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ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀང་ཡློད། ཡང་རགས་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་

ཡིག་ནློར་བསྒབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅློས་ཡློད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གློ་དགློས། ཡང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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་སྐློར་དང་ལམ་སྟློན་གི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་ལྡན་

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

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐར་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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༄༅། །བསྟན་པའི་གཏད་རབས་བཞུགས་སློ། །

སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །དེ་ནས་འཕགས་པ་ཉི་མ་གུང་པས་ཁ་ཆེར་གཤེགས་

ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློ་འཕྲུལ་གིས་འཕགས་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཨཽ་དུཥྚ་བཏུལ་ལློ། །བཱ་རཱ་

ཎ་སིའི་ལློངས་ཀི་སྐེ་བློའི་ཚོགས་རྣམས་ལ་རེད་མློས་མཛད་ནས་ཁ་ཆེར་གཤེགས་

པ་ཡིན་ནློ། །རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྐེ་བློའི་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རི་བློ་སློས་ཀི་ངད་ལྡང་

དུ་གཤེགས་ནས་ཀླུ་རྣམས་བཏུལ་ལློ། །གུར་གུམ་བླངས་ནས་ཁ་ཆེ་རྣམས་བསྟན་པ་

ལ་བཙུད་ནས་གློང་དང་གློང་ཁྱེར་དང་ལངས་རྣམས་དང་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་གིས་

བརྒྱན་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བཏགས་ཤིང་ཁ་ཆེ་བ་དེ་དག་དགའ་བར་མཛད་ནས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དེ། བསྟན་པ་ཡློངས་སུ་བསྐངས་ནས་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མཛད་དེ་འཕགས་པ་ཤཱ་ནའི་གློས་ཅན་ལ་བསྟན་པ་

གཏད་ཅིང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་

སློ། །འཕགས་པ་ཤཱ་ནའི་གློས་ཅན་གིས་ཀང་གར་གི་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཚོང་དཔློན་གི་

བུ་རུ་མགློ་བློའི་རི་བློ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་མཛད་ནས་འཕགས་པ་ཉེར་སྦས་རབ་ཏུ་

ཕྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རློགས་ནས་དག་བཅློམ་པར་གྱུར་ཏེ། གནས་པ་ལས་དེ་ལ་

བསྟན་པ་གཏད་དེ་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །

འཕགས་པ་ཉེ་བར་སྦས་ཀིས་ཀང་བདུད་སིག་ཅན་བཏུལ་ཏེ། ཕུག་སིད་དུ་ཁྲུ་

བཅློ་བརྒྱད་པ་རྒྱར་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་པར་གནས་ནས། དེའི་གདམས་ངག་བདུན་གིས་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་དག་བཅློམ་པ་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་བས་པའི་ཐུར་མ་རྣམས་ཀིས་

བཀང་ངློ། །བར་སྐབས་དེར་མ་ངན་མེད་ཅེས་བ་བ་སྟློབས་ཀིས་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་

རྒྱལ་པློ་བྱུང་སྟེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་དད་པ་ཕི་ཕིར་ཐློབ་ནས་འཕགས་

པ་གགས་པས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བས་པས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་མཆློད་རེན་

གང་ཡིན་པ་རྣམས་དང་ཉན་ཐློས་ཀི་ཡང་སྟེ། དེ་རྣམས་ལ་སློ་སློ་སློ་སློར་གསེར་གི་

རྒྱན་ཕུལ་ལློ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་ལ་ཡང་དེ་བས་ཆེས་ལྷག་པར་རབ་ཏུ་དང་བ་སྐེས་

ནས་བཀུར་སྟི་ཆེན་པློ་བས་ཏེ། གསེར་དང་དངུལ་དང་བཻཌཱུརྱ་དང་ཤེལ་གི་རང་

བཞིན་གི་བུམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དྲིའི་ཆུས་ཡློངས་སུ་བསྒློས་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་ཁྲུས་

གསློལ་ཏློ། །

དེར་འློངས་ནས་ལློ་ལྔའི་བར་དུ་དགེ་སློང་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་ལ་སྟློན་མློ་་བས་

ཏེ། དང་པློ་ལ་འཕགས་པ་ལ་བསློད་སྙློམས་རྒྱས་པ་དང༌། རྒྱལ་མཚན་ལ་སློགས་

པས་མཆློད་དློ། །གཉིས་པ་ལ་སློབ་པ་རྣམས་ལའློ། །གསུམ་པ་སློ་སློའི་སྐེ་བློ་དགེ་བ་

ཅན་རྣམས་ལ་ཆློས་གློས་གསུམ་རྣམས་ཀིས་གཡློགས་སློ། །ཇི་ཙམ་དུ་རིམ་གིས་

དབིག་དང་གསེར་བེ་བ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ཕུལ་ཏེ། ཁ་ཆེར་ཡང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་

དེ་དག་ཉིད་ཕུལ་ལློ། །དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཉེར་སྦས་ཀིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་མཛད་

ཅིང་བསྟན་པ་ཡློངས་སུ་བསྐངས་ནས་འཕགས་པ་དྷི་ཏི་ཀ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ཞིང་བསྙེན་

པར་རློགས་ནས་དག་བཅློམ་པ་ཉིད་ལ་བཀློད། དེ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་ནས་ཡློངས་སུ་

མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །འཕགས་པ་དྷི་ཏི་ཀས་ཀང་བསྟན་པ་ཡློངས་སུ་བསྐངས་

ཤིང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་མཛད་ནས། འཕགས་པ་ནག་པློ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་ནས་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །འཕགས་པ་ནག་པློས་ཀང་བསྟན་པ་ཡློངས་སུ་

བསྐངས་ཤིང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་མཛད་ནས་འཕགས་པ་ལེགས་མཐློང་ལ་བསྟན་

པ་གཏད་དེ་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །འཕགས་པ་ལེགས་མཐློང་གིས་ཀང་

བསྟན་པ་ཡློངས་སུ་བསྐངས་ཤིང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་མཛད་ནས་ཡློངས་སུ་མ་

ངན་ལས་འདས་སློ། །

ཇི་ཙམ་དུ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ཡངས་པ་ཅན་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་རུང་བ་

མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུ་བྱུང་སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདློད་ལ་སློགས་པའི་དག་བཅློམ་

པ་བདུན་བརྒྱ་རྣམས་ཀིས་ཉེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་བདུན་བརྒྱས་བསྡུ་བ་མཛད་

དློ། །བར་སྐབས་དེར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་སུམ་

བརྒྱ་ལློན་ཏེ། མ་ངན་མེད་ཅེས་བ་བའི་རྒྱལ་པློ་ཉིད་ཤི་ནས་ཁ་ཆེར་ལེགས་མཐློང་

བྱུང་སྟེ་མ་དང་ཕ་དག་ལས་དེ་ལ་སེང་གེ་ཞེས་བ་བའི་མིང་དུ་གྲུབ་པ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་དག་བཅློམ་པ་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་བས་སློ། །ཇི་

ཙམ་ན་བང་གི་ལམ་ནས་རྒྱལ་པློ་ཀ་ནིཥྐ་ཞེས་བ་བ་འཕགས་པ་སེང་གེ་བལྟ་པའི་

ཕིར་ཁ་ཆེར་ཞུགས་སློ། །དེ་ལ་འཕགས་པ་སེང་གེས་ཆློས་བསྟན་ཏློ། །དེས་དེ་ལས་

ཆློས་ཐློས་ནས་བང་གི་ལམ་དུ་སློང་སྟེ་ཀ་ནིཥྐའི་མཆློད་རེན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་

དེ་རྣམས་ཀིས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་སྦིན་པ་དག་སྦིན། བསློད་ནམས་

དག་བས་སློ། །

དགེ་སློང་རྣམས་ལ་ཡང་བསྟན་ནས་ཁ་ཆེར་རྣ་རྒྱན་གི་ནགས་ཀི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་འཕགས་པ་རི་བ་ལློགས་ལ་སློགས་པའི་དག་བཅློམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། བ་སུ་མི་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

ཏྲ་ལ་སློགས་པའི་བཙུན་པ་བཞི་བརྒྱ་རྣམས་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་པ་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་ཆློས་མངློན་པ་རྣམ་པར་བཤད་པ་མཛད་ཅིང་ཁ་ཆེར་ཡང་དེ་རྣམས་དགེ་

འདུན་ལ་ཕུལ་ལློ། །

འདི་རྒྱ་དཔེ་ཤློག་གཅིག་མ་ཅིག་ལག་ཏུ་བྱུང་བ། བསྟན་པའི་གཏད་རབས་སུ་

འདུག་པས་མགློ་མཇུག་མ་ཚང་ན་ཡང༌། ཚོང་འདུས་ཀི་ཕློ་བང་དུ་འགློས་ལློ་ཙཱ་བ་

གཞློན་ནུ་དཔལ་གིས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །    ། ། 
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༄༅། །དག་བཅློམ་དགེ་འདུན་འཕེལ་གིས་ལུང་བསྟན་པ་ 

བཞུགས་སློ། །

དག་བཅློམ་པ་དགེ་འདུན་འཕེལ་གིས་ལུང་བསྟན་པ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་

གཞློན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་སློབ་དཔློན་གིས་

བཤད་པ་ཐློས་པ་ན། །ཡུལ་འདིའི་གཙུག་ལག་ཁང་བྲུ་ཉ་ཞེས་བ་བའི་དག་བཅློམ་པ་

དགེ་འདུན་འཕེལ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་རིག་པ་མངློན་པར་ཤེས་པ་ཐློབ་པ། རྣམ་པར་

ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པ་ཞིག་དུས་གཞན་ཞིག་ན་སློབ་མ་ཞིག་དང་ཐབས་

ཅིག་ཏུ་དབར་ཟླ་བ་གསུམ་འཇིག་ཚོགས་ཀི་རི་ཞེས་བ་བ་ལ་བཞུགས་ཏེ། སློབ་མ་

བནེ་ཆློས་འདུལ་བ་ལ་སློབ་པ་ཞིག་ལགས་ན། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་

ལློ་ཉིས་སྟློང་ལློན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཀ་ཽཤཱམི་ཞེས་བ་

བར་ནུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་ཐློས་ནས་འདི་སྙམ་དུ་རྒྱ་གར་ཡུལ་གི་ཆློས་དུས་དེ་

ཙམ་ཞིག་ན། ཡུལ་ཀཽ་ཤཱམིར་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཞིག་ན། ལི་ཡུལ་ལ་སློགས་པ་

གཞན་གི་ཆློས་ཡུན་ཇི་སིད་ཅིག་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར། ནམ་འཇིག་རྐེན་ནི་གང་གིས་

འཇིག་པར་འགྱུར་སྙམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་སྐེས་སློ། །

དེ་ནས་དག་བཅློམ་པ་དེ་ཕི་འཕྲེད་ཀི་དུས་ཀི་ཚེ་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇློག་པ་

ལས་བཞེངས་པ་དང༌། སློབ་མ་དེས་མཁན་པློའི་ཞབས་ལ་ཡན་ལག་ལྡས་ཕག་འཚལ་

ནས་འདི་སྐད་ཅེས་ཐེ་ཚོམ་ཞུས་སློ། །སློབ་དཔློན་སྟློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

པའི་བསྟན་པ་ལློ་ཉིས་སྟློང་ནས་འཇིག་པར་ལུང་བསྟན་ན། ལི་ཡུལ་འདི་ལ་སློགས་པ་

ཡུལ་གཞན་གི་བསྟན་པ་ཇི་སིད་དུ་གནས་པར་འགྱུར། །ནམ་འཇིག་རྐེན་གང་གིས་

འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ལགས། དེ་ནས་མཁན་པློས་བཀའ་སྩལ་པ། བུ་ཁྱློད་ཀིས་ལི་

ཡུལ་ལ་སློགས་པའི་སྐེ་བློ་མང་པློའི་དློན་དང༌། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་

རིང་དུ་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཐེ་ཚོམ་དྲིས་པ་ལེགས་ཀིས། ལེགས་པར་ཉློན་ལ་

ཡིད་ལ་ཟུང་ཤིག་དང༌། ལི་ཡུལ་ལ་སློགས་པའི་བསྟན་པ་ཇི་སིད་དུ་གནས་པར་

འགྱུར། ནམ་འཇིག་པ་དང་རྐེན་གང་གིས་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ངས་སློ་སློར་ལུང་

བསྟན་པར་བའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་

ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་སྟློང་ལྔ་བརྒྱ་ལློན་པ་དང་ཡུལ་དུ་དད་པ་མེད་པ་རྣམས་འབྱུང་

ཞིང་དམ་པའི་ཆློས་འཇིག་ཏུ་རློལ་ལློ། །

དེའི་ཚེ་ལི་ཡུལ་འདིར་དད་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་པློ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང༌། 

ཡུལ་ཡང་རྒྱལ་པློས་ཕན་ཚུན་རློད་ཅིང་འཕྲློག་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ཕིན་ཆད་ནི་ཡུལ་

ཡང་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་ཉམས་པར་འགྱུར། གློང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སློགས་པ་

ཡང་ཕལ་ཆེར་སྟློངས་པར་འགྱུར། མི་རྣམས་ཀང་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་ཕིར་ཡང་

དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་དད་པ་འབི་བར་འགྱུར་རློ། །རྒྱུ་དེས་ན་དཀློན་མཆློག་གསུམ་

དང༌། ཆློས་སྨྲ་བ་དང༌། བསམ་གཏན་པ་ཀུན་ཀང་མཆློད་གནས་སུ་མི་བེད་ཅིང༌། མུ་

སྟེགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་དང༌། བླློན་པློ་དང༌། ཡུལ་འཛིན་པ་དང༌། ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ཀང་

ཆློས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་འཛིན་ཅིང་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ཡལ་བར་

འདློར་བར་འགྱུར་རློ། །ཆློས་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། མ་བརགས་པ་དང༌། བབ་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

ཆློལ་གི་ལློངས་སྤློད་ཀང་སློགས་པར་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་དེའི་འློག་ཏུ་དགེ་

སློང་དང༌། དགེ་སློང་མ་རྣམས་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་ཕིར་གཡེམ་སྤློ་བར་གྱུར་ཏེ། 

ཆློས་འདུལ་བ་ལས་འབྱུང་བ་དགེ་སྦློང་གི་ཚུལ་དང༌། སྤློད་པ་ཞི་བ་དང༌། དུལ་བ་

དང༌། ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང༌། ཁེལ་ཡློད་པ་ལ་སློགས་པ་ཡལ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ཞིང་དང༌། 

ལྡུམ་ར་དང༌། ཉློ་ཚོང་དང༌། སྐི་བརྙ་དང༌། སློང་མློ་བ་རྣམས་ཀིས་འཚོ་བར་བེད་

དློ། །ཁྱིམ་པས་བསབ་པར་བ་བའི་བཟློ་དང༌། ཁྱིམ་གི་སློ་ནམས་དང༌། འཐབ་རློད་

དང༌། སྒློ་གསློལ་ཟམ་པློ་ཆེ་ཡང་བེད་པར་འགྱུར། ཕློ་ཉར་ཡང་འགློ་བར་བེད། ལས་

ཀི་གློ་འཕང་དང༌། ར་འཇིད་ཡང་ཚོལ་བར་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་གཙུག་ལག་

ཁང་དང༌། དགློན་པ་ལ་མི་གནས་ཤིང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གདམས་ངག་ཡལ་

བར་བློར་ཏེ། ཡང་དང་ཡང་དུ་མཁར་དང༌། གློང་དང༌། ཚོང་དུས་དང༌། སང་དང༌། 

སུམ་མདློ་ན་གནས་པར་སེམས་དགའ་བར་འགྱུར། བན་དང༌། བན་མློ་དང༌། རྐང་

འགློས་ཀང་ཚོལ་བར་བེད་དློ། །རྒྱུ་དེས་ན་ཁྱིམ་བདག་དང༌། ཡུལ་འཛིན་པ་དང༌། 

བླློན་པློ་ལ་སློགས་པས་ཀང་དེ་དག་ལ་རིམ་གློ་མི་བེད་ཅིང༌། དད་པ་ཕིར་ལློག་ནས་

དཀློན་མཆློག་དང་དགེ་འདུན་གི་དཀློར་ལ་ཡང་འཕྲློག་པར་བེད་དློ། །

ཁྱིམ་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་ནློར་རས་དེ་དག་ལ་བརེན་ཅིང་སྤད་པས་བསློད་

ནམས་འབི་བར་འགྱུར་རློ། །རྒྱུ་དེས་ན་ལི་ཡུལ་ལ་སློགས་པར་གནློད་པ་སྣ་ཚོགས་

འབྱུང་ཞིང་ལློ་རེ་བཞིན་དམའ་བར་འགྱུར་ཏེ། རློད་པ་དང༌། ནད་དང༌། དུས་མ་ཡིན་

པའི་ཆར་དང༌། རླུང་དང༌། དག་མང་པློ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །དུས་མ་ཡིན་པའི་

སད་དང༌། སིན་བུ་དང༌། བེ་བ་དང༌། བི་བ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ན་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

སེམས་ཅན་རྣམས་ནང་མི་མཐུན་པར་འགྱུར་ཞིང་དུས་ཚིགས་ཀང་འཆློལ་བར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཡུལ་གང་དང་གང་དུ་ཆློས་ལུགས་ལློག་པ་བེད་པ་དེ་དང་དེར་ནི་

གནློད་པ་དེ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །

དེའི་ཚེ་ལི་ཡུལ་ལ་སློགས་པར་རྒྱལ་པློ་དང༌། བླློན་པློ་ལ་སློགས་པ་ཡ་རབས་

ལས་ཀང་དཀློན་མཆློག་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དད་པ་འགའ་ལས་མི་འབྱུང་ན། ཕལ་པ་

ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས་ཏེ། རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུས་ལི་ཡུལ་ལ་སློགས་པའི་དཀློན་མཆློག་

གསུམ་གི་མཆློད་གནས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་རེགས་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་

ནས་ལི་ཡུལ་ལ་སློགས་པར་དགེ་སློང་གི་གནས་སློན་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་དད་པ་

ཅན་གིས་བས་པ་ཡང་བླློན་པློ་ལ་སློགས་པ་དད་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་བཙན་

འཕྲློགས་སུ་འཕྲློགས་ནས་བདག་ཉིད་གནས་པར་བེད་དློ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀང་

འཁྱམས་ནས་འཚོ་བ་དང༌། ཆློས་གློས་དང༌། གནས་ཀིས་ཕློངས་པར་འགྱུར་རློ། །བླློན་

པློ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་གིས་དགེ་སློང་གི་ཞིང་ཆུ་དང༌། ལྡུམ་ར་ལ་སློགས་པ་ཡློ་བད་

རྣམས་ཀང་བཙན་ཐབ་སུ་འཕྲློག་པར་བེད། ལྷ་འབངས་དང༌། ནང་གི་གཡློག་རྣམས་

ཀང་དགེ་སློང་གི་ངག་མི་ཉན་ཅིང་གཉའ་རེངས་སུ་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པར་ཤེས་ནས་ཡི་མུག་སྟེ། 

ལི་ཡུལ་གི་དགེ་སློང་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་སྐད་དུ་ཡུ་བུ་ཅག་

རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་ཚར་མ་ཞེས་བ་བ་དང་པློ་ཆློས་འབྱུང་བའི་གནས་དེར་འདུའློ་

ཞེས་སྦྲན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་འདུས་ཏེ། དཔིད་ཟླ་ཐ་ཆུངས་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་

ནུབ་མློ་གསློ་སྦློང་བས་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་སྐད་དུ་ཡུ་བུ་ཅག་རྣམས་སློན་བག་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

མེད་པར་གྱུར་ནས་མཁས་པ་ཆློས་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་དབང་ཟློས་པའི་རྒྱུས་དེ་

ལྟར་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རིས་མེད་པར་བས་ཏེ། ད་ནི་འཚོ་བ་ཡང་མི་འབློར་ན་

དེང་ཕིན་ཆད་གང་དུ་འདློང༌། ཐབས་ནི་གང་གིས་འཚོ་བར་བ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། དེའི་ཚེ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆློ་དེ་ཆེན་པློ་འདེབས་པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ལྷ། བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀི་བས་པ་གཟློ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་འདུས་ཏེ་གཅིག་ལ་

གཅིག་ལྟ་ཞིང་འདི་སྐད་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ནི་ཡུན་རིང་པློར་མི་

གནས་སློ། །ཡུལ་འདི་ཡང་སྟློངས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་མ་ངན་བེད་ཅིང་དུ་བར་འགྱུར་

རློ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་ཡུལ་འདིར་ནི་འཚོ་བ་མི་འབློར་ན་འདི་བློར་

ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགློ་བར་བའློ་སྙམ་དུ་སེམས་མཐུན་པར་གྱུར་པ་གང་དུ་འདློད་པར་

བ་ཞེས་གློས་བས་ཏེ། ཡུལ་ཉེ་བ་གཞན་དང་གཞན་ན་ནི་དད་པ་མེད་པ་དག་གིས་

གང༌། རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་འདློད་དུ་ནི་ལམ་མི་ཐར་བས་བློད་ཀི་ཡུལ་ན། དཀློན་མཆློག་

གསུམ་ལ་མཆློད་གནས་སུ་བེད་ཅེས་གགས་པས་དེར་འགློ་བར་བས་ནས་ཉི་མ་འདི་

ལ་འདློང་ངློ་ཞེས་དུས་བཏབ་ནས་དེའི་ནུབ་མློ་གཙུག་ལག་ཁང་ཚར་མར་གཞག་གློ །

ནམ་ལངས་པ་དང་བུད་མེད་དད་པ་ཅན་ཞིག་གིས་གདན་ཆུད་ལ་སྤན་དྲངས་

ཏེ། དེ་ནས་གཎྜི་བརྡུངས་ནས་དགེ་འདུན་སྤིའི་གཙུག་ལག་ཁང་བསྐློར་ཏེ་མཆློད་པ་

བས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་བརྙན་གི་གདན་ཁི་ཞིག་གས་པའི་གསེབ་

ནས་སྒློམ་བུ་ཐ་རམ་ཅན་ཞིག་སྣང་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་ནས་སྒློམ་བུ་དེ་ཕེ་བ་དང༌། དེའི་

ནང་ནས་གསེར་ལས་བས་པའི་ཁ་ཟས་ཀི་སེར་ཆ་བདུན་བྱུང་སྟེ། དགེ་སློང་ཀུན་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

གིས་དེ་བླངས་ཏེ། འབྲུར་བསྒྱུར་ནས་དེ་དགེ་འདུན་ཀུན་དབར་ཟླ་བ་གསུམ་གཙུག་

ལག་ཁང་ཚར་མར་ཚུལ་དུ་འཇུག་པའི་འཚོ་བ་སྦར་ནས་ཟློང་ལྷག་མ་ལས་ཡུལ་ནས་

བྱུང་སྟེ། འགློ་བའི་ལམ་བརྒྱགས་དང་ཁུར་ཁལ་སྦར་རེ། །དབར་ཟླ་བ་གསུམ་འདས་

ནས་འདི་སྐད་དུ་ཡུ་བུ་རྣམས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཡུལ་འདི་བལྟས་ལ་འགློ་བར་

བའློ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ་སློང་ནས། འཕགས་པ་སའི་སྙིང་པློའི་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཡེ་

ཤེས་རི་ཞེས་བ་བའི་དྲུང་དུ་ཕིན་པ་དང༌། དེའི་ཚེ་དེ་ན་བག་ལ་མཆློད་རེན་གི་འློག་

གཞི་རྙེད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་རྡིབ་པའི་ནང་ནས། གསེར་ཕློར་ཆེན་པློ་མུ་ཏིག་གིས་གང་

བ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་དེ་ཡང་བླངས་ཏེ་འབྲུར་བསྒྱུར་ནས་ཕློགས་དེར་རྒུན་ཟླ་བ་གསུམ་

གནས་པའི་འཚོ་བ་སྦར་ཏེ། དེ་ནས་དཔིད་བྱུང་སྟེ་འགློ་བའི་དུས་ལ་བབ་ནས་སློང་སྟེ། 

ཤེལ་ཆུ་འློག་མ་བརལ་བ་དང༌། ཡུལ་མི་སྟློད་པ་རྣམས་ཀིས་ས་ལམ་ཡློགས་སུ་

གདུགས་ཚོད་སྦར་ནས། ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་གཙུག་ལག་ཁང་དག་ཏུ་གདུགས་ཚོད་

གསློལ་བར་འགྱུར་རློ། །

དེའི་ཚེ་ཡུལ་མི་སད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དགེ་སློང་རྣམས་ཡུལ་བྱུང་སྟེ་འགློ་

ཞེས་ཐློས་ནས་དགེ་འདུན་དེ་དག་གཙུག་ལག་ཁང་ཅློང་ཞེས་བ་བར་སྤན་དྲངས་ནས། 

ཞག་བདུན་གི་བར་དུ་བཤློས་སྦློར་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ལི་ཡུལ་ན་གནས་པའི་ཀླུ་

ཐམས་ཅད་འདི་སྙམ་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ནི་རེགས་མེད་པར་འགྱུར་

ལ་ཐུག་གློ་སྙམ་དུ་མ་ངན་བེད་ཅིང་བསྟན་པ་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཆར་ཆེན་པློ་

ཕབ་སྟེ། ཆར་པ་དེས་གཙུག་ལག་ཁང་ཅློང་ཞེས་བ་བའི་ནང་ནས་མཆློད་རེན་གི་གཞི་

ཞིག་ཡློད་པ་ནས་གསེར་ཕློར་གསེར་ཕེས་གང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དང༌། དེ་ཡང་དགེ་



  11  

བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

འདུན་གིས་བཙོངས་ནས་དཔིད་ཀི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་རྣམས་སྦློར་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་

ནས་ཡང་ཡུལ་མི་སད་པ་རྣམས་ཀིས་གཙུག་ལག་ཁང་ས་ལའི་ཚལ་ཞེས་བ་བར་

དགེ་འདུན་རྣམས་སྤན་དྲངས་ནས་ཞག་བདུན་གི་བར་གི་གདུགས་ཚོད་གསློལ་ནས་

ཞག་བདུན་ལློན་པའི་ཉིན་པར་ཡུལ་སྟློད་སད་ཀི་མི་ཐམས་ཅད་གཙུག་ལག་ཁང་ས་ན་

བར་འདུས་ནས་དགེ་འདུན་ལ་རློངས་དང་ཁུར་ཁལ་འབུལ་ལློ། །དེའི་ཚེ་མི་རན་རློན་

རྣམས་ན་བསབ་པ་འཛིན་པར་བེད། གཞློན་ནུ་རྣམས་ནི་རྒྱར་ནས་ལྟ་ཞིང་གད་མློས་

འདེབས་པ་དང་གློགས་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །

དེའི་ཚེ་མཁར་དགེ་བ་ཅན་གི་ནང་ནས་ཀང་མི་རན་རློན་ཁ་ཅིག་གིས་གློས་

ཁ་དློག་བསྒྱུར་བ་དང༌། ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ཡློ་བད་སློ་སློ་ནས་ཐློགས་ནས་སློ་སློའི་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དགེ་སློང་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་ལྷགས་ནས་འཕགས་པ་རྣམས་

བཟློད་པར་བཞེས་ཤིག་ཅེས་སྨྲ་ཞིང་མཆིས་ཏེ། ཕག་འཚལ་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་

མཆློད་པ་དེ་ནི་དཔེར་ན་ཀུ་ཤའི་གློང་ཁྱེར་གི་མི་རྣམས་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་

ལས་འདས་པར་ཤེས་ནས་མ་ངན་བེད་པ་བཞིན་དུ་མཆློད་པ་བེད་པ་དང་འདྲ་བར། 

ལི་ཡུལ་དུ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་མཆློད་པའི་ཐ་མ་ཡིན་ནློ། །དེའི་འློག་ཏུ་དགེ་སློང་

རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ནས་བློད་ཡུལ་ངློས་སུ་ཆས་པ་དང་ལམ་ཁན་མཆློད་རེན་

རྙིང་པ་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་དཔལ་ལྷ་མློ་ཆེན་མློས་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་གསེར་གི་དང་ཙེ་

ཕུ་དུང་གང་བཞག་པ་རྙེད་ནས་དགེ་འདུན་གིས་དེ་བ་གློས་ཏེ་ལམ་གི་ཆས་རས་སྦློར་

བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ལི་ཡུལ་གི་མཁར་གཙུག་ལག་ཁང་ཀ་ས་ར་ཞེས་བ་བར་

རྒྱལ་རིགས་ལས་སྐེས་པའི་ཡློན་བདག་ཅིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡློན་བདག་དེས་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

དགེ་འདུན་རྣམས་ཞག་བདུན་དུ་མཆློད་སྟློན་གསློལ་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་མཆློད་

སྟློན་གསློལ་བ་དེ་ནི་ལི་ཡུལ་དུ་དགེ་འདུན་གི་མཆློད་སྟློན་གསློལ་བའི་ཐ་མ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ནས་དགེ་སློང་རྣམས་མེ་སྐར་གི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་སློང་བ་དང༌། དེའི་ཚེ་

དགེ་སློང་ཕློ་མློ་གསར་བུ་ལས་ཕལ་ཆེར་རང་རང་གི་སློབ་དཔློན་དང༌། མཁན་པློ་ལ་

ཆློས་གློས་ཕུལ་ཏེ་བཟློད་པར་གསློལ་ནས་སར་ཡུལ་དུ་ལྡློག་པར་འགྱུར་དགེ་སློང་ཕློ་

མློ་གསར་བུ་ཁ་ཅིག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དངློས་པློ་མི་གཏློང་ཞིང་ཕ་མ་ལ་སློགས་པའི་

གཉེན་སྐེལ་དུ་འློངས་པ་རྣམས་ལ་མ་ངན་གི་ཚིག་སྨྲ་ཞིང་དུས་ནས་གཉེན་རྣམས་

ཕིར་བཟླློག་སྟེ། དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་དགའ་བའི་ཡིད་ཀིས་ཕིར་བིན་གིས་

བརླབས་པའི་ཡུལ་དང༌། གཉེན་གི་རེས་བཞིན་དུ་ལྟ་བཞིན་པར་མེ་སྐར་གི་ལམ་དུ་

ཞུགས་ཏེ་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་སློང་བ་དང་དེའི་ཚེ་རྣམ་ཐློས་ཀི་བུ་དང༌། 

དཔལ་ལྷ་མློ་ཆེན་མློ་གཉིས་མཆློག་ཏུ་སྙིང་རེ་སྐེས་ཏེ། འབློག་མི་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀི་

ལུས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ། དགེ་འདུན་རྣམས་སྤན་དྲངས་ནས་ཡུལ་མེ་སྐར་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་

གི་བར་དུ་གདུགས་ཚོད་གསློལ་ཏེ། ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ཡློ་བད་ཅི་དགློས་པ་ཡང་

རློང་བར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་དགེ་སློང་དེ་དག་མདློ་ལློའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་རི་དང་ལུང་པའི་སུལ་

གཏུགས་ཏེ་སློང་བ་དང༌། འབློག་དགློན་པར་ལམ་སྟློར་ནས་དུ་ཞིང་ཕློགས་བཅུའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དང་ལི་ཡུལ་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་ནས་འབློད་པར་འགྱུར་

རློ། །དེའི་ཚེ་རྣམ་ཐློས་ཀི་བུ་སྙིང་རེ་སྐས་ནས་གཡག་དཀར་པློ་སྒལ་པ་དང༌། སྣལ་ཆུ་

ཅན་ཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་དགེ་སློང་དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་འློངས་པ་དང་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

དེ་མཐློང་ནས་གཡག་འདི་ནི་མིའི་ཁལ་གཡག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། འདིའི་ཕི་བཞིན་སློང་ན་

གདློན་མི་ཟ་བར་མི་རྣམས་དང་ཕྲད་པར་འགྱུར་བས་ད་ནི་མི་འཆིའློ་སྙམ་དུ་ཡིད་སློས་

ཏེ། གཡག་དེས་ཀང་ལམ་དྲངས་ནས་གསེབ་ལམ་དུ་བྱུང་སྟེ། ཚལ་བིར་བསྐལ་ནས་

གཡག་ཉིད་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་རན་རློན་མང་པློ་ཞིག་ནི་ལམ་

ཀར་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་ཡུལ་ཚལ་བིའི་བློད་རྣམས་ཀིས་དགེ་སློང་དེ་དག་མཐློང་ནས་བསུ་

ཏེ། །འཕྲལ་དུ་ཡློ་བད་རྣམས་སྦར་ནས་བློད་ཡུལ་འདིར་ལི་ཡུལ་གི་དགེ་སློང་མང་པློ་

ལྷགས་ན་ཇི་ལྟར་བགི་ཞེས་ཕློ་ཉར་གཏློང་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱ་རེའི་བུ་མློ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་ཅིག་བཙས་པ་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་ལེན་ཅིང་

བཙུན་མློ་དམ་པ་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ནི་དད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། སྙིང་རེ་དང་ལྡན་པ་

སྐད་སྙན་པ་དང་དེས་པ། བསབ་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་བཟུང་བ་ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རློ། །བཙུན་མློ་དེས་ཉི་འློག་གཞན་ནས་དགེ་སློང་མང་པློ་བློད་ཀི་ཡུལ་དུ་ལྷགས་པར་

མཐློང་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ནི་རིང་དུ་མི་གནས་སློ་སྙམ་ནས་མ་ངན་ཆེན་

པློས་ནློན་ནས་རང་གི་འཁློར་བུད་མེད་ཉིས་བརྒྱ་དང༌། སྐེས་པ་སུམ་བརྒྱ་དང༌། རུ་

རུམ་དང༌། གཟློ་བློ་དང་གནང་ཆེན་རྣམས་དྲུང་དུ་བློས་ཏེ་དུས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས། 

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ནི་དེ་འུ་རེ་འཇིག་པར་གྱུར་གིས་ཁྱེད་རྣམས་མྱུར་

དུ་བསློད་ནམས་མ་བས། ཚུལ་ཁིམས་མ་བསྲུངས་ན་འཕིས་པར་འློང་དློ་ཞེས་སྨྲས་

པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་བཙུན་མློ་དེས་རྒྱལ་པློ་ལ་འདི་སྐད་དུ་དགེ་འདུན་དེ་རྣམས་བདག་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

གིས་བཞློན་པ་དང་གློས་ལ་སློགས་པའི་ཡློ་བད་སྦར་ནས་འདིར་སྤན་དྲང་བར་ཅི་

གནང་ཞེས་གསློལ་པས་རྒྱལ་པློས་ཀང་གནང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུས་དགེ་

སློང་དེ་དག་བློད་ཡུལ་དུ་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་བློད་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་དང་བླློན་

པློ་རྣམས་ཀིས་དགེ་སློང་དེ་དག་མཐློད་ནས་དད་པ་ཆེན་པློ་སྐེ་ཞིང་གཙུག་ལག་ཁང་

ཆེན་པློ་བདུན་ཡང་བརིག་པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་ཨན་རེ་པ་དང་གུས་ཏིག་པ་དང༌། པར་ཝན་པ་དང༌། ཤུ་

ལག་པ་རྣམས་ཀང་སྡུག་བསལ་ཆེན་པློས་ནློན་ནས་བྲུ་ཤའི་ཡུལ་དུ་འགློ་བར་འགྱུར་

རློ། །ཐློ་ཀར་ཡུལ་དང༌། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀང་དད་པ་མེད་པའི་མི་

རྣམས་ཀིས་གཙེས་ཏེ། མ་ཆགས་ནས་ཟུ་ཤའི་ཡུལ་དུ་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །དགེ་

སློང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་བྲུ་ཤའི་ཡུལ་དུ་ཕིན་ནས། བློད་ཡུལ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་

མང་པློ་བརིགས་པ་དང༌། རྒྱལ་པློ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞིག་གནས་པས་དཀློན་

མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པ་དང་རི་མློ་ཆེར་བེད་པ་ཐློས་ནས་ཡིད་དགའ་སྟེ། ཐམས་

ཅད་བློད་ཡུལ་དུ་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །བློད་ཡུལ་དུ་ལྷགས་ནས་ལློ་གསུམ་གི་བར་དུ་

ནི་མཆློད་པ་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་པ་སྐིད་པ་ཉམས་སུ་མློང་བར་འགྱུར་རློ། །

ལློ་གསུམ་ལློན་པ་དང་བློད་ཀི་ཡུལ་དུ་བདུད་ཀི་རིས་ཀི་ལྷ་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་

དང༌། ཀླུ་དང༌། གནློད་སྦིན་དང༌། དྲི་ཟ་རྣམས་ཀིས་ནད་ཆེན་པློ་འབས་དང༌། ཕློལ་

མིག་དང༌། འབྲུམ་བུ་གདུག་པ་དག་གཏློང་བར་འགྱུར་ཏེ། ནད་དེས་ཞང་བླློན་དང་

དམག་དུ་མ་དག་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་མློ་དེའི་སྙིང་གར་འབས་གསུག་

པ་བྱུང་སྟ། ཤི་ནས་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་བློད་ཀི་ཞང་བླློན་རྣམས་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

ཁློས་འཁྲུགས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་བདག་ཅག་གི་ཡུལ་འདི་སློན་ག་ནློམ་པ་ལས་ཕིས་མི་

བཀྲ་མི་ཤིས་པ་འཁྱམས་པ་ཤ་སྟག་འདིར་ལྷགས་ནས་ད་ནི་ཡུལ་དུ་ཡང་འདི་ལྟ་བུ་

གནློད་པ་རྣམ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར་འགྱུར་གིས། རས་ལྷག་མ་འདི་རྣམས་ཀང་ཡུལ་

འདིར་མི་གཞག་ཅིང་ས་མཚམས་འདས་ཏེ་བསྐྲད་པར་བའློ་ཞེས་གློས་བས་ནས་དགེ་

སློང་གཅིག་ཀང་བློད་ཡུལ་དུ་གནས་སུ་མི་གནང་ངློ་ཞེས་གློ་བུར་དུ་བསྒློ་བར་འགྱུར་

རློ། །རྒྱལ་མློ་དེ་ནད་ཀིས་ཐེབས་པའི་ཚེ་བདག་ཉིད་མི་འཚོ་བར་ཚོར་ནས་རྒྱལ་པློ་

ལ་ཁ་ཆེམས་སུ་བདག་གུམ་ན་བདག་གི་ནློར་རས་རིལ་གིས་དགེ་འདུན་ལ་འབུལ་

བར་ཅི་གནང་ཞེས་གསློལ་ནས་རྒྱལ་པློས་ཀང་གནང་སྟེ། བཙུན་མློའི་རས་ཐམས་

ཅད་དགེ་འདུན་ལ་འབུལ་ཞིང་དེས་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་གན་དྷ་ར་ཞེས་བ་བར་འགློ་བའི་

རས་བས་ནས་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །

དེའི་ཚེ་བློད་ཡུལ་གི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀང་ཡི་ཆད་ནས་ཉི་འློག་གི་དགེ་སློང་

རྣམས་དང་གློས་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །སྐེ་བློ་དང་རློད་

པའི་དུས་དེའི་ཚེ་རྒྱ་ཡུལ་གི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བས་གཟིར་

ནས་ཡུལ་གནྡྷ་རར་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་དློང་བ་དང་དགེ་སློང་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཡུལ་གན་དྷ་རར་འགློ་བའི་ལམ་ཀར་ཕྲད་པར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་བློད་ཀི་དམག་

གིས་རེས་བཞིན་བསྙགས་ནས་ལམ་ཀར་བན་གཡློག་དང༌། ནློར་ཕྱུགས་དག་ཕྲློགས་

ཏེ་དགེ་སློང་དག་ཀང་གསློད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་དགེ་སློང་དེ་དག་བློད་ཀི་དམག་

གིས་བདས་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཨེ་ལའི་འདབ་ཀི་གནས་དྲུང་དུ་ཕིན་པ་དང༌། ཀླུའི་

རྒྱལ་པློ་ཨེ་ལའི་འདབ་ཀིས་མི་རན་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་དགེ་འདུན་གི་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

མདུན་དུ་འློངས་ནས་ཕག་འཚལ་ཏེ། སྐེས་བུ་དམ་པ་ཁྱེད་རྣམས་གར་གཤེགས་ཞེས་

དྲིས་པ་དང༌། དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་བདག་ཅག་གི་ཡུལ་ན་དད་པ་མེད་པ་

ཤ་སྟག་གིས་གདབས་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ལ་སློགས་པས་ཕློངས་ཏེ། ད་ཡུལ་གན་དྷ་

རར་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཙམ་ཞིག་ཅི་རྙེད་སྙམ་ནས་ལྷགས་སློ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང༌། དེ་

ནས་དེའི་ཚེ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་དེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་འཇིག་པའི་མཚན་མ་

རློགས་ནས་མཆི་མ་ཁག་ཏུ་འཛག་ཅིང་དུས་ནས། དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཡུལ་དེར་

གཤེགས་ནས་ཤུལ་བརྒྱགས་ཇི་ཙམ་མངའ་ཞེས་རེད་པར་འགྱུར་རློ། །དགེ་འདུན་

ཀུན་གིས་ཀང་ཞིབ་ཏུ་བརིས་ནས་ཞག་བཅློ་ལྔའི་བརྒྱགས་ཡློད་དློ་ཞེས་སྨྲ་བར་

འགྱུར་རློ། །

ཀླུའི་རྒྱལ་པློས་འདི་སྐད་དུ་འདི་ནས་ཡུལ་གན་དྷ་རར་མཚོ་འདིའི་གཡས་གཡློན་

དུ་བསྐློར་ན་ཞག་བཞི་བཅུ་ར་ལྔའི་ཤུལ་མཆིས་ན། དགུང་བཅློ་ལྔའི་བརྒྱགས་འཚལ་

ལམ། གཞན་ཡང་ཤུལ་ཀ་ནས་ལ་ཀ་མཐློན་པློ་དང་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་དང༌། གཅན་

གཟན་གདུག་པ་དང༌། སྦྲུལ་གདུག་པ་དང༌། སིག་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པ་དང༌། ཆློམ་རྐུན་པ་

ཡང་མཆིས་པས་ཕི་ནས་ཚུར་ཡང་དམག་གིས་བསྙེགས་པ་དང༌། མཚོ་འདིའི་ནང་ན་

ཡང་བདག་གི་འཁློར་གཏུམ་པློ་དད་པ་མ་མཆིས་པ་དུ་མ་ཞིག་མཆིས་པས་བདག་

གིས་ཕིར་བཟླློག་པར་མི་ནུས་ཏེ། བདག་ནི་དེའི་ཤུལ་དུ་བཞུད་པར་མི་དགའ་ཞིང་

མཆིས་སློ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་ཕློ་མློ་མང་པློ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདི་སྙམ་དུ་བདག་ཅག་

རྣམས་འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་འདྲ་སྙམ་ནས་དུ་ཞིང་མ་ངན་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །དེའི་

ཚེ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཨེ་ལེའི་འདབ་ཀིས་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་པུས་མློ་བཙུགས་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

ནས་དགེ་འདུན་མ་བཤུམས་ཤིག ། བདག་གིས་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་སད་དུ་སློག་

ཀང་ཡློངས་སུ་བཏང་ཞིང་བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་མཚོ་འདིའི་སྟེང་དུ་ཟམ་པར་བགིད་

ལགས་སློ། །བདག་གིས་སློན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ཐློག་མར་ལེགས་པར་

མ་བསྲུངས་པར་ཆད་པར་སློག་གིས་གློད་པ་ཞིག་གཅློད་པར་འཚལ་ལློ་ཞེས་སྨྲས་

པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་དེས་རང་གི་ལུས་སྦྲུལ་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་གཟུགས་

སུ་བསྒྱུར་ནས། བློད་ཡུལ་ངློས་ཀི་རི་འི་རེ་མློ་ལ་ནི་མགློས་འཁྱུད། ཡུལ་གན་དྷ་རའི་

རིའི་རེ་མློ་ལ་ནི་མཇུག་མས་འཁྱུད་དེ་ལུས་ཀི་ཞེང་དུ་ནི་ཤིང་ར་ལྔའི་ཁྱློན་ཙམ་གི་ཟམ་

པར་བཏགས་སློ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་སྦྲུལ་ཆེན་པློ་དེའི་གཟུགས་དེ་མཐློང་

ནས་སངས་སྐྲག་སྟེ། ཕློགས་སུ་འབེར་པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་དེས་མི་སྐད་ཕྱུང་སྟེ། དགེ་འདུན་དག་མ་སངས་ཤིག ། 

བདག་གི་ལུས་འདི་ཁྱེད་ཀི་སད་དུ་ཟམ་པར་བཏགས་པ་ལགས་ཀིས། མ་བསྙེངས་

པར་རེས་དག་ཆློམས་སུ་དློགས་པ་ནི་འབངས་དང་ཕག་རེད་དང་ཁུར་རྣམས་སློན་ལ་

དགེར་དུ་གསློལ་དེའི་འློག་ཏུ་དགེ་འདུན་གཞློན་རིམས་གཤེགས་སུ་གསློལ། །བགེས་

པློ་རྣམས་ནི་སད་ཀིས་གཤེགས་སུ་གསློལ་ཞེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ཀླུའི་

རྒྱལ་པློ་དེའི་རྒྱབ་ཀི་པགས་པ་ཕྱུགས་ཀི་རིག་པ་དང་མིའི་རྐང་པས་བཤུས་ཏེ་ར་

ཆེན་པློ་བྱུང་སྟེ་མཚོའི་ནང་དུ་རྣག་ཁག་ཀང་འཛག་པར་འགྱུར་རློ། །མི་ཕྱུགས་ཕལ་

ཡང་མཚོའི་ནང་དུ་ལྟུང་ཞིང་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །ཐ་མར་དགེ་འདུན་རན་རབས་རལ་

བའི་འློག་ཏུ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཉིད་ཀང་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །མཚོ་དེ་ཡང་སྐམས་པར་

འགྱུར་ཏེ། མཚོ་བསྐམས་པའི་ནང་དུ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཤི་བའི་རུས་པ་རི་ལྟ་བུར་འདུག་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

པར་འགྱུར་རློ། །མ་འློངས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་བམས་པ་འཁློར་ལྔ་བརྒྱ་དང་

ཐབས་ཅློག་ཏུ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཨེ་ལའི་འདབ་ཀི་རུས་པའི་དྲུང་དུ་གཤེགས་ཏེ་ཀླུའི་རྒྱལ་

པློ་ཨེ་ལའི་འདབ་ཀི་སྐེས་པའི་རབས་བརློད་པས་བམས་པའི་འཁློར་དགེ་སློང་ལྔ་

བརྒྱ་པློ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་དག་བཅློམ་པའི་འབས་བུ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་དགེ་སློང་དེ་དག་ཡུལ་གན་དྷ་རར་ཕིན་ནས་ལློ་གཉིས་ཀི་པར་དུ་

གནས་སློ། །ལློ་གསུམ་པའི་ཚེ་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློ་དད་པ་ཅན་ཞིག་ཡློད་པས་འཆི་བར་

འགྱུར་རློ། །རྒྱལ་པློ་དེ་ཤི་བའི་འློག་ཏུ་རྒྱལ་པློ་དེའི་བུ་དད་པ་ཅན་ཞིག་དང་དད་པ་

མེད་པ་ཞིག་རྒྱལ་སིད་ལ་བརློད་ནས་དམག་གི་གཡུལ་བཀེ་ནས། ཕློགས་གཉིས་སུ་

ཆད་པར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་དེ་དག་གི་ནང་ན་དགེ་སློང་དཔའ་བ་བརྟུལ་

ཕློད་པ་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་སྟློང་ཞིག་ཡློད་པས་རྒྱལ་བུ་དད་པ་མེད་པ་དེ་དམག་གིས་

བཏབ་སྟེ་ཕམ་པར་བས་ནས་རྒྱལ་བུ་དད་པ་ཅན་དེ་ལ་རྒྱལ་སིད་འབུལ་བར་འགྱུར་

རློ། །རྒྱལ་བུ་དད་པ་ཅན་དེས་ཟླ་བ་ལྔ་རྒྱལ་པློ་བས་ནས་ཡང་དགེ་སློང་སྟློང་པློ་དེ་

དག་གིས་བསད་ནས་དགེ་སློང་གཅིག་རྒྱལ་པློ་ལ་བཅུག་སྟེ་ལློ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་

རྒྱལ་པློ་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་གན་དྷ་རའི་བླློན་པློ་དང་ཡུལ་མི་ཐམས་

ཅད་འདུས་ཏེ་གསངས་ནས་ཅིའི་ཕིར་ཉི་འློག་གི་མི་བདག་ཅག་གི་ཡུལ་དུ་བློས་པ། 

ངན་པ་འདིས་བདག་ཅག་གི་རྒྱལ་པློ་གསད་དློ་ཞེས་གློས་བས་ནས་འཕྲལ་ལ་དམག་

དྲངས་ཏེ་རྒྱལ་པློ་གཏུབས་པར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་གན་དྷ་ར་ན་གནས་པའི་དགེ་

སློང་ཐམས་ཅད་མཐློང་དགུ་བསད་དེ་དགེ་སློང་གང་ཞིག་ཡུལ་དབུས་སུ་བློས་ཏེ་ཐར་

པ་དེ་འབའ་ཞིག་གསློན་པར་འགྱུར་རློ། །དེའི་འློག་ཏུ་ཡུལ་དབུས་མ་གཏློགས་པར་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

འཛམ་བུའི་གིང་འདི་ན་དད་པ་མེད་པ་གསུམ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སིག་ནི་ལ་

སློགས་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་པློ་ན་ཏི་ཟིག་གི་རྒྱལ་པློ་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །དྲུ་གུ་

རུས་སྣ་ཚོགས་དུ་མིའི་རྒྱལ་པློ་ནི་དྲུ་གུས་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །གཞན་མང་པློ་ཞིག་

གི་རྒྱལ་པློ་ནི་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །རྒྱལ་པློ་དེ་གསུམ་ཀ་ནི་ཡང་

སེམས་མཐུན་པར་འགྱུར་རློ། །རྒྱལ་པློ་དེ་གསུམ་ལ་དམག་དཔའ་བ། བརྟུལ་བློད་པ་

སུམ་འབུམ་ཞིག་ཡློད་པས་ཡུལ་དབུས་མ་གཏློགས་པ། གཞན་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་

ཛིན་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་བཅློམ་ནས་མི་མང་པློ་ཁ་བཏགས་ནས་གློང་ལ་སློགས་པ་

ཡང་སྟློངས་པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་དབུས་སུ་དམག་དྲངས་ཞེས་གློས་

བེད་པར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དབུས་ཀཽ་ཤཱམི་ཞེས་བ་བར་རྒྱལ་པློ་བཟློད་

དཀའ་ཞེས་བ་བ་ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཙས་པའི་ཚེ་ཁག་གི་ཆར་པ་ཡང་

འབབ་ལག་པ་གཉིས་ཀང་གྲུ་མློ་མན་ཆད་ཁག་གིས་བསྐུས་པ་ལྟ་བུར་དམར་བ་ཞིག་

ཡིན་ནློ་དེའི་བླློན་པློ་ཡན་ལག་མཆློག་དང་ལྡན་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་དམག་མི་གཡུལ་ངློར་

དཔའ་བ་ཉིས་འབུམ་བྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ཏ་ཟིག་གི་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་

གསུམ་ཡུལ་དབུས་ཀ་ཽཤཱམིར་སློད་ནས་རྒྱལ་པློ་བཟློད་དཀའ་ཚོལ་བར་བེད་དློ། །དེ་

ནས་རྒྱལ་པློ་བཟློད་དཀས་དེ་སྐད་ཐློས་ནས་དམག་དང་ཆས་ཏེ་རྒྱལ་པློ་དེ་དག་གི་

མདུན་དུ་བསྒུགས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་གི་བར་དུ་རྒྱུན་དུ་གཡུལ་ཆེན་པློ་སྤད་པ་དང༌། 

རྒྱལ་པློ་དད་པ་མེད་པ་དེ་གསུམ་དམག་དང་བཅས་ཏེ་གཏན་མེད་པར་བརླག་པར་

འགྱུར་རློ། །རྒྱལ་པློ་བཟློད་དཀའ་དམག་དང་བཅས་པ་སར་ཡུལ་དུ་འཁློར་ནས་རྒྱལ་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

པློ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་བདག་གིས་མི་མང་པློ་ཁ་བཏགས་ན། བདག་གི་འགློ་བ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། ནམ་ཞིག་ངན་སློང་གསུམ་ལས་ཐར་པར་འགྱུར་སྙམ་དུ་

འགློད་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་བླློན་པློ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་བ། མ་བསྙེངས་པར་དམར་

བུ་ཅན་གི་ཡུལ་ན་དགེ་སློང་ཤིར་ཤ་ཀ་ཞེས་བགི་བ་སེ་སྣློད་གསུམ་ལ་མཁས་པ་

ཞིག་བཞུགས་པས་དེ་སྤན་དྲློངས་དང༌། དེས་ལྷ་ཁྱློད་ཀི་ལས་ངན་པ་དེ་བཤགས་པར་

འགྱུར་རློ་ཞེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་ལ། རྒྱལ་པློས་བང་དགེ་སློང་དེ་སྤན་དྲངས་ནས། དེའི་

མདུན་དུ་ལས་ངན་པ་ཇི་ལྟར་བས་པ་ཐམས་ཅད་ལློ་རྒྱུས་སྨྲ་བར་འགྱུར་རློ། །དགེ་

སློང་དེས་ཀང་འདི་སྐད་དུ་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་མ་ལེགས་པ་བས་ཀི་ཆེ་ཐང་དུ་

འགློད་ལ། འཛམ་བུའི་གིང་གི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་འདིར་སྤན་དྲློངས་ལ་རག་ཏུ་ཡློ་

བད་ལྔ་ཕུལ་ཏེ། སྐབས་སུ་འགློ་བ་དང་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་དགེ་འདུན་གི་མདུན་དུ་

སིག་པ་ཤློགས་ཤིག ། ཁྱློད་ཀིས་མི་མང་པློ་ཁ་བཏགས་པའི་ལས་བསབས་པར་

འགྱུར་རློ་ཞེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པློ་དེས་ཡུལ་ཡུལ་གི་དགེ་སློང་རྣམས་སྤན་འདྲེན་པ་

གཏློང་བར་འགྱུར་རློ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཡུལ་ཀ་ཽཤཱམི་ཞེས་བ་བ་ན་རྒྱལ་པློ་

བཟློད་དཀའ་ཞེས་བ་བ་དགེ་འདུན་ལ་ཡློ་བད་ལྔ་འབུལ་བ་ཞིག་ཡློད་དློ་ཞེས་ཐློས་

ནས་ཡི་རངས་ཏེ། ཡུལ་ཀཽ་ཤཱམི་ཞེས་བ་བར་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་ཀཽ་

ཤཱམིར་དགེ་སློང་འབུམ་འདུ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ནུབ་མློ་དགེ་སློང་

རྣམས་གསློ་སྦློང་ལ་འདུས་ཏེ་དགེ་སློང་ཤིང་ཤ་ཀ་བློས་ནས་ཁྱེད་ཀིས་སློ་སློར་ཐར་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

པའི་མདློ་ཐློན་ཅིག་ཅེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་རློ། །དགེ་སློང་ཤིར་ཤ་ཀས་ཀང་འདི་སྐད་དུ་

ཁྱེད་རྣམས་ལ་སློ་སློར་ཐར་པས་ཅི་ཞིག་བ། མི་སྣ་དང་རྣ་བ་གཅད་པ་ལ་མེ་ལློང་གིས་

ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་དེ་དག་གི་ནང་ན་དག་བཅློམ་བ་སུ་ཏ་ར་ཞེས་བ་བ་

ལངས་ནས་སེང་གེ་ལྟ་བུའི་སྐད་ཀིས་དགེ་སློང་ཤིར་ཤ་ཀ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཁྱློད་ཅིའི་

ཕིར་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲ་ཁློ་བློ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་བསབ་པ་

ཅིག་ཀང་མ་ཉམས་སློ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང༌། དགེ་སློང་ཤིར་ཤ་ཀ་ཤིན་ཏུ་སྐེངས་པར་

འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་ཤིང་ཤཀའི་སློབ་མ་ཨ་ཀན་བི་ཞེས་བ་བས་དག་བཅློམ་

པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཁྱློད་ཅིའི་ཕིར་ངའི་སློབ་དཔློན་ལ་མི་མད་སར་དེ་སྐད་སྨྲ་ཞེས་

ཁློས་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་སྒློ་གཏན་བླངས་ནས་དག་བཅློམ་པ་དེ་གསློད་པར་

འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་དག་བཅློམ་པ་དེའི་སློབ་མ་དགེ་སློང་ཀ་ར་ཏ་ཞེས་བ་བས་ཀང་

རང་གི་སློབ་དཔློན་གསད་པར་མཐློང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཁློས་ཏེ་དབྱུག་པ་བླངས་ནས་དགེ་

སློང་ཤིར་ཤ་ཀ་གསློད་པར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་དག་རིམ་གིས་ཁློས་ནས་

ཕློག་གཉིས་སུ་ཆད་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་གསློད་། པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་དེར་ལྷགས་ཏེ། དགེ་སློང་ཤི་བའི་

རློ་དེ་དག་མཐློང་ནས་དུད་མློས་འདེབས་ཤིང་མཆློད་པ་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །དགེ་

སློང་དེ་དག་གིས་གློས་ཁ་དློག་བསྒྱུར་བ་དང་སྐྲ་དང་སེན་མློ་ཡང་ལྷའི་གནས་སུ་ཁྱེར་

བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེར་རླུང་དམར་ནག་པློ་དང༌། སེར་པློ་དང་འདྲེས་པ་

ལྡང་ཞིང་དུས་དུས་སུ་མེའི་ཆར་པ་འབབ་པ་དང་ས་གཡློ་བ་དང༌། འུར་སྒ་དང་ཏུག་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

ཅློམ་དག་ཀང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་སྐ་རེངས་ཤར་བའི་ཚེ་འདི་ལྟར་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཁ་

བཏགས་པ་མཐློང་ནས། མ་ངན་གིས་གདུངས་པའི་རྒྱུས་མིག་གིས་རེས་འགའ་ནི་

མཐློང་རེས་འགའ་ནི་མི་མཐློང་བར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་མློང་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

བརྒྱུགས་ནས་ཆློ་ངེས་བཏབ་སྟེ། དག་བཅློམ་པ་དང་དགེ་སློང་སེ་སྣློད་གསུམ་པའི་

མིང་ནས་འབློད་ཅིང་དེ་གཉིས་ཀི་རློ་པང་གིས་འཁྱུད་དེ། འདི་སྐད་དུ་ཀེ་སེ་སྣློད་

གསུམ་པ་ཁྱློད་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་མཛོད་འཛིན་པ་ལགས། 

ཀེ་དག་བཅློམ་པ་ཁྱློད་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་འཛིན་པ་ལགས་ན། 

ད་ཁྱེད་གཉིས་ནློངས་པས་འཇིག་རེན་འདི་སྟློངས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་

རློ། །དམ་པའི་ཆློས་ནུབ་པའི་ནུབ་མློ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀང་ལྟ་མ་ཡིན་

གིས་ཕམ་པར་བས་ནས་འབློས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ཉིད་ཀི་ནུབ་མློ་ལྷ་རག་ཏུ་མློས་

པའི་ནང་ནས་ལྷ་འདི་ནི་ཞེས་བ་བ་འཆི་འཕློ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་

དེའི་བུ་རམ་ཤིང་དང༌། རྒུན་དང་སྦྲང་རི་ཐམས་ཅད་ཀང་ནུབ་པར་འགྱུར་རློ། །བདུད་

དབང་སྒྱུར་ཞེས་བ་བ་ཡང་འཆི་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནས་ནས་དང་གློ་དང་འབས་ཐམས་

ཅད་ནུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འཛམ་བུའི་གིང་གི་མི་རྣམས་ཀི་ཟས་སུ་སེད་དང་ཁེ་རློད་

དང་རྩྭའི་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་ཟ་བར་འགྱུར་རློ། །དར་དང་ཟ་འློག་དང་མན་ཏྲི་དང༌། 

རས་བཟང་པློ་ལ་སློགས་པ་ཡང་ནུབ་ནས་གློས་སུ་གསློ་རས་དང༌། རེ་ཕར་ལ་

སློགས་པ་གློན་པར་འགྱུར་རློ། །གསེར་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྒྱན་

རྣམས་ཀང་ནུབ་ནས་རྒྱན་དུ་རྩྭ་ལས་བས་པ་ལ་སློགས་པ་ཐེགས་པར་འགྱུར་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

རློ། །ཚོན་བཟང་པློ་དང་རློ་ཞིམ་པློ་རྣམས་ཀང་ནུབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་རྣམས་ཀང་ཀླུའི་གནས་སུ་འཁྱེར་བར་འགྱུར་རློ། །ལི་

ཡུལ་གི་མཁན་པློ་རྣམས་འདུས་ནས་ལི་རེ་བཙུན་ལེགས་ཀི་རིང་ལ་ཡློས་བུའི་ལློ་ལ་

བརིས་ནས་དེ་ནས་ལློ་བརྒྱ་ར་གཉིས་ན་དམ་པའི་ཆློས་ནུབ་པར་འགྱུར་རློ། །དག་

བཅློམ་པ་དགེ་འདུན་འཕེལ་གིས་ལུང་བསྟན་པ་རློགས་སློ། །
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སྟློན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་གི་བྱུང་རིམ།

འདུལ་བ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས། 

འློད་སྲུངས་ཀུན་དགའ་བློ་དང་ཤ་ནའི་གློས། །

ཉེར་སྦས་དྷི་ཏི་ཀ་དང་ནག་པློ་དང་། །

ལེགས་མཐློང་ལ་སློགས་སྟློན་པའི་གཏད་རབས་བདུན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྟློན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གི་བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆེ་འདི་ཉིད་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཉན་ཐློས་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་གཏད་དེ་བྱུང་བའི་རིམ་པ་ནི། 

འློད་སྲུངས་དང་། ཀུན་དགའ་བློ། ཤ་ནའི་གློས་ཅན། ཉེར་སྦས། དྷི་ཏི་ཀ །ནག་པློ། 

ལེགས་མཐློང་ཆེན་པློ་སྟེ་བདུན་ཡིན། 

བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་པློ། 

འློད་སྲུངས་ཆེན་པློ་ནི། འློད་སྲུངས་ཆེན་པློའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། 

མཚན་ལ་བམ་ཟེ་ནྱ་གློ་ངྷ་སྐེས་དང་། ཆུང་དུས་ནས་འདློད་པ་སངས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་

ལ། ཡབ་ཀིས་བག་མ་ལེན་པར་བརམས་པ་ན་རང་ཉིད་ཀིས་འཛམ་བུ་ཆུ་གསེར་

ལས་བུད་མེད་བཟློས་ཏེ། འདི་འདྲ་རྙེད་ན་ལེན་ཟེར་བ་ན། ཡབ་གཡློག་འཁློར་དང་

བཅས་པས་ཕློགས་བཞིར་བཙལ་བས། བམ་ཟེ་སེར་སྐའི་བུ་མློ་བཟང་མློ་ཞེས་བ་དེ་

བས་ལྷག་པ་རྙེད་པས་བག་མར་བླངས་སློ། །དེ་ནས་དེ་གཉིས་ལློ་མང་མིང་སིང་གི་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

འདུ་ཤེས་ཀིས་ཉེ་བར་གནས་ཀང་། ཚངས་སྤློད་དག་པའི་ཁིམས་སྲུང་བ་དང་། ཕ་མ་

གཉིས་འདས་པའི་འློག་ནྱ་གློ་ངྷ་སྐེས་ཀིས་ཞིང་ལས་སློགས་ཕིའི་བ་བར་བལྟས། 

སེར་སྐ་བཟང་མློས་ནང་གི་ལས་ལ་བལྟས་པ་ན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བར་མཐློང་

ནས། འབློར་བ་ཐམས་ཅད་སྦིན་པ་དང་། གཉེན་བཤེས་ལ་སྟེར་བ་སློགས་ཀིས་བན་

ཕློ་མློ་དང་དུད་འགློ་དག་ཀང་དབུལ་ཕློངས་ཀིས་མི་མནར་བར་བས་ནས། ཁྱིམ་གི་

ཕི་རློལ་ཏུ་རས་ཡུག་རེ་ཁྱེར་ཏེ་ཅི་བདེར་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་སློ་སློར་གེས་སློ། །

སེར་སྐ་བཟང་མློ་མུ་སྟེགས་རློགས་བེད་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་འདློད་པ་ལ་

སློགས་སྤད་པས་བཞིན་མི་སྡུག་པར་གྱུར་ནས་ངལ་བས་དུབ། ཕིས་སུ་ནང་པར་

ཞུགས་ནས་དག་བཅློམ་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་བློ། །

ནྱ་གློ་ངྷ་སྐེས་སྟློན་པ་དྲུག་པློས་ལམ་བསྟན་པ་དང་རང་ཉིད་ཀིས་དྲིས་ཀང་

ཡིད་མ་མགུ་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་བུ་མང་གི་མཆློད་རེན་ན་

བཞུགས་པ་མཐློང་བས་ཡིད་མགུ་ནས་བདག་གི་སྟློན་པའློ། །བདག་ནི་ཁྱློད་ཀི་ཉན་

ཐློས་སློ་ཞེས་སྟློན་པའི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་པས་སྟློན་པས་ཀང་། ཁས་བླངས་ཀི་དེ་

ཁློ་ནར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རློགས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། འློད་སྲུངས་དེ་ལྟ་

བས་ན་འདི་ལྟར་བསབ་པར་བ་སྟེ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་རྣམས་ལ་སྐེ་བ་དང་

འཇིག་པས་རེས་སུ་གནས་པས་བལྟ་བར་བའློ། །ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་ལྟར་

བསྒློམས་པས་ཉི་མ་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐློབ་ཅིང་། ཞག་བརྒྱད་པར་སློབ་པའི་ལམ་

འདས་ཤིང་ཉི་མ་དགུ་པར་དག་བཅློམ་ཐློབ་བློ། །ཁྱད་པར་ཐློས་པ་གཞན་རྣམས་ལས་

ཀང་ཆེས་ཁྱད་པར་ཐློབ་པས་འློད་སྲུངས་ཆེན་པློ་ཞེས་གགས། སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

བཅུ་གཉིས་ལ་རག་ཏུ་གནས་པས། སྟློན་པས་སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་མཆློག་ཏུ་ལུང་

བསྟན། སྟློན་པ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ཁར་སྟློན་པས་ཉིད་ཀི་སྣམ་སྦར་འློད་སྲུངས་

ཆེན་པློ་ལ་གནང་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པློར་བསྐློས་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ནས་འློད་སྲུངས་ཆེན་པློས་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རེས་

སུ། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དག་བསྡུས་ཤིག་ཅེས་བསྒློས་ནས་གནི་བརྡུངས་པས་

དག་བཅློམ་པ་བ་ལང་དག་མ་གཏློགས་ཐམས་ཅད་འདུས་སློ། །མངློན་ཤེས་ཀིས་

བརག་པས་བ་ལང་དག་མ་འབློར་བ་མཁྱེན་ནས་གདན་འདྲེན་པར་གང་པློ་བཏང་བས། 

སར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརློད་པ་ལ་ད་ནི་འློད་སྲུངས་ལ་སློགས་པ་ཞེས་ཅིའི་ཕིར་

སྨྲའམ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་དབིངས་སུ་འདས་ནས་མ་བཞུགས་སམ་ཞེས་དྲིས་པས། 

གང་པློས། 

བླློ་ལྡན་བསྟན་པ་གནས་བའི་ཕིར། །

ཉན་ཐློས་དགེ་འདུན་ཚོགས་ནས་ནི། །

དེ་དག་དེར་ནི་འདུས་གྱུར་ཏེ། །

ཁྱློད་ལ་སློད་ཅིང་དེ་བརློན་བེད། །

ཅེས་གསུངས་པས། གང་པློ་ལ་ལན་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨྲས་ཏེ། བདག་

ནི་ཞི་བ་ཡང་སིད་མེད་པར་འགློ་གསུངས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ཏེ་མ་ངན་

ལས་འདས་སློ། །

དེ་ནས་འློད་སྲུངས་ཆེན་པློས་སྟློན་པའི་བཀའ་འསྡུ་བར་བགློས་ནས། བརགས་

པ་ན་ཀུན་དགའ་བློ་ལ་དྲི་མ་དང་བཅས་པར་མཁྱེན་ནས། འདུལ་ཕིར་འཕགས་པ་མ་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

འགག་པ་ལ་བསྒློས་པས། མངློན་ཤེས་ཀིས་བརགས་པས་དེ་ལྟར་མཁྱེན་ནས་ཁྱློད་

ལྷན་ཅིག་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འདུག་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པར། ཀུན་དགའ་

བློས། བདག་འཚོ་བ། སྤློད་པ། ལྟ་བ་མ་ཉམས་པ་ལགས་པས་ཅི་ཉེས་ཟེར་བས། འློད་

སྲུངས་ཆེན་པློས། ཉེས་པ་བརྒྱད་དམ་བཅུ་བཏློན་ཏེ་གལ་ནས་ཕུད་པས། བི་ཛིའི་

ཡུལ་དུ་བློན་ཅིང་གནས་དེར་ཀུན་དགའ་བློའི་སློབ་མ་དག་བཅློམ་པ་ཞིག་དང་འཕྲད་

པར་དེས་མངློན་ཤེས་ཀིས་ཀུན་དགའ་བློ་དྲི་མ་ཅན་དུ་རིག་ནས། ཀུན་དགའ་བློ་ལ། 

གློ་ཏམ་ཁྱློད་ནི་བག་མེད་མ་མཛད་པར། །ཤིང་དྲུང་ཐིབས་པློ་བརེན་ནས་མ་ངན་

འདས། །ཐུགས་ལ་བཞག་སྟེ་བསམ་གཏན་མཛོད་ཅིག་དང་། རིང་པློར་མི་ཐློགས་ཞི་

བའི་གནས་ཐློབ་འགྱུར། །ཞེས་ཞུས་པས་ཐུགས་མཉམ་པར་གཞག་པས་སྒིབ་པ་

སྦངས་ཏེ་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ། 

དེ་ནས་འློད་སྲུངས་ཆེན་པློས་མཁྱེན་ཏེ་གདན་ཞུ་གནང་ཞིང་། དག་བཅློམ་ལྔ་

བརྒྱ་འདུས་པའི་དབུས་སུ། སེང་གེའི་ཁི་བཤམས། དག་བཅློམ་པ་ལྔ་བརྒྱའི་སྣམ་

སྦར་བཏིངས་ནས་ཆློས་ཀི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བློ་ཁི་ལ་

བཞུགས། སྟློན་པའི་རྣམ་ཐར་དྲན་བཞིན་འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐློས་པ་དུས་གཅིག་ན། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་ཝཱ་རཱཎསིའི་དྲང་སློང་སྨྲ་བ་རི་དྭགས་ཚལ་ན་བཞུགས་སློ། །དེ་

ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་བ། ཞེས་སློགས་ཀིས་མདློ་སེ་སེ་སྣློད་

བསྡུས་ཤིང་། མདློ་སེ་ཚངས་པའི་དབངས་ཀི་བསྒགས་པས་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མིན་

དང་བཅས་པ་སངས་རྒྱས་དྲན་བཞིན་གཟིར་བར་གྱུར། ལ་ལ་ཆློས་ཉིད་ཡིད་ལ་བེད་

པ་སློགས་བྱུང་། གཉིས་པ་འཕགས་པ་ཉེ་བར་འཁློར་འདུལ་བ་སྡུད་པ་པློར་བསྐློས་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

ནས་སར་བཞིན་ཁི་ལ་བཞུགས་ནས། སྟློན་པས་ཤམ་ཐབས་ཟླུམ་པློར་བགློ་བ་ལ་

བསབ་པར་བའློ་ཞེས་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་བསྡུས་པས་ལློ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དགེ་

འདུན་ལ་ལྟུང་བའི་སྒློ་མི་འབྱུང་བར་གསུངས། 

དེ་ནས་གསུམ་པ་ཉན་ཐློས་ཆེན་པློ་འཕགས་པ་འློད་སྲུངས་ཁི་ལ་བཞུགས་

ནས་མངློན་པ་བསྡུས་པ་སློགས་བསྟན་པའི་བ་བ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་ནས། 

ཀུན་དགའ་བློ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དེ། ཁྱློད་ཀིས་ཀང་ཤ་ནའི་གློས་ཅན་ལ་བསྟན་པ་

གཏློད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ནས། ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རི་བློ་བ་རྐང་ཅན་ཞེས་བ་བ་རི་གསུམ་

འདུས་པའི་དབུས་སུ་བློན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ཏེ། རྩྭའི་གདན་ལ་སྐིལ་མློ་

ཀྲུང་བཅློས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གནང་བའི་ཕག་དར་ཁློད་ཀི་སྣམ་སྦར་བཞེས་

ཏེ། ཇི་སིད་རྒྱལ་བ་བམས་པས་འཇིག་རེན་དུ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བའི་མཛད་

པ་མ་བསྟན་གི་བར་དུ་སྐུ་ལུས་མི་ཉམས་པར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་མ་ངན་ལས་

འདས་སློ། །

གཏད་རབས་གཉིས་པ། 

ཀུན་དགའ་བློ་ནི། སྟློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཡབ་ཟས་གཙང་མ་ལ་གཅུང་

པློ་གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་གི་བདུད་རིའི་ཟས་ཀི་སས་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་དགུང་ལློ་

ཞེ་གཅིག་ཏུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ཡབ་ཟས་གཙང་གིས་ཕློ་བང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་

ཕེབས་སྐབས། ཀུན་དགའ་བློ་དགུང་ལློ་དྲུག་ལ་ཕེབས་ཡློད། སྟློན་པ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་འཁྲུངས་ཡུལ་ནས་མཉམ་ཡློད་དུ་ཕིར་ཕེབས་སྐབས་རེས་སུ་འབངས་པས་

མཉམ་དུ་ཁིད་དེ། འློད་སྲུངས་ཆེན་པློ་ལ་གཏད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཀུན་དགའ་བློས་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཉེ་གནས་ལློ་ཉེར་ལྔའི་རིང་མཛད་པར་གགས་ཤིང་། བཅློམ་ལྡན་

འདས་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་དང་ཀུན་དགའ་བློ་དགུང་ལློ་ཉི་ཤུར་ཕེབས་སྐབས། 

ཀུན་དགའ་བློས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆ་རྐེན་གནང་ན་ངས་ཉེ་གནས་ཞུས་ཆློག་ཅེས་

ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ལྟར། དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པའི་ཚེ། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་མཉེས་ནས་ཆ་རྐེན་གསུམ་པློ་ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ་ཉེ་

གནས་སུ་བསྐློས། སྐབས་དེར་ཕི་རབས་ཀི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ་ཀུན་

དགའ་བློས་བཏློན་པའི་ཆ་རྐེན་གསུམ་ནི། དང་པློ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མ་བཞེས་

པའི་གསློལ་ཟས་དང་ན་བཟའི་ལྷག་འཕྲློ་མི་གནང་བ། གཉིས་པ། དུས་ནམ་ཡིན་ཀང་

སྐུ་མདུན་དུ་ཐད་ཀར་བཅར་ཆློག་པ། གསུམ་པ། རང་ཉིད་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་དྲུང་

དུ་མེད་སྐབས་ཆློས་མི་གསུངས་པ་བཅས་ཡིན། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་སྐབས་ཀུན་དགའ་བློས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་

འབས་བུ་ཐློབ་ཙམ་ལས་དག་བཅློམ་པའི་འབས་བུ་ཐློབ་མེད་པར་བརེན། འློད་སྲུངས་

ཆེན་པློས་དགེ་འདུན་གི་ཁློངས་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་སྟེ་དམའ་ཕབ་ན་དག་བཅློམ་

པའི་འབས་བུ་མྱུར་དུ་ཐློབ་ཐུབ་པར་མངློན་ཤེས་ཀིས་གཟིགས་ཏེ། ཉེས་པ་ཆེན་པློ་

བརྒྱད་བགངས་ཏེ་དགེ་འདུན་གི་གལ་ནས་ཕུད། དེ་ནས་བཟུང་དགེ་སློང་དང་། དགེ་

ཚུལ། སློབ་དཔློན་གཅིག་པ་སུས་ཀང་གཏམ་མི་སྨྲ་བ་དང་། མཉམ་དུ་ཆློས་དང་ཟང་

ཟིང་གི་ལློངས་སྤློད་བེད་མཁན་མེད་སྟབས་ཐུགས་སྐློ་བ་ཚད་མེད་པ་བྱུང་། 

འློད་སྲུངས་ཆེན་པློས་བསྟན་པ་བསྐངས་ཤིང་བ་བ་ལེགས་པར་ཟིན་ནས་

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བློ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དེ་གཤེགས་སློ། །ཀུན་དགའ་བློ་ལ་རྒྱལ་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

པློ་མ་སྐེས་དགས་སངས་རྒྱས་དངློས་དང་འདྲ་བའི་ཉན་ཐློས་སློ་ཞེས་བསྟློད་ཅིང་

བསགས་ལ། ལློ་ལྔའི་བར་དུ་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་སྦར་ཏེ་སྒྱུ་མ་མཁན་བཏུལ་

བམ་ཟེ་ལྔ་བརྒྱ་བདེན་པ་ལ་བཀློད། དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་བེད་ཚལ་ན་བཞུགས་

པའི་ཚེ། ཁྱིམ་བདག་ཤ་ནའི་གློས་ཅན་གིས་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་དུས་སྟློན་བས་

སློ། །དེའི་ཚེ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བློས་ཁྱེད་ཀིས་ཟང་ཟིང་གི་བསྡུ་བ་བས་ཟིན་གི། 

ད་ནི་ཆློས་ཀི་བསྡུ་བ་བློས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། དེས་ཀང་འཕགས་པའི་

བཀའ་ལྟར་བགིས་སློ་ཞེས་ཁས་བླངས་ནས་བསྙེན་པར་རློགས་ཏེ། རིམ་གིས་སེ་སྣློད་

གསུམ་འཛིན་པ་དང་དག་བཅློམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བློས་དག་བཅློམ་པ་ཤ་ནའི་གློས་ཅན་ལ་

གསུངས་པ། སྟློན་པ་ཆེན་པློས་འཕགས་པ་འློད་སྲུངས་ལ་གཏད། འློད་སྲུངས་ཆེན་

པློས་ང་ལ་གཏད་པས་ད་ནི་ཁྱེད་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དེ་ཁྱེད་ཀིས་རེས་སུ་གློང་ཁྱེར་

བཅློམ་བརླག་གི་བུ་ཉེར་སྦས་ལ་གཏད་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གིས་ཤིག་གསུངས་ནས་

མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །

གཏད་རབས་གསུམ་པ། 

འཕགས་པ་ཤ་ནའི་གློས་ཅན་ནི་གློང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་

བློའི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། བསྙེན་པར་རློགས་ཤིང་སེ་སྣློད་གསུམ་འཛིན་པ་ལ་

སློགས་པའི་བསྟན་པའི་བ་བ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་སྟློད་དུ་ནློར་གིས་བསྒྲུབ། སྐུ་ཚེ་སད་དུ་

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བློས་བཀའ་བསྒློས་པ་བཞིན་མཛད་པས་རྣམ་པར་གློལ་བ་

ཐློབ་པར་གྱུར། 
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བློས་དགེ་འདུན་ཁི་ཕྲག་ཙམ་དག་བཅློམ་པའི་གློ་

འཕང་ལ་བཀློད་ནས་མ་ངན་འདའ་བར་བཞེད་པ་ལ་རྒྱལ་པློ་མ་སྐེས་དགའི་གམ་དུ་

མངགས་པ་དང་ལི་ཙ་བི་རྣམས་དང་། རྒྱལ་པློ་གཉིས་གདུང་སྐལ་ཐློབ་པ་ལ་བརློན་

པས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་གིང་སྤྲུལ་ནས་བཞུགས་ཤིང་། དུས་ཡུན་ཐང་ངུ་ཞིག་ལ་རབ་

བྱུང་བསྙེན་རློགས་མཛད་པས་དག་བཅློམ་པའི་འབས་བུ་ཐློབ་པ་ལ་བཀློད། སྐབས་

དེར་དག་བཅློམ་ཉི་མ་གུང་རྒྱལ་བ་བ་ཡང་བྱུང་ཞིང་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་ཀུན་དགའ་བློས་

གཏློང་བར་མཛད། 

དེ་ནས་འཕགས་པ་ཤ་ནའི་གློས་ཅན་མཉན་ཡློད་ན་བཞུགས་ཏེ། འཁློར་རྣམ་

བཞི་ལ་ཆློས་བསྟན་པས་དག་བཅློམ་སྟློང་ལ་ཉེ་བ་བྱུང་བས་འཕྲིན་ལས་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་

བ་ལ། མི་མ་ཡིན་རྣམས་ཀིས་རིམས་ནད་གདུག་པ་ཅན་བཏང་བས་སྐེ་བློ་རྣམས་ནད་

ཀིས་མནར་ཏེ། སན་པས་ཕན་མི་གཏུབ་པར་འཕགས་པ་ཤ་ནའི་གློས་ཅན་སྤན་

དྲངས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་བཏུལ་ནས། བདེ་བར་མཛད་དེ་ཡུལ་མི་རྣམས་བསབ་

པའི་གཞི་ལ་འགློད་པར་མཛད། 

དེ་ནས་དུར་ཁློད་བསིལ་བ་ཚལ་དུ་བློན་པས་འཁློར་རྣམས་མི་སྡུག་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ཐློབ་ཏེ་དག་བཅློམ་པའི་འབས་བུ་ཐློབ། དེ་ནས་སློས་འཚང་གི་བུ་ཉེར་སྦས་

བསྙེན་པར་རློགས་པས་ཞག་བདུན་ནས་དག་བཅློམ་པའི་འབས་བུ་ཐློབ་ཅིང་། 

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བློས་ང་ལ་བསྟན་པ་གཏད་ཅིང་ངས་ཁྱློད་ལ་གཏློད་པར་ལུང་

བསྟན་ཡློད་པས་བསྟན་པ་གཅེས་པར་སྐློངས་ཤིག་གསུངས་ནས། འཕགས་པ་ཉེར་

སྦས་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དེ་ཡུལ་ཙམ་པ་ཁར་འདས་སློ། །
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

གཏད་རབས་བཞི་པ། 

འཕགས་པ་ཉེར་སྦས་ཆེན་པློ་འདི་ཉིད་འཕགས་པ་དག་བཅློམ་པ་ཤ་ནའི་གློས་

ཅན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རློགས། གདམས་པ་མནློས་ནས་བསྒློམས་

པས་དག་བཅློམ་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ། ཤ་ནའི་གློས་ཅན་གིས་བསྟན་པ་གཏད་པ་ལྟར། 

བསྟན་པ་སར་ལྷག་དར་རྒྱས་སུ་བསྐངས་ཤིང་། དབར་གནས་མཛད་པ་དང་

གདམངས་ངག་བསྟན་པས་ཟླ་བ་གསུམ་ལ་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པ་སྟློང་ཕྲག་གཅིག་

ཚང་བར་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་རིའི་རྒྱལ་པློ་གནྡྷ་རར་བློན་ནས་ཆློས་བསྟན་པས་ཀང་སྐེ་

བློ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བདེན་པ་ལ་བཀློད། 

ཁྱད་པར་གར་མཁན་དཔའ་བློའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་བ་བར་སྐེ་བློ་འབུམ་

ཕྲག་མང་པློར་ཆློས་བསྟན་པས་བདུད་ཀི་རིགས་རྣམས་ཀིས་གནློད་ཅིང་འཚེ་བར་

བས་ཏེ། ཉིན་བདུན་གི་རིང་འབས་དང་གློས། གསེར་དངུལ་དང་། རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་

སློགས་ཀི་ཆར་བབས་ཏེ་ཆློ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པས། སྐེ་བློ་མང་པློ་གློང་ཁྱེར་དུ་

སློང་བས་ཆློས་ཉན་པའི་འཁློར་རིམ་གིས་ཉུང་དུ་སློང་བ་ན། འཕགས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་

གིས་བཏུལ་ནས་དེ་དག་མི་སྡུག་པའི་གཟུགས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་སྟེ་ཡིད་བཀུག ། 

ཕློགས་བཞིའི་སྐེ་བློ་རྣམས་ལ་སར་བཞིན་ཆློས་བསྟན་པས་བདེན་པ་མཐློང་བའང་

འབུམ་ཕྲག་བྱུང་། དེ་ནས་གར་མཁན་དཔའ་བློའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཇི་སིད་འཚོའི་

བར་དུ་བཞུགས་ཏེ། ཕུག་པ་སིད་དུ་ཁྲུ་བཅློ་བརྒྱད་པ། རྒྱར་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་པ། 

དཔངས་སུ་ཁྲུ་དྲུག་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ལ། ཉེར་སྦས་ཀི་གདམས་པས་དགེ་སློང་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་གཅིག་གིས་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པ་ན་ཤིང་བུ་སློར་བཞི་པ་ཞིག་ཕུག་དེར་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

འཕངས་སློ། །

དེ་ནས་དུས་ནམ་ཞིག་སློང་བ་ན། ཚུལ་དེ་ཁློ་ནས་ཕུག་པ་དེ་ཤིང་བུ་དེ་འདྲ་

བས་གློ་མཚམས་མེད་པར་གང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེའི་འཕགས་པ་ཉེར་སྦས་ཀང་མ་ངན་

ལས་འདས་ཏེ། སྐུ་ཡང་ཤིང་བུ་དེ་རྣམས་ཀི་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བས། རིང་བསེལ་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་པ་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཁྱེར་རློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་ལྟ་བུའི་འཕགས་པ་ཉེར་སྦས་

འདི་ནི་སྟློན་པ་ཉིད་ཀིས་མཚན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། སྐུ་ལ་

མཚན་དཔེ་མེད་པ་མ་གཏློགས་འགློ་ཕན་སངས་རྒྱས་ཉིད་དང་ཕློགས་མཚུངས་པའི་

དློན་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་འློག་ཏུ་འདི་ལས་འགློ་

བའི་དློན་ཆེ་བ་མ་བྱུང་ངློ་། །འདིས་དག་བཅློམ་དྷི་ཏི་ཀ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དློ།།

 གཏད་རབས་ལྔ་པ། 

འཕགས་པ་དྷི་ཏི་ཀ་ནི། ཡུལ་འཕགས་རྒྱལ་དུ་ནློར་མང་བ་ཞིག་ལ་འཁྲུངས་

ཤིང་། རིག་བེད་བཞི་སློགས་རིག་པའི་གནས་བཅློ་བརྒྱད་ལ་མཁས་ཤིང་། དུས་ནམ་

ཞིག་ན་ཕ་འདས་པར་གྱུར་ཏེ། ཁྱིམ་གི་འབློར་པ་ཐམས་ཅད་དགེ་སྦློང་དང་བམ་ཟེ་ལ་

བཏང་ཞིང་འཁློར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུའི་ཆས་སུ་ཞུགས་ཏེ། གློང་ཁྱེར་

ཆེན་པློ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་། མུ་སྟེགས་ཅན་བམ་ཟེ་ཆེ་བར་གགས་པ་རྣམས་ལ་

ཚངས་པར་སྤློད་པའི་ལམ་དྲིས་ཀང་མགུ་བའི་ལན་མ་བྱུང་སྟེ། མཐར་བཅློམ་བརླག་

ཏུ་འཕགས་པ་ཉེར་སྦས་མཇལ་ཅིང་དེ་ལ་དྲིས་པས་དེར་ལྷག་པར་དད་པས་རབ་ཏུ་

བྱུང་ཞིང་། བསྙེན་པར་རློགས་ནས་ཉེར་སྦས་ཀིས་གདམས་པ་རྣམ་པ་བདུན་བསྟན་

པས་ཞག་བདུན་གིས་འཁློར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

དེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་གི་བམ་ཟེའི་གཙོ་བློ་མང་པློ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་

མཆློག་ཏུ་དད་པར་བཀློད་དློ། །དེ་ནས་འཕགས་པ་དྷི་ཏི་ཀས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་

པ་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་སྐབས་ཤིག །ཤར་ཕློགས་ཀཱ་མ་རཱུ་པའི་ཡུལ་དུ་བམ་ཟེ་སིདྷ་

ཞེས་བ་བ་འཁློར་སྟློང་ཕྲག་དང་བཅས་ཉི་མ་མཆློད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེས་ཉི་མ་མཆློད་

པའི་དུས་ཤིག་ན། འཕགས་པ་དྷི་ཏི་ཀ་འཁློར་ལྔ་བརྒྱ་བཅས་ནམ་མཁའ་ནས་མཆློད་

པའི་སར་བློན་པས། ལྷར་འདུ་ཤེས་སྐེས་ཏེ་ཕག་མཆློད་བས་པར་འཕགས་པས་

ཆློས་བསྟན་ནས་སྐེ་བློ་སྟློང་ཕྲག་མང་པློས་བདེན་པ་མཐློང་། གཞན་དག་ཀང་བསབ་

པའི་གནས་ལ་བཀློད་ཅིང་དག་བཅློམ་ཐློབ་པའང་སྟློང་ཙམ་བྱུང་། 

དེའི་ཚེ་ནུབ་ཕློགས་མ་ལ་ཝ་ནར་བམ་ཟེ་དྲེགས་མེད་ཅེས་བ་བས་ཅློད་པན་

མ་བཅིངས་པའི་རྒྱལ་སིད་ལ་གནས་ཤིང་། ཉིན་རེར་ར་སྐེས་སྟློང་སྟློང་བསད་དེ་ཤ་

ཁག་གི་སྦིན་སེག་བེད་པས་སྦིན་སེག་གི་ཐབ་ཀང་སྟློང་ཡློད་ཅིང་། ཉིན་གཅིག་བ་

ལང་དཀར་གསལ་ཁི་གཅིག་བསགས་ཤིང་། བམ་ཟེ་རབ་ཏུ་མང་པློ་བློས་ཏེ་སྦིན་པའི་

ཡློ་བད་རྒྱས་པར་བཤམས་ནས་སྦིན་སེག་བེད་པར་བརམས་པ་ན། འཕགས་པ་དྷི་

ཏི་ཀ་མཆློད་སྦིན་གི་སར་འློངས་ཏེ། དེར་ཐབས་གང་གིས་ཀང་མེ་སྦར་མ་ནུས། བ་

ལང་རྣམས་ཐབས་གང་གིས་ཀང་བསད་པར་མ་ནུས་ཤིང་ར་ཕྱུང་མ་ནུས་པ་སློགས་

ཀི་མཐུ་སྟློབས་ཀིས་བཏུལ་ཏེ་དད་པ་ལ་བཀློད། འཕགས་པས་བསྟན་པ་ལྟར་བམ་ཟེ་

དེ་རྣམས་སྐབས་སུ་འགློ་བ་དང་། བསབ་པའི་གནས་ལྔ་ལ་བཀློད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པ་ཡློངས་སུ་བསྐངས་ཤིང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་མཛད་ནས། འཕགས་པ་

ནག་པློ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

གཏད་རབས་དྲུག་པ། 

འཕགས་པ་ནག་པློ་བ་ནི། ཤར་ཕློགས་ཡལ་ཨངྒ་ཞེས་བ་བར་ཁྱིམ་བདག་

ཕྱུག་པློ་ལློངས་སྤློད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཁྱིམ་ན་བུ་མེད་པ་ལ། ལྷ་ཆེན་པློ་ཁྱབ་འཇུག་ནག་

པློའི་གཟུགས་ཅན་ལ་ཡང་ཡང་མཆློད་པ་བས་པ་ལས་ནམ་ཞིག་ན་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་

པ་མིང་ལ་ནག་པློར་བཏགས། དེ་ཆེར་སྐེས་པ་ན་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པར་འདློད་དེ། 

ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་གྲུ་གཟིངས་ལེགས་པར་བཅློས་ཏེ་རིན་ཆེན་གིང་དུ་ཐེངས་

དྲུག་ཕིན་པས་དཀའ་བ་མེད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་སློན་པས། ཚོང་དཔློན་བསློད་ནམས་

ལྡན་པའི་གགས་པས་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། བར་སྐབས་དེར་ཕ་མ་ཡང་འདས་

ཤིང་འཕགས་པ་དྷི་ཏི་ཀ་ལ་དད་པ་ཐློབ་པའི་སྐབས་ཤིག་ན། བང་ཕློགས་ཐག་རིང་

ནས་ཚོང་པ་མང་པློ་ལྷགས་ཏེ་རྒྱ་མཚོར་འགློ་བར་བསྐུལ་བས་འགློ་འདློད་མེད་ཀང་། 

མཐར་མི་འགློ་ཐབས་མེད་ཀིས་ཕིན་པས་རྒྱ་མཚོར་སིན་མློས་བར་བགེགས་བ་བར་

བརམས་པས། འཕགས་པ་དྷི་ཏི་ཀ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པས་འཕགས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་

གིས་ནམ་མཁའ་ལས་རྒྱ་མཚོར་བློན་ཏེ་སིན་མློ་བཏུལ་ཏེ། ཚོང་དཔློན་དང་བཅས་པ་

བདེ་བླག་ངང་རང་གནས་སུ་འབློར་ཞིང་། དེར་ཚོང་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡློ་བད་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ལློ་གསུམ་གི་བར་དུ་ཕློགས་བཞིའི་དགེ་འདུན་ལ་དུས་སྟློན་ཆེན་པློ་

བས་ནས། མཐར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་འཕགས་པ་དྷི་ཏི་ཀ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས་ནས་མི་

རིང་བར་ཐམས་ཅད་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་བློ། །

འཕགས་པ་དྷི་ཏི་ཀ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ། ཚོང་དཔློན་གི་རིགས་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འཕགས་པ་ནག་པློ་ལ་བསྟན་པ་གཏད། འཕགས་པ་ནག་པློས་བསྟན་པ་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

བསྐངས་ཏེ་འཁློར་རྣམ་བཞི་ལ་ཆློས་བསྟན་པས་འབས་བུ་བཞི་ཐློབ་པ་མང་པློ་བྱུང་། 

ནམ་ཞིག་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ནས་བམ་ཟེའི་རིགས་དགེ་སློང་གནས་བརན་ཞེས་བ་བ། 

གདུག་པ་ཁློ་གཏུམ་པ། མང་དུ་ཐློས་ཀང་ལྟ་བ་ངན་པ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་མངློན་པར་

དགའ་བ། ཡུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་དེའི་ཚེ་ན། པུསྐ་ར་ཎི་བ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཡློད་

པ་དེར་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་སར་འཕགས་པ་ནག་པློ་བས་ཟླ་བ་

གསུམ་ཙམ་རིང་བདག་མེད་པའི་ཆློས་བསྟན་པས། སློ་སློའི་སྐེ་བློ་སྟློང་ཕྲག་མང་པློ་

ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལས་བླློ་སྣ་བསྒྱུར་ཏེ་དད་པ་ཐློབ། སྐབས་དེར་སིངྒ་ལར་

རྒྱལ་པློ་ཁི་ལྡན་སེངྒེའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་ལ། ཚོང་པ་ཞིག་གིས་སྟློན་པ་

ཐུབ་པའི་དབང་པློའི་སྐུ་ཞིག་ཕུལ་བས། རྒྱལ་པློས་ཅི་ཡིན་ཟེར་བར་ཐུབ་པའི་དབང་

པློ་ནས་འཕགས་པ་ནག་པློའི་བར་གི་ཡློན་ཏན་གི་ཆེ་བ་བརློད་པས། རྒྱལ་པློ་དད་

ནས་གདན་དྲངས་ཤིང་ཆློས་བསྟན་པས་འབས་བུ་ཐློབ་པ་མང་པློ་བྱུང་། སིངྒ་ལའི་

གིང་དེར་སློན་སྟློན་པས་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཀང་། སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་

འློག་ཏུ་བསྟན་པ་ཆེས་ཆེར་ཉམས་པ་འཕགས་པ་ནག་པློས་སར་ཡང་ཤིན་ཏུ་དར་བར་

མཛད་དློ། །དེ་ཉིད་ཀིས་མཐར་རྒྱལ་པློའི་རིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འཕགས་པ་

ལེགས་མཐློང་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དེ། བང་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ཀུ་ཤ་པ་ན་ཞེས་བ་བར་

མཐའི་མཛད་པ་གདུལ་བ་རག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆློས་ལ་སྐུལ་ཕིར་མ་ངན་ལས་

འདས་སློ། །

གཏད་རབས་བདུན་པ། 

འཕགས་པ་ལེགས་མཐློང་ནི། ནུབ་ཕློགས་ཡུལ་བྷ་རུ་ཀ་ཚ་ཙར་སྐ་སེང་གི་
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བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དང་། དེ་དག་གི་བྱུང་རིམ།

རིགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་རིགས་མཐློང་བ་ཞེས་བ་བ་འབློར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཞིག་ཡློད་དེ། དེའི་བུ་ལ་ལེགས་མཐློང་དུ་བཏགས་སློ། །དེ་ཆེར་སྐེས་ནས་སྐེད་མློས་

ཚལ་དང་བུད་མེད་མཆློག་དང་དེ་རེ་རེ་ལ་གཡློག་འཁློར་དང་རློལ་མློའི་སྒ་དང་གླུ་མ་

སློགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡློད་པར་ལློངས་སྤད་ནས་རག་ཏུ་བདེ་བས་འཚོ་བར་བེད་

དློ། །དུས་ནམ་ཞིག་ན་ལེགས་མཐློང་ལམ་བར་འགློ་བའི་ཚེ། འཕགས་པ་དག་བཅློམ་

པ་སུ་ཀ་ཡ་ན་ཞེས་བ་བ་འཁློར་མང་པློ་དང་བཅས་གློང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པ་མཐློང་བས་

ལྷག་པར་དད་དེ་ཕག་བས་ནས་འདུག་གློ ། 

འཕགས་པས་ཆློས་བསྟན་པས་ལེགས་མཐློང་སྟན་ལ་འཁློད་བཞིན་དུ་དག་

བཅློམ་པའི་འབས་བུ་ཐློབ་ཀང་། ཕས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་གནང་བས་རང་ཉིད་ཀིས་ཆློ་

འཕྲུལ་བསྟན་པས་དད་ནས་ཁས་བླངས། དེའི་རེས་འཕགས་པ་ནག་པློ་ལ་སློབ་དཔློན་

དུ་བསྟེན་ནས་ལྷན་ཅིག་གནས་པའི་ཚུལ་གིས་ཡུན་རིང་ཞུགས་པ་ལས་འཕགས་པ་

ནག་པློ་བས་འཕགས་པ་ལེགས་མཐློང་ལ་བསྟན་པ་གཏད་ནས་བང་ཕློགས་ཡུལ་ཀུ་

ཤ་པ་ན་ཞེས་བ་བར་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །

འཕགས་པ་ལེགས་མཐློང་ཆེན་པློས་འཁློར་རྣམ་བཞི་ལ་ལུང་གི་ཆློས་བསྟན་

ཏེ་བསྟན་པ་བསྐངས་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས་དེར། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་སིན་དྷུའི་

གནས་ན་གནློད་སྦིན་མློ་ཧིངྒཱ་ལཱ་ཙི་ཞེས་པ་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་

དེས། ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་མི་ངས་ཆེན་པློ་བཏང་ནས་འཚོ་བར་བེད་ཅིང་། གནས་ཡུལ་

གི་མི་བཅའ་བར་བཟློས་པས་བློས་པར་བརམས་ཀང་། འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཀིས་

ལམ་བཀག་པ་དང་། སྐེ་བློ་རྣམ་ཀིས་ཉིན་རེ་ལའང་བ་ལང་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་ར་
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དགེ་འདུན་དགྲ་བཅོམ་འཕེལ་སོགས།

འཁློར་ལློ་བཟའ་བཅས་བཀང་ནས་འབུལ་བ་བེད་དགློས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ལ། དུས་

གཞན་ཞིག་ན་འཕགས་པ་ལེགས་མཐློང་གིས་དེ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པར་

གཟིགས་ཏེ་གམ་དུ་ཕིན་ནས་བསློད་སྙློམས་བླངས་ཤིང་བཞེས་པ་དང་། ལྷུང་བཟེད་

བཀྲུས་པའི་ཁུ་བ་དེའི་གནས་སུ་འཕློ་བས་མློ་ཁློས་ཏེ། རྡློ་དང་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཕབ་

ཀང་འཕགས་པས་བམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་བཞུགས་པས། མཚོན་

ཆ་ཐམས་ཅད་མེ་ཏློག་གི་ཆར་དུ་གྱུར། དེ་ནས་འཕགས་པས་ཆློ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་

ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་མེ་འབར་བས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ནས་སྐབས་སུ་གསློལ་བས་

བསབ་པའི་གཞི་ལ་བཀློད། དེའི་འཁློར་དང་ས་བདག་ཀླུ་ངན་དཀར་ཆློས་ལ་མི་དད་

པ་རྣམས་ཀང་ལྷན་དུ་བཏུལ་ནས་བསབ་པའི་གནས་ལ་བཀློད། 

དེ་ནས་འཕགས་པ་ལེགས་མཐློང་ཆེན་པློ་ལྷློ་ཕློགས་སུ་བློན་ཅིང་དགེ་འདུན་

གི་སེ་མང་པློ་འཕེལ་ཞིང་གིང་ཕྲན་མང་པློར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དར་བར་མཛད། 

སྐལ་ལྡན་མང་པློ་དགེ་བའི་ལས་ལ་བཀློད་དེ་བསྟན་པའི་བ་བ་རྣམས་ལེགས་པར་

བསྒྲུབས་ཟིན་ནས། འཕགས་པ་ལེགས་མཐློང་ཆེན་པློ་ཕུང་པློ་ལྷག་མ་མེད་པ་མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་དབིངས་སུ་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །

དེས་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པློ་དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་པར་གསུངས་སློ། །

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་པས་བཏུས་ཏེ་བསྒིགས།
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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་སྟློང་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་ཁྱློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་

ལུགས་སྒློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

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

ཆློག་པའི་དགེ་བསློའི་སློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷནཱཾ། 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། །
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