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ཡློད་ན་ཡང་། ཞུས་དག་གི་སྐབས་སུ་ནང་དློན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སེང་ནས་ནློར་བཅློས་ཕྲན་བུ་

བས་པ་ལས་གཞན་རང་སློར་བཞག་ཡློད། 

སྔློན་ཆད་བློད་དུ་སྒྲུང་འདིའི་དཔེ་ཆ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་མཇལ་མློང་བ་དང་བེས་

སུའང་ཤེས་རིག་གིས་དཔར་བསྐྲུན་བས་པ་དེ་བཀླགས་མློང་ལ། ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་ཡློད་པ་

གཅིག་བཅས་ཁློན་བསློམས་རློ་སྒྲུང་གི་པར་གཞི་མི་འདྲ་བ་བདུན་ལག་སློན་བྱུང་བ་ཁག་ཀང་ལེའུ་

གངས་མང་ཉུང་དང་གློ་རིམ་སྒིག་སངས། བརློད་བ་རློད་བེད་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚོགས་དང་། མཚན་བང་ལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་། 

ཚང་མས་གེང་གཞིའི་ཁུངས་དེ་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་གཏུགས་ཡློད་ན་ཡང་། ནང་དློན་གི་ཐད་

ནས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སུ་གེས་ཡློད། 

གེང་གཞི་གཅིག་ལ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་གི་རིར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་



  vi  

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

མགློན་པློའི་ཐུགས་ལ་སྣློད་ལྡན་གི་སློབ་མ་ཞིག་དགློས་པར་དགློངས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་

པའི་དུས་སུ། ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་བུ་ཞིག་དང་ཕྱུག་པློའི་བུ་ཞིག་སྤང་པློའི་བུ་ཞིག་བཅས་ཡློད་པ་

ལས་རྒྱལ་པློའི་བུས་ཕྱུག་པློའི་བུ་དང་སྤང་པློའི་བུ་གཉིས་ཁིད་དེ་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་སྐྱློ་བསང་ལ་ཕིན་

པ་དང་། དེར་བག་ལྡེབས་ལ་ཡློད་པའི་བ་རློག་གི་ཚང་མ་གཏློར་བར་ཁིམ་དུ་མི་ལློག་པའི་མནའ་

བསྐྱལ། དེ་རེས་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་པློའི་བུ་དང་ཕྱུག་པློའི་བུས་མནའ་ལ་མ་བརིས་པར་ལློག་ཕིན་པ་

དང་། སྤང་པློའི་བུས་མུ་མཐུད་དེ་སྡུག་རུས་བརྒྱབ་སེ་ཚང་གཏློར་གིན་བསད་པར་མགློན་པློ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་སེ། མིང་ལ་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཞེས་མཚན་གསློལ་བ་དང་། རློ་

དངློས་གྲུབ་ཅན་ལེན་དུ་མངགས་པར་བསན་ཡློད།

 གེང་གཞི་གཞན་དེ་ནི། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་དབུས་སུ་སྒྱུ་མ་མཁན་སྤུན་བདུན་ཡློད་པ་དང་། དེ་

དང་མི་རིང་པའི་ས་ན་བུ་སྤུན་གཉིས་ཡློད་པའི་སྤུན་ཆེ་བ་དེ་སྒྱུ་མ་མཁན་སྤུན་བདུན་གི་དྲུང་དུ་སྒྱུ་

མ་བསབ་ཏུ་སློང་ན་ཡང་། སྒྱུ་མའི་གནད་མ་བསན་པས་མ་ལློབ་པ་དང་། སྤུན་ཆུང་གིས་ཕུ་བློར་

རྒྱགས་བསྐྱལ་བར་སེབས་པས་སྒྱུ་མའི་གནད་མཐློང་སེ། ཕུ་བློ་ཁིད་དེ་ཕིར་ལློག་ཅིང་། རྟ་ཞིག་ཏུ་

སྤྲུལ་ཏེ་ཕུ་བློ་བཙོང་དུ་མངགས་པར་ཕུ་བློས་སྒྱུ་མ་མཁན་སྤུན་བདུན་ལ་བཙོངས། དེ་དག་གིས་རྟ་

དེ་གསློད་རིས་བེད་སྐབས་བློས་ནས་མཐར་ཕུག་རློན་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏེ་དཔལ་གི་རིར་མགློན་པློ་ཀླུ་

སྒྲུབ་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་སེབས། དེར་སྒྱུ་མ་མཁན་སྤུན་བདུན་ཁིམ་བ་བདུན་དུ་སྤུལ་བར། སྤུན་

ཆུང་དེ་མིའི་གཟུགས་བསན་ཏེ་དབྱུག་པ་གཞུས་ནས་བསད་པ་མི་རློ་བདུན་དུ་བྱུང་ཞིང་དེའི་སིག་

བཤགས་དང་སློབ་དཔློན་གི་བཀའ་དྲིན་བསབ་ཕིར་རློ་དངློས་གྲུབ་ཅན་ལེན་དུ་སློང་བ་ཡིན་ལ། 

སློབ་དཔློན་གིས་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཞེས་མཚན་བཏགས་པར་བསན་ཡློད། 

རྒྱ་ཡིག་ཏུ་ཡློད་པའི་རློ་སྒྲུང་དེ་ནི་མཚོ་སྔློན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔར་བསྐྲུན་

བས་པའི་མི་རློ་རེད་སྒྲུང་ཞེས་པ་དེ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་འདུག་ནའང་། རྒྱ་ཡིག་ཏུ་མཚན་བང་ལ་བཤད་

མི་ཚར་བའི་སྒྲུང་ངམ་བཤད་མི་ཚར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་(说不完的故事)ཅེས་བཏགས་

འདུག །ཡློངས་གགས་སུ་སྒྲུང་འདི་ཉིད་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པར་བཤད་ན་ཡང་། བསན་



  vii  

ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

འགྱུར་གི་ཁློད་དུ་འདི་ཉིད་མི་སྣང་ཞིང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཐློང་བའི་རློ་སྒྲུང་གི་དཔེ་འདི་དག་གི་ནང་

དུ་བློད་རང་གི་དམངས་ཁློད་ཀི་སྒྲུང་གཏམ་གང་མང་ཞིག་མཉམ་བསེས་བས་ཡློད་པ་གསལ་ལ། 

ནང་དློན་གི་ཆ་ནས་ཀང་བློད་རང་གི་དམངས་སློལ་དང་བཤད་ལུགས་སློགས་འདྲེས་པའང་མང་

ཞིང་། རློམ་གཤིས་ཀི་ཆ་ནས་ཀང་རྒྱ་འགྱུར་རྣམས་ཀི་ཚིག་ཉམས་མི་སྣང་བས་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་མཛད་པའི་རློ་སྒྲུང་དེ་ཉིད་ཀི་རྨང་གཞིའི་སེང་། ནང་དློན་དང་རློད་བེད་སློགས་གང་ཐད་ནས་

ཇེ་རྒྱས་དང་ཇེ་ལེགས་སུ་སློང་བ་ཡིན་པར་གདློན་མི་ཟའློ། །

ད་ལྟ་སྤན་ལམ་དུ་བསར་བའི་རློ་སྒྲུང་འདི་ནི་ངག་སྒྲུང་ཞིག་ཐད་ཀར་ཕལ་སྐད་ཇི་མ་ཇི་

བཞིན་ཡིག་ཐློག་ཏུ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གསལ་ལློ། །



  viii  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བློད་གངས་ཅན་གི་ལློངས་སུ་སྔློན་བློན་མཁས་པའི་དབང་པློ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བློད་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནློར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕྲག་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་མློང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགློགས་

པའི་མིའི་ཉེས་སྤློད་ཀི་དབང་གིས་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པློ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕྲློས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགློ་ཉེར་ཡློད་པར་བརྟེན་དུས་རབས་འདིའི་བློད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརློན་དགློས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟླློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱློབ་ཀི་ཆེད་དུ་རློམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡློད།

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

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁབ་བརྡལ་དུ་འགློ་བཞིན་ཡློད་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མློད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅློས་ནློར་

ཤློར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱློན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསེས་ལྷད་དང་བཟློ་བཅློས་མེད་པར་སློར་

འཇློག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནློར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་བཅློས་དགློས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགློད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

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

འགློས་སློར་བཞག་གིས་རློམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་དློན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡློད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སློན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡློད།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

མ་ཕིར་ཡིག་ནློར་མངློན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅློས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡློད་

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སློ་སློར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སློགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀློད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡློད། 

རློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རློམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀླློག་སྐབས་ངེས་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་ངློ་

སྤློད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རྟགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འློག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་ ” འདི་བཀློད་ཡློད་ན་དེ་ནི་དློ་སྣང་བ་

དགློས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀློད་ཡློད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀློད་ཡློད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡློད་པ་ཡིན། ཡང་བརྡ་སྤློད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕྲད་སྦློར་སངས་སློགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆློག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རྟགས་ “ འདི་བཀློད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀླློག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡློད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

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

འབུམ། བླ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞློལ། སྐུ། བླ། སློགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡློད། མཐའ་

མཆན་གི་ཁློད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནློར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས་ལ། ཡང་རྟགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

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

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བླ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དློན་ནི། མ་ཕིའི་ཤློག་གངས་

༩༨མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བིས་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཡིག་ནློར་བསྒབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅློས་ཡློད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གློ་དགློས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བླ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀློད་འདུག་ཅེས་གློ་

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དློ་སྣང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནློར་འཁྲུལ་ཤློར་བ་

སློགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱློར་དང་ལམ་སློན་གི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རློམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངློ་སྤློད་དང་ལམ་སློན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལློ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རློ་ལངས་ 

གསེར་འགྱུར་གི་ཆློས་སྒྲུང་ཉེར་གཅིག་པ་རྒྱས་པར་ 

ཕེ་བ་བཞུགས་སློ། །

ལེའུ་དང་པློ།

སྤང་ཆུང་ཟླ་བ་གགས་པ་ལ་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ 

ཞེས་མཚན་གསློལ་བ།

༄༅། །འདིར་སྡུག་རུས་དང་སྙིང་ཁམས་མེད་པ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ། རྒྱལ་པློ་བདེ་

སྤློད་བཟང་པློའི་རྣམ་ཐར་འཆད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཚང་མས་སྙན་གསན་པར་ཞུ། དེ་ཡང་

གཏམ་རྒྱུད་ཉན་པ་ལ་དམ་ཚིག་རྣམ་པ་གསུམ་བསྲུང་དགློས་ཏེ། ཤེས་ཀང་མི་འཆད་

པ་མི་བེད་པ་དང་གཅིག །བར་དུ་མི་ཡེངས་པར་ཉན་པ་དང་གཉིས། ཐ་མ་འཆལ་བར་

མི་གཏློང་བ་དང་གསུམ་བསྲུང་དགློས་པ་ཡིན་པས་དེ་ཐུགས་ལ་འཇློག་པར་ཞུ། 

སྔློན་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་སུ་སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བའི་བར་དུ་པཎི་ཏའི་ལུས་རེ་གཅིག་

ཏུ་ཐློབ་པ། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཞེས་བ་བ་ཞིག །ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་གི་རི་བློ་ལ། 

ལྷ་ཆློས་མི་ཆློས་བསན་ཆློས་རྣམས། རློམ་གིན་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་ནི། དེ་ཡང་

ཐུགས་བསམ་གཅིག་བཏང་བ་ལ། ང་ལ་སློབ་མ་སྣློད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགློས་པར་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

འདུག་དགློངས་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ། དགློན་པའི་ལྷློ་ཕློགས་དེ་

ན་བག་གཅིག་ཡློད་པ་དེའི་ལྡེབས་ལ་བ་རློག་གི་ཚང་ཞིག་ཡློད་པ་ཡིན་པར་གདའ། 

ལུང་པའི་མདའ་ན་རྒྱལ་པློ་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་སས་གཅིག་ཡློད་པར་གནས། 

དེའི་འཁློར་ན་ཕྱུག་པློའི་བུ་ཞིག་དང་། སྤང་པློའི་བུ་རིག་པ་ཅན་གྲུང་པློ་ཞིག་ཀང་ཡློད་

པར་གདའ། རྒྱལ་པློའི་སས་དེས་ཕྱུག་པློའི་བུ་དང་། སྤང་པློའི་བུ་གཉིས་ཁིད་དེ་ལུང་

པའི་ཕུ་ན་ཡར་སྐྱློ་བསང་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་པར་གདའ། ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་གི་རི་བློའི་རེ་

ལ་ཡར་ཕེབས་པ་དང་། བག་ལྡེབས་དེ་ན་བ་རློག་གི་ཚང་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་གཟིགས་

ནས་རྡློ་ཐུ་བ་གང་རེ་བསྒྲུགས། 

བག་དེའི་སྒབ་ཏུ་ཕིན་ནས་རྒྱལ་པློའི་བུས་ཁློང་གཉིས་ལ་བཀའ་གནང་བར། 

ངེད་རང་གསུམ་པློ་འདི་ཡི་ཚང་མ་ཐློན་བར་དུ་ལློག་མི་འགློ་བའི་མནའ་བེད་གསུངས་

པས་ཁློང་གསུམ་པློས་མནའ་རེ་རེ་བསྐྱལ་ལློ། །

དེར་ཁློང་གསུམ་པློས་བ་རློག་གི་ཚང་བརྡུངས་ཤིང་། ཉི་མ་དྲློས་པ་དང་རྒྱལ་

པློའི་སས་ན་རེ། ཚེ་འདི་ལ་དགློས་པའི་འབངས་འཁློར་ལློངས་སྤློད་ནི་ང་ལ་ཡློད། ཕི་

མ་དགློས་པའི་ཆློས་ཕློགས་སུ་སྦིན་པ་ནི་སྔར་ཡང་བཏང་། ད་དུང་ཡང་བཏང་བས་

ཆློག །མནའ་ཁ་འདྲ་ལ་ཁའི་ཤྭ་བས་ཁེར། ང་ནི་ལློག་འགློ་ཟེར་ནས་རྒྱལ་བུ་བློན་སློང་

བ་དང་། སྤང་པློའི་བུ་ན་རེ། ང་ནི་སྔར་ཡང་མནའ་ཟློས་ཁམ་པའི་ལས་ཀ་བེད་མ་མློང་། 

ད་རེས་ཀང་མནའ་ཟློས་ན་མི་འགིག་ཟེར་ནས་རྡློ་ཐུ་བ་གང་བསྒྲུགས་ཏེ་བརྡུངས་སློ། །

ཕྱུག་པློའི་བུ་ན་རེ། དབང་ཆེ་བ་ལ་མནའ་དེ་བགག་དློན་མེད་པར་ཁློ་རང་གིས་

བཀག །བློན་དློན་མེད་པར་ཁློ་རང་སྔློན་ལ་བློན། ངེད་རང་གཉིས་འདི་མ་ཕློད་བར་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

སློད་ཟེར་ནས་བརྡུངས་སློ། །ཉི་མ་ལ་ལ་སློང་ལ་ཁད་ཀང་བ་རློག་གི་ཚང་འདི་འདྲ་ནི་

མི་ཕློད་པར་འདུག །མནའ་ལ་འདྲ་ལ་ཁའི་ཤྭ་བས་ཁེར། ཚེ་འདི་ལ་དགློས་པའི་ནློར་

ནི་ང་ལ་ཡློད། ནློར་ཡློད་ན་མཁས་གགས་ནི་ཤུགས་ཀིས་འློང་། ལློག་འགློ་ཟེར་ནས་

ཕྱུག་པློའི་བུ་ཡང་ལློག་སློང་། 

སྤང་པློའི་བུའི་བསམ་པར། ཁློ་ནི་ཕྱུག་པློའི་བུ་ཡིན་པས་སྡུག་མི་ཐེག་ཅིང་། 

སྤང་ཆུང་ཟླ་བ་གགས་པ་ང་ནི་ཤི་ན་ཡང་བ་རློག་གི་ཚང་འདི་བཏློན་མ་ཚར་བར་མི་

འགློ་ཟེར་ནས་རྡློ་ཐུ་བ་གང་ཁེར་ཏེ་མུ་མཐུད་བརྡུངས་སློ། །

ས་རུབ་པ་དང་བ་རློག་གི་ཚང་ནས་སྒྲུབ་པ་པློ་སྐྲས་དཔུང་པ་ནློན་པ་གཅིག་

དློན་བྱུང་ནས་ཁློ་གན་རྐྱལ་དུ་ནམ་ལངས་པ་འདྲ་བ་གཅིག་བརྡབས། ཁ་བུབ་ཏུ་ས་

རུབ་པ་འདྲ་བ་གཅིག་བརྡབས་ནས་ཁློ་ལ་སྨྲས་པ། སྤང་ཕྲུག་ཆུ་ལ་གསེར་གི་མདློག་

བྱུང་། བག་ལ་འུག་པའི་སྐད་བྱུང་། བ་ཚང་ཡློད་རྣམས་ཚོ་ཚང་ལ་འགློ། ཚང་མེད་

རྣམས་ཚོ་ཚང་འཚོལ་གི་འདུག །མི་གནས་ཡློད་རྣམས་ཚོ་གནས་ལ་འགློ། གནས་

མེད་རྣམས་ཚོ་གནས་ཚང་འཚོལ་དུ་སློང་། ལུང་པ་འདི་ན་དབང་རྒྱལ་པློ་ལས་ཆེ་བ་

མེད་རུང་ད་ནང་ནས་ལློག་སློང་། ནློར་ལློངས་སྤློད་ཕྱུག་པློའི་བུ་ལས་ཆེ་བ་མེད་པ་ལ་

ད་གིན་ནས་ལློག་སློང་། མི་མཚམས་ལ་སློད་པ་ལ་མཚམས་སྒློ་རྡློ་ཡིས་བརྡུངས་

ནས་འབུལ་རྒྱུ་དང་སེར་རྒྱུ་ཅི་ཡློད་གསུངས་པ་དང་། 

སྤང་པློས་སློབ་དཔློན་ལ་གསློལ་བ། སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་ཡློད་འགློ་བསམ་པ་

མ་བྱུང་། རྒྱལ་པློའི་བུ་དང་ཕྱུག་པློའི་བུ་སྤང་པློ་བདག་གསུམ་མཐའ་བརྟེན་ནས་བ་

རློག་གི་ཚང་འདི་མ་ཐློན་གི་བར་དུ་མི་འགློ་བའི་མནའ་བཞག །རྒྱལ་པློའི་སས་ནི་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

འཁློར་དང་ལློངས་སྤློད་དཔའ་དཔུང་འཛོམས་པ་ཡིན་པས་མནའ་ལ་མི་བརི་བར་

གཤེགས་སློང་། ཕྱུག་པའི་བུ་ཡང་ནློར་ལློངས་སྤློད་འཛོམས་པས་མནའ་ལ་མི་བརི་

བར་ལློག་སློང་། བདག་ནི་དབུལ་པློའི་བུ་ཞིག་ཡིན་སབས་ང་ལ་ལློངས་སྤློད་མེད་

པས་འབུལ་རྒྱུ་ག་ལ་ཡློང་། མནའ་ལ་འཛེམས་ནས་བ་རློག་གི་ཚང་འདི་བརྡུངས་པ་

ལགས་ཞུས་པ་དང་། 

སློབ་དཔློན་གི་ཐུགས་དགློངས་ལ་འདི་ནི་སྐྱེ་ས་དཔློན་དང་ཕྱུག་པློ་མིན་རུང་

ཤེས་རབ་ཆེ་བས་དཀའ་བ་སྤློད་ནུས་པ་གཅིག་ཡློང་བ་འདྲ་དགློངས་ནས་ཁློད་ལ་ཕ་

མ་ཡློད་དམ་གསུངས་པ་དང་། ཕ་མ་ཡློད་ན་བསློད་ནམས་བསགས་པ་ཡིན། ལག་ན་

ནློར་ཡློད་ན་དབུལ་པློའི་མིང་ཡང་མེད། བསློད་ནམས་ཀི་ཀི་ཧུད་ད་གིན་ནས་ཞུས་པ་

ལྟར་ལགས་ཞུས་པས། དེར་བླ་མས་ཕག་ཕི་ལ་ཁིད་ནས་ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་གི་རི་ལ་

བློན་ནློ། །

དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་གི་རིར་དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་

གཅིག་ཡློད་པའི་མཐའ་ལ་རློ་བན་མང་པློས་བསྐློར་ཞིང་། དེའི་དཀིལ་ན་རློ་རྒན་

དངློས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ། རློ་དེའི་ཁ་ནས་གཏམ་སྨྲ་མཁས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་

ལ་གཏམ་ལན་མ་ཤློར་བར་ལློན་ན་ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་གི་རི་ལ་གསེར་ཁ་ཆེན་པློ་ཞིག་

བྱུང་ནས་འགློ་དློན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡློང་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་ལེན་པར་སྤང་ཆུང་ཟླ་བ་

གགས་པ་ལ་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་མཚན་གསློལ། དྲ་བ་དང་། རལ་གི། ཏློག་

མ། ཞགས་པ་དང་བཅས་པ་ག་སྒིག་བས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་ལ་སློབ་དཔློན་གིས་སློན་ལམ་

བཏབ། དུས་ཚེས་བཟང་པློ་ལ་རབ་གནས་མཛད་དེ་བླ་མས་འདི་སྐད་གསུངས། རྒྱལ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཁློད། དཀའ་སྤད་དང་ཞེ་རུས་བསྐྱེད་ནས་རློ་ཁློ་རང་གིས་གང་

ཟེར་ཀང་གཏམ་ལན་མ་བས་པར་ཤློག །བླ་བང་འདིའི་ཕློགས་བཞིར་མཚམས་ཐློ་རེ་

རེ་ཡློད། སྔ་མ་ཕིན་འཕྲལ་ལ་རློ་ལློན་ན་མཚམས་ཐློ་བརྒལ་ནས་ཤློག །དེ་ནས་རློ་ལ་

གཏམ་ལན་ཤློར་བ་བྱུང་ན་ཞག་པློ་བདུན་ལ་མར་ཟན་འདི་ཡིས་ཐུབ། དེ་ནས་མ་

ལློངས་ན་ཤར་གི་མཚམས་ཐློའི་རར་ཤློག །ཞག་བདུན་ཐུབ་པའི་མར་ཟན་གཅིག་

དེར་ཡློང་། རློའི་པུས་མློ་མན་ཆད་གསེར་དུ་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེ་རུས་མ་བསྐྱེད་ན་

གསེར་ཁ་མི་ཡློང་བས། ངས་ཀང་དམིགས་པ་དང་སྒྲུབ་པ་རིམ་ལ་བའློ། །ཁློད་ཀིས་

ཀང་ཞེ་རུས་རིམ་ལ་སྐྱེད་ཅིག །འགློ་དློན་ལ་ཕན་ཐློགས་ངེས་ཀི་གསེར་ཁ་ཡློང་བ་

ཞིག་ངེས་པར་བ་དགློས་སློ་གསུངས། 

ཡང་ཐུགས་དགློངས་གཅིག་བཏང་བ་དང་། དེ་ནས་ཡང་ཞག་བདུན་གི་བར་

རློ་དེ་མ་ལློན་ན་མཚམས་ཐློ་བརྒལ་ནས་ཡློང་བའི་དཔེ་ཡློད་དགློངས་ནས་ཉིན་བདུན་

དང་བཅུ་བཞིའི་བར་ལ་རློ་མ་ལློན་ན་ལྷློ་སྒློའི་མཚམས་ཐློའི་འློག་ལ་ཤློག །ཐློ་ལ་

གསལ་བའི་ཡི་གེ་བཏབ་ནས་ཡློད། རྒྱབ་ཏུ་རློ་འཁུར་རྒྱུ་མེད་པར་མཚམས་ཐློ་

བརྒལ་ནས་ཡློང་དང་མ་ཡློང་མེད་དློ། །ཞེ་རུས་སྐྱེད་ཅིག་གསུངས་ནས་སློབ་དཔློན་

ནང་དུ་བློན་ནློ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་དེས་དྲ་བ་གཅིག །ཏློག་མ་གཅིག །རལ་གི་

གཅིག །ཞགས་པ་གཅིག །འཛའ་ར་མར་ཟན་རྐྱལ་པ་ཆེན་པློ་གཅིག་བཅས་ཁུར་ཏེ་

དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་དེར་བློན་ནློ། །
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ལེའུ་གཉིས་པ།

བུ་མློ་དེ་ཉིད་འབུམ་སྐྱེ་བ་དྲན་པ།

དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་ཤིང་སློང་དེའི་རར་ཕིན་ནས་བལྟས་པས་ཤིང་སློང་དེའི་རེ་ན་རློ་ཆེན་

པློ་གཅིག་འདུག་པ་དེས། ང་མ་ལེན་ང་མ་ལེན་ཟེར། མཐའི་རློ་བན་རྣམས་ཀིས་ནི་ང་

ལློངས་ང་ལློངས་ཟེར། དེར་རྒྱལ་བུས་རལ་གི་བཏློན་ནས་ཤིང་སློང་ལ་རྒྱག་པར་

ཆས་ཏེ། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། རལ་གི་

ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། 

ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་

བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་བས་པས། རློ་དེ་བབས་བྱུང་སེ་ཏློག་མ་དེས་བརྡུངས། དྲ་བ་

དེའི་ནང་དུ་བརྫངས། ཞགས་པ་དེས་བསམས་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཡློང་ངློ་། །

དེ་ནས་གློམ་པ་བདུན་ཙམ་སེབས་པ་དང་། རློ་དེས། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ། ཡང་

ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་གཅིག་ཤློད། ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་གཅིག་བཤད་ཟེར་བས། རྒྱལ་བུའི་

བསམ་པ་ལ། བླ་མའི་ཞལ་ནས་རློ་ཁློ་རང་གིས་ཅི་ཟེར་ཡང་གཏམ་ལན་མ་ལབ་

གསུང་གི་འདུག་པས། གཏམ་ལན་བེད་མི་ཉན་བསམས་ནས་ཁ་རློག་བསད་པས། རློ་

ན་རེ། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁློད་འདྲའི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡློང་བ་མི་འདུག །ངས་སྒྲུང་གཅིག་

བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར་ནས། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ལུང་པ་གཅིག་ན་རྒྱལ་པློའི་བུ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། རྒྱལ་པློ་དེའི་འཁློར་ན་ཕྱུག་པློ་

ཆེན་པློ་ཞིག་དང་། སྤང་པློའི་བུ་ཞིག་ཡློད་པར་གདའ། རྒྱལ་པློའི་སས་དང་། ཕྱུག་པའི་

བུ། སྤང་ཆུང་དེ་གསུམ་པློས། ལུང་པའི་ཕུ་ན་བུ་མློ་དེ་ཉིད་འབུམ་ཟེར་བ་ཡིད་དུ་འློང་

ཞིང་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དྲན་པ། སྐྱེས་པ་སུ་འདྲ་ཞིག་ལའང་གཏམ་མི་ལབ་པ་ཞིག་ཡློད། ལུང་

པ་དེའི་རྒྱལ་པློ་དེས། ངས་བུ་མློའི་གཏམ་ཁ་ཁུག་ན་ཕྱུག་པློའི་བུའི་ནློར་ཕེད་ཙམ་ང་

ལ་སྦིན་དགློས་ལ། སྤང་པློའི་བུ་ཡང་ངའི་ཚེ་གཡློག་ཏུ་སློད་དགློས། ཕྱུག་པློའི་བུས་

གཏམ་ཁ་ཁུག་ན། རྒྱལ་སིད་ཕེད་ཕྱུག་པློའི་བུར་སྤློད་རྒྱུ་དང་།  སྤང་པློའི་བུ་ཁློའི་ཚེ་

གཡློག་ཏུ་སློད་དགློས། སྤང་ཆུང་གིས་བུ་མློའི་གཏམ་ཁ་ཁུག་ན། རྒྱལ་པློས་རྒྱལ་སིད་

ཕེད་སྤློད་རྒྱུ་དང་། ཕྱུག་པློའི་བུའི་རྒྱུ་ནློར་ཕེད་ཙམ་ཁློ་ལ་སྤློད་དགློས་ཞེས་ཁ་དན་

བས། 

ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པློའི་བུས་བླློན་པློ་དང་གང་པློ་ཆེ་ལ་རྒྱན་གིས་སྤས་ཏེ་ལུང་

པའི་ཕུ་ལ་བློན་ནས་གླུ་གར་སློགས་རེད་འཇློ་གང་བས་ཀང་བུ་མློའི་གཏམ་ཁ་མ་

ཁུགས། 

ཡང་ཕྱུག་པློའི་བུས་གཟབ་འཆློར་སྤས། ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཁེར་ནས་བུ་མློའི་གཏམ་ཁ་ཨེ་ལློན་བལྟས་པས་མ་ཁུགས་པར་ལློག་སློང་། ད་སྤང་

ཕྲུག་ཁློད་ཀིས་གཏམ་ཁ་ཨེ་ཁུག་བས་པར། 

དེའི་ཕི་ཉིན་སྤང་པློའི་བུས་གློས་རལ་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་གློན་ནས་ལུང་པའི་ཕུ་

ལ་ཕིན། ལམ་བར་ལུང་པའི་ཕུ་ནས་རྒན་མློ་གཅིག་བྱུང་བ་དང་འཕྲད་པས། རྒན་མློས་

སྤང་པློ་གང་དུ་འགློ་བས་པར། ཨ་མ་རྒན་མློ་ལགས། ང་ལུང་པའི་ཕུར་ཡློད་པའི་བུ་མློ་



  8  

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དེ་ལ་གཏམ་ཁ་ལེན་དུ་འགློ་བས་པས། 

རྒན་མློ་ཁེལ་རྒློད་ཅིག་ཤློར་ནས་ན་རེ། ཁ་ཉིན་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་བློན་ནས་གང་

ཆེན་རྒྱན་གིས་སྤས། གླུ་གར་རེད་འཇློ་གང་བས་ཀང་བུ་མློའི་གཏམ་ཁ་མ་ཁུགས། ཁ་

སང་ལུང་པའི་ཕྱུག་པློ་བློན་ནས་གཟབ་འཆློར་སྤས་ཤིང་ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཁེར་ཡློད་ཀང་བུ་མློའི་གཏམ་ཁ་མ་ཁུགས་པར་ལློག་སློང་། སྤང་པློ་ཁློད་

ཀིས་གཏམ་ཁ་ཨེ་ཁུག་བས་པར། 

སྤང་པློས་རྒན་མློ་ལ་སྨྲས་པ། བུ་མློ་དེ་རྒྱལ་པློས་ཀང་གཏམ་ཁ་མ་ཁུགས། 

ཕྱུག་པློས་ཟས་ནློར་ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁུར་ཀང་གཏམ་ཁ་མ་ཁུགས་ན། 

བུ་མློ་དེ་ལྐུགས་མ་ཡིན་ནམ་བས་པར། རྒན་མློས་སྨྲས་པ། བུ་མློ་དེ་ལྐུགས་མ་ག་ལ་

ཡིན། སྨྲ་མཁས་ཤིང་། སྐྱེ་མཆེད་གཙང་བ། སྐྱེ་བ་མང་པློ་དྲན་པའི་ཡློན་ཏན་ཡློད་

ཅེས་སྨྲས་པས། སྤང་པློ་ན་རེ། ལུང་པ་འདི་ན་རྒྱལ་པློ་ལས་དབང་ཆེ་བ་མེད། དེ་ལ་

ཡང་གཏམ་མི་སྨྲ་ན་ལྐུགས་པ་ལས་ཀང་ལློད་བས་པར། 

རྒན་མློ་ཞེ་སང་ལངས་ནས། སྤང་པློ་ཁློད་རང་ལེགས་པར་ཉློན་དང་། བུ་མློ་

དེར་སྐྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དྲན་པའི་ཡློན་ཏན་འདི་འདྲ་གདའ། སྐྱེ་བ་སྔློན་མ་བུ་མློ་

སག་གི་ལུས་སུ་བླངས་པའི་དུས་ཁློ་བློ་དེ་རློན་པས་བསད། མློ་ལ་སག་ཕྲུག་བཞི་ལྔ་

སྐྱེས་ཏེ་ཕ་མེད་པར་མློ་རང་ལྟློ་འཚོལ་དུ་ཕིན་པའི་དུས་སུ་ཡང་རློན་པས་སག་ཕྲུག་

རྣམས་བསད། མློས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་སེམས་ཀིས་མ་ཕློད་པར་རྒྱུགས་པས་མློ་རང་ཡང་

བསད། འཁློར་བ་ལ་སྐྱློ་བ་ཞིག་དེར་སྐྱེས་པ་ཡིན་པར་འདུག །

ཡང་སྐྱེ་བ་རྟིང་མ་ཞིག་ལ་བ་སེག་པའི་ལུས་བླངས། སེན་མའི་གསེབ་ཏུ་ཚང་
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བས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་གཤློག་པ་མ་རྒྱས་ཙམ་ལ་ཕྱུགས་རྫི་ལུག་རྫི་མང་པློས་མེ་

བརྒྱབ་སེ་བསེགས། མློ་རང་ཕྲུ་གུ་ལ་འཁློར་བས་མློ་རང་ཡང་མེས་ཚིག །ཁློ་བློ་དེ་

ཡློང་ནས་གཤློག་པ་ཆུ་ལ་བཅུག་ནས་མེ་གསློད་པའི་ལུགས་བས། ཐབ་ཐབ་བས་

པས་བཟའ་ཚོ་ཐམས་ཅད་མེས་ཚིག །ཁིམ་པ་ལ་སྐྱློ་བ་གཅིག་དེར་སྐྱེས་པ་ཡིན་པར་

འདུག །

ཡང་སྐྱེ་བ་རྟིང་མ་ཞིག་ལ་བ་ཅློ་གའི་ལུས་བླངས། ཕྱུག་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་

ཞིང་གི་དཀིལ་དུ་ཚང་སྐྱིད་པར་བཅས་སྒློ་ང་སྤུན་གསུམ་བྱུང་བ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་བརྡློལ་

ཏེ། སྔློ་ཆུ་བཏང་བའི་དུས་སུ་ཆུ་རྣམས་ཡར་ལུད་ཅིང་། ཕྲུ་གུ་རྣམས་གབ་པས་འློལ་

ཀ་བསྒྱུར་བ་དང་ཐུག་སེ་མ་བུ་རྣམས་འདམ་འློག་ཏུ་ཤློར། སྐྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས་

སྐྱེས་པ་ལ་གཏམ་མི་ལབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་པར་འདུག་བས་སློ། །

དེ་ནས་ཁློ་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་ཕིན། སྐབས་དེར་བུ་མློ་དེས་སྣམ་བུ་འཐག་གི་ཡློད་

པས་ཁློས་ཐགས་ཁིའི་རར་ཕིན་ཏེ། ཝ་ཡེ། ངའི་བཟའ་མློ་དེ་འདྲ་བ་ལ་བས་ངུས་པས་

བུ་མློ་ནི་ཁློ་ལ་མིག་ཡང་མི་ལྟ་བར་ཐགས་ཁི་གཞན་དུ་སློས། ཁློས་ཡང་བུ་མློའི་རར་

ཕིན་ནས། ཝ་ཡེ། ངའི་བཟའ་མློ་དེ་འདྲ་བ་ལ་བས་ངུས་བསད་པར། བུ་མློ་དེས་གཏམ་

ཁ་མི་ལེན་པར་མློ་རང་གི་ནང་དུ་སློང་། 

ཡང་རེས་ལ་ཕིན་པས་སྒློ་དེ་རྟ་སློ་ལས་འགིགས་པ་བསམས་ནས་སློང་བས། 

ཁློས་ཐེམ་པ་སྔས་སུ་བས་ནས་ངུ་བཞིན། ངའི་བཟའ་མློ་དེ་འདྲ་བ་ལ་ཨང་། དང་པློ་སྐྱེ་

བ་སྔ་མ་སག་གི་ལུས་བླངས། ང་རློན་པས་མདས་བསད། ཁེད་རང་ཕྲུ་གུ་བླློས་མ་ཐློང་

བར་རློན་པས་བསད། ཁློད་ནི་དེའི་དུས་ཀི་སག་མློ་དེ་འདྲ་བ་ལ། 
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དེ་ནས་ང་བ་སེག་པའི་ལུས་བླངས་པའི་དུས་ཀི་ཆུང་མ་དེ་འདྲ་བ་ལ། སེག་

ཕྲུག་རྣམས་གཤློག་པ་མ་རྒྱས་ཙམ་ལ་རྫི་བློས་མེ་བརྒྱབ། ཁློད་ཀིས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་

སྐྱློབ་པར་འགློ་སྐབས་ཡློད་ཚད་མེ་ལ་ཤློར་བ་དེ་འདྲ་བ་ལ། 

དེའི་རྟིང་མ་བ་ཅློ་གའི་ལུས་བླངས་པའི་དུས་སུ། ང་ཟས་འཚོལ་དུ་འགློ་བའི་

རིང་ལ་སྔློ་ཆུ་བཏང་། འློལ་ཀ་བསྒྱུར་བའི་འློག་ཏུ་ཁེད་མ་བུ་རྣམས་འདམ་ལ་ཤློར་བ་

དེ་འདྲ་བ་ལ། ང་འཁློར་བས་ང་ཡང་བསད། སྐྱེ་བ་དེ་དག་གི་ཆུང་མ་དེ་འདྲ་བ་ལ་བས་

ངུས་པས། 

མློ་སྔར་གི་སྐྱེ་བ་དྲན་ཏེ། མཆི་མ་ནར་གིས་ཕྱུང། དེར་མློས་སྒློ་ཕེ་ནས་ཁློའི་

རར་ཕིན། ཁློས་གློང་གསལ་རྣམས་བསྐྱར་བཤད་བས་པས། མློ་ན་རེ། སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་

བ་དྲན་ནས་སྐྱློ་བ་སྐྱེས་པ་གཅིག་ཡིན་ཏེ། ཁློད་སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བའི་ཆུང་མ་ངའི་གློགས་

སུ་འདུག་པས་ནང་དུ་ཤློག །ལན་ཆགས་མ་འཁློར་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་ནང་དུ་བློས་སློ། །

ཁློའི་གློས་ལྷམ་ངན་པ་རྣམས་རྒྱང་ལ་བསྐྱུར། མློས་གློས་ལྷམ་ལེགས་པློ་དང་

རྒྱན་ཆ་ལུགས་རྣམས་སྤས་སུ་བཅུག །ཁྲུས་བས་སློས་ཀིས་གདུག །དེ་ནུབ་དེར་

བསད། སང་བཟའ་མི་གཉིས་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་ཕིན་ནློ། །

རྒྱལ་པློས་སྤང་ཕྲུག་ལ་རྒྱལ་སིད་ཀི་ཕེད་གནང་། ཕྱུག་པློའི་བུས་ནློར་གི་ཕེད་

སྤད། དེ་ནས་ལློ་ཤས་སློང་བ་དང་བུ་དེ་ལུང་པ་དེའི་རྒྱལ་པློར་བཀློད། རྒྱལ་སིད་དར་

ཞིང་རྒྱས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་གདའ་ཟེར་བས། 

རྒྱལ་བུས་མི་ཁློ་བསློད་ནམས་རང་ཆེ་ཟེར་བ་ཁ་ནས་ཤློར་བས། རློ་ན་རེ། རློ་

ལ་གཏམ་ཟེར་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར། ལྡན་ལྕག་མེ་ལྟར་ཚ་བ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་ཤློར་རློ། །
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ལེའུ་གསུམ་པ།

བུ་མློས་རྒྱལ་པློ་ཤི་ཡུལ་ནས་བླངས་པ།

དེ་ནས་ཡང་རྒྱལ་བུ་ཁ་སང་གི་དུར་ཁློད་དེར་ལློག་སེ་བལྟས་པས། རློ་དེ་ཤིང་སློང་གི་

རེ་ན་སེབས་འདུག་གློ །ཡང་བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་

བཟང་པློ་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཏློག་མ་

སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་པས་འཛད་

མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་བས་པས། རློ་དེ་བབས་བྱུང་སེ། 

ཏློག་མ་དེས་བརྡུངས། དྲ་བ་དེའི་ནང་དུ་བརྫངས། ཞགས་པ་དེས་བསམས་ནས་རྒྱབ་

ཏུ་ཁུར་ཡློང་ངློ་། །

ཡང་རློ་ན་རེ། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ། ལམ་ཐག་རིང་བས་ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་

ཞིག་ཤློད། ཡང་ན་ངེད་རློ་སྒྲུང་དྲ་བའི་སེན་མློ་ཙམ་ཞིག་བཏང་གི་ཉློན་ཨང་ཟེར། རྒྱལ་

བུས་ཁློད་རྒྱུས་ཡློད་བསམས་ནས་ཁ་རློག་འློངས་པས། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁློད་འདྲའི་

ཁ་ནས་གཏམ་ཡློང་བ་མིན་པར་འདུག །ཁློད་རང་ཉློན་ཨང་ཟེར་ནས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད། 

ལུང་པ་ཞིག་ན་རྒྱལ་བུ་ཞིག་ཡློད་འདུག །རྒྱལ་པློའི་མངའ་འློག་ན་ཕ་མ་སྔ་མློ་

ནས་ཤི་བའི་བུ་མློ་སྐྱེ་མཆེད་དང་པློ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། བུ་མློ་དེ་དང་རྒྱལ་བུ་དེ་གཉིས་

འགློགས་ཡློད་པར་འདུག །ནམ་ཞིག་རྒྱལ་བུ་དེ་བུ་མློའི་རར་བློན་ནས། ད་ང་ལ་ཆུང་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

མ་ཞིག་ལེན་པ་ཡིན་པར་འདུག །ཆུང་མ་དེ་བླངས་ན་ང་འཆི་བར་འདུག་གསུངས་པ་

དང་། བུ་མློ་དེས། ཆུང་མ་དེ་བླངས་པ་ལློས་དྲག་ལགས། ཇློ་མློ་སྔ་སེ་བླངས་ན་ཡབ་

མ་བགེས་གློང་ལ་སས་སེབས་ཡློང་བ་ཡིན། ཅི་ནས་ཇློ་བློ་བླངས་པ་དྲག་ལགས་ཞུས་

པས། རྒྱལ་པློ་ན་རེ། ཆུང་མ་དེ་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་པར་འདུག །བླངས་འཕྲལ་ལ་ང་འཆི་བར་

འདུག་གསུངས། བུ་མློ་དེས་ཞུས་པར། ད་ཡབ་ནི་སྔ་མློ་ནས་སྐུ་གཤེགས་ནས་མེད། 

ད་ནི་ཡུམ་གི་གསུང་ལ་གསན་པ་དྲག་ལགས་ཞུས། 

དེར་རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་ཡུམ་དང་བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་ས་འཛིན་དགློས་ཞུས་

ནས། རྒྱལ་པློ་རང་དང་མཉམ་པའི་ཇློ་མློ་གཅིག་བླངས་སློ། །བླངས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་

སློང་བ་དང་། རྒྱལ་པློ་དེ་སྙུང་གཞི་དྲག་པློ་ཞིག་ཕློག་ནས་སྐུ་གཤེགས། 

སྔློན་རྒྱལ་པློ་རང་དང་མཛའ་བའི་བུ་མློ་དེའི་སྒློ་དྲུང་དུ་རྒྱལ་པློའི་བླ་འཁམས་

ཏེ་ཕེབས་པ་ཡིན་པར་གདའ། ཚངས་འཇློལ་ནར་བ་འདྲ་བ་ཞིག་བས། དབུ་དེ་ཟིང་ངེ་

བ་ཞིག་བས། སྔར་གི་སྐུ་ཤའི་མདངས་མེད་པ་ཞིག་བས་ནས། བུ་མློ་དེའི་རར་

ཕེབས། བུ་མློའི་བསམ་པ་ལ་རྒྱལ་པློ་ཇློ་མློ་བླངས་ནས་སྙུང་གཞི་དྲག་པློ་གཅིག་

ཐེབས་པ་ཡིན་པ་འདྲ་བསམས་ནས། 

རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་པ། ཁ་སང་ནས་བཙུན་མློ་བླངས་པ་དེ་ནས་གཤེགས་བཞུད་

ཡང་ཉུང་། སྐུ་ཤའི་མདངས་ཡང་ཤློར་ལགས་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློས་གསུངས་པ། ཁ་

སང་སྔ་སློར་ནས་ཆུང་མ་དེ་བླངས་ན་ང་འཆི་བ་འདུག་བས་ཁློད་ལ་ལབ་པ་ཡིན། ད་

ང་ན་བ་རང་གཅིག་བྱུང་གསུངས་པ་དང་། བུ་མློས་ཞུས་པ། སྙུང་རུང་སྙུང་བ་དྭངས་

པའི་ཐབས་མཛོད། བཙུན་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཡློད་པ་ཐུགས་ལ་འཇློག་ཞུས། 



  13  

རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

དེར་རྒྱལ་པློས། དློ་དགློང་ཕན་མློ་རང་བྱུང་བའི་ཚེ་དབང་གཅིག་བེད་ཀི་ཡློད། 

ཁློད་ལ་ཡང་ལུས་པློ་མཐློན་པློ་འདུག་པས་ཕིན་པ་དྲག་གསུངས། བུ་མློའི་བསམ་པར་

སྔར་ཡིན་ན་རྒྱལ་པློ་གཟི་མདངས་དང་བཅས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ལེགས་པར་སྤས་ནས་

འབློན་པ་ལ། ད་ལམ་ན་བཟའ་སློ་ལུག་མར་འབློན་པ་ཅི་ཡིན་བསམས་ནས་དློགས་པ་

ཞིག་སྐྱེས་སློ། །

དེར་ཉི་མ་རྒས་པ་དང་རྒྱལ་པློའི་ཕག་ཕི་ལ་བུ་མློ་དེ་ཕིན་ནློ། །ས་སིབ་པ་དང་

རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་སེབས། མདློ་ནས་ཉན་པ་དང་ར་སྒམ་སྒམ་ཟེར་བ་བུ་མློས་ཐློས་

པས། རྒྱལ་པློ་ལ་ད་སྒ་འདི་རང་ཚེ་དབང་ཡིན་པ་འདྲ་ཞུས། རྒྱལ་པློས་གསུངས་པ། 

བུ་མློ་ཁློད་ལ་ངའི་ལུས་པློ་འདི་འཁློར་ཡློད་པས་ངའི་སེམས་འདི་ཁློད་ལ་འཁློར་བ་

ཡིན། ང་ཤི་ནས་ཞག་བདུན་སློང་། དློ་དགློང་བདུན་ཚིགས་ཡིན་ཟེར། བུ་མློ་ན་རེ། 

རྒྱལ་པློ་གློངས་བསམ་པ་བླློ་ལ་མ་བྱུང་། ཡུམ་བགེས་མློ་དང་ང་གཉིས་ཅི་བེད་ཞུས་

པས། རྒྱལ་པློས། བུ་མློ་ཁློད་རང་ངེད་ཀི་གང་ར་དེར་སློད་ཅིག་གསུངས་ནས་དེ་ནུབ་

ཁློང་གཉིས་གང་ར་དེར་བློན་ནློ། །

དེར་གཟིམས་ནས་བཞུགས་པའི་དུས་སུ། རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློ་དང་ཨ་མ་གཉིས་

སེང་ན་རྫི་དི་རི་འཁྲུག་གི་འདུག །སྒྱུག་མློ་ན་རེ། ངའི་བུ་ཤི་འཕྲལ་བླ་གཡུ་སས་ན་མི་

འགིག་ཟེར། གཡུ་གཞན་རྣམས་ཁེད་རང་ཁེར་ཡང་ངའི་བླ་གཡུ་ཚུར་ཁེར་ཤློག་ཟེར། 

ཇློ་མློ་ན་རེ། གཡུ་དྲག་པའི་འགློ་བས་གསེར་གཡུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་རྒྱལ་པློ་རང་མ་

གློངས་གློང་ལ་བསྣམས་སློང་ཟེར། ཤི་གསློན་ཐུག་པའི་གཏམ་དེ་ན་བེད་ཀི་འདུག་པ་

དང་། རྒྱལ་པློས་བུ་མློ་དེར་གསུངས་པ། ང་ནི་འཆི་བར་འདུག་བསམ་སྐབས་ཁློད་ལ་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

གཟུགས་པློ་འཁློར་ཡློད་པས་གསེར་གཡུ་རྣམས་མློའི་ལག་ནས་བླངས་ཏེ་རང་རེའི་

ཞིང་གུང་ཆེ་མློ་མ་གིའི་དཀིལ་ན་སས་ནས་དཀར་གློང་གི་རྡློ་ཆེན་པློ་གཅིག་གི་འློག་

ན་བཞག་ཡློད། སང་ཆློ་ག་ལ་ཐློན་ནས་བུ་མློ་རང་ཨ་མ་འཚོལ་དུ་སློང་ལ་གློང་གི་གེང་

མློ་རྣམས་ཞིབ་པར་ལབ་ནས་ཨ་མ་དང་ཁློང་གཉིས་འཐབ་ཏུ་མ་འཇུག་ཅིག །ཞེ་རུས་

སྐྱེད་ཅིག་གསུངས། 

སེང་ནས་ཟས་ཡློང་བའི་སྐད་དི་རི་རི་བྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་པློ་རྟབ་རྟབ་པློར་

བཞེངས་ཏེ། ང་ལ་ཟས་སེར་གི་འདུག །ད་ང་འགློ་གསུངས་ནས་རྒྱལ་པློ་བློན་

ནློ། །བློན་པའི་རེས་སུ་བུ་མློ་དེ་ལ་བུ་ཆུང་ཞིག་སྐྱེས་སློ། །རྒྱལ་པློས་ཟས་བརློས་པའི་

རྫབ་རྫློབ་ཐུ་བ་གང་ཁེར་ཡློང་ནས་མློ་ལ་བིན། ཁློང་རང་ཡང་བཟས། དེར་ར་སྒམ་

སྒམ་ཟེར་བ་དང། ང་ལ་ལམ་སློན་གི་འདུག་ལློག་འགློ་ཡི་གསུངས་ནས་བཞེངས་པ་

དང་། བུ་མློས་རྒྱལ་པློའི་ཐུ་བ་ལ་འཆང་ངློ་། །

རྒྱལ་པློ་ན་རེ། ང་ལ་དམ་པར་འཆང་ལུགས་དེ་ལས་སྙིང་ན་བ་མེད། གློང་དུ་

ཇི་ལྟར་ལབ་པ་བཞིན་ཨ་མར་ལློབས་ལ་ཁློད་རང་མ་མད་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སློད་ཅིག་

གསུངས་པ་དང་། བུ་མློས་མ་འཆང་བར་ཡུམ་དང་མཇལ་ཙམ་གནང་ཞུས་པར། རྒྱལ་

པློས། ད་རེས་མཇལ་བའི་གློ་སྐབས་མེད། དུས་བཟང་ལ་ང་ཡློང་གསུངས། ཞེ་རུས་

ཡློད་ན་གང་ཡང་ལས་ས་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་རྒྱལ་པློ་གཤེགས་སློ། །

བུ་མློ་དེ་བུ་ཆུང་སྐྱེས་པ་དང་རྒྱལ་བུར་སེམས་ཁལ་གིས་ཕི་ཉིན་ཉི་མ་ཤར་

ཤར་བར་བརྒྱལ་ནས་ལུས། གང་གཡློག་རྣམས་གང་པློ་ཉི་མ་ལ་འདློན་དུ་ཡློང་དུས་

བུ་མློ་དེ་ན་འགེལ་ཡློད་པ་མཐློང་སེ་གང་གཡློག་རྣམས་བེད་ནས་སེང་དུ་བརྒྱུགས་ཏེ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

རྒྱལ་པློའི་ཡུམ་ལ་ཞུས་སློ། །

མདང་ནུབ་རང་རེའི་གང་པློ་ཆེའི་ར་བ་ན་གང་པློ་ཆེ་འཇུག་དུས་སུ་ཡང་མེད་

པར་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་དང་ཐུགས་མཐུན་འདུག་ཟེར་བའི་བུད་མེད་དེར་གང་བེས་ནང་

བུ་ཆུང་གཅིག་སྐྱེས། མློ་རང་ཁག་བློར་ནས་ཤི་འདུག་ཞུས་པས། རྒྱལ་བུའི་ཡུམ་དེ་

མགློགས་པར་བློན་ཙ་ན། མློ་བགད་དེ་འགེལ་ཡློད་པ་མཐློང་། ཡུམ་གིས་བིས་པ་དེ་

བུའམ་བུ་མློ་ཡིན་བལྟས་པས་བུ་ཡིན་པར་འདུག་སེ། བླློན་པློ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཏ་བློན་

ནས་འབས་ཆང་ལ་བུ་རམ་ཕུལ་བ་དང་། ཙནྡན་གི་གདུས་ཁུ། གསུར་དུད་རྣམས་

མགློགས་པར་ཁེར་ཤློག་གསུངས་པ་དང་། བླློན་པློ་རྣམས་མི་འགློ་ཟེར་ནས་མི་ཉན་

པར་འདུག །དེ་འདྲའི་སྔློ་ལློ་ཞིག་ན་ནིང་ནས་ཡློང་བསམས། རྒྱལ་པློ་གློངས་པའང་

འདིས་ལན་པ་ཡིན་ཟེར། ཡུམ་གིས་ཞལ་ཏ་ལ་བུ་གཅིག་ཤི་བའི་ཚབ་བྱུང་། གསུར་

དུད་རྣམས་མགློགས་པར་ཁེར་ཤློག་གསུངས་པས། ཡུམ་གི་བཀའ་ནན་མ་ཐེག་པར་

བླློན་པློ་རྣམས་བློན་ནློ། །

དེར་ཕིན་ནས་གསུར་དུད་ཀིས་བདུགས། བྱུག་པ་བས། ནང་ནས་འབས་ཆང་

བུ་རམ་ཕུལ་བ་གསློལ་བས། བུ་མློ་དེ་དྲན་པ་སློས་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་མིག་ཧུར་ཧུར་

དུ་ལྟ་ཞིང་ཡུམ་མཐློང་བ་དང་ལག་པ་ལ་འཆང་ནས་ངུས་སློ། །

དེར་ཡུམ་གི་ཞལ་ནས་ཁློད་རང་ངུ་མི་དགློས། ཁློད་ལ་གཏམ་ཞིག་འདུག་

ཤློད་ཅིག་གསུངས་པ་དང་། བུ་མློས་ཞུས་པ། ཨ་མ་ཡུམ་ཆེན་ཡུམ་གི་བདག་ཉིད་མ། 

ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློའི་ཞལ་ནས་འདི་སྐད་གསུངས། ཇློ་མློ་བླངས་ན་ང་ནི་འཆི་ཡློང་

གསུངས། ཅི་ནས་བཙུན་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ཞུ་ཞུས་པས། ལེན་པ་འདུག་ན་ང་ནི་
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འཆི་བ་འདུག་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་བྱུང་ཡང་། རང་རེའི་བཙུན་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་

འདི་སློགས་གསུང་གི་འདུག་ལ། རང་རེའི་ཞིང་ཆེ་མློ་མ་གིའི་དཀར་གློང་གི་ཐློ་ཐློའི་

འློག་ན་བླ་གཡུས་འགློ་བས་གསེར་གཡུ་རྣམས་བསྐུངས་ཡློད་གསུང་གི་འདུག །རྒྱལ་

པློས་གསུངས་པ་བདེན་ན་དུས་བཟང་སློ་སློར་འབློན་པའི་ཞལ་བཞེས་ཡློད་ཞུས་

པས། 

ཨ་མ་ན་རེ། ད་བུ་མློ་ཁློད་རང་སེང་དུ་འགློ་ཟེར་ཕློ་བང་དུ་ཁིད་དློ། །རྒྱལ་བུ་དེ་

ཕི་དབི་དཀར་གི་པགས་པ་དང་། ནང་རྒྱ་དར་ལས་བས་པའི་འཇམ་སན་ཁ་རུ་

བཞག །བླློན་པློ་དང་རྒྱལ་འབངས་རྣམས་སས་དེ་བྱུང་བས་རྒྱལ་རྒྱུད་མི་ཆད་པར་

འདུག་ཟེར་ནས་དགའློ། །

དེ་ནས་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཐློ་རེངས་ཁར། སིལ་ཟེར་བའི་སྒ་ཞིག་བྱུང་སེ། བུ་མློ་

དེའི་བསམ་པ་ལ། ནམ་རྒྱུན་སྐད་འདི་འདྲ་ཡློང་གི་མེད། རྒྱལ་པློ་དེ་འབློན་ཡློང་བ་

མིན་ནམ། འབློན་གསུངས་པ་དེ་བདེན་ནམ། ཡང་ན་བུ་ཆུང་འདི་ཁེར་མཁན་འདྲེ་ཞིག་

ཡློང་བ་མིན་ནམ་བསམས་ནས་ལྟ་སྐབས་རྒྱལ་པློ་དེ་བང་སློར་སས་པའི་རྒྱན་ཆ་

ལུགས་རྣམས་སྤས་ཏེ་ཕེབས་བྱུང་ངློ་། །

བུ་མློ་དེའི་རར་དུམ་ཞིག་བཞུགས་སློང་བས་གཟིམ་པའི་བར་ལ། བུ་མློ་དེས་

རྒྱལ་པློའི་སྐེ་རགས་དེ་ག་ལེར་འཐེན་ནས་བུ་ཆུང་གི་སྔས་འློག་ཏུ་བརྫངས། ནམ་

གསལ་ཆ་བཏང་བ་དང་། ད་ང་འགློ་རན་སློང་བཀའ་བཀློན་ཕློག་ཡློང་ཟེར། རྒྱལ་པློ་

བཞེངས་པ་དང་། སྐེ་རགས་བུ་ཆུང་གི་འློག་ན་ཤློར་འདུག་ལགས་ཞུས་པས། བུ་ཆུང་

དེས་ངུས་ཡློང་ཟེར་སྐེ་རགས་དེར་བཞག་ནས་རྒྱལ་པློ་གཤེགས་སློ། །
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དེར་སང་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་བུ་མློས་རྒྱལ་པློའི་སྐེ་རགས་ཁེར་ནས་ཨ་མའི་

རར་བློན་ཏེ། མདང་རྒྱལ་པློ་བློན་ལགས་ཞུས་པས། དེ་བློན་ན་ང་སྐད་མི་གཏློང་བ་

གང་ཡིན། ཁློད་ཀི་སྐད་ཆ་དེ་རྫུན་ཡིན་གི། ཤི་ནས་འཕྲད་པ་མི་འདུག་གསུངས་པ་

དང་། བུ་མློས། བློན་པ་བདེན་ངེས་ཡིན། སྐུ་རགས་འདིར་ལགས་བས་བསན་པས། 

སྐུ་རགས་མཐློང་བ་དང་ཡུམ་བརྒྱལ་ལློ། །

དེ་ནས་ཡུམ་གིས་བུ་མློ་ལ་རིས་ཆེ་རུ་སློང་ཞིང་། ད་དུང་ཕེབས་ན་ཁློད་ཀིས་

ངེད་མ་མད་འཕྲད་པ་གིས་གསུངས། ཡང་ཟླ་བ་གཅིག་སློང་བའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཐློ་

རེངས་ཁར་སིལ་སིལ་ཟེར་བའི་སྒ་ཞིག་བྱུང་བ་དང། མློས་རྒྱལ་པློ་འབློན་ཡློང་བ་རེད་

བསམས་ནས། ཧ་རེ་ཧུ་རེར་ལངས་པས། རྒྱལ་པློས་བུ་མློ་ཁློད་གང་དུ་འགློ་གསུངས་

པར་ང་ཡུམ་གདན་འདྲེན་དུ་འགློ་ཞུས་པས། ཁློད་ཀིས་ང་དང་བུ་ཆུང་འདི་སྐབས་སེང་

ལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡློད་པ་འདི་མེད་པ་ཞིག་བཟློ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། འཕྲད་པའི་ཐབས་ཡློད་དེ་

ཁློད་ཚོས་མི་ནུས་གསུངས་སློ། །

འཕྲད་པའི་ཐབས་ཡློད་ན་འཆི་བ་སློག་ལ་བབས་ཀང་ནུས་ལགས་ཞུས་པས། 

ཁློད་ཀིས་མི་ནུས་ཁ་རློག་སློད་གསུངས་པ་དང་། ཡང་བུ་མློས། ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་

ལགས། མ་གཅིག་བུ་གཅིག་དཔྲལ་པའི་མིག །ཡུམ་སས་འཕྲད་པའི་ཐབས་ཡློད་

ན། །བདག་འདྲ་ཤི་ཡང་འགློད་པ་མེད། །རྒྱལ་རྒྱུད་འཛིན་པའི་སས་ཤིག་ཡློད། །དཀའ་

བའི་ལས་ཅི་ཡློད་ཀང་བདག་གིས་བསྒྲུབ་པར་ཞུ་ཞུས་པས། 

ཁློད་སྤིར་སྐྱེ་བ་དམན་པས་ཞེ་རུས་ཆུང་ཞིང་། ཁད་པར་བུ་ཆུང་འདི་ཡློད་

པས་མི་ནུས། བག་ཕེབས་ཀི་མི་ཕློད་ལས་ཆེ། ཕློད་ན་ལེགས་པར་ཡིད་ལ་འདི་ལྟར་
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ཞློག །རང་རེའི་འདི་ནས་ཕར་ཕིན་པ་ན། ལུང་པ་བདུད་ལུང་ནག་པློ་གཅིག་ཡློད་ཀི། 

དེའི་ནང་དུ་ཚུད་པ་དང་ཆུ་མིག་ཞིམ་པློ་ཁད་པར་འཕགས་པ་ཞིག་ཡློད། དེ་ལ་

ས་ཐློག་ན་སྔར་མཐློང་བའི་ཆུ་མིག་ལ་ཁློད་ལས་སྐྱུག་བློ་བ་ཞིག་མི་འདུག་ཟེར་ནས་

མིག་དང་ཁ་གཅུས་ནས་རྒྱུགས། དེ་ནས་ཡར་ལ་ཕིན་པ་ན་ཆུ་མིག་རྣག་ཁག་ཏུ་

འབབ་པ་ཞིག་ཡློད། དེར་སྔར་མཐློང་བའི་ཆུ་མིག་ལ་ཁློད་ལས་ཞིམ་པ་དྭངས་གཙང་

བ་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཧུབ་ཅིག་འཐུངས། ཁྲུས་ཤིག་གིས་ལ་རྒྱུགས། 

དེ་ནས་ཡར་ཕིན་པ་ན། མཆློད་རྟེན་ལེགས་པློ་ཁད་འཕགས་ཤིག་ཡློད། དེ་ལ་

སྔར་མཐློང་བའི་མཆློད་རྟེན་ལ་ཁློད་ལས་སྐྱུག་བློ་བ་མ་མཐློང་། ཁློད་ལ་བིན་རླབས་

ཡློང་དློགས་མེད་ཟེར་ནས་བསྐློར་ལློག་བགིས་ནས་རྒྱུགས། 

དེ་ནས་ཡར་ཕིན་པ་ན་མཆློད་རྟེན་ནག་པློ་ཁི་ལུད་ལ་བས་པ་ཞིག་ཡློད། དེར་

སྔར་མཐློང་བའི་མཆློད་རྟེན་ལ་ཁློད་ལས་བིན་རླབས་ཆེ་བ་དང་འབང་གཙང་བ་མ་

མཐློང་གིས་ལ་བིན་རླབས་ཞུས། བསྐློར་བ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་རྒྱུགས། 

དེ་ནས་ཡར་ཕིན་པ་ན་རྒད་པློ་སྙུང་བུ་མེད་པར་མཛུབ་མློས་ཀྲད་པ་རྒྱག་པ་

ཞིག་ཡློད། དེ་ལ་སྙུང་བུ་ཞིག་བིན། དེ་ནས་ཡར་ཕིན་པ་ན། རྒན་མློ་ཡློས་བརློ་དུས་

སྐམ་པ་མེད་པ། ནུ་མས་ཚ་ཕིས་བས་ནས་ཡློས་རློ་མཁན་ཞིག་ཡློད། དེ་ལ་སྐམ་པ་

ཞིག་བིན།

 དེ་ནས་ཡར་ཙམ་ཕིན་པ་ན། བུ་ཚ་གསུམ་གློས་གཅིག་ལ་མ་འཆམ་པར་

རློད་པ་ཞིག་ཡློད་པས། དེ་གསུམ་ལ་གློས་རེ་བིན། རེའུ་གཉིས་རྩྭ་ཆུན་པློ་གཅིག་ལ་

མ་འཆམ་པར་ཡློད་པས། དེ་གཉིས་ལ་རྩྭ་ཆུན་པློ་རེ་བིན། དེ་ནས་ཡར་ཕིན་ཙ་ན། ཁི་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

རྒན་གཉིས་རུས་པ་གཅིག་ལ་མ་འཆམ་པར་ཡློད་པས། དེ་གཉིས་ལ་རུས་པ་རེ་བིན། 

དེ་ནས་ཡར་ཕིན་པ་ན། ལྕགས་མཁར་སྒློ་བཞི་བས་པ་ཞིག་ཡློད། དེའི་ནང་ན་

བདུད་ཕློ་བདུད་མློ་རྣམས་སྔགས་པའི་ཆས་སྤས་པ། དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློ་བཤམས་

པ། དཀིལ་འཁློར་གི་མཐའ་ཚོ་ན་སྙིང་ནག་པློ་ཆེན་པློ་ང་ལློངས་ང་ལློངས་ཟེར་བ་

འགའ་ཡློད། དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་ན་སྙིང་གཞན་ཚོ་ལས་ཅུང་ཆུང་བ་དམར་ཧིལ་

ཧིལ་བ། ང་མ་ལེན་ང་མ་ལེན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པས། དེ་རང་གི་དགློས་དློན་ཡིན། 

དེར་ལམ་བགློད་པ་དཀའ་ཞིང་སྔགས་པ་དེ་རྣམས་མཐུ་སློབས་ཆེ་ལ་འཇིགས་ཤིང་

རམ་པས་མི་ལློན་གསུངས་པས། 

བུ་མློས་ཞུས་པ། རྒྱལ་པློ་ཁློད་དང་འགློག་རྒྱུ་བྱུང་ན་དཀའ་བའི་ལས་ཆེ་

ནའང་སྒྲུབ་ལགས་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློས་གསུངས་པ། བུ་མློ་ཅི་ནས་འགློ་ན་དེ་ནས་

སྙིང་དེ་བླངས་ཏེ་ཁ་མ་བུབ་པ་བས་ནས། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་མ་སེབས་བར་ཕི་མིག་

མ་བལྟས་པར་ཡློང་དགློས། དེ་བུ་མློས་ཨེ་ནུས་གསུངས་པས། 

བུ་མློས་ཞུས་པ། ང་འཆི་བ་སློག་ལ་བབས་ཀང་ལློན་པ་བེད། ཡུམ་སས་

མཇལ་བའི་སློན་ལམ་ཡང་འདེབས། བདག་གིས་དཀའ་བའི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པ་ཞུ་

ཞུས་པར། རྒྱལ་པློས་གསུངས་པ། ཕི་མིག་མ་བལྟས་པར་ཕ་མ་ཐུག་པའི་བླློ་བརྟན་

པ་དགློས་གསུངས་ནས་རྒྱལ་པློ་གཤེགས་སློ། །དེ་ནས་བུ་མློ་དེ་ཕ་མའི་ཕློ་བང་དུ་

ཕིན་ནས་རྒྱལ་པློས་གསུངས་པ་རྣམས་གློང་བཞིན་ཨ་མ་ལ་ཞུས་པ་དང་། ཨ་མ་

མཉེས་ཏེ། ནམ་འགློ་དུས་ཡིན་གསུངས་པར། ཉི་ཤུ་དགུའི་དགློང་མློ་འགློ་དུས་ཡིན་

ལགས་ཞུས་སློ། །
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དེ་ནས་ཉི་ཤུ་དགུའི་ནུབ་མློ་བུ་མློས་རྒྱལ་པློས་གསུངས་པའི་དགློས་བ་

རྣམས་ཁེར་ཏེ་ཕིན་ནློ། །

ལུང་པ་དེའི་ནང་དུ་སེབས་པ་དང་ཆུ་མིག་ཞིམ་པློ་ཁད་དུ་འཕགས་ཤིག་

འདུག་པ་དེ་ལ། སྔར་མཐློང་བའི་ཆུ་མིག་ལ་ཁློད་ལས་སྐྱུག་བློ་བ་དང་དང་བ་མི་འདྲེན་

པའི་ཆུ་མིག་མ་མཐློང་། ཕིན་ཆད་ཀང་ཁློད་ལས་བཙོག་པ་མཐློང་མི་ཡློང་ཟེར་ནས་

ས་སར་མློ་གང་བཏབ། མིག་ལློག་ཅིག་བལྟས་ནས་ཕིན་པ་ན། ཆུ་མིག་རྣག་ཁག་ལས་

བས་པ་ཞིག་ཐུག །སྔར་མཐློང་བའི་ཆུ་མིག་ལ་ཁློད་ལས་དང་སྤློ་བ་དང་ཞིམ་པ་མི་

ཡློང་ཟེར་ནས། ཧུབ་གང་བཏུངས། ཁྲུས་ཤིག་བས་ནས་ཕིན་པས། མཆློད་རྟེན་

མཚར་པློ་དེའི་རར་སེབས། སྔར་མཐློང་བའི་མཆློད་རྟེན་ལ་ཁློད་ལས་མི་ལེགས་པ་

དང་སྐྱུག་བློ་བ་མི་ཡློང་ཟེར་ནས་བསྐློར་ལློག་དང་འགློམ་ཡུག་ཅིག་བཏང་ནས་ཕིན་པ་

དང་། མཆློད་རྟེན་ནག་པློ་དེའི་རར་སེབས། སྔར་མཐློང་བའི་མཆློད་རྟེན་ལ་ཁློད་ལས་

ལེགས་པ་མཐློང་མ་མློང་ཟེར་ནས་བསྐློར་བ་དང་བིན་རླབས་ཞུས་ནས་ཕིན་ནློ། །

དེ་ནས་ཡར་ཕིན་པ་དང་རྒད་པློ་སྙུང་བུ་མེད་པ་ལ་སྙུང་བུ་ཞིག་བིན། དེ་ནས་

ཡར་ཕིན་པ་དང་རྒན་མློ་སྐམ་པ་མེད་པ་ལ་སྐམ་པ་ཞིག་བིན། དེ་ནས་ཡར་ལ་ཕིན་པ་

ན་གློས་མེད་པའི་བུ་ཚོར་གློས་བིན། དེ་ནས་ཡར་ཕིན་པ་ན་རེའུ་གཉིས་ལ་རྩྭ་ཆུན་

རེ་བིན། དེ་ནས་ཡར་ཕིན་པ་ན་ཁི་རུས་པ་ལ་མ་འཆམ་པ་དེ་ལ་རུས་པ་རེ་རེ་བིན། 

དེ་ནས་ཡར་ཕིན་པ་ན། ཤར་སྒློ་དེར་སེབས་འདུག་པས་ཤར་སྒློའི་ནང་ཡར་

ཕིན་པ་དང་། སྔགས་པ་ལ་ལ་ར་རྡུང་འཕྲློ་ལ་གཉིད་དུ་སློང་བ་དང་། ལ་ལ་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ་

ཕཊ་ཟེར་འཕྲློ་ལ་གཉིད་དུ་སློང་བ་དང་ཐུག་སེ་ག་ལེར་འཇབས་ནས་ཕིན་པས་སྒིད་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

པ་འདར་སིལ་ལི་བ་ཞིག་བྱུང་། ང་མ་ལེན་ང་མ་ལེན་ཟེར་བའི་སྙིང་དེ་རང་བླངས། 

ཨམ་ཕྲག་ཏུ་བཅུག་ནས་བློས་ཡློང་། 

དེར་ཁི་གཉིས་པློའི་ཐད་དུ་སེབས་པ་དང་སྔགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཚོར་ཏེ་རལ་

པ་ཟིང་ཙམ་བས། མཆེ་བ་ཕུར་ཙམ་བས། ཕློ་བདུད་གཡས་ལ་ཤ་ར་ར། མློ་བདུད་

གཡློན་ལ་ཤ་ར་ར་བས། ཁི་རྒན་གཉིས་ལ་དེ་བཟུང་ཟེར་ཏེ་དེད་པ་དང་། ཁི་རྒན་

གཉིས་ན་རེ། ངེད་གཉིས་རུས་པ་འདི་ལ་མ་འཆམ་པར་ཉིན་རེ་བཞིན་འཁྲུག་དགློས་

པ་ལ་རུས་པ་རེ་རེ་བིན་པས་མློ་ལས་དྲིན་ཆེ་བ་མེད་པས་ཁློད་རང་ཐར་ཚད་བློས་

ཤིག །ངེད་ཀིས་སྒློར་ཐུབ་ཚད་བའློ་ཟེར། 

དེ་ནས་རེའུ་གཉིས་པློའི་རར་སེབས་པ་དང་། རེའུ་གཉིས་ལ་དེ་བཟུང་བས་

པ་དང་། རེའུ་གཉིས་ན་རེ། ངེད་གཉིས་ལ་རྩྭ་བིན་པས་མློ་ལས་དྲིན་ཆེ་བ་མེད། ཁློད་

རང་ཐར་ཚད་བློས་ཟེར་བཏང་ངློ་། །

ཡང་བུ་ཚ་གསུམ་གི་རར་སེབས་པ་དང་། དེ་བཟུང་ཟེར་བས། བུ་ཚ་གསུམ་

ལ་མློ་ལས་དྲིན་ཆེ་བ་མེད། ཁློད་རང་ཐར་ཚད་བློས་ཟེར། 

རྒན་མློའི་རར་སེབས་པ་དང་རྒན་མློ་ལ་དེ་བཟུང་ཟེར་བ་དང་། རྒན་མློ་ན་རེ། 

ང་ལ་ཁློད་ལས་དྲིན་ཆེ་བ་མེད། ཁློད་རང་ཐར་ཚད་བློས། ངས་སྒློར་ཐུབ་ཚད་བེད་

ཟེར་རློ། །

ཡང་བུ་མློ་རྒད་པློའི་རར་སེབས་པ་དང་། རྒད་པློ་ལ་དེ་བཟུང་ཟེར་བས། ང་ལ་

ཁློད་ལས་དྲིན་ཆེ་བ་མེད་ཟེར། མཆློད་རྟེན་སྐྱུག་བློ་བ་དེའི་རར་སེབས་པ་དང་དེ་

བཟུང་ཟེར་བ་དང་། ང་ལ་ཕག་འཚལ་བིན་རླབས་ཞུ་མཁན་ཁློད་མིན་པ་མེད། ཁློད་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

རང་ཐར་ཚད་བློས་ཟེར། 

ཡང་མཆློད་རྟེན་ལེགས་པའི་རར་སེབས་པ་དང། དེ་བཟུང་ཟེར་བས། འདི་

འདྲ་ལ་ཁ་ཡ་མི་ཡློང་བ་འདུག །མློ་ལ་ཅི་ཡང་མ་བས་པར་འགློམ་ཡུག་དང་བསྐློར་

ལློག་བས་བྱུང་། འདི་འདྲ་བཟུང་ན་དམངས་ནས་གང་ཟེར་མི་ཤེས་པ་འདུག་ཟེར་

བཏང་ངློ་། །

དེ་ནས་མར་བློས་ཡློང་བས་ཆུ་མིག་རྣག་ཁག་ཅན་གི་རར་སེབས་པ་དང་། དེ་

བཟུང་ཟེར་བས་ང་ལས་སྐྱུག་བློ་བའི་ཆུ་མིག་ལུང་པ་ན་མེད་པ་ལ། བསློད་ར་གཏློང་

མཁན་མློ་ལས་མེད། ཁློད་རང་ཐར་ཚད་བློས་ཟེར། ངས་སྒློར་གང་ཐུབ་བེད་ཟེར་ནས་

བཏང་ངློ་། །

ཆུ་མིག་དྭངས་པློ་ལེགས་པློ་དེའི་རར་སེབས་པ་དང་། དེ་བཟུང་ཟེར་བས། 

འདི་འདྲའི་ཡ་ཡློང་བ་མི་འདུག །མློ་ལ་ཅང་མ་བས་པར་སད་ར་བེད་ལུགས་ལ་བལྟས་

ཚེ། བཟུང་ན་ཐལ་བསུབ་ལ་གཏློང་ཉེན་འདུག་ཟེར་ནས་བཏང་ངློ་། །

དེར་ཕློ་བང་གི་སྒློ་དྲུང་ནང་དུ་ཚུད་པ་དང་ཕི་མིག་ཅིག་བལྟས་པས། ཡར་

ཤློག་གསུངས་རྒྱལ་བུ་ནང་ལ་ཕེབས་གྲུབ་འདུག །དེར་རྒྱལ་པློ་ཕེབས་པ་དང་ཡུམ་

བགེས་མློས་རྒྱལ་བུ་ལ་འཆང་ནས་ཤི་གསློན་འཕྲད་ཅེས་དར་ཅིག་བརྒྱལ་ལློ། །རྒྱལ་

པློ་འབངས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་དགའློ། །

དེར་བུ་མློ་བསློད་ནམས་ཆེ་བར་ཐག་བཅད། སས་པློ་དེ་ལ་བརྡའ་གློལ་བས། 

བུ་མློ་དེ་བཙུན་མློར་བླངས། སས་ལྕམ་སིང་བཞི་ལྔ་ཡང་འཁྲུངས། རྒྱལ་སིད་དེ་སྔར་

ལས་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག །ཅེས་རློས་སྨྲས་པ་དང་། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་ཁ་ནས་བུ་མློ་དེ་ཕལ་པའི་ལུགས་ཀི་བསློད་

ནམས་རང་ཆེ་བ་ལ་ཨང་ཞེས་ཁ་ནས་ཤློར་བ་དང་། རློ་ན་རེ། རློ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་ཁ་

ཧུར་ཟེར། ལྡན་ལྕག་མེ་བུས་པ་འདྲ་བ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རློ་དེ་རྡུལ་འཕྱུར་རེ་སློང་

ངློ་། །

རྒྱལ་བུའི་བསམ་པ་ལ་བླ་མའི་ཞལ་ནས། རློ་ཁློས་ཅི་ཟེར་ཡང་ཁློད་རང་

གཏམ་ལན་ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་འཇལ་གསུང་གི་འདུག་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཡེངས་

པས་ཁ་ནས་གཏམ་ཞིག་ཤློར་བས་ཁློ་ནི་ཤློར་སློང་། རློ་མེད་པར་ལློག་ཡློང་བ་ལ་

བེད་མེད་གསུང་གི་འདུག །སར་ཡང་རློ་ལེན་དུ་འགློ་དགློས་བསམས་དུར་ཁློད་དེར་

ཕིན་ནློ། །
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ལེའུ་བཞི་པ།

རྒྱལ་བུ་ཁི་སྤྲུལ་གིས་ཆུང་མ་བཙལ་བ།

དེར་ཤིང་སློང་གི་རར་ཕིན། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་

བཟང་པློ་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཏློག་མ་

སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་པས་འཛད་

མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་ཟེར་ནས་རལ་གི་ཚག་ཚག་པ་

བརྒྱབ་པས། རློ་ཁློག་དེ་བབས་བྱུང་སེ། ཏློག་མ་དེས་བརྡུངས། དྲ་བ་དེའི་ནང་དུ་

བརྫངས། ཞགས་པ་དེས་བསམས་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཡློང་བ་དང་། གློམ་པ་བཅུ་ཙམ་

སེབས་པའི་ཚེ། 

རློ་ན་རེ། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ་ཟེར་གི་འདུག་སེ། རྒྱལ་བུས་རྒྱུས་ཡློད་བསམས་

ནས་གཏམ་ཁ་མ་བླངས་པར་མགློ་ཕར་རིལ་ཚུར་རིལ་བས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་ལས་

ཟད་པ་ཁློད་འདྲའི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡློང་བཟློ་མི་འདུག །ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཉློན་

ཨང་ཟེར། 

ལུང་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡློད་འདུག །རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་འཁློར་དང་

ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡློད་ཅིང་། སྐྱེ་ས་རིགས་རྒྱུད་མཉམ་པའི་ཇློ་མློ་སེར་

མཁན་ཡློད་ཀང་། རྒྱལ་པློ་དེས་མི་དཔྱད་མཁེན་པས། ཡུལ་གཞན་ཞིག་ན་རྒན་རྒློན་

གཉིས་ལ་བུ་མློ་བསློད་ནམས་ཅན་གསུམ་ཡློད་པས་བླངས་ན་སེར་ཏེ། བསློད་ནམས་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཆེ་བ་མཉམ་པ་ལ་སུ་སྤང་གྲུང་འཛོམས་པ་བརྟག་དགློས་བསམས་ནས། རྒྱལ་བུས་

ཁི་རྒན་ཞིག་ཏུ་བརྫུས་ནས་སྤང་གྲུང་བརྟག་ཏུ་བློན་ནློ། །

ཁློང་ཚོའི་ཡུལ་དེར་སེབས་རེས་ཁལ་གཅིག་ཁུར་ནས་རྒན་རྒློན་དེའི་སྒློ་རར་

ཕིན་པ་དང་། རྒན་མློ་ཆུ་ལེན་པ་དང་ཐུག །ཁི་རྒན་གིས་མ་རྒན་མློ། ངའི་ནས་ཁལ་

གཅིག་པློ་འདི་ཉར་རློགས་གིས་དང་བས་པས། རྒན་མློ་ན་རེ། ནས་ཉར་རློགས་བེད་

དང་ཟེར་ན་ཉར་ཆློག་ཟེར། ཁི་རྒན་དེས་ང་རང་གི་ནས་འདི་ནམ་ལེན་དུ་འློང་ཡང་ངློ་

བློ་དགློས་ཟེར་བས་རྒན་མློས་ནམ་ལེན་དུ་འློང་ཟེར་བར། ནམ་ཡློང་ངེས་པ་མེད་ཟེར་

ནས་ཁི་རྒན་ལློག་ཕིན། 

དེ་ནས་ལློ་ཁ་ཤས་སློང་ཡང་ཁི་དེ་ནས་ལེན་དུ་མ་ཡློང་། རྒན་མློ་ན་རེ། རྒད་

པློ། ཁ་སང་ནས་བཅློལ་བའི་ཁི་དེ་ནི་ཁི་རྒན་གཡང་རལ་ཉིལ་ལེ་བ་གཅིག་

འདུག །ཁིའི་ཚེ་ནི་ལློ་དགུ་ལས་མེད། ད་ཙམ་རང་ཤི་བ་ཨེ་ཡིན་ཟེར། ཁ་སང་ངློ་བློ་

དགློས་ཟེར་བྱུང་སེ། ངློ་བློ་རང་མི་དགློས་ཡློང་། སྣློད་དློག་པ་ལས་ཆང་ཚོས་བས་

པར། རྒད་པློ་ན་རེ། ཁ་སང་ངློ་བློ་དགློས་ཟེར་བས་བཞག་པ་ཨེ་དྲག་ཟེར། རྒན་མློས་

ནས་བཟང་པློ་འདུག་པས་སྐྱིན་པ་ལྡབ་འགྱུར་འཇལ་བས་གློ་ཆློད་ཡློང་ཟེར། 

དེ་ནས་ཞག་ཁ་ཤས་སློང་བ་དང་། ཁི་དེ་ཆུ་མིག་ཁར་ཡློང་བ་དང་བུ་མློ་ཆེ་

ཤློས་ཆུ་ལེན་པ་དང་ཐུག་སེ། ཁིས་བུ་མློ་ལ་སྨྲས་པ། འ་འུ་འ་འུ་བུ་མློ་ཁློད་ཀི་ཨ་མ་

ལ་ངས་ཁ་སང་བཅློལ་བའི་ནས་དེ་དགློས་གིས་དང་བས་པས། བུ་མློས་ཨ་མ་ལ་ཁི་

རྒན་དེ་ནས་དགློས་ཟེར་སེབས་འདུག་བས་པ་དང་། འློ་ན་ནང་དུ་བློས་མི་ཡློང་བ་ཟེར། 

ཨ་མས་ཁློ་ནང་དུ་བློས། ཨ་ཕློ་ཁ་སང་ནས་བསྒུགས་པས་སེབས་མ་བྱུང་། ནས་དེ་
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སྣློད་ཆས་དགློས་པ་བྱུང་ནས་ངེད་རང་གི་ནས་དང་འདྲེས་སློང་བས་པས། ཁི་རྒན་

གིས་འདྲེས་ཚར་ཀང་ངའི་ནས་བསྒྲུག་པས་ཆློག་ཟེར།

དེ་ནས་ཁི་ན་རེ། ནས་དེ་འདྲ་ལྡབ་བྱུང་ཡང་ངའི་ངློ་མ་མ་བྱུང་ན་མི་ལེན་ཟེར་

བར། རྒན་མློས་ཁ་སང་ནས་དེ་ལས་མགློགས་ཙམ་མི་ཡློང་བ་བས་པར། ཁི་ཁློས། 

ང་ནི་ནམ་ཡློང་མེད་པས་ཞློག་བས་པ་ཡིན། ད་ཁློད་རང་གིས་ནས་ངློ་བློ་སྤློད་རྒྱུ་མེད་

པས་ན་ང་ལ་བུ་མློ་གཅིག་སེར་དགློས་བས་པར། 

ངློ་ཚབ་མ་ལློན་ན་བུ་མློ་སེར་ཆློག་ཟེར་ནས་བུ་མློ་ཆེ་བ་དེ་ཁློ་ལ་བིན། བུ་མློ་

དེ་ཁློས་ཁིད་ནས་བགློད་པའི་ལམ་བར་ཆུ་ཆེན་པློ་ཞིག་འདུག་པ་ལ། བུ་མློ་རང་ངས་

འཁུར་ཆློག་བས་ནས་བུ་མློ་དེ་ཁིའི་སྒལ་པར་ཁུར་ནས་ཆུ་ལ་བསྒལ། ཁི་དེས་བུ་མློ་

དེ་གྲུང་པློ་ཡློང་བ་མི་འདུག་བསམས། 

དེ་ནས་གློགས་པློ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཕིན་པ་དང་། དེར་ཁིས་བུ་མློ་ལ་སྨྲས་པ། ཤ་

མར་བུ་མློ་རང་ཡང་ཟློ། ང་ལ་ཡང་གནང་།  བུ་མློ་རང་གདན་ཐིང་སྐྱིད་པློ་གིས་བས་

པ་དང་། བུ་མློའི་བསམ་པར་ཁི་རྒན་འདི་དང་འགློགས་ན་དགའ་རབ་འདུག་བསམས་

ནས་མློ་རང་རྒྱགས་ཚད་ཟློས། ཁི་ལ་ཁི་ལྟློ་བསྐྱལ། མློ་རང་གདན་གསུམ་རེགས་

བཏིངས། ཁི་ལ་གདན་མཐིལ་མེད་གཅིག་བཏིངས་པ་དང་། 

ཁློའི་བསམ་པ་ལ་བུ་མློ་འདི་ལྐུགས་མ་ལག་པས་ཐེག་ཚད་ཅིག་ཡློང་བ་འདུག་

བསམ་པ་སེམས་ལ་ཤར། བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་ཡློང་བ་འདུག་སེ་དེ་ལས་གྲུང་བ་

ཞིག་བྱུང་ན་དགའ་བསམས་ཏེ། ཁིས་བུ་མློ་རང་ཨ་མ་འཕྲད་དུ་འགློ་བའི་གབས་གིས་

ཟེར་ནས་ཤ་ཁློག་གཅིག་ཁུར་ཏེ་ཁློང་གཉིས་ཨ་མ་འཕྲད་དུ་ཕིན་ནློ། །
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ནང་དུ་སེབས་པ་དང་ཨ་མས་བུ་མློ་སེབས་སམ་སྐྱིད་པློ་བྱུང་ངམ་ཟེར། བུ་

མློས་སྐྱིད་པློ་བྱུང་ཟེར། ཨ་ཕློ་ཁི་རྒན་གར་སློང་ཟེར། ཁློ་མདློ་ན་ཡློད་ཟེར། ཨ་མས་

ཁློད་རང་གཏི་ཐུག་པ་ལས་མི་འདུག །ནང་དུ་བློས་མི་ཡློང་བ་ཟེར་ནས་ཨ་མ་ཕིར་

དློན་ཏེ། ཨ་ཕློ་ཁི་རྒན་བློན་པ་ལེགས་བས་པས། འ་འུ་ཨ་མ་རྒན་མློ་ཁམས་བཟང་

ངམ་ཟེར། དེར་ཁི་རྒན་ནང་དུ་བློས་ཏེ་ཁི་རྒན་གིས་རྒན་རྒློན་གཉིས་ལ་སྨྲས་པ། ང་ལ་

ཁློད་ཀི་བུ་མློ་བར་མ་དེ་སེར་རློགས་བས་པར། ད་ཨ་ཕློ་ཁི་རྒན་ལ་སེར་རློགས་ཟེར་

ན་སེར་དགློས་ཟེར་བིན་ནློ། །

ཁློང་གཉིས་མཉམ་དུ་ཕིན་ཏེ། ཆུ་དེའི་རར་སེབས་པ་དང་། འ་འུ་བུ་མློ་རང་

ངས་འཁུར་བས་པས། ཨ་ཕློས་ང་ཁུར་བས་ཡློང་དློགས་མེད། ཨ་ཕློས་ངའི་གློས་དང་

ཟློན་པ་གཉིས་ཁུར་རློགས་གིས་ཟེར་མགློ་སྦེལ་ནས་བསྐུར་རློ། །དེར་ཁློའི་བླློ་ལ་ཨ་

ཅག་ལས་དྲག་པ་ཞིག་ཡློང་བ་འདུག་བསམས། 

གློགས་ནང་དུ་ཡར་ཁིད་པ་དང་། དེར་སེབས་རེས་བུ་མློ་ཁློད་རང་ཤ་མར་ཟློ་

གདན་ཐིང། ང་ལ་ཡང་གནང་བས་པས། བུ་མློས་ཤ་རུས་ཕེ་མར་དང་རུས་པ་རྣམས་

ཁི་ལ་བློན། མློ་རང་ཞིམ་པ་དང་ཚོ་བ་རྣམས་ཟློས་པས། ཁློའི་བསམ་པར་བུ་མློ་འདི་

ཨ་ལྕེ་ལས་དྲག་པ་ཞིག་ཡློང་བ་འདུག་སེ། ད་དུང་གདམ་ཁ་བེད་རྒྱུ་ཡློད་པས་བུ་མློ་

ཆུང་བ་དེ་སྤང་གྲུང་འཛོམས་ལློས་བལྟ་དགློས་བསམས། 

ཡང་བུ་མློ་དེ་ལ་ཁི་རྒན་གིས་སྨྲས་པ། བུ་མློ་རང་ཤ་ཁློག་གཅིག་ཁུར་ནས་ཨ་

མ་འཕྲད་དུ་ཕིན་པ་དྲག་བས་ནས་ཁི་རྒན་དང་མཉམ་དུ་ཕིན་ནློ། །

སྒློ་རར་སེབས་འཕྲལ་བུ་མློ་ནང་དུ་ཕིན་པ་དང་རྒན་རྒློན་གཉིས་ན་རེ། བུ་མློ་
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སེབས་སམ་སྐྱིད་པློ་བྱུང་ངམ། ཨ་ཕློ་ཁི་རྒན་གར་སློང་ཟེར། བུ་མློས་ང་སྐྱིད་པློ་བྱུང་། 

ཁི་རྒན་མདློ་ན་ཡློད་ཟེར། ཨ་མས་ངེད་རང་གི་བུ་མློ་འདི་གཉིས་ལྐུགས་མར་འདུག་

ནང་དུ་བློས་མ་ཡློང་བ་ཟེར། ཨ་མས་འབློད་དུ་ཕིན་ནས་ཨ་ཕློ་ཁི་རྒན་བློན་ནམ་བས་

པས། འ་འུ་མ་རྒན་མློ་ཁམས་བཟང་ངམ་ཟེར། 

དེར་ཁློང་ནང་དུ་བློས། ཁི་རྒན་ན་རེ། ཁློད་ཀི་བུ་མློ་ཆུང་ཤློས་དེ་ང་ལ་སེར་

རློགས་ཟེར་བར། རྒན་རྒློན་གཉིས་ན་རེ། སྐྱིད་པློ་ཡློང་བ་འདུག་པས་སེར་དགློས་ཟེར། 

བུ་མློ་ཆུང་ཤློས་ཡང་བིན་ནས་ཁློ་གཉིས་བསེབས་ནས་ཕིན་ནློ། །

ཆུ་ཆེན་པློ་དེའི་རར་སེབས་པ་དང་། བུ་མློ་རང་ངས་འཁུར་བས་པས། མློ་ན་

རེ། ང་ཁློད་ཀི་ཁུར་བས་ཡློང་དློགས་མེད། ཁེད་ཁི་ཡིན་ཡང་ང་ཨ་མས་ཁེད་ལ་བིན་

ཟིན། ཁེད་ཁློ་བློ་བཟའ་དཔློན་ཡིན་པས་ན་ངས་ཁེད་འཁུར་དགློས་རུང་མི་ཐེག་པ་

འདུག་ལགས་ཟེར། དེར་ཁི་ཁློ་སེམས་གཏིང་ནས་མགུ་སེ། འློ་ན་ཁེད་ཀི་རྐང་པའི་

ལྷམ་ངས་ཁུར་ཆློག་བས་པས། ལྷམ་ཁེད་ལ་བཀལ་བས་ཡློང་དློགས་མེད་ཟེར་ནས་

འཁུར་དུ་མ་བཅུག་གློ །

དེར་ཆུ་དེ་བརྒལ་ནས་གློགས་ནང་སེབས་པ་དང་ཐབ་གདན་ཆས་དང་བཅས་

པ་འདུག་པ་ལ། ཁི་ཁློ་ན་རེ། བུ་མློ་རང་ཡང་ཤ་མར་ཟློ། ང་ལ་ཡང་བིན་བས་པས། 

མློས་ཤ་རྣམས་བཙོས། མར་རྣམས་བཞུ་མར་བཅློས། རང་ཉིད་ཀིས་ཟས་པ་ལྟར་ཁི་

ལ་ཡང་སེར་བས། ཁློ་དགའ་ནས་བུ་མློ་ལ་སྨྲས་པ། ཨ་ལྕེ་གཉིས་པློ་ནི་ང་ལ་སེར་གི་

མེད། བུ་མློས་སེར་བ་དགའ་རབ་ཡིན་བས་པས། བུ་མློས་སྨྲས་པ། སེར་རྒྱུ་བྱུང་བ་

ནི་ཁེད་རའི་དཔལ་འབློར་ཡིན་བས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་ཁི་སྤྲུལ་གི་བསམ་པ་ལ། བུ་མློ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

དེ་བསློད་ནམས་ཨ་ལྕེ་གཉིས་དང་མཉམ་ལ། འདི་སྤང་གྲུང་འཛོམས་པ་ཡློང་བ་

འདུག །ད་གཏན་གི་འདུན་མ་དེ་ལེགས་འདུག་བསམས་ནས་ཞེ་མགུའློ། །

དེའི་ནུབ་མློར་གདན་མཐུག་པ་རྣམས་ཁི་ལ་བཏིངས། སབ་པ་རྣམས་མློ་རང་

གིས་བཏིངས་ནས་ཉལ་ལློ། །སང་སྔ་མློ་ནས་ལངས་ཏེ་ཁི་ལུད་རྣམས་དང་ཨ་ལྕེ་

གཉིས་ཀིས་བཏང་བའི་མི་གཙང་བ་རྣམས་ཕག་བདར་བས་ཏེ་ཁམས་བདེ་སིང་ངེ་བ་

ཞིག་བཟློས། དེར་རྒྱུན་རིང་བསད། དེའི་རིང་བུ་མློ་དེ་ལ་ཁི་གུ་གསུམ་སྐྱེས་སློ། །

དེར་རྒྱལ་པློ་ཁི་སྤྲུལ་གིས་མློ་ལ་སྨྲས་པ། གློགས་པློའི་སར་ནི་གཏན་དུ་སློད་

པའི་གནས་མ་ཡིན། ད་སློད་ས་སློས་པ་དྲག་ཟེར། བུ་མློས་སྨྲས་པ། ཁི་གུ་འདི་རྣམས་

རང་མགློ་མ་ཐློན་བར་གཞན་དུ་ཕིན་ཀང་སྐྱིད་པློ་ཨེ་ཡློང་མི་ཤེས་པས་འདི་གར་

བསད་ན་དགའ་ཟེར། ཁི་རྒན་ཁློ་ན་རེ། འདིར་སློད་ཡུན་རིང་ན་སྐྱིད་པློ་མེད་པས་ད་ལྟ་

ནས་ཕིན་ན་དྲག་ཟེར། བུ་མློས་ཐབ་གདན་འདི་ཚོ་གང་འདྲ་བས་ན་དྲག་ཟེར་བར། 

ཐབ་གདན་གློགས་པློས་ཉ་ར་བས་ཡློང་ཟེར་ནས་འགིམ་སློང་། ཁློང་གཉིས་དེ་ནས་

ཐློན་ཏེ་གང་ཙམ་ཕིན་ཙ་ན། ལུང་པ་ཞིག་གི་ཕུ་ན་འབློག་པ་མང་པློ་ཡློད་པ་མཐློང་། 

ཁི་ན་རེ། ངས་རུ་བ་ཡ་ནས་སློང་མློ་འདྲ་བས་ཟེར་འགློ་གབས་བས་པས། བུ་

མློས་ང་ཚོ་བསེབས་ནས་ཕིན་པ་དྲག་རུ་བའི་ཁི་མང་པློས་རུབ་བརྒྱབ་ནས་ཁེད་

བསད་ན་ཁི་གུ་འདི་དག་ནི་ཆུང་། ཡུལ་དུ་ལློག་པ་ལ་ནི་ངློ་ཚ། ངེད་མ་བུ་ག་འདྲ་བེད་

བས་པས། ཨའུ་ཙེ་སྣང་དག་ཅི་ཡང་མི་ཡློང་། ཁློད་རང་ཁི་ཕྲུག་རྣམས་ཁེར་ནས་ག་

ལེར་ཤློག་ཟེར་སློང་ངློ་། །

མློས་རེས་ལ་ཕིན་ཙ་ན། སྒང་གཤློང་ཞིག་ནས་མིག་གི་མ་མཐློང་། བུ་མློས་
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གེན་ལ་འཛེགས་ནས་འགློ་སྐབས། རྐང་རེས་ཁ་ལམ་མེར་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་ཅིང་། སྒང་

ཞིག་ནས་མར་བབས་ཡློང་ཙ་ན་གཤློང་ཞིག་ན་ཁི་ལྤགས་དེ་ཐ་རེ་ཐློ་རེར་བཏང་། 

ཁག་དམར་ཛར་རེ་འདུག་པ་མཐློང་། བུ་མློའི་བསམ་པ་ལ་འདི་འདྲ་བའི་ལས་ཤིག་

ཡློང་བསམས་པ་མ་བྱུང་། གློགས་ནང་དེར་སློད་མི་དྲན་པ་སུའི་འདྲེས་ཁིད། ད་ཡུལ་

དུ་ལློག་འགློ་བ་ལ་ནི་མི་ལ་ཁི་གུ་སྐྱེས་པས་ངློ་ཚ། སྤང་དུ་འགློ་བ་ལ་ནི་མི་ལ་ངློ་ཚ་

བསམས་ནས། ཁི་ལྤགས་དེ་རྣམས་བང་འློག་ཏུ་བཙུད་དེ་ངུ་ཡིན་བསད་པས། 

དར་ཅིག་ནས་རྟ་པ་ཚོ་ཞིག་དཔློན་མློ་ལགས་ཟེར་མར་བྱུང་སེ། ཡུལ་འདི་ན་

ང་མིན་པ་བུད་མེད་མི་འདུག་བསམས་མགློ་སྒུར་ནས་ངུ་མཚམས་བཞག་སེ་བལྟས་

པས། རྟ་པ་དེ་རྣམས་སྔས་མགློར་ཡློང་ནས་དཔློན་མློ་ལགས་བཞེངས་པ་ཞུ་ཟེར། 

མློས་རྟ་པ་ཚོ་ལ་སྨྲས་པ། དྲུང་པ་རྣམས་ཀིས་སུ་དང་ནློར། བདག་ལ་ཁློ་བློ་ཁི་

རྒན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རུ་བའི་ཁིས་རུབ་བརྒྱབ་ནས་འདི་ན་བསད་འདུག་ཞུས་པས། མ་

ནློར་ལགས་བཞེངས་པར་ཞུ་ཟེར་ལག་པ་ནས་འཐེན་ནློ། །མློའི་བསམ་པ་ལ་འདི་སུ་

དང་ནློར། ངའི་ཁློ་བློ་ཁི་རྒན་ནི་བསད་འདུག་བསམས་པ་དང་། དེར་མློ་ཡར་ལངས་

པས་མློ་ལ་རྒྱན་ཆ་ལུགས་རྣམས་ལེགས་པར་སྤས། 

ད་སས་ལྕམ་སིང་ག་ན་ཡློད་ལགས་ཟེར། ང་ལ་ནི་ཁི་གུ་གསུམ་ལས་མེད་སུ་

དང་ནློར་བས་པས། འདི་རང་དགློས་ལགས་ཟེར་རྟ་པ་དེའི་པང་དུ་ཁེར། དེར་ཡློད་

ཚད་རྟ་ལ་བཞློན་ནས་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་བློན་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་དེ་གསེར་ཁི་ལ་

བཞུགས། བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་མཐའ་ནས་བསྐློར། 

རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ལེགས་པར་སྤས། བུ་མློ་དེ་ལ་གཡུ་ཁི་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

དེའི་སེང་དུ་སློད་བས་པ་དང་། མློའི་སེམས་ལ་ང་ལ་ནི་ཁློ་བློ་ཁི་རྒན་ཞིག་ལས་མེད། 

འདི་ནི་རྒྱལ་པློ་མཚར་སྡུག་ཆེ་ལ་འློད་ཆགས་པ་ཞིག་འདུག་བསམས་ཏེ་ལབ་ངློ་མ་

ཤེས་པར་ཀྲློང་ངེར་བསད་པས། རྒྱལ་པློས་བུ་ཚ་མིང་སིང་ག་ན་ཡློད་གསུངས་པ་

དང་། ཁུར་མཁན་དེ་ཚོས་ཁི་གུ་རྣམས་རྒྱལ་པློའི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་བ་དང་། ཁི་གུ་གསུམ་

གི་སྤི་གཙུག་ནས་ཐང་ཙམ་བས་པ་དང་ཁི་གུའི་པགས་པ་ཟུ་ལུ་ལུ་བུད་ནས་སས་པློ་

མཚར་སྡུག་ཅན་གཉིས་དང་། སས་མློ་གཅིག་དང་གསུམ་བྱུང་ངློ་། །

རྒྱལ་པློས་འདི་རྣམས་ང་འདྲའློ་གསུངས། ངས་སྤྲུལ་པ་བས་པ་ཡིན་བུ་མློ་

གཡུ་ཁི་ལ་སློད་གསུངས་པ་དང་། བུ་མློ་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཧ་ལས་ནས་ཕག་བས་

གཡུ་ཁི་ལ་བསད། ཡུལ་དེའི་དཔློན་མློ་བས། ཕ་མ་རྒན་རྒློན་ཡང་དེར་བློས། རྒྱལ་

འབངས་རྣམས་སྔར་ལས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་བྱུང་ཞིང་། བུ་མློ་དེ་བསློད་ནམས་ཆེ་བར་

ཐག་ཆློད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་པར་གདའ་བས་པས། 

རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་ཞལ་ནས། བུ་མློ་དེ་ཨ་ལྕེ་གཉིས་ལས་ཀང་སྤང་

གྲུང་འཛོམས་ལ་བསློད་ནམས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག་བས། རློ་ལ་གཏམ་ལན་ཤློར། 

རློ་ན་རེ། རློ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར། ལྡན་ལྕག་མེ་བུས་པ་འདྲ་བ་གསུམ་བརྒྱབ་

ནས་རློ་དེ་རྡུལ་འཕྱུར་རེ་ལློག་སློང་ངློ་། །

རྒྱལ་བུའི་བསམ་པ་ལ་བླ་མས་རློ་ལ་གཏན་ལན་མ་བེད་གསུང་བྱུང་སེ་ངས་

རློ་ལ་གཏམ་ཤློར། ད་རློ་མེད་པར་ཕིན་ན་བཀའ་བཀློན་ཡློང་བསམ་ནས་དུར་ཁློད་དེ་

རུ་ཕིན་ནློ། །
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ལེའུ་ལྔ་པ།

ཚོང་དཔློན་སྦང་མ་ཟིར་ཆུང་ཡུལ་མེད་འཁམས་ནས་ཡློང་བས་བསློད་ནམས་

སློབས་ཀིས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ།

ཡང་རྒྱལ་བུས་ཤིང་སློང་གི་རར་ཕིན་ནས། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་

བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་

ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། མར་ཟན་

ཟློས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད། ཅེས་བས་པས་

རློ་དེ་བབས་བྱུང་སེ་ཏློག་མས་བརྡུངས། དྲ་བའི་ནང་དུ་བརྫངས། ཞགས་པས་

བསམས་ནས་ཁུར་ཏེ་གློམ་པ་བདུན་ཙམ་སེབས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ་ལམ་ཐག་

རིང་། ཡང་ན་ཁློད་ཀིས་སྒྲུང་ཞིག་ཤློད། ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཟེར་བར། ཁ་

རློག་ཏུ་ཡློང་བས། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁློད་འདྲའི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡློང་བཟློ་མི་

འདུག །ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

ལུང་པ་ཞིག་ན་རྒྱལ་བུ་ཞིག་ཡློད་པར་འདུག །ཡུལ་གཞན་ཞིག་ནས་ཚོང་པ་

ཚོང་ལ་ཡློང་བ་ཞིག་དེར་ཡུལ་ཆགས་ནས་བསད་ཡློད་འདུག །ཁློས་ནང་ཞིག་ཏུ་

འཛུལ་ཕིན་པ་དང་། ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློ་དེ་ལློ་གསར་མཛད་པའི་ཁུར་བ་མང་རབ་ཅིག་

བཟློ་བཞིན་གདའ། ཚོང་པ་དེས་སྒློའི་སྲུབ་ནས་ཁུར་བ་སྒར་བ་དང་ཐུག་སེ་ཁློས་ཁུར་

བ་བྱུང་རིམ་གིས་གངས་ཀ་བརྒྱབ་པས། ཁུ་ར་བསྒར་ཚར་ནས་སྒློ་ཕེ་བ་དང་། ང་ལ་



  33  

རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཁུ་ར་ཞིག་སྦིན་རློགས་ཟེར་བར། ཁུ་ར་འདིའི་གངས་ཆློད་ན་ཁུ་ར་སྦིན་པས་ཆློག་

ཟེར། དེ་ཁློས་ཡློང་བས་ཏེ། ཁུ་རའི་གངས་ཇི་བཞིན་དུ་བགངས་པས་ཁློ་བདེན་པར་

འདུག་ཅེས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་པས་ཁློ་མངློན་ཤེས་མཁན་དུ་གགས་སློ། །

དེ་རེས་རྒྱལ་པློའི་ལྷ་རྟ་བློར་ནས་ཚོང་དཔློན་བློས་ཤློག་གསུངས་ཏེ། ཚོང་

དཔློན་དེར་ཡློང་བ་དང་རྒྱལ་པློས་ངའི་ལྷ་རྟ་བློར་འདུག་པས་ཁློད་ཀི་མངློན་ཤེས་ཀིས་

གར་སློང་ཤེས་པ་གིས་ཤིག་གསུངས། 

ཚོང་པ་དེ་ཁློ་རང་གི་ནང་དུ་ལློག་རེས་བླློ་མ་བདེ་བར་ཁང་ཐློག་ཏུ་བསད་པ་

དང་། ལྷ་རྟ་རྐུ་མཁན་གི་མི་འདུག་པ་དེ་ཚོས་ཚོང་དཔློན་ལ་མངློན་ཤེས་ཡློད་ཟེར་གི་

འདུག་པས་འདིས་གང་ལབ་ཀི་ཡློད་དམ་བསམས་ལློག་ཉན་བས་པ་དང་། ཚོང་

དཔློན་གིས་བལྟས་པས། ཁློང་གསུམ་པློས་མ་མཐློང་བར་མི་གཉིས་ན་རེ། མངློན་

ཤེས་ཡློད་ན་ནི་ང་ཚོ་གསུམ་གི་བླ་འཚོང་གི་རེད་ཟེར། གཅིག་གིས་ནི་འདི་འདྲ་རང་

ཡློད་པ་ཨེ་བདེན་མི་ཤེས་ཟེར། ཚོང་དཔློན་གིས་ཁློང་གསུམ་པློས་མ་མཐློང་བ་བས་

ཏེ། དགློ་ལྤགས་ཀི་གདན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནས་ཁློང་གསུམ་གི་མགློ་ལ་ཐུལ་ཐུལ་

བསྐྱུར་བས། ཁློང་གསུམ་ན་རེ། ད་ལློག་ཉན་མི་ཐློས་པའི་ཁར་རང་གི་གནས་ཚུལ་

ཚོར་བའི་དཔེ་ཡློད་ཟེར་སློང་ངློ་། །

ཚོང་དཔློན་དགའ་ནས་སང་ལུང་པའི་མི་རྣམས་ཚོགས་པ་ཞུ་ཟེར་རྒྱལ་པློ་ལ་

ཞུས་སློ། །དེ་ལྟར་སློང་དཔློན་གིས་བརྒྱ་དཔློན་བསྐུལ། བརྒྱ་དཔློན་གིས་བཅུ་དཔློན་

བསྐུལ་ནས་མངའ་འློག་གི་མི་འཛོམས་པ་དང་། ཚོང་དཔློན་གིས་མྱུལ་བས་ཁློང་

གསུམ་གི་མགློ་ལ་སྤུ་ཡློད་པས་ན། འདི་གསུམ་པློ་ཡིན་པར་འདུག་ཞུས་པས། ཁློང་
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གསུམ་པློས་ལྷ་རྟ་མ་བསད་པར་ཁིད་བྱུང་ངློ་། །མི་དེ་རྣམས་ཀི་སློག་ལ་མ་བབས་པའི་

ཞུ་བ་ཚོང་དཔློན་གིས་བས་སློ། །

རྒྱལ་པློའི་ཐུགས་དགློངས་ལ་མི་འདི་ངེད་རང་གི་མངའ་འློག་ནས་ནི་མིན། 

ཕློགས་གཞན་ལ་སློང་ན་ཕངས་པ་འདུག་བསམས་ནས། རྒྱལ་པློ་རང་གི་སས་མློ་

གཅིག་གནང་ངློ་། །དུས་ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་རྒྱལ་པློའི་མངའ་འློག་ན་ཚོང་དཔློན་

ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་བློང་བུ་གསུམ་རྐུ་ལ་ཤློར་བ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས། རྒྱལ་པློས་ཚོང་

དཔློན་ལ་བློང་བུ་རྐུ་ལ་ཤློར་བས། མངློན་ཤེས་ཀིས་འཚོལ་ཐབས་གིས་གསུངས་པ་

དང་། 

ཚོང་དཔློན་གི་བསམ་པ་ལ་གཅིག་ནས་གཉིས་སུ་བགངས་པས་ཁུ་རའི་

མངློན་ཤེས་བྱུང་། བླློ་མ་བདེ་བས་གཉིད་མ་བྱུང་བར་ཁང་ཐློག་བསད་པས་ལྷ་རྟའི་

མངློན་ཤེས་བྱུང་། ད་རེས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པས་མ་བློས་ན་བསད་ཀིས་དློགས་ནས། 

རྒྱགས་ཕེ་ཞིག་ཁེར་ནས་མདློར་ཐློན། ཁ་ཤར་ལ་བལྟས་ནས་བློས་པས། མི་ཞིག་ཧེང་

ཧེང་འགློ་ཡི་ཡློད་པ་མཐློང་སེ། མ་གི་དང་བསེབས་ནས་འགློ་བསམས་ཏེ་བརྒྱུགས་

ཕིན་པ་དང་། མི་དེ་མར་ལློག་ནས་འགློ་གི་ཡློད་པས་ཚོང་དཔློན་ལ་ཕག་བཙལ་བ་

དང་། བློང་བུ་རྐུ་མཁན་གི་ཟླ་བློ་ལྟློ་ལེན་ཏུ་ཡློང་བ་དང་ཐུག་སེ་མི་དེ་ན་རེ། བློང་བུ་

འབུལ། སློག་ལ་མི་འབབ་པ་ཞིག་ཞུ་ཟེར། 

བློང་བུ་ཚོ་ག་ན་ཡློད་བས་པས། ལ་ཕར་རྒྱབ་ན་ཡློད་ཟེར། ཁློ་རང་ཚོ་བློང་བུ་

སློག་ཏུ་བཏང་། སློག་ལ་མི་འབབ་པ་ཞུ་ཟེར། 

ཡང་ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་རྒྱལ་པློའི་བླ་གཡུ་བློར་ནས་ཚོང་དཔློན་བློས་ཤློག་
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གསུངས་ཏེ་ཚོང་དཔློན་བློས། རྒྱལ་པློའི་བླློན་པློ་འ་ཞ་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་བླ་གཡུ་

བརྐུས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེར་རྒྱལ་པློ་ན་རེ། ཚོང་དཔློན། རང་རེའི་བླ་གཡུ་བློར་འདུག་

པས་རད་ཆློད་ཅིག་གསུངས་པ་དང་། 

ཚོང་དཔློན་གི་བསམ་པ་ལ། གཅིག་ནས་གཉིས་སུ་བགངས་པས་ཁུ་རའི་

མངློན་ཤེས་བྱུང་། གནས་ཚང་ཁང་ཐློག་བསད་པས་ལྷ་རྟའི་མངློན་ཤེས་བྱུང་། དློན་

མེད་བློས་ནས་ཕིན་པས་བློང་བུའི་མངློན་ཤེས་བྱུང་། ད་རེས་ནང་རྒྱུས་ཤིག་ལེན་ཨེ་

ཐུབ་བསམས་ནས་གནས་ཁང་དུ་ལློག་ཕིན་ནློ། །

བླློན་པློ་འ་ཞ་ཟེར་བ་དེའི་བསམ་པ་ལ། འདིས་ཐིག་པའི་ལུགས་ཀི་ཁུངས་ལུང་

གང་འདྲ་ཡློད་དམ་བསམས་ནས་ནམ་ཕེད་ཙམ་ལ་ལངས་ཏེ་ཚོང་དཔློན་གི་ཁང་རྒྱབ་

ཏུ་ཕིན། ཚོང་དཔློན་གི་བསམ་པ་ལ་སྔར་ནས་ནི་ལམ་འགློ་རེ་ཆེ་བྱུང་།  ཕ་རྒན་གི་

མིང་ལ་འ་ཞ་ཟེར་གི་ཡློད་པས། རིག་སྲུབས་ལ་ཁ་བརྫངས་ནས་འ་ཞ་ཟེར་ངུས་པས། 

བླློན་པློ་འ་ཞས་ཐློས་ནས་དྲུང་པ་ལགས་ང་འདིར་ཡློད་ཟེར། 

ཚོང་དཔློན་དགའ་སེ་སྨྲས་པ། བླློན་པློ་འ་ཞ་ཡར་ཤློག་བས་པ་དང་། འ་ཞ་ཡར་

ཡློང་སེ་ཚོང་དཔློན་ལ་སྨྲས་པ། བདག་ཉིན་ཁ་དཀར་ངློ་དཀར་ལ་ལམ་ནློར་ཞིག་བྱུང་། 

བླ་གཡུ་ཕག་ཏུ་འབུལ། བདག་གི་སློག་ལ་སྐྱློན་མེད་པ་ཞིག་ཞུ་ཟེར་བ་དང་། དེར་ཚོང་

དཔློན་གིས་བླ་གཡུ་ཁེར་ཤློག་ཞུ་བ་འབུལ་ཆློག་བས་པར། བླློན་པློས་ཚོང་དཔློན་ལ་

བླ་གཡུ་ཕུལ་ལློ། །

དེར་བླ་གཡུ་ཁེར་ནས་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཕིན། བླ་གཡུ་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ནས་ཚོང་

དཔློན་གིས་ཞུས་པ། བདག་གི་མངློན་ཤེས་ལ་བླློན་པློ་རྣམས་ཡིད་མ་ཆེས་པར་བླློན་
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པློ་འ་ཞས་བླ་གཡུ་སས་པ་ཡིན་པར་འདུག་ཞུས་ནས་བླ་གཡུ་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ལློ། །དེ་

ནས་རྒྱལ་པློས་བླ་གཡུ་བྱུང་བ་དེ་ལེགས་སློ་གསུངས། 

དེ་ནས་ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་། ཁང་པ་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་ལྷ་ལྕམ་དེ་

ལ་ཚོང་དཔློན་གིས་སྨྲས་པ། ལྷ་ལྕམ་ཆང་ཞིམ་པློ་རྐྱན་བུ་གང་ཁེར་ཤློག་ཟེར་ནས་ཉི་

མཐློངས་ཤིག་ཏུ་ཉལ་བསད་དློ། །

དེར་ལྷ་ལྕམ་གིས་ཆང་དེ་ཚོང་དཔློན་ལ་དྲངས་ནས་ཕེད་ཙམ་བཏུངས་ཚར་

བ་དང་། གཅིག་ནས་གཉིས་སུ་བགངས་པས་ཁུ་རའི་མངློན་ཤེས་བྱུང་། མགློ་ལ་དགློ་

སྤུ་སློར་བས་ལྷ་རྟའི་མངློན་ཤེས་བྱུང་། དློན་མེད་བློས་ནས་ཕིན་པས་བློང་བུའི་མངློན་

ཤེས་བྱུང་། ནམ་གུང་འ་ཞ་བློས་པས་བླ་གཡུའི་མངློན་ཤེས་བྱུང་། ཚོང་དཔློན་ཡུལ་

མེད་རྐང་འཁམས་ང་། རང་ཡུལ་དང་ཕ་མ་ཡང་དྲན། ལྷ་ལྕམ་ཁློད་ཀི་ཁློ་བློ་མི་ཡློང་བ་

འདྲ་བས་པ་དང་། 

ལྷ་ལྕམ་ཚིག་པ་ཟློས་ཏེ་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་བརྒྱུགས་ནས། ངའི་ཁློ་བློ་འདི་

དྲང་གཙང་ཞིག་མི་འདུག་ཅེས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་སློ། །

རྒྱལ་པློས་གསུངས་པ། ཁློད་ཀི་ཁློ་བློ་ཚོང་དཔློན་འདི་མངློན་ཤེས་ཐློགས་པ་

མེད་ལ་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདུག །སྐྱེ་ས་རིགས་རྒྱུད་སུ་ལའང་རྒྱུས་

མེད། བུ་མློ་ཁློད་ཀི་ཁློ་བློ་འདིས་ཡློང་བ་ཡློད། ཁ་རློག་ལློག་རྒྱུགས་གསུངས་པས། 

བུ་མློས་ཞུས་པ། གཅིག་ནས་གཉིས་སུ་བགངས་པའི་ཁུ་རའི་མངློན་ཤེས་

ངས་ཀང་ཡློང་། ཁློ་རང་གི་ཕ་རྒན་འ་ཞ་བློས་པས་བླློན་པློ་འ་ཞས་བླ་གཡུ་སྤད་ན་

མངློན་ཤེས་ངས་ཀང་ཡློང་། ང་ནི་ཁློའི་ཆུང་མ་མི་བེད་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་
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ན་བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ན་རེ། སྔར་ནི་བདེན་པློ་ཡང་བྱུང་ལགས། ལྷ་

ལྕམ་དེ་སྐད་གསུངས་ན། སང་ལུང་པའི་མི་རྣམས་ལ་འཛོམས་བརྡ་གཏློང་བར་འགློ་

ཟེར་ཏེ། 

བླློན་པློ་དེ་ཉིད་འཛའ་ར་ཞིག་ཁུར་ནས་ལ་རྒྱབ་དེར་སློང་ངློ་། །ལ་ཕར་རྒྱབ་

ནས་ཕློགས་བཞིར་བལྟས་པ་དང་། མི་ནི་གཅིག་ཀང་མེད་ཅིང་། རི་དྭགས་བ་བི་ལ་

སློགས་ཀང་བློས་ཕིན། མེ་ཏློག་ཐུམ་བུ་ཞིག་གི་དཀིལ་དུ་སྦང་མ་གཅིག་ཟིར་ཟིར་

ཟེར་བཞིན་འདུག་པ་དེ་བཟུང་ནས་དར་ཚོན་སྣ་སྔས་སྒིལ། ལག་པར་ཁེར་ནས་ཡློང་

ངློ་། །

ལུང་པའི་མི་རྣམས་ལ་སྐད་བརྒྱབ་པས་མི་རྣམས་སློན་མློ་ཡློད་དམ་སྙམ་ནས་

ཚོགས་ཆེན་པློ་བྱུང་ངློ་། །

དེར་རྒྱལ་པློ་གསེར་ཁི་ལ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཚོང་དཔློན་ཤློག་གསུངས་

སློ། །ཚོང་དཔློན་སེབས་པ་དང་བླློན་པློས་སྨྲས་པ། མངློན་ཤེས་ཐློགས་པ་མེད་པའི་

ཚོང་དཔློན་ལགས། བདག་གི་ལག་ན་ཅི་ཡློད་གདའ་ཟེར་བས། ཚོང་དཔློན་གིས་སྨྲས་

པ། ངས་གཅིག་ནས་གཉིས་སུ་བགངས་པས་ཁུ་རའི་མངློན་ཤེས་བྱུང་། གནས་ཁང་

གི་ཁང་ཐློག་བསད་པས་ལྷ་རྟའི་མངློན་ཤེས་བྱུང་། དློན་མེད་བློས་ནས་ཕིན་པས་བློང་

བུའི་མངློན་ཤེས་བྱུང་། ནམ་གུང་འ་ཞ་བློས་པས་བླ་གཡུའི་མངློན་ཤེས་བྱུང་། དེ་རིང་

སྦང་མ་ཟིར་ཆུང་བླློན་པློའི་ལག་ཏུ་འཆི་བ་འདྲ་བས་པས། 

བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་དེས་ཧ་ཧ་ཟེར། ལྷ་ལྕམ་གིས་གཙོས་པའི་ལུང་པའི་མི་

རྣམས་ངའི་རར་ཤློག །ལ་ཕར་རྒྱབ་ན་མི་དང་བ་རི་དྭགས་གང་གིས་ཀང་མ་མཐློང་བ། 
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ནེའུ་གསིང་ཞིག་ལ་སྦང་མ་འདི་འཁློར་བ་ངས་བཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། ད་ཚོང་དཔློན་གིས་

གསུངས་པ་བཞིན་ཨེ་འཆི་བལྟ་ཟེར། དར་ཚོན་རིམ་གིས་བཀྲློལ་བ་དང་སྦང་མ་

གནམ་ལ་འཕུར་མི་ཤེས་པས་ཚོང་དཔློན་ལ་ཡིད་ཆེས། རྒྱལ་བླློན་རྣམས་ཀང་

ཐུགས་ཡིད་ཆེས། 

ལྷ་ལྕམ་དང་ཚོང་དཔློན་གཉིས་ལ་རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་གཞིས་སྤད་ཅིང་རྒྱལ་པློས་

ཆློས་མཛད། རྒྱལ་འབངས་རྣམས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་གདའ་བས་པ་

དང་། རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་ཁ་ནས་མི་ཁློ་བསློད་ནམས་ཆེ། བཤད་ཚད་ལམ་

དུ་ཕིན་འདུག་བས་པས། རློ་ན་རེ། རློ་ལ་གཏམ་བྱུང་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར། ལྡན་ལྕག་མེ་

བུས་པ་འདྲ་བ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རློ་དེ་རྡུལ་འཕྱུར་རེ་ལློག་སློང་ངློ་། །རྒྱལ་བུ་ལློག་

འགློ་བ་ལ་ནི་རློ་འཁུར་རྒྱུ་མེད་བསམས་ནས་ཡང་དུར་ཁློད་དེར་ཕིན་ནློ། །
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ལེའུ་དྲུག་པ།

ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་གི་བཟང་པློ་གཞལ་ཚད་རི་བ་ཐློབ་པར་

བརྟེན་ནས་རྒྱལ་བུ་ཞར་བས་རྒྱལ་སིད་བཟུང་བ།

ཡང་རྒྱལ་བུས་ཤིང་སློང་གི་རར་ཕིན། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་བུ་

བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། 

ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་པས་

འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད། ཅེས་བས་པས། རློ་དེ་

བབས་བྱུང་སེ་ཏློག་མ་དེས་བརྡུངས། དྲ་བའི་ནང་དུ་བརྫངས། ཞགས་པ་དེས་

བསམས་ནས་ཁུར་ཕིན་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ། ལམ་ཐག་རིང་བས་ཡང་ན་ཁློད་

ཀིས་སྒྲུང་ཞིག་ཤློད། ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་བས་པ་དང་། རྒྱལ་བུས་རྒྱུས་

ཡློད་བསམས་ནས་ལན་མ་བཏབ་པས། རློས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁློད་འདྲའི་

ཁ་ནས་གཏམ་ཡློང་བཟློ་མི་འདུག །ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

ལུང་པ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་འདུག །རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་སས་གཉིས་

འཁྲུངས། ཆེ་བ་དེ་ཞར་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སས་ཆུང་བ་དེ་སྤང་པློ་རང་ཞིག་བྱུང་བ་

ཡིན་པར་འདུག །ཆུང་བ་དེས་རྒྱལ་ས་བཟུང་། ཆེ་བ་དེར་ཟུར་དུ་གཞིས་ཀ་ཞིག་སྤད། 

ཆེ་བ་དེ་སེམས་བཟང་པློ་ཞིག་ཡློད་པས། ནུབ་གཅིག་རྒྱལ་བུ་ཞར་བ་ལ་གི་བཟང་པློ་

ཞིག་ལག་ཏུ་ཐློབ་པའི་རྨི་ལྟས་བྱུང་ཞིང་། 
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ནང་གཅིག་ཏུ་སློང་བ་དང་ཡུལ་དེ་ན་ཕྱུག་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེས་ཆང་བུམ་པ་

གང་དང་། གི་གཅིག་ཁུར་ནས་དེར་བྱུང་། 

རྒྱལ་པློ་ལ་ཕག་འཚལ་ཆང་ཞུས་ནས་གསློལ་བ། བདག་གི་ཕ་མེས་ཀིས་

བཞག་པའི་ནློར་གི་ནང་ནས་གི་འདི་ལས་དྲག་པ་མི་འདུག་ལགས། རྒྱལ་པློ་རང་གི་

ས་གཞིས་མི་ཐེག་པ་འདུག་པས་གི་འདི་དང་ས་གཞིས་བརེས་ན་ང་ལ་ཡང་ཕན་

ཐློགས་པ་ཞིག་ཡློང་བ་འདུག་པ་བདག་ལ་ལུང་བསན་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར། 

རྒྱལ་པློས་ཁློད་ལ་ལུང་བསན་ཇི་ལྟར་བྱུང་གསུངས་པར། བདག་གཉིད་ལ་

སློང་བའི་རབ་རིབ་ཅིག་ལ་ཁློད་ཀི་གི་འདི་ལུང་པའི་ཕུའི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ལ་ཚོངས་

ཤིག་ཟེར་བ་བྱུང་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློ་རང་གི་རྨི་ལྟས་དང་མཐུན་པར་འདུག་གློ་

བསམས་ནས། རྒྱལ་པློས་གི་ཉློས་ཤིང་ཞིང་རྣམས་ལློ་དུས་བས་ནས་གི་ལ་འཇལ་

ལློ། །

ཕྱུག་པློ་དེ་དགའ་ནས་ལུང་པའི་མདའ་ལ་ཕིན། རྒྱལ་པློ་ཡང་རལ་གི་དེ་བྱུང་

བས་མནལ་ཁུགས། ཐུགས་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལ་ལློང་བ་དེ་ཡང་སངས་བྱུང་ངློ་། །ཡང་ནུབ་

ཅིག་ལ། ལ་འདི་འཕགས་པའི་ས་ན་རྒྱལ་བུས་དློན་ཆེན་པློ་འགྲུབ་ཅེས་པའི་རྨི་ལྟས་

བྱུང་བས་རྒྱལ་པློས་གི་སྐེད་པར་གཟེར། ལ་ཁ་དེར་འཕགས་ནས་གཟིགས་པས། མི་

མང་པློ་དམར་ཕུང་ཕུང་དུ་ཡློད་པ་མཐློང་། སློན་མློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་དམ་བསམས་

ནས་རྒྱལ་བུས་ལ་ལས་བབས་ཏེ་དེར་བློན་པ་དང་། མི་ཚོགས་ཀི་ཁློད་ན་ཤློ་རྒྱག་

མཁན་མང་པློ་ཡློད་པ་དེར་བལྟས། དེ་ཚོའི་ཁློད་ནས་མི་གསུམ་ཤློ་ཤློར་སློང་སེ། ལུང་

པའི་མི་བིངས་རྣམས་ནས་ཁློང་ཚོར་ཟས་སྣ་ཚོགས་པ་སེར་བ་དང་། ཉེ་འབེལ་རྣམས་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཚོགས་ནས་ངུ་དི་རི་རི་བེད་འདུག་པ་ལ། 

རྒྱལ་པློས་དེ་ཚོའི་རར་ཕིན་ནས་མི་གསུམ་པློས་ཉེས་པ་ཅི་བས་པ་ཡིན་

གསུངས་པར། མི་རྣམས་ན་རེ། མི་འདི་རྣམས་ཀིས་ཉེས་པ་གང་ཡང་བསགས་མེད་

དློ། །ངེད་ཀི་ལུང་པ་འདིའི་རྒྱལ་པློ་ལ་སས་མློ་ཞིག་འཁྲུངས། རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་

གཉིས་གློངས་ནས་སས་མློའི་ཐུགས་ལ་གདློན་ཞུགས། བླློན་པློ་ནང་འཁློར་རྣམས་

ཟས་ཚར། ད་ལུང་པའི་མིའི་ནང་ནས་ཞག་རེ་ལ་མི་གསུམ་རེ་སྤློད་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་

ཡིན་ཟེར། རྒྱལ་པློའི་ཐུགས་དགློངས་ལ། འདི་ཚོ་ལ་ནི་སེམས་ཁལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

འདུག །ང་ལ་ནི་སེམས་ཁལ་བེད་མཁན་མེད་དགློངས་ཏེ། ངས་ཁེད་ཚོའི་ཚབ་ལ་

འགློ་གསུངས། དེར་མི་རྣམས་དགའ་ནས་མི་གསུམ་པློ་དང་བཅས་ཉེ་འཁློར་རྣམས་

ཀིས་ཕག་བཙལ་ལློ། །ཟས་ཞིམ་ལ་མངར་བ་རྣམས་རྒྱལ་བུ་ལ་དྲངས་སློ། །

རྒྱལ་བུས་ཕློ་བང་དེར་ཡར་བློན་པ་དང་། ཕློ་བང་དེའི་ཐེམ་སྐས་ནང་དུ་སེབས་

སྐབས་མི་སྐད་དང་ཁི་སྐད་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། ཉིས་སྐས་ཆེན་པློ་གཅིག་འདུག་པ་དེ་

ལ་འཛེགས་ཕིན་པས། ཚོམས་ཆེན་དེའི་ནང་ན་རློ་མགློ་མེད་པ་གཡས་ན་བརྒྱ་

བརྒྱད་ཙམ། རྐང་པ་མེད་པ་གཡློན་ན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཙམ་འདུག་པ་ན། རྒྱལ་པློའི་

ཐུགས་དགློངས་ལ་འདི་ཙམ་བསད་ནས་ཟ་མཁན་དེ་ག་ན་ཡློད་བསམས་ནས་ཁང་རེ་

ལ་ཡར་འཛེགས་ཕིན་པས།

 སྒློ་ཞིག་ཁིག་གེར་བརྒྱབ་འདུག་པ་དེ་ཕེ་ནས་འཛུལ་སྐབས། ཁང་མིག་ཀ་བ་

བརྒྱད་པ་ཞིག་གི་ནང་གཡུ་ཁི་ལེགས་པ་ཞིག་གི་སེང་ན་བུ་མློ་ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་འློད་

ཆགས་པ། ལློ་དྲུག་གསུམ་བཅློ་བརྒྱད་དུ་སེབས་པ། གཉན་གི་ཐུལ་བ་གློན་པ་ཞིག་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

འདུག་པ་མཐློང་། གཞན་ཕློགས་ལ་བལྟས་པས་སྒློ་ལྕགས་མ་བརྒྱབ་པའི་སྒློ་གཅིག་

ཀང་མི་འདུག་སེ་དེ་རྣམས་ཟ་བའི་འདྲེ་དེ་ག་ན་ཡློད་བསམས་ནས་སེང་དུ་ཕིན་པས་

སུ་ཡང་མེད་ཅིང་། 

དེར་གཡུ་ཁི་ཁའི་དཔློན་མློ་ལགས། དཔློན་མློ་ལགས་ཟེར་མགློ་ནས་བཏེགས་

ཀང་ཨ་ལན་མི་སེར། སྣ་ནས་དབུགས་འབིན་མིན་བལྟས་པས་དབུགས་ཡློད་ལ་མེད་

ཅིག་འདུག་གློ །དེར་འདྲེ་ནི་ཐུག་རྒྱུ་མི་འདུག །ཁས་ནི་བླངས་ཚར་བསམས། ཐབ་ཁ་

དེ་ན་ཕར་ཕིན་པས་ཤ་མར་གཏུབ་འཕྲློ་རྣམས་རྡུལ་ཆགས་འདུག་པས་ཤ་མར་

རྣམས་བཏློན། འཛའ་ར་མགློ་བློ་ཙམ་ཞིག་བརྫིས། མར་ཁུ་མང་རབ་ཅིག་སྦར་ནས་

མློའི་ཁི་མགློ་རུ་ཟ་བཞིན་བསད་དློ། །

དེར་ཉི་མ་ཕེད་ཡློལ་སློང་བ་དང་ཁི་ཁ་ནས་བུ་མློ་དེས་ཨ་ལློག་ཅིག་སྒྱུར་བྱུང་

སེ། ཁློས་མིག་ཧུ་རེར་བལྟས་པས་གི་ཁློ་ཡང་འཕགས་ཙམ་ཞིག་བས། ཁློའི་བསམ་

པ་ལ་བུ་མློ་འདི་ལས་ས་བ་འདུག་སེ། ཟ་བའི་འདྲེ་དེ་ག་ན་ཡློད་བསམས་ནས་བསམ་

བླློ་གཏློང་གིན་བསད། ཉི་མ་ལ་ལ་བཞུད་པ་དང་ཡང་མློས་ཨ་ལློག་ཅིག་བསྒྱུར་བྱུང་། 

དེར་ཁློའི་གི་ཡང་འཕགས་ཙམ་ཞིག་བས། 

དེ་ནས་མློ་ག་ལེར་ལངས་བྱུང་བ་དང་། གདུང་མའི་སྲུབས་ནས་ཏིང་ཏིང་ཟེར་

བའི་སྐད་གཉིས་བྱུང་འཕྲལ་མློའི་སྣ་ནས་སྦྲུལ་གཉིས་རློང་ཙམ་བས་བྱུང་ངློ་། །སྦྲུལ་

མཐློང་བ་དང་རྒྱལ་བུ་སྐྲག་སེ་ལངས་པས་གི་ན་རེ། རྒྱལ་བུ་སློད་ཟེར། གི་ཁ་འཕག་

འཕག་བས་བྱུང་བ་དང་སྤྲུལ་གཉིས་ཕིར་ཐློན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་ལློ་ཞེས་གི་དེ་ཤུབས་

ནས་ཐློན་ཏེ་སྦྲུལ་གཉིས་ཀི་སྐེ་བཅད། དེར་བདུད་ཕློ་བདུད་མློ་རྣམས་ཐུལ་བ་དང་། བུ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

མློ་དེ་རྒྱལ་བུའི་རར་ཡློང་ནས་དྲུང་པ་དྲུང་པ་ཟེར། 

རྒྱལ་བུའི་མགློ་ནས་བཏེགས། རྒྱལ་བུ་ལངས་པ་དང་གི་ཡང་ཤུབས་ན་

སེབས་འདུག་གློ །བུ་མློས་རྒྱལ་བུར་སྨྲས་པ། སྦྲུལ་གི་སྐེ་ཁེད་རང་གི་གིས་བཅད་

ནས་ཆད་དུམ་རྣམས་གིའི་ཡུ་བའི་མཚམས་ན་མར་སློང་ཟེར། རྒྱལ་བུས་གི་ལག་ཏུ་

བླངས་ཏེ་ཕེད་ཙམ་བཏློན་ནས་སྦྲུལ་ཨེ་འདུག་བལྟས་པས། 

གི་དེས་རྒྱལ་བུར་སྨྲས་པ། ཕློ་བདུད་མློ་བདུད་རྣམས་ད་གིན་ནས་བཏུལ་ཟིན། 

སྦྲུལ་གི་དུམ་བུ་ཡང་ད་གིན་ནས་ཟློས་ཟིན་ཟེར། བུ་མློས་རྒྱལ་བུར་སྨྲས་པ། ཁེད་ལ་

ཡུལ་ཡློད་དམ་མེད། ངའི་ལུང་པའི་མི་ནི་མིན་པར་འདུག་བས་པ་དང་། རྒྱལ་བུས་

མིག་ཧུ་རེར་བལྟས་ནས་ལན་མ་བཏབ་པའི་མཚམས་སུ་གིས་སྨྲས་པ། ཡུལ་ཡློད་

པས་སྐྱེ་ས་བྱུང་བ་ཡིན། ཁེད་རང་གཉིས་མཐུན་པར་གིས་ཤིག་བས་པས། 

བུ་མློས་སྨྲས་པ། གི་བཟང་པློ་འདི་ཕ་མེས་ཀི་དངློས་པློ་ཡིན་ནམ། གང་ནས་

བྱུང་ཞུས་པར། གི་བཟང་ངན་སུ་ལའང་ལབ་མི་དགློས། འགློ་ན་ལུས་ལ་འདློགས་པ་

ཡིན། ཉལ་ན་སྔས་མགློར་འཇློག་པ་ཡིན། སློད་གནས་སྲུང་བའི་སུང་མ་ཡིན། དཀའ་

བ་བརྟེན་པའི་བརྟན་མ་ཡིན། །

དེའི་སང་ཉིན་ལུང་པའི་མི་རྣམས་ཚོགས་ནས་ཤློ་རྒྱག་པའི་འགློ་ཚུགས་པ་

དང་། རྒྱལ་བུ་བློན་ནས་ཤློ་མ་རྒྱག་པར་ནང་དུ་ཤློག་གསུངས། མི་རྣམས་ཀི་སེམས་

ལ་མི་དེ་ནི་ངློ་མི་ཤེས། ཁ་སང་གློ་ཆློད་བྱུང་སེ། དེས་བླློ་བིད་བས་ཨེ་ཡློང་བསམས་

ཐེ་ཚོམ་ཡློད་པ་ལ། གཅིག་ན་རེ། མི་བླློ་ཡངས་ཆེ་བ་ཞིག་ཁློའི་རར་ཕིན་པ་དྲག་ཟེར་

ནས་བླློ་ཡངས་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ཡློངས་ཀིས་ཞུ་བ་གསློལ་ནས་ཁློད་སྔློན་ལ་འགློ་རློགས་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

གིས་ཟེར། 

ཁློས་ག་ལེར་སྔློན་ལ་ཕིན། ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་དེར་ཁློ་རང་ཚོའི་ཡུལ་གི་

རྒྱལ་མློ་དེ་དང་ཁ་སང་གི་མི་དེ་མིན་པ་སུ་ཡང་མེད་པས། ཁློ་བེད་དེ་དངངས་ནས་

མཆི་མ་སྣ་གློང་དུ་ལྷགས་ཏེ་རྒྱལ་མློ་ལ་ཕག་བཙལ་བས། རྒྱལ་མློ་ན་རེ། ང་ལ་མ་

འཚལ་རྒྱལ་པློ་རིན་པློ་ཆེ་ལ་ཕུལ་ཅིག་བས་པས། རྒྱལ་པློར་ཕག་བཙལ་ལློ། །

ཁློ་ཕིར་བཏློན་ཏེ་མི་རྣམས་ལ་གློང་གི་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་ཞིབ་པར་སྨྲས་པ་དང་། 

མངའ་འློག་གི་མི་རྣམས་དགའ་སེ་ཚུར་བརྒྱུགས་ཡློང་བས། སྙློམས་ཆུང་རྣམས་རྡློག་

ལམ་དུ་སློང་། དེར་རྒྱལ་བུ་དང་རྒྱལ་མློའི་རར་སེབས་པ་དང་བིངས་རྣམས་ཀིས་

ཕག་བཙལ་ལློ། །ལུང་པའི་མི་དྲག་པ་རྣམས་ཀིས་སྔར་གི་བླློན་པློ་རྣམས་ཀི་ཚབ་

བས། རྒྱལ་པློ་དང་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀིས་ཡབ་ཡུམ་བས། རྒྱལ་བུ་དེས་རྒྱལ་སིད་

བསྐྱངས། རྒྱལ་འབངས་ཀུན་སྔར་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་གདའ། 

རྒྱལ་པློས་ལ་རྒྱབ་ཀི་ཕྱུག་པློ་ལ་ལློ་དུས་བས་པའི་ཞིང་རྣམས་གཙང་མར་

བིན། རྒྱལ་སིད་གཉིས་ཀ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ནས་ཁད་མེད་པར་བསྐྱངས་སློ་

ཞེས་ཟེར་བས། 

རྒྱལ་བུས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་བུ་ཞར་བ་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པ་དེ་ལ་བསློད་ནམས་

སློབས་ཀིས་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག་ཟེར་བ་ཁ་ནས་ཤློར་བ་དང་། རློ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་ཁ་

ཧུར་ཟེར། ལྡན་ལྕག་མེ་བུས་པ་འདྲ་བ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རློ་དེ་རྡུལ་འཕྱུར་རེ་ལློག་

སློང་ངློ་། །བླ་མའི་ཞལ་ནས་རློ་ཁློས་ཅི་ཟེར་ཡང་ཁློད་རང་གཏམ་ལན་ཚིག་གཅིག་

ཀང་མ་འཇལ་གསུང་གི་འདུག་ཀང་། ང་སེམས་ཡེངས་པས་ལན། རློ་མེད་པར་ལློག་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཕིན་ན་བླ་མའི་བཀའ་བཀློན་ཡློང་བསམས་དུར་ཁློད་དེར་ཕིན་ནློ། །
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ལེའུ་བདུན་པ།

བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་རྫུན་མི་ཤེས་པས་རྫུན་སངས་པ་སྐད་ཅིག་ཀང་མ་

བཏང་བ་མཐར་བསྐྱལ་ནས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ།

ཡང་རྒྱལ་བུས་ཤིང་སློང་གི་རར་ཕིན་ནས། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་

བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་

ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། མར་ཟན་

ཟློས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད། ཅེས་བས་པས་

རློ་དེ་བབས་བྱུང་སེ་ཏློག་མས་བརྡུངས། དྲ་བའི་ནང་དུ་བརྫངས། ཞགས་པས་

བསམས་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཡློང་བས། གློམ་པ་བདུན་ཙམ་སློང་བ་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་

བུ། ལམ་ཐག་རིང་། ཡང་ན་ནི་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞིག་ཤློད། ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞིག་

བཤད་ཀི་བས་པར། ཁློད་རྒྱུས་ཡློད་བསམས་ཁ་རློག་ཡློང་བས། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་

ཁློད་འདྲའི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡློང་བཟློ་མི་འདུག །ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

ལུང་པ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་འདུག །ལུང་པའི་ཕར་རྒྱབ་དེ་

ན་ཡང་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་འདུག །ལུང་པ་ཚུར་ངློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་ནང་

ནློར་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་མང་པློ་ཡློད་པ་ཡིན། ཕི་ནློར་རྟ་དང་གང་པློ་མང་པློ་ཡློད་

པར་གདའ། རྟའི་ཁློད་ན་རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་བ་བ་ཁད་འཕགས་ཤིག་ཡློད་འདུག །དེ་

ལ་རྟ་རྫི་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་རྫུན་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡློད། 



  47  

རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ནམ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སློན་མློ་ལ་གདན་འདྲེན་རེས་བས། ཚུར་

ངློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་དེས་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཀི་རྒྱལ་པློ་གདན་དྲངས་པའི་དུས་ནློར་ལློངས་སྤློད་

ཀི་གེང་མློ་བེད་སྐབས། ཕར་རྒྱབ་ཀི་རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་ནློར་ཁད་ཅན་ཅི་འདྲ་ཡློད་དྲིས་

པར། ནློར་ཡ་མཚན་བསེ་རུ་མགློ་དཀར་ལ་ནང་སངས་རྒྱས་སློང་ར་བཞུགས་པ། ཕི་

ནང་གསལ་བ་ཞིག་ཡློད་ལགས་ཞུས། 

ཚུར་ངློས་རྒྱལ་པློ་ལ་ནློར་ཡ་མཚན་ཅན་ཅི་ཡློད་ལགས་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློ་

ན་རེ། རྟ་མཆློག་མང་པློ་ཡློད་ཀང་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ལ་རྟ་རྫི་བ་རིག་པའི་ཁེའུ་

ཆུང་རྫུན་མི་ཤེས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད། དེ་ནི་རྫུན་གཏན་ནས་སངས་ཤིང་རྫུན་བསབ་

ཀང་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡློད་ལགས་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པློ་ན་རེ། རྫུན་གཏམ་ནས་སངས་ན་ཡ་མཚན་ཆེ་སེ། རྒྱལ་བཞག་ན་

རྒྱལ་འཆློར་ལས་ཆེ་ཞུས་པར། རྒྱལ་བཞག་པས་ཆློག་ལགས་ཟེར་ནས། རྒྱལ་ལ་

རྒྱལ་སིད་ཀི་ཕེད་རེ་འཇློག་རྒྱུ་བས། བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་གིས་རྫུན་བཤད་ན་ཚུར་

ངློས་ཀི་རྒྱལ་གཞིས་ཕེད་ཕར་སྤློད་རྒྱུ་དང་། རྫུན་མ་བཤད་ན་ཚུར་རྒྱལ་གཞིས་ཕེད་

སྤློད་རྒྱུར་ཐག་བཅད། བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་ལ་རྒྱལ་པློས་བ་མི་སྐྱེལ་བའི་མནའ་

བཀག །

དེ་ནས་ལུང་པ་ཕར་ངློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་དེས་སས་མློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་

ཟས་ཞིམ་ལ་མངར་བ་བསྐུར་ནས་བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་རྫུན་མི་ཤེས་པ་དེ་བསླུ་བར་

བཏང་། 

བུ་མློ་དེ་ལུང་པའི་ཕུ་ནས་བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་རད་གཅློད་ཅིང་ཡློང་བས་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

རད་ཆློད། དེས་བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་། ང་དློ་དགློང་ས་ཕིས་ནས་གཞན་དུ་ལམ་མ་

བགློད་པས་རྟ་དཔློན་པས་ཞག་ས་ཐུགས་ལ་མངའ་བར་ཞུ་བས་པས། བུ་རིག་པའི་

ཁེའུ་ཆུང་གི་བསམ་པར་གཡློག་ཚོ་ཡང་གཞན་ན་ཡློད་པས་གཡློག་བེག་མཁན་མེད་

བསམས་ནས་ཁློ་ཅུང་འཚེར་ཏེ། འདིར་ཞག་སར་སློད་པ་ལ་ཁློད་ལ་གཡློག་བེད་

མཁན་མེད། ཁློད་རང་ལ་འདིའི་ཕར་རྒྱབ་ན་རྟ་གང་འཚོ་མཁན་མང་པློ་ཡློད་པས་དེར་

ཕིན་ན་དགའ་བས་པས། མློ་ན་རེ། དློ་ནུབ་ཕར་ཕིན་ན་སེབས་པ་མི་འདུག །དློ་ནུབ་

ང་ལ་ཞག་ས་ཅི་ནས་ཐུགས་ལ་འདློགས་པར་ཞུ་བས་པར། ང་རང་གཅིག་པུ་ལས་

མེད། ད་ཤློག་ཟེར་ཞག་ས་བཏང་ངློ་། །དེའི་ནུབ་མློ་དེར་བསད། 

དེའི་སང་ནུབ་ཀང་བུ་མློ་དེར་ཐློགས་ཏེ་བུ་མློ་དང་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་གཉིས་

ལུས་འབེལ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་འདུག །

དེ་ནས་བུ་མློ་ཞག་འགའ་ཤས་བསད་རེས་བུ་མློ་དེས་ནམ་ཞིག་ང་ན་ང་ཚ་

ཟེར་འགམ་པ་གཡས་སུ་བཙག་བཅུག །གཡློན་དུ་རམ་བཅུག །ལུད་པ་སྔློ་དམར་

ཤིག་གེ་བར་ན་རྫུ་བཏབ་ནས་བསད། ཁློ་བླློ་ཀློག་སེ་ཁློས་བུ་མློ་ཁློད་ཀི་ནད་ཅི་འདྲ་

ཡིན་པ་འདུག །བུ་མློས་ན་བ་ལ་ཚད་ལས་འདས་པ་འདུག་བས་པ་དང་། སྔར་གི་ནད་

རློ་ལངས་པ་མིན་ནམ་བས་པས། ནད་གཞིའི་རིགས་གང་ཡང་མེད་ཟེར། ད་ན་བ་ལ་

གང་གིས་ཕན་བས་པས། ཕན་པ་ཡློད་དེ་ཁློད་ཀིས་མཛད་དློགས་མེད་ཟེར། 

ཁློ་ན་རེ། བུ་མློ་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་འདུག་ན་ལློས་བེད་བས་པ་དང་། ང་ན་བ་

ལ་རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་འདི་བསད་ནས་ཤ་བིན་ན་ཕན་པར་འདུག་བས་པས། བུ་

རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་གི་སྨྲས་པ། བུ་མློ། ཐབས་གཞན་ཡློད་དམ། རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

འདི་ངེད་རང་གི་མངའ་འློག་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་རེད། ངེད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལ་འདི་

ལས་ལྷག་པའི་ནློར་བུ་མེད་བས་པས། བུ་མློས་ཐབས་གཞན་མེད། བུ་མློ་འཆི་བ་

འདུག་ཀང་འཆི་ཆུག་མཛོད་བས་པར། 

བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་གི་བསམ་པ་ལ། བུ་མློ་འདི་འདྲ་ཤི་ན་རློ་བདག་ག་ནས་

ཡློང་མི་ཤེས་པས་རྟ་ཕངས་ཀང་གསློད་དགློས་པ་ཨེ་ཡིན་བསམས་ནས། བུ་མློ་ན་བ་

ཅི་འདྲ་འདུག་བས་པར། ན་བ་ལས་འཆི་བ་འདུག་ཟེར། ཁློའི་བསམ་པ་ལ། བུ་མློ་ཤི་

ན་སྔློ་ལློ་འཕར་བསམས་ནས་ལག་གཡློན་དུ་ཟན་ཆང་ཞིག་ཁུར། གཡས་སུ་ས་རེ་

ཁུར། རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁའི་རར་ཕིན་ནས་རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་ཤློག་བས་པ་དང་། 

རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གིས་ཅང་ཤེས་པས། ཁློ་ཡི་དློན་དེ་མ་འགྲུབ་ན། རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་གཞིས་

མི་ཐློབ་པའི་ཁར་ཕེད་ཕར་ཤློར་བ་འདུག་བསམས་ནས་སྔར་ལས་མགློ་འཕང་དམའ་

བ་ཞིག་བས་བྱུང་། དེར་ཟན་ཆང་བིན། རྟ་ཕློ་ལ་ས་རེ་རྒྱག་པ་མ་ནུས་པར་སྤྲུག་སྤྲུག་

ཅིག་བཏང་ནས་ལློག་བཏང་ངློ་། །

དེ་ནས་བུ་མློ་དེའི་རར་ཕིན་པ་དང་། མློ་ཁ་ས་ནས་ལྟློ་མ་ཟློས་པ་དང་། སྐློམ་

མ་འཐུང་བའི་སབས་ཀིས་ཁ་སྣ་སྐམ་ཞིང་དྲེག་པ་ཆགས། ཡ་ཁུང་བརྡིབས། མིག་

ཀང་གཏིང་དུ་ལྷུང་འདུག་པ་དང་། ཁློ་ཞེད་ནས་མི་ཕློད་ཀང་རྟ་གསློད་དུ་འགློ་བསམས་

ནས་ཡང་ཟན་ཆང་ཞིག་དང་ས་གི་ལག་ཏུ་ཁེར་ནས་ཕིན་ནློ། །རྟ་དེའི་རར་སེབས་

འཕྲལ་རྟ་ཕློ་དེ་ལ་ཤློག་ཤློག་བས་པ་དང་། རྟ་ཕློ་དེ་ཚུར་ཡློང་བ་མཐློང་ནས་ཁློ་མཆི་མ་

ཤློར་རློ། །

ཁློས་སྨྲས་པ། རྟ་ཕློ་ཁློད་ལ་རྟ་རྫི་ང་འདྲ་ཞིག་ཡློང་བ། ཁློད་བསད་ན་ང་ཅི་འདྲ་
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བེད། ཁློད་ནི་རྒྱལ་པློའི་ཕི་ནློར་དྲག་ཤློས་ཡིན། ཁློད་མ་བསད་ན་བུ་མློ་འདི་འཆི་བ་

འདུག་གང་འདྲ་བས་ན་དྲག་ཟེར་ངུས་པ་དང་། རྟ་ཕློ་དེ་ཁློའི་རར་ཡློང་ནས་བཅུམ་སེ་

ཉལ་སློང་བ་དང་ཁློས་དམློད་བློར་བར། རྟ་ཕློ་ཁློད་གསློད་ཕློད་པ་མི་འདུག །ཁློད་སློང་

ལ་རི་ཀླུང་མེད་པར་བློས་ནས་མི་ཟིན་པར་ཤློག །ཁློད་བསད་ནས་རྒྱལ་པློས་བཀའ་

བཀློན་མ་ཕློག་ཀང་ངས་གསློད་མི་དགློས་པར་ཁློད་འཆི་བར་ཤློག་བས་དམློད་བློར་

བས། 

ཁློ་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། རྟ་ཅང་ཤེས་ཡིན་པའི་སབས་ཀིས། རྟས་

སྨྲས་པ། རང་རེའི་རྒློད་མ་གློ་མློ་འདི་ངའི་གདློང་དུ་ཕར་ཁིད་ཚུར་ཁིད་གིས་ཤློག་ཟེར་

རློ། །ཁློས་ཕིན་ནས་རྒློད་མ་བཟུང་སེ་རྟའི་རར་ཕར་ཁིད་ཚུར་ཁིད་ལན་གསུམ་བས་

པས། རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་དེ་མིག་ལློག་གེར་ཤི་སློང་། ཁློས་རྒློད་མ་དེ་ཕར་བཏང་། 

ངུ་བཞིན་ངུ་བཞིན་དུ་རྟ་དེའི་པགས་པ་བཤུས། ཁློའི་བསམ་པ་ལ་ད་རེས་མགློན་

བསེན་པའི་ཉེས་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བར་རྒྱལ་པློས་ཅི་གསུང་ཡློང་ངམ་བསམས་བླློ་

ཤིན་ཏུ་མ་བདེ། པགས་པ་བཤུ་འཕྲློ་དེ་བཤུས་ནས་ཤ་ཁློ་རང་སློད་སར་ཁུར་ཕིན། 

ཤ་དེ་བཙོས་ནས་བུ་མློ་ལ་རྒྱགས་ཚད་བིན་པས་བུ་མློ་དེ་དྲག །

ཁློས་ལུང་པའི་ཕུའི་རྟ་འཚོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་བར་འགློ་རིང་

ལ་བུ་མློ་དེས་མགློ་ལྤགས་རྣམས་ཁུར་ནས་ཁློ་རང་གི་རྒྱལ་སར་སློང་ནས་མི་འདུག་

གློ། །བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་གི་བསམ་པ་ལ། སྐྱློན་ཆེ་བ་ནི་རྟ་མཆློག་དེ་བསད་ཚར་

བའི་ཁར་བུ་མློ་དེ་ཡང་མི་འདུག །རྒྱལ་པློ་ལ་གང་འདྲ་ཞུ་བསམས་ཏེ་ཕིང་པ་ཞིག་

ཁུར་ནས་རི་སྒང་ཞིག་ཏུ་ཕིན། 
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དེར་སེབས་ནས་ངས་རྫུན་ཞིག་ཨེ་འགིགས་བསམས་ནས་ལ་མའི་ཐློ་ཐློ་

གཅིག་བརིགས། ཐློ་ཐློ་དེ་ལ་ཁློ་རང་གི་ཕིང་པ་དེ་གཡློགས། དེ་ལ་ཞྭ་མློ་བསྐློན་ནས་

བཞག །དེར་ཁློས་ཐློ་ཐློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་ཚུལ་བས། སྔློན་ལ་ཁློས་ཐློ་ཐློ་ལ་ཕག་གསུམ་

བས། ཡང་ཁློ་རང་གིས་ཞུ་བ་འབུལ་བའི་ཚུལ་བས། ཡང་ཁློས་ཐློ་ཐློ་རར་ཕིན། རྒྱལ་

པློས་གསུང་བློན་པའི་ཚུལ་བས་ནས་ཁློ་རང་གི་སྨྲས་པ། འློ་བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་

རྫུན་མི་ཤེས་པ་སེབས་སམ། རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་ཁམས་བཟང་ངམ་བས། ཡང་ཁློས་

མར་ཕིན་ནས་ཕག་བཙལ་ནས། རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་རྐུ་ལ་ཤློར་ལགས་བས་པས། 

ཐློ་ཐློ་དེ་འགེལ་བྱུང་སེ། རྫུན་བཤད་ན་མི་འགིག་པ་འདུག །

ཐབས་གཞན་ཞིག་བེད་བསམས་ནས་ཐློ་ཐློ་དེ་བརིགས། ཕིང་པ་དང་ཞྭ་མློ་

བསྐློན། མར་ཡློང་ནས་ཕག་བཙལ། ཡང་ཐློ་ཐློའི་རར་ཕིན་ཏེ་རྒྱལ་པློས་གསུངས་པ་

ལྟར་བས་ནས། འློ་བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་ཞེས་གློང་བཞིན་བས། ཡང་མར་ཕིན་ནས་

ད་གིན་བཞིན་ཞུས་པའི་མཐར། རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་འདམ་ལ་ཤློར་ནས་ཤི་སློང་

ཞུས་པས་ཡང་ཐློ་ཐློ་དེ་འགེལ་བྱུང་བ་དང་། གང་ལྟར་རྫུན་བཤད་ན་མི་འགིག་པ་

འདུག །

ད་དྲང་པློ་ཞིག་བཤད་ན་དྲག་བསམས་ནས། ཡང་ཐློ་ཐློ་བརིགས་སྔར་བཞིན་

ཕིང་པ་དང་ཞྭ་མློ་བསྐློན། མར་ཕིན་ནས་ཕག་ཕུལ། ཡར་ཕིན་ནས་བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་

ཆུང་རྫུན་མི་ཤེས་པ་སེབས་སམ། རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་དེ་ཁམས་བཟང་ངམ་བས་

ནས་ཁློ་མར་ཕིན་ཕག་གཅིག་ཕུལ། རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་དེ་བུ་མློ་གཅིག་གིས་མགློ་

བསླུས་ནས་གསློད་དགློས་བྱུང་ལགས། མགློ་ལྤགས་རྣམས་ཀང་མློས་ཁེར་ནས་བློས་
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ལགས་བས་པས། ཐློ་ཐློ་དེ་མ་འགེལ་བར་ཙོག་གེར་བསད་པས་ཁློའི་བསམ་པ་ལ་

རྫུན་བཤད་པ་ལས་དྲང་པློ་བཤད་པ་དགའ་བསམས་ནས་དེའི་སང་ཉིན་སྔ་མློ་རྟ་སྒ་

བསྒློན། རྟ་རྫི་གཞན་རྣམས་ལ་རྟ་རྣམས་རིས་སྤད་དེ་ཁློ་རང་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཕིན་

ནློ། །

རྒྱལ་པློའི་དྲུང་ན་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཕེབས་འདུག་གློ །ཁ་སང་བསླུ་བར་

ཡློང་མཁན་བུ་མློ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་ཀང་སེབས་འདུག་གློ །ཁློས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕག་ཕུལ་བ་

དང་། རྒྱལ་པློ་སྔར་ལས་ཞལ་ངློ་ནག་པ་ཞིག་བས་ནས། བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་རྫུན་

མི་ཤེས་པ་སེབས་སམ། རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་དེ་ཁམས་བཟང་ངམ་གསུངས་པ་དང་། 

རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་དེ་བུ་མློ་ངན་པ་ཞིག་གིས་བསླུས་ནས་བསད། མགློའི་

པགས་པ་ཡན་ཆློད་བཤུས་ལགས་བས་པས། རྒྱལ་པློ་མཉེས་ཏེ། ངའི་མི་འདིས་རྫུན་

མི་ཤེས་ཟེར་ཁ་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ཟེར་བས། གཞན་གི་རྒྱལ་པློ་དེའི་རྒྱལ་གཞིས་

ཕེད་ཚུར་ལློན་ཏེ་བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་ལ་གནང་ངློ་། །དེའི་ལློ་དུས་ལ་ཁ་སང་རྟའི་

གདློང་དུ་ཁིད་པའི་རྒློད་མ་དེ་ལ་རྟ་ཕློ་མེ་ལློང་གི་རྟ་ཁ་འདྲ་བ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ་རྟ་ཕློ་མེ་

ལློང་གི་རྟ་ཁ་ལས་ལྷག་པ་བྱུང་ངློ་། །

དེར་རྒྱལ་པློ་གཞན་དེས་རྒྱལ་གཞིས་ཀི་ཕེད་ཀ་དང་ཁ་སང་བསླུ་བར་བཏང་

བའི་བུ་མློ་དེ་ཡང་བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་ལ་གནང་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་ཆློས་མཛད། 

རྒྱལ་སིད་དེ་བུ་རིག་པའི་ཁེའུ་ཆུང་གི་བཟུང་། རྒྱལ་འབངས་རྣམས་སྔར་ལས་དར་

ཞིང་རྒྱས་པ་བྱུང་འདུག་ཟེར་རློས་སྨྲས་པ་དང་། 

རྒྱལ་བུས་རྫུན་ཤློད་པ་ལས་དྲང་པློ་བས་ན་དགའ་ཟེར་བ་བདེན་པར་
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འདུག །བུ་དེ་བསློད་ནམས་ཆེ་ཟེར་བ་ཁ་ནས་ཤློར་བས། རློ་ན་རེ། རློ་ལ་གཏམ་ཟེར་

བ་ཁ་ཧུར་ཟེར། ལྡན་ལྕག་མེ་བུས་པ་འདྲ་བ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རློ་དེ་རྡུལ་འཕྱུར་རེ་

ལློག་སློང་ངློ་། །

རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་བསམ་པ་ལ། བླ་མའི་ཞལ་ནས་རློ་ཁློ་རང་ཅི་

ཟེར་ཡང་། ཁློད་རང་གཏམ་ཁ་མ་ལེན་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁློས་སྒྱུ་མའི་མགློ་སྐློར་

བཏང་བར། ང་སེམས་ཡེངས་པས་ལན། ད་གསུས་པ་ཡང་ལྟློགས། ལློག་འགློ་དགློས་

བསམས་བློན་ནློ། །

ཤར་སྒློའི་མཚམས་རྡློ་ལ་ཡི་གེ་བསྒགས། མར་ཟན་གའུ་ཁ་སང་གི་དེ་ལས་

ཆེ་བ་ཞིག་བཞག་འདུག །ཡི་གེ་ཀླློག་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཁློད་རློ་ལ་

གཏམ་ལན་རྒྱུན་དུ་བས། ད་རེས་བདུན་གི་ཚིགས་ལ་སེབས་པས་པུས་མློ་མན་ཆད་

གསེར་དུ་མི་འགྱུར་རློ། །ད་རུང་རིག་པ་མ་བསྒིམས་ན་རློ་དེ་སྨྲ་མཁས་ཤིང་སྒྲུང་ཤིན་

ཏུ་མང་བས། ཁློས་ཅི་ཟེར་ཡང་ཁ་རློག་སློད་ལ་ཞེ་རུས་སྐྱེད་ཅིག་གསུང་བ་ཞིག་

འདུག་སེ། ཁ་སང་གི་མར་ཟན་དེ་ལས་འདི་ཆེ་བ་འདུག །ཁ་སང་གི་དེས་ཀང་ཞག་

བདུན་དང་དེ་རིང་བློ་ཁ་ཚུན་ཐུབ་བྱུང་། ལྟློགས་སྐློམ་གཉིས་ཀ་མ་བྱུང་། མར་ཟན་འདི་

ལྷའི་བདུད་རི་ལྟ་བུ་འདུག་པས་ད་ང་ཞེ་རུས་བསྐྱེད་བསམས་དུར་ཁློས་དེར་ཕིན་ནློ། །

རློ་དེ་ཚོ་སྔར་ལས་དུམ་པ་བཅློས་ནས་མཐའི་རློ་ཕྲན་ཚོ་ལ་ལ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཟེར། 

མགློ་བཏེགས་ཙམ་བེད། ལ་ལ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཟེར་ལག་པ་བཏེགས་ཙམ་བེད་པ་དང་། 

ཤིང་སློང་ཁའི་རློ་དེས་ཀང་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཟེར་ནས་ཁ་བགད་དང་། མིག་ཟིམ་ཟིམ་སློ་

ཐམ་ཐམ་སློགས་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་མང་པློ་བེད་ཀི་འདུག་རུང་། སེམས་རྣལ་
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དུ་ཕབ་པས་སྐྲག་སྣང་མ་བྱུང་ངློ་། །འདི་ཡན་རྒྱལ་ས་ཟིན་པའི་ལེའུ་བདུན་ཡིན།
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

རྒྱལ་པློ་ཐློ་རེའི་བླློན་རིག་པ་ཅན་གིས་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་གང་པློ་

གཤློངས་ཀི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ།

དེར་རྒྱལ་བུས་རློ་ཧ་ལ་ཟེར་བ་རྣམས་ཏློག་མས་རྡུང་གིན་བློན། ཧུ་ལུ་ཟེར་བ་རྣམས་

ལ་རྡློག་བརྫིས་རེ་བཏང་། རལ་གི་དེ་རལ་གིས་བཏློན་ནས། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་

ཡིན། ཐུགས་དམ་ཏིང་འཛིན་ནན་ཏར་བཟང་། ང་རང་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་

ཡིན། སྡུག་བསན་སྙིང་རུས་ནན་ཏར་ཆེ། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་མ། དྲ་ཐག་ད་དུང་

བཟང་པློ་གདའ། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། བརྡུངས་པས་གས་ཆག་ཡློང་བ་

མེད། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། ད་རུང་བསམས་པས་ཆད་པ་མེད། རལ་གི་

ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། སྔར་ལས་རྣློ་ངར་ཆེ་རུ་སློང་། མར་ཟན་ཟློས་པས་འཛད་མེད་

ཡིན། སྔར་ལས་ཉིས་ལྡབ་ཆེ་རུ་སློང་། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་བས་

ནས་རལ་གི་དེས་ཤིང་སློང་གི་གསུམ་ཆ་ཆློད་པ་ཙམ་ཞིག་བརྒྱབ་པས། རློ་དེ་རྡིག་

ཟེར་བབས་བྱུང་སེ། སར་ཏིང་སྐློར་ལེགས་པ་གཅིག་བས། ཏློག་མ་དེས་སྤི་གཙུག་

ནས་རྐང་མཐིལ་བར་བརྡུངས། རལ་གིས་ལྷུ་དང་གཟུག་འབེལ་སར་དམར་ཐིག་རེ་

བརྒྱབ། དྲ་བའི་ནང་དུ་བརྫངས། སྣ་དེར་ཞགས་པ་བཏགས་ནས་ཁུར། དེ་ནས་གློམ་

པ་བཅུ་ཙམ་སེབས་པ་དང་། 

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ་ཟེར་ཡང་ཁློས་ལན་མ་བཏབ་པ་དང་། ཚེ་སྔློན་ནས་ལས་ཟད་
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པའི་རྒྱལ་བུ་ཁློད་དང་འཕྲད། ཁློད་ཀི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡློང་བ་མི་འདུག །རྒྱལ་བུ་ལས་

ཟད་ཁློད་རང་ལེགས་པར་ཉློན་ལ་ཡིད་ལ་ཞློག་ཨང་། ངས་རློ་སྒྲུང་དྲ་བའི་སེན་མློ་ཙམ་

སྔར་གི་བདུན་པློ་དེ་ལས་སྙན་པ་བདུན་གཏློང་བ་ཡིན་པས་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

ཡུལ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་གཅིག་ཡློད་པ་དེར་སས་སྤང་པློ་ཞིག་དང་གེན་པ་ཞིག་

ཡློད་པར་གདའ། རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་གཤེགས་པའི་རེས་སུ་རྒྱལ་པློའི་སས་སྤང་བ་

དེ་ལ་རྒྱལ་ས་བསྐློས། སས་ཆེ་བ་དེ་ལ་རྒྱལ་འབངས་ཀུན་གིས་སང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་

ཡིན་པར་འདུག །བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་དེའི་བསམ་པ་ལ་རྒྱལ་བུ་འདི་ཞལ་

དིག་ཙམ་འདུག་པ་མ་གཏློགས་དཔྱད་གང་ནས་བས་ཀང་། རྒྱལ་པློ་འདི་ཆེ་བ་ཞིག་

ཡློང་བ་འདུག་བསམས་ནས་བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་དེས་རྒྱལ་བུ་ཆེ་བ་དེའི་ཕག་ཕི་

བས་འདུག །

ཉིན་གཅིག་བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་དེས་རྒྱལ་པློ་ལ་དེ་རིང་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་རང་

ལུང་པའི་མདའ་མ་གི་ན་མཚོ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པའི་འགམ་མ་གིར་གཟིགས་མློ་ལ་

བློན་ཅིག་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་པློས་བླློན་པློ་ལ་ཉན་ནས་བློན། ཉི་མ་སྔ་ཕེད་ཙམ་དུ་

སེབས་དུས་མཚོ་ནང་ནས་རྦ་རླབས་ཆེན་པློ་འཁྲུག་བྱུང་སེ། གང་ཡིན་ནམ་བསམས་

གཟིགས་པ་དང་། བུ་མློ་མཚར་པློ་ལྟ་ན་སྡུག་ལ་འློད་ཆགས་པ། ཆུ་དར་སྔློན་མློའི་

གློས་གློན་པ། ལག་གཡློན་དུ་དུང་གི་ཞློ་དློང་ཐློགས་པ། གཡས་ན་གསེར་གི་སྐྱློགས་

ཁེར་བ། གང་པློ་ཆེ་ལ་བཞློན་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་འློ་ཆློལ་ཐློར་ཐློར་གཏློར་གིན་འདུག་

པས་རྒྱལ་པློའི་ཐུགས་དགློངས་ལ། བུ་མློ་འདི་ནི་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཞིག་འདུག་བསམ་

པ་འཁྲུངས་སློ། །
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

བུ་མློ་དེ་ཆུ་ནང་ལ་ཐིམ་སློང་བ་དང་རྒྱལ་བུ་ཡང་ལློག་བློན་ནློ། །བླློན་པློ་རིག་

པ་ཅན་དེ་རྒྱལ་བུའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཡློང་ནས། དེ་རིང་ལྟད་མློ་དང་གཟིགས་མློ་ཆེ་ལགས་

སམ་ཞུས་པར། རྒྱལ་པློས་ལྟད་མློ་ཆེན་པློ་བྱུང་། རང་རེའི་མཚོ་ནང་ན་བུ་མློ་མཚར་

སྡུག་འློད་ཆགས་པ། གཡས་ནས་བལྟས་ན་དགེ་དགེ་འདྲ་བ། གཡློན་ནས་བལྟས་ན་

སྒུར་སྒུར་འདྲ་བ། དགེ་སྒུར་ནལ་ཟེའི་ཡུ་བ་འདྲ་བ། གང་གིབ་མ་ལ་བཞག་ན་འཁག་

པ་འདྲ་བ། དྲློ་ཉི་མ་ལ་བཞག་ན་ཞུ་བ་འདྲ་བ། ཉི་གིབ་མཚམས་སུ་བཞག་ན་འློད་འདེང་

མེར་མེར་མཚོ་འདྲ་བ། ཝ་ལེ་ཁྱུག་གེ་འཇའ་འདྲ་བའི་བུ་མློ་ཆུ་དར་སྔློན་མློ་ལུས་ལ་

གློན་པ། ལག་པ་གཡློན་ན་དུང་གི་ཞློ་དློང་ཁུར་བ། གཡས་ན་གསེར་གི་སྐྱློགས་ཁུར་

བ། ཆིབས་སུ་གང་ཆེན་ཆིབས་པ། འློ་ཆློལ་ཐློར་བ་ཞིག་བྱུང་། དེ་འདྲ་གློགས་སུ་ཁུག་

པ་ཞིག་བྱུང་ན་ལེགས་པློ་ཡློང་བ་འདུག་གསུངས་པ་དང་། བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་གིས་

ཡུལ་རད་ཆློད་ན་ལས་ས་ཞུས། 

ཞག་འགའ་ཞིག་སློང་བ་དང་བླློན་པློས་རྒྱལ་པློ་ལ་དེ་རིང་ཡང་དུས་བཟང་

ཡིན་པས་ལྟད་མློར་བློན་ལ་ཁ་སང་གི་བུ་མློ་དེ་ལ་ཡུལ་དང་ཕ་མིང་དང་། མློ་རང་གི་

མིང་གང་ཡིན་འདྲི་བ་ཞུ་བས་པས། རྒྱལ་པློས་ཁ་སང་གི་མཚོ་ཁ་དེར་མར་བློན། 

མཚོ་ཁར་ཕེབས་པ་དང་ཁ་སང་གི་ཉི་ཚོད་དེ་རང་ལ་མཚོ་ལུད་བྱུང་བ་དང་། ཁ་སང་

གི་བུ་མློ་དེ་ཡློད་དམ་བསམས་གཟིགས་པས་ཡང་བུ་མློ་དེ་བྱུང་། 

བུ་མློ་ཁློད་ཀི་ཡུལ་གི་མིང་ལ་ཇི་སྐད་ཟེར་བ་ཡིན་བས་དྲིས་པར། གང་པློ་ཆེ་

ལ་མཛུབ་མློ་བཙུགས། ཡབ་ཀི་མིང་ལ་ཇི་སྐད་ཟེར་དྲིས་པས། སྣ་ལ་མཛུབ་མློ་

བཙུགས། ཡུམ་ལ་ཇི་སྐད་ཟེར་དྲིས་པས་ལྷམ་ལ་མཛུབ་མློ་བཙུགས། ཁློད་རང་ལ་ཇི་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

སྐད་ཟེར་དྲིས་པས་མློ་རང་གི་མགློ་ལ་མཛུབ་མློ་བཙུགས་བྱུང་ཞིང་། འློ་ཆློལ་གཏློར་

ནས་བུ་མློ་སྔར་བཞིན་མཚོ་ནང་དུ་ཐིམ། རྒྱལ་བུ་ཡང་ལློག་བློན་ནློ། །

ཡར་ཕེབས་པ་དང་། བླློན་པློས་ཕག་ཕེབས་སམ་ཞུས། བུ་མློ་དེས་ཅི་ཡང་མི་

ཟེར་བ་འདུག་གསུངས། བླློན་པློས་བརྡ་དཔྱད་འདྲ་མི་བེད་པ་འདུག་གམ་ཞུས་པས། 

བརྡ་དཔྱད་འདྲ་བེད་ཀི་འདུག །ཁློད་ཀི་ཡུལ་གང་ནས་ཡིན་བས་པར་གང་པློ་ཆེ་ལ་

མཛུབ་མློ་བཙུགས། ཕའི་མིང་དྲིས་པས་སྣ་ལ་མཛུབ་མློ་བཙུགས། མའི་མིང་དྲིས་

པས་ལྷམ་ལ་མཛུབ་མློ་བཙུགས། ཁློད་རང་གི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་དྲིས་པས་མགློ་ལ་

མཛུབ་མློ་བཙུགས་བྱུང་གསུངས་པས། 

བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་དེས་གློ་ནས། དེ་དློན་འགྲུབ་པ་འདུག་ཟེར། གང་པློ་ཆེ་ལ་

མཛུབ་མློ་འཛུགས་པ་དེ་རྒྱ་གར་གང་པློ་གཤློངས་ཡིན་པར་འདུག །སྣ་ལ་མཛུབ་མློ་

འཛུགས་པ་དེ་ཡབ་རྒྱལ་པློ་གུ་ཎ་པ་ནེ་ཡིན་ཟེར་བའི་རྟགས་ཡིན་ལགས། ལྷམ་ལ་

མཛུབ་མློ་འཛུགས་པ་དེ་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན་ཟེར་བའི་རྟགས་ཡིན། མགློ་ལ་

མཛུབ་མློ་འཛུགས་པ་དེ་སས་མློ་དབུ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཡིན། ད་དློན་འགྲུབ་པ་

འདུག་ཟེར་ནས་བླློན་པློ་དགའ་འློ། །

དེ་ནས་ཞག་འགའ་སློང་བ་དང་རྒྱལ་བླློན་གཉིས་པློས་ཆས་ཁ་གང་པློ་ཆེའི་

རྒྱབ་གཅིག་བཀལ། གང་པློ་གཅིག་ལ་བཅིབས་ནས་རྒྱ་གར་གང་པློ་གཤློངས་ལ་

བློན། བར་ལམ་ཚོར་ནགས་ཚལ་དང་གཅན་གཟན་སྡུག་པ་ཅན་གི་གནློད་འཚེ་མང་

དུ་ཡློད་ཀང་། རྒྱལ་བླློན་གཉིས་ལ་ནི་གནློད་འཚེ་བེད་རྒྱུ་ལྟ་བཞག་བསུ་བ་བས། 

དེར་རྒྱ་གར་གང་པློ་གཤློངས་སུ་སེབས་པ་དང་། བག་རི་རལ་གི་འདྲ་བའི་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

འགམ་ཞིག་ན་བག་ཕུག་གཅིག་འདུག་པ་དེར་བླློན་པློ་བསད། 

རྒྱལ་པློ་ལ་འདི་ལྟར་བསབས། དེ་རིང་འདི་ནས་ཕར་ཕིན་ན་བུ་མློ་དེ་ཤར་

སྒློའི་འགག་ཏུ་འློང་གི །རྒྱལ་པློ་རང་ཡང་དེར་བློན་ལ། ཤགས་རྒྱག་མཁན་ཨེ་ཡློད་

གིས་དང་། ཤགས་བརྒྱབ་པས་ཆློག་ཟེར་ནས་ཁ་སང་གི་བུ་མློ་དེ་ཡློང་ངློ་། །

དེར་ཤགས་རྒྱག་པའི་དུས་སུ། ཨློ་རྒྱན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལློ། །མཁའ་འགློ་སེ་ལྔ་དམ་ལ་ཐློགས་བར་བིན་གིས་རླློབས་ཟེར་བ་གིས་ལ་དཀིལ་

འཁློར་དེར་རྡེའུ་གཅིག་རྒྱློབ། དེ་ནས་བུ་མློ་དེས་རང་རེ་ནུབ་ཕློགས་ཨློ་རྒྱན་ཡུལ་

ནས་བློན་པ་ཡིན་ལས་ཆེ་ཟེར་ཡློང་། ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ་རང་དུ་འགློ་མ་མློང་གིས་ལ་ཅ་

ལེ་ཅློ་ལེ་མང་པློ་རང་མ་ཟེར། ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ་དུ་འབློན་མ་མློང་ན་ཨློ་རྒྱན་པད་མ་

འབྱུང་གནས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །མཁའ་འགློ་སེ་ལྔ་དམ་ལ་ཐློགས་པར་བིན་གིས་

རླློབས་ཟེར་བ་དེ་གང་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ཟེར་བྱུང་ན། ང་ནི་རྡློ་རེ་གློ་ལློད་ཏེ། དུར་ཁློད་

བརྒྱད་ལ་དབང་བ་ཡིན་ཟེར་གསུངས་ལ་གཞན་གི་ཅལ་ཅློལ་མ་གསུང་། 

དེ་ནས་བུ་མློ་དེས་དེ་རིང་ཤགས་མི་ཡློང་བ་འདུག་ཟེར་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་

ནློ་ཟེར་ན་ནང་དུ་བློན་པས་ཆློག །མློས་གདན་བཏིང་བའི་སེང་དུ་སྐྱབས་གནས་དཀློན་

མཆློག་གསུམ་པློ་བཞུགས་སུ་གསློལ་གསུངས་པ་ལས་གཞན་ཡེ་མ་གསུངས། མློས་

འབས་ཆང་སློགས་དྲངས་བྱུང་ན་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་ཟེར་བ་

ལས་གཞན་མ་གསུངས། དེར་ནང་དུ་ཕེབས་རེས་དར་ཅིག་ནས་མློ་གཏམ་འདྲི་བར་

ཡློང་ངློ་། །

དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ན་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཡློད་དེ། གང་ན་བཞུགས་པ་ཡིན་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཟེར་དྲིས་བྱུང་ན། ང་ནི་རྡློ་རེ་གློ་ལློད་ཡིན་གསུང་ཙ་ན། བུ་མློ་རིག་པ་རེར་སློན་པ་

ཞིག་དེར་ཡློང་ངློ་། །མློས་ཇ་དྲངས་པ་སློགས་བེད་དུས་གདློང་ལ་སྤན་ཧུ་རེེར་

གཟིགས་ལ་དར་ཅིག་བཞུགས་དང་། བུ་མློ་དེ་ཚབ་ཚུབ་ཀི་ངང་ནས་ཡར་འགློ་མར་

འགློ་མང་པློ་བེད། དེ་དུས་མིག་བཙུམས་ནས་འདི་སྐད་གསུངས་ཤིག །བུ་མློ་རྡློ་རེ་

མཁའ་འགློ་ཁེད་ཚབ་ཚུབ་མ་མང་ལྷློད་ཅིག་ཨང་གསུངས་ནས་སྤན་ཧུ་རེ་གཟིགས་

པ་དང་། 

བུ་མློ་དེ་ཕག་སྒུར་ཏེ་བཙལ་ནས་བདག་ནི་རྡློ་རེ་མཁའ་འགློ་ལློས་ཀང་ཡིན། 

སྤྲུལ་པའི་གུ་རུས་ཐུགས་རེས་གཟིགས་ཟེར་ནས་ཕག་འཚལ་བྱུང་བ་དང་། དེར་སྤན་

སྔ་ལུགས་བཞིན་བལྟས་ནས་བཞུགས། དེ་ནས་ཞག་གསུམ་སློང་བ་དང་ང་དུར་ཁློད་

དུ་འགློ་དགློས་ཡློད་གསུངས་ནས་བདག་གི་རར་བློན། ང་ཡེ་ནས་མ་བརེད་པ་མཛོད་

ཞུས་སློ། །

དེར་རྒྱལ་པློ་མློའི་ཕློ་བང་དེའི་ཤར་སྒློའི་འགག་ཏུ་ཕེབས་པ་དང་། ཤགས་རྡློའི་

རར་ཕིན་ནས་ཤགས་རྒྱག་མཁན་མི་འདྲ་ཨེ་ཡློད་གསུངས་པ་དང་། བུ་མློ་དེས་ཤག་

བརྒྱབ་པས་ཆློག་ཟེར་ཡློང་། དེར་ཁློང་གིས་རྡེའུ་དཀར་པློ་དེ་བླངས་པ་ན། མློའི་

བསམ་པ་ལ་འདི་ནི་ཁ་སང་གློང་ཆེན་པློ་དགེ་ལྡན་གི་མཚོ་སན་ལ་འློ་ཆློལ་གཏློར་ཕིན་

པའི་དུས་སུ་མཚོ་ཁ་ན་བསད་པའི་སས་པློ་དེ་རང་འདྲ་བ་ནི་འདུག་སྙམ། 

དེར་རྒྱལ་བུས་ཨློ་རྒྱན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །མཁའ་འགློ་

སེ་ལྔ་དམ་ལ་ཐློགས་པར་བིན་གིས་རླློབས་ཟེར་ནས་རྡེའུ་དཀར་པློ་གཅིག་དཀིལ་དུ་

བརྒྱབ་བློ། །དེར་མློ་དློགས་པ་སྐྱེས་ཏེ་འདི་སུའི་ཆློ་འཕྲུལ་ཡིན་ནམ་བསམས། ཁློད་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཨློ་རྒྱན་དུ་བློན་མློང་བ་ཨེ་ཡིན་ཟེར། ཨློ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་འགློ་མ་མློང་། ང་ནི་རྡློ་རེ་གློ་

ལློད་དེ། དུར་ཁློད་བརྒྱད་ལ་དབང་བ་ཡིན་བས་པས། 

མློ་ན་རེ། དེ་རིང་ཤགས་མི་ཡློང་བ་འདུག་པས་ནང་དུ་གཤེགས་པར་ཞུ་ཟེར་

ནས་ནང་དུ་གདན་དྲངས་པ་དང་། མློས་གདན་ཞིག་བཏིངས་བྱུང་སེ། དེའི་ཁར་ཨློམ་

ཙོག་གེར་བསད་པ་དང་མཉམ་དུ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་པློ་བཞུགས་སུ་གསློལ་བས། 

མློས་འབས་ཆང་དང་ཇ་དྲངས་པའི་དུས་སུ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་

བས་པར། དེར་མློས་དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ན་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་བཞུགས་ཡློད་མེད། 

ག་ན་བཞུགས་ལགས་ཞུས་པས་མིག་ཧུ་རེ་བུ་མློའི་གདློང་ལ་བལྟས་སློ། །

བུ་མློ་དེ་དུམ་ཅིག་ཞེད་དེ་ཚབ་ཚུབ་བས་པས། བུ་མློ་རྡློ་རེ་མཁའ་འགློ་ཁློད་

ཚབ་ཚུབ་མ་མང་ཙོག་གེར་སློད་གསུངས་པ་དང་། དེར་མློས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕག་འཚལ་

ཞིང་། གུས་པས་བཏུད་ནས་ཙོག་གེར་སློད་པའི་དུས་སུ། གཟི་མདངས་ཉམས་ནས་

བདག་ནི་རྡློ་རེ་མཁའ་འགློ་སེ། སྤྲུལ་པའི་གུ་རུས་སྐྱབས་སུ་གསློལ་ཟེར་ནས་བུ་མློས་

ཞབས་ཏློག་ལེགས་པློ་ཞུས་སློ། །

དེར་ཞག་གསུམ་བཞི་སློང་བ་དང་། མློའི་བསམ་པ་ལ། མི་འདི་ནི་ཁ་སང་

མཚོ་ཁར་ཐུག་པའི་རྒྱལ་བུ་དེ་ཨ་འདྲ་མ་འདྲ་རང་འདུག །ཨེ་ཡིན་མི་ཡིན་བསམས་

པའི་ཐེ་ཚོམ་ཞིག་སྐྱེས་སློ། །ཟླ་བ་ཕེད་སློང་བ་དང་། དེར་བླློན་པློའི་རྒྱཊ་ཆས་རྣམས་

ཟད་པ་དང་གལ་ཆུང་ཞིག་ཡློད་པ་ཕྲག་པར་བཀལ། གློང་གང་པློ་གཤློངས་སུ་མློ་

བསྐློར་དུ་སློང་། དེར་གང་པློ་གཤློངས་པ་བིངས་ཀིས་མློ་བཏབ། རྒྱལ་བུས་བུ་མློ་

མདློ་རུ་གློམ་གང་མ་བཏང་བ་དང་། དཔློན་མློས་གཡློག་མློ་རྣམས་ལ་མློ་མ་བདེན་པློ་
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ཞིག་བྱུང་ན་མློ་འདེབས་སློ་གསུངས་པས། གཡློག་མློས་དཔློན་མློ་ལ་མློ་མ་ཞིག་

སེབས་འདུག་ཅེས་ཞུས་སློ། །

དཔློན་མློས་མ་ག་དྷའི་དཀར་མློ་བེ་གང་། ཕེ་མར། བུ་རམ་ཟས་སྣ་དཀར་

གསུམ་མངར་གསུམ། མདའ་དར་གཙང་མ་གཅིག་རྣམས་ཁེར་ནས་མློ་འདེབས་པར་

འགློ་བའི་གབས་བས་པ་དང་། ལྷ་ལྕམ་གར་འགློ་གསུངས། མློ་གཅིག་འདེབས་སུ་འགློ་

ལགས་ཞུས། དེར་རྒྱལ་པློ་ཡང་བླློན་པློ་དྲན་ཏེ་ཧར་ཏེ་བཞེངས་ནས། ལྷ་ལྕམ། ང་ཡང་

མློ་ཞིག་འདེབས་སུ་འགློ་དགློས་པ་ཡློད་བས་པ་དང་། མློ་ཟུར་ཙམ་བས་ནས། ཁེད་

ཕིར་ཕེབས་སམ། །འློ་ན་སེང་དུ་ཕེབས་ལགས་སམ་ཞུས་པས། འློ་ན་ང་གང་དུའང་མི་

འགློ། ནང་དུ་བློས་ཤློག་གསུངས། 

དེར་ཞལ་ཏ་མས་མློ་མའི་རར་ཕིན་ནས། མློ་སློན་ལགས། ངེད་ཀི་རྒྱལ་པློ་

ཡབ་ཡུམ་ཡང་སྐུ་ཕྱྭ་ཞིག་མཛད་དགློས་པ་འདུག་པས་ནང་དུ་ཕེབས་པ་ཞུ་བས་པས། 

མློ་མ་ན་རེ། སེ་པ་ཆེན་པློའི་མློ་འདེབས་པ་ནི་ཆག་སྒློ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་བས་པར། 

གཡློག་མློས། དུམ་པ་རེ་ལ་བདེན་གི་འདུག་ཀང་ད་རེས་ཁློད་ལ་ཆག་སྒློ་འཁེལ་མི་

ཡློང་ཡར་ཤློག་ཟེར་བས་ཁློ་ཡར་ཡློང་ངློ་། །

བླློན་པློའི་བསམ་པར། སས་མློ་དབུ་ལྡན་མ་རྒྱལ་པློ་འདི་ལ་སེར་ཟེར་ན་བིན་

དློགས་མེད། ཐབས་ཀིས་ཁུག་པར་གྱུར་ན་བསམས་ནས། ང་ལ་གདན་དཀར་པློ་ཞིག་

བཏིང་ཡློང་བ་ཤློག །ཁ་ཤར་ལ་བལྟ་བ་ཤློག་ཅིག་ཟེར་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ཤར་རྒྱག་

ཕིན་པ་དང་། གདན་དཀར་པློ་ཞིག་བཏིངས་འདུག་ཅིང་། ཁ་ཡང་ཤར་ལ་བལྟས་

འདུག་གློ །
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དེར་རྒྱལ་བུ་ཡར་ལངས་བྱུང་བ་དང་། བླློན་པློས་མིག་བཙུམ་ཞིག་བརྒྱབ། 

སློད་ཟེར་བའི་ལག་བརྡ་ཞིག་བས་པ་དང་རྒྱལ་པློ་མར་བསད་དློ། །དེར་མློ་མས་ཕག་

ཕུལ་བས། རྒྱལ་པློས་མློ་སློན་བློན་ནམ་ཟེར་རློ། །དེར་དཔློན་མློས་མློ་མའི་ཆས་

རྣམས་ཁེར་ནས་མློ་བཏབ་ཏུ་བཅུག་གློ །མློའི་ཁིམ་ཆ་རྣམས་སློས་པ་དང་། མློ་སྤང་

གྲུང་འཛོམས་པས་རྫི་རིག་གློ །མློའི་ཁིམ་ཆ་སློས་ལུགས་ལ། མློ་སློན་འདི་དང་རྒྱལ་

པློ་གཉིས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་བསམས་ནས་ཁློད་གཉིས་ཀིས་ང་ལ་མགློ་བསྐློར་

བ་ཡིན་ཞེས་སློས་པས། 

མློ་སློན་ན་རེ། ཁི་ཕག་གཉིས་ཚང་མི་གཅིག་པའི་མློ་བབས། འདི་ནི་ང་རང་ལ་

ཟེར་བ་ཡིན་པ་འདྲ་ཞུས་པས། དཔློན་མློ་ན་རེ། ཧ་ཧ་མློ་སློན་ལ་ཀུ་རེ་བས་པ་ཡིན། 

མློ་འདི་ལ་བལྟས་ན་འདི་ནི་གློང་ཁེར་བདེ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པློ་དེ་ཡིན་འདུག །རྒྱལ་པློ་

འདི་དང་ང་གཉིས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་ཡབ་གུ་ཎ་ནེའི་རྒྱལ་སིད་ཟིན་ནམ་

བས་སློས་པས། དེར་མློ་མས། མཚོ་ཆུ་རྒྱུན་ཆད་ལ་ཁད་པ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ཞིག་

གིས་ཟིན་པ་ཡིན། སེང་གེ་གཡའ་དང་ཐུག་ལ་ཁད་པ་ཁ་བ་བུ་ཡུག་གཅིག་གིས་ཟིན་

པ་ཡིན། རྒྱ་གར་གང་པློ་གཤློངས་ཀི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཆད་ལ་ཁད་པ་སྤྲུལ་པའི་ཆློས་རྒྱལ་

ཞིག་གིས་ཟིན་པ་ཡིན་ཟེར་བ་བྱུང་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དཔློན་མློ་དེ་ཡང་དགའ་སེ་ཁློ་

ལ་བཟའ་བཏུང་གིས་ཚིམ་པར་བས་པས།

ཁློ་ན་རེ། རྒྱལ་པློ་འདི་སྐུ་བསློད་ཆེན་པློ་ཡློང་བ་འདུག །རྒྱལ་པློས་ཕེ་མར་

གལ་ཏ་གང་ཐུགས་ལ་ཐློགས། རྒྱལ་པློ་སྐུ་བསློད་ཅན་འདིས་མི་རྒན་ང་མདློ་མ་གིར་

སྐྱེལ་བ་ཞིག་ཐུགས་ལ་ཐློགས་ཞུས་པ་དང་། ལྷ་ལྕམ་གིས། ངེད་ཀི་རྒྱལ་པློ་འདིར་
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ཕེབས་ནས་མདློར་ཕེབས་པའི་སློལ་བྱུང་མེད་དེ། ད་རེས་སྐྱེལ་ཐུང་མཛད་པ་དྲག་

ཞུས། དེར་རྒྱལ་པློ་སྐྱེལ་ཐུང་ལ་ཕིན་པ་དང་། 

ཕིར་སེབས་དུས་བླློན་པློས། ཁེད་ཐབས་སྡུག །ང་མི་དྲན་པ་ཅི་བྱུང་བས་པས། 

རྒྱལ་པློས་མློས་བརེད་ཟན་དང་བརེད་ཆུ་བིན་པ་ཡིན་པ་འདྲ་བས་པ་དང་། བརེད་ཟན་

བིན་ནས་གང་བེད། བིན་དློགས་མེད། ད་རེེས་ནས་བཟུང་བརེད་ཟན་བརེད་ཆུ་ཞག་

བདུན་སེར་ཡློང་། དེ་ནམ་སློད་ལ་མ་གཟིམས་པའི་དུས་སུ་སེར་རློ། །སེར་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་ཁེད་བདེ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པ་མློས་རྫི་རིག་འདུག །ངས་བསློད་ར་ཆེན་

པློ་བཏང་ཡློད་པས་སེར་བ་ཡིན། དློ་ནུབ་མློའི་ཞལ་བ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་ཕི་

ལ་སློ་མ་ཙམ་འབུར་བ་མེད་པ། ནང་ནས་རྟ་ར་ཙམ་གས་པ་མེད་པའི་ཁང་པ་དེར་ཁེད་

གཉིས་ཉལ་བའི་ཐད་ཀི་གདན་ལ། རྟ་ར་ནག་པློ་གང་རླློན་པ་བས་ནས་ཞློག །གན་རྐྱལ་

དུ་གཟིམས་ལ་བཞུགས་ཤིག །ལྷ་ལྕམ་གིས་རྐྱན་བུ་འདྲ་འདྲ་གཉིས་ཁེར་ཡློང་ངློ་། །

རྐྱན་བུ་གཉིས་སློ་སློའི་སྔས་འགློར་བཞག་སློང་བ་དང་། ཧད་ཧློབ་ལློངས་

མཛོད་ལ། ལྟློས་དང་ངློས་ཀི་ཞལ་བ་འདི་གས་དློན་མེད་པར་གས་འདུག་གསུངས་

ཤིག །དེར་མློ་མར་མེ་ལེན་དུ་འགློ་རིང་རྐྱན་བུ་གཉིས་བརེས་ནས་ཞློག་ཅིག །རྒྱལ་

བུ་ཁེད་ཀིས་དེ་མིན་གི་བ་བ་བེད་མི་ཤེས་རུང་། རང་རེའི་གཅུང་པློ་འབངས་འཁློར་

རྣམས་ཀིས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡློད་བེད་ཀི་ཡློད་པ་དེ་ཚོ་དྲན་པར་གིས་ལ་རང་

ཚུགས་ཟིན་ནས་བཞུགས་ཤིག །དེར་རྐྱན་བུ་བརེས་ཚར་བ་དེ་སློད་ལ་བཏུངས་ན་

ནམ་གུང་སིན་ཡློང་བས་སྐྱེམས་དེ་འཐུངས་དང་ཞིམ་པློ་འདུག་གིས། མློ་ཡང་ལྷག་མ་

མ་ལུས་པར་འཐུང་ཆུག་ཟེར། ནམ་ཕེད་ལ་ང་ཁང་རྒྱབ་ཏུ་ཡློང་། སིན་པའི་དུས་སུ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

གཡལ་སློང་ཞིག་བརྒྱབ། བླ་ལློག་ཅིག་བེད་དློ། །དེའི་དུས་སུ་ང་ལ་སྒློ་ཕེ་ཞིག་ཟེར་

ནས་བླློན་པློ་བག་ཁུང་དུ་སློང་ངློ་། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་ཕློ་བང་དུ་ལློག་ཡློང་། མློས་སྔར་ལས་ཀང་བཀུར་སི་ཆེ་བ་

བས་སློ། །དེར་ཁློང་གཉིས་ཀི་མལ་བཅློ་བའི་དུས་སུ་བླློན་པློས་ཇི་ལྟར་ཟེར་བ་བཞིན་

རྟ་ར་ཞལ་བ་ལ་སྦར། རྒྱལ་པློ་གཟིམས། མློས་ཆང་ལ་སྨློ་བའི་རྫས་བཏབ་ནས་རྐྱན་

བུའི་ནང་དུ་བླུགས། སྨློས་མི་འགློ་བ་མློ་རང་གི་སྔས་འགློར་བཞག །སྨློས་འགློ་བ་དེ་

རྒྱལ་པློའི་སྔས་འགློར་བཞག །སྐེ་རགས་འགློལ་གབས་བེད་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་

བུས་རང་རེའི་ཞལ་བ་ཁད་འཕགས་འདིར་གས་དློན་མེད་པའི་སེར་ཁ་ཞིག་འདུག་

བས་པ་དང་། མློ་རང་མར་མེ་ལེན་དུ་འགློ་རིང་རྐྱན་བུ་གཉིས་བརེས། དེར་ལྷ་ལྕམ་

ཡང་གཟིམས་སློང་ངློ་། །

དེར་རྒྱལ་བུས་རྐྱན་བུ་དེ་བླངས་ནས་བཏུངས། ལྷ་ལྕམ་རང་ཡང་ད་ལྟ་འཐུང་

བ་དྲག་བས་པས་ལྷ་ལྕམ་གིས་ཀང་བཏུངས། ནམ་ཕེད་དུ་སེབས་པ་དང་། སྐད་ཆ་ཟ་

རེ་ཟི་རེ་ཞིག་བཤད། གཡལ་སློང་ཞིག་བརྒྱབ། བླ་ལློག་བརྒྱབ་བྱུང་བ་དང་སིན་པ་

ཡིན་བསམས་ནས་བླློན་པློ་ནང་དུ་བློས་སློ། །དེར་བླློན་པློ་ནང་དུ་སེབས་པ་དང་རྒྱལ་

པློས་ཁ་སང་ནས་བསམ་པ་དེ་འགྲུབ་བྱུང་། གློ་ཆློད་པ་ད་ལམ་གཅིག་པློ་བྱུང་ཟེར་ཏེ། 

དེའི་ནུབ་མློ་མར་མེ་ཆེན་པློ་ཞིག་སར་བས་ཕག་མཛོད་ཐམས་ཅད་གཡེངས་སློ། །

གསེར་དངུལ་དང་ནློར་བུ་རྣམས་བཏེགས། དེར་ནམ་སྐྱ་བཏང་བྱུང་བ་དང་། 

བླློན་པློས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཁ་ཏ་བས་དློན། ཞལ་ཏ་མ་དང་གང་རྫི་རྟ་རྫི་རྣམས་ལ་དབུ་ལྡན་

མ་ཁམས་མི་བདེ་བ་འདུག་པས། ཕི་མི་དང་ཁློད་རང་ཚོ་བར་ཁང་ཡན་ལ་མ་ཡློང་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

གསུངས་ཤིག་ཟེར། རྒྱལ་པློས་འློག་ཏུ་བློན་ནས་བླློན་པློས་བསབ་པ་བཞིན་མངགས་

སློ། །

སེང་དུ་བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་དེས་སྨློ་ཆུའི་རྫས་དེ་འབས་ཆང་ལ་སྦར་ནས་

གབས་བས། དེར་ཉི་མ་དེ་སློང་བ་དང་ཞལ་ཏ་མ་དྲག་པ་དེ་མིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྨློ་

ཆང་དེ་བིན་ནློ། །ནམ་ཕེད་ཙམ་ལ་ཁློང་གཉིས་པློས་གབས་ཚར་བ་དང་། གཡློག་

རྣམས་སྨློ་ཆུས་བཟི་ནས་ཚང་མ་གཉིད་དུ་ཐལ་ལློ། །དེར་གང་པློ་ཆེ་རྣམས་ལ་སྒ་ཆས་

བས། གང་པློ་ཆེ་བརྟན་པ་གཅིག་ལ་ཤིང་གི་ཁི་ཕིར་ཟག་མི་འགློ་བ་གཅིག་བཟློས། 

དེར་ལྷ་ལྕམ་བཀལ། གཞན་རྣམས་ལ་ནློར་དྲག་པ་རེ་བཀལ། ཞལ་ཏ་མ་དེ་ལྷ་ལྕམ་

འཛིན་པ་ལ་ཤིང་ཁིའི་ནང་དུ་བཞག །བླློན་པློས་ནང་ནས་སྒློ་རིམ་གིས་མནན་ཏེ་

བཞག་གློ། །

དེར་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་ལློག་བློན་ནློ། །བར་ཞག་གཅིག་སློང་

ཡང་བླློ་མློས་པ་ད་དུང་མ་སངས་པ་འདུག་སེ། བླློན་པློ་དེས་སློས་ཀི་དུད་པ་

གདུག །ཙནྡན་གི་ཆུས་ཆག་ཆག་ཀང་བས་པ་དང་། དབུ་ལྡན་མ་མློས་པ་ལས་དྲན་པ་

རེད་ནས་མིག་ཧུ་རེ་བལྟས་པ་དང་། མློ་རང་གི་ཕློ་བང་དེ་མིན་པ་གཅིག་ན་སེབས་

འདུག་ཅིང་། ཁློང་གཉིས་ལ་ཧུ་རེ་བལྟས་པས། རྒྱལ་པློ་དང་མློ་སློན་ཡིན་པ་ཤེས་

ནས། བུ་མློས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཁློད་བསློད་ནམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། བླློན་པློ་ཁློད་ནི་རྫུ་

འཕྲུལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། རྒྱལ་ས་འདི་རུ་གཉིས་ནི་ཤློང་དློགས་མེད། རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་

ཤིན་ཏུ་བགེས་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་སས་མློ་བདག་ལས་མེད། རྒྱལ་སིད་ཕེད་མ་

བཟུང་བ་མི་འློས་པས། བདག་གི་ཡབ་ཀི་རྒྱལ་སིད་བཟུང་ན་དྲག་ཞུས་པས། བླློན་པློ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ནས་ཞུས་པ། རྒྱལ་སིད་གང་འཛིན་གློས་ཞིབ་བེད་ལློང་ཡློད། ཞག་གཉིས་འདི་རུ་སྐུ་

ངལ་གསློ་ཞིང་བཞུགས་ཞུས་སློ། །

དེར་རྒྱ་གར་གང་པློ་གཤློངས་སུ་འབངས་འཁློར་རྣམས་ཞག་བདུན་ནས་དྲན་

པ་རེད་དློ། །ཡར་ལངས་ནས་ཐློམ་ཐློམ་ངང་སེང་དུ་ཕིན་པ་དང་། ཕག་མཛོད་ཆེན་

མློས་འགློ་བས་ཕག་མཛོད་ཐམས་ཅད་ཐེལ་ཙེས་མནན་འདུག །རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་ནི་

མི་བཞུགས་པར་འདུག །ཁ་སང་མློ་མ་དེས་རྒྱལ་སིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡློང་ཟེར་བ་

འདུག་པས་ད་དཔློན་མློ་རང་ཡང་མི་བཞུགས། རྒྱལ་སིད་དར་རྒྱས་ཡློང་བཟློ་རང་

འདུག་གློ་ཟེར་ནས་ཐམས་ཅད་ངུ་བཞིན་ཕིར་དློན་ནློ། །

རྒྱལ་པློ་གུ་ཎ་པ་ནེའི་དྲུང་དུ་ཞུ་བར་སློང་བ་དང་། རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་

ཁལ་ཆེན་པློ་བྱུང་སེ་ཕི་ནང་གི་བླློན་པློ་བཞིས་འགློ་བས་པའི་རད་གཅློད་མི་མང་རབ་

བཏང་བའི་མཐར་རེས་ཆློད་དློ། །དེར་བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཞུ་བ་གསློལ་ཏེ་རྒྱལ་པློ་

ཡབ་ཡུམ་ཕིར་ལློག་བློན་པ་དང་། རྒྱ་གར་བླློན་པློ་གཤློངས་ཀི་རྒྱལ་ས་ཁློང་ཡབ་

ཡུམ་གཉིས་ཀིས་འཛིན། ཡབ་གུ་ཎ་པ་ནེ་ཆློས་མཛད་ནས་དབུ་ལྡན་མའི་ཕློ་བང་དུ་

བཞུགས་རྒྱུའི་ཞུ་བ་གསློལ་ལློ། །

དེར་དབུ་ལྡན་མས། ངེད་གཉིས་དང་ཁེད་ཀི་འདློད་པ་མཐུན་ཞིང་། བླློན་པློ་

ཁེད་ཕར་བློན་ནས་མཚམས་སྦློར་ལེགས་པློ་མཛོད་ཅིག་གསུངས། ཁློས་བླློན་པློ་

རིག་པ་ཅན་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་གང་པློ་གཤློངས་སུ་ཕིན། རྒྱལ་འབངས་ཀུན་བསྡུས་

ནས་བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་གིས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུ་བ་ཕུལ། རིག་པ་ཅན་དེ་མཐློང་བ་ཙམ་

གིས་རྒྱལ་པློ་མཉེས་ཏེ། རིག་པ་ཅན་དེས་གང་ཞུས་ལ་གུ་ཎ་པ་ནེས་ཀང་གསན་ནློ། །
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བདེ་ལྡན་ནས་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་གདན་དྲངས་ནས་རྒྱལ་ས་བཟུང་། བདེ་ལྡན་

གི་རྒྱལ་སིད་ཕེད་གཅུང་པློ་ལ་གནང་། རྒྱལ་སིད་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་དར་ཞིང་རྒྱས་

པ་བྱུང་། སས་ལྕམ་སིང་གསུམ་འཁྲུངས། ཡུལ་དེ་ཡང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

བྱུང་བ་ཡིན་པར་གདའ་བས་པ་དང་། 

རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་ཁ་ནས་བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་དེ་ཡློད་པས་མིན་པ་

རྒྱལ་པློ་དེ་རང་འཇློན་ཐང་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་མི་འདུག་ཅེས་གཏམ་ཤློར་བས། རློ་ན་རེ། 

རློ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར། ལྡན་ལྕག་མེ་བུས་པ་འདྲ་བ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རློ་

དེ་རྡུལ་འཕྱུར་རེར་ལློག་སློང་ངློ་། །རྒྱལ་བུའི་བསམ་པ་ལ། ད་རེས་ཀང་སེམས་

ཡེངས་པས་ཁློ་ཤློར་བསམས་ཏེ། ཡང་དུར་ཁློད་དེར་ཕིན་ནློ། །
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ལེའུ་དགུ་པ།

བུ་མློ་ས་ང་སང་ཆུང་དྲང་སློང་གིས་བསྐྱབས་ཏེ་སིན་པློའི་ཁ་ནས་ཐར་བ་

དང་བུ་བ་ཕློ་ཚ་ལུ་བཙན་གི་ཡུལ་ནས་བསུས་ཏེ་ལྷན་དུ་རྒྱལ་སིད་བཟུང་བ།

ཡང་རྒྱལ་བུས་ཤིང་སློང་གི་རར་ཕིན་ནས། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་

བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་

ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། མར་ཟན་

ཟློས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་བས་པས་རློ་དེ་

བབས་བྱུང་སེ་ཏློག་མས་བརྡུངས། དྲ་བ་དེའི་ནང་དུ་བརྫངས། ཞགས་པ་དེས་

བསམས་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཡློང་ངློ་། །

དེ་ནས་གློམ་པ་བདུན་ཙམ་སེབས་པའི་སར། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ་ཟེར་གི་

འདུག །ཁ་རློག་ཏུ་ཡློང་བ་དང་། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁློད་འདྲའི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡློང་བཟློ་

མི་འདུག །ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

ལུང་པ་ཞིག་ན་རྒན་རྒློན་གཉིས་ཡློད་པ་ལ་བུ་མློ ་གསུམ་ཡློད་པར་

འདུག །ཁློང་ཚོར་ནློར་ལུག་ཁྱུ་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་རྒད་པློས་འཚོ་བར་འགློ་ཡི་ཡློད་པ་

འདུག །ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་རྒད་པློ་ལ་ཁར་སིན་པློ་ཞིག་གིས་ཟློས། ལུག་ནག་པློ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ་ཡང་བསད་ནས་བཟས། རྒད་པློའི་མགློ་ལྤགས་བཤུས་ནས་སིན་པློ་རང་

གིས་གློན། སེང་དུ་ཞྭ་གློས་ལྷམ་གསུམ་གློན་ནས་རྒད་པློ་ཡིན་པའི་ཚུལ་བས། རྒད་
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པློ་རང་གི་ཚི་ལུ་དེ་ཁུར་ནས་ལློག་ཕིན། 

རྒན་མློ་དེ་ལུག་བསུར་ཡློང་བ་དང་སིན་པློས་སྨྲས་པ། དེ་རིང་ངས་རང་རེའི་

བུ་མློ་ཆེ་ཤློས་དེ་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཀི་ཕྱུག་པློ་ཆེན་པློ་གཅིག་ལ་སེར་བ་ཡིན། གཉེན་ཇ་

གཉེན་ཆང་བཏུངས། ངེད་རང་གི་ལུག་ནག་དེ་བསད། ཁློད་ཀི་ཤ་སྐལ་འདི་ཡིན་ཟེར་

ཚི་ལུ་སྤད། རྒན་མློས་ཚིལ་ལུ་མེ་ལ་བསེགས་པས། ཚི་ལུ་དེས་རྒན་མློ་ཁློ་ཤ་ཟ་

མཁན་ཁློད་ཟེར་བྱུང་བས། ཨ་ཙི་འདི་འདྲ་གང་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་བས་པར། ཁློས་ཚིག་

ཟེར་བ་ཡིན་པས་ཟློ་ཟེར། 

རྒན་མློས་ཚི་ལུ་ཟློས། དེའི་སང་ཉིན་རྒད་པློས་བུ་མློ་རྒན་པ་དེ་ཁིད་དེ་བསད་

ནས་ཟློས། ལུག་དཀར་པློ་ཆེ་བ་གཅིག་ཀང་བསད་ནས་བཟས། བུ་མློའི་མགློ་དེ་ཨ་

ཕའི་མགློའི་ཟླ་ལ་སློང་ཁློག་ཡློད་པ་དེར་བཞག །བུ་མློའི་ཚི་ལུ་དེ་ཨ་མ་ལ་བིན་

ནློ། །དེར་ཨ་མས་མེ་ལ་བསེགས་པས། ཚི་ལུས་རྒན་མློ་རང་གི་བུ་མློའི་ཤ་ཟ་མཁན་

ཁློད་ཟེར་བྱུང་བས། འདི་འདྲ་གང་ཟེར་བ་ཡིན་བས་པར། ཁློས་ཚིག་ཟེར་བའི་བརྡ་

ཡིན་ཟློ་ཟེར། དེ་རིང་ལུག་དཀར་པློ་དྲག་པ་གཅིག་ཀང་བསད་གཉེན་ཤ་གཉེན་ཆང་

བས། བུ་མློ་བར་མ་ཡང་སེར་རྒྱུ་བས་པ་ཡིན་ཟེར། 

དེའི་སང་ཉིན་བུ་མློ་བར་མ་ཁིད་ནས་ཕིན་ནློ། །བུ་མློ་བར་མ་དེ་ཡང་བསད། 

ཡང་ལུག་ཆེ་བ་གཅིག་བསད་ནས་ཟློས། བུ་མློའི་མགློ་དེ་ཨ་ལྕེའི་མགློའི་ཟླ་ལ་

བཞག །ལུག་རྣམས་དེད་ཚི་ལུ་ཁུར་ནས་ལློག་ཡློང་། མ་རྒན་མློ་ལུག་བསུར་ཡློང་བ་

དང་ཚི་ལུ་དེ་བིན་ནློ། །དེ་རིང་བུ་མློ་ཆུང་བ་སེར་རྒྱུ་བས་པ་ཡིན། གཉེན་ཆང་བཏུངས་

གཉེན་ཤ་ཟློས། འདི་རྒན་མློའི་ཤ་སྐལ་ཡིན་ཟེར། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

རྒན་མློ་ན་རེ། བུ་མློ་ཆུང་བ་འདི་རང་རེ་རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀི་གཡློག་ལ་ལློ་

ཤས་དགློས་པ་འདུག་བས་པས། རྒད་པློ་ན་རེ། རང་རེ་རྒན་རྒློན་ཁམས་བཟང་རིང་

ལ་བུ་མློ་རང་སློ་ཟིན་པ་དགའ་བ་ཡིན་ཟེར་རློ། །དེའི་སང་ཉིན་ཨ་མ་རྒན་མློས་མར་

ཟན་ཆེན་པློ་ཞིག་བརྫིས། བུ་མློ་འདི་ཆུང་ཤློས་ཡིན་པས་སྙིང་རེ། རྒད་པློས་འདི་འདྲ་

བེད་པ་ཐབས་སྡུག་ལ་ཟེར་ནས་འབལ་མི་ཕློད་པ་ཙམ་བྱུང་རུང་། རྒད་པློ་དབང་ཆེ་

བས་བུ་མློ་ཁིད་ནས་སློང་ངློ་། །

ཡང་ཁ་སང་གི་སློང་ཁློག་དེར་སེབས་པ་དང་། ཁློད་རང་འདིར་སློད་ཅིག །ཨ་

ཕས་ཁློང་སེབས་ཨེ་བྱུང་བལྟའློ་ཟེར་སློང་ངློ་། །

དུམ་པ་ཞིག་ནས་ཁི་གུ་ཁ་ཆུང་ཞིག་བུ་མློའི་རར་སེབས། ཁི་གུ་དེས་བུ་མློས་

ང་ལ་ཟན་ཁམ་གཅིག་སེར་ན་གཏམ་ཞིག་བཤད་ཀི། ཁམ་གཉིས་སེར་ན་གཏམ་

གཉིས་བཤད་ཀི། ཐམས་ཅད་སེར་ན་ཐམས་ཅད་བཤད་ཀི་ཟེར་བས། བུ་མློ་དེ་ཨ་མ་

དང་བལ་བའི་སེམས་ཁལ་གིས་སྐྱློ་སྣང་སྐྱེས་ནས་ཟ་མ་འདློད་པར་ཐམས་ཅད་བིན་

པས། དེར་ཁི་གུས་ཁློད་ཀི་ད་ལྟའི་ཨ་ཕ་ནི་རང་གི་ཕ་དེ་མིན་པར་སིན་པློ་ཡིན། ཁློད་

ཀི་ཨ་ཕའི་མགློ་དང་ཨ་ལྕེ་གཉིས་ཀི་མགློ་རྣམས་ཁུག་ཡ་ན་ཡློད་དློ་བསན་གིས་ཟེར་

ནས་ཁི་གུས་ཁིད་དེ་བསན་ནློ། །

དེར་མགློ་རྣམས་མཐློང་ནས་བུ་མློ་སྐྲག་སེ། ཁློད་ལ་ངའི་སློག་སྐྱློབ་པའི་ཐབས་

ཨེ་ཡློད་བས་པས། ཁི་གུ་ན་རེ། ཁློད་སྙིང་རེ་བ་འདུག་པས་ངས་ཁློད་ལ་ཐབས་ཤིག་

སློན་ནློ་ཟེར། ཁློད་ཀི་ས་ང་ཞིག་ལག་ཏུ་ཁེར་ནས་ལ་ཡ་གིའི་ལྡེབས་ལ་བློས་ཤིག །བུ་

མློ། ཨ་ཕ་འདི་ན་ཡློད་ཟེར་ཀང་བློས་ཤིག །ལ་ཁ་ན་ཡར་ཟིན་ལ་ཁད་བྱུང་བ་དང་། ཕི་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

མིག་མ་བལྟས་པར་ས་ང་འདི་སྒིལ་ལ་ས་ངའི་རེས་སུ་ངའི་ས་ང་ངའི་ས་ང་ཟེར་ས་ངའི་

རེས་སུ་སྒིལ་ཤིག །ས་ང་ག་འགློར་བསྒིལ་ཕིན་པ་དང་བུ་མློའི་ཚེ་ཐར་བར་འགྱུར་

ཟེར་མི་སྣང་བར་སློང་ངློ་། །

བུ་མློས་དེ་བཞིན་ས་ང་ཁུར་ནས་བློས་པ་དང་སིན་པློ་དེ་བུ་མློའི་རེས་སུ་

རྒྱུགས་ཡློང་ནས། བུ་མློ། ཨ་ཕ་འདི་ན་ཡློད་གར་འགློ་ཟེར་རྒྱུགས་བྱུང་བ་དང་། ཕི་

མིག་མ་བལྟས་པར་བློས། ལ་ཁ་དེ་ན་ཁློས་ཟིན་ལ་ཁད་བྱུང་བ་དང་། ས་ང་དེ་སྒིལ་

ནས་དེའི་རེས་ལ་ངའི་ས་ང་ངའི་ས་ང་ཟེར་སྒིལ་ཕིན་པས་ས་ང་དེ་ལྕི་བའི་ཕད་སྒེ་ཞིག་

གི་འློག་ལ་འཛུལ་སློང་ངློ་། །

མློས་ཀང་དེའི་འློག་ལ་འཛུལ་ཕིན་པས་ཤིང་གི་སྒློ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ཕེ་ནས་

ཕིན། ལྕགས་ཀི་སྒློ་ཞིག་དང་ཐུག །དེ་ཕེ་བའི་ནང་ན་རིན་པློ་ཆེ་གསེར་གི་སྒློ་ཞིག་

འདུག་སེ། དེ་ཕེ་བའི་ནང་ན་སྐས་འཛེགས་ཤིག་ཡློད་ཅིང་། དེར་འཛེགས་ཕིན་པས་

བ་ཕློ་ཞིག་གདང་ཁ་ན་བསད་འདུག་པས། དེས་ཨློ་ཨློ་བུ་མློ་བློན་ལགས་སམ་ཟེར། 

མློས་ལ་ཡློད་བས་པ་དང་། བུ་མློ་འློ་བརྒྱལ་ཡློད་པས་ནང་ནས་ཤ་མར་ལློངས་ལ་ཟློ་

ཟེར། 

མློས་རྒྱགས་ཚད་ཟློས། དེར་ཞག་གཅིག་སློང་བ་དང་། བ་ཕློ་དེས་བུ་མློར་

སྨྲས་པ། བུ་མློ། མཛོད་ཀི་ཕུག་ཡ་གི་ན་གློས་ལྷམ་རྣམས་ཡློད། དེ་གློན་ནས་ལུང་པའི་

མདའ་ན་ལྟད་མློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པས་ལྟ་བར་རྒྱུགས་ཟེར་རློ། །

བུ་མློ་དེས་མཛོད་ནང་ཕིན། མློ་རང་ལ་རན་པའི་གློས་ལྷམ་རྣམས་གློན། རྒྱན་

ཆ་ལུགས་རྣམས་བཏགས་ནས་ལྟད་མློ་ལ་ཕིན་ནློ། །བུ་མློ་སློང་བའི་རེས་ལ་ཁློས་ར་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

བ་མུན་ནག་ཞིག་ནས་རྟ་བཟང་པློ་ཞིག་བཏློན། བ་ཤུབས་དེ་བསྒིལ་ནས་གདུང་མའི་

སྲུབས་ལ་བཅུག །རྒྱན་ཆ་ལུགས་རྣམས་ལེགས་པར་སྤས། རྟ་ཕློ་དེ་ལ་ཞློན་ནས་ཁློ་

ཡང་ལུང་པའི་མདར་ལྟད་མློ་ལ་ཕིན་ནློ། །

དེར་ཁློས་གཡས་སྐློར་ཞིག་བརྒྱབ་པས་བུ་མློ་དེ་ལས་སྙིང་རེ་བ་མ་མཐློང་། 

གཡློན་སྐློར་ཞིག་བརྒྱབ་ཀང་བུ་མློ་དེ་ལས་ལེགས་པ་མ་མཐློང་། མློས་ཀང་གཡས་

སྐློར་ཞིག་བས་པས་ཁློ་ལས་ལེགས་པ་མ་མཐློང་། གཡློན་སྐློར་ཞིག་བརྒྱབ་ཀང་ཁློ་

ལས་མཚར་བ་མ་མཐློང་། 

ལྟད་མློ་གེས་གབས་ཡློད་དུས་ཁློས་བུ་རམ་གལ་ཏ་གང་དང་ཐལ་བ་གལ་ཏ་

གང་ཡློད་པ་སློར་བས་ལ་ལས་བུ་རམ་སྒྲུག །ལ་ལ་ཐལ་བས་མིག་འགགས་པའི་

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ཁློས་རྟ་ལ་ལྕག་གིས་སྐུལ་བས་དེ་མ་ཐག་ལུང་པའི་ཕུ་རུ་

སེབས། དེར་རྟ་སྒ་བཤུས་ནས་ར་བ་མུན་ནག་དེར་བཏགས། སྒ་དང་རྒྱན་ཆ་ལུགས་

རྣམས་སས། 

སྔར་བཞིན་གདང་ཁར་བསད་ཡློད་ཙ་ན། བུ་མློ་དེ་སེབས་བྱུང་སེ། ཨློ་ཨློ་བུ་

མློ་ཕག་ཕེབས་སམ་བས་པ་དང་། བུ་མློས་ལ་ཡློད། ཚ་བློ་ཉི་མ་རིང་པློ་མ་བྱུང་ངམ་

བས་པ་དང་། ཁློས་ཕློ་ཁྱུའི་ནང་ནས་རྡློག་ཏུ་ཐློན་པ་དེ་སུ་རེད། མློ་ཁྱུའི་ནང་ནས་རྡློག་

ཏུ་ཐློན་པ་དེ་སུ་རེད་ཅེས་དྲིས་པས། 

མློ་ན་རེ། སྐྱེས་ཕློ་ཡི་ནང་ནས་རྡློག་ཏུ་ཐློན་པ་དེ་ལུང་པའི་ཕུ་ན་བ་ཕློ་ཚ་ལུ་

ཟེར་བ་ཞིག་འདུག །མློ་ཁྱུའི་ནང་ན་རྡློག་ཏུ་ཐློན་པ་མང་པློ་འདུག་བས་པ་དང་། བ་

ཕློས་བུ་མློ་ཁློད་ལྟློགས་ཡློད་ཀི་ཤ་མར་ཟློ་ཟེར་རློ། །མློ་རང་གིས་ཟས་བ་ཕློ་ལ་ཡང་



  74  

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དྲངས་སློ། །

ཡང་ཞག་འགའ་ཞིག་སློང་བ་དང་། བ་ཕློས། བུ་མློ། དེ་རིང་ཡང་ཁ་སང་གི་

ཤུལ་ན་ལྟད་མློ་ཡློད་པས་ཕིན་པ་དྲག་གློ་ཟེར། དེར་བུ་མློས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་རྣམས་

སྤས་ནས་ལྟད་མློར་ཕིན། ཁློས་ཀང་སྔར་ལྟར་རྒྱན་ཆ་ལུགས་རྣམས་སྤས་ནས་ཕིན་

པ་ཡིན་འདུག 

ཁློས་ཁློམ་དམངས་ཀི་དཀིལ་ནས་མློ་ལས་སྙིང་རེ་བ་དང་ཡིད་དུ་འློང་བ་མ་

མཐློང་། མློས་ཀང་ཁློ་ལས་མཚར་བ་མ་མཐློང་། ཁློམ་དམངས་རྣམས་ན་རེ། བ་ཕློ་ཚ་

ལུ་འདི་མཚར་དྲག་པས་བཙན་གིས་ཁེར་བ་ཡིན་ཏེ། བུ་མློ་འདི་ཡང་མཚར་བ་ཞིག་

འདུག །ཟེར་རློ། །

ཁློས་ཡང་བུ་རམ་དང་ཐལ་བ་རྣམས་གནམ་ལ་གཏློར་བས་ལ་ལ་ནི་བུ་རམ་

སྒྲུག་པར་མིག་གཡེངས། ལ་ལ་ནི་ཐལ་བས་མིག་ཁེངས་ནས་འདུག་པའི་བར་ལ་ཁློ་

ལུང་པའི་ཕུར་སེབས། ཡང་རྟ་དང་གློས་རྣམས་སས། བ་ཤུབས་གློན་ནས་གདང་གི་

སེང་དུ་བསད་དློ། །

བུ་མློ་དེར་སེབས་པ་དང་ཁློས། བུ་མློ་ཕག་ཕེབས་སམ། ལྟད་མློ་ཆེན་པློ་བྱུང་

ངམ། ཕློ་ཁྱུའི་ནང་ནས་རྡློག་ཏུ་ཐློན་པ་དེ་སུ་རེད། མློ་ཁྱུའི་ནང་ནས་རྡློག་ཏུ་ཐློན་པ་དེ་

སུ་རེད་ཅེས་དྲིས་པས་བུ་མློས། སྐྱེས་པ་ཕློ་ཡི་ནང་ནས་རྡློག་ཏུ་ཐློན་པ་དེ་ལུང་པའི་ཕུ་

ན་ཡློད་པའི་བ་ཕློ་ཚ་ལུ་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག །བུད་མེད་ཀི་ནང་ནས་རྡློག་ཏུ་ཐློན་པ་མང་

པློ་འདུག་བས་པ་དང་། 

ཡང་ལག་མཛོད་ནས་ཟ་ཆས་བླངས་ཏེ་བ་ཕློ་ལ་ཡང་དྲངས། བུ་མློ་རང་གིས་
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ཀང་ཟས། ཡང་སྐབས་ཤིག་ཙ་ན། བ་ཕློ་ན་རེ། དེ་རིང་ཡང་ལུང་པའི་མདའ་ན་ལྟད་མློ་

ཡློད་པས་ཁློད་ཕིན་ན་དྲག་ཟེར་རློ། །བུ་མློས་ཆ་ལུགས་རྣམས་སྤས་ནས་འགློ་གབས་

བེད་སྐབས་བསམ་བླློ་ཞིག་འཁློར་བར། ལུང་པའི་ཕུའི་བ་ཕློ་ཚ་ལུ་ཟེར་བ་དེ་འདི་ཨེ་

ཡིན་བསམས་ནས་བུ་མློས་ཁུག་ཀློག་གཅིག་ཏུ་ཡིབས་བསད་དློ། །

དེར་ཁློས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་རྣམས་སྤས་ནས་བ་ཤུབས་དེ་གདུང་མའི་སྲུབས་

ལ་བཅུག་ནས་ཕིན་ནློ། །ཁློམ་དེར་གཡས་སྐློར་ཞིག་བརྒྱབ་པས་བུ་མློ་དེ་མ་མཐློང་། 

གཡློན་སྐློར་ཞིག་བས་ཀང་བུ་མློ་དེ་མ་མཐློང་། 

བུ་མློས་བུ་ཁློ་སློང་རིང་དུ་བ་ཤུབས་དེ་བཏློན་ནས་མེ་ཀློང་ཞིག་བཏང་སེ་

བསེགས། བུ་དེ་སྔར་བཞིན་བུ་རམ་དང་ཐལ་བ་གཏློར་ནས་རྒྱུགས་ཡློང་སེ་ནང་དུ་

སེབས་པ་དང་། བུ་མློས་བ་ཤུབས་བསེགས་ནས་མི་འདུག་གློ །

དེར་ཁློས། བུ་མློ་འུ་ཅག་གཉིས་ལ་འགློགས་སྐལ་དེ་ལས་མེད་པ་ཡིན་པར་

འདུག །ངའི་བ་ཤུབས་དེ་ལློ་བཅུ་ཙམ་མ་བསེཊ་ན་ངེད་རང་གཉིས་མཉམ་དུ་སློད་རྒྱུ་

ཡློང་བ་ཡློད་བས་པ་དང་། བུ་མློས་ངུས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡློད་བས་པར་ད་ཐབས་

དང་རྟེན་འབེལ་མེད་དློ་ཟེར་རློ། །

བུ་མློས་བུ་ལ་འཆང་ནས་ད་དུང་ཐབས་དང་རྟེན་འབེལ་མེད་དམ་ཟེར་ནས་

ངུས་པས། ཁློ་ན་རེ། ཁློད་རང་ལ་མ་གིའི་མདའ་ན་སང་བད་ཡློད་པའི་དུད་ཚང་ཁ་

ཤར་ལ་བལྟས་པ་ཞིག་ཡློད། དེར་ངའི་ཡི་དམ་རྟ་མགིན་ཁུར་ནས་རྒྱུགས། ཁློད་ལ་

ངའི་ལུས་པློ་འདི་ཡློད་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་གཉེན་ལ་ངའི་ཁིས་བསུ་བར་བེད་པ། དག་

ལ་རྨུག་པར་བེད་པ་ཞིག་ཡློད་དེ། དེ་ནས་ར་བ་གཅིག་གི་ནང་ན་ངའི་ཨ་མ་རྒན་མློ་དེ་
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ཡློད། དེ་ལངས་ནས་ཁློད་བསུ་བར་ཡློང་། རང་གི་སྐྱེ་རྒྱུས་རྣམས་བཤད་ནས་ཁློད་

རང་དེར་སློད་ཅིག །ང་དང་ཁློད་གཉིས་ད་འཕྲད་པར་དཀའ་བས་པ་དང་། 

བུ་མློ་ལུང་པའི་མདར་ཕིན་ནས་ཁློས་ཇི་ལྟར་ཟེར་བ་བཞིན་ཁང་པ་དེར་ཕིན་

པ་དང་། ཁློང་རང་གི་ཨ་མ་རྒན་མློ་དེས་མཐློང་ནས། ལམ་ཡ་ནས་མི་ཡན་ཞིག་

སེབས་བྱུང་ཟེར། བུ་མློས་ཁི་གཉིས་བློས་ནས་ང་དག་ཡིན་ན་རྨུག་པར་ཤློག །གཉེན་

ཡིན་ན་བསུ་བར་ཤློག་ཟེར་སྐད་བརྒྱབ་པ་དང་། ཁི་གཉིས་རྒྱུགས་ནས་མློ་ལ་མཇུག་

མ་ཧིལ་ཧིལ་བེད་པ་ལས་མ་རྨུག་པ་ཨ་མས་མཐློང་འཕྲལ་ཡར་ལངས་ནས་བསུ་བར་

ཡློང་། 

ཨ་མ་རྒན་མློས་བུ་མློ་བློན་ནམ་བས་པ་དང་། བུ་མློས་ཨ་མ་ལགས་བཞུགས་

སམ་བས། དེར་ཨ་མས་ཁེད་གང་ནས་བློན་པ་ཡིན་བས་པར། བུ་མློ་ན་རེ། བདག་ནི་

ཡུལ་བུད་ནས་ལྟློ་སློང་བར་འགློ་མཁན་ཞིག་ཡིན་བས་པས་རྒན་མློས་བུ་མློ་ནང་དུ་

ཁིད་ནས་ཟས་ཤིག་དྲངས་པ་དང་། 

བུ་མློའི་ཁ་ནས་ཧ་ཡུ་ཟེར་བའི་དབུགས་རིང་ཞིག་ཤློར་བས། ཨ་མ་རྒན་མློ་ན་

རེ། བུ་མློ་ཁེད་ལ་སེམས་ནད་ཆེན་པློ་ཞིག་འདུག །ང་ལ་སྙིང་ནས་བརེ་བའི་བུ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ་གར་སློང་འདིར་སློང་རད་མ་ཆློད་པར་ལློ་ལྔ་ཙམ་སློང་། སེམས་ནད་འདི་

ལས་ཆེ་བ་གང་དུ་ཡློད། བུ་མློ་ཁློད་ལ་ཅི་བྱུང་དྲིས་པ་དང་། བུ་མློ་དེ་མཆི་མ་རང་

དབང་མེད་པར་ཤློར་ཏེ། བདག་གི་བསློད་དེ་དམན་པས་ཕ་མ་ཨ་ལྕེ་རྣམས་སིན་པློས་

བཟས། ང་རང་ཐར་ཙམ་བྱུང་བས་པ་དང་། རྒན་མློས་ཁློད་བདེན་ཟེར་མློ་རང་ཡང་

མཆི་མ་བཏང་། ངའི་གཅེས་ཕྲུག་གི་རློ་མིག་གིས་མ་མཐློང་བར་ལློ་ལྔ་སློང་། བུ་མློ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཁློད་ཀང་ཡ་ང་བ་ཞིག་འདུག་པས་རྒན་མློ་ངའི་སར་སློད་ཅིག་ཟེར་ནས་ཐགས་དང་

བལ་ལས་བེད་བཅུག 

བུ་མློ་དེ་ཁང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་བསད། དེར་དུས་གང་ཙམ་སློང་རེས་ཉིན་གཅིག་གི་

མཚན་མློའི་རྨི་ལམ་ལ། བུ་མློའི་སྔས་འགློར་དྲང་སློང་ཞིག་ཡློང་སེ་ཁློད་ནི་ཕ་མ་སྤུན་

མཆེད་མེད་པའི་བུ་མློ་ཡ་ང་བ་ཞིག་འདུག་པས་ཁློད་ཀི་བསམ་དློན་སྒྲུབ་དགློས་པ་

གང་ཡློད་ང་ལ་ཤློད་ཅིག་བས་པ་དང་། བུ་མློས་བདག་ལ་བླློ་གཏད་བཅློལ་ཡུལ་ཕ་མ་

སྤུན་ཉེ་གང་ཡང་མེད། གཏན་གློགས་བ་ཕློ་ཚ་ལུ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པས་དེ་དང་མྱུར་

དུ་འགློག་རྒྱུ་ཡློང་བའི་སྐྱབས་རློགས་ཞུ་ཞུས་པས། གློགས་དང་འཕྲད་པ་ང་ཡིས་བེད་

གསུངས་ནས་ཡལ་བ་རྨིས། 

བུ་མློ་དེར་སེབས་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སློང་བ་དང་གཟུགས་པློ་འཁློར་བའི་

མངློན་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་ཏེ་གཡློག་མློ་གཞན་རྣམས་ཆགས་སང་ལངས་ནས་རྒན་མློ་ལ་

ཞུས་པ། རང་རེའི་ཁིམ་དུ་ཡློད་པའི་བུ་མློ་འདི་ལ་གཟུགས་པློ་འཁློར་ཡློད་པ་འདྲ་ཟེར་

རློ། །ཨ་མ་རྒན་མློས་གཏམ་དེ་ཚོར་ནས་བུ་མློ་དེར་སྨྲས་པ། ཁློད་ལ་གཟུགས་པློ་

འཁློར་ཡློད་པ་འདྲ། ངེད་ཀི་རྟ་རྫི་ལུག་རྫི་སུའི་ཡིན་ཤློད་ཅིག །ངེད་གཉིས་པློ་རང་

ལས་མ་ཤེས་པ་བས་ཆློག་ཟེར། 

བུ་མློས་སྨྲས་པ། ལྷ་བཟང་པློ་ཞིག་རང་ཡློད་པར་གདའ། ཁ་སང་ནས་སང་

བད་གསློ་བ་སློགས་རྨི་ལྟས་བཟང་པློ་མང་པློ་བྱུང་། ང་ལ་དློགས་པ་ཡློད་ན་རྟ་རྫི་ལུག་

རྫི་ལ་དྲིས་པས་གསལ། ཕི་མིས་ཟེར་ཚད་མི་བདེན་ལགས། ངའི་འདི་ནད་གཞི་ཕློག་

པའི་རྐྱེན་གིས་ཡིན་བས་པས། རྒན་མློ་ལློག་ཕིན། དེ་ནས་ཉིན་འགའ་ཞིག་སློང་བ་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང་། མློའི་ཤར་སྒློའི་དྲུང་དུ་མི་དམར་རྟ་དམར་ཞློན་པ་ཁི་དམར་རློལ་དུ་ཁིད་པ་ཞིག་

བྱུང་ནས། 

བུ་མློ་ཁློད་ས་ང་སང་ཆུང་མ་ཡིན་ལགས་སམ། མལ་ས་ཁི་སན་བས་ལགས་

སམ། སྔས་ལ་སྔས་འབློལ་བཅུག་ལགས་སམ། སེང་དུ་བལ་ཐུལ་གློན་ལགས་སམ། 

སྔས་འགློར་བུར་ཆུ་བཞག་ལགས་སམ། ལྟློ་རུ་ཕེ་མར་བིན་ལགས་སམ་བས་པ་དང་། 

མློས་སྨྲས་པ། ཚ་བློ་བ་ཕློ་ཚ་ལུ་བློན་ལགས་སམ། མལ་ལ་ཁི་སན་མ་བས་ལགས། 

མལ་ས་ཁང་ཆུང་ནང་དུ་ཡློད། སྔས་ལ་སྔས་འབློལ་མ་བས་ལགས། སྐེ་རགས་སྔས་

ལ་བརྒྱབ་ནས་ཡློད། སེང་དུ་བལ་ཐུལ་མ་གློན་ལགས། ཉིན་གློས་མཚན་གློས་གཅིག་

ལས་མེད། གདན་ལ་འབློལ་གདན་མ་བཏིངས་ལགས། དློར་མ་གདན་ལ་བཏིངས་

ནས་ཡློད་བས་པ་དང་། 

ཁློང་ནང་དུ་སེབས་བྱུང་སེ་ཁློང་གཉིས་གེང་མློལ་བས། མློས་ཁེད་ད་དུང་

འདིར་ལློག་མི་འབློན་པ་ཅི་ཡིན་བས་པར། ཁློས་ང་ག་ནས་ཡློང་རྒྱུ་ཡློང་། ཁེད་ཀིས་

བ་ཤུབས་དེ་མེ་ལ་བསེགས་པས་ང་བཙན་གིས་ཁེར་བ་ཡིན་ནློ་ཟེར། ད་རེས་འདིར་

བློན་ཆློག་པ་ཅི་ཡིན་བས་པས། ང་འདི་ནས་ཁེར་འཕྲལ་ལ་ནི་ཁ་ལློ་མཚར་བས་ཇ་ཞུ་

བར་བཞག 

།དེ་ནས་རི་མཐློང་ཆེ་རུ་ཕིན་ནས་གཟིམ་དཔློན་ལ་བཞག །ཁ་སང་ཁ་ཉིན་

གཟིམ་ཆང་ལན་རེ་གཉིས་ཆད་པར་ཅང་མི་གསུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ནུབ་གཟིམ་ཆང་

ཆད་པས་ཐུགས་ཁློས་ཏེ་གཟིམ་དཔློན་ནས་བཏློན་ཏེ་རྟ་རྫི་ལ་བཞག་བྱུང་བས་ཡློང་

རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡིན། ད་སྐབས་སྐབས་སུ་ཐུག་རྒྱུ་ཡློང་བ་འདུག་ཟེར། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

བུ་མློ་ན་རེ། འཕྲད་རྒྱུ་ལས་ལློག་རྒྱུ་འདྲ་ཡློང་བ་མི་འདུག་གམ་ཟེར་བས། 

ལློག་རྒྱུ་ཨེ་ཡློང་མི་ཤེས། ཁེད་རང་གིས་ངའི་ཨ་མར་སྐྱེ་རྒྱུས་དང་ལློ་རྒྱུས་བཤད་ན་

འློག་ཏུ་འདིང་བའི་གདན་དང་། སེང་དུ་གློན་པའི་མལ་ཆས། དེ་མིན་ཟས་གློས་སློགས་

ཀང་འདི་ལས་དྲག་པ་ཡློང་ཟེར། དེ་ནས་ནམ་ཐློ་རེངས་ཁར་སེབས་དུས་ང་འགློ་རན་

སློང་ཟེར་སློང་ངློ་། །

བུ་མློ་དེའི་བསམ་པ་ལ་བདག་གི་རྨི་ལྟས་བཟང་པློ་དེ་སིན་པ་ཡིན་བསམས་

ནས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པློ་སྐྱེས་སློ། །དེའི་ཕི་ཉིན་རྟ་རྫི་དང་གཡློག་རྣམས་ཀིས་དཔློན་

མློ་ལ་ཞུས་པ། ངེད་ཚོར་ཁེད་ཀིས་དློན་མེད་བཀའ་བཀློན་གནང་། བུ་མློ་འདི་ལ་

གཟུགས་འཁློར་བ་ལས་འློས་མི་འདུག །མཚན་ལ་མློའི་ཁང་པར་གླུ་ཕར་ལེན་ཚུར་

ལེན་དང་། ཁུ་དིར་དིར་ཞིག་འདུག་རང་འདུག་ཞུས་པས། 

ཨ་མ་དེས་བུ་མློའི་རར་ཕིན་ནས་བུ་མློ་ཁློད་ནམ་ལ་གླུ་དང་ཁུ་དི་རིར་འདུག་

ཟེར་ཏེ་ང་ལ་མ་གསང་དྲང་པློར་ཤློད་དང་བས་པས། ངའི་སར་གླུ་ལེན་པར་ཡློང་

མཁན་མེད་ལགས་ཞུས། རྒན་མློས་ཅི་ནས་ཀང་ཡློད་པ་འདུག་པས་ཤློད་ཅིག་བས་

པར། བུ་མློས། ཚེ་སྔློན་བསློད་ནམས་བསགས་པའི་མཐུ་ཡིས་གཏན་གློགས་ཤིག་

དང་ཐུག །ལན་གཅིག་བ་ཐབས་ནློར་བས་སྡུག་པློ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་བས་པས། 

རྒན་མློས་དུམ་པ་རྫི་རིག་ནས་འློག་ཏུ་ཁི་བརྒྱབ། ཁི་ཁར་འབློལ་བཏིངས། 

སེང་དུ་བལ་ཐུལ་གཡློགས། སྔས་ལ་འབློལ་སྔས་བཅུག །སྔས་འགློར་བུར་ཆུ་སླུ་གུ་

གང་བཞག །ལྟློ་ལ་ཕེ་མར་རིལ་བུ་བིན། ཡང་ནུབ་ཅིག་ལ། ཁ་སང་འློངས་ནས་ཇི་

ལྟར་ཟེར་བ་ལྟར་བྱུང་བར་མློས་སྨྲས་པ། ཉལ་ས་ཁི་གདན་བས་ནས་ཡློད། སྔས་ལ་
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འབློལ་སྔས་བཅུག་ནས་ཡློད། སེང་ན་བལ་ཐུལ་གློན་ནས་ཡློད། སྔས་འགློར་བུར་ཆུ་

བླུགས་ནས་ཡློད། ལྟློ་ལ་ཕེ་མར་བིན་ནས་ཡློད་བས་པ་དང་། ཁློ་ནང་དུ་ཡློང་ནས་སྒློ་

བཅད་དེ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡློང་བ་འདུག་ཟེར། བུར་ཆུ་སླུ་གུ་གང་པློ་བཏུངས། ཕེ་མར་རིལ་

བུ་དེ་ནས་བཟས། ད་མི་ཟས་ཟ་རྒྱུ་ཡློང་བ་འདུག་ཟེར་ཁློ་དགའློ། །

ཁ་སང་འདིར་ཡློང་བས་བཀའ་བཀློན་ཕློག་སེ་རྟ་རྫི་ནས་ཕུད་དེ་ཆུ་ལེན་བེད་

ཀི་ཡློད་ཟེར། བློས་ན་ཐར་བ་མི་འདུག་གམ་བས་པས། བཙན་རྟ་ཞློན་མི་དེ་སྐྱེན་པས་

དེའི་ལག་ནས་ག་ནས་ཐར། འློན་ཏེ་བསུ་མཁན་ཞིག་བྱུང་ན་ཐར་བ་འདུག་ཟེར་བས། 

བུ་མློ་དེ་དགའ་སྤློ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་སྐྱེས་སློ། །

དེའི་མཚན་མློར་བུ་མློའི་རྨི་ལམ་ལ་སྔར་གི་དྲང་སློང་དེ་མདུན་དུ་ཡློང་ནས། 

བུ་མློ་ཁློད་སྙིང་རེ་བ་འདུག་པས་སང་ཉི་མ་ཕེད་ཡློལ་གི་སྐབས་སུ་ཤྭ་རུ་ལག་ཏུ་

བཟུང་ནས་ཤུག་ཕུང་ཕ་གིའི་དཀིལ་དུ་སློད། ཁ་རུ་གཡུ་ཆུང་དེ་ཆུག་ལ་ཡེ་མ་ཤློར་

བ་དང་། ལག་པས་ཤྭ་རུ་མ་ཤློར་བ་བས་ནས་ང་སྤི་གཙུག་ཏུ་བསྒློམས་ལ་སློད་ཅིག་

སྐབས་དེར་གཡས་ན་རྟ་པ་དམར་པློ་བརྒྱ་ཙམ། གཡློན་ན་རྟ་པ་དམར་པློ་སློང་ཙམ་

ཤར་ཡློང་ངློ་། །མི་དམར་པློ་ཆེ་ཆུང་རི་རབ་ཙམ་ལ་སིག་པའི་མགློ་བས་པ་ཞིག་ཡློང་

ནས། ཁང་པ་རྭ་ཧག་ཏུ་བཅུག་སེ་བརྡབ་བྱུང་ཡང་ང་སྤི་གཙུག་ཏུ་བསྒློམས་ནས་སློད་

ཅིག །ཁློད་ཀི་བསམ་དློན་དེ་རིང་འགྲུབ་པ་ཡློད་དློ་ཟེར་བ་རྨིས།

 དེའི་ཕི་ཉིན་ཉི་མ་ཕེད་ཡློལ་ཙམ་དུ་བུ་མློ་དེ་ཁ་རུ་གཡུ་ཆུང་དེ་བཅུག །ཤྭ་རུ་

ལག་ཏུ་ཁེར། དྲང་སློང་སྤི་གཙུག་ཏུ་བསྒློམས་ནས་བསད་པས། དྲང་སློང་དེ་རྟ་སྔློན་

གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་ཆུ་མིག་གི་ཁར་བསད་པས། བུ་དེ་རྒྱབ་ཏུ་ཟངས་བུམ་ཞིག་ཁེར་
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ནས་སྐྱློ་གླུ་ལེན་བཞིན་དུ་ཆུ་ལེན་པར་ཡློང་། ཆུ་མིག་ཁར་སེབས་པ་དང་། རྟ་མཆློག་

དེས་སྨྲས་པ། བུ་ཁློད་སྙིང་རེ་རེ། ཁློད་ཀི་གཏན་གློགས་ནམ་ཉིན་བསྟུད་ནས་སྒུག་

བསད་འདུག་པས་ཁློད་རྟ་མཆློག་ང་ལ་བཞློན་ནས་ཕི་མིག་མ་བལྟས་པར་རང་ཡུལ་

དུ་ལློག་ཅིག་བས་པ་དང་། ཁློ་དགའ་སྤློ་དཔག་མེད་སྐྱེས་ནས་རྟ་ལ་བཞློན་ཏེ་ཡུད་

ཙམ་ཞིག་ལ་རང་ཡུལ་དུ་སེབས། 

སྐབས་དེར་བཙན་གི་ཡུལ་ནས་བཏང་བའི་རྟ་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་ཁློའི་ཡུལ་

བཀང་འདུག་ཅིང་། མི་དམར་པློ་ཆེ་ཆུང་རི་རབ་ཙམ་ལ་སིག་པའི་མགློ་བློ་ཡློད་པ་

ཞིག་གིས་ཁློའི་ས་མཁར་དེ་རྭ་རེར་བླངས་ནས་སྐབས་རེ་གནམ་ལ་བཏེག །སྐབས་

རེ་ས་ལ་བརྡབས་ཀང་། བུ་མློ་སྐྲག་སྣང་མ་སྐྱེས་པར་བུ་མློས་སིག་པའི་མགློ་ཅན་དེ་

ལ་སྨྲས་པ། ལས་ངན་སིག་པའི་མགློ་ཅན་ཁློད། ཕི་མ་དམལ་བའི་གཏིང་རྡློ་ཁློད་བས་

པས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མི་སྣང་བར་གྱུར། 

ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་གཞན་ནི་མ་མཐློང་། མློ་ཤྭ་རུ་བཟུང་ནས་ཤུག་ཕུང་གི་

མདུན་ན་བསད་པ་མཐློང་། དཔློན་མློ་ལགས། བུ་མློ་འདི་ལ་ལབ་གེང་བེད་མཁན་ཞིག་

འདུག །ད་གིན་ནས་ཁང་པ་འགུལ་བྱུང་བས་མློས་དཀྲུག་པ་ཡིན་འདུག །རང་རེ་ཚོ་

བློས་པས་ནི་ཐར་ས་མེད། ཁློད་ཀི་གཅེས་ཕྲུག་དེ་ཁེར་མཁན་ཡང་འདི་ཡིན་པ་འདྲ་

ཟེར། བུ་མློ་སེང་ནས་མར་བབས་ཡློང་བ་དང་གཏན་གློགས་བ་ཕློ་ཚ་ལུ་ནང་ན་རྒྱང་

ངེ་བློན་པ་འཛོམས་པས་ཁློང་གཉིས་ཀ་བསམ་དློན་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚོར་གིས་ཡུད་

ཙམ་རིང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཐམས་ནས་བསད་དློ། །

སྐབས་དེར་ཨ་མ་རྒན་མློ་བུ་ལ་འཐམས་ནས་ཡུད་ཙམ་རིང་བརྒྱལ་ལློ། །བུ་
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ནང་དུ་བློན་པ་མཐློང་བའི་ནང་མི་རྣམས་མདློར་ཕིན་ནས་སྐད་བརྒྱབ་པས་མི་བིངས་

རྣམས་ཀང་དེར་འཛོམས་ནས་དགའ་དགའ་སྤློ་སྤློ་བས་སློ། །དེར་འདུས་པའི་མི་ཡློད་

ཚད་ཀིས་བུ་ཕེབས་པའི་ལྷ་གསློལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་

བུ་མློ་དེ་ལ་བུ་གསུམ་དང་བུ་མློ་གསུམ་སྐྱེས། ཡུལ་དེར་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་

དེའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཆད་ནས་དེའི་རྒྱལ་སིད་ཀུན་ཁློང་གཉིས་ནས་བཟུང་། རྒྱལ་འབངས་

རྣམས་ཀང་སྔར་ལས་བདེ་སྐྱིད་ཆེ་བ་བྱུང་བ་ཡིན་པ་འདུག་བས་པ་དང་། 

རྒྱལ་བུའི་ཁ་ནས་བུ་དེ་སྙིང་རུས་དང་བསློད་ནམས་ཆེ་ཟེར་བ་ཤློར་བ་དང་། 

རློ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་རློ་དེ་ཤློར་སློང་ངློ་། །རྒྱལ་བུའི་བསམ་པ་ལ་བླ་མའི་

ཞལ་ནས་རློ་ལ་གཏམ་ལན་མ་བེད་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཡེངས་པས་ལན། རློ་

མེད་པར་ཕིན་ན་ཕན་མི་ཐློགས་བསམ། ཡང་དུར་ཁློད་དེར་ཕིན། རློ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཟེར་

བ་རྣམས་ལ་འགློམ་ནས་ཕིན། རློ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཟེར་བ་རྣམས་ཏློག་མས་རྡུང་གིན་ཕིན།
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ལེའུ་བཅུ་པ།

བུ་མློ་སློ་ཁ་འདི་ལི་སན་ཅང་ཤེས་རྟས་སིན་པློའི་ལག་ནས་ཁ་འཕྲལ་ཏེ་རྒྱལ་

སིད་དང་ཕྲད་པ།

ཡང་རྒྱལ་བུས་ཤིང་སློློང་གི་རར་ཕིན་ནས། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་

བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་

ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། མར་ཟན་

ཟློས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད། བས་པས་རློ་དེ་

བབས་བྱུང་སེ་ཏློག་མས་བརྡུངས། དྲ་བའི་ནང་དུ་བརྫངས། ཞགས་པས་བསམས་

ནས་ཁུར་ཡློང་ངློ་། །

ཡང་གློམ་པ་བདུན་ཙམ་སེབས་པའི་སར། རྒྱལ་པློ་ལས་ཟད་ཁློད་ཀི་ཁ་ནས་

གཏམ་ནི་ཡློང་བ་མིན། ངས་རློ་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར་ནས་སྒྲུང་བཤད་

དློ། །

ལུང་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ན་རྒན་རྒློན་གཉིས་ལ་བུ་མློ་མཁའ་འགློ་མའི་མཚན་དང་

ལྡན་པ་ཁད་འཕགས་ཤིག་ཡློད་པར་གདའ། བུ་མློ་དེ་ནི་ཕ་མར་བརེ་ཞིང་མི་སྣང་དང་

མཐུན་པ་ཞིག་ཡློད། ནམ་ཞིག་ནས་སིན་པློ་ཞིག་ཕློ་གསར་གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ། སྤུ་ཕྲུག་

དཀར་པློའི་གློས་ཤིག་གློན། ལག་ཏུ་མདའ་གཞུ་ཁེར་ནས་རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀི་རར་

ཡློང་། ཁློད་གཉིས་ཀི་བུ་མློ་དེ་ང་ལ་སེར་རློགས་བས་པར། རྒན་རྒློན་གཉིས་ནས་ངེད་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

རང་གི་བུ་མློ་འདིའི་མིང་ཤེས་ན་སྦིན་པས་ཆློག །མིང་མ་ཤེས་ན་མི་སེར་བས་པས་

ཁློ་ལློག་སློང་ངློ་། །

དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་ཁློས་ཕྲག་པ་གཡས་ལ་རྟ་རློ་གཅིག་བཀལ། གཡློན་ལ་མི་

རློ་ཞིག་བཀལ། བིས་པའི་རློ་ཞིག་ཁར་མུར་མུར་བེད་ཅིང་ཡློག་ག་ཡློག་གིན་ཡློང་བ་

དང་། ཝ་མློ་གཅིག་འདུར་འདུར་བརྒྱུགས་ཡློང་སེ། ཨ་ཕློ་སིན་པློ་ང་ལ་ཤ་ཞིག་བིན་

དང་བས་པས། ཤ་སྦིན་པས་ཆློག །ཁློད་ཀིས་ལུང་པའི་མདའི་རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀི་བུ་

མློའི་མིང་ཤེས་པ་གིས་ཤློག་དང་། ད་དུང་ཁློད་ལ་ཤ་སེར་ཆློག་བས་པས། ཝ་མློ་དེ་

ལུང་པའི་མདའི་རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀི་གཡའ་ཤིང་བུ་གར་གབ་ནས་ཉལ་བསད་པ་དང་། 

དགློང་མློའི་ཆ་ལ་གེང་མློ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་། ཕི་ཉིན་ཉི་མ་ཤར་བའི་དུས་སུ་ཨ་མ་དེས་

བུ་མློ་སློ་ཁ་འདི་ལི་སན་བཞེངས་ལ་ཚ་ཚ་འཐུང་བར་བློན་བས་པ་དང་། ཝ་མློ་དེས་

གློ་སློ་རིག་སློ་ཐློས་སློ་ཟེར་ཕིན་ནློ། །

ཝ་མློ་དེ་ཁློའི་རར་སེབས་ལ་ཁད་དུ་གློག་རློང་ཞིག་ལ་རྒྱངས་ཏེ་མཆློངས་པ་

དང་། མློའི་མིང་བརེད་དློ། །ཝ་མློ་དེ་གློག་རློང་དེ་ལ་ཕར་མཆློང་ཚུར་མཆློང་བེད་ཀིན་

བསད་པས། ཡར་ཤློག་ཁློད་གང་བེད་ཀི་ཡློད་བས་པ་དང་། ད་གིན་མིང་ཤེས་ཀི་

ཡློད་དེ་མིང་དེ་གློག་རློང་འདིར་མཆློང་དུས་བརེད་སློང་བས་པས། ད་དུང་ཤ་འདི་

བཟས་ནས་ཉློན་ཤློག་ཟེར། ཡང་ཝ་མློས་ཤ་བཟས་ནས་ཉན་དུ་ཕིན་པ་དང་། སྔར་

བཞིན་གཡའ་ཤིང་དུ་ཉལ་ནས་ཉན་བསད་པས། 

མཚན་ལ་གེང་མློ་བེད་པ་མ་ཐློས། སྔ་དྲློ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། བུ་མློ་སློ་ཁ་འདི་

ལི་སན་བཞེངས་ལ་ཚ་ཚ་འཐུང་བར་བློན་བས་པ་དང་། ཡང་ཝ་མློ་དེས་གློ་སློ་རིག་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

སློ་ཐློས་སློ་བས་བརེད་ཀིས་དློགས་ནས་བུ་མློ་སློ་ཁ་འདི་ལི་སན་ཟེར་བཞིན་ཕིན། 

སིན་པློ་ཁློ་གློག་པློའི་ཚུར་ངློས་ན་སེབས་ཡློང་ཅིང་བུ་མློ་སློ་ཁ་འདི་ལི་སན་ཟེར་བཞིན་

རར་སེབས། སིན་པློ་ཁློས་གསེར་གཡུ་མང་པློ་ཁེར་ཏེ་བུ་མློ་སློང་དུ་ཕིན། རྒན་རྒློན་

གཉིས་ལ་གསེར་གཡུ་མང་པློ་བིན་ནས་ཁློད་ཀི་བུ་མློ་འདི་ང་ལ་སེར་རློགས་བས་

པར། རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀིས་རིན་གསེར་གཡུ་བྱུང་ན་དགའ་སེ། ཁ་སང་ནས་བུ་མློའི་

མིང་ཤེས་ན་སེར་བས་པ་ཡིན་པས་མིང་མི་ཤེས་ན་མི་སེར་བས་པར། མིང་ལ་བུ་མློ་

སློ་ཁ་འདི་ལི་སན་ཟེར་བས་པར། རྒན་རྒློན་གཉིས་ངློ་ནག་པློར་གྱུར་ནས་ད་ནི་མི་

སེར་ཐབས་མེད་ཡིན་པས་ཁློད་གནངས་ཉིན་བསུ་བར་ཤློག་ཟེར་བས་ཁློ་གནངས་

ཉིན་དེར་བསུ་བར་ཡློང་ངློ་། །

རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀིས་བུ་མློ་བསུ་བར་རྟ་ཁིད་མི་ཡློང་བ་གང་ཡིན་བས་པར། 

ཁློས་ཁ་སང་རྟ་ཁིད་ཤློག་ཟེར་མཁན་ནི་མི་འདུག་བས་པ་དང་། རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀིས་

བུ་མློ་རྐང་ཐང་ལ་འགློ་དགློས་པས་ངེད་རང་གི་རྟ་ལ་བུ་མློ་བསྐྱློན་ནས་གཏློང་རྒྱུ་ཡིན་

ཟེར། 

བུ་མློ་ན་རེ། རྒན་རྒློན་གཉིས་ལ་བུ་མློ་གཅིག་ལས་མེད་པ་དེ་ཡང་སིན་པློ་ལ་

སེར་བ་ཡིན་ནམ། མདང་གི་རྨི་ལམ་ནི་ལློག །ད་ཕ་མ་གཉིས་དང་འཕྲད་པ་དཀའ། ཕ་

མའི་བཀའ་བཅག་ན་ནི་མི་འཐུས་བས་པ་དང་། རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀི་ནན་མ་ཐེག་པར་

འགློ་བའི་གབས་བས། དེར་ཅང་ཤེས་ཀི་རྟ་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡློད་པའི་རར་ཕིན་པ་

དང་། རྟ་ཕློ་ན་རེ། བུ་མློ་ཁློད་ད་རེས་མ་ཕིན་ན་ཁློས་ཟ་བ་ལས་མེད་པས། ཕིན་པ་

དྲག །འབྲུ་རྡློག་བདུན་པློ་འདི་ཐུམ་བུ་གིས་ལ་སྐེ་ལ་ཐློགས། མི་དགློས་དགློས་པའི་
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དུས་ཤིག་ཡློང་། དེ་དུས་འབྲུ་རྡློག་བདུན་པློ་འདི་ཕློགས་བཞིར་གཏློར་བས་ཁློད་རང་

ཐར་བ་ཡློད་པས་ད་རེས་རྒྱུགས་ཟེར། 

བུ་མློ་དེ་ཁློ་དང་མཉམ་དུ་ཕིན་ནློ། །ལུང་པའི་མདའ་རུ་སེབས་པ་དང་ཁློ་ལུག་

མགློ་ཞིིག་ལ་བཞློན་ཏེ། བུ་མློ་ཁློད་རང་ངའི་རྒྱབ་ཏུ་ཞློན་ཅིག་ཟེར་བས། མློ་མི་བཞློན་

ཀ་མེད་བྱུང་ནས་བཞློན་ནློ། །ལམ་གསུམ་མདློ་ཁ་ཞིག་ཏུ་སེབས་པ་དང་ལམ་ཁ་ཟི་རི་

བ་ཞིག་འདུག་པ་དེར་ཞུགས་ཕིན་པས་ལྕགས་མཁར་དགུ་ཐློག་གནམ་ལ་རེག་པ་

ཙམ་ཞིག་འདུག་པ་དེའི་ནང་ཕིན་པ་དང་། ཟ་བཏུང་ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

འདུག་པས་དེར་ཁློ་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་འགློ་དགློས་པ་དང་། ཁློད་ཉིན་རེ་བཞིན་འགློ་

དགློས་ན་ང་གཅིག་པུ་སྐྱློ་བ་འདུག་བས་པས། ཉིན་གཅིག་ཁི་གུ་དང་ཟན་སྒློང་གཅིག་

བཞག་གློ །

སྔ་དྲློ་ཟན་སྒློང་ཁི་གུས་ཟློས། ཕི་དྲློ་ཟན་སྒློང་གིས་ཁི་གུ་ཟློས་སློ། །ཉིན་གཅིག་

རེའུ་གཅིག་དང་རྩྭ་ཆུན་གཅིག་བཞག་གློ །སྔ་དྲློ་རེའུས་རྩྭ་ཆུན་བཟས། དགློང་མློ་རྩྭ་

ཆུན་གིས་རེའུ་ཟློས། 

དེ་ནས་ཉིན་ཤས་སློང་བ་དང་། ལྡེ་མིག་ཆག་པ་གཅིག་མློ་ལ་བཞག །སྒློ་

རྣམས་ཕེ་བ་དང་བུ་མློ་མིག་འཁྲུལ་ནས། ལ་ལར་དགུན་ཁ་ཆུ་འཁགས་པ་དང་། ལ་

ལར་ཞིང་འདེབས་པ། ལ་ལར་ལློ་ཐློག་སེར་བས་བཅློམ་པ། ལ་ལར་བལྟས་ན་བཙས་

མ་བར་བ། ལ་ལར་བལྟས་ན་གཡུལ་ལས་བེད་པ་སློགས་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་མིག་

འཕྲུལ་མང་པློ་མཐློང་། སྒློ་ནག་པློ་དྲེག་པ་ཆགས་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ལྡེ་མིག་གང་

གིས་ཀང་ཕེ་མི་ཐུབ་ཅིང་། སིང་པློ་ཞིག་བཏུངས་ནས་གན་རྐྱལ་ཉལ་བསད་པས་
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གདུང་སྲུབས་ན་ལྡེ་མིག་གཅིག་འདུག 

ལྡེ་མིག་དེ་བླངས་ནས་སྒློ་ཕེ་བ་དང་། དེའི་ནང་དུ་གཡས་ན་རྒན་མློ་ཞིག་

བསྙེས་ནས་བསད། གཡློན་ན་དབུགས་ཀི་སིར་སྒ་སྒློག་པ་མང་པློ་འདུག་པ་ལ་བལྟས་

པས། 

རྒན་མློ་ན་རེ། རླག་མློ་བསློད་བདེ་སྐམ་པློ་ཁློད་འདྲ་སེབས་སམ་ཟེར། བུ་མློ་

དེས་གང་ལ་ཟེར་བས་པ་དང་། ཁློད་ལས་ལྷག་པ་ངེད་ཚོས་ཀང་བས་ཟིན། རྒས་པའི་

མཐའ་མའི་རློ་དེ་ཚོ་ཨ་མཐློང་། གཞློན་དུས་ཁློ་ཡི་ཆུང་མ་བེད་ཅིང་། རྒས་པའི་རེས་

སུ་ངེད་ཚོ་དང་འདྲ་ཟེར་བར། བུ་མློ་དེ་སྐྲག་ནས་རྒན་མློར་ཐབས་ཤེས་གང་ཡློད་དམ་

སློབས་བས་པས། ཁློད་ལ་ད་རེས་ལྡེ་མིག་རག་འདུག་པས་བསློད་ནམས་ཆེ། ངེད་

ཚོ་ལ་ལྡེ་མིག་འཇློག་གི་མེད། ད་ཁློད་རང་རྒན་མློ་ཕ་གིའི་སྤི་གཙུག་ནས་འཐེན་དང་། 

དེར་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་ཆ་མང་པློ་ཡློད་པས་དེ་རྣམས་ཐློགས་ལ། རྒན་མློ་དེའི་པགས་

པ་གློན། སེང་དུ་གློས་ཧྲུལ་རྣམས་གློན་ནས་ལུང་པའི་མདའ་མ་གི་ན་རྒྱལ་པློ་ཞིག་

ཡློད་པས་དེར་ཁ་བལྟས་ནས་རྒྱུགས་ཟེར། 

བུ་མློ་དེས་རྒན་མློས་བཤད་པ་བཞིན་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་རྣམས་བཏགས། 

རྒན་མློའི་པགས་པ་གློན། དེའི་སེང་གློས་ཧྲུལ་རྣམས་གློན། འཛའ་ར་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཁེར་

ནས་ལུང་པའི་མདར་ཕིན་ནློ། །བུ་མློ་དེ་ཕིན་ནས་ཡུན་རིང་མ་སློང་བར་སིན་པློ་དེ་

ནང་དུ་སེབས།  གང་སར་ཉུལ་ཡང་བུ་མློ་དེ་མ་རེད་པ་དང་། ཁློས་ལུག་མགློ་དེ་ལ་

བཞློན་ནས་མློའི་རེས་ལ་རྒྱུགས་སློ། །

ཁློ་མློའི་རར་སེབས་པ་དང་། རྒན་མློ་ཞིག་ལས་བུ་མློ་དེ་མཐློང་རྒྱུ་མེད་པས་
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ཁློ་ན་རེ། རྒན་མློ། བུ་མློ་གཅིག་སློང་བ་ཨེ་མཐློང་ཟེར་བར། རྒན་མློར་བརྫུས་པའི་བུ་

མློ་དེས་མཐློང་མ་བྱུང་བས་པས། ཁློས་ཕུད་རྒྱག་བརྒྱབ་པས་མློ་འགེལ་ལློ། །

མློ་འགེལ་བ་དང་ཁློག་ཟེར་བའི་སྒ་ཞིག་བྱུང་བས། ཁློད་ཀི་ཁློག་ཁློག་ཟེར་བ་

དེ་གང་ཡིན་བས་པར། རྒན་གློག་རུས་པ་ཁློག་པ་ཡིན་པར་འདུག་བས་པ་དང་ཁློ་

སློང་ཞིང་། དེ་ལྟར་ལན་གསུམ་འཕྲད་པའི་རྟིང་མ་བུ་མློ་དེས་ལུང་པའི་མདའི་རྒྱལ་པློ་

དེའི་ཞིང་ཁའི་སྲུབ་ཏུ་ཡིབས་བསད། 

རྒྱལ་པློའི་མཁར་གི་སེང་ནས་འློང་སྲུང་བས་འློ་འབློད་བས་རུང་མློས་མ་ཐློས་

པས་མློའི་རར་ཡློང་བ་དང་། རྒན་མློ་རྒས་ཤིང་འཁློགས་པ་འཁར་བ་ལ་བརྟེན་པ་ཞིག་

འདུག་སེ་རྒན་མློ་ཁློད་གང་ནས་འློང་བ་ཡིན་བས་པ་དང་། ངེད་ཕུ་ཡ་གི་ནས་ཡློང་བ་

ཡིན་ལགས། འདིར་ཡློས་རློ་མཁན་དང་ཆུ་ལེན་མཁན་འདྲ་དགློས་ཀི་ཨེ་ཡློད་ལགས་

བས་པ་དང་། ཁློད་ཀིས་ཡློས་རློ་རྒྱུ་དང་ཆུ་ལེན་རྒྱུ་ཨ་འཕེར་ཟེར་བས། ལྟློགས་

འཁགས་ཀིས་མ་མནར་ན་ཐུབ་ལགས་བས་པ་དང་། ཁློད་ཀིས་ཐུབ་ན་དགློས་མཁན་

ཡློད་འགློ་ཟེར་ཁིད་དློ། །

ནང་དུ་སེབས་པ་དང་། བུ་མློ་ཆུ་ལེན་ཐལ་ཕགས་བེད་དུ་བཅུག །ཉིན་གཅིག་

མློ་ཆུ་ལེན་པར་འགློ་དུས་ཆུ་ཁར་པགས་པ་ཕུད་ནས་ཁྲུས་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་རྟ་རྫི་

བ་ཞིག་གིས་རྟ་ཆུ་སེར་བར་ཡློང་བ་དང་ཐུག །ཁློས་བུ་མློ་མཚར་སྡུག་ལྡན་པ་གསེར་

གཡུའི་རྒྱན་གིས་སྤས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་མཐློང་སེ་ཁློ་མགློགས་པར་བརྒྱུགས་ཏེ་རྒྱལ་

པློའི་མདུན་དུ་ཕིན་ནས་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་པློས་བུ་མློ་དེ་ཚུར་

བློས་ཤློག །རང་རེ་དཔློན་གཡློག་ཚོས་མློའི་རྫུས་རྟགས་ཚོ་དབློལ་ཅིག་གསུངས། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

མློ་ནང་དུ་སེབས་པ་དང་། རྟ་རྫི་དང་གཡློག་མློ་གཅིག་གཉིས་ཀིས་ཀུ་རེ་ལ་

བསྙད་ནས་རྒན་མློ་དེ་ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐེན་བས་པས། དེར་མློའི་པགས་པ་དང་གློས་

ཧྲུལ་རྣམས་ཐེར་ཐློར་དགུ་ཐློར་དུ་ཕིན། དེར་རྒྱལ་པློ་ཕེབས་དུས་མཚར་སྡུག་འློད་

ཆགས་པ་ཞིག་འདུག་པ་མཐློང་། རྒྱལ་པློས་བུ་མློ་ཁློད་རྫུས་རྟགས་བེད་པ་ཅི་ཡིན་

གསུངས་པས། བུ་མློས་སྔློན་གི་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་ཞུས། ངའི་པགས་པ་དེ་ཞག་གཉིས་

མ་དབལ་ན་ཡློང་བ་ཡློད་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློ་ན་རེ། བུ་མློ་ཁློད་ངའི་ནང་དུ་བསད་ཕིན་

ལུང་པའི་ཕུའི་སིན་པློ་དེས་ཅང་གནློད་མི་ཡློང་ཟེར་རློ། །གནློད་འཚེ་བེད་མི་ཐུབ་ན་

གློ་ཆློད་ལགས་ཟེར་རློ། །དེ་ནས་བུ་མློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློ་བས་སློ། །

དུས་ཚོད་འགའ་ཞིག་སློང་བ་དང་བུ་མློ་དེ་ལ་གཟུགས་པློ་འཁློར་རློ། །ཕྲུ་གུ་

མ་སྐྱེས་ཙམ་ལ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་དཔློན་གཡློག་དང་བཅས་པ་ཚོང་བསྐློར་ལ་བློན་

ནློ། །རྒྱལ་པློ་བློན་པའི་རིང་ལ་བུ་ལུས་སློད་གསེར་ལ་བས་པ། ལུས་སད་གཡུ་ལ་

བས་པ། སྤན་མིག་ཁ་བློ་གཟི་ལ་བས་པ་ཞིག་སྐྱེས་སློ། །

དེར་བླློན་འབངས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུ་བར་བཏང་། རང་

རེའི་བཙུན་མློ་འདི་ལ་བུ་ལུས་སློད་སེར་པློ་གསེར་ལ་བས་པ། ལུས་སད་སྔློན་པློ་གཡུ་

ལ་བས་པ། སྐེད་པ་དཀར་པློ་དུང་ལ་བས་པ། སྤན་མིག་ཁ་བློ་གཟི་ལ་བས་པའི་སས་

ཁད་འཕགས་ཤིག་འཁྲུངས་བྱུང་བས་མགློགས་པར་ཕེབས་པ་ཞུ་ཟེར་བའི་བང་ཆེན་

བཏང་ནས་ཞུ་ཐློ་བསྐུར་རློ། །

བང་ཆེན་དེ་ལ་ཆེན་པློ་ཞིག་འཛེགས་ཕིན་པ་དང་ལ་རེ་ན་སིན་པློ་དེ་ཡློག་ག་

ཡློག་གིན་བསད་འདུག་སེ་ཁློས་ཁེད་བློན་པ་ལགས་སམ་ཟེར། འློ་ལགས་སློ་སྐུ་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཁམས་བདེ་འམ་བས་པས། ཁེད་གང་དུ་འགློ་མཁན་ཡིན་ཟེར། ངེད་ཀི་དཔློན་མློ་སློ་

ཁ་འདི་ལི་སན་ལ་སས་ཁད་འཕགས་ཤིག་འཁྲུངས་བྱུང་བས་ངེད་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུ་བར་

འགློ་བ་ཡིན་བས་པས། ཁློད་ལྟློགས་ཡློད་འགློ། འདིར་ཏློག་ཙམ་སློད་ལ་ལྟློ་འགངས་

ངློམས་ཤིག་ཟློ་ཟེར་ནས་བང་ཆེན་ལ་བློ་ཞིག་བིན། 

བློ་ཟ་བའི་རིང་ལ་རྒྱལ་པློར་འབུལ་རྒྱུའི་ཡི་གེ་དེར་སིན་པློས་བཟློ་བཅློས་

བརྒྱབ་དློན་དུ། རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ངེད་འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཞུ་བར། རང་རེའི་བཙུན་མློ་

འདི་ལ་ལུས་སློད་བུ་མློའི་གཟུགས་ལ་སྤེའུའི་མགློ་ཡློད་པའི་ལྟས་ངན་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་

བ་འདི་གང་འདྲ་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བ་བིས་སློ། །

དེར་བང་ཆེན་དེ་ཕིན་ནས་རྒྱལ་པློའི་སྤན་སྔར་ཡི་གེ་ཕུལ་བ་དང་། རྒྱལ་པློས་

ཡིག་ལན་མཛད་དློན། རང་རེའི་བླློན་འབངས་རྣམས་ལ་སྤིངས་པ། ངེད་རང་གི་བུ་མློ་

དེ་ལ་ཕྲུ་གུ་གང་སྐྱེས་ཀང་ང་རང་གི་ཡིན་པས་ང་རང་མ་སེབས་བར་ལ་རང་སློར་

ཞློག་ཟེར་བ་བིས། 

བང་ཆེན་དེ་ཚུར་ལློག་ཡློང་དུས་ཁ་སང་གི་སིན་པློ་དེ་ལ་ཁར་ཡློད་ཅིང་། 

ཁློས་ཁློད་ལྟློགས་ཡློད་འགློ་ཟེར་ནས་ལྟློ་སྐློམ་བིན། ལྟློ་ཟ་བའི་བར་ལ་ཁློས་ཡི་གེར་

བཅློས་བརྒྱབ། རང་རེའི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀིས་གློ་མཚོན་ཐློགས། བུ་མློ་རྣམས་ཀིས་

བཙག་ཐལ་ཁེར་ནས་བུ་མློ་མ་མད་གཉིས་ཕིར་ཕུད་དེ་ང་མ་སེབས་གློང་ལ་མེད་པར་

གིས་ཟེར་བ་ཁློ་ལ་བསྐུར་རློ། །

དེར་ཁློ་ཡུལ་དུ་སེབས་པ་དང་། རང་རེའི་རྒྱལ་པློའི་ཡི་གེའི་ནང་བུ་མློ་མ་མད་

ཐློན་ཟེར་བ་འདུག་པས་མངའ་འློག་རྣམས་མ་དགའ། འློན་ཀང་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

གཅློག་ཐབས་མེད་པས་བུ་མློ་མ་མད་གཉིས་བློང་བུ་གྭ་དམར་ཞིག་ལ་བསྐྱློན་ནས་

ལུང་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་ལ་གཤམ་དེར་བསྐྱལ་ལློ། །

བུ་མློ་དེ་ལ་ཁར་སེབས་དུས་སིན་པློ་ཁློ་ཡང་དེར་སེབས་འདུག །འློ་བུ་མློ་ཁློད་

འློང་ངམ་ཟེར། བུ་མློས་ཡློང་ལགས་བས་པས། ཕྲུ་གུ་དེ་ག་ན་ཡློད་སློན་དང་ཟེར་བར། 

བུ་མློས་ཕྲུ་གུ་རུམ་ནས་བཏློན་པས་སྔར་འདི་འདྲ་བ་ཟ་མ་མློང་ཟེར་ཁྱུར་མིད་བཏང་

ངློ་། །

བུ་མློ་ཁློད་ལྟློགས་ཀི་ཡློད་འགློ་ཟེར། ཟས་གློད་པ་འགངས་ངློམས་ཤིག་བིན། 

དེར་བུ་མློ་ལ་སིན་པློས་སྨྲས་པ། བུ་མློ། རློ་སློད་གསེར་ལ་བས་པ་འདི་ངའི་གསེར་

ཁེར་བས་བྱུང་། རློ་སད་གཡུ་ལ་བས་པ་དེ་ངའི་གཡུ་ཚོ་ཁེར་བས་བྱུང་། སྐེད་པ་དུང་

ལ་བས་པ་དེ་ང་ཁློད་ལ་སེམས་དཀར་བས་བྱུང་བ་ཡིན། སིན་མ་གཟི་ལ་བས་པ་དེ་

ངས་ཁློད་གང་དུ་འདུག་བལྟས་པས་བྱུང་བ་ཡིན། ད་ཁློད་ཟ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ་སྔློན་ལ་ངའི་

མགློ་ལ་སློ་མ་ཞིག་སྒྲུགས་དང་སྙིང་རེ་རེ་ཟེར། མློས་ཁློའི་མགློ་ལ་སློ་མ་སྒྲུག་དུས་བུ་

མློའི་བསམ་བླློ་ལ། ང་ལ་འདི་ལས་ཁག་པ་དང་སྡུག་པ་མི་ཡློང་བསམས་སྐེ་ནས་འབྲུ་

འདུན་པློ་དེ་གཏློར་ནས་ངའི་ཅང་ཤེས་ཀི་རྟ་བས་པ་དང་རྟ་ཀྲློང་ངེ་སེབས་བྱུང་སེ། 

ཁློའི་མགློའི་འློག་ཏུ་ག་ལེར་སེང་གློས་ཤིག་བཞག་སེ་རྟ་དེ་ལ་བཞློན་ནས་བློས་སློ། །

སིན་པློ་དེས་ནང་ནས་རྟ་ལེན་དུ་འགློ་ཤུལ་ལ་ཁློང་མི་རྟ་གཉིས་མིག་གིས་

མཐློང་སར་མེད་པར་གྱུར། བུ་མློ་དེ་སྔར་མིག་གིས་མ་མཐློང་བའི་ས་སློང་རྒྱང་རིང་

པློ་ཞིག་ཏུ་སེབས་པ་དང་རྟ་དེ་ཤིའློ། །

དེར་མློས་སེམས་སྐྱློ་ནས་ངུས་པས། ཁ་བ་བུ་ཡུག་ཚུབ་བྱུང་སེ། རྟ་དེས་བུ་
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མློར་སྨྲས་པ། བུ་མློ་མ་ངུ་ཞིག་ངུས་ན་འཁགས་རིར་འཆི། ངའི་ཁ་ལ་ཉློན་དང་ད་ཁློད་

སྐྱིད་པློ་ཡློང་བ་ཡློད། ད་ཁློད་རང་ངའི་རློ་འདིའི་པགས་པ་ཧེ་ཧེ་ཟེར་བཤུས་ན་ཉི་མ་

དྲློན་པློ་ཡློང་ངློ་། །པགས་པ་འདི་བཤུས་ནས་ཐང་བཞི་ལ་ཁློམས། ཀླད་པ་འདི་བཏློན་

ནས་བག་ཡ་གིའི་མགློ་ལ་སྤུངས། སྤུ་རྣམས་ཐློགས་ལ་རི་ལྡེབས་ལ་གཏློར། མགློ་བློ་

པགས་པའི་དཀིལ་དུ་ཞློག །སྙིང་དང་མཁལ་མ་གཉིས་པློ་མགློ་བློའི་རར་ཞློག །སུག་

རྡློག་བཞི་པློ་པགས་པའི་ཟུར་བཞིར་སློངས། རྒྱུ་མ་རྣམས་ཀིས་པགས་པའི་མཐའ་

བསྐློར་ཏེ། མིག་གཉིས་པློ་པགས་པའི་ཁུག་ཏུ་ཞློག །གློ་སྙིང་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་ཞློག་

ཟེར་རློ། །

ཡང་བུ་མློས་ངུས་པས་ཁ་ཆར་བབས། ངུ་འཕྲློ་ལ་ཧ་ཧ་ཟེར་པགས་པ་བཤུས་

པས་ཉི་མ་དྲློ་པློ་བྱུང་ངློ་། །རྟས་གང་ཟེར་བ་དེ་བཞིན་བས། བུ་མློ་དེ་ཐང་ཆད་ནས་

གཉིད་ལ་སློང་བ་དང་། དར་ཅིག་ནས་གཉིད་སད་ལ་མ་སད་ཀི་སྐབས་སུ་ཁི་སྐད་

ཅིག་གློ་བྱུང་བས་ཧད་དེ་ལངས་ནས་ལྟ་དུས་ལུང་པ་དེའི་ཕུ་ན་གངས་རི་ཆགས་ཤིང་

ཆུ་འབབ་པ། མདའ་ན་གཤློང་ཞིང་ཡློད་པ། བར་ན་རྩྭ་ཁ་གཡུའི་གཞློང་པ་འདྲ་བ་ཞིག་

ཡློད་པ། མཁར་ཁྲུ་གང་གནམ་ལ་མ་རེག་པ་ཁྲུ་གང་ས་ལ་མ་རེག་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་

མཐའ་ལ་ལྕགས་རི་ཡློད་པ། ཕློགས་བཞི་ན་ལྕློག་བཞི་ཡློད་པ། དེའི་ནང་དུ་ཕིན་པ་

དང་མི་མང་པློ་ཡློད་ཅིང་། ཚང་མས་དཔློན་མློ་ལགས་ཕག་ཕེབས་ཟེར་གི་འདུག་གློ །

མློ་ཡན་རྣམས་ནི་གློ་བའི་ཡློན་ཏན་ཡིན་པར་འདུག །དཀིལ་གི་སེའུ་དེ་མགློ་

ལ་བྱུང་ཞིང་། ཁི་གཉིས་མཁལ་མ་ལ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་འདུག །སྒློ་དེའི་གདློང་ན་སྔར་

གི་རྟ་དེ་ལས་གཞློན་པ་ཞིག་འདུག་པས་དེ་ནི་སྙིང་གི་ཡློན་ཏན་ཡིན་པར་འདུག །གློང་
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ཁེར་དེའི་འཛོམས་གཉིས་ན་ཆུ་མིག་རེ་རེ་འདུག་པ་དེ་མིག་གི་ཡློན་ཏན་ལས་བྱུང་བ་

ཡིན་པར་འདུག །གློ་མཆིན་གཉིས་ལ་ཤ་མར་གི་རིག་པ་རི་རབ་ཙམ་རེ་ནང་ན་འདུག་

པ་ཡིན་པར་གདའ། མཁིས་པ་ནང་དུ་ཡློད་པའི་སློབས་ཀིས་གསེར་གཡུ་ལ་སློགས་

ནློར་ཁད་འཕགས་སྣ་ཚོགས་འདུག །གློད་པ་ཐང་ལ་བཀྲམས་པས་ནེའུ་གསིང་གཡུ་

གཞློང་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་འདུག །ཀླད་པ་ཕུ་རུ་ཆགས་པས་གངས་རི་ཀ་བ་

བཙུགས་པ་འདྲ་བ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་འདུག །སྤུ་རྣམས་རི་ལ་གཏློར་བས་རི་ཤིང་གང་

དགློས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་འདུག 

བུ་མློ་དེས་དཔློན་མློ་བས། བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ནས་ལློ་གཅིག་

སློང་བ་དང་། བུ་མློ་དེའི་ཁློ་བློ་རྒྱལ་པློ་དེས་འཚོལ་བར་ཡློང་། 

བུ་མློ་དེ་ཉིན་གཅིག་ཕློ་བང་གི་རེར་བསྐློར་བར་ཕིན། ཕློ་བང་མདུན་གི་ལམ་

ནས་སྔར་མི་ཡློང་བའི་རྟ་པ་མང་རབ་ཅིག་བྱུང་བར། བུ་མློས་ལྟ་ཞིབ་ལེགས་པར་

བས་པས་སྔར་གི་རྒྱལ་པློ་དེ་ཡིན་པ་ངློ་ཤེས་ནས་སྐས་རིང་རྣམས་ལས་བབས། 

སྐས་ཐུང་རྣམས་ལས་མཆློང་བཞིན་ཕིན་པས་རྒྱལ་པློ་རྟ་ནས་བབས་པ་དང་བུ་མློ་

སེབས་པ་ཐུག །དགའ་ཚོར་དཔག་མེད་སྐྱེས་ཏེ་རྒྱལ་པློ་ལ་བཅངས་ནས་ངུས་

སློ། །རྒྱལ་པློས་ཀང་བུ་མློ་ལ་བཅངས་ནས་མཆི་མ་ལྷུང་། དེར་གློང་གི་གནས་ཚུལ་

རྣམས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པློ་ན་རེ། ཁློད་བདེན་པར་འདུག །ངས་དེ་འདྲ་ག་ནས་བེད་གསུངས་

སློ། །བླློན་པློ་ན་རེ། དེ་རྣམས་བར་གི་མིས་གློ་མ་ཆློད་པ་ཡིན་པར་འདུག །དཔློན་མློ་

ཁློད་བདེན་ཟེར། དེར་མློས་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་ནང་དུ་གདན་དྲངས་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་
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སུམ་ཚོགས་པ་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་ན་རེ། འདི་བུ་མློའི་ཕ་མིང་ཡིན་ནམ་གསུངས་

པས། ཕ་མ་དང་འཕྲད་པའི་བསློད་ནམས་ཅན་ནི་ང་མིན་པར་འདུག །བདག་ལ་ཅང་

ཤེས་ཀི་རྟ་ཕློ་ཞིག་ཡློད་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞུས་པ་དང་། ངེད་

ཀི་ཁིམ་དུ་ཡློང་དུས་རྟ་མེད་པར་གང་ནས་བྱུང་གསུངས་པ་དང་གློང་གི་ལློ་རྒྱུས་

རྣམས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞིབ་པར་ཞུས་པས་རྒྱལ་པློ་ཤིན་ཏུ་མཉེས་སློ། །

ཅང་ཤེས་ཀི་རྟ་དེ་ཕ་མ་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག་གསུངས་ཏེ། 

དེར་རྒྱལ་སིད་ཕན་ཚུན་གཉིས་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་ཁད་མེད་དུ་བསྐྱངས། 

རྒྱལ་འབངས་རྣམས་ཀང་སྔར་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་པར་གདའ་

བས་པ་དང་། 

རྒྱལ་པློ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་ཁ་ནས་རྟ་དེ་བུ་མློ་དེ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ལ་ཟེར་

ཤློར་བས། རློ་ན་རེ། རློ་ལ་གཏམ་ལན་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་རློ་དེ་ཤློར་སློང་ངློ་། །རྒྱལ་བུའི་

བསམ་པ་ལ་བླ་མའི་ཞལ་ནས་རློ་ཁློས་ཅི་ཟེར་ཡང་ཁློད་རང་གཏམ་ལན་ཚིག་གཅིག་

ཀང་མ་འཇལ་གསུང་གི་འདུག་པ་ཡིན་ཏེ་ང་སེམས་ཡེངས་པས་གཏམ་ཞིག་ཤློར། རློ་

མེད་པར་ལློག་ཡློང་བ་ལ་ཕན་ཐློགས་མེད་པས་རློ་དེ་ལེན་དུ་འགློ་དགློས་བསམས་

ནས་ཡང་དུར་ཁློད་དེར་ཕིན་ཏེ། རློ་ཧ་ལ་ཟེར་བ་རྣམས་ལ་འགློམ་ནས་ཕིན། ཧུ་ལུ་

ཟེར་བ་རྣམས་ཏློག་མས་བརྡུངས།
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ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།

སིན་མློས་བུ་མློ་བསླུས་ནས་རང་གི་ཨ་མ་བསད་ཨ་མས་རང་གི་བུ་མློ་བླློས་མ་

ཐློང་བར་སིན་མློ་མ་མད་ལ་ངན་ལན་འཇལ་ཏེ་བུ་མློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློར་གྱུར་

པ།

ཡང་ཤིང་སློང་དེ་ལ་གི་ཚག་བརྒྱབ། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་བུ་བདེ་

སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། 

ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་པས་

འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད། བས་པས་རློ་དེ་བབས་བྱུང་

སེ་དྲ་བར་བརྫངས། ཞགས་པས་བསམས་ནས་ཁུར་ཡློང་སེ་གློམ་པ་བཅུ་ཙམ་སེབས་

པ་དང་། 

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ། ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞིག་ཤློད། ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞིག་

བཤད་ཀི་ཟེར་བས། རྒྱལ་བུས་རྒྱུས་ཡློད་བསམས་ནས་ཁ་རློག་ཡློང་བས་རྒྱལ་བུ་

ཁེད་ལ་ནི་གློ་ཚོར་མི་འདུག །ཚུར་ལ་ནི་གཏློང་རྒྱུ་མི་འདུག་ངས་བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་

ཟེར། 

ལུང་པ་ཞིག་གི་མདའ་ན་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་འདུག །ལུང་པ་དེའི་ཕུ་ན་

རྒན་མློ་མ་མད་གཉིས་ཡློད་ཅིང་དེའི་ཁིམ་མཚེས་ལ་སིན་མློ་མ་མད་གཉིས་ཡློད་པར་

འདུག །
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ཉིན་གཅིག་རྒན་མློའི་བུ་མློ་དེས་སིན་མློ་ལ་མེ་སློང་དུ་ཕིན། བུ་མློ་དེར་སིན་

མློ་མ་མད་གཉིས་ཀིས་མིའི་རྣ་ཅློག་ཉུང་སེག་བཞིན་བཟློས་ནས་བིན། བུ་མློས་ཉུང་

སེག་འདི་ཞིམ་པ་ལ་བས་པར། ཁེད་རང་ངེད་ཀི་མཉམ་དུ་ཨེ་ཡློང་ཟེར། ང་ཡློང་འདློད་

འདུག་སེ་ཨ་མས་མི་གཏློང་བས་པར། སིན་མློ་ན་རེ། ཁློད་ཀིས་ཨ་མ་བསད་ནས་

ཡློང་ན་མི་འགིག་གམ་ཟེར། 

བུ་མློ་ན་རེ། གསློད་ལུགས་གང་འདྲ་དགའ་ཟེར། སིན་མློས། ཁློད་རང་ནང་དུ་

ལློག་ནས་ན་རྫུ་ཞིག་ཐློབས་དང་། བུ་མློའི་ནད་ལ་ཐབས་གང་དྲག་ཟེར་ཡློང་། ངའི་ན་

ཚར་ཐབས་ཡློད་རུང་ཨ་མས་བེད་དློགས་མེད་ཟེར་ལན་ཐློབས་ཤིག །ཐབས་ཡློད་ན་

ལློས་བེད་ཟེར་བྱུང་ན། རང་འཐག་ངས་བཟུང་། ཨ་མའི་ནུ་མས་རྡློ་ཕེ་ཕགས་ན་ཕན་

གིས། ཨ་མས་དེ་འདྲ་བས་ན། བུ་མློ་རང་གིས་རང་འཐག་ཐློངས་ཟེར་བ་ལྟར་བུ་མློས་

རང་འཐག་བཏང་བས་ཨ་མའི་ནུ་མ་ཆད་དེ་ཤིའློ། །

བུ་མློས་སིན་མློ་མ་མད་ལ་མགློགས་པློར་ཤློག །ངས་ཨ་མ་བསད་ཡློད་བས་

པས་སིན་མློ་མ་མད་གཉིས་དེར་ཡློང་སེ། ཨ་མ་དེའི་ཤ་ཟློས། རུས་པ་མུར། ཁློང་མ་

མད་གཉིས་ཀི་ཤ་མར་རྣམས་ཀང་སིན་མློ་མ་མད་གཉིས་ཀིས་ཁུར། བུ་མློ་དེར་སང་

ཟན་བིན། སིན་མློ་མ་མད་གཉིས་ཀི་ཤིང་འཐུ་བ་དང་བ་གང་འཚོ་མཁན་བེད་དུ་

བཅུག །བུ་མློ་དེའི་གློས་ལྷམ་ལེགས་པ་རྣམས་སིན་མློའི་བུ་མློས་གློན། སིན་མློའི་བུ་

མློའི་གློས་ལྷམ་ཧྲུལ་པློ་རྣམས་བུ་མློ་དེར་གཡློག །བུ་མློ་དེ་བ་རྫིར་འགློ་དུས་བ་གང་

གློད་པ་འགངས་པའི་ཐློག་ཤིང་ཁུར་པློ་ཆེན་པློ་རེ་ཉིན་ལྟར་ལློན་པ་བེད་དགློས་ཀི་

ཡློད། 
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བུ་མློ་དེ་སྡུག་ཅིང་ཉམ་ཐག་ཏུ་གྱུར་པས་ཨ་མ་དེས་བུ་མློ་བླློས་མ་ཕློད་པར་

སིན་མློའི་བ་ཞིག་ཏུ་ལུས་བླངས། དེ་ནི་བཞློས་ཚད་ཞློར་འགློ་བ། དཀྲློགས་ཚད་མར་

དུ་འགློ་བ་ཞིག་ཡློད་པར་འདུག །ཞག་འགའ་ཞིག་སློང་བ་དང་དེས་བུ་མློར་སྨྲས་པ། 

བུ་མློ་སྐྱིད་བཞག་སྡུག་ཉློ་མ། ཐུ་བ་གཟེད་ལ་གཉིད་ཉློལ་ཟེར། དེར་བུ་མློས་ཐུ་བ་

གཟེད་གཉིད་ཉལ་བསད་པས་ཉི་མ་དགློང་མློར་སློང་འདུག །ཧར་ཏེ་ལངས་ནས་

བལྟས་པས། ཤིང་ཁུར་གཅིག་ཀང་བསྒྲུགས་འདུག་ལ། ཐུ་བ་ན་ལྟློགས་ཟན་ཆེན་པློ་

ཞིག་ཀང་དྲངས་འདུག །བ་གང་ཚོ་ཡང་སྔར་ལས་གློད་པ་འགངས་པ་བྱུང་། སྐྱུག་ལྡད་

ཡམ་མེར་ཉལ། དེ་ལྟར་བུ་མློ་དེ་སྐྱིད་པློ་བྱུང་ནས་ལུས་སློབས་ཀང་འཕེལ། 

དུས་ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་། སིན་མློའི་སེམས་ལ། ངའི་བུ་མློ་ཤ་མར་བུ་རམ་

ཟ་མཁན་དེ་ལས་མློ་སང་ཟན་ཟ་མཁན་ཤ་བཀྲག་ཆེ་བ་ཡློང་དློན་གང་ཡིན་འདྲི་དགློས་

བསམས་ནས་བུ་མློ་དེར། ཁློད་སང་ཟན་ཟློས་ནས་བཀྲག་མདངས་འདི་འདྲ་ཡློང་དློན་

གང་ཡིན་དྲིས་པར། 

བུ་མློ་དེའི་བསམ་པ་ལ། དྲང་པློ་མ་བཤད་ན་བསད་ཀིས་དློགས་ནས། རང་

རེའི་བ་དམར་མློ་འདིས། བུ་མློ་སྐྱིད་བཞག་སྡུག་ཉློ་མ། ཐུ་བ་གཟེད་ནས་གཉིད་ལློག་

ཟེར་གི་འདུག །ཐུ་བ་གཟེད་ནས་གཉིད་ཉལ་བས་ང་ལ་ཟན་ཡང་སེར། བལ་ཡང་མློ་

རང་གིས་བཀལ། ཤིང་ཡང་མློ་རང་གིས་བསྒྲུགས། བ་གང་ཡང་མློ་རང་གིས་འཚོ་

བར་ཡློང་གི་འདུག །ང་སྐྱིད་པློ་བྱུང་བ་དེ་དག་གིས་ཡིན་བས་པ་དང་། 

སིན་མློས་ཁློད་ཁ་སང་ནས་མི་ཟེར་བ། སང་ནས་ངའི་བུ་མློ་བ་གང་འཚོ་བར་

གཏློང་། སྤང་མློ་ཁློད་ཚོད་ཟིན་ཟེར། དེའི་སང་དེར་མློ་རང་གི་བུ་མློ་བ་གང་འཚོ་བར་
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བཏང་བས། བུ་མློ་སྐྱིད་བཞག་སྡུག་ཉློ་མ། ཐུ་བ་ཐློངས་ལ་གཉིད་ཉློལ་སློད་ཅིག་ཟེར་

རློ། །

བུ་མློ་དེ་ཉལ་བའི་སྒང་དུ་ལྕི་བ་བཏང་། བལ་རྣམས་ཤིང་གི་མགློ་ལ་བསྐློན། བ་

གང་རྣམས་ལུང་ཤུར་རེ་རེ་ལ་ཁ་བཀྲམས། བུ་མློ་དེ་ས་རབ་བེ་རིབ་བེར་གཞི་ནས་

ལློག་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་སེ། 

བུ་མློ་དེ་འདྲ་འགློར་བ་ཅི་ཡིན་བས་པར། བུ་མློས་ཨ་མ་ལ་སྨྲས་པ། བ་དེས། 

བུ་མློ་སྐྱིད་བཞག་སྡུག་ཉློ་མ། ཐུ་བ་ཐློངས་ལ་གཉིད་ཉློལ་ཟེར་གི་འདུག་པ་དང་། ཐུ་བ་

བཏིངས་གཉིད་ལློག་པ་ཡིན་རུང་། ཐུ་བའི་ནང་དུ་ལྕི་བ་རླློན་པ་ཆེན་པློ་གཅིག་བཏང་། 

བལ་རྣམས་ཤིང་རེ་ལ་བསྐློན། བ་གང་རྣམས་ལུང་ཤུར་རེ་རེ་ལ་ཁ་བཀྲམས་

འདུག །སྤང་མློ་མློའི་ཨ་མ་དེ་བ་རུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་འདུག་པས་གསློད་ཟེར། 

བུ་མློས་འློག་ཏུ་ཕིན་པས། བ་དེས་མློ་རང་གི་བུ་མློ་ལ་སྨྲས་པ། བུ་མློ་སྐྱིད་

བཞག་སྡུག་ཉློ་མ། ད་ང་གསློད་པར་འདུག །ང་བསད་ཚར་བ་དང་བུ་མློ་ཁློད་རའི་ཨ་

མ་བསད་པའི་ཤ་སྐལ་གང་དགློས་ཟེར་ཡློང་། སུག་པློ་བཞི་པློ་ཐུགས་ལ་ཐློགས་

ཤིག །བརླ་བཞི་ནས་པགས་པ་ཚལ་པ་རེ་ལློན་པར་གིས། རྒྱུ་མ་དུམ་བུ་གཅིག་ལེན། 

དེ་མིན་ཤ་སྣ་གང་གནང་རུང་ཨ་མ་རང་གིས་མཁེན་ཟེར་ནས་མློས་བིན་པ་རྣམས་

པགས་པའི་ཁུག་ཏུ་ཆུག་ལ་ཐེམ་པའི་འློག་ཏུ་སློས་ཤིག་ཟེར་བ་བསབས་སློ། །

དེར་བ་དེ་སིན་མློས་བསད། བུ་མློ་ཁློད་ཀི་ཨ་མའི་ཤ་སྐལ་ཅི་འདྲ་དགློས་ཟེར་

དྲིས་བྱུང་བ་དང་། མློས་སྔར་བསབས་པ་བཞིན་བླངས་ནས་ཐེམ་པའི་འློག་ཏུ་པགས་

པའི་ནང་བསྒིལ་ནས་མ་མཐློང་བར་སས་སློ། །
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ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་། ལུང་པའི་མདའ་ན་ལྟད་མློ་དང་ལྟློན་མློ་ཆེན་པློ་འདུག་

ཟེར་ཐློས་འཕྲལ་སིན་མློ་མ་མད་གཉིས་ཀིས་རྒྱན་གློས་རྣམས་གློན། ནས་རྫ་མ་གང་

དང་ཡུངས་དཀར་རྫ་མ་གང་བསེས་ནས་འདི་དེ་རིང་ཕེ་ཚར་བ་མ་བྱུང་ན་འཆི་བའི་

གབས་གིས་ཟེར་ནས་ཁློང་གཉིས་སློང་། 

དུམ་པ་གཅིག་ནས་ཕུག་རློན་གཅིག་བྱུང་སེ། བུ་མློ་སྐྱིད་བཞག་སྡུག་ཉློ་མ། 

ཁ་སང་ཐེམ་པའི་འློག་ཏུ་སས་པ་ཐློན་ལ་གློས་ལྷམ་སྐེ་རགས་རྣམས་ཆིངས། གསེར་

གཡུ་རྣམས་ཐློགས་ལ་ལྟད་མློ་ལ་རྒྱུགས་ཤིག་ཟེར། དེར་བུ་མློས་འདློན་དུ་ཕིན་པས། 

པགས་པ་དེ་གློས་སུ་སློང་འདུག །སུག་རྡློག་བཞི་པློ་ལྷམ་ཆ་རེར་སློང་

འདུག །རྒྱུ་མ་དེ་སྐེ་རགས་ལ་སློང་འདུག །ཤ་སྣ་ཧག་ཧྲུག་རྣམས་གསེར་གཡུར་སློང་

འདུག །དེར་བུ་མློས་གློས་ལྷམ་རྣམས་གློན་ནས་སྐེ་རགས་བཅིངས། གློས་ལྷམ་རིང་

པ་རྣམས་སས། གསེར་གཡུ་རྣམས་བཏགས་ནས་སེང་དུ་ཕིན་ཏེ་ཕུག་རློན་ལ་སྨྲས་

པ། རྒྱན་ཆ་ལུགས་དག་ལེགས་ཏེ་ཡུངས་དཀར་རྫ་མ་གང་པློ་དང་ནས་རྫ་མ་གང་པློ་

ཕེ་མ་ཚར་ན་གསད་དུ་འློང་བས་པས། ངས་ཕེ་ཡི་ཁློད་ལྟད་མློ་ལ་རྒྱུགས། སྔ་ཙམ་

ལློག་ཤློག་ཟེར། བུ་མློ་ལྟད་མློ་བལྟ་བར་ཕིན་ནློ། །

དེར་བུ་མློས་ཁློམ་ལ་གཡས་བསྐློར་ཞིག་བས་པས་སིན་མློ་མ་མད་གཉིས་

ཁམ་ཟན་སློང་བ་མཐློང་། གཡློན་བསྐློར་བས་པས་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་

ལས་མཚར་བ་མེད་པ་མཐློང་། དེར་ལྟད་མློ་ཡིད་ཚིམ་པ་བལྟས། ཁློམ་མ་གེས་ཙམ་

ལ་ལློག་ཡློང་ངློ་། །ལམ་བར་དུ་ཆུ་ཞིག་ལ་མཆློངས་ཡློང་བས་མློའི་ཟློན་པ་ཡ་གཅིག་

དེར་བློར། དེར་མློ་ནང་དུ་སེབས་འཕྲལ་གློས་དང་རྒྱན་ཆ་རྣམས་སས་ནས་བཞག 
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དེར་རྒྱལ་པློའི་རྟ་རྫི་བས་ཆིབས་པ་ཁག་གཅིག་ལ་རྟ་ཆུ་སེར་བར་ཕིན་པས། 

ཆིབས་པ་ངང་པ་གསེར་ལྡན་དེ་སྔར་རྟ་ཆུ་འཐུང་ས་དེར་མི་འཐུང་བར་གཞན་ཞིག་ལ་

ཕིན། རྟ་རྫི་བས་ཀང་དེའི་རེས་སུ་ཕིན་པས་རྟ་དེས་ཟློན་པ་ལེགས་པློ་ཞིག་ལ་དྲི་སྣློམ་

གིན་འདུག་པས། རྟ་རྫིས་ཟློན་པ་ཁེར། ཆིབས་པ་ཁིད་ནས་ཡློང་ངློ་། །རྟ་ཆུ་སེར་ཚར་

བ་དང་ཟློན་པ་དེ་རྒྱལ་པློར་ཕུལ་ཏེ་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་ཞུས་པས། 

ཁ་སང་ཁློམ་ལ་ལྟད་མློར་འགློ་སྐབས། བུ་མློ་ལློ་བཅློ་ལྔ་ཙམ་ལ་སེབས་པ། 

མཁའ་འགློའི་མཚན་རྟགས་ཚང་བ་ཞིག་འདུག་པས་དེ་རིང་བས་ན་ཅང་ཤེས་ཀི་རྟ་

དེས་འཚོལ་བར་ཕིན་འདུག་ན་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་བཙུན་མློར་བསུ་དགློས་གསུངས། 

སིན་མློ་མ་མད་གཉིས་ལློག་སེབས་བྱུང་བ་དང་། བུ་མློས་ཨ་མ་ཡུམ་སས་

ཕག་ཕེབས་ལགས་སམ། ཕློ་རབ་སུས་སྤློད་ཀི་འདུག །མློ་རབ་སུས་སྤློད་ཀི་འདུག་

ལགས་བས་པ་དང་། 

ཕློ་རབ་དེ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློས་སྤློད་ཀི་གདའ། མློ་རབ་དེ་ངའི་བུ་མློས་སྤད། 

ཁློད་ཀིས་ཡུངས་དཀར་དང་ནས་ཕེ་ཚར་རམ་ཟེར་བར། བེ་གང་མིན་པ་ཕེ་ཚར་བས་

པས། ཁློད་ཀིས་ལས་ཀ་དགའ་རབ་བས་ནས་བསད་འདུག་ཟེར་རློ། །སིན་མློའི་བུ་མློ་

ན་རེ། ཨ་ལྕེ་རང་འདྲ་བ་ཞིག་རྒྱན་ཆ་ལུགས་མང་པློ་སྤས་ནས་འདུག་ཟེར། 

དེ་ནུབ་ཉལ་བསད། སང་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ཡང་ཡུངས་དཀར་དང་ནས་རྫ་མ་

གང་བསེས་ནས་འདི་ཕེ་ཚར་བ་གིས་ཟེར་ཁློང་མ་མད་གཉིས་སློང་ངློ་། །

ཡང་དུམ་ཞིག་ནས་ཕུག་རློན་ཁྱུ་གཅིག་བྱུང་སེ། དེའི་ཁློད་ནས་ཕུག་རློན་

གཅིག་གིས་བུ་མློ་ལ་སྨྲས་པ། བུ་མློ་དེ་ཁ་སང་གི་རྒྱན་ཆ་རྣམས་སྤློས། ཟློན་པ་དེ་ཁུར་
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ནས་རྒྱུགས། ཁློད་སིན་མློའི་ལག་ནས་ཐར་བ་ཡློད་ཟེར་རློ། །

དེར་མློས་རྒྱན་རྣམས་སྤས། ཟློན་པ་ལག་ཏུ་ཁུར་ནས་ཕིན་ནློ། །ཁློམ་དེར་

སེབས་པ་དང་། རྒྱལ་པློའི་བླློན་པློ་གཅིག་གིས་ཟློན་པ་དེ་ལག་ཏུ་ཁེར་ནས། འདི་རན་

པའི་བུ་མློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློ་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་སྐད་བརྒྱབ་པས། ཟློན་པ་རན་པའི་བུ་

མློ་མ་བྱུང་། 

སིན་མློའི་བུ་མློས་ཟློན་པ་དེ་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་གློན་རུང་གློན་མ་ཐུབ་ཅིང་། 

མཛུབ་མློའི་རེ་རྣམས་བཅད་ཀང་གློན་མ་ཐུབ་བློ། །

དེ་རན་པའི་བུ་མློ་མ་རེད་པའི་སྐབས་དེར་བུ་མློ་དེས་ལྷམ་གཉིས་ཕུད་ནས་

ཕྲག་པ་ལ་བཀལ། ཟློན་པ་འདི་ང་རང་གི་ཡིན། རན་ཡང་ང་རང་ལ་རན། ཟློན་པ་ཡ་དེ་

བློར་ཡང་དེའི་ཡ་འདི་ན་ཡློད་ཟེར་ཟློན་པ་གཉིས་གློན་པ་དང་སིན་མློ་མ་མད་གཉིས་

དེ་ན་འདུག་སེ་ངེད་རང་གི་བུ་མློ་དེ་འདྲ་བར་འདུག་ཟེར། 

ཨ་མ་ན་རེ། དེ་འདྲའི་བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་དེ་ངེད་ཀི་བུ་མློ་དེ་ཡིན་མདློག་

མེད་ཟེར། བུ་མློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློར་མངའ་གསློལ་ལློ། །སིན་མློ་མ་མད་གཉིས་

ནང་དུ་ལློག་སེབས་དུས། ནང་དེ་བ་ཡི་རྐང་རེས་དང་བ་བྲུན་གིས་ཁེངས། འབྲུ་

ཐམས་ཅད་གཏློར་ཏེ་ཟློས་ཚར་ཡློད་ཅིང་། 

སིན་མློ་ན་རེ། ཡློང་ཡང་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡློང་བསམ་པ་ཡློད་དེ་བྱུང་ཡང་བྱུང་

འདུག །བདུད་མློ་དེའི་ཨ་མ་དེ་ཕུག་རློན་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་འདུག་ཟེར། བུ་མློ་དེ་རྒྱལ་

པློའི་བཙུན་མློར་མངའ་གསློལ་བའི་རེས་སུ་སས་གཅིག་འཁྲུངས་པ་དེ་ལ་རྒྱལ་པློ་

དློན་གྲུབ་ཏུ་མཚན་གསློལ། ཡུལ་དེ་ཡང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་
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ཡིན་འདུག །

དུས་ནམ་ཞིག་ཏུ་སློང་བ་དང་། སིན་མློའི་བུ་མློ་དེ་ཨ་ལྕེ་མཇལ་དུ་ཡློང་བ་

ཡིན་ཟེར་དེར་སེབས། བུ་མློ་དེའི་བསམ་པ་ལ་དབང་ཡློད་དུས་ཁེངས་དྲེགས་སྐྱུང་

དགློས་པ་ཡིན་བསམས་ནས་ཟས་ལ་མཉམ་བཟའ་དང་གློས་ལ་མཉམ་གློན་བས། 

དུས་ནམ་ཞིང་སློང་བ་དང་། བུ་མློ་དེས་ཨ་ལྕེ་ལགས་ཟེར་མློ་ལ་ཅློ་དྲིས་དློན། 

རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ལ་གང་འདྲེན། འབངས་འཁློར་གཡློག་རྣམས་ལ་གང་སེར་བས་པར། 

རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ལ་ལློ་ཐུག་སང་ཟན་འདྲེན། འབངས་འཁློར་གཡློག་རྣམས་ལ་མངར་

གསུམ་སེར་བས་པ་ཡིན་པར་འདུག །ཆིབས་པ་ངང་པ་གསེར་ལྡན་ལ་གང་སེར། ཁི་

དང་དཀར་དུང་ཆུང་ལ་གང་སེར་དྲིས་པར། ཆིབས་པ་ངང་པ་གསེར་ལྡན་ལ་རུས་པ་

སེར། ཁི་དང་དཀར་དུང་ཆུང་ལ་རྟ་ཆག་སེར་བས་པ་ཡིན་པར་འདུག །

མློ་ན་རེ། སས་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ལ་བམས་པློ་གང་འདྲ་བེད། འབངས་འཁློར་

གཡློག་ལ་གང་འདྲ་བེད་བས་པར། སས་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ལ་ཡར་འགློ་དུས་ཐལ་

ལྕག་རེ་མར་འགློ་དུས་ཐལ་ལྕག་རེ་རྒྱག །འབངས་འཁློར་གཡློག་ལ་ཡར་འགློ་དུས་

མིག་ལློག་རེ་དང་མར་འགློ་དུས་མིག་ལློག་རེ་དགློས་བས། སྒློ་དང་སྐས་ལ་ག་འདྲ་

ཞིག་བེད་བས་པར། སྒློ་ལ་རྡབ་སྒློ་རེ་བེད། སྐས་ལ་རྡབ་སྐས་རེ་བེད་བས། མེ་སྙིང་

གང་འཇུག་ཟེར་བར་ཁ་མློའི་གྲུ་གུ་འཇུག་དགློས་བས་པ་ཡིན་འདུག །

དེ་ནས་ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་། སིན་མློའི་བུ་མློ་ན་རེ། ཨ་ལྕེ་དབུ་སྐྲ་བཀྲུས་པ་

དྲག །ངས་སྐྲ་འཁྲུ་རློགས་བེད། རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློར་སེབས་ནས་ཁྲུས་རྫས་དགློས་

པ་ཡིན། ངས་ལན་བུ་བཤིག་གི་ཟེར་ཨུ་ཚུགས་བས། དེར་སྐྲ་འཁྲུ་བའི་གབས་བས། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློ་ཡིན་པས་མཚོ་ལ་བཀྲུས་ན་དྲག་ཟེར་ཁིད་དློ། །

མཚོ་ཁར་སེབས་པ་དང་། རྒྱན་ཆ་ལུགས་རྣམས་བཀྲློལ། ན་བཟའ་ཕུད། མློའི་

གློས་རྣམས་གློན་སྐྲ་འཁྲུ་དགློས་བསམས་ནས་སྒུར་སྒུར་བས་པས། མློས་ཕུད་ནས་

མཚོ་ལ་བསྐྱུར། མློས་བུ་མློ་དེའི་རྒྱན་ཆ་ལུགས་རྣམས་སྤས་ནས་ལློག་ཡློང་། དེར་

མློས་སྒློ་རྣམས་ཆག་ལ་ཁད་པ་ཞིག་བརྡབས། སྐས་རྣམས་ལ་ཡང་རྡབ་ཀིན་ཡློང་ངློ་། །

ཡར་སེབས་པ་དང་། སས་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ལ་ཐལ་ལྕག་རྒྱབ། རྒྱལ་པློ་ལ་

སང་ཟན་ལློ་ཐུག་དྲངས། ཟས་ཞིམ་པ་མངར་ཁུ་རྣམས་འབངས་ལ་བིན། ཁི་དང་

དཀར་དུང་ཆུང་ལ་རྟ་ཆག་བིན། ཆིབས་ངང་པ་གསེར་ལྡན་ལ་རུས་པ་བིན། གཞློགས་

སུ་ཡློད་པ་རྣམས་ལ་ཐུ་ལུད་རེ་བཏབ། རྒྱང་ན་འདུག་པ་རྣམས་ལ་མིག་ལློག་རེ་

བལྟས། ཕྲ་མློའི་གྲུ་གུ་མེ་སྙིང་ལ་བཅུག་པས་མེ་མ་འབར་བར་ཉིན་རེ་བཞིན་ཕི་ནས་

མེ་སློང་དགློས་པ་བྱུང་། 

འབངས་རྣམས་ནས་ནི། ངློ་ཤེས་ཡིན་ཟེར་བའི་བུ་མློ་དེ་སེབས་ནས་བཟུང་

དཔློན་མློ་འདི་སྤློད་པ་འགྱུར་འདུག །ཁ་གཤིས་ཡློད་ཚད་འགྱུར་ལུགས་ལ་བལྟས་ན་

རང་རེ་ཚོ་ཡང་སྐྱིད་པ་ཡློང་བ་མི་འདུག་ཟེར་རློ། །

དེ་ནས་ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་། ཆིབས་ངང་པ་གསེར་ལྡན་ལ་ཆུ་སེར་དུ་འགློ་

སྐབས་སྔར་སེར་སའི་ཆུ་དེ་ནས་མི་འཐུང་བར། མཚོ་དེ་ལ་ཁ་བལྟས་ནས་ཤློར་

རློ། །མཚོ་དེ་ནས་ཆུ་ཕྲན་ཙམ་ཞིག་བཏུངས། མཆི་མ་བློང་རིལ་ཙམ་ཞིག་བཏང་བ་

དང་། 

མཚོ་དེའི་དཀིལ་ནས་གསེར་གི་བེའུ་གཡུའི་ཐློར་ཚུགས་བས་པ་ཞིག་བྱུང་



  104  

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ནས། མཚོ་འགམ་ན་ཤིང་སློང་གཅིག་ཡློད་པའི་ཁར་བབས་ཏེ་བིའུ་ཆུང་དེས་སྨྲས་པ། 

ཀེ་ཀེ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ། ཇློ་མློ་སྔ་མ་བཀུར་བསི་ཆེའམ། རྟིང་མ་བཀུར་བསི་

ཆེ། སས་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ལ་ཨ་མ་སྔ་མ་བམས་སམ་རྟིང་མ་བམས། འཁློར་འབངས་

རྣམས་ལ་སྔ་མ་བམས་དང་རྟིང་མ་བམས། ཆིབས་ངང་པ་གསེར་ལྡན་ལ་བདག་པློ་སྔ་

མ་བམས་སམ་རྟིང་མ་བམས། ཁི་དང་དཀར་དུང་ཆུང་ལ་བདག་པློ་སྔློན་མ་བམས་

སམ་རྟིང་མ་བམས། བིའུ་ཆུང་ཆུ་ལ་ཅི་བསྐྱུར་ཟེར་ནས་ཆུའི་ནང་དུ་སློང་ངློ་། །

དེར་རྟ་རྫི་བས་རྟ་ཆུ་སེར་ནས་མགློགས་པར་ལློག་ཡློང་སེ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་

དློན། རང་རེའི་ཆིབས་ངང་པ་གསེར་ལྡན་འདི་སྔར་རྟ་ཆུ་སེར་སར་མི་འཐུང་བར་མཚོ་

ཁ་ལ་ཤློར་ནས་ཆུ་བཏུངས། སྐད་འདློན་མཆི་མ་བཏང་བྱུང་བས་མཚོའི་དཀིལ་ནས་

གསེར་གི་བིའུ་ལ་གཡུའི་ཐློར་ཚུགས་བས་པ་གཅིག་དློན་ནས་མཚོ་ཁའི་ཤིང་སློང་

རེར་བབས། འདི་སྐད་ཟེར་གི་གདའ་ཞེས་གློང་ལྟར་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པློས་སང་ཉིན་བལྟ་བར་འགློ་དགློས་བསམས། དེང་སང་རྨི་ལམ་ཡང་

ངན། བུ་མློ་འདི་ཡང་གཤིས་ཀ་འགྱུར་འདུག་གསུངས་ནས་དེའི་སང་ཉིན་རྒྱལ་བླློན་

རྟ་རྫི་དང་བཅས་པ་གསུམ་བློན་ནློ། །

མཚོ་ཁར་སེབས་པ་དང་ཁློས་ཇི་ལྟར་ཟེར་བ་བཞིན་བིའུ་དློན་བྱུང་བས། ཤིང་

སློང་གི་རེར་བབས་ནས་གློང་གི་ཇི་ལྟར་ཟེར་བ་བཞིན་བྱུང་བས་རྒྱལ་པློ་སྤན་ཆབ་

ཤློར། དེ་འདྲའི་སྙན་པ་ལ། ཁློད་འདིར་ཤློག་ལ་ལབ་དང་བས་པ་དང་། རྒྱལ་པློའི་དབུ་

ཐློག་ཏུ་བབས་ནས་སྔར་བཞིན་བཤད། བིའུ་རང་སྙན་པ་ལ། ངའི་ལག་མཐིལ་དུ་ཡློང་

ནས་ཤློད་དང་བས་པས་བིའུ་ལག་མཐིལ་དུ་ཡློང་ནས་སྔར་བཞིན་ཟེར་རློ། །
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

རྒྱལ་པློས་བིའུ་བཟུང་བས་བིའུ་ན་རེ། བུ་མློ་ང་རང་གིས་ལན་པ་ཞིག་ཡིན། 

བིའུ་ཆུང་གཏློང་བར་ཞུ་ཟེར་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་པློས་ཐབས་

གང་ཡློད་ཁློད་ཀིས་ང་ལ་སློབས་དང་བས་པར། 

བིའུས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་དློན། ད་ལྟ་ནང་ན་ཡློད་པ་དེ་སིན་མློའི་བུ་མློ་ཡིན། བུ་

མློ་ང་རྨུ་གབ་ཀིས་ནློན་པ་འདྲ་བ་གཅིག་བྱུང་སེ། བུ་མློ་དེས་ང་མཚོ་ཁར་སྐྲ་འཁྲུ་བར་

ཁིད་ནས་བསྐྱུར་བྱུང་ཞུས་པས། ད་ཁློད་སར་གསློ་ཡློང་བའི་ཐབས་རྟེན་འབེལ་ཡློད་

ཤས་ཆེ་ཞེས་གསུངས་པས། 

ཐབས་རྟེན་འབེལ་ལློས་ཡློད་ཟེར་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་དློན། རྒྱལ་བླློན་རྣམས་

ཀིས་ང་འདི་ན་འདུག་པའི་གེང་མློ་མ་མཛད། འདི་ནས་ཕློ་བང་དུ་སེབས་པ་དང་། ང་

དར་མཚོན་སྣ་ལྔའི་ནང་དུ་བསྒིལ་ནས་བློན་པློ་མང་པློས་གཡང་ཁུག་དང་། ཚེ་སྒྲུབ་

ཞག་བདུན་གི་བར་དུ་གིས། སང་མེ་མང་པློའི་ཐབ་སྦློར་ལས་ཆང་ཚོས་ཟེར་བ་གིས་

ལ་བུ་མློ་དེ་སློད་སའི་འློག་ཏུ་མློ་ཤློང་བའི་རིག་པ་ཐློག་དང་མཉམ་པ་ཞིག་རྒྱློབ། ཁ་དེ་

རིབ་པ་ཞིག་བཅད། དེའི་སེང་དུ་མློའི་གདན་ཐློངས་ལ་སློད་དུ་ཆུག །དེ་བརྡིབས་ནས་

མགློ་མཇུག་ལློག་འཕྲལ་སང་མེ་རྣམས་དེའི་ནང་དུ་བླུགས་པས་མློ་འཆིའློ། །དེ་ནས་

ང་སློས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་པས་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ནས་བུ་མློས་ཇི་ལྟར་

ཟེར་བ་བཞིན་བས་པ་དང་། བུ་མློ་དེ་གདན་ཁར་བསད་པས་བུ་མློ་མགློ་མཇུག་ལློག་

འཕྲལ་མེ་རྣམས་བློ་འློ། །

དེར་སིན་མློའི་བུ་མློ་དེ་བསད་ནས་མཛོད་ཀི་ནང་དུ་ཕིན་པས་བུ་མློ་དེ་སྔར་

ལྟར་སློས། རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློར་བློན་ཏེ་འབངས་འཁློར་གཡློག་རྣམས་ལ་སིན་མློ་དེའི་
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མགློ་བེགས་ཤིག་ཅེས་ཞལ་ཏ་བློན། དེར་སིན་མློའི་མགློ་སྙིང་ལ་བཅུག །ཕྲ་མློའི་གྲུ་

གུ་རྫ་མ་ཙམ་ཞིག་བས། ཟས་ཞིམ་ལ་མངར་ཁུ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བླུགས་ཏེ་ཆིབས་

ངང་པ་གསེར་ལྡན་གི་རྟ་ཤ་ལ་སྦགས། སིན་མློའི་ཨ་མའི་རར་ཕིན། 

དེར་སིན་མློ་རང་གི་བུ་མློ་འདྲ་བ་བཞིན་བས་ནས་མློའི་རར་ཕིན་ཏེ། ཟས་

ཞིམ་ལ་མངར་ཁུ་རྣམས་མློ་ལ་བིན། ཨ་མ་གཟུགས་པློ་བདེ་པློ་བྱུང་ངམ་བས་པ་དང་། 

ང་གཟུགས་པློ་བདེ། ཁློད་ཀིས་མློ་བསླུས་སམ། རྒྱལ་པློས་རིག་མ་སློང་ངམ། ཁློད་

ཀང་བུ་མློ་དེ་འདྲ་རུ་སློང་འདུག་ཟེར་རློ། །

དེ་ནས་བུ་མློ་སེང་དུ་ཕིན་ཏེ་སྒེ་ཁུང་ནས་མར་དར་དམར་པློ་ཡུག་ཅིག་

བཏགས་སློ། །དེར་འློག་ཏུ་བབས་ནས་ད་རྒྱལ་པློས་བཀའ་བཀློན་གནང་ཡློང་། ཨ་

མས་ངའི་གྲུ་གུ་ཕྲ་མློ་འདི་ཞུད་གློགས་གིས། ང་འགློ་བས་པ་དང་། ཕིན་པ་དྲག་གློ་

རྒྱལ་པློས་མ་རིག་པ་གིས། འབངས་འཁློར་གཡློག་གང་སྐྱློང་དར། སས་རྒྱལ་བུ་དློན་

གྲུབ་ལ་གང་བེད་རྣམས་མློས་ཇི་ལྟར་བེད་པ་བཞིན་གིས་ཟེར་ཨ་མས་ཁ་ཏ་བས་

སློ། །

དེར་རྒན་མློས་གྲུ་གུ་དེ་ཞུད་ལྟ་རིང་པློ་ཞིག་བཙུགས་ནས་ཞུད་སྐབས། མློ་རྟ་

བཞློན་རྟབ་རྟློབ་ལ་བློས་ཕིན། མློས་ཞུད་ཞུད་པས་གྲུ་གུའི་ནང་ནས་རྣ་མཆློག་ཅིག་

རིག་འཕྲལ། སིན་མློ་དེ་བུ་མློའི་རེས་སུ་བརྒྱུགས་ཡློང་། 

བུ་མློས་སྨྲས་པ། ཨ་མ་སིན་མློ་ང་དེད་པ་ལས་ཁློད་རའི་ནང་ལ་མེ་ཤློར་གི་

འདུག །ངའི་རྟ་འདི་མགློགས་པས་ཁློད་ཀིས་མི་ཟིན་བས། སིན་མློས་ཕི་མིག་ལྟ་དུས་

སྒློ་ཆུང་སེང་གི་དར་ཡུག་དམར་ལྷག་ལྷག་དེ་མེར་འཁྲུལ་ནས་ཕིར་ལློག །བུ་མློ་དེ་ནི་
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རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་སེབས། སིན་མློ་མ་མད་ལ་ཡང་ངན་ལན་འཇལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་

ཡིན་པར་འདུག 

རྒྱལ་པློ་དེས་ཀང་རྒྱལ་སིད་ཆློས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས། འབངས་རྣམས་ཀང་

སྔར་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་བྱུང་པ་ཡིན་པར་འདུག་བས་པས། 

རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་ཁ་ནས། རང་གི་ཨ་མ་དེ་མ་བསད་ན་དེ་བས་

སྐྱིད་པློ་ཡློང་བ་འདུག་སེ། མ་མད་གཉིས་མཁའ་འགློ་མར་སློང་བས་སིན་མློའི་ལག་

ནས་ཐར་ཏེ་རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློར་གྱུར་པ་དེ་ནི་བསློད་ནམས་ཆེ་བས་པས། རློ་ལ་གཏམ་

ལན་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར། ལྡན་ལྕག་མེ་བུས་པ་འདྲ་བ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རློ་དེ་རྡུལ་འཕྱུར་

རེ་ལློག་སློང་ངློ་། །

ང་སེམས་ཡེངས་ཏེ་གཏམ་ཤློར་བས་ལན། ད་ལློག་ན་ཡང་བླ་མའི་བཀའ་

བཀློན་ཡློང་བསམས་ཏེ་སར་ཡང་དུར་ཁློད་དེར་ཕིན་ནློ། །རློ་ཧ་ལ་ཟེར་བ་རྣམས་ཏློག་

མས་བརྡུངས། ཧུ་ལུ་ཟེར་བ་རྣམས་ལ་འགློམ་ནས་ཕིན།
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ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།

ཚོང་པ་ལམ་ནློར་གིས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ།

ཡང་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་དུར་ཁློད་དེར་ཕིན། རལ་གི་དེས་ཤིང་སློང་ལ་བརྒྱབ། 

བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་

ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་

པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་བས་པས། རློ་དེ་བབས་

བྱུང་སེ། ཏློག་མས་བརྡུངས། དྲ་བར་བཅུག་ནས་ཁེར་ཡློང་བས། གློམ་པ་བདུན་ཙམ་

སེབས་པ་དང་། 

རློ་ན་རེ། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ། ཡང་ན་རྒྱལ་བུ་ཁློད་ཀིས་སྒྲུང་ཞིག་ཤློད་དང་། 

ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཟེར་བར་ཁློད་རྒྱུས་ཡློད་བསམས་ནས་ཁ་རློག་ཏུ་

ཡློང་བས། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁློད་འདྲའི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡློང་བཟློ་མི་འདུག །ངས་སྒྲུང་

ཞིག་བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

ལུང་པ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་འདུག །རྒྱལ་པློ་དེའི་མངའ་འློག་ན་ནློར་

ལློངས་སྤློད་ལྡན་པའི་རྒན་རྒློན་གཉིས་ཡློད་པ་ལ། བུ་གཅིག་ལས་མེད་ཅིང་། ཕ་དེ་

བརློན་འགྲུས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡློད། མ་དེ་མཛངས་ཤིང་གློང་པ་ཁིམ་མཚེས་ཀིས་མི་

དགའ་བ་གཅིག་ཀང་མེད་པ་ཞིག་ཡློད་པར་འདུག །

ནམ་ཞིག་ཚོང་པ་མང་པློ་ཞིག་ཡུལ་དེར་སེབས། དེར་བུ་ལ་ཚོང་པ་རྣམས་
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ཀིས་ཁ་ཤློབ་བླུད་ནས་ཁེད་ནློར་ཁེར་ནས་ཚོང་ལ་ཕིན་ན། ཟས་ནློར་ཟད་མི་ཤེས་པ་

ཡློང་ཟེར་བས། བུ་དེས་ཕའི་རར་ཕིན་ནས། ང་ཚོང་ལ་འགློ་ཡི་བས་པར། ཨ་ཕ་ན་རེ། 

ཚོང་གིས་གང་བེད། ང་ཚོའི་ཕ་མེས་རྣམས་ཚོང་ལ་ཕིན་པའི་དཔེ་མེད། སྐྱིད་པློ་ཡློང་

ཉིན་འདློད་ན་ཚོང་ལ་མ་ཕིན་ཀང་སྐྱིད་པློ་ཡློང་། ཚོང་ལ་མི་གཏློང་བས་སློ། །ཨ་མའི་

རར་ཕིན་ནས་ང་ཚོང་ལ་འགློ་བས་པ་དང་། 

ཨ་མ་ན་རེ། ཚོང་གི་གང་བེད། ཕ་མེས་ཀི་དུས་ལ་ཚོང་ལ་ཕིན་པའི་ལློ་རྒྱུས་

ཤློད་རྒྱུ་མེད། ངློས་ཕ་མ་རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀིས་བསམ་པ་བཟང་པློ་བས། ངན་དང་

གནློད་སེམས་སངས་ནས་ཁེ་དང་རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་བིན། ཡུལ་མི་ཁིམ་མཚེས་

རྣམས་དང་མཐུན་པློ་བས་པས་ད་བར་སྐྱིད་པློ་བྱུང་བ་ཡིན། ངེད་གཉིས་ལ་བུ་ཁློད་

ལས་མེད་པས་ཚོང་ལ་མི་གཏློང་ཟེར། བུ་དེས་ཁེད་ཕ་མ་གཉིས་པློས་ང་མི་གཏློང་ན། 

བློས་འགློ་རྒྱུ་ཡིན་བས་པ་དང་། ཨ་མས་གནས་ཚུལ་དེ་རང་གི་ཁློ་བློར་བཤད་པས་

ཡབ་ན་རེ། ཁློ་འདིར་བློས་ཤློག་ཟེར། དེར་ཕིན་པ་དང་། ཁློད་ཚེ་འདི་ལ་དགློས་པའི་

ནློར་ནི་ཡློད། ཚོང་ཁེ་ལ་བལྟས་ནས་རང་སློག་བཙོང་དུ་འགློ་བ་ཡིན་ནམ། ཁློད་མི་

གཏློང་བས་པར། བུ་དེས་མི་གཏློང་ན་ལློག་ཏུ་འགློ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར། 

ཨ་མ་ན་རེ། ལློག་ཏུ་ཕིན་ན་གཏམ་ངན་ཡློང་བས་དེ་ལས་ཁློ་རང་གི་འདློད་པ་

ལྟར་བཏང་བ་དྲག་ཟེར་ཡང་། ཡབ་ན་རེ་མི་གཏློང་ཟེར། ཨ་མས་འདི་འགློ་བ་ནི་ཐག་

ཆློད་འདུག །ས་མཐའ་བསྐློར་ན་མཐློང་ཐློས་དང་ཤེས་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕིན་མི་ཡློང་ངམ་ཟེར་

བ་དང་། 

ཡབ་ན་རེ། ས་ཐག་རིང་པློར་སློང་ན་བུ་གཅིག་པློ་འདི་དང་བལ་བ་ཞིག་ཨེ་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཡློང་ཟེར་བར། ཨ་མ་ན་རེ། སློད་ནི་མི་སློད་པར་འདུག་པས་ད་རེས་ལན་གཅིག་

ཐློངས་ཟེར་ནས་ཚོང་ལ་འགློ་བའི་ཆས་རྣམས་གབས་བས་ཏེ་ཚོང་ལ་བཏང་ངློ་། །དེར་

ཁློས་ཟླ་བློ་ཚོ་དང་བསེབས་ནས་ཚོང་ལ་ཕིན་ནློ། །

ཟླ་བ་ཕེད་ཙམ་ཕིན་པའི་རེས་སུ་ཚོང་འདུས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཏུ་སེབས། དེར་ཁློ་

གནས་ཁང་ཟུར་དུ་བསད། ཚོང་པ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཁློ་བསྐྱུར་ནས་སློང་འདུག་གློ །

ཁློ་དེ་ནས་ཐློན་གབས་བེད་སྐབས་གནས་མློ་ན་རེ། ཟླ་བློ་ཚོ་འགློ་གི་འདུག་

གམ་ཟེར་བས། ཟླ་བློ་ཚོ་ཕིན་ཚར་འདུག །ད་ང་འགློ་བས་པ་དང་། གནས་མློ་ན་རེ། 

ལམ་འདི་ནས་ཡར་ལ་ས་ལམ་བགློད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས་ཡང་ན་ཡུལ་ལ་ལློག་ཕིན་

ན་དྲག །ཡང་ན་ཁློ་ཚོ་མ་སེབས་བར་སྒུག་བསད་ན་ཟེར། 

ཁློ་ན་རེ། ང་ནློར་མེད་པར་ཚོང་ལ་ཡློང་བ་དག་མིན། ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་མ་

བཏང་ཡང་མ་ཉན་པར་ཡློང་བ་ཡིན་བས་པ་དང་། གནས་མློ་ན་རེ། ད་ཅི་ནས་ཀང་

བློན་ན་གི་འདི་ཁུར་ནས་བློན་ཟེར་ཞིང་། རལ་གི་བཟང་པློ་ཞིག་བསྐུར་རློ། །གི་འདི་

དང་ཁ་གཏན་ནས་མ་བལ་བ་གིས། གཟུགས་ཅན་གི་དག་ལ་རྒྱག་མི་དགློས་བཏློན་

པ་གཅིག་པློས་ཆློག་གཟུགས་མེད་ཀི་དག་ལ་འདློན་མི་དགློས་འདི་དང་མ་བལ་བ་

གིས་ཟེར་གི་དེ་བསྐུར་རློ། །གི་བཏགས་ཁལ་བཀལ་ནས་རྐང་རེས་འདེད་ཀིན་འགིམ་

ཕིན་པ་དང་། ལུང་པ་ཆེན་པློ་གཅིག་ཏུ་སེབས། ཉི་མ་ཡང་ཞུད་གབས་བེད་ཅིང་། ཁློང་

ཚོའི་རྐང་རེས་དེད་ཀང་རད་མ་ཆློད། མཁར་རྫ་གེ་རྫློག་གེ་མང་པློ་འདུག་ཀང་རྒྱལ་

པློའི་ཕློ་བང་གཅིག་འདུག་པ་དེ་ལ་ཁ་བལྟས་ནས་ཕིན་ནློ། །

དེར་ཁློ་ཕློ་བང་གི་འགག་ཏུ་སེབས་སྐབས་རྒྱ་སྒློ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ཕེ་ནས་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

བཞག་འདུག་སེ། ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བས་རུང་མིའི་རིགས་གཅིག་

ཀང་མ་མཐློང་། རྟ་ར་ཆེན་པློ་ཞིག་འདུག་པས་མགློ་ཡློན་ནས་ལྟ་དུས་རྟ་ལ་ལ་ནི་

འགེལ། ལ་ལ་ནི་འཆི་ལ་ཁད་བས་ཡློད་འདུག །སེང་ན་མི་གཅིག་ཀང་མེད་ཅིང་། 

ཕྱུགས་ར་ལ་བལྟས་པས་བ་མཛོ་རྣམས་ཀང་གློང་དང་འདྲ་བ་ཡློད་འདུག 

ཁློས་ཁལ་མ་རྣམས་དེར་བཞག་ནས་ཕློ་བང་གི་ཉིས་སྐས་འཛེགས་ནས་ཕིན་

པས། བར་ཁང་དེར་སེབས་དུས། འབངས་འཁློར་གཡློག་རྣམས་དང་བླློན་པློའི་

ཚོགས་རྣམས་ཀང་དེ་ན་ཤི་འདུག་པ་མཐློང་། 

དེ་ནས་སེང་ལ་ཡར་ཕིན་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་དེ་གསེར་ཁིའི་སེང་ན་གློངས་

འདུག་གློ། །བཙུན་མློ་དེ་གཡུ་ཁིའི་ཁར་གློངས་འདུག །ཕློ་བང་ཆེན་པློ་དེའི་ནང་མི་རློ་

ཤ་སག་ལས་མི་གཅིག་ཀང་མེད་པར་གྱུར་ཡློད། 

ཁློ་མར་བབས་ནས་རྟ་ར་དེར་ཕིན། རྟ་ཚོ་ལ་རྩྭ་རྒྱགས་ཚད་བཀྲམས། བ་གང་

རྣམས་ལའང་རྩྭ་རྒྱགས་ཚད་ཅིག་བིན། ཁློ་རང་གི་ཁལ་མ་རྣམས་སྦུག་ཅིག་ཏུ་

བཅུག །ཕི་སྒློ་བསམས་ཏེ་ནང་ནས་རྡློ་བརིགས། སྒློ་རིམ་གིས་བསམས་ནས་གསེར་

ཁིའི་སེང་གི་རློ་དེ་དང་གཡུ་ཁིའི་སེང་གི་རློ་དེ་གཉིས་རློ་མང་པློ་ཡློད་ས་དེར་བསྐྱུར། 

དེར་ནི་ཤ་ཆང་ལློངས་སྤློད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡློད་ཅིང་། ཆང་ཀུ་བ་ཆེན་པློ་

གཅིག་དང་། ཤ་ཁློག་གཅིག །ཕློར་པ་གཅིག་བཅས་རྣམས་བླངས། ཁློ་རང་གི་ཐང་

ཁུག་དེར་ཟན་གཅིག་བརྫིས། དེ་རྣམས་རང་གི་རར་བཞག །མེ་ཀློང་ཆེན་པློ་ཞིག་

བཏང་། ཆང་དེ་ནས་རྒྱགས་ཚད་བཏུངས། ཤ་ཁློག་དེ་ནས་ཚོ་བ་རྣམས་བེགས་ཏེ་

མེར་བསེགས་ནས་ཟློས། 
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ནམ་ཕེད་ཡློལ་ཙམ་ལ་སྒློ་ཕེ་བྱུང་སེ། སུ་ཡིན་བསམས་གི་འགློ་དེ་ནས་ལག་

པ་གཡས་པས་བཟུང་། གི་བཏློན་པས་གཟུགས་ཅན་གི་དགས་གགས་མི་ཁེལ། 

གཟུགས་མེད་ཀི་ལྷ་འདྲེ་ལ་ནི་འདློན་མི་དགློས་ཟེར་བ་དེ་བླློར་བཞག་ནས་བསད་

པས། སྐས་དེ་ནས་ཁློག་ཁློག་ཟེར་བ་ཞིག་འཛེགས་བྱུང་ངློ་། །

དུམ་པ་ཞིག་ནས་སྤེའུ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ལ་མགློན་ཐློད་བས་པ། ར་མ་སྔློ་

དམར་གི་རྒྱན་མང་པློ་དཔུང་པ་ལ་བཏགས་པ་ཞིག་སྐས་འགློར་བྱུང་ངློ་། །དེ་ནས་

ཡུད་ཙམ་སློང་རེས་སྤེའུ་དྲུག་འཛེགས་བྱུང་ངློ་། །ཙི་ཙི་ཟེར་སྐད་འདློན་བཞིན་ཁློ་ལ་

བསྐློར་བ་ལན་གསུམ་བས། སྒམ་ནག་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ལ་བསྐློར་བ་ལན་

གསུམ་བས། སྤེའུ་ཚོ་རྒྱུག་པ་རེ་ལ་ཨློག་སེགས་བས་ཏེ་གཉིད་ཡུར་ཡུར་གཡལ་

སློང་རྒྱག་གིན་བསད། དེ་ནས་ཐློ་རངས་ཤར་བ་དང་གི་དེ་ཡར་འཕགས་བྱུང་བ་དང་། 

སྤེའུ་ཚོ་ཡང་མི་འདུག་གློ །ནམ་སློང་བ་དང་གི་ཡང་ཤུབས་ན་འགིག་འདུག་གློ །

ཉི་མ་ཤར་བ་དང་འགློ་དགློས་བསམས་ནས་སྐས་དེ་ལ་བབས་ཕིན་པས། སྒློ་

རྣམས་ནི་རང་འཇགས་སུ་བསམས་ནས་འདུག །དེར་ཁློ་རང་རྟ་དང་གང་པློ་ཁལ་མ་

རྣམས་ཀི་རར་ཕིན་ནས་རྩྭ་ཆུ་ངློམས་པ་སེར། ཡང་ཁློས་སྒློ་རྣམས་རིམ་གིས་

བསམས་ནས་མདང་དགློང་འདུག་ས་དེར་བསད་ནས་མེ་ཀློང་ཆེན་པློ་ཞིག་བཏང་། 

ཆང་ཞིག་བླངས། ཤ་རྣམས་བསེགས། ཆང་འཐུང་གིན་བསད་པས་ཡང་ནམ་ཕེད་

ཙམ་ལ་མདང་གི་དེ་ལས་སྐད་སྒ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་། 

དེར་དུམ་པ་ཞིག་ནས་སྒློ་ནང་མ་དེ་ཕེ་བྱུང་བས། མདང་གི་སྤེའུ་དེ་རྣམས་

ཡིན་གི་རེད་བསམས་ནས་བསད་པས། སྤེའུ་ཆེ་ཤློས་དེ་སྐས་འགློར་རྒྱང་ངེ་བྱུང་
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ནས། ལག་པ་གཡས་སུ་ཕུར་པ་ཞིག་ཁེར། གཡློན་དུ་བྷནྡ་ཞིག་ཁེར། མགློ་ལ་ཞྭ་ལྷེབ་

ཅིག་གློན་ནས་བྱུང་ངློ་། །དེའི་རེས་ལ་མདང་གི་སྤེའུ་བདུན་པློ་དེས་ཕུར་པ་རེ་དང་

བྷནྡ་རེ་ཁུར་བྱུང་ངློ་། །དེའི་རེས་ལ་སྤེའུ་ར་ཁེར་བ་གཅིག་དང་། སྤེའུ་དུང་ཁེར་བ་

གཅིག །སྤེའུ་ཆ་ལང་ཁེར་བ་གཅིག །སྤེའུ་འཁར་ར་ཁེར་བ་གཅིག་བྱུང་ངློ་། །དེར་

སྤེའུ་དེ་རྣམས་ཀིས་རློལ་མློ་དཀྲློལ་བ་དང་ཁློས་གི་འགློ་དེ་ལ་འཆང་། གིའི་ཁ་དེ་ཡར་

འཕག་ཙམ་བས་བྱུང་ངློ་། །ཡང་སྤེའུ་ཚོས་རློལ་མློ་དཀྲློལ་བཞིན་འཆམ་བརྒྱབ་ནས་

བསྐློར་བ་ཞིག་བས་བྱུང་བས། 

གི་དེ་ཡང་ལག་པས་མ་ཐུག་པར་མཐློ་གང་ཙམ་དློན་བྱུང་སེ། སྤེའུ་རྣམས་ཙི་

ཙི་ཟེར་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་སློང་ངློ་། །གཅིག་མིག་གཅིག་ལ་ཧུར་ཧུར་ལྟ་བཞིན་

ཞུམ་པའི་ངང་ནས་མར་བབས་སློང་ངློ་། །

ནམ་ལངས་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། ཡང་ཁློ་མར་བབས་ཏེ་ལྟ་དུས་སྒློ་ཚོ་ནི་རང་

འཇགས་སུ་དམ་པར་བསམས་འདུག་ཅིང་། སྒློ་རྣམས་ཕེ། རྟ་དང་བ་གང་ཚོ་ལ་རྩྭ་

བིན་ཆུ་སེར་ནས་སྔར་བཞིན་ནང་དུ་བསད་པ་དང་། སྒློའི་ཕི་ནས་མི་སྐད་ལྷང་ལྷང་

ཞིག་རྒྱག་པ་གློ་སེ། ད་བར་ནི་མི་སྐད་ཐློས་རྒྱུ་མེད་པས་ད་རེས་ཅི་ཡིན་བསམས་

སེང་ནས་བལྟས་པས། 

སྔགས་པ་ཆང་བན་ཁེར་བ་གཉིས་བྱུང་སེ་མདློ་རུ་གཟིགས་པར་ཞུ་ཟེར། 

ཁློས་རལ་གི་བཏགས་ནས་མདློ་རུ་ཕིན་པས། སྔགས་པ་དེ་ན་རེ། དྲུང་པ་ལགས་ཕག་

ཕེབས་ལགས་སམ་ཟེར། འློ་ལགས་སློ། །སློབ་དཔློན་བློན་ནམ་བས་པ་དང་། སྔགས་

པས་ད་ནང་དུ་ཕེབས་ཟེར་འདུག་པ་དང་། ཁློས་གསུང་བགློས་ཡློད་ན་འདིར་མཛད་
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པར་ཞུ་བས་པས། ནང་དུ་ཞུས་པས་ཆློག་ཟེར་སྔགས་པ་གཉིས་དང་ཁློང་གསུམ་ནང་

དུ་འཛུལ་ཟིན་པ་དང་། 

ཁློས་སྒློ་བསམས་པས་སྔགས་པ་ན་རེ། དྲུང་པ་ལགས། གི་བཟང་པློའི་ཡློན་

ཏན་གིས་གཟུགས་མེད་བཀའ་སྲུང་ཆློས་སྐྱློང་གིས་གགས་མི་རེད། གཟུགས་ཅན་

གི་མི་ཡར་ཤློག་བས་ཀང་ཕིར་བློས་འགློ་སྒློ་སློམ་མི་དགློས་ཟེར། དེར་སྒློ་མ་བསམས་

པར་ནང་དུ་ཕིན་པ་དང་། སྔགས་པས་ཁློང་ལ་ངན་མི་བེད་པའི་མནའ་བསྐྱལ། ཁློས་

ཀང་རལ་གི་མི་འདློན་པའི་མནའ་བསྐྱལ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནློད་སེམས་བེད་

རྒྱུ་མེད་པ་བས་ནས། ནང་དུ་ཁློས་ཤ་ཆང་ཐུད་སློགས་ཟས་སྣ་མང་པློ་ཡློད་པ་ནས་

དྲངས། 

སྔགས་པ་དེས་ཆང་ཕློར་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཁིམ་མི་རྣམས་གང་དུ་སློང་ཟེར་

བ་དང་། ཁློས་སྨྲས་པ། འདིའི་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་གསེར་ཁི་དང་གཡུ་ཁིའི་སེང་

དུ་གློངས། འཁློར་འབངས་རྣམས་ཀང་རང་སར་ཤི་འདུག་པས་མི་ལེགས་པའི་གནས་

ཚུལ་གང་བྱུང་བ་ཡིན་བས་པ་དང་། 

སྔགས་པས་སྨྲས་པ། བདག་གི་བཀའ་སྲུང་འདི་ཚོ་ནློར་ལ་ཁེན་པའི་མཐུ་ཞིག་

ཡློད་ལགས། ལུང་པ་འདིའི་བདག་པློ་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་ཡིན་ལགས། བདག་གི་ཆློས་

སྐྱློང་གི་རྟེན་ལ་འཇློག་པའི་ཁབ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ། ང་

ཚོར་ནས་དཀློན་པློ་བྱུང་བས་རྒྱལ་པློའི་ས་ནས་ནས་བུན་ལེན་པའི་གཏའ་མར་

བཞག །དེ་རེས་རྒྱལ་པློར་ཞིང་མང་པློ་ཕུལ། ལློ་མང་རིང་ལ་མི་མང་པློ་བརྒྱུད་ནས་

ཞུ་བ་ཕུལ་ཡང་མ་སྤད་པས། བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཁློས་ནས་མདང་ཁ་ནུབ་ཀི་ཆློ་འཕྲུལ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

དེ་འདྲ་བ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་བླློན་འབངས་འཁློར་དང་བཅས་པ་རྣམས་

ཀིས་བིན་མ་ཐེག་པར་གུམ་པ་ལགས། དྲུང་པ་རང་གི་སྐུ་བསློད་ནི་ད་ལྟ་མེ་དཔུང་

འབར་བ་ལྟར་འདུག །གི་བཟང་པློ་འདི་མ་བཏློན་ཀང་སྦྲུལ་ཤུབས་ནས་དློན་དློན་བེད་

ཀི་འདུག །རང་རེ་མཆློད་ཡློན་སྦེལ་ནས་ཁློད་ཀིས་ཡུལ་འདིའི་རྒྱལ་པློ་མཛད་པར་

ཞུ། ངས་སྔར་ལུགས་བཞིན་མཆློད་གནས་བེད། ངའི་ཁབ་དེ་སྒམ་ནག་པློ་ཕ་གིའི་ནང་

ཡློད་སྤློད་རློགས་མཛོད། བདག་གི་ཟས་ནློར་ལློངས་སྤློད་ནི་འདང་བ་ཡློད་ཟེར་བས། 

ཚོང་པས་སྨྲས་པ། ངས་ཀང་ཁློད་ཀི་ཁབ་གཏློད་པར་བེད། ཁློད་ཀིས་ཀང་མི་

རབས་ཀི་བར་དུ་མཆློད་གནས་མཛོད་བས་པ་དང་། 

སྔགས་པ་དེ་མཁར་སེང་དུ་ཕིན་ནས་ལུང་པའི་མི་རྣམས་ལ་བརྡ་བརྒྱབ་པར། 

རང་རེའི་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་འཁློར་གཡློག་དང་བཅས་པ་ནི་གློངས་ཚར་འདུག །ད་ནི་

ཡུལ་གཞན་ནས་ཆློས་རྒྱལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞིག་འདིར་ཕེབས་འདུག་བས་པ་

ལུང་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་ཚོར་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ཚོང་པ་དེའི་མདུན་དུ་ཡློང་ནས་

རྒྱལ་པློ་ཁེད་རང་གིས་མཛོད། གཡློག་ངེད་ཚོས་བེད་ཟེར་མི་རྣམས་ཀིས་ཞུ་བ་ཕུལ་

ལློ། །

ཚོང་པ་དེ་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློ་བས། དེ་ནས་རེ་ཞིག་སློང་བ་ན་ཚོང་པའི་ཟླ་བློ་

ཚོ་གནས་དེར་འབློར། ལ་ལ་རྩྭ་འཚོལ་དུ་རྒྱལ་པློའི་ཕྲློ་བང་ཕློགས་ལ་ཡློང་བ་དང་

རྒྱལ་པློ་ཁང་ཐློག་ཏུ་བློན་ནས་ངའི་ཟླ་བློ་རྣམས་ཡིན་འདུག་དགློངས་ནས། གཡློག་པློ་

ཞིག་བཏང་ནས་མདློའི་ཚོང་པ་མ་གི་བློས་ཤློག་གསུངས། སྒློ་ར་བས་ཚོང་པའི་མདུན་

དུ་ཕིན་ནས་ཁློད་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཤློག་གསུང་གི་འདུག་བས་པས། ཚོང་པའི་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བསམ་པ་ལ་རྒྱལ་པློ་དང་སྔར་འདྲིས་ནི་མེད། རྒྱལ་པློས་སྙད་འཚོལ་བ་འདྲ་བསམས། 

ཚོང་པ་དེ་ཟླ་བློའི་རར་ཕིན། ཡང་རྒྱལ་པློས་གཡློག་ལ་དྲིས་པས་ཁློའི་ཟླ་བློ་

མ་གིར་འདུག་པས་ཁློ་ཕིར་ལློག་སློང་ཞུས་སློ། །རྒྱལ་པློས་ཁློད་ཁློའི་སར་ཕིན་ནས་

ཚོང་དུས་སུ་བཞག་པའི་ཟླ་བློ་དེ་ཡིན་འདུག །རྩྭ་དང་ཆས་གང་དགློས་གསུངས་པས་

མི་དེས་ཚོང་པ་དེའི་སར་ཕིན། རྒྱལ་པློས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་སྨྲས་པས། ཚོང་

པ་རྣམས་དགའ་སེ། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ལ་ཁ་བལྟས་ནས་འློངས་སློ། །

དེར་ཚོང་པ་རྣམས་ཁློའི་སྐུ་མདུན་དུ་སེབས་པ་དང་། ཚོང་པ་རྣམས་ཧ་ལས་

ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མིག་ཧུ་རེེར་བལྟས་བསད། དེར་རྒྱལ་པློས་ཁློང་ཚོ་ལ་

བཟའ་བཏུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲངས། ཞག་ཁ་ཤས་དེར་བསད། ཁློང་ཚོས་རྒྱལ་

པློའི་དྲུང་དུ་གང་པློ་ཆེའི་རྒྱབ་ཁལ་གཅིག་དང་། བསེ་རུ་མགློ་དཀར་གིས་གཙོ་བས་

པའི་གསེར་དངུལ་ལ་སློགས་པ་ཞུ་ཡིག་རྟེན་དང་བཅས་པ་ཕུལ། དེ་ག་ནས་བླློན་པློ་

གློ་ཆློད་པ་ཞིག་གིས་འགློ་བས་པའི་རྟ་པ་མང་རབ་ཅིག་ཕ་མ་བསུ་བ་དང་སྦགས་ནས་

བཏང་། ཚོང་པ་དེ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལན་དང་བཅས་པའི་རྫློངས་པ་མང་པློ་བས་ནས་

ཡུལ་ལ་བརྫངས་སློ། །

ཚོང་པ་རྣམས་ཡུལ་དུ་ལློག་རེས་རྒྱལ་པློ་ལ་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་ཞུས། ཕ་མ་བསུ་

བར་བཏང་བའི་བླློན་པློས་ཀང་ཕ་ནས་བསྐུར་བའི་ཞལ་ཏ་རྣམས་ཇི་བཞིན་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པློ་དེའི་བསམ་པ་ལ། ཕ་མ་གཉིས་མ་བཏང་བར་དམག་དྲངས་ནས་རང་གི་

མངའ་འློག་ཏུ་ཚུད་པ་ཞིག་ཨེ་ཡློང་བསམས་ནས་རྒྱལ་པློ་དེའི་མངའ་འབངས་ལློངས་

སྤློད་སློབས་འབློར་ཆེ་ཆུང་དྲིས་པས་ལམ་ནློར་བའི་ཚོང་པ་དེ་སློབས་ཆེ་བ་ཤེས་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ནས། ཕ་མ་རྒན་རྒློན་ནློར་དང་བཅས་པ་བསུ་མཁན་གི་བླློན་པློའི་གདློང་ལ་བཏང་བའི་

ཁར། རྒྱལ་པློ་དེ་རང་ལ་སས་མློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡང་གང་པློ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་དང་། 

རྒྱན་ཆ་ལུགས་གཡློག་མློ་དང་བཅས་པ་བརྫངས་ནས་ལམ་ནློར་བའི་ཚོང་པ་དེ་ལ་

གནང་། བླློན་པློ་དང་རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་ཕ་མ་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་

སེབས་སློ། །

ཕ་མ་གཉིས་ནི་རང་གི་བུ་དང་འཕྲད་པས་ཤིན་ཏུ་མཉེས། ལྷ་ལྕམ་དེ་ཡང་

མངའ་འློག་གི་འབངས་འཁློར་གཡློག་རྣམས་ལ་གཟིགས་པས་དགའ་སྤློ་སྐྱེས། 

དེ་ནས་བླློན་པློ་དྲག་པ་ཞིག་ཚོང་དུས་ཀི་གནས་མློ་གི་སྐུར་མཁན་དེའི་སར་

བཏང་། དེར་བླློན་པློས་གནས་མློ་རད་ཆློད་དེ་གནས་མློ་ལ་རྒྱལ་པློས་ཞལ་ཏ་གནང་

བ་རྣམས་ཇི་བཞིན་ལབ་པས་གནས་ཚང་བཟའ་མི་དགའ་སེ་བླློན་པློ་དང་བསེབས་

ནས་རྒྱལ་པློ་མཇལ་དུ་ཡློང་། དེར་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་སེབས་པ་དང་། ཁློང་བཟའ་མི་

ལ་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བས། དེ་ནས་གནས་མློའི་ཁློ་བློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་

བླློན་པློ་དྲག་ཤློས་སུ་བསྐློས། ཁློང་བཟའ་མི་གཉིས་ལ་གཞིས་ཀ་བཟང་པློ་དང་གསེར་

དངུལ། རྟ་དང་གང་པློ་སློགས་གང་དགློས་བིན་ནློ། །དེར་ཁློང་གཉིས་སྐྱིད་ཅིང་རྒྱས་

པ་བྱུང་། 

སས་མློ་གནང་མཁན་གི་དཔློན་པློ་དེ་དང་རྒྱལ་སིད་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ཁད་

མེད་པར་བས་སློ། །རྒྱལ་སིད་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་བྱུང་འདུག་བས་

པ་དང་། 

རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་ཁ་ནས་མི་དེ་བསློད་ནམས་རང་ཤིན་ཏུ་ཆེ། 
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

གནས་མློ་དེ་ཡང་དྲིན་ཆེ། དྲིན་ལན་ལེགས་པར་འཇལ་འདུག་བས་པ་དང་། རློ་ལ་

གཏམ་ཟེར་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར། རློ་དེ་རྡུལ་འཕྱུར་རེ་ལློག་སློང་ངློ་། །

དེར་རྒྱལ་བུའི་བསམ་པ་ལ་བླ་མའི་ཞལ་ཏར་རློ་ཁློ་རང་ཅི་ཟེར་ཡང་ཁློད་རང་

ལབ་ལན་ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་བེད་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐང་ཆད་ཡེངས་ནས་ཚིག་

གཉིས་ཤློར་བས་ལན། ད་རློ་མེད་པར་ལློག་རུང་བླ་མས་བཀའ་བཀློན་གནང་ཡློང་

བསམས་དུར་ཁློད་དེར་ཕིན་ནློ། །
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཀླུ་བདུད་ཀི་ཁ་ནས་ཐར་ཏེ་རྒྱལ་ས་ཐློབ་པ།

ཡང་ཤིང་སློང་གི་རར་ཕིན་ནས་རལ་གི་དེ་བརྒྱབ། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་

རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་

གི་ཨ་ལློང་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། 

རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་བས་པས་རློ་དེ་བབས་བྱུང་སེ་ཏློག་མས་

བརྡུངས། དྲ་བའི་ནང་དུ་བརྫངས། ཞགས་པས་བསམས་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར། 

གློམ་པ་བདུན་ཙམ་སེབས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་ལམ་ཐག་རིང་བས་ཁློད་ཀིས་

སྒྲུང་ཞིག་ཤློད། ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཟེར་བར། རྒྱུས་ཡློད་བསམས་ནས་

ཁ་རློག་ཡློང་བས། རྒྱལ་བུ་ཁློད་འདྲའི་ཁ་ནས་གཏམ་ཡློང་བཟློ་མི་འདུག །ངས་སྒྲུང་

ཞིག་བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

ལུང་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་འདུག །དེ་ན་གཤློང་ཞིང་ལ་

ཆུ་གཏློང་བེད་ཀི་རྫིང་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། ཀླུ་བདུད་ཆེན་པློ་གཉིས་ཀིས་རྫིང་ཆུ་

སྲུང་གི་ཡློད་པར་གདའ། རྫིང་གཏློང་མཁན་གི་མི་དེ་ཀླུ་བདུད་ཀིས་ཟ་ཡི་ཡློད་པས། 

རྫིང་ཆུ་གཏློང་དུ་འགློ་དགློས་པའི་ཚེ་དྲག་ཞན་དང་དབང་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ཤློ་བརྒྱབ་

ནས་ཤློ་ཤློར་བ་དེ་འགློ་དགློས་ཀི་ཡློད་འདུག །

ནམ་ཞིག་རྒྱལ་པློའི་བུ་ཤློ་ཤློར་བ་ཡིན་པར་འདུག །ཡུལ་དེ་ན་དབུལ་ཞིང་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཕློངས་པའི་རྒན་རྒློན་གཉིས་ལ་བུ་གཅིག་ཡློད་པར་འདུག །བུ་དེའི་བསམ་པར་ད་

རེས་ངས་རྒྱལ་པློའི་བུ་དེའི་ཚབ་ཏུ་ཕིན་ནས་ཀླུ་བདུད་ཀིས་བཟའ་མི་ཐུབ་པའི་

ཐབས་ཤིག་བས་ན་རྒྱལ་པློས་ཕ་མ་རྒན་རྒློན་གཉིས་ལ་ནློར་གིས་ཚིམ་པར་བེད་

ཐུབ་པ་དང་། གཞན་ལ་ཡང་ཕན་ཐློགས་པ་ཞིག་ཡློང་བར་གདའ་བསམས་ནས་རྒན་

རྒློན་གཉིས་ཀི་བུས་རྒྱལ་པློའི་སས་ཀི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཞུས་པ། 

རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཁལ་མི་མཛད་པར་ཞུ། རྒྱལ་བུ་བློན་ན་རྒྱལ་རྒྱུད་

ཀང་ཆད་འགློ་བར་འདུག །ཡབ་ཡུམ་ཡང་ཐུགས་ཁལ་གིས་གློངས་པའི་ཉེན་འདུག་

པས་ད་ང་ལ་དགེ་བ་ལུང་པའི་མི་ཞེ་མི་ཁེལ་བ་ཞིག་ཐུགས་ལ་འདློགས་པར་ཞུ། 

བདག་གི་ཕ་མ་རྒན་རྒློན་གཉིས་ལ་བཟའ་བཏུང་དང་། ཤི་བའི་རེས་སུ་དགེ་ར་མི་ཞན་

པ་ཞིག་ཐུགས་རེས་འཛིན་པར་ཞུ། ང་འཆི་བ་ལ་མི་འཚེར་བས་ངས་འགློ་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་མཉེས་ཏེ་རྒན་རྒློན་གཉིས་ཆ་དློན་བཞིན་ལེགས་པར་སྐྱློང་

རྒྱུའི་འབའ་གན་བཞག །རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀི་བུ་དེས་ལྟློ་ཕེ་ཁུར། སྦག་མ་གཅིག་ཁེར་

ནས་ཕིན། ཁློས་རྫིང་དེ་བཏང་ནས་རྫིང་ཁ་དེའི་ཁུག་ཅིག་ཏུ་ཉལ་བསད་པས་དེའི་ནུབ་

མློ་ཟ་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་། 

སང་ཉི་མ་ཤར་ནས་ལྟ་དུས། ལྕང་སྐྱ་ཞིག་གི་ཁློག་ན་སྦྲུལ་ནག་པློ་ཆེན་པློ་

གཅིག་དང་རུས་སལ་གཅིག་སྐད་ཅློར་དིར་དིར་བསད་འདུག་པས། རུས་སལ་གིས་

སྦྲུལ་ལ་སྨྲས་པ། མདང་འདི་ན་ཉལ་ཡློད་པ་ཡིན་པས་ཁློད་ཀིས་ལན་པ་ཡིན་ཟེར། 

སྦྲུལ་གིས་ནི་རུས་སལ་ཁློད་ཀིས་ལན་ཟེར། ཁློད་དེ་ལས་སྔ་ཙམ་ཡློང་ན་ཁློ་ད་ལྟ་རང་

འདིར་འདུག་པས་ཁློད་ཀིས་ལན་ཟེར། མདང་ནུབ་ཟློས་ན་དེ་ཀས་འཐུས་པ་ཡློད་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཟེར། རུས་སལ་ན་རེ། སྤང་སྦྲུལ་ཁློད་ཀིས་དློ་སྣང་མ་བས་ན་ཁློད་བསད་དེ་བཀྲུས་

ནས་ཟློས་ན་ལུད་པ་རྣམས་གསེར་དུ་འགློ་ཟེར། སྦྲུལ་ན་རེ། ཁློད་རང་བསད་ནས་རློ་

དར་མཚོན་སྣ་ལྔས་བསྒིལ་ཏེ་རྒྱལ་པློའི་ཕག་མཛོད་དུ་བཞག་ན་ནློར་བུར་འགྱུར་ཟེར། 

ཁློ་གཉིས་ང་ལན་ཁློད་ལན་མ་འཆམ་པར་འཛིངས་སློ། །

དེར་ཁློ་གཉིས་ཉི་མ་དགློང་དྲློར་མ་སེབས་བར་འཛིངས་ཏེ་ཐང་ཆད་ནས་ཤི་

མིན་རློ་མིན་དུ་གྱུར། 

དེར་ཁློས་སྦྲུལ་དང་རུས་སལ་གི་མགློ་ལ་སྦག་མ་རེ་བརྒྱབ་ནས་བསད་

དློ། །ཁློང་གཉིས་ཀི་གཏམ་དེ་རྣམས་ཨེ་བདེན་བསམས་སྦྲུལ་དེ་ཆུ་ལ་བཤལ་ནས་

ཁྱུར་མིད་བཏང་། ཁ་ནས་ཧག་བས་པས་ལུད་པ་གསེར་དུ་སློང་བ་ཡིན་པར་འདུག 

ཁློས་རུས་སལ་གི་རློ་ཁུར་ནས་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་ཕིན། ཁློ་ཡུལ་དུ་སེབས་

པ་དང་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་ཁློ་མཐློང་འཕྲལ་ཁློད་ལློག་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཅི་ཡིན། རྐ་ཆུ་ད་ལློ་

ལས་བཟང་བ་མ་བྱུང་ཟེར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པློ་བས། ཕ་མ་རྒན་རྒློན་གཉིས་ནི་རང་གི་

བུ་མ་ཤི་གསློན་འཕྲད་བྱུང་བས་དགའ་ཚོར་དཔག་མེད་སྐྱེས། དེ་ནས་ཁློ་རྒྱལ་པློ་

ཡུམ་སས་ཀི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕིན་ནློ། །

རྒྱལ་པློ་ཡུམ་སས་བཅས་ཀིས་ཁློ་ལ་འཐམས་ནས་ཁློད་ལློག་ཐུབ་པ་ཅི་འདྲ་

ཡིན། ཆུ་ད་ལློ་ལས་ཆེ་བ་མ་བྱུང་གསུངས་པ་དང་། ཁློས་ང་འཆི་སྐལ་མེད་པ་ཡིན་

འདུག །ངས་རྫིང་བཏང་ནས་བསད་པས་ཟ་མཁན་ནི་མ་བྱུང་། དེའི་སང་ཉིན་སྦྲུལ་

གཅིག་དང་རུས་སལ་གཅིག་ན་རེ། མདང་ནུབ་ཁློ་བཟའ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ང་ལན་ཁློད་

ལན་གིས་ཕན་ཚུན་འཁྲུགས་སློང་། སྦྲུལ་གིས་རུས་སལ་ལ་ཁློད་བསད་ནས་རློ་དར་
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མཚོན་སྣ་ལྔས་བསྒིལ་ནས་གན་མཛོད་དུ་བཞག་ན་ནློར་བུ་དང་འདྲ་ཟེར། རུས་སལ་

གིས་སྦྲུལ་ལ་ཁློད་བསད་དེ་ཆུ་ལ་བཀྲུས་ཁྱུར་མིད་བཏང་ནས་ཧག་བས་ན་ལུད་པ་

གསེར་དུ་འགློ་ཟེར་ནས་ཁློ་གཉིས་ཉི་མ་དགློང་དྲློ་བར་འཛིང་རེས་བས། མཐར་

གཉིས་ཀ་ར་མ་རློར་སློང་བའི་སྐབས་སུ་ངས་མགློ་ལ་སྦག་མ་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་

ཡིན། སད་ཕིན་རྫིང་གཏློང་བར་ཤློ་རྒྱག་དགློས་མེད། ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་འདི་རྒྱལ་

པློ་ལ་འབུལ་ཟེར་ནས་གསེར་གི་རུས་སལ་དེ་ཕུལ་ལློ། །

རྒྱལ་པློས་ཀང་ཁློ་ལ་རང་གི་སྐུ་མཆེད་དང་ཁད་མེད་པར་མཛད། ནམ་ཞིག་

ནས་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་གཤེགས། ཁློ་རང་གི་ཕ་མ་རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀང་འདས། དེ་

ནས་ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་བུས། རང་རེ་གཉིས་དེ་རིང་སྐྱློ་བསང་ལ་འགློ་འློ་གསུངས་ནས། 

གློ་ཟན་མདའ་གཞུ་རྣམས་ཁུར་ནས་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་བློན་པ་ཡིན་འདུག །ལ་ལུང་མང་

པློ་བརྒལ་ཏེ་རི་རེ་འགིམས་ནས་ཕིན་པ་དང་། 

ལུང་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ན་མི་མང་པློ་ཕུང་ཕུང་འདུག་པ་མཐློང་སེ། ལུང་པ་དེར་

མར་བབས་ཕིན། དེར་མིས་ལུང་པ་ཁེངས་ཤིང་བླློན་པློ་མང་པློས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་

སྤས་ནས་གང་པློ་ཆེའི་སྣ་ལ་ཚེ་བུམ་བཏགས་ནས་ཁློམ་ཡུལ་བེད་ཀི་འདུག་སེ། གང་

པློ་ཆེས་སྣ་གཡུགས་བླློན་པློ་རྣམས་འགེལ། ཁློང་དཔློན་གཡློག་གཉིས་ཀི་སེང་དུ་

ཤློར་བྱུང་། གང་པློ་དེས་རྒྱལ་བུའི་དབུ་ཐློག་ཏུ་བུམ་པ་བཞག་བྱུང་སེ། བུམ་པ་བཞག་

མ་ཐག་བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་རློལ་མློའི་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་མཐའ་བསྐློར་ནས་གང་ཁེར་

འདིར་ཁེར་མིག་གིས་མ་མཐློང་ངློ་། །

དེར་ཁློ་མགློ་འཐློམས་ཤིང་། ས་མུན་ལ་ཐུག་པས་འགློ་བ་ལ་ནི་ལམ་མ་རེད་
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པར་མ་མད་གཉིས་ཡློད་པ་ཞིག་ཏུ་ཞག་ས་གཡར་ནས་བསད་དློ། །དེར་ཁློ་སྐློམ་ནས་

མ་མད་གཉིས་ལ་ཆང་ཨེ་ཡློད་དྲིས་པས་ཆང་ཡློད་དེ་རིན་ཅི་ཡློད་ཟེར། གསེར་ཡློད་

བས་པས་ཁློ་ལ་ཆང་ཡློད་ཚད་སབས་ནས་དྲངས་སློ། །དེའི་ནུབ་མློར་ཁློ་ཆང་གིས་

བཟི་ནས་ར་མ་རློར་སློང་ངློ་། །ནམ་ཕེད་སློང་བ་དང་ཆང་སིན་ནས་སྐྱུག་པ་ཤློར། བུ་

མློའི་ཨ་མས་མར་མེ་ཁེར་ནས་ལྟ་དུས་སྐྱུག་པ་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་འདུག་པ་མཐློང་

སེ། ད་དུང་ཡང་གསེར་མང་ཙམ་བསྐྱུག་ན་བསམས་ནས་ཁ་ལ་ཆང་སྦར་ནས་བླུགས་

སློ། །དེ་ང་རྒྱལ་གིས་མུ་མཐུད་བསྐྱུགས་པས་སྦྲུལ་དློན་བྱུང་ངློ་། །སྦྲུལ་དློན་པ་དང་

སྐྱུག་མཚམས་ཀང་ཆད། 

དེར་གསེར་གི་ཡློན་ཏན་སྦྲུལ་འདི་ཡིན་འདུག་བསམ་ཞིང་བཀྲུས་ནས་མློ་རང་

གི་བུ་མློར་མིད་བཅུག །དེར་བུ་མློས་ཧག་བས་པས་ལུད་པ་གསེར་དུ་བྱུང་ངློ་། །ཕི་

ཉིན་ཡར་ལངས་ཏེ་ཆང་རིན་སྤློད་རིས་ཀིས་ལུད་པ་ཧག་བས་པས་གང་ཡང་མ་བྱུང་

བ་དང་། 

ཁློས་རྒན་མློ་ལ་སྨྲས་པ། མདང་གི་སྐྱུག་པ་གསེར་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཁེད་རང་

གི་གིས་ལ་ངའི་སྦྲུལ་གཏློད་བས་པ་དང་། ག་ནས་ཡློང་དང་འདི་ནས་ཡིན་མེད་པའི་

སྤང་འཁམས་ཁློད་ལ་མདང་ལྟློ་བིན་མལ་བཅློས། ཆང་རིན་ལ་གསེར་ཡློང་ཟེར་ཆང་

སྤད་པས། ཆང་རིན་མེད་པའི་ཁར་རྐུན་ཁག་ཅི་ལ་འཛུགས་ཟེར་རྒན་མློས་ལག་ནས་

བཟུང་སེ་མདློར་བཏློན་ནློ། །

ཁློའི་སེམས་ལ། ང་རླུང་རྟ་མཐློ་བ་ཞིག་ལ་ཀླུ་བདུད་ཀིས་ཟ་མ་ཐུབ། ཡུལ་གི་

རྒྱལ་པློ་དང་ཟས་ནློར་མཉམ་པློར་སྤད་ཆློག་པ་བྱུང་། ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་འདི་འདྲ་
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ཡང་ཐློབ། རླུང་རྟ་ཆག་པ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་པློ་གར་གཤེགས་ནི་རད་མ་ཆློད། གསེར་སྐྱུག་

པའི་སྦྲུལ་དེ་ཡང་བློར། ད་ཡུལ་དུ་ལློག་ཀང་ངློ་ཚ་བ་འདུག །ལུང་པ་འདིའི་ཕུར་ལྕེབ་

དགློས་བསམས་ནས་ཕིན་ནློ། །

དེར་ཁློས་ལུང་པའི་ཕུ་ན་ཡར་ཕིན་པས་བུ་ཚ་གསུམ་ཅ་དངློས་བགློ་བཤའི་

དློན་ལ་མ་འཆམ་པར་འཁྲུག་རློད་བེད་པ་མཐློང་། དེར་ཁློ་བུ་ཚོའི་རར་ཕིན་བལྟས་

པས། བུ་ཚ་གསུམ་པློ་ཁུར་སྒེ་གཅིག་དང་། ལྷམ་གཅིག །ཞྭ་མློ་གཅིག་ལ་མ་འཆམ་

པར་འདུག་པས། དེར་ཁློད་གསུམ་ག་ལ་མ་འཆམ་བས་པར། ངེད་གསུམ་འདི་རྣམས་

ལ་མ་འཆམ་ཟེར། འདི་གསུམ་པློས་ཅི་ཕན་བས་པར། ལྷམ་འདི་གློན་ན་རང་གང་

མློས་སར་སེབས་ཐུབ་ཀང་འདི་ཅུང་ལློད། ཞྭ་འདི་གློན་ན་སུས་ཀང་མི་མཐློང་སེ་ལྷམ་

འདི་ལས་ཅུང་དགའ། ཁུར་སྒེ་འདི་ཤ་ཤློག་བས་ན་ཤ་ཡློང་། མར་ཤློག་བས་ན་མར་

ཡློང་། གང་དགློས་ཀང་ཤློག་བས་པས་ཡློང་བ་འདིར་མ་འཆམ་པ་ཡིན་བས་པས། 

དེར་ཁློས་ཁེད་རང་གསུམ་བང་སྔློན་ལ་སུ་མགློགས་པ་དེས་ཁུར་སྒེ་འདི་

ཁེར། དེ་ནས་སུ་མགློགས་པ་དེས་ཞྭ་མློ་འདི་ཁེར། རྟིང་མ་དེས་ལྷམ་འདི་ཁེར་བས་

པ་དང་། ཁློང་གསུམ་པློ་ན་རེ། མི་བཟང་པློ་ཁློད་འདྲ་བ་བཙལ་ཀང་མི་རེད་ཟེར་སློང་

ངློ་། །དེར་ཁློས་མགློ་ལ་ཞྭ་མློ་དེ་གློན། ལག་ཏུ་ཁུར་སྒེ་བཟུང་། སྔློན་ལ་སུ་མགློགས་

པ་དེ་ལ་སེར་དགློས་བསམས་བསད་པ་དང་། 

བུ་ཚ་གསུམ་པློས་བང་བཏང་བས་ཁློ་གར་སློང་ཟེར་གཅིག་མིག་གཅིག་ལ་

ཧུར་ཧུར་ལྟ་བཞིན་འདུག་གློ །དེའི་ཁློད་ནས་བུ་ཚ་ཆུང་བ་དེས་ངས་ད་གིན་ནས་ཁེད་

རང་གཉིས་གང་དགའ་བ་ཁེར་བས་པ་ཡིན་ཏེ་དློན་མེད་ཀི་རློད་པ་བརྒྱབ། སྙིང་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཚིམས་སློང་ངམ་ཟེར་བུ་ཚ་དེ་ལློག་སློང་ངློ་། །

བུ་ཚ་གསུམ་ལློག་རེས་ཁློས་བག་ཁ་གཅིག་ལ་འཛེགས་ནས་ཤིང་སློང་ཆེན་

པློ་ཞིག་འདུག་པའི་རར་ཕིན་པས་ཕར་ཕློགས་ནས་སིན་པློ་མགློ་དགུ་པ་ཞིག་ཡློང་གི་

འདུག་སེ། ཁློས་ཞྭ་མློ་དེ་གློན་ནས་དེར་བསད་པ་དང་། སིན་པློས་ཁློ་མ་མཐློང་བར་

སིན་པློ་དེས་མེ་ཏློག་སྔློན་པློ་གཅིག་བཏློགས་ནས་ཁློ་རེ་བད་ལ་ཡུལ་བས་པ་དང་

སྤེལ་རྒན་ཆེན་པློ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཤིང་སློང་དེ་ལ་འཛེགས་སློང་ངློ་། །

དེའི་ཕི་ཉིན་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ཤིང་སློང་གི་རེ་ནས་མར་བབས། མེ་ཏློག་སེར་

པློ་གཅིག་བཏློགས་ནས་ཁློ་རེ་བད་ལ་ཡུལ་བས་པ་དང་སྔར་བཞིན་སིན་པློར་གྱུར། 

ཁློས་ཀང་མེ་ཏློག་སེར་པློ་ཞིག་དང་སྔློན་པློ་ཞིག་བཏློགས་ནས་ལྷམ་དེ་གློན། 

རྒན་མློ་མ་བུ་གཉིས་ཀི་སྒློ་འགམ་དུ་སེབས་ན་བསམས་བསད་པས་རྒན་མློ་

མ་བུའི་སྒློ་དྲུང་དུ་སེབས། དེར་ཁློས་རྒན་མློ་མ་མད་བློས་པ་དང་། བུ་མློ་དེས་སྒེ་ཁུང་

ནས་བརློངས་ཏེ་བལྟས་བྱུང་བས། བུ་མློའི་བད་ལ་མེ་ཏློག་སྔློན་པློ་དེ་ཡུལ་བས་པ་

དང་། བུ་མློ་དེ་སྤེལ་རྒན་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སློང་ངློ་། །

ཁློས་ཞྭ་ཆུང་གློན་པས་མི་སུས་ཀང་མ་མཐློང་། བུ་མློ་དེས་མི་སུ་ཡང་མི་

འདུག་ཟེར་ནང་དུ་ལློག་ཡློང་དུས་བུ་མློ་སྤེའུར་སློང་བ་མཐློང་བས་ཨ་མ་སྐྲག་སེ། ཁ་

སང་གི་མི་དེའི་ཆློ་འཕྲུལ་མིན་ནམ་བསམས་ནས་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་གི་སྒློ་ཞབས་མེད་

པར་བཙལ་བས་མ་རེད་དློ། །

ཁློས་ཁུར་སྒེའི་ནང་དུ་ཞྭ་མློ་བརྫངས། ལྷམ་དེ་སྐེད་པ་གཡས་གཡློན་ལ་

གཟེར། རྒན་མློ་མ་མད་ཀི་ནང་དུ་ཡློང་། རྒན་མློས་ཁློ་མཐློང་བ་དང་ཁེད་ཀི་གསེར་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང་སྦྲུལ་གཏློད་ཟེར་ཕག་འཚལ་ལློ། །

དེར་རྒན་མློ་ལ་སྨྲས་པ། འློ་གློ་བཅད། གཏམ་དྲིས་ནས་མ་བྱུང་དགློས་ཁར་

བྱུང་ཟེར་བ་བདེན་པར་འདུག །ངའི་སྦྲུལ་དང་གསེར་ཁེར་ཤློག་བས་པ་དང་། རྒན་

མློའི་བུ་མློ་དེ་ལུས་སྤེའུར་གྱུར་ཀང་སེམས་ལ་འཕློ་འགྱུར་མེད་པས་མ་བུ་གཉིས་

ཀས་ཕག་འཚལ་ལློ། །

དེར་བུ་མློས་སྐྱུག་བཏང་བས་སྦྲུལ་དློན། སྦྲུལ་དེ་ཆུ་ལ་བཤལ་ནས་ཁློ་རང་

གིས་མིད་དློ། །བུ་མློ་དེ་ཁང་ཆུང་དུ་ཁིད་ནས་ཨ་མ་འདི་ལ་ཐློབ་ཐང་ཞིག་ཡློད་དེ། བུ་

མློ་ཁློད་སྙིང་རེ་ཟེར་ནས་མེ་ཏློག་སེར་པློ་དེས་བད་ལ་ཡུལ་བས་པས་བུ་མློ་སྔར་ལྟར་

སློང་ངློ་། །

མ་བུ་གཉིས་པློས་གསེར་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ཁློའི་མདུན་དུ་སྤུངས་ནས་ཕག་

འཚལ། མི་དེ་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་གསེར་དེ་ནས་ཁློ་རང་མ་བུ་གཉིས་འཚོ་

ངེས་ཤིག་སྦིན། ལྷམ་དེ་གློན། ཁུར་སྒེའི་ནང་གསེར་དེ་བླུགས། ཞྭ་མློ་གློན། ཁློ་རང་

གི་རྒྱལ་པློའི་རར་སེབས་ན་བསམས་པ་ཡིད་ལ་འཁློར་བ་དང་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་

སེབས། 

རྒྱལ་པློས་ཁློ་མཐློང་བ་དང་བཞེངས་ཏེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཆང་ནས་

འབལ་མི་ཕློད་པར་གྱུར། སྔར་གི་རྒྱལ་ས་དེར་མི་བསློད་ནམས་ཅན་དེ་རྒྱལ་པློར་

བསྐློས་ནས་རྒྱལ་སིད་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ཁད་མེད་བས་སློ། །ཚུར་ངློས་ལ་ཡིད་

བཞིན་གི་ནློར་ལ་མཧཱ་གསེར་གི་རུས་སལ་དེ་ཡློད་པ་ཡིན་འདུག །ཕར་ངློས་ན་ནློར་

བུ་ཤ་ཤློག་མར་ཤློག་གི་ཁུར་སྒེ་དེ་ཡློད་པར་འདུག །
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མི་བསློད་ནམས་ཅན་དེ་རྒྱལ་སར་སེབས་ནས་རྒྱལ་སིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་

དང་འབངས་འཁློར་གཡློག་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་འདུག་ཟེར་བ་རློས་

སྨྲས་པ་དང་། 

རྒྱལ་པློའི་ཞལ་ནས། མི་དེ་བསློད་ནམས་ཆེ་བ་ལ་ཨང་ཟེར་བ་གཏམ་ཤློར་

བས། རློ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་རློ་དེ་ཤློར་སློང་ངློ་། །རྒྱལ་པློའི་བསམ་པ་ལ་

ཁློའི་ལབ་ལབ་དེ་ནི་མང་། ང་རང་གི་སེམས་ཡེངས་པས་ལན། རློ་མེད་པར་ལློག་ན་

བླ་མའི་བཀའ་དང་འགལ་བསམས་ནས་ཡང་དུར་ཁློད་དེར་ཕིན། རློ་ཧ་ལ་ཟེར་བ་

རྣམས་ཏློག་མས་བརྡུངས། ཧུ་ལུ་ཟེར་བ་རྣམས་ལ་རྡློག་རྫིས་རེ་བཏང་། ཡང་ཤིང་

སློང་དེའི་རར་སེབས། 



  128  

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ།

ཇློ་ཇློ་བཟང་པློ་གཤིས་རྒྱུད་ངན་པའི་སིང་མློའི་ལག་ནས་ཐར་ཏེ་ཅང་ཤེས་རྟའི་

བཀའ་དྲིན་གིས་མཁར་གཞིས་ནློར་ཕྱུགས་མངའ་ཐང་རྒྱས་པ་བྱུང་བ།

ཡང་རལ་གི་དེ་ཤིང་སློང་ལ་བརྒྱབ། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་བུ་བདེ་

སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། 

ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་

བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་བས་པས་རློ་དེ་བབས་བྱུང་སེ། དྲ་བའི་ནང་དུ་བརྫངས། 

ཞགས་པས་བསམས་ཏེ་ཁུར་ཡློང་ངློ་། །

གློམ་པ་བདུན་ཙམ་སེབས་པ་དང་། རློ་ན་རེ། རྒྱལ་བུ་ཁློད་ཀིས་སྒྲུང་ཞིག་

ཤློད་དང་ལམ་ཐག་ཐུང་བས་པ་དང་། རྒྱལ་བུས་རྒྱུས་ཡློད་བསམས་ནས་ཁ་རློག་

ཡློང་བས། ཁློད་འདྲའི་ཁ་ནས་སྒྲུང་མི་ཐློན། ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

ལུང་པ་ཞིག་ན་ཕ་མ་སྔ་ས་ནས་ཤི ་བའི ་མིང་སིང་གཉིས་ཡློད་པར་

འདུག །ལུང་པ་དེའི་ཕུ་ན་སིན་པློ་རྫ་ཆེན་རྫ་ཆུང་ཟེར་བ་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། ལུང་པ་

དེའི་རྒྱབ་ན་མིའི་གློང་བརྡལ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་འདུག །དེའི་ཕར་རྒྱབ་ན་སིང་མློ་ཞིག་

ལ་ཇློ་ཇློ་བམས་པ་ཚད་མེད་པ་གཅིག་ཡློད་འདུག །ཁློང་གཉིས་ལ་ལུག་ཁྱུ་ཞིག་ཡློད་

པ་བུ་མློ་དེས་འཚོ་བར་འགློ་གི་ཡློད་འདུག 

ཉིན་གཅིག་བུ་མློ་དེས་ལུང་པ་དེའི་ཕུར་རྩྭ་ཆུ་བཟང་ས་ཞིག་ཏུ་ལུག་འཚོ་བར་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཕིན། ལ་ཕར་རྒྱབ་ཀི་བུ་མཚར་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཀང་དེར་ལུག་འཚོ་བར་ཡློང་བ་

དང་ཐུག །བུ་དེས་རང་རེ་གཉིས་བཟའ་མི་བས་ན་ག་འདྲ་འདུག་བས་པར། བུ་མློ་

དེས་ཡག་པློ་འདུག་ཟེར། ཁློད་ཀི་ཇློ་ཇློ་ལ་བསང་ན་ཨེ་སེར་བས་པས། བསང་བས་

ན་བིན་དློགས་མེད། ངའི་ཇློ་ཇློ་ཤི་ན་ང་རང་གཉིས་བཟའ་འཚོ་བས་པས་ཆློག་ཟེར། 

བུ་དེས་ཁློད་ཚོའི་ལུང་པའི་ཕུ་ན་སིན་པློ་རྫ་ཆེན་ཟེར་བ་ཞིག་དང་རྫ་ཆུང་ཟེར་

བ་ཞིག་ཡློད་དེ། དློ་དགློང་ཁློད་རང་ནང་དུ་ལློག་མ་ཐག་ང་ན་ང་ཚ་ཟེར་བ་གིས། ཇློ་ཇློ་

དེ་ཁློད་ལ་བམས་པློ་ཡློད་འདུག་པས། ཁློད་ན་བ་ལ་གང་གིས་ཕན་ཟེར་ཡློང་། ང་ན་

བ་ལ་ཐབས་ཡློད་དེ་ཇློ་ཇློས་མི་ནུས་ཟེར་བ་གིས། བུ་མློ་ཁློད་ན་བ་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་

ཡློད་ན་ལློས་བེད་ཟེར་རློ། །ངའི་ནད་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ལ་རང་རེའི་ཕུ་ན་སིན་པློ་རྫ་

ཆེན་རྫ་ཆུང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་ལྡུམ་རྭ་ནས་སྒློག་པ་བླངས་ཏེ་བིན་ན་དྲག་འགློ་

སེ་ཇློ་ཇློས་མི་ནུས་གིས། དེར་ཁློས་བུ་མློ་ན་བ་ལ་ཕན་ན་ནུས་ཟེར་ཁློའི་ལྡུམ་རར་

འགློ། དེ་ནས་ངེད་རང་གཉིས་ལྷན་དུ་སློད་རྒྱུ་ཡློང་ཟེར་བ་བསབས་སློ། །

དེ་ནས་མློས་འགམ་པ་གཡས་སུ་བཙག་བཅུག །གཡློན་དུ་རམ་བཅུག་ནས་

སེབས་རེས། ང་ན་ང་ཚ་བས་པ་དང་། བུ་མློ་ན་བ་ལ་གང་གིས་ཕན་ཟེར་དྲིས་པར། ང་

ན་བ་ལ་ཐབས་ཡློད་དེ་ཇློ་ཇློས་མི་ནུས་བས་པས། ཇློ་ཇློ་ན་རེ། ངེད་མིང་སིང་གཉིས་

ཀི་ཕ་མ་ནི་སྔ་མློ་ནས་ཤི །ཁློད་སྡུག་པ་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ཡློད་ན་ཤློད་དང་ཟེར་བས། 

བུ་མློ་ན་རེ། རང་རེའི་ལུང་པའི་ཕུ་ཡ་གི་ན། སིན་པློ་རྫ་ཆུང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་

པས་དེའི་ལྡུམ་ར་ནས་སྒློག་པ་བླངས་ཏེ་བིན་ན་དྲག་འགློ་སེ། མི་ནུས་ཟེར་བར། ཁློས་

བུ་མློ་ལ་ཕན་ན་ངས་ནུས་ཟེར་ནས་ཅང་ཤེས་ཀི་རྟ་བཟང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་བཞློན། 



  130  

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཁི་བཟང་པློ་གཉིས་ཡློད་པ་ཁིད་ནས་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་ཕིན་ནློ། །

སིན་པློ་རྫ་ཆུང་གི་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་སྒློག་པ་ཕད་བུ་གང་བརས་

ཚར་བ་དང་རྫ་ཆུང་ཁློས་མཐློང་ནས། སྔར་ཕན་ངའི་ལྡུམ་ར་འདིར་སྒློག་པ་སུས་ཀང་

ཐློགས་མི་ནུས་པར། སྤང་པློ་མ་གིས་སྒློག་པ་ཐློགས་པ་གང་ཡིན་ཟེར་ལག་ངར་

བརྫེས་ནས་ཤློར་བྱུང་ངློ་། །སྐབས་དེར་ཅང་ཤེས་ཀི་རྟ་དེས་ཁློའི་མཐློང་ར་ནས་

བཟུང་། ཁི་གཉིས་ཀིས་རྐང་པར་རྨུགས། ཁློ་རང་གིས་ངར་གདློང་ལ་ཏློག་མ་བརྒྱབ་

པས་ཁློ་འགེལ་སློང་ངློ་། །

ཁློ་ན་རེ། ང་མ་གསློད་དང་ཁློད་རང་གིས་གང་ཟེར་བེད། རྒྱློབ་ཟེར་ན་ཕ་མགློ་

ལ་རྒྱག །ཟློ་ཟེར་ན་མ་མཆིན་ཡང་ཟ། སློང་ཟེར་ན་རྡློ་རེ་དམལ་བའི་གཏིང་ལའང་འགློ་

ཟེར་མནའ་བསྐྱལ་ལློ། །ཁློ་མ་བསད་པར་སྒློག་ལློ་ཐེག་ཚད་ཁུར་ནས་ལློག་ཡློང་ངློ་། །

ནང་དུ་སེབས་མ་ཐག་བུ་མློ་ལ་སྒློག་ལློ་རྒྱགས་ཚད་བིན། བུ་མློ་ནད་དྲག་པའི་

ཁུལ་བས་ནས་ལུག་འཚོ་བར་ཕིན་ནློ། །

དེའི་སང་ཉིན་ལ་ཁ་དེར་བུ་ཚ་དེ་དང་འཕྲད་དེ། ཁློ་ན་རེ། ཁློད་ཀི་ཇློ་ཇློ་ཨེ་ཤི་

ཟེར། མློ་ན་རེ། ཇློ་ཇློ་མ་ཤི་བའི་ཁར་སྒློག་པ་ཐེག་ཚད་བཀལ་རྫ་ཆུང་གཡློག་ལ་ཁིད་

ནས་ལློག་བྱུང་ཟེར་བས་ཁློད་ཀི་ཇློ་ཇློ་དེ་འཇིགས་པ་ཞིག་ཡློད་པར་འདུག །ཁེད་ཚོའི་

ལུང་པའི་ཕུ་ན་སིན་པློ་རྫ་ཆེན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པས། དེའི་ལྡུམ་རའི་ནང་གི་སྒློག་པ་

ང་ལ་སེར་ན་ངའི་ན་ཚ་དྲག་ཐུབ་པ་འདུག །མ་ཕིན་ན་ང་འཆི་བ་འདུག་གིས་ཟེར་བ་

བསབས་སློ། །

ཡང་མློས་ན་རྫུ་བཏབ་ཁློས་བསབ་པ་ལྟར་བས་པས་ཇློ་ཇློས་བུ་མློའི་ནད་ལ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཕན་ན་ང་འགློ་ཟེར་ནས་ཡང་རྟ་སྒ་བརྒྱབ་རྫ་ཆུང་དང་ཁི་གཉིས་ཁིད་ནས་རྫ་ཆེན་གི་

ལྡུམ་རར་ཕིན་ནློ། །

དེར་ཡང་སྒློག་པ་ཕད་བུ་གང་ཙམ་བེགས་ཚར་བ་དང་། རྫ་ཆེན་ཁློས་མཐློང་

སེ། ལག་ངར་བརྫེས་ནས་སྤང་པློ་རྫ་ཆུང་ཁློད་ཀིས་ངན་རྒྱུས་བས་ནས་སྣ་དྲངས་ཡློང་

བ་ཡིན། སྔར་མི་སུ་ཡིན་རུང་འདིར་ཡློང་ཕློད་པའི་དཔེ་མེད་ཟེར་ནས་རྫ་ཆུང་ལ་ལྡན་

ལྕག་གསུམ་བརྒྱབ། ཁློའི་སེང་དུ་ཤློར་བྱུང་བས་རྟ་མཆློངས་ནས་ཁློའི་མཇིང་པ་ནས་

བཟུང་། རྫ་ཆུ་ཚིག་པ་ཟློས་ཏེ་ཁློའི་མཐློང་ར་ནས་བཟུང་། ཁི་གཉིས་ཀིས་ཁློའི་སྒིད་

པ་ནས་བཟུང་བས་ཁློ་འགེལ་ལློ། །

སིན་པློ་རྫ་ཆེན་གིས། ང་མ་གསློད་དང་། ཁློད་རང་གིས་ཅི་བཅློལ་བའི་ལས་

བེད། རྒྱློབ་ཟེར་ན་ཕ་མགློ་ལ་རྒྱག །ཟློ་ཟེར་ན་མ་མཆིན་ཡང་ཟ། ཁློད་ཀིས་གང་ཟེར་

བར་ངས་མ་ཉན་ན་ལུས་དུམ་བུ་བརྒྱ་ཚལ་དུ་བཏང་ནའང་ཆློག་ཟེར་མནའ་བསྐྱལ་

ལློ། །

རྫ་ཆུང་ལ་ཁུར་པློ་བསྐུར། རྫ་ཆེན་ཡང་ཁིད་ཡློང་། ནང་དུ་སེབས་པ་དང་བུ་མློ་

དེ་ལ་སྒློག་པ་རྒྱག་ཚད་བིན། 

ཡང་བུ་མློས་དྲག་ཚུལ་བས་ནས་ལུག་དེད་དེ་ལ་ཁར་ཕིན་ནློ། །ལ་ཁར་བུ་ཚ་

དེ་དང་འཕྲད་དེ། ཁློད་ཀི་ཇློ་ཇློ་ཨེ་བསད་ཟེར་བར། ངའི་ཇློ་ཇློ་ནི་རྫ་ཆེན་ཁིད་སྒློག་པ་

མང་པློ་ཁུར་ནས་སེབས་བྱུང་བས་པས། བུ་དེ་ན་རེ། ཁློད་ཀི་ཇློ་ཇློ་དེ་ནི་འཇིགས་སུ་

རུང་བ་ཞིག་ཡློད་པར་འདུག །

ཡང་ནང་དུ་ལློག་སེབས་རེས། ང་ན་ང་ཚ་ཟེར་བ་གིས་ལ་ཉློལ་སློད། བུ་མློའི་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ནད་ལ་གང་དང་ཅིས་ཕན་ཟེར་བྱུང་ན། ང་ན་བ་འདི་ཁ་སང་ནས་སྒློག་པ་ཟློས་དྲག་

པས་ད་ཕློ་བ་ན་གི་འདུག །ཐབས་ཡློད་དེ་ཇློ་ཇློ་འློ་བརྒྱལ་ཆེ་བརློད་ཅིག །ཕན་པའི་

ཐབས་ཡློད་ན་ལློས་བེད་ཟེར་ཡློང་། འློ་ན་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ནས་རྒྱ་ཚྭ་

བླངས་ཏེ་བིན་ན་ཕན་ཟེར་བ་གིས་དང་། ཇློ་ཇློ་ཚྭ་ལེན་དུ་འགློ་བས་དེ་ནས་ཁློ་འཆི་

ཟེར་གློས་བསབས་སློ། །

ཡང་མློས་སྔར་བཞིན་ན་རྫུ་བཏབ་སེ། ངའི་ནད་ལ་རྒྱ་ཚྭས་ཕན་ཟེར་བས། ཇློ་

ཇློས་ཁློད་ན་བ་ལ་ཕན་ན་ང་འགློ་འློ་ཟེར་ནས་རྟ་སྒ་བརྒྱབ། རྫ་ཆེན་རྫ་ཆུང་དང་ཁི་

གཉིས་ཁིད་དེ་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ནས་ཚྭ་ལེན་པར་ཕིན་ནློ། །

མཚོ་ཁར་སེབས་དུས་རྒྱ་ཚྭ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ན་ཡློད་འདུག་པས་ཁློ་རང་

གི་སྐེད་པ་ལ་ཐག་པ་བཏགས་ཏེ་རྫ་ཆེན་གིས་བཟུང་། ཕད་བུ་གཅིག་ཁུར་ནས་རྒྱ་

མཚོའི་གཏིང་དུ་ཕིན། དེར་ཐག་པ་དེ་ཐང་ཙམ་བས་བྱུང་བ་དང་ཕད་བུ་ཁེངས་པའི་

རྟགས་ཡིན་པས་འཐེན་ཅིག་བས་པས། དེར་རྫ་ཆེན་གིས་ཐག་པ་འཐེན་པས་གང་

ཡང་མ་བྱུང་བ་དང་། 

རྫ་ཆེན་ན་རེ། ད་ཐབས་གཞན་མེད་པས་ཁི་གཉིས་འཐུངས་ཤིག་ཟེར་ཆུ་དེ་

ནས་བཏུངས། རྟ་ཁློད་ར་འཐུངས་ཟེར་བས་བཏུངས། ཁི་གཉིས་དང་རྟས་བཏུངས་

ཀང་དེ་ཙམ་འཐུང་མ་ཐུབ། རྫ་ཆུང་ཁློད་ཀིས་འཐུངས་བས་པས་རྫ་ཆུང་གིས་མཚོ་

ཁ་དམའ་རུ་འགློ་བ་ཙམ་བཏུངས། དེར་སློ་ག་བསྒིགས་ནས་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཏུ་ཆུ་འཕློ་

བས་ལུང་སློངས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཤྭ་ལློག་གིས་ཁེངས་སློ། །དེར་ཁློའི་ཁ་ནང་དང་སློ་

སྲུབས་ལ་བཙལ་བས་ཚྭ་མིན་པ་གང་ཡང་མ་རེད། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

དེ་ནས་རྫ་ཆེན་ཁློ་རང་གིས་བཏུངས་པས་ཐམས་ཅད་འཐུང་ཐུབ་ནས་དེའི་

རྟིང་ན་རྒྱ་ཚྭ་ཞློ་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་ཡློད་པ་དེ་ནས་མགློགས་པར་ཕད་བུ་བཞི་བཀང་། 

ཁློའི་རུས་པ་ཨེ་འདུག་བལྟས་པས་ནི་མ་རེད། དེར་རྫ་ཆེན་གིས་སློ་ག་སྒིག་ཙམ་བས་

ནས་ཁའི་ཚྭ་རྣམས་བཏློན་པ་དང་། ཚྭ་གསེབ་ནས་རུས་པ་མ་རེད། སློའི་སྲུབས་

གཡེངས་པས་རུས་སྒློམ་མ་ཞིག་པ་ཧིལ་པློ་རྫ་ཆེན་གི་སློའི་སྲུབས་ནས་རེད། 

དེར་རུས་པ་དེ་བཏློན་ནས་རྫ་ཆེན་གིས་རྫ་ཆུང་ལ་སྨྲས་པ། རང་རེ་དཔློན་

གཡློག་གི་ས་ན་མནའ་དམ་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་ཡིན། རྫ་ཆུང་ཁློད་རང་འཛའ་ར་ཞིག་ཁུར་

མགློགས་པར་ཉིན་ཁུག་ཐློངས་ཤློག །གནའ་སྔ་མློ་ཙ་ན་ང་ལ་ཨ་ལྕེ་གནམ་གི་གུང་

རྒྱལ་མས་བིན་པའི་བདུད་རི་པར་བུ་གང་ཡློད་པ་དེ་གར་དགློས་མི་ཤེས་བསམས་ཏེ་

རྣ་མཆློག་གི་རྟིང་མ་གི་ན་སས་ཡློད། དེ་ཁློད་ཀིས་ལློངས་ཤློག་ཟེར་ནས་རྫ་ཆུང་ལེན་

པར་བཏང་ངློ་། །དེར་རྣ་མཆློག་གི་རྟིང་ན་པ་རུ་འདུག་པ་དེ་ཨམ་ཕྲག་ཏུ་བཅུག །འཛའ་

ར་དེ་ཟློས་ཡར་འློངས་པ་དང་ས་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར། 

རྫ་ཆེན་ན་རེ། རྫ་ཆུང་འགློར་འགངས་ཆེ་བྱུང་ཟེར་དེ་ནུབ་དེ་ཁར་ཉལ་བསད། 

དེའི་ཕིན་ཉིན་ཁློའི་རུས་སྒློམ་དེ་ཉི་མ་ལ་བསློས་ནས་ཕི་ལ་བདུད་རི་དེ་ནས་རིལ་བུ་

གཅིག་བྱུགས་པས་ཤ་ཁག་ཆགས། དེའི་ཁར་རིལ་བུ་གཅིག་བཏབ་པས་ཤ་རྣམས་

སྔར་བཞིན་ཁེངས། དེ་ནས་རིལ་བུ་གཅིག་བཏབས་པས་ཕི་ལྤགས་ཆགས། དེ་ནས་

ནང་ལ་ཐུན་གཅིག་བཏང་བས་དྲློད་ཉམས་ཙམ་རེད་པ་ཡིན་པར་གདའ། དེ་ནས་ཐུན་

གཅིག་བཏང་བས་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་བྱུང་། ཡང་ཐུན་གཅིག་བཏང་བས་སྔར་བཞིན་

དྲན་པ་རེད། ཤི་གསློས་སན་གི་ཡློན་ཏན་གིས་ཁློ་ལློག་རྒྱུ་བྱུང་སེ་དེར་རྒྱ་ཚྭ་རྣམས་
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བཀལ། ཁློང་དཔློན་གཡློག་མི་རྟ་ཁི་དང་བཅས་པ་ཡུལ་དུ་སེབས་སློ། །

བུ་མློ་དེའི་རྐན་རྨ་རུ་སློང་སློང་བར་རྒྱ་ཚྭ་བླུད། མློས་ཀང་དྲག་ཚུལ་བས་ནས་

ལུག་འཚོ་བར་ཕིན། ཡང་བུ་དེ་དང་ལ་ཁར་འཕྲད་དེ་ཁློད་ཀི་ཇློ་ཇློ་ཨེ་ཤི་བས་པས། 

ཇློ་ཇློ་མ་ཤི་བའི་ཁར་རྒྱ་ཚྭ་བཀལ་ནས་ལློག་བྱུང་། ངའི་ཁ་རྨ་རུ་མ་སློང་བར་རྒྱ་ཚྭ་

བླུད་བྱུང་བས་པས། 

ཁློ་ན་རེ། ཁློད་ཀི་ཇློ་ཇློ་དེ་གང་གིས་ཀང་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡློད་པར་འདུག་ཟེར། 

བུ་མློའི་སྙིང་དུ་ཁློ་ཞུགས་ནས་ད་བཟའ་མི་ཡློང་བའི་ཐབས་ཨེ་ཡློད་ཟེར། ཐབས་ཡློད་

རྒུ་བཏློན་ཚར་བས་ཁློད་ཀིས་ཇློ་ཇློ་ལ་བསང་ན་མི་སེར་རམ་བས་པ་དང་། མློ་མཆི་

མ་ཁློམ་ཁློམ་དུ་ངུ་ཡི་འདུག །ཁློད་ངུ་བ་ལ་མ་ཐུག །ཁློད་ཀིས་ཇློ་ཇློ་གསློད་ནུས་

སམ་ཟེར་བར། 

མློ་ན་རེ། གསློད་ནུས་ཟེར། འློ་ན་ཁློད་རང་དློ་ནུབ་ནས་ཇློ་ཇློ་འློ་བརྒྱལ་ཟེར་

ནས་ཁློའི་མལ་བཅློས། ཇློ་ཇློའི་སྔས་འློག་ཏུ་མདུང་ཞིག་ཆུག །ནམ་ཕེད་ཙམ་ལ་ཇློ་

ཇློའི་མགློ་བློར་རྡློ་པང་ཚད་གཅིག་བརྒྱབ་ནས་གསློད། ཇློ་ཇློ་བསད་པ་སིན་པློ་གཉིས་

ཀིས་མ་ཚོར་བ་གིས་ལ་རྟ་དེ་བཞློན་ནས་བློས་ཤློག་ཅིག་ཟེར། མློས་ལུག་དེད་ནས་

ནང་དུ་ལློག་ཡློང་། 

སྔར་མི་བེད་པའི་ནང་ལས་རྣམས་བས། ཇློ་ཇློའི་མལ་བཅློས། སྔས་འློག་ཏུ་

མདུང་ཞིག་བཅུག །སིན་པློ་རྫ་ཆེན་དང་རྫ་ཆུང་གཉིས་ཟུར་དུ་བསྙལ། ཇློ་ཇློ་ལ་མལ་

གཡློག་བམས་པའི་ཚུལ་བས། 

ནམ་ཕེད་དུ་སེབས་པ་དང་བུ་མློ་ལངས་ནས་སིན་པློ་གཉིས་ཀིས་མ་ཚོར་བ་
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བས་ཏེ་རྡློ་པང་ཚད་གཅིག་ཇློ་ཇློའི་སྔས་འགློར་ཁུར་ཕིན། ཇློ་ཇློས་མགློ་སྔར་བཞག་

ས་དེར་བདེ་མློ་མ་བྱུང་བར་མདུང་མེད་པའི་སར་ཉལ་བ་ཡིན་འདུག །མློས་ཇློ་ཇློའི་

མགློ་བཞག་པའི་ཐད་དུ་རྡློ་པང་ཚད་དེ་བརྒྱབ་ནས་བློས་ཕིན། 

ཇློ་ཇློ་ཧར་ཏེ་ལངས་ནས་སུ་ཡིན་ཟེར་བས། རྫ་ཆེན་རྫ་ཆུང་གཉིས་ཀིས་མར་

མེ་ཁེར་ནས་ལྟ་དུས་གཞན་སུ་ཡང་མེད་ཅིང་། བུ་མློ་དེ་རྟ་སྒ་རྒྱག་པའི་གབས་བེད་ཀི་

ཡློད་པར་གདའ། 

རྫ་ཆེན་གིས་བདུད་མློ་འདི་ཡིན་པར་འདུག་ཟེར་ནས་ཁློས་མཐེབ་མཉེད་ཅིག་

བཏང་ནས་ཁྱུར་མིད་བཏང་བས། ཇློ་ཇློས་རྫ་ཆེན་བུ་མློར་དེ་ལྟར་མ་བེད་མ་བེད་བས་

ཀང་ཁློས་མིད་ཚར་བ་ཡིན་པར་གདའ། སྐབས་དེར་ཇློ་ཇློས་ནི་མློ་རང་ཅི་བེད་ཀང་

སྙིང་རེ་ཟེར་སེམས་ཁལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱེས། 

སིན་པློ ་རྫ་ཆེན་གིས་ཁློད་ལ་བཟང་བས་པ་དེ ་ངན་བས་པ་འདྲ་བར་

འདུག །སན་འདེབས་རྒྱུ་ཡློད་ཀང་མི་འདེབས། སེར་རྒྱུ་ཡློད་ཀང་མི་སེར་ཟེར་ནས་

རུས་པ་རྣམས་ཞིབ་མློར་ཟློས། སྐབས་དེར་ཇློ་ཇློས་ནི་མློ་རང་ཅི་བེད་ཀང་ངེད་གཉིས་

སྙིང་གཅིག་ལ་གཏད་པ་ཡིན་པས་སྙིང་རེ་ཟེར་ནས་ནློར་གང་ཡློད་རྣམས་མློའི་ཕློགས་

སུ་དགེ་རར་བཏང་། རྫ་ཆེན་རྫ་ཆུང་གཉིས་ཁློ་རང་གཉིས་ཀི་ཡུལ་དུ་སློག །རྟ་དེ་ལ་

བཞློན་ཁི་ཁིད་ནས་རྒྱང་རིང་པློ་ཞིག་ལ་སྐྱློ་བསང་ལ་ཕིན་ནློ། །

རྩྭ་ཁ་བཟང་པའི་མཚོ་འགམ་ཞིག་ཏུ་རྟ་འཚོ་བར་འགློ་བསམ་པའི་ལམ་བར་

སློ་མང་གཅིག་དང་། དུང་འཕྲེང་གཅིག །མེ་ལློང་གཅིག་རེད་པ་ཡིན་པར་

འདུག །སྐབས་དེར་རྟ་ཕློ་དེ་ན་རེ། གང་དགློས་མི་ཤེས་དེ་རྣམས་ཁེར་བས་པས་དེ་
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རྣམས་ཁེར་ནས་མཚོ་འགམ་དེར་བསད་པ་དང་། ཡུད་ཙམ་ཞིག་ནས་མཚོ་དེ་ལང་

ལློང་དུ་འཁློལ། 

རྟ་དེས་ཁློ་ལ་སྨྲས་པ། སྒ་ཆ་ལེགས་པར་སྤློས། ཁི་གཉིས་ཁིད་ལ་བློས་ཤིག་

བས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་རྟ་ལ་སྒ་བརྒྱབ། ཁི་གཉིས་ཁིད། རྟ་བཞློན་ཟིན་པ་དང་། མཚོ་

དེའི་དཀིལ་ནས་ལྕགས་ཀི་སྤང་མློ་རི་སྣ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཁློའི་རེས་སུ་དེད། ཁློ་

ཟིན་ལ་ཁད་བྱུང་བ་དང་། རྟ་ན་རེ། བུ་སློ་མང་དེ་ལ་སློན་ལམ་ཐློབ་ལས་སྐྱུར་ཟེར། སློ་

མང་བསྐྱུར་བས་ནགས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་དེ་བསྐློར་རིང་བློས་སློ། །

ཡང་ཟིན་ལ་ཁད་བྱུང་བ་དང་། བུ་སློན་ལམ་ཐློབ་ལ་དུང་འཕྲེང་སྐྱུར་ཟེར་ནས་

བསྐྱུར་བས་གངས་རི་དུང་འཕྲེང་འདྲ་བ་ཞིག་བྱུང་། ཡང་དུམ་གཅིག་བློས་འློངས། 

ཡང་སྤང་མློ་དེས་རེས་ཟིན་ལ་ཁད་བྱུང་བ་དང་། བུ་མེ་ལློང་ལ་སློན་ལམ་ཐློབ་ལ་སྐྱུར་

ཅིག་བས་པ་དང་། ཁློས་མེ་ལློང་ལ་མཚོ་མེ་ལློང་འདྲ་བ་ཞིག་ཤློག་ཅིག །མཚོ་ཕར་

ཁར་སྤང་མློ་ལུས་པ། ཚུར་ཁར་ང་རང་ཐར་བ། བསྐློར་བས་མི་འཁློར་བ། བརྒལ་བས་

མི་ཐར་བ། རྐྱལ་གིས་མི་ཆློད་པ་ཞིག་ཡློང་བ་ཤློག་བས་སློད་བློར་ནས་བསྐྱུར་བས། 

ཇི་ལྟར་བས་པ་བཞིན་བྱུང་ངློ་། །

མཚོའི་ཕར་ཁ་ནས་སྤང་མློ་ན་རེ། སྤང་པློ་ཁེད་ཀིས་སློག་ལན་སྤློད་དགློས་པ་

ཡློད་དེ། སྤང་པློ་རྫ་ཆེན་རྫ་ཆུང་དང་རྟ་དེས་ཁློད་ཀི་སློག་མགློ་བཏློན་སློང་བས་ཚེ་

ཐར་བ་གིས་ཟེར་ལློག་སློང་ངློ་། །

དེ་ནས་ས་སློང་ཆེན་པློ་ཞིག་ཏུ་སེབས་པ་དང་། རྟ་དེ་གམ་ནས་འཆི་བའི་དུས་

ལ་བབས། སྐབས་དེར་རྟ་དེས་སྨྲས་པ། ད་ང་འཆི་བར་འདུག་པས་ཁློད་ང་ལ་སེམས་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཁལ་གིས་ཤི་བ་དང་ངུ་བ་སློགས་གཏན་ནས་མ་བས་པར་ངའི་པགས་པ་བཤུས་ནས་

ཁློམས། མགློ་དཀིལ་དུ་ཞློག །ཁའི་ནང་དུ་སྙིང་དེ་ཆུག་ལ་སློ་རྣམས་བརྡུངས་ལས་

སང་ལ་གཏློར་ཞིག །མཁལ་མ་གཉིས་པློ་མགློའི་རར་ཞློག །གློད་པ་ཐང་ལ་ཁློམས། རྒྱུ་

མས་པགས་པ་དང་མགློའི་མཐའ་སྐློར། གློ་བ་ལུང་པའི་ཕུར་སྐྱེལ། མཆིན་པ་དུམ་བུར་

བཏུབས་ལ་གློ་བའི་གཡས་གཡློན་དུ་ཞློག །སྤུ་རྣམས་ཐློགས་ལས་རི་ལ་གཏློར་

ཞིག །མཁིས་པ་མགློའི་རར་ཞློག་ལ། མ་ངུ་། ངུ་ན་གང་མློ་ཡློང་ཟེར་རྟ་ཤིའློ། །

དེར་རྟ་ཤི་བ་དང་། ཁློས་ང་ལ་ཚེ་སྔློན་གི་དག་སིང་མློ་དེས་སྡུག་དེ་འདྲ་བཏང་། 

སློག་མགློ་འདློན་པའི་རྟ་དེ་ཤི་སློང་བསམས་ནས་ངུས་པས་ཁ་ཆར་བབས། ངུ་འཕྲློ་

ལ་ཧེ་ཧེ་བས་པས་དེར་ཉི་མ་དྲློ་བ་ཞིག་བྱུང་། དེར་རྟ་ཁློ་རང་གིས་བསབས་པ་བཞིན་

བས་པས་ཐང་ཆད་པ་དང་། ངུས་པ་བཅབས་ཏེ་དུབ་ནས་ཉི་མ་ལ་གཉིད་དུ་སློང་

འདུག 

གཉིད་གུང་ལ་བུ་མློ་ཞིག་གིས་དེ་འདྲ་མ་གཟིམས་པར་བཞེངས་དང་ཟེར་

མགློ་ལ་རེག་རེག་བེད་པ་ཞིག་སྣང་། གཉིད་སད་པ་དང་། ངའི་སིང་མློ་དེ་ནི་བདུད་མློ་

དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་། རྟ་དེ་ནི་ཤི །ད་སུ་ཡློད་དམ་བསམས་ནས་བལྟས་པས་བུ་མློ་མཚར་

སྡུག་འློད་ཆགས་པ། རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཀིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་འདུག །ཡར་བཞེངས་པར་

ཞུ། ཁེད་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་བའི་རྟ་དེ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། ཁློ་ཡར་ལངས་པ་དང་བུ་མློ་

དེས་ཁློ་ནང་དུ་གདན་དྲངས་སློ། །

དེེར་ནི་ཕློ་བང་ཁད་དུ་འཕགས་པ་དགུ་ཐློག་ཡློད་པ་དེ་རྟའི་མགློ་ལས་བྱུང་བ་

ཡིན་པར་འདུག །ཁ་ནང་དུ་སྙིང་བཞག་པ་དེ་བུ་མློ་མཚར་སྡུག་ལྡན་པ་དེ་ཡིན་པར་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

འདུག །མཁལ་མ་གཉིས་ལས་ནི་རྟ་བཟང་པློ་ཁློ་རང་གི་རྟ་དེ་དང་འདྲ་བ་བྱུང་བ་ཡིན་

པར་འདུག །རྒྱུ་མས་མཐའ་བསྐློར་བ་དེ་ལས་ལྕགས་རི་ལེགས་པློ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་

པར་འདུག །སྤུ་རྣམས་སློར་བས་ནགས་ལ་ཤིང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་

འདུག །སང་ལ་སློ་གཏློར་བའི་ཡློན་ཏན་གིས་ལུག་ཁྱུ་འུར་རྡློས་མི་འགུལ་བ་ཞིག་

བྱུང་བ་ཡིན་འདུག །ཕུ་རུ་གློ་བ་བསྐྱལ་བའི་ཡློན་ཏན་གིས་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པ་ལྟར་གི་

གངས་རི་ལུང་པ་དེ་འཚོ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་པར་འདུག་ཟེར་བ་རློས་སྨྲས་པས། 

རྒྱལ་བུའི་ཞལ་ནས། ཇློ་ཇློ་བཟང་པློ་དེ་གཤིས་རྒྱུད་ངན་པའི་སིང་མློ་དེས་

གསློད་རིས་བས་རུང་། སློག་མགློ་འདློན་པའི་རྟ་དེ་དྲིན་ཆེ་བ་ལ་ཨང་བས་པས། རློ་

ལ་གཏམ་ལན་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ལྡན་ལྕག་ཚ་ཐག་ཆློད་གཉིས་གཞུས་ནས་རློ་དེ་རྡུལ་

འཕྱུར་རེ་ལློག་སློང་ངློ་། །

དེར་རྒྱལ་བུ་ཐང་ཆད་གློད་པ་ཡང་ལྟློགས། ད་གང་བས་ཀང་རློ་མི་ལློན་པ་འདྲ་

བསམས་དགློན་པ་ལ་ལློག་ཕིན། མཚམས་རྡློ་བརྒལ་མ་ནུས། སྐློར་བ་ཞིག་བསྐློར་

ཤར་ནས་ལྷློ་ལ་ཕིན་པས། ལྷློའི་མཚམས་རྡློ་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་སྦར་འདུག་པ་དེ་བཀླགས་

པས། བུ་ཁློད་ལ་ཇི་ཙམ་སྨྲས་ཀང་གློ་རྒྱུ་ནི་མི་འདུག །སྔ་མ་ནས་ཞེ་རུས་བསྐྱེད་ན་

སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐློགས་པའི་གསེར་ཁ་ཞིག་ཡློད་དེ་དེ་ནི་མ་བྱུང་། དེ་རེས་ཀང་ཞེ་

རུས་བསྐྱེད་ན་པུས་མློ་ཡན་གསེར་དུ་འགློ་བ་ཡློད་དེ་དེ་ཡང་མ་བྱུང་། ད་བུ་ཁློད་སྙིང་

རུས་བསྐྱེད་ན་ལྟེ་བ་ཡན་གསེར་དུ་འགློ་བ་ཡློད་པས་སྙིང་རུས་སྐྱེད་ཅིག་གསུངས། 

མར་ཟན་གའུ་ཁ་སང་གི་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་བཞག་འདུག་གློ །

དེར་མར་ཟན་དེ་ནས་རྒྱགས་ཚད་ཅིག་ཟློས། ལྷག་མ་རྣམས་ཁེར་ནས་ཡང་
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དུར་ཁློད་དེར་ཕིན་ནློ། །དེར་རློ་ཕྲན་རྣམས་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་མང་པློ་བསན་

ནས། རློ་ལ་ལ་ཧ་ལ་ཟེར་གིན་ཙོག་པློར་ལངས། ལ་ལ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཟེར་གིན་ཕར་འགློ་

ཚུར་འགློ་བེད། ངའི་བླ་མ་བདེན། སྤང་པློ་འདི་ཚོས་ཀང་ང་ལ་བརས་པ་བེད་ཀི་འདུག་

བསམ་སྐྲག་པ་སྐད་ཅིག་ཀང་མ་བྱུང་སེ། རློ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཟེར་བ་རྣམས་ལ་འགློམ་ནས་

ཕིན། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཟེར་བ་རྣམས་རྡློག་པས་བརྡུངས་པ་དང་རླུང་ཞི་བ་ལྟར་སློང་། རློ་

ཆེན་པློ་དེའི་རར་ཕིན་པ་དང་། ཁློ་སློ་ཐམ་ཐམ་མང་པློ་བེད་ཅིང་། ལུས་ཤིང་དང་བལ་

ནས་མིག་ཕར་ཧིལ་ཚུར་ཧིལ་མང་པློ་བེད་པ་མཐློང་ངློ་། །
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ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ།

ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་ལམ་འགློ་བརྒྱུགས་པའི་སབས་ཀིས་སག་མི་ཟན་གི་ཁ་

ནས་ཐར་ཏེ་དུག་སྦྲུལ་དང་ཝ་མི་ཟན་བཏུལ་ནས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ། 

དེར་རྒྱལ་བུས་རལ་གི་དེ་བཏློན་ནས་ཤིང་དེའི་རར་ཕིན། ཤིང་སློང་ཕེད་ཙམ་ཆློད་པ་

བརྒྱབ། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། དྲ་བ་

ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་

ལློང་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་

འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་བས་པས་རློ་དེ་བབས་བྱུང་སེ། རློ་དེའི་སྤི་བློ་ནས་རྐང་

མཐིལ་ཡན་ཏློག་མས་བརྡུངས། ཁློད་ཁ་ཐམ་ཐམ་བེད་རྒྱུ་གང་ཡློད་ཟེར་རལ་གི་

བརྒྱབ། མིག་ཁབ་ཁབ་བེད་རྒྱུ་གང་ཡློད་ཟེར་མིག་ལ་གི་བཙུགས། གཟུགས་གཞི་

ཐམས་ཅད་ཕྲལ་ནས་དྲ་བའི་ནང་དུ་བརྫངས་ཏེ་ཁེར་ཡློང་བས་གློམ་པ་བདུན་བརྒྱད་

ཙམ་སེབས་པ་ན། 

རློའི་ཁ་ནས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ་ཟེར་བར། རྒྱལ་བུས་རྒྱུས་ཡློད་བསམ་ཁ་རློག་

བསད་པས། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁློད་འདྲའི་ཁ་ནས་གཏམ་མི་ཐློན། ངས་སྒྲུང་ཞིག་

བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

ལུང་པ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། ལུང་པ་དེའི་ཕུ་ན་སག་མློ་མི་ཟན་

གཅིག་ཡློད་པ་ཡིན་འདུག །སག་མི་ཟན་ལ་ལུང་པ་དེ་ནས་ལློ་རེར་མི་གསུམ་གསུམ་
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སྤློད་དགློས་ཀི་ཡློད་པར་འདུག །

ལུང་པ་དེའི་ཕུ་ན་ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་གཅིག་ཡློད་ཅིང་། མདའ་དེ་ན་ལས་ལ་

བརློན་པའི་མ་བུ་གསུམ་ཡློད་པས། མ་བུ་གསུམ་པློ་དེ་ལ་སག་གིས་ཟ་རེས་འཁློར། 

དེའི་དགློང་མློ་སག་དེ་ཁློང་མ་བུ་གསུམ་གི་ཁང་པའི་སྐས་ལ་འཛེགས་ནས་ཁུག་ཅིག་

ཏུ་ཡིབ་བསད། ཨ་མ་དེའི་བསམ་པར་ང་ཟློས་ཀང་ལློ་ན་རྒས་པས་འགློད་པ་མེད། ཕྲུ་

གུ་འདི་གཉིས་གང་དྲག་སྐྱློབ་ཐབས་ཅི་ཡློད་བསམ། 

དེར་ཁློང་མ་བུ་གསུམ་བཟའ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཟློས། བཏུང་རྒྱུ་ཡློད་པ་རྣམས་

བཏུངས་ནས་སློད་པའི་སྐབས་དེར། ཨ་མ་ན་རེ། ང་ཚོ་གསུམ་དློ་ནུབ་སག་གིས་

བཟའ་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཕྲུ་གུ་གཉིས་སག་གིས་བཟའ་བར་སྐྲག་གི་མི་འདུག་གམ་བས་

པར། 

བུ་དེ་ན་རེ།  སྐྲག་རྒྱུ་གང་ཡློད། དློན་དམ་སྐྲག་དགློས་པའི་སེམས་ཅན་གཞན་

ན་འདུག་བས་པར། ཨ་མ་ན་རེ། ཁློ་རེ་སག་ལས་ཀང་འཇིགས་པའི་སེམས་ཅན་གང་

ན་འདུག་བས་པ་དང་། 

དེར་བུས་སྨྲས་པ། སག་ལས་འཇིགས་པའི་སེམས་ཅན་ཟློག་ཟེར་བ་ཆེན་པློ་

ཞིག་འདུག །ཟློག་ལས་ཀང་འཇིགས་པའི་སེམས་ཅན་སུ་རུ་ཁ་སྦུབ་ཟེར་བ་ཞིག་དང་། 

སུ་རུ་ཁ་སྦུབ་ལས་ཀང་འཇིགས་པའི་སེམས་ཅན་མདའ་ལེ་སྔློ་སྐྱ་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག་

བས་པ་དང་། 

སག་གི་བསམ་པ་ལ། ང་ལས་འཇིགས་པའི་སེམས་ཅན་ཟློག །ཟློག་ལས་

འཇིགས་པའི་སེམས་ཅན་སུ་རུ་ཁ་སྦུབ། སུ་རུ་ཁ་སྦུབ་ལས་ཀང་འཇིགས་པའི་
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སེམས་ཅན་མདའ་ལེ་སྔློ་སྐྱ། གཞན་དེ་གཉིས་ལ་སྐྲག་དགློས་དློན་མེད་རུང་སུ་རུ་ཁ་

སྦུབ་ཀི་ཁ་སྦུབ་ལུགས་དེ་རང་གི་ཐློག་ཏུ་མི་ཡློང་བའི་ངེས་པ་མེད་པས་དློ་ནུབ་ར་

བའི་གང་མ་གི་ཟློས་ནས་ཚོད་ལྟ་མ་བས་ན་གང་ཡློང་མི་ཤེས་བསམ། ར་བར་འཛུལ་

ནས་གང་རྒན་ཁ་བློ་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་ཟློས་ནས་ཉལ་བསད་དློ། །

སྐབས་དེར་ལུང་པའི་ཕུའི་ཐགས་མཁན་ཁློའི་བསམ་པ་ལ་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་

བ་ཤར་ནས་གང་ཙམ་ཕིན་སློང་། སག་གིས་མི་ཟ་བ་རྣམས་སློད་ལ་ཟ་བ་ཡིན་པས། 

མློ་རང་མ་བུ་གསུམ་གི་གང་དེ་བརྐུས་ནས་ཟ་དགློས་བསམ། ལག་པ་གཡས་སུ་ཏློག་

མ་ཞིག་ཁེར། གཡློན་དུ་ཞགས་པ་གཅིག་ཁུར་ནས་མ་བུ་གསུམ་གི་གང་རྐུ་བར་ཕིན་

པས་སྒློ་འགག་ཏུ་སེབས་པ་དང་། མི་སྐད་ཁི་སྐད་གང་ཡང་མ་ཐློས་ཤིང་། ཚེས་བཅློ་

ལྔའི་ཟླ་བ་གནམ་གི་གུང་དུ་སེབས། སག་དེ་ནི་ར་བའི་མཐློངས་སུ་ཁ་འཁིལ་ལེར་ཉལ་

བསད་ཡློད་པས། 

ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་པློའི་བསམ་པ་ལ་མི་སྐད་ཁི་སྐད་ནི་མི་འདུག །འདི་ནི་

གང་ཁ་བློ་དེ་ཡིན་པ་ཐག་གིས་ཆློད་བསམ་པའི་དགའ་ཚོར་སྐྱེས་ཏེ་སག་དེ་ལ་བཞློན་

པས། སག་གི་བསམ་པར་འདི་ནི་སུ་རུ་ཁ་སྦུབ་ཁློ་ཡིན་པ་འདྲ་བསམས་ཏེ་ཧར་དེ་

ལངས་ནས་བློས་ཕིན། ཐགས་མཁན་གི་བསམ་པ་ལ་ད་ང་གང་དྲག་བསམ་སག་གི་

རྣ་མཆློག་གཉིས་ནས་བཟུང་བས་ལ་ལུང་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་བར་ཁེར་རློ། །

ལ་ལུང་མང་པློ་བརྒལ་ནས་ཉི་མ་རེ་ཤར་དུ་སེབས་པ་དང་། ཤིང་ཙནྡན་སློང་

པློ་གཅིག་ལ་ཁྱུང་གི་ཚང་ཡློད་ཅིང་། ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ནུབ་མློ་ཁྱུང་གི་སྒློ་ང་བརྡློལ་རྒྱུ་

ཡིན་པས་ཤིང་དེའི་ར་བ་ན་དུག་སྦྲུལ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེས་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་སྔ་དྲློ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཤིང་དེར་འཛེགས་ནས་ཁྱུང་ཕྲུག་ཚོ་ཟ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་པློའི་བསམ་པ་ལ་ཤིང་སློང་ཕ་གི་ལ་ཞགས་པ་བརྒྱབ་

ནས་སློད་དགློས་བསམ་ཞིང་། ཤིང་སློང་རར་སེབས་པ་དང་ཞགས་པ་བསྐྱུར་བས་

དུག་སྦྲུལ་གི་མཇུག་མ་ནས་ཟིན། དུག་སྦྲུལ་མར་བབས་ནས་སག་གི་སྙིང་ལ་འཆང་། 

དུག་སྦྲུལ་ཡང་སག་གིས་བསད། སག་དང་དུས་སྦྲུལ་གཉིས་ཀ་དེར་ཤི ། 

དེར་ལུང་པའི་ཕྱུགས་རྫི་བ་མང་པློ་ཡློད་པས་དེ་རྣམས་ཀིས་ཁློ་སྔློན་དུ་སག་

ལ་བཞློན་ནས་བྱུང་། བར་དུ་སྦྲུལ་ལ་ཞགས་པ་བརྒྱབ། སག་དང་དུག་སྦྲུལ་གཉིས་

འཛིང་ཀ་བརྒྱབ་པ་མཐློང་བ་ཡིན་འདུག །ཕྱུགས་རྫི་རྣམས་བརྒྱུགས་ཕིན་ནས་ལུང་

པའི་མདའི་རྒྱལ་པློར་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློས་བླློན་པློ་དྲག་པ་ཞིག་ཕྱུགས་རྫི་བ་དང་

སྦགས་ནས་ཁློའི་རར་བཏང་། 

ཁློས་སག་གི་པགས་པ་གཤུ་བཞིན་བསད་ཡློད་པས་བླློན་པློས་ཁློར་ཁེད་སྐུ་

ཁམས་བདེའམ། ཁེད་ངེད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློས་ཕེབས་གསུང་གི་འདུག་བས་པ་དང་། 

དེར་སག་གི་པགས་པ་བཤུས་ནས་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནློ། །

རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་སེབས་པ་དང་། རྒྱལ་པློས་རང་གི་སས་མློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་

ཁློ་ལ་གནང་། ཁློའི་མིང་ལ་ཚ་བློ་ངང་གི་སག་ཞློན་ཕག་ན་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས་པ་

ཞེས་མཚན་གསློལ། ནམ་ཞིག་ལུང་པ་དེའི་ཆང་ས་ཆེན་མློའི་འདུ་ཚོགས་ཞིག་ལ་ཁློ་

གདན་དྲངས། ཆང་གིས་བཟི་ནས་ནང་དུ་ལློག་ཡློང་སེ་ལྷ་ལྕམ་ཉིད་རང་ངའི་མལ་

བཟློས་ལ་ཁློད་ཀང་ཉློལ་སློད་ཟེར། 

ཁློའི་མལ་བཅློས་ཚར་བ་དང་ཁློས་རིབ་སྐྱློར་ཆེན་པློ་ཞིག་བས་ཏེ། ལྷ་ལྕམ། 
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ང་ལུང་པའི་ཕུའི་ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་དེ་ཡིན། མ་མད་གསུམ་གི་གང་ཁ་བློ་རྐུ་བར་

ཕིན་པས་སག་མི་ཟན་དང་ཐུག །གང་རེད་བསམས་དགའ་ནས་བཞློན་པས་སག་

གིས་ལ་ལུང་མེད་པར་ཁེར། ཙནྡན་གི་ཡལ་ག་རེད་བསམས་ནས་ཞགས་པ་བསྐྱུར་

བས་དུག་སྦྲུལ་གི་མཇུག་མ་ནས་ཟིན། དུག་སྦྲུལ་ཕིར་ལྡློག་སག་གི་སྙིང་ལ་འཆང་། 

སག་གིས་མ་བཟློད་དུག་སྦྲུལ་གི་མགློ་ནས་བཟུང་། སག་ལྤགས་གཤུ་ཞིང་སློད་

སྐབས་བླློན་པློ་གདན་འདྲེན་དུ་ཡློང་། རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕིན་པས་སས་མློ་ཁེད་

ཉིད་གནང་། ལུང་པའི་ཕུ་ཡི་ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་ངར། ལྷ་ལྕམ་སྙིང་ནས་བརེ་མིན་

མི་ཤེས་པས། ཐགས་ཟན་ལག་པས་ཐེག་ཚད་ཟ་བ་ལ། ཁློད་ཉིད་ཨེ་དགའ་བདག་

གིས་འདྲི་བར་ཞུ་བས་པ་དང་། 

ལྷ་ལྕམ་ཚིག་པ་ཟློས་ཏེ། རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕིན་ངུ་ཤར་དང་སྦགས། 

ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཁེད་ལ་བུ་མློ་ང་གཅིག་པློ་ལས་མེད་པར་སུ་ལ་གནང་ཡང་ཆློག་སེ། 

ཁློས་མ་གསང་དྲང་པློ་ཤློད་ལུགས་ལ་བལྟས་ན། ལུང་པའི་ཕུའི་ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་

ཁློ་ཡིན་འདུག་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པློས། བུ་མློ་ཁློད་རང་བླློ་ཀློག་མི་དགློས། ངློ་མ་ཡིན་མིན་ད་དུང་བལྟས་

པས་ཆློག་གསུངས། བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཤློག་གསུངས་ནས་རང་

རེའི་ལུང་པའི་ཕུ་ཡ་གི་ན། ཝ་མི་ཟན་ཞིག་ཡློད་པས་ལློ་རེར་མི་རེ་སྤློད་དགློས་པ་དེ་

ཚ་བློས་ཐུལ་ཤློག་ཟེར་བ་གིས། ལག་ཆ་གང་དགློས་ཁློད་ཀིས་དྲིས་ཤློག་གསུངས་

པ་དང་། 

བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་དེས་ཆང་དམ་བི་གང་ཁུར་ནས་ཆང་འདྲེན་ཞིང་ཁློ་ལ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

དྲིས་པར། རང་རེའི་ལུང་པའི་ཕུ་ན་ལློ་རེར་མི་རེ་སྤློད་དགློས་པའི་ཝ་མི་ཟན་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ་འདུལ་བ་ལ། ལག་ཆ་གང་དགློས་ང་ལ་ཞལ་ཏ་སྐུར་དང་བས་པས། 

ཁློའི་བསམ་པ་ལ་ང་ནི་ལས་སུ་ཐགས་བཏགས། ལག་ཆ་ཐགས་ཁི་ལས་མེད་

པས་གང་དྲག་བསམས་ནས་ཀ་གདུང་ལ་མིག་ཧུར་ཧུར་ལྟ་བཞིན་ཁློའི་ཁ་ནས་ཀ་

གཞུ་ལེགས་ཤིང་ཁྱུང་གཤློག་ལྡིང་བ་འདྲ། གདུང་མ་ཤློན་ཞིང་རིང་ལ་དུག་སྦྲུལ་

རྒྱུགས་པ་འདྲ། བས་པ་དང་། 

ངས་གློ་ཟེར་བླློན་པློ་དེ་ལློག་ཕིན། ཐགས་མཁན་ལ་ལན་འདེབས་རྒྱུ་མེད་པའི་

སྐབས་དེར་སྙིང་ཡང་གང་བསང་བ་ཞིག་བྱུང་། བླློན་པློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕིན་

ཏེ་ཚ་བློས་མདའ་ཀ་བ་ཙམ་ཞིག་དང་། གཞུ་གདུང་མ་ཙམ་ཞིག་དགློས་གསུང་གི་

འདུག་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པློའི་ལྡུམ་ར་ནས་ལྕང་མ་གདུང་མ་ཙམ་ཞིག་བཅད་ནས་གཞུ་བཟློས། 

ཀློ་ཐུམ་མང་པློ་སྒློར་དྲས་བས་ནས་རྒྱུད་བཟློས། ལྕང་མ་སློམ་ཞིང་ལྡེམ་པ་རྣམས་ལ་

མདའ་བཟློས། མགར་བ་རྣམས་རུབ་ནས་ལྕགས་མང་པློ་ལ་མདེའུ་བཟློས་ཏེ་མདའ་

གཞུ་རྣམས་མི་ལག་བས་ཏེ་བསྐྱལ་ལློ། །

སྐྱེལ་མཁན་རྣམས་ལློག་སློང་རེས་ཁློའི་བསམ་པ་ལ། ཝ་མློ་ཚང་ན་ཡློད་པས་

ཟ་རུ་ཡློང་བ་ཐག་གིས་ཆློད་བསམས་ནས་ཉལ་བསད་དློ། །ཝ་མློ་ཚང་ན་མེད་པར་ཕི་

ནས་ལློག་འློང་བ་དང་། གཞུའི་རྒྱུད་མཐློང་སེ་ལྟློགས་ས་ཆེ་བ་དང་། བསམ་པ་ངན་

པས་གཞུ་རྒྱུད་དེ་བཅད་སབས་གཞུ་འཕར་ནས་ཝ་མློའི་སྣ་ལ་ཕློག་སེ་ཤིའློ། །

ཁློའི་བསམ་པ་ལ་ནང་ན་མི་འདུག་པས་གང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནམ་བསམས་
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ནས་བལྟས་པས་ཝ་མློ་ཤི་ཡློད་པ་མཐློང་། དེ་མ་ཐག་ཁློ་ཝ་མློའི་རར་ཕིན་ཏེ་རློ་དྲུད་

ཡློང་། རིབ་མ་དེ་གིས་དབལ་ནས་མདའ་དེ་བང་ཁློག་ཏུ་བརྫངས། 

ཁློས་རྒྱལ་པློའི་རར་ཕིན་ནས། ཝ་མི་ཟན་ངས་བསད་ཡློད་པས་ལེན་མཁན་

གཏློང་བར་ཞུ་ཞུས་པས། གཡློག་མང་པློ་ཝའི་རློ་ལེན་དུ་བཏང་ངློ་། །དེར་ཝའི་པགས་

པ་བཤུས། མདའ་གཞུ་རྣམས་ཁུར་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕུལ་ལློ། །

རྒྱལ་པློས་རང་གི་སས་མློ་དེ་བློས་ཤློག་གསུངས་ཤིང་། སས་མློ་སྐུ་མདུན་དུ་

བཅར་བ་དང་། བུ་མློ་ཁློད་ཀིས་ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་ཁློ་ཡིན་ཟེར་ཞིང་། མ་སངས་ཀི་

སྤྲུལ་པ་ཡིན་མིན་ཝ་ལྤགས་འདི་ལ་ལྟློས་གསུངས་པས། སས་མློ་དེ་ཡང་དགའ་ནས་

ཁློ་རང་གཉིས་ལྷན་དུ་བསད་དློ། །

ཡང་དུས་ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་རྒྱལ་པློ་ལ་སློན་མློ་ཞུ་མཁན་བྱུང་བའི་དུས་ཁློ་

ཆང་གིས་བཟི་སེ། ལུང་པའི་ཕུ་ཡི་ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་ཁློ་ང་ཡིན། ཝ་མློས་ཟ་བར་

ཡློང་རྒྱུར་ཚང་དུ་ཉལ་ནས་བསད། ཝ་མློས་གཞུ་རྒྱུད་བཅད་ནས་སྣ་ལ་ཕློག་སེ་ཝ་མློ་

ཤི་བ་ཡིན། ངས་ལྷ་ལྕམ་ཁེད་ཀི་ཁློ་བློ་ཨེ་ཉན་མི་ཤེས་པས། དེ་ལས་ལུང་པའི་ཕུའི་

ཐགས་ཟན་ལག་པས་ཐེག་ཚད་ཟ་བར་འགློ་བ་ཨེ་དྲག་བས་པས། 

བུ་མློས་རྒྱལ་པློར་ཡབ་རྒྱལ་པློ་ལ་སས་མློ་བདག་གཅིག་པློ་ལས་མེད་པ་སུ་

ལ་གནང་ཡང་ཆློག་པ་ལ། ཐགས་མཁན་པློ་ཧེང་འདི་ལ་གནང་བ་ཐབས་རེ་སྡུག་ཞུས་

པས། 

ཡབ་ཀིས་བུ་མློར། འདི་ལ་མ་སངས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་ཡིན། བུ་མློ་

ཁློད་ཀི་ཁློ་བློ་འདི་རང་གིས་ཆློག་པ་ཡློད། ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་ཁློ་ཡིན་མིན་བརྟག་
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པས་ཆློག །དེང་སང་རང་རེ་ལ་ལུང་པ་གཞན་ནས་དམག་ཡློང་བ་འདུག་པས། དམག་

དཔློན་ལ་ཚ་བློ་འབློན་དགློས་པ་འདུག །ལག་ཆ་གང་དགློས་བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་ཁློད་

འདྲི་བར་རྒྱུགས་གསུངས་པ་དང་། 

བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་དེས་ཆང་དམ་བི་གང་ཁུར་ཏེ་ལྡུམ་ར་ཞིག་ཏུ་ཆང་དྲངས་

ནས། དེང་སང་རང་རེའི་ཕློགས་སུ་དམག་ཡློང་བ་འདུག །དམག་རླློག་པའི་དམག་

དཔློན་ལ་ཚ་བློ་ཁློད་འབློན་དགློས་པ་འདུག་པས། ལག་ཆ་གང་དགློས་ང་ལ་ཞལ་ཏ་

གནང་བར་ཞུ་བས་པ་དང་། 

ལྡུམ་རའི་སྒློག་པ་མགློ་རྐང་གི་ར་བ་རྐློ་རན་པའི་མདུང་རེ་ཤར་བ་དེ་མཐློང་

ནས་ཁློའི་བསམ་པ་ལ། ངས་ལས་སུ་ནི་ཐགས་བཏགས། ལག་ཆ་ལ་ཐགས་ཁི་ལས་

མེད་བསམས་ཏེ་བླློ་ལྡུམ་ར་ལ་རྒྱ་ཡན་པའི་ངང་། ར་བ་སྐྱ་བློ་ཁ་ཚ་བ། རེ་མློ་དུག་

མདུང་རེ་གསུམ་པ། ད་དུང་མང་ལ་ཧག་པ་འདུག་བས་པ་དང་། 

བླློན་པློ་རིག་པ་ཅན་དེས་ངས་གློ་སློང་ཟེར་ནས་ལློག་ཕིན། རྒྱལ་པློ་ལ་བླློན་

པློས་ཞུས་པ། ཚ་བློ་ལ་འློག་རྟ་བ་བློ་ཁ་ཚ་ཅན་ཞིག་དགློས། ལག་ཏུ་དུག་མདུང་རེ་

གསུམ་པ་ཞིག་དགློས། རྒྱབ་ཏུ་དཔུང་མང་ལ་ཧག་པ་ཞིག་དགློས། གནངས་ཉིན་

དམག་འདེགས་ཟེར་བ་ཡིན་པར་འདུག་ཞུས་པ་དང་། ཁློ་རྟ་བ་བློ་ཁ་ཚ་ཅན་ཞིག་ལ་

བསྐྱློན། ལུས་ལ་གློ་ཁབ་བཙན་པློ་ཞིག་གཡློགས། ལག་ཏུ་དུག་མདུང་རེ་གསུམ་པ་

ཞིག་ཁེར། རྒྱལ་པློ་རང་གིས་འགློ་བས་པའི་དམག་དཔུང་རྣམས་ཀིས་རྒྱབ་དཔུང་

བས་ཏེ་ཕ་རློལ་པློའི་དམག་གི་གདློང་ལ་ཕིན་ནློ། །

དེར་དག་དམག་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་ལ་ཁློང་ཚོ་ལ་ཚ་བློ་ངང་གི་སག་ཞློན་ཟེར་
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བའི་ཕློ་ངར་མ་ཞིག་ཡློད་པ་ཐློས་ནས་སྐྲག་གློ །ཕར་ཕློགས་ནས་ཀང་དམག་བཤམས། 

འདི་ཕློགས་ནས་ཀང་དམག་བཤམས། 

དམག་རུ་ཁ་གཏུགས་གབས་ཀི་མཚམས་སུ་ཁློའི་རྟ་དེ་ཁ་ཚ་ལངས་ཏེ་དག་

དམག་གི་དཀིལ་ལ་ཤློར་རློ། །ཅི་དྲན་ཅི་མ་དྲན་ལ་ཁློའི་ཁ་ནས་ཕློ་ང་གང་བེད་ཟེར་བ་

ཞིག་ཤློར་བས། 

རྒྱལ་པློའི་སྙན་དུ་ཕློ་ང་བཞིན་གིས་ཤློག་ཟེར་བར་གློ་ནས། ཕློ་ང་བཞིན་གིས་

ལ་རྒྱུགས་ཟེར་དམག་རྣམས་བརྫངས་སློ། །ཁློས་རྟ་ཁ་འགློག་མ་ཐུབ་པར་ཕར་འགློ་

ཚུར་འགློ་བས་པས། དུག་མདུང་ཕློག་ནས་མི་མང་པློ་ཤི །དག་དམག་རྣམས་ཀི་

སེམས་ལ་ཕློ་རྒློད་པློ་ཡློད་ཟེར་བ་ཐློས་ལ་འདུག་ཀང་འདུག་ཟེར་འུར་ནས་བློས་ཕིན། 

དེར་དམག་ལས་རྒྱལ་ནས་ཡར་ལློག་སེབས་པ་དང་། ཁློ་ལུང་པའི་ཕུའི་

ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་ཁློ་ཡིན་པ་ཨེ་འདུག །བུད་མེད་མིན་པས་མི་མི་ཕུང་། རྒློད་མ་

ཡློ་ཡློ་མས་མིན་པ་མི་ཚོང་ཟེར་བ་བདེན་པར་འདུག་བས་སློ། །ལྷ་ལྕམ་ཡང་དགའ། 

རྒྱལ་བླློན་རྣམས་ཀང་དགའ་ནས་ཡིད་ཆེས་སློ། །

རྒྱལ་པློ་དེར་སས་མེད་པས་སས་མློ་དང་ཐགས་མཁན་ཕློ་ཧེང་གཉིས་པློར་

རྒྱལ་སིད་གཏད། ལྷ་ལྕམ་དེ་ལ་སས་དང་སས་མློ་ལྔ་འཁྲུངས། རྒྱལ་སིད་ཀང་སྔར་

ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་འདུག་བས་པ་དང་། 

རྒྱལ་བུའི་ཁ་ནས། མ་བུ་གསུམ་པློ་དེ་བསློད་ནམས་ཆེ། དེ་ལས་ཀང་ཐགས་

མཁན་ཕློ་ཧེང་བསློད་ནམས་ཆེ་བ་བྱུང་འདུག་ཟེར་བ་ཤློར་བས་རློ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་

ཁ་ཧུར་ཟེར། ལྡན་ལྕག་མེ་བུས་པ་འདྲ་བ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རློ་དེ་རྡུལ་འཕྱུར་རེར་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ལློག་སློང་ངློ་། །བླ་མའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ན་བཀའ་བཀློན་གནང་ཡློང་བསམས། རློ་ཧ་ལ་

ཟེར་བ་རྣམས་ལ་འགློམ་ནས་ཕིན། ཧུ་ལུ་ཟེར་བ་རྣམས་རྡློག་པས་བརྡུངས། སྔར་གི་

ཤིང་སློང་གི་རར་ཕིན་ནློ། །
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

བུ་ཤིང་འཐུ་བས་མཐར་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ། 

ཡང་རྒྱལ་བུས་ཤིང་སློང་དེ་ལ་གི་ཚག་ཅིག་བརྒྱབ། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་

རང་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཏློག་མ་སེང་

ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། 

མར་ཟན་ཟློས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་བས་པས་

རློ་དེ་བབས་བྱུང་སེ། ཏློག་མས་བརྡུངས། དྲ་བར་བཅུག་ཞགས་པས་བསམས། 

གློམ་པ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་དུ་སེབས་པ་དང་རློས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ་

ལམ་ཐག་ཐུང་བ་ཡློང་བས་སྒྲུང་ཞིག་ཤློད་དང་བས་པར། ཁློ་རྒྱུས་ཡློད་བསམས་ཁ་

རློག་ཡློང་བ་དང་། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁློད་འདྲའི་ཁ་ནས་གཏམ་མི་ཡློང་བས་ངས་སྒྲུང་

ཞིག་བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

ལུང་པ་ཆེན་པློ་གཅིག་ན་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་གཅིག་ཡློད་ཅིང་། རྒྱལ་པློ་དེའི་ཁབ་

ན་ཤིང་བསྒྲུགས་ནས་འཚོ་ཐབས་བེད་པའི་མ་བུ་གཉིས་ཡློད་པར་གདའ། ཉིན་གཅིག་

བུ་དེ་རེད་མློ་ལ་ཡེངས་ནས་ཤིང་འཁུར་རྒྱུ་མ་རེད་པར་དེའི་མཚན་མློ་རྡློ་ཁུང་ཞིག་ཏུ་

ཉལ་བསད་པས། ཆུ་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱུང་སེ་སློད་བཟློད་མ་ཟིན་པར་ལངས་ནས་གཞན་

དུ་ཕིན་ནློ། །

དེའི་ཕི་ཉིན་ཤིང་ཁུར་ཐེག་ཆེན་ཁུར་ནས་ལློག་ཡློང་བའི་ལམ་བར་ངལ་གསློ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཞིག་རྒྱག་དུས། ས་དེ་ནས་ཡར་ཨི་ཨི་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་། ཅི་ཡིན་ནམ་བསམས་ནས་

ལྟ་དུས་ས་དེའི་དཀིལ་ནས་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་ཞིག་འབུར་དུ་ཐློན། ནློར་བུ་དེ་ཁུར་

ནས་ནང་དུ་ལློག་ཕིན་པ་དང་། མས་བུ་མདང་ལློག་མ་ཡློང་བ་ཅི་བྱུང་བས་པར། ཁ་

སང་རེད་མློ་ལ་ཡེངས་ནས་ཤིང་མ་རེད། ཨ་མས་རྡུང་གིས་དློགས་ནས་བསད་པ་

ཡིན་ཟེར། 

དེར་ནམ་ཞིག་ནས་ནློར་བུའི་ཡློན་ཏན་གིས་སྔར་ལྟར་མེ་ཤིང་འཚོང་མི་

དགློས་པར་སྐྱིད་པློ་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག །དེར་རྒྱལ་པློས་ཁློང་མ་བུ་ལ་ནློར་བུ་འདུག་

ཟེར་བ་གསན་པ་དང་། ནློར་བུ་དེ་ངེད་ལ་དགློས། ཁློད་རང་མ་བུ་ངེད་ཀིས་གསློ་བ་

ཡིན་ཟེར་ནས་བླློན་པློ་མངགས་སློ། །བླློན་པློས་ཁློང་མ་བུ་ཁིད། ནློར་བུ་ཁུར་ནས་

རྒྱལ་པློ་ལ་ཕུལ་ལློ། །

ཁློང་མ་བུ་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕག་དང་བཅས་ཏེ་ནློར་བུ་ཕུལ་ནས་ངེད་

མ་བུའི་སྐྱིད་སྡུག་རྒྱལ་པློས་མཁེན་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་པློའི་ཞལ་ནས་ཁེད་མ་བུ་ལ་

ལྟ་རྟློག་ལློས་བེད་གསུངས་ཏེ། བུ་ཇ་མར་བཅུག །ཨ་མར་འཚོ་བའི་མཁློ་ཆས་སྤད་

ནས་ཟུར་དུ་བཞག །

ནམ་ཞིག་ནས། བུ་དེ་ཕི་གློས་ཀིས་བརྒྱན། ནང་ལྟློས་འགངས་པ་དང་། བུ་དེ་

མཚར་སྡུག་འློད་ཆགས་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ་དེས་བུ་

མཚར་སྡུག་ལྡན་པ་ཁློད་ངའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་ཤློག་དང་ཟེར་བས། རྒྱལ་པློས་བཀའ་

བཀློན་ཕློག་གིས་དློགས་ནས་འགློ་མ་ནུས། དེར་བཙུན་མློ་ཚིག་པ་ཟློས་ནས་ན་རྫུ་

བཏབ་བློ། །
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

རྒྱལ་པློས་ཁློད་ཀི་ནད་ལ་གང་གིས་ཕན་བས་པས། ང་ན་བ་ལ་ཐབས་ཡློད། 

རང་རེའི་ཇ་མ་འདི་བསད་ནས་སྙིང་བཏློན་ཏེ་ང་ལ་བིན་ན་ཕན་ཟེར་རློ། །དེར་རྒྱལ་

པློས་འཆི་བ་ལ་ཐུག་ཀང་ཁློ་བསད་པས་མི་ཡློང་། མིག་གིས་མི་མཐློང་སར་བཏང་ན་

ཆློག་གསུངས་པས། 

བཙུན་མློ་ན་རེ། བཏང་བ་ཡིན་ན་ནུབ་ཕློགས་སིན་པློའི་ཡུལ་ན་ས་ལེ་ཉག་

གཅིག་ཟེར་བ་སིན་པློ་ལངྐ་འདློད་འཇློའི་བུ་མློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཁློས་ཁུག་པར་གིས་

གསུངས། དེ་མ་ཁུག་ཕིན་གསློད་པ་ལས་ཐབས་མི་འདུག་ཞུས་སློ། །

དེར་ཆས་ཀ་གང་པློ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་བིན་ནས། ཁློད་རང་ནུབ་ཕློགས་

སིན་པློའི་ཡུལ་དུ་སིན་པློ་ལངྐ་འདློད་འཇློའི་བུ་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་

པ་དེ་ཁུག་ཤློག །མ་ཁུག་ན་སློག་དང་བལ་ལློ་གསུངས་སློ། །

ཁློ་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་བཞིན་ནུབ་ཕློགས་སིན་པློའི་ཡུལ་ལ་ཕིན་ནློ། །སིན་པློའི་

ཡུལ་དུ་སེབས་པ་དང་། 

སིན་པློའི་སྲུང་མ་སྒློ་སྲུང་བུ་མློ་མཚར་སྡུག་འློད་ཆགས་པ་ཞིག་གིས་མཐློང་

སེ། ཁློད་སབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དེ་རིང་འདིར་ཕ་མ་དང་ང་མིན་པ་སིན་པློ་ཐམས་

ཅད་མེད། དཔློན་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་ཟེར་བ་དེ། ངེད་སིན་པློ་རྣམས་ཀི་དཔློན་མློ་

ཡིན་ལ། མཁའ་འགློ་རྣམས་ཀི་གཙོ་མློ་ཡིན། ཆློས་ལ་དཀར་བས་དེ་རིང་ཕ་གི་ན་

མངའ་འློག་གི་སིན་པློ་རྣམས་ལ་བསྙེན་གནས་གསུང་བའི་སྒང་ཡིན། བསྙེན་གནས་

ཞག་གསུམ་ཡིན་པས་དེའི་རིང་ལ་སིན་པློ་རྣམས་ཀིས་མི་མི་ཟ། དཔློན་མློ་ས་ལེ་ཉག་

གཅིག་དེ་བླློ་ཆློས་ལ་དཀར་བའི་ཡློན་ཏན་གིས་དློན་གང་བསྒྲུབ་ཀང་གྲུབ་པ་ཡིན། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

སང་ཉིན་ནས་བསྙེན་གནས་གློལ་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཁེད་རང་ཟླ་བ་རྟིང་མའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་

ཚུན་ངས་འདིར་སས་པས་དློན་འགྲུབ། དློན་ཅི་ཡློད་ང་ལ་ཤློད་གསུངས་པ་དང་། 

དེས་ང་མི་ཡུལ་དུ་ཡློད་ཙ་ན་དཔློན་མློས་ང་གཟིམ་ཆུང་དུ་ཤློག་ཟེར་བར་མ་

ཕིན་པས་བཙུན་མློ་སྙིང་ན་ནས་ན་རྫུ་བཏབ། རྒྱལ་པློའི་སྙན་བརྒྱངས། སིན་པློ་ལངྐ་

འདློད་འཇློའི་སས་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་ཁུག་ཤློག །མ་ཁུག་ན་རིན་ཆེན་སློག་དང་བལ་

ཡློང་ཟེར་བས་འདིར་འགུག་པ་ལ་ཡློང་བ་ཡིན་བས་པ་དང་། 

བུ་མློས་ཁློ་ལ་སྨྲས་པ། དཔློན་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་དེ། མཁའ་འགློ་སེ་ལྔའི་

གཙོ་མློ་ཡིན། མི་ཕལ་པ་རྣམས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་མིན། ལྷ་དབང་བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་

འདློད་མཁན་མང་རུང་། ད་ལྟ་བར་བློན་མེད། མི་ཁློད་བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་རང་ཞིག་

ཡིན་པར་འདུག །ཁེད་ཉལ་བའི་ས་དེར་འློད་སྒློར་མློ་འདློམ་གང་ཙམ་ཞིག་སྒློར་རེ་

འདུག་ན། ཁློད་མི་ཕལ་པ་ཞིག་མིན་པས་གདན་དྲངས་ཙམ་ཨེ་ཡློང་། དེ་གདན་དྲངས་

ན་རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློ་ལ་སྤློད་མི་དགློས་པར་རྒྱལ་འབངས་དེ་ཡང་འློག་ཏུ་ཚུད་ནས་ཁློད་

རང་གི་ཇློ་མློ་བས་པས་ཆློག་པ་ཡློང་ཟེར།

ཁློས་བུ་མློ་ཁློད་ཀིས་ང་སིན་པློས་མི་ཟ་བ་དང་དཔློན་མློ་དེ་དང་མཇལ་བ་དམ་

དློན་གནང་སྐྱློང་ཡློང་བ་ཞུ་ཟེར་རློ། །བུ་མློ་དེས་མློ་རང་གི་ཉལ་སའི་ཁང་ཆུང་གཅིག་

ཟུར་ན་ཡློད་པ་དེར་ཁློ་བཙུད་དེ་སྒློ་དམ་པར་བརྒྱབ། དེའི་ནུབ་མློ་མློ་རང་གིས་ཁློ་ལ་

བཟའ་བཏུང་ནློམ་པ་བིན་ནློ། །

ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་དུས་བཟང་པློ་ཤར་བའི་ཉིན་དཔློན་མློ་

ས་ལེ་ཉག་གཅིག་དེར་བློན། དེར་ཡློད་ཚང་མ་ཚོགས་ཤིག་ཟེར་རློ། །བུ་མློ་དེས་མློ་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

རང་གི་ཕ་མ་ལ། ད་རེས་ང་འགློ་བས་པར་ཕ་མ་གཉིས་ནས་ཁེད་རང་ཕིན་པས་

ཆློག །ཁློད་རང་ཨ་མ་ཨ་ལྕེ་ཇློ་མློ་དང་སློངས་ལ་རྒྱུགས་ཟེར་ཏེ་གཏློང་བར་ཁས་

བླངས་སློ། །གཞན་ཚོ་ཉིན་མློ་སློང་ངློ་། །

མློ་དེའི་ཉིན་མློ་མ་ཕིན་པར་མཚན་ལ་ཕིན་ནློ། །ནམ་ལངས་པ་དང་སིན་པློའི་

རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་སྒློ་གདློང་ན་ཁློ་ཆུའི་ཕ་

བློང་བག་རྡློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་ཁར་ཁློ་བཞག །བུ་མློ་ཕློ་བང་དུ་ཕིན་ནློ། །

བིངས་རྣམས་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁི་ཞིག་

གི་སེང་ན་དཔློན་མློ་ས་ལེན་ཉག་གཅིག་དེ་བཞུགས་འདུག་གློ །བུ་མློ་དེའི་སྐུ་མདུན་

དུ་ཕིན་ཕག་འཚལ་བིན་རླབས་ཞུས་པ་དང་། 

དཔློན་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་གིས་བུ་མློ་མཐློང་འཕྲལ་སྔར་བྱུང་མློང་མེད་པའི་

དགའ་བ་དཔག་མེད་སྐྱེས། དེའི་ནུབ་མློ་རྨི་ལམ་ཡང་བཟང་བ་ཞིག་བྱུང་། དེར་བུ་མློ་

དེས་བུ་ཤིན་ཏུ་མཚར་བ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཞིག་དཔློན་མློའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་བ་ཡིན་

ཟེར་བདག་དང་བསེབས་ནས་ཡློད་ལགས་ཞུས་པས། བུ་མློ་ཁེད་མགློགས་པར་སློང་

ལ་གནས་ཚང་ཞིག་བཙལ་ནས་གནློད་འཚེ་མེད་པར་གིས། དློ་ནུབ་འཕྲད་དློ་བས་

པས། བུ་མློ་དེ་མགློགས་པར་ཕིན་ནས་ཁློད་དཔློན་མློ་དང་མཇལ་བ་ཡློད་པས་བླློ་

ལྷློད་པློར་སློད་ཟེར་གནས་ཚང་དུ་བཅློལ་ལློ། །

དེའི་ནུབ་མློ་བསྙེན་གནས་གློལ་དུས་ནམ་ཐློ་རེངས་ཁར་སེབས་ཡློད་ནའང་

དཔློན་མློས་ཁ་སང་གི་ཁེའུ་དེ་ཁིད་ཤློག་གསུངས། བུ་མློ་དེས་ཁློང་དཔློན་མློའི་དྲུང་

དུ་ཁིད་དློ། །དྲུང་དུ་སེབས་པ་དང་ཕག་བེད་པའི་གབས་བས་པས། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཁེད་ནི་སྐྱེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ང་དང་འགློགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་ཞིག་

ཡིན་པས་ཁེད་ཀི་ཕག་ནི་ངས་མི་ཐེག་གསུངས་ནས་ཁློའི་ལག་པ་ལ་དམ་པློར་འཆང་

ངློ་། །

ཁློས་བཙུན་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་ལ་སྨྲས་པ། བདག་ཚེ་སྔློན་བསློད་ནམས་

བསགས་པས་མི་ལུས་རིན་པློ་ཆེ་ཐློབ། ཚེ་སྔློན་སྦིན་པ་མ་བཏང་དབུལ་པློའི་བུ་ཚར་

སྐྱེས། བདུད་མློ་ཞིག་རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློར་འཁློད་གྱུར་ནས་བདག་གི་གཟུགས་བད་ལྷ་

ལུས་ལྟ་བུ་འདི། བདུད་མློ་མློ་ཡི་མིག་སྔར་བབས་གྱུར་ནས། མློ་ཡི་ཞབས་ཏློག་མ་

བསྒྲུབས་མཐའ་ལ་སྤྱུགས། ལས་ཀིས་ལྷ་མློ་ཁེད་དང་མཇལ་བས་པ་དང་། 

ལྷ་མློས་སྨྲས་པ། བདག་དང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་ཁློད། ཚེ་རབས་སྔློན་ནས་

འགློགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན། ཡབ་ལ་བདག་སློངས་མྱུར་དུ་བཏེགས་ནས་སུ། བདུད་

མློ་འདུལ་བའི་དློ་དམ་བདག་གིས་བེད་ཟེར་ནས་མློ་རང་གི་ཕློ་བང་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔ་

ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་ནང་དུ་གདན་དྲངས་སློ། །དེར་བུ་མློས་སང་ཉིན་དུས་

བཟང་ཡིན་པས་ངས་ཡབ་ལ་ཞུ་བ་བེད་གསུངས་སློ། །

དེའི་ཕི་ཉིན་བུ་མློ་དེ་ཡབ་རྒྱལ་པློ་ལངྐ་མགིན་བཅུའི་དྲུང་དུ་ཕིན། ཡབ་རྒྱལ་

པློ་ལགས་གསན་པར་ཞུ། བདག་གིས་ཚེ་རབས་འགློགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་ཞིག་

མིའི་ལུས་སུ་བླངས་གྱུར་ནས། སིག་ཅན་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གིས་སིན་པློའི་ཡུལ་དུ་སྦྱུགས་

ནས་གདའ། བདག་དང་ལས་འཕྲློ་ཡློད་པས་གནས་འདིར་མཇལ་བ་ལགས་ཞུས་པར། 

རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། བུ་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་ང་ལ་ཉློན། ལྷ་དབང་ལ་སློགས་

ཁློད་ལ་འདློད་མཁན་མང་གྱུར་ཀང་། ལྷ་དབང་ལས་ཀང་ལྷག་པ་རྐང་ཕྲ་མི་ཡི་རིགས། 
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཡིན་ཡང་ལྷ་དབང་ལས་ནི་ལྷག་རྒྱུ་མེད། རྐང་ཕྲ་ཕལ་པ་དག་

ལ་སེར་བ་མི་སིད་དློ་གསུངས་པ་དང་། བུ་མློས་ཞུས་པ། བུ་མློ་ང་དང་འགློགས་ན་

ཕལ་པ་ཡིན་ཡང་ཤུགས་ཀིས་མཐློ་རུ་འགློ། ནློར་དང་ལློངས་སྤློད་ཡློད་ན་རྒྱལ་པློ་

ཤུགས་ཀིས་ཡློང་ཞུས་པར། 

ཡབ་ན་རེ། གཡློག་གི་དྲག་པ་བཅློལ་ཀང་གློགས་སུ་མི་རུང་ངློ་། །ཚེ་སྔློན་

སློན་ལམ་གི་ཤུགས་ཡློད་ན་གཡློག་བཅློལ་ཙམ་འློས། དེ་ཡང་རེས་སུ་བརྟག་པ་བས་

ནས་ཐག་གཅློད་དློ་གསུངས། བུ་མློའི་སེམས་ལ། ཡབ་རྒྱལ་པློ་འདི་སིག་སེམས་ཆེ་

བས་གློད་ཁ་གར་ཡློང་མི་ཤེས་བསམས་ནས། 

ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ལགས། བདག་གི་ཚེ་སྔློན་འགློགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཁེད་

ཀི་སྐུ་མདུན་དུ་ཡློང་བ་ལ་གནློད་འཚེ་བར་ཆད་གང་ཡང་མི་ཡློང་བའི་དབུ་མནའ་

མཛད་དགློས་ཞུས་པ་དང་། དཀའ་བའི་ལས་གང་ཡང་མ་བས་པར་ངའི་རར་ཡློང་མི་

ཆློག་གསུངས། དཀའ་བའི་ལས་ཅི་བསྒྲུབ་དགློས་ཞུས་པར། 

དཀའ་བའི་ལས་མང་དུ་ཡློད། གངས་ཀི་དཀིལ་ནས་སེང་གེ་འཚོལ་བ་དང་། 

རྒྱ་མཚོའི་དཀིལ་ནས་ནློར་བུ་འཚོལ་བ་དང་བཅས་མང་དུ་ཡློད་པས་སྔློན་མ་དེ་

གཉིས་འགྲུབ་པ་གིས་གསུངས་པས། 

བུ་མློས། གངས་དཀར་ཤློག་པའི་ད་བིད་ཡིན། རྒྱ་མཚོ་ཤློག་པའི་ཆུ་སིན་

ཡིན། ང་དང་སྐྱེས་བུ་དེ་ཚེ་རབས་བསློངས་པའི་ཟླ་བློ་ཡིན་པས། ང་དང་དེ་གཉིས་ལ་

སློག་གཅིག་ལས་མེད་ཙ་ན་དཀའ་ལས་དེ་ལྟ་བུ་སུས་ཀང་མི་འགྲུབ་ཞུས་པས། ད་

ཁློད་གཉིས་འབལ་མི་ཕློད་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་བློང་བུ་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡློད། དེ་རྣམས་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ལ་ཉིན་གཅིག་སང་རྒྱབ་རེ་ལློན་པ་གིས་གསུངས་སློ། །

བུ་མློས་བཀའ་བསྒྲུབ་དགློས་ཟེར་ཕློ་བང་ལ་ལློག་ཡློང་། དེའི་ཕི་ཉིན་བུ་མློས་

ཁློང་ལ། འདི་ཚོ་བློང་བུ་མིན་སིན་པློ་བློང་ཤུབས་གློན་པ་ཡིན། ངའི་རྟ་འདི་ཁིད་ལས་

ཡ་གིར་བློན། བློང་བུ་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལ་ཐག་པ་དྲུག་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡློད། ཏློག་མ་

སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡློད། འཛའ་ར་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡློད། ཁློད་རང་སང་རྐློ་སར་

སེབས་པ་དང་བློང་བུ་རེ་རེ་ལ་ཏློག་མ་རེ་རེ་རྒྱློབ་ལ་རང་ཟས་ཟློ་ལ་རང་ལས་གིས་

ཟེར་བ་གིས་ཤིག །དེ་ནས་ཁེད་རང་སྒང་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ལ། ཁློ་རང་ཚོས་སང་

ཁལ་རེ་བླངས་ནས་སེབས་ཡློང་། དེར་ཚང་མ་འཛོམས་པ་དང་ཏློག་མས་རྡུང་གིན། 

རླག་བློང་ཁློད་ཚོ་མི་འགློ་བ་ཨེ་ཡིན། ཕུང་བློང་ཁློད་ཚོ་མི་འགློ་བ་ཨེ་ཡིན་ཟེར་བ་

གིས་ལ་ཟམ་པ་ཕ་གིའི་ཚུན་དེད། ཁློང་ཚོ་ཟམ་པ་སྒློལ་བ་དང་རྟ་བཞློན་ནས་ཕློ་བང་

དུ་དབུགས་ཐེངས་གཅིག་ལ་བློས་བློན་ཅིག་ཅེས་བསབས་སློ། །

དེར་ཁློང་གིས་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་གིས་བསབས་པ་བཞིན་བློང་བུ་རྣམས་དེད་

ནས་སང་ལེན་པར་ཕིན། རང་ཉིད་སྒང་ཞིག་ཏུ་བསད་པས། བློང་བུ་རེ་རེའི་པགས་

པའི་འློག་ནས་སིན་པློ་རེ་རེ་དློན་ནས་སང་བརྐློས། སང་བརྐློས་ཚར་ནས་བློང་བུའི་

པགས་པ་གློན་སང་ཁལ་རེ་ཁུར་ནས་སེབས་བྱུང་ངློ་། །

བློང་བུ་སུམ་བརྒྱ་ཚང་བ་དང་རྟ་དེ་ཁིད། ཏློག་མས་རྡུང་གིན་ཡློང། ཟམ་པ་མ་

བུད་བར་དུ་བརྡུངས་ཤིང་། ཟམ་པ་བུད་ལ་ཁད་དུ་བུ་མློ་སྤི་གཙུག་ཏུ་བསྒློམས་རྟ་

ཞློན་ཏེ་ཕློ་བང་ལ་བློས་ནས་ཡློང་། སིན་པློ་སུམ་བརྒྱས་བློང་བུའི་པགས་པ་ཕུད་ནས་

ཁློང་གི་རེས་སུ་དེད་ཀང་མཇུག་མ་ཟིན། 



  158  

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

སང་ཉིན་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཁློང་གཉིས་ཀ་ཤློག་གསུངས། ཕློ་བང་དུ་སེབས་པ་

དང་ཁློང་ལ་ཁི་ཆུང་ཞིག་བརྒྱབ། བུ་མློ་ལ་གཡུ་ཁི་ཞིག་བརྒྱབ་འདུག་གློ །

དེར་ཁློང་གིས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕག་འཚལ་གབས་བས་པས་རྒྱལ་པློ་ཁི་ཁ་ནས་

ལྷུང། རྒྱལ་པློས་ཚུར་ལ་བསུ་བར་མཛད། ཁི་རྒྱལ་པློ་རང་དང་མཉམ་པ་ཞིག་བརྒྱབ། 

བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བས་སློ། །འཇིག་རྟེན་གི་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་

གསུང་གེང་མང་དུ་མཛད་དེ། 

རྒྱལ་པློ་ན་རེ། ངའི་བུ་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་ལྷ་དབང་ལ་སློགས་འདློད་མཁན་

མང་དུ་བྱུང་ཡང་། ད་བར་སུ་ལའང་སེར་རྒྱུའི་ཁ་ཆད་བས་པ་མེད། བུ་མློ་དང་ཁློད་

གཉིས་ཚེ་རབས་ཀི་བར་འབལ་མི་ཕློད་པར་འདུག་པས་ཁེད་ལ་སེར་བར་བེད། ང་ནི་

སིན་པློ་འདུལ་བའི་དློན་དུ་ཤ་ཁག་མཆློད་སྦིན་བེད་པའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡིན། ཁློད་

གཉིས་ལ་ནློར་དང་ལློངས་སྤློད་རྒྱལ་སིད་མེད་པའི་སྔུག་བསྔལ་མི་དགློས་གསུངས། 

དེར་ཁློང་གིས་རྒྱལ་པློ་ལ། བདག་ནི་དབུལ་པློར་སྐྱེས་གྱུར་ཀང་བསློད་

ནམས་བསགས་པས་ཆློས་རྒྱལ་ཁེད་དང་མཇལ། ལས་འཕྲློ་ཡློད་པའི་ལྷ་མློ་འདི་དང་

མཇལ། བདག་གཉིས་ཁློད་ཀི་བཀའ་ལ་ལློས་ཀང་ཉན་ཟེར་རློ། །

དེར་དངློས་རྫས་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས། ནློར་གནག་རྟ་ལུག་གསུམ་

གང་ཡང་སེར་བ་འདུག་སེ། ཁློང་གིས་བུ་མློ་ལ། ཁ་ཟས་ཡློ་བད་དུམ་པ་གཅིག་མ་

ཁེར་ན་ང་ལ་ཕ་ན་གང་ཡང་མེད་བས་པར། 

བུ་མློས། གང་དུ་སེབས་སར་ནློར་གི་ཆར་པ་ཡློང་། བུ་མློ་གང་སེབས་ཟས་ཀི་

ཆར་པ་ཡློང་ཟེར། བུ་མློ་དེ་རྟ་འློལ་བ་ཞིག་ལ་བཞློན། རྟ་མཆློག་དེར་ཁློ་བཞློན། དེར་
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ཡབ་རྒྱལ་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པས་དཔག་ཚད་གསུམ་སྐྱེལ་མ་བས། ཉིན་ཞག་དྲུག་

གསུམ་ཙམ་དུ་གསུང་གེང་དང་ཕན་ཚུན་བསབ་བ། དྲན་སྐུལ་བས། ཡབ་རྒྱལ་བླློན་

རྣམས་ཕིར་ལློག་གློ །

བུ་མློ་དང་ཁློང་གཉིས་བློད་ཡུལ་དུ་ཡློང་། དེར་ཁློང་གཉིས་ཡུལ་དུ་མ་སེབས་

ཙམ་དུ་ས་སློང་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པས་བཙུན་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་གིས་དེར་སློན་

ལམ་བཏབ་སེ། སྔར་གི་ཚེར་ཤིང་དང་དུག་ཤིང་སློགས་ནི་ཙནྡན་གི་ཤིང་དང་ལྷའི་མེ་

ཏློག་མནྡྷ་ར་བ་ལ་སློགས་པར་གྱུར་ཅིང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཆུ་བབས། འབས་

ལ་སློགས་པའི་ལློ་ཏློག་རྒྱས། རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་མཁར་ཡང་བྱུང་། 

དེའི་ནང་དུ་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ལ་སློགས་པའི་བང་མཛོད་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པ་དང་ངློ་འབངས་འཁློར་གཡློག་ཐེམ་དུད་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བྱུང་ངློ་། །

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཡུལ་དེ་སྔར་གི་རྒྱལ་པློ་དེའི་ཕྱུགས་རྫི་ལུག་རྫིས་མཐློང་

ངློ་། །དེ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པློར་རང་རེའི་ས་སེང་ན་སྔར་མེད་པའི་རིན་པློ་ཆེའི་ཕློ་བང་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་དང་། 

རྒྱལ་པློའི་ཞལ་ནས་རང་རེའི་བུ་ཚ་དེ་ན་ནིང་སིན་པློའི་ཡུལ་ནས་ས་ལེ་ཉག་

གཅིག་འགུགས་སུ་བཏང་བ་དེས་ཁུག་ཡློད་པ་ཨེ་ཡིན། ཁློ་རང་གི་ཨ་མ་དེ་བལྟ་བར་

གཏློང་དགློས་གསུངས་ནས་མ་དེ་ལ། ཁློད་ཀི་བུ་སེབས་པ་ཨེ་ཡིན་རྒྱུགས་ལས་ལྟློས་

ཤློག །རང་རེའི་ས་སེང་ཡ་གི་ན་སྔར་མེད་པའི་ཕློ་བང་འཁློར་དང་བཅས་པ་ཡློད་

འདུག་པས་ལྟློས་ཤློག་གསུངས་ནས་བཏང་། 

ཨ་མ་རྒན་མློ་དེ་ག་ལེར་བལྟ་བར་ཕིན་པས། ཕློ་བང་མིག་གིས་མཐློང་ཙམ་གི་
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སར་སེབས་པ་དང་། བཙུན་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་གིས་རྒྱལ་པློ་ལ་སྨྲས་པ། སྐྱེས་བུ་

ཆེན་པློ་ཁེད་ཀི་ཡུམ་འདིར་འབློན་གི་འདུག་གསུངས། དེར་རྒྱལ་བུས་རྟ་སྒ་བཏང་

ནས་བསུ་བར་བློན་ནློ། །

ཁློང་ཨ་མ་དང་འཕྲད་པ་དང་། ཨ་མ་རྟ་ལ་བསྐྱློན། ཁློ་རང་གིས་རྟ་སྣ་ཁིད་ནས་

ཕློ་བང་དུ་ཡློང་། ནང་དུ་སེབས་པ་དང་། བཙུན་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་ལ་ཨ་མས་ཕག་

བས་སློ། །

དེར་རྒྱལ་པློ་ན་རེ། ངས་ཕག་འཚལ་དུས་མ་བེད་གསུང་དློན་ཅི་ཡིན་

གསུངས་པ་དང་། བཙུན་མློ་ན་རེ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་ཁེད་ནི་ཚེ་རབས་ནས་བདག་དང་

འགློགས་པའི་བཟའ་ཟླ་ཡིན་པས་དེའི་ཕག་མི་ཐེག་གསུངས། ཨ་མར་བཟའ་བཏུང་

ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲངས་སློ། །

དེའི་གནངས་ཉིན་ཨ་མར་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་ཛཱ་ཏི་དང་། ཨ་རུའི་སློང་པློ་

ར་བ་བཏློན་པ་སློགས་རྒྱལ་བུ་ལ་འབུལ་རྒྱུར་བསྐུར། རྟ་གཅིག་ལ་བསྐྱློན་ནས་བཏང་

ངློ་། །

དེར་ཨ་མ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་སེབས་པ་དང་སྐྱེས་རྣམས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕུལ་

ནས་བདག་གི་བུ་དེས་དཀའ་བའི་ལས་བསྒྲུབས་ནས་སེབས་འདུག་ལགས་ཞུས། 

རྒྱལ་པློས་བླློན་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་སྐད་བཏང་སེ་བཀའ་གནང་བར། རང་རེས་

སྔར་སིན་ཡུལ་ལ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་འགུགས་སུ་བཏང་བ་དེས་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་

ཁུགས་ནས་རང་རེའི་ས་སློང་ཕ་གི་ན་ཕློ་བང་འཁློར་མངའ་འབངས་དང་བཅས་སེབས་

ཡློད་འདུག་པས་གང་དྲག་གསུངས་པས། 
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ནང་བླློན་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གཅིག་ན་རེ། རང་རེའི་འདི་ནས་ས་ལེ་ཉག་

གཅིག་འགུགས་སུ་བཏང་བའི་མི་དེ་སྔར་རྒྱལ་པློའི་ཇ་མ་བེད་པའི་དུས་སུ། མེ་དང་

མར་མེ་མེད་པར་འློད་འདློམ་གང་ཙམ་སྒློར་རེ་ཡློང་བའི་མི་གཅིག་འདུག །དེ་ལ་

གནློད་ན་རང་རེ་ཕམ་པ་ལས་མི་ཡློང་། རྒྱལ་པློ་ལ་ནི་སས་མེད་པས་ཁློང་སས་ཚབ་

ཏུ་བཞག་ནས་རྒྱལ་སིད་གཉིས་ཀ་སེལ་བཅུག་ན་མི་ལེགས་སམ་ཞུས། 

ཡང་བླློན་པློ་གཞན་ཞིག་ཡར་ལངས་ཏེ། རང་རེའི་མི་དེ་ནི་སྙློམས་ཆུང་ཚུལ་

ལྡན་བས་ནས་སློད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ངེད་རང་གི་བཙུན་མློས་མ་བཞག་པ་ཡིན་

པས་འདི་འདྲ་ཞིག་རང་དགློས་པ་ཡློད་ཅེས་རྒྱལ་པློར་ཞུས། 

དེར་རྒྱལ་པློས་བླློན་པློ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་དང་བཅས་གང་པློ་ལ་བཅིབས་ཏེ་ཁློང་

མཇལ་དུ་འགློ་བར་ཐག་བཅད་དློ། །བླློན་པློའི་ནང་ནས་གཅིག་ན་རེ། ཁློ་ལ་ཕར་ནློར་

བུ་ལ་སློགས་མ་ཁེར་བར་དྲེགས་གློང་བས་ན་འབུལ་བ་བེད་དགློས་པ་ཡློང་། དྲེགས་

གློང་མ་བས་ན་གནང་སྦིན་བླངས་པས་ཆློག་ཟེར་བར་རྒྱལ་པློས། ཁློད་བདེན་ཟེར་

ནས་ནློར་བུ་ཟུར་གསུམ་པ་ཞིག་ཁེར་ནས་ཕིན་ནློ། །

ཁློའི་ཕློ་བང་གི་རར་རྒྱལ་པློ་དེ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་མི་དེས་དང་པློ་རེ་

འབངས་ཀི་ཚུལ་བས་ནས་བསུ་བ་ལ་འགློ་བས་པས། བཙུན་མློས་གཡུ་ཁི་ལ་བསད་

དེ། ཁེད་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་ཡིན། མ་གི་ནི་སྦིན་པའི་རྒྱལ་པློ་ཡིན་ཟེར། ཁློས་རྒྱལ་པློ་

ལ་གསེར་ཁི་ཞིག་གབས་བས་པས། བཙུན་མློས་གསེར་ཁི་མི་ཐློབ་ཟེར་བས་དུང་ཁི་

གཅིག་བརྒྱབ། གསེར་ཁི་ལ་ཁློ་རང་བསད། བཙུན་མློ་གཡུ་ཁི་ལ་བསད། 

རྒྱལ་པློ་དེ་ཕློ་བང་དུ་ཕེབས་ནས་བུ་མློའི་གཟི་བརིད་མ་ཐེག་པར་རྟབ་རྟློབ་ལ་
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རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །

མི་དེས་དང་པློ་རེ་འབངས་ཀི་ཚུལ་བཟུང་ནས་ཕག་ལེན་མཛད་པས་རྒྱལ་

པློའི་སྣ་དང་རྐང་མཐེབ་འབེལ་ནས་རྒྱལ་པློ་ལངས་མ་ཐུབ་བློ། །དེ་ཅི་ཡིན་ཟེར་བ་

དང་། 

བཙུན་མློ་ས་ལེ་ཉག་གཅིག་གིས། རྒྱལ་པློ་འདི་ནི་ཚེ་སྔློན་སྦིན་པ་བཏང་བའི་

རྒྱལ་པློ་ཡིན། ཁེད་ནི་བསྐལ་པར་ཚོགས་དང་བསློད་ནམས་བསགས་པའི་སྐྱེས་བུ་

ཆེན་པློ་ཡིན། ཁེད་ལ་ད་གིན་ནས་ཕག་ལན་མ་མཛད་ཞུས་པ་ཡིན་གསུངས་པས། 

དེར་མི་དེས་ཁི་སེང་ནས་བབས། གང་དྲག་ཞུས་པས། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་ཁེད་

རང་གསེར་ཁི་ལ་བཞུགས། བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པློའི་ཚབ་མ་ཡིན་ཟེར་བ་གིས་

ལ་ཕག་བརྒྱ་འཚོལ་དང་། དེར་རྒྱལ་པློ་བཞེངས་པས་ཆློག་གསུངས་སློ། །

སྔར་གི་བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཕག་འཚལ་བས་ཧར་དེ་བཞེངས་བྱུང་། དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དུང་ཁི་ལ་བཞུགས་ཏེ་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བས། རྒྱལ་པློས་

ཕག་རྟེན་ལ་ནློར་བུ་དེ་ཕུལ། དེར་གསུང་གེང་གི་སྐབས་སུ་བཙུན་མློ་ས་ལེ་ཉག་

གཅིག་གིས་རྒྱལ་པློ་ལ་གསུངས་པ། ཁློད་ཀིས་བདུད་མློའི་སློག་མ་བླངས་པར་མློ་

ཡིས་གང་བཤད་བསྒྲུབས་པས་རྒྱལ་སིད་ཉིན་བཞིན་ཉམས། ད་དུང་གཞན་ལ་གནློད་

འཚེའི་སེམས་ངན་བཅངས་བས་པས། 

བླློན་པློ་ཞིག་གིས། བདུད་མློ་མིར་སྤྲུལ་བའི་བཙུན་མློ་དེ་བས་སྔ་བ་ཤི་ན་ཇློ་

མློ་གཞན་ཞིག་བླངས་ནས་རྒྱལ་རྒྱུད་མི་ཆད་ཅིང་མངའ་འློག་རྣམས་ཀང་དར་ཞིང་

རྒྱས་པ་ཡློང་བ་ཡློད་ལགས་ཞུས་པས། 
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བཙུན་མློ་ན་རེ། ང་དང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་འདི་ཚེ་རབས་སྔློན་ནས་འགློགས་པའི་

གློགས་ཡིན་པས་ངས་སིན་དམག་འབུམ་ཚོ་གཅིག་ཁིད་ནས་འློངས་གྱུར་ན་རྒྱལ་པློ་

འདི་ཞག་གཅིག་ཀང་མི་བརྟེན་པར་བརླག་པར་འགྱུར་བས། མ་བརླགས་སློད་རྒྱུ་བྱུང་

བའི་ཡློན་ཏན་ནི་ང་ཡི་དྲིན་དུ་ཤེས་པར་བེད་དགློས་སློ། །རྒྱལ་པློ་ཁེད་ཀང་ད་རེས་

གྲུང་པློ་ཡིན། དམག་འདྲེན་པ་ལ་སློགས་བས་གྱུར་ན། དེ་རིང་ཕུང་གཞི་ཐློག་མ་དེ་

ཁེད་ཀི་ཐློག་ལ་འཁེལ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་པ་དང་། 

རྒྱལ་པློ་དེ་ཡང་ཡིད་མགུ་ནས་རྒྱལ་སིད་ཐམས་ཅད་ཁློང་གཉིས་ལ་ཕུལ། དེ་

ནས་བཟུང་རྒྱལ་སིད་དེ་ཡང་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་བྱུང་འདུག་བས་པས། 

རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་ཁ་ནས་མི་དེ་ནི་བསློད་ནམས་ཅན་ཞིག་རེད་

ཟེར་བ་ཤློར་བས། རློ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར། རློ་དེ་ཤློར་སློང་ངློ་། །
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ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

མློ་སློན་པ་དབུ་གཙུག་གི་ཕག་མགློ་ཅན་གིས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཆད་ལ་ཁད་པའི་སློག་

བསླུས་ནས་སིན་པློ་བཟའ་མི་བཏུལ་བ། 

དེ་ནས་ཤིང་སློང་དེའི་རར་ཕིན་ནས། རལ་གི་བཏློན་ཏེ་ཤིང་སློང་དེ་ལ་བརྒྱབ། བླ་མ་

ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་

དགུ་ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། མར་

ཟན་ཟློས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་བབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད། བས་པས། རློ་

དེ་རྡིག་ཟེར་བབས་བྱུང་ངློ་། ཏློག་མས་བརྡུངས། དྲ་བར་བཅུག །ཞགས་པས་

བསམས་ནས་ཁུར་ཡློང་བས་གློམ་པ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་འཕགས་པ་ན། 

རློ་ན་རེ། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ། ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒུང་ཞིག་ཤློད། ཡང་ན་ངས་

སྒུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཟེར་བས། རྒྱལ་བུས་མགློ་ཕར་དྲིལ་ཚུར་དྲིལ་བས་ནས་མ་ཉན་

པ་དང། རློ་ན་རེ། 

ལུང་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་སྤུན་བདུན་ཡློད་འདུག །ས་སློང་གཞན་ཞིག་

ཏུ་གློང་པ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཡློད་འདུག །དེ་ན་བུ་མློ་སྤང་པློ་ཞིག་ལ་ཁློ་བློ་ལབ་ལབ་

གང་ཡང་མི་ཟེར་བ། སྐེ་རགས་ཀང་མི་འཆིང་བར་སྒློ་ཁ་རང་དུ་སློད་པ་ཞིག་ཡློད་

འདུག །ཁློ་ལན་གཅིག་ཕིར་དློན་པས་འབློག་པ་སྐྱས་བཏེག་པའི་ཤུལ་ནས་བ་རློག་

གིས་ཐུད་རྡར་ཞིག་རེད་པ་ཁུར་ནས་འཕུར་ཡློང་སྐབས་ཁློའི་ཐད་དུ་ཟགས་པ་ཡིན་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

འདུག 

ཁློས་ཐུད་རྡར་དེ་ཁུར་ནས་ཆུང་མ་ལ་སྨྲས་པ། སྐྱེས་པ་ཕློ་ཉལ་རྒྱུ་མེད་པ་

ཡིན་འདུག །མདློ་རུ་འཁམ་དུ་ཕིན་པས་ཐུད་རྡར་འདི་རེད་བྱུང་བས་པས། 

མློས་སྨྲས་པ། ཉལ་རྒྱུ་མེད། སྐྱེས་པ་ཉལ་ན་མདའ་མགློ་འཆློར། །མདའ་མགློ་

ཤློར་ན་དག་མགློ་རེངས། །བུད་མེད་ཉལ་ན་ཕང་མགློ་ཤློར། །ཕང་མགློ་ཤློར་ན་གློན་

གློས་ཧྲུལ། །གློན་གློས་ཧྲུལ་ན་ཁི་རྒན་སང་། །ཟེར་བ་ཡིན་པས་སྐྱེས་པ་ཁློ་ག་འཆམ་

འཆམ་འདྲ་བས་ན་བསློད་ནམས་འཕེལ་ཞིང་ནློམ་པ་ཡང་ཆེན་པློ་ཡློང་བས་པ་དང་། 

ཁློས་མློ་ལ་སྨྲས་པ། ང་ལ་ཁློད་རང་གིས་རྟ་བཟང་པློ་ཞིག་དང་ཁི་བཟང་པློ་

ཞིག་གབས་གིས་ཤིག་ཟེར་རློ། །ཇི་ལྟར་ཟེར་བ་བཞིན་གབས་བས་ཟིན་པ་དང་། 

ཁློས་ཆས་རྣམས་སྤས། ཁི་ཁིད། རྟ་བཞློན་ནས་ཕིན་ནློ། །

ལུང་སློང་ཞིག་ཏུ་སེབས་པ་དང་ཝ་མློ་ཞིག་འགློ་བ་མཐློང་སེ། ནློམ་པ་བ་བ་

ཞིབ་མློ་ནས་མ་བསགས་ན་མི་ཡློང་བསམ་ཁི་དེ་རྟ་གློང་དུ་བླངས་ནས་ཝ་མློ་ལ་རྦད། 

ཁི་དེ་མགློགས་དྲགས་ནས་ཝ་མློ་དེ་ཝ་ཁུང་ཞིག་ཏུ་བཙུད་དློ། །

ཁློ་དེར་སེབས་མ་ཐག་རྟ་ལས་བབས། ཁི་དེ་རྟ་མཐུར་ལ་བཏགས། ལུས་ཆས་

རྣམས་ཕུད་རྟའི་སྔ་ཤ་ཕི་ཤ་ལ་བསམས། ཞྭ་དཀར་དེ་ཝ་ཚང་ལ་བཀབ། རྡློ་ཆེན་པློ་

ཞིག་བླངས་ནས་ཝ་ཚང་བརྐློས་པ་ཡིན་འདུག །དེར་ཝ་བློས་ཁི་བརྒྱུགས་རྟ་ཡང་ཁི་

ཡིས་ཁིད་ནས་ཁློ་གཅེར་བུར་ལུས། 

ཁློའི་བསམ་པ་ལ། གང་ཡང་མེད་པར་ཡུལ་དུ་ལློག་ཕིན་ན་ངློ་ཚ་བསམས་

ནས་ལ་ཞིག་ལ་འཛེགས་ཕིན་ནློ། །ལ་ཁ་དེར་སེབས་ནས་ལྟ་དུས་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཆེན་པློ་ཞིག་འདུག་པ་མཐློང་སེ། ལ་ནས་བབས་ཕིན་པ་དང་གནམ་ངན་ཞིག་བྱུང་

བས་ཕི་རློལ་ཏུ་མི་མེད་ཅིང་། ཁུག་ཀློག་ཅིག་ཏུ་བསྐྱས་ནས་ཉལ་བསད་དློ། །

རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་ཞིག་དེར་འཆམ་སྐློར་ཞིག་བས་ནས་ལློག་འགློ་སྐབས་

མློའི་སྐེ་ལ་བཏགས་པའི་རྒྱལ་པློའི་བླ་གཡུ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཐག་པ་ཟད་ནས་

ཆད་དློ། །དེར་ཁློས་མིག་ལྟ་གིན་བསད་པས་བ་ཞིག་གིས་གཡུའི་སེང་དུ་ལྕི་བ་ཞིག་

བཏང་། ཡང་ཉལ་ནས་བསད་པས་གཡློག་མློ་ཞིག་ཡློང་སེ་ལྕི་བ་བླངས་ནས་རིག་པ་

ལ་བརྡབས་སློང་ངློ་། །

སྔ་དྲློ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་རྒྱལ་པློས་གློང་དེ་ན་ཡློད་པའི་མི་རྣམས་བསྐློངས་ནས། 

མདང་རྒྱལ་པློའི་སས་མློའི་བླ་གཡུ་ཐག་པ་ཆད་ནས་འཐློར། དེ་མངའ་འློག་གི་སྐྱེས་

པར་རེད་ན་བླློན་པློའི་གློ་གནས་དྲག་ཤློས་སྤློད། བུད་མེད་ལ་རེད་ན་བཙུན་མློའི་གློ་

གནས་དྲག་ཤློས་སྤློད་པ་ཡིན་ཟེར་བརྡ་བསྒགས་སློ། །ཁློ་དེར་ཕིན་ཏེ་མི་རྣམས་འདིར་

བསྐློངས་ནས་གང་བེད་པ་ཡིན་ཟེར་བས། 

རྒྱལ་པློའི་བླློན་པློ་ཞིག་ཁློའི་རར་ཕིན་ནས་མི་འདི་ལ་ཕལ་ཆེར་མངློན་ཤེས་

ཡློད་ཀི་རེད་བསམས་ནས། རྒྱལ་པློའི་སས་མློའི་མགུལ་ནས་གཡུ་ཞིག་བློར་བ་དེ་

རད་གཅློད་བེད་པ་ཡིན་བས་པས། 

ང་ལ་དགློས་མཁློའི་རྫས་རྣམས་བཤམས་ན་ངས་མངློན་ཤེས་བཤད་ཟེར། 

རྫས་ལ་ཅི་དགློས་དྲིས་པར་ཕག་པའི་མགློ་ལ་རྒྱུན་པ་བསྒར་བ་གཅིག །གློས་གསར་

པ་སྤུས་ལེགས་གཅིག །དེ་བཞིན་ཞྭ་དང་ལྷམ་རྣམས་ཁེར་ཤློག་མངློན་ཤེས་འཆད་དློ་

ཟེར་བས། 



  167  

རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

བླློན་པློ་དེ་མགློགས་པར་རྒྱལ་པློའི་སར་བརྒྱུགས་ཕིན་ནས་མི་སྨློན་པ་གློས་

མེད་པ་ཞིག་གིས་བླ་གཡུའི་མངློན་ཤེས་ཡློང་བ་ཡློད་ཟེར། ཁློས་དགློས་ཟེར་བ་

རྣམས་ཁུར་ཕིན། 

ཁློས་གློས་ལྷམ་རྣམས་གློན། ཕག་པའི་མགློ་དེ་ལག་ཏུ་ཁེར་ནས་མི་རྣམས་ཀི་

ཁློད་དུ་རེ་རེ་བཞིན་ཕག་མགློ་འཛུགས་གིན་འཛུགས་གིན་འདི་ལ་ཡློད་དམ་འདི་ལ་

ཡློད་དམ་ཟེར་བཞིན་ཡློང་བས་ཕག་མགློ་བཙུགས་མ་ཚར་བ་རྣམས་ཁག་སུ་ལ་ཡློང་

བསམས་ནས་སྐྲག་གློ །མི་རྣམས་ལ་ཕག་མགློ་བཙུགས་ཟིན་པ་དང་གཡུ་དེ་ཡློད་པའི་

ལྕི་བ་དེ་ལ་བཙུགས་ནས་འདིར་ཡློད་བས་པར་ལྕི་བ་བཀློག་པས་གཡུ་རེད་དློ། །

ཁློ་རྒྱལ་པའི་ཕློ་བང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཞུས། ཁློ་ལ་བཟང་ལན་དུ་ཅི་དགློས་བས་པར། 

ཁློ་ན་རེ། ང་ལ་གནང་སྦིན་ཆེན་པློ་དགློས་པས་ཨེ་འགྲུབ་བས་པ་དང་། ཁེད་

ཀི་མངློན་ཤེས་ཀིས་ང་ཚོའི་བླ་གཡུ་རེད་ཐུབ་པས་ན་མི་འཚམས་པའི་རེ་བ་མིན་

ཕིན་གཞན་ཁེད་རང་གི་སེམས་ལ་དགློས་པ་དེ་བེད་དང་བེད་བས་པས། འློ་ན་ཁེད་

ཀིས་རྟ་སྒ་འགིག་མ་ཞིག་དང་། དེའི་སེང་དུ་གློན་ཆས་ཆ་ཚང་དང་འཁློར་གསུམ་

བཀལ་བ། རྟ་དེའི་མཐུར་མདའ་ལ་ཁི་བཏགས་པ། དེའི་ཁར་ཝ་མློའི་སློག་པའི་སེང་དུ་

ཞྭ་དཀར་གློན་ཏེ་སྔློན་ལ་འགློ་བ། དེའི་རེས་ལ་རྟ་དང་ཁི་གཉིས་འགློ་བ་ཞིག་དགློས་

བས་པས། 

རྒྱལ་པློ་མཉེས་ཏེ་ཁློ་ལ་བཀུར་སི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བས། ཝ་མློ་འཛིན་དུ་

བཏང་། ཝ་མློའི་སློག་པའི་སེང་དུ་ཞྭ་དཀར་གློན་ཅིང་མགློ་སྒློག་བསམས་ནས་སྔློན་དུ་
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འགློ་བ། རྟ་སྒ་ཆ་ཚང་འཁློར་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཁློ་རང་གིས་ཟེར་བ་ལྟར་བསྒྲུབས་

པས་ཁློ་དགའློ། །ཁློ་ལ་རྒྱལ་པློས་མངློན་ཤེས་ཐློགས་པ་མེད་པ་སློན་པ་དབུ་གཙུག་

ཕག་མགློ་ཅན་དུ་མིང་བཏགས་སློ། །དེ་ནས་ཁློ་ལ་མངློན་ཤེས་ཀི་གགས་པ་ཆེན་པློ་

བྱུང་། 

བླློན་པློ་ཞིག་དངློས་པློ་རྣམས་དང་སྦགས་ཁློའི་ཆུང་མའི་སར་སྐྱེལ་མར་

བཏང་། སྒློ་གདློང་དུ་སེབས་པ་དང་། ཁློ་རང་གི་རྟ་དང་ཁི་རྣམས་ཀང་སེབས་འདུག་

ཅིང་། ཆུང་མ་དེ་ཡང་རང་གི་བཟའ་ཟླ་ལློག་ཡློང་བའི་དགའ་ཚོར་གིས་ཁློ་ནང་དུ་

གདན་དྲངས་པ་མ་ཟད། སྐྱེལ་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཟ་མ་ཕན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲངས། 

དེར་ཆུང་མ་ན་རེ། ཁེད་ལྷ་འདྲེས་ཁིད་པ་མིན་ནམ་བསམས་ནས་རིམ་གློ་དང་

མློ་ཕྱྭ་ཡང་མང་པློ་བས། དངློས་པློ་དེ་རྣམས་གང་ནས་བྱུང་ཟེར་བར། ཁློས་སྔར་གི་ལློ་

རྒྱུས་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་སྨྲས་མཐར་འདི་ཚོ་ནི་རྒྱལ་པློའི་བླ་གཡུ་རེད་པའི་རན་པ་ཡིན། 

ནློམ་པ་ཆེན་པློ་ཡིན་ནམ་བས་པར། 

ཆུང་མ་ན་རེ། རང་རེ་རྟ་ཁི་དང་དངློས་པློ་འདི་རྣམས་བྱུང་བའི་ཁར་ཁློད་ཀང་

ལློག་ཐུབ་པས་ནློམ་པ་ཆེ་སེ། བླ་གཡུ་ཙམ་རེད་པའི་ནློམ་པ་ཆུང་དྲགས་འདུག་པས་

ངས་ཞུ་ཡིག་གཏློང་དགློས་ཟེར་རློ། །

མློས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཁློའི་ཞུ་ཡིག་ཡིན་པའི་ཁུལ་གིས་ཁ་སང་རྒྱལ་པློ་ལ་བར་

ཆད་ཆེན་པློ་འདུག་པས་བླ་གཡུ་བློར། བླ་གཡུ་འཚོལ་བའི་དགློས་ཆ་དང་ནློམ་པ་འདི་

རྣམས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་བདག་ལ་བླ་གཡུ་ལ་གང་རི་བའི་དངློས་ཆས་ཐུགས་ལ་

འདློགས་པ་ཞུ་ཟེར་བའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ལློ། །



  169  

རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

དེར་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་གློས་བས་པའི་མཐར། ཁློ་བདེན། བླ་གཡུ་ཙམ་རེད་

པའི་ནློམ་ལ་དེ་ཙམ་གིས་ག་ནས་ཆློག་གསུངས་ཏེ། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ནློར་

གནག་རྟ་ལུག་སློགས་ཁློ་རང་གཉིས་དབུལ་དང་བལ་བའི་གནང་སྦིན་སྐྱེལ་བར་

བཏང་ངློ་། །དེར་ཁློང་གཉིས་སྐྱིད་པར་ཡློད་ཙ་ན། མི་དེ་ལ་མངློན་ཤེས་པའི་གགས་པ་

ཡང་ཆེ་བ་བྱུང་ངློ་། །

དེ་ནས་ལ་ལུང་མང་པློ་བརྒྱབ་པའི་ས་ན་སྐུ་མཆེད་བདུན་གིས་རྒྱལ་སིད་

སྐྱློང་གིན་ཡློད་འདུག །ཁློང་ཚོར་བཙུན་མློ་ལེན་རན་ཡང་རང་དང་མཉམ་པ་ཞིག་གང་

དུ་བཙལ་ཀང་མ་རེད་པའི་སྐབས་དེར། སིན་ཡུལ་ནས་བློད་ཀི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་བུ་སྐུ་

མཆེད་བདུན་པློ་དེས་རྒྱལ་སིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་སྐྱློང་གིན་འདུག་པས། དེ་བས་དར་

རྒྱས་སུ་ཕིན་ན་རང་རེ་ལའང་དམག་ཡློང་བས་འདུལ་དུ་འགློ་དགློས་ཟེར། དམག་

དྲངས་ཀང་ཨེ་ཐུབ་མི་ཤེས་པས་ཐབས་ཀིས་འདུལ་བ་ལ་སུ་བཏང་ན་དྲག་ཟེར་བར། 

དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སིན་པློ་ཆེ་བ་བཟའ་མི་གཉིས་འགློ་རྒྱུ་བས་ནས་བློད་གདུལ་

བར་བཏང་ངློ་། །

སིན་པློས་གཡག་ཁམ་པ་ཡུ་བློ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གསེར་གཡུ་ཟངས་ལྕགས་

མང་པློ་བཀལ། སིན་མློ་དེས་བུད་མེད་མཚར་སྡུག་འློད་ཆགས་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་

བློད་དུ་ཡློང་ངློ་། །རྒྱལ་པློ་དེའི་སྒློ་དྲུང་དུ་སེབས་པ་དང་། མློ་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མཁར་གི་

འདབས་སུ་གསེར་དངུལ་ལ་སློགས་ཚོང་རྒྱག་གིན་བསད། ཟློག་འཛོམས་ལ་མཚར་

སྡུག་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ཅིག་རྒྱལ་པློའི་མཁར་འདབས་སུ་འདུག་ཟེར་བའི་གགས་པ་

ཆེན་པློ་བྱུང་བ་རྒྱལ་པློའི་སྙན་དུ་གསན་ཏེ་རྒྱལ་པློས་ཕློ་བང་གི་རེ་མློ་ནས་གཟིགས་
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མློ་མཛད། མློས་ཀང་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་ཆ་ལུགས་སྤས་ཏེ་

ཚོང་རྒྱག་གིན་བསད་པས་རྒྱལ་པློ་མློ་ལ་ཐུགས་ཤློར་ཏེ། རྒྱལ་པློས་མློའི་རིགས་

རྒྱུད་བཟང་ངན་འདྲི་བར་བཏང་ངློ་། །

མློ་ན་རེ། ང་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ཡིན། རང་ཡུལ་དང་

བལ་ནས་ཚོང་རྒྱག་པར་ཡློང་བ་ཡིན། ད་ལློག་རྒྱུ་ཡིན་བས། རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་པས་

རྒྱལ་པློ་མཉེས་ནས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཡིན་ན་རང་རེའི་ཁབ་ཏུ་བླངས་པས་ཆློག་ཡར་ཤློག་

གསུངས་སློ། །ནང་དུ་བློས་ནས་མློ་རང་ཉིད་ཀི་བཙུན་མློར་མངའ་གསློལ་ལློ། །

ལློ་གཉིས་ཙམ་སློང་བའི་རེས་སུ་རྒྱལ་པློར་སྙུང་གཞི་དྲག་པློ་ཞིག་ཕློག་ནས་

གློངས། ཡང་སྐུ་མཆེད་གཞན་རྣམས་ཀི་བཙུན་མློ་བེད་པའི་རིང་ལ་ཆུང་ཤློས་དེ་མ་

གཏློགས་རྒྱལ་པློ་ཆེ་རིམ་གིས་གློངས། མློ་གཟུགས་མཚར་ཞིང་ཟས་ཆང་ཞིམ་ལ་

ཞབས་ཞུ་མཁས་པའི་སབས་ཀིས་བླློས་མ་ཐློང་། མློ་ཕྱྭ་བས་པ་དང་མི་རྣམས་ཀིས་

བཙུན་མློ་དེ་རྒྱལ་པློར་འཕྲློད་ཀི་མེད་པ་འདྲ་ཟེར་སྐུ་མཁར་གི་ཟུར་དུ་གཟིམ་ཆུང་

ཞིག་བརིགས། མློས་སྙུང་གཡློག་བརྒྱུགས་ནས་སློད་པའི་སྐབས་དེར་རྒྱལ་པློའི་ནད་

དློད་དྲག་ཏུ་ཕིན་པས་མངའ་འློག་བླློན་པློ་རྣམས་གློས་བས་མཐར་འདི་ནས་ཉིན་ཁ་

ཤས་ཀི་ས་ན་མློ་སློན་པ་མངློན་ཤེས་ཐློགས་པ་མེད་པ་དབུ་གཙུག་ཕག་མགློ་ཅན་

ཞེས་པ་ཞིག་ཡློད་འདུག་པ་དེ་གདན་འདྲེན་པར་ཕིན་ན་དྲག་ཟེར། བླློན་པློ་དྲག་པ་

གསུམ་དང་མི་རྐྱང་མང་པློ་ཁློང་རད་གཅློད་གདན་འདྲེན་ལ་ཕིན་ནློ། །

ཁློའི་ཁང་པའི་སྒློ་ཁར་སེབས་པ་དང་ཁློ་ན་རེ། ཁེད་རྣམས་འདིར་ཕེབས་དློན་

ཅི་ཡིན་བས་པར། ཁློང་ཚོས་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་སྨྲས་ནས་མློ་སློན་ཆེན་པློ་ཁེད་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

གདན་འདྲེན་དུ་ཡློང་ལགས་བས་པས། 

ཆུང་མའི་རར་ཕིན་ནས་ན་ནིང་སབས་ལེགས་ཀིས་དློན་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ད་

རེས་སྔློ་ལློ་འཕར་རྒྱུ་རེད་བས་པར། མློ་ན་རེ། ད་རེས་མ་ཕིན་ན་མི་རྟ་འདི་ག་ཙམ་

ལྷགས་ནས་སྔློ་ལློ་དེ་བས་ཀང་ཆེ་བ་འཕར་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཕིན་པ་དྲག །སྔར་བཞིན་

སབས་ལེགས་ཡློང་ཤས་ཆེ་བས་དངངས་སྐྲག་གིས་འདར་བ་སློགས་མ་མཛད་པར་

བླློ་བརྟན་པློར་འཇློག །གལ་ཏེ་རྒྱལ་པློ་སྙུང་དྭངས་ན། རང་རེ་གློང་གཅིག་མ་སློང་བས་

ཐགས་ཆ་གཡར་མཁན་ཡང་མི་རེད་པ་འདུག་པས་ན། ཞློར་ལ་ཐགས་ཆ་གཅིག་

བསྒྲུབས་ནས་ལློག་ཤློག་ཟེར་ཁློང་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརྫངས་སློ། །

རྒྱལ་པའི་ཕློ་བང་དུ་སེབས་པ་དང་གཟིམ་ཆུང་དུ་རྒྱལ་པློའི་སྔས་མགློར་

བསད་ནས་གཏློར་བཅློས་སློགས་གང་རྒྱས་བས། སྔར་གི་ཕག་མགློ་དེ་གཏློར་མ་དེ་

ལ་བཙུགས། དབུ་སྔས་མགློར་བཞག་ནས་རག་ཤའི་ཕྲེང་བ་ཞིག་ཧབ་ཉེད་བེད་ཀིན་

བསད་དློ། །

སྐབས་དེར་བཙུན་མློ་དེ་ནང་དུ་འཛུལ་ཡློང་ནས་མངློན་ཤེས་མཁན་མཐློང་

འཕྲལ་སྐྲག་སྣང་སྐྱེས་ཤིང་ཆང་ཡང་ལ་ཡང་བསིངས་བས་པ་གང་དྲངས་ནས། རྒྱལ་

པློ་ཆེན་པློ་སྙུང་གཞི་དྭངས་པ་ཞིག་ཁེད་ཀིས་མཁེན་ཟེར་ཕིར་ཐློན། དེའི་ནུབ་མློ་རྒྱལ་

པློ་ཡང་བཟློད་བདེ་བ་ཞིག་བྱུང་ངློ་། །

རྒྱལ་པློས་མངློན་ཤེས་མཁན་ཕེབས་ནས་ང་ན་བ་འདི་བདེ་འབློལ་བ་ཞིག་

བྱུང་གསུངས་པས། མློ་སློན་པའི་བསམ་པར་དྭངས་བའི་ཚུལ་སློན་པ་དེ་ནི་འཆི་ཁར་

སེབས་པ་འདྲ་བསམ། 
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

མློ་སློན་འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་ནས་ནམ་ཕེད་ཙམ་ནས་བློས་འགློ་དགློས་

བསམས་གཏློར་མར་བཙུགས་པའི་ཕག་མགློ་དེ་བཏློན་ཏེ་རྒྱལ་པློའི་ཆིབས་རའི་རར་

སེབས་པ་དང་། རྟ་རྫི་བས་ཤུ་སྒ་བསྒགས་ནས་བློས་འགློ་ས་མ་བྱུང་ངློ་། །ལུག་རའི་

ཕློགས་སུ་ཕིན་ཀང་ཕིར་དློན་མི་ཐུབ། ཕྱུགས་ར་ཆེན་པློ་ཞིག་འདུག་པ་དེར་ཕིན་

པས་ཕྱུགས་རྣམས་ཉལ་འདུག་ཅིང་། སྒློ་འགག་དེ་ན་གཡག་གུ་ཁམ་པ་ཞིག་ཉལ་

འདུག་པས་དེ་ལ་བསྐློར་ནས་འགློ་ས་ནི་མེད། འགློམ་ནས་ཕིན་པས་ཁློ་ཧར་དེ་ལངས་

ནས་མློ་སློན་པ་འགེལ་ལློ། །

མློ་སློན་པ་ཚིག་པ་ཟློས་ནས་གཡག་དེ་བརྡུངས་པས་ཁློ་རྟབ་རྟློབ་ལ་སྒློ་ཕེ་

ནས་བློས་ཕིན། དུད་འགློས་སྒེ་ཕེ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་བསམས་ནས་མགློགས་པར་

བལྟ་བར་ཕིན་པས་སྒློ་ཕེ་མཁན་བཙུན་མློ་དེ་ཡིན་པས་སྐས་ལ་འཛེགས་ནས་ཕིན་

སློང་ངློ་། །

མློ་སློན་པས་ལློག་ཉན་བས་པས། མློ་ན་རེ། ཁློད་ལ་ཅི་བྱུང་ཟེར་བ་དང་། 

གཡག་ན་རེ། མངློན་ཤེས་མཁན་གིས་རིག་ནས་ང་འཚོལ་དུ་སེབས་བྱུང་། གཉའ་བ་

ནས་བཟུང་། གང་དུ་ཡིབས་ཀང་རྡློ་རྡུང་བཏང་། བློས་ས་མ་རེད་པར་གསློད་གབས་

བས་བྱུང་ཟེར་བས། བཙུན་མློ་སྐྲག་ནས་ད་ཇི་ལྟར་བས་པ་དྲག་ཟེར། 

ཁློ་ན་རེ། ད་རང་རེ་གཉིས་འཆི་ལུགས་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡློང་བཟློ་མི་འདུག་

པས་བློས་ཕིན་ན་མི་དྲག་གམ་ཟེར། མངློན་ཤེས་མཁན་དེ་ཆློ་འཕྲུལ་ཅན་ཞིག་འདུག་

པས་བློས་པས་ཐར་ས་མེད། ད་འཆི་ལུགས་འདི་འདྲ་ཡློང་། སང་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་

མངའ་འློག་གི་མི་རྣམས་ལ་ལག་ཆ་བསྐུར་ནས་ཕུ་ལ་ཤིང་གཅློད་དུ་གཏློང་། གཡག་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

གུ་འདི་ལ་སྒ་རྒྱློབ་ཟེར་ཅིང་མངློན་ཤེས་མཁན་པློས་བཞློན་ནས་བཅག་བརྡུངས་

གཏློང་གིན་ལུང་པའི་ཕུ་མདའ་མེད་པར་དེད་ཡློང་། ཤིང་ལས་བེད་དུ་བཅུག་ནས་ཐང་

ཆད་མར་སེབས་པ་དང་སྦིན་སེག་བེད་ཟེར། ཕི་མ་གིར་ཤིང་རྣམས་བརིགས་ནས་

རང་རེ་གཉིས་བཀིགས་ཏེ་མེ་སེག་གཏློང་ཟེར། གཅིག་ལ་གཅིག་འཆང་ནས་རང་རེ་

གཉིས་སིན་པློའི་རྒྱལ་པློས་འདིར་བཏང་བ་ཐབས་རྡུགས་ཟེར་ཁ་སྦར་ནས་ངུ་གིན་

བསད་དློ། །

མློ་སློན་ཁློ་དགའ་ནས་གཟིམ་ཆུང་དུ་ལློག །མློ་སློན་པས་རག་ཤའི་ཕྲེང་བ་དེ་

རྒྱལ་པློའི་དབུ་ལ་བཅག་པ་ཞིག་བས་ནས། རྒྱལ་པློ་སྐུ་དྭངས་སྐྱེད་ཅི་འདྲ་བྱུང་འདུག་

ཞུས་པས། བླ་མ་ཕེབས་ནས་ཟུག་རྣམས་ཆག །ལུས་ཁམས་ཀང་བདེ་འབློལ་བྱུང་

གསུངས། ནམ་ཐློ་རེངས་དུས་སུ་བཙུན་མློ་དེས་ཆང་ཡང་ལ་ཡང་བསིངས་དམ་བི་

གང་དྲངས། མློ་སློན་པར་ཕག་གཅིག་ཕུལ། རྒྱལ་པློ་སྐུ་དྭངས་སྐྱེད་གང་འདྲ་བྱུང་ཡློད་

ཞུས་པར། 

མློ་སློན་པས། རྒྱལ་པློ་སྙུང་བ་གདློན་ཚབས་ཆེན་ཞིག་གིས་ཟིན་འདུག་པས་

སྦིན་སེག་བ་དགློས་པ་འདུག །མར་སྣུམ་ཟས་སྣ་སློགས་ཐམས་ཅད་གབས་ཡག་པློ་

མཛོད་ཟེར། དེ་ནས་མློ་རྒྱལ་པློའི་རར་ཕིན་ནས་མདང་སྐུ་ཁམས་བདེ་བ་ཨེ་བྱུང་ཞུས་

པར། བླ་མ་ཕེབས་པ་དེ་ནས་བདེ་འབློལ་སློང་། བླ་མས་གང་གསུང་གི་རྫས་རྣམས་

མགློགས་པློ་སྒྲུབས་ཤིག་ཟེར་ཞལ་ཏ་གནང་། མློ་སྐྲག་སྣང་སྐྱེ་བཞིན་པར་ཕིར་དློན། 

ནམ་ལངས་ནས་བླློན་པློ་དྲག་པ་རྣམས་དང་། ཡུལ་གི་གཙོ་བློ་རྒན་རིམ་

རྣམས་དེར་འདུས་ནས་སློན་པ་ཕག་མགློ་ཅན་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་པློ་སྐུ་ཁམས་དྭངས་
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སྐྱེད་ཅི་འདྲ་བྱུང་ཡློད་བསམས་ནས་ཐམས་ཅད་དེར་འཛོམས་ཏེ་གེང་མློ་བེད་ཅིང་། 

ཁློང་ཚོས་གཟིམ་དཔློན་ཞིག་ལ་ཞུ་བ་བསྐུར་ནས་ཞལ་འཇལ་ཨེ་ཡློང་ཟེར། རྒྱལ་

པློས་ང་དྲག་སྐྱེད་ཆེན་པློ་བྱུང་། ཡློང་ཆློག་མིན་མློ་སློན་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཟེར་བས། 

བླ་མས་གདློན་གློལ་བས་ཚར་བས་སྐུ་ཁམས་དྭངས་སྐྱེད་བྱུང་། ཁློ་རང་ཚོ་ནང་དུ་

བློས་ཤློག་གསུངས་པས་ཁློང་རྣམས་ནང་དུ་བློས། 

སྐབས་དེར་གཟིམ་ཆུང་གི་སྒློ་བསམས་ཏེ་བླ་མའི་ཞལ་ནས། རྒྱལ་པློ་ར་བ་

ནས་སྙུང་གཞི་དྭངས་འདློད་དམ་མི་འདློད་བས་པར། རྒྱལ་པློས་ལློས་ཀང་འདློད་ཟེར། 

འློ་ན་རང་རེའི་བཙུན་མློ་འདི་དང་མློའི་བཟའ་ཟླ་གཉིས་སིན་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་རབས་

གཅློད་པ་ལ་བཏང་བ་ཡིན་འདུག་པས་འདི་གཉིས་མེ་ལ་བསེགས་ན་རྒྱལ་རབས་ཀང་

མི་ཆད་པར་རྒྱལ་སིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡློང་། རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀིས་གསློད་ཨེ་ནུས་

གསུངས་པར། 

རྒྱལ་པློས། བཙུན་མློ་འདིས་ངེད་སྤུན་རྣམས་ཀི་ཆུང་མ་བས་པས་བསེགས་

ན་སྙིང་རེ། འདིའི་ཁློ་བློ་བསེགས་ན་ཁད་མེད་ལས་ཆེ་བ་ཁློ་བློ་དེ་ག་ན་ཡློད་པ་ཡིན་

ཞུས་པས། ཁློ་བློ་མློ་རང་དང་བསེབས་ནས་ཡློང་བའི་གཡག་ཡུ་བློ་དེ་ཡིན། ང་ལ་ཉན་

ན་གཉིས་ཀ་བསེག་དགློས་བས་པས། 

དེར་བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས། བླ་མ་མངློན་ཤེས་མངའ་བ་ལགས་པས། བླ་མས་

གང་གསུང་ལ་ཉན་ནས་གཉིས་ཀ་བསེག་པ་དྲག་ཟེར་བས། རྒྱལ་པློས་ཀང་བླ་མའི་

བཀའ་མ་ཆློག་པར་དེ་ལྟར་བེད་རྒྱུ་དང་དུ་བླངས། དེར་ཁློང་རྣམས་སུས་ཀང་ཕིར་

ལབ་རྒྱུ་མེད་པའི་མནའ་བསྒགས། 
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དེའི་ཕི་ཉིན་མངའ་འློག་གི་འབངས་འཁློར་གཡློག་ཁལ་མ་དང་བཅས་པ་

རྣམས་སྦིན་སེག་ལ་མཁློ་བའི་ཤིང་གཅློད་དུ་ལུང་པའི་ཕུར་ཕིན། 

བླ་མས་ཀང་གཡག་གུ་ལ་སྒ་རྒྱློབ་ཅིག་ང་ཡང་འགློ་གསུངས་ནས་ཕག་མགློ་

ཏློག་ཡུ་བས་པ་ཕག་ཏུ་བླངས། རག་ཤའི་ཕྲེང་བ་བསྣམས། གཡག་གུར་བཅིབས་

ནས་བློན། 

ཚང་མ་བེལ་ཟིང་ངང་ཤིང་གཅློད་ཀི་ཡློད་ཙ་ན། བླ་མ་མངློན་ཤེས་མཁན་

གིས་ཁློད་རང་རྣམ་པ་འློ་བརྒྱལ། གཡག་ཡུ་བློའི་སྒ་བཤུས། ཁློའི་ལག་ཏུ་ས་གི་གཏློད་

ལ་ཤིང་གཅློད་དུ་ཆུག །

ཁློས་སྒློ་འབེད་པ་དང་སྐས་འཛེགས་པ་བྱུང་བས་ཤིང་གཅློད་པ་ལློས་ཡློང་

གསུངས། ས་གི་ལག་ཏུ་སྤད་ནས་ཤིང་གཅློད་དུ་བཅུག་པས་མི་རྣམས་ཡིད་ཆེས་

སློ། །ཤིང་རྣམས་ཆློད་རེས་གཡག་གུ་ལ་བཀལ་ནས་ཕློ་བང་དུ་སེབས། 

བླློན་པློ་མངའ་འློག་རྣམས་ལ་བཀའ་གནང་ནས་ཤིང་གི་ཁང་པ་གྲུ་བཞི་ཞིག་

བརིག་ཏུ་བཅུག་སེ། སློན་པ་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཕིན་པས། བཙུན་མློ་དེ་རྒྱལ་པློས་བསླུ་

བར་རེ་ནས་དེ་ན་སེབས་འདུག་ཅིང་། 

དེར་མློ་སློན་པས་ལིང་ཀ་ཧློམ་ཁུང་གབས་བས་ཚར་ཡློད་པས། བཙུན་མློས་

སྣུམ་དང་ཁ་ཟས་རྣམས་ག་སྒིག་བས་ཚར་ཡློད་ཤས་ཆེ། ད་ལྟ་མགློགས་པར་ཁེར་

ཤློག་བས་པར། དེར་བཙུན་མློ་ཕག་མཛོད་དུ་ཕིན་ནས་སྣུམ་དང་བཟའ་ཆ་རྣམས་

ཁེར་བྱུང་ངློ་། །

དེར་རྒྱལ་པློས་སློན་པ་ལ། ཐབས་དང་བསྲུང་བ་བཞིན་བས་ན་ཇློ་མློ་དེ་འཇློག་
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ཨེ་ཐུབ་བས་པས། མློ་སློན་པས། ཕིའི་ཡི་དམ་ལྷ་སྲུང་གི་ཁ་གནློན་མློའི་ཁློ་བློ་འདིས་

བེད་པ་ཡིན། ཁློད་ཀི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་མློས་ཟློས་པ་ཡིན། ཁེད་རང་ཡང་ང་མ་

སེབས་ན་བཟའ་བ་ཡློད། རྒྱལ་པློ་ཁློད་རང་ཁང་ཐློག་ནས་གཟིགས་པ་ཞུ་ཞུས་ནས་

སློན་པ་མར་བློན་ནློ། །

མི་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཕློ་དཔའ་རལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀིས་སིན་པློ་བཟའ་མི་

གཉིས་བཟུང་ནས་དམ་པློར་བཀིགས་ཏེ་ཁློད་གཉིས་ཀི་རང་གཟུགས་སློན་མི་སློན་

ཟེར་མགློ་ནས་མཇུག་བར་ཏློག་མས་བརྡུངས་པས། 

མློ་ན་རེ། ངློ་ཚ་ཡང་རང་གཟུགས་བསན་པ་དྲག །སྡུག་ཐག་ཐུང་ན་དགའ་

ཟེར། དེར་གཡག་ཁམ་པ་དེ་སིན་པློ་མགློ་གཉིས་པ་མཆེ་བ་ལན་ཕུར་ཙམ་བས་པ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར། ཐག་པས་ཡང་བཀིགས་བས་པ་དང་། མློ་ཡང་མཆེ་བ་ལན་ཕུར་ཙམ་

རིག་པ། ནུ་མ་ཕྲག་ལ་བཀལ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ། །

ཤིང་ཁང་དེར་མེ་སར་ཏེ་ཁློང་གཉིས་བསྐྱུར་བས་སིན་མློ་ན་རེ། སིན་པློའི་

རྒྱལ་པློས་རང་རེ་གཉིས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་སྦར་བྱུང་ཟེར་ནས་ཆློ་ངེ་ཆེན་པློ་

བཏློན་ནློ། །རང་གཟུགས་རེན་པར་ཐློན་པས་མི་རྣམས་ཀང་ཡིད་ཆེས་སློ། །མར་སྣུམ་

རྣམས་ཁློ་གཉིས་ཀི་མགློ་ལ་བླུགས་པས་སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་ཚིག་གློ །

རྒྱལ་བླློན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བླ་མ་ལ་ཕག་ཕུལ། རྒྱལ་པློས་བླ་མ་ཁེད་ལ་

འབུལ་བ་ཅི་དགློས་ཐུགས་ལ་འཇློག་པ་ཞུ། ཁེད་ལས་སྐུ་དྲིན་ཆེ་བ་མེད་པས་རང་

རེའི་མངའ་འློག་ན་འདུག་པ་དང་། ཕག་མཛོད་དུ་ཡློད་པ་གང་དགློས་འབུལ་ཞུས་

སློ། །
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

དེར་སློན་པས། ང་ལ་ཐགས་ཆ་མ་མད་བཅུ་གཉིས་དང་སྣ་འཇུ་དང་བཅས་

བཅུ་གསུམ་དགློས་ཟེར་བས། དེ་རྣམས་ལས་ས་ཟེར་ཐགས་ཆ་ཕུལ་ལློ། །དེ་མིན་

བེར་ཐུལ་རིང་ཐུང་། ཞྭ་མློ་ལ་སློགས་པ་དང་། གློས་ཆེན་ར་ཧུན་ལས་བས་པའི་རིང་

འགག་སློགས་དངློས་རྫས་ཁལ་རྒྱབ་ཁ་ཤས་ཕུལ། 

དེར་བླ་མ་ལ་སྐྱེལ་མ་དང་བཅས་བརྫངས། དེར་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་ཀང་དཔག་

ཚད་གསུམ་བཞིའི་མཚམས་སུ་སྐྱེལ་མ་མཛད་དློ། །

སློན་པ་ཁློ་རང་གི་ཆུང་མའི་སར་སེབས་སྐབས་ཆུང་མས་བསུ་བ་བས། རྒྱལ་

པློ་སྙུང་གཞི་དྭངས་ལགས་སམ་བས་པས། རྒྱལ་པློའི་སྙུང་གཞི་དྭངས་སློང་། ཁློད་

རང་གི་དློན་ཡང་བསྒྲུབས་ཡློད་ཟེར། 

དེའི་ནུབ་མློར་སྐྱེལ་མི་རྣམས་ལ་བཟའ་བཏུང་གི་སྣེ་ལེན་གཟབ་པ་དང་

སྦགས། ཐགས་ཆ་མ་མད་བཅུ་གཉིས་པློ་འདི་ནི་རྒྱལ་རྒྱུད་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དར་

ཞིང་རྒྱས་པ་ཡློང་བའི་རྟགས་ཡིན། སྣ་འཇུ་དང་བཅས་བཅུ་གསུམ་ཡློང་བ་ནི་ཁེད་

རང་དང་བཅུ་གསུམ་ཡློང་བའི་རྟགས་ཡིན། རྒྱལ་པློས་ཐུགས་ལས་བཅད་པའི་གནང་

སྦིན་གང་གནང་རྒྱལ་པློ་རང་གིས་མཁེན་ཟེར་བའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་སྐྱེལ་མི་རྣམས་ལ་

བསྐུར་རློ། །

སྐྱེལ་མི་རྣམས་ཡར་སེབས་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་བླ་མའི་གསུང་ཤློག་ཕུལ་བ་དང་། 

རྒྱལ་བླློན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་བདེན་པར་འདུག་ཟེར་བཀའ་གློས་མཛད་ནས་ནློར་བུ་

རིན་པློ་ཆེས་འགློ་བས་པའི་སྤི་ནློར་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་རྟ་དང་གང་པློ་མ་ཧེ་

ལ་སློགས་པ་དང་ས་གཞིས་གློས་དང་བཅས་པ་གནང་ངློ་བས་པས། 
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རྒྱལ་བུའི་ཁ་ནས་མི་དེ་ལམ་འགློ་བརྒྱུགས་པའི་ཐློག་ལ་ཆུང་མ་དེས་ཁློའི་

འགློ་བཏློན་འདུག་ཟེར་བ་ཁ་ནས་ཤློར་བས། རློ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ནས་

རྡུལ་འཕྱུར་རེ་ཤློར་རློ། །རྒྱལ་བུའི་བསམ་པ་ལ། ཁློའི་ལབ་ལབ་དེ་མང་བས་སེམས་

ཡེངས་ཏེ་གཏམ་ཤློར། རློ་དེ་མེད་པར་ཕིན་ན་ནི་བཀའ་བཀློན་ཕློག་ཡློང་བསམས་ཏེ་

ཡང་དུར་ཁློད་དེར་ཁ་བལྟས་ནས་ཕིན་ནློ། །རློ་ཧ་ལ་ཟེར་བ་རྣམས་ལ་འགློམ་ནས་

ཕིན། ཧུ་ལུ་ཟེར་བ་རྣམས་རྡློག་པས་བརྡུངས། ཤིང་སློང་དེའི་རར་སེབས་སློ། །
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ལེའུ་བཅློ་བརྒྱད་པ།

བུ་མློ་བསློད་ནམས་ཅན་སྐྱེས་པ།

ཡང་ཏློག་མ་དེས་ཤིང་སློང་དེ་ལ་བརྒྱབ། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་བུ་

བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་

ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་

པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་བབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད། བས་པས་རློ་དེ་བབས་

བྱུང་བས་ཏློག་མས་བརྡུངས། དྲ་བར་བཅུག །ཞགས་པས་བསམས། གློམ་པ་བདུན་

བརྒྱད་ཙམ་འཕགས་པའི་སར་སེབས་པ་དང་། 

རློ་ན་རེ། རྒྱལ་བུ་ཁེད་ལ་ཐང་ཆད་རྒྱུ་ནི་མི་འདུག །རློ་ཁུར་བ་ལ་བསུན་རྒྱུ་

ཡང་མི་འདུག །ད་ལམ་ཁེད་ཀིས་ལམ་ཐག་ཐུང་བའི་ཐབས་ཤིག་བློས་དང་ཟེར་ཞིང་། 

གཉིས་ཀ་ཁ་རློག་བསད་ནས་དུམ་ཞིག་ཡློང་། རློ་ན་རེ། བུ་ལས་ཟད་ཁློད་འདྲའི་ཁ་

ནས་གཏམ་ཡློང་བ་ནི་མི་འདུག །ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཟེར། 

ལུང་པ་ཆེན་པློ ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ ་ཡབ་ཡུམ་བགེས་སློང་གཉིས་ཡློད་

འདུག །མངའ་འློག་གི་མི་ཐམས་ཅད་རང་རེའི་རྒྱལ་པློའི་ཡུམ་འདི་ལ་ད་རུང་ཡང་

སས་སློས་མ་བྱུང་ཙ་ན་རྒྱལ་རྒྱུད་ཆད་འགློ་བ་ཨེ་ཡིན་བསམས། 

དུས་ནམ་ཞིག་ན་ཟླ་བ་དགུ་ངློ་བཅུ་ཞག་གསུམ་སློང་བ་ན་སས་ཤིག་བཙས་

ཤིང་། རྒྱལ་བུ་དེ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་དུ་སེབས་སྐབས་སིད་ཁིར་མངའ་གསློལ་
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ལློ། །རྒྱལ་ས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེས་རྒྱལ་པློ་ལློ་ན་ཕྲ་ཞིང་ཡབ་

ཡུམ་གཉིས་ཀང་གློངས་ཟིན་པ་ཐློས་ནས་དམག་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བརྫངས་ཏེ་རྒྱལ་

ས་འཕྲློག་ཏུ་འློང་བ་ཡིན་འདུག 

རྒྱལ་པློ་དེ་བསློད་ནམས་ཆེ་བའི་མཐུ་ཡིས་ལུང་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ནས་སྔར་

མེད་པའི་ཆུ་ཆེན་པློ་ཞིག་བབས་ཏེ་དམག་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པློ་དེ་ཆུ་དེར་བརྒལ་

ཡློང་སྐབས་ཆུ་དེ་འབབ་དྲག་ཏུ་སློང་ནས་དམག་འབུམ་གཅིག་དང་སྣ་ལ་རལ་གིའི་

འཁློར་ལློ་བཏགས་པའི་གང་པློ་སློབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཆུས་ཁེར་རློ། །

དེར་དམག་མི་རྣམས་ཀིས་སྔར་ལུང་པ་དེ་ན་ཆུ་མེད་པར་ད་རེས་ཆུ་ཆེན་པློ་

འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡློང་དློན་ཅི་ཡིན་ཟེར་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློ་དེ་བསློད་ནམས་

ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་ཨེ་ཡིན། རང་རེས་མི་ཐུབ་པ་འདྲ་ཟེར་ཕིར་ལློག་གློ །

ལུང་པ་དེའི་མདའ་ན་མ་མད་གཉིས་ཡློད་པ་ལ། ནློར་བུ་འབས་མ་ག་དྷའི་བེ་

གང་ཡློད་པར་འདུག །མ་རྒན་དེས་འདི་དེ་རིང་སང་ཇློ་ཇློ་དཔྱིད་ཉི་རིང་མློ་བ་བ་ཞིག་

འློང་བ་ཡློད། དེ་དུས་ཟའློ་ཟེར། 

ཉིན་ཞིག་ཨ་མ་དེ་ཤིང་འཐུ་རུ་སློང་བའི་ཤུལ་དུ། སངས་རྒྱས་འཁློར་བ་

འཇིག་རྟེན་དུ་བློན་ཞིང་། གློང་ཁེར་དེར་བསློད་སྙློམས་ལ་བློན་དུས་མ་མད་གཉིས་ཀི་

སྒློ་དྲུང་དུ་ཕེབས་པ་དང་། མ་དེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་ཡིན་པ་མཁེན་ཅིང་། བུ་མློ་དེ་

སངས་རྒྱས་མཁའ་འགློ་ཡིན་པ་གཟིགས་ནས། བུ་མློར་གདན་ཤློམས་ཤིག་གསུངས། 

འདིང་བ་འཁར་གསིལ་ལྷུང་གཟེད་བསྣམས་ནས་བཞུགས་སློ། །

དེར་བུ་མློས་སངས་རྒྱས་ལ། ངེད་མ་མད་གཉིས་པློ་ཉིན་མློ་ཟས་འཚོལ་ཞིང་
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མཚན་མློ་ཟ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་གདན་གཤློམ་རྒྱུ་མེད་ལགས་ཞུས་པས། 

སངས་རྒྱས་ཀིས། ནང་གི་འབས་བེ་གང་པློ་དེ་བཙོས་ནས་དྲློངས་ཤིག་

གསུངས་པ་དང་། ཨ་མས་ཇློ་ཇློ་དཔྱིད་ཉི་རིང་མློ་འབྱུང་དུས་ཟ་དགློས་ཟེར་གི་འདུག་

ལགས་ཞུས་པས། ཇློ་ཇློ་དཔྱིད་ཉི་རིང་མློ་ང་ཡིན། དེ་བཙོས་ནས་ང་ལ་དྲློངས་ཤིག་

གསུངས་སློ། །

དེར་བུ་མློས་འབས་ལ་གད་ལེགས་པར་བས་ཏེ་སང་ལུམས་ལེགས་པར་

བརྒྱབ་ནས་བཙོས་པས་རློ་མཆློག་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་བྱུང་ངློ་། །སངས་རྒྱས་ལ་རྒྱགས་

ཚད་ཞུས། མློ་རང་ཡང་རྒྱགས་ཚད་ཟློས་རུང་ཉུང་དུ་མ་སློང་ངློ་། །སངས་རྒྱས་ཀིས། 

བུ་མློ་ཁློད་ལ་ཨ་མས་འཐབ་བྱུང་ན་ལམ་དཀར་པློ་ཡ་གི་ལ་ཞུགས་ལས་ལ་རྒྱབ་ཡ་

གི་ན་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་ཤློག་གསུངས་ནས་བློན་ནློ། །

དེ་ནས་དགློང་མློ་ཨ་མ་ལློག་ཡློང་ནས་བུ་མློ་སྒློ་ཕེ་ཟེར་ནང་དུ་སེབས་པ་དང་། 

ཨ་མས་བུ་མློ་ཁློད་ཀིས་མེ་བཏང་བ་ཨེ་ཡིན་ཟེར་བར། བུ་མློས་ཁ་སང་ཨ་མ་རང་

གིས་ཟེར་བའི་ཇློ་ཇློ་དཔྱིད་ཉི་རིང་མློ་དེ་བློན་བྱུང་བས་མེ་བཏང་ནས་འབས་རྣམས་

བཙོས་ཏེ་ཁློང་ལ་དྲངས། ཨ་མ་རང་ལ་ཡང་སྐལ་བ་རྒྱགས་ཚད་བཞག་ཡློད་བས་

པས། ཨ་མས་བུ་མློར། སྤང་མློ་ཁློད་ཇློ་ཇློ་དཔྱིད་ཉི་རིང་མློ་བ་བ་དེ་མི་ལ་ཟེར་བ་མིན། 

ནམ་ཟླ་དཔྱིད་ཀ་ཉི་མ་རིང་མློ་ཞིག་ཡློང་བ་ཡིན་པས་དེ་དུས་ཟ་ཟེར་བ་ཡིན། བུ་མློ་

ཁློད་རང་སློད་མི་དགློས་ཟེར་ནས་ཨ་མས་བུ་མློ་ཕིར་བཏློན་ནློ། །

བུ་མློས་ཁ་སང་བཙུན་པས་ཟེར་བའི་ལམ་དཀར་པློ་དེ་ལ་ཞུགས་ནས་ཕིན་

པས་ཕ་གི་ན་བག་ཅིག་གི་ལྡེབས་ལ་བག་ཁུང་སྐས་རིང་བཙུགས་པ་ཞིག་འདུག་པ་
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དེར་ཕིན་ནས། 

ཇློ་ཇློ་ལགས་བས་བློས་པས། ཞུམ་བུ་ཞིག་ཡློང་སེ་ཇློ་ཇློ་ལགས་ཁ་སང་གི་བུ་

མློ་དེ་ཡིན་འདུག་ཟེར། དེ་ནས་བག་ཁུང་གི་སྒློ་རར་བ་ཕློ་ཞིག་ཡློང་སེ། བུ་མློ་ཡར་

ཤློག་གསུང་གི་འདུག་ཟེར་ཅིང་། བུ་མློ་ཡར་འཛེགས་ཕིན་པས་སངས་རྒྱས་དེར་

བཞུགས་འདུག་སེ། བུ་མློས་ཕག་བས་པས། 

ཨ་མས་ཁློད་ལ་འཐབ་བྱུང་ངམ་གསུངས། ཨ་མས་བདག་བརྡུངས་ཏེ་ཕིར་

བཏློན་བྱུང་ཞུས་པས། ཁློད་ཀི་ཨ་མས་དེའི་དློན་དུ་ཁ་བཏང་བས་ཁློང་ཚེ་རིང་པློ་མི་

ཡློང་བར་འདུག །བུ་མློ་ཁློད་རང་འདིར་སློད་ལས་ཟས་ཀི་གཡློ་བདའ་གིས་ལ་ང་ལ་

དྲློངས། ཟས་ཆེ་ཆུང་ཅི་བྱུང་རུང་ཁློད་རང་དང་། བ་ཕློ། ཞུམ་བུ་གསུམ་མཉམ་དུ་ཟློ་

ཞིག་གསུངས་སློ། །

དེར་བུ་མློས་ནང་གི་གཡློ་བདའ་བས། སངས་རྒྱས་ལ་ཞུས། ཁློང་གཉིས་

ལའང་རང་དང་མཉམ་དུ་བིན། ནམ་ཞིག་སྔ་དྲློ་ལྟློ་གཡློ་བའི་སྒེད་པུ་འགུལ་བ་དང་། 

ཡློས་འབྲུ་གཅིག་ཕིར་ཐློར་བ་ཁ་ནང་ཟློས་པས་བ་ཕློ་དང་ཞུམ་བུ་གཉིས་ཀིས། ཨ་

ཅེས་གང་ཟ་ཡི་ཡློད་ཟེར། ངས་ཅི་ཡང་མ་ཟློས་བས་པས་ཁློང་གཉིས་ཀིས་བུ་མློའི་

ཁའི་ནང་མྱུལ་བས་ཡློས་ཀི་དུམ་བུ་གཅིག་བྱུང་སེ། ངེད་གཉིས་ལ་མ་སེར་བ་ཨ་ཅེ་

རང་གཅིག་པློས་ཟློས་ནས་ཟེར་ཁློང་གཉིས་ཚིག་པ་བཟློས་ཏེ་མེ་བསད། དེར་བུ་མློས་

བླ་མ་ལ་ཞུས་ན་བཀའ་བཀློན་ཕློག་ཡློང་བསམས་ཏེ་བུ་མློ་མེ་སློང་དུ་ཕིན། དེ་ནས་

གཤམ་ལ་ལྟ་དུས་གློང་སེ་ཞིག་ཡློད་པ་མཐློང་ནས་དེར་མེ་སློང་དུ་ཕིན་ནློ། །

དེའི་སྔ་དྲློ་ཁ་བ་སིམ་སིམ་འབབ་ཀི་ཡློད་ཅིང་། བུ་མློ་དེས་མེ་བསངས་ནས་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ལློག་ཡློང་དུས་གངས་ཀི་ཐློག་ལ་བཞག་པའི་རྐང་རེས་རྣམས་མེ་ཏློག་པད་མ་ལྷམ་

མེར་ཤར་བ་དང་མཚུངས། ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློའི་བླློན་པློ་ཞིག་རྟ་བཅག་པར་འགློ་དུས་

རྐང་རེས་དེ་རྣམས་མཐློང་ངློ་། །

ཁློ་ན་རེ། རང་རེའི་འདི་གར་ཕི་མི་སུ་སེབས་བྱུང་ཞེས་དྲིས་པར། སྒློ་ར་བའི་

ཆུང་མ་ན་རེ། སྔར་ནི་བག་ཁུང་ཡ་གི་ན་སློད་མཁན་མེད། དེ་རང་སྔ་དྲློ་བུ་མློ་ཞིག་མེ་

སློང་དུ་ཡློང་བ་ལས་གཞན་སུ་ཡང་སེབས་མ་བྱུང་ཞུས། བླློན་པློ་དེ་འཕྲལ་མ་ཉིད་དུ་

རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་ཕིན་ནློ། །རྒྱལ་པློ་ལ་ཕག་འབུལ་ཞེ་ས་དང་བཅས་པའི་སྒློ་ནས་

རང་རེའི་ལྷློ་རི་ཕ་གི་ན། དེ་སྔའི་དུས་སུ་སྒྲུབ་པ་བ་བཟང་པློ་གཉིས་གསུམ་བཞུགས་

པ་ལས་གཞན་སུ་ཡང་མེད་པར། དེ་རང་ངས་རྟ་སྒ་བསད་ནས་ཕིར་འགློ་དུས་རྐང་

རེས་ལ་མེ་ཏློག་པད་མའི་རེས་ལྷམ་ལྷམ་འདུག་པ་ཞིག་མཐློང་། ངེད་རང་གིས་ཡུལ་

མིར་རད་བཅད་པས་བླ་མས་མེ་སློང་དུ་བཏང་བྱུང་ཟེར་བའི་བུ་མློ་ཞིག་སེབས་བྱུང་

ཟེར། 

རྐང་རེས་ལ་པད་མ་འཁྲུངས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགློ་དང་དུས་གསུམ་

སངས་རྒྱས་ལ་མ་གཏློགས་མི་ཡློང་ཟེར། མདང་ང་ལ་རྨི་ལམ་བཟང་པློ་ཞིག་བྱུང་། ཕུ་

རུ་གངས་རི་ཆགས་པ་རྨིས། སེང་གེ་དེ་ལ་གཡུ་རལ་རྒྱས་པ་རྨིས། གངས་མཐའ་

མཚོ་ཡིས་བསྐློར་བ་རྨིས། རྒྱལ་པློ་ཁེད་ལ་ཇློ་མློ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློ་མ་ཞིག་ཡློང་བ་

ཨེ་ཡིན་ཟེར། དེར་བླློན་པློ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ངེད་རྣམས་ཀང་མདང་རྨི་ལམ་བཟང་

ཟེར། ལ་ལས་དུང་བུས་པ་རྨིས་ཟེར། ལ་ལས་ནི་དར་འཕར་བ་རྨིས་ཞུས་སློ། །

དེར་བླློན་པློ་དེའི་ཟླ་ལ་བླློན་པློ་གསུམ་བཏང་ནས་བུ་མློ་དེ་ཨེ་འདུག་བལྟ་བར་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཕིན་ནློ། །བུ་མློས་མེ་བསངས་ལློག་སེབས་རེས་སངས་རྒྱས་ལ་གསློལ་བ་ཞུས་པས། 

བུ་མློ་ད་རང་གི་ཚ་ཚ་འཕིས་སློང་གསུངས། ད་ནང་གི་ཚ་ཚ་འཕིས་པ་ཁློ་གཉིས་

ཀིས་མེ་བསད་ལགས་ཞུས་པར། ཁློ་གཉིས་སྐུ་མདུན་དུ་ཤློག་གསུངས་ནས། 

ཁློད་གཉིས་ཀིས་ད་རང་མློའི་མེ་གསློད་དློན་ཅི་ཡིན་གསུངས་པར། མློ་རང་

གིས་ཡློས་ཟློས། ངེད་གཉིས་ལ་མ་བིན་པས་བསད་ལགས་ཞུས། བླ་མས། དེ་ནི་བུ་

མློ་ཁློད་ལ་བར་ཆད་ཡློང་བའི་རྟགས་ཡིན། ཁློད་ངའི་མདུན་དུ་སྒློར་འདློད་ཀང་ད་ནི་

རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཕ་གི་ལ་སེར་དགློས་པ་ཡློང་བ་འདུག་གསུངས། 

དེའི་ཕི་ཉིན་བླློན་པློ་རྣམས་བག་ཁུང་གི་སྒློ་འགམ་དུ་སེབས་ཏེ། བླ་མ་གཟིགས་

པ་ཞུ་ཞུས་པར་བླ་མ་ཕིར་དློན་གཟིགས་པས། བླློན་པློ་ན་རེ། ཁེད་ཀི་འདི་ན་བུ་མློ་

ཞིག་ཡློད་འདུག་པས་དེ་རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློར་གནང་དགློས་པ་འདུག་བས་པ་དང་། བླ་

མས་བ་བལ་བ་དབེན་པར་སློད་པ་ལ་བུ་མློ་གང་ནས་ཡློང་གསུངས་པ་དང་། བླློན་པློ་

ཞིག་ན་རེ། བུ་མློ་མེ་སློང་བར་ཡློང་དུས་སྒློ་ར་བས་མཐློང་འདུག །རྐང་པའི་རེས་ལ་མེ་

ཏློག་པདྨ་འཁྲུངས་པའི་བུ་མློ་དེ་འདི་ག་རང་དུ་ཡློད་འདུག་པས་ཕུལ་བ་དྲག་ཞུས་པ་

དང་། 

དེར་བླ་མས་བླློན་པློ་རྣམས་ནང་དུ་བློས། ལགས་གནར་མཛོད་གསུངས་ནས་

ལྕེ་སེང་དུ་ཞལ་ཆབ་ཐིགས་པ་རེ་བཞག་སེ་ཞག་བདུན་གི་བར་དུ་ཟས་བཟའ་མི་

དགློས་པའི་ལྷའི་བདུད་རི་རློ་མཆློག་བརྒྱ་ལྡན་པ་བྱུང་ངློ་། །

གནངས་ཉིན་རྒྱལ་པློ་དང་ཁེད་བཞི་པློ་བསུར་ཤློག་གསུངས་སློ། །བླློན་པློས་

བླ་མར། རྒྱལ་པློ་བུ་མློ་བསུ་བར་ཚུར་ཨེ་འབློན་ནམ་ཞུས་པར། བུ་མློ་དགློས་ན་ཁློ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

རང་ངློ་མ་འདིར་བློན་གིས་གསུངས་སློ། །

བླློན་པློ་རྣམས་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་སེབས་ནས་བུ་མློ་བླ་མས་གནང་བ་

འདུག་ཞུས་པས། ཁློད་ཚོས་བུ་མློ་ཨེ་མཐློང་གསུངས་པར། མཐློང་ལགས། བུ་མློ་

བསུ་བར་རྒྱལ་པློ་རང་ཕེབས་དགློས་པ་འདུག་ཞུས་པར། མནའ་མ་ཚུར་ལེན་པ་ལ་

བདག་པློ་ཕར་བསུ་བར་འགློ་བ་མི་ཡློང་གསུངས། རྒྱལ་པློ་རང་མ་བློན་ན་བུ་མློ་མི་

གནང་བ་འདུག་ལགས་ཞུས། 

དེར་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་བློན་པའི་གབས་བས། རྒྱལ་པློས་བ་བལ་བ་ལ་རྒྱན་ཆ་

ལུགས་འདློགས་རྒྱུ་ཨེ་ཡློད་མི་ཤེས་པས་འདི་ནས་ཁུར་དགློས་ཟེར་བར། བླློན་པློ་

རྣམས་ཀིས་ཁ་སང་ངེད་ཚོ་བླ་མའི་དྲུང་དུ་འགློ་དུས་ངེད་ཚོའི་ལྕེའི་སེང་དུ་ཞལ་ཆབ་

རེ་བླུགས་བྱུང་བ་ནི་རློ་མཆློག་བརྒྱ་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པས་ད་དུང་ཡང་ཟས་བཟའ་མ་

དགློས་པ་བྱུང་། བླ་མ་དེ་ཕལ་པ་ཞིག་མིན་པ་འདྲ་བས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཡློད་ཤས་ཆེ་

ཞུས་སློ། །

དེར་རྒྱལ་པློས་ལྟག་སྒློ་ནས་ཐློན། རྒྱལ་བླློན་རྣམས་བླ་མའི་སྒློ་དྲུང་དུ་ཕེབས་

པ་དང་། བཙུན་པ་གཉིས་བག་ཕུག་གི་སྒློར་བསུ་བར་བྱུང་ངློ་། །བཻཌཱུརྱའི་ཁི་རིབས་

སློང་ལྡན་པ་ཞིག་གི་སེང་དུ་འདིང་བ་བཏིངས་ནས་བླ་མ་བཞུགས། རྒྱལ་པློ་ལ་གསེར་

ཁི་བརྒྱབ། བུ་མློ་ལ་གཡུ་ཁི་བརྒྱབ། བུ་མློ་དེ་ནི་རྒྱན་ཆ་ལུགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་

པས་བརྒྱན་ནས་སྒློ་དྲུང་དུ་རྒྱལ་པློ་བསུ་བར་བློན་ནློ། །ཕན་ཚུན་ལས་འཕྲློ་ཡློད་པས་

མཐློང་བ་དང་མ་དང་བུ་མློ་འཕྲད་པ་ལྟར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕག་འཆང་ནས་ཡར་

བློན་ནློ། །
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དེར་བླ་མ་ལ་ཕག་བས་རྒྱལ་པློ་གསེར་ཁི་ལ་བཞུགས། བུ་མློ་གཡུ་ཁི་ལ་

བཞུགས། བཙུན་པ་གཉིས་པློས་རྒྱལ་པློ་དཔློན་གཡློག་རྣམས་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་བས་སློ། །

བླ་མས་ཁློང་གཉིས་ལ་མེ་ཏློག་གཏློར་ཏེ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐློགས་པ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་ཅིག་གསུངས་ནས་བུ་མློ་དེ་རྒྱལ་པློ་ལ་གནང་ངློ་། །

བླ་མས་བུ་མློར་ཞལ་ཏ་གནང་བར། ཁློད་ཀི་ཁ་ནས་ཚིག་ཤློར་བ་གཅིག་

ཡློང་། དེ་དུས་བློས་ནས་འདིར་ཤློག །ང་ལློ་གཅིག་སློད་གསུངས། དེ་ནས་རྒྱལ་བླློན་

རྣམས་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ལ་བློན། རྒྱལ་སིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་བསྐྱངས། རྒྱལ་པློ་དང་

བུ་མློ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དཔལ་བསྐྱེད་ནས་སྔ་སློར་དམག་འདྲེན་པའི་

རྒྱལ་པློ་དེ་ཡང་མངའ་འློག་ཏུ་བཙུད་དློ། །

དུས་ནམ་ཞིག་ན་བཙུན་མློ་དེས་ཞལ་ཏ་མ་ཁིད་ནས་ཕློ་བང་གི་ལྕགས་བསྐློར་

ལ་བློན་ནློ། །སྐབས་དེར་ཕློ་བང་གི་སྒློ་དྲུང་ན་ཨ་མ་རྒན་མློ་ལག་པ་གཡས་ན་ཐང་ཁུག་

ཁེར་བ། གཡློན་ན་དབྱུག་པ་ཁེར་བ་ཞིག་འདུག་པ་མཐློང་བས་བཙུན་མློས་ཞལ་ཏ་མ་

དེ་ལ་ཁློད་རང་སྔློན་ལ་རྒྱུགས། ངས་རྒན་མློ་མ་གི་གང་ནས་ཡིན་དྲིས་ཡློང་ཟེར་ཏེ་

རྒན་མློའི་རར་ཕིན་པས། བུ་མློ་དེ་ཕི་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ལེགས་པ་དང་ནང་ཟས་བཅུད་

འཛོམས་པའི་སབས་ཀིས་ཨ་མས་ངློ་མ་ཤེས་པར་ཕག་འཚལ་ལློ། །

བུ་མློས། ཨ་མ་ཁེད་ཀི་བུ་མློ་ང་ཡིན་ཟེར་མགློ་ནས་བཏེགས་པ་དང་། དྲུང་པ་

བདག་ལ་བུ་མློ་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་ག་ལ་ཡིན། འབས་བེ་གང་གི་དློན་ལ་འཐབ་པས་དེ་

ནས་བཟུང་གློ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མི་འདུག་ཟེར། གློང་གི་སྐྱེ་རྒྱུས་རྣམས་ཨ་མ་ལ་ཟེར་བས་
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ཨ་མས་ཀང་བུ་མློ་ངློ་ཤེས། དེར་ཨ་མས་བུ་མློ་དང་བསློངས་ནས་ཕློ་བང་ལ་ཕིན་ནློ། །

བུ་མློ་རང་གི་གཟིམ་ཆུང་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་ཨ་མ་ཤར་གིས་ཁིད་ནས་ཨ་མ་ལ་

གློས་ལྷམ་རྣམས་གཏད། བཟའ་བཏུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བིན་ནས་སྐྱིད་པློར་

བཞག །རྒྱལ་པློ་ལ་ངློ་ཚ་བསམས་ནས་ཨ་མ་ཡློད་ལུགས་མ་ཞུས་སློ། །དེ་ནས་དུས་

ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་ཨ་མ་སྐས་ལས་འགིལ་ཏེ་ལྟག་པ་རྡློལ་ནས་ཤིའློ། །

བུ་མློའི་བསམ་པ་ལ་མ་ཤི་བའི་སྔློན་དུ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་ན་འགིག་རུང་ད་ཅི་

འདྲ་བེད་བསམས་ནས་རྟབ་རྟློབ་ལ་གཟིམ་ཆུང་གི་སྦུག་དེར་ལྟ་རྟེན་ཡློད་སར་བསྙེས་

མ་ཙོག་ལ་བཞག་ནས་དར་གི་ཡློལ་བ་ཞིག་བཏང་། ཉིན་མཚན་མེད་པར་དཀར་མེ་

ཕུལ། སྒློལ་མ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པས་ཨ་མའི་རློ་དེ་གཡུའི་བུམ་པ་ལེགས་པློ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་ཞིང་། བུམ་པའི་ནང་ནས་སྒློལ་མ་ཁད་འཕགས་ཤིག་བྱུང་ངློ་། །

ནམ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློས་བུ་མློ་ཁློད་ནུབ་རེ་ལ་དཀར་མེ་རེ་ཁེར་འགློ་བ་དེ་ཁློད་

ལ་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཞིག་ཡློད་བཟློ་འདུག་གསུངས་ནས་བུ་མློའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་བློན་པས་

གཡུའི་བུམ་པ་དེ་གཟིགས་ཏེ་བུ་མློ་ཁློད་ལ་བུམ་པ་དེ་སུས་བིན། ན་ནིང་གེང་མློ་མི་

འདུག་གསུངས་པ་དང་། 

བུ་མློས་རྟབ་རྟློབ་ཏུ་ལངས་ནས་ཨ་མས་བིན་པ་ལགས་ཞུས། རྒྱལ་པློས་བུ་

མློ་ཁློད་ལ་ཨ་མ་ནློར་ཆེན་ཞིག་ཡློད་འདུག་པས་འཕྲད་དུ་འགློ་བའི་གབས་གིས་

གསུངས་སློ། །

བུ་མློས་སྔ་དྲློ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕག་ཕུལ་ནས་ཨ་མ་ལ་གབས་གིས་ཟེར་དུ་འགློ་

ལགས་ཞུས་སློ། །བུ་མློས་བླ་མའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕིན་ནས། བདག་གི་ཨ་མ་སྒློ་དྲུང་དུ་
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འདུག་པ་ནང་དུ་བློས་པས། རྒན་མློ་ཤི་བའི་རུས་པ་ལ་གཡུའི་བུམ་པ་ཞིག་བྱུང་

འདུག་ལགས། རྒྱལ་པློས་ཁློད་རྟག་པར་དཀར་མེ་ཁུར་འགློ་བ་ཡི་དམ་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ཡློད་གསུངས། བདག་གི་ཁ་ནས་ཨ་མས་བིན་ཟེར་ཤློར་བས་ཁློད་ལ་ཨ་མ་ནློར་ཆེན་

པློ་ཞིག་ཡློད་འདུག་པས་འཕྲད་དུ་འགློ་གསུང་གི་འདུག་པས་གང་དྲག་བཀའ་གློས་ཞུ་

བར་ཡློང་ལགས་ཞུས་པར། 

ང་ཁློད་ལ་མི་དགློས་དགློས་པའི་དུས་གཅིག་ཡློང་། ང་ལློ་གཅིག་སློད་ཟེར་བ་

དེ་ཀ་ཡིན་པས་སང་ཁློད་རང་རྒྱལ་པློ་དཔློན་གཡློག་བློན་རུང་གདན་དྲློངས་ཤློག །

ལ་ཕར་རྒྱབ་ན་གློང་ཁེར་ཆེན་པློ་ཕློ་བང་དང་བཅས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ན། རྒན་

མློ་བག་དྲློ་མ་ཞིག་ཡློད། བུ་མློ་སེབས་སམ་ཟེར་ཡློང་། སེབས་ལགས་གིས། མི་

གཞློན་རྣ་གཡུ་ཅན་ཞིག་ཡློང་། བུ་མློ་སེབས་སམ་ཟེར་ཡློང་། སེབས་ལགས་གིས། 

འབངས་འཁློར་གཡློག་རྣམས་ཀིས་ཕག་བས་ཡློང་། ཁེད་ཚོ་ཁམས་བདེའམ་གིས། 

དེ་ནས་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡློང་། དེ་རྣམས་ཀིས་ཕན་ཐློགས་

པ་ཡློད། དུས་ཕིས་ཕ་གིའི་གེང་མློ་མ་གཏློང་། ཤེལ་ཕྲེང་འདི་ཁེར་ལ་ཉ་ར་གིས། ལ་

ཁར་སེབས་པ་དང་ངའི་དགློན་པ་འདི་ལ་ཕི་མིག་ཅིག་ལྟློས་གསུངས་སློ། །

དེར་བུ་མློས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕེབས་པར་ཞུ་བས་པས། རྒྱལ་འབངས་འཁློར་དང་

བཅས་པ་བློན་ནློ། །ཕ་གིར་སེབས་པ་དང་རྒན་མློ་བག་དྲློ་མ་ཞིག་བྱུང་ནས། བུ་མློ་

སེབས་སམ་ཟེར། སེབས་ལགས། ཨ་མ་སྐུ་ཁམས་བདེ་ལགས་སམ་བས། 

ཡང་མི་གཞློན་ནུ་རྣ་གཡུ་ཅན་ཞིག་བྱུང་ནས། བུ་མློ་སེབས་སམ་ཟེར་བར། 

སེབས་ལགས། ཇློ་ཇློ་སྐུ་ཁམས་བཟང་ངམ་བས། འབངས་འཁློར་རྣམས་ན་རེ། དཔློན་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

མློ་ཕེབས་ལགས་སམ་ཟེར་ཕག་ཕུལ་བར་སེབས། ཁློད་ཚོ་ཁམས་བདེའམ་བས། 

དེར་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་གསེར་བེ་དང་དངུལ་བེ་ལ་སློགས་ཕུལ་ལློ། །བུ་མློ་ལ་

ཡང་གསེར་དངུལ་མང་པློ་བིན་ནློ། །བླློན་པློ་རྣམས་ལའང་གནང་སྦིན་མང་པློ་བས། 

གཡློག་གཞན་རྣམས་ལའང་སེར་སྦིན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བས་ཏེ། རྒྱལ་པློ་ཡབ་

ཡུམ་ཕློ་བང་ལ་ལློག་གློ །

དེར་དགློན་པ་མཐློང་བ་དང་། བུ་མློས་ཕི་མིག་བལྟས་པས་བག་ཁུང་དེའི་ཐད་

དུ་ནམ་མཁའ་ནས་དར་དཀར་པློ་ཞིག་སྐྱ་རྒྱང་ངེ་བྱུང་ཞིང་། དར་དཀར་པློའི་ལམ་

ལས་སངས་རྒྱས་དཔློན་སློབ་གསུམ་བློན་ནས་རིམ་གིས་མཁའ་འགློ་མ་ཞིག་གིས་

དར་སྡུད་ཀིན་ནམ་མཁའ་ལ་ཐེག་སློང་ངློ་། །

རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་བླློན་པློ་དང་བཅས་པ་ཕློ་བང་གི་ནང་དུ་ཕེབས། ཤེལ་ཕྲེང་

གནང་བའི་ཡློན་ཏན་གིས་སས་ཤིག་འཁྲུངས། རྒྱལ་སིད་དེ་ཡང་སྔར་ལས་དར་རྒྱས་

ཆེ་བ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་གདའ་བས་པ་དང་། 

རྒྱལ་བུའི་ཁ་ནས་བུ་མློ་དེས་འབས་བེ་གང་པློ་སངས་རྒྱས་ལ་དྲངས་པས་བུ་

མློ་དེ་བསློད་ནམས་རྒྱས་འདུག་བས་པས། རློ་ལ་གཏམ་ཟེར་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར། ལྡན་

ལྕག་མེ་ལྟར་ཚ་བ་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རློ་དེ་ཤློར་སློང་ངློ་། །རྒྱལ་བུའི་བསམ་པར་རློ་

མེད་པར་ཕིན་ཀང་བཀའ་བཀློན་ལས་མི་ཡློང་བསམས་ཏེ། ཡང་དུར་ཁློད་དུ་ཕིན་

ནས་རློ་ཧ་ལ་ཟེར་བ་རྣམས་ལ་འགློམ་ནས་ཕིན། ཧུ་ལུ་ཟེར་བ་རྣམས་རྡློག་པས་

བརྡུངས་ནས་ཤིང་སློང་དེའི་རར་ཕིན་ནློ། །
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

རྨི་ལམ་ཟས་སུ་བཟའ་བ་དེའི་རྨི་ལམ་ཐིག་ནས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ།

ཡང་གི་དེ་བཏློན་ནས་ཤིང་སློང་ལ་བརྒྱབ། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་

བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་

ལློང་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་བས་

པས་རློ་དེ་བབས་བྱུང་སེ་ཏློག་མས་བརྡུངས། དྲ་བའི་ནང་དུ་བརྫངས། ཞགས་པས་

བསམས་ནས་ཁུར་ཡློང་། གློམ་པ་བཅུ་ཙམ་སེབས་པ་དང་། 

རློ་ན་རེ། ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་ཞིག་ཐློངས། ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཏང་གི་

ཟེར་རུང་། རྒྱལ་བུས་ཅང་མ་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁློད་ཀི་ཁ་ནས་གཏམ་

ཡློང་བཟློ་མི་འདུག །ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཟེར། 

ལུང་པ་ཆེན་པློ་གཅིག་ན་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་གདའ། རྒྱལ་པློ་དེའི་

འབངས་ན་རྨི་ལམ་བརྟག་པ་ལེགས་པློ་ཤེས་པ་གཅིག་ཡློད། དེས་རང་ལ་རྨི་ལམ་

གང་བྱུང་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུ་དགློས་ཤིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟློ་གློས་རྣམས་རྒྱལ་

པློ་དེས་གནང་གི་ཡློད། 

དུས་ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་ཁློ་གཉིད་ཁུག་པའི་སྐབས་སུ་ཧེ་ཟེར་དགློད་

གཅིག་ཤློར། དེར་ཨ་མ་ན་རེ། ཁློད་ལ་རྨི་ལམ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་འདུག་ཤློད་དང་ཟེར། 

ཁློས་རྨི་ལམ་གཞན་མ་བྱུང་། ཤིག་ལ་ཤིག་གིས་བཞློན་པ་རྨིས། དེས་དགློད་ཤློར་བ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཡིན་ཟེར། 

ཨ་མས། ཁློད་ཀིས་ང་ལ་མི་ཤློད་པ་ཡིན་འདུག །ང་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཞུ་བར་

འགློ་ཟེར་ཁློང་གཉིས་ཀ་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནློ། །ཨ་མ་དེ་ན་རེ། ཁློ་ལ་རྨི་ལམ་

བཟང་པློ་ཞིག་བྱུང་སློང་ཡང་ང་ལ་ནི་མི་ཤློད་པ་འདུག །རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀིས་འདྲི་བར་

ཞུ་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པློས་ཁློད་ལ་རྨི་ལམ་བཟང་པློ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་འདུག་པས་ཤློད་ཅིག་

གསུངས་པ་དང་། བདག་ལ་རྨི་ལམ་ཤིག་ལ་ཤིག་བཞློན་པ་གཅིག་བྱུང་བ་དེ་ལ་གད་

མློ་ཤློར་བ་ཡིན། དེ་མིན་གཞན་མ་བྱུང་བ་ལགས་ཞུས་པས། སྤང་པློ་འདིས་རྫུན་

བཤད་སློང་ཟེར་འབུ་དློང་དུ་བསྐྱུར་ཏློ། །

དེར་ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་ཁློའི་དློང་གི་ཁ་དེར་ཕུག་རློན་བཟའ་མི་གཉིས་བྱུང་

སེ། ཕུག་རློན་ཕློ་དེ་ན་རེ། རྒན་མློ། ཡུལ་འདི་ན་མི་མེད་པ་འདྲ་ཟེར། མློ་དེ་ན་རེ། རྒད་

པློ། འདི་ན་མི་འདུག་ཀང་བཤད་རྒྱུ་ཡློད་ན་དློང་ནང་གི་མི་མ་གིར་ཕན་ཡློང་ཤློད་ཅིག་

ཟེར། དློང་ནང་གི་མི་མ་གིས་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས་རྨི་ལམ་འཚོལ་དུ་འགློ་ཞུས་

ཏེ་རྒྱལ་པློའི་ཕག་ནས་ཉི་ཟེར་འཕྲུལ་གི་ཞགས་པ་ལ། ཟླ་ཟེར་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་

བཏགས་པ་དེ་ཞུས་ཏེ། འདི་ནས་ཕར་ལ་ཕིན་པ་ན་ལ་ཆེན་པློ་ཞིག་བརྒྱབ་པའི་ཕར་

ཕློགསཀི་མཚོ་འགམ་དེ་ན་དཀར་གློང་ལུག་ཙམ་གཅིག་ཡློད། དེའི་རར་ཚེས་བཅློ་

ལྔའི་ནུབ་མློ་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་བསད་ན་ལྷའི་བུ་མློ་དྲུག་ཁི་དྲུག་འབུམ་ཡློང་། དེའི་

ཁློད་ནས་བུ་མློ་ཆུ་དར་སྔློན་པློ་གློན་པ། སྣ་རྡློག་རེ་ལ་དྲུད་པ་ཞིག་ཡློང་སེ་ཁྲུས་བེད་

པའི་སྐབས་དེར་ནམ་མཁའ་ནས་མེ་ཏློག་གཏློར་ཡློང་། བུ་མློ་དེ་སྒུར་སྒུར་བས་ནས་
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མེ་ཏློག་སྒྲུག་སྐབས་དཀར་གློང་གི་རྒྱབ་ནས་ཞགས་པ་དེ་བུ་མློ་ལ་ཕློག་པ་ཞིག་

འཕངས་ཏེ་བཟུང་ན། ཁློང་གི་རྨི་ལམ་འགྲུབ་བློ་ཟེར། ཕུག་རློན་གཉིས་ཕུར་སློང་ངློ་། །

དེའི་ཕི་ཉིན་ཉི་མ་ཤར་བའི་དུས་སུ་ཁློའི་དློང་ཁ་དེ་ནས་རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་དེ་

རེད་མློ་རེ་བར་བྱུང་བས། སས་མློ་ལགས་ཟེར་བློས་པས། ཁློད་ན་ནིང་གི་རྨི་ལམ་

སྒུག་མཁན་མི་དེ་ཡིན་འདུག་པས་ད་དུང་མ་ཤི་བ་ཨེ་ཡིན་ཟེར། ད་དུང་མ་ཤི་ལགས། 

ཡབ་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་རྨི་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡློད་ཅེས་ཞུ་གློགས་མཛོད་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ལློ། །

སས་མློ་དེ་ཡབ་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས། རང་རེའི་ན་ནིང་རྨི་ལམ་ཟས་སུ་

ཟ་བ་དེ་ད་དུང་མ་ཤི་བར་རྨི་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡློད་ཟེར་བའི་ཞུ་བ་འབུལ་རློགས་ཟེར་གི་

འདུག་ཞུས་པས། 

དེར་རྒྱལ་པློས། ད་དུང་མ་ཤི་བར་འདུག་ན་ཁློད་བླློན་པློ་གཉིས་སློང་ལ་ཁློ་

ཐློན་ཤློག་གསུངས། བླློན་པློ་གཉིས་ཕིན་ནས་དློང་ཁ་ཕེ་སེ་བལྟས་པས། ཁློས་འབུ་

རྣམས་ཟློས། པགས་པ་རྣམས་བཤུས་ནས་གློས་བས་པས་སྔར་བས་ཚོ་ཞིང་མདངས་

དང་ལྡན་པ་འདུག །ཁློ་དེ་ནས་བཏློན་ཏེ་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཁིད་དློ། །

ཁློ་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་སེབས་པ་དང་། ཕག་སྒེད་སྒེད་འདྲ་བ་གསུམ་བས། 

སྒུར་སྒུར་འདྲ་བ་གསུམ་བས། ཞེ་ས་ཆ་ལེ་ཆློ་ལེ་རྒྱུག་པ་རླློན་པ་ཐབ་གསེབ་ཏུ་ཤློར་

བ་འདྲ་བ་གཅིག་བས། མཆུ་ཏློ་ལེབ་ཀྲློང་ངེ་མཐློ་ཉི་མ་ལ་འཇབ་པ་འདྲ་བ་གཅིག་བས། 

ཀེ་ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ལགས། ཁེད་ལ་ཉི་ཟེར་འཕྲུལ་གི་ཞགས་པ་ལ་ཟླ་ཟེར་

འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་བཏགས་པ་ཡློད་འདུག་པས་དེ་བདག་ལ་གཡར་པློ་ཞུ། བདག་རྨི་

ལམ་བརྟག་པར་འགློ་བ་ལགས་ཞུས་སློ། །རྒྱལ་པློས་ཞགས་པ་དང་ཕེ་ཡི་རྒྱགས་
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བསྐུར་ནས་རྨི་ལམ་བརྟག་པར་བརྫངས་སློ། །

དེ་རྣམས་ཁུར་ནས་ལ་ཆེན་པློ་བརྒལ་བའི་ས་ན་མཚོ་ཆེན་པློ་གཅིག་ཀང་

འདུག །དེའི་འགམ་ན་དཀར་གློང་ལུག་ཙམ་ཞིག་འདུག་པའི་འགམ་དུ་ཉལ་བསད་པ་

དང་། ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བ་རྒྱང་ངེར་ཤར་བ་དང་། ལྷའི་བུ་མློ་དྲུག་ཁི་དྲུག་འབུམ་བྱུང་

ནས་ཁྲུས་བས་ཏེ་མེ་ཏློག་འཐུས། གླུ་གར་བས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་སློང་ངློ་། །

དེའི་རེས་ལ་མི་འམ་ཅིའི་བུ་མློ་བློན། དེ་ནས་ཀླུའི་བུ་མློ་དྲུག་ཁི་དྲུག་འབུམ་

བྱུང་སེ་གླུ་གར་རེད་འཇློ་བས་མེ་ཏློག་འཐུ་བ་མཐློང་། ཕུག་རློན་གིས་ཟེར་བ་བཞིན་

བུ་མློ་ཆུ་དར་སྔློན་པློའི་གློས་གློན་པ། སྣ་རྡློག་རེ་ལ་དྲུད་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ལ་ཞགས་

པ་བརྒྱབ་སེ་བུ་མློ་དེ་ཟིན་ནས་ཚུར་ཐློན་པས། 

བུ་མློ་དེ་ན་རེ། ཁེད་ལ་སུས་ལུང་བསན་པ་ཡིན་ཟེར་བར། ང་རྒྱལ་པློའི་དློང་

ནང་དུ་ཡློད་དུས་ཕུག་རློན་བཟའ་མི་གཉིས་བྱུང་ནས་ང་ལ་ལུང་བསན་པ་ཡིན་ཟེར་

བས། 

ཁེད་ལ་ལུང་བསན་བྱུང་འདུག་པས་ང་བཟུང་དང་མ་བཟུང་ཁད་མེད། ང་

དཔློན་པློའི་མེ་ཏློག་སྒྲུབ་ཏུ་བཏང་བ་ཡིན། ད་ཁེད་མིག་ཚུམས་ཤིག་ངའི་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་

ཏེ་འདི་ནས་མཚོ་ནང་དུ་མར་ཕིན་པས་ན། ཀླུའི་ཕློ་བང་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་

ཞིག་ཡློད། དེའི་ནང་ན་གསེར་གི་ཁི་ལ་ཀླུའི་བུ་མློ་ས་མཚོ་སན་ཟེར་བ་བཞུགས་ཡློད། 

དེ་ལ་ཕག་འཚལ་མེ་ཏློག་ཕུལ་བས་ན། ང་ལ་ཨ་ལྕེ་རྒྱུན་རིང་འགློར་བྱུང་ཟེར་ཡློང་། 

ངའི་གིབ་མ་དེད་ནས་དཔློན་མློའི་རྒྱབ་ལ་འཛོག་ཐློར་ཐློར་རྒྱློབ་ཅིག །དེར་ངས་མིའི་

བར་ཆད་བྱུང་ལགས་ཟེར། སྐབས་དེར་པུ་མློས་ཨ་ལྕེ་ཁེད་འདིར་སེབས་པ་ན་ང་ལ་
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སྔར་མེད་པའི་ན་ཟུག་ཅིག་གཏློང་གི་འདུག་ཟེར་བཞིན་ཨ་ར་དང་ཨུ་རུའི་སྐད་འདློན་

པའི་ངང་ནས་ཆློས་སྐྱློང་རྒན་མློ་མགློགས་པློ་ཤློག །བླ་མ་དང་སློབ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་

ངའི་ནད་ཟླློག་པར་གིས་ཤིག་ཟེར་ཡློང་། 

སྐབས་དེར་ཆློས་སྐྱློང་རྒན་མློ་དེའི་སྣ་ལ་ཚིལ་འགག་གཅིག་བརྒྱབ་ནས་

གསློད་ཅིག །དེ་འདྲའི་འདྲེ་ངས་མི་ཐུབ་ལློག་འགློ་ཟེར་ཡློང་། དེར་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་

གདན་འདྲན་ཞུས་ཤློག་ཟེར་ཡློང་། 

སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་རི་བློང་ལ་སྤྲུལ་པ་ཞིག་ཡློང་། ཁློང་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཟེར་དུས་སྣ་དེ་

ལ་སློར་རྡློ་ཞིག་བརྒྱབ་པས་ཤི་འགློ། དེས་ཀང་དེ་འདྲའི་འདྲེ་ངས་མི་ཐུབ་ཟེར་ལློག་

འགློ། ད་འདི་འདྲའི་འདྲེ་སུས་ཀང་མི་ཐུབ་པ་འདུག་པས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གདན་དྲློངས་

ཤློག་ཟེར་ཡློང་། 

རིན་པློ་ཆེ་སག་གཟིག་ལ་སྤྲུལ་ཏེ་ཡློང་ནས་གབ་རེ་གཅིག་བཏིངས་ཡློང་། 

དེའི་སེང་དུ་མཆློངས་ལས་མིག་ཡ་གཅིག་བཙུམས་ཡ་གཅིག་གདངས། རྐང་པ་ཡ་

གཅིག་བསྐུམས་ཡ་གཅིག་བརྐྱངས་ནས་སློད་ཅིག 

ཁློད་གང་ནས་ཡློང་བ་ཡིན་ཟེར་སྐབས། ང་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་ནས་ཡློང་བ་

ཡིན། ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྤན་གཅིག་ཡིན་གིས། དེར་ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྤན་ཁེད་ཅི་ལ་བློན། གང་

དགློས་ཟེར་བ་དང་། ང་ལ་ཀླུའི་བུ་མློ་ས་མཚོ་སན་དགློས་པ་ཡིན་གིས། 

དེ་ནས་ཞག་གསུམ་གི་རིང་ལ་མཆློད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བེད། དེ་ནས་

ལློག་མ་ཕིན་ན་ལྟློགས་གིར་ཤི་བའི་ཉེན་ཡློད། ཁློད་ལློག་འགློ་ཟེེར་དུས་ཀླུའི་བུ་མློ་ས་

མཚོ་སན་སེར་རློ། །ཕུག་རློན་གིས་ལུང་བསན་པའི་དློན་དེ་འགྲུབ་བློ་ཟེར། དེ་ནས་



  195  

རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

མློས་ཁུར་ཏེ་ཀླུའི་ཕློ་བང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་དེར་

སེབས་སློ། །

དཔློན་མློ་ས་མཚོ་སན་དེ་གསེར་ཁི་ལ་བསད་འདུག་སེ། དེ་ནི་མཚར་སྡུག་

འློད་ཆགས་པ། ཕྲ་ཞིང་ལྡེམ་པ་ར་རིའི་སྨྱུག་མ་འདྲ་བ། ལྡེམ་མེར་མེར་མཚོ་འདྲ་བ། 

ཝ་ལེ་ཁྱུག་མློ་འཇའ་འདྲ་བ། གང་གིབ་མར་བཞག་ན་འཁགས་པ་འདྲ་བ། དྲློ་ཉི་མར་

བཞག་ན་ཞུ་ལ་ཁད་པ་འདྲ་བ། སྐེ་ལ་ནློར་བུའི་དློ་ཤལ་གིས་བརྒྱན་པ། ལུས་ལ་དར་

མཚོན་སྣ་ལྔའི་གློས་གློན་པ་ཞིག་འདུག་གློ །དེར་མེ་ཏློག་ཕུལ། གིབ་མ་དེད་ནས་

དཔློན་མློའི་རློ་སློད་ལ་འཛོག་གིས་ཐློར་ཐློར་བརྡུངས་པས། 

དེས་ད་ལམ་ཨ་ཅེ་འགློར་འགངས་བྱུང་ཟེར། བདག་ལ་བར་ཆད་ཅིག་བྱུང་

ལགས་ཞུས་པས། དེ་རང་ཡིན་པ་འདུག །ཨ་ལྕེ་སེབས་པ་དང་ང་ལ་ན་ཚ་ཆེན་པློ་

ཕློག །བླློན་པློར་ཆློས་སྐྱློང་རྒན་མློ་གདན་དྲློངས་ཤློག་བས་པས། 

ཆློས་སྐྱློང་རྒན་མློ་ཡློང་ནས་ཕར་མཆློང་ཚུར་མཆློང་བས། དེར་ཁློས་སྣ་ལ་

ཚིལ་འགག་གཅིག་བརྒྱབ་པས་དེ་འདྲའི་འདྲེ་ངས་མི་ཐུབ་ཟེར་བློས་སློང་ངློ་། །

ཡང་བླློན་པློར་ཆློས་སྐྱློང་ཆེན་པློ་གདན་དྲློངས་ཤློག་ཟེར། རི་བློང་ལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ་ཕཊ་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་ངློ་། །རི་བློང་དེའི་སྣ་ལ་སློར་རྡློ་གཅིག་བརྒྱབ་པས་དེ་འདྲའི་

འདྲེ་ངས་མི་ཐུབ་ཟེར་བློས། 

དེ་ནས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གདན་དྲངས་བྱུང་སེ་སག་དང་གཟིག་གི་ངུར་སྒ་དང་

བཅས་ཏེ་དློན་ནས་གབ་རེ་གཅིག་བཏིང་བྱུང་ངློ་། །

ཁློས་དེའི་ཁར་མཆློངས་ནས་མིག་ཡ་གཅིག་གདངས། ཡ་གཅིག་བཙུམས། 
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

རྐང་པ་ཡ་གཅིག་བརྐྱངས། ཡ་གཅིག་བསྐུམས་ནས་བསད་པས། ཁློད་སུ་ཡིན་ཟེར། 

ང་སེང་ལྷ་ཡུལ་ནས་ཡློང་བ་ཡིན། ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྤན་གཅིག་ཡིན་བས་པས། ལྷ་

ཡེ་ཤེས་སྤན་གཅིག་ཅི་ལ་བློན། གང་དགློས་ཟེར་བར། 

ང་ལ་ཀླུའི་བུ་མློ་ས་མཚོ་སན་དགློས་པ་ཡིན་བས་པས། ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྤག་

གཅིག་མ་བློན་པས་བུ་མློ་ལློས་སེར་ཟེར་རློ། །

དེ་ནས་ཞག་གསུམ་གི་རིང་ལ་ཡློན་ཆབ་དང་མེ་ཏློག་ཕུལ། བཟའ་བཏུང་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དྲངས། ཞག་གསུམ་ཕིན་པའི་ཕི་ཉིན་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ང་འགློ་བུ་མློ་

དགློས་བས་པས། ཟངས་ཀི་ཁི་དམར་མློ་ཁི་ཐག་དང་བཅས་པ་ཞིག་ཁིད་བྱུང་ངློ་། །

དེར་ཁི་མློ་དེ་ཁིད་ནས་ཁེད་སྤན་བཙུམ་མཛད་པ་ཞུ་ཟེར། མིག་བཙུམས་

པས་ཁི་དང་ཁློ་རང་གཉིས་ཀ་མཚོ་ཁར་སེབས། དེར་ལྟློ་མ་རག་པར་ཞག་གསུམ་

བཞི་ཙམ་སློང་བས་གློད་པ་ཡང་ལྟློགས། ཁློའི་བསམ་པར་ཀླུའི་བུ་མློ་ས་མཚོ་སན་

ལེན་པར་ཕིན་པས། དེ་མ་བྱུང་བར་ཁི་མློ་འདི་འདྲ་ཞིག་གིས་གང་བེད་བསམས་ཏེ་

ཕར་ཕློགས་ཀི་ནགས་གསེབ་ནས་རྒྱུག་པ་གཅིག་བཅད་དེ་ཁི་མློ་དེའི་སྐེད་པར་

གཞུས། ཁི་མློ་དེ་ཨང་ཆློ་ལེ་སློང་ངློ་། །

དེའི་རེས་སུ་ཕིན་པས་ཁི་མློ་དེའི་གདློང་ན་ཟན་རྡློག་གཅིག་འདུག་ཅིང་། མློ་

རང་ནི་ལག་པ་ལྡག་གིན་བསད་འདུག་གློ །བཙོས་ཟན་དེ་བཟློས། ཁི་མློ་ཡ་རབ་འདིས་

ཁ་གདློང་གི་ཟན་མི་ཟ་བ་ཅི་ཡིན་བསམས་པ་བྱུང་ངློ་། །ཡང་ཁི་མློ་འདི་དང་བསློངས་

ནས་ཤར་རེ་ཡློང་། དེར་ཡང་ཉི་མ་ཕེད་སློང་བ་དང་། ལ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་འཛེགས་

འགློ་དུས་གློད་པ་ལྟློགས་བྱུང་བས། ཡང་ཁི་མློ་དེའི་སྐེད་པ་ལ་རྒྱུག་པ་གཞུས། ཁི་མློ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

དེ་ཨང་ཆློ་ལེ་སྔློན་ལ་སློང་ངློ་། །

ཡང་མར་ཟན་ཆེན་པློ་ཞིག་རྡློ་ཁ་ན་བཞག་འདུག་གློ །ཁློའི་བསམ་པར་ཁི་མློ་

དེ་ལ་རྒྱུག་པ་གཞུས་ན་བཟའ་རྒྱུ་རེ་ཡློང་གི་འདུག་བསམས། མར་ཟན་དེ་ཟློས་ཚར་

བ་དང་། ཡར་ལངས་པས། 

ཁི་མློ་ན་རེ། ཁློད་ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྤན་ལ་ལྟློགས་འགློང་ཞུགས་འདུག །མི་ཡུལ་

དུ་ང་ལས་ཁེད་གདུལ་བ་ཆེ་བ་དགློས་རུང་། ཁློད་ནི་མི་ཕལ་པའི་ནང་ནས་ལྟློགས་

བཟའ་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག །ཁློད་ནི་གང་དུའང་འགློ་ས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་

པས་ཁློད་ཁི་འདི་གཉིས་ཁིད་ནས་ཕར་རིའི་ལྡེབས་ལ་རི་དྭགས་ཨེ་འདུག་ལྟློས་ལས་

དགློང་མློ་འདིར་ལློག་ཤློག་ཟེར། དེར་ནི་སྔར་མེད་པའི་ཤྭ་ཁི་གཉིས་བྱུང་བ་ཁིད་དེ་རི་

དྭགས་འདེད་པར་ཕིན་ནློ། །ཉི་མ་ལ་ལ་ཞུད་པ་དང་ཁི་མློ་དེ་ཡློད་སར་ལློག་ཡློང་། 

གང་ཡང་མེད་པའི་ས་སློང་དེར་ནི་ཐློག་རེག་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཁང་པ་ཞིག་

གྲུབ་འདུག་པས་ཅི་ཡིན་བསམས། ཁི་མློ་དེ་མཇུག་མ་རིལ་རིལ་བེད་བཞིན་བསུ་བ་

ལ་བྱུང་ངློ་། །ནང་དུ་ནི་ཡློ་བད་མང་པློས་ཁེངས། བཙོས་ཟན་ཚ་པློ་ཞིག་གི་ཁར་ཤ་

གཟུག་ཅིག་བཞག་འདུག་པ་དེ་ཟློས་ནས་མལ་ཆས་ལེགས་པར་གློན་ནས་ཉལ། སང་

ཉི་མ་མ་ཤར་བར་ཉལ་བསད་པས་ཁི་མློ་སྔས་འགློར་ཡློང་ནས་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ཚ་ཚ་

ལ་འབློན་པར་ཞུ། དེ་རིང་ཡང་ཁི་རར་བློན་པ་དྲག་ཟེར། མར་ཟན་གཅིག་འདུག་པ་

དེའི་ར་ན་ཤ་གཟུག་ཕེད་བཞག་འདུག །བཙོས་ཟན་མར་ཟན་གཉིས་ཁུར་ནས་ཁི་ར་

ལ་འགློ་བའི་ཚུལ་བས་ནས་རྒྱབ་གཅིག་ཏུ་ཡིབ་བསད་དློ། །

སྐབས་དེར་ཁི་མློ་དེས་ཁི་ལྤགས་ཕུད་ནས་མཁར་ལས་བེད་ཅིང་། ཁང་པ་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཐློག་གཉིས་མ་དེ་ཐློག་རེག་དགུ་ཐློག་ཅན་གི་ཁང་བཟང་ཞིག་ཏུ་བསྐྲུན། ལྕགས་རིར་

མློ་ཡན་སློད་ཁང་ཡང་གསུམ་ཐློག་རེ་བཟློས་འདུག །

ཉི་མ་ཞུད་གབས་ཡློད་དུས་ཁློ་ཚུར་ཡློང་ནས་ཁུག་ཀློག་ཏུ་འཇབ་ཉན་བེད་

སྐབས། དེར་གློག་མ་ཞིག་ཡློད་པ་ན་རེ། སྐེད་པ་ང་ལས་ཕྲ་བ་མེད་པས་ཚང་མ་ང་ལ་

ཧ་ལས་ཟེར། 

ཏ་ལ་མ་ན་རེ། རྐང་ལག་ང་ལས་མང་བ་མེད་པས་ཚང་མ་ང་ལ་ཧ་ལས་ཟེར། 

སལ་པ་ན་རེ། དཔྲལ་ཞེང་ང་ལས་ཆེ་བ་མེད། ཤེད་མློ་ང་ལས་ཆེ་བ་མེད་ཟེར་འདུག །

གཞན་ཡང་སློག་ཐློགས་པའི་འབུ་སིན་ཚང་མས་མཁར་ལས་བེད་ཀི་འདུག་

གློ། །གཟིམ་ཁང་གཅིག་གི་ཨ་ཤིང་གི་བུ་གུ་མིན་པ་ཚར་འདུག །

དེར་ཁློས་བང་བཏང་སེ་ཕིན་ནས་ཁི་ལྤགས་དེ་མེ་ཁློད་དུ་རྒྱང་བཏང་། མློ་ན་

རེ། ཁི་ལྤགས་འདི་ཞག་གཉིས་རང་སློར་བཞག་ན་ཡློང་བ་ཡློད་དེ། ཁློད་ངང་ཐུང་བས་

ལན་ཟེར། སྐབས་དེར་ནི་མཛོད་རྣམས་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས། འབྲུ་གློས་དར་

ལ་སློགས་པས་ཁེངས་ཤིང་། ཕིའི་རྭ་བ་རྣམས་རྟ་གང་བ་ཕྱུགས་ལ་སློགས་པས་

ཁེངས་འདུག་གློ །ལྕགས་རིའི་ནང་ན་ཐེམ་པ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་། ཁློ་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་སློད་དུས་ཀི་གློགས་པློ་ལུག་

རྫི་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རྩྭ་ཁ་ལ་བལྟ་བར་སེབས་བྱུང་ངློ་། །ཁློ་ན་རེ། མཛེས་ལྡན་མ། 

ངའི་གློགས་པློ་སེབས་བྱུང་བས་ནང་དུ་བློས་ཤློག་ཟེར། 

མློ་ན་རེ། ཁློད་ཅལ་ཅློལ་མང་པློ་མ་ལབ་བློས་པས་ཆློག་ཟེར་རློ། །མློའི་འློད་

གཏན་སྒམ་གི་ནང་དུ་སས། མློ་རང་མིའི་བུ་མློ་དབིབས་ནག་པ་གཟུགས་ཆུང་བ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་བསད། 

ཁློས་ལུག་རྫིའི་སར་ཕིན་ནས་བློན་ནམ་བས་པས། འློ་ལགས་སློ། །ཁློད་འདི་

པའི་གཡློག་ལ་སློད་པ་ཨེ་ཡིན་ཟེར། ང་འདི་པའི་གཡློག་ལ་ཡློད་པ་མིན། འདི་པའི་

དཔློན་ལ་ཡློད། ང་ལ་ཆུང་མ་ཀླུ་མློ་དཔེ་མི་སིད་པ་གཅིག་ཡློད་ཟེར་བ་ཁ་ནས་ཤློར་

རློ། །

དེར་ཁློ་ནང་དུ་བློས་ཟ་མ་དྲངས་ཚར་བ་དང་།  ཁློད་ཀི་ཆུང་མ་སན་གསློལ་མ་

དེ་གང་ན་ཡློད་བས་པར། ཁློད་རང་དུམ་པ་གཅིག་སློད་ཅིག་ཟེར། དུམ་པ་ཞིག་ནས་

ཁློ་བརྒྱུགས་ནས་གཏན་སྒམ་ཁ་ཕེ་བ་དང་གཏན་སྒམ་གི་འློད་མློ་ལ་བརྒྱབ། མློའི་འློད་

ཕློ་བང་ལ་བརྒྱབ། ཕློ་བང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དུ་གྱུར། ལུག་རྫི་བ་བློ་ཞིམ་སློང་ཟེར་

ནས་སློང་ངློ་། །

ཁློས་ལུག་རྣམས་མགློགས་པློར་དེད་དེ་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕིན། དེར་

རྒྱལ་པློའི་བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས། གང་ལ་འགློ་བས་པར། གཏམ་ལན་མི་འཇལ་བར་

ཤར་རྒྱག་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕིན་ནློ། །

ཁློས་རྒྱལ་པློར་ཕག་འཚལ་ནས། ན་ནིང་ནས་རང་རེས་རྨི་ལམ་བརྟག་པར་

བཏང་བའི་མི་དེ་ས་སློང་ཡ་ན་མཁར་ལྕགས་ཀི་སྒློམ་བུ་འདྲ་བ་ཞིག་བས། ཀླུ་མློ་ཁད་

འཕགས་ཤིག་ཆུང་མར་འདུག་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པློ་ན་རེ། སྤང་པློ་ཁློར་ངའི་ཞགས་པ་བསྐུར་ནས་རྨི་ལམ་བརྟག་པར་

བཏང་བ་ཡིན་པས། སང་རང་རེའི་ཚོ་བལྟ་བར་འགློ་གསུངས་ནས་རྒྱལ་པློ་སྐུ་འཁློར་

ལྔ་ཙམ་ཞིག་ལུག་རྫི་བས་སྣེ་ཁིད་ནས་བློན་ནློ། །
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ཁློས་རང་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་དེ་ཁློའི་མཁར་དེའི་རར་ཕེབས་པ་མཐློང་འཕྲལ། 

མཛེས་ལྡན་མ། ངའི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་བློན་འདུག་པས་གདན་འདྲེན་དགློས་བས་པ་

དང་། མློ་ན་རེ། ཁི་ལྤགས་དེ་མེ་ལ་མ་བསེགས་ན་ཡག་པློ་ཡློང་བ་ཡློད་དེ། དེ་ནི་

བསེགས་ཚར། དེ་ནས་ཀང་འློད་དེ་ལུག་རྫི་བར་མ་སློན་བས་པས་བསན་པ་དེས་ལན་

པ་ཡིན། དེ་རིང་དཀའ་ལས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློང་། རྒྱལ་པློ་གདན་དྲངས་ན་དྲག་ཟེར། 

ཁློ་ཕིན་ནས་ཕག་དང་ཞེ་ས་བས། རྒྱལ་པློ་ནང་དུ་གདན་དྲངས་གསེར་ཁིར་

བཞུགས་སུ་བཅུག །བླློན་འཁློར་རྣམས་གདན་དཀྱུས་མའི་ཐློག་སློད་དུ་བཅུག །རྒྱལ་

པློས་གཙོས་པའི་དཔློན་གཡློག་རྣམས་ལ་ཀླུའི་ཞལ་ཟས་ལ་སློགས་བསྙེན་བཀུར་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བས། རྒྱལ་པློས་ལུག་རྫི་ལ་ཆུང་མ་སན་གསློལ་དེ་གང་ན་འདུག་

གསུངས་པས་ལུག་རྫི་བརྒྱུགས་ཕིན་ཏེ་གཏན་སྒམ་ཁ་ཕེ་བས། དེར་བསན་སྒམ་གི་

འློད་མློ་ལ་ཕློག །མློའི་འློད་ཕློ་བང་ལ་ཕློག །ཕློ་བང་ཁ་ཆིལ་ལེར་གྱུར། དེར་རྒྱལ་པློའི་

ཐུགས་ལ་བཙན་ཐབས་ཀིས་ཁློའི་ཆུང་མ་འཕྲློག་ན་འབངས་འཁློར་རྣམས་ཡིད་ཆད་

འགློ་བས་ཐབས་ཀིས་ཆུང་མ་དང་བཅས་འཕྲློག་དགློས་བསམས། 

རྒྱལ་པློ་ན་རེ། ཁློད་ལ་ངས་ཞགས་པ་བསྐུར་ནས་བཏང་བ་ཡིན་ཏེ། ང་ཁློད་

ཀི་སར་མ་ཡློང་བར་ལ་ཁློད་ཀིས་ང་ལ་འདི་བས་འདི་མིན་གི་ལན་ཙམ་ཡང་མེད་

པས་ན་ད་སང་གི་ཆ་ལ་ཁློད་དང་ང་གཉིས་དར་ཡུག་སུ་མང་འགན་རྒྱུ་ཡིན། ངའི་དར་

མང་བ་བྱུང་ན་ཁློད་ཀི་འབངས་འཁློར་གཡློག་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་ང་ལ་དབང་རྒྱུ་

དང་། ཁློད་མང་ན་བུ་མློ་གཅིག་ལས་མེད་པ་དེ་ཁློད་ལ་སེར་བ་ཡིན་གསུངས་

སློ། །རྒྱལ་པློ་དཔློན་གཡློག་རྣམས་དེ་ནས་བློན། 
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བུ་མློ་ས་སན་གིས། ཁློད་ལ་རྒྱལ་པློས་ཅི་གསུང་གི་གདའ་བས་པར། རྒྱལ་

པློ་ལ་ནི་འབུ་གསློས་ནས་དར་མང་པློ་ཡློད། ངེད་ལ་ནི་དར་སྐུད་ཅི་ཡང་མེད། དར་སུ་

མང་འགན་པས་རྒྱལ་པློ་མང་ན་འབངས་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་པློ་ལ་དགློས་

གསུང་གི་འདུག །རང་རེ་མང་བ་བྱུང་ན་རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་སེར་གི་ཡིན་ཟེར་གི་

འདུག་པས་གང་དྲག་བས་པར། 

ཁ་སང་གི་ཁི་ལྤགས་དེ་མེ་ལ་མ་བསེགས་ན་ཆློག་པ་ཡློད་དེ་དེ་ནི་བསེགས། 

འློད་ལུག་རྫི་ལ་བསན་པས་ལན། འློན་ཀང་ད་ལམ་གི་འདི་རང་དཀའ་རྒྱུ་མེད་ལས་ས། 

ཁློད་རང་སྒློམ་བུ་འདི་ཁེར་ལས་ཁ་སང་གི་མཚོ་ཁ་དེར་རྒྱུགས་ཤིག 

ཨ་ཞང་ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པློ་ལགས་ཟེར་བློས་ནས། མཁར་ལས་ཀི་སྒློམ་བུ་

དེ་མར་ལློངས་ལ་དར་སྣ་འཐག་བེད་ཀི་སྒློམ་བུ་དེ་ཐློངས་ཟེར་བ་གིས། དེ་ཡར་ཁེར་

ལས་ཁ་མ་ཕེ་བར་ཤློག་ཟེར། ཁློས་མཁར་ལས་ཀི་སྒློམ་བུ་དེ་ཁུར་ནས་མཚོ་ཁར་

ཕིན་ནློ། །

ཨ་ཞང་ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པློ། མཁར་ལས་ཀི་སྒློམ་བུ་མར་ལློངས་ལ་དར་སྣ་

འཐག་བེད་ཀི་སྒློམ་བུ་དེ་ཡར་ཐློངས་དང་བས་པས། སྒློམ་བུ་ཞིག་བསྐུར། མཁར་

ལས་ཀི་སྒློམ་བུ་དེ་མར་བླངས་སློ། །

ཁློས་སྒློམ་བུ་ཁུར་ནས་ཡློང་། ལ་ཁར་སེབས་པ་དང་ཁློའི་བསམ་པ་ལ། རྒྱལ་

པློར་དར་མང་པློ་ཡློད། འདིའི་ནང་དར་ཅི་ཙམ་ཡློད་དམ་བསམས་ནས་ཁློས་ཁ་ཕེ་

བས། དར་སྣ་ལྔ་དློན་བྱུང་ནས་དར་གིས་ཁློ་དེར་འཐུམ་གབས་བས་པ་མློས་མཐློང་

ནས་མགློགས་པར་བརྒྱུགས་རུབ་རུབ་བཟློས་པ་དང་དར་སྣ་ལྡློག་བྱུང་སེ་ཁློ་མ་ཤི་
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ཙམ་བྱུང་ངློ་། །ཁློང་གཉིས་མཉམ་དུ་ཕློ་བང་ལ་ཕིན་ནློ། །

དེའི་ཕི་ཉིན་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ཁློ་རང་གི་མདུན་རི་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རྒྱལ་པློས་

དར་གིས་བཏུམ་ནས་འདུག་གློ །

དེ་ཉིན་ཁློང་གཉིས་ཀི་སྒློ་འགམ་དུ་རྒྱལ་པློའི་བླློན་པློ་དྲག་པ་ཞིག་ཡློང་སེ། 

ཁློད་ཀི་དར་སྣ་ག་ན་ཡློད། ངེད་ཚོའི་དར་གིས་རི་བཏུམ་ནས་ཡློད་ཟེར། 

སྐབས་དེར་ས་མཚོ་སན་ཐློག་ཁར་ཕིན་ནས་སྒློམ་བུ་དེ་ཁ་ཕེ་བ་དང་། དར་སྣ་

ལྔ་དློན་བྱུང་སེ་ལུང་པའི་རི་ཀླུང་མེད་པ་དར་གིས་ཁེངས་སློང་ངློ་། །བླློན་པློ་དེས་ངེད་

ཀི་རྟ་ཕྱུགས་མི་དང་བཅས་པ་རྣམས་དར་གིས་འགགས་ནས་འཆི་བ་འདུག་པས་དར་

བསྡུ་གློགས་གིས་ཟེར། དེར་མློས་ཚུར་རུབ་ནས་སྒློམ་བུ་དེའི་ནང་དུ་བསྡུས་སློ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་ཕློ་བང་གི་སྒློ་ཁར་བློན་ནས། དར་ཁློད་མང་བ་ཨ་ཅང་

བརློད་མེད་རེད། སང་ཉིན་གི་ཆ་ལ་ང་དང་ཁློད་ལྷ་གཡག་སུ་འཇིགས་འགན། ཁློད་

ཀི་ལྷ་གཡག་འཇིགས་ན་སྔར་ཆད་པ་ལྟར་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་རྒྱལ་པློ་སློང་ངློ་། །

ས་མཚོ་སན་གིས། རྒྱལ་པློས་ཅི་གསུང་གི་འདུག་བས་པར། ཁློས་རྒྱལ་པློ་

ལ་ནི་ལྷ་གཡག་རི་ཙམ་རྫློགས་མཐའ་མེད་པ་ཡློད། རང་རེ་ལ་ནི་རིད་སྤུ་གཅིག་ཀང་

མེད། སང་ལྷ་གཡག་སུ་འཇིགས་འགན་གསུང་གི་འདུག་བས་པ་དང་། 

ས་མཚོ་སན་གིས། དེ་ལ་དཀའ་རྒྱུ་མེད། ད་ཁློད་མཚོ་ཁར་ཕིན་ནས་ཞང་པློ་

ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པློ་ལ་དར་སྣ་འཐག་བེད་ཀི་སྒློམ་བུ་དེ་མར་ལློངས། སའི་གཡག་གུ་

ཡར་ཐློངས་དང་གིས་ཤློག་ཟེར། ཁློས་དེ་ལྟར་བས་པས་ཀླུའི་སའི་གཡག་གུ་ཁམ་པ་

དེ་མཚོ་ཁར་བསྐྱལ། དར་གི་སྒློམ་བུ་དེ་བླངས་སློང་ངློ་། །
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཁློས་ཀང་གཡག་གུ་དེ་ལ་ཟན་སྦིན་གིན་ཡློང་། ཁློའི་བསམ་པ་ལ། རྒྱལ་པློའི་

ལྷ་གཡག་ནི་རི་ལས་ཆེ་བ་ཡློད། འདིས་ཐུབ་ཨེ་ཡློང་བསམ་པའི་བླློ་དློགས་སྐྱེས། ཁློ་

ནང་དུ་འབློར་བ་དང་ས་མཚོ་སན་ལ་འདིས་ག་འདྲ་བས་ཡློང་ངམ་བས་པར། 

མློ་ན་རེ། གཡག་གིས་གློ་ཆློད་པ་ཡློད་ཟེར། སང་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་རྒྱལ་པློའི་

ལྷ་གཡག་རྣམས་དེད་ནས་སྒློ་འགམ་དུ་སེབས་བྱུང་ངློ་། །དེར་ཁློ་སྐྲག་ནས་ལྷ་གཡག་

རྣམས་སེབས་བྱུང་། ལྟློས་དང་། རང་རེའི་ལྷ་གཡག་འདིས་ཨེ་ཐུབ་བས་པར། 

མློ་ན་རེ། དློན་མེད་སྐྲག་མི་དགློས། དེ་ལས་འཇིགས་པ་བང་ཁམས་ན་འབློང་

ཁྱུ་ལྡིང་བ་ཡང་འདུག་ཟེར། ཡང་རྒྱལ་པློའི་བླློན་པློ་གཅིག་དེར་ཡློང་ནས་ཁློད་ཀི་

གཡག་ཐློན་ཤློག་ཟེར། 

དེར་མློས་སའི་གཡག་གུ་ཁམ་པ་དེའི་རར་ཕིན་ནས་སྤྲུག་སྤྲུག་ཅིག་བས། 

ཟན་ཞིག་བིན་ཏེ་སའི་གཡག་གུ་ཁམ་པ་ཁློ་རེ། ཁློ་ཚོའི་གཡག་འདི་རྣམས་བརྫིས་

ནས་གསློད། ལ་ལ་བརྡུངས་ནས་གསློད་ཅིག །གཅིག་ཐློག་གཅིག་བརེགས་ནས་

ཞློག་ཅིག་ཟེར་རློ། །ཐེམ་པ་དེ་བུད་པ་དང་རྒྱལ་པློའི་གཡག་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་

ཀང་མློའི་གཡག་དེའི་མགློ་བློའི་དློད་མི་ལློན་པའི་གཡག་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱུང་ངློ་། །

མློའི་གཡག་དེ་མཐློང་བས་བླློན་པློ་གཡག་རྫི་རྣམས་མིག་ཅེ་རེར་བལྟས་ནས་

བློས་སློང་། དེར་གཡག་དེས་སྣ་གཅིག་བུས་པ་དང་སློབས་ཆེ་བ་རྣམས་འགེལ། 

འགེལ་བ་རྣམས་རྨིག་པས་བརྫིས། མ་འགེལ་བ་རྣམས་རྭ་ཁ་ལ་བླངས་ཏེ་བརིགས་

ནས་བཞག་གློ །གཡག་དེ་རྣམས་བསད་ཚར་བ་དང་ས་མཚོ་སན་གིས་རང་གི་

གཡག་དེ་དེད་ནས་ནང་དུ་ལློག་སློང་ངློ་། །
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཡང་རྒྱལ་པློའི་བླློན་པློ་ཞིག་སྒློ་རར་ཡློང་ནས། དེ་རིང་གཡག་འཛིང་ཁློད་

རྒྱལ་བ་ལ་སྐད་ཆ་ཤློད་རྒྱུ་བསད་མ་སློང་། སང་ཉིན་རྟ་སུ་མགློགས་བལྟ། ཁློད་

མགློགས་ན་བུ་མློ་སེར། ང་མགློགས་ན་ཁ་ཆད་བཞིན་བེད་ཟེར་རློ། །

ཁློ་ནང་དུ་ཡློང་བ་དང་། ས་མཚོ་སན་ན་རེ། རྒྱལ་པློས་ཅི་གསུང་ཟེར་བར། 

ཡང་རྟ་སུ་མགློགས་འགན་གསུང་། རྒྱལ་པློ་ལ་ནི་རྟ་མང་ལ་རགས་པ་ཡློད། རང་རེ་

ལ་ནི་རྟ་ཕར་ཞློག་བློང་བུ་གཅིག་ཀང་མེད་པས་གང་དྲག་བས་པར། བུ་མློ་ན་རེ། ཁློད་

སྔར་གི་མཚོ་ཁར་སློང་། ཨ་ཞང་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པློའི་སར་ཕིན་ནས་གཡག་གུ་ཁམ་པ་

འདི་ཕར་སྤློད། སའི་རྟ་སི་སྔློ་ཆུང་ཡར་ཐློངས་གིས། དེ་སྐྱློར་གིན་ཤློག །འདི་ནི་ལས་

ས། དེ་ལས་དཀའ་བ་ད་དུང་ཡློང་ཟེར། 

ཡང་ཁློ་མཚོ་ཁར་ཕིན། ཨ་ཞང་ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པློ། སའི་གཡག་གུ་ཁམ་པ་

འདི་ལློངས་ལས་སའི་རྟ་སི་སྔློ་ཆུང་དེ་ཡར་ལ་ཐློངས་བས་པས། རྟ་མཐུར་ཐག་དང་

བཅས་པ་ཞིག་ཁིད་ནས་གཡག་གུ་ཕར་བླངས་སློ། །དེར་ཁློས་མཐུར་ཐག་ནས་བཟུང་

སེ་སྐྱློར་གིན་ཁིད་ཡློང་ངློ་། །

ཁློའི་བསམ་པ་ལ། ས་མཚོ་སན་གིས་སྤྲུག་སྤྲུག་བས་པ་ཙམ་གིས་གང་ལས་

ཀང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡློང་གི་འདུག་བསམས་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་འློ། །ནང་དུ་སེབས་

པའི་ཕི་ཉིན་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། རྒྱལ་པློས་ཆིབས་པ་ཅང་ཤེས་ཉི་ཟེར་སེར་གིས་ནློན་

པ་ཟེར་བ་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་བཅིབས་ནས་རྟ་བརྒྱུག་པ་ལ་ཤློག་ཟེར་བླློན་པློ་ཞིག་

འབློད་དུ་བཏང་། 

དེར་མློས་རྟ་དེ་སྤྲུག་སྤྲུག་ལེགས་པར་བས། གསེར་གི་སྒ་ལ་གཡུའི་ཐགས་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཆས་བརྒྱན་པ་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་རྟ་དེ་ལ་སྤས། ཁློ་རང་ལ་གློས་ཁད་དུ་འཕགས་པ། 

སློད་ལ་སངས་རྒྱས་སློང་ར་ཡློད་པ། སད་ལ་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཆེམས་རི་མློ་བིས་པ། 

སྐེད་པ་ལ་རྒྱལ་ཆེན་སེ་བཞི་བིས་ཡློད་པ། གློང་བ་གཡས་གཡློན་ལ་ཉི་ཟླ་བིས་པ་

གཅིག་ཡློད་པ་དེ་ཁློ་ལ་གཡློགས་ནས་རྟ་དེ་ལ་བསྐྱློན་ཏེ་བཏང་ངློ་། །

དེར་བུ་མློས་ཁློ་ལ། རྟ་རྒྱུགས་པའི་ཚད་དེ་ལ་ཁ་ཡ་གི་ལ་བེད་ན། རྒྱལ་པློ་ལ་

གཤམ་དུ་མ་སེབས་བར་ཁློད་ཀིས་རྟ་ཁ་བཀག་ནས་སློད་ཅིག །རྒྱལ་པློ་ལ་གཤམ་དུ་

སེབས་འཕྲལ་ལྕག་གཅིག་རྒྱློབ་ལ་རྟ་སི་སྔློ་ཆུང་ད་མཆློངས་ལས་རྒྱུགས་ཤིག་གིས། 

སྒའི་སྔ་རུ་ལ་ཆློངས་ལ་ཁ་ཕློ་མ་འདློན། ཤུ་མ་རྒྱག་ཟེར་ཁ་ཏ་བས། རྒྱལ་པློའི་སྐུ་

མདུན་དུ་ཕིན་ནས་རྒྱལ་པློའི་རྟ་དེའི་མགློ་མཇུག་ཚང་མ་ལ་བལྟས་པས་ན། རྟ་སྔློན་

པློ་ཉ་བཞི་ནག་པློ་བས་པ། སེར་བཞི་ལྕགས་ལ་བས་པ། ལག་ཤློག་ཐེར་ཐེར་བས་པ། 

སློད་སད་ཡློངས་ལ་ཕློད་དཀར་ཆེ་ལེ་ཡློད་པ་གཅིག་འདུག །

རྒྱལ་པློས་ཁློ་ལ། རང་རེ་གཉིས་རྟ་རྒྱུགས་པའི་ཚད་དེ་ལ་ཁ་མ་གི་ལ་བེད་

ཟེར་རློ། །རྒྱལ་པློ་རྟ་ལ་བཞློན་ནས་བརྒྱུགས་སློ། །ཁློས་རྒྱལ་པློ་ལ་གཤམ་དུ་མ་

སེབས་བར་རྟ་ཁ་འཐེན་ནས་བསད། རྒྱལ་པློ་ལ་གཤམ་དུ་སེབས་པ་དང་། ལྕག་ལན་

གསུམ་བརྒྱབ་ནས་ད་མཆློངས་ཤིག་བས་པས་མཆློང་ཐེངས་གསུམ་ལ་ལ་ཁར་

སེབས། 

ཁློས་ཕི་མིག་ལྟ་དུས་རྒྱལ་པློ་ལ་གཤམ་ནས་བློན་ཡློང་གི་འདུག་པས། ཁློ་རྟ་

དེ་ལས་བབས་ཏེ། ཧ་ལས་སློ་བས་པས། རྒྱལ་པློ་ཕེབས་བྱུང་སེ་རྒྱལ་པློ་ན་རེ། ཁློད་

ཀི་རྟ་མགློགས་པ་ལ་ནི་སྐད་ཆ་ཤློད་རྒྱུ་བསད་མ་སློང་། ཧ་ལས་སློང་ཟེར་བ་གང་ལ་
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ཟེར་བ་ཡིན་བས་པར། ཧ་ལས་ཨར་པློ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་བས་པར། 

ད་རེས་མཁར་ལས་བེད་པ་ནི་མིན། རྟ་རྒྱུག་པ་ལ་ཧ་ལས་སློ་ཟེར་བའི་

གདམས་ངག་ཤློད་པར་སང་ཉིན་རང་ངའི་རར་ཤློག་ཅིག་གསུངས་ནས་རྒྱལ་པློ་

གཤེགས་སློ། །

ཁློ་ཡང་ནང་དུ་ལློག་ཕིན། མློས་ཕག་ཕེབས་སམ་ཟེར། རྟ་མགློགས་པློ་འདུག་

གམ་བས་པར། རྟ་མགློགས་པ་ལ་མཆློང་ཐེངས་གསུམ་ལ་ལ་རེར་སེབས། འློན་ཀང་

བདག་གི་ཁ་ནས་ཧ་ལས་སློ་ཟེར་ཤློར་བས། རྒྱལ་པློས་རང་རེ་གཉིས་མཁར་ལས་ལ་

ཚོགས་པ་མིན། ཧ་ལས་སློ་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཁེར་ཤློག་གསུང་གི་འདུག་ན་གང་

ལྟར་དབང་ཆེ་ཆུང་ཤློར་བས་ནམ་ཕུག་རང་ཚོ་ཤློར་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདྲ་བས་པར། 

བུ་མློས། ཧ་ལས་སློ་རང་ལས་ས་སེ། འློན་ཀང་དེ་འདྲ་བས་ན་རྒྱལ་པློ་ལ་མི་

དྲག་ཟེར་བའི་ཞུ་བ་ཞིག་གཏློང་དགློས། ཁློད་རང་མཚོ་ཁར་སློང་ལས་ཨ་ཞང་ཀླུ་

དབང་རྒྱལ་པློའི་སའི་རྟ་སི་སྔློ་ཆུང་མར་ལློངས་ལ་ཧ་ལས་སློའི་སྒློམ་བུ་དེ་སྐུར་དང་

ཟེར་བ་གིས་ལས་ཁ་མ་ཕེ་བར་ཁུར་ཤློག་བས་སློ། །

དེ་བར་ལ་དང་པློའི་གློགས་མཆེད་ལུག་རྫི་དེ་རྟ་འཆག་པ་ལ་བྱུང་བ་དང་། བུ་

མློས་སྨྲས་པ། ད་ལྟའི་ལས་རློག་འདི་ཐམས་ཅད་བཟློ་མཁན་ཁློད་ཡིན། རྒྱལ་པློས་ཧ་

ལས་སློ་ཁེར་ཤློག་གསུངས་བྱུང་བས་ཧ་ལས་སློ་ཟེར་བ་དེ་དཔློན་གཡློག་གཉིས་

ཀའི་ཐད་ནས་བཤད་ན་མི་ལེགས་པ་ཡིན་པས་རྒྱལ་པློས་དགློས་གསུང་གི་འདུག་ན་

ཁློད་ཀིས་ཁེར་ཤློག་བས་པ་དང་། 

ལུག་རྫི་ན་རེ། ཧ་ལས་སློ་ཟེར་བ་དེ་དཀློན་པློ་ཡློད་པ་ཨེ་ཡིན་ཟེར། བུ་མློ་དེ་
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ན་རེ། ཧ་ལས་སློ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པ་ཞིག་ཡིན་བས་པར། ལུག་རྫི་བས་ངས་ཞུ་བ་

འབུལ་ཨེ་ཐུབ་བལྟ་ཟེར་སློང་ངློ་། །

མློའི་ཁློ་ག་དེ་མཚོ་ཁར་ཕིན། ཨ་ཞང་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པློ། སའི་རྟ་སི་སྔློ་ཆུང་

འདི་མར་ལློངས་ལ། ཧ་ལས་སློ་ཟེར་བའི་སྒློམ་བུ་དེ་སྐུར་དང་བས་སློ། །ཀླུ་དེས་ཧ་

ལས་སློའི་སྒློམ་བུ་དེ་ཡར་བསྐྱལ། རྟ་སི་སྔློ་ཆུང་དེ་མར་ཁེར་སློང་། 

སྒློམ་བུ་གྲུ་བཞི་མ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་བ་དང་སྣ་ས་ལ་མ་ཐུག་ཙམ་

བས་ནས་ཁུར་དགློས་པའི་ལིད་ཚད་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱུང་བས། ཁློའི་བསམ་པར་ཧ་ལས་

སློ་ཟེར་བ་དེ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡློད་དམ། ལིད་ཚད་ཆེ་ལུགས་འདི་ལ་བལྟས་ན་ཧ་ལས་སློ་

ཟེར་བ་དེ་ཁིམ་ཐློག་ཏུ་ཡློད་པ་ཨེ་ཡིན་བསམས་ནས་མློའི་རར་སེབས་ལ་ཁད་ཙ་ན་

ཁ་ཕེ་ནས་བལྟས་པས། ས་མཚོ་སད་གིས་མཐློང་སེ་ཁློ་མ་གིར་བསད་སློང་བས་སྔློ་

ལློ་ཞིག་འཕར་སྙིང་འདློད་སློང་བསམས། སྒློམ་བུའི་ནང་ནས་ལྕགས་ཀི་མི་ཁྲུ་གང་པ། 

ལག་ན་ལྕགས་ཀི་ཐློ་བ་ཁེར་བ་ཞིག་དློན་བྱུང་སེ་ཧ་ལས་སློ་ཟེར་ཁློའི་མགློ་རུས་ཐློ་

བས་བརྡུངས་སློ། །

ས་མཚོ་སན་དེར་མགློགས་པར་ཕིན་ནས་རུབ་རུབ་བཟློས་ཏེ་སྒམ་ནང་དུ་

བླུགས་ནས་ཁློ་ལ་སྨྲས་པ། ངས་ཁློད་ལ་ཁ་མ་ཕེ་བར་ནང་དུ་ཁེར་ཤློག་བས་ཟིན། 

ཁློད་ཀིས་ནི་རང་གིས་རང་ལ་སྡུག་པློ་གཏློང་གི་གདའ་ཟེར། ཁློ་སྐྱློར་གིན་སྒམ་ཁུར་

ནས་ནང་དུ་སེབས་པ་དང་། ལུག་རྫི་བས་རྒྱལ་པློར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཟིན་རེས་རྟ་རྒྱུག་མ་

འདུར་ཅིག་བཏང་ནས་འདི་ཕློགས་སུ་ཡློང་བ་ཁློང་གཉིས་ཀིས་མཐློང་། 

བུ་དེས་ང་བསུ་བར་འགློ་བས་པར། བུ་མློ་ན་རེ། ཁློད་རང་བཞུགས་དང་ངས་
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བལྟ་བར་ཕིན་ཆློག་ཟེར། ལུག་རྫི་བས། ངས་ཁློད་ཀི་ཞུ་བ་ལས་རྒྱས་པ་རྒྱལ་པློ་ལ་

ཕུལ་རུང་། རྒྱལ་པློས་ཞུ་བ་བཞེས་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ད་ལྟ་མཁར་གཞིས་ཇློ་མློ་དང་

བཅས་པ་ཕུལ་ན་སློག་ལ་མི་འབབ་པ་ཡློང་གསུང་གི་འདུག་བས་པ་དང་། 

བུ་མློས། ངེད་གཉིས་རང་ལ་བདག་པའི་མཁར་གཞིས་འདི་རྒྱལ་པློས་བཞེས་

རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱལ་པློ་དབང་ཆེ་མ་དྲག་ལགས་སམ། རྒྱལ་པློ་ང་རྒྱལ་ཆེ་ན་ནམ་

ཕུགས་ཕམ་པའི་ཉེན་ཡློད་བས་པས། རྒྱལ་པློས་དམག་འདྲེན་པ་འདུག་བས་པར། 

ཁློང་གཉིས་ཀིས་ཁློད་ཕར་ཕིན་ནས་རྒྱལ་པློའི་འདློད་པ་ལྟར་མཛད་པར་ཞུ་ཞུས་

ཤིག་བས། ཁློ་ཕིར་ལློག་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ། ཁློང་ཚོ་མཁར་བཙན་པའི་སབས་ཀིས་ང་

ལ་ནི་སྣང་བ་གཏློང་གི་མི་འདུག་པས་རྒྱལ་པློ་རང་ཕེབས་པ་ཞུ་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློ་

ཁློས་ཏེ། མངའ་འློག་གི་བླློན་པློ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྒློས་ཏེ་རྒྱལ་པློས་དམག་ཁི་ཚོ་

གཅིག་བཏང་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཕློ་བང་དུ་བཞུགས་སློ། །

དམག་གི་སྔློན་དུ་ལམ་སྣེ་ཁིད་མཁན་ལ་ལུག་རྫི་བ་དེ་བཏང་། ལུག་རྫི་བ་དེ་

ན་རེ། ངས་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཁློང་ཚོར་རྒྱུ་དངློས་ནློར་ལུག་ལ་སློགས་པ་འབུལ་རྒྱུ་མི་

འདུག་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློས་ང་ལ་ནློར་གི་དགློས་པ་མེད། དམག་དྲློངས་ཤིག་

གསུངས་ནས་དམག་ཁི་དམག་འདིར་འབློར་ཡློད། མཁར་འདིས་བརྟེན་མི་ཐུབ་པས་

ཁློད་གཉིས་སློག་ལ་མི་འབབ་པའི་ཞུ་བ་བས་པ་མི་དྲག་གམ་བས་པ་དང་། ངས་ས་

མཚོ་སན་ལ་དྲིས་ཡློང་ཟེར་བར། 

ལུག་རྫི་བས། ཁློད་ཀི་བཟའ་ཟླ་དེ་རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློར་བཅློལ་བ་འདུག །ཁློད་

རང་ལ་ཉེས་པ་མི་ཡློང་བའི་དློན་དུ་སྒློ་ཕེ་ན་དྲག་བས་པས། ཁློ་སེང་དུ་ཕིན་ནས་མློ་ལ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

སྨྲས་པ། ཕི་རློལ་དུ་དམག་གིས་གང་ནས་འདུག །གང་འདྲ་བས་པ་དྲག་བས་པར། 

མློ་ན་རེ། མང་ཉུང་གང་འདྲ་འདུག་གམ་ཟེར། མང་ཉུང་ཁང་ཐློག་ནས་ལྟློས་

དང་བས་པས། མློ་ན་རེ། གད་པ་ཆེ་ཡང་ས་ཕུག་ཡིན། ཁི་དམག་མང་ཡང་མི་རློ་ཡིན། 

ལུག་རྫི་གློགས་པློ་མདློ་ན་ཨེ་འདུག་ཟེར། གློགས་པློ་ད་ལྟ་མདློ་ན་ལན་སྒུག་ནས་

བསད་འདུག་བས་པར། ཡློང་བས་འགིག་འདུག །ད་ལྟ་ཁེད་རང་སྒློ་ཕེ་བར་རྒྱུགས་

ཤིག །མིག་མ་འཁྲུལ་བ་གིས་ལ་ལྟད་མློ་ལྟློས་ཨང་ཟེར། 

རྒྱ་སྒློ་རྣམས་ཕེ་མ་ཐག་ས་མཚོ་སན་གིས། དག་ཡིན་ངེས་ཤེས་པའི་ལུག་རྫི་

གསློད། དམག་ཁི་ཚོ་ཤི་མིན་རློ་མིན་རྡུངས། དེ་ནས་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་སློང་ལས་

རྒྱལ་པློ་བཟའ་མི་གཉིས་མ་ཤི་ཙམ་རྡུངས་ཤིག་ཟེར། སྒམ་ཕེ་སེ་དགའི་མགློ་ལ་རྒྱློབ་

ཅིག་བས་མ་ཐག་ལྕགས་ཀི་མི་ཧེང་བཞི་དློན་ནས། སྔློན་ལ་ལུག་རྫི་དེ་བསད། དེ་ནས་

ཁི་དམག་རྣམས་ར་མ་རློར་བཏང་། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་ཕིན་ནས་སྐས་ལ་ཡར་ཧ་

ལས་སློ་ཧ་ལས་སློ་ཟེར་འཛེགས་ཕིན། 

རྒྱལ་པློའི་བསམ་པ་ལ་ང་དབང་ཆེ་བ་དང་བཙུན་མློ་ཀླུ་མློ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བས་

ཧ་ལས་སློ་དེ་མངློན་སུམ་དུ་ཡློང་བ་ཨེ་ཡིན་བསམ་མིག་ཧུ་རེར་བལྟས་པས། ལྕགས་

ཀི་མི་ཧེང་ཐློ་བ་ཁེར་བ་བཞི་བྱུང་ནས་ཧ་ལས་སློ་ཧ་ལས་སློ་ཟེར་རྒྱལ་པློ་ཁི་ཁ་ནས་

བསྒིལ་ཏེ་བརྡུངས། 

དེར་ཀླུ་མློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས་ཧ་ལས་སློ་འདིས་ཆློག་ལགས་སམ་

ཞུས་པར། རྒྱལ་པློས་ཀླུ་མློ་ཁློད་སྤྲུལ་པ་ཆེ་བ་དང་། རྨི་ལམ་ཟས་སུ་ཟ་མཁན་བསློད་

ནམས་ཆེ་བས། ངས་ཁློད་གཉིས་མི་ཐུབ། ངའི་བུ་མློ་སྙིང་ནས་བརེ་བ་འདི་ཁློ་ལ་སེར། 
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ངེད་རྒན་རྒློན་གཉིས་ཆློས་བེད། རྒྱལ་སིད་འདི་ཁེད་གཉིས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ངེད་

རྒན་རྒློན་བསད་ཀང་སིག་པ་དུ་བ་ལས་མེད་པས་གསློད་དུ་མ་འཇུག་ཟེར། 

དེར་མློས་སྒམ་ཁ་ཕེ་ནས་ལྕགས་ཀི་མི་ཧེང་བཞི་པློ་ནང་དུ་བཙུད། སྒམ་དེར་

སྐློ་ལྕགས་བརྒྱབ་ནས་མློ་རང་གི་ཕློ་བང་དུ་ལློག་ཡློང་ངློ་། །དེར་དམག་རྣམས་ནི་གློ་

ཆ་རྒྱང་ལ་བསྐྱུར། ལག་ན་འཁར་བ་རེ་ཁེར། གཅིག་གིས་གཅིག་སྐྱློར་ནས་ལློག་ཕིན་

ནློ། །སྐབས་དེར་ནི་རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་དེར་རྒྱན་ཆ་ལུགས་གཟབ་པར་སྤས། བླློན་པློ་

འཁློར་དང་བཅས་པ་སྐྱེལ་མར་ཡློང་། ཁློས་རྒྱལ་སིད་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་བཟུང་ངློ་། །

ཀླུ་མློས་རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་དེར་ཕྲག་དློག་མ་བས་པར་ཁློང་གསུམ་མཐུན་

པློར་གནས། བཙུན་མློ་གཉིས་ལ་བུ་རེ་རེ་སྐྱེས། རྒྱལ་སིད་དང་མངའ་འློག་ཆབ་

འབངས་རྣམས་སྔར་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། མི་དང་ཀླུ་གཉིས་གཅིག་དྲིན་གཅིག་

ལ་ཆེ་བ་བྱུང་ངློ་། །མི་དང་ཀླུ་གཉིས་བསེབས་པས་མི་ནློར་དང་ཀླུ་ནློར་འཛད་མེད་

ལློངས་སུ་སྤློད་རྒྱུ་བྱུང་ངློ་ཟེར། 

རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་ཁ་ནས། རྨི་ལམ་བཟང་པློ་གྲུབ་པས་ཁློ་ལ་བདེ་བ་

ཐློབ་འདུག་ཟེར་བས་རློ་དེ་ཤློར་ནས་རློ་ལ་གཏམ་ལན་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར། བླ་མའི་ཞལ་ཏ་

ལ་རློ་ལ་གཏམ་མ་ཟེར་གསུངས་པ་ལ་ཚིག་གསུམ་ཤློར་བས་ལན་བསམས། བླ་མའི་

སྐུ་མདུན་དུ་ཕིན་ཀང་བཀའ་བཀློན་ཡློང་བསམས་ནས་ཡང་དུར་ཁློད་དེར་ཕིན། རློ་ཧ་

ལ་ཟེར་བ་རྣམས་ལ་འགློམ་ནས་ཕིན། ཧུ་ལུ་ཟེར་བ་རྣམས་རྡློག་པས་བརྡུངས། ཤིང་

སློང་དེའི་རར་ཕིན། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།

རྒྱལ་པློ་ཆློས་བཟང་བསམ་གཏན་པ་དང་མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀིས་ལྷ་

སིན་སེ་བརྒྱད་བན་དུ་བཀློལ་ནས་འཛམ་གིང་བདེ་བར་བཀློད་པ། 

ཡང་རྒྱལ་བུས་གི་བཏློན་ནས། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་

བཟང་པློ་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་ཡིན། 

ཞགས་པ་་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་

འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་ཟེར་ནས་ཕེད་ཙམ་ཆློད་པ་བརྒྱབ་པས་རློ་དེ་རྡིག་ཟེར་

བབས་བྱུང་། ཏློག་མས་བརྡུངས། རལ་གིས་གཏུབས། དྲ་བའི་ནང་དུ་བཙུད། ཞགས་

པས་བསམས་ནས་ཁུར་ཕིན་ནློ། །

གློམ་པ་བདུན་ཙམ་འཕགས་པ་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ། ཡང་ན་ཁློད་ཀིས་སྒྲུང་

ཞིག་ཤློད། ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཟེར། ཁློ་རྒྱུས་ཡློད་བསམས་ནས་ལན་མ་

བརྒྱབ་པར་འློངས། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁློད་ཀི་ཁ་ནས་སྒྲུང་མི་ཡློང་བ་འདུག་པས་ངས་

སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

སྔར་ལུང་པ་གཅིག་ན་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་གདའ། དེ་ལ་ཇློ་མློ་ཁད་

དུ་འཕགས་པ་གཅིག་ཡློད་འདུག །ཇློ་མློ་དེ་ལ་སས་ཁད་འཕགས་གཅིག་འཁྲུངས་པ་

ཡིན་འདུག །སས་དེ་འཁྲུངས་པའི་དུས་རྟེན་འབེལ་ལེགས་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་

སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཞིང་། བམ་ཟེ་མཚན་མཁན་ལ་བསན་པས་ཀང་། འདི་གང་གི་སྤྲུལ་པ་



  212  

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཡིན་མིན་བརློད་པར་དཀའ་བས་གནས་སྐབས་མཚན་གསློལ་ཐབས་བལ་ཟེར། སས་

དེ་འཁྲུངས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སློང་བར་བདུད་ཀི་བར་ཆད་ཀིས་ཡུམ་ཡང་གློངས། 

ལུང་པའི་ཕུ་ན་ནགས་རི་སིན་མློ་ཁློས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ། བདུད་ཕློ་

བདུད་མློ་གཉིས་ཡློད་པར་སྔར་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློས་ལློ་ལྟར་མཆློད་ཀི་ཡློད་པ་ལ། 

རྒྱལ་བུ་དེ་འཁྲུངས་ནས་བཟུང་ལློ་ཤས་རིང་གསློལ་མཆློད་བེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་

བདུད་དེ་རྣམས་ཁློས་ནས་རྒྱལ་བུ་དེར་གནློད་འཚེ་ཞིག་བེད་རྒྱུའི་བསམ་པ་འཁློར། 

རྒྱལ་བུ་དེ་དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་ཙམ་ལློན་སྐབས་གཡློག་གཉིས་གསུམ་ཁིད་ནས་ནགས་

གསེབ་ཏུ་ཕེབས། 

བདུད་ཕློ་བདུད་མློ་གཉིས་ཀི་བསམ་པར། རྒྱལ་བུ་དེ་སྐྱེས་ནས་ང་གཉིས་ལ་

གསློལ་མཆློད་མི་བེད་པས་འདི་མེད་པ་ཞིག་བཟློ་དགློས་བསམས་ཏེ་ལྕགས་ཀི་ཕག་

པ་ཕློ་མློ་དུང་གི་ཁ་ཐློན་པ་གཉིས་སུ་སྤྲུལ་ནས་རྒྱལ་པློ་དཔློན་གཡློག་བཀབ་བྱུང་བས་

གཡློག་རྣམས་དེ་གར་འགེལ་ལློ། །

རྒྱལ་བུ་སྐྲག་སྣང་མ་སྐྱེས་པར། ངའི་ལག་ཏུ་ཡློད་པའི་འློད་མའི་གཞུ་འདི་

ལྕགས་ཀི་གཞུར་འགློ་བ་ཤློག །མདའ་འདི་ལྕགས་ཀི་མདར་འགློ་བ་ཤློག །ངས་རྒྱལ་

ས་འདི་འཛིན་མི་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱལ་སིད་འདི་ཆེན་པློ་མི་དར་ན་ཕག་ཁ་བློ་འདི་གཉིས་

ཀིས་ང་ཟ་བར་ཤློག་ཟེར་སློན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། འློད་མའི་གཞུ་དེ་ལྕགས་ཀི་གཞུར་

སློང་། སྨྱུག་མའི་མདའ་དེ་ལྕགས་ཀི་མདར་སློང་ངློ་། །

དེར་ཁློ་རང་གིས་ཤུགས་ཀིས་བཀང་ནས་ངའི་མདའ་འདི་ཕག་པ་ཕ་གིའི་

དཔྲལ་བའི་དཀིལ་དུ་ཕློག་ནས་མཇུག་མའི་རེར་དློན་པ་ཤློག །ང་བསམ་པ་རྣམ་པར་
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དག་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་ཁློ་འཆི་བར་ཤློག །ཤི་ནས་ཀང་ལྷར་སྐྱེ་བར་ཤློག །ནག་

ཕློགས་བདུད་ཀི་བསན་པ་ནུབ་ནས་དཀར་ཕློགས་ཀི་བསན་པ་དར་བར་ཤློག་བས་

པ་དང་། ཕག་དེ་ཤི་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལྷར་སྐྱེས་སློ། །ཕག་ཁ་བློ་དེ་ནི་འཇའ་

ཡལ་བ་ལྟར་གར་སློང་འདིར་སློང་མེད་པར་གྱུར། 

དེར་ཁློ་རང་གི་གཡློག་བརྒྱལ་བ་རྣམས་ཤིང་སག་པའི་སློང་པློའི་བསིལ་གིབ་

འློག་ཏུ་བཞག །ཙནྡན་གི་ཡལ་ག་ཆུ་ལ་བཙུད་ནས་བརྒྱབ་པས་དྲན་པ་སློས་སློ། །དེ་

ནས་དཔློན་གཡློག་རྣམས་ལློག་ནས་ཕློ་བང་ལ་བློན་ནློ། །

དུས་ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་། རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློ་བདུད་ཀིས་བསྐུལ་ནས། དེ་རིང་

ཉི་མ་རིང་བས་རི་ལྡེབས་ཡ་གི་ལ་སྐྱློ་བསང་ལ་འགློ་གསུངས། ཞལ་ཏ་མ་རྣམས་ལ་

དྲློ་ཆས་བསྐུར་ནས་འློང་གསེབ་ལ་ཕེབས་པ་དང་། རིའི་ལྡེབས་ལས་དེ་རིང་འློང་

གསེབ་འདིར་དགའ་བ་འདྲ་གསུངས་ནས་བཞུགས་སློ། །འློང་གསེབ་དུ་ཚད་པ་ཚ་

ནས་གད་པ་ཞིག་གི་འློག་ཏུ་བཞུགས། ཁ་ཉིན་བསད་པའི་ཕག་པའི་ཆུང་མ་བདུད་མློ་

དེས་གད་པ་བརྟིབས་ནས་བཙུན་མློ་བཀྲློངས། ཞལ་ཏ་མ་དེ་ཕིར་ལློག་ནས་རྒྱལ་པློ་

ལ་ཞུ་མ་ནུས་པར་བླློན་པློ་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་ཐུགས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་སྐྱློ་

ནས་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་བལྟ་བར་བློན་ཞིང་། བཙུན་མློའི་སྤུར་མཐློང་བ་དང་དྲན་མེད་དུ་

བརྒྱལ་ལློ། །རྒྱལ་པློའི་ཞལ་དུ་ཙནྡན་གི་ལྡེ་གུ་དང་བུ་རམ་གི་ཆུ་དྲངས་པས་བརྒྱལ་

བ་ལས་སློས། རྒྱལ་པློ་ཕློ་བང་ལ་བློན་ནློ། །

བཙུན་མློའི་སྤུར་ཡང་དར་གིས་བསྒིལ་ནས་གདན་དྲངས། བཙུན་མློའི་རེས་

སུ་གཤེགས་རྫློང་རྒྱས་པར་བས། རེ་ཞིག་སློང་བ་ན་བདུད་མློ་དེ་མཚར་སྡུག་འློད་
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ཆགས། རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་གཞློན་ནུ་མ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས། 

རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་གི་འདབས་སུ་ཡློང་། མི་རྣམས་ཀིས་ཁེད་གང་ནས་བློན་པ་ཡིན་

ཞེས་དྲིས་པར། ང་ནི་ལྷ་ཡུལ་ནས་ཡློང་བ་ཡིན་ཟེར། 

དེར་མི་རྣམས་ཀིས་བླློན་པློ་ལ། རང་རེའི་རྒྱལ་པློ་ཡབ་སས་ལ་ཇློ་མློ་ཞིག་

དགློས་པར་འདུག་སེ། སྔར་གི་དེ་ཙམ་ནི་བཙལ་ཀང་མི་རེད། གཞན་ནས་བཙལ་ཀང་

སྔར་ལྟར་ཨེ་ཡློང་མི་ཤེས། འདི་ནི་རྒྱལ་པློ་ཡབ་སས་གཉིས་ཀའི་ཇློ་མློ་ཡློང་བ་འདུག་

ན། ལྷ་ནས་བབས་པའི་རིགས་བཟང་འདི་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་དྲག་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། 

མངའ་འློག་རྣམས་ཁ་འཆམ་སེ་བླློན་པློ་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས་ཞུས། 

རྒྱལ་པློས། སྔར་གི་བཙུན་མློ་དེ་འདྲ་ནི་བཙལ་ཀང་མི་རེད། ང་ནི་ཆུང་མ་མི་

ལེན། ཁློད་ཚོ་རྒྱལ་བུར་འདྲི་བར་སློང་གསུངས་པས། བླློན་པློ་རྣམས་རྒྱལ་བུའི་སར་

ཕིན་ནས་རང་རེའི་ཁབ་ན་ལྷ་ནས་བབས་པའི་གཞློན་ནུ་མ་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་

འདུག །ལྷ་ནས་བབས་པའི་ཇློ་མློ་ནི་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་མི་རེད་པས་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་

བཞེས་པ་དྲག་ཞུས་པར། 

དེ་ཐློས་མ་ཐག་རྒྱལ་བུ་ཁམས་ར་འཁྲུགས་ནས། ང་ཆུང་མ་མི་ལེན། རྒྱལ་ས་

ཡང་མི་ཟིན། དེ་ལས་ཆློས་བེད་དུ་འགློ་གསུངས་པས། ཡང་བླློན་པློ་རྣམས་རྒྱལ་པློའི་

དྲུང་དུ་ཕིན་ནས། རྒྱལ་བུ་ད་ཕིན་ཆློས་མཛད་ནས་རྒྱལ་ས་མི་ཟིན། ཇློ་མློ་ཡང་ཁབ་

ཏུ་མི་ལེན་གསུང་གི་འདུག་ལགས་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློས་བླློན་པློ་ཞིག་རྒྱལ་བུ་སྐད་

གཏློང་བར་བཏང་། བླློན་པློས་ཁེད་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཤློག་གསུང་གི་འདུག་པས་

ཕེབས་པར་ཞུ་བས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་ཡབ་ཀི་སྐུ་མདུན་དུ་བློན། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

དེར་རྒྱལ་པློས་རང་གི་བུ་ལ། རང་རེའི་གློང་ཁེར་ན་ལྷ་ལས་བབས་པའི་

མཛེས་མ་ཞིག་ཡློད་འདུག་པས་ངའི་ཆུང་མ་གིས་ཟེར་རུང་ཁློད་ཀི་ཨ་མ་དེ་མེད་པ་

བས་ནས་བཟུང་སུ་ཞིག་དང་མི་འགློགས་པའི་བླློ་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཡིན། ཁློད་ཆློས་

བས་ན་རྒྱལ་ས་སློངས་ཤིང་རྒྱལ་རྒྱུད་ཆད་འགློ་བས་ཁློད་ཀི་ཁབ་ཏུ་ཅི་ནས་ཀང་

བླངས་པ་དྲག་ཟེར་བཀའ་གནང་བ་དང་། 

རྒྱལ་བུས། ང་ཚོའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཐློག་ཡབ་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་གཅློག་སློལ་མེད་

ལགས་ཀང་། ད་ལམ་བུ་མློ་འདི་མིག་གིས་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་བདག་གི་སྙིང་ར་

འཁྲུག་པ་གཅིག་བྱུང་ན། མློ་རང་ལྷ་མློ་ལས་ལྷག་པ་ཡུམ་ཆེ་མློ་ཡིན་རུང་བདག་གིས་

ད་རེས་ཡབ་ཀི་བཀའ་མ་བཅག་ཐབས་མེད་ཡིན། གཞན་ཡབ་ཀིས་བཀའ་གང་གནང་

ལ་མ་ཤི་བར་མངློན་བསློད་ཞུ་ཞུས། འློན་ཀང་ཡབ་ཀི་ཐུགས་སུ་བདུད་མློ་དེ་ཞུགས་

ནས། ངས་ལབ་པ་ལ་ནི་མི་ཉན། ཁློད་ཀིས་ཁབ་ཏུ་མི་ལེན་པར་འདུག་པས་བུ་མློ་དེ་

ཁློད་ཀིས་མི་ལེན་ན་ངས་བླངས་པས་ཆློག་གསུངས། 

དེར་རྒྱལ་བུས་ཡབ་ལ། འདི་མ་གཏློགས་གཞན་བཀའ་གང་གནང་ལ་མངློན་

བསློད་ཞུ་ཞུས་པར། རྒྱལ་པློའི་ཐུགས་ལ། བུ་མློ་མཚར་སྡུག་འློད་ཆགས་ཤིང་དྲི་

ཞིམ་པ་དེས་ནམ་ཞིག་ཁློ་རང་གི་ཡིད་ཁུག་ཡློང་། ད་ལྟ་ནི་ཁློ་རང་ན་སློ་གཞློན་པས། 

མི་རྣམས་ཀིས་ཅི་ཟེར་མི་ཤེས་བསམ་པ་ཡིན་འློང་དགློངས་ཏེ། རྒྱལ་པློ་རང་གིས་

ཁབ་ཏུ་བཞེས་སློ། །

ལྷ་ལྕམ་དེས་རྒྱལ་བུར་གཡློ་འཁྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སླུ་ཐབས་བས་རུང་མློས་

བསླུས་མ་ཐུབ། སྐབས་དེར་བདུད་མློའི་བསམ་པ་ལ། རྒྱལ་བུ་འདི་ངས་སླུ་མིཐུབ་པ་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

འདུག །འདི་དང་ཚེ་འདིར་འགློགས་རྒྱུ་མ་བྱུང་རུང་མཐའ་ལ་སྤྱུགས་པའི་ཐབས་ཤིག་

བེད་དགློས་བསམས། 

དུས་ནམ་ཞིག་སློང་བ་ན་མློས་འགམ་པ་གཡས་སུ་བཙག་བཅུག །གཡློན་དུ་

རམ་བཅུག་ནས་ལུད་པ་སྔློ་དམར་ཤིག་གེ་བས། ང་ན་ང་ཚ་ཟེར་ནས་ཉལ་བསད། 

རྒྱལ་པློ་ནི་ཇློ་མློ་སྔ་མ་གློངས་པའི་སྣ་སུན་ལ་བརྟེན་ནས་ཁློད་ན་བར་གང་གིས་ཕན་

བས་པ་དང་། ང་ན་བ་ལ་ཕན་པ་ཡློད། ནུབ་ཕློགས་སིན་པློའི་ཡུལ་ན་ང་རང་གི་གློགས་

མློ་ཡིན་པ། རྒྱལ་པློ་རཀྵ་མགིན་དགུའི་བུ་མློ་ས་ལེ་སྒློལ་མ་ཞེས་བ་བ་ཞིག་ཡློད་པས། 

སན་དཔྱད་ལ་མློ་ལས་མཁས་པ་མེད། ཁེད་མིའི་སན་པས་ང་ལ་བཅློས་མི་ཐུབ་ཟེར། 

རྒྱལ་པློས་དེ་འདྲའི་ཡུལ་ལ་བགློད་པའི་མི་རྒྱུས་ཡློད་པ་ནི་མེད། ཅི་དྲག་

གསུངས་པས། གཞན་གིས་བགློད་ཀང་མི་བགློད། འགློ་ཡང་མི་ནུས། རང་རེའི་རྒྱལ་

བུ་འདི་བསློད་ནམས་ཆེ་བ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ་ཞིག་འདུག་པས་ཁློ་རང་ཉེས་པའི་

སྐྱློན་གིས་མ་གློས་པར་ལྷ་མློ་དེ་དང་འགློགས་པར་འབློན། དེ་མིན་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་

མི་ཁུག་བས་པ་དང་།  

རྒྱལ་པློས་བླློན་ཆེན་གཅིག་ལ་ཞལ་ཏ་གནང་ནས། རྒྱལ་བུ་ཆློས་བཟང་

བསམ་གཏན་པ་འདིར་མགློགས་པར་བློས་ཤློག་གསུངས་པས། བླློན་པློ་དེ་རྒྱལ་བུའི་

སྐུ་མདུན་དུ་ཕིན་ནས། ཡབ་ཀི་དྲུང་དུ་བློན་གསུང་གི་འདུག་ལགས་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་བུ་སྔར་ཡབ་ཀི་དྲུང་དུ་འགློ་འདློད་མེད་ཀང་ད་རེས་བླློན་པློས་ཡབ་ཀི་

བཀའ་བརྡའ་སྦློར་བས་མ་ཐག་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་སྤློ་བ་སྐྱེས་བྱུང་གསུངས་ནས་སྐུ་

མདུན་དུ་ཕིན་ཕག་ཕུལ་ནས་བཞུགས་པ་དང་། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

རྒྱལ་བུ་ཆློས་བཟང་བསམ་གཏན་ཁློད། བསློད་ནམས་སློབས་ཅན་ཤུགས་ཀི་

མཐུས། ནུབ་ཕློགས་སིན་པློའི་ཡུལ་གྲུ་ནས། ས་ལེ་སྒློལ་མ་བཀུག་ནས་སུ། འདི་ཡི་

ནད་ཀི་གདུང་བ་སེལ། ཕ་བུ་འཕྲད་པའི་སློན་ལམ་འདེབས་གསུངས་པར། 

རྒྱལ་བུ་མཉེས་ནས་རིག་པ་བརྟན་པློས་ཡབ་ལ་ཞུས་པ། བདག་གིས་མེ་ཏློག་

ས་ལེ་སྒློལ་མ་བཀུག་ནས་སུ། བུ་མློའི་ནད་ཀི་གདུང་བ་ཞི་བ་དང་། ཡབ་ཀི་བཀའ་

རྣམས་མ་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་། མྱུར་དུ་ཞལ་རས་མཇལ་བའི་སློན་ལམ་འདེབས། དུས་

བཟང་ཡིན་པས་སང་ཉིན་འགློ་བ་ཞུ་ཞུས་པས། 

ཡབ་ཀིས། འབངས་འཁློར་གཡློག་ཁིད། ལམ་ཆས་རྣམས་ཁེར་ལ་མྱུར་དུ་

འཁློར་བར་ཤློག་གསུངས་པར། རྒྱལ་བུས་ལམ་ཆས་གཡློག་དང་བཅས་པ་མི་དགློས་

ལགས་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློའི་ཐུགས་དགློངས་ལ། ངའི་བུ་འདི་ལློ་གཞློན་པ་དང་མཐློང་

གློམས་མ་རེད་པས་ལྕེབས་པ་དང་། ཡུལ་མཐར་འཁམས་པ་ནི་མིན་ནམ་བསམས་

ནས། ཁློད་ཀིས་ལློག་པའི་བ་བ་བེད་འདློད་པ་མིན་ནམ་གསུངས་པར། 

ལློག་པའི་བ་བ་སྒྲུབ་ན་ཡབ་ཀི་བཀའ་བཅག་པ་ཡིན། ལྕེབས་པའི་ལས་ནི་

བེད་རྒྱུའི་བསམ་པ་མེད། བུ་མློ་བཀུག་ནས་མྱུར་དུ་སྐུ་མདུན་བཅར་ཞུས་པས། རྒྱལ་

པློ་མཉེས་སློ། །བདུད་མློ་མློའི་བསམ་པ་ལ། ད་ངས་ཁློའི་སློག་གཅློད་ཐུབ་པ་འདུག་

བསམས། 

རྒྱལ་བུ་ནི་སྤློ་བ་དཔག་མེད་ཀི་ངང་ནས་ནུབ་ཕློགས་སིན་པློའི་ཡུལ་ལ་བློན་

ནློ། །ས་སློང་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་པ་དང་། སྐུ་ངལ་ནས་ངལ་གསློ་ཞིག་བརྒྱབ་པས། ཁློང་

བཞུགས་པའི་སད་དེ་ན་མཚོ་ནག་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་དང་། སློད་དེ་ན་དཀར་པློ་ཆེན་པློ་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཞིག་ཡློད་འདུག །མཚོ་ནག་པློ་ཆེན་པློ་དེའི་ནང་ནས་སྦྲུལ་ནག་པློ་ཞིག་དློན། མཚོ་

དཀར་པློ་ནས་སྦྲུལ་དཀར་པློ་ཞིག་དློན། སྦྲུལ་དེ་གཉིས་འཛིངས་ཏེ་གཉིས་ཀ་རྔུལ་ཆུ་

ཁྲུམ་མེར་ལུས། 

རྒྱལ་བུའི་བསམ་པ་ལ། དུད་འགློ་འདི་གཉིས་གང་གི་དློན་ལ་མ་འཆམ་པ་

ཡིན་ནམ་བསམས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གི་ངང་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། ནག་པློ་དེའི་ཁློག་

ཏུ་དཀར་པློ་ཕེད་ཙམ་མིད་དློ། །ད་ལྟ་འདི་ན་ཡློད་བཞིན་དུ་ཕ་གི་ཁར་བཅུག་པ་ནི་ང་

རྒྱལ་ཆེ་རང་དྲག་བསམས། རྒྱལ་བུས་སྦྲུལ་ནག་པློ་དེའི་སྒལ་པའི་སེང་དུ་བློན་ནས་

ཞེ་སང་ཅན་ཞེ་སང་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག་བས་འཁབ་པས་སྦྲུལ་དཀར་པློ་དེ་ཕིར་

བསྐྱུགས། སྦྲུལ་ནག་པློ་དེ་མཚོ་ནག་པློའི་ནང་དུ་མཆློངས། དཀར་པློ་དེ་ཡང་མཚོ་

དཀར་པློ་དེ་ལ་མཆློངས། 

དེར་ནུབ་གཅིག་བཞུགས་པས། མཚོ་དཀར་པློ་དེའི་ནང་ནས་ཁེའུ་གསེར་

གི་རས་ཁུག་སིག་པ་གཅིག་བྱུང་སེ། དྲུང་པས་བདག་གི་སློག་མགློ་བཏློན་པས་ཕློ་

བང་ལ་ཕེབས་པ་ཞུ་ཟེར། ཁློད་སུ་ཡིན་བས་པར། ང་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡིན་ཟེར། 

སྦྲུལ་ནག་པློ་དེ་སུ་རེད་བས་པར། ཆུ་བདག་ཆེན་པློ་ཝ་རུ་ཎ་རེད་ཟེར། ང་ཀླུའི་ཡུལ་

ལ་མར་འགློ་མི་ཤེས་བས་པས། ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་སྐྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་ན་རེ། ཁེད་

སྤན་ཚུམས་དང་། བདག་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཕེབས་ཡློང་ཞུས་པར། 

དེར་རྒྱལ་བུས་སྤན་བཙུམས་པས་ཀླུའི་ཕློ་བང་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལ་བས་པ། 

དེའི ་ནང་དུ་རིན་པློ ་ཆེའི ་ཁི ་བརིགས་པ་དེའི ་སེང་དུ་རྒྱལ་བུ་བཞུགས་སུ་

བཅུག །གསུང་གེང་མང་དུ་མཛད། རྒྱལ་བུ་ཆེན་པློ་ཁེད་འདིར་སྐུ་དློན་ཅི་ལ་བློན་པ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཡིན་ཟེར། 

ང་སིན་པློའི་ཡུལ་ནས་སིན་པློ་རཀྵ་མགིན་དགུའི་སས་མློ་མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་

མ་ལེན་དུ་འགློ་བ་ཡིན་བས་པར། ཁེད་ནི་བསློད་ནམས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡིན་

པས་སློན་ལམ་ཤུགས་ཀིས་ལློན་ལས་ཆེ། དེ་མིན་སུས་ཀང་ལེན་པར་དཀའ་བ་ཡིན། 

ཚངས་པ་བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་འདློད་མཁན་མང་གྱུར་ཀང་། བུ་མློ་སྔློན་ཆད་སུ་ལ་

ཡང་སྦིན་པ་མེད། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཁེད་དང་མཁའ་འགློ་དེ་ཚེ་སྔློན་གི་ལས་འཕྲློ་

འདུག་པས་ད་ལན་ཁུག་པ་འདུག་ཟེར། 

ཀླུ་རྒྱལ་ཁློད་ལ་མངློན་ཤེས་ཡློད་པ་ཡིན་ནམ་གསུངས་པར། མངློན་ཤེས་རྟ་

ར་ཙམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་ཞུས་པས། ད་ངས་བུ་མློ་ཁུག་པ་ཨེ་འདུག་བས་པར། ཀླུ་དེས་

རྒྱལ་བུ་ལ་ཞུས་པར། ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་ཁེད་ཚེ་སྔློན་བསློད་ནམས་བསགས་པས་

མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐློབ། སྦིན་པ་སྔློན་དུ་སློང་བས་རྒྱལ་པློའི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཚེ་

སྔློན་ལས་འཕྲློ་ཡློད་པས་བཙུན་མློ་དེ་དང་མཇལ་བ་གདའ་ཞུས་སློ། །

ཆློས་རྒྱལ་ཁློད་ལ་མི་དགློས་དགློས་པའི་དུས་ཤིག་ཡློང་བས་འདི་འབུལ་ཟེར་

གློ་དློང་གཅིག་ཕུལ་ལློ། །གློ་དློང་དར་ཟབ་ཀིས་བསྒིལ་བ་དེ་ཚུར་བླངས་ནས་ད་ང་

འགློ་གསུངས་སློ། །དེར་རྒྱལ་པློ་སྤན་བཙུམས་ཙམ་མཛད་པས་ཀླུའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་

ཆུ་སེང་དུ་ཕེབས། 

མཚོ་ཁར་ཕེབས་པ་དང་ཀླུ་དེས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་པར། འདི་ནས་ཡར་བློན་

པའི་ལམ་ཞིག་ན་སིན་པློའི་ཕློ་བང་མཐློང་བའི་སྒང་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནས་བལྟ་དུས་

ཆློས་རྒྱལ་ཁློད་ཀིས་ཚེ་སྔློན་སློན་ལམ་བཏབ་པའི་ཤུགས་ཀིས་ལྷ་མློ་དེས་མཁེན་
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ནས་བསུ་བར་ཡློང་། ལྷ་མློ་དེས་གང་གསུང་བ་ལ་གསན་པ་གལ་ཆེ། དེ་ལ་གསན་

ནས་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་ལྷ་མློ་དང་བསློངས་ནས་བློན་ཆློག་པ་ཡློད། ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་

པློ་ཁེད་དློན་རྣམས་འགྲུབ་ནས་མྱུར་དུ་འབློན་ཐུབ་པ་འདུག་ཟེར་ནས་ལམ་ཁུངས་

བསན་ཏློ། །

དེར་ཀླུའི་རྒྱལ་པློས་ཇི་ལྟར་ཟེར་བ་བཞིན་ཚ་ལམ་གཅིག་ཕིན་པའི་སར། དུང་

གི་མུ་ཁྱུད་དང་ཤིང་འབང་གཙང་བ་ཞིག་གི་སར་ཕེབས་སློ། །

ཚེ་སྔློན་སློན་ལམ་གི་སློབས་ཀིས་མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མ་དེ་གཉིད་སད་པ་དང་

ཚེ་སྔློན་གི་སྐྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དྲན་ནས་རྒྱལ་པློ་དེར་ཕེབས་པ་ཤེས་སློ། །རྟ་ངང་

པའི་ཤུགས་ཆེན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་རྟ་སྒ་བསད་ནས་རྒྱལ་བུ་བསུ་བར་ཕེབས། 

ལྷ་མློ་རྒྱལ་བུའི་སར་ཕེབས་པ་དང་ལྷ་མློ་དེ་རང་དབང་མེད་པར་བརྒྱལ་ལློ། །

རྒྱལ་བུས་ལྷ་མློ་ལ་སྨྲས་པ། ཁློད་སིན་པློ་དང་ང་མི་ཡིན་པས་སིན་པློ་དང་

མིའི་བར་འདུ་ཤེས་མེད་གསུངས་པས། 

ལྷ་མློས་རྒྱལ་བུ་ལ། བདག་ཚེ་རབས་སྔློན་ནས་ཁེད་དང་འགློགས་པའི་ཟླ་བློ་

ཡིན་ལགས་ཞུས་པར། མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མ་ཡིན་ནམ་གསུངས་པར། ཡིན་ཞུས་པ་

དང་། ད་འདི་ནས་ཕར་ལ་འབློན་པའི་དུས་སུ་སང་ཉི་མ་རེ་ཤར་གི་བར་དུ་སིན་མློ་

རྣམས་ཀིས་བསྙེན་གནས་ཀི་སློམ་པ་བླངས་ཡློད་པས། ཕློ་བང་གི་མདུན་དུ་ཁྲུས་ཀི་

རྫིང་བུ་ཆེན་པློ་གཅིག་ཡློད། དེའི་གདློང་ན་ཛཱ་ཏིའི་སློང་པློ་ཆེན་པློ་གནམ་ལ་བསྙེགས་

པ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད། དེ་ན་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་

གཅིག་གི་སེང་ན་ང་ཡློང་། སིན་མློ་མགློ་དྲུག་པ་མན་ཆད་ནས་མགློ་གཉིས་ཡན་གི་
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སིན་མློ་རྣམས་ལ་བསྙེན་གནས་ཀི་སློམ་པ་ཕློག་ཡློད། ཁློད་རྫིང་བུ་དེའི་འགམ་དུ་སྐྲག་

མི་དགློས་པར་བློན་པས་ཆློག །རྫིང་བུ་དེའི་ཁ་ནས་མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མ་ཟེར་བློས་

ཤིག །དེ་ནས་ངས་སིན་མློ་མགློ་དྲུག་པ་ཁེད་ཀི་སྐུ་མདུན་དུ་གཏློང་བས་སྐྲག་ཅིང་

འཇིགས་པ་སློགས་ཅི་ནས་ཀང་གནང་མི་དགློས་པས། དེའི་སར་འདི་སྐད་གསུངས་

ཤིག །སིན་མློ་མགློ་དྲུག་པ་ཁློད་ང་ལ་ཉློན། ང་ཚེ་སྔློན་བསློད་ནམས་བསགས་པས་

མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐློབ། སྦིན་པ་ཕློགས་མེད་བཏང་བས་རྒྱལ་རྒྱུད་ལློངས་སྤློད་སེལ། 

སྔློན་ཚེ་རབས་འགློགས་པའི་ས་ལེ་སྒློལ་མ་དེ་རིན་ཆེན་ཁི་སེང་བསད་པའི་ལྷ་མློ་ཡ་

གི་ཡིན་འདུག །བདག་ལ་མྱུར་དུ་ལྟློས་ཟེར་བའི་ལན་སྐུར་ཞུས། དེར་བདག་གིས་

ཡབ་ལ་མ་དྲིས་པར་མི་ཡློང་། ཚེ་སྔློན་འགློགས་པའི་ཟླ་བློ་ཡིན་འདུག་ཟེར། དེ་ནས་

བདག་གིས་ཡབ་ཀི་དྲུང་དུ་ཕི་བླློན་ཞུ་བར་གཏློང་། བདག་དང་ཚེ་རབས་འགློགས་

པའི་རྒྱལ་བུ་དེ་བདག་ལ་བརེ་བས་འདི་ཕློགས་འཕྲད་དུ་བློན་འདུག་པས་ངློ་འཕྲད་

ཆློག་པའི་བཀའ་འཁློལ་དུ་སློལ་ཞུ། འཕྲད་ཁ་ཁེད་ལ་མི་ཡློང་བདག་ལ་ཡློང་། ཡབ་

རྒྱལ་པློས་དཀའ་བའི་ལས་བཅློལ་བ་རྣམས་ང་རང་གིས་ཁེད་ལ་སློབ་ཟེར་བུ་མློ་དེ་

སིན་པློའི་ཕློ་བང་ལ་ཕིར་ལློག་གློ །

དེར་རྒྱལ་བུ་སིན་པློའི་ཕློ་བང་ལ་ཕིན་པས། ཕློ་བང་ནི་ལྟ་བས་ཆློག་མི་ཤེས་

པ། གློང་ཁེར་འབུམ་ཕྲག་མང་པློས་བསྐློར་བ། ཕློ་བང་དེའི་མདུན་ན་ཁྲུས་ཀི་རྫིང་བུ་

རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔས་བསྐློར་བ་ཞིག་འདུག །དེའི་གདློང་ན་ཛཱ་ཏིའི་སློང་པློ་གནམ་ལ་

བསྙེགས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག །དེའི་བསིལ་གིབ་ན་རིན་པློ་ཆེའི་ཁི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་

ཆེ་བ་ཞིག་འདུག་པ་དེའི་སེང་ན་ཁ་སང་ཟེར་བ་ལྟར་བུ་མློ་ས་ལེ་སྒློལ་མས་སིན་པློ་
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རྣམས་ལ་ཆློས་ཤློད་ཀི་འདུག་གློ །

དེར་རྫིང་ཁ་དེ་ནས་མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མ་གསུངས་པ་དང་། བུ་མློ་དེས་ངའི་

ཚེ་རབས་འགློགས་པའི་མི་ཕློ་དེ་ཕ་གིར་སེབས་བྱུང་། ཁློད་རྒྱུགས་ཤིག་གསུངས་

ནས་སིན་པློའི་ཕི་བླློན་ཡིན་པའི་མགློ་བློ་དྲུག་པ་ཞིག་བལྟ་བར་བཏང་ངློ་། །

དེར་སིན་པློས་རྒྱལ་བུའི་ཟིལ་མ་ཐེག་པར་ཕག་ཕུལ་ནས། ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་

པློ་བཀའ་ཅི་གནང་ལགས་ཞུས་པས། ཁློད་རང་ལེགས་པར་ཡིད་ལ་ཟུངས་

ཤིག །བདག་ཚེ་རབས་སྔློན་ནས་བསློད་ནམས་བསགས་པས་མི་ལུས་རིན་ཆེན་

ཐློབ། སྦིན་པ་ཕློགས་མེད་བཏང་བས་རྒྱལ་རྒྱུད་ལློངས་སྤློད་འཛོམས་པའི་སས་སུ་

སྐྱེས། བདག་གི་ཚེ་རབས་འགློགས་པའི་ས་ལེ་སྒློལ་མ་དེ། ད་ལྟ་རིན་ཆེན་ཁི་སེང་ཡ་

ན་འདུག །བདག་ལ་མྱུར་དུ་ལྟློས་ཤིག་གསུངས་སློ། །

དེར་སིན་པློ་དེ་ས་ལེ་སྒློལ་མའི་རར་ཕིན་ནས་ཕག་གསུམ་ཕུལ་ཏེ། ཕ་གི་ན་

གཟུགས་པློ་སློར་བཞི་པ། གཟི་མདངས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བརྒྱན་པ། ཆློས་རྒྱལ་

ཆེན་པློའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཟེར་བ། ཚེ་སྔློན་ཚེ་རབས་འགློགས་པའི་ཟླ་བློ་

ལྷ་མློ་ཁློད་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་མྱུར་དུ་མཇལ་ཁ་ཐློངས་ཟེར་གི་འདུག་བས་པ་དང་། 

ས་ལེ་སྒློལ་མ་ན་རེ། ཚེ་རབས་འགློགས་པའི་བཟའ་ཟླ་ཡིན་གྱུར་ཀང་། ཡབ་

ཀི་བཀའ་དང་འགལ་ན་དགློས་པའི་དློན་མེད་པས། ཁློད་ཡབ་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་སློང་

ལས། ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློས་བཀའ་གནང་བ་རྣམས་དང་། ང་དང་ཚེ་རབས་འགློགས་

པའི་ཟླ་བློ་ཡིན་པའི་ཚུལ་དང་སྐྱེ་རྒྱུས་རྣམས་མགློགས་པར་ཞུས་ཤིག་གསུངས། 

དེར་སིན་པློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕིན་ནས་བུ་མློའི་ཞུ་ལུགས་དང་། རྒྱལ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

བུའི་གསུང་ལུགས་རྣམས་ཞུས་པས། བུ་མློ་ཚེ་རབས་འགློགས་པའི་བཟའ་མི་ཡིན་

གྱུར་མློད། ང་ཡི་སྙིང་ནས་བརེ་བའི་ས་ལེ་སྒློལ་མ་དེ། ཚངས་པ་བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་

འདློད་མཁན་མང་གྱུར་ཀང་། ད་ལྟ་བར་དུ་སུ་ལའང་བིན་པ་མེད། འདི་རུ་བསད་ནས་

གཡློག་པློ་བས་ན་འཕྲད་པས་ཆློག་གསུངས། བླློན་པློ་དེ་ས་ལེ་སྒློལ་མའི་རར་ཡློང་

ནས་རྒྱལ་པློའི་ཞལ་ཏ་རྣམས་བསྒྱུར་བ་དང་། 

བུ་མློའི་གསུང་ནས། ཁློད་ད་དུང་རྒྱུགས་ལས། ཚེ་རབས་འགློགས་པའི་

བཟའ་ཟླ་ཡིན་པས་འཕྲད་ཁ་ཡློང་བ་ཞིག་ཐུགས་ལ་འདློགས་པར་ཞུ་ཞུས་སློ། །ཡང་

སིན་པློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་བཅར་ནས། དཔློན་མློ་ས་ལེ་སྒློལ་མའི་གསུང་ནས། ཚེ་

རབས་འགློགས་པའི་བཟའ་ཟླ་ཡིན་པས་ན། འཕྲད་ཁ་ཆློག་པའི་བཀའ་ལུང་ཅིས་ཀང་

ཞུ་ཞུ་གི་འདུག་ཞུས་པས། དཀའ་བའི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་པ་དང་འདིར་བསད་ནས་གཡློག་

བས་ན་འཕྲད་པས་ཆློག་གཞན་མི་ཡློང་གསུངས་སློ། །

བླློན་པློས་བུ་མློ་ས་ལེ་སྒློལ་མ་ལ་རྒྱལ་པློས་གསུངས་པ་བཞིན་བསྒྱུར་བ་

དང་། ང་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་འདས་པའི་སར། རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་བུ་མློ་ཁིད་ནས་སུ། 

འཇའ་དང་འློད་ཀི་སྦུག་ལ་འགློ་བ་ཡིན། དཀའ་བའི་ལས་གང་གནང་ཡང་རྒྱལ་པློས་

མཁེན། བུ་མློས་བླློན་པློར་ཞལ་ཏ་བྱུང་བ་དང་། གསེར་གི་མེ་ཏློག་རིབས་སློང་དང་

ལྡན་པ་དུང་གི་ཡུ་བ་བས་པ་གཅིག་ཏུ་སློང་ངློ་། །རིབས་ལ་བ་ཻཌཱུརྱ་དང་། གསེར་དང་། 

དངུལ་དང་། ཤེལ་དང་། རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་བས་པ་ཞིག་གྲུབ་བློ། །རིན་པློ་ཆེ་སྣ་

ལྔ་ལས་བས་པའི་བུ་མློ་ལྔ་བྱུང་། མེ་ཏློག་དེ་ལག་ཏུ་བླངས། དར་མཚོན་སྣ་ལྔའི་ལམ་

བས་ནས་བཏེགས་སློ། །
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

སིན་པློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས། རྒྱལ་པློ་ལགས། དཀའ་བའི་ལས་གང་

གནང་རྒྱལ་པློས་མཁེན། བུ་མློས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་སྤས་ནས་ནམ་མཁའི་མཐློངས་ལ་

གཤེགས་སློང་ཞུས་པས། བུ་མློ་དང་མི་དེ་འཕྲད་སློང་ངམ་གསུངས། གཙོ་མློ་དང་

མཇལ་ཁ་མེད་ལགས་ཞུས་པས། 

འློ་ཁློད་ཀིས་ངའི་མདུན་དུ་ཡློལ་བ་རིམ་པ་བདུན་ཐློངས། ང་མཐློང་ན་མི་དེ་

འཆི་ལ་བུ་མློ་ཡང་ཤི་བའི་དཔེ་ཡློད་གསུངས་སློ། །ཡློལ་བ་རིམ་པ་བདུན་མི་དགློས་

པ་འདྲ། དེ་ནི་ལུས་པློ་སློར་བཞི་གཟི་མདངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྒྱན་དུ་མས་བརྒྱན་

པ། བདག་གིས་གཟི་མདངས་མ་ཐེག་པར་ཕག་བེད་སྐབས་སུ་བདག་ཆུང་དུ་སློང་བ་

སྙམ་བེད་དློ་ཞུས་པས། ཡིན་ན་ཡང་ཡློལ་བ་ཐློངས། ཁློས་ངའི་ཟིལ་མི་ཐེག་པར་གུམ་

པའི་ཉེན་ཡློད་གསུངས་ནས་ཡློལ་བ་བཏང་ངློ་། །

དེར་རྒྱལ་བུ་གདན་དྲངས་ནས་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་སེབས། གསློལ་བ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དྲངས་ནས་རྒྱལ་པློས་ཡློལ་བའི་ཧག་ནས་གསུང་བློན། ངའི་བུ་མློ་ས་

ལེ་སྒློལ་མ་འདི། ང་རང་གི་བུ་ལས་ལྷག །སིན་པློ་འདུལ་བའི་ཐློ་ཆེན་ཡིན། འདི་འདྲ་

ཁློད་ལ་སེར་བ་ག་ལ་ཡློང་གསུངས་སློ། །

རྒྱལ་བུས་ཞུས་པ། ང་སྔློན་བསློད་ནམས་བསགས་པའི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་

ཐློབ། སྦིན་པ་ཕློགས་མེད་བཏང་བས་རྒྱལ་རྒྱུད་རིན་ཆེན་འཕེལ། ཚེ་རབས་འགློགས་

པའི་ས་ལེ་སྒློལ་མ་དེ་བདག་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པས་ཞུ་རུ་ཡློང་བ་ཡིན་ཞུས་པ་དང་། 

ངའི་སྐད་ཀི་ཟིལ་ཐུབ་པའི་དཔེ་མེད་དེ། ཚུལ་དེར་བལྟས་ན་ཁློ་རང་དགའ་རབ་ཡློང་

བར་འདུག་དགློངས་ནས། དློ་ནུབ་ཁློ་གནས་ཤིག་ཏུ་སྐྱློལ་གསུངས་སློ། །
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

སང་ཉིན་གི་ཆ་ལ་ཤར་དེར་སྐྱེད་མློས་ཚལ་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རུ་སྐྱློ་

བསང་ལ་སྔ་དྲློ་ནས་དགློང་མློ་ཚུན་སློད་ཅིག །དྲློ་ཆས་ལེགས་པློ་སྐུར་གསུངས། དེར་

རྒྱལ་བུ་གདན་དྲངས་ནས་མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མ་གཟིམས་པའི་གཟིམ་ཆུང་རིན་ཆེན་

སྣ་ལྔ་ལས་བས་པ་དེར་གདན་དྲངས་སློ། །སང་ཉིན་ཉི་འཆར་ལ་འདིར་སྐྱེད་མློས་

ཚལ་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་སྐྱློ་བསང་ལ་དྲློ་ཆས་བསྣམས་ནས་འབློན་པར་ཞུ་

བས་སློ། །དེའི་ཉིན་མློ་ཞབས་ཏློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབས་སློ། །

དེའི་ནམ་ཕེད་ཙམ་ལ་མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མ་རྟ་ངང་པའི་ཤུགས་ལྡན་དེ་

བཅིབས་ནས་ཕེབས་བྱུང་ངློ་། །དེ་རིང་ཅི་གསུང་གི་གདའ་ལགས་ཞུས་པར། དེ་རིང་

འདིར་སློད་རྒྱུ་ཡིན། སང་ཉིན་ཤར་ལ་སྐྱེད་མློས་ཚལ་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་དྲློ་

ཆས་ཁེར་ལ་ལྟད་མློ་ལ་རྒྱུགས་གསུང་གི་འདུག་ཞུས་པ་དང་། བུ་མློས་རང་སྐྱེད་མློས་

ཚལ་དེའི་ནང་རྡློག་པ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཤར་ཕློགས་སྣང་འགྱུར་གི་ཚལ་ཟེར་བ་ལགས། 

སྣང་བ་འགྱུར་ནས་ལ་ལ་ནི་ཞིང་འདེབས་པ་དང་། ལ་ལ་ཡུར་མ་བེད་པ། ལ་ལ་

གཡུལ་ཚར་ནས་དགུན་ཁར་སློང་བ། དེར་ཡིད་འགྱུར་ནས་མགློ་སྦིད་པ་ཡློང་། ཉི་མ་

དམར་ཐག་མ་ཆློད་པ་ལ། ངའི་བུ་མློས་འདི་སྐད་ཟེར་གི་འདུག་བསམ་པ་ཐུགས་ལ་

བཞག་ནས་མགློགས་པར་བློན། ཡེངས་ན་རང་ཅག་གཉིས་མཇལ་བ་དཀའ་ཞུས་

ནས་བུ་མློ་ཕིར་ལློག་གློ །

སང་ནམ་ལངས་པ་དང་། བླློན་པློ་དེས་ཚ་བཞེས་དྲངས་ནས། ལྡེ་མིག་གཅིག་

ཁུར་ཏེ་གཟིགས་མློ་ལ་ཕེབས་པར་ཞུ་ཟེར་གཉིས་པློ་བསློངས་ནས་བློན། ལྡུམ་ར་དེའི་

འགག་ཏུ་བློན་པ་དང་། ཁློས་སྒློ་ཕེ་དྲློ་ཆས་རྒྱལ་བུའི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ནས། རྒྱལ་བུ་ལྡུམ་
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རའི་ནང་དུ་འཁློལ་ཡློད་ཟེར་ལློག་པའི་གབས་བས་པ་དང་། བླློན་པློ་དེ་ལ་དེ་རིང་ལྟད་

མློ་མི་བལྟ་འམ་གསུངས་པས། བདག་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ་སློད་ཀི་ཡློད་

ལགས་ཟེར་ཕིར་ལློག་གློ །

ལྡུམ་ར་དེའི་ཐེམ་པའི་ནང་དུ་སེབས་པ་དང་རྒྱལ་པློ་སྣང་བ་འགྱུར་ཏེ། ཤར་

ཕློགས་ན་ཞིང་འདེབས་པ་དང་། ལྷློ་ཕློགས་ན་ཡུར་མ་ཡུར་བ། ནུབ་ཕློགས་ན་གཡུལ་

ལས་བེད་པ། བང་ཕློགས་ན་དགུན་འཁག་པ་འདུག་པ། ཉི་མ་དམར་ཐག་ཆློད་སློང་

ངློ་། །སྒློ་ཟུམ་ལ་ཁད་པ་དང་ལྷ་མློ་བློན་འདུག་གློ །ད་ནང་དེ་འདྲ་ཞུས་པར་ད་མགློགས་

པར་ཕེབས་ཟེར་འཐེན་བྱུང་ངློ་། །

དེ་རིང་ལྟད་མློ་ཆེ། སང་ཞལ་ཏ་གང་གནང་ཟེར་བའི་ཞུ་བ་བསྐུར། ལྷློ་ཕློགས་

ཀི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་ལ་ལྟད་མློ་ལྟློས་གསུངས་ཡློང་། ལྷློ་ཕློགས་ཀི་ཚལ་ན། སྒློ་དེའི་ནང་

དུ་སེབས་པ་ན། ལྷློ་ཕློགས་རློ་ལངས་ཀི་ཚལ་ཟེར་བ་ཡིན། རློ་ལ་ལས་ལ་ལ་བཞློན་

ནས་ལྕག་གིས་འབབ་པ་དང་། ལ་ལས་ལ་ལ་ཟ་བ། རློ་མཚམས་མེད་པ་ཡློང་། དེ་དུས་

ངའི་མེ་ལློང་དེ་རློ་ཚོའི་གདློང་ལ་སྐྱུར་ཐློངས། མེ་ལློང་འདི་མཚོ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཏུ་འགློ། 

རློ་ལ་ལས་མཚོ་མཐའ་བསྐློར། ལ་ལས་རྐྱལ་བེད་ཁེད་རེས་ལ་ཡློང་། ཉི་མ་མ་རྒས་

བར་ཁེད་ཀི་རར་མི་སེབས། དེ་ནས་སྒློ་འགིག་འགློ་བས་མ་སྙེལ་བར་བློན་ཟེར་

གཤེགས་སློ། །

དློ་དགློང་ཡང་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་བློན་ཟེར་བ་ཞུས་པ་དང་། འདི་གར་སློད། 

སང་གང་བེད་ཞལ་ཏ་ཞུས་བས་པས། དེར་བླློན་པློས་མ་གིར་བཞུགས་འདུག་ཞལ་ཏ་

གང་གནང་ཞུས་པ་དང་། ཡང་སྐྱེད་མློས་ཚལ་ལ་དྲློ་ཆས་ཁེར་ནས་རྒྱུགས་གསུངས་
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སློ། །

དེར་ཞབས་ཏློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བས། སང་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་སྐྱེད་མློས་

ཚལ་ལ་གཟིགས་མློ་ལ་ཕེབས་པ་ཞུ་ཟེར། སང་བླློན་པློས་སྣ་ཁིད་ནས་སྐྱེད་མློས་ཚལ་

གི་སྒློ་ནས་བླློན་པློ་ཕིར་ལློག་གློ །

རྒྱལ་བུ་ནང་དུ་བློན་པ་དང་། རློ་ལ་ལས་ལ་ལ་བཞློན་ནས་ལྕག་གིས་འདེད་

པར་བལྟས་པས་ལ་ལས་ལ་ལ་ཟ་བ་འདུག་པས། རྒྱལ་བུ་རློས་མཐློང་སེ་རྒྱལ་བུའི་

སེང་དུ་རློ་བྱུང་བར། རྒྱལ་བུས་མེ་ལློང་བསྐྱུར་བས་མཚོ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་ངློ་། །རློ་

ལ་ལས་མཚོ་མཐའ་བསྐློར་བ་ལ་བལྟས། ལ་ལས་རྐྱལ་རྒྱག་ཡློང་བ་ལ་བལྟས་པས། 

ཉི་མ་མ་སློང་བར་དུ་རྒྱལ་བུའི་རར་མ་སེབས་ཏེ། ཨ་ཁ་ཁ་སྒློ་འགིག་མེད་དམ་སྙམ་

ནས་བརྒྱུགས་བློན་པ་དང་། 

ལྷ་མློས་མགློགས་པར་ཕེབས་པ་ཞུ། དེ་ལས་སྔ་ཙམ་མི་འབློན་པ་བས། ཡང་

སང་སིང་མ་ན་ཁའི་རལ་གིའི་འཁློར་ལློའི་ཚལ་བ་བ་ཞིག་ཡློད། དེའི་ཐེམ་པའི་ནང་དུ་

སེབས་པ་དང་ཡིད་འགྱུར་ཏེ་གསིང་མ་སྔློ་མ་ཙམ་ཞིག་ཡློང་། དེ་ནས་རླུང་ཞིག་

གཡློས་ནས་གསིང་མ་ནགས་ཚལ་དུ་འགློ། ནགས་ཚལ་རལ་གིའི་འཁློར་ལློར་འགློ། 

ཤ་དུམ་ཁག་དུམ་ལ་གཏློང་བས་ངའི་གསེར་གི་གི་ལ་དུང་གི་ཡུ་བ་བས་པ་དེ་རལ་

གིས་བཏློན་ནས་འཕར་ཏེ་འབྱུང་བའི་རླུང་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །འབྱུང་བ་རླུང་གི་འཁློར་

ལློ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །རླུང་དང་རལ་གིའི་འཁློར་ལློ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག་བས་པས་རླུང་

དང་རལ་གིའི་འཁློར་ལློ་ཞི་ནས་ནེའུ་གསིང་ལེགས་པློ་ཞིག་ཏུ་འགློ། དེ་ནས་སག་

གཟིག་དློམ་དྲེད་ལ་སློགས་པ་རང་རང་གི་བུ་དང་བཅས་པ་རེད་དགའ་བེད། ཉི་མ་



  228  

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དམར་ཐག་མ་ཆློད་པ་ལ་ང་དྲན་པ་གིས་ལས་ཕེབས་པ་ཞུ་ཟེར་ལྷློ་དེར་བློན་ནློ། །

ཡང་བླློན་པློ་དེས་ཁེད་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་འབློན་ལགས་སམ་བས་པར། 

གནས་ཚང་རང་དུ་འགློ། སང་ཅི་བེད་ཀི་ཞལ་ཏ་ཞུ་ཟེར། 

དེར་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་སང་ཞལ་ཏ་གང་ཡློད་ཞུས་པར། སང་ནུབ་ཕློགས་ཀི་

སྐྱེད་མློས་ཚལ་གི་ལྟད་མློ་ལ་རྒྱུགས་ཤིག་གསུངས། ཡང་བླློན་པློ་དང་རྒྱལ་བུ་

གཉིས་ཚ་ཚ་ཟློས་ནས་ཐློན་པ་དང་། ནུབ་ཕློགས་ཀི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་གི་སྒློ་ཕེ་ནས་

རྒྱལ་བུ་ནང་དུ་བློན། བླློན་པློ་ལློག་གློ །

དེའི་ནང་དུ་ཕེབས་པ་དང་། གསིང་མ་གཡུའི་གཞློང་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་སེ། 

ཡིད་ལ་མེད་པའི་རླུང་ཞིག་གཡློས་ནས་གསིང་མ་རྣམས་ནགས་ཚལ་དུ་སློང་། 

ནགས་ཚལ་རྣམས་རལ་གིའི་འཁློར་ལློར་སློང་། རླུང་གི་སྒ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཧ་ཧ་

རྒྱློབ་རྒྱློབ་སློད་སློད་ཟེར་བའི་སྒར་གྱུར་ཏློ། །བུ་མློ་མིག་སྔར་ལྷམ་མེར་བསྒློམས་ནས་

གི་དེ་འཕར་བ་དང་། རང་གིའི་འཁློར་ལློ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་བུ་ལ་བསྐློར་བ་རེ་བས་

རླུང་དེ་ཞི་སློང་ངློ་། །དེར་སྔར་གི་ནེའུ་གསིང་དེའི་སེང་དུ་སག་གཟིག་དློམ་དྲེད་མ་ཧེ་

ལ་སློགས་པ་རང་རང་བུ་དང་བཅས་རེད་མློ་བེད་པ་ལ་རྒྱལ་བུ་སེམས་ཡེངས་ནས་

ཉི་མ་དམར་ཐག་ཆློད་སློང་ངློ། །དེར་ཨ་ཁ་སྒློ་དེ་འགིག་མེད་དམ་བསམས་བང་བཏང་

ནས་བློན་པ་དང་། སྒློ་དེ་ཕེད་ཙམ་ཟུམ་སེ། 

ལྷ་མློས། ཁ་སང་ནས་ངས་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ། ད་མི་ཐར་སྙམ་མ་མཛད་པར་ངའི་

རེས་སུ་ཕེབས་ཤིག་ཟེར། དེར་བློན་པས་ཐར་བྱུང་ངློ་། །

དེར་བུ་མློས་རྒྱལ་བུ་ལ་སྨྲས་པ། སང་ཁེད་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་གདན་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

འདྲེན་དུ་ཡློང་ངློ་། །བུ་མློ་ང་ཐུགས་ལ་འདློགས་པར་ཞུ། ང་རྒྱལ་སིད་འཛིན་དགློས་

པ་ཡློད་གིས། སང་བང་གི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་དུ་གསུང་གེང་མང་པློ་ཡློང་བ་འདུག །དེ་

ནས་ང་གནང་བར་འདུག་ཟེར་ལྷ་མློ་སློང་ངློ་། །

དེའི་སང་ཉིན་བླློན་པློ་ཞིག་རྒྱལ་བུ་གདན་འདྲེན་པར་ཡློང་། རིན་པློ་ཆེའི་ཕློ་

བང་དེའི་ནང་ན་བཻ་ཌཱུརྱའི་ཁི་ལེགས་པློ་ཞིག་བརིགས། དེ་ལ་སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ་རཀྵ་

མགིན་དགུ་བཞུགས། དེའི་གཡས་སུ་གསེར་ཁི་ཆུང་བ་ཞིག་བརིགས། དེའི་གཡློན་

ན་སིན་པློ་མགློ་བརྒྱད་པ་དང་། བདུན་པ། དྲུག་པ། གཉིས་པ་སློགས་མཐའ་བརྟེན་

ནས་བསད་འདུག་གློ །

དེར་རྒྱལ་བུ་སིན་པློའི་མདུན་དུ་འབློར་བ་དང་། རྒྱལ་བུས་ཕག་འཚལ་བའི་

གབས་བས་པས་སིན་པློ་ཁི་ཁ་ནས་ལྷུང་ངློ་། །སིན་པློ་གཞན་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པློའི་

ཟིལ་མ་ཐུབ་པར་ཕག་བས་སློ། །དེར་སིན་པློ་མགིན་དགུ་པས་བླློན་པློ་དེ་ལ་ཞལ་ཏ་

བློན་ནས་བཻ་ཌཱུརྱའི་ཁི་ཁློ་རང་དང་མཉམ་པ་ཞིག་བརིགས་སློ། །

ཁིའི་སེང་དུ་རྒྱལ་བུ་བཞུགས། དེར་མགིན་དགུ་པ་རང་ཡང་ཁི་ལ་བཞུགས། 

སིན་པློ་མགིན་དགུ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། དང་པློ་བ་རྒློད་མགློ །གཉིས་པ་ཁྱུང་གི་

མགློ །གསུམ་པ་རྟའི་མགློ །བཞི་པ་སག་གི་མགློ །ལྔ་པ་སེང་གེའི་མགློ །དྲུག་པ་ཆུ་

སིན་གི་མགློ །བདུན་པ་གཤིན་རེ། བརྒྱད་པ་སེ་བརྒྱད་ཚོགས་ཀི་བདག་པློ། དགུ་པ་

གང་སྣའི་མགློ་ཅན། མགིན་པ་དགུ་ནས་གཏམ་རེ་སྨྲས་ཙ་ན། གཡུ་འབྲུག་སྐད་དང་

ཚངས་པའི་གསུང་འདྲ་བ། གསུང་གེང་མང་དུ་མཛད་པས། 

རྒྱལ་པློ་ཁློད་བསློད་ནམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་མིའི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

གཟི་བརིད་སློབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འདུག །དེར་ཤར་གི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་དུ་བློན་དུས་

སྒློ་འགིག་གམ་གསུངས། ངས་ཤར་གི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་ལ་འགློ་བའི་སྐབས་སུ་མི་རྟག་

པ་ཐུན་གཅིག་བསྒློམས་པས་ཉི་མ་མུན་རུབ་ལ་ཁད་གདའ་སེ་ཡློང་བ་དང་སྒློ་ཟུམ་ལ་

ཁད་ཅིང་། དེའི་བར་ན་སག་དང་སེང་གེ་རེ་རེ་ཚངས་ནས་གདའ། 

ལྷློའི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་དུ་འགློ་བའི་དུས་སུ་རློ་ལ་ལས་ལ་ལ་བཞློན་ནས་ལྕག་

གིས་འདེད་པ་དང་སྙིང་རེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བསད་པས། ཉི་མ་

དམར་ཐག་ཆློད་པ་དང་། སྒློའི་ཧག་ན་སིག་པ་མགློ་དགུ་པ་གཅིག་འདུག །བདག་བྱུང་

བ་དང་ལངས་ནས་ཐློན་སློང་། 

ནུབ་ཀི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་དུ་འགློ་བའི་དུས་སུ་གསིང་མ་གཡུའི་གཞློང་པ་འདྲ་བ་

ཞིག་ཡློད་བཞིན་དུ་ནགས་ཚལ་མཐུག་པློ་ཞིག་ཏུ་སློང་ནས། འབྱུང་བའི་རླུང་གཡློས་

ཏེ་རལ་གིའི་འཁློར་ལློར་སློང་ངློ་། །མི་རྟག་པ་ཐུན་གཅིག་བསྒློམས་རིང་ཉི་མ་སློང་

གདའ། སྒློ་ཟུམ་ལ་ཁད་པའི་བར་ན་ལྕགས་ཀི་ཕག་རྒློད་ཆེན་པློ་གཅིག་འདུག །བདག་

བྱུང་བ་དང་ལངས་སློང་། དེ་ནས་ཐར་བྱུང་ལགས་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློའི་སས་པློ་མཐུ་སློབས་ཅན་ཁློད་ནི། བདག་གི་བུ་

མློ་ས་ལེ་སྒློལ་མ་དང་། ཚེ་རབས་འགློགས་པའི་བཟའ་ཟླ་ཡིན་པར་གདའ། ཁེད་དེ་ལྟ་

བུའི་མཐུ་སློབས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་སྔར་ནས་མ་ཤེས་པས་འགློད། ད་ནས་ས་ལེ་སྒློལ་

མ་ཁློད་ལ་ཕུལ། བང་གི་སྐྱེད་མློད་ཚལ་དུ་ཞིབ་པའི་གསུང་གེང་མཛད་དློ་གསུངས། 

ཚ་བ་གློལ་ནས་བང་གི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་དུ་རྒྱལ་པློ་རྒྱལ་བུ་དང་བཅས་པ་བློན་

ནློ། །སྐྱེད་མློས་ཚལ་དུ་སེབས་པ་དང་། བ་ཻཌཱུརྱའི་ཁི་ལ་རྒྱལ་པློ་དང་རྒྱལ་བུ་བཞུགས། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

མཐའ་ནས་སིན་པློའི་འཁློར་རྣམས་ཀིས་བསྐློར་ནས་བསད་དློ། །དེར་སིན་པློའི་རྒྱལ་

པློ་ན་རེ། ཕློགས་བཞིའི་མཁའ་འགློ་རྣམས་ཀི་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡློད་

པས་ག་ལེར་མ་གསློལ་ན་རེས་མ་རྣམས་ཀིས་ནན་གིས་གསློལ་བས་སྙུང་གཞི་ཕློག་

པའི་ཉེན་ཡློད་པས། སྔ་དྲློ་ནས་རན་པ་གསློལ་དགློས་ཟེར། 

དེར་དུམ་པ་གཅིག་ནས་ཤར་གི་ཕློགས་ནས་དུང་གི་བུ་མློ་མཚར་སྡུག་འློད་

ཆགས་པ། སྣློད་ཐམས་ཅད་དུང་ལ་བས་པ། རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་

ཞིག་གིས་ལྷའི་ཞལ་ཟས་རློ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་ངློམས་པ་གསློལ། ཉིན་ཕེད་གཡུའི་བུ་

མློ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་སྤས་པ་ཞིག་གིས་གཡུའི་སྣློད་ཐློགས་ནས་ཞལ་ཟས་རློ་བརྒྱ་

དང་ལྡན་པ་ངློམས་པ་གསློལ། ཉི་མ་དགློང་མློའི་དུས་སུ་ནུབ་ནས་བྱུ་རུའི་བུ་མློ་རིན་

ཆེན་སྣ་ལྔའི་རྒྱན་གིས་སྨྲས་པ། ལག་ཏུ་བྱུ་རུའི་སྣློད་ཐློགས་ནས་ཞལ་ཟས་རློ་བརྒྱ་

དང་ལྡན་པ་ངློམས་པ་དྲངས། དགློང་མློའི་ཆ་ལ་གསེར་གི་བུ་མློ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་

སྤས་པ་ཞིག་གིས་གསེར་གི་སྣློད་ནས་ལྷའི་ཞལ་ཟས་རློ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་དྲངས། 

དེར་སིན་པློའི་ཞལ་ནས། ཁེད་གདན་བཤམས་པ་ནས་ད་བར་བཞེངས་མི་

དགློས་པ་གང་གི་རྟགས་ཡིན་གསུངས་པར། རྒྱལ་བུས། བདག་ལྷའི་ཡུལ་དུ་སློད་

པའི་དུས་གདན་ནས་ལློངས་སྤློད་མ་གློལ་བར་ལ་སློད་པའི་ཡློན་ཏན་ཡིན་གསུངས་

པས། དེ་དུས་ས་ལེ་སྒློལ་མ་གང་ན་ཡློད་དམ་ཟེར། དེ་དུས་ས་ལེ་སྒློལ་མ་བདག་གི་

གློགས་ཡིན་ཟེར། སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ་ན་རེ། ཁློད་ཀི་ཚེ་སྔློན་མ་དེ་ད་རེས་ལས་

ལྷག །ངའི་བུ་མློ་འདི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་བུད་པའི་ས་ན་འཇའ་དང་འློད་ཀི་སྦུག་ན་ཡློད། 

དེར་རྒྱལ་བུས། ལྷའི་ཡུལ་ན་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པ་མེད། སྔར་གི་སངས་རྒྱས་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

རྣམས་ནི་མི་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་། བདག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་འབས་བུ་ཐློབ་ན་

བསམས་པ་ལགས་ཞུས་པས། སིན་པློའི་རྒྱལ་པློས་ཐློག་དྲངས་སིན་པློའི་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་ཀང་། རྒྱལ་བུའི་གསུང་དེ་ལ་དད་པའི་ཤུགས་ཆེན་པློ་སྐྱེས་ནས། 

རྒྱལ་བའི་སས་པློའི་ཚིག་པློ་ཆེ། རྒྱལ་བའི་སས་པློ་མཐུ་སློབས་ཅན་ཟེར་ནས་

ཕག་སན་བླའི་ཕློ་བང་ལ་འཚལ་འཚལ་བས། སིན་པློ་རྣམས་ཀི་ཤ་ཁག་ལློ་རེ་ཙམ་

སློང་བའི་དམ་བཅའ་ཕུལ། དེར་སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ་མཉེས་ཏེ་སས་མློ་སེར་བར་ཞལ་

གིས་བཞེས། དེའི་ཕི་ཉིན་རྒྱལ་པློ་རང་གི་ཆིབས་སེང་གེའི་མགློ་ཅན། མི་ཟན་གཡུའི་

རལ་པ་ཅན་དུང་གུ་གཤློག་པ་ཅན་བས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ། གསེར་གི་སྒ་སབ་

བསྒློན་ཏེ་སིན་པློ་མགློ་དགུ་པ་དེས་རྟ་ཁ་བཟུང་ནས་རྒྱལ་པློའི་ཆིབས་ཐློག་ཏུ་ཕེབས་

པ་དང་། 

སིན་པློའི་རྒྱལ་པློས་རྒྱལ་བུ་ལ་སྨྲས་པ། ད་འདི་ནས་དཔག་ཚད་འགའ་ཞིག་

འདས་པ་ན། དུང་གི་བུ་མློ་དྲུག་ཁི་དྲུག་འབུམ་ཡློད། ལ་ལས་དུང་གི་ཐགས་འཐག་ལ་

ལས་དུང་གི་བལ་འཁེལ། ལེགས་སློ་ལེགས་སློ་སྐྱེས་བུ་ལེགས། སློད་ཅིག་སྐྱེས་བུ་

སློད་ཟེར་ཡློང་། ང་ལ་ལེགས་པའི་དློན་ཡང་མེད། ང་ལ་སློད་པའི་དློན་ཡང་མེད། ང་ནི་

ས་ལེ་སྒློལ་མ་འཚོལ་དུ་འགློ་བ་ཡིན་གིས། 

དེ་ནས་དཔག་ཚད་འགའ་ཞིག་འདས་པ་ན་གཡུ་ཡི་བུ་མློ་དྲུག་ཁི་དྲུག་འབུམ་

ཡློད། ལ་ལས་གཡུ་ཡི་བལ་འཁེལ། ལ་ལས་གཡུ་ཡི་ཐགས་འཐག་གི་ཡློད། ལེགས་

སློ་ལེགས་སློ་སྐྱེས་བུ་ལེགས། སློད་ཅིག་སློད་ཅིག་སྐྱེས་བུ་སློད་ཟེར་ཡློང་། ང་ལ་སློད་

པའི་དློན་ཡང་མེད། ང་ལ་ལེགས་པའི་དློན་ཡང་མེད། ང་ནི་ས་ལེ་སྒློལ་མ་འཚོལ་དུ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

འགློ་བ་ཡིན་གིས། 

དེ་ནས་དཔག་ཚད་འགའ་ཞིག་འདས་པ་ན། བྱུ་རུའི་བུ་མློ་དྲུག་ཁི་དྲུག་འབུམ་

ཡློད། ལ་ལས་བྱུ་རུའི་བལ་འཁེལ། ལ་ལས་བྱུ་རུའི་ཐགས་འཐག་གི་ཡློད། ལེགས་

སློ་ལེགས་སློ་སྐྱེས་བུ་ལེགས། སློད་ཅིག་སློད་ཅིག་སྐྱེས་བུ་སློད་ཟེར་ཡློང་། ང་ལ་

ལེགས་པའི་དློན་ཡང་མེད། ང་ལ་སློད་པའི་དློན་ཡང་མེད། ང་ནི་ས་ལེ་སྒློལ་མ་འཚོལ་

དུ་འགློ་བ་ཡིན་གིས། 

དེ་ནས་དཔག་ཚད་འགའ་ཞིག་འདས་པ་ན། གསེར་གི་བུ་མློ་དྲུག་ཁི་དྲུག་

འབུམ་ཡློད། ལ་ལས་གསེར་གི་བལ་འཁེལ། ལ་ལས་གསེར་གི་ཐགས་འཐག་གི་

ཡློད། ལེགས་སློ་ལེགས་སློ་སྐྱེས་བུ་ལེགས། སློད་ཅིག་སློད་ཅིག་སྐྱེས་བུ་སློད་ཟེར་

ཡློང་། ང་ལ་ལེགས་པའི་དློན་ཡང་མེད། ང་ལ་སློད་པའི་དློན་ཡང་མེད། ང་ནི་ས་ལེ་

སྒློལ་མ་འཚོལ་དུ་འགློ་བ་ཡིན་གིས། 

དེ་ནས་དཔག་ཚད་འགའ་ཞིག་འདས་པ་ན། བཻ་ཌཱུརྱའི་ཁི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་

བ་ཞིག་ཡློད། དེའི་སེང་དུ་ཐུབ་པ་སེང་གེ་འདི་སེབས། དེ་ནས་མིག་རྒྱང་གིས་ཆློད་

ཙམ་ཞིག་གི་ནམ་མཁའི་དབིངས་ནས་འཇའ་དང་འློད་ཀི་སྦུབས་ཤིག་ནས་གསེར་གི་

མེ་ཏློག་འཁློར་ལློ་རིབས་སློང་དང་ལྡན་པ། དེའི་བསིལ་གིབ་ལ་བདག་གི་བུ་མློ་ས་ལེ་

སྒློལ་མ་བློན་ཡློང་། མུ་ཏིག་གི་བུ་མློ་དྲུག་ཁི་དྲུག་འབུམ་དང་། བཻ་ཌཱུརྱའི་བུ་མློ་དྲུག་

ཁི་དྲུག་འབུམ་གིས་མཐའ་བསྐློར་བའི་དབུས་ན་བུ་མློ་ཡློད། ཁེད་རང་གཉིས་ཚེ་

རབས་ནས་འགློགས་པའི་བཟའ་མིར་འདུག་པས་ཁིའི་སེང་ནས་བབས་ཡློང་ངློ་། །ང་

ཡང་དེ་བར་ལས་འགློ་ས་མེད་གསུངས། 
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དེར་རྒྱལ་བུ་བློན་པ་དང་། སིན་པློའི་རྒྱལ་པློས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ལུགས་

བཞིན་འདུག་གློ །རིན་པློ་ཆེའི་ཁི་སེང་དུ་ཁློང་སེབས་པ་དང་། བུ་མློ་འཁློར་དང་བཅས་

པ་མར་བབས་རྒྱལ་བུ་ལ་ཕག་བས་སློ། །ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཁེད། དཀའ་བའི་

ལས་རྣམས་འློ་མི་བརྒྱལ་ལམ། བདག་ལ་བརེ་ནས་འདི་ཕློགས་ཕེབས་ལགས་སམ་

ཞུས་པས། 

རྒྱལ་བུས་སྨྲས་པ། ཡབ་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་རྣམས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། ལྷ་

མློ་ཁློད་དང་འཕྲད་བསམ་ཡློང་བ་ཡིན། ད་ནི་མྱུར་མགློགས་ངའི་ཕི་ལ་འབློན་པར་

གིས་གསུངས་པ་དང་། དེ་རིང་ངེད་ཀི་གླུ་གར་རེད་འཇློ་རྣམས་གཟིགས་མློ་འབུལ། 

སང་ཉིན་དུས་བཟང་ཡིན་པས་འགློ་བར་བེད། དེའི་ཉིན་མློ་གླུ་གར་རེད་འཇློ་ལ་

སློགས་པ་མང་པློ་བས། གསུང་གེང་ཡང་མང་དུ་མཛད། དེའི་སང་ཉིན་ཁློང་གཉིས་

ཡབ་ཀི་སྐུ་མདུན་དུ་བློན་ནློ། །

རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་ལ་གླུ་གར་རེད་འཇློ་ལ་

སློགས་པའི་སློན་མློ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད་དློ། །དེར་རྒྱལ་བུས་རྒྱལ་པློ་ལ་

གསློལ་བ། ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ལགས། རྒྱལ་ས་འཛིན་པའི་བུ་ནི་ང་གཅིག་པློ་ཡིན་

པས་ད་ཡུལ་ལ་འགློ་རན་སློང་ན་གཏློང་བར་ཞུ་ཞུས་པར། 

རྒྱལ་པློའི་གསུང་ནས། ངའི་མིག་དང་འདྲ་བའི་ས་ལེ་སྒློལ་མ་འདི། མེད་

ཐབས་མེད་པའི་ནློར་བུ་ལས་ཀང་ལྷག །ཚེ་སྔློན་ལས་ཀི་འབས་བུས་ཁེད་དང་འབལ་

ཐབས་མེད། ཆློས་རྒྱལ་ཁེད་ལ་བུ་མློ་འབུལ་བ་ཡིན། རྒྱལ་སིད་འདི་དང་ཕ་གི་མཉམ་

དུ་སྐྱློངས་ཤིག་ཆློས་བཟང་བསམ་གཏན་པ། སིན་པློའི་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ང་
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ལ་ཉློན། ཆློས་རྒྱལ་འདི་ནི་ང་ལས་ལྷག་པ་འདུག །ང་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་ཅིག་སིན་

པློའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། ངའི་སྙིང་དང་འདྲ་བའི་ས་ལེ་སྒློལ་མ་འདི། བདག་གི་བུ་ལས་

ལྷག་པ་ཡིན་ལགས་པས། ཚེ་རབས་འགློགས་པའི་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་འདི། སྤི་བློར་

བཀུར་ཅིག་སིན་པློའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། གསུངས་པ་དང་། 

དེར་སིན་པློའི་བླློན་པློ་དྲག་པ་ཞིག་གིས་སིན་པློ་ཡབ་ཡུམ་སས་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ལ། མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མ་དེ། བདག་ཚོའི་གཙུག་གི་ནློར་བུ་བཞིན། ལྷ་ཀླུ་

བརྒྱད་ཚོགས་པའི་གཙོ་མློར་འཁྲུངས། ཡང་སྒློས་སིན་པློའི་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ལ། ཉ་སློང་ཚེས་བརྒྱད་དག་ལ་བསྙེན་གནས་གནང་། ཆློས་རྒྱལ་ཁེད་ཀི་སྐུ་ཡི་

བསློད་ནམས་ཀིས། བགེས་ཁར་ལྕམ་སིང་གཉིས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན། མི་དང་སིན་པློའི་

ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། ཁད་མེད་སྐྱློངས་མཛོད་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་མཁེན་ཟེར་

བ་ཞུས་སློ། །

ཡབ་རྒྱལ་པློས་ཐློག་དྲངས་སིན་པློའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། ལྕམ་སིང་གཉིས་

ལ་དཔག་ཚད་འགའ་ཞིག་གི་སར་སྐྱེལ་མ་བས། རྒྱལ་བུས་སིན་པློའི་ཚོགས་རྣམས་

ལ་སྨྲས་པ། ང་ཚེ་སྔློན་བསློད་ནམས་བསགས་པས་མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐློབ། སྦིན་པ་

ཕློགས་མེད་བཏང་བས་གང་དུའང་ལློངས་སྤློད་ཆེ། ཚེ་རབས་འགློགས་པའི་ལྷ་མློ་

འདི་ཉིད་ཁུག །ཚེ་སྔློན་སློན་ལམ་བཏབ་པས་སིན་པློ་བན་དུ་འཁློལ། ཡང་ནས་ཡང་

དུ་རྒྱལ་པློ་ཁློད་དང་མཇལ་བར་ཤློག །མཇལ་ནས་གསུང་གེང་ཡང་ཡང་ཡློང་བར་

ཤློག་ཅེས་བརློད་ནས་ཁློང་གཉིས་ཀིས་ཡབ་རྒྱལ་པློའི་ཕག་ནས་འཇུས་ཏེ་འབལ་མི་

ཕློད་པའི་ངང་གསུང་གེང་མང་པློ་མཛད། རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་མཁའ་འགློའི་ཚོགས་དང་
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བཅས་པ་ལམ་དུ་ཞུགས། སིན་པློའི་རྒྱལ་པློའི་ཚོགས་རྣམས་ཕིར་ལློག་གློ །

དེར་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་མཁའ་འགློའི་ཚོགས་དང་བཅས་ཕློ་བང་དུ་ཕེབས་ལ་

ཁད་པ་དང་། མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མ་དང་མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་ན་རེ། རང་ལ་དཀའ་

བའི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཀླུའི་བུ་མློ་བ་ཁྱུང་ཀ་རུ་ཎ་དེ་ཁིད་པ་དྲག་ཞུས་པ་དང་། 

རྒྱལ་བུས། མཚོ་འདི་ནས་ང་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློས་གློ་དློང་གཅིག་སེར་བ་ཡློད་

གསུངས་པས། བུ་མློ་བ་ཁྱུང་ཀ་རུ་ཎ་གློ་དློང་ཡིན་ལགས་ཞུས། ཀླུ་རྒྱལ་དེ་བློས་པ་

དང་ཀླུ་རྒྱལ་གིས་རྒྱལ་བུ་དང་ལྷ་མློ་བུ་མློའི་ཚོགས་རྣམས་ཀླུ་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་

ནས་ཞག་འགའ་སློན་མློ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད། དེ་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པློར་ད་འགློ་

རན་སློང་བས་པས། ཀླུ་རྒྱལ་གིས་གློ་དློང་དར་སྣ་དྲིལ་བས་འགློ་བས། རིན་ཆེན་སྣ་

ཚོགས་ཕུལ་ལློ། །དེར་རྒྱལ་བུ་དང་ལྷ་མློ་གཉིས་ཕློ་བང་ཕག་ཕེབས་སློ། །

དེར་ཕློ་བང་གི་རར་ཕེབས་པ་དང་། བུ་མློ་ས་ལེ་སྒློལ་མ་དེས་གསེར་གི་མེ་

ཏློག་རིབས་སློང་དང་ལྡན་པ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ལྔས་ཕྲ་བས་པ། དུང་གིས་ཡུ་བ་བས་པ། 

འཛམ་བུ་གིང་གི་མེ་ཏློག་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་འཁློར་བ་དེ་ཕག་ཏུ་བསྣམས། གློ་དློང་གློ་

ལ་བཏགས་ནས་ཕློ་བང་དེའི་སྒློ་གདློང་དུ་ཕེབས་པ་དང་། བླློན་པློ་འབངས་འཁློར་

གཡློག་རྣམས་ནས་དགའ་སྤློ་དང་བཅས་ཕག་འཚལ། དེར་ཕློ་བང་དེའི་སྐས་འཛེགས། 

རྒྱལ་པློ་དང་བླློན་པློ་འབངས་འཁློར་རྣམས་སྤློ་བ་རབ་ཏུ་འཕེལ། 

བཙུན་མློ་དེས་སྔར་ཕག་མི་འཚལ་ཀང་ཧར་གིས་ལངས་ནས་ཆློས་རྒྱལ་

ཆེན་པློ་ཕག་ཕེབས་བྱུང་ཟེར་ཕག་སན་བླའི་ཕློ་བང་ལ་འཚལ་བ་ལྟར་བས། 

རྒྱལ་པློའི་གསུང་ནས། རྒྱལ་བུ་ཆློས་བཟང་བསམ་གཏན་པ་ཕག་འཚལ་བའི་



  237  

རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

བར་ལ་བུ་མློའི་མེ་ཏློག་དེ་བཟུང་གསུངས་པར། འདི་འཛིན་མི་དགློས་ལགས་ཞུས་

བསྐྱུར་བས་མེ་ཏློག་རྒྱ་མཐློངས་ནས་ཡར་དཔག་ཚད་འགའ་འཕགས་པའི་ས་ན་

འདུག་པ་དང་། 

དེར་ཡབ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕག་དང་ཞེ་ས་བས་ནས། སིན་པློའི་ཡུལ་གི་མེ་ཏློག་ས་

ལེ་སྒློལ་མ་དེ་འདི་ལགས་ཞུས་པ་དང་། མེ་ཏློག་འདི་འདྲ་སིན་པློའི་ཡུལ་ན་མང་པློ་

འདུག་གམ་གསུངས། 

རྒྱལ་བུས་ཡབ་ལ། རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་མེ་ཏློག་རང་གི་མདློག་སློན་པ་མངཔློ་

འདུག་ལགས་རུང་། རྒྱུ་གསེར་ལས་གྲུབ་པ། རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་མཚོན་སེལ་བས་པ། 

ཡུ་བ་དུང་ལས་བས་པ་འདི་མིན་པ་མི་འདུག །འདི་རྒྱལ་པློའི་ལྡུམ་རར་དྲི་འདྲིས་པ་

ལ་ཡང་ཡུན་རིང་པློ་དགློས། དྲི་མ་འདྲིས་པ་རྣམས་ནི་ཕློགས་ལ་འཁློར་ས་མི་འདུག་

ཞུས། 

རྒྱལ་པློས་ལེགས་སློ། །རང་རེ་ཕ་བུ་ལ་ནློར་མང་པློ་ཡློད་དེ་འདི་འདྲའི་ནློར་བུ་

མེད། དཀའ་བ་སྤད་ནས་སེབས་པ་ལེགས་སློ་གསུངས། དེར་ཁློ་རང་གི་ཕློ་བང་རིན་

ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་དེར་མེ་ཏློག་བསྣམས་ནས་བློན་ནློ། །

དེ་ནུབ་བདུད་མློ་དེས་རྒྱལ་པློ་ལ། རང་རེའི་རྒྱལ་བུ་ཆློས་བཟང་བསམ་

གཏན་པ་འདི་ང་ལ་ནི་མི་མཉེས་པ་འདུག །འདི་ད་ལྟ་ན་སློ་གཞློན་པས་རྒྱལ་པློའི་

བཀའ་ལ་ཉན་པློ་འདུག་སེ། ཁློ་ལ་ཇློ་མློ་ཞིག་བྱུང་བས་ན། རང་རེ་རྒན་རྒློན་གཉིས་ལ་

སྐྱིད་པློ་མི་སེར་བས། རང་རེའི་ནགས་རི་མློན་མློ་ཁློས་པ་འདྲ་བ་ཡ་གི་ནུབ་ཏུ་སྐྱློལ་

ལ་དེའི་ཤུལ་ལ་ལྕགས་མཁར་དགུ་ཐློག་མདའ་ཡབ་སྒློར་མློ་ཡློད་པ་ཞིག །དེའི་མཐའ་



  238  

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ལ་ལྕགས་རི་དགུ་ཐློག་མ། དེའི་བ་གམ་སེབས་ཙམ་ལྕགས་རི་རིམ་པ་གཉིས་ཡློད་པ། 

དེའི་བར་ཆུས་བཀང་བ། ལྕགས་རིའི་ཁར་སྐས་རིང་ཡློད་པ། ལྕགས་རི་དང་ཕློ་བང་

བར་སྤིན་ཟམ་ཡློད་པ། སྤིན་ཟམ་བསྡུས་པས་ཆློག་པ་གིས། དེའི་ནང་དུ་རང་རེའི་

གཉིས་མ་བསད་ན། རྒྱལ་པློ་ཆློ་འཕྲུལ་ཆེ་བས་མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མ་བ་བ་མི་རུ་ཡློད་

པ་ཡིན་ལགས། ད་ལྟའི་མེ་ཏློག་འདི་མློས་སྤྲུལ་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག །རང་རེ་གཉིས་

མཁར་དེར་བཞུགས་པ་དྲག་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་པློ་ན་རེ། དེ་འདྲ་ཨེ་འགྲུབ་བམ་གསུངས། མློས་རྒྱལ་པློས་ཞལ་ཏ་གནང་

ནུས་ན་འགྲུབ་ཐག་ཆློད་ཡིན་ལགས་ཞུས། དེར་རྒྱལ་པློས་རྒྱལ་བུ་མདུན་དུ་བློས་

ནས། རང་རེའི་ཤར་གི་ནགས་རི་མློན་མློ་ཁློས་པ་འདྲ་བ་ཡ་གི་ནུབ་ཏུ་སྐྱློལ། དེའི་

ཤུལ་དུ་ཕློ་བང་མློས་བསབ་པ་བཞིན་རྒྱློབ་ཅིག་གསུངས་པ་དང་། 

ཡབ་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་བཅག་པ་མེད་པས་དེ་ལྟར་ཞུ་ལགས་ཞུས། དེ་ནས་བུ་

མློའི་རར་བློན་ཏེ། ཡབ་ཀིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་བཤད་པས་ཡབ་ཀི་བཀའ་

གཅློག་ཐབས་མེད་པས་བསྒྲུབ་དགློས་ཟེར། རིན་པློ་ཆེའི་བུ་མློ་དྲུག་ལ་བཀའ་གནང་

ནས་རྒྱལ་པློས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་ཕློ་བང་རྣམས་ཚར་བ་གིས་གསུངས། 

དེར་ཤར་རི་ནུབ་ཏུ་བསྐྱལ། རྒྱལ་པློའི་བཀའ་བཞིན་ཕློ་བང་ཏློག་དང་བཅས་

པ་གྲུབ་བློ། །མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མས་རྒྱལ་བུ་ལ་ཞུས་པ། ཁེད་ཡབ་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་

བློན་ལས། ཇློ་མློ་འདི་བདུད་མློ་ཆེ་མློ་ཡིན། འདི་བདུད་མློ་ཡིན་ནམ་མིན་དློ་ནུབ་རྒྱ་

མཐློངས་ལ་གཟིམ་མལ་བཅློས་པ་དང་། ཟླ་སློད་ཡིན་པས་ཟླ་བ་གུང་ལ་ཕེབས་པ་དང་

མནལ་ལ་སློང་བའི་ཚུལ་མཛོད་ལས་གཟིམས་དང་། བུ་མློ་ལྕགས་ཀི་ཕག་པ་དུང་གི་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཁ་ཐློན་པ། མཆེ་བ་ལན་ཕུར་ཙམ་བས་པ་ཡབ་རྒྱལ་པློའི་རིའུ་ལ་མཐེ་མློ་བརྒྱབ་ནས་

ཡློད་ཞུས། དུས་བཟང་ཡིན་པས་སང་ཉིན་མི་མེད་པའི་སྐབས་སུ་བློན་ལས་རྒྱལ་པློ་

ལ་ཞུས་ཟེར་བསབས་སློ། །

དེར་རྒྱལ་བུ་ཡབ་ཀི་དྲུང་དུ་བློན་ནས་ཕག་ཕུལ། བུ་མློ་དེ་གསློལ་བ་ལེན་དུ་

སློང་བའི་བར་ལ། ལྷ་མློས་ཇི་ལྟར་ཟེར་བའི་གནས་ལུགས་རྣམས་ཞུས་པ་དང་། བུ་མློ་

དེ་སེབས་བྱུང་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་གསློལ་བ་ཞུས་པའང་མ་བཞེས་སློ། །རྒྱལ་བུས་རྒྱལ་

པློ་ལ་སང་དུས་བཟང་ཡིན་པས་ཕེབས་པ་ཞུ་ཞུས་སློ། །

བདུད་མློ་དེ་ནི་མཁར་འདི་རུ་བསད་པས་ཁློས་གནློད་པ་ཐུབ་པ་མེད་བསམ། 

རྒྱལ་པློས་གཟིམ་ནས་བཞུགས་པས། རྒྱལ་བུས་ཟེར་བ་བདེན་པར་འདུག་སེ། རྒྱལ་

པློ་སྐྲག་ནས་ནམ་ཧད་དེ་ལངས་ན་བསམ་པ་བྱུང་ངློ་། །སང་ཉི་མ་རེ་ཤར་ལ་རྒྱལ་པློ་

བློན་པའི་ལམ་ཚོ་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་

རློལ་མློས་མཆློད་པར་བས། ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་དར་གིས་མཆློད་པར་བས། མེ་

ཏློག་ཁ་སང་གི་དེ་ལས་ཆེ་བ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་སྤྲུལ་ནས་ལྕགས་མཁར་དེའི་རེར་

བསད་དློ། །

དེར་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་ཕེབས་པར་ཞུ་ཞུས། རྒྱལ་བུ་ཕེབས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་

མདངས་བཞེད་པ་དེས་དགའ། བདུད་མློ་འཕྲང་ཡློད་པ་འདུག་སྙམ་དགའ། བུ་མློས་

རྒྱལ་པློ་ལ། ནང་དུ་བཟའ་བཏུང་ཡློ་བད་དགློས་གསུང་བ་ཞུ་བས་སློ། །རྒྱལ་བུས་ནང་

དུ་བཟའ་བཏུང་ཡློ་བད་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཡློད་བས། དེར་བདུད་མློ་དེས་ལྕགས་རི་སྒློར་

གིས་བསྐློར། སྐས་ལ་འཛེགས་ནས་འགློ་དགློས་བསམ་པ་ལ་རིན་པློ་ཆེའི་མེ་ཏློག་དེ་
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ས་ལེ་སྒློལ་མར་སློང་ནས་སྐས་ལ་ཁེལ་ལེ་བས་བསད་འདུག་གློ །

དེར་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་སས་དང་བཅས་པ་ཕེབས་པ་དང་། ས་ལེ་སྒློལ་མས་

བདུད་མློ་དེ་ལ། ཁློད་སུ་ཡིན་གསུངས་པས། བདུད་མློ་ན་རེ། བདག་ལྷ་མློ་ཡིན་

ལགས་ཟེར། ལྷའི་བུ་མློ་དྲུག་ཁི་དྲུག་འབུམ་འདིར་ཤློག་ལ་འདི་ལྷའི་བུ་མློ་ཨེ་ཡིན་

གསུངས་པ་དང་། ལྷ་ཡུལ་ན་གཡློག་མློའི་གཡློག་མློ་ལ་ཡང་འདི་འདྲ་མེད་ལགས་

ཞུས་པས། 

མློ་འདར་ཏེ་ཕག་འཚལ་ནས་བདག་ཀླུའི་བུ་མློ་ཡིན་ལགས་ཞུས། ཀླུའི་བུ་མློ་

བ་ཁྱུང་ཀ་རུ་ཎ་ཆུ་བདག་ཝ་རུ་ཎའི་བུ་མློ་འདིར་ཤློག །ཁེད་ཀླུའི་ཡུལ་ན་འདི་འདྲ་ཨེ་

འདུག་ལྟློས་དང་གསུངས་པས་ཀླུའི་བུ་མློ་དྲུག་འབུམ་ཡློང་སེ། ངེད་ཀླུ་ཡུལ་ན་གཡློག་

མློའི་གཡློག་མློ་ལ་ཡང་འདི་འདྲ་མེད་ལགས་ཞུས། 

ཡང་མློ་འདར་ཏེ་ཕག་ཕུལ་ནས་བདག་ལྷ་བཙན་གི་བུ་མློ་ཡིན་ལགས་ཟེར། 

དེར་ཐག་བཟང་རིས་ཀི་བུ་མློ་འདིར་ཤློག་ལས་ཁེད་ལྷ་བཙན་ཡུལ་ན་འདི་འདྲ་ཨེ་

འདུག་ལྟློས་དང་གསུངས་པས། བདག་ལྷ་བཙན་གི་ཡུལ་ན་འདི་འདྲ་མེད་བས་པས། 

ཡང་མློ་ན་རེ་སེ་བརྒྱད་ཀི་བུ་མློ་ཡིན་ཟེར། ཚོགས་བདག་གང་སྣའི་བུ་མློ་

འདིར་ཤློག །འདི་སེ་བརྒྱདཀི་བུ་མློ་ཨེ་འདྲ་འདུག་ལྟློས་དང་གསུངས་པས། ཚོགས་

བདག་འདུ་བའི་བུ་མློ་ཉིས་ཁི་ཆིག་སློང་ཡློད་རུང་། སེ་བརྒྱད་ཀི་ཡུལ་ན་གཡློག་མློའི་

གཡློག་མློ་ལ་ཡང་འདི་འདྲ་མེད་ལགས་ཞུས། 

ཡང་བདག་ནི་བཙན་གི་བུ་མློ་ཡིན་ཟེར། བཙན་གི་བུ་མློ་ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་གི་

བུ་མློ་འདིར་ཤློག་ལས། ཁེད་བཙན་གི་ཡུལ་ན་འདི་འདྲ་ཨེ་འདུག་ལྟློས་དང་གསུངས་
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པས། ངེད་བཙན་གི་ཡུལ་ན་གཡློག་མློའི་གཡློག་མློར་ཡང་འདི་འདྲ་མེད་ལགས་ཞུས། 

ལྷ་མློ་ན་རེ་ཁློད་གློང་གསལ་གི་ཡུལ་དེ་རྣམས་སུ་མེད་འདུག་པས་ད་རང་

གཟུགས་སློན་ནམ་མི་སློན་གསུངས་པ་དང་། མློ་ངློ་ནག་ཆིལ་ལེར་སློང་ནས་ལྕགས་

ཀི་ཕག་མློ་དུང་གི་ཁ་ཐློན་པ་ཞིག་ཏུ་སློང་། 

དེར་བདུད་མློ་ཁློད་དེ་རིང་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས་སློ་གསུངས་པས། 

ལྕགས་རི་དེའི་ཆུ་འློབས་ནས་གང་དམར་པློ་སྤི་བློའི་གཙུག་ན་རྭ་ཅློ་སྐྱེས་པ་གཅིག་

བྱུང་སེ། མློའི་གཤམ་ནས་བརྡུངས། སྤི་བློའི་གཙུག་ཏུ་རྭ་ཅློ་བཏློན་ནས་ཆུའི་ནང་དུ་

ཁེར་སློང་ངློ་། །དེར་རྒྱལ་པློ་ཡབ་སས་མཉེས་སློ། །

ཡབ་རྒྱལ་པློས་ཆློས་མཛད་ལྕགས་མཁར་དེའི་ནང་དུ་བཞུགས། རྒྱལ་བུ་

ཆློས་བཟང་བསམ་གཏན་པ་དེ་དང་། བུ་མློ་ས་ལེ་སྒློལ་མས་རྒྱལ་སིད་བཟུང་། མཁའ་

འགློ་སེ་ལྔ་ཕློགས་བཞིར་བསྐློས། ཡུལ་ལུང་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་སློ། །ལྷ་ཀླུ་དྲི་ཟ་

སེ་བརྒྱད་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཡུལ་ལུང་བདེ་བར་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས། 

རྒྱལ་པློ་ཆློས་བཟང་བསམ་གཏན་པ་དང་མེ་ཏློག་ས་ལེ་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀིས་

སིན་ཡུལ་དང་རྒྱལ་འབངས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱངས། རྒྱལ་སིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་

བྱུང་ངློ་བས་པ་དང་། 

རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་ཞལ་ནས། རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་དེ་གཉིས་སློན་

ལམ་གིས་མཐུས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཟེར་

བ་ཁ་ནས་ཤློར་བས་རློ་ལ་གཏམ་ཤློར་བ་ཁ་ཧུར་ཟེར་ལྡན་ལྕག་མེ་བུས་པ་འདྲ་བ་

གསུམ་བརྒྱབ་ནས་རྡུལ་འཕྱུར་རེ་ལློག་སློང་ངློ། །
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དེར་རྒྱལ་པློའི་བསམ་པ་ལ། བླ་མའི་ཞལ་ཏ་ནི་རློ་ཁློ་རང་ཅི་ཟེར་ཡང་གཏམ་

མ་ཟེར་གསུངས་རུང་། ང་སེམས་ཡེངས་ནས་ཁ་ནས་གཏམ་ཤློར་བས་རློ་དེ་ནི་ཤློར། 

རློ་མ་ལློན་ན་བླ་མའི་བཀའ་བཀློན་དང་ཐུགས་ཁེལ་ཡློང་བསམ། ཡང་དུར་ཁློད་དེར་

ཕིན་ནས། རློ་ཧ་ལ་ཟེར་བ་རྣམས་ལ་འགློམ་ནས་ཕིན། ཧུ་ལུ་ཟེར་བ་རྣམས་རྡློག་པས་

བརྡུངས། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ལེའུ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པ།

རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་འཕྲལ་དུ་སྡུག་ཁུར་བས་པ་ལས་ནམ་ཕུགས་རྒྱལ་ཁིམས་

ཆློས་བཞིན་བསྐྱངས་པ། 

དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་ཤིང་སློང་དེའི་རར་ཕིན། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ་ཡིན། ང་རང་རྒྱལ་བུ་

བདེ་སྤློད་བཟང་པློ་ཡིན། དྲ་བ་ལྕགས་ཀི་མིག་དགུ་ཡིན། ཏློག་མ་སེང་ལྡེང་སྨུག་པློ་

ཡིན། ཞགས་པ་འཕྲུལ་གི་ཨ་ལློང་ཡིན། རལ་གི་ངར་མ་རྡློ་ཆློད་ཡིན། མར་ཟན་ཟློས་

པས་འཛད་མེད་ཡིན། རློ་ཁློག་འབབ་བསམ་ཤིང་སློང་གཅློད་བས་ནས་རྦད་དེ་ཆློད་

པ་ཞིག་བརྒྱབ་པས། རློ་དེ་བབས་བྱུང་སེ། ཏློག་མས་བརྡུངས། ཁ་དེ་གཤགས། མིག་

ལ་གི་ཚག་བརྒྱབ། ལྷུ་ལག་འཕྲལ། དྲ་བར་བརྫངས། ཞགས་པས་བསམས་ནས་ཁུར་

ཡློང་བ་དང་གློམ་པ་བཅུ་ཙམ་སེབས་པའི་སར་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ་ཟེར། ཁ་རློག་ཡློང་

བས། 

རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་པློ་ཁློད་འདྲའི་ཁ་ནས་གཏམ་མི་ཡློང་། ངས་རློ་སྒྲུང་ཞིག་

བཤད་ཀི་ཉློན་ཨང་ཟེར། 

སྔར་ལུང་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་དློན་བཟང་བ་བ་ཞིག་ཡློད་པར་

གདའ། དེའི་ཇློ་མློ་ལ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་པའི་སས་མློ་ཞིག་ཡློད་པར་གདའ། ལློ་ཁ་

ཡར་སློང་ཡང་སས་གཅིག་ཀང་མ་འཁྲུངས་ཏེ། མློ་མ་ལ་མློ་བས། ཕྱྭ་མ་ལ་ཕྱྭ་རིས་

པས། 
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་གིང་ལ་བློན་ནས་ལྷ་ཀླུ་ལ་གསློལ་མཆློད་བས་ན་སས་

གཅིག་ཡློང་བར་གདའ་ཟེར། དེར་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་འབངས་འཁློར་གཡློག་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་ལྷ་ལ་མཆློད་པའི་ཆས་གང་པློ་ཆེའི་རྒྱབ་ཁལ་མང་པློ་དང་

བཅས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་སྤས། སྐྱེ་བློའི་ཚོགས་དང་བཅས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་གིང་དུ་

བློན་ནློ། །དེར་གྲུ་དང་གཟིངས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་གནས་པའི་ས་གཙང་

ས་དེར་ཞག་བདུན་གི་བར་དཀློན་མཆློག་ལ་གསློལ་བ་བཏབ། ཆློས་སྐྱློང་ལ་གཏློར་

ཚོགས་ཕུལ། སེ་བརྒྱད་ལ་གཏློར་མ་བིན་ནས་བཞུགས་སློ། །

ཞག་བདུན་སློང་བ་དང་སས་ཡློང་བའི་རྟེན་འབེལ་འགིག་ནས་ཁློ་རང་གི་ཡུལ་

དུ་ལློག་བློན་ནློ། །ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་དང་ཟླ་བ་དགུ་ངློ་བཅུ་སློང་བ་དང་སས་ཁད་པར་

ཅན་ཞིག་འཁྲུངས་སློ། །བམ་ཟེ་མཚན་མཁན་ལ་བསན་པས། སས་ནི་མཚན་དང་ལྡན་

ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདུག །འློད་འདློམ་གང་བས་པ་ཁད་

པར་ཅན་འདུག །རྒྱལ་པློ་སྐུ་ཚེ་མ་འཕློས་པ་ནས་རྒྱལ་ས་འཛིན་པ་ཞིག་ཡློང་བར་

འདུག་བས་པར་དེར་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་མཉེས་སློ། །

འབངས་འཁློར་གཡློག་རྣམས་ཀང་དགའ་ནས་དར་འཕར། དུང་འབུད། རྒྱལ་

བུ་དློན་གྲུབ་ཏུ་མཚན་གསློལ་ལློ། །དེར་རྒྱལ་ཁིམས་ཆློས་བཞིན་དུ་དར་བ་ཞིག་བྱུང་

བའི་དུས་སུ་རྒྱལ་བུ་དེ་ནི་ལློ་བཞིར་ལློན། མཚར་སྡུག་འློད་ཆགས་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་

སྐབས་སུ་ཡུམ་ལྷ་ཅིག་སྙུང་གཞི་དྲག་པློ་ཞིག་ཐེབས་ནས་གློངས་སློ། །མངའ་འློག་

རྣམས་བླློ་ཕམ་ཆེན་པློ་བྱུང་ཞིང་། དེ་གློངས་ནས་ལུང་པའི་ས་བཅུད་ཀང་ཉམས་འགློ་

སྐྱློན་ཆེ་ཟེར། ད་ལྟ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡུམ་ཞིག་བཙལ་བས་ནི་མི་རེད། འློན་ཀང་རྒྱལ་པློར་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཇློ་མློ་གཅིག་མེད་ན་མི་འགིག་ཟེར་ཐམས་ཅད་གློས་བས་ཀང་། རྒྱལ་ས་མཉམ་པའི་

ཇློ་མློ་ནི་མ་བྱུང་། འློས་མིན་གི་ཇློ་མློ་གཅིག་བླངས་སློ། །

དེར་ནམ་ཞིག་གི་དུས་ན་སས་པློ་མཚར་སྡུག་འློད་ཆགས་པ་ཞིག་འཁྲུངས་

སློ། །སས་པློ་དེའི་མཚན་ལ་རྒྱལ་བུ་དློན་ཡློད་ཟེར་བ་བཏགས་སློ། །

ཁློང་རང་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ནི་མཛའ་བ་ཚད་མེད་པར་གྱུར་ཏློ། །ཉིན་མློ་

གསློལ་བ་སྣློད་གཅིག་ཏུ་མཆློད་ཅིང་། མཚན་མློ་མལ་ཟན་གཅིག་དང་སྔས་གཅིག་

བས་ནས་གཟིམས་ཀི་ཡློད། 

དེར་དུས་ནམ་ཞིག་སློང་བ་དང་རྒྱལ་པློའི་ཇློ་མློ་དེ་སྐུ་མཁར་གི་རེ་ལ་

གཟིགས་མློ་ལ་བློན་ནས་དེར་ཤར་གི་སང་སྲུབས་ནས་གཟིགས་མློ་མཛད་ཅིང་

གསན་པས་ཤར་ཕློགས་ན་རེད་མློ་རེ་མཁན་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་འཛོམས་འདུག་གློ །

རེད་མློ་སློགས་ལློང་གཏམ་བབ་ཅློལ་གི་གཏམ་མང་པློ་ལབ་པའི་ནང་ན་གཙོ་

བློ་གློས་ལ་དབང་བ་ཁ་ཡར་འདུག་པ་རྣམས་ན་རེ། ངེད་རང་གི་རྒྱལ་པློ་འདི་ལ་སས་

གཉིས་འཁྲུངས། འདིའི་རྒྱལ་སར་སས་ཆེ་བ་འདི་བསྐློ་བའི་འློས་ཡིན་ཏེ། ཨ་མའི་

སློབས་ཀིས་ཆུང་བ་འདི་ལ་རྒྱལ་ས་བསྐློ་བ་ཞིག་མི་ཡློང་ངམ་ཟེར། དེ་ན་ཡློད་པའི་

བིངས་རྣམས་ཁ་འཆམས་ནས་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ལ་ཨ་མ་ཡང་རྒྱལ་རྒྱུད་བཟང་། 

དློན་གྲུབ་ནི་ལྷ་གཉན་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་

བཟང་པློ་ཡློད་པས་རྒྱལ་སར་ཁློང་མ་གཏློགས་བསྐློས་ན་མི་འགིག །རྒྱལ་བུ་དློན་

ཡློད་འདིའི་ཨ་མ་ནི་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་ནུ་བློ་ཆུང་ཤློས་ཡིན་པས་རྒྱལ་ས་མི་

ཐློབ་ཟེར། དེའི་གཏམ་ཐློས་པ་དང་བཙུན་མློའི་སེམས་ལ་མི་དགའ་བ་ཞིག་བྱུང་། 
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དེར་ལྷློ་ཕློགས་ལ་གཟིགས་ཙ་ན། ལྷློའི་ཐང་ཁ་ཆེན་པློ་ཞིག་ན། སྐྱེས་པ་ཐམས་

ཅད་མདའ་རྒྱག་པ། མཆློང་རྒྱག་པ། རྡློ་རྒྱག་པ་སློགས་ལ་ཚོགས་འདུག །དེ་ཐམས་

ཅད་རེད་མློ་གློལ་ནས་རྒྱལ་ཆང་འཐུང་ཞིང་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བའི་ནང་ན། རྒྱལ་བུ་

སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀི་གེང་མློ་དེ་ཡང་ལབ་ཀི་འདུག་སེ། རྒྱལ་པློའི་འློས་རྒྱལ་བུ་དློན་

གྲུབ་ཡིན་ཟེར། 

ཕློ་བང་གི་བང་ཤར་གི་ཕློགས་སུ་གཟིགས་པས་ན། བིས་པ་མང་པློ་རེད་མློ་

རེ་ཞིང་། རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་རྒྱལ་སར་འློས་པའི་བབ་ཅློལ་གི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་

ཞིང་། བུ་ཚ་ལ་ལས་ས་ཁག་གི་ཁི་བརིགས། དེའི་སེང་དུ་བསད་ནས་རྒྱལ་བུ་དློན་

གྲུབ་རྒྱལ་སའི་ཁི་འདློན་བེད་པ་ཡིན་ཟེར། ལ་ལས་བླློན་པློ་ཡིན་ཟེར་སློབ་སློན་ཞུ། ལ་

ལས་འབངས་ཡིན་ཟེར་ནས་གུས་པའི་ཚུལ་གིས་ཕག་རྟེན་འབུལ། བུ་ཚའི་ཁློད་ནས་

གཅིག་རྒྱལ་བུ་དློན་ཡློད་ཡིན་ཟེར་ནས་ཁིའི་འགམ་དུ་བསད་དེ་ཐམས་ཅད་མགིན་

གཅིག་ཏུ་འདི་སྐད་ཟེར་རློ། །རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་རྒྱལ་སར་བཞེངས་པ་ཡིན། ཟངས་

གིང་ཡུལ་དུ་སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར། ཞེས་ཟེེར་རློ། །

དེའི་ཚེ་བླློན་པློ་རྣམས་ཀང་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་རྒྱལ་སར་བསྐློ་བ་ལ་ཁ་

འཆམས་ཤིང་ཐག་ཆློད་པར་ཡློད་པས། 

བཙུན་མློའི་བསམ་པ་ལ་གློང་ཁེར་གི་མི་རྣམས་ཀི་གཏམ་དང་བེད་ལུགས། 

བླློན་པློའི་གཏམ་དང་བེད་ལུགས་གང་ལ་བལྟས་ཀང་རྒྱལ་ས་ཇློ་ཇློས་འཛིན་པར་

འདུག་པས། ངའི་བུ་འདིར་རྒྱལ་ས་མི་ཐློབ་པ་འདྲ། བུར་རྒྱལ་ས་མ་ཐློབ་ན་ཨ་མ་ལ་

མཐློངས་དང་བརི་འཇློག་མི་ཡློང་བས་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་འདི་མེད་པའི་ཐབས་ཤིག་
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བེད་དགློས་སྙམ་ནས་བསམ་ངན་གི་སྣང་བ་ཤར་བར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་སྐབས་ཤིག་གི་ཚེ་འགམ་པ་གཡས་སུ་བཙག་བཅུག །གཡློན་དུ་

རམས་བཅུག་ནས་ལུད་པ་སྔློ་དམར་ཤིག་གེ་བ་བས་སྐས་དེ་ལས་བབས་ཕིན་པ་

དང་། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་དློན་བཟང་དེ་སྐུ་མཁར་གི་ཁམས་དེ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

རྟེན་ལ་བསྐློར་བ་མཛད་ཅིང་འདུག་པའི་ལམ་ཁ་དེ་རུ་བགད་དེ་འགེལ་ནས་ལུད་པ་སྔློ་

དམར་ཤིག་གེ་ཞལ་བའི་སེང་དུ་ཁག་ཁིལ་ལེ། ང་ན་ང་ཚ་ཟེར་འགེལ་བསད་དློ། །

དེར་རྒྱལ་པློས་ཁློད་ན་བ་ཅི་ཡིན། གང་ན་བ་ཡིན་ནམ་གསུངས། རྒྱལ་པློའི་

དགློངས་པ་ལ་ཇློ་མློ་སྔ་མ་ཡང་ནད་ཀིས་གློ་བུར་དུ་གློངས། འདི་ཡང་ནད་དྲག་པློ་འདི་

ལྟ་བུས་མནར་བར་ཐབས་ཅི་ཞིག་ཡློད་སྙམ་སེ་ཐུགས་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་གྱུར། དེར་མློ་

མ་ལ་མློ་བས། ཕྱྭ་མ་ལ་ཕྱྭ་རིས་ཀང་ཕན་པའི་ཐབས་མ་བྱུང་། རིམ་འགློ་གཏློར་བཅློས་

ལ་སློགས་མང་དུ་བས་ཀང་ཕན་པའི་ཐབས་མ་བྱུང་། རྒྱལ་པློ་ཡང་ཐུགས་ཁལ་གིས་

སྙུང་གཞི་ཡློང་ལ་ཁད་བྱུང་ངློ་། །

ཞག་ཤས་སློང་བ་དང་བཙུན་མློ་ན་རེ། ང་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ཤིག་འདུག་སེ། 

དེ་འདྲ་བས་ན་མི་ཡློང་། ང་འཆི་བ་མིན་པ་འགློ་ས་མི་འདུག་ཟེར་རློ། །དེར་རྒྱལ་པློ་ན་

རེ། ཁློད་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་འདྲ་འདུག་ན་ལློས་བེད། ཅི་འདྲ་ཞིག་འདུག་གསུངས། 

དེར་བཙུན་མློ་ན་རེ། རང་རེའི་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་འདི་མི་མིན་བདུད་ཀི་སྤྲུལ་པ་

ཡིན་པར་འདུག །འདི་བཙས་འཕྲལ་ལ་ཡུམ་གློངས། ད་ང་ལ་ཡང་འཆི་བའི་གནློད་པ་

སྐྱེལ་བ་འདུག །ང་ད་དེ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པློ་ཡང་སྐུ་སློག་ལ་ཉེས་སྐྱློན་ཡློང་བའི་མློ་

ལུང་དང་མིག་ལྟས་ངན་པ་བྱུང་། འདི་བསད་ནས་ང་ལ་སྙིང་བིན་ན་ཕན་ཟེར་བ་
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འདུག །དེ་ན་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་སློག་ལ་ཉེས་པ་མི་ཡློང་བ་འདུག །དེ་ལྟར་མི་ཡློང་ན་ཕིའི་

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་གིང་མི་གཅིག་ཀང་མེད་པ་ཁློང་རང་སློང་ས་དེར་བསྐྱལ་ན་ཐམས་

ཅད་ལ་གནློད་པ་མི་ཡློང་པ་འདུག་སེ། དེ་འདྲ་བས་ན་ཕི་མིས་འཕ་རུ་ཡློང་། དེ་བས་

ང་རང་འཆི་རུ་ཆུག་མཛོད་ཞུས་སློ། །

རྒྱལ་པློ་དར་གཅིག་ཐུགས་སེམས་ཁློག་ནང་དུ་མ་གནས་པ་ལྟར་གྱུར། ངའི་

ཆུང་མ་ཁད་འཕགས་དེ་ཡློད་དུས་བུ་འདི་དཀློན་མཆློག་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལས་

བྱུང་། ཁློང་རང་གི་མ་ཡང་ཤི །བམ་ཟེ་མཚན་མཁན་གི་ཞལ་ནས་ཀང་། ང་མ་ཤི་གློང་

ལ་རྒྱལ་ས་འཛིན་པ་ཞིག་ཡློང་ཟེར་ཏེ། གཞན་ནས་རྒྱལ་ས་ནི་ཐློབ་དློགས་མེད། ངའི་

ཟག་པ་སློག་པ་ཞིག་སིད་དམ། མློ་མ་ལ་བྱུང་བའི་ལུང་བསན་དང་རྨི་ལམ་ལ་བདེན་

པ་རང་མི་ཡློང་བསམ། 

རྒྱལ་པློས་བཙུན་མློ་ལ་གསུངས་པ། ཁློད་ལ་ཕན་པ་འདུག་ཀང་གསློད་པ་ནི་

མི་ཕློད། སྒློས་ངེད་རང་གི་རྒྱལ་སིད་འདི་སེམས་ཅན་ལ་གནློད་འཚེ་སངས་པ་ཡིན་

པས། ང་རང་གི་བུ་བསད་དེ་དམལ་བར་སྐྱེ་བའི་སིག་པའི་ལས་དེ་འདྲ་ཅི་ལ་ཐུག་ཀང་

མི་བེད། ཁེད་རང་གིས་ཟེར་བ་ལྟར་མཐའ་ལ་སྤྱུག་དགློས་པ་ཨེ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཞལ་

ཏ་ཤློར་རློ། །

རྒྱལ་པློས་ཞལ་བཞེས་བྱུང་བས་བཙུན་མློ་དེ་ན་བ་ཡང་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་། རྒྱལ་

འབངས་རྣམས་ཚོགས་པའི་སར་རྒྱལ་པློས་ངེད་རང་གི་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་འདི་བདུད་

ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་འདུག་པས། ཁློ་རང་དང་པློ་ལྷ་ལས་བླངས་པའི་ས་ཡུལ་ལ་སྤྱུགས་

གཏློང་བ་ཡིན། དེའི་རྟེན་འབེལ་ལྟློ་རྫས་རྣམས་གསློག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་། 
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ནི་རི་གཟར་འབབ་རྡློ་ལྟར་ལྡློག་པར་

དཀའ་བས་ཞུ་ས་ནི་མ་རེད། ལློག་ཏུ་སྐུར་པ་ཚད་མེད་པ་བཏབ་བློ། །

རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ཀི་སྙན་དུ་ཁློང་ལ་གུས་པའི་མི་རྣམས་ན་རེ། རང་རེའི་

བཙུན་མློ་འདི་རྒྱལ་བུ་ལ་ཐུགས་ལློག་ནས། རྒྱལ་པློ་ལ་སྙན་དག་ཕུལ་ཏེ་རྒྱལ་བུ་

གློངས་ན་བསམ་པ་ཡློད་པ་འདུག་ཞུས་སློ། །

རྒྱལ་བུའི་ཐུགས་ལ་ང་དློན་མེད་ཁློ་ཚོའི་ལག་འློག་ཏུ་འགློ་བ་ལས་བློས་འགློ་

བ་དགའ་བསམ། ཁློང་རང་སྐུ་མཆེད་གཉིས་གཟིམས་པའི་བུག་ཁ་གཅིག་ཡློད་པ་

དེར། ཁློང་རང་གཉིས་ཀི་ཟན་ལྷག་བསགས། དེར་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་གིས་རྒྱལ་བུ་

དློན་ཡློད་འབློད་པར་བཏང་ནས་གློས་ཆུང་། ལྷམ་ཆུང་། མདའ་ཆུང་། གཞུ་ཆུང་

ལེགས་པློ་བཟློ་ཡི་ཡློད་ཨེ་རན་ལྟ་བར་ཤློག་ཟེར་ཁ་དྲངས་སློ། །ཁློང་རང་སྐུ་མཆེད་

གཉིས་མཛའ་དྲགས་པས་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་སར་གདན་མ་འདྲློངས་སློ། །

དེར་རྒྱལ་བུ་དློན་ཡློད་ལའང་། མི་ལ་ལས་ཁློད་ཀི་ཇློ་ཇློ་འདི་མཐའ་ལ་སྤྱུག་

རིས་ཡིན་པར་འདུག་པས་ཁེད་རང་ཇློ་ཇློ་འདིའི་ཟླ་ལ་བཞུགས་པ་མི་དྲག་གམ་བས་

སློ། །དེར་ནུ་བློ་ན་རེ། ཇློ་ཇློ་ལགས། ཇློ་ཇློ་མཐའ་ལ་སྤྱུག་རིས་ཡློད་པར་འདུག་པས། 

ཇློ་ཇློའི་ཟླ་ལ་ཁིད་རློགས་གིས་ཟེར་ཇློ་ཇློའི་སྐེ་ལ་འཁིལ་ལློ། །

དེར་ཇློ་ཇློ་ན་རེ། མཐའ་ལ་སྤྱུགས་ན་ཟ་མ་མི་རེད། ང་ནི་ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་

བསྐྱུར་བ་ཡིན་པས་ཁེད་རང་དེ་ལས་ཟས་ནློར་གི་བདག་པློ་བས་ནས་རྒྱལ་རྒྱུད་འདི་

བཟུང་བ་དྲག །ཨ་མ་ལ་བུ་ཚ་གཞན་ནི་མི་འདུག །རང་རེ་གཉིས་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་ན་ཡབ་

རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཡང་ཆད་འགློ། དེ་ལས་སྐུ་མཁར་གི་ནང་དུ་རྒྱུགས་ཤིག །ང་ནི་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཁློང་ཡབ་ཡུམ་གི་དགློངས་པ་ལ་མ་རིས་པར་ནང་ལ་ལློག་ཡློང་བས། བསད་ན་ཡང་

བླློས་ལློང་བ་བེད་བས། 

ནུ་བློ་ན་རེ། ཇློ་ཇློ་ལ་སྡུག་པློ་འདི་འདྲ་བྱུང་བས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཆད་ནའང་ཤི་

གསློན་ཅི་བྱུང་རུང་ཇློ་ཇློ་ངེད་རང་གཉིས་མཉམ་པློར་འགློ་ཟེར་ཏེ་ཇློ་ཇློའི་ས་ནས་གློམ་

པ་གང་ཡང་མ་བལ་བར་བསད། རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཞལ་ནས། ནང་པར་ཇློ་ཇློ་ཕིར་

སྤྱུགས་པའི་དུས་སུ། བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་ནུ་བློ་བཟུང་ཞིག་གསུངས་སློ། །

དེར་ཚེས་གངས་བརིས་ནས་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྤྱུག་པའི་གབས་

བས། དེར་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ཀི་དགློངས་པར་ངའི་ནུ་བློ་འདི་དང་བལ་ཐབས་ནི་མི་

འདུག །ངེད་གཉིས་བསེབས་ཕིན་ཚེ་ནུ་བློ་འདི་མེད་ན་རྒྱལ་པློ་ཐུགས་ཁལ་གིས་

སྐམ་འགློ་བ་འདུག །ངེད་གཉིས་ཀ་ཐུམ་ལ་ཤི་ན་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀང་ཆད་འགློ་བ་འདུག་

བསམས། ནམ་ཕེད་ལ་ཧར་དེ་ལངས་པ་དང་། ནུ་བློས་ཚོར་ནས་ཇློ་ཇློའི་སྐེ་ལ་འཁིལ་

ཏེ་ཉལ་ལློ། །ཇློ་ཇློ་འགློ་ན་ང་ཡང་ཁིད་ཟེར་ནས་འགློ་ཐབས་མ་བྱུང་ངློ་། །ནམ་ཕེད་

ཡློལ་ཙམ་ལ་འགློ་དགློས་བསམས་ནས་ཡུད་ཙམ་ཞིག་བསད། སྔས་མགློའི་ཟན་ལྷག་

བསགས་པ་རྣམས་ཤ་རྐྱལ་གི་ནང་དུ་བརྫངས་ནས་བཞག་གློ །

ནུབ་ཁ་ཡར་གི་བར་དུ་བློས་ཀང་ནུ་བློས་ཚོར་ཏེ་མ་ཐར། ད་འདི་གང་བས་

ཀང་སློད་པ་ནི་མི་འདུག་བསམས། མི་ཆེ་ཉལ་ཆུང་ཉལ་གི་དུས་སུ་ཤ་རྐྱལ་དེ་ཕྲག་པ་

ལ་བཀལ་ནས་དློན་བློན་ནློ། །ཇློ་ཇློ་སློང་གིས་དློགས་ནས་ནུ་བློས་ཀང་གློས་ལྷམ་མ་

ཕུད་པར་ཉལ་ལློ། །ནུ་བློས་ཚོར་ཏེ་ལངས་ནས་རེས་སུ་བརྒྱུགས་བྱུང་། ཇློ་ཇློ་གར་

འགློའི་རེས་ལ་ང་ཡང་འགློ་ཟེར་སྐད་འདློན་གིན་སེབས་བྱུང་ངློ་། །བུ་སྐྱིད་བཞག་སྡུག་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཉློ་བ་ཁློད་འདྲ་ཡློང་བ། ཇློ་ཇློ་སྡུག་པའི་ཞློར་ལ་ནུ་བློ་ཁློད་ཀང་སྡུག་པ་འདུག་གློ་ཟེར་

ཁིད་ཕིན་ནློ། །གར་འགློའི་གནས་ནི་མེད། མཐའ་ཡས་པའི་བེ་ཐང་། ལམ་མི་རེད་པའི་

ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་སེབས་སློ། །

རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྤྱུག་པའི་གབས་རྣམས་ཚར་ནས་རྒྱལ་བུ་དློན་

ཡློད་གདན་འདྲེན་ལ་བཏང་བས། རྒྱལ་བུ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀ་མཐློང་ས་ན་མི་འདུག་

ཟེར་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་སློ། །དེ་འདྲ་ཡིན་མི་སིད་རང་རེའི་མངའ་འློག་གི་མི་རྣམས་ཀིས་

སས་པ་ཡིན་ཡློང་འཚོལ་ཟེར་ནས་མངའ་འློག་ཏུ་བཙལ་བས་མ་རེད་དློ། །ཕློགས་

བཞིར་ཕློ་ཉ་རྟ་པ་བཏང་ཡང་རྒྱལ་བུ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་མ་རེད་དློ། །

དེར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཐུགས་ཁལ་ཚད་མེད་སྐྱེས། བཙུན་མློ་དེར་ཡང་རྫུན་

མིན་པའི་ན་ཚ་བདེན་ངེས་ཤེས་པ་ཞིག་བྱུང་ངློ་། །མངའ་འབངས་རྣམས་ཀིས་ཀང་

རྒྱལ་བུ་དེ་གཉིས་འློ་བརྒྱལ། བཙུན་མློ་དེ་ལ་འདི་འདྲ་ཞིག་རང་དགློས་པ་ཡློད་ཟེར། 

དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་བང་ཐང་རྩྭ་རྐང་གཅིག་ཀང་མི་སྐྱེ་བའི་ས་ཆ་ཞིག་

ན་འདྲེ་སིན་སྡུག་པ་ཅན་དང་། གཅན་གཟན་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཁློང་གཉིས་ལ་གནློད་པ་

མི་བེད་པར་ཕག་དང་བསུ་བ་བེད་དློ། །ཟླ་བ་ཁ་ཡར་གི་བར་བང་ཐང་མི་མེད་ལུང་

སློང་འགིམས་པས། ཇློ་ཇློས་ཟན་སྐམ་རྡློག་པློ་རེ་ཙམ་ཟློས། ནུ་བློ་ལ་ཡང་རྡློག་པློ་རེ་

སེར། 

དེར་ལམ་ཞག་རིང་བས་ཟ་རྒྱུ་ཟད་དེ་ཤ་རྐྱལ་གཏུབ་ཀིན་གསློལ་བས་ཤ་

རྐྱལ་དེ་ལ་ཚ་དྲློ་བའི་སབས་ཀིས་ཁ་སྐློམ་པའི་ཚད་ནི་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་། བང་

ཐང་ཡུན་རིང་བརྒྱུད་ཅིང་། ལྟློ་ཡང་ཕུན་ཆུང་བས་ལུས་སློབས་ཀང་ཉམས། དེ་ནས་
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ལུང་པ་ཆུ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་སེབས། ནུ་བློ་ན་ཕྲ་བའི་སབས་ཀིས་གློམ་པ་གང་ཡང་འགློ་

མ་ཐུབ་པར། ཁུར་ནས་ཆུ་འཚོལ་བཞིན་ཡློང་རུང་མ་རེད་དློ། །རི་གདློང་གཅིག་

བརྒྱབ་པའི་ས་ན་ཆུ་མེད་དམ་བསམ་སེ་ཁློད་རང་འདིར་སློད་ཅིག །ཇློ་ཇློས་བང་བཏང་

ནས་ཆུ་བཙལ་ཡློང་བས་པ་དང་། ནུ་བློས་ཇློ་ཇློས་ང་བསྐྱུར་བ་འདྲ་བས་པས་ཁློད་

སྐྱུར་དློགས་མེད། ཆུ་མ་རེད་ན་ངེད་གཉིས་ཀ་འཆི་བ་འདུག་བས་ནས་ཇློ་ཇློ་ཕིན་ནློ། །

ཇློ་ཇློས་ནུ་བློ་དེར་བཞག་ནས་ཆུ་འཚོལ་བར་ཕིན་རུང་ཆུ་མ་རེད། ནུ་བློ་དེ་ཇློ་

ཇློ་གར་འགློའི་སར་སྐེ་རེར་ལྟ་བཞིན་བསད། ཇློ་ཇློ་མིག་གིས་མ་ཟིན་པའི་སྐབས་དེར་

ནུ་བློས་ཇློ་ཇློ་ཟེར་སྐད་གཅིག་བརྒྱབ་ནས་ཁ་བུབ་ཏུ་འགེལ་ལློ། །ཇློ་ཇློས་ཕི་མིག་

ཅིག་ལྟ་སྐབས་ནུ་བློ་འགེལ་བ་མཐློང་ནས་དེ་མ་ཐག་བརྒྱུགས་ཡློང་ངློ་། །

ཇློ་ཇློ་ནུ་བློའི་རར་སེབས་པ་དང་ནུ་བློ་ཤི་ཚར་འདུག་གློ །དེར་པང་དུ་བླངས། 

སྐེ་རགས་བཀྲློལ་ཏེ་ཤ་ལ་སྦར། ཁ་ལ་མཆིལ་མ་བླུག །རྣ་མཆློག་ལ་ཁ་སྦར་ནས་སྐད་

བརྒྱབ་སེ་ངུ་ཡིན་བསད་དློ། །སྐད་བརྒྱབ་ཀང་མ་སློས་ཏེ། ང་ཕུ་བློས་ནུ་བློ་བསྐྱལ་

སློང་ཟེར་ནས་ཡུད་ཙམ་རིང་དྲན་མེད་དུ་སློང་། དྲན་པ་སློས་འཕྲལ་དུ་ནུ་བློའི་རློ་ལ་

སློན་ལམ་བཏབ་པ་འདི་ལྟར། ངེད་གཉིས་འབལ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ། རྒྱལ་སིད་

སངས་ནས་ང་རང་གཅིག་པུར་འགློ་དགློས་པ་འདི་ནི་མར་གི་དཀིལ་ནས་སྤུ་བཏློན་པ་

བཞིན་དུ་གཅིག་པུར་བང་ཐང་དུ་ལུས། ངློ་ཤེས་པ་ས་དང་གནམ་གཉིས་ལས་མེད། 

ངས་ཚེ་སྔློན་མི་དགེ་བའི་ལས་ཅི་བས་ཨང་། ང་རང་ཤི་ནས་ནུ་བློ་དེ་ལུས་ན་དགའ་

བ་ལ་ཟེར་སྨྲེ་སྔགས་མང་པློ་བཏློན། འློན་ཀང་མི་རྟག་པ་འཆི་བ་ཟེར་བ་འདི་ལ་ཟེར་

ཞིང་དེ་ནི་ཐག་རིང་པློ་ན་མི་འདུག །ང་ལ་ཚེ་སྔློན་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཡློད་ན་ཚེ་འདི་ལ་ངེད་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

གཉིས་འཕྲད་དེ་ཕ་མ་རྒན་རྒློན་གཉིས་དང་ཡང་མཇལ་བར་ཤློག་ཅིག །མི་དགེ་སིག་

པའི་ལས་རྣམས་སང་བར་ཤློག་ཅིག །དཔེ་འདི་ལ་བསམས་ནས་ཟས་སྐློམ་རང་ལ་

གང་ཡློད་སྦིན་པའི་ཕློགས་སུ་གཏློང་ནུས་པ་ཤློག་ཅིག །ཟེར་བའི་སློན་ལམ་བཏབ་

ནས་དར་གཅིག་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་རུང་། དེས་ཀང་ཕན་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་། 

ནུ་བློའི་ཕུང་པློ་དེ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་ལ་ལུང་བཅློ་བརྒྱད་བརྒལ་བའི་ས་ན་ཕར་

སེབས་ཙ་ན། བག་རི་མཐློན་པློ་མ་གཅིག་གི་མདུན་ན། སེ་བའི་སློང་པློ་ཞིག་

འདུག །དེར་སས་ཀང་གནས་དམའ་མློར་སྐྱེ་བསམས་ནས། སེ་ཕུང་ཆེན་པློ་ཞིག་

འདུག་པ་དེའི་རེར་ཡར་འཛེགས་ཕིན་པ་ན། སེ་ཕུང་དེ་ནས་བལྟས་པའི་ས་ན་གཡའ་

རི་དང་གངས་རིའི་རྒྱུན་འབབ་པ་ཞིག་འདུག །ནུ་བློའི་ཕུང་པློ་དེ་དེར་སེ་བའི་བསིལ་

གིབ་ལ་གཡམ་པའི་སྒློམ་ལེགས་པར་བས་ཏེ་སེམས་ཅན་གི་གནློད་འཚེ་མེད་པ་བས་

ནས་བཞག་གློ །གཡམ་པའི་སྒློམ་བུ་དེ་མཐློང་རིང་བར་ལ་འབལ་མི་ཕློད་པར་ཕི་མིག་

ལྟ་བཞིན་ཕིན་ནློ། །

འདིར་བསད་ན་འཚོ་བས་འཕློངས་རྒྱུ་ཡིན་དགློངས་ཏེ་ལ་ལུང་མང་པློ་བརྒལ་

ནས་བློན་ནློ། །དེར་མི་སྐད་ཁི་སྐད་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ལ་རྣ་མཆློག་གི་གཏིང་དུ་

ཏིང་ཤགས་ཀི་སྒ་འཁློལ་བ་ཞིག་ཐློས་པས། ལུང་པ་འདི་ན་ཆློས་སེ་ཞིག་ཡློད་པ་ཨེ་

ཡིན་བསམས་ནས་མིག་ལེགས་པར་བལྟས་པས། ལམ་གཅིག་ལ་མི་གཅིག་ཕིན་

པའི་རེས་ཤིག་འདུག །

དེ་ལ་ཞུགས་ནས་བློན་པ་དང་ཆུ་མིག་གི་ཁ་ཞིག་ན་བཙུན་པ་སྒློམ་ཆེན་ཞིག་

གཏློར་མ་གཏློང་གིན་འདུག །དེའི་རར་བློན་ཏེ། དེ་ན་གཏློར་ཟན་གཏློར་བ་དང་སྤུངས་
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པ་མང་རབ་འདུག་པ་དེ་ནས་མཆློད་པས་བླ་མ་དེས་དར་གཅིག་ནས་སྤན་གདངས་

མཛད་བྱུང་བས་རྒྱལ་བུ་གཟིགས་སློ། །རྒྱལ་བུ་ནི་བང་ཐང་འགིམ་རྒྱུན་རིང་བས་ནང་

ལྟློས་མ་འགངས་ཁ་ལུས་ཀི་མདློག་ཉམས། ཉི་ལྷགས་ཀིས་བརྡུངས་པས་ན་བཟའ་

ཧྲུལ་པློར་སློང་། ལྷག་པར་ནུ་བློ་གློངས་པས་དབུ་སྐྲ་གེན་དུ་གཟེངས་པའི་འདློད་

གཟུགས་ངན་པ་དེ་གཟིགས་ནས། 

ངས་གཞློན་སློ་དཀར་ནས་རྒན་སྐྲ་དཀར་གི་བར་དུ་སྒྲུབ་པ་གཏློར་མ་ལློ་སྒྲུབ་

ཟླ་སྒྲུབ་སློགས་ལ་བསྙེན་པ་མཐའ་བརྟེན་ནས་དམིགས་པས་རྒྱས་མ་ཐེབས་པ་ཡང་

མ་བས་སློ། །ཡི་དྭགས་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་ད་ལན་མིན་པ་མ་བྱུང་གསུངས་ནས་

ཕྲེང་ལྕག་ཅིག་བརྒྱབ། དྲག་སྔགས་བགངས་སློ། །རྒྱལ་བུའི་ཐུགས་ལ་ང་ནང་ལྟློས་མ་

འགངས་ཕི་གློས་ཀིས་མ་འཐུམས། མི་ཚེ་སློད་སད་ཆེས་ཙ་ན་སྐྱིད་སྡུག་དང་དར་

རྒུད་ངའི་འདི་དང་འདྲ། རང་ལ་ཡློད་པའི་དུས་ཤིག་བྱུང་ན་ལྟློ་ནས་ཕྲི་སེ་སྦིན་པ་

ཕློགས་མེད་དུ་གཏློང་། ནློར་ལློངས་སྤློད་ནས་ཕྲི་སེ་སྦིན་པ་གཏློང་། གཉིད་དང་ལྟློ་

ནས་ཕྲི་སེ་འགློ་དྲུག་དགེ་ལ་བསྐུལ་ལློ་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་ཆེན་པློ་ཞིག་དེ་རུ་མཛད་

དློ། །

དེར་བླ་མའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས་ང་ཡི་དྭགས་མིན་ལགས། 

མི་དབུལ་པློ་དར་རྒུད་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལགས་ཞུས་པས། གང་དུ་འགློ་རྒྱུ་ཡིན་

གསུངས། རྒྱལ་བུ་ན་རེ། བླ་མའི་སྙན་གགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ལེན་དང་གཏློར་

གཡློག་ལ་ཡློང་བ་ཡིན་ཞུས་པས། འློ་ན་ནང་དུ་ཤློག་གསུངས། དེར་རྒྱལ་བུའི་དབུ་

སྐྲ་བཞར། ན་བཟའ་བརེས། འཚོ་བ་ཡང་དག་དྲངས་ནས་བླ་མས་གཟིགས་པས། བུ་
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ཆུང་མཚན་དང་ལྡན་པ་འློད་སྒློར་རེ་འདུག །བླ་མ་མཉེས་ཏེ་རྒྱལ་པློའི་མཆློད་གནས་

བེད་པ་ལ་ཕ་ཚབ་ཀི་བུ། སློ་ཚབ་ཀི་སློ་ལ་བཀའ་སྲུང་ཆློས་སྐྱློང་ཞིག་གིས་བསྐྱལ་བ་

ཡིན་འདུག་དགློངས་ནས་གཏློར་གཡློག་ཆུ་ལེན་བཅློལ་ལློ། །

ནང་པར་ལུང་པ་དེའི་ཕུ་ན་འཇག་མ་ར་རུ་བཏང་། འཇག་མ་འབེལ་དྲགས་

པས་དུམ་པ་རེ་ལ་ཁུར་པློ་གཉིས་རེ་སྒྲུབ་ཐུབ། ཁུར་པློ་རེས་བླ་མའི་གཟིམས་མལ་

བཅློས། ཁུར་པློ་རེས་རྒྱལ་བུ་རང་གི་མལ་བཅློས་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་བརེས་སློ། །དེར་

ལུང་པའི་ཕུ་ན་ཡར་ཕིན་ཙ་ན་རི་རེ་དེ་ནས་བལྟས་པས་ལུང་པའི་མཐིལ་ན་རྒྱལ་པློའི་

ཕློ་བང་གནམ་ལ་བསྙེགས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག །ལུང་པའི་མདའ་ན་མཚོ་ཆེན་པློ་

ནམ་མཁའ་ཐང་ལ་ལྷུང་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག་གློ །རྒྱལ་འབངས་མཐའ་མི་རྟློགས་པ་

འདུག་གློ །དེ་ནས་མར་ལློག་ཉིན་ལྟར་སྔར་བཞིན་འཇག་མ་བརས། བླ་མའི་གཟིམས་

མལ་དེ་རྩྭ་སློབ་པློ་སྔ་དྲློ་རེས་བཞིན་ཆག །ཁློང་རང་གི་དེ་ལ་ཆག་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཁ་

བྱུང་། དེར་བླ་མའི་ཞལ་ཏ་ནས་ཁློད་ཀི་མལ་སློག་དེ་ལ་ཆག་རྒྱུ་མེད་པ་ཡློང་བ་

འདུག །ནུབ་མློ་གཉིད་ཀང་མི་ཡློང་བ་འདུག་པས། ཁློད་ལ་བླློ་ལས་ཆེན་པློ་རང་

གཅིག་འདུག་པས་ང་ལ་ཤློད་ཅིག་གསུངས་སློ། །

དེར་རྒྱལ་བུས་བླ་མ་ལ་མི་ཞུ་ན་སུ་ལ་ཞུ། བདག་ལ་བླློ་ལས་ཡློང་བ་འདི་དང་

པློ་རྒྱལ་སིད་ཆེན་པློ་གཅིག་གི་ཡབ་རྒྱལ་པློ་དློན་བཟང་བ་བ་ཞིག་གི་བུ་ཡིན་ལགས། 

ཨ་མ་དེ་མ་ཡར་ཡིན་པས་མཐའ་ལ་སྤྱུགས་པ་སློགས་སྔར་གི་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་རྒྱས་

པར་ཞུས་ཤིང་། བདག་གི་ནུ་བློ་དེ་སྙིང་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཤི་བས་མགློ་སྔས་

ལ་བཞག་ཀང་གཉིད་ཡེ་མ་བྱུང་བ་དེ་བཞིན་ལགས། བླ་མའི་སྐུ་དྲིན་ཆེ་དྲགས་པ་མ་
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གཏློགས་ནུ་བློའི་རུས་པ་ལློན་ན་བསམ་པ་དེ་ག་གདའ་ལགས་ཞུས་པས། བླ་མའི་

ཞལ་ནས་ཁློད་མི་ཕལ་པ་གཅིག་མིན་པ་འདུག །གདུང་རུས་ཀང་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པར་

འདུག །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་སས་འདི་འདྲ་སྤྱུགས་པ་འློས་སུ་མ་མཆིས། ད་ནི་ནུ་

བློའི་རུས་པ་ཡློད་སར་སང་འགློ་ཡི། བུ་དློན་གྲུབ་ཀིས་ལམ་སྣ་གིས་གསུངས། ཞག་

ཁ་ཡར་གི་ལྟློ་ཁུར་ནས་རུས་པ་ཡློད་སར་བློན་ནློ། །

དེར་ཁློང་གཉིས་ནུ་བློའི་རུས་པ་ཡློད་སར་ཕེབས་པ་དང་སེ་ཕུང་དེའི་རར་

བློན་པས། གཡམ་པའི་སྒློམ་བུ་དེ་ཧར་དློན་ནས་མི་འདུག །ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལ་

གཟིགས་ཀང་རུས་པ་དང་སྐྲ་ཐློར་བ་ཡང་མི་འདུག །རྒྱལ་བུ་དློན་ཡློད་དེ་ཇློ་ཇློས་

སློན་ལམ་བཏབ་པས་མཐུས། ནམ་ཟླ་དབར་ཁར་སློང་བས་ཆར་པ་སེ་བའི་མགློ་ལ་

བབས། སེ་བའི་ཆུ་ཐིགས་རྒྱལ་བུའི་ཞལ་དུ་སློང་། སྐློམ་པ་རྒྱུན་རིང་པློ་སློས་ཏེ་རྒྱལ་

བུ་ལུས་སེམས་མ་བལ་བར་ལངས་རྒྱུ་བྱུང་ནས་བང་ཐང་ལ་ཡན་དུ་སློང་ནས་ཁློང་

རང་གཉིས་མ་མཇལ་ལློ། །བླ་མ་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀང་དགློན་པར་ལློག་བློན་

ནློ། །རྒྱལ་བུའི་དློན་དུ་དཀིལ་འཁློར་བུམ་པའི་ཆློ་ག་སློགས་མཛད། 

དེར་ཉིན་རེ་བཞིན་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་རྒྱལ་བུས་ཤིང་སྒྲུག་པར་ཕིན་ནློ། །ལ་ལས་

ཇློ་ཇློ་དློན་གྲུབ་ཟེར། ལ་ལས་བུ་ཆུང་དློན་གྲུབ་ཟེར། བུ་ཆུང་སྙིང་སྡུག་ཁ་སྒློ་ལེགས་

ཟེར་བ་བྱུང་ངློ་། །དེར་བིས་པ་ན་མཉམ་རྣམས་དང་རེད་མློ་དང་འཛིང་ག་བས་པས། 

ཁློང་གི་ལློ་རྟགས་འབྲུག་ལློ་ཡིན་པས། ཁློ་རང་ལས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀང་འཛུད་ཐུབ་པ་

བྱུང་ངློ་། །དེར་འབྲུག་ལློ་པ་གཞན་སུ་ཡང་མི་འདུག་སེ། རྒྱལ་བུས་ང་འབྲུག་ལློ་པ་

ཡིན་པས་གགས་པ་ཡང་འབྲུག་ལས་ཆེ། ངའི་སེང་དུ་ཡློང་བ་ཡང་དེ་བཞིན་ཡིན་ཟེར་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཁ་ཕློ་རེ་ཡང་བཏློན། དེར་བླ་མའི་དྲུང་དུ་ལློག་བློན་ནློ། །

ལུང་པ་མ་གིའི་རྒྱལ་པློ་ལ་སས་མློ་མཚར་སྡུག་འློད་ཆགས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་

ཡློད། གཞན་སས་ཙམ་མེད་དློ། །ལུང་པ་དེའི་མཚོ་དེ་ལ་སྔར་ནས་དུས་བཟང་ཙ་ན་

གཡུ་འབྲུག་སྔློན་མློ་ནམ་མཁའ་ནས་མར་བབས་ཏེ་དུས་བཟང་ལ་སྐད་འདློན་གིན་

མཚོའི་དཀིལ་ན་མར་འགློ་བ་ཡློད། དེའི་ཉིན་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་ཀང་ལྟད་མློ་དང་སློན་

མློ་བེད། དེ་ལྟར་བས་པས་རྒྱལ་ཁམས་སུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པ། ལློ་ཕྱུགས་

ལེགས་པ། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཆད་པ། ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་ཡིད་བཞིན་གི་

ནློར་བུ་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པ་ཞིག་ཡློད་པས་དེ་ལ་སློན་ལམ་གང་བཏབ་པ་འགྲུབ་ཀི་

ཡློད་འདུག །དུས་ཕིས་བསྐལ་པ་འགིབ་ནས་འབྲུག་གསློན་དེ་མཚོ་ལ་མ་བབས་པས། 

མི་འབྲུག་ལློ་པ་ཡིིན་པ་ལློ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ལློན་པ་གསློན་མ་རེ་མཚོ་ལ་

བསྐྱུར་ཅིང་། རྒྱལ་བླློན་རྣམས་ཀང་ཆ་ལུགས་སྤས་ནས་གསློལ་བ་བཏབ་ན་སྔར་

བཞིན་བསམ་ཚད་འགྲུབ་ཀི་ཡློད་པར་འདུག །

དེར་ལུང་པ་དེ་ན་ལློ་དུས་ཀི་མི་རེ་འཚོལ་དུ་བཏང་བས། ཁློ་ག་ཡིན་པ། ལློ་

བཅུ་གཉིས་ལློན་པ། རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ཡིན་ཟེར་རྣ་བས་ཐློས་ཏེ་དེ་འགུགས་པའི་ཕློ་ཉ་

བླ་མ་རི་པ་དེའི་རར་ཕིན་ནས། ངེད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ཞལ་ཏ་ལ་བླ་མའི་འདི་ན་བུ་ཚ་ལློ་

བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ལློན་པ་ཞིག་ཡློད་འདུག །རྟེན་འབེལ་ལ་དགློས་པར་བྱུང་

བས་ད་ལྟ་མགློགས་པར་བསྐྱུར་དགློས་ཟེར་སྒློ་བརྡུངས་སློ། །བླ་མའི་དགློངས་པ་ལ་

སྔར་མཚོ་ལ་བསྐྱུར་བ་རྒྱུས་ཡློད་བསམས། བུ་རྫ་མ་ཁ་སྦུབས་པའི་འློག་ཏུ་སས་ནས་

སྐད་ཅི་བྱུང་ཡང་ང་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཡློང་བས། ཁེད་རང་མཚོ་ལ་བསྐྱུར་བ་འདུག་པས་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

སྐད་མ་འདློན་བས་ནས། བླ་མ་ང་ལློ་སྒྲུབ་ཟླ་སྒྲུབ་བེད་པ་ལ་བུ་ཚ་གང་ནས་ཡློང་། ང་

གསློད་སྙིང་འདློད་ན་གསློད་བས་འུ་ཐུག་བཙོངས་སློ། །ཁློང་ཚོས་ཕུགས་སུ་འཚང་

ཕུགས་གཡེང་བས། གི་བཏློན་ནས་བླ་མ་གསློད་པ་ཡིན་ཟེར་ཚག་ཚག་བས་པས། 

རྒྱལ་བུས་རྫ་མའི་བུ་གུ་ནས་མཐློང་སེ་བླ་མ་གསློད་པ་འདུག་སྙམ་ནས་ང་འདི་

ན་ཡློད་ལགས། ངའི་དྲིན་ཅན་དེ་ལ་དེ་འདྲ་མ་མཛད་ཟེར་རྫ་མ་བསྐྱུར་ནས་ལངས་

ཡློང་། བུ་ཆུང་དེ་ག་ཡིན་ཟེར་དགའ་དྲགས། བུ་ཆུང་མཚར་པློ་འདུག་ཟེར་ལག་པ་

ནས་འཇུས་ཏེ་ཁིད་དློ། །བླ་མས་འཆང་ཡང་མ་ཐུབ་པར་བླ་མ་གན་རྐྱལ་དུ་འགེལ། 

དེར་བླ་མ་མ་ངན་གིས་གནློན་ནས་ཞལ་དུ་གསློལ་བ་ཡང་མ་སློང་གློངས་ལ་ཁད་བྱུང་

ངློ་། །དེར་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་དེའི་རར་སེབས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་མཐློང་བས་བུ་

ཆུང་མཚར་སྡུག་ལྡན་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཟེར་རྒྱལ་པློ་མཉེས་སློ། །

ཉི་མ་གཉིས་གསུམ་རྒྱལ་པློའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་བཞུགས། རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་ལློ་

བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ལློན་པ་མཚར་སྡུག་འློད་ཆགས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རྒྱལ་བུ་

ལ་སེམས་ཤློར། ཁློང་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་འཇུས་ནས་འབལ་བ་རྒྱུན་ནས་མ་

འདློད་དློ། །ཕིའི་རྒྱ་མཚོར་མཆློད་པ་བེད་པའི་དུས་ཀིས་གཏུགས་ནས། ཅི་དྲག་གང་

དྲག་འདི་གཉིས་མི་འབལ་བ་འདུག་ཟེར་བ་ལ། རྒྱལ་བུས་རང་གི་གློས་བསབ་པ། 

སས་མློས་ང་ལ་འཆང་ནས་མི་གཏློང་བ་འདུག །ནློར་བུ་ལེན་པའི་གྲུ་ནང་དུ་ཁེར་རང་

བླློན་པློ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ངེད་གཉིས་དང་བསློངས་ནས་འགློ་ཡི་དེར་བུ་མློ་གཉིད་དུ་

སློང་བ་དང་། ཁེད་རང་ཚོས་བུ་མློ་བཟུང་། ངས་ཁེད་རང་ཚོའི་དློན་དུ་འགློ་དྲུག་གི་

སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདློགས་ཕིར་དཀའ་བ་མེད་པའི་སེམས་ཁེར་ནས་འགློ་འློ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

གསུངས་སློ། །བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པློ་ལ་དེ་ལྟར་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློ་མཉེས་ནས་

བུ་ཆུང་བདེན་པར་འདུག་གསུངས་སློ། །

བླློན་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ཁློང་གཉིས་དང་བསློངས་ནས་གྲུའི་ནང་ན་ཕར་

བློན་ནློ། །སས་མློ་སེམས་ཡེངས་ནས་ལག་པ་ལྷློད་པ་ཞིག་བྱུང་བས། རྒྱལ་བུས་བླློན་

པློ་རྣམས་ལ་བཟུང་ཟེར་བའི་མིག་བརྡ་བས། རྒྱལ་བུས་སྙིང་རེའི་སེམས་ཀིས་

མཆློངས་སློ། །ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་དང་འློད་ཀི་གུར་ཕུབ་ཅིང་། ས་གཞི་ལ་འབྲུག་སྒ་

དང་གློག་འབིན་པ་ཡང་བྱུང་། དེར་བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་བཟུང་ནས་

རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ལ་ལློག་ཕིན་ནློ། །

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་དཀིལ་ན་ཀླུ་དགའ་བློ་དང་འཇློག་པློས་སྣ་དྲངས་པའི་ཀླུ་མློ་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་འཁློད་འདུག །རྒྱལ་བུ་ཟིལ་པ་ཁློམ་མེ་ཁློང་ཚོའི་རར་ཕེབས་

པ་དང་། ཀླུ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་བུ་ལ་བསུ་བ་བས་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

དྲངས་ཏེ་སྔར་ཡིན་ན་ངེད་ཚོ་ལ་མི་རེ་སེར་བ་ཡིན་ཏེ། མཚོ་ལ་སྐྱུར་ཙ་ན་ཉེ་འཁློར་

དང་བཅས་པ་ངུ་དིར་དང་། རློལ་མློའི་སྒ། སིལ་སྙན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡློང་བ་

ཡིན་པ་ལ། ད་ལམ་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་ཁེད་འདིར་ཕེབས་པས་ངེད་ཀླུའི་ལུང་པ་

རྣམས་བཅུད་དང་ལྡན་པ་ཚེ་རིང་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་གདུག་རྩུབ་ཞི་ནས་ཤི་

ན་ལྷའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བར་འདུག་ཟེར་དགའ་དྲགས་སློ། །

ད་ཁེད་རང་ཡར་འབློན་ནམ། ངེད་ཀླུའི་འགློ་དློན་ལ་བཞུགས་ཞུས་པས། རྒྱལ་

བུའི་གསུང་ནས་ང་རང་གང་དུ་བསད་ཀང་ཁད་མེད། ངའི་བླ་མ་བཟང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་

དེ་ཐུགས་ཁལ་ལ་གཏད། ནུ་བློ་གཅིག་ཡློད་པ་འཁློར་བར་འཁམས་ཡློད་པ་ཡིན་
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གསུངས་སློ། །དེར་ཀླུ་ཚོ་ན་རེ་འློ་ན་ཡར་འབློན་པར་ཞུ་ཟེར་རློ། །ཁེད་ཀི་སྐུ་དྲིན་ལ་

དུས་ཕིས་མཚོ་ལ་མི་བསྐྱུར་མི་དགློས་པ་བེད། ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་དང་སའི་

བཅུད་ཐམས་ཅད་སྔར་ལས་རྒྱས་པ་ཡློང་བ་བེད་ཟེར་བའི་དམ་བཅའ་ཕུལ། རྒྱལ་

བུའི་ཐུ་བར་ནློར་བུ་ཁད་པ་ཅན་མང་དུ་ཕུལ་ཕག་བཙལ་སློན་ལམ་བཏབ་བློ། །

རྒྱལ་བུས་སྤན་བཙུམས་ནས་བླ་མ་དེའི་རར་སེབས་པར་ཤློག་གསུངས་པས། 

དེ་མ་ཐག་ཏུ་བླ་མའི་སྐུ་མདུན་དུ་རྒྱལ་བུ་ཕེབས། བླ་མ་དེ་རྒྱལ་བུའི་མ་ངན་གིས་

གནློན་ནས་ཞལ་དུ་གསློལ་བ་ཡང་མ་སློང་བར་གློངས་ལ་ཁད་བྱུང་འདུག །མིག་

ལྤགས་ཀང་བརྡིབས་ནས་མི་ངློ་མ་ཤེས་པར་འདུག་སེ། བླ་མའི་མགུལ་ལ་འཁྱུད་དེ་

ངའི་བླ་མ་འདི་འདྲ་ཡློང་བ། ང་སེབས་ཡློད་པས་ཐུགས་ཁལ་མི་མཛད་པ་ཞུ་ཞུས་

པས། ངའི་རྒྱལ་བུ་མཚོ་ལ་བསྐྱུར་ནས་མེད་པ་ལ། ཤི་ནས་གསློན་པློར་སེབས་པའི་

སློལ་ལམ་མེད། ཁློད་ཀིས་ང་ལ་སྙིང་ཚིམ་བེད་པ་ཟེར་བླ་མ་བརྒྱལ་ནས་འགེལ་ལློ། །

དེར་ཤ་སྐམ་གི་ཐུག་པ་དྲངས། སྐུ་ལ་སྣུམ་ཉེད་བས་པས་སློས་སློ། །བླ་མའི་

སྤན་སྐྱག་རྣམས་བསལ། མིག་ལྤགས་ནས་བཏེག ། སྐེ་ལ་འཁྱུད་དེ་རྒྱལ་བུ་ཡིན་

བས་པས། བླ་མས་རྒྱལ་བུ་གཟིགས་ཏེ་དགའ་དྲགས་ནས་རྒྱལ་བུའི་སྐེ་ལ་འཁྱུད། ཤི་

གསློན་འཕྲད་པ་འདི་འདྲ་ཡློང་བ་ཨང་ཁེད་ལློག་ཆློག་པ་ཇི་ལྟར་བྱུང་གསུང་། རྒྱལ་

བུས་སྔར་གི་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་བླ་མ་ལ་ཞུས་པ་དང་། བླ་མ་མཉེས་ནས་ཁློད་འདྲའི་

རྒྱལ་བུ་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ན་དཀློན། ང་དང་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྐུ་དྲིན་ཆེ། ཚེ་

འདི་ལ་མི་འབལ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་རུ་ཁེད་ཀི་འཁློར་གི་ཐློག་མར་སྐྱེ་བར་ཤློག་གསུངས་ཏེ་

སློན་ལམ་བཏབ་བློ། །
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དེར་བླ་མ་དང་རྒྱལ་བུ་གཉིས་གཟིམ་སྔས་གཅིག །གསློལ་ན་སྣློད་

གཅིག །འགློ་ན་ཕག་སྦེལ་ནས་འབློན་པ་མ་གཏློགས་སྐད་ཅིག་ཀང་འབལ་མི་ཕློད་པ་

མཛད་དློ། །དེར་ནམ་ཞིག་ཙ་ན་ལུང་པའི་རྒྱལ་པློའི་ཞལ་ནས་རང་རེའི་བླ་མ་གདན་

དྲངས་ཏེ་བསྙེན་བཀུར་འབུལ་བ་བེད་དགློས། བུ་ཆུང་མཚོ་ལ་བསྐྱུར་ནས་སྔར་ལས་

ལློ་ལེགས་པ་བྱུང་། ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་འཕེལ་བ། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་རྒྱུན་ཆད་

པ། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་པ། བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་གསུངས་ནས་བླ་

མ་གདན་འདྲེན་ལ་བཏང་ངློ་། །

བླ་མ་ལ་བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པ། རྒྱལ་པློས་སྐུ་དྲིན་གསློ་བའི་གདན་

འདྲེན་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ཞུས་པས། བླ་མས་འབློན་པ་ཞལ་གིས་བཞེས། དེར་རྒྱལ་བུ་

ལ་རང་རེ་གཉིས་བསློངས་ནས་མ་ཕིན་ན་འབལ་མི་ཕློད་པར་འདུག །བསློངས་ནས་

ཕིན་ན་རྒྱལ་པློས་ཁེད་འཕྲློག་གམ་མི་ཤེས་པས། ད་འགློ་བ་ལ་ཐབས་བས་པས་ཆློག་

གསུངས་སློ། །ན་བཟའ་ཐུལ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་དེ་ལ་སྐུ་ལྕམ་རིང་མློ་ཞིག་བརེགས་ནས་

གསློལ་ལློ། །བླ་མའི་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱལ་བུས་འཆང་ནས་བློན་ནློ། །

དེར་བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཆིབས་པ་ཆིབས་པར་ཞུ་ཞུས་པས། ང་རྐང་བཞི་

སངས་ཟིན། ཁློད་རང་ཚོ་སྔློན་ལ་བློན། ངས་རྟིང་ལ་སེབས་ཡློང་གསུངས། བླློན་པློས་

སྔློན་ལ་ཕིན་ནས་བླ་མ་རྐང་བཞི་སངས་ནས་ཞབས་ཐང་ལ་འབློན་གི་ཡློད་ཞུས་པས། 

བླ་མ་ལ་གདན་ཆས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཤམས། རྒྱལ་པློ་དང་སས་མློས་བསུ་བ་

མཛད། སས་མློ་དེ་རྒྱལ་བུ་གློངས་པའི་མ་ངན་གིས་འློད་མདངས་ཉམས། གདན་ཁི་

མཐློན་པློ་དེ་ལ་བླ་མ་བཞུགས་པ་ཞུ་ཞུས་པས། བླ་མས་མི་བཞུགས་གསུངས་ཀང་མ་
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གསན་པས་བླ་མས་གདན་ཁི་ལ་འཛེགས་པས། བླ་མའི་སྐུ་ལྕམ་བུད་དེ་རྒྱལ་བུ་རེན་

པར་ཁིའི་ཟུར་དུ་ཟགས་སློ། །

དེར་རྒྱལ་པློ་དང་སས་མློ་འཁློར་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་བུ་གཟིགས་པས། སས་

མློས་རྒྱལ་བུ་ལ་འཆང་། དེར་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་ངློ་མཚར་ཆེ་དྲགས་ཏེ་འདི་འདྲ་ཡློང་

བ་ཅི་ཡིན་བླ་མ་ལགས་ཞུས་པས། བླ་མས་སྔར་གི་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་རྒྱལ་བླློན་སས་

མློ་དང་བཅས་པ་ལ་ཞུས། གཞན་ཡང་རྒྱལ་རྒྱུད་ཡིན་ལུགས་སློགས་རྒྱས་པར་ཞུས། 

མ་གིའི་ནློར་བུ་བླངས་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་དངློས་སུ་ཕུལ་བས་རྒྱལ་པློ་མཉེས། 

ཁློད་ནི་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་ཡིན་འདུག་པས། ངས་ངློ་མ་ཤེས་གསུངས་ཏེ་

རྒྱལ་བུ་ལ་གསེར་གི་ཁི་བརིགས། རྒྱལ་བླློན་རྣམས་རང་སར་བཞུགས་སློ། །སས་

མློ་ལ་གཡུ་ཁི་ཞིག་བརིགས། བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞུས་ཤིང་གསུང་

གེང་མང་དུ་མཛད། 

དེར་རྒྱལ་པློའི་གསུང་ནས་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ཁེད་ནི་སྔར་གི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཞིག་

ཡིན་པ་འདུག་ཅིང་། ཁད་པར་ཁློ་རང་གི་ངློ་ཐློག་འདི་ལ་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་ཡིན་

འདུག་པས། ཁློང་རང་གི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་འདི་ལྟ་བུ་འདུག་པས། 

གཞན་ནས་འཚོལ་དུ་ཕིན་ཀང་འདི་འདྲ་མི་རེད། ང་བུ་མེད་ཀི་རྟིང་ལ་ངའི་རྒྱལ་ཚབ་

འདི་ཁློང་འློས་པ་ཞིག་ཡློང་བ་འདུག །བུ་མློ་འདི་ཡང་ལས་ཀི་འབེལ་བ་ལྟ་བུའི་འབལ་

མི་ཕློད་པ་ཞིག་འདུག །ད་ཉི་མ་དེ་རིང་གཟའ་སྐར་བཟང་བར་འདུག་པས། རྒྱལ་བུ་

དློན་གྲུབ་འདི་རྒྱལ་སར་འདློན་པ་ཡིན་གསུངས། ང་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བླ་མ་དང་རང་

རེ་གཉིས་རྩྭ་ཆུ་ཤིང་གསུམ་འཛོམས་པའི་རི་ཞིག་ལ་དགློན་པ་འདེབས། དེ་རུ་སློད་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

པ་ཡིན་གསུངས་ནས་མངའ་འློག་གི་མི་ཐམས་ཅད་བསགས་ནས་ཁློང་རང་གི་ཕག་

ན་ཡློད་པའི་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་རྣམས་དང་རྟེན་བཟང་པློ་ངློ་མཚར་ཅན་དང་། གསེར་

གི་གེགས་བམ་གདན་དྲངས། ནམ་མཁའ་དར་གིས་མཆློད་པ་བས། ས་གཞི་ཐམས་

ཅད་གླུ་གར་རེད་འཇློས་ཁབ་པར་བས། རྟ་མཆློག་གང་ཆེན་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་བུ་ལ་

རབ་གནས་གསློལ། 

སས་མློ་དང་ཡབ་ཡུམ་མཛད་དེ་རྒྱལ་ས་བཟུང་། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཆློས་མཛད། 

ལུང་པའི་ཕུ་རུ་ཆློས་སེ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་བཏབ། བླ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགེ་སློང་

དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཆློས་ཁིམས་དར་བར་བཞུགས་སློ། །དེར་མངའ་འློག་རྣམས་

དགའ་སེ་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྔར་ལས་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་བྱུང་ངློ་། །ནམ་ཞིག་

རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་ལ་ང་རྒྱལ་སིད་ཆློས་བཞིན་དར་གི་ཡློད་དེ། ནུ་བློ་དེ་

གར་གནས་ཀི་རད་གཅློད་ཅིག་ཀང་མ་བྱུང་བས་སྐྱློ་བ་ཆེན་པློ་སྐྱེས་སློ། །

ཁློང་རང་གི་མངའ་འློག་གི་སྐྱེ་བློའི་ཚོགས་རྣམས་ཕག་ཕིར་ཁིད་དེ། ཟླ་བ་

ཕེད་ཀི་རྒྱགས་ཕེ་ནང་ནས་ཁུར། རང་རེ་དཔློན་གཡློག་ཚོ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྐབས་

སུ་སྐྱློ་བསང་ལ་འགློ་བ་དང་བང་ཐང་གི་ས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རེ་བེད་སྤློད་པ་ཡིན་

གསུངས་ཏེ་དཔློན་གཡློག་དང་བཅས་པ་བཏེག་བློན་ནློ། །ཁློང་རང་གིས་སྔར་གང་

བློན་གི་ས་ན་ཕར་བློན། ས་སློང་ཡུལ་མེད་ཀི་སར་ཡུལ་བཅློས། ཞིང་མེད་པར་ཞིང་

བཅློས། ཆུ་མེད་པར་ཆུ་བཏློན། མངའ་འློག་དབུལ་ཕློངས་མ་ནུས་པ་རྣམས་ལ་ཞིང་

སེར་གིན་བློན་ནློ། །

དེར་རྒྱལ་བུ་གློངས་པའི་ས་ཆ་དེར་ཕེབས་པ་དང་། སེ་ཕུང་དེར་རྫིང་དཀིལ། 
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ཆློས་སེ་བཙུགས། དགེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་དུས་མཆློད་དང་བཅས་པ་བཙུགས་སློ། །དེར་

ནུ་བློ་དེ་ཕར་ལམ་རད་མ་ཆློད། ཚུར་ལམ་དུས་མཆློད་གཏློང་དུ་བློན་ནས། ཆློས་སེའི་

ཤིང་སྒྲུབ་མཁན་ན་རེ། ངེད་རང་གི་ཆློས་སེའི་ཕུ་འདི་ན་སྔར་མིག་གིས་མ་མཐློང་བའི་

གཟུགས་མིར་བས་པ་ལུས་ལ་སྤུ་སྐྱེས་པ་སེམས་ཅན་འཇིགས་སུ་རུང་བ་གཅིག་

སྐད་ལྷང་ལྷང་འདློན་གིན་འགློ་བ་ཞིག་འདུག །ལུང་པ་མང་རབ་བརྒལ་བ་ན་འདུག་

ཞུས་སློ། །

དེར་རྒྱལ་པློའི་ཐུགས་ལ་ནུ་བློ་དང་འཕྲད་པ་ལྟ་བུའི་སྙིང་བརེ་ལྷང་བ་ཞིག་

བྱུང་ངློ་། །རྒྱལ་པློའི་ཞལ་ནས་ཁེད་རང་འབངས་འཁློར་གཡློག་རྣམས་ས་སློང་དེ་ན་

ཡར་གང་འློས་ཀི་མཁར་ལས་ཐློག །གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནློད་པ་མ་བེད་པར། 

རང་ལས་གིས་གསུངས་སློ། །ཁློང་དཔློན་གཡློག་བཅློ་ལྔ་ཙམ་སེམས་ཅན་འདུག་ཟེར་

བའི་ལ་རྒྱབ་དེར་བློན་ནློ། །

རྒྱལ་བུ་གློངས་པའི་ས་ཆ་དེར་ཕེབས་པ་དང་། དེ་རིང་ནུ་བློ་དང་འཕྲད་པ་ལྟ་

བུའི་དགའ་བ་ཆེན་པློ་བྱུང་། ས་ཆ་དེར་སྔར་སྡུག་པློ་མང་མློང་བ་དེ་དྲན་ནས་སྤན་

ཆབ་ཀང་ཤློར། རི་འགློ་ཞིག་ཏུ་བློན་ཙ་ན་ལུང་པ་ཞིག་ནས་སྐད་ལྷང་ལྷང་རྒྱག་པ་

ཐློས། ག་ལེར་འཇབ་ཀིན་ཕིན་པས་མིའི་ལུས་ལ་སྤུ་སྐྱེས་པ་སིན་པློ་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་

སེམས་ཅན་རྣ་བ་བསད་དེ་ཤ་ཁུར་ཡློང་སེ། ཇློ་ཇློའི་མིང་ནས་འབློད་བཞིན་ཇློ་ཇློ་དློན་

གྲུབ་གང་ན་ཡློད་ཀང་ཤ་སྐལ་འདི་ན་ཡློད་ཟེར། ནུབ་མློ་དེར་ཉལ་ཞིང་ཉིན་མློ་ལངས་

ནས་འགློ་བ་ཞིག་འདུག །དེའི་རེས་སུ་བལྟ་བར་ཕིན་ཙ་ན་ཤ་སྐམ་རླློན་རིང་པ་བཅས་

ཀི་རིག་པ་ཁང་པ་ཆེ་བ་ཙམ་ཞིག་བརིགས་འདུག་གློ །
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

དེར་ཁློང་སྤན་ཆབ་མང་དུ་ཤློར། སྙིང་ནས་བརེ་བའི་ནུ་བློ་དེ་མ་ཤི་གསློན་

པློར་བསད་ཡློད་པ་ཨེ་ཡིན་བསམས་ཏེ་སྐྱློ་ཤས་ཆེན་པློ་ཞིག་སྐྱེས་སློ། །དེར་ཁློང་གི་

ཕག་ཕི་བ་རྣམས་ཕིར་སློག་གློ །ཁློང་ཚོ་ལློག་པའི་རེས་སུའང་ཤ་སྐལ་ཁེར་ནས་ཇློ་

ཇློ་དློན་གྲུབ་ག་ན་ཡློད་ཀང་ཤ་སྐལ་འདི་ན་ཡློད་ཟེར་སྐད་འདློན་གིན་ཡློང་གི་འདུག་

གློ །དློན་ཡློད་ང་འདི་ན་ཡློད་བས་ལན་བཏབ་བས་ནུ་བློ་རྣ་མཆློག་ཤློག་གེ་ཉན་གི་

འདུག་གློ །

ཁློང་གིས་ཇློ་ཇློ་འདི་ན་ཡློད་ཟེར་རར་བློན་པས་དེར་རྒྱལ་བུ་དློན་ཡློད་ཀི་

བསམ་པ་ལ་ངའི་ཇློ་ཇློའི་སྐད་འདྲ་བ་ལ་བསམས་ཕག་འཚལ་ཞིང་བརྒྱུགས་བྱུང་

ངློ་། །དེར་སྐུ་མཆེད་གཉིས་མཇལ། ཇློ་ཇློས་ནུ་བློ་ལ་ཁློད་ལ་སྡུག་པློ་འདི་འདྲ་བྱུང་

འདུག་ཟེར་སྤན་ཆབ་མང་དུ་ཤློར། ནུ་བློས་ཇློ་ཇློ་དང་མཇལ་བྱུང་ཟེར་དགའ་ཚོར་

ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་སྐྱེས། དེར་གཉིས་ཀ་དར་གཅིག་བརྒྱལ་ནས་ལུས་སློ། །བརྒྱལ་

སངས་པ་དང་ཁློང་གཉིས་ལྷན་དུ་སྔློན་ལ་སྐྱློ་བསང་ལ་ཕེབས་ས་དེར་ཕིར་ཕེབས། 

རྒྱལ་བུ་སྐུ་མཆེད་ཤི་གསློན་མཇལ་བས་སྐྱློ་བ་སངས་པའི་སྐྱློ་བསང་ཟེར་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དེ་ནས་བྱུང་ངློ་། །

གཅུང་པློའི་ལུས་ཀི་སྤུ་རྣམས་བཞར། བདུད་རི་ལྔ་ཞལ་དུ་དྲངས་པས་ཇློ་ཇློ་

དང་གཟི་མདངས་མཉམ་པ་བྱུང་ངློ་། །དེ་སྔ་ནུ་བློ་གློངས་པའི་ས་ཆའི་ཆློས་སེ་དེར་

ཕེབས། དགེ་བ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མཛད། བློན་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་གློང་སེ་ཆེན་

པློ་བཙུགས་ཏེ་ཕློ་བང་དུ་ཕག་ཕེབས། དེར་རྒྱལ་པློའི་དགློངས་པ་ལ་ད་ང་ནུ་བློ་དང་

ཕྲད་ཐུབ་པ་དེར་གཟིགས་ན་ངས་སློན་ལམ་བཏབ་ཚད་ཐེབས་པ་ཡིན་ཚོད་འདུག་
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

པས། ཡབ་རྒྱལ་པློ་དང་མཇལ་དུ་འགློ་དགློས་དགློངས་ཏེ་ཕློ་བང་ནས་ནློར་བུ་རིན་པློ་

ཆེས་སྣ་དྲངས། རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་དང་བཅས་པའི་ནློར་ཅི་འདློད་བསྣམས་ཏེ་ཡབ་

ཡུམ་གསུམ་པློ་རྒྱལ་འབངས་ཀིས་བསྐློར་ནས་ཡབ་ཀི་རར་བློན་ནློ། །

ཡབ་ཀི་ས་ཆའི་སྒབ་ན་འབངས་མི་ཁག་ཅིག་མཁར་རིག་པར་སེབས་འདུག་

གློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་གི་དྲུང་དུ་ཞུ་བ་འབུལ་བར་བླློན་པློ་དྲག་པ་གཅིག་

གིས་འགློ་བས་སྐྱ་མི་མང་པློ་བཏང་ངློ་། །དེར་མཁར་ལས་བེད་པའི་འབངས་མི་

རྣམས་ཀིས་མཐའ་མིའི་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེས་རང་རེའི་མངའ་འློག་དང་

ས་ཆ་འཕྲློག་པ་འདུག་ཟེར་བ་ཐློས་ནས་ད་དམག་བྱུང་ཟེར་ཕློ་བང་ལ་བློས་སློ། །

དེར་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཡབ་དང་མཇལ་བའི་ཞུ་བ་འབུལ་མི་

ཡིན་ཞུས་རུང་། དེ་འདྲ་ཅི་ལ་སིད། འདི་ནི་རྒྱལ་ས་འཕྲློག་པར་ཡློང་བའི་དཔུང་ཡིན་

པ་ཐག་ཆློད་ཟེར་ཚང་མ་སྐྲག་ནས་ག་བེད་འདི་བེད་མེད་པར་ལུས། རྒྱལ་པློ་དློན་གྲུབ་

འདི་ཁ་ན་ཕེབས་ཀི་ཡློད་ཟེར་བའི་ཞུ་བ་བཏང་བས། རྒྱལ་བླློན་རྣམས་དགའ་དྲགས་

ཏེ་ནམ་མཁའ་དར་གིས་མཆློད་པར་བས། ས་གཞི་གླུ་གར་རློལ་མློས་བཀང་ནས་

རྒྱལ་བུ་སྐུ་མཆེད་བསུ་བ་ལ་བློན་ནློ། །ཡབ་རྒྱལ་པློས་སྔར་ཕློ་བང་གི་ཐེམ་པ་མི་

བརྒལ་བ་ཡིན་པ་ལ། ད་བུ་གཉིས་བསུ་བར་འགློ་གསུངས་ཏེ་མིག་ལྤགས་ལ་ཤེལ་གི་

ཀ་བ་བཙུགས། ཕག་ཏུ་གཡུའི་མཁར་བ་བསྣམས་ནས་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་

བསུ་བ་ལ་བློན་ནློ། །དེར་སྐུ་མཁར་དེ་ནས་ཚུར་བློན་པའི་ས་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་

དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་སློ། །

རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་དང་། རྒྱལ་བུ་སྐུ་མཆེད་ཡབ་ཡུམ་སས་དང་བཅས་པ་དེར་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

མཇལ་ལློ། །དགའ་བ་དཔག་མེད་སྐྱེས་ཏེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཐམས། ཨ་མ་ན་

རེ། ཆློས་རྒྱལ་དློན་གྲུབ་ཁེད་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པ་ཧ་མ་གློ་བ་ཚིག་འཁལ་

ངན་སེམས་བས་པ་བཟློད་པར་གསློལ། ད་ངེད་རྒན་རྒློན་གཉིས་ཀི་སྐྱིད་སྡུག་ཁེད་སྐུ་

མཆེད་གཉིས་ཀིས་མཁེན་ཟེར། ཕག་གང་འགེལ་བ་ལྟར་ལན་སློང་དུ་འཚལ་ལློ། །

རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ཀི་ཞལ་ནས་ང་འགློ་དྲུག་ཕ་མར་ཤེས་པ་ལ། འཁློན་འཛིན་

དང་ཞེ་བཞག་གང་ཡང་མེད། ཨ་མས་གང་བས་ངའི་གློགས་སུ་བྱུང་གསུངས་ནས། 

གསུང་གེང་མང་དག་མཛད་དེ། རྒྱལ་བུ་དློན་ཡློད་ཡབ་རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་སར་བསྐློས། 

སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཇློ་མློ་གཅིག་གིས་འཐུས་པ་བས། རྒྱལ་ས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཁད་

མེད་དུ་བསྐྱངས། མངའ་ཐང་འཛམ་བུ་གིང་ལ་དབང་སྒྱུར། རྒྱལ་འབངས་ཀང་བདེ་

དང་ལྡན་པ་བྱུང་འདུག་བས་པས། 

དེར་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློའི་བསམ་པ་ལ། ངས་སྔར་ཤིང་སློང་གི་རར་

འགློ་དུས་རློ་འདིས་ང་མ་ལེན་ཟེར། རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་ཆློས་ཀི་སྒྲུང་རིང་ཐུང་མང་དུ་ང་

ལ་ལབ་ཀང་ངས་གློ་རྟློགས་མ་རེད། རྒྱབ་ཏུ་རློ་ཁུར་ཀང་ལྐུགས་སུན་ནི་ང་ལ་མ་བྱུང་། 

དེ་རིང་བཏང་བའི་སྒྲུང་དེ་ཕན་ལ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་སློང་བ་ལ། རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ཀིས་

འཕྲལ་སྡུག་ཁུར་བས་པ་ལས་ནམ་ཕུགས་རྒྱལ་ཁིམས་ཆློས་བཞིན་སྐྱློང་བ་ཞིག་

འདུག །ཀུན་གིས་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ནི་འགློ་འློང་བསློད་པ་སློགས་གང་བེད་ནའང་བླ་

མ་མིན་པ་དྲན་རྒྱུ་མེད། འཆི་བ་སློག་ལ་བབས་ཀང་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་བླ་མ་དྲན་

པ་ཞིག་བྱུང་འདུག །བླ་མ་དྲན་ནས་བཞུགས་པས་བླ་མ་དང་མཇལ། དེར་རྒྱལ་བུ་དློན་

གྲུབ་ས་མཐར་འཁམས་ཀང་མཐའི་རྒྱལ་སིད་ཐློབ་ནས་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཡུམ་དང་མཇལ། 
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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

འཛམ་བུ་གིང་མངའ་འློག་ཏུ་ཚུད་པའི་ཆློས་རྒྱལ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག །ཁློང་རང་ལ་སྡུག་

གློང་དེ་འདྲ་བཏང་འདུག །ང་ལ་རློ་ཁློས་རྒྱལ་པློ་ལས་ཟད་པློ་ཟེར་ཡང་ལས་མ་ཟད་པ་

འདུག་བསམས། ཁེད་འདྲའི་སྤང་ཆུང་ཟླ་བ་གགས་པ་ཞིག་ཡློང་བ་བསམས་ནས་

མཆི་མ་སྣ་གློང་དུ་ལྷགས། 

བླ་མ་དྲན་མློས་གུས་ཆེན་པློ་ཞིག་སྐྱེས་པའི་སློབས་ཀིས་བླ་མའི་གཟིམ་ཆུང་

ན་སེབས་འདུག་གློ །དེར་བླ་མ་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ཀང་ཕག་འཚལ་བསྐློར་བ་

བས་བིན་རླབས་ཞུས་ཏེ་ཟླ་བ་གགས་པ་སེབས་ཡློད། འདི་ནས་ཕིན་འཕྲལ་དད་པའི་

ཤུགས་བསྐྱེད་པའི་མཐུས་བླ་མའི་བཀའ་གནང་བ་འགྲུབ་ཡློད་ཞུས་པ་དང་། 

བླ་མའི་ཞལ་ནས་ང་ལ་སློབ་མ་མདློ་རྒྱུད་བསན་བཅློས་ལ་མཁས་པ་མང་རབ་

བྱུང་ཡང་། ཞེ་རུས་བས་ནས་ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་གི་རི་ལ་གསེར་ཁ་འགྲུབ་པ་ཁློད་

ལས་མ་བྱུང་། སྡུག་རུས་དང་སྙིང་རུས་ཐློན་པ་ཁློད་ནི་ཕི་མ་འགློ་དློན་ལ་ཕན་ཐློགས་

པ་ཞིག་ཡློང་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས། རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློས་དཀའ་བ་མཐར་ཕིན་པ་

སྤད་པའི་མི་རློ་གསེར་འགྱུར་གི་རློ་སྒྲུང་། ལེའུ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པ་རྫློགས་སློ། །

བསན་འདིར་སློན་པ་གཉིས་པར་གགས་པ་ཡི། །འགློ་བའི་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་

སྙིང་པློ་དེས། །རྒྱུ་འབས་ཡིད་ཆེས་བླང་དློར་བ་བ་དང་། །མི་ཆློས་ཕི་ཐག་གཞུང་

བསིང་བ་བའི་ཕིར། །འབས་བུ་དགེ་འབྱུང་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་ཡིས། །ངློ་མཚར་དགེ་

འབྱུང་བསན་བཅློས་འཕྲེང་བ་མཛད། །འདི་མཐློང་ཀླློག་པ་ཐུན་མློང་དངློས་གྲུབ་

ནི། །སྣ་རེ་འབྱུང་ཞེས་མཁས་པའི་ངག་ལས་འབྱུང་། །རྟེན་འབེལ་བཟང་པློ་དགའ་སློན་

ཆེན་པློ་ཡིས། །སྐྱེ་དགུ་ཚིམས་ཤིང་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་འདིར། །ཤིན་ཏུ་དགེ་
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རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་སྒྲུང་།

ཞིང་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

དགེའློ།
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པར་བང་སློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

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

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སྒློ་མློ་སློང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སྒློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསྔློའི་སློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླློ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགློམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །


	ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 
	༄༅། །དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་རོ་ལངས་
གསེར་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྒྲུང་ཉེར་གཅིག་པ་རྒྱས་པར་
ཕྱེ་བ་བཞུགས་སོ། །
	ལེའུ་དང་པོ།
	སྤྲང་ཆུང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོ་
ཞེས་མཚན་གསོལ་བ།
	ལེའུ་གཉིས་པ།
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	ལེའུ་གསུམ་པ།
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	ལེའུ་བཞི་པ།
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	ལེའུ་ལྔ་པ།
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	ལེའུ་དྲུག་པ།
	ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་གྲི་བཟང་པོ་གཞལ་ཚད་རི་བ་ཐོབ་པར་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་བུ་ཞར་བས་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བ།

	ལེའུ་བདུན་པ།
	བུ་རིག་པའི་ཁྱེའུ་ཆུང་རྫུན་མི་ཤེས་པས་རྫུན་སྤངས་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་བཏང་བ་མཐར་བསྐྱལ་ནས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ།
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