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གནང་བ་སྩལ། 
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པའི་ལྷའི་ཞལ་མཐོང་བ་དང་། ཆོས་ཀི་སྒ་དབྱངས་སྒོགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མྗེད་པར་གྱུར། རྒྱལ་
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མ་ལ་སྦྱངས་ཏྗེ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་གྱུར། 

ལོ་བཅོ་ལྔ་བཞྗེས་པའི་ཚེ་རིགས་ཐིགས་ཚར་གཅིག་གསན་པས་ཕི་རོལ་པའི་རོག་གྗེ་པ་

མཁས་པར་གྲགས་པ་ཞིག་རོད་པས་ཕམ་པར་མཛད། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་གནང་བ་ནན་གིས་

ཞུས་ཏྗེ་རྒྱལ་སྲིད་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་སྤངས་ནས་བླ་མ་ཨ་ཝ་དྷུ་ཏི་པའི་ཞབས་ལ་

གཏུགས། བླ་མས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བླ་མ་རཱ་ཧུ་ལ་གུ་པྟ་ལས་དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཞུས་
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ཏི་པ་གཙོ་བོར་བསྟྗེན་ཅིང་། གཞན་ཡང་དངོས་གྲུབ་བརྗེས་པའི་བླ་མ་དུ་མའི་སྤྱན་སྔར་རོ་རྗེ་ཐྗེག་

པ་ལ་སྦྱངས་པས་གཞུང་དང་གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་ལ་མཁས་པར་གྱུར། 
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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

མཐའ་དག་ལ་སྦྱངས་ཤིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞྗེས་པས་ལྷག་པའི་ལྷ་མང་པོའི་ཞལ་གཟིགས། 

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་མངོན་ཤྗེས་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་ཐོབ།  བླ་མ་ཤི་ལ་རཀི་ཏ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་དི་

པཾ་ཀ་ར་ཤི་ཛྙ་ན་ཞྗེས་བཏགས། དྗེ་ནས་མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པའི་སྗེ་སོད་གསུམ་ག་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས་

ཤིང་། ཁད་པར་བླ་མ་དྷརྨཱ་རཀི་ཏ་ལས་འདུལ་བ་ལུང་སྗེ་བཞིའི་གནད་ཀུན་བསྡུས་ཤིང་། མངོན་པ་

སྗེ་བདུན་གི་གནད་ཀུན་བསྡུས་་པའི་བསྟན་བཅོས་བྱྗེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཆྗེན་པོ་བམ་པོ་བརྒྱད་བརྒྱ་

ཙམ་ཡོད་པའི་བསྟན་བཅོས་དྗེ་ལ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གསན་ནས་མཐའ་ཆོད་པར་སྦྱངས།

 བླ་མ་གསྗེར་གིང་པ་ལས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀི་རིང་དབུ་སྔས་སྦྗེལ་ཏྗེ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའི་ལམ་

གི་རིམ་པའི་ལུས་སྤྱི་དང་། ཁད་པར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རིན་པོ་ཆྗེ་ལ་བློ་སྦྱོང་བའི་གདམས་ངག་

རྣམས་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན། མུ་སྟྗེགས་པའི་པཎིཏ་མང་པོ་རོད་པས་ཕམ་པར་བྱས་ཏྗེ་

ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་བཙུད་པར་མཛད། 

ཇོ་བོའི་ཐུགས་བསྐྗེད་དང་སོན་ལམ་གི་མཐུ་དང་། བོད་ཀི་མངའ་རིས་ཆོས་རྒྱལ་ཡྗེ་ཤྗེས་

འོད་ཁུ་དབོན་གིས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་སོ་ནས་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཤིང་། ལྷ་བླ་མ་བྱང་

ཆུབ་འོད་ཀིས་ཇོ་བོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པར། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒོན་མ་མཛད། འབྲོམ་གིས་

བོད་དབུས་སུ་གདན་དྲངས་ཏྗེ། ཇོ་བོས་སྐལ་ལྡན་མང་པོ་ལ་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆྗེར་བསྐོར། ཇོ་བོ་

བོད་དུ་བྱོན་ནས་མངའ་རིས་སུ་ལོ་གསུམ། སྗེ་ཐང་དུ་ལོ་དགུ། དབུས་གཙང་གཞན་དུ་ལོ་ལྔའི་བར་

དུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་བསྟན་ནས་བསྟན་

པའི་སྲོལ་ནུབ་པ་རྣམས་གསར་དུ་བཙུགས། སྲོལ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་རྣམས་འཕྗེལ་བར་མཛད། 

ལོག་པར་རོག་པའི་དྲི་མས་སྦགས་པ་རྣམས་ལྗེགས་པར་བསལ་ཏྗེ་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆྗེ་དྲི་མ་དང་

བྲལ་བར་མཛད་དོ།། 

དྗེ་ལྟར་ཇོ་བོས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀར་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་མཛད་ཅིང་། སྐུ་ཚེ་དྗེའི་

དངོས་ཀི་གདུལ་བྱ་རྣམས་རོགས་པ་ན་ཞིང་གཞན་དུ་འབྱོན་པར་བཞྗེད་དྗེ། ཤིང་ཕོ་རའི་ལོ་དབྱུག་

པ་ཟླ་བའི་ཚེས་གསུམ་ནས་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་ཞག་བཅུ་དྲུག་གི་རིང་ལ་ཐིག་ལྗེ་བཅུ་དྲུག་གི་རིམ་



iii

ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

པ་དང་མཐུན་པར་ཐུགས་དམ་སྡུད་རིམ་མཛད་ནས། གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་བའི་སང་ངོར་དགུང་ལོ་

བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པ། ༡༠༥༤ ཤིང་ཕོ་རའི་ལོ་སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སྗེ་ཐང་དུ་

མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ།།

ཇོ་བོ་ལ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀར་སོབ་མ་མང་དུ་ཡོད་ཅིང་། གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དུ། པཎིཏ་བི་ཏོ་པ། 

དྷརྨཱ་ཨ་ཀ་ར་མ་ཏི། དབུ་མ་སྗེངྗེ། སའི་སིང་པོ་སོགས་དང་། བོད་དུ། ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆྗེན་བཟང་

པོ། ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ། ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད། རྣལ་འབྱོར་པ་ཆྗེན་པོ། དགོན་པ་བ། ཁུ་རོག་འབྲོམ་

གསུམ་སོགས་མཐའ་ཡས་སོ།།



iv

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བོད་མི་

རིགས་ཀི་ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤྱི་ནོར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་

གྗེགས་བམ་ཁི་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མྱོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕྗེལ་འགྱུར་དང་འགྲོགས་པའི་

མིའི་ཉྗེས་སྤྱོད་ཀི་དབང་གིས་ར་ཆྗེའི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། ལྷག་

འཕྲོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཉྗེར་ཡོད་པར་བརྗེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆྗེ་བའི་གསུང་རབ་དྗེ་དག་གཅྗེས་ཉར་བྱྗེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མྗེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངྗེས། དྗེ་བས་འདི་ག་སྗེར་བྱྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མོའི་རོམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆྗེའི་གསུང་རབ་དྗེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཆྗེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉྗེར་བཞིན་ཡོད།

དྗེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདྗེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རོམ་སྒིག་བྱས་

པའི་དྗེབ་དང་འཕྲུལ་དྗེབ་གང་མང་ཞིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

སང་མོད། སྤྱིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བྱྗེད་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་ནོར་

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆྗེ་བའི་སྐོན་ཆ་འབྱུང་སྲིད་པས་བསྲྗེས་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མྗེད་པར་སོར་

འཇོག་གིས་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆྗེ་ཞིང་། གལ་ཏྗེ་ནོར་བར་ངྗེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྗེ་བ་ཡིན། 

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

འགྲོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བྱྗེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དྗེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡོད།



v

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

མ་ཕིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏྗེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གྗེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དྗེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

རོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རོམ་སྒིག་བྱས་པའི་དྗེབ་ཀོག་སྐབས་ངྗེས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ངོ་

སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདི་བཀོད་ཡོད་ན་དྗེ་ནི་དོ་སང་བྱ་

དགོས་སའི་ཡི་གྗེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དྗེའི་རྗེས་སུ་མཆན་གྲངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གྲངས་དྗེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བྱས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སྤོད་ཀི་བཞྗེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་

ཕྲད་སྦྱོར་སྟངས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐྗེངས་གཅིག་བྱས་

པས་ཆོག་པར་བྱས་ཏྗེ་རྗེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རྗེ་རྗེ་བཞིན་

མཆན་བྲིས་མྗེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དྗེབ་དྗེ་དཔྗེ་བསྡུར་བྱས་ཡོད་ཚེ་དྗེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་

གཞི་ལ་མ་ཕི་ཞྗེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སྗེ་དགྗེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། 

སྐུ་འབུམ། བླ་བྲང་པར་མ་རྣམས། སྗེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བླ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། 

མཐའ་མཆན་གི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔྗེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བླ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དྗེ་དག་གི་དོན་ནི། མ་ཕིའི་ཤོག་གྲངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲྗེང་༥པ་ན། བསབ་ཅྗེས་བྲིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་



vi

ཡིག་ནོར་བསབ་དྗེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བྱྗེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དྗེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡྗེབ་གྲངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲྗེང་༦པ་ན། བླ་བྲང་

པར་མའི་ལྡྗེབ་གྲངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་ཕྲྗེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞྗེས་བཀོད་འདུག་ཅྗེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤྗེས་ཚད་དང་དོ་སང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དྗེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐོར་དང་ལམ་སྟོན་གི་ཆྗེད་དུ་མཁྗེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་རྗེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐར་ཞིབ་དང་ལྗེགས་སྒིག་ཞུས་ཏྗེ་སྤུས་

ཀ་ཇྗེ་ལྗེགས་སུ་གཏོང་ངྗེས་ཡིན། 

སྗེར་བྱྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



1

༄༅།།བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྲོ།།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བོ་དྷི་”པཱ་ཐ1་པྲ་དི་པཾ། བོད་སྐད་དུ། བྱང་ཆུབ་ལམ་

གི་སྒོན་མ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག་དང་”དྗེའི་ཆོས་དང༌2། །དགྗེ་འདུན་རྣམས་

ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པོས་ཕག་བྱས་ཏྗེ། །སོབ་མ་བཟང་པོ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀིས་བསྐུལ་

གྱུར་པས། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒོན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱ། །

ཆུང་ངུ་འབྲིང་དང་མཆོག་གྱུར་པས། །སྐྗེས་བུ་གསུམ་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ། །དྗེ་

དག་མཚན་ཉིད་རབ་གསལ་”བ3། །སོ་སོའི་དབྱྗེ་”བ4་བྲི་བར་བྱ། །

གང་ཞིག་ཐབས་ནི་གང་དག་གིས། །འཁོར་བའི་བདྗེ་བ་ཙམ་དག་ལ། །རང་ཉིད་

དོན་དུ་གཉྗེར་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ནི་སྐྗེས་བུ་ཐ་མར་ཤྗེས། །

སྲིད་པའི་བདྗེ་ལ་རྒྱབ་ཕོགས་ཤིང༌། །སིག་པའི་ལས་ལས་ལྡོག་བདག་

1 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༠བ༡ན།  པ་ཐཱ    སྐུ་འབུམ། ༡ན༡ན།  པ་ཐ

2 སྐུ་འབུམ། ༡ན༤ན།  དེ་ཡི་ཆོས

3 སྐུ་འབུམ། ༢བ༡ན།  བའི

4 སྐུ་འབུམ། ༢བ༡ན།  བས
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ཉིད། །གང་ཞིག་རང་ཞི་ཙམ་དོན་གཉྗེར། །སྐྗེས་བུ་དྗེ་ནི་འབྲིང་ཞྗེས་བྱ། །

རང་རྒྱུད་གཏོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས། །གང་ཞིག་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་

ཀུན། །ཡང་དག་ཟད་པར་ཀུན་ནས་འདོད། །སྐྗེས་བུ་དྗེ་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །

སྗེམས་ཅན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག །འདོད་པར་གྱུར་པ་དྗེ་དག་ལ། །བླ་མ་

རྣམས་ཀིས་བསྟན་པ་ཡི། །ཡང་དག་ཐབས་ནི་བཤད་པར་བྱ། །

རོགས་སངས་བྲིས་སྐུ་ལ་སོགས་དང༌། །མཆོད་རྗེན་དམ་”པ5་མངོན་ཕོགས་

ནས། །མྗེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དངོས་པོ་དག །ཅི་འབྱོར་པ་”ཡི6་མཆོད་”པ7་བྱ། །ཀུན་

”བཟང8་སྤྱོད་ལས་གསུངས་པ་ཡི། །མཆོད་པ་རྣམ་པ་བདུན་དག་ཀང༌། །བྱང་ཆུབ་

སིང་པོའི་མཐར་ཐུག་པར། །མི་ལྡོག་པ་ཡི་སྗེམས་དག་གིས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལ་རབ་དད་ཅིང༌། །པུས་”མོ9་ལྷ་ང་སར་བཙུགས་ནས། །ཐལ་མོ་སྦྱར་”བ10་བྱས་

ནས་ནི། །དང་”པོར11་སྐབས་འགྲོ་ལན་གསུམ་བྱ། །

དྗེ་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །བྱམས་པའི་སྗེམས་ནི་སྔོན་འགྲོ་

བས། །ངན་སོང་གསུམ་”དུ12་སྐྗེ་སོགས་དང༌། །འཆི་འཕོ་སོགས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་

བའི། །འགྲོ་བ་མ་ལུས་ལ་བལྟས་ཏྗེ། །སྡུག་བསྔལ་གིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ། །སྡུག་

5 སྐུ་འབུམ། ༣ན༣ན།  ཆོས

6 སྐུ་འབུམ། ༣ན༤ན།  ཡིས

7 སྐུ་འབུམ། ༣ན༤ན།  པར

8 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༠བ༧ན།  བཟངས

9 སྐུ་འབུམ། ༣བ༡ན། མོའི

10 སྐུ་འབུམ། ༣བ༢ན།  བར

11 སྐུ་འབུམ། ༣བ༢ན།  པོ

12 སྐུ་འབུམ། ༣བ༤ན།  དང
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བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་མཚན་ལས། །འགྲོ་བ་ཐར་བར་འདོད་པ་ཡིས། །ལྡོག་པ་མྗེད་

པར་དམ་”འཆའ13་བའི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་བསྐྗེད་པར་བྱ། །

དྗེ་ལྟར་སོན་པའི་སྗེམས་དག་ནི། །བསྐྗེད་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་པ། །དྗེ་ནི་

སོང་པོ་བཀོད་པ་ཡི། །མདོ་ལས་བྱམས་པས་རབ་ཏུ་བཤད། །དྗེ་”ཡི14་མདོ་ཀོག་

པའམ་བླ་མ་”ལ15་མཉན་ཏྗེ། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐའ་མྗེད་

”པ16། །རྣམ་པར་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་དྗེ་”ནས17་རྒྱུ་མཚན་དུ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་

དུ་སྗེམས་ནི་བསྐྗེད་པར་བྱ། །

དཔའ་”སྦྱིན18་གིས་ཞུས་མདོ་དག་ལས། །འདི་ཡི་བསོད་ནམས་རབ་

”བསྟན19་པ། །གང་དྗེ་ཚིགས་བཅད་གསུམ་ཙམ་དུ། །མདོར་བསྡུས་”འདིར་ནི་བྲི་

བར་20བྱ། །

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི ་བསོད་ནམས་གང༌། །དྗེ ་ལ་གལ་ཏྗེ ་གཟུགས་

མཆིས་ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་”གང21་སྟྗེ། །དྗེ་ནི་དྗེ་བས་”ལྟག22་པར་

13 སྐུ་འབུམ། ༤ན༡ན།  བཅའ

14 སྐུ་འབུམ། ༤ན༣ན།  ཡིས

15 སྐུ་འབུམ། ༤ན༤ན།  ལས

16 ཅོ་ནེ། དབུ་མ་ཁི༢༤༢བ༧ན།  པས

17 སྐུ་འབུམ། ༤ན༥ན།  གནས

18 སྐུ་འབུམ། ༤བ༡ན།  བིན

19 སྐུ་འབུམ། ༤བ༡ན།  བརྟན

20 སྐུ་འབུམ། ༤བ༢ན།  པ་ནི་འདིར་བི

21 སྐུ་འབུམ། ༤བ༣ན།  བཀང

22 ཅོ་ནེ། དབུ་མ་ཁི༢༤༣ན༡ན།  སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༡ན༥ན།  སྐུ་འབུམ། ༤བ༢ན།  ལྷག
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འགྱུར། །གངྒཱའི་བྱྗེ་”བ23གྲངས་སྗེད་ཀི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་མི་གང་

གིས། །རིན་ཆྗེན་དག་གིས་ཀུན་བཀང་སྟྗེ། །འཇིག་རྗེན་མགོན་ལ་ཕུལ་བ་བས། །གང་

”གིས24་ཐལ་མོ་སྦྱར་བགིས་ཏྗེ། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སྗེམས་བཏུད་ན། །མཆོད་པ་འདི་

ནི་ཁད་པར་འཕགས། །དྗེ་ལ་མཐའ་ནི་མ་མཆིས་སོ། །

བྱང་ཆུབ་སོན་པའི་སྗེམས་དག་བསྐྗེད་ནས་ནི། །འབད་པ་མང་པོས་ཀུན་ཏུ་

སྤྗེལ་བྱ་ཞིང༌། །འདི་ནི་སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་འང་དྲན་དོན་དུ། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་བསབ་

པའང་ཡོངས་སུ་”བསྲུང25་། །

འཇུག་སྗེམས་བདག་ཉིད་སོམ་པ་མ་གཏོགས་པར། །ཡང་དག་སོན་པ་འཕྗེལ་

བར་འགྱུར་མ་ཡིན། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་”སོན26་པ་”འཕྗེལ27་འདོད་པས། །དྗེ་

ཕིར་འབད་པས་འདི་ནི་ངྗེས་པར་བླང༌། །

སོ་སོར་ཐར་པ་རིགས་བདུན་གི། །རག་ཏུ་སོམ་གཞན་ལྡན་པ་”དང༌28། །བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སོམ་པ་ཡི། །སྐལ་བ་ཡོད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །སོ་སོར་ཐར་པ་

རིས་བདུན་”དང༌29། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་བཤད་པ་ལ། །ཚངས་སྤྱོད་དཔལ་ནི་

མཆོག་ཡིན་ཏྗེ། །དགྗེ་སོང་སོམ་པ་དག་ཏུ་བཞྗེད། །

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་དག་གི །ཚུལ་ཁིམས་”ལྗེགས་གསུངས་ཆོ་ག་
23 ཅོ་ནེ། དབུ་མ་ཁི༢༤༣ན༡ན།  སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༡ན༥ན།  མ    སྐུ་འབུམ། ༤བ༤ན།  མའི

24 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༡ན༦ན།  གི

25 སྐུ་འབུམ། ༥ན༣ན།  བཟུང

26 སྐུ་འབུམ། ༥ན༥ན།  སོམ

27 སྐུ་འབུམ། ༥ན༥ན།  སེལ

28 སྐུ་འབུམ། ༥བ༡ན།  ལ

29 སྐུ་འབུམ། ༥བ༢ན།  དུ
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ཡིས30། །ཡང་དག་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་ཡི། །བླ་མ་བཟང་ལས་སོམ་པ་བླང༌། །སོམ་

པའི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་དང༌། །བདག་ཉིད་གང་ཞིག་སོམ་ལ་གནས། །སོམ་པ་འབོགས་

བཟོད་སིང་རྗེར་ལྡན། །བླ་མ་བཟང་པོར་ཤྗེས་པར་བྱ། །

དྗེ་ལ་འབད་པས་འདི་འདྲ་བའི། །གལ་ཏྗེ་བླ་མ་མ་རྗེད་ན། །དྗེ་ལས་གཞན་སོམ་

ནོད་པ་ཡི། །ཆོ་ག་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱ། །

དྗེ་ལ་སྔོན་ཚེ་འཇམ་པའི་དཔལ། །”ཨ་བ་རཱ་31ཛར་གྱུར་པ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བྱང་

ཆུབ་ཐུགས་བསྐྗེད་པ། །འཇམ་དཔལ་གི་ནི་སངས་རྒྱས་ཞིང༌། །རྒྱན་གི་མདོ་ལས་

བཤད་པ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་འདིར་ནི་རབ་གསལ་བྲི། །

མགོན་པོ་རྣམས་ཀི་སྤྱན་སྔ་རུ། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བསྐྗེད་

ཅིང༌། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་མགྲོན་དུ་གཉྗེར། །དྗེ་དག་འཁོར་བ་ལས་”བསྒལ32་

ལོ། །གནོད་སྗེམས་ཁོ་བའི་སྗེམས་ཉིད་དང༌། །སྗེར་ས་དང་ནི་ཕྲག་དོག་ཉིད། །དྗེང་

ནས་བཟུང་”ནས33་བྱང་ཆུབ་”མཆོག34།ཐོབ་ཀི་བར་དུ་མི་བྱ་འོ། །

ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱད་བྱ་ཞིང༌། །སིག་དང་འདོད་པ་སྤང་བར་བྱ། །ཚུལ་

ཁིམས་སོམ་པ་ལ་དགའ་བས། །སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་བསབ་པར་བྱ། །བདག་ཉིད་

མྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་ནི། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མི་སྤོ་ཞིང༌། །སྗེམས་ཅན་གཅིག་གི་རྒྱུ་

30 སྣར་ཐང་། མད་ོཀི༢༧༡བ༢ན།  ལེའུར་གསུངས་ཆ་ོག་ཡིས    སྐུ་འབུམ། ༥བ༤ན། ལེ་འུ་གསུངས་ཆགོ་གིས

31 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༡བ༤ན།  ཨམ་བ་ར   སྐུ་འབུམ། ༦ན༣ན། ཨཾ་པ་རཱ

32 སྐུ་འབུམ། ༦བ༡ན།  སྒོལ

33 སྐུ་འབུམ། ༦བ༣ན།  སེ

34 སྐུ་འབུམ། ༦བ༣ན།  དག
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ཡིས་ནི། །ཕི་མའི་མུ་མཐར་གནས་པར་”བགི35། །

ཚད་མྗེད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི། །ཞིང་དག་རྣམ་པར་སྦྱང་བར་བྱ། །མིང་

ནས་”གཟུང36་བ་བྱས་པ་དང། །ཕོགས་བཅུ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་གནས། །བདག་”གི37་

ལུས་དང་ངག་གི་ལས། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་དག་པར་”བྱས38། །ཡིད་ཀི་ལས་ཀང་དག་

བྱ་སྟྗེ། །མི་དགྗེའི་ལས་རྣམས་མི་བྱའོ། །

རང་གི་ལུས་ངག་སྗེམས་ནི་རྣམ་དག་རྒྱུ། །འཇུག་པའི་སྗེམས་”ཀི39་

བདག་ཉིད་སོམ་གནས་”པ40།།ཚུལ་ཁིམས་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལྗེགས་བསབས་

”པས41། །ཚུལ་ཁིམས་བསབ་པ་གསུམ་ལ་གུས་ཆྗེར་འགྱུར། །དྗེ་བས་རྣམ་དག་

རོགས་བྱང་ཆུབ། །སྗེམས་དཔའི་སོམ་པའི་སོམ་དག་ནི། །འབད་པར་བྱས་པས་

རོགས་བྱང་ཆུབ། །ཚོགས་ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར། །བསོད་ནམས་ཡྗེ་ཤྗེས་

རང་བཞིན་གི། །ཚོགས་ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡི། །རྒྱུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

དག །མངོན་ཤྗེས་”སྐྗེད42་པ་ཉིད་དུ་བཞྗེད། །

ཇི་ལྟར་འདབ་གཤོག་མ་”སྐྗེས43་པའི། །”བྱ44་ནི་མཁའ་ལ་འཕུར་མི་ནུས། །དྗེ་

35 སྐུ་འབུམ། ༧ན༡ན།  བ

36 སྐུ་འབུམ། ༧ན༢ན།  བཟུང

37 སྐུ་འབུམ། ༧ན༣ན།  གིས

38 སྐུ་འབུམ། ༧ན༣ན།  བ

39 སྐུ་འབུམ། ༧ན༥ན།  ཀིས

40 སྐུ་འབུམ། ༧ན༥ན།  པས

41 སྐུ་འབུམ། ༧བ༡ན།  ན

42 སྐུ་འབུམ། ༧བ༤ན།  བསྐེད

43 སྐུ་འབུམ། ༧བ༥ན།  རྒྱས

44 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༢ན༣ན།  བས
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བཞིན་མངོན་ཤྗེས་སྟོབས་བྲལ་བས། །སྗེམས་ཅན་དོན་བྱྗེད་ནུས་པ་མིན། །

མངོན་ཤྗེས་ལྡན་”པའི45་ཉིན་མཚན་གི། །བསོད་ནམས་དག་ནི་གང་ཡིན་

”ཏྗེ46། །མངོན་ཤྗེས་དག་དང་བྲལ་གྱུར་ལ། །སྐྗེ་བ་བརྒྱར་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །

མྱུར་དུ་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཚོགས། །ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འདོད་གྱུར་

པ། །དྗེས་ནི་འབད་བྱས་མངོན་ཤྗེས་དག །འགྲུབ་པར་འགྱུར་”གི47་ལྗེ་ལོས་

མིན། །ཞི་གནས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་”པས48། །མངོན་ཤྗེས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་

”བས49། །དྗེ་ཕིར་ཞི་གནས་”བསྒྲུབ50་པའི་ཕིར། །ཡང་”དང51་ཡང་དུ་འབད་པར་

བྱ། །

ཞི་གནས་ཡན་ལག་”རྣམ52་ཉམས་པས། །རབ་ཏུ་འབད་དྗེ་བསོམས་བྱས་

ཀང༌། །ལོ་”ན53་སྟོང་ཕྲག་དག་གིས་ཀང༌། །ཏིང་འཛིན་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །དྗེ་ཕིར་ཏིང་འཛིན་ཚོགས་ལྗེའུ་ལས། །གསུངས་པའི་ཡན་ལག་ལ་ལྗེགས་

གནས། །དམིགས་པ་གང་རུང་”གཅིག་ལ་ཡང་54། །ཡིད་ནི་དགྗེ་ལ་གཞག་པར་

བྱ། །རྣལ་འབྱོར་ཞི་གནས་གྲུབ་གྱུར་ན། །མངོན་ཤྗེས་དག་ཀང་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །

45 སྐུ་འབུམ། ༨ན༡ན།  པས

46 སྐུ་འབུམ། ༨ན༢ན།  དེ

47 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༢ན༥ན།  སྐུ། ༨ན༤ན།  གིས

48 སྐུ་འབུམ། ༨ན༥ན།  པར

49 སྐུ་འབུམ། ༨ན༥ན།  ལ

50 སྐུ་འབུམ། ༨ན༥ན།  འགྲུབ

51 སྐུ་འབུམ། ༨ན༥ན།  ནས

52 སྐུ་འབུམ། ༨བ༡ན།  རྣམས

53 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༢ན༦ན།  ཅོ་ནེ། དབུ་མ་ཁི༢༤ན༡ན།  སྐུ། ༨བ༢ན།  ནི

54 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༢ན༧ན།  ཅིག་ལ་ཡང་    སྐུ། ༨བ༤ན།  གཅིག་དག་ལ
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ཤྗེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་སྦྱོར་དང༌། །བྲལ་བས་སྒིབ་པ་ཟད་མི་འགྱུར། །དྗེ་ཕིར་

ཉོན་མོངས་ཤྗེས་བྱ་ཡི། །སྒིབ་པ་མ་ལུས་སྤང་བའི་ཕིར། །ཤྗེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་

རྣལ་འབྱོར། །རག་ཏུ་ཐབས་བཅས་བསོམ་པར་བྱ། །

ཐབས་དང་བྲལ་བའི་ཤྗེས་རབ་དང༌། །ཤྗེས་རབ་བྲལ་བའི་ཐབས་དག་

ཀང༌། །གང་ཕིར་འཆིང་བ་ཞྗེས་གསུངས་པ། །དྗེ་”ཕིར55་གཉིས་ཀ་སྤང་མི་བྱ། །ཤྗེས་

རབ་གང་དང་ཐབས་གང་ཞྗེས། །ཐྗེ་ཚོམ་དག་ནི་སྤང་”བྱའི56་ཕིར། །ཐབས་རྣམས་

དང་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི། །ཡང་དག་དབྱྗེ་བ་གསལ་བར་བྱ། ། 

ཤྗེས་རབ་ཕ ་རོལ ་ཕིན ་སྤངས་པའི །  །སྦྱིན ་པའི ་ཕ ་རོལ ་ཕིན ་ལ ་

སོགས། །དགྗེ་བའི་”ཚོགས57་རྣམས་ཐམས་ཅད་དག །རྒྱལ་བ་རྣམས་”ཀི58་ཐབས་

སུ་བཤད། །ཐབས་”བསོམས59་དབང་གིས་བདག་ཉིད་ཀིས། །གང་ཞིག་ཤྗེས་རབ་

རྣམ་བསོམ་པ། །”དྗེ60་ནི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་”དུ61་ཐོབ། །བདག་མྗེད་གཅིག་པུ་བསོམས་

པས་མིན། །

ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་རྣམས། །སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་རོགས་གྱུར་པའི། །རང་

བཞིན་སྟོང་ཉིད་ཤྗེས་པ་ནི། །ཤྗེས་རབ་ཅྗེས་ནི་ཡོངས་སུ་བཤད། །

ཡོད་པ་སྐྗེ་བ་རིགས་མིན་ཏྗེ། །མྗེད་པའང་ནམ་མཁའི་མྗེ་ཏོག་བཞིན། །ཉྗེས་པ་
55 སྐུ་འབུམ། ༩ན༣ན།  བས

56 སྐུ་འབུམ། ༩ན༤ན།  བའི

57 སྐུ་འབུམ། ༩བ༡ན།  ཆོས

58 སྐུ་འབུམ། ༩བ༡ན།  ཀིས

59 སྐུ་འབུམ། ༩བ༢ན།  གོམས

60 སྐུ་འབུམ། ༩བ༢ན།  དེས

61 སྐུ་འབུམ། ༩བ༣ན།  ཏུ
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གཉིས་ཀར་ཐལ་འགྱུར་ཕིར། །གཉིས་ཀ་དག་ཀང་འབྱུང་བ་མིན། །དངོས་པོ་རང་

ལས་མི་སྐྗེ་ཞིང༌། །གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་ཀང་མིན། །རྒྱུ་མྗེད་ལས་མིན་དྗེ་ཡི་

ཕིར། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རང་བཞིན་མྗེད། །

ཡང་ན་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དག །གཅིག་དང་དུ་མས་རྣམ་”དཔྱད62་ན། །ངོ་

བོ་ཉིད་ནི་མི་དམིགས་པས། །རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་ངྗེས། །སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུའི་

རིགས་པ་དང༌། །དབུ་མ་ར་བ་སོགས་ལས་ཀང༌། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་

”གི63། །སྟོང་པ་ཉིད་ནི་གྲུབ་བཤད་པ། །གང་ཕིར་གཞུང་ནི་”མངས64་”འགྱུར་

བས65། །དྗེ་ཕིར་འདིར་ནི་མ་སྤོས་ལ། །གྲུབ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཙམ་ཞིག་ཏུ། །བསོམ་

པའི་”ཕིར་ནི66་རབ་ཏུ་བཤད། །

དྗེ ་བས་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་པའི། །རང་བཞིན་དག་ནི ་མི ་དམིགས་

པས། །བདག་མྗེད་”པར་ནི་བསོམ་གང་ཡིན67། །”དྗེ་ཉིད68་ཤྗེས་རབ་”བསོམ69་

པ་ཡིན། །ཤྗེས་རབ་ཀིས་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །གང་གི་རང་བཞིན་མ་མཐོང་

”ཞིང༌70། །ཤྗེས་རབ་དྗེ་ཉིད་”རིག་བཤད71་པ། །རྣམ་”རོག72་མྗེད་པར་དྗེ་བསོམ་
62 སྐུ་འབུམ། ༡༠ན༣ན  སྤྱད

63 སྐུ་འབུམ། ༡༠ན༥ན།  ནི

64 ཅོ་ནེ། དབུ་མ་ཁི། ༢༤༤བ༡ན།  མང

65 སྐུ་འབུམ། ༡༠བ༡ན།  གྱུར་པས

66 སྐུ་འབུམ། ༡༠བ༢ན།  དོན་དུ

67 སྐུ་འབུམ། ༡༠བ༣ན།  པ་ནི་སོམ་གང་ཉིད

68 སྐུ་འབུམ། ༡༠བ༣ན།  འདི་ནི

69 སྐུ་འབུམ། ༡༠བ༣ན།  སོམ

70 སྐུ་འབུམ། ༡༠བ༤ན།  བཞིན

71 སྐུ་འབུམ། ༡༠བ༤ན།  རིགས་དཔྱད

72 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༣ན༡ན།  རྟོགས
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བྱ། །རྣམ་རོག་ལས་བྱུང་སྲིད་པ་འདི། །རྣམ་པར་”རོག73་པའི་བདག་ཉིད་དྗེ། །དྗེ་ཕིར་

མ་ལུས་”རོགས74་སྤངས་པ། །མྱ་ངན་འདས་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །

དྗེ་ལྟར་”ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས།75རྣམ་རོག་མ་རིག་ཆྗེན་པོ་སྟྗེ། །འཁོར་

བའི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་བར་བྱྗེད། །”རོག་མྗེད་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་པ76། །ནམ་མཁའ་

བཞིན་དུ་རོག་མྗེད་གསལ། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཟུངས་ལས་ཀང༌། དམ་ཆོས་འདི་ལ་རྒྱལ་

བའི་སྲས། །རྣམ་པར་མི་རོག་”བསམས77་གྱུར་ན། །རྣམ་རོག་བགྲོད་དཀའ་རྣམས་

འདས་ཏྗེ། །རིམ་གིས་མི་རོག་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སོ། །

ལུང་དང་རིགས་པ་དག་གིས་ནི། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་མྗེད་པའི། །རང་

བཞིན་མྗེད་”པ78་ངྗེས་བྱས་ནས། །རྣམ་པར་རོག་མྗེད་བསོམ་པར་བྱ། །

དྗེ་ལྟར་དྗེ་ཉིད་”བསོམ་བྱས་ནས79། །རིམ་གིས་དྲོད་སོགས་ཐོབ་བྱས་

ནས། །རབ་དགའ་ལ་སོགས་ཐོབ་འགྱུར་ཏྗེ། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡུན་མི་རིང༌། །

སྔགས་མཐུ་ཉིད་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །ཞི་དང་རྒྱས་སོགས་ལས་རྣམས་

ཀིས། །བུམ་པ་བཟང་གྲུབ་ལ་སོགས་”པ80། །གྲུབ་ཆྗེན་བརྒྱད་སོགས་སྟོབས་ཀིས་

73 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༣ན༢ན།  རྟོགས

74 སྐུ་འབུམ། ༡༡ན༡ན།  རྟོག

75 སྐུ་འབུམ། ༡༡ན༢ན།  ཡང་ནི་བཅོམ་ལྡན་གིས། །

76 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༣ན༣ན།  རྟོགས་མེད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས

77 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༣ན༣ན། བསམ

78 སྐུ་འབུམ། ༡༡བ༢ན།  པར

79 སྐུ་འབུམ། ༡༡བ༢-༣ན།  བསོམས་བས་ན

80 སྐུ་འབུམ། ༡༡བ༥ན།  པའི
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ཀང༌། །བདྗེ་བ་ཡིས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཚོགས། །ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འདོད་པ་དང༌། །བྱ་

བ་སྤྱོད་སོགས་རྒྱུད་གསུངས་པའི། །གལ་ཏྗེ་གསང་སྔགས་སྤྱོད་འདོད་ན། །དྗེ་ཚེ་

སོབ་དཔོན་དབང་བསྐུར་ཕིར། །བསྗེན་བཀུར་རིན་ཆྗེན་སོགས་སྦྱིན་དང༌། །”དཀའ་

སྒྲུབ81་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བླ་མ་དམ་པ་མཉྗེས་པར་བྱ། །བླ་མ་མཉྗེས་པར་

གྱུར་པ་ཡིས། །ཡོངས་རོགས་སོབ་དཔོན་དབང་བསྐུར་བས། །སིག་ཀུན་རྣམ་དག་

བདག་ཉིད་ནི། །དངོས་གྲུབ་”སྒྲུབ82་པའི་སྐལ་ལྡན་འགྱུར། །

དང་”པོ83་སངས་རྒྱས་རྒྱུད་ཆྗེན་ལས། །རབ་ཏུ་འབད་པས་བཀག་པའི་

ཕིར། །གསང་བ་ཤྗེས་རབ་དབང་བསྐུར་ནི། །ཚངས་པར་སྤྱོད་པས་བླང་མི་བྱ། །གལ་

ཏྗེ་དབང་བསྐུར་དྗེ་འཛིན་ན། །ཚངས་སྤྱོད་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པས། །བཀག་པ་

སྤྱད་པར་”འགྱུར་བའི84་ཕིར། །དཀའ་ཐུབ་སོམ་པ་དྗེ་ཉམས་ཏྗེ། །བརྟུལ་ཞུགས་

ཅན་དྗེ་ཕམ་པ་ཡི། །ལྟུང་བ་དག་ནི་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང༌། །དྗེ་ནི་ངན་སོང་ངྗེས་”ལྷུང85་

བས། །གྲུབ་པ་”ཡང་ནི86་ཡོད་མ་ཡིན། །

རྒྱུད་ཀུན་ཉན་དང་འཆད་པ་དང༌། །སྦྱིན་”སྲྗེག87་མཆོད་སྦྱིན་སོགས་བྱྗེད་

པ། །སོབ་དཔོན་དབང་བསྐུར་”རྗེད88་འགྱུར་ཞིང༌། །དྗེ་ཉིད་རིག་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད། །

81 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༣ན༧ན།  སྐུ། ༡༢ན༣ན།  བཀའ་བསྒྲུབ

82 སྐུ་འབུམ། ༡༢ན༥ན།  འགྲུབ

83 སྐུ་འབུམ། ༡༢བ༡ན།  པོའི

84 སྐུ་འབུམ། ༡༢བ༣ན།  གྱུར་པའི

85 སྐུ་འབུམ། ༡༢བ༥ན།  ལྟུང

86 སྐུ་འབུམ། ༡༢བ༥ན།  ནམ་ཡང

87 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༣བ༣ན།  བསེག

88 སྐུ་འབུམ། ༡༣ན༡ན།  བརེས
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གནས་བརན་མར་མྗེ་མཛད་དཔལ་”གིས89། །མདོ་སོགས་ཆོས་ལས་བཤད་

མཐོང་བ། །བྱང་ཆུབ་འོད་ཀིས་གསོལ་བཏབ་ནས། །བྱང་ཆུབ་ལམ་བཤད་མདོར་

བསྡུས་བྱས། །

བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒོན་མ་སོབ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་དཔལ་མར་མྗེ་མཛད་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀིས་མཛད་པ་རོགས་སོ།། །།

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་”ཆྗེན་པོ་དྗེ་ཉིད་90དང༌། “ཞུ་ཆྗེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་91དགྗེ་བའི་བློ་གྲོས་ཀིས་

བསྒྱུར་”ཞིང་92གཏན་ལ་ཕབ་”པ། ཆོས་འདི་ནི་ཞང་ཞུང་གི་ཐོ་ལིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཛད་

པའོ།། །།  93 

89 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༣བ༣ན།  གི

90 སྐུ་འབུམ། ༡༣ན༥ན།  དི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་

91 སྐུ་འབུམ། ༡༣ན༥ན།  བོད་ཀི་ལོཙྪ་པ་དགེ་སོང་

92 སྣར་ཐང་། མདོ་ཀི༢༧༣བ༥ན།  ཅིང    སྐུ། ༡༣བ༡ན།  ཅིང་ཞུས་ཏེ་

93 སྐུ་འབུམ། ༡༣བ༡ན།  པའོ།།
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རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟྗེགས་མ་རྗེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྗེས་ལྗེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅྗེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲྗེན་ཤཀ་སྗེངྗེའི་རིང་

ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལྗེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆྗེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མྗེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆོག་པའི་དགྗེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཀའི་དགྗེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །
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