོས་ན། ད་རང་འཚལ་མེི་ཐུབ་པ་མྱུར་དུ་

ཡོང་བའི་ཉིེན་ཡོད་གསུངས་ནས། གསན་དུ་མེ་འདོད་པར་ཕྱིིས་སྐུ་ཤེེད་ཡེ་མེེད་པར་

ཕྱིག་འཚལ་བའི་ནུས་པ་མེེད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་དབུ་དུད་པ་རེ་མེཛད་ནས་ཕྱིག་གི་

ཚུལ་དང་། སྨོན་ལམེ་འདེབས་པ་སོགས་ཉིིན་རེ་བཞིན་ཇེི་སྲིད་མེ་གཤེེགས་ཀྱིི་བར་

དུ་མེཛད། དེ་ནས་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་ཉིི་ཤུ་སྐོར་ཅིག་ན། ཡང་ཆོས་རྗོེའི་གསུང་

གིས་དགེ་བཤེེས་རྒྱལ་བཟིང་ལ། མེདང་ལྷའི་ཆ་བྱོད་མེང་པོ་གདུགས་དང་རྒྱལ་

མེཚན་ལ་སོགས་པ་མེཆོད་པའི་བྱོེ་བྲག་མེང་པོ་དང་བཅས་ཏེེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིི་ཅིག་

ཁྱེེར་བྱུང་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་བློ་མེ་གདན་འདྲིེན་པ་ཡིན་ཟིེར་ནས་ཡུས་ཆེ་བ་ལྟོར་

འདུག་པའི་སྣང་བ་ཅིག་བྱུང་། ཁ་སིང་ཡང་འདི་འདྲི་བ་བྱུང་། ཅུང་ཟིད་མེི་འདྲི་བའི་

ཁྱེད་པར་རོལ་མེོའི་སྒྲི་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་ཅིང་ཡིད་འཕྲོག་པར་བྱོེད་པ། བལ་པོའི་

རོལ་མེོས་ཀྱིང་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ཉིེ་བར་མེི་ཕེོད་པ་ཅིག་འདུག་ཅིང་། དེ་ད་དུང་ལྷང་

ལྷང་འདུག་གསུངས་པ་དང་། དེར་དགེ་བཤེེས་རྒྱལ་བཟིང་གི་རྣམེ་རྟེོག་ལ་དེ་རང་

བཟིང་རྒྱུ་མེེད་སྙེམེ་བློོ་ཤེིན་ཏུ་མེ་བདེ་ནས། ཁ་རྩང་ནས་སྐུ་ལ་ཡར་སྐྱེད་དུ་མེངོན་

པའང་ཡེ་མེ་བྱུང་། འཚོ་བྱོེད་མེཁས་པ་ཞིག་བོས་ཏེེ་གསོལ་སྨན་འདྲི་ཞུ་བ་དང་། སྐུ་

རིམེ་མེ་ཆུང་ཙམེ་ཅིག་ཀྱིང་བསྒྲུབ་པའི་ཞལ་ཏེ་གནང་བ་ཞུ་ཞུས་པས། རྗོེའི་ཞལ་ནས་

དྭང་ཁ་མེི་བདེ་བས་ཤེེད་ཆུང་ཙམེ་མེ་གཏེོགས། ལུས་ལ་ན་ཚ་མེེད་ཅིང་སེམེས་ལྷག་

པར་བདེ། དགེ་སྦྱོར་ཡང་འཕེེལ་བར་བྱུང་བས་ཤེིན་ཏུ་སྐྱིད་པར་བྱུང་། ཁ་སིང་དུ་

འདུན་པ་བཏེང་ཚར་ཞིང་ཁས་བློངས་ཀ་འདྲི་ཅིག་བྱོས་པ་དེའང་རྟེེན་འབྲེལ་དུ་སོང་

བ་ཡིན་འདུག་པས། སྨན་དཔྱིད་དང་རིམེ་གྲོ་བྱོས་ཀྱིང་མེི་ཕེན། ཁྱེོད་ཅུང་བློོ་ཐུབ་



 326  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པས་ལབ་པ་ཡིན། གཞན་ལ་མེ་ལབ་སོ་སོད་པ་རང་དགེ་སྦྱོར་འཕེེལ་བ་ཡོང་གིན་

འདུག་པས། སུས་ཀྱིང་མེི་ཚོར་བའི་ས་འགོལ་བ་ཅིག་ཏུ་རང་རེ་གསུམེ་ཙམེ་ཞིག་

ཕྱིིན་ཏེེ་མེ་ཚོར་བ་བསྡོད་ན་རང་འཐོད་པ་འདུག་སྟེེ་མེི་ཉིན་ཡོང་གསུངས། དེར་དགེ་

བཤེེས་པས་དེ་བཞིན་མེཛད་ན་བདག་ཅག་རྣམེས་ལ་ཁ་ཅག་ཆེན་པོ་མེཆི་བས། 

ཅིས་ཀྱིང་གསོལ་སྨན་དང་སྐུ་རིམེ་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་ཞུ་ཞུས་ཤེིང་། སྤྱིིར་ཡང་

ལོ་འདི་ལ་ཕྱིོགས་ཀུན་གྱིི་མེོ་དང་། རྩིས་དང་། ལྟོས་མེཁན་དང་། རྨི་ལྟོས་དང་། པྲ་ལ་

སོགས་པ་ཐོམེས་ཅད་ལ་བོད་ཀྱིི་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་ས་སྐྱ་འཁོན་གྱིི་གདུང་

བརྒྱུད་གཅིག་ལ་ད་ལོ་དོག་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་ཡིན་ནམེ་མེིན་ནམེ་ཞེས་

ཟིེར་ཞིང་ཐོེ་ཚོམེ་དུ་གྱུར་པས་ཅུང་ཟིད་ཡིད་མེི་བདེ་ཞིང་། ལ་ལས་ཡིན་པར་ངེས་

ཀྱིང་གསལ་པོ་སྨྲ་མེི་ནུས་པར་སེམེས་མྱོ་ངན་གྱིིས་གཟིིར་ལ། གཡས་རུ་བྱོང་གི་སྤྱིི་

མེཚོ་སྐྱ་མེོའི་མེཚོ་སྒོོ་ཡང་སྐྱ་བོ་ཁ་གདངས་ལ་ཟུག་པ་དང་། མེང་མེཁར་གྱིི་ལུང་པ་

ན་ཡོད་པའི་སྐུ་འབུམེ་ཅིག་གི་དྲུང་དུ་མེ་ཎིའི་སྒྲུབ་པ་བྱོས་པ་ན། མེཆོད་རྟེེན་གྱིི་བ་

ཐོག་ལ་ཤེ་ཆེན་བབས་ན་འཁོན་གྱིི་གདུང་བརྒྱུད་རྩོད་མེེད་རེ་འགྲོངས་པ་ཡིན་པ་ལ། 

མེཚོ་སྒོོ་ཡང་དེར་ཟུག་ཅིང་ཤེ་ཆེན་ཡང་བབས་པས་གདུང་བརྒྱུད་ཅིག་ལ་ངན་ཞེས་

ཀུན་གྱིིས་གླིེང་བ་ཅིག་བྱུང་ཞིང་། མེ་ཎིའི་སྒྲུབ་པ་བྱོས་པས་ལུང་བསྟེན་འབྱུང་བའི་

སྐུ་འབུམེ་ནི་དིང་སང་བྲག་ཤེོད་མེ་ཎིར་གྲགས་པ་འདིའོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཉིི་ཤུ་

སྐོར་ན་ཆོས་རྗོེའི་གསུང་ལས། ད་རང་ཐོོ་རངས་མེཁན་ཆེན་བུ་སྟེོན་པ་དང་རྡོོ་རྗོེ་རྣལ་

འབྱོོར་མེ་བྱོོན་ནས་མེཁན་ཆེན་པའི་ཞལ་ནས། འདི་རང་མེཁའ་སྤྱིོད་ཡིན་ནོ་

གསུངས་པའི་སྣང་བ་ཅིག་བྱུང་གསུངས། ཡང་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་པས་གཟིིགས་སྣང་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཅིག་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པའི་རྣམེ་པ་ཅིག་གདའ་བ་ཅི་འདྲི་ཞིག་གདའ་ཞུས་པས། ཆོས་རྗོེ་

པས་ཕྱིག་གི་སོར་ཚིགས་ལ་ཚོད་མེཛད་ནས་འདི་ཙམེ་པའི་ཚོད་ཀྱིི་དེ་བཞིན་

གཤེེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱིིས་ནམེ་མེཁའ་ཁེངས་འདུག་གསུངས་པ་ལ། ཁོང་

གིས་དེ་རྣམེས་ཐུགས་དམེ་གྱིི་ལྷ་ཚོགས་ལགས་སམེ་ཞུས་པས། ཆོས་རྗོེའི་ཞལ་

ནས་དེ་མེིན་ཁོང་ཚོ་ཁ་སིང་ནས་བྱོོན་ཚར། རང་རེས་བློོ་ཁེལ་ན་དཀོན་མེཆོག་གིས་

མེི་བསླུ་བ་ངེས་པར་འདུག་གསུངས།

དེ་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་ནམེ་མེཁའ་བཟིང་པོས་གསོལ་སྨན་འདྲི་ཕུལ་ཏེེ། ཆོས་

རྗོེའི་དྲུང་ན་ཡོད་པའི་དུས་སུ། ཞག་ཁ་ཅིག་ཉིིན་མེཚན་ཀུན་ཏུ་ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་ལྟོ་

སྟེངས་ལ་འབྱོམེས་འགྲོ་བ་ཅིག་འདུག་པ་མེཐོོང་བས། དྲུང་པ་མེནལ་དུ་སོང་བ་མེ་

ལགས་སམེ་ཞུས་པས། དེ་མེིན་དག་པའི་སྣང་བ་འདྲི་ལ་འབྱོམེས་པ་ཡིན་གསུངས་

པ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་རྣམེས་ཇེི་ཙམེ་ནས་བྱུང་ལགས་ཞུས་པས། ཕྱིག་གཡོན་པ་

བཏེེག་མེཛད་ནས་ཁ་སིང་སྔ་མེོ་ནས་བྱུང་གསུངས་པའི་བརྡོ་ཅིག་མེཛད་ཅིང་། 

གཞན་ཡང་དེར་ཞུས་ན་ངོ་མེཚར་བ་མེང་པོ་གསུངས་པའི་རིགས་སུ་འདུག་ཀྱིང་

སྐུ་ཤེིན་ཏུ་དུབ་པས་ཁོང་གིས་ཞུ་མེ་སྤེོབས་ཞེས་གྲགས་ལ། དེ་ནས་ཉིི་ཤུ་གཉིིས་

ཀྱིི་སྔ་དྲིོ་དགེ་བཤེེས་རྒྱལ་བཟིང་གིས། ད་རང་གསོལ་བ་བཏེབ་ཀྱིང་མེི་ཐོེབས་པ་

འདུག་པས་ཞལ་ཏེའི་བཀའ་ཆེམེས་ཞིག་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་ཞུ་ཞུས་པས། དེ་

ཐོམེས་ཅད་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན་པས་དགོས་པ་མེེད་གསུངས་ནས་མེ་གནང་། སླར་

ཡང་ནན་གྱིིས་ཞུས་པ་ན། འོ་ན་རུང་གསུངས་ནས་དྲུང་ན་གནས་པ་ཀུན་ལ་འདི་

ཕྱིིར་ཕེན་པའི་བསླབ་བྱོ་དུ་མེ་ཞིག་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་ངས་ལོ་བཅུ་བདུན་པ་ལ་རབ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཏུ་བྱུང་ནས་ད་ལྟོ་ཕེན་ཆད་ལ་འདུལ་ཁྲིིམེས་འདི་ལ་ཤེིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པར་ཡོད་

པས། ང་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྙེེན་པར་རོགས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཡིད་ཆེས་བརྟེན་

དུ་རུང་བ་ཡོད་ཅེས་ནན་ཏེན་དུ་གསུངས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་ཐུགས་དགོངས་ཀྱིི་

སྙེིང་པོ་གདན་ས་ཆེན་པོར་བློ་མེ་གོང་མེའི་དུས་མེཆོད་རྣམེས་མེ་ཆག་པར་སྒྲུབས་

ཞེས་གསུངས་ཤེིང་། དེ་ནས་ཉིེར་གསུམེ་གྱིི་སྔ་དྲིོའི་དུས་སུ་གསོལ་ཇེ་བ་བསོད་

ནམེས་འཕེེལ་གྱིིས་གསོལ་འཇེམེ་ཞིག་ཞུ་བར་ཕྱིིན་པའི་ཚེ། སྐུ་ཉིམེ་ཤེིན་ཏུ་ཆུང་

བར་སོང་བ་མེཐོོང་ནས། ད་དོ་སྲོད་ཙམེ་ལས་མེི་བཞུགས་པ་འདྲི་སྙེམེ་སེམེས་ཁོང་

དུ་ཆུད་ནས་ཞལ་རས་ལ་ཅུང་ཟིད་ཅིག་བལྟོས་པས། ཆོས་རྗོེའི་ཐུགས་ཀྱིིས་མེཁྱེེན་

ནས། ད་དུང་ཞག་གསུམེ་མེི་སྐྱོན་པ་ཡོད་གསུངས། དེ་ནས་ཟླ་བ་དེ་ཁའི་ཉིི་ཤུ་

ལྔའི་སྔ་དྲིོ་དྲུང་ན་གནས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་གསོལ་བ་སོགས་ལ་ནན་ཇེི་ཙམེ་ཞུས་

ཀྱིང་། འོ་དེ་རིང་ཡེ་མེི་བཟིའ། སང་ནས་ཁྱེེད་རྣམེས་གང་ཟིེར་ཟིོས་པས་ཆོག་

གསུངས་ནས་གཏེན་གསན་དུ་མེ་འདོད། དེ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཉིི་ཤུ་ལྔའི་སྔ་དྲིོ་ས་

ཆེན་པོ་འདི་ཡང་རབ་ཏུ་གཡོས། ནམེ་མེཁའ་ལས་སྒྲི་དང་རོལ་མེོའི་སྒྲི་ཡང་མེང་དུ་

གྲག་ཅིང་། ཁྱེད་པར་སྐྱིད་སྨད་ཕྱིོགས་ན་གནས་པ་ཐོམེས་ཅད་མེཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་

པར། བསམེ་ཡས་ཀྱིི་ཐོད་ཀ་ཙམེ་དུ་ཡིད་གདུང་བར་བྱོེད་པའི་སྒྲི་ཞིག་གསལ་བར་

ཐོོས་པས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དེ་མེི་བཞུགས་པའི་ལྟོས་སུ་གོ་ཞིང་། གཞན་ཡང་དེའི་

ཉིིན་སྔོན་ཆད་སུས་ཀྱིང་ཚོར་མེ་མྱོོང་བའི་དྲིི་ཞིག་ཀྱིང་ཀུན་གྱིི་མེཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་

པར་ཚོར་བར་བྱུང་སྟེེ། དེ་ནས་ཉིི་ཤུ་ལྔའི་ཉིི་མེ་ཕྱིེད་ཙམེ་ལ་མེཆོད་པ་དང་གཏེོར་

མེ་བཟིང་པོ་ཤེོམེ་གསུངས་པ་ལ། དྲུང་ན་གནས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་བཀའ་བཞིན་
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བཤེམེས་པས། སྔགས་དང་། ཕྱིག་རྒྱ་དང་། ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་བྱོིན་རླབས་རྒྱས་པར་

མེཛད། ཡི་དམེ་མེང་པོ་ལ་སྔགས་དང་ཕྱིག་རྒྱ་མེང་པོ་མེཛད་ནས་ཕུལ་ཏེེ། གསོལ་

འདེབས་དང་སྨོན་ལམེ་མེང་པོ་ཞིག་མེཛད་ནས་དགོངས་མེོའི་ཆ་ལ་བབས་པ་ན། 

དོ་ནུབ་མེར་མེེ་གསལ་པོ་གྲབས་ཀྱིིས་ཁྱེེད་རྣམེས་ལ་བྲེལ་བ་ཅིག་ཡོང་ཉིེན་ཡོད་

གསུངས་ཤེིང་ཇེི་སྲིད་སྙུང་བའི་ཚེ་ཡང་ཐུགས་དམེ་གྱིི་རིམེ་པ་རྣམེས་ཆག་པའི་

སྐབས་མེ་མེཆིས་ཤེིང་། ཁྱེད་པར་ཉིེར་ལྔའི་དགོངས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཚེ་རྒྱུན་གྱིི་ཐུགས་

དམེ་གྱིི་རིམེ་པ་རྣམེས་དང་། བསྙེེན་པའི་རིམེ་པ་རྣམེས་ཕྱིག་གིས་ཕྲེང་བ་འཛིན་

པའི་ཤུགས་མེེད་བཞིན་དུ། དྲུང་ན་གནས་པ་རྣམེས་ཕྲེང་བའི་སྣེ་མེོ་དང་གྲངས་

འཛིན་དུ་བཅུག་ནས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མེཛད། དེ་ནས་བསྐྱེད་རོགས་ཀྱིི་

ཉིམེས་ལེན་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འབྱོོངས་པའི་རྣལ་འབྱོོར་པ་རྣམེས་

ནི་འདའ་ཁ་མེ་ལ་བབས་པ་ན། འཆི་ཁའི་འོད་གསལ་སྣ་ཚོགས་འཆར་བས་གསལ་

བཏེབ་ཅིང་དྲིན་བློངས་ནས། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེེས་རང་རིག་ཅིང་འགྱུར་བ་

མེེད་པའི་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེེས་ཁྱེད་པར་ཅན། ལྷ་དང་མེིའི་བདེ་བའི་བཅུ་དྲུག་གི་ཆར་

ཡང་མེི་ཕེོད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྣམེ་པར་མེི་རྟེོག་པ་སེམེས་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་ནས། 

སྔར་འདྲིིས་ཀྱིི་མེི་དང་འཕྲད་པ་ལྟོར་འོད་གསལ་མེ་བུ་ངོ་འཕྲོད་དེ་ཇེི་ལྟོར་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞག་པ་དང་། མེར་ལ་མེར་བཞག་པ་ལྟོར། དངོས་པོ་ཀུན་དབྱོེར་མེེད་བདེ་བ་ཆེན་

པོར་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲིེས་པའི་ཟུང་འཇུག་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་གི་སྐུར་མེངོན་པར་བྱོང་ཆུབ་

པར་འགྱུར་ཞེས་མེདོ་རྒྱུད་མེང་པོ་ནས་གསུངས་པ་དེ་ཉིིད་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་

ལ་འཁྲུངས་ཏེེ། དེ་ཡང་སྐབས་དེར་དྲུང་ན་གནས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་གཟིིམེས་མེལ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཅུང་ཞིག་འཆོས་པར་བརྩམེས་པ་ན། ཆོས་རྗོེའི་ཞལ་ནས། འདི་ཁ་རང་ལ་བཞག་

པས་ཡོང་བ་འདུག འདི་འདྲིའི་བདེ་བ་མེི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ། སྟེོང་པའི་བདེ་བ། 

འཛག་མེེད་ཀྱིི་བདེ་བ་ཞེས་སོགས་དང་། རྡོོ་རྗོེའི་ཚིག ཐོིག་ལེ་སྟེོང་པ། འགྱུར་མེེད་

དྲུག །དབུ་མེའི་ཐོིག་ལེ། སྟེོང་པ་ཉིིད་ཀྱིི་ཐོིག་ལེ་ཞེས་སོགས་བརྡོའི་ཚིག་མེང་པོ་

གསུངས་ཤེིང་། དེ་ནས་ས་སྲོས་ཀྱིི་དུས་སུ་དྲུང་ན་གནས་པ་ཀུན་ལ་ཁྱེེད་རྣམེས་རེ་

ཞིག་གཞན་དུ་སོང་གསུངས་པས། གཞན་རྣམེས་སོང་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་བྱོ་བས་

སྐུའི་སྟེ་ཟུར་ནས་བརྟེེན། དགེ་བཤེེས་རྒྱལ་བཟིང་གིས་ཞབས་དྲུང་དུ་འདུག་པ་ན། 

འོ་ད་རན་བྱུང་གསུངས་ནས་བཞེངས་པའི་གྲབས་ཤེིག་མེཛད་པ་ན། ཁོང་རྣམེས་

ཀྱིིས་སེར་མེ་འདྲི་ཡོང་བ་ལགས་སམེ་ཞུས་པས། མེིན་ང་རང་ལ་རྒྱུས་ཤེིག་བདོག་

ཅོག་གེ་མེ་རེག་པར་ཞོག་གསུངས་ནས་ཕྱིག་གཉིིས་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བའི་

གྲབས་མེཛད་བཞིན་པའི་མུ་ནས་ཞི་བའི་དབྱོིངས་སུ་ཆོས་སྐུའི་ངང་དུ་བསྡུ་བར་

མེཛད་ནས་སྐུ་ཚེ་འདིའི་མེཛད་པ་རོགས་པར་དགོངས་ཏེེ། ལེ་ལོ་ཅན་རྣམེས་

བརྩོན་འགྲུས་ལ་བསྐུལ་བ་དང་། རྟེག་འཛིན་ཅན་རྣམེས་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད་པའི་

ཕྱིིར་དུ་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་བཞེས་པ་ཤེིང་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་ལོ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཉིི་ཤུ་

ལྔའི་སྲོད་ཡོལ་བའི་དུས་སུ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་གཟུགས་ཀྱིི་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་ཉིིད། བཅོམེ་ལྡན་འདས་མེགོན་པོ་བྱོམེས་པའི་དྲུང་དགའ་ལྡན་ཆོས་

ཀྱིི་ཕེོ་བྲང་དུ་ལྷའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེེད་པས་བསུ་བས་གདན་དྲིངས་ཏེེ་གཤེེགས་

པའི་ཚུལ་བསྟེན་ཏེོ། དེ་ནས་གཤེེགས་རོང་གི་ཆོས་འཁོར་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་

ཡང་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་བྱུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། ལྷག་པར་སྐུ་གདུང་ཞུགས་
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ལ་ཞེན་པ་ནམེ་མེཁའ་ལ་འཇེའ་ཚོན་སྣ་ཚོགས་འཁྲིིགས་ཤེིང་། མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་

ཡང་ཞག་མེང་དུ་བབས་ཏེེ། དབུ་ཐོོད་རིལ་པོ་མེ་ཉིམེས་པར་ཞལ་ས་སྐྱ་ཕྱིོགས་སུ་

གཟིིགས་ནས་བྱོོན་པ་དང་། དེ་ནས་གདུང་གདན་ས་ཆེན་པོ་འདིར་གདན་དྲིངས་ཏེེ་

གང་དུ་ཕེེབས་པའི་སར་འཇེའ་ཚོན་འཁྲིིགས་ཤེིང་། ལྷག་པར་ས་སྐྱར་ཕེེབས་པའི་

ཉིིན་མེེ་ཏེོག་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལག་པའི་ཐོལ་མེོ་ཙམེ་པ་ལ་ཡུ་བ་ཕྲ་

མེོ་དང་བཅས་པ། སྡོོན་ཆད་སུས་ཀྱིང་མེཐོོང་མེ་མྱོོང་བའི་ངོ་མེཚར་བ་དུ་མེ་ཞིག་

བྱུང་བ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིིས་མེངོན་སུམེ་དུ་མེཐོོང་བར་གྱུར་ཅེས་ཀྱིང་གྲགས་ཤེིང་། དེ་

ནས་དབུ་ཐོོད་རིལ་བུ་ནང་རྟེེན་བྱོམེས་པའི་སྐུ་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་

ཏེེ་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་གཟིི་འོད་འབར་བས་ཐུགས་ཀར་མེར་སྦྱར་བ་ན་དེ་མེ་ཐོག་འཇུ་

བ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ཆེས་ཀྱིི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལྷ་མེིའི་མེཆོད་པའི་རྟེེན་དུ་དེང་

སང་ཡང་རིན་ཆེན་སྒོང་ན་བཞུགས་པ་འདི་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟོ་བུའི་དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་

དམེ་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདིའི་གཞི་ཐོོག་གི་གོ་

སར་བཞུགས་ནས་གདན་ས་ཡང་ལོ་མེང་དུ་མེཛད་ཅིང་། འདི་ཉིིད་དགུང་ལོ་དྲུག་

ཅུ་རེ་བཞི་པ་ཤེིང་མེོ་ཡོས་ལོ་ལ་གཤེེགས་པ་ཡིན་པར། དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དངོས་སློབ་ལོ་

ཆེན་བྱོང་ཆུབ་རྩེ་མེོ་དང་། ཀརྨ་བྱོམེས་ཆོས་པ་བྱོང་ཆུབ་རྒྱལ་མེཚན། བློ་མེ་དཔལ་

ལྡན་ཚུལ་ཁྲིིམེས་རྣམེས་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་རྣམེ་ཐོར་རྣམེས་དང་། གཞན་ཡང་ཉིི་ལྡེ་

གདུང་རབས། གཙང་བྱོམེས་པའི་གདུང་རབས། ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེས་མེཛད་པའི་

གདུང་རབས་སོགས་ཕེལ་ཆེ་བ་ལས་བཤེད་ཅིང་། སྟེག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེེས་རབ་

རིན་ཆེན་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས་ལས། རེ་གསུམེ་པ་ལྕགས་མེོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཡོས་ལོ་ལ་གཤེེགས་པར་བཤེད་མེོད་ཀྱིང་། དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་པ་ལ་གཤེེགས་པ་

རྣམེ་ཐོར་ཕེལ་ཆེ་བ་མེཐུན་པས། སྟེག་ཚང་པས་འདི་ཡི་གེ་མེ་དག་གམེ་སྙེམེ་མེོ། །

དེ་ལྟོར་བློ་མེ་དམེ་པ་འདི་ནི་ལུང་རྟེོགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་དང་གཞན་ཕེན་

འཕྲིན་ལས་ཀྱིི་ཆ་ལ། འཕེགས་པ་མེན་ཆད་ཀྱིི་གདུང་བརྒྱུད་དང་། གང་ཟིག་གཞན་

སུས་ཀྱིང་འགྲན་པར་མེི་ནུས་པའི་ཡོན་ཏེན་དང་ལྡན་པས། ངོ་མེཚར་གྱིི་རྣམེ་པར་

ཐོར་པ་ཡང་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་མེངའ་མེོད། འདིར་ནི་དམེ་པའི་ཆོས་

གསན་ཚུལ། གསན་ནས་འཆད་ཉིན་གྱིིས་གཏེན་ལ་ཕེབ་ཚུལ་སོགས་ལུང་གི་ཡོན་

ཏེན་དང་། རྟེོགས་པའི་ཡོན་ཏེན་ཇེི་ལྟོར་མེངའ་ཚུལ། མེཐོར་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བའི་

དུས་སུ་ངོ་མེཚར་ཇེི་ལྟོར་བྱུང་བའི་ཚུལ་རྣམེས་བློ་མེ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིིམེས་དང་། 

ལོ་ཆེན་བྱོང་རྩེ། ཀརྨ་བྱོམེས་ཆོས་སོགས་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདིའི་རྣམེ་ཐོར་ལས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བའི་ནང་ནས་རགས་པ་ཙམེ་ཞིག་བྲིས་པ་

ཡིན་ལ། རྒྱས་པར་རྟེོགས་པར་འདོད་ན་སྐལ་ལྡན་བློོ་གསལ་རྣམེས་ཀྱིིས་རྣམེ་ཐོར་

དེ་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟོས་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་རྣམེ་ཐོར་གྱིི་རྗོེས་སུ་འཇུག་

པར་བྱོའོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་བློ་མེ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་མེཆེད་

གསུམེ་གྱིི་ནང་ནས། འཇེམེ་དབྱོངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་བཙུན་མེོ་ཞ་ལུ་མེ། 

མེིང་ཡོན་ཏེན་དཔལ་འབུམེ་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སྲས་ཉིི་མེ་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་དང་། 

ཟླ་བ་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་མེཆེད་གཉིིས་འཁྲུངས་པའི་གཅེན་ཉིི་མེ་རྒྱལ་མེཚན་

གཞོན་ནུ་ལ་གཤེེགས་ཤེིང་། གཅུང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་ཐོོག་མེར་གདུང་སྤེེལ་

མེཛད་པས་སྲས་ལྕམེ་སྲིང་བཞི་འཁྲུངས་ནས། དེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཏེེ་མེཚན་ཀུན་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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དགའ་རྒྱལ་མེཚན་དང་། ཕྱིིས་བློ་ཆེན་གྱིི་མེཚན་གསོལ་ནས་བློ་ཆེན་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མེཚན་དུ་གྲགས། དེ་ཡང་བློ་ཆེན་འདི་ཤེིང་ཕེོ་སྤྲེའུའི་ལོ་ཞ་ལུ་ཁང་གསར་དུ་

སྐུ་འཁྲུངས་ནས། ཀློོག་ཡིག་སོགས་ཚེགས་མེེད་དུ་མེཁྱེེན་ཅིང་། གཞོན་ནུ་ནས་

ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན། བློ་མེ་མེཉིམེ་མེེད་ཆེན་པོ་སོགས་གུས་

པས་བསྟེེན་ནས་ཡབ་ཆོས་རྣམེས་ལ་སྦྱངས་པ་མེཐོར་ཕྱིིན་པ་མེཛད་དེ། ཆོས་རྗོེའི་

དྲུང་དུ་བསྙེེན་རོགས་ཀྱིང་བསྒྲུབས་ནས་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་ཐོོས་བསམེ་སྒོོམེ་གསུམེ་

དང་། མེཁས་པའི་བྱོ་བ་འཆད་ཉིན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཤེིན་ཏུ་བརྩོན་པར་མེཛད། དེ་

ནས་ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་གོང་ནས་གདན་འདྲིེན་བྱུང་བའི་དུས་སུ་ཆོས་རྗོེ་སྐུ་ན་བགྲེས་

པས་མེ་ཕེེབས་པ་ལ། སླར་ཆོས་རྗོེའི་སྒོོས་ཀྱིི་དབོན་པོ་ཞིག་འབྱོོན་དགོས་ཟིེར་

བྱུང་བ་དང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཕེེབས་ཏེེ་མེདོ་ཁམེས་ཀྱིི་བར་དུ་གདན་

བཏེེག་ཀྱིང་། རྒྱལ་ཁམེས་ཀྱིི་བདེ་དོག་གི་དབང་གིས་གོང་དུ་ཕེེབས་མེ་ཐུབ་པར་

ཡར་བྱོོན་ནས། གདན་ས་ཆེན་པོ་དང་བསམེ་ཡས་སུ་བཞུགས་ནས། གཙོ་ཆེར་

ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་དམེ་པའི་ཆག་ཕྱིི་དང་། བཀའ་འབུམེ་འཐོོར་བ་བསྒྲིིགས་པ་དང་། 

ཆོས་རྗོེ་བདེ་བར་གཤེེགས་ནས་གདུང་གི་ཞབས་ཏེོག གསོལ་འདེབས། ཕྱིི་རྟེེན་

ནང་རྟེེན་བཞེངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཞལ་ཏེ་མེཛད་པའི་རིང་ནས། བར་སྐབས་སུ་

གོན་ཇེོ་དབོན་པོས་གདན་དྲིངས་ནས་མེདོ་ཁམེས་སུ་བྱོོན། ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་བསྐོར་ཏེེ་ཐོམེས་ཅད་དད་པར་མེཛད་ནས། སླར་གདན་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་

དུ་ཕེེབས་ཏེེ་ཤེིང་ཁང་བློ་བྲང་དུ་ས་བཟིང་པ་འཕེགས་པར་གྲགས་པས་ཞུ་བ་པོ་

མེཛད་ནས། ཆོས་རྗོེ་ཀུན་བཀྲས་པ་དང་། ཤེར་བ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེང་པོ་ལ་དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་བཀའ་འབུམེ་གྱིི་

ཐོོག་ནས་དབང་ལུང་མེན་ངག་རྒྱུད་བཤེད་ཁྲིིད་བཀའ་ལ་སོགས་པ་གསང་སྔགས་

ཟིབ་མེོའི་ཆོས་ཚུལ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་སྩལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་མེཛད་པ་

རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་ནས། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་པ་ལ་ཤེབ་དགེ་སྡོིངས་ཆོས་ཀྱིི་

ཕེོ་བྲང་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་དུ་སྐུ་གཤེེགས་སོ། །ཡང་ཉིི་ལྡེ་བས་དོན་དྲུག་པ་ལ་

གཤེེགས་ཞེས་ཀྱིང་བཤེད་དོ། །

བློ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་བསྙེེན་རོགས་མེ་མེཛད་གོང་

དུ་མེ་གཅིག་ཞ་ལུ་མེ་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེོར་གྲགས་པ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེེ་སྲས་ལྕམེ་

སྲིང་བཞི་འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ་བདག་ཆེན་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོ་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་

མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་ས་ཕེོ་སྟེག་གི་ལོ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ཡང་སྐྱེས་

སྟེོབས་ཀྱིི་མེཁྱེེན་རབ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་མེངའ་བས་འབྲི་ཀློོག་ལ་སོགས་པ་

ཚེགས་མེེད་དུ་མེཁྱེེན་ཅིང་། གདུགས་གཉིིས་ལ་བརྟེག་གཉིིས་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཉིིན་

གཅིག་ལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་གི་སྒྲུབ་དཀྱིིལ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ཀུན་གྱིིས་

འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོར་མེཚན་གསོལ། ཡབ་བློ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་

དང་། ཐོེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤེིས། མེཁན་ཆེན་བསོད་ནམེས་

རྒྱལ་མེཆོག སྦེས་པའི་རྣལ་འབྱོོར་པ་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱལ་མེཚན་སོགས་བློ་མེ་དམེ་པ་དུ་མེ་

བསྟེེན་ནས། ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་ལ་མེཁས་པར་སྦྱངས་ཤེིང་ཟིབ་དོན་རྒྱ་མེཚོའི་

མེངའ་བདག་ཏུ་བཞུགས་ཏེེ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨོ་འབྱུང་གནས་ཀྱིི་རྣམེ་སྤྲུལ་དུ་

ཡང་གྲགས་ཤེིང་། ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་སྲུང་རྣམེས་བྲན་དུ་འཁོལ་ནུས་པའི་མེཐུ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྟེོབས་ཀྱིི་མེངའ་བདག་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེེ། དགུང་ལོ་བདུན་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཆུ་ཕེོ་

འབྲུག་གི་ལོ་ལ་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་དུ་བདེ་བར་གཤེེགས་ཤེིང་། ཡང་རྣམེ་ཐོར་འགའ་

ཞིག་ལས་མེེ་མེོ་གླིང་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས། བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་པ་ལ་ཞི་བར་

གཤེེགས་ཞེས་འབྱུང་ལ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་གཅུང་བདག་ཆེན་ཞ་ལུ་བར་

གྲགས་པ་མེཐུ་སྟེོབས་ཀྱིི་དབང་ཕྱུག་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་

ཞེས་བྱོ་བ་ས་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་རིན་ཆེན་སྒོང་བློ་བྲང་དུ་འཁྲུངས་ཤེིང་། ཡབ་ཆོས་

ལ་མེཁས་པར་སྦྱངས་ཏེེ་མེཐུ་སྟེོབས་ནུས་པའི་ཕེ་མེཐོར་སོན་ནས། དགུང་ལོ་བཞི་

བཅུ་རྩ་གསུམེ་པ་ལྕགས་ཕེོ་རྟེའི་ལོ་ལ་ཞི་བར་གཤེེགས་ཤེིང་། སྲས་དེ་གཉིིས་དང་

ལྕམེ་མེོ་ཆེ་བ་ཕྱིག་རྡོོར་འབུམེ་བྱོ་བ་དང་། ཆུང་བ་དགེ་མེ་སྟེེ་བཞི་པོ་དེ་ནི་བློ་ཆེན་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་སྲས་ལྕམེ་སྲིང་བཞི་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོར་བཞིའི་ནང་ནས་

འཇེམེ་དབྱོངས་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་དེས་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་དཔོན་

ཆེན་གྱིི་བརྒྱུད་པ་ཁྲིོ་མེདའ་བའི་སྲས་མེོ་མེ་གཅིག་དཔལ་འབྱུང་རྒྱལ་མེོ་ཞེས་བྱོ་བ་

དེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། སྲས་སློབ་དཔོན་མེ་བསོད་ནམེས་དཔལ་འཛོམེ། ནམེ་

མེཁའ་འབུམེ། ནམེ་མེཁའ་བཟིང་མེོ། སློབ་དཔོན་མེ་མེཁའ་འགྲོ་འཛོམེ་སྟེེ་ལྕམེ་མེོ་

བཞི་དང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རྒྱ་དཀར་ཤེེས་རབ་རྒྱལ་མེཚན་དང་། མེཐུ་སྟེོབས་

ཀྱིི་དབང་ཕྱུག་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དང་ལྕམེ་སྲིང་དྲུག་འཁྲུངས་ཏེེ། དེ་རྣམེས་ཀྱིི་

ནང་ནས་རྒྱ་དཀར་ཤེེས་རབ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ནི་མེེ་ཕེོ་

འབྲུག་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤེིང་། སྐྱེས་སྟེོབས་ཀྱིི་ཐུགས་རབ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། 

བཤེེས་གཉིེན་དམེ་པ་མེང་པོ་བསྟེེན་ནས་ཡབ་ཆོས་ལ་སྦྱངས་པས་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དགོངས་ནས། རྩོམེ་པ་ཡང་ཅི་རིགས་པ་མེཛད་ཅིང་། དགུང་ལོ་ཉིེར་བདུན་ཙམེ་

བཞེས་པ་སྟེག་ལོ་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཉིེར་ལྔ་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོ་ནས་གདན་བཏེེག་སྟེེ་

ཁམེས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ལ་ཕེེབས་ཏེེ། བོན་ཁྱུང་པོ་སྟེོད་བྱོ་བར་འབྱོོར་པ་ན་ཡུལ་དེའི་

འགྲོ་བ་མེང་པོ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ཅིང་། དེ་ནས་ཉིི་མེ་གཉིིས་ཙམེ་གྱིི་བར་དུ་

དཔོན་སློབ་རྣམེས་ལ་ལམེ་ནོར་ཅུང་ཟིད་ཞིག་བྱུང་བའི་ཚུལ་བསྟེན་ཏེེ། ཧོར་སེར་

ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་ཕེེབས་པ་ན། ཡུལ་དེའི་མེི་རྣམེས་ཀྱིི་ཆ་བྱོད་ཀྱིང་ལྷ་འདྲིེའི་

ཆ་ལུགས་ལྟོ་བུ་ཡིད་དུ་མེི་འོང་པ་འབའ་ཞིག་བྱོས་པ་ཤེིན་ཏུ་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་

འབའ་ཞིག་འདུག་པ་གཟིིགས་པས་སློབ་འཁོར་རྣམེས་ཅུང་ཟིད་ཐུགས་མེ་བདེ་བ་ན། 

དེའི་གསེབ་ནས་ཧོར་བོད་སྐད་ཅུང་ཟིད་ཤེེས་པ་ཅིག་བྱུང་ནས། ཁྱེེད་རྣམེས་ཅི་འདྲི་

ཞིག་ཡིན་ཞེས་འདྲིི་བ་ལ། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་གིས། གནས་ས་སྐྱ་ཞེས་བྱོ་བ་ནས་འོང་

ཞིང་། རིགས་འཕེགས་པའི་དཔོན་པོ་ཡིན་པའི་ཚུལ་གསུངས་པས། དེ་ལྟོར་ཡིན་

ངེས་ན་སྔོན་བློ་མེ་འཕེགས་པ་བྱོ་བ་དང་ངེད་ཧོར་གཉིིས་ཡོན་མེཆོད་ཡིན་ཞེས་ཟིེར་

ཞིང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱིག་དང་བསྐོར་བ་མེང་པོ་ཞིག་བྱོས་སོང་ནས། དེའི་

ནང་པར་ཧོར་གྱིི་དཔོན་བློོན་ཐོམེས་ཅད་ཕྱིག་འབུལ་ཞིང་བྱོིན་རླབས་ཞུ་བ་དང་

བསྙེེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབུལ་བ་ལ་བྱུང་སྟེེ། ཆོས་ཀྱིི་སེམེས་དང་བྲལ་ཞིང་སྡོིག་

པའི་ལས་ལ་དགའ་བའི་ཤེིན་ཏུ་རྩུབ་སེམེས་དང་ལྡན་པ་རྣམེས་ཀྱིང་གུས་པར་གྱུར་

ཏེོ༑ །

དེ་ནས་ཀྱིང་རིམེ་གྱིིས་ཕེེབས་ཏེེ་གྲུབ་ར་བྱོ་བའི་ཡུལ་མེཐོོན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཆུ་

གཏེན་ནས་མེེད་པར་ཁལ་མེ་རྣམེས་དང་། དྲུང་ན་གནས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཤེིན་ཏུ་
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སྐོམེ་པས་ཉིེན་པ་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་བྲག་ལ་ཕུར་པ་བཏེབ་ནས་སྐོམེ་

སར་ཆུ་བཏེོན་ཏེེ་ཐོམེས་ཅད་སྐོམེ་པའི་འཇེིགས་པ་ལས་བསྒྲིལ་བ་དང་། ཡང་

སྐབས་ཤེིག་ཏུ་ཁ་བ་ཆེན་པོ་བབས་ཏེེ། ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ལམེ་ཐོམེས་ཅད་ཁ་བས་

ནོན་ནས་ཅི་བྱོ་གཏེོལ་མེེད་དུ་གྱུར་པ་ན། བློ་མེ་འདིས་དཀོན་མེཆོག་དང་ཆོས་སྐྱོང་

སྲུང་མེ་ལ་གསོལ་བ་བཏེབ་བདེན་བདར་བརྗོོད་ནས་ནང་པར་བྱོོན་པའི་ཚེ། འབྲོང་

གི་རྨིག་རྗོེས་ཤེར་གྱིིས་དོད་པ་ཅིག་འདུག་པའི་རྗོེས་བཅད་ནས་ཕེེབས་པས། 

འབྲོང་སུམེ་ཅུ་ཙམེ་ཞིག་ལ་ཐོོག་ཏུ་བྱུང་སྟེེ་གངས་རྣམེས་ཕེར་གཤེགས་ཚུར་

གཤེགས་ནས་སོང་བ་ན། དེ་དག་གི་རྗོེས་བཅད་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་སློབ་

ཚོགས་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་བྱོོན་པས་ལམེ་བདེ་བར་བགྲོད་དེ་སྐྱོན་མེེད་དུ་འཐོོན་ཞེས་

གྲགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལམེ་ནོར་ཅུང་ཟིད་བྱུང་བའི་ཚུལ་རྣམེས་ལ་ཡང་རི་

དྭགས་རྐྱང་དང་ཤེ་བ་ལ་སོགས་པས་ལམེ་སྣ་བསྟེན་པ་སོགས་ངོ་མེཚར་མེཐོའ་

ཡས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱིི་སའི་ཆ་དབུས་གཙང་དུ་ཕེེབས་ནས་ཡང་ཁང་པ་

འཇེིག་ངེས་པ་ཁ་ཅིག་ཚོན་སྐུད་ཀྱིིས་བཅིངས་པས་གཡོ་མེེད་དུ་གནས་པ་དང་། 

མེ་རུངས་པ་དག་གིས་ཆུས་བསྐོར་བ་ན་ན་བཟིའི་གཡབ་མེོ་བརྡོབས་པས་རིང་

ཆེན་པོ་ཕྱིོགས་མེེད་དུ་རལ་བ་དང་། ངན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདི་བཞུགས་པའི་བློ་བྲང་ལ་དམེག་གིས་བསྐོར་ནས་རུང་བ་མེ་ཡིན་པའི་ལས་

བྱོས་པ་ན། བློ་མེ་འདིས་ཆོས་སྐྱོང་ལ་འཕྲིན་ལས་དྲིག་ཏུ་བཅོལ་བས་དཔལ་ལྡན་

ལྷ་མེོ་འདོད་པ་ཁམེས་ཀྱིི་དབང་ཕྱུག་མེའི་སྐུ་བརྙིན་བློ་མེ་འདིའི་ཐུགས་དམེ་མེཛད་

པའི་རྟེེན་ཅིག་ཡོད་པ་དེས་སྒོར་གྱིི་མེཐོར་ཉུལ་ཏེེ་ལྷ་མེོའི་སྐུ་ལས་རྡུལ་འཐོོན་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་ངན་པ་དེའི་སྒོར་དུ་ནད་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེེ་མེི་མེང་པོ་ཤེི་བ་ན། ལྷ་

མེོའི་སྐུ་བརྙིན་དེ་ལ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེེ་ལྷ་མེོ་རྡུལ་རིས་མེ་ཞེས་གྲགས་ཏེེ། དེང་སང་

ཡང་དགེ་སྡོིངས་མེགོན་ཁང་ན་བཞུགས་པ་འདི་ཉིིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀྱིང་གྲག་གོ །དེ་

ལྟོར་མེཐུ་དང་ནུས་པས་གྲུབ་པའི་མེཚན་མེ་ཕྱིོགས་མེེད་དུ་བསྟེན་ཏེེ། མེཐོར་ཤེིང་

ཕེོ་སྟེག་གི་ལོའི་ཟླ་བ་གསུམེ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ཤེབ་དགེ་སྡོིངས་སུ་སྐུའི་བཀོད་

པ་ཆོས་དབྱོིངས་སུ་བསྡུ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་ན་ཡང་ངོ་མེཚར་བའི་

ལྟོས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བྱུང་བར་གྲགས་སོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

རྒྱ་དཀར་ཤེེས་རབ་རྒྱལ་མེཚན་དུ་གྲགས་པ་དེའི་གཅུང་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དུ་

གྲགས་པ་ནི། ཡབ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་བཞེས་པ་

མེིག་དམེར་ཞེས་བྱོ་བ་ཤེིང་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམེ་ལས་བར་གྱིི་ཆ། 

དབུས་གཙང་རུ་བཞི་ལས་གཡས་རུ་གཙང་གི་སའི་ཐོིག་ལེ། ཤེབ་སྒོོ་ལྔ་གཞུང་

གསུམེ་ཞེས་བྱོ་བའི་ཡུལ་གྱིི་དབུས་ས་གཞི་ལག་མེཐོིལ་ལྟོར་སྙེོམེས་ཤེིང་། ཕྱིོགས་

དང་ཕྱིོགས་མེཚམེས་ཀྱིི་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་དག་ན། ལྗོངས་དང་། ཡུལ་འཁོར་དང་། 

གྲོང་ཁྱེེར་དང་། སྐྱེ་བོའི་མེདུན་ས་དང་། སྨན་ལྗོངས་དང་། ནེའུ་གསིང་ཡིད་དུ་འོང་

བ་ལ་མེེ་ཏེོག་སྣ་ཚོགས་ཆེད་དུ་བཀྲམེ་པ་བཞིན་ཡོད་པ། ལྗོན་ཤེིང་གི་ར་བ་

འཁྲིིགས་པའི་ཡལ་ག་དང་། ལོ་མེ་དག་ལ་བརྟེེན་པའི་བྱོ་སྣ་ཚོགས་སྐད་སྙེན་པར་

སྒྲིོག་པ། འབྲུ་བཅུད་དང་ལོ་ཐོོག་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པས་སྐྱེ་དགུ་ཐོམེས་ཅད་བདེ་

བར་འཚོ་བ། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་རླབས་ཀྱིི་ཕྲེང་བ་ཅུང་ཟིད་དང་བཅས་པས་དཀྱིིལ་

འཁོར་གྱིི་མེདུན་ངོས་སུ་བབས་པ། བྱོམེས་མེགོན་གྱིི་རྣམེ་འཕྲུལ་ཁྲིོ་ལོ་ཆེན་པོའི་
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གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཁད་ཉིེ་བའི་ས་ཕྱིོགས། རྗོེ་བཙུན་གོང་མེ་དག་གི་ཞབས་ཀྱིིས་

བཅགས་ཤེིང་བདག་གིར་མེཛད་པའི་གནས། ཤེབ་དགེ་སྡོིངས་ཀྱིི་སའི་ཆ་ལྕམེ་མེོ་

གཡང་གླིོང་ཞེས་བྱོ་བར་སྐུ་འཁྲུངས་པར་གྱུར་ཏེེ། དེའི་ཚེ་ཡུམེ་གྱིི་གཟིིགས་སྣང་ལ། 

མེདུན་ན་རྒྱ་ནག་གི་ཤེིང་ཁྲིི་བཀོད་པ་ཤེིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཅིག་གི་སྟེེང་ན་བུད་མེེད་

དམེར་མེོ་གསེར་གྱིི་དབུ་རྒྱན་ཅན་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དུ་མེས་

སྤྲས་པས་ཁྲིོ་འཛུམེ་གྱིི་རྣམེ་པ་ཅན་ཞིག་ཁྱེེལ་བྱོས་པའི་ལག་པ་གཉིིས་ན་ཟིངས་

གཞོང་པདྨོ་དམེར་པོས་ཕྱུར་བུར་ཁེངས་པ་བཟུང་ནས་འདུག་པ་ཅིག་གཟིིགས་

ཤེིང་། འཁྲུངས་མེ་ཐོག་ནས་དབུ་གདུགས་ཀྱིི་རྣམེ་པ་དང་། དཔྲལ་བའི་དབྱོེས་མེཐོོ་

བ་སོགས་མེཐོོང་ན་མེི་མེཐུན་པ་མེེད་པ། ནོར་བུ་ཆུ་ཤེེལ་དྲིི་མེ་མེེད་པ་ལྟོར་སྐུ་ལུས་

དཀར་ཞིང་འོད་འཕྲོ་བ། ཞི་ཞིང་དེས་པའི་ངང་ཚུལ་འཛུམེ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་ནས། 

མེཚན་མེཁན་ལ་བསྟེན་ཏེེ་ཇེི་ལྟོར་ལུང་བསྟེན་པ་ལྟོར་གཤེིན་རྗོེ་ཚེ་བདག་གི་ཐོང་

སྐུའི་སྐུ་ལུས་ཅུང་ཟིད་འདྲིིལ་བ་དང་། ར་དཀར་མེོའི་ནུ་ཞོ་བླུད་པ་སོགས་བྱོས་ཤེིང་། 

གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་ཐོ་མེལ་པའི་བྱོིས་པའི་སྤྱིོད་པ་ལས་འདས་པས་ཐོོ་ཅོའི་སྤྱིོད་པ་

སྤེངས་ནས་དུལ་ཞིང་ཡིད་གཞུངས་ལ་ཆོས་དང་མེཐུན་པའི་རྩེ་དགས་དུས་འདའ་བ་

དང་། རང་བཞིན་གྱིི་བརྐོམེ་ཆགས་ཆུང་ཞིང་ཆོས་ལ་ཐུགས་འགྲོ་བ། དབེན་པ་འབའ་

ཞིག་བསྟེེན་པས་བག་ཆགས་ཆེད་དུ་སད་པས། གཡའ་རི་གངས་རི་སོགས་མེཐོོ་

ཞིང་སྤྲིན་དང་ན་བུན་གྱིིས་གཏེིབས་པ་གཟིིགས་པ་ན་དགྱིེས་ཚོར་ཆེན་པོ་མེཛད་པ་

དང་། ང་ཡ་གིར་ཅིས་ཀྱིང་འགྲོ་གསུང་བ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་བུ་རིས་རྒྱབ་ཏུ་

སྤྱིན་དྲིངས་པ་ན་མེི་ནག་ཁྱེི་ནག་འདི་ལྟོར་འདུག་གསུང་བ་མེང་དུ་བྱུང་བས། རྗོེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཙུན་ཡབ་ལ་ཞུས་པ་ན། ངེད་ཀྱིི་བརྒྱུད་པ་རྣམེས་ལ་ཆུང་ངུ་ནས་ཆོས་སྐྱོང་གི་རྣམེ་

འཕྲུལ་མེང་པོ་མེཐོོང་བ་ཞིག་ཡོང་གིན་ཡོད་པས་དེ་ལྟོར་ཡིན་གསུང་བ་དང་། དུས་

ཅིག་གི་ཚེ་ཡབ་ཡུམེ་གཉིིས་ལ་རྗོེ་འདིས་བདག་མེིང་སྲིང་རྣམེས་དེ་རིང་རྩེད་མེོ་ལ་

ཕྱིི་རོལ་དུ་ཅིས་ཀྱིང་གཏེོང་བར་ཞུ་ཞེས་ནན་གྱིིས་ཞུས་པས། ཡབ་ཀྱིིས་ཀྱིང་

མེཚམེས་དམེ་པར་ཡོད་ནའང་གང་ཡིན་མེི་ཤེེས་པས་དེ་ལྟོར་གྱིིས་གསུངས་ནས་

གནང་། དེར་ཕྱིི་རོལ་དུ་ལྕམེ་སྲིང་རྣམེས་ཕེེབས་རྗོེས་ས་གཡོས་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་

བྱུང་ནས་སྔར་གྱིི་གཟིིམེས་ཁང་དེ་ཉིིད་རྡོིབས་པས། ཀུན་གྱིིས་མེངོན་མེཁྱེེན་ཐོོགས་

མེེད་དུ་མེངའ་བ་མེཐུན་གྲུབ་ཅིང་། འཁྲུངས་མེ་ཐོག་པའི་དུས་སུ་ཐོང་སྐུའི་སྐུ་དྲིིལ་བ་

སོགས་ཀྱིང་ཕྱིིས་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བར་དྲིན་པ་བྱུང་ཞེས་གྲགས་ཏེེ། དེ་ནས་དགུང་ལོ་

གཉིིས་གསུམེ་ནས་དྲུག་གི་བར་དུ་ཡབ་ཡུམེ་གྱིི་དྲུང་ཁོ་ནར་བཞུགས་ཏེེ། དེའི་

སྐབས་སུ་བློ་བྲང་གུང་པའི་དགེ་བཤེེས་ཅིག་གིས་འདྲིི་ཀློོག་སོགས་བརྡོ་ཙམེ་ཕུལ་

བས་ཐོོགས་མེེད་དུ་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་མེཁྱེེན་ཅིང་། རྗོེ་བཙུན་ཡབ་ཉིིད་ལ་གསུང་ངག་

རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཕུར། དཀར་བདུད། དམེར་པོ་སྐོར་གསུམེ། ཆོས་སྐྱོང་ཆེ་ཆུང་གཉིིས་

རྣམེས་ཀྱིི་ཆོས་སྐོར་དང་། དུར་ཁྲིོད་བདག་པོའི་ཆོས་སྐོར། ལས་མེཁན་པུ་ཏ་མེིང་

སྲིང་གི་རྗོེས་གནང་། ཚེ་དཔག་མེེད་ལྷ་དགུའི་དབང་། སྒྲིོལ་དཀར་གྱིི་རྗོེས་གནང་

སོགས་དབང་ལུང་བྱོིན་རླབས། རྗོེས་གནང་མེན་ངག གཞན་ཡང་དབྱོངས་རོལ་གར་

འཆམེས་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིག་ལེན་ཕྲ་མེོ་ཚུན་ཆད་ཞིབ་ཆ་དང་བཅས་པ་སྐུ་ཆུང་ངུ་

ཉིིད་ནས་ལེགས་པར་གསན་ཅིང་། ཁྱེད་པར་ཡབ་ཉིིད་ཀྱིིས་སྲས་དང་སློབ་མེ་གཞན་

སུ་ལ་ཡང་མེ་གནང་བའི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་སྲུང་རྣམེ་པ་གཉིིས་ཀྱིི་ཐུན་
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མེོང་མེ་ཡིན་པའི་ཆོས་སྐོར་སོགས་གདུང་བརྒྱུད་ཁོ་ན་ལ་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་བཞུགས་

པའི་གདམེས་པ་རྣམེས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གནང་བར་ཆོས་སྐོར་འདི་དག་གི་

མེངའ་བདག་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་ནི། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་གི་གསུང་ལས། བོད་

ཡུལ་བསྟེན་པའི་མེངའ་བདག་མེཆོག །ས་སྐྱའི་རྗོེ་བཙུན་ལས་བརྒྱུད་པའི། །ནག་པོ་

ཆེན་པོའི་མེན་ངག་ལ། །ང་མེཁས་ཟིེར་བ་མེང་ན་ཡང་། །ཇེི་བཞིན་རྟེོགས་པ་ཁོ་བོ་

ཙམེ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་རྟེོགས་པར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་འཁོར་བའི་ཁྱེིམེ་ཐོབ་ནི་འཇེིགས་ཤེིང་ཉིམེ་ང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་

རྩ་བར་གཟིིགས་ནས། མེཐོོ་རིས་དང་བྱོང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པས་མེེད་དུ་མེི་རུང་བའི་གཞི་

ཆེན་པོ་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིིམེས་ཀྱིི་བསླབ་པ་ཁོ་ནར་དགོངས་ཏེེ། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་

ཐུགས་ཀྱིི་བསམེ་པ་སྟེོན་གྱིི་ཟླ་བ་ལྟོར་དཀར་ཞིང་དྲིི་མེ་མེེད་པས་ཀུན་ནས་

བསླངས་ཏེེ། དགུང་ལོ་བདུན་པ་རབ་མྱོོས་ཞེས་བྱོ་བ་ལྕགས་ཕེོ་རྟེའི་ལོ་ལ་བྱོང་

ཕྱིོགས་ཤེམྦྷ་ལའི་རིགས་ལྡན་གྲགས་པ་གངས་རིའི་ཁྲིོད་འདིར་ངུར་སྨྲིག་གི་བློ་

གོས་ཀྱིི་རྣམེ་པར་རོལ་པའི་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་དཀོན་མེཆོག་བཟིང་པོ་ཞེས་

མེཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ངེས་དོན་རྒྱ་མེཚོའི་མེངའ་བདག་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་དགེ་

སྡོིངས་བློ་བྲང་དུ་སྤྱིན་དྲིངས་པའི་དྲུང་དུ་ཁྱེིམེ་པའི་རྟེགས་མེཐོའ་དག་བཞི་མེདོའི་རྩྭ་

ལྟོར་དོར་ཞིང་། ངུར་སྨྲིག་གི་རྒྱལ་མེཚན་སོགས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟེགས་ཡང་དག་

པར་བཞེས་པའི་སྒོོ་ནས་བར་མེ་རབ་བྱུང་དུ་བསྒྲུབ་སྟེེ། བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་

བཟིང་པོ་ཞེས་མེཚན་གསོལ། དེ་ནས་དམེ་པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཞབས་ཕྱིིར་འབྲངས་ཏེེ་

ཉིང་སྟེོད་དཔལ་འཁོར་བདེ་ཆེན་གྱིི་ཆོས་སྡོེ་ཆེན་པོར་ཕེེབས་པའི་ཚེ། བློ་མེ་ཡང་རྩེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བ་ཟིེར་བའི་དཔལ་མེགོན་ཞལ་གྱིི་གྲུབ་ཐོོབ་ཏུ་གྲགས་པ་ཞིག་གི་གང་ཟིག་གཅིག་

ལ་ཞལ་གྱིི་རྗོེས་གནང་བྱོས་པས། འཁུ་ལྡོག་གི་རྣམེ་པས་ཁོང་པ་ཞལ་ལྐུགས་ཏེེ་ཅི་

བྱོ་གཏེོལ་མེེད་དུ་གྱུར་ནས་རྗོེ་འདིའི་དྲུང་དུ་ཐོོགས་མེེད་དུ་བྱོོན་བྱུང་བ་ན། མེགོ་

ཐོོག་ཏུ་སྤྱིན་དྲིོངས་ཟིེར་བའི་བརྡོ་བྱོེད་ཀྱིིན་འདུག་པ་ན། སློབ་དཔོན་དཔལ་མེཆོག་

པས་རྗོེ་འདི་ཉིིད་པང་དུ་བློངས་ནས་ཁོང་གི་དབུ་ཐོོག་ཏུ་བཞག དེ་ཀའི་མེོད་ལ་

གསུང་ཁྲིོལ་བྱུང་བ་དང་། མེི་ཕྱིེད་པའི་དད་པ་ཐོོབ་པར་གྱུར་ཅེས་གྲགས་ལ། དེ་

ནས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པའི་དུས་སུ་རྗོེ་བཙུན་གཅེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ས་

སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་ཆེ་འདོན་ལེགས་པར་མེཛད། ཚངས་པའི་དབྱོངས་ལྟོ་བུའི་

གསུང་གིས་དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་བཀའ་དྲིིན་རྩལ་པས། བློོ་གསལ་མེཁས་པའི་

ཚོགས་རྣམེས་ངོ་མེཚར་ཞིང་མེི་ཕྱིེད་པའི་དད་པ་ཐོོབ་པར་གྱུར། དེ་ལས་གཞན་

པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམེས་ནི་ཞལ་མེཐོོང་གསུང་ཐོོས་པའི་བག་ཆགས་ཁྱེད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་

བཞག་ཅིང་། ཟིང་ཟིིང་གི་སྦྱིན་པས་ཡིད་རབ་ཏུ་ཚིམེ་པར་མེཛད་ལ། སླར་ཡང་

དགུང་ལོ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གསུམེ་པའི་བར་དུ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆོས་རྗོེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་

ཆག་ཕྱིིར་ཉིང་སྟེོད་ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་ཤེིང་། སློབ་དཔོན་དཔལ་མེཆོག་པར་གྲགས་

པས་ཀྱིང་ཟུར་སློབ་ཀྱིི་ཚུལ་གྱིིས་ཞབས་ཏེོག་མེཛད། རྗོེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་རྒྱས་པའི་

བསྟེན་བཅོས་ཚད་མེ་རྣམེ་འགྲེལ་དང་། དེའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱིི་བསྟེན་བཅོས་ཚད་

མེ་རིགས་གཏེེར། རྒྱལ་སྲས་ལམེ་བཟིང་། སྡོོམེ་པ་གསུམེ་གྱིི་རབ་ཏུ་དབྱོེ་བ། དབུ་

མེ་རྩ་བ་ཤེེས་རབ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་ལུགས་དུ་མེ་ཞིག་གསན་ནས་ཚིག་དོན་གྱིི་

ཆ་ལ་སྒྲིོ་འདོགས་མེཐོའ་དག་ཆོད་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཡང་ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་སེམེས་བསྐྱེད། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ཆ་ཚང་། རྒྱབ་ཆོས་

པོད་ནག་མེའི་ལུང་། ལམེ་སྐོར་ཕྱིི་མེ་བརྒྱད། བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར། བིརྺ་པའི་བྱོིན་

རླབས་སྲུང་བ་དང་བཅས་པ། དཔལ་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་དབང་དང་། སྦྱོར་དྲུག་གི་

ཁྲིིད། གསང་འདུས་འཕེགས་ལུགས་ཀྱིི་དབང་། རིགས་ལྔའི་སྨར་ཁྲིིད། གཞན་ཡང་

གཤེེད་དམེར་ལྷ་ལྔ། ཕྱིག་རྡོོར་འཁོར་ཆེན། ཚེ་དཔག་མེེད་བུ་ལུགས་ལ་སོགས་པ་

དབང་གི་རིགས་དུ་མེ་དང་། དམེ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀའ་འབུམེ་གྱིི་ལུང་ལ་

སོགས་པ་མེདོར་ན་རྒྱུད་སྡོེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་

ཞིག་གསན་ཅིང་། དེའི་ཚེ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ནས་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་

ཕྱུག་པས་གཞི་ཐོོག་གི་གདན་སར་འབྱོོན་དགོས་པའི་ཞལ་ཏེ་ཕེེབས། འཇེམེ་

དབྱོངས་དཀོན་མེཆོག་བཟིང་པོ་དང་། རྒྱལ་རྩེ་བས་ཀྱིང་བསྐོར་ཡང་མེཐུན་སྦྱོར་

ཡང་དག་མེཛད་དེ། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་པ་མེེ་མེོ་གླིང་གི་ལོ་ལ་ཡབ་འཇེམེ་དབྱོངས་

ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེཚན་དང་། བདག་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་པ་ཁམེས་ནས་

བྱོོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཆག་ཕེེབས་ཏེེ། རྗོེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་

དབང་ཕྱུག་ཉིིད་རབ་ཏུ་དགྱིེས་པའི་གསུང་གིས། རྗོེ་འདི་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་

བའི་རྒྱལ་ཚབ་དམེ་པར་དབང་བསྐུར། དེའི་ཚེ་རྗོེ་བཙུན་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་དཔལ་ཀྱིེ་

རྡོོ་རྗོེའི་བཀའ་བབས་བཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་གསན་ཅིང་། གཞན་ཡང་སྔ་

ཕྱིིར་བདག་མེེད་མེའི་དབང་། ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་བྱོིན་རླབས། ཀུ་རུ་ཀུལེའི་བྱོིན་

རླབས། འདོད་རྒྱལ་གྱིི་རྗོེས་གནང་། དེ་གཉིིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་གེ་ངོར་ལུགས་

མེར་གྲགས་པ་ཆ་ཚང་གི་ལུང་། ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྷ་བརྒྱད། དཔལ་མེགོན་ཞལ་བཞི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པ། པུ་ཏ་མེིང་སྲིང་རྣམེས་ཀྱིི་རྗོེས་གནང་། དེ་དག་དང་རྗོེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཡི་གེའི་

ལུང་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟིང་པོ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཆ་ཚང་། བདག་ཆེན་ཀུན་རིན་

པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་མེན་ངག་འགའ་ཞིག་དང་བཅས་པ་

གསན་ཏེེ། དེའི་སྐབས་སུ་རྗོེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་པ་དེས་རྗོེ་འདི་ལ་ཁྱེེད་

ཀྱིིས་གདན་སའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་བཞིན་དུ་མེཛད་དེ་སྡོེ་འདི་ལ་གང་ཕེན་དང་། ཁྱེད་

པར་རྗོེ་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་ངོར་ལུགས་ཀྱིི་ལམེ་འབྲས་སོགས་གསན་

ནས་བསྟེན་པ་ལ་ཕེན་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་མེཛད་དགོས། དེ་བཞིན་མེ་མེཛད་ན་ངའི་བློོ་

ཁ་མེི་རོགས་པ་ཡོད་དོ་གསུངས་པ་སོགས་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཐུགས་བརྩེ་

བས་སྐྱོང་བར་མེཛད་ཅིང་། དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་ས་ཕེོ་སྟེག་གི་ལོ་མུས་

ཆེན་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་མེཚན་ཡོངས་ལ་

གྲགས་པ་དེ་ཉིིད། ཨེ་ཝཾ་གྱིི་གདན་ས་འཕྲོད་ནས་མུས་ལ་ཕེེབས་པའི་ལམེ་ཞོར་ལ། 

གྲུབ་པ་མེཆོག་གི་གནས་བར་སྡོིངས་ཞེས་བྱོ་བར་གདན་དྲིངས་ཏེེ། མེཁན་པོ་

འདུལ་བ་འབུམེ་སྡོེའི་མེངའ་བདག་ངུར་སྨྲིག་གི་རྒྱལ་མེཚན་འཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱིི་

གཙུག་གི་ནོར་བུ་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་དང་། རྗོེ་བཙུན་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་ཆེན་པོ་

ཉིིད་ངུར་སྨྲིག་གི་རྒྱལ་མེཚན་འཛིན་པའི་དཔལ་གྱིི་རྣམེ་པར་རོལ་པ། བདག་ཆེན་

ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་གཞི་ཐོོག་པ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་པས་ལས་ཀྱིི་སློབ་དཔོན། འདུལ་བ་

འཛིན་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྲུབ་ཀྱིིས་གྲིབ་ཚོད་པ། མེཁན་ཆེན་དཀོན་བློོ་བ་ལ་

སོགས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་གྲོགས་དན་དང་ཁ་སྐོང་མེཛད་ནས། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་

བཅུའི་ཉིི་མེ་གུང་གི་ཆ་ལ་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམེ་པ་རྣམེ་པར་དག་པ་བཞེས་ཏེེ། དེ་ནས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བཟུང་དགེ་ཚུལ་གྱིི་བསླབ་པའི་གཞི་བཅུ་ཆར་གཏེོགས་དང་བཅས་པ་ཐོམེས་ཅད་

མེིག་གི་འབྲས་བུ་ལྟོར་གཅེས་པར་སྲུང་བར་མེཛད་ཅིང་། ཡང་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་

པ་ས་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་ལོ་ལ་རྗོེ་འདི་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་དགོངས་ལ་སྡོེ་སྣོད་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ལ་

མེཁས་གྲགས་ཐོོན་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱིང་མེཛད་དགོངས་པ་ཤེར་ནས་མེཚན་ཉིིད་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞུང་མེང་དུ་གཟིིགས་རྟེོག་མེཛད་པའི་ཚེ། རྗོེ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་

པའི་ཞལ་ནས། དེང་སང་ཁྱེེད་ལ་བར་ཆད་ཀྱིི་ལྟོས་ཅུང་ཟིད་འདུག་པས་རེ་ཞིག་ལ་

གཟིིགས་རྟེོག་འདི་འཐོེན་ལ། དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་གཞི་བསྙེེན་ཅིག་ཅིས་ཀྱིང་མེཛད་པ་

འཐོད་གསུངས་པ་ལྟོར། དཔོན་སློབ་གཉིིས་ཀྱིིས་གཟིིམེས་ཁང་དམེར་མེོར་སྐུ་

མེཚམེས་མེཛད་པས། ཟླ་བ་གཅིག་ཙམེ་སོང་བའི་ཚེ། རྗོེ་འདི་སྐུ་ཁམེས་བདེ་རྒྱུ་

མེེད་ཙམེ་དང་ཐུགས་ཡུལ་དུ་བདེ་དོག་ཆེ་རབ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་དམེ་ལ་

རྩེ་གཅིག་ཏུ་འབད་པས། ལན་ཅིག་ཉིི་མེ་སྔ་དྲིོའི་ཆའི་གཟིིགས་སྣང་ལ་ཕྱིག་གཡས་

གཡོན་གྱིི་གྲུ་མེོ་ནས་སྦྲུལ་ནག་པོ་འདོམེ་རེ་ཙམེ་རེ་མེངོན་སུམེ་དུ་འཐོོན་པས། དེ་

འཕྲལ་སྐུ་ཁམེས་ཤེིན་ཏུ་དྭངས་པ་དང་ཐུགས་དམེ་གྱིི་བོགས་ཀྱིང་གཞན་དང་མེི་

འདྲི་བ་བྱུང་སྟེེ། གཞི་བསྙེེན་ཁ་སྐོང་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཚུན་ཆད་ཀྱིང་གྲུབ་པར་མེཛད། 

དེའི་རིང་ལ་རྗོེ་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ངོར་ལ་ཕེེབས་པའི་ཞོར་ལ་རྗོེ་འདིའི་བུ་སྒོོའི་

འགག་ཏུ་ཕེེབས་ནས་བྱོིན་རླབས་དང་ཞལ་བཀོད་མེང་དུ་མེཛད། ཁྱེད་པར་ཁ་སྐོང་

གི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཚེ་ལྷ་སྔགས་ཀྱིི་གྲངས་གཙོ་ཆེ་བས་དེ་ཅིས་ཀྱིང་མེ་ཆད་པ་ཅིག་

མེཛོད་ཅེས་གསུང་བ་ཕེེབས། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྲུབ་

པས་ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ། རིགས་གཏེེར་རང་འགྲེལ། དག་ལྗོན་སྐོར་གསུམེ། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཀྱིེ་རྡོོར། གསང་འདུས་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིག་ཁྲིིད་སོགས་ཕུལ་ཞེས་གྲགས་ལ། ཉིི་

ལྡེར་ཆོས་རྗོེ་ངག་དབང་གྲགས་པའི་དྲུང་དུ་ཡང་བདེ་མེཆོག་གི་དབང་། བསམེ་མེི་

ཁྱེབ་ཀྱིི་བྱོིན་རླབས་ལ་སོགས་པ་དབང་ལུང་མེན་ངག་བྱོིན་རླབས་ལ་སོགས་པ་དུ་

མེ་གསན་ཅིང་། དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་བཞེས་པ་ཆུ་ཕེོ་རྟེའི་ལོ་བདག་ཆེན་

ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་པ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེེགས་པ་དང་། དེ་མེ་ཐོག་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་

དགེ་སྡོིངས་ནས་ཕེེབས་ཏེེ་རྗོེ་བཙུན་པའི་ཐུགས་དགོངས་རོགས་ཐོབས་ཀྱིང་

བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་སྒྲུབ་པར་མེཛད་ཅིང་། གདན་ས་ཆེན་པོའི་རྩིས་བཞེས་ཀྱིང་

གནང་སྟེེ། དེ་ལྟོར་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུའི་བར་དུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དགེ་སྡོིངས། བར་

སྡོིངས་སོགས་གང་དགྱིེས་སུ་གསན་སྦྱོང་ཐུགས་དམེ་སོགས་མེདོར་ན་ཐོོས་

བསམེ་སྒོོམེ་གསུམེ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཉིམེས་སུ་བཞེས་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ནས་རྗོེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་པའི་ཞལ་ཆེམེ་ལས་ཇེི་ལྟོར་བྱུང་བ་བཞིན། 

དགུང་ལོ་ཉིེར་གཅིག་བཞེས་པ་ཤེིང་ཕེོ་སྤྲེའུའི་ལོ་མུས་ལ་ཕེེབས་པར་བཞེད་པ་ན། 

མེ་རུངས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཕྱིོགས་ལྷུང་གི་དབང་གིས་བཞེད་དོན་ལ་བར་ཆད་

བྱོ་དོགས་པས། ཐོོག་མེར་སྐྱེད་ལྷས་སུ་སྐུ་མེཚམེས་ལ་ཕེེབས་པའི་ཚུལ་མེཛད། དེ་

ཁོག་ནས་དཔོན་སློབ་ཉུང་ཤེས་གདོང་དགའ་བར་དུ་ཞབས་ཐོང་དུ་སྲོད་ལ་གསང་

ཐོབས་སུ་ཕེེབས་པས། མེཚོ་པོར་ཕེེབས་པ་དང་། མེཚོ་པོ་ནང་པ་བསོད་ནམེས་

དཔལ་འབྱོོར་བྱོ་བས་ཆིབས་པ་དང་འཕྲལ་ཀྱིི་སྐུ་ཆས་འདྲི་ཡང་ཕུལ། དེ་ནས་རིམེ་

གྱིིས་ཕེེབས་པས་མུས་སུ་མུས་ཆེན་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་

མེཚན་གྱིི་དྲུང་དུ་གེགས་མེེད་དུ་མེཇེལ། མེཇེལ་མེ་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱིི་དད་པ་ཚད་
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མེེད་པ་འཁྲུངས་ཤེིང་། རྗོེ་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཀྱིང་བསུ་བ་སེར་ཕྲེང་སོགས་

བཀུར་སྟེི་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་གནང་ཞིང་། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་རྟེེན་རྣམེས་

ཀྱིི་ནང་ནས་དགེ་སློང་གི་རྟེེན་ཉིིད་མེདོ་རྒྱུད་མེང་པོ་ནས་ལན་ཅིག་མེ་ཡིན་པར་

ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེར་བརྗོོད་ཅིང་མེཆོག་ཏུ་གསུངས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཐུགས་

ཡིད་འཕྲོགས་ཏེེ། ལོ་དེའི་ཐོ་སྐར་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིིན་མེཁས་གྲུབ་དུ་མེས་

ཞབས་ཀྱིིས་བཅགས་པའི་གནས་མེཆོག་ཡ་མེ་བདེ་ལྡན་ཆོས་རོང་གི་རི་ཁྲིོད་དུ་

མེཁན་པོ་ཡོངས་རོགས་བསྟེན་པའི་མེངའ་བདག་རྗོེ་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉིིད་

དང་། ལས་ཀྱིི་སློབ་དཔོན་ཞ་ལུ་བ་ཆོས་རྗོེ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟིང་། གསང་སྟེེ་

སྟེོན་པའི་སློབ་དཔོན་སླེ་ལུང་མེཁན་པོ་དཀོན་མེཆོག་བློོ་གྲོས་པ། འདུལ་བ་འཛིན་

པ་ཆེན་པོ་བློོ་གྲོས་རིན་ཆེན་པས་གྲིབ་ཚོད་པ་མེཛད་དེ་དད་པའི་དགེ་འདུན་འཁོར་

འདུལ་བ་འཛིན་པ་བཅུ་གཉིིས་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་

ལ་ཞུགས་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསྙེེན་པར་རོགས་པའི་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོར་

བསྒྲུབས་ཏེེ་ངུར་སྨྲིག་གི་རྒྱལ་མེཚན་འཛིན་པ་ཀུན་གྱིི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྱུར་

ནས། དེ་ནས་བཟུང་ལྟུང་བ་སྡོེ་ལྔ་ཆར་གཏེོགས་དང་བཅས་པའི་དྲིི་མེ་མེཐོའ་དག་

དང་བྲལ་ཞིང་། ཁྲིིམེས་ཉིིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམེ་ལ་གཡེལ་བ་མེེད་པར་གཅེས་

སྤྲས་སུ་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། དམེ་པ་འདི་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་རྡོོ་རྗོེ་ཐོེག་པའི་གསང་བ་ཟིབ་

མེོའི་བཀའ་དྲིིན་ནོས་པའི་ཚུལ་ནི། ཞབས་དྲུང་དུ་ཕེེབས་མེ་ཐོག་ཏུ་ཐོོག་མེར་

གཤེེད་དམེར་ལྷ་ལྔའི་དབང་། བྱོིན་རླབས། བསྐྱེད་རོགས་ཀྱིི་ཉིམེས་ཁྲིིད། དེ་ལ་ཉིེ་

བར་མེཁོ་བའི་ལུས་སྦྱོང་འཕྲུལ་འཁོར། བསྐྱེད་རོགས་ཀྱིི་གཞུང་ལ་སོགས་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གསན་ཅིང་། གཞན་ཡང་བློོ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མེར་གྲགས་པའི་ཉིམེས་ཁྲིིད་དང་། 

རྒྱལ་སྲས་ཐོོགས་མེེད་པས་མེཛད་པའི་རྩ་ཚིག་གི་ལུང་ལ་སོགས་པ་བློོ་སྦྱོང་སྐོར་

དུ་མེ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུད་གསུམེ་གྱིི་བཤེད་བཀའ་དང་། འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་

གི་དབང་ལུང་མེན་ངག་དུ་མེ་དང་། ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་ཆོས་སྐོར། རྗོེ་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་

ཀུན་དགའ་བཟིང་པོའི་བཀའ་འབུམེ་ཐོོག་གཅིག རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་བཀའ་འབུམེ་ཡོངས་

རོགས་ཀྱིི་ལུང་ལ་སོགས་པ་དུ་མེ་ཞིག་གསན་ཏེེ། དེའི་སྐབས་སུ་བདག་ཉིིད་ཆེན་

པོ་འདིས་རྗོེ་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག སྤྱིོད་ཁྲིིད་སོགས་ཆོས་སྣ་

མེང་པོ་ཞིག་ཐོོར་བཀོད་ནས་འདི་རྣམེས་གནང་དགོས་ཚུལ་ཞུས་པས། རྗོེ་ས་ཆེན་

གྱིི་རྣམེ་ཐོར་གནང་ནས། ཁྱེེད་རང་གི་ཆོས་རྣམེས་འདི་ན་ཡོད་པས་འདི་ལ་

གཟིིགས། འདི་ནང་གི་ངེད་རང་གིས་ཐོོབ་པ་རྣམེས་འབུལ་གསུང་བ་བྱུང་བ་དང་། 

དེ་མེཐུན་དུས་གསུམེ་གྱིི་རྒྱལ་བ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམེ་པོ་ཆེ། 

རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པའི་གསུང་གི་མེན་ངག རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་

རྣམེས་ལ་སྙེན་བརྒྱུད་བཞི་བར་མེ་ཆད་པར་བྱོོན་པའི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་

འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམེས་པ་ཟིབ་མེོ་གསན་པར་མེཛད་དེ། དེ་ཡང་སྣང་

གསུམེ་གྱིི་ཁྲིིད་རྣམེས་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་མེང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསན་

ཅིང་། སྔགས་ལམེ་ཚུགས་ནས་དཔོན་སློབ་ཉུང་ཤེས་ལ་ཚོགས་བཤེད་ཟིབ་ཁྲིིད་ཀྱིི་

ཚུལ་དུ་གནང་། དེ་ནས་གསོལ་ཇེ་ལྟོ་བུ་རེའི་བར་ལ་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་སློབ་

བཤེད་སྙེན་བརྒྱུད་དུ་བཞུགས་པ་རྣམེས་རྗོེ་འདི་ཉིིད་ཁོ་ན་ལ་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་གནང་

སྟེེ། དེ་ལྟོར་ལམེ་འབྲས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་དང་། ཀྱིེ་རྡོོ་
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རྗོེའི་རྒྱུ་ལམེ་གྱིི་དབང་དང་། གཞན་ཡང་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བྱོིན་རླབས་དང་། 

ཡིག་ཆའི་ལུང་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱིི་སྒོོ་དུ་མེ་གསན་ཅིང་། གསུང་ངག་རིན་པོ་

ཆེའི་བསྟེན་པ་རྗོེ་འདི་ལ་གཏེད་པར་མེཛད་པ་དང་། དེའི་སྲས་ཀྱིི་ཐུ་བོ་ཞ་ལུ་བ་

སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟིང་དང་། གྲུབ་ཆེན་དཀོན་མེཆོག་བློོ་གྲོས། ཆོས་རྗོེ་བློོ་གྲོས་

རིན་ཆེན། ཆོས་རྗོེ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་རྣམེས་ལ་ཡང་དབང་དང་བྱོིན་རླབས། རྗོེས་

གནང་། ལུང་མེན་ངག་མེང་པོ་ཞིག་གསན་ཏེེ་ཐོོས་པ་རྒྱ་མེཚོའི་ཕེ་རོལ་ཏུ་སོན་

པར་གྱུར་ཏེོ། །དེ་ནས་མུས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་དེར། ཨ་གྲོ་དགེ་གྲགས་བྱོ་བ་

ཅིག་དང་། དབོན་པོ་ཆོས་དགེ་ཕེན་ལ་སོགས་པ་ཁམེས་པའི་གྲྭ་པ་འགའ་ཞིག་

གིས་ཁམེས་ཕྱིོགས་ལ་སྐོར་ཅིག་ཕེེབས་ན་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་ལ་ཕེན་པ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་འགྲུབ་ཚུལ་སོགས་རྒྱུ་མེཚན་ནན་གྱིིས་ཕུལ་བས་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་ཏེེ། དེ་

བཞིན་གྱིི་རྒྱུ་མེཚན་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་ཕུལ་བ་ན། དེ་བཞིན་གནང་ན་ལེགས་

པ་འོང་གསུང་བའི་བཀའ་ལུང་གནང་སྦྱིན་རོང་བ་དང་བཅས་པ་གནང་སྟེེ། དེ་ནས་

སྤྲེའུའི་ལོ་དེའི་སྟེོན་ས་སྐྱ་རུ་ཕེེབས་ནས། དེ་ནས་དཔོན་སློབ་ཉུང་ཤེས་ཤེིག་

ཁམེས་ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་པའི་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ཏེེ། ལམེ་བར་རྣམེས་སུ་ཡང་གདུལ་

བྱོ་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ཅིང་རིམེ་གྱིིས་ཕེེབས་པ་ན། སྔར་གཅེན་

རྒྱ་དཀར་ཤེེས་རབ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་ཁམེས་ཕྱིོགས་ལ་ཕེེབས་པའི་དུས་སུ་བཏེབ་

པའི་དགོན་པ་དོན་གྲུབ་གླིིང་ཞེས་བྱོ་བར་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེེ་ཕེེབས་པའི་ཚེ། དུས་ཕྱིིས་

ས་ཕྱིོགས་དེར་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་སོགས་འབྱོོན་བཞུད་ཉུང་བའི་སྟེབས་ཀྱིིས་

མེི་བདག་བདག་ཏུ་རེ་བའི་རློམེ་སེམེས་ཅན། ཡུལ་དེ་ནས་ཕེ་ཚད་ཕྱིིན་པ་ན་ཀརྨ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པའི་སྒོར་པ་དཔོན་སློབ་ཚན་གཅིག་ཡོད་པ་རྣམེས་ཀྱིིས། རྗོེ་ཉིིད་དེར་ཕེེབས་པ་ལ་

ཕྲག་དོག་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་སྐུར་ཞུས་སོགས་མེི་དད་པའི་རྣམེ་འགྱུར་

མེང་པོ་བྱོས་པ་དང་། དེར་གནས་པའི་གྲྭ་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་མེ་བཟིོད་དེ། ས་སྐྱ་པ་

མེཐུའི་བདག་པོ་ཡིན་པས་ད་ལན་བསྟེན་པ་ལ་དགོངས་ནས་འདི་རྣམེས་ལ་མེཐུའི་

རྟེགས་ཐོོན་པ་ཅིག་ཅིས་ཀྱིང་མེཛད་དགོས། དེ་བཞིན་མེ་མེཛད་ན་ཕྱིིན་ཆད་

ཕྱིོགས་འདིར་ས་སྐྱ་པའི་སྒྲི་ཙམེ་མེི་གྲག་པ་ཅིག་ཡོང་ཞེས་ཡང་ཡང་ནན་བསྐྱེད་

ནས་ཞུས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས། ཁོང་རྣམེས་ལ་ཞག་བདུན་གྱིི་དུས་བཏེབ་ནས་དཔོན་

སློབ་བདུན་གྱིིས་པུ་ཏ་ལ་བརྟེེན་པའི་ལས་སྦྱོར་ཞིག་མེཛད་པ་ན། ཞག་གསུམེ་སོང་

བའི་ནུབ་མེོ་སྒྲུབ་ཁང་དུ་འོད་འཁྱུག་པ་དང་། ཐོོག་འཚེག་པ་དང་། འབྲུབ་ཁུང་དུ་

ལིང་སྐད་ངན་འདོན་པ་སོགས་ནང་རྟེགས་ཀྱིི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཞིག་བྱུང་

ཞིང་། །དེ་དུས་ཀརྨ་པའི་སྒོར་དེའི་དཔོན་འོག་མེ་བཀའ་བགྲོས་པ། རྗོེ་ཉིིད་ལ་སྐུར་

ཞུས་བྱོེད་པའི་གཙོ་བོ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་རྒྱུ་མེ་རུལ་ནས་ཉིམེ་ཐོག་པའི་སྐད་འདོན་

ཞིང་ཚེའི་དུས་བྱོས། དེ་ལྟོར་དྲིག་པོའི་ལས་ཀྱིི་རྟེགས་མེངོན་སུམེ་དུ་མེཐོོང་བ་ལ་

བརྟེེན་ནས་སྙེན་པའི་གྲགས་པས་ས་སྟེེང་ཁྱེབ་པར་གྱུར་ཅེས་ཀྱིང་ཁུམེས་སོ། །ཡང་

ལན་ཅིག་རྨ་ཁམེས་ཕྱིོགས་ལ་ཐོེགས་པའི་རྨ་ཆུ་གཙང་པོ་ཞེས་བྱོ་བའི་ཆུ་ཀླུང་ཤེིན་

ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་རྩར་སྒོར་པ་སྔོན་མེ་རྣམེས་སླེབས་ནས་དེར་སྡོོད་པའི་གྲབས་བྱོས་

པ་ན། རྗོེ་ཉིིད་རྗོེས་སུ་ཕེེབས་ནས་ད་ལྟོ་ཆུ་ལ་འགྲོ་བའི་གྲབས་ཀྱིིས་ཕེེབས་པ་ན། 

ཆག་ཕྱིི་བ་རྣམེས་ཀྱིིས་མེགྲིན་གཅིག་ཏུ་དོ་ནུབ་ཐོང་ཡང་ཆད། ཉིི་མེ་ཡང་ཕྱིི་མེོར་

སོང་འདུག་པས་འདི་ཁར་བཞུགས་ན་ལེགས་པ་འདྲི་ཞེས་ནན་གྱིིས་ཞུས་ཀྱིང་མེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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གསན་པར་མེཆོད་གཡོག་པ་ནམེ་ཤེེས་ལ་མེགོན་པོའི་གཏེོར་མེ་གཅིག་ད་ལྟོ་འཆོས་

ལ་ཆུ་འདི་ལ་རྒྱོབ་གསུངས་པའི་བཀའ་ལུང་མེཛད་པ་ན། ཁོང་གིས་ཀྱིང་དེ་བཞིན་

བྱོས་པས་ཆུ་ལ་ཆེ་ཆུང་དུ་མེངོན་པ་གང་ཡང་མེ་བྱུང་། དེར་རྗོེས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་གཏེོར་

མེ་གཅིག་ཆུ་ལ་གནང་བ་ན། ལྕགས་ཀྱིི་ཐོོ་ལུམེ་མེེ་འབར་བ་ཆུར་འཕེངས་པ་ལྟོར་སྒྲི་

འཇེིགས་སུ་རུང་བ་བྱུང་ཞིང་། ཆུ་དེ་ཡང་དེ་མེ་ཐོག་སུམེ་གཉིིས་དྲིི་བ་ཙམེ་སོང་། 

དེར་རྗོེ་རང་གིས་ཆུ་དེ་ལ་སྔོན་ལ་ཕེེབས་ཤེིང་། དེར་རྗོེས་གཞན་རྣམེས་ཀྱིང་བར་

ཆད་མེེད་པར་ཕེ་རོལ་ཏུ་སླེབ་པ་ཙམེ་ན། ཆུ་དེ་སྔར་བས་ཀྱིང་བཅུ་འགྱུར་གྱིིས་ཆེ་བ་

ཙམེ་དུ་སོང་བས། ཐོམེས་ཅད་ངོ་མེཚར་ཞིང་བློོ་བདེ་བར་གྱུར། དེ་ནས་རྗོེའི་གསུང་

གིས་མེགོན་པོ་ལ་གཏེང་རག་གི་མེཆོད་གཏེོར་ཕུལ་ཐོམེས་ཅད་བདེ་བར་སྡོོད་

གསུངས། དེའི་རྒྱུ་མེཚན་ཡུལ་ཕྱིོགས་དེ་ན་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཐོོས་པ་ན། 

སྔར་རྨ་ཆུ་གཙང་པོ་ལ་སུས་ཀྱིང་རབ་མེ་འཐོོན་པ་ལ་ད་ལན་འདི་འདྲི་བའི་རབ་འདོན་

པ་འདི་ལྟོ་བུ་སུ་ཞིག་ཡིན་ནམེ་ཞེས་ཐོམེས་ཅད་འཇེིགས་ཤེིང་ཧ་ལས་ནས་ངོ་མེཚར་

བའི་གཏེམེ་དུ་གླིེང་བར་བྱོེད་དོ། །དེ་ནས་ཡང་ཡུལ་ཕྱིོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་བྱོོན་པ་ན། 

བོན་པོ་གདུག་པ་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་སྔར་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་རྣམེས་ཐོོས་པས་ཞེ་

འཇེིགས་ཀྱིང་ཕྲག་དོག་གི་དབང་གིས། དཔོན་སློབ་རྣམེས་ལ་སྔར་ཐོོག་ལམེ་རྒྱུན་

པར་ཡོད་པའི་ས་ཤེིན་ཏུ་གཉིན་པ། སུ་ཡང་སྡོོད་མེི་ནུས་པ་ཞིག་ཏུ་སྒོར་ཁུང་བསྟེན་

ཏེེ་དེར་བཞུགས་པ་ན། སྲོད་ཐུམེ་པ་ནས་སྤྲིན་ནག་འདུས་འབྲུག་སྒྲི་ཤེིན་ཏུ་དྲིག་པོ་

དང་། གླིོག་ཕྲེང་རྒྱུན་མེ་ཆད་པར་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་བར་དུ་བྱུང་ཞིང་། མེི་མེ་ཡིན་གྱིི་ཆོ་

འཕྲུལ་སྦེལ་པ་ནག་པོ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་གཅིག་ཆ་ཐོེར་གྱིི་ནང་དུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བྱུང་བ་ལ། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཁྲིོ་བཅུའི་སྲུང་འཁོར་དང་། བདེ་མེཆོག་གི་གོ་ཆ་དྲུག་ལ་

བརྟེེན་པའི་སྲུང་འཁོར་གདུག་རྩུབ་མེ་ཞིའི་བར་དུ་མེཛད་ཅིང་། དེ་ནས་ཞག་འགའ་

ཡར་གྱིི་བར་གང་ཕེེབས་པར་སྤྲིན་ནག་པོ་བྱོ་ར་བྱོེད་པའི་རྣམེ་པ་བྱུང་བ་དེ་ཇེེ་

འགྱིངས་ཇེེ་འགྱིངས་སུ་སོང་ཞིང་ཐོོག་ལ་སོགས་པ་བར་ཆད་ཀྱིི་རྣམེ་པ་གང་ཡང་མེ་

བྱུང་བས། དེར་གནས་པའི་མེི་ཀུན་གྱིིས་གནས་འདིར་བཞུགས་ཚུགས་པ་འདི་པ་

དཔོན་སློབ་ལས་མེ་བྱུང་ཟིེར་ཞིང་། ཐོམེས་ཅད་ཧ་ལས་པས་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་

དད་པ་ཐོོབ་པར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་མེཐུ་སྟེོབས་ནུས་པ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་ཅིང་

གདུལ་བྱོ་གང་ལ་གང་འདོད་ལ་ཆོས་ཀྱིི་དགའ་སྟེོན་སྩོལ་བཞིན་པར་ཁམེས་ཀྱིི་སྟེོད་

སྨད་བར་གསུམེ་དུ་ལོ་གསུམེ་ཡར་མེར་ལོ་གཉིིས་ཏེེ་ཀུན་དྲིིལ་བས་ལོ་ལྔའི་བར་དུ་

ཁམེས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་འགྲོ་བ་རྣམེས་ཐོར་པའི་ལམེ་ལ་འགོད་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ཞེས་

བཤེད་ལ། དེ་ནས་ཁམེས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་དད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམེས་ཀྱིིས་འབུལ་

པའི་དངོས་པོ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བྱུང་བ་རྣམེས་དང་བཅས་གདན་ས་ཆེན་པོར་

གེགས་མེེད་དུ་ཕེེབས། རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱིིས་གཙོ་མེཛད་

གདན་ས་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་རྣམེས་ལ་འབུལ་བའི་དངོས་པོ་ཚད་ལས་འདས་པ་

ཕུལ་ཞིང་རྟེེན་སོ་སོ་ལ་ཡང་སྙེན་དར་ལ་སོགས་པ་མེཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་དེ། 

དེ་ནས་ཆུ་ཕེོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་ཡབ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོ་སྐུ་གཤེེགས་པའི་

གཤེེགས་རོང་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས། གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་ཆོས་གཞིས་དང་བཅས་པ་

ཐོམེས་ཅད་གཅེན་ལ་ཕུལ་ཏེེ། བདག་ཉིིད་བྱོ་བྲལ་ཁོ་ན་ལ་ཐུགས་གཏེད་ནས། འཇེམེ་

དབྱོངས་དཀོན་མེཆོག་བཟིང་པོའི་དྲུང་དུ་སླར་ཡང་ངེས་དོན་གྱིི་ཉིིང་ཁུ་ཟིབ་ལམེ་རྡོོ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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རྗོེའི་རྣལ་འབྱོོར་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་བཀའ་དྲིིན་གསན་ཅིང་། ལོ་དེའི་ཧོར་ཟླ་

བཅུ་པ་ལ་རྒྱལ་མེཁར་རྩེ་ནས་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེེ་ནོར་བུ་ཁྱུང་རྩེར་ཕེེབས་ནས། དཔོན་

བློོན་རྣམེས་ལ་གསུང་ཆོས་ཀྱིི་བཀའ་དྲིིན་སྩལ།

དེ་ནས་སླར་ཡང་མུས་སུ་ཕེེབས་ནས་རྗོེ་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གདུང་

མེཇེལ་བ་དང་། རྗོེ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟིང་། གྲུབ་ཆེན་དཀོན་མེཆོག་བློོ་གྲོས། 

ཆོས་རྗོེ་བློོ་རིན་པ་རྣམེས་ལ་རྒྱུད་སྡོེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྐོར་དུ་མེ་ཞིག་

གསན་པ་དང་། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་དམེ་པ་དེ་དག་ལ་གསུང་ཆོས་ཀྱིི་བདུད་རྩི་ཅི་

ཡང་ཞིག་སྩལ་ཞིང་། ཡང་བར་སྐབས་སུ་རྗོེ་བཙུན་གཅེན་གྱིི་དྲུང་དང་། ཐོེག་ཆེན་

ཆོས་རྗོེའི་ཞལ་སློབ་ཆོས་རྗོེ་དཔལ་ལྡན་ལེགས་པའི་ཞབས་དང་། རྒྱལ་ཚབ་དམེ་

པ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་རྣམེས་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱིི་སྒོོ་དུ་མེ་གསན་ནས་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་ཅིང་། གསན་པ་དེ་དག་ཀྱིང་ཚིག་དོན་ལ་སྒྲིོ་འདོགས་

ལེགས་པར་བཅད་དེ་ཉིམེས་སུ་བཞེས་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ཏེེ། དུས་རྒྱུན་དུ་ཉིིན་

ཞག་རེ་རེ་ཉིམེས་བཞེས་ཀྱིི་རིམེ་པའང་། ལམེ་ཟིབ་མེོ་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར། ཀྱིེ་རྡོོ་

རྗོེའི་བསྐྱེད་པའི་རིམེ་པ་ལམེ་དུས་ཀྱིི་དབང་བློང་བ་དང་བཅས་པ་བཟླས་བརྗོོད་

ཀྱིིས་མེཐོའ་བརྒྱན་པ། ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོོར་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ། 

བིར་སྲུང་ཐུན་མེོང་དང་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པ། ལཱུ་ནག་དྲིིལ་གསུམེ་གྱིི་བསྐྱེད་རོགས་

བཟླས་པ་དང་བཅས་པ། གཤེེད་དམེར་ལྷ་ལྔའི་བསྐྱེད་རིམེ། རོགས་རིམེ་སྤྲོས་མེེད་

ཀྱིི་རྣལ་འབྱོོར་དང་བཅས་པ། འཇེིགས་བྱོེད་བསྐྱེད་རིམེ་བཟླས་བཅས་ཐུན་

བཞིའམེ་གཉིིས་གང་རུང་རེ་དང་། གཞན་ཡང་ཚེ་དཔག་མེེད་ལ་སོགས་པ་ལྷའི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རྣལ་འབྱོོར་ཕྲ་མེོ་དུ་མེ་དང་། མེཎྜོལ་སྒྲུབ་མེཆོད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྒོོ་ནས་བསྟེན་

སྲུང་རྣམེས་ལ་མེཆོད་གཏེོར་འབུལ་བ། བསྐང་གསོའི་རིམེ་པ་དང་བཅས་པ་མེ་

ཆག་པ་མེཛད་ཅིང་། དེ་དག་གི་མེཚམེས་སུ་བཟླས་པ། གཏེོར་མེ། ཀློོག་པ། ཚ་ཚ་

འདེབས་པ། བསྐོར་བ་མེཛད་པ། སྣོད་ལྡན་ལ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་སོགས་མེདོར་

ན་ཆོས་སྤྱིོད་བཅུས་དུས་འདའ་བ་དང་། དེ་དག་ཀྱིང་ལྟོ་བའི་རྩིས་ཟིིན་པར་མེཛད་

པ་ཞིག་གོ །དེ་ལྟོ་བུའི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་རྗོེ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཉིིད་སླར་ཡང་

རང་གི་རིགས་སུ་རྣམེ་པར་སྤྲུལ་པའི་གར་གྱིི་རོལ་པར་སྣང་སྟེེ། གོང་དུ་སྨོས་པ་

ལྟོར་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོས་ས་ཆེན་གྱིི་རྣམེ་ཐོར་རྗོེ་འདི་ལ་གནང་ནས། ཁྱེེད་རང་

གི་ཆོས་འདི་ན་ཡོད་གསུངས་པ་དང་། བསེ་འབག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱ་གར་ནས་

བྱུང་བའི་བསེའི་གའུའི་ནང་ན་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་ཐོབས་སོགས་ཀྱིི་ཡི་གེ་དེང་སང་ག་

ན་ཡོད་དཀར་ཆག་སོགས་སུ་མེི་གསལ་བ་ལ། རྗོེ་འདིའི་གསུང་ལས། ས་ཆེན་

ཟིེར་བའི་བགྲེས་པོ་དེས་གཏེེར་དུ་སྦེས་པ་ཡིན་པ་འདུག་གསུངས་པ་དང་། སྒོོ་རུམེ་

དཔེ་ཁང་སོགས་ཀྱིི་རྗོེ་ས་ཆེན་གྱིི་ཕྱིག་བྲིས་གང་ཡིན་ཐོོགས་མེེད་དུ་མེཁྱེེན་པ་ལ། 

རྗོེ་བཙུན་རྡོོ་རིང་པ་ཆེན་པོས། འདི་ལྟོར་མེཁྱེེན་པའི་རྒྱུ་མེཚན་གང་ལགས་ཞུས་

པས། དེའི་རྒྱུ་མེཚན་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཅིག་ཡོད། དེ་ཙམེ་གྱིིས་ཆོག་གཞན་ལ་སྒྲིོས་

ཡེ་མེ་བཏེང་གསུངས་པ་སོགས་རྒྱུ་མེཚན་མེང་དུ་སྣང་ཞིང་། གཞན་ཡང་འདིའི་ངོ་

མེཚར་བའི་རྣམེ་ཐོར་ནི་ཁའུའི་ཆུ་ཚན་དུ་ཐུགས་དམེ་ལ་འབྱོམེས་པའི་དུས་སུ། 

ལུས་དཀྱིིལ་གྱིི་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས་ཤེིང་། དེའི་ནང་

ནས་གསང་གནས་ཀྱིི་ལྷ་ཚོགས་ཅུང་ཟིད་མེི་གསལ་བ་དང་། སྙེིང་གའི་ལྷ་ཚོགས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཤེིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་འོད་ཟིེར་འཕྲོ་བ་ཞིག་འདུག་པ་ལ། ངེད་རང་ལ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིི་

བརྒྱུད་འཛིན་ཧ་ཅང་མེི་མེང་། གང་ཡོད་ངེས་དོན་ལ་བློོ་ཁ་ཕྱིོགས་པ་ཁོ་ན་ཡོང་བ་

འདུག་ཅེས་གསུང་བར་གྲགས་ལ། གཞན་ཡང་འདི་ནི་མེཐུ་སྟེོབས་ཀྱིི་དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པོ་གྲུབ་པའི་མེཚན་མེ་ཕྱིོགས་མེེད་དུ་སྟེོན་པ་ཞིག་སྟེེ་སྐྱེད་ལྷས་སུ་འཇེིགས་

བྱོེད་དྲུག་ཅུ་པའི་ཕྱིག་ལེན་གྱིི་འགྲིག་གནང་དུས། རྡོོ་རིང་ཀུན་སྤེངས་པ་སོགས་

སློབ་མེ་ཁ་ཅིག་གིས་ཞལ་རས་ཀྱིི་མེདངས་མེཐོིང་ནག་ཏུ་འགྱུར་བ་གཟིིགས་པ་

དང་། ལུམེ་པ་ཆོས་མེཛད་པས་དབུ་ལ་རྭ་སྔོ་སེང་སེང་འདུག་པ་མེཐོོང་བ་དང་། 

གཞན་ཡང་འཕེན་ཡུལ་དུ་གཏེོར་མེ་ལ་མེེ་འབར་བ་ཀུན་གྱིིས་མེཐོོང་བ་དང་། རྒྱལ་

རྩེར་རྗོེ་འདིའི་ཞབས་ས་ལ་མེ་རེག་པར་བར་སྣང་ལ་ཕེེབས་པར་འཇེམེ་དབྱོངས་

དཀོན་མེཆོག་བཟིང་པོས་གཟིིགས་ཤེིང་། ཡང་སྐབས་ཤེིག་ཏུ་གཞི་ཐོོག་གི་མེཁས་

བཙུན་ཆེན་པོས་ཐུགས་དམེ་འཆམེས་མེགོན་གྱིི་དྲུང་དུ་གསུང་བསྙེེན་ཞིག་མེཛད་

པའི་ཚེ། མེགོན་པོ་ཞལ་མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས་པའི་ཕྱིག་དཔུང་གཡོན་གྱིི་སྟེེང་དུ་

མེེ་འབར་བ་དང་། གྲི་གུག་གི་རྡོོ་རྗོེའི་ཕྱིོགས་བཞིའི་ར་མེེད་པ་དབུས་མེ་ལ་མེེ་

འབར་བ་གཟིིགས་སྣང་ལ་བྱུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མེོས་ཨ་གྲོའི་

དགོན་པ་དོན་གྲུབ་གླིིང་དུ་ཞལ་གཟིིགས་ནས། འཁོར་གྱིི་ཚུལ་བཟུང་བའི་དམེ་

ཉིམེས་གཅིག་འདུག་པ་ངས་སྒྲིོལ། ང་ལ་ཡང་བསྐང་གསོ་ཅིག་རྩོམེས་གསུངས་པ་

ལ་བརྟེེན་ནས་ལྷ་མེོའི་བསྐང་གསོ་ཁྱེད་པར་ཅན་ཞིག་ཀྱིང་མེཛད། དཔལ་མེགོན་

ཞལ་བཞི་པ་ནི་ཕེོད་ཁ་སྔོན་པོ་བཞེས་པ་ཅན་གཅིག་ཏུ་ཡང་ཡང་གཟིིགས་པ་དང་། 

ཡང་ལན་ཅིག་སྐྱེད་ལྷས་སུ་མེགོན་པོ་འདི་བྲམེ་ཟིེ་དཀར་པོའི་རྣམེ་པ། དར་དཀར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པོའི་ན་བཟིའ་ཅན་ཕྱིག་གཡས་ན་རྩེ་གསུམེ་དང་སྙེིང་འཛིན་པ། གཡོན་ན་ཐོོད་ཁྲིག་

འཛིན་པ། ཡུམེ་བཞི་དང་བཅས་པ་མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས་ཏེེ། དེ་ཕྱིིན་ཆད་མེགོན་

ཁང་དེར་ཕེེབས་རེས་ཀྱིི་དེ་འདྲིའི་ཚུལ་གྱིིས་བསུ་བ་ལ་ཡང་མེགོན་པོ་འདི་ཉིིད་

འབྱོོན་ཞེས་གྲགས་ལ། ཡང་དམེ་ཅན་པུ་ཏ་མེིང་སྲིང་རྣམེས་ནི་རྒྱུན་དུ་བྲན་ལྟོར་

འཁོལ་བ་སྟེེ། ས་སྐྱར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤེིག རྗོེ་རང་གི་གསུང་གིས། མེདང་པུ་

ཏ་འདིས་མེི་མེགོ་དར་གྱིིས་དྲིིལ་བ་ཅིག་ཁྱེེར་ནས་འུར་སྒྲི་དང་བཅས་སྒོོ་རུམེ་ལ་

སོང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ལན་ཅིག་སྐྱེད་ལྷས་སུ་སྡོེ་དཔོན་ཞིག་གི་གཏེོར་

གསོས་ཞིག་བྱུང་དུས། སུམེ་ཅུ་རྩ་གསུམེ་བྱོ་བའི་སྒྲུབ་ཁང་གི་སྟེེང་དུ་སྔགས་པ་

ནག་པོ་ཐོོད་ཕྲེང་ཅན་ཞིག་གིས་མེ་ཎི་བསྐུལ་བའི་འཆམེས་གདངས་བྱོས་པ་ན། 

ཁའུའི་ལུང་པ་ཐོམེས་ཅད་འདར་ལིང་ལིང་འོང་གིན་འདུག་གསུང་བ་དང་། སྐྱེད་

ལྷས་རྒྱལ་པོ་འདི་མེགོན་པོའི་འཁོར་གྱིི་རུ་འདྲིེན་ཅིག་ཡིན་པ་འདྲི། ལྷ་འདྲིེ་གཞན་

འདི་ཚོ་སྐྱེད་ལྷས་མེགོན་ཁང་གི་ནང་དུ་ཡེ་ཡོང་མེི་ནུས་འདུག་ནའང་། འདི་ཐོལ་

མེར་ཡོང་གིན་འདུག་གསུང་བ་དང་། སྐྱེད་ལྷས་ཀྱིི་ཤེིང་ཕུང་རེ་རེའི་རྩ་བ་ནའང་

མེགོན་པོའི་འཁོར་དུ་གཏེོགས་པའི་ལྷ་འདྲིེ་གདུག་པ་ཅན་རེ་རེ་གནས་པ་ཡིན་

གསུང་བ་སོགས་འོད་གསལ་གྱིི་ངང་ནས་ཐོམེས་ཅད་ཐོོགས་མེེད་དུ་གཟིིགས་

ཤེིང་། ཡང་ལན་ཅིག་སྐྱེད་ལྷས་མེགོན་ཁང་དུ་སྐུ་མེཚམེས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་

མེཛད་པ་ན། ཡུམེ་ཆེན་བཞི་ཁྲིག་གི་རལ་པ་ཤེིན་ཏུ་རིང་བ་དང་བཅས་ཕེེབས་ནས་

གཏེང་རག་དགོས་ཟིེར་ཡུས་པའི་ཚུལ་གྱིིས་རལ་པ་སྤྲུགས་པའི་ཁྲིག་གི་ཟིེགས་མེ་

རྗོེ་རང་གི་སྐུ་ལ་ཡང་ཐོོར་ཐོོར་ཡོང་བ་དང་། དེ་ནས་མེ་ཚད་ན་བྱོད་མེ་མེགོ་ལ་
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གསེར་གྱིི་དབུ་རྒྱན་གོན་པ། བྱོད་མེདངས་མེེད་ཅིང་ཅུང་ཟིད་སེར་བ། ངོ་ནོངས་

པའི་ཚུལ་གྱིིས་འདུག་པ་གཟིིགས་པ་དང་། ཡང་གལ་ཆེ་བ་ཅིག་གི་ཚེ་མེགོན་པོ་

འཁོར་བཅས་ལས་ལ་བསྐུལ་བ་ན། ལས་དེ་མེཐོར་ཕྱིིན་པར་གྲུབ་པའི་ཚེ་རྗོེའི་

གཟིིགས་སྣང་ལ། ལུང་པ་ཤེིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཅིག་གི་དཀྱིིལ་ན་ཚུར་མེགོན་པོ་ཉིིད་

མེི་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཚུལ་གྱིིས་རྟེ་ནག་པོ་གཅིག་ལ་ཆིབས། ཕྱིག་གཡས་པས་

མེདུང་བསྐོར་མེཛད་ཀྱིིན་མེདུན་མེ་ལེན་ན་འདི་བཞིན་ལེན་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་

ཞལ་ཕེོ་འདོན་པའི་རྣམེ་པ་མེཛད་ཅིང་འབྱོོན་པ་གཟིིགས་པ་དང་། ཡང་སྐྱེད་ལྷས་

སུ་སྐུ་མེཚམེས་དམེ་པར་མེཛད་པའི་སྐབས་ཤེིག་ན། འབྱུང་པོ་ཆེན་པོ་དགེ་བཤེེས་

ཀྱིི་ཆས་སུ་བྱོས་སྣམེ་སྦྱར་བེར་ཐུལ་སོགས་བརྩེགས་མེ་མེང་རབ་གྱིོན། ལག་ཏུ་

གཏེོར་མེ་ཁྱེེར་འཁོར་སྟེོབས་ཆེ་བ་དང་བཅས་ཁའུའི་གཞུང་ལམེ་ལ་ཞུགས། ཕྱིག་

འཚལ་སྒོང་དུ་སླེབས་པ་ན་འཕེགས་པ་བྲག་ཁུང་གི་འདེབས་ལ་དཔལ་མེགོན་ཆེན་

པོའི་སྐུ་བྲམེ་གཟུགས་རྗོེ་རང་གི་ཕྱིག་བྲིས་མེ་ཅིག་བཀྲམེ་ཡོད་པ་ལས། འོད་ཟིེར་

སྔོ་ནག་ཕྱིོགས་མེཚམེས་ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བ་དང་དུས་མེཉིམེ་དུ་མེི་རྐོང་གི་གླིིང་བུའི་སྒྲི་

སྐད་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་གྲག་པ་ཅིག་བུས་བྱུང་བས། སྐད་ཅིག་དེ་ཉིིད་ལ་བར་སྣང་ལ་

སྤྲིན་ནག་པོ་འཁྲིིགས་འབྱུང་པོ་ཡོད་པའི་ས་དེར་ཐོོག་སེར་ཤེིན་ཏུ་དྲིག་པ་ཅིག་

བབས་སོང་བས། འབྱུང་པོ་འཁོར་བཅས་གར་སོང་ཆ་མེེད་དུ་སོང་བ་བྱུང་བ་དང་། 

ཡང་ལན་ཅིག་ནོར་བུ་ཁྱུང་རྩེར་ཕེེབས་པའི་ཚེ། ཆོས་རྗོེ་རྐྱང་འདུར་བ་དཔོན་སློབ་

དང་གཟིིམེས་ཁང་སྟེེང་འོག་མེཛད་ནས་བཞུགས། རྗོེ་དཔོན་སློབ་རྣམེས་ཀྱིིས་

ཚོམེས་འོག་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམེས་ལས་ལ་བསྐུལ་བའི་རོལ་མེོ་དྲིག་བརྡུངས་མེཛད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པ་ན། སྟེེང་དུ་ཆོས་རྗོེ་རྐྱང་འདུར་བའི་དགོངས་པ་ལ། མེཚན་ཉིིད་རྒན་པོའི་སྐྱོན་

གྱིིས་བསླད་པས། ར་བརྡུངས་འདི་རང་ལ་འབྱུང་ཆེན་པོ་མེེད་དམེ་སྙེམེ་པ་བྱུང་། དེ་

ནས་ཅུང་ཟིད་སོང་བའི་དུས་ཆོས་རྗོེ་རྐྱང་འདུར་བའི་གཟིིགས་སྣང་ལ། སྤྲུལ་པའི་མེི་

ནག །ཁྱེི་ནག །བྱོ་ནག་སོགས་ཕེོ་ཉི་མེང་པོས་འབྱུང་པོ་ཆེན་པོ་སྣམེ་སྦྱར་ཏེ་ཧུན་

གསེར་མེ་ཐོང་ཐོེབ་གྱིོན་པ་དང་བཅས་པའི་སྐེ་ནས་ཞགས་པས་བཟུང་ལག་པ་

བསྡོམེས་པ་ཅིག་དཀར་ཁུང་གི་མེཐོོངས་ཀ་ནས་ཚོམེས་ཆེན་འོག་མེའི་འབྲུབ་ཁུང་

ནང་དུ་ཐོོགས་མེེད་དུ་ཁྲིིད་སོང་བ་གཟིིགས། ཞག་གཅིག་སོང་རྗོེས་ཕྱིིར་ཤེོར་སོང་

བ་དང་། དགོངས་ཐུན་གྱིི་ཐུགས་དམེ་གྱིི་ཚེ་སླར་ཡང་གོང་བཞིན་ཁྲིིད་ནས་མེཐུ་

དང་སྟེོབས་མེེད་པར་དམེ་ལ་ཐོོགས་པ་གཟིིགས་ཏེེ། མེི་ཕྱིེད་པའི་དད་པ་ཐོོབ་ཅིང་

དེ་ཕྱིིན་ཆད་ར་བརྡུངས་ལ་ཡིད་གང་ཡོད་ཆེས་པ་ཅིག་བྱུང་ཞེས་གྲགས་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་མེཐུ་དང་ནུས་པའི་མེངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་པའི་

སྟེོབས་ཀྱིིས་འདིས་སྒྲིིག་པར་མེཛད་པའི ་པོ ་ཏེི ་མེེ ་འབར་མེར་གྲགས་པ་དེ། 

གཟིིམེས་དཔོན་ནམེ་ཤེེས་གྲོགས་མེཆེད་ཀྱིིས་རྒྱལ་རྩེ་ནས་བློང་སྟེེ་ས་སྐྱར་ཁྱེེར་

འོང་བའི་ལམེ་ཞོང་ངའི་མེདར་ཆོམེ་རྐུན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཕྲོགས་ཏེེ་ཁྱེེར་ནས་

ཁོང་རྣམེས་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་ན། ཡུལ་དེར་མེི་འདོད་པའི་ལྟོས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་

ཞིང་། ཁྱེད་པར་ཕྱིག་དཔེ་གང་དུ་བཞག་སར་མེེ་འབར་བས་ཁོང་རྣམེས་ཀྱིིས་ཉིེར་

ཚགས་མེ་ནུས་པར་ར་ས་རོང་པའི་ལག་ཏུ་བྱུང་། དེར་ཡང་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་

བྱུང་སྟེེ་རྣམེ་རྟེོག་གི་ངང་དུ་ཡོད་པ་ན། རེ་ཞིག་ནས་སྨན་གྲོང་དྲུང་རྡོོར་བས་དེར་

བྱོོན་དུས་དེ་བཞིན་གྱིི་གསུང་གླིེང་བྱུང་བས་རྗོེའི་ཕྱིག་དཔེ་ཡིན་པར་ངེས་ཏེེ། རོང་
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པ་དངོས་ཀྱིིས་འབུལ་མེ་ནུས་པར་དྲུང་རྡོོར་བ་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ། དེ་ཕྱིིན་མེགོན་

པོད་འདི་ཉིིད་ལ་དེང་སང་གི་བར་གྱིི་བུ་ཕྱིི་ཡང་ཕྱིི་དང་བཅས་པ་ཀུན་ལ་མེགོན་

པོད་མེེ་འབར་མེར་གྲགས་པ་འདི་བྱུང་ཞིང་། དེ་ལྟོར་བུའི་མེ་ཕྱིེ་བདག་ཆེན་རང་གི་

ཕྱིག་དཔེ་དངོས་དེ་ནི་རྒྱལ་མེཁར་རྩེ་བའི་ཞལ་ངོ་རྣམེས་ཀྱིི་སྐུ་སྲུང་དུ་བཞུགས་པ། 

དུས་ཕྱིིས་དྲུང་འཕེགས་པ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་པའི་ཕྱིག་བརྒྱུད་དེ་ས་སྐྱ་པ་སྔགས་འཆང་

ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་བདག་གི་ལག་ཏུ་རྩོལ་མེེད་དུ་བྱུང་བ་དེང་

སང་སྐལ་ལྡན་རྣམེས་ཀྱིི་མེཆོད་པའི་ཡུལ་དུ་གདན་ས་འདི་ཉིིད་ན་བཞུགས་པ་འདི་

ཡིན་ནོ། །

ཡང་སྐབས་ཤེིག་གི་ཚེ་གནས་གསར་པའི་གཞིས་རིན་ཆེན་སྒོང་དུ་ཕེེབས་

པའི་དུས་ཁོང་རྣམེས་ཀྱིིས་རྩིས་མེགོན་གྱིི་ལྷ་མེོ་ལ་བསྐང་མེདོས་ཕུལ་བའི་ཚེ། 

རྗོེའི་ཞལ་ནས་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ལྷ་མེོ་ལ་བསྐང་མེདོས་ཡང་ཡང་དགོས་པ་འདི་འདྲི་ལོག་

པ་ལ་གསུངས་པས། ལྷ་མེོ་ཅུང་ཟིད་མེ་མེཉིེས་པར། དེ་ནུབ་ཐོོ་རངས་རྗོེ་ཐུགས་

དམེ་ལ་བཞུགས་པའི་མེདུན་དུ་ཤེིན་ཏུ་འཇེིགས་པའི་ཆ་ལུགས་སུ་བསྟེན་ནས་བྱུང་

བ་ན། བར་ཆད་བྱོ་བར་ནི་མེ་ནུས། རྣལ་འབྱོོར་བ་ལྟོ་བ་ལ་སྦྱངས་འདུག་གསུང་

ཞལ་འཛུམེ་པ་དང་བཅས་དེ་ཉིིད་དུ་མེི་སྣང་བར་གྱུར་ཅེས་ཀྱིང་གྲགས་ལ། གཞན་

ཡང་འོད་གསལ་གྱིི་ངང་ལ་ཐོོགས་བཅས་ཀྱིི་དངོས་པོ་སྒྲིིབ་མེི་ནུས་པར་ཇེི་ལྟོ་བ་

བཞིན་གཟིིགས་པར་སྣང་སྟེེ། ལན་ཅིག་གདན་སའི་བློ་བྲང་ཤེར་ན་གསུང་ཆོས་

གནང་བའི་དུས། རྒྱ་འདྲིེ་དཔོན་གཡོག་མེང་པོ་ས་སྐྱའི་ཉིེ་སྐོར་ན་སྒོར་རྒྱབ། སྐབས་

སུ་དཔོན་པོ་དེའི་མེགོ་ཐོོག་ཏུ་གདུགས་ཉིི་འོག་ཏུ་སླེབས་པ་ཙམེ་བྱོས། ས་སྐྱ་ལ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བསྐོར་བ་ཕྱིིན་ཕྱིི་ལོག་ཐོེང་རེ་བྱོས་དུས། གདན་ས་འདིར་རྒྱ་འདྲིེ་མེི་བསད་སོགས་

ཡོང་བ་ཅིག་འདུག་པ་ལ། རྗོེ་འདིའི་ཐུགས་དམེ་ལྟོ་བའི་ངང་ནས་མེེ་དམེིགས་མེང་

དུ་གནང་བས། ཞག་འགའ་ནས་གསུང་ཆོས་པ་རྣམེས་ཕྱིིར་འགྲོ་བ་དང་མེཉིམེ་དུ་

མེི་སོག་པོའི་རྣམེ་པ་ཅན་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ལུས་པོ་ཀུན་ལ་མེེས་ཚིག་པའི་རི་མེོ་

ཡོད་པ་གཅིག་རྗོེའི་དྲུང་དུ་ཐོོགས་མེེད་དུ་བྱུང་ནས་ཞབས་དབང་ཅིག་དགོས་ཞུ་བ་

ལ༑ ཁྱེོད་སུ་ཡིན་གསུངས་པས། བདག་རྒྱ་འདྲིེའི་དཔོན་འོག་མེ་ཅིག་ཡིན། ཁ་སང་

ནས་ཁྱེེད་ཀྱིིས་དམེིགས་པ་མེཛད་པ་དེས་ངེད་ཐོམེས་ཅད་ཚིག ད་ལན་དཔོན་པོ་ན་

དྲིགས་སྐུ་མེདུན་ལ་ཡོང་མེ་ཐུབ། ད་ངེད་རྣམེས་འགྲོ་བས་ཐུགས་དམེ་ལྷོད་དགོས་

ཟིེར། འདི་ལ་ཞབས་དབང་མེི་དགའ་འམེ་དགོངས་ཙ་ན། ཁོས་ཞབས་འོག་ཏུ་མེགོ་

བཅུག་ནས་ཁྱེེད་ཀྱིི་སློབ་མེ་བརྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་པ་ལ་མེི་གནོད་པའི་དམེ་

བཅའ་འབུལ། ཁྱེེད་ནམེ་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ང་འཁོར་གྱིི་ཐོོག་མེར་སྐྱེ་བར་ཤེོག་

ཟིེར་ནས་འཇེའ་ཡལ་བ་ལྟོར་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་འདྲིེ་རྣམེས་ཀྱིང་གནས་

འདིར་མེེད་པར་གྱུར་ཏེོ་ཞེས་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་གསང་བ་ལས་ཀྱིང་

ཆེས་གསང་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་མེཐོའ་ཡས་པ་ཞིག་མེངའ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་བཞེས་པ་ས་མེོ་ཕེག་གི་ལོ་ལ་རྒྱལ་མེཁར་རྩེ་

ནས་ཆོས་རྒྱལ་བཀྲ་ཤེིས་རབ་བརྟེན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམེས་ཀྱིིས་སླར་

ཡང་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེེ། དེར་སློབ་དཔོན་གྲྭ་རིགས་སོགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམེ་ལ་

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་གདམེས་པ་ཟིབ་མེོ་ལེགས་པར་སྩལ་ཞིང་། དེར་ཡེ་ཤེེས་

མེགོན་པོ་དངོས་སུ་བཞུགས་ངེས་པའི་མེགོན་ཁང་ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པ་ཞིག་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཀྱིང་བཞེངས་པ་མེཛད། སླར་སྐྱེད་ལྷས་སུ་ཕེེབས་ནས་དམེ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེ་

བོ་རྣམེས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེེ། མེཛེས་བྱོེད་ཅེས་བྱོ་བ་ཆུ་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་ལོ་

དམེ་རས་འཆི་མེེད་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པར་མེཛད་པས། གྲོམེ་པའི་ལུང་ནང་ཐོམེས་ཅད་

དྲིི་བཟིང་གིས་ཁྱེབ་པ་དང་། མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་འབབ་པ་དང་། ལྷག་པར་གོང་བུའི་

སྒྲུབ་པ་ཚུགས་ནས་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་པ་མེཐོར་མེ་ཕྱིིན་གྱིི་བར་ལ། ཐོོག་མེཐོའ་བར་

གསུམེ་དུ་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བའི་སྒྲིས་རིལ་བུ་ཁར་སོང་བའི་སེམེས་ཅན་ཐོམེས་ཅད་

སྐྱེ་བ་བཅུ་གཉིིས་ཚུན་ཆད་ལ་ངེས་པར་སངས་རྒྱ་བ་ཡོད་དོ་ཟིེར་བའི་མེཁའ་

འགྲོའི་ལུང་བསྟེན་ཁྱེད་པར་ཅན་བརྙིེས་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་རྟེགས་དུ་མེ་

བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་རོང་སྟེོན་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པས་འདེབས་པར་མེཛད་པའི་ཆོས་

གྲྭ་ཆེན་པོ་དཔལ་ནཱཾ་ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིིད་དུ་རོང་སྟེོན་ཉིིད་ནས་གདན་ས་

རིམེ་པ་བདུན་སོང་བའི་མེཚམེས་སུ། གཞན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བསྟེན་འཛིན་གྱིི་གཟུགས་

སུ་རློམེ་པའི་མེ་རུངས་པའི་སེམེས་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་གྲུབ་མེཐོའི་ཀུན་སློང་ངན་

པ་ཞེ་ལ་བཞག་ནས། ཆོས་གྲྭ་དེར་བཞུགས་པའི་བློ་མེ། སློབ་དཔོན། མེི་སྣ་དྲིག་

གཏེོགས། མེདོར་ན་ཁང་ཁྱེིམེ་ཚུན་ཆད་མེ་རུང་པར་བྱོས་ཏེེ་ཉིམེ་ཐོག་པའི་ཚེ། རྗོེ་

འདི་དང་རྡོོ་རིངས་ཀུན་སྤེངས་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་གསང་ཐོབས་སུ་ཕེེབས་ཏེེ། མེཁས་

གྲུབ་ཆེན་པོ་མེཁྱེེན་རབ་རིན་ཆེན་མེཆོག་གྲུབ་དཔལ་བཟིང་པོ་རོང་སྟེོན་ཆེན་པོའི་

རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མེངའ་གསོལ། ལྷག་པར་དེའི་སྐབས་སུ་ཕྲག་དོག་གིས་རང་ཉིིད་ཤེིན་

ཏུ་མྱོོས་ཤེིང་རང་དབང་མེི་ཐུབ་པའི་གཞན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བཤེེས་གཉིེན་དུ་ཁས་འཆེ་

བའི་ཆོས་རྗོེ་སྨོན་ལམེ་པ་བྱོ་བ་དེས། ངན་གཡོའི་སྦྱོར་བ་མེངོན་མེཚན་ཅན་འགའ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བྱོས་ཤེིང་། རྗོེ་འདི་ལ་ཡང་དེང་སང་ནཱཾ་ལེནྡྲ་ན་ས་སྐྱ་པའི་བཙུན་ཆུང་ཚེ་ཟིད་ཅིག་

སླེབ་ཡོད་པ་འདུག་ཟིེར་བ་སོགས་རློམེ་སེམེས་ཀྱིི་ཚིག་ངན་འབྲུག་ལྟོར་བསྒྲིགས་

པའི་ཚེ། དེ་དག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་ཉིེ་བར་དགོངས་ཏེེ། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་གནས་དེར་

ཆེད་དུ་གཏེད་པའི་ཐུགས་དམེ་མེཛད་ཅིང་། དྲིོ་སའི་ཕུག་སེར་དུ་མེགོན་པོའི་གཏེོར་

ཆེན་མེཛད་པའི་ཚེ་ནུབ་གཅིག་མེནལ་ལམེ་དུ། ཕུག་པའི་རྩ་བར་ངེད་འདི་ལྟོ་བུའི་

མེི་དྲིག་པ་རང་བཅུ་གཉིིས་ཤེི་ཟིེར་བའི་དུད་མེོའི་སྒྲི་ལྷང་ལྷང་བ་བྱུང་ཞིང་། རྗོེ་འདི་

ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་དམེ་གྱིི་ཉིམེས་སྣང་ལ་མེགོན་པོའི་ལས་མེཁན་རྣམེས་ཀྱིིས་གསེར་

གྱིི་མེཆོད་རྟེེན་ཆེན་པོ་འོད་འབར་བ་ཞིག་དུམེ་བུར་གཏུབས་ཀྱིིན་འདུག་པས་ནང་

ཐོམེས་ཅད་སོལ་བ་དང་ལྷམེ་ཀྲད་ཀྱིིས་བརྒྱང་འདུག་པ་གཅིག་བྱུང་སྟེེ། དེའི་ཚེ་

དགུན་ཤེིན་ཏུ་གྲང་བའི་དུས་ཡིན་ཀྱིང་། ནམེ་ཕྱིེད་ཟིིན་ལ་ཁད་པ་ཙམེ་གྱིི་ཚོད་ལ་

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བསྟེན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམེས་ཀྱིི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིི་སྤྲིན་ནག་པོ་ཤེིན་

ཏུ་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་གླིོ་བུར་དུ་ནམེ་མེཁའ་ལ་འདུས་ཏེེ། སྐྱིད་

འཕེན་གཉིིས་ཆར་དུ་ཚོར་བའི་འབྲུག་གི་སྒྲི་ཤེིན་ཏུ་གྲག་པ་དང་། གླིོག་གི་འོད་

འཁྱུག་པ་དང་བཅས་རྦོད་གཏེོང་བྱོེད་པའི་བྱོད་མེ་དེའི་མེགོ་ལ་གནམེ་ལྕགས་ཀྱིི་

ཐོོག་ཆེན་པོ་མེི་བཟིད་པ་བབས་པ་ནས། ལས་ངན་པའི་སྦྱོར་བ་བྱོེད་པའི་ལུས་དང་

ཕྲལ་ནས། སེམེས་ཉིིད་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིིད་ལ་སྤེོར་བར་མེཛད་པ་

དང་། གཞན་ཡང་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་དུ་ཟིབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིི་སྒྲིོན་མེེ་སྦེར་ཏེེ། རོང་

སྟེོན་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པས་བསྟེན་པའི་སྲོག་ཤེིང་འཛུགས་པར་མེཛད་དོ། །དེ་

ལྟོར་མེཐུ་དང་ནུས་པའི་སྒོོ་ནས་གྲུབ་པའི་མེཚན་མེ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བསྟེན་ཅིང་། གཞན་ཡང་མེཁས་པའི་བྱོ་བ་རྣམེ་པ་གསུམེ་གྱིི་སྒོོ་ནས་ཀྱིང་བསྟེན་པ་

རིན་པོ་ཆེ་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མེཛད་པ་ཞིག་སྟེེ། དེ་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདིས་སྔ་ཕྱིིར་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོགས་བཤེད་དང་། སློབ་བཤེད་འདྲིེས་

པའི་ཚར་ཉིི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཙམེ་གྱིིས་ཐོོག་དྲིངས། སྡོེ་སྣོད་གསུམེ་དང་རྒྱུད་སྡོེ་རིན་

པོ་ཆེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཀྱིི་སྒོོ་མེཐོའ་ཡས་པ་སྩལ་ནས་འགྲོ་བ་མེང་པོ་སྨིན་

ཅིང་གྲོལ་བར་མེཛད་པས་བཀའ་དྲིིན་ཐོོབ་པའི་ཞལ་སློབ་ཀྱིང་ས་ཆེན་པོའི་རྡུལ་

ཙམེ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཡོད་པ་རྣམེས་ཞིབ་ཏུ་བགྲང་བར་ག་ལ་ནུས། རགས་

པ་ཙམེ་དཔེར་མེཚོན་ན། ཆོས་རྗོེ་ཞ་ལུ་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟིང་། གྲུབ་ཆེན་

དཀོན་མེཆོག་བློོ་གྲོས། ཆོས་རྗོེ་བློོ་གྲོས་རིན་ཆེན། པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་

སྟེེ་ཕེན་ཚུན་བཀའ་དྲིིན་རྗོེས་སུ་ནོས་པའི་དམེ་པ་བཞི། ཡང་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱི་

མེཆོག་ལྡན་དྲིི་མེེད་ལེགས་པའི་བློོ་གྲོས། མེདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱིི་མེངའ་བདག་ཀུན་

མེཁྱེེན་བསྟེན་པའི་ཉིི་མེ་བསོད་ནམེས་སེང་གེ མེི་ཉིག་པཎྜོི་ཏེ་གྲགས་པ་རྡོོ་རྗོེ། 

མེཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞུ་བ་བསོད་ནམེས་རིན་ཆེན། རྩེ་ཐོང་རབ་འབྱོམེས་པ་སངས་

རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ་སྟེེ་འཛམེ་གླིིང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མེཁས་མེཆོག་ཆེན་པོ་ལྔ། 

འཁོན་གྱིི་གདུང་བརྒྱུད་བདག་ཆེན་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན། ཤེར་པ་འཇེམེ་

དབྱོངས་ཆེན་པོའི་གདུང་བརྒྱུད་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤེིས་པ་སྟེེ་

གངས་ཅན་ཆེན་པོར་གྲགས་པའི་སྐྱེས་བུ་གཉིིས་དང་། གཞན་ཡང་དཔལ་འཁོར་

བདེ་ཆེན་གྱིི་མེཁན་པོ་བདེ་བའི་འབྱུང་གནས། རྐྱང་འདུར་ཆོས་རྗོེ་དཀོན་མེཆོག་

དཔལ་བ། མེཁས་པའི་དབང་པོ་བསོད་ནམེས་བློོ་གྲོས། རབ་འབྱོམེས་དབང་པོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དཀོན་མེཆོག་ཚུལ་ཁྲིིམེས། ཆོས་རྗོེ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་མེཚན། ཡང་དགོན་ཆོས་རྗོེ་

དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤེིས་པ། སྒོོ་རུམེ་པ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་བློོ་གྲོས། གསེར་

མེདོག་ཅན་གྱིི་གདན་ས་པ་ཆོས་རྗོེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་པ་སྟེེ་གསུང་ངག་གི་

གསང་བ་འཛིན་པའི་དམེ་པ་བརྒྱད། ཡོངས་རོགས་སྙེན་བརྒྱུད་ཟིབ་མེོའི་རྒྱ་མེཚོ་

འགྲན་ཟླ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་ཐུགས་སྲས་རྗོེ་བཙུན་རྡོོ་རིང་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་སྤེངས་

ཆོས་ཀྱིི་ཉིི་མེ་ལ་སོགས་པ་བསམེ་གྱིིས་ཁྱེབ་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་

པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱིོགས་དུས་ཀུན་དུ་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། རྩོད་པ་

དངོས་སྟེོབས་ཀྱིི་རིགས་པས་ལོག་སྨྲ་སུན་དབྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། གསུང་ངག་ལམེ་

འབྲས་ཀྱིི་བརྒྱུད་འཛིན་རོང་ལུགས་པ་འགའ་ཞིག་གི་བཞེད་པ། སྣང་གསུམེ་ཁྲིིད་

ཀྱིི་སྔོན་དུ་རྒྱུ་དུས་ཀྱིི་དབང་ངེས་པར་འགྲོ་དགོས་པ་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་

པ་དང་བཅས་པ་མེཐོའ་གཅིག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་

མེངོན་པར་རྟེོགས་པ་ཚུལ་བཅོ་ལྔ་པོ་ངོས་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་

ནས་གསུངས་པའི་ཡུམེ་གྱིི་མེངོན་རྟེོགས་དེ་འདྲིེན་པ་རྣམེས་ལ་དངོས་སྟེོབས་ཀྱིི་

རིགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་། དེའི་རྒྱབ་བརྟེེན་དུ་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་གསུང་རྣམེས་

ཡིད་ཆེས་ཀྱིི་ལུང་དུ་མེཛད་དེ། མེདོར་ན་ལན་གྱིིས་བཟློག་པར་མེི་ནུས་པའི་ལུང་

རིགས་རྣམེས་ཀྱིིས་སྒོོ་ནས་གྲུབ་མེཐོའ་མེི་འདྲི་བ་རྣམེས་སུན་བྱུང་ནས། བསྟེན་

པའི་སྙེིང་པོ་གསལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ཅིང་། ཡང་རྩོམེ་པ་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་པཎ་གྱིིས་རང་གི་བརྗོོད་པ་བདེ་ཞིང་གཞན་གྱིིས་རྟེོགས་པར་

སླ་བ། གཉིིས་ཀའི་རྣ་བར་སྙེན་པ་ཞིག་སྡོེབ་སྦྱོར་གྱིི་གཙུག་ལག་ཤེེས་པ་ལས་
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འབྱུང་བས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་གྱིི་དོན་རྣམེས་ཡོངས་སུ་ཚང་བའི་གསུང་རབ་

ཀྱིི་ཚོགས་ཀྱིང་། སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བསྟེོད་པ། ཡབ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོ་

ལ་བསྟེོད་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟེོད་པ་དང་གསོལ་འདེབས་ཀྱིི་སྐོར་དུ་མེ་དང་། 

གསུང་ངག་གི་ཁྲིིད་ཡིག བརྡོ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིིད་ཡིག དམེ་ཚིག་གི་རྣམེ་བཤེད་

འཁྲུལ་སྤེངས་རབ་གསལ་ལ་སོགས་པ་ཁྲིིད་ཡིག་དང་རྣམེ་བཤེད་ཀྱིི་སྐོར་མེང་པོ་

དང་། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ཐོབས། དཀྱིིལ་ཆོག བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་ཡི་གེ་སོགས་དང་། 

འཇེིགས་བྱོེད། བདེ་མེཆོག ཀྱིེ་རྡོོར། དམེར་པོ་སྐོར་གསུམེ་རྣམེས་ཀྱིི་ཆོས་སྐོར་

བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་དང་། ཁྱེད་པར་ཆོས་སྐྱོང་སྐོར་གྱིི་འཁུ་ལྡོག་སྤེོང་བའི་ཡི་གེ 

བསྙེེན་པའི་ཡི་གེ སྤེོགས་ཆོག་གི་ཡི་གེ བཀའ་བསྒོོ། བཀྲ་ཤེིས། མེཆོད་གཏེོར་

འབུལ་ཚུལ་གྱིི་ཡི་གེ་སོགས་ཤེིན་ཏུ་ཟིབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་

ཞིག་མེཛད་ནས་གསང་ཆེན་ཟིབ་མེོའི་བསྟེན་པ་མེཆོག་ཏུ་གསལ་བར་མེཛད་པ་ནི་

ཆེས་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པར་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟོར་དམེ་པ་འདིས་བསྟེན་

འགྲོའི་དོན་སོ་སྐྱེའི་བློོས་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཞིག་མེཛད་ནས་ཞིང་འདི་ཉིིད་ཀྱིི་

གདུལ་བྱོའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པར་དགོངས་ཏེེ། ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་འབྱོོན་པ་

དང་ཉིེ་བའི་སྟེོན་གྱིི་དུས་སུ་སྐྱེད་ལྷས་ཀྱིི་སེ་འབྲུ་རྣམེས་ཀྱིང་ཆེར་མེ་སྐྱེས་ཤེིང་། 

སྐྱེས་པ་རྣམེས་ཀྱིང་དེ་མེ་ཐོག་སྐམེ་འགྲོ་བ་དང་། དེའི་དགུན་ཤེིན་ཏུ་གྲང་བའི་དུས་

སུ་གྲོམེ་པའི་ཆུ་ཆེར་རྒྱས་ནས་བློ་བྲང་ཟིམེ་འོག་ཏུ་མེ་ཤེོང་བར་ཚོགས་ཆེན་པོར་

ལུད་པ་དང་། ས་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཡོས། དུས་མེ་ཡིན་པའི་སྒྲི་གྲག་

པ་དང་། འོད་འཁྱུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྟོས་དུ་མེ་བྱུང་བས་སྐྱེ་བོ་གཞན་རྣམེས་ཐོེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཚོམེ་དུ་གྱུར་ཏེེ། དེ་སྐབས་སུ་སྐུ་ཁམེས་ཅུང་ཟིད་མེ་བདེ་བ་ན། རྗོེའི་གསུང་གིས་

དགེ་སློང་དོན་རྒྱལ་ལ། བཙུན་པ་ཤེི་བའི་ཤུལ་དུ་ནོར་མེང་པོ་ལུས་པ་འདི་དོན་

དུའང་མེི་འགྱུར་ཞིང་། འཇེིག་རྟེེན་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་འཕྱིར་ཀའི་གནས་སུ་བྱོེད་

པས། དངོས་པོ་ཐོམེས་ཅད་དགེ་འདུན་གྱིི་ཞབས་ཏེོག་ལ་ཐོོང་གསུང་བའི་ཞལ་ཏེ་

གནང་། དེ་ནས་སྐྱེད་ལྷས་ནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་འདིར་ཕེེབས་ཏེེ། གདན་ས་བཀའ་

བགྲོས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་སྐུ་རིམེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་ཤེིང་། སྨན་དཔྱིད་ལ་སོགས་པ་

རྗོེའི་ཞབས་ཏེོག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་རྗོེ་ཉིིད་ནི་ཐུགས་བདེ་

ཉིམེས་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། ནང་དུ་ཟིག་མེེད་ཀྱིི་ཡེ་ཤེེས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་

རྟེགས་སུ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ལ་སོགས་པ་ཉིམེས་མེནན་པས་མེི་ནོན་པ་ཕྱིི་རོལ་ནས་ཐོོས་

པ་བྱུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་བློ་མེ་ཡི་དམེ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་སོགས་པ་དག་པའི་

གཟིིགས་སྣང་མེང་པོས་དུས་འདའ་བ་བྱུང་ཞིང་། ལྷག་པར་ལན་ཅིག་གི་ཚེ་ཡུན་

རིང་པོར་སྤྱིན་ནམེ་མེཁའ་ལ་ཆེར་གཟིིགས་ནས། འོ་མེི་རྣམེས་ཀྱིིས་ང་ལ་ཁོ་ཆོས་

ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ལ་མེི་མེོས་ཟིེར་ཨེ་བདེན་པར་འདུག ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོས་ང་ལ་ཐུགས་

རྗོེས་འཛིན་པར་ངེས། ད་ལྟོ་རང་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དང་། རྗོེ་

བཙུན་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོ་རྣམེས་སྐུ་འོད་མེེར་མེེར་ནམེ་མེཁའི་མེཐོོངས་ན་

བཞུགས་འདུག་གསུང་བ་དང་། ལན་ཅིག་ཆག་ཕྱིི་བ་དུ་མེ་དང་ཚ་མེདའ་ནས་ཀྱིི་

འཚོ་བྱོེད་དེ་དྲུང་ན་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ནུབ་ཕྱིོགས་ཕེ་གི་ན་འོད་འཁྱེིལ་ལེ་བ་ཅིག་

འདུག ཁྱེེད་རྣམེས་ཀྱིིས་ཨེ་མེཐོོང་གསུང་བ་དང་། ཡང་ལན་ཅིག་འཚོ་བྱོེད་དེ་ལ། 

འཚོ་བྱོེད་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཡིད་ལ་མེཁའ་འགྲོ་མེ་འདི་རྣམེས་ཀྱིིས་ད་ལྟོ་རང་གདན་འདྲིེན་པ་
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འདྲི་བསམེ་པ་ཨེ་འདུག དེ་འདྲི་མེི་དགོས་ག་ལེ་བྱོས་ནས་གདན་དྲིངས་ཏེེ་འགྲོ་

ཡིས་གསུང་བ་ལ་སོགས་པ་བློ་མེ་ཡི་དམེ་དཔའ་བོ་མེཁའ་འགྲོ་སོགས་གཟིིགས་

པའི་ཉིམེས་ཀྱིི་གསུང་འབའ་ཞིག་གསུངས་ཤེིང་། དེ་ལྟོར་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་

འཕྲུལ་དུ་མེ་ཞིག་གཟིིགས་ཏེེ། དེ་ནས་སྐུ་དྲིང་པོར་བསྲངས་ཞལ་ལྷོར་ཕྱིོགས་པའི་

ངང་ནས་རྒྱུད་སྡོེ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གསུངས་པའི་འདའ་ཁ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་ཟིབ་མེོས་

གསལ་བཏེབ་སྟེེ་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཉིིས་པ་ཤེིང་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་ལོ་ཟླ་བ་བཞི་པའི་

ཉིི་མེ་ཤེར་དྲིོས་ཙམེ་ལ་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་དུ་གཟུགས་ཀྱིི་སྐུའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཆོས་ཀྱིི་

དབྱོིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བསྡུ་བར་མེཛད་དོ། །

དེ་ལྟོར་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀྱིང་ཡུན་རིང་པོའི་

བར་དུ་ནམེ་མེཁའ་ལ་འཇེའ་ཚོན་དང་ལྷའི་སྤེོས་ཀྱིི་དྲིི་ངད་ཁྱེད་པར་ཅན་ལྡན་པ་

དང་། མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་འབབ་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་བསམེ་

གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་ལོ་འགའ་ཞིག་གི་བར་དུ་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་

མེཆོད་རྟེེན་གྱིི་སྙེིང་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས། སླར་ཡབ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་

པོའི་སྐུ་གདུང་དང་རྗོེ་འདིའི་སྐུ་གདུང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞུ་ལ་ཕུལ་ཏེེ། དེའི་ཚེའང་ནམེ་

མེཁའ་ལ་འཇེའ་དང་། མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བ་དུ་མེ་བྱུང་ཞིང་། 

ཁྱེད་པར་གདུང་ཁང་ཞལ་ཕྱིེ་བ་ན། ཡབ་ཀྱིི་གདུང་རྣམེས་ནི་གཙོ་བོར་གདུང་ལོག་

འབའ་ཞིག་ཏུ་སོང་ཞིང་། ལྷ་སྐུ་རིང་བསྲེལ་ཡང་ཐོོར་བུར་བྱོོན། རྗོེ་བཙུན་རྡོོ་རྗོེ་

འཆང་ཆེན་པོ་ཉིིད་ཀྱིི་གདུང་ཁང་གི་ལོགས་ལ་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་གི་སྐུ་མེི་ཚད་ཙམེ་དང་། 

དེའི་དཔུང་ཟུར་གཡོན་པའི་འོག་ཙམེ་དུ་སྟེོབས་འཕྲོག་ནག་པོའི་སྐུ་བྲམེ་གཟུགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རྐོང་གང་ཙམེ་རྒྱན་དང་སྐྱེ་མེཆེད་ཐོམེས་ཅད་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བ་དུང་རིས་ལས་

འཁྲུངས་ཤེིང་། སྐུ་གདུང་རྣམེས་ལ་ཡང་ལྷ་སྐུ་རིང་བསྲེལ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་

བྱོོན་ཞེས་གྲགས་སོ། །འདི་དག་ནི་བདག་ཆེན་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་ཆེན་པོ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་

མེཚན་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་རགས་པ་ཙམེ་ཞིག རྗོེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་སློབ་བརྒྱུད་འཛིན་

ཅིང་སྙེན་བརྒྱུད་གདམེས་པའི་མེངའ་བདག་ཚར་པ་ཆོས་རྗོེ་བློོ་གསལ་རྒྱ་མེཚོ་

ཞེས་བྱོ་བའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དེས་མེཛད་པའི་རྣམེ་ཐོར་ལས་ལོགས་

སུ་བློངས་ནས་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། རྒྱས་པ་ནི་རྣམེ་ཐོར་དེ་ཉིིད་དང་། གཞན་ཡང་

བདག་ཆེན་ཉིིད་ཀྱིི་དངོས་སློབ་དུ་མེས་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་མེང་པོ་ཞིག་འབྱུང་བས་དེ་

དག་ཏུ་བལྟོས་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱོའོ། །ཡང་བློ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་

སྲས། མེཐུ་སྟེོབས་དབང་ཕྱུག་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བས་ཡུལ་ལྡན་མེ། 

མེིང་མེ་གཅིག་ཀུན་དགའ་འབུམེ་བྱོ་བ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། སྲས་སློབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་ཆུ་མེོ་གླིང་ལ་འཁྲུངས་ཤེིང་། འདིས་ཀྱིང་ཁམེས་

ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་ནས་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་ནས། དགུང་ལོ་ཞེ་

གཉིིས་པ་ཤེིང་ཕེོ་རྟེའི་ལོ་ལ་སྐུ་གཤེེགས་སོ། །དེ་རྣམེས་ཀྱིིས་ལྷ་རིགས་འཁོན་ས་སྐྱ་

པ་སྟེེ་མེཚན་མེཆོག་གསུམེ་དང་ལྡན་པའི་གདུང་རབས་བྱོོན་ཚུལ་ལས། གདན་ས་

ཆེན་པོའི་བློ་བྲང་སོ་སོར་དབང་བསྒྱུར་བའི་གདུང་རབས་ཀྱིི་ནང་ནས། རིན་ཆེན་

སྒོང་བློ་བྲང་བའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་བྱོོན་ཚུལ་ལེགས་པར་བསྟེན་ཟིིན་ཏེོ།། །།

འདིར་སྨྲས་པ། 

རིན་ཆེན་གཏེེར་གྱིིས་བལྟོམེས་པའི་ས་འཛིན་རྩེར། །རིན་ཆེན་ཁང་
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བརྩེགས་རྨད་བྱུང་ཉིམེས་དགའ་བར། །རིན་ཆེན་འཕྲེང་པ་བཞིན་དུ་ལེགས་བྱོོན་

པའི། །རིན་ཆེན་སྒོང་པའི་གདུང་རབས་བསྔགས་པར་འོས། །ཁྱེད་པར་བྱོང་ཆུབ་

སེམེས་དཔའ་ཞི་བ་འཚོའི། །རྣམེ་འཕྲུལ་འགྲོ་མེགོན་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་

ཞེས། །སྙེིགས་དུས་ཐུབ་པའི་བསྟེན་ལ་ཐུབ་དབང་ལྟོར། །རབ་གྲགས་ཀུན་གྱིི་

འགྲན་བྲལ་དེ་ལ་འདུད། །གཞན་ཡང་མེཐུ་སྟེོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ནུས་པའི་གཏེེར། །ངོ་

མེཚར་རྣམེ་ཐོར་གང་ལ་བསམེས་གྱུར་ཀྱིང་། །ཕེན་ཚུན་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་རིམེ་

བྱོོན་པ། །ཀུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱོིན་གྱིིས་རློབས། །

བར་སྐབས་ཀྱིི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།། 

སྤྱིི་དོན་གསུམེ་པ་ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་བཤེད་པ་ལ་ཡང་། 

ཚིགས་བཅད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་མེདོར་བསྟེན་པ་དང་། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་

གཉིིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས། 

རིན་ཆེན་སྒོང་པའི་གདུང་རབས་བྱོོན་ཚུལ་བཤེད་ཟིིན་མེ་ཐོག་པའི་མེཇུག་ཏུ། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་བཙུན་མེོ་ར་ལུང་མེ། །ཀུན་དགའ་ནམེ་མེཁའི་རྒྱལ་མེཚན་

ཞེས་བྱོའི་སྲས། །ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་དགའ་ལེགས་འབྱུང་ཞེས་བྱོ་དང་། །གཅུང་པོ་ཏེི་ཤྲཱིི་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་གཉིིས། །ཀུན་རྒྱལ་བཙུན་མེོ་སྟེག་སྡོེ་ཁ་ཕྱིར་མེ། །དཔལ་

ལྡན་བཟིང་མེོའི་སྲས་ནི་ཆོས་རྒྱལ་མེཚན། །བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་སྟེག་སྡོེ་ར་ལུང་

མེ༑ །བསོད་ནམེས་དཔལ་ལ་ཏེ་དབེན་བློོ་རྒྱལ་འཁྲུངས། །ཏེ་དབེན་ཆོས་རྒྱལ་བཙུན་

མེོ་ཆུ་མེདོ་མེ། །རྒྱལ་མེོ་མེཚོ་སྲས་ཐོེག་ཆེན་ཆོས་རྗོེ་ཡིན། །བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་ཉིང་

སྟེོད་སྲས་སྐྱབས་ལ། །དྷརྨཱ་དྷྭ་ཛ་རྡོོ་རྗོེ་རིན་ཆེན་གཉིིས། །བཙུན་མེོ་གསུམེ་པ་དཔོན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེོ་སྲས་པ་ལ། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བསོད་ནམེས་བཀྲ་ཤེིས་འཁྲུངས། །བསོད་

བཀྲའི་བཙུན་མེོ་སྟེག་སྡོེ་ར་ལུང་མེ། །ནམེ་པའི་སྲས་པོ་བདེ་ལེགས་བཀྲ་ཤེིས་

ཡིན། །བདེ་ལེགས་བཀྲ་ཤེིས་བཙུན་མེོ་གཅིག་བཞེས་པ། །གང་དེའི་སྲས་པོ་བསོད་

ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་དང་། །ཤཱཀྱི་སེང་གེ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མེཚན་དང་། །བསམེ་གྲུབ་

རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་རྣམེ་བཞི་འོ། །ཤཱཀ་སེང་བཙུན་མེོ་གཅུང་པ་དཔོན་མེོའི་

སྲས། །ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤེིས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་དང་། ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་ཞེས་

བྱོ་རྣམེ་པ་གསུམེ། །བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་མེ་གཅིག་ཡུམེ་པའི་སྲས། །རིན་ཆེན་རྒྱལ་

མེཚན་ལྷ་ཁང་གདུང་རབས་ཡིན། །ཞེས་སོ། །གཉིིས་པ་དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤེད་

པ་ནི། བློ་མེ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་བཟིང་པོ་དཔལ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེའི་བཙུན་

མེོ་སྤྱིི་གྲངས་ཀྱིི་ལྔ་པ། ལུང་ཕེེབས་ནས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་བཙུན་མེོ་བཞི་པ་ཡུལ་

ཤེ་ལ་ཟུག་པ་སྟེག་སྡོེ་ར་ལུང་པ། མེིང་ཀུན་དགའ་ནམེ་མེཁའི་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་པ་ལ་

སྲས་གཉིིས་འཁྲུངས་པའི་གཅེན་ནི་ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་

མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ཡབ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་པ་ས་

ཕེོ་སྤྲེའུའི་ལོ་ལ་དུས་མེཆོད་པའི་གདུང་བརྒྱུད་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་དང་

དགུང་མེཉིམེ་དུ་འཁྲུངས་ཏེེ། བློ་མེ་འདི་ནི་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཡབ་

ཆོས་རྣམེས་ལ་གསན་སྦྱོང་མེཛད་པས་ལེགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ། དགུང་ལོ་

ཉིེར་གཅིག་པའི་དུས་གོང་ནས་སྤྱིན་འདྲིེན་པའི་ཕེོ་ཉི་མེངགས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་མེདོ་

ཁམེས་སུ་ཕེེབས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཏེི་ཤྲཱིི་དང་གཞན་ཡང་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་

པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་ནས། དགུང་ལོ་སུམེ་ཅུ་སོ་བཞི་པ་ཡོས་ཀྱིི་ལོ་ལ་མེེ་ཏེོག་ར་བར་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྐུ་གཤེེགས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ཞེས་མུས་སྲད་པའི་གདུང་རབས་ལས་བཤེད་ལ། 

ཡང་ཉིི་ལྡེ་པའི་གདུང་རབས་ལས། རྒྱལ་པོའི་ཏེི་ཤྲཱིི་ལོ་གསུམེ་མེཛད་ནས་ཉིེར་

གསུམེ་པ་རྟེའི་ལོ་ལ་གཤེེགས་ཞེས་ཀྱིང་འབྱུང་བས་བརྟེག་པར་བྱོའོ། །བློ་མེ་དེའི་

གཅུང་ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ནི་ཡབ་དགུང་ལོ་ཞེ་དགུ་པ་

ལྕགས་ཕེོ་ཁྱེིའི་ལོ་ལ་ཤེལ་ཟུག་བྱོ་བར་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེེ་གཞོན་ནུ་ནས་ཡབ་ཆོས་

རྣམེས་ལ་སྦྱངས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་མེཛད་ཅིང་། ཁྱེད་པར་སྟེག་ཐོོག་པ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་

དཔལ་ལ་སོགས་པ་མེཁས་པ་མེང་དུ་བསྟེེན་ནས། རྣམེ་འགྲེལ་སོགས་རིགས་པའི་

གཞུང་ལུགས་རྣམེས་ལ་སྦྱངས་པས་ཤེིན་ཏུ་མེཁས་ཤེིང་སྨྲ་བའི་མེཆོག་ཏུ་གྲགས་

ཏེེ། གདན་ས་ཆེན་པོར་དབྱོར་ཆོས་དགུན་ཆོས་མེ་ཆག་པར་མེཛད་པས་སྙེན་པའི་

གྲགས་པས་སའི་སྟེེང་མེ་ལུས་པ་ཁྱེབ་པ་ལ་བརྟེེན་ནས། གོང་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་

ཆང་གུའི་གུང་གུ་ཤྲཱིིའི་མེཚན་དང་། གསེར་གྱིི་དམེ་ཁ་སོགས་ཕུལ་ཞིང་། ཕྱིིས་གོང་

ནས་གདན་འདྲིེན་གསེར་ཡིག་པ་བྱུང་ནས་དགུང་ལོ་ཉིེར་གཉིིས་པའི་དུས་གོང་དུ་

ཕེེབས་ཏེེ། ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་བདུན་གྱིི་བར་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཏེི་ཤྲཱིི་མེཛད་པས། རྒྱལ་

པོས་ཀྱིང་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོར་མེངའ་གསོལ་ཞིང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདིས་རྒྱལ་ཁམེས་ཆེན་པོ་དེར་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམེ་གསུམེ་དར་རྒྱས་

སུ་མེཛད་དེ། བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་བསྟེན་པ་ཉིིན་མེོ་ལྟོར་གསལ་བར་མེཛད་པ་

དང་། གཞན་ཡང་ས་ཕྱིོགས་དེར་བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་ཕྱིིའི་རྒྱ་མེཚོ་ཆེན་པོ་

ལུད་ནས་གནོད་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་ཀྱིི་ཡོད་པ་ལ། བློ་མེ་འདིས་གཏེོར་ཆེན་དང་བློ་

གོས་བསྡོེབས་པ་ལ་སོགས་མེཛད་པས་རྒྱ་མེཚོ་ཕྱིིར་ལོག་པ་དང་། ཡང་ངོ་ལོག་གི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དམེག་གི་རྣམེ་འཕྲུལ་མེང་པོས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་རྟེ་དམེག་གི་མེཚོན་ཆ་འཕེེན་པ་

སོགས་ཀྱིིས་རང་ཕྱིོགས་ཕེམེ་པར་བྱོེད་པ་བྱུང་བ་ལ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་

དཀོན་མེཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏེབ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་འཕྲིན་ལས་དྲིག་ཏུ་བཅོལ་བས། 

སེར་བ་ཆེན་པོ་བབས་ཏེེ་བར་སྣང་གི་དམེག་ཐོམེས་ཅད་ས་ལ་ལྷུང་ནས། རང་

ཕྱིོགས་རྒྱལ་བར་མེཛད་པ་སོགས་ནུས་པ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་མེངའ་བ་ཞིག་སྟེེ། 

དེ་ལྟོར་མེཛད་པ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་མེཛད་ནས། དགུང་ལོ་ཞེ་དགུ་པ་ས་ཕེོ་ཁྱེིའི་

ལོ་ལ་མེེ་ཏེོག་ར་བར་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་པར་

བཤེད་ཅིང་། བློ་མེ་འདིས་བསྙེེན་པར་མེ་རོགས་གོང་བཙུན་མེོ་གཉིིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་

པའི་དང་པོ་ཡུལ་རྟེ་སྟེེ་ཁ་ཕྱིར་པ། མེིང་མེ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་བཟིང་མེོ་བྱོ་བ་ལ་སྲས་

ཏེ་དབེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ། ཡབ་དགུང་ལོ་ཉིེར་

གསུམེ་པ་ཆུ་ཕེོ་སྤྲེའུའི་ལོ་ལ་གཡས་རུ་ངམེ་རིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེེ། ཡབ་མེེས་ཀྱིི་

ཆོས་ལ་སྦྱངས་པ་ཕུལ་ཕྱིིན་དང་། ཁྱེད་པར་ཚད་མེའི་སྐོར་ལ་གསན་སྦྱོང་མེཛད་

པས་རྣམེ་འགྲེལ་སོགས་སྡོེ་བདུན་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པར་མེཁྱེེན་ཅིང་། ཚོགས་ཆེན་

པོར་རྣམེ་འགྲེལ་དང་རིགས་གཏེེར་སོགས་ཚད་མེའི་གཞུང་ལུགས་དུ་མེ་ལན་མེང་

དུ་གསུངས་ནས་ཚད་མེའི་གཞུང་ལུགས་དར་བར་མེཛད། གཞན་ཡང་བུ་སྟེོན་རིན་

པོ་ཆེ་སྤྱིན་དྲིངས་ནས་ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོར་རྡོོར་དབྱོིངས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་བློོས་བསླང་

དང་། སྨན་བློའི་ཕེོ་བྲང་ཆེན་པོ་བཞེངས་པ་སོགས་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད། གོང་ནས་

ཀྱིང་ཆང་གུའི་གུང་གུག་ཤྲཱིིའི་མེཚན་དང་གསེར་དམེ་ཆེན་མེོ་གནང་ཞིང་། ཕྱིིས་

གང་ནས་གདན་འདྲིེན་པ་བྱུང་ནས་དགུང་ལོ་ཉིེར་ལྔ་བཞེས་པ་སྤྲེའུའི་ལོ་ལ་རྒྱ་ཡུལ་
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དུ་ཕེེབས་ཏེེ། རྒྱལ་པོ་ཨཱ་ཡུ་པྲི་ཏེ་ར་ཞེས་བྱོ་བའི་སྒོོས་ཀྱིི་མེཆོད་གནས་མེཛད་པས་

རྒྱལ་པོས་ཀྱིང་ཐོོ་ལིང་ཏེེ་ཧོ། ཏེ་དབེན་གུ་ཤྲཱིིའི་མེཚན་དང་ཤེེལ་གྱིི་དམེ་ཁ་ཐོོ་ཤུ་

དང་བཅས་པ་ཕུལ། རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་པ་སོགས་བསྟེན་

འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་ནས། དགུང་ལོ་ཉིེར་བརྒྱད་པ་ས་མེོ་ཕེག་གི་ལོ་རྒྱ་

ཡུལ་དུ་བདེ་བར་གཤེེགས་ཤེིང་། དེའི་གཅུང་ཏེ་དབེན་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་

བཟིང་པོ་བྱོ་བ་ནི། ཡབ་ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་ཡུལ་རྟེ་

སྟེེ་ར་ལུང་མེ། ཕེ་མེིང་ཀུན་སྤེངས་ཆོས་གྲགས་ཀྱིི་ལྕམེ་མེོ། མེིང་མེ་གཅིག་བསོད་

ནམེས་དཔལ་བྱོ་བ་ལ། ཆུ་ཕེོ་སྤྲེའུ་ལོ་ཟླ་གྲངས་འགའ་ཞིག་གི་ཁྱེད་ཙམེ་མེ་གཏེོགས་

གཅེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན་འཁྲུངས་པའི་ལོ་དེ་ཉིིད་ལ་ཤེལ་ཟུག་ཏུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་

ཏེེ༑ བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་དམེ་པ་དང་། ཀུན་མེཁྱེེན་ཇེོ་ནང་པ་དང་། 

བུ་སྟེོན་ཁ་ཆེ། ས་བཟིང་མེ་ཏེི་སོགས་མེཁས་གྲུབ་ཀྱིི་བཤེེས་གཉིེན་ཁྱེད་པར་ཅན་

མེང་དུ་བསྟེེན་ནས་དམེ་པའི་ཆོས་སྤྱིི་དང་། བྱོེ་བྲག་ཏུ་ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་ཐོམེས་ཅད་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་ཅིང་། ཁྱེད་པར་རྒྱས་

པའི་བསྟེན་བཅོས་ཚད་མེ་རྣམེ་འགྲེལ་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་པཎ་དང་། འུ་ཡུག་པ་

རིག་པའི་སེང་གེ་གཉིིས་ཀྱིི་འོག་ནས་བློ་མེ་འདི་ལས་རྩོད་པ་བཟིང་བ་མེ་བྱུང་བར་

གྲགས་ལ། བློ་མེ་འདིས་གཞི་ཐོོག་གདན་ས་མེཛད་ནས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིི་བར་དུ་

གདན་ས་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ཆོས་གསུངས། དེའི་རིང་ལ་ཏེ་དབེན་གུ་ཤྲཱིིའི་མེཚན་དང་

དམེ་ཁ་ཕུལ། ཕྱིིས་སུ་གོང་ནས་གསེར་ཡིག་པ་མེངགས་ནས་གདན་འདྲིེན་བྱུང་བ་

ལ༑ ཞིང་གཞན་གྱིི་གདུལ་བྱོ་ལ་དགོངས་ནས་དགུང་ལོ་སོ་གསུམེ་པ་ཤེིང་ཕེོ་འབྲུག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གི་ལོ་ལ་ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་གི་གཟིིམེས་ཁང་བྱོང་མེར་བདེ་བར་གཤེེགས་སོ། །

སྐུ་མེཆེད་འདི་གཉིིས་ཆུ་ཕེོ་སྤྲེའུ་ལོ་པ་དགུང་མེཉིམེ་ཡིན་པར་གཙང་

བྱོམེས་པའི་གདུང་རབས་དང་། བློ་མེ་དམེ་པའི་དངོས་སློབ་ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེས་

མེཛད་པའི་གདུང་རབས་ལས་བཤེད་པ་ལྟོར་འདིར་ཡང་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། ཉིི་ལྡེ་

བ་དང་སྟེག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་གཉིིས་ཀྱིིས། གཅེན་ལྕགས་མེོ་ལུག་ལོ་པ་དང་། གཅུང་

ཆུ་ཕེོ་སྤྲེའུ་ལོ་པ་ཡིན་པར་བཤེད་ནས། འདས་ལོ་ཡང་འདིར་བཤེད་པ་དང་ཅུང་

ཟིད་མེི་མེཐུན་ཡང་གང་དག་དཔྱིད་པར་བྱོའོ། །དེ་ལྟོར་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་

ནས་གཅེན་པོ་ཏེ་དབེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན་པ་བསྙེེན་རོགས་མེ་མེཛད་གོང་བཙུན་

མེོ་གསུམེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་དང་པོ་ཡུལ་ཆུ་མེདོ་མེ། ཉིེ་གནས་ནམེ་མེཁའ་བག་

ཤེིའི་དབོན་མེོ། མེིང་མེ་གཅིག་རྒྱལ་མེོ་མེཚོ་བྱོ་བ་ལ་སྲས་ཐོེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་

པོ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤེིས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ཡབ་དགུང་ལོ་

བཅོ་བརྒྱད་པའི་དུས་མེགོན་པོ་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པ་བར་མེ་ཆད་པ་

འབྱོོན་པའི་གནས་མེཆོག་དཔལ་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོའི་ཤེར་དུ་ས་མེོ་གླིང་གི་ལོ་

བཀྲ་ཤེིས་པའི་དགེ་མེཚན་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་འཁྲུངས་ཤེིང་། འཁྲུངས་མེ་ཐོག་

ནས་བྱོིས་པའི་སྤྱིོད་པ་ལས་འདས་ཏེེ་ཡ་རབ་ཀྱིི་སྤྱིོད་པ་དུ་མེ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་

ལ༑ ཁྱེད་པར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་པཎ་གྱིིས་སྤྱིིར་ངེད་ཀྱིི་མེི་བརྒྱུད་རྣམེས་ལ་འོད་

གསལ་ཅུང་ཟིད་རེ་རྒྱུན་མེི་ཆད་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་མེཐུན་པར། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ཡང་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་འོད་གསལ་རྒྱུན་མེི་ཆད་པ་

མེངའ་བ་སྟེེ། སྨྲ་མེཁྱེེན་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་བདུན་ཙམེ་གྱིི་བར་དུ་མེནལ་དུ་སོང་
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བའི་ངང་ནས་ཕེ་རོལ་པོ་དག་གིས་ཅི་སྨྲས་པ་དང་། བྱོ་བྱོེད་རྣམེས་ཐོོགས་མེེད་དུ་

མེཁྱེེན་ཏེེ་གསུང་བས་ཀུན་ངོ་མེཚར་དུ་འཛིན་པ་བྱུང་ཞེས་གྲགས་ཤེིང་། གཞན་

ཡང་གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་མེི་རྟེག་པ་དང་ངེས་འབྱུང་ཐུགས་ལས་འཁྲུངས་པའི་

དབང་གིས་གཟིིགས་སྣང་ལ་ཟི་ཟིི་བན་བུན་མེང་པོ་འབྱུང་གིན་ཡོད་པ་རྣམེས་རྗོེ་

འདི་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་ཞང་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་བཟིང་པོ་ཅིག་ཡོད་པ་དེའི་དྲུང་དུ་

ཐུགས་རྗོེ་ཆེན་པོའི་དམེར་ཁྲིིད་གསན་པས། སྔར་གྱིི་ཉིམེས་སྣང་ཕེལ་ཆེར་འོད་

གསལ་ཟིིན་པའི་ལྟོས་སུ་ངོ་འཕྲོད་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་ཡོན་ཏེན་གྱིི་ཁྱེད་

པར་དུ་མེ་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་མེངའ་ཞིང་། དེ་ནས་རིམེ་གྱིིས་རྒྱ་བོད་ཀྱིི་ཡི་གེ་དང་། 

ཀློོག་དང་རྩིས་ལ་སོགས་འཇེིག་རྟེེན་པ་དང་ཐུན་མེོང་གི་རིགས་པ་རྣམེས་ནི་བརྡོ་

སྤྲད་པ་ཙམེ་གྱིིས་ཐོོགས་པ་མེེད་པར་མེཁྱེེན་པའི་བློོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་

མེོད། དེ་ལྟོ་ན་ཡང་བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་བསྟེན་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་འཛིན་པར་

དགོངས་ནས། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་བཞེས་པ་ཤེིང་ཕེོ་འབྲུག་གི་ལོ། ཏེ་དབེན་གཞི་

ཐོོག་པ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དང་། ས་བཟིང་མེ་ཏེི་གཉིིས་ཀྱིི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས། མེཚན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤེིས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་གསོལ་ཏེེ། དེ་

ནས་སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱིི་སེངེ་ཉིེ་བར་བསྟེེན་ནས། བཀའ་སྤྱིིའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱིི་

བསྟེན་བཅོས་རྣམེ་འགྲེལ་སོགས་ཚད་མེའི་གཞུང་ལུགས་རྣམེས་ལ་གསན་སྦྱོང་

མེཛད་པ་ན། སྐྱེས་སྟེོབས་ཀྱིི་ཐུགས་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་། །སྦྱོར་བྱུང་གི་བརྩོན་

འགྲུས་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཡི་དམེ་ལྷས་རྗོེས་སུ་བཟུང་བ་ལ་

བརྟེེན་ནས་སྡོེ་བདུན་མེདོ་དང་བཅས་པའི་ཚིག་དོན་ལ་མེ་རྨོངས་ཤེིང་མེཁས་པའི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པར་གྱུར་ཏེོ། །དེ་ནས་ཆུ་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་རྗོེ་ཉིིད་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་

གཅིག་བཞེས་པའི་དུས་ཆོས་རྗོེ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་

དཔལ་བཟིང་པོས་མེཁན་པོ་དང་། ལས་ཀྱིི་སློབ་དཔོན་གནས་ལྔ་རིགས་པའི་པཎྜོི་

ཏེ་ཆེན་པོ་མེ་ཏེི་དྷྭ་ཛ་དང་། གསང་སྟེེ་སྟེོན་པའི་སློབ་དཔོན་ལོ་ཆེན་བྱོང་ཆུབ་རྩེ་

མེོས་མེཛད་དེ། ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པའི་དད་པའི་དགེ་འདུན་བཅུ་ཕྲག་ཟུང་དང་

བཅས་པའི་དབུས་སུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་

མེ་དང་བཅས་བསྙེེན་པར་རོགས་པར་མེཛད་ནས། ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་རྣམེས་ཀྱིི་

གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྱུར་ཏེོ། །

གཞན་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་ཐོེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མེ་ལུགས་ཀྱིི་

སེམེས་བསྐྱེད་དང་། རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པ་ས་ལུགས་ཀྱིི་དབང་དང་། གཤེེད་དམེར་ལྷ་བཅུ་

གསུམེ་མེའི་དབང་ལ་སོགས་པ་དང་། དཔལ་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱིི་

བཤེད་པ་ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་རང་གིས་མེཛད་པའི་འགྲེལ་ཆེན་གྱིི་སྟེེང་ནས་མེདོར་

བསྡུས་ལྔ་པ་མེན་དང་། གཞན་ཡང་དག་ལྗོན་སྤྱིི་གསུམེ། ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་རང་གིས་

མེཛད་པའི་བརྟེག་གཉིིས་ཀྱིི་འགྲེལ་པའི་ལུང་སོགས་དང་། སྒྲུབ་ཐོབས་ཀྱིི་གཞུང་

དང་། གཞན་ཡང་མེན་ངག་ལས་ཚོགས་སོགས་སྟེོན་པའི་རྒྱ་གཞུང་བོད་གཞུང་། 

དེ་དག་གི་རྒྱབ་བརྟེེན་བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་བཀའ་དྲིི་མེ་མེེད་པ་རྒྱུད་ཀྱིི་ལུང་ལ་

སོགས་པ་མེདོར་ན་དབང་ལུང་མེན་ངག་རྗོེས་གནང་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱིི་སྒོོ་དུ་མེ་

གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་ཅིང་། ཁྱེད་པར་རིན་ཆེན་སྒོང་བློ་བྲང་དུ་

གཤེེད་དམེར་ལྷ་བཅུ་གསུམེ་མེའི་དབང་གསན་པའི་དུས་སུ། ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་དཔལ་
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ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་ཉིིད་བཅོམེ་ལྡན་འདས་གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད་དམེར་པོ་མེཚན་ཉིིད་

ཐོམེས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སྐུར་མེངོན་སུམེ་དུ་ཡུན་རིང་དུ་གཟིིགས་ནས། 

ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་དམེ་པ་ཉིིད་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱིི་དད་གུས་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བཤེད་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་རྗོེ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཡབ་ཏེ་དབེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་

མེཚན། བློ་ཆེན་བསོད་ནམེས་བློོ་གྲོས། བདག་ཆེན་གཞི་ཐོོག་པ་ཀུན་དགའ་རིན་

ཆེན། བློ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན། ཆོས་རྗོེ་མེ་ཏེི་པཎ་ཆེན། མེཁྱེེན་རབ་ཀྱིི་

དབང་ཕྱུག་ས་སྐྱ་བུ་སྟེོན། མེཁས་གྲུབ་འཕེགས་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན། བློ་

མེ་རིན་ཆེན་རྡོོ་རྗོེ། འཇེག་ཆེན་བྱོམེས་པ་དཔལ། ལོ་ཆེན་བྱོང་ཆུབ་རྩེ་མེོ། བློ་མེ་

ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ། ཆོས་ལུང་མེཁན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟིང་པོ་ལ་སོགས་པ་མེཁས་ཤེིང་

གྲུབ་པ་བརྙིེས་པའི་བཤེེས་གཉིེན་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་གུས་པ་ཆེན་པོས་

བསྟེེན་ནས། རྗོེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པ་ནས་རྗོེ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་

ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་ལ་ལེགས་པར་བརྒྱུད་པའི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་འབྲས་

བུ་དང་བཅས་པའི་གདམེས་པ་ཟིབ་མེོ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་སོགས། དཔལ་

དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྣམེས་དང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

ལཱུ་ཧི་པ། རྡོོ་རྗོེ་དྲིིལ་བུ་པ། ནག་པོ་སྤྱིོད་པའི་རྡོོ་རྗོེ་སྟེེ་གྲུབ་ཆེན་དེ་གསུམེ་ནས་རིམེ་

པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པའི་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་ལཱུ་ནག་དྲིིལ་གསུམེ་དུ་གྲགས་པའི་

ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རོགས། པཎྜོི་ཏེ་བཙུན་མེོ་ཅན། མེངོན་ཤེེས་ཅན། ནག་པོ་དམེ་

ཚིག་རྡོོ་རྗོེ་གསུམེ་གྱིིས་འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་བསོད་ནམེས་རྩེ་མེོ་ལ་སྩལ་བའི་གསང་བ་

འདུས་པ་འགོས་ལུགས་སུ་གྲགས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམེས་དང་། ཡང་གྲུབ་ཆེན་ཏེི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལོ་པ་ནས་ནཱཾ་རོ་པ་དང་མེར་པ་ལ་ལེགས་པར་བརྒྱུད་པའི་གསང་འདུས་མེར་

ལུགས་སུ་གྲགས་པ་དང་། ཡང་འགོས་ལོ་ནས་རོག་པ་རྣམེས་ལ་བརྒྱུད་པའི་

གསང་འདུས་རོག་ལུགས་ལ་སོགས་པ་འགོས་རོག་མེར་གསུམེ་དུ་གྲགས་པ་

རྣམེས་དང་། གཞན་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་པཎ་ལ་ཁ་ཆེ་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱི་

ཤྲཱིི་བྷ་དྲི་ཞེས་བྱོ་བ་ཉིིད་ཀྱིིས་ལེགས་པར་སྩལ་བའི་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་

བསྐུར་བ་གསར་མེར་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་

སྐོར་བོད་དུ་ཡོད་དོ་ཅོག་མེ་ལུས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྭ་ལུགས། ས་ལུགས། འབྲོ་

ལུགས། སྐྱོ་ལུགས་ལ་སོགས་པ་རྡོོ་རྗོེ་འཇེིགས་བྱོེད་ཀྱིི་ཆོས་སྐོར་མེ་ལུས་པ་དང་། 

དགྲ་ནག །གདོང་དྲུག །གཤེེད་དམེར་ཏེེ་དགྲ་གདོང་འཇེིགས་གསུམེ་དང་། དམེར་

ནག་འཇེིགས་གསུམེ་དུ་གྲགས་པའི་ཕེ་རྒྱུད་གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད་ཀྱིི་ཆོས་སྐོར་རྣམེས་

དང་། ཡང་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉིིས་མེེད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་བརྟེེན་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་

དབང་། ཁྲིིད་ལུང་མེན་ངག་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་རྣལ་འབྱོོར་ཆེན་པོ་བློ་ན་མེེད་

པའི་རྒྱུད་སྡོེ་ནས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་ཕེལ་མེོ་ཆེ་དང་། གཞན་ཡང་

ཀུན་རིགས་རྩ་བའི་དཀྱིིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པ་སྦྱོང་རྒྱུད་དཀྱིིལ་

འཁོར་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་དབང་དང་། དེ་དག་གི་རྒྱབ་བརྟེེན་ངན་སོང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་

བའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་བོད་གཞུང་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་ཡོ་ག་

རྣལ་འབྱོོར་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོས་སྐོར་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་དང་། བྱོ་རྒྱུད་སྤྱིོད་རྒྱུད་

སོགས་རྒྱུད་སྡོེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གདམེས་པ་ཟིབ་མེོ་མེང་པོ་ཞིག་གསན་ནས་

ཐུགས་སུ་ཚུད་པར་མེཛད་དེ། དེ་ལྟོར་བློ་མེ་དམེ་པ་རྣམེས་ལས་ཐུགས་བཞེད་ཀྱིི་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཆོས་རྣམེས་གསན་ཅིང་སྒྲིོ་འདོགས་ཆོད་པར་མེཛད་ནས། ནང་དུ་རིམེ་གཉིིས་ཀྱིི་

རྣལ་འབྱོོར་ཟིབ་མེོ་ལས་མེ་གཡོས་བཞིན་དུ་དཔལ་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་རྒྱུད་གསུམེ་

གྱིི་བཤེད་བཀའ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་ཀྱིི་བཤེད་བཀའ་དུ་མེ་དང་། གསུང་ངག་རིན་པོ་

ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམེས་པ་ཟིབ་མེོ་ལ་སོགས་པ་ཁྲིིད་བཀའ་དུ་

མེ་དང་། གཞན་ཡང་ལུང་རྗོེས་གནང་བྱོིན་རླབས། དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པ་

ཆོས་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་ཚད་མེེད་པས་འོས་སུ་གྱུར་པའི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་སྨིན་གྲོལ་ལ་

བཀོད་ཅིང་། ཁྱེད་པར་རྩོམེ་པ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་གདུལ་བྱོ་

རྣམེས་ཀྱིི་བསམེ་པ་ཚིམེ་པར་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། དཔལ་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་རྩ་རྒྱུད་

ཀྱིི་ཊི་ཀ་དག་ལྡན་སྙེེ་མེ་དང་། དེའི་དཀའ་འགྲེལ་སྙེེ་མེ། སྤྲོས་མེེད་རྡོོ་རྗོེའི་ཚིག་གི་

རྣམེ་བཤེད་སོགས་རྣམེ་བཤེད་ཀྱིི་ཚོགས་མེང་པོ་དང་། དུས་འཁོར་གྱིི་དཀྱིིལ་

འཁོར་ཡོངས་རོགས། ཐུགས་དཀྱིིལ། ལྷན་སྐྱེས་རྣམེས་ཀྱིི་མེངོན་རྟེོགས། འཁོར་

ལོ་སྡོོམེ་ཆེན། གསང་འདུས་མེི་བསྐྱོད་པ། གསང་འདུས་འཇེམེ་རྡོོར། ཀྱིེ་རྡོོར་ནས་

གླིིང་མེ། ཀྱིེ་རྡོོར་རྒྱུད་ལུགས། བདེ་མེཆོག་ལཱུ་ཧི་པ། གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད། དགྲ་ནག 

གདོང་དྲུག གཤེེད་དམེར། ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལྷ་ལྔ་རྣམེས་ཀྱིི་མེངོན་རྟེོགས་ལ་སོགས་པ། 

སྒྲུབ་ཐོབས་དང་དཀྱིིལ་ཆོག་གི་ཚོགས་མེང་པོ་ཞིག་དང་། དམེར་ཁྲིིད་ཀྱིི་ཁྲིིད་ཡིག 

བསམེ་མེི་ཁྱེབ་ཀྱིི་ཁྲིིད་ཡིད་སོགས་ཁྲིིད་ཡིག་གི་ཚོགས་དུ་མེ་དང་། གཞན་ཡང་ཡི་

དམེ་ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏེོར་ཆོག བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། དཀའ་བའི་གནད་

ཀྱིི་དྲིིས་ལན། སློབ་མེ་ལ་སྤྲིངས་ཡིག་དང་། གདམེས་པའི་སྐོར་ལ་སོགས་པ་ཚིག་

བརྗོོད་བདེ་ཞིང་ཀུན་གྱིི་རྣ་བར་སྙེན་པ། དོན་ཡིད་ལ་འབབ་ཅིང་བཀའ་མེདོ་རྒྱུད་ཀྱིི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དགོངས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་རབ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་མེཛད་ཅིང་། 

ཡང་ཚུལ་ཁྲིིམེས་ཀྱིི་བསླབ་པའི་སྒོོ་ནས་ཀྱིང་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་དེ། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེེན་དང་། དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་སློང་གི་སྡོོམེ་

པ་ནོད་པ་ཡང་སྟེོང་ཕྲག་བརྒལ་ཞིང་། དེ་རྣམེས་ལས་བརྒྱུད་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མེང་

པོས་ཕྱིོགས་ཐོམེས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཁྱེབ་པ་དང་། ཡུལ་ཕྱིོགས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་

ཁྲིི་ཕྲག་མེང་པོ་ལ་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་བཀའ་སྲོལ་བཞིན་ཐོེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མེ་པའི་

ལུགས་ཀྱིི་སེམེས་བསྐྱེད་ཕེོག་ནས་འཁོར་བ་མེཐོའ་ཅན་དུ་མེཛད་པ་སོགས་སྨོས་

ཀྱིིས་མེི་ལང་བ་སྟེེ་མེདོར་ན་ཕེ་རོལ་དུ་ཕྱིིན་པ་དྲུག་དང་། བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིའི་

སྒོོ་ནས་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་མེཛད་པ་ཞིག་གོ །

དེ་ལྟོར་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་ནས། དེ་ནས་ཆོས་རྗོེ་ས་སྐྱ་པཎ་

ཆེན་གྱིིས། ཐོོག་མེར་ཤེེས་བྱོ་ཀུན་ལ་མེཁས་པར་སྦྱངས། །བར་དུ་མེཁས་པའི་

ཚོགས་སུ་ལེགས་པར་བཤེད། །ཐོ་མེར་འདྲིིས་པའི ་དོན་ལ་བརྩོན་པས་

བསྒོོམེ། །དུས་གསུམེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་བཞེད་གཞུང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

མེདོ་ལས་ཀྱིང་། མེང་དུ་ཐོོས་པ་ནགས་ཀྱིི་ནང་དག་ཏུ། །ལང་ཚོ་ཡོལ་བ་རྣམེས་

ཀྱིིས་གནས་པ་བདེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཕྱིག་ལེན་ལ་བཏེབ་སྟེེ། མེངའ་

རིགས་འཁོར་ལོངས་སྤྱིོད་ལ་སོགས་པ་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་ཐོམེས་

ཅད་རྒྱང་རིང་དུ་བོར་ནས་ཀུན་སྤེངས་ཀྱིི་སྤྱིོད་པས་ས་ཕྱིོགས་དབེན་པ་ཁོ་ན་ལ་

ཐུགས་གཞོལ་བར་གྱུར་ཏེེ། སྐུ་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མེཉིམེ་པ་ལྟོ་བུའི་དམེ་བཅའ་བརྟེན་

པར་མེཛད་ནས་ཐུགས་དམེ་འབའ་ཞིག་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་མེཛད་ཅེས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བཤེད་དེ། དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་གིས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་གནས་

མེཆོག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་དབུ་རྩེ་རྙིིང་མེར་ལོ་གསུམེ་ཕྱིོགས་གསུམེ་གྱིི་སྐུ་

མེཚམེས་དང་། གཞན་ཡང་ཇེོ་མེོ་ནང་ལ་སོགས་པའི་བསྒྲུབ་གནས་ཁྱེད་པར་ཅན་

རྣམེས་སུ་ཉིིན་མེཚན་ཐོམེས་ཅད་དུ་བསྐྱེད་རོགས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་མེཉིམེ་གཞག་

གིས་དུས་འདའ་བས་ཏེིང་ངེ་འཛིན་གོང་འཕེེལ་དུ་མེཛད་ནས། ཉིམེས་དང་རྟེོགས་

པའི་ཡོན་ཏེན་རྣམེས་ཀྱིང་དབྱོར་གྱིི་ཆུ་མེཚོ་ལྟོར་འཕེེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏེོ། །དེ་

དུས་སྒྲུབ་པ་ཚུགས་ཉིམེས་ལེན་བཟིང་བས་སུ་དང་ཡང་ཀུན་སྤྱིོད་མེི་མེཐུན་པས་

ཀུན་གྱིིས་ཐུགས་གཤེིས་གྱིོད་པར་བྱོེད་ཅེས་གྲག་ཅིང་། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས་

ཀྱིང་། སྒོོ་གསུམེ་གནད་ལ་བོར། རིག་པ་ཇུར་མེིག་ནས་བཏེོན། ཚེ་འདིའི་རེ་ལྟོོས་

ཐོག་རྦད་ཀྱིིས་བཅད་ལ་བསྒོོམེ་འཚལ་ལོ། མེ་བསྒོོམེས་པའི་ཆོས་དེ་གོ་ཡུལ་ལམེ། 

ཡིད་སྨོན་ལ་ལས་པ་ལགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་མེཛད་ཅིང་། དེ་ཡང་ཇེོ་ནང་

དུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམེ་སྐུ་མེཚམེས་དམེ་པོ་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ། ལན་ཅིག་ལམེ་འབྲས་

ཀྱིི་དབང་གསུམེ་པ་དང་བཞི་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་རླུང་སྟེོད་

འཚངས་ཀྱིི་སྙུང་བ་ཐུ་མེོ་རང་ཅིག་བྱུང་བ་ལ། སླར་ཡང་དམེིགས་པ་དང་འཁྲུལ་

འཁོར་སོགས་གདམེས་ངག་གིས་གཅུན་པས། སྙུང་བ་དེ་དང་པོ་ཐུ་རུ་སོང་། དེ་

ནས་ཇེི་ཞིག་ན་བེམེ་པ་ཙམེ་བྱུང་། དེའི་རྗོེས་ནས་སྔར་བསྙུང་བའི་དམེིགས་རྣམེས་

སུ་བདེ་དྲིོད་ཆེར་སྐྱེས་ཏེེ་སངས་ཀྱིིས་ཕེན། ཕྱིིས་ཡེ་ནས་བསྙུང་བ་མེ་བྱུང་ཞེས་

དང་། ཡང་དེའི་དུས་ན་ཏེིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞག་བདུན་ཙམེ་འབྱོམེས་པ་བྱུང་ཞེས་རྗོེ་

རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གསུངས་ཞེས་གྲགས་སོ། །དེ་ལྟོར་ཆེད་དུ་གཏེད་པའི་བཅད་རྒྱ་ལྟོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བུ་མེ་ཡིན་པར་རྒྱུན་གྱིི་ཐུགས་དམེ་ཆག་མེེད་མེཛད་པའི་རིམེ་པ་ཡང་། ནུབ་མེོ་

ཉིལ་བའི་རྣལ་འབྱོོར་གྱིིས་གཟིིམེས་ནས། ནང་པར་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཚེ་ལྡང་བའི་རྣལ་

འབྱོོར་གྱིི་ངང་ནས་བཞེངས་ཏེེ། དེ་ནས་ཐོོག་མེར་ལམེ་ཟིབ་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར། དེ་

རྗོེས་བིར་སྲུང་། ཚེ་དཔག་མེེད་གྲུབ་རྒྱལ་མེ་སོགས་ཀྱིི་ཚེ་སྒྲུབ། སྲོག་རྩོལ་ལ་

སོགས་པའི་རླུང་སྦྱོར། འཕྲིན་ལས་སོ་གཉིིས་ལ་སོགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར། མེཐོའ་

བྲལ་གྱིི་ལྟོ་བ་སྐྱོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་དམེ་གྱིི་རིམེ་པས་ཉིི་མེ་སྔ་ཕྱིེད་བར་དུ་

སུ་དང་ཡང་མེི་མེཇེལ། དེ་ནས་ཕྱིག་མེཆོད་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་

སྨོན་འཇུག་གི་སེམེས་བསྐྱེད་བཞེས་ཏེེ། ཚ་གོང་དུ་གོང་མེའི་ཕྱིག་ལེན་དཀར་གཏེོར་

ཆ་བཞི། སྒྲིོལ་མེ་ཉིེར་གཅིག །གཟུངས་གཏེོར་དང་ཆ་གསུམེ། འབུལ་གཏེོར། གཤེེད་

དམེར་གྱིི་དྲུག་ཅུ་པ། ལན་ཆགས་གཏེོར་མེ་བརྒྱ་རྩ་དང་ཆུ་སྦྱིན་སོགས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་

མེདོ་སྒྲུབ་ཚར་བདུན་ནམེ་ཉིེར་ཅིག །གཞན་ཡང་བདེ་མེཆོག །གཤེེད་དམེར། ཨ་ར་

པ་ཙ་ན། རྣམེ་རྒྱལ་འཇེོམེས། སྨེ་བརྩེགས། ཤེ་བ་རཱི། འོད་ཟིེར་ཅན། སྤྱིན་རས་

གཟིིགས་རྣམེས་ཀྱིི་མེངོན་རྟེོགས། བཟླས་པ། སྒྲིོལ་མེ་མེཎྜོལ་བཞི་པ། མེཚན་བརྗོོད་

ལ་སོགས་པའི་ཞལ་འདོན་སྐབས་གང་ཡིན་ལ་མེཛད་ཅིང་། དེ་ནས་དགོངས་མེོ་ཀྱིེ་

རྡོོར་གྱིི་བདག་བསྐྱེད། ལམེ་དུས་ཀྱིི་དབང་། མེདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་མེཆོད་གཏེོར་བསྔོའི་

བར་དང་། ཆོས་སྐྱོང་གི་སྙེིང་པོ་དང་རྩ་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་རེ། ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་

བསྒོོམེ་བཟླས། སྲོད་ལའང་སྲུང་བཟློག་གི་རིགས་དུ་མེའི་ཐུགས་དམེ་གྱིིས་ནམེ་ཕྱིེད་

ཡོལ་བར་དུ་དུས་འདའ། དེ་ནས་ཕྱིག་མེཆོད་སྨོན་ལམེ་ལ་སོགས་པ་མེཛད་དེ། 

གཟིིམེས་མེལ་དུའང་གཙོ་ཆེར་སྒོོམེ་ཐོག་བསྣམེས་ནས། སྐུ་རྣམེ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་
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ལྡན་གྱིི་སྒོོ་ནས་ཐུགས་རྣམེ་པར་མེི་རྟེོག་པའི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་ངང་ལ་བཞུགས་ཤེིང་། 

ཅུང་ཟིད་མེནལ་མེཛད་པ་དེ་དག་ཀྱིང་ཐུགས་དམེ་ལས་མེི་འདའ་བ་སྟེེ། ཉིིན་མེཚན་

ཐོམེས་ཅད་དུ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟོ་བུའི་རྣལ་འབྱོོར་བཅུས་དུས་འདའ་བ་མེ་གཏེོགས། སྒོོ་

གསུམེ་ཐོ་མེལ་དང་། མེ་བསྡོམེས་པའི་ཀུན་སྤྱིོད་དང་སྙེོམེ་ལས་སུ་བཞུགས་པའི་

སྐབས་སྐད་ཅིག་ཀྱིང་མེི་མེངའ་སྟེེ། རྗོེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་སྒྲིོས་ལས། སྒྲུབ་པ་འཕེེལ་ན་

གནས་གཅིག་ཏུ། །དམེ་བཅའ་བསྲིང་བ་མེཆོག་ཡིན་གྱིི། །མེི་འཕེེལ་གནས་དང་

གྲོགས་ལོངས་སྤྱིོད། །བདུད་ལས་སྤེོང་བ་དམེ་པའི་ལུགས། །རང་སེམེས་ཆོས་དང་

མེཐུན་གྱུར་ན། །རྟེག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་མེོད་ཀྱིི། །རྣམེ་གཡེང་ལེ་ལོས་དུས་འདའ་

བའི། །ལུས་དབེན་པ་ལ་སྙེིང་པོ་མེེད། །དེ་ཕྱིིར་དགེ་བ་གང་ཡིན་པ། །ཐུན་བཞིར་

ངེས་པའི་དམེ་བཅའ་དང་། །རྟེག་ཏུ་འཆི་བ་བསམེ་པ་དང་། །བློ་མེའི་མེོས་གུས་བདེན་

མེེད་དང་། །བྱོང་སེམེས་བསྔོ་བ་རྒྱས་འདེབས་འཚལ། །མེི་རྟེོག་ཏེིང་འཛིན་ལམེ་གྱིི་

མེཆོག །འཕེེལ་ན་རྒྱུན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱོ། །མེི་འཕེེལ་རྩོལ་བཅས་ཐུན་དུ་བཅད། །ཀུན་

གྱིི་རྩ་བ་ཞེན་ལོག་ཡིན། །མེཐུན་འཇུག་ཐོམེས་ཅད་སྤེང་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟོར་ཕྱིག་ལེན་ལ་ཁེལ་བ་མེཛད་ཅེས་གྲགས་སོ། །

དེ་ནས་ཡང་གནས་མེཆོག་རྣམེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕེེབས་ཏེེ་ངོ་མེཚར་བའི་

ལྟོས་ཇེི་ལྟོར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། ལན་ཅིག་གི་ཚེ་ཁ་རག་ཐོོད་བུར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕེེབས་

ཏེེ༑ དེར་ཕེེབས་སུ་ཉིེ་བ་ན་ས་ཕྱིོགས་དེའི་བར་སྣང་ལ་རྒྱན་དུ་མེས་བརྒྱན་པའི་བུད་

མེེད་ཀྱིི་རྟེ་པ་གསུམེ་ཕེར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱོེད་པ་མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས་ཏེེ། ཁ་རག་

ཁྱུང་བཙུན་མེ་མེོ་དགའ་ནས་བསུ་བ་བྱོེད་པ་ཡིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཤེིང་། དེའི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རྗོེས་ཐོོགས་ལ་སྐྱེས་པ་གཅིག་གིས་ཞོ་ར་གཅིག་ཁྱེེར། བུ་མེོ་སྐྲན་ཁྱེེར་མེ་གཅིག་

ཁྱེེར་ནས་བྱོིན་རླབས་ཞུ་བ་ཡིན་ཟིེར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ། དེ་གཞི་བདག་གི་ཆོ་འཕྲུལ་

ཡིན་པར་དགོངས་ནས་འབུལ་བ་བློང་བྱོིན་རླབས་མེཛད་པས། དེ་འཕྲལ་ལ་མེོའི་ན་

ཟུག་ཞི་ཞིང་། དེ་ནས་དེར་བཞུགས་ས་དམེ་པ་ཕུག་བྱོ་བ་རྗོེ་དམེ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བཞུགས་གནས་ཡིན་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེར་མེཛད་པས། རེ་ཞིག་ན་སྔགས་པ་བག་

དྲིོན་སྐྲ་དཔུང་པ་གཉིིས་སུ་ཉིི་ལེ་བ་བྱོས་པ་གཅིག་དངོས་སུ་བྱུང་ནས། བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོ་ལ། ཁྱེོད་འདིར་ཅི་ལ་ཡོང་ཟིེར་བ་ལ། བློ་མེ་འདིས་ངེད་གནས་བསྐོར་དུ་འོང་

གསུངས་པས། ཡང་དེ་ན་རེ། གནས་བསྐོར་ནས་ཅི་བྱོེད་ཟིེར་བ་དང་། བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོས་གནས་བསྐོར་ནས་རིག་པའི་རྩལ་སྦྱངས་པ་ཡིན་གསུངས་པས། སྔགས་

པ་དེ་འཛུམེ་དམུལ་བྱོས་ཕྱིག་ཅིག་བཙལ་ནས་གར་སོང་ཆ་མེེད་ལ་སོང་བ་ཞིག་

བྱུང་སྟེེ། དེ་ཡང་གཞི་བདག་གི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་འདུག་ཅེས་གསུང་བར་བཤེད་ལ། དེ་

ནས་ཁ་རག་ཏུ་ཟླ་བ་ལྔའི་བར་དུ་སྐུ་མེཚམེས་ལ་དམེ་པར་བཞུགས་པའི་བར་སྐབས་

སུ་སྒྲུབ་པ་པོ་རིན་ཆེན་སོགས་འཁོར་རྣམེས་ན་རེ། དེང་སང་མེི་ཉུང་དུས་འདིར་ལྷ་

སར་ཇེོ་བོ་མེཇེལ་དུ་ཕེེབས་པ་དྲིག་ཞུས་པ་ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་རང་ཐུགས་

དམེ་དགེ་སྦྱོར་ཤེིན་ཏུ་འཕེེལ་བ་ཡོད་པས་དེ་ཀར་བཞུགས་འདོད་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱིང་། 

སྐུ་འཁོར་རྣམེས་ཀྱིིས་ཞུ་ནན་ཆེ་བར་བརྟེེན་ལྷ་སར་ཕེེབས་པར་ཆས་པའི་དུས་བུད་

མེེད་མེཛེས་མེ་ཅིག་བྱུང་ནས། ཕྱིག་འཚལ་ཞིང་བློ་མེ་ཁྱེེད་གནས་འདིར་ཅིས་ཀྱིང་

བཞུགས་པར་ཞུ་འབུལ་ཞིང་། ཕེེབས་ལམེ་དུ་ཞུགས་ནས་ཀྱིང་ཞུ་འབུལ་བཤེོལ་

འདེབས་ཡང་ཡང་བྱོས་ནས། བཤེོལ་མེ་ཐོེབས་པ་དང་ཨའུ་ཙི་ཨའུ་ཙི་ཟིེར་ནས་
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མེགོ་གུག་པ་ཅིག་བྱོས་ནས་སོང་བ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་གཟིིགས་པ་ལྟོར། སྒྲུབ་པ་

པོ་རྒྱ་མེཚོ་བྱོ་བས་ཀྱིང་མེཐོོང་བར་གྲགས་ཤེིང་། དེའི་དུས་སུ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདི་ལ་མེཛོ་མེོ་གསུམེ་ཡོད་པའི་བཟིང་ཤེོས་དེ་རྦབ་ཏུ་ཤེོར་ནས་ཤེི་སྟེེ། དེ་ཉིིད་གཞི་

བདག་མེ་དེ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་དེར་མེ་བཞུགས་པ་ལ་མེ་དགའ་བའི་ལྟོས་སུ་

འདུག་ཅེས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་ཉིིད་གསུངས་སོ་ཞེས་ཀྱིང་བཤེད་དོ། །དེ་ནས་ལྷ་

སར་ཕེེབས་ཏེེ་ཇེོ་བོའི་དྲུང་དུ་མེཆོད་པ་དང་སྨོན་ལམེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏེབ་སྟེེ། དེ་རྗོེས་

བསྟེན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དུ་མེས་བསྟེེན་པའི་གནས་བྱོང་རྭ་སྒྲིེང་རྒྱལ་བའི་དབེན་གནས་

སུ་ཆག་ཕེེབས་ནས་དེར་ཟླ་བ་ལྔ་ཙམེ་གྱིི་བར་དུ་ཐུགས་དམེ་གྱིི་རིམེ་པ་ལ་གཙོ་

བོར་བཞུགས་ཤེིང་། དེ་ཉིིད་དུ་འདུས་པའི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ལ་དབང་ཁྲིིད་སོགས་

དམེ་པའི་ཆོས་ཟིབ་མེོ་དུ་མེའི་བཀའ་དྲིིན་སྩལ་ཏེེ། དེ་དུས་ཆོས་སྐྱོང་གི་བསྙེེན་པ་

མེཛད་པའི་ཚེ་ཐུགས་ཀྱིི་ཉིམེས་སྣང་ལ། མེི་ནག་པོ་གཅིག་གིས་རས་ཕྱིམེ་ལ་གཏུམེ་

པའི་ཁུར་པོ་གཅིག་ཁུར་བྱུང་ནས། དེ་ཅི་ཡིན་ནམེ་སྙེམེ་དུ་དགོངས་ཙ་ན། མེི་རོ་

གཅིག་འདུག་པ་གཏེོར་མེའི་གྲལ་དུ་བཞག་སྟེེ་སོང་བ་དང་། དེ་ལ་ཆེད་དུ་གཏེད་ནས་

གཟིིགས་པ་ན་མེཐོོ་གང་ཙམེ་དུ་འགྲོ། ཆེད་གཏེད་མེ་གཟིིགས་པར་རང་གར་བཞག་

པ་ན་མེི་དང་བོང་མེཉིམེ་པར་འདུག་པ་གཟིིགས་པས། དེའི་ཉིིན་པར་རྭ་སྒྲིེང་གི་ཕུ་

ན་འབྲི་ཁུང་པ་ཡིན་པའི་བློ་མེ་ཕྱུག་པོ་ཅིག་ཡོད་པ་མེཇེལ་བ་ལ་བྱུང་ནས། ཕྱིག་

རྟེེན་དུ་རྟེེན་ཁེབས་གཅིག་ཕུལ་ནས། གནམེ་གཟིེར་ལ་ཕེན་པའི་གདམེས་ངག་ཅིག་

གནང་བ་ཞུ་ཞུ་བ་ལ། དེ་དུས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་འཕྲལ་ཆས་ཐུང་ངེས་ལས་

མེེད་པ་དང་། སྒྲུབ་མེཆོད་ཀྱིི་ཆས་རྐྱེན་མེ་འགྲིགས་པར་ཡོད་པས་ཆོས་སྐྱོང་གིས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཚོ་ཆས་ཀྱིི་རྟེེན་འབྲེལ་བསྒྲིིག་པར་གནང་མེོད་ཀྱིང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་

དགེ་སྦྱོར་ལ་གནོད་དམེ་སྙེམེ་དུ་དགོངས་ནས་དེ་ལ་གདམེས་ངག་དེ་མེ་གནང་། དེ་

དུས་གདམེས་ངག་དེ་བྱོས་ན་རང་གཞན་གཉིིས་ཀ་ལ་ཕེན་པར་འདུག་པས་ཞེས་

གསུངས་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་ཤེིང་། ཡང་དེ་སྐབས་སུ་གཤེེད་དམེར་གྱིི་ལུས་དཀྱིིལ་

འགོད་ལུགས་ཀུན་ཀྱིང་ཐུགས་ཀྱིི་ཉིམེས་སྣང་ལ་གསལ་བར་བྱུང་བ་ཕྱིིས་སློབ་

དཔོན་དཔལ་འཛིན་གྱིི་གཞུང་ལ་གཟིིགས་པས་སྔར་ཐུགས་ཀྱིི་ཉིམེས་སྣང་ལ་ཤེར་

བ་དང་། གཞུང་ནས་བཤེད་པ་གཉིིས་ཇེི་ལྟོ་བ་བཞིན་མེཐུན་པར་འདུག་པས། ད་ལྟོ་

འདིའི་བྱོིན་རླབས་བྱོེད་ཙ་ན་ང་ལ་ངེས་ཤེེས་འདྲིོངས་པ་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་

གསུངས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གཟིིགས་སྣང་ཁྱེད་པར་བ་དུ་མེ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་

ཉིན་པོ་དགོན་པ། ཞོ་ལུང་མེཚོ་ཁ། གྲོ་ས་དགོན་པ། རྒྱ་མེ་གནས། སྐྱིད་ཤེོད་ཀྱིི་ཕེ་

བོང་ཁ། ཆོས་རོང་ལ་སོགས་པ་རྣམེས་སུ་ཡང་བློ་མེ་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་སྡོེ་

སྣོད་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་འདུན་དང་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་

ལ་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་དུ་མེ་བསྐོར་བ་མེཛད། དེ་ནས་སླར་

གཙང་ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་ནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དང་། ངམེ་རིང་དགའ་ལྡན་བྱོམེས་

པའི་གླིིང་སོགས་སུ་དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་དགའ་སྟེོན་ཟིབ་མེོ་དང་། ཟིང་ཟིིང་གི་སྦྱིན་པ་

ལ་སོགས་པ་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམེས་ཀྱིི་ཡིད་རབ་ཏུ་ཚིམེ་པར་

མེཛད་པའི་ཚུལ་བརྗོོད་པར་མེི་ནུས་པ་ལྟོ་བུ་ཞིག་མེཛད་པ་དང་། ཁྱེད་པར་གདན་

ས་ཆེན་པོར་རྗོེ་བཙུན་གོང་མེ་ལྔའི་བཀའ་འབུམེ་བཞེངས་པ་དང་། དཔལ་འཁོར་ལོ་

བདེ་མེཆོག དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེ། བཅོམེ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་རྣམེས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་
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རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་བློོས་བསླང་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་དབུས་

སུ་གཤེེད་དམེར་གྱིི་བློོས་བསླང་ཁྱེད་པར་ཅན་དང་། གོས་དར་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་

གྲུབ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐུ་ངོ་མེཚར་བ་ལ་སོགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་རྟེེན་

བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བཞེངས་ཏེེ། རབ་ཏུ་གནས་པ་རྒྱུད་སྡོེ་ནས་ཇེི་ལྟོར་འབྱུང་བ་

བཞིན་མེཛད་པ་ན། དེའི་དུས་སུ་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་ཅིང་། གཞན་ཡང་

ཕྱིག་ནས་གཏེོར་བ་རྣམེས་ཀྱིང་ཕྱིག་ཞབས་སོགས་ཀྱིིས་ཡུན་རིང་དུ་བཟུང་བ། 

མེཆོད་པའི་དཀར་མེེ་ཡུན་རིང་དུ་གསལ་བར་འབར་ཀྱིང་དམེའ་རུ་མེ་སོང་བ་

སོགས་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་ཀྱིང་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བྱུང་ཞེས་ཀྱིང་གྲག་གོ །དེ་

ལྟོར་གདན་ས་ཆེན་པོས་ཐོོག་དྲིངས་དབུས་གཙང་གི་སའི་ཆ་ལ་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་

རྣམེས་ཐོར་པ་བློ་ན་མེེད་པའི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་དེ། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིིན་མེོ་ལྟོར་གསལ་བར་མེཛད་པས་སྙེན་གྲགས་ལྷའི་ར་བོ་ཆེ་

ཕྱིོགས་ཀུན་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་བརྟེེན། བྱོང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁམེས་ཆེན་པོ་ནས་

སྟེོབས་ཀྱིི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་གོང་མེ་ཏེའི་མེིང་ཆེན་པོ། ཐུགས་ཀྱིི་དད་

པ་ཆེན་པོ་མེངོན་དུ་ཕྱིོགས་པར་གྱུར་ཏེེ་གདན་འདྲིེན་གྱིི་གསེར་ཡིག་པ་ལན་གྲངས་

གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་བྱུང་བའི་སྟེོབས་དང་། ཁྱེད་པར་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་དང་སྔོན་

གྱིི་སྨོན་ལམེ་གྱིི་འབྲེལ་པས་དེར་ཕེེབས་ན་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་ལ་ཕེན་པ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་དགོངས་ནས། རྗོེ་འདི་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་བཞེས་པ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་

བ་བཞི་པ་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོ་ནས་གདན་བཏེེག་སྟེེ། དེའི་དུས་སུ་གདན་ས་པ་

རྣམེས་ཀྱིི་བསམེ་པ་ལ་སྔར་རྒྱལ་པོས་ཏེི་ཤྲཱིི་མེཛད་པ་རྣམེས་ཀྱིང་འདིར་སླར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཕེེབས་མེ་ཐུབ་པར་ཤེས་ཆེ་བར་བྱུང་བ་དང་ས་ཐོག་རིང་ཞིང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདི་སྐུ་ནས་ཀྱིང་མེཐོོན་པོར་ཕེེབས་པས་སླར་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་མེ་ཐུབ་

དོགས་མྱོ་ངན་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེེ། ཁ་ཅིག་གིས་སྨེ་སྔགས་ལ་སོགས་པ་བཏེོན་པ་ན། 

རྗོེའི་གསུང་གིས་ངེད་ཁྱེེད་རྣམེས་གཉིིད་མེ་སད་པར་སླེབས་ཡོང་། ཁམེས་ཤེིན་ཏུ་

བཟིང་བའི་མུ་ནས་ཁྱེེད་རྣམེས་དང་འཕྲད་པར་འདུག་གི མྱོ་ངན་བྱོ་མེི་དགོས་ཞེས་

སོགས་ཀྱིི་ཞལ་ཏེ་མེང་དུ་མེཛད། དེ་ནས་ལམེ་བར་རྣམེས་སུ་ཡང་སྐལ་ལྡན་

རྣམེས་ལ་ཆོས་སྦྱིན་གནང་བ། དཀོན་མེཆོག་ལ་མེཆོད་པ་འབུལ་བ། དབུལ་ཕེོངས་

རྣམེས་ལ་ཟིང་ཟིིང་གི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་ཆོས་དང་མེཐུན་པའི་མེཛད་

འཕྲིན་ཁོ་ནས་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་མེཛད་ཀྱིིན་རིམེ་པས་ཕེེབས། སྦྲུལ་ལོ་ཟླ་བ་

གཉིིས་པའི་ཚེ་ཕེོ་བྲང་ཆེན་པོ་རྣམེ་ཐོང་དུ་ཕེེབས། གོང་མེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དང་

མེཇེལ་ནས་ཆོས་ཀྱིི་གསུང་གླིེང་མེང་དུ་མེཛད་པས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་སླར་ཡང་

དད་པའི་སྤུ་ལོང་ཆེས་ཆེར་གཡོས་ཏེེ་གསང་སྔགས་ཟིབ་མེོའི་ལམེ་གྱིི་སྨིན་གྲོལ་

སྩོལ་བར་གསོལ་བ་བཏེབ་པ་ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཐོོག་མེར་དཔལ་

དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་དུ་སྨིན་བྱོེད་ཀྱིི་དབང་བསྐུར་བ་ཟིབ་མེོ་སྩལ་ཏེེ་རྒྱུད་

སྨིན་པར་མེཛད་ཅིང་། གཞན་ཡང་བསྟེན་སྲུང་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་རྗོེས་གནང་ལ་

སོགས་པ་ཟིབ་ཆོས་དུ་མེས་ཐུགས་ཚིམེ་པར་མེཛད་དེ། དེ་ནས་གྲུ་གཟིིངས་ལ་

སོགས་པ་བཀོད་པ་ཁྱེད་པར་ཅན་གྱིི་ཆུ་འཇེམེ་ལས་གདན་དྲིངས་ཏེེ། ཕེོ་བྲང་ཆེན་

པོ་ཏེའི་ཏུ་ཞེས་བྱོ་བར་ཕེེབས་ནས་དེར་སྐབས་བཞུགས་གནས་ལ་ཧ་ཕེིན་སེ་ཞེས་

བྱོ་བའི་སྡོེ་ཆེན་པོ་གསར་དུ་བཞེངས་པར་མེཛད་ཅིང་། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་སྔོན་
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བཅོམེ་ལྡན་འདས་ལ་ཁྱེིམེ་བདག་མེགོན་མེེད་ཟིས་སྦྱིན་གྱིིས་བསྙེེན་བཀུར་བ་དང་

ཚུལ་མེཚུངས་པར་ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཏེོག་ཚུལ་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབས། མེཆོད་གནས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ཕུད་དུ་ཁུར། ཁྱེད་པར་སྔར་ས་སྐྱ་པ་བརྒྱུད་

པ་ནས་བརྒྱུད་པར་བཅས་པས་མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་མེཛད་ནས། སེམེས་ཅན་མེང་པོ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མེཛད་པའི་

ལུགས་བཞིན་ཁྱེེད་ཀྱིིས་མེཛད་དགོས་ཟིེར་ནས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ཀུན་

མེཁྱེེན་ཡང་དག་པར་རིག་པ། ཐོེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ། ནུབ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་མེཆོག་

ཏུ་དགེ་བ། རྡོོ་རྗོེ་ཀུན་ཁྱེབ། འོད་ཟིེར་ཆེན་པོའི་སངས་རྒྱས་ཁྱེབ་བདག་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་

དབང་ལ་སོགས་པར་མེཚན་གསོལ་ནས། བསྟེན་པ་བསྟེན་འཛིན་དང་བཅས་པ་

རྣམེས་ལ་ཤེེས་སུ་བཅུག་པ་ཡིན་པས། ཤཱཀྱི་མུ་ནིའི་རིང་ལུགས་ཡང་དག་སྐྱོང་

གསུང་བའི་ལུང་བཀོད་པའི་གསེར་གྱིི་འཇེའ་ས་དམེ་ཁ་ཁྱེད་པར་ཅན་དང་། 

གསེར་གྱིི་འཁོར་ལོ་སྟེོང་དང་ལྡན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིི་འཕྲའི་བཀོད་པ་ཕུལ་

དུ་ཕྱིིན་པ་ཡོད་པ་སོགས་ཟིང་ཟིིང་གི་དངོས་སྤྱིད་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་ཕུལ་

ཞིང་། དེ་ནས་རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་བཞུགས་པའི་གནས་ཆེན་རི་བོ་རྩེ་

ལྔར་ཕེེབས་ཏེེ། དེར་གནས་རྣམེས་མེཇེལ་བར་ཕེེབས་པའི་ཚེ། ནམེ་མེཁའ་སེར་བུ་

དང་ཆུ་འཛིན་སོགས་ཀྱིི་དྲིི་མེ་དང་བྲལ་ཏེེ་ཤེིན་ཏུ་དྭངས་པ་ལ་འཇེའ་འོད་ཁ་དོག་

དང་དབྱོིབས་སྣ་ཚོགས་པས་ཕྱིོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱེབ་པ་དང་། དེ་དག་གི་དབུས་དང་

མེཐོའ་རྣམེས་སུ་ཁྱེེའུ་གཞོན་ནུ་དང་ཕྱིག་མེཚན་ལ་སོགས་པའི་གཟིིགས་སྣང་

དཔག་ཏུ་མེེད་པ་བྱུང་ཞིང་། གཞན་ཡང་ཨ་སུ་རའི་བྲག་ཕུག་ནས་འོད་ཁ་དོག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དཀར་པོ་ཤེིན་ཏུ་དྭངས་ཤེིང་གསལ་བ་ཅིག་བྱུང་ནས། ཤེར་གྱིི་ཕྱིོགས་སུ་ཟླ་བའི་

འོད་ཟིེར་བཞིན་སོང་སྟེེ། འོད་དེའི་རྩེ་མེོ་ཚུར་གུག་པ་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་གཟིིམེས་གུར་གྱིི་

སྟེེང་དུ་གདུགས་ཕུབ་པ་བཞིན་འཁྱེིལ་བར་གྱུར་པ་དང་། ཡང་དེའི་དུས་སུ་གནས་

དེར་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་རྡོོལ་ནས་འཁོར་དང་བཅས་པས་གསོལ་

ཞིང་ཅི་དགར་རོལ་པ་ལས། ཕྱིིས་སུ་འགའ་ཞིག་གིས་གནས་བལྟོ་བ་དང་། ཆུ་དེ་

འཚོལ་བ་ལ་ཕྱིིན་པས་མེ་རྙིེད་ཅེས་གྲགས་ཤེིང་། དེ་ནས་སླར་ཡང་ཕེོ་བྲང་ཆེན་

པོར་ཕེེབས་ཏེེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་དབང་དང་མེན་ངག་བྱོིན་རླབས་ལུང་རྗོེས་གནང་

ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱིི་བཀའ་དུ་མེས་ཐུགས་ཚིམེ་པར་མེཛད། ཁྲིིམེས་ཕེོག་པའི་

ཉིེས་པ་ཅན་ཁྲིི་ཕྲག་དུ་མེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀའ་གནང་ནས་ཁྲིིམེས་ལས་ཐོར་བར་

མེཛད་དེ། དེའི་སྐབས་སུ་ཡང་དངུལ་གྱིི་ཀྱིེ་རྡོོར་ལྷ་དགུ ཤེེར་ཤེིང་གི་འཇེིགས་

བྱོེད། གུར་ལྕམེ་དྲིལ། རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་རྟེེན་གསུམེ་བསམེ་

གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་མེཆོད་ཆ། དབུ་ཞྭ། ན་བཟིའ་ལ་སོགས་པ་

དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་མེི་འདྲི་བ་དུ་མེ་དང་། གཞན་ཡང་གསེར་སྤྱིད། དངུལ་

སྤྱིད། གོས་དར། གཟིིམེས་གུར་ཆེ་ཆུང་། ཇེ་དཀར་ནག མེཛོ་རྟེ་དྲིེའུ་སོགས་འབྱོོར་

པའི་ཁྱེད་པར་གྲངས་དང་རྩིས་ལས་འདས་པ་ཕུལ་ཞིང་། དེ་ལྟོར་སྐད་རིགས་མེི་

གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཁམེས་ཆེན་པོ་དེར་རྒྱལ་བློོན་འབངས་དང་བཅས་པ་ཐོར་པ་བློ་ན་

མེེད་པའི་ས་ལ་བཀོད་ནས། དེ་ནས་རྟེའི་ལོ་ཕེོ་བྲང་ཆེན་པོ་ནས་གདན་བཏེེག་སྟེེ། 

ལམེ་ལ་གནས་པའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཐོམེས་ཅད་ཆོས་དང་ཟིང་ཟིིང་གིས་ཡིད་ཚིམེ་

པར་མེཛད་ཅིང་རིམེ་གྱིིས་གངས་ཅན་གྱིི་ལྗོངས་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་ཞེས་བྱོ་བའི་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་ཆག་ཕེེབས་ནས། ཇེོ་བོ་ཆེན་པོས་ཐོོག་དྲིངས་རྟེེན་

གསུམེ་ཁྱེད་པར་ཅན་རྣམེས་ཀྱིི་དྲུང་དུ་གསེར་ཆབ་དང་། སྙེན་དར། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་

ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་མེཎྜོལ་སུམེ་ཅུ་སོ་བདུན་མེའི་བཀོད་པ་ངོ་མེཚར་བ་ལ་

སོགས་པ་མེཆོད་པའི་ཁྱེད་པར་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་ཕུལ་ཞིང་། རང་

གཞན་གྱིི་དོན་དུ་སྨོན་ལམེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདེབས་པར་མེཛད། དེ་ནས་རིམེ་གྱིིས་

གདན་བཏེེག་ནས་རྟེ་ལོ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་པ་ལ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་

ཕེེབས་ཏེེ། དེར་འདུས་པ་རྒྱ་མེཚོའི་ཚོགས་དང་། སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་

ལ་ཟིང་ཟིིང་གི་སྦྱིན་གཏེོང་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། གཞན་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོའི་རྟེེན་

གསུམེ་རྣམེས་ལ་དཀར་མེེ། སྙེན་དར། རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་མེཆོད་ཆ་སོགས་

མེཆོད་པའི་ཁྱེད་པར་ཚད་ལས་འདས་པ་ཕུལ་ཞིང་། དེ་ནས་ལོ་དེའི་ཕྱིི་ལོ་གདན་

ས་ཆེན་པོ་ན་བཞུགས་པའི་བློ་མེ། སློབ་དཔོན་ཕྱིོགས་ནས་བྱོོན་པའི་དགེ་བའི་

བཤེེས་གཉིེན་སོགས་གཞི་བྱོེས་ཀྱིི་ཚོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ལ་གསུང་ངག་རིན་

པོ་ཆེ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པས་ཐོོག་དྲིངས་ཆོས་ཀྱིི་དགའ་སྟེོན་མེཐོའ་ཡས་པ་ཞིག་

གསུངས་ཏེེ། དེའི་བར་ལ་ལྷའི་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་ཉིིན་རེ་བཞིན་རྒྱུན་མེ་ཆད་

པར་བབས་ཞེས་ཀྱིང་བཤེད་ལ། དེ་ལྟོར་སྐུ་ཇེི་སྲིད་བཞུགས་ཀྱིི་བར་དུ་ཆོས་ཀྱིི་

འཁོར་ལོ་བར་མེ་ཆད་པར་བསྐོར་བའི་འཕྲིན་ལས་རླབས་པོ་ཆེས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་

བའི་སློབ་མེའི་ཚོགས་ཀྱིང་། རིན་ཆེན་སྒོང་པ་བློ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན། 

གཞི་ཐོོག་པ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་སྐུ་མེཆེད། འབྲི་ཁུང་རིན་པོ་ཆེ། ཐོེལ་སྤྱིན་སྔ་བ། 

སྟེག་ལུང་ཆོས་རྗོེ། ཆོས་རྗོེ་རཏྣ་ཀ་ར། འཚལ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་རིགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རུས་དང་ཡོན་ཏེན་གྱིིས་ཆེ་ཞིང་། མེཁས་བཙུན་བཟིང་གསུམེ་དང་ལྡན་པའི་སློབ་

མེའི་ཚོགས་མེང་པོ་ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་ཀརྨ་བྱོམེས་ཆོས་པ། བཀའ་བཞི་པ་

སེང་གེ་རྒྱལ་མེཚན། རྩེ་ཆེན་ཆོས་རྗོེ། སྒོོ་མེོ་རིན་པོ་ཆེ། རྩིབ་རི་ཇེོ་གདན་པ་

སོགས་ཉིམེས་རྟེོགས་དང་ལྡན་པ་དུ་མེ་ཞིག་དང་། ཆོས་སྡོེ་སོ་སོའི་བློ་མེ་སློབ་

དཔོན། གཞན་ཡང་བསྐྱེད་རོགས་ལ་བརྟེན་པ་ཐོོབ་པའི་ཀུ་ས་ལིའི་བརྟུལ་ཞུགས་

ལ་གནས་པ་སོགས་བགྲང་བའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ལྟོ་བུ་ཞིག་བསྐྲུན་པར་མེཛད་

ནས་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཡོངས་སུ་ཁྱེབ་པར་གྱུར་ཏེོ། །

དེ་ནས་ཡང་སྐབས་ཤེིག་ཏུ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལ་བསྙུང་གཞི་དྲིག་པོ་

གཅིག་བྱུང་སྟེེ་སྐུ་ཁམེས་ཅུང་ཟིད་མེ་བདེ་བ་ན། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཐོབས་ལམེ་གྱིི་རྣལ་

འབྱོོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བཅད་རྒྱ་ཞིག་མེཛད་པས་བསྙུང་བ་ལས་གྲོལ་ཞིང་། 

དེའི་ཕྱིི་ལོ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་དྲུང་དུ་སྤྱིན་སྔ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་

བྱོོན་པས། གསུང་གླིེང་གི་འཕྲོས་ཤེིག་ལ་སྔ་གོང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ཕྱིིན་པའི་དུས་རྒྱའི་མེི་

དཔྱིད་མེཁན་ཞིག་གིས་ངེད་ལ་བློ་མེ་ཁྱེེད་རུས་སྦེལ་གྱིི་རིགས་ཡིན་པས་ལོ་བརྒྱད་

ཅུ་ཙམེ་ཐུབ་ཟིེར་བ་གཅིག་བྱུང་སྟེེ། ན་ནིང་ཤེི་ན་ཁོ་ལ་ཁ་སྐྱང་ཞིག་ཡོང་བ་འདུག་

གསུང་བ་སོགས་ཀྱིི་ཞལ་ཀུར་མེཛད་པ་ལྟོར་དང་། ཁྱེད་པར་རྗོེ་འདི་བསྐྱེད་རོགས་

ཀྱིི་དོན་ལ་བརྟེན་པ་ཐོོབ། རྩ་རླུང་བྱོང་སེམེས་ལ་དབང་འབྱོོར། ཏེིང་ངེ་འཛིན་ཟིབ་

མེོ་གནད་དུ་སོང་བས་སྐུ་ན་ཤེིན་ཏུ་བགྲེས་པར་གྱུར་སྐབས་ཀྱིང་གཞོན་ཤེ་རབ་ཏུ་

རྒྱས་ཤེིང་། སྐྲ་དཀར་དང་གཉིེར་མེ་མེི་མེངའ། གཞན་གང་ལས་ཀྱིང་གཟིི་མེདངས་

ཆེ། སྐུ་ལྡང་ཡང་ཞིང་ཕྱིག་ཞབས་ལ་སོགས་པ་མེཉིེན་ཅིང་དྲིི་མེ་མེི་ཆགས་པ་རྡོོ་
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རྗོེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ལ་སོགས་པ་སྐུ་རྣམེ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་ལྡན་གྱིིས་ཉིིན་མེཚན་ཁོར་

ཡུག་ཏུ་བཞུགས་པ་ལའང་ངལ་དུབ་གཏེན་མེི་མེངའ། སྐུ་ལ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་ཀྱིི་དྲིི་ཞིམེ་

པོའི་ངད་པ་འཕྲོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ན་བཟིའ་དང་བཞུགས་པའི་གཟིིམེས་ཁང་ལ་

སོགས་པ་ལའང་དྲིི་བཟིང་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་མེི་ཡལ་བ་འབྱུང་ཞེས་གྲགས་

ཤེིང་། གཞན་ཡང་རྗོེ་འདི་ལ་རིམེས་དང་། དུག་དང་། འབྱུང་བའི་གནོད་པ་ལ་

སོགས་པ་རྐྱེན་གླིོ་བུར་བ་གང་གིས་ཀྱིང་མེི་ཚུགས་པ་དང་། ཕེ་རོལ་གྱིིས་བྱོས་

པའི་བྱོད་ཁ་རྦོད་གཏེོང་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་རང་ཞིར་འགྲོ་བ་

ལ་སོགས་པ་བྱོིན་རླབས་དང་ནུས་མེཐུའི་ཁྱེད་པར་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་

མེངའ་བ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཁམེས་གསུམེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིིད་ཕྱིི་རོལ་དུ་

མེཁས་པའི་བྱོ་བ་རྒྱུན་མེི་ཆད་པ་མེཛད་ཀྱིང་། ནང་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱིི་ཀུན་སྤྱིོད་

ཁྱེད་པར་ཅན་ལ་གཡེལ་བ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མེི་མེངའ་བས་བློ་མེ་དང་ཡི་དམེ་གྱིི་ལྷའི་

ཞལ་གཟིིགས་ཤེིང་ལུང་བསྟེན་པ་དང་། མེཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམེས་ཀྱིིས་དགོས་

པ་ཁྱེད་པར་ཅན་གྱིི་ཚེ་བཀའ་ནོད་པ་དང་། བསམེས་ན་ཤེེས་པའི་མེངོན་ཤེེས་

མེངའ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏེན་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་མེངའ་སྟེེ། དེ་ཡང་སྐབས་ཤེིག་ལྷ་

ཁང་བློ་བྲང་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། བསྙེེན་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐུགས་རྡོོ་རྗོེའི་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་རྟེེན་

འབྲེལ་སོགས་ལ་ཉིམེས་བཞེས་མེཛད་པས། འཛག་པའི་གེགས་ཕྲན་བུ་བྱུང་ནས་

ཐུགས་ཅུང་ཟིད་མེ་བདེ་བའི་ཚེ་ནམེ་ལངས་ཁར་མེནལ་ལམེ་དུ་དམེ་པ་སངས་རྒྱས་

ཡིན་ཟིེར་བའི་ཨ་ཙ་ར་གཟིི་མེདངས་ཅན་ཕྲུག་དཀར་པོའི་ན་བཟིའ་གསོལ་བ་ཅིག་

བྱོོན་ནས། འདི་བཞིན་གྱིིས་གསུངས་པའི་བརྡོར་ཁོང་གི་ཞབས་གཡོན་པའི་རྟེིང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པས་འོག་སྒོོ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་བསྡོམེས། གཡས་རི་ཁྲིོད་ལོ་མེ་གྱིོན་མེའི་བཞུགས་

སྟེེང་གི་རྟེེན་བྱོས་བྱུང་བས་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམེས་སྟེེང་དུ་རྩོལ་མེེད་དུ་འདྲིོངས་འོང་

གིས་འདུག་པ་བཞིན་མེཛད་པས་གེགས་ལས་གྲོལ་ཞིང་། ཡང་ས་སྐྱའི་དབུ་རྩེ་རྙིིང་

མེར་སྐུ་མེཚམེས་ལ་བཞུགས་ཙ་ན་སྐབས་ཤེིག་ཐོོ་རངས་ཁ་མེནལ་ལམེ་དུ། རྗོེ་ས་

སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་དང་མེཇེལ་བའི་ངང་ལ་རྗོེ་ས་ཆེན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་གི་ཐུགས་

ཀར་ཐོིམེ་པར་གྱུར་ཏེེ་དེའི་མེོད་ལ་མེནལ་སད་ཙ་ན། དང་པོ་སྐུ་ཁམེས་བདེ་ཞིང་

ཐུགས་རིག་ཤེིན་ཏུ་དྭངས་པ་ལ། དེ་ནས་ཡུན་དུ་མེ་ཞིག་སོང་ཙ་ན་སྐུ་ལུས་ཐོམེས་

ཅད་ཟིི་བེར་ལངས་ནས། ཡང་མེནལ་དུ་སོང་ཙ་ན་བསྙུང་གཞི་མེེད་པར་སྔར་བས་

ཀྱིང་སྐུ་ཁམེས་བདེ་ཞིང་། ཏེིང་ངེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། དེས་

རྐྱེན་བྱོས་ནས་རྗོེ་བཙུན་གོང་མེའི་བཀའ་འབུམེ་བཞེངས་པའི་འདུན་པ་བྱུང་བ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་ལ། ཡང་གནས་དེ་ཉིིད་དུ་སྐུ་མེཚམེས་ལ་བཞུགས་

པའི་སྐབས་ཤེིག་མེནལ་ལམེ་དུ། གཡབས་ཆེན་གྱིི་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཁྲིི་དེའི་

སྟེེང་ན་རྗོེ་ས་ཆེན་དང་། རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་ཏེེ་ཡབ་སྲས་

གཉིིས་ཀ་བཞུགས་འདུག་པ་དང་མེཇེལ་ནས་ཕྱིག་དང་མེཆོད་པ་ཕུལ་ཏེེ། དེའི་

སྐབས་སུ་ཐོིགས་ཁང་བྱོང་མེའི་སྒོོ་ནང་དེ་ནས་ཁྱེེའུ་གཞོན་ནུ་ཤེིན་ཏུ་མེཛེས་ཤེིང་

ཡིད་འཕྲོག་པ་རྒྱན་དུ་མེས་བརྒྱན་པ་ལུས་ལས་འོད་ཟིེར་འཕྲོ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ན། རྗོེ་

ས་ཆེན་གྱིི་ཞལ་ནས་འདི་འུ་ཅག་གི་མེི་ཡིན་པས་ངོ་ཤེེས་པ་གྱིིས་ཤེིག་ཅེས་ངོ་

སྤྲོད་བྱོེད་པ་ཅིག་བྱུང་སྟེེ། ཁྱེེའུ་དེ་ནི་འཇེམེ་དབྱོངས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ངེས་སུ་འདུག་

ཅེས་རྗོེ་ཉིིད་གསུང་བར་བཤེད་པ་དང་། ཡང་ལན་ཅིག་རྭ་སྒྲིེང་དུ་སྐུ་མེཚམེས་
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མེཛད་དུས་ཐོོ་རངས་མེནལ་ལམེ་དུ། ཆོས་རྗོེ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་བསོད་ནམེས་

རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་གཟིིམེས་ཁང་ཡིན་ཟིེར་བའི་ཁང་བཟིང་དབུ་རྩེ་རྙིིང་མེའི་སྐོར་ལས་

ཅུང་ཆེ་བ་ཞལ་བ་མེདོག་སེར་པོ་ཤེིན་ཏུ་ལེགས་པ་བྱོས་པ་ཅིག་ན་རྗོེ་ཐོམེས་ཅད་

མེཁྱེེན་པའང་བཞུགས་ཏེེ། དེའི་ཞལ་ནས་ཁང་པ་འདིའི་བདག་པོ་ཁྱེེད་ལ་བསྐོ་བ་

ཡིན་གསུངས་ནས་གནང་བ་ཅིག་བྱུང་ནས་དེའི་མེོད་ལ་མེནལ་སད་པ་ན། བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་བསྒོོམེ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏེབ་པས། རྗོེ་ཐོམེས་

ཅད་མེཁྱེེན་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་དེ་ཉིིད་ན་བཟིའ་ཇུས་དུར་ཁའི་ཟླ་གམེ་

གསོལ་བ། དབུ་ཞྭ་ལྟོེབས་ཞྭ་མེཛད་པ་གསལ་པོ་མེངོན་སུམེ་དུ་བྱོོན་ནས། ཆོས་ཀྱིི་

སྒོོ་དུ་མེ་སྟེོན་པ་ལ་སོགས་པ་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་འཇུག་སྒོོ་ངོ་མེཚར་བ་འགའ་ཞིག་

བྱུང་ཞེས་གསུངས་ཤེིང་། དེའི་ཉིིན་པར་ཉིན་པོ་བའི་གདན་འདྲིེན་བྱུང་བ་ལ། 

མེནལ་ལམེ་གྱིི་རྟེེན་འབྲེལ་སོགས་ཀྱིིས་ཕེེབས་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས་ཤེིང་། ཡང་ཕྱིིས་ལྷ་ཆེན་དུ་བཞུགས་པའི་དུས་གཅིག་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་

པོ་མེངོན་སུམེ་དུ་ཕེེབས་པ་ལ་རྗོེ་འདིས་མེོས་གུས་ཚད་མེེད་པ་འཁྲུངས་ཏེེ། ཏེིང་ངེ་

འཛིན་གྱིི་སྒོོ་ནས་ཕྱིག་དང་མེཆོད་པ་ཕུལ་ནས་ཞབས་དྲུང་དུ་འབྱོོན་པར་གསོལ་བ་

བཏེབ་པས། རྗོེ་ས་ཆེན་ཞལ་འཛུམེ་པ་ཅིག་མེཛད་ནས་ཅི་ཡང་མེི་གསུང་བར་རྒྱང་

ཇེེ་རིང་ཇེེ་རིང་ལ་བཞུད་དེ་མེཐོར་མེི་སྣང་བར་གྱུར་ཅེས་ཀྱིང་གྲགས་སོ། །ཡང་

ལྷག་པའི་ལྷས་ཞལ་གཟིིགས་པའི་ཚུལ་ནི། ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་

ཤེིག་མེནལ་ལམེ་དུ། འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་སྐུ་མེདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གསུམེ་ཕྱིག་

དྲུག་པ། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་དུ་བཞུགས་པ་ཤེིན་ཏུ་དྭངས་པ་ཅིག་གཟིིགས་ནས། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དེ་ལ་མེོས་གུས་ཆེན་པོར་ཕྱིག་འཚལ་ཞིང་ཡོད་པ་ན། དེའི་འཁོར་བུད་མེེད་དམེར་

ཚལ་མེ་ཅིག་རྗོེ་འདི་ལ་བལྟོས་ནས། ཀ་ར་ཀ་ར་ལ་སོགས་པའི་གསང་སྔགས་བཟླ་

བ་དང་། ཡང་དེའི་ཁྲིོད་ནས་བུད་མེེད་གཞོན་ནུ་ལྷའི་གོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས་བཀླུབས་

པ་ཅིག་གིས་གར་སྣ་མེི་གཅིག་པ་མེཐོའ་ཡས་པ་བསྒྱུར་ཞིང་། ཁ་ཅིག་གིས་ཤེིན་ཏུ་

སྙེན་པའི་གདངས་དབྱོངས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་དང་བཅས་གླུ་ལེན་པ་དང་། ཁ་

ཅིག་གིས་པི་ཝཾ་ལ་སོགས་པ་རོལ་མེོའི་སྒྲི་སྙེན་སྣ་ཚོགས་པས་ཡིད་འཕྲོག་པར་

བྱོེད་པ་དང་། བུ་མེོ་ཅིག་གིས་མེེ་འབུད་ཅིང་འདུག་པ་སོགས་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་

གཟིིགས་ཏེེ། དེ་ནི་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་མེཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིིས་བསྐོར་བ་

མེངོན་སུམེ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞེས་བཤེད་ཅིང་། ཡང་ལན་ཅིག་ཁ་རག་ཐོོད་དུ་

བཞུགས་སྐབས། གནས་དེའི་བྲག་རི་ཆེན་པོ་ཅིག་གི་དཀྱིིལ་ན་བྲག་དཀར་པོ་

ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་འདྲི་བ། དེའི་མེདུན་ན་གདེངས་ཀ་ལེགས་པོ་བྱོས་པ་ཅིག་

འདུག་པ་དེར་སྔ་དྲིོ་ཚོགས་མེཆོད་ཀྱིི་གནས་མེཛད་པས་ལན་ཅིག་མེདུན་བསྐྱེད་

སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཉིམེས་འུར་ནས་ཐོོག་མེར་ཐུགས་དྲིན་གྱིི་འཛིན་དགོས་

པ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་གསལ་སྟེོང་གི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཚད་ལས་འདས་

པ་འཁྲུངས་ཏེེ། དེའི་མེདོ་ལ་མེདུན་གྱིི་ནམེ་མེཁའ་ཐོམེས་ཅད་ཁེངས་པའི་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ་

ལྷ་དགུའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་མེངོན་སུམེ་དུ་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་

གཟིིགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དབུ་རྩེ་རྙིིང་མེར་སྐུ་མེཚམེས་ལ་བཞུགས་ནས། ཨ་

ར་པ་ཙ་ནའི་བྱོེ་བསྙེེན་ཞིག་མེཛད་པ་ན། དེའི་དུས་སུ་ནམེ་མེཁའ་ལ་དཀྱིིལ་འཁོར་

རིགས་མེི་གཅིག་པ་མེང་པོ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཟིིགས་པ་དང་། ངམེ་རིང་དུ་མེགོན་
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པོ་འཇེམེ་དབྱོངས་ལ་གསུང་བསྙེེན་འགྱུར་པོ་ཞིག་མེཛད་པས། རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་

དབྱོངས་མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས་ཏེེ་ཐུགས་རབ་ཀྱིི་རྩལ་ཐོོགས་པ་མེེད་པ་ནང་ནས་

འཁྲུངས་ཤེིང་། དེའི་དུས་སུ་མེགོན་པོ་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ལ་བསྟེོད་པ་ཡང་མེཛད་

ཅེས་གྲགས་ལ། ཡང་ལན་ཅིག་ཇེོ་ནང་དུ་གཤེེད་དམེར་གྱིི་སྒྲུབ་མེཆོད་མེཛད་

སྐབས་གཤེེད་དམེར་གྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས་ཤེིང་། ནང་མེཆོད་

བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་ཚེ། ནང་མེཆོད་ཀྱིི་ཀ་པཱ་ལི་ལ་མེེ་དངོས་སུ་འབར་བ་ཞབས་དྲུང་ན་

ཡོད་པ་ཀུན་གྱིིས་མེཐོོང་སྟེེ་ངོ་མེཚར་དུ་གྱུར་པ་ན། རྗོེའི་གསུང་ལས། འདི་ཡེ་ཤེེས་

ཀྱིི་མེེ་ཡིན་མེོད་གསུང་བ་ལ་སོགས་པ་གཟིིགས་སྣང་ཁྱེད་པར་ཅན་དཔག་ཏུ་མེེད་

པ་བྱུང་ཞེས་ཐོོས་ལ། ཡང་མེཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གིས་བཀའ་ནོད་པའི་ཚུལ་ནི། 

དབུ་རྩེར་བཞུགས་དུས་མེནལ་ལམེ་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁྱེམེས་མེཐོིལ་དུ་གུར་

གྱིི་མེགོན་པོའི་རྣམེ་པ་གསལ་ཞིང་མེཚན་ཉིིད་ཐོམེས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཅིག་

དང་པོར་གཟིིགས། དེ་ནས་དེ་རེས་འགའ་ཕྱིག་དྲུག་པའི་རྣམེ་པ། རེས་འགའ་ཕྱིག་

བཞི་པའི་རྣམེ་པ་སོགས་རྣམེ་འགྱུར་མེི་འདྲི་བ་མེང་དུ་སྟེོན་པ་ཅིག་བྱུང་བ་ན། དེ་

གསུམེ་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་ཟིེར་བའི་བརྡོར་འདུག་སྙེམེ་པའི་ངེས་ཤེེས་ཐུགས་ལ་

འཁྲུངས་པ་དང་། ཡང་ལན་ཅིག་ངམེ་རིང་དུ་འཇེམེ་དཀར་ལ་གསུང་བསྙེེན་མེཛད་

པས་ཉིི་མེ་ཤེར་ཙམེ་ན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མེོ་འདོད་ཁམེས་མེ་དཔོན་གཡོག་གཉིིས་

དྲིེའུ་ནག་པོ་ལ་ཆིབས་ནས་བར་སྣང་ལ་ཤེ་ར་ར་བྱུང་བ་གཟིིགས་པ་དང་། ལྷ་ཁང་

བློ་བྲང་ན་བཞུགས་སྐབས་ཤེིག་ཀྱིང་དཔོན་པོ་རིའི་རྩེ་ལ་ཤེར་ཕྱིོགས་ནས་རྒྱང་

གིས་བྱུང་བ་གཟིིགས་པ་སོགས་ལན་མེང་དུ་གཟིིགས་སྣང་ལ་བྱུང་བར་རྗོེ་ཉིིད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཀྱིིས་གསུངས་སོ་ཞེས་བཤེད་ལ། ཡང་དབུ་རྩེར་བཞུགས་སྐབས་དུར་ཁྲིོད་བདག་

པོ་ཡབ་ཡུམེ་གཉིིས་མེདུན་ནས་གར་སྟེབས་ལིང་ལིང་མེཛད་པ་སོགས་རྣམེ་འགྱུར་

ཁྱེད་པར་བ་དུ་མེ་མེཛད་ཀྱིིན་ཕེེབས་པ་མེངོན་སུམེ་གཟིིགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་གི་ཞལ་ནས། སྐབས་ཤེིག་པུ་ཏ་འདི་དེང་སང་ཆ་ལུགས་

འགྱུར་འདུག་གསུང་བ་སོགས་མེདོར་ན་མེཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་མེི་མེ་ཡིན་སོགས་

ཐོམེས་ཅད་བྲན་དུ་ཁོལ་ཞིང་ལས་བསྒྲུབ་པ་ཞིག་གོ །

ཡང་མེངོན་པར་ཤེེས་པའི་ཡོན་ཏེན་ནི། གདུལ་བྱོ་འགའ་ཞིག་ལ་ཁྱེོད་ཀྱིི་

ཚེ་ཚད་འདིའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་ཇེི་ལྟོ་བ་བཞིན་ཐོོག་ཏུ་ཁེལ་བ་བྱུང་

བ་དང་། ཁ་ཅིག་གི་བསམེ་པ་དང་སྤྱིོད་པའི་འགྲོ་ལྡོག་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཚུལ་

ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་ཇེི་ལྟོར་ཡོད་པ་ལྟོར་དགོངས་ཏེེ་དངོས་སུ་གསུང་བྱོོན་པ་དང་། 

འགའ་ཞིག་གི་ཡིད་ཐོེ་ཚོམེ་དུ་གྱུར་པ་དྲིི་བ་ཞུ་མེ་ནུས་པ་ཡོད་པ་རྣམེས་ལ། ཆོས་

གསུང་བ་སོགས་ཀྱིི་འཕྲོས་ལ་ཞལ་ཏེ་གསལ་པོར་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་མེཐོའ་

ཡས་ཤེིང་། ཡང་ལན་ཅིག་ཉིི་ཤེར་དཔོན་ཆེན་གྱིི་སྲས་རྗོེ་བཙུན་པར་གྲགས་པ་

དང་། རྗོེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་རྗོེ་འདིའི་སྐུ་མེདུན་དུ་འོང་བ་ན། 

རྗོེའི་སྐུ་མེདུན་གྱིི་ཕེ་ཚད་དེ་ན་གཟུངས་ཐོག་གཅིག་འདུག་པ་དེ་ཁྱེེར་ཤེོག ངེད་རང་

རྩེད་མེོ་བྱོེད་པ་ཡིན་གསུངས་ཏེེ། ད་ཁྱེེད་གཉིིས་ཀྱིིས་ནམེ་མེཁའ་ལ་མེཐོོན་པོ་གྱིིས་

ལ་ཕེན་ཚུན་དུ་འཐོེན་གསུངས་པ་ལ། ཁོང་གཉིིས་ཀྱིིས་དེ་བཞིན་བྱོས་པས། རྗོེ་ཉིིད་

རྡོོ་རྗོེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མེཛད་ཅིང་གཟུངས་ཐོག་དེའི་སྟེེང་དུ་བྱོོན་ནས་ཡུན་རིང་པོའི་བར་

བཞུགས་ཏེེ་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟེན་ནས། དེ་ནས་ཁོང་གཉིིས་ལ་དེ་བཞིན་གཞན་ལ་མེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཟིེར་ཅེས་གསུངས་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་སོ། །དེ་ལྟོར་བློ་མེ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་རྣམེས་ཀྱིི་

ཞལ་བསྟེན་ཅིང་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པ་དང་། མེངོན་ཤེེས་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཐོོགས་པ་

མེེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མེོང་དང་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏེན་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་

མེངའ་བས་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་ནས། དེ་ནས་སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་

འདའ་བའི་ཚུལ་སྟེོན་པ་དང་ཉིེ་བ་ན་སྤྱིན་སྔ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་པས་རྗོེ་འདིའི་

ཞབས་དྲུང་དུ་དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་བཀའ་མེང་དུ་ནོས་ཏེེ་ཞབས་དྲུང་ནས་ཕྱིིར་ཡོང་

བའི་སྐབས་སུ་སྤྱིན་སྔ་བས། ད་དུང་ཞབས་དྲུང་དུ་མེཇེལ་བར་ཞུས་པ་ན། རྗོེའི་

གསུང་གིས། ད་རང་ཉིེར་དགུའི་ཟླ་བ་ཡིན་ཆེན་པོ་རང་ཨེ་སྡོོད་མེི་ཤེེས་སྔ་སོར་

ལབ་པ་རྣམེས་སེམེས་ལ་ཞོག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་གདུལ་བྱོ་འགའ་

ཞིག་ལ་ན་ནིང་ཤེང་དུ་ཕྱིིན་དུས། ཤེང་ཕུའི་ཟིམེ་འཚེར་ལ་ཁ་ན་འཇེའ་འོད་དཔག་

ཏུ་མེེད་པ་འཁྱེིལ་ཞིང་འཁྲིིགས་པའི་གསེབ་ན་བུད་མེེད་མེང་པོ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་

རྣམེས་ཀྱིིས་ངེད་ལ་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་ཟིེར་བ་སོགས་ཀྱིི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མེ་བྱུང་། དེ་

དུས་འདུན་པ་ཅིག་བྱོས་པས་ཁྱེེད་ཀྱིིས་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ཐུབ་ཟིེར་བའི་ལུང་བསྟེན་ཅིག་

བྱུང་བས་ད་བར་བསྡོད། ད་རང་ཡུན་རིང་སྡོོད་པའི་ངེས་པ་མེེད་ཅེས་གསུང་བ་

སོགས་ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་གཤེེགས་པའི་གསུང་འབའ་ཞིག་སྩལ་ཞིང་། དེའི་

སྐབས་སུ་དབུས་གཙང་གི་ས་ཕྱིོགས་ཀུན་ཏུ་སྒྲི་དང་རོལ་མེོ་ལ་སོགས་པ་ལྟོས་མེང་

དུ་བྱུང་བ་ཀུན་གྱིིས་མེངོན་སུམེ་དུ་མེཐོོང་ཞིང་ཐོོས་པ་བྱུང་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་ཏེེ། དེ་

དང་མེཐུན་པར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་འགྱུར་མེེད་རྡོོ་རྗོེའི་སྐུ་བརྙིེས་པས་སྙུང་

བ་མེི་མེངའ་ཡང་། གཞན་སྣང་དུ་སྙུང་བའི་ཚུལ་སྟེོན་པར་མེཛད་པ་ན་སྨན་པ་མེཁས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པ་རྣམེས་ཀྱིིས་གསོལ་སྨན་ཞུ་བ་དང་། དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མེཚོ་རྣམེས་ཀྱིིས་

གསུང་སྒྲིོག་ལ་སོགས་པ་སྐུ་རིམེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས། དྲུང་ན་གནས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་

ཀྱིང་ཞབས་ཏེོག་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འབད་ཀྱིང་། གཞན་ངོར་སྣང་ཚུལ་བསམེ་གྱིིས་མེི་

ཁྱེབ་པ་སྟེོན་པའི་ཕྱིིར་སྐུ་ཁམེས་ལ་སྐྱེད་དུ་མེངོན་པ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མེ་བྱུང་བ་ན། སླར་

ཡང་སྐུ་རིམེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་པས། རྗོེའི་ཞལ་ནས་སྔར་ལུང་བསྟེན་ལ་ལོ་བརྒྱད་

ཅུ་ཡོད་པས། ད་དུང་ལོ་འགའ་བསྡོད་ཀྱིང་བཏུབ་མེོད། འོན་ཀྱིང་རྟེེན་འབྲེལ་འགའ་

ཞིག་གི་རྒྱུས་ད་ལོ་ཅིས་ཀྱིང་འགྲོ་བར་འདུག་པས་ཁྱེེད་རང་རྣམེས་རིམེ་གྲོ་བྱོས་མེ་

བྱོས་ནི་མེེད། བྱོེད་ན་ཡང་ཁྱེེད་རང་རྣམེས་དབང་བཙན། འོ་སྐོལ་ཚེ་དང་། ཚུལ་

ཁྲིིམེས། འཕྲིན་ལས་རྣམེས་མེཐོར་ཕྱིིན་པ་ཡིན་པས་སེམེས་ཕྲལ་དང་མྱོ་ངན་སྨྲེ་

སྔགས་སོགས་གཏེན་མེ་བྱོེད་པར་དགའ་སྤྲོ་གྱིིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོོབ་ཅེས་གསུངས་

ཤེིང་། ཇེི་སྲིད་སྙུང་བའི་བར་ལ་ཡང་ཐུགས་དམེ་གྱིི་ཁྲིིགས་རྣམེས་གཏེན་ནས་མེ་

ཆག་པར་མེཛད་པའི་ངང་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞིང་ཁམེས་ཡ་མེཚན་ཅན་དུ་མེ་

དང་། བློ་མེ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་དང་། དག་པའི་ཞིང་དུ་སྤྱིན་

འདྲིེན་པའི་ལྷ་ཚོགས་མེང་པོས་བསུ་བའི་བཀོད་པ་ལ་སོགས་པ་གཟིིགས་སྣང་ཁྱེད་

པར་ཅན་དུ་མེས་དུས་འདའ་བར་མེཛད་ཅིང་། དེ་ནས་རྟེག་འཛིན་ཅན་རྣམེས་སྐྱོ་བ་

བསྐྱེད་པ་དང་། ལེ་ལོ་ཅན་དག་དགེ་བ་ལ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིིར་དང་། ཞིང་ཁམེས་འདི་

བས་གཞན་དུ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་དགུང་ལོ་བདུན་

ཅུ་རྩ་བདུན་བཞེས་པ་ཤེིང་མེོ་སྦྲུལ་གྱིི་ལོ་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིི་མེ་རྩེ་ཤེར་

ལ༑ དཀོན་མེཆོག་ལ་མེཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཤེོམེས་ཤེིག་གསུངས་ནས། ཞབས་རྡོོ་
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རྗོེའི་སྐྱིལ་མེོ་ཀྲུང་མེཛད་ཕྱིག་གཉིིས་རྡོོ་རྗོེ་དྲིིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་ཏེེ། གོང་དུ་

འཕེོ་བའི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་ངང་ལ་མེཉིམེ་པར་འཇེོག་པ་མེཛད་དེ་རྒྱུད་སྡོེ་རྣམེས་ནས་

བཤེད་པ་བཞིན། ལྷ་དང་རིག་པ་འཛིན་པ་དང་དཔའ་བོ་མེཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིིས་

བསུས་ནས། འཇེའ་དང་། འོད་དང་། མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་དང་། རོལ་མེོའི་སྒྲི་དང་ལྷའི་

སྤེོས་ཀྱིི་དྲིི་ཞིམེ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་གྱིི་མེཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་ལྟོས་དཔག་ཏུ་མེེད་

པ་དང་བཅས་པས། རེ་ཞིག་གཟུགས་ཀྱིི་སྐུ་ཆོས་ཀྱིི་དབྱོིངས་སུ་བསྡུ་བར་མེཛད་

ཅིང་། དེའི་ཚེ་དབུའི་གཙུག་ཏེོར་གསལ་པོར་འཕེགས་པ་དང་། གསང་པའི་གནས་

བལྟོར་མེི་མེངོན་པ་དང་། བྱོང་སེམེས་གསེར་གྱིི་ཁ་དོག་ལྟོ་བུ་ཞལ་དང་ཤེངས་ནས་

བྱོོན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟོས་ཁྱེད་པར་ཅན་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་བྱུང་ཞེས་གྲགས་ཤེིང་། དེ་

ལྟོར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེེགས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ནས་ཀྱིང་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་ནམེ་

མེཁའ་ལ་འཇེའ་འོད་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་འཁྲིིགས་ཤེིང་མེེ་ཏེོག་ཁ་དོག་དང་

དབྱོིབས་ཀྱིི་ཁྱེད་པར་མེི་འདྲི་བ་དུ་མེ་རྒྱུན་མེ་ཆད་པར་བབས་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་

མེཚར་བའི་ལྟོས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བྱུང་ཞེས་བཤེད་དོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོ་ཐོེག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤེིས་ཀྱིི་ཡབ་ཏེ་དབེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་

བྱོ་བ་དེའི་བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་ཡུལ་ཉིང་སྟེོད་མེ། མེིང་མེ་གཅིག་སྲས་སྐྱབས་བྱོ་བ་ལ་

སྲས་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ་དྷརྨཱ་དྷྭ་ཛ་ཞེས་བྱོ་བ་ལྕགས་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་ལོ་

ལ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེེ། སྐྱེས་སྟེོབས་ཀྱིི་ཤེེས་རབ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། 

བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་ཞེས་བྱོ་བ་གཞི་ཐོོག་པ་མེཁས་བཙུན་ཆེན་པོའི་

སྲས་དེ་ཉིིད་དང་། མེ་ཏེི་པཎ་ཆེན་གཉིིས་ཀྱིི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། དེ་ནས་ཆོས་རྗོེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གཟུངས་པའི་དྲུང་དུ་ཡབ་མེེས་ཀྱིི་ཆོས་རྣམེས་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པས་ཕྱིིན་ཅི་

མེ་ལོག་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམེས་དཔལ་ཞེས་བྱོ་

བ་གུས་པས་བསྟེེན་ནས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིི་གཙོ་བོ་ཚད་མེ་རྣམེ་འགྲེལ་

བསླབས་ནས། བཤེད་པ་དང་། ཆེ་འདོན་མེཛད་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་

རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་ནས་སྙེན་གྲགས་གོང་མེ་རྒྱལ་པོས་ཀྱིང་ལེགས་པར་ཐོོས་ནས། 

ཐོོག་མེར་གུ་ཤྲཱིིའི་མེཚན་དང་གསེར་དམེ་ཕུལ་ཏེེ། བར་སྐབས་སུ་མེདོ་ཁམེས་སུ་

གདན་དྲིངས་པ་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཀྱིང་གནས་དེར་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་བསྐོར་བས། དེའི་རིང་ལ་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕེབ་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་

མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེེན་རྒྱལ་བློོན་འབངས་དང་བཅས་པ་ཐོམེས་

ཅད་དད་པ་དང་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་ཏུ་གཡོས་པར་གྱུར་ཏེེ། ཟིང་ཟིིང་གི་

དངོས་པོ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཕུལ་ནས་དེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདིས་དགེ་འདུན་དང་། བློ་མེ་དཀོན་མེཆོག་གི་ཞབས་ཏེོག་ཁོ་ན་མེཛད་དེ། དེ་ཡང་

གདན་སའི་ཚོགས་སུ་ཇེ་སིགས་བརྒྱ་སུམེ་ཅུ་ཙམེ་གྱིི་འགྱིེད་དང་། གཞན་ཡང་

དགེ་འདུན་རེ་རེ་ལ་གསེར་རྐྱང་ཞོ་རེའི་འགྱིེད་བཟིང་པོ་མེཛད་པ་ལ་སོགས་པ་

བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེར་མེཛད་ནས། དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་པ་ས་ཕེོ་བྱོི་བའི་

ལོ་ལ་དཔལ་ས་སྐྱའི་གནས་མེཆོག་བློ་བྲང་ཁང་གསར་ཞེས་བྱོ་བར་ངོ་མེཚར་བའི་

ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་ཞི་བར་གཤེེགས་ཤེིང་། དེའི་གཅུང་རྡོོ་རྗོེ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་

མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་ཆུ་མེོ་སྦྲུལ་གྱིི་ལོ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤེིང་། འདི་ཡང་སྐྱེས་སྟེོབས་ཀྱིི་

ཤེེས་རབ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཏེེ། ཏེ་དབེན་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱིི་དྲུང་
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དུ་རབ་བྱུང་མེཛད། ཆོས་རྗོེ་གཟུངས་ཀྱིི་དཔལ་བའི་དྲུང་དུ་ཡབ་ཆོས་ལ་སྦྱངས་

པས་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པ་མེཁྱེེན་ཅིང་། ཁྱེད་པར་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལ་ཤེིན་ཏུ་མེངའ་

བརྙིེས། སློབ་དཔོན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་རྒྱས་པའི་བསྟེན་བཅོས་

ཚད་མེ་རྣམེ་འགྲེལ་གསན་སྦྱོང་མེཛད་པས་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་མེཁྱེེན་ནས། བཤེད་

གསར་དང་ཆེ་འདོན་གཅེན་དྷརྨཱ་དྷྭ་ཛ་དང་མེཉིམེ་དུ་མེཛད་ཅིང་། གདན་ས་ཆེན་

པོའི་ཚོགས་དབོན་དང་། བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་འཆད་ཉིན་སོགས་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་

མེཛད་ཅེས་བཤེད་ལ། དེ་ནས་བར་སྐབས་སུ་སྐྱིད་གྲོང་ཕྱིོགས་ལ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་

ཕེེབས་ཏེེ། མེངའ་བདག་པས་གཙོ་བྱོས་པའི་མེངའ་རིས་ཀྱིི་སའི་ཆ་ལ་གནས་པའི་

སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིིས་དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་བཀའ་དྲིིན་ཐོོབ་ནས། ཟིང་ཟིིང་གི་འབུལ་བ་

བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཕུལ་ཏེེ། དེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་དཀོན་མེཆོག་གི་ཞབས་ཏེོག་

དང་སྐྱེ་བོ་ཕེལ་པ་རྣམེས་ཀྱིི་དོན་ཁོ་ན་མེ་གཏེོགས་པ་རང་དོན་དུ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མེི་

འཛིན་ཅིང་། དེ་ལ་སོགས་པའི་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་དེ། དེ་ནས་

དུས་ཕྱིིས་དབེན་གནས་མེན་ལུང་བྲག་དཀར་ཞེས་བྱོ་བར་ཐུགས་དམེ་ལ་བཞུགས་

པའི་རིང་ནས་དགུང་ལོ་ང་གསུམེ་བཞེས་པའི་ཚེ་སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་

བསྟེན་ཅིང་། ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཡབ་ཏེ་དབེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན་

དཔལ་བཟིང་པོའི་བཙུན་མེོ་གསུམེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་གསུམེ་པ། ཕེ་མེིང་ལྷོ་པ་

དཔོན་ཆེན་འོད་ཟིེར་སེང་གེའི་སྲས་མེོ། མེིང་མེ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་འབུམེ་ཞེས་

ཀྱིང་གྲགས་ཤེིང་། མེིང་གཞན་དཔོན་མེོ་སྲས་པ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ལ་སྲས་སློབ་

དཔོན་ཆེན་པོ ་བསོད་ནམེས་བཀྲ་ཤེིས་ཞེས་བྱོ་བ་ཆུ་ཕེོ ་འབྲུག་གི་ལོ ་ལ་སྐུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཁྲུངས་ཤེིང་འདི་ཡང་གཞི་ཐོོག་པ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་པ་དང་། མེ་ཏེི་པཎ་ཆེན་

ལ་རབ་བྱུང་ཞུས་ཏེེ། ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་སོགས་དགེ་བའི་

བཤེེས་གཉིེན་མེང་པོ་གུས་པས་བསྟེེན་ནས་ཡབ་ཆོས་རྣམེས་ལ་སྦྱངས་པ་རྒྱ་ཆེན་

པོ་དང་། ཁྱེད་པར་ཚད་མེ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིི་གཙོ་བོ་དཔལ་ཆོས་ཀྱིི་

གྲགས་པའི་རྣམེ་འགྲེལ་ལ་མེཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་མེཁྱེེན་ནས་ཆེ་འདོན་མེཛད་

ཅིང་ཚོགས་ཆེན་པོར་ཚོགས་ཆོས་ཀྱིང་མེང་དུ་གསུངས་ཏེེ། འཆད་ཉིན་ལ་སོགས་

བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་པ་ལ་བརྟེེན། གོང་ནས་ཀྱིང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་

ལུང་མེཚན་དམེ་ཁ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཞིང་། བོད་དུ་ཆེ་བར་གྲགས་ཤེིང་ངོ་མེཚར་

བའི་རྒྱང་གི་འབུམེ་མེོ་ཆེ་བཞེངས་པ་ལ་སོགས་པ་མེཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་

ནས། དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པ་ལ་ལྷར་རྩེར་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་བདེ་

བར་གཤེེགས་སོ། །དེ་ལྟོར་ཏེ་དབེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སྲས་སྐུ་

མེཆེད་བཞི་འཁྲུངས་པའི་ནང་ནས། བདག་ཆེན་བསོད་ནམེས་བཀྲ་ཤེིས་དཔལ་

བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བས་བྱོང་པ་གུའི་གུང་ཆོས་གྲགས་དཔལ་གྱིི་ལྕམེ་མེོ་མེ་གཅིག་

ནམེ་པ་ཞེས་བྱོ་བ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བདེ་ལེགས་བཀྲ་

ཤེིས་ཞེས་བྱོ་བ་ས་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་འཁྲུངས་ཏེེ། གྲུབ་པའི་མེཚན་མེ་བརྙིེས་པ་ཞིག་

བྱུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། འདིས་བཙུན་མེོ་གཅིག་བཞེས་པ་ནི་བྱོང་བདག་པོའི་སྲས་

མེོ་སྟེེ་འདི་ལ་སྲས་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་བྱོ་བ་དང་། ཤཱཀྱི་སེངེ་བ། དོན་གྲུབ་

རྒྱལ་མེཚན། བསམེ་འགྲུབ་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་དང་སྐུ་མེཆེད་བཞི་འཁྲུངས། 

དེའི་ནང་ནས་ཤཱཀྱི་སེངེ་ཞེས་གྲགས་པ་དེས་བཙུན་མེོ་གཉིིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་
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དང་པོ་གཅུང་པ་དཔོན་མེོ་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སྲས་མེཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་

བཀྲ་ཤེིས་པ་དང་། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་པ། གཅུང་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་སྟེེ་སྐུ་

མེཆེད་གསུམེ་འཁྲུངས། བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་མེ་གཅིག་ཡུམེ་པ་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སྲས་

བདག་ཆེན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་སྟེེ་གདུང་སྲས་བཞི་ཙམེ་བྱོོན་

པའི་ནང་ནས་གཅེན་མེཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤེིས་རྒྱལ་མེཚན་

དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་འདི་ནི་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་དམེ་པའི་སྤྱིོད་པ་དང་ལྡན་

ཞིང་། ཡབ་ཆོས་རྣམེས་ལ་གསན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་ཅིང་། ཁྱེད་པར་རྗོེ་བཙུན་

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་། འཇེམེ་དབྱོངས་ས་སྐྱ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་

མེཁས་པ་མེང་པོ་བསྟེེན་ནས་དམེ་པའི་ཆོས་སྤྱིི་དང་བྱོེ་བྲག་མེ་ལུས་པ་ལ་གསན་

པ་རྒྱ་མེཚོའི་ཕེ་རོལ་དུ་སོན་པ་དང་། ལྷག་པར་མུས་ཆེན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་

གྱིིས་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཞབས་ཏེོག་དབུ་འདོན་སོགས་བློ་ན་མེེད་པ་མེཛད་

ཅིང་། རྗོེ་སངས་རིན་པ་ཉིིད་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེེགས་ནས་གླིིང་དགའ་བདེ་བ་ཅན་

གྱིི་གདན་ས་ཡང་མེཛད་དེ། རྗོེ་འདིས་གླིིང་དགའ་བདེ་བ་ཅན་གྱིི་གནས་མེཆོག་

དེར་གཞི་ཕེབ་ནས་སྐལ་ལྡན་གྱིི་སློབ་མེ་བརྒྱ་ཕྲག་མེང་པོ་ལ་གསུང་ངག་རིན་པོ་

ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམེས་པ་ཟིབ་མེོས་ཐོོག་དྲིངས་ཟིབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་

བའི་དམེ་པའི་ཆོས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པའི་བཀའ་དྲིིན་སྩལ། དེའི་སྐབས་ཤེིག་

ནས་རྗོེ་འདིས་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་ལ་དགོངས་ནས་ཧོར་ཡུལ་དུ་

ཕེེབས་པས། ལམེ་བར་དུ་མེི་གྲིབ་ཅན་འགའ་ཞིག་གི་དབང་གིས་སྐུ་གྲིབ་ལ་བརྟེེན་

ནས་སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟེན་ནས། སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་རིལ་པོ་དེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཞབས་འབྲིང་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེེ་ད་ལྟོ་ཡང་གླིིང་དགའ་བདེ་བ་ཅན་གྱིི་

མེཆོད་ཁང་ན་འགྲོ་བ་རྣམེས་ཀྱིི་བསོད་ནམེས་ཀྱིི་ཞིང་དམེ་པར་བཞུགས་ཤེིང་། 

དེའི་གཅུང་བདག་ཆེན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མེཚན་ནི་སྐྱེས་སྟེོབས་ཀྱིི་ཐུགས་རབ་ཕུལ་དུ་

ཕྱིིན་པ་དང་ལྡན་ཞིང་གཞོན་ནུ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ས་ལོ་ཙཱ་བ་

ཆེན་པོ་གུས་པ་ཆེན་པོས་བསྟེེན་ནས་བསྙེེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོ་

དང་། གཞན་ཡང་བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ་སོགས་གསང་སྔགས་ཟིབ་མེོའི་ཆོས་ཀྱིི་

བཀའ་མེང་དུ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་དེ། བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་ཐོོས་

བསམེ་སྒོོམེ་གསུམེ་རྒྱ་ཆེར་མེཛད། མེདོ་ཁམེས་སུ་ཕེེབས་ནས་གདུལ་བྱོ་དཔག་ཏུ་

མེེད་པ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ནས། དགུང་ལོ་དོན་གསུམེ་པའི་ཚེ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་

དུ་མེ་དང་བཅས་སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟེན་ཞེས་གྲགས་སོ། །དེ་

རྣམེས་ཀྱིིས་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་གདུང་

རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས་ཇེི་ལྟོར་འབྱུང་བའི་ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་

རིན་པོ་ཆེ་བྱོོན་ཚུལ་རྣམེས་ལེགས་པར་བསྟེན་ཟིིན་ནས། ད་ནི་དེ་དག་གི་ཁ་སྐོང་

ཅུང་ཟིད་བརྗོོད་པར་བྱོ་སྟེེ། འདི་ལ་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོོ་ནས་མེདོར་བསྟེན་

པ་དང་། དེའི་དོན་ཅུང་ཟིད་ཕྱིེ་བ་གཉིིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཀུན་རྒྱལ་བཙུན་མེོ་གླིིང་

གི་དཔོན་ཆེན་སྲས། །དཀར་མེོའི་མེཚན་ལ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན་དང་། །གཅུང་པོ་

ཀུན་དགའ་ལེགས་འབྱུང་རྣམེ་གཉིིས་འཁྲུངས། །དེ་རྣམེས་ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་གདུང་

བརྒྱུད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟོར་རོ། །གཉིིས་པ་དེའི་དོན་ཅུང་ཟིད་ཕྱིེ་བ་ནི། བདག་ཆེན་

ཤཱཀྱི་སེང་གེའི་བཙུན་མེོ་དང་པོ་ལ་སྲས་སྐུ་མེཆེད་གསུམེ་འཁྲུངས་པའི་བར་པ་
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ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་གླིིང་དཔོན་ཆེན་གྱིི་སྲས་མེོ་དཀར་མེོའི་མེཚན་དང་

ལྡན་པ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་འཁྲུངས་པའི་གཅེན་བདག་ཆེན་

ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ནི། སྐྱེས་སྟེོབས་ཀྱིི་ཤེེས་རབ་ཕུན་སུམེ་

ཚོགས་ཤེིང་། དམེ་པའི་སྤྱིོད་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་ཡང་། དགུང་ལོ་ཉིེར་ལྔ་

བཞེས་པའི་ཚེ་ཞི་བར་གཤེེགས། དེའི་གཅུང་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཀུན་དགའ་བློོ་

གྲོས་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ནི་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། ཀུ་ས་ལའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་ནས་གུ་རུ་དྲིག་པོ་ལ་སོགས་

ཡི་དམེ་གྱིི་ལྷ་དུ་མེ་ལ་གྲངས་དང་མེཚན་མེའི་བསྙེེན་པ་མེཐོར་ཕྱིིན་པར་མེཛད་

ཅིང་། བྱོམེས་དང་སྙེིང་རྗོེའི་མེངའ་བདག་གཙང་སྦ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་

དམེ་འབའ་ཞིག་ལ་བཞུགས་ནས། མེདོ་ཁམེས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་

བསྟེན་པའི་གསལ་བྱོེད་དམེ་པ་ཞིག་བྱུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། ཁྱེད་པར་བདག་ཆེན་

དེས་རང་གི་རྒྱལ་ཚབ་དམེ་པར་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་

ཕེེབས་ན་ཁམེས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕེན་སླེབས་རྒྱ་ཆེན་

པོ་ཞིག་འབྱུང་བ་འདུག་སྙེམེ་དུ་དགོངས་ནས། བསྟེན་པའི་ཉིི་མེ་སྔགས་འཆང་ཆོས་

ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤེིས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་

བཟིང་པོའི་དྲུང་དུ་ཞུ་ཡིག་རྒྱས་པ་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེེ་སྐུ་ཚབ་མེི་སྣ་

ཆེར་གཏེད་གནང་སྟེེ། དེ་ལྟོར་གནང་བའི་ཞུ་དོན་གྱིི་སྙེིང་པོ་ཁམེས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ས་

སྐྱ་པའི་དགོན་ཆེ་ཆུང་། གྲྭ་བུ་སློབ་ཡོན་བདག་དང་བཅས་པ་འདི་རྣམེས་བསྟེན་པ་

ཇེི་སྲིད་གནས་ཀྱིི་བར་དུ་ངེད་རང་ས་སྐྱ་པའི་གྲུབ་མེཐོའ་འདྲིེས་མེེད་སྐྱོང་བ་ཞིག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེ་བྱུང་ན་བསྟེན་པ་མེཐོའ་ནས་འཁུམེ་པ་ཞིག་བྱུང་དོགས། དེ་ཉིིད་མེི་འབྱུང་བའི་

ཕྱིིར་འདབ་འདོབ་འདིར་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་རྒྱུན་མེ་ཆད་པར་འབྱོོན་པ་ཞིག་མེི་

དགོས་ཁ་མེེད་ཡོད་པར་བརྟེེན། བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་རང་ནི་གཞོན་

ནུ་རབ་བྱུང་གཙང་མེ་ཡིན་པ་ནས་གདུང་སྤེེལ་སོགས་གནང་སྟེབས་མེ་བདེ་བས། 

དེས་ན་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་སྲས་སྐུ་མེཆེད་གང་རིགས་ཤེིག་

འདབ་འདོབ་སོགས་ཁམེས་ཀྱིི་ས་སྐྱ་པའི་སྡོེ་དགོན་པ་བསྟེན་པ་དང་བཅས་པའི་

ཞལ་བདག་མེཛད་པར་ཕེེབས་དགོས་ཤེིང་། དེ་བཞིན་མེ་གནང་ན་ཕུགས་ཡུལ་

རང་རེ་ས་སྐྱ་པའི་ཁམེས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་དགོན་ཆེ་ཆུང་། གྲྭ་པ་སྦྱིན་བདག་སོགས་

ཐོམེས་ཅད་གཞན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གྲུབ་མེཐོའ་འཛིན་པ་སྟེོབས་ལྡན་འགའ་ཞིག་གི་རྗོེས་

སུ་འབྲངས་ནས་ཐོམེས་ཅད་འགྱུར་ཏེེ། རང་རེ་ས་སྐྱ་པའི་ཁམེས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བསྟེན་

པ་མེིང་མེེད་དུ་སོང་བ་ཞིག་བྱུང་དོགས་འདུག་པས། ཁྱེེད་ཉིན་དགོངས་པའི་ངེད་

འདབ་འདོབ་པ་དཔོན་སློབ་ཐུགས་རྩ་ནས་མེ་དོར་བ་ཞིག་ཅིས་ཀྱིང་ཞུ་ཞེས་པའི་

ལན་དུ། སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དུས་གསུམེ་སྒྲིིབ་མེེད་དུ་གཟིིགས་པ་དེ་

ཉིིད་ཀྱིིས་བདག་ཆེན་འདི་པ་དཔོན་སློབ་རྣམེས་ལ་ཐུགས་དམེ་གསུང་ཤེོག་མེ་བུ་

འདི་བཞིན་གནང་བ་ཡིན་ཏེེ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་དྲུང་ཁྱེེད་

སྐུ་ཁམེས་སྙེོམེས་ཤེིང་འགྲོ་ཕེན་རྒྱ་ཆེན་པོས་རྣམེ་དཀར་གྱིི་མེཛད་པ་གོང་འཕེེལ་

གྱིི་ངང་ནས། ངེད་ཕེ་བུ་ལ་ཕྱིག་རྟེགས་བཀྲ་ཤེིས་ཁ་ཐོགས་ཁ་གང་། གན་སྤེོས་

བརྒྱ་བམེ་གཅིག གོས་ཆེན་གསེར་མེ་ཁ་དགུ་པ་གཅིག ཕེོ་བྲང་གི་གོས་ཆེན་བཟིང་

ཁ་དང་སེང་རྒྱ་མེ་ཡུག་གཅིག གོས་ཆེན་ལྕགས་ཁ་ཡུག་གཅིག གོས་ཆེན་གྱིི་རིང་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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འགག་གསེར་མེ་གཅིག ན་བཟིའ་གོས་བེར་མེཚལ་ཁ་སྤྲིན་ཆེན་རིས་གཅིག བློ་བྲེ་

པདྨོ་སྟེོང་ལྡན་མེཚུངས་བྲལ་གཅིག གསོལ་ཇེ་ཚེ་རིང་དོན་ལྡན་སྤེོབ་རྩེ་གཅིག 

སེར་པོ་སྤེོབ་རྩེ་བཞི། འུ་ཟིི་རི་ཧོ་སྤེོབ་རྩེ་གཅིག ནག་པོ་སྤེོབ་རྩེ་གཅིག ཟིི་ཞིང་སྤེོབ་

རྩེ་གཉིིས། འཇེམེ་དབྱོངས་གཟིི་འོད་འབར་བའི་དྲུང་དུ་འཕེན་བསེ་འུ་མེ་ཆ་གཅིག 

ཕེོ་བྲང་གི ་སྟེན་དམེར་རྣམེས་ཕྱིག་རྒྱ་མེ་ཉིམེས་པར་ཕེེབས་པས་ཐུགས་ལ་

བཏེགས་ཤེིང་ཡིད་ཀྱིི་པདྨོོ་ཆེས་ཆེར་བཞད་པར་གྱུར་མེཆིས་ལགས། སླར་ཡང་དེ་

ཚོར་སྐུའི་འཚོ་སྐྱོང་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་སྔར་བཞིན་གཡེལ་བ་མེེད་པ་མེཛད་དགོས། 

འདིར་ཡང་སྐུ་རིམེ་སྲུང་འཁོར་འདི་ཕྱིིའི་ལམེ་གྱིི་བར་ཆད་སེལ་བའི་བསྔོ་བ་སྨོན་

ལམེ་གང་དྲིག་བགྱིིད་པ་ཡོད་ལགས། ཁོང་དཔོན་གཡོག་གསུམེ་ལ་གང་ལེགས་

བྱོས་ཚུལ་སོགས་ངག་ནས་འབུལ། ད་ལམེ་རི་མེོ་གཟིིགས་པའི་རྟེེན་བདུད་རྩི་རིལ་

བུ་སྟེོང་རྡོོ་གཅིག བརྒྱ་རྡོོ་གཅིག བཅུ་རྡོོ་གཅིག་དང་སིལ་མེའི་ཐུམེ་དཀར་ཆག་དང་

བཅས་པ། ས་ཞྭ། སྐུ་འགག སྐུ་བཟིན། སྐུ་ཐོབས། ཞབས་རོག ཞབས་ཆག་གོས་

སྤུ་མེ་རྣམེས་ལ་རྒྱ་ལྡན་འབུལ། དུས་ཁྱེད་པར་ཅན་ཆུ་སྟེོད་ཟླ་བའི་དཔལ་ལྡན་བློ་

མེའི་དུས་ཆེན་ཉིེར་ལྔ་ལ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ཡོན་ཏེན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མེའི་འབྱུང་

གནས་ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོའི་ཡང་སྟེེང་པོ་ཏེ་ལ་ནས་ཕུལ་ཞེས་པའི་གསུང་ཤེོག་མེ་མེོ་

དང་། དེའི་ཡིག་ཆུང་དུ་འདི་ལྟོར་སྣང་སྟེེ། མེདོ་ཁམེས་ཕྱིོགས་སུ་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་

པ་ལ་ཕེན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དགོངས་པའི་ཐུགས་བསམེ་རྣམེ་པར་དག་པ་དེ་བཞིན་

ཆེས་ལྷག་པར་ངོ་མེཚར་ཆེ་བ་ལྟོར། ངེད་རང་གི་བསམེ་པ་ལ་ཡང་ཤེིན་ཏུ་དེ་འདྲི་

ཞིག་ཡོད་ལགས་པ་ནས་ཐོབས་ཐོོབ་གང་ཤེེས་བྱོས། ཚེ་འདིའི་སྙེན་གྲགས་ལ་མེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བསམེས། ཕྱིི་མེ་དང་བསྟེན་འགྲོ་ཁོ་ནའི་ཕྱིིར་འདི་བཞིན་བྱོས་པ་ཡིན་ཀྱིང་། ཅུང་

ཕྱིིས་པའི་སྐྱོན་གྱིིས་ཡོན་ཏེན་དང་ན་ཚོད་སོགས་མེ་སྨིན་པ་ནས་དེར་ཆག་ཕྱིི་

འགྲུབ་པ་ཞིག་ཅུང་མེ་བྱུང་། རྩེ་གདོང་ན་ན་ཚོད་སྨིན་ཀྱིང་བསམེ་པ་མེ་རོགས་པ་

སོགས་ནས་ངེད་ཀྱིི་ལུང་འགྲོ་བར་མེ་མེཆིས་པས་དགོངས་འགལ་མེཛད་མེི་ཉིན། 

ངེད་རང་གི་བསམེ་ཚོད་བློ་མེ་གོང་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་ཕྱིག་སྲོལ་གའུ་ལེ་བཟིང་པོ་འདི་མེ་

ཉིམེས་ཙམེ་བྱུང་ན་སྙེམེ་པའི་བསམེ་པ་མེི་དམེན་ཙམེ་ཡོད་ནའང་། དུས་བསྐལ་

གྱིིས་མེ་ཁྱེོགས་པས་རེ་བ་བཞིན་མེ་འགྲུབ་པའི་ཁར། ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པ་ལ་ཕྱིི་

ནང་ཐོམེས་ཅད་ནས་གང་གནོད་རང་བྱོེད་པ་ཅིག་གདའ། གང་ལྟོར་དེ་ནས་ངེད་

རང་གི་བསམེ་པ་དང་མེཐུན་པའི་འདི་ཕྱིི་གོ་མེ་ལོག་པའི་ངོས་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པ་

རང་ཐུགས་ཡུལ་དུ་བཅངས་པ་ཞིག་འདུག་ཅེས་པའི་སྙེན་གྲགས་ཡང་ཡང་ཐོོས་པ་

ལྟོར། ད་ལམེ་ཐུགས་བསམེ་རྣམེ་དག་དེ་བཞིན་ངེས་ཤེེས་འདྲིོངས་པའི་ཡིད་ཆེས་

པ་བྱུང་ལགས་པ། དེའི་ཆ་ཐོོག་མེར་དེ་ཁ་ནས་སྐུ་ངོས་འདིར་ཕེེབས་པའི་ཆེ་འདོན་

དང་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམེས་མེཇེལ་བ་ཅིག་མེི་མེཛད་ཁ་མེེད་ཡིན་པ་ཡར་ཕེེབས་

པ་ཐུགས་རྩོལ་གྱིིས་ཐོོན་པ་རང་ཞིག་མེཛད་དགོས། ངོས་ཀྱིང་ན་ཚོད་རྒན་པ་

སོགས་སྒོོར་མེ་ནས་ངེད་རང་ཁུ་དབོན་གྱིི་དགོངས་པ་མེ་རོགས་པ་ཞིག་བྱུང་

དོགས་བློོ་མེཛངས་ཙམེ་ཡོང་གིས་འདུག་པ། དེ་ག་ནས་བཤེོམེ་ལྡན་ཆེ་བའི་ཐུགས་

འཁོས་མེཛད་ན་སྔར་བཞིན་ཕྱིག་ཐོོག་མེི་ཁེལ་བས། བྱོ་བྲལ་འགྲོས་ཀྱིི་ཕེེབས་

ལུགས་མེཛད་ན་དོན་འགྲུབ་པ་ཅིག་ཡོང་བས་དགོངས་ཞུགས་འཚལ། འདི་ན་ཡང་

བྱོ་བྲལ་ལྟོ་བུ་མེ་གཏེོགས་འཁོས་ཁྱེེར་གང་ཡང་མེེད་ནའང་། ངེད་རང་ཞལ་ངོ་ནང་
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གཙང་ཁོ་ན་ཡིན་པས་མེཉིམེ་བཟིའ་མེཉིམེ་འཐུང་ངོས་རེ་གྲོན་མེེད་པའི་ཞབས་ཏེོག་

འགྲུབ་པ་ཞིག་ཡོང་སྙེམེ་པས་རི་མེོ་འདི་བཞིན་ཕྱིག་ཏུ་སྨིན་འཕྲལ་ནས་གྲབས་

ཆུག་མེཛད་པའི་ཕེེབས་ལུགས་ཞུ། འདིར་བཀའ་བགྲོས་གནང་ལོང་ཡོང་བ་འདུག་

ནའང་། དེ་ག་ནས་གདུང་སྤེེལ་ཞིག་གནང་ན་འཕྲལ་སྣང་ངེད་བཞིན་ཅུང་མེཛེས་

མེཚོན་ཆུང་ཙམེ་བྱུང་རུང་ཕུགས་སྐུ་ཚེ་འདི་ཕྱིི་ཐོམེས་ཅད་དུ་ཕེན་ཡོན་བསམེ་

ལས་འདས་པ་ཅིག་ཡོང་སྙེམེ་པ་ཤེེས་ལྡན་གཟུར་གནས་ཀུན་ལ་དྲིི་བ་མེཛད་ཅིང་

ཐུགས་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པ་ཞིག་ཞུ། ཞིབ་ཆ་ངོས་ཀྱིི་མེཇེལ་ནས་འབུལ། དེར་

དགོན་པ་ཚོའི་ཞབས་ཏེོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་བློ་མེ་སོགས་གང་སྤྱིིའི་གནས་ཚུལ་མེཐོའ་

དག་ཀྱིང་དཔོན་གཉིེར་གྱིི་ངག་ནས་འབུལ་བ་ལྟོར་ཡིན་པ་ཐུགས་ཡུལ་དུ་གཅགས་

པ་ཞིག་ཞུ་ཞེས་པའི་ཐུགས་དམེ་གསུང་ཤེོག་མེ་བུ་འདི་གཉིིས་དང་བཅས་སྐུ་ཚབ་

མེི་སྣའི་ངག་ཏུ་ཡང་འདས་མེ་འོངས་ཀྱིི་བསླབ་བྱོ་ཕྲ་རགས་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ཞིག་

སྩོལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལྟོ་བུའི་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོས་བསྟེན་

པ་ལ་དགོངས་པའི་ཐུགས་དམེ་གསུང་ཤེོག་ནང་གི་ཚིག་རིགས་རེ་རེ་ལ་བསམེས་

ཀྱིང་། བློོ་ལྡན་གཟུར་གནས་རྣམེས་དྭང་འདོད་ཀྱིི་དད་པ་དབང་མེེད་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་

འགྱུར་བ་འདུག་སྙེམེ་ནས་གསུང་ཤེོག་ཁྲི་གདན་རྒྱལ་ཡུམེ་བསོད་ནམེས་ལེགས་

འཛོམེ་དཀར་མེོའི་ཕྱིག་བྲིས་ངོས་མེ་ཞིག་འདུག་པ་ལས་ཇེི་ལྟོར་འབྱུང་བ་བཞིན་

བཀོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོར་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་བཞིན། 

བདག་ཆེན་པ་ཉིིད་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་པའི་ཁུ་དབོན་མེཇེལ་འཕྲད་གནང་

ནས་ཆེ་འདོན་དང་རྟེེན་མེཇེལ་སོགས་གནང་གྲུབ་པ་ཞིག བདག་ཆེན་པ་འདི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེཛད་པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བས་མེ་བྱུང་ཡང་། སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་ཞིང་གཞན་དུ་

གཤེེགས་པའི་རྗོེས་སུ་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་ཀྱིི་དྲུང་དུ་བདག་ཆེན་

འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་སླར་ཡང་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོར་ཇེི་ལྟོར་གསོལ་བ་བཏེབ་

པ་བཞིན་ཞུ་ཡིག་དང་མེི་སྣ་སོགས་གནང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས། འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་

མེཆེད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་བདག་ཆེན་འདིའི་དགོངས་བཞེས་ལྟོར། འཇེམེ་དབྱོངས་

མེཐུ་སྟེོབས་དབང་ཕྱུག་སློབ་འཁོར་གྱིི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེེ་མེདོ་ཁམེས་ཕྱིོགས་

སུ་རོང་ལྟོར་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་མེཛད་དེ། འདབ་འདོབ་ས་དཀར་གཉིིས་ཀྱིིས་

གཙོས་པའི་དགོན་ཆེ་ཆུང་གྲྭ་བུ་སློབ་སྦྱིན་བདག་དང་བཅས་པའི་ཞལ་བདག་དང་། 

གདུང་སྲས་སྤེེལ་བ་སོགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་སྲིད་པ་ཇེི་སྲིད་གནས་ཀྱིི་བར་དུ་ཁམེས་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པ་འཛིན་པའི་སླད་དུ་ཆིབས་ཀྱིི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བར་མེཛད་

དེ༑ བདག་ཆེན་འདི་དང་མེཇེལ་སྐབས་ཆོས་དང་མེཐུན་པའི་གསུང་གླིེང་མེང་དུ་

མེཛད་པས། རྗོེ་འདི་ཐུགས་ཤེིན་ཏུ་དགྱིེས་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་འཇེམེ་དབྱོངས་

མེཐུ་སྟེོབས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཟིང་ཟིིང་གི་གནང་སྐྱེལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྩལ་ཞིང་། དེ་ནས་

འཇེམེ་དབྱོངས་མེཐུ་སྟེོབས་མེཚན་ཅན་ཉིིད་ཀྱིིས་མེདོ་ཁམེས་ཕྱིོགས་སུ་འཕྲིན་ལས་

རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐྱོང་བར་མེཛད་ནས། གླིང་གི་ལོ་དབུས་གཙང་དུ་འཇེམེ་པའི་

དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་དང་། རྒྱལ་ཡུམེ་དམེ་པ་ལྷ་གཅིག་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེོ་

སོགས་མེཇེལ་བར་ཕེེབས་སྐབས། ཡུམེ་བཀའ་དྲིིན་ཅན་དེ་ཉིིད་གླིང་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་

བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་གླིོ་བུར་དུ་གཤེེགས་ནས་མེ་མེཇེལ་ཀྱིང་། ཁམེས་གསུམེ་ཆོས་

ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཇེམེ་མེགོན་མེཆེད་གཉིིས་སོགས་ཞལ་ངོ་བགྲེས་གཞོན་རྣམེས་དང་
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དགྱིེས་པར་མེཇེལ་ནས། སླར་ཡང་སྟེག་གི་ལོ་ལ་ཁམེས་ཕྱིོགས་སུ་བདག་ཆེན་

འདིའི་དྲུང་དུ་གདན་བཏེེག་སྟེེ་རིམེ་གྱིིས་ཕེེབས་པ་ན་འཇེམེ་དབྱོངས་མེཐུ་སྟེོབས་

དབང་ཕྱུག་ཉིིད་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེས་པས་ལམེ་བར་རྣམེས་སུ་ཕེེབས་འགོར་ཆེ་བ་

ཙམེ་བྱུང་སྟེེ། ཁམེས་ཀྱིི་སའི་ཆ་སྤེོར་ཡིད་འོང་བྱོ་བར་ཕེེབས་པ་ན། བདག་ཆེན་འདི་

སྐུ་ཁམེས་ཅུང་མེ་བདེ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམེས་གསན་ནས། མྱུར་བར་བདག་ཆེན་པ་

འདིའི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཕེེབས་ཏེེ། ཞལ་མེཇེལ་སྐབས་རྗོེ་འདིའི་གསུང་གིས། འཇེམེ་

དབྱོངས་མེཐུ་སྟེོབས་དབང་ཕྱུག་ལ། སྔོན་བདག་ཆེན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་རིན་ཆེན་

རྒྱལ་མེཚན་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིིས་བསྟེན་པ་སྤྱིི་དང་བྱོེ་བྲག ཁྱེད་པར་རང་རེ་ས་སྐྱ་པའི་སྡོེ་

དགོན་པ་མེཆོད་གཞིས་སོགས་རྒྱ་དཔངས་མེི་ཆུང་ཙམེ་ཁམེས་ཕྱིོགས་འདིར་ཡོད་

པ་རྣམེས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམེ་མེཛད་པའི་རྒྱུན་བཟིང་པོ་དེ། ངེད་རང་ངོས་ནས་

གོང་འཕེེལ་དུ་སྤྱིི་འགྲོའི་ཐོབས་འཁོས་བྱོས་པའི་ལུགས་ཡིན། ད་ཕྱིིན་ཆད་ས་སྐྱ་

པའི་ཁམེས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་སྡོེ་དགོན་གྲྭ་བུ་སློབ་དང་བཅས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་

སྤེེལ་གསུམེ་ཇེི་ལྟོར་ཡོང་ཁྱེེད་མེཐུ་སྟེོབས་པ་ལ་རག་ལས་པས་ཁྱེེར་ཁ་བསྐྱེད་

དགོས་ཤེིང་། ཁྱེད་པར་རང་རེ་ས་སྐྱ་པ་རིགས་རུས་ཀྱིིས་བསྟེན་པ་འཛིན་པ་ཡིན་

པས་གདུང་སྤེེལ་མེཛོད་གསུང་བ་སོགས་འདི་ཕྱིིར་ཕེན་པའི་བསླབ་བྱོ་མེང་དུ་མེཛད་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐོོས་ལ། དེ་ལྟོར་མེཛད་པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་ནས། 

ཞིང་གཞན་དུ་འབྱོོན་པར་ཉིེ་བ་ན་ས་ཆེན་པོ་འདི་རྣམེ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོ་བ། ནམེ་མེཁའ་

ནས་ལྷའི་རོལ་མེོའི་སྒྲི་གྲག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟོས་ཁྱེད་པར་བ་དུ་མེ་བྱུང་བར་གྲགས་

ཤེིང་། དེ་ནས་སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བའི་དུས་ལ་བབས་པ་ན་ཞབས་རྡོོ་རྗོེའི་དཀྱིིལ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཀྲུང་དང་། ཕྱིག་གཡས་མེཉིམེ་གཞག གཡོན་གྱིིས་ཕྱིག་ཕྲེང་བཟུང་ནས་ལམེ་ཟིབ་མེོ་

བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་ལ་ཐུགས་དམེ་ཟིབ་མེོ་མེཛད་པའི་ངང་ནས། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་

དོན་གཉིིས་པ་འབྲུག་ལོ་ཧོར་ཟླ་བདུན་པའི་ཉིེར་ལྔའི་ཚེ་བདེ་བར་གཤེེགས་ཤེིང་། 

དེའི་དུས་སུ་སྔོན་དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་

པོ་སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟེན་པའི་རྗོེས་སུ་སྐུ་གདུང་རྣམེས་བསམེ་ཡས་

ནས་ས་སྐྱར་གདན་དྲིངས་ནས་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་པའི་ཉིིན་ལྷ་རྣམེས་ཀྱིིས་

མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ཡུ་བ་ཅན་བབས་པ་དང་མེཚུངས་པར། ལྷའི་མེེ་ཏེོག་རྒྱ་ཁྱེོན་ཤེིན་ཏུ་

ཆེ་ཞིང་ཁ་དོག་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡུ་བ་ཅན་གྱིི་ཆར་ཁ་བ་ལྟོར་མེངོན་སུམེ་དུ་བབས་པ་

དེར་ཡོད་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིིས་མེཐོོང་བ་དང་། གཞན་ཡང་དབུའི་གཙུག་ཏེོར་གསལ་པོར་

འཕེགས་པ་དང་། གསང་བའི་གནས་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་

ལྟོས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་བྱུང་བར་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ། །དེ་རྣམེས་ཀྱིིས་ལྷ་

རིགས་འཁོན་ས་སྐྱ་པ་སྟེེ་མེཚན་མེཆོག་གསུམེ་དང་ལྡན་པའི་གདུང་རབས་བྱོོན་

ཚུལ་ལས། གདན་ས་ཆེན་པོའི་བློ་བྲང་སོ་སོར་དབང་བསྒྱུར་བའི་གདུང་རབས་ཀྱིི་

ནང་ནས། ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་བྱོོན་ཚུལ་ལེགས་པར་བསྟེན་

ཟིིན་ཏེོ།། །།

འདིར་སྨྲས་པ། 

སུམེ་རྩེན་ལྷ་ཁང་ས་ལ་འཕེོས་འདྲི་བའི། །སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་དང་ཉིེ་

བར། །ངོ་མེཚར་ལྷ་ཁང་གཞལ་མེེད་ཁང་བཟིང་དུ། །རིམེ་བྱོོན་ལྷ་ཁང་གདུང་

བརྒྱུད་ཆེ་རྣམེས་རྒྱལ། །ཁྱེད་པར་ས་སྐྱོང་གཙུག་རྒྱན་ཐོེག་ཆེན་གྱིི། །ཆོས་ཀྱིི་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 415  

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །ས་སྐྱ་པ་ཡི་བསྟེན་པའི་ཉིི་མེ་དེའི། །རྣམེ་ཐོར་

བསམེ་གྱིིན་གུས་པས་ཕྱིག་བགྱིི་འོ། །དེ་སོགས་མེཁས་བཙུན་བཟིང་པོའི་ཡོན་

ཏེན་རྣམེས། །འབད་མེེད་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུའི་མེཆོག །ཡོངས་འཛིན་

དམེ་པ་རྣམེས་ཀྱིི་གདུལ་བྱོའི་ཞིང་། །དབུས་གཙང་ཁམེས་འདི་བདག་གིས་དབང་

འདུས་ཤེོག །

བར་སྐབས་ཀྱིི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།། །།

སྤྱི་ིདནོ་བཞེ་ིབ།

སྤྱིི་དོན་བཞི་བ་དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་བཤེད་པ་ལ་ཡང་། 

ཚིགས་བཅད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་མེདོར་བསྟེན་པ་དང་། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་གཉིིས་

ལས། དང་པོ་ནི། ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས། ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་

པའི་གདུང་རབས་བྱོོན་ཚུལ་བཤེད་ཟིིན་མེ་ཐོག་པའི་མེཇུག་ཏུ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་

བཙུན་མེོ་རེ་མེདའ་མེ། །ལྷ་གཅིག་ཉིི་མེ་རིན་ཆེན་ཞེས་བྱོའི་སྲས། །གཅེན་པོ་སློབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིི ་མེ་དཔལ། །ཆུང་བ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་རྒྱལ་མེཚན་

དབང་། །ཀུན་ལེགས་བཙུན་མེོ་མེ་གཅིག་ཁང་གསར་མེ། །དགེ་འདུན་འབུམེ་སྲས་བློ་

ཆེན་བསོད་བློོ ་དང་། །དབང་གི ་མེཚན་གསོལ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་

གཉིིས། །གྲགས་རྒྱལ་བཙུན་མེོ་མེ་གཅིག་ལྷ་རིན་ལ། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུན་

དགའ་ལེགས་བློོ ་དང་ ། །རྣམེ་སྲས་རྒྱལ་མེཚན་དབང་ཞེས་གྲགས་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཁྲུངས། །བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་སྟེག་ཚང་སྲས་འདྲིེན་སྲས། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

འཇེམེ་དབྱོངས་ཆོས་རྒྱལ་ཡིན། །རྣམེ་སྲས་བཙུན་མེོ་རྟེ་ནག་གྲུ་གུའི་སྲས། །སློབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་བློོ་གྲོས་ཏེེ། །བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་མེ་གཅིག་ཡ་འབྲོག་

མེ༑ །བསོད་ནམེས་འབུམེ་ལ་ནམེ་མེཁའ་ལེགས་པ་འཁྲུངས། །ནམེ་ལེགས་བཙུན་མེོ་

མེ་གཅིག་བཙུན་མེ་སྐྱིད། །ཅེས་བྱོའི་སྲས་ནི་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེཚན་ཡིན། །ནམེ་

རྒྱལ་བཙུན་མེོ་ཤེངས་པ་རྒྱལ་མེོའི་སྲས། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ནམེ་མེཁའ་རིན་ཆེན་

ནོ༑ །བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་དཔལ་འབྱོོར་བཟིང་མེོའི་སྲས། །དབང་གི་མེཚན་གསོལ་

ནམེ་མེཁའ་བཀྲ་ཤེིས་ཡིན། །ནམེ་མེཁའ་བཀྲ་ཤེིས་བཙུན་མེོ་དམེའ་སེ་བཟིའ། །མེ་

གཅིག་ཧེར་མེོ་ཚེ་བརྟེན་ཞེས་བྱོའི་སྲས། །འཇེམེ་དབྱོངས་སྤྲུལ་པ་ཀུན་དགའ་བསོད་

ནམེས་དང་། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་ནི་འཇེམེ་དཔལ་གྲགས། །སངས་རྒྱས་ཚེ་

བརྟེན་བཀྲ་ཤེིས་ཞེས་བྱོ་བཞི། །ཚེ་བརྟེན་བཙུན་མེོ་ཡ་འབྲོག་ཁྲིི་ལྕམེ་སྲས། །ཀུན་

དགའ་བསམེ་གྲུབ་ངག་དབང་ཀུན་རིན་གཉིིས། །དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་གདུང་བརྒྱུད་

རིམེ་པ་འོ། །ཞེས་པ་ལྟོར་རོ། །གཉིིས་པ་དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་ནི། བློ་མེ་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་བཙུན་མེོ་སྤྱིི་གྲངས་ཀྱིི་དྲུག་པ། གདུང་བརྒྱུད་སྤེེལ་ཅིག་པའི་

ལུང་ཕུད་ནས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་བཙུན་མེོ་ལྔ་པ་ཡུལ་རེ་མེདའ་མེ། ཕེ་མེིང་རེ་མེདའ་

བའི་རྩེད་པོ། མེིང་ལྷ་གཅིག་ཉིི་མེ་རིན་ཆེན་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སྲས་ལྕམེ་སྲིང་གསུམེ་

འཁྲུངས་པ་དེའི་ནང་ནས། གཅེན་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིི་མེ་དཔལ་ཞེས་བྱོ་བ་དུས་

མེཆོད་བློ་བྲང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་མེོད་ཀྱིང་གཞོན་ནུ་ལ་གཤེེགས་ནས་བསྟེན་པ་ལ་ཕེན་

པ་ཞིག་མེ་བྱུང་། བར་མེ་སློབ་དཔོན་མེ་ཀུན་དགའ་འབུམེ་ཞེས་བྱོ་བ་སྟེེ་འདི་ནི་ཁབ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སོ་བཀྲ་ཤེིས་སུ་འཁྲུངས་ནས་སྐུ་ནར་སོན་པ་ན་མེངའ་རིས་གུང་ཐོང་དུ་མེངའ་

བདག་ཏེ་དབེན་ཤེའི་ཇེོ་མེོ་མེཛད་ཅིང་། སྲས་སློབ་དཔོན་ལྷ་བཙུན་ཕུན་ཚོགས་

དཔལ་དང་། མེངའ་བདག་བཟིང་པོ་ལྡེ་གཉིིས་བྱུང་བའི་ལྷ་བཙུན་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་

གྱིིས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ལོ་མེང་པོའི་བར་དུ་ཆོས་འཆད་མེཛད་

ཅེས་གྲགས་ཤེིང་། དེ་ནས་དུས་ཕྱིིས་སློབ་དཔོན་མེ་དེས་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་

པ་ན་དཔོན་ཆེན་གཞོན་དབང་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིིས་བློ་བྲང་སེང་གེ་སྒོང་ཕྱིག་ཏུ་ཕུལ་

ནས། གནས་དེར་ཐུགས་དམེ་ཟིབ་མེོའི་ངང་ནས་སྐུ་གཤེེགས་སོ། །ཡང་ལྕམེ་སྲིང་

གསུམེ་གྱིི་གཅུང་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་

བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ནི་ཡབ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་པ་ས་ཕེོ་སྤྲེའུའི་

ལོ་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོའི་ནུབ་ཕྱིོགས་རེ་མེདའ་ཞེས་བྱོ་བར་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེེ། གཞོན་

ནུའི་དུས་སུ་ཡབ་ཆོས་རྣམེས་ལ་སྦྱངས་པ་མེཛད། སྣོད་ལྡན་གྱིི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ལ་

དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་དགའ་སྟེོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྩལ་བས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ལུང་གིས་

སའི་ལེན་དབང་གི་མེཚན་དང་། གསེར་གྱིི་དམེ་ཁ་ཆེན་མེོ། ཤེེལ་གྱིི་ཐོོ་ཤུ་དང་། 

ཐོོང་བྱོིང་དང་གིང་རིའི་ཁྲིིམེས་ར། རྒྱལ་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྕམེ་མེོ་ཁབ་ཏུ་ཕུལ་ཞིང་། ཉིི་

མེ་ནུབ་ཕྱིོགས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམེ་ལ་ཤེེས་སུ་བཅུག་ནས་ཁྲིིམེས་ཀྱིི་བྱོ་བ་ལ་

མེངའ་མེཛད་དེ། དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་མེེ་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་སྲད་ཀྱིི་ཆ་ལུང་དུ་

ལྟོས་ཁྱེད་པར་བ་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་ཞི་བར་གཤེེགས་སོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་སློབ་དཔོན་

ཆེན་པོ་དེས་བཙུན་མེོ་གཉིིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་ལྕམེ་སྲིང་བཞི་འཁྲུངས་པ་

ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་བཙུན་མེོ་དང་པོ་ཡུལ་དང་ཕེ་མེིང་གུང་དང་ཁབ་པ། མེིང་ལྷ་གཅིག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཀུན་སྐྱོང་རྒྱལ་མེོ་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་སྲས་སློབ་དཔོན་མེ་བསོད་ནམེས་འབུམེ་བྱོ་བ་ཞིག་

གདན་ས་ཆེན་པོའི་གཟིིམེས་ཁང་སེངེ་སྒོང་ཞེས་གྲགས་པར་སྐུ་འཁྲུངས་ནས། 

མེངའ་བདག་བཀྲ་ཤེིས་ལྡེ་ཞེས་བྱོ་བའི་ཇེོ་མེོ་ལ་བྱོོན། སླར་གདན་སར་ཆག་ཕེེབས་

ཏེེ་གནས་མེཆོག་དེ་ཉིིད་དུ་སྐུ་གཤེེགས་ཤེིང་། ཡང་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་

འབྱུང་གནས་ཀྱིི་བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་ཡུལ་ཏེ་སྟེེ་ངམེ་རིང་མེ། ཕེ་མེིང་ཁང་གསར་བ། 

མེིང་དཔོན་མེོ་དགེ་འདུན་འབུམེ་ཞེས་བྱོ་བ་གཞི་ཐོོག་པ་ཏེ་དབེན་ཀུན་དགའ་རིན་

ཆེན་གྱིི་ཡུམེ་དེ་ཉིིད་ལ་སྲས་གསུམེ་འཁྲུངས་པའི་གཅེན་བློ་ཆེན་བསོད་ནམེས་བློོ་

གྲོས་ཞེས་བྱོ་བ་ཆུ་ཕེོ་སྤྲེའུའི་ལོ་ལ་སྟེག་ཚང་རོང་ཁར་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེེ། སྐྱེས་སྟེོབས་

ཀྱིི་ཤེེས་རབ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པ་ལ་རྩ་བའི་རྒྱུད་

བརྟེག་གཉིིས་ཐུགས་ལས་གསུངས། ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་དམེ་པའི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་བསྙེེན་

རོགས་མེཛད་ཅིང་། གཞན་ཡང་བློ་མེ་མེཁས་བཙུན་ཆེན་པོ། འཇེམེ་དབྱོངས་དོན་

ཡོད་རྒྱལ་མེཚན། ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་དམེ་པ། དཔང་ལོ་ཙཱ་བ། ཆོས་རྗོེ་བྲག་ཕུག་པ། བུ་

སྟེོན་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ། རྒྱལ་སྲས་ཐོོགས་མེེད་པ། བློ་མེ་དཔལ་ལྡན་སེངེ་སོགས་

གུས་པས་བསྟེེན་ནས། མེདོ་རྒྱུད་བསྟེན་བཅོས་ལུང་མེན་ངག་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ལ་

སྦྱངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད། ཆོས་རྗོེ་བློ་མེས་རིན་ཆེན་སྒོང་སྒོོས་ཀྱིི་གདན་སར་

བསྐོས་ནས། གདན་ས་ཆེན་པོ། བོ་དོང་ཨེ། རྟེ་ནག་རི་ཁུང་། ཤེངས་སྲེག་ཤེིང་། སྟེག་

ཚང་རོང་ཁ། བསམེ་ཡས། ཆོས་རོང་སོགས་སུ་མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་འཆད་ཉིན་དཔག་ཏུ་

མེེད་པ་མེཛད་ནས་སྐལ་ལྡན་མེང་པོ་ཐོར་པའི་ལམེ་ལ་བཀོད་དེ། སྙེན་པའི་གྲགས་

པས་ས་ཆེན་པོ་ཁྱེབ་པའི་སྐབས་སུ། གོང་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ལུང་གིས་སྤྱིན་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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འདྲིེན་གྱིི་གསེར་ཡིག་པ་མེངགས་ནས་གདན་དྲིངས་ཏེེ་གོང་ལ་ཕེེབས། རྒྱལ་པོ་

ཆེན་པོའི་ཏེི་ཤྲཱིི་མེཛད་ཅིང་རྒྱལ་བློོན་འབངས་དང་བཅས་པ་ཐོམེས་ཅད་བདེ་བ་ལ་

བཀོད། དེ་ལྟོར་མེཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་ནས། དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པ་ལ་མེེ་

ཏེོག་ར་བའི་སྡོེ་ཆེན་པོར་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་ཞི་བར་གཤེེགས། 

བློ་ཆེན་བསོད་ནམེས་བློོ་གྲོས་པ་སྐུ་མེཆེད་གསུམེ་གྱིི་བར་པ་གཞོན་ནུ་ལ་གཤེེགས་

ཤེིང་། གཅུང་ནི་སའི་ལེན་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་སྟེེ། བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོ་འདི་ནི་མེེ་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་སྟེག་ཚང་རོང་ཁར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤེིང་། ཆོས་རྗོེ་

དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ། གཅེན་བློ་ཆེན་བསོད་ནམེས་བློོ་གྲོས། རྒྱལ་བ་བྲག་ཕུག་

པ༑ མེཉིམེ་མེེད་ཆེན་པོ་སོགས་བློ་མེ་དམེ་པ་མེང་དུ་བསྟེེན་ནས་ཡབ་ཆོས་ཀྱིིས་ཐོོག་

དྲིངས་ཆོས་ཚུལ་མེང་དུ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད། དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་

དམེ་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མེཛད་དེ། རྩ་བའི་རྒྱུད་བརྟེག་པ་གཉིིས་པ་སོགས་

དམེ་ཆོས་མེང་དུ་གསུངས་པ་ན། གོང་ནས་སའི་ལེན་དབང་གི་མེཚན་དང་གསེར་

དམེ་ཐོོ་ཤུ་དང་བཅས་པ་ཕུལ། རྒྱལ་ཁམེས་འགྲིམེས་ན་སྡོིག་པ་ཆེ་གསུངས་ནས་ས་

ཕྱིོགས་གཞན་དུ་འགྲོ་དོན་ལ་ཆེར་མེ་ཕེེབས་པར་གདན་ས་ཆེན་པོ་དང་སྟེག་ཚང་

རོང་ཁ་སོགས་སུ་བཞུགས་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་དང་དཀོན་མེཆོག་གི་རྟེེན་

གསུམེ་བཞེངས་པ་དང་དགེ་འདུན་གྱིི་སྡོེའི་ཞབས་ཏེོག་མེང་དུ་མེཛད་ཅེས་གྲགས་

ལ༑ གཞན་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་སྐུ་སྨད་ལ་སྟེག་ལྤགས་ཀྱིི་རི་མེོའི་ཤེ་

མེཚན་ཡོད་པར་གྲགས་ཤེིང་། སྐུ་ལུས་བྱོིང་ཡང་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམེ་པ་

འདྲི་བ་ཡོད་པར་བཤེད་དེ། སྐུ་སྨད་ལ་སྟེག་རིས་ཀྱིི་རྣམེ་པ་འདྲི་བའི་ཤེ་མེཚན་ཡོད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པ་ནི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ནས་བཟུང་སྟེེ། དེང་སང་གི་བར་གྱིི་དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་

པའི་གདུང་རིགས་མེ་ཉིམེས་པ་ཕེལ་ཆེར་ལ་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོ་བུའི་བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོ་དེ་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་ནས་དགུང་ལོ་ཞེ་

གཉིིས་པ་ལ་རོང་དཀར་དུ་སྐུ་གཤེེགས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ཅིང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདིས་བཙུན་མེོ་གཉིིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་དང་པོ་བྱོང་པ་དཔོན་ནམེ་མེཁའ་ཚེ་

བརྟེན་པའི་ལྕམེ་མེོ་མེ་གཅིག་ལྷ་རིན་བྱོ་བ་ལ་སྲས་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་འཁྲུངས་ཏེེ། དེ་

ཡང་གཅེན་པོ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་

དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ནི། ཡབ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དགུང་ལོ་ཉིེར་གཉིིས་པ་

ས་མེོ་བྱོའི་ལོ་གདན་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་དུ་སྐུ་བལྟོམེས་ནས། གཞོན་ནུ་ནས་བདག་

ཆེན་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་པ་དང་མེ་ཏེི་པཎ་ཆེན་གྱིི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། ཆོས་

རྗོེ་བློ་མེ་དམེ་པ་དང་། བློ་ཆེན་བསོད་ནམེས་བློོ་གྲོས། བློ་མེ་མེཉིམེ་མེེད་པ་སོགས་

གུས་པས་བསྟེེན་ནས་ཡབ་ཆོས་སོགས་དམེ་པའི་ཆོས་ལ་སྦྱངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

མེཛད་དེ། ཚོགས་ཆེན་པོར་ཚོགས་ཆོས་མེང་དུ་གསུངས། ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་དམེ་པས་

རིན་ཆེན་སྒོང་བློ་བྲང་གི་གདན་སར་བསྐོ་བཞག་མེཛད་པས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདིས་ཀྱིང་གདན་ས་བཟུང་ནས་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་པ་ན། གོང་ནས་

རྒྱལ་པོས་ཏེ་དབེན་གུ་ཤྲཱིིའི་མེཚན་དང་། ཤེེལ་དམེ་ཆེན་མེོ་ཐོོ་ཤུ་དང་བཅས་པ་སྩལ་

ཞིང་། རྗོེས་སུ་རྟེ་ནག་སྐོར་གྱིི་མེཆོད་གཞིས་རྣམེས་ཀྱིི་ཞལ་བདག་མེཛད་པའི་རིང་

ནས། །དགུང་ལོ་ཉིེར་བརྒྱད་པ་ལ་རྟེ་ནག་རི་ཁུང་གཟིིམེ་ཁང་གསེར་ཁང་བྱོ་བར་ངོ་

མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཞི་བར་གཤེེགས་ཞེས་གྲགས་ལ། བདག་ཉིིད་ཆེན་
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པོ་དེའི་གཅུང་དབང་རྣམེ་སྲས་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་ནི། ཡབ་དབང་གྲགས་པ་

རྒྱལ་མེཚན་དགུང་ལོ་ཉིེར་ལྔ་པ་ལྕགས་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེེ། ཆོས་རྗོེ་བློ་

མེ་དམེ་པ་དང་། བློ་ཆེན་བསོད་ནམེས་བློོ་གྲོས། བློ་མེ་དཔལ་ལྡན་པ་རྣམེས་ལ་ཡབ་

ཆོས་མེང་དུ་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་ཅིང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གྲབས་

མེཛད་སྐབས། ཧོར་རྒྱལ་པོ་ཐོོ་གན་བྱོ་བས་རང་གི་སྲས་ཆེ་བ་དང་མེཉིམེ་པའི་ལས་

ཁ༑ རྭ་རྩེ་དབང་གི་མེཚན་གསེར་དམེ། གསེར་སྒོོར། དངུལ་སྒོོར། ཁྲིིམེས་ར་བརྒྱད། 

ཁྲིིམེས་ཀྱིི་ཐོ་ས་པ་པིང་ཅིག་པ་ཧུ་ཤྲཱིི། ཉིི་མེ་ནུབ་ཕྱིོགས་ཤེེས་སུ་བཅུག་པའི་ལུང་

བཟིང་པོ་དང་བཅས་པ་སྩལ། ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་དེ། 

དེའི་བར་མེཁས་གྲུབ་ཀྱིི་བློ་མེ་མེང་དུ་བསྟེེན་ཅིང་། །ཁྱེད་པར་ཇེོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་

ལྡན་ཨ་ཏེི་ཤེའི་རྣམེ་འཕྲུལ་ལོ་ཆེན་སྐྱབས་མེཆོག་དཔལ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱིི་

མེོས་གུས་མེཛད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཏེོག གཙུག་ལག་

ཁང་དང་རྟེེན་གསུམེ་བཞེངས་པ། དགེ་འདུན་གྱིི་བསྙེེན་བཀུར་སོགས་བསྟེན་པ་རིན་

པོ་ཆེའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་ཤེིང་། ཐུགས་དམེ་ལ་ཤེིན་ཏུ་བརྩོན་པའི་ངང་ནས་

དགུང་ལོ་ཞེ་དགུ་པ་ས་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ཧོར་ཟླ་བཞི་པའི་ཉིེར་བཞི་ལ་ངོ་མེཚར་བའི་

ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་སྨོན་མེཁར་རྩེ་གདོང་ལྷུན་པོ་རྩེའི་གནས་མེཆོག་ཏུ་ཞི་བར་

གཤེེགས་ཤེིང་། ཡང་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་སྟེག་ཚང་

བའི་མེ་གཅིག་སྲས་འདྲིེན་ཞེས་བྱོ་བ་ལ་ས་མེོ་ཕེག་གི་ལོ་བདག་ཆེན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་

མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་འཁྲུངས་ནས། གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་ཡབ་ཆོས་ཀྱིི་ཆོས་རྣམེས་དང་། 

གཞན་ཡང་ཕེར་ཕྱིིན། མེངོན་པ། ཚད་མེ། གསང་སྔགས་གསར་རྙིིང་། ཁྱེད་པར་དུས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཀྱིི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་མེདོར་ན་དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་ཉིིད་ལ་བཞུགས་པ་རྣམེས་

བུམེ་པ་གང་བྱོོའི་ཚུལ་དུ་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས། དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་

པས་ཀྱིང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལ་བློ་བྲང་རིན་ཆེན་སྒོང་དང་། སེངེ་སྒོང་ལ་

གཏེོགས་པའི་ཁང་ཞིང་དང་ས་ཆ་ཐོམེས་ཅད་གནང་བར་གྲགས་ཤེིང་། ཁྱེད་པར་དུ་

ཡང་གདུང་བརྒྱུད་གཞན་ལ་མེེད་པའི་འཕེགས་པའི་དབུ་ཞྭ། ཤེེལ་དམེ་གླིིང་དྲུག་མེ། 

ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་བློོའི་ཤེེལ་དམེ། འགྲོ་མེགོན་ཕྱིག་ནའི་གསེར་དམེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ཐོམེས་ཅད་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ཡོད་པར་བཤེད་ཅིང་། གཞན་ཡང་བློ་མེ་འདི་

ནི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་བྱོ་བ་ལ་ཐུགས་མེི་འཇུག་པར་ཐུགས་དམེ་ཁོ་ན་ལ་ཐུགས་གཞོལ་

བ་དང་། ཁྱེད་པར་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལ་མེངའ་བརྙིེས་པས་སྤེོས་ཞལ་ལ་ཕྱིག་

ཕྲེང་གི་རྗོེས་དོད་པ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པའི་རྟེགས་མེང་དུ་བསྟེན་ཅིང་། གཞན་ཕེན་

དང་ཐུགས་དམེ་ལ་རྩེ་གཅིག་པའི་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་ངང་ནས་

དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་པ་ས་ཕེོ་སྤྲེའུའི་ལོ་ཧོར་ཟླ་གསུམེ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མེེ་ཏེོག་གི་

ཆར་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་གཡས་རུ་སྲིན་པོ་རིའི་

རྣམེ་རྒྱལ་སྒོང་གི་གཟིིམེས་ཁང་དམེར་མེོར་སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟེན་

ཏེོ༑ །

དེ་ལྟོར་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་བཙུན་མེོ་གཉིིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་

པ་ལ་སྲས་སྐུ་མེཆེད་གསུམེ་འཁྲུངས་ཤེིང་། ཡང་སྟེག་ཚང་གདུང་རབས་ལས་

བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་མེ་གཅིག་སྲས་འདྲིེན་ལ་ལྕམེ་སྲིང་གཉིིས་དང་། ཐོོ་ཇེི་དཔོན་མེོ་

བྱོ་བའི་བཙུན་མེོ་གཅིག་བཞེས་པ་ལ་བྱོང་སེམེས་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེོ་བྱོ་བ་
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འཁྲུངས་པས། དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་ལ་བཙུན་མེོ་གསུམེ་བྱུང་བ་དང་སྲས་

ལྕམེ་སྲིང་འཁྲུངས་པར་ཡང་བཤེད་དོ། །གང་ལྟོར་ཡང་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མེཚན་གྱིི་སྲས་དབང་རྣམེ་སྲས་རྒྱལ་མེཚན་དུ་གྲགས་པ་དེས་བཙུན་མེོ་གཉིིས་

ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་ལྕམེ་སྲིང་བདུན་འཁྲུངས་ཏེེ། བཙུན་མེོ་དང་པོ་རྟེ་ནག་བ་

གྲུ་གུ་མེ་བྱོ་བ་ལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་

པོ་ཞེས་བྱོ་བ་འཁྲུངས་ཤེིང་། བློ་མེ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ཐུགས་རབ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། 

གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་དམེ་ཆོས་ལ་མེཁས་པར་སྦྱངས། ཁྱེད་པར་རིག་གནས་ལྔའི་

ནང་ནས་ཚད་མེ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་གསན་སྦྱོང་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་པས་

མེཁས་པར་མེཁྱེེན་ནས། བོ་དོང་ཨེར་ཆོས་རྗོེ་བློ་མེ་དམེ་པའི་གདན་ས་ལ་ཕེེབས་ཏེེ། 

ཚོགས་ཆོས་སུ་རྒྱས་པའི་བསྟེན་བཅོས་ཚད་མེ་རྣམེ་འགྲེལ་གསུངས་ཤེིང་། གཞན་

ཡང་རྟེ་ནག་ཕྱིོགས་སུ་ཡང་འགྲོ་དོན་དཔག་མེེད་མེཛད། བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་ནུས་པ་

ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཐུགས་དམེ་ལ་བརྩོན་པའི་རིང་ནས་གདན་ས་ཆེན་པོའི་བློ་བྲང་རིན་

ཆེན་སྒོང་དུ་ཞི་བར་གཤེེགས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་གཅུང་ནི་དབང་ནམེ་མེཁའ་

ལེགས་པའི་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་ར་ཁྱེི་ཕེག་ཏུ་གྲགས་པ་དེ་

ཉིིད་དེ། འདི་ནི་དབང་རྣམེ་སྲས་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་མེ་གཅིག་ཡ་

འབྲོག་མེ་བསོད་ནམེས་འབུམེ་བྱོ་བ་ལ། ཡབ་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་པ་ས་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་

ལོར་འཁྲུངས་ཏེེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་སྐྱེས་སྟེོབས་ཀྱིི་ཐུགས་རབ་ཕུན་སུམེ་

ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། གཞོན་ནུ་ནས་བརྟེག་པ་གཉིིས་པ་སོགས་ལ་གསན་སྦྱོང་

མེཐོར་ཕྱིིན་མེཛད་དེ་མེཁས་གྲུབ་ཀྱིི་བློ་མེ་མེང་དུ་བསྟེེན། ཁྱེད་པར་སྟེག་ཚང་ལོ་ཙཱ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བ་ཤེེས་རབ་རིན་ཆེན་གྱིི་བསྙེེན་རོགས་ཀྱིི་མེཁན་པོར་གྱུར་པ་འབྲོམེ་སྟེོན་སེང་གེའི་

མེཚན་ཅན་ལ་མེོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པ་མེཛད། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་འབད་

རྩོལ་གང་ཡང་མེ་དགོས་པར་ཐོེག་ཆེན་ཆོས་རྗོེའི་སྐུ་རིང་ལ་གོང་མེ་ཏེ་མེིང་རྒྱལ་

པོས་ཏུ་ཀྱི་ཧོ་ཝང་གི་མེཚན་དང་། གསེར་དམེ་འཇེའ་ས་བོད་ལ་ཤེེས་སུ་བཅུག་པའི་

ལུང་བཟིང་པོ་གནང་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བརྒྱ་འབུལ་

ཡོད་རེས་ཀྱིི་འཇེའ་ས་གནང་སྦྱིན་དང་བཅས་པ་བྱུང་བར་གྲགས། རོང་ལྷ་རྩེ་མེངའ་

ཞབས་དང་བཅས་པ་སོགས་མེཆོད་གཞིས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་སྟེོབས་ཆེ་ཞིང་། ཡ་འབྲོག་

ཧིམེ་ཏུ་ཆེན་པོ། རིན་སྤུངས་ནས་ནང་སོ་ནོར་བུ་བཟིང་པོ་སོགས་སྟེོབས་ལྡན་མེང་

པོས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་ཞབས་པད་སྤྱིི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བློང་སྟེེ། བསྙེེན་བཀུར་

ཞབས་ཏེོག་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་ན། དེ་རྣམེས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་ལམེ་ལ་

བཀོད་པ་སོགས་མེཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་ནས། དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་པ་ཤེིང་ཕེོ་

བྱོི་བའི་ལོ་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཉིེར་གཉིིས་ཀྱིི་ཚེ་རྣམེ་རྒྱལ་རྩེར་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་

མེ་དང་བཅས་ཞི་བར་གཤེེགས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ཅིང་། བློ་མེ་འདི་ལ་སྐུའི་སྲིང་མེོ་ལྔ་

བྱུང་བའི་དང་པོ་ནི། ཡ་འབྲོག་དུ་ཡར་བྱོ་བ་ལ་ཁབ་ཏུ་གནང་། གཉིིས་པ་སློབ་དཔོན་

མེ་ཁྱེེད་འདྲིེན་ཞེས་པ་ངམེ་རིང་དུ་སི་ཏུ་རྣམེ་རྒྱལ་བ་ལ་གནང་བར་གྲགས་ལ། 

གསུམེ་པ་ནི་སློབ་དཔོན་མེ་ཀུན་དགའ་འབུམེ་བྱོ་བ། བཞི་པ་ནི་སློབ་དཔོན་མེ་ལྷ་རིན་

དང་། ལྔ་པ་སློབ་དཔོན་མེ་ནམེ་མེཁའ་འབུམེ་ཞེས་བྱོ་བ་རྣམེས་ཏེེ། དེ་དག་ནི་དབང་

རྣམེ་སྲས་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་སྲས་ལྕམེ་སྲིང་བདུན་པོ་རྣམེས་སོ། །དེ་ལྟོར་བདུན་གྱིི་ནང་

ནས་དབང་ནམེ་མེཁའ་ལེགས་པའི་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་དེས་བཙུན་མེོ་གཉིིས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་ལྕམེ་སྲིང་བརྒྱད་འཁྲུངས་ཏེེ། དེ་ཡང་བཙུན་མེོ་དང་པོ་ཡ་

འབྲོག་པ་དཔལ་ཆེན་བྱོ་བ་ལ་ལྕམེ་གཉིིས་འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ་ཡང་འབྲོག་སྟེག་ལུང་

པ་ལ་ཁབ་ཏུ་གནང་། ཆུང་བ་རྒྱལ་མེཁར་རྩེར་གནང་བས་ཆབ་སྲིད་ཕུན་སུམེ་

ཚོགས་པར་བྱུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་མེི་ཉིག་མེ་སེ་ཧེ་རུ་ཀ་བྱོ་

བའི་ཚ་མེོ་མེ་གཅིག་བཙུན་མེ་སྐྱིད་བྱོ་བ་ལ། སྲས་དབང་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེཚན་

དཔལ་བཟིང་པོ་དང་། ལྕམེ་མེོ་སློབ་དཔོན་མེ་ཆོས་སྐྱོང་བུ་འདྲིེན་ལ་སོགས་པ་སྲས་

མེོ་ལྔ་སྟེེ་ལྕམེ་སྲིང་དྲུག་བྱུང་བའི་ནང་གི་སྲས་དབང་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་

བཟིང་པོ་ནི། ཡབ་དགུང་ལོ་སོ་བདུན་པ་ཤེིང་མེོ་ཡོས་ལོ་འཁྲུངས་ཏེེ། འདི་ནི་སྐུ་ལྷའི་

ཆ་བྱོད། གསུང་ཀ་ལ་པིང་ཀ་ལྟོར་ཤེིན་ཏུ་སྙེན་པ་དང་། ཐུགས་ཉིི་མེའི་འོད་ལྟོར་རབ་

ཏུ་གསལ་བས་ཆོས་འཇེིག་རྟེེན་གང་ལ་ཡང་མེཁྱེེན་པ་རྒྱས་ཤེིང་། སྐུ་ནི་སྒྱུ་རྩལ་

མེཐོའ་དག་ལ་ཐོོགས་པ་མེི་མེངའ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ནི། དགུང་ལོ་བདུན་བཞེས་

པ་ནས་རྩ་བའི་རྒྱུད་བརྟེག་པ་གཉིིས་པ་འཛིན་པའི་དབུ་བཙུགས་པའི་སྔ་དྲིོ་མེེ་ཏེོག་

གི་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་ཤེིང་། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱུད་དེ་ཉིིད་སོགས་གཞུང་ལུགས་དུ་མེ་

ལ་གསན་སྦྱོང་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་དེ། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པའི་དུས་གདན་ས་ཆེན་པོར་

བཤེད་པ་མེཛད་པས། བདག་ཆེན་ཤེར་པས་ཐོོག་དྲིངས་ས་སྐྱ་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་

གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་ཁུར་ཏེེ་ཤེིན་ཏུ་ངོ་མེཚར་དུ་འཛིན་པ་བྱུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། ཁྱེད་

པར་བློ་མེ་ལ་སྲི་ཞུ་ཆེ་བས་སྐུ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱིིས་མེི་དྲིན་པའི་དུས་སུ་ཡང་བློ་

མེའི་སྐུ་འདྲི་བཞེངས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། བློ་མེའི་གཟིིམེས་མེལ་གྱིི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འོག་ཏུ་དབུ་བཙུགས་ནས་བྱོིན་རླབས་ཞུ་བ་དང་། ན་བཟིའ་དབུ་ཐོོག་ཏུ་འཁུར་བ་

དང་། རྒྱང་རིང་པོར་བསུ་བསྐྱེལ་མེཛད་པ་ལ་སོགས་པ་གུས་པའི་སྤྱིོད་ལམེ་མེང་

དུ་མེཛད་པར་བཤེད་ལ། དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཐུགས་ཤེིན་ཏུ་དད་པའི་སྟེོབས་ཀྱིིས་

དགེ་འདུན་སྡོེ་ལོང་གི་ཕྱིག་དང་ལྡང་བ་མེི་བཞེས་ཤེིང་། དགེ་འདུན་འདུས་པའི་

ཡར་ཁྱུར་ཕེེབས་ནས་གུས་པའི་ཕྱིག་མེཛད་པ་དང་། རྗོེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གསོལ་ཇེ་

བསྐོལ་བའི་འཕྲོས་ནས་མེང་ཇེ་ཕེོངས་མེེད་དུ་ཞུ་བ་དང་། གཞན་ཡང་མེི་ཕེལ་པས་

བསྒྲུབ་པར་མེི་ནུས་པའི་ཆེ་འགྱིིང་བཅག་པའི་སྤྱིོད་ལམེ་མེང་དུ་མེཛད་ཅེས་ཐོོས་ལ། 

དེའི་སྟེོབས་ཀྱིིས་སྔར་བརྩིག་དབང་ཡེ་མེ་བྱུང་བའི་ལྷུན་པོ་རྩེའི་རོང་རོ་ཡང་བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་བསླངས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་བློ་མེ་འདི་ལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་བློོན་

ཀུན་རྣ་ཐོོས་བདེ་མེོ་མེེད་སྐབས་ཀྱིང་། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་སྔར་ཡབ་ལ་ཇེི་ལྟོར་གནང་

བ་བཞིན་གྱིི་དབང་གི་མེཚན་དང་། ལས་ཁ། ལུང་བཟིང་པོ་དང་། གསེར་ཆས་ཁྱེད་

འཕེགས། དབང་གི་སྐྱ་ཆས་ཚང་མེ་འབུལ་བ་སྟེོབས་ཆེ་བ་དང་བཅས་པ་ཉིེས་མེེད་དུ་

ཕྱིག་ཏུ་འབྱོོར་བ་དང་། མེདོར་ན་དམེ་པ་དེ་ཉིིད་སྐུ་ཚེ་རིང་ན་བསྟེན་པའི་ཞབས་ཏེོག་

དང་། འགྲོ་བ་མེང་པོའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་པའི་ཐུགས་བཞེད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་སྙེིགས་མེའི་སེམེས་ཅན་གྱིི་བསོད་ནམེས་ཀྱིི་ཁྱེོན་དུ་མེ་ཤེོང་པར། དགུང་

ལོ་ཉིི་ཤུར་ཕེེབས་ཙམེ་ཆུ་མེོ་ལུག་གི་ལོ་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་ནུབ་

མེོ་བློ་མེའི་ཕྱིོགས་སུ་དབུ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་མེོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པའི་ངང་ནས་

ཕེོ་བྲང་ཆེན་པོ་ལྷུན་པོ་རྩེར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེེགས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ཏེོ། །

དེ་ལྟོར་དབང་ནམེ་མེཁའ་ལེགས་པས་བཙུན་མེོ་གཉིིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ལ་ལྕམེ་མེོ་བདུན་དང་སྲས་དབང་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་འདི་ཉིིད་

དེ་བརྒྱད་བྱོོན་པར་སྟེག་ཚང་བའི་གདུང་རབས་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། གཙང་

བྱོམེས་པས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས་ལས། དབང་ནམེ་མེཁའ་ལེགས་པས་བཙུན་

མེོ་གཅིག་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཞེས་དང་། དེ་ལ་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་པ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་ནས། དབང་ནམེ་མེཁའ་ལེགས་པས་བཙུན་མེོ་གཅིག་ལས་མེ་བཞེས་

པར་བཤེད་པ་དང་། བཙུན་མེོ་དེ་ལ་སྲས་དབང་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེཚན་མེ་

གཏེོགས་ལྕམེ་རྣམེས་བྱུང་བར་མེ་བཤེད་ཀྱིང་། འདིར་ནི་སྟེག་ཚང་བ་ལྟོར་བཀོད་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་དབང་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་གྲགས་

པ་དེས་བཙུན་མེོ་གསུམེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལས། ཤེངས་མེཐོོང་སྨོན་པ་མེ་གཅིག་

བགྲེས་གཞོན་གཉིིས་ཀྱིི། བགྲེས་པ་ལ་སྲས་མེོ་གཅིག་དང་། ཆུང་བ་མེ་གཅིག་རྒྱལ་

མེོ་བྱོ་བ་ལ། སྲས་ནམེ་མེཁའ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ། 

ཡབ་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་ཆུ་མེོ་བྱོའི་ལོ་ལྟོས་བཟིང་པོ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟོམེས་ཏེེ། 

སྐྱེས་སྟེོབས་ཀྱིི་མེཁྱེེན་རབ་དང་སྦྱོར་བྱུང་གི་བརྩོན་འགྲུས་གཉིིས་ཀ་ཕུན་སུམེ་

ཚོགས་པས། གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་ཀྱིེ་རྡོོར་དང་རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པའི་ཐུགས་དམེ། སྔགས་

རིང་མེང་པོའི་བཟླས་བརྗོོད་སོགས་ལ་ཤེིན་ཏུ་བརྩོན་ཞིང་། རྩ་བའི་རྒྱུད་བརྟེག་པ་

གཉིིས་པ་ལ་གསན་སྦྱོང་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་མེཛད་དེ། བྱོིས་པའི་སྤྱིོད་པ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་

མེི་མེངའ་བར། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔའི་དུས་སུ་གཅུང་ནམེ་མེཁའ་བཀྲ་ཤེིས་རྒྱལ་མེཚན་

དང་སྐུ་མེཆེད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཉིི་མེ་སུམེ་སྦེལ་དུ་བཤེད་པ་རྒྱས་པ་

དགའ་སྟེོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་མེཛད་པས། གདན་སའི་སྐྱེ་བོ་ཐོམེས་ཅད་ཡི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རངས་ཏེེ་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱིིས་ཆོས་གསུངས་པ་ལ་འདི་ལས་ལྷག་པ་དུས་ཕྱིིས་ཀྱིི་

རྒན་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་མེི་དྲིན་ཟིེར་བ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་མེཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་བྱུང་

བར་གྲགས་པ་ཡིན་ལ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་གཅུང་ནམེ་མེཁའ་བཀྲ་ཤེིས་རྒྱལ་

མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ནི། དབང་ནམེ་མེཁའ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་

པོའི་བཙུན་མེོ་གསུམེ་པ་རྣམེ་རྒྱལ་གླིིང་པ་དཔལ་འབྱོོར་བཟིང་མེོ་ལ། ཡབ་དགུང་ལོ་

ཉིེར་བཞི་པ་ས་ཕེོ་སྟེག་གི་ལོ་འཁྲུངས་ཏེེ། འཁྲུངས་མེ་ཐོག་ནས་བྱོིས་པའི་སྤྱིོད་པ་

ཐོམེས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་ཐུགས་ལ་ཁྲིོ་བ་སྐད་ཅིག་ཙམེ་ཡང་མེི་མེངའ་བའི་བྱོང་ཆུབ་

སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤེད་ཅིང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་བཙུན་

མེོ་གཅིག་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ནི། དམེའ་ཟིེ་བཟིའ་མེ་གཅིག་ཧོར་མེོ་ཚེ་བརྟེན་ཞེས་བྱོ་

བ་སྟེེ། འདི་ལ་སྲས་སྐུ་མེཆེད་བཞི་བྱུང་བའི་ནང་ནས་གཅེན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་

ལོ་ཙཱ་བ་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་

བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ནི། ཇེི་སྐད་དུ། དང་པོར་ཟིབ་གསལ་གཉིིས་མེེད་འཇེམེ་པའི་

དབྱོངས། བར་དུ་རིགས་ལྡན་འཇེམེ་དཔལ་གྲགས་པའི་ཞབས། །མེཐོའ་མེར་གནས་

ལྔ་རིགས་པ་ས་སྐྱ་པ། །བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་སྔོན་གྱིི་སྐྱེས་རབས་ཡིན། །ཞེས་པ་

ལྟོར་དང་པོ་བདེ་བར་གཤེེགས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་མེཁྱེེན་རབ་ཐོམེས་ཅད་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་པའི་ངོ་བོ་འཕེགས་པ་འཇེམེ་དཔལ། བར་དུ་རིགས་ལྡན་གྱིི་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་

མེིའི་དབང་པོ་འཇེམེ་དཔལ་གྲགས་པ། ཐོ་མེར་གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་རྣམེས་སུ་སྐུའི་རྣམེ་འཕྲུལ་བརྒྱུད་

མེར་བཞེས་ནས། སླར་ཡང་གངས་རིའི་ཁྲིོད་ཀྱིི་གདུལ་བྱོ་སྐལ་ལྡན་རྣམེས་ཀྱིི་སྨོན་
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ལམེ་དང་ལེགས་བྱོས་ཀྱིིས་བསྐུལ་ནས། དབུས་འགྱུར་གྱིི་ཚལ་རྡོོ་རྗོེའི་གདན་ནས་

བྱོང་ཕྱིོགས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཙམེ་བགྲོད་པའི་སའི་ཆ། ཡོན་ཏེན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་

མེའི་འབྱུང་ཁུངས། འཕེགས་པའི་གང་ཟིག་རྣམེས་ཀྱིི་བསྟེི་གནས། འགྲན་ཟླ་མེེད་པའི་

མེཁས་པ་རྒྱུན་མེི་ཆད་པར་འབྱོོན་པའི་མེཚན་མེ་དང་ལྡན་པའི་གཙང་གྲོམེ་པ་ལ་

སྟེོད་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ཞེས་གྲགས་པའི་དགོན་པ་ནས་དབང་པོའི་ཕྱིོགས་སུ་ཧ་ཅང་

མེི་རིང་བ་ཞིག་བགྲོད་པའི་ནོར་འཛིན་གྱིི་མེཐོིལ། ཕྱིི་ནང་གི་དཔལ་འབྱོོར་དུ་མེ་

འབྱུང་བའི་བསྟེི་གནས་དཔལ་རྩེ་གདོང་གི་ཕུན་ཚོགས་གླིིང་ཞེས་པའི་ཁང་བཟིང་

ཆེན་པོ་དེར། ཕུན་ཚོགས་གནས་དང་སྐྱོན་མེེད་རིགས་བཟིང་དང་། །ཁ་ན་མེ་ཐོོ་མེེད་

པའི་ཡབ་དང་ཡུམེ། །སྐལ་བར་ལྡན་པའི་འཁོར་ཚོགས་ལ་དགོངས་ནས། །ཟིས་

གཙང་སྲས་བཞིན་དགེ་མེཚན་བཅས་ཏེེ་བལྟོམེས། །ཞེས་པ་ལྟོར་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་

དུ་མེ་དང་བཅས་ལེགས་པར་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་

ཡུམེ་རྩེ་གདོང་བློ་བྲང་དུ་མེི་ཕེེབས་ཙམེ་གྱིི་ནུབ་ཅིག་མེནལ་ལམེ་དུ་རི་གཅིག་ལ་

འཛེག་གིན་འདུག་པ་ན་མུན་པ་ཆེ་ནས་ལམེ་མེི་རྙིེད་སྙེམེ་པ་ན། རུམེ་ནས་ཉིི་ཟླ་

གཉིིས་འཐོོན་ནས་ཕྱིོགས་ཐོམེས་ཅད་གསལ་བར་བྱོས་པ་རྨིས་ཤེིང་། ཡུམེ་གྱིི་

ལྷུམེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་རྩེ་གདོང་གི་བྱོང་ཕྱིོགས་ན་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་བློ་མེཚོ་

ཡིན་པའི་མེཚོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཆེར་རྒྱས་པ་དང་། གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོོར་པ་

འབྲོམེ་སྟེོན་ཡེ་ཤེེས་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་མེནལ་ལམེ་དུ། རྩེ་གདོང་བློ་བྲང་པའི་གསོལ་

ཞིང་ཆེན་མེོ་ལ་ཡབ་གུང་ན་བཞུགས་ནས་ས་བོན་འདེབས་ཤེིང་། སྐྱེ་བོ་གཞན་དུ་མེ་

དང་བཅས་པས་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤེིས་བྱོེད་པ་དང་། རྨིས་ལྟོས་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གཞན་འགའ་ཞིག་གི་རྨི་ལམེ་དུ་བློ་བྲང་ལ་ས་དཀར་གསོལ་བ་དང་། སྟེེང་ན་དར་

འཕྱིར་བ་དང་། ཉིི་ཟླ་ཤེར་བ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ཞིང་། ཁྱེད་པར་དུ་ཡུམེ་ལ་རྨི་ལྟོས་

བཟིང་པོ་དུ་མེ་དང་། ཉིིན་བར་གྱིི་ཚེ་ཡང་ཤེེས་པ་གསལ་ཞིང་བདེ་བས་བརྒྱན་པ་

དང་། ལུས་ལྡང་བ་ཡང་ཞིང་ཟིོ་མེདོག་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟེགས་ཁྱེད་པར་ཅན་

དུ་མེ་བྱུང་བར་གྲགས་ལ། དེ་ལྟོར་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཤེིང་ཟླ་གྲངས་རྣམེས་ཐོིམེ་

པ་ན། ཤེིང་མེོ་སྤྲུལ་གྱིི་ལོ་ཆུ་སྟེོད་ཟླ་བའི་ཉིེར་བརྒྱད་ཀྱིི་ཉིིན། བཀྲ་ཤེིས་པའི་དགེ་

མེཚན་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་བལྟོམེས་ཤེིང་། དེའི་སྐབས་སུ་ཤེར་མེི་ཉིག་གི་པཎྜོི་ཏེ་

གྲགས་པ་རྡོོ་རྗོེ་བས་གཞོན་ནུ་གཟུགས་བཟིང་ཞིང་མེཛེས་ལ་བལྟོ་ན་སྡུག་པ་དེས་

ཞལ་གྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་གཟིིགས་པ་ན། ཨ་རོཀ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པའི་རྩ་

བ་ཟིིན་ཨ་གསུངས་ཤེིང་སྐུ་པང་དུ་བཞེས་ནས། རྒྱལ་བའི་ཐུགས་སྲས་སྔོན་སྦྱངས་

དགེ་བ་ཡིས། །ཡོན་ཏེན་ཐོམེས་ཅད་འབད་མེེད་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ། །ཆུང་ངུ་ཉིིད་ནས་

དམེ་པའི་སྤྱིོད་པ་མེཛད། །བུ་ཆུང་འཕེགས་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱིག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་

བསྟེོད་ཅིང་། མེཚན་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱ་སོགས་བཀྲ་ཤེིས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་

བྱོ་བར་གསོལ་ཏེེ། དེ་ནས་པཎྜོི་ཏེ་དེའི་དྲུང་དུ་དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིང་མེང་དུ་གསན་

པར་མེཛད་ཅེས་ཐོོས་ལ། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་བློ་མེ་ལེགས་པ་བཟིང་པོ་པ་བྱོས་

བས་ཡོན་ཏེན་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ཕྱིི་མེོ་འབྲི་ཀློོག་ཕུལ་བ་ན། བརྡོ་བསྟེན་པ་ཙམེ་གྱིིས་

འབྲི་ཀློོག་གཉིིས་ཀ་ཐོོག་མེེད་དུ་མེཁྱེེན་ཅིང་ཡི་གེའི་རིགས་ཀྱིང་བོད་ཡིག་མེི་ཐོེ་

བའི་རྒྱ་གར་བའི་ཡི་གེ་རིགས་དྲུག་ཙམེ་དང་། མེཁའ་འགྲོའི་ཡི་གེ་དང་། ཧོར་ཡིག་

གསར་ལ་སོགས་པ་ཡི་གེ་རིགས་མེང་པོ་གཟིིགས་པ་ཙམེ་གྱིིས་དགོངས་ཏེེ། 
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མེདོར་ན་འདྲིི་བ་དང་ཀློོག་པའི་ཚུལ་ཐོམེས་ཅད་ལ་མེཁྱེེན་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་སྐྱེ་

བོ་ཐོམེས་ཅད་ངོ་མེཚར་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་

བཞེས་པ་ན། བདག་ཆེན་རྒྱ་དཀར་ཤེེས་རབ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་དྲུང་དུ་དགྱིེས་པ་རྡོོ་

རྗོེའི་དབང་། རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པའི་དབང་དྲིག་པོ་སྒྲིོལ་བའི་རྗོེས་གནང་སོགས་དབང་རྗོེས་

གནང་མེང་དུ་གསན་ཅིང་། སྐུ་གཞོན་ནུའི་སྐབས་དེར་ནམེ་མེཁའ་ལ་པཎྜོི་ཏེ་སྔོ་

བསང་མེ་པོད་རལ་ཐོོགས་པ་སེང་གེ་ལ་ཆིབས་པ་ཅིག་གཟིིགས་ནས། འཇེམེ་

དབྱོངས་ཡ་གི་ན་ཞེས་གསུང་བ་ཡང་བྱུང་བར་གྲགས་ཏེེ། དེ་ནི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

ས་པཎྜོི་ཏེ་ཉིིད་མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས་པ་སྟེེ། དེ་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོ་འདི་ནི་གཞོན་ནུའི་དུས་ཉིིད་ནས་ཡོན་ཏེན་གྱིི་ཚོགས་དུ་མེ་ལ་མེངའ་མེཛད་

པ་ཞིག་སྟེེ། ཇེི་སྐད་དུ། སྐུ་ནི་མེཛེས་ཤེིང་ཡིད་འོང་མེཐོོང་ན་དགའ། །གསུང་ནི་

འཇེམེ་ཞིང་སྙེན་ལ་འཕྲོད་པར་སྨྲ། །ཐུགས་ནི་ཆོས་ཀྱིི་བག་ཆགས་བཟིང་པོས་

བགོས། །གཞོན་ནུར་གྱུར་ཀྱིང་བྱོིས་པའི་སྤྱིོད་ལས་འདས། །དེ་ཚེ་ངེས་པའི་དོན་

དུ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཉིིད། །གདུལ་བྱོའི་སྣང་ངོར་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཞེས། །སྙེན་གྲགས་

ཀུན་གྱིི ་གཙུག་ལ་ལེན་པ་དེས། །རང་སྣང་ཡེ ་ཤེེས་ཚུལ་དུ་གསལ་བ་

གཟིིགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་རོ། །

དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་ཇེི་

ལྟོར་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། ཇེི་སྐད་དུ། མེགོན་ཁྱེོད་སྲིད་པའི་འཆིང་བས་མེ་གོས་

ཤེིང་། །འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་སྙེིང་པོ་མེེད་གཟིིགས་ཀྱིང་། །མེཆོག་གི་སྤྱིོད་པས་

འགྲོ་རྣམེས་རྗོེས་གཟུང་ཕྱིིར། །ཁྱེིམེ་གྱིི་འཆིང་བ་དུག་ཅན་ཟིས་བཞིན་སྤེངས། །སླར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཡང་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ཀྱིི་འཇུག་ངོགས་ཆེར། །བློོ་གསལ་ཆུ་བྱོ་མེང་པོས་མེདུན་བསུས་

ཏེེ༑ །མེཁན་སློབ་ངང་པའི་དེད་དཔོན་བཀའ་དྲིིན་ལས། །བསླབ་གསུམེ་འོ་མེའི་རྒྱ་

མེཚོར་རིམེ་གྱིིས་ཞུགས། །ཞེས་པ་ལྟོར་ཏེེ། དེ་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་དགུང་

ལོ་བཅུ་གཅིག་བཞེས་པ་ཤེིང་མེོ་ཡོས་བུའི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱིོགས་ལ། 

མེཁན་ཆེན་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་བསོད་ནམེས་ལྷུན་གྲུབ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་

རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་པའི་དྲུང་དུ་བསྟེན་པའི་རྩ་བ་དགེ་བསྙེེན་གྱིི་སྡོོམེ་པ་

རྣམེ་པར་དག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བལྟོམེས་ཤེིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་

གནས་པར་མེཛད། གཞན་ཡང་མེཁན་ཆེན་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་དེ་ལ་ཐུབ་པ་

དགོངས་གསལ་གྱིི་བཤེད་བཀའ་སོགས་ཆོས་ཚུལ་དུ་མེ་གསན་ཏེེ། དེ་ནས་ལོ་དེ་

ཉིིད་ཀྱིི་རྒྱལ་གྱིི་ཟླ་བ་ལ་ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་དུ་ཕེེབས་ཏེེ། ཟླ་བ་དེ་ཁའི་ཡར་ཚེས་

བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་ཚེ་རྗོེ་བཙུན་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་དཀོན་མེཆོག་འཕེེལ་བའི་དྲུང་དུ་མེཁན་པོ་

ཞུས། ཆོས་རྗོེ་གླིོ་བོ་མེཁན་ཆེན་པས་སློབ་དཔོན་མེཛད་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམེ་པ་

རྣམེ་པར་དག་པ་མེནོས་ཤེིང་། མེཚན་ཡང་དོན་དང་མེཐུན་པར་འཇེམེ་དབྱོངས་

ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བར་

གསོལ་ཏེེ། བསླབ་བྱོའི་གནས་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མེ་ཐོོ་བའི་དྲིི་མེས་མེ་གོས་

པའི་བཙུན་པའི་མེཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེོ། །དེ་ནས་མེེ་ཕེོ་འབྲུག་ལོ་རྗོེ་དེ་ཉིིད་དགུང་ལོ་

བཅུ་གཉིིས་ལ་ཉིེ་བ་ཙམེ་ན། མེཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་དང་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་སྡོེ་སྣོད་འཛིན་པ་དུ་མེའི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེེ་གདན་ས་

ཆེན་པོའི་ཕྱིོགས་སུ་ཆིབས་ཀྱིི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བར་མེཛད་ནས་རིམེ་གྱིིས་ཕེེབས་ཏེེ། ལོ་
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གསར་གྱིི་དཀར་ཕྱིོགས་དགའ་བ་དང་པོའི་ཚེས་ལ་རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་

ཀྱིི་རྣམེ་སྤྲུལ་ཆོས་རྗོེ་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱིི་ཁྲིི་ག་ལ་བ་དེར། རྒྱལ་བའི་

སྲས་ཀྱིི་ལམེ་པོ་ཆེ་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་གསལ་བ་ཞེས་བྱོ་བའི་བསྟེན་བཅོས་ཆེན་

པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཉིི་མེ་གསུམེ་གྱིི་བར་དུ་ལེགས་པར་བཤེད་པས། སྐྱེ་བོའི་

ཚོགས་ཐོམེས་ཅད་ངོ་མེཚར་ཞིང་སྐུ་ན་གཞོན་ནུ་འདི་ལྟོ་བུ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་

ཡོན་ཏེན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་འདྲི་བ་འབྱུང་བ་ནི་ངེས་པར་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་

ཉིིད་སླར་ཡང་གདུལ་བྱོའི་དོན་དུ་སྐུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་ཡིན་ཡང་དག་གོ་ཞེས་མེཁས་

པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམེས་ཀྱིིས་མེཆོག་ཏུ་བསྔགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་བ་ཞིག་གོ་ཞེས་

གྲགས་ཏེེ། ཇེི་སྐད་དུ། འཛིན་མེའི་ཁྱེོན་འདིར་འཇེམེ་དབྱོངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །རིམེ་

པར་བྱོོན་པའི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ཞེས། །གྲགས་པའི་ར་ཆེན་སྲིད་ན་གསལ་བ་

དེར། །བཅུ་གཉིིས་བཞེས་ཚེ་བཤེད་པའི་དགའ་སྟེོན་བསྒྲུབ། །སྐུ་ནི་འཁོར་ཚོགས་

དབུས་ན་ཟླ་ལྟོར་བརྗོིད། །གསུང་ནི ་ཚངས་པའི ་དབྱོངས་ལྟོར་དལ་དོད་

སྙེོམེས། །ཐུགས་ནི་ཤེེས་བྱོའི་གནས་ལ་གསལ་བར་འཇུག །ཡོན་ཏེན་སྐྱེ་བོ་ཀུན་

གྱིི་ཁ་ན་རྒྱུ། །ཞེས་པ་ལྟོར་རོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་པ་ས་ཕེོ་རྟེའི་ལོ་གཞི་

ཐོོག་གི་གདན་ས་མེཛད་ནས་བསྟེན་པའི་བདག་པོར་མེངའ་གསོལ་ཞིང་སླར་ཡང་

རྩེ་གདོང་དུ་ཕེེབས་ནས་རྭ་དཔོན་ཡོན་ཏེན་འབྱུང་གནས་ལ་འདུལ་བ་མེདོ་རྩ་བ་

འདུལ་བ་མེེ་ཏེོག་ཕྲེང་བརྒྱུད། རྒྱལ་བའི་བསྟེན་བཅོས་ཚད་མེ་རྣམེ་འགྲེལ་སྡོེ་བདུན་

མེདོ་དང་བཅས་པའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱིི་བསྟེན་བཅོས་རིགས་པའི་གཏེེར། སྡོོམེ་པ་

གསུམེ་གྱིི་རབ་ཏུ་དབྱོེ་བ་སོགས་སྡོེ་སྣོད་གཙོར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འགའ་ཞིག་ལུང་རིགས་ཀྱིི་མེཐོའ་དཔྱིོད་དང་བཅས་ཏེེ་ལེགས་པར་གསན་ཅིང་

འབེལ་བའི་གཏེམེ་གྱིི་སྒོོ་ནས་ལེགས་པར་གཏེན་ལ་ཕེབ་སྟེེ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མེཆོག་ཏུ་

གྱུར་ལ། དེ་དུས་སྔ་དྲིོ་ཇེ་སྦྱོར་རེ་ཙམེ་གྱིི་བར་ལ་ཤེོག་བུ་མེདའ་ཚད་བདུན་ཙམེ་རེ་

ཟིིན་པ་ཡང་བྱོས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཇེི་སྙེེད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་

བསྙེེལ་བ་མེེད་པའི་སྤེོབས་པ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་མེངའ་བ་སྟེེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

རང་གི་གསུང་ལས། གསང་སྟེོན་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏེན་འབྱུང་གནས་ལ། །འདུལ་བ་

མེདོ་རྩ་ཀ་རི་ཀ་ལ་སོགས། །ཚད་མེ་རྣམེ་འགྲེལ་རིགས་གཏེེར་སྡོོམེ་གསུམེ་

དང་། །ཕེ་རོལ་ཕྱིིན་པའི་གཞུང་ལུགས་འགའ་ཞིག་མེནོས། །སྔགས་ཀྱིི་སྡོེབས་

སོགས་ལག་ལེན་ཕྲན་ཚེགས་བསླབ། །དེ་ལྟོར་ཐོོས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐོམེས་ཅད་

ལ༑ །བསམེ་པས་སྒྲིོ་འདོགས་ཆོད་ཅིང་བསྒོོམེས་ན་ཡང་། །ཐོེ་ཚོམེ་མེི་ཟི་ཡིད་ཆེས་

ཅུང་ཟིད་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ནས་ལུག་གི་ལོ་རྗོེ་ཉིིད་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་

པའི་དུས་ཡོངས་འཛིན་དཀོན་མེཆོག་འཕེེལ་བའི་གསུང་གིས། རང་གཞན་གྱིི་དོན་

གཉིིས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིིར་གསུང་བསྙེེན་མེཛད་དགོས་པའི་བཀའ་སྩལ་བ་ལ་བརྟེེན། 

དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་བསྙེེན་པ་སྦྱིན་སྲེག་དང་བཅས་པ། རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་

པའི་བསྙེེན་པ། ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱིི་མེགོན་པོའི་བསྙེེན་པ་རྣམེས་མེཐོར་ཕྱིིན་པ་

མེཛད་པས། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཀྱིེ་རྡོོར་དང་། རྡོོ་རྗོེ་གཞོན་ནུ། གུར་མེགོན་རྣམེས་

ཞལ་གཟིིགས་པ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པའི་མེཚན་མེ་མེང་དུ་བྱུང་བར་གྲགས་ལ། དེ་

ནས་ཡང་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་ལ་ཞུགས་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནི་དགེ་སློང་ཉིིད་

ཡིན་པར་དགོངས་ནས། དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུར་ཕེེབས་པ་ཤེིང་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་མེཁན་པོ་
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སྔར་གྱིི་དགེ་ཚུལ་མེཛད་པ་པོ་དེ་ཉིིད་དང་། ལས་ཀྱིི་སློབ་དཔོན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟིང་པོ་དང་། གསང་སྟེོན་རྭ་སྟེོན་ཡོན་ཏེན་འབྱུང་

གནས་ཀྱིིས་མེཛད་དེ། དགེ་འདུན་བཅུ་ཕྲག་ཕྱིེད་ཀྱིི་དབུས་སུ་བསྙེེན་པར་རོགས་

པར་མེཛད་ནས། འཕེགས་པ་རྟེ་ཐུལ་ལྟོར་སྤྱིོད་ལམེ་ཤེིན་ཏུ་དུལ་བ་དང་། ཀཱ་ཏ་ཡ་

ནའི་བུ་ལྟོར་བསླབ་བྱོ་རྣམེས་ལ་ཤེིན་ཏུ་གུས་ཤེིང་། འོད་སྲུང་བཞིན་དུ་སྦྱངས་པའི་

ཡོན་ཏེན་ཐོམེས་ཅད་དང་ལྡན་པ་སྟེེ། མེདོར་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམེས་ཀྱིི་གཙུག་

གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་སྟེེ། ཇེི་སྐད་དུ། ཞི་དང་ཉིེར་ཞིའི་མྱོོས་བུམེ་མེཐོོ་ལྡན་

ཞིང་། །ཀུན་ནས་དུལ་བའི་གསེར་གྱིི་དྲི་བ་ཅན། །ཐུབ་བསྟེན་སྐྱེད་ཚལ་མེཛེས་པའི་

གཉིིས་འཐུང་ཁྱེོད། །ཡོངས་རོགས་བསྟེན་པའི་ཁུར་ཆེན་འདེགས་པར་བཟིོད། །སྤྱིོད་

ལམེ་ཀུན་ནས་དུལ་བ་རྟེ་ཐུལ་ཏེེ། །བསླབ་བྱོར་གུས་པ་ཀཱ་ཏ་ཡ་ནའི་བུ། །སྦྱངས་པའི་

ཡོན་ཏེན་ལྡན་པ་འོད་སྲུང་བཞིན། །དྲིི་ཞིམེ་བལྟོ་ན་སྡུག་ལ་འོད་ཆགས་འབར། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟོར་རོ། །དེ་ལྟོར་ངེས་ལེགས་ཀྱིི་ལམེ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་ཞིང་། ལྷག་

པའི་ཚུལ་ཁྲིིམེས་ཀྱིིས་ཐུགས་རྒྱུད་ཕྱུག་པར་མེཛད་ནས། སླར་ཡང་རང་གཞན་རྣམེ་

གྲོལ་ཐོོབ་པའི་ཐོབས་ཀྱིི་གཙོ་བོ་དམེ་པའི་ཆོས་ཐོོས་ནས་ཉིམེས་སུ་ལེན་པ་དང་། 

དེའི་ཡང་རྩ་བ་དྲིི་མེ་མེེད་པའི་གསུང་རབ་ལ་ཐོོས་པ་བྱོ་བ་ཉིིད་ཡིན་པར་དགོངས་

ནས། ཡོངས་ཀྱིི་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་རྣམེས་ལས་གསན་པ་རྒྱ་མེཚོའི་ཕེ་རོལ་དུ་

སོན་པ་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། ཇེི་སྐད་དུ། ཁྱེོད་ནི་མེཁྱེེན་པའི་ལང་ཚོ་ཆེར་རྒྱས་

ཀྱིང་། །བློོ་གསལ་ཡོངས་ཀྱིི་དཔྱིད་བྱོ་འདི་ཡིན་ཞེས། །མེང་དུ་གསན་པའི་སྙེིམེ་པ་

རབ་བརྐྱངས་ཏེེ། །མེཁས་མེང་ཞལ་གྱིི་བདུད་རྩི་དགྱིེས་པར་གསོལ། །ཞེས་པ་ལྟོར། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ཡོངས་འཛིན་དཀོན་མེཆོག་འཕེེལ་བའི་དྲུང་དུ་དབུ་མེ་ལུགས་ཀྱིི་སེམེས་

བསྐྱེད། དབང་གི་སྔོན་འགྲོའི་སེམེས་བསྐྱེད། དེ་གཉིིས་ཀྱིི་ཡིག་ཆའི་ལུང་དང་བཅས་

པ༑ དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེ་ཡབ་ཡུམེ་གྱིི་དབང་། གཤེེད་དམེར་ལྷ་ལྔའི་དབང་སོགས་དབང་

གི་རྣམེ་གྲངས་དུ་མེ་དང་། གསུང་ངག་ལམེ་འབྲས་ཀྱིི་ཁྲིིད་དང་། འདི་དང་འབྲེལ་བའི་

བྱོིན་རླབས་མེཐོའ་དག་དང་། རྒྱབ་བརྟེེན་གྱིི་ཡིག་ཆའི་ལུང་། གཞན་ཡང་ཌོམི་པའི་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་སོགས་ལམེ་སྐོར་ཕྱིི་མེ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་མེན་ངག་ཡིག་ཆ་

ཕྲན་ཚེགས་དང་བཅས་པ། ཤཱནྟི་པའི་མེདོ་རྒྱུད་བསྲེ་བ་སོགས་སྒོོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་

དུ་གྲགས་པ་རྣམེས་དང་། གཙོ་ཆེའི་ཆོས་སྣ་སུམེ་ཅུ་སོ་དགུ་པོ་སོགས་དགྱིེས་པ་རྡོོ་

རྗོེའི་ཆོས་སྐོར་མེཐོའ་ཡས་པ་ཞིག་དང་། ཡང་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་སྐོར་ལ། 

དཔལ་མེངོན་པར་རྟེོགས་པ་སོགས་ལཱུ་ཧི་པའི་སྨད་ལྔ། བདེ་མེཆོག་ནག་པོ་པའི་

སྒྲུབ་ཐོབས་སོགས་ནག་པོ་གཞུང་དྲུག བདེ་མེཆོག་ལུས་དཀྱིིལ་སྒྲུབ་ཐོབས་

སོགས་དྲིིལ་བུ་སྐོར་གསུམེ་སྟེེ་ལཱུ་ནག་དྲིིལ་གསུམེ་གྱིི་ལུགས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་བདེ་

མེཆོག་གི་ཆོས་སྐོར་ཕེལ་མེོ་ཆེ་དང་། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ཐོབས་མེདོ་བྱོས། མེདོ་

བསྲེས། རྣམེ་གཞག་རིམེ་པ་སོགས་ཕེ་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐོར་མེང་པོ་ཞིག་

དང་། ཐུན་མེོང་བསྒྲུབས་པས་མེཆོག་ཞར་ལ་འབྱུང་བ་དམེར་པོ་སྐོར་གསུམེ་གྱིི་

བྱོིན་རླབས་མེན་ངག་ལས་ཚོགས་དང་། དེ་དག་གི་ཡིག་ཆའི་ལུང་། རྗོེ་བཙུན་གོང་

མེ་ལྔའི་བཀའ་འབུམེ། རྡོོ་རྗོེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟིང་པོ། སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་

དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་མེཚན། ཀུན་མེཁྱེེན་བསོད་ནམེས་སེངེ་རྣམེས་ཀྱིི་བཀའ་

འབུམེ། གཞན་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་སྐོར་གྱིི་རྗོེས་གནང་སོགས་རྗོེས་གནང་གི་རིགས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་དང་། ཁྱེད་པར་བརྒྱུད་པ་དྲིི་མེ་མེེད་པ་ལས་འོངས་པའི་

སྡོོམེ་པ་གསུམེ་གྱིི་བཀའ་དྲིིན་མེནོས་པའི་བློ་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀྱིང་། འདི་ཉིིད་

ལ་རྩ་བའི་བློ་མེ་མེཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེེ། ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས་ཀྱིང་། ཁྱེད་པར་རྡོོ་

རྗོེ ་འཆང་ཆེན་རཏྣའི་མེཚན། སྙེིགས་དུས་འགྲོ་བའི ་འདྲིེན་མེཆོག་དམེ་པ་

ལས། །སྡོོམེ་པ་གསུམེ་གྱིི་བཀའ་དྲིིན་ཉིེར་ནོས་པས། །བཀའ་དྲིིན་ཆེ་ཞིང་བློ་མེའི་

མེཆོག་ཏུ་བཟུང་། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་མེཁན་

ཆེན་བསོད་ནམེས་ལྷུན་གྲུབ་ལས་དམེ་པའི་ཆོས་གསན་པའི་ཚུལ་ནི། བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོ་རང་གི་གསུང་ལས། མེཁན་ཆེན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ལས་ཆེས་ཟིབ་

པའི། །ཀྱིེ་རྡོོར་རྒྱུད་གསུམེ་གསང་མེཐོའ་གུར་མེགོན་སོགས། །ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་

ཡིད་ཆེས་གནད་རྣམེས་ཞུས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར། བྱོ་བ་སྤྱིི་རྒྱུད་ནས་བཤེད་

པའི་རིགས་གསུམེ་སྤྱིི་དབང་། རྣམེ་འཇེོམེས་མེ་ཎི་བཛྲ་ལུགས་ཀྱིི་དབང་སོགས་

སྨིན་བྱོེད་དབང་གི་རྣམེ་གཞག་བཅུ་ཕྲག་གསུམེ་དུ་ལྔ་ཕྲག་གཅིག་གིས་ལྷག་པ་

རྣམེས་དང་། དཔྱིལ་ལུགས་ཀྱིི་ཕེག་མེོ་སྐོར་གསུམེ་གྱིི་བྱོིན་རླབས་སོགས་བྱོིན་

རླབས་ཀྱིི་རིགས་ལྔ་ཕྲག་གསུམེ་ཙམེ་དང་། གཙུག་ཏེོར་རྣམེ་རྒྱལ། དོན་ཞགས་ལྷ་

ལྔ༑ གུར་མེགོན་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱིི་རྗོེས་གནང་སོགས་རྗོེས་གནང་ཟུར་བཀའ་བཞི་བཅུ་

ལྷག་པ་ཙམེ་སོགས་འདི་དག་ཀྱིང་རྒྱབ་བརྟེེན་གྱིི་ཡིག་ཆ་སོ་སོའི་ལུང་དང་། གཞན་

ཡང་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱུད་གསུམེ་གྱིི་བཤེད་བཀའ་བདེ་མེཆོག་རྩ་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་དང་

བཅས་པའི་ལུང་བཤེད་སོགས་དང་། ཆོས་རྗོེ་མེཁན་ཆེན་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་བཀའ་འབུམེ་གྱིི་ལུང་སོགས་མེཆོག་ཏུ་ཟིབ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་བཀའ་དྲིིན་མེང་དུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གསན་ཏེེ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད། ཡང་རྗོེ་འདིས་འཕེགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་

དང་ཞལ་མེི་གཉིིས་པའི་རྗོེ་བཙུན་མུས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིི་དྲུང་དུ་

སྔ་ཕྱིིར་གསན་པའི་ཆོས་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་ལ། རྡོོ་རྗོེ་ཕྲེང་བ་ཀྲི་ཡ་ས་མུཙྪ་དང་བཅས་

པའི་དབང་། བདེ་མེཆོག་ནག་པོ་པའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རོགས། སྦྱོང་དཀྱིིལ་བཅུ་

གཉིིས་ཀྱིི་དབང་། བློོ་སྦྱོང་གི་སྐོར། རྗོེ་མུས་ཆེན་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་འབུམེ་གྱིི་ལུང་

སོགས་གསན་ཅིང་། མེདོར་ན་སྔར་གསན་པའི་གདམེས་ངག་མེང་པོ་ཡང་བསྐྱར་

ནས་གསན་པར་མེཛད་དེ། ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། འཇེིག་རྟེེན་དབང་ཕྱུག་བུདྡྷ་རཏྣ་

ལས། །སྔར་གྱིི་གདམེས་ངག་ཕེལ་ཆེར་བསྐྱར་ནས་ཉིན། །གཞན་ཡང་གསང་འདུས་

རིགས་གསུམེ་བློོ་སྦྱོང་སྤྱིོད། །ཀྲ�་ཡ་ས་མུཙྪ་སོགས་མེང་དུ་ཐོོས། །ཞེས་སོགས་

གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་ཞ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་ཆོས་སྐྱོང་

བཟིང་པོ་ལ་དུས་འཁོར་ས་ལུགས་ཀྱིི་དབང་། སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཁྲིིད། ཐོ་

སྙེད་རིགས་པ་ལ་སྒྲི་ཀ་ཙན་གཉིིས་འགྲེལ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། སྡོེབ་སྦྱོར་གྱིི་

བསྟེན་བཅོས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། ཚིག་རྒྱན་གྱིི་བསྟེན་བཅོས་མེེ་ལོང་། མེངོན་

བརྗོོད་ཀྱིི་བསྟེན་བཅོས་སྣ་ཚོགས་གསལ་བའི་ཉིེར་མེཁོ་བསྡུས་པ་སོགས་མེང་དུ་

གསན་ཅིང་། གསན་པ་དེ་དག་ཀྱིང་མེིང་ཙམེ་མེ་ཡིན་པར་ཚིག་དང་དོན་དུ་བཅས་པ་

ལེགས་པར་དགོངས་ཤེིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ཕྱིི་ནང་གི་རིག་གནས་གང་ལ་ཡང་

ཐོོགས་པ་མེེད་པའི་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེེ། ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། འགོས་ལོ་

དྷརྨཱ་པ་ལའི་ཞལ་སྔ་ནས། །དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའི་དབང་བསྐུར་ས་ལུགས་དང་། །ཇེོ་ཞ་

ལུགས་ཀྱིི་སྦྱོར་དྲུག་ལ་སོགས་ཞུས། །ཀ་ལ་ཙནྡྲ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་དང་། །སྣ་
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ཚོགས་གསལ་བ་སྙེན་ངག་མེེ་ལོང་དང་། །དཔག་བསམེ་འཁྲིི་ཤེིང་ལ་སོགས་ཐོ་སྙེད་

ཀྱིི༑ །གཙུག་ལག་ཕེལ་ཆེར་ཞུས་ཤེིང་ནན་ཏེན་བགྱིིས། །རང་བཞིན་རྐྱེན་དང་རྣམེ་

འགྱུར་ལ་སོགས་པ། །དུས་དང་དོན་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཅུང་ཟིད་ཤེེས། །སཾ་སྐྲ�་ཏེ་དང་

བོད་ཀྱིི་ཀློོག་ཚུལ་ལ། །སྔ་རབས་འཆད་ཚུལ་རབ་ཏུ་མེང་ན་ཡང་། །སྐྱོན་མེེད་འབྲི་

དང་བརྗོོད་པའི་ཚུལ་ཤེེས་པ། །མེཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་འདི་ཉིིད་བཀའ་དྲིིན་

ལས། །གཞན་ལ་འཆད་དམེ་རང་ཉིིད་ཉིམེས་སུ་ལེན། །ཇེི་ལྟོར་བྱོེད་ཀྱིང་ལག་ནོམེ་མེི་

དགོས་ཙམེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་དང་། གཞན་ཡང་ཆག་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་ཆོས་

ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་སྒྲིོལ་མེ་ལྷ་བཅུ་བདུན་མེའི་དབང་། ལུས་དཀྱིིལ་ལྷ་ཉིེར་ལྔ་མེའི་

དབང་། མེགོན་པོ་ལྷ་བཅུ་གཉིིས་མེ་དང་། བརྒྱད་མེའི་དབང་ལ་སོགས་པ་ཟིབ་ཅིང་

དཀོན་པའི་ཆོས་མེང་དུ་གསན་ལ། དེ་ལྟོར་མེཁས་ཤེིང་གྲུབ་པའི་ས་བརྙིེས་པའི་བློ་

མེའི་ཚོགས་དུ་མེ་ཞིག་ལས་ཕྱིི་ནང་གི་ཆོས་ཚུལ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་

གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད་པས། གཞན་ལ་འཆད་པ་དང་རང་ཉིིད་ཉིམེས་

སུ་ལེན་པ་སོགས་གང་ལ་ཡང་ཐོོགས་པ་མེེད་པའི་བློོ་གྲོས་མེངའ་བ་ཞིག་སྟེེ། ཇེི་སྐད་

དུ༑ སྒྲི་ཚད་བཟིོ་དང་གསོ་བ་ནང་དོན་རིག །སྡོེབ་སྦྱོར་མེངོན་བརྗོོད་ཟློས་གར་ཚིག་

གི་རྒྱན། །རྩིས་སོགས་མེཁས་པ་རྣམེས་ལ་ཡོངས་གྲགས་པའི། །རིག་གནས་ཕེལ་

ཆེར་གཟིིགས་པ་ཙམེ་གྱིིས་དགོངས། །ཁྱེད་པར་ཉིི་ཟླ་ལྟོ་བུའི་ཀ་ཙན་གཉིིས། །ཕྱིི་

ནང་གཞན་གསུམེ་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལོ། །ཟིབ་ལམེ་རྡོོ་རྗོེའི་རྣལ་འབྱོོར་ལ་

སོགས་པའི། །གཙུག་ལག་ཀུན་ལ་མེི་འཇེིགས་སྤེོབས་པ་ཐོོབ། །ཅེས་པ་ལྟོར་རོ། །དེ་

ལྟོར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཡོངས་འཛིན་དམེ་པ་རྣམེས་ལས་ཕྱིི་ནང་གི་རིག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གནས་ཀྱིིས་བསྡུས་པའི་ཟིབ་རྒྱས་དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་བདུད་རྩི་རྣམེས་ཕྱིོགས་དང་

རིས་མེེད་པའི་གདུལ་བྱོ་བློོ་གསལ་དད་འདུན་ཅན་རྣམེས་ལ་འཆད་པ་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའི་མེཁས་པའི་བྱོ་བ་རྣམེ་པ་གསུམེ་གྱིིས་ཉིིན་མེཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འདའ་བར་

མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། ཇེི་སྐད་དུ། སྔོན་བྱོོན་མེཁས་གྲུབ་མེང་པོས་ཉིེར་བསྟེེན་

པའི། །བགྲང་ཡས་ཆོས་ཀྱིི་ཁྲིི་ལ་མེངའ་མེཛད་ནས། །བློོ་གསལ་མེང་པོའི་རེ་བ་

སྐོང་མེཁས་པའི། །མེགོན་ཁྱེོད་གངས་ཅན་བསྟེན་པའི་བདག་པོ་ཉིིད། །བློོ་གྲོས་

ལུས་དཀར་གངས་རིའི་རྗོེས་འགྲོ་ཞིང་། །གཞུང་མེང་འཆད་རྩོད་རྩོམེ་པའི་གོམེ་

སྟེབས་ཅན། །སྟེོང་ཕྲག་མེཁས་བཙུན་བཟིང་པོའི་ཁྱུ་མེཆོག་དེ། །གུས་པས་བསྟེེན་

ཁྱེེད་ལྔ་རིག་པཎྜོི་ཏེ། །ཆོས་སྒོོ་བརྒྱད་ཁྲིི་བཞི་སྟེོང་གིས་མེཛེས་པའི། །ཡོངས་

རོགས་བསྟེན་པའི་ཁང་བཟིང་ཉིམེས་དགའ་བར། །བསྙེེངས་བྲལ་ཐོོས་བསམེ་སྒོོམེ་

པའི་ཁྲིིར་འཁོད་ནས། །སྟེོན་པའི་རྒྱལ་ས་འཛིན་ཁྱེོད་འོད་སྲུང་ཆེ། །ཕྱིི་རིག་གླིིང་

ཆེན་བཞི་ལ་མེངའ་བསྒྱུར་ཞིང་། །ནང་རིག་ལྷུན་པོའི་རྩེ་མེོར་བགྲོད་མེཁས་

པའི། །རྣལ་འབྱོོར་དབང་པོ་རྣམེས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཟིབ་མེོ་སྒྲིོག་ཁྱེོད་གྲུབ་པའི་

དབང་ཕྱུག་ཆེ། །ཡིད་འོང་མེཚན་དཔེའི་རི་མེོ་རྣམེ་བཀྲ་བའི། །ཐུབ་ཆེན་རྒྱལ་བའི་

ཞལ་གྱིི་ལྟོད་མེོ་ནི། །སྐྱོན་བྲལ་ཐུགས་ཀྱིི་མེེ་ལོང་ངོས་ཡངས་པོར། །ངེས་པར་

གཟིིགས་ཁྱེོད་ས་ཐོོབ་སེམེས་དཔའ་ཆེ། །ཞེས་པ་ལྟོར་ཏེེ། དེ་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་

པོ་འདིས་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཚུལ་ཞིབ་པར་ནི་སུས་ཀྱིང་བརྗོོད་པར་

དཀའ་མེོད། འོན་ཀྱིང་མེདོར་བསྡུས་པ་ཙམེ་ནི་འདི་ལྟོ་སྟེེ། རྗོེ་འདིས་གདན་ས་ཆེན་

པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ། རྩེ་གདོང་། ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན། ནཱཾ་ལེནྡྲ། གླིིང་དགའ་བདེ་
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བ་ཅན། ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས། བྱོང་རྭ་སྒྲིེང་སོགས་གནས་མེང་པོར་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་

ཇེི་སྙེེད་ཅིག་བསྐོར་བའི་དུས་རྣམེས་སུ་ཤེེས་བྱོའི་གནས་ལ་མེ་ནོར་བར་སྤྱིོད་པའི་

མེཁྱེེན་རབ་ཀྱིི་འཇུག་པ་རྣོན་པོས། བཤེད་བྱོའི་ཆོས་དེ་ཚིག་རྣ་བར་སྙེན་ཅིང་། 

ཚིག་དོན་གོ་བདེ་ཞིང་ཆོད་ཆེ་ལ། དཀའ་བའི་གནས་རྣམེས་དཔྱིིས་ཕྱིིན་ཅིང་བྱོེད་

པ་གསལ་བའི་སྒོོ་ནས། སོ་སོའི་བློོ་དང་འཚམེས་པར་བཤེད་པས་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་

ཀྱིི་བློོ་གྲོས་ཀྱིི་པདྨོོ་རྒྱས་པར་མེཛད་པ་ན། ཉིིན་རང་པོར་ཆོས་ཀྱིི་གྲྭར་གནས་ཀྱིང་

སྐྱོ་སུན་སོགས་གཏེན་མེི་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤེིང་། ཇེི་སྙེེད་

གསུངས་པའི་རྣམེ་གྲངས་ཀྱིང་། རྒྱུད་སྡོེ་རིན་པོ་ཆེ་དྲིི་མེ་མེེད་པ་རྣམེས་ནས་བཤེད་

པའི་སྤྱིིའི་དབང་བསྐུར་རྡོོ་རྗོེ་ཕྲེང་བ་དཀྱིིལ་འཁོར་ཞེ་གཉིིས། དེའི་སྟེེང་དུ་ཀྲ�་ཡ་ས་

མུཙྪའི་དགེ་ལེགས་སུ་བྱོེད་པའི་དཀྱིིལ་འཁོར་གསུམེ་སྟེེ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔའི་དབང་

དང་། སྦྱོང་རྒྱུད་དཀྱིིལ་འཁོར་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་དབང་རྣམེས་དང་། བྱོེ་བྲག་གི་དབང་

ལ༑ ཀྱིེ་རྡོོར་བཀའ་བབས་བཞིའི་དབང་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་སྟེེ་ཡོངས་

བསྡོོམེས་སྨིན་བྱོེད་དབང་གི་རྣམེ་གྲངས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་། གསུང་ངག་རིན་པོ་

ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམེས་པ་ལ་སོགས་པ་གྲོལ་བྱོེད་ཁྲིིད་ཀྱིི་རྣམེ་

གྲངས་ཉིི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཙམེ་དང་། རྡོོ་རྗོེ་བདག་མེེད་མེའི་བྱོིན་རླབས་ལ་སོགས་པ་

སྙེན་བརྒྱུད་ཟིབ་མེོའི་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་རིམེ་པ་ཉིེར་གསུམེ་ཙམེ་དང་། སྒྲུབ་ཐོབས་

བརྒྱ་རྩ་དང་རྒྱ་མེཚོ་སྟེེ་རྗོེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་སྲོལ་ཆེན་པོ་གཉིིས་དང་། མེི་

གཡོ་བ་དཀར་སྔོན་གྱིི་རྗོེས་གནང་སོགས་རྗོེས་གནང་ཟུར་བཀར་གྲགས་པ་བཅུ་

ཕྲག་བཞིས་ལྷག་པ་དང་། དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་གྱིི་བཤེད་བཀའ་དང་། ཀྱིེ་རྡོོར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རྒྱུད་གསུམེ་གྱིི་བཤེད་བཀའ་སོགས་རྒྱུད་དང་། རྒྱ་བོད་ཀྱིི་མེཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་

རྣམེས་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་རྒྱུད་འགྲེལ་ཟིབ་མེོའི་བཤེད་བཀའི་རྣམེ་གྲངས་བཅུ་གསུམེ་

ཙམེ་དང་། གཞན་ཡང་སོར་སྡོོམེ་དང་། བྱོང་སེམེས་ཀྱིི་སྡོོམེ་པའི་བསླབ་བྱོ་སྟེོན་

པའི་གསུང་རབ་དུ་མེ་དང་། སྒྲི་དང་། སྡོེབ་སྦྱོར་སྙེན་ངག་སྐར་རྩིས་ལ་སོགས་པ་ཐོ་

སྙེད་ཀྱིི་རིག་པ་དང་། གཞན་ཡང་གོང་དུ་བཤེད་པའི་དབང་ཁྲིིད་བྱོིན་རླབས་རྣམེས་

ཀྱིི་རྒྱབ་རྟེེན་གྱིི་བཀའ་དང་བསྟེན་བཅོས་སོགས་ལུང་གི་ཚོགས་རབ་ཏུ་མེང་པོ་

སོགས་ཆོས་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་རེ་རེ་ནས་ཀྱིང་ལན་གྲངས་མེང་པོ་ཞིག་སྩོལ་བར་

མེཛད་ཅིང་། ཡང་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། དངོས་དང་

བརྒྱུད་པའི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ལ་ཕེན་པའི་སླད་དུ་ལེགས་བཤེད་གསར་དུ་མེཛད་པ་

ཡང་། རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་རྣམེས་ལ་མེཆོད་ཡར་གྱིི་ཚིགས་བཅད། རྩ་

བའི་བློ་མེ་བཞི་ལ་བསྟེོད་པ་སོགས་གསོལ་འདེབས་དང་བསྟེོད་པའི་སྐོར་དུ་མེ་

དང་། རྗོེ་སངས་རིན་དང་། གླིོ་བོ་མེཁན་ཆེན་པ་གཉིིས་ཀྱིི་རྣམེ་ཐོར། གཞན་ཡང་

སྒྲུབ་ཐོབས། དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་ཆོ་ག ཁྲིིད་ཡིག ལྷ་སོ་སོའི་རྗོེས་གནང་གི་ཡི་གེ 

ཆོས་སྐྱོང་གི་བསྐང་བ་བསྟེོད་པ། ཉིིད་ཀྱིི་གསན་ཡིག་པདྨོ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་སོགས་

མེདོར་ན་སྔོན་མེེད་པའི་ལེགས་བཤེད་ཀྱིི་ཚོགས་གླིེགས་བམེ་དུ་ལོངས་པ་མེཛད་དེ། 

འདི་དག་ཀྱིང་མེིང་མེངོན་བརྗོོད་ཀྱིིས་སྤྲས་པས་བྱོིང་ཆེ། ཚིག་སྙེན་ངག་གིས་བརྒྱན་

པས་རྣ་བར་སྙེན། དོན་བརྗོོད་བྱོ་དང་འབྲེལ་བས་རྟེོགས་སླ། གཅོད་མེཚམེས་སྡོེབ་

སྦྱོར་དང་མེཐུན་པས་བརྗོོད་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་བསྟེན་བཅོས་རྩོམེ་པའི་ཡོན་ཏེན་

ཐོམེས་ཅད་ཚང་བས་མེཁས་པ་རྣམེས་ཀྱིི་ཡིད་འཕྲོག་པར་བྱོེད་པ་ཁོ་ན་སྟེེ། ཇེི་སྐད་
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དུ༑ གཞུང་བརྒྱ་འཆད་པའི་ལྕེ་བདེ་བློོ་གསལ་ཞིང་། །ལུང་རིགས་འགལ་འབྲེལ་

དཔྱིོད་པའི་འདྲིེན་བྱོེད་ཡང་། སྡོེབ་ལེགས་རྩོམེ་པའི་རོ་འཛིན་བསྒྱུར་མེཁས་

པའི། །གནས་ལྔ་རིག་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ། །བློོ་བཟིང་ཁྱེོད་ཀྱིི་མེཁྱེེན་པའི་དེད་

དཔོན་གྱིིས། །མེཁས་གྲུབ་ཞལ་གྱིི་ཆུ་གཏེེར་ལས་བློངས་པའི། །དབང་ལུང་མེན་ངག་

ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་གྱིིས། །ཟིབ་ཡངས་ཐུགས་ཀྱིི་བང་མེཛོད་ལེགས་བཀང་

ནས། །སླར་ཡང་སྐྱེ་དགུའི་དབུལ་བ་སེལ་བའི་ཕྱིིར། །རྒྱུད་སྡོེ་རྣམེ་བཞིའི་དགོངས་

དོན་རིན་ཆེན་མེཆོག །རྡོོ་རྗོེ་ཕྲེང་བ་ཀྲ�་ཡ་ས་མུཙྪར། །ལེགས་པར་བཤེད་པའི་

དཀྱིིལ་འཁོར་ཞེ་ལྔ་དང་། །ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་དཀྱིིལ་འཁོར་བཅུ་དང་གཉིིས། །རྣམེ་

དག་ཟུར་བཀའ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་སྟེེ། །སྨིན་བྱོེད་དབང་གི་རྣམེ་གྲངས་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད། །གྲོལ་བྱོེད་ཁྲིིད་ཀྱིི་རིམེ་པ་ཉིི་ཤུ་བདུན། །སྙེན་བརྒྱུད་ཟིབ་མེོའི་བྱོིན་རླབས་

ཉིེར་གཉིིས་ལྷག །རྗོེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་སྲོལ་ཆེན་པོ་གཉིིས། །རྗོེས་གནང་ཟུར་

བཀར་གྲགས་པ་བཞི་བཅུ་ལྷག །རྒྱ་བོད་མེཁས་པའི་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་

པའི། །ཟིབ་རྒྱས་རྒྱུད་སྡོེའི་བཤེད་བཀའ་བཅུ་གསུམེ་དང་། །སོ་ཐོར་བྱོང་སེམེས་

སྡོོམེ་པ་བསླབ་བྱོར་བཅས། །སྒྲི་དང་སྙེན་ངག་སྡོེབ་སྦྱོར་སྐར་རྩིས་དང་། །བཀའ་དང་

བསྟེན་བཅོས་གླིེགས་བམེ་རབ་འབྱོམེས་ཀྱིི། །དག་གསལ་ལུང་གི་བཀའ་དྲིིན་དང་

བཅས་པ། །མེཐོའ་ཡས་གདུལ་བྱོའི་བསམེ་པ་ཇེི་ལྟོ་བར། །སྩོལ་མེཛད་ཆོས་ཀྱིི་སྦྱིན་

བདག་ཆེ་བ་པོ། །མེཁས་པའི་མེདུན་སར་འགལ་འབྲེལ་གཏེམེ་བྱོེད་ཚེ། །ལུང་རིགས་

རྗོེས་སུ་གདམེས་པའི་མེཆེ་སྡོེར་གྱིིས། །མེ་རྟེོགས་ལོག་རྟེོག་ཐོེ་ཚོམེ་གླིང་པོའི་

ལུས། །འཇེོམེས་མེཛད་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མེཚུངས་པ་མེེད། །ལེགས་སྦྱར་ཚིག་གི་སྲད་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བུ་ལ་བརྒྱུས་པའི། །རྒྱན་དང་མེངོན་བརྗོོད་སྡོེབ་སྦྱོར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་། །མེཁས་པའི་

ཡིད་འཕྲོག་དབྱོངས་ཅན་མེགུལ་པའི་རྒྱན། །སྤེེལ་མེཁས་ཚིག་རྗོེ་ཚིག་བདག་སྨྲ་

མེཁས་པོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་རོ། །དེ་བས་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་མེཁས་

པའི་བྱོ་བ་རྣམེ་པ་གསུམེ་གྱིི་སྒོོ་ནས་མེཁྱེེན་བརྩེ་ནུས་གསུམེ་གྱིིས་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་

པ་ཉིིན་མེོ་ལྟོར་གསལ་བར་མེཛད་པའི་སྙེན་གྲགས་ཕྱིོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱེབ་པ་ལ་བརྟེེན། 

སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་མེ་བསྡུས་པར་ཡང་རང་གི་ངང་གིས་འདུ་

ཞིང་། ཁྱེད་པར་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ངོམེས་པར་གསོལ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱིི་འབྲེལ་པ་ཅི་

རིགས་པ་ཐོོབ་པའི་བསྟེན་འཛིན་གྱིི་སློབ་མེ་ཡང་། བསྟེན་པའི་མེངའ་བདག་དམེ་པར་

བཞུགས་པ་རྗོེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུའི་གཅུང་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་སྐུ་མེཆེད་རྣམེས་དང་། སྙེིགས་དུས་བསྟེན་

པའི་ཉིི་མེ་སྔགས་འཆང་ངག་གི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤེིས་གྲགས་པ་

རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་དང་། བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤེིས་རྒྱལ་མེཚན་

དཔལ་བཟིང་པོ་སྐུ་མེཆེད་རྣམེས་དང་། རྗོེ་བཙུན་མེཁས་པའི་དབང་པོ་དཀོན་

མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་དང་། བྲག་དཀར་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་

མེཚན་དང་། མེཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་པ། གསེར་གླིིང་ཆོས་རྗོེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤེིས་

པ་དང་། གཞི་སྡོེ་ཆོས་རྗོེ་འཇེམེ་དབྱོངས་ནམེ་མེཁའ་བརྟེན་པ་དང་། ཐུབ་བསྟེན་

ཡངས་པ་ཅན་གྱིི་ཆོས་རྗོེ་རྣམེ་པ་གཉིིས། ཆོས་རྗོེ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་བ་ཡབ་

སྲས་དང་། རྗོེ་ལྕགས་ཐོང་རབ་འབྱོམེས་པ། ལོ་ནས་སྤྱིན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་

ཆོས་གྲགས། ཆོས་རྗོེ་སྐུ་སྐྱེ་བ་ངག་དབང་གྲགས་པ། ལྷུན་སྡོིངས་ལོ་ཙཱ་བ་ནམེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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མེཁའ་དཔལ་བཟིང་སྐུ་མེཆེད་དང་། བྱོང་པ་དུས་འཁོར་བ་རིན་ཆེན་བཟིང་པོ། སླེ་

ལུང་མེཁན་པོ་དཀོན་མེཆོག་རིན་ཆེན། རྣལ་འབྱོོར་དབང་པོ་ཀུན་སྤེངས་ཆོས་ཀྱིི་

ཉིི་མེ། ཇེོ་ནང་མེཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། སྲིན་པོ་རིའི་མེཁན་

ཆེན་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཆོག གྲོ་ས་མེཁན་ཆེན་ནམེ་མེཁའ་དབང་ཕྱུག སྟེག་ལུང་

མེཁན་པོ་བཀྲ་ཤེིས་དཔལ་འབྱོོར། གསེར་མེདོག་པ་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟིང་། དཔལ་

སྤུངས་ཆོས་རྗོེ་དགེ་འདུན་དཔལ་བཟིང་། སྐྱོགས་ལོ་ཙཱ་བ་ངག་དབང་རིན་ཆེན་བཀྲ་

ཤེིས་དཔལ་བཟིང་པོ་ལ་སོགས་པ་མེཁས་གྲུབ་ཀྱིི་སློབ་མེ་མེཚན་ནས་བགྲང་དུ་

བཏུབ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མེ་བྱོོན་ཞིང་། གཞན་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོའི་བརྒྱ་དཔོན་

དང་། ཟུར་ཆོས་པ་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་མེཛད་ནུས་པ་དུ་མེ་དང་། དབུས་གཙང་

ཁམེས་གསུམེ་གྱིི་ཆོས་སྡོེ་ཆེན་པོའི་མེཁན་པོ་དང་། དགོན་པ་སོ་སོའི་བློ་མེ་དང་། 

གྲྭ་ཚང་ཐོ་དད་ཀྱིི་སློབ་དཔོན་དང་། བློོ་གསལ་དུ་མེའི་འདྲིེན་པ་དང་། མེི་ཆེན་མེང་

པོའི་བློ་མེ་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དང་ཡུལ་དང་གནས་སྐབས་

ཀྱིིས་མེ་བསྐལ་ཞིང་། ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱིི་དབང་དུ་མེ་གྱུར་པའི་དགེ་བའི་

བཤེེས་གཉིེན་ཕེལ་མེོ་ཆེ་ཞིག་གིས་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམེས་པའི་གསུང་

གི་བདུད་རྩི་ཐོོབ་པར་བྱོས་ནས། དད་པ་ཆེན་པོས་རིགས་ཀྱིི་ཅོད་པན་དམེ་པར་

འཛིན་ཅིང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་རྣམེ་ཐོར་གྱིི་རྗོེས་སུ་སློབ་པ་བགྲང་བ་ལས་འདས་

པས་ཀུན་མེཁྱེེན་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་ཉིིན་མེོ་ལྟོར་གསལ་བར་མེཛད་ཅིང་། དེ་དག་

གི་སློབ་མེ་དང་ཡང་སློབ་དང་། ཉིིང་སློབ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཡོངས་

སུ་ཁྱེབ་པར་གྱུར་པ་སྟེེ། ཇེི་སྐད་དུ། ཏེིང་འཛིན་ཀླུ་དབང་དུ་མེས་ཉིེར་བསྟེེན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པའི། །གཏེིང་མེཐོའ་མེི་མེངོན་ཆོས་དབྱོིངས་ཐུགས་མེཚོ་ལས། །འཕྲིན་ལས་རྣམེ་

བཞིའི་ཆུ་ཆེན་རབ་ཕེབ་ནས། །བསྟེན་འཛིན་རྩྭ་ལྗང་མྱུ་གུ་མེང་དུ་བསྐྱེད། །ཨེ་མེ་

འཇེམེ་མེགོན་གཉིིས་པའི་ཞལ་གྱིི་ལུང་། །རྣ་བའི་ཀུན་དགར་མེི་འཛིན་མེཁས་པ་

སུ༑ །ཁྱེོད་ཀྱིི་ཞབས་སེན་ཡིད་འོང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་། །སྤྱིི་བོའི་རྒྱན་དུ་མེི་ལེན་ཆེན་པོ་

གང་། །རང་གི་སློབ་མེ་རང་དང་རྗོེས་མེཐུན་པ། །མེཁས་བཙུན་བཟིང་པོས་མེཁས་

པའི་བྱོ་བ་གསུམེ། །མེཛད་ནུས་དུ་མེས་མེཛད་པ་བསམེ་ཡས་ཀྱིིས། །བློོ་གསལ་

རྣམེས་ཀྱིི་བློོ་མེཚོ་འགེངས་ལ་བརྩོན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་རོ། །དེ་ལྟོར་བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་རང་གིས་ཐོོས་པ་དང་། གཞན་ལ་བསྟེན་པ་དེ་དག་ཐོམེས་ཅད་

ཀྱིང་ཟིབ་མེོའི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཅུད་ལེན་བྱོ་བའི་ཕྱིིར་བརྩོན་འགྲུས་དྲིག་པོས་ཉིིན་

ཞག་ཕྲུགས་རེ་ལ་ཇེི་ལྟོར་མེཛད་པའི་ཉིམེས་ལེན་གྱིི་རིམེ་པ་ཡང་། ཐོོག་མེར་

དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་ཕྱིི་ནང་གི་བསྐྱེད་རིམེ། ལམེ་དུས་ཀྱིི་དབང་རྒྱས་པར་བློང་བ་དང་

བཅས་པ། བདེ་མེཆོག་དྲིིལ་བུ་པའི་ལུས་དཀྱིིལ། ནག་པོ་པའི་མེངོན་རྟེོགས། ཕུར་

པའི་མེངོན་རྟེོགས། ལམེ་ཟིབ་མེོ་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར། བློ་མེ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། 

རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་གི་སྲུང་བ་གཉིིས། ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་ཉིམེས་ལེན་འཆི་ཁ་

མེའི་གདམེས་ངག་དང་བཅས་པ། བདེ་མེཆོག་དཀར་པོར་ཉིམེས་ལེན། རྡོོ་རྗོེ་ལྷ་

མེོའི་མེངོན་རྟེོགས། དམེར་པོ་སྐོར་གསུམེ་གྱིི་ཉིམེས་ལེན། སྒྲིོལ་དཀར་གྱིི་མེངོན་

རྟེོགས། ཐུབ་པ་མེི་རུ་སྦེི་ཥ་ར། རྣམེ་རྒྱལ་འཇེོམེས་གཉིིས། མེགོན་པོའི་སྲུང་

བཟློག་རྒྱས་པ་སོགས་ལྷའི་རྣལ་འབྱོོར་རེ་རེ་ནས་ཀྱིང་སྔགས་ཀྱིི་བཟླས་པ་གྲངས་

མེང་པོ་དང་བཅས་ཐུན་གཉིིས་དང་གསུམེ་དང་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ངེས་པས་
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གཏེན་མེི་ཆག་པའི་དམེ་བཅའ་བརྟེན་པོ་མེཛད་ཅིང་། གཙོ་ཆེར་རོགས་རིམེ་གྱིི་

ཉིམེས་ལེན་ལྟོ་བ་སྐྱོང་བ་དང་བཅས་པ་དུ་མེ་དང་། སྦྱོར་དྲུག་གི་ཉིིན་མེཚན་གྱིི་

རྣལ་འབྱོོར་དང་། རླུང་དང་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་རྣལ་འབྱོོར་དུ་མེས་མེཚན་

མེོའི་ཆ་ཕེལ་ཆེར་འདའ་བར་མེཛད་ལ། སྔ་དྲིོ་ཐུགས་དམེ་གྲོལ་ནས་རྟེེན་གསུམེ་

རྣམེས་ལ་ཕྱིག་དང་བཅས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། དཀར་གཏེོར་ཆ་བཞི། 

ཉིིན་བར་གྱིི་དུས་སུ་ཚོགས་ཆོས་གསུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་དང་བཤེད་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཕྱིག་ཁྲིིད་རྣམེས་མེཛད། དེ་ལྟོ་བུ་མེི་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཕྱིག་དཔེའི་

གཟིིགས་རྟེོག་ཁོ་ན་མེཛད་ཅིང་། ཐུན་མེཚམེས་གང་རིགས་ལ་གཏེོར་མེ་བརྒྱ་རྩ་

རྒྱས་པ་ཆུ་སྦྱིན་དང་བཅས་པ། ཛམེ་སེར་ནག དབྱུ་གུ་མེ་སྤུན་གསུམེ། དུས་འཁོར་

གྱིི་སྲུང་མེ་དྲུག་ཅུ། ཐུགས་རྗོེ་ཆེན་པོའི་བྲུལ་གཏེོར་ཆ་གསུམེ་གཏེོར་མེ་རྣམེས་

མེཛད་ནས། མེཐོར་ཤེེས་རབ་སྙེིང་པོ་སཾ་སྐྲ�་ཏེའི་སྐད་དུ་ཚར་གསུམེ་བདུད་བཟློག་

བསྔོ་བ་སྨོན་ལམེ་དང་བཅས་པ་མེཛད། བར་སྐབས་སུ་སྐུ་འཆག་པའི་ཞབས་

བསྐོར་དང་བཅས་ཏེེ། རྩ་བའི་བློ་མེ་རྣམེ་བཞི་དང་། བློ་མེ་གོང་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་བསྟེོད་

པ་དུ་མེ་དང་། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཁ་ཡར། དཔའ་བོས་མེཛད་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེོད་ཚོགས་འགའ་ཡར། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་བདེ་

མེཆོག་གི་བསྟེོད་པ་རྒྱུན་ཆགས། ཙནྡྲ་གོ་མེས་མེཛད་པའི་འཇེམེ་དབྱོངས་ཕྱིོགས་

བཅུ་མེ། ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པའི་བཤེེས་གཉིེན་གྱིིས་མེཛད་པའི་སྒྲིོལ་མེའི་བསྟེོད་པ་

མེེ་ཏེོག་ཕྲེང་འཛིན་སོགས་ཆོས་སྤྱིོད་ཀྱིི་རིམེ་པ་མེང་དུ་མེཛད། དགོངས་མེོའི་ཆ་ལ་

དབང་དང་བྱོིན་རླབས་དང་རྗོེས་གནང་ཟིབ་མེོ་རྣམེས་སོ་སོའི་བློོ་དང་འཚམེས་པར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེཛད། དེ་ནས་ཡང་སྲོད་ཐུན་ཕེལ་ཆེར་རོགས་པའི་མེཇུག་ཏུ། བདེ་དགྱིེས་ཕུར་

གསུམེ། མེགོན་པོ་ལྷ་བརྒྱད་སོགས་ཡི་དམེ་ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏེོར་བསྔོ་རྣམེས་རྒྱས་

པར་མེཛད། དེ་ནས་སྲོད་ཐུན་གྱིི་འཕྲོ་རྣམེས་རོགས་པར་མེཛད་པ་ལ་སོགས་པ་

མེདོར་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཉིིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་མེཉིམེ་གཞག་གི་

ཐུགས་དམེ་རྣམེས་ལྟོ་ཞོག ཆོས་སྤྱིོད་དང་གཏེོར་མེའི་སྒྲིིག་ཆགས་ཙམེ་ཡང་དེང་

སང་གི་དགེ་བ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པར་རློམེ་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཉིིན་ཞག་དུ་མེར་

འབད་ཀྱིང་གྲུབ་པར་དཀའ་བར་མེཐོོང་ཞིང་། དེ་ལྟོར་རིམེ་གཉིིས་ཀྱིི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་

ཟིབ་མེོ་ལ་གཡེལ་བ་མེེད་པར་བཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་གནས་སྐབས་སུ་བློ་མེ་ཡི་

དམེ་སོགས་ཀྱིི་ཞལ་བསྟེན་ཅིང་རྗོེས་སུ་བཟུང་བའི་མེཚན་མེ་ཡང་བསམེ་གྱིིས་མེི་

ཁྱེབ་པ་མེངའ་བ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་

གྲངས་བཞེས་པའི་སྐབས་ཤེིག རྩེ་གདོང་གི་དགོན་གཞིས་མེདོ་ཆོས་གཟིིམེ་ཁང་

དུ་སྐུ་མེཚམེས་མེཛད་ནས་རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཐུགས་དམེ་གནང་

དུས། ས་བིར་ཞལ་སྤྲོད། བཅོམེ་ལྡན་འདས་རྡོོ་རྗོེ་གཞོན་ནུ། དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་

པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་རྣམེས་ཀྱིི་ཞལ་གཟིིགས་པ་དང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདི་དགུང་ལོ་སུམེ་ཅུ་སོ་གཉིིས་སུ་ཕེེབས་པ་མེེ་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ནཱཾ་ལེནྡྲར་གསུང་

ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པས་ཐོོག་དྲིངས། ཁྲིིད། ལུང་། མེན་ངག 

དབང་བྱོིན་རླབས་རྗོེས་གནང་སོགས་ཟིབ་རྒྱས་ཀྱིི་དམེ་པའི་ཆོས་མེང་པོ་སྩལ་བ་ན། 

དེའི་སྐབས་སུ་རྗོེ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཡང་ཕེེབས་ཏེེ་དེ་ནས་ཡབ་སྲས་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་གཙང་ཕྱིོགས་ལ་གདན་བཏེེག་སྟེེ། ཡར་ལམེ་སྲིན་པོ་རི་མེཇེལ་བར་ཕེེབས་པས་
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བདེ་མེཆོག་གི་སྐུ་དེ་བདེ་མེཆོག་ཞལ་བཞི་ཕྱིག་བཅུ་གཉིིས་པར་གཟིིགས་ནས་སྐུ་

ལུས་ལ་འཕེར་གཡོ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་སྟེེ། གར་སྟེབས་སྣ་ཚོགས་མེཛད་ཅིང་། དེ་

ནས་དེ་ལས་སངས་པ་ན་ཁྱེེའུ་དཀར་པོ་གཅིག་གིས་བསུ་བ་བྱོས་ནས་བསྐོར་ལམེ་

ལ་ཕེེབས་པས། དེའི་དུས་སུ་རྗོེ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིིས་འཁོར་རྣམེས་ལ། ཁོང་

པ་ལ་གཟིིགས་སྣང་དང་ཉིམེས་རྟེོགས་མེང་པོ་འཁྲུངས་གདའ། མེི་ཚོ་བདེ་མེཆོག་

སྔོན་པོ་ཡིན་ཟིེར་ཏེེ་འདི་ནི་དཀར་པོར་འདུག་གསུང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡང་ལན་

ཅིག་མུས་ཀྱིི་བསམེ་གཏེན་ཕུག་ཏུ་ལོ་གཅིག་ཧྲིལ་པོ་སྐུ་མེཚམེས་ལ་བཞུགས་ཏེེ། 

འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་གི་གསུང་བསྙེེན་མེཐོར་ཕྱིིན་པར་མེཛད་པའི་དུས་སུ་འཁོར་

ལོ་བདེ་མེཆོག་བདེ་ཆེན་ལྷ་ལྔ་དང་། རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན། 

མུས་ཆེན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་རྣམེས་ནམེ་མེཁར་ཞལ་གཟིིགས་ཤེིང་། ཁྱེད་པར་

འཇེམེ་དབྱོངས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་རྗོེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པའི་

རྣམེ་པར་གཟིིགས་ཏེེ། དེའི་སྐབས་སུ་སྐུ་འཁོར་རྣམེས་ལ་གཟིིགས་སྣང་རྣམེས་བྱུང་

ཚུལ་དང་། ཉིམེས་རྟེོགས་ཀྱིང་བློོ་ཁ་རོགས་པ་ཙམེ་བྱུང་། རྗོེ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་

འདི་དུས་ཀྱིི་མེིན་པ། སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལས་འཇེིགས་པ་འདུག་ཅེས་རྗོེ་ཉིིད་

ཀྱིིས་གསུངས་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་ཤེིང་། ཡང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མེ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཞལ་

བསྟེན་ཏེེ་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། སྐབས་ཤེིག་ཤེབ་དགེ་སྡོིངས་ཀྱིི་མེགོན་

ཁང་དུ་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་ཏེེ་ཐུགས་དམེ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏེོར་འབུལ་དང་། 

བསྐང་བ་བསྟེོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་པས། དེའི་དུས་སུ་ཀྱིེ་རྡོོར་དང་། རྡོོ་རྗོེ་ནག་པོ་

ཆེན་པོ་གུར་གྱིི་མེགོན་པོ་ལྕམེ་དྲིལ་དང་། ཁྱེད་པར་ལས་མེཁན་པུ་ཏ་ཆེན་པོ་ལུས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཀྱིི་སྟེོད་ཉིང་པ་བྱོས་པ་ཅིག་མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་

མེཉིེས་པའི་རྟེགས། བུད་མེེད་རྒྱན་བཟིང་པོས་བརྒྱན་པ་དང་། འཛུ་གི་མེང་པོ་དགྱིེས་

པའི་རྣམེ་འགྱུར་ཅི་ཡང་བྱོེད་པ་གཟིིགས་ཏེེ། དེ་ནས་ཆོས་སྐྱོང་འཁོར་བཅས་ལ་

བསྟེོད་པ་དགྲ་བགེགས་སྲོག་གཅོད་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱོ་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མེོའི་བསྐང་གསོ་དངོས་གྲུབ་རོལ་མེཚོ་ཞེས་བྱོ་བ་གཉིིས་རྩོམེ་པར་མེཛད་པ་ཡིན་

ཞེས་ཐོོས་ལ། ཡང་དེའི་རྗོེས་ཐོོག་ས་ཤེིག་སྒོོ་རུམེ་དུ་བསེ་མེགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་

བུའི་དྲུང་དུ་སྐུ་མེཚམེས་ཡུན་རིང་གནང་པའི་སྐབས་སུ། རྗོེ་བཙུན་བིརྺ་པའི་སྐུའི་

བཀོད་པ་དྲུག་དང་། ས་ཆེན་གྱིི་སྐུའི་རྣམེ་འགྱུར་དྲུག་གཟིིགས་ནས་བིརྺ་པ་དང་ས་

སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་གཉིིས་ངོ་བོ་གཅིག་པར་ཡང་དགོངས་ཤེིང་། ཐུགས་ལ་ཉིམེས་རྟེོགས་

ཀྱིི་ཏེིང་ངེ་འཛིན་ཁྱེད་པར་བ་དུ་མེ་འཁྲུངས་ཞེས་གྲགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྐབས་

ཤེིག་བྱོས་འགྱུར་རྡོོ་རྗོེའི་བྲག་རོང་དུ་ཚོགས་བདག་གི་སྒྲུབ་པ་མེཛད་སྐབས། གནོད་

སྦྱིན་བསེའི་གདོང་ཅན་གྱིི་འཚུབ་ཀྱིི་རྣམེ་པས་གཟིིམེས་ཁང་གི་གཡམེ་གདུང་གས་

གྲུམེ་ཆེར་བྱུང་བ་ན། གཟིིམེ་ཁང་ལ་ཞིག་བཟིོས་མེཛད་ཅིང་བར་ཆད་ལས་གྲོལ་ཏེེ། 

སླར་སྐུ་མེཚམེས་དེ་ཀའི་མུ་མེཐུད་ནས་རྒྱུན་རིང་གནང་བ་ན། རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་

དང་རྡོོ་རྗོེ་ལྷ་མེོ་སོགས་བློ་མེ་ཡི་དམེ་དུ་མེའི་ཞལ་གཟིིགས་ཤེིང་། དེ་སྐབས་དགོངས་

ཕྱིོགས་སྐུ་འཆག་པ་ལ་ཞལ་འདོན་དང་བསྟུན་རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ཟིན་འབུམེ་ལ་

ཞབས་བསྐོར་རྒྱུན་དུ་གནང་གི་ཡོད་པ་ལ། མེགོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་རྗོེ་ས་པཎ་

གྱིི་དུས་ཆེན་གྱིི་ཉིིན། ཕྱིག་གཡོག་པ་རབ་འབྱོམེས་པ་ཀུན་ཚེ་བྱོ་བ་དང་དཔོན་

སློབ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཞབས་བསྐོར་ལ་ཕེེབས་པས། རྗོེ་འདིས་ནམེ་མེཁའ་ལ་གཟིིགས་
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ཏེེ་ཞབས་འབྲིང་པ་དེ་ལ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཨེ་མེཐོོང་གསུང་བ་དང་། དེས་ཀྱིང་ནམེ་མེཁའ་

ལ་བལྟོས་པས་ནམེ་མེཁའ་ཤེིན་ཏུ་དྭངས་པ་ལ་འཇེའ་འོད་ཟླུམེ་པོ་ཤེིན་ཏུ་ལེགས་

པ་གཅིག་འདུག་ནས། འདི་བཞིན་འདུག་གཞན་ནི་མེ་མེཐོོང་ཞུས་པས། རྗོེའི་ཞལ་

ནས་ཡ་གི་ན་རྗོེ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཕེེབས་འདུག འཇེའ་འོད་དེ་ཙམེ་མེཐོོང་བ་ཡང་

སྒྲིིབ་པ་ཆུང་བ་ཡིན་གསུངས་ཏེེ། དཔོན་སློབ་གཉིིས་ཀས་དད་པ་ཆེན་པོ་མེཛད་

པས། ཐུགས་ཉིམེས་འཕེར་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམེ་འགྱུར་ཅི་ཡང་མེཛད་ཅེས་

གྲགས་ཤེིང་། ཡང་ལན་ཅིག་གི་ཚེ་ལ་སྟེོད་ལྷོའི་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོས་སྤྱིན་འདྲིེན་གྱིི་

གསོལ་བ་བཏེབ་སྟེེ་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་ནས། དེར་ཕེེབས་པའི་གོང་རོལ་ཞིག་ཏུ་

མེཁའ་སྤྱིོད་གཟིིམེ་ཆུང་སྦུག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤེིག་མེཚན་ལམེ་དུ་རྗོེ་ས་སྐྱ་

པ་ཆེན་པོ་དང་། འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཡིན་ནམེ་སྙེམེ་པའི་པཎྜོི་ཏེའི་ཆ་ལུགས་བྱོས་

པ་གཅིག ཆོས་རྗོེ་ས་པཎ། རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པ། སློབ་དཔོན་ནག་པོ་

སྤྱིོད་པ་བ་རྣམེས་ཆོས་ཀྱིི་གསུང་གླིེང་མེཛད་པའི་དྲུང་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་

ཕེེབས་ཏེེ་ཐོེ་ཚོམེ་མེང་དུ་བཅད། ཁྱེད་པར་ནག་པོ་སྤྱིོད་པ་བ་ལ་འཁོར་ལོ་བདེ་

མེཆོག་གི་ཆོས་སྐོར་མེ་ལུས་པ་གསན་ཅིང་། ནག་པོ་གཞུང་དྲུག་རོགས་མེཚམེས་

མེནལ་སད་ཅེས་གྲགས་ཤེིང་། དེ་ནས་ལ་སྟེོད་ལྷོར་ཕེེབས་ཏེེ། དེར་སྔ་དྲིོ་ཐུགས་

དམེ་གྲོལ་མེཚམེས་ཤེིག་རྗོེའི་གསུང་གིས། ད་ནང་ཐོོ་རངས་བྲམེ་ཟིེའི་གཟུགས་

རལ་པའི་ཁྲིོད་ན་སེང་ལྡེང་གི་རྡོོ་རྗོེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེེ། ཁྱེོད་རང་གི་མེི་

འཕྲོད་ཡོད་དོ་ཟིེར་ནས། བནེ་ཆར་ཞགས་གྱིོན་པ་གཉིིས་གཏེད་པའི་སྣང་བ་བྱུང་། 

ཕྱིི་ན་མེར་ལྟོོས་ཤེོག་དང་གསུངས། སྡོེ་པའི་སྒོོ་ཕྱིེ་འཕྲལ་བལྟོར་བཏེང་བས་འབུལ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྡུད་པས་བཏེང་བ་ཡིན་ཟིེར་བའི་སླེའུ་གྱིོན་པ་གཉིིས་སྒོོ་དྲུང་ན་སླེབས་འདུག་ཅེས་

གླིེང་བ་བྱུང་། །དེ་ནས་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཆིབས་ཀྱིི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེེ་ཕེེབས་

ལམེ་ཤྲཱིི་རྒོད་ཚང་དུ་བཞུགས་ནས་རྒོད་ཚང་ཕུག་པར་ཚེས་བཅུའི་མེཆོད་པ་

མེཛད་པས། རྗོེ་བཙུན་རྡོོ་རྗོེ་རྣལ་འབྱོོར་མེ་འཇེའ་འོད་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ན་བཞུགས་པ་

མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས། དེ་ནས་གདན་སར་ཕེེབས་ཏེེ་ཆོས་འཆད་ཉིན་རྒྱ་ཆེན་པོ་

མེཛད་པའི་སྐབས། གཞི་ཐོོག་གི་གཟིིམེས་ཆུང་མེཁའ་སྤྱིོད་སྦུག་ཏུ་ཐུགས་དམེ་

མེཛད་དུས། འཁོར་རྣམེས་ལ་ཁྱེེད་རྣམེས་ཕྱིིར་སོང་། བརྡོ་མེ་བྱུང་བར་ལ་སུ་ཡང་

མེ་བཏེང་གསུངས་ནས་ཐུགས་དམེ་ལ་སྔར་བས་ཀྱིང་རྒྱུན་རིང་བར་བཞུགས་པ་ན། 

གཟིིམེས་དཔོན་གྱིིས་ད་ནང་སྐུ་ཁམེས་ཉིོག་པ་མེིན་ལགས་སམེ་ཞུས་པས། ཉིོག་

པ་མེིན། ད་ནང་བདེ་བ་ཅན་ཡིན་ཟིེར་བའི་ཞིང་ཁམེས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཏུ་

སླེབས། རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེེད་ལ་སངས་རྒྱས་བྱོང་སེམེས་མེང་པོས་བསྐོར་བ་

དང་། རྗོེ་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས། རྗོེ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་རྣམེས་ཀྱིང་བཞུགས་འདུག 

དེ་རྣམེས་ཀྱིི་དྲུང་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིི་ཤེིན་ཏུ་མེཛེས་པ་གཉིིས་འདུག་པའི། ཅུང་མེཐོོ་

བ་མེཐོའ་སྐོར་དུ་མེཆོད་པའི་ལྷ་མེང་པོས་མེཆོད་རས་ཐོོགས་ནས་འཁོད་པ། སྟེེང་

ན་གདུགས་ཕུབ་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེར་ཁྱེོད་སྡོོད་ཟིེར་ནས་ངས་བསྡོད། ཅུང་དམེའ་

བ་དེར་གཞན་ཅིག་ཕེེབས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་མེཚན་དོན་བྱུང་བ་བརྗོེད་འདུག་གསུངས། 

ང་ཡོད་དུས་ཁྲིི་དེ་སྟེོང་པར་ཡོད། རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེེད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་ཆོས་མེང་པོ་

ཐོོབ། ཞིང་ཁམེས་དེ་ལས་ཡིད་དུ་འོང་བ་མེི་འདུག་གསུངས། ནན་གྱིིས་ཚུལ་སྣང་

ཞུས་པས་གཉིིད་སད་པའི་སྣང་བ་བྱུང་གསུངས་ཤེིང་། དེ་ནས་ཧ་ཅང་རྒྱུན་མེི་རིང་
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བ་ཞིག་ན། གླིོ་བོར་མེཁན་ཆེན་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེེགས་པའི་

ཚུལ་བསྟེན་པ་ན། དེ་དུས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་གསུང་ལས། ཁ་སིང་བདེ་བ་ཅན་

གྱིི་ཞིང་ན་ཡོད་པའི་ཁྲིི་སྟེོང་པ་དེ་མེཁན་ཆེན་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་ཉིིད་འབྱོོན་པའི་

ལྟོས་སུ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པར་གྲགས་ལ། དེ་ལྟོར་བློ་མེ་དང་ཡི་དམེ་ཆོས་སྐྱོང་

སྲུང་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་ཞལ་གཟིིགས་ལུང་བསྟེན་དབུགས་དབྱུང་མེཛད་ཅིང་། དེ་ལ་

བརྟེེན་ནས་ནང་དུ་ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་སྒོོ་དུ་མེ་ཡང་མེངོན་དུ་མེཛད། ཕྱིི་རོལ་དུ་གྲུབ་

པའི་མེཚན་མེ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ལ་མེངའ་མེཛད་པ་ཞིག་སྟེེ། དེ་ཡང་བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ལྷ་སར་ཇེོ་བོ་ཤཱཀྱི་མུ་ནེ་མེཇེལ་བར་ཕེེབས་པའི་ལམེ་དུ་སྐྱེ་ཆུ་

བྱོ་བའི་ཆུ་བོ་དེ་ལ་གྲུར་ཞུགས་ནས་ཕེེབས་པས་གྲུ་བྱོིང་ནས་ཤེིན་ཏུ་ཉིེན་ཆེ་བ་

བྱུང་བ་ན། རྗོེ་འདིས་རྗོེ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་དྲིག་ཏུ་བཏེབ་པས། བྱོ་

རོག་ཅིག་གྲུའི་རྟེ་མེགོའི་སྟེེང་དུ་བྱུང་ནས་འཇེིགས་པ་ལས་གྲོལ་བ་དང་། གཞན་

ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་བྱོང་རྭ་སྒྲིེང་བསྐོར་བར་ཕེེབས་ཏེེ་སླར་ཡར་ཕེེབས་

པའི་ལམེ་དུ་བློ་མེ་དགེ་དགའ་བ་བྱོ་བ་དང་། མེལ་གྲོ་སྒྲུབ་ཆེན་པའི་སློབ་མེ་བློ་མེ་

སྦེལ་པ་བློོ་གྲོས་བྱོ་བ་སྦྱོར་དྲུག་གི་ཐུགས་དམེ་ཤེིན་ཏུ་སྨིན་པ་གཉིིས་ཀྱིི་རྨིས་ལྟོས་

སུ༑ རྗོེ་འདི་འཇེམེ་དབྱོངས་དངོས་ཡིན་པའི་མེཚན་མེ་སོགས་རྟེགས་ཁྱེད་པར་བ་

མེང་དུ་བྱུང་བར་གྲགས་པ་དང་། ཁྱེད་པར་འབབ་རོང་གི་གནས་མེཆོག་ཏུ་ཕེེབས་

པའི་ཚེ། ཕེེབས་ལམེ་གྱིི་བྲག་སྲུབ་ཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བོ་མེང་པོ་ལ་འདྲིེ་སྲིན་གྱིི་གནོད་པ་མེི་

འབྱུང་བའི་ཕྱིིར་རྡོོ་ལ་ཞབས་ཀྱིི་རྗོེས་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བ་འཇེོག་པ་མེཛད་པ་ན། དེ་ཉིིད་

ཀྱིི་སྙེན་གྲགས་ལ་བརྟེེན་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་དུ་སོང་དོགས། །མེཐོོའི་འོག་ཏུ་གནོན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གསུངས་པའི་བཀའ་ཕེེབས་པ་བཞིན་འཁོར་རྣམེས་ཀྱིིས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་ཅེས་

ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་འཁོར་བ་རྣམེས་གླིེང་བར་གྲགས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་དེར་སྐབས་དགུན་

ཤེིན་ཏུ་གྲང་བའི་དུས་ཡིན་ཡང་། བྲག་གསེབ་ནས་འཇེམེ་དབྱོངས་མེེ་ཏེོག་མེང་པོ་

འཁྲུངས་པ་སོགས་མེདོར་ན་དེ་དག་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་བརྙིེས་པའི་རྟེགས་དང་

མེཚན་མེ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་མེངའ་བས། འཕེགས་པ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་སོགས་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམེས་ལས་བྱོང་ཆུབ་

སེམེས་དཔའ་རྣམེས་ཀྱིི་ཕྱིིར་མེི་ལྡོག་པའི་རྟེགས་སུ་གང་བཤེད་པ་ཐོམེས་ཅད་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལ་མེངའ་བ་ཡིན་ལ། དེ་བས་ན་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་སྙེན་

པའི་གྲགས་པས་རྒྱ་མེཚོའི་གོས་ཅན་ཡོངས་སུ་ཁྱེབ་པའི་གདུང་གི་རིགས་སུ་

འཁྲུངས་པ་ལ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་

པོ་ཞེས་མེཚན་གྱིི་དགེ་ལེགས་ཙམེ་གྱིིས་ཀྱིང་སྐལ་ལྡན་བློོ་གསལ་རྣམེས་ཀྱིི་སྙེིང་གི་

ཆུ་སྐྱེས་བཞད་པར་ནུས་པ་དེ་ཉིིད་ཁུ་དཔོན་དང་། བོད་ཡུལ་མུན་པའི་གླིིང་འདིར་

དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་སྒྲིོན་མེེ་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་སྤེར་ཏེེ། བྱོང་གྲོལ་ཐོར་པའི་ལམེ་གྱིི་

རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་ཀྱིི་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྲོལ་ཆེན་ཁ་བ་ཅན་གྱིི་

ལྗོངས་འདིར་གསར་དུ་བཏེོད་པར་མེཛད་པའི་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞི་བ་

འཚོའི་རྣམེ་པར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་

དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་སྙེན་པའི་བ་དན་དཀར་པོ་ས་གསུམེ་ན་གཡོ་བ་སྟེེ་སྐྱེས་མེཆོག་

དེ་དག་བྱོོན་པའི་ཕྱིི་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་བས་མེཁས་པའི་ཡོན་ཏེན་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་གཞན་མེ་བྱོོན་པར་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་མེཁས་བླུན་ཡོངས་ལ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 455  

གྲགས་ཤེིང་གྲུབ་ལ། བཙུན་པ་དང་བཟིང་པོའི་ཡོན་ཏེན་གཉིིས་ནི་རྒྱས་པར་ཕྱིེ་ན་

བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་མེོད།

མེདོར་བསྡུས་པ་ནི། ཇེི་སྐད་དུ། ཁྱེོད་ཐུགས་དག་པའི་ནམེ་མེཁར་ཚིགས་

གསུམེ་གྱིི། །ཚུལ་ཁྲིིམེས་ཡར་ངོའི་ཆ་ཤེས་གོང་འཕེེལ་ཞིང་། །ངེས་པར་འབྱུང་

བའི་ཆུ་ཤེེལ་ལས་གྲུབ་པའི། །གཞན་ལ་མེི་གནོད་བཙུན་པའི་གོས་དཀར་

ཅན། །བྱོམེས་དང་སྙེིང་རྗོེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཆེས་རྒྱས་པའི། །སེམེས་ཉིིད་ཉིིན་མེོར་

བྱོེད་པའི་འོད་ཟིེར་གྱིིས། །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མུན་པ་དཔྱིིས་འབྱོིན་པའི། །ཕེན་

བདེའི་ལམེ་བཟིང་གསལ་མེཛད་སྐྱེ་དགུའི་སྒྲིོན། །ཟིབ་དོན་ལྗོན་ཤེིང་དམེ་ཚིག་རྩ་

བ་བརྟེན། །རིམེ་གཉིིས་ཡལ་འདབ་ལག་ལེན་མེེ་ཏེོག་རྒྱས། །ཟུང་འཇུག་འབྲས་

བུའི་ཁུར་ལྡན་འཕྲིན་ལས་ཀྱིི། །གྲིབ་བསིལ་གཡོ་ལྡན་རིགས་འཛིན་དཔག་བསམེ་

ཤེིང་། །ཞེས་བཙུན་པའི་ཡོན་ཏེན་དང་། །བགྲང་ཡས་ཡོན་ཏེན་ཀུན་གྱིི་རྩེར་

འཛེགས་ཀྱིང་། །མེངོན་པར་ཁེངས་པའི་མེདུང་གི་བ་དན་བསྙེལ། །སྐྱེ་དགུ་ཀུན་གྱིི་

གཙུག་གིས་རབ་བཏུད་ཀྱིང་། །ཀུན་གྱིི ་འབངས་ལྟོར་གཞན་གྱིི ་དོན་ལ་

དགྱིེས། །སྤྱིོད་ལམེ་ཀུན་ཏུ་ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་ཐུགས། །གྲོགས་ངན་སྡུག་བསྔལ་ཟིབ་

མེོ་ཐོོས་མེི་སྐྲག །སྐད་ཅིག་ཉིོན་མེོངས་གོ་སྐབས་གཡོ་མེིན་པའི། །མེཆོག་ཏུ་ཞི་

བས་གཞན་གྱིི་ཁྲིོ་བའང་འཇེོམེས། །རྙིེད་དང་མེ་རྙིེད་ལ་སོགས་མེགོ་སྙེོམེས་

ཤེིང་། །ཕེོངས་དང་མེགོན་མེེད་རྒྱུད་པ་ཀུན་ལས་འཛིན། །ཟིབ་བཅས་འཕྲིན་ལས་

ངང་གིས་ལྷུར་མེཛད་ཅིང་། །རྟེག་ཏུ་འདྲིེན་པ་ཀུན་གྱིི་བྲན་དུ་ཞུགས། །མེཛེས་ཤེིང་

ཡིད་འོང་རྡོོ ་རྗོེ ་ལྟོ་བུའི ་སྐུ། །ཉིིན་མེཚན་རྟེག་ཏུ་ཆོས་ཆར་འབེབས་པའི ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གསུང་། །སྙེིང་རྗོེས་གཞན་དབང་གྱུར་པའི་ཐུགས་མེངའ་བ། །ཁྱེོད་ཀྱིི་མེཛད་པ་

བྱོིས་བློོའི་ཡུལ་ལས་འདས། །ཨེ་མེ་བདག་ནི་ཚུལ་འདི་མེཐོོང་བས་ཀྱིང་། །སྐྱོན་

མེེད་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་བསམེ་ཡས་ཀྱིིས། །མེགོན་ཁྱེོད་གཞན་ལས་བཟིང་པོར་

བསྒྲུབ་མེིན་ཏེེ། །ཕྱིོགས་འདི་ཁོ་ནས་སྤུ་ལྡང་མེཆི་མེ་གཡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་

རྟེོགས་པར་བྱོའོ། །

དེ་ལྟོར་མེཁས་བཙུན་བཟིང་གསུམེ་དང་ལྡན་པའི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དེ་

ཉིིད་ཀྱིིས་དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ནས་བརྩམེས་ཏེེ། བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཆུ་ཕེོ་

འབྲུག་གི་ལོ་མེ་རོགས་ཀྱིི་བར་དུ་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་ཐོོས་བསམེ་སྒོོམེ་གསུམེ་དང་། 

མེཁས་པའི་བྱོ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམེ་གསུམེ་སྤེེལ་མེར་མེཛད་པས་ཐུགས་ཤེིན་ཏུ་

རངས་པར་གྱུར་ཅིང་། སྙེིགས་མེའི་སྐྱེ་བོ་ངན་པ་རྣམེས་ཀྱིི་སྤྱིོད་ཚུལ་རྣམེས་

གཟིིགས་པས་ཐུགས་ཅུང་ཟིད་གདུངས་པར་གྱུར་ནས། ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་

གཤེེགས་པ་ལ་མེངོན་དུ་ཕྱིོགས་པར་གྱུར་ཏེེ། དེའི་སྔ་ལྟོས་སུ་ས་གཡོ་བ་དང་། 

ནམེ་མེཁའ་ལ་མེི་ཤེིས་པའི་སྐར་མེ་མེཇུག་ཕེོད་ཅན་གཅིག་ཀྱིང་ཤེར་ཞིང་། རྩིས་

པ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ད་ལོ་རྗོེ་འདི་ལ་སྐུ་དོག་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་ཟིེར་བ་བྱུང་བ་ན། ཀུན་

སེམེས་ཡེད་ཡེད་པོར་གྱུར་ཏེེ་དེའི་སྐབས་སུ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་དཀོན་མེཆོག་

ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིིས་རྗོེ་འདི་ལ་དེང་སང་མེཚན་ལྟོས་ལ་སོགས་པ་ཇེི་ལྟོར་བྱུང་། ཕྱིི་ལོ་

འདི་དགུང་སྟེེང་ཡིན་པས་སྐུ་དོག་བཞིན་ནི་མེེད་ལགས་སམེ་ཞེས་ཞུ་བ་མེཛད་པ་

ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་གསུང་གིས། དེང་སང་རྨིས་ལྟོས་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་

མེ་བྱུང་། ཁ་སིང་སྔ་གོང་ཟི་ཟིི་བཞིན་ཁ་ཅིག་བྱུང་བ་གླིོ་བོར་མེཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཞིང་གཞན་དུ་གཤེེགས་པ་ལ་ལྟོ་བ་ཡིན་ནམེ་སྙེམེ་པ་གཅིག་བྱུང་སྟེེ་དེ་ཁ་རྐྱང་པ་

མེིན་པ་འདྲི། ཕྱིི་ལོ་འདི་ལ་དོག་ཆ་ཕྲན་བུ་ཡོད་ཉིེན་ཀ་ཆེ་ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་རྗོེ་

དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིིས་འོ་ན་དེ་ལ་དམེིགས་ནས་སྐུ་རིམེ་དང་། སྐུ་མེཚམེས་

སོགས་མེཛད་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ཞབས་པད་བརྟེན་པའི་རྟེེན་འབྲེལ་གནང་དགོས་

ཞུས་པས། རྗོེའི་གསུང་གིས། རིམེ་གྲོ་སོགས་སྔར་ཡང་གང་གྲུབ་བྱོས། ད་རུང་

རིམེ་པས་བྱོེད་རྩིས་ཡིན། མེཚམེས་དམེ་པ་ཞིག་བྱོེད་བསམེས་ནའང་། ཁ་རྩང་

ནས་ཆོས་འཆད་པ་དང་། དེང་སང་གདན་ས་འདི་པ་རྣམེས་ལ་མེདུན་འཇེགས་

ཤེིག་ཡོང་རེ་ནས་འགྱིངས་པ་ཡིན། འདི་ཚོའི་བྲེལ་བ་ཆོད་འཕྲལ་ལ་མེཚམེས་བྱོེད་

ཅེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་འབྱོོན་པའི་བཀའ་དུ་མེ་སྔ་

རོལ་ནས་སྩལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་སྔ་གོང་

ནས་བྱུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། དེ་ནས་སྦྲུལ་ལོ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་ཉིི་ཤུ་སྐོར་ལ་རིན་

ཆེན་སྒོང་གཟིིམེ་ཁང་དུ་ཕེེབས་ནས་སྐུ་མེཚམེས་བུག་སྒོོ་འདག་སྦྱར་མེཛད་

དེ། །ཐུགས་དམེ་ཟིབ་མེོ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཤེིང་། ཐུན་མེཚམེས་རྣམེས་ལ་

གསུང་རྩོམེ་འཕྲོ་ཅན་རྣམེས་ཀྱིང་གྲུབ་པར་མེཛད། ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཉིེར་བཞི་ལྔ་ཙམེ་

ནས་གཞན་ངོར་ཞབས་ཅུང་ཟིད་བསྙུང་བའི་ཚུལ་བསྟེན་ནས་དེར་སྐབས་ཀྱིང་

ཐུགས་དམེ་ཟིབ་མེོ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཤེིང་། སྐབས་འགར་ཁྱེེད་རྣམེས་མེ་

འདུག་པ་མེཆོད་པ་གསར་པ་ཤེོམེ་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་གསུངས། དེ་དག་གི་སྐབས་

སུ་ནམེ་མེཁའ་བཻཌཱུརྻའི་མེདོག་ལྟོར་ཤེིན་ཏུ་དངས་ཤེིང་སྣུམེ་པ་ལ་ཉིི་མེའི་འོད་ཟིེར་

སྔར་བས་ཀྱིང་གསལ་བ་དང་། ལྷའི་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བབས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པ་ན་སྐུ་འཁོར་རྣམེས་ཡིད་མེ་བདེ་ནས། འདི་ལྟོར་འདུག་ལགས་པ་ཅི་འདྲི་ལགས་

སམེ་ཞུས་པས། འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམེས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་རྣམེས་ན་སངས་

རྒྱས་དང་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་རྣམེ་པར་སྤྲུལ་པ་ལ་ལ་བལྟོམེས་པ་དང་། ལ་ལ་

མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་སྟེོན་པ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པས་དེ་ཀུན་

གྱིི་ལྟོས་ཡིན་མེོད་གསུངས་ཤེིང་། གཞན་གྱིི་སེམེས་བསྲུང་བའི་ཕྱིིར་དུ་ཡལ་ཡོལ་

མེཛད། ཚེས་བཅུའི་སྔ་གྲོའི་དུས་ད་ལྟོ་སྐུ་ཁམེས་གསོ་བའི་མེནལ་ཅུང་ཟིད་ཅིག་

མེཛད་ན་ཉིིན་མེོ་སྐུ་ཁམེས་དྭངས་པ་ཡོང་ལགས་སམེ་ཞུས་པས། དེ་ཙམེ་འདུག་

ལོང་མེེད་ཅེས་གསུངས་ཤེིང་། ཞིང་ཁམེས་འདིའི་མེཛད་པ་རེ་ཞིག་རོགས་པ་དང་། 

ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་གདུལ་བྱོ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་རྟེག་འཛིན་ཅན་རྣམེས་

ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད་པ་དང་། ལེ་ལོ་ཅན་རྣམེས་བརྩོན་འགྲུས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཆེད་དུ་

ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་དེ་ཉིིད་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུར་ཕེེབས་པ་ཆུ་མེོ་སྦྲུལ་གྱིི་ལོ་ཆུ་སྟེོད་

ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིི་མེ་དྲིོ་བར་ཙམེ་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོའི་བློ་བྲང་རིན་ཆེན་སྒོང་

ཉིིད་དུ་གཟུགས་ཀྱིི་སྐུ་ཆོས་ཀྱིི་དབྱོིངས་སུ་བསྡུ་བར་མེཛད་ཅིང་། དེ་ནས་ཕྱིི་དྲིོའི་

ཆ་ལ་བབས་པ་ན་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་གསན་པའི་ཐོག་སྒྲི་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་བཅས་ཏེེ་

དབུའི་གཙུག་གི་ཐོོད་པ་སོར་གང་ཙམེ་ཅིག་གཙུག་ཏེོར་གྱིི་ཚུལ་དུ་འཕེགས་པ་ལ་

བྱོང་སེམེས་ཀྱིི་ཟིིལ་པ་ཕྲོམེ་མེེ་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་མེ་ཐོག་ནས་སྔར་

སུ་ཞིག་གི་སྣའི་ཡུལ་དུ་ཚོར་མེ་མྱོོང་བའི་ལྷ་རས་ཀྱིི་སྤེོས་ཀྱིི་དྲིི་བསུང་ཁྱེད་པར་

ཅན་གྱིིས་གཟིིམེ་ཁང་གི་སྟེེང་འོག་ཐོམེས་ཅད་ཁྱེབ་པ་དང་། ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་

འཇེའ་ཚོན་གྱིི་རི་མེོས་མེཛེས་པའི་ནམེ་མེཁའ་ལས་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་
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པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ། རྒྱུད་སྡོེ་རྣམེས་ནས་འབྱུང་

བའི་འདའ་ཁ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་གྱིིས་བདེ་བ་ཅན་གྱིི་ཞིང་ཁམེས་སུ་དཔའ་བོ་དང་

རྣལ་འབྱོོར་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་བསུ་བ་དང་བཅས་གཤེེགས་པར་གྱུར་ཏེོ་ཞེས་བཤེད་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དེའི་གཅུང་ཆེ་བ། བདག་ཆེན་ངག་གི་

དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ནི་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་རབ་ཏུ་

བྱུང་སྟེེ། སླར་ཡང་མེཁན་ཆེན་བསོད་ནམེས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་དྲུང་དུ་བསྙེེན་རོགས་

མེཛད་ཅིང་། མེཁས་པའི་བྱོ་བ་འཆད་ཉིན་གྱིི་སྒོོ་ནས་ཐུབ་བསྟེན་རྣམེ་རྒྱལ་དང་། 

དཔལ་རྣམེ་དགའ་བ་གདོང་རྣམེས་ཀྱིི་གདན་ས་མེཛད་ནས་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་

དར་བར་མེཛད་པའི་རིང་ནས་ཐུགས་དམེ་ཟིབ་མེོ་ལ་ཡང་ཤེིན་ཏུ་བརྩོན། དེ་དག་

གི་སྐབས་ནས་གཅེན་ས་ལོ་ཙཱ་བ་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་

དང་། ཡོངས་འཛིན་དཀོན་མེཆོག་འཕེེལ་བ་རྗོེ་བཙུན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་སོགས་

མེཁས་གྲུབ་མེང་དུ་བསྟེེན་ནས་གསན་པ་རྒྱ་མེཚོའི་ཕེ་རོལ་དུ་སོན་པ་མེཛད་ཅིང་། 

བློ་མེ་ལ་བརྟེན་བཞུགས་འབུལ་ཚུལ་སོགས་སྔོན་མེེད་པའི་གསུང་རབ་ཀྱིང་འགའ་

ཞིག་མེཛད། མེདོར་ན་སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་འབའ་

ཞིག་གིས་དུས་འདའ་བར་མེཛད་ནས་མེཐོར་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་

ཏེེ་གཟུགས་ཀྱིི་སྐུ་ཆོས་དབྱོིངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟེན་ཅིང་། དེའི་གཅུང་འཇེམེ་

དཔལ་གྲགས་པ་བྱོ་བ་ཡང་། ཐུགས་དམེ་ལ་ཤེིན་ཏུ་བརྩོན་ཞིང་ཁམེས་ཕྱིོགས་ལ་

འགྲོ་བའི་དོན་ལ་ཕེེབས་ནས་འཕྲིན་ལས་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ངང་ནས་མེདོ་ཁམེས་སུ་

ངོ་མེཚར་པའི་རྟེགས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་ཞི་བར་གཤེེགས། དེའི་གཅུང་འཇེམེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དབྱོངས་ཚེ་བརྟེན་བཀྲ་ཤེིས་ཞེས་བྱོ་བ་ནི། སྤྱིིར་ཐུགས་དམེ་ཟིབ་མེོའི་རིམེ་པ་ལ་

ཤེིན་ཏུ་བརྩོན་ཞིང་། ཁྱེད་པར་ཆོས་སྐྱོང་ལ་མེངའ་བརྙིེས། དེའི་ནང་ནས་ཞིང་སྐྱོང་

དུར་ཁྲིོད་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམེ་བྲན་བཞིན་དུ་འཁོལ་ནུས་པ་སོགས་ནུས་མེཐུའི་

མེངའ་བདག་དུ་གྲགས་ལ། བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་ཡང་གསུང་ངག་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་

བྲིས་ཐོང་ཤེིན་ཏུ་ངོ ་མེཚར་བ་བཞེངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྟེེན་གསུམེ་མེང་དུ་

བཞེངས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་འཆད་ཉིན་སོགས་ཀྱིང་ཅི་རིགས་པ་མེཛད། མེཐོར་

དག་པའི་གཟིིགས་སྣང་སོགས་ཡ་མེཚན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་

གདན་ས་རྩེ་གདོང་ཉིིད་དུ་སྐུ་ཞི་བར་གཤེེགས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ཏེོ། །བློ་མེ་འདིས་

ཡ་འབྲོག་མེ་ཁྲིི་ལྕམེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་གཉིིས་འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ་འཇེམེ་

དབྱོངས་ཀུན་དགའ་བསམེ་འགྲུབ་ནི་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་གྲུབ་པའི་ས་བརྙིེས་པའི་ངོ་

མེཚར་བའི་མེཛད་པ་མེང་དུ་མེཛད་ཅིང་། ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་སྐུ་མེཆེད་

རྣམེས་དང་། ཡོངས་འཛིན་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་ལས་ཟིབ་རྒྱས་གསན་

པ་རྒྱ་མེཚོའི་མེཛོད་བཟུང་སྟེེ། ཐུགས་དམེ་ལ་བརྩོན་པའི་ངང་ནས་སྤྱིིར་གྲུབ་རྟེགས་

དུ་མེ་དང་། ཁྱེད་པར་ཆོས་སྐྱོང་གདོང་བཞི་པ་ལ་བཀའ་བསྒོོ་མེཛད་པས་འབྲི་མེོ་

ཞིག་ལ་བེའུ་རྭ་ལྔ་བྱོས་པ་ཞིག་སྐྱེས་པའི་མེགོ་བོ་ད་ལྟོ་ཡང་རྩེ་གདོང་ན་ཡོད་ཅེས་

ཐོོས་ལ། མེདོར་ན་གྲུབ་པའི་མེཛད་པ་ཡ་མེ་ཟུང་གི་སྒོོ་ནས་འོས་སུ་གྱུར་པའི་

གདུལ་བྱོ་རྣམེས་འདུལ་བར་མེཛད་དེ། མེཐོར་གཟུགས་སྐུ་བསྡུ་བའི་ཚེ་ཡང་ངོ་

མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཏེེ་དེ་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེེགས་སོ། །

དེའི་གཅུང་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམེ་པ་ཁམེས་གསུམེ་ཆོས་
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ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དུས་གསུམེ་གྱིི་སངས་རྒྱས། སྲིད་པ་གསུམེ་གྱིི་འདྲིེན་མེཆོག་དམེ་པ་

དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་ངག་གི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་བཀྲ་

ཤེིས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་མེཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་རྗོེ་

བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པའི་མེེ་རོ་གསོ་བ་ལ་བསམེས་བཞིན་དུ་སྐུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་

པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་སྐུ་ཚེ་འདིའི་སྔོན་རོལ་དུ་ཐོབས་ལ་མེཁས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དུ་མེར་

བསྟེན་ཏེེ། མེཐོའ་ཡས་པའི་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་མེཛད་པའི་ཚུལ་མེདོ་ཙམེ་ཞིག་

བརྗོོད་ན། སྔགས་འཆང་བློ་མེ་བསྟེན་པའི་ཉིི་མེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འདི་

ཉིིད་ནི། དུས་གསུམེ་རྒྱུན་མེི་འཆད་པར་ཞིང་ཁམེས་ཇེི་སྙེེད་པར་གདུལ་བྱོ་སོ་སོའི་

སྐལ་བ་དང་འཚམེས་པའི་སྐུ་དང་མེཚན་གྱིི་རྣམེ་པ་ཐོ་དད་དུ་བསྟེན་ནས། གདུལ་

བྱོའི་འགྲོ་བ་འཁོར་དུ་མེ་འདུས་པ་རྣམེས་བསྡུས། བསྡུས་པ་རྣམེས་སྨིན། སྨིན་པ་

རྣམེས་གྲོལ། གྲོལ་བ་རྣམེས་མེཐོར་ཕྱིིན་པའི་ལམེ་ལ་འགོད་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ཏེེ། 

དེ་ཡང་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིིད། ཐོོག་མེར་སྔགས་ཀྱིི་ལམེ་དུ་

ཞུགས་པའི་སྐལ་ལྡན་རྣམེས་ཀྱིི་ངོར་གསང་སྔགས་ཀྱིི་རྒྱུད་སྡོེ་མེཐོའ་དག་སྡུད་པའི་

བྱོེད་པ་པོ་མེཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེ་ཞེས་བྱོ་བར་གྲགས་

ཤེིང་། ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་རྣམེས་ཀྱིི་ངོར་ཐོེག་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་མེཐོའ་

དག་སྡུད་པ་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བར་གྲགས་ལ། གདུལ་བྱོ་ཉིན་ཐོོས་པ་

རྣམེས་ཀྱིི་ངོར་མེདོ་སྡོེའི་སྡོེ་སྣོད་སྡུད་པ་པོ་དགྲ་བཅོམེ་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ཞེས་བྱོ་

བར་གྲགས་ཤེིང་། ཡང་བོད་གངས་རིའི་ཁྲིོད་འདིར་མེདོ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆུ་གཏེེར་ཆེན་པོ་

སྤེེལ་བ་ལ་མེཚུངས་པ་དང་བྲལ་བའི་ལོ་ཙཱ་བ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཞེས་གྲགས་ཤེིང་། སླར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཡང་བློང་དོར་གྱིི་རྣམེ་གཞག་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྟེོན་པའི་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བར་གྲགས་པས་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམེ་

གྱིི་གདུལ་བྱོ་སྐལ་ལྡན་རྣམེས་དམེ་པའི་ཆོས་ལ་འགོད་པར་མེཛད་ནས་ཤེར་

ཕྱིོགས་མེངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་དྲིི་མེ་མེེད་པའི་དཔལ་

ཞེས་བྱོ་བའི་མེཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་གྱུར་ཏེེ། དེས་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ཕེན་བདེ་ལ་

འགོད་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོར་བཤེད་མེ་ཐོག་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་སྣང་བ་ཇེི་

སྙེེད་པ་གཅིག་བསྟེན་པ་དེ་དག་གིས་ངོ་མེཚར་བའི་མེཛད་པ་བཟིང་པོ་ཕྱིོགས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། གོས་དཀར་ལྕང་ལོས་མེཛེས་པའི་སྐུར་སྤྲུལ་ཏེེ། སྙེིགས་

དུས་ཀྱིི་སྐྱེ་བོ་གདུག་པ་ཅན་རྣམེས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲིག་གི་འཕྲིན་ལས་རྣམེ་པ་

བཞིའི་སྒོོ་ནས་རྗོེས་སུ་འཛིན་པར་མེཛད་པ་ནི། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་

འཆང་ངག་གི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤེིས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་

དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་མེཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིིད་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོ་བུའི་སྤྲུལ་

པའི་སྐུའི་སྣང་བ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤེེས་གཅིག་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པའི་ཚུལ་

སོགས་རྒྱལ་བའི་ལུང་ཚད་མེ་དང་སྦྱར་ན། ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེ། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཀུན་ཏུ་

བཟིང་པོ། ཉིན་ཐོོས་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་བོ་སྟེེ་མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་བསྟེན་པའི་སྡུད་པ་པོ་

རྣམེས་སྟེོན་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་ངོ་བོ་དབྱོེར་མེེད་ཡིན་པའི་ཚུལ་ནི། 

གསང་བ་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་ལས། འདི་ཡི་སྡུད་པར་བྱོེད་པ་པོ། །གཞན་དག་ཡོད་པ་མེ་

ཡིན་ཞེས། །བདག་ཉིིད་འབའ་ཞིག་སྨྲ་བར་བྱོེད། །སྡུད་མེཛད་པ་ནི་ཐུགས་རྡོོ་

རྗོེ༑ །ཞེས་དང་། རྩ་རྒྱུད་བརྟེག་གཉིིས་ལས་ཀྱིང་། འཆད་པ་པོ་ང་ཆོས་ཀྱིང་ང་། །རང་
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གི་ཚོགས་ལྡན་ཉིན་པ་ང་། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་གྲུབ། ཁྱེད་པར་ཀུན་ཏུ་བཟིང་པོ་

དང་ཀུན་དགའ་བོ་གཉིིས་ངོ་བོ་དབྱོེར་མེེད་ཡིན་པ་ནི། གཉིིས་མེེད་རྣམེ་རྒྱལ་གྱིི་

རྒྱུད་ལས། དེ་ནས་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པའི་འཁོར་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་བཤེད་པར་

བྱོའོ། །འདི་ལྟོ་སྟེེ། འཇེམེ་དཔལ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཟིས་གཙང་མེར་གྱུར་ཏེོ། །འཇེིག་རྟེེན་

དབང་ཕྱུག་ནི་ལྷ་མེོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དུ་གྱུར་ཏེོ། །དཔལ་ལྷ་མེོ་ནི་གྲགས་འཛིན་ནོ། །རྡོོ་རྗོེ་

སེམེས་དཔའ་ནི་སྒྲི་གཅན་འཛིན་ནོ། །སྒྲིིབ་པ་ཐོམེས་ཅད་རྣམེ་པར་སེལ་བ་ནི་ཤཱ་

རིའི་བུའོ། །ཀུན་ཏུ་བཟིང་པོ་ནི་ཀུན་དགའ་བོར་གྱུར་ཏེོ། །ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱོིན་ནི་

གནས་བརྟེན་ལྷ་སྦྱིན་ནོ། །རྣམེ་པར་སྣང་མེཛད་ཆེན་པོ་ནི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏེོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་གྲུབ། དོན་དེ་དག་ལ་

དགོངས་ནས་མེཁས་པའི་དབང་པོ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིིས་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་

གསུང་རབས་ཀྱིི་དོན་བསྡུས་ཚུལ་གསུམེ་རྒྱན་ལས། ཁྱེད་པར་འཁོར་གྱིི་གཙོ་བོ་

སྡུད་པ་པོ། །སྟེོན་པའི་གཉིིས་སུ་མེེད་པའི་ཡེ་ཤེེས་ལས། །གཞན་ངོར་སྤྲུལ་པའི་བྱོང་

ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ཆེ། །འོག་མེིན་གནས་དང་མེེ་ཏེོག་རྒྱན་གྱིིས་བརྒྱན། །མེི་མེཇེེད་

ཞིང་དང་ཁྱེད་པར་མེི ་ཡི ་ངོར། །རིམེ་བཞིན་རྡོོ ་རྗོེ ་སེམེས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་

བཟིང་། །གསང་བའི་བདག་པོ་ཀུན་དགའ་བོ་ཞེས་གྲགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་

ནོ༑ །བ་ཻརོ་ཙ་ན་དང་ཀུན་དགའ་བོ་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པ་ནི། པདྨོ་ཐོང་ཡིག་ལས། རྒྱ་

གར་རྡོོ་རྗོེ་གདན་གྱིི་ཆོས་གྲྭ་ནས། །ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའི་ཉིེ་གནས་ཀུན་དགའ་བོ། །ཚེ་

འཕེོས་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམེས་མེང་ཉུལ་ནས། །མེི་ལུས་ཆོས་ལྡན་སྐྱེ་བ་བདུན་གྱིི་

མེཐོའ། །གཙང་གི་སྙེེ་མེོ་བྱོེ་མེཁར་ཞེས་བྱོ་ཡི། །གནས་གཞི་གཅིག་གི་བྲང་ཁང་མེིག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དགུ་ན། །ཕེ་མེིང་པ་གོར་ཧེ་འདོད་ཅེས་བྱོ་དང་། །མེ་མེིང་བྲན་ཀ་བཟིའ་སྒྲིོན་སྐྱིད་ཀྱིི་

བུ༑ །གན་ཇེག་ཐོང་མེཐོའ་ཞེས་བྱོ་ལོ་བརྒྱད་པ། །དེ་ལ་བསླབས་པས་ལོ་ཙཱ་རྩོད་མེེད་

འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་གྲུབ། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་དང་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ཐོ་དད་མེེད་

པ་ནི། གཏེེར་སྟེོན་སངས་རྒྱས་གླིིང་པའི་གཏེེར་མེ་ཀོང་པོ་པུ་རི་ཕུག་མེོ་ཆེ་ནས་སྤྱིན་

དྲིངས་པའི་བློ་མེ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ལུང་བསྟེན་བཀའ་རྒྱའི་ལས་ཅན་ཉིི་ཤུ་རྩ་

གཅིག་གི་ལུང་བསྟེན་ལས། ལོ་ཙཱ་བ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཁྱེོད། །ཚེ་རབས་བསྐལ་བཟིང་

ད་དུས་ཚིགས་ལ་ཕེན། །དེ་བཞིན་མེ་འོངས་དུས་ཀྱིི་མེཐོར་ཐུག་པ། །རིམེ་བཞིན་

འགྲོ་རྣམེས་འདྲིེན་དང་བསྟེན་པ་སྐྱོང་། །ཁྱེད་པར་དམུ་རྒོད་འདུལ་མེགོ་འཆོལ་བའི་

ཚེ༑ །ས་ཞེས་བྱོ་བ་ཤཱཀྱིའི་ཞིང་ཁམེས་སུ། །སྒྲི་བསྒྱུར་ལོ་ཙཱ་པཎྜོི་བློོ་སྟེོབས་ཅན། །ས་

སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་མེཆོད་གནས་བྱོེད་པ་སྟེེ། །དམུ་རྒོད་ཁ་གནོན་འགྲོ་ལ་ཕེན་པ་

འབྱུང་། །རྒྱུད་མེང་རིམེ་བཞིན་དེ་བཞིན་བསམེ་མེི་ཁྱེབ། །ཅེས་ལུང་བསྟེན་པ་འདིས་

གྲུབ། དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་དྲིི་མེ་མེེད་པའི་དཔལ་རྗོེ་ས་པཎ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ནི། 

སྔོན་རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་དབྱོིངས་སུ་

བསྡུས་ཟིིན་པའི་དུས་རེ་ཞིག་གི་ཚེ་ན་རྗོེ་ས་པཎ་ལ་རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྣལ་

འབྱོོར་གྱིི་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་པ་གསུམེ་གྱིི་སྐུའི་སྣང་བ་

དངོས་སུ་བསྟེན་ཞིང་། རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཁྱེོད་སྐྱེ་བ་འདིའི་འོག་རོལ་

དུ་མེཁའ་ལ་གནས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པར་གྱུར་ནས། ས་ལམེ་གྱིི་རྟེོགས་པ་ཕེལ་

ཆེར་བགྲོད་དེ་དེ་ནས་རྒྱ་གར་ཤེར་ཕྱིོགས་མུ་མུ་ནེའི་ཞིང་ཁམེས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཉིི་མེའི་

སྟེོབས་འཕེེལ་གྱིི་བུར་གྱུར་ཏེེ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ཆ་བྱོད་ཅན་གྱིིས་སངས་རྒྱས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 465  

ཀྱིི་ཞིང་རྣམེས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱོེད་ཅིང་། དེ་ནས་སྐྱེ་བ་བཞི་པ་ལ་མེངོན་པར་

དགའ་བའི་ཞིང་དུ་དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་དྲིི་མེ་མེེད་པའི་དཔལ་ཞེས་བྱོ་བར་མེངོན་

པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསྟེན་པ་འདིས་གྲུབ། དེ་ལྟོར་ན་

སངས་རྒྱས་དང་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་སྐུའི་སྣང་བ་ཇེི་སྙེེད་པ་དེ་དག་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་

དང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཉིིད་ཐོ་དད་

མེེད་པ་ནི། གསང་བའི་ལུང་བསྟེན་གབ་རྒྱ་ཅན་ལས། ད་ལྟོའི་ལོ་ཙཱ་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་

ཁྱེོད། །ངེས་དོན་རྣམེ་སྣང་གང་ཆེན་མེཚོ་ཞེས་གྲགས། །ལོངས་སྤྲུལ་བྱོང་སེམེས་དུ་

མེས་འགྲོ་བ་འདྲིེན། །གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་དྲིང་དོན་བཅུ་གསུམེ་གྱིི། །ཐོ་མེ་འཁོན་གྱིི་

རིགས་ལ་གྲགས་པའི་མེཚན། །བདུད་ཀྱིི་ཉིེ་མེཚམེས་གསང་སྔགས་བསྟེན་པ་

སྐྱོང་། །བྱོང་སེམེས་དྲིག་གཏུམེ་མེ་ངེས་སྣང་ཚུལ་ཅན། །དེ་དང་འབྲེལ་ཚད་སྐྱེ་བ་

གསུམེ་ནས་གྲོལ། །དྲིི་སྙེིང་རྟེ་སོགས་ལག་གིས་གང་རེག་པ། །ངན་སོང་སྐྱེ་སྒོོ་ཆོད་

དེ་ངེས་ཚིག་ཡིན། །ལས་ལྡན་དེ་ལ་བདུད་མེོའི་བར་ཆད་དམེ། །རྒྱ་ནག་ཁམེས་ནས་

ལྷ་བུའི་བདུད་ལ་གཟིོབས། །དེ་དུས་ཐུགས་སྤྲུལ་ཟིག་མེེད་དམེ་པ་དང་། །འཕྲད་ན་

འགྲོ་ལ་ཕེན་པ་དཔག་མེེད་འབྱུང་། །ཚེ་མེཐོར་ཕྱིིན་ཅིང་བར་ཆད་ཚོགས་ལས་

རྒྱལ། །ཁྱེད་པར་སྟེོད་ཧོར་བདུད་སྤྲུལ་ཟིིལ་གྱིིས་གནོན། །སྤྲུལ་པས་སེམེས་ཅན་

དོན་ལ་སྒྲིིབ་གཡོགས་མེེད། །མེཐོའ་ཡས་ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམེས་སུ། །ངེས་

པར་སྙེིང་ལ་ཆོངས་ཤེིག་ས་མེ་ཡ། །ཞེས་དང་། སྣང་རྩེ་གཏེེར་སྟེོན་པས་ཆོས་འཁོར་

ལྷ་སའི་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་གྱིི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་གཏེེར་ནས་སྤྱིན་དྲིངས་པའི་

ཐུགས་རྗོེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་གྱིི་ཆོས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ལུང་བྱོང་གསལ་བའི་



 466  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྒྲིོན་མེེ་ལས། བཻ་རོའི་སྐྱེ་བ་འཁོན་རིགས་གླིང་ལོ་པ། །གྲགས་པའི་མེིང་ཅན་ཆོས་

བདག་སྐྱེས་བུ་འབྱུང་། །དེ་ལ་གཏེད་པས་སངས་རྒྱས་བསྟེན་པ་འཕེེལ། །ཞེས་དང་། 

ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་སྣང་རྩེ་བས་ཁྱུད་ཚང་བྲག་གི་པདྨོ་བཅུད་ཕུད་ནས་གདན་དྲིངས་པའི་

དམེ་འཛིན་ལྷ་སྲས་ཀྱིི་སྐྱེ་རྒྱུད་ལ། ད་ལྟོའི་ལོ་ཙཱ་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ཁྱེོད། །འཁོན་གྱིི་རིགས་

ལ་གྲགས་པའི་མེིང་འཆང་སྟེེ། ཟིབ་ཆོས་འདི་དང་འཕྲད་ན་ཚེ་མེཐོར་ཕྱིིན། །བསྟེན་པ་

དབུས་ཁམེས་ཡོངས་ལ་སྤེེལ་བར་བྱོེད། །ཅེས་ལུང་བསྟེན་པ་འདིས་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ༑ །འདི་དག་ནི་གང་ཟིག་འགའ་ཞིག་ལ་སྐྱེས་བུ་དམེ་པ་འདི་ཞེས་བྱོ་བའི་རྣམེ་པར་

སྤྲུལ་པའོ་ཞེས་ཟིོག་བརྫུས་ཅན་དག་གི་ལོང་བ་འཁར་འཛུགས་ཀྱིིས་རང་གཞན་

གཉིིས་ཕུང་གི་ལས་ལ་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་དང་མེི་འདྲི་བའི་དྲིི་མེ་མེེད་པའི་ལུང་ཚད་མེས་

གྲུབ་པ་འདི་ནི་ཀུན་དང་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། སྤེངས་རྟེོགས་མེཐོར་ཕྱིིན་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཉིིད། །གཞན་ངོར་སྤྲུལ་སྐུ་དུ་མེའི་ཟློས་གར་གྱིིས། །མེཐོའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་མེང་

མེཛད་པ་འདི། །སྔགས་འཆང་བློ་མེའི་སྔོན་གྱིི་སྐྱེས་རབས་ཡིན། །ད་ནི་ད་ལྟོར་གྱིི་

སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་མེདོ་ཙམེ་སྤེེལ་བ་ལ་དོན་གཉིིས་ཏེེ། ཚིགས་

བཅད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་མེདོར་བསྟེན་པ་དང་། དེའི་དོན་མེདོ་ཙམེ་བཤེད་པ་གཉིིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། དུས་གསུམེ་རྒྱལ་བའི་མེཁྱེེན་ཞིང་བརྩེ་བ་ལས། །ནུས་མེཐུ་གཅིག་

བསྡུས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི། །དྲིི་མེེད་རིགས་སུ་བསམེས་བཞིན་སྐུར་བསྟེན་

པ༑ །སྙེིགས་མེའི་དུས་འདིར་བསྟེན་པའི་གསལ་བྱོེད་མེཆོག །ངག་དབང་ཀུན་དགའ་

རིན་ཆེན་ཞེས་གྲགས་པའི། །སྐྱེས་མེཆོག་དེ་ཉིིད་མེེ་མེོ་གླིང་ལོར་བལྟོམེས། །བཅུ་
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 467  

བདུན་བར་དུ་ས་སྐྱ་ལོ་ཙཱ་ཆེ། །འབྲལ་མེེད་བསྟེེན་ཏེེ་དམེ་ཆོས་མེང་དུ་མེནོས། །དེ་

ནས་ཡོངས་འཛིན་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤེིས་ངག་དབང་

ཆོས་གྲགས་ཞབས། །སངས་རྒྱས་སེང་གེ་པཎ་ཆེན་ལེགས་བློོ་སོགས། །གུས་པས་

བསྟེེན་ནས་དབང་ཁྲིིད་མེན་ངག་ལུང་། །རྗོེས་གནང་བྱོིན་རླབས་བཀའ་གཏེད་ལ་

སོགས་པ། །གྲངས་མེེད་གསན་པ་རྒྱ་མེཚོའི་མེཛོད་བཟུང་ནས། །བྱོས་འགྱུར་རྡོོ་

རྗོེའི་བྲག་རོང་ལ་སོགས་པའི། །གནས་མེཆོག་དུ་མེར་དགྱིེས་རྡོོར་བདེ་མེཆོག་

དང་། །རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པ་ཆོས་སྐྱོང་གུར་ཞལ་སོགས། །ལྷ་མེཆོག་ཞི་ཁྲིོ་རབ་འབྱོམེས་དུ་

མེ་ཡི། །གྲངས་དང་མེཚན་མེའི་བསྙེེན་པ་མེཐོར་ཕྱིིན་ནས། །བཀའ་སྲུང་དམེ་ཅན་རྒྱ་

མེཚོ་བྲན་ལྟོར་འཁོལ། །དེ་ཚེ་བསྟེན་ལ་གནོད་བྱོེད་དགྲ་བགེགས་རྣམེས། །ལོ་ཟླ་མེ་

འགྱིངས་རྣམེ་ཤེེས་དབྱོིངས་སུ་བསྒྲིལ། །དེ་དག་མེ་འོངས་སྲིད་པའི་རྒྱུན་ཀྱིང་

བཅད། །གཞན་ཡང་རང་གི་སྣང་ངོར་དག་སྣང་ལས། །མེ་འདས་མེོད་ཀྱིང་གདུལ་བྱོ་

གཞན་གྱིི་ངོར། །དཀའ་སྤྱིད་དྲིག་པོས་བསྟེན་དང་འགྲོ་བའི་ཕྱིིར། །སྐུ་སྲོག་ཉིིད་ཀྱིང་

གཏེོང་ལ་མེི་ཞུམེ་པའི། །བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་སྤྱིོད་པ་རླབས་པོ་ཆེས། །ཕྱིི་ནང་

གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་བསལ་ནས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་མེི་ཐོམེས་ཅད་དབང་དུ་

བསྡུས། །དེ་ནས་སྔོན་བྱོོན་གོང་མེའི་གནས་ཀྱིི་མེཆོག །གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་

ས་སྐྱ་ཡི། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་ཉིམེས་པ་རྣམེས་གསོས་ཏེེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་

རྟེེན་དང་མེཆོད་ཆས་བཀང་། །གཞན་ཡང་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམེས་འཕེེལ་བའི་

ཕྱིིར། །ངོ་མེཚར་མེཆོད་པའི་རྟེེན་དང་མེཆོད་པའི་རས། །ཡིད་འཕྲོག་ཁང་བཟིང་དུ་

མེའང་གསར་དུ་སྤེེལ། །ཁྱེད་པར་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་གསལ་མེཛད་པའི། །བཤེེས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གཉིེན་བརྒྱ་ཕྲག་མེང་པོ་འབྱུང་བའི་གཞི། །ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟེན་ལྷ་ཆེན་

དང་། །གསང་སྔགས་འཛིན་པ་དུ་མེ་འདུ་བའི་གནས། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གླིིང་སོགས་

ལེགས་བཏེབ་ནས། །བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་ཐོོས་བསམེ་སྒོོམེ་གསུམེ་དང་། །མེཁས་པའི་

བྱོ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམེ་གསུམེ་གྱིིས། །བདེ་གཤེེགས་བསྟེན་པ་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟོར་

སྤེེལ། །གཞན་ཡང་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་དངོས་ས་སྐྱ་པའི། །གོང་མེ་དགོངས་པ་ཆོས་

དབྱོིངས་མེཉིམེ་གཞག་པ། །དེ་དག་ཐུགས་དགོངས་རོགས་ཕྱིིར་དགྱིེས་རྡོོར་

དང་། །བདེ་མེཆོག་གསང་འདུས་ཡང་ཕུར་ལ་སོགས་པ། །དྲིི་མེེད་རྒྱུད་ནས་

བཤེད་པའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཚོགས། །སྒྲུབ་ཅིང་མེཆོད་དང་བདག་འཇུག་ལེན་པ་

དང་། །སློབ་མེ་དབང་བསྐུར་ལ་སོགས་ལོ་རེ་བཞིན། །མེི་ཉིམེས་དབྱོར་མེཚོ་

བཞིན་དུ་འཕེེལ་བར་མེཛད། །མེདོར་ན་ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲིག་པོ་ཡི། །སྣ་ཚོགས་

ཐོབས་མེཁས་དུ་མེས་གདུལ་བྱོ་རྣམེས། །གང་ལ་གང་འདུལ་ཚུལ་དུ་ལེགས་

བསྐྱངས་ཏེེ། །འཛིན་མེའི་ཁྱེོན་འདི་རོགས་ལྡན་བདེ་ལ་བཀོད། །སྔོན་ཚེ་ཆོས་རྒྱལ་

མེེས་དབོན་དེ་དག་གིས། །བསྟེན་པ་རིན་ཆེན་བྱོ་བ་མེཛད་པའི་ཚུལ། །བསམེ་

ལས་འདས་མེོད་སངས་རྒྱས་བྱོང་སེམེས་ཀྱིི། །རྣམེ་པར་སྤྲུལ་པ་དེ་དག་འདས་

པའི་རྗོེས། །གངས་ཅན་ཁྲིོད་འདིར་ཀུན་མེཁྱེེན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི། །བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་

རླབས་ཆེན་མེཛད་པ་ལ། །སྔགས་འཆང་ཉིིད་ལས་ངོ་མེཚར་ཆེ་བ་གཞན། །མེེད་

ཅེས་དེང་དུས་དཔྱིོད་ལྡན་ཡོངས་ལ་གྲགས། །དེ་ལྟོའི་བསྟེན་པའི་གསལ་བྱོེད་ཆེན་

པོ་དེ། །རེ་བརྒྱད་བཞེས་པ་ཤེིང་ཕེོ་སྤྲེའུའི་ལོ། །གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་བཅུ་

བཞི་ལ། །ས་སྐྱའི་ལྷ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕེོ་བྲང་དུ། །དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱིི་དབྱོིངས་སུ་
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ཐོིམེ་ཚུལ་བསྟེན། །དེ་ལྟོའི་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མེཆོག་དེ་ཉིིད་ལས། །བརྒྱུད་འཛིན་སློབ་

བུ་མེང་དུ་འཕེེལ་བ་ཡི། །ཀུན་གྱིི་མེཆོག་ནི་ཆོས་དང་རིགས་ཀྱིི་སྲས། །གྲུབ་པའི་

དབང་ཕྱུག་པུཎྱ་ཨིནྡྲ་དང་། །སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ ་གྲགས་པ་བློོ ་གྲོས་

མེཚན། །གཞན་ཡང་བསྟེན་པ་གསལ་མེཛད་བཤེེས་གཉིེན་ཚོགས། །ཉིི་ཟླ་བཞིན་

དུ་གྲགས་པས་ཡོངས་ཁྱེབ་ཅིང་། །སྐར་ཕྲན་བཞིན་དུ་བགྲང་བའི་ཡུལ་འདས་

པས། །འཛིན་མེའི་ཁྱེོན་འདི་ཡོངས་སུ་ཁྱེབ་གྱུར་ཏེེ། །སྤྱིི་དང་བྱོེ་བྲག་བསྟེན་པ་རིན་

པོ་ཆེ། །དབྱོར་མེཚོ་བཞིན་དུ་འཕེེལ་བའི་དགེ་མེཚན་འདི། །སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མེཆོག་

སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ། །ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གང་གི་རྣམེ་ཐོར་ཡིན། །ཞེས་

སོ༑ །གཉིིས་པ་དེའི་དོན་མེདོ་ཙམེ་བཤེད་པ་ནི། །དེ་ལྟོ་བུའི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་

ཁ་བ་ཅན་འདིར་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་རིགས་བརྒྱུད་འཁོན་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་པའི་

མེཚན་གྱིི་དགེ་ལེགས་དང་ལྡན་པའི་གདུང་རིགས་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམེ་པ་

འཇེམེ་དབྱོངས་ནམེ་མེཁའ་དོན་གྲུབ་ཚེ་བརྟེན་བཀྲ་ཤེིས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་

པོ་ཞེས་བྱོ་བ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་བཙུན་མེོ་ལྷ་གཅིག་བུ་འདྲིེན་སྐྱིད་བྱོ་བ་ལ་མེེ་མེོ་གླིང་གི་ལོ་

ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་གདན་ས་ཆེན་པོ་རྩེ་གདོང་བློ་བྲང་གི་གནས་

མེཆོག་ཏུ་ཡུམེ་ལ་གནོད་པ་མེེད་པར་བལྟོམེས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ལྟོར་བལྟོམེས་ནས་

ལམེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་རྩ་བ་སྡོོམེ་པ་གསུམེ་གྱིིས་ཐུགས་རྒྱུད་ཕྱུག་པར་མེཛད་དེ། 

གསན་པ་རྒྱ་མེཚོའི་ཕེ་རོལ་དུ་སོན་ཅིང་། ཐོོས་བསམེ་མེཐོར་ཕྱིིན་པར་མེཛད་པའི་

ཚུལ་ནི། རྗོེ་འདི་དགུང་ལོ་དགུར་ཕེེབས་པའི་ཚེ། གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་

པོ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པོའི་དྲུང་དུ། སོ་སོར་ཐོར་པའི་བསླབ་བྱོ་དགེ་བསྙེེན་དང་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམེ་པ་རྣམེ་

པར་དག་པ་ནོས་ཏེེ། མེཚན་ཡང་འཇེམེ་དབྱོངས་ངག་གི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་

ཆེན་བཀྲ་ཤེིས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་གསོལ་ཞིང་། ཡང་

འཇེམེ་དབྱོངས་ས་ལོ་ཙཱ་བ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་ཐོེག་ཆེན་དབུ་མེ་ལུགས་ཀྱིི་སེམེས་

བསྐྱེད་ཀྱིང་གསན་ནས། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཀུན་གྱིི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྱུར་ཏེེ། དེ་

ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ས་སྐྱ་ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཞབས་དྲུང་དུ། བཅོམེ་

ལྡན་འདས་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་དུ་སྨིན་བྱོེད་དབང་གི་ཆུ་བོ་ལན་གྲངས་

མེང་པོ་ཞིག་གསན་ནས་རིགས་འཛིན་སྔགས་ཀྱིི་སྡོོམེ་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བལྟོམེས་

པར་མེཛད་ཅིང་། གཞན་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པའི་དྲུང་

དུ་བདག་མེེད་ལྷ་མེོ་བཅོ་ལྔའི་དབང་དང་། འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་ལཱུ་ནག་དྲིིལ་

གསུམེ་གྱིི་དབང་སོགས་སྨིན་བྱོེད་དབང་གི་རྣམེ་གྲངས་ཉིེར་བཞི་ཙམེ་དང་གྲོལ་

བྱོེད་ཁྲིིད་ཀྱིི་སྐོར་ལ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་

གདམེས་ངག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། དེའི་རྒྱབ་བརྟེེན་གསུང་ངག་གླིེགས་བམེ་

དཀར་ཆག་ནང་བཞིན་གྱིི་ལུང་དང་། པོད་དམེར་མེ་དཀར་ཆག་ནང་བཞིན་གྱིི་ལུང་

དང་། གཙུག་ཏེོར་རྣམེ་རྒྱལ་གྱིི་རྗོེས་གནང་སོགས་རྗོེས་གནང་གི་རྣམེ་གྲངས་བཅུ་

ཕྲག་གཉིིས་ཙམེ་དང་། དེ་དག་གི་རྒྱབ་བརྟེེན་གྱིི་ལུང་དུ་རྒྱ་བོད་ཀྱིི་མེཁས་པ་དུ་

མེས་མེཛད་པའི་གསུང་རབ་དང་། གཞན་ཡང་ས་ལོ་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་འབུམེ། རྡོོ་རྗོེ་

འཆང་གི་བཀའ་འབུམེ། སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འབུམེ། ཀུན་མེཁྱེེན་གྱིི་

བཀའ་འབུམེ། འཇེམེ་དབྱོངས་སངས་རིན་གྱིི་བཀའ་འབུམེ། གླིོ་བོ་མེཁན་ཆེན་གྱིི་
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བཀའ་འབུམེ་རྣམེས་ཀྱིི་ལུང་དང་། གཞན་ཡང་དག་ལྗོན་སྐོར་གསུམེ་གྱིི་ལུང་

བཤེད། བདེ་མེཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཊི་ཀ་མུ་ཏེིག་ཕྲེང་བའི་ལུང་བཤེད་སོགས་དང་། 

གཞན་ཡང་བློ་མེའི་རྣམེ་ཐོར་དང་། གསོལ་འདེབས་བསྟེོད་པའི་ལུང་སོགས་མེདོར་

ན་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མེཚོ་ལྟོ་བུ་ཞིག་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་

པར་མེཛད་ཅིང་། རྩ་བའི་བློ་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀྱིང་ཆོས་རྗོེ་འདི་ཉིིད་ལ་མེཆོག་

ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེེ། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། བློ་མེ་ཀུན་འདུས་ཀུན་

དགའ་བསོད་ནམེས་དང་། །ཞེས་པ་དང་། ས་ལོ་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་སྐྱེ་ཕྱིིར་

བྲིས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ས་ལོ་ཉིིད་དང་སྐད་ཅིག་ཀྱིང་འབྲལ་བ་

མེེད་པའི་ཐུགས་གདོང་མེཐོོན་པའི་ངང་ནས། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲིག་གི་འཕྲིན་ལས་ཅི་

མེཛད་ཀྱིང་དེ་དང་དེའི་དོན་ཐོོགས་མེེད་དུ་འགྲུབ་ཅིང་། དུས་ཕྱིིས་ཀྱིང་དངོས་དང་

འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་ས་ལོ་ཉིིད་བྱོོན་ནས་ཕྲ་རགས་ཀྱིི་ལུང་བསྟེན་རྣམེས་

སྒྲིིབ་མེེད་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་གྲགས་ལ། ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་བདག་

ཆེན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་དྲུང་དུ་ཡང་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་

དབང་སོགས་དབང་གི་རྣམེ་གྲངས་འགའ་ཞིག་དང་། དཀར་མེོ་ཉིི་ཟླ་ལྕམེ་དྲིལ། 

བྲན་བདུད་གཤེིན་རྗོེ་ནག་པོའི་རྗོེས་གནང་སོགས་གསན་ཅིང་། ཡང་སྔགས་འཆང་

བློ་མེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡབ་འཇེམེ་དབྱོངས་ནམེ་མེཁའ་དོན་གྲུབ་ཚེ་བརྟེན་བཀྲ་ཤེིས་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་དབང་

སོགས་དབང་གི་རྣམེ་གྲངས་དུ་མེ་ཞིག་དང་། གཤེེད་དམེར་སྤྲོས་མེེད་ཀྱིི་ཁྲིིད་

སོགས་གྲོལ་བྱོེད་ཁྲིིད་ཀྱིི་རྣམེ་གཞག་ཁ་ཡར་དང་། གཞན་ཡང་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པའི་ཡབ་ཆོས་དམེར་པོ་སྐོར་གསུམེ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིག་ལེན། དེའི་ཡིག་སྐོར་སོགས་

མེདོར་ན་ཟིབ་མེོ་དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་ཕྱིག་ལེན་ཕྲ་མེོ་འགའ་ཞིག་གི་ཕྱིག་ཁྲིིད་རྣམེས་

ཀྱིང་གསན་ཅིང་། ཡང་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་དྲུང་དུ་

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམེས་ངག་གི་ཁྲིིད་གླིེགས་

བམེ་གྱིི་ལུང་དང་བཅས་པ་དང་། གསུང་ངག་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་རྣམེ་ཐོར་ཐོོར་བུ་བ་

རྣམེས་ཀྱིི་ལུང་། གཞན་ཡང་གཤེེད་དམེར་ལྷ་ལྔའི་དབང་། རོགས་རིམེ་ཤེིན་ཏུ་

སྤྲོས་མེེད་ཀྱིི་ཁྲིིད་དང་། དེའི་སྐོར་ལ་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་གིས་མེཛད་པའི་སྤྲོས་

མེེད་རྡོོ་རྗོེའི་ཚིག་རྐོང་སོགས་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་མེའི་ལུང་དང་། རྗོེ་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་

གིས་མེཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐོབས་བདུད་རྩིའི་བུམེ་པ། དཀྱིིལ་ཆོག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་

སོགས་བོད་གཞུང་ཚད་ལྡན་མེང་པོའི་ལུང་སོགས་མེདོར་ན་རྗོེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་

གཤེིན་རྗོེ་གཤེེད་དམེར་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསན་ཅིང་། གཞན་

ཡང་ཀྱིེ་རྡོོར་བཀའ་བབས་ཕྱིི་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་དབང་། རྡོོ་རྗོེ་ཕྲེང་བ་ཡོངས་རོགས་ཀྱིི་

དབང་། གསང་འདུས། འཇེིགས་བྱོེད། མེགོན་པོ་སོགས་ཀྱིི་དབང་། ཀྱིེ་རྡོོར་རྒྱུད་

གསུམེ་གྱིི་བཤེད་བཀའ། རྡོོ་རྗོེ་འཆང་གི་བཀའ་འབུམེ་པོད་བཞི་མེ། མེགོན་པོའི་

གསེར་པོད་ཚང་མེ། རྗོེ་ངོར་ཆེན་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་རང་གི་བཀའ་འབུམེ་གྱིི་

ལུང་དང་། སྒྲུབ་ཐོབས་རྒྱ་མེཚོ་དང་བརྒྱ་རྩའི་རྗོེས་གནང་དང་། དེ་དག་གི་ཡིག་

ཆའི་ལུང་། དམེར་པོ་སྐོར་གསུམེ་གྱིི་རྗོེས་གནང་ཡིག་རྙིིང་གི་ལུང་དང་བཅས་པ་

སོགས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མེཛད། ཡང་

ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་འཕེགས་ཆེན་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤེིས་ཀྱིི་དྲུང་དུ། བིརྺ་པའི་སྲུང་བ་ཐུན་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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མེོང་དང་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པ་གཉིིས་དང་། བརྡོ་ཆིག་བརྒྱུད་སོགས་གསུང་ངག་གི་

ཆ་ལག་རྣམེས་དང་། རྗོེ་བཙུན་རྡོོ་རྗོེ་རྣལ་འབྱོོར་མེའི་བྱོིན་རླབས་དང་། འདིའི་རྣལ་

འབྱོོར་བཅུ་གཅིག་གི་བཤེད་བཀའ། རྩ་དབུ་མེའི་ཁྲིིད། མེགོན་པོའི་རྩ་གསུམེ་

འཁོར་ལོའི་ཁྲིིད་སོགས་ཁྲིིད་བཀའ་མེང་པོ་ཞིག་དང་། རྗོེས་གནང་ཟུར་བཀའ་བཅུ་

ཕྲག་གཉིིས་ཀྱིིས་ལྷག་པ་སོགས་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་ཟིབ་གནད་རྣམེས་གསན། 

ཡང་ཆོས་རྗོེ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མེཆོག་བློོ་གསལ་རྒྱ་མེཚོའི་སྡོེའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ། 

འཁོར་ལོ་སྡོོམེ་ཆེན་གྱིི་དབང་། དགྲ་ནག་གི་དབང་སོགས་ཟིབ་ཆོས་འགའ་ཞིག་

གསན་ཅིང་། ཡང་ལོ་ནས་སྤྱིན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིི་དྲུང་དུ། 

བཀའ་གདམེས་ཐོིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་དབང་། བཀའ་གདམེས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིིད། བློོ་

སྦྱོང་དོན་བདུན་མེ། བཀའ་གདམེས་ཕེ་ཆོས་བུ་ཆོས། བཀའ་གདམེས་གཞུང་དྲུག་

སོགས་དང་། ཛམེ་དཀར་གྱིི་རྗོེས་གནང་སོགས་དཀོན་ཞིང་ཟིབ་པའི་རྗོེས་གནང་

དང་། བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་རིགས་མེང་པོ་ཞིག་གསན་པར་མེཛད། གཞན་ཡང་པཎ་ཆེན་

ལེགས་བློོ་བ། ངོར་ཆེན་སངས་རྒྱས་སེང་གེ གཏེེར་སྟེོན་སྣང་རྩེ་བ། གཏེེར་སྟེོན་

ཤེེས་རབ་འོད་ཟིེར་བ་རྣམེས་ཀྱིང་གུས་པས་བསྟེེན་ནས་དབང་བྱོིན་རླབས་གཏེེར་

ཆོས་སོགས་མེཐོའ་ཡས་པ་ཞིག་གསན་ཅིང་། གསན་པ་དེ་རྣམེས་ཀྱིང་ཚིག་དོན་

གྱིི་ཆ་ལ་སྒྲིོ་འདོགས་མེཐོའ་དག་ཆོད་པར་མེཛད་པས་མེདོ་རྒྱུད་བསྟེན་བཅོས་ཇེི་

སྙེེད་པའི་མེངའ་བདག་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲགས་ལ། དེ་ལྟོར་

ཡོངས་འཛིན་དམེ་པ་རྣམེས་ལས་ཟིབ་རྒྱས་གསན་པ་རྒྱ་མེཚོའི་ཕེ་རོལ་དུ་སོན་

པར་མེཛད་པའི་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས། རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་ཁྲིི་



 474  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ག་ལ་བ་དེར་ཞབས་ཟུང་བཀོད་ཅིང་། བློ་མེ་གོང་མེ་རྣམེས་ཀྱིིས་བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་པའི་དགོན་པ་དང་། ཡང་དབེན་རྣམེས་སུ་སྒོོམེ་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་སྒོོ་

ནས་ཡི་དམེ་ཞི་ཁྲིོ་རབ་འབྱོམེས་རྣམེས་དང་། རྡོོ་རྗོེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམེས་ཀྱིི་གྲངས་

དང་མེཚན་མེའི་བསྙེེན་པ་མེཐོར་ཕྱིིན་པ་མེཛད་དེ། བློ་མེ་ཡི་དམེ་རྣམེས་ཀྱིི་ཞལ་

གཟིིགས་ཤེིང་། བསྟེན་སྲུང་རྣམེས་བྲན་བཞིན་དུ་བཀོལ་ཏེེ་བསྟེན་དགྲ་རྣམེས་ཚར་

བཅད་ནས། སྤྱིི་དང་བྱོེ་བྲག་གི་བསྟེན་པ་འཕེེལ་རྒྱས་སུ་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་དགུང་ལོ་དགུར་ཕེེབས་པ་ཤེིང་མེོ་བྱོའི་ལོ། །ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་

པོའི་ཆོས་ཀྱིི་ཁྲིི་ཆེན་པོར་ཁམེས་གསུམེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོར་མེངའ་གསོལ་ཏེེ། 

གདན་ས་ཆེན་པོའི་བློ་མེ་སློབ་དཔོན་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་སྟེོང་ཕྲག་དུ་མེ་ལ། ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་གསལ་བ་ཞེས་བྱོ་བའི་

བསྟེན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཡོངས་རོགས། དག་གསལ་སྙེན་པའི་གསུང་གིས་ཉིི་མེ་

གསུམེ་གྱིི་བར་དུ་ལེགས་པར་བཤེད་པས། སྐྱེ་བོ་མེཁས་བླུན་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་དད་

གུས་ཆེན་པོས་མེཆོག་ཏུ་བསྔགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང་། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོ་འདིའི་རྩེ་གདོང་དུ་ཕེེབས་ནས། སླར་ཡང་དགུང་ལོ་བཅུ་བགྲང་ཙམེ་བཞེས་

པ་ན་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་ཏེེ། དེ་དུས་གདན་སའི་ཤེར་ཕྱིོགས་འཕྲང་རིང་གི་

མེགོར་ཕེེབས་པ་ན། ཆུ་མེིག་རིང་ཁ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་མེཆོད་རྟེེན་མེང་པོ་ཞིག་པའི་ནག་

སྲོལ་ལེ་བ་དེ་གཟིིགས་པ་དང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་ཐུགས་དགོངས་ལ། ཀྱིེ་

མེ་བདུད་སྤྲུལ་རྣམེས་ཀྱིི་བྱོེད་པས་སྡོེ་མེང་པོ་ཞིག་རལ་དུ་སོང་འདུག འདི་ཐོམེས་

ཅད་ཞིག་གསོས་བྱོས། གཙུག་ལག་ཁང་རྣམེས་དང་། སྡོེ་འདི་ཚགས་སུ་བཅུག་སྟེེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཁྲི་ཆེམེ་མེེ་བ་ཞིག་ངེད་ལ་ནམེ་ཡོང་ངམེ་སྙེམེ་པའི་ངེས་འབྱུང་དང་། ལྷག་བསམེ་

ཡིད་ལ་ནན་ལྟོར་གཅགས་པ་ཞིག་བྱུང་ཞེས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་གིས་ཡང་ཡང་

གསུངས་སོ་ཞེས་གྲགས་ཤེིང་། དེ་ནས་ས་ལོ་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་བཞུགས་ཏེེ། དེའི་

སྐབས་ནས་རྗོེ་འདི་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་བཞེས་པ་ཚུན་ཆད་དུ་ས་ལོ་ཉིིད་དང་

འབྲལ་མེེད་དུ་བཞུགས་ནས་གོང་དུ་བསྟེན་པའི་ཟིབ་ཆོས་རྣམེས་ཀྱིང་གསན་པར་

མེཛད་ཅིང་། ས་ལོ་ཉིིད་ཕྱིོགས་སུ་འགྲོ་དོན་ལ་ཕེེབས་པའི་ཚེ་ཡང་ཞབས་ཕྱིིར་

འབྲངས་ཏེེ་དབང་རྗོེས་གནང་སོགས་གནང་བའི་མེཆོད་གཡོག་རྒྱུན་པར་མེཛད། 

གདན་ས་ཆེན་པོར་བློ་མེ་གོང་མེའི་སྒྲུབ་མེཆོད་དང་། གཏེོར་བཟློག་སོགས་ཀྱིི་

ཆག་ཕྱིིར་ཡང་རྒྱུན་པར་ཕེེབས་ཏེེ་དབྱོངས་རོལ་ཕྱིག་རྒྱའི་གར་འཆམེས་སོགས་

ཀྱིི་ཕྱིག་ལེན་ཕྲ་མེོ་རྣམེས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་ངེས་པར་མེཛད་ནས། དུས་ཕྱིིས་རྗོེས་འཇུག་

རྣམེས་ཀྱིི་དོན་དུ་སོ་སོའི་ཡི་གེ་ས་ལོ་ཆེན་པོའི་ཕྱིག་ལེན་བཞིན་བཀོད་པར་མེཛད་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཁུ་དབོན་གཉིིས་ལྷན་ཅིག་བཞུགས་པའི་

བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཕེེལ་རྒྱས་སུ་མེཛད་པའི་སྐབས་ནས་ཆུ་མེོ་སྦྲུལ་གྱིི་ལོ། ས་

ལོ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོ་ཉིིད། ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་འབྱོོན་པར་ཉིེ་བ་ན། བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལ་སྤྱིན་ཆེར་གཟིིགས་ནས། །ངག་གི་དབང་པོ་བྱོིས་པའི་སྣང་བ་

མེ་བྱོེད་ཨང་། དཔལ་ས་སྐྱའི་སྡོེ་བསྟེན་པ་འདི་ཆགས་སམེ་འཇེིག་ཁྱེེད་ལ་རག་

ལས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་གྱིི་བཀའ་ཆེམེ་ཐུགས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་དུ་བཅང་སྟེེ། 

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟོར་འཕེེལ་རྒྱས་སུ་མེཛད་

པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུར་མེ་སོན་ཙམེ་གྱིི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྐབས་སུ་ས་ལོ་ཆེན་པོ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེེགས་པས་ཐུགས་ཤེིན་ཏུ་གདུངས་པར་

གྱུར་པ་དང་། མེི་སྲུན་པ་འགའ་ཞིག་གི་སྤྱིོད་ཚུལ་ལ་ཐུགས་འབྱུང་བར་གྱུར་ནས། 

བྱོས་འགྱུར་རྡོོ་རྗོེའི་བྲག་རོང་དུ་ཕེེབས་ནས་ལམེ་ཟིབ་མེོ་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་དང་། 

ལམེ་གྱིི་ཐུན་བཞི་ལ་དབང་ལེན་པ་གཙོ་བོར་མེཛད་དེ། ཨཥྚ་འབུམེ་ཕྲག་སོ་གཉིིས་

སྦྱིན་སྲེག་དང་བཅས་པ་མེཛད་པའི་ཚེ། ལན་ཅིག་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཚེ་བྱོས་འགྱུར་གྱིི་

ཤེར་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ནམེ་མེཁའ་ལ་འཇེའ་འོད་འཁྱེིལ་པའི་དབུས་སུ་ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་

མེཁྱེེན་པ་ཉིིད་ཞབས་རྡོོ་རྗོེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་། ཕྱིག་གཉིིས་རྡོོར་དྲིིལ་ཐུགས་ཀར་

བསྣོལ་ནས་བཟུང་བ་ཞིག་གསལ་པོར་གཟིིགས་ཏེེ། དད་གུས་ཆེར་གཡོས་ནས། 

རྒྱལ་བའི་མེཁྱེེན་བརྩེ་མེ་བྱོ་བའི་ས་ལོ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟེོད་པ་འདི་ཡང་དེའི་སྐབས་སུ་

མེཛད་པ་ཡིན་ཞེས་གྲགས་ཤེིང་། ཡང་ལན་ཅིག་མེནལ་ལམེ་གྱིི་ཚུལ་དུ་ནམེ་

མེཁར་འཇེའ་སྤྲིན་ཡིད་དུ་ཡོང་བ་ཞིག་གི་ཁྲིོད་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཁང་བཟིང་དང་། 

ལྗོན་ཤེིང་གི་ཚོགས་མེང་པོ་དང་བཅས་པའི་བར་མེཚམེས་རྣམེས་ལ་དར་གྱིི་ལྡ་ལྡི་

དང་། རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ་ཞིག་འདུག་པ་ལ། འདི་ཅི་ཡིན་གསུངས་པ་ལ། བདེ་

བ་ཅན་ཡིན་ཟིེར། ཞིང་ཁམེས་དེ་ཉིིད་དུ་ཕེེབས་པའི་ཐུགས་འདུན་མེཛད་པ་ན། 

སྤྲིན་གསེབ་ནས་སྐས་ཤེིག་སྐྱ་ཐོལ་བཏེང་བྱུང་བ་ལ་འཛེགས་བྱོོན་པས། སྐས་

མེགོ་ན་ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་ཉིིད་ཞལ་བཞུགས་དུས་ཀྱིི་སྐུ་འཁོར་རྣམེས་

དང་བཅས་གཟིིགས་པ་ན། ཐུགས་དགྱིེས་སྤྲོ་ཆེན་པོས་ཕྱིག་མེང་དུ་མེཛད་པའི་

མེོད་ལ་མེནལ་སད་བྱུང་བས་ཤེིན་ཏུ་ཕེོངས་པ་ཅིག་བྱུང་ཞེས་ཞབས་དྲུང་ན་གནས་

པ་རྣམེས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། མེནལ་ལམེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་བཀོད་པ་རྣམེས་སྒྲི་ཇེི་
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བཞིན་དུ་བྲིས་པའི་འོག་ཐོད་ན། འདི་ངག་གི་དབང་པོའི་རྨི་ལམེ་ཡིན་ཅེས་པའི་

ཞལ་བྱོང་དང་བཅས་པ་ཡོད་པའི་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ཐོང་ཆུང་ངུ་གྲབས་གཅིག་

ཡོད་པ་དེ། དུས་ཕྱིིས་བདག་གི་བློ་མེ་སྔགས་འཆང་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་ཀྱིི་ནང་རྟེེན་

དངུལ་གདུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞེངས་དུས་གཟུངས་ཞུགས་སུ་ལེགས་པར་

བཞུགས་སོ། །དེའི་སྐབས་སུ་འཕེགས་ཆེན་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤེིས་ལ་གོང་དུ་

བསྟེན་པའི་ཟིབ་ཆོས་རྣམེས་དང་། ཁྱེད་པར་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་གི་སྐོར་རྣམེས་

གསན་ནས། བདེ་མེཆོག་ནག་པོ་པའི་གསུང་བསྙེེན་དང་། རྩ་དབུ་མེའི་ཁྲིིད་གསན་པ་

དང་མེཉིམེ་དུ། ཨོཾ་གསུམེ་མེ་འབྲུ་འབུམེ་ལྷག་པ་ཙམེ་གྱིི་གསུང་བཟླས་མེཛད་པ་ན། 

ཡི་དམེ་གྱིི་རྗོེས་སུ་བཟུང་བའི་མེཚན་ལྟོས་བསམེ་གྱིི་མེི་ཁྱེབ་པ་བྱུང་བ་དང་། ཁྱེད་

པར་དེ་དུས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞབས་དྲུང་དུ་གཏེད་ནས་འོངས་པའི་མེི་རྣམེས་

སྐྱེད་ལྷས་སྒྲུབ་སྡོེ་ཙམེ་དུ་སླེབས་པ་ན། མེི་རྣམེས་ཀྱིི་དབྱོིབས་དང་། མེིང་དང་། 

དངོས་པོ་འདི་ལྟོ་བུ་ཁྱེེར་འདུག་པ་སོགས་འོད་གསལ་གྱིི་ངང་ནས་སྒྲིིབ་མེེད་དུ་

གཟིིགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་གནས་དེར་འཕེགས་ཆེན་ཉིིད་ལས་གུར་གྱིི་མེགོན་

པོའི་ནང་ཁྲིིད་གསན་ནས་ཐུགས་དམེ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མེཛད་པ་ན། གུར་མེགོན་ལྷ་

བརྒྱད། བེར་ནག་ཟིངས་གྲི་ཅན། རུ་འདྲིེན་སྡོེ་བཞི་དྲིེགས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་

རྣམེ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་མེཛད་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཟིིགས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པ་ལ་གསུང་བསྙེེན་ཐོང་བཞིའི་བར་དུ་མེཛད་དེ། ཐོང་

ཅིག་བྱོས་འགྱུར་དུ་མེཛད་པ་དེའི་སྐབས་སུ། བྱོས་འགྱུར་གྱིི་གཞི་བདག་ཀླུ་མེོ་

དཀར་མེོ་དང་། བདུད་ཀྱིི་རྟེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྔ་དྲིོ་ལུང་པའི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེདོར་འགྲོ་བ་དང་། ཕྱིི་དྲིོ་ཕུར་འགྲོ་བ་ཉིིན་རེ་བཞིན་གཟིིགས་སྣང་ལ་བྱུང་བ་ན། 

སྔར་དཔལ་ཆེན་ཕེོ་བྲང་དུ་ཕུར་པའི་གསུང་བསྙེེན་མེཛད་སྐབས། དཀར་མེོ་ཉིི་ཟླ་

དང་བདུད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་གཟིིགས་སྣང་ལ་བྱུང་བ་དང་ཆ་ལུགས་མེཐུན་

པར་འདུག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱིང་གཅིག་གམེ་སྙེམེ་དུ་དགོངས་ནས། བྱོས་འགྱུར་རྡོོ་

རྗོེའི་བྲག་རོང་གི་སྒྲུབ་སྡོེ་ཆེན་པོ་མེི་ཉིམེས་ཤེིང་ཡུན་དུ་གནས་པ་སོགས་ཀྱིི་བཀའ་

བསྒོོ་མེཛད་པ་ན། གཞི་བདག་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་དེ་བཞིན་ཁས་བློངས་པར་བརྟེེན། 

དེའི་གཏེང་རག་ཏུ་དམེིགས་ནས་བསང་ཡིག་རྒྱས་པར། གཞི་བདག་ཀླུ་མེོ་དཀར་མེོ་

དང་། ཞེས་སོགས་ཀྱིི་ཚིགས་བཅད་འདི་ཡང་འཇུག་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ཞེས་ཐོོས་

སོ༑ །གཞན་ཡང་དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་གསུང་བསྙེེན་ཡང་ལན་གྲངས་དུ་མེ་

ཞིག་མེཛད་པར་བརྟེེན། བློ་མེ་དང་ལྷག་པའི་ལྷས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་མེཚན་མེ་

ཡང་མེང་དུ་བརྙིེས་ཤེིང་། ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་དཀྱིིལ་ངོ་མེཚར་ཅན་འདི་ཉིིད་ཀྱིང་

རྩོམེས་ཤེིག་པའི་ལུང་བསྟེན་ས་ལོ་ཉིིད་ཀྱིིས་མེཛད་པར་སྣང་སྟེེ། དཀྱིིལ་ཆོག་དེ་

ཉིིད་ཀྱིི་མེཇུག་ཏུ། ས་ལོ་ཉིིད་ཞལ་གཟིིགས་ཏེེ། སྔགས་འཆང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་

སྟེེང་ན་ཡོད་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་ཞུས་པ་ན་རྗོེས་སུ་གནང་བའི་ཚུལ་སོགས་

གསུངས་པའི་རྗོེས་སུ། ཡང་དག་གི་གསུང་རྩོམེ་ཐོོར་བུ་འདི་རྣམེས་སྔར་ཕེན་བདག་

གིས་བསྒྲིིག་མེ་ནུས་ཚུལ་ཞིབ་པར་ཞུས། ད་ནི་ཇེི་ལྟོ་བུ་ཞིག་བགྱིིད་ལགས་ཞེས་

གསོལ་བ་བཏེབ་པས། ཞལ་འཛུམེ་པ་དང་བཅས་ངེད་རང་གི་རྩོམེ་ཐོོར་བུ་དེ་རྣམེས་

ལྷན་ཅིག་བསྡོེབས་ཤེིང་། གོང་འོག་གི་མེཚམེས་སྦྱོར་སོགས་ཁྱེོད་རང་གི་བློོ་ལ་

འདུག་པ་བཞིན་བསྒྲིིགས་པས་ཡོང་བ་འདུག་ཕེེབས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས། མེི་འཇེིགས་
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པའི་སྤེོབས་པའི་གདེང་ཅུང་ཟིད་ཐོོབ་ནས་བྲིས་པ་ཡིན་པས་འདི་ལ་བྱོིན་རླབས་དང་

ཡིད་ཆེས་གཉིིས་ཀ་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་སྔགས་འཆང་བློ་

མེ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་ཞིང་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞལ་བཞི་པའི་གསུང་བསྙེེན་མེཐོར་

ཕྱིིན་པར་མེཛད་པའི་ཚེ། ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཉིིད་བྲམེ་ཟིེའི་གཟུགས་སྐུ་མེདོག་སྔོན་པོ་

ཞབས་གཉིིས་རོལ་པའི་སྟེབས་ཀྱིིས་བཞུགས་པ་སྐུ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བས་ནམེ་མེཁའི་ཁྱེོན་

གང་བ་ཡུམེ་བཞི་དང་བཅས་པ་ཞིག་གསལ་བར་གཟིིགས་པ་དེའི་སྣང་བརྙིན་ཇེི་ལྟོ་

བ་བཞིན་འབྲི་བར་མེཛད་པ་ནི། ད་ལྟོ་སྔགས་ཐོང་ཆེན་མེོའི་གྲབས་ལ་བཞུགས་པ་

འདི་ཡིན་ལ། ཡང་ལྷ་ཁང་རྩེར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤེིག་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་རྣམེ་

གྲོལ་གྱིིས་གསོལ་བ་བཏེབ་པའི་ངོར་སྐྱེད་ལྷས་ཀྱིི་གནས་ཁའུ་པའི་གཟིིགས་སྣང་མེ་

ལྟོར་ཞལ་བཞི་པ་ཞིག་ཉིིད་ཀྱིིས་ཕྱིག་བྲིས་མེཛད་པ་ན། རབ་གནས་ཀྱིི་ཚེ་སྐུ་འཁོར་

རྣམེས་ཀྱིིས་ཨ་ཙ་ར་མེདོག་སྔོན་པོ་ཞིག་གཟིིམེས་ཆུང་དུ་སོང་བ་མེངོན་སུམེ་མེཐུན་

གྲུབ་ཏུ་མེཐོོང་ཞིང་། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་གཟིིགས་སྣང་ལ་ཞལ་བཞི་པ་ཡུམེ་ཆེན་

བཞི་དང་བཅས་པ་རམེ་བརྗོིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྲིས་སྐུ་ལ་མེངོན་སུམེ་དུ་ཐོིམེ་པ་

གཟིིགས་པ་དང་། ཡང་ལྷ་ཁང་རྩེའི་པོ་ཏེ་ལ་དེ་ཉིིད་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤེིག 

ནུབ་ཅིག་ཐུན་གཏེོར་ཕུལ་བའི་རྗོེས་སུ་གྲགས་པ་ཟིེར་བའི་བན་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་

རྗོེའི་ཞབས་དྲུང་དུ་འོངས་པ་ན། གཟིིམེས་ཆུང་འགག་གི་སྐས་མེགོར། བུད་མེེད་ནག་

མེོ་རལ་པས་རྟེིང་པ་ཁེབས་པ། ལག་གཉིིས་སྤེར་མེོ་གདེངས་ཤེིང་རྐོང་པ་གར་

སྟེབས་ཀྱིིས་འདུག་པ་ཞིག་དང་འཕྲད་པ་ན། བན་ཆུང་དེ་འཇེིགས་དངངས་པས་ཅུང་

ཟིད་བརྒྱལ་ཞིང་། དེར་རྗོེས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ལ་དེའི་ཚུལ་རྣམེས་ཞུས་པ་ན། དེ་ལ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྐྲག་པར་བྱོེད་མེི་དགོས། དོ་ནུབ་ཀྱིི་ཐུན་གཏེོར་ལེན་པ་ལ་སྲིང་མེོ་བྱོོན་བྱུང་བ་

དང་། ཁྱེོད་རང་རྩ་གསལ་བས་འཕྲད་པ་ཡིན། ཉིེས་སྐྱོན་གཏེན་མེེད་ཅེས་ཀྱིང་

གསུང་བར་གྲགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་འདིས་སྒོོ་རུམེ་ཡེ་

ཤེེས་མེགོན་པོ་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་ཤཱ་ས་ན་འབུམེ་ཕྲག་བཞི་དང་། གཞན་ཡང་

ས་ཕྱིོགས་གཞན་དུ་ཡི་གེ་བདུན་མེ་བྱོེ་བསྙེེན་ཐོང་གཉིིས་ཙམེ་མེཛད་པར་བརྟེེན། 

གཞི་ཐོོག་གི་མེཁའ་སྤྱིོད་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤེིག་གཟིིགས་སྣང་ལ། གུར་གྱིི་

མེགོན་པོའི་སྐུ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་རོ་གདན་དགུ་བརྩེགས་ཀྱིི་སྟེེང་ན་ཟི་འོག་གི་བེར་

དགུ་བརྩེགས་གསོལ་ཏེེ་འགྱིིང་བའི་སྟེབས་ཀྱིིས་བཞུགས་པ། ཉིི་མེ་འབུམེ་གྱིི་གཟིི་

བརྗོིད་འབར་བ་ཞིག་མེངོན་སུམེ་དུ་གཟིིགས་པ་དང་། ཡང་དབེན་གནས་བྱོས་

འགྱུར་རྡོོ་རྗོེའི་བྲག་རོང་དུ་སྔགས་འཆང་ཡབ་སྲས་སོགས་དཔོན་སློབ་ཉུང་ཤེས་

ཞིག་གིས་མེགོན་པོ་དྲུག་ཅུ་པའི་གཏེོར་བཟློག་མེཛད་པ་ན། ཀྱིེ་བོས་སོའི་བསྐུལ་

ཚུགས་པའི་ཚེ་ཕྱིག་གཡོག་ལས་དག་པ་གཉིིས་ཀྱིི་མེཐོོང་སྣང་ལ། བྱོས་འགྱུར་གྱིི་

བློ་བྲང་ནུབ་ཀྱིི་ནམེ་མེཁར་མེི་ནག་དུང་ལོང་ཅན་གཉིིས་གྲོས་བྱོེད་པའི་ཚུལ་གྱིིས། 

ངེད་རང་ཚོ་ཐོོག་མེར་རིན་སྤུངས་ལ་ཕྱིིན། དེ་ནས་ལྷ་ས་རོང་ལ་ཕྱིིན་པ་དྲིག་པ་

འདུག་ཟིེར་བ་མེངོན་སུམེ་དུ་མེཐོོང་ཞིང་། གཞན་ཡང་དུར་ཁྲིོད་བདག་པོ་དང་། 

ལས་མེཁན་པུ་ཏ་ཆེན་པོ་རྣམེས་ཀྱིང་ཡང་ཡང་ཞལ་གཟིིགས་ཞིང་། མེདོར་ན་ས་

སྐྱ་པའི་བསྟེན་སྲུང་ཐོམེས་ཅད་བྲན་བཞིན་དུ་འཁོལ་ནུས་པའི་སྟེོབས་ཀྱིིས་བསྟེན་

དགྲ་ཐོམེས་ཅད་གཏེན་རླག་ཏུ་སོང་བ་ཀུན་གྱིིས་མེངོན་སུམེ་དུ་མེཐོོང་བ་འདི་ཡིན་

ལ༑ གཞན་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་ཡི་དམེ་གྱིི་ལྷའི་གཟུངས་སྔགས་བྱོེ་
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བསྙེེན་མེཛད་པའི་རིམེ་པ་ཡང་ཀཱི་ལ་ཡ། གཤེེད་དམེར། མེཧཱ་ཀཱ་ལ། ཨ་མེ་ར་ཎི། 

འཇེིགས་བྱོེད། ཨོཾ་གསུམེ། མེ་ཎི། ཨ་ར་པ་ཙ་ན། ཁྱུང་ཁྲི་སྟེེ་འདི་རྣམེས་ལ་གསུང་

བཟླས་བྱོེ་བ་མེཐོར་ཕྱིིན་པ་མེཛད་པར་ངེས་ཏེེ། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིག་དྲིེག་

འབྱོར་བའི་དེབ་ཆུང་ཞིག་ལས་སྔགས་འདི་རྣམེས་ལ་ཨཾ་གི་སོགས་རྟེགས་མེང་དུ་

མེཛད་ནས། གདན་ཐོོག་གཅིག་ཏུ་མེ་ཡིན་ཀྱིང་རིམེ་པས་རྒྱུན་འཐུད་དེ་མེཐོར་སོ་སོ་

ལ་བྱོེ་བསྙེེན་སོང་བར་གསལ་བར་གསུང་འདུག་པས་སོ། །དེ་ལྟོར་སྔགས་འཆང་བློ་

མེ་འདིས་ཡི་དམེ་ཞི་ཁྲིོ་རབ་འབྱོམེས་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་གྲངས་དང་

མེཚན་མེའི་བསྙེེན་པ་མེཐོར་ཕྱིིན་མེང་པོ་མེཛད་པར་རྟེེན་ཡི་དམེ་དང་བསྟེན་སྲུང་

དབང་པོ་རྣམེས་ཀྱིི་ཞལ་བསྟེན་ནས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཤེིང་བར་ཆད་སེལ་བའི་

ཚུལ་རགས་རིམེ་གོང་དུ་བསྟེན་པ་བཞིན་དང་། དེར་ཡང་མེ་ཟིད་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདི་ནི་སྔོན་གྱིི་བག་ཆགས་བཟིང་པོ་སད་པའི་སྟེོབས་ཀྱིིས་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་ཡི་

དམེ་གྱིི་ལྷས་ཞལ་གཟིིགས་ཤེིང་རྗོེས་སུ་བསྟེན་པ་ནོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་སྐུ་ན་ཕྲ་མེོའི་སྐབས་འཁོར་འགའ་ཞིག་དང་བཅས་རྩེ་གདོང་

བློ་བྲང་དུ་སྐུ་རྩེ་ཞིང་བཞུགས་པ་ན། གཙང་ཕུང་པོ་རིའི་ཡས་སྟེོང་ཐོམེས་ཅད་སྤྱིན་

རས་གཟིིགས་ཞལ་གཅིག་ཕྱིག་བཞི་པའི་སྐུས་གོ་མེཚམེས་མེེད་པར་བལྟོམེས་པ་

དང་། མེས་སྟེོང་ཐོམེས་ཅད་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཕྱིག་སྟེོང་སྤྱིན་སྟེོང་གི་སྐུ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་

བ་དག་གིས་ཁྱེབ་ནས་འདུག་ཅིང་། ཕུང་པོ་རི་བོ་ཆེའི་རྩེར་ཐོར་པའི་སྐས་ཡིན་ཟིེར་

བའི་སྐས་ཤེིན་ཏུ་རིང་བ་ཞིག་སྐྱ་ཐོལ་ལེ་འདུག་པ་དང་། དེའི་འགྲམེ་ན་རིང་བུ་ཤེིན་

ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཀྱིང་འདུག་ཅིང་། དེ་ནས་ཕེ་ཚད་ན་སྲིད་པའི་ཚ་ཆུ་ཡིན་ཟིེར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བའི་ཆུ་ཆེན་པོ་སྐྱ་ཉིོག་གེ་བ་ཞིག་གི་འགྲམེ་ན་ཐོལ་ཚན་གྱིི་ཆུ་བོ་རབ་མེེད་ཡིན་ཟིེར་

བའི་ཐོང་ཆེན་པོ་གོ་ཐོལ་བཀྲམེ་པ་འདྲི་བ་ཞིག་དང་། དེའི་འཁྲིིས་ན་ནེའུ་གསིང་སྔོ་

ཏེལ་པ་ཞིག་འདུག་པ་སྤུ་གྲིས་གཏེམེས་པའི་ཐོང་ཡིན་ལ། དེའི་འགྲམེ་ན་མེི་མེང་པོ་

ཞིག་ནག་ཕུང་ཕུང་འདུག་པ་ལ། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིིས་མེི་དེ་རྣམེས་ཕེལ་ཆེར་ཕེ་

རོལ་དུ་བདེ་བར་སྒྲིོལ་བར་མེཛད་ནས། དེ་ནས་རིང་བུ་དེ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་ཤེིག་མེཛད་

ནས། རི་རྩེའི་སྐས་དེ་ལ་འཛེགས་བྱོོན་པ་ན་བདེ་བ་ཅན་ཡིན་ཟིེར་བའི་ཞིང་ཁམེས་

ཀྱིི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་ལྟོ་བས་ཆོག་མེི་ཤེེས་པ་ཞིག་ན། རྗོེ་བཙུན་གོང་མེ་

ལྔ་སོགས་བློ་མེ་བརྒྱུད་པ་མེང་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་བྱོང་སེམེས་ཁ་བ་བུ་ཡུག་

འཚུབ་པ་ཙམེ་བཞུགས་འདུག་པ་ལས། གདམེས་པ་དང་རྗོེས་སུ་བསྟེན་པ་མེང་དུ་

ནོས་པའི་དག་པའི་གཟིིགས་སྣང་ངོ་མེཚར་ཅན་དེ་བཞིན་བྱུང་བ་ཞབས་དྲུང་ན་

གནས་པ་རྣམེས་ལ་དེ་མེ་ཐོག་དེའི་ཚུལ་རྣམེས་སྒྲིིབ་མེེད་དུ་གསུངས་པ་དང་། དེ་

དག་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་ངོ་མེཚར་བའི་གཟིིགས་སྣང་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་

ཞིག་མེངའ་བ་ཡིན་མེོད་ཀྱིང་། འདིར་ནི་ཆེ་ལོང་ཙམེ་ཞིག་བརྗོོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོ་

བུའི་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་

དེ་ཉིིད་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་བགྲང་ཙམེ་དུ་ཕེེབས་ནས་བཟུང་སྟེེ། ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་

མེཁྱེེན་པའི་བཀའ་བཞིན་གདན་ས་འདི་ཉིིད་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམེ་གྱིི་སྒོོ་ནས་

བསྟེན་པའི་མེེ་རོ་གསོ་བའི་ཐུགས་འདུན་ལྷག་པར་ཡོད་ཀྱིང་། དེར་སྐབས་བདུད་ཀྱིི་

གནས་མེལ་སྙེིང་ལ་བཅས་པའི་སྡོེ་པ་ལྷ་ཁང་པ། ལྷ་ས་རོང་པ། སྐྱེད་འཕྲང་པ་རྣམེས་

ཀྱིི་ངན་ཤེེད་གྲྭ་བསྒྲིིགས་ལ་བརྟེེན། བསེ་འབག་ནག་པོ་འཕུར་ཤེེས་བཞུགས་པའི་དྲི་
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སྒོོ་ལ་ཡང་ཁོང་གསུམེ་གྱིི་ཐོེལ་སེ་གསུམེ་འབྱོར་བྱོེད་པ་སོགས་ལུགས་གཉིིས་ཀ་

དང་མེི་མེཐུན་པའི་སྲོལ་ངན་གྱིི་རྒྱུན་ཅི་ཡང་ཞིག་ཡོད་པ་ལ། སྔགས་འཆང་བློ་མེ་

འདི་ཉིིད་ཀྱིི་ཞབས་ཏེོག་རིན་སྤུངས་པ་དཔོན་བློོན་གྱིིས་མེཛད་དེ། སྡོེ་པ་ལྷ་ཁང་པ་

ཕྱིོགས་གཞན་དུ་བརངས་ཏེེ། ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོ་ཕྱིག་ཏུ་ཕུལ་ཞིང་། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོ་འདི་བྱོས་འགྱུར་རྡོོ་རྗོེའི་བྲག་རོང་དུ་ཐུགས་དམེ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་

ཡོད་པའི་སྐབས་དེར། དབུས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་རྣམེས་ཀྱིི་དད་པས་སྤྱིན་

འདྲིེན་གྱིི་ཕེོ་ཉི་མེངགས་པ་ལ་བརྟེེན། དབུས་ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་ནས་འགྲོ་བ་མེང་པོ་

སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ཅིང་། ལྷག་པར་བསམེ་ཡས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་གནས་མེཆོག་

ཏུ་ཕེེབས་ཏེེ། དེར་བསམེ་ཡས་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོས་དཔེ་ཧར་ལྷའི་ཕེོ་བྲང་ཆེན་པོའི་

ལྕོག་ཏུ་སྔགས་འཆང་ཉིིད་གདན་དྲིངས་ཏེེ། ལྕོག་གི་སྒོོ་དམེར་གྱིི་མེདུན་དུ་བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་ལ་བཞུགས་གདན་སྟེག་ལྤགས་གྲྭ་སྡོེར་མེ་ཉིམེས་པ་ཞིག་དང་། ཆོས་

སྐྱོང་རང་ལ་ཁྲིིའུ་ཤེིང་རྣམེས་བཤེམེས་ནས་འདུག་པ་ལ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་

ཆོས་སྐྱོང་གི་ཁྲིིའུ་ཤེིང་དེ་ལ་རྗོེ་རང་གི་བཞུགས་ཁྲིི་ཡིན་སྙེམེ་སྐུ་ཁྱེེལ་མེཛད་

བཞུགས་པ་ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཟིིལ་གྱིིས་ལྷ་མེི་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་གང་ཡང་

ཞུ་མེ་ནུས་པའི་ཚེ། ཆོས་སྐྱོང་གིས་རལ་གྲི་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ཁྱེེལ་བྱོས་པས་

རལ་གྲི་ཞལ་བ་ལ་འདྲིེད་ནས་ཆོས་སྐྱོང་གན་རྒྱལ་དུ་འགྱིེལ་བ་ན། བསམེ་ཡས་པ་

རྣམེས་ཀྱིིས་ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་གྱིིས་ཆོས་སྐྱོང་གི་བཞུགས་ཁྲིི་འཕྲོགས། སྡོིགས་

མེཛུབ་མེཛད་ནས་ཆོས་སྐྱོང་གན་རྒྱལ་དུ་སྒེལ་ཟིེར་བའི་གཏེམེ་འབྲུག་ལྟོར་སྒྲིོགས་

པ་བྱུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། ཕྱིིས་སུ་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས་ཀྱིང་། དུས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དེར་དེ་བཞིན་གྱིི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཅིས་ཀྱིང་བདེན། ཁྲིིའུ་ཤེིང་ང་ལ་བཤེམེས་པ་

ཡིན་སྙེམེ་པ་མེ་གཏེོགས་རྟེོག་པ་གང་ཡང་མེ་ཤེར་བ་ཡིན་ཅིང་། ལག་པས་སྡོིགས་

མེཛུབ་རང་བྱོས་པ་མེེད་ཀྱིང་། པུས་མེོ་གཡོན་པའི་སྟེེང་དུ་ལག་པ་གཡོན་པའི་

མེཛུབ་མེོ་ཀེར་བྱོས་པའི་སྟེེང་ཀ་ཞིག་བྱུང་ཉིེན་འདུག་ཅེས་ཀྱིང་གསུངས་ཞེས་ཐོོས་

ལ་དེ་ནས་ལྷ་མེི་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་ཞབས་ཏེོག་བསྙེེན་བཀུར་སོགས་ཕུན་ཚོགས་པ་

བསྒྲུབས་ཤེིང་། བསམེ་ཡས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་དང་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་མེགོན་

དམེ་པ་མེཛད་པར་གསོལ་བ་བཏེབ་སྟེེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་ཀྱིང་སོ་སོའི་བསམེ་

པ་དང་མེཐུན་པར་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམེ་དར་རྒྱས་སུ་

མེཛད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐོོས་ཤེིང་། དེ་ནས་གོང་དཀར་སོགས་སུ་ཡང་བསྟེན་པའི་

བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེར་མེཛད་ཅིང་རིམེ་གྱིིས་གདན་ས་ཆེར་པོར་ཕེེབས་ཏེེ། རེ་ཞིག་ནས་

ཤེབ་དགེ་སྡོིངས་སུ་ཕེེབས་ནས་སྐུ་མེཚམེས་བཅད་རྒྱ་དམེ་པར་མེཛད་ནས་

བཞུགས་པའི་སྐབས། དམེ་ཉིམེས་ལྷ་ས་རོང་པ་དང་། གནས་པ་མེགོ་སྐྱ་བ་གཉིིས་

ཀྱིི་ངན་གྲོས་ཀྱིིས། གནས་པས་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་ཉིིད་བཀྲོངས་པ་བྱོས། ལྷ་ས་

པའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོ་བསླུ་བར་བྱོས་པ་ལ། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་མེཐུ་སྟེོབས་ཀྱིིས་

ངན་པ་དེ་དག་གི་བསམེ་སྦྱོར་ངན་པ་ཐོོག་ཏུ་མེ་ཁེལ་བར་ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོ་ཉིིན་

གཅིག་གི་བསླུས་སྔ་བར་བྱུང་སྟེེ། སྐུ་ཚབ་མེདོ་སྔགས་རབ་འབྱོམེས་པ་ཀུན་དགའ་

ཚེ་བརྟེན་བཀྲོང་བ་དང་། འཕེན་ནག་མེི་ཁུར་གཅིག་དང་། ཆོས་དུང་དཀར་པོ་རྒྱང་

གྲགས་ཀྱིང་ཁྱེེར་བ་སོགས། མེདོར་ན་བསྟེན་པ་ལ་གནོད་པའི་ཞབས་འདྲིེན་དཔག་

ཏུ་མེེད་པ་བསྒྲུབས་པ་ན། ཆོས་དུང་གི་ནང་འབུས་གང་བ། མེཚན་མེོ་རང་སྐད་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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འདོན་པ་དང་། འཕེན་ནག་ཀྱིང་ནམེ་གུང་སྒྲི་དང་བཅས་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཕྱིོགས་

སུ་འགྲོ་བ་སོགས་རྩུབ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། དུས་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཚེ་

སྔགས་འཆང་བློ་མེ་འདིའི་ཐུགས་དགོངས་ལ། བོད་ཀྱིི་སེམེས་ཅན་གྱིི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་

རྩ་བ་དཔལ་ས་སྐྱའི་སྡོེ་བསྟེན་པ་འདི་དར་རྒྱས་ཤེིག་བྱུང་ན་སྙེམེ་པ་ཡིན་ཡང་། ད་

དུས་སྙེིགས་པས་ངན་རྒྱབ་བྱོེད་པའི་བདུད་སྤྲུལ་སྟེོབས་ཆེས་པ་ནས། བསྟེན་པ་

དར་རྒྱས་སུ་ཡོང་བ་དཀའ་བ་འདུག་པས། རང་ཉིིད་ཀུན་སྤེངས་ཀྱིི་སྤྱིོད་པས་ཚེ་

གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་སྒྲུབ་པ་ཞིག་བྱོས་ན་དགའ་བ་འདུག་སྙེམེ་དུ་

དགོངས་ནས་བྱོང་སེ་མེོ་དོར་ཕེེབས་པར་བརྩམེས་པ་ན། ས་སྐྱ་པ་ལ་དད་གུས་ཆེ་

བའི་དགོན་སོ་སོའི་བློ་མེ་སློབ་དཔོན་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་བཤེོལ་འདེབས་ཞུས། ཁྱེད་

པར་བྱོང་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ནམེ་མེཁའ་ཚེ་དབང་རྡོོ་རྗོེ་དང་། ཤེར་ཁ་སྡོེ་སྲིད་ནམེ་

མེཁའ་ལྷུན་གྲུབ་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་བདུད་སྤྲུལ་ལྷ་ས་རོང་པ་སེལ་འདོན་བྱོས། གདན་

ས་ཆེན་པོ་ཆོས་གཞིས་དང་བཅས་པ་ཐོམེས་ཅད་ཕྱིག་ཏུ་འབུལ་ཐུབ་པའི་ཕྱིག་

རྟེགས་ཕུལ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་གཉིིས་ཀྱིིས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་ན་བཟིའ་ལ་འཇུས་

ཏེེ་སྤྱིན་ཆབ་མེང་དུ་བསིལ་ཞིང་བཤེོལ་འདེབས་དྲིག་ཏུ་ཞུས་པས། བདག་ཉིིད་ཆེན་

པོས་སྔར་བཞིན་བསྟེན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་མེཛད་པར་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་མེོད་ཀྱིང་། 

རེ་ཞིག་དབུས་ཕྱིོགས་ལ་བརྫུས་སྟེབས་ཀྱིིས་ཕེེབས་ནས་ནཱཾ་ལེནྡྲ་དང་། བྱོང་རྭ་

སྒྲིེང་སོགས་སུ་འགྲོ་བ་མེང་པོ་སྨིན་གྲོལ་ལ་འགོད་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། ཆོས་

ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་བྱོང་པ་དང་། རྒྱལ་རྩེ་བ་གཉིིས་ཀྱིི་སྤྱིན་འདྲིེན་གྱིི་མེི་སྣ་སླེབས་པ་ན། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་ཐུགས་དགོངས་ལ། ས་སྐྱ་པའི་གོང་མེ་ལྔ་དང་། ས་ལོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཆེན་པོ་རྣམེས་ཀྱིི་ཐུགས་རྗོེ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་རྣམེས་ཀྱིི་མེཐུ་རྩལ་ལ་བརྟེེན། ད་ནི་

སྡོེ་བསྟེན་པ་ལ་ཞབས་ཏེོག་འགྲུབ་པ་འདུག་སྙེམེ་དུ་དགོངས་ནས་ཐུགས་དགྱིེས་པ་

ཆེན་པོའི་ངང་ནས། རྒྱབ་བརྟེེན་རྡོོ་རྗོེ་སེམེས་དཔའ་ཁྱེེད་རང་ལ་བྱོས། །མེཐུ་དང་

ནུས་པ་རྣལ་འབྱོོར་ལྗགས་ལ་ཚང་། །བདུད་དང་མུ་སྟེེགས་བཏུལ་ནས་རྒྱུན་ལ་

རིང་པོ ་སོང་། །ད་ཡང་ཡེ ་ཤེེས་མེཚོ ་རྒྱལ་དྲིན་ནས་དགའ་ནས་འོང་ངོ ་

ལགས། །ཞེས་པའི་ལམེ་མེགུར་ཡང་མེཛད་ཅིང་གཙང་ཕྱིོགས་ལ་ཆིབས་ཀྱིི་ཁ་ལོ་

བསྒྱུར་ཏེེ་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་ནས། ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་གཡས་རུ་བྱོང་པ། 

རྒྱལ་རྩེ་བ། རིན་སྤུངས་པ་གསུམེ་གྱིི་གདན་ས་ཆེན་པོའི་མེཆོད་གཞིས་རྙིིང་ཁུང་

གང་ཡོད་ཀྱིི་སྟེེང་དུ། ལྷ་ས་གཞུང་ལ་གཏེོགས་པ་རྣམེས་དང་། མེང་མེཁར་གཞུང་

དང་། ཤེབ་སྨད་དུ་གཏེོགས་པ་ཕེལ་ཆེ་བ་རྣམེས། ཕུ་གསུམེ་མེངའ་ཞབས་སུ་

གཏེོགས་པ་སོགས་ཤེིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་མེཆོད་གཞིས་རྣམེས་ཀྱིང་ཕྱིག་ཏུ་ཕུལ་ནས། 

དེ་ཙམེ་ནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་འཕེེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དབུ་ཚུགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་

སྔགས་འཆང་ཉིིད་དགུང་ལོ་སུམེ་ཅུ་སོ་བགྲང་ཙམེ་དུ་ཕེེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེེ། 

གདན་ས་ཆེན་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམེས་ཀྱིི་ཉིམེས་གསོ་དང་། གསར་བཞེངས་

རྣམེས་རིམེ་པས་མེཛད་པ་གནང་སྟེེ། དེ་ཡང་གསར་བཞེངས་ཇེི་ལྟོར་མེཛད་པའི་

རྣམེ་གྲངས་ཀྱིང་ཆུ་མེིག་རིང་ཁར་བདེ་མེཆོག་ཕེོ་བྲང་ཞེས་བྱོ་བ་རྟེེན་གྱིི་གཙོ་བོ་ས་

སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་གསུམེ་དང་། ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་རྣམེས་ལ་བདེ་མེཆོག་བློ་

མེ་བརྒྱུད་པས་བསྐོར་བའི་སྐུ་བརྙིན་ངོ་མེཚར་ཅན་མེང་དུ་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་

ཁང་ལ་ལྕགས་རིས་བསྐོར་བའི་ཀླུ་སྡོིངས་མེེ་ཏེོག་དང་། ལྗོན་ཤེིང་གི་རྭ་བས་བསྐོར་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བའི་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པར་བཅས་པ་འདི་ཉིིད་གསར་དུ་བཞེངས་ཤེིང་། ཡང་དུས་

མེཆོད་བློ་བྲང་དུ་གྲགས་པ་འདི་ཡང་གསར་བཞེངས་ལྟོ་བུར་མེཛད་དེ། ལྷག་པར་

གཙུག་ལག་ཁང་དེར་བཞུགས་པའི་འཕེགས་པའི་འབུལ་ཐོོག་མེ་དང་། བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོའི་སྐུ་གཉིིས་མེ་གཏེོགས་གཞན་མེ་རྟེེན་གཙོ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་པཎ་གྱིི་སྐུ་

བརྙིན་ལ་དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་རྣམེས་ཀྱིིས་བསྐོར་བ་ངོ་མེཚར་ཅན་

འདི་རྣམེས་དང་། གཞན་ཡང་ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པའི་སྐུ་བརྙིན་གཉིིས་དང་

མེཁས་པའི་དབང་པོ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་སྐུ་འདྲི་རྣམེས་ལ་ལམེ་འབྲས་བརྒྱུད་

པས་བསྐོར་བ་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གཞི་ཐོོག་གསེར་ཁང་དུ་གྲགས་པ་

རྟེེན་དང་བརྟེེན་པར་བཅས་པ་འདི་ཉིིད་དང་། གཞན་ཡང་ནང་སོ་པུ་ཏ་ཁང་དུ་གྲགས་

པ་འདི་ཉིིད་ཀྱིང་གསར་བཞེངས་ལྟོ་བུར་མེཛད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ལྷོ་ཕྱིོགས་སྤྲུལ་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོའི་ཡང་སྟེེང་དུ་བློ་མེ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ལམེ་འབྲས་

བརྒྱུད་པས་བསྐོར་བའི་སྐུ་བརྙིན་ངོ་མེཚར་ཅན་བལྟོ་བས་ཆོག་མེི་ཤེེས་པ་འབའ་

ཞིག་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིིད་དང་། དེ་འོག་རྡོོ་རྗོེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་

གྱིི་མེགོན་པོ་ཡུམེ་ཆེན་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི། འདོད་ཁམེས་དབང་ཕྱུག་མེ། ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་

བྲམེ་གཟུགས། ལས་མེཁན་ལྔ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་པའི་མེགོན་ཁང་ཁྱེད་པར་དུ་

འཕེགས་པ་འདི་ཉིིད་ཀྱིང་གསར་བཞེངས་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། འདི་ཉིིད་ཞལ་བཀོད་

གནང་བའི་ཚེ། གོང་དཀར་བ་སྤྲུལ་སྐུ་སྦྱིན་པ་རྣམེ་རྒྱལ་གྱིིས་ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོའི་

ཐོིགས་ཁང་དུ་གུར་ཕུབ་ནས། མེགོན་པོའི་སྤེེན་འཛུགས་དང་རུ་ཤེིང་ལ་འཇེིམེ་པ་

ཕེལ་ཆེར་གཡོགས་གྲུབ་མེཚམེས། གླིོ་བུར་དུ་རླུང་དམེར་ཆེན་པོ་ཞིག་ལངས་ཏེེ། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གུར་བསྒེལ་ཞིང་ལས་བྱོ་བྱོེད་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པའི་ཚེ། ལྷ་བཟིོ་བས་སྔགས་

འཆང་ཉིིད་ལ་དེའི་ཚུལ་རྣམེས་ཞུས་པ་ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཐུགས་འུར་ཉིམེས་

དང་བཅས་འཕྲལ་དུ་ཕེེབས་ཏེེ། གཟིིམེས་ཆུང་གི་མེདོའི་གཡབས་སྟེེང་ནས་དཀར་

གོང་ཞིག་བསྣམེས་ནས། མེགོན་པོའི་སྐྱ་བཟིོ་ཕེལ་ཆེར་གྲུབ་པ་དེ་ལ་བསྣུན་པ་གནང་

སོང་བས། སྐྱ་བཟིོའི་སྐུའི་ནུ་མེ་གཡས་པའི་འོག་ཙམེ་དུ་ཐོིམེ་སོང་ཞིང་། དེ་མེཐུན་

གསུང་ལས། ང་ས་སྐྱའི་སྡོེ་གོག་པོ་འདི་འཛིན་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཁྱེད་པར་

ཅན་འདི་དམེ་ཉིམེས་ཚོའི་ལག་ཏུ་མེི་འཁྱེར་བར་བྱོ་བའི་ཕྱིིར་མེགོན་ཁང་ཞིག་

བཞེངས་བསམེས་པ་ལ། ནག་བགྲད་ཁྱེོད་གཏེོར་མེ་བཟིའ་ཡིན་སྡོོད་པ་མེ་གཏེོགས་

རླུང་པོ་འདི་ཙམེ་སྲུང་བའི་ནུས་པ་ཡང་མེེད་པ་ཨ་ཡིན། ཞེས་གསུང་ཤུགས་ཆེན་པོ་

དང་བཅས་གནང་བ་ན། དེ་མེ་ཐོག་རླུང་དམེར་ཐོམེས་ཅད་རང་ཞིར་གྱུར་ཅིང་། དུས་

དེ་ནས་བཟུང་མེགོན་ཁང་ནམེ་གྲུབ་ཀྱིི་བར་ལ་རྩུབ་འགྱུར་གྱིི་རྣམེ་པ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་

མེ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀྱིང་ཐོོས་སོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་དེས་གཞན་ཡང་

ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇེམེ་དབྱོངས་དང་མེི་གཡོ་བ་སྒྲིོལ་མེ་རྣམེས་ཞལ་གཟིིགས་པའི་

གནས་ས་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གྲགས་པ་དང་། ས་ཆེན་གྱིི་དངོས་སློབ་ཕེག་མེོ་གྲུབ་པའི་

གསུང་ངག་གསན་ནས་སྒྲུབ་པ་མེཛད་པའི་གནས་ཕེག་མེོ་ཕུག་ཏུ་གྲགས་པ་

གཉིིས་སུ་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ཁྱེད་པར་ཅན་སོ་སོའི་ནང་དུ་རྣམེ་ཐོར་དང་མེཐུན་

པའི་ས་འཇེམེ་དང་། ས་ཆེན་ཕེག་གྲུ་རྣམེས་ཀྱིི་སྐུ་འདྲི་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་བཅས་པ་

འདི་ཡང་ལེགས་པར་བཞེངས་ཏེེ། འདི་དུས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དམེ་ཚིག་ཅན་གྱིི་

འཁོར་ཉུང་ཤེས་ཤེིག་དང་བཅས་བཞུགས་པའི་ཚེ། རྗོེའི་གསུང་ལས། སྔོན་གྱིི་དུས་
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སུ་བཞུགས་ཁྲིི་འདིའི་སྟེེང་ནས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོས་ཟིབ་ཆོས་མེང་

དུ་གསུངས་ཤེིང་། སློབ་དཔོན་བསོད་ནམེས་རྩེ་མེོ་བཞུགས་ཁྲིིའི་གཡས་ཕྱིོགས་ཕེ་

གི་དེར་བཞུགས། ཞུ་ཡས་སྡོོད་ས་སྒོོ་འགྲམེ་འདི་ཁ་ཡིན། དེ་དུས་ངེད་རང་རྒྱ་བོ་

ཉིིས་ཕྲག་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཀྱིང་། ད་ལྟོ་ནི་སྔགས་པ་རྒན་པོ་ཞིག་ཏུ་འདུག་ཅེས་རྗོེ་

ཉིིད་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་པ་སོགས་ངོ་མེཚར་གྱིི་བཀའ་མེང་

དུ་སྩལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་སྔོན་རྡོོ་རྗོེ་ཕུག་པའི་ཉིེ་ལོགས་འདི་ན་ས་ཆེན་དགུང་ལོ་

བཅུ་གཉིིས་པའི་ཞབས་རྗོེས་ཤེིག་ཡོད་ངེས་ཡིན་ཀྱིང་། བར་སྐབས་སུས་ཀྱིང་རྩད་

མེ་ཆོད་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག་པས། རང་རེ་རྣམེས་འཚོལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་

པའི་ཚེ། གཞན་རྣམེས་ཀྱིིས་ཡུན་རིང་པོ་བཙལ་ཀྱིང་མེ་རྙིེད་པ་ལ། སྔགས་འཆང་

ཉིིད་ཀྱིིས་གཏེེར་སྟེོན་པ་ལྟོ་བུའི་ཞབས་རྗོེས་ཡོད་པའི་རྡོོ་དེ་ཕྱིག་ཏུ་བྱུང་བ་ན། རྟེེན་

འབྲེལ་བཟིང་གསུངས་ནས་དབུ་ཐོོག་ཏུ་འཇེོག་པ་མེཛད་ཅིང་། སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་

ནས་ད་ལྟོ་སྒོོ་འགྲམེ་ན་བཞུགས་པ་འདི་ཉིིད་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདིས་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་བྲིས་འབུར་གྱིི་སྐུ་གཞན་ཡང་གསར་

བཞེངས་མེཛད་པ་ནི། དབུ་རྩེ་རྙིིང་མེར་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཐོོག་ཚད་མེ། ལྷ་ཁང་

བློ་བྲང་དུ་གོང་མེ་ལྔ། བློ་མེ་དམེ་པ། ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་རྣམེས་ཀྱིི་སྐུ་

བརྙིན་རེ་རེ་དང་། ཁའུ་བྲང་རོང་གི་འདུ་ཁང་ན་ལམེ་ཟིབ་བརྒྱུད་པ། ཡང་གནས་

དེའི་ས་ཆེན། བསོད་རྩེ། འགྲོ་མེགོན་ཕྱིག་ན། ཁའུ་པ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མེཚན་རྣམེས་

ཀྱིི་ཕུག་པ་སོ་སོ་ན་ཡང་བློ་མེ་སོ་སོའི་སྐུ་འདྲི་ཡིད་དུ་འོང་བ་རེ་རེ་སོགས་མེདོར་

ན་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིིས་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་འབུར་སྐུ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཞིག་གིས་ཁའུ་སྐྱེད་ལྷས་དང་གདན་ས་ཆེན་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཕེལ་ཆེར་མེ་

ཁྱེབ་པ་མེེད་པ་ལྟོ་བུ་ཞིག་བཞུགས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་རིགས་འཛིན་བརྒྱུད་པ། 

བདེ་མེཆོག ལམེ་འབྲས། མེགོན་པོ་རྣམེས་ཀྱིི་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་བྲིས་ཐོང་མེང་པོ་

དང་། ས་ལོ་ཆེན་པོའི་རྣམེ་ཐོར་ཐོང་ཁ། ཡང་ཕུར་གཉིིས། བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ། 

གུར་ཞལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྔགས་ཐོང་གྲབས་གཅིག་སོགས་བྲིས་ཐོང་ཆེ་ཆུང་

བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་གསར་དུ་བཞེངས་པ་མེཛད་ཅིང་། ཡང་གཙུག་ལག་

ཁང་ཉིམེས་གསོ་མེཛད་པའི་རྣམེ་གྲངས་ནི། སྒོོ་རུམེ་གཟིིགས་སྤྱིིལ་དཀར་པོའི་

མེགོན་ཁང་མེདོ་ཕུག དཔེ་ཁང་ཆེན་མེོ། བློ་མེ་ལྷ་ཁང་། དབུ་རྩེ་རྙིིང་མེ། འཁོན་སྐུ་

འབུམེ། གཡུ་ཐོོག འབུམེ་ཐོང་། གཞི་ཐོོག་མེགོན་ཁང་། ཟུར་ཁང་། རོང་ཆུང་། ཉིི་ལྡེ། 

དགེ་འཕེེལ། སྒྲིོལ་མེ། བསམེ་གླིིང་། ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་། ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོ། མེགོན་ཁང་

ནུབ། རིན་བཟིང་སྐུ་འབུམེ། ཤཱཀ་བཟིང་། སྒོང་དཀར། གཞོན་དབང་རྣམེས་དང་། 

གཞན་ཡང་སྐྱེད་ལྷས་མེགོན་ཁང་། འདུ་ཁང་། ས་ཆེན་ཕུག རྩེ་མེོ་ཕུག འཕེགས་པ་

ཕུག ཕྱིག་ན་ཕུག་པ་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་

ཞིག་ལ་ཉིམེས་གསོ་གསར་བཞེངས་དང་འདྲི་བ་མེཛད་ཅིང་། གཞན་ཡང་གཙུག་

ལག་ཁང་དང་རྟེེན་གསུམེ་སོགས་ངོ་མེཚར་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཇེི་སྙེེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་

དག་ལ་ཡང་སོ་སོའི་དྲུང་དུ་ཏེིང་བདུན་ཚར། རྡོོ་རྗོེ་དྲིིལ་བུ། རོལ་མེོ། ས་རྒྱན། གནམེ་

རྒྱན། སྙེན་དར་སོགས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་བློོས་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཞིག་འབུལ་བར་

མེཛད་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤེིང་ཀུན་གྱིི་མེིག་གི་སྤྱིོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་འདི་དག་

གོ༑།གཞན་ཡང་ངོ་མེཚར་བཀོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་ཞིང་ཡིད་འཕྲོག་པའི་ཁང་བཟིང་ཡང་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།

 491  

ལྷུན་གྲུབ་ཕེོ་བྲང་སོགས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་གསར་དུ་འདེབས་པར་མེཛད་

ཅིང་། དེ་ལྟོར་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་། སྔར་ཡོད་རྣམེས་ཉིམེས་པ་

གསོ་བ་མེཛད་པའི་སྐབས་དེར་སྤྱིིར་ངོ་མེཚར་གྱིི་མེཛད་པ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་

ཞིག་དང་། ཁྱེད་པར་འབུམེ་ཐོང་ཆེན་མེོའི་ཞིག་གསོས་ཀྱིི་སྐབས། ཉིིན་གཅིག་གི་ཚེ། 

ལས་མེི་མེང་པོ་ཚ་བ་བྱོེད་སྐབས་སྤྱིི་ཁང་གི་འགྲམེ་བཅག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་གླིོ་

བུར་དུ་ཞིག་ནས་ཐོམེས་ཅད་ཅི་བྱོ་གཏེོལ་མེེད་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། སྔགས་འཆང་ཉིིད་

ཀྱིི་ཐུགས་རྗོེས་ལས་མེི་རྣམེས་ལ་ས་རྡོོ་གང་གིས་ཀྱིང་གནོད་པ་མེ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་

རྗོེས་སུ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་གཟིིགས་རྟེོག་ལ་ཕེེབས་པ་ན། ས་རྡོོའི་གསེབ་ན་ཤེིང་

ལེབ་གཅིག་ལ་ཡི་གེ་དབུ་ཅན་ཁྲིལ་ལེ་བ་གསལ་པོ་རང་མེིན་པ་ཞིག་བརྐོོས་ནས་

འདུག་པ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ནས་ཡི་གེ་དེ་ཉིིད་བཀློགས་པ་ན། ད་ལྟོའི་ཟུག་རྒྱབ་པ་འདི་

ནི་མེཧཱ་ཀཱ་ལའོ་ཟིེར་བ་འདུག་པ། དེའི་ཚུལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ལ་ཞུས་པས། ཧེ་ཧེ་

དེ་ང་ལ་ཟིེར་བ་ཡིན་པ་འདྲི་ཞེས་གསུངས་པར་གྲགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྒོོ་རུམེ་

ལ་ཉིམེས་གསོ་མེཛད་སྐབས་ཀྱིང་བསེ་འབག་ནག་པོ་འཕུར་ཤེེས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་

ཀྱིི་དྲུང་དུ་ཕེེབས་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་

བྱུང་བར་གྲགས་སོ། །དེ་ལྟོར་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་འདིས་རྟེེན་གསུམེ་གཙུག་ལག་

ཁང་དང་བཅས་པའི་ཉིམེས་གསོ་དང་གསར་བཞེངས་སོགས་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་

རླབས་པོ་ཆེ་དུ་མེ་མེཛད་ནས། སླར་ཡང་ས་ལོ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཆེམེ་དང་། བསྟེན་

པའི་རྩ་བ་དགེ་འདུན་གྱིི་སྡོེ་ལ་རག་ལས་པར་དགོངས་ནས། བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་ཐོོས་

བསམེ་སྒོོམེ་གསུམེ་དང་། མེཁས་པའི་བྱོ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམེ་གསུམེ་གྱིི་སྒོོ་ནས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱིི་དང་བྱོེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་མེདོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་

ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟོར་འཕེེལ་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའི་གཞི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟེན་ལྷ་

ཆེན་ཞེས་སྙེན་པའི་གདུགས་དཀར་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་ཁྱེབ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་གྲྭ་ཆེན་པོ་དེ་

ཉིིད་འདེབས་པར་མེཛད་ཅིང་། དེར་བཞུགས་ཀྱིི་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་

ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ནས་འབྱུང་པ་བཞིན་གྱིི་སྤེང་བློང་རྣམེས་

གཡེལ་མེེད་དུ་བྱོ་དགོས་ཚུལ་དང་། ཆོས་སྤྱིོད་ཀྱིི་རིམེ་པ་སོགས་ཇེི་ལྟོར་བྱོ་བའི་

རྣམེ་གཞག་སྟེོན་པ། མེདོ་རྒྱུད་བསྟེན་བཅོས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་སྙེིང་པོ་ཕྱིོགས་གཅིག་

ཏུ་བསྒྲིིགས་པ་ལྟོ་བུའི་བཅའ་ཡིག་ངོ་མེཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཀྱིང་མེཛད་དེ། །དེ་

ལ་བརྟེེན་ནས་ལུང་རིགས་ཀྱིིས་ཐུགས་རྒྱུད་ཕྱུག་པའི་བསྟེན་འཛིན་བགྲང་བ་ལས་

འདས་པ་ཞིག་བྱོོན་ནས། སྤྱིི་དང་བྱོེ་བྲག་གི་བསྟེན་པ་ཉིིན་མེོ་ལྟོར་གསལ་བར་

མེཛད་པ་ནི་རྣམེ་ཐོར་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀྱིང་མེཆོག་ཏུ་ཤེེས་པར་བྱོའོ། །དེ་ནས་

དེའི་རྗོེས་ཙམེ་ནས་གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་གླིིང་བྱོ་བ། སྤྱིིར་རྒྱུད་སྡོེ་མེཐོའ་དག་

དང་། ཁྱེད་པར་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ཡང་ཕུར་གཉིིས་དང་། བདེ་ཀྱིེ་

གསང་གསུམེ། ཡོ་ག་བྱོ་སྤྱིོད་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། 

ཆོས་སྐྱོང་གི་བསྐང་བཟློག གར་འཆམེས། གདངས་དབྱོངས། རོལ་མེོ་སོགས་ཕྱིག་

ལེན་ཕྲ་མེོ་ཚུན་ཆད་ཀྱིང་མེ་ཉིམེས་པ་མེཛད་པའི་སྒོོ་ནས་རྡོོ་རྗོེ་ཐོེག་པའི་བསྟེན་པ་

གོང་འཕེེལ་དུ་མེཛད་པའི་གཞི་དམེ་པ་གདན་ས་དན་གྱིི་ཕྱིོགས་སུ་སྔགས་ཀྱིི་ཆོས་

གྲྭ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་ལེགས་པར་འདེབས་པར་མེཛད་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་

སྔགས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་གསལ་བར་མེཛད་པ་འདི་ནི། བློ་མེ་གོང་མེ་ཡེ་ཤེེས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཀྱིི་སྤྱིན་ལྡན་དུ་མེའི་ཐུགས་དགོངས་རོགས་བྱོེད་ཀྱིི་ཐོབས་ཀྱིི་གཙོ་བོ་ལྟོ་བུར་གྱུར་

པ་ཡིན་ཏེེ། རྗོེ་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེེགས་ཁའི་གསུང་ལས། ད་འགྲོ་

ནའང་སེམེས་ཀྱིི་འཁྲིི་བ་ས་སྐྱའི་དན་སྟེོད་དེ་ལ་ཆོས་ཁྲིིམེས་གཙང་མེ་ཅིག་བྱུང་ན་

སྙེམེ་རྩོལ་བ་ཆེར་བྱོས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེའི་སྤྲོས་པ་ནི་ཆོད་འདུག གཞན་སེམེས་ཀྱིི་

ལྷག་མེ་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མེེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། བདག་ཆེན་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་བློོ་གྲོས་

རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་གསུང་ལས་ཀྱིང་། ངེད་རང་གི་བསམེ་པ་བཞིན་བྱུང་ན་ས་སྐྱའི་

སྐྱེད་འཕྲང་ཡན་ལ་ལམེ་འབྲས་སོགས་ས་སྐྱ་པའི་སྔགས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཆོས་གྲྭ་བཟིང་

པོ་ཞིག་ཅི་ལ་ཐུག་ཀྱིང་ཚུགས་པར་བྱོེད་སྙེམེ་པ་ཡོད་པས། དེ་དག་གི་མེགོ་མེ་ལ་

ཁྱེེད་བཞུགས་དགོས་ཞེས་པཎ་ཆེན་ཉིི་ཟླ་སེང་གེ་ལ་གསུང་བར་གྲགས་པ་སོགས་

བློ་མེ་གོང་མེ་དུ་མེའི་ཐུགས་ཀྱིི་ལྷག་མེར་ལུས་པ་འདི་ཉིིད། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདིས་ཇེི་ལྟོ་བ་བཞིན་བདེ་བློག་ཏུ་འགྲུབ་པར་མེཛད་པ་ནི་ཤེིན་ཏུ་ངོ་མེཚར་བའི་

གནས་སོ། །དེ་ལྟོར་གདན་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་དུ་མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་ཆོས་གྲྭ་ངོ་མེཚར་

ཅན་འདི་དག་དང་། གཞན་ཡང་མེེ་འབར་གྱིི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱད་ཀྱིི་ནང་ནས་

མེཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཁའུ་སྐྱེད་ལྷས་བྱོ་བའི་སྒྲུབ་གནས་འདི་ཉིིད་དང་། བྱོས་འགྱུར་རྡོོ་

རྗོེའི་བྲག་རོང་གཉིིས་ཀྱིང་ཉིམེས་གསོ་གསར་བཞེངས་ལྟོ་བུ་མེཛད་ཅིང་། རྗོེ་ས་སྐྱ་

པ་ཆེན་པོ་འཁྲུངས་པའི་གནས་ཕྲུ་མེ་ཞེས་གྲགས་པར་ཡང་ཤེིན་ཏུ་ངོ་མེཚར་བའི་

སྒྲུབ་སྡོེ་གསར་དུ་བཞེངས་པ་འདི་ཉིིད་དང་། ཤེབ་དགེ་སྡོིངས་བཀྲ་ཤེིས་བསམེ་

འགྲུབ་ཏུ་འདྲི་འདྲིི་ཆོས་རོང་ཁམེས་གསུམེ་ཟིིལ་གནོན་ཞེས་བྱོ་བའི་སྔགས་དགོན་

དེ་ཉིིད་དང་། བསམེ་ཡས་མེི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དེ་



 494  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཉིིད་དུ་བསམེ་ཡས་རབ་བྱུང་གི་སྡོེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ། མེདོར་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་

པོ་འདིས་མེདོ་གྲྭ་དང་སྔགས་གྲྭ་སྒྲུབ་སྡོེ་སོགས་དགོན་ཆེ་ཆུང་དུ་མེ་ཞིག་གིས་

དབུས་གཙང་གི་སའི་ཆ་མེ་ལུས་པ་ཁྱེབ་པ་ལྟོ་བུ་ཞིག་གསར་འདེབས་མེཛད་དེ། །དེ་

དག་གི་ཆ་རྐྱེན་བསྙེེན་བཀུར་སོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་འཛུགས་པར་

མེཛད་པ་འདི་ནི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལ། གངས་ཅན་ཁྲིོད་ཀྱིི་བསྟེན་འཛིན་ཆེན་

པོར་རློམེ་པ་ཕེལ་ཆེར་གྱིིས་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལྟོར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལེགས་པར་

འདེབས་པར་མེཛད་ནས། དེ་ནས་བཟུང་ནས་བློ་མེ་གོང་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་དུས་མེཆོད་

རྣམེས་ལ་བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ། ཡང་ཕུར་གཉིིས། གཤེེད་དམེར། གུར་རིགས་

བསྡུས། སམྤུ་ཊ། ཀུན་རིག་སོགས་རྒྱུད་སྡོེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་དཀྱིིལ་འཁོར་མེང་

པོའི་སྒྲུབ་མེཆོད་དང་། རྒྱུད་སྡོེ་ཟིབ་མེོ་རྣམེས་ཞལ་འདོན་གྱིི་རིམེ་པ་སོགས་གསར་

དུ་འཛུགས་པར་མེཛད་ནས། དེ་དག་ལ་བསྙེེན་བཀུར་ཞབས་ཏེོག་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་

པ་བསྒྲུབ་པ་སོགས་མེདོར་ན་ཕྱིག་རས་ཀྱིི་དངོས་པོ་ཅི་བྱུང་བ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིང་

དཀོན་མེཆོག་གི་ཞབས་ཏེོག་ཁོ་ན་མེ་གཏེོགས་རང་དོན་དུ་ཏེིལ་འབྲུ་ཙམེ་ཡང་མེི་

འཛིན་པར་སྐྱེ་བོ་མེཁས་བླུན་ཐོམེས་ཅད་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཡིན་ཅིང་། གཞན་

ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་མེཁས་པའི་བྱོ་བ་རྣམེ་གསུམེ་གྱིི་ནང་ནས་དངོས་དང་

བརྒྱུད་པའི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ཀྱིི་དོན་དུ་ལེགས་བཤེད་ཀྱིི་ཚོགས་གསར་དུ་མེཛད་པ་

ཡང་། །ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ། རྗོེ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ། སྤྱིན་སྔ་ངག་དབང་

ཆོས་གྲགས་རྣམེས་ཀྱིི་བསྟེོད་པ་སོགས་བསྟེོད་པ་དང་གསོལ་འདེབས་ཀྱིི་སྐོར་མེང་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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པོ་དང་། བདེ་མེཆོག གསང་འདུས། ཕུར་པ་ས་ལུགས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ཆོག་སོགས་

དཀྱིིལ་ཆོག་དུ་མེ་དང་། བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ་ཀུན་རིག་སོགས་ཀྱིི་དབང་ཆོག་

སོགས་ལས་དང་པོ་ལ་མེཁོ་ཞིང་། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་དགོངས་པ་འགྲེལ་

ངེས་པའི་དབང་ཆོག་མེང་པོ་ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་གསང་འདུས་དང་ནཱཾ་རོ་མེཁའ་

སྤྱིོད་ཀྱིི་སྒྲུབ་ཐོབས་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་ཐོབས་ཀྱིི་རིགས་མེང་པོ་ཞིག་དང་། ཁྲིིད་ཡིག་

དང་དཀའ་བའི་གནད་ཀྱིི་དྲིིས་ལན་གདམེས་པ་དང་། སྤྲིངས་ཡིག་གི་སྐོར་ལ་སོགས་

པ་མེདོར་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་དཔེ་དང་ལུང་རྒྱུན་འཚོལ་བའི་ཕྱིིར་འབད་པ་ཆེན་པོས་

དུས་ཕྱིིས་ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིིགས་པའི་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་བཀའ་འབུམེ་པོ་ཏེི་

གསུམེ་བཞུགས་པ་སོ་སོའི་དཀར་ཆག་ནང་བཞིན་གྱིི་སྔོན་མེེད་པའི་ལེགས་བཤེད་

བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་མེཛད་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེས་ཆེར་

གསལ་བར་གྱུར་པ་ལགས་སོ། །

དེ་ལྟོ་བུའི་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དེས་གདན་ས་ཆེན་པོའི་

འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམེ་རྣམེས་དང་། དད་ལྡན་གྱིི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ལ་ཆོས་ཀྱིི་

འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ། སྐབས་འགར་དབེན་གནས་རྣམེས་སུ་ཐུགས་དམེ་ཟིབ་མེོའི་

རིམེ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པ་སོགས་ཆོས་དང་མེཐུན་པའི་མེཛད་འཕྲིན་ཁོ་

ནའི་རིང་ནས་བསྟེན་པའི་རྩ་བ་གདུང་སྲས་རྒྱུན་མེ་ཆད་པར་བྱོོན་པ་ཉིིད་ཡིན་པར་

དགོངས་པའི་རྒྱུ་དང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་རིགས་ཀྱིི་ཅོད་པན་དམེ་པ་རྗོེ་དཀོན་

མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ། སྤྱིན་སྔ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། རྒྱལ་སྲས་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་

ཤེིས། རྗོེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མེཆོག་རྣམེས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པའི་བསྟེན་པ་ཐུགས་ཁོངས་སུ་བཅངས་པའི་བློ་མེ་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་མེང་པོ་

དང་། དབུས་གཙང་གི་སྐྱོང་བ་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་རྣམེས་

ཀྱིིས་གདུང་རིགས་སྤེེལ་བ་མེཛད་དགོས་པའི་གསོལ་བ་དྲིག་ཏུ་བཏེབ་པའི་རྐྱེན་ལ་

བརྟེེན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་བཙུན་མེོ་གསུམེ་ཙམེ་ཞིག་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས། 

རིགས་ཀྱིི་གདུང་སྲས་དམེ་པ་གཅེན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་བསོད་ནམེས་དབང་པོ་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པོ་

དེ་ཉིིད་དང་། གཅུང་སྔགས་འཆང་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་

ཞེས་བྱོ་བ་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞི་བ་འཚོའི་རྣམེ་པར་སྤྲུལ་པ་དེ་ཉིིད་དེ་

གདུང་སྲས་དམེ་པ་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་བསྐྲུན་པར་མེཛད་ཅིང་། དེ་ནས་རིགས་སྲས་

དམེ་པ་དེ་གཉིིས་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་ལ་ཇེི་ལྟོར་བཞུགས་པའི་ཟིབ་ཆོས་

རྣམེས་ཀྱིང་ལེགས་པར་སྩོལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་སྐབས་ཤེིག་ནས་

བསམེ་ཡས་ཀྱིི་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཚེ་དབང་རྡོོ་རྗོེ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེེགས་པ་ལ་བརྟེེན། 

དེའི་གཤེེགས་རོང་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་སྤྱིན་འདྲིེན་གྱིི་ཕེོ་ཉི་མེངགས་པ་ན། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཀྱིང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་ཕེེབས་

པར་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་པ་གནང་ནས། དེ་མེཐུན་གདུང་སྲས་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་

དབང་པོའི་མེཚན་ཅན་ཉིིད་ཀྱིང་། ལོ་ནས་སྤྱིན་སྔ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་

བར་བཞེད་དེ། ཡབ་སྲས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དབུས་ཕྱིོགས་ལ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ནས་སྣར་

ཐོང་། ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན། གཞིས་དགའ་བསམེ་འགྲུབ་རྩེ། རིན་སྤུངས། གོང་

དཀར་རྡོོ་རྗོེ་གདན། བདེ་མེཆོག་སྲིན་པོ་རི་རྣམེས་སུ་མེར་ལམེ་ཕེེབས་ནས། དེ་
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དག་ཏུ་གནས་པའི་སྐྱ་སེར་རྣམེས་ལ་ཟིབ་རྒྱས་དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་བཀའ་དྲིིན་

གཞལ་དུ་མེེད་པ་སྩལ་ཏེེ། རིམེ་གྱིིས་བསམེ་ཡས་མེི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་ཕེེབས་ནས། ཆོས་རྒྱལ་ཚེ་དབང་རྡོོ་རྗོེ་པའི་དགོང་

རོགས་ཀྱིི་ཚོགས་དབུས་དང་ལམེ་སྟེོན་སོགས་མེཛད་སྐབས། ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་

ལྕོག་ལྷའི་ཕེོ་བྲང་དུ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེེ། ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོས་སྔོན་

སློབ་དཔོན་པདྨོའི་ཟིབ་ཡངས་མེཐོིལ་འདི་ལ་ས་ཆོག་དང་རབ་གནས་མེཛད་པ་

བཞིན། ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་མེཆོད་རྟེེན་རྣམེས་ལ་རབ་

གནས་མེཛད་ན་བོད་ཁམེས་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཕེན་པ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ན། བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོས་ཀྱིང་ཡབ་སྲས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པའི་ས་ཆོག་དང་དེ་ལ་བརྟེེན་

པའི་རབ་གནས་རྒྱས་པར་མེཛད་དེ། དེའི་དུས་སུ་ཚོགས་ཐོ་མེ་དགྲ་བགེགས་གྲུབ་

ཀྱིི་འཆམེས་ཀྱིི་ཚེ། སྐབས་ཤེིག་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་ཆོས་སྐྱོང་བྱོོན་ནས། 

ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་དང་པོ་སློབ་དཔོན་པདྨོས་ཀྱིང་ངེད་ཟིབ་ཡངས་མེཐོིལ་གྱིི་ལྷ་སྲིན་

སྡོེ་བརྒྱད་ཐོམེས་ཅད་དམེ་འོག་ཏུ་བཅུག བཀའ་ནན་དྲིག་པོས་བསམེ་ཡས་ཀྱིི་སྲུང་

མེར་བསྐོས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱིང་ངེད་ལྷ་སྲིན་སྡོེ་བརྒྱད་ལ་

དྲིག་པོའི་ལས་ཀྱིི་གནོད་པ་མེེད་པར་སོ་སོར་སྔར་བཞིན་རང་གནས་སུ་འཇེོག་པ་

མེཛད་དགོས། ངེད་ལྷ་སྲིན་སྡོེ་བརྒྱད་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་སྔོན་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་

པདྨོའི་བཀའ་བཞིན་དང་། ད་ལམེ་ཡང་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོས་བཀའ་ཇེི་ལྟོར་བསྒོོས་པ་

ལྟོར་བསྒྲུབ་ཅིང་དམེ་འོག་ཏུ་འཇུག་པ་བྱོེད་ཟིེར་ཏེེ། ད་ལྟོ་སྡོེ་བརྒྱད་ཐོམེས་ཅད་དབུ་

རྩེའི་ཁྱེམེས་ར་ཆེན་མེོ་ན་འདུས་འདུག་ནས་གདུག་འདྲིེ་ལ། དགྱིེས་བཤེེས་སུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཕྲིན་སྐྱོལ་ཟིེར་བར་འདུག་པས། ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱིང་དེ་བཞིན་དུ་དགོངས་

དགོས། ཞེས་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོས་ལན་གཉིིས་ཞུས་པ་ན། རྗོེས་མེའི་སྐབས་སུ་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ལ་སྤྱིན་ཆེར་གཟིིགས་ནས་ཅང་མེི་གསུང་

བར་ཞལ་འཛུམེ་པ་ཞིག་མེཛད་པ་ན། ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཉིིད་དགྱིེས་པ་ཆེན་པོའི་

ངང་ནས་དབུ་རྩེ་ཆེན་མེོའི་ཁྱེམེས་རར་ཕེེབས་ནས་སྡོེ་བརྒྱད་རྣམེས་ཀྱིི་མེིང་ནས་

འབོད་ཅིང་། གདུག་འདྲིེས་དགྱིེས་བཤེེས་ལ་འཕྲིན་བསྐྱལ་བ་འདི་ལ་ཁྱེེད་ཟིབ་

ཡངས་མེཐོིལ་གྱིི་སྡོེ་བརྒྱད་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་བྱོས་པ་གཟིོ་བ་གྱིིས་ཞེས་གསུང་བར་

གྲགས་ཤེིང་། དེ་ནས་ཡང་ལན་ཅིག་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་གཉིིས་ཀྱིི་དྲུང་

དུ་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་གླིོ་བུར་ཉིིད་དུ་བྱོོན་བྱུང་ནས་མེཎྜོལ་སོ་བདུན་མེ་བཀོད་ནས། 

བསམེ་ཡས་པའི་ཞལ་ངོ་རྣམེས་ཀྱིང་བསྡུས། ལྕོག་པ་རྣམེས་ལ་མེཎྜོལ་ཕུལ་ཞིག་

པར་བཀའ་གནང་ནས། ཆོས་སྐྱོང་རང་གིས་ཀྱིང་བསེ་རྨོག་ཕུད་ཅིང་། རལ་གྲི་

དང་ཞགས་པ་ཡང་དེར་བཞག་ནས། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་ཐོལ་མེོ་སྦྱར་ཏེེ 

ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོས་ངེད་ཟིབ་ཡངས་མེཐོིལ་གྱིི་ལྷ་མེི་འདིར་ཚོགས་རྣམེས་ལ་བློ་མེའི་

རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་བྱོིན་རླབས་ཤེིག་གནང་བ་དགོས་ཞུ་བ་ལ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་

ཀྱིང་ཐུགས་དགྱིེས་བཞིན་དུ་ལམེ་ཟིབ་མེོ་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་རྒྱས་པ་སྩལ་བའི་ཚེ། 

དེ་མེ་གྲོལ་གྱིི་བར་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་གཡོན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ས་དང་བར་སྣང་

ཐོམེས་ཅད་ལ་སྔོན་སློབ་དཔོན་པདྨོས་དམེ་བཏེགས་ཀྱིི་གནས་ཁ་སོ་སོའི་སྲུང་མེ་

རྣམེས་དང་། གཞན་ཡང་གཟུགས་མེེད་ཀྱིི་རིགས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་

འདུས་ནས། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ལ་གུས་འདུད་དང་བཅས་འདུག་པ་མེཁན་ཚང་པ་
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བསྟེན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིིས་མེངོན་སུམེ་དུ་མེཐོོང་ཞིང་། དེ་དང་དུས་མེཉིམེ་དུ་ཆོས་

སྐྱོང་ཆེན་པོས་ཀྱིང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་སྐུའི་གཡོན་ཕྱིོགས་ལ་ཡང་ཡང་གཟིིགས་

ནས་བརྡོ་མེང་དུ་མེཛད་ཅིང་། ཕྱིོགས་དེར་མེི་སུ་ཡང་འགྲོར་མེི་འཇུག་པ་དེར་ཡོད་

ཀུན་གྱིིས་མེཐོོང་བར་གྲགས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་གསུང་ལས་

ཀྱིང་། དེ་རིང་གི་ཆོས་ཉིན་པ་རྣམེས་ཀྱིི་ཁྲིོད་ན་སེམེས་ཅན་མེགོ་ལུས་མེི་གཅིག་པ་

མེང་པོ་འདུས་ནས་བཞེད་པོ་འདུག་པ་ཁྱེེད་ཚོས་ཨེ་མེཐོོང་ཞེས་ཞབས་འབྲིང་པ་

རྣམེས་ལ་གསུང་བར་གྲགས་ལ། དེ་ལྟོར་བསམེ་ཡས་མེི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་

པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་བོད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཕེན་པའི་མེཛད་པ་མེཐོའ་ཡས་པ་

ཞིག་མེཛད་ནས། དེ་ནས་ལོ་དགོན་པར་ཕེེབས་ཏེེ་སྤྱིན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་

ཆོས་གྲགས་ཀྱིི་དྲུང་དུ་ཐུགས་སྲས་དམེ་པ་དབང་པོའི་ཞབས་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམེ་པ་རྣམེ་པར་དག་པ་མེནོས་པར་མེཛད་ཅིང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་

པོས་ཀྱིང་སྤྱིན་སྔ་རིན་པོ་ཆེར་ཟིབ་ཆོས་འགའ་ཞིག་གསན་ཏེེ། དེ་ནས་ཡབ་སྲས་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལྷ་སར་ཕེེབས་ནས་དེར་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་ལ་ཕེན་པའི་སྨོན་

ལམེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ཁྱེད་པར་ཇེོ་བོ་རང་བྱོོན་ལྔ་ལྡན་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དེ་ཉིིད་ལ་

དད་ལྡན་རྣམེས་ཀྱིིས་གསེར་ཆབ་གསོལ་བ་སྟེོབས་ཆེས་པའི་ཞལ་དཀྱིིལ་གས་པ་

ལྟོ་བུའི་ཤེིན་ཏུ་མེ་མེཛེས་པ་ཞིག་དང་། སྐུ་དེ་ཉིིད་ཅུང་ཟིད་མེདུན་དུ་བུབ་ནས་

འདུག་པ་ལ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་ཐོབས་ལ་མེཁས་པའི་སྒོོ་ནས་སྔ་མེོ་ལྟོར་ཇེོ་

བོའི་ཞལ་དཀྱིིལ་ཤེིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་མེཛད་ཅིང་། མེདུན་དུ་བུབ་པའི་རྣམེ་པ་

ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་ཕྱིག་གིས་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་འཕུལ་བའི་སྟེེང་ཀ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཙམེ་མེཛད་པ་ན། སྐུ་དེ་ཉིིད་རང་བཞེངས་ཀྱིི་ཚུལ་གྱིིས་ཤེིན་ཏུ་འདྲིོངས་པ་བྱུང་

ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དང་། སྐབས་དེར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམེས་

སྐྱིད་ཤེོད་པས་གདན་དྲིངས་ཏེེ། གཞིས་དགའ་བདེ་ཆེན་དུ་ཕེེབས་པའི་སྐབས་སུ་

གཏེེར་སྟེོན་ཞིག་པོ་གླིིང་པ་དང་མེཇེལ་ནས། དེ་ལས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་གཏེེར་

ཆོས་མེང་དུ་གསན་ཅིང་། གཞན་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་སྤེེལ་བར་མེཛད་བཞིན་པའི་ཚེ། 

བསམེ་ཡས་ནས་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་སོགས་ལྷ་མེི་རྣམེས་ཀྱིིས་གདན་འདྲིེན་གྱིི་ཕེོ་

ཉི་མེངགས་པ་ན་སླར་ཡང་བསམེ་ཡས་སུ་ཕེེབས་ནས། དེར་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོས། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཅེན་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བསམེ་གྲུབ་པ་གཉིིས་

ཆར་གྱིིས་བསམེ་ཡས་ཀྱིི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ལ་རབ་གནས་དང་སློབ་དཔོན་

ལ་གསོལ་བ་བཏེབ་ན་བསྟེན་འགྲོ་ལ་ཕེན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བས་དེ་བཞིན་མེཛད་

དགོས་ཚུལ་ཞུས་པ་བཞིན། དེ་འཕྲལ་རྩེ་གདོང་བདག་སྨོན་སྟེག་ལུང་ནས་སྤྱིན་

འདྲིེན་པར་མེཛད་དེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་སྐུ་མེཆེད་ཁུ་དབོན་རྣམེས་ཀྱིིས་བསམེ་

ཡས་ཀྱིི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་མེཆོད་རྟེེན་རྣམེས་ཀྱིི་ཞིག་གསོས་དང་རབ་གནས་

རྒྱས་པ་མེཛད་ཅིང་། དེ་ནས་རྗོེ་བཙུན་གཅེན་གྱིིས་སྟེག་ལུང་སོགས་སུ་ཕེེབས་

ནས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་གཉིིས་ཀྱིིས་བསམེ་ཡས་སུ་བཞུགས་ཏེེ། དེར་

གཏེེར་སྟེོན་ཤེེས་རབ་འོད་ཟིེར་བ་དང་མེཇེལ་ནས། དེ་ལ་ཡང་གཏེེར་ཆོས་མེང་དུ་

གསན་ཏེེ། དེའི་སྐབས་སུ་ཉིིན་གཅིག་གི་ཚེ་སྔགས་འཆང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཉིིད་ཀྱིི་དབུ་

རྩེ་ཆེན་མེོའི་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་མེཐོིལ་ནས། མེཁའ་འགྲོ་མེ་བདེ་བའི་རྡོོ་རྗོེའི་དབུ་

ཐོོད་སྐྱེ་བདུན་ཨ་མེས་བཀང་བ་དང་། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཚེ་རིལ་དམེ་རས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སོགས་ཡོད་པ་གཏེེར་ནས་འདོན་པར་མེཛད་ཅིང་། སྐབས་དེར་བདག་ཉིིད་ཆེན་

པོའི་ཆག་ཕྱིི་གཏེེར་སྟེོན་ཤེེས་རབ་འོད་ཟིེར་བས་མེཛད་ནས། བསམེ་ཡས་མེཆོད་

རྟེེན་དཀར་པོ་ནས་ལྕགས་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་རྩེ་དགུ་པ་ཞིག་དང་སྐྱེ་བདུན་ཨ་མེའི་ཐུམེ་བུ་

ཞིག་གཏེེར་ནས་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེེ། དེའི་དུས་ཀྱིི་ལྕགས་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་དེ་ཉིིད་བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོའི་རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པའི་དབང་བསྐུར་གྱིི་དབང་རས་མེཛད་པར་གྲགས་ཤེིང་། བདེ་

བའི་རྡོོ་རྗོེའི་དབུ་ཐོོད་དེ་ཉིིད་ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་སོགས་ཀྱིི་བྱོིན་རླབས་མེཛད་དུས་

དབང་རས་མེཛད་ནས་དེང་སང་གི་བར་དུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཉིིད་ན་བཞུགས་པ་

འདི་ཉིིད་དོ། །དེ་ལྟོར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་བསམེ་ཡས་མེི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིིས་

གྲུབ་པའི་གནས་མེཆོག་དེ་ཉིིད་དུ་ཡང་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེཛད་

ནས། དེ་ནས་རིམེ་གྱིིས་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་ཏེེ། སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་

པོ་ཉིིད་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ཁོང་ཙམེ་དུ་ཕེེབས་པའི་ཚེ། གདུང་སྲས་སྐུ་མེཆེད་

གཉིིས་རང་གི་རྒྱལ་ཚབ་དམེ་པར་མེངའ་གསོལ་ཏེེ་སྤྱིི་དང་བྱོེ་བྲག་གི་བསྟེན་པ་

རིན་པོ་ཆེ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟོར་འཕེེལ་རྒྱས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོའི་སྐབས་ཤེིག་ན་ཡར་རྒྱབ་པའི་སྡོེ་པ་སྐུ་འབྲིང་ཞིང་གཞན་དུ་

གཤེེགས་པའི་དགོངས་རོགས་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་གདན་འདྲིེན་པར་བྱུང་བ་ན། 

གདུང་སྲས་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་ཀྱིི་གཅུང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་གྲགས་པ་

བློོ་གྲོས་ཀྱིིས་གདན་ས་ཆེན་པོའི་འགན་བཞེས་རྣམེས་མེཛད་ཅིང་། གཅེན་འཇེམེ་

པའི་དབྱོངས་བསོད་ནམེས་དབང་པོ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཕྱིིར་འབྲངས་ཏེེ་

ཡབ་སྲས་གཉིིས་ཀྱིིས་སླར་ཡང་དབུས་ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་ཏེེ། ཞིང་གཤེེགས་དེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཉིིད་ཀྱིི་དགོངས་རོགས་མེ་ལུས་པ་གྲུབ་ནས་ལྷ་སར་ཕེེབས་པའི་ནུབ། བསམེ་

ཡས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཤེིང་བྱོ་ཅན་བྱོ་བ་དེས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་ལྷགས་ནས། 

བསམེ་ཡས་དབུ་རྩེ་ཆེན་མེོ་ལ་ཞིག་གསོས་གནང་དགོས་ཚུལ་གྱིི་སྙེན་འབུལ་དུ་མེ་

ཞིག་ཞུ་བ་བཞིན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་བསམེ་ཡས་སུ་

ཕེེབས་པའི་ཚེ། སྒྲིགས་ཀྱིི་མེདོ་དེར་ས་མེ་སྲོས་ཙམེ་ལ་ཕེེབས་པ་ན། འཇེམེ་

དབྱོངས་དབང་པོའི་མེཚན་ཅན་ཉིིད་ལ། ཁྲིི་ཐོོག་པ་དཔོན་སློབ་སྔ་བར་ལ་སོང་ལ་

གཏེོར་མེ་སོགས་གྲབས་གྲུབ་པ་གྱིིས་ལ་བར་ལམེ་ལ་ཅག་གས་ཐོོན་དགོས། འོན་

ཀྱིང་ལམེ་རྒྱུས་ལ་རྐོང་རྗོེས་གསུམེ་ཡོང་བས། ཆེ་བ་གཉིིས་ལ་གཏེད་ཆེར་མེེད། 

ཆུང་བ་དེ་ལ་གཏེད་ནས་ཕྱིིན་པས་འཁྲུལ་པ་གཏེན་ནས་འོང་བ་མེེད་དོ་གསུང་བ་ལ། 

འཇེམེ་དབྱོངས་དབང་པོའི་མེཚན་ཅན་དཔོན་སློབ་རྣམེས་ཀྱིིས། ས་ནི་སྲོས། མུན་

འཐོིབས་པས་རྐོང་རྗོེས་རང་ཡོད་ཀྱིང་ཨེ་མེཐོོང་ན་སྙེམེ་པའི་ཐུགས་ཐོེ་ཚོམེ་ཅུང་ཟིད་

ཀྱིི་ངང་ནས་ཕེེབས་པས། རྒྱང་པ་ཞིག་ནས་ས་སྲོས་ཏེེ་ལམེ་ནོར་སོགས་བྱུང་བ་ན། 

དཔོན་སློབ་རྣམེས་ཀྱིིས་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་དྲིན་ནས་གསོལ་

འདེབས་མེཛད་པས། འཇེམེ་དབྱོངས་དབང་པོའི་མེཚན་ཅན་གྱིིས་གསལ་པོ་རང་

མེིན་པའི་རྐོང་རྗོེས་གསུམེ་གཟིིགས་ནས། གསོལ་བ་དྲིག་ཏུ་བཏེབ་པས་རྐོང་རྗོེས་

གསུམེ་གྱིི་ཆུང་བ་དེ་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བར་བྱུང་ནས། དེའི་རྗོེས་བརྩད་ནས་དཔོན་སློབ་

རྣམེས་ཀྱིིས་ཕེེབས་པའི་ཚེ་ལམེ་ནོར་འཁྲུལ་སོགས་གཏེན་མེ་བྱུང་བར་བདེ་བར་

ཕེེབས་པ་ན། དེ་ནས་མེཆོད་གཡོག་པ་ཞིག་གི་མེཐོོང་སྣང་ལ། རྡོོ་མེཆོད་ཐོང་ཁའི་

འོག་ཙམེ་ནས་མེི་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་གསུམེ་སོང་བ་ཡང་མེཐོོང་བར་གྲགས་ཤེིང་། བདག་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཉིིད་ཆེན་པོ་དཔོན་སློབ་རྣམེས་ལ་ཇེི་སྲིད་མུན་སྲུབ་པ་ནས་བསམེ་ཡས་སུ་མེ་

ཕེེབས་བར་དེ་སྲིད་དུ་སྐུ་མེདུན་དུ་མེེ་སྒྲིོན་ཆེན་པོ་གསུམེ་བྱུང་ནས་ཉིིན་མེོ་ལས་ཀྱིང་

གསལ་བ་བྱུང་བར་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་དུ་མེ་དང་བཅས་ཕེེབས་ཏེེ། 

ཡབ་སྲས་མེཇེལ་བ་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་སྐུ་འཁོར་རྣམེས་ཀྱིིས་གོང་གི་གནས་

ཚུལ་དེ་ཉིིད་འཇེམེ་དབྱོངས་དབང་པོའི་མེཚན་ཅན་དཔོན་སློབ་རྣམེས་ལ་ཞུས་པ་ན། 

སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། ཧེ་ཧེ་ངེད་རྒན་པོ་ཚོ་ལ་དེ་འདྲི་བྱུང་། ཁྱེེད་ཚོ་ལ་

ཇེི་ལྟོར་བྱུང་གསུངས་པ་དང་། འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་དབང་པོའི་མེཚན་ཅན་གྱིིས་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ལ་རྐོང་རྗོེས་སོགས་ཇེི་ལྟོར་བྱུང་བའི་ཚུལ་རྣམེས་དང་། ཐོེ་ཚོམེ་

ཙམེ་བྱུང་བ་ལ་ཐུགས་མེི་ཁྲིེལ་བ་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པ་ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་རྐོང་རྗོེས་

དེ་གསུམེ་ཁྲིི་ཐོོག་པ་སྤུན་རང་ལ་བྱོས་འགྱུར་དུ་ངོ་སྤྲོད་བྱོས་པའི་མེིང་སྲིང་གསུམེ་

པོ་དེ་ཀ་ཡིན། འོན་ཀྱིང་རྐོང་རྗོེས་དེ་གསུམེ་ཙམེ་མེཐོོང་བ་ལ་ངོ་མེཚར་རྒྱུ་མེེད། ངེད་

ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཀྱིི་དུས་དིང་རི་ཕྱིོགས་སུ་ཕྱིིན་པ་ན། རྩིབ་རིའི་བྱོང་ངོས་དེ་ལ་

ལྟུང་བཤེགས་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་སོ་ལྔ་པོ་ཁྲི་ལམེ་མེེ་བཞུགས་པ་མེཐོོང་ཞིང་། དེའི་

ཤེར་གྱིི་ཕྱིོགས་ན་འཕེགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་ཡིན་སྙེམེ་

པའི་པཎྜོི་ཏེ་ན་བཟིའ་ངུར་སྨྲིག་བསྣམེས་པ་གཉིིས་ཀྱིང་འདུག་ཅིང་། ཡང་ངེད་ལོ་བཅུ་

གཅིག་ཙམེ་གྱིི་དུས་སུ་ཕུང་པོ་རི་བོའི་བྱོང་ངོས་ལ་གནས་བརྟེན་བཅུ་དྲུག་པོ་སྐུ་རེ་

རེ་ནས་རྣམེ་འགྱུར་ཡ་མེཚན་སྣ་ཚོགས་མེཛད་པ་དང་བཅས་མེཐོོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སོགས་ངོ་མེཚར་གྱིི་གསུང་མེང་དུ་བྱོོན་པ་དང་། དེ་ནས་བསམེ་ཡས་དབུ་རྩེ་ཆེན་

མེོ་ལ་ཞིག་གསོས་མེཛད་དགོས་ཚུལ་བསམེ་ཡས་རྒན་དམེངས་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏེེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལས་བརྩམེས་པ་ན། གླིོ་བུར་དུ་ཁ་ཆར་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་བའི་ཚེ། བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོས་རྒྱལ་པོ་ཤེིང་བྱོ་ཅན་གནས་སར་ཕེེབས་ཏེེ། དེ་ཉིིད་ཀྱིི་སྒོོ་ལ་ཕྱིག་འཁར་

བསྣུན་ནས། ང་མེི་མེནོ་བ་མེནོས་སུ་བཅུག ད་ཁྱེོད་ལ་ནུས་པ་མེེད་པ་ཨེ་ཡིན། ཆར་

པ་འདི་མེི་གཅོད་དམེ་ཞེས་གསུངས་མེ་ཐོག་ནམེ་མེཁའ་དྭངས་པར་གྲགས་པ་དང་། 

དེ་ནས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་དགོངས་ལ་ཆོས་སྐྱོང་འདི་སྔར་ནས་ངེད་ལ་

གདུག་འདྲིེའི་གནས་ས་ད་ལྟོའི་འདི་མེ་ཡིན། བྱོང་ཤེར་མེཚམེས་ན་ཕེོ་བྲང་ཀ་གཅིག་

སྒོོ་གཅིག་བྱོ་བ་ཅིག་ཡོད་ཅེས་ཡང་ཡང་ཟིེར་བ་ཞིག་བྱུང་བས། དེ་ཡང་ད་ལམེ་རྩད་

བཅད་ནས་ལྕོག་གསར་བཞེངས་ཤེིག་བྱོས། སྐུ་འབྲས་ཡང་དེར་བཞུགས་སུ་

གསོལ། ལྕོག་རྙིིང་པ་འདི་ལ་ཡང་ཞིག་གསོས་ཤེིག་བྱོས་ན་ལེགས་པ་འདུག་སྙེམེ་དུ་

དགོངས་ནས། ཕེོ་བྲང་ཀ་གཅིག་སྒོོ་གཅིག་རྩད་གཅོད་པར་ཕེེབས་པའི་ཚེ། །ཕེོ་

བྲང་དེ་ཉིིད་ནི་ཁང་བརྩེགས་དུ་མེའི་འོག་ན་ར་བ་ལྟོ་བུའི་མུན་ནག་ཅན་ཞིག་འདུག་

པས། ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ལ་ཕེོ་བྲང་ཀ་གཅིག་སྒོོ་གཅིག་འདི་ཡིན་ནམེ་གསུངས་པ་ལ། 

ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོས་དེ་བཞིན་ཡིན་ཚུལ་ཞུས་པ་ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་འོ་ན་

འདིར་ཁྱེེད་རང་གནས་སའི་ལྕོག་ཅིག་གསར་ཏུ་བཏེབ། དེ་མེཐུན་ལྕོག་རྙིིང་པ་ལ་

ཡང་ཞིག་གསོས་ཤེིག་བྱོེད་དགོས་འདུག་པས། སང་ཉིིན་ང་ཡང་སླེབས་ཡོང་ཆོས་

སྐྱོང་རང་ཡང་ཤེོག་ཅིག་གསུངས་པས། ཆོས་སྐྱོང་གིས་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་གདུག་

འདྲིེའི་གནས་ཁང་རྙིིང་པ་ལ་ཞིག་གསོས་དགོས་པ་མེེད་ཞུས་པ་ན། བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོས་འོ་ན་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཁག་ཐོེག་གམེ་གསུངས་པ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་གིས་ལོ་

གསུམེ་ཁག་ཐོེག་པ་བྱོེད་ཞུ་བ་ལ། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཐུགས་འུར་བའི་ཚུལ་གྱིིས་
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གདུག་འདྲིེ་ཚོད་མེེད་པ་ལོ་གསུམེ་ནས་སུས་འཚོ་རྒྱུ་ཡིན། ང་སང་ཉིིན་ནས་ཞིག་

གསོས་ཀྱིི་མེགོ་འཛུགས་ཐོག་ཆོད་ཡིན་པས། ཁྱེེད་རང་དེ་བར་ལ་གནས་ཁང་

གཞན་ཞིག་ཏུ་སོང་ཞིག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་ནས་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་འཁོར་

བཅས་ཧས་པོ་རིའི་རྒྱབ་ཀྱིི་ཐོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་བསྐྱས་བྱོས་ནས་བཞུགས་པ་མེིག་

མེཐོོང་མེཁན་རྣམེས་ཀྱིིས་མེཐོོང་བར་གྲགས་ཤེིང་། དེ་ནས་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་སྣང་

དུས་ཀྱིི་ཉིིན་མེིན་པ་བྱོོན་མེ་བྱུང་བ་ན། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཆོས་སྐྱོང་ལ་ཁྱེེད་

ཁ་རྩང་མེི་ཡོང་བ་ཅི་ཡིན་གསུངས་པ་ལ། ཆོས་སྐྱོང་གིས་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་དེ་

བདེན། གདུག་འདྲིེས་བྱོང་ཤེམྦྷ་ལར་ཕྱིིན་པས་ཁྲིག་ཅིག་ལ་ཆགས་ནས་མེ་སླེབས་

པ་ཡིན་ཞུས་པས། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཐུགས་འཁྲུགས་པའི་ཚུལ་གྱིིས། ཁྱེེད་སློབ་

དཔོན་པདྨོ་འབྱུང་གནས་ཀྱིིས་ལི་ཡུལ་ལྕང་ར་སྨུག་པོ་ནས་བཀུག སྤྱིིར་བོད་ཀྱིི་

གཙུག་ལག་ཁང་དང་མེཆོད་རྟེེན་བྲེ་ཙམེ་ཡན་གྱིི་གཉིེར་གཏེད། ཁྱེད་པར་བསམེ་

ཡས་ཀྱིི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། སྡོེ་བསྟེན་པ་སྲུང་བར་བཀའ་བསྒོོས་པ་ལྟོར་ཁས་

བློངས་ནས། བྱོང་ཤེམྦྷ་ལ་རུ་ཐོལ་བ་འགམེ་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིན་ནམེ་ཞེས་གསུངས་པ་ན། 

ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་རང་ཡང་ཞུམེ་པ་དང་བཅས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཉིན་ཅིང་

འདུག་པར་གྲགས་ཤེིང་། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་ལྕོག་གསར་རྙིིང་གཉིིས་དང་། 

སློབ་དཔོན་གྱིི་ཕྱིག་བཟིོ་སྐུ་འབྲས་ཆེན་མེོ་ལ་ཡང་ཉིམེས་གསོ་མེཛད་དེ། རབ་

གནས་དང་བཀྲ་ཤེིས་སོགས་རྒྱས་པར་གནང་ནས། དཔལ་བསམེ་ཡས་མེི་འགྱུར་

ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པའི་ལྷ་མེི་ཐོམེས་ཅད་ཡི་རང་བར་

མེཛད་དེ་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་གྱུར་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་གཙང་ཕྱིོགས་སུ་ཆིབས་ཀྱིི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ནས་

རིམེ་གྱིིས་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་པ་ན། གདུང་སྲས་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་སྐུ་

མེཆེད་སོགས་ཀྱིིས་ཐོོག་དྲིངས་གཞིར་བཞུགས་ཀྱིི་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་མེང་པོ་

དང་། ཕྱིོགས་ནས་བྱོོན་པའི་དགེ་བའི་བཤེེས་གཉིེན་སོགས་དད་ལྡན་གྱིི་གདུལ་བྱོ་

མེང་རབ་ཞིག་ལ་ཐོོག་མེར་ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམེ། འཇེམེ་དབྱོངས་སངས་རིན་གྱིི་

བཀའ་འབུམེ། གླིོ་བོ་མེཁན་ཆེན་པའི་བཀའ་འབུམེ། ས་ལོ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འབུམེ། 

ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་བཀའ་འབུམེ། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་བཀའ་

འབུམེ་ཕེལ་ཆེར་གྱིི་ལུང་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱལ་སྲས་བཀའ་འབུམེ། མུས་ཆེན་

གྱིིས་བསྒྲིིགས་པའི་བློོ་སྦྱོང་གླིེགས་བམེ་ཡོངས་རོགས། མེ་ཎི་བཀའ་འབུམེ། བཀའ་

གདམེས་ཕེ་ཆོས་བུ་ཆོས་ཇེོ་བོའི་ཆོས་ཆུང་བརྒྱ་རྩ། བཀའ་གདམེས་གཞུང་དྲུག 

བདག་ཆེན་རྒྱ་དཀར་བས་བསྒྲིིགས་པའི་མེགོན་པོད་དང་། མེགོན་པོད་མེེ་འབར་མེ། 

གསེར་པོད་རྣམེས་དང་། གཞན་ཡང་བདེ་མེཆོག་རྩ་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོོར་མེ་ཀུན་སྤྱིོད། 

ཀྱིེ་རྡོོར་རྒྱུད་གསུམེ། གསང་འདུས་རྩ་རྒྱུད། ངན་སོང་སྦྱོང་རྒྱུད། བློ་མེ་དམེ་པའི་

པོད་ནག་མེ། གཞུང་བཤེད་དམེར་མེ། སྲས་དོན་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་ལུང་སོགས་མེདོར་ན་

ལུང་གི་རྣམེ་གྲངས་བློོས་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་སྨིན་བྱོེད་དབང་

གི་རྣམེ་གྲངས་ལ་བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ་གྱིི་དབང་སོགས་དབང་བསྐུར་གྱིི་རིགས་

བཅུ་ཕྲག་གཉིིས་ཙམེ་དང་། བདག་མེེད་མེའི་བྱོིན་རླབས་སོགས་བྱོིན་རླབས་ཟིབ་

མེོའི་རིམེ་པ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་དང་ཕྱིེད་ཀྱིིས་ལྷག་པ་དང་། རྗོེས་གནང་གི་བཀའ་སྲོལ་
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ཟིབ་མེོ་གཉིིས་སུ་གྲགས་པ་སྒྲུབ་ཐོབས་བརྒྱ་རྩ་དང་རྒྱ་མེཚོའི་རྗོེས་གནང་ཡོངས་

རོགས་དང་། རྗོེས་གནང་ཟུར་བཀའ་བཅུ་ཕྲག་བཞི་ཙམེ་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་རྗོེས་

གནང་ཟིབ་མེོའི་རིམེ་པ་ཡང་བསམེ་ལས་འདས་པ་ཞིག་དང་། གྲོལ་བྱོེད་ཁྲིིད་ཀྱིི་རིམེ་

པ་ཡང་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ། ལམེ་སྐོར་ཕྱིི་མེ་བརྒྱད། 

ནག་པོ་རིམེ་བཞི། དྲིིལ་བུ་རིམེ་ལྔའི་ཁྲིིད་སོགས་ཁྲིིད་ཀྱིི་རིམེ་པ་ཡང་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་

པ་སོགས་མེདོར་ན་དབང་ལུང་མེན་ངག་སོགས་ཟིབ་མེོ་དམེ་པའི་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་

རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར་ཏེེ། སྐལ་ལྡན་གྱིི་སློབ་མེའི་ཚོགས་ཀྱིང་བསམེ་གྱིི་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་

བསྐྲུན་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་དྲུང་དུ་སྔ་ཕྱིིར་དམེ་

པའི་ཆོས་ཀྱིི་བདུད་རྩི་གསོལ་བའི་བསྟེན་འཛིན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་ཇེི་ལྟོར་བྱོོན་པའི་རྣམེ་

གྲངས་ཀྱིང་། ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་སྲས་རྒྱལ་ཚབ་དམེ་པ། འཇེམེ་མེགོན་གྲུབ་པའི་དབང་

ཕྱུག་པདྨོའི་རྣམེ་འཕྲུལ་བསོད་ནམེས་དབང་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་

པོ་དང་། བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་བོ་དྷི་སཏྭའི་རྣམེ་འཕྲུལ་རྒྱལ་སྲས་སྦེས་པའི་རྣལ་

འབྱོོར་སྔགས་འཆང་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་སྟེེ་གདུང་སྲས་

རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་དང་། རྩེ་གདོང་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་

འབྱུང་གནས་དཔལ་བཟིང་པོ་དང་། མེངའ་རིས་གུང་ཐོང་གི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཁྲིི་

བསམེ་གྲུབ་སྡོེ། མེང་ཡུལ་རྒྱལ་བརྒྱུད་མེངའ་བདག་རྒྱལ་པོར་གྲགས་པ། བསམེ་

ཡས་རྒྱལ་པོ་བཙད་པོ་ཚེ་དབང་རྡོོ་རྗོེ་སོགས་བོད་ཆོས་རྒྱལ་གྱིི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་

པ་རྣམེས་དང་། གཞན་ཡང་ངོར་མེཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་སེངེ། གླིིང་དགའ་བདེ་བ་

ཅན་གྱིི་མེཁན་ཆེན་དཀོན་མེཆོག་རྒྱ་མེཚོ། གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་གླིིང་གི་མེཁན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཆེན་དཔལ་ལྡན་བཟིང་པོ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟེན་ལྷ་ཆེན་གྱིི་མེཁན་ཆེན་པཎ་

ཆེན་ལེགས་བློོ་བ་སོགས་ཐུབ་བསྟེན་ལྷ་ཆེན་གྱིི་གདན་ས་པ་དྲུག་ལྷག་ཙམེ་དང་། 

འདྲི་འདྲིི་ཆོས་རོང་གི་མེཁན་པོ་གདན་ས་པ་དང་བཅས་པ། གཞན་ཡང་ངོར་ཆེན་

དཀོན་མེཆོག་དཔལ་ལྡན། པཎ་ཆེན་ནམེ་མེཁའ་དཔལ་བཟིང་། ཤེར་ཆེན་ཀུན་དགའ་

བཀྲ་ཤེིས། ཐུབ་བསྟེན་རྣམེ་རྒྱལ་གྱིི་མེཁན་ཆེན་བྱོམེས་པ་རབ་བརྟེན། སེམེས་

དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་འོད་ཟིེར། རྗོེ་བསོད་ནམེས་ཆོས་འཕེེལ། ངམེ་རིང་མེཁན་ཆེན་

སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མེཚན་དང་རྗོེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མེཚན། ཐུབ་བསྟེན་ཡངས་པ་ཅན་

གྱིི་མེཁན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟིང་། འབྲས་ཡུལ་སྐྱིད་ཚལ་གྱིི་མེཁན་པོ་ཆོས་

རྗོེ་གུང་པ། ཆོས་རྗོེ་རབ་བརྟེན་དཔལ་འབར། གཞན་ཡང་ཇེོ་ནང་མེཁན་ཆེན་རྗོེ་ཀུན་

དགའ་གྲོལ་མེཆོག ཆོས་ལུང་ཚོགས་པའི་མེཁན་པོ་ལུང་རིགས་རྒྱ་མེཚོ། དགེ་

འདུན་སྒོང་པའི་མེཁན་པོ་ཤཱཀྱི་རི་དབང་། བྱོེ་རིང་ཚོགས་པའི་མེཁན་པོ་དང་། 

གཞན་ཡང་བྱོང་སྟེག་ལུང་མེཁན་པོ་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས། གསང་ཕུ་གླིིང་སྨད་མེཁན་

པོ་རིན་ཆེན་འབྱོོར་ལྡན། བསྟེན་འཛིན་ངག་དབང་ཉིི་ཟླ་བཟིང་པོ། གཞན་ཡང་བྱོས་

འགྱུར་སྒྲུབ་ཆེན་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་དང་། ཀུན་དགའ་དཔལ་མེགོན་

གཉིིས། སྐྱེད་ལྷས་སྒྲུབ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྡོོ་རྗོེ། ནཱཾ་ལེནྡྲའི་མེཁན་པོ་སྟེོང་ར་ཆོས་རྗོེ་

ཀུན་དགའ་ལེགས་གྲུབ། ལུམེ་པ་ཆོས་རྗོེ། ལོ་དགོན་པའི་གདན་ས་པ་འཇུན་པ་

ཆོས་རྗོེ། གོང་དཀར་རྡོོ་རྗོེ་གདན་གྱིི་སློབ་དཔོན་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤེིས། ཆོས་སྡོེ་ཆེན་

པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དབུ་མེཛད་བྱོང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ། ཆོས་རྗོེ་ལྷ་དབང་བཟིང་པོ། ཆོས་རྗོེ་

གླུ་དབང་གླིིང་པ། རྗོེ་གསེར་གླིིང་པ། སྙེན་བརྒྱུད་གདམེས་པའི་མེངའ་བདག་མེཁས་
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པའི་དབང་པོ་ཚར་པ་ཆོས་རྗོེ། གཞན་ཡང་རྗོེ་ཀུན་དགའ་ལུང་རིག མེངའ་རིས་

གཞི་སྡོེ་མེཁན་པོ་རྗོེ་མེཁས་གྲུབ་པ། སྐྱིད་ཚལ་འོག་གི་མེཁན་པོ་རྗོེ་བློོ་གྲོས་ཆོས་

འཕེགས་དང་། རྗོེ་བློོ་གྲོས་རྣམེ་རྒྱལ། གསེར་མེདོག་ཅན་གྱིི་མེཁན་པོ་ཀརྨ་བཟིང་པོ། 

བྱོ་རྒོད་གཤེོང་གི་མེཁན་པོ་འགའ་རོང་པ། གདོང་དགའ་སློབ་དཔོན་པ་ཀུན་དགའ་

མེཆོག་ལྡན། ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོའི་མེཁན་པོ་ལྷ་བཙུན་གྲགས་པ། ཤཱཀྱི་བསམེ་གྲུབ། 

ངག་དབང་གྲགས་པ་རྣམེས་དང་། གྲ་ཐོང་མེཁན་པོ་སྡོེ་བདག་ཆོས་རྗོེ་ཁུ་དབོན་

གཉིིས། པཎ་ཆེན་བདེ་བའི་རྡོོ་རྗོེ། བསམེ་ཡས་རབ་བྱུང་མེཁན་པོ་རྗོེ་གསེར་སྐུ་བ། 

གཏེེར་སྟེོན་ཞིག་པོ་གླིིང་པ། གཏེེར་སྟེོན་ཤེེས་རབ་འོད་ཟིེར། དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡོེའི་

མེཁན་པོ་འཕེགས་པ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་པ་སོགས་མེཁས་གྲུབ་ཀྱིི་སློབ་མེ་མེཚན་གྲགས་

དང་ལྡན་པ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོའི་བརྒྱ་དཔོན། 

ལས་ཆེན་སོགས། མེདོར་ན་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བྱོ་བ་མེཛད་ནུས་པའི་སྐྱེས་བུ་

དུ་མེ་ཞིག་བྱོོན་ནས། བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེས་ཆེར་གསལ་

བར་གྱུར་པ་ནི་ཀུན་གྱིིས་མེངོན་དུ་གྱུར་པ་འདི་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོར་འཆད་པ་ཉིི་མེའི་འོད་

ཟིེར་གྱིིས་གདུལ་བྱོ་སྐལ་ལྡན་གྱིི་བློོ་གྲོས་ཀྱིི་པདྨོོ་ཆེས་ཆེར་བཞད་པར་མེཛད་པའི་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་ཕྱིི་རོལ་དུ་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་པའི་

རིང་ནས་ནང་དུ་ཏེིང་ངེ་འཛིན་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ནས་

གྲུབ་པའི་རྟེགས་མེཚན་བསྟེན་པའི་ཚུལ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་ཡོད་མེོད། ཁྱེད་

པར་དཔལ་གྲོ་སྟེག་ཚང་སེང་གེ་བསམེ་གྲུབ་ཏུ་ཕེེབས་ནས་གྲུབ་པའི་མེཚན་མེ་

བརྙིེས་པའི་ཚུལ་ནི། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨོ་འབྱུང་གནས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཀྱིི་སྒྲུབ་གནས་དཔལ་གྲོ་སྟེག་ཚང་སེང་གེ་བསམེ་གྲུབ་ཏུ་ལྷ་དང་བློ་མེའི་ཞལ་མེངོན་

དུ་གྱུར་ཏེེ། གདམེས་པ་དང་ལུང་བསྟེན་ཁྱེད་པར་ཅན་དངོས་སུ་ནོད་པའི་དུས་ལ་

བབས་པར་དགོངས་ཏེེ། ལྷོ་རོང་ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་པར་བརྩམེས་ཏེེ་དེར་ཆིབས་ཀྱིི་

ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་ན། དཔལ་འགྲོའི་གཞི་བདག་ལྷ་ཆེན་བྲག་སྐྱེད་དང་། ཧས་ཀྱིི་ཁྱུང་

འདུས་སོགས་ལྷོ་ཁ་བཞིའི་གཞི་བདག་སོགས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞབས་དྲུང་དུ་

བྱུང་ནས། ལྷོ་རོང་གི་ལུང་པ་ཐོམེས་ཅད་ཞབས་ཀྱིིས་འཆག་པ་མེཛད་དགོས་ཤེིང་། 

ལ་ཆུ་འཕྲང་སོགས་ཀྱིི་འཕྲིན་ལས་ངེད་རང་གཞི་བདག་རྣམེས་ཀྱིིས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་ཞུས་པ་དང་། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་དུས་དེར་གཏེོར་མེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

གནང་ཞིང་། བསང་དཔེ་ཆེན་མེོར་ཡང་། དཔལ་གྲོའི་ལྷ་ཆེན་བྲག་སྐྱེད་དང་། །ཧས་

ཀྱིི་ཁྱུང་འདུས་ལ་སོགས་པའི། །ལྷོ་རོང་ལུང་པའི་གཞི་བདག་བསང་། །ཞེས་པ་འདི་

ཡང་དེའི་དུས་སུ་འཇུག་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐོོས་ལ། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་

པོས་དཔལ་གྲོའི་སྒྲུབ་གནས་དམེ་པ་དེར་ཕེེབས་པར་དགོངས་པ་ནས། ནགས་ཀྱིི་

འཕྲང་དོག་པ་ལ་བརྟེེན་ཆིབས་པའི་བགྲོད་མེ་བདེ་བ་ལ་དགོངས་ནས། ལོང་ར་དབོན་

པོ་སོགས་ལྷོ་པ་གཞོན་པ་མེང་པོས་རྒྱབ་ཏུ་སྔགས་འཆང་ཉིིད་གདན་དྲིངས་ཏེེ། སྟེག་

ཚང་གི་འཕྲང་ཟིིན་པར་ཕེེབས་པའི་ཚེ། དེའི་བར་ལམེ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་མེཐོིང་ཤྭ་ན་མེ་

སོགས་གཞི་བདག་འགའ་ཞིག་གི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིིས་སེམེས་ཅན་མེ་རུངས་པ་ཞིག་

གིས་ལམེ་བསྒོགས་བྱུང་བ་ལ་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིིས་ངེད་རང་རང་གནས་སུ་འགྲོ་

བ་ལ་ཁྱེོད་ལ་ཁྱེད་ཅི་ཡོད་ཕེར་སོང་གསུང་པ་སོགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བཀའ་བསྒོོ་མེཛད་

པས། སེམེས་ཅན་གྱིི་གཟུགས་དེ་དངོས་མེེད་ལ་ཡལ་སོང་བ་དེར་ཡོད་ཀུན་གྱིིས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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མེཐོོང་ཞིང་། དེ་ནས་དཔལ་གྲོའི་ལམེ་འཕྲང་ལ་ཕེེབས་པས། གནས་དེ་ན་བྲག་རི་

གཞན་ལས་ངམེ་ཆེ་བ་རི་གཞན་ལས་ཐོོག་སོ་དགུ་ཙམེ་གྱིིས་མེཐོོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་

དེའི་མེགོར། སྔོན་མེཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེེས་མེཚོ་རྒྱལ་གྱིི་ཤེེལ་ཕྲེང་བརྒྱ་རྩ་གཏེོར་བའི་

ཆུ་མེིག་བརྒྱ་རྩ་ཡོད་པའི་ཆུ་དེ་ཐོམེས་ཅད་བྲག་དེའི་མེདུན་ལ་དར་དཀར་གྱིི་ཡོལ་

བ་བཀྲམེ་པ་ལྟོར་ངོ་མེཚར་ཆེ་བར་འབབ་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་བྲག་ལ་ཆུ་འཐོབ་དེའི་

དཀྱིིལ་དུ་གླིོ་བུར་ཉིིད་དུ་འཇེའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་འོད་ཟིེར་སུམེ་སྦག་ཅིག་བྱུང་ནས། 

དེའི་དབུས་ནས་འཇེའ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ཞིག་རྒྱང་གིས་བྱུང་བ་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་

སྐུ་ལ་ཟུག་ཅིང་། ཞབས་དྲུང་ན་གནས་པའི་སྐུ་འཁོར་ཀུན་ལ་ཡང་འཇེའ་དེའི་འོད་

ཀྱིིས་ཁྱེབ་པ་ལ་བརྟེེན། མེིའི་མེདོག་དང་གོས་བཟིན་སོགས་ཀྱིང་སྔོན་པོ་འབའ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེར་ཡོད་ཀྱིི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིིས་མེཐོོང་བ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ཚེ་འཕྲང་

དེའི་གཡས་གཡོན་གྱིི་ལྗོན་ཤེིང་གི་ཚོགས་ལ་བརྟེེན་པའི་སྤྲ་དང་སྤྲེའུ་ལག་ན་ཤེིང་

གི་ཡལ་ག་ཐོོགས་པ་མེང་པོས། མེི་ལ་མེི་འཛེམེ་པར་གྲལ་བསྒྲིིགས་ཏེེ་ལངས་ནས་

སྔགས་འཆང་ཉིིད་ལ་བསུ་བའི་ཚུལ་དུ་འདུག་པ་ནི། དེ་དུས་ཞབས་དྲུང་ན་འདུག་པ་

ཀུན་གྱིིས་མེཐོོང་བར་གྲགས་ལ། དེའི་ཚེ་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོས་སྔར་གྱིི་

བྲག་ལ་ཆུ་འཐོབ་ནས་བྱུང་བའི་འཇེའ་འོད་རྣམེས་ཇེེ་གསལ་ཇེེ་གསལ་དུ་སོང་བྱུང་

བ་ལ་གཟིིགས་པས། དེའི་དབུས་འོད་དཀར་པོ་ཞིག་གི་ཁྲིོད་ན་བཅོམེ་ལྡན་འདས་

རྡོོ་རྗོེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ལ་བཀའ་སྲུང་དམེ་ཅན་རྒྱ་མེཚོའི་ཚོགས་ཀྱིིས་

བསྐོར་བ་དང་། དེའི་སྟེེང་ན་སློབ་དཔོན་པདྨོ་འབྱུང་གནས་གཙོ་འཁོར་གསུམེ་དང་། 

རྩ་བརྒྱུད་ཀྱིི་བློ་མེ་གྲུབ་ཐོོབ་རིགས་འཛིན་མེང་པོ་ཁྲིོམེ་ཚོགས་སུ་བཞུགས་པའི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེཐོའ་སྐོར་དུ་དཔའ་བོ་མེཁའ་འགྲོ་མེང་པོས་བསྐོར་བ་དང་། མེཁའ་འགྲོ་སྡོེ་ལྔ་

གར་སྟེབས་ཤེིག་ཤེིག་འདུག་པ་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བར་གཟིིགས་ནས། དེའི་ཚེ་

སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྟེག་ཚང་གི་ཕུག་པའི་གཡས་འཁྲིིས་ན་ནེའུ་གསིང་འཁྱེིལ་

པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་བཞུགས་ནས་ལམེ་ཟིབ་མེོ་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་ཐུགས་ཉིམེས་

སུ་བཞེས་པས། སྔར་གྱིི་གཟིིགས་སྣང་ལ་ཤེར་བའི་བློ་མེ་ཡི་དམེ་རྣམེས་ཀྱིི་སྐུ་

ལས་འོད་ཟིེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ཉིི་མེ་བྱོེ་བའི་གཟིི་འོད་ཙམེ་དང་། བློ་མེ་ཡི་དམེ་

དཔའ་བོ་མེཁའ་འགྲོ་རྡུལ་འཁྲིིགས་པ་ལྟོ་བུ་བྱུང་ནས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་ལ་

ཐོིམེ་པར་གྱུར་ཏེེ། སྐད་ཅིག་དེ་ཉིིད་ལ་ཐུགས་ལ་ཐོ་མེལ་གྱིི་རྣམེ་རྟེོག་གི་ཆ་ཤེས་

ཅུང་ཟིད་ཡོད་པ་ཐོམེས་ཅད་ཁྲིིག་འགགས་ནས། སྣང་སྲིད་ཐོམེས་ཅད་ལྷག་པ་ལྷའི་

དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་འཁོར་ལོར་ཁྲི་ལམེ་སྟེེ་ཤེར་ནས་དེ་ལ་ཐུགས་ཟིིན་ཏེེ་བདེ་ཆེན་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ངང་དུ་ལྷན་གྱིིས་གནས་བྱུང་བ་དང་། དེ་མེ་ཐོག་

དཔའ་བོ་མེཁའ་འགྲོ་རིགས་འཛིན་གྲུབ་ཐོོབ་ཀྱིི་ལྷ་ཚོགས་ཐོམེས་ཅད་འོད་སྔོན་པོ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨོ་འབྱུང་གནས་ལ་ཐོིམེ་ཞིང་། སློབ་དཔོན་

ཡང་འོད་དུ་ཞུ་ལ་ཁད་འདུག་པ་ལ་གཟིིགས་པས། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་

དགོངས་ལ། ད་ནི་ཚེ་ཚད་ཀྱིང་ཉིེ་བར་རོགས་འགྲོ་བར་འདུག་པས་འཇེའ་འོད་དེའི་

སྟེེང་ན་ཕེར་ཕྱིིན་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིི་ཕྱིི་ལ་འབྲངས་ན་དགའ་བ་འདུག་སྙེམེ་པ་

ཐུགས་ལ་ཤེར་བའི་ཚེ། ཡང་དེ་མེ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་སྡོེ་ཆེན་པོ་གཙུག་ལག་

ཁང་དང་བཅས་པ་ཐུགས་ཡུལ་དུ་ཁྲི་ལམེ་སྟེེ་ཤེར་ཞིང་། གདུང་བརྒྱུད་འཇེམེ་པའི་

དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིང་སྐུ་ན་ཕྲ་བར་དགོངས་ནས། སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱོེད་བྱོིན་གྱིིས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བརླབས་པའི་དགོངས་པ་གཏེད་དེ། དེ་འཕྲལ་དུ་གུ་རུ་དྲིག་པོའི་ཉིམེས་བཞེས་ཤེར་

མེ་ཞིག་གནང་བ་ན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྐུ་དེ་སྔར་ལས་གསལ་བར་གྱུར་པའི་

མེོད་ལ་གདམེས་པ་ཟིབ་མེོ་དང་ལུང་བསྟེན་རབ་ཏུ་མེང་པོ་གནང་ཞིང་། ལྷག་པར་

ད་དུང་ལོ་དུ་མེའི་བར་དུ་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་འགྲུབ་པ་འདུག་ཅིང་། 

དེ་ནས་དག་པའི་ཞིང་བདེ་བ་ཅན་ཟིངས་མེདོག་དཔལ་གྱིི་རིར་པདྨོ་ངའི་དྲུང་དུ་བྱོོན་

གསུང་བ་སྙེམེ་བྱོེད་པའི་ཚེ། སློབ་དཔོན་ཉིིད་ཀྱིང་འོད་སྔོན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཞུ་ནས་

སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ཐོིམེ་པའི་ཐུགས་ཉིམེས་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བ་བྱུང་བའི་

མེོད་ལ་རྟེོག་པ་དང་མེི་རྟེོག་པ་ཐོམེས་ཅད་ལས་འདས་ཏེེ། བདེ་གསལ་མེི་རྟེོག་པའི་

ཡེ་ཤེེས་རྒྱལ་བ་རྣམེས་ཀྱིི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཇེི་ལྟོར་མེངའ་བ་བཞིན། སྔགས་འཆང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པར་གྱུར་ནས་རེ་ཞིག་དེའི་ངང་ལ་འབྱོམེས་ཏེེ། དེ་

ལས་སད་པ་ན་ཉིི་མེ་ཡང་ཕྱིི་མེོར་སོང་འདུག་པས་མྱུར་དུ་བཞེངས་ནས། དེའི་ཉིེ་

སྐོར་ན་འབབ་ཆུ་ཞིག་ཡོད་པར་ཕེེབས་ཏེེ། དཔོན་སློབ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་སྐུ་ཁྲུས་

མེཛད་པའི་ཚེ། དེའི་བྲག་ཞིག་ལ་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིག་ཞབས་ཀྱིི་རྗོེས་བྱུང་བ་

ད་ལྟོ་ཡང་དད་པ་ཅན་རྣམེས་ཀྱིི་བསོད་ནམེས་ཀྱིི་ཞིང་དུ་བཞུགས་པར་ཀུན་ལ་

གྲགས་པ་ཡིན་ལ། མེདོར་ན་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་

ཆོས་ཚུལ་གསན་པ་རྣམེས་ལ་བསམེས་ན་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་ཡོངས་འཛིན་དམེ་པ་དུ་

མེ་ལས་དམེ་པའི་ཆོས་ཁོ་ན་གསན་པ་ལྟོ་བུ། ཡང་དབེན་གནས་རི་ཁྲིོད་རྣམེས་སུ་

ཐུགས་དམེ་ཟིབ་མེོ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བས་ཉིམེས་རྟེོགས་བཟིང་པོ་འཁྲུངས་ཚུལ་

རྣམེས་དང་། ཡི་དམེ་ཞི་ཁྲིོ་དུ་མེ་དང་། རྡོོ་རྗོེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམེས་ཀྱིི་གསང་སྔགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཟིབ་མེོ་མེང་པོའི་བྱོེ་བསྙེེན་མེཛད་ཚུལ་རྣམེས་ལ་བསམེས་ན་སྐུ་ཚེ་རང་པོ་ཟིབ་

བཞེས་ལ་ཆིག་སྒྲིིལ་ཁོ་ན་མེཛད་པ་ལྟོ་བུ། ཡང་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་དྲིི་མེ་མེེད་པ་

རྣམེས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དབང་ཁྲིིད་ལུང་མེན་ངག་རྗོེས་གནང་བཀའ་གཏེད་

སོགས་ཟིབ་མེོའི་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཚུལ་རྣམེས་ལ་བསམེས་ན་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་

པོ་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལྟོ་བུ། ཡང་བསྟེན་པའི་དགྲ་བོ་ལྷ་གནས་རྣམེས་

ཀྱིིས་ཐོོག་དྲིངས་པའི་བདུད་ཀྱིི་གནས་མེལ་སྙེིང་ལ་བཅས་པའི་སྟེོབས་ལྡན་གྱིི་

གདུག་པ་ཅན་མེང་པོ། ས་སྐྱ་པའི་བཀའ་སྲུང་ཁྱེད་པར་ཅན་རྣམེས་བྲན་དུ་བསྐོལ་

ཏེེ་དྲིག་པོ་མེངོན་སྤྱིོད་ཀྱིི་ལས་སྦྱོར་གྱིི་སྒོོ་ནས་གཏེན་རླག་ཏུ་བཏེང་སྟེེ། རྣམེ་ཤེེས་

ཆོས་ཀྱིི་དབྱོིངས་སུ་བསྒྲིལ་བའི་ཚུལ་རྣམེས་བསམེས་ན་སྐུ་ཚེ་རང་པོར་ལས་སྦྱོར་

ཁོ་ནར་མེཛད་པ་ལྟོ་བུ། ཡང་བསམེ་ཡས་དང་ས་སྐྱ་སོགས་ཀྱིི་གཙུག་ལག་ཁང་

མེང་པོའི་ཞིག་གསོས་མེཛད་ཚུལ་དང་། གསར་བཞེངས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་

མེཛད་པ། མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་དགེ་འདུན་གྱིི་སྡོེ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་རྣམེས་ལ་

བསམེས་ན། སྐུ་ཚེ་རིལ་པོ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གྱིི་སྡོེའི་ཞབས་ཏེོག་

དང་གསར་འཛུགས་མེཛད་པ་ལྟོ་བུ། ཡང་ལྷོ་བོད་དབུས་གཙང་གི་ཁྱེོན་འདི་རྒྱུན་

ཆད་མེེད་པ་ཞབས་ཀྱིིས་བཅགས་ཤེིང་། དགོན་ཆེ་ཆུང་། གྲྭ་བུ་སློབ། བསྟེན་པ་

སྟེོབས་ཀྱིིས་འཛིན་པའི་སྦྱིན་བདག་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་རྣམེས་ལུགས་གཉིིས་འཕྲིན་

ལས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བསྐྱང་ཚུལ་རྣམེས་ལ་བསམེས་ན་སྐུ་ཚེ་རིལ་པོ་དེ་ཁོ་ན་མེཛད་པ་

ལྟོ་བུ། ཡང་བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ། ཡང་ཕུར་ཆོས་སྐྱོང་ཆེ་ཆུང་། གཞན་ཡང་ཡི་

དམེ་ཞི་ཁྲིོ་དུ་མེ་དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་དཀྱིིལ་དབང་རྗོེས་གནང་སོགས་ཀྱིི་ཡིག་ཆ་
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དང་། གསོལ་འདེབས་ཉིམེས་མེགུར་ཞལ་གདམེས་ཀྱིི་ཚོགས་དུ་མེ། རབ་གནས་

སོགས་དང་། གཞན་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོའི་དུས་ཇེ་དཀར་མེེ་སྒྲུབ་མེཆོད་རྣམེས་

དང་། དབྱོར་ཆོས་དགུན་ཆོས། དུས་རིམེ་ཆེ་ཆུང་སོགས་འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱིི་དགེ་

རྒྱུན་གཏེོང་དགོས་ཀྱིི་དེབ་ཆེན། ཞལ་ངོ་ཆེ་འདོན་སོགས་དང་། བསྟེན་པའི་རྣམེ་

གཞག་མེཛད་ཚུལ་གྱིི་དེབ་ཆེན། འབུལ་སྡུད་པའི་དེབ། གདན་ས་མེཛོད་ཆེན་གྱིི་

དེབ་སོགས་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་དེབ་ཆེན། ཆོས་སྡོེ་ཆེ་ཆུང་མེང་པོའི་བཅའ་

ཡིག་སོགས་བསྟེན་པའི་རྒྱུན་ལ་ཕེན་ངེས་པའི་གསུང་རབ་མེཛད་པ་རྣམེས་ལ་

བསམེས་ན་སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་བསྟེན་བཅོས་རྩོམེ་པ་ཁོ་ན་མེཛད་པ་ལྟོ་བུ་སོགས་

མེདོར་ན་སྐྱེས་ཆེན་དམེ་པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་ཐོར་གྱིི་མེཛད་པའི་ཆ་གང་

ལ་བསམེས་ཀྱིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་མེཛད་པ་ཁོ་ན་ལས་མེ་འདས་པ་འདི་ནི་གྲུབ་

མེཐོའ་ངན་པ་དང་ཡུལ་དུས་ཀྱིིས་མེ་བསྐལ་པའི་སྐྱེས་བུ་བློོ་གཟུ་བོར་གནས་ཤེིང་། 

རྣམེ་དཔྱིོད་དང་ལྡན་པ་ཀུན་ལ་རླུང་ལྟོར་གྲགས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟོར་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་དགུང་ལོ་དགུ་

བཞེས་པ་ནས་བརྩམེས་ཏེེ། དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་ཕེེབས་པ་ཤེིང་ཕེོ་སྤྲེའུའི་ལོ་མེ་

ཤེར་གྱིི་བར་དུ་ཐོབས་ལ་མེཁས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་སྤྱིི་དང་བྱོེ་བྲག་གི་བསྟེན་

པ་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མེཛད་པ་དེ་དག་ལ་ཐུགས་ཤེིན་ཏུ་རངས་པར་གྱུར་ཅིང་། 

སྙེིགས་མེའི་དུས་ཀྱིི་སྐྱེ་བོ་རྣམེས་ཀྱིི་སྤྱིོད་ཚུལ་ངན་པ་རྣམེས་ལ་གཟིིགས་པས་

ཐུགས་ཅུང་ཟིད་གདུངས་པར་ཡང་གྱུར་ནས། ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་འབྱོོན་པ་ལ་

མེངོན་དུ་ཕྱིོགས་པར་གྱུར་ཏེེ། དེའི་སྔ་ལྟོས་སུ་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་གཡོ་བ་དང་། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གདན་ས་ཆེན་པོའི་ཉིེ་འཁོར་རྣམེས་སུ་སྒྲི་ཆེན་པོ་ཡང་མེང་དུ་གྲགས་པ་དང་། 

བསམེ་ཡས་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོས་ཀྱིང་། ཡོངས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་

ཡི༑ །བསྟེན་འཛིན་བློ་མེ་གཞན་དོན་དགོངས། །ཀྱིེ་མེ་ཀྱིི་ཧུར་ཅི་རང་དྲིག །མེགོ་བོ་

གསེར་སྲང་འབུམེ་རི་བ། །དེ་ནི་མྱུར་དུ་འཇེིག་ལ་ཉིེ། །མེཁའ་འགྲོའི་ཁྱེོགས་ལ་

བཏེེག་ནས་སོང་། །ཁྱེེད་ཟིབ་ཡངས་མེཐོིལ་པས་མེ་ཚོར་རམེ། །ཞེས་སོགས་མྱོ་

ངན་གྱིི་རྣམེ་པ་མེཛད་པ་དང་། གཞན་ཡང་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམེས་ཐོམེས་ཅད་དུ་མེི་

ཤེིས་པའི་ལྟོས་མེང་དུ་བྱུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་

སྤྱིིར་ཕྲ་རགས་ཀྱིི་མེཛད་པ་གང་བསྒྲུབས་ཀྱིང་ཐུགས་རྩོལ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་

པ་ལ། དུས་དེར་ནི་སྔར་བས་ཀྱིང་རྩོལ་བ་ཆེར་མེཛད་ནས། ཞལ་གྱིིས་བཞེས་པའི་

གསུང་ཆོས་རྣམེས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཞིག་གསོས། གསུང་རྩོམེ་འཕྲོ་ཅན་

སོགས་མེ་གྲུབ་དོགས་པ་ལྟོ་བུའི་སྒོོ་ནས་ཤེིན་ཏུ་མྱུར་བར་གྱིིས་ཞེས་འཁོར་

རྣམེས་ལ་ཡང་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ལྷག་པར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་གི་གསུང་

ལས། ནང་སོ་པུ་ཏ་ཁང་འདི་ཞིག་གསོས་མེ་གྲུབ་ན། དེ་ངེད་ཀྱིི་སེམེས་ཀྱིི་རེ་བའི་

ལྷག་མེར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། ལོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཚེ་ནང་སོ་པུ་ཏ་ཁང་གི་ཞིག་

གསོས་དང་། པུ་ཏ་ཆེན་པོ་དངོས་སུ་གནས་པའི་ཟིངས་ཆེན་ཁྲིག་མེཚོ་མེ་བཀྲ་

ཤེིས་འོད་འབར་དུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིིད་ཀྱིང་མེགོན་ཁང་གི་ཤེར་ནས་ནུབ་ཕྱིོགས་

སུ་སྤྱིན་འདྲིེན་མེཛད་པའི་ཚེ་པུ་ཏ་ཉིིད་ཟིངས་ལ་དངོས་སུ་ཐོིམེ་པའི་གཟིིགས་སྣང་

བྱུང་བར་གྲགས་པ་སོགས་ངོ་མེཚར་ཡ་མེཚན་ཅན་མེང་པོ་དང་བཅས་མེགོན་ཁང་

གི་ཞིག་གསོས་རྣམེས་མེཛད་དེ། དེ་ཕེལ་ཆེར་གྲུབ་ནས་པུ་ཏ་ཆེན་པོ་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུའི་
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སྐྱ་བཟིོ་གྲུབ་མེཚམེས། དགེ་སྡོིངས་ཕྱིོགས་ལ་ཁོར་ཙམེ་ཞིག་ཕེེབས་པའི་དགོངས་

གཏེད་ཤེར་བའི་ཚེ། དེའི་ནུབ་མེོ་གཟིིམེས་ཆུང་ལྷུན་གྲུབ་ཕེོ་བྲང་གི་གཟིིམེས་སྒོོ་

བརྡུངས་ནས་པུ་ཏ་ཉིིད་དྲུང་དུ་བྱུང་སྟེེ། ནང་སོའི་པུ་ཏའི་སྐུ་ལ་རྩི་ཚོན་རབ་གནས་

སོགས་མེི་མེཛད་པར་འདི་ཁར་འཇེོག་པ་ཡིན་ནམེ་ཞེས་ཞུ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་དགེ་སྡོིངས་ལ་འགྲོ་བའི་སྔོན་ལ་ནང་སོའི་པུ་ཏ་ཁང་གི་རྩི་

ཚོན་རབ་གནས་སོགས་མེཐོར་ཕྱིིན་གྲུབ་པ་ལེགས་པ་འདུག་སྙེམེ་དུ་དགོངས་

ཤེིང་། སྐུ་འཁོར་རྣམེས་ལ་ཡང་བཀའ་སྩལ་ཏེེ་མྱུར་བར་གྲུབ་པར་མེཛད་དེ། །དེ་

ནས་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་ཡབ་སྲས་གསུམེ་ཞབས་འབྲིང་པའི་ཚོགས་དུ་མེ་དང་

བཅས་ཏེེ་དགེ་སྡོིངས་སུ་ཕེེབས། དེར་བདག་ཆེན་རྒྱ་དཀར་བའི་ཐུགས་དམེ་ཕྱིག་

ནས་མེའི་གུར་གྱིི་མེགོན་པོ་ལྕམེ་དྲིལ་ལས་མེཁན་དང་བཅས་པ་དང་། ཞིང་སྐྱོང་

ཆེན་པོའི་སྐུ་བྲམེ་གཟུགས་རྣམེས་ལ་ཉིམེས་གསོ་དང་། དགེ་སྡོིངས་མེཐོིལ་དུ་

མེགོན་ཁང་གསར་བཞེངས་མེཛད་ནས། དེར་ཆོས་སྐྱོང་ཆེ་ཆུང་གི་སྐུ་བརྙིན་

སོགས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེེ་རབ་གནས་དང་མེངའ་གསོལ་རྒྱས་པ་མེཛད་ཅིང་། 

ཡུལ་ཁམེས་དེར་ལོ་ཕྱུག་ལེགས་པའི་རྟེེན་འབྲེལ་སོགས་དང་ཚེ་དབང་སོགས། 

མེདོར་ན་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཕྱིོགས་དེ་ཉིིད་ན་གནས་པའི་སྐྱེ་དགུ་ཐོམེས་

ཅད་ཀྱིི་བསམེ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མེཛད་ནས། དེ་ནས་རིམེ་གྱིིས་གདན་ས་

ཆེན་པོར་ཆིབས་ཀྱིི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེེ་ཞོང་ངར་ཕེེབས་པའི་ཚེ། དེར་ཡབ་སྲས་

རྣམེས་གསོལ་ཇེ་ཞིག་མེཆོད་པའི་བར་ལ་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། ཞོ་

ངའི་རི་འདི་ཐོམེས་ཅད་རྨུགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་གང་ནས་འདུག་པ་ཁྱེེད་ཁྲིི་ཐོོག་



 518  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པ་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིིས་མེཐོོང་གི་ཨེ་འདུག་གསུང་བ་ལ། འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་

ཀྱིིས་བདག་རྣམེས་ཀྱིིས་དེ་བཞིན་མེི་ཤེེས་པ་འདུག་ལགས་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཅི་

ཟིེར་གསུངས་ནས་ཅུང་ཟིད་བཞུགས་པའི་མེཐོར་དབུ་གུག་པ་ཅིག་མེཛད་ནས་གོ་

བྱུང་ད་ཡོང་བ་འདུག་ཅེས་གསུང་བར་གྲགས་ཏེེ། འདི་ནི་མུས་ཆེན་སེམེས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ཞི་བར་གཤེེགས་པའི་གོང་ཙམེ་དུ་སྐྱེམེས་དད་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བས་གསོལ་ཇེ་

མེང་དུ་མེཆོད་དགོས་པ་བྱུང་བ་ལ་རྒྱུ་མེཚན་ཞུས་པས། ང་ལ་ཁ་རིན་དབྱོར་ཆོས་

འཆད་དུས་གླིིང་དགའི་རི་སོགས་ཐོམེས་ཅད་རྨུགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་འཆར་བ་

གཅིག་བྱུང་བ་དེ་ས་ཆུ་ལ་ཐོིམེ་པའི་རྟེགས་སུ་འདུག དོ་ཞག་སྐོམེ་དད་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་

བ་འདི་ཆུ་མེེ་ལ་ཐོིམེ་པའི་རྟེགས་ཡིན། རྣལ་འབྱོོར་པ་ལམེ་བསྒོོམེས་པའི་སྟེོབས་

ཀྱིིས་གཞི་དུས་ཀྱིི་རྟེགས་རྣམེས་ལམེ་རྟེགས་སུ་ཤེར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་

དང་ཚུལ་མེཚུངས་པར་སྣང་བས་ཤེིན་ཏུ་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་ཐོར་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་

གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་ཏེེ་དེའི་ནང་པར་ནས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་སྔར་

ནས་མེི་མེཛད་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་སོ་སོ་དང་། མེགོན་ཁང་

རྣམེས་སུ་ཉིིན་རེ་བཞིན་ཕེེབས་ཏེེ་དཀར་མེེ་དང་སྙེན་དར་སོགས་འབུལ་བ་དང་། 

ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདེབས་པར་མེཛད་ཅིང་། སོ་སོའི་དཀོན་

གཉིེར་རྣམེས་ལ་ཡང་མེ་འོངས་པ་མེཁྱེེན་པའི་བསླབ་བྱོ་མེང་དུ་སྩལ་ཞིང་། ཁྱེད་

པར་མེགོན་ཁང་རྣམེས་སུ་ཕེེབས་པའི་ཚེ། རྟེེན་རྣམེས་ལ་ཕྱིག་ནས་གནང་བ་དང་

བཅས། སྤྱིིར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་དང་། བྱོེ་བྲག་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་སྡོེ་བསྟེན་པ་

གདུང་བརྒྱུད་དང་བཅས་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་དང་བཀའ་བསྒོོ་མེང་དུ་
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མེཛད་ཅིང་། ཁྱེད་པར་སྒོོ་རུམེ། ནང་སོ། སྐྱེད་ལྷས་རྣམེས་སུ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་

དང་བཀའ་བསྒོོ་དྲིག་ཏུ་མེཛད་པས། དེ་དུས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་གཟིིགས་སྣང་ལ་

ཆོས་སྐྱོང་སོ་སོའི་གུས་འདུད་དང་བཅས་བཀའ་ལས་མེི་འདའ་བའི་དམེ་བཅའ་

ཕུལ་བར་ངེས་ཏེེ། སྐབས་དེར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་གསུང་གིས། ད་རེས་མེགོན་

ཁང་སོ་སོར་འཕྲིན་བཅོལ་རྣམེས་བྱོས་པའི་དུས་སུ་གང་བཅོལ་བ་བཞིན་ཆོས་

སྐྱོང་སོ་སོས་བསྒྲུབ་ངེས་པའི་ཡིད་སྣང་གསལ་བར་བྱུང་ཞེས་གསུང་བ་དང་། སྐྱེད་

ལྷས་མེགོན་ཁང་དུ་བཀའ་བསྒོོ་གནང་བའི་དུས་སུ་བྲག་གི་དབུས་ནས་ཌ་མེ་རུ་

དང་། དྲིིལ་བུ་དང་། རྐོང་གླིིང་གི་སྐད་ཕྲ་མེོ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དྲིིལ་བུ་གཡེར་

ཁའི་སྒྲི་སིལ་ཆོམེ་དུ་བྱུང་བ་ནི་དེར་ཡོད་ཀྱིི་སྐུ་འཁོར་ཀུན་གྱིི་མེཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་

ཐོོས་ཞེས་ཀྱིང་གྲགས་ཤེིང་། དེ་ནས་ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་ལ་ཆབ་གཏེོར་ཀླུ་

གཏེོར་དང་བུམེ་གཏེེར་འཇུག་པ་སོགས་མེཛད་ནས་སྐྱེ་དགུ་རྣམེས་ལ་བདེ་སྐྱིད་བློ་

ན་མེེད་པ་འབྱུང་བའི་འཕྲིན་བཅོལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་དེ། དེ་རྗོེས་ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་

མེཁྱེེན་པའི་དུས་ཆེན་ཆུ་སྟེོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་དང་ཉིེ་བ་རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་

མེཆོད་ཚུགས་པར་བརྩམེས་པ་ན། དེ་ཉིིད་ཀྱིི་གར་འཆམེས། བྲིས་ཐོིག་དབྱོངས་

རོལ་སོགས་གདུང་སྲས་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཐོོག་དྲིངས་འདུས་པའི་ཚོགས་

རྣམེས་ལ་སྔར་ལས་ཀྱིང་ཞིབ་ཅིང་མེཐོའ་ཆོད་པར་སྩལ་ནས། འདས་མེ་འོངས་ཀྱིི་

བསླབ་བྱོ་ལུང་བསྟེན་མེཐོའ་ཡས་པ་ཞིག་མེཛད་ཅིང་། ལོ་དེའི་ཕུར་པ་སྒྲུབ་མེཆོད་

ཀྱིིས་འདུལ་གྱིི་གར་འཆམེས་ཀྱིི་རོལ་དཔོན་ལ་ཡང་ཕེེབས་ཏེེ། དེ་དུས་འཁོན་རོག་

གི་ཐུགས་དམེ་མེའི་རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པའི་སྐུ་བརྙིན་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་བཅོམེ་ལྡན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འདས་རྡོོ་རྗོེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་མེི་ཚད་ཙམེ་ཞིག་ཀྱིང་གསར་དུ་བཞེངས་ནས་སྔགས་

འཆང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཕྱིག་ནས་དང་བཀྲ་ཤེིས་མེངའ་གསོལ་རྒྱས་པར་མེཛད་དེ་མེ་

འོངས་པའི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་འཕྲིན་ལས་གོང་འཕེེལ་དུ་འགྱུར་བའི་རྟེེན་འབྲེལ་

ཐོམེས་ཅད་སྒྲིིག་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐོོས་ལ། དེ་སྐབས་ནས་གཞན་ངོར་

གསོལ་དྭངས་ཞན་པའི་རྐྱེན་གྱིིས་སྐུ་ཤེེད་ཇེེ་ཆུང་ཇེེ་ཆུང་ལ་སོང་བའི་ཚུལ་བསྟེན་

པ་ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དཔོན་སློབ་ཉུང་ཤེས་ཤེིག་གིས་ལྷུན་གྲུབ་ཕེོ་བྲང་དུ་སྐུ་

མེཚམེས་ཧ་ཅང་དམེ་པ་མེ་ཡིན་པ་ཞིག་མེཛད་ནས་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཞབས་

འབྲིང་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་དེང་སང་མེཚན་ལྟོས་ལ་སོགས་པ་ཇེི་ལྟོར་བྱུང་། སྐུ་ཤེེད་ཇེི་

ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་འདི་ལ་བློོ་བདེ་བ་ཞིག་གཏེན་ནས་མེི་འདུག་པས། ལོ་འདི་ལ་སྐུ་

དོག་བཞིན་ནི་མེེད་ལགས་སམེ་ཞེས་ཞུས་པ་ན། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། དེང་སང་

རྨིས་ལྟོས་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་མེ་བྱུང་། ཁ་སིང་ལམེ་འབྲས་བཤེད་པའི་སྐབས་

སྔ་དྲིོ་ཁྲིི་སྟེེང་དུ་ལམེ་དུས་ལེན་གྱིིས་བསྡོད་པའི་ཚེ། ནམེ་མེཁའ་ནས་དར་སྣ་ལྔ་

རིང་པོ་ཞིག་ངེད་ཀྱིི་མེདུན་དུ་ཁྲི་ཚུབ་ཀྱིིས་སྐྱུར་བྱུང་བ་ལ། དེ་འཛིན་པར་བརྩམེས་

པའི་ཚེ། ཡང་ནམེ་མེཁའ་ལ་ཁྲི་ཚུབ་ཀྱིིས་བརྡོོགས་འགྲོ་བ་དེ་འདྲི་ལམེ་འབྲས་མེ་

གྲོལ་བར་གྱིི་སྔ་དྲིོ་ཕེལ་ཆེ་བ་ལ་བྱུང་ཞིང་། ཁ་རྩང་ཉིེ་སྟེབས་སག་སར་ཕྱིིན་པའི་

དུས་སུ། ས་སྐྱའི་རྒྱབ་རི་དང་གདན་ས་དན་གྱིི་སྟེོད་ཕྱིོགས་རྣམེས་སུ་ལྷའི་རིགས་

མེང་པོ་ཕུང་ཕུང་འདུས་ནས། ལག་ན་དར་ལྕོག་དང་འཕེན་གདུགས་རྒྱལ་མེཚན་

སོགས་དང་། རོལ་མེོའི་རིགས་མེང་པོ་ཁྱེེར་ཞིང་དེ་དག་གི་བར་མེཚམེས་ན་ནམེ་

མེཁའ་འགྲོ་མེ་ཡིན་ཟིེར་བའི་འབག་གྱིོན་པ་འདྲི་བ་མེང་པོས་གར་བྱོེད་པ་དང་། 



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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གཞན་ཡང་དེ་རྣམེས་ཀྱིི་ཁྲིོད་ནས་མེི་ནག་དུང་ལོང་ཅན་དག་གིས་འོ་ཅག་ལ་དར་

དཀར་གྱིི་གཡབ་མེོ་ལིང་ལིང་འདེབས་པ་སོགས་མེཐོོང་སྣང་ཡ་མེཚན་ཆེ་བ་འགའ་

རེ་བཏུད་ནས་བྱུང་ཡང་། དེ་ཙམེ་རང་ལ་ནི་བརྟེག་དཔྱིད་ཆེར་མེེད་ལས་ཆེ། གང་

ལྟོར་ད་ལོ་ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་ཉིིད་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་བཞིན་སྐུ་འཁོར་

མེང་པོ་དང་བཅས་དུས་སྐབས་ཕེལ་ཆེ་ཐོར་རྨི་ལམེ་དུ་འབྱོོན་པ་ཞིག་འདུག་པས། 

ངེད་རང་འདི་ཕྱིི་བར་དོ་གསུམེ་དུ་ཁོང་རང་ལ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏེབ་པས་

ཆོག་མེོད། གཞན་དོག་ཆ་ཡོད་མེེད་ཅི་ཤེེས་ཞེས་གསུང་བར་གྲགས་ཤེིང་། དེ་

སྐབས་ནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དང་གཙང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་དགོན་སོ་སོར་ཡང་སྐུ་རིམེ་རྒྱ་

ཆེ་བ་མེཛད་ཀྱིང་། སྐུ་ཁམེས་ལ་སྐྱེད་དུ་མེངོན་པ་མེ་བྱུང་ནས་སྐུ་མེཚམེས་ཀྱིང་

ཅུང་ཟིད་དམེ་པར་མེཛད་ཅིང་། བྱོས་འགྱུར་ནས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ལ་མེི་ཕྱིེད་པའི་

དད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ཀྱིང་ཞབས་དྲུང་དུ་འབོད་པར་

མེཛད་ལ། དུས་དེར་ཡང་ཐུགས་དམེ་ཟིབ་མེོ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཤེིང་། 

སྐབས་ཤེིག་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བ་ལ། ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཨེ་མེཐོོང་བ་འདུག་ལྷ་ཁང་ཆེན་

མེོ་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིིང་གི་སྟེེང་འདི་ཐོམེས་ཅད་ན་ག་ནས་འོང་ཆ་མེེད་པའི་དར་

གདུགས་རྒྱལ་མེཚན་བ་དན་སོགས་ཁྱེེར་བའི་ལྷའི་བུ་མེང་པོས་ཁྲིིག་མེེར་གྱིིས་

གང་ཞིང་། རོལ་མེོའི་སྒྲི་ཆེན་པོས་ས་སྐྱའི་ལུང་པ་ཐོམེས་ཅད་བཀང་ནས་འདུག་པ་

ཨེ་མེ་ཡ་མེཚན་ཆེ་ཞེས་གསུངས་ཤེིང་། དབུ་དང་ཕྱིག་གིས་བརྡོ་མེང་པོ་ཞིག་

མེཛད་ཀྱིིན་འདུག་པ་ལ། དགེ་སློང་པས་གང་ཡང་ཞུ་མེ་ནུས་ཤེིང་། དེ་དང་དུས་

མེཚུངས་སུ་གཟིིམེ་ཁང་གི་མེདོ་ཕུག་ཐོམེས་ཅད་དྲིི་བཟིང་ཁྱེད་པར་ཅན་ཞིག་གིས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཁྱེབ་པར་བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིིན་སྔགས་འཆང་

ཉིིད་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་དང་བཅས་ལྷུན་གྲུབ་ཕེོ་བྲང་གི་དབང་ཁང་གི་

གདུགས་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་རྗོེ་ཉིིད་ཕྱིག་ཐོལ་མེོ་སྦྱར་སྤྱིན་བར་སྣང་ལ་ཁོར་མེོར་

གཟིིགས་ཤེིང་ཞལ་འཛུམེ་འཛུམེ་མེཛད་པ་དང་། དེ་མེ་ཐོག་སྔར་གྱིི་དྲིི་འདྲི་བའི་དྲིི་

ཞིམེ་ཁྱེད་པར་ཅན་ཞིག་ཐུལ་གྱིིས་བྱུང་བའི་ཚེ། དགེ་སློང་པས་ཅི་འདུག་ལགས་

ཞུས་པས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཐུགས་དགྱིེས་སྤྲོ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཨ་རེ་དགའ། 

ས་ལོ་ཆེན་པོ་དང་བིརྺ་པ་སློབ་དཔོན་པདྨོ་གསུམེ་ཕྱིག་སྦེལ་མེཛད་ནས་འབྱོོན་པའི་

རྗོེས་སུ་གྲུབ་ཐོོབ་རིགས་འཛིན་མེང་པོ་ཡང་ཁྲིོམེ་ཚོགས་སུ་འབྱོོན་པ་དང་། བདེ་

ཀྱིེ་གསང་གསུམེ། ཕུར་པ། རྣལ་འབྱོོར་མེ་སོགས་ངེད་རང་གིས་སྒྲུབ་མེཆོད་བྱོས་

པའི་དཀྱིིལ་འཁོར་གྱིི་ལྷ་ཚོགས་རྣམེས་ཀྱིང་བྱོོན་འདུག གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་

བྱོང་སེམེས་ནམེ་མེཁའ་གང་བར་བཞུགས་འདུག་པ་སྐྱབས་སུ་མེཆི་ཞེས་གསུངས་

ཤེིང་ཐུགས་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོ་མེཛད་ཀྱིིན་འདུག་པ་ན། དགེ་སློང་པས་ཀྱིང་སྤྱིན་ཆབ་

ཕྱུང་སྟེེ་ཕྱིག་མེང་དུ་ཕུལ་ཅེས་ཐོོས་ལ། དེ་ལྟོར་ཟླ་བ་ཕྱིེད་གཉིིས་ལྷག་ཙམེ་གྱིི་བར་

དུ་གཞན་ངོར་གསོལ་དྭངས་ཞན་པའི་ཚུལ་གྱིིས་ཚོགས་འཁོར་སོགས་རགས་པ་

རྣམེས་ཀྱིི་རྒྱུན་སྔ་མེོ་ནས་གཅོད་པར་མེཛད་ཀྱིང་། རྒྱལ་ཡུམེ་དམེ་པ་བཀྲ་ཤེིས་

དཔལ་གྱིི་བུ་ཁྲིིད་ཀྱིིས་ནན་ཞུས་མེཛད་པ་ལ་བརྟེེན་ནས། མེཛོ་ཞོ་ལ་བྱོེ་ཀར་བཏེབ་

པ་གསོལ་དཀར་ཆུང་ངུ་རེ་ཙམེ་ཞག་འགའ་རེའི་བར་དུ་གསོལ་བར་མེཛད་ཅིང་། 

དེ་རྗོེས་དེ་ཡང་གཅོད་པར་མེཛད་དེ། གསོལ་ཇེ་ནག་པོ་ཅུང་ཟིད་རེ་དང་། ནང་

མེཆོད་ཅུང་ཟིད་ཙམེ་རེ་མེ་གཏེོགས་གཞན་གང་ཡང་མེ་གསོལ་བར་ཞག་བཅུ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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གཉིིས་ཙམེ་གྱིི་བར་དུ་བཞུགས་པར་གྲགས་ཤེིང་། དེ་དག་གི་སྐབས་ཐོམེས་ཅད་དུ་

ནམེ་མེཁའ་བཻ་ཌཱུརྻའི་མེདོག་ལྟོར་ཤེིན་ཏུ་དྭངས་པ་ལ་ཉིི་མེའི་འོད་ཟིེར་སྔར་བས་

ཀྱིང་གསལ་ཞིང་། འཇེའ་སྣ་ལྔའི་རི་མེོའི་དབྱོིབས་འཁོར་ལོ་དང་ནོར་བུ་སོགས་ངོ་

མེཚར་ཅན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས་ནམེ་མེཁའི་ཁྱེོན་ཐོམེས་ཅད་ཁྱེབ་པ་དང་། ལྷའི་མེེ་ཏེོག་

གི་ཆར་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་དུས་རྟེག་ཏུ་འབབ་པ་སོགས་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་

དཔག་ཏུ་མེེད་པ་དང་བཅས་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིིན་མེོ་མེཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་

པོ་ཡང་ཤེོམེ་གསུངས་ཤེིང་། ཞིང་གཞན་དུ་གཤེེགས་པར་བརྩམེས་པ་ན། དགེ་

སློང་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་པས་ཕྱིག་མེང་དུ་བཙལ་ཞིང་། ད་དུང་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་

དུ་ཞབས་པད་བརྟེན་པར་བཞུགས་དགོས་ཤེིང་། ཅི་སྟེེ་མེི་བཞུགས་ན་དག་པའི་

ཞིང་ཁམེས་གང་དུ་གཤེེགས། གཟིིགས་སྣང་ངོ་མེཚར་ཅན་ཅི་འདྲི་བྱུང་ལགས་

ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། ཅི་ཟིེར་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་ཚེ་རིང་པོ་མེིན་

པ་ཨེ་ཡིན། བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་ཡང་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ། ད་ནི་དག་པའི་

ཞིང་ཁམེས་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱོ་བའི་ངོ་མེཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཞིང་ཁམེས་ཀྱིི་

བཀོད་པ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དབུས་ན། སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེེད་ལ་

སངས་རྒྱས་བྱོང་སེམེས་མེང་པོས་བསྐོར་བ་དང་། སློབ་དཔོན་པདྨོ། ས་སྐྱའི་རྗོེ་

བཙུན་གོང་མེ་ལྔ། ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་རྣམེས་ཀྱིང་བཞུགས། རྒྱུན་རིང་པོ་

འདུག་ལོང་མེེད་ཅེས་གསུངས་ཤེིང་། འོན་ཀྱིང་ཚེས་བཅུ་དེ་ཉིིད་ལ་གཤེེགས་ན་ས་

ལོ་ཆེན་པོའི་དུས་དྲིན་གྱིི་མེཆོད་པ་བག་ལ་ཞ་བར་གྱུར་དོགས་པ་དང་། དགེ་སློང་

པས་ཀྱིང་གསོལ་བ་བཏེབ་པ་ལ་དགོངས་ནས་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱོེད་ཅུང་ཟིད་བསྲིང་བ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེཛད་དེ། དེ་ནས་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་ཉིི་མེ་རི་རྩེ་ལ་བཞུད་ལ་ཉིེ་

བ་ན། གཟུགས་སྐུ་བསྡུ་བར་བརྩམེས་པའི་ཚེ་ད་རང་གསོལ་བ་མེི་ཐོེབས་པ་འདྲི་

སྙེམེ་ནས་གདུང་སྲས་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིང་སྤྱིན་དྲིངས་ནས་ཞབས་དྲུང་དུ་ཕེེབས་པ་ན། 

ཐུགས་སྲས་རྒྱལ་ཚབ་དམེ་པ་སྔགས་འཆང་གྲགས་པའི་མེཚན་ཅན་གྱིི་ཕྱིག་

གཡས་པ་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་ཕྱིག་གིས་བཅང་བཅངས་པ་ལན་གཉིིས་མེཛད་

ནས། ས་སྐྱའི་སྡོེ་བསྟེན་པ་ལ་སྐྱག་རེ་བ་སྐྱེད་ཅིག་ཅེས་ཉིིས་བཏུད་དུ་བཀའ་སྩལ་

ནས། དེ་མེ་ཐོག་སྐུ་ཅུང་ཟིད་བསྲངས་ཏེེ་ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པས་དམེ་རས་

རིལ་བུ་ཚན་གཅིག་བཞེས་པར་མེཛད་འཕྲལ་ཞིང་ཁམེས་འདིའི་མེཛད་པ་རེ་ཞིག་

རོགས་ནས། ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་གདུལ་བྱོ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ཏེེ། རྟེག་འཛིན་

ཅན་རྣམེས་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད་པ་དང་། ལེ་ལོ་ཅན་རྣམེས་བརྩོན་འགྲུས་ལ་བསྐུལ་

བའི་ཕྱིིར། སྔགས་འཆང་བློ་མེ་དེ་ཉིིད་དགུང་ལོ་རེ་བརྒྱད་དུ་ཕེེབས་པ་ཤེིང་ཕེོ་

སྤྲེའུའི་ལོ་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཚེས་བཅུ་གཉིིས་ལ། རྒྱུད་སྡོེ་

རྣམེས་ནས་འབྱུང་བའི་འདའ་ཁ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་ཟིབ་མེོ་གསལ་འདེབས་པར་

མེཛད་དེ། ཐུན་མེོང་དུ་སྣང་བའི་གཟུགས་སྐུ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱོིངས་སུ་

བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟེན་ཏེོ། །དེའི་དུས་སུ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ལ་མེི་ཕྱིེད་པའི་དད་པ་

དང་ལྡན་པ་རྒྱ་མེཁར་རྩེའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམེས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་མེནལ་

ལྟོས་དང་གཟིིགས་སྣང་འདྲིེས་པ་ཞིག་ལ་སྔགས་འཆང་ཉིིད་གསལ་བར་བྱོོན་ནས། 

དེང་ཕྱིིན་ཆད་ང་དྲིན་པ་བྱུང་ན་སྐུ་འདི་ལ་གསོལ་བ་ཐོོབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ནས། 

རྒྱལ་རྩེ་རྩེ་རྒྱལ་གྱིི་མེགོན་ཁང་གི་མེགོན་པོའི་སྐུ་དེ་ལ་ཐོིམེ་པའི་སྣང་བ་ཤེིན་ཏུ་
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གསལ་བར་བྱུང་བ་དང་། ཡང་ཤེབ་པ་རབ་འབྱུང་པ་འབུལ་དཔོན་ཤཱཀ་བློོ་བར་

གྲགས་པ་དེ་ཉིིད་ཁམེས་ཀྱིི་ལུང་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པའི་དུས་ཉིིན་གཅིག་མེཐོོང་སྣང་ལ། 

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་བཞུགས་གདན་དཀར་པོ་གྲུ་བཞི་པ་ཞིག་གི་སྟེེང་ན་

བཞུགས་པའི་ཟུར་བཞི་བཏེེག་ནས་ནམེ་མེཁའ་ལ་གཤེེགས་པ་མེངོན་སུམེ་དུ་

མེཐོོང་བ་སོགས་འདི་དག་ནི་སྔོན་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་བྱོང་གི་སྐྱ་བོ་ཁ་གདངས་སུ་

ཞིང་གཤེེགས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་པ་ན། སློབ་མེ་རྣམེས་ལ་སྐུའི་བཀོད་པ་མེི་འདྲི་བ་

མེང་དུ་བསྟེན་ནས་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེེགས་པ་དང་ཚུལ་མེཚུངས་པར་ཤེེས་པར་

བྱོའོ། །

དེ་ལྟོར་ཚེས་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་ནུབ་མེོ་ནས་བཟུང་སྟེེ་བཅུ་བཞིའི་བར་དུ་འོད་

གསལ་མེ་བུ་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲིེས་པའི་སྤྲོས་པའི་ཚོགས་ཐོམེས་ཅད་ཉིེ་བར་ཞི་ཞིང་། 

མེཐོའ་དབུས་ཐོམེས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་གསལ་སྟེོང་ཟུང་འཇེག་གི་ངང་དུ་མེཉིམེ་

པར་འཇེོག་པ་མེཛད་ནས། དེ་ནས་བཅུ་བཞིའི་ཐོོ་རངས་སུ་བབས་པ་ན་སྐུ་གདུང་

གི་ཉིེ་སྐོར་ན་བཞུགས་པ་ཀུན་གྱིིས་གསན་པའི་ཐོག་སྒྲི་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་བཅས་ཏེེ། 

དབུ་གཙུག་གི་ཐོོད་པ་སོར་གང་ཙམེ་ཞིག་གཙུག་ཏེོར་གྱིི་ཚུལ་དུ་འཕེགས་པ་ལ་

བྱོང་སེམེས་ཀྱིི་ཟིིལ་པ་ཕྲོམེ་མེེ་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར་ནས། དེ་དང་དུས་མེཉིམེ་དུ་

སྔར་གྱིི་འོད་གསལ་ལས་བཞེངས་ཏེེ། དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོོར་མེའི་ཚོགས་དུ་

མེའི་བསུ་བ་དང་བཅས་མེདོ་ནས་བཤེད་པའི་བདེ་བ་ཅན་ནམེ། སྔགས་ནས་བཤེད་

པའི་མེཁའ་སྤྱིོད་དག་པའི་ཞིང་དུ་བདེ་བར་གཤེེགས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨྲས་པ། 

ཀྱིེ་མེ་ཀྱིི་ཧུད་འཛམེ་གླིིང་ལྗོངས་འདིར་ནི། །ཐུབ་དབང་སྐྱེས་མེཆོག་ལན་གཉིིས་



 526  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འདའ་ཚུལ་བསྟེན། །གདུལ་བྱོའི་ཡིད་བདེ་མེ་ལུས་འཕྲོག་མེཛད་པའི། །བརྩེ་ལྡན་

ཁྱེོད་ལས་སྤྲོས་པ་སྲིད་འདིར་སུ། །དུས་དེར་འཇེིག་རྟེེན་སྟེོངས་སོ་སྔགས་འཆང་

རྗོེ༑ །དུས་དེར་གདུལ་བྱོའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྟེོར། །དུས་དེར་དད་ཅན་ཐོམེས་ཅད་

མེིག་དང་བྲལ། །དུས་དེར་འཇེིག་རྟེེན་ཐོམེས་ཅད་མུན་པར་སོང་། །མེཁས་བཙུན་

བཟིང་པོ་ཕྱིོགས་རེའི་སྣང་བ་ཅན། །ཡོངས་འཛིན་རྒྱུ་སྐར་འཆར་ནུབ་མེང་ན་

ཡང་། །ལུང་རྟེོགས་འོད་ཟིེར་བྱོེ་བས་ཀུན་གསལ་བའི། །བསྟེན་པའི་ཉིི་མེ་ནུབ་བོ་

སྔགས་འཆང་རྗོེ། །སྐལ་བཟིང་གདུལ་བྱོ་རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བ་ཡིས། །ཡོངས་སུ་གང་

བའི ་ལྷ་ལམེ་གདན་ས་ཆེར། །ལུགས་གཉིིས་འཕྲིན་ལས་སྣང་བ་མེི ་སྩོལ་

བར། །སྔགས་འཆང་སྐྱེ་དགུའི་ཟླ་བ་ཅི་སླད་གཤེེགས། །ཐོོགས་མེེད་དུས་ནས་

སྨོན་ལམེ་མེཐུ་གྲུབ་པས། །དུས་འདིར་ཅི་མེཛད་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་གྱུར་བའི། །ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་ལྟོ་བུའི་སྔགས་འཆང་དེ། །སློབ་ཚོགས་རྣམེས་ཀྱིིས་རྙིེད་ནས་གླིོ་

བུར་སྟེོར། །རིགས་གཟུགས་ཕུན་ཚོགས་མེཐུ་སྟེོབས་བསམེ་ཡས་ཤེིང་། །བསྟེན་

པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་ལ་རབ་མེཁས་པའི། །འགྲོ་བའི་གཉིེན་ཁྱེོད་ལོ་འགའ་མེི་

བཞུགས་པར། །བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་བཤེོལ་ནས་གང་དུ་གཤེེགས། །རྒྱལ་བ་དགྱིེས་

པའི་སྤྱིོད་ཚུལ་ལྷུར་མེཛད་པའི། །སྐྱེས་མེཆོག་འདི་འདྲི་ལྷ་ཡི་བློ་མེ་ཞེས། །ལྷ་བུ་

རྣམེས་ཀྱིིས་མེེ་ཏེོག་སིལ་མེ་དང་། །འཇེའ་འོད་ཤེིང་རྟེས་བསུས་ནས་ཡུད་ཀྱིིས་

གཤེེགས། །དམེིགས་མེེད་ཐུགས་རྗོེས་རང་དོན་ཀུན་བོར་ནས། །རྟེག་ཏུ་གཞན་

དོན་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ཁྱེོད། །ད་ནི་འགྲོ་བའི་དོན་མེཛད་རོགས་གྱུར་ཏེམེ། །མེིན་

ན་བུ་སློབ་འབོར་བ་འདི ་ཕེོད་དམེ། །འོན་ཀྱིང་མེཐོོང་བ་དོན་ལྡན་ཁྱེོད་སྐུ་
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ཡིས། །བརྩེ་མེེད་ཞིང་འདིར་འདོར་བའི་ཚུལ་སྟེོན་པ། །ཚད་མེེད་ཐུགས་རྗོེའི་སྐྱོན་

དུ་མེི་འཚལ་གྱིིས། །ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱོའི་སྐལ་བའི་སྐྱོན་དུ་ཟིད། །སྔགས་འཆང་

ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་ཁྱེོད་གཤེེགས་པས། །དབང་བསྐུར་རྗོེས་གནང་བཀའ་གཏེད་

སུ་ལ་ཞུ། །རྒྱུད་དང་མེན་ངག་ཞལ་ཤེེས་སུ་ཡིས་འབྱོེད། །ཕྱིག་ལེན་ཕྲ་མེོའི་

ཚོགས་རྣམེས་སུ་ལ་འདྲིི། །མེགོན་ཁྱེོད་བསྟེན་པའི་བྱོ་བས་ཐུགས་བསྐུལ་

ནས། །ཡང་ཡང་སྤྱིན་གྱིིས་གཟིིགས་ཤེིང་ཕྱིག་རེག་པའི། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་

རྟེེན་གསུམེ་ངོ་མེཚར་རྣམེས། །ད་ལྟོ་གྲོགས་མེེད་སོ་སོར་སྐྱེ་བ་འཕེེལ། །འདྲིེན་

མེཆོག་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཞབས་དྲུང་གནས་བཅས་ནས། །འཛུམེ་ཞལ་མེངོན་སུམེ་མེཐོོང་

བའི་སྐབས་བྲལ་བའི། །བསོད་ནམེས་དམེན་པའི་རྗོེས་འཇུག་བདག་འདྲི་ལ། །མེི་

མེངོན་དབྱོིངས་ནས་གཟིིགས་ཤེིག་སྔགས་འཆང་རྗོེ། །དད་པས་ཁྱེོད་ཀྱིི་བྲིས་

འབུར་སྐུ་བརྙིན་ལའང་། །ཡང་ཡང་འདུད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བཏེབ་ཀྱིང་། །རྨི་

ལམེ་ཙམེ་དུའང་ཞལ་དཀྱིིལ་མེོ་སྟེོན་པར། །ཀྱིེ་མེ་བདག་གིས་མེཚམེས་མེེད་ལས་

བསགས་སམེ། །སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མེཆོག་ཁྱེོད་ཀྱིིས་བསྟེན་འགྲོ་ཕྱིིར། །སྐུ་སྲོག་ཉིིད་

ཀྱིང་གཏེོང་ལ་མེི་ཞུམེ་པའི། །རླབས་ཆེན་མེཛད་པས་བསྟེན་པ་སྤེེལ་བའི་

རྒྱུན། །འདི་འདྲི་མེཐོོང་བས་བདག་སེམེས་དབང་མེེད་འཕྲོགས། །ཕྱིོགས་འདིའི་སྐྱེ་

དགུ་མེཐོའ་དག་ད་ལྟོའི་བར། །བདེ་ལ་འཁོད་པ་ཁྱེོད་ཀྱིི་དྲིིན་ཡིན་ཀྱིང་། །ཀྱིི་ཧུད་ད་

ནི་བུ་ཚ་ངན་པ་ཡི། །ཕེ་མེའི་དྲིིན་བཞིན་བརྗོེད་པ་འདི་ལ་གཟིིགས། །ད་ནི་ཁྱེོད་ཀྱིི་

རྒྱལ་ཚབ་ཐུགས་ཀྱིི་སྲས། །བདག་གི་བློ་མེ་འཇེམེ་དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིང་། །ཀུན་

གྱིིས་མེི་མེངོན་དག་པའི་ཞིང་གཤེེགས་ནས། །ཀྱིི་ཧུད་བདག་ཅག་སློབ་ཚོགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འདིར་ལུས་སོ། །མེཁྱེེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་ཁྱེོད་ཀྱིི་མེཛད་འཕྲིན་རྒྱུན། །ངོ་མེཚར་མེཐོའ་

དག་བདག་གིས་སྐྱོང་ངོ་ཞེས། །རློམེ་སེམེས་འདི་འདྲི་མེི་རྣམེས་རྣམེ་ཐོར་ལ། །སྤྲེ་འུ་

དག་གིས་འགྲན་དང་ཁྱེད་པར་ཅི། །འོན་ཀྱིང་ལྷག་བསམེ་དག་པས་ཁྱེེད་བསྐུལ་

ནས། །ས་སྐྱའི་སྡོེ་དང་བསྟེན་པ་གདུང་བརྒྱུད་བཅས། །ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟོར་རྒྱས་པར་

གྱུར་སྙེམེ་པའི། །བསམེ་པ་དགེ་འདིས་སྔགས་འཆང་དགྱིེས་གྱུར་ཅིག །དམེ་པ་ཁྱེོད་

ཀྱིི་ངོ་མེཚར་རྣམེ་ཐོར་ཆ། །མེཚོན་པ་ཙམེ་ཞིག་བདག་གིས་བཀོད་པ་འདིས། །རྗོེས་

འཇུག་ཐོམེས་ཅད་དད་པ་རབ་གཡོས་ནས། །ཀུན་ལ་བློ་མེའི་བྱོིན་རླབས་འཇུག་པར་

ཤེོག །ཁྱེད་པར་ཐུབ་དབང་རྒྱལ་ཚབ་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟེན་དང་བསྟེན་འཛིན་དགོན་

གནས་དང་བཅས་པ། །སྐྱེས་ཆེན་གང་གི་དྲིིན་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ། །ཤེེས་ནས་བྱོས་

ཤེེས་དྲིིན་གཟིོ་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག །ལས་ངན་དབང་གིས་དུས་ཀྱིི་མེཐོར་སྐྱེས་

པའི། །རྨོངས་པ་བདག་དང་བདག་ལ་ལྟོོས་བཅས་རྣམེས། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་

སྔགས་འཆང་ཡབ་སྲས་ཀྱིིས། །འདི་ཕྱིིའི ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་བྱོིན་གྱིིས་

རློབས། །ཞེས་ཀྱིང་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏེབ་པའི་བར་སྐབས་ཀྱིི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའོ། །

དེ་ནས་རེ་ཞིག་གི་བར་དུ་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིིད་ལྷུན་གྲུབ་ཕེོ་བྲང་དེ་

ཉིིད་དུ་མེཆོད་རྟེེན་གྱིི་ཁང་བུ་བརྩེགས་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་། དེ་ནས་རྒྱུན་

མེི་རིང་བར་གདུང་སྲས་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིིས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་

དགོངས་པ་རོགས་ཐོབས་སུ་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་བརྙིན་གསེར་ཟིངས་ལས་གྲུབ་པ་ངོ་མེཚར་

ཅན་ཐོོག་ཚད་མེ་ལ་ལམེ་ཟིབ་བློ་མེ་བརྒྱུད་པས་བསྐོར་བ་དང་། ཁྱེད་པར་སྔགས་
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འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་གདུང་བཞུགས་པའི་རྣམེ་རྒྱལ་མེཆོད་རྟེེན་རྒྱུ་

རིན་པོ་ཆེ་དངུལ་ལས་གྲུབ་ཅིང་བཟིོ་ཁྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རིན་པོ་ཆེ་བསམེ་གྱིིས་མེི་

ཁྱེབ་པའི་ཕྲ་རྒྱན་གྱིིས་སྤྲས་ཤེིང་དཔངས་ཤེིན་ཏུ་མེཐོོ་བ། མེཐོོང་ན་མེི་མེཐུན་པ་

མེེད་པ་དེ་ཉིིད་གསར་བཞེངས་མེཛད་དེ། སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱིན་དྲིངས་ནས་དེར་

བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་། མེཆོད་པའི་བྱོེ་བྲག་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བཤེམེ་སྟེེ། 

གདུང་སྲས་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིིས་གཙོ་མེཛད་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་དུ་མེས་

རབ་ཏུ་གནས་པ་རྒྱས་པར་མེཛད་པའི་ཚེ། སྤྱིན་དབྱོེའི་སྐབས་སུ་རྟེེན་རྣམེས་ལ་ཉིི་

མེ་ཤེར་ཞིང་། ནམེ་མེཁའ་ཤེིན་ཏུ་དྭངས་པ་ལ་ལྷ་རྣམེས་ཀྱིིས་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ཆེན་

པོ་ཕེབ་པ་དང་། འཇེའ་འོད་ཀྱིི་གུར་ཕུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་

དང་བཅས་ཏེེ་བཀྲ་ཤེིས་དང་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་གཟིི་འོད་འབར་བར་བཞུགས་ཏེེ། སླར་

ཡང་སྲིད་པ་ཇེི་སྲིད་པ་དེ་སྲིང་དུ་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཀྱིི་རྣམེ་སྤྲུལ་རིམེ་པར་བྱོོན་ཏེེ། 

གདུལ་བྱོ་གང་ལ་ཅི་འདུལ་གྱིི་རྣམེ་པར་བསྟེན་ནས་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མེི་ཆད་ཅིང་ལྷུན་

གྱིིས་གྲུབ་པའི་རྟེེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་འགྲིག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོར་སྐུ་གདུང་

རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིིད་མེི་ལོ་ཉིི་ཤུའི་བར་དུ་རིལ་པོར་བཞུགས་ཤེིང་། དེ་ནས་སྔོན་འཇེམེ་

པའི་དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་ལ་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། བློ་མེ་དགེ་བའི་བཤེེས་

གཉིེན་གྱིི་པུར་རིལ་པོ་ཡུན་རིང་འཇེོག་པ་འདི་ལེགས་རྒྱུ་མེེད་དེ། མེ་འོངས་པ་

བསྟེན་པ་ཉིམེས་པའི་དུས་སུ་བློ་མེའི་པུར་སྲང་བར་གྱིི་ཁྱེི་སོགས་ཀྱིི་ཟིས་སུ་འགྲོ་བ་

ཡང་སྲིད་པས། ངེད་ཀྱིི་རུས་བུ་འདི་དང་ཚོ་ནི་མྱུར་དུ་བཞུ་བ་གལ་ཆེའོ་ཞེས་ཡང་

ཡང་གསུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་གདུང་སྲས་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་ཀྱིི་ཐུགས་དཀྱིིལ་དུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཅངས་ནས། ཤེིང་ཕེོ་འབྲུག་གི་ལོ་ཤེར་བ་ན་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་བཞུ་ལ་ཕུལ་ཏེེ། 

གདུང་ཚ་རྣམེས་དངུལ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིིད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་། དེ་དང་

དུས་མེཚུངས་པར་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་

མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་རོགས་ཐོབས་སུ་རིགས་

འཛིན་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་མེཛད་པ་དེའི་རྟེེན་གྱིི་གཙོ་

བོ་ལ་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་ནང་རྟེེན་དངུལ་གདུང་ཡིད་བཞིན་གྱིི་ནོར་བུ་

དེ་ཉིིད་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེེ། དེང་སང་གི་བར་དུ་འགྲོ་བ་རྣམེས་ཀྱིི་མེཆོད་པའི་གནས་སུ་

བཞུགས་པ་འདི་ཉིིད་ཡིན་ནོ། །སྨྲས་པ། འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་མེ་ལུས་འབྱུང་བའི་

གཞི། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་པ་རིན་ཆེན་སྐྱོང་བ་ལ། །ལ་ལ་མེཁས་པའི་སྒོོ་ནས་བསྟེན་

པ་འཛིན། །འགའ་ཞིག་མེཐུ་རྩལ་ནུས་པའི་སྒོོ་ནས་ཏེེ། །ལ་ལ་བཙུན་པའི་བརྟུལ་

ཞུགས་ཀྱིིས་འཛིན་ཅིང་། །ཁ་ཅིག་སྟེོབས་དང་ཆབ་སྲིད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིིས། །འཛིན་

པར་བཤེད་ཀྱིང་སྔོན་བྱོོན་བསྟེན་འཛིན་གྱིི། །སྐྱེས་ཆེན་ཕེལ་ལ་ཕྱིོགས་རེ་ལྡན་མེང་

ཡང་། །གང་ཟིག་གཅིག་ལ་བསྟེན་འཛིན་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི། །རྣམེ་ཐོར་ཚང་བ་སྔགས་

འཆང་འདི་ཉིིད་ཙམེ། །ཡིན་པར་ཡོངས་འཛིན་དམེ་པ་འདི་ཉིིད་ཀྱིི། །རྣམེ་ཐོར་༼ཁོ་བོས་

བྱོས་པའི་༽ངོ་མེཚར་རྒྱ་མེཚོར་བལྟོས་པས་ཤེེས། །ཞེས་ཀྱིང་རང་བབས་སུ་སྨྲས་

སོ༑ །དེ་རྣམེས་ཀྱིིས་དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་བྱོོན་ཚུལ་མེཁས་པའི་

དབང་པོ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས་ཇེི་ལྟོར་

འབྱུང་བ་བཞིན་བསྟེན་ཟིིན་ནས། ད་ནི་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཁ་སྐོང་ཅུང་ཟིད་བརྗོོད་པར་བྱོ་སྟེེ། 

དེ་ལ་ཡང་གཉིིས་ཏེེ། རྩེ་གདོང་པའི་གདུང་རབས་བྱུང་ཚུལ་བསྟེན་པ་དང་། དཔལ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ལྡན་ས་སྐྱ་ཉིིད་དུ་གདུང་རབས་རྒྱུན་མེི་ཆད་པར་བྱོོན་པའི་ཚུལ་བཤེད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་ཡང་ཚིགས་བཅད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་མེདོར་བསྟེན་པ་དང་། དེའི་དོན་ཅུང་ཟིད་ཕྱིེ་བ་

གཉིིས་ལས། །དང་པོ་ནི། ཀུན་དགའ་བསམེ་གྲུབ་བཙུན་མེོ་མེ་གཅིག་སྲས། །ཀུན་

དགའ་བདེ་ལེགས་བཀྲ་ཤེིས་ཞེས་བྱོ་འཁྲུངས། །ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་བཙུན་མེོ་

བྱོ་བཟིང་མེའི། །སྲས་ལ་འཇེམེ་དབྱོངས་བསོད་ནམེས་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །ཚེ་དབང་

ཧོར་སོགས་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་དང་། །འཇེིག་རྟེེན་རྒྱ་ཧོར་ཞེས་བྱོ་རྣམེ་

གསུམེ་བྱོོན། །འཇེིག་རྟེེན་རྒྱ་ཧོར་བཙུན་མེོ་སྟེག་ལུང་མེར། །སྲས་གསུམེ་འཁྲུངས་པ་

ད་ལྟོ་བཞུགས་འདིའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིིས་པ་དེའི་དོན་ཅུང་ཟིད་བཤེད་པ་ནི། འཇེམེ་

དབྱོངས་ཀུན་དགའ་བསམེ་གྲུབ་ཀྱིིས་བཙུན་མེོ་ཞིག་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་

འཇེམེ་དབྱོངས་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་བཀྲ་ཤེིས་འཁྲུངས་པ་ནི། གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་

དམེ་པའི་སྐྱེས་བུ་མེང་པོ་ལས་གསན་པ་ཅི་རིགས་པ་མེཛད་དེ་ཐུགས་དམེ་ལ་

བརྩོན་པར་བཞུགས་ཤེིང་། རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་གིས་རྗོེས་སུ་བཟུང་བར་ཡང་

གྲགས་ལ། མེཐོར་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་བཞེས་པའི་ཚེ་བདེ་བར་གཤེེགས་སོ། །བདག་

ཆེན་དེས་བྱོ་བཟིང་པའི་སྲས་མེོ་དཔལ་བུ་ཁྲིིད་བྱོ་བ་བཙུན་མེོར་བཞེས་པ་ལ། ད་ལྟོ་

དགུང་ལོ་ང་དགུའི་སྟེེང་ན་བཞུགས་པའི་འཇེམེ་དབྱོངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་

ལྷུན་གྲུབ་དང་། གཞོན་ནུ་ལ་གཤེེགས་པའི་ཚེ་དབང་ཧོར་སོག་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་

མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་དང་། འཇེིག་རྟེེན་རྒྱ་ཧོར་དང་གསུམེ་འཁྲུངས་པ་དེ་དག་གིས་

མེཛད་པའི་ཆ་རྣམེས་ནི་སོ་སོའི་རྣམེ་ཐོར་དུ་བལྟོའོ། །དེ་གསུམེ་གྱིི་ནང་ནས་གཅུང་

འཇེིག་རྟེེན་རྒྱ་ཧོར་གྱིིས་སྟེག་ལུང་པའི་སྲས་མེོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་གསུམེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཁྲུངས་པ་ནི་ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་གདུང་སྲས་སྐུ་མེཆེད་འདི་དག་གོ །དེ་དག་གིས་རྩེ་

གདོང་པའི་གདུང་རབས་བྱོོན་ཚུལ་བསྟེན་ཟིིན་ནས། ད་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ཉིིད་དུ་

གདུང་རབས་རྒྱུན་མེ་ཆད་པར་བྱོོན་ཞིང་འབྱོོན་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་བཤེད་པར་བྱོ་

སྟེེ༑ འདི་ལ་ཡང་ཚིགས་བཅད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་མེདོར་བསྟེན་པ་དང་། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་

བཤེད་པ་གཉིིས་ལས། དང་པོ་ནི། ངག་དབང་ཀུན་རིན་བཙུན་མེོ་གདོང་དགའ་

མེ༑ །ལྷ་གཅིག་དཀར་མེོ་ལེགས་འཛོམེ་ཞེས་བྱོའི་སྲས། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་

བསོད་ནམེས་དབང་པོ་དང་། །བཙུན་མེོ་གཉིིས་པ་སླར་ཡང་གདོང་དགའ་མེ། །བཀྲ་

ཤེིས་དཔལ་གྱིི་བུ་ཁྲིིད་ཅེས་བྱོའི་སྲས། །འཛམེ་གླིིང་རྒྱན་མེཆོག་གྲགས་པའི་མེཚན་

ཅན་འཁྲུངས། །གང་དེའི་བཙུན་མེོ་བྱོང་ཕྱིོགས་རྒྱལ་པོའི་ལྕམེ། །ལྷ་སྲས་བསོད་

ནམེས་རྒྱལ་མེོ་ཞེས་བྱོའི་སྲས། །འཇེམེ་དབྱོངས་སྤྲུལ་པ་མེཐུ་སྟེོབས་དབང་ཕྱུག་

དང་། །རྒྱལ་སྲས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་རྒྱལ་མེཚན། །ཡོན་ཏེན་བྲལ་ཡང་

དམེ་པའི་རིགས་སྐྱེས་པའི། །སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་

རྣམེས། །སྔོན་དུ་བྱོོན་དང་ད་ལྟོ་རྟེག་བཞུགས་པའི། །དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་གདུང་

བརྒྱུད་རིམེ་པ་སྟེེ། །ཕྱིིས་ནས་འབྱོོན་འགྱུར་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པས། །སངས་རྒྱས་

བསྟེན་པ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟོར། །འཕེེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཤེེས་པར་

བྱོ༑ །ཞེས་སོ། །གཉིིས་པ་དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤེད་པ་ནི། བསྟེན་པའི་ཉིི་མེ་སྔགས་

འཆང་ངག་གི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤེིས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་

བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་བཙུན་མེོ་གསུམེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་དང་པོ་ཤེར་

གླིིང་པའི་བུ་སྲིང་མེོ་མེ་གཅིག་བསོད་ནམེས་དཔལ་འཛོམེ་རྒྱལ་མེོ་བྱོ་བ་ལ་ལྷ་ལྕམེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཚེ་རིང་བུ་ཁྲིིད་དང་། ལྷ་གཅིག་དཔལ་འཛོམེ་རྒྱལ་མེོ་ཞེས་བྱོ་བ་གཉིིས་འཁྲུངས་

པའི་ཆེ་བ་ནི། དགེ་བསྙེེན་མེ་སྔགས་ཀྱིི་ནུས་པ་སོགས་ཆེ་ཞིང་། འགྲོ་བ་ནད་གདོན་

གྱིིས་གཟིིར་བ་སྤྱིི་དང་། ལྷག་པར་རིམེས་ནད་སོགས་ལ་སློབ་དཔོན་མེ་འདིས་སྲུང་

བ་གནང་བ་ཙམེ་གྱིིས་གཏེན་མེི་འབྱུང་བར་གྲགས་པ་དེང་སང་ཡང་རིན་ཆེན་སྒོང་ན་

བཞུགས་པ་འདིའོ། །ཡང་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱིི་བཙུན་མེོ་

གཉིིས་པ་གདོང་དགའ་མེ་བསོད་ནམེས་ལེགས་འཛོམེ་དཀར་མེོ་ཞེས་བྱོ་བ་ལ། 

སྲས་ལྕམེ་སྲིང་བཞི་འཁྲུངས་པའི་གཅེན་པོ་ནི་བདག་ལ་བཀའ་དྲིིན་ཆེ་བའི་བློ་མེ་

གསུམེ་གྱིི་ནང་ཚན་འཇེམེ་མེགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་པདྨོའི་རྣམེ་སྤྲུལ་འཇེམེ་པའི་

དབྱོངས་བྱོམེས་པ་དཔལ་ངག་དབང་བསོད་ནམེས་དབང་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་

དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་མེཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིིད་དེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་

ནི་ཡབ་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམེ་དུ་ཕེེབས་པ་ས་

མེོ་ལུག་གི་ལོ་མེཆུ་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཚེས་གཉིིས། རེས་གཟིའ་ཟླ་བ་དང་

སྐར་མེ་ཁྲུམེས་སྨད་ལ་ཡོད་པའི་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་དུས་སུ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་

མེོའི་ཡང་སྟེེང་ནོར་རྒྱས་ཞེས་བྱོ་བའི་གནས་མེཆོག་དེ་ཉིིད་དུ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་

མེ་དང་བཅས་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་འདི་ཉིིད་ལྷུམེས་སུ་ཞུགས་ནས་མེ་

བལྟོམེས་ཀྱིི་བར་དུ་ཡུམེ་ལ་ཉིིན་མེཚན་ཀུན་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམེས་འབྲལ་མེེད་དུ་

གནས་པ་ཡིན་སྙེམེ་པའི་འཇེིགས་ངམེ་དང་དགའ་ཡ་ལེ་བ་རྒྱུན་དུ་བྱུང་བར་གྲགས་

པ་དང་། བལྟོམེས་ནས་ཀྱིང་སྐུ་ན་ཤེིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དུས་སུ་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་། ཕྱིག་

གཉིིས་ཐུགས་ཀར་ཆོས་འཆད་ཀྱིི་ཕྱིག་རྒྱ་མེཛད་དེ་བཞུགས་པ་སྔགས་འཆང་ཆོས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཀྱིི་རྒྱལ་པོས་གཟིིགས་ནས། འཇེམེ་དབྱོངས་ཡིན་ཟིེར་བར་འདུག ཁྱེེད་རྣམེས་ཀྱིིས་

གཙང་སྦ་དང་བཅའ་གས་ཐོོན་པར་གྱིིས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྐུ་ལྕོག་ལ་བཞུགས་

ཐུབ་པ་ཙམེ་གྱིི་སྐབས་སུ་སྐུ་དྲུང་ན་སུ་ཡང་མེེད་པའི་སྐབས་ཤེིག་ཚེ། སྔགས་འཆང་

ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཕེེབས་ནས་ཞབས་འབྲིང་པ་རྣམེས་ལ། ཁྱེེད་རྣམེས་ཀྱིིས་བུ་ཚ་ལ་

བཅའ་ག་ཆེར་མེི་བྱོེད་འདུག་ནའང་འདི་རང་ལ་གྲོགས་འགྲུལ་བཏུབ་ཅིག་སླེབས་

འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ལ། ཞབས་འབྲིང་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་གྲོགས་དེ་ཉིིད་སུ་ལགས་

ཞུས་པ་ན། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་གིས། དེ་པུ་ཏ་ཡིན་པ་འདུག་ཅེས་གསུང་

བར་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ་མེདོར་ན་གཞོན་ནུའི་དུས་ཉིིད་ནས་དམེ་ཅན་པུ་ཏ་

ཆེན་པོ་འབྲལ་བ་མེེད་པའི་ཚུལ་གྱིིས་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་ཡིན་

ནོ་ཞེས་ཐོོས་ལ། དེ་ནས་ཡོན་ཏེན་གྱིི་ཕྱིི་མེོ་འབྲི་ཀློོགས་ལ་སོགས་པ་རྣམེས་ནི་

གཟིིགས་པ་ཙམེ་གྱིིས་ཐོོགས་མེེད་དུ་མེཁྱེེན་ཅིང་མེཐོར་ཕྱིིན་ནས་རིམེ་གྱིིས་ཡབ་

རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ། རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ཡང་ཕུར་རྣམེ་

གཉིིས། བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ། ཡོ་ག་བྱོ་སྤྱིོད་རྡོོ་རྗོེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམེས་དང་བཅས་

པའི་དབང་ལུང་མེན་ངག་ཆོ་ག་ཕྱིག་ལེན་དབྱོངས་རོལ་གར་འཆམེས་ལ་སོགས་

པ་ཀུན་ལ་བྱོང་ཆུབ་པར་མེཛད་དེ། དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་བཞེས་པ་ས་མེོ་

སྦྲུལ་གྱིི་ལོ། །སྤྱིན་སྔ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་འབར་གྱིི་རྣམེ་པར་སྤྲུལ་པ་ལོ་ནས་སྤྱིན་སྔ་རིན་

པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པའི་དྲུང་དུ་དཔལ་ལོ་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་

ག་ལ་བ་དེར་ལམེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་རྩ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམེ་པ་རྣམེ་

པར་དག་པ་ནོས་ཤེིང་། དེ་ནས་བརྩམེས་ཏེེ་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིིམེས་ཀྱིི་ཕུང་པོ་མེིག་
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འབྲས་ལྟོར་གཅེས་པར་བཟུང་ནས། བསླབ་བྱོ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ཀུན་ལ་ཡང་མེ་ཉིམེས་

པར་སྤྱིོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་དགུང་ལོ་བཅུ་ཕྲག་

གཅིག་དང་ཉིག་མེ་གཉིིས་ཙམེ་བཞེས་པ་ལྕགས་ཕེོ་རྟེའི་ལོ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་

པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱིི་ཁྲིི་ག་ལ་བ་དེར་བསྟེན་པའི་བདག་པོར་མེངའ་གསོལ་ཏེེ། 

དེའི་སྐབས་སུ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་བསྟེན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་

གསལ་བ་ཞེས་བྱོ་བ། འདུས་པའི་འཁོར་ཚོགས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་ལ། 

དག་གསལ་སྙེན་པའི་གསུང་གིས་ཉིི་མེ་གསུམེ་གྱིི་བར་དུ་བཤེད་པས། དེར་འདུས་

ཀྱིི་སྐྱེ་བོ་ཐོམེས་ཅད་ཡིད་འཕྲོག་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་

དགུང་ལོ་བཅུ་དགུར་ཕེེབས་པའི་ཚེ། ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ནམེ་མེཁའ་དབང་ཕྱུག་པས་མེཁན་

པོ་དང་། ལས་ཀྱིི་སློབ་དཔོན་རྗོེ་མེགོན་པོ་རིན་ཆེན་དང་། གསང་སྟེོན་རྗོེ་བྱོམེས་པ་

བཀྲ་ཤེིས་པས་མེཛད་ཅིང་། གཞན་ཡང་གྲིབ་ཚོད་པ་དང་གྲོགས་དན་པ་གཉིིས་ལོ་

ཕུ་ནས་དགེ་སློང་བགྲེས་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་མེཛད་དེ། དེ་ལྟོར་གཞི་བྱོེས་ཀྱིི་དགེ་སློང་

ཉིེར་ལྔ་ལྷག་ཙམེ་འདུས་པའི་དབུས་སུ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱིི་བསྙེེན་

རོགས་ཀྱིི་སྡོོམེ་རྒྱུན་དེ་ཉིིད་བཞེས་ཏེེ་བསྙེེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོ་

ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ཕྱུག་པར་མེཛད་དོ་ཞེས་ཐོོས་ལ། དེ་དག་གི་

གནས་སྐབས་རྣམེས་སུ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་མེདོ་ཕྱིོགས་ལ་གསན་

སྦྱོང་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་དེ། །རྗོེ་འདི་དགུང་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིིས་དང་བཞིས་ལྷག་པར་

ཕེེབས་པ་ཆུ་ཕེོ་རྟེའི་ལོ་གསར་དུ་ཤེར་བ་ན་ཚོགས་ཆེན་པོར་མེགོན་པོ་བྱོམེས་པའི་

མེངོན་རྟེོགས་རྒྱན་སོགས་བྱོམེས་ཆོས་སྡོེ་ལྔ། དམེ་པ་ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པའི་རྣམེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འགྲེལ་སོགས་ཚད་མེ་སྡོེ་བདུན། གཞན་ཡང་ཆོས་རྗོེ་ས་པཎ་གྱིི་སྡོོམེ་རིགས་གཉིིས་

སོགས་པོ་ཏེི་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་ཙམེ་ཞིག་ལ་སྦྱོར་བཀོད་གསུང་བཤེད་སོགས་

ཀྱིིས་བསྟེན་པའི་རྣམེ་གཞག་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་མེཛད་ཅིང་། དེ་ལྟོ་བུའི་བདག་ཉིིད་ཆེན་

པོ་འདིས་ཡོངས་འཛིན་དམེ་པ་རྣམེས་ལས་ཟིབ་རྒྱས་གསན་པ་རྒྱ་མེཚོའི་ཕེ་རོལ་དུ་

སོན་པར་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། ཐོོག་མེར་ཡབ་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་སྔགས་འཆང་ཀུན་

དགའི་མེཚན་ཅན་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་བཅོམེ་ལྡན་འདས་རྡོོ་རྗོེ་གཞོན་ནུ། ཡང་དག་མེར་

མེེ་དགུ་པ། བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ། བདག་མེེད་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་དབང་སོགས་སྨིན་བྱོེད་

དབང་གི་རྣམེ་གྲངས་དུ་མེ་ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་རྡོོ་རྗོེ་བདག་མེེད་མེའི་བྱོིན་རླབས་

དང་། ནཱཾ་རོ་མེཁའ་སྤྱིོད་ཀྱིི་བྱོིན་རླབས་སོགས་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཆེ་ཆུང་། ལས་

མེཁན་པུ་ཏ་མེིང་སྲིང་གི་རྗོེས་གནང་སོགས་རྗོེས་གནང་གི་རིགས་བསམེ་གྱིིས་མེི་

ཁྱེབ་པ་ཞིག་དང་། ཡང་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་

གདམེས་པ་སོགས་གྲོལ་བྱོེད་ཁྲིིད་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་ཤེིན་ཏུ་ཟིབ་པ་དུ་མེ་རྒྱབ་ཆོས་ཀྱིི་

ལུང་དང་བཅས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལུང་གི་སྐོར་ལ་རྗོེ་བཙུན་གོང་མེ་ལྔའི་བཀའ་

འབུམེ། རྡོོ་རྗོེའི་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟིང་པོའི་བཀའ་འབུམེ། ཀུན་མེཁྱེེན་བསོད་

ནམེས་སེང་གེའི་བཀའ་འབུམེ། ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པའི་བཀའ་འབུམེ། ཇེོ་བོའི་

ཆོས་ཆུང་བརྒྱ་རྩ་རྣམེས་ཀྱིི་ལུང་གི་རིགས་བགྲང་བར་དཀའ་བ་ལྟོ་བུ་ཞིག་གསན་

ཅིང་། མེདོར་ན་དགུང་ལོ་ཉིེར་དྲུག་བཞེས་པ་ཚུན་ཆད་སྐུ་དང་གྲིབ་མེའི་ཚུལ་དུ་

འབྲལ་མེེད་དུ་བསྟེེན་ནས། ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་བཀའ་དྲིིན་ཚད་མེེད་པས་བསྐྱངས་པ་

ལ་བརྟེེན། ཉིིད་ཀྱིི་བློ་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཉིིད་ལ་
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མེཆོག་ཏུ་དད་གུས་ཆེ་བར་མེཛད་ཅིང་། གཞན་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་

ཡོངས་འཛིན་དཀོན་མེཆོག་དཔལ་ལྡན་གྱིི་དྲུང་དུ་གཤེེད་དམེར་ལྷ་ལྔའི་དབང་

སོགས་དང་། སྒྲུབ་ཐོབས་བརྒྱ་རྩའི་རྗོེས་གནང་། དམེར་པོ་སྐོར་གསུམེ་གྱིི་རྗོེས་

གནང་། ཚེ་དཔག་མེེད་དཀར་པོའི་རྗོེས་གནང་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་བདེ་མེཆོག་

དཀར་པོའི་ཚེ་ཁྲིིད། གཤེེད་དམེར་སྤྲོས་མེེད་ཀྱིི་ཁྲིིད། རྭ་ལུགས་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོོར་

བཞིའི་ཁྲིིད། རྭ་རྩེ་སེམེས་འཛིན། རྩ་དབུ་མེའི་ཁྲིིད། ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱིི་ཁྲིིད་སོགས་

ཟིབ་ཅིང་དཀོན་པའི་ཆོས་ཀྱིི་རྣམེ་གྲངས་མེང་དུ་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་

མེཛད། ཡང་སྤྱིན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་འཇེམེ་དབྱོངས་དཀོན་མེཆོག་རྒྱ་མེཚོའི་དྲུང་དུ་

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམེས་པ་ཟིབ་མེོ་དང་། 

འདིའི་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་རྣམེ་ཐོར་རྣམེས་ཀྱིི་ལུང་། ལམེ་འབྲས་གླིེགས་བམེ་དཀར་

ཆག་ནང་བཞིན་གྱིི་ལུང་སོགས་དང་། ལམེ་ཟིབ་སོགས་ཆ་ལག་རགས་རིམེ་རྗོེས་

གནང་ཟུར་བཀའི་རིགས་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་གསན་ཅིང་། གཞན་ཡང་

སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་འོད་ཟིེར། རྗོེ་ལུང་རིགས་རྒྱ་མེཚོ། རྗོེ་གཞོན་ནུ་བློོ་གྲོས། 

མེདོག་ལོ་ཕུ་དང་དགེ་ཆུའི་གདན་ས་པ་གཉིིས། གཏེེར་སྟེོན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་

གྲགས་པ་དང་མེ་གྲགས་པའི་བློ་མེ་དུ་མེ་ཞིག་བསྟེེན་ནས་བཀའ་གདམེས། ཀྱིེ་རྡོོར། 

ཆོས་སྐྱོང་གུར་ཞལ། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་སོགས་ཀྱིིས་བསྡུས་པའི་དམེ་པའི་

ཆོས་མུ་མེཐོའ་མེེད་པ་ཞིག་གསན་པར་མེཛད་ཅིང་། དེར་ཡང་མེ་ཟིད་བདག་གི་བློ་

མེ་དུས་གསུམེ་སྒྲིིབ་མེེད་དུ་གཟིིགས་པའི་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱལ་

མེཚན་གྱིི་དྲུང་དུ་ཡང་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་གི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རོགས་ཤེིག་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གསན་པར་བཞེད་དེ། རྗོེ་མུས་ཆེན་ཉིིད་ངམེ་རིང་རྒྱལ་པོའི་ཕེོ་བྲང་ན་བཞུགས་པའི་

སྐབས་ཤེིག་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་ཐུགས་དམེ་དང་བཅས་རྐོང་མེགྱིོགས་ཤེིག་ཆེད་

གཏེད་གནང་སྟེེ། སྤྱིིར་ངེད་ཀྱིི་འདོད་ཆོས་རྣམེས་དབུས་གཙང་གི་ལྗོངས་འདིར་

འཚོལ་ལུགས་བྱོས་པས་བློོ་ཁ་ཁེངས་པ་ཙམེ་བྱུང་ཡང་། བདེ་མེཆོག་གི་སྐོར་འདི་

སྔར་ཡན་རེ་བ་བཞིན་མེ་བྱུང་བ་ཁྱེེད་མུས་པ་ཚོ་བརྒྱུད་པ་གཙང་ཞིང་བདེ་མེཆོག་

སྐོར་ལ་འདྲིིས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་སྐོར་གྱིི་ཆོས་བཀའ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞིག་

ངོས་ལ་ཞུ་དགོས་འདུག་པས་བསྟེན་ལ་དགོངས་པའི་ཐུགས་ཁུར་བསྐྱེད་པ་རང་

གལ་ཆེ་ཆེ་ཞེས་པའི་བཀའ་དམེ་ནན་ཆགས་ཕེེབས་འདུག་པ་སོགས་མེདོར་ན་ཟིབ་

མེོའི་ཆོས་གསན་པ་ལ་དུས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འབད་རྩོལ་གཞན་ལས་ཆེས་ཆེ་བ་མེཛད་

དེ། གསན་པ་དེ་དག་ཀྱིང་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱོ་བའི་ཕྱིིར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོོམེ་སྒྲུབ་ལ་

བཞུགས་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོ། དགེ་སྡོིངས་བཀྲ་ཤེིས་བསམེ་

འགྲུབ། བྱོས་འགྱུར་རྡོོ་རྗོེའི་བྲག་རོང་། ཕུ་རི་གླིང་བྲག་གི་རི་ཁྲིོད་སོགས་སུ་ཐུགས་

དམེ་ཟིབ་མེོ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ཡི་དམེ་ཞི་ཁྲིོ་དུ་མེའི་གསུང་བསྙེེན་དང་། 

ལྷག་པར་ཆོས་སྐྱོང་གི་རྩ་སྔགས་སྙེིང་པོ་ཉིེ་སྙེིང་རྣམེས་ལ་བྱོེ་བསྙེེན་སོགས་གསུང་

བཟླས་མེང་དུ་མེཛད་པས་མེཐུ་དང་ནུས་པའི་མེངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། ཡི་དམེ་ཞི་

ཁྲིོ་དུ་མེ་དང་། རྡོོ་རྗོེའི་ཆོས་སྐྱོང་དུ་མེས་ཞལ་གཟིིགས་ཤེིང་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་

མེཚན་མེ་མེང་དུ་བརྙིེས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་བྱོས་འགྱུར་དུ་ལོ་གསུམེ་ལན་གཉིིས་

གནང་བའི་སྔ་མེའི་དུས། ཤེིང་མེགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་སྔོན་

པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་ཀར་ཐོིམེ་པ་དང་། བྲག་ཕུག་མེེ་འབར་བའི་ཁྲིོད་ན་
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བཞུགས་པའི་གུར་གྱིི་མེགོན་པོའི་སྐུ་ཟིིལ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དངོས་སུ་གཟིིགས་པ་

དང་། གཞན་ཡང་བསྟེན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམེས་ཀྱིིས་དངོས་དང་རྣམེ་འཕྲུལ་དུ་མེས་

ཞལ་ཡང་ཡང་བསྟེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེང་དུ་ཡོད་ཀྱིང་འདིར་མེ་སྤྲོས་ལ། ཁྱེད་པར་པུ་

ཏ་ཆེན་པོ་ཉིིད་དང་འབྲལ་མེེད་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏེེ། ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། འདུག་

གྲོགས་སུ་པུ་ཏ་ངོ་མེཚར་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་

དྲུང་དུ་བྱོས་འགྱུར་བློ་བྲང་ནུབ་ཀྱིི་མེགོན་ཁང་ཁྱེད་པར་ཅན་དེར། གུར་མེགོན་ལྷ་

བརྒྱད། དཔལ་མེགོན་ཞལ་ཁྲི་ཅན། པུ་ཏ་མེིང་སྲིང་གསུམེ་གྱིི་རྗོེས་གནང་རྣམེས་

ཞུས་པའི་དུས། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། ཁ་རྩང་བྱོས་འགྱུར་གྱིི་མེཎྜོལ་ན་མེོན་པ་

མེིང་སྲིང་གསུམེ་གར་བྱོེད་ཀྱིི་འདུག་པ་འཚུབ་མེ་ཞིག་ཏུ་སོང་ནས་བྲག་འདི་ལ་

ཐོིམེ་སོང་བ་དེ་རེས་རྗོེས་གནང་འདི་བྱོེད་པའི་རྟེེན་འབྲེལ་དུ་འདུག་གསུང་བ་

སོགས་ཀྱིིས་ཤེེས་སོ། །ཡི་དམེ་ཞི་ཁྲིོ་རྣམེས་ཀྱིི་ཞལ་གཟིིགས་པ་ཡང་། ཡང་ཕུར། 

གུར་དྲིག བདེ་ཀྱིེ་རྣམེས་ཀྱིི་ཞལ་མེངོན་སུམེ་དུ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ངོ་མེཚར་ཅན་མེང་

དུ་སྣང་ཞིང་། ལྷག་པར་རྡོོ་རྗོེ་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ཀྱིི་ཞལ་ལན་གཅིག་མེ་ཡིན་པར་ཡང་

ཡང་དུ་གཟིིགས་ཤེིང་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་དམེ་

གྱིི་མེཐོིལ་ཡང་ལྷག་པའི་ལྷ་འདི་ཁོ་ན་ལ་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ་སྙེམེ་དུ་ཁོ་བོ་སེམེས་

ཤེིང་། དེ་ལྟོར་དངོས་གྲུབ་ཀྱིི་མེཚན་མེ་བརྙིེས་ནས་གྲུབ་པའི་རྟེགས་མེཚན་བསྟེན་

པའི་ཚུལ་ནི། སྤྱིིར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས། ཟིབ་ཕུ། རྟེ་ནག མེངའ་རིས་སོགས་

སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨོའི་གནས་ཆེན་ཕེལ་ཆེ་བ་རྣམེས་སུ་སྐམེ་སར་ཆུ་འདོན་

པ་དང་། བྲག་ལ་ཕྱིག་ཞབས་ཀྱིི་རྗོེས་འཇེོག་པར་མེཛད་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟེགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བསྟེན་པའི་ཚུལ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་ཡོད་མེོད་ཀྱིང་། འདིར་མེང་དུ་དོགས་

པས་མེ་བྲིས་ལ། མེཚོན་པ་ཙམེ་ཞིག་བརྗོོད་ན། བྱོས་འགྱུར་རྡོོ་རྗོེའི་བྲག་རོང་ཉིིད་

དུ་བློ་མེ་ལྷས་རྗོེས་སུ་བཟུང་ཞིང་གྲུབ་པའི་རྟེགས་མེཚན་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ནི། རྗོེ་

ཉིིད་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་སློབ་དཔོན་པདྨོའི་རྣམེ་ཐོར་གྱིི་མེཇུག་ཏུ་འདི་ལྟོར་འབྱུང་སྟེེ། 

གྲུབ་པའི་གནས་མེཆོག་བྱོས་འགྱུར་རྡོོ་རྗོེའི་བྲང་རོང་གི་རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་

པ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་གཟིིམེས་ཕུག་ཁམེས་གསུམེ་ཟིིལ་གནོན་དུ་སྤྲོས་མེེད་ཀྱིི་དགེ་

སྦྱོར་ཅི་ཡང་བགྱིིས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་གྱིི་ཟླ་བའི་ཉིེར་ལྔའི་ནུབ་མེོ་རྨི་ལམེ་དུ་སྔགས་

འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་མེགུར་ཞིག་ཏུ། དབེན་གནས་བྱོས་འགྱུར་དཔལ་

རི་པདྨོ་འོད། །ས་ལོ་འཇེམེ་པའི་རྡོོ་རྗོེ་པད་འབྱུང་དངོས། །ཆུ་རྣམེས་ཆུ་མེིག་བྱོང་

ཆུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ། །ཟི་ཉིལ་འཆག་གི་རྣལ་འབྱོོར་ལུས་སེམེས་བདེ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དེ་དྲིན་པས་རྐྱེན་བྱོས་ནས། བྱོས་འགྱུར་གྱིི་རི་འདི་ཉིིད་ཟིངས་མེདོག་

དཔལ་གྱིི་རི་བོ་དང་། གཟིིམེས་ཕུག་དེ་པདྨོ་འོད་ཀྱིི་གཞལ་ཡས་ཁང་དངོས་ལྟོ་བུར་

གྱུར་པའི་དབུས་ན། པདྨོའི་སྡོོང་པོ་ཡངས་ཤེིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྟེེང་དུ་སེང་གེ་ཆེན་པོ་

བརྒྱད་ཀྱིིས་བཏེེག་པའི་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱིི་ཁྲིི་སྣ་ཚོགས་པདྨོ་དང་ཟླ་བའི་གདན་

གྱིི་སྟེེང་དུ། ངོ་བོ་རྩ་བའི་བློ་མེ་ཡིན་པ་ལ་རྣམེ་པ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨོ་འབྱུང་

གནས་ཀྱིི་སྐུ་བལྟོ་བས་ཆོག་མེི་ཤེེས་པ་མེཚན་དང་དཔེ་བྱོད་ཀྱིིས་བརྒྱན་པའི་

མེཐོའ་སྐོར་དུ། །རིགས་འཛིན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་

བཞུགས་པའི་ནང་ནས་ནམེ་མེཁའི་སྙེིང་པོ་དང་བདུད་འཇེོམེས་རྡོོ་རྗོེ་གཉིིས་གསལ་

ཞིང་། གཞན་རྣམེས་འོད་ཀྱིི་རྣམེ་པ་འདྲི་བ་རེས་མེཐོོང་། རེས་མེི་མེཐོོང་བའི་རྣམེ་པ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཅན། ཡི་དམེ་ཞི་ཁྲིོ་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་གུར་དྲིག་དང་ཡང་ཕུར་གཉིིས་གསལ་

ཞིང་། གཞན་རྣམེས་གོང་བཞིན། མེཁའ་འགྲོ་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་བདེ་བའི་རྡོོ་རྗོེ་

གསལ་ཏེེ་རིགས་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཟླ་ལ་འདུག གཞན་རྣམེས་གོང་བཞིན། ཆོས་

སྐྱོང་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་བྲམེ་གཟུགས་དང་མེིང་དོན་མེི་འཕྲོད་པའི་ཁྲིོ་མེོ་ཤེིན་ཏུ་

རམེས་པ། ཕྱིག་གཡས་གསེར་གྱིི་སྤུ་གྲི་དང་། གཡོན་ན་བསེའི་སྒྲིོམེ་བུ་སེར་པོ་

འོད་འབར་བ་པར་བུ་ཁ་གཅོད་རྒྱབ་པ་འདྲི་བ་བསྣམེས་པ། དར་ནག་གི་གོས་

གསེར་གྱིི་ཐོིག་ལེ་ཅན་ལ་སྦྲུལ་ཀྱིི་སྐེ་རགས་བཅིངས་ཤེིང་། ཁྲིམེ་ཤེིང་སྐེད་ལ་

བཙུགས་པ་ཅིག་འདུག་པ་དེ་གཉིིས་གསལ། གཞན་རྣམེས་གོང་བཞིན། གུ་རུའི་

ཐུགས་སུ་བྱོོན་པའི་བུད་མེེད་ལྔ་ཡང་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བར་འདུག འདི་ནི་མེཁའ་འགྲོ་

སྡོེ་ལྔ་ཡིན་ནམེ་སྙེམེ། དེ་ལ་སོགས་ཏེེ་ཉིམེས་སྣང་དང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་

འདྲིེས་པའི་སྣང་བ་རྣམེ་པ་སྣ་ཚོགས་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེེད་པ་མེེ་ལོང་ནང་གི་

གཟུགས་བརྙིན་ལྟོར་ཁྲི་ལམེ་མེེ་མེཐོོང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས། དད་པའི་སྤུ་ལོང་རབ་ཏུ་

གཡོས་ནས་མེིག་ནས་མེཆི་མེ་ལྷུང་ཞིང་ལུས་ཀྱིིས་ཕྱིག་དུ་མེ་ཞིག་བཙལ། ངག་

གིས་སྤྱིིར་གསོལ་འདེབས་དུ་མེ་དང་། སྒོོས་བློོ་ཆོས་སུ་འགྲོ་ཞིང་ཆོས་ལམེ་དུ་འགྲོ་

ངེས་པ་དེ་འཁྲུལ་པ་དང་བྲལ་བའམེ། མེ་བྲལ་ཡང་ཡེ་ཤེེས་སུ་རྟེོགས་པ་ཁྱེད་པར་

སྐྱེ་བ་དང་ཚེ་རབས་ཐོམེས་ཅད་དུ་ཁྱེེད་ཀྱིི་ཞབས་དྲུང་དུ་སྐྱེ་སྟེེ། རིགས་འཛིན་

བཞིའི་གོ་འཕེང་ཐོོབ་ངེས་པ་ཞིག་ཁྱེེད་མེཁྱེེན་ཞེས་ཕུར་ཚུགས་སུ་གསོལ་བ་

འདེབས་ཀྱིི་འདུག་པས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིིད་དགྱིེས་པའི་རྣམེ་འགྱུར་དུ་མེ་ཞིག་

མེཛད་དེ། དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟིེར་སྣ་ལྔ་འཇེའ་ཚོན་ལྟོ་བུ་ཞིག་བདག་གི་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སྙེིང་གར་ཐོིམེ་པའི་སྣང་བ་བྱུང་བས། དེའི་རྐྱེན་གྱིིས་ཉིི་མེ་ཡང་ཤེར་ཏེེ་བྱོས་འགྱུར་

གྱིི་ལུང་པ་ཐོམེས་ཅད་འོད་ཀྱིིས་གང་ནས་འདུག་པ་དང་། གཉིིད་སད་དེ་ཤེིན་ཏུ་

ཕེོངས་པ་ཅིག་བྱུང་། དེ་ལྟོར་རྨིས་པའི་རྐྱེན་གྱིིས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་རྗོེ་འབངས་

ཉིེར་ལྔ་རྣམེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཀྱིང་བྱོས་ཡོད་ཅེས་

རྩ་བའི་བློ་མེ་སྔགས་འཆང་ངག་གི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དང་དབྱོེར་མེེད་

པའི་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གཞན་ཡང་རིགས་འཛིན་རིག་པའི་བློ་མེ་བརྒྱུད་

པ་རྣམེས་དང་། ཡི་དམེ་ཞི་ཁྲིོ་རྡོོ་རྗོེའི་ཆོས་སྐྱོང་། མེཁའ་འགྲོ་སྡོེ་ལྔ་སོགས་ཞལ་

གཟིིགས་ཤེིང་། གདམེས་པ་དང་རྗོེས་སུ་བསྟེན་པ་མེང་པོ་ནོད་པར་བདག་ཉིིད་

ཆེན་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་པ་འདི་ནི་ཤེིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ཡིན་

ཞིང་། དེ་དུས་ཉིིན་པར་སྐུ་འཆག་པའི་སླད་དུ་བྱོས་འགྱུར་གྱིི་ཤེར་གྱིི་མེཆོད་རྟེེན་ལ་

ཞབས་བསྐོར་ལ་ཕེེབས་པའི་ཚེ། དགོན་པའི་སྤྲིན་ཟིམེ་གྱིི་འོག་ཙམེ་གྱིི་བྲག་ལམེ་ན་

ཡོད་པའི་ཞབས་རྗོེས་འདི་དང་། ད་ལྟོ་མེཆོད་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་རྡོོ་སྐས་ཀྱིི་སེན་

ལ་བྱུང་བའི་ཞབས་རྗོེས་འདི་གཉིིས་ཀྱིང་འཇེོག་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

ཡང་བྱོང་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཕྱིག་ན་ཡོད་པའི་སློབ་དཔོན་པདྨོའི་གཏེེར་སྐུ་ཚེ་

ཆུ་མེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་མེཛད་པ་ན། དེ་ལས་ཚེ་ཆུ་དངུལ་ཆུ་ལྟོ་བུ་སྐྱ་

སྲམེ་གྱིིས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིག་མེཐོེབ་ཀྱིི་སྟེེང་དུ་དངོས་སུ་བྱུང་བ་དང་། མེདོར་ན་ནང་དུ་

ཏེིང་ངེ་འཛིན་གྱིི་རྟེོགས་པ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་མེངའ་བས་མེངོན་ཤེེས་དང་རྫུ་

འཕྲུལ་སོགས་ཐོོགས་པ་མེེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྟེེ། དཔེར་མེཚོན་ན་ལན་ཅིག་ཁོ་

བོ་ཅག་གིས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་བྱོས་འགྱུར་རྡོོ་རྗོེའི་བྲག་རོང་ན་བཞུགས་
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སྐབས་ཤེིག་ཞབས་དྲུང་དུ་མེཇེལ་བར་ཕྱིིན་པ་ན། ཐུགས་དགྱིེས་པའི་ངང་ནས་ཉིིན་

རང་པོར་གསུང་གླིེང་མེང་དུ་མེཛད་དེ་ཉིི་མེ་ཕྱིི་མེོར་སོང་བ་ན་གསུང་ལས། དོ་ནུབ་

འདིར་བསྡོད་ན་སྙེམེ་པ་ཙམེ་འདུག་སྟེེ་སྐྱེད་ལྷས་མེགོན་ཁང་དུ་བསྐང་གསོའི་

གྲབས་བྱོས་པ་སོགས་བྲེལ་བའི་སྟེབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བ་ཤེར་ཚེ། ལམེ་བར་ལ་བཅའ་

ག་དག་པོ་གྱིིས། ལྷག་པར་བྱོས་འགྱུར་གྱིི་མེདུན་གྱིི་བློ་མེ་དོ་པར་མེ་སླེབས་བར་

རླུང་འཚུབ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱུང་དོགས་ཡོད་པས་དེ་བར་བཟིབས་དགོས་སོ། །དེ་

ནས་རླུང་པོ་གཏེན་འོང་བ་མེེད་དོ་ཞེས་གསུང་བྱུང་བ་ཇེི་ལྟོར་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་

ཁོ་བོ་ཅག་འཁོར་བཅས་བྱོས་འགྱུར་ནས་ཆས་ཙམེ་ནས་བཟུང་གླིོ་བུར་དུ་རླུང་ཆེན་

པོ་ཆེར་ལངས་ནས། བྱོས་འགྱུར་གྱིི་མེདུན་གྱིི་བློ་མེ་དོ་པ་ཟིེར་བ་དེར་མེ་སླེབས་

བར་དུ་རླུང་པོ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བས་མེི་རྟེ་ཀུན་ལ་ཉིེན་ཆེ་བ་ཙམེ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་རླུང་

པོ་རྣམེས་ཉིལ་གྱིི་ཞི་བ་ལ་སོགས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཇེི་ལྟོར་གསུངས་པ་བཞིན་

བྱུང་བས་བློ་མེའི་གསུང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱིི་དད་པ་དབང་མེེད་དུ་སྐྱེས་ཤེིང་། གཞན་

ཡང་འཕྲལ་གྱིི་མེཛད་སྤྱིོད་ཡ་མེ་ཟུང་སོ་སྐྱེའི་བློོས་དཔག་པར་དཀའ་བ་དུ་མེ་ཞིག་

མེཛད་པའི་སྒོོ་ནས་ཀྱིང་སུས་ཀྱིང་མེ་ཐུལ་བའི་འཇེིག་རྟེེན་ན་གྲགས་པ་ཅན་ཀུན་

ཀྱིང་འདར་བར་མེཛད་ནུས་པ་དང་། མེདོར་ན་གོང་དུ་བསྟེན་པ་ལྟོར་གྱིི་གྲུབ་པའི་

མེཚན་མེ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པས་སྟེོད་མེངའ་རིས་སྐོར་གསུམེ། བར་དབུས་

གཙང་གི་ས་ཆ་ཕེལ་ཆེར་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀྱིང་ཟིབ་ཕུའི་གནས་ཆེན་རྣམེས་སུ་

ཡང་ཡང་སྟེོན་པར་མེཛད་པ་སོགས་གང་ལ་བསམེས་ཀྱིང་ངེས་པའི་དོན་དུ་རྡོོ་རྗོེའི་

འཆང་ཆེན་པོ་ཉིིད་ལས་གཞན་དུ་མེ་འདས་མེོད། གདུལ་བྱོའི་སྣང་ངོ་ཙམེ་དུ་ཡང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨོའི་རྣམེ་སྤྲུལ་ལམེ། རྗོེས་སུ་བཟུང་ངེས་པའི་མེཐུ་སྟེོབས་

ནུས་པའི་མེངའ་བདག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ཐོེ་ཚོམེ་བྱོ་མེི་དགོས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་

བཞིན་གྱིི་ཞལ་བཞེས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་མེཛད་པར་སྣང་སྟེེ། 

དམེ་པ་འདི་ཉིིད་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱོིངས་སུ་ཐོིམེ་པར་ཉིེ་བའི་སྤྲེའུའི་ལོ་ཧོར་ཟླ་

དྲུག་བདུན་གྱིི་སྐབས་སུ་ངེད་རང་དང་ས་སྐྱར་མེཇེལ་དུས་ཤེིན་ཏུ་དགྱིེས་པའི་ངང་

ནས་ངེད་རང་དཔོན་སློབ་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲིེས་པའི་ལེགས་ལམེ་ལ་བརྟེེན་

ནས་སྔར་སུ་ལ་ཡང་མེ་གནང་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཆིག་བརྒྱུད་མེ་གཉིིས་དང་། ལམེ་ཟིབ་

བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་ཟིབ་ཁྱེད་ཅན་སོགས་སྩལ་བའི་ཚེ། སྤྱིིར་ཐུགས་དཀྱིིལ་ནས་

གཞལ་བའི་འདི་ཕྱིིར་ཕེན་པའི་བསླབ་བྱོ་དུ་མེ་དང་། ལྷག་པར་བསྟེན་པའི་རྩ་བ་

གདན་ས་ཆེན་པོའི་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམེ་རྣམེས་འཆུགས་མེི་

འཆུགས་ཁྱེེད་རང་ལ་རག་ལས་པས་གང་སྤྱིིའི་སྤེང་བློང་འདི་བཞིན་གྱིིས་ཤེིག་པ་

སོགས་བཀའ་སྩལ་བའི་མེོད་ལ། ང་ནི་སློབ་དཔོན་པདྨོ་རང་མེཁྱེེན་བསམེ་པ་འདི་

ཁོ་ན་མེ་གཏེོགས་གཞན་ཉིམེས་ལེན་གང་ཡང་བྱོེད་རྒྱུ་མེེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་རྗོེ་འདིའི་གསུང་རྩོམེ་རང་རིག་དབང་བསྐུར་གྱིི་སྒོོམེ་ཚུལ་གཅིག་ཤེེས་ཀུན་

གྲོལ་ཞེས་བྱོ་བའི་མེཇུག་ཏུ། པདྨོས་རྗོེས་བཟུང་བན་རྒན་མེགོ་དཀར་བ། །ཞེས་

དང་། དྲིིས་ལན་བསྟེན་པ་རྒྱས་བྱོེད་ཀྱིི་མེཇུག་ཏུ་ཡང་། པདྨོས་རྗོེས་བཟུང་རི་ཁྲིོད་

པ༑ །བྱོས་འགྱུར་སྒྲུབ་ཆེན་ཞེས་བྱོས་བྲིས། །ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་མེང་དུ་འབྱུང་

བས་སོ། །གཞན་ཡང་བློ་མེ་མེཆོག་གི་ལུང་བསྟེན་ཁྱེད་པར་ཅན་ཡང་བརྙིེས་པའི་

ཚུལ་ནི། རྗོེ་འདི་སྐུ་ན་གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའི་གསུང་ལས། 
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བསོད་ནམེས་དབང་པོ་འདི་མེ་འོངས་པའི་དུས་སུ་དབུས་གཙང་མེངའ་རིས་

སོགས་རྒྱལ་ཁམེས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་བློ་མེར་གྱུར་ནས་འགྲོ་བ་མེ་ལུས་པ་དབང་དུ་

འདུས་པའི་མེཐུ་སྟེོབས་ལ་ཀུན་གྱིི་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ལུང་

བསྟེན་པ་ལྟོར་མེཐུ་སྟེོབས་དང་ནུས་པ་སྟེོབས་ཀྱིི་མེགོན་པོ་བིརྺ་པ་དང་དབྱོེར་མེ་

མེཆིས་ཤེིང་། གང་གི་ཞལ་གྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་མེཐོོང་བ་ཙམེ་གྱིིས་ཀྱིང་གདུལ་བྱོ་

ཐོམེས་ཅད་དབང་དུ་འདུ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོ་བུའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་

དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ནང་དུ་ཏེིང་ངེ་འཛིན་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ལས་མེ་གཡོས་བཞིན་དུ་

མེཁས་པའི་བྱོ་བ་རྣམེ་གསུམེ་གྱིི་ནང་ནས་འཆད་པ་ཉིི་མེའི་འོད་ཟིེར་གྱིིས་གདུལ་

བྱོའི་བློོ་གྲོས་ཀྱིི་པདྨོོ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མེཛད་པའི་ཚུལ་ནི། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདིས་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པ་ཡང་ཕུར་གཉིིས་དང་། 

བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ་སོགས་ཀྱིི་དབང་བྱོིན་རླབས། རྗོེས་གནང་ལུང་ལ་སོགས་པ་

དུ་མེ་ཞིག་སྩལ་བའི་སྒོོ་ནས་སྐལ་ལྡན་གྱིི་སློབ་མེའི་ཚོགས་ཀྱིང་བསམེ་གྱིིས་མེི་

ཁྱེབ་པ་ཞིག་བསྐྲུན་པར་མེཛད་ཅིང་། དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ཀྱིི་

དོན་དུ་སྔོན་མེེད་པའི་ལེགས་བཤེད་ཀྱིི་ཚོགས་གསར་དུ་མེཛད་པ་ཡང་དགྱིེས་པ་

རྡོོ་རྗོེའི་སྒྲུབ་ཐོབས་ཀྱིི་རྣམེ་བཤེད། གསུང་ངག་གི་ཁྲིིད་ཡིག སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་

པདྨོའི་རྣམེ་ཐོར་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་གདམེས་པའི་སྐོར་དུ་མེ་དང་གནས་ཆེན་

རྣམེས་ཀྱིི་བསྟེོད་པ། རྩ་བའི་བློ་མེ་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་བསྟེོད་པ་དང་། 

གསོལ་འདེབས་ཀྱིི་སྐོར་ལ་སོགས་པ་རྩོམེ་པ་སྡོེབ་ལེགས་ཀྱིི་གསུང་རབ་ཀྱིང་མེང་

དུ་མེཛད་དེ་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་ཉིིན་མེོ་ལྟོར་གསལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བུའི་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དེ་ཉིིད་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམེ་

དུ་ཕེེབས་པར་ཉིེ་བ་ན། ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱོ་དེ་ཙམེ་གྱིིས་རོགས་ནས་ཞིང་ཁམེས་

གཞན་དུ་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ཏེེ། ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། ཁོ་བོ་ནི་སྔ་མེོ་

ནས་ཀྱིིས་བསམེས་པ་བཞིན་ད་མྱུར་དུ་རྒྱ་གར་ལ་འགྲོ་ངེས་པས་དེའི་ཕྱིག་གཡོག་

གི་འོས་རྣམེས་ཀྱིང་གང་ཟིག་འདི་དང་འདི་ཞེས་བྱོ་བ་དག་མེོ་བརྟེག་བྱོས་པའི་ཕྱུག་

པ་རྣམེས་ལ་ཁྲིིད་རྩིས་ཡིན་གསུང་བ་སོགས་དག་པའི་ཞིང་དུ་མྱུར་དུ་ཕེེབས་པ་ལ་

ཐུགས་རྩེ་གཏེད་ཀྱིང་བདག་ཅག་ལྟོོས་བཅས་རྣམེས་ཀྱིི་སེམེས་བསྲུང་བའི་ཕྱིིར་

ཡུལ་ཁམེས་གཞན་དུ་ཉིེ་བར་ཕེེབས་པའི་གསུང་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱོོན་པར་

མེཛད་ཅིང་། དེ་ལྟོ་བུའི་སྐབས་ནས་གདན་ས་ཆེན་པོར་རྒྱུན་མེི་ཐུང་ཙམེ་ཞིག་

བཞུགས་པའི་དགོངས་པ་ཡོད་ཀྱིང་། རྩེ་གདོང་ནས་སྤྱིན་འདྲིེན་གྱིི་ཕེོ་ཉི་ནན་ཆེན་

བྱུང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཞུ་ཤེིན་ཏུ་དཀའ་ཡང་མེཐོར་ཞལ་བཞེས་གནང་ནས་སྤྲེའུ་ལོ་

ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུའི་ཐོོ་རངས་ཆིབས་ཀྱིི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བར་མེཛད་པའི་

ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ཁྱེད་པར་བཅུ་དགུའི་ཆིབས་ཐོོག་ཏུ་ཁེལ་བར་ཉིེ་བའི་ཚེ། 

ངེད་རང་ཞབས་དྲུང་དུ་ཡུན་རིང་བསྡོད་ནས་བསླབ་བྱོ་མེཐོའ་དག་ཞུས་པའི་ཚེ། 

སྤྱིིར་འདས་མེ་འོངས་ཀྱིི་བཀའ་སྩལ་ལུང་བསྟེན་མེཐོའ་ཡས་པ་ཞིག་གནང་ནས། 

དེ་རྣམེས་གསུངས་པའི་རྗོེས་སུ་ད་ནི་ཞབས་དབང་བཀའ་བསྒོོ་ཞིག་ཀྱིང་བྱོེད་པ་

ཡིན་ནོ་གསུངས་ཏེེ། ཆོས་སྐྱོང་རྣམེས་ལ་བཀའ་བསྒོོ་རྒྱས་པར་མེཛད་ཅིང་། དེ་

ནས་བཞུགས་གདན་ནས་བཞེངས་ཏེེ། དེས་ན་ངེད་རང་ཁུ་དབོན་རང་འདོད་

ཕུགས་སུ་འཚབ་པའི་བདུད་སྤྲུལ་ཚོའི་ཟིེར་སྟེབས་ཀྱིི་དབང་དུ་མེ་སོང་པའི་བསྟེན་
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པ་བསམེ་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱིང་དགོས་པ་འདུག་པས་ངེད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཁྱེེད་རང་དཔོན་

སློབ་ཚོར་དབུ་འདོན་དུ་གང་འགྱུར་ཞུ་བ་འདི་ཀ་ཁ་ཞེ་མེེད་པས། ངེད་ཀྱིི་གྲོགས་

མེཆོག་ཆོས་རྗོེ་ལ་ཡང་མེགོ་འདོན་དུ་སྤྱིན་བྱོམེས་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱིང་མེཛད་དགོས་

སོ་ཞེས་གསུང་བྱུང་བས། རང་ཉིིད་རྟེག་འཛིན་ཆེས་པ་ནས་ཅི་གསུང་བ་ཡིན། 

སྔར་ནས་ངེད་ཀྱིི་བློ་མེ་འདི་འདི་ལྟོ་བུའི་གསུང་འཇེེབས་པ་ཆེ་བཙུན་ཡུལ་གཉིན་སུ་

ལ་ཡང་མེི་གནང་བ་ལ། ད་ལན་ངེད་ལྟོ་བུའི་སློབ་མེའི་ཐོ་ཆུང་ཤེིག་ལ་དེ་ལྟོ་བུ་

གསུང་བ་ཅི་རང་ཡིན་སྙེམེ་པའི་སེམེས་དགའ་ལ་སྐྱོ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ཕྱིིས་བསམེས་

པས། རྗོེ་ཉིིད་མྱུར་དུ་དག་པའི་ཞིང་དུ་ཕེེབས་པའི་དགོངས་པ་དེ་དུས་ནས་གཏེད་

པའི་གསུང་དུ་འདུག་ཅིང་། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཆིབས་ཐོོག་ཏུ་འཁྱེོན་ནས་

རྒྱང་ཙམེ་ཕེེབས་སྐྱེལ་ཞུས་ནས་དཔོན་སློབ་གྱིེས་ཀར། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཆིབས་པ་

གཡོན་ཕྱིོགས་སུ་བསྒོོར་མེཛད་ནས་ཕྱིག་གཡོན་པ་མེཆོག་སྦྱིན་གྱིི་ཕྱིག་རྒྱ་ལྟོ་བུ་

ཞིག་མེཛད་དེ། ངེད་རང་ཚོ་མྱུར་དུ་མེཇེལ་ཡོང་བས་དེ་བར་ཐུགས་བཞུགས་སྤྲོ་བ་

མེཛོད་ཅིག་གསུང་བྱུང་བས་ཡིད་འཕྲང་བ་ལ་ཚད་མེེད་པ་ཞིག་བྱུང་ནས། ད་དུང་

ནར་ཙམེ་ཕེེབས་སྐྱེལ་ལ་འགྲོ་ལགས་ཞུས་པས། ད་ནི་འདི་རང་དུ་བཞུགས་པ་

ལེགས། ཕུར་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཚོགས་དཔོན་ལ་འབྱོོན་མེི་དགོས་པ་ཨེ་ཡིན། ཚོགས་དུང་

ཀྱིང་ཕྱིིས་འགྲོ་ཉིན་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུང་བྱུང་བ་བཞིན་དགོངས་པ་དང་སྦྱར་ལ་ཚུར་

ལོག དེ་ནས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་རིམེ་གྱིིས་ཆིབས་ཀྱིི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེེ་རྩེ་གདོང་བློ་བྲང་དུ་

ཆག་ཕེེབས་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། གཞན་ངོར་སྐུ་ཅུང་ཟིད་བསྙུང་བའི་ཚུལ་

བསྟེན་ཅིང་ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་འབྱོོན་པར་ཉིེ་བ་ན། དེའི་ལྔ་ལྟོས་སུ་འཇེིག་རྟེེན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གྱིི་ཁམེས་སུ་རླུང་འཚུབ་ཆེན་པོས་ས་གཞི་གཡོ་བ་ལྟོ་བུ་ལ་སོགས་པ་ལྟོས་ངན་པ་

དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ཡང་བྱུང་ཞིང་། དེའི་དུས་སུ་རྗོེ་འདིས་རྒྱུན་དུ་ཆིབས་པ་མེཛད་

པའི་ནོར་བུ་འཕུར་ཤེེས་བྱོ་བདེ་གླིོ་བུར་དུ་ཤེི་བ་ན། རྗོེའི་གསུང་གིས་ད་མེི་རྒན་

དང་རྟེ་རྒན་མེཉིམེ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྐུ་འཁོར་

རྣམེས་ལ་སྔོན་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་ཞིང་གཤེེགས་པའི་ཚེ་སྐུ་གདུང་ལ་ཞབས་

ཏེོག་མེཛད་ཚུལ་སོགས་འཕྲོས་གཏེམེ་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་

གཤེེགས་པའི་གསུང་འབའ་ཞིག་བྱོོན་པ་ན། ཞབས་འབྲིང་བ་རྣམེས་མྱོ་ངན་གྱིི་

ཁང་བུར་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏེེ། སྐུ་རིམེ་སོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་ཅིང་། གསོལ་སྨན་

སོགས་ཀྱིི་འཕྲོད་རྟེེན་གང་མེང་ཞིག་ཕུལ་ཀྱིང་སྐུ་ལ་སྐྱེད་དུ་མེངོན་པ་ཞིག་མེ་བྱུང་

བ་ན། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་གཞན་སྣང་དུ་སྐུ་དུབ་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ཀྱིང་། 

གསུང་ལས། ངེད་རང་གི་དངོས་པོ་རྒྱལ་རྩེ་དང་རྩེ་གདོང་སོགས་ཕྱིོགས་ན་ཡོད་པ་

རྣམེས་མྱུར་དུ་དགེ་སྡོིངས་རང་དུ་སྒྲིིལ་ཅིག དེ་རྣམེས་ཀྱིི་འགྲོ་ས་ཅིག་སྟེོད་ཕྱིོགས་

ཡ་གི་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཞབས་འབྲིང་པ་ཆེན་

པོ་ཆོས་རྗོེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤེིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཕྱིག་ལེན་ལ་ཐོེབས་པར་བགྱིིས་པ་ན། 

དེ་ནས་རྗོེ་བཙུན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བཀའ་དྲིིན་གཞལ་དུ་མེེད་པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་

གདན་ས་ཆེན་པོའི ་སྡོེ ་བསྟེན་པ་གདུང་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ཐུགས་ཡུལ་དུ་

བཅངས་པའི་སྐུས་མེི་ལྕོགས་བཞིན་དུ་རྩེ་གདོང་ནས་དགེ་སྡོིངས་བཀྲ་ཤེིས་བསམེ་

འགྲུབ་ཏུ་ཆིབས་ཀྱིི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེེ། བྱོ་ལོ་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ་དགེ་

སྡོིངས་ཆོས་ཀྱིི་ཕེོ་བྲང་ག་ལ་བ་དེར་ཆག་ཕེེབས་ཏེེ། ལམེ་བར་རྣམེས་དང་ཇེི་སྲིད་
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བསྙུང་བའི་བར་དུ་ཐོམེས་ཅད་དུ་ཐུགས་དམེ་ཟིབ་མེོའི་རིམེ་པ་རྣམེས་ལ་རྟེག་

འགྲུས་སུ་མེཛད་པའི་ངང་ནས། རྒྱ་གར་སློབ་དཔོན་ཤྲཱིི་སིདྷ་བྱོོན་ནས་རོགས་ཆེན་

གྱིི་ལྟོ་བའི་སྒྲིོ་འདོགས་བཅད་པ་སོགས་དེ་ལྟོར་དག་པའི་གཟིིགས་སྣང་བསམེ་

གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་འཆར་བཞིན་པ་དང་བཅས། ཟླ་བ་དེ་ཀའི་ཚེས་བཅུ་སློབ་དཔོན་

ཆེན་པོ་པདྨོ་འབྱུང་གནས་ཉིིད་བོད་ཡུལ་འདིར་དངོས་སུ་འབྱོོན་པར་ངེས་པའི་དུས་

བཟིང་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཚེ། ནམེ་མེཁའ་ལ་འཇེའ་འོད་དང་ལྷའི་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་སོགས་

ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས། ལེ་ལོ་ཅན་རྣམེས་བརྩོན་འགྲུས་ལ་བསྐུལ་བ་

དང་། རྟེག་འཛིན་ཅན་རྣམེས་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིིར། སྙེིགས་དུས་ཀྱིི་གྲུབ་པ་

མེཆོག་གི་དེད་དཔོན་འཁྲུལ་ཞིག་ཡོངས་ཀྱིི་གཙུག་རྒྱན་དམེ་པ་དེ་ཉིིད་དགུང་ལོ་

དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམེ་དུ་ཕེེབས་པའི་ཚེ་དགེ་སྡོིངས་བཀྲ་ཤེིས་བསམེ་འགྲུབ་ཉིིད་དུ་

གཟུགས་ཀྱིི་སྐུ་ཆོས་ཀྱིི་དབྱོིངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟེན་ཏེོ། །

དེ་ལྟོར་ཚེས་བཅུའི་སྔ་དྲིོ་ནས་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་བར་དུ་འོད་

གསལ་མེ་བུ་འདྲིེས་པའི་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་མེཉིམེ་པར་བཞག་སྟེེ། 

དེ་ནས་ཚེས་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཆ་ལ་བབས་པ་ན། འོད་གསལ་ལས་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་ནས་དབུའི་གཙུག་ཏེོར་མེཆོག་ཏུ་འཕེགས་ཏེེ། དཔའ་བོ་

དང་རྣལ་འབྱོོར་མེའི་ཚོགས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པས་བསུ་བ་དང་བཅས་དག་པའི་

ཞིང་བདེ་བ་ཅན་ཟིངས་མེདོག་དཔལ་གྱིི་རི་ག་ལ་བ་དེར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིིད་

ཀྱིི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་གཞི་ལ་ཐོིམེ་པའི་ཚུལ་གྱིིས་གཤེེགས་པར་གྱུར་ཏེོ། །དེ་ལྟོར་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ཞིང་ཁམེས་གཞན་དུ་གཤེེགས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ནས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཞག་གསུམེ་ལོན་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་ཉིིན་ཁོ་བོ་ཅག་དགེ་སྡོིངས་བཀྲ་ཤེིས་

བསམེ་གྲུབ་ཏུ་འབྱོོར་སྐབས། དེའི་ཉིིན་གང་ནམེ་མེཁའ་དྭངས་པ་ལ་མེེ་ཏེོག་གི་

ཆར་དང་། ཁྱེད་པར་འཇེའ་འོད་ཀྱིི་གུར་ཁང་སྔོན་ཆད་གངས་ཅན་གྱིི་ཁྲིོད་དུ་མེ་

བྱུང་ཞིང་མེི་སྲིད་པ་ལྟོ་བུའི་རི་མེོ་ངོ་མེཚར་ཅན་གྱིིས་ནམེ་མེཁའི་ཁམེས་ཐོམེས་

ཅད་ཁྱེབ་པ་ནི་ཉིི་མེ་མེ་ནུབ་ཀྱིི་བར་བྱུང་བས་ཀུན་ཀྱིང་དད་གུས་ཀྱིི་བ་སྤུ་ཆེས་

ཆེར་གཡོས་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ནས་ངོས་ཅག་གིས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་

དཀར་མེེ་ཞལ་ཟིས་ཡོན་ཆབ་རྣམེས་ཚར་དུ་དངར་བ་སོགས་མེཆོད་པའི་བྱོེ་བྲག་

རྒྱ་མེི་ཆུང་བར་བཤེམེ་སྟེེ། ལམེ་ཟིབ་བློ་མེ་རིན་འབྱུང་ལ་ཐུན་དུ་བཅད་ནས་མེཎྜོལ་

དང་ལུས་ཀྱིིས་ཕྱིག་བྱོ་བ། ངག་གིས་གསོལ་འདེབས་དང་བཤེགས་པ་སྨོན་ལམེ་

ལ་སོགས་པ་གྲངས་མེེད་པ་ཞིག་ཉིི་མེ་དུ་མེའི་བར་དུ་བགྱིིས་སྐབས། སྐུ་གདུང་

རིན་པོ་ཆེ་ལས་དྲིི་བཟིང་ཐུལ་བ་སོགས་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་། ཁྱེད་པར་

སྡོིག་པ་དག་པའི་རྟེགས་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་མེངོན་གྱུར་དུ་བྱུང་སྟེེ། དེའི་དུས་སུ་ཁོ་བོ་

ཅག་གིས་རྗོེ་འདི་ཉིིད་ལ་གསོལ་འདེབས་བཤེགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཚིགས་

བཅད་ཅིག་ཀྱིང་བརྩམེས་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་

གཞན་ངོར་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་དབྱོིངས་སུ་ཐོིམེ་པའི་ཚུལ་བསྟེན་མེོད་ཀྱིང་། དད་

ལྡན་གྱིི་བུ་སློབ་རྣམེས་ཀྱིིས་གསོལ་བ་བཏེབ་ན་ཉིམེས་དང་རྨི་ལམེ་གྱིི་ཚུལ་དུ་ཞལ་

གྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་བསྟེན་ནས་འབྲལ་བ་མེེད་པར་བྱོིན་གྱིིས་རློབས་པར་ངེས་ཏེེ། རྗོེ་

ཉིིད་ཀྱིི་སློབ་མེའི་ཐོ་ཆུང་ངོས་ཅག་ལྟོ་བུ་ལ་མེཚོན་ནའང་། ཁྱེི་ལོ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ལྷ་

ཁང་ཆེན་མེོར་གཞི་བྱོེས་ཀྱིི་ཆོས་ཉིན་པ་ཉིིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམེ་ལ་གསུང་ངག་རིན་པོ་
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ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམེས་ངག་ཉིམེས་མྱོོང་སྟེེང་ནས་འཆད་རྒྱུ་ཁོ་

བོ་ལ་མེེད་མེོད་ཀྱིང་། ཚིག་བཤེད་གང་ཤེེས་ཀྱིི་ངོས་ཟླ་བ་གསུམེ་ཙམེ་གྱིི་བར་དུ་

སྨིན་རྒྱས་འཆད་སྐབས་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཆ་ཞིག་རྨི་ལམེ་དུ། ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོའི་སྟེེང་གི་

མེགོན་ཁང་ཁྱེད་པར་ཅན་དེ་ཉིིད་དུ་འཇེམེ་མེགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་དབང་པོའི་

མེཚན་ཅན་དེ་ཉིིད་གསལ་པོར་བྱོོན་ཏེེ། དཔལ་རྡོོ་རྗོེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱིི་མེགོན་

པོ་ལྷ་བརྒྱད། ལྷ་བཅུ་གཉིིས་མེ། ལྷ་ལྔ་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་དབང་བསྐུར་དུས་གཅིག་ལ་

སྩལ་བ་སྙེམེ་བྱོེད་པ་དེའི་ངང་ནས་ཐུགས་དགྱིེས་པའི་མེདངས་དུ་མེ་ཞིག་མེཛད་དེ། 

ཁྱེེད་ལ་རྡོོ་རྗོེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམེ་རྒྱལ་གྱིིས་དབང་བསྐུར་མེཛད་དུས་ཀྱིི་ཁྱེོར་

ཆུའི་སྣོད་འཁྲུལ་མེེད་དུང་ཆོས་ངོ་མེཚར་ཅན་ཡོད་པ་དེ་ངེད་ལ་དགོས་པ་འདུག་

ཅེས་གསུང་བྱུང་བ་ན། ཨེ་མེ་ངོ་མེཚར་ཆེ། དུང་ཆོས་དེ་ལག་ན་ཡོད་པའི་འཕྲོས་

ཟུར་ཙམེ་ཡང་རྗོེའི་སྐུ་འཁོར་བ་སོགས་སུ་དང་ཡང་འཕྲོས་མེ་བྱུང་བར། འདི་

བཞིན་གྱིི་བཀའ་སྩལ་ཕེེབས་པ་ནི་ཐུགས་མེཁྱེེན་གྱིིས་དགོངས་པ་ཁོ་ན་ལས་

གཞན་དུ་མེ་འདས་སོ་སྙེམེ་པའི་དད་པ་ཆེས་ཆེར་སྐྱེས་པའི་མེོད་ལ་གཉིིད་སད་

བྱུང་བས། རང་གི་དད་མེོས་ཀྱིིས་མེ་བསླུས་ན་རྗོེ་གྲུབ་ཐོོབ་ཀྱིི་གཙུག་རྒྱན་དེ་ཉིིད་

ཀྱིི་ཐུགས་རྗོེ་ལ་ཉིེ་རིང་མེེད་པར་འདུག་སྙེམེ་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་དགའ་སྤྲོ་ཅི་ཡང་

ཞིག་ཐོོབ་པ་ལགས་སོ། །དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིིད་

རེ་ཞིག་དགེ་སྡོིངས་བཀྲ་ཤེིས་བསམེ་འགྲུབ་ཏུ་མེཆོད་རྟེེན་ཁང་བུ་བརྩེགས་པ་

ཞིག་བྱོས་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེེ། དེའི་དྲུང་དུ་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་

ཙམེ་ཞིག་གིས་དུས་དང་རྒྱུན་གྱིི་མེཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མེ་ཆད་པར་ཕུལ་ཞིང་། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དེ་ནས་རྗོེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དགོངས་པ་རོགས་ཐོབས་སུ་དབུས་

གཙང་གི་ལྗོངས་ཀྱིི་དགོན་གནས་ཉིིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམེ་ཞིག་ཏུ་མེང་ཇེ་འགྱིེད་

བཅས། བསྡོོ་རྟེེན་ཚན་གྲངས་སོགས་རྒྱ་དཔངས་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བར་བསྒྲུབས་ཤེིང་། 

དེ་དང་དུས་མེཚུངས་པར་གདན་ས་ཆེན་པོར་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་ཉིེ་བ་ཙམེ་

ཞིག་གིས་རྡོོ་རྗོེ་ཐོེག་པ་བློ་ན་མེེད་པའི་དཀྱིིལ་འཁོར་དུ་མེ་ཞལ་ཕྱིེ་སྟེེ་སྒྲུབ་མེཆོད་

ཡུན་རིང་ཕུལ་ཞིང་། དེ་ནས་དགོངས་རོགས་ཀྱིི་དངོས་གཞི་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོའི་

གཙུག་ལག་ཁང་ཐོམེས་ཅད་དུ་དཀར་མེེ་སྙེན་དར་སོགས་མེཆོད་པའི་བྱོེ་བྲག་ཚར་

དུ་དངར་བ་དུ་མེ་དང་། བློ་མེ་སློབ་དཔོན། ལས་ཆེན་སོགས་ཟུར་འབུལ་འོས་པ་

རྣམེས་ལ་ཚན་གྲངས་དཔངས་མེཐོོ་བ། གཞི་བྱོེས་ཀྱིི་དགེ་འདུན་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་

དང་བཅས་པ་ཁྲིི་ཕྲག་ཏུ་ལོངས་པ་ལ་མེང་ཇེ་གདན་ནོན་ཟིབ་མེའི་སྟེེང་། ཟིང་ཟིིང་

གི་སྦྱིན་གཏེོང་བློོའི་ར་བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བསྒྲུབས་པས། སྐྱ་སེར་ཚོགས་ཆེ་

ཞིང་གྲངས་མེང་བ་ལ་བརྟེེན་སྦྱིན་གཏེོང་གི་བྱོ་བ་རྣམེས་ཉིིན་གང་གཅིག་ལ་མེི་ཟིིན་

པ་འདུག་གོ་ཞེས་གླིེང་བར་བྱུང་ཡང་། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་རྗོེའི་རྒྱུན་གྱིི་ཉིི་མེ་སྔར་

བས་སུམེ་ཆ་ཙམེ་གྱིིས་རིང་བར་གྱུར་ཏེེ་བྱོ་བ་ཕེལ་ཆེར་ཉིི་མེ་བཞུད་འཕྲལ་ཚུན་ལ་

གྲུབ་པས་ཀུན་ཀྱིང་ངོ་མེཚར་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོ་བུའི་དགོངས་རོགས་ཤེིན་

ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་གཞི་བྱོེས་ཐོམེས་ཅད་དུ་བློོས་མེི་འཁྱུད་པ་ལྟོ་བུ་བསྒྲུབས་པ་འདི་འདྲི་བ་

ནི་རྒན་རབས་སུས་ཀྱིང་མེི་དྲིན་པས། དུས་ཕྱིིས་བྱོོན་པའི་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་

གདུང་རིགས་ཀྱིི་དགོངས་པ་རོགས་ཐོབས་ཞིག་ལ་འདི་ཁོ་ན་དངོས་པོ་བཟིང་ཞིང་

རྒྱ་ཆེ་བ་སོགས་རྒྱུ་མེཚན་དུ་མེའི་སྒོོ་ནས་ངོ་མེཚར་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྐྱེ་བོ་
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ཐོམེས་ཅད་མེགྲིན་གཅིག་ཏུ་སྒྲིོགས་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ནས་ཡུན་མེི་རིང་བར་རྗོེ་

བཙུན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཉིིད་ཀྱིི་ནང་རྟེེན་དུ་རིན་པོ་ཆེ་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་

རྣམེ་རྒྱལ་མེཆོད་རྟེེན་རྒྱ་དཔངས་ཆེ་ཞིང་བཟིོ་ཁྱེད་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་

པས་བལྟོ་བས་ཆོག་མེི་ཤེེས་པ་ཀུན་གྱིི་མེིག་གི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པ་ཞིག་དང་། རྗོེ་

ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་ཚབ་གསེར་ཟིངས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་ཚད་མེ་སོགས་རྟེེན་བཞེངས་

རྣམེས་གེགས་མེེད་དུ་གྲུབ་པ་ན་དགེ་སྡོིངས་ཆོས་ཀྱིི་ཕེོ་བྲང་ནས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་

གདུང་ཡིད་བཞིན་གྱིི་ནོར་བུ་སྤྱིན་དྲིངས་ནས་དངུལ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་གཟུངས་

ཞུགས་ཀྱིི་གཙོ་བོར་ཇེི་སྲིད་བསྟེན་པ་ནམེ་གནས་ཀྱིི་བར་དུ་ལྷར་བཅས་འགྲོ་བ་

ཀུན་གྱིི་བསོད་ནམེས་ཀྱིི་ཞིང་དམེ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་

གཟུངས་དང་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་རྟེེན་གྲངས་དང་ཚད་མེེད་པ་ཞིག་གིས་གདུང་རྟེེན་རིན་

པོ་ཆེ་དང་སྐུ་ཚབ་སོགས་རྟེེན་གསར་བཞེངས་རྣམེས་ལ་ཕྱུར་བུར་བལྟོམེས་པའི་

གཟུངས་རོང་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཕུལ་ཏེེ། ཁོ་བོ་ཅག་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ཙམེ་

གྱིིས་ཡི་དམེ་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ་ལ་བརྟེེན་པའི་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྨིན་རྒྱས་སུ་བསྒྲུབ་སྟེེ། 

སྐུ་བརྙིན་ངོ་མེཚར་ཅན་དེ་ཉིིད་དབུ་རྩེ་རྙིིང་མེར་ལམེ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་ཁྲིོད་ལ་

བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་། དངུལ་གདུང་ཡིད་བཞིན་གྱིི་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀུན་

འབྱུང་ཉིིད་ནི་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་གི་རིགས་འཛིན་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་ཕེོ་བྲང་གི་སྔགས་

འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྟེེན་གྱིི་གཡས་སུ་མེཆོད་པའི་བྱོེ་བྲག་དཔག་ཏུ་

མེེད་པ་དང་བཅས་ནས་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གིས་མེཐོོང་ཡང་དྭང་འདོད་ཀྱིི་དད་པ་བློ་ན་

མེེད་པ་སྐྱེད་པ་སོགས་ཀུན་གྱིིས་མེཐོོང་ན་ཡིད་མེི་མེཐུན་པ་མེེད་པར་བཞུགས་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འདི་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དུས་རྒྱུན་གྱིི་མེཆོད་པར་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་ཉིེ་བས་

ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་རྩ་རྒྱུད་བརྟེག་པ་གཉིིས་པའི་རྒྱུད་འདོན། བློ་མེ་མེཆོད་ཆོག་ནར་མེར་

འབུལ་བ་སོགས་དང་། ལོ་དུས་ཀྱིི་དུས་དྲིན་གྱིི་མེཆོད་པ་ལ་རྗོེ་བཙུན་རྡོོ་རྗོེ་བདག་

མེེད་མེའི་སྒྲུབ་མེཆོད་གསར་འཛུགས་བགྱིིས་ཏེེ། མེདོར་ན་རང་གི་ལུས་ལོངས་

སྤྱིོད་ཐོམེས་ཅད་རྗོེ་བཙུན་བློ་མེ་དེ་ཉིིད་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱིི་དབྱོིངས་སུ་རོགས་པའི་

ཐོབས་སུ་ཅི་འགྱུར་གྱིི་ཐོབས་ལ་རྟེག་འགྲུས་སུ་བགྱིིད་པ་འདི་ཡིན་ནོ།། །།

འདིར་སྨྲས་པ། དུས་གསུམེ་རྒྱལ་བའི་སྤྱིི་གཟུགས་གྲུབ་དབང་རྗོེ། །མེཐུ་

རྩལ་ནུས་པའི་མེངའ་བདག་ཡོངས་འཛིན་ཁྱེེད། །དྲིན་པའི་མེོད་ལ་སློབ་བུའི་ཐོ་ཆུང་

བདག །གདུང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཐོལ་ལོ་སྙེན་གསན་ཅིག །གང་སྐུ་པདྨོ་རཱ་གའི་

ལྷུན་པོ་ལ། །ཉིི་མེ་བྱོེ་བའི་འོད་ཟིེར་མེདངས་འཕྲོ་བའི། །དགྱིེས་པའི་འཛུམེ་ཞལ་

ཡང་ཡང་སྟེོན་པ་དེ། །སྙེིང་ནས་དྲིན་ནོ་གསོལ་འདེབས་བྱོིན་གྱིིས་རློབས། །གང་

གསུང་ལུགས་གཉིིས་བློང་དོར་ཇེི་སྙེེད་པ། །མེ་འདྲིེས་གསལ་ལ་རོགས་པར་སྟེོན་

མེཁས་པའི། །ཟིིལ་ལྡན་ཚངས་པའི་དབྱོངས་ལྟོར་ཡིད་འཕྲོག་པ། །རྣ་བའི་བདུད་

རྩི་དེ་ཡང་དྲིན་པའི་ཡུལ། །ཁྱེོད་ཐུགས་ཟིབ་གསལ་ཏེིང་འཛིན་སྒོོ་བརྒྱ་ལ། །མེཉིམེ་

པར་འཇེོག་ལ་སྐད་ཅིག་གཡོ་མེེད་པའི། །དེ་ལྟོའི་ངང་ནས་སོ་སོའི་སྐལ་བ་

དང་། །འཚམེས་པར་གདུལ་བྱོ་སྐྱོང་མེཛད་ཁྱེོད་ཐུགས་དྲིན། །འོན་ཀྱིང་ཐུན་མེོང་

སྣང་བའི ་གཟུགས་ཀྱིི ་སྐུ། །ཆོས་ཀྱིི ་དབྱོིངས་སུ་བསྡུས་ཀྱིང་ལས་དག་

པའི། །གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ལ་འབྲལ་མེེད་སྐྱོང་མེཛད་པ། །འདི་ལ་ཁོ་བོ་ངེས་ཤེེས་

རྙིེད་པའི་ཕྱིིར། །བདག་གིས་བྱོང་ཆུབ་བར་གྱིི་སྐྱབས་དེར་འདུད། །དེ་ལྟོར་གྲུབ་
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མེཆོག་དབང་པོའི་མེཚན་ཅན་ཉིིད། །དྲིན་པའི་ཡིད་ཀྱིི་གདུང་བས་གསོལ་བཏེབ་

པས། །བློ་མེ་པདྨོ་འབྱུང་གནས་དབྱོེར་མེེད་པའི། །དགྱིེས་པའི་ཚུལ་གྱིིས་རྟེག་ཏུ་

རྗོེས་འཛིན་ཤེོག །ཅེས་ཀྱིང་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏེབ་པའོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ལྕམེ་སྲིང་མེོ་ཆེ་བ་ནི། རིན་ཆེན་བསོད་

ནམེས་བུ་ཁྲིིད་ཅེས་བྱོ་བ་འདི་མེངའ་རིས་བཙད་པོའི་ཁབ་ཏུ་ཕེེབས་ནས་སྲས་ལྕམེ་

སྲིང་གཉིིས་འཁྲུངས་ཤེིང་། སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་འབུམེ་ཕེལ་

ཆེར་པར་དུ་བཞེངས་པ་སོགས་བསྟེན་པའི་བྱོ་བ་རླབས་ཆེན་དུ་མེ་མེཛད་དེ་མེངའ་

རིས་ཉིིད་དུ་སྐུ་གཤེེགས་སོ། །འབྲིང་པོ་ནི་ལྷ་གཅིག་བཀྲ་ཤེིས་སྒྲིོལ་མེ་སྟེེ་འདི་

ཉིིད་ཀྱིང་བསམེ་ཡས་ཀྱིི་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་ཁབ་ཏུ་ཕེེབས་ནས་སྲས་ལྕམེ་སྐུ་མེཆེད་

གཉིིས་འཁྲུངས་ཤེིང་། སླར་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེེབས་ནས་བློ་བྲང་ཤེར་གྱིི་གཟིིམེ་

ཁང་དུ་སྐུ་གཤེེགས་ཤེིང་། ཆུང་བ་ངག་དབང་བསོད་ནམེས་ཆོས་ཀྱིི་དཔལ་འཛོམེ་

བྱོ་བ་དགེ་བསྙེེན་མེ་ཞིག་སྟེེ་གཞོན་ནུ་ལ་དགེ་སྡོིངས་སུ་གཤེེགས་སོ། །

ཡང་སྔགས་འཆང་བསྟེན་པའི་ཉིི་མེ་ཀུན་དགའི་མེཚན་ཅན་གྱིི་བཙུན་མེོ་

སླར་ཡང་གདོང་དགའ་མེ་བཀྲ་ཤེིས་དཔལ་གྱིི་བུ་ཁྲིིད་ཅེས་བྱོ་བ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་

ལ་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་པ་ནི། བདག་ལ་བཀའ་དྲིིན་ཆེ་བའི་བློ་མེ་གསུམེ་གྱིི་ནང་

ཚན། །སྔོན་གྱིི་དུས་སུ་བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་མེཁན་པོ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཉིིད་འགྲོ་བའི་

མེགོན་པོ་དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་མེཚན་ཡོངས་

སུ་གྲགས་པར་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་དེ་ཉིིད། སླར་ཡང་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རིགས་སུ་

བསམེས་བཞིན་དུ་བྱོོན་པ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་མེཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིིད་དེ། བདག་

ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ཡབ་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་བསྟེན་པའི་གསལ་བྱོེད་ཆེན་པོ་དེ་ནི་

དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་རྩ་བདུན་དུ་ཕེེབས་པ་ཆུ་མེོ་ཕེག་གི་ལོ་སྨལ་པོ་ཟླ་བའི་གནམེ་

གང་གི་ཉིིན་གདན་ས་ཆེན་པོའི་ནུབ་ཕྱིོགས་གདོང་དགའ་རོང་གི་ཡང་རྩེར་ངོ་

མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་བལྟོམེས་པ་ཡིན་ཏེེ། འདི་ཉིིད་ལྷུམེས་སུ་ཞུགས་

པའི་དུས་སུ་ཡང་ཡུམེ་ལ་མེཚན་ལྟོས་ཁྱེད་པར་ཅན་དུ་མེ་བྱུང་ཞིང་། བལྟོམེས་པའི་

ཚེ་ཡང་མེངལ་གྱིི་དྲིི་མེས་མེ་གོས་པ་མེཚོན་པའི་ཕྱིིར། བློ་མེ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་

དགའ་སྙེིང་པོ་ལྟོར་གྲོད་གཏུམེ་གྱིི་ཚུལ་དུ་ལེགས་པར་འཁྲུངས་ཤེིང་། འཁྲུངས་མེ་

ཐོག་ནས་བྱོིས་པའི་སྤྱིོད་པ་ལས་འདས་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མེཚན་དང་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐོོས་ལ། དེ་ནས་ཡོན་ཏེན་གྱིི་ཕྱིི་མེོ་འདྲིི་ཀློོག་ལ་སོགས་པ་

རྣམེས་ནི་གཟིིགས་པ་ཙམེ་གྱིིས་ཕྱིིན་ཅི་མེ་ལོག་པར་དགོངས་ཤེིང་། ཡིག་རིགས་

ཀྱིང་ཝར་དྷུ། ལཉྩ། རྒྱ་མེཚོ་མེཐོའ་ཡིག་སོགས་རྒྱ་གར་གྱིི་ཡིག་རིགས་དུ་མེ་དང་། 

བོད་ཀྱིི་ཡི་གེའི་རིགས་ཀྱིང་མེི་འདྲི་བ་མེང་པོ་ཞིག་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་

ཕྱིག་བྲིས་རྣམེས་ལས་གཟུགས་མེཛེས་ཤེིང་བརྡོ་དག་པ་ནི་ཡི་གེ་ལ་སྦྱངས་ཤེིང་

མེཁས་པར་གྲགས་པའི་སྐྱེ་བོ་སུས་ཀྱིང་བསྐྲུན་པར་ནུས་པ་མེ་ཡིན་ལ། གཞན་

ཡང་སྦྱང་ཚུལ་མེ་བསྟེན་ཀྱིང་བཟིོའི་རིག་བྱོེད་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་མེཁྱེེན་པའི་ཚུལ་ནི། 

ཆོས་སྐྱོང་ཆེ་ཆུང་གི་སྐུ་བརྙིན་སོགས་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིག་བྲིས་མེཛད་པའི་བྲིས་ཐོང་ངོ་

མེཚར་ཅན་རྣམེས་མེཐོོང་བའི་ཚེ། དུས་ཕྱིིས་དབུས་གཙང་གི་ལྷ་བཟིོ་བ་མེཁས་

པར་གྲགས་པ་སུས་ཀྱིང་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་ཞིང་ཡོངས་ལ་གྲགས་པ་འདི་ཡིན་ལ། 
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དེ་ལྟོ་བུའི་ངོ་མེཚར་བའི་ཡོན་ཏེན་དུ་མེ་དང་ལྡན་པའི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་

ཀྱིི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པའི་ཆ་ཤེས་འགའ་ཞིག་རང་གིས་བརྩམེས་པའི་

རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་གསོལ་འདེབས་དང་སྦྱར་ནས་བཤེད་པར་བྱོ་སྟེེ། དེ་ཡང་གསོལ་

འདེབས་ཀྱིི་མེཆོད་བརྗོོད་ནི།རྒྱ་གར་སཾ་སྐྲ�་ཏེའི་སྐད་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པའི་

ཕྱིིར་རྒྱ་སྐད་དུ་སྨོས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་ན་མེོ་གུ་རུ་ཀཱིརྟེི་མེ་ཏེི་དྷྭ་ཛ་ཤྲཱིི་བྷ་དྲི་ཡེ་

ཞེས་པ་དེའི་དོན་ནི། ན་མེོ་ཕྱིག་འཚལ་བ། གུ་རུ་བློ་མེ། ཀཱིརྟེི་མེ་ཏེི་གྲགས་པ་བློོ་

གྲོས། དྷྭ་ཛ་རྒྱལ་མེཚན། ཤྲཱིི་དཔལ། བྷ་དྲི་བཟིང་པོ། ཡེ་ཞེས་པ་གོང་གི་ཚིག་དང་

འབྲེལ་བས་ཏེེ། དེས་ན་བློ་མེ་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ལ་

ཕྱིག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟོར་མེཆོད་པར་བརྗོོད་ནས་གསོལ་འདེབས་དངོས་

ཀྱིི་དོན་བཤེད་པ་ལ། དེ་ཡང་སྐྱེས་ཆེན་དམེ་པ་འདི་ཉིིད་རིགས་རུས་ཁྱེད་པར་ཅན་

གྱིི་བརྒྱུད་དུ་བྱོོན་པའི་ཚུལ་ནི། ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་བསྟེན་པ་རིན་པོ་

ཆེ༑ །གངས་རིའི་ཁྲིོད་འདིར་འཕེེལ་ཞིང་རྒྱས་མེཛད་པའི། །ཕྱིོགས་ལས་རྣམེ་རྒྱལ་རྗོེ་

བཙུན་ས་སྐྱ་པ། །དབང་པོའི་གྲངས་ལྡན་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་འདུད། །ཅེས་པས་

བསྟེན་ཏེེ། དེ་ཡང་འགྲོ་བ་རྣམེས་ལ་དགེ་ལེགས་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་མེ་ལུས་པའི་

འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཀུན་མེཁྱེེན་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་

ཡིད་བཞིན་གྱིི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཆོས་མེཚུངས་པ་དེ་ཉིིད། བོད་ཡུལ་གངས་

རིའི་ཁྲིོད་འདིར་རབ་ཏུ་འཕེེལ་ཞིང་ཡུན་དུ་རྒྱས་པར་མེཛད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མེ་

ཞིག་བྱོོན་པ་རྣམེས་ཀྱིི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ཕྱིོགས་ཐོམེས་ཅད་ལས་རྣམེ་པར་

རྒྱལ་བའི་ལྷ་རིགས་འཁོན་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རིགས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པ་རྣམེས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀྱིང་ཆེས་མེཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་སྙེིང་པོ་རྩེ་མེོ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་

མེཚན་གྱིི་མེཐོའ་ཅན་གསུམེ་དང་། ཆོས་རྗོེ་ཁུ་དབོན་གཉིིས་ཏེེ་དབང་པོའི་གྲངས་

དང་ལྡན་པའི་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམེས་ནི་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་འདི་

ཉིིད་གང་ལས་བྱོོན་པའི་ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པའི་གདུང་རབས་ཏེེ། སྐྱེས་བུ་དམེ་པ་

ཐོམེས་ཅད་ལ་བདག་ཅག་ལན་གཅིག་མེ་ཡིན་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དད་པས་འདུད་དོ་

ཞེས་པ་སྟེེ། དེ་ལྟོར་རིགས་རུས་ཁྱེད་པར་ཅན་ལས་བྱོོན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམེ་པ་དེ་

ཉིིད་མེཚན་མེཆོག་གཉིིས་དང་ལྡན་པ་སྟེེ། དེ་ཡང་ཐོོག་མེའི་མེཚན་ནི། རྗོེ་ཉིིད་ཡུམེ་

ལས་འཁྲུངས་ནས་ཡུན་རིང་མེ་ལོན་པར་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོས་སྐུ་པང་དུ་

བཞེས་ཤེིང་དགྱིེས་དགྱིེས་དུ་མེ་མེཛད་དེ། བྱོིས་པ་འདི་ཕེ་ཤུལ་བུས་ཟིིན་པ་ཞིག་

འབྱུང་ཞེས་མེ་འོངས་པ་མེཁྱེེན་པའི་ལུང་བསྟེན་དང་བཅས་མེཚན་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་

རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བར་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐོོས་ལ། དེ་ལྟོ་བུའི་

མེཚན་དེ་ཉིིད་དོན་དང་ལྡན་པར་ངེས་པའི་ཕྱིིར་འདི་སྐད་ཅེས་བསྟེོད་དེ། གྲགས་པས་

རྒྱ་མེཚོའི་གོས་ཅན་ཡོངས་ཁྱེབ་ཅིང་། །བློོ་གྲོས་བསམེ་ཡས་བསྟེན་པའི་རྒྱལ་

མེཚན་འཛིན། །དཔལ་ལྡན་བློ་མེའི་མེཛད་པ་རྣམེ་དག་མེཆོག །བཟིང་པོའི་སྤྱིོད་པས་

འགྲོ་བ་སྐྱོང་ལ་འདུད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་སྐྱེས་ཆེན་དམེ་པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་མེཚན་གྱིི་

རྣམེ་གྲངས་གཉིིས་པ་ནི། འཇེམེ་དབྱོངས་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་

ཞེས་བྱོ་བར་སླར་ཡང་ཡབ་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཉིིད་ཀྱིིས་གསོལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་

ཏེེ༑ དེའི་ཚུལ་ནི་རྒྱལ་སྲས་གྲགས་པའི་མེཚན་ཅན་འདི་འཁྲུངས་ནས་དགུང་ལོ་

གསུམེ་བཞི་ཙམེ་བཞེས་པའི་དུས་ཤེིག་ན་ཅུང་ཟིད་གསུང་ངག་མེ་བདེ་བ་ཞིག་བྱུང་
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བའི་ཚེ། སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོར་གཏེེར་སྟེོན་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིི་འོད་ཟིེར་གྱིིས་

ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ་ལས་འདི་ལྟོར་འབྱུང་སྟེེ། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་འཕྲིན་

ལས་ཐོམེས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་པ། སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་

པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཞུ་བ། དྲུང་རམེས་ལགས་ལ་བཀའ་ཕེེབས་ནང་མེའི་ཚུལ་གནང་

བའི་སྐོར་བློོ་ངོར་ཤེིན་ཏུ་གཅགས་པ་བྱུང་ལགས་པ་དང་། ཞབས་དྲུང་རྒྱན་རིན་པོ་

ཆེ་འདི་ཉིིད་ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོའི་ཞིང་དུ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱིག་ན་རྡོོ་རྗོེ་དང་། 

འཕེགས་ཡུལ་དུ་མེཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་དང་། བོད་ཡུལ་དུ་དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་

པར་གྲགས་པ་དེ་ཉིིད་ཡིན་པར་སློབ་དཔོན་པདྨོ་སཾ་བྷ་ཝའི་ཕྱིག་བྲིས་ཤེོག་སེར་ལ་

མེངོན་སུམེ་འཁྲུལ་མེེད་དུ་འདུག་པར་བརྟེེན། བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཕེན་

པ་དང་བདེ་བ་མེ་ལུས་པའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་འདུག་ལགས། དུས་རེ་ཞིག་སྐུའི་ཆ་

ལུགས་སྔགས་འཆང་འདི་ཀ་གནང་ཚེ་གངས་ནས་ལེགས་ཚོགས་ཆེ་བ་ཡོང་སྣང་

ལགས་པ་དང་། ལྷག་པའི་ལྷ་ཇེོ་བོ་རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་དབྱོངས་ཁོ་ན་དང་། དེ་མེཐུན་རྡོོ་

རྗོེ་གཞོན་ནུ་ལ་གནང་ཚེ་བར་སྐབས་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་སེལ་བ་དང་། ཕྱིི་ནང་གི་དགྲ་

འདྲིེ་མེཐོའ་དག་འདུལ་བ་ལ་བསྔགས་པ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཡང་མེགོན་པོ་གུར་ཞལ་

གཉིིས་ཁྱེད་པར་མེེད་ཀྱིི་ནང་ནས། མེགོན་པོ་གཉིན་མེགོན་གཅིག་ཉིིད་དུ་འབྲེལ་

ཆགས་པ་གནང་བའི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཚུལ་གནང་བ་དང་། གསུང་ངག་སྔ་སོར་སྐུ་

གྲིབ་ལ་བརྟེེན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་སྣང་ཚོད་དུ་འདུག་པ། ཐོོག་མེར་ཁྲིོ་བོ་དམེེ་པ་བརྩེགས་

པའི་བསྙེེན་པ་འབུམེ་ཕྲག་གསུམེ་པ་ཞིག་སྐུ་མེཚམེས་བཅད་ནས་གནང་བ་དང་། དེ་

མེཐུན་ཐུགས་དམེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་སྔོན་ལ་བརྒྱ་རྩ་རེ་གནང་ཚེ་འཕྲལ་འཕྲལ་དྭངས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བསྐྱེད་ཆེ་བ་ཡོང་ལགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དམེ་སེལ་དང་སྐུ་གྲིབ་ལ་འཛེམེ་པ་

གནང་ཚེ། སྐུ་ཚེ་མེཛད་འཕྲིན་གཉིིས་ཀ་ལ་ཡང་ཤེིན་ཏུ་ཕེན་པ་ཞིག་མེངོན་པས་

དགོངས་པའི་དབྱོིངས་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ་གནང་ཞིང་། དོན་དུ་བསྟེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་

ལ་ཕེན་ཞིང་སྙེན་གྲགས་ཀྱིང་མེི་ཆུང་ཙམེ་ཡོང་བ་སོགས་གང་སྤྱིིའི་གནས་ཚུལ་

དྲུང་རམེས་པས་འབུལ་བ་ཡོད་པ་དགོངས་དབྱོིངས་རིན་པོ་ཆེར་བཞུགས་པ་

གནང་བ་མེཁྱེེན་མེཁྱེེན་ལགས། ཚེས་བདུན་ལ་འབྲིང་པོ་གཞིས་དགའ་ནས་སྙེེལ་

སོའི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་ཅེས་པའི་ཞུ་ཡིག་ངག་མེ་ཞིབ་ཆ་དང་བཅས་སྔགས་

འཆང་བསྟེན་པའི་མེངའ་བདག་ཆེན་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ་འབྱོོར་མེ་ཐོག གང་གི་

མེཚན་བསྒྱུར་བ་དང་བསྟུན་ནས་དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པའི་སྐུ་འདྲི་ཕྱིག་ནས་མེ་

ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་བཞེངས་པ་དེ་དང་། མེགོན་པོའི་རྡོོ་སྐུ་

དཔལ་ལྡན་བློ་མེའི་ཐུགས་དམེ་མེ་གཉིིས་རྗོེ་ཉིིད་ལ་སྩལ་ཏེེ། རྒྱན་མེཆོག་ཁྱེོད་ཀྱིིས་

དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པའི་རྣམེ་འཕྲུལ་ཡིན་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱིང་བྱོ་

དགོས་སོ་ཞེས་གསུང་བཞིན་དུས་རྒྱུན་པར་ཡང་ཉིམེས་ལྡན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་དེ་ལྟོར་

ཡང་ཡང་དུ་གསུང་འབྱོོན་པ་ཅིག་ཡོད་ཅེས་ཡབ་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་

ལས་ཐོོས་པ་ལགས། དོན་གྱིི་དབང་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིིར་འདི་སྐད་ཅེས་བསྟེོད་དེ། མེཧཱ་

ལོ་ཙཱ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས། །ཡོངས་གྲགས་དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་བཟིང་པོ་

དེའི། །རྣམེ་པར་སྤྲུལ་ཞེས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་གྲགས། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་བློ་

མེའི་ཞབས་ལ་འདུད། །དེ་ལྟོར་དོན་གཉིིས་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པའི་སྟེོན་པ་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་དང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་གིས་བསྡུས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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དམེ་པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་གདུལ་བྱོ་གཞན་གྱིི་སྣང་ངོར། ཡོངས་འཛིན་འབྲེལ་ཚད་དོན་

ལྡན་དུ་མེའི་ཞབས་ཟུང་བསྟེེན་པ་སོགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་གསན་པ་རྒྱ་མེཚོའི་ཕེ་རོལ་ཏུ་

སོན་པའི་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟོར་ཐོོས་ཏེེ། དེ་ཡང་། འཁྲུལ་པ་ཀུན་ཞིག་ངག་གི་དབང་པོ་

སོགས། །མེཁས་གྲུབ་བློ་མེ་དུ་མེས་རྗོེས་སུ་བཟུང་། །ཞེས་པ་ལྟོར། སྙེིགས་དུས་

ཀྱིི་རྒྱལ་བ་གཉིིས་པ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་ངག་གི་དབང་པོ་ཀུན་

དགའ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤེིས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོའི་དྲུང་དུ་དམེ་

པའི་ཆོས་གསན་པའི་རྣམེ་གྲངས་ལ། ཐོོག་མེར་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་རྣམེས་ཀྱིི་ཡབ་

ཆོས་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པ་བཅོམེ་ལྡན་འདས་རྡོོ་རྗོེ་གཞོན་ནུའི་སྨིན་བྱོེད་ཀྱིི་དབང་

བསྐུར་བ་ལན་གྲངས་དུ་མེ་ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་ཡང་དག་མེར་མེེ་དགུ་པའི་

དབང་། གུར་དྲིག་གི་དབང་། འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་ནག་པོ་པའི་དབང་། གསང་

འདུས་མེི་བསྐྱོད་པའི་དབང་། དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་རྒྱུ་དུས་ཀྱིི་དབང་དང་། ལམེ་དུས་

ཀྱིི་དབང་། བདག་མེེད་ལྷ་མེོ་བཅོ་ལྔའི་དབང་རྣམེས་དང་། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་

ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་དབང་ཁྲིིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཆ་ལག་འགའ་ཞིག་

དང་། ལམེ་འབྲས་གླིེགས་བམེ། གསུང་ངག་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་རྣམེ་ཐོར་རྣམེས་ཀྱིི་

ལུང་དང་བཅས་པ། ཡང་རྗོེས་གནང་གི་རྣམེ་གྲངས་ལ། ཕུར་པ་དྲིག་པོ་སྒྲིོལ་བའི་

རྗོེས་གནང་། གུར་མེགོན་ལྷ་བརྒྱད། ལྕམེ་དྲིལ། ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ། དུར་ཁྲིོད་བདག་

པོ༑ དམེག་ཟིོར་རྒྱལ་མེོ། མེོན་པ་མེིང་སྲིང་། པུ་ཏའི་ཟུར་བཀའ། དཀར་བདུད་རྣམེས་

ཀྱིི་རྗོེས་གནང་སོགས་རྗོེས་སུ་གནང་བའི་རིམེ་པ་དུ་མེ་དང་། ཡང་ལུང་གི་སྐོར་ལ། 

རྗོེ་བཙུན་གོང་མེ་ལྔའི་བཀའ་འབུམེ། རྡོོ་རྗོེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟིང་པོ། རྒྱལ་ཚབ་



 562  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དམེ་པ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག ཀུན་མེཁྱེེན་བསོད་ནམེས་སེང་གེ ཡོངས་འཛིན་

དཀོན་མེཆོག་འཕེེལ་བ། འཇེམེ་དབྱོངས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན། ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་

མེཁྱེེན་པ་རྣམེས་ཀྱིི་བཀའ་འབུམེ་ཡོངས་རོགས་ཀྱིི་ལུང་དང་། གཞན་ཡང་རྗོེ་དཀོན་

མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་བཀའ་འབུམེ་པོ་ཏེི་དང་པོའི་ལུང་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཐོོགས་མེེད་

ཀྱིི་བཀའ་འབུམེ་ཐོོར་བུ་བ་རྣམེས་ཀྱིི་ལུང་དང་། ཇེོ་བོའི་ཆོས་ཆུང་བརྒྱ་རྩ། སྔགས་

འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་བཀའ་འབུམེ་སོགས་ཟིབ་རྒྱས་ལུང་གི་ཚོགས་བགྲང་བ་ལས་འདས་

པ་ཞིག་གསན་ཅིང་། ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་བཀའ་དྲིིན་ཚད་མེེད་པ་བསྐྱངས་པ་ལ་བརྟེེན་

བློ་མེ་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀྱིང་མེཆོག་ཏུ་འཛིན་པར་མེཛད་ཅིང་། དད་གུས་

གདུང་ཤུགས་སོགས་ཀྱིང་གཞན་ལས་ཆེས་ཆེ་བས། དགོས་བྱོེད་ཁྱེད་པར་ཅན་གྱིི་

དུས་གསོལ་བ་བཏེབ་པ་ན། ཕྲ་རགས་ཀྱིི་བྱོ་བ་གང་ལ་ཡང་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཉིམེས་

དང་མེནལ་ལམེ་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་གསལ་བར་བྱོོན་ནས་ལུང་བསྟེན་གྱིི་ཚོགས་རྣམེས་

འདི་དང་འདི་གྱིིས་ཤེིག་པར་སྟེོན་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། ཉིིད་ཀྱིིས་བཞེངས་པའི་བློ་

མེ་བརྒྱུད་པའི་བྲིས་ཐོང་ཇེི་སྙེེད་པ་རྣམེས་ལ་ཡང་བྲིས་ཐོང་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་གྲངས་དང་

མེཉིམེ་པའི་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཡབ་སྲས་འབྲལ་མེེད་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པའི་མེཐོོང་བ་

ཙམེ་གྱིིས་ཡིད་འཁུལ་བའི་ཕྱིི་ནང་གི་རྟེེན་འབྲེལ་ཟིབ་མེོ་ལ་དགོངས་པའི་ཞལ་

བཀོད་ཁྱེད་པར་ཅན་དུ་མེ་མེཛད་པ་དང་། ཁྱེད་པར་དཔལ་ས་སྐྱའི་སྡོེ་བསྟེན་པ་

གདུང་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཁུར་གྱིི་སྐུ་དང་ཐུགས་ཡིད་དུབ་པ་

སོགས་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་དུ་བཞེས་པའི་སྒོོ་ནས་མེདོར་ན་ཅི་མེཛད་ཐོམེས་ཅད་

སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་རོགས་ཐོབས་ཁོ་ནར་དམེིགས་པ་ལས་
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གཞན་དུ་དགོངས་པའི་ཐུགས་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མེི་མེངའ་བ་ནི། ཁོ་བོས་ཡང་དང་ཡང་

དུ་ངེས་ཤེེས་རྙིེད་པ་ལགས་པས་སྔགས་འཆང་ཡབ་སྲས་གཉིིས་ཀ་ལ་བཅོས་མེ་མེ་

ཡིན་པའི་དད་པ་སྙེིང་ནས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིས་མུས་ཆེན་དཀོན་མེཆོག་རྒྱ་མེཚོ་

ཞེས་བྱོ་བ་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིི་མེངའ་བདག་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དྲུང་དུ་

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམེས་པ་ཟིབ་མེོ་ཆ་

ལགས་ཡོངས་རོགས་རྒྱབ་ཆོས་ཀྱིི་ལུང་དང་བཅས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཚེ་དཔག་

མེེད་དཀར་པོ། མེི་གཡོ་བ་དཀར་སྔོན་གཉིིས། སྒྲིོལ་དཀར། རྣམེ་རྒྱལ་འཇེོམེས་

གཉིིས། ཕྱིག་རྡོོར་ཨུ་ཙ། རི་ཁྲིོད་མེ། ཛཾ་སེར་ནག་གཉིིས། རྣམེ་སྲས་རྟེ་བདག་

བརྒྱད། དམེར་པོ་སྐོར་གསུམེ། སེང་གེ་སྒྲི། སོར་ཕྲེང་རྣམེས་ཀྱིི་རྗོེས་གནང་སོགས་

རྗོེས་གནང་ཟུར་བཀའ་དུ་མེ་དང་སོ་སོའི་ཡིག་ཆ་གསར་རྙིིང་གི་ལུང་དང་བཅས་པ་

རྣམེས་གསན། ཡང་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ་ནམེ་མེཁའ་དཔལ་བཟིང་པོའི་དྲུང་དུ་རྡོོ་རྗོེ་ཕྲེང་བའི་

དབང་། སྤྱིོད་རྒྱུད་དཀྱིིལ་འཁོར་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་དབང་། གཤེེད་དམེར་ལྷ་ལྔའི་

དབང་། མེགོན་པོ་ལྷ་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་དབང་། ཀྱིེ་རྡོོར་བཀའ་བབས་བཞིའི་དབང་

སོགས་སྨིན་བྱོེད་དབང་གི་རྣམེ་གྲངས་བཅུ་ཕྲག་གཉིིས་ལྷག་པ་དང་། རྗོེས་གནང་

གི་བཀའ་སྲོལ་ཆེན་པོ་གཉིིས་སུ་གྲགས་པ་སྒྲུབ་ཐོབས་བརྒྱ་རྩ་དང་། རྒྱ་མེཚོ་

གཉིིས་ཀྱིི་རྗོེས་གནང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཤེེར་ཕྱིིན་དཀར་མེོའི་

རྗོེས་གནང་སོགས་ཟུར་བཀའ་བཅུ་ཕྲག་གཉིིས་སུ་བདུན་གྱིིས་ལྷག་པ་དང་། 

མེགོན་པོད་གསེར་པོད་དུ་གྲགས་པའི་ལུང་། རྗོེ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་བཀའ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འབུམེ་པོ་ཏེི་ཕྱིི་མེ་གཉིིས་དང་། རྗོེ་ཐོར་རྩེ་བ་རང་གི་གསུང་རྩོམེ་འགའ་ཞིག་

སོགས་ལུང་གི་རིགས་དུ་མེ་ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་ཁྲིིད་དང་བྱོིན་རླབས་སོགས་

བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་གསན་ཅིང་། གཞན་ཡང་གཅེན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་

བསོད་ནམེས་དབང་པོའི་དྲུང་དུ་ཡང་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དབང་ལུང་རྗོེས་

གནང་གི་སྐོར་སོགས་འགའ་ཞིག་ནོད་པར་མེཛད་ལ། མེདོར་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

འདི་ཉིིད་ནི་རང་ཉིིད་ཡོན་ཏེན་ཀུན་དང་ལྡན་ཡང་རྟེག་ཏུ་དམེན་ཆ་འཛིན་པ་ལ་

ཐུགས་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་གང་ཟིག་གཞན་གྱིི་སྐྱོན་ནས་གསུངས་པ་ཞབས་དྲུང་

དུ་ཡུན་རིང་དུ་བསྡོད་པ་སུས་ཀྱིང་ཐོོས་མེ་མྱོོང་བ་ཡིན་ཞིང་། མེཁས་བཙུན་བཟིང་

གསུམེ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམེ་པ་གང་ན་སུ་བཞུགས་ཀྱིང་བློ་མེར་བཀུར་བའི་

ཐུགས་འདུན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མེཛད་པ་ཡིན་ཏེེ། དུས་ཕྱིིས་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། ད་

ནི་ངེད་ཀྱིི་བློ་མེ་ཕེལ་ཆེར་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེེགས་ནས་མེི་བཞུགས་འདུག་པས། 

ཚེ་མེཇུག་འདི་ལ་ངེད་རང་བློོ་གཏེད་ཐུབ་པའི་བློ་མེ་ཞལ་བཞུགས་ཤེིག་དགོས་པ་

འདུག་པ་ལ། གཞན་ནི་འོས་རིགས་གང་ནས་བཙལ་ཀྱིང་མེི་འདུག་ཅིང་། རིན་པོ་

ཆེ་མུས་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མེཚན་འདི་ངེད་རང་ཡིད་ཆེས་ཤེིང་གདེང་ཁེལ་

བའི་བློ་མེ་ཞིག་འདུག་པས། ཁོང་གིས་གནང་གྲོགས་མེཛད་ན་ངེད་རང་འདོད་ཆོས་

འདྲི་ཞུ་བ་ལ་བརྟེག་པ་སོགས་བྱོེད་དགོས་མེི་འདུག་ཅེས་བདག་ཅག་ཞབས་དྲུང་ན་

གནས་པ་ཀུན་ལ་ཡང་ཡང་དུ་གསུང་བ་སྐུ་འཁོར་བ་ཀུན་གྱིི་ཐུགས་ལ་གསལ་བ་

དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་སྐུ་གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་ཡོན་ཏེན་

མེཐོའ་དག་མེ་བསླབས་པ་ཡང་ངང་གིས་རོགས་པའི་ཚུལ་གྱིིས། ལ་ལ་རྒྱལ་པོའི་
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བུ་བཞིན་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིང་། མེཆོད་

འོས་ཀུན་ལ་གུས་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་གཞན་སུ་ཞིག་ལའང་ཁོང་ཁྲིོ་བ་ཙམེ་ཡང་མེི་

མེངའ་ཞིང་། ཀུན་གྱིི་ཡིད་འཛིན་པ་ལ་མེཁས་པས་འདི་ནི་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་འབྱུང་ངེས་པར་སྣང་ངོ་ཞེས་དུས་མེཚུངས་པའི་གང་ཟིག་

ཐོམེས་ཅད་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་སྙེན་གྲགས་བརྗོོད་པས་དུས་རྟེག་ཏུ་བྲེལ་བར་གྱུར་ཅིང་། དེ་

དེའི་སྐབས་ནས་རྗོེ་བཙུན་ཡབ་ཀྱིི་ཆག་ཕྱིིར་བཀྲིས་ཏེེ་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ཡང་

ཕུར་གཉིིས། བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ། ཡོ་ག་བྱོ་སྤྱིོད་དང་བཅས་པ། ཆོས་སྐྱོང་ཆེ་

ཆུང་སོགས་ཀྱིིས་བསྡུས་པའི་དབང་ཁྲིིད་ལུང་མེན་ངག་རྒྱུད་དང་གཞུང་ཕྲན་མེཐོའ་

དག་སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་མེཐོར་ཕྱིིན་པ་མེཛད་ཅིང་། ཐོ་ན་དེ་དག་གི་ཆོ་གའི་ཆ་

ལག་ཕྲ་མེོ་བྲིས་ཐོིག་དབྱོངས་གསུམེ་ཚུན་ཆད་ལ་ཡང་རྗོེ་འདི་ཉིིད་ལས་བྱོང་ཆུབ་

པ་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་སློབ་ཀྱིི་ཁྲིོད་དུ་གཞན་མེ་བྱུང་བར་སྣང་

ཞིང་། དེ་ནས་རྗོེ་ཉིིད་དགུང་ལོ་བརྒྱད་དུ་ཕེེབས་པ་ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་

པཎྜོི་ཏེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱིི་ཁྲིི་ག་ལ་བ་དེར་རྗོེ་བཙུན་གཅེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡབ་རྗོེ་

ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཚབ་བསྟེན་པའི་བདག་པོ་ཆེན་པོར་མེངའ་གསོལ་ཏེེ། དུས་

དེ་ཙམེ་ནས་བཟུང་སྟེེ་དཔལ་ས་སྐྱའི་སྡོེ་བསྟེན་པ་གདུང་བརྒྱུད་དང་བཅས་པས་

ཐོོག་དྲིངས། སྤྱིི་དང་བྱོེ་བྲག་གི་བསྟེན་པ་ཉིིན་མེོ་ལྟོར་གསལ་བར་གྱུར་པའི་དབུ་

ཚུགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོ་བུའི་སྐབས་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་ཡབ་རྗོེ་

ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་དང་གྲིབ་མེའི་ཚུལ་དུ་འབྲལ་མེེད་དུ་བཞུགས་བཞིན་པའི་རིང་ནས། ཡང་

ཕུར་བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ་ཆོས་སྐྱོང་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཡི་དམེ་ཞི་ཁྲིོ་དུ་མེ་དང་། རྡོོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རྗོེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམེས་ཀྱིི་དུས་དང་གྲངས་ཀྱིི་བསྙེེན་པ་མེཐོར་ཕྱིིན་པར་མེཛད་པའི་

མེཚན་མེ་ཁྱེད་པར་ཅན་བརྙིེས་པའི་ཚུལ་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་ལ། དེ་ནས་རྗོེ་ཉིིད་དགུང་

ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིིས་ཙམེ་དུ་ཕེེབས་པ་ན། མེདོ་ཕྱིོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསྟེན་

པའི་རྣམེ་གཞག་མེཛད་པར་བཞེད་དེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེའི་སྡོོམེ་

རིགས་གཉིིས་དང་། ཚད་མེ་ཀུན་བཏུས་ལ་སོགས་པ་ཕྱིོགས་གླིང་གིས་མེཛད་པ་

རྣམེས་དང་། རིག་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པའི་རྣམེ་འགྲེལ་རྣམེ་ངེས་

རྣམེས་ཏེེ་སྡོེ་བདུན་སོགས་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམེ་ཞིག་ལ་

བཤེད་པའི་དགའ་སྟེོན་དང་། སྦྱོར་བཀོད་སོགས་ཀྱིིས་བསྟེན་པའི་རྣམེ་གཞག་ངོ་

མེཚར་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་མེཛད། དེ་ལྟོར་རྗོེ་བཙུན་ལུང་གི་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱ་མེཚོ་ཆེན་

པོ་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་ངོ་མེཚར་བའི་མེཛད་པ་རྣམེས་ལ་སྔགས་འཆང་

ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་ཡང་ཐུགས་རངས་པར་གྱུར་ཏེེ། རྒྱན་མེཆོག་འདི་མེ་འོངས་པའི་

དུས་སུ་དཔལ་ས་སྐྱའི་སྡོེ་བསྟེན་པ་གདུང་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་གོང་འཕེེལ་དུ་བྱོས་

ནས། ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པའི་སྲོག་ཤེིང་ལྟོ་བུར་གྱུར་པ་ཞིག་འབྱུང་ཞེས་བསྟེོད་བཀུར་

བསྔགས་གསུམེ་དུ་མེ་མེཛད་པ་ལྟོར་ཇེི་ལྟོ་བ་བཞིན་མེངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་

ཡང་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་དགུང་ལོ་ཉིེར་བདུན་དུ་ཕེེབས་པ་ནས་བཟུང་། ལྔ་བཅུ་

རྩ་ལྔ་བཞེས་ཀྱིི་བར་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོའི་བསྟེན་པའི་ཁུར་མེཐོའ་དག་བཞེས་པར་

མེཛད་དེ། དབྱོར་ཆོས། དགུན་ཆོས། དུས་རིམེ་ཆེ་ཆུང་། དཀྱིིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མེཆོད་

སོ་སོ་སོགས་དེ་ཐོམེས་ཅད་ཡར་ལྡན་དུ་མེཛད་པའི་རིང་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་

གསར་བཞེངས་མེཛད་པ་ཡང་། རོང་ཆུང་བློ་བྲང་། སྒྲིོལ་མེ་ལྷ་ཁང་། མེགོན་ཁང་
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ནུབ། རྗོེ་བཙུན་གྱིི་སྐུ་འདྲི་མེཛེ་ཐོོད་མེ་བཞུགས་པའི་ཟུར་ཁང་གཙུག་ལག་ཁང་། ཕྲུ་

མེའི་ལྷ་ཁང་། གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་གི་རིགས་འཛིན་ལྷ་ཁང་། དབུ་རྩེའི་འཇེམེ་དབྱོངས་

གཟིི་འོད་འབར་བའི་དབུ་ཐོོག་གི་གསེར་ཐོོག་ཆེན་མེོ་སོགས་འདི་ཐོམེས་ཅད་གསར་

བཞེངས་སུ་མེཛད་དེ་ཀུན་གྱིི་མེིག་གི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པ་མེངོན་སུམེ་དུ་གྲུབ་པ་འདི་

ཡིན་ལ། བྲིས་འབུར་གྱིི་སྐུ་ངོ་མེཚར་ཅན་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡང་། སྔགས་འཆང་

ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྟེེན་དངུལ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ། ཕྱིི་རྟེེན་འབུམེ་ཐོང་ན་

བཞུགས་པ། ཡུམེ་གྱིི་གདུང་རྟེེན། ཉིིད་ཀྱིིས་ཡབ་ཡུམེ་གཉིིས་ཀྱིི་དགོངས་པ་རོགས་

ཐོབས་སུ་བཞེངས་པའི་ལམེ་ཟིབ་བརྒྱུད་པའི་གསེར་སྐུ་ཆེ་ཆུང་གཉིིས། ཕྲུ་མེའི་

གཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་འདྲི་སྐུ་རྣམེས་

གསར་བཞེངས་སུ་མེཛད་ཅིང་། ཁྱེད་པར་མེགོན་ཁང་ནུབ་ན་བཞུགས་པའི་རྡོོ་རྗོེ་

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམེ་དྲིལ་གྱིི་འཆམེས་སྐུ་ཆེན་མེོ་ངོ་མེཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་གཉིིས་

བཞེངས་པར་མེཛད་པ་ན། ཐོོག་མེར་སྐུ་རྒྱུ་རྣམེས་ལ་ཕྱིག་ནས་མེཛད་པའི་ཉིིན། 

མེགོན་པོའི་སྐུ་པར་གླིོ་བུར་དུ་འབུལ་མེི་བྱུང་བ་སོགས་ཐོོག་མེཐོའ་བར་གསུམེ་དུ་

རྟེེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་དུ་མེ་རང་འགྲིག་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། མེཐོར་ཕྱིག་ནས་རྒྱས་

པར་མེཛད་དེ་མེགོན་ཁང་ནུབ་ཏུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ན། ལོ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ས་སྐྱ་

པའི་བསྟེན་དགྲ་ལ་ལ་ནང་འཛིངས། ལ་ལ་ཚེའི་དུས་བྱོས། ཁ་ཅིག་ལ་གནས་དབྱུང་

ཕེོག་པ་སོགས་དམེ་ཉིམེས་བསྟེན་པའི་དགྲ་བོ་རྣམེས་ལ་རྟེགས་མེཚན་མྱུར་དུ་སྟེོན་

པར་མེཛད་པའི་བྱོིན་རླབས་དང་མེཐུ་རྩལ་གྱིི་མེངའ་བདག་དེ་ཉིིད་ལ་སོགས་པ་

འབུར་དུ་བཞེངས་པའི་སྐུ་བརྙིན་ཀྱིང་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་ཅིང་། བྲིས་སྐུ་ལ་རོང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལུགས་ཀྱིི་ལམེ་འབྲས་བརྒྱུད་པ་གོང་དཀར་རྡོོ་རྗོེ་གདན་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱ་ཐོང་

ཆེན་མེོ་ལ་འདྲི་ཤུས་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་གསང་འདུས་བརྒྱུད་པ། རིགས་

འཛིན་བརྒྱུད་པ། ཡི་དམེ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་ནག་ཐོང་ཆེ་ཆུང་གྲབས་གཉིིས་ལ་

སོགས་པ་བྲིས་ཐོང་གི་རིགས་གྲངས་ཀྱིིས་མེི་ཆོད་པ་ཙམེ་ཞིག་གསར་བཞེངས་སུ་

མེཛད་པ་དེ་ཐོམེས་ཅད་ལ་གོས་ཁྱེད་པར་ཅན་གྱིི་གོང་ཤེམེ་འཇེའ་རིས་ཉིིས་

བརྩེགས། ཞལ་ཁེབས་ལྔ་སྦག་རྒྱབ་དར་དང་བཅས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མེཛད་ཅིང་། 

ཁྱེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་འཁྲུངས་རབས་བརྒྱ་པ་རི་མེོ་ངོ་མེཚར་ཕུལ་དུ་ཕྱིིན་པ་ལ་

རིན་ཐོང་གཞལ་དུ་མེེད་པའི་གོས་གསེར་མེ་འབའ་ཞིག་གིས་གོང་ཤེམེ་འཇེའ་རིས་

ཟུང་ལྡན་དང་བཅས་པ། དར་ཆེན་ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པའི་ཞལ་ཁེབས་ལྔ་སྦག 

སྒྲིིལ་ཤེིང་གི་རྟེོག་གསེར་དངུལ་འཇེང་བརྡུངས་ལས་གྲུབ་པ་སོགས་རྒྱུ་དང་བཟིོ་

ཁྱེད་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པས། མེདོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐྱེས་རབས་ཀྱིི་བྲིས་ཐོང་ཅིག་

ལ་འདི་ཉིིད་ལས་ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པ་དིང་སང་དབུས་གཙང་གི་ལྗོངས་འདི་ན་

མེེད་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་འཁྲུངས་རབས་འདི་དང་

གོང་གི་ལམེ་འབྲས་རྒྱ་ཐོང་གཉིིས་ལ་ཕྱིག་ནས་མེཛད་དུས་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ཁ་བ་

ལྟོར་བབས་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོའི་གཙུག་ལག་

ཁང་རྣམེས་ཀྱིི་ཉིམེས་གསོ་མེཛད་པ་ཡང་། གཡུ་ཐོོག་ལྷ་ཁང་། ཤཱཀ་བཟིང་སྐུ་འབུམེ། 

གཞོན་དབང་སྐུ་འབུམེ། རིགས་བཟིང་སྐུ་འབུམེ། འཁོན་སྐུ་འབུམེ་སོགས་གདན་ས་

ཆེན་པོའི་ནུབ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམེས་དང་། གཞན་ཡང་བློ་བྲང་ཉིི་ལྡེ། བློ་

བྲང་དགེ་འཕེེལ་སོགས་ལྷ་ཁང་དེ་རྣམེས་ཀྱིི་སྤེང་བད་སྤེོ་བ། གསེར་འཕྲུ་འཛུགས་པ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སོགས་ཉིམེས་གསོ་དགོས་པ་མེཐོའ་དག་མེཐོར་ཕྱིིན་པར་མེཛད་ཅིང་། དེ་དག་གི་

རིང་ནས་འཆད་པ་ཉིི་མེའི་འོད་ཟིེར་གྱིིས་གདུལ་བྱོའི་བློོ་གྲོས་ཀྱིི་པདྨོོ་རྒྱས་པར་

མེཛད་པའི་ཚུལ་ཡང་། བློ་མེ་གོང་མེའི་དུས་ཆེན་གྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཟིབ་མེོའི་སྒྲུབ་

མེཆོད་རྣམེས་དང་བསྟུན་ནས་བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ། རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པ་སོགས་ཀྱིི་སྨིན་

བྱོེད་དབང་གི་ཆུ་རྒྱུན་ལན་མེང་དུ་སྩལ་ཞིང་། སྒྲུབ་ཐོབས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བརྒྱ་

རྩ་དང་། གཞན་ཡང་རྗོེས་གནང་ཟུར་བཀའི་རིགས་མེང་པོ། ལུང་གི་ཚོགས་དུ་མེ་

དང་བཅས་པས་སྐལ་བ་དང་འཚམེས་པའི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ཀྱིི་དད་པ་དང་བློོ་གྲོས་

ཀྱིི་དབང་པོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་བར་མེཚམེས་རྣམེས་སུ་

རྩོམེ་པ་ལེགས་བཤེད་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡང་། སྔགས་འཆང་ཆེན་

པོ་ལ་བློ་མེ་རྒྱང་འབོད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་

ཁྲིིད་ཡིག་ངོ་མེཚར་ཅན། རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཐོབས་འབྲིང་པོ། འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་

ནག་པོ་པའི་སྦྱིན་སྲེག བསེ་འབག་ནག་པོ་འཕུར་ཤེེས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས། ཆོས་དུང་དཀར་

པོ་རྒྱང་གྲགས་ཀྱིི་དཀར་ཆག་སོགས་སྔོན་མེེད་པའི་ལེགས་བཤེད་དུ་མེ་ཡང་

གསར་དུ་མེཛད་དེ། ཀུན་མེཁྱེེན་རྒྱལ་བའི་བསྟེན་པ་ལ་མེ་རྟེོགས་པ་དང་། ལོག་པར་

རྟེོགས་པ་དང་། ཐོེ་ཚོམེ་གྱིི་དྲི་བ་ཐོམེས་ཅད་བསལ་བར་མེཛད་པ་ཡིན་ལ། དུས་

དང་གནས་སྐབས་ཐོམེས་ཅད་དུ་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་ཆག་མེེད་རྣམེ་པ་བཞི་དང་། 

ཆོས་སྐྱོང་ཁྱེད་པར་ཅན་རྣམེས་ལ་དུས་དང་རྒྱུན་གྱིི་མེཆོད་གཏེོར་འབུལ་བསྔོ་ལ་

རྟེག་འགྲུས་སུ་མེཛད་པའི་ངང་ནས། ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱིི་བྱོ་བ་གང་ལ་ཡང་ཐུགས་

སྐྱེལ་དང་ཐུགས་ངང་ཤེིན་ཏུ་རིང་པོའི་སྒོོ་ནས་གང་ཡང་འཇེམེ་དར་གྱིི་ཚུལ་དུ་སྐྱོང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བ་ལ་མེཆོག་ཏུ་མེཁས་པས། དམུ་རྒོད་སུ་གང་གིས་ཀྱིང་འདུལ་བར་མེ་ནུས་པ་

རྣམེས་ཀྱིང་རང་གི་ངང་གིས་འདུལ་བར་མེཛད་ཅིང་། མེདོར་ན་སྔགས་འཆང་ཆོས་

ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱིིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་སྡོེ་བསྟེན་པ་གདུང་

བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་བསྟེན་པའི་མེེ་རོ་གསོ་བར་མེཛད་པའི་རྒྱུན་དེ་ཉིིད་མེི་

ཉིམེས་ཤེིང་ཡར་ལྡན་དུ་སྐྱོང་བ་ལ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་བས་ལྷག་པ་གཞན་སུ་

ཡང་མེ་བྱུང་བས། དེས་ན་སྔགས་འཆང་བསྟེན་པའི་གསལ་བྱོེད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་

ཐུགས་ཀྱིི་སྲས་མེཆོག་ཀུན་གྱིི་གཙུག་རྒྱན་དམེ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་ལ་བློ་མེ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མེས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཤེིང་

ལུང་བསྟེན་བརྙིེས་པའི་ཚུལ་སོགས་ནི་གོང་གི་རྣམེ་ཐོར་བསྟེོད་པའི་ཚིགས་བཅད་

ཀྱིི་འཕྲོས་ལས། ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ་ཡི་དཀྱིིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ། །དཔལ་ལྡན་བློ་མེས་

ལུང་བསྟེན་བརྙིེས་ལ་འདུད། །ཅེས་སོགས་ཏེེ་དེ་ཡང་རྗོེ་ཉིིད་སྐུ་ཕྲ་མེོའི་དུས་རྗོེ་

བཙུན་གཅེན་དང་ལྷན་ཅིག་པས་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཕྱིིར་བཞུགས་

ནས། ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོའི་ཡང་སྟེེང་ཐོེག་ཆེན་ཕེོ་བྲང་དུ་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་དཀྱིིལ་

འཁོར་རྡུལ་ཚོན་མེའི་སྒྲུབ་མེཆོད་ཉིི་མེ་དུ་མེ་ཞིག་མེཛད་པའི་ཚེ། ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཆ་

ཞིག་ལ་ལམེ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་རྟེེན་གཙོ་རྗོེ་ས་ཆེན་གྱིི་སྐུ་འདྲི་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་

དཀྱིིལ་ལ་འོད་དཀར་པོ་ཟླ་བ་ཤེར་བ་འདྲི་བ་ཞིག་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་བྱུང་བ་

དང་། སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཉིིད་ཤེིན་ཏུ་དགྱིེས་པའི་གསུང་གིས་ས་ཆེན་

གྱིི་སྐུའི་ཞལ་དཀྱིིལ་ལ་འོད་དཀར་པོ་བྱུང་བ་དེ་རྟེེན་འབྲེལ་མེཆོག་ཏུ་བཟིང་། ཁྱེེད་

ཁྲིི་ཐོོག་པ་སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་པོ་ཚེ་རིང་པོ་འོང་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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བས་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་ལ་ཕེན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་རྟེེན་འབྲེལ་དུ་

འདུག་པས་དེའི་དགའ་སྟེོན་གྱིིས་གསུངས་ནས། སྐུ་མེཆེད་གཉིིས་ལ་གོས་ཆེན་གྱིི་

སྐུ་བེམེ་བཟིང་པོ་རེ་རེ་སྩལ་བའི་རྗོེ་ཉིིད་ལ་གནང་བ་དེ་ནི་གོས་མེདོག་དམེར་པོ་

སྤྲིན་རིས་མེ་བར་མེཚམེས་ལ་ནོར་བུ་ཆ་བདུན་གྱིི་རི་མེོ་བྱོས་པ་ཞིག་འདུག་པ་

ཤེིན་ཏུ་རྙིིང་པར་སོང་འདུག་ཀྱིང་། དུས་ཕྱིིས་ཀྱིང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ཡང་ཡང་བཞེས་

ནས་གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྣམེས་གསུངས་ཏེེ། གོས་བེམེ་འདི་རྙིིང་ཀྱིང་གསར་པ་བརྒྱ་

བས་དགའ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང་བ་ཐོོས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་ལྷ་དང་བརྒྱུད་པའི་བློ་མེ་

དུ་མེས་ཞལ་བསྟེན་ཅིང་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་ཚུལ་སོགས་ནི། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་བདེ་

མེཆོག་ཕེོ་བྲང་དུ་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་གཞི་བསྙེེན་ལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ། ཐོོ་རངས་

ཀྱིི་ཆ་ཞིག་ལ་མེནལ་ལམེ་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་མེདུན་གྱིི་ནམེ་མེཁར་འཇེའ་འོད་ཀྱིི་གུར་

ཁང་འཁྱེིལ་བའི་ཁྲིོད་ན། ས་སྐྱ་པ་རྗོེ་བཙུན་དཀར་པོ་རྣམེ་གསུམེ་ཤེིན་ཏུ་གསལ་

བར་བཞུགས་པའི་སྐུ་མེདུན་ན་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཤེིང་འབྲས་ཀྱིིས་བཀང་བ་ཞིག་

དང་བཅས་འདུག་པ་གཟིིགས་པས་དད་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཕྱིག་མེང་དུ་བཙལ་བའི་

སྣང་བ་བྱུང་གསུངས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་དུས་དེར་ནམེ་མེཁའ་ཐོམེས་ཅད་སྤྲིན་

དཀར་པོ་ཞིག་གིས་ཁྱེབ་པའི་ངོས་ལ་ཚེ་དཔག་མེེད་དཀར་པོའི་སྐུ་བརྙིན་ཤེིན་ཏུ་

གསལ་བ་ཞིག་ཀྱིང་མེངོན་སུམེ་དུ་མེཐོོང་བ་བྱུང་ཀྱིང་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟོར་ཀྱིེ་རྡོོ་

རྗོེའི་གསུང་བསྙེེན་མེཛད་པའི་རྗོེས་དེ་མེ་ཐོག་པར། གུར་གྱིི་མེགོན་པོའི་བསྒོོམེ་

བཟླས་ཞག་བདུན་པ་ཞིག་མེཛད་པའི་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཆ་མེནལ་ལམེ་དུ། ས་སྐྱའི་རྒྱབ་

རི་དཔོན་པོ་རི་ནས་གདོང་ནག་གི་བར་གྱིི་ནམེ་མེཁའ་ལ་སྤྲིན་ནག་གྲུ་གསུམེ་



 572  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འཁྲིིགས་པའི་དབུས་སུ་གུར་གྱིི་མེགོན་པོ་ཉིིད་ཕྱིག་གཉིིས་ཀྱིིས་གྲི་ཐོོད་ཉུག་གེ་བ་

དང་། དེའི་སྟེེང་གི་ཕྱིོགས་སུ་ཁྱུང་ཆེན་གསུམེ། གཡས་ཕྱིོགས་སུ་བྱོ་ནག་གསུམེ། 

གཡོན་ཕྱིོགས་སུ་ཁྱེི་ནག་གསུམེ། རྒྱབ་ཕྱིོགས་སུ་ཅེ་སྤྱིང་གསུམེ། མེདུན་ཕྱིོགས་

སུ་མེི་ནག་གསུམེ་རྣམེས་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་། སྤྲིན་ནག་གི་གསེབ་ན་མེེ་རིས་

ཤེིན་ཏུ་ལེགས་པ་བཟིོ་རིགས་པ་མེཁས་པ་སུས་ཀྱིང་བསྐྲུན་པར་མེི་ནུས་པ་ལྟོ་བུ་

འུར་སྒྲི་དང་བཅས་འབར་བ་ཡུན་རིང་དུ་གཟིིགས་ཤེིང་། དེའི་ངང་ནས་གུར་གྱིི་

མེགོན་པོའི་སྐུ་ཡོངས་རོགས་ཇེེ་གསལ་ཇེེ་གསལ་འགྲོ་བ་ཞིག་འདུག་པ་ལ། 

ཞབས་འབྲིང་པོ་ཞིག་གིས་མེནལ་སད་བྱུང་བས་ཤེིན་ཏུ་ཕེོངས་པ་ཞིག་བྱུང་

གསུངས་ཤེིང་། ཡང་ཉིིད་ཀྱིིས་ལྷ་ཁང་ཆེན་མེོའི་ཡང་སྟེེང་དུ་རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པའི་གསུང་

བསྙེེན་མེཛད་པའི་དུས་ཐོོ་རངས་ཤེིག་མེནལ་ལམེ་དུ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དེ་

ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱེམེས་སྟེོད་ན་བཞུགས་པའི་སྐུ་རྣམེས་ལ་རྡུལ་སྤྲུགས་མེཛད་ཀྱིིན་འདུག་པ་

ན་སྐུ་དེ་དག་གི་ཁྲིོད་ནས་མེི་དཀར་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་རྗོེ་ཉིིད་ལ་ཤེོག་རིལ་ཞིག་

གཏེད་དེ། འདི་ཚེ་གཟུངས་ཡིན་པས་རྒྱུན་དུ་སྒྲིོགས་ཤེིག་ཟིེར་ནས་མེི་སྣང་བར་

གྱུར་སོང་སྟེེ། ཤེོག་རིལ་ལ་གཟིིགས་པས་སྔགས་ཤེིག་འདུག་པ་བཟུང་བས། ནང་

པར་མེནལ་སད་ནས་ཀྱིང་བྱོང་བར་ཐུགས་ལ་བཟུང་འདུག་པས་རེ་ཞིག་ཆག་མེེད་

དུ་མེཛད་ཅིང་། དུས་ཕྱིིས་བསྙེེལ་ནས་མེེད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཀྱིང་། གོང་གི་མེི་

དཀར་པོ་བྱུང་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ལྷག་པའི་ལྷ་མེཆོག་རྡོོ་རྗོེ་གཞོན་ནུས་ཞལ་

དངོས་སུ་བསྟེན་པར་གདོན་མེི་ཟི་ཞིང་། ཚེ་གཟུངས་བསྙེེལ་བའི་ཚུལ་དེ་ཡང་། 

དེའི་ཚུལ་སྐྱེ་བོ་མེང་པོ་ཞིག་གིས་རིག་ན་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་དོགས་པ་ལ་
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དགོངས་པར་མེངོན་ནོ། །དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྟེོད་དེ། མེགོན་ཁྱེོད་རིམེ་

གཉིིས་དོན་ལ་གཞོལ་བའི་ཚེ། །རྗོེ་བཙུན་དཀར་པོ་རྣམེ་གསུམེ་ཚེ་དཔག་

མེེད། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་ངང་ནས་གཟིིགས། །ལྷ་ཡིས་ཚེ་གཟུངས་གཏེད་

པ་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་སོ། །

གཞན་ཡང་བསྟེན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམེས་སོགས་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མེས་

དངོས་དང་རྣམེ་འཕྲུལ་མེཐོའ་ཡས་པའི་སྒོོ་ནས་ཞལ་བསྟེན་ཅིང་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་

པའི་ཚུལ་འདི་ལྟོར་ཡང་ཐོོས་ཏེེ། རྗོེ་ཉིིད་དཔལ་མེགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གསུང་བསྙེེན་

ལ་བཞུགས་པའི་དུས་ཤེིག་གི་ཚེ། ད་ལྟོ་ཞིང་སྐྱོང་མེར་གྲགས་པའི་ཧོར་སིལ་ཁྱེད་

པར་ཅན་འདི་ནང་པར་ཕྱིག་ཏུ་འབྱོོར་རྒྱུའི་དོ་ནུབ་མེནལ་ལམེ་དུ། མེི་སྨུག་ཚོན་པ་

ཞིག་གིས་རས་ཀྱིིས་དྲིིལ་བའི་སིལ་སྙེན་ཞིག་རྒྱབ་ལ་ཁྱེེར་ཏེེ་ཤེར་ཕྱིོགས་ནས་

བྱུང་བའི་རྗོེས་སུ་མེི་སྐྱ་ཤེར་བ་ཞྭ་ཐོེབ་གྱིོན་པ་མེང་པོ་དང་། བན་ཆུང་མེང་པོ་ལུང་

པ་ཁེངས་པ་ཙམེ་སླེབས་བྱུང་བས། དེ་མེ་ཐོག་ཨ་ཙ་ར་ནག་པོ་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་

གཉིིས་གླིོ་བུར་དུ་བྱུང་ནས། སྔར་གྱིི་མེི་སྐྱ་ཤེར་བ་དང་བན་ཆུང་ཐོམེས་ཅད་ཁོང་

གཉིིས་ཀྱིིས་ལུང་པ་མེ་བརྒལ་གྱིི་བར་དུ་ཕྱིིར་བསྐྲད་དེ། དེའི་མེོད་ལ་མེི་སྨུག་ཚོན་

པ་དེ་དྲུང་དུ་སླེབས་པ་དང་མེཉིམེ་དུ་མེནལ་སད་བྱུང་བ་ན་ཅི་ཡིན་ནམེ་སྙེམེ་དུ་

དགོངས་པའི་ཚེ། དེའི་ཉིིན་མེོ་ཧོར་སིལ་འདི་མེནལ་ལམེ་དུ་བྱུང་བ་བཞིན་རས་

དྲིིལ་དང་བཅས་ནས་ཞབས་དྲུང་དུ་འབྱོོར་བྱུང་བའི་ཚེ་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། སིལ་

སྙེན་ཁྱེད་པར་ཅན་འདི་ཆོས་སྐྱོང་ཞལ་བཞི་པ་རང་གིས་བཀུག་པར་འདུག་ཅིང་། 

འདི་ལ་རྗོེས་འབྲང་ཞིག་ཡོད་འདུག་ཀྱིང་ཆོས་སྐྱོང་རང་གིས་རིང་དུ་བསྐྲད་ནས། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ད་ཆ་སྐྱོན་ཡོང་བ་མེེད་པས་ཧོར་སིལ་འདིའི་མེིང་ལ་ཡང་ཞིང་སྐྱོང་མེར་ཐོོགས་

ཤེིག་གསུངས་པ་བཞིན་ད་ལྟོའི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོ་བུ་

ནི་ཞིང་སྐྱོང་དབང་པོས་མེཐུན་རྐྱེན་དངོས་སུ་བསྒྲུབས་པས་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་

ཐོར་དུ་ཤེེས་པར་བྱོ་ཞིང་། ཡང་ཞལ་བཞི་ཡོངས་རོགས་ཀྱིི་བྲིས་སྐུ་འགའ་ཞིག་

ཕྱིག་བྲིས་མེཛད་པའི་ཚེ་ཡང་། སྐྱེད་ལྷས་ཀྱིི་སྒྲུབ་སྡོེའི་ཁྲིོད་ན་རྗོེ་ཉིིད་བཞུགས་

འདུག་པ་ལ། སྒྲུབ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ན་ཨ་ཙ་ར་གདོང་བ་དམེར་ཉིག་ཅན་འཇེིགས་

སུ་རུང་བ་དུ་མེ་འདུག་པ་དང་། གཡག་རྒོད་ནག་པོས་ལུང་པ་གང་བ་སོགས་

མེནལ་ལམེ་ཡ་མེཚན་ཅན་མེང་དུ་བྱུང་གསུང་བ་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་ཉིིད་ཤེིན་ཏུ་འགོ་

ཞིང་མེཉིེས་པའི་རྟེགས་སུ་མེངོན་ཞིང་། ཡང་བྱོས་འགྱུར་རྗོེ་བཙུན་གཅེན་གྱིི་དྲུང་དུ་

བདག་མེེད་ལྷ་མེོ་བཅོ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་གསན་པའི་སྟེ་གོན་གྱིི་ནུབ་མེོའི་མེནལ་

ལམེ་དུ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡུམེ་བཀྲ་ཤེིས་དཔལ་གྱིི་བུ་ཁྲིིད་དེ་ཉིིད་བཞུགས་ཁྲིི་མེཐོོན་པོ་

ཞིག་ལ་བཞུགས་པའི་ཞབས་དྲུང་ན་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་ཉིིད་ལ་སོགས་པ་སློབ་

འཁོར་མེང་པོ་འདུས་འདུག་པ་ལ། རྒྱལ་ཡུམེ་དམེ་པས་ཆོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་ཡུན་རིང་

དུ་བསྐོར་བའི་མེཚན་ལམེ་ངོ་མེཚར་ཅན་བྱུང་བའི་ནང་བར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཞབས་

དྲུང་དུ་ཕྱིིན་མེ་ཐོག ཐུགས་དགྱིེས་སྤྲོ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ངེད་ལ་མེདང་ནུབ་རྨི་ལམེ་

ཡ་མེཚན་ཅན་འདི་བཞིན་བྱུང་བ། སྔགས་འཆང་བདེ་བར་གཤེེགས་པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིེ་

རྡོོ་རྗོེ་དང་། ངེད་རང་གི་ཡུམེ་དེ་བདག་མེེད་མེ་དངོས་ཡིན་ཟིེར་བའི་རྟེགས་སུ་

འདུག་གསུངས་ཤེིང་། ཡང་གསུང་ལས་ཁྱེོད་ངེད་ཀྱིི་ཡུམེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་

པའི་ལུགས་ཡིན་པས། དེས་ན་མེདང་ནུབ་ཁྱེོད་ལ་ངེད་ཀྱིིས་ཆོས་ཞུས་སོ་ཞེས་
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གསུང་བ་སོགས་ཉིམེས་ལྡན་གྱིི་གསུང་མེང་དུ་འབྱོོན་གྱིིན་འདུག་པ། འདི་ལྟོ་བུ་ནི་

རྗོེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པ་ལ། རྗོེ་བཙུན་རྡོོ་རྗོེ་བདག་མེེད་མེས་ཡེ་

ཤེེས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཞིང་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་ཚུལ་དང་ཁྱེད་

པར་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མེ་མེཆིས་པས་གཞན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་

ཤེེས་པར་བྱོའོ། །ཡང་ཉིིད་ཀྱིི་རིགས་སྲས་སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་

དབང་རྒྱལ་གྱིིས་གསོལ་བ་བཏེབ་པའི་ངོར། པུ་ཏ་ཆེན་པོའི་སྐུ་རྐྱང་པ་བཞུགས་

པའི་བྲིས་ཐོང་ཁྱེད་པར་ཅན་འདི་ཕྱིག་བྲིས་མེཛད་པའི་ཚེ་མེནལ་ལམེ་དུ། ཨ་ཙ་ར་

ཕེོ་མེོ་གསུམེ་བྱུང་བའི་གྲལ་མེགོ་མེ་དེ་ཤེིན་ཏུ་དགའ་བའི་རྣམེ་འགྱུར་སྟེོན་པ་ལ། 

གཞན་གཉིིས་པོ་དེ་ཅུང་ཟིད་ཁྲིོས་པའི་ཚུལ་གྱིིས་འདུག་པས། དེའི་ནང་པར་རྗོེ་ཉིིད་

ཀྱིི་གསུང་ལས། ངེད་ལ་མེདང་ནུབ་རྨི་ལམེ་འདི་བཞིན་བྱུང་བ་བྲིས་ཐོང་འདི་ལ་པུ་

ཏ་མེིང་སྲིང་གསུམེ་ཀ་མེ་བྲིས་པས་ལན་པར་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཤེིང་། འདི་ཡང་

འཕྲལ་ལ་འཁུ་ལྡོག་ལྟོར་སྣང་ཡང་། དོན་ལ་ཆོས་སྐྱོང་ཉིིད་ཤེིན་ཏུ་འགོ་ཞིང་འཆེས་

པའི་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་རྟེགས་སུ་ཤེེས་པར་བྱོ་ཞིང་། གཞན་ཡང་དངོས་ཅག་

རྣམེས་ཀྱིིས་གསོལ་བ་བཏེབ་ནས་གུར་གྱིི་མེགོན་པོ་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱིི་བྲིས་ཐོང་ཁྱེད་

པར་ཅན་རྣམེས་ཕྱིག་བྲིས་མེཛད་པའི་དུས་སུ། བྲིས་སྐུ་རྣམེས་ཀྱིི་སྐུ་སྐེད་ཡན་

ཙམེ་གྲུབ་ནས་ཞག་འགའ་ཐུགས་བྲེལ་གྱིི་དབང་གིས་འགྱིངས་པའི་ཚེ། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་

མེཚན་ལམེ་དུ་བྱོ་ནག་ཁྱེི་ནག་སོགས་རོ་སྟེོད་ཡན་ཆད་མེེད་པ་མེང་པོ་སྐུ་མེདུན་དུ་

ཕུང་ཕུང་བྱུང་བ་ན། དེའི་ནང་པར་གསུང་ལས། ངེད་ཀྱིི་རྨི་ལམེ་དེ་བྲིས་སྐུ་མྱུར་དུ་

འདྲིི་དགོས་པའི་རྟེགས་སུ་འདུག་གསུངས་ནས་ཐུགས་རྩོལ་ཆེན་པོས་ཕྱིག་བྲིས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ལེགས་པར་མེཛད་ནས་རབ་གནས་དང་བསྐང་གསོ་རྒྱས་པར་མེཛད་པའི་དུས་སུ་

ཡང་ངོ་མེཚར་བའི་རྟེགས་དུ་མེ་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲིོད་

བདག་པོ་དང་། དཔལ་ལྡན་དམེག་ཟིོར་རྒྱལ་མེོས་ཀྱིང་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟེན་པའི་

ལོ་རྒྱུས་ཡོད་མེོད་ཀྱིང་ཡི་གེས་འཇེིགས་ནས་མེ་སྤྲོས་ལ། ཡང་དཀར་ཕྱིོགས་ལ་

དགའ་བའི་ལྷ་རྣམེས་ཀྱིིས་སྲི་ཞུ་བགྱིིས་པའི་ཚུལ་ནི། རྗོེ་ཉིིད་ལྷ་ཆེན་ཡང་རྩེར་

ཐུགས་དམེ་ལ་བཞུགས་དུས་སྔ་དྲིོ་མེནལ་སད་རན་པ་ན་ནམེ་མེཁའ་ནས་དྲིིལ་བུ་

སྐད་བཟིང་པོ་ཞིག་དཀྲོལ་འོང་བ་དེའི་རྐྱེན་གྱིིས་གཉིིད་སད་འཕྲལ་ཐུན་ལ་འཇུག་

པ་དུས་རྒྱུན་དུ་བྱོས་གསུང་བ་དང་། ཡང་བདེ་མེཆོག་ཆུ་མེིག་རིང་ཁར་ཐུགས་

གཉིེར་མེཛད་དུས་བཤེར་སྦྱང་གི་སྐབས་འགར་ཅུང་ཟིད་མེནལ་བའི་ཚེ་ཆེ་ཆུང་

ཕུག་རོན་ཙམེ་པའི་བྱོ་ཞིག་སྐུ་དཔུང་གི་སྟེེང་དུ་བབས་ནས་མེནལ་ཀྲོག་པ་དུས་

རྒྱུན་ལྡན་དུ་བྱུང་གསུང་བ་འདི་དག་ནི་དཀར་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ལྷ་གཞི་བདག་གཉུག་མེར་

གནས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་གོ་རེ་ལེན་གྱིི་ཞབས་ཏེོག་པའི་ཚུལ་གྱིིས་ཕུ་དུད་དུ་བགྱིིས་

པར་སྣང་བས་ཤེིན་ཏུ་ངོ་མེཚར་བའི་གནས་སོ། །དེ་ལྟོར་ངེས་པའི་དོན་དུ་དྲུག་པ་

རྡོོ་རྗོེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཉིིད་གཞན་ངོར་གོས་དཀར་ལྕང་ལོས་མེཛེས་པའི་སྔགས་

འཆང་མེཆོག་གི ་སྐུར་བསྟེན་པའི ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ ་འདི ་ཉིིད་ཀྱིི ་ཞབས་ཀྱིིས་

བཅགས་པ་ཙམེ་གྱིིས་ཀྱིང་ས་གཞིའི་བཅུད་འཕེེལ་བ་སོགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་འགྲོ་བ་

རྣམེས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་སྩལ་བའི་ཚུལ་ནི། མེཚོ་སྒོོ་རྣམེ་རྒྱལ་རྟེག་

རྩེ་ཕྱིོགས་སུ་ལོ་དུ་མེའི་བར་དུ་ལོ་ཉིེས་བརྒྱུད་མེར་བྱུང་ནས་འགྲོ་བ་རྣམེས་མུ་

གེས་ཉིེན་པ་ན། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཞབས་ཀྱིིས་བཅགས་པ་ཙམེ་གྱིིས་དུས་དེ་ནས་བཟུང་
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སྟེེ་ད་ལྟོའི་བར་དུ་ལོ་ལེགས་སྐྱ་རྒྱལ་བའི་ངང་དུ་གྱུར་པ་དང་། དེ་དུས་མེཚོ་སྒོོ་ན་

མེཚོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཞབས་བསྐོར་མེཛད་པས། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

གང་དུ་ཕེེབས་པའི་ཕྱིོགས་སུ་མེཚོ་ལ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཉི་སྦྲུལ་འཇེོང་མེོ་

སོགས་བསུ་བའི་ཚུལ་གྱིིས་མེགོ་རྣམེས་རོག་རོག་པོར་བསྒྲིིགས་ནས་གུས་འདུད་

བྱོེད་པ་ཡང་བྱུང་ངོ་ཞེས་ཐོོས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་གདོང་དགའ་གཞིས་ཆེན་ཕྱིོགས་

སུ་ཡང་སྐྱ་མུག་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ་རྣམེས་ཉིམེ་ཐོག་པ་ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་ས་

ཕྱིོགས་དེར་བུམེ་གཏེེར་འཇུག་པ་དང་། ཕྱིག་ནས་སོགས་མེཛད་པའི་ལེགས་ལམེ་

ལ་བརྟེེན་དུས་རྟེག་ཏུ་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཤེིང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པ་བྱུང་བ་

སོགས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤེིང་། གདན་ས་འདིར་ཡང་བར་སྐབས་ཤེིག་ཏུ་སྐྱེ་བོ་མེི་

སྲུན་པ་དག་གི་བསམེ་སྦྱོར་ངན་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེེན་ནས། ལོ་དགྲ་སད་

སེར་བ་སོགས་དུས་རྒྱུན་དུ་བྱུང་བའི་ཚེ། སློབ་འབངས་རྣམེས་ཀྱིིས་གསོལ་བ་

བཏེབ་པའི་ངོར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་བློ་མེ་གོང་མེ་རྣམེས་ཀྱིིས་ལོ་དགྲའི་གཉིེན་

པོར་བཞེངས་པར་མེཛད་པའི་རིགས་གསུམེ་མེགོན་པོའི་མེཆོད་རྟེེན་ལ་ཉིམེས་

གསོ་མེཛད་པར་བཞེད་དེ། རྗོེ་ཉིིད་དཔོན་སློབ་རྣམེས་ཀྱིིས་རིམེ་པས་ཆག་ཕེེབས་

ཏེེ། རིགས་གསུམེ་གྱིི་མེཆོད་རྟེེན་རྙིིང་པའི་ཞིག་རོའི་དམེིགས་གང་ན་ཡོད་འཚོལ་

བར་མེཛད་པའི་ཚེ། སྐུ་འཁོར་རྣམེས་ཀྱིིས་ཡུན་རིང་དུ་མེ་རྙིེད་པ་ལ་དར་ཙམེ་ཅིག་

ནས། བྱོ་རོག་ཅིག་སྐད་སྙེན་པོ་སྒྲིོགས་བཞིན་པ་དང་བཅས་ད་ལྟོ་མེཆོད་རྟེེན་ཡོད་

པའི་གདོང་ནག་གི་རི་ཆུང་འདིའི་ཁར་བབས་ནས་བྲག་ལ་མེཆུ་ཡང་ཡང་འཛུགས་

ཤེིང་སྐད་དུ་མེ་སྒྲིོག་གིན་འདུག་པ་ལ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་གསུང་གིས་བློ་མེ་གོང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེ་རྣམེས་ཀྱིིས་ལོ་དགྲའི་ཁ་གནོན་དུ་འདེབས་པར་མེཛད་པའི་རིགས་གསུམེ་

མེཆོད་རྟེེན་གྱིི་ཐོེས་རོ་དེ་བྱོ་རོག་བབས་ས་ཡ་གི་ན་ཡོད་པར་འདུག་པས། རང་རེ་

རྣམེས་མྱུར་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཆག་ཕེེབས་པའི་ཚེ། ཇེི་ལྟོར་བཀའ་སྩལ་

པ་བཞིན་སྔར་གྱིི་བྱོ་རོག་བབས་པའི་ཤུལ་ན་མེཆོད་རྟེེན་གསུམེ་གྱིི་བུམེ་ལྡིར་ཡན་

ཞིག་པའི་བང་རིམེ་དང་། སེང་ཁྲིི་མེན་གྱིི་རྩིག་པ་ཤེིན་ཏུ་གསལ་བ་འདུག་པ་མེཐོོང་

བའི་ཚེ། ཞབས་འབྲིང་བ་ཀུན་ཧ་ལས་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ནས་ས་ཡུལ་དེར་ད་ལྟོའི་

རིགས་གསུམེ་མེགོན་པོའི་མེཆོད་རྟེེན་འདི་ལེགས་པར་བཞེངས་ནས་ཕྱིག་ནས་

བཀྲ་ཤེིས་མེངའ་གསོལ་མེཛད་པ་ནས་བཟུང་། ད་ལྟོའི་བར་དུ་ཕྱིོགས་དེ་ཉིིད་ནས་

སེར་བ་སོགས་ཀྱིི་རྒྱུན་འབྱུང་བ་གཏེན་མེེད་དུ་གྱུར་པ་ནི། གདན་སར་གནས་པའི་

སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིི་བློོ་ཡུལ་དུ་གསལ་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །དོན་གྱིི་དབང་དེ་དག་གི་ཕྱིིར་

འདི་སྐད་ཅེས་བསྟེོད་དེ། །དུས་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་མེདུན་རིའི་སྣེར། །ལོ་དགྲ་

གཞོམེ་ཕྱིིར་རིགས་གསུམེ་འདེབས་བཞེད་དེ། འདས་དུས་གོང་མེའི་བཏེབ་ཤུལ་

བཙལ་བའི་ཚེ། །སྲུང་མེའི་སྤྲུལ་པས་དངོས་སུ་བསྟེན་ལ་འདུད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟོར་

སྔགས་འཆང་བློ་མེ་ལུང་དང་རྟེོགས་པའི་མེངའ་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ཉིིད་ནི། ནང་དུ་

སྤེངས་རྟེོགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་མེ་ལུས་ཤེིང་ལུས་པ་མེེད་པར་རོགས་སུ་ཟིིན་ཀྱིང་། ཕྱིི་

རོལ་དུ་སྦེས་པའི་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི་ཚུལ་དུ་ཁོ་བོ་ནི་ཡོན་ཏེན་ཐོམེས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་

ཟི་ཉིལ་འཆག་གི་རྣལ་འབྱོོར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁེངས་བསྐྱུང་བའི་ཚིག་ཁོ་ན་རྒྱུན་ལྡན་

དུ་གསུངས་ཤེིང་། རྟེག་ཏུ་རང་ཉིིད་དམེན་ཆ་བཟུང་ནས། གཞན་རྣམེས་མེཆོག་ཏུ་

གཟིིགས་པའི་སྔོན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་དམེ་པ་རྣམེས་ཀྱིི་རྣམེ་ཐོར་དང་མེཐུན་པའི་མེཛད་པ་
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ཁོ་ན་ཕྱིག་བཞེས་སུ་བསྟེར་བ་ནི་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདིའི་ཐུན་མེོང་མེ་ཡིན་པའི་ངོ་

མེཚར་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་དེང་སང་གི་སྐབས་འདིར་དགས་པོ་

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟེན་འཛིན་དུ་རློམེ་པ་འགའ་ཞིག་སོགས་ལུགས་གཉིིས་དང་

འགལ་བའི་གང་དྲིན་ཐོོ་ཆོའི་སྤྱིོད་པ་འབའ་ཞིག་དུས་རྒྱུན་དུ་བྱོེད་པ་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱིང་

གྲོལ་བར་རློམེ་ཞིང་། ཅོལ་ཆུང་རྣམེས་ཀྱིང་གྲུབ་ཐོོབ་ཏུ་འཛིན་པའི་བསྟེན་པ་དང་

སེམེས་ཅན་ལ་ཕེན་པའི་གནས་སྐབས་དུས་ནམེ་ཡང་ཅུང་ཟིད་ཀྱིང་མེེད་པའི་མེི་ཚེ་

སྟེོང་ཟིད་མེཁན་རྣམེས་ཀྱིི་སྣང་ཚུལ་མེཐོོང་བའི་ཚེ། བདག་གི་བློ་མེ་སེམེས་དཔའ་

ཆེན་པོ་གྲགས་པའི་མེཚན་ཅན་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མེཛད་བའི་ཆ་ཤེས་རེ་རེ་

ཙམེ་ལ་བསམེས་ན་ཡང་། སེམེས་ཡོད་དག་དད་པའི་སྤུ་ལོང་ཆེས་ཆེར་གཡོ་བར་

ངེས་ཏེེ། ཉིིད་ཀྱིིས་ཅི་མེཛད་ཐོམེས་ཅད་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ན་ལས་

གཞན་དུ་ཅུང་ཟིད་མེི་སྣང་བའི་ཕྱིིར་རོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་རྡོོ་རྗོེ་

ཐོེག་པའི་ཉིམེས་ལེན་བྱོེད་པའི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ལ་ཕེན་པར་དགོངས་ནས། དམེ་

རས་འཆི་མེེད་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་པ་མེཛད་པར་བཞེད་དེ། སྒོོ་རུམེ་ཡེ་ཤེེས་མེགོན་པོའི་

དྲུང་དུ་དེ་ལྟོར་མེཛད་ན་ལེགས་ཉིེས་ཀྱིི་ལུང་བསྟེན་ཞུ་བར་མེཛད་པའི་ཚེ། བསེ་

མེགོན་ཆེན་པོའི་ཕྱིག་གི་ཐོོད་པའི་ནང་ནས་དམེ་རས་བརྒྱ་རྡོོ་རློན་པ་བདུད་རྩིའི་

རྒྱུན་འཛག་བཞིན་པ་ཞིག་ཕྱིག་ཏུ་བབས་བྱུང་བ་ན། ཐོེ་ཚོམེ་མེེད་པ་རྗོེ་ཉིིད་དགུང་

ལོ་ཉིེར་ལྔ་བཞེས་པའི་དུས་དམེ་རས་ཀྱིི་སྒྲུབ་པ་ཐོོག་མེ་མེཛད་པ་ན། ནམེ་མེཁའ་

ཤེིན་ཏུ་འཇེམེ་པ་ལ་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་དང་འཇེའ་འོད་ཀྱིི་གུར་ཁང་འཁྲིིགས་པ། དྲིི་

བཟིང་གིས་ས་སྐྱའི་ལུང་པ་ཁྱེབ་པ་སོགས་ཕྱིི་རོལ་དུ་ངོ་མེཚར་བའི་རྟེགས་དུ་མེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བྱུང་ཞིང་། ནང་དུ་ཡང་དམེ་རས་འཕེེལ་སྟེོབས་ཆེ་བ་སོགས་གེགས་མེེད་དུ་མེཐོར་

ཕྱིིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐོོས་ལ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེེ་རང་ཉིིད་དགུང་ལོ་ང་གསུམེ་བཞེས་

པ་ཡན་ཆད་དུ་ལོ་གཅིག་གཉིིས་ཙམེ་མེ་གཏེོགས་རྣལ་འབྱོོར་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་པ་

བརྙིེས་པའི་དུས་ཆེན་ས་ག་ཟླ་བ་བྱུང་རེ་བཞིན་གྱིི་དམེ་རས་འཆི་མེེད་རིལ་བུའི་

སྒྲུབ་པ་རྒྱུན་མེི་ཆད་པར་མེཛད་པས་འདི་ཉིིད་ཀྱིིས་འཕྲིན་ལས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བསྟེན་པ་

དང་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་བསྒྲུབ་པ་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་འདི་ལས་ངོ་མེཚར་ཆེ་བ་

སྔོན་ཆད་གངས་ཅན་གྱིི་ཁྲིོད་འདིར་བསྟེན་འཛིན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་གཞན་སུ་ཡང་མེ་བྱུང་

བ་ཡིན་ལ། ཟིང་ཟིིང་གི་སྦྱིན་གཏེོང་རླབས་པོ་ཆེའི་སྒོོ་ནས་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་

མེཛད་པ་ཡང་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་དྲིི་མེ་མེེད་པ་སྔོན་གྱིི་དུས་སུ་བྱོོན་

པའི་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་སོགས་

ཀྱིི་རྣམེ་ཐོར་དང་མེཐུན་པར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡབ་ཡུམེ་སོགས་ཀྱིི་དགོངས་རོགས་རྒྱ་

ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པར་མེཛད་པ་དང་། ཁྱེད་པར་དགའ་སྟེོན་དུ་མེིང་བཏེགས་པའི་དགེ་

འདུན་དང་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཁྲིི་ཕྲག་ཏུ་ལོངས་པ་ལ་མེང་ཇེ། གདན་ནོན། འབྲུའི་ཕུང་པོ་

རི་བོ་ལྟོར་སྤུངས་པའི་བྲེ་འགྱིེད་ཚན་ཆེ་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཇེ་གོས་དར་སོགས་ཀྱིི་

གྲལ་འགྱིེད་བློོས་མེི་འཁྱུད་པ་ལྟོ་བུ་སྒྲུབ་པར་མེཛད་ཅིང་། དེ་དག་དང་དུས་མེཉིམེ་དུ་

གདན་ས་ཆེན་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོམེས་ཅད་དུ་སྙེན་དར། ཞལ་ཟིས་མེར་མེེའི་

ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་དངར་བ་སོགས་མེཆོད་པའི་བྱོེ་བྲག་དུ་མེ་འབུལ་བ་དང་། གོང་

བཞུགས་བློ་མེ་སློབ་དཔོན་སོགས་ལ་བསྔོ་རྟེེན་འབུལ་ཚན་གྲངས་ཀྱིིས་མེི་ལང་བ་ལྟོ་

བུ་སོགས་མེདོར་ན་འཛམེ་བུ་གླིིང་གི་ཟིང་ཟིིང་གི་དངོས་པོ་ཐོམེས་ཅད་ཕྱིོགས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ནས་མེཆོད་པ་དང་སྦྱིན་པར་གཏེོང་བ་ལྟོ་བུའི་རྣམེ་དཀར་གྱིི་མེཛད་

པ་རླབས་པོ་ཆེ་དེ་འདྲི་བ་ལན་གསུམེ་གྱིི་བར་དུ་སྒྲུབ་པར་མེཛད་པའི་སྒོོ་ནས་ཀྱིང་

འགྲོ་བ་རྣམེས་དབུལ་ཕེོངས་ཀྱིི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྐྱབ་ཅིང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་

རྒྱུད་ལ་བསོད་ནམེས་དང་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེེལ་བ་དང་། རྗོེས་འཇུག་

རྣམེས་ཀྱིང་ལོངས་སྤྱིོད་དོན་ཡོད་པ་སོགས་ཡང་དག་པའི་བྱོ་བ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམེ་

དཀར་གྱིི་དགེ་བའི་ཤུལ་ལམེ་ཆེན་པོ་བཏེོད་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟོར་རྗོེ་

བཙུན་མེཁྱེེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་གདུལ་བྱོ་དུས་ལ་བབས་པར་གཟིིགས་

ནས་གྲུབ་པ་བརྙིེས་པའི་རྟེགས་མེཚན་ངོ་མེཚར་ཅན་བསྟེན་པའི་ཚུལ་འདི་ལྟོར་ཡང་

ཐོོས་ཏེེ། གོང་གི་རྣམེ་ཐོར་བསྟེོད་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱིི་འཕྲོས་ལས། གཞན་ཡང་

ཕྱིོགས་མེཐོར་འགྲོ་བའི་དོན་མེཛད་ཚེ། །གྲང་བའི་ངད་དང་ལྡན་པའི་རི་བོ་ལ། །དྲུང་

ན་གནས་པའི་འཁོར་ཚོགས་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིིར། །འཁོར་ཡུག་དྲིོད་ཀྱིིས་ཁྱེབ་པར་

མེཛད་ལ་འདུད། །ཅེས་བྱོ་སྟེེ། དེ་ཡང་དུས་ཕྱིིས་ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་གི་སྲོག་བསྐྱབ་

པའི་སླད་དུ་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་ལྷོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྒྱུད་དུ་ཆིབས་ཀྱིི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བར་མེཛད་པ་ན། 

ཕྱིོགས་དེ་ཉིིད་ན་གཡག་རེང་རྐྱང་འཁོང་དུ་གྲགས་པའི་ལ་ཆེན་པོ་གྲང་བའི་རེག་ཆ་

ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ། སང་ཉིིན་དཔོན་སློབ་རྣམེས་ཕེེབས་པའི་དོ་ནུབ་སྐུ་

འཁོར་བ་རྣམེས་ནང་པར་གྲང་བའི་ངད་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་འཇེིགས་པས་ཡིད་

ངལ་བར་གྱུར་པ་ན། སང་ཉིིན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དཔོན་སློབ་རྣམེས་ལྷན་ཅིག་པས་

ལ་དེ་ལ་ཕེེབས་པའི་ཚེ། དེ་དུས་དགུན་ཤེིན་ཏུ་གྲང་བའི་དུས་ཡིན་ཀྱིང་དབྱོར་གྱིི་

སྐབས་བཞིན་རིའི་ངོས་ཐོམེས་ཅད་རྨུགས་པ་ཆེན་པོས་ཁྱེབ་ཅིང་། སྔགས་འཆང་བློ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེ་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་ལ་འཇེའ་དཀར་པོ་ཞིག་མེདུང་ཚུགས་ཀྱིིས་ཟུག་པ་དང་། སྐུའི་གཡས་

གཡོན་གྱིི་ཐོད་ལ་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྤྲུལ་པའི་བྱོ་རོག་གཉིིས་གཤེོག་སྒྲི་འབྱོིན་བཞིན་པ་

དང་བཅས་འཕུར་འགྲོ་བ་དང་། རྨུགས་པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་གདུགས་ཀྱིི་རྣམེ་པས་སྐུ་འཁོར་

རྣམེས་ལ་ཡང་གྲང་བའི་རེག་བྱོས་ཉིེན་པ་ལྟོ་ག་ལ་ཞིག་སྟེེ། དབྱོར་ཚ་བའི་དུས་

བཞིན་ཚད་པས་གདུངས་པའི་ལུས་ཐོམེས་ཅད་རྔུལ་བུན་ནེ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་དེ་

ཉིིད་མེ་སྒྲིོལ་བར་དུ་བྱུང་པས། ཕྱིོགས་དེར་རྒྱུན་དུ་འགྲུལ་བྱོེད་པའི་རྒན་རབས་

རྣམེས་ན་རེ། ཨེ་མེ་ཡ་མེཚན་ཆེ། དབྱོར་གཞན་དུ་ཚད་པ་ཆེ་བ་རང་གི་དུས་སུ་ཡང་

རི་འདི་ལ་གྲང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་དུས་རྟེག་ཏུ་ཡོང་བ་ལ། ད་ལན་གཅིག་པུ་ངོ་

མེཚར་བའི་རྟེགས་འདི་བཞིན་འབྱུང་བ་ནི། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་གྱིི་བྱོིན་རླབས་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན་ཡང་དག་གོ་ཞེས་ཀུན་ཀྱིང་སྒྲིོགས་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ལྟོ་བུ་ནི་རྗོེ་བཙུན་

སྔགས་འཆང་བློ་མེ་འདི་ཉིིད་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་རང་དབང་བརྙིེས་པའི་གྲུབ་པའི་མེཚན་

མེ་ཡང་དག་པར་རིག་པར་བྱོ་སྟེེ། འགའ་ཞིག་རྡོོ་བྲག་སོགས་ལ་རྐོང་ལག་གི་རྗོེས་

ཙམེ་བྱུང་བ་ལ་མེཚར་དུ་འཛིན་པ་ནི་མེ་བརྟེགས་པ་ཆེན་པོ་སྟེེ། དེ་ལྟོ་བུ་ནི་རས་ཀྱིི་

ནུས་པ་སོགས་ལ་བརྟེེན་ནས་འབྱུང་བར་ཡང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཕྱིིར་རོ། །

དེ་ལྟོ་བུའི་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་དམེ་པ་འདི་ཉིིད་ལ་བདུད་

ཀྱིི་གནས་མེལ་སྙེིང་ལ་བཅས་པའི་གང་ཟིག་འགའ་ཞིག་གིས་ལོག་སྒྲུབ་བརྩམེས་

པ་དེའི་ཚེ། ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམེས་ཀྱིིས་མེངོན་སུམེ་དུ་ཚར་བཅད་

པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་སྐབས་ཤེིག་གི་ཚེ་བསྟེན་པ་དང་རྣལ་འབྱོོར་པ་ལ་དོ་བདོ་བའི་

གསང་བའི་དགྲ་བོ་སྟེོབས་ལྡན་ཞིག་གིས་ལོག་སྒྲུབ་ཚན་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པར་ཉིེ་བ་ན། 
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བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་ཆོས་སྐྱོང་རྣམེས་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་དྲིག་ཏུ་མེཛད་པའི་ཚེ། རྗོེ་

ཉིིད་ཀྱིི་གཟིིམེས་ཆུང་གི་གཏེོར་ཁང་གི་མེདུན་གྱིི་སྤྱིན་གཟིིགས་ཀྱིི་རྒྱ་རལ་འཁྱེོག་པོ་

ཞིག་ལས་ཁྲིག་རློན་པ་མེངོན་སུམེ་དུ་འཛག་པ་བྱུང་བ་དང་བསྟུན། ཉིིད་ཀྱིི་མེཚན་

ལམེ་དུ་བནེ་ཞག་གིས་རྒྱུ་མེ་གླིོ་སྙེིང་སོགས་ནང་གཡོས་ཚན་ཅིག་ཁུར་བྱུང་བ་

བཞེས་པས། ནང་པར་ཡང་སྐུ་ཁམེས་ལོག་པའི་རྣམེ་པ་བྱུང་བ་ཆོས་སྐྱོང་གིས་ཤེ་

སྐལ་བྱོིན་པར་འདུག་གསུངས་ཤེིང་། དེ་དག་དང་དུས་མེཚུངས་པར་མེིག་མེཐོོང་

མེཁན་ཞིག་གི་རྨི་ལམེ་དུ། བསྟེན་དགྲ་དམེིགས་ཡུལ་གྱིི་མེི་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཕུང་པོ་ཁྱེོགས་

ལ་བཏེེག་ནས་མེགོན་པོའི་ལམེ་མེཁན་རྣམེས་ཀྱིིས་ཁྱེེར་བྱུང་བ་རྨིས་པ་ན། དེ་ནས་

ཞག་འགའ་མེ་ལོན་པར་སྟེོབས་ལྡན་གྱིི་བསྟེན་དགྲ་དེ་ཉིིད་ཚེའི་དུས་བྱོས་ནས་ལོག་

སྒྲུབ་མེཐོའ་དག་རང་ཞིར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་འདི་འདྲི་བའི་རིགས་ཅན་

འགའ་ཞིག་ཡོད་མེོད་ཀྱིང་བརྗོོད་པའི་སྐབས་མེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་རེ་ཞིག་བཞག་གོ །དེ་

ལྟོ་བུའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ངོ་མེཚར་བའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་བསམེ་པ་དང་

བརྗོོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་རྣམེས་དོན་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིིས་འདི་སྐད་ཅེས་

བསྟེོད་དེ། མེདོར་ན་སྔགས་འཆང་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་ཉིིད་ཀྱིི། །ངོ་མེཚར་རྣམེ་ཐོར་བརྗོོད་

ཀྱིིས་མེི་ལང་ཞིང་། །བདག་འདྲིའི་བྱོིས་པའི་བློོ་ཡིས་རྟེོགས་དཀའ་བས། །ཡོན་ཏེན་

རྒྱ་མེཚོའི་མེངའ་བདག་ཁྱེོད་ལ་འདུད། །ཅེས་སོ། །དེ་དག་གིས་ནི་བསྟེོད་པ་དངོས་

ཀྱིི་དོན་རགས་རིམེ་བརྗོོད་ཟིིན་ནས། ད་ནི་རྗོེ་བཙུན་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་སེམེས་

དཔའ་ཆེན་པོ་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམེ་ཐོར་བརྗོོད་པ་པོ་གང་གིས་འདི་ཕྱིིའི་དོན་ཐོམེས་ཅད་ཡིད་

བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱོ་བའི་ཕྱིིར། དུས་གསུམེ་གྱིི་སྡོིག་པ་བཤེགས་པ་དང་། ཡང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དག་པའི་སྨོན་ལམེ་བཏེབ་པ་གཉིིས་ལས། དང་པོ་ནི། བློ་མེའི་མེཛད་པ་སྐྱོན་གྱིིས་མེ་

གོས་ཀྱིང་། །བདག་ཅག་ལས་ངན་བག་ཆགས་རབ་འཐུག་པས། །དུས་གསུམེ་ལོག་

ལྟོ་བྱོང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་གེགས། །སྙེིང་ནས་འགྱིོད་པ་ཆེན་པོས་མེཐོོལ་ལོ་

བཤེགས། །ཞེས་པས་བསྟེན་ལ། གཉིིས་པ་སྨོན་ལམེ་ལ་རང་དོན་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་

པ་དང་། གཞན་དོན་ཕུན་སུམེ་ཚོགས་པའི་སྨོན་ལམེ་བཏེབ་པ་གཉིིས་ལས། དང་པོ་

ནི༑ བདག་ཀྱིང་སྐྱོན་བྲལ་སུམེ་ལྡན་ལ་གནས་ཤེིང་། །ཐོོས་བསམེ་སྒོོམེ་པས་རང་གི་

རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། །འཆད་རྩོད་རྩོམེ་ལ་གཡེང་བའི་བདུད་སྤེངས་པས། །ཞེས་པས་

བསྟེན། གཉིིས་པ་བསྟེན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམེ་ལ། སྤྱིི་དང་བྲེ་བྲག་གཉིིས་ལས། དང་

པོ་ནི། སྤྱིིར་གྱིི་བསྟེན་པ་འཕེེལ་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པས་བསྟེན། གཉིིས་པ་བྱོེ་

བྲག་བསྟེན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམེ་ནི། ཁྱེད་པར་འཁྲུལ་མེེད་རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་

པའི། །བསྟེན་པ་དྲིི་མེེད་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟོར། །འཕེེལ་ཞིང་རྒྱས་ནས་འཇེིག་རྟེེན་

ཁམེས་འདི་རུ། །བདེ་སྐྱིད་མེ་ལུས་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པས་བསྟེན། ད་

ནི་དེ་ལྟོ་བུའི་ཡིད་ལ་རེ་བའི་དོན་ཐོམེས་ཅད་བདེ་བློག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡང་། མེཚན་ཉིིད་

དང་ལྡན་པའི་བློ་མེ་རྡོོ་རྗོེ་སློབ་དཔོན་གྱིི་བྱོིན་རླབས་རང་གི་ཤེེས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པ་

ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཉིིད་འདོད་གསོལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་

བཏེབ་པ་ནི། སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་བློ་མེའི་ཐུགས་རྗོེ་དང་། །སྙེིང་ནས་དད་པས་

གསོལ་བ་བཏེབ་པའི་མེཐུས། །འདྲིེན་མེཆོག་སློབ་བུའི་ཐོ་ཆུང་བདག་རྒྱུད་ལ། །ཆོས་

ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་བྱོིན་རླབས་འཇུག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོ། །ད་ནི་གསོལ་འདེབས་ཀྱིི་སྦྱར་

བྱོང་བསྟེན་པ་ལ། གང་གིས་བརྩམེས་པའི་གང་ཟིག་ནི། །ཚུལ་འདི་སྔགས་འཆང་རྗོེ་
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ཉིིད་ཀྱིི། །རིགས་དང་ཆོས་ཀྱིི་བུར་གྱུར་པ། །ཟིས་གཙང་སྲས་ཀྱིི་བསྟེན་པ་ཡི། །སྒོོར་

ཞུགས་སྐྱེས་སྟེོབས་བློོ ་གྲོས་ཅན། །ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་

ཀྱིིས། །ཞེས་པས་བསྟེན་ལ། གང་དུ་བརྩམེས་པའི་གནས་ནི། གོང་མེས་བྱོིན་

རླབས་ས་སྐྱ་ཡི། །གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་མེཁའ་སྤྱིོད་དུ། །སྙེིང་ནས་དད་པ་ཐོོབ་སྟེེ་

སྦྱར། །བློ་མེ་སོ་སྐྱེར་འཛིན་པ་ཡི། །ཆལ་ཆོལ་སྨྲ་དང་འདི་མེི་མེཚུངས། །ཞེས་

པས་བསྟེན། དེ་ལྟོར་བརྩམེས་པའི་དགེ་བ་རོགས་བྱོང་དུ་བསྔོ་བ་ནི། འདི་ལས་

བསོད་ནམེས་གང་ཐོོབ་དེས། །འགྲོ་ཀུན་ཐོར་པའི་བདེ་ཐོོབ་ཕྱིིར། །བདག་ཅག་ཚེ་

འདིའམེ་འཆི་ཁ་འམེ། །བར་དོར་འབྲས་བུ་སྨིན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པས་བསྟེན། དེ་ལྟོ་

བུའི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་མེཆོག་དང་ཐུན་མེོང་གི་དངོས་གྲུབ་མེ་ལུས་པ་སྩོལ་བར་མེཛད་

པའི་དུས་གསུམེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་སྤྱིི་གཟུགས་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་རྒྱལ་

སྲས་སྦེས་པའི་རྣལ་འབྱོོར་མེཚུངས་པ་མེེད་པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཞིང་འདིར་བསྟེན་པ་

དང་སེམེས་ཅན་གྱིི་དོན་གྲངས་དང་ཚད་མེེད་པ་ཞིག་མེཛད་པ་རྣམེས་ལ་ཐུགས་

ཤེིན་ཏུ་རངས་པར་གྱུར་ཅིང་། དུས་ངན་གྱིི་སྐྱེ་བོ་ཁྲིེལ་མེེད་པ་དག་གི་སྤྱིོད་ངན་སྣ་

ཚོགས་གཟིིགས་པས་ཐུགས་ཅུང་ཟིད་གདུངས་པར་ཡང་གྱུར་ཏེེ། འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་

ཁམེས་གཞན་དུ་གདུལ་བྱོ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་པའི་ཚེ། དེའི་སྔ་ལྟོས་སུ་སའི་

དཀྱིིལ་འཁོར་འདི་ཡང་ཡང་ཡང་དུ་གཡོ་ཞིང་། ནམེ་མེཁའ་ནས་ལྷ་རྣམེས་ཀྱིིས་

རོལ་མེོའི་སྒྲི་དབྱོངས་ལན་མེང་དུ་སྒྲིོགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དུས་མེཐོའི་རླུང་

ཆེན་ལངས་པ་ལྟོ་བུའི་ཡིད་དུ་མེི་འོང་བའི་རླུང་དམེར་ཆེན་པོས་ལུང་པ་ཐོམེས་ཅད་

ཁྱེབ་སྟེེ། ཉིི་མེའི་འོད་ཟིེར་ཀྱིང་མེོག་མེོག་པོར་བྱོེད་པ་ཟླ་བ་དུ་མེའི་བར་དུ་བྱུང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཞིང་། དེ་ལྟོ་བུའི་སྐབས་ཤེིག་ན་དངོས་ཅག་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་གི་མེཁའ་སྤྱིོད་ན་

བསྡོད་པའི་སྐབས་ཐོོ་རངས་ཤེིག་རྨི་ལམེ་དུ། སྔགས་འཆང་བློ་མེ་ཉིིད་སྐུ་ཤེམེ་སྐྱ་

འཇེོལ་ལེ་བ་དང་བཅས་རྟེབ་པའི་ཚུལ་གྱིིས་བྱོོན་བྱུང་ནས། ངེད་ནི་བདེ་བ་ཅན་ལ་

འགྲོ་ཁྱེེད་རང་ཨེ་འགྲོ་གསུང་བྱུང་བ་ལ། འདི་བཞིན་གྱིི་རིགས་སྔོན་གྱིི་བློ་མེ་གོང་

མེ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་བྱུང་འདུག་པ་ལ་ལེགས་རྒྱུ་མེ་བྱུང་འདུག་པའི་ཚུལ་དྲིན་

ནས། བདག་ནི་མེི་འགྲོ་ལགས་ཞུས་པ་སྙེམེ་བྱོེད་པ་དང་གཉིིད་སད་བྱུང་བས་ཡིད་

ཀྱིང་མེ་བདེ་ཞིང་། དེ་དུས་ཡབ་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཉིིད་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་གི་

གསུང་བསྙེེན་ཁ་གསོ་ལ་བཞུགས་པའི་དུས་ཡིན་པས། ཉིིན་མེོ་གསོལ་བ་ཚོགས་

འཁོར་གྱིི་སྐབས་སུ་རང་ལ་རྨི་ལམེ་བྱུང་ཚུལ་རྣམེས་ཞུས་ནས། དེང་སང་སྐུ་དོག་

བཞིན་ནི་ཡོད་པ་མེིན་ལགས་སམེ་ཞུས་པས། ཧེ་ཧེ་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་ན་ཚང་

འདུག་པ། གང་ལྟོར་ད་ནང་ཐོོ་རངས་ངེད་ཀྱིི་རྨི་ལམེ་ན་ཡང་ལུས་ལ་རས་གོས་

ཤེིག་མེིན་པ་གཞན་གང་ཡང་མེེད་པ་བྱོས། བནེ་ཞིག་གི་ཁ་ལ་རྒྱ་གླིིང་གཉིིས་སྦྱར་

ནས་འབུད་ཀྱིིན་འདུག་པ་ལ་མེི་གཉིིས་ཀྱིིས་བུས་པ་འདྲི་བའི་སྐད་ཚད་མེ་ཡོང་

གིན་འདུག་པ་དེ་དང་བསྡོེབས་ནས་བདེ་མེཆོག་ཆུ་མེིག་རིང་ཁའི་རི་སུལ་ན་ཡར་

འཛེགས་ཕྱིིན་པའི་རྨི་ལམེ་ཞིག་བྱུང་གསུངས་ཤེིང་། དེ་དག་གི་རྗོེས་ཙམེ་བདག་

ཅག་ངམེ་རིང་རྒྱལ་པོའི་ཕེོ་བྲང་ན་ཡོད་པའི་སྐབས་ཤེིག ཐུགས་དམེ་གསུང་ཤེོག་

གནང་བ་ཞིག་གི་ནང་ན་ཡང་། ངོས་ནི་ཉིེར་དགུའི་ཟླ་བར་འདུག ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་

པ་ལ་གདན་སའི་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ལས་གལ་ཆེ་བ་མེི་འདུག་པ། སེམེས་ཁུར་བསྐྱེད་

པ་རང་གལ་ཆེ་ཞེས་གསུང་བ་འདུག་པ་དེ་དུས་ནི་རང་ཉིིད་རྟེག་འཛིན་ཆེས་པས་
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གོ་བ་མེ་བྱུང་ཀྱིང་། ཕྱིིས་བསམེས་པས་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་ཉིིད་མྱུར་དུ་དག་པའི་

ཞིང་དུ་ཕེེབས་པའི་གསུང་དེ་དུས་ནས་སྩལ་བར་འདུག་གོ །དེ་ནས་རྗོེ་ཉིིད་དགུང་

ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔར་ཕེེབས་པའི་མེེ་མེོ་སྦྲུལ་གྱིི་ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོ་ཙམེ་ནས་གཞན་

སྣང་དུ་སྐུ་བསྙུང་བའི་ཚུལ་བསྟེན་པ་ན། སྤྱིི་སྒོོས་ཐོ་དད་ནས་སྐུ་རིམེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

བསྒྲུབས་ཤེིང་། འཚོ་བྱོེད་མེཁས་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་ཀྱིང་འཕྲོད་རྟེེན་རིམེ་པར་ཕུལ་

ཀྱིང་སྐུ་ལ་གདངས་ཁྱེད་དུ་མེངོན་པ་གཏེན་ནས་མེ་བྱུང་བས། ཐོམེས་ཅད་སེམེས་

ཡེད་ཡེད་པོར་གྱུར་པའི་ཚེ། ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། ད་ལོ་ངེད་ལ་དོག་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོད་

ཉིེན་འདུག །ཁ་རྩང་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་པའི་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཆ་ཞིག་ལ་སྐད་ཕྲ་མེོ་ལྷང་ལྷང་

བ་ཞིག་གིས་ཁྱེོད་ལ་མེཁའ་འགྲོའི་བསུ་མེ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཡང་ཡང་ཟིེར་བ་ཞིག་བྱུང་

གསུང་བ་ལ། སྐུ་འཁོར་བ་རྣམེས་ཀྱིིས་དེས་ན་སྐུ་རིམེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཛད་པ་དང་། 

ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟེན་པའི་ཐུགས་འདུན་གནང་དགོས་ལགས་ཞུས་པ་ན། 

ཡང་གསུང་ལས། དུས་ལ་བབས་ན་གང་གིས་ཀྱིང་མེི་ཕེན། ལྷག་པར་ནད་ཀྱིིས་ཁྱེེར་

བའི་ལུས་འདི་བས། བསྟེན་པ་ལ་བྱོ་བ་ཐུབ་ངེས་ཀྱིི་ལུས་ཤེིག་དགའ་བ་འདུག་ཅེས་

སོགས་མྱུར་དུ་གཞན་དོན་ལ་ཕེེབས་པར་དགོངས་པའི་གསུང་མེང་དུ་བྱོོན་ཞིང་། དེ་

ལྟོར་ས་ག་ཟླ་བ་མེ་ཤེར་གྱིི་བར་གྱིི་སྐུ་བསྙེེལ་བའི་དུས་ཐོམེས་ཅད་དུ་ནམེ་མེཁའ་

གཡའ་དག་པ་ལ་ཉིི་མེའི་འོད་ཟིེར་ཤེིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་། འཇེའ་འོད་ཀྱིི་རི་མེོ་ངོ་

མེཚར་ཅན་གྱིིས་ནམེ་མེཁའི་ཁྱེོན་ཐོམེས་ཅད་གང་བ་དུས་འཁོར་ཡུག་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། 

གཞན་ཡང་སྐབས་སྐབས་སུ་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་འབབ་པ་སོགས་སྐྱེ་བོ་རྣམེས་ཀྱིིས་

མེཐོོང་བའི་ཚེ། ཀྱིེ་མེ་ཀྱིི་ཧུད་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་འདིའི་སྐུ་བསྙེེལ་ལུགས་དང་། ནམེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེཁའ་ལ་ངོ་མེཚར་བའི་རྟེགས་འདི་ལྟོ་བུ་རྟེག་པར་ཡོང་ལུགས་ཀྱིིས་བྱོང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་

རྒྱུད་འདི་མེགོན་དང་བྲལ་བ་ཞིག་མྱུར་དུ་མེཐོོང་བར་འདུག་གོ་ཞེས་མེི་བཟིོད་པའི་

སྨྲེ་སྔགས་དྲིག་པོ་དུས་ཀུན་དུ་སྒྲིོགས་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ནས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་

བཞི་ལྔ་ཙམེ་ནས་གཞན་ངོར་སླར་ཡང་སྐུ་དུབ་བར་སོང་བའི་ཚུལ་བསྟེན་ཞིང་། གོང་

གི་འཇེའ་འོད་ལ་སོགས་པ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་རྣམེས་ཀྱིང་ཇེེ་གསལ་ཇེེ་གསལ་དུ་

གྱུར་ཅིང་། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་བཅུ་གཉིིས་ནས་བཅུ་དྲུག་གི་བར་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་

སྐུ་འཁོར་ཉུང་ཤེས་དང་བཅས་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་གི་ཚོམེས་དམེར་ན་གདུགས་ལ་

བཞུགས་པའི་ཚེ། ཉིིན་རེ་བཞིན་ཉིི་མེའི་གུང་ཙམེ་ལ་བབས་པ་ན། མེགོ་སིལ་སྙེན་

གྱིི་སྒྲི་འདྲི་བ་ལ་གསུང་ཐོག་ཤེིན་ཏུ་རིང་བའི་སྒྲི་ཡ་མེཚན་ཅན་ཞིག་ཐོོག་མེར་བློ་བྲང་

ཤེར་ཙམེ་གྱིི་ཐོད་ཀྱིི་ནམེ་མེཁའ་ནས་བྱུང་ནས་རིམེ་གྱིིས་ལྷོ་ཕྱིོགས་སུ་སོང་སྟེེ། 

མེཐོར་བསམེ་གླིིང་དགོན་པའི་ཐོད་ཙམེ་དུ་ཡལ་འགྲོ་བ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བྱུང་བས་སྐུ་

འཁོར་ཐོམེས་ཅད་ཡ་མེཚན་དུ་གྱུར་ཅིང་། ལྷག་པར་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་སྔ་དྲིོ་རྗོེ་ཉིིད་

སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའི་སྐུ་བསྟེོད་ཤེེས་བྱོ་ཀུན་ལ་མེ་གདངས་དང་བཅས་པ་ཞིག་

གསུང་ཤུགས་ཆེན་པོས་མེཛད་ཀྱིིན་འདུག་པ་ལ། ཞབས་འབྲིང་པ་རྣམེས་ཀྱིིས་རྒྱུ་

མེཚན་ཞུས་པས། གསུང་ལས་ད་ནང་ཐོོ་རངས་རྨི་ལམེ་དུ་སྔགས་འཆང་བདེ་བར་

གཤེེགས་པ་དེ་ཉིིད་སྔར་ལས་ཀྱིང་སྐུ་གཟིི་མེདངས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱོས་བྱོོན་པ་དང་

གསལ་བར་མེཇེལ་ནས་ཕྱིག་བཙལ་བྱོིན་རླབས་ཞུས་ཏེེ་ནད་འདི་ལས་གྲོལ་ནས། 

ཤེར་ཕྱིོགས་སུ་བདེ་ཕྱིམེ་ཕྱིམེ་ཕྱིིན་པའི་སྣང་བ་ཞིག་བྱུང་བས་རྨི་ལམེ་དེ་དྲིན་ནས་

བློ་མེ་ལ་གསོལ་བ་བཏེབ་པ་ཡིན་གསུངས། འདི་ནི་གསལ་བར་གསུང་མེ་བྱོོན་པ་
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ཙམེ་མེ་གཏེོགས། དོན་ལ་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དང་དངོས་སུ་མེཇེལ་བ་ལ་

ཐོེ་ཚོམེ་མེི་དགོས་ཤེིང་། ཡང་ལན་ཅིག་གསུང་ལས། ད་ནང་ཐོོ་རངས་སྔགས་འཆང་

ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཆིབས་པ་ཞིག་མེཛད། ངེད་རང་ཆིབས་གདོང་ལ་བྱོས་ནས་བློ་བྲང་

ཟིམེ་པའི་སྟེེང་ནས་འབྱོོན་གྱིིན་འདུག་པ་ལ། སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའི་གསུང་གིས་ད་

ངེད་ཀྱིིས་མེ་ཡོང་བ་རྒྱུན་རིང་སོང་བས་རྒྱན་གྱིི་ལམེ་རྒྱུས་ལེགས་པོ་གྱིིས་ཤེིག་

ཅེས་གསུང་བའི་སྣང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡ་མེཚན་ཆེ་ཅི་ཡིན་ནམེ་གསུངས། དེ་དུས་

ཀྱིང་སྔགས་འཆང་ཉིིད་དང་མེཇེལ་བར་འདུག་གོ །ཡང་ཚེས་བཅུ་བདུན་གྱིི་སྔ་དྲིོ་སྐུ་

འཁོར་རྣམེས་ལ་གཟིིགས་ནས་བཞད་མེོ་མེཛད་ཅིང་། ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། དགོད་

བྲོ་བ་ལ་ད་ནང་ཐོོ་རངས་རྒྱ་གར་ནས་ཐོོར་བཤེད་བྱོས་འོང་བ་ཡིན་ཟིེར་བའི་ཁྱེེའུ་

ཤེིན་ཏུ་ཡིད་དུ་ཡོང་བ་གོས་དཀར་པོ་གྱིོན་པ། ལག་ན་འབེ་ཏེའི་བུམེ་པ་ཐོོགས་པ་

ཞིག་བྱུང་ནས་ཁྱེེད་སྤྱིན་འདྲིེན་ལ་ཡོང་བ་ཡིན་ཟིེར་བ་སོགས་དེ་དང་ལབ་མེང་དུ་

བྱོས་པ་རྨིས་ཞེས་གསུང་བ་སོགས་ཇེི་སྲིད་བསྙུང་བའི་བར་ཐོམེས་ཅད་དུ་དག་

པའི་གཟིིགས་སྣང་འབའ་ཞིག་གིས་དུས་འདའ་བའི་ངང་ནས། རྒྱུན་གྱིི་ཐུགས་དམེ་

སོགས་ལ་ཡང་རྟེག་འགྲུས་སུ་མེཛད་ཅིང་། དེ་ནས་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱོིངས་སུ་

ཐོིམེ་པར་ཉིེ་བའི་ཚེ། གཞན་ལས་ཆེས་ངོ་མེཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྟེགས་མེཚན་

འདི་བཞིན་ཡང་སྟེོན་པར་མེཛད་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཙམེ་གྱིི་ཆ་ཞིག་

ལ་གདན་ས་ན་ཡོད་པའི་བུད་མེེད་ཕུན་ཚོགས་ཟིེར་བ་ཞིག་ལ་བུ་མེོ་ཆུང་དུ་སྨྲ་

ཤེེས་ཙམེ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བློ་བྲང་གཞི་ཐོོག་གི་ལྟོག་སྒོོ་ན་རྩེ་ཞིང་ཡོད་པའི་མེངོན་

སུམེ་གྱིི་མེཐོོང་སྣང་ལ། ལྷག་སྒོོའི་རྡོོ་ཀྲས་ཀྱིི་མེགོར་བུད་མེེད་རྒྱན་གོས་ཟིབ་ཅིང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དབུ་རྒྱན་དར་དཔྱིངས་དང་བཅས་པ་མེང་པོ་ཞིག་གིས་ཌ་མེ་རུ་དང་དྲིིལ་བུའི་སྒྲི་

དྲིག་ཏུ་བཅམེ་བྱུང་བས། དེ་ནས་དར་ཙམེ་ཞིག་ནས་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་གྲགས་

པའི་མེཚན་ཅན་ཉིིད་སྐུ་གཟིི་འོད་འབར་བཞིན་པ་དང་བཅས་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་གི་

ལྟོག་སྒོོ་བརྒྱུད་ནས་ཕེེབས་བྱུང་སྟེེ། བུ་མེོ་དེ་རང་ལ་བྱོིན་རླབས་གནང་བྱུང་བའི་

མེོད་ལ་སྔར་གྱིི་བུད་མེེད་རྣམེས་ཀྱིིས་བསུས་ཏེེ། ཌ་མེ་རུ་དང་དྲིིལ་བུའི་སྒྲི་ཆེན་པོ་

དང་བཅས་རིམེ་བཞིན་ས་དཀར་ལོགས་ཀྱིི་ངོས་ལ་བྱོོན་ཏེེ་བར་སྣང་ལ་ཡལ་སོང་

བ་མེཐོོང་བས། དེ་མེ་ཐོག་ཏུ་བུ་མེོ་ཆུང་ངུ་དེ་ཉིིད་རང་གི་མེའི་རྩར་བྱུང་སྟེེ་སྔར་གྱིི་

ལོ་རྒྱུས་རྣམེས་སྒྲིིབ་མེེད་དུ་སྨྲས་བྱུང་བ་ན། མེ་ཡང་ཧ་ལས་ཏེེ་ད་ལོ་གོང་བཞུགས་

སྐུ་ཤེིན་ཏུ་མེ་བདེ་བའི་ཚུལ་གླིེང་བ་ལ། ཁྱེོད་ཀྱིིས་མེཐོོང་སྣང་བྱུང་ཚུལ་དེ་བཞིན་

སྨྲས་ན་ཆད་པ་ཡང་ཡོང་བས་སུ་ལ་ཡང་མེ་ཟིེར་ཅིག་ཅེས་གདམེས་སོ་ཞེས་ཀྱིང་

ཐོོས་ལ། དེ་ལྟོ་བུ་ནི་སྔོན་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམེས་རྩེ་མེོ་དག་པ་མེཁའ་སྤྱིོད་དུ་

གཤེེགས་པ་ས་སྐྱའི་རྒན་མེོ་ལས་དག་པ་ཞིག་གིས་མེངོན་སུམེ་དུ་མེཐོོང་བ་དང་

ཚུལ་མེཚུངས་པའི་གཞན་ལས་ཆེས་ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པའི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ་བབས་པའི་ཚེ། དེའི་མེཚན་

ཧྲིལ་པོ་གསུང་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ནས་ཐུགས་དམེ་ཟིབ་མེོ་འབའ་ཞིག་ལ་

བཞུགས་ནས། ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཆ་ཟིིན་པ་ན་ལམེ་ཟིབ་མེོ་བློ་མེའི་རྣལ་འབྱོོར་སྨིན་རྒྱས་

སུ་མེཛད་ཅིང་། རྟེེན་མེཆོད་རྣམེས་ལ་སྤྱིན་ཡང་ཡང་དུ་གཟིིགས་པའི་ངང་ནས་ཞིང་

འདིའི་སྐུ་དངོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱོའི་དོན་རྣམེས་རེ་ཞིག་མེཐོར་ཕྱིིན་ནས། སྐྱེ་བོ་རྟེག་

འཛིན་ཅན་རྣམེས་དགེ་ལ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིིར་དང་། ཞིང་གཞན་དུ་གདུལ་བྱོ་སྨིན་
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གྲོལ་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིིར་རྒྱུད་སྡོེ་ནས་གསུངས་པའི་འདའ་ཁ་མེ་ཟིབ་མེོ་ལ་མེཉིམེ་

པར་བཞག་སྟེེ་བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ཏེོ། །

དེ་ནས་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིི་ཉིིན་མེཚན་གྱིི་བར་ལ་འོད་གསལ་མེ་བུ་རོ་

གཅིག་ཏུ་འདྲིེས་པའི་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་མེཉིམེ་པར་བཞག་ནས། 

བཅུ་དགུའི་ཐོོ་རངས་ཀྱིི་ཚེ་དེ་ཉིིད་ལས་བཞེངས་ཏེེ། སྐུ་འཁོར་བ་ཀུན་གྱིིས་གསན་

པའི་ཐོག་སྒྲི་དང་བཅས་དབུ་གཙུག་མེངོན་གྱུར་དུ་འཕེགས་པ་ལ་བྱོང་སེམེས་ཀྱིི་

ཟིིལ་པ་ཕྲོམེ་མེེ་བར་གྱུར་ཏེེ། ཉིིད་ཀྱིི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་སྔ་མེར་གྱུར་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ཉིིད་

དགའ་ལྡན་ཆོས་ཀྱིི་ཕེོ་བྲང་ན་རྒྱལ་བ་བྱོམེས་པའི་ཞབས་དྲུང་ན་བཞུགས་པའི་

གནས་དེར་སླར་ཡང་བྱོོན་པར་གྱུར་ཏེོ། །དེ་ལྟོར་དབུ་ཐོོད་འཕེགས་པ་དང་དུས་

མེཉིམེ་དུ་ཤེངས་ལས་བྱོང་སེམེས་དཀར་དམེར་གྱིི་རྒྱུན་ཤེིན་ཏུ་བུངས་ཆེ་བ་

བབས་ཏེེ་སྐུ་གདུང་གི་མེདུན་གྱིི་ན་བཟིའ་ཐོམེས་ཅད་ཚོས་པར་གྱུར་ཅིང་། འདི་ནི་

རྣལ་འབྱོོར་པ་རང་ཁ་བ་ཞིག་ཡིན་ཀྱིང་འཆི་ཁར་གྲུབ་མེཐོའ་བསྙེོགས་པའི་ཐུན་

མེོང་མེ་ཡིན་པའི་རྟེགས་སུ་བཤེད་དེ། རྗོེ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་རབ་འཁོར་ལོ་

བདེ་མེཆོག་གི་རིམེ་བཞི་ལམེ་བསླང་ཞེས་བྱོ་བའི་བསྟེན་བཅོས་ལས། ཆོས་ཀྱིི་སྐུ་

ལ་ཆོས་སྐུར་ངོ་ཤེེས་པ། འཆི་ཁ་ཉིིད་དུ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོོབ་

ནས། རྣམེ་ཤེེས་སྤྱིི་གཙུག་ཏུ་སོང་སྟེེ་ལོངས་སྤྱིོད་རོགས་པའི་སྐུའི་ཞིང་ཁམེས་སུ་

འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་རྟེགས་ཕེའི་ཁུ་བའི་ཐོིག་ལེ་སྣ་བུག་གཡོན་ན་མེར་འབྱུང་

ངོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ནས་སྐུ་གདུང་གི་ཞབས་ཏེོག་རྣམེས་རྒྱུད་སྡོེ་ནས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བཤེད་པ་ལྟོར་ཕུལ་ཏེེ། རྗོེ་བཙུན་གཅེན་གྱིིས་ཡི་དམེ་རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་

བཞུ་འབུལ་མེཛད་པའི་ཚེ། ནམེ་མེཁའ་ལ་འཇེའ་འོད་ཀྱིི་ཕྲེང་བ་རབ་ཏུ་འཁྲིིགས་པ་

དང་མེེ་ཏེོག་གི་ཆར་ཁ་བ་ལྟོར་བབ་ཅིང་། ཁྱེད་པར་གདན་ས་ཆེན་པོའི་རྒྱབ་རི་

དཔོན་པོ་རི་ཕྱིོགས་ནས་འཇེའ་འོད་སྣ་ལྔ་པ་ཞིག་ལྷོ་ཕྱིོགས་སུ་ཐོལ་གྱིིས་སོང་ནས་

གཞི་ཐོོག་ཚོམེས་དམེར་གྱིི་སྐུ་གདུང་བཞུ་ལ་བཞེན་པའི་བར་སྣང་གི་ཐོད་ཙམེ་དུ་

ཆིལ་གྱིིས་འཁྱེིལ་བ་གདུང་བཞུ་བའི་དུད་པ་མེ་ཡལ་གྱིི་བར་དུ་བྱུང་ནས། སླར་ཡང་

དཔོན་པོ་རི་ཕྱིོགས་སུ་ཕྱིི་འགྲོས་ཀྱིི་ཚུལ་གྱིི་རིམེ་གྱིིས་ཡལ་བ་ཀུན་གྱིིས་མེཐོོང་

ཞིང་། གདུང་རྣམེས་ཕེལ་ཆེར་རིང་བསྲེལ་དང་གདུང་ལོག་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིང་། དེ་

ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམེ་གསལ་འདེབས་སུ་དགྱིེས་པ་རྡོོ་རྗོེའི་དཀྱིིལ་

འཁོར་ཆེན་པོ་ཞལ་ཕྱིེས་ཏེེ་སྒྲུབ་མེཆོད་ཡུན་རིང་དུ་ཕུལ་ཞིང་། དགོངས་རོགས་

དངོས་གཞིའི་དུས་སུ་སྐྱ་སེར་ཁྲིི་ཕྲག་ཏུ་ལོངས་པ་ལ་མེང་ཇེ་གདན་ནོན། ཟིང་ཟིིང་

གི་འབུལ་འགྱིེད་སོགས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ནས་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་

སྐུ་ཚབ་གསེར་སྐུ་ཐོོག་ཚད་མེ་ལ་སྔར་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའི་དགོངས་རོགས་སུ་

བཞེངས་པའི་ལམེ་ཟིབ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་བསྐང་སྟེེ། ལམེ་འབྲས་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་སྐུ་

མེི་ཚད་ཙམེ་གྱིིས་བསྐོར་བ་གསར་བཞེངས་སུ་མེཛད་པའི་རྟེེན་རྣམེས་ཀྱིི་གཟུངས་

གཞུག་གི་གཙོ་བོ་ལ་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་གདུང་ཚ་སྟེོབས་ཆེ་བར་བཞུགས་སུ་

གསོལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་གཟུངས་སྔགས་དང་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་རྟེེན་སོགས་དཔག་

ཏུ་མེེད་པ་བཞུགས་པའི་སྐུ་བརྙིན་དེ་རྣམེས་ལ་འཇེམེ་མེགོན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་

པདྨོ་སམྦྷ་བའི་རྣམེ་པར་སྤྲུལ་པ་དབང་པོའི་མེཚན་ཅན་དང་། བྱོང་ཆུབ་སེམེས་
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དཔའ་ཆེན་པོ་འཇེམེ་དབྱོངས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་རྒྱལ་ཏེེ་ཁུ་དབོན་ཞལ་

རྣམེ་པ་གཉིིས་གཙོ་བོར་བཞུགས་པ་ལ་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པའི་འཁོར་དུ་མེས་བསྐོར་བ་

དང་བཅས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་མེཛད་དེ་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་གཟིི་འོད་

འབར་བར་བཞུགས་ཤེིང་། སླར་ཡང་ངོས་ཅག་གིས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་

དགོངས་པ་རོགས་ཐོབས་སུ་ཉིིད་ཀྱིི་ནང་རྟེེན་དུ་དམེིགས་པའི་རྣམེ་རྒྱལ་མེཆོད་

རྟེེན་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་དངུལ་ལས་གྲུབ་ཅིང་བཟིོ་ཁྱེད་དང་ཕྲ་རྒྱན་སོགས་ཕུན་སུམེ་

ཚོགས་པ་ཀུན་གྱིིས་མེཐོོང་ན་ཡིད་འཕྲོག་པ་ངོ་མེཚར་ཅན་ཉིིད་ལེགས་པར་

བཞེངས་ཏེེ། དེའི་གཟུངས་ཞུགས་ཀྱིི་གཙོ་བོར་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་

གདུང་རིང་བསྲེལ་དབུ་ལོ་སོགས་སྟེོབས་ཆེ་བ་དང་། ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་འདྲི་ཕྱིག་ནས་སྟེོང་

ཚར་མེ། རྗོེ་ཉིིད་ཞལ་བཞུགས་དུས་ངེད་རང་ལ་གནང་བའི་ཚེམེས་དང་ཞལ་རྒྱན་

བུབས། གཟུགས་སྐུ་བསྡུ་བའི་དུས་སུ་སྐུ་ལ་མེཆོད་བཞིན་པའི་ན་བཟིའ་བྱོང་

སེམེས་དཀར་དམེར་གྱིི་རྒྱུན་ཆེན་པོ་བབས་པ་དེ་ཉིིད་བུབས་མེ་ཉིམེས་པ། ཉིིད་

ཀྱིིས་ཀྱིེ་རྡོོར་གཞི་བསྙེེན་མེཛད་དུས་ཀྱིི་དབུ་སྐྲའི་ཟིེགས་མེ་ལ་སྔགས་འཆང་ཆེན་

པོའི་ཕྱིག་བྲིས་འབྱོར་མེ། གཞན་ཡང་ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པའི་སྐུ་འདྲི་ཕྱིག་

ནས་བརྒྱ་ཚར་མེ། སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་འབྲལ་སྤེངས་མེཛད་པ་

དེ་ཉིིད་དང་། ཡང་ས་ལོའི་པུར་རས་ལ་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོས་བཞེངས་པའི་ལམེ་

འབྲས་བརྒྱུད་པའི་བྲིས་ཐོང་། རྗོེ་བཙུན་གྱིི་ཕྱིག་ནས་བཞུགས་པའི་བྲིས་ཐོང་ཆུང་

ངུ་། ས་ལོའི་སྐུ་འདྲི་བརྒྱ་རྩའི་དྲུང་དུ་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་རེ་རེ་དང་བཅས་པ་ཡོད་

པའི་བྲིས་སྐུ་བྱོིན་རླབས་ཅན། བདེ་ཀྱིེ་གསང་གསུམེ་རྣལ་འབྱོོར་མེ་དང་བཅས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

པའི་བྲིས་སྐུ་བློ་མེ་གོང་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་གསུང་བསྙེེན་མེཛད་དུས་ཀྱིི་ཐུགས་དམེ་རྟེེན་

འཁྲུལ་མེེད་རེ་རེ་ཁྱེབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མེགོན་པོ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་རྡོོ་རྗོེ་

འཆང་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་བྲིས་འབུར་གྱིི་སྐུ་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིག་ནས་བརྒྱ་རྩ་མེ། 

མུས་ཆེན་གྱིི་གདུང་ཚ་གདུང་རུས་དབུ་ལོ་རྣམེས་སྟེོབས་ཆེ་བ་དང་། སྐུ་ཆོས་ཚུལ་

ཁྲིིམེས་ཀྱིི་དྲིི་བསུང་ཅན་བུབས་མེ་ཉིམེས་པ། ཐོེག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲི་ཕྱིག་

ནས་མེ་སྤྱིན་འགུག་ཏུ་རིང་བསྲེལ་ཞིག་གསར་དུ་བྱོོན་པའི་བྱོིན་རླབས་ཡིད་ཆེས་

ཅན། སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའི་སྐུ་འགག་དྲིི་ཞིམེ་མེ་ཁྱེད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་བུབས་

མེ་ཉིམེས་པ། སློབ་དཔོན་པདྨོའི་གཏེེར་སྐུ་བྱོིན་རླབས་ཅན། གཞན་ཡང་བློ་མེ་གོང་མེ་

ན་རིམེ་བཞིན་གྱིི་དབུ་ལོ་ན་བཟིའ་ཕྱིག་སེན་ཞབས་སེན་སྐུ་ཤེ་དམེ་རས་རིལ་བུ་

སོགས་བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་ཕུང་པོ་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་དང་། སྟེོད་སྨད་བར་གསུམེ་དུ་

དགོས་པའི་གཟུངས་སྔགས་ཟིབ་མེོ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ། མེདོར་ན་གནོད་སྦྱིན་

འཁོར་ལོའི་བར་གྱིི་རྒྱུད་སྡོེ་ནས་བཤེད་པའི་གཟུངས་ཞུགས་ཚང་ལ་མེ་ནོར་བས་

གདུང་རྟེེན་གྱིི་ནང་ཐོམེས་ཅད་ཁྱེབ་པར་ཕུལ་ཏེེ། མེཆོད་རས་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་

དང་བཅས་ནས་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་གི་ནུབ་ཕྱིོགས་རིགས་འཛིན་བློ་མེ་བརྒྱུད་པའི་ཕེོ་

བྲང་གི་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྟེེན་རིན་པོ་ཆེའི་གཡོན་ཕྱིོགས་སུ་

བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས། ཁོ་བོ་ཅག་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པའི་འཁོར་དུ་མེ་དང་བཅས་པས་

རབ་ཏུ་གནས་པ་སྨིན་རྒྱས་སུ་བགྱིིས་ཏེེ། ཇེི་སྲིད་བསྟེན་པ་གནས་ཀྱིི་བར་དུ་ལྷར་

བཅས་འགྲོ་བ་རྣམེས་ཀྱིི་བསོད་ནམེས་ཀྱིི་ཞིང་དམེ་པར་བརྟེན་པར་བཞུགས་པ་འདི་

ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཡབ་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱོིངས་
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སུ་རོགས་པའི་ཕྱིིར་ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གི་དུས་ཆེན་གྱིི་ཚེས་གྲངས་དང་བསྟུན་ནས། 

ཚོགས་ཆེན་དུ་མེང་ཇེ། ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེའི་རྩ་རྒྱུད་བརྟེག་པ་གཉིིས་པའི་རྒྱུད་འདོན། བློ་མེ་

མེཆོད་ཆོག་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་པ་སོགས་དང་། ལོ་དུས་ཀྱིི་དུས་དྲིན་གྱིི་མེཆོད་པ་

འབུལ་བར་ཟིབ་མེོའི་ཡང་རྩེ་འཁོར་ལོ་བདེ་མེཆོག་གི་དཀྱིིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་མེ་

བཞེངས་ཏེེ་སྒྲུབ་མེཆོད་ཡུན་རིང་དུ་འབུལ་བ་སོགས་དང་། མེདོར་ན་རང་གི་ལུས་

ལོངས་སྤྱིོད་ཐོམེས་ཅད་རྗོེ་བཙུན་བློ་མེ་ཐུགས་རྗོེ་ཅན་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དགོངས་པ་རོགས་

ཐོབས་སུ་ཅི་འགྱུར་གྱིི་ཐོབས་ལ་འབད་རྩོལ་བགྱིིད་བློོ་མེི་དམེན་ཙམེ་ཡོད་པ་འདི་

ལགས། དེ་ལྟོ་བུའི་སྔགས་འཆང་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མེཆོག་མེཁྱེེན་བརྩེ་ནུས་པའི་མེངའ་

བདག་འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་ངེས་པ་དེ་ཉིིད་གདུལ་བྱོ་གཞན་གྱིི་སྣང་ངོར་ཐུན་

མེོང་དུ་སྣང་བའི་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་དབྱོིངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་མེོད་ཀྱིང་། 

ལས་དག་པའི་གདུལ་བྱོ་རྣམེས་ཀྱིིས་གསོལ་བ་བཏེབ་ན་རྒྱུན་ཆད་མེེད་པར་ཞལ་

བསྟེན་ནས་བྱོིན་གྱིིས་རློབས་པར་ངེས་ཏེེ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་སློབ་བུའི་ཐོ་ཆུང་ཁོ་

བོ་ལྟོ་བུ་ལ་ཡང་དུས་ཕེལ་ཆེར་དུ་རྨི་ལམེ་དུ་གསལ་བར་མེཇེལ་བ་དང་། ལྷག་པར་

བྱོི་ལོ་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་དྲུག་གི་ཐོོ་རངས་རྨི་ལམེ་དུ་ཡབ་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དེ་

ཉིིད་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་གི་རབ་གསལ་ཤེར་མེ་ན་བཞུགས་ཁྲིི་མེཐོོ་བ་ཞིག་གི་སྟེེང་

ཞལ་ནུབ་ཏུ་གཟིིགས་ནས་བཞུགས་འདུག་པའི་སྐུ་མེདུན་ན་རྒྱ་ཇེ་སོགས་དངོས་པོ་

མེང་དུ་འདུག་པ་ལ། ངེད་རང་ལ་སྤྱིན་གྱིིས་གཟིིགས་ནས་དགྱིེས་པའི་མེདངས་

བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་ཞིག་མེཛད་དེ། སྐུ་མེདུན་གྱིི་དངོས་པོ་རྣམེས་ལ་འདི་རྣམེས་

ལ་ཐོོ་རྒྱབ་ཡོད་དོ་གསུངས་ནས་ངེད་རང་ལ་སྩལ་བ་སྙེམེ་བྱོེད་ཅིང་། ལྷག་པར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

སེམེས་ཐོོག་ན་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་འདི་ལྟོར་གྱིིས་ཤེིག་པའི་

བསླབ་བྱོ་ལྷུག་སྩོལ་དུ་གནང་བྱུང་བ་ལ། རྗོེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཚིག་མེང་དུ་ཞུས་

ཤེིང་། སླར་ཡང་དུས་རྟེག་ཏུ་རྩེ་བས་སྐྱོང་བར་ཞལ་གྱིིས་བཞེས་པ་སྙེམེ་བྱོེད་པའི་

མེོད་ལ་གཉིིད་སད་བྱུང་བས། ཡབ་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིིད་ལ་བཅོས་མེ་མེ་ཡིན་

པའི་དད་པ་སྙེིང་ཐོག་པ་ནས་སྐྱེས་ཏེེ། དེའི་སྐབས་སུ་གསོལ་འདེབས་ཀྱིི་ཡི་གེ་

བསམེ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱོ་བ་དེ་ཡང་བརྩམེས་པ་ལགས་སོ།། །།

འདིར་སྨྲས་པ། ཕྱིི་ལྟོར་སྔགས་འཆང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན། །ནང་ལྟོར་

རྒྱལ་བ་རབ་འབྱོམེས་འདུས་པའི་དངོས། །གསང་བ་རང་སེམེས་ཡེ་ཤེེས་ངོར་

བཞུགས་པའི། །ཡབ་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོར་སྙེིང་ནས་དད། །གང་སྐུ་གངས་རིའི་སྤེོ་

ལྟོར་ལྷུན་ཆགས་ཤེིང་། །ཟླ་རྒྱས་བཞིན་རས་འཛུམེ་པའི་མེདངས་གསལ་བ། །ལན་

གཅིག་མེིན་པར་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་གཅགས། །དེ་འདྲི་དྲིན་པས་སྙེིང་ནས་གདུང་

བས་འདུད། །གང་གསུང་མེཆོག་དམེན་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཀུན་གྱིི། །གང་ཟིག་སྐྱོན་

ནས་གསུང་བ་ཞབས་དྲུང་དུ། །རྟེག་ཏུ་གནས་པ་ཀུན་གྱིིས་མེ་ཐོོས་པའི། །དེ་འདྲིའི་

གསུང་གི་ཡོན་ཏེན་དྲིན་བཞིན་འདུད། །གང་ཐུགས་དགྲ་གཉིེན་བར་མེའི་འགྲོ་

རྣམེས་ལ། །བྱོམེས་སྡོང་ཁྱེད་མེེད་འབྱོོངས་པའི་སེམེས་དཔའ་ཆེ། །ས་སྐྱའི་སྡོེ་དང་

བསྟེན་པ་རྒྱས་པའི་ཐོབས། །གཅིག་ཏུ་དགོངས་པའི་ཐུགས་དེ་བསམེ་གྱིིན་

དད། །མེགོན་ཁྱེོད་ཞིང་གཞན་གཤེེགས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ཀྱིང་། །སྲས་ཀྱིི་ཐོ་ཆུང་

བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས། །རྨི་ལམེ་ངང་དུ་ཞལ་གྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་མེཆོག །རྒྱུན་

ཆད་མེེད་པར་བསྟེན་པས་སྤྲོ་བ་འཕེེལ། །བདག་ཅག་ལུགས་གཉིིས་བློོ་གྲོས་མེིག་
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བྲལ་ཞིང་། །གོང་མེའི་མེཛད་འཕྲིན་རྒྱུན་བཟིང་སྐྱོང་དཀའ་བས། །བེ་འུ་འི་ཕྲག་

པར་གླིང་ཆེན་ཁུར་བོར་ལྟོར། །བསྟེན་པའི་ཁུར་གྱིིས་ལུས་སེམེས་མེནར་མེོད་

ཀྱིང་། །རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་ཁྱེེད། །མེི་མེངོན་དབྱོིངས་ནས་

དགོངས་པ་རོགས་གྱུར་ན། །རང་གཞན་འདི་ཕྱིིའི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་སྙེམེ་པ། །འདི་

ཙམེ་ཁོ་ན་སེམེས་ཀྱིི་ངལ་གསོའི་གནས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་

དྲིིན་ཅན། །མེཁྱེེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་རྩ་བའི་བློ་མེ་རྣམེས། །གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་སྔགས་

འཆང་གྲགས་པའི་མེཚན། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་

པའང་རང་བབས་སུ་སྨྲས་ཤེིང་གསོལ་བ་བཏེབ་པའོ། །དེ་ལྟོ་བུའི་སྔགས་འཆང་བློ་

མེ་གྲགས་པའི་མེཚན་ཅན་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་བྱོང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་ལྕམེ་མེོ་ལ་

སྲས་བསོད་ནམེས་རྒྱལ་མེོ་ཞེས་བྱོ་བ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། སྲས་ལྕམེ་སྲིང་དྲུག་

འཁྲུངས་པའི་ལྕམེ་སྲིང་གཉིིས་གཞོན་ནུ་ལ་གཤེེགས་ཤེིང་། སྐུ་མེཆེད་གསུམེ་

གེགས་མེང་དུ་བྱུང་བའི་འཇེམེ་དབྱོངས་མེཐུ་སྟེོབས་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་ནི། ཡབ་སྔགས་འཆང་གྲགས་པའི་མེཚན་ཅན་

ཉིིད་དགུང་ལོ་ཉིེར་དྲུག་བཞེས་པ་ས་ཕེོ་བྱོི་བའི་ལོ་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོར་སྐུ་

འཁྲུངས། སྐུ་གཞོན་ནུ་ནས་ཡོན་ཏེན་གྱིི་རྩ་བ་འབྲི་ཀློོག་སོགས་ཚེགས་མེེད་དུ་

མེཁྱེེན་ཅིང་། ཐུགས་གསལ་བ་མེཐོར་ཐུག་པས་ཀུན་གྱིི་ཡིད་འཛིན་པ་ལ་མེཁས་པ་

ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐོོས་ལ། དེ་དེའི་སྐབས་ནས་རྗོེ་བཙུན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་སྐུ་

མེཆེད། ཐོར་རྩེ་ནས་ནམེ་མེཁའ་དཔལ་བཟིང་སོགས་ལས་ཡབ་ཆོས་མེཐོའ་དག་

གསན་ཅིང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམེ་པ་ལ་ངེད་རང་སྐུ་མེཆེད་གསུམེ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཆོས་ཁྲིི་ཆེན་མེོར་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མེངའ་གསོལ་ཞིང་། རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཐུབ་པའི་དགོངས་

པ་གསལ་བའི་བསྟེན་བཅོས་ཚོགས་ཆེན་མེོར་ཉིི་མེ་གསུམེ་གྱིི་བར་དུ་གསུངས་

པས་ཀུན་གྱིི་ཡིད་འཕྲོག་པར་གྱུར། དེ་དུས་དབུས་གཙང་མེངའ་རིས་དང་བཅས་

པའི་སྡོེ་དཔོན་རིགས་རྣམེས་ཀྱིིས་ཁྲིི་སྟེོན་གྱིི་འབུལ་ནོད་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་

ཉིིན་རེ་བཞིན་ཡང་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཆར་བཞིན་དུ་བབས་པས། དེ་དུས་ཀྱིི་

དཔལ་འབྱོོར་ལོངས་སྤྱིོད་དེ་ཙམེ་རྒན་རབས་སུས་ཀྱིང་མེི་དྲིན་པར་གྲགས། རྗོེ་དེ་

ཉིིད་ཀྱིིས་སླར་ཡང་རྗོེ་མུས་པ་ཆེན་པོ་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་དྲུང་

དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཟིབ་ཆོས་མེང་དུ་གསན། དེ་ནས་ཁམེས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ས་སྐྱ་པའི་

བསྟེན་པའི་རྩ་བ་ས་དཀར་འདབ་འདོབ་ཀྱིི་དགོན་མེཆོད་གཞིས་དང་བཅས་པའི་

ཞལ་བདག་མེཛད་པར་ཤེར་ཕྱིོགས་སུ་ཆིབས་ཀྱིི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེེ། བདག་ཆེན་ཀུན་

དགའ་ལེགས་པ་དང་དགྱིེས་བཞིན་དུ་མེཇེལ། དེ་ནས་སྒོ་གསེར་ཁ། དར་རྩེ་མེདོ་

སོགས་སུ་གཞན་ཕེན་རྒྱ་ཆེར་མེཛད་ནས། སླར་འཇེམེ་དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་སོགས་

མེཇེལ་བ་ལ་དབུས་གཙང་ཕྱིོགས་སུ་ཆག་ཕེེབས་ཏེེ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ཡུན་མེི་

རིང་བ་ཞིག་བཞུགས་ནས། སླར་ཡང་ཤེར་ཕྱིོགས་ལ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ཏེེ། བདག་

ཆེན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ཉིིད་ཞིང་བརྗོེ་ལ་ཁད་དང་མེཇེལ་བས་སྐབས་ཟིོས་པར་

བྱུང་། དེ་དུས་བདག་ཆེན་པའི་གསུང་གིས་སྔར་ཡན་ཆད་ཉིི་མེ་ཁམེས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་

ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པ་ངེད་ཁུ་དབོན་རྣམེས་ཀྱིིས་བཟུང་བ་དེ་ཡིན། ད་ཕྱིིན་ཆད་

ཁམེས་ཕྱིོགས་འདིའི་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པའི་ཆགས་འཇེིག་གདུང་བརྒྱུད་མེཐུ་

སྟེོབས་པ་ཁྱེེད་ལ་རག་ལས་པས་སེམེས་ཁུར་ཆེ་བར་བྱོེད་དགོས་ཞེས་པའི་བཀའ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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སྩལ་ཕེེབས་ནས་དེ་མེ་ཐོག་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེེགས་སོ་ཞེས་ཐོོས་ལ། དེ་ནས་

བདག་ཆེན་གྱིིས་པུར་གྱིི་ཆག་ཕྱིི་དང་ནང་རྟེེན་བཞེངས་པ་སོགས་མེཛད་ནས་སོག་

ཡུལ་དང་། རྒྱ་དར་རྩེ་མེདོ་སོགས་སུ་ཕེེབས་ཏེེ། སླར་ས་དཀར་འདབ་འདོབ་

ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་པར་ཉིེ་བ་ན། སྐྱེ་བོ་མེི་སྲུན་པ་འགའ་ཞིག་གི་བྱོེད་པ་སོགས་

རྐྱེན་ཅུང་ཟིད་ཞིག་ལ་བརྟེེན་ནས་དབུས་གཙང་ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་ཏེེ། ངེད་རང་སྐུ་

མེཆེད་དགྱིེས་པར་མེཇེལ་ཞིང་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲིེས་པའི་ལེགས་ལམེ་ཡར་

ངོའི་ཟླ་བ་ལྟོར་འཕེེལ་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཏེེ། དེ་དུས་གོང་ནས་ཟིང་ཟིིང་གི་གནང་སྦྱིན་རྒྱ་

ཆེ་བ་སྩལ་ཞིང་། འདི་ནས་ཀྱིང་འབུལ་ནོད་བསམེ་གྱིིས་མེི་ཁྱེབ་པ་བསྒྲུབས་ལ། 

ཁྱེད་པར་ས་ལོ་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པའི་ཐུགས་དམེ་མེ་ལམེ་ཟིབ་བརྒྱུད་པ་སྐུ་རྒྱུ་ལི་

ཁྲི་ལས་བྱོས་པ་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམེས་ཀྱིི་གཟིིམེས་ཆུང་རྟེེན་གྲལ་

དུ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་བྱོིན་རླབས་དང་བཟིོ་ཁྱེད་ཁྱེད་པར་ཅན་དེ་ཉིིད་རྟེེན་ཚབ་ཏུ་

བཞེས་ཏེེ། ཁམེས་ཕྱིོགས་ནས་བསྣམེས་པའི་སྐུ་འདྲི་རྒྱ་གར་མེ་དང་རྒྱ་ནག་མེ་

འགའ་ཞིག་གནང་བྱུང་བ་ནི་དུས་ཕྱིིས་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་

པོ་ཡབ་སྲས་རྣམེ་པ་གསུམེ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀྱིི་དགོངས་པ་བསྐང་

བའི་ཕྱིིར། གདན་ས་ཁྱེད་པར་ཅན་འདི་ཉིིད་དུ་ལི་མེ་ལྷ་ཁང་དང་རྒྱ་ནག་ལྷ་ཁང་

གསར་བཞེངས་སུ་བགྱིིས་པ་ལ་ཕེན་ཆེ་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟོར་རྗོེ་བཙུན་མེཐུ་

སྟེོབས་ཀྱིི་མེཚན་ཅན་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཡི་དམེ་ཞི་ཁྲིོ་རྣམེས་དང་། 

རྡོོ་རྗོེ་ཆོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱིི་གསུང་བསྙེེན་རྣམེས་མེཐོར་ཕྱིིན་པར་མེཛད་པས། སོ་

སོས་ཞལ་བསྟེན་ཅིང་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་མེཚན་མེ་བརྙིེས། མེདོར་ན་དབུས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གཙང་ཁམེས་གསུམེ། སྟེོད་མེངའ་རིས་དང་བཅས་པའི་གང་དུ་ཕེེབས་པ་དང་

བཞུགས་པའི་གནས་ཐོམེས་ཅད་དུ་གྲུབ་པའི་མེཛད་པ་ཡ་མེ་ཟུང་ཁོ་ནས་དུས་

འདའ་ཞིང་། འགྲོ་བ་རྣམེས་ཀྱིི་མེགོན་སྐྱབས་དམེ་པ་མེཛད་བཞིན་པ་ད་ལྟོ་དགུང་

ལོ་ཞེ་གཉིིས་པའི་སྟེེང་ན་བཞུགས་པ་འདི་ཡིན་ནོ། །འདིའི་གཅུང་ཞིག་གཞོན་ནུ་ལ་

གཤེེགས། དེའི་གཅུང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་རྒྱལ་ནི། ཡབ་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་

པོ་དགུང་ལོ་སུམེ་ཅུ་བཞེས་པ་ཆུ་ཕེོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་དཔལ་ས་སྐྱའི་བློ་བྲང་ཕུན་

ཚོགས་གླིིང་དུ་འཁྲུངས་ཤེིང་། གཞོན་ནུ་ཉིིད་ནས་ཡོན་ཏེན་གྱིི་མེ་མེོ་འདྲིི་ཀློོག་

སོགས་ལ་སྦྱངས། འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་དང་། རྗོེ་ཐོར་རྩེ་ནས་ནམེ་མེཁའ་

དཔལ་བཟིང་སོགས་ལས་གསན་པ་རྒྱ་ཆེར་མེཛད། བདེ་ཀྱིེ་ཕུར་པ་སོགས་ཀྱིི་

དུས་དང་གྲངས་ཀྱིི་བསྙེེན་པ་མེཐོར་ཕྱིིན་པས་མེཚན་མེ་ངོ་མེཚར་ཅན་མེང་དུ་

བརྙིེས་ཤེིང་། དགུང་ལོ་ཉིེར་བརྒྱད་བཞེས་པ་ཚུན་ཆད་དུ་བསྟེན་པ་དང་སེམེས་ཅན་

གྱིི་དོན་ཅི་རིགས་པ་མེཛད་ནས། ཉིེར་དགུ་པ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཡབ་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་

པོའི་དུས་ཆེན་ཐོོག་ཏུ་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་དུ་ངོ་མེཚར་བའི་ལྟོས་དུ་མེ་དང་བཅས་ཞི་

བར་གཤེེགས་སོ། །

དེ་ནས་ངེད་རང་གིས་ཀྱིེ་རྡོོ་རྗོེ་ལ་བརྟེེན་ནས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་

ཏེོག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བགྱིིས་ཏེེ། ལོ་ངོ་གསུམེ་གྱིི་བར་དུ་མེཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་

བཅས་སྐུ་གདུང་རིལ་པོར་བཞུགས་ཤེིང་། དེ་ནས་ཁྱེི་ལོ་བཞུ་འབུལ་གྱིི་ཞབས་

ཏེོག་བགྱིིས་ནས། གདུང་རུས་རྣམེས་འཇེམེ་དབྱོངས། སློབ་དཔོན་པདྨོ། ཚེ་དཔག་

མེེད། མེཆོད་རྟེེན་བརྒྱ་ཙམེ་ལ་སོགས་པའི་གདུང་ཚ་མེང་དུ་བསྒྲུབས་ནས་སྔགས་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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འཆང་གྲགས་པའི་མེཚན་ཅན་གྱིི་སྐུ་བརྙིན་གསེར་ཟིངས་ལས་གྲུབ་པ་སོགས་ཀྱིི་

ནང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་ཚབ་དབུ་རྩེ་རྙིིང་མེ་ན་

བཞུགས་པའི་ལམེ་འབྲས་བརྒྱུད་པ་རྣམེས་དང་སྐུ་ཚད་མེཉིམེ་པའི་གསེར་སྐུ་

གསར་བཞེངས་སུ་བགྱིིས་ཤེིང་། གཞན་ཡང་ལོ་དུས་ཟླ་དུས་ཀྱིི་མེཆོད་པར་ཀྱིེ་རྡོོ་

རྗོེའི་རྩ་རྒྱུད་བརྟེག་པ་གཉིིས་པའི་རྒྱུད་འདོན། བློ་མེ་མེཆོད་པའི་ཆོ་ག འཁོར་ལོ་

བདེ་མེཆོག་གི་སྒྲུབ་མེཆོད་རྡུལ་ཚོན་མེ་སོགས་ནར་མེར་བསྒྲུབ་པ་འདི་ལེགས། 

དེའི་གཅུང་གི་ཐོ་སྙེད་དུ་གྱུར་པ། སྦེས་པའི་སངས་རྒྱས་མེི་གཟུགས་ཅན་སྔགས་

འཆང་གྲགས་པའི་མེཚན་ཅན་ཞབས་ཀྱིི་སྲས་ཀྱིི་ཐོ་ཆུང་ཁོ་བོ་ཅག་ནི། ཡབ་རྗོེ་

ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དགུང་ལོ་སུམེ་ཅུ་རྩ་ལྔར་ཕེེབས་པ་མེེ་མེོ་བྱོའི་ལོ་དཔལ་ས་སྐྱའི་

ལྷ་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་གླིིང་གི་བློ་བྲང་དུ་སྐྱེས་སོ། །སྐྱེས་སྦྱང་གི་བློོ་གྲོས་ཆེར་དམེན་

པས་ལུགས་གཉིིས་གང་ལ་ཡང་བློང་དོར་ཤེེས་པའི་རྣམེ་དཔྱིོད་དང་བྲལ། ཆགས་

སྡོང་རྨོངས་གསུམེ་ལ་ལོངས་སྤྱིོད་པའི་ངང་ནས་ཟི་ཉིལ་འཆག་གིས་དུས་འདའ་

ཞིང་གནས་པ་ཀུན་གྱིིས་གཟིིགས་གསལ་དུ་ཕེེབས་པ་འདི་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱིང་ངེད་

རང་ཆུང་ངུ་ནས་ཆོས་ཀྱིི་བག་ཆགས་ཆེས་ཆེ་བའི་སྟེོབས་ཀྱིིས་གཞོན་ནུ་རབ་བྱུང་

བསྟེན་པའི་སྒོོར་ཞུགས་ནས་མེི་ཚེ་བཤེད་སྒྲུབ་ཀྱིིས་འདའ་བ་ཞིག་འདོད་ཀྱིང་། 

དུས་ཀྱིི་དབང་གིས་བོད་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་གདན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བསྟེན་པ་སྟེོབས་ཀྱིིས་

འཛིན་པ་ཞིག་རང་ངོས་ནས་ངལ་བ་ལྷུར་ལེན་མེ་བགྱིིས་ན། སྤྱིིར་བོད་ཁམེས་ཀྱིི་

བདེ་སྐྱིད་དང་། བསྟེན་པ་ཡོངས། ལྷག་པར་ས་སྐྱའི་རྩ་བ་སྟེོང་པ་ལ་ཐུག་པ་ནས་

མེི་ཐོེག་བཞིན་དུ་གདན་སའི་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་ཁུར་འདི་བཞིན་ཁྱེེར་དགོས་བྱུང་བ། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

འདི་བཞིན་དགོས་པའི་ལུང་བསྟེན་བཀའ་ཆེམེས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་བདག་གི་བློ་མེ་རྒྱལ་

སྲས་སྦེས་པའི་རྣལ་འབྱོོར་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་གྲགས་པའི་མེཚན་ཅན་དེ་ཉིིད་

ཀྱིིས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་ཐོོག་ཏུ་བབས་པ་ཡིན་ཏེེ། དེ་ཡང་རང་ལོ་

བརྒྱད་གཉིིས་ལྷག་ཙམེ་ལོན་པའི་སྐབས་སུ་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། ས་

སྐྱ་པའི་བསྟེན་པ་ལ་གདན་སའི་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ལས་གལ་ཆེ་བ་མེི་འདུག་ཅིང་། 

འདིའི་འཛིན་སྐྱོང་ཡང་ཞལ་ངོ་ན་རིམེ་བཞིན་གྱིི་བཞོན་པ་ལ་བཀའ་བབས་ཤེིག་

ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་བསམེ་ཡས་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོས་ཀྱིང་རྡོོ་རྗོེ་གདན་གྱིི་

འཛིན་སྐྱོང་རིགས་གསུམེ་མེགོན་པོའི་རྣམེ་སྤྲུལ་གྱིི་གཞོན་པ་དེ་ལ་བཀའ་བབས་

ཡོད་དོ ་ཟིེར་བ་ཐོང་གཉིིས་རང་ངེད་རང་ལ་ཡི་གེ ་བྱུང་བ་སོགས་གང་ནས་

བསམེས་ཀྱིང་ཁྱེོད་ཀྱིིས་གདན་སའི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམེ་བྱོས་པའི་རབ་བྱུང་གི་

བརྟུལ་ཞུགས་འདི་དོར་ནས་ངེད་རང་བཞིན་བགྱིིས་ན། ང་ཡང་བསམེ་པ་དེ་གས་

རོགས་ཤེིང་ངེད་རང་གི་གཟུགས་པོས་ནམེ་ལྕོགས་བར་ཁུར་ཡང་ལེན་པ་དང་། དེ་

ལྟོར་བྱོས་ན་རང་རེ་ལ་དགྲ་གཉིེན་གྲོགས་གསུམེ་སུས་ཀྱིང་བསམེ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་

ཀྱིིས་མེི་ཚུགས་པ་སོགས་ཐུགས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་ནས་གཞལ་བའི་ལུང་བསྟེན་བསླབ་

སྟེོན་གྱིི་ཚོགས་དྲིན་པ་ཙམེ་གྱིིས་མེིག་ཆུ་རང་དབང་མེེད་པ་འཆོར་བ་དུ་མེ་ལྷུག་

སྩོལ་དུ་གནང་བ་དང་། ཡང་དུས་དེའི་སྐབས་ཤེིག་ངེད་རང་ངམེ་རིང་ན་ཡོད་

སྐབས་ཐུགས་དམེ་ཕྱིག་བྲིས་མེ་ཞིག་གནང་བྱུང་བའི་ནང་ན་ཡང་། ངོས་ནི་ཉིེར་

དགུའི་ཟླ་བར་འདུག བསྟེན་པ་ལ་གདན་སའི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁག་ཆེ་བ་མེི་འདུག་

པ་སོགས་ཞིབ་ཆ་མེཐོའ་དག་ངོས་ཀྱིིས་གླིེང་བ་ལྟོར་ཡིན་པས་ས་སྐྱ་ཟིེར་བའི་མེིང་
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ཡང་མེང་པོ་ལ་རྒྱས་བྱུང་བ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམེ་ལ་བློོ་ཁུར་བསྐྱེད་པ་རང་གལ་

ཆེ་ཆེ་གསུང་བ་འདུག་པ། དེ་དུས་ནི་རང་བླུན་པས་མེ་གོ་ཡང་། ཕྱིིས་བསམེས་

པས་སྔགས་འཆང་ཉིིད་རང་དག་པའི་ཞིང་དུ་མྱུར་དུ་ཕེེབས་པའི་དགོངས་པ་དེ་

དུས་ནས་གཏེད་པའི་གསུང་དུ་འདུག་ཅིང་། ཡང་དེའི་དུས་ཤེིག་གི་ཚེ་ངེད་རང་

གིས་རྡོོ་རྗོེ་ཕུར་པའི་དབང་བསྐུར་ཞིག་བགྱིིས་སྐབས། དབང་ཡོན་དུ་རྒྱལ་བ་

བྱོམེས་པའི་སྐུ་ལི་མེ་དངོས་གཙང་ཞིག་བྱུང་བ་སྔགས་འཆང་ཉིིད་ལ་སྤྱིན་ལམེ་ཕེབ་

པས། སྔགས་འཆང་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་ལས། འདི་རྟེེན་འབྲེལ་བཟིང་། བྱོམེས་པའི་

བསྟེན་པ་མེ་ཤེར་བར་གདུང་སྤེེལ་བྱོས་ནས་སྡོོད་ཟིེར་བའི་རྟེེན་འབྲེལ་ཡིན་གསུང་

བྱུང་བ་དང་། ཡང་དེ་དུས་ཀྱིི་སྐབས་ཤེིག་གསུང་ལས། ངེད་ཀྱིིས་ཀྱིང་སྔགས་

འཆང་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཆེམེས་སྙེིང་ལ་བཅངས་ནས་གདན་སའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆེད་

དུ་ཕྱིི་ནང་གསང་གསུམེ་ནས་ཡིད་ཆད་གཏེོར་བ་མེང་དུ་བྱུང་ཡང་བཟིོད་རང་

བསམེ་པ་བྱོས་བསྲན་བསྐྱེད་བས་ས་སྐྱ་མེིང་མེ་སྟེོང་ཙམེ་བྱུང་བ་འདི་ཡིན། ད་ཆ་

ཁྱེོད་ཀྱིིས་ངེད་ལ་མེི་ཉིན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམེ་མེི་བྱོེད་ན་ང་ཡང་སུ་ལ་

བསམེས་ནས་སྡོོད་དུ་འདུག གང་ནའང་ངེད་ཀྱིིས་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའི་བཀའ་

ཆེམེས་བློོས་མེ་ཐོོང་བ་བཞིན་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ངེད་ཀྱིི་ངག་ཀྱིང་མེི་གཅོག་པ་བྱོེད་དགོས། 

དེ་བཞིན་མེ་བྱོས་ན་གོང་མེ་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་སྤྱིན་ལྡན་རྣམེས་ཀྱིང་ཐུགས་ཁྲིེལ་འགྲོ་

ཞེས་གསུངས་ཤེིང་། ཡང་དུས་ཕྱིིས་རིགས་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་རྟེེན་བཞེངས་གནང་

སྐབས་ངེད་ཀྱིི་རྟེེན་གསར་བཞེངས་བློོ་ལ་ཡོད་པ་ལྟོར་འདི་རྣམེས་ཀྱིི་མེཇུག་ཁྱེེད་

ལ་བསྒྲིིལ་དགོས་པ་ཡོང་ཞེས་ཡང་ཡང་དུ་གསུང་བ་སོགས་བཀའ་སྩལ་པ་ཐོམེས་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཅད་ཐོོག་ཏུ་ཁེལ་བྱུང་བས། རང་ངོས་ནས་གདན་སའི་ཁུར་འདི་ཙམེ་མེི་ལྕོགས་པ་

ལ་ཐུག་འདུག་ཀྱིང་འདི་བཞིན་གྱིི་ཁུར་བྱོས་པས། རྒྱལ་སྲས་སྦེས་པའི་རྣལ་འབྱོོར་

དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱོིངས་སུ་རོགས་རྒྱུར་འདུག་པས་གཙོ་བོར་འདི་ཁོ་

ན་བསམེས་པ་དང་། ཡང་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འཇེམེ་དབྱོངས་དབང་པོའི་

མེཚན་ཅན་ཉིིད་དང་། སྤྲེའུ་ལོ་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཉིིད་དུ་མེཇེལ་བའི་དུས་ལྷ་ཁང་

ཆེན་མེོའི་ཡང་སྟེེང་པོ་ཏེ་ལར་ངེད་རང་ལ་ཤེིན་ཏུ་དགྱིེས་པའི་གསུང་མེང་དུ་བྱོོན་

པའི་མེོད་ལ། སྔོན་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོས་གདན་ས་ཆེན་པོའི་འཛིན་སྐྱོང་མེཛད་

ཚུལ་རྣམེས་ཞིབ་པར་གསུངས་ནས། ད་ནི་གདན་སའི་ཁུར་ཁྱེེད་རང་གིས་བྱོས་ན་

མེ་བྱོས་ན་རང་འདི་ཀ་ཡིན་ཚུལ་སྐུ་ངོས་སུ་ཡང་བཀའ་ནན་སྩལ་ཞིང་། ལྷག་པར་

ཞིང་མེི་བརྗོེ་ཙམེ་གྱིི་སྐུ་བསྙུང་བའི་སྐབས་ཤེིག་ཐུགས་དམེ་ཕྱིག་བྲིས་མེ་ཞིག་

ཕེེབས་བྱུང་བའི་ནང་ན། ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པ་འདི་རྩ་རླག་ལ་མེི་འགྲོ་ཙམེ་ཞིག་བྱོེད་

ན་སྒོར་པའི་ཁམེས་སུ་བསྡོད་གདུང་སྤེེལ་བྱོས། ཁྱེེད་རང་གིས་ས་སྐྱར་གདུང་སྤེེལ་

བྱོས་ནས་མེ་འཆུགས་པ་ཞིག་བྱོས་ན་མེ་བྱོས་ན་རང་དུ་འདུག་པ་དགོངས་འཚལ། 

དེང་འཆི་ཁ་མེ་ཚོ་ལ་དེའི་བྱུས་དགོས་རྒྱུ་མེི་འདུག་གསུངས་པ་འདུག་པ་ནས། རྗོེ་

འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཕྱིིར་དང་། གཞན་

ཡང་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་ངུར་སྨྲིག་གི་བློ་གོས་འཆང་བ་དུས་གསུམེ་སྒྲིིབ་མེེད་དུ་གཟིིགས་

པའི་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་ལས་ཀྱིང་། ཁྱེེད་རང་རིང་པོར་མེི་ཐོོགས་པ་

ལོག་སྒྲུབ་ཐོམེས་ཅད་ནམེ་མེཁའ་ལ་དེངས་ནས། ཀུན་ཀྱིང་དབང་དུ་འདུས་པའི་

ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱིི་དཔལ་འབྱོོར་འབད་མེེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཟིང་ཟིིང་གི་ལོངས་
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སྤྱིོད་སོགས་བློོས་མེི་འཁྱུད་པ་ཙམེ་ཡོང་ཞེས་གསུང་བ་སོགས་དང་། ཡང་གླིིང་

དགའ་ཆོས་གྲྭ་ཟུར་དུ་བདེ་མེཆོག་རྩ་བཤེད་ཀྱིི་རྒྱུད་རྣམེས་གནང་སྐབས། རྒྱུད་

ཟིབ་མེོ་འདི་རྣམེས་ཕུགས་ཡུལ་ས་སྐྱའི་སྔགས་དགོན་བདེ་ཆེན་གླིིང་དུ་རྒྱུད་འདོན་

ཐོབས་རྒྱས་པ་རེ་ཁྱེེད་རང་གིས་རྩོམེས་ལ་ཚུགས་ཤེིག་གསུང་བ་དང་། ཡང་ས་སྐྱ་

པ་དྲིག་ཞན་མེེད་ཁྱེེད་རང་ལ་མེགོ་འབུལ་ལུས་འབུལ་བྱོེད་པ་ཞིག་ཡོང་ངོ་ཞེས་

གསུངས་པ་སོགས་དུས་ཕྱིིས་འདི་བཞིན་གྱིི་གདན་སའི་ཁུར་དགོས་པའི་ལུང་

བསྟེན་ངེས་ཤེེས་ཅན་མེང་དུ་ཡོད་ཀྱིང་། འདིར་ཡི་གེར་འཇེིགས་ནས་མེ་བྲིས་ལ། 

རྒྱུ་མེཚན་དེས་ན་ངེད་རང་ལ་བཀའ་དྲིིན་མེཆོག་ཏུ་ཆེ་བའི་བློ་མེ་རྣམེ་གསུམེ་གྱིིས་

གཙོ་མེཛད། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱིི་བློ་མེ་གོང་མེ་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་སྤྱིན་ལྡན་རྣམེས་ཀྱིི་ཐུགས་

དགོངས་རོགས་པའི་ཕྱིིར་དང་། སྤྱིིར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟེན་པ། སེམེས་ཅན་གྱིི་

བདེ་སྐྱིད། ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟེན་པ་སྡོེ་གདུང་བརྒྱུད་དང་བཅས་

པ་སྙེིང་ཁོང་བཅངས་པའི་རང་ཉིིད་གཅིག་པུ་ཞི་བདེ་དོན་གཉིེར་གྱིི་བློོ་རྒྱང་རིང་དུ་

སྤེངས་ནས། ཐོེག་ཆེན་སེམེས་བསྐྱེད་ཀྱིི་གོ་ཆ་བཟིང་པོ་གྱིོན་ཏེེ། ལྷག་བསམེ་

བཟིང་པོས་ཀུན་ནས་བློངས་པའི་ཉིན་ཐོོས་འདུལ་བ་ནས་བཤེད་པའི་བསྙེེན་པར་

རོགས་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་དང་ཚངས་སྤྱིོད་ཀྱིི་བསླབ་པ་ཇེི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་

བསྲུང་བར་ཁས་བློངས་པ་དེ་ཉིིད་དེ་ལས་ཉིམེས་པ་དང་། ཕྱིིས་བློང་དུ་མེེད་པ་

སོགས་ཀྱིི་ཉིེས་པ་མེི་འབྱུང་བའི་ཕྱིིར། དམེ་ཆོས་འདུལ་བ་རང་ནས་གསུངས་པ་

ལྟོར་གྱིི་བསླབ་པ་འབུལ་ཆོག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བགྱིིས་པའི་ཡོངས་རོགས་དགེ་བསྙེེན་

རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པར་བགྱིིས་ཏེེ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་སྡོེ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བསྟེན་པ་གདུང་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམེ་གྱིི་ཁུར་འདི་བཞིན་

ཁུར་བ་ལ་བརྟེེན་པའི་རྣམེ་གཡེངས་ཆེས་པ་ནས། རྒྱུན་གྱིི་དགེ་སྦྱོར་ངག་འདོན་

སྤྲོས་མེེད་སོགས་གང་ཡང་མེཐོིལ་ཕྱིིན་རང་ཞིག་མེི་ཡོང་འདུག་པ་སོགས་ལུང་

རྟེོགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་ཅུང་ཟིད་ཙམེ་ཡང་མེེད་པའི་ཡར་འདྲིེན་གྱིི་གཟུགས་བརྙིན་

བདག་ལ་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱིི་བློ་མེ་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་སྤྱིན་ལྡན་རྣམེས་ཀྱིིས་ཐུགས་མེི་ཁྲིེལ་ཞིང་

རྗོེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། སླར་ཡང་རང་གི་ངང་ཚུལ་ཅུང་ཟིད་ཐོོལ་བྱུང་དུ་སྨྲས་པ། 

རྗོེ་ལྷ་མེཆོག་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་དང་། ཁོང་སྟེོབས་ཀྱིི་མེགོན་པོ་བི་རཱུ་པའི། །དོན་

བརྒྱུད་པ་མེིན་པར་རྗོེས་བཟུང་བའི། །དཔལ་ས་སྐྱའི ་བློ་ཆེན་ཡབ་སྲས་

སོགས། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་བློ་མེའི་ཞབས་ལ་འདུད། །བུ་བདག་ལ་རེ་ས་གཞན་

ན་མེེད། །ཚེ་འདི་ཕྱིི་བར་དོར་ཐུགས་རྗོེས་གཟིིགས། །དུས་འབྲལ་བ་མེེད་པར་

བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །མེི་ཆོས་འབྱོོར་བྲལ་བའི་སྤྲང་པོ་ངས། །བློོ་བསམེ་མེནོ་འཆོས་

པའི་གླུ་ཆུང་འདི། །ཚིག་བསྒྲིིགས་ལེགས་སྤེངས་ཏེེ་ཐོོལ་བྱུང་སྨྲས། །ད་མེཐུན་རྐྱེན་

འཛོམེ་ན་འཛོམེ་སྟེེ་དགའ། །མེི་ཁོ་བོ་ལ་མེཐུན་རྐྱེན་ཅི་བྱུང་ཡང་། །ལྗོངས་བསྟེན་

པའི་བདག་པོ་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟེན་བསྟེན་འཛིན་དགོན་གནས་བཅས་པ་ཡི། །དོན་

ཞབས་ཏེོག་ཁོ ་ན་ལས་གཞན་གང་། །ཡང་མེཐུན་རྐྱེན་ཞན་ན་ཞན་པས་

དགའ། །འདུ་འཛི་ཆུང་བས་གཡེང་བ་ཆུང་། །གཡེང་བ་ཆུང་བས་ཆོས་སྤྱིོད་

འཕེེལ། །དཔལ་འབྱོོར་ཆེ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །ཀུན་ཀྱིང་མེི་རྟེག་འཇེིག་ཆོས་

ཅན། །ང་མེི་ཚེ་རིང་ན་རིང་བས་དགའ། །རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམེ་གྱིི། །སྤྱིོད་

ལམེ་བྱོ་བ་ཆེ་ཕྲ་ཀུན། །བསྟེན་འགྲོ་ཡི་དོན་ལས་མེ་འདས་ཤེིང་། །རང་དང་ཉིེ་
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གནས་ཀྱིི་གྲོགས་ཀུན་ཀྱིང་། །རྟེག་ཏུ་ཆོས་མེཐུན་གྱིི་ལས་སྤྱིད་ནས། །རང་གཞན་

ཀུན་གཏེན་ལེགས་ཀྱིི་འདུན་མེ་བྱོས། །འདུན་མེ་དེ་གེགས་མེེད་འགྲུབ་སྟེེ་

མེཆིས། །མེི་ཁོ་བོའི་ཉིེ་གནས་རྣམེས་སྐལ་བ་བཟིང་། །ཡང་འཆི་བར་གྱུར་ཀྱིང་

འགྱིོད་པ་མེེད། །བསྟེན་འགྲོ་ལ་ཕེན་འདོད་ཀྱིི་ལྷག་བསམེ་དང་བཅས། །སྔར་བྱོས་

ཀྱིི་སྡོིག་པ་ཀུན་བཤེགས་ཤེིང་། འདིར་སྣང་གི་བྱོ་བ་སྣང་མེེད་པོ། །ཅི་བྱོས་སྡུག་

བསྔལ་གྱིི་རྩ་བ་ལ། དོན་མེེད་ཀྱིི་འཁྲིི་བ་ཀུན་བཅད་དེ། །བློ་མེ་དང་དཀོན་མེཆོག་

ལ་བློོ་གཏེད་ནས། །འཕེོ་བ་དང་སྨོན་ལམེ་གྱིི་མེཚམེས་སྦྱར་ཏེེ། །ཞིང་བདེ་བ་ཅན་

དུ་སྐྱེ་བར་སྨོན། །གནས་མེཆོག་དེར་བུ་སློབ་གདུལ་བྱོ་སོགས། །འགྲོ་བ་ཀུན་རིམེ་

བཞིན་འདྲིེན་པར་རེ། །ཅི་བྱོས་ཀྱིང་བདེ་བའི་བློོ་གདེང་འདི། །རྗོེ་དུས་གསུམེ་

སངས་རྒྱས་མེི་གཟུགས་ཅན། །ཕེ་མེཚན་ལྡན་བློ་མེའི་དྲིིན་ལས་ཐོོབ། །སྔོན་བྱོོན་

གྱིི་བརྒྱུད་པའི་བློ་མེ་རྣམེས། །ཁོང་ལ་ལ་སྦེས་པའི་རྣལ་འབྱོོར་གྱིི། །བྷུ་སུ་ཀུ་ཡི་

ཚུལ་གྱིིས་བསྟེན་པ་སྐྱོང་། །ཁ་ཅིག་ན་སྨོན་སྤྱིོད་ཐོོ་ཅོ་མེཁན། །འར་འུར་དང་ངན་

སེམེས་ཅལ་ཅོལ་ཚུལ། །ལ་ལ་དག་ཐོོས་བསམེ་སྒོོམེ་གསུམེ་དང་། །འཆད་རྩོད་

རྩོམེ་པ་ཡི་བསྟེན་པ་སྤེེལ། །དེ་ཀུན་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་སུ་རོ་གཅིག་ཀྱིང་། །འཕྲལ་

གདུལ་བྱོའི་ལས་སྣང་ཐོ་དད་པས། །ཁོང་འདུལ་བྱོེད་སྐུ་ཡང་དེ་དེར་སྣང་། །དེ་དུས་

ཀྱིི་དུས་མེཚུངས་སློབ་མེ་རྣམེས། །དད་ཅིང་ལུས་པ་རྣམེས་ཀུན་ཀྱིང་གྲོལ། །དད་པ་

མེེད་པ་རྣམེས་ད་དུང་ལུས། །དཔེ་འདི་འདྲི་དངོས་སུ་མེཐོོང་བཞིན་དུ། །ཁོང་དད་

མེེད་རྣམེས་སྙེིང་རེ་རྗོེ་བ་ལ། །མེི་ཁོ་བོ་ལ་བློ་མེ་མེང་ཡོད་ཅིང་། །ཁོང་དེ་ཀུན་ཀྱིང་

གདུལ་བྱོའི་སྣང་ངོ་རུ། །འདུལ་བྱོེད་ཀྱིི་རྣམེ་པར་ཐོ་དད་ཀྱིང་། །དོན་ཡིན་ལུགས་རྡོོ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

རྗོེ་འཆང་ཆེན་གྱིི། །ཐུགས་ཡེ་ཤེེས་ངང་དུ་རོ་གཅིག་བཞུགས། །ཚུལ་འདི་ལ་ངེས་

ཤེེས་གཏེིང་ནས་རྙིེད། །ཆོས་ཀུན་ཀྱིང་ཡིད་བདེའི་ལྟོད་མེོར་ཤེར། །གདན་འདི་

འདྲི་ཤེེས་ཚད་རང་མེཚང་ཡིན། །འདི་མེ་ཤེེས་ཀུན་ཀྱིང་རང་ཕུང་ཡིན། །དོན་ཟིབ་

མེོ་འདི་འདྲི་རྟེོགས་པ་ཡང་། །རྗོེ་བློ་མེ་ཁོ་ནའི་ཐུགས་རྗོེ་སྟེེ། །ཁྱེེད་རྩ་བའི་བློ་མེ་

བྱོིན་རླབས་ཅན། །དྲིིན་དུས་གསུམེ་སངས་རྒྱས་ཡོངས་ལས་ལྷག །ཐུགས་མེཁྱེེན་

བརྩེ་ནུས་པ་ཀུན་ལྡན་པ། །བུ་ཡིད་གཉིིས་མེེད་པར་གསོལ་འདེབས་ཀྱིི། །སྔར་

བཞིན་དུ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཀྱིི། །ཡིད་བསམེ་དོན་མེ་ལུས་འགྲུབ་པར་

མེཛོད། །ང་ཆོས་མེེད་རྣལ་འབྱོོར་ཨཱ་ནན། །ཆོས་ཉིམེས་ལེན་ཏེིལ་ཙམེ་མེི་འདུག་

ཀྱིང་། །རྗོེ་ཡོངས་འཛིན་བློ་མེའི་བཀའ་དྲིིན་གྱིིས། །རང་བསམེ་པའི་ཁྱེེར་སོ་འདི་

བཞིན་ཡོད། །གཞི་གཞི་མེེད་རྩ་བྲལ་གནས་ལུགས་འདི། །རྗོེ་རྗོེ་བཙུན་བློ་མེའི་

ཐུགས་ཀྱིི་གཤེིས། །རང་རང་སེམེས་དེ་དང་དབྱོེར་མེེད་པ། །བུ་བུ་སློབ་ཡོད་ཀྱིང་

དེ་ཡི་ངང་། །ངང་དེ་ནས་མེཐོོང་ཐོོས་རིག་གསུམེ་འདི། །འདི་བློ་མེའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་སུ་བསྒོོམེ། །བསྒོོམེ་དེ་འདྲིའི་ངང་ནས་རྣམེ་གཡེང་ཀུན། །ཀུན་བསྟེན་འགྲོའི་

དོན་དུ་གྱུར་ཅིག་སྙེམེ། །ཡིད་ལྷག་བསམེ་མེཐོའ་རུ་ཕྱིིན་པ་དང་། །དུས་ཕྱིི་མེ་མེཐོོང་

ཐོོས་དྲིན་རེག་ཀུན། །ཞིང་བདེ་བ་ཅན་དུ་ཀུན་བགྲོད་པར། །སྙེིང་ཐོག་པའི་གསོལ་

འདེབས་སྨོན་ལམེ་བགྱིིས། །ཡང་ཉིམེས་ལེན་སྙེིང་པོའི་བྱོེད་ལུགས་ནི། །རང་སྐྱིད་

སྡུག་ལེགས་ཉིེས་ཅི་བྱུང་ཡང་། །རྗོེ་བློ་མེ་ཁོ་ན་མེཁྱེེན་སྙེམེ་པའི། །ཡིད་ཁ་ཞེ་མེེད་

པའི་གསོལ་འདེབས་བྱོས། །སྔར་ཡན་ཀྱིང་འདི་བཞིན་སྤྱིད་པས་ལེགས། །དུས་ད་

དུང་འདི་ཀས་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །གཞན་ཟིབ་ཟིབ་ཆོས་ཀྱིི་ཆེ་བ་ཡིན། །བུ་དད་ལྡན་
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རྣམེས་ཀྱིིས་དགོངས་པར་མེཛོད། །ཅེས་ཀྱིང་སྨྲས་པ་ལགས་སོ། །དེ་རྣམེས་ཀྱིིས་ལྷ་

རིགས་འཁོན་ས་སྐྱ་པ་སྟེེ་མེཚན་མེཆོག་གསུམེ་དང་ལྡན་པའི་གདུང་རབས་བྱོོན་

ཚུལ་ལས། གདན་ས་ཆེན་པོའི་བློ་བྲང་སོ་སོར་དབང་བསྒྱུར་བའི་གདུང་རབས་ཀྱིི་

ནང་ནས་དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་སྔར་བྱོོན་པ་དང་། མེ་

འོངས་པ་ན་འབྱོོན་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བསྟེན་ཟིིན་ཏེོ།། །།

འདིར་སྨྲས་པ། 

དུས་གསུམེ་སྒྲིིབ་མེེད་གཟིིགས་པའི་རྒྱལ་བ་རྣམེས། །དུས་མེཐོར་བསྟེན་

འཛིན་མེཆོག་གི་སྐུར་བསྟེན་ནས། །དུས་གསུམེ་འགྲོ་བ་སྲིད་ལས་སྒྲིོལ་མེཛད་

པའི། །དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་གདུང་བརྒྱུད་འདི་ངོ་མེཚར། །ཁྱེད་པར་གནས་ལྔ་རིག་

པ་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ། །བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཉིིད། །སླར་ཡང་སྐད་གཉིིས་སྨྲ་

བའི་ཚུལ་འཛིན་པའི། །ས་སྐྱ་ལོ་ཙཱར་གྲགས་དེར་སྙེིང་ནས་དད། །དེ་ལྟོར་བསྟེན་

པའི་བདག་པོ་ས་སྐྱ་པའི། །ངོ ་མེཚར་འཕྲིན་ལས་རྣམེ་བཞིའི ་དགེ་མེཚན་

གྱིིས། །སྔོན་དུས་རྒྱ་མེཚོའི་གོས་ཅན་མེ་ལུས་པ། །ཁྱེབ་ཅེས་ལྗོངས་འདིར་ཀུན་

ཀྱིང་གཏེམེ་ཏུ་གླིེང་། །འོན་ཀྱིང་བར་སྐབས་ཤེིག་ཏུ་བདུད་སྤྲུལ་འགས། །བསམེ་

སྦྱོར་ངན་པས་བྱོེད་འཕྲིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས། །བསྟེན་དང་བསྟེན་འཛིན་དགོན་གནས་

ལ་སོགས་པ། །ཀུན་ཀྱིང་མེཚན་གྱིི་ལྷག་མེར་ཉིེ་བར་བྱོས། །དེ་ཚེ་སྔགས་འཆང་

བློ་མེ་ཆོས་ཀྱིི་རྗོེ། །བསམེས་བཞིན་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ངག་དབང་

ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་ཞེས་གྲགས་པའི། །ངོ་མེཚར་རྣམེ་ཐོར་བསམེ་ཡས་དེ་བྱོོན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ནས། །གང་ལ་གང་འདུལ་འཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་མེི་ཐོམེས་

ཅད་དབང་བསྡུས་ནས། །བསྟེན་དང་བསྟེན་འཛིན་དགོན་གནས་གཙུག་ལག་

ཁང་། །དགེ་འདུན་འདུ་བའི་མེདོ་སྔགས་བཤེད་གྲྭ་སོགས། །ཉིམེས་པ་གསོས་ཤེིང་

གསར་དུ་བཙུགས་པ་དང་། །ཁྱེད་པར་རིགས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཚབ་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟེན་

པའི་རྩ་བ་གདུང་རིགས་བསྐྲུན་པ་སོགས། །ཅི་མེཛད་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་ལ་གཅིག་

གཞོལ་བས། །རྒྱལ་བའི་བསྟེན་དང་འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་གཉིིས། །ཕེན་ཚུན་འགྲན་པ་

བཞིན་དུ་འཕེེལ་བར་མེཛད། །དེ་ལྟོའི་བསྟེན་པའི་རྒྱུན་བཟིང་སྐྱོང་བ་ལ། །ཀུན་གྱིི་

འགྲན་བྲལ་ཐུབ་མེཆོག་དང་པོ་དང་། །ཁྱེད་པར་འཛམེ་གླིིང་མེཛེས་པའི་རྒྱན་

གཅིག་པོ། །སྔགས་འཆང་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་གྲགས་པའི་མེཚན། །གང་གི་མེཛད་

སྤྱིོད་ཕྱིག་བཞེས་དྲིན་པའི་ཚེ། །མེིག་ནས་མེཆི་མེ་འཁྲུག་ཅིང་གསོལ་འདེབས་

ཀྱིི༑ །ཀུན་གྱིིས་མེི་མེངོན་ཆོས་དབྱོིངས་ཟིབ་མེོ་ནས། །མེཁྱེེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་སྔགས་

འཆང་ཡབ་སྲས་གསུམེ། །བདག་ལ་འདུ་འབྲལ་མེེད་པ་ཐུགས་རྗོེས་སྐྱོབས། །ས་

སྐྱའི་བསྟེན་དང་དགོན་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་། །རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤེིང་དེ་རྒྱུན་བསྐལ་

པའི་བར། །རིགས་བརྒྱུད་རྒྱུན་མེི་ཆད་པས་སྐྱོང་བ་དང་། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་

དོན་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཤེོག །

བར་སྐབས་ཀྱིི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

དེ་དག་གིས་ནི་འོད་གསལ་ལྷའི་གདུང་རབས་བཤེད་པ། དྲིི་མེེད་འཁོན་གྱིི་

གདུང་རབས་བཤེད་པ། ལྷ་རིགས་འཁོན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་བཤེད་པ། དེ་

ལས་གྱིེས་པའི་བློ་བྲང་རྣམེ་བཞིའི་གདུང་རབས་བཤེད་པ། སྐབས་སུ་བབས་པའི་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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དོན་གཞན་བཤེད་པ་སྟེེ་དོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་པའི་ནང་གི་དང་པོ་བཞིའི་སྒོོ་ནས་དཔལ་

ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་བྱོོན་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསྟེན་ཟིིན་ནས།

སྤྱི་ིདནོ་ལྔ་བ།

སྤྱི་ིདོན་ལྔ་བ་སྐབས་སུ་བབས་པའ་ིདོན་གཞན་བཤེད་པ་ནི། སྔར་བཤེད་པའ་ིགདུང་

རབས་རིན་པ་ོཆ་ེད་ེདག་ག་ིནང་ནས་གདན་ས་ཆེན་པ་ོའད་ིཉིིད་ཀྱི་ིགདན་རབས་ཇེ་ི

ལྟོར་བྱོོན་པའ་ིཚུལ་ད་ེཉིིད་བསྟེན་པ་སྟེེ། འད་ིལ་ཡང་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་མེདོར་

བསྟེན་པ་དང་། དའེ་ིདནོ་ཅུང་ཟིད་བཤེད་པ་གཉིསི་ལས། དང་པ་ོན་ིཐོམེས་ཅད་མེཁྱེནེ་

པ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ིགདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ལས་ཇེ་ིལྟོར་གསུངས་

པ་དང་། ད་ེཉིིད་ཀྱི་ིཁ་སྐོང་ཅུང་ཟིད་དང་བཅས་སྟེོན་པ་ལ། འཁོན་སྟེོན་དཀོན་མེཆོག་

རྒྱལ་པ་ོབ་ར་ིབ། །ས་སྐྱའ་ིབློ་ཆེན་སློབ་དཔོན་རྩ་ེམེ་ོདང་། །རྗོ་ེབཙུན་གྲགས་པ་ས་སྐྱ་

པཎྜོ་ིཏེ། །ཆསོ་རྒྱལ་འཕེགས་པ་སླབོ་དཔནོ་རནི་རྒྱལ་དང་། །དྷརྨཱ་པ་ལ་ཤེར་པ་འཇེམེ་

དབྱོངས་ཆ།ེ །བདག་ཉིདི་ཆེན་པ་ོམེཁས་བཙུན་ནམེ་མེཁའ་ལགེས། །འཇེམེ་དབྱོངས་

དནོ་ཡདོ་འགྲ་ོམེགནོ་བསདོ་ནམེས་པ། །ཏེ་དབནེ་བློ་ོརྒྱལ་ཏེ་དབནེ་ཀུན་རནི་པ། །གཞ་ི

ཐོོག་བློ་ོརྒྱལ་འཇེམེ་དབྱོངས་ནམེ་རྒྱལ་དང་། །ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་རྒྱ་དཀར་ཤེེས་

རབ་མེཚན། །བློ་ོགྲོས་རྒྱལ་མེཚན་འཇེམེ་དབྱོངས་ཀུན་དགའ་ིཞབས། །ངག་དབང་

ཀུན་རིན་འཇེམེ་དབྱོངས་སྐུ་མེཆེད་སོགས། །སྔར་བྱུང་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གདན་

རབས་ཡིན། །ཞེས་སོ། །གཉིིས་པ་དེའ་ིདོན་ཅུང་ཟིད་བཤེད་པ་ནི། གོང་དུ་ཇེ་ིསྐད་

བསྟེན་པའ་ིང་ོམེཚར་གྱི་ིརྣམེ་ཐོར་དུ་མེ་དང་ལྡན་པའ་ིསྐྱེས་བུ་དམེ་པ་རིམེ་པར་བྱོོན་པ་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ད་ེརྣམེས་ཀྱི་ིབསྟེ་ིགནས་དམེ་པ་གདན་ས་ཆེན་པ་ོབོད་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེགདན་དཔལ་ལྡན་ས་

སྐྱ་ཞེས་སྙེན་པའི་བ་དན་དཀར་པོ་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་ལེགས་པར་གཡོ་བ་འདི་ཉིིད། 

འཁོན་སྟེོན་དཀོན་མེཆོག་རྒྱལ་པ་ོདགུ་ལ་ོབཞ་ིབཅུ་བཞེས་པ་ཆུ་མེ་ོགླིང་ག་ིལ་ོའགྲམེ་

བཏེབ་ཅིང་། །ད་ེནས་བཟུང་སྟེ་ེཆུ་ཕེ་ོརྟེའ་ིབར་ལ་ོསུམེ་ཅུ་ཐོམེ་པ་འཁོན་སྟེོན་ཉིིད་ཀྱིིས་

དཔལ་ས་སྐྱའ་ིགདན་ས་མེཛད་ལ།༼ཁ་ཅིག་དགོན་གནས་འདེབས་པ་པ་ོཉིིད་གདན་ས་པར་མེ་ིབགྲང་

བའ་ིལུགས་སྣང་ན་ཡང་། འདིར་ན་ིམེཁས་པའ་ིདབང་པ་ོདཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ིགསུང་ག་ིཚིག་འགྲེལ་གྱི་ིདབང་དུ་

བྱོས་པ་ཡིན་ནོ།༽།བདག་ཉིིད་ཆེན་པ་ོད་ེདགུང་ལ་ོང་དགུར་ཕེེབས་པ་ན། བློ་མེ་ས་སྐྱ་པ་

ཆེན་པ་ོསྐུ་བལྟོམེས་ཏེ་ེདགུང་ལ་ོབཅུ་གཅིག་ཏུ་ཕེེབས་པ་ཆུ་མེ་ོལུག་ནས་བརྩམེས། 

ལྕགས་ཕེ་ོསྟེག་ལའོ་ིབར་ལ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིརིང་ལ་བ་ར་ིལ་ོཙཱ་བ་ཆེན་པའོ་ིགདན་ས་མེཛད་

ཅིང་། དེའ་ིརྗོེས་བརྩ་ེཆེན་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པ་ོདགུང་ལ་ོཉི་ིཤུར་ཕེེབས་པ་ལྕགས་མེ་ོ

ཡོས་ནས་བཟུང་སྟེ་ེདྲུག་ཅུ་ར་ེབདུན་བཞེས་པ་ས་ཕེ་ོསྟེག་ག་ིལོའ་ིབར་ཏེེ། ལ་ོགྲངས་

བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་བློ་མེ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙེིང་པོ་ཉིིད་ཀྱིིས་གདན་ས་

མེཛད། བློ་མེ་འད་ིདགུང་ལ་ོང་གཅིག་ཏུ་ཕེེབས་པ་ཆུ་ཕེ་ོཁྱེ་ིལ་ོསློབ་དཔོན་རིན་པ་ོཆ་ེ

བསོད་ནམེས་རྩ་ེམེ་ོསྐུ་བལྟོམེས་ཤེིང་། འདིས་གདན་ས་ལ་ོགསུམེ་མེཛད་པར་བློ་མེ་

དམེ་པའ་ིདངོས་སློབ་ཤེེས་རབ་རྡོ་ོརྗོ་ེཔའ་ིགདུང་རབས་ལས་འབྱུང་ལ། སྟེག་ཚང་ལ་ོ

ཙཱ་བས་ལ་ོཉིེར་གསུམེ་གདན་ས་མེཛད་པར་བཤེད་ཅིང་། ཡང་ཤེར་གླིིང་པའ་ིཡ་ིག་ེ

ལས་གདན་ས་ལོ་བཅུ་གསུམེ་མེཛད་པར་བཤེད་པ་དང་། མུས་སྲད་པ་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱལ་

མེཚན་གྱིིས་སློབ་དཔོན་རྩེ་མེོའི་གདན་ས་གཏེན་མེ་མེཛད་པར་ཡང་བཤེད་ལ། 

མེཁས་པའི་དབང་པོ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིིས་གོང་དུ་བཤེད་པ་ལྟོར་ལོ་གྲངས་
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གསལ་ཁ་མེ་བྱུང་ཡང་གདན་ས་མེཛད་པར་བཤེད་པ་སོགས་མེཁས་པ་རྣམེས་ཀྱིི་

འཆད་ཚུལ་མེི་འདྲི་བ་དུ་མེ་ཞིག་སྣང་ཡང་། དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་བསོད་ནམེས་

རྒྱལ་མེཚན་གྱིི་དགོངས་པ་ལྟོར་ན། སློབ་དཔོན་བསོད་ནམེས་རྩེ་མེོའི་གདན་ས་མེ་

མེཛད་པ་ཉིིད་འཐོད་དམེ་སྙེམེ་སྟེེ། དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་ལམེ་འབྲས་ཆོས་འབྱུང་ངོ་

མེཚར་སྣང་བ་ལས། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམེ་ཐོར་གྱིི་སྐབས་སུ། རྗོེ་པ་ལོ་༼དཔེ་

ཁ་ཅིག་ཏུ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིིས་པ་ལ་ཞེས་པའང་སྣང་།༽བཅུ་གསུམེ་པ་ལ་ངས་དབུས་སུ་ཕྱིིན་ལ་

ཕེར་ཕྱིིན་ལ་སོགས་པ་ཉིན་ལ་ཡོང་། ཁྱེོད་ས་སྐྱར་སྡོོད་ལ་བཤེད་པ་གྱིིས་གསུངས་

ནས་གདན་ས་གཏེད་ཅེས་དང་། རྗོེ་བཙུན་གྱིི་རྣམེ་ཐོར་གྱིི་སྐབས་སུ་བཅུ་གསུམེ་པ་

ལ་གཅེན་དབུས་སུ་གཤེེགས་པའི་ཚེ། གདན་ས་གཏེད་ནས་ཞེས་གསུངས་པས་ན། 

བློ་མེ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཞི་བར་གཤེེགས་པའི་ཕྱིི་ལོ་དེ་ཉིིད་རྗོེ་བཙུན་ཆེན་པོས་དགུང་

ལོ་བཅུ་གསུམེ་བཞེས་པའི་ལོ་ཡིན་པས་ཡབ་གཤེེགས་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམེ་ཡང་

གཅེན་གྱིིས་གདན་ས་མེ་མེཛད་པར། གཅུང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་ལ་གཏེད་པར་

བཤེད་པས་སོ། །འོན་ཀྱིང་སྟེག་ཚང་གདུང་རབས་སོགས་ཕེལ་ཆེར་ལས་གདན་ས་

མེཛད་པ་ཉིིད་འབྱུང་བས་གང་དག་བརྟེག་པར་བྱོའོ། །དེ་ནས་རྗོེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་

དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམེ་དུ་ཕེེབས་པ་ས་མེོ་ཡོས་ནས། བདུན་ཅུ་བཞེས་པ་ཤེིང་མེོ་ཕེག་

གི་བར་ལོ་གྲངས་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་རྗོེ་ཉིིད་ཀྱིིས་གདན་ས་མེཛད་ཅིང་། རྗོེ་བཙུན་ཆེན་

པོ་གཤེེགས་པའི་ཕྱིི་ལོ་ཆོས་རྗོེ་ས་པཎ་དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་ཙམེ་དུ་ཕེེབས་པ་མེེ་ཕེོ་བྱོི་

བ་ནས། དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ཙམེ་བཞེས་པ་ཆུ་མེོ་ཡོས་ཀྱིི་བར་ལོ་གྲངས་ཉིེར་བརྒྱད་

བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ཉིིད་ཀྱིིས་གདན་ས་མེཛད། དེ་ནས་ཤེིང་ཕེོ་འབྲུག་ས་པཎ་ཧོར་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

ཡུལ་དུ་ཕེེབས་པའི་ལོ་དེ་ནས། ཤེིང་ཕེོ་བྱོི་བའི་ཁོར་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དཀར་ཤཱཀྱི་

གྲགས་ཀྱིིས་གདན་ས་མེཛད་པར་མུས་སྲད་པའི་གདུང་རབས་ལས་འབྱུང་ལ། ཡང་

ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་གྱིི་མེཆན་བུར། ཁ་ཅིག་གིས་དཀར་ཤཱཀྱི་གྲགས་བགྲངས་པ་ནི་

གདན་ས་པ་དང་ཟུར་ཆོས་པའི་ཤེན་མེ་ཕྱིེད་པ་སྟེེ། ས་པཎ་ཧོར་ཡུལ་ལ་ཕེེབས་དུས་

ཤེར་བ་ཡེ་འབྱུང་དང་། །འུ་ཡུག་པ་མེ་གཏེོགས་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིིས་ཤཱཀྱི་བཟིང་པོ་ལ་

ཕྱིག་འཚོལ། ཁྱེེད་གསུམེ་བློོ་མེཐུན་གཅིག་ཏུ་གྱིིས་ལ་གདན་ས་འདི་འཕེགས་པ་

སྤུན་ལ་འཕྲོད་པ་གྱིིས་གསུངས་པའི་བཀའ་ཕེེབས་ཞེས་ཡིག་ཚང་རྙིིང་མེ་རྣམེས་

ལས་གསུངས་པ་དང་མེི་མེཐུན་པས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟོར་ན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་

པཎ་ཧོར་ཡུལ་ཕེེབས་པའི་སྐབས་སུ། གདན་ས་པ་ལོགས་སུ་མེ་བཀོད་པར་གདན་

ས་ཆེན་པོའི་གང་སྤྱིིའི་བསྟེན་པའི་ཁུར་རྣམེས་ཤེར་བ་ཤེེས་རབ་འབྱུང་གནས། འུ་

ཡུག་པ་རིག་པའི་སེང་གེ ཤཱཀྱི་བཟིང་པོ་དང་གསུམེ་གྱིིས་ཁུར་ཏེེ། དེ་དག་གི་རིང་ལ་

ལོ་གྲངས་ཉིེར་གཅིག་འདས་པར་སྣང་ཞིང་། ལོ་དེ་འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་

སོ་གཅིག་ཙམེ་དུ་ཕེེབས་པ་ཤེིང་མེོ་གླིང་གི་ལོ་སྟེེ། དེ་དང་མེེ་ཕེོ་སྟེག་གཉིིས་ཆོས་

རྒྱལ་འཕེགས་པས་གདན་ས་མེཛད་ཅེས་འཆད་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟོར་

འཕེགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་གཉིིས་གདན་ས་མེཛད་ནས་ཡང་གོང་ལ་ཕེེབས། དེའི་

བར་ལོ་དགུ་གཅུང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་མེཛད་དེ། སླར་ཡང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་

འཕེགས་པས་མེེ་ཕེོ་བྱོི་བ་ནས་ལྕགས་ཕེོ་འབྲུག་གི་བར་ལོ་ལྔ་གདན་ས་མེཛད་ནས། 

དེའི་ཕྱིི་ལོ་ལྕགས་མེོ་སྦྲུལ་ནས་མེེ་མེོ་ཕེག་གི་བར་ལོ་བདུན་དྷརྨ་པཱ་ལ་རཀི་ཏེས་

གདན་ས་མེཛད་ཅིང་། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་གདན་ས་ནམེ་མེཛད་ཀྱིི་བར་ལ་
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ཤེར་པ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོས་གདན་ས་མེཛད་དེ། །དེ་ཡང་ས་ཕེོ་བྱོི་བ་ནས་མེེ་

མེོ་བྱོའི་བར་ལོ་བཅུ་མེཛད། དེའི་རྗོེས་སུ་ས་ཕེོ་ཁྱེི་ནས་ཤེིང་ཕེོ་བྱོི་བའི་བར་ལོ་ཉིི་ཤུ་

རྩ་བདུན་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་བཟིང་པོ་དཔལ་གྱིིས་གདན་ས་མེཛད་པ་ཡིན་པར་མུས་

སྲད་པས་བཤེད་ཅིང་། ཁོ་བོས་བྱོས་པའི་གདུང་རབས་འདིར་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོའི་

རྣམེ་ཐོར་གྱིི་སྐབས་སུ་ཤེར་པ་འཇེམེ་དབྱོངས་ཆེན་པོ་དང་། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོས་

གདན་ས་མེཛད་པའི་ལོ་གྲངས་སོགས་ནི་ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེའི་གདུང་རབས་ལྟོར་བྲིས་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་སྤྱིི་ལ་དབང་མེཛད་པའི་གདན་རབས་བཅུ་

གཅིག་སྟེེ། གདུང་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱད་དང་། བུ་ཆེན་གསུམེ་ཡོད་པའམེ། ཡང་

དཀར་ཤཱཀྱི་གྲགས་ཀྱིི་གདན་ས་མེ་མེཛད་པ་ལྟོར་ན། གདུང་བརྒྱུད་བརྒྱད་དང་

གདུང་བརྒྱུད་མེ་ཡིན་པ་བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ་དང་། ཤེར་པ་འཇེམེ་དབྱོངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་

མེཚན་ཏེེ་གཉིིས་བྱོོན་པས། བློ་བྲང་གོ་བཞིར་མེ་གྱིེས་གོང་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་སྤྱིི་ལ་

དབང་བའི་གདན་རབས་བཅུ་བྱུང་བར་ཤེེས་པར་བྱོ་ཞིང་། ཡང་སློབ་དཔོན་བསོད་

རྩེའི་གདན་ས་མེ་མེཛད་པ་ལྟོར་ན། གདུང་བརྒྱུད་བདུན་ལས་མེ་བྱུང་བ་ཉིིད་ཁས་

ལེན་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། །དེ་ནས་བློ་བྲང་གོ་བཞིར་གྱིེས་ཏེེ། གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་ཆེན་

པོ་མེཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིིས་བསྐྱངས། རིན་ཆེན་སྒོང་བློ་བྲང་ཏེ་དབེན་

ཀུན་དགའ་ཉིི་མེ་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིིས་བསྐྱངས། ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་ཏེི་ཤྲཱིི་ཀུན་དགའ་ལེགས་

འབྱུང་སྐུ་མེཆེད་ཀྱིིས་བསྐྱངས། དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པས་

སྐྱོང་བར་མེཛད་པས་བློ་བྲང་དེ་བཞི་ལ་གདུང་བརྒྱུད་བཞུགས་པའི་བློ་བྲང་བཞི་ཞེས་

གྲགས་ལ། དེ་ནས་རེ་ཞིག་གི་བར་གདན་ས་སྤྱིི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཞིག་གདུང་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

བརྒྱུད་སུས་ཀྱིང་མེ་མེཛད་རུང་། གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་ཆེན་མེོར་བཞུགས་ཤེིང་ཚོགས་

ཆོས་གསུང་བ་སོགས་གདན་ས་ཆེན་པོའི་མེཛད་པ་ཁག་ཆེ་བ་རྣམེས་མེཛད་པ་པོ་

ལ་གདན་ས་པར་བཤེད་པ་ཡིན་པས་ན། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་སྐུ་གཤེེགས་པའི་ཕྱིི་ལོ་

ཤེིང་མེོ་གླིང་གི་ལོ་མེཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུར་ཕེེབས་པ་ནས། སོ་དགུ་

པ་ཆུ་མེོ་ལུག་གི་ལོའི་བར་ལོ་གྲངས་བཅུ་དགུ་གཞི་ཐོོག་པ་མེཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་

ཉིིད་ཀྱིིས་གདན་ས་མེཛད། དེ་ནས་འཇེམེ་དབྱོངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་ལོ་

གསུམེ་ཙམེ་གདན་ས་མེཛད་ལ། དེའི་རྗོེས་སུ་དཔལ་ལྡན་བློ་མེ་དམེ་པ་བསོད་

ནམེས་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་མེཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་རྗོེ་རང་ཉིིད་དགུང་

ལོ་སོ་གསུམེ་དུ་ཕེེབས་པ་ནས་བཟུང་ཡུན་མེི་རིང་ཙམེ་ཞིག་གཞི་ཐོོག་གི་གདན་ས་

མེཛད་ལ། དེའི་རྗོེས་ནས་ལྷ་ཁང་བློ་བྲང་བའི་གདུང་བརྒྱུད་ཏེ་དབེན་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་

མེཚན་ཞེས་བྱོ་བས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིི་བར་དུ་གདན་ས་མེཛད། དེ་ནས་ཏེ་དབེན་

ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་ཞེས་བྱོ་བས་དགུང་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིིས་ཙམེ་བཞེས་པ་ནས་

བཟུང་སྟེེ། ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་གདན་ས་མེཛད་ཅིང་། བློ་མེ་དེ་ལ་སྲས་གསུམེ་

འཁྲུངས་པའི་ནང་གི་ཆེ་བ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བས་ཡབ་གཤེེགས་ནས་

གདན་ས་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་མེཛད་ལ། དེ་ཉིིད་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་འཇེམེ་དབྱོངས་ནམེ་

མེཁའ་རྒྱལ་མེཚན་ཞེས་བྱོ་བ་རིན་ཆེན་སྒོང་བློ་བྲང་པའི་ཞལ་ངོ་སྟེེ། བློ་མེ་འདིས་

ཀྱིང་གདན་ས་ཡུན་རིང་དུ་མེཛད་ཅིང་། དེའི་འོག་ཏུ་གཞི་ཐོོག་པ་ཀུན་དགའ་དབང་

ཕྱུག་ཅེས་བྱོ་བས་གདན་ས་མེཛད། དེའི་རྗོེས་སུ་བདག་ཆེན་རྒྱ་དཀར་ཤེེས་རབ་

རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོས་ཀྱིང་གདན་ས་ཡུན་མེི་རིང་བ་ཙམེ་མེཛད་དེ། །དེ་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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རྗོེས་བདག་ཆེན་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་དགུང་ལོ་སུམེ་ཅུ་ཙམེ་

བཞེས་པ་ནས། ལྔ་བཅུ་རྩ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་བཅུ་ཕྲག་གཉིིས་དང་ཉིག་མེ་གཉིིས་ཙམེ་

གྱིི་བར་དུ་གདན་ས་མེཛད་ལ། དེ་ནས་བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པཎྜོི་ཏེ་ཉིིད་སླར་

ཡང་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་ལ་ངུར་སྨྲིག་གི་བློ་གོས་འཆང་བའི་དགེ་སློང་མེཆོག་གི་

ཚུལ་བཟུང་བ་ས་ལོ་འཇེམེ་པའི་རྡོོ་རྗོེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་དེས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གདན་ས་དགུང་ལོ་བཅུ་

གཉིིས་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་། བཞི་བཅུ་རྩ་དགུའི་བར་ལོ་གྲངས་སུམེ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་

ཙམེ་མེཛད། དེ་ནས་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ངག་གི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་

རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤེིས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོ་ཞེས་བྱོ་བ་བསྟེན་པའི་

ཉིི་མེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་དུ་ཕེེབས་པ་ནས་བཟུང་། དྲུག་ཅུ་རེ་

བརྒྱད་བཞེས་པའི་བར་ཏེེ་ལོ་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ཙམེ་གྱིི་བར་དུ་གདན་ས་

མེཛད་ནས་བསྟེན་པའི་མེེ་རོ་རྨང་ནས་བསླངས་ཤེིང་། དེ་ལྟོ་བུའི་སྔགས་འཆང་བློ་

མེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་སྲས་དམེ་པ་བདག་ལ་བཀའ་དྲིིན་ཆེ་བའི་རྩ་བའི་བློ་མེ་རྣམེ་

གསུམེ་གྱིི་ནང་ཚན་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་བྱོམེས་པ་དཔལ་ངག་དབང་བསོད་ནམེས་

དབང་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོས་ཡབ་སྔགས་འཆང་བློ་མེ་ཀུན་

དགའི་མེཚན་ཅན་དེ་ཉིིད་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེེགས་པའི་དུས་དེ་ནས་བཟུང་ལོ་

གྲངས་དྲུག་གི་བར་དུ་གདན་ས་མེཛད་ལ། བདག་ཉིིད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་གཅུང་

བཀའ་དྲིིན་གཞལ་དུ་མེ་མེཆིས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མེཆོག་རྒྱལ་སྲས་སྦེས་པའི་

རྣལ་འབྱོོར་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས་རྒྱལ་མེཚན་
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

དཔལ་བཟིང་པོས། རྗོེ་རང་ཉིིད་དགུང་ལོ་ཉིེར་བདུན་ཙམེ་དུ་ཕེེབས་པ་ནས། ལྔ་

བཅུ་རྩ་ལྔ་བཞེས་པ་མེི་སྦྲུལ་གྱིི་ལོའི་བར་ཏེེ། ལོ་གྲངས་སུམེ་ཅུ་སོ་བདུན་ཙམེ་ཞིག་

གདན་ས་མེཛད་ནས་སྔགས་འཆང་ཀུན་དགའི་མེཚན་ཅན་གྱིིས་བསྟེན་པའི་མེེ་རོ་

རྨང་ནས་བསླངས་པའི་རྒྱུན་དེ་ཉིིད་མེི་ཉིམེས་ཤེིང་དབྱོར་མེཚོ་ལྟོར་འཕེེལ་རྒྱས་སུ་

མེཛད་ཅིང་། དེ་རྗོེས་སྔགས་འཆང་གྲགས་པའི་མེཚན་ཅན་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་སྲས་འཇེམེ་

དབྱོངས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་རྒྱལ་གྱིི་ཡབ་རྗོེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཉིིད་བདེ་

བར་གཤེེགས་པའི་དུས་ནས་བཟུང་། ལུག་ལོའི་བར་ལོ་ངོ་གསུམེ་གདན་ས་མེཛད་

ལ༑ རྗོེ་དེ་ཉིིད་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེེགས་པ་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་གདན་ས་ཆེན་པོའི་

ཁུར་རྣམེས་ཁྱེེར་ནས་སྦྲུལ་ལོ་གདུང་རབས་འདི་ཉིིད་བརྩམེས་པ་ཕེན་ཆད་ལོ་

གྲངས་བཅུ་ཙམེ་ལོན་ཞིང་། ད་དུང་ཀྱིང་ཇེི་སྲིད་འཁོར་བ་མེ་སྟེོངས་ཀྱིི་བར་ངོས་

ཅག་རིགས་བརྒྱུད་དྲིི་མེ་མེེད་པ་དང་བཅས་པས་དཔལ་ས་སྐྱའི་བསྟེན་པ་བསྟེན་

འཛིན་དགོན་གནས་དང་བཅས་པ་རྒྱུན་མེ་ཆད་པར་སྐྱོང་བའི་དགེ་མེཚན་ཕུན་

སུམེ་ཚོགས་པ་ཡར་ངོའི་བསིལ་ཟིེར་བྱོེད་ལྟོར་འཕེེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག དེ་

དག་གིས་ནི་དཔལ་ས་སྐྱའི་གདན་ས་མེཛད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཇེི་ལྟོར་བྱོོན་པའི་ཚུལ་ཏེེ་

སྐབས་སུ་བབས་པའི་དོན་གཞན་བཤེད་པ་ཉིིད་བསྟེན་ཟིིན་ཏེོ།། །།

འདིར་སྨྲས་པ། 

དེ་ལྟོར་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་ཉིིད་འོད་གསལ་གྱིི། །ལྷ་རིགས་སྤྲུལ་ནས་མེི་ཡི་

རྗོེ་མེཛད་པའི། །མེཆེད་གསུམེ་མེ་བཟིང་སྤུན་བདུན་ལ་སོགས་པ། །ལྷ་ཡི་གདུང་

རབས་རྣམེས་ལ་སླར་ཡང་འདུད། །བདུད་སྲིན་མེ་རིག་ལས་འཁོན་གྲུབ་དབང་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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རྗོེ༑ །རིམེ་གཉིིས་ཏེིང་འཛིན་ཟིས་ལ་རྟེག་རོལ་བའི། །ལྗོངས་འདིར་འཁོན་ཞེས་

གྲགས་པ་གསལ་ལྡན་པའི། །སྐྱེས་ཆེན་རྣམེས་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་དྲིན་པས་འདུད། །རྒྱལ་

བའི་སྤྱིི་གཟུགས་རིགས་གསུམེ་མེགོན་པོ་ཉིིད། །གཞན་ངོར་ངུར་སྨྲིག་གོས་དང་

གོས་དཀར་གྱིི། །མེཛེས་སྐུར་སྤྲུལ་ནས་ཡོངས་རོགས་བསྟེན་པའི་བདག །འགྲན་

བྲལ་ས་སྐྱའི་བློ་ཆེན་བརྒྱུད་བཅས་རྒྱལ། །གང་གི་གདུང་རིགས་དྲིི་མེེད་ལས་བྱོོན་

པའི། །གཅིག་མེིན་ཐོ་དད་ཆོས་ཀྱིི་ཁྲིིར་འཁོད་དེ། །རླབས་ཆེན་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་ལ་

གཅིག་གཞོལ་བའི། །བློ་བྲང་རྣམེ་བཞིའི་གདུང་རབས་བསྔགས་པར་འོས། །ཁྱེད་

པར་འཁོར་བ་ཇེི་སྲིད་གནས་ཀྱིི་བར། །རྒྱུན་མེི་ཆད་པར་འབྱོོན་པའི་འཕྲིན་ལས་

ཅན། །དུས་མེཆོད་བློ་བྲང་པ་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་པའི། །སྐྱེས་མེཆོག་རྣམེས་ཀྱིི་

བཀའ་དྲིིན་དྲིན་པས་འདུད། །ལྷག་པར་སྙེིགས་དུས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟེན་

པའི་མེེ་རོ་རྨང་ནས་བསླང་མེཛད་དེ། །རྒྱལ་བའི་བསྟེན་ལ་རྒྱལ་བ་གཉིིས་པ་

ལྟོར། །རབ་གྲགས་སྔགས་འཆང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་རྒྱལ། །གང་གི་ཐུགས་སྲས་

མེཐུ་སྟེོབས་ནུས་པའི་གཏེེར། གྲུབ་མེཆོག་དེད་དཔོན་བསོད་ནམེས་དབང་པོ་

དང་། །འགྲན་གྱིི་དོ་མེེད་འཛམེ་གླིིང་མེཛེས་པའི་རྒྱན། །སྔགས་འཆང་གྲགས་པའི་

མེཚན་གྱིིས་བདག་སྲུངས་ཤེིག །རྩ་བརྒྱུད་བློ་མེའི་ཡོན་ཏེན་བཀོད་པའི་གཏེམེ། །ངོ་

མེཚར་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་བང་མེཛོད་ལྟོར། །སྐལ་བཟིང་དོན་གཉིེར་རྣམེས་ལ་

དགོས་འདོད་ཀུན། །འབད་མེེད་སྩོལ་བའི་བསྟེན་བཅོས་འདི་ངོ་མེཚར། །དེང་སང་

རྨོངས་པའི་ཕྲུག་གུ་ཕེོངས་པ་ཡི། །འཁོར་གྱིིས་བཏེེག་ནས་ལྷ་མེིའི་འདྲིེན་པ་

ཞེས། །གྲག་སྟེོང་སྒྲི་ཡི་རྗོེས་སུ་རྒྱུག་འདི་རྣམེས། །ལོང་བས་ལོང་བ་ཁྲིིད་དང་



 620  

ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

མེཚུངས་མེིན་ནམེ། །ལ་ལ་འགྲན་བྲལ་སྐྱེས་བུར་ཁས་བློངས་ནས། །རྩོད་མེེད་གོང་

མེའི་གཞུང་ལུགས་རྣམེས་བོར་ཏེེ། །གསར་བྱུང་ཆོས་ལ་མེཚར་དུ་འཛིན་བྱོེད་

པའི། །དཔོན་སློབ་དེ་ཀུན་བདུད་ཀྱིིས་མེ་བསླད་དམེ། །དང་པོར་རིགས་རུས་ཆོ་

འབྲང་ཕུན་སུམེ་ཚོགས། །བར་དུ་ལུང་རྟེོགས་ཡོན་ཏེན་མེཛོད་བཟུང་ནས། །ཐོ་མེར་

ཅི་མེཛད་བསྟེན་འགྲོའི་དོན་གྱུར་པ། །ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་རྣམེས་ཀྱིི་ཁྱེད་ཆོས་

ཡིན། །དེ་ལྟོར་དྲིང་པོའི་བདེན་ཚིག་སྨྲས་པ་ལ། །དཔྱིོད་ལྡན་གཟུར་གནས་རྣམེས་

ཀྱིིས་བརྟེག་བྱོ་ཡི། །ཕྱིོགས་འཛིན་དུག་ཆུས་བསླད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམེས། །ལན་བརྒྱར་

སྨོད་ཀྱིང་བ་སྤུ་གཡོ་རེ་ཀན། །སྔོན་ཚེ་ས་སྐྱའི་བསྟེན་འཛིན་བཤེེས་གཉིེན་

རྣམེས། །བཀའ་དྲིིན་མེཉིམེ་མེེད་གདུང་རབས་རིན་ཆེན་འདིས། །རྣམེ་ཐོར་སེམེས་

ཤེིང་འཆད་དང་རྩོམེ་པ་དང་། །རྟེག་ཏུ་ཡོན་ཏེན་བརྗོོད་པས་བྲེལ་བ་སྙེམེ། །དེང་དུས་

དཔྱིོད་ལྡན་རྣམེས་ཀྱིང་འདིར་དད་མེོད། །འོན་ཀྱིང་དོན་གཞན་བྱོ་བས་ཆེར་གཡེངས་

ཏེེ༑ །ལུགས་འདིས་སྔོན་བྱོོན་གོང་མེའི་གསུང་རབ་རྣམེས། །བཏེང་སྙེོམེས་བཞུགས་

པ་མེཐོོང་ནས་ངས་འདི་བརྩམེས། །འདི་སྦྱར་དགེ་བས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་

རྣམེས། །དུས་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེེད་བསམེ་དོན་འགྲུབ། ས་སྐྱའི་སྡོེ་དང་བསྟེན་པ་

གདུང་བརྒྱུད་བཅས། །ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟོར་འཕེེལ་ཞིང་རབ་རྒྱས་ནས། །ནམེ་ཞིག་ཚེ་

འདིའི་སྣང་བ་ནུབ་མེ་ཐོག །ཀུན་ཀྱིང་ལྷན་ཅིག་བདེ་བ་ཅན་སྐྱེས་ནས། །སླར་ཡང་

གང་འདུལ་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས། །སྲིད་མེཐོའི་བར་དུ་བསྟེན་པ་འཛིན་པར་

ཤེོག །བདག་གི་ལྷག་བསམེ་དག་པའི་སྨོན་ལམེ་འདི། །བསླུ་མེེད་རྩ་བརྒྱུད་བློ་མེའི་

ཐུགས་རྗོེ་ཡིས། །ཇེི་བཞིན་མེ་ལུས་ལེགས་པར་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །རང་གཞན་འདི་



ས་སྐྱའིི་གདུང་རབས།
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ཕྱིིའི་དོན་གཉིིས་མེཐོར་ཕྱིིན་ཤེོག །

ཅེས་འཛམེ་གླིིང་བྱོང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་

སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་ཇེི་ལྟོར་བྱོོན་པའི་ཚུལ་གྱིི་རྣམེ་པར་ཐོར་པ་ངོ་

མེཚར་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མེཛོད་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱོ་བ་འདི་ཡང་ལྷར་

བཅས་འགྲོ་བའི་བློ་མེ་ཁམེས་གསུམེ་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་

པདྨོ་སམྦྷ་ཝའི་རྣམེ་པར་སྤྲུལ་པ་འཇེམེ་པའི་དབྱོངས་བསོད་ནམེས་དབང་པོའི་ཞལ་

སྔ་ནས་དང་། བྱོང་ཆུབ་སེམེས་དཔའ་ཞི་བ་འཚོ་ཉིིད་སླར་ཡང་མེིའི་ཟིོལ་གྱིི་ཟློས་

གར་བསྒྱུར་བ་སྦེས་པའི་སངས་རྒྱས་སྔགས་འཆང་གྲགས་པ་བློོ་གྲོས། རིགས་

ཐོམེས་ཅད་དང་དཀྱིིལ་འཁོར་ཐོམེས་ཅད་ཀྱིི་ཁྱེབ་བདག་དྲུག་པ་རྡོོ་རྗོེ་འཆང་ཆེན་

པོ་དང་དབྱོེར་མེ་མེཆིས་པ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མེཚན། སྤྲུལ་

པའི་སྐུ་སྤྱིན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ། རྗོེ་ནགས་དགོན་པ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པ་

གྲགས་པ། གྲུབ་མེཆོག་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟེན། མེཁན་ཆེན་ཐོམེས་ཅད་མེཁྱེེན་པ་

ངག་དབང་ཆོས་ཀྱིི་གྲགས་པ་ལ་སོགས་ཏེེ་ཡོངས་འཛིན་བསླུ་མེེད་ཆོས་བཞིན་དུ་

སྤྱིོད་པ་དུ་མེའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱིི་བོས་ལེན་པ་ཤྲཱིི་ས་སྐྱ་པ་ཤཱཀྱིའི་དགེ་བསྙེེན་པཎྜོི་ཏེ་

ཐོེག་པ་མེཆོག་གི་རྣལ་འབྱོོར་པ་སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་

ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན་དཔལ་བཟིང་པོས། རྗོེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གོང་མེ་

རྣམེས་ཀྱིི་རྣམེ་ཐོར་སོ་སོ་དང་། ཁྱེད་པར་གདུང་རབས་ཀྱིི་སྐོར་ལ་རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་

མེཛད་པའི་གདུང་རབས་ཚིགས་བཅད་མེ་སོགས་ལུགས་འདི་ལ་མེཁོ་བའི་གསུང་

རབ་དུ་མེ་དང་། གཞན་ཡང་དམེ་པ་ཀུན་དགའ་གྲགས་ཀྱིིས་མེཛད་པའི་གདུང་

རབས། བློ་མེ་དམེ་པའི་དངོས་སློབ་ཤེེས་རབ་རྡོོ་རྗོེས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས། 
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ཨ་མེསེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མེཚན།

གཙང་བྱོམེས་པ་རྡོོ་རྗོེ་རྒྱལ་མེཚན་གྱིིས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས། ཆོས་རྗོེ་ཉིི་ལྡེ་

བས་མེཛད་པའི་གདུང་རབས། སྟེག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བ་སྒྲི་པ་ཤེེས་རིན་གྱིིས་མེཛད་པའི་

གདུང་རབས་སོགས་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེེན་ཞིང་། གཞན་ཡང་མེཁས་པ་མེང་པོས་

མེཛད་པའི་གདུང་རབས་ཆེ་ཆུང་དུ་མེ་ནས་ལེགས་བཤེད་ཀྱིི་ཆ་བློང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་

རྩ་བའི་བློ་མེ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་རྣམེས་ཀྱིི་གསུང་སྒྲིོས་ཁྱེད་པར་ཅན་རྣམེས་

ཀྱིིས་ཀྱིང་མེཛེས་པར་བྱོས་ནས། མེཁས་པའི་དབང་པོ་དཀོན་མེཆོག་ལྷུན་གྲུབ་

ཀྱིིས་མེཛད་པའི་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་ཉིིད་རྩ་བ་བྱོས་ཏེེ། དེ་

ཉིིད་ཀྱིིས་དོན་འགྲེལ་གྱིི་ཚུལ་དུ་ལེགས་པར་བཤེད་པ་འདི་ནི། དེ་བཞིན་གཤེེགས་

པ་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟེན་ནས་ལོ་སུམེ་སྟེོང་

བདུན་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིིས་འདས་ཤེིང་བོད་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་གདན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་

བཏེབ་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྔ་དང་ང་བརྒྱད་ལོན་པ། སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལྷ་

ཁང་ཆེན་མེོ་བཞེངས་ནས་ལོ་སུམེ་བརྒྱ་དང་རེ་གཅིག་འདས་པའི་རེ་གཉིིས་པ། རྒྱ་

གར་ལུགས་ལ་ཤུཀློཿཞེས་པ་དཀར་པོ་དང་། རྒྱ་ནག་ལུགས་ལ་ས་མེོ་སྦྲུལ་གྱིི་ལོ་

ཕཱལྒུ་ནའི་ཟླ་བའི་དམེར་ཆ་བཟིང་པོ་གསུམེ་པའི་ཚེས་ལ་རེས་གཟིའ་ཉིི་མེ་དང་རྒྱུ་

སྐར་བྱོ་མེའི་འགྲུབ་སྦྱོར་བཟིང་པོ་འཛོམེ་པའི་ཉིིན། བོད་ཀྱིི་རྡོོ་རྗོེ་གདན་དཔལ་ལྡན་

ས་སྐྱའི་གཞི་ཐོོག་བློ་བྲང་ཆེན་པོའི་ཡང་སྟེེང་ངོ་མེཚར་འཆི་མེེད་རྡོོ་རྗོེའི་ཕེོ་བྲང་ཨེ་

ཝཾ་བྱོང་ཆུབ་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཐོོག་མེའི་ཡི་གེ་པ་ནི། རང་

དང་ཉིེ་བར་གནས་པའི་སྐྱེས་ཐོོབ་ཀྱིི་བློོ་མེིག་མེཆོག་དང་ལྡན་པས་མེདོ་སྔགས་ཀྱིི་

གཞུང་ལུགས་མེཐོའ་དག་ལ་བློོ་གྲོས་ཀྱིི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་རབ་འབྱོམེས་སྨྲ་

བ་དགེ་སློང་རྡོོ་རྗོེ་འཛིན་པ་བསམེ་གཏེན་རྒྱ་མེཚོའི་དད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་བློ་ན་
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མེེད་པའི་སྒོོ་ནས་བགྱིིས་པའི་རྩོམེ་ལྡན་ལས་བྲི་བ་པོ་ནི་ས་སྐྱར་སྐྱེས་པའི་ནོར་བུ་

ལྷས་བྱོིན་ནོ། །འདི་སྦྱར་དགེ་བས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཀྱིི། །འདི་ཕྱིིའི་དོན་ཀུན་

ཡིད་ལ་རེ་བ་བཞིན། །འབད་མེེད་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་ནས་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟེན་པ་

ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟོར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དེ་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག དེ་ལས་གཞན་དུ་ནམེ་

ཡང་མེ་གྱུར་ཅིག རྩ་བརྒྱུད་ཀྱིི་བློ་མེ་རྣམེས་ཀྱིི་ཐུགས་རྗོེ་ཆེན་པོའི་བྱོིན་རླབས་ཀྱིིས་

མེ་མཱི་ཡུར་པུ་ཎྱ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱིི་བྷཱུ་ཏེི་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། སརྦ་མེཾ་ག་ལཾ། དྷརྨེ་ཨུ་ད་ཡ་མེ་སྟུ། 

སརྦ་སུ་ཁ་བྷ་ཝནྟུ།། །། 
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རྣམེ་གྲལོ་ཞ་ིབའ་ིརྒྱ་མེཚརོ་ར་ོགཅགི་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མེཐོའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟིེགས་མེ་རེས་ཀྱིང་དུག་གསུམེ་གྱིི། །

དྲིི་མེ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤེད་བདུད་རྩི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམེ་དཀར་ཕུང་པོའི་མེཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱིི་སྒོོ་མེོ་སྟེོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མེ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མེཛོད་ལ་དབང་འབྱོོར་ཤེོག །

ཅེས་འཛམེ་གླིིང་ཡངས་པའི་ཁྱེོན་ལ་འཚེ་མེེད་ཞི་བའི་ལམེ་སྟེོན་རྣམེ་འདྲིེན་

ཤཱཀྱི་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྒོོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་

དུ་མེའི་ཆེད་དུ་དམེིགས། ནང་བསྟེན་གྲུབ་མེཐོའ་རིས་མེེད་ཀྱིི་གསུང་རབ་དག་

དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་

ཏུ་ཤཱཀྱིའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློོ་བཟིང་བསྟེན་འཛིན་རྒྱ་མེཚོས་སྦྱར་

བའོ། །
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