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  1  

ངོ་སྤོད། 

ས་ག་ཟླ་བའྱི་དུས་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་དང་བསྟུན་མཆོག་ཏུ་བཀུར་འོས་དད་ལྡན་དོན་གཉྱེར་ཅན་

རྣམས་གཙོ་བས་ཏྱེ་སོན་པ་ཐུགས་རྱེ་ཅན་གྱི་མཛད་རྣམ་ཤྱེས་འདོད་ཡོད་པ་དག་གྱི་ཆྱེད་དུ། འདྱི་

ག་རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་གྱིས་མཁས་པ་སོ་སོས་བརྩམས་པའྱི་སོན་པ་ཐུགས་རྱེ་ཅན་གྱི་མཛད་རྣམ་གང་

ཡོད་ཕོགས་བཏུས་ཀྱིས་འཕྲུལ་དྱེབ་ཏུ་རྩོམ་སྒྱིག་བ་འཆར་ཡོད་པ་ལྟར། 

ཐྱེངས་འདྱིར་བུ་སོན་ཆོས་འབྱུང་ལས་འབྱུང་བའྱི་སོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་དང་། རྱེ་བཙུན་ཏཱ་ར་

ནཱ་ཐའྱི་སོན་པའྱི་རྣམ་ཐར། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའྱི་དགའ་སོན་ལས་འབྱུང་བའྱི་སོན་པའྱི་རྣམ་ཐར། 

ཡོངས་འཛིན་ཡྱེ་ཤྱེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ལམ་རྱིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའྱི་རྣམ་ཐར་ལས་འབྱུང་བའྱི་སོན་

པའྱི་རྣམ་ཐར། རྱེ་བཙུན་ཡྱེ་ཤྱེས་རྒྱ་མཚོའྱི་སོན་པའྱི་རྣམ་ཐར། དུང་དཀར་གྲུབ་མཐའ་ལས་འབྱུང་

བའྱི་སོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་བཅས་ཕོགས་བསྒྱིགས་ཀྱིས་འཕྲུལ་དྱེབ་གཉྱིས་སུ་བགོས་ཏྱེ་རྩོམ་སྒྱིག་

བས་ཡོད། 
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད། 

གངས་རྱིའྱི་ཤྱེལ་གྱི་མཆོད་རྱེན་གྱི་ཕྱེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའྱི་རང་རྱེའྱི་ས་ལའྱི་སན་ལོངས་སུ། 

ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རྱིག་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལས། གསུང་རབ་

ཀྱི་གླྱེགས་བམ་རྱི་རབ་ཀྱི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་ཡོད་ན་ཡང་། དུས་ཀྱི་འཕྱེལ་འགྱིབ་སོགས་ཀྱིས་

མང་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་བཞྱིའྱི་ཟས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། གང་མང་ཞྱིག་ས་རྡུལ་གྱི་ཁོད་དུ་ཆྱེས་མཐའ་

མཇུག་གྱི་གཟྱིམས་མལ་བསྱེན་ལ་ཉྱེ་བ་སོགས་ཀྱིས་དྱེ་དག་མྱུར་སྐོབ་དང་། གཅྱེས་ཉར་བྱེད་རྒྱུ་

ནྱི་འཕྱིས་མྱེད་ན་སྔ་མྱེད་པའྱི་དུས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྱེས་རང་རྱིགས་བསམ་ཡོད་གང་མང་ཞྱིག་གྱིས་དྱེ་

དག་བསྐར་དཔར་དང་། དྱེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སོགས་ཀྱིས་འགྱེམས་སྱེལ་དང་། སྲུང་སྐོབ་ལ་

རྱེམ་བཞྱིན་པ་ནྱི་དགའ་འོས་པ་དང་། ཡྱི་རང་གྱི་ལྱེགས་སོ་འབུལ་བའྱི་གནས་ཡྱིན་ནོ།། 

ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཤད་ན། མྱི་རྱིགས་དྱེའྱི་ཤྱེས་རྱིག་གྱི་ཉྱིང་བཅུད་ནྱི་མྱི་རྱིགས་

དྱེའྱི་བླ་སོག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྱེ་ཉྱིད་དར་སྱེལ་དང་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡང་། མྱི་རྱིགས་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་འོས་

འགན་ཡྱིན་ན། བསམ་བློའྱི་རྒྱགས་ཕྱེ་རུ་གྱུར་པའྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་གླྱེགས་བམ་དྱེ་དག་ནྱི། ཤྱེས་

རྱིག་གྱི་ཉྱིང་བཅུད་ཡྱིན་ལ། མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་བླ་སོག་ཀང་ཡྱིན་ནོ།།  སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

བཀའ་ལས་ཀང་། ཤྱེར་ཕྱིན་གྱི་གླྱེགས་བམ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་ཉྱིད། ཡྱི་གྱེར་འདྲྱི་བ་དང་། འདྲྱིར་བཅུག་པ་

སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི་སོང་གསུམ་ནོར་གྱིས་བཀང་སྱེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆོད་པ་

ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བསོད་ནམས་ཆྱེ་བར་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀྱི་གླྱེགས་

བམ་དག་ཡྱི་གྱེར་འབྲྱི་བ་དང་། འབྲྱིར་བཅུག་པ་དག་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་དགྱེ་མཚན་ཀང་མཚོན་ལ། 

དོན་གནད་ཀང་གོ་ཐུབ་བོ།། 

༸ གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྱེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆྱེན་པོ་དང་འདུ་ཁང་
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རྱིག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དྱེ་ཙམ་དགའ་བོ་མྱེད། སྐུ་ཆྱེན་པོ་བཞྱེངས་རུང་དྱེས་གསུང་ནྱི་མྱི་འབོན། དྱེ་

ལས་དཔྱེ་ཆ་མང་པོ་དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་འགྱེམས་སྱེལ་བས་ན་བཟང་། ཞྱེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་

གནང་བ་སོགས་ཀྱིས། གྲྭ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆྱེ་ནས་ཀང་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་ཡབ་མྱེས་གོང་མ་

དག་གྱི་ཤུལ་བཞག་དྱེ་དག་མྱི་ཉམས་གོང་འཕྱེལ་དང་། གནས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་སོགས་དང་། རང་

རྱིགས་ལ་ཞབས་འདྱེགས་ཕན་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ན་དགོངས་ཏྱེ། སྱེར་བྱེས་རྱིག་མཛོད་ཆྱེན་མོའྱི་དྲ་

ཚིགས་སོ་འབྱེད་དང་། སྱེར་བྱེས་རྱིག་མཛོད་ཆྱེན་མོའྱི་རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་གསར་འཛུགས་བས་པ་

ལགས་ན། འདྱི་ག་རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་གྱིས་ཀང་གཙོ་བོ་བཀའ་བསན་གཉྱིས་ཀྱིས་མཚོན། གཡུང་དྲུང་

བོན་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་དག་གྱི་བཀའ་རྩོམ་གྱི་

གླྱེགས་བམ་དག །པར་བསྐྲུན་འགྱེམས་སྱེལ་དང་། ཞོར་དུ་གཞན་གྱི་ཤྱེས་རྱིག་ནང་འདྲྱེན། དྱེང་

རབས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་རྒན་གཞོན་དབྱེར་མྱེད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ཀང་པར་བསྐྲུན་འགྱེམས་སྱེལ་གྱི་

ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་གཉྱེར་བ་ཡྱིན། 

སྤྱིར་སོབ་གཉྱེར་པ་མང་ཤོས་ཤྱིག་དྱེབ་གཟུགས་ལ་མོས་པ་ཆྱེ་བ་དང་། དྱེབ་གཟུགས་

ཀང་གང་མང་ཞྱིག་པར་བསྐྲུན་བས་ཏྱེ་ཐོན་གྱིན་ཡོད་ལ། དྱེ་དང་མཉམ་དུ་དཔྱེ་རྱིང་ལྟ་ཀོག་བྱེད་

མཁན་ཇྱེ་ཉུང་དང་། པར་ཤྱིང་གྱི་སྤོད་སོ་ཡང་ཇྱེ་ཆུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པས། པར་ཤྱིང་མང་པོ་

ཞྱིག་མཛོད་ཕུགས་སུ་ས་རྡུལ་གྱི་ཁོད་དུ་གཟྱིམས་འགོ་རྩོམ་བཞྱིན་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་དུས་རབས་ཉྱེར་གཅྱིག་པ་བར་འཕྱིན་གྱི་དུས་རབས་འདྱིར་འོད་རླབས་ཀྱི་

འགོས་དང་འགོགས་ཏྱེ། ཚན་རྩལ་གྱི་ཤྱེས་རྱིག་རབ་ཏུ་དར་བས། མྱི་རྣམས་ཀྱི་བློ་ངོར་མྱི་ཤོང་

བའྱི་དངོས་གཟུགས་གང་མང་ཞྱིག་འབྱུང་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དྱེ་དང་བསྟུན་ནས་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་

ལ་ཐོབ་ཤོར་དང་། ཕམ་ཉྱེས་འབྱུང་གྱིན་ཡོད་པའང་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། དཔྱེར་ན།  eBook གམ་གློག་

རྡུལ་འཕྲུལ་དྱེབ་ཀྱི་བཟོ་རྩལ་འདྱི་དར་བས། གཟྱིགས་པ་པོ་དག་ལ་ཀོག་བདྱེ་བ་དང་། སྤོད་བདྱེ་

བ། གཞུང་ཚན་འཚོལ་ས་བ། འཁྱེར་བདྱེ་བ་སོགས་ཀྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིད་དབང་བཀུག་སྱེ། 

འཕྲུལ་དྱེབ་ལ་དགའ་མོས་ཇྱེ་ཆྱེར་འགོ་བཞྱིན་པ་དྱེས། ཤོག་སྱེང་གྱི་དཔྱེ་ཆ་ཉར་བའྱི་དཔྱེ་མཛོད་
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ཁང་གགས་ཆྱེན་གང་མང་ཞྱིག་གྱི་གཏན་པ་མྱེད་པའྱི་སོ་གླྱེགས་ཀང་། དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལས་

ལྡོག་བཅུག་པའང་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ཡང་དུས་རབས་ཀྱི་རྱེས་ཟྱིན་པར་བས་ཏྱེ་རང་

རྱེའྱི་ཤྱེས་རྱིག་གྱི་འོད་སྣང་། ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་གོ་ལ་འདྱིར་ཡུན་རྱིང་གནས་པ་དང་། འཕྱིན་ལས་

ཀྱི་འཇུག་པ་རླབས་རྡུལ་གྱི་འགོས་དང་མཉམ་པ་ཡོང་སད་དང་། གཟྱིགས་པ་པོ་དག་གྱི་དགའ་

མོས་དང་དུས་བབ་དང་བསྟུན་ཏྱེ།  ང་ཚོས་ཀང་བཀའ་བསན་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོ་བས་ཏྱེ་བོད་གངས་

ཅན་གྱི་གནའ་དྱེང་གྱི་མཁས་པའྱི་བརྩམས་ཆོས་དག་eBook དང་ PDF སོགས་སུ་རྩོམ་སྒྱིག་

བས་ཏྱེ་འགྱེམས་སྱེལ་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་འདྱེམ་པ་ཡྱིན། 

སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་བསན་གཉྱིས་ཀྱིས་མཚོན་མཁས་དབང་སྔ་མ་དག་གྱི་གསུང་རབ་

གསར་བསྐྲུན་གྱིས་དྱེབ་གཟུགས་དཔྱེ་ཆ་དང་། གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དྱེབ་ཀང་གང་མང་ཞྱིག་འཐོན་

བཞྱིན་ཡོད་ན་ཡང་། གསར་དུ་པར་བསྐྲུན་བས་པའྱི་དྱེབ་གཟུགས་དང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དྱེབ་དག་

ལའང་ཆད་ལྷག་དང་ནོར་འཁྲུལ། ཞུས་ཆྱེན་པ་དག་གྱིས་རང་འདོད་དང་འོལ་ཚོད་སོགས་ཀྱིས་

གང་བྱུང་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་པ་སོགས། བློ་གཏད་ཆོག་པ་དང་ཁུངས་དག་པ། ཞུས་དག་ཚད་ལྡན་

སོང་བའྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་དྱེབ་གཟུགས་དང་འཕྲུལ་དྱེབ་ཧ་ཅང་དཀོན་པའྱི་ཚོད་དུ་སྣང་བ་སོགས་

དང་། ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་གཙོ་བོ་དྱེ་ཡང་བཀའ་བསན་གཉྱིས་དང་མཁས་དབང་སྔ་མ་དག་གྱི་གསུང་

རབ་དག་རྩོམ་སྒྱིག་བ་རྒྱུ་དྱེ་ཡྱིན་པ་དང་། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དམ་པ་སྔ་མ་དག་གྱི་ཕག་རྱེས་

གསལ་བའྱི་པར་ཤྱིང་དག་གྱི་འཕྱིན་ལས་མཇུག་སྡུད་ཀྱིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས། ང་ཚོས་པར་ཤྱིང་

གྱི་རྒྱུན་ཡུན་གནས་ལ་འབད་བརྩོན་དང་། ཤྱིང་པར་གྱི་ནང་དུ་པར་ཤྱིང་ཆག་པ་དང་། ཡྱིག་འབྲུ་

མྱི་གསལ་བ། པར་ཡྱིག་པས་བྲྱི་ནོར་དང་བརོས་ནོར་ཤོར་བ་སོགས་ཀྱིས་ཡྱིག་ནོར་རྱེ་ཟུང་ཡོད་

ན་ཡང་། པར་ཤྱིང་མང་ཤོས་ཤྱིག་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉྱིད་དམ། རྱིག་གནས་ལ་ནང་བན་ཆུབ་པའྱི་

མཁས་དབང་དང་དམ་པའྱི་སྐྱེས་བུ་གང་མང་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་དག་བཏང་བ་ཡྱིན་པས་གང་བྱུང་

བཟོ་བཅོས་སོགས་བ་རྒྱུ་མྱེད་པ་དང་། གསུང་རབ་ལས་ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་ནོར་ན་ཡང་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་

ལོག་ཏུ་འགྱུར་ན།  གསུང་རབ་ལ་བསྱེ་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས། ཐ་ན་དམ་པའྱི་གསུང་རབ་ལས་ཡྱིག་
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འབྲུ་གཅྱིག་ལའང་བཅོས་ལྷད་མྱེད་པར་སོར་བཞག་བ་རྒྱུའྱི་རྩ་དོན་རྒྱུན་འཁོངས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆྱེ་

བ་དང་དགྱེ་མཚན་ཆྱེ་བར་མཐོང་སྱེ། ང་ཚོས་དཔྱེ་རྱིང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་དཔྱེར་བཟུང་སྱེ་དྱེ་དང་བུ་

ཡྱིག་གཉྱིས་གཤྱིབ་བསྡུར་བས་ཏྱེ། མ་ཕྱི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འཕྲུལ་དྱེབ་ཏུ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ཡྱིག་ནོར་

མངོན་མཚན་ཅན་རྣམས་ནོར་བཅོས་བས་ཡོད་ན་ཡང་། འཕྲུལ་དྱེབ་བམ་ eBook གྱི་ནང་དུ་ཟུར་

མཆན་བཞག་ཚེ་ཅུང་སབས་མྱི་བདྱེ་བས། eBook གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ནོར་བཅོས་བས་པ་དྱེ་ཡྱིག་

མདོག་དམར་པོར་བསྒྱུར་ཡོད་ལ། PDF ཡྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་གང་ནོར་བཅོས་བས་པའྱི་མ་ཕྱིའྱི་ཡྱི་

གྱེའམ། ནོར་ལྷག་ཏུ་ཐག་བཅད་པའྱི་གཞུང་ཡྱིག་གམ་མ་ཕྱིའྱི་ཡྱི་གྱེ་དྱེ་མཇུག་དུ་ཟུར་མཆན་གྱི་ངོ་

བོར་བཀོད་ཅྱིང་། ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་ནོར་བཅོས་ཀྱི་ཡྱི་གྱེ་དྱེ་གཞུང་ཡྱིག་དངོས་སམ་གཞུང་དཀྱུས་ཀྱི་

ཡྱི་གྱེ་དང་མྱི་ནོར་བའྱི་ཆྱེད་དུ། གོང་དུ་མཚམས་རགས་དང་། འོག་ཏུ་མཆན་གངས་སྦྱར་ཡོད་

པས། གཞུང་དཀྱུས་སུ་ཤོར་དོགས་དང་ནོར་ས་མྱེད། མདོར་ན་ PDF ཡྱི་ནང་དུ་ཞུ་སྒྱིག་པས་ནོར་

བཅོས་བས་ཡོད་པ་ཚང་མར་ཟུར་མཆན་ཡོད་ལ། གལ་ཏྱེ་ང་ཚོས་ནོར་བཅོས་བས་པ་དྱེ་ཉྱིད་ལ་

དོགས་གནས་ཡོད་ཚེ། ཟུར་མཆན་དུ་གསལ་བ་ལྟར་གྱི་མ་ཡྱིག་དྱེ་ཚུར་དྲངས་ཏྱེ་འགྱེལ་བརྒྱབ་

ཆོག་ཅྱིང་། པར་གཞྱིའྱི་ནང་གྱི་ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་ནོར་བཅོས་ཀྱི་ཡྱིག་འབྲུ་དག་བླངས་ཤྱིང་། ཟུར་

མཆན་ལས་ཆད་རགས་ཅན་རྣམས་ཕུད། ཟུར་མཆན་གཞན་དག་ཚུར་དྲངས་ཏྱེ་གཞུང་དཀྱུས་དང་

སྦྱར་ན། གཞུང་དྱེ་དང་དྱེའྱི་མ་ཕྱིའམ་མ་དཔྱེའྱི་དཔྱེ་རྱིང་དངོས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་འབྱུང་ངོ་། །འདྱི་ནྱི་

གསུང་རབ་ལ་བསྱེ་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས། ཐ་ན་དམ་པའྱི་གསུང་རབ་ལས་ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་ལའང་

བཅོས་ལྷད་མྱེད་པར་སོར་བཞག་བ་དགོས་པའྱི་རྩ་དོན་རྒྱུན་འཁོངས་བས་པའང་ཡྱིན་ནོ། ། 

ཞྱེས་སྱེར་བྱེས་རྱིག་མཛོད་ཆྱེན་མོའྱི་རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་གྱིས་ ༢༠༡༥ ལོའྱི་ཟླ་ ༠༢ པའྱི་

ཚེས་ ༠༥ ལ།
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༄༅། །སོན་པའྱི་མཛད་རྣམ།

བུ་སོན་ཆོས་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་།

༄༅། །སྤྱིར་བང་སྱེམས་ཚོགས་སམ་སོན་ལམ་རོགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཞྱིང་དག་པ་དང་། འདུལ་བ་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་སྱིན་པ་ན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་

དྱེས་དམ་པའྱི་ཆོས་སོན་པ་ཡྱིན་པ་ལ། 

འདྱི་ལ་གསུམ་སྱེ། 

སྤྱིར་བསྐལ་པ་གང་ལ་སངས་རྒྱས་བོན་ཚུལ། 

ཁད་པར་དུ་བསྐལ་པ་བཟང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་འབོན་ཚུལ། ཁད་པར་དུ་མྱི་

མཇྱེད་འཇྱིག་རྱེན་དུ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་འབོན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། སྤྱིར་བསྐལ་པ་

ལ་སྒོན་མའྱི་བསྐལ་པ་དང་མུན་པའྱི་བསྐལ་པ་གཉྱིས་ལས་སྒོན་བསྐལ་ལ་སངས་

རྒྱས་འབྱུང་གྱི་མུན་བསྐལ་ལ་སངས་རྒྱས་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །སྒོན་བསྐལ་བསྐལ་པ་

བཟང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་སོང་ངམ་སོང་དང་ལྔ། དྱེ་ནས་མུན་བསྐལ་བསྐལ་པ་ཆྱེན་

པོ་དྲུག་ཅུ། དྱེ་ནས་སྒོན་བསྐལ་བསྐལ་པ་སན་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཁྱི། དྱེ་ནས་
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མུན་བསྐལ་ཁྱི་འདས་པ་དང་། བསྐལ་པ་སྐར་མ་ལྟ་བུ་ཞྱེས་བ་བའྱི་སྒོན་བསྐལ་ལ་

སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྱི། དྱེ་ནས་མུན་བསྐལ་སུམ་བརྒྱ། དྱེ་ནས་སྒོན་བསྐལ་ཡོན་ཏན་

བཀོད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་འབྱུང་བར་བསྐལ་བཟང་ནས་བཤད་

དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ཏྱེ། 

སྱིང་རྱེ་པད་མ་དཀར་པོའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་སོང་དང་ལྔ་འབོན་ཚུལ་

དང་། 

གསང་བ་བསམ་གྱི་མྱི་ཁབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ཏྱེ་སངས་

རྒྱས་སོང་འབོན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། སྔོན་བྱུང་བ་འདས་པའྱི་དུས་ན་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་

ཁམས་འདྱིར། བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་འཛིན་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལ། གླྱིང་བཞྱི་པ་འདྱི་ཉྱིད་དུ་

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་རྩྱིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ཅྱེས་བ་བ་བྱུང་ངོ་། །དྱེ་ལ་སས་

རྒྱལ་བུ་མྱིག་མྱི་འཛུམ་པ་ལ་སོགས་པ་སོང་དང་། རྒྱལ་ཕན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་དང་

བཅས་པ་མངའོ། །དྱེའྱི་མདུན་ན་འདོན་གྱི་གཙོ་བོ་བྲམ་ཟྱེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་ཞྱེས་བ་བ་

སས་བརྒྱད་ཅུ་དང་། སོབ་མ་བྲམ་ཟྱེ་སོང་དང་བཅས་པ་ཡོད་དོ། །དྱེའྱི་སས་བྲམ་ཟྱེ་

རྒྱ་མཚོའྱི་སྱིང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་མཚན་རྱིན་

ཆྱེན་སྱིང་པོ་ཞྱེས་བ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་རྩྱིབས་

ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་བསྱེན་བཀུར་བས་སོ། །

དྱེ་ནས་དྱེའྱི་སས་རྒྱལ་བུ་སོང་གྱིས་ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ་བསྱེན་བཀུར་བས་
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ཏྱེ། ལོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་ཟླ་བ་གསུམ་འདས་པ་དང་། ཡབ་བྲམ་ཟྱེ་རྒྱ་མཚོའྱི་

རྡུལ་གྱིས་ལོ་བདུན་དུ་བསྱེན་བཀུར་བས། ཆོས་མཉན་ནས་རྱི་ལམ་བརགས་པས། 

རྒྱལ་པོ་རྩྱིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་སོག་ཆགས་མང་པོ་ཟ་བ་དང་། སག་ལ་སོགས་པ་

གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་གྱིས། རྒྱལ་པོ་དྱེ་ཡང་གསོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། བློན་

པོ་ཁ་ཅྱིག་ཤྱིང་ར་བདྱེ་བ་ལ་ཞོན་ནས་ལམ་གོལ་བར་འདོང་བ་ལ་སོགས་པ་རྱིས་ཏྱེ། 

སངས་རྒྱས་ལ་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་སྱིད་ལ་ཆགས་ཤྱིང་མྱི་དགྱེ་བ་སྤད་པས་

ངན་སོང་དང་འཁོར་བར་ལུང་བསན། བློན་པོ་དྱེ་དག་ཉན་རང་དུ་ལུང་བསན། གཞན་

མང་པོ་བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་རྱི་ལྟས་ལུང་བསན་ནོ། །

དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་མྱིར་གྱུར་

པ་ཡང་རྱེད་པར་དཀའ། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྱེན་དུ་འབྱུང་བའང་རྱེད་པར་དཀའ། 

དམ་པའྱི་ཆོས་ཉན་པའང་རྱེད་པར་དཀའ་ཡྱིས་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་

སྐྱེད་ཅྱིག །ཅྱེས་བསྐུལ་བས། རྒྱལ་པོ་ན་རྱེ། ཁོ་བོ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སངས་

རྒྱ་བར་མྱི་འདོད་དོ། །ཞྱེས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་སྨྲ་ཞྱིང་། སྱེམས་བསྐྱེད་དུ་མ་

འདོད་པ་ལ། བྲམ་ཟྱེས་ལན་གཉྱིས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བསྐུལ་བས། སངས་རྒྱས་

པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་བཟང་པོ་འབྱུང་ན་བསྐྱེད་དོ་ཞྱེས་ཁས་བླངས་སོ། །དྱེ་ནས་

སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆྱེན་སྱིང་པོས་མྱེ་ལོང་བཀོད་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་

སོམས་པར་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གྱི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་

བསན་ནས། གང་བཟང་བ་ལ་འདམ་དུ་བཅུག་པས། རྒྱལ་པོའང་དད་དྱེ་རང་གྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གཟུང་བའྱི་ཕྱིར་ཁབ་ཏུ་ཞུགས་ནས། སྐྱེ་བོའྱི་འགྲུལ་བཅད་དྱེ་
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སྱེམས་པར་བྱེད་དོ། །དྱེའྱི་རྒྱལ་བུ་སོང་ཡང་རང་རང་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གཟུང་

བའྱི་ཕྱིར། ཁང་པར་ཞུགས་ཏྱེ་སྱེམས་པར་བྱེད་དོ། །དྱེའྱི་བར་ལ་བྲམ་ཟྱེ་རྒྱ་མཚོའྱི་

རྡུལ་གྱིས་སོག་ཆགས་མང་པོ་དགྱེ་བ་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་ལ་བཀོད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ལོ་བདུན་

འདས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ལྷས་བསྐུལ་ནས་ལངས་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

སྤན་སྔར་རང་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་བཟུང་ཞྱིང་སྱེམས་བསྐྱེད་པས། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་

པོ་བདྱེ་བ་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རྱེན་དུ་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མྱེད་དུ་ལུང་བསན་ནོ། །

བུ་ཐུ་བོ་མྱིག་མྱི་འཛུམས་ནྱི་ཚེ་དཔག་མྱེད་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སོད་ལ་

ཆོས་ནུབ་པའྱི་ཐོ་རངས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་མཚན་འོད་ཟྱེར་

ཀུན་ནས་འཕགས་པ་དཔལ་བརྩྱེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱེས་པའོ། །དྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པའྱི་རྱེས་སུ་བུ་གཉྱིས་པ་ནྱི། མཐུ་ཆྱེན་ཐོབ་སྱེ་རབ་ཏུ་བརན་པ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་

བརྩྱེགས་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱེས་པར་ལུང་བསན་ནོ། །བུ་གསུམ་པ་ནྱི་འཇམ་དཔལ་ཏྱེ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་དག་པ་རྡུལ་བྲལ་ཡང་དག་བརྩྱེགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་

གཟྱིགས་སུ་ལུང་བསན་ནོ། །བུ་བཞྱི་པ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་རོ། །ལྔ་པ་ནྱི་པདྨ་དམ་

པར་རོ། །དྲུག་པ་ནྱི་དབང་སྒྱུར་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོར་རོ། །བདུན་པ་ནྱི་སྣང་བ་རྡུལ་

བྲལ་སོས་མཐོ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོར་རོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་རོ་རྱེ་རྣམ་པར་

བསྒྱིངས་བའྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུའོ། །

དྱེ་ནས་བར་སྐབས་འདྱིར་སོག་ཆགས་ཁྱི་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་ནས་དྱེ་

ནས་བུ་དགུ་པ་མྱི་འཁྲུགས་པར་ལུང་བསན་ནོ། །བཅུ་པ་གསྱེར་གྱི་མྱེ་ཏོག་

ཏུའོ། །བཅུ་གཅྱིག་པ་རྒྱལ་པོའྱི་ཟླ་བར་རོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱལ་བུ་སོང་ཚང་བར་ལུང་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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བསན་ནོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་ཕན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་དང་། སོག་ཆགས་དུང་ཕྱུར་ཕག་

དགུ་དང་བྱེ་བ་ཕག་གཉྱིས་དང་། དྱེ་ནས་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱི་སས་བརྒྱད་ཅུ་དང་། དྱེ་

ནས་བྲམ་ཟྱེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱི་སོབ་མ་བྲམ་ཟྱེ་སོང་ཕག་གཅྱིག་དང་། དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་

བྱེ་བ་ཕག་གསུམ་ལུང་བསན་པས་རྣམ་པར་གཟྱིགས་དང་། གཙུག་ཏོར་ཅན་དང་། 

ཐམས་ཅད་སྐོབ་ཀྱི་བར་དུ་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་རྱིག་བྱེད་ཀོག་པ་སོང་གྱི་དང་

པོ་ལུང་བསན་ནོ། །དྱེའྱི་རྱེས་ལ་རྱིག་བྱེད་ཀོག་པ་སོང་གྱི་གཉྱིས་པ་སྐར་མ་སྐོང་ནྱི་

བསྐལ་པ་བཟང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་དང་པོ་འཁོར་བ་འཇྱིག་གོ །གསུམ་པ་ཏམ་བུ་ར་ནྱི་

གསྱེར་ཐུབ་ཏུ་ལུང་བསན་ནོ། །བཞྱི་པ་ཀུན་གྱིས་སྲུངས་ནྱི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་

སུའོ། །ལྔ་པ་དྲྱི་མྱེད་འོད་ནྱི་བམས་པའོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུའྱི་

བར་དུ་ལུང་བསན་ནོ། །དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱིས་རྱིག་བྱེད་ཀོག་པ་སོང་

གྱི་ཐ་མ་ལ་ཞྱིང་ཟུང་སྱེམས་སྐྱེད་ཅྱིག་ཅྱེས་བསོས་པས། ཅུང་ཟད་བསམ་ལོང་ཡོད་

དོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ནས། དྱེ་ནས་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱི་བསྱེན་བཀུར་པ་ལྔས། ཞྱིང་བཟུང་

སྱེམས་བསྐྱེད་པས་བསྐལ་པ་བཟང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་ནོ། །

དྱེ་ནས་ཐ་མས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་རྱིན་ཆྱེན་སྱིང་པོ་ལ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་

དྱེ་ལ་ཐུབ་པ་ཉྱི་མ་དུ་མཆྱི་པར་འགྱུར། །བཀའ་སྩལ་པ། ཐུབ་པ་ཉྱི་མ་སོང་དང་བཞྱི་

འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །གསོལ་པ། ཐུབ་པ་ཉྱི་མ་སོང་དང་བཞྱི་པོ་དྱེ་དག་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་

ཚད་དང་གདུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇྱི་ཙམ་པ་དྱེ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅྱིག །སོན་ལམ་བཏབ་

པས། ལྱེགས་སོ་གནང་སྱེ་སངས་རྒྱས་གསལ་མཛད་ཅྱེས་པར་ལུང་བསན་ནོ། །

དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱིས་དགོངས་པར། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་ལ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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སོགས་པ་སོག་ཆགས་མང་པོས་སྱེམས་བསྐྱེད་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་དག་པ་

ཡང་བཟུང་ཟྱིན་གྱིས། ད་ནྱི་བདག་གྱིས་སྱེམས་བསྐྱེད་པར་བའོ་སམ་དུ་དགོངས་ཏྱེ། 

ཞྱིང་མ་དག་པ་མྱི་མཇྱེད་ཀྱི་ཞྱིང་སྱེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་མྱི་དགྱེ་བ་བཅུ་ཚང་བར་

སྤོད་པ། མཚམས་མྱེད་པ་ལྔ་བྱེད་པ། ཤྱིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྱེས་

ལྷག་པར་གཟྱིགས་ནས། སོན་ལམ་ཆྱེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ་སྱེ་བདྱེན་པའྱི་སོབས་

བརོད་པས། སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆྱེན་སྱིང་པོས་ལྱེགས་སོ་གནང་སྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་ནྱི་བཞྱི་སྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་མ་དག་

པར་སོན་པ་དང་ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཁོད་ནྱི་པད་མ་དཀར་པོ་ལྟ་བུའྱི་བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའོ། །གཞན་ནྱི་མྱེ་ཏོག་ལྟ་བུའྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའོ། །ཞྱེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པ་བསྔགས་པ་བསམ་གྱི་མྱི་ཁབ་པ་བརོད་དྱེ། བསྐལ་པ་བཟང་པོའྱི་

སངས་རྒྱས་བཞྱི་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པར་ལུང་བསན། ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་སྐྱེས་བསྐུར། ལྷ་དང་མྱིའྱི་སྐྱེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་དོ། །

དྱེ་ནས་སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆྱེན་སྱིང་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། སྐུ་གདུང་གྱི་

མཆོད་རྱེན་བརྩྱིགས་ཏྱེ་ལོ་བྱེ་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་མཆོད་པའང་བས་སོ། །བྲམ་ཟྱེ་

རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ལོ་ཉྱི་ཁྱིའྱི་བར་དུ་ཚངས་པར་སྤོད་དོ། །དྱེ་ལྟར་

ན་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདྱི་ལ་སངས་རྒྱས་སོང་དང་ལྔ་འབྱུང་བར་ཤྱེས་པར་

བའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། སྔོན་བྱུང་བ་འདས་པའྱི་དུས་ན་བསྐལ་པ་མཛེས་པར་སྣང་བ་ལ་

འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་ཞྱེས་བ་བར། སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཐའ་

ཡས་རྱིན་ཆྱེན་སྣ་ཚོགས་བཀོད་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱེས་བ་བ་བྱུང་ངོ་། །དྱེའྱི་ཚེ་ཕོ་བྲང་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽

  7  

རྣམ་པར་དག་པ་ཅན་དུ་གླྱིང་བཞྱི་ལ་དབང་བའྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་

ཡུལ་འཁོར་བསྲུང་ཞྱེས་བ་བ་བཙུན་མོ་བདུན་འབུམ་དང་སས་སོང་དུ་ཚང་བ་ཡོད་

དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དྱེས་སངས་རྒྱས་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་ལོ་

བྱེ་བ་ཚང་བར་བསྱེན་བཀུར་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་རྱེ་རྱེ་ལའང་གཡོག་གསུམ་གསུམ་ཕུལ་

ལོ། །དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་བུ་དྱེ་དག །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་བརྒྱ་ལམ་རྱེད་པར་འགྱུར། །མྱིར་

སྐྱེ་བ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བ་རྱེད། །གོགས་པོ་གང་དག་དད་དང་ཆོས་ཉན་པ། །འདྱི་

འདྲ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་རྱེད་པར་དཀའ། །ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་སྨྲ་ཞྱིང་། ཙན་དན་སྤྲུལ་གྱི་སྱིང་པོའྱི་ཁང་པ་བརྩྱེགས་པའྱི་ནང་དུ། རྒྱལ་པོ་སས་

དང་བཙུན་མོར་བཅས་པ་ཞུགས་ཏྱེ། ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱིན་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤན་

སྔར་འཁོད་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་དད་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མྱི་

ཉམས་ཤྱིང་ཁད་པར་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་བའོ་ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་བསན་པ་

མཉན་ནས་རང་གྱི་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཟླ་བ་ཉ་ལ་བབ་པ་དང་། བཙུན་མོ་མ་སད་

པའྱི་པང་བར་ཁྱེའུ་ཆོས་སྱེམས་དང་། དཔྱེ་མྱེ་པའྱི་པང་བར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གོས་གཉྱིས་

རྫུས་ཏྱེ་བྱུང་ངོ་། །དྱེ་གཉྱིས་དང་བཅས་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་མཉན་ནོ། །དྱེའྱི་ཚེ་

རྒྱལ་པོ་འདྱི་སམ་དུ། རྒྱལ་བུ་འདྱི་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་ན། 

གང་ཐོག་མར་སངས་རྒྱ་བརག་པར་བའོ་སམ་སྱེ། གཞོན་ནུ་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མྱིང་

བྲྱིས་ནས་རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྣ་བདུན་གྱི་བུམ་པར་བཅུག་སྱེ། ཞག་བདུན་དུ་མཆོད་པ་བས་

ཏྱེ། བཙུན་མོའྱི་འཁོར་དང་སས་སོང་དང་གཞོན་ནུ་གཉྱིས་ཀྱི་མདུན་དུ་ནང་མྱིས་

བུམ་པའྱི་ནང་ནས་མྱིང་རྣམས་ཕྱུང་ངོ་། །



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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ཐོག་མར་གཞོན་ནུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་བློ་གོས་ཀྱི་མྱིང་བྱུང་བས། ས་གཡོས་

ཤྱིང་རོལ་མོའྱི་སྒ་བྱུང་སྱེ། དྱེ་ནྱི་འཁོར་བ་འཇྱིག་གོ །དྱེ་ནས་གཞོན་ནུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའྱི་སྱེ་གསྱེར་ཐུབ་བོ། །དབང་པོ་ཞྱི་བ་འོད་སྲུངས་སོ། །དོན་ཐམས་ཅད་དུ་གྲུབ་པ་

ནྱི་ཤཱཀ་ཐུབ་པའོ། །སྐ་རགས་ཅན་ནྱི་བམས་པའོ། །མཆོག་གྱི་བློ་གོས་ནྱི་སྱེང་

གྱེའོ། །གློག་གྱི་ལྷ་ནྱི་ཏོག་ཅྱེས་བ་བའོ། །བཟང་པོ་ནྱི་མྱེ་ཏོག་དམ་པའོ། །འོད་ཀྱི་

དཔལ་ནྱི་མྱེ་ཏོག་གོ །རྣམ་པར་སྣང་བའྱི་པད་མ་ནྱི་སྐར་རྒྱལ་ལོ། །དྲྱི་མ་མྱེད་པའྱི་

འོད་ནྱི་སྤན་ལྱེགས་སོ། །རྡུལ་མྱེད་ནྱི་ལག་བཟང་ངོ་། །བློ་གོས་རྒྱལ་པོ་ནྱི་འོད་

དོ། །དགྱེ་བ་བཀོད་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ནྱི་སྐར་མ་ལ་དགའ་བའོ། །ཕོགས་འབོར་པ་ནྱི་

མངོན་པར་འཕགས་པ་གཤྱེགས་པའོ། །རྣམ་པར་དག་པ་བཀོད་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ནྱི་ཡོན་

ཏན་གྱི་མངའ་བའོ། །དཔལ་སས་ནྱི་ནོར་དཔལ་ལོ། །ལུས་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་

ནྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་འབྱུང་གནས་སོ། །དྲག་ཤུལ་ཅན་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་འབྱུང་གནས་སོ། །རྱིན་

ཆྱེན་གགས་ནྱི་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་ཆྱེར་བས་ཏྱེ། བུ་སོང་གྱི་ནང་ནས་

གཅྱིག་བཞག་པ་ཅོད་པན་བརྒྱན་པའྱི་བར་དུ་བྱུང་སྱེ། དྱེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་

མཐའ་ཡས་གགས་པའོ། །

དྱེ་ནས་ཐ་ཆུང་བློ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་མྱིང་བྱུང་བ་དང་། སྣག་གྱི་གཉྱེན་མཚམས་

དང་སྤུན་རྣམས་ན་རྱེ། བདག་ཅག་གྱིས་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྱིན་པར་བས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བས་པའྱི་འོག་ཏུ་ཁོད་ཀྱིས་ཅྱི་བར་ཡོད། ཅྱེས་སྤོས་པ་

དང་། དྱེས་སྨྲས་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་འདྱི་དག་ནམ་མཁའ་མཚུངས་ཤྱིང་

འདྲ། །བདག་གྱི་ཡྱིད་ལ་སྱེམས་ཅན་ཟད་པ་མྱེད་སམ་བགྱིད། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ནྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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བདག་གྱི་སོན་ལམ་འདྱིར་དག་འགྱུར། །བདག་གྱི་སོན་ལམ་ཅྱི་འདྲར་ཐམས་ཅད་

འདྱིར་གསོན་ཅྱིག །ཁྱེད་ཀྱི་ཚེ་ཚད་ཇྱི་ཙམ་པ་དང་སོམ་པ་དག །ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

ཇྱི་སྱེད་དྱེ་དག་ཀུན་བསོམས་པ། །ཐམས་ཅད་བསོམས་པ་དྱེ་སྱེད་བདག་གྱི་ཚེར་

འགྱུར་ཏྱེ། །བདག་གྱི་དགྱེ་སོང་ཚོགས་ཀང་དྱེ་ཀུན་མ་ལུས་སྱེད་ཅྱེས་པ་ལ་སོགས་

པ་སྨྲས་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་སོང་གྱི་ཐ་མ་པ་མོས་པ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་དགུ་

བརྒྱ་བཅུ་གོ་དགུའྱི་ཚེ་ཚད་དང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྱེ་འདུན་ཇྱི་སྱེད་པ་དྱེ་སྱེད་དུ་འགྱུར་

ཞྱིང་། བདག་ཉྱིད་དྱེ་ལྟར་མོས་པས་མོས་པ་ཞྱེས་བ་བའོ། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་བུ་སོང་གྱིས་ཁྱེའུ་ཆོས་སྱེམས་དང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གོས་ལ་ཁྱེད་

གཉྱིས་སོན་ལམ་ཇྱི་ལྟར་འདྱེབས་ཞྱེས་དྲྱིས་པས། ཆོས་སྱེམས་ནྱི་ང་ཁྱེད་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ལག་ན་རོ་རྱེར་གྱུར་ཏྱེ། ནང་ན་སྤོད་ཅྱིང་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་གསང་བ་

ཐམས་ཅད་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མ་གྱུར་ལ། ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཉན་མོས་རོགས་

པར་སོན་ལམ་བཏབ་སྱེ། དྱེ་ནྱི་ཕག་ན་རོ་རྱེ་སྱེ། སངས་རྒྱས་སོང་གྱི་བཀའ་སྡུད་པ་

པོ་ཡྱིན་ཅྱིང་། མ་འོངས་པ་ན་བསྐལ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཞྱེས་བ་བ་ལ། འཇྱིག་རྱེན་

གྱི་ཁམས་ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་དག་པར་སངས་རྒྱས་རོ་རྱེས་རྣམ་པར་གནོན་པར་

ལུང་བསན་ནོ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གོས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་

བར་བསྐུལ་བར་གསོལ་བ་འདྱེབས་པར་སོན་ལམ་བཏབ་སྱེ། དྱེ་ནྱི་ཚངས་པ་གཙུག་

ཕུད་ཅན་ནོ། །ཡུལ་འཁོར་སྲུངས་ནྱི་མར་མྱེ་མཛད་དོ། །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་སོང་

ཡྱིན་གྱི་སོང་རྩ་གཉྱིས་ཞྱེས་པ་དང་། ཕག་རོར་མོས་པའོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནྱི་བླུན་པོའྱི་ཁ་

ལ་མ་རྒྱུག་ཅྱིག །



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།

  10  

འོ་ན་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ཞྱེས་བརོད་པ་ཅྱི་ཞྱེ་ན། འཇྱིག་རྱེན་འདྱི་ཆུས་འཇྱིག་

པའྱི་ཚེ་མཚོ་ནས་གསྱེར་གྱི་པད་མ་སོང་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་

བརགས་པས་སངས་རྒྱས་སོང་འབྱུང་བའྱི་ལྟས་སུ་ཤྱེས་ཏྱེ་ཀྱེ་མ་བསྐལ་པ་འདྱི་ནྱི་

བཟང་པོའ་ོཞྱེས་བརོད་པས། བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ཞྱེས་གགས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞྱེས་

སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པོ་པད་དཀར་ལས་བཤད་ལ། ཡྱེ་ཤྱེས་རྒྱས་པའྱི་མདོ་ལས། བསྐལ་པ་

བཟང་པོའྱི་མྱིང་བསྐལ་པ་པད་མ་སོང་མཐོང་ཞྱེས་བཏགས་པ་ཡོད་དོ། །དྱེ་ལ་སངས་

རྒྱས་སོང་འབྱུང་བ་ལ་གནས་བསྐལ་གྱི་མར་འགྱིབ་ཀྱི་བརྒྱད་ཁྱི་པ་ནས་བརྒྱ་པའྱི་

བར་ལ་འབྱུང་ངོ་། །བརྒྱད་ཁྱི་བས་སྔ་བར་མྱི་འབྱུང་སྱེ། སྐོ་བ་ཤས་ཆུང་བས་ཆོས་

དོན་དུ་མྱི་གཉྱེར་བས་སོ། །བརྒྱ་པ་བས་འཕྱི་བར་མྱི་འབྱུང་སྱེ། ཚེ་དང་སྱེམས་ཅན་

དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། དུས་ཀྱི་སྱིགས་མ་ལྔ་བདོ་བས་སོ། །ཡར་འཕྱེལ་

ལ་མྱི་འབྱུང་སྱེ། མྱི་དགྱེ་བ་ངང་གྱིས་སོང་ཞྱིང་། དངོས་པོ་རྣམས་འཕྱེལ་བས་སྐོ་བ་

མྱི་སྐྱེ་བས་སོ། །

ཇྱི་སྐད་དུ། མར་ནྱི་བསྐལ་པ་འགྱིབ་པ་ཡྱི། །བརྒྱ་ཡྱི་བར་ལ་དྱེ་དག་

འབྱུང་། །ཞྱེས་པས་སོ། །དྱེ་དག་ཀང་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདྱིའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་

དགོངས་ཀྱི། ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་བསམ་སྱེ། སྱིང་རྱེ་པད་མ་དཀར་པོར། འཇྱིག་རྱེན་གྱི་

ཁམས་མཐྱེ་བོང་ཅན་ན་ཚེ་ལོ་བཅུ་པའྱི་དུས་སུ་མྱི་མཐྱེ་བོང་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་སངས་

རྒྱས་སྐར་མ་ལ་དགའ་བ་ཞྱེས་བ་བ་སྐུ་ཁྲུ་གང་བ་སོར་བདུན་གྱི་ཚད་ཙམ་པ་ཡོད་

པར་བཤད་ཅྱིང་། བརྒྱད་ཁྱི་བས་སྔ་བའྱི་སངས་རྒྱས་མང་པོ་བཤད་པས་སོ། །འདྱིའྱི་

ཚེ་ལོ་བཞྱི་ཁྱིའྱི་དུས་སུ་འཁོར་བ་འཇྱིག །སུམ་ཁྱིའྱི་དུས་སུ་གསྱེར་ཐུབ། ཉྱི་ཁྱིའྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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དུས་སུ་འོད་སྲུངས། བརྒྱ་པའྱི་དུས་སུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། བརྒྱད་ཁྱི་པའྱི་དུས་སུ་བམས་

པ་འབྱུང་ངོ་། །

མདོ་བསྐལ་བཟང་དུ་སངས་རྒྱས་རྱེ་རྱེའྱི་ཡུལ་དང་རྱིགས་དང་འོད་དང་ཡབ་

ཡུམ་དང་སས་དང་རྱིམ་གོ་པ་དང་ཤྱེས་རབ་ཅན་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་མཆོག་

གཉྱིས་དང་། འཁོར་འདུས་པ་དང་། ཚེ་ཚད་དང་། བསན་པ་གནས་པའྱི་ཚད་དང་། སྐུ་

གདུང་སྱེ། མཆོག་ཟུང་སོ་སོར་བགངས་པའྱི་དོན་བཅུ་གསུམ་བཅུ་གསུམ་གྱིས་

བསན་ཅྱིང་། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གདུང་སོས་ཏྱེ་བཅུ་བཞྱིའོ། །འཁོར་འདུས་པའང་ཁ་ཅྱིག་

ལ་རྱེ་རྱེ་དང་། ཁ་ཅྱིག་ལ་མང་པོ་དང་སྐུ་གདུང་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྱིལ་པོ་

གཅྱིག་ཏུ་འདུག་པ་གཉྱིས་སོ། །

སོན་པ་འདྱི་ལ་དཔྱེར་བརོད་ན། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ང་སྐྱེ་བའྱི་

ཡུལ་ནྱི་སྱེར་སྐ་ཞྱེས་བའོ། །རྱིགས་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་སོ། །གདུང་ནྱི་གོའུ་ཏ་མའོ། །འོད་

ནྱི་འདོམ་གང་ངོ་། །ཡབ་ནྱི་ཟས་གཙང་མ་ཞྱེས་བའོ། །ཡུམ་ནྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞྱེས་

བའོ། །སས་ནྱི་སྒ་གཅན་འཛིན་ཞྱེས་བའོ། །རྱིམ་གོ་པ་ནྱི་ཀུན་དགའ་བོ་ཞྱེས་

བའོ། །ཤྱེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ནྱི་ཉྱེ་རྒྱལ་ཞྱེས་བའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་རྣམས་

ཀྱི་མཆོག་ནྱི་པང་ནས་སྐྱེས་ཞྱེས་བའོ། །འདུས་པ་དང་པོ་ལ་ནྱི་དགྱེ་སོང་སོང་ཉྱིས་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །སྐུ་ཚེའྱི་ཚད་ནྱི་ལོ་བརྒྱའོ། །དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་ལོ་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་

གནས་སོ། །ལོ་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་ནྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་ལྟར་སྣང་ངོ་། །སྐུ་གདུང་ནྱི་རྒྱས་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་སངས་རྒྱས་མོས་པ་འབོན་པའྱི་དུས་ན། མྱི་ཚེ་ལོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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ཐུབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏྱེ། མྱི་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྱི་བས་སྔ་བར་མྱི་འབྱུང་བས་སོ་

ཞྱེ་ན། བདྱེན་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོན་ལམ་གྱི་སོབས་ཡྱིན་པས་བསམ་གྱི་མྱི་

ཁབ་བོ། །ཡང་སངས་རྒྱས་སོང་དུ་ངྱེས་ན། བརྒྱད་སོང་པར། དགྱེ་སོང་ཁྱི་བསྐལ་པ་

བཟང་པོ་འདྱི་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་

ན། བདྱེན་ཏྱེ། བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་སོང་དུ་གགས་པས་དྱེ་གཙོ་བོར་

སོས་ཀྱི་གཞན་མ་བཀག་གོ་ཞྱེས་འཕགས་པ་གོལ་སྱེ་གསུང་སྱེ། ཉྱི་ཁྱི་སྣང་བར་

གངས་སོང་གྱི་ངྱེས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་མྱི་མཇྱེད་དུ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ལ་

གངས་སོང་དུ་གགས་པའྱི་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐབས་ལ་མཁས་པས་གཞན་བསྒྲུབ་པ་དང་

དགག་པ་མྱེད་པར་ཤྱེས་པར་བ་བའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

ཡང་ན་འཇྱིག་རྱེན་འདྱི་ཞྱིག་པའྱི་རྱེས་སུ་འདྱིར་ཆགས་པ་ལ་སངས་རྒྱ་བ་

འདྱིར་སངས་རྒྱ་ཞྱེས་དགོངས་ཏྱེ། བསྐལ་པ་འཛིན་པ་ཞྱིག་པའྱི་ཤུལ་དུ། འདྱིར་

ཆགས་པ་ལ་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་འདྱིར་བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་འཛིན་པ་ཞྱེས་འབྱུང་བ་

བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་སོང་ངམ་སོང་དང་ལྔ་བཤད་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་མཛད་པ་བཅུ་

གཉྱིས་འདྱིར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ལ། སངས་རྒྱས་མང་པོ་བཤད་པ་ནྱི་

དྱེ་དག་བསྐལ་པ་བཟང་པོའྱི་རྱིང་ལ་བང་ཆུབ་འཐོབ་པའམ། ཡང་ན་སྤྲུལ་པའྱི་དབང་

དུ་བས་པ་སྱེ། བྲམ་ཟྱེ་ཁྱེའུ་བླ་མ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྱེ་ལྟ་

ནའང་བསན་པ་གཅྱིག་ལ་སོན་པ་གཉྱིས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཞྱེས་ཚུལ་

བཟུང་ནས་ཆོས་མྱི་སོན་པས་སོ། །བསྐལ་པ་འདྱི་ལ་སྔར་སངས་རྒྱས་བཞྱི་ལས་མ་

སོང་ན། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས། བསྐལ་པ་བཟང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་
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གཟྱིགས་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་བདུན་

ཞྱེས་པ་དང་། འཇྱིག་རྱེན་ནའང་འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་ཞྱེས་གགས་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། སྐོན་མྱེད་དྱེ། ཞྱིང་འདྱིར་བྱུང་བའྱི་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ཞྱིང་འདས་

པའང་ཡྱིན་པས་དྱེ་ཙམ་ལ་དགོངས་པར་ཟད་དོ། །

ཡང་མདོ་ཐ་དད་ནས་སངས་རྒྱས་སོང་ལ་མཚན་མྱི་མཐུན་པ་ཏོག་ལ་རབ་

གསལ་དང་། མོས་པ་ལ་སྣང་མཛད་དམ་གསལ་མཛད་ཅྱེས་འབྱུང་བ་ནྱི། མཚན་གྱི་

རྣམ་གངས་ཡྱིན་ལ། འགལ་ཞྱིག་འགྱུར་ཁད་ཡྱིན་པས་ཐྱེ་ཚོམ་མྱི་བའོ། །གསུམ་པ་

ལ་ཞྱིང་འདྱི་ལ་མྱི་མཇྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར་བ་ནྱི། མྱི་མཇྱེད་ནྱི་བཟོད་པའྱི་མྱིང་སྱེ་ཉོན་མོངས་

པ་དུག་གསུམ་གྱིས་མྱི་འཕོགས་ཤྱིང་བཟོད་ལ། དྱེ་ལ་སྱེམས་བསན་ཐུབ་པས་མྱི་

མཇྱེད་དྱེ། སྱིང་རྱེ་པད་དཀར་ལས། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་དྱེ་ནྱི་མྱི་མཇྱེད་

ཅྱེས་བ་ཞྱེ་ན། སྱེམས་ཅན་དྱེ་དག་འདོད་ཆགས་ལ་མྱི་མཇྱེད་པ་དང་། ཞྱེ་སང་ལ་མྱི་

མཇྱེད་པ་དང་། གཏྱི་མུག་ལ་མྱི་མཇྱེད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའྱི་འཆྱིང་བ་རྣམས་ལ་

མྱི་མཇྱེད་པས་དྱེའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་དྱེ་ནྱི་མྱི་མཇྱེད་ཅྱེས་བའོ། །འཇྱིག་

རྱེན་གྱི་ཁམས་མྱི་མཇྱེད་དྱེར་བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་བཟང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཟང་པོ་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན། བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་བཟང་པོ་དྱེ་ལ་

སྱེམས་ཅན་འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་དང་ཏྱི་མུག་ལ་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སོང་འབྱུང་

བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

དྱེ་ཡང་ཞྱིང་དྱེའྱི་བང་སྱེམས་རྣམས་ལ་དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པས་དྱེའྱི་
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མྱིང་གྱིས་བཏགས་པའམ། ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ལ་བཟོད་པ་དྱེ་མངའ་བས་དྱེའྱི་མྱིང་

གྱིས་བཏགས་ཏྱེ། འཇམ་དཔལ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་བསན་

པར། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཐྱེག་པ་བ་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ལ་ལྷག་པར་བ་བ་བས་པ། 

དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་རྣམས་བསྐྱེད་པ་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་སོང་མང་པོ་ལ་བསྱེན་བཀུར་བས་

པ་བཟོད་པ་དང་དུལ་བ་དང་དྱེས་པ་དང་ལྡན་པ་དག་ཡོད་དྱེ། དྱེ་དག་ནྱི་སྱེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྤོས་བསྱིགས་མཚོན་གྱིས་བཏབ་ཀང་ཇྱི་སམ་མྱི་མཇྱེད་དྱེ་འདོད་

ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་དང་གཏྱི་མུག་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་འཕོག་གོ །རྱིགས་ཀྱི་བུ་སྐྱེས་བུ་

དམ་པ་དྱེ་དག་གྱི་མྱིང་གྱིས་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་དྱེ་མྱི་མཇྱེད་ཅྱེས་བརོད་དོ་ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ལ་གདགས་ཚུལ་ཡང་གསུངས་

སོ། །

དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཞྱིང་འདྱིར་ཐུབ་པ་འབོན་ཚུལ་ལ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་

རྱེན་བརྒྱད་ཀྱི་བསོད་པར། དང་པོ་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྱེམས་སྐྱེད་དྱེ། །བསྐལ་པ་

གངས་མྱེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཤྱིང་། །བར་དུ་གཅོད་པའྱི་བདུད་བཞྱི་

འཛོམས་མཛད་པ། །བཅོམ་ལྡན་སྱེང་གྱེ་དྱེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྱེས་པས། 

དང་པོར་ཐུགས་བསྐྱེད་ཚུལ། 

བར་དུ་ཚོགས་བསགས་ཚུལ། མཐར་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ལ་ལུགས་གཉྱིས་

ཏྱེ།

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལུགས་དང་། 
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ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྱེམས་བསྐྱེད་

ཚུལ་ནྱི། སྔོན་བྱུང་བ་འདས་པའྱི་དུས་སུ། རྒྱལ་པོ་གསལ་གགས་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་

བྱུང་ངོ་། །དྱེའྱི་འཁོར་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་འདུལ་སྦྱོང་ཤྱེས་པ་ཞྱིག་ལ་གླང་པོ་ཆྱེ་ཞྱིག་འདུལ་

སྦྱོང་བྱེད་དུ་བཅུག་པས། དྱེས་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་འདུལ་སྦྱོང་ལྱེགས་པར་བས་ཏྱེ། གལ་

པོ་ལ་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་ན་རྱེ། ཁྱིད་ཤོག་གསུངས་ནས་ཁྱིད་ཕྱིན་པ་དང་རྒྱལ་

པོས་ཞོན་ཏྱེ་ཕྱིན་པས། གླང་པོ་ཆྱེ་བ་གླང་མོ་འདོད་ཆགས་སྐྱེས་པའྱི་དྲྱི་ཚོར་ཏྱེ། 

གཅོང་རོང་དང་ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མྱེད་པར་རྒྱུགས་པས། རྒྱལ་པོ་

སྐྲག་སྱེ་གླང་རྱི་ལ་ཅྱི་བ་དྲྱིས་པ་དང་། གླང་རྱི་ན་རྱེ། ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་ལ་འཇུས་ཤྱིག་

ཟྱེར་ནས་འཇུས་སོ། །དྱེ་ནས་ལྷུང་སྱེ་བརྒྱལ་བ་ལ། གླང་རྱིས་བརྒྱལ་བ་སངས་པར་

བས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཁོས་ཏྱེ་གླང་པོ་ཆྱེ་མ་ཐུལ་བཞྱིན་དུ་ཐུལ་ཟྱེར་བ་འདྱི་བཙོན་

རར་ཆུག་ཅྱིག་ཟྱེར་བ་དང་། གླང་རྱིས་སྨྲས་པ། བདག་གྱིས་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་ལུས་ཐུལ་

ཡང་སྱེམས་མ་ཐུལ་བ་ལགས་སོ་ཞྱེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ན་རྱེ། ཁོད་ཀྱིས་ལུས་

ཐུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡོད། དྱེས་སྨྲས་པ། ད་ཞག་བདུན་ནས་གླང་པོ་ཆྱེ་ལོག་ནས་

འབྱུང་། དྱེ་ནས་ཤྱེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་སྨྲས་ནས། ཞག་བདུན་ལོན་པ་ན་གླང་པོ་

ཆྱེ་བྱུང་བ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་ཐོ་ལུམ་བསྱེགས་ཏྱེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་མདུན་དུ་བཞག་ནས་

གླང་རྱི་དྱེས་ཁ་ཁ་ཞྱེས་བརོད་པ་དང་། གླང་པོ་ཆྱེ་དྱེ་མྱི་བཟོད་བཞྱིན་དུ་ཟ་བར་རྩོམ་

མོ། །དྱེ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསན་ཏྱེ། བདག་གྱིས་འདྱིའྱི་སྱེམས་མ་ཐུལ་ལོ་ཞྱེས་སྨྲས་པས། 

རྒྱལ་པོ་ཡྱིད་ཆྱེས་ཏྱེ། སྱེམས་སྐྱེད་ཅྱིང་སོན་ལམ་བཏབ་པ། སྦྱྱིན་པ་འདྱི་ཡྱིས་

ཤཱཀའྱི་རྱིགས་སྐྱེས་ཏྱེ། །ཡོན་ཏན་རྱིགས་རུས་མཉམ་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་གྱུར་
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ཏྱེ། །ཚངས་པའྱི་བར་གྱི་ཉམ་ཐག་འཆྱིང་བ་རྣམས། །ཞྱི་བ་རྒྱ་ཆྱེན་འཇྱིགས་མྱེད་

སྒོལ་བར་ཤོག །ཅྱེས་སོན་ལམ་བཏབ་སྱེ་སྱེམས་བསྐྱེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྱེ་ནས་བཟུང་སྱེ་སངས་རྒྱས་ཡུལ་འཁོར་སྐོང་གྱི་བར་སངས་

རྒྱས་བདུན་ཁྱི་ལྔ་སོང་བསྱེན་བཀུར་ཞྱིང་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པར་ཚོགས་

བསགས་ཏྱེ་གངས་མྱེད་དང་པོ་རོགས་ཏྱེ། ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

ནས། །འདྲྱེན་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐོང་གྱི་བར། །བདུན་ཁྱི་ལྔ་སོང་ཚང་བ་ཡྱི། །སངས་

རྒྱས་རྣམས་ནྱི་ངས་མཆོད་དོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་སངས་རྒྱས་ལྱེགས་མཛད་ནས་

བཟུང་སྱེ། དབང་པོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བར་བདུན་ཁྱི་དྲུག་སོང་བསྱེན་བཀུར་ཞྱིང་

གངས་མྱེད་གཉྱིས་པ་རོགས་པར་བས་སོ། །ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་ལྱེགས་མཛད་

ནས་བཟུང་སྱེ། །དབང་པོ་རྒྱལ་མཚན་ཐུབ་པའྱི་བར། །བདུན་ཁྱི་དྲུག་སོང་ཚང་བ་

ཡྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་ངས་མཆོད་དོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་མར་མྱེ་མཛད་ནས། 

འོད་སྲུངས་ཀྱི་བར་བདུན་ཁྱི་བདུན་སོང་བསྱེན་བཀུར་ཞྱིང་གངས་མྱེད་གསུམ་པ་

རོགས་པར་བས་ཏྱེ། ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་མར་མྱེད་མཛད་ནས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་

འོད་སྲུངས་བར་དག་ཏུ། །བདུན་ཁྱི་བདུན་སོང་ཚང་བ་ཡྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་

ངས་མཆོད་དོ། །ཞྱེས་སོ། །མཛོད་ནས། རྱིན་ཆྱེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་ཡན་ཆད་ཀྱིས་

གངས་མྱེད་དང་པོ་རོགས་སོ། །དྱེ་ནས་མར་མྱེ་མཛད་ཡན་ཆད་ཀྱིས་གཉྱིས་པ་

རོགས་སོ། །དྱེ་ནས་རྣམ་པར་གཟྱིགས་ཡན་ཆད་ཀྱིས་གསུམ་པ་རོགས་པར་བཤད་

དོ། །རྣམ་གཟྱིགས་མར་མྱེ་རྱིན་ཆྱེན་གཙུག །གངས་མྱེད་གསུམ་གྱི་ཐ་མར་

བྱུང་། །དང་པོ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་བརྒྱར། 
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མཚན་བཟང་པོའྱི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ངྱེས་གནས་ཞྱེས་

བ་བ་ཟྱེར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་བསྐལ་བ་བརྒྱ་ལུས་པ་སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ལ་ཞག་

བདུན་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་གྱིས་བསོད་ཅྱིང་བསྐོར་བ་བར་མ་ཆད་པར་

བས་པའྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་དགུའྱི་ཚོགས་འདུམས་ཏྱེ། དྱེ་ནས་

བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅྱིག་འདས་པ་ན་གོང་ཁྱེར་ཉྱེར་ལྡན་དུ་སངས་རྒྱས་

འོད་སྲུངས་བོན་པའྱི་ཚེ་བྲམ་ཟྱེ་ཁྱེའུ་བླ་མར་གྱུར་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་མཚན་གྱི་རྒྱུ་

རོགས་སོ། །

དྱེ་ནས་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ཏུ་འཁྲུངས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཛད་པ་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་ཞྱིབ་ཏུ། ལུང་དང་། མངོན་པར་འབྱུང་བའྱི་མདོ་ལས་ཤྱེས་པར་བ་

ཞྱིང་། ཁད་ཆོས། སོན་དང་བསྱེ་རུ་བང་ཆུབ་པར། །བསམ་གཏན་མཐའ་བརྱེན་

གཅྱིག་ལ་ཀུན། །ཞྱེས་པས་སོ་སོའྱི་སྐྱེ་བོ་གངས་མྱེད་གསུམ་དུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་

བསགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་སོད་ལ་བདུད་བཏུལ། གུང་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་

དངོས་གཞྱི་ལ་བརྱེན་ནས་སྦྱོར་ལམ་ཡན་ཆད་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ནས། ཐོ་རངས་སྐ་

རྱེངས་འཆར་ཀའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཡན་ཆད་ལ་ཕྱིན་དྲུག་རོགས་ཏྱེ། ཇྱི་སྐད་དུ། 

ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་སྱིང་རྱེ་བས། །སྦྱྱིན་པར་བྱེད་པས་སྦྱྱིན་པ་རོགས། །ཆགས་

བཅས་ཡན་ལག་བཅད་ཀང་ནྱི། །མྱི་འཁྲུགས་བཟོད་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི། །སྐར་རྒྱལ་

བསོད་པས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི། །དྱེ་མ་ཐག་ལ་ཏྱིང་འཛིན་བློ། །ཞྱེས་པས་ཕྱིན་དྲུག་

རོགས་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་ཏྱེ། ཆོས་དང་གཟུགས་སྐུའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་དུ་གྱུར་ནས། 

ཀུན་ཤྱེས་ནས་རབ་བཟང་གྱི་བར་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏྱེ། ལྷག་མྱེད་དུ་མྱ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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ངན་ལས་འདས་པར་འདོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལུགས་ལ་གསུམ་སྱེ། 

དང་པོ་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱེད་ཚུལ། 

བར་དུ་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པར་ཚོགས་བསགས་ཚུལ་མཐར་བདུད་བཞྱི་

བཅོམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་སྱེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ། 

རྒྱུ་ཕན་ཡོན། དབྱེ་བ་ཇྱི་ལྟར་བསྐྱེད་པའྱི་ཚུལ་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ནྱི། མདོ་སྱེ་

རྒྱན་ལས། སྤོ་བ་ཆྱེ་དང་རྩོམ་པ་ཆྱེ། །དོན་ཆྱེ་བ་དང་འབྱུང་བ་ཆྱེ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའྱི་སྱེམས་པ་སྱེ། །དོན་གཉྱིས་ལྡན་པའྱི་སྱེམས་འབྱུང་བ། །ཞྱེས་གོགས་གོ་ཆ་

དང་སྦྱོར་བའྱི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ། འབྲས་བུ་རང་གཞན་གྱི་དོན་འགྲུབ་ཅྱིང་

བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོ་འབྱུང་བ། དམྱིགས་ཡུལ་བང་ཆུབ་ཆྱེན་པོ་དང་སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་

ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྱེམས་པ་འབྱུང་བ་སྱེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་བཤད་དོ། །

མངོན་རོགས་རྒྱན་ནས། སྱེམས་བསྐྱེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་

རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་འདོད། །དྱེ་དང་དྱེ་ནྱི་མདོ་བཞྱིན་དུ། །བསྡུས་དང་རྒྱས་པའྱི་སོ་

ནས་བརོད། །ཅྱེས་གསུངས་ཤྱིང་དྱེའྱི་འགྱེལ་བ་དག་ལྡན་དུ། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་འདོད་པ་ནྱི་སྱེམས་བསྐྱེད་པའྱི་

མཚན་ཉྱིད་དོ་ཞྱེས་སོ། །



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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གཉྱིས་པ་ནྱི། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའམ། བང་སྱེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐོང་

བའམ་གཞན་ལས་ཐོས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་སྱེ་སྣོད་ཐོས་པ། བང་སྱེམས་ཀྱི་ཆོས་ནུབ་ཏུ་

ཉྱེ་བ་མཐོང་བ། སྱིགས་མའྱི་སྱེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པར་མཐོང་བ་སྱེ་རྐོན་བཞྱི་དང་། 

རྱིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་གྱིས་ཟྱིན་པ། སྱིང་རྱེ་ཆྱེ་བ། 

འཁོར་བའྱི་དུ་ཁས་མྱི་འཇྱིགས་པ་སྱེ་རྒྱུ་བཞྱི་དང་། རང་དང་གཞན་དང་རྒྱུ་དང་སྦྱོར་

བའྱི་སོབས་ཏྱེ་སོབས་བཞྱི་སྱེ་བཅུ་གཉྱིས་སོ་སོའམ། ཚོགས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་སྐྱེ་

བར་བཤད་དོ། །

བང་ས་ལས། རྒྱུ་བཞྱི། རྐྱེན་བཞྱི། སོབས་བཞྱི་ལས་སྐྱེ་བར་བཤད་ཅྱིང་། 

མདོ་སྱེ་རྒྱན་དུ། གོགས་སོབས་རྒྱུ་སོབས་རྩ་བའྱི་སོབས། །ཐོས་སོབས་དགྱེ་བ་

གོམས་པ་ལས། །མྱི་བརན་པ་དང་བརན་འབྱུང་བ། །གཞན་གྱིས་བསན་པའྱི་སྱེམས་

བསྐྱེད་བཤད། །ཅྱེས་ཀུན་རོབ་སྱེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་

རབ་བསྱེན་བས། །བསོད་ནམས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཚོགས་རབ་བསགས། །ཆོས་ལ་མྱི་རོག་

ཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི། །སྐྱེས་ཕྱིར་དྱེ་ནྱི་དམ་པར་འདོད། །ཅྱེས་དོན་དམ་སྱེམས་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་

བཤད་དོ། །

བསྡུ་ན་ཇྱི་སྐད་དུ། དྱེ་ལ་ཐོག་མར་རྱིགས་ནུས་པས། །སྱིང་རྱེའྱི་ས་བོན་རབ་

སད་ཅྱིང་། །སྦྱོར་དང་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལས། །བང་ཆུབ་སྱེམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་

བཟུང་། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་ནྱི། སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་ངོ་མཚར། བར་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིད་

བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་སྱེམས་ལ་རྱེད་པས་དགོས་འདོད་ཆར་བཞྱིན་དུ་འབབ། མཐར་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་ཡོད་དྱེ། 

དཔལ་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པར། བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གང་། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལ་

གཟུགས་མཆྱིས་ན། །ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ནྱི་ཀུན་གང་སྱེ། །དྱེ་ནྱི་དྱེ་བས་ལྷག་པར་

འགྱུར། །ཞྱེས་སོ། །

བཞྱི་པ་ལ་ངོ་བོའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་སོན་འཇུག་གཉྱིས། 

ཕ་རགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཕྱེ་ན་བར་དང་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐོས་པ་གཉྱིས། ཡུལ་གྱི་

སོ་ནས་དབྱེ་ན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་གཉྱིས། ས་མཚམས་ཀྱི་ཕྱེ་ན་སྱེམས་བསྐྱེད་

དྱེ་ནྱི་ས་རྣམས་ལ། །མོས་དང་ལྷག་བསམ་དག་པ་དང་། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་གཞན་དུ་

འདོད། །དྱེ་བཞྱིན་སྒྱིབ་པ་སངས་བའོ། །ཞྱེས་པ་ལྟར་བཞྱི་དང་། གོགས་དང་དཔྱེས་

ཕྱེ་བ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་ས་གསྱེར་ཟླ་བ་མྱེ། །ཞྱེས་པའམ། བསྐྱེད་པ་ས་དང་

འདྲ་པར་འདོད་ཅྱེས་པ་ལྟར་རོ། །བསྡུ་བ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པར་ནྱི་བཅུ་

གསུངས་ཏྱེ། སྱེམས་བསྐྱེད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་བཅུ་སྱེ། འདྱི་ལྟ་སྱེ། ཡང་དག་པར་བླངས་པ་

བར་ལས་བྱུང་བ་དང་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་དང་། མ་ངྱེས་པ་དང་། ངྱེས་པ་དང་། 

ཡོངས་སུ་མ་དག་པ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། སོབས་ཆུང་བ་དང་། སོབས་དང་

ལྡན་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའོ། །དྱེ་

ལ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་བར་ལས་བྱུང་པ་ནྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡང་དག་པ་

ཉྱིད་དུ་སྐོན་མྱེད་པ་ལ་མ་ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིའོ། །

དྱེ་ལ་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡང་དག་པ་ཉྱིད་དུ་

སྐོན་མྱེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། ཉན་ཐོས་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསོས་པ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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རྣམས་ཀྱིའོ། །མ་ངྱེས་པ་ནྱི་དྱེའྱི་རྱིགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་དང་དྱེའྱི་རྱིགས་ཅན་

སྱེམས་བསྐྱེད་པ་ལས་ཕྱིར་བཟློག་པའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གང་ཡྱིན་པའོ། །སྱེམས་

བསྐྱེད་པ་ངྱེས་པ་ནྱི་དྱེ་ལས་བཟློག་པ་ལས་རྱིག་པར་བའོ། །དྱེ་ལ་ཡོངས་སུ་མ་དག་

པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འདྱི་ན་ལ་ལ་གཞན་གྱི་རྱེས་སུ་ཞུགས་པའམ། རྒྱལ་པོས་འཇྱིགས་

པའམ། རྐུན་པོས་འཇྱིགས་པའམ། འཛིན་ཁྱིས་འཇྱིགས་པའམ། ཆུ་ཀླུང་གྱིས་

འཇྱིགས་པའམ། འཚོ་བའྱི་ཕྱིར་རམ། རྱེད་པ་དང་བཀུར་སྱིའྱི་ཕྱིར་རམ། ཁ་གསག་

དང་གཞོགས་སོངས་ཀྱི་ཕྱིར་ངྱེས་པར་མ་བརགས་ཡོངས་སུ་མ་བརགས་པར་གཟུ་

ལུམས་སུ་སྱེམས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དང་། དྱེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པར་སྱེམས་སྐྱེད་པར་

བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མ་དག་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བའོ། །ཡོངས་སུ་

དག་པ་ནྱི་དྱེ་ལས་བཟློག་པ་ལས་རྱིག་པར་བའོ། །

དྱེ་ལ་སོབས་ཆུང་བ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འདྱི་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་ལ་སྱེམས་

བསྐྱེད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་ལྡང་དང་གཏྱི་མུག་གྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་དག་

གྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པར་བྱེད་ཅྱིང་། ཡང་དག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་

པར་བས་ནས། ལོག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པའོ། །སོབས་དང་ལྡན་པ་

ནྱི་དྱེ་ལས་ལྡོག་པ་ལས་རྱིག་པར་བའོ། །དྱེ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་མོས་

པས་སྤོད་པའྱི་ས་ནས་བཟུང་སྱེ་ས་བཅུ་པའྱི་བར་གྱིའོ། །དྱེ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་

གྲུབ་པ་ནྱི་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་ས་ལས་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ང་ནྱི་དཀའ་བ་

སྤོད་པ་དྱེ་ལས་ཐར་ཅྱིང་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཡང་དག་པའྱི་སོན་ལམ་དང་བང་ཆུབ་དམ་པ་

ཡང་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་ཇྱི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།

  22  

ནྱི་སྱིང་རྱེ་པད་དཀར་ནས་བྲམ་ཟྱེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱིས་སྱེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པར་

བཤད་དོ། །

བསྐལ་བཟངས་སུ། ང་ནྱི་སྔོན་ཚེ་དམན་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། །དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་དྱེ་ལ། །འཇམ་གང་ཞྱིག་ནྱི་དབུལ་བར་བས་ནས་ཀང་། །དང་

པོ་བང་ཆུབ་ཏུ་ནྱི་སྱེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། དྲྱིན་ལན་བསབས་པ་ལྟར་

ན། སོན་པ་འདྱི་སྔོན་རྱིགས་ལ་གནས་པའྱི་དུས་ན་ལས་ཀྱི་ནུས་པས་དམྱལ་བའྱི་

ལྕགས་བསྱེགས་ཀྱི་ས་གཞྱི་ལ་ཤྱིང་ར་འདྲྱེན་པའྱི་གད་ཅྱིག་ཏུ་སྐྱེས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཟླ་

བོ་སོབས་ཆུང་བ་ལ་སྲུངས་མ་ཨ་ཝང་གྱིས་ཡང་ཡང་བསྣུན་པས་ཤྱིན་ཏུ་བརྩྱེ་བ་

སྐྱེས་ཏྱེ། དྱེའྱི་རྐྱེན་གྱིས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་ཨ་ཝང་ལ་འདྱི་ལ་

སྱིང་རྱེའྱི་སྱེམས་ཅུང་ཟད་སྐྱེད་ཅྱིག་ཅྱེས་སྨྲས་པས། དྱེ་རབ་ཏུ་ཁོས་ནས་མདུང་རྩྱེ་

གསུམ་པ་བསྣུན་པས་ཚེའྱི་དུས་བས་ཏྱེ། མྱེའྱི་ཤྱིང་ར་འདྲྱེན་པའྱི་དམྱལ་བ་ལས་ཐར་

ཏྱེ། བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སྱིག་པ་བང་བར་གྱུར་ཏོ། ཞྱེས་འབྱུང་ལ། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་

ལྟར་ན། སོན་པ་འདྱི་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་མངོན་དགར་གྱུར་པ་ན། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་

པ་མཛེས་ཆྱེན་ལ་དང་པོར་སྱེམས་བསྐྱེད་པར་བཤད་དོ། །ཡང་ན་ར་མཁན་གྱི་ཁྱེའུ་

སྣང་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་ཁམ་པའྱི་

བུམ་པ་གཅྱིག་འགོན་བུ་ལྔ་མཆྱིལ་ལྷམ་ཟུང་གཅྱིག་གདུགས་གཅྱིག་རྣམས་ཕུལ་ཏྱེ། 

དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཁྱེད་སྐུ་ཅྱི་འདྲ་དང་། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའྱི་ཚད་དང་ཞྱིང་ཁམས་

དང་། །དྱེ་བཞྱིན་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅྱི་འདྲ་བ། །དྱེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་ཀང་འགྱུར་

བར་ཤོག །ཅྱེས་སོན་ལམ་བཏབ་སྱེ་སྱེམས་བསྐྱེད་དོ། །



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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གཉྱིས་པ་ཚོགས་བསགས་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྱེ། 

གང་བསག་བའྱི་ཚོགས་ངོས་གཟུང་། ཇྱི་ཙམ་བསགས་པའྱི་དུས། ཇྱི་ལྟར་

བསགས་པའྱི་ཚུལ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན། དྱེ་ཕར་ཕྱིན་

ལ་སྦྱར་བ། ངྱེས་ཚིག །ལས། སྒྲུབ་ཚུལ། འབྲས་བུ། དམྱིགས་ཡུལ། རྣམ་གངས་ཀྱི་

སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་བརྒྱད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། མདོ་སྱེ་རྒྱན་ནས། བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས། །བསོད་ནམས་ཡྱེ་ཤྱེས་མཚུངས་པ་མྱེད། །གཅྱིག་གྱིས་

འཁོར་བར་མངོན་མཐོ་བྱེད། །གཞན་གྱིས་ཉོན་མོངས་མྱེད་པར་འཁོར། །ཞྱེས་པས་

མངོན་མཐོ་ངྱེས་ལྱེགས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དགྱེ་བ་ཟག་བཅས་ཟག་མྱེད་རྣམས་ནྱི་

ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྦྱྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་བསོད་ནམས་ཀྱི། །ཚོགས་ཡྱིན་ཤྱེས་

རབ་ཡྱེ་ཤྱེ་ཀྱི། །གསུམ་པོ་གཞན་ནྱི་གཉྱིས་ཀ་སྱེ། །ལྔ་ཆར་ཡང་ནྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་

ཚོགས། །ཞྱེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱུན་དུ་བསོམ་པ་ཐོབ་ནས་ནྱི། །དགྱེ་བ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་བསྒྲུབ། །ཅྱེས་པས། སཾ་སྐྲྱི་ཏ་ལ་སཾ་བྷ་ར་ཞྱེས་པ་ཚོགས་ཡྱིན་པས། སཾ་ཏ་ན་

རྒྱུན་དུ་བྷ་ཝ་ན་ཞྱེས་པ་བསོམ་པ། ར་ཏྱི་ནྱི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྱེ། རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་

ཡང་ཡང་བསོམ་པ་ཐོབ་པས། ཚོགས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། བརན་པའྱི་ཚོགས་གང་ཡྱིན་

པ་དྱེ། །དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་སོ། །

ལྔ་པ་ནྱི། འཇུག་དང་མཚན་མ་མྱེད་པ་དང་། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བ་བ་

དང་། །དབང་བསྐུར་མཐར་ཐུག་བ་བའྱི་ཕྱིར། །བརན་རྣམས་ཚོགས་ནྱི་སྒྲུབ་པར་

བྱེད། །ཅྱེས་པས། མོས་པས་སྤོད་པ་དང་། ས་དང་པོ་ནས་དྲུག་པའྱི་བར་དང་། ས་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།

  24  

བདུན་པ་དང་། ས་བརྒྱད་དགུ་གཉྱིས་དང་། ས་བཅུ་པའྱི་ཚོགས་རྣམས་ནྱི་གངས་

བཞྱིན་དུ། ས་ལ་འཇུག་པ་དང་། ས་བདུན་པར་མཚན་མ་མྱེད་པ་དང་། བརྒྱད་པར་

ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། བཅུ་པར་དབང་བསྐུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་མཐར་

ཐུག་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་སྒྲུབ་བོ། །

དྲུག་པ་ནྱི། རྱིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་

ནྱི། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས་པ་སྱེ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་མདོར་བསྡུ་ན། །རྒྱལ་

པོ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །ཞྱེས་པ་དང་། རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། བསོད་

ནམས་ཡྱེ་ཤྱེས་ལས་བྱུང་བའྱི། །དམ་པ་གཉྱིས་ནྱི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅྱེས་པས་སོ། །དྱེ་

ཡང་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོའྱི་སོ་ནས་བསན་པ་སྱེ། ཕལ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གཉྱིས་ཀ་ཡང་ཚོགས་

གཉྱིས་ཀའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །

བདུན་པ་ནྱི། བསོད་ནམས་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཀུན་རོབ་བམ། ཇྱི་སྱེད་

པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དོན་དམ་མམ་ཇྱི་ལྟ་བའོ། །བརྒྱད་པ་ལ། དབྱེ་

སོ་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་དུ་མཛད་དྱེ། 

དང་པོ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལུགས་ལ། ཐབས་ཤྱེས་རབ་གཉྱིས་ཏྱེ་མཚན་མར་

འཛིན་པ་གཅོད་པ་ཤྱེས་རབ་དང་། དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་སྡུད་པས་ཐབས་སོ། །ག་ཡ་གོ་

རྱིའྱི་མདོ་ལས། ཐབས་ནྱི་སྡུད་པ་ཤྱེས་པའོ། །ཤྱེས་རབ་ནྱི་དཔོད་པ་ཤྱེས་

པའོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ཉྱིད་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་ཤྱིང་རོགས། ཐབས་

སྱིང་རྱེས་སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པས། སོང་ཉྱིད་སྱིང་རྱེའྱི་སྱིང་པོ་ཅན་ཞྱེས་བཤད་

དོ། །



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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གཉྱིས་པ་ནྱི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གྱིས་དགྱེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཤྱིང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཡོངས་སོ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་དྱེ། དཀར་པོའ་ོཆོས་ཀུན་

རྣམ་པར་གཡྱེངས་པ་དང་། །མཉམ་པར་བཞག་དང་གཉྱིས་ཀར་ཤྱེས་པར་བ། །ཕ་

རོལ་ཕྱིན་པ་གཉྱིས་དང་གཉྱིས། །གཉྱིས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་པ་

དང་། ལོངས་སྤོད་མངོན་པར་མྱི་དགའ་དང་། །རབ་གུས་གཉྱིས་ལ་མྱི་སྐོ་དང་། །རྣལ་

འབོར་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ། །ཐྱེག་ཆྱེན་མཐའ་དག་འདྱིར་ཟད་དོ། །ཞྱེས་ཐྱེག་ཆྱེན་

ཐམས་ཅད་ཕྱིན་དྲུག་གྱིས་བསྡུས་པར་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་ཉན་རང་ལ་ཕྱིན་དྲུག་མྱེད་དམ་ཞྱེ་ན། མྱེད་དྱེ། ཐྱེག་བསྡུས་འགྱེལ་པར། 

བསྱེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་ནྱི། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་མྱིང་ཡང་མྱེད། །བཅོམ་ལྡན་ཉག་

གཅྱིག་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །དྲུག་གྱི་སྤྱི་ལ་བཞུགས་པ་ལགས། །ཞྱེས་སོ། །འོ་ན་ཉན་ཐོས་

ཀྱི་སྱེ་སྣོད་དུའང་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སོགས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྤོད་པ་རྣམས་བསན་

པས་གསལ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྱིག་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལྟ་

ག་ལ་སྱེ། རྱིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བར། ཉན་ཐོས་ཐྱེག་པ་དྱེ་ལས་ནྱི། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་

སོན་ལམ་དང་། །སྤོད་པ་ཡོངས་བསྔོ་མ་བཤད་དྱེས། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔར་ག་ལ་

འགྱུར། །ཞྱེས་པ་དང་། མདོ་སྱེ་རྒྱན་ལས་ཀང་། མ་ཚང་བ་དང་འགལ་བ་དང་། །ཐབས་

མྱིན་དྱེ་ལྟར་མ་བསན་ཕྱིར། །ཉན་ཐོས་ཀྱི་ནྱི་ཐྱེག་པ་འདྱི། །ཐྱེག་ཆྱེན་ཆོས་ཞྱེས་བ་བ་

མྱིན། །ཞྱེས་པས་སོ། །

གསུམ་པ་སའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་ནྱི། རྱིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བར། ཇྱི་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཐྱེག་

པ་ལས། །ཉན་ཐོས་ས་ནྱི་བརྒྱད་བཤད་པ། །དྱེ་བཞྱིན་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལ། །བང་ཆུབ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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སྱེམས་དཔའྱི་ས་བཅུའོ། །ཞྱེས་པའམ། སྐབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་པར། ཇྱི་ལྟར་དག་

བཅོམ་ཟད་ཡྱེ་ཤྱེས། །ས་བདུན་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན། །དྱེ་བཞྱིན་རོགས་སངས་རྒྱས་

ཡྱེ་ཤྱེས། །ས་བཅུ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན། །ཞྱེས་པས། ཉན་ཐོས་ལ་དཀར་པོ་རྣམ་པར་

མཐོང་བའྱི་ས་དང་། རྱིགས་ཀྱི་ས་དང་། བརྒྱད་པའྱི་ས་དང་། མཐོང་བའྱི་ས་དང་། 

བསབས་པའྱི་ས་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ས་དང་། བས་པ་རོགས་པའྱི་ས་

དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་སྱེ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལྟར། ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་

ལ་སོགས་པའྱི་ས་བཅུ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་རྱེ་རྱེ་གཙོ་ཆྱེ་ལ། གཞན་ཕལ་

བའྱི་ཚུལ་དུ་སྤོད་པས་དག་པར་བཤད་དོ། །དྱེ་སའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་གྱི་ཕལ་པ་ནྱི། དད་

པའྱི་ས་ལ་གནས་པ་ཡྱིས། །ཞྱེས་པ་ལྟར་ཚོགས་ལམ་ལ་དད་པའྱི་ས་དང་། ས་ཐོབ་

པ་ནྱི་མོས་པ་དང་། །ཞྱེས་པ་ལྟར་སྦྱོར་ལམ་མན་ཆད་མོས་སྤོད་ཀྱི་སའང་ཡོད་དོ། །

ཡང་བང་སར་ས་བདུན་དུ་བཤད་པའང་ཡོད་དྱེ། རྱིགས་ཀྱི་ས་དང་མོས་

པས་སྤོད་པའྱི་ས་དང་། ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་དག་པའྱི་ས་དང་། ངྱེས་པའྱི་ས་དང་། 

སྤོད་པའྱི་ས་དང་། སྤོད་པ་ངྱེས་པའྱི་ས་དང་། མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བའྱི་སའོ། །ཞྱེས་

སོ། །

བཞྱི་པ་བསྡུ་བ་བཞྱིར་དབྱེ་ན། རྒྱན་ནས། སྦྱྱིན་མཚུངས་དྱེ་སོན་ལྱེན་འཇུག་

དང་། །བདག་ཉྱིད་རྱེས་སུ་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས། །སན་པར་སྨྲ་དང་དོན་སྤོད་

དང་། །དོན་མཐུན་ཉྱིད་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་པས་སྤྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་དང་

མཚུངས་པའྱི་སྦྱྱིན་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕྱིན་དྲུག་སོན་པའྱི་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་

དག་ཕྱིན་དྲུག་ལྱེན་དུ་འཇུག་པའྱི་དོན་སྤོད་པ་དང་། རང་ཉྱིད་ཀང་ཕྱིན་དྲུག་ལ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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འཇུག་པ་དོན་མཐུན་པ་སྱེ་བསྡུ་བ་བཞྱིའོ། །ལྔ་པ་སྤོད་པ་བཞྱིར་དབྱེ་ན། རྒྱན་ནས། 

ལུས་ཅན་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་དང་། །ཐྱེག་པ་དམན་ལ་མོས་པ་དང་། །གཉྱིས་ཀ་འདུན་

བར་བ་བ་དང་། །གདུལ་བའྱི་ཕྱིར་ན་བརན་རྣམས་ཀྱི། །སྤོད་པ་བཞྱི་པོ་མདོ་བཞྱིན་

དུ། །རྱེས་སུ་འབྲངས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན། ཞྱེས་པས་ཐྱེག་ཆྱེན་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྱི་

ཕྱིར། ཕར་ཕྱིན་བཅུའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྤོད་པ། ཐྱེག་དམན་མོས་

པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར། བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱི་བདག་ཉྱིད་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་དང་

མཐུན་པའྱི་སྤོད་པ། གཉྱིས་ཀ་ལ་མོས་པ་རྣམས་མཐུས་འདུན་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་

མངོན་ཤྱེས་དྲུག་གྱི་རང་བཞྱིན་མངོན་ཤྱེས་ཀྱི་སྤོད་པ། ཐྱེག་པ་གསུམ་ཀའྱི་གདུལ་

བ་སྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གདུལ་བ་སྱིན་པའྱི་ཐབས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་སོན་པ་སྱེམས་ཅན་

ཡོངས་སུ་སྱིན་པའྱི་སྤོད་པ་སྱེ་བཞྱི། གཙུག་ན་རྱིན་ཆྱེན་གྱི་མདོ་བཞྱིན་དུ་བཤད་

དོ། །བང་ས་ལས་ཀང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྤོད་པ་འདྱི་བཞྱིས་ནྱི། བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའྱི་སྤོད་པ། ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་རྱིག་པར་བའོ་ཞྱེས་སོ། །

དྲུག་པ་མྱི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུར་དབྱེ་ན་དག་ལྡན་ལས། སྱེམས་བསྐྱེད་བསམ་

སྦྱོར་ལྷག་བསམ་དང་། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ཚད་མྱེད་དག །མངོན་པར་ཤྱེས་དང་བསྡུ་

དངོས་བཞྱི། །སོ་སོར་རྱིག་སོན་ཚོགས་གཉྱིས་དང་། །བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཞྱི་

གནས་སོགས། །གཟུངས་སོགས་ཆོས་ཀྱི་མདོ་བཤད་དང་། བགོད་གཅྱིག་ཐབས་

ལ་མཁས་པའོ། །ཞྱེས་པས་སྱེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། །བསམ་པ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། 

ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་། ཚད་མྱེད་པ་བཞྱི་དང་། མངོན་

ཤྱེས་ལྔ་དང་། བསྡུ་བ་བཞྱི་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་དང་། ཆོས་ལ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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རོན་གྱི་གང་ཟག་ལ་མྱི་རོན། དོན་ལ་རོན་གྱི་ཚིག་འབྲུ་ལ་མྱི་རོན། ངྱེས་དོན་ལ་རོན་གྱི་

དྲང་དོན་ལ་མྱི་རོན། ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་རོན་གྱི་རྣམ་ཤྱེས་ལ་མྱི་རོན་པ་བཞྱི་དང་། ཚོགས་

གཉྱིས་དང་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སོ་བདུན་དང་། ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐོང་

གཉྱིས་དང་། གཟུངས་དང་སོབས་པ་གཉྱིས་དང་། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མྱི་

རག །ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མྱེད། མྱང་འདས་

ཐམས་ཅད་ཞྱི་བ་སྱེ། ཆོས་ཀྱི་མདོ་བཞྱི་དང་། བགོད་པ་གཅྱིག་པ་དང་། ཐམས་ལ་

མཁས་པ་སྱེ་བརྒྱད་ཅུ་བློ་གོས་མྱི་ཟད་པ་བསན་པའྱི་མདོ་ལས་བཤད་ཅྱིང་། ཐུབ་པ་

དགོངས་རྒྱན་དུ་དྱེ་དག་གྱིས་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་ཡང་བཤད་

དོ། །

བདུན་པ་སྱེམས་བསྐྱེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་སུ་དབྱེ་ན། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། 

དྱེ་ཡང་ས་གསྱེར་ཟླ་བ་མྱེ། །གཏྱེར་དང་རྱིན་ཆྱེན་འབྱུང་གནས་མཚོ། །རོ་རྱེ་རྱི་སན་

བཤྱེས་གཉྱེན་དང་། །ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཉྱི་མ་ཀླུ། །རྒྱལ་པོ་མཛོད་དང་ལམ་པོ་

ཆྱེ། །བཞོན་པ་བཀོད་མའྱི་ཆུ་དང་ནྱི། །སྒ་སན་ཆུ་བོ་སྤྱིན་རྣམས་ཀྱིས། །རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ་

རྩ་གཉྱིས་སོ། །ཞྱེས་པ་ལ་དཔྱེ་དྱེ་དག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་དོན་འཕགས་པ་རྣམ་གོལ་སྱེ་

དང་། སོབ་དཔོན་སྱེང་བཟང་ལྟར་ན། གོགས་འདུན་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། ལྷག་

པའྱི་བསམ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། ཕར་ཕྱིན་བཅུ་རྱེ་རྱེ་དང་། མངོན་ཤྱེས་དྲུག་དང་

ཚོགས་གཉྱིས་དང་། བང་ཕོགས་སོ་བདུན་དང་། སྱིང་རྱེ་ལྷག་མཐོང་དང་། གཟུངས་

སོབས་དང་། ཆོས་ཀྱི་དགའ་སོན་དང་། བགོད་གཅྱིག་ལམ་ལྡན་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་

ལྡན་ཏྱེ་གོགས་དྱེ་དག་དང་ལྡན་པར་འདོད་ལ། མདོ་རྒྱན་གྱི་འགྱེལ་པ་དང་དག་ལྡན་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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དང་ཐུབ་དགོངས་སུ་མྱི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུའྱི་ཕྱིན་དྲུག་རྱེ་རྱེར་བགངས་པ་གཞན་སྱེ་

ཚན་རྱེ་རྱེ་བགངས་པ་དང་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྦྱར་རོ། །

དྱེ་ལྟ་བུའྱི་སྱེམས་སྐྱེད་ཉྱེར་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་

བཅས་པ་བསྡུས་པར། སོབ་དཔོན་སྱེང་གྱེ་བཟང་པོ་དང་འཇྱིགས་མྱེད་ལ་སོགས་པ་

མང་པོས་བཞྱེད་ལ། ཁ་ཅྱིག་སོབ་ལམ་བསྡུས་པར་བཞྱེད་དོ། །བརྒྱད་པ་སྦྱོར་བ་

བཞྱིར་དབྱེ་ན། རྣམ་ཀུན་མངོན་རོགས་དང་རྩྱེ་མོའྱི་སྦྱོར་བ་དང་། མཐར་གྱིས་པའྱི་

སྦྱོར་བ་དང་། སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱོར་བའོ། །རྒྱུ། སྦྱོར་བ་བཞྱི་ཡྱི་བདག་ཉྱིད་དང་། །ཞྱེས་

སོ། །ཡང་ན་གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་པ། འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། ངྱེས་འབྱུང་

སྒྲུབ་པ་སྱེ། སྒྲུབ་པ་བཞྱིའོ། །དགུ་པ་ཐྱེག་པ་ཐུན་མོང་གྱི་སྐད་དང་བསྟུན་ནས་ལམ་

བཞྱིར་དབྱེ་ན། ཚོགས་ལམ་དང་། སྦྱོར་ལམ་དང་། མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་སྱེ་

བཞྱིའོ། །མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ལམ་ནྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པས་མ་གཏོགས་སོ། །

ཚོགས་སྦྱོར་གཉྱིས་ནྱི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མོས་པས་སྤོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། མངོན་

སུམ་དུ་མ་མཐོང་བས་མོས་པས་སྤོད་པའྱི་ས་ཡྱིན་ལ། མཐོང་ལམ་དང་འཇྱིག་རྱེན་

ལས་འདས་པའྱི་སོམ་ལམ་གྱིས་དྱེ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་མངོན་པར་རོགས་

པའོ། །དང་པོ་གཉྱིས་ནྱི། ཟག་བཅས་ཀུན་རོབ་ཤྱེས་པ་ཡྱིན་པས་ལམ་བདྱེན་དངོས་

མྱིན་ནོ། །

འོ་ན་བསྡུ་བར་ལམ་གྱི་བདྱེན་པ་གང་ཞྱེ་ན། ཚོགས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་

དང་། སྦྱོར་བའྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་

ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནྱི་ལམ་གྱི་བདྱེན་པ་ཞྱེས་བའོ་ཞྱེས་པ་དང་། ཀུན་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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ལས་བཏུས་སུའང་ལམ་ལྔ་ལམ་བདྱེན་དུ་བཤད་དོ་ཞྱེ་ན། སྐོན་མྱེད་དྱེ་ལམ་བདྱེན་

གྱི་འཁོར་ཡྱིན་པའམ། ལམ་བདྱེན་རྱེས་མཐུན་པ་ཡྱིན་པ་ལ་དགོངས་ཏྱེ། ཀུན་

བཏུས་འགྱེལ་པར། ལམ་རྣམ་པ་ལྔ་ཞྱེས་བ་བ་ནྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལྔའྱི་སྐབས་ཀྱིས་

སོ། །རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་འདྱི་ཡང་ལམ་གྱི་བདྱེན་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའྱི་སྐབས་ཀྱིས་

རྱིག་པར་བའོ་ཞྱེས་ལམ་གྱི་བདྱེན་པའྱི་འཁོར་དུ་བཤད་ལ། བསྡུ་བར་ཡང་། འཇྱིག་

རྱེན་པའྱི་ཆོས་གང་དག་ཡང་འབྱུང་བའྱི་སྱིད་པ་སུན་འབྱིན་ཅྱིང་། དྱེ་ལ་མྱི་ཕོགས་པ། 

འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དྱེ་དག་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་

བདྱེན་པས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། དྱེ་དག་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡང་འབྱུང་བའྱི་སྱིད་པ་

ལ་མྱི་ཕོགས་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་ཡང་འབྱུང་བའྱི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་

ཀྱིས་ལྱེགས་པར་སྤད་པ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པ་ཡྱིན་པས་དྱེའྱི་ཕྱིར་དྱེ་དག་ཀང་ཀུན་

འབྱུང་བའྱི་བདྱེན་པས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །

ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་རང་ལྡོག་ཟག་མྱེད་ཡྱིན་ལ། །ལམ་བདྱེན་མཚན་ཉྱིད་པའོ་ཞྱེ་

ན། དྱེ་མྱི་འཐད་དྱེ་བསྡུ་བར། ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་

དྲན་པ་ཉྱེ་བར་གཞག་པ་དག་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་པ་དྱེ། དྱེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཤྱེས་པ་

དགྱེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་ངྱེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་

དང་མཐུན་པའྱི་སྦྱོར་བ་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་དྲན་པ་ཉྱེ་བར་གཞག་པ་དྱེ་དག་

ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་དྱེ། དྱེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཤྱེས་པ་དགྱེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་

ནོ། །དྱེ་དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་སྦྱོར་བ་ངྱེས་པར་འབྱེད་པའྱི་ཆ་དང་

མཐུན་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དྲན་པ་ཉྱེ་བར་གཞག་པ་དྱེ་དག་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་དྱེ། དྱེ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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ཡང་ཀུན་རོབ་ཤྱེས་པ་དགྱེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་

མཐོང་བའྱི་ལམ་གྱི་བར་ཆད་མྱེད་པའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་

མཆོག་སྐྱེད་པར་བྱེད་དྱེ། དྱེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཤྱེས་པ་དགྱེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་

ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་དྱེ་དག་ཟག་བཅས་སུ་བཤད་དོ། །

བཅུ་པ་བསབ་པ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ན། ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། ལྷག་པའྱི་སྱེམས་

དང་ལྷག་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པའྱི། །རྒྱན་ལས་ཀང་བསབ་གསུམ་དབང་དུ་

མཛད་ནས་ནྱི། །རྒྱལ་བས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག །ཡང་དག་བཤད་དྱེ་དང་པོ་

གསུམ། །མཐའ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པ་གཉྱིས། །གཅྱིག་ནྱི་གསུམ་ཅར་ལ་ཡང་

རོགས། །ཞྱེས་སོ། །བཅུ་གཅྱིག་པ་ནྱི། བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་པོ་གསུམ་སྱེ། 

སྦྱྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་པོ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་བྱུང་

བའྱི་བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་པོ་དང་། བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བ་

བའྱི་དངོས་པོ་སྱེ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི་སྦྱྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་

ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བཟོད་པ་བརྩོན་འགྲུས་བསམ་

གཏན་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་རྣམས་སོ། །བཅུ་གཉྱིས་པ་ལམ་བདུན་ནམ་བང་

ཕོགས་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་དུ་དབྱེ་བ་ནྱི་གགས་པ་ཉྱིད་དོ། །དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོན་

པའྱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཤད་པར་ནུས་གསུངས་སོ། །གཉྱིས་པ་དུས་ཇྱི་

ཙམ་དུ་བསགས་པའྱི་དུས་ནྱི། གསུང་རབ་ནས་མྱི་འདྲ་བ་མང་དུ་འབྱུང་སྱེ། བསྐལ་

པ་གངས་མྱེད་གསུམ་དང་། བདུན་དང་། བཅུ་དང་། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་

བཤད་ལ། བཅུ་གསུམ་དུ་བཤད་པའང་ཡོད་གསུང་ངོ་། །དྱེ་ལ་གངས་མྱེད་གསུམ་ནྱི་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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གསུང་རབ་ཕལ་ཆྱེར་ལས་འབྱུང་ཞྱིང་། གངས་མྱེད་ཀྱི་དོན་ཡང་། མངོན་པ་མཛོད་

ཀྱི་འགྱེལ་པ་དང་ཐུབ་པ་དགོངས་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ནས། བགང་བ་ལས་

འདས་པའྱི་གངས་མྱེད་མ་ཡྱིན་གྱི། གངས་ཀྱི་གནས་གཞན་དྲུག་ཅུར་ཕྱིན་པའྱི་

གངས་མྱེད་ལ་བཞྱེད་ལ། གངས་ནྱི། གཅྱིག་བཅུ། བརྒྱ་སོང་། ཁྱི་འབུམ། ས་ཡ། བྱེ་

བ། དུང་ཕྱུར། ཐྱེར་འབུམ། ཐྱེར་འབུམ་ཆྱེན་པོ། ཁག་ཁྱིག །ཁག་ཁྱིག་ཆྱེན་པོ། རབ་

བཀམ་རབ་བཀམ་ཆྱེན་པོ། གཏམས་གཏམས་ཆྱེན་པོ། དཀྱིགས་དཀྱིགས་ཆྱེན་པོ། 

མྱི་འཁྲུགས་པ་མྱི་འཁྲུགས་པ་ཆྱེན་པོ། ཁད་ཕྱིན། ཁད་ཕྱིན་ཆྱེན་པོ། པང་སྱེང་པང་

སྱེང་ཆྱེན་པོ། དྱེད་འདྲྱེན། དྱེད་འདྲྱེན་ཆྱེན་པོ། མཐའ་སྣང་། མཐའ་སྣང་ཆྱེན་པོ། རྒྱུ་

རྱིག་རྒྱུ་རྱིག་ཆྱེན་པོ། འོད་མཛེས། འོད་མཛེས་ཆྱེན་པོ། དབང་པོ་དབང་ཆྱེན། 

ལྱེགས་ཕྱིན། ལྱེགས་ཕྱིན་ཆྱེན་པོ། རོག་འགོ། རོག་འགོ་ཆྱེན་པོ། འབྱིང་རྡུལ། འབྱིང་

རྡུལ་ཆྱེན་པོ། རྒྱ་རགས། རྒྱ་རགས་ཆྱེན་པོ། སོབས་འཁོར། སོབས་འཁོར་ཆྱེན་པོ། 

བར་ཤྱེས། བར་ཤྱེས་ཆྱེན་པོ། རྣམ་འབྱུང་། རྣམ་འབྱུང་ཆྱེན་པོ། སོབས་མྱིག །སོབས་

མྱིག་ཆྱེན་པོ། གངས་མྱེད་པ་སྱེ། བར་ནས་གངས་ཀྱི་གནས་གཞན་བརྒྱད་ཆད་ཅྱེས་

གསུང་ངོ་། །

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ས་ལས། བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་གངས་མྱེད་པ་བགང་

བའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཏྱེ། བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་རྱེ་རྱེ་ལའང་། ལོ་དང་། ཟླ་བ་དང་སྐད་ཅྱིག་ལ་

སོགས་པ་གངས་མྱེད་པས། བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་གངས་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བ་དང་། 

བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་བགང་བ་ལས་འདས་པའྱི་གངས་མྱེད་པ་ལ། བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་

གངས་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བ་གཉྱིས་ལས། འཚང་རྒྱ་བ་ལ་གངས་མྱེད་མང་པོ་དགོས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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པར་བཤད་པ་ལྟར་ན་གངས་མྱེད་དང་པོ་བཟུང་ལ། གངས་མྱེད་གསུམ་གྱིས་ཆོག་པ་

ལྟར་ན། གངས་མྱེད་ཀྱི་ལུགས་ཕྱི་མ་འཛིན་པར་བཞྱེད་དོ། །

འདྱི་ལྟར་བས་ན་མདོ་དག་ལས། བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་གངྒཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བྱེ་མ་སྱེད་

ལས་འདས་པ་ཞྱེས་པ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །བརྒྱད་སོང་འགྱེལ་པར་གངས་མྱེད་

གསུམ་དུ་བཤད་པ་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་གྱི། ངྱེས་དོན་དུ་གངས་མྱེད་སུམ་ཅུ་རྩ་

གསུམ་དུ་བཞྱེད་དྱེ། ཇྱི་སྐད་དུ། འདྱི་ལྟར་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་དང་པོས་ནྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ས་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་ས་དང་པོའྱི་བར་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་

པས་ནྱི་དྲྱི་མ་མྱེད་པའྱི་ས་ནས་བཟུང་སྱེ་ས་བདུན་པའྱི་བར་དུའོ། །ཡང་བསྐལ་པ་

གངས་མྱེད་པ་གསུམ་པས་ནྱི་ས་མྱི་གཡོ་བ་ནས་བཟུང་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་

བར་དུའོ། །ཞྱེས་སོ། །

དྱེ་ལྟར་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་གསུམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས་ན་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་མདོ་དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། གསུམ་ཚན་

དུ་མཚུངས་པས་ན་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་གསུམ་གྱིས་ཤྱེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི། 

དོན་དམ་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེས་ན་འདྱི་ལྟར་དྲང་པའྱི་དོན་གྱི་མདོ་བཤད་པ་ནྱི་

ཤྱིན་ཏུ་འགལ་བ་ཁོ་ནའོ། །འདྱི་ལྟར་དབྱིག་གཉྱེན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས། ཚོགས་ཀྱི་

ས་ཀུན་ཏུ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་གཅྱིག་འདའ་བར་བྱེད་

དོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་མོས་པས་སྤོད་པའྱི་ས་རོགས་པར་བྱེད་པ་ན་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་

པ་གཉྱིས་འདའ་བར་བྱེད་དོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ། བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ས་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིན་གྱི་བར་ཡང་སོ་སོར་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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གསུམ་གསུམ་གྱིས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ས་རོགས་པར་བས་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ས་ཀུན་ཏུ་འོད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་སུམ་

ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་དོ་ཞྱེས་སོ། །

རྒྱ་ཆྱེར་རོལ་པར། བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་བདུན་དུ་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་ཐམས་

ཅད་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་ཞྱེས་བདུན་དུ་བཤད་དོ། །ཉན་ཐོས་སྱེ་པ་ཁ་ཅྱིག་

གངས་མྱེད་བཅུར་འདོད་པར་དུལ་ལྷའྱི་སྱེ་པ་ཐ་དད་བཀག་པར་བཤད་དོ། །དྱེས་ན་

ལུགས་མང་པོ་སྣང་ཡང་མང་པོས་འདོད་ཅྱིང་གགས་པ་དང་བམས་པས། ས་ནྱི་དང་

པོ་ཡྱིན་པར་འདོད། །འདྱི་དྱེ་བསྐལ་པ་དཔག་མྱེད་ཀྱིས། །ཞྱེས་པ་དང་། གངས་མྱེད་

གསུམ་ནྱི་རོགས་པ་ཡྱིས། །སོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཚར་ཕྱིན་ཏོ། །ཞྱེས་པས་གངས་མྱེད་

གསུམ་དུ་བཤད་པར་བའོ། །དྱེ་ཡང་སྱེམས་སྐྱེད་བས་མ་ཐག་གངས་མྱེད་རྩོམ་པ་ལ་

མ་ཞུགས་ཏྱེ། ཇྱི་སྐད་དུ། དཀོན་མཆོག་སྤྱིན་ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་

པ་ནྱི་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་དུ་མས་ཡང་དག་པར་གྲུབ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྱིགས་ཀྱི་བུ་དྱེ་

བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ནྱི་དཔག་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། བརག་བར་མྱི་ནུས་སོ། །བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྱེལ་བས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་བསྐལ་པ་གངས་མ་མཆྱིས་པ་གསུམ་གྱིས་དྱེ་བཞྱིན་གཤགས་པ་རྣམས་ཡང་

དག་པར་འགྲུབ་པ་མ་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྱིགས་

ཀྱི་བུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྱེ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་ཡུལ་བསྒྲུབ་

པར་བ་བ་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་སྱེ། དྱེ་ནྱི་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་གསུམ་གྱིས་

ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཀྱི། ནམ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཆོས་མཉམ་པ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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ཉྱིད་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དྱེའྱི་ཚེ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ། བསྐལ་པ་བགང་བར་བ་ཡྱིས། 

ཐོག་མའྱི་སྱེམས་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

དྱེས་ན་ཐྱེག་བསྡུས་ལས། བཟང་དང་སོན་པའྱི་སོབས་ཅན་དང་། །སྱེམས་

བརན་ཁད་པར་འགོ་པ་ཡྱིས། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་གངས་མྱེད་གསུམ། །ཀུན་ཏུ་

རྩོམ་པར་མཛད་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་པའྱི་འགྱེལ་པར། བཟང་པོ་ནྱི་དགྱེ་བ་སྱེ་དྱེ་སོབས་

དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ནྱི་བཟང་པོའྱི་སོབས་ཅན་ཏྱེ། དྱེ་དྱེ་ལ་དྱེ་ཡོད་པཔའྱི་ཕྱིར་

རོ། །སོན་པ་ནྱི་འདྱིར་སོན་ལམ་དུ་འདོད་དྱེ་དྱེ་ལ་དྱེ་ཡོད་པས་སོན་ལམ་གྱི་སོབས་

ཅན་ནོ། །དྱེ་ལ་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བའྱི་སོབས་ཅན་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་

མྱི་ནོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོན་ལམ་གྱི་སོབས་ཅན་ནྱི་རག་ཏུ་དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་

དང་ཕད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྱེམས་བརན་པ་ཉྱིད་ནྱི་མྱི་དགྱེ་བའྱི་གོགས་པོས་མོས་པ་

བཟློག་ཀང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་ཡོངས་སུ་མྱི་གཏོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁད་པར་དུ་འགོ་

བ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཆོས་དང་ཚེ་རབས་ཕྱི་མ་ལ་དགྱེ་བའྱི་ཆོས་འཕྱེལ་བ་དང་ཡོངས་

སུ་མྱི་ཉམས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་གང་གྱི་ཚེ་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་དང་སོན་ལམ་གྱི་

སོབས་ཅན་དང་སྱེམས་བརན་ཏྱེ་བར་མ་དོར་མྱི་ལྡོག་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་སྱེ། 

ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་ཀྱིས་ཆོག་པར་མྱི་འཛིན་པ་དྱེ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ། གངས་མྱེད་པ་

གསུམ་བརྩམས་སོ། །ཞྱེས་སོ། །

ཁ་ཅྱིག་ན་རྱེ། གངས་མྱེད་ཀྱི་འགོ་སྦྱོར་ལམ་ནས་རྩོམ་སྱེ། བང་ས་ལས་

བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་གངས་མྱེད་པ་དང་པོས་ནྱི། མོས་པས་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་ལས་

ཡང་དག་པར་འདས་ནས་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ཐོབ་སྱེ། ཞྱེས་པ་དང་། 



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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དྱེའྱི་འགྱེལ་པར། བརྩོན་འགྲུས་འབར་བ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་ལ་གནས་

པས་ནྱི་མོས་པ་ལ་སྤོད་པའྱི་ས་ནས་གངས་མྱེད་པ་ཡྱིན་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་

བཤད་པས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འདྱི་དཔད་པར་བ་སྱེ། མོས་པས་སྤོད་པའྱི་ས་ནས་

རྩོམ་པར་བཤད་པས་སྦྱོར་ལམ་ཁོ་ན་ནས་བརྩོན་པར་མྱི་འགྲུབ་སྱེ། བང་ས་ནས་

ཀང་མོས་པས་སྤོད་པ་སྱེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ཡན་ཆད་ལ་བཤད་ཅྱིང་ཀུན་ལས་

བཏུས་ཀྱི་འགྱེལ་པར་ཡང་། མོས་པས་སྤོད་པ་ཅན་གྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནྱི་

རྱིགས་ལ་གནས་པ་ཐོག་མར་སོན་ལམ་ཆྱེན་པོ་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་ནས། རབ་ཏུ་

དགའ་བའྱི་ས་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་བར་དུ་སྱེ། སོ་སོ་རང་གྱིས་འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་

པ་ཐོབ་པ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྱེས་པས་སོ། །དྱེ་ལྟར་མྱིན་ན་སྔར་གྱི་ལུང་དང་། ཨ་བྷ་

ཡཱ་ཀ་ར་གུཔྟས་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་དང་པོས་ནྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བརྩམས་

ནས་ས་དང་པོ་རོགས་ཀྱི་བར་དུའོ། །ཞྱེས་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགལ། དྱེས་ན་

ཚོགས་ལམ་དུ་བཟང་པོའྱི་སོབས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནམ་གྲུབ་པ་ནས་གངས་མྱེད་

རྩོམ་མོ། །

ཡང་བསྡུ་བར། ཇྱི་ལྟར་སྐྱེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་བླ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའྱི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་ཏུ་རུང་སྱེ། དག་བཅོམ་པ་ལ་ནྱི་རྱེ་ཞྱིག་སྐྱེ་བ་

གཅྱིག་ཀང་མྱེད་ན་སྐྱེ་བའྱི་རྒྱུན་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས་ཤྱེ་ན། སྨྲས་པ། ཚེའྱི་འདུ་

བྱེད་བསྱིངས་ནས་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །དབུ་མ་པ་ཆོས་

ཀྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ནྱི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་དབང་པོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ལ་སོགས་

པའྱི་དབང་གྱིས་གངས་མྱེད་གསུམ་གྱི་ངྱེས་པ་མྱེད་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱེ་སྣོད་བཞྱིན་དུ་བཤད་ན། དང་པོ་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་མཚན་དུ་རྒྱལ་པོ་ཚེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་སས་གཞོན་ནུ་བརྩོན་

འགྲུས་སྤོད་ཅྱེས་བ་བར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཕུང་པོ་ཆྱེན་པོ་འཇྱིག་

རྱེན་དུ་བོན་པ་ལ་བསྱེན་བཀུར་ཞྱིང་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་བསྐྲུན་པ་ནས་བརྩམས་ནས། 

བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པས། ས་དང་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

དྱེ་ནས་གོང་ཁྱེར་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའྱི་གསྱེར་དུ་རྒྱལ་པོ་མཛེས་པར་སྣང་བའྱི་

སྣང་ཆྱེན་པ། ཚོང་དཔོན་ཤྱེས་རབ་བཟང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་

དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བོན་པ་ལ། བསྱེན་བཀུར་ཞྱིང་རྱེས་སུ་བསན་

པ་མནོས་པ་ནས་བཟུང་སྱེ། གངས་མྱེད་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པས་ས་བདུན་

ནོན་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་སྤྱིན་ཞྱེས་བ་བར་གྱུར་པས་བྲམ་ཟྱེ་རྱིན་པོ་

ཆྱེ་ལ་རྱིག་བྱེད་བསབ་ནས་བསྱེན་བཀུར་བ་བའྱི་རྒྱུ་བཙལ་བའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་དབུས་

ཀྱི་གོང་ཁྱེར་དག་ཏུ་ལོངས་རྒྱུར་སོང་སྱེ། མཐར་གྱིས་རྒྱལ་པོ་དག་ཐུལ་གྱི་ཕོ་བྲང་

པད་མ་ཅན་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཚོང་འདུས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཕྱིན་ཏོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བྲམ་ཟྱེ་མར་མྱེའྱི་

བདག་པོའྱི་སས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་མར་མྱེ་མཛད་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བོན་ནས་ནམ་

མཁའ་ལ་ལྷ་རྣམས་མྱེ་ཏོག་དང་རོལ་མོ་སྱིལ་སན་གླུ་དབངས་དང་བཅས་ཏྱེ། 

བཞུགས་པ་མཐོང་ནས། ཁྱེད་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་དྲྱིས་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་མྱི་ཤྱེས་སམ། འདྱི་

ན་སངས་རྒྱས་མར་མྱེ་མཛད་བཞུགས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་སྐྱི་བུང་ཞྱེས་བྱེད་ཅྱིང་

ཀྱེ་མ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ནྱི་རྱེད་པར་དཀའ་བས། བདག་གྱིས་སོབ་དཔོན་གྱི་ཡོན་

ནྱི་ཕྱིས་བསབ་པར་བ་སྱེ། ཀར་ཤ་པ་ཎ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་འདྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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པར་བའོ། །སམ་དུ་དགོངས་ནས་བྲམ་ཟྱེའྱི་བུ་མོ་བཟང་ལྱེན་ལྡན་ལ་རྔན་པར་སྐྱེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱིམ་ཐབ་ཏུ་ཁས་བླངས་ཤྱིང་། ཨུཏ་པ་ལ་ལྔ་ཉོས་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་

གཏོར་ཏྱེ། ཀཥ་ྜས་རའྱི་པགས་པ་བཏྱིང་ནས། མར་མྱེ་མཛད་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་

ཀུན་ནས་སྤན་བདག་གྱི་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛོད་ལ། རྱི་

དགས་ཀྱི་པགས་པ་འདྱི་ལ་ཞབས་བཞག་པར་མཛོད་ཅྱིག་ཅྱེས་པ་དང་། དྱེས་བོན་

པས་མཉྱེས་པར་བས་ཏྱེ། རལ་བ་གསྱེར་གྱི་མདོག་ཅན་སན་དུ་བཏྱིང་ནས། མར་

མྱེར་མཛད་ཀུན་ནས་སྤན་འདྱི་ལ་ཞབས་མྱི་འཇོག་གམ། ལུང་མྱི་སོན་ན་འདྱི་ཉྱིད་དུ་

ལུས་བསྐམ་པར་བའོ་ཞྱེས་ཡྱི་དམ་བརན་པོར་བཅས་པ་དང་། སོན་པས་ཞབས་

བཞག་སྱེ། དགྱེ་སོང་དག །ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱེའུ་འདྱིའྱི་སྐྲ་ལ་རོག་པ་མ་འཇོག་ཅྱིག །དྱེ་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྱེ་ན། འདྱི་ནྱི་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་མཆོད་གནས་ཡྱིན་ཏྱེ། མ་

འོངས་པའྱི་དུས་སུ། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་ལུང་བསན་པ་དང་། 

དགའ་ཆྱེས་ཏྱེ་ཤྱིང་ཏ་ལ་བདུན་སྱིད་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་

བརྒྱ་སོང་ཡང་མངོན་དུ་བས་ནས་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་སྱེ། ཇྱི་སྐད་དུ། སངས་རྒྱས་མར་

མྱེ་མཛད་ལ་ཨུཏ་པ་ལ་ལྔས། །གཏོར་ཏྱེ་རལ་བ་སན་དུ་བཏྱིང་བས་པས། །མྱི་སྐྱེའྱི་

ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་གྱུར་ནས། ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ཞྱེས་ང་ལུང་བསན། ཞྱེས་

པ་དང་། ལུང་ལས། གང་ཚེ་མར་མྱེ་མཛད་ཀྱིས་ང་། །ལུང་བསན་གྱུར་པ་དྱེ་ཡྱི་

ཚེ། །ས་བརྒྱད་པ་ནྱི་ཐོབ་གྱུར་ཏྱེ། །དབང་བཅུ་དག་ཀང་ཐོབ་པར་གྱུར། །ཅྱེས་སོ། །

དྱེ་ནས་བཟུང་སྱེ་གངས་མྱེད་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པས། ས་བཅུ་

རོགས་སོ། །མཆྱིམས་པ་ནྱི། གངས་མྱེད་གསུམ་པའྱི་མཐའ་མ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་
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པ་སྐར་མའྱི་རྒྱལ་པོ་ཡྱིན་པར་མངོན་ཞྱིང་། དྱེའྱི་ཚེ་ཚོགས་རོགས་མོད་ཀྱི། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མ་རོགས་པས་བསྐལ་པ་འདྱིའྱི་ཚེ་ལོ་ཉྱི་ཁྱི་པ་ལ་གོང་ཁྱེར་ཉྱེར་ལྡན་དུ་

སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་བོན་པའྱི་ཚེ་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་བླ་མར་གྱུར་པའྱི་བར་དུ་ཚོགས་

བསགས་གསུང་ངོ་། །དྱེ་དག་གྱི་སྐབས་སུའང་སངས་རྒྱས་གངས་མྱེད་པ་བསྱེན་

བཀུར་ཞྱིང་ཆོས་གསན་ཏྱེ། ཟླ་བ་སྒོན་མར། སངས་རྒྱས་དག་ནྱི་བྱེ་བ་ཁག་ཁྱིག་

དང་། །དྱེ་ལས་ལྷག་པ་གངྒཱའྱི་བྱེ་མ་སྱེད། །ཀུན་ཀང་བ་རྒོད་ཕུང་པོ་འདྱིར་བཞུགས་

ཏྱེ། །མྱི་དབང་དྱེ་ཀུན་ང་ཡྱིས་བཀུར་སྱི་བས། །ཞྱེས་གསུང་སོ། །

གསུམ་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ལ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངོས་གཟུང་། ཐུབ་པའྱི་མཛད་པ་ཁད་པར་དུ་

བཤད། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དོན་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ས་ཐམས་ཅད་རྱེན་སྐུ་བརྱེན་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་མཛད་པ་ཕྱིན་ལས་གསུམ་དུ་འཆད་

པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྱིན་ལས་ལྔར་འཆད་པ་དང་། སངས་རོགས་

འཕྱིན་ལས་གསུམ་དུ་འཆད་པ་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉྱིས་སམ་གསུམ་དུ་

འཆད་པ་ལ་སོགས་པ་བཤད་ཚུལ་མང་པོ་གསུངས་ལ། སངས་རྒྱས་སའྱི་མདོ་ལས་

ཤྱིན་ཏུ་འདུས་ཆོས་ལྔས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བསྡུས་ཏྱེ། ལྔ་གང་ཞྱེ་ན། ཆོས་ཀྱི་

དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། མྱེ་ལོང་ལྟ་བུའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡྱེ་

ཤྱེས་དང་། སོ་སོར་རོག་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། བ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སོ། །ཞྱེས་

གསུངས་ལ། སྐུ་གསུམ་མམ་བཞྱིར་ཡང་གསུངས་པས། འདྱི་ལ་ལྔ། 
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སྐུ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ། 

ངྱེས་ཚིག །གངས་ངྱེས། གང་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་དང་། དབྱེ་བ་དང་ལྔའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྒྱན་ལས། རང་བཞྱིན་ཆོས་རོགས་ལོངས་སྤོད་དང་། །སྤྲུལ་པ་

དག་གྱིས་ཐ་དད་འཇུག །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དག་གྱི །ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་

པར་དག་པར་བཤད། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དབྱེ་བ། །རང་བཞྱིན་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པ་དང་། །གཞན་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ཏྱེ། །དང་པོ་གཉྱིས་པའྱི་རྱེན་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྱེས་པས། རང་བཞྱིན་གྱི་སྐུ་དང་། ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་དང་། ཆོས་སྐུ་ཞྱེས་པ་རྣམ་

གངས་ཡྱིན་ལ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། མྱེ་ལོང་ལྟ་བུའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི་

ཆོས་སྐུའོ། །རྒྱུ་བདག་གཞན་མཉམ་པར་བསོམས་པའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་གནས་པའྱི་མྱང་

འདས་ལ་བཞུགས་པ་མཉམ་ཉྱིད་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། ཤྱེས་བ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་མྱེད་དུ་

མཁྱེན་པའྱི་སོ་སོར་ཀུན་རོག་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་གཉྱིས་ལོངས་སྐུའོ། །སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་

ནས་སྱེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་བ་གྲུབ་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའོ། །

རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དཔག་མྱེད་པ། །སྤྲུལ་པའྱི་སྐུར་ནྱི་འདོད་པ་

སྱེ། །དོན་གཉྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྱི། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གཉྱིས་ལ་གནས། ཞྱེས་

སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྷར་ཀཱ་ཡ་ཞྱེས་པ་ཆོས་སྐུ་སྱེ། ཀཱ་ཡའྱི་བྱིངས་ནྱི་ཙི་ཙ་ཡྱེ་ཞྱེས་

པ་བསགས་པ་སྱེ། ཟག་མྱེད་ཀྱི་ཆོས་བསགས་པ་སྐུ་ཞྱེས་པའམ། བདྱེན་གཉྱིས་

ལས། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ལུས་ཡྱིན་ཕྱིར། །ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ཀུན་རྱེན་

ཕྱིར། །རྱིག་པའྱི་རྱེས་འབྲང་ངོ་བོའྱི་ཕྱིར། །སྐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་ཡྱིན། ཞྱེས་པ་
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ལྟར་ཁབ་པ་དང་རྱེན་བྱེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པས་ཆོས་སྐུའོ། །སཾ་བྷོ་ག་ཀཱ་ཡ། 

ཞྱེས་པ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་སྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆོས་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་ལོངས་སྤོད་པས་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་སྱེ། སྣ་ཚོགས་ཆོས་ལ་རོགས་ལོངས་

སྤོད། །ཅྱེས་སམ། འདྱི་དྱེ་ཆོས་རོགས་ལོངས་སྤོད་པས། །ཞྱེས་པ་དང་། ཆོས་ལ་

རོགས་ལོངས་སྤོད་དོན་ཕྱིར། །ཞྱེས་སོ། །

ནྱིར་མཱ་ཎ་ཀ་ཡ་ཞྱེས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་སྱེ། ངྱེས་པར་འགྱུར་བའམ། རྒྱུན་མྱི་བརན་

པའམ། ངྱེས་པར་གཞན་དུ་སྤྲུལ་ཞྱིང་བསྒྱུར་བས་སྤྲུལ་སྐུ་སྱེ། དཔག་མྱེད་བསམ་

ཡས་སྤྲུལ་པ་ཡྱིས། །སྱེམས་ཅན་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པའོ། །ཞྱེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། སྐུ་གསུམ་དག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སྐུ་བསྡུས་པར་ནྱི་ཤྱེས་

བ་སྱེ། །སྐུ་གསུམ་དག་གྱིས་རང་གཞན་གྱི། །དོན་འདྱི་རྱེན་དང་བཅས་པར་བསན། 

ཞྱེས་པས་ལོངས་སྐུ་རང་དོན། སྤྲུལ་སྐུ་གཞན་དོན་དྱེ་གཉྱིས་ཀའྱི་རྱེན་ཆོས་སྐུར་ངྱེས་

སོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། ཆོས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའྱི་ཡུལ། རྱེས་

མཐུན་པ་ས་བརྒྱད་པའམ་ས་དང་པོ་ཐོབ་པས་ཀང་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་ལ། མོས་

སྤོད་པས་ཀང་དོན་སྤྱི་ཙམ་ཡུལ་དུ་བྱེད་དོ། །ལོངས་སྐུ་ནྱི་བང་སྱེམས་ས་བཅུ་པ་

ཡན་ཆད་ཐོབ་པ་ཁོ་ནའྱི་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་དང་། ས་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་

འདོད་པས་ལུགས་གཉྱིས་སུའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྱིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བར། བསམ་ཡས་ཡྱེ་

ཤྱེས་ཡུལ་གྱི་བདག །དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོ་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་པའམ། དབུ་མ་པ་

ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་གྱིས་ཀང་ལོངས་སྐུ་མཚན་ཉྱིད་པ་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པའྱི་ཡུལ་
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དུ་བཤད་དོ། །

འདོད་ཚུལ་གཉྱིས་པ་ནྱི། སྐབས་གསུམ་བདུན་ཅུ་པར། བསོད་ནམས་

ཚོགས་ནྱི་ཚད་མྱེད་ལས། །འཁྲུངས་པ་དྱེ་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་སས། །ས་བཅུ་ལ་ནྱི་གནས་

རྣམས་ཀྱི། །མཐོང་བར་གྱུར་པ་སྐུ་དྱེ་ཡྱིས། །ཆོས་ཀྱི་རོགས་ལོངས་སྤོད་འདྱི་

ནྱི། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ནྱི་སྤོད་པ་ཡྱིན། ཞྱེས་སམ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ས་བཅུ་

ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་ཐབས་ཅྱིག་ཅྱེས་པས་སོ། །སྤྲུལ་སྐུ་ལ་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་

ནྱི་དྲོད་ཡན་ཆད་ནས་ནམ་འདོད་དུ་མཐོང་ཞྱིང་ཚོགས་ལམ་ཆྱེན་པོ་ནས་ཕལ་ཆྱེར་

མཐོང་སྱེ། རྒྱན་ནས། དྱེ་ལྟར་མཐོང་དཀའྱི་ཐུབ་པ་རག་མཐོང་ཞྱིང་། །ཞྱེས་པས་

སོ། །དྱེ་མན་ཆད་དུའང་མཐོང་བ་སྱིད། །ཅྱེས་འབྱུང་ངོ་། །སྐྱེ་བའྱི་སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་

པ་ནྱི། །གང་ལ་གང་འདུལ་ལ་སྣང་སྱེ། །གང་དང་གང་ལ་གང་དང་ནྱི། །གང་ཚེ་བ་བ་

ཕན་གྱུར་པ། །དྱེ་དང་དྱེ་ལ་དྱེ་སྣང་ངོ་། །ཞྱེས་སོ། །གདུལ་བ་མྱིན་པའམ། མྱི་སྣང་

བས། གདུལ་བ་རྣམས་ལ་མྱི་སྣང་སྱེ། །རྒྱན་ལས། ཇྱི་ལྟར་ཆུ་ཡྱི་སྣོད་ཆག་ན། །ཟླ་

བའྱི་གཟུགས་བརན་མྱི་སྣང་བ། །དྱེ་བཞྱིན་སྱེམས་ཅད་ངན་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་

གཟུགས་ཀང་མྱི་སྣང་ངོ་། །ཞྱེས་སོ། །

ལྔ་པ་དབྱེ་བ་ལ། ཆོས་སྐུ་ལ། གསྱེར་འོད་ལས། དྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དང་ཡང་དག་

པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཉྱིད་ཙམ་དུ་གནས་པ་དྱེ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྱེས་བའོ་ཞྱེས་པས། ཆོས་ཅན་

ཆོས་ཉྱིད་དམ་དབྱིངས་ཡྱེ་ཤྱེས་སམ། འདུས་བས་འདུས་མ་བས་གཉྱིས་

སོ། །ལོངས་སྐུ་ལ་དབུ་མ་པ་ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་གྱིས། ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་

ཆྱེན་པོ་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཡུལ་དང་། ས་དང་པོ་ཐོབ་པའྱི་བང་སྱེམས་
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ཡན་ཆད་ཀྱི་ཡུལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ལོངས་སྐུར་བཏགས་པ་གཉྱིས་སོ། །ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི་ངྱེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཏྱེ། གནས་ངྱེས་པ་འོག་མྱིན་ནྱི་བཀས་བཅད་བར་

པར་འོག་མྱིན་གཙང་མའྱི་གནས་ཀྱི་ལོགས་ཤྱིག་ན་ཡོད་པར་བཤད། ལང་ཀར་

གཤྱེགས་པར། རྱིན་ཆྱེན་སྣ་ཚོགས་མཛེས་པ་ཡྱིས། །འོག་མྱིན་གནས་ནྱི་ཉམས་

དགའ་བར། །གཙང་མའྱི་གནས་ཀྱི་སྱེང་བཞུགས་ནས། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དྱེར་

སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་པོ་དྱེ་འདྱིར་འཚང་རྒྱ། ཞྱེས་པ་དང་། རྒྱུད་ལས་ཀང་། གཙང་

མའྱི་གནས་ནྱི་སངས་པ་ན། །ཞྱེས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས། འོག་མྱིན་

ཞྱེས་བ་བ་ནྱི་ལྷ་དག་སྱེ། །དྱེ་དག་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ན་གནས་གཙང་མའྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ལྷ་རྣམས་ཡོད་དོ། །དྱེར་འཕགས་པ་ཉྱིད་འབའ་ཞྱིག་གནས་སོ། །དྱེ་དག་གྱི་སྱེང་ན་

དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོའྱི་གནས་ཞྱེས་བ་བའྱི་གནས་ཡོད་དྱེ། དྱེར་ས་བཅུ་ལ་བཞུགས་

པའྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྱིད་པ་ཐ་མ་བ་ཁོ་ན་སྐྱེ་བ་བཞྱེས་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་

དྱེ་ལྟ་བུའྱི་སྤྲུལ་པ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བའྱི་ལུང་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་པས་འོག་

མྱིན་ཕལ་པའྱི་སྱེང་ན་ཡོད་པར་བཤད་པས། གཞྱི་དང་སྱིང་པོ་མྱེ་ཏོག་གྱིས་བརྒྱན་

པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཉྱིད་ལོངས་སྐུའྱི་ཞྱིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་བཞྱེད་དོ། །གླྱིང་བཞྱི་

པ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་སོང་གསུམ། དྱེ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་རབ་འབམས་ཀྱི་མཚམས་

སྦྱོར་བ་གཅྱིག །དྱེ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་རབ་འབམས་ཀྱི་རྒྱུད་གཅྱིག །དྱེ་བྱེ་བ་ཕག་

བརྒྱ་ལ་རབ་འབམས་ཀྱི་རྒྱུད་བར་མ་གཅྱིག །དྱེ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མྱེ་ཏོག་གྱི་

གཞྱིའྱི་སྱིང་པོའྱི་རྒྱན་བཀོད་པ་སྱེ་རྣམ་སྣང་གྱི་ཞྱིང་། དྱེའང་རྣམ་སྣང་གང་ཅན་མཚོའྱི་
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ཕག་གྱི་མཐྱིལ་གྱི་རྡུལ་ཕན་གཅྱིག་ལ་གནས་ཤྱིང་རྣམ་སྣང་དྱེ་ལོངས་སྐུར་འདོད་

དོ། །

ངོ་བོ་ངྱེས་པ་མཚན་དཔྱེས་བརྒྱན་པ། འཁོར་ངྱེས་པ་ས་བཅུ་པའྱི་བང་

སྱེམས། ལོངས་སྤོད་ངྱེས་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པ། དུས་

ངྱེས་པ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པའོ། །སྤྲུལ་སྐུ་ལ། བཟོ་དང་སྐྱེ་དང་བང་ཆུབ་ཆྱེ། །མྱ་ངན་འདས་

པ་རག་སོན་པ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་འདྱི་ནྱི། །རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ཐབས་ཆྱེན་

ནོ། །ཞྱེས་པས། དང་པོ་ལས་ཐམས་ཅད་པའམ་དྲྱི་ཟར་སྤྲུལ་པ་དང་། གཉྱིས་པ་བ་ལ་

སོགས་པར་སོན་པ་དང་། གསུམ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའམ། བཞྱི་པ་མྱང་འདས་ཏྱེ་

བཞྱིའམ། ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་གྱིས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་སོ། །ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་བང་སྱེམས་དུ་མ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་གཅྱིག་ཀང་མྱིན་ལ་

མང་པོའང་མྱིན་ཞྱིང་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་སྱེ། རྒྱན་ལས། ཟག་མྱེད་

དབྱིངས་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས། །མཁའ་ལྟར་ལུས་ནྱི་མྱེད་ཕྱིར་དང་། །སྔོན་གྱི་

ལུས་རྱེས་འབྲངས་པའྱི་ཕྱིར། །གཅྱིག་མྱིན་མང་པོ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན། །ཞྱེས་དང་། ཐ་དད་

རྱིགས་དོན་མྱེད་ཕྱིར་དང་། །རོགས་དང་ཐོགས་མ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་

གཅྱིག་མྱིན་དྲྱི་མྱེད་གནས། །ཐ་དད་མྱིན་ཕྱིར་མང་པོའང་མྱིན། །ཞྱེས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཐུབ་པ་ལ་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་ཀང་གངས་ལ་དགའ་

བ་རྱེས་སུ་བཟུང་བ་དང་གཙོ་བོ་ཉྱེ་བར་བཟུང་ནས། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པ་

བཅུ་གཉྱིས་སུ་ཐ་སད་མཛད་དྱེ། པད་མའྱི་ངང་ཚུལ་གྱིས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའམ། 

མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་བསམ་ལ་བྱིང་བ་ཞྱི་བར་བའོ་ཞྱེས་དང་། ཆོས་
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ཀྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་གྱིས་ཀང་། དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ནས་བབས་པ་ལ་སོགས་པ་

མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་གདུལ་བ་སྱིན་པར་མཛད་པ་ཞྱེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་

ལའང་རྱིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བར། སྱིང་རྱེའྱི་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས། །གཤྱེགས་དང་

བལྟམས་དང་རོལ་པ་དང་། །ཁབ་ནས་འབྱུང་དང་དཀའ་སྤོད་དང་། །བང་ཆུབ་ཆྱེད་

དུ་བདུད་སྱེ་འཇོམས། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་ནས་

བབས་པ་དང་། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས། །འདས་པ་སོན་པའྱི་མཛད་པ་ཡྱིན། 

ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་ལས་བབས་པའྱི་མཛད་པ་ཞྱེས་གཅྱིག་ཏུ་བགང་སྱེ། དྱེའང་

རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁྱེར་སྒ་ཅན་ཞྱེས་བ་བའྱི་གོང་ཁྱེར་ཆྱེན་པོར། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་ཡུམ་འདུལ་བ་ལ་བོན་ནས། དྱེ་ནས་མར་ལམ། བ་ཻཌཱུཪྻའྱི་

སྐས་ལ་བོན་པ་ལ། ལྷ་ལས་བབས་པ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཞྱེས་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་མདོ་ལས། དམ་པའྱི་ཆོས་ནུབ་པ་ལ་མཁས་པ་ཞྱེས་ཆོས་ནུབ་པའང་

མཛད་པ་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་ཏྱེ། ཆོས་དོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ན་ནུབ་པར་བསན་ནས། 

སྱེམས་ཅན་ལ་ཆོས་སོང་གྱི་ལས་མྱི་འབྱུང་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ཏྱེ། གསྱེར་འོད་

དམ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ཡོངས་མྱི་འདའ། །ཆོས་ཀང་ནུབ་པར་མྱི་འགྱུར་

ཏྱེ། ཞྱེས་སོ། །

ཁ་ཅྱིག་ན་རྱེ། དགའ་ལྡན་ནས་འཕོ་བ་ཞྱེས་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པ་ལ་གཞན་དག་

ན་རྱེ། དྱེ་མྱི་རྱིགས་ཏྱེ། མདོ་སྱེ་རྒྱན་གྱི་འགྱེལ་པར་ཡང་། དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ན་

བཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་སོན་པའྱི་སོ་ནས། ཞྱེས་པ་དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་

འགྱེལ་པར་ཡང་། དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ན་བཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་སོན་
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པར་རུང་། ཞྱེས་པ་དང་། རྒྱུད་བླར། སྐྱེ་བ་མངོན་པར་སྐྱེ་བ་དང་། ཞྱེས་དགའ་ལྡན་ན་

གནས་པ་མཛད་པའྱི་ཐོག་མར་བཤད་པས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

འོན་ཀང་དགོངས་པ་ངྱེས་འགྱེལ་གྱི་འགྱེལ་ཆྱེན་དུ། འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུས་དང་པོ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ནས་བབས་པ་ནས། ཐ་མ་

ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྱེན་པོ་སོན་པའྱི་བར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་

བཅུ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་ཅྱིག་ཅར་སོན། ཞྱེས་པ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །

འོ་ན་མཛད་པ་འདྱི་དག་སངས་རྒྱས་སམ་བང་སྱེམས་གང་གྱི་མཛད་པ་ཡྱིན་

ཞྱེ་ན། མདོ་ཡབ་སས་མཇལ་བར། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་འདྱི་སྔོན་བསྐལ་པ་གངས་

མྱེད་པའྱི་སྔོན་རོལ་དུ་སངས་རྒྱས་དབང་པོའྱི་ཏོག་ཅྱེས་བ་བར་སངས་རྒྱས་ཤྱིང་། 

ད་དུང་སངས་རྒྱ་བ་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཚུལ་གྱིས་གཞན་དོན་བྱེད་པས་

སྤྲུལ་པར་བཤད་དྱེ། ཇྱི་སྐད་དུ། བྱེ་བ་བརྒྱད་ཅུར་རྒྱལ་བ་ཉྱིད། །སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་

བསན་གྱུར་ཀང་། །ད་དུང་ཆོག་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་བསལ། །བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་

ཀང་འཇུག །སོང་གསུམ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅྱིག་གྱི །སངས་རྒྱས་ཞྱིང་རྣམས་དག་གྱུར་

པས། །ཇྱི་ལྟར་ཐུབ་པ་ཐབས་མཁས་པས། །རྒྱལ་བ་ཁོད་ནྱི་ཀུན་གྱིས་འཚལ། །ད་

དུང་དང་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་པར། །དྱེ་དང་དྱེར་ནྱི་ཡོངས་བསན་ཏྱེ། །ད་དུང་དུ་ཡང་

འདྲྱེན་པ་ཁོད། །སངས་རྒྱས་མང་པོ་སོན་པར་མཛད། ཅྱེས་སོ། །དམ་པའྱི་ཆོས་པད་

མ་དཀར་པོ་ལས་ཀང་། བསྐལ་པ་བྱེ་སོང་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ། །དྱེ་ཡྱི་ཚད་ནྱི་

ནམ་ཡང་མྱེད་པ་ནས། །བང་ཆུབ་མཆོག་རབ་འདྱི་ནྱི་ངས་ཐོབ་སྱེ། །ང་ནྱི་རག་ཏུ་

ཆོས་ཀང་རབ་འཆད་དོ། །ཞྱེས་སྔར་དུ་སངས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །
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དྱེ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ནའང་། གྲུབ་མཐའྱི་འདོད་ཚུལ་

གསུམ་ལས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལུགས་གོང་དུ་བསན་ཅྱིང་། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལུགས་ཀྱིས་

སངས་རྒྱས་རྣམས་འོག་མྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་འདོད་ཁམས་སུ་མཛད་པ་བཅུ་

གཉྱིས་སོན་པར་གསུངས་ཏྱེ། ལང་ཀར་གཤྱེགས་པར། འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་

གཟུགས་མྱེད་དུ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་འཚང་མྱི་རྒྱ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་འོག་

མྱིན་དུ། །འདོད་ཆགས་བྲལ་ཁོད་འཚང་རྒྱའོ། །ཞྱེས་པ་དང་། སྟུག་པོ་བཀོད་པའྱི་

མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འོག་མྱིན་དུ། །སངས་རྒྱས་མ་གྱུར་འདོད་ཁམས་

སུ། །སངས་རྒྱས་མཛད་པ་མྱི་མཛད་དོ། །ཞྱེས་དང་། རྒྱུད་བླ་མར་ཡང་། ཐུགས་རྱེ་

ཆྱེན་པོས་འཇྱིག་རྱེན་མཁྱེན། །འཇྱིག་རྱེན་ཀུན་ལ་གཟྱིགས་ནས་ནྱི། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་

ལས་མ་གཡོས་པར། །སྤྲུལ་པའྱི་རང་བཞྱིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །སྐྱེ་བ་མངོན་པར་སྐྱེ་

བ་དང་། །དགའ་ལྡན་ནས་ནྱི་འཕོ་བ་དང་། ལྷུམས་སུ་འཇུག་དང་བལྟམས་པ་

དང་། །བཟོ་ཡྱི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང་། །བཙུན་མོའྱི་འཁོར་དགྱེས་རོལ་པ་

དང་། །ངྱེས་འབྱུང་དཀའ་བ་སྤོད་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་གཤྱེགས་པ་

དང་། །བདུད་སྱེ་འཇོམས་དང་རོགས་པར་ནྱི། །བང་ཆུབ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། །མྱ་

ངན་འདས་པར་གཤྱེགས་མཛད་རྣམས། །ཡོངས་སུ་མ་དག་ཞྱིང་རྣམས་སུ། །སྱིད་པ་

ཇྱི་སྱིད་གནས་པར་སོན། ཞྱེས་སྤྲུལ་སྐུར་བཤད་པ་དང་། རྣམ་བཤད་རྱིགས་པར་

ཡང་། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་བླ་མ་ནས་བཟུང་སྱེ། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས་པ་ཆྱེན་པོའྱི་བར་

དུ་སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བསན་པ་དྱེ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྱེ་ན། ཞྱེས་པའྱི་

འགྱེལ་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་སྲུངས་ཀྱི་དུས་ན་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་བླ་མ་ཚངས་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པར་བསན་ནོ། །དྱེ་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་ཏོག་

དཀར་པོར་སྐྱེས་པ་དང་། དྱེ་ནས་ཟས་གཙང་གྱི་སས་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་

བསན་པ་དང་། ཁབ་ན་བཞུགས་པ་དང་། ཁབ་ནས་ངྱེས་པར་བྱུང་ནས་རྱིང་འཕུར་ལ་

སོགས་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། རྱིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཏྱེ་

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། དྱེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྱེན་པོའྱི་

བར་དུ། སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བསན་ནོ། །ཞྱེས་འབྱུང་ཞྱིང་། ངག་གྱི་དབང་

ཕྱུག་གགས་པས་ཀང་། དཔལ་ལྡན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཉྱིད་དུ་དོན་དམ་ཐུགས་ཆུད་

ཅྱིང་། །དགའ་ལྡན་སྐྱེ་བོའྱི་དོན་མཛད་ཕྱིར་ནྱི་དམ་པ་ཏོག་དཀར་གྱུར། །དྱེ་ནས་

འདྱིར་ནྱི་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་ཤཱཀའྱི་ཏོག་གྱུར་གང་། །འཆྱི་བདག་ལས་རྒྱལ་སྒྱུ་མ་ཀུན་

སོན་དྱེ་ནྱི་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །ཅྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོའྱི་བཞྱེད་པས། ཚོགས་

རོགས་ནས་ས་བཅུ་པའྱི་སྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་རྱེན་ལ་འོག་མྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས། 

གདོད་འདོད་ཁམས་སུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་སོན་པས། ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

མཛད་པར་འཆད་དོ། །

ཤཱཀ་བཤྱེས་གཉྱེན་ལ་སོགས་པ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་ལུགས་ཀྱིས། དཀའ་

བ་སྤོད་པའྱི་དུས་སུ་རྣམ་སྱིན་གྱི་ལུས་ཆུ་བོ་ནྱེ་རན་ཛཱ་ན་རའྱི་འགམ་དུ་བཞག་ནས། 

ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ལུས་འོག་མྱིན་དུ་ཕྱིན་ནས། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུར་སངས་རྒྱས་

ནས། སར་ཡྱེ་ཤྱེས་དཀའ་བ་སྤོད་པའྱི་ལུས་ལ་ཞུགས་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་

གཤྱེགས་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པས། དཀའ་བ་སྤོད་པ་མན་ཆད་བང་སྱེམས། ཡན་

ཆད་སངས་རྒྱས་སུ་འདོད་ལ། ལོ་ཙྪ་བ་ཆྱེན་པོ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པོས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽

  49  

ཀང་། སྔགས་ལོག་སུན་འབྱིན་དུ་དྱེ་ལྟར་བཤད་དོ། །

དབུ་མ་པ་ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ན་རྱེ། འོག་མྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་འདྱིར་

མཛད་པ་སོན་པ་ཐུབ་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་། འདོད་ཁམས་ཉྱིད་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་

སོན་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་གཉྱིས་ཡོད་གསུང་ངོ་། །ཐྱེག་པ་ཐུན་མོང་

བའྱི་ལུགས་ཀྱིས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་བསམ་གྱིས་

མྱི་ཁབ་པ་གང་ཞྱེ་ན། གང་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ན་གནས་པ་ནས་བཟུང་སྱེ་ཡོངས་

སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་བར་དུ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤོད་པ་ཡང་འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་སོན་པའྱི་གང་ཟག་གོ །ཞྱེས་པའྱི་

འགྱེལ་པར། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཅྱེས་བ་བ་ནྱི། དགའ་ལྡན་

གྱི་གནས་ན་གནས་པ་ནས་བཟུང་སྱེ། བདུད་ལས་རྒྱལ་བའྱི་བར་དུའོ། །སངས་རྒྱས་

ཀྱི་སྤོད་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནྱི་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ནས་བཟུང་སྱེ། ཡོངས་

སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྱེན་པོའྱི་བར་དུའོ། །ཞྱེས་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་འཆད་དོ། །

འདྱིར་རྒྱུད་བླའྱི་ཚིགས་བཅད་བཞྱིན་དུ་བཤད་པར་བ་སྱེ། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་བླ་

མ་དྱེ་ཚེ་འཕོས་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ཞྱེས་བ་བར་གྱུར་ཏྱེ། ལྷ་

རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་ཏོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཉྱིད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་དང་། སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་ལྷའྱི་རོལ་མོའྱི་སྒ་དག་ལས། བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྱེ་

ཚོགས་མངའ་དྲན་རོགས་དང་། །བློ་གོས་མཐའ་ཡས་ཤྱེས་རབ་འོད་མཛད་

པ། །མཚུངས་མྱེད་སོབས་མངའ་སྒྱུ་རྩལ་རྒྱ་ཆྱེ་བ། །མར་མྱེ་མཛད་ཀྱི་ལུང་བསན་

དགོངས་པར་མཛོད། །སྐྱེས་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་བསོད་ནམས་དཔལ་གྱིས་ནྱི། །དགའ་
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ལྡན་ཕོ་བྲང་ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་མོད་ཀྱི། །འོན་ཀང་ཐུགས་རྱེའྱི་ཐུགས་དང་ལྡན་པས་

ན། །ཐུགས་རྱེའྱི་རྒྱལ་མཚན་དག་ཏུ་ཆར་བ་ཕོབ། ཅྱེས་པ་ནས། འདྱི་ནྱི་དུས་ལགས་

བཏང་སོམས་མ་མཛད་ཅྱེས། །སྱིང་རྱེའྱི་ཡྱིད་དང་ལྡན་པས་སྐུལ་བར་བྱེད། །ཅྱེས་པ་

ལ་སོགས་པས་བསྐུལ་ལོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མངལ་དུ་

འཇུག་པའྱི་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ནས་བྲམ་ཟྱེར་སྤྲུལ་ཏྱེ། འོག་ནས་འཆད་པའྱི་རྣམ་

པས་མངལ་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་ན། མཚན་དཔྱེ་དང་ལྡན་ཏྱེ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་

ལམ། སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་འདོན་དུ་འཇུག་ཅྱིང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ལ་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལྷུམས་སུ་འཇུག་གྱིས། ཞྱིང་འདྱི་བོར་

ཅྱིག་ཅྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང་དྱེ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་མཇུག་མ་བསྒྱུར་བའྱི་རྱི་ལ་རང་རྒྱལ་གླང་

པོ་ཞྱེས་པས་ཐོས་ཏྱེ། རོ་ལ་རང་རྱེས་བཞག་སྱེ་འདས་སོ། །ཝཱ་ར་ཎ་སྱིར་རང་རྒྱལ་

ལྔ་བརྒྱ་མྱེའྱི་ཁམས་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་འདས་ནས་རྱིང་བསྱེལ་ལྷུང་བས་དྲང་སོང་ལྷུང་

བར་གགས་སོ། །དྱེ་ནས་བསྐུལ་བའྱི་དོན་རྱེས་སུ་དགོངས་ཏྱེ། དུས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་

དང་། གླྱིང་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་དང་། ཡུལ་དབུས་དང་། རྱིགས་རྒྱལ་རྱིགས་ཏྱེ་བཞྱི་ལ་

གཟྱིགས་པའམ། ལུང་ལྟར་ན། རྱིགས་དང་། དུས་དང་། ཡུལ་དང་། རུས་དང་། བུད་

མྱེད་ལ་གཟྱིགས་པ་དང་ལྔས། འཇྱིག་རྱེན་ལ་གཟྱིགས་ཏྱེ་མྱིའྱི་ཡུལ་དུ་གཤྱེགས་

པར་རྩོམ་པ་ན། ལྷ་རྣམས་ལ་གོགས་པོ་དག་ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པོ་འདྱི་

དག་ནྱི། རྒྱལ་སས་འཆྱི་འཕོ་བའྱི་ཚེ་བསན་པར་བའོ། །གོགས་པོ་དག །དད་པ་ནྱི་

ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་སྱེ་བསམ་པ་མྱི་ཕྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དང་བ་ནྱི་ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་
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སྱེ། སྱེམས་རོག་མ་ཅན་དང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྱེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར་

བའྱི་ས་ནྱི་ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་སྱེ། མངལ་དུ་འཇུག་པ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྱེན་

པོ་སོན་པའྱི་བར་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་པའྱི་བར་དུ་གསུངས་ནས། གང་གྱི་ཚེ་ན་དགའ་

ལྡན་གནས་མཆོག་ནས། །འདྲྱེན་པ་སྐྱེས་བུ་སྱེང་གྱེ་འཆྱི་འཕོའྱི་ཚེ། །ལྷ་རྣམས་དག་

ལ་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ་ནྱི། །གོགས་དག་བག་མྱེད་སྤོད་པ་སང་བར་གྱིས། ཞྱེས་པ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་ཤྱིང་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་ཅོད་པན་མ་ཕམ་པའྱི་དབུ་ལ་བཅྱིངས་ནས་

གོགས་པོ་དག །ཁོ་བོ་ནྱི་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་དུ་འཚང་རྒྱར་འགོ་སྱེ། ཁྱེད་ལ་མ་ཕམ་

པས་ཆོས་སོན་ཏོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་ལྷ་རྣམས་མྱི་དགའ་བར་གྱུར་ནས། སྐྱེས་བུ་

དམ་པ་ཁྱེད་ནྱི་མྱི་བཞུགས་ན། །དགའ་ལྡན་གནས་འདྱི་མཛེས་པར་མྱི་འགྱུར་

རོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་ཞྱིང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་དྱེ་ནྱི་དྱིང་སང་འོད་

སྲུངས་རོགས་བྱེད་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གནག་ལྷས་ཀྱི་བུ་དང་། སྨྲ་འདོད་ཀྱི་བུ་མོའྱི་བུ་

ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན་དང་། མྱི་ཕམ་སྐྲའྱི་ལྭ་བ་ཅན་དང་། ཀ་ཏྱ་འྱི་བུ་ནོག་ཅན་དང་། 

གཅྱེར་བུ་པ་གཉྱེན་གྱི་བུ་སྱེ། རོག་གྱེ་པ་དྲུག་དང་། བྲམ་ཟྱེ་རྒྱུས་རྒྱལ་དང་། བྲམ་ཟྱེ་

རྣས་རྱེག་དང་། བྲམ་ཟྱེ་བཟང་ལྡན་དང་། བྲམ་ཟྱེ་ཚངས་པའྱི་ཚེ་དང་། བྲམ་ཟྱེ་པདྨའྱི་

སྱིང་པོ་དང་། བྲམ་ཟྱེ་དམར་པོ་སྱེ་རྱེས་སུ་སྒོགས་པ་དྲུག་དང་། རངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་

ལྷག་སྤོད་དང་། སྒྱུ་རྩལ་ཤྱེས་ཀྱི་བུ་རྱིང་འཕུར་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་དང་། 

བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་ཀུན་རྒྱལ་དང་། དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྱེད་དང་། སྱེང་རྒྱས་འོད་སྲུངས་

རལ་བ་ཅན་ཏྱེ་སོམས་འཇུག་པ་དྲུག་སྱེ། སོན་པ་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མ་

རུངས་པར་བགྱིས་པས། གཤྱེགས་པའྱི་སྐབས་མ་ལགས་སོ། །ཞྱེས་གསོལ་བས། 
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དུང་གྱི་སྒ་དང་རོལ་མོའྱི་སྒ་གཞན་མྱི་འདྲྱེ་བ་དང་། ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་འོད་གཞན་ལྟར། 

དྱེ་དག་གྱི་ཆོས་དང་མྱི་འདྲྱེ་ཞྱིང་། དྱེ་དག་ང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནུས་

སོ། །སྱེང་གྱེ་གཅྱིག་གྱིས་གཅན་གཟན་ཚོགས་རྣམས་དུ་མ་རྣམ་པར་སྐྲག །རོ་རྱེ་

གཅྱིག་གྱིས་བྲག་གྱི་རྩྱེ་མོ་དུ་མ་རྣམ་པར་འཇྱིག །བརྒྱ་བྱིན་གཅྱིག་གྱིས་ལྷ་མ་ཡྱིན་

དཔུང་དུ་མ་རྣམ་པར་འཇོམས། །ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱིས་མུན་པའྱི་ཚོགས་རྣམས་དུ་མ་

རྣམ་པར་སྱེལ། ཞྱེས་གསུངས་ནས། ཁོ་བོ་ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་འགོ་བར་བ། 

ཞྱེས་དྲྱིས་པས། ལ་ལ་ཚངས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས། ལ་ལ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་

གཟུགས་ཀྱིས། རྱིགས་སོ་ཟྱེར་ཡང་། ལྷའྱི་བུ་གཟྱི་བརྱིད་དམ་པ་ན་རྱེ། རྱིག་བྱེད་

ནས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་རྱིགས་སོ། །ཟྱེར་ནས། བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་ཆས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱི་ཁྱིམ་དུ་ལྟས་བཅོ་བརྒྱད་བྱུང་

ངོ་། །

དྱེ་ནས་དགུན་འདས་ཏྱེ། དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་སྐར་མ་ས་ག་ལ་བབ་པའྱི་ཚེས་

བཅོ་ལྔ་ཟླ་བ་ཉ། སྐར་མ་རྒྱལ་གྱི་དུས་སུ། ཡུམ་གསོ་སྦྱོང་ལ་གནས་པའྱི་གློ་གཡས་

བར། གླང་པོ་ཆྱེའྱི་རྣམ་པས་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ཏྱེ། གསྱེར་གྱི་དྲ་བས་ལྱེགས་

གཡོགས་སྤྱི་གཙུག་དམར། །ཐལ་ཀར་མཆྱེ་བ་དྲུག་དང་རབ་ལྡན་ཞྱིང་། །དུང་དང་ཁ་

བ་དངུལ་མདོག་ལྟ་བུ་ཡྱི། །གླང་པོའྱི་མཆོག་ཅྱིག་ཁོང་དུ་སོང་སམ་བྱེད། །དྱེ་ཞུགས་

ནས་ནྱི་བདག་གྱི་ལུས་དང་སྱེམས། །སྔོན་ཆད་མཐོང་ཐོས་མྱོང་བར་མ་གྱུར་

པའྱི། །ག་ནོམ་བདྱེ་བས་ཤྱིན་ཏུ་བདྱེར་གྱུར་ཏྱེ། །བསམ་གཏན་མཉམ་པར་བཞག་པ་

བཞྱིན་དུ་གྱུར། །ཅྱེས་སོ། །རྱི་ལྟས་དྱེ་བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ལ་དྲྱིས་པས། སས་ཁད་པར་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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ཅན་ཞྱིག་འབྱུང་སྱེ། ཁབ་ཏུ་བཞུགས་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་

སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་ལུང་བསན་ནོ། །དྱེ་ནས་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་རྒྱལ་སས་ཀྱི་ཉྱེ་

བར་སྤད་པ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་བཀོད་པ་ཞྱེས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཟླ་བ་བཅུར་

ཟག་མྱེད་ཀྱི་བདྱེ་བ་ལ་ལོངས་སྤད་ནས། ལྷ་དང་མྱིའྱི་སྐྱེ་དགུ་ཁག་ཁྱིག་ཕག་སུམ་ཅུ་

རྩ་དྲུག་སྱིན་པར་བས་སོ། །

དྱེ་ནས་མྱེ་ཏོག་ཁ་འབུས་ཤྱིང་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟས་སུམ་ཅུ་

རྩ་གཉྱིས་བྱུང་བ་དང་། ལུམྱི་ནྱིའྱི་ཚལ་དུ་ཡུམ་གྱི་ཕག་ཤྱིང་པླཀྵ་ལ་འཇུས་ཏྱེ། ཡུམ་

གྱི་གློ་གཡས་པ་ནས་ཡུམ་ལ་གནོད་པ་མྱེད་པར་ན་བཟའ་དང་བཅས་ནས་བལྟམས་

པ་ན། ལྷས་མྱེ་ཏོག་གཏོར། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཀ་ཤྱི་ཀའྱི་རས་ཀྱིས་

བླངས། དགའ་བོ་ཉྱེར་དགའ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བ་དང་། ཀཽ་ཤྱི་ཀ་ང་ཐོངས་

གསུང་སྱེ། ཤར་དུ་དགྱེ་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །ལྷོར་ལྷ་མྱི་

རྣམས་ཀྱི་སྦྱྱིན་གནས་སུ་འགྱུར་བར་བའོ། །ནུབ་ཏུ་ང་ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་འདྱི་ན་ཕུལ་དུ་

ཕྱིན་པའོ། །འདྱི་ནྱི་ངའྱི་སྐྱེ་བའྱི་ཐ་མ་སྱེ། སྐྱེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆྱི་བ་མཐར་

དབྱུང་ངོ་། །བང་དུ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བླ་ན་མྱེད་པར་བའོ། །འོག་ཏུ་

བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་སྱེ་གཞོམ་པར་བའོ། །སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བའྱི་མྱེ་གསོད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིན་ཆྱེན་པོའྱི་ཆར་ཕབ་སྱེ། དྱེ་དག་

བདྱེ་བས་ཚིམ་པར་བའོ། །སྱེང་དུ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གྱེན་དུ་ལྟ་བར་

འགྱུར་བར་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། གོམ་པ་བདུན་བདུན་བོར་བ་དང་པདྨ་བྱུང་ངོ་། །

དྱེའྱི་ཚེ་བཀ་ཤྱིས་པའྱི་ལྟས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་སྣང་བས་གང་བ་དང་། ཡུལ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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ཆྱེན་པོ་བཞྱིར་རྒྱལ་ཕན་བཞྱི་བཙས། ཡ་རབས་ཀྱི་རྱིགས་ལྔ་བརྒྱ། གགས་ལྡན་མ་

ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་བརྒྱ། འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་བྲན་ལྔ་བརྒྱ། སྔགས་ལྡན་ལ་

སོགས་རྱེའུ་ཁྱི། རྱེའུ་མོ་ཁྱི་དང་། བ་ལང་ཁྱི་ཡང་བཙས། གླྱིང་གྱི་དབུས་སུ་བང་ཆུབ་

ཀྱི་ཤྱིང་སྐྱེས། སྐྱེད་ཚལ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། གཏྱེར་ཁ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་བྱུང་སྱེ། རྒྱལ་བུ་དོན་

ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བཏགས་སོ། །དྱེ་ནས་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་མཆོད་པའྱི་སར་ཕྱིན་ཏྱེ། 

ཤཱཀ་མུ་ཅོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཐུབ་པ་བཞྱིན་འདུག་པས། ཤཱཀ་ཐུབ་པར་བཏགས། ཤཱཀ་

འཕྱེལ་གྱིས་ཕག་བཙལ་བའམ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་བཙལ་བས་ལྷའྱི་ལྷར་བཏགས་

སོ། །

ཞག་བདུན་ནས་ཡུམ་ཚེའྱི་དུས་བས་ཏྱེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་སྐྱེས་སོ། །དྱེ་

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ནོངས་པ་མྱིན་གྱི། སས་མངོན་པར་འབྱུང་བ་གཟྱིགས་ན། 

ཡུམ་སྱིང་འགས་པར་འགྱུར་བས་ཚེ་ཚད་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

མདོ་གཞན་ནས་རྱི་བོ་ཀུན་འཛིན་ལ་གནས་པའྱི་དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྱེད་

ཀྱི་ཚ་བོ་མྱེས་བྱིན་གྱི་བུས་ཤྱེས་ཏྱེ། མཁན་པོ་འདྱིར་ནྱི་ཉྱི་མ་ཐམས་ཅད་དག །ཅྱིག་

ཅར་བྱུང་བར་གྱུར་ཏམ་ཅྱི། །འདྱི་ལྟར་རྱི་ནྱི་ཕུག་བཅས་པ། །འོད་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་

གསལ་བར་གྱུར། ཞྱེས་དྲྱིས་པས། ལན་དུ། ཉྱི་མའྱི་འོད་ནྱི་རྒྱུན་དུ་རྣོ། །བུ་གཅྱིག་

སྣང་བའྱི་འོད་འདྱི་དག །ཡན་ལག་རྱེག་ན་འོད་བསྱིལ་བས། །ངྱེས་པར་ཐུབ་པ་དྱེ་ཡྱི་

འོད་ཅྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་ཉོན་མོངས་མྱེད་སྱེར་སྐར་ཞུགས་ཏྱེ། །རྒྱལ་ཆྱེན་བདག་ཅག་

འདྱིར་མཆྱིས་པ། །ཁྱེད་ཀྱི་སས་ནྱི་མཐོང་བར་འཚལ། །འཇྱིག་རྱེན་གཙོ་བོ་རྣམ་

འདྲྱེན་པ། །ཐུབ་པ་དྱེ་ནྱི་བལྟ་བར་འཚལ། ཞྱེས་པ་དང་། མནལ་དུ་སོང་བ་ནའང་། 
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སྤན་གཟྱིགས་པས་སྨྲས་པ། རྱིགས་དང་ལྡན་པའྱི་ར་རྣམས་ནྱི། །མཚན་མོའྱི་བཞྱི་ཆ་

ཉལ་བ་ལྟར། །དགོས་པ་དོན་གཉྱེར་རྣམས་ཀྱི་གཉྱིད། །མྱིག་ལ་ཡུན་རྱིང་མྱི་གནས་

སོ། །ཞྱེས་སོ། །

མཚན་མཁན་དག་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བར་ལུང་སོན་ན་ཅྱིར་འགྱུར། །ས་

བདག་རོག་པ་པོ་རྣམས་བློ་འཁྲུལ་ཏྱེ། །རྩོད་པའྱི་དུས་སུ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་མྱི་

འབྱུང་། །བསོད་ནམས་མཆོག་གྱི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འདྱི་ནྱི། །ཉྱེས་ལས་རྣམ་བརྒལ་

སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། ཞྱེས་སོ། །གཞོན་ནུ་སྐྱེ་དགུའྱི་བདག་མོ་ལ་གཏད་དྱེ། 

པང་ན་འཚོ་བའྱི་མ་མ་བརྒྱད། ནུ་མ་བསྣུན་པ་བརྒྱད། རྩྱེན་བའྱི་མ་མ་བརྒྱད། དྲྱི་མ་

འཕྱི་བ་བརྒྱད་དྱེ། སོ་གཉྱིས་ལ་གཏད་དྱེ་བསྐྱེད་བསྱིངས་སོ། །

དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དྱེ་རྱི་བོ་གངས་ཅན་ན་གནས་པ་དྲང་སོང་ནག་པོ་ཞྱེས་

པ་མངོན་ཤྱེས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཚོར་ནས། སྣག་ཚ་མྱེས་བྱིན་དང་བཅས་

པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྱེར་སྐའྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་ཕྱིན་ཏྱེ། དྱེའྱི་མཚན་བལྟས་པས། དྱེ་ཅྱིར་

འགྱུར་བ་ཤྱེས་ཏྱེ། ངོ་མཚར་དང་མྱ་ངན་སྐྱེས་ནས་དྱེའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྱིང་། 

སྐོར་བ་བས་ནས་གདོང་མཆྱི་མ་དང་བཅས་ཏྱེ་ལུང་བསན་པ། བཙས་གྱུར་གཞོན་ནུ་

འདྱི་ཡྱི་མཚན་ལྟས་ནྱི། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་མཚན་གྱིས་བརྒྱན་པར་མཐོང་། །འདྱི་ནྱི་

གཉྱིས་སུ་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་མྱིན། །ཁྱིམ་ན་གནས་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་

ལམ། །ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མྱེད་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ན། །འདྲྱེན་པ་གཞན་གྱི་དྲྱིང་ལ་མྱི་

འཇོག་པར། །འཇྱིག་རྱེན་འདྱིར་ནྱི་མངོན་རོགས་བང་ཆུབ་འགྱུར། །གསང་བའྱི་

གནས་མཆོག་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་དང་། །སྤྱི་གཙུག་འགོ་བ་ཀུན་གྱིས་མྱི་མཐོང་
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བས། །ཁབ་ཏུ་ཡང་ནྱི་བཞུགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། །ཞྱེས་ལུང་ཡང་བསན། ཞྱེས་

སོ། །

འོ་ན་ཁོད་ངུ་བའྱི་རྒྱུ་ཅྱི། ལྷ། བདག་ནྱི་ཆོས་མཛོད་སྐྱེས་བུ་མཆོག་འདྱི་

དང་། །ཕད་ནས་དོན་མ་གྲུབ་པར་འཆྱི་འགྱུར་ཏྱེ། །ཞྱི་བ་མ་ཐོབ་རང་གྱི་ཉྱེས་མཐོང་

ནས། །ཡྱིད་ལ་གདུང་བ་སྐྱེས་ནས་ངུ་བ་ཡྱིན། ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་རང་གྱི་གནས་སུ་

སོང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་ཡར་སྐྱེས་ནས་ཤཱཀའྱི་ཁྱེའུ་སོང་ཕག་བཅུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ། ཡྱི་གྱེའྱི་

སོབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་གྱི་གྲྭར་བོན་ཏོ། །ཀྱེ་སོབ་དཔོན་ཚངས་པའྱི་ཡྱི་གྱེ་

ལ་སོགས་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་ལས། བདག་གང་ལ་བསབ། སོབ་དཔོན་ངོ་མཚར་ཏྱེ། 

སྱེམས་ཅན་དག་པ་ངོ་མཚར་ཆྱེ། །བསན་བཅོས་ཀུན་ལ་བསབས་གྱུར་ཀང་། །འཇྱིག་

རྱེན་འཇྱིག་རྱེན་རྱེས་བསྱེག་ཕྱིར། །ཡྱི་གྱེའྱི་གྲྭར་ནྱི་བོན་པར་གྱུར། །ཡྱི་གྱེ་གང་གྱི་

མྱིང་དག་ཀང་། །བདག་གྱིས་ཤྱེས་པར་མ་གྱུར་པ། །དྱེ་ལ་འདྱི་ནྱི་བང་གྱུར་ཀང་། །ཡྱི་

གྱེ་སོབ་པའྱི་གྲྭར་བོན་ཏོ། །ཞྱེས་སྨྲས་སོ། །དྱེ་ནས་གཞོན་ནུ་ནགས་རྒྱུར་སོང་ཞྱིང་། 

འཛམ་བུའྱི་གྱིབ་མ་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བཞྱི་པའྱི་བར་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པས་ཕྱི་རོལ་པའྱི་དྲང་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ལྔས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་མ་ནུས་པར། ཕག་

དང་བསྐོར་བ་བས་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་ཤྱིང་གཞན་གྱི་གྱིབ་མ་འཕོས་ཀང་། དྱེའྱི་མ་འཕོས་པས་ཡབ་ངོ་

མཚར་ཏྱེ། ཐུབ་པ་གང་ཚེ་བལྟམས་པ་དང་། །གང་ཚེ་འོད་ལྡན་བསམ་གཏན་

མཛད། །འདྲྱེན་པ་འདྱི་ལྟར་ལན་གཉྱིས་སུ། །མགོན་པོ་ཁོད་ཞབས་ཕག་འཚལ་
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ལོ། །ཞྱེས་ཕག་བས་སོ། །

དྱེ་ནས་ཤཱཀ་རྒན་རབས་དག་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ། ལྷ། ལྟས་མཁན་དག་གཞོན་

ནུ་འདྱིས་ཁབ་བཞྱེས་ན། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ལུང་སོན་ན། བཙུན་

མོ་བླང་བར་བགྱིའོ། །རྒྱལ་པོས་གཞོན་ནུའྱི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་བུ་མོ་གང་ཡོད་

ལྟོས་ཤྱིག །དྱེ་ནས་ཤཱཀ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ངྱེད་ཀྱི་བུ་མོ་མཐུན་ནོ་ཟྱེར་རོ། །རྒྱལ་པོས་

སྨྲས་པ། གཞོན་ནུ་ཉྱིད་ལ་དྲྱིས་ཤྱིག་ཟྱེར་ནས་དྲྱིས་པས། དགུང་བདུན་ན་ལན་བའོ་

གསུང་སྱེ། བསམ་པས། འདོད་པའྱི་སྐོན་ནྱི་བདག་གྱིས་མཐའ་ཡས་རྱིག །འཐབ་མོ་

མཁོན་བཅས་མྱ་ངན་སྡུག་བསྔལ་རྩ། །འཇྱིགས་བྱེད་དུག་གྱི་ལོ་མ་འདྲ་བ་སྱེ། །མྱེ་

དང་འདྲ་ཞྱིང་རལ་གྱིའྱི་སོ་དང་འདྲ། །འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་བདག་འདོད་མ་ཡྱིན་

ཏྱེ། །བདག་ནྱི་བུད་མྱེད་ཚོགས་དང་མཛེས་མ་ཡྱིན། །བསམ་གཏན་ཏྱིང་འཛིན་བདྱེ་

བས་ཞྱི་སྱེམས་སུ། །བདག་ནྱི་མྱི་སྨྲ་ནགས་ཚལ་གནས་པར་བ། །

ཡང་དྱེས་བརགས་ནས། ཐབས་མཁས་པ་དང་སྱིང་རྱེས། འདམ་དང་ལྕག་

ལྕྱིག་ཁོད་ན་པདྨ་རྣམ་པར་འཕྱེལ། །མྱི་རྣམས་གང་བའྱི་ནང་ན་རྒྱལ་པོ་མཆོད་པ་

ཐོབ། །གང་ཚེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་འཁོར་མཆོག་ཐོབ་གྱུར་པ། །དྱེ་ཚེ་སྱེམས་

ཅན་བ་བ་ཁག་ཁྱིག་འཆྱི་མྱེད་འདུལ། །སྔོན་གྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མཁས་པ་

གང་བྱུང་བ། །དྱེ་དག་ཀུན་གྱིས་བཙུན་མོ་སས་དང་སས་ཀང་བསན། །འོན་ཀང་

འདོད་པས་ཆགས་མྱེད་བསམ་གཏན་བདྱེ་མ་ཉམས། །བདག་ཀང་དྱེ་དག་ཡོན་ཏན་

རྱེས་སུ་བསབ་པར་བ། །སམ་སྱེ། སྱེ་བུད་མྱེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱི་གྱེ་ལ་བྲྱིས་ཏྱེ། འདྱི་

འདྲ་བ་བདག་ལ་གསོལ། ཞྱེས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་མདུན་ན་འདོན་ལ་ཁོད་སོང་ལ། 
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གང་ན་ཡོན་ཏན་འདྱི་དག་ཡོད་པའྱི་བུ་མོ་དྱེ་འོན་ཅྱིག །རྒྱལ་རྱིགས་བྲམ་ཟྱེའྱི་བུ་མོ་

དང་། །རྱེའུ་རྱིགས་དམངས་རྱིགས་དྱེ་བཞྱིན་ཏྱེ། །སུ་ལ་ཡོན་ཏན་འདྱི་ཡོད་པའྱི། །བུ་

མོ་དྱེ་ནྱི་འདྱིར་འོན་ཅྱིག །ང་ཡྱི་བུ་འདྱི་རྱིགས་དག་དང་། །རུས་དང་ངོ་མཚར་འཛིན་

མ་ཡྱིན། །ཡོན་ཏན་བདྱེན་པ་ཆོས་ཀྱི་རྣམས། །དྱེ་ལ་འདྱི་ཡྱི་ཡྱིད་དགའ་འོ། །ཞྱེས་

སྨྲས་སོ། །

དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་དྱེས་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་སོང་སོང་བས། ཤཱཀ་ལག་ན་བྱེ་ཅོན་ཅན་

གྱི་བུ་མོ་ས་འཚོ་མ་མཐོང་ནས། ཡྱི་གྱེ་དྱེ་བྱིན་པ་དང་། བཞྱིན་འཛུམ་སྱེ། བྲམ་ཟྱེ་

ཡོན་ཏན་འདྱི་དག་བདག་ལ་ཀུན་ཚང་གྱིས། དྱེས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་དྱེ་ནྱི་བདག་གྱི་

ཁྱིམ་ཐབ་འོས། །གལ་ཏྱེ་གཞོན་ནུ་བཞྱེས་ན་ཕྱི་བཤོལ་མ་མཛད་གསུངས། །བརྒྱ་ལ་

སྐྱེ་བོ་ཕལ་དང་བཞུགས་པར་གྱུར་ཀང་གདའ། །ཞྱེས་སྨྲས་སོ། །དྱེ་མདུན་ན་འདོན་

གྱིས། རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་པས། རྒྱལ་པོས། བུད་མྱེད་འདྱི་རྫུན་ཆྱེ་བས་ཡྱིད་མ་ཆྱེས་

ཏྱེ། ཞག་བདུན་ན་བུ་མོ་ཐམས་ཅད་འདུན་ཁང་དུ་ཤོག་ཅྱིག །གཞོན་ནུས་ཡྱིད་དུ་འོང་

བའྱི་ཡོ་བད་དག་སྦྱྱིན་ནོ། །ཞྱེས་སྨྲས་ཏྱེ། དགུང་བདུན་ནས་གཞོན་ནུས་འདུན་ཁང་

དུ་སོང་བ་ལ། བུ་མོ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་འོངས་བཞྱིན་ཡོ་བད་དག་བྱིན་ཞྱིང་དྱེ་དག་གྱིས་

ཀང་གཟྱི་བརྱིད་མ་བཟོད་པར་མྱུར་དུ་སོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་ས་འཚོ་མ་འོངས་པ་དང་ཡོ་

བད་ཟད་དྱེ་དྱེས་འཛུམ་དམུལ་ཏྱེ། བདག་གྱིས་ནོངས་པ་ཅྱི་བགྱིས་ནས། བདག་ལ་

རྔན་སང་མཛད། གཞོན་ནུས། རྔན་སང་མྱིན་གྱི་ཁྱེད་འཕྱིས་པས་ལན་ནོ། །གསུངས་

ནས་སོར་གདུབ་སང་བརྒྱ་སོང་རྱི་བ་དྱེ་བྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་སོང་བ་དང་བ་ར་བ་དག་

གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ། གཞོན་ནུ་ས་འཚོ་མ་ལ་སྤན་ཆགས་ཏྱེ། བཀའ་མཆྱིད་ཀང་ཅུང་
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  59  

ཟད་བགྱིས་སོ། །ཞྱེས་གསོལ་ཏོ། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཤཱཀ་ལག་ན་བྱེ་ཅོན་ཅན་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་ལ་

བྱིན་ཅྱིག་ཅྱེས་ཕོ་ཉ་བཏང་བས། དྱེ་ན་རྱེ་གཞོན་ནུ་ཕོ་བྲང་ན་སྐྱིད་དྱེ་བར་འཁྲུངས་

པས་སྒྱུ་རྩལ་མྱི་ཤྱེས་ན། བདག་གྱི་རྱིགས་ཆོས་ལ་བུ་མོ་སྒྱུ་རྩལ་ཤྱེས་པ་ལ་གཏོང་

པ་ལགས་ན། སྒྱུ་རྩལ་མྱི་ཤྱེས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྦྱྱིན། ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་བཟླས་པས། ང་

ལ་འདྱིས་འདྱི་དང་ལན་གཉྱིས་སུ་ངོར་བལྟས་ཏྱེ་བརས་སོ་སམ་སྱེ་རྒྱལ་པོ་སྱེམས་

ཤྱིང་འདུག་གོ། །དྱེ་ནས་གཞོན་ནུས་དྱེ་ཐོས་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཅྱི་ནོངས། འདྱི་བཀའ་

མྱི་སྩལ་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །ཞྱེས་སྨྲས་པས། རྒྱལ་པོས་དོན་དྱེ་བསད་དོ། །དྱེ་ནས་གཞོན་

ནུས་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་འགན་པར་ཁས་བླངས་པས། རྒྱལ་པོ་མཉྱེས་ཏྱེ་སྒྱུ་རྩལ་འགན་

པར་དྲྱིལ་བསྒགས་སོ། །དྱེ་ནས་ཞག་བདུན་ན་ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཚོགས་

ཏྱེ། ས་འཚོ་མ་རྒྱལ་བའྱི་རུ་མཚོན་དུ་བཞག་སྱེ། རལ་གྱིའྱི་ཐབས་དང་། འཕོང་དང་། 

གད་ཀྱི་འཛིན་སངས་རྒྱལ་བས་ཁྱེར་ཅྱིག །ཅྱེས་དམ་བཅས་སོ། །དྱེ་ནས་ཐོག་མར་

ལྷ་སྦྱྱིན་འོངས་པ་དང་། གླང་པོ་ཆྱེ་ཁྱིད་པ་དང་ཕད་དྱེ། པ་ཕག་དོག་དང་ང་རྒྱལ་གྱིས་

ཐལ་མོ་ལན་ཅྱིག་བསྣུན་ཏྱེ་བསད་དོ། །དྱེ་ནས་མཛེས་དགའ་བོས་གོང་ཁྱེར་གྱི་སོ་

ནས་གུད་དུ་བོར་རོ། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་རང་པའྱི་མཐྱེ་བོས་བླངས་ནས། ར་བ་བདུན། 

འོབས་བདུན་གྱི་ཕྱི་རྒྱང་གགས་གཅྱིག་ཙམ་དུ་འཕངས་ཏྱེ། གཤོང་ཆྱེན་པོར་གྱུར་

ནས་གླང་པོའྱི་གཤོང་ཞྱེས་གགས་སོ། །དྱེ་ནས་སོབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་

དཔང་དུ་བཙུགས་ཏྱེ། ཡྱི་གྱེ་འགན་པས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྒྱལ་པོ། དྱེ་ནས་
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ཤཱཀ་སྱིད་སྒྲུབ་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏྱེ་བརྩྱིས་པས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྒྱལ་ཏྱེ། 

སྱིད་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་མྱི་འཁྲུགས་པ་ཡན་ཆད་ལས་མ་ཤྱེས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་

སྱིང་པོ་མཆོག་གྱི་བར་ཤྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་མཆོང་པ་དང་། རྐལ་དང་བང་ཡང་། བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལྷག་གོ །དྱེ་ནས་དགའ་བོ་ཀུན་དགའ་བོ་གཉྱིས་ཀྱིས་སོབས་

བརྒལ་བའྱི་ཕྱིར། དྲུང་དུ་ཕྱིན་པས་དྱེའྱི་ལག་པ་རྱེག་མ་ཐག་འགྱེལ་ལོ། །དྱེ་ནས་

ལྷས་སྦྱྱིན་གྱིས་ཕྱིན་པས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཕག་གཡས་པས་བཏྱེག་སྱེ་ནམ་

མཁའ་ལ་བསྐོར་ནས་ས་ལ་བོར་ཡང་ལུས་ལ་མྱི་གནོད་པར་བས་སོ། །དྱེ་ནས་ཤཱཀ་

གཞོན་ནུ་ཐམས་ཅད་རུབ་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་རྱེག་མ་ཐག་འགྱེལ་

ལོ། །དྱེ་ནས་འཕོང་འགན་པར་བྱེད་དྱེ། ཀུན་དགའ་བོས་རྒྱང་གགས་གཉྱིས། ལྷ་སྦྱྱིན་

གྱིས་རྒྱང་གགས་བཞྱི། མཛེས་དགའ་བོས་རྒྱང་གགས་དྲུག །བྱེ་ཅོན་ཅན་གྱིས་

དཔག་ཚད་གཉྱིས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ལྕགས་རྔ་རྱེ་འབྱེན་དུ་བཙུགས་པ་ལ་རང་རང་གྱི་ལ་

ཕོག་གྱི །དྱེ་ཕན་ཆད་ལ་མ་ཕོག་གོ །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་རྒྱང་གངས་བཅུའྱི་ཕ་

རོལ་དུ་ལྕགས་རྔ་གཅྱིག །དྱེའྱི་དྲུང་དུ་ཤྱིང་ཏ་ལ་བདུན་དངར། དྱེའྱི་ཕ་རོལ་དུ་ལྕགས་

ཀྱི་ཕག་རྒོད་གཅྱིག་བཙུགས་ཏྱེ། ལྷ་ཁང་ནས་མྱེས་སྱེང་གྱེའྱི་ཟ་འགམ་གྱི་གནམ་རུ་

བླངས་ཏྱེ། ཕྱེད་ཀྲུང་དུ་འདུག་པས་བདུངས་ཏྱེ། མདའ་འཕངས་པས། ལྕགས་རྔ་

གཅྱིག་ཤྱིང་ཏ་ལ་བདུན། ཕག་རྒོད་རྣམས་ཕུག་སྱེ། ས་ལ་ཟུག་ནས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་

ནས། ཁོན་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་བས་མདའྱི་ཁོན་པ་ཞྱེས་གགས་སོ། །

དྱེ་ནས་ལག་རྩྱིས་དང་། གླང་པོ་ཆྱེའྱི་གཉར་ཞོན་ནས། སོས་སྦྱོར་གྱི་བར། 

སྒྱུ་རྩལ་ཐམས་ཅད་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལྷག་པར་གྱུར་པ་དང་། བྱེ་ཅོན་ཅན་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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གྱིས་བུ་མོ་ཕུལ་ལོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཀང་འཇྱིག་རྱེན་དང་མཐུན་པར་བ་

བའྱི་ཕྱིར། བུད་མྱེད་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་གྱི་མཆོག་ཏུ་ས་འཚོ་མ་དབང་བསྐུར་ཏྱེ། དྱེ་

དག་དང་རྩྱེ་དགའ་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་དོ། །དྱེ་ནས་ལྷ་ཀླུ་ཁ་ཅྱིག་མ་ལ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་

འདྱི་ནྱི་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་དུ་ཡུན་རྱིང་དུ་བཞུགས་ན། སྣོད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྱེམས་ཅན་

རྣམས་མྱེད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། དྱེ་ནས་མངོན་པར་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་གང་སམ་

ཞྱིང་། གུས་པ་དང་བཅས་པས་མངོན་པར་འབྱུང་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་གསུང་

སམ་ཞྱིང་འདུག་གོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་སྱིལ་སན་གྱི་

སྒ་ལས་སྐུལ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། སྡུག་བསྔལ་བརྒྱས་གང་སྱེམས་ཅན་མཐོང་

ནས་ནྱི། །འགོ་བའྱི་མགོན་དང་སྐབས་དང་གནས་གྱུར་ཅྱིང་། །ཕན་བྱེད་མགོན་དང་

དཔུང་གཉྱེན་གྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས། །ཁོད་ཀྱིས་སྔོན་ནྱི་སོན་ལམ་དྱེ་སྐད་བཏབ། །དགྱེ་བ་

དཔའ་བོ་སྔོན་གྱི་སྤོད་པ་དང་། །འགོ་ཕན་བ་ཞྱེས་སོན་ལམ་དྲན་པར་བོས། །འདྱི་ནྱི་

ཁོད་ཀྱི་དུས་དང་ཚོད་ཡྱིན་གྱིས། །དྲང་སོང་མཆོག་རབ་ཁྱིམ་ནས་འབྱུང་བར་བོས། 

ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཞྱིང་། བཙུན་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རོལ་མོའྱི་སྒ་ལས་ཀང་། སྔོན་

གྱི་སྐྱེས་རབས་དག་གླྱེང་ཏྱེ། སྱིད་གསུམ་རྒ་དང་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་འབར། །འཆྱི་

མྱེ་རབ་འབར་འདྱི་ནྱི ་མགོན་མྱེད་པ། །སྱིད་ལས་འབྱུང་ལ་འགོ་བ་རག་ཏུ་

རོངས། །བུམ་པར་ཆུད་པའྱི་བུང་བ་འཁོར་བ་བཞྱིན། །སྱིད་གསུམ་མྱི་རག་སོན་ཀའྱི་

སྤྱིན་དང་འདྲ། །འགོ་བའྱི་སྐྱེ་འཆྱི་གར་ལ་བལྟ་དང་མཚུངས། །འགོ་བའྱི་ཚེ་སོག་ནམ་

མཁའྱི་གློག་འདྲ་སྱེ། །རྱི་གཟར་འབབ་ཆུ་ལྟ་བུར་མྱུར་མགོགས་འགོ། ཞྱེས་སོགས་

ནས། སྔོན་གྱི་སྤོད་དྱེ་རྱེས་སུ་དྲན་གྱིས་ལ། །གཏྱི་མུག་མ་རྱིག་མུན་པས་བསྒྱིབས་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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པ་ཡྱི། །འགོ་ལ་ཤྱེས་རབ་དམ་པ་འོད་བཟང་བ། །ཆོས་མྱིག་དྲྱི་མྱེད་ཉོན་མོངས་མྱེད་

པ་བྱིན། ཞྱེས་པའྱི་སྒ་ཐོས་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡང་རྒྱགས་པའྱི་སྱེམས་

སངས་ཏྱེ་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་གཏད་དོ། །ལྷའྱི་བུ་འབུམ་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ཀྱིས་

ཀང་། འཆྱི་འཕོ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་བསན། །སྐྱེས་བུ་སྱེང་གྱེས་ཚེ་ཡང་བསན། །བཙུན་

མོའྱི་འཁོར་ཡང་བསན་པ་མཛད། །ཁོད་ཀྱིས་འཇྱིག་རྱེན་རྱེས་མཐུན་མཛད། །འཇྱིག་

རྱེན་ཆོས་ནྱི་རྱེས་ཐོབ་པས། །ལྷ་མྱི་མང་པོ་ཡོངས་སྱིན་མཛད། །མངོན་པར་འབྱུང་

བའྱི་བློ་དགོངས་པའྱི། །དྱེ་ཡྱི་དུས་ལ་ད་དབབ་བོ། །ཞྱེས་སོགས་ནས། དབངས་སན་

ཅྱིང་ནྱི་དབངས་འཇམ་པ། །མར་མྱེ་མཛད་ཀྱིས་ལུང་བསན་དགོངས། །ཡང་དག་དྱེ་

བཞྱིན་མ་ནོར་བར། །རྒྱལ་བའྱི་སྒ་དབངས་བསྒག་ཏུ་གསོལ། །ཞྱེས་བསྐུལ་ལོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོའྱི་རྱི་ལམ་དུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྱིས་ཏྱེ། 

ཉུག་རུམ་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་འདུག་གམ་དྲྱིས་པས་འདུག་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ནས་

རྒྱལ་པོས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ལྟས་སོ་སམ་སྱེ། བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་ཆགས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར། དཔྱིད་བསྱིལ། དབར་རན། དགུན་དྲོ་བའྱི་

ཁང་བཟང་གསུམ། རྱེ་རྱེའང་གྲུ་སྐས་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱས་འཛུགས་ཤྱིང་འབྱེབས་

པའྱི་ཚེ། གཞོན་ནུ་སུས་ཀང་མ་ཚོར་བར་མངོན་པར་འབྱུང་དུ་འོང་ངོ་། །ཞྱེས་པའྱི་སྒ་

དཔག་ཚད་ཕྱེད་དུ་བྱུང་ངོ་། །ལྟས་མཁན་ཀུན་གྱིས་ཀང་བཀ་ཤྱིས་ཀྱི་ཆབ་སོ་ནས་

མངོན་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བསན་ནོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོས་སོ་འཕར་ཆྱེན་

པོ་སྒ་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དུ་གགས་པ་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱས་འབྱེད་ཅྱིང་གཅོད་པ་བས་

སོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས། འདུན་པ་ལ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་འགོ་བའྱི་ཤྱིང་
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ར་སྦྱོར་ཅྱིག །འདུན་པས་ཀང་རྒྱལ་པོ་ལ་དོན་དྱེ་གསོལ་ཏྱེ། རྒྱལ་པོས་གཞོན་ནུའྱི་

ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་མྱི་མཐོང་བར་བས་ཏྱེ། ཉམས་དགའ་བར་བས་སོ། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཤར་སོ་ནས་འཐོན་པ་དང་། ཉྱིད་ཀྱི་མཐུས། 

ལྷས་སྤྲུལ་པའྱི་རྒས་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉྱེན་པ་གཟྱིགས་ཏྱེ། འདུན་པ་ལ། ཁ་ལོ་

སྒྱུར་བ་མྱི ་རྱིད་ཉམ་ཆུང་ཞྱིང་། །ཤ་ཁག་བསྐམ་ལ་རྒྱུས་ལྤགས་ཉྱི ་ཚེས་

དཀྱིས། །མགོ་དཀར་སོ་རྣལ་ལུས་ནྱི་རབ་བསྐྱེམ་ལ། འཁར་བ་བརྱེན་ཅྱིང་མྱི་བདྱེ་

འཁོར་འགོ་སུ། །དྱེས་སྨྲས་པ། ལྷ་གཅྱིག་མྱི་འདྱི་རྒ་བས་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན། །དབང་པོ་

ཉམས་ཤྱིང་སྡུག་བསྔལ་བརྩོན་སོབས་ཉམས། གཉྱེན་གྱི་སྐྱེ་བོས་བརས་ཤྱིང་མགོན་

མྱེད་གྱུར། །དོན་བགྱིད་མྱི་ནུས་ནགས་ཁོད་ཤྱིང་ལྟར་བོར། །བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔས་སྨྲས་པ། འདྱི་ཡྱི་ཆོས་འདྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་འོན་ཏམ་ནྱི། །འགོ་བ་འདྱི་ཀུན་

ལ་ཡང་འདྱི་སྱིད་དྱེ་སྨྲོས་ཤྱིག །ཚིག་འདྱི་ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་མྱུར་དུ་སྨྲོས་ཤྱིག་

དང་། །ཐོས་ནས་དྱེ་བཞྱིན་དོན་ལ་འདྱིར་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་བསམ། །དྱེས་སྨྲས་པ། ལྷ་

འདྱི་རྱིགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་ཡུལ་འཁོར་ཆོས་མ་ལགས། །སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་དར་ལ་བབ་པ་

རྒ་བས་འཇོམས། །ཁོད་ཀྱི་ཡབ་དང་ཡུམ་དང་ཉྱེ་དུ་གཉྱེན་ཚོགས་ཀང་། །རྒ་ལས་མ་

ཐར་འགོས་པའྱི་ཐབས་ནྱི་གཞན་མ་མཆྱིས། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྨྲས་པ། ཁ་ལོ་

བསྒྱུར་བ་བྱིས་པའྱི་སྐྱེ་བོ་མྱི་མཁས་པའྱི། །བློ་ངན་གཞོན་པས་རྒྱགས་ཤྱིང་མྱོས་

པས་རྒས་མ་མཐོང་། །ང་ནྱི་སར་འགོ་ང་ཡྱི་ཤྱིང་ར་མྱུར་དུ་སྒྱུར། །ང་ཡང་རྒས་ལ་

གནས་པས་རྩྱེ་དགས་ཅྱི་ཞྱིག་བ། །ཞྱེས་གསུངས་ནས་ནང་དུ་ལོག་གོ །

ཡང་ལྷོ་སོར་འཐོན་པས། ན་བ་གཟྱིགས་ཏྱེ་སྨྲས་པ། ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་མྱི་རྩུབ་
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ལུས་ཀང་མདོག་ངན་ལ། །དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ཤྱིང་དབུགས་དབྱུང་རབ་ཏུ་

དཀའ། །ཡན་ལག་ཀུན་བསྐམས་ལྟོ་བས་དཀྲུགས་ཤྱིང་ཉམ་ཐག་གྱུར། །རང་གྱི་

གཅྱིན་རྟུག་སད་པའྱི་གནས་ན་འདུག་འདྱི་སུ། དྱེས་སྨྲས་པ། ལྷ་གཅྱིག་མྱི་འདྱི་ཤྱིན་

ཏུ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ་སྱེ། །ནད་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་ཉྱེ་བར་མཆྱིས་པས་འགུམ་ལ་

ཐུག །ནད་མྱེད་གཟྱི་བརྱིད་མ་མཆྱིས་སོབས་ཀང་རྣམ་པར་ཉམས། །མགོན་དང་

སྐབས་དང་གླྱིང་དང་དཔུང་གཉྱེན་མ་མཆྱིས་ལགས། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྨྲས་

པ། ནད་མྱེད་པ་ཡང་རྱི་ལམ་ན་ནྱི་རྩྱེ་དང་མཚུངས། །ནད་ཀྱིས་འཇྱིགས་པ་འདྱི་དག་

ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་པ། །སྐྱེས་བུ་མཁས་པས་ནད་འདྱི་མཐོང་ནས་ཇྱི་ལྟ་བུར། །རྩྱེ་ལ་

དགའ་དང་སྡུག་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར། །

ཡང་། ནུབ་ཏུ་ཤྱི་བ་གཟྱིགས་ཏྱེ་སྨྲས་པ། ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་མྱི་འདྱི་ཁོགས་ལ་

བླངས་ནས་ནྱི། །འདྱི་དག་སྐྲ་བཤྱིག་མགོ་ལ་ས་ཡྱིས་འཐོར་བྱེད་ཅྱིང་། །སྣ་ཚོགས་

ངག་གྱི་ཚིག་ནྱི་བརོད་ལ་བྲང་བརྡུང་བས། །ཀུན་ནས་སྐོར་བ་བས་ཏྱེ་འཁྱེར་བ་སུ་

ཞྱིག་ཡྱིན། དྱེས་སྨྲས་པ། ལྷ་གཅྱིག་མྱི་འདྱི་འཛམ་བུ་གླྱིང་དུ་གུམ་པ་སྱེ། །སན་ཆད་

ཕ་མ་མཆྱིས་བྲང་བུ་རྣམས་མཐོང་མྱི་འགྱུར། །ལོངས་སྤོད་ཁྱིམ་དང་མཛའ་གཉྱེན་

ཚོགས་རྣམས་སངས་ནས་ནྱི། །འཇྱིག་རྱེན་ཕ་རོལ་མཆྱིས་ཏྱེ་སན་ཆད་གཉྱེན་མྱི་

མཐོང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒ་བས་གནོད་པར་འགྱུར་བའྱི་གཞོན་པ་

ཅྱིར་མྱི་རུང་། །སྣ་ཚོགས་ནད་ཀྱིས་གནོད་འགྱུར་ནད་མྱེད་ཅྱིར་མྱི་རུང་། །རྱིང་དུ་མྱི་

གནས་གསོན་པ་མཁས་ལ་ཅྱིར་མྱི་རུང་། དགའ་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེས་བུ་མཁས་ལ་

ཅྱིར་མྱི་རུང་། །གལ་ཏྱེ་རྒ་མྱེད་ན་མྱེད་འཆྱི་བ་མྱེད་གྱུར་ཀང་། །འོན་ཀང་ཕུང་པོ་ལྔ་
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འཛིན་སྡུག་བསྔལ་ཆྱེ ་ཡྱིན་ན། །རྒ་ན་འཆྱི ་བ་རག་ཏུ་འབྲང་བ་སོས་ཅྱི ་

དགོས། །ལྱེགས་པར་སར་ལོག་རབ་ཏུ་ཐར་བར་བ་བར་བསམ། །

ཡང་། བང་སོར་དགྱེ་སོང་གཟྱིགས་ཏྱེ་སྨྲས་པ། ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་སྐྱེས་བུ་

སྱེམས་ཞྱི་རབ་ཞྱི་ཞྱིང་། །མྱིག་ཕབ་འགོ་ལ་གཉའ་ཤྱིང་གང་ཙམ་ལྟ་བྱེད་ཅྱིང་། །ངུར་

སྨྲྱིག་གོས་གོན་ཤྱིན་ཏུ་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་སྤོད། །ལྷུང་བཟྱེད་ཐོགས་ནས་མྱི་རྒོད་མ་

ཁྱེངས་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྱེས་སྨྲས་པ། ལྷ་གཅྱིག་མྱི་འདྱི་དགྱེ་སོང་ཞྱེས་ནྱི་བགྱི་བ་

ལགས། །འདོད་པའྱི་དགའ་བ་སངས་ཤྱིང་ཤྱིན་ཏུ་དུལ་བར་སྤོད། །བདག་ཉྱིད་ཞྱི་བ་

ཚོལ་ཞྱིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར། །འདོད་ཆགས་ཞྱེ་སང་བྲལ་བར་བསོད་སོམས་

སྤོད་ཅྱིང་རྒྱུ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྨྲས་པ། འདྱི་ནྱི་དགྱེ་བར་ལྱེགས་སྨྲས་ང་

ཡང་འདོད་པ་སྱེ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རག་ཏུ་བསྔགས། །དྱེ་ནྱི་

བདག་ལ་ཕན་ཞྱིང་སྱེམས་ཅན་གཞན་ལའང་ཕན། །འཚོ་བ་བདྱེ་ཞྱིང་ཉམས་མཐུན་

འཆྱི་མྱེད་འབྲས་བུར་འགྱུར། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནང་དུ་ཞུགས་སོ། །རྒྱལ་པོས་ཀང་དྱེ་དག་

མཐོང་ཐོས་པས། བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར། ར་བ་དང་། འོབས་དང་། སོ་བརན་པོ་བཙུགས། 

གོང་ཁྱེར་གྱི་བཞྱི་མདོར་བསྲུང་བའྱི་དཔུང་བཞག །བཙུན་མོ་རྣམས་ཀང་གླུ་དབངས་

དང་རྩྱེ་དགའ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་གོ །དྱེའྱི་ཚེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་

ལྟས་སུ། བ་སྐད་མྱི་འབྱིན། པདྨ་རྱིངས། ཤྱིང་ལ་མྱེ་ཏོག་མྱི་འཆགས། །གླྱིང་བུ་དང་

པྱི་ཝང་རྒྱུད་ཚད། ར་རྔ་ལ་སོགས་བརྡུངས་ཀང་། སྒ་མྱེད་པར་གྱུར་པས། རྒྱལ་པོ་

ཡང་སྱེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅྱིང་འདུག་གོ །ས་འཚོ་མ་ལ་ཡང་རྱི་ལམ་དུ་ས་གཡོས་པ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།

  66  

ལ་སོགས་པ་རྱིས་སོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་རྱི་ལམ་དུ་རང་ལག་གྱིས་རྒྱ་མཚོ་

དཀྲུགས་པ་དང་། ས་མལ་ཆར་གྱུར། རྱི་རབ་སྔས་སུ་བཅུག །འོད་ཀྱིས་མུན་པ་

བསལ། ས་ལས་གདུགས་ཤྱིག་བྱུང་བས། འཇྱིག་རྱེན་གསུམ་ཁབ། སོག་ཆགས་

དཀར་ནག་བཞྱི་དང་། བ་ཁ་དོག་བཞྱི་པ་འོངས་ནས། ཁ་དོག་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། 

ངན་སྐྱུག་གྱི་རྱི་ལ་འཛེགས་ཀང་མ་གོས་པ་དང་། ཆུས་ཁྱེར་བ་བཏོན་པ་དང་། ནད་པ་

གསོས་པ་དང་། རྱི་རབ་ཀྱི་ངོས་ལ་སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱི་ལ་འདུག་པ་ལ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་

འཚལ་བ་རྱིས་སོ། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས། ཕས་མ་གནང་བར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མྱི་

རྱིགས་སོ་སམ་སྱེ། ཕའྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྱེ་སྨྲས་པ། བདག་མངོན་པར་འབྱུང་བའྱི་དུས་

ལ་བབ་ཀྱིས། གྱེགས་དང་མྱི་དགྱེས་པ་མ་མཛད་ཅྱིག །རྒྱལ་པོས། ཁོད་ཅྱི་འདོད་

པའྱི་མཆོག་སྦྱྱིན་གྱིས། ཁབ་ཏུ་བཞུགས་ཤྱིག །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒ་

ན་འཆྱི་རྒུད་མྱེད་པ་བཞྱི་སྩོལ་ཅྱིག །དྱེས་སྨྲས་པ། དྱེ་སྦྱྱིན་པའྱི་མཐུ་མྱེད་དོ། །གཞན་

སོངས་ཤྱིག །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒ་ན་འཆྱི་བའྱི་འཇྱིགས་དང་རྒུད་

པར་མྱི་འགྱུར་བ། །ལྷ་གཅྱིག་གལ་ཏྱེ་མཆོག་བཞྱི་འདྱི་དག་མྱི་སྩལ་ན། །གཞན་ཡང་

མཆོག་ཅྱིག་གསོལ་གྱིས་རྒྱལ་པོ་གསན་དུ་གསོལ། །འདྱི་ནས་ཤྱི་འཕོས་ཉྱིང་

མཚམས་སྦྱོར་བར་མྱི་འགྱུར་མཛོད། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་པ་

རོགས་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཅྱེས་སྨྲས་སོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རང་གྱི་

གནས་སུ་སོང་ངོ་། །རྒྱལ་པོས་ཀང་དོན་དྱེ་ཤཱཀ་རྣམས་ལ་བསད་པས་སྲུང་

ངོ་། །ཞྱེས་བགོས་ཏྱེ། སོ་བཞྱི་རྱེ་རྱེར་ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་ལྔ་བརྒྱ་རྱེ་རྱེའང་ཤྱིང་ར་ལྔ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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བརྒྱ། ཤྱིང་ར་རྱེ་རྱེའང་དཔུང་བུ་ཆུང་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་བཀོད་དོ། །ཤཱཀ་རྒན་

རབས་རྣམས་ལམ་གྱི་བཞྱི་མདོ་དང་སུམ་མདོར་འཁོད་དོ། །རྒྱལ་པོའང་མྱེལ་ཚེ་

བྱེད་དོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་གནོད་སྦྱྱིན་རྣམས་དང་འཕོག་མའྱི་བུ་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ཀང་། དོ་ནུབ་

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མངོན་པར་འབྱུང་གྱིས། མཆོད་པའྱི་ལས་ལ་བརྩོན་

ནོ། །རྒྱལ་པོ་སྱེ་བཞྱི་ཡང་ཆྱིབས་པ་འདྱེགས་པར་སྱེམས་སོ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་

རྣམས་ཀང་མཆོད་པའྱི་ལས་བྱེད་དོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྔོན་གྱི་སོན་ལམ་

བཞྱི་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །ལྷའྱི་བུ་ཆོས་སྤོད་ལ་སོགས་པས་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་མྱི་སྡུག་

པར་བསྒྱུར་བ་ལ་གཟྱིགས་པས་དུར་ཁོད་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་བསྐྱེད་དྱེ། ཨྱེ་མ་སྐྱེ་དགུ་དག་

ནྱི་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །སྱིན་མོའྱི་ཚོགས་ལ་དགའ་བ་ཇྱི་ལྟར་རྱེད། །འདོད་པའྱི་ཡོན་

ཏན་ཡོད་མྱིན་ཡོན་ཏན་འཛིན། །གཏྱི་མུག་མུན་པས་རབ་བསྒྱིབས་བློ་གོས་

ངན། །དཔྱེར་ན་བ་ནྱི་བ་རྒྱར་ཆུད་པ་བཞྱིན། །ནམ་ཡང་འབྱུང་བ་རྱེད་པར་འགྱུར་མ་

ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ཀྱིས་བརགས་ནས་མྱི་སྡུག་པར་

བསོམས་སོ། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཁང་བཟངས་ཀྱི་སྱེང་དུ་སོང་སྱེ། སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ཏྱེ་བལྟས་པས། བརྒྱ་བྱིན་དང་། རྒྱལ་པོ་སྱེ་བཞྱི་དང་། ཉྱི་

ཟླ་གཉྱིས་ཀང་ཕག་འཚལ་ཞྱིང་འདུག་པར་མཐོང་ངོ་། །སྐར་མ་རྒྱལ་ཡང་ཤར་བར་

མཐོང་ནས་འདུན་པ་ལ་སྨྲས་པ། ང་ཡྱི་བཀ་ཤྱིས་འདྱི་ནྱི་དོན་ཀུན་གྲུབ། །དོ་ནུབ་

གདོན་མྱི་ཟ་བར་དོན་གྲུབ་ཀྱིས། །འདུན་པ་ཕྱི་བཤོལ་མ་བྱེད་ལ་གོར་དུ། །ར་རྒྱལ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ང་ལ་བྱིན། །དྱེས་སྨྲས་པ། གང་དུ་བཞུད་སྨྲས་པ། མངོན་པར་

འབྱུང་བའོ། །དྱེ་ནས་འདུན་པས་ལན་མང་དུ་བཟློག་ཀང་། །འདོད་པའྱི་ཉྱེས་དམྱིགས་

མང་དུ་གསུངས་ཏྱེ་མ་ཟློག་པ་དང་། ལྷའྱི་བུ་ཞྱི་བའྱི་བློ་གོས་དང་། བརྩྱེ་བ་བཀོད་

པས། སྱེར་སྐ་བ་རྣམ་གཉྱིད་ལོག་ཅྱིང་། སྒ་མྱི་གག་པར་བས་སོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔས་ཀང་། འདུན་པ་ལ་ར་བྱིན་ཅྱིག་ཅྱེས་སྨྲས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ལྷའྱི་དབང་པོ་དང་རྒྱལ་

ཆྱེན་བཞྱི་ཡང་སྱེར་སྐར་ལྷགས་སོ། །འདུན་པས་དུས་མ་ལགས་སོ། །ཞྱེས་སྨྲས་པ་

དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྨྲས་པ། སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཚོལ་བ་

ལ། །བང་ཆུབ་རྒ་ཤྱི་མྱེད་པའྱི་གནས་ཐོབ་ནས། །འགོ་བ་སྒོལ་ཞྱེས་ང་ཡྱིས་ཡུན་རྱིང་

ནས། །སོན་ལམ་བཏབ་པ་དྱེ་ཡྱི་དུས་ལ་བབ། །ཅྱེས་སྨྲས་པ་དང་། ལྷའྱི་བུ་ཡང་དག་

སྐུལ་པོས་བསྐུལ་བ། སོབས་དང་བརྩོན་འགྲུས་འཕགས་པ་མྱུར་དུ་བཞྱེངས། །སྡུག་

བསྔལ་ཉྱེན་པའྱི་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོལ། །ད་ནྱི་མངོན་པར་འབྱུང་བའྱི་དུས་ལ་

བབ། ཅྱེས་བསྐུལ་ལོ། །

དྱེ་ནས་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཀ་ཤྱིས་ཀྱི་སོ་ཕྱེ། འདུན་པས་ར་སྔགས་ལྡན་བརྒྱན་

ཏྱེ་ཕུལ་བ་ལ་ཆྱིབས་ཏྱེ། རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱིས་བཏྱེག་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་བོན་ཏྱེ། ཚངས་

པ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ལམ་བསན། འོད་ཀྱིས་མུན་པ་བསལ། །མཆོད་པ་དང་། རོལ་མོ་

སྣ་ཚོགས་དང་བཅས་ཏྱེ། གད་ཀྱི་ཡུལ་འདས་ཏྱེ། མཆོད་རྱེན་རྣམ་དག་གྱི་དྲུང་དུ་

ཕྱིན་པ་དང་། ར་དང་རྒྱན། འདུན་པ་ལ་བྱིན་ཏྱེ། སར་བཟློག་ཅྱིང་། དྱེར་མཆོད་རྱེན་

བརྩྱིགས་པས། འདུན་པ་སར་ལོག་པའྱི་མཆོད་རྱེན་ཟྱེར་རོ། །

དྱེ་ནས་མཆོད་རྱེན་རྣམ་དག་གྱི་རྩར། ཉྱིད་ཀྱི་གཙུག་ཕུད་བཅད་པ། ལྷ་རྣམས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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ཀྱིས་གདན་དྲངས་ཏྱེ་མཆོད་རྱེན་བརྩྱིགས་པས། གཙུག་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་རྱེན་ཞྱེས་

ཟྱེར་རོ། །

དྱེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་དང་ཀ་ཤྱི་ཀའྱི་གོས་མྱི་མཐུན་པས། རབ་བྱུང་

གྱི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་གོས་ཤྱིག་རྱེད་ན་རུང་སམ་པ་དང་། གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་

རྔོན་པའྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པས། གོས་ངུར་སྨྲྱིག་ཕུལ་ལོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་

ཀང་། ཀ་ཤྱི་ཀའྱི་གོས་རྣམས་དྱེ་ལ་བྱིན་ནོ། །དྱེས་ཀང་ལག་པ་གཉྱིས་ཀས་བླངས་

ཏྱེ། སྤྱི་བོར་བཞག་ནས་མཆོད་པའྱི་ཕྱིར་ལྷའྱི་འཇྱིག་རྱེན་དུ་སོང་ངོ་། །

དྱེ་འདུན་པས་མཐོང་ནས་མཆོད་རྱེན་བརྩྱིགས་པས། ངུར་སྨྲྱིག་བླངས་པའྱི་

མཆོད་རྱེན་ཟྱེར་རོ། །དྱེའྱི་ཚེ་དོན་གྲུབ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞྱེས་པའྱི་སྒ་འོག་མྱིན་གྱི་བར་

དུ་གག་གོ །འདུན་པས་ཀང་ར་དང་རྒྱན་ཁྱེར་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་གྱི་

མྱ་ངན་བསལ་ལོ། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས། གཙུག་ཕུད་བཅད། ངུར་སྨྲྱིག་བགོས་ཏྱེ་

རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། བྲམ་ཟྱེ་རྱིགས་ལྡན་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སུ་སོང་ནས་ཡངས་པ་

ཅན་དུ་བོན་པ་དང་། སྒྱུ་རྩལ་ཤྱེས་ཀྱི་བུ་རྱིང་འཕུར་སོབ་མ་སུམ་བརྒྱ་ལ་ཅྱི་ཡང་

མྱེད་པའྱི་སྐྱེ་མཆྱེད་སོན་པ་དྱེའྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏྱེ། སོབ་མར་ཁས་བླངས་ཏྱེ་བསབས་

པས་ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་སྱེམས་མངོན་དུ་གྱུར་ཏྱེ། རྱིང་འཕུར་ལ་ཁོད་ཀྱིས་ཆོས་འདྱི་

ཙམ་ཞྱིག་ཁོང་དུ་ཆུད་དམ་སྨྲས་པ། དྱེ་བཞྱིན་ནོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྨྲས་པ། 

དྱེ་ཁོ་བོས་ཀང་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །སྨྲས་པ། ངས་གང་ཤྱེས་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤྱེས། ཁྱེད་

ཀྱིས་གང་ཤྱེས་པ་ངས་ཤྱེས་ཀྱིས། གཉྱིས་ཀས་སོབ་མའྱི་ཚོགས་ལ་བསན་ནོ། །ཟྱེར་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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རོ། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཆོས་འདྱིས་ངྱེས་པར་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་

གྱིས། དྱེ་བས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བཙལ་ལོ་སམ་སྱེ། རྱིམ་གྱིས་མ་ག་དྷར་སོང་སྱེ་རྱི་སྐ་

བོར་བཞུགས་སོ། །དྱེ་ནས་ཆུ་དྲོན་ཅན་གྱི་སོ་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་

ཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་གོང་ཁྱེར་པ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་ཤྱིན་ཏུ་

དད་དྱེ་རྒྱལ་སྱིད་ཀྱི་ཤས་ཕུལ་བ་ཡང་མ་བཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་རྱེངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷག་

སྤོད་སོབ་མ་བདུན་བརྒྱ་ལ་སྱིད་རྩྱེའྱི་སྱེམས་སོན་པ་མཐོང་ནས། བདག་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་

བརྟུལ་ཞུགས་དང་དཀའ་ཐུབ་བརྩམས་ནས། བདག་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་འདུ་

ཤྱེས་བསྐྱེད་ཅྱིང་། ཟག་བཅས་ཀྱི་བསམ་གཏན་སུན་དབྱུང་ངོ་སམ་སྱེ། དྱེའྱི་སོབ་

མར་ཁས་བླངས་ནས། མྱུར་དུ་སྱིད་རྩྱེའྱི་སྱེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སྔར་བཞྱིན་བརོད་

ནས། འདྱིས་ནྱི་མྱང་འདས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་སུན་ཕྱུང་སྱེ་སོང་ངོ་། །

དྱེའྱི་ཚེ་ལྔ་སྱེ་ཡང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ཏྱེ་རྱིམ་གྱིས་རྱི་

ག་ཡའྱི་རྩྱེ་མོར། སྔར་མ་ཤྱེས་པའྱི་དཔྱེ་གསུམ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏྱེ། ཆུ་བོ་ནྱེ་རཉྫ་ནའྱི་

འགམ་དུ་ཕྱིན་ནས། བདག་སྱིགས་མ་ལྔའྱི་དུས་དམན་པ་ལ་མོས་པ། བརྟུལ་ཞུགས་

ངན་པས་དག་པར་འཛིན་པ་སུན་དབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། བརྟུལ་ཞུགས་དང་དཀའ་ཐུབ་

བརྩམ་མོ་སམ་སྱེ། ལོ་དྲུག་ཏུ་མཁའ་ཁབ་ཀྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་བཞག་སྱེ། ཏྱིལ་འབྲུ་

གཅྱིག་དང་། རྒྱ་ཤུག་འབྲུ་གཅྱིག་དང་། འབྲས་འབྲུ་གཅྱིག་གྱིས་ལོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་

སྤད་དྱེ། དབུགས་རྒྱུ་བ་བཅད་དྱེ་བཞུགས་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་ལྷའྱི་བུ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་གཞོན་ནུ་ཤྱིའོ་ཞྱེས་བརོད་
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པས། ལྷ་མོས་འོངས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ལུས་བསྐམས་པ་དང་། ཤྱི་བ་

དང་འདྲ་བ་མཐོང་ནས། བལྟམས་མ་ཐག་ཏུ་ངའྱི་སྐྱེ་བའྱི་མཐའ་མ་འདྱིའོ་ཞྱེས་པའྱི་

དམ་བཅའ་ཡང་མ་རོགས་དྲང་སོང་ནག་པོའྱི་ལུང་བསན་ཡང་མྱི་བདྱེན་ནོ། །ཞྱེས་སྨྲྱེ་

སྔགས་འདོན་པ་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྨྲས་པ། ཉྱི་ཟླ་སྐར་ཚོགས་ས་ལ་ལྟུང་

འགྱུར་སྱིད། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཡྱིན་ཡང་ང་མྱི་འཆྱི། །དྱེ་ཕྱིར་འདྱི་ལ་མྱ་ངན་ཁོད་མ་

བྱེད། །རྱིང་པོར་མྱི་ཐོགས་བང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་མཐོང་། །ཞྱེས་སྨྲས་པས་དགའ་སྱེ་

གནས་སུ་སོང་ངོ་། །གོང་གྱི་བ་ལང་རྱི་ལ་སོགས་པས་ཀང་རྣ་བར་ཤྱིང་བལ་བཅུག་

ནས། སྣར་འབྱིན་པ་ལ་སོགས་བྱེད་དོ། །བདུད་ཀང་སོག་གཅྱེས་པར་གྱིས་ཤྱིག་

ཅྱེས་པ་ལ་སོགས་སན་པར་སྨྲས་ཤྱིང་། གླགས་བཙལ་ཡང་མ་རྱེད་དོ། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་གོལ་བར་འཛིན་པ་དགག་

པའྱི་ཕྱིར། ཟས་རགས་པ་ཟོས་ལ་བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་འགོའ་ོསམ་སྱེ། ཟས་རགས་པ་

བཟའོ་ཞྱེས་བརོད་པས་ལྔ་སྱེ་མ་དད་ནས་བཱ་ར་ཎ་སྱིར་སོང་ངོ་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔས་ལྱེགས་སྐྱེས་མའྱི་བྲན་མོ་གྲུམ་མ་ཞྱེས་པའྱི་རོ་གསོ་རས་ཀྱིས་དཀྱིས་པ་དྱེ་

བླངས་ཏྱེ། ལྷས་ལག་པ་བརབས་པའྱི་རྱིང་དུ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཞག་པའྱི་རོ་ལྱེབ་ལ་

བཀྲུས་སོ། །དྱེ་ངལ་ཏྱེ་རྱིང་ནས་འབྱུང་སམ་པ་ལ་བདུད་ཀྱིས་གད་པ་མཐོན་པོར་

སྤྲུལ་པ་ལ། །ཤྱིང་གྱི་ལྷ་མོས་ཡལ་ག་སད་པ་ལ་འཇུས་ཏྱེ་བྱུང་ནས། ཤྱིང་སྒྲུབ་བྱེད་

ཀྱི་དྲུད་དུ་ཕག་དར་ཁོད་ཀྱི་སྣམ་སྦྱར་བསྒྲུབས་ཤྱིང་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷས་ཀང་། 

གོས་ངུར་སྨྲྱིག་ཕུལ་བ་བཞྱེས་ཏྱེ་སྤོད་ཡུལ་གྱི་གོང་དུ་ཞུགས་སོ། །

དྱེ་ནས་ལྷས་སྦྲན་ཏྱེ། ལྱེགས་སྐྱེས་མས་བ་སོང་གྱི་འོ་མ་ལན་བདུན་དུ་ཉྱིང་
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ཁུར་བས་པ་དང་། འབྲས་དང་འབྲུ་གསར་པ་བླུགས་ཏྱེ་བཙོས་པས། དྱེའྱི་ནང་དུ་

དཔལ་བྱེའུ་ལ་སོགས་པའྱི་བཀ་ཤྱིས་པ་དག་སྣང་བས་དགའ་སྱེ། མཚན་མཁན་

གྱིས་ཀང་བདུད་རྩྱི་ཐོབ་པར་ལུང་བསན་ནོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མགོན་

དུ་བོས་ནས་འོ་ཐུག་སྦྲང་རྩྱི་ཅན་གྱིས་གསྱེར་སྣོད་བཀང་སྱེ་ཕུལ་བས་བཞྱེས་ནས། 

ནྱེ་རཉྫ་ནའྱི་འགམ་དུ་སོང་སྱེ། ཟས་དང་ཆོས་གོས་བཞག་ནས་ཁྲུས་མཛད་པས། 

ལྷས་མཆོད་ཅྱིང་། ཁྲུས་ཆུ་ལྷས་ཁྱེར་ལ། སྐྲ་དང་། ཨག་ཚོམས་ལྱེགས་སྐྱེས་མས་

ཁྱེར་ཏྱེ། ཆུ་དྱེའྱི་ཀླུ་མོས་ཕུལ་བའྱི་སྱེང་ཁྱི་ལ་བཞུགས་ཏྱེ། འོ་ཐུག་གསོལ་ནས། 

གསྱེར་སྣོད་ཆུར་བོར་བ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཁྱེར་བ་ལ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བླངས་

ནས། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་ཁྱེར་ནས། ལོ་རྱེ་བཞྱིན་སྣོད་ཀྱི་དུས་སོན་བྱེད་དོ། །

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཁྲུས་བས། ཟས་ཟོས་པས། ལུས་མཐུ་དང་ལྡན་པས་

བདུད་ལས་རྒྱལ་བའྱི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་སྐྱེས་བུ་ཆྱེན་པོའྱི་སོབས་ཀྱིས་

ཆས་སོ། །རླུང་དང་ཆར་གྱིས་ལམ་ཕགས་ཤྱིང་ཆག་ཆག་གདབ། །རྱི་ཤྱིང་ཐམས་

ཅད་དང་། བུ་ཆུང་བཙས་མ་ཐག་ཐམས་ཅད་ཀང་མགོ་དྱེ་ཕོགས་སུ་སོན་ནོ། །སོང་

གསུམ་གྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་དབང་བསྒྱུར་གྱིས་འཁོར་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་

དོ་ནུབ་བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་འགོ་ཡྱིས། མཆོད་པའྱི་ལས་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་བསོས་ནས། 

མཆོད་པའྱི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་སྤྲུལ་ལོ། །

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་འོད་བཀྱེ་སྱེ། ཉོན་མོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཞྱི་ཞྱིང་

སྣོད་དག་པར་སྦྱངས་ཏྱེ། ཀླུ་ནག་པོས་བསོད་དོ། །དྱེ་ནས་ལམ་གྱི་གཡས་ན་རྩྭ་

འཚོང་བཀ་ཤྱིས་རྩྭ་བརྔ་བ་ལ། བཀ་ཤྱིས་རྩྭ་ནྱི་ང་ལ་མྱུར་དུ་བྱིན། །དྱེ་རྱིང་ང་ལ་
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རྩྭས་ནྱི་དོན་ཆྱེན་འགྱུར། །དཔུང་དང་བཅས་པའྱི་བདུད་ནྱི་བཅོམ་ནས་སུ། །བང་

ཆུབ་དམ་པ་ཞྱི་བ་རྱེག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། དྱེས་ཀང་རྩྭ་སྔོ་འཇམ་

ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཕུལ་ཏྱེ། ཁྱེར་ནས་བང་ཆུབ་ཤྱིང་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ཏྱེ། རྩྭ་རྩྱེ་མོ་

ནང་དུ་བསན་ནས་རྩ་བ་ཕྱིར་བསན་པ་ལ། ཤར་ཕོགས་སུ་བལྟས་ཏྱེ་འདུག་ནས་

ལུས་དྲང་པོར་བསངས། དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག་ནས། སན་འདྱིར་བདག་གྱི་ལུས་ནྱི་

བསྐམས་ཀང་རུང་། །པགས་པ་རུས་པ་ཤ་རྣམས་ཞྱིག་ཀང་རུང་། །བསྐལ་མང་རྱེད་

དཀའྱི་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་པར། །སན་འདྱི་ལས་ནྱི་ལུས་བསྐོད་མྱི་བའོ། །ཞྱེས་ཡྱིད་

དམ་བརན་པོ་བས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ། ལྷ་རྣམས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར་

ཕོགས་བཅུར་འཁོད་དོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཀང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་

བསྐུལ་བ་ཞྱེས་བ་བའྱི་འོད་བཀྱེ་སྱེ། ཞྱིང་དཔག་མྱེད་སྣང་བར་བས་ནས། བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་མང་པོ་བསྡུས་ནས་མཆོད་པ་བྱེད་དོ། །

དྱེ་ནས་བདུད་ལ་མ་སྦྲན་པར། འཚང་རྒྱ་བར་མྱི་རྱིགས་སོ་སམ་སྱེ། སྱིན་

མཚམས་ནས་བདུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་

འོད་ཟྱེར་བཀྱེ་བས་བདུད་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་སྣང་ཞྱིང་གཡོས། མོག་མོག་པོར་

བས་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་ཤྱིན་ཏུ་དག་པ་བསྐལ་མང་སྤོད་སྤད་པ། །ཟས་གཙང་སས་པོ་

རྒྱལ་སྱིད་དག་ནྱི་རབ་སངས་ཏྱེ། །ཕན་བྱེད་དྱེ་ནྱི་བདུད་རྩྱི་མངོན་པར་འདོད་པས་

བྱུང་། །བང་ཆུབ་ཤྱིང་དྲུང་འོང་གྱིས་དྱེ་རྱིང་སྒྱིམ་པར་གྱིས། །ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

སྒ་བྱུང་ཞྱིང་། བདུད་སྱིག་ཅན་ལའང་རང་གནས་མུན་པས་ཁབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱི་

ལམ་སོ་གཉྱིས་རྱིས་ཏྱེ། རང་གྱི་འཁོར་ལ་སྦྲན་པ་དང་། བུ་དྱེད་དཔོན་གྱིས་བཟློག་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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ཀང་མ་ཟློག་པར། གནོད་སྦྱྱིན་གྲུལ་བུམ་ལྟོ་འཕྱེ་ཆྱེན་པོའྱི་གཟུགས། །སྱིན་པོ་ཡྱི་

དྭགས་ཤ་ཟའྱི་གཟུགས་དང་བཅས། །འཇྱིགས་བྱེད་མྱི་སྡུག་དྲག་གཟུགས་ཇྱི་སྱེད་

པ། །ཐམས་ཅད་སྒྱུ་ཡྱིས་དྱེར་ནྱི་སྤྲུལ་པ་བས། །ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་འགྱུར་དུ་

མ་མཐོང་ཡང་། ཤཱཀའྱི་སས་པོ་ཆོས་རྣམས་རྱེན་འབྱུང་བ། །དངོས་པོ་མྱེད་པའྱི་ངོ་བོ་

ཉྱིད་དུ་རོགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་སྱེམས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན། །དཔུང་བཅས་གཡོ་སྒྱུ་

མཐོང་ཡང་མྱོས་པ་མྱེད། །དྱེ་ནས་བདུད་ཀྱི་གཡས་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་

དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཟློག །གཡོན་ནས་མྱི་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏྱེ་མཚོན་

ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་འཕངས་པས། མྱེ་ཏོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །

དྱེ་ནས་བདུད་ཀྱིས། ཁོད་ཀྱི་བསོད་ནམས་དྱེ་ཙམ་གྱིས་ཐར་པ་ག་ལ་ཐོབ་

ཅྱེས་སྨྲས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཁོད་ཀྱིས་གཏན་པ་མྱེད་པའྱི་མཆོད་

སྦྱྱིན་གཅྱིག་བས་པས་འདོད་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། ངས་གཏན་པ་

མྱེད་པའྱི་མཆོད་སྦྱྱིན་དུ་མ་བས་སོ་ཞྱེས་བརོད་པ་དང་། བདུད་ཀྱིས། སྔོན་ཆད་ཁོ་

བོས་མཆོད་སྦྱྱིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་མྱེད། །གཏན་པ་མྱེད་པར་བས་པ་ཁོད་འདྱིར་དཔང་དུ་

ཡོད། །ཁོད་ལ་འདྱིར་ནྱི་དཔང་པོ་གང་ཡང་ཡོད་མྱིན་པས། །སྨྲས་ཀང་ཕན་པ་ཅྱི་

ཡོད་ཁོད་ནྱི་ཕམ་པར་གྱུར། །

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྨྲས་པ། ས་འདྱི་ང་ཡྱི་དཔང་ཡྱིན་ནོ་གསུང་ཏྱེ། ཕག་

གཡས་པ་ས་ལ་བརབས་ཏྱེ། ས་འདྱི་འགོ་བ་ཀུན་གྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྱེ། རྒྱུ་དང་མྱི་རྒྱུ་

སོམས་ཤྱིང་ཉྱེ་འཁོན་མྱེད། །འདྱི་ནྱི་བདག་གྱི་དཔང་སྱེ་བདག་བརྫུན་མྱེད། །འདྱི་ལ་

ཁོད་ནྱི་བདག་གྱི་དཔང་བོས་ཤྱིག །ཅྱེས་གསུངས་པས། ས་རྣམ་པ་དྲག་ཏུ་གཡོས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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པའྱི་གསྱེབ་ནས། སའྱི་ལྷ་མོ་བརན་མ་ལུས་ཕྱེད་ཕྱུང་ནས། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏྱེ། སྐྱེས་བུ་

ཆྱེན་པོ་དྱེ་དྱེ་བཞྱིན་ནོ། །ཁོད་ཀྱིས་ཇྱི་སྐད་སྨྲས་པ་དྱེ་བཞྱིན་ཏྱེ། འདྱི་ནྱི་བདག་ལ་

མངོན་སུམ་མོ། །འོན་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་

དཔང་དུ་གྱུར་པ་ལགས་སོ། །ཞྱེས་སྨྲས་ཏྱེ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །གཡོ་ཅན་དཔུང་

བཅས་ས་སྒ་དྱེ་ཐོས་ནས། །ནགས་སུ་སྱེང་གྱེས་སྒ་བསྒགས་ཝས་ཐོས་དང་། །བ་

རོག་རོ་འཕངས་ནོད་ལ་བྱེར་བ་བཞྱིན། །སྔངས་སྐྲག་སྱིང་གས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་

བྱེར། །དྱེ་ནས་སྱིག་ཅན་ཡྱིད་མ་བདྱེ་ནས། །རང་གྱི་བུ་མོ་རྣམས་སད་དུ་བཏང་སྱེ། དྱེ་

དག་གྱིས་ཀང་བཞྱིན་ཕྱེད་འགྱེབས་པ་ལ་སོགས་པ། གཡོ་སྒྱུ་སོ་གཉྱིས་བསན་ཀང་

བསླུར་མ་ཚུགས་པས་སྱིག་ཅན་ཡྱིད་མྱི་དགའོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཤྱིང་གྱི་ལྷ་མོ་དཔལ་ལྡན་

ལ་སོགས་བརྒྱད་ཀྱིས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་ཁོད་ནྱི་དགུང་ཟླ་ཡར་གྱི་ངོ་ལྟར་

མཛེས་པའོ། །ཞྱེས་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱིས་བསོད་དོ། །

གནས་གཙང་མའྱི་ལྷས་བདུད་ལ་སྱིག་ཅན་ཁོད་ནྱི་གླང་རྒན་འདམ་དུ་བྱིང་བ་

ལྟར་ཉམ་ཆུང་བའོ། །ཞྱེས་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱིས་སད་ཅྱིང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བཅུ་དྲུག་

གྱིས་བཟློག་ཀང་། མྱི་སོག་པར། མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཕངས་ཤྱིང་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་

ཚོགས་བསན་ཡང་གླགས་མ་རྱེད་ཅྱིང་བདུད་དཔུང་མྱི་འཁྲུགས་པ་ཡང་འཐོར་ཏྱེ་

ཞག་བདུན་དུ་མ་ཕད་དོ། །བདུད་མང་པོས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་བསམ་གཏན་བཞྱི་བསྐྱེད། རྱིག་པ་གསུམ་བསྐྱེད་ནས། ནམ་

གྱི་ཆ་སད་སྐ་རྱེངས་འཆར་ཁ་རྔ་བརྡུང་བའྱི་ཚོད་ཙམ་ན། རྱེན་འབྲྱེལ་བཅུ་གཉྱིས་

དང་བདྱེན་བཞྱི་ཤྱེས་ནས། སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་མངོན་
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པར་སངས་རྒྱས་སོ། །དྱེ་ནས་ཤྱིང་ཏ་ལ་བདུན་ཙམ་དུ་འཕགས་ཏྱེ། ལམ་གྱི་རྒྱུད་ནྱི་

ཆད་དོ་ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆྱེད་དུ་བརོད་པ་བརོད་དོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མྱེ་

ཏོག་པུས་ནུབ་ཙམ་གཏོར་ཏྱེ་མཆོད་དོ། །འཇྱིག་རྱེན་སྣང་བར་བས། ས་གཡོས། 

ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་བ་བསྐུར། ཕག་བརྐངས་ཏྱེ། བདག་

ཅག་ཇྱི་ལྟར་བང་ཆུབ་ཐོབ་ལྟར་ཁོད་སངས་རྒྱས། །དཔྱེར་ན་མར་དང་མར་གྱི་སྱིང་

ཁུ་མཚུངས་འདྲ་བཞྱིན། ཞྱེས་གསུངས་ཤྱིང་། ལྷའྱི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བསོད་དོ། །

སོན་པས་ཀང་། བསོད་ནམས་རྣམ་སྱིན་བདྱེ་སྱེར་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

སྱེལ། །བསོད་ནམས་ལྡན་པའྱི་མྱི་ཡྱི་བསམ་པ་རྣམས་ཀང་འགྲུབ། །བདུད་བཅོམ་

ནས་ནྱི་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་རྱེག་པར་འགྱུར། །མྱ་ངན་ལས་འདས་ཞྱི་བ་བསྱིལ་བའྱི་

དངོས་པོ་ཐོབ། །ཅྱེས་ཆྱེད་དུ་བརོད་དོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆྱེར་བསོད་ནས་སྐྱིལ་

ཀྲུང་མ་བཤྱིག་པར་ཞག་བདུན་དུ་བང་ཆུབ་ཤྱིང་ལ་གཟྱིགས་སོ། །ཞག་བདུན་པ་

གཉྱིས་པ་ལ། །སོང་གསུམ་རྒྱང་རྱིང་དུ་འཆག་གོ །གསུམ་པ་ལ། ངས་འདྱིར་སྡུག་

བསྔལ་མཐར་ཕྱུང་སྱེ། བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱིང་པོ་ལ་སྤན་མྱི་འཛུམས་པར་གཟྱིགས་

སོ། །བཞྱི་པ་ལ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་བར་དུ་རྒྱང་མྱི་རྱིང་བར་འཆག་གོ །དྱེ་ནས་བདུད་སྱིག་

ཅན་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ཀང་། །གདུལ་བའྱི་དོན་བས་ཟྱིན་

གྱི་བར་དུ་མྱི་འདའ་བར་ཞལ་ཀྱིས་བཞྱེས་ཏྱེ། མྱ་ངན་དུ་གྱུར་ཅྱིང་བུ་མོ་དགའ་མ་ལ་

སོགས་པའང་དྲུང་དུ་སོང་བ་ན་རྒན་མོར་མཛད་དོ། །ཞག་བདུན་པ་ལྔ་པ་ལ་ཡུལ་

ངན་ཆྱེན་པོ་བྱུང་སྱེ། ཀླུ་བཏང་བཟུང་གྱི་གནས་ན་བཞུགས་སོ། །

དྲུག་པ་ལ་ཤྱིང་ནྱ་གོ་དྷར་ར་སྐོང་དུ་བཞུད་དྱེ། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རྣམས་ལ། ཆོས་
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ཐོས་པ་དང་མཐོང་བ་དང་། །དབྱེན་པར་དགའ་པ་བདྱེ་བ་ཡྱིན། །སོག་ཆགས་འབྱུང་

པོ་རྣམས་ལ་བསམས། །གནོད་པ་མྱི་བྱེད་འཇྱིག་རྱེན་བདྱེ། །ཞྱེས་སོགས་གསུངས་

སོ། །བདུན་པ་ལ། ཤྱིང་སྒོལ་རྒྱུའྱི་དྲུང་དུ་བཞུགས་ཏྱེ། ཚོང་པ་ག་གོན་དང་བཟང་

པོས། སྤང་རྩྱི་དང་སྐོ་མ་དང་། བུ་རམ་ཤྱིང་བཤུས་པ་དག་ཕུལ་བ་དང་། ལག་པས་

བླངས་ན་མ་ལྱེགས། སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྣོད་ཇྱི་ལྟ་བུར་བཞྱེས་སམ་པ་དང་། 

རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱིས་གསྱེར་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷུང་བཟྱེད་ཕུལ་བ་མ་བཞྱེས་པས། རྣམ་

སས་ལ་སྔོན་པོའྱི་རྱིས་ཀྱི་ལྷས་བྱིན་པའྱི་རོའྱི་ལྷུང་བཟྱེད་བཞྱི་ཡོད་པ་རྱེ་རྱེས་བཟུང་

སྱེ། མྱེ་ཏོག་གྱིས་བཀང་སྱེ་ཕུལ་བས། ཕག་བརྐངས་ཏྱེ། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་ལ་ལྷུང་

བཟྱེད་ཕུལ་ཅྱིག་དང་། ཁོད་ནྱི་ཐྱེག་པ་མཆོག་གྱི་སྣོད་དུ་འགྱུར། །ང་འདྲ་དག་ལ་ལྷུང་

བཟྱེད་ཕུལ་བ་ནྱི། །དྲན་དང་བློ་གོས་ནམ་ཡང་ཉམས་མྱི་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ་

བཞྱེས་ནས། གཅྱིག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏྱེ་དྱེར་བླངས་སོ། །

དྱེ་ནས་ག་གོན་དང་བཟང་པོས་བ་སོང་གྱི་འོ་མའྱི་ཉྱིང་ཁུའྱི་སྤྱིས་མ་བཞམས་

ཏྱེ། རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་གཞོང་པར་བླུགས་ཏྱེ་ཕུལ་བ་གསོལ་ཏྱེ། གཞོང་པ་བོར་བ་ཚངས་

པས་ཁྱེར་རོ། །སོན་པས་ཀང་། ལྷ་ཡྱི་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ཅྱིང་། །ཕོགས་རྣམས་བཀ་

ཤྱིས་བྱེད་པ་དྱེས། །ཁྱེད་ཀྱི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་མཐུན་

པར་ཤོག །ཅྱེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཤྱིས་པ་བརོད་དྱེ། སྦྲང་རྩྱི་འབྱུང་བ་ཞྱེས་པའྱི་

རྒྱལ་བར་ལུང་བསན་ནོ། །

དྱེ་ནས་སོན་པ་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་བཞུགས་ཏྱེ། ཟབ་ཅྱིང་རྡུལ་བྲལ་འོད་

གསལ་འདུས་མ་བས། །བདུད་རྩྱིའྱི་ཆོས་ནྱི་བདག་གྱིས་ཐོབ་པར་གྱུར། །བདག་
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གྱིས་བསན་ཀང་གཞན་གྱིས་མྱི་ཤྱེས་ཏྱེ། །མྱི་སྨྲ་ནགས་འདབས་གནས་པར་བའོ་

སམ། །ཞྱེས་དགོངས་ཤྱིང་། འཇྱིག་རྱེན་ཀུན་ལ་སྱིང་རྱེ་མཐའ་ཡས་ང་། །གཞན་གྱིས་

གསོལ་བ་བཏབ་ལ་ང་མྱི་སོད། །སྐྱེ་བོ་འདྱི་དག་ཚངས་ལ་དད་པ་སྱེ། །དྱེ་ཡྱིས་

གསོལ་བ་བཏབ་ན་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །སམ་སྱེ་འོད་བཀྱེ་བས། སོང་གསུམ་གྱི་བདག་

པོ་ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱིས་ཤྱེས་ནས། གོགས་སྦྲན་ཏྱེ་ཚངས་པ་འབུམ་ཕག་

དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏྱེ། ཡྱེ་ཤྱེས་ཆྱེན་པོ་མཆོག་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་ནས་ནྱི། །ཕོགས་བཅུ་དག་ཏུ་འོད་ཟྱེར་རྣམ་པར་བཀྱེ་མཛད་

དྱེ། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཟྱེར་གྱིས་མྱི་ཡྱི་པདྨ་ཁ་འབྱེད་པ། །སྨྲ་བའྱི་ཉྱི་མ་དྱེ་རྱིང་ཅྱི་སད་བཏང་

སོམས་བཞུགས། །ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྐུལ་བས། ཅང་མྱི་གསུང་གནང་སྱེ་

སོང་ངོ་། །

སོན་པ་ཡང་ཐུགས་ལས་ཆུང་བ་ལ་གཞོལ་བ་དང་། དྱེས་བརྒྱ་བྱིན་སྦྲན་ཏྱེ། 

བརྒྱ་བྱིན་གྱིས། ཟླ་བ་ཉ་བ་གཟའ་ལས་ཐར་པ་ལྟར། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ནྱི་རྣམ་པར་

གོལ་བ་ལགས། །གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་བཞྱེངས་སུ་གསོལ། །འཇྱིག་རྱེན་

མུན་པར་ཤྱེས་རབ་འོད་དབྱུང་གསོལ། །ཞྱེས་གསོལ་བས་ཅང་མྱི་གསུང་བ་དང་། 

ཚངས་པས། ཀུན་ཏུ་འཚལ་བར་འགྱུར་བ་མཆྱིས་ལགས་ཀྱི། །ཐུབ་པ་ཁོད་ཀྱིས་

ཆོས་ནྱི་བསན་དུ་གསོལ། །ཞྱེས་པ་དང་། སོན་པས། སྐྱེ་དགུ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་

བཅྱིངས། །རྒྱུན་གྱིས་རབ་ཏུ་བརས་པ་ཡྱིན། །ངས་ནྱི་ཚེགས་ནྱི་ཆྱེན་པོས་

རོགས། །དྱེ་ལྟ་བས་ན་བསན་མྱི་ཕན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

ཡང་སོན་པ་ཐུགས་ལས་ཆུང་བ་ལ་ཐུགས་བཏུད་པ་དང་། མྱི་དགྱེ་བའྱི་ལྟས་
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མྱེ་མྱི་འབར་བ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བས། གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱིས། མ་ག་དྷར་འདྱིར་སྔོན་

ཆོས་མ་དག་པ། །དྲྱི་མ་བཅས་པར་སྱེམས་དཔའྱི་སྨྲ་བ་བྱུང་། །དྱེ་སད་ཐུབ་པ་བདུད་

རྩྱིའྱི་སོ་དབྱེ་གསོལ། །དྲྱི་མྱེད་སངས་རྒྱས་ཆོས་ནྱི་ཉན་ཅྱིང་མཆྱིས། །ཞྱེས་ནན་ཏན་

དུ་གསོལ་བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མ་ངྱེས་པའྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་གཟྱིགས་ནས། 

ཚངས་པ་མ་ག་དྷར་ཡྱི་སྱེམས་ཅན་གང་། །རྣ་བ་ལྡན་ཞྱིང་དད་དང་ལྡན་གྱུར་པ། །མྱི་

ཚེ་འདུ་ཤྱེས་རག་ཏུ་ཆོས་ཉན་པ། །དྱེ་དག་ལ་ནྱི་བདུད་རྩྱིའྱི་སོ་དབྱེ་འོ། །ཞྱེས་ཞལ་

གྱིས་བཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་ཤྱིང་གྱི་ལྷ་ཆོས་སྱེད་ལ་སོགས་པས། སོན་པ་

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གང་དུ་བསྐོར། ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་རུའོ། །དྱེ་ནྱི་སྐྱེ་བོ་ཉུང་ཞྱིང་གྱིབ་མ་

ཆུང་བས། གཞན་དུ་རྱིགས་སོ་ཞྱེས་གསོལ་པས། བཀའ་སྩལ་པ། བཞྱིན་བཟངས་

དག །དྱེ་སྐད་མ་ཟྱེར་ཅྱིག་གསུངས་ཏྱེ། ཐོག་མར་གདུལ་ས་བ་སུ་ལ་ཆོས་སོན་སམ་

པ་དང་། ལྷག་སྤོད་འདས་ཏྱེ་ཞག་བདུན་ལོན། རྱིང་འཕུར་འདས་ཏྱེ་ཞག་གསུམ་ལོན་

པར་རྱིག་ནས། ལྔ་སྱེ་ལ་བསན་པར་བའོ་ཞྱེས་དགོངས་ཏྱེ། མ་ག་དྷར་ནས་གསལ་

ལྡན་དུ་སོང་བ་དང་། འཚོ་བ་པ་ཞྱིག་དང་ཕད་དྱེ། གཏམ་མང་པོ་བས་ཏྱེ། འཚོ་བ་

པས། ཁྱེད་དབང་པོ་ནྱི་གསལ། པགས་པ་ནྱི་དག་ན། སུ་ལས་ཚངས་པར་སྤད། 

བཀའ་སྩལ་པ། ང་ལ་སོབ་དཔོན་གང་ཡང་མྱེད། །ང་དང་འདྲ་བ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ང་ནྱི་

གཅྱིག་པུར་རོགས་སངས་རྒྱས། །བསྱིལ་གྱུར་ཟག་པ་མྱེད་པ་ཡྱིན། །དྱེས་སྨྲས་པ། 

དག་བཅོམ་པར་ཞལ་གྱིས་འཆྱེའམ། བཀའ་བསྩལ་པ། ང་ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་དག་བཅོམ་

པ། །ང་ནྱི་སོན་པ་བླ་ན་མྱེད། །ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་དྲྱི་ཟར་བཅས། །ང་ཡྱི་དོ་ཟླའྱི་གང་ཟག་

མྱེད། །དྱེས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་བར་ཞལ་གྱིས་འཆྱེའམ། བཀའ་སྩལ་པ། གང་དག་ཟག་པ་
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ཟད་བརྱེས་པ། །ང་འདྲ་རྒྱལ་བར་ཤྱེས་པར་བ། །ང་ནྱི་སྱིག་པའྱི་ཆོས་ལས་རྒྱལ། །དྱེ་

བས་ཉྱེ་འགོ་ང་རྒྱལ་ཡྱིན། །དྱེས་སྨྲས་པ། གར་བཞུད། བཀའ་སྩལ་པ། ང་ནྱི་ཝཱ་ར་ཎ་

སྱིར་འགོ། །གོང་ཁྱེར་གསལ་ལྡན་སོང་ནས་ནྱི། །ལོང་བ་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིག་རྱེན་

ལ། །མཚུངས་པ་མྱེད་པའྱི་འོད་བའོ། །ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པས། དྱེ་བཞྱིན་དུ་

འགྱུར་རོ། །ཟྱེར་ཏྱེ། ལྷོར་སོང་ངོ་། །

སོན་པ་བང་དུ་རྱི་ག་ཡ་དང་ལྟྱེང་རྒྱས་དང་ཙན་དན་ལར་དང་། གོང་ཁྱེར་ཁ་

ལོ་བསྒྱུར་ནས། གངྒཱའྱི་འགམ་དུ་གཤྱེགས་སོ། །གངྒཱའྱི་མཉན་པས་གྲུ་བཙས་བླངས་

པས། ང་ལ་གྲུ་བཙས་མྱེད་གསུངས་ཏྱེ་ནམ་མཁའ་ལ་གཤགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་

གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་དྱེ་ཐོས་ནས། ཕྱིས་རབ་བྱུང་ལ་གྲུ་བཙས་མྱི་འདོད་པར་

བས་སོ། །དྱེ་ནས་བཱ་ར་ཎ་སྱིས་བོན་ནས། བསོད་སོམས་བཞྱེས་ཏྱེ། ཟས་ཀྱི་བ་བ་

བས་ཏྱེ། དྲང་སོང་ལྷུང་བར་གཤྱེགས་སོ། །ལྔ་སྱེས་སོན་པ་འབོན་པ་མཐོང་སྱེ། དགྱེ་

སྦྱོང་གོའུ་ཏ་མ། ལྷོད་པ་མང་དུ་ཟ་བ་སོང་བ་ལས་ཉམས་པ་འདྱི་འོང་གྱིས། །སུས་

ཀང་བསུ་བར་མྱི་བ། ལྡང་བར་མྱི་བ། ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟྱེད་བླང་བར་མྱི་བ། 

སན་ལྷག་པ་འདྱི་ལ་འདོད་ན་འདུག་ཅྱིག་ཟྱེར་བའྱི་འོག་ཁྱིམས་བཅས་ཏྱེ། ཀུན་ཤྱེས་

ཀྱིས་སྱེམས་ཀྱིས་ཁས་མ་བླངས་སོ། །

དྱེ་ལྟར་སོན་པ་བོན་པ་དང་ལྔ་སྱེས་མ་བཟོད་ནས། ཁྱིམས་དྲལ་ཏྱེ་སན་ལས་

ལངས་ཏྱེ། ལ་ལས་བསུ། ལ་ལས་གདན་གཏྱིང་། ལ་ལས་ཞབས་བཀྲུ་བའྱི་ཆུ་

བཤམས་ནས། ཁོད་ལྱེགས་པར་བོན་ཏོ། །གདན་འདྱི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞྱེས་

གསོལ་པ་དང་། སོན་པས་གདན་ལ་བཞུགས་ནས་ལྔ་སྱེ། མགུ་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་
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གཏམ་མང་པོ་བས་ཏྱེ། ལྔ་སྱེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གཽ་ཏ་མ། དབང་པོ་གསལ་ལ། 

པགས་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་དག་ན། ཡྱེ་ཤྱེས་མཐོང་བའྱི་ཁད་པར་མངོན་དུ་མཛད་དམ། 

བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཟྱེར་

ཅྱིག །ཡུན་རྱིང་པོར་མྱི་བདྱེ་བར་གྱུར་ཏ་རྱེ། ངས་ནྱི་བདུད་རྩྱི་ཐོབ་བོ། །སངས་རྒྱས་

སོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའོ། །ཁྱེད་ཅག་གྱིས་འོག་ཁྱིམས་འདྱི་ལྟར་མ་བཅས་སམ། 

ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་པས་དྱེ་དག་དགྱེ་སོང་དུ་གྱུར་ཏྱེ། སོན་པའྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏྱེ་

ཉྱེས་པ་བཤགས་ནས་གུས་པ་བསྐྱེད་དོ། །

སོན་པས་སྐུ་བསྱིལ་ནས། གང་དུ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་སམ་པ་དང་། ཕོགས་

དྱེར་རྱིན་ཆྱེན་སྣ་བདུན་གྱི་ཁྱི་སོང་བྱུང་བའྱི་གསུམ་ལ་སྐོར་བ་བས་ཏྱེ། བཞྱི་པ་ལ་

བཞུགས་ནས། འོད་ཀྱིས་སོང་གསུམ་སྣང་བར་གྱུར་ཅྱིང་། ས་གཡོས། སྱེམས་ཅན་

རྣམས་དག་པར་བས་སོ། །

དྱེ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་གསྱེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་སོང་དང་ལྡན་པ་ཕུལ་

ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་པ་དང་། ནམ་གྱི་ཆ་སོད་ལ་ཅང་མྱི་གསུང་

བ་དང་། གུང་ཐུན་ལ་ཡང་དག་པར་འཆག་པའྱི་གཏམ་དང་། ཆ་སད་ལ་ལྔ་སྱེ་ལ་

བཀའ་སྩལ་པ། དགྱེ་སོང་དག །མཐའ་གཉྱིས་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་འཇུག་

པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། འདོད་པ་བསོད་ཉམས་དང་། ངལ་ཞྱིང་དུབ་པའྱི་མཐའོ། །མཐའ་

གཉྱིས་སངས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱིས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཆོས་སོན་ཏྱེ། འདྱི་ལྟ་

སྱེ། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ། དགྱེ་སོང་དག་འདྱི་ནྱི་བདྱེན་པ་བཞྱི་སྱེ། 

སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་མོ། །ཞྱེས་སོགས་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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དང་། སྡུག་བསྔལ་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཀུན་འབྱུང་ནྱི་སང་བར་བའོ། །ཞྱེས་

སོགས་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་སངས་སོ། །ཞྱེས་སོགས་

ཏྱེ། བདྱེན་པ་བཞྱི་ལན་གསུམ་བཟླས་པས། རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་བས། ཀཽ་ཎྱི་ནྱས་དག་བཅོམ་སྱེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲུབ་བོ། །དྱེ་ལྟར་རྣམ་

པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྐོར་བ། །ཀཽ་ཎྱི་ནྱ་ཀུན་ཤྱེས་

ཏྱེ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནྱི་མངོན་པར་གྲུབ། །ཅྱེས་སོ། །

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདྱི་ལའང་། གནས། དུས། འཁོར། ཆོས། དགོས་པ་སྱེ། 

ལྔ་ལྔས་འཆད་གསུང་བས། དང་པོ་ཁོར་མོ་འཇྱིག་གོ །དུས། ཁ་ཅྱིག་ལོ་དྲུག་ཟླ་དྲུག་

གོ་ཟྱེར་རོ། །མཆྱིམས་པ་ན་རྱེ་ལོ་བདུན་ཟྱེར་རོ། །ཆག་ན་རྱེ་ལོ་བདུན་དུ་ཟླ་བ་

གཉྱིས་ཀྱིས་མ་ཚང་བའོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འཁོར་ནྱི་ཀཽ་ཎྱི་ནྱ། ར་ཐུལ། རླངས་པ། མྱིང་

ཆྱེན། བཟང་ལྡན་ཏྱེ་མྱི་ལྔ། ལྷའྱི་འཁོར་མང་པོའ།ོ །ཆོས་བདྱེན་པ་བཞྱི་ལན་གསུམ་

བཟླས་པ། རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྱེ། མཛོད་ལས། ཆོས་དཀྱིལ་འཁོར་ལོ་

མཐོང་བའྱི་ལམ། །མྱུར་བར་འགོ་སོགས་རྩྱིབས་སོགས་ཀྱིས། །ཤྱེས་ཏྱེ་མཐོང་ལམ་

ནྱི་འཁོར་ལོ་དང་མྱུར་དུ་འགོ་བ་དང་། འདོར་བ་དང་། འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མ་རྒྱལ་

བ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་འགོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འཕར་བ་དང་

འབབ་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་མཐུན་པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ།ོ །

བཙུན་པ་དབངས་སྒོག་ན་རྱེ། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟ་བ་རོག་

པ་རྩོལ་བ་དྲན་པ་རྣམས་རྩྱིབས། ངག །ལས་མཐའ། འཚོ་བ་གསུམ་ལྟྱེ་བ། ཏྱིང་ངྱེ་

འཛིན་མུ་ཁྱུད་དང་ཆོས་མཐུན་པས་འཁོར་ལོའ།ོ །མཐོང་ལམ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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ཡྱིན་ཏྱེ། ཀཽ་ཎྱི་ནྱ་ལ་དྱེ་སྐྱེས་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ལན་

གསུམ་དུ་བཟླས་པ་ནྱི་འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞྱེས་སོགས་དང་། དྱེ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་

པར་བའོ་ཞྱེས་དང་། དྱེ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་སོ་ཞྱེས་པའོ། །བཟླས་པ་རྱེ་རྱེར་མྱིག་སྐྱེས་

སོ། །ཤྱེས་པ་དང་། རྱིག་པ་དང་། བློ་སྐྱེས་སོ། །ཞྱེས་སྦྱོར་བ་དང་། བར་ཆད་མྱེད་པ་

དང་། རྣམ་གོལ་དང་། ཁད་པར་གྱི་ལམ་སྐྱེས་པར་བསན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་

སོ། །འོ་ན་བཟླས་པ་བཅུ་གཉྱིས་དང་རྣམ་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱིར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། གསུམ་

ཚན་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཚན་དུ་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་སྐོན་མྱེད་དོ། །བཟླས་པ་གསུམ་

པོས་མཐོང་བསོམ་མྱི་སོབ་པ་གསུམ་བསན་ནོ་ཞྱེས་བྱེ་བྲག་དུ་སྨྲ་བ་ཟྱེར་རོ། །

དྱེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་

མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ། མཐོང་ལམ་ཁོ་ན་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་

གཉྱིས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་དྱེ་ཉྱིད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

ཡྱིན་ཏྱེ་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པ་ནྱི་བདྱེན་པ་རྣམས་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པའོ། །

རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་

མོ་ཞྱེས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་བ། སང་བར་བ། མངོན་དུ་བ། བསོམ་པར་བ། 

ཞྱེས་བ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་ཤྱེས། སངས། མངོན་དུ་བས། བསོམས། ཞྱེས་

པའོ། །བསྐོར་བ་ནྱི་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་གོ་བར་བྱེད་པའམ། ཤྱེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དགོས་པ་ནྱི། བཟླས་པ་དང་པོ་ལ་ཀཽ་ཎྱི་ནྱ་དང་ལྷ་མང་པོ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱེས། 

གཉྱིས་པ་ལ་ཀཽ་ཎྱི་ནྱས་དག་བཅོམ། གཞན་བཞྱིས་མཐོང་ལམ་སྐྱེས། གསུམ་པ་ལ་

ནྱི། བཞྱི་པོས་ཀང་དག་བཅོམ་སྱེ་དངོས་ཀྱི་དགོས་པའོ། །བརྒྱུད་པའམ་ཁད་པར་གྱི་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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དགོས་པ་གདུལ་བ་གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་བཟློག་ནས། འབྲས་བུ་བཞྱི་ལ་འགོད་

པའོ། །

བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉྱིད་མྱེད་པའྱི་འཁོར་ལོ་ནྱི་གནས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་

ལ། དུས་ཁོ་ལོ་ན་རྱེ་ལོ་སུམ་ཅུ་ཟྱེར་རོ། །མཆྱིམས་པ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་ནོ་ཟྱེར་

རོ། །ཆག་ན་རྱེ་སོ་གཅྱིག་ཟྱེར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འཁོར་

ནྱི། སོང་ཉྱིད་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའམ། ལྔ་སོང་གྱི་དགྱེ་སོང་དང་དགྱེ་སོང་མ་དང་། དགྱེ་

བསྱེན་ཕ་མ་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་འཁོར་བྱེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་

ལའོ། །ཆོས་ནྱི་མཚན་ཉྱིད་མྱེད་པའྱི་འཁོར་ལོ་སྱེ། ཤྱེར་ཕྱིན་དང་བཀའ་བར་པར་

གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། །ཤྱེར་ཕྱིན་ལ་ཆོས་ཀྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ན་རྱེ། སྱིང་པོའྱི་དོན་

སོན་པ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་དོན་སོན་པ་གཉྱིས་སོ། །དང་པོ་དོན་དམ་སོང་

པ་ཉྱིད་དམ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་སོན་པ་སྱེ་ཤྱེར་སྱིང་ལ་སོགས་པའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་

རྒྱས་པ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་དང་། འབྲྱིང་གྱི་རྒྱས་པ་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སོང་པ་དང་། འབྲྱིང་གྱི་

འབྲྱིང་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་པ། འབྲྱིང་གྱི་བསྡུས་པ་ཤྱེས་རབ་ཁྱི་པའོ། །བསྡུས་པའྱི་རྒྱས་པ་

བརྒྱད་སོང་པ་དང་། བསྡུས་པའྱི་བསྡུས་པ་ཡོན་ཏན་རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྡུད་པའོ། །དྱེ་དག་

དོན་མངོན་རོགས་བརྒྱད་སོན་པར་ཁད་མྱེད། ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་ཁད་ཁོ་ནར་ཟད་

དོ་ཞྱེས། དྱེ་ལ་བསྡུས་སོགས་རབ་དབྱེ་བའྱི། །ཁད་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ཟད། །ཅྱེས་

པའྱི་འགྱེལ་པར་འབྱུང་ངོ་། །དྱེ་ལ་དང་པོ་ལྔ་ཅྱིག་ཅར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཞུ་བ་པོ་

ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་བྱུང་ཞྱིང་ཞྱིང་དག་སྦྱོར་དུ་གངྒཱའྱི་ལྷ་མོ་ལུང་བསན་པར་

མཚུངས་པས་སོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དྱེ། སངས་རྒྱས་གཅྱིག་གྱིས་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡང་
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ཡང་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སོན་པར་མྱི་རྱིགས་སོ། །

འོ་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུང་བསན་དུ་མ་བྱུང་བ་དང་འགལ་ཟྱེར་ན། དྱེ་ནྱི་ལུང་བསན་ཐ་

དད་དྱེ། ཁ་ཅྱིག་ཏུ་བསན་པ་གསལ་བྱེད་དུ་བསན་ལ། ཁ་ཅྱིག་ཏུ་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་

བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གངྒཱའྱི་ལྷ་མོ་ནྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་པར་ཁད་པར་མྱེད་པས་

སོ། །འྱི་ན་གླྱེང་གཞྱིར་འཁོར་བརྒྱ་ཕག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཞྱེས་དང་ལྔ་སོང་ཞྱེས་

གངས་མང་ཉུང་འབྱུང་བ་དང་འགལ་ཞྱེ་ན། དགྱེ་འདུན་བགངས་པ་དང་། གང་ཟག་

བགངས་པའྱི་ཁད་དོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །སོང་ཕག་བརྒྱ་པར་བམས་རག་ཆོས་འཕགས། 

མཇུག་སྡུད་བཞྱི་མྱེད་པ་ནྱི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀླུའྱི་ཡུལ་ནས་གདན་མ་འདྲོངས་པ་ཡྱིན་

ནོ། །

འོན་ཀང་། གསུང་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་གསུངས་མོད་ཀྱི། །དུ་མ་ཉྱིད་དུ་སོ་སོར་

རྱིག །ཅྱེས་པའམ། གསུང་ནྱི་གཅྱིག་གཅྱིག་གསུང་མཛད་ལ། །དུ་མ་ཉྱིད་དུ་རྱིག་

འགྱུར་ཏྱེ། །དྱེ་ནྱི་བདག་གྱི་ཆྱེད་དུའོ་ཞྱེས། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནྱི་རོགས་ཕྱིར་

རོ། །ཞྱེས་པ་བཞྱིན་དུ། རང་གྱི་བློ་དབང་པོ་རྟུལ་འབྲྱིང་རྣོ་གསུམ་གྱིས་ཚིག་རྒྱས་

འབྲྱིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་གོ་བ་བཞྱིན་དུ། སྡུད་པ་པོས་ཀང་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྡུད་

པ་པོས་དྱེ་ལྟར་སྡུད་མྱི་ནུས་པའྱི་སྐོན་མྱེད་དྱེ། སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སམ་

རྣམ་འཕྲུལ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཞྱེས་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་གསུང་ཞྱེས་ཁོ་ཕུ་ལོ་ཙྪ་བ་

དང་། ཆག་ལོ་ཙྪ་བ་རྣམས་གསུང་ངོ་། །སྡུད་པ་ནྱི་རྱེས་ལ་འཁོར་རྣམས་བཞྱི་དགའ་

བར་བ་བའྱི་ཕྱིར། མ་ག་དྷའྱི་སྐད་ཀྱིས་གསུངས་སོ་ཞྱེས་འགྱེལ་པར་འབྱུང་

ངོ་། །དགོས་པ་ནྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ལྟ་བར་སོང་བ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ནས། བགོད་པ་
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གཅྱིག་པའྱི་ལམ་སོང་པ་ཉྱིད་དུ་ཚུལ་གཅྱིག་པ་ལ་འགོད་པའོ། །རྒྱ་ཚེར་རོལ་པར། 

ཀུན་གཞྱི་མྱེད་ཅྱིང་སྤོས་པ་མྱེད། །སྐྱེ་འགག་མྱེད་ཅྱིང་བླང་དོར་མྱེད། །སོང་པ་ཉྱིད་དུ་

ཚུལ་གཅྱིག་པའྱི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྐོར་རོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེ་དག་འཁོར་ལོ་

བར་པ་ཡྱིན་པར་ཡང་ཤྱེས་ཕྱིན་ནས། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་ལྷུང་ལྷུང་

འདྱེགས་ཀྱི་སྒ་ཕྱུང་སྱེ། ཀྱེ་མ་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཉྱིས་པ་བསྐོར་

བ་ཡང་མཐོང་ངོ་ཞྱེས་པས་སོ། །

གསུམ་པ་དོན་དམ་རྣམ་པར་ངྱེས་པའྱི་འཁོར་ལོ་ནྱི། གནས་ནྱི་རྱི་མ་ལ་ཡ་

དང་ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པར་རོ། །འཁོར་ཐྱེག་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་མོས་པ་ཞྱེས་

གསུང་ཡང་། ཐྱེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའྱི་བང་སྱེམས་སུ་

རྱིགས་སོ། །

དུས་ནྱི་མཆྱིམས་པ་ལོ་བཅུ་ཟྱེར་རོ། །ཁོ་ལོ་ན་རྱེ་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཟྱེར་

རོ། །ཆག་ན་རྱེ། ལོ་བདུན་ནམ་དགུ་ཟྱེར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་གམ་རྩ་བརྒྱད་

ཟྱེར་རོ། །དུས་ཀྱི་ངྱེས་པ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཁུངས་གསལ་བ་ཁོ་བོས་མ་མཐོང་ངོ་། །

ཆོས་ནྱི་དོན་དམ་རྣམ་པར་ངྱེས་པའྱི་ཆོས་སྔར་འཁོར་ལོ་དང་པོས་མྱེད་པར་

ལྟ་བ་བཟློག་པས། ཡོད་རོག་ཤྱེས་ཆྱེར་གྱུར་པ་ལ་འཁོར་ལོ་བར་པས། མྱེད་པར་ལྟ་

བ་ཤས་ཆྱེར་གྱུར་པ་ལ། འདྱིས་ཀུན་བཏགས་མྱེད། གཞན་དབང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད། 

ཡོངས་གྲུབ་གཉྱིས་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་བསན་པས། མཐའ་གཉྱིས་སུ་འཛིན་པ་

ཟློག་པ་ངྱེས་དོན་རྩོད་མྱེད་ཡྱིན། དང་པོ་གཉྱིས་དྲང་དོན་རྩོད་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་

སྱེམས་ཙམ་པ་འདོད་དོ། །



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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དགོངས་པ་ངྱེས་འགྱེལ་ལས། དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དོན་དམ་ཡང་

དག་འཕགས་ཀྱིས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དང་པོ་ཡུལ་

བཱ་ར་ཎ་སྱིར་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་སུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐྱེག་པ་ལ་ཡང་

དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་འཕགས་པའྱི་བདྱེན་པ་བཞྱི་རྣམ་པར་བསན་པས་ཆོས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་ངོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བ་སྔོན་ལྷར་གྱུར་པའམ། མྱིར་གྱུར་པ་སུས་ཀང་

ཆོས་དང་མཐུན་པར་འཇྱིག་རྱེན་དུ་མ་བསྐོར་བ་ཞྱིག་རབ་ཏུ་བསྐོར་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དྱེ་ཡང་། བླ་ན་མཆྱིས་པ། སྐབས་མཆྱིས་པ། 

དྲང་བའྱི་དོན། རྩོད་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྱིད་མ་མཆྱིས་པ་ཉྱིད་ལས་

བརྩམས། སྐྱེ་བ་མ་མཆྱིས་པ་དང་། འགག་པ་མ་མཆྱིས་པ་དང་། གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་

དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ནས་ཐྱེག་

པ་ཆྱེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སོང་པ་ཉྱིད་སོས་པའྱི་རྣམ་པས་

ཆྱེས་ངོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཉྱིས་པ་བསྐོར་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དྱེ་ཡང་བླ་ན་མཆྱིས་པ། སྐབས་མཆྱིས་དྲང་

བའྱི་དོན་རྩོད་པའྱི་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མ་མཆྱིས་པ་ཉྱིད་ལས་

བརྩམས། སྐྱེ་བ་མ་མཆྱིས་པ་དང་། འགག་པ་མ་མཆྱིས་པ་དང་། གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་

དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉྱིད་ལས་བརྩམས་ནས། 

ཐྱེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ལྱེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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དང་ལྡན་པ་ངོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་བསྐོར་རོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་འདྱི་ནྱི། བླ་ན་མ་མཆྱིས་

པ། སྐབས་མ་མཆྱིས་པ། ངྱེས་པའྱི་དོན་ལགས་ཏྱེ་རྩོད་པའྱི་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་

མ་ལགས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

དགོས་པ་མཐའ་གཉྱིས་སུ་དོགས་པ་བསལ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགོད་

པའོ། །དབུ་མ་པ་རྣམས་བཀའ་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གཉྱིས་དགོངས་པ་ཅན། བར་པ་ངྱེས་

དོན་དུ་འདོད་དོ། །སྔར་གྱི་ལུང་ནྱི་དགོངས་པ་ཅན་དུ་འཆད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་བཀའ་དང་

པོ་གཉྱིས་ཀྱི་འགལ་སོང་དུ་འཆད་དྱེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད། །དམ་པའྱི་

དོན་དུ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །དྱེས་ན་དངོས་པོ་གཅྱིག་ཉྱིད་ལ། །ཡོད་དང་མྱེད་པ་ཇྱི་ལྟར་

འགལ། །ཞྱེས་ལང་ཀར་གཤྱེགས་པར་གསུངས་སོ། །ཟྱེར་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་དབུ་མའྱི་བཞྱེད་

གཞུང་ཡྱིན་གྱི། སྱེམས་ཙམ་གྱི་མྱིན་ཏྱེ། དོན་དམ་དུ་བདྱེན་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱེད་པ་

སྱེམས་ཙམ་པས་མྱི་འདོད་དོ། །ཉན་ཐོས་དང་དབུ་མའྱི་ལྟ་བའྱི་འགལ་བ་སྱེམས་

ཙམ་གྱིས་སང་མྱི་ནུས་སོ། །

ཁ་ཅྱིག་དང་པོ་བདྱེན་པ་བཞྱིའྱི་འཁོར་ལོ། །གཉྱིས་པ་བདྱེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ། །ཐ་མ་བདྱེན་པ་མ་བཞག་པའྱི་འཁོར་ལོ་ཟྱེར་ཏྱེ། ཐ་མར་བདྱེན་བཞྱིའམ། 

བདྱེན་གཉྱིས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་བོ། །ཁ་ཅྱིག་ཐ་མ་ཐྱེག་པ་སྣ་ཚོགས་

བསན་པས་ཐྱེག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྱེ། རྒྱ་ཆྱེ་རོལ་པར། ཇྱི་ལྟར་སྒྱུ་མ་སྱིག་

སྒྱུ་དང་། །རྱི་ལམ་ཆུ་ཟླ་བྲག་ཅ་དང་། །འདྲ་བའྱི་ཆོས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་མགོན་པོས་བསྐོར། །ཞྱེས་པས་སོ་ཟྱེར་རོ། །



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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པཎྱི་ཏ་གཞན་ཕན་བཟང་པོ་ན་རྱེ། རྱིགས་མྱེད་པ་ལ་མངོན་མཐོའྱི་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་གསུང་ངོ་། །སད་ཛ་ན་ན་རྱེ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་རང་རྒྱལ་གྱི་

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་གསུང་བ་ལ། ཆག་ན་རྱེ། འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་

དང་འགལ་ཞྱིང་། དྱེ་ལྟ་བུའྱི་སྱེ་སྣོད་ལོགས་པ་མྱི་སྣང་བས་གསལ་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ལྟར་

བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པས་ངག་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་བག་ཆགས་སངས་པས། ངག་གྱིས་

སོན་པ་མྱེད་པས་སངས་རྒྱས་ནས། མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་བར་དུ་ཡྱི་གྱེ་གཅྱིག་

ཀང་། མ་གསུངས་ཀང་སྱེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་སྣ་ཚོགས་སུ་སོན་ཏྱེ། 

འཕྲུལ་འཁོར་ལས་བས་སྱིལ་སན་ནྱི། །རླུང་གྱིས་བསྐོད་པས་སྒ་འབྱིན་ཅྱིང་། །དྱེ་ལ་

བརྡུང་བ་འགའ་མྱེད་མོད། །དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་སྒ་འབྱུང་ལྟར། །དྱེ་བཞྱིན་སྔོན་ལྱེགས་

སྦྱངས་པའྱི་ཕྱིར། །སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡྱིས། །བསྐུལ་བས་སངས་རྒྱས་

གསུང་འབྱུང་ངོ་། །དྱེ་ལ་འདྱིར་རོག་ཡོང་མྱི་མངའ། །ཞྱེས་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་

ཁབ་པ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །

དྱེ་ལྟར་སོན་པས། སྱེམས་ཅན་མ་རྱིག་པའྱི་ལྱིང་ཏོག་གྱིས་ནྱི་གཡོགས། 

བདག་ལྟའྱི་མདུད་པས་ནྱི་བཅྱིངས། ང་རྒྱལ་གྱི་རྱི་བོས་ནྱི་ནོན། འདོད་ཆགས་ཀྱི་

མྱེས་ནྱི་གདུངས། ཞྱེ་སང་གྱི་མཚོན་གྱིས་ནྱི་རས། འཁོར་བའྱི་དགོན་པར་ནྱི་ཞུགས། 

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྱིའྱི་ཆུ་བོ་ལས་མ་བརྒལ་ཏྱེ། སྡུག་བསྔལ་བར་གཟྱིགས་ནས། དྱེ་ལས་

ཐར་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དཔལ་གྱི་མགུར་དུང་གྱི་ཚེམས་བར་ནས། འཕྲུལ་གྱི་ལགས་

བརྐངས་ཏྱེ། ཚངས་པའྱི་གསུང་ཕྱུང་སྱེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པར་བསྐོར་རོ། །

དྱེ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མཛད་པ་ནྱི། 



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།

  90  

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདས་བར་གསོལ་

བར་བསྐུལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ། ཀུན་དགའ་བོ་གང་སུ་ཡང་རུང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ་བཞྱི་

ལ་བརྱེན་བསོམས་མང་དུ་བས་པ་དྱེ་འདོད་ན། བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་གྱི་

བར་དུ་ཡང་འདུག་གོ །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ་བཞྱི་ལ་བརྱེན་

བསོམས་མང་དུ་བས་པས་ན། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་བཞྱེད་ན། བསྐལ་པའམ་

བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པའྱི་བར་དུ་ཡང་བཞུགས་སོ། །ཞྱེས་ལན་གཉྱིས་ལན་གསུམ་

གྱི་བར་དུ་བསྐུལ་ཡང་། ཀུན་དགའ་བོ་བདུད་ཀྱིས་ཁྱེབས་པས་ཅང་མྱི་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་

ནས་བདུད་སྱིག་ཅན་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཟླ་བ་

གསུམ་ནས་འདའ་བར་ཞལ་གྱིས་བཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཚོ་

བའྱི་འདུ་བྱེད་ནྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་ནྱི་སངས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ས་གཡོས་

སྐར་མདའ་ལྷུང་། ཕོགས་ཚིག །བར་སྣང་གྱི་ལྷ་རྣམས་རྔ་བརྡུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེའྱི་

རྒྱུ་ཞུས་པས། ས་གཡོ་བའྱི་རྒྱུ་བརྒྱད་གསུངས་པས། ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་སངས་པར་རྱིག་ནས། གསོལ་བ་བཏབ་ཀང་མ་གནང་

ངོ་། །དྱེ་ནས་ཙ་བ་ལྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་གདམས་པ་གསུངས་ནས། ཡངས་པ་

ཅན་ནས་བོན་ཏྱེ། གཡས་ཕོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཏྱེ། བྲྱི་ཛིའྱི་གོང་གྱི་བང་གྱི་ཤྱིང་ཤ་

བའྱི་ཚལ་དུ་བོན་ནོ། །དྱེར་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་བསབ་པ་གསུམ་གསུངས་ནས་རྱིམ་

གྱིས་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་གོང་གྱི་བང་། ཤྱིང་ཤ་བའྱི་ཚལ་དུ་བོན་ཞྱིང་། ས་གཡོས་པ་

མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་རྒྱུར་བསན་ནས། མདོ་སྱེ་ལ་འཇུག །འདུལ་བ་ལ་

སྣང་། ཆོས་ཉྱིད་དང་མྱི་འགལ་ན་ཆོས་སུ་གཟུང་ལ། དྱེ་ལྟ་མྱིན་ན་མྱི་གཟུང་ངོ་ཞྱེས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

དྱེ་ནས་ས་པའྱི་གོང་དུ་མགར་བའྱི་བུ་ཙུན་ད་ལས་བསོད་སོམས་ཀྱི་ཐ་མ་

བཞྱེས་ཏྱེ། ཆོས་བསན་ནས། གོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་དུ་སོང་སྱེ། སྱིག་པ་ཅན་དང་། ཆུ་བོ་

དབྱིག་ལྡན་གྱི་བར་དུ་གཟྱིམས་ཤྱིང་ཀུན་དགའ་བོས་ཆུ་བོ་ཀ་ཀུ་ཏ་ལས་ཆུ་རོག་མ་

ཅན་བླངས་ཏྱེ་དྲངས་པས། ཞལ་བཤལ། ཞབས་བཀྲུས་པས། བདྱེ་བར་གྱུར་ནས་

བཞྱེངས་ཏྱེ། གད་ཀྱི་སྣ་ཆྱེན་པོ་ལ་གཏོགས་པ་གཡུང་པོ་དད་པར་མཛད་ནས་གཡུང་

པོ་ལས་རས་བཅོས་བུ་གསྱེར་ལྟར་སྱེར་བ་ཟུང་གཅྱིག་བཞྱེས་ཏྱེ། ཁ་ཚར་བཅད་

ནས་གསོལ་བས་སྐུའྱི་ཁ་དོག་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་སྣང་ནས། དྱེའྱི་རྒྱུ་ཞུས་པས། དོ་

ནུབ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་རྒྱུར་གསུངས་ནས། ཆུ་བོ་དབྱིག་ལྡན་དུ་ཁྲུས་མཛད་དྱེ། 

ཙུན་དའྱི་འགོད་པ་སྱེལ་བའྱི་ཐབས་གང་གྱིས་བསོད་སོམས་གསོལ་ནས། སངས་

རྒྱས་པ་དང་། མྱ་ངན་འདས་པར་གྱུར་པ་གཉྱིས་བསོད་ནམས་མཉམ་པར་གསུངས་

སོ། །

ཀུན་དགའ་བོས་འདུན་པ་ཇྱི་ལྟར་གདུལ་ཞུས་པས་ཚངས་པའྱི་ཆད་པས་

བསྱིགས། དྱེ་ནས་སྐོ་བར་བ། དྱེ་ནས་ཀཱ་ཏྱ་་ཡ་ན་ལ་ལུང་ནོད་དུ་གཞུག་གོ །ཞྱེས་

གསུངས་ནས་རྩྭ་ཅན་དུ་གཤྱེགས་པའྱི་ལམ་དུ་བསྙུང་སྱེ་གཟྱིམས་སོ། །དྱེ་ནས་ཀུན་

དགའ་བོས་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་སྨྲས་པས་བཞྱེངས་ཏྱེ། གོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་གད་གྱི་

ཡུལ་དང་ཉྱེ་བར། ཤྱིང་ས་ལ་ཟུང་གྱི་བར་དུ་ཁྱི་བཅས་ཕངས་བང་དུ་བསན་པ་ལ་གློ་

གཡས་པ་ཕབ། ཞབས་ཀྱི་སྱེང་དུ་ཞབས་བཞག་ནས། སྣང་བའྱི་འདུ་ཤྱེས་དང་དྲན་

ཤྱེས་བཞྱིན་དང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་འདུ་ཤྱེས་མཛད་ནས་གཟྱིམས་སོ། །ཀུན་
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དགའ་བོ་ནྱི་ཁྱི་ལ་འཇུས་ཏྱེ་ངུ་ཞྱིང་སྨྲྱེ་སྔགས་འདོན་པ་ལ། ངོ་མཚལ་བའྱི་ཆོས་

བཞྱིས་མྱ་ངན་བསལ་ལོ། །ཀུན་དགའ་བོས་ཡུལ་འདྱིར་འདའ་བའྱི་རྒྱུ་ཞུས་པས། 

སྔར་རྒྱལ་པོ་ལྱེགས་མཐོང་ཆྱེན་པོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དྲུག་འདྱིར་

འདས། སངས་རྒྱས་དང་བདུན་འདའོ་ཞྱེས་གསུང་ངོ་། །དྱེའྱི་ཚེ་དགྱེ་སོང་དཔྱེ་ཅན་

གྱི་གཟྱི་བརྱིད་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་བཟོད་པས་བསྐྲད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོས། སྐུ་གདུང་

ལ་མཆོད་པ་ཇྱི་ལྟར་བགྱི་ཞུས་པས། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ལ་བྱེད་པ་བཞྱིན་དུ། 

ལུས་ཤྱིང་བལ་གྱི་ལྭ་བས་དཀྱིས། རས་ཟུང་ལྔ་བརྒྱས་གཡོགས། ལྕགས་ཀྱི་སྒོམ་དུ་

བཅུག་ནས། འབྲུ་མར་གྱིས་བཀང་། སྱེང་ནས་ལྕགས་ཁྱེབ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀབ་ནས་

དྲྱི་ཞྱིམ་པོའྱི་ཤྱིང་སྤུངས་ཏྱེ་བསྱེགས་ནས། མྱེ་འོ་མས་བསད་དྱེ། རུས་པ་གསྱེར་གྱི་

བུམ་པར་བཅུག་ནས། བཞྱི་མདོར་མཆོད་རྱེན་བརྩྱིགས་ནས། མཆོད་ཅྱིང་དུས་སོན་

བྱེད་པ་བཞྱིན་དུ་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

དྱེ་ནས་རྩྭ་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་ལ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་དོ་ནུབ་འདའོ་ཞྱེས་

སྦྲན་པས། གད་རྣམས་འདུས་ཏྱེ་སྤན་སྔར་ཕྱིན་པས། ཆོས་བསན། དྱེ་དག་ལ། ཀུན་

དགའ་བོས་དགྱེ་བསྱེན་གྱི་སོམ་པ་ཕོག་ནས་སོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་སོན་པས་སྐུ་དངོས་

ཀྱི་གདུལ་བ། རབ་བཟང་དང་། རབ་དགའ་གཉྱིས་ལས་པ་ལ། རབ་དགའ་འདུལ་བའྱི་

ཕྱིར་པྱི་ཝང་རྒྱུད་སོང་པ་ཁོག་པ་བཻཌཱུརྱ་ལས་བས་པ་བསྣམས་ཏྱེ། དྲྱི་ཟར་སྤྲུལ་ཏྱེ། 

རབ་དགའྱི་སོ་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དྱེ་དང་གླུ་དབངས་འགན་ཅྱིང་། རྒྱུད་རྱིམ་གྱིས་

གཅྱིག་མ་གཏོགས་པ་བཅད་ཀང་། སྒ་གདངས་ཁད་མྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་སོན་པས་རྒྱུད་

གཅྱིག་ཀང་བཅད་དྱེ། ནམ་མཁའ་ཁོ་ན་ལ། སྒ་གདངས་སྔར་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པ་དང་། 
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  93  

རབ་དགའ་ང་རྒྱལ་ཆག་སྱེ་ངོ་མཚར་སྐྱེས་པ་དང་། སོན་པས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་

བསན་ཏྱེ། དྱེ་ལ་རབ་དགའ་དད་ནས་ཕག་བས་ཏྱེ་ཆོས་ཉན་པའྱི་ཕྱིར་འདུག་པ་ལ་

ཆོས་བསན་ཏྱེ་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །

དྱེའྱི་ཚེ་རྩྭ་ཅན་ན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟངས་ལོ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ལོན་པ་དག་བཅོམ་

པར་གགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པས། རྱིང་བུ་དལ་འབབ་ཀྱི་འགམ། ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའྱི་ཚལ་

གྱི་མྱེ་ཏོག་རྱིངས་པ་དང་། སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞྱེས་ཐོས་པའྱི་རྒྱུས། བདག་གྱི་

ཐྱེ་ཚོམ་སྱེལ་བར་འགྱུར་སྱིད་སམ་སྱེ་སོང་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ལན་གསུམ་ཞུས་

པས་མ་གནང་བ་སོན་པས་མཁྱེན་ནས། ང་དང་མུ་སྱེགས་ཅན་གཏམ་གླྱེང་བའྱི་ཐ་མ་

འདྱི་ཡྱིན་གྱིས། ཐོང་གསུངས་ནས། རབ་བཟངས་ལ་དགའ་བར་བ་བའྱི་གཏམ་མང་

པོ་མཛད་ནས། རབ་བཟངས་ང་ནྱི་ན་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་དགུ་ལོན་ཏྱེ། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ལོ་

གངས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅྱིག་ཏུ། །དགྱེ་བ་གང་ཡྱིན་ཅྱི་ཞྱིག་བས་གྱུར་ཀང་། རབ་བཟངས་

ཆོས་འདུལ་བ་གང་ལ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་མྱེད་པ་དྱེ་ལ་དགྱེ་སྦྱོང་གྱི་

འབྲས་བུ་བཞྱི་མྱེད་ལ། ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡོད་ན་ཡོད་དྱེ། འདྱི་ལས་ཕྱི་རོལ་ན་དགྱེ་

སྦྱོང་མྱེད་ཅྱེས་སོགས་གསུངས་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་། ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་

རོགས་པས་དག་བཅོམ་ཐོབ་སྱེ། སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་བལྟ་བར་མྱི་

བའོ། །སམ་ནས་གནས་ལྔ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །

དྱེ་ནས་སོན་པས་མུ་སྱེགས་ཅན་ཤཱཀ་དང་མྱེ་པ་རལ་བ་ཅན་མ་གཏོགས་པ་

རབ་ཏུ་མྱི་དབྱུང་། འཁོར་རྣམ་བཞྱིས་ཕན་བདྱེར་འགྱུར་བའྱི་གསུང་རབ་བཅུ་གཉྱིས་

བཀག །སོན་པ་སོ་ཐར་ལ་གྱིས། རྒན་པས་གཞོན་པ་རྣམས་ཡོ་བད་ཀྱིས་བསྡུ། 
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གཞོན་པས་རྒན་པའྱི་མྱིང་འབོད་མྱི་བ། དད་པ་ཅན་ལ་སོན་པ་འཁྲུངས་པ། སངས་

རྒྱས་པ་ཆོས་གསུངས་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཕོགས་བཞྱི་བསན་པར་

བའོ། །དགྱེ་སོང་དག །དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བདྱེན་པ་བཞྱི་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་ཡོད་ན་

ཞུས་ཤྱིག །དྱེ་ནས་སྐུའྱི་སོད་གཡོགས་བསལ་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་དག །དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པ་ལྟ་བ་ནྱི་རྱེད་པར་དཀའ་ཡྱིས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་སྐུ་ལ་ལྟོས་

ཤྱིག །དགྱེ་སོང་དག །རྱེ་ཞྱིག་ཅང་མ་སྨྲ་ཞྱིག་དང་། འདྱི་ལྟར་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་

ནྱི་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལ་འདྱི་ནྱི་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་གསུང་གྱི་ཐ་

མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་ནས། བསམ་གཏན་བཞྱི། གཟུགས་མྱེད་བཞྱི། འགོག་

སོམས་ལ། ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ཟློག་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས། སར་བསམ་

གཏན་བཞྱི་ལ་ཞུགས་ཏྱེ། རབ་མཐའ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །

སོབ་དཔོན་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྐངས་ཀྱིས། ཕན་ཚེགས་འགྱེལ་པ་ལས། ཁ་ཆྱེ་

བ་དང་བསྟུན་ནས། རབ་མཐའྱི་རྱེས་ལ་ལུང་མ་བསན་གྱི། སྱེམས་ལས་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཡྱིན་ཡང་། རབ་མཐའ་དང་ཉྱེ་བས་རབ་མཐའ་ཞྱེས་བརོད་པར་བཤད་

དོ། །དྱེ་མ་ཐག །ས་གཡོས། སྐར་མདའ་ལྷུང་། ཕོགས་ཚིག །ལྷའྱི་རོལ་མོའྱི་སྒ་གག་

གོ །དྱེའྱི་ཚེ་འོད་སྲུངས་ཆྱེན་པོ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པའྱི་ཁབ་ན་གནས་པས། སོན་པ་འདས་

པར་ཤྱེས་ཏྱེ། འདུས་བས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་འདྱི་འདྲའོ་སམ་སྱེ། དྱེ་མ་སྐྱེས་དགས་ཐོས་ན་

འཆྱི་བར་འགྱུར་བས། དྱེའྱི་ཐབས་ཤྱིག་བའོ་སམ་སྱེ། བྲམ་ཟྱེ་དབར་བྱེད་ལ། ཁོད་

མྱུར་དུ་སྐྱེད་ཚལ་དུ་སོང་ལ། སོན་པ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་དང་། 

འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། མཉན་ཡོད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་པ་དང་། གོང་ཁྱེར་སྐྲ་ཅན་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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དུ་ལྷ་ལས་བབས་པ་དང་། རྩྭ་ཅན་དུ་ཐ་མའྱི་གཟྱིམས་མལ་དུ་གཤྱེགས་པ་རྣམས་

བྲྱིས། གཞོང་རྱིངས་མར་སར་གྱིས་བཀང་བ་བདུན། བརྒྱད་པ་ཙན་དན་གོ་ཤྱིཪྵས་

བཀང་བ་རྣམས་ཞོག་ལ། རྱིམ་གྱིས་སོན་ལ། དྱེ་ནས་བརྒྱལ་བ་དང་། གཞོང་རྱིངས་

བདུན་དང་། བརྒྱད་པར་བཅུག་པས་སོས་སོ། །ཞྱེས་བསབས་པ་བཞྱིན། དབར་བྱེད་

ཀྱིས་བས་ཏྱེ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསན་ཏྱེ། འདྱི་ནྱི་རྩྭ་ཅན་དུ་སོན་པ་ཐ་མའྱི་གཟྱིམས་

མལ་དུ་གཤྱེགས་པའོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཅྱི་སོན་པ་འདས་སམ། ཅང་མྱི་ཟྱེར་

རོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་འགྱེལ་ཞྱིང་བརྒྱལ་བ་ལ་སྔར་བསབས་པ་བཞྱིན་བས་པས་

གསོ་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་དགྱེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས། ས་ལ་ཟུང་ནྱི་རབ་མཛེས་པའྱི། །ལོན་ཤྱིང་

མཆོག་གྱི་ཚལ་དུ་འདྱིར། །སོན་པ་མྱ་ངན་འདས་པ་ལ། །མྱེ་ཏོག་དག་གྱིས་རབ་ཏུ་

གཏོར། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས། ཀྱེ་མ་འདུས་བས་མྱི་རག་སྱེ། །སྐྱེ་ཞྱིང་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་

ཅན་ཡྱིན། །སྐྱེས་ནས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བ་སྱེ། །དྱེ་དག་ཉྱེ་བར་ཞྱི་བ་བདྱེ། །ཚངས་

པས། འབྱུང་པོ་ཀུན་གྱིས་འཇྱིག་རྱེན་འདྱིར་ནྱི་བསགས་པའྱི་མཐའ། །འདོད་འགྱུར་

འཇྱིག་རྱེན་འདྱི་ན་གང་ཟག་ཟླ་མྱེད་ཅྱིག །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་སོབས་རྣམས་

བརྱེས་པ་སྤན་ལྡན་པ། །སོན་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས། །མ་འགག་

པས། བརན་པའྱི་ཐུགས་ཀྱིས་སྐོབ་མཛད་ཅྱིང་། །མྱི་གཡོ་ཞྱི་བ་བརྱེས་གྱུར་

པ། །དབུགས་དབྱུང་བ་དང་དབུགས་འགགས་ནས། །སྤན་ལྡན་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་

འདས། །

དྱེའྱི་ཚེ་དགྱེ་སོང་ཁ་ཅྱིག་ས་ལ་འགྱེ་ལྡོག །ཁ་ཅྱིག་ཀུ་ཅོ་འདོན། ཁ་ཅྱིག་སྡུག་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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བསྔལ་གཟྱིར་ཅྱིང་འདུག །ཁ་ཅྱིག་ཆོས་ཉྱིད་ལ་བརྱེན་ནས་རོག་ཅྱིང་གནས་སོ། །སང་

ནང་པར་ཀུན་དགའ་བོས། རྩྭ་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་ལ་སྦྲན་ཏྱེ། གད་རྣམས་ཀྱིས་ཉྱི་མ་

བདུན་གྱི་བར་ལ་ས་གོན་བས་ནས། བདུན་པ་ལ། གད་ཀྱི་ཆུང་མ་དང་། བུ་མོ་རྣམས་

ཀྱིས་བླ་རྱེ་བྲྱེས། གད་གཞོན་ནུ་དག་གྱིས་ཁོགས་བཟུང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དྲྱི་དང་

ཕྱེང་བ་དང་བདུག་པ་ལ་སོགས་པས་བཀུར་སྱིར་བས་ཏྱེ། རྩྭ་ཅན་གྱི་ནུབ་སོ་ནས་

དབུས་ལ་ཞུགས། ཤར་སོ་ནས་འཐོན་དབྱིག་ལྡན་རྒལ་གད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་བཏགས་

པའྱི་མཆོད་རྱེན་གྱི་དྲུང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏྱེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མྱེ་ཏོག་པུས་ནུབ་

ཙམ་གཏོར་རོ། །

དྱེའྱི་ཚེ། འཚོ་བ་པ་ཞྱིག་གྱིས་མྱེ་ཏོག་མང་པོ་བླངས་ཏྱེ། སྱིག་པ་ཅན་གྱི་གོང་

དུ་སོང་བ་དང་། འོད་སྲུངས་ཆྱེན་པོ་གདུང་མ་ཉམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་འདོད་ནས་

འོངས་པ་དང་ཕད་དྱེ། སོན་པ་འདས་པའྱི་གཏམ་བསད་པས། རྒན་ཞུགས་ཤྱིག་འདྱི་

སྐད་དུ། ཀྱེ་དགྱེ་སོང་དག་འདྱི་ནྱི་བ་བའོ། །འདྱི་ནྱི་བ་བ་མ་ཡྱིན་པའོ། །ཞྱེས་སྨྲ་བ་

ལས་ཐར་རོ། །ད་ནྱི་ནུས་པ་བ། མྱི་ནུས་པ་མྱི་བའོ། །ཞྱེས་སྨྲས་པ་དྱེ། ལྷས་བསྒྱིབས་

ཏྱེ། འོད་སྲུངས་མ་གཏོགས་པས་མྱི་ཐོས་པ་བས་སོ། །འོད་སྲུངས་ཀྱིས་དགྱེ་འདུན་

རྣམས་མྱུར་དུ་སྐུ་གདུང་མ་ཉམས་པ་ལ་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར་རྱིངས་པར་འགོའ ་ོཞྱེས་

བསྐུལ་ལོ། །དྱེའྱི་ཚེ་གད་རྣམས་ཀྱིས། །གདུང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ལ་བ་བ་ལྟར་

བས་ཏྱེ། ཞུགས་ལ་ཞྱེན་པར་འདོད་ཀང་མྱེ་མ་འབར་བ། མ་འགག་པས། འོད་སྲུངས་

མ་སྱེབ་པ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་ཏྱེ། སྨྲས་པ་དང་། འོད་སྲུངས་སྱེབ་སྱེ། སྒོམ་ཕྱེ་རས་དང་

ཤྱིང་བལ་བསལ་ཏྱེ། སྐུ་མ་ཉམས་པ་ལ་ཕག་བས་སོ། །



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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དྱེའྱི་ཚེ་ཉན་ཐོས་ཆྱེན་པོ་ཀུན་ཤྱེས། སྐུལ་བྱེད། སོབས་བཅུ་འོད་སྲུངས། 

འོད་སྲུངས་ཆྱེན་པོ་སྱེ་བཞྱི་ལས། ཡྱེ་ཤྱེས་ལྡན་ཞྱིང་བསོད་ནམས་ཆྱེ་བ་འོད་སྲུངས་

ཆྱེན་པོས། ཤྱིང་བལ་གྱི་འདབ་མ་གཞན་དང་རས་ཟུང་ལྔ་བརྒྱ་གཞན་གྱིས་ཀང་

དཀྱིས། ལྕགས་ཀྱི་སྒོམ་དུ་བཅུག །འབྲུ་མར་གྱིས་བཀང་། ལྕགས་ཁྱེབས་གཉྱིས་

ཀྱིས་བཀབ་སྱེ། དྲྱི་ཞྱིམ་པའྱི་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་སྤུངས་པས། མྱི་རང་འབར་དུ་གྱུར་ཏྱེ། 

ཀུན་དགའ་བོས་སྨྲས་པ། རྣམ་པར་འདྲྱེན་པ་རྱིན་ཆྱེན་སྐུ་མངའ་བ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེན་

པོ་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྱེན་གཤྱེགས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ལ་རས་ཟུང་ལྔ་བརྒྱ་

དང་། །ཆོས་གོས་སོང་སྱེད་ཀུན་ཏུ་དཀྱིས་གྱུར་པ། །ཉྱིད་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཀྱིས་ནྱི་སྐུ་

གདུང་དང་། །ཤྱིན་ཏུ་དཀྱིས་པ་རབ་ཏུ་ཚིག་པར་གྱུར། །དྱེ་ལ་ཆོས་གོས་གཉྱིས་ནྱི་

མ་ཚིག་པ། །ནང་རྱིམ་དང་ནྱི་ཕྱི་རྱིམ་འདྱི་རྣམ་གཉྱིས། །ཞྱེས་སོ། །

དྱེ་ནས་གད་རྣམས་ཀྱིས་མྱེ་འོ་མས་བསད་དྱེ། འོ་མ་ལས་གསྱེར་ཅན། སྱེར་

སྐ། ར་དོན། ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་སྱེ་བཞྱི་སྐྱེས་སོ། །སྐུ་གདུང་རྣམས་གསྱེར་གྱི་བུམ་པར་

བཅུག་སྱེ། གོང་ཁྱེར་གྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས། མཆོད་པ་བས་སོ། །དྱེ་ནས་ཡུལ་

སྱིག་པ་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་ཀྱིས། སོན་པ་འདས་ནས་ཞག་བདུན་ལོན་པར་ཐོས་ཏྱེ། 

དཔུང་ཡན་ལག་བཞྱི་གོ་བསྐོན་ནས་རྩྭ་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། སོན་པ་འདྱི་

ངྱེད་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་ཕངས་ཤྱིང་སྡུག་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཁྱེད་ཀྱི་གོང་གྱི་ཉྱེ་འཁོར་དུ་

འདས་པ། གདུང་ཤ་རྱི་རམ་གྱི་སྐལ་བ་ངྱེད་ལ་བྱིན་ཅྱིག །སྱིག་པ་ཅན་དུ་མཆོད་རྱེན་

བརྩྱིགས་ནས་མཆོད་པ་དང་། དུས་སོན་བའོ། །མྱི་སྱེར་ན་དམག་གྱིས་དབྲོག་གོ །དྱེ་

དག་གྱིས་སྨྲས་པ། དྱེ་བཞྱིན་བའོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་རོགས་པ་གཡོ་བའྱི་རྒྱལ་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།

  98  

རྱིགས་བུ་ལུ་ཀ་དང་། སྒ་སྒོག་གྱི་གོ་དྷ་བ་དང་། ཁབ་འཇུག་གླྱིང་གྱི་བྲམ་ཟྱེ་དང་། 

སྱེར་སྐའྱི་ཤཱཀ་དང་། ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ལྱི་ཙ་བྱི་རྣམས་ལའང་སྦྱར་རོ། །མ་ག་དྷའྱི་མ་

སྐྱེས་དགས་ཀང་དྱེ་རྣམས་སྐུ་གདུང་གྱི་སྐལ་བ་ལྱེན་དུ་སོང་ཞྱེས་ཐོས་ནས། ཆས་ཏྱེ། 

གླང་པོ་ཆྱེ་ལ་ཞོན་པ་དང་། སོན་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྲན་ཏྱེ་བརྒྱལ་ལོ། །དྱེ་ནས་དབར་བྱེད་

བཏང་སྱེ། ངའྱི་བཀས་གད་རྣམས་ལ་གནོད་པ་ཆུང་ངམ། ཉམ་ང་བ་ཆུང་ངམ། བསྐོད་

པ་ཡང་ངམ། འཚོའམ། སོབས་དང་ལྡན་ནམ། བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་གནས་སམ། ཞྱེས་

དྲྱིས་ལ། སོན་པ་ནྱི་ངྱེད་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་ཕངས་ཤྱིང་། བླ་མར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་

ཁོད་ཀྱི་གོང་གྱི་ཉྱེ་འཁོར་དུ་འདས་པས། གདུང་གྱི་སྐལ་པ་ངྱེད་ལ་བྱིན་ཅྱིག །རྒྱལ་

པོའྱི་ཁབ་ཏུ་མཆོད་རྱེན་བརྩྱིགས་ནས་མཆོད་པ་དང་། དུས་སོན་བའོ་ཞྱེས་སྨྲས་

ཤྱིག །དྱེ་ནས་དབར་བྱེད་ཀྱིས། དྱེ་བཞྱིན་བས་པ་དང་། གད་རྣམས་ན་རྱེ། ངྱེད་ཀང་

དྱེ་བཞྱིན་བྱེད་ཟྱེར་རོ། །འོ་ན་དམག་གྱིས་དབྲོག་གོ་ཞྱེས་བས་པས། དྱེ་བཞྱིན་བའོ་

ཟྱེར་ཏྱེ། གད་ཀྱི་ཆུང་མ་དང་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་འཕོངས་བསབས་ཏྱེ། གཞན་

གྱི་དཔུང་ཡན་ལག་བཞྱི་དང་འཐབ་པའྱི་ཕྱིར། གད་རྣམས་ཡན་ལག་བཞྱི་གོ་བསྐོན་

ཏྱེ་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་། །དྱེའྱི་ཚེ། བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་བྲྱེ་བོ་དང་མཉམ་པས་དྱེ་དག་འཐབ་ན། 

གཅྱིག་འཆྱི་བར་རྱིག་ནས། རྩྭ་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། སོན་པ་ནྱི་ཡུན་རྱིང་

པོ་ནས་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ། བཟོད་པའྱི་བསྔགས་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་པ་ལ། སྐུ་གདུང་

གྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གསོད་པར་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས། བདག་གྱིས་སྐུ་གདུང་ཆ་

བརྒྱད་དུ་བགོས་ལ་སྦྱྱིན་བུམ་པ་ལ་ཁོ་བོས་མཆོད་པ་བའོ། །ཞྱེས་སྨྲས་པས། གད་

ན་རྱེ་དྱེ་བཞྱིན་བའོ་ཟྱེར་རོ། །



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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དྱེ་ནས་སྱིག་ཅན་གྱི་གད་ནས་དབར་བྱེད་ཀྱི་བར་ལ་དྱེ་བཞྱིན་སྨྲས་པས། དྱེ་

བཞྱིན་བའོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ནས། སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགོས་ཏྱེ། རྩྭ་ཅན་གྱི་གད་ནས་

དབར་བྱེད་ཀྱི་བར་ལ་བྱིན་པས། དྱེ་དག་གྱི་རང་རང་གྱི་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྱེན་

བརྩྱིགས་ནས་མཆོད་པ་དང་དུས་སོན་ཆྱེན་པོ་བས་སོ། །སྒ་སྒོགས་པའྱི་སྐལ་བ་

ཀླུས་ཕོགས་ཏྱེ་ཀླུས་མཆོད་དོ། །གདུང་བཅུག་པའྱི་བུམ་པ་བྲྱེ་བོ་དང་མཉམ་པ་ལ་

བྱིན་པས། བྲྱེ་བོ་དང་མཉམ་པའྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་མཆོད་རྱེན་བརྩྱིགས་སོ། །

ནྱ་གོ་དྷ་སྐྱེས་ལ་སྐུ་གདུང་གྱི་སོལ་བ་བྱིན་པས། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་དྱེས། ནྱ་གོ་

དྷའྱི་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྱེན་བརྩྱིགས་ཏྱེ། མཆོད་པ་དང་དུས་སོན་ཆྱེན་པོ་བས་ཏྱེ། དྱེའྱི་

ཚེ་མཆོད་རྱེན་བཅུར་གྱུར། ཚེམས་མཆྱེ་བ་བཞྱི་དང་བཅུ་བཞྱིའོ། །སྤན་ལྡན་སྐུ་

གདུང་བྲྱེ་བོ་བརྒྱད་དག་ལས། །བདུན་ནྱི་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་པའྱི་མཆོད་པར་

ཐོབ། །སྐྱེས་བུ་མཆོག་དྱེའྱི་བྲྱེ་བོ་གང་ཞྱིག་ནྱི། །གོང་ཁྱེར་སྒ་སྒོགས་ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་པོས་

མཆོད། །སྐྱེས་མཆོག་དྱེ་ཡྱི་མཆྱེ་བ་བཞྱི་དག་ལས། །མཆྱེ་བ་གཅྱིག་ནྱི་རྩ་གསུམ་

འཇྱིག་རྱེན་མཆོད། །གཉྱིས་པ་ཚིག་འཛིན་གོང་ཁྱེར་ཡྱིད་འོང་ན། །གསུམ་པ་ཀ་ལྱིང་

རྒྱལ་པོའྱི་ཡུལ་ན་སྱེ། །སྐྱེས་མཆོག་དྱེ་ཡྱི་མཆྱེ་བ་བཞྱི་པ་ནྱི། །གོང་ཁྱེར་སྒ་སྒོགས་

ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་པོས་མཆོད། །མྱ་ངན་མྱེད་རྒྱལ་སྐ་ནར་བུར་གནས་པས། །མཆོད་རྱེན་

བདུན་པོ་རྒྱ་ཆྱེར་སྱེལ་བས་ཏྱེ། །དྱེ་ཡྱི་མཐུ་ཡྱི་དབྱིག་འཛིན་འདྱིར་ཡང་ནྱི། །སོན་

ལམ་དངོས་པོས་མངོན་པར་བརྒྱན་གྱུར་ཏྱེ། །འདྱི་ལྟར་སྤན་ལྡན་སྐུ་གདུང་དྱེ་ལ་

ནྱི། །ལྷ་དབང་ཀླུ་དབང་མྱི་ཡྱི་དབང་པོ་དང་། །མྱི་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱྱིན་བདག་པོ་

ཡྱིས། །རབ་ཏུ་བཀུར་ནས་བཀུར་སྱི་མཆོད་པ་བས། །རབ་མཁྱེན་ཐུགས་རྱེར་ལྡན་



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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པ་སོབས་མངའ་བ། །ཤཱཀ་འཁྲུངས་མ་ག་དྷར་ནྱི་བང་ཆུབ་སྱེ། །ཀ་ཤྱིར་ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་བསྐོར་གྱུར་ནས། །གོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་བརྱེན་ནས་མྱ་ངན་འདས། ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དོན་ནྱི་ཉན་ཐོས་ལྟར་ན་བུད་ཤྱིང་ཟད་

པའྱི་མྱེ་བཞྱིན་དུ། བྱེམ་རྱིག་ཐམས་ཅད་གཏན་རྒྱུན་ཆད་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་

པར་འདོད་དོ། །

ཐྱེག་ཆྱེན་པ་ཁ་ཅྱིག་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཀང་

འཁོར་སུས་ཀང་འདས་པར་མྱི་ཤྱེས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་བརྒྱ་བྱིན་ནྱི་གཅྱིག་ཤྱི་ནས་

གཅྱིག་སྐྱེས་ཀང་། འཁོར་གྱི་ལྷས་མྱི་ཤྱེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཟྱེར་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། 

ལོངས་སྐུ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པའྱི་རག་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚེ་རྱིང་བའྱི་རྒྱུ་གཉྱིས་

ཏྱེ། སོག་གཅོད་པ་སངས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཟས་བྱིན་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཤྱིང་དྱེ་

གཉྱིས་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཚོགས་གཉྱིས་བསགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ་

བཞྱི་ལ་བརྱེན་བསོམས་མང་དུ་བས་ན། འདོད་ན་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་

པར་ཡང་གནས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

སོ་མཐའ་ཡས་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་གཟུངས་ཀྱི་འགྱེལ་པར། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ནྱི་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་བར་བརོད་ཀྱི་ཅྱིག་ཤོས་མྱིན། །གཏན་དུ་གནས་པའྱི་རྒྱུ་ལྡན་པ། །མྱ་

ངན་འདའ་བར་ཡང་མྱི་རྱིགས། ཞྱེས་སོ། །དྱེས་ན་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་

བའྱི་ཚུལ་སོན་གྱི། ལོངས་སྐུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་

ཚུལ་སོན་གྱི། གཏན་རྒྱུན་ཆད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། དམ་ཆོས་པད་དཀར་དུ། སན་པ་

མཁས་པའྱི་བུ་སན་མྱི་འཐུང་བ་ལ། སན་སྦྱར་ནས་ཡོད་པས་འཐུངས་ཤྱིག །ང་ནྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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འཆྱིའོ་ཞྱེས་འཆྱི་བར་བཅོས། བུ་དྱེས་ཀང་། ཕ་སན་པ་ནྱི་ཤྱི། གཞན་སན་ཤྱེས་པ་ནྱི་

མྱེད་པས། འཚོ་བའྱི་ཕྱིར་སན་འཐུང་ངོ་། །དྱེ་ནས་ནད་གསོས་པ་ན། ཕ་ཤྱི་བ་མྱིན་

པར་ཤྱེས་ཀང་། བརྫུན་གྱི་ཉྱེས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། གསྱེར་

འོད་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ཡོངས་མྱི་འདའ། །ཆོས་ཀང་ནུབ་པར་མྱི་འགྱུར་

ཏྱེ། །སྱེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྱིན་མཛད་ཕྱིར། །ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདའ་བར་སོན། 

ཞྱེས་པ་དང་། མདོ་སྱེ་རྒྱན་ནས། ཇྱི་ལྟར་མྱེ་ནྱི་གཞན་དུ་འབར། གཞན་དུ་ཞྱི་བར་

འགྱུར་བ་ལྟར། །དྱེ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་སྱེམས་ཅན་ལ། །སྣང་དང་མྱི་སྣང་ཤྱེས་པར་

བ། ཞྱེས་གསུངས་ཤྱིང་། མདོ་སྱེ་རྒྱན་ནས། སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་གྱི་རག་པར་བྱེད་པའང་། 

ཡང་ཡང་ཟས་སྦྱྱིན་པ་ལ། རག་ཏུ་ཟས་སྦྱྱིན་ཞྱེས་པ་ལྟར་ཡང་ཡང་སྤྲུལ་པ་སོན་པས་

རག་པ་སྱེ། འདྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀང་། གཞན་ན་མ་འདས་པར་བཞུགས་ཤྱིང་། 

འདྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་སྣང་བའྱི་གདུལ་བ་མྱེད་པས་འདས་ཀང་། བརྒྱ་བྱིན་ལ་

སོགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ཡོད་པས་མ་འདས་སོ། །དཔའ་བར་འགོ་

བའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་མདོ་ལས། ད་ལྟ་ཤར་ཕོགས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་རྣམ་པར་

སྤུད་པ་ན་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འོད་ཟྱེར་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་

པའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱེས་བ་བ་ཚེ་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་བདུན་བརྒྱ་ཐུབ་པ་དྱེ། སོན་པ་

འདྱི་ཡྱིན་པར་བཤད་ཅྱིང་། གླྱིང་བཞྱི་པ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ན། ལ་ལར་བལྟམས་པ་དང་། 

ལ་ལར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། ལ་ལར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། ལ་ལར་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་བར་གསུངས་པས་སོ། །

དྱེས་ན་སྒྱིབ་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པས། མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་མྱིན། 



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།
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མཛད་པ་མ་རོགས་པས་འདས་པའང་མྱིན་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་བསྡུས་པར། སྒྱིབ་པ་ཀུན་

ལས་ངྱེས་གོལ་ཕྱིར། །མཛད་པ་རྣམས་ཀང་མ་རོགས་ཕྱིར། །ཞྱེས་པས་སོ། །འོ་ན། 

དགུང་ལོ་དུ་ལ་འདས་ཤྱེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་དང་། དྲྱི་ཟ་རབ་དགའ་

འདུལ་བ་ལ། ལོ་རྱེ་རྱེ་བཞུགས་པའམ། ཙུན་དས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ལོ་གཉྱིས་

ནུར་ཏྱེ། བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ལ་འདས་ཟྱེར་ཏྱེ། ཁུངས་མ་མཐོང་ངོ་། །མཆོད་རྱེན་

བརྒྱད་ཀྱི་བསོད་པར། ཙུན་དས་གསོལ་བཏབ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་བཞུགས། །ཞྱེས་པ་

དང་འགལ་ལོ། །

འདུལ་འཛིན་ཁ་ཅྱིག །ཕན་ཚེགས་ལས། བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྱི་ལ་འདས་པར་

བཤད་ཟྱེར་ཏྱེ། ཕན་ཚེགས་མ་མཐོང་བར་ཟད་དྱེ། ཕན་ཚེགས་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་

དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ནྱི་ན་ཚོད་བརྒྱད་ཅུ་ལོན་ཏྱེ། སྐུ་བགྱེས་འཁོགས་གཏུགས་

པར་གྱུར་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེས་ན་བརྒྱད་ཅུ་ལ་འདས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། གསྱེར་འོད་

ལས། སྐུ་ཚེ་བརྒྱད་ཅུ་ཞྱིག་ཐུབ་སྱེ། ཞྱེས་པ་དང་། སྱིང་རྱེ་པད་དཀར་ལས། ཚེའྱི་ལྔ་

ཆ་སོང་བར་གསུངས་ཤྱིང་། གཞན་ཡང་མདོ་མང་པོ་ལས་བརྒྱད་ཅུར་བཤད་ལ། བྱེ་

བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་ཀང་། ཆོས་བསྐོར་གནས་དང་ཡངས་པ་ཅན། །ས་དཀར་ཅན་

དང་ལྷ་ཡྱི་གནས། །བྱིས་པ་གསོད་དང་ཀཽ་ཤཱམ་བཱྱི། །འབྲོག་དང་མཆོད་རྱེན་རྱི་དང་

ནྱི། །འོད་མའྱི་གོང་དང་སྒར་བཅས་དང་། །སྱེར་སྐའྱི་གནས་ཀྱི་གོང་ཁྱེར་དུ། །འདྱི་

རྣམས་སུ་ནྱི་ཐུབ་པ་ཡྱི། །སྐྱེས་མཆོག་ལོ་རྱེ་ལོ་རྱེ་བཞུགས། །ཉྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ་མཉན་

ཡོད་དུ། །སན་གྱི་ནགས་སུ་ལོ་བཞྱི་སྱེ། །འབར་བའྱི་ཕུག་གྱི་གནས་སུ་གཉྱིས། །རྒྱལ་

པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་གོང་དུ་ལྔ། །དཀའ་བ་སྤོད་པ་ལོ་དྲུག་སྱེ། །ཉྱི་ཤུ་རྩ་དགུ་ཁབ་གནས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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སུ། །རྒྱལ་བ་དྱེ་ལྟར་བརྒྱད་ཅུ་ལ། །ཐུབ་མཆོག་དམ་པ་མྱ་ངན་འདས། །ཞྱེས་བཤད་

དོ། །

དུས་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མདོ་ལས། །དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ས་གའྱི་

ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་མཚན་མོའྱི་གུང་ཐུན་ལ་འདས་པར་བཤད་ལ། ཕན་ཚེགས་

ཀྱི་འགྱེལ་པ། སོབ་དཔོན་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྐངས་ཀྱིས་མཛད་པར། །སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་

སྱིན་དྲུག་གྱི་ཟླ་བའྱི་དཀར་ཕོགས་ཀྱི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་གུང་ཐུན་ལ་འདས་པར་འདོད་

དོ། །

པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀ་ཤྲྱིས་ཀང་། སྱིན་དྲུག་ཟླ་བའྱི་དཀར་ཕོགས་ཀྱི་ཚེས་བརྒྱད་

ནམ་གུང་མཉམ་པ་ལ། ཟླ་བ་རྱི་བོ་ལ་ནུབ་ཚེ། ཐུབ་དབང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས། 

ཞྱེས་གསུང་ངོ་། །དྱེ་ལ་ཉན་ཐོས་ལྟར་ན་སོད་ལ་ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་བཏུལ། ཐོ་རངས་རོ་

རྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་ཉོན་མོངས་པའྱི་བདུད་བཏུལ། བདུད་ཀྱིས་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏང་པས། འཁོར་རྣམ་བཞྱིའྱི་དོན་བས་མ་ཟྱིན་གྱི་བར་

དུ། མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་གསུངས་པས། འཆྱི་བདག་གྱི་བདུད་བཅོམ་ཞྱེས་ཁ་

ཅྱིག་ཟྱེར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་དཀའ་བ་སྤོད་པའྱི་དུས་སུ་ཕུང་པོའྱི་བདུད་བཅོམ་ཟྱེར་རོ། །

ཁ་ཅྱིག །འཆྱི་བདག་དང་ཕུང་པོའྱི་བདུད་གཉྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་

བཅོམ་ཟྱེར་རོ། །འོན་ཀང་འོད་མའྱི་ཚལ་དུ་དབར་གནས་མཛད། དྱེའྱི་ཚེ་སྙུན་དྲག་

པོའྱི་ཚུལ་བསན། དྱེ་ནས་བདུད་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་བཏང་། འཚོ་བའྱི་

འདུ་བྱེད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས། རྱིམ་པ་ལྟར་འཆྱི་བདག་དང་ཕུང་པོའྱི་བདུད་

གཉྱིས་བཅོམ་པར་གསལ་ཏྱེ། ཡྱེ་ཤྱེས་སྱིང་པོས་འདྱི་དག་ལ་སོགས་ཚིག་གྱིས་ནྱི། 



བ་་ོན་ཆོས་འ་ང་ལས་ཁོལ་དུ་ལང་།

  104  

དྱེ་དག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསན། །དྱེ་ནྱི་བདུད་གཉྱིས་བཅོམ་པ་ཡྱིས། །གདུལ་

བ་ལ་ནྱི་ཐུགས་བརྩྱེའྱི་ཕྱིར། །འཆྱི་བདག་དང་ཕུང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་བདུད་གཉྱིས་

བཅོམ་པས། གདུལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ལ་ཐུགས་བརྩྱེ་བའྱི་ཕྱིར། བྱིན་གྱིས་བརླབས་

པ་དྱེ་མཛད་དོ། །འཆྱི་བ་ལ་དབང་མངའ་བར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ནྱི་བཏང་ངོ་། །ཕུང་པོ་

ལ་དབང་མངའ་བར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ནྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ངྱེས་པར་

གཟུང་བར་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་པ་ལྟར་ན་ཁོད་ཀྱིས་བང་ཆུབ་པ་དང་

དུས་མཉམ་པ་ཁོ་ནར་བདུད་བཞྱི་བཅོམ་ལགས་སམ། ཞྱེས་པ་ལྟར་ཅྱིག་ཅར་དུ་

བཅོམ་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་འདྱི་དག་ལ་ལུང་དང་མངོན་བྱུང་

དང་རྒྱ་རོལ་རྣམས་ལ་མྱི་མཐུན་པ་ཅྱི་རྱིགས་སུ་འབྱུང་མོད་ཀྱི་འདྱིར་རྒྱ་རོལ་གྱི་

རྱེས་སུ་འབྲངས་ཏྱེ་བཤད་ཅྱིང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཚུལ་ཕན་ཚེགས་བཞྱིན་

བཤད་དོ། །འདྱི་དག་གྱི་དགོངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཞྱིབ་ཏུ། ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མདོ་

ལ་སོགས་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །
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༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་མཛད་པ་མདོ་ཙམ་ 

བརོད་པ་མཐོང་བས་དོན་ལྡན་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་ 

བཅས་པས་དད་པའྱི་ཉྱིན་བྱེད་ཕོགས་བརྒྱར་ 

འཆར་བ་ཞྱེས་བ་བ་བཞུགས། 

རྱེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད།

༄༅། །ༀ་སྭཱ་སྱི། ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷྱི་སཏྱེ་བྷྱཿ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྒྱལ་བ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཤཱཀ་སྱེངྱེ་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོ་གང་དྱེའྱི་མཛད་པ་མདོ་ཙམ་བརོད་པ། 

མཐོང་བས་དོན་ལྡན་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་བཅས་པས་དད་པའྱི་ཉྱིན་བྱེད་ཕོགས་

བརྒྱར་འཆར་བ་ཞྱེས་བ་བ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཉྱིད་ལ་ཡང་དག་པར་ཕག་འཚལ་

ལོ། །

ལྷ་དབང་ཀླུ་བདག་མྱི་ཡྱི་གཙོ་སོགས་ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱིས་ཞབས་ལ་བཏུད། །

རྣམ་པ་དུ་མར་རག་ཏུ་ཤར་བའྱི་མཚན་བཟང་སྐུ་ནྱི་མཚུངས་པ་མྱེད། །

ལྱེགས་གསུངས་དབར་སྐྱེས་རྔ་སྒས་སྱིད་འདྱིར་མ་རྱིག་གཉྱིད་ལོག་ཀུན་སད་
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དྱེ། །

ཡང་དག་སྣང་བས་ཕོགས་ཀུན་ཁབ་མཛད་ཐུབ་དབང་དྱེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

མཐའ་ཡས་བསྐལ་པར་གཞན་ཕན་ཁོ་ནའྱི་བདུད་རྩྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས་པ་ཁོད། །

སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་བདག་དོན་མ་དགོངས་འོན་ཀང་གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་བརྱེས། །

ངོ་མཚར་གནས་དྱེས་ཡྱིད་ཕོགས་གྱུར་ནས་འཕོག་བྱེད་དང་བཅས་མྱིག་གསུམ་

གྱིས། །

ཉྱིན་རྱེར་མགོན་ཁོད་གུས་པས་བསྱེན་ཏྱེ་དྱེ་སད་ཉྱིད་ནྱི་མཉམ་མྱེད་ལགས། །

མཐའ་དག་ཤྱེས་བ་མ་ལུས་མཁྱེན་མོད་མཁའ་མཉམ་ཉྱིད་ཕྱིར་ཡ་མཚན་ཅྱི། །

འབད་རྩོལ་བྲལ་ཡང་དཔག་ཡས་འགོ་ལ་གང་འདུལ་འཕྱིན་ལས་འཇུག་འདྱི་

མཚར། །

ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་ལྟར་གཅྱིག་པུའྱི་མཐུ་ནུས་ཁད་འཕགས་བསམ་མྱི་ཁབ་མངའ་

བ། །

འདྲྱེན་ཁོད་ཐུགས་རྱེའྱི་ཆར་ཀྱི་ཟྱེགས་མས་འཇྱིག་རྱེན་ཀུན་དུ་དགྱེ་བར་མཛོད། །

སན་པའྱི་བ་དན་འཇྱིག་རྱེན་གསུམ་ན་གགས། །

དམ་པའྱི་ཆོས་སྒ་སྱེང་གྱེའྱི་སྒ་སྒོགས་པ། །

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཀོན་མཆོག་མཛོད་བརྱེས་པའྱི། །

ཞབས་ལ་ཚངས་དབང་གཙུག་གྱི་ནོར་བུས་གཏུགས། །

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་གཏྱིང་མཐའ་མྱེད་བརྒལ་བ། །

འགོ་བའྱི་གཙོ་ལ་སྤྱི་བོས་ཕག་འཚལ་ནས། །
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ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་མཛད་པ་དཀོན་མཆོག་སྣོད། །

མང་པོའྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་དབྱེ་བར་བ། །

དྱེ་ལ་འོ་སྐོལ་གྱི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་

པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐུགས་རྱེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཆྱེན་པོ་ནུས་མཐུ་བསམ་གྱིས་མྱི་

ཁབ་པ་མངའ་ཞྱིང་། སྱིད་པ་དང་ཞྱི་བ་ཀུན་གྱི་སྐབས་གནས་གཅྱིག་པུ་པ་མཉམ་

མྱེད་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འདྱིས་ནྱི། མ་ལུས་པའྱི་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་བརྩྱེ་བ་

ཆྱེན་པོས་ཉྱེ་བར་བཟུང་སྱེ། སྔོན་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ནས་བརྩམས་

བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་གསུམ་དུ་བསོད་ནམས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉྱིས་

ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མཐར་ཐུག་པས་རོགས་པར་མཛད་ནས། ཞྱིང་ཁམས་འདྱིར་ཡང་

མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་བསན་པས། སྐྱེ་འགོ་མཐའ་ཡས་པ་གྲུབ་པ་དང་

བདྱེ་བ་བླ་ན་མྱེད་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་དྱེ། དྱེ་ཡང་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། བསྐལ་པ་བཟང་

པོ་འདྱི་ལ་འཛམ་བུ་གླྱིང་པའྱི་སྐྱེ་དགུ་མྱིར་གྱུར་པ་རྣམས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་ལ་ཐུག་པ། 

སྐྱེ་བོ་རྣམས་མཆོག་ཏུ་དབང་པོ་རྣོ་ཞྱིང་བརྩོན་འགྲུས་དང་། བརྟུལ་བ་དང་དྲན་པ་དང་

བློ་གོས་དང་རྱིག་པ་དང་ཤྱེས་རབ་དང་སྱིང་སོབས་ཆྱེས་ལྷག་པར་གྱུར་པ་ཁོ་ན་དག་

འདུས་ཤྱིང་ཚོགས་པ་ལྟར་གནས་པ་དང་། ཆོས་ལ་སྐུལ་བའྱི་རྐྱེན་མང་ལ། ཤྱིན་ཏུ་

ཆྱེས་སྱིགས་མར་གྱུར་པའྱི་སྐོན་ཡང་མྱེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཤྱིག་ཏུ། སོབས་བཅུ་

མངའ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྱི་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བོན་ནོ། །ཞྱེས་གག་གོོ །

འདྱིར་སོམ་ནྱི། 

ཏོག་དཀར་གྱུར་དང་རྱིགས་མཆོག་གཟྱིགས་པ་ལྔ། །ལྷུམས་སུ་འཇུག་དང་
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ལྷུམས་ན་བཞུགས་པ་དང་། །བལྟམས་དང་སྱེར་སྐར་གཤྱེགས་དང་ལུང་བསན་

སོགས། །བཟོ་ཡྱི་གནས་ལ་སྦྱངས་དང་སྒྱུ་རྩལ་འགན། །གགས་འཛིན་དགྱེ་བའྱི་སྱིང་

པོ་ས་འཚོ་མ། །ངྱེས་འབྱུང་རྐྱེན་གཟྱིགས་ཏྱིང་འཛིན་བསྒྲུབས་པ་དང་། །རྱི་དྭགས་

སྐྱེས་དང་སྲུང་བསྐོར་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་། །རང་བྱུང་ལམ་ཚོལ་དཀའ་བ་སྤད་པ་

དང་། །སྐུ་ལུས་མཐུ་བསྐྱེད་བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་གཤྱེགས། །བདུད་བཅོམ་ཡྱེ་ཤྱེས་

མཆོག་བརྱེས་དལ་བར་བཞུགས། །གསོལ་བཏབ་ཐོག་མའྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་

དང་། །ཉྱེ་བའྱི་ལྔ་སྱེ་སོགས་དང་ལམ་བར་གཏམ། །རལ་པ་ཅན་སོང་གཟུགས་ཅན་

སྱིང་པོས་བསུ། །མཆོག་ཟུང་ཨྱེ་ལའྱི་འདབ་དང་འཕགས་རྒྱལ་དགོངས། །མྱེ་སྐྱེས་

བཙས་དང་འབར་བའྱི་བྲག་ཕུག་བསན། །ཟས་སྦྱྱིན་ཆོས་མཐོང་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་

བཞྱེངས་དང་། མཉན་ཡོད་གཤྱེགས་དང་གསལ་རྒྱལ་དད་ལ་བཀོད། །ཡབ་སས་

མཇལ་དང་ཤཱཀ་རྱིགས་བུད་མྱེད་དང་། །དགའ་བོ་དགྱེ་སོང་མ་ཚོགས་སོབ་མ་

ཅན། །འོད་ཟྱེར་ཅན་བོན་པདྨའྱི་སྱིང་པོ་བཏུལ། ཁྱེའུ་གཉྱིས་ཀླུ་ཟུང་གསལ་རྒྱལ་

གནོད་ལས་སྐབས། འབྲོག་གནས་ལག་བརྒྱུད་སྒ་སྒོགས་སྱེང་གྱེ་བཏུལ། །ཤྱེད་བུ་

སྱེར་སྐའྱི་གཏམ་དང་འོད་སྲུངས་ཆྱེ། །སན་ཕྱེད་སྩལ་དང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པ་

ཚོལ། །སྤྱེའུ་གཉྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེ་དང་དྲང་སོང་སྱེ། །ལྔ་ལྱེན་གཉྱིས་བསྡུམས་ཤ་ཟ་

སོང་བཏུལ་ནས། །འདུས་པ་ཆྱེ་སོགས་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་གཉྱིས། །ལྷ་བབས་བཟང་

བྱེད་གཤྱེགས་དང་དཔལ་སྱེད་དང་། །མྱེ་སྐྱེས་རབ་བྱུང་འཕོག་མ་ཀ་པ་ནྱི། །གདྱེངས་

ཅན་བདྱེན་མཐོང་ཀཽ་ཤམྱིར་བོན་དང་། །མུ་ཏྱིག་ཅན་དང་བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྱེལ་

དང་། །ལྷས་བྱིན་རྫུ་འཕྲུལ་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་བསྡུམས་མཛད། །རྒྱལ་པོའྱི་ལོག་སྤོད་
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ལྷས་བྱིན་ལོག་སྒྲུབ་དང་། །ནོར་སྐོང་འདུལ་མཛད་འཚོ་བྱེད་འཕགས་སར་

བཞགརྒྱལ་ཆྱེན་དྲང་སོང་བཅས་དང་སོར་འཕྱེང་དང་། །ལྱེགས་འོངས་བྱིས་པ་

གསོད་དང་འོད་སྲུངས་མཆོད། །དབུལ་མོ་ལུང་བསན་རྒྱལ་པོའྱི་ང་རྒྱལ་བསལ། །མ་

སྐྱེས་དག་སྐབས་དྱེ་ཉྱིད་དད་ལ་བཀོད། །ལྷས་བྱིན་ལུང་བསན་མཆོག་ཟུང་དྱེར་བོན་

གཏམ། །ཡངས་པར་འཇུག་དང་སོང་བྱེད་བདྱེ་བར་མཛད། །མྱི་ཐྱིལ་སོགས་དང་རྔོ་

འཕངས་ཉ་གོ་སོགས། །བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་སོགས་དྱེ་བཞྱིན་བང་ཕོགས་བཏུལ། །བཅོམ་

རླག་བསྐོར་དང་ཨོ་ཏ་ལར་བོན་སོགས། །དག་མཐའ་ལྔ་ལྱེན་ལམ་དང་དབུལ་པོ་

སོགས། །རྒྱུ་བ་ལུང་བསན་ཤཱཀ་ལྷག་མ་གོལ། །བྲམ་ཟྱེ་གང་པོ་མྱི་ཉམས་རྒྱུ་བདུན་

དང་། །སོང་བྱེད་ལམ་ཞུགས་ཤ་པའྱི་ཚལ་བཞུགས་དང་། །ནོར་ཅན་འདུ་བྱེད་བཏང་

དང་རྩྭ་ཅན་ལམ། །དྱེར་བཞུགས་མཛད་པ་རབ་དགའ་རབ་བཟང་དང་། །མྱང་འདས་

ཞུགས་ལ་བཞྱེན་དང་ཆ་བརྒྱད་བགོས། བཀའ་བསྡུ་འོད་སྲུངས་ཞྱི་དང་ཤ་ནའྱི་

གོས། །ཀུན་དགའྱི་མཐའ་དང་བཀའ་བསྡུ་གཉྱིས་པའོ། །

ཞྱེས་པ་འདྱི་ཐོག་མར་བློ་ལ་བང་བར་བའོ། །

དྱེ་ལྟར་ན་དགའ་ལྡན་དུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོར་གྱུར་པ་དང་། ༡རྱིགས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཤཱཀའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གཏམ་དང་། ༢གཟྱིགས་པ་ལྔ་ལ་གཟྱིགས་པ་

དང་། ༣དགའ་ལྡན་ནས་འཕོས་ཏྱེ་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ༤ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་ན་

བཞུགས་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་། ༥ལུམྱིའྱི་ཚལ་དུ་སྐུ་བལྟམས་པ་དང་། ༦གོང་

ཁྱེར་སྱེར་སྐར་གཤྱེགས་པ་དང་། ༧དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྱེད་ཀྱིས་ལུང་བསན་པ་

སོགས་དང་། ༨བཟོའྱི་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་དང་། ༩སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སོབས་བསན་པ་དང་། 
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༡༠བཙུན་མོ་གགས་འཛིན་མ་ཁབ་ཏུ་བསྱེན་པ་དང་། ༡༡ཤྱིང་དགྱེ་བའྱི་སྱིང་པོའྱི་

གཏམ་དང་། ༡༢ས་འཚོ་མ་བཙུན་མོར་གྱུར་པ་དང་། ༡༣ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྱི་རྐྱེན་

བཞྱི་གཟྱིགས་པ་དང་། ༡༤ཞྱིང་པའྱི་སར་བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་ཤྱིང་དུར་ཁོད་

གཟྱིགས་པ་དང་། ༡༥བཙུན་མོ་རྱི་དྭགས་སྐྱེས་ཀྱི་གཏམ་དང་། ༡༦ཞག་བདུན་དུ་

སྲུང་མས་བསྐོར་བ་དང་། ༡༧ཁྱིམ་ནས་མངོན་པར་བྱུང་བ་དང་། ༡༨རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་

ངན་སོང་གྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་པ་དང་། ༡༩མུ་སྱེགས་ཅན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ལམ་

འཚོལ་བར་བསན་པ་དང་། ༢༠དཀའ་བ་རྣམ་པ་བདུན་སྤད་པ་དང་། ༢༡དཀའ་ཐུབ་

གོལ་ཏྱེ་འོ་ཐུག་གསོལ་བས་སྐུ་ལུས་མཐུ་བསྐྱེད་པ་དང་། ༢༢བང་ཆུབ་སྱིང་པོ་རོ་རྱེ་

གདན་གྱི་ལམ་དུ་གཤྱེགས་པའྱི་གཏམ་དང་། ༢༣བདུད་བཏུལ་བ་དང་། ༢༤བླ་ན་

མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་བརྱེས་པ་དང་། ༢༥ནགས་ཁོད་དུ་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུས་དལ་

བར་བཞུགས་པ་དང་། ༢༦ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་སྱེ་ཝ་ར་ཎཱ་

སྱིར་གཤྱེགས་པ་དང་། ༢༧ལྔ་སྱེ་ལ་ཆོས་འཁོར་དང་པོ་བསྐོར་བ་དང་། ༢༨ཉྱེ་བའྱི་

ལྔ་སྱེ་ལ་སོགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ༢༩ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་ནས་མ་ག་དྷར་འབོན་པའྱི་ལམ་

བར་གྱི་གཏམ་དང་། ༣༠རལ་པ་ཅན་སོང་བཏུལ་བ་དང་། ༣༡རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་

སྱིང་པོས་བསུ་བ་དང་། ༣༢མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་འཁོར་དུ་འདུས་པ་དང་། ༣༣ཀླུ་ཨྱེ་

ལའྱི་འདབ་བཏུལ་བ་དང་། ༣༤ཀ་ཏྱ་ཡ་ན་འཕགས་རྒྱལ་འདུལ་བར་མངགས་པ་

དང་། ༣༥ཁྱིམ་བདག་མྱེ་སྐྱེས་བཙས་པའྱི་གཏམ་དང་། ༣༦འབར་བའྱི་ཕུག་ཏུ་བརྒྱ་

བྱིན་ལ་སོགས་པ་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་པ་དང་། ༣༧ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྱེད་

ཟས་སྦྱྱིན་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། ༣༨དྱེས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་བཞྱེངས་
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པ་དང་། ༣༩སོན་པ་ཉྱིད་མཉན་ཡོད་དུ་སྤན་དྲངས་པ་དང་། ༤༠རྒྱལ་པོ་གསལ་

རྒྱལ་དད་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། ༤༡ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་སྐབས་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་

གཏམ་རྒྱུད་ཆྱེན་པོ་དང་། ༤༢ཤཱཀརྱིགས་ཀྱི་བུད་མྱེད་ཕལ་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་

བསན་པ་དང་། ༤༣གཅུང་དགའ་བོ་རབ་ཏུ་བྱུང་པའྱི་སྐོར་དང་། ༤༤སྐྱེ་དགུའྱི་

བདག་མོ་ལ་བརྱེན་ཏྱེ་དགྱེ་སོང་མའྱི་དགྱེ་འདུན་བསན་པ་དང་། ༤༥གོང་ཁྱེར་སོབ་

མ་ལྟ་བུར་གཤྱེགས་པ་དང་། ༤༦ནུབ་ཕོགས་འོད་ཟྱེར་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བོན་

པ་དང་། ༤༧བྲམ་ཟྱེ་པདྨའྱི་སྱིང་པོ་ཆོས་ལ་བཀོད་པ་དང་། ༤༨ཁྱེའུ་གཉྱིས་ཀྱི་

གཏམ་དང་། ༤༩མཽད་གལ་བུ་མངགས་ཏྱེ་ཀླུ་དགའ་བོ་ཉྱེ་དགའ་བཏུལ་བ་དང་། 

༥༠རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ཀླུའྱི་གནོད་པ་ལས་སྐབས་པ་དང་། ༥༡གནོད་སྦྱྱིན་འབྲོག་

གནས་བཏུལ་བ་དང་། ༥༢ལག་བརྒྱུད་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། ༥༣རྒྱལ་པོ་ཨུ་

ཏྲ་ཡ་ཎ་ལ་སོགས་པ་གོང་ཁྱེར་སྒ་སྒོགས་བའྱི་སྐོར་དང་། ༥༤སྱེང་གྱེ་རལ་པ་ཅན་

བཏུལ་བ་དང་། ༥༥ཤྱེད་བུ་སྱེར་སྐ་ཆུ་སྱིན་ཉའྱི་རྱིགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཏམ་དང་། 

༥༦འོད་སྲུངས་ཆྱེན་པོ་འཁོར་དུ་འདུས་པའྱི་གཏམ་དང་། ༥༧ཕྱིས་འོད་སྲུངས་ཆྱེན་

པོ་ལ་སན་ཕྱེད་སྩལ་བ་དང་། ༥༨ཀུན་དགའ་པོ་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པར་བསན་པ་དང་། 

༥༩སྤྱེའུས་སྦྲང་རྩྱི་ཕུལ་བ་གཉྱིས་དང་། ༦༠ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་བསན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་

བཏུལ་པ་དང་། ༦༡དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱ་བཏུལ་པ་དང་། ༦༢ལྔ་ལྱེན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གཉྱིས་

བསྡུམས་པ་དང་། ༦༣ཤ་ཟ་སོང་བཏུལ་བ་དང་། ༦༤འདུས་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་སོགས་པ་

དང་། ༦༥ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་སྱེ་གཉྱིས་སྐབས་པ་དང་། ༦༦ཆོ་འཕྲུལ་ཆུང་བར་

གགས་པ་ལྷ་ལས་བབས་པ་དང་། ༦༧གོང་ཁྱེར་བཟང་བྱེད་དུ་གཤྱེགས་པ་དང་། 
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༦༨ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྱེད་བཏུལ་བ་དང་། ༦༩མྱེ་སྐྱེས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་དང་། 

༧༠གནོད་སྦྱྱིན་མོ་འཕོག་མའྱི་གཏམ་དང་། ༧༡རྒྱལ་པོ་ཀ་པ་ནྱི་འཁོར་བཅས་དག་

བཅོམ་པ་ལ་འཁོད་པ་དང་། ༧༢ཁྱིམ་བདག་གདྱེངས་ཅན་བདྱེན་པ་མཐོང་བ་དང་། 

༧༣གོང་ཁྱེར་ཀཽའུ་ཤམྱི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པ་དང་། ༧༤སྱིང་གྷ་ལའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་

བུ་མོ་མུ་ཏྱིག་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ༧༥མ་ག་དྷཱ་བཟང་མོས་ཡུལ་བུ་རམ་ཤྱིང་

འཕྱེལ་དུ་སྤན་དྲངས་པ་དང་། ༧༦ལྷས་བྱིན་གྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་བསྒྲུབས་པ་དང་། 

༧༧དགྱེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བསྡུམས་པ་དང་། ༧༨རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགའྱི་ལོག་སྤོད་

དང་། ༧༩ལྷས་བྱིན་གྱིས་ལོག་སྒྲུབ་བས་ཀང་གནོད་པ་མྱི་མངའ་བ་དང་། ༨༠གླང་པོ་

ཆྱེ་ནོར་སྐོང་བཏུལ་བ་དང་། ༨༡འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གསོས་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་

དང་། ༨༢རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱི་དྲང་སོང་སོང་དང་བཅས་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་བ་དང་། 

༨༣སོར་མོའྱི་འཕྱེང་བ་ཅན་བཏུལ་བ་དང་། ༨༤འཕགས་པ་ལྱེགས་འོངས་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་དང་། ༨༥ཆུ་སྱིན་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རྱི་ལ་དབར་གནས་མཛད་པ་དང་། 

༨༦རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་མཆོད་པ་དང་། ༨༧དབུལ་མོ་ཞྱིག་

སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་པ་དང་། ༨༨རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་ང་རྒྱལ་བཅག་པ་

དང་། ༨༩རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་གནོད་པ་ལས་སྐབས་པ་དང་། ༩༠མ་སྐྱེས་དག་རྩ་བ་

མྱེད་པའྱི་དད་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། ༩༡ལྷས་བྱིན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་འཕོས་དང་། 

༩༢མཆོག་ཟུང་གྱི་དམྱལ་བའྱི་རྒྱུད་གཟྱིགས་པ་དང་། ༩༣ཡངས་པ་ཅན་དུ་

གཤྱེགས་པའྱི་ལམ་ཁར་བྱུང་བའྱི་གཏམ་དང་། ༩༤ཡངས་པ་ཅན་པ་རྣམས་བདྱེ་

བར་མཛད་པ་དང་། ༩༥ཡུལ་མྱི་ཐྱི་ལ་སོགས་སུ་བོན་པ་དང་། ༩༦ཡུལ་སྱིག་པ་ཅན་
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གྱི་གད་རྣམས་བཏུལ་བ་དང་། ༩༧ཉ་གོ་དྷའྱི་གོང་སོགས་སུ་གཤྱེགས་པ་དང་། 

༩༨བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་དུ་བོན་པ་སོགས་དང་། ༩༩བང་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་བཏུལ་བ་དང་། 

༡༠༠། བཅོམ་རླག་ཏུ་བོན་པའྱི་སྐོར་དང་། ༡༠༡ཡུལ་ཨོ་ཏ་ལར་བོན་པ་སོགས་དང་། 

༡༠༢གོང་ཁྱེར་དག་མཐར་དབར་གནས་མཛད་པ་དང་། ༡༠༣ལྷོ་ཕོགས་ལྔ་ལྱེན་གྱི་

ལམ་དུ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་དང་། ༡༠༤བྲམ་ཟྱེ་དབུལ་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། 

༡༠༥ལས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལུང་བསན་པ་དང་། ༡༠༦ཤཱཀ་ལྷག་མ་རྣམས་གོལ་བ་ལ་བཀོད་

པ་དང་། ༡༠༧བྲམ་ཟྱེ་གང་པོ་ལ་སོགས་པ་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་པ་དང་། ༡༠༨མྱི་

ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་བདུན་གྱི་རྣམ་གངས་གསུངས་པ་དང་། ༡༠༩ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ལམ་

དུ་ཞུགས་པའྱི་སྐབས་དང་། ༡༡༠འོད་མ་ཅན་གྱི་བང་ཕོགས་ཤྱིང་ཤ་པའྱི་ཚལ་དུ་

བཞུགས་པ་དང་། ༡༡༡ཁྱིམ་བདག་ནོར་ཅན་གྱི་གཏམ་དང་། ༡༡༢སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་

བཏང་བ་དང་། ༡༡༣རྩ་ཅན་དུ་བཞུད་པའྱི་ལམ་གྱི་མཛད་པ་དང་། ༡༡༤རྩ་ཅན་ཉྱིད་

དུ་བོན་པའྱི་མཛད་པ་དང་། ༡༡༥དྲྱི་ཟའྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའ་བཏུལ་བ་དང་། 

༡༡༦ཀུན་དུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་དག་བཅོམ་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། ༡༡༧ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པར་བསན་པ་དང་། ༡༡༨སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བ་དང་། ༡༡༩སྐུ་

གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགོས་པ་དང་། ༡༢༠བཀའ་བསྡུ་བ་དང་པོའྱི་གཏམ་དང་། 

༡༢༡འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། ༡༢༢ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་དང་། ༡༢༣ཀུན་དགའ་བོའྱི་མཛད་པ་ཐ་མ་དང་། ༡༢༤བཀའ་བསྡུ་བ་གཉྱིས་

པ་ཇྱི་ལྟར་མཛད་པ་སྱེ། ༡༢༥རད་དུ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔའོ། །
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དྱེ་ལས་དང་པོ་དགའ་ལྡན་དུ་ལྷའྱི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོར་གྱུར་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། 

དྱེ་ཡང་སྔོན་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་ཉྱི་ཁྱི་ཐུབ་པའྱི་དུས་ན། བཅོམ་ལྡན་

འདས་འོད་སྲུངས་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བོན། དྱེའྱི་དུས་ན་འོ་སྐོལ་གྱི་སོན་པ་འདྱི་བྲམ་ཟྱེའྱི་

ཁྱེའུ་བླ་མ་ཞྱེས་བ་བར་གྱུར། དྱེ་ནས་འཕོས་ཏྱེ་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སོན་པ་

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ཞྱེས་བ་བར་གྱུར་ཏྱེ། སྐྱེ་བ་གཅྱིག་

གྱིས་ཐོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཚུལ་བཟུང་ནས། དགའ་ལྡན་ན་གནས་པ་

རྣམས་གཙོ་ཆྱེར་གྱུར་པའྱི་ལྷ་ལ་སོགས་པའྱི་འགོ་བ་རྣམས་རབ་ཏུ་སྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་དག་པའྱི་ཆོས་སོན་པར་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་འཛམ་བུ་གླྱིྱིང་པ་རྣམས་

ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་ལ་གནས་པའྱི་བར་དུ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་སྐུ་ལུས་ཀྱི་རྱེན་

དྱེ་ཁོ་ནས་བཞུགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་རྱིགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི། 

དུས་དྱེར་ཆུ་ཀླུང་སྐལ་ལྡན་ཤྱིང་ར་ཞྱེས་བ་བ་ཆུ་བོ་གངྒཱའྱི་འགམ། གོང་ཁྱེར་

ཆྱེན་པོ་སྱེར་སྐ་གཞྱི་ཞྱེས་བ་བར། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་བརྒྱུད་ལས་

བྱུང་བ། ཤཱཀ་རྱིགས་ལ་རྒྱལ་པོ་སྱེང་གྱེ་འགམ་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱལ་སྱིད་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་

སས་བཞྱི་སྱེ། ཟས་གཙང་དང་། ཟས་དཀར་དང་། བྲོ་བོ་ཟས་དང་། བདུད་རྩྱི་ཟས་སོ། 

སས་མོ་ཡང་། བཞྱི་སྱེ། གཙང་མ་དང་། དཀར་མོ་དང་། བྲྱེ་བོ་མོ་དང་། བདུད་རྩྱི་

མོའ།ོ །ཤཱཀའྱི་གོང་ཁྱེར་ལྷས་བསན་ན་ནྱི། ཤཱཀ་ལྱེགས་པར་རབ་སད་ཞྱེས་བ་བ་

རྒྱས་སྱིད་སྐོང་བ་ལས། རྒྱལ་པོ་དྱེ་གཉྱིས་ཀར་ཡང་རྒྱལ་སྱིད་བདྱེ་ཞྱིང་ཕུན་སུམ་
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ཚོགས་པ་ཆོས་དང་ལྡན་པས་རྒྱལ་སྱིད་སྐོང་ངོ་། །སྱེང་གྱེ་འགམ་ནྱི་བདག་གྱི་

བརྒྱུད་ལ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་བྱུང་ཡང་ཅྱི་མ་རུང་ཞྱེས་སོན་པར་བྱེད་

དོ། །རྒྱལ་པོ་ལྱེགས་པར་རབ་སད་ཀང་། སྱེང་གྱེ་འགམ་དང་གཉྱེན་དུ་འགྱུར་བར་

སོན་ནོ། །ལྱེགས་པར་རབ་སད་ལ་བུ་མོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་བཙས་པ་ན། སྐྱེ་བོ་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདྱི་ནྱི་མྱིའྱི་བུ་མོ་མ་ལགས་ཏྱེ། ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་ལོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བས། དྱེའྱི་མྱིང་སྒྱུ་འཕྲུལ་མར་བཏགས་ཤྱིང་། མཚན་མཁན་

རྣམས་ཀྱིས་ལུང་བསན་པ། འདྱི་ལ་བུ་བཙའ་བ་ནྱི་སོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་

རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ནས་ཡང་ཕྱིས་ལྱེགས་པར་རབ་སད་ཀྱི་བཙུན་མོ་ལ་སྔ་མ་

ལས་ཀང་ཆྱེས་ལྷག་པའྱི་བུ་མོ་བཙས་པར་གྱུར་ཏྱེ། དྱེའྱི་མྱིང་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་

ཞྱེས་བཏགས་ཤྱིང་། འདྱི་ལས་ནྱི་སས་སྐྱེས་བུ་ཆྱེན་པོའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་

དང་ལྡན་པ་འཁྲུང་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། དྱེ་ནྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་རོ་

ཞྱེས་ལུང་བསན་ཏོ། དྱེ་ནས་ཕྱི་ཞྱིག་ན་ལྱེགས་པར་རབ་སད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་སྱེང་གྱེ་

འགམ་ལ་འཕྱིན་དུ་སྤྱིངས་ཏྱེ། བདག་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བུ་མོ་གཉྱིས་ཤྱིག་

མཆྱིས་པ་ལས། གང་བཞྱེད་པ་ཞྱིག་གཞོན་ནུ་ཟས་གཙང་གྱི་བཙུན་མོར་བཞྱེས་

ཤྱིག །སྱེང་གྱེ་འགམ་གྱིས་སར་སྤྱིངས་པ། དྱེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་གཞོན་ནུ་ཟས་གཙང་

ལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་མོད་ཀྱི། རྱེ་ཞྱིག་ཆུང་བ་བླང་སྱེ་ཅྱིག་ཤོས་ཀང་ཚོགས་ལ་

བརག་པར་བའོ་ཞྱེས་སྤྱིངས་ནས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྱེན་མོ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ། 

གཞོན་ནུ་ཟས་གཙང་མའྱི་བཙུན་མོར་བླངས་སོ། །

དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཚེ། ཤཱཀ་རྣམས་ཀྱི་དག་སྐ་སྱེང་ཞྱེས་བ་བའྱི་
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རྒྱལ་རྱིགས་རྱི་ཁོད་པ་དག་ཡོད་དྱེ། དྱེ་རྣམས་འདུལ་བར་གཞོན་ནུ་ཟས་གཙང་

མངགས་ཤྱིང་། ཤཱཀའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དམ་པ་སྦྱྱིན་པར་ཁས་བླངས་

སོ། །དྱེ་ནས་སྐ་སྱེང་གྱི་ཚོགས་རྣམས་ལྱེགས་པར་ཐུལ་ཏྱེ་འཁོར་བ་ན། ཤཱཀའྱི་

ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་སྱེང་གྱེ་འགམ་ལ་དམ་པ་ཅྱི་བཞྱེད་དྲྱིས་པ་ན། ཤཱཀ་རྣམས་ནྱི་

རྱིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུན་མ་བཞག་པར་མྱི་བ་བའྱི་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན། 

གཞོན་ནུ་ལ་མཆོག་བླང་བར་བ་རྒྱུ་ནྱི་རྱིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུན་མ་བླང་བ་ཡྱིན་

ནོ། །དྱེ་ནས་ཤཱཀའྱི་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གནང་བ་བྱིན་ནས། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་

མ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ། དཔལ་དང་འབོར་པ་ཆྱེན་པོས་གཞོན་ནུ་ཟས་

གཙང་གྱི་བཙུན་མོར་བླངས་སོ། །ཕྱི་ཞྱིག་ན་རྒྱལ་པོ་སྱེང་གྱེ་འགམ་འདས་ཏྱེ། སས་

ཀྱི་ཐུ་བོ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་རྒྱལ་སྱིད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅྱིང་། དྱེའྱི་

མངའ་འབངས་རྣམས་ཀང་མཆོག་ཏུ་འབོར་ཞྱིང་བདྱེ་བ་རྒྱལ་པོ་སྔ་མ་ལས་ཀང་

ལྷག་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏོ། །

གསུམ་པ་གཟྱིགས་པ་ལྔ་ལ་གཟྱིགས་པ་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོར་གྱུར་པས། འཛམ་བུ་

གླྱིང་དུ་གཟྱིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་གཟྱིགས་ཏྱེ། རྱིགས་དང་ཡུལ་དང་དུས་དང་བརྒྱུད་

དང་བུད་མྱེད་ལ་གཟྱིགས་པའོ། །དྱེ་ཡང་རྱིགས་ཀྱི་མཆོག་ཤྱིན་ཏུ་བཙུན་པར་བཀུར་

བའྱི་རྒྱལ་རྱིགས་དང་། ཡུལ་གྱི་མཆོག་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་གོང་ཁྱེར་དམ་པ་དང་། དུས་

ཀང་ཡྱིད་འབྱུང་བ་དང་སྐོ་ཤས་ཆྱེ་ཞྱིང་ཧ་ཅང་རབ་སྱིགས་མ་ལྔ་བདོ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་
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པ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་དང་། བརྒྱུད་ནྱི་མང་པོས་བཀུར་བའྱི་བརྒྱུད་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། ཕ་

མྱེས་དང་མ་མྱེས་ཀྱི་ཚོགས་ཟུང་དག་ལ་བདུན་བརྒྱུད་ཀྱི་བར་དུ་སྐོན་མྱེད་པ་དང་། 

ཡུམ་ནྱི་བུད་མྱེད་ཀྱི་སྐོན་ཀུན་སངས། ཡོན་ཏན་ཀུན་ཚང་བ་ལས། ཁད་པར་དུ་བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཟླ་བ་བཅུར་ལྷུམས་སུ་འཛིན་ནུས་པའྱི་བསོད་ནམས་བསགས་

པ་དང་། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ལ་མཆོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུམ་དུ་འགྱུར་བར་སོན་

ལམ་བཏབ་པ་སྱེ་དྱེ་དག་དགོས་པ་ལས། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་དྱེ་ཡང་ཚང་བར་

གཟྱིགས་སོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་པས་དགའ་ལྡན་དུ་གནས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

འདོད་པའྱི་ལྷ་རྱིགས་དྲུག་ལ་ལན་གསུམ་དུ་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་བསྒགས་ཏྱེ་ང་ནྱི་དགའ་

ལྡན་གྱི་ལྷའྱི་རྱིགས་འདྱི་ནས་འཕོས་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱི་བུར་གྱུར་ནས་བདུད་

རྩྱི་རོགས་པར་བ་ཡྱི། ཁྱེད་ཅག་བདུད་རྩྱི་དོན་དུ་གཉྱེར་བ་རྣམས་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་

མྱིར་ཉྱིང་མཚམས་སྦྱར་བ་ལོངས་ཤྱིག །ཅྱེས་སོ། །དྱེར་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་

ཀྱིས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་གསོལ་ཏྱེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅྱིགད་ལྟ་

འཇྱིག་རྱེན་ནྱི་སྱིག་པས་གོས་པ། སྐྱེ་དགུ་ནྱི་མ་རུངས་པའོ། །

ཛམྦུའྱི་གླྱིང་ནྱི་འོད་སྲུང་རོགས་བྱེད་དང་། གནག་ལྷས་ཀྱི་བུ་ཀུན་དུ་རྒྱུ་དང་། 

ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན་སྨྲ་འདོད་ཀྱི་བུ་མོའྱི་བུ་དང་། མྱི་ཕམ་སྐྲའྱི་ལྭ་བ་ཅན་དང་། ཀ་

ཏའྱི་བུ་ནོག་ཅན་དང་། གཉྱེན་གྱི་བུ་གཅྱེར་བུ་པ་སྱེ་རོག་གྱེ་པ་དྲུག་དང་། བྲམ་ཟྱེ་

རྒྱུས་རྒྱལ་དང་། བྲམ་ཟྱེ་གནག་ལྡྱེག་དང་། བྲམ་ཟྱེ་བཟང་ལྡན་དང་། བྲམ་ཟྱེ་ཚངས་

པའྱི་ཚེ་དང་། བྲམ་ཟྱེ་པདྨའྱི་སྱིང་པོ་དང་། བྲམ་ཟྱེ་དམར་པོ་སྱེ་རྱེས་སུ་སྒོག་པ་དྲུག་

དང་། རྱེངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷག་སྤོད་དང་། སྒྱུ་རྩལ་ཤྱེས་ཀྱི་བུ་རྱིང་འཕུར་དང་། ཀུན་དུ་
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རྒྱུ་རབ་བཟང་དང་། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་ཀུན་རྒྱལ་དང་། དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྱེད་དང་། 

ལྟྱེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་རལ་པ་ཅན་ཏྱེ། སོམས་འཇུག་པ་དྲུག་གོ །དྱེ་ལྟར་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་

དཀྲུགས་པ་ལགས་སོ། །དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་འདྱིར་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་

ཆོས་ཀྱི་ཁྱི་བཤམ་པར་བགྱི་ན། འདྱིར་ཆོས་སོན་ཞྱིང་བཞུགས་ན་ལྱེགས་སོ། །ཞྱེས་

སོ། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་གོགས་པོ་དགདྱེའྱི་ཕྱིར་རོལ་མོའྱི་ཆ་བད་

ཐམས་ཅད་རྡུངས་ཤྱིག །དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་རོལ་མོ་ཐམས་ཅད་བརྡུངས་པ་ན། བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཀང་དུང་འབུད་དང་མཛད་ནས། འདྱི་རྣམས་ལས་སྒ་ལྷག་པར་

ཆྱེ་བ་གང་ཡྱིན། གསོལ་པ། དུང་གྱི་སྒ་ལགས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། དུང་གྱི་སྒས་

རོལ་མོའྱི་སྒ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་བཞྱིན་དུ། ངས་ཀང་དྱེ་དག་ཟྱིལ་

གྱིས་མནན་ཏྱེ། བདུད་རྩྱིས་འགོ་བ་ཚིམ་པར་བའོ། །སྱེང་གྱེ་གཅྱིག་གྱིས་གཅན་

གཟན་ཚོགས་ནྱི་དུ་མ་མཇོམས། །རོ་རྱེ་གཅྱིག་གྱིས་བྲག་རྩྱེ་དུ་མ་རྣམ་པར་

འཇྱིག །བརྒྱ་བྱིན་གཅྱིག་གྱིས་ལྟ་མྱིན་དབང་པོ་དུ་མ་འཇོམས། །ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱིས་

མུན་པ་དུ་མ་རྣམ་པར་སྱེལ། ཁྱེད་ཅག་ལས་བདུད་རྩྱི་དོན་དུ་གཉྱེར་བ་རྣམས་གོང་

ཁྱེར་དྲུག་ཏུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལོངས་ཤྱིག །ཅྱེས་སོ། དྱེ་དག་གྱི་ཚེ་བར་སྣང་ལ་

རྒྱུ་བའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། ད་སྱེ་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡུམ་གྱི་

ལྷུམས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བསྒགས་པས། དྱེའྱི་ཚེ་

ཛམྦུའྱི་གླྱིང་ན་རང་སངས་རྒྱས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བཞུགས་པ། དྱེ་དག་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་

ནས་གཅྱིག་ཏུ་འདུས་ནས་ཝ་ར་ཎ་སྱིར་བོན། ད་ནྱི་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་འབྱུང་བས་
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བདག་ཅག་གྱིས་འགོ་བའྱི་དོན་བ་མྱི་དགོས་སོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས། ཕུང་པོ་ལྷག་

མ་མྱེད་པའྱི་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །གདུང་ལ་རང་བྱུང་གྱི་མྱེ་སར་ཏྱེ། 

ནམ་མཁའ་ལ་སོང་བ་ལས་རྱིང་སྱེལ་རྣམས་སའྱི་སྱེང་དུ་ལྷུང་བར་གྱུར་ཏོ། །

བཞྱི་པ་དགའ་ལྡན་ནས་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་འཕོ་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། གལ་ཏྱེ་མགོན་པོ་ཁོད་ཛམྦུའྱི་གླྱིང་དུ་

གཤྱེགས་ན། དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའྱི་གནས་འདྱི་ངན་པར་འགྱུར་རོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔས་བཀའ་སྩལ་པ། དྱེང་ཕྱིན་ཆད་མ་ཕམ་པས་ཆོས་སོན་པར་འགྱུར་ཞྱེས། རྒྱལ་

བ་མ་རྒྱལ་པ་ལས་རྒྱལ་བ་བམས་པ་ལ། ཉྱིད་ཀྱི་ཅོད་པན་བསྐོན་ཏྱེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་

བསྐོས་སོ། །དྱེ་ནས་ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཡུམ་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྱེན་མོའྱི་སྐུ་

ལ་གཟྱི་མདངས་བསྐྱེད་ཅྱིང་། ལྷུམས་ཀང་གཙང་མར་བས་སོ། །ཆུ་སོད་ཀྱི་ཟླ་བའྱི་

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བབ་སྱེ། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྱེན་མོ་ཡང་བསྱེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་ཡང་

དག་པ་བླངས་ཤྱིང་གནས་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡང་ནམ་ཀྱི་གུང་ཐུན་ལ་གླང་

པོ་ཆྱེ་ཐལ་ཀར་མཆྱེ་བ་དྲུག་པའྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་

སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ས་ཆྱེན་པོ་གཡོས་ཤྱིང་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་སྣང་

བས་ཁབ་པར་གྱུར། ཡུམ་གྱི་མནལ་ལམ་དུ་གླང་པོ་ཆྱེ་མཆོག་གྱིས་ཡུམ་ཉྱིད་ཀྱི་

གཡས་ཕོགས་ཀྱི་རུམ་དྲལ་ནས་ཞུགས་པ་དང་། སྱེང་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་དང་། 

རྱི་བྲག་ཆྱེན་པོ་ལ་འཛེག་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་རང་ལ་ཕག་བྱེད་པའོ། །དྱེའྱི་ནངས་

པར་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་རྣམས་མངགས་ཏྱེ་རྱི་ལམ་སོན་མཁན་
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དང་། བྲམ་ཟྱེ་ལྟས་མཁན་རྣམས་བཀུག་སྱེ། དྱེ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པོས་དྲྱིས་པ་ན། དྱེ་

རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ལྟས་འདྱི་ལས་སྦྱར་ན། མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་དང་

ལྡན་པའྱི་སས་ཞྱིག་བལྟམས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་སོ། །

ལྔ་པ་ལྷུམས་ན་བཞུགས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལྷུམས་སུ་

བཞུགས་པ་དྱེ་ལ། སྐུའྱི་སྲུང་མར་ལག་ན་རལ་གྱི་དང་། ལག་ན་མདུང་དང་། ལག་ན་

མདུང་ཐུང་དང་། ལག་ན་མདའ་བོ་ཆྱེ་སྱེ། ལྷའྱི་བུ་དཔའ་ཞྱིང་བརྟུལ་ཕོད་པ་བཞྱི་

བཞག་གོ། །དྱེ་ནས་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་བཞུགས་པ་ན་ཡང་མྱི་གཙང་བས་མ་སགས་

ཤྱིང་། ནོར་བུ་བཻ་ཌུཪྱའྱི་དབུས་སུ་ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔ་བཞག་པ་ལྟར་ཁྱེའུའྱི་ལུས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དྱེ་ཉྱིད་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ནས་ཀང་མ་

བསྒྱིབས་པར་གསལ་བར་སྣང་བ་དང་། དུས་དྱེ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་

དུ་ཡུམ་ཉྱིད་བསབ་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་གནས་ཤྱིང་འདོད་པ་ལ་ཡྱིད་གཏོད་པ་མྱེད་

དོ། །

དྱེ་ནས་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཕོ་བྲང་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་ཡོ་བད་དང་འབོར་པ་

དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་དང་བཅས་ཏྱེ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདྱེ་བའྱི་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་

སངས་ཏྱེ། དགའ་ཚལ་གྱི་ལྷའྱི་བུ་མོ་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་ལས། ནམ་ཞྱིག་ན་རྒྱ་མཚོ་

བཞྱིའྱི་ཆུ་བཏུང་བར་འདོད་པ་སྐྱེས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་ཤྱིང་དྱེས་མཚན་མཁན་

རྣམས་ལ་དྲྱིས་པས། ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་འདྱིའྱི་མཐུ་ལགས་ཏྱེ། འདྱིས་ཤྱེས་བའྱི་
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རྒྱ་མཚོ་འཐུང་བར་འགྱུར་བ་ལགས་སོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། གལ་ཏྱེ་ཆུ་དྱེ་ལ་མ་

བླུད་ན་ཅྱིརད་འགྱུར། །གསོལ་པ། ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཞྱིག་བཙའ་བར་འགྱུར་

རོ། །རྒྱལ་པོས་བསམས་པ། ང་ཟས་གཙང་མ་བུ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བར་བ་བ་ག་ལ་

ཞྱིག་སམ་སྱེ། ཀུན་དུ་རྒྱུ་མྱིག་དམར་ཞྱེས་བ་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རྱིག་སྔགས་ལ་བང་བ་

ཞྱིག་བོས་ནས། དྱེས་སྔགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་བཞྱི་བསན་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཆུ་བླུད་

ནས་ཚིམ་པར་བས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་བཙོན་ཐམས་ཅད་ཐར་བར་བའོ་སམ་པ་ཡང་

རྒྱལ་པོས་བཏང་། སྐྱེ་བོ་དུ་མ་སྦྱྱིན་པས་ཚིམ་པར་བའོ་སམ་པ་ཡང་རྒྱལ་པོས་དྱེ་

བཞྱིན་དུ་མཛད། གཞན་ཡང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་སྣ་ཚོགས་གཟྱིགས་པར་འདོད་པ་

སོགས་ལ་ཡང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྦྱར་རོ། །

དྲུག་པ་སྐུ་བལྟམས་པའྱི་མཛད་པ་ནྱི། 

དྱེ་ལྟར་ལྷུམས་སུ་ཟླ་བ་བཅུ་ལོན་ཏྱེ། ལོན་ཤྱིང་དང་མྱེ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ནྱི་

རབ་ཏུ་རྒྱས། བ་རྣམས་ནྱི་དགའ་བས་སྐད་འབྱིན། ཤྱིང་ས་ཧ་ཀ་རའྱི་འབྲས་བུ་སྱིན་

ཞྱིང་དུད་པར་གྱུར། དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་གྱི་ཡར་ངོ་ལ་བབ་པ་ན། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྱེན་

མོས་བསམས་པ་བདག་ལྷས་བསན་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་འདུག་པར་བའོ་སམ། 

རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པས་རྒྱལ་པོས་ཀང་གནང་སྱེ། གོང་ཁྱེར་ལྷས་བསན་དང་ཉྱེ་བའྱི་

ལུམྱི་ནྱིའྱི་ཚལ་དུ་འབྱིན་པར་ཆས་ནས་རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྣ་བཞྱིའྱི་ཁོགས་བཤམས་པ་ལ་

འདུག་ཅྱིང་གཡོག་མོ་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ཡང་དཔུང་

ཡན་ལག་བཞྱི་དང་བཅས་ཏྱེ། སྱེར་སྐ་གཞྱིའྱི་གོང་ཁྱེར་ནས་འཕགས་ཏྱེ། ལུམྱི་ནྱིའྱི་
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ཚལ་དུ་བཞུད་དོ། །དྱེ་ནས་མདོ་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་སྔ་དྲོའྱི་

དུས་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་གྱི་རང་པ་དང་པོ་ལ་བབ་པ་ན། སྐུ་བལྟམས་ཞྱེས་འབྱུང་ངོ་། །གང་

ལྟར་ཡང་ཡུམ་གྱིས་ཀུན་དུ་གཟྱིགས་པས་ཤྱིང་མྱ་ངན་འཚང་མྱེ་ཏོག་རབ་ཏུ་རྒྱས་

པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཡལ་ག་ལ་ཕག་གཡས་པས་བཟུང་སྱེ་བལྟམས་པར་འདོད་

པ་ན། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསམས་པ། ཡུམ་འདྱི་ནྱི་ངོ་ཚ་ཤྱེས་པ་དང་ལྡན་པས་ཐབས་

ཤྱིག་བའོ་སམ་རླུང་དང་ཆར་དྲག་བཏང་བས་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་གུད་དུ་སོང་བ་

ན། བརྒྱ་བྱིན་བདག་ཉྱིད་མ་མ་རྒན་མོའྱི་ཆ་བད་དུ་སྤྲུལ་ནས་མདུན་དུ་བསད་དོ། །དྱེ་

ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡུམ་ལ་གནོད་པ་མྱེད་པར་སྐུ་བལྟམས། ཡུམ་གྱི་དཀུ་

གཡས་པ་བརོལ་ཏྱེ་བོན་པ་ནྱི། དཔྱེར་ནྱི་སྐྱེས་བུ་ཞྱིག་སོ་ཕྱེ་སྱེ། ཕྱིར་རོལ་དུ་འཐོན་

ནས་ཡང་སོ་བཅད་པ་བཞྱིན་བལྟམས་ཟྱིན་པ་ན་རའྱི་སོར་མངོན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་རྱི་དྭགས་ཀྱི་པགས་པའྱི་སྱེ་མོས་བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའྱི་སྐུ་བཟུང་བར་བརྩམས་པ་ལ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་དྲྱེགས་པ་ཞྱི་བའྱི་ཕྱིར་རོ་རྱེའྱི་སྐུར་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་བཟུང་མ་ནུས་ནས་འདར་བར་གྱུར་པ་ལ། ཀཽའུ་ཤྱི་ཀ་ང་

ཐོངས་ཤྱིག་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དྱེ་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནྱི་ངོ་ཚ་ཁྱེལ་ཡོད་

ཀྱིས་བརྒྱན་པའྱི་ཕྱིར། ལྷ་རས་ཀྱི་ན་བཟའ་གསོལ་བ་དང་བཅས་པས་ཡྱིན་གྱི། 

གཅྱེར་བུར་མ་ཡྱིན་ནོ། །

དྱེ་ལྟར་བལྟམས་མ་ཐག་ཏུ་ས་ཆྱེན་པོ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས། འོད་ཀྱི་སྣང་བ་

ཆྱེན་པོས་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕོགས་

བཞྱིར་གོམ་པ་བདུན་བདུན་འབོར་བར་མཛད་དྱེ། འདྱི་སྐད་ཅྱེས། འདྱི་ནྱི་ཤར་
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ཕོགས་ཡྱིན་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཐོག་མར་འགོ་བར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་ལྷོ་ཕོགས་

ཡྱིན་ཏྱེ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་གནས་སུ་འགྱུར་བར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་ནུབ་ཕོགས་

ཡྱིན་ཏྱེ་ངའྱི་སྐྱེ་བའྱི་ཐ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་བང་ཕོགས་ཡྱིན་ཏྱེ་སྱིད་པའྱི་མཚོ་ལས་

བརྒལ་པར་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ནས་ནམ་མཁའ་ནས་ཆུའྱི་རྒྱུན་བསྱིལ་བ་

དང་དྲོ་བ་གཉྱིས་དབུའྱི་སྱེང་དུ་འབབ་ཅྱིང་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་ལ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་

གདུགས་དཀར་པོ་དང་། རྔ་ཡབ་དང་། མྱེ་ཏོག་དང་། སོས་དང་། ན་བཟའ་དག་གྱིས་

ཀང་མཆོད། རོལ་མོའྱི་སྒ་ཡང་བསྒགས་སོ། །ཡུམ་གྱི་སྐུ་མདུན་དུ་ཆུ་མྱིག་ཆྱེན་པོ་

ཡང་བྱུང་སྱེ་ཁྲུས་མཛད་དོ། །དྱེ་ལྟར་སྐུ་བལྟམས་པར་གྱུར་པའྱི་འོད་ཟྱེར་དྱེ། རྱི་བོ་

ཀུན་འཛིན་གྱི་ཕུག་པ་ན། དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྱེད་རང་གྱི་ཚ་བོ་སོབ་མར་གྱུར་པ་

མྱི་བྱིན་དང་ལྷན་ཅྱིག་བསམ་གཏན་བྱེད་པས། ཕུག་དྱེ་སྣང་བས་ཁབ་པ་མཐོང་སྱེ། 

འདྱི་ནྱི་ཉྱི་མ་ཐམས་ཅད་དག །ཅྱིག་ཅར་ཤར་བར་གྱུར་ཏམ་ཅྱི། །ཞྱེས་སོགས་མྱི་

བྱིན་གྱིས་དྲྱིས་པ་ན། ཉོན་མོངས་མྱེད་ཀྱིས། ཉྱི་མའྱི་འོད་ནྱི་རྒྱུན་དུ་རྣོ། །བུ་ཅྱིག་སྣང་

བའྱི་འོད་འདྱི་དག །ཡན་ལག་རྱེག་ན་བདྱེ་བསྱིལ་བས། །ངྱེས་པར་ཐུབ་པ་དྱེ་ཡྱི་

འོད། །ཅྱེས་སོགས་སྨྲས་པས། མྱི་བྱིན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་འཕལ་དུ་བལྟ་བར་

འདོད་པ་སྐྱེས་པ་ལ། ད་ལྟ་ལྷ་དབང་ཆྱེ་བར་གགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ཞྱིང་

བཞུགས་པས། འོ་སྐོལ་གྱིས་སྐབས་རྱེད་པར་མྱི་འགྱུར་གྱི། སྱེར་སྐ་གཞྱིར་བོན་

པའྱི་ཚེ་བལྟ་བར་འགོའ།ོ །ཞྱེས་བས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཉྱི་མ་དྱེ་ཉྱིད་ལ་ཕོགས་བཞྱིའྱི་

རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་བུ་སྐྱེས་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྐུ་བལྟམས་པའྱི་འོད་ཟྱེར་

གྱིས་འཇྱིག་རྱེན་ཐམས་ཅད་ཁབ་པ་ལ་དྱེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་པར་རང་རང་གྱི་
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བུའྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ནས། མ་ག་དྷར་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཆྱེན་པོའྱི་བུ་ལ་ནྱི་

གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ། །མཉན་ཡོད་དུ་རྒྱལ་པོ་རྩྱིབས་ཀྱི་རྱིང་འཕུར་གྱི་བུ་ལ་ནྱི་

གསལ་རྒྱལ། ཀཽ་ཤམྱིར་རྒྱལ་པོ་དམག་བརྒྱ་པའྱི་བུ་ལ་ནྱི་ཤར་པ། འཕགས་རྒྱལ་དུ་

རྒྱལ་པོ་མུ་ཁྱུད་མཐའ་ཡས་ཀྱི་བུ་ལ་ནྱི་རབ་སྣང་སྱེ། འོད་ཀྱི་སྣང་བས་ཁབ་པ་ལས་

གས་ནས་སོ་སོར་མྱིང་བཏགས་སོ། །གང་གྱི་ཉྱིན་པར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་

བལྟམས་པའྱི་ཞག་དྱེ་ལ། བཟང་ལྡན་ལ་སོགས་པར་ཤཱཀའྱི་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་བཙས། 

ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་མ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། རྒྱལ་པོའྱི་རྱིམ་གོ་བ་རྣམས་ལ་བུ་མདུན་པ་ལ་

སོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། བྲན་མོ་ལ་མདུན་མ་ལ་སོགས་པ་བུ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་བཙས། 

གླང་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་ཕྲུ་གུ་འབྲངས། ར་རྒོད་མ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་རྱེའུ་འབྲངས། གཏྱེར་ལྔ་

བརྒྱ་ཡང་ཁ་བྱེ། ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དཔ་ཕུལ་ལོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་

པོས་བདག་གྱི་བུ་བཙས་པ་ན་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་གྱུར་པས། གཞོན་ནུའྱི་

མཚན་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བཏགས་སོ། །ཞྱེས་བརོད་དྱེ་དྱེ་ལྟར་གགས་སོ། །

བདུན་པ་གོང་ཁྱེར་སྱེར་སྐར་གཤྱེགས་པ་ནྱི། 

གནོད་སྦྱྱིན་ཤཱཀ་འཕྱེལ་ཞྱེས་བ་བ་སྱེར་སྐ་ན་གནས་པ། ཤཱཀ་རྣམས་ཀྱི་

རྱིགས་ལྷ་རུ་མཆོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ། ཤཱཀའྱི་བུ་བུ་མོ་གང་སྐྱེས་ཀང་དང་པོར་དྱེ་ལ་

ཕག་འཚལ་བའྱི་སོལ་ཡོད་པས། རྒྱལ་པོས་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བྱེད་པར་བརྩམས་ཏྱེ། 

གཞོན་ནུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྣ་བཞྱིའྱི་ཁོགས་ལ་སྤན་དྲངས། རྒྱལ་

པོ་དང་བློན་པོ་སོགས་འཁོར་ཚོགས་དུ་མ་དང་བཅས་ནས་སྱེར་སྐ་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་
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ཞུགས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྱེར་སྐ་གཞྱིར་ཞུགས་པ་ན། ཤཱཀ་

གཏུམ་པོ་རྩུབ་པ་གཟོ་ལུམ་ཅན་ཅ་ཅོ་ཆྱེན་པོར་དག་ཀང་སྤོད་ལམ་དུལ་ཞྱིང་ཞྱི་བ་

དང་། མྱི་སྨྲ་བར་གནས་པར་གྱུར་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་རབ་ཏུ་བང་པའྱི་

ཐུབ་པ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཏོ། །ཤཱཀ་མ་རུངས་པ་རྣམས་ཐུབ་པ་ལྟར་གནས་པ་ཡང་བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་མཐུར་ཤྱེས་ནས། མཚན་ཤཱཀ་ཐུབ་པར་བཏགས་སོ། །དྱེ་ནས་

གནོད་སྦྱྱིན་ཤཱཀ་འཕྱེལ་གྱི་གནས་དང་ཉྱེ་བར་བོན་པ་ན། གནོད་སྦྱྱིན་དྱེ་རང་གྱི་

གཟུགས་ཀྱིས་གནས་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཐོན་ནས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཞབས་

ལ་གཏུགས་ཤྱིང་ཕག་འཚལ་བ་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ནས། ཤཱཀ་

རྣམས་ཀྱི་ལྷ་གནོད་སྦྱྱིན་འདྱིས་ཀང་ཞབས་ལ་བཏུད་པས། གཞོན་ནུ་འདྱི་ནྱི་ལྷའྱི་

ལྷའོ་ཞྱེས། མཚན་གྱི་རྣམ་གངས་ལྷའྱི་ལྷར་བཏགས་སོ། །དྱེ་ནས་གཞོན་ནུ་བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་མ་མ་བརྒྱུད་པོ་རྣམས་ལ་རྱེས་སུ་གཏང་ཅྱིང་། བདྱེ་བའྱི་ཡོ་བད་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྱེན་བཀུར་བྱེད་ལ། ཡབ་ཀྱིས་ཀང་ཕང་དུ་བཞྱེས་ཏྱེ་ཡང་ཡང་

རོག་པར་མཛད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བྲམ་ཟྱེ་ལྟས་མཁན་སོགས་བརག་པ་མཁན་ཐམས་ཅད་

བོས་ཏྱེ་དྲྱིས་པ་ལས། ཕལ་ཆྱེར་གྱིས་སྐུ་ལ་སྐྱེས་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་

གཉྱིས་ཡོད་པར་ཤྱེས་ནས། མཚན་འདྱི་དག་དང་ལྡན་པའྱི་སྐྱེས་བུ་ཆྱེན་པོའྱི་འགོ་བ་

ནྱི་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་ཁྱིམ་དུ་གནས་ན་ནྱི་འཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་པའྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ལ། ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མྱེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ནྱི། དྱེ་

བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་

རོ། །ཞྱེས་ལུང་སོན་ནོ། །
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བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྐུ་བལྟམས་ནས་ཞག་བདུན་ལོན་པ་ན། ཡུམ་སྐུ་

ནོངས་ཏྱེ། དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྱི་ལྷའྱི་རྱིགས་ག་ནོམ་པར་འཁྲུངས་པར་

གྱུར་ཏོ། །དུས་དྱེ་ཙམ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནྱི། སྐུ་བལྟ་བས་ངོམས་པ་མྱེད་

པ། གསུང་སན་ཞྱིང་འདྱེབས་པ། སྤན་མྱི་འཛུམ་ཞྱིང་ཉྱིན་མཚན་ཀུན་དུ་ཁོ་ར་ཁོར་

ཡུག་ཏུ་གཟྱིགས་པ། དོན་ཟབ་མོའྱི་ཚིག་དང་ཡྱི་གྱེ་དག་སོ་སོར་འབྱེད་པར་མཛད་

དོ། །

བརྒྱད་པ་དྲང་སོང་ཆྱེན་པོས་ལུང་བསན་པ་སོགས་ནྱི། 

དྱེ་ནས་དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྱེད་སོབ་མ་མྱི་བྱིན་དང་ལྷན་ཅྱིག་བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་ལྟ་བའྱི་ཕྱིར་ཆས་པ་ན། ཇྱི་ཙམ་བར་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འོངས་ཀང་། 

སྱེར་སྐ་དང་ཉྱེ་བར་སྱེབ་པ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་གཟྱི་བྱིན་གྱིས་ནོན་ཏྱེ། རྫུ་

འཕྲུལ་གྱིས་འགོ་བར་མ་ནུས་ནས་རང་གྱིས་སོང་སྱེ། གོང་ཁྱེར་སྱེར་སྐའྱི་ཕོ་བྲང་གྱི་

སོར་སོན་པ་དང་། སོ་བ་ལ་སྦྲན་ནོ། །དྱེས་ཀང་རྒྱལ་པོ་ལ་རྱིག་པར་བས་པ་ན། རྒྱལ་

པོས་བཀུར་བསྱི་དང་བཅས་ཏྱེ་ནང་དུ་སྤན་དྲངས། སན་མཆོག་ལ་བཞུགས་སུ་

གསོལ། ཡང་དག་པའྱི་གཏམ་གྱིས་ཀུན་དུ་དགའ་བར་བས་ཏྱེ། དྲང་སོང་ཆྱེན་པོ་

དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་ཕྱིར་འདྱིར་བོན། དྱེས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་ཀྱི་སས་བལྟ་བར་འཚལ་

ལོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ད་ལྟར་གཞོན་ནུ་ཉལ་གྱི། མ་སད་ཀྱི་བར་དུ་བཞུགས་

ཤྱིག །སྨྲས་པ། ལྷ་མནལ་བ་ཉྱིད་བལྟའོ། དྱེ་ནས་དྲང་སོང་གྱིས་བལྟས་པ་ན། བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྤན་མ་བཙུམ་པར་གཟུགས་རྣམས་ལ་གཟྱིགས་པ་མཐོང་ནས། 
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དྲང་སོང་གྱིས་སྨྲས་པ། རྱིགས་དང་ལྡན་པའྱི་ར་རྣམས་ནྱི། །མཚན་མོའྱི་བཞྱི་ཆ་ཉལ་

བ་ལྟར། །དགོས་པ་དོན་གཉྱེར་རྣམས་ཀྱི་གཉྱིད། །མྱིག་ལ་ཡུན་རྱིང་མྱི་གནས་

སོ། །ཞྱེས་ཏྱེ། དྱེས་ཀང་སྐྱེས་བུ་མཆོག་ཏུ་རྱིག་པར་བས་ཤྱིང་། དྱེ་ནས་མ་མའྱི་གཙོ་

མོས་དྲང་སོང་ལ་གཏད་ཅྱིང་། དྱེས་ཀང་ལྱེགས་པར་བརགས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་སྨྲས་

པ་ལྷ་གཞོན་ནུ་འདྱི་ལ་མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་ཇྱི་ལྟར་བསན། རྒྱལ་པོས་

སྐྱེས་བུ་ཆྱེན་པོ་འདྱིའྱི་འགོ་བ་གཉྱིས་ཏྱེ་ཞྱེས་སོགས་སྔར་གྱི་རྣམས་རྒྱས་པར་

བཤད་པས། དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྱེད་ན་རྱེ། ས་བདག་རོག་པ་པོ་རྣམས་བློ་འཁྲུལ་

ཏྱེ། །རྩོད་པའྱི་དུས་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་མྱི་འབྱུང་། །བསོད་ནམས་མཆོག་གྱི་ཆོས་

ཀྱི་མཛོད་འདྱི་ནྱི། །ཉྱེས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །གཞན་ཡང་

མཚན་སོ་གཉྱིས་པོ་མྱི་གསལ་ཙམ་ཡོད་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་མོད། 

འདྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་སོ། །དྱེ་ནས་དྲང་སོང་ཉྱིད་ཀྱི་མངོན་

ཤྱེས་ཀྱིས་བརགས་པས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའྱི་

སྔོན་རོལ་དུ། རང་ཉྱིད་འཆྱི་བར་མཐོང་སྱེ། ཆོས་ཀྱི་དགའ་སོན་མྱི་ཐོབ་པར་ཤྱེས་

ནས། མྱིག་ནས་མཆྱི་མ་ཕྱུང་ངོ་། །དྱེ་རྒྱལ་པོས་མཐོང་ནས་གཞོན་ནུའྱི་སྐུ་ལ་དོག་པ་

འཚལ་པར་དོགས་ནས་རྱིངས་པ་རྱིངས་པར་དྲྱིས་པ་ན། དྲང་སོང་དྱེས་སྨྲས་པ། རོ་

རྱེའྱི་སྱེར་བ་དྲག་པོ་བབས་ཀང་གཞོན་ནུ་འདྱི་ལ་གནོད་པར་མྱི་འགྱུར་གྱི། མྱི་དབང་

བདག་གྱི་རྒུད་པ་མཐོང་ནས་ནྱི། །གང་ཕྱིར་ཞྱི་བ་མྱི་ཐོབ་བདག་དུ་མོད། །ཆོས་ཀྱི་

མཛོད་མཆོག་འདྱི་དང་ཕལ་ནས་ནྱི། །དོན་མ་ཐོབ་པར་བདག་ནྱི་འཆྱི་བར་

འགྱུར། །ཞྱེས་སོགས་སྨྲས་སོ། །དྱེ་ནས་དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྱེད་ཕྱིར་འགོ་བའྱི་ཚེ། 
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ལམ་སང་ཐམས་ཅད་བརྒྱན་ཞྱིང་མཛེས་པར་བས། རྒྱལ་པོ་བློན་པོའྱི་ཚོགས་དང་

བཅས་པས་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་སོའྱི་མཐར་བསྐལ། དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྱེད་རང་གྱི་

གནས་སུ་སོང་ཞྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་བསྐྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་མ་མའྱི་པང་དུ་བཞུགས་ཤྱིང་། གསྱེར་གྱི་གཞོང་པར་འབྲས་ཆན་དང་

ཤ་བསྱེས་པ་གསོལ་བ་ན། ཧ་ཅང་མང་དུ་གསོལ་ན་མ་ཞུ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས། 

མ་མས་བཀག་ཀང་མ་ཁྱེགས། སྣོད་འཕོག་པར་བརྩམས་ཀང་འཕོག་མ་ཐུབ། རྒྱལ་

པོ་དང་བཙུན་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དང་། བློན་པོ་སོགས་སྐྱེ་བོ་གཞན་དུ་མས་ཀང་མ་ཐུབ་སྱེ། 

གསྱེར་གྱི་གཞོང་པ་ལ་ཐག་པ་བཏགས་ཏྱེ། གླང་པོ་ཆྱེ་གཅྱིག་ནས་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་

འདོགས་པར་བྱེད་པ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཕག་གཡོན་གྱི་མཛུབ་མོས་གསྱེར་

གྱི་གཞོང་པ་ནས་བཟུང་སྱེ་ཐྱེན་པས། གླང་པོ་ཆྱེ་ལྔ་བརྒྱ་ཁ་ཕྱིར་ཕོགས་ཏྱེ་ཕག་

གྱིས་དྲངས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཕག་གཡོོན་གྱིས་གླང་པོ་ཆྱེ་ལྔ་བརྒྱ་འདྲྱེན་པ་ལས་ན། 

ཕག་གཉྱིས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆྱེ་སོང་འདྲྱེན་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས། དྱེའྱི་ཚེ་གླང་པོ་སོང་

གྱི་སོབས་ཅན་ཞྱེས་མཚན་བཏགས་སོ། །

དགུ་པ་བཟོའྱི་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཡྱི་གྱེའྱི་སོབ་

དཔོན་སྱིན་བུའྱི་གོ་ཆའམ་ཀུན་གྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་གྱི་ཡྱེ་གྱེའྱི་གྲྭར་བོན་པ་ན། །དྱེས་

ཡྱེ་གྱེྱེ་གཅྱིག་བྲྱིས་ཏྱེ་ཕུལ་བས། འདྱི་ནྱི་ངས་ཤྱེས་ཀྱི་གཞན་དག་སྨྲོས་ཤྱིག །དྱེས་

ཀང་ཡྱིག་རྱིགས་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་བྲྱིས་ཏྱེ་ཕུལ་བས་ཀང་། དྱེ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཏྱེ། 
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དྱེས་གསོལ་པ། འཇྱིག་རྱེན་ནྱི་ཡྱི་གྱེ་འདྱི་ཙམ་སྤོད་ཀྱི་གཞན་ནྱི་བདག་གྱིས་མ་

འཚལ་ལོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཡྱི་གྱེ་བྲྱིས་ནས་དྱེ་ལ་བསན་པས། དྱེས་

མ་ཤྱེས་ཏྱེ། བཀའ་སྩལ་བ། ཡྱི་གྱེ་འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དང་། 

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་བྱུང་བ་ན་དར་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ནམ་མཁའ་

ནས་ལྷ་ཚངས་པས་ཀང་དྱེ་དྱེ་བཞྱིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲས་སོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའ་རྩྱིས་གྱི་སོབ་དཔོན་སང་སྒྲུབ་ཀྱི་དྲུང་དུ་བོན་ནས། དྱེས་རྩྱིས་ཀྱི་གནས་བསན་

པ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྔ་ནས་མཁྱེན་ཟྱིན་ཞྱིང་། དྱེས་ཆ་ཙམ་ཡང་

མ་རྱིག་པའྱི་གངས་དང་རྩྱིས་ཀྱི་གནས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་

གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཉྱིད་ཀྱི་ཞང་པོ་བཟང་ལྱེན་ལ། གླང་པོ་ཆྱེ་གཉར་ཞོན་པ་ལ་

སོགས་པ་དང་། འཕོངས་གྱི་སོབ་དཔོན་ལྷར་བཅས་ལ་གནས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་

མཚོན་ཆའྱི་འཁྲུལ་འཁོར་རྣམས་སོབ་པ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ནྱི། སོབ་དཔོན་

རྣམས་གྱིས་བསན་པ་ལ་མ་བལྟོས་པར་རང་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ལ། ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་ལྔ་

བརྒྱ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། ལྱེགས་པར་བསབས་ཤྱིང་བང་བར་གྱུར་ཏོ། དྱེ་ལ་གནས་ལྔ་

ནྱི། རྒྱང་ནས་འཕོག་པ་དང་སྒ་གགས་པར་འཕོག་པ་དང་། གནད་དུ་འཕོག་པ་དང་། 

མྱི་འཆོར་བར་འཕོག་པ་དང་། ཚབས་ཆྱེ་བར་འཕོག་པའོ། འོན་ཀང་ལྷས་བྱིན་ནྱི་

གདུག་པའྱི་སྱེམས་དང་ལྡན་པར་རྱིག་ནས། གནད་དུ་འཕོག་པ་སོབ་དཔོན་གྱིས་མ་

བསན་ཏོ། །

བཅུ་པ་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སོབས་བསན་པ་ནྱི། 
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དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་ལྔ་བརྒྱ་ཕྱིར་བྱུང་བ་ན། ཤཱཀ་

གཞོན་ནུ་གཞན་རྣམས་ལྷས་བྱིན་གྱིས་སོབས་འགྱེད་པས་བསྒྱེལ་བ་ན། བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་ཕོགས་དྱེར་བོན་ནས། ལྷས་བྱིན་ཕག་གྱིས་བསྣམས་ཏྱེ། གནོད་པ་

མྱེད་པར་རྒྱང་རྱིང་དུ་འཕངས་པས། རང་པ་གྱེན་དུ་བསན་ནས་གན་རྐལ་དུ་ལྟུང་

ངོ་། །ཞྱེས་པ་འདྱི་མངོན་པར་འབྱུང་བའྱི་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །དྱེ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་

པའྱི་ལྱི་ཙ་བྱི་རྣམས་ཀྱིས་གླང་པོ་ཆྱེ་མཚན་ལྡན་ཞྱིག་རྱེད་ནས། ཟས་གཙང་གྱི་སས་

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བར་འགྱུར་གྱི། དྱེའྱི་མཐུ་ལས་གླང་པོ་ཆྱེ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་འདྱི་བྱུང་བས་

དྱེ་ཁོ་ན་ལ་འབུལ་ལོ་ཞྱེས་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏྱེ། སྱེར་སྐའྱི་གཞྱིར་ཕྱིན་ནས་ཕོ་བྲང་གྱི་

སོ་གླང་པོ་ཆྱེ་དྱེ་ཁྱིད་ནས་བསད་པ་ན། ལྷས་བྱིན་ཕྱིར་བྱུང་བས་མཐོང་སྱེ་གླང་པོ་

དམ་པ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། དྱེ་དག་གྱིས་སྔར་བཞྱིན་བསད་པས་ལྷས་བྱིན་ཕག་

དོག་སྐྱེས་ཏྱེ། དྱེ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བར་མ་སོང་བའྱི་སྔོན་རོལ་ནས་གླང་ཆྱེན་འབུལ་

ལམ་ཞྱེས་ཐལ་ལྕག་བསྣུན་ནས་གླང་པོ་ཆྱེ་བསད་དོ། །དགའ་བོས་དྱེ་མཐོང་ནས། 

ལྷས་བྱིན་གྱིས་ནྱི་རང་གྱི་མཐུ་བསན་གྱི། བདག་གྱིས་ཀང་བསན་ནོ་སམ་ནས་དྱེའྱི་

མཇུག་མ་ནས་བཟུང་སྱེ་ཁྱེར་ནས་གོམ་པ་བདུན་ཙམ་སོང་ནས་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་བོར་

རོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བོན་ཏྱེ། དྱེ་གཟྱིགས་ནས་དྲྱི་བ་མཛད་པ་ན་སྔར་

བཞྱིན་རྒྱས་པར་བསད་དོ། །

འོ་ན་བདག་གྱིས་ཀང་མཐུ་སད་པར་བའོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས་དྱེའྱི་མཇུག་

མ་ནས་ཕག་གྱིས་བཟུང་སྱེ་བཏྱེག་ནས་རྒྱང་དུ་འཕངས་པས། ལྕགས་རྱི་རྱིམ་པ་

བདུན་དང་འོབས་རྱིམ་པ་བདུན་འདས་ཏྱེ་རྒྱང་གགས་ཙམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ལྷུངས་
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ཤྱིང་། ཕོགས་དྱེར་ས་ལ་གཤོང་བུ་དོད་པས་གླང་བོའྱི་གཤོང་ཞྱེས་གགས་ཤྱིང་དྱེར་

མཆོད་རྱེན་ཡང་བས་སོ། །དྱེ་ནས་གཞོན་ནུ་རྣམས་ནགས་སུ་ཕྱིན་ཏྱེ་རལ་གྱིས་ཤྱིང་

གཅོད་པའྱི་སྒྱུ་རྩལ་སོན་པ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡང་དྱེར་བོན་ཏྱེ། གཞན་

རྣམས་ཀྱིས་ཤྱིང་བཅད་པ་ན་བཅད་ཁ་མཐོ་དམན་ཅན་དུ་གྱུར་པས་བཅད་ཙམ་ཉྱིད་

ནས་འགྱེལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་རྣམས་མཐོ་དམན་མྱེད་ཅྱིང་ཡོ་འཁོག་མྱེད་

པར་བཅད་པས་མ་འགྱེལ་བར་སྔར་བཞྱིན་འདུག་གོ །ཤཱཀ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་

མཐོང་ནས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་གཅོད་མ་ཐུབ་བོ་སམ་གཅོད་པའྱི་རྱིག་པ་མྱི་

མཁྱེན་ནོ་ཞྱེས་སོད་ཅྱིང་གླྱེང་བར་བརྩམས་པ་ན། རླུང་སྱེར་བུ་ཞྱིག་ལངས་ནས་བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔས་བཅད་པའྱི་ཤྱིང་དྱེ་དག་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཆོམ་ཞྱེས་འགྱེལ་པས་

ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་རྣམས་མདའ་ཚབས་འགན་

པ་ལ་ཞུགས་ཏྱེ། ལྕགས་ཀྱི་ཏ་ལ་བདུན་དང་། ལྕགས་རྔ་བདུན་དང་། ལྕགས་ཀྱི་ཕག་

གཟུགས་གཅྱིག་རྣམས་འབྱེན་དུ་བཙུགས་ཏྱེ་སོ་སོར་མདའ་འཕངས་བ་ལས། ལྷས་

བྱིན་གྱིས་ཏ་ལ་གཅྱིག་ཕྱིགས། དགའ་བོས་གཉྱིས་ཕུག་སྱེ། གཞན་སུས་ཀང་དྱེ་

ལས་ལྷག་པ་མ་ཕུག་གོ །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ལྕགས་མདའ་འཕངས་པ་དང་། 

འབྱེན་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཕུག་ནས་སར་ཡང་རྒྱང་རྱིང་པོར་སོང་ཞྱིང་མདའ་དྱེས་ས་ལ་

ཕུག་སྱེ། མདས་ཕུག་པའྱི་བུ་ག་ནས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་

པའྱི་ཆུ་ཕྱུང་བས་དྱེ་ལ་མདའ་ཆུ་ཁོན་པ་ཞྱེས་གགས་ཤྱིང་དྱེར་ཡང་མཆོད་རྱེན་བས་

སོ། །དྱེ་ནས་མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གཞོན་ནུ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ད་སྱེ་ལོ་

བཅུ་གཉྱིས་སུ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན། གདོན་མྱི་ཟ་བར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོར་
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འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་ལུང་སོན་ཏོ། །

བཅུ་གཅྱིག་པ་གགས་འཛིན་མ་ཁབ་ཏུ་གསོལ་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་བློོན་པོ་རྣམས་དང་བགོས་ཏྱེ། ཡུལ་གྱི་བུད་

མྱེད་བཟང་མོ་འོས་པར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་གཞོན་ནུ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའྱི་སྤན་

སྔར་ཕབ་སྱེ། གང་ལ་དགྱེས་པ་དྱེ་བཙུན་མོར་བླང་ངོ་། །དྱེའྱི་ཐབས་ཀང་གཞོན་ནུ་

འདྱི་ནྱི་སྦྱྱིན་པ་ལ་དགྱེས་པས། རྒྱན་གྱི་རྣམ་གངས་དག་བུད་མྱེད་རྣམས་ལ་སྦྱྱིན་དུ་

སྩལ་པ་ན་གང་ལ་དགྱེས་པར་འགྱུར་བ་ཤྱེས་སོ། །ཞྱེས་བགོས་ནས་གཟའ་སྐར་དང་

ཚེས་གངས་སོགས་རབ་ཏུ་དགྱེ་བ་ལ་ས་ཕོགས་ཡངས་པར་སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱི་བཤམས་

པ་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བཞུགས། རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པ་ཕུང་པོར་

སྤུངས་ཏྱེ་བཞགརྱིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་གཙོ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཞབས་འབྲྱིང་བས། ཆོ་

རྱིགས་བཟང་པོའྱི་བུད་མྱེད་ཐམས་ཅད་སོ་སོའྱི་འབོར་པ་དང་བསྟུན་པའྱི་ཆ་བད་

དང་རྒྱན་གྱིས་སྤས་ནས་འོངས་པ་ལ། རྱེ་རྱེ་བཞྱིན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་རྒྱན་གྱི་

རྣམ་གངས་རྱེ་སྩལ་ཏོ། །དྱེར་ཤཱཀ་ལག་ན་བྱེ་ཅོན་གྱི་བུ་མོ་གགས་འཛིན་མ་སོང་བ་

ལ། ཕས་སྨྲས་པ། གཞོན་ནུ་རྒྱན་སྱེར་གྱིས་སོངས་ཤྱིག །དྱེས་སྨྲས་པ། འོ་སྐོལ་ལ་

རྒྱན་མ་མཆྱིས་སམ། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་མོད། གཞོན་ནུ་བུད་མྱེད་འདམ་པར་མཛད་

དོ། །དྱེས་སྨྲས་པ། འདམ་ཡང་རུང་མྱི་འདམ་ཡང་རུང་། དྱེ་ཁོ་ན་བདག་གྱི་ཁྱིམ་ཐབ་

ལགས་སོ། །སྨྲས་པ། དྱེ་ལྟ་ན་ངྱེས་པར་སོངས་ཤྱིགདྱེ་ནས་གགས་འཛིན་མ་དྱེ་ནྱི་

བུད་མྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ལྷའྱི་བུ་མོ་ལྟར་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པས་གཞན་
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ཀུན་གྱི་རྱེས་སུ་འོངས་པའྱི་ཚེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་རྒྱན་ཐམས་ཅད་བསྩལ་

ཟྱིན་ནས་སོར་གདུབ་རྒྱ་རགས་ཅན་ཁོ་ན་ལུས་པ་དྱེ་ལ་བསན་པ་དང་། དྱེ་བཞུགས་

ཁྱིའྱི་སྐས་ལ་འཛེགས་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཕག་ནས་རང་གྱི་བླངས་སོ། །དྱེ་

ནས་བློན་པོ་དང་ཡུལ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱིས་གཞོན་ནུའྱི་ཐུགས་དང་བསྟུན་

པ་ནུས་སོ་ཞྱེས་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་པས། ལྷ་མོ་གགས་འཛིན་མ་འཁོར་ཉྱི་ཁྱི་དང་

བཅས་པ་བཙུན་མོར་བླངས་སོ། །

བཅུ་གཉྱིས་པ་ཤྱིང་དགྱེ་བའྱི་སྱིང་པོའྱི་གཏམ་ནྱི། 

གང་གྱི་ཚེ། ཆོས་ཉྱིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བྱུང་བ་ན་ཤྱིང་དགྱེ་

བའྱི་སྱིང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་འབྱུང་ངོ་། །དྱེའྱི་ཕྱིར་གོང་ཁྱེར་སྱེར་སྐའྱི་གཞྱི་དང་ལྷས་

བསན་གྱི་བར་དུ་འབབ་ཆུ་རོ་ཧྱི་ཀའྱི་འགམ་ན་ཤྱིང་དགྱེ་བའྱི་སྱིང་པོ་དྱེ་བྱུང་ནས། ཉྱི་

མ་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཁྲུ་བརྒྱར་སྐྱེ་བ། དྱེ་རྱིང་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནངས་པར་ཉྱི་མ་མ་ཤར་

བར་དུ་སྱེན་མོས་ཀང་བཅད་དུ་རུང་ལ། དྱེ་ནས་མཚོན་གྱིས་ཀང་མྱི་ཆོད། མྱེས་

ཀང་མྱི་འཚིག་པ་ཞྱིག་ཡོད་དོ། །དུས་དུས་སུ་ཆུ་ཀླུང་འབྲུབས་པས་ཤྱིང་དྱེའྱི་རྩ་བའྱི་

ས་རྣམས་དྲུས་ཏྱེ་བར་སྐབས་དྱེར་རླུང་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འགྱེལ་བས་ཆུ་བཅད་དྱེ། 

ལྷས་བསན་དུ་ནྱི་ཆུ་དཀོན་ལ། སྱེར་སྐ་གཞྱིར་ནྱི་ཆུ་ཆྱེས་པས་གནོད་དོ། །དྱེར་སྐྱེ་

བོའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཤྱིང་དྱེ་དབྱུང་བར་བརྩམས་ཀང་བསྐོད་པར་མ་ནུས་པ་ལ། རྒྱལ་

པོ་ལྱེགས་པར་རབ་སད་ཀྱིས་ཟས་གཙང་ལ་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏྱེ། ལྷ་གཞོན་ནུ་ནྱི་མཐུ་

དང་ལྡན་པར་ཤྱེས་ན་ཤྱིང་འགྱེལ་བ་དྱེ་བལྟ་བར་རྱིགས་སོ། །ཞྱེས་ཞུས་པ་ན། ཟས་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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གཙང་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁོ་བོས་ནྱི་གཞོན་ནུ་ལ་བཀའ་སྩལ་བར་མྱི་ནུས་སོ། །དྱེར་

འདུན་པས་གསོལ་བ། ལྷ་བདག་ལ་གནང་བ་སྩོལ་ཤྱིག་དང་གཞོན་ནུ་རང་ཉྱིད་

འབོན་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ལྟར་བགྱིའོ། །དྱེ་ནས་འདུན་པས་བསོས་ནས། འབབ་ཆུའྱི་

འགམ་དུ་ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་རྣམས་སོ་སོའྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་བས་ཏྱེ། གཞོན་ནུ་རྣམས་

སོ་སོ་རང་རང་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་སོང་ངོ་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡང་རང་གྱི་

སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་གཤྱེགས་པ་ན། ལྷས་བྱིན་གྱིས་ངང་པ་ཞྱིག་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་

བ་ལ་མདའ་བསྣུན་པ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་ལྷུང་བ་ན། མདའ་

ཕྱུང་ཞྱིང་སན་གྱིས་གསོས་ཏྱེ་བཏང་ངོ་། །ལྷས་བྱིན་གྱིས་འཕྱིན་དུ་བསྐུར་བ། ངང་པ་

དྱེ་ནྱི་ངས་སྔར་བཟུང་བ་ཡྱིན་པས་ཚུར་སྐུར་ཞྱིགབང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སར་

སྤྱིངས་པ། ངས་ནྱི་སྔོན་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱེད་པ་ནས་བཟུང་སྱེ་སྱེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་ལྷས་བྱིན་བཅོམ་ལྡད་འདས་

འཁོན་པའྱི་སྱེམས་ལྷག་པར་འཛིན་པ་དྱེ་ནས་བྱུང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ལྱེགས་པར་རབ་སད་ཀྱིས་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཆྱེན་པོ་མངགས་

ཏྱེ། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱིང་འབྱིན་པར་བརྩམས་པའྱི་ཅ་ཅོ་ཆྱེན་པོ་བྱུང་ངོ་། །དྱེ་བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔས་གསན་ཏྱེ་འདུན་པ་ལ་དྲྱིས་པས་དྱེས་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་བ་རྒྱས་པར་

གསོལ་ལོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་གཞོན་ནུ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཤྱིང་

འདོན་པར་གཤྱེགས་པ་ན། ཤྱིང་གྱི་འགམ་གྱི་ཁུང་བུ་ཞྱིག་ནས་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཞྱིག་

ཐོན་ཏྱེ་བྱུང་བ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་གནོད་ཀྱིས་དོགས་ནས་འཆར་ཀས་

རལ་གྱི་བསྣུན་ནས་སྦྲུལ་གྱི་སྐྱེད་པ་ནས་བཅད་དོ། །སྦྲུལ་གྱི་དབུགས་འཆར་ཀ་ལ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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ཕོག་པས་ཁ་དོག་ནག་པོར་གྱུར་ཏྱེ་ནག་པོ་འཆར་ཀ་ཞྱེས་གགས་སོ། །དྱེ་ནས་ཤཱཀ་

གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱིང་དྱེ་འབྱིན་པར་བརྩམས་པ་ལས། ལྷས་བྱིན་གྱིས་འབད་

པས་ཅུང་ཟད་གཡོས་སོ། །དགའ་བོས་ཅུང་ཟད་བཏྱེག་གོ །གཞན་གང་གྱིས་ཀང་དྱེ་

བས་ལྷག་པ་མ་ནུས་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཕག་གཅྱིག་གྱིས་བླངས་ཏྱེ་སྱེང་གྱི་

ནམ་མཁའ་ལ་འཕངས་པས་ཤྱིང་དྱེ་དཀྱིལ་ནས་ཆག་སྱེ་དུམ་བུ་གཉྱིས་སུ་གྱུར་ནས་

འབབ་ཆུའྱི་ཕར་འགམ་ཚུར་འགམ་དུ་ལྷུང་བར་གྱུར་ཏྱེ། ཆུ་ཀླུང་སྔོན་བཞྱིན་དུ་བདྱེ་

བར་འབབ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ལ་ཤྱིང་

འདྱི་ནྱི་བསྱིལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཏྱེ་མཁྱིས་པའྱི་ནད་སྱེལ་ཞྱིང་། ཤུ་བ་དང་ཕོལ་མྱིག་

སོགས་ལ་བྱུགས་ན་ཞྱི་བར་འགྱུར་གྱི་དུམ་བུར་བོས་ལ་ཁྱེར་ཤྱིགདྱེ་རྣམས་ཀྱིས་

ཀང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བས་སོ། །

བཅུ་གསུམ་པ་ས་འཚོ་མ་བཙུན་མོར་བཞྱེས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ནས་སྱེར་སྐ་གཞྱིར་འགོ་བ་

ན། ལྟས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ད་སྱེ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ལོ་བདུན་ནས་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་

ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་ལུང་སོན་ནོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཤཱཀ་དྲྱིལ་བུ་སྒའྱི་

བུ་མོ་ས་འཚོ་མ་ཞྱེས་བ་བ་བུད་མྱེད་རྱིན་པོ་ཆྱེ་ཞྱིག་སྱེང་གྱི་ཁང་བཟང་གྱི་གཞྱི་ནས་

ལྟ་བཞྱིན་དུ་འདུག་པ་གཟྱིགས་ནས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐྱེ་བོས་

ཤྱིང་ར་མནན་ཏྱེ་ར་ལ་སོགས་པ་འདྲྱེན་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་འདྲྱེན་མ་ཐུབ་བར་ཤྱིང་ར་

མྱི་གཡོ་བར་འདུག་གོ །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ས་མཚོ་མ་ལ་གཟྱིགས་ཤྱིང་རོག་པ་
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ན་ཕག་ན་བསྣམས་པའྱི་ལྕགས་མདའ་ཕྱེ་མར་མཛད་དོ། །དྱེས་ཀང་བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའ་ལ་ལྟ་ཞྱིང་རོག་པས་ཡྱེངས་མ་ཐབས་སུ་རང་པའྱི་མཐྱེ་བོས་ཁང་བཟང་གྱི་ཐོག་

མཐྱིལ་ལ་བསྣུན་པས་ཐོག་བརོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཆྱེན་པོས་དྱེ་མཐོང་

བས། བུད་མྱེད་འདྱིས་ནྱི་གཞོན་ནུའྱི་ཐུགས་དང་བསན་པར་ནུས་སོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་

བའྱི་གཏམ་དྱེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱིས་ཐོས་ནས་ལྷ་མོ་ས་འཚོ་མ་འཁོར་ཉྱི་ཁྱི་དང་

བཅས་པ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་བཙུན་མོར་བླངས་སོ། །

བཅུ་བཞྱི་པ་ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྱི་རྐྱེན་ནྱི། 

དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་ལ་

གསུངས་པ། ཀྱེ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བཞོན་པ་བཟང་པོ་མྱུར་དུ་ཤོམས་ཤྱིག །སྐྱེད་མོས་

ཚལ་དུ་འགོའ།ོ །དྱེས་ཀང་བཀའ་བཞྱིན་འཚལ་ཞྱེས་ཇྱི་ལྟར་བསོ་བ་བཞྱིན་བཤམས་

ཏྱེ། དུས་ལ་བབ་པ་ན་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྱེ་བོན་པའྱི་ལམ་དུ་མྱི་རྒས་ཤྱིང་འཁོགས་པ་

འཁར་བ་ལ་བརྱེན་ནས་འགོ་བ་གཟྱིགས་སོ། ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་ལ་གསུངས་པ། འདྱི་ཅྱི། 

གསོལ་པ། ལྷ་འདྱི་ནྱི་རྒས་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ་རྱིང་པོར་མྱི་ཐོགས་པར་འགུམ་པའོ། །འོ་ན་

ང་ཡང་རྒས་པའྱི་ཆོས་ལས་མ་འདས་སམ། ལྷ་ཡང་བགྱེས་པའྱི་ཆོས་ལས་མ་འདས་

སོ། །བཀའ་སྩལ་པ་ཤྱིང་ར་ཕྱིར་སྒྱུར་ཞྱིག་ཕོ་བྲང་ཉྱིད་དུ་འདོང་ངོ་། །དྱེར་ཕོ་བྲང་དུ་

བོན་ནས། ང་རྒས་པ་ལས་མ་འདས་པ་ལྟ་ཞྱིག་ཅྱེས་ཐུགས་ངན་དུ་དགོངས་སོ། །དྱེ་

ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱིས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་ལ་གཞོན་ནུ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་དགྱེས་

སམ་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། སྔར་གྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསོལ་བས་རྒྱལ་བོས་བསམས་པ། 
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ལྟས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བདྱེན་པར་མྱི་འགྱུར་གང་། གཞོན་ནུ་འདྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་

བར་འགྱུར་དུ་འོང་གྱིབདག་གྱིས་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཕལ་མོ་ཆྱེ་ཞྱིག་བྱིན་ཏྱེ་

རབ་ཏུ་མྱི་འབྱུང་བར་བའོ་སམ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསབས་སོ། །དྱེ་ནས་ཡང་དྱེ་དང་འདྲ་བ་ལས་ཤྱིང་ར་ལ་ཆྱིབས་ཏྱེ་

སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་གཞྱིར་གཤྱེགས་པ་ན། མྱི་ནད་པ་ནད་ཀྱིས་གདུངས་པ། སྐ་བོ་

སབ་སབ་པོ་རྱིད་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། འདྱི་ཅྱི། གསོལ་བ། ལྷ་འདྱི་

ནྱི་བྲོ་འཚལ་བ་ཞྱེས་བགྱིའོ། །ང་ཡང་ནད་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལས་མ་འདས་སམ། ལྷ་ཡང་

བསྙུང་པའྱི་ཆོས་ལས་མ་འདས་སོ། །ཡང་ཕོ་བྲང་དུ་གཤྱེགས་ཏྱེ། ང་ཡང་ནད་ལས་

མ་འདས་པ་ལྟ་ཞྱིག་ཅྱེས་དགོངས་སོ། །དྱེ་ནས་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔས་བསབས་

པའྱི་བར་གོང་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྱེ་སྐྱེད་མོས་

ཚལ་གྱི་གཞྱིར་གཤྱེགས་པ་ན། མྱི་རོ་ཁོགས་ལ་བཏྱེག་ནས་ཁྱེར་ཞྱིང་། སྱེང་ནས་

རས་ཀྱི་གཡོགས། མདུན་ནས་མྱེ་སྒོན་ཐོགས་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཡང་མདུན་

ནས་འགོ། མྱ་ངན་བྱེད་པ་རྣམས་ཕྱི་བཞྱིན་འབྲང་བ་གཟྱིགས་ནས། འདྱི་ཅྱི། ལྷ་འདྱི་

ནྱི་གུམ་པ་ཞྱེས་བགྱིའོ། །ང་ཡང་འཆྱི་བའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལས་མ་འདས་སམ། ལྷ་ཡང་

འགོངས་པའྱི་ཆོས་ལས་མ་འདས་སོ། །ཡང་ཕོ་བྲང་ཉྱིད་དུ་གཤྱེགས་ཏྱེ། ངའང་འཆྱི་

བའྱི་ཆོས་ལས་མ་འདས་པ་ལྟ་ཞྱེས་དགོངས་སོ། །ཞྱེས་པ་ནས། འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསབས་སོ་ཞྱེས་པའྱི་བར་གོང་བཞྱིན་ནོ། །

དྱེ་ནས་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བསམས་པ། བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའ་འདྱི་རྒྱུའྱི་སོབས་ཅན་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། རྒྱུའྱི་སོབས་ཆྱེན་པོ་ཡང་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།

  138  

པས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བསྐུལ་ལོ་སམ་སྱེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྐྲ་བྲྱེགས་ཤྱིང་གོས་ངུར་

སྨྲྱིག་གོན་པ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་དུ་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་པ་ཞྱིག་སྤྲུལ་ལོ། །དྱེ་ནས་

ཡང་སྔར་བཞྱིན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྱེ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་

གཞྱིར་གཤྱེགས་པ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྐྲ་བྲྱེགས་ཤྱིང་གོས་ངུར་སྨྲྱིག་གོན་པ་ལག་

ན་ལྷུང་བཟྱེད་ཐོགས་པ་རྒྱུ་ཞྱིང་འགོ་བ་གཟྱིགས་སོ། །འདྱི་ཅྱི། ལྷ་འདྱི་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་སྱེ། དུལ་བ་ལྱེགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་འདྱིའྱི་ཕོགས་སུ་ཤྱིང་ར་སྒྱུར་

ཅྱིགདྱེས་ཀང་བཀའ་བཞྱིན་འཚལ་ཞྱེས་དྱེ་ཕོགས་སུ་ཕྱིན་པ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔས་དྱེ་ལ་དྲྱི་བ་མཛད་པས། དྱེས་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསོལ་

བས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ལྱེགས་སོ་སྩལ་ཏྱེ་ཡང་ཕྱིར་ལྡོག་སྱེ་ཕོ་བྲང་དུ་

གཤྱེགས་ནས། ཨྱེ་མ་ཧོ། བདག་ནྱི་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མྱེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བའོ་

སམ་དུ་སྤོ་བ་དང་བཅས་པས་དོན་དྱེ་ཉྱིད་དགོངས་སོ། །

བཅོ་ལྔ་པ་ཞྱིང་པའྱི་སར་བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་པ་སོགས་ནྱི། 

ཡང་རྒྱལ་པོས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་ལ་དྲྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལས། 

རྒྱལ་པོས་ད་ནྱི་བདག་གྱིས་གཞོན་ནུ་ཞྱིང་པའྱི་གོང་དུ་བཏང་ནས་སྱེམས་གཡྱེང་

བར་བགྱིའོ་སམ་ནས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་གཞོན་ནུ་ཚུར་ཤོགཁོད་ཞྱིང་པའྱི་

གོང་དུ་སོང་ལ་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་ལྟོས་ཤྱིག །ཅྱེས་བརོད་པ་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའ་རྒ་ནད་འཆྱི་བ་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་འབྱུང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ནྱི་མངོན་པར་

ཞྱེན་ཡང་ཡབ་ཟས་གཙང་གྱི་ཚིག་གསན་ནས་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྱེ་ཞྱིང་པའྱི་གོང་དུ་
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གཤྱེགས་པ་ན། ལམ་ཁར་གཏྱེར་ལྔ་བརྒྱ་ཁ་བྱེ་སྱེ། གཞོན་ནུ་བདག་ཅག་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱི་

ཉྱེ་དུའྱི་གཏྱེར་ལགས་ཀྱི་བདག་ཅག་བཞྱེས་ཤྱིགཅྱེས་པའྱི་སྒ་བྱུང་ངོ་། །བཀའ་སྩལ་

བ། ཁོད་ཀྱི་ང་ལ་དགོས་པ་མྱེད་ཀྱི་སོང་ཞྱིགགང་གྱིས་ང་ལ་འཆྱི་བའྱི་གཏམ་སྨྲས་

པ། །དྱེ་དག་ཤྱི་བའྱི་གཏམ་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། །བདག་ཀང་ཤྱི་ནས་རྱིང་པོ་མྱི་ཐོགས་

པར། །གཞན་དག་གྱིས་ཀང་གཏམ་དུ་འགྱུར་བ་འོང་། །ཞྱེས་གསུངས། དྱེ་ནས་

གཏྱེར་དྱེ་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པོའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་སོ། །དྱེ་རྱེས་ཞྱིང་པའྱི་གོང་དུ་བོན་

ཏྱེ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་གཟྱིགས་པ་ན། ཞྱིང་པ་རྣམས་རང་ལག་སྱེར་ཀར་སོང་

ཞྱིང་། གླང་རྣམས་ཀང་ངལ་ཞྱིང་རོས་པ་སོགས་གཟྱིགས་ནས་ཐུགས་སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་

པོ་འཁྲུངས་ཏྱེ། ཁྱེད་རྣམས་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་མནོས་ཤྱིག་ཅྱེས་ཞྱིང་པ་རྣམས་ཀང་

བཏང་། རོན་པ་རྣམས་ཀང་བཀོལ་ལོ། །དྱེ་ནས་ཞྱིང་པ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བ་

གཟྱིགས་པས་ཀང་ཐུགས་ལྷག་པར་འབྱུང་སྱེ་ཤྱིང་ཛམྦུའྱི་གྱིབ་མ་ལ་བཞུགས་པས་

བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཤུགས་འབྱུང་ལ་མངོན་དུ་མཛད་དོ། །བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དྱེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྱེ་བཞུགས་པ་ན། སྐྱེ་བོའྱི་

ཚོགས་ཆྱེན་པོ་རྣམས་ཀང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མྱི་སོང་བར་ཤྱིང་གཞན་གྱི་དྲུང་

ན་སོད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་བསམས་པ། ད་ནྱི་གཞོན་ནུ་རྱིང་ཞྱིག་ཐོགས་ཏྱེ་གོའྱི་

དུས་ལས་ཡོལ་གྱི་བལྟ་བར་འགོའ ་ོཞྱེས་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྱེ་བོན་ནས་བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་ན་ཉྱི་མ་གུང་ཡོལ་བས་ཤྱིང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་གྱིབ་མ་

ཤར་དུ་གཞོལ་ཡང་། ཛམྦུའྱི་གྱིབ་མས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྐུ་ལུས་མ་བཏང་

བར་གྱིབ་མ་ཤར་དུ་མ་ཡོལ་བ་རྒྱལ་པོས་གཟྱིགས་ནས། རྒྱལ་པོས་བང་ཆུབ་
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སྱེམས་དཔའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་མཛད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་བལྟམས་ཚེ་ས་ནྱི་གཡོས་པ་

དང་། །ཛམྦུའྱི་གྱིབ་མས་ཁོད་སྐུ་མྱི་གཏོང་བ། །བློ་ཆྱེན་ཁོད་ཀྱི་ཡ་མཚན་གཉྱིས་འདྱི་

སྱེ། །ཀུན་གཟྱིགས་ཁོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྱེས་བསོད་དོ། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལས་བསངས་ནས་ཤྱིང་རར་

ཞུགས། གོང་ཁྱེར་དུ་གཤྱེགས་པའྱི་ལམ་དུར་ཁོད་ཀྱི་ཕོགས་ལ་བྱུང་བས་མྱི་རོ་རྣམ་

པར་བམ་པ་ལ་སོགས་པ་གཟྱིགས་པ་ན། ཤྱིན་ཏུ་ཐུགས་སྐོ་བ་བསྐྱེད་པས་ཤྱིང་ར་དྱེ་

ཉྱིད་ལ་བཞུགས་བཞྱིན་དུ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ནས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་

ཞུགས་སོ། །ཡང་རྒྱལ་པོས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལས་བསངས་ཏྱེ་སྱེར་སྐའྱི་གཞྱིར་

གཤྱེགས་པ་ན་མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས། ད་སྱེ་གཞོན་ནུ་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་

རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ཡྱི་བཟང་པོ་

གཟྱིགས་བཞྱེད་ན། །དྱེ་སད་དགུང་བདུན་བར་དུ་སྲུངས་ཤྱིག་དང་། །མྱི་དབང་

གདུགས་ནྱི་བརལ་བར་གྱུར་པ་ལྟའྱི། །རྱིན་ཆྱེན་སྣ་བདུན་འབྱུང་བར་ཐྱེ་ཚོམ་

མྱེད། །ཅྱེས་སོགས་སྨྲས་སོ། །

བཅུ་དྲུག་པ་བཙུན་མོ་རྱི་དྭགས་སྐྱེས་བཞྱེས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་གོང་ཁྱེར་གྱི་ནང་དུ་ཚུར་ཕྱེབས་པ་ན། ཤཱཀ་དུས་ལྱེགས་ཀྱི་བུ་མོ་རྱི་

དྭགས་སྐྱེས་ཞྱེས་བ་བ་བུད་མྱེད་མཆོག་ཞྱིག་དཀར་ཁུང་ནས་ལྟ་ཞྱིང་འདུག་པས་

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མཐོང་སྱེ། ཀྱེ་མ་འདྱི་ཡྱི་ཡུམ་བདྱེ་ཞྱིང་། ཡབ་དྱེ་ཡང་ནྱི་བདྱེ་

བ་ཡྱིན། །ཀྱེ་མ་གང་གྱི་ཁྱིམ་ཐབས་གྱུར། །བུད་མྱེད་དྱེ་ཡང་མྱ་ངན་འདས། །ཞྱེས་
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སྨྲས་སོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནྱི་ཞྱི་བ་མྱང་འདས་ཀྱི་ཚིག་དྱེ་གསན་པས་

དགྱེས་ཏྱེ། མུ་ཏྱིག་གྱི་ཕྱེང་བ་དྱེ་ལ་འཕངས་པ་དཀར་ཁུང་ནས་སོང་སྱེ་དྱེའྱི་མགུལ་

དུ་འཁྱིས་སོ། །དྱེ་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མཐོང་སྱེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པས་རྱི་དྭགས་

སྐྱེས་འཁོར་ཉྱི་ཁྱི་དང་བཅས་པ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་བཙུན་མོར་བླངས་ཏྱེ། 

མདོར་ན་བཙུན་མོའྱི་མཆོག་གསུམ་ལ་འཁོར་ཉྱི་ཁྱི་ཉྱི་ཁྱི་སྱེ་བཙུན་མོ་དྲུག་ཁྱིའོ། །

བཅུ་བདུན་པ་སྲུང་མས་བསྐོར་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་སྐུ་མཆྱེད་དང་བཅས་པ་རྣམས་གོས་བས་ཏྱེ། 

གཞོན་ནུ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཅྱི་ནས་ཀང་རབ་ཏུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་བསམས་

ནས་གོང་ཁྱེར་ཆྱེན་པོ་ལྕགས་རྱི་དང་འོབས་རྱིམ་པ་བདུན་བདུན་གྱིས་བསྐོར། སོ་

འཕར་རྣམས་ལྕགས་ལ་བས་ཤྱིང་དྲྱིལ་བུ་སྒ་ཆྱེན་པོ་འབྱུང་བ་དག་བཏགས་པས་སོ་

ཕྱེ་ན་དཔག་ཚད་གཅྱིག་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྒས་ཁབ་འགོ་བར་བས། ཕོ་བྲང་གྱི་ཕྱིའྱི་

སྐས་སོ་བར་རུང་བ་ནུབ་མོ་མྱི་ལྔ་བརྒྱས་བསོག་ཅྱིང་། སྔ་དྲོ་མྱི་ལྔ་བརྒྱས་འཛུགས་

དགོས་པ་ཡང་བས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྱེང་གྱི་ཁང་བཟང་དུ་བུད་མྱེད་མཆོག་

གྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏྱེ་གླུ་དང་གར་དང་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་སྦྱོར་དུ་

བཅུགབློོན་པོའྱི་ཚོགས་དཔུང་ཡན་ལག་བཞྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་ར་བའྱི་ཕྱི་རོལ་ཁོར་

ཡུག་ཏུ་སྤན་པ་བྱེད་ཅྱིང་། མཚན་མོ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་དཔུང་དང་བཅས་པས་

ཤར་སོའྱི་ཕྱི་རོལ་ནས་སྲུང་ངོ་། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ནུབ་ཕོགས་ནས་ཟས་དཀར། ལྷོ་

ཕོགས་ནས་བྲྱེ་བོ་ཟས། བང་ཕོགས་ནས་བདུད་རྩྱི་ཟས་འཁོར་དང་བཅས་པས་སྲུང་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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ངོ་། དྱེ་ཐམས་ཅད་དུ་འདྲམ་པོ་སྱེ་ལྟ་ཉུལ་བྱེད་པ་པོ་ནྱི་ཤཱཀ་མྱིང་ཆྱེན་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེས་

མཚན་མོའྱི་ཐུན་དང་པ་ལ་ཤར་སོ་སོང་སྱེ། འདྱི་ན་སུ་ཞྱིག་མྱེལ་ཚེ་བྱེད། རྒྱལ་བོ་

ཟས་གཙང་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁོ་བོ་མྱེལ་ཚེ་བྱེད་དོ། །དྱེས་སྨྲས་པ། ལྷ་མྱེལ་ཚེ་མཛོད་

ཅྱིགཁོད་ལ་ལྱེགས་པར་འགྱུར་རོ། །འཇྱིག་རྱེན་གཉྱིད་ལོག་རོ་དང་མཚུངས། །གཉྱིད་

ལོག་བདུད་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་། །འདྱི་ནྱི་མྱི་ཉལ་རག་ཏུ་མཁས། །དྱེ་བས་མ་ཉལ་མྱེལ་

ཚེ་བོས། །ཞྱེས་སྨྲ་ཞྱིང་ཕོགས་གཞན་གསུམ་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སར་ཡང་སོང་

ཞྱིང་མྱེལ་ཚེ་ལ་སྐུལ་བར་བྱེད་དོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཐུན་གཞན་ལ་ཡང་ངོ་། །དྱེ་ནས་ནམ་

ལངས་པ་ན། དགུང་བདུན་ལས་གཅྱིག་ནྱི་ཐལ་ཏྱེ་དྲུག་ལུས་སོ་ཞྱེས་ཚུལ་དྱེས་ཞག་

དྲུག་ནྱི་ཡོངས་སུ་འདས། བདུན་པའྱི་ནུབ་མོ་ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཆྱེད་དུ་

བརོད་པའང་བས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་འདྱི་སམ་དུ། བདག་ལ་ཕྱིས་མུ་སྱེགས་

བྱེད་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གང་གྱི་ཕྱིར་བུད་མྱེད་ཀྱི་མཆོག་དྲུག་ཁྱི་སངས་ཏྱེ་

རབ་ཏུ་བྱུང་བས། འདྱི་ནྱི་སྐྱེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་ཁ་ཟྱེར་བར་བྱེད་དོ་སམ་དུ་

དགོངས་ནས་བཙུན་མོའྱི་མཆོག་གགས་འཛིན་མ་ལ་སས་བསྐྲུན་པར་མཛད། དྱེས་

ཀང་མངལ་སྱེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་ཤྱེས་ཀང་ནངས་པར་སན་དུ་གསོལ་སམ་མོ། །

བཅོ་བརྒྱད་པ་ཁྱིམ་ནས་མངོན་པར་བྱུང་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་གསུངས་པ། བདག་དང་བུད་མྱེད་ཁྱིམ་ཉལ་

བའྱི། །ཐ་མ་དྱེང་གྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། །ཕྱིན་ཆད་ཁྱིམ་དུ་བུད་མྱེད་དང་། །ང་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་

མྱི་གནས་སོ། །དྱེ་ནས་བུད་མྱེད་རྣམས་གླུ་གར་དང་རོལ་མོས་དུབ་སྱེ་གཉྱིད་དུ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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སོང་། སྐྲ་ཡང་ཞྱིགསྒྱེན་མོར་ཕྱུང་བ་དང་། ཁ་ཆུ་འཛག་ཅྱིང་ས་ཅོལ་དུ་སྨྲ་བ་སོགས་

གཟྱིགས་པས་དྱེ་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་སྡུག་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་རྱེད་དོ། །སྐབས་དྱེར་སྐྱེ་རྒུའྱི་

བདག་མོ་ལ་ཟླ་བ་གཟས་ཟྱིན་པ་དང་། ཉྱི་མ་ཤར་ནས་ཤར་དུ་ནུབ་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་

མང་པོས་བདག་ལ་ཕག་བས་པ་དང་། རང་ཉྱིད་ངུ་ཞྱིང་རྒོད་པ་རྱིའོ། །གགས་འཛིན་

མ་ལ་རྱི་ལམ་བརྒྱད་རྱི་སྱེ། ཁྱིམ་གྱི་གདུང་ཆག་པ་དང་། མལ་ཁྱི་ཆག་པ་དང་། ལག་

གདུབ་ཆག་པ་དང་། སོ་ལྷགས་པ་དང་། ལན་བུ་ཞྱིག་པ་དང་། ཁྱིམ་ནས་དཔལ་སོང་

བ་དང་། ཟླ་བ་གཟས་བཟུང་བ་དང་། ཉྱི་མ་ཤར་ཕོགས་སུ་ནུབ་པའོ། །བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་ལ་མནལ་ལམ་ལྔ་རྱིས་ཏྱེ། རྱི་རབ་ལ་སྔས་མཛད་ཅྱིང་ས་གཞྱི་

གཟྱིམས་མལ་དུ་མཛད་པ་དང་། ཕག་གཡས་ནུབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་བཅུགགཡོན་ཤར་

གྱི་རྒྱ་མཚོར་བཅུགཞབས་རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པོའྱི་གཏྱིང་དུ་བརྐངས་པ་དང་། འགྱེང་བ་

ཞྱེས་བ་བའྱི་རྩ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་སྐུའྱི་ལྟྱེ་བ་ནས་སྐྱེས་ཏྱེ་ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་སུ་འཕགས་

པ་དང་། བ་ལུས་དཀར་ལ་མགོ་ནག་པ་མང་པོས་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤྱིང་ལྡག་ལ། 

བ་སྣ་ཚོགས་ཕོགས་བཞྱི་ནས་འོངས་ཏྱེ་སྐུ་མདུན་དུ་འདུས་པ་ན་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་

གཅྱིག་ཏུ་སོང་བ་དང་། མྱི་གཙང་བའྱི་རྱིའྱི་སྱེང་ནས་བདག་ཉྱིད་འཆག་པར་མཛད་

ཀང་མྱི་གཙང་བས་མ་གོས་པའོ། །དྱེར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཐུགས་དགྱེས་ཏྱེ། 

ངས་རྱི་ལམ་འདྱི་ལྟ་བུ་རྱི་ན། རྱིང་པོར་མྱི་ཐོགས་བར་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཐོབ་

པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །

དྱེར་གགས་འཛིན་མས་རྱི་ལམ་རྣམས་གསོལ་བ་ན། དྱེར་ཡྱིད་མྱི་བདྱེ་བ་

རྣམས་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་རྱི་ལམ་མྱི་བདྱེན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་གསུངས། དྱེ་ནས་བང་
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ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ད་ནྱི་བདག་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ནགས་སུ་འགོ་བར་བ་དགོས་པས། 

འདྱི་ལ་ཟུར་གྱིས་བསན་ནོ་དགོངས་ཏྱེ་གགས་འཛིན་མ་ལ་ཕོགས་མཚོན་པ་ཙམ་

གསུངས་པ་ན། གགས་འཛིན་མས་གསོལ་པ། ལྷ་ཁོད་གང་དུ་བཞུད་པ་དྱེར་བདག་

བཀྱི་བར་གསོལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཞྱི་བའྱི་དབྱིངས་ལ་དགོངས་ནས་དྱེ་

བཞྱིན་དུ་བའོ་ཞྱེས་ཞལ་གྱིས་བཞྱེས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་དགུང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དགུ་ཁབ་ཏུ་

བཞུགས་སོ། །དྱེ་ནས་བརྒྱ་བྱིན་དང་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཤྱེས། རབ་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་དུས་ཀང་ཤྱེས་ནས་

བཞྱེངས་སུ་གསོལ་བ་དང་། ནགས་སུ་གཤྱེགས་པར་བསྐུལ་བ་ན། བཀའ་སྩལ་པ། 

ད་ལྟར་དམག་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཞྱིང་བསྲུངས་ན་ཇྱི་ལྟར་བགྱིད། 

བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་གསོལ་པ། ཇྱི་ལྟར་ཁོད་ནྱི་གྱེགས་མྱེད་པར། །དྱེ་ཉྱིད་ནགས་སུ་

གཤྱེགས་འགྱུར་བ། །བདག་ཅག་ཚངས་སོགས་བཅས་པ་ཡྱི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་དྱེ་

བཞྱིན་བགྱིད། །ཅྱེས་གསོལ་བས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དགྱེས་ཏྱེ་བཞྱེངས་

སོ། །དྱེ་ནས་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་གཉྱིད་ཀྱིས་མྱོས་པར་བས་ཤྱིང་། སྐས་

ཆྱེན་པོ་མྱི་ལྔ་བརྒྱས་འཛུགས་དགོས་པ་དྱེ་གནོད་སྦྱྱིན་ལྔ་རྩྱེན་གྱིས་བཙུགས། བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྐས་དྱེ་ལས་བབས་ཏྱེ་ཤོད་ཀྱིས་གཞྱིར་ཕྱེབས། མདུན་པ་གཉྱིད་

དུ་སོང་བ་བསངས་ཏྱེ། ར་སྔགས་ལྡན་ལོངས་ཤྱིགཁོ་བོ་ནྱི་ནགས་སུ་འགོའོ། །དྱེས་

གསོལ་པ། ལྷ་ཁྱེད་ནྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་དུས་མ་བབ། དྱེས་པ་ཁོད་དང་འཁོན་པ་

འགའ་མ་མཆྱིས། ཁོད་ལ་དག་བོ་སུ་ཡང་མ་མཆྱིས་པར། །དགུང་ཕྱེད་ཁྱེད་ལ་

ཆྱིབས་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བགྱི། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ངའྱི་ཚིག་མ་གཅོག་ཅྱིག་ཅྱེས་
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གསུངས་ཀང་། མཚན་མོ་འཇྱིགས་སུ་རུང་ངོ་ཞྱེས་ཆྱིབས་པ་མྱི་ལྱེན་ནོ། །དྱེ་ནས་

ལན་དང་ཡང་ལན་མང་པོ་བས་ན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་གཉྱིད་སད་པར་འགྱུར་རོ་བསམ་དུ་

དགོངས་ནས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྔགས་ལྡན་བཟུང་བར་བརྩམས་པ་

ན། དྱེས་ཀང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་པར་རྱིག་

ནས་མྱི་དགའ་བས་འབྲོས་ཤྱིང་། རང་པས་འཕ་བ་དང་འཇྱིང་ཀོག་བྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་སྔགས་ལྡན་གྱི་མགོ་ལ་ཕག་གྱིས་བཞབས་ནས། སྔགས་

ལྡན་ཐ་མ་ཡྱི་ནྱི་ཁུར་ལོང་སྱེ། །དཀའ་ཐུབ་ནགས་སུ་མ་ཐོགས་ང་སྐོལ་ཞྱིག །བང་

ཆུབ་ཐོབ་ནས་མྱུར་དུ་འགོ་བ་ཀུན། །བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་ཆར་ཀྱི་ཚིམ་པར་

བ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་རྣལ་དུ་འདུག་པ་ན་དྱེ་ལ་ས་བསད་དོ། །དྱེ་ནས་བརྒྱ་བྱིན་

གྱིས་ལྷའྱི་བུ་འགམ་དང་། ཉྱེ་འགམ་དང་། ལོ་མ་དང་། ལོ་མ་གོན་པ་སྱེ་ལྷའྱི་གད་བཞྱི་

སྤན་འདྲྱེན་པར་བསྐོས་སོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་དྱེ་དག་གྱི་སོབས་དྲྱིས་པ་ན། 

དྱེ་དག་རྱིམ་པས་ས་གཞྱི་ཆྱེན་པོ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པོ་བཞྱི་དང་། ས་ལ་གནས་པའྱི་

རྱི་ཐམས་ཅད་དང་། རྩྭ་དང་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་ཁུར་དུ་ཐོགས་པར་ནུས་ཞྱེས་སོ། །དྱེ་

ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཞབས་ས་ལ་བཞག་པ་དྱེ་བཞྱི་ཆར་གྱིས་སོབས་བསྐྱེད་

ཀང་སྒུལ་བར་མ་ནུས་ནས་ངོ་མཚར་ཆྱེར་སྐྱེས་སོ། །དྱེ་ལྟ་བུ་མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་ནས་

འདུན་པ་ཡང་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ཏྱེ་དྲུང་དུ་འོངས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྔགས་ལྡན་

ལ་ཆྱིབས། མདུན་པ་ཡང་ཆྱིབས་རྒྱབ་ཏུ་བསྐོན་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་མཐུས་དང་

སྔགས་ལྡན་སྱེང་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་མངོན་པར་འཕགས་པ་ན། ཕོ་བྲང་ན་གནས་པའྱི་

ལྷ་རྣམས་མཆྱི་མ་ཕྱུང་ངོ་། །དྱེ་ནས་སོ་གཞན་ནས་བོན་ན་གཞོན་ནུས་ཐ་མའྱི་དུས་ན་
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ཡང་ང་ལ་མ་བལྟས་སོ་སམ་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཆད་པར་འགྱུར་དགོངས་ཏྱེ། ཤར་

སོའྱི་ཕོགས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མའྱི་སར་ཕྱེབས་སོ། །དྱེར་ཟས་གཙང་མནལ་ཐུག་

པོས་ནོན་ཏྱེ་མ་རྱིག་གོ །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཡབ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། གུས་པ་མ་

མཆྱིས་པ་མ་ལགས་ཏྱེ་འཇྱིག་རྱེན་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡོངས་སུ་སྒོལ་བའྱི་སད་

དུ་ལགས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་མྱིང་ཆྱེན་གྱིས་མཐོང་སྱེ། 

མཆྱི་མ་དང་བཅས་པས་གཞོན་ནུ་འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ལགས་སོ་ཞུས་སོ། །བཀའ་

སྩལ་པ། མྱིང་ཆྱེན་ངས་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་གསུམ་དུ་དཀའ་བ་དུ་མས་སྱེམས་

ཅན་གྱི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་བསྒྲུབས་ན། ད་ནྱི་ང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འདུགའདྱི་ནྱི་ངྱེས་ཏྱེ་

དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ཚལ་དུ་འགོའ།ོ །དྱེར་བཀའ་དྲག་པོ་སྩལ་བས། མྱིང་ཆྱེན་གྱིས་སར་ཞུ་

བར་མ་སོབས་ཏྱེ། དྱེང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་དང་། །ཤཱཀ་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་པ་ཡྱི། །རྱེ་བ་འབྲས་བུ་མྱེད་པར་གྱུར། །ཞྱེས་

སོགས་སྨྲྱེ་སྔགས་འདོན་བཞྱིན་གགས་འཛིན་མ་ལ་སོགས་གཉྱིད་ལས་བསང་བར་

བརྩམས་ཀང་གཉྱིད་མ་སད་ཅྱིང་། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་ལ་སྦྲན་ཀང་མནལ་མ་སད་

ལ། ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁུས་བཏབ་ཀང་འབྲོག་དགོན་པར་འོ་དོད་བོས་པ་བཞྱིན་

དུ་སུའང་གཉྱིད་མ་སད་ཅྱིང་འགའ་ཡང་ལན་སྱེར་བ་མྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་ཆྱིབས་ཀྱི་རང་ལག་བཞྱི་ནས་ལྷའྱི་གད་བཞྱིས་བཏྱེག་ནས། གཟུགས་

ཁམས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ནྱི་སྤོད་ལམ་དུལ་བས་གཡས་ཕོགས་ནས་འགོ། འདོད་ཁམས་

ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ནྱི་གཡོན་ཕོགས་ནས་མཆོད་རས་དུ་མ་ཐོགས་ནས་འགོ། ཚངས་པ་

དང་བརྒྱ་བྱིན་ཉྱིད་ཆྱིབས་ཀྱི་མདུན་ནས་སྤོད་ལམ་རང་བཞྱིན་བས་འགོ་ཞྱིང་། 
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གཞན་ཡང་ནམ་མཁའྱི་མཐོངས་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རོལ་མོ་དཀོལ་ཞྱིང་། མྱེ་ཏོག་

གྱི་ཆར་འབྱེབས་པ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་པས་མཆོད་དོ། །དྱེ་ནས་བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ལྷ་རྣམས་ལ་ལྱེགས་སོ་སྩལ་ཞྱིང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ནམ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་བརྱེས་པ་དྱེའྱི་ཚེ་

བདག་ཅག་ལའང་དགོངས་ཤྱིག་ཅྱེས་ཞུས་ཤྱིང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཀང་ཞལ་

གྱིས་བཞྱེས་སོ། །

བཅུ་དགུ་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་ལྟ་སངས་ཀྱིས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་གཟྱིགས་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱིས་བསན་པ་ཡྱི། །ལམ་གྱི་མཆོག་ནྱི་མ་ཐོབ་པར། །གོང་ཁྱེར་སྱེར་སྐའྱི་

གཞྱིར་ནྱི་སར། །ང་ནྱི་འཇུག་པ་མྱི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས། དྱེ་ལྟར་དཔག་ཚད་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་ཐུན་གཉྱིས་ལ་བགོད་དྱེ་ཆྱིབས་ལས་བབས། རྒྱན་བཀོལ་ཏྱེ་མདུན་

པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱན་དང་ར་ཁྱེར་ལ་སར་ལྡོག་ཅྱིག །མདུན་པ་གདོང་མཆྱི་མས་

གང་བཞྱིན་དུ་གསོལ་པ། སྱེང་གྱེ་སག་གྱིས་གཏམས་པ་དང་། །ཕྱུགས་རྱེས་གང་

བའྱི་ནགས་ཚལ་དུ། །འབའ་ཞྱིག་སྐུ་གཉྱེན་དང་བྲལ་བར། །འཕགས་པ་ཇྱི་ལྟར་སྤོད་

པར་འགྱུར། །བཀའ་སྩལ་པ། སྐྱེ་རྒུ་འདྱི་ན་སྐྱེ་ནའང་གཅྱིག་པུ་སྱེ། །དྱེ་བཞྱིན་འཆྱི་

ནའང་གཅྱིག་པུར་འཆྱི་བར་འགྱུར། །འདྱི་ན་གཅྱིག་པུས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་འགྱུར་

ཏྱེ། །འཁོར་བ་ལ་ནྱི་གོགས་ཡོད་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་སོགས་གཞན་ཡང་ཞུས་ལན་མང་

དུ་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འདབ་མ་ལྟ་བུའྱི་རལ་གྱིས་ཉྱིད་ཀྱི་དབུ་སྐྲ་ཉྱིད་
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ཀྱིས་བྲྱེགས་ཏྱེ་ནམ་མཁའ་ལ་བོར་བ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བླངས་ཏྱེ་ལྷའྱི་གནས་སུ་དུས་

སོན་བཙུགས་ཤྱིང་། ཕོགས་དྱེར་མཆོད་རྱེན་ཡང་བས་སོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའྱི་ཞབས་ལ་རའྱི་རྒྱལ་པོ་སྔགས་ལྡན་གྱི་ལྕྱེས་བལྡགས་ཤྱིང་། དྱེའྱི་མགོ་

ལ་ཕག་གྱིས་བྱུགས་ནས། ངས་བང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་ཁོད་ལ་བས་པ་གཟོ་བར་འགྱུར་

རོ་གསུངས། མདུན་པ་ལ་ཁོད་ཀྱིས་བསྔགས་ལྡན་ཕོ་བྲང་དུ་མ་བཀྱི་ཤྱིགམདུན་པ་

སྐད་འཛེར་ཞྱིང་མྱིག་མཆྱི་མས་གང་སྱེ། སྔགས་ལྡན་ཁྱིད་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་ཕྱི་མྱིག་ལྟ་ཞྱིང་སར་སོང་ངོ་། །ཞག་བདུན་གྱིས་གོང་ཁྱེར་

སྱེར་སྐར་ཕྱིར་འཁོར་ཏྱེ་མདུན་པས་བསམས་པ། བདག་ར་དང་ལྷན་ཅྱིག་སོང་ན་སྨྲྱེ་

སྔགས་ཆྱེན་པོ་ཐོས་པས་བདག་དབུགས་བརྣངས་ཏྱེ་འཆྱི་བར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས། 

རང་ཉྱིད་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་འདུག་སྱེ་སྔགས་ལྡན་བཏང་ངོ་། །དྱེས་སྐད་བཏོན་པས་

སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཕྱིར་བྱུང་སྱེ་བལྟས་པ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མ་མཐོང་

བས། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་རའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་མགུལ་དུ་འཇུས་ཤྱིང་སྨྲྱེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་

དུད་མོའྱི་སྒ་ཆྱེས་པས། སྔགས་ལྡན་དྱེ་དབུགས་འགགས་ཤྱིང་བརྣངས་ཏྱེ་ཤྱི་བ་བྲམ་

ཟྱེ་ལས་དྲུག་ལ་བརྩོན་པ་ཞྱིག་གྱི་རྱིགས་སུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦྱར་རོ། །དྱེ་ནས་བརྒྱ་

བྱིན་རྔོན་པ་རྒན་པོའྱི་ཆ་བད་དུ་སྤྲུལ་ཏྱེ། སྔོན་རང་སངས་རྒྱས་ནས་ཤྱིང་གྱི་ལྷའྱི་

བར་དུ་བཅོལ་བའྱི་ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་གོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དྱེ་ལུས་ལ་གོན། ལག་ན་མདའ་

གཞུ་ཐོགས་ཏྱེ་ལམ་ཁར་བསད་དོ། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་གོས་རྱིན་པོ་ཆྱེ་འདྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་མྱི་

འཚམ་ཞྱིང་། ཤ་ནའྱི་ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་གོས་དྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་འོས་པར་གཟྱིགས་ནས་
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བརྱེ་བར་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། བརྒྱ་བྱིན་རྔོན་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་

ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་གོས་ཕུལ། དྱེས་ཀཱ་ཤྱི་ཀའྱི་ན་བཟའ་བླངས་ཏྱེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་

གནས་སུ་མཆོད་པ་ཆྱེན་པོ་བཙུགས་སོ། །ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་གོས་དྱེ་སྐུ་ལ་མྱི་འཚམ་པ་

ལ་འཚམ་པར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་དུ་དགོངས་པས་སྐུ་དང་འཚམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཆ་བད་ཀྱིས་དྲང་སོང་ངན་སོང་གྱི་བུའྱི་བསྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་

སོ། །དྱེ་ལ་བསྱི་གནས་དྱེར་དྱེའྱི་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སྔོན་རོལ་ནས་ཏཱ་ལའྱི་ཤྱིང་ལ་

སོགས་པ་ལོན་ཤྱིང་རྣམས་ཀྱི་མྱེ་ཏོག་དང་། འབྲས་བུ་དང་ལོ་མ་གསྱེར་གྱི་རང་

བཞྱིན་དུ་ཆགས་པ་ལས། ཉྱི་མ་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྔ་དྲོ་ནས་ཤྱིང་ཕལ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེར་

དྲང་སོང་དྱེ་དག་སྱེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅྱིང་འདུག་པ་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་

སྱེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་རྒྱུ་དྲྱི་བར་མཛད་པས། གསྱེར་གྱི་ལོན་པ་རྣམས་ཤྱིང་ཕལ་

པར་གྱུར་པས་སོ་ཞྱེས་གསོལ་ཏོ། བཀའ་སྩལ་པ། གང་གྱི་མཐུས་བསྱི་གནས་ཀྱི་

ཤྱིང་རྣམས་གསྱེར་དུ་འགྱུར་བའྱི་སྐྱེས་བུ་དྱེ་ནྱི་ད་ནངས་སྔ་དྲོ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། ད་

ནྱི་དྱེ་ལ་དྱེ་འདྲ་བ་དགོས་པ་མྱེད་པས་དྱེ་ལྟར་གྱུར་ལ། གལ་ཏྱེ་དྱེ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་

ནྱི། ཚལ་དྱེ་ནྱི་དྱེའྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གོ །དྱེས་བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའ་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་བརགས་ན། གང་གྱི་མཐུས་དྱེ་ལྟར་གྱུར་པའྱི་སྐྱེས་བུ་དྱེ་ནྱི་འདྱི་

ཁོ་ནའོ་སམ་དུ་ཤྱེས་ནས། དྲྱི་བ་ཞུས་པ་ལ། དྱེ་ལྟར་ངྱེས་སོ་གསུངས། དྱེ་ནས་དྱེས་

གདན་ལ་སྤན་དྲངས་ནས་མྱེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུས་བསབས་སོ། །

ཉྱི་ཤུ་པ་ལམ་འཚོལ་བར་བསན་པ་ནྱི། 



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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དྱེ་ནས་གནས་དྱེར་ཅུང་ཟད་བཞུགས་ནས། བཀའ་སྩལ་པ། འདྱི་ནས་སྱེར་

སྐ་ལ་ཇྱི་ཙམ། གསོལ་བ། དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་སོ། །དྱེར་ཧ་ཅང་ཐག་ཉྱེ་དྲགས་སོ་

སམ་དུ་དགོངས་ནས་ཆུ་བོ་གང་བརྒལ་ཏྱེ་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས་པ་ནས་མཐར་

གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་བོན། ཤྱིང་ཀ་ར་བཱྱི་རྱིའྱི་ལོ་མ་ལ་ལྷུང་བཟྱེད་བས་ནས་གོང་

ཁྱེར་དུ་བསོད་སོམས་ཀྱི་ཕྱིར་ཞུགས་སོ། །དྱེ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་ཁང་

བཟང་གྱི་རྩྱེ་ནས་མཐོང་སྱེ། རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་འདྱིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཇྱི་སྱེད་ཞྱིག་གནས་

པ་ཡྱིན་ཡང་། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྤོད་ལམ་མཛེས་པ་ནྱི། གཞན་འགའ་ཡང་མྱེད་དོ་སམ་

ནས་ཆྱེད་དུ་བརོད་པ་ཡང་བས་ཤྱིང་། རྱི་དྲུང་གྱི་ཤྱིང་སྐ་སྱེང་ངམ་པ་ཊ་ལའྱི་སོང་

པོའྱི་དྲུང་ན་བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་པོས་རོག་མཁན་གྱི་ཕོ་ཉ་དག་བཏང་སྱེ། དྱེར་

བཞུགས་པར་ཤྱེས་ནས། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་དྲུང་

དུ་བོན། དགའ་བ་དང་མགུ་བར་གྱུར་བའྱི་གཏམ་མཛད་ནས། རྒྱལ་པོ་ན་རྱེ། གཞོན་

ནུ་ལང་ཚོ་དང་པོ་ལ་བསོད་སོམས་སྤོད་པ་མྱི་མཛེས་ཀྱི། བདག་གྱིས་འདོད་པའྱི་

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབུལ་བར་བགྱི་སྱེ། ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་རུས་སོགས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་

དྲྱིས་པ་ན། བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་གངས་རྱི་ཉྱེ་བ་ན། ཡུལ་གྱི་ལོངས་ནྱི་འབྲུ་དག་

དང་། །ནོར་རྣམས་ཀུན་གྱིས་གང་བ་ཡྱི། །ཀོ་ས་ལ་ཞྱེས་གགས་པ་ཡོད། །བུ་རམ་

ཤྱིང་པ་ཉྱི་མའྱི་རུས། །ཤཱཀ་དག་ནྱི་དྱེ་ན་གནས། །རྒྱལ་པོ་ང་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཏྱེ། །ང་

ནྱི་འདོད་པ་དོན་མྱི་གཉྱེར། །ཞྱེས་དང་། རྒྱལ་པོ་ང་ནྱི་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་། །འདོད་པ་

རྣམས་ལ་མྱི་དགའྱི་བློོ་བསྐྱེད་ན། །འཇྱིགས་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་དག་བོར་གྱུར་པ་དག །བོར་

བ་དྱེ་ཀོ་སར་ཡང་ཇྱི་ལྟར་བླང་། །ཞྱེས་སོགས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས། གསོལ་པ། བརྟུལ་
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ཞུགས་འདྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བཞྱེད་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་བོོ། 

གསོལ་པ། གང་གྱི་ཚེ་ཁྱེད་གྱིས་དྱེ་ཐོབ་ན་བདག་ལ་དགོངས་ཤྱིགབཀའ་སྩལ་པ། 

དྱེ་བཞྱིན་དུ་བསམ་པར་བའོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་

དང་ཉྱེ་བའྱི་དྲང་སོང་སྣ་ཚོགས་པའྱི་བསྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་ཏྱེ། དྲང་སོང་རྣམས་མྱེ་

ལྔས་གདུང་བ་དང་། རང་པ་ཡ་གཅྱིག་འགྱེང་བ་སོགས་དཀའ་ཐུབ་ཇྱི་ཙམ་སྤོད་པ་

དྱེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཉྱིས་འགྱུར་ཉྱིས་འགྱུར་དུ་སྤད་དྱེ། དྲང་སོང་ཆྱེན་པོ་དང་། 

དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་མཚན་དུ་གགས་སོ། །དྱེ་རྣམས་མཐོ་རྱིས་ཙམ་དོན་དུ་གཉྱེར་

བར་མཁྱེན་ནས། ལམ་འདྱི་ནྱི་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་སར་ལྟུང་བ་ལོག་པར་ཞུགས་པའོ་

སམ་དུ་དགོངས་ནས་སྒྱུ་རྩལ་ཤྱེས་ཀྱི་བུ་རྱིང་དུ་འཕུར་བའྱི་བསྱི་གནས་སུ་

གཤྱེགས་ཏྱེ། རྱིང་འཕུར་ལས་ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་སྐྱེ་མཆྱེད་ཀྱི་བར་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་

གདམས་ངག་ཞུས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ནུབ་མོ་དྱེ་ཉྱིད་ལ་ཐོབ་པར་མཛད་ནས། ནངས་པར་རྱིང་

འཕུར་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་སྐྱེ་མཆྱེད་ཀྱི་བར་གྱི་ཆོས་འདྱི་ཁོ་ན་མངོན་དུ་

བས་སམ། གསོལ་པ་དྱེ་ཁོ་ནའོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ངས་ཀང་དྱེ་མངོན་དུ་བས་

སོ། །དྱེར་རྱིང་འཕུར་ན་རྱེ། འོ་ན་འོ་སྐོལ་མཚུངས་ཤྱིང་མཉམ་སྱེ། ཚུར་སྤོན་གཉྱིས་

ཀས་འཁོར་འདྱི་ཡོངས་སུ་དྲང་བར་བགྱིའོ། །ཞྱེས་རབ་ཏུ་དགའ་ཞྱིང་མགུ་བ་དང་། 

བརྱེད་པར་བས་སོ། །དྱེར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ལམ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་ནྱི་ཤྱེས་པར་

མྱི་ནུས་མཐོང་བར་མྱི་ནུས། རོགས་པར་བང་ཆུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་

དགོངས་ཏྱེ། རྱེངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷག་སྤོད་ཀྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་སོ། །དྱེར་ཡང་

ཐམས་ཅད་རྱིང་འཕུར་གྱི་སྐབས་དང་འདྲ་བ་ལས། དྱེའྱི་དྲུང་དུ་འདུ་ཤྱེས་མྱེད། འདུ་
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ཤྱེས་མྱེད་མྱིན་གྱི་སྐྱེ་མཆྱེད་ཅྱེས་བ་བ་སྱིད་རྩྱིའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཐོབ་པར་མཛད་པ་ནྱི་

ཁད་པར་རོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལྷག་སྤོད་ཀྱི་གནས་ནས་ཕྱིར་བྱུང་སྱེ་

གཞན་དུ་གཤྱེགས་སོ། །

ཉྱེར་གཅྱིག་པ་དཀའ་བ་སྤད་པ་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཕོགས་སུ་ལྟ་ཉུལ་

བ་མང་དུ་བཏང་བ་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་རྱིམ་གོ་བྱེད་པའྱི་གཡོག་མྱེད་

ཅྱིང་། གཅྱིག་པུར་འཁམས་ཤྱིང་འདུག་གོ་ཞྱེས་ཐོས་ནས། རྱིམ་གོ་བྱེད་པ་མྱི་སུམ་

བརྒྱ་བཏང་ཤྱིང་། རྒྱལ་པོ་ལྱེགས་པར་རབ་སད་ཀྱིས་ཀང་མྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་བཏང་

ངོ་། །དྱེ་ནས་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ཏྱེ་ནགས་སུ་རྒྱུ་བ་ན། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དང་ལྷན་

ཅྱིག་ཏུ་གནས་པས་བདུད་རྩྱི་མྱི་ཐོབ་པར་མཁྱེན་ནས། ཡབ་ཀྱི་ཕོགས་ལས་གསུམ་

དང་། ཡུམ་གྱི་ཕོགས་ལས་གཉྱིས་ཁྱིད། ལྷག་མ་རྣམས་ཕྱིར་བཀྱེ་སྱེ། དྱེ་རྣམས་དྲང་

སོང་གྱི་ཆ་བད་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་གོང་ཁྱེར་ག་ཡའྱི་ལྷོ་ཕོགས་སྱེང་རྒྱས་ཀྱི་

གོང་རལ་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས་ནས། ཆུ་ཀླུང་ནཻ་རཱཉྫ་ནའྱི་འགམ། ནྱེའུ་སྱིང་ཡྱིད་དུ་འོང་

བ་མཐའ་ནགས་ཚང་ཚིང་དང་ཤྱིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་གཟྱིགས་ནས། 

ནགས་ཁོད་འདྱིར་བདག་གནས་ལ་སོང་བ་བའོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས་ཤྱིང་དྲུང་ཞྱིག་

ཏུ་བཞུགས་སོ། །དྱེར་ཚེམས་ལ་ཚེམས་གཏད། ལགས་རན་ལ་སྦྱར། ཐུགས་ཀྱིས་

ཐུགས་བཟུང་སྱེ་ཤྱིན་ཏུ་མངོན་པར་བསམས་པ་ན་བ་སྤུའྱི་བུ་ག་ནས་རྔུལ་གྱི་རྒྱུན་

བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ལྟར་དཀའ་བ་སྤད་པས་ཚོར་བ་དྲག་པོ་མྱི་བཟད་པ་ཉམས་སུ་
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མྱོང་ཡང་ཞུམ་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་ཡྱིན། སྐུ་མ་སྦྱངས་པ་མ་ཡྱིན་

གྱི་སྦྱངས་པ་ཡྱིན། རྨུགས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་དྲན་པ་ཉྱེ་བར་བཞག་པ་ཡྱིན། གཡྱེང་བ་མ་

ཡྱིན་གྱི་ཐུགས་བརྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་དུས་གཉྱིས་པ་

ལ་རྣམ་པར་བམ་པའྱི་བསམ་གཏན་བསོམ་པར་བརྩམས་ཏྱེ་སྦྱོར་བ་ལ་ཞུགས་པ་ན། 

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་བཀག་པས་རླུང་ཐམས་ཅད་སྤྱི་བོར་སོང་སྱེ། དབུ་ལ་ཟུག་རྔུ་

མྱི་བཟད་པ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་བུས་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་སྱེ། ཞུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་

གོང་བཞྱིན། དུས་གསུམ་པར་རྣམ་པར་བམ་པའྱི་བསམ་གཏན་དངོས་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་

རླུང་བཀག་པ་ན་སན་གྱི་བུ་ག་གཉྱིས་ནས་རྒྱུ་བ་ནྱི། མགར་བའྱི་སྦུད་པ་བུས་པ་

བཞྱིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ཚོར་བ་མྱི་བཟད་པ་མྱོང་ཡང་ཞུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་གོང་

བཞྱིན། དུས་བཞྱི་པ་ལ་རྣམ་པར་བམ་པའྱི་བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་སོམས་

པར་ཞུགས་པ་ན། རླུང་རྒྱུ་བ་བཀག་པས་ཕལ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏྱེ། དབུ་ལ་

ཟུག་རྔུ་དང་སྐུའྱི་ཁོང་དུ་ཆུ་གྱི་རྣོན་པོས་དྲལ་བ་ལྟ་བུའྱི་ཚོར་བ་དང་། མྱེའྱི་དོང་དུ་

དཔངས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཟུག་རྔུ་ཉམས་སུ་མྱོང་ཡང་ཞུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་གོང་

བཞྱིན་ནོ། །དུས་ལྔ་པར་ཁ་ཟས་ངན་ངོན་ཆང་ཆུང་གསོལ་བ་ནྱི། མོན་སན་རྱེྱེའུ་འམ། 

རྒྱ་སན་ནམ། འབྲས་ལ་སོགས་པ་བསྐོལ་བའྱི་ཁུ་བ་གསོལ་བ། དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་མདངས་

མ་ཡལ་གྱི་བར་དུ་ཕྱི་མ་མྱི་གསོལ་བའོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བ་སྤུའྱི་བུ་ག་ནས་

མདངས་སྒྲུབ་པར་ཞུས་པ་ལས། ཁ་ཟས་སངས་ཏྱེ་མདངས་སྒྲུབ་པ་བདག་གྱིར་བྱེད་

པ་ནྱི། ཚུལ་འཆོས་རྫུན་པ་ལོག་པ་གཞན་བསླུ་བ་ཡྱིན་པར་དགོངས་ཏྱེ། མདངས་

སྒྲུབ་པ་ཕྱིར་བཟློག་པར་མཛད་དོ། །དྱེས་སྐུ་ལུས་ཤྱིན་ཏུ་སྐྱེམ་ཞྱིང་སྨ་བར་གྱུར་ཀང་
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ཞུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་གོང་དང་འདྲ། ཇྱི་ལྟར་སྐུ་ལུས་ཉམ་ཆུང་བར་གྱུར་ཞྱེ་ན། 

སྐུ་ལུས་ནྱི་ལྡུམ་བུ་ཨ་སྱི་ཏ་དང་། ཀ་ལྱི་ཀའྱི་སོང་བུ་ཀུན་ནས་བསྐམས་ན་འཇུམས་

པར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་དང་། དབུ་ཡང་འབར་འབུར་ཅན་སྐུ་བ་རྱིངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྤན་

འབྲས་ཕུག་ཏུ་སོང་བ་ཁོན་པའྱི་སྐར་མ་ལྟ་བུ་དང་། སྐུའྱི་རྩྱིབས་མ་མཐོ་དམན་དུ་

གྱུར་ལ། སལ་ཚིགས་སྐྲའྱི་ལན་བུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཞྱིང་བཞྱེངས་པར་བཞྱེད་ན་མདུན་དུ་

བུབ་ཅྱིང་། བཞུགས་པར་བཞྱེད་ན་རྒྱབ་ཏུ་འགྱེལ་བས་སྐུའྱི་སོད་སད་རྱེས་མོས་སུ་

བརྱེན་ཞྱིང་འཇོག་དགོས་པ་དང་། བ་སྤུའྱི་རྩ་བ་རྣམས་རུལ་བས་སྐུ་ལ་ཕག་གྱིས་

བྱུགས་པ་ན་བ་སྤུ་ས་ལ་ལྷགས་པར་འགྱུར་བའོ། །དྱེ་ནས་སྔོན་གྱི་ཁ་དོག་བཟང་པོ་

གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ཡང་ནུབ་པར་གྱུར་ཏྱེ། ལྷ་གསུམ་ཞྱིག་དྱེར་ལྷགས་ནས་གཅྱིག་གྱིས་

གཽ་ཏ་མ་ནྱི་ནག་པོ་ཞྱིག་གོ །དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྔོ་སངས་ཞྱིག་གོ །སྨུག་པོ་ཞྱིག་གོ །ཞྱེས་

སྨྲའོ། །དྱེར་དཔྱེ་གསུམ་ཞྱིག་ཐུགས་ལ་ཤར་ཏྱེ། ཆུ་ནང་གྱི་ཤྱིང་ཤྱིན་ཏུ་རློན་པ་ལ་

བཙུབས་ཀང་མྱེ་མྱི་འབར་བ་བཞྱིན་དུ། ལུས་སྱེམས་གཉྱིས་ཀར་འདོད་པ་ལ་ཆགས་

པས་གོལ་བར་མྱི་ནུས་པ་དང་། དྱེ་བས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གཤྱེར་ཆུང་བའྱི་ཤྱིང་རློན་

པས་ཀང་དྱེ་དང་འདྲ་བ་ལྟར། ལུས་འདོད་པ་ལས་ཐག་བསྱིངས་ཀང་སྱེམས་ཀྱིས་མ་

བསྱིངས་ན་གོལ་བར་མྱི་འགྱུར་བ་དང་། ཤྱིང་བསྐམས་བཙུབས་པས་མྱེ་འབྱུང་བ་

ལྟར་ལུས་སྱེམས་གཉྱིས་ཀར་འདོད་པ་ལས་ཐག་བསྱིངས་པས་ནྱི། ཤྱེས་པ་དང་

མཐོང་བ་དང་རྱེག་པར་ནུས་པར་དགོངས་སོ། །དྱེ་ནས་དུས་དྲུག་པར་ཅུང་ཟད་

མནལ་བ་ན་ཤྱིན་ཏུ་རྩུབ་པའྱི་རྩྭའྱི་སན་ལ་གཟྱིམས་ཤྱིང་། གཞན་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་

ལས། ཏྱིལ་ལ་སོགས་པ་འབྲུ་གཅྱིག་གསོལ་ཏྱེ། དྱེའྱི་མདངས་མ་ཡལ་གྱི་བར་དུ་
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འབྲུ་གཉྱིས་པ་མྱི་གསོལ་བས་སྐུ་ལུས་སྔ་མ་ལས་ཀང་ཆྱེས་ཞུམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་

ལྟར་ཁ་ཟས་ཕ་མོའྱི་དཀའ་ཐུབ་མཛད་དྱེ་ཞུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་གོང་བཞྱིན་

ནོ། །དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱིས་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་མྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྱེ་རོག་

པར་གཏོང་ཞྱིང་། ལྷས་བསན་ནས་ཀང་དྱེ་ཙམ་རྱེ་གཏོང་སྱེ། ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་ཕྱིར་

འཁོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཏམ་སྐྱེལ་བར་བྱེད་ན། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་ལྷག་པར་ཐུགས་

ངན་དུ་མཛད་ཅྱིང་། བཙུན་མོའྱི་འཁོར་རྣམས་ཀང་རྩྭའྱི་སན་ལ་ཉལ་བ་དང་། གགས་

འཛིན་མས་ཀང་རྒྱན་རྣམས་བོར་ཏྱེ། ཇྱི་ལྟར་དཀའ་བ་སྤོད་པའྱི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་

སོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོས་གགས་འཛིན་མའྱི་ལྷུམས་ན་སས་ཡོད་པས། དྱེ་ལ་གནོད་

པར་འགྱུར་བའྱི་གནས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གགས་འཛིན་མ་ལ་དཀའ་བ་སྤོད་པའྱི་ཚུལ་

སུས་ཀང་མ་སྨྲ་ཞྱིག །གཏམ་སྐྱེལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ང་ཉྱིད་མ་གཏོགས་སུ་ལ་

ཡང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ཚུལ་མ་བརོད་ཅྱིག་ཅྱེས་བཀའ་བསོས་

སོ། །རྒྱལ་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གསན་པས་ནང་དུ་ཐུགས་ངན་དུ་འགྱུར་ཡང་རྣམ་འགྱུར་

སས་ཏྱེ། གཏམ་གཞན་གྱིས་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་བཅས་རྣམས་འབྲྱིད་པར་བྱེད་དོ། །

དྱེ་ནས་དུས་བདུན་པ་ལ་དཀའ་སྤད་འདྱི་ཙམ་གྱིས་ཀང་མྱི་ཆོག་གོ་སམ་དུ་

དགོངས་ཏྱེ། ཁ་ཟས་ཤྱིན་ཏུ་ངན་པ་ཞྱེས་བ་བ་བྱེའུ་འོ་མ་འཐུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆུ་དང་

ལྕྱི་བའྱི་རྱིལ་བུ་ཕ་མོ་རྱེ་གསོལ། དྱེའྱི་མདངས་མ་ཡལ་བར་ཕྱི་མ་མྱི་གསོལ་

ལོ། །ཅུང་ཟད་མནལ་བར་མཛད་པ་ན། དུར་ཁོད་དུ་གཤྱེགས་ནས་མྱི་རོ་བམ་པ་དབུ་

སྔས་སུ་མཛད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སྔར་བས་ཀང་སྐུ་ལུས་རྱིད་ཅྱིང་། སྐུ་ལུས་རླན་གཤྱེར་

མྱེད་པ་ལྟར་གྱུར་ལ། གོང་ཁྱེར་གྱི་གཞོན་ནུ་དང་། གཞོན་ནུ་མ་དང་། ཕྱུགས་རྱི་དག་
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འོངས་ཏྱེ་རས་བལ་དང་། མྱེ་ཏོག་དང་རྱིལ་བུ་དག་སན་དུ་བཅུག་སྱེ་ཤྱིང་བུས་

བདས་ནས་ཤངས་ཀྱི་བུག་ནས་འབྱིན་པར་བས། ཤངས་ཀྱི་བུ་གར་བཅུག་ནས་

སན་དུ་འབྱིན་པ་སོགས་ཕར་འདྲྱེན་ཚུར་འདྲྱེན་དུ་བྱེད་དོ། ཁ་ཅྱིག་དག་ནྱི་ཀཻ་ཕག་

དར་ཁོད་ཀྱི་ཤ་ཟ་ལ་ལྟོས་ཞྱེས་སྐུ་ལ་བོང་བ་དང་། གསྱེག་མས་འཐོར་བར་བྱེད་ཀང་

གསན་པ་དང་གཟྱིགས་པར་ཡང་མྱི་མངོན་ནོ། །འོན་ཀང་ཞུམ་པ་མ་ཡྱིན་སོགས་

གོང་དང་འདྲ་བར་བཞུགས་སོ། །

ཉྱེར་གཉྱིས་པ་དཀའ་ཐུབ་གོལ་བ་ནྱི། 

དྱེ་ལྟར་དཀའ་བ་སྤོད་པའྱི་དུས་ལོ་དྲུག་འདས་ནས་འདྱི་སམ་དུ་ད་ལྟར་གང་

སུ་དག་སྡུག་བསྔལ་སོང་བར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་འདྱི་ཙམ་དུ་ཟད་དྱེ། འདྱི་ཡང་

ཤྱེས་པ་དང་མཐོང་བ་དང་བང་ཆུབ་ལ་རྱེག་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བདག་སྔོན་

ཞྱིང་པའྱི་གོང་དུ་བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་བརྱེན་ནས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་

ནུས་ན། རྱིད་ཅྱིང་ཉམས་ཆུང་བས་དྱེ་ཡང་བསྐྱེད་མྱི་ནུས་ཏྱེ། ལུས་མདངས་སོབས་

དང་ལྡན་པར་བའོ་དགོངས་ནས་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཅྱི་བདྱེར་མཛད་ཅྱིང་། འབྲས་

ཆན་སོགས་ཁ་ཟས། རགས་པ་ཡང་གསོལ། ཏྱིལ་མར་གྱིས་བྱུག་ཤྱིང་ཆུ་འཇམ་

པོས་ཁྲུས་མཛད་དོ། །དྱེར་རྱིམ་གོ་པ་ལྔ་པོ་མ་དད་པར་གྱུར་ཏྱེ། ཤྱེས་ལྡན་དག་དགྱེྱེ་

སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་འདྱི་ནྱི་སོང་བ་ལས་ཉམ་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ད་ནྱི་འདྱིས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཐོབ་པར་

མྱི་ནུས་སོ་ཞྱེས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བོར་ནས་ཝ་ར་ནཱ་སྱིར་སོང་སྱེ། ལྔ་སྱེ་

ཞྱེས་གགས་སོ། །
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དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྱིམ་གྱིས་སྐུའྱི་མཐུ་བསྐྱེད་ནས་སྱེ་ཅན་གྱི་

གོང་དུ་གཤྱེགས་སོ། །དྱེར་ཡུལ་དྱེའྱི་དཔོན་པོ་སྱེ་ཅན་ཞྱེས་བ་བ་ལ་བུ་མོ་དགའ་མ་

དང་དགའ་སོབས་མ་ཞྱེས་བ་བ་གཉྱིས་ཡོད་དོ། །དྱེ་གཉྱིས་བུད་མྱེད་རྱིན་པོ་ཆྱེ་ལྟར་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ལ། དྱེ་དག་གྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་

བར་འགྱུར་བ་ནྱི་ཐོས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི་མ་ཐོས་ལ། བུད་མྱེད་གང་དག་ཚུལ་ཁྱིམས་

དང་། བརྟུལ་ཞུགས་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་དག་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་བསྱེན་ཞྱིང་། དྱེ་

རོགས་པ་ན་འོ་ཐུག་གྱི་མཆོག་བཅོས་ཏྱེ། དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་དུབ་པའྱི་དྲང་སོང་ལ་

ཕུལ་ན། དྱེའྱི་བཙུན་མོར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ཐོས་ནས། དྱེ་དག་གྱིས་བརྟུལ་ཞུགས་

བླངས་ནས་དུས་དྱེར་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀང་རོགས་པས། བ་མཆོག་སོང་ཡོད་པ་

རྣམས་བཞོས་ཏྱེ། བ་སོང་པོ་དྱེ་ཉྱིད་ལ་བླུད་དོ། །དྱེ་རྣམས་བཞོས་ནས་ལྔ་བརྒྱ་ལ་

བླུད་དོ། །དྱེ་ཡང་ལྔ་བརྒྱ་བོ་དྱེ་ཉྱིད་ལའོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ། ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་། བརྒྱ་

ཉྱེར་ལྔ་དང་། དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་། སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་དང་། བཅུ་དྲུག་དང་བརྒྱད་

དྱེ་ལན་བཅུ་དྲུག་ཉྱིང་ཁུར་བས་པའྱི་འོ་མ་རྣམས་ཤྱེལ་སྣོད་དུ་བསྐོལ་བའྱི་ཚེ། 

གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་ལ་མཐུ་བསྐྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་སན་བླུགས་

སོ། །འོ་མ་བསྐོལ་བ་དྱེ་ལ་འཁོར་ལོ་དང་བཀ་ཤྱིས་དང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ་ལ་

སོགས་པ་དགྱེ་བའྱི་གཟུགས་དུ་མ་བྱུང་ངོ་། །དྱེ་ཀུན་ཏུ་འཚོ་བ་པ་ཉྱེ་བར་འགོ་ཞྱེས་

བ་བས་བླངས་ཀང་མ་བྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་ནངས་པར་ཤྱེལ་སྣོད་ནས་གསྱེར་གྱི་ཡོལ་

གོར་བླུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བརྒྱ་བྱིན་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཆ་བད་དུ་སྤྲུལ་ཏྱེ་འོངས་པ་དང་། 

ཚངས་པ་དང་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་ཞྱིག་ཀང་འོངས་ཏྱེ། བུ་མོ་གཉྱིས་ཀྱིས་བརྒྱ་བྱིན་
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བྲམ་ཟྱེའྱི་གཟུགས་ཅན་ལ་འོ་ཐུག་དྱེ་འབུལ་བར་བརྩམས་པ་ན། དྱེ་ན་རྱེ། ཅྱི་བདག་

ལ་སྦྱྱིན་ནམ། འོན་ཀང་བདག་ལས་ཆྱེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་སྦྱྱིན་དྱེ་གཉྱིས་གྱིས་

སྨྲས་པ། ཆྱེས་མཆོག་ལ་འབུལ་ལོ། །འོ་ན་ཚངས་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་ཕུལ་ཤྱིགཚངས་པ་

ལ་འབུལ་བར་བརྩམས་པ་ན་ཡང་སྔ་མ་སྐད་ཟྱེར་ཏྱེ། གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་ལ་འབུལ་

བར་བརྩམས་པ་ན། དྱེས་ཀང་སྔ་མ་ལྟར་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལ་ཕུལ་

ཅྱིགདྱེ་ནས་དྱེ་གཉྱིས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་དྲུང་དུ་ཆས་སོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་ཆུ་ཀླུང་ནཻ་རཱཉྫ་ནར་སྐུ་ཁྲུས་མཛད་དྱེ། སྐུ་ཉམས་ཆུང་བས་བཞྱེངས་

པར་མྱི་སྤོད་པ་ན། ཆུ་འགམ་ན་ཤྱིང་ཨ་རྫུ་ན་ཡོད་པའྱི་ཡལ་ག་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མནན་

ཏྱེ་བཏུད་པ་ལ་ཕག་གྱིས་འཇུས་ཏྱེ་བཞྱེངས་ནས་ཆོས་གོས་གསོལ་ཏྱེ་ཆུ་འགམ་ན་

བཞུགས་སོ། །དྱེར་དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་འོ་ཐུག་ཕུལ་བ་བཞྱེས་ཏྱེ། བཀའ་སྩལ་པ། ཡོལ་

གོ་འདྱི་ཡང་བཏང་བ་ཡྱིན་ནམ། གསོལ་པ། བཏང་བ་ལགས་སོ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔས་འོ་ཐུག་གསོལ་ནས། གསྱེར་གྱི་ཡོལ་གོ་བཀྲུས་ཏྱེ་ཆུ་ཀླུང་དྱེར་བོར་བ་ཀླུ་

རྣམས་ཀྱིས་བླངས་སོ། །དྱེར་བརྒྱ་བྱིན་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་ཆ་བད་དུ་སྤྲུལ་ནས། ཀླུ་ལས་

ཡོལ་གོ་ཕོགས་ཏྱེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་མཆོད་པ་ཆྱེན་པོ་བཙུགས་སོ། །དྱེ་ནས་

བཀའ་སྩལ་པ། སྦྱྱིན་པ་འདྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་དོན་དུ་གཉྱེར། བུ་མོ་དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསོལ་

བ། ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་བ་དྱེའྱི་ཁྱིམ་ཐབ་

དུའོ། །བཀའ་སྩལ་པ། དྱེ་ནྱི་འདོད་པ་སངས་ཏྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཟྱིན་ཏོ། །གསོལ་པ། འོ་ན་

དྱེའྱི་བཞྱེད་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅྱིགདྱེ་ལྟར་འོ་ཐུག་མཆོག་དྱེ་གསོལ་

བ་ཙམ་གྱིས་སྐུ་ཉམས་སོབས་དང་ལྡན་ཞྱིང་། གསྱེར་གྱི་ཁ་དོག་སོགས་སྔོན་བཞྱིན་
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དུ་གྱུར་ཏོ། །

ཉྱེར་གསུམ་པ་བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་གཤྱེགས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བྲག་རྱི་མྱེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུས་བརྒྱན་པ་ཞྱིག་ཏུ་བཞུགས་པ་ན་དྱེ་

མ་ཐག་ཏུ་རྱི་དྱེ་ཉྱིལ་ལོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ། དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་

སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ནྱི་ས་གཞན་གྱིས་བཟུང་བར་མྱི་ནུས་ཏྱེ། འདྱི་དང་ཉྱེ་བ་

ཕོགས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ན་རོ་རྱེའྱི་གདན་མཆྱིས་ཏྱེ་ད་ནྱི་དྱེར་བཞུད་ཅྱིགདྱེ་ནས་ལྷས་

ལམ་བསན་པ་བཞྱིན་བཞུད་པ་ན་ཞབས་གང་བཞག་སར་པདྨ་དག་བྱུང་ངོ་། །རྒྱ་

མཚོ་ཆྱེན་པོ་བཞྱི་ལས་ཆུ་བབས་ཏྱེ་པདྨའྱི་རྱིང་དག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་ཡང་

གཤྱེགས་ཏྱེ་ཞབས་ཀྱི་གོམས་པ་བོར་བ་ནས་ཆྱེན་པོ་འདྱི་འཁར་བའྱི་སྣོད་ལ་དབྱུ་

གུས་བསྣུན་པ་བཞྱིན་སྒ་འབྱུང་ངོ་། །བ་ཙ་ར་དང་རྱི་དྭགས་དག་ཀང་བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་ལ་སྐོར་བ་བྱེད། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཆར་ཟྱིམ་བུས་ཆག་ཆག་

འདྱེབས་ཤྱིང་སྱེར་བུ་འཇམ་པོ་དག་གཏོང་བར་བྱེད་དོ། །ཆུ་ཀླུང་ནྱི་རཉྫ་ནར་ཀླུའྱི་

རྒྱལ་པོ་དུས་ཅན་ཞྱེས་བ་བ་དུས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ལོང་བ་ལས། འཇྱིག་གརྱེན་

དུ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའྱི་ཚེ་མྱིག་ཐོབ་སྱེ་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇྱིག་ལ་

སོགས་པའྱི་ཡང་ཞལ་མཐོང་བ་ཞྱིག་གོ། །སྐབས་དྱེར་དྱེས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བར་

གྱུར་ཞྱིང་། ས་ཆྱེན་པོ་སྒ་སྒོག་པའང་ཐོས་ནས་རང་གྱི་གནས་ལས་བྱུང་སྱེ་ས་སྱེང་དུ་

འཐོན་ནས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཁོ་ན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་བ་ན། ངྱེས་པར་སངས་

རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་ཤྱེས་ནས་དྱེས་སྨྲས་པ། བདག་གྱིས་སྔོན་ནྱི་མཐོང་བ་
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ཡྱི། །སངས་རྒྱས་མཐུ་ཆྱེན་དྱེ་རྣམས་དང་། །ཐུབ་པ་ཁོད་ནྱི་མཐོང་གྱུར་ན། །དྱེ་དག་

ཐ་དད་དབྱེར་མ་མཆྱིས། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆྱེར་བསོད་དོ། །དྱེ་ནས་ཡང་

གཤྱེགས་པ་ན་ལྷའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་འཇུག་པ་རྩྭ་འཚོང་བཀ་ཤྱིས་དང་མཇལ་ཏྱེ། རྱི་སོས་

ངད་ལྡན་ལས་བླངས་པའྱི་རྩྭ་འཇམ་ཞྱིང་རྱེག་ན་བདྱེ་བ་ཁུར་གཅྱིག་ཡོད་པ། བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔས་རྩྭ་དྱེ་བསངས་པ་ན། དྱེས་ཀང་གུས་པ་དང་བཅས་པས་ཕུལ། དྱེ་

ནས་བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་གཤྱེགས་ཏྱེ་རོ་རྱེའྱི་གདན་ལ་འཛེགས་ནས། ཤྱིང་ཨ་ཤྭཏྠ་

བང་ཆུབ་ཤྱིང་གྱི་དྲུང་དྱེར་བཞུགས་གནས་སུ་རྩྭའྱི་བམ་པོ་དྱེ་བསྐྱུར་སབས་སུ་བོར་

བ་ན་སབ་འཐུག་མྱེད་པར་གཡས་ཕོགས་སུ་འཁྱིལ་ཏྱེ་འདུག་གོ །ལྟས་འདྱི་དག་

ལས་ན་ད་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་

དགོངས་ནས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་སྐུ་དྲང་པོར་བསངས་དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག་ནས་

བཞུགས་ཏྱེ། ཇྱི་སྱིད་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཞྱིག་

པར་མྱི་བའོ། །ཞྱེས་དམ་བཅའ་བར་མཛད་དོ། །

ཉྱེར་བཞྱི་པ་བདུད་བཏུལ་བ་ནྱི། 

དྱེའང་བདུད་སྱིག་ཅན་ལ་རྒྱལ་མཚན་གཉྱིས་ཡོད་དྱེ། དགའ་བའྱི་གནས་དང་

དོགས་པའྱི་གནས་སོ། །དྱེ་ལས་སྐབས་འདྱིར་དོགས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་གཡོས་པས། 

བདུད་ཀྱིས་བརགས་པ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རོ་རྱེའྱི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་

མཐོང་ནས། བར་ཆད་བ་བའྱི་ཕྱིར་སྐྲ་འཛིངས་ཤྱིང་ཤ་ནའྱི་གོས་ཀྱིས་སད་གཡོགས་

པའྱི་འཕྱིན་པ་ཞྱིག་སྤྲུལ་ནས་རྱིངས་རྱིངས་སྐད་དུ་གོང་ཁྱེར་སྱེར་སྐ་ནྱི་ལྷས་བྱིན་
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གྱིས་མནན། ཕོ་བྲང་ནྱི་བཅོམ། ཤཱཀ་རྣམས་ནྱི་ཁ་བཏགས་ན། ཁོད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གནས་

བཏབ་སྱེ་འདུག་ཅྱེས་སྨྲའོ། །དྱེར་ཐུགས་ལ་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་གནོད་སྱེམས་

དང་རྣམ་པར་འཚེ་བ་སྱེ་མྱི་དགྱེ་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གསུམ་སྐྱེས་ན། དྱེ་བདུད་ཀྱི་

དཀྲུགས་མར་མཁྱེན་ནས་དགྱེ་བའྱི་རོག་པ་གསུམ་གྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནོ། །དྱེ་

ནས་བདུད་ཉྱིད་འོངས་ཏྱེ། ཁྱེད་ཀྱིས་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ག་ལ་ཐོབ། ཅྱེས་ཟྱེར། 

བཀའ་སྩལ་པ། སྱིག་ཅན་ཁོད་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱྱིན་གཅྱིག་བས་པས་ཀང་འདོད་ཁམས་

ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་ན། ངས་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་གསུམ་དུ་མཆོད་སྦྱྱིན་བྱེ་བ་

ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་དུ་མ་བས། སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་མགོ་དང་ལག་པ་ནས། 

དབྱིག་དང་གསྱེར་ལ་སོགས་པའྱི་བར་དུ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་ན། བླ་ན་མྱེད་

པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཐོབ་པར་མྱི་འགྱུར་རྱེ་ཀན། བདུད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། རྱེ་ཞྱིག་ངས་དྱེ་ལྟར་

བས་པའྱི་དཔང་པོ་ནྱི་ཁོད་ཡྱིན་ལ། ཁོད་ཀྱི་དྱེ་ལ་དཔང་པོ་སུ་ཞྱིག་ཡོད། དྱེ་ནས་

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཕག་གཡས་པ་བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་བསྐྱེད་པ་ས་

ལ་རྱེག་པར་མཛད་དྱེ། ངའྱི་དཔང་པོ་ནྱི་ས་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་སའྱི་ལྷ་མོ་ས་

བརོལ་ཏྱེ་བྱུང་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇྱི་སྐད་བཀའ་སྩལ་པ་དྱེ་

བཞྱིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲས་པ་དང་། བདུད་སྱིག་ཅན་བག་འཁུམས་ཤྱིང་སྱེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་

ནས་སོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་སྱིག་ཅན་གྱིས་བསྐུལ་ཏྱེ་བདུད་ཉྱིད་ཀྱི་བུ་མོ་སྱེད་མ་དང་། 

དགའ་བྱེད་མ་དང་། དགའ་སྤོད་མ་རྣམས་མངགས་ཏྱེ། དྱེ་རྣམས་ལྷའྱི་བུ་མོའྱི་མཆོག་

ཡྱིན་ལ། བུད་མྱེད་ཀྱི་གཡོ་སྒྱུ་རྣམས་སོན་པར་བརྩམས་པ་ན། དྱེ་དག་རྒན་མོར་

འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཕྱིས་སོན་པ་ལ་མོས་པ་བསྐྱེད་པས་གོལ་ལོ། །དྱེ་
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ནས་བདུད་སྱིག་ཅན་གྱིས་བདུད་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་སྦྲན་ཏྱེ། བདུད་

ཀྱི་དཔུང་ཆྱེན་པོ་གདོང་དང་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་པ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་འཛིན་པ་

དཔའ་ཞྱིང་གཏུམ་ལ་མྱི་བསྲུན་པ་བྱེ་བ་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་སྔོན་དུ་བདས་ཤྱིང་། 

སྱིག་ཅན་རང་ཉྱིད་མདའ་གཞུ་རྣ་བའྱི་བར་དུ་བཀང་སྱེ་འོངས་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའྱི་མཐའ་བསྐོར་ཏྱེ་འདུག་གོ །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བམས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་

འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་ཆ་འཕངས་པ་དག་ནྱི་

ཨུཏྤལ་དང་པདྨ་ལ་སོགས་པར་གྱུར། རྱི་འཕངས་པ་ནྱི་མྱེ་ཏོག་གྱི་ཁང་བརྩྱེགས་སུ་

གྱུར། རླུང་གདུག་པ་དང་རོ་ཆར་ཕབ་པ་ནྱི་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་

བསྒྱིབས། ཕག་དར་དང་མྱི་གཙང་བའྱི་ཆར་ཕབ་པ་ཡང་དྲྱི་ཞྱིམ་པོའྱི་རས་རྣམས་སུ་

གྱུར་ཏྱེ་བདུད་ཀྱི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བརྡུགས། དྱེ་ནས་བདུད་ཀྱི་དཔུང་དྱེ་རྣམས་

ཕོགས་དྱེ་ནས་གྱེས་སོ། །བསམ་གཏན་གྱི་ཚེར་མ་སྒ་ཡྱིན་པས། བདུད་ཀྱི་མཐུས་

བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་ཤྱེལ་ལས་གྲུབ་པས་སོང་ཞྱིང་། རླུང་གྱིས་བསྐོད་པས་སྒ་འབྱིན་པ་

ན། གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་མ་རྱེ་རྱེ་ནས་བཟུང་སྱེ་སྒ་མྱེད་པར་བས་

སོ། །འོན་ཀང་བདུད་དྱེ་དག་ད་དུང་གནས་པ་ལ་གཙང་མའྱི་ལྷ་དག་གྱིས་བདུད་དྱེ་

དག་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བསྐྲད་ན། དྱེ་དག་གྱིས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་འཇྱིགས་སུ་

རུང་བའྱི་སྒ་ཆྱེན་པོ་ཕྱུང་ངོ་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་གནོད་ཀྱིས་

དོགས་ནས། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཤྱིང་ཀ་ཏམ་པའྱི་

ནགས་འཐུག་པོས་བསྐོར་བར་སྤྲུལ་ལོ། །དྱེ་ནས་ཐམས་ཅད་མྱི་སྣང་བར་སོང་ངོ་། །
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ཉྱེར་ལྔ་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་བརྱེས་

པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནམ་གྱི་ཐུན་དང་པོའྱི་སྐབས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་མཉམ་

པར་བཞག་སྱེ་རབ་ཀྱི་མཐའྱི་བསམ་གཏན་ལ་བརྱེན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་ཤྱེས་

དང་ལྷའྱི་རྣ་བ་བསྒྲུབས་སོ། །གུང་ཐུན་ལ་གཞན་གྱི་སྱེམས་ཤྱེས་པ་དང་། སྔོན་གྱི་

གནས་རྱེས་སུ་དྲན་པ་དང་ལྷའྱི་སྤན་བསྒྲུབས་ཤྱིང་། དྱེ་ནས་ཐུན་ཐ་མ་ལ་ཟག་ཟད་

ཀྱི་མངོན་ཤྱེས་བསྒྲུབས། བླ་ན་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་བརྱེས་ཏྱེ་མངོན་པར་རོགས་པར་

སངས་རྒྱས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་

བདུད་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་ཁྱེར་སྱེར་སྐར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་

གོངས་སོ་ཞྱེས་བསྒགས་པས་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་དུ་གྱུར་པ་ལ། དཀར་པོའྱི་ལྷ་

རྣམས་ཀྱིས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ནྱི་མ་ནོངས་ཏྱེ། ད་ནྱི་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་བརྱེས་སོ་

ཞྱེས་བསྒགས་པས་ཐམས་ཅད་དགའ་བ་སྐྱེས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ས་གའྱི་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་

ལྔའྱི་ནུབ་མོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀང་བརྱེས། ཟླ་བ་ལ་

ཡང་སྒ་གཅན་ཞུགས། གགས་འཛིན་མའྱི་སས་སྒ་གཅན་འཛིན་ཡང་བཙས་ཤྱིང་། 

བདུད་རྩྱི་ཟས་ཀྱི་བུ་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་བཙས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ས་ཆྱེན་པོ་ནྱི་རབ་ཏུ་

གཡོས། ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནྱི་འོད་གྱི་སྣང་བས་ཁབ་པར་གྱུར། འཇྱིག་རྱེན་གྱི་

ཁམས་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན། མུན་པ་མུན་ནག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྣང་བས་

ཁབ་པར་གྱུར་ཏོ། །གོང་ཁྱེར་སྱེར་སྐར་ཡང་སྦྱྱིན་གཏོང་གྱི་ཁང་པ་བརྩྱིགས་ཤྱིང་། 

སྦྱྱིན་པ་དག་སྦྱྱིན། བསོད་ནམས་དག་བས། དགའ་སོན་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་ཡང་བསྒྲུབས་
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སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་

སངས་རྒྱས་ནས་མྱེའྱི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏྱེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅྱིག་གྱིས་ཞག་

བདུན་འདས་པར་མཛད་དོ། །

ཉྱེར་དྲུག་པ་ནགས་ཁོད་དུ་དལ་བར་བཞུགས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བདུན་ཕག་གཉྱིས་པ་ལ་བབ་པ་ན་ཚངས་རྱིས་ཀྱི་ལྷ་གཉྱིས་ཤྱིག་

འོངས་ནས། གཅྱིག་གྱིས། དྱེད་དཔོན་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་པོ། །སྱིག་པ་མྱི་

མངའ་བཞྱེངས་ཤྱིག་འཇྱིག་རྱེན་གཟྱིགས། །རྱིན་ཆྱེན་ཆོས་ནྱི་འཚལ་བར་འགྱུར་

མཆྱིས་ཀྱི། །བདྱེ་གཤྱེགས་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་འདྱི་བཤད་དུ་གསོལ། །ཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་

ཀང་དྱེ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པར་བསོད་དོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔར་གྱི་ཏྱིང་ངྱེ་

འཛིན་དྱེ་ལས་བཞྱེངས་ཏྱེ། ཞྱི་བའྱི་བདྱེ་བ་ལ་ཆྱེད་དུ་བརོད་པ་མཛད་ནས་རྣམ་པར་

གོལ་བའྱི་དགའ་བདྱེ་སྐུ་ཉམས་སུ་བསར་ཞྱིང་ཞག་བདུན་ཕག་གཉྱིས་པར་ཡང་སྐྱིལ་

ཀྲུང་མ་ཞྱིག་པར་བཞུགས་སོ། །དྱེ་ནས་ཞག་བདུན་ཕག་གསུམ་པ་ལ་བབ་པ་ན། 

ཚོང་དཔོན་ག་གོན་དང་བཟང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་གཉྱིས་ཤྱིང་ར་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་ལྷན་

ཅྱིག་རོ་རྱེའྱི་གདན་དང་ཉྱེ་བའྱི་ལམ་ནས་འགོ་བ་ལས། ཚོང་དཔོན་དྱེ་དག་ཉྱིད་ཀྱི་

གོགས་པོ་ཤྱི་ནས་ལྷར་སྐྱེས་པ་དག་གྱིས་དྱེ་གཉྱིས་ལ་ལུང་བསན་ཞྱིང་བསྐུལ་ནས། 

ཚོང་དཔོན་དྱེ་གཉྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྱེ། སྦྲང་རྩྱི་དང་ལྡྱེ་གུ་དག་

འབུལ་གྱི་བཞྱེས་སུ་གསོལ་ཞྱེས་ཞུས་སོ། །དྱེ་ནས་དགོངས་པས་སྔོན་གྱི་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀང་ལྷུང་བཟྱེད་ཀྱི་ལྷུང་བཟྱེད་ཀྱི་སྣོད་དུ་བསོད་སོམས་བཞྱེས་ཀྱི། མུ་
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སྱེགས་བྱེད་བཞྱིན་དུ་སྱིམ་པ་དང་སོང་ཕོར་དུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེའྱི་ཚེ་འཇྱིྱིག་རྱེན་སྐོང་

བ་བཞྱི་པོས་དྱེ་རྱིག་ནས་རོ་ལས་བས་པའྱི་ལྷུང་བཟྱེད་མྱི་མ་ཡྱིན་གྱིས་བཅོས་པ་

གསལ་ཞྱིང་གཙང་བ་དྲྱི་མ་མྱེད་པ་རྱེ་རྱེ་ཐོགས་ནས་སོན་པ་ལ་ཕུལ་ལོ། །དྱེའྱི་ཚེ་

གཅྱིག་ཁོ་ན་ལས་བཞྱེས་ན་གསུམ་མྱི་དགའ་བར་འགྱུར་ལ། གཉྱིས་ལས་ནྱི་གཉྱིས་

དང་། གསུམ་ལས་ནྱི་གཅྱིག་མྱི་དགའ་བར་མཁྱེན་ནས་བཞྱི་ཆར་བཞྱེས་ཏྱེ་དྱེ་རྣམས་

ལྷུང་བཟྱེད་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །དྱེ་ནས་ལྷུང་བཟྱེད་དྱེར་

ཚོང་དཔོན་ག་གོན་དང་བཟང་པོས་བསོད་སོམས་ཕུལ་བ་དག་བཞྱེས་ཏྱེ། དྱེ་གཉྱིས་

སྐབས་སུ་འགོ་བ་ལ་བཀོད། སྦྱྱིན་པ་ལ་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བའྱི་ཆོས་བསན་ཏོ། །

དྱེ་ནས་ཆུ་ཀླུང་ནཻ་རཱཉྫ་ནའྱི་འགམ་དུ་གཤྱེགས་ཏྱེ་ཞལ་ཟས་ཀྱི་བ་བ་མཛད་

དོ། །སྦྲང་རྩྱི་དག་ལྡྱེ་གུ་ནྱི་རླུང་ནང་སོང་བས། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་

ཅུང་ཟད་སྐུ་སྙུང་བར་གྱུར་བ་ན། བདུད་སྱིག་ཅན་འོངས་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན། ངས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་མ་བསྱེན་ཞྱིང་ཚངས་པར་སྤོད་པའྱི་

ལམ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་མ་བསན་གྱི་བར་དུ་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའོ་ཞྱེས་གསུངས་པས། 

བདུད་ཡྱིད་མྱི་བདྱེ་བས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེའྱི་འོག་ཏུ་ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་

གྱིས་ཤྱིང་ཛམྦུའྱི་ཚལ་ནས་སན་གྱི་མཆོག་ཨ་རུ་ར་བླངས་ཏྱེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་

པ་ལ་ཕུལ་ཞྱིང་གསོལ་བས་དྱེ་མ་ཐག་བསྙུན་ཞྱི་ཞྱིང་། ཤྱིན་ཏུ་བཟོད་ལ་ལྷག་པར་

འཚོ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་བདུན་ཕག་བཞྱི་པ་ལ་བབ་པ་ན། གློ་བུར་དུ་སྤྱིན་ཆགས་

ཏྱེ་ཡུལ་ངན་བྱུང་བ་ན། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་བཏང་བཟུང་གྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་ཏྱེ་རླུང་ལ་

སོགས་པས་སྐུ་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་ཀླུ་དྱེ་རྣམས་རང་གྱི་ལུས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་
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འདས་ཀྱི་སྐུ་ལ་དཀྱིས་ཤྱིང་གདྱེངས་ཀ་བས་ཏྱེ་འདུག་གོ །དྱེ་ནས་ཡུལ་ངན་སངས་

པ་ན་ལྷའྱི་ལུས་སུ་བསྒྱུར་ཞྱིང་གུས་པས་བཏུད་ནས་བསྙུན་གསོལ་བར་བྱེད་པ་ལ་

དབྱེན་པའྱི་དགའ་བདྱེ་ལས་བརྩམས་ཏྱེ་ཆོས་སོན་པར་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་བདུན་

ཕག་ལྔ་པ་ལ་བབ་པ་ན། བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་གཤྱེགས་ཏྱེ་རྱེན་འབྲྱེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་

དོན་ལ་དགོངས་བཞྱིན་དུ་ཞག་བདུན་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅྱིག་གྱིས་འདའ་བར་མཛད་ནས་

ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་དྱེ་ལས་བཞྱེངས་ཏྱེ། ཆྱེད་དུ་བརོད་པའང་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་བདུན་

ཕག་དྲུག་པའྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། བདག་གྱིས་རོགས་པའྱི་ཆོས་ཟབ་མོ་འདྱི་ནྱི་གཞན་

གྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་དཀའ་སྱེ། གལ་ཏྱེ་བདག་གྱིས་གཞན་ལ་བསན་པར་གྱུར་ཀང་

དྱེས་མྱི་རོགས་པས་བདག་ཉྱིད་དུབ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི། དྱེ་བས་ན་བདག་གཅྱིག་པུ་

དགོན་པར་གནས་པར་བའོ་སམ་དུ་དགོངས་ཏྱེ་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་བཞུགས་

སོ། །

ཉྱེར་བདུན་པ་ཚངས་པ་ཆྱེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་སྱེ་ཝཱ་རཱ་ན་སྱིར་གཤྱེགས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་མྱི་མཇྱེད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པས་དྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ། འཇྱིག་རྱེན་འདྱི་ནྱི་མ་

རུངས་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་སོང་སྱེ། གསོལ་

པ། མ་ག་དྷཱར་ནྱི་སྔོན་ཆད་ཆོས་བྱུང་བ། །དག་པ་མ་ལགས་དྲྱི་མར་བཅས་པར་

རོགས། །བདུད་རྩྱི་ཆོས་ཀྱི་སོ་ནྱི་ཕྱེ་མཛོད་ལ། །དྲྱི་མ་མྱེད་པས་རོགས་པ་བཤད་པར་

མཛོད། །ཅྱེས་པ་ལ། ངས་ཚོགས་ཆྱེན་པོས་རོགས་པ་འདྱི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་རོགས་

པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱེས། དང་པོར་ཞལ་གྱིས་མ་བཞྱེས་སོ། །ཡང་ཚངས་པས། འཇྱིག་
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རྱེན་ན་མཆོག་དང་འབྲྱིང་དང་དམན་པ་དག་ཡོད་པས་རབ་འབྲྱིང་དག་གྱིས་ཆོས་

ཐོས་ན་རོགས་པར་འགྱུར་ལ། མ་ཐོས་ན་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ལགས་པས་ངྱེས་པར་

ཆོས་གསུང་བར་ཞུས་པ་ན། སོན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་གཟྱིགས་པས་ཀང་དྱེ་

ལྟར་དགོངས་ཏྱེ། བཀའ་སྩལ་པ། བདུད་རྩྱིའྱི་སོ་མོ་དག་ནྱི་དབྱེ་བར་བ། །ཉན་པར་སུ་

འདོད་སོམ་ཉྱི་སོལ་ཅྱིག་དང་། །ཚངས་པ་མྱི་རྣམས་ལ་ནྱི་ག་ནོམ་ཆོས། །ཀན་ཀ་མྱི་

སྩལ་མདོ་ཙམ་བཤད་པར་བ། །ཞྱེས་ཞལ་གྱིས་བཞྱེས་པས་ཚངས་པ་དགའ་བ་

སྐྱེས་མྱི་སྣང་བར་སོང་ངོ་། །གང་གྱི་ཚེ་ཞག་བདུན་ཕག་བདུན་པ་ལ་བབ་པ་ན། རྱིང་

འཕུར་དང་ལྷག་སྤོད་ལ་དགོངས་པའྱི་ཚེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གསོལ་ཏྱེ། རྱིང་

འཕུར་འདས་ནས་ནྱི་ཞག་བདུན། ལྷག་སྤོད་འདས་ནས་ནྱི་ཞག་གཅྱིག་ལོན་པར་

དགོངས་ཏྱེ། ཀྱེ་མ་དྱེ་གཉྱིས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་སྱེས་མ་འགྱིག་སྱེ། དྱེ་དག་གྱིས་ངའྱི་ཆོས་

ཐོས་ན་བདུད་རྩྱི་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིགད་ནྱི་གཞན་ལ་སོན་དགོས་ན། ལྔ་སྱེ་རྣམས་

ང་སྔོན་དཀའ་བ་སྤོད་པ་ན་གུས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས། དྱེ་རྣམས་ལ་བསན་པར་

བའོ་དགོངས་ཏྱེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་ནས་བཞྱེངས་ཏྱེ་རྱིམ་པས་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་ཀཱ་

ཤཱྱིའྱི་ཡུལ་དུ་གཤྱེགས་སོ། །ལམ་དུ་ཀུན་ཏུ་འཚོ་བ་པ་ཉྱེར་འགོ་དང་མཇལ་ཏྱེ། གཽ་ཏ་

མ་ཁྱེད་ཀྱི་དབང་པོ་ནྱི་དྭངས། བཞྱིན་གྱི་མདོག་ནྱི་ཡོངས་སུ་དགཔགས་པའྱི་མདོག་

ནྱི་རབ་ཏུ་གསལ་ན། ཁོད་ཀྱི་སོན་པ་ནྱི་གང་། བཀའ་སྩལ་པ། ང་དང་འདྲ་བ་ཡོང་

མྱེད་ཀྱི། །ང་ལ་སོབ་དཔོན་འགའ་མྱེད་དོ། །འཇྱིག་རྱེན་སངས་རྒྱས་ང་གཅྱིག་

པུ། །ཡང་དག་བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ། །ཅྱེས་སོགས་སོ། །
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ཉྱེར་བརྒྱད་པ་ཆོས་འཁོར་ཐོག་མ་བསྐོར་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་བོན་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་ན་

ལྔ་སྱེ་དག་འཁོད་པས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་འབོན་པ་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་མཐོང་སྱེ་

ཕན་ཚུན་དུ་ཁྱིམས་སུ་བཅས་པ། གཽ་ཏ་མ་བ་བ་མང་པོ་མང་པོས་འཚོ་བ་དྱེ་འོང་

གྱི །དྱེ་ལ་སྨྲ་བར་མྱི་བ། ཕག་མྱི་བ། ལྡང་བར་མྱི་བ། སན་བསབ་པར་མྱི་བའོ། །དྱེ་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁད་ཉྱེ་བར་བོན་པ་ན་གཟྱི་བརྱིད་མ་བཟོད་དྱེ། ཐམས་ཅད་

ལངས་ཤྱིང་ཕག་ཕུལ་ནས། གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་གདན་བཤོམས། གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་བསུས་

ཏྱེ་ན་བཟའ་བླངས། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཞབས་བཀྲུས། ཤྱེས་ལྡན་ག་ཽཏ་མ་བོན་པ་ལྱེགས་

སོ། །གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་ཤྱིག་ཅྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེར་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་

ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞྱེས་སམ་གདུང་ནས་མྱི་སོས་པར་གདམས་སོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་

རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། ཁྱེད་སྔོན་དཀའ་བ་སྤོད་པ་ན་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་

ཐོབ་ན། ད་ནྱི་ཁྱེད་མྱི་བརན་ཞྱིང་བ་བ་མང་ལ་མང་དུ་ཟ་བ་སོགས་ཀྱིས་ལྟ་སོས་ཀང་

ཅྱི་དགོས། ཞྱེས་ཞུས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། དགྱེ་སོང་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་ངའྱི་དབང་པོ་

གསལ་བ་སོགས་སྔོན་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་བ་མ་མཐོང་ངམ། ངས་ནྱི་བདུད་རྩྱི་ཐོབ་

བོ། དགྱེ་སོང་དག་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་མཐའ་འདྱི་གཉྱིས་ལ་བརྱེན་པར་མྱི་བ་སྱེ། འདོད་

པ་བསོད་ཉམས་ཀྱི་མཐའ་དང་། ངལ་ཞྱིང་དུབ་པའྱི་མཐའ་འོ། །དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་

བརྱེན་དགོས་ཏྱེ། དྱེའང་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་

དགྱེ་སོང་ལྔ་ལས་སྔ་དྲོ་གཉྱིས་ལ་གདམས་ངག་འབོགས་ཤྱིང་གསུམ་བསོད་སོམས་

ལ་འཇུག་སྱེ། བསོད་སོམས་དྱེས་སོན་པ་དང་བཅས་པའྱི་དྲུག་ཆར་འཚོ་བར་བྱེད་
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ལ། ཕྱི་དྲོ་ནྱི་གསུམ་ཆོས་ཉན་ཞྱིང་གཉྱིས་བསོད་སོམས་ལ་བཞུགས་ནས། བསོད་

སོམས་དྱེས་དགྱེ་སོང་ལྔ་པོ་དག་འཚོ་བར་བྱེད་དྱེ། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ནྱི་རང་

བཞྱིན་གྱིས་ཕྱི་དྲོ་མྱི་གསོལ་ལོ། །

དྱེ་ནས་དྱེ་དག་གྱི་སྐབས་སུ་དང་པོར་བདྱེན་པ་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་བཟླས་པ་

ལན་གསུམ་སྱེ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་བསྐོར་བས་ཀུན་ཤྱེས་ཀཽཎྱི་ཉ་དང་། ལྷ་བརྒྱད་ཁྱིས་

བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །དྱེའྱི་རྱེས་སུ་ཀཽཎྱི་ཉ་ལ། ཀཽཎྱི་ཉ་ཁོད་ཀྱིས་ཆོས་ཀུན་ཤྱེས་སམ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གྱིས་ཀུན་ཤྱེས་སོ་ཞྱེས་ཡང་ཡང་དྲྱི་སྱེད་མཛད་པས་ཀུན་

ཤྱེས་ཀཽཎྱི་ཉ་ཞྱེས་གགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ས་ལྷའྱི་གནོད་སྦྱྱིན་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་ལྷའྱི་

གནས་མཐར་ཐུག་པར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བས་ལྷ་རྒྱས་ལྷ་མྱིན་འགྱིབས། སྐྱེ་

བོ་ཐམས་ཅད་བདྱེའོ་ཞྱེས་རབ་ཏུ་དགའ་བས་ཆྱེད་དུ་བརོད་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་ཁབ་

པར་བས་སོ། །དྱེ་ནས་ཡང་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་ལྔ་སྱེ་རྣམས་ལ་རྣམ་གངས་

གཞན་གྱི་སོ་ནས་བདྱེན་པ་བཞྱི་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཉྱིས་པ་བསྐོར་

བས་ཀུན་ཤྱེས་ཀྱིས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ལ། ར་ཐུལ་དང་། རླངས་པ་དང་། མྱིང་ཆྱེན་

དང་། བཟང་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བདྱེན་པ་མཐོང་། དྱེའྱི་ཚེ་དག་བཅོམ་པ་གཉྱིས་ཏྱེ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཀུན་ཤྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་ཡང་བདག་མྱེད་པ་ལས་བརྩམས་ཏྱེ་

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བས་དགྱེ་སོང་ལྷག་མ་བཞྱིས་ཀང་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྱེ། 

དྱེའྱི་ཚེ་དག་བཅོམ་པ་དྲུག་གོ །

ཉྱེར་དགུ་པ་ཉྱེ་བའྱི་ལྔ་སྱེ་སོགས་གོལ་བ་ནྱི། 
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དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་འབབ་ཆུ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་འགམ་དུ་

བཞུགས་པ་ན། ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་རྱིགས་གྱི་གཙོ་བོའྱི་བུ་གགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་ལ། 

རོལ་མོ་ཐོགས་པའྱི་བུད་མྱེད་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་རྩྱེ་བར་བྱེད་པ་ལས། ནམ་

ཕྱེད་ན་གཉྱིད་སད་དྱེ་བུད་མྱེད་ཀྱི་འཁོར་ལ་བལྟས་པ་ན་ཐམས་ཅད་གཉྱིད་ཀྱིས་

མྱོས་ཏྱེ། གོས་དང་བྲལ་ཞྱིང་སྐྲ་གོལ་བ་སོགས་འདུག་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ་མཐོང་བས་

དུར་ཁོད་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་སྐྱེས་ནས་བདག་ནྱི་གཙེས་སོ། །བདག་ནྱི་ཉམས་སོ། །ཞྱེས་

སྐད་ཆྱེན་པོ་ཕྱུང་ནས་སོང་བ་ན་མྱི་མ་ཡྱིན་རྣམས་ཀྱིས་སོ་ཕྱེ་ཞྱིང་། སྐད་ཀང་སྐྱེ་

བོས་མྱི་ཐོས་པར་བས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་བླ་

གབ་མྱེད་པ་ན་གགས་པ་སྒུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞབས་འཆག་ཅྱིང་བཞུགས་སོ། །དྱེས་ཀང་

ཆུའྱི་ཕ་ཁ་ནས་མཐོང་སྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོ་བདག་ནྱི་གཙེས་སོ། །བདག་ནྱི་ཉམས་

སོ། །ཞྱེས་སྐད་ཕྱུང་ངོ་། །བཀའ་སྩལ་པ། གཞོན་ནུ་ཚུར་ཤོགགནས་འདྱི་ནྱི་ཁོད་ལ་

འཚེ་བ་མྱེད་པ་ཡྱིན། ཉམས་པ་མྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་གགས་པས་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་

ལྷམ་ཆུ་འགམ་དུ་ཕུད་དྱེ་བོར་ནས་ཆུ་ལ་བརྒལ་ཏྱེ་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་འོངས་ཏྱེ་

ཞབས་ལ་ཕག་བས། དྱེ་ནས་ནང་དུ་གཤྱེགས་ནས་ཆོས་བསན་པས། གགས་པ་སན་

དྱེ་ལ་འཁོད་བཞྱིན་དུ་བདྱེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་། སྐབས་སུ་འགོ་བ་བླངས་སོ། །དྱེ་ནས་

ཁྱིམ་དུ་བྲན་མོ་ཞྱིག་གྱིས་གགས་པ་སོང་བར་ཤྱེས་ནས་ཇོ་བོ་ལ་སྦྲན་པས། ཁྱིམ་

བདག་རྱིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཉྱིད་སྒོན་མྱེ་ཐོགས་པའྱི་མྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འཚོལ་ཞྱིང་

སོང་། ར་པ་དག་ཀང་གགས་པ་འཚོལ་བའྱི་ཕྱིར་བཀྱེའོ། །དྱེ་ནས་ཆུ་འགམ་དུ་ནོར་

བུའྱི་ལྷམ་མཐོང་བས་དོགས་པ་དང་བཅས་བཞྱིན་དུ་ཆུ་བརྒལ་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
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ཀྱི་སྤན་སྔར་སོང་ངོ་། །དྱེའྱི་ཚེ་རྱིགས་ཀྱི་གཙོ་བོས་གགས་པ་མྱི་མཐོང་བར་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞོན་ནུ་གགས་པ་གཟྱིགས་སམ་ཞྱེས་

ཞུས་པས། བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱིམ་བདག་དྱེའྱི་ཕྱིར་སོད་ཅྱིག །སན་འདྱི་ལ་འཁོད་

བཞྱིན་དུ་གགས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་བའྱི་གནས་ཡོད་དོ། །དྱེ་ནས་རྱིགས་ཀྱི་གཙོ་

བོ་དགའ་སྱེ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་གོ །ཡང་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་ཆོས་བསན་

པ་ན། རྱིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡང་བདྱེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་། གགས་པ་སན་དྱེ་ལ་འཁོད་

བཞྱིན་བརྒྱན་དང་བཅས་བཞྱིན་པར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེའྱི་ཚེ་དག་བཅོམ་པ་

བདུན་ནོ། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་བསྡུས་པས་རྱིགས་ཀྱི་གཙོ་བོས་

གགས་པ་མཐོང་བ་ན། དྱེས་སྨྲས་པ། གགས་པ་ཚུར་ཤོག་ཁྱིམ་དུ་དོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་

སོན་པས་གགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པས་ཁྱིམ་དུ་གནས་པའྱི་སྐབས་མྱེད་པར་

ཁྱིམ་བདག་ལ་བར་སྤོད་པར་མཛད་པས། དྱེ་ཡང་དད་ཅྱིང་ནངས་པར་ཁྱིམ་དུ་སྤན་

འདྲྱེན་པའྱི་ཞུ་བ་བས་ཏྱེ་ཕྱིར་ལྡོག་གོ །དྱེ་ནས་ནམ་ལངས་ཤྱིང་གདུགས་ཚོད་ཀྱི་

དུས་ལ་བབ་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་གགས་པ་ལྷན་ཅྱིག་རྱིགས་ཀྱི་གཙོ་བོའྱི་

ཁྱིམ་དུ་བོན་ཞྱིང་། གདུགས་ཚོད་གསོལ་ཟྱིན་པའྱི་འོག་ཏུ་ཆོས་བསན་པས། གགས་

པའྱི་མ་དང་ཆུང་མས་ཀང་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །དྱེ་ལྟར་གགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་

གཏམ་ཐོས་ནས་དྱེའྱི་ནུ་བོར་གྱུར་པ་དྲྱི་མྱེད་དང་གང་བོ་དང་བ་ལང་བདག་དང་ལག་

བཟང་རྣམས་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་། དྱེ་དག་གྱིས་དབྱེན་པར་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་པས་

རྱིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྱེ། འཇྱིག་རྱེན་དུ་དག་བཅོམ་པ་བཅུ་
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གཅྱིག་གོ །དྱེ་ནས་རྱིགས་ཀྱི་གཙོ་བོའྱི་བུ་རྣམས་ལོ་གཞོན་ཞྱིང་བདྱེ་བར་གནས་པ་

ཡང་དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞྱེས་གཏམ་ཐོས་ནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་གོང་གྱི་གཙོ་བོ་

གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱེའུ་ལྔ་བཅུའང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་། 

དབྱེན་པར་བསོམས་པས་ཡུན་རྱིང་མ་ལོན་པར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་དག་

བཅོམ་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅྱིག་གོ །

སུམ་ཅུ་པ་མ་ག་དྷཱར་འབོན་བའྱི་ལམ་བར་གྱི་གཏམ་ནྱི། 

བར་དྱེར་བདུད་སྱིག་ཅན་བྲམ་ཟྱེའྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་དཀྲུགས་མ་བས་

པའང་མ་ཚུགས་སོ། །དྱེ་ནས་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀང་སོན་པའྱི་བཀས་སོ་སོར་རྒྱུ་ཞྱིང་

འགོ་བའྱི་དོན་བྱེད་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀཱ་ཤྱི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་

གཤྱེགས་ནས། ལྟྱེང་རྒྱས་ཀྱི་གོང་ཁྱེར་སྱེ་ཅན་བརྒྱུད་དྱེ་རས་བལ་གྱི་ནགས་ཚང་

ཚིང་ན་ཤྱིང་དྲུང་ཞྱིག་ན་བཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བཟང་སྱེའྱི་ཚོགས་དྲུག་ཅུ་ཞྱེས་བ་བ་

རྣམས་རོལ་མོ་ཤྱེས་པའྱི་བུད་མྱེད་མང་པོ་དག་དམ་བཅའ་བ་བླངས་ཏྱེ། གོང་ཁྱེར་

གྱི་ཕྱི་རོལ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་རྣམས་སུ་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་དང་། རོལ་མོ་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིས་རྩྱེ་བར་བྱེད་པ་ན། བུད་མྱེད་གཅྱིག་དམ་བཅས་པ་དྲལ་ཏྱེ་བྲོས་སོ། །དྱེ་

ནས་དྱེ་དག་བུད་མྱེད་དྱེ་འཚོལ་དུ་སོང་བ་ན། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཤྱིང་དྲུང་དུ་

བཞུགས་པ་མཐོང་སྱེ་དྲུང་དུ་འོངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བུད་མྱེད་གཅྱིག་

གཟྱིགས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ། དྱེ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཅྱིར་འོང་། དྱེ་ནས་རྒྱས་པར་

གསོལ་བས། ཅྱི་ཁྱེད་རྣམས་བུད་མྱེད་དྱེ་འཚོལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། རང་ཉྱིད་
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འཚོལ་བ་གང་འདམ། གསོལ་པ། བདག་ཉྱིད་འཚོལ་བ་འདམ་ལགས་སོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་

རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་། གསུམ་ལ་

སྐབས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་བླངས་པས་དགྱེ་སོང་དུ་གྱུར་ཏོ། །སྐབས་འདྱིའྱི་ལུང་ལས། 

དགྱེ་བསྱེན་དུ་བཟུང་ངུ་གསོལ་ཞྱེས་པ་ཡོད་ཀང་སྐབས་འགོ་ཙམ་གྱི་བསྱེན་རོགས་

ཡྱིན་པས་དྱེ་ནྱི་དྱེ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བརོད་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །སྔོན་སྱེར་སྐའྱི་གཞྱི་ན་

བྲམ་ཟྱེ་ལྷ་ཞྱེས་བ་བ་ལོངས་སྤོད་དང་ལྡན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་བོན་པ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ། དྱེ་ཕྱིས་གཉྱེན་དང་ནོར་དང་འབོར་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་སྐབས་

དྱེར་སྱེ་ཅན་གྱི་གོང་དུ་འོངས་སོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེར་གཤྱེགས་པར་

རྱིག་གནས་བྲམ་ཟྱེ་དང་ཆུང་མ་གཉྱིས་གོས་བས་ཏྱེ། དྱེང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

བསོད་སོམས་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་ཏྱེ། བདག་ཅག་ལ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་ཁ་ཟས་ཀང་

མྱེད་ན་ཇྱི་ལྟར་བགྱི། བྲམ་ཟྱེས་སྨྲས་པ། ཁོད་ཉྱིད་གཏའ་མར་བཅུག་སྱེ་ཀརྴ་པ་ན་ལྔ་

སྐྱིན་པར་བླང་ངོ་། །ཞྱེས་གོས་མཐུན་ནས་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བས་ཤྱིང་། ཁྱིམ་བདག་

གཅྱིག་ལས་གོས་གསར་པ་དང་། རྒྱན་གཡར་ནས་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཆུང་མ་ལ་བསྐོན་ཏྱེ། 

ཁྱིམ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤན་དྲངས་ནས་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ལོ། །

དྱེ་ནས་ཆུང་མས་རྒྱན་ཕུད་དྱེ་བཞག་པ་ན་རྐུན་མས་ཁྱེར་ཏྱེ། བྲམ་ཟྱེས་

བསམས་པ། བདག་གྱིས་རྒྱན་དྱེ་ལྟ་བུ་འབོར་པ་ནམ་ཡང་མྱིན་གྱི། བདག་ནགས་སུ་

སོང་སྱེ་འཆྱི་བ་ལས་གཞན་ཐབས་མྱེད་དོ་སམ་འབྲོག་དགོན་པ་ཞྱིག་ཏུ་སོང་བ་ལས། 

མྱི་ཞྱིག་གྱིས་དོང་བརོས་ཏྱེ་སོང་བ་མཐོང་ནས། བྲམ་ཟྱེས་དྱེར་སོང་བས་སྔར་གྱི་

རྒྱན་རྱེད་དྱེ་ཁྱིམ་དུ་འོངས་སོ། །ཆུང་མ་ཡང་ཡྱིད་མྱི་བདྱེ་བ་བཞྱིན་དུ་ཁྱིམ་གྱི་ཕག་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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དར་བས་པས་ས་འོག་ནས་གསྱེར་གྱི་བུམ་པ་གསྱེར་གྱིས་གང་བ་རྱེད་དྱེ། དྱེ་ལྟ་བུ་

བྱུང་བ་དྱེའང་སངས་རྒྱས་ལ་བསོད་སོམས་ཕུལ་བའྱི་ཕན་ཡོན་དུ་ཤྱེས་ནས་དད་

པས་ཆོས་ཉན་པས་བྲམ་ཟྱེ་ལྷ་ཆུང་མ་དང་བཅས་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་། དྱེ་ནས་

ཕོགས་དྱེར་གོང་པའྱི་བུ་མོ་དགའ་མོ་དང་། དགའ་སོབས་མས་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པ་ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ། སོན་པས་ཀང་ཆོས་བསན་པས་དྱེ་གཉྱིས་

ཀྱིས་ཀང་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །དྱེ་སྐབས་བཟང་སྱེའྱི་ཚོགས་དྲུག་ཅུས་ཀང་དག་

བཅོམ་པ་ཐོབ་སྱེ། དག་བཅོམ་པ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་གོ །

སོ་གཅྱིག་པ་རལ་པ་ཅན་སོང་བཏུལ་བ་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགོངས་པ། ཡུལ་མ་ག་དྷཱ་འདྱིར་དགྱེ་སྦྱོང་

དག་བྲམ་ཟྱེ་གཅྱིག་དབང་དུ་གྱུར་བས་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་མང་པོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ངུས་

དབང་དུ་འགྱུར་བ་སུ་ཡོད་དགོངས་ན། ལྟྱེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་རལ་པ་ཅན་དྱེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་

པར་དགོངས་སོ། །དྱེ་ལ་འོད་སྲུང་དྱེ་ནྱི་ལོ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ལོན་པ། སྱིད་རྩྱེའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་

འཛིན་ཐོབ་པ། སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཅོམ་པར་བཀུར་ཞྱིང་། རང་ཉྱིད་ཀང་དག་

བཅོམ་པར་རློམ་པ་ཞྱིག་གོ །འོད་སྲུང་དྱེའང་འཁོར་རལ་པ་ཅན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་

པ་ཡྱིན་ལ། དྱེའྱི་སོབ་མར་གྱུར་བ་སྤུན་ཟླ་ནྱི་ཆུ་ཀླུང་འོད་སྲུང་དང་ག་ཡ་འོད་སྲུང་

སྤུན་དག་སྱེ། དྱེ་གཉྱིས་ཀང་སོབ་མ་རལ་པ་ཅན་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྱེ་དང་བཅས་པ་

ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་དག་ཀང་ཆུ་ཀླུང་ནཻརཱཉྫ་ནའྱི་འགམ་དུ་དཀའ་ཐུབ་སྤོད་པ་སྱེ། ཆུ་མགོ་ན་

ནྱི་ལྟྱེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་གནས་ལ་སད་ཀྱི་ཕོགས་ན་ནྱི་གཞན་གཉྱིས་སོ། །དྱེ་ནས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྟྱེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་ཀྱི་བསྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་པ་ན། དྱེས་ཀང་

གདན་བཤམས་ཤྱིང་བསུས་ཏྱེ་བོན་པ་ལྱེགས་སོ་ཞྱེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་ནས་འོད་སྲུང་ལ་དགའ་བ་དང་མགུ་བར་གྱུར་

པའྱི་གཏམ་མཛད་དོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་ལ་མྱི་བདྱེ་བ་མྱེད་ན། ང་མྱེ་ཁང་འདྱིར་

ཞག་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་གོ། །གསོལ་བ། བདག་ལ་མྱི་བདྱེ་བ་མ་མཆྱིས་ཀང་། དྱེ་ན་ཀླུ་

གདུག་པ་ཞྱིག་གནས་པས་མཐོ་འཚམ་པས་འགྱུར་དུ་མྱི་འོང་ངམ། དྱེ་ནས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་མྱེ་ཁང་དུ་བོན་ནས་བཞུགས་པ་ན། མཚན་མོའྱི་དུས་སུ་ཀླུ་ཁོས་པས་དུ་

བ་བཏུལ། སོན་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དྱེ་བས་ཀང་ཆྱེ་བའྱི་དུ་བ་བཏུལ། ཀླུས་མྱེ་སར་

རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱེའྱི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་ཁང་པ་ཐམས་ཅད་

མྱེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར་ཏོ། །འོད་སྲུང་རྒྱུ་སྐར་ལ་ལྟ་བས་མཐོང་སྱེ། ཀྱེ་མ་གཽ་ཏ་མ་

མཛེས་པ་དྱེ་ཀླུ་གདུག་པས་ཐལ་བར་མ་བས་གང་སམ་མོ། །དྱེ་ནས་ཀླུ་དྱེ་ཐུལ་ནས་

ནངས་བར་ལྷུང་བཟྱེད་ཀྱི་ནང་དུ་བཅུག་སྱེ་བསྣམས་ནས་འོད་སྲུང་ཀྱིས་སར་བོན་པ་

ན། ལྷུང་བཟྱེད་དུ་བསྣམས་ཏྱེ་བོན་པ་དྱེ་ཅྱི། བཀའ་སྩལ་པ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པ་

སུ་ཡང་གནས་སུ་མྱིྱི་སྱེར་བའྱི་ཀླུ་དྱེ། ངས་བཏུལ་ཏྱེ་ཁྱེར་འོངས་སོ། །དྱེས་བསམས་

པ། དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོ་འདྱི་ནྱི་མཐུ་ཆྱེ་ཞྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེའོ་སམ་མོ། །དྱེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་

བདག་ཀང་དག་བཅོམ་པ་ཡྱིན་ནོ་སམ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྱེས་སུ་སོབ་པར་

འདོད་པ་ནྱི་མྱེད་དོ། །

དྱེ་ནས་བཟུང་སྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་སྲུང་གྱི་བསྱི་གནས་ནགས་ཚང་ཚིང་

དུ་བཞུགས་སོ། །འོད་སྲུང་གྱི་སོབ་མ་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྱེ་རྱེ་ཡང་མྱེ་ཐབ་
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གསུམ་གསུམ་བཟུང་སྱེ་མྱེ་ལ་སྤོད་པ་ལས། མྱེ་མྱི་འབར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

པས་ཐབས་གང་གྱིས་ཀང་སོར་མ་ཐུབ་བོ། །དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་འོད་སྲུང་ལ་སྦྲན་པས། 

འོད་སྲུང་གྱིས་སོན་པ་ལ་ཞུས་པ་ན། བཀའ་སྩལ་པ། འོད་སྲུང་མྱེ་སར་བར་འདོད་

དམ། གསོལ་པ། དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོ་སར་དུ་གསོལ། དྱེ་ནས་མྱེ་རང་འབར་རོ། །འོད་

སྲུང་གྱིས་བསམས་པ། དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོ་འདྱི་ནྱི་མཐུ་ཆྱེ་ཞྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེ་སྱེ། 

བདག་ཀང་དག་བཅོམ་པའོ་སམ། དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་ལྔ་བརྒྱ་མྱེ་ལ་སྤད་ཟྱིན་པ་ན། མྱེ་

བསད་པར་འདོད་ན་ཡང་བསད་མ་ཐུབ་བོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་འོད་སྲུང་ལ་

སྨྲས་། དྱེས་སོན་པ་ལ་ཞུས་པས། མྱེ་ཞྱི་བར་འདོད་དམ། དྱེས་ཀང་འཚལ་ལོ་ཞུས་

པས། མྱེ་རང་ཞྱིའོ། །དྱེ་ནས་འོད་སྲུང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་མྱེ་སར་མ་ནུས་པ་དང་། མྱེ་

ཤྱི་བར་མ་ནུས་པ་ལའང་དྱེ་དང་འདྲའོ། །ཡང་མྱེ་ཁང་ཐམས་ཅད་མྱེས་སྱེག་པར་

མཐོང་སྱེ། སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་མང་པོ་དང་བཅས་པས་མྱེ་གསོད་པར་མ་ནུས་པ་ལའང་

དྱེ་དང་འདྲའོ། །དྱེ་ནས་མཚན་མོ་ཞྱིག་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་བཞྱི་ཆོས་

ཉན་པ་ན། འོད་སྲུང་རྒྱུ་སྐར་ལ་ལྟ་བས་རྒྱང་ནས་བལྟས་ན། མྱེའྱི་ཕུང་པོ་ཆྱེན་པོ་ལྟ་

བུ་བཞྱི་མཐོང་ངོ་། །ཡང་སྔ་དྲོ་འོད་སྲུང་གྱི་གནས་སུ་བོན་པ་ན། དྱེ་ན་རྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་

ཆྱེན་པོ་ཡང་ཞུགས་ལ་སྤོད་དམ། བཀའ་སྩལ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་བཞྱི་ང་

ལ་ཆོས་ཉན་ཏོ། །ཡང་དྱེ་དང་འདྲ་བ་ལས་སྔ་མ་ལས་ཆྱེས་ལྷག་པའྱི་མྱེ་ཆྱེན་པོ་འབར་

བར་མཐོང་སྱེ། བརྒྱ་བྱིན་ཆོས་ཉན་དུ་འོངས་པའོ། །ཡང་དྱེ་དང་འདྲ་བ་ལས་ཆྱེས་

ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་བའྱི་མྱེ་དཔུང་མཐོང་སྱེ། མྱི་མཇྱེད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པས་ཆོས་ཉན་དུ་

འོངས་པའོ། །འདྱིར་མྱེ་ལ་སྤོད་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནྱི་སྦྱྱིན་སྱེག་བྱེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་
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ནས་འོད་སྲུང་གྱི་དྲུང་དུ་མ་ག་དྷཱའྱི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆྱེ་འོངས་ནས་ཞག་བདུན་དུ་མཆོད་

སྦྱྱིན་གྱི་རྱེད་པ་ཆྱེན་པོ་འབྱུང་བ་ཡོད་པས། འོད་སྲུང་གྱིས་བསམས་པ། དགྱེ་སྦྱོང་

ཆྱེན་པོ་འདྱི་གཞན་དུ་བོན་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་དུ་སྱེམས་པ་ན། དྱེ་མཁྱེན་ཏྱེ་གཞན་

ཞྱིག་ཏུ་གཤྱེགས་སོ། །ཞག་བདུན་སོང་ནས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀང་གྱེས། འོད་སྲུང་བཟའ་

བཅའ་དང་ཡོ་བད་ཀྱི་ཚོགས་མང་པོ་དང་བཅས་པར་གྱུར་པ་ན། ད་ནྱི་དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་

པོ་འདྱིར་བོན་ཏྱེ་ཡོ་བད་འདྱི་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤད་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པ་ན། དྱེ་མ་

ཐག་ཏུ་དྱེར་བོན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞག་བདུན་གཞན་དུ་གཤྱེགས། དྱེའྱི་ཚེ་ཁོད་ཉྱིད་

འདྱི་ལྟར་སྱེམས་པས་སོ། །གསོལ་བ། དྱེང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བོན། བཀའ་སྩལ་པ། དྱེང་འདྱི་

ལྟར་སྱེམས་པས་སོ། དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོ་དྱེ་དྱེ་བཞྱིན་ཏྱེ། འདྱི་དག་ལ་ལོངས་སྤད་དུ་

གསོལ། དྱེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་སྲུང་གྱི་བསྱི་གནས་ནགས་ཚང་ཚིང་ན་

བཞུགས་སོ། །འོད་སྲུང་གྱིས་གདུགས་ཚོད་ལ་འབོན་པར་ཞུས་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་ཆྱེད་དུ་འོད་སྲུངས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལག་བསར་བའྱི་གཡོས་བས་སོ། །དྱེ་

ནས་སྤན་འདྲྱེན་པར་ཕྱིན་པ་ན། འོད་སྲུང་ཁོད་ཉྱིད་སོང་ཞྱིག་ང་ཕྱིས་འོང་ངོ་། །དྱེ་

ནས་སོན་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཤྱིང་ཛམྦུ་ཏྲྱི་ཤའྱི་འབྲས་བུའྱི་སྱེ་མ་བླངས་ཏྱེ་ལྷུང་

བཟྱེད་བཀང་ནས་འོད་སྲུང་གྱིས་བཤམས་པའྱི་སན་ལ་བཞུགས་སོ། །གསོལ་པ། 

ལྷུང་བཟྱེད་ན་ཅྱི་མཆྱིས། ངས་ད་ལྟ་ཛམྦུའྱི་སྱེ་མ་བླངས་པ་དྱེ། འདོད་ན་ཅྱི་བདྱེ་བར་

སྤོད་ཅྱིག་ཅྱེས་འོད་སྲུང་ལ་སྩལ་ཏོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ནངས་བར་ནས་ཀང་ཛམྦུའྱི་ཚལ་

དང་ཉྱེ་བའྱི་གནས་ནས་སྐྱུ་རུ་ར་ཆྱེན་པོའྱི་སྱེ་མ་དང་། བང་སྒ་མྱི་སན་ནས་མ་རོས་

པའྱི་འབྲས་ས་ལུའང་བསྣམས་ནས་དྱེ་ལ་སྩལ་ཏྱེ་གཞན་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །ཡང་འོད་
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སྲུང་གྱིས་གདུགས་ཚོད་ཕུལ་བ་བསྣམས་ཏྱེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞལ་ཟས་ཀྱི་བ་བ་

མཛད་དོ། །དྱེར་ཆུ་ཞྱིག་དགོས་པར་བྱུང་བ་ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ལག་པས་

དྲུས་ཏྱེ་བཀོད་མའྱི་ཆུ་ཆྱེན་པོ་བྱུང་ཞྱིང་བབས་པར་གྱུར་ལ། དྱེ་ལ་ཆུའྱི་བ་བ་ཡང་

མཛད་དོ། །འོད་སྲུང་བསྱི་གནས་སུ་འཆག་པས་མཐོང་སྱེྱེ། སྔོན་མྱེད་པའྱི་བཀོད་

མའྱི་ཆུ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱེས་ཞུས་པས་དྱེའྱི་ཚུལ་གསུངས་སོ། །ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་

དག་འཇོག་ལས་བཞྱེངས་ཏྱེ། རྱིང་བུ་ལག་པས་བརོས་པ་ཞྱེས་བ་བ་སྔར་གྱི་བཀོད་

མ་དྱེ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྱིང་བུ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་མཛད་ཅྱིང་། དྱེའྱི་འགམ་ན་ཤྱིང་ཨ་རྫུ་ན་དྲང་

པོར་སྐྱེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ་རྱིང་ནས་བཞྱེངས་པར་བཞྱེད་པའྱི་ཚེ། ཨ་རྫུ་ནའྱི་ཡལ་

ག་རང་དུད་ཅྱིང་བྱུང་བ་ལ་ཕག་གྱིས་འཇུས་ཤྱིང་བཞྱེངས་སོ། །

དྱེ་ནས་འོད་སྲུང་འཆག་པས་ཨརྫུ་ནའྱི་ཡལ་ག་སྔོན་མ་དུད་པ་ལས་དུད་པར་

མཐོང་ནས། དྱེའྱི་རྒྱུ་ཞུས་པས། སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསུངས་ཏྱེ། ཤྱིང་འདྱི་ནྱི་ལག་

པས་བཟུང་བའྱི་ཨརྫུ་ན་ཞྱེས་བགྱིའོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕགས་དར་ཁོད་ཀྱི་

ཤ་ནའྱི་རས་དག་ཕག་ཏུ་སོན་པ་ན་དྱེ་བཀྲུ་བར་བཞྱེད་དྱེ། བཀྲུ་བའྱི་སྣོད་མྱེད་པ་ལ་

བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བཀས་གནོད་སྦྱྱིན་དག་གྱིས་རྱི་བྲག་ཅྱིག་ནས་རོ་ལྱེབ་ཆྱེ་ལ་རྱིང་བ་

ཞྱིག་བླངས་ཏྱེ་ཕུལ་བའྱི་སྱེང་དུ་ཤ་ནའྱི་རས་རྣམས་ལྱེགས་པར་བཀྲུས་སོ། །ཡང་དྱེ་

འགྱེམ་པའྱི་གཞྱི་དགོས་པར་བྱུང་ནས། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བཀས་རོ་ལྱེབ་ཆྱེ་ལ་རྱིང་བ་

གཞན་ཞྱིག་ཀང་བླངས་ཏྱེ་དྱེ་ལ་ཤ་ནའྱི་གོས་ལྱེགས་པར་བཀམ་མོ། །འོད་སྲུང་

འཆག་པ་ན་དྱེ་དག་མཐོང་སྱེ། སྔོན་མྱེད་པའྱི་རོ་ལྱེབ་འདྱི་དག་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྱེས་

གསོལ་བ་ན། སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏྱེ། རོ་ལྱེབ་འདྱི་དག་ནྱི་
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གནོད་སྦྱྱིན་གྱིས་བླངས་པ་ཞྱེས་བའོ། །དྱེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཆོ་འཕྲུལ་ལྔ་བརྒྱའྱི་

བར་དུ་བསན་པའྱི་ཐ་མ་ནྱི། དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཆར་ཆྱེན་པོ་བབས་ཏྱེ་ཆུ་ཀླུང་ན་ཻརཱཉྫ་

ན་ཆྱེར་འཁྲུངས་ཏྱེ། མྱི་གང་ལྷག་པའྱི་དཔངས་ཙམ་གསར་དུ་རྒྱས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ནུབ་

གཅྱིག་ལ་ཆུ་གསར་དུ་ཟུབ་པ་ན། ནངས་པར་སྔ་བར་ཆུའྱི་སྱེང་ས་བུད་ཀྱིས་གང་བ་

བླ་གབ་མྱེད་པ་ལ་ཞབས་ཀྱིས་འཆག་པར་མཛད་དོ། །འོད་སྲུང་གྱིས་བསམས་པ། 

དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོ་ལ་ཆུས་གནོད་པར་མ་གྱུར་ཏམ་སམ་སྱེ། ཤྱིང་གཅྱིག་པའྱི་གྲུ་ལ་

ཞུགས་ཏྱེ་བཙལ་བ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་ལྟར་མཛད་པ་མཐོང་སྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་

པོ་གྲུར་འཇུག་གམ། འོད་སྲུང་འཇུག་གོ །དྱེ་ནས་གྲུའྱི་ནང་དུ་ཕྱེབས་ཤྱིང་ཇྱི་ལྟར་གྲུ་

ལ་ཞུགས་པ་དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཆུའྱི་སྱེང་ནས་ཀང་གཤྱེགས། ཆུས་གོས་པ་མྱེད་ཅྱིང་ཆུ་ལ་

འཇུག་ཅྱིང་གཤྱེགས་པ་དང་། གྲུ་ཆུའྱི་གཏྱིང་དུ་འགོ་ཞྱིང་སྱེང་དུ་འཕར་བ་ལ་སོགས་

དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཏོ། །དྱེ་ལྟར་ཆོ་འཕྲུལ་དྱེ་ཐམས་ཅད་ལ་དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོ་

འདྱི་ནྱི་མཐུ་ཆྱེ་ཞྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེ་ལ་ཡ་མཚན་ཆྱེ་མོད་ཀྱི། བདག་ཀང་དག་བཅོམ་པ་

ནྱི་ཡྱིན་ནོ་སམ་སྱེ་རྱེས་སུ་སོབ་པར་འདོད་པ་མྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་ཆུའྱི་འགམ་སྐམས་

སར་ཕྱེབས་ཏྱེ་བཀའ་སྩལ་པ། འོད་སྲུང་ཁོད་ནྱི་དག་བཅོམ་པ་མ་ཡྱིན། དག་བཅོམ་

པའྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བ་བའྱི་ཕྱིར་ཞུགས་པའང་མ་ཡྱིན། དག་བཅོམ་པའྱི་ལམ་

ཡང་མྱི་ཤྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་ལྟྱེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་འདྱི་སམ་དུ། གཽ་ཏ་མ་འདྱིས་ནྱི་བདག་

གྱི་སྱེམས་མཁྱེན་ཏྱེ། བདག་འདྱིའྱི་སོབ་མར་བགྱིའོ་སམ་ནས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་གསོལ་

ཏོ། །བདག་ལྱེགས་པར་གསུངས་པའྱི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་པར་

རོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བཀའ་སྩལ་པ། རྱེ་ཞྱིག་ཁོད་ཀྱིས་འཁོར་ལ་ལྟོས་
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ཤྱིགཁོད་ལྟ་བུའྱི་མྱི་གགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་འཁོར་ལ་ལྟ་བ་ལྱེགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

དྱེ་ནས་འོད་སྲུང་རང་གྱི་བསྱི་གནས་སུ་སོང་སྱེ་འཁོར་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། ཁོ་

བོ་ནྱི་དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོའྱི་དྲུང་དུ་ཚངས་པར་སྤོད་ན་ཤྱེས་ལྡན་དག་ཅྱི་ལྟ་བུ་བྱེད། དྱེ་

དག་གྱིས་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་གྱིས་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་འཚལ་བ་དྱེ་མཁན་པོ་ལ་བརྱེན་པ་

ལགས་ན། བདག་ཅག་ཀང་དྱེའྱི་རྱེས་སུ་རབ་ཏུ་འཇུག་གོ །དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་

རལ་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གཡང་གཞྱི་དང་འཁར་བ་དང་རྱིལ་པ་སྤྱི་བླུགས་དག་ཆུ་

ཀླུང་ནཻ་རཱཉྫ་ན་ལ་དོར་ཏྱེ་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་འོངས་པ་ན། ཐམས་ཅད་ཚུར་ཤོག་

གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་མཛད་དོ། །དྱེ་དག་གྱི་ཡོ་བད་རྣམས་ཆུས་ཁྱེར་བ་ཆུ་

ཀླུང་འོད་སྲུང་དང་། ག་ཡ་འོད་སྲུང་གྱིས་མཐོང་སྱེ། བདག་ཅག་གྱི་ཚངས་པ་

མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་འཇྱིགས་པ་བྱུང་བར་མ་གྱུར་གང་སམ་ནས་ལྟྱེང་

རྒྱས་འོད་སྲུང་རལ་བ་ཅན་འཚོལ་དུ་སོང་བ་ལས། དྱེས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྱེ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་ཆོས་ཉན་པ་མཐོང་སྱེ་དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འོད་སྲུང་འདྱི་

མཆོག་ཡྱིན་ལ་དྱེ་མཆོག་མ་ཡྱིན་ནམ། ལྟྱེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་གྱིས་སྨྲས་པ། དྱེ་དྱེ་

བཞྱིན་ནོ། །དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསམས་པ། དག་བཅོམ་པར་བཀུར་བ་འདྱི་ཡང་ལན་

གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོའྱི་སྤན་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཁས་བླངས་ན། 

བདག་ཅག་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་སམ་སྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་

ཞུས་པས་འཁོར་ལ་རྱིག་པར་བ་དགོས་པ་སོགས་ནས་དྱེ་གཉྱིས་འཁོར་ཉྱིས་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་རྱེ་དང་བཅས་པ་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་པའྱི་བར་སྔ་མ་དང་

འདྲའོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་པ་ཅན་སོང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་བཅས་པའྱི་
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ཚོགས་དྱེ་ལྟྱེང་རྒྱས་སུ་ཇྱི་ཙམ་བཞྱེད་པར་བཞུགས་ནས། ག་ཡའྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་

གཤྱེགས་ཏྱེ། ག་ཡ་མགོའྱི་མཆོད་རྱེན་གྱི་རྱི་ལ་བཞུགས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་

འཕྲུལ་བ་དུ་མའང་མཛད་དྱེ། དྱེའྱི་དོན་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་

གྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་གསུངས་པས་རལ་པ་ཅན་སོང་གྱིས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །

སོ་གཉྱིས་པ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་བོས་བསུ་བ་ནྱི། 

དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ཉྱིད་ན་

རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་གནས་ལྔ་ལ་སོན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེའང་སངས་རྒྱས་

འབྱུང་བ་དང་། དྱེ་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར་འགོ་བ་དང་། དྱེས་ཆོས་གསུང་པ་དང་། ཆོས་དྱེའང་

བདག་གྱིས་རོགས་པ་དང་། དྱེ་ལས་བསབ་པ་ཡང་དག་ལྱེན་པ་ལ་སོན་པའོ། །དྱེའྱི་

ཚེ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོའྱི་འཁོར་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་སྱེ་ནང་གྱི་ལས་ཀྱི་བ་བ་སྤོད་པའྱི་

མྱི་འགའ་ཞྱིག་ལོངས་ལྟ་ཞྱིང་སོང་བས། ག་ཡའྱི་རྱི་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་དག་

བཅོམ་པ་སོང་དང་ཐབས་ཅྱིག་བཞུགས་ཤྱིང་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སོན་པའྱི་

གཟྱི་བྱིན་མཐོང་ནས། དྱེས་བློར་མ་ཆུད་ཅྱིང་ལོག་པར་སྱེམས་པས་རྒྱལ་པོའྱི་དྲུང་

ན་སོང་ནས་གནས་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོགས་པས་བཟུང་སྱེ་ཕ་མ་སྨྲ་བར་བྱེད་ན་དྱེ་རྒྱལ་

པོས་བཟློག་གོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གནས་ལྔ་ལ་ལྷག་པར་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་སོན་ཞྱིང་

སྱེམས་པར་གྱུར་ལ། ཡང་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་

ནས། གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་དྱེ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་སོན་གྱི། 

དྱེ་ལ་ལྷས་བཀུར་སྱེ་མཛོད་ཅྱིག་ཅྱེས་བསྐུལ་བ་རྒྱལ་པོའྱི་ཡྱིད་དུ་ཆྱེས་འཐད་པར་
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གྱུར་ཏྱེ། རྒྱལ་པོས་ནང་མྱི་ཞྱིག་ལ་སྤན་འདྲྱེན་པར་བཀའ་བསོས་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་སྐུའྱི་དྲུང་དུ་བཏང་ཞྱིང་། དྱེས་རྒྱལ་པོའྱི་མྱིང་གྱིས་ཞབས་ལ་ཕག་བཙལ་

ཞྱིང་། གནོད་པ་ཆུང་ངམ་ཉམ་ང་བ་ཉུང་ངམ་འཚོའམ། སྤོད་པ་ཡང་ངམ། སོབས་དང་

བདྱེ་བ་དང་སྐུ་ཉམས་དང་ལྡན་ནམ། རྱེག་པར་སྤོད་དམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེ་

སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

བསྱེན་བཀུར་བགྱིད་ན། གོང་ཁྱེར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་གཤྱེགས་སུ་གསོལ་ཞྱེས་

གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོའྱི་མཆྱིད་རྣམས་གསོལ་བ་དང་། སོན་པས་ཀང་ཅང་མྱི་གསུང་

བར་གནང་ངོ་། །དྱེ་ནས་ནངས་པ་སངས་རྒྱས་དག་བཅོམ་སོང་དང་ལྷན་ཅྱིག་ག་ཡ་

དང་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་བར་མཆོད་རྱེན་ལྱེགས་པར་རབ་གནས་ཀྱི་དྲུང་ཤྱིང་ཏང་བྲང་

གྱི་ཚལ་དུ་བོན་ཏྱེ་བཞུགས་སོ། །དྱེ་རྒྱལ་པོས་ཐོས་ནས་རང་ཉྱིད་ཤྱིང་རར་ཞུགས་

ཏྱེ་འཁོར་མང་པོས་བསྐོར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བལྟ་ཞྱིང་བསྱེན་བཀུར་བ་བའྱི་

ཕྱིར་ཕོ་བྲང་ནས་ཕྱིར་བྱུང་བ་ན། དྱེར་ཤྱིང་རའྱི་འཁོར་ལོ་ས་ལ་བྱིང་ངོ་། །བདག་

གྱིས་མ་ལྱེགས་པ་ཞྱིག་བས་སམ་སམ་དོགས་པ་ལ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཁོད་

ཀྱི་ལས་སྐོན་ཅན་མ་ཡྱིན་མོད། ལས་མཐུན་མང་པོ་བཙོན་ར་ན་འདུག་གྱི་དྱེ་རྣམས་

ཐོངས་ཤྱིགདྱེར་རྒྱལ་པོས་བཙོན་རྣམས་བཏང་ངོ་། །ཡང་འོངས་པ་ན། རྒྱལ་པོའྱི་

དབུ་རྒྱན་སོའྱི་ཡ་ཐྱེམ་ལ་ཐོགས་སོ། །ཡང་སྔར་བཞྱིན་དོགས་པ་སྐྱེས་ཏྱེ་བསད་པ་

ན། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་མཐུན་མང་པོ་ཡུལ་གཞན་དུ་ལས་ཀྱི་མཐའ་བྱེད་དུ་བཅུག་

འདུག་གྱི་དྱེ་རྣམས་སྤོན་ཞྱིགརྒྱལ་པོས་ཀང་དྱེ་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྱེ་མཐར་གྱིས་

རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་ཤྱིང་ར་ཁྱི་ཉྱིས་སོང་དང་། ར་པ་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་དང་། བྲམ་ཟྱེ་དང་། ཁྱིམ་
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བདག་བརྒྱ་སོང་དུ་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སོང་སྱེ། བཞོན་པ་ལས་བབས་ནས་ཏང་བྲང་གྱི་

ཚལ་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་ཞུགས་སོ། །རྒྱལ་པོའྱི་མཚན་མ་ལྔ་པོ་དབུ་རྒྱན་དང་། 

གདུགས་དང་རལ་གྱི་དང་། རྱིན་པོ་ཆྱེས་བརྒྱན་པའྱི་ལྷམ་དང་ནོར་བུའྱི་ཡུ་བ་ཅན་

གྱི་རྔ་ཡབ་རྣམས་ཕུད་ཅྱིང་བཞག་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་ཕྱིན་ཏྱེ་ཕག་

བཙལ་ནས། བཙུན་པ། བདག་ནྱི་མ་ག་དྷཱའྱི་རྒྱལ་པོ་བཟོ་སྦྱངས་གཟུགས་ཅན་སྱིང་

པོ་ལགས་སོ་ཞྱེས་གསོལ་པས། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་དྱེ་དྱེ་བཞྱིན་ཏྱེ། སན་ལ་འདུག་ཅྱིང་། 

རྒྱལ་པོ་ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁོད། བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱིམ་བདག་ལ་ལ་ཕག་འཚལ། ལ་

ལ་དགའ་བའྱི་གཏམ་གསོལ། འགའ་ཞྱིག་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་ལྟ་ཞྱིང་འཁོད་དོ། །དྱེའྱི་

དུས་ན་བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱིམ་བདག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལྟྱེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་ཀང་འཁོར་དྱེ་

ན་འདུག་པ་མཐོང་སྱེ། ཅྱི་དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོ་འོད་སྲུང་གྱི་དྲུང་དུ་ཚངས་པར་སྤོད་དམ། 

འོད་སྲུང་དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེན་པོའྱི་དྲུང་དུ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ཡྱིན་སམ་ཐྱེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་

ལས། སོན་པས་དྱེ་མཁྱེན་ཏྱེ། དོན་དྱེའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་འོད་སྲུང་དང་ཞུ་ལྱེན་

འགའ་རྱེ་མཛད་ནས། བཀའ་སྩལ་པ། འོད་སྲུང་འཁོར་རྣམས་སྐོ་བ་སྐྱེད་ཅྱིག །

དྱེ་ནས་འོད་སྲུང་སན་གྱི་སྱེང་དུ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏྱེ། ཕོགས་བཞྱིའྱི་ནམ་

མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་སྤོད་ལམ་རྣམ་བཞྱི་བྱེད་པ་དང་། འོད་འབྱིན་པ་དང་། ཡ་མ་

ཟུང་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དག་བསན་ནས་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་ལུས་བཏུད་དྱེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ནྱི་བདག་གྱི་སོན་པ་ལགས་སོ། །བདག་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་

ལགས་སོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་གསོལ་ཞྱིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་མཐུན་

འགྱུར་མཛད། ལྟྱེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ་
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སན་ལ་འཁོད་པ་ན། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཐྱེ་ཚོམ་དང་བྲལ་ཞྱིང་དད་པ་སོབས་སུ་གྱུར་

པ་ན་བདག་མྱེད་ཀྱི་དོན་ལས་བརྩམས་ཏྱེ་ཆོས་གསུངས་པས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་

སྱིང་པོ་དང་ལྷ་བརྒྱད་ཁྱི་དང་བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱིམ་བདག་སོགས་སྐྱེ་བོ་འབུམ་ཕག་དུ་

མས་དུས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་གོང་ཁྱེར་

རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་འབོན་པར་ཞུས་པ་ལ་ཡང་ཅང་མྱི་གསུང་བར་གནང་ངོ་། །དྱེ་ནས་

རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་རྣམས་རང་གནས་སུ་སོང་ཞྱིང་། ཇྱི་ཙམ་ན་དུས་ལ་བབ་

པར་མཁྱེན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་། རྒྱལ་པོའྱི་

ཁབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དང་ཉྱེ་བར་བོན་པ་རྒྱལ་པོས་གདུགས་ཚོད་ལ་སྤན་འདྲྱེན་པར་

སམ་མནན་ནས། དྱེའྱི་ནངས་པར་རྒྱལ་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལག་བདར་ཏྱེ་བསོད་

སོམས་རྒྱ་ཆྱེར་ཕུལ་ནས། གསྱེར་གྱི་བ་མ་བུམ་བླངས་ནས་ཆུ་སྦྲྱེངས་ཤྱིང་། འོད་

མའྱི་ཚལ་བ་ཀ་ལན་ཏ་ཀ་གནས་པ་སྔར་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཡྱིན་པ་སོན་པ་བཞུགས་

པའྱི་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བས་ཏྱེ་ཕུལ། དྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་

བཅས་པ་གོང་ཁྱེར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་དང་ཉྱེ་བ་འོད་མའྱི་ཚལ་བ་ཀ་ལན་ཏ་ཀའྱི་ཀུན་

དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་ཏྱེ་ཆོས་སོན་ཏོ། །

སོ་གསུམ་པ་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་བསན་པ་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཉྱེར་རྒྱལ་ཞྱེས་བ་བ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་། པང་ནས་སྐྱེས་ཞྱེས་

བ་བ་མཽད་གལ་གྱི་བུ་སྱེ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པོ་དྱེ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ནས་གོང་

ཁྱེར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ན། གོང་ཁྱེར་ཅ་ཅོ་ཉུང་ཞྱིང་རྒྱུ་འགྲུལ་ཉུང་སྱེ་ཆྱེམ་
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མྱེར་འདུག་པ་མཐོང་ངོ་། །དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསམས་པ། ཨྱེ་མ་རྒྱལ་པོ་གཞན་གྱི་

དམག་ཚོགས་ཀྱིས་འཇྱིགས་པའམ། ཡང་ན་དགྱེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟྱེ་དབང་ཆྱེ་བར་

གགས་པ་དག་གནས་པ་ལས་བྱུང་ངོ་སམ་ནས། ནུབ་མོ་རྒྱུ་སྐར་ལ་བལྟས་པས་

འཇྱིགས་པ་ནྱི་མྱེད་པར་ཤྱེས་སོ། །ནངས་པར་དཔྲལ་རྱིས་གསུམ་བས་ཏྱེ་སྤོད་ཡུལ་

དུ་སོང་བ་ན། སྔར་དྱེ་གཉྱིས་ལ་སྐྱེ་བོ་འབུམ་ཕག་དུ་མ་ཕྱི་བཞྱིན་དུ་འབྲང་བ་ལས་དྱེ་

ཉྱིན་གཅྱིག་ཀང་འབྲང་བ་མྱེད་དོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པོ་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་

པར་མཁྱེན་ཞྱིང་། དྱེའང་སྤོད་ལམ་གྱིས་འདུལ་བ་ཡྱིན་པས། འཕགས་པ་ར་ཐུལ་ལ་

བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པོ་ལ་སོམས་ཤྱིགདྱེས་ཀང་སྔ་དྲོའྱི་དུས་

སུ་སྤོད་ལམ་མཆོག་གྱིས་བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚེ། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀྱིས་

ཀང་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་མཐོང་སྱེ་ངོ་མཚར་སྐྱེས་སོ། །གོང་ཁྱེར་ནས་ཕྱིར་འོང་བའྱི་ཚེ་

དྲྱི་བར་བའོ་སམ་ནས་གོང་ཁྱེར་དུ་བ་བ་རྣམས་མགོགས་པར་བས་ཏྱེ། ཉྱེར་རྒྱལ་

སྔོན་ལ་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱིར་ཕྱུང་སྱེ་ལམ་ཐམས་ཅད་འདུས་འདུས་པའྱི་མདོ་ཞྱིག་ཏུ་

བསྒུག་ཅྱིང་འདུག་གོ །ཇྱི་ཞྱིག་ན་འཕགས་པ་ར་ཐུལ་ཡང་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱིར་བྱུང་བ་

ན། ཉྱེར་རྒྱལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁོད་ཀྱི་སོན་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན། གང་གྱི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

སུའྱི་ཆོས་ལ་དགའ། ར་ཐུལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁོ་བོའྱི་སོན་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་སོ། །དྱེའྱི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་དྱེའྱི་ཆོས་ལ་དགའོ། །ཉྱེར་རྒྱལ་གྱིས་

སྨྲས་པ། དགྱེ་སོང་དྱེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་སོན་ཅྱིགར་ཐུལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཆོས་རྣམས་གང་

དག་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། །དྱེ་ཡྱི་རྒྱུ་དང་དྱེ་འགོག་གང་ཡྱིན་པ། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་
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པ་ཉྱིད་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། །དྱེ་སྐད་གསུང་བའྱི་ཚུལ་ཅན་དགྱེ་སྦྱོང་ཆྱེ། །དྱེའྱི་ཚེ་

ཉྱེར་རྒྱལ་གྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་སྱེ་ར་ཐུལ་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་ནས། སྐོབ་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཆོས་འདྱི་ཡྱིན། །བསྐལ་མང་བྱེ་བ་ཁག་ཁྱིག་ཏུ། །སྔོན་ཆད་མ་མཐོང་མ་

ཐོས་པ། །འཆྱི་མྱེད་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡྱི། །གོ་འཕང་འདྱི་ལ་རྱེས་སུ་རོགས། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་དྱེ་ད་ལྟར་གང་དུ་བཞུགས། ར་ཐུལ་གྱིས་སྨྲས་པ། འོད་མའྱི་ཚལ་འདྱི་

ཉྱིད་ནའོ། །དྱེ་ནས་ཉྱེར་རྒྱལ་ཡང་པང་ན་སྐྱེས་ཀྱི་སར་སོང་ནས་བདུད་རྩྱི་ཐོབ་པར་

བར་སྤད་དྱེ། སྔར་གྱི་ཚིགས་བཅད་དྱེ་བརོད་པས། པང་ན་སྐྱེས་ཀྱིས་ཀང་བདྱེན་པ་

མཐོང་ཞྱིང་ཆྱེད་དུ་བརོད་པའྱི་བར་སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། །

དྱེ་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀྱིས་འཁོར་རྣམས་ལ་རྱིག་པར་བས་ཏྱེ། དྱེ་དག་

ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱེས་སུ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་ཁས་བླངས་ནས། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་

པོ་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྱེ་དང་བཅས་ཏྱེ་འོད་མའྱི་ཚལ་དུ་ཞུགས་པ་ན། 

འཕགས་པ་ར་ཐུལ་ཤྱིང་དྲུང་ན་བཞུགས་པ་མཐོང་སྱེ། དང་པོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

བསྱེན་བཀུར་བའམ། འོན་ཏྱེ་ཆོས་ཐོས་པ་ལ་བ་སམ་པ་ལས། ཆོས་ཐོས་པ་ལ་ཐོག་

མར་བ་དགོས་པར་ཤྱེས་ནས་དང་པོར་ར་ཐུལ་གྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་སོ། །

སོན་པས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒན་ནམ་ཡང་ན་བཞོན་ཡང་རུང་། །གང་ལས་

ཆོས་ནྱི་རྣམ་ཤྱེས་པ། །དྱེ་ལ་ཐོག་མར་ཕག་བ་སྱེ། །བྲམ་ཟྱེ་གཙང་མས་མྱེ་བཞྱིན་

ནོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་གཉྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་བསྐོར་བའྱི་དྲུང་དུ་

འོང་བ་ན། སྐུའྱི་དྲུང་དུ་མ་ཕྱིན་གོང་སོན་པས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་གཟྱིགས་ཙམ་ནས་དྱེ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཆྱེད་དུ་བརོད་པ་དུ་མ་མཛད་དྱེ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའྱི་མཆོག་དང་། 
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ཤྱེས་རབ་ཅན་གྱི་མཆོག་ཏུ་སྔ་ཉྱིད་ནས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྱེའྱི་ཚེ་དགྱེ་སོང་དག་

བཅོམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཆྱེད་དུ་བརོད་དྱེ། སོན་པ་དགོངས་ཡུལ་མཐའ་ཡས་པ། །སྐྱེ་

རྒུའྱི་དབང་པོ་ཁོད་མཐར་བོན། །བཅོམ་ལྡན་སྱིད་པ་མཐར་མཛད་པས། །གོགས་པོ་

ཉྱེར་རྒྱལ་པང་ན་སྐྱེས། །དྱེ་ལྟར་འོངས་པ་གཟྱིགས་གྱུར་ནས། །འོད་མའྱི་ཚལ་དུ་མ་

ཕྱིན་པར། །ཚོགས་མཆོག་དབུས་སུ་དྱེ་གཉྱིས་ནྱི། །འདྱི་གཉྱིས་ང་ཡྱི་ཉན་ཐོས་

ཀྱི། །མཆོག་ཟུང་འགྱུར་ཞྱེས་ངྱེས་བསན་ཏྱེ། །གཅྱིག་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པའྱི་

མཆོག །གཅྱིག་ཤོས་ཤྱེས་རབ་ལྡན་པ་ཡྱི། །མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་ལུང་བསན་

མཛད། །ཅྱེས་སོ། །

དྱེ་ནས་ཉྱེར་རྒྱལ་དང་པང་ནས་སྐྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་བྲམ་ཟྱེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལྔ་བརྒྱ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་

དང་བསྱེན་པར་རོགས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྱེ་དག་

ལ་དགྱེ་སོང་དག་ཚུར་ཤོག་ཚངས་པར་སྤད་པ་སྤོད་ཅྱིགཅྱེས་བཀའ་སྩལ་པའྱི་

མཇུག་ཁོ་ནར་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲྱེགས་ནས་ཞག་བདུན་ལོན་པ་ཙམ་དུ་གྱུར། ལག་ན་ནྱི་

ལྷུང་བཟྱེད་དང་བ་མ་བུམ་ཐོགས། ལུས་ལ་ནྱི་ཆོས་གོས་རྣམ་པ་གསུམ་གཡོགས། 

སྤོད་ལམ་ནྱི་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་དུལ་བ་གྱུར་ཏྱེ། 

དྱེའྱི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་ཚུར་ཤོག་བཀའ་སྩལ་པས། །དྱེ་

དག་མགོ་བྲྱེགས་ལུས་ལ་སྣམ་སྦྱར་གོན། །མོད་ལ་དབང་པོ་རབ་ཞྱི་གནས་གྱུར་

ཏྱེ། །སངས་རྒྱས་དགོངས་པས་ལུས་ཟུང་བཀབ་པར་གྱུར། །ཞྱེས་ཆྱེད་དུ་བརོད་

པར་བྱེད་དོ་དྱེའྱི་ཚེ་དགྱེ་སོང་མང་པོ་བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པ་ན་སྐྱེ་བོ་མ་དད་པ་
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དག་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། སངས་རྒྱས་མ་ག་དྷཱ་དག་གྱི །གོང་མཆོག་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་

གཤྱེགས་པས། །ཡང་དག་རྒྱལ་བས་ཀུན་ཁྱིད་ན། །ཕྱི་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་བཀྱི་བར་

བ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ན། དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ལན་སྨྲ་བར་མ་ནུས་སོ། །ནངས་པར། 

འདྱི་ན་དཔའ་ཆྱེན་བདྱེ་གཤྱེགས་དང་། །དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་བཀྱི་མཛད་དྱེ། །ཐམས་

ཅད་ཆོས་ཀྱིས་བཀྱི་བ་ལ། །མཁས་པ་སུ་ཞྱིག་མྱི་བཟོད་བྱེད། །ཅྱེས་སྨྲོས་ཤྱིག་ཅྱེས་

བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་བས་པས་སོབས་པ་ལན་མྱེད་དོ། །

དྱེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ཞག་བཅོ་ལྔ་ལོན་

པ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུའྱི་དྲུང་དུ་བསྱིལ་ཡབ་གཡོབ་ཅྱིང་འདུག་གོ །དྱེའྱི་ཚེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་སྱེན་རྱིངས་ལ་ཆོས་བསན་པས་སྱེན་རྱིངས་ཀྱིས་

བདྱེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་། ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་དག་བཅོམ་པ་ལྱེན་པ་ལས་སྱེམས་རྣམ་པར་

གོལ་བ་ཐོབ་བོ། །

དྱེ་ནས་རྱིང་པོ་མ་ལོན་པ་ཁོ་ནར་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལྔ་

བརྒྱ་ཡང་དག་བཅོམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བས་ཏྱེ། དྱེ་ཡན་ཆད་ཉན་ཐོས་

དག་བཅོམ་པའྱི་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་ཆྱེན་པོ་གངས་ངྱེས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། 

དགྱེ་སོང་དག་བཅོམ་པ་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུའོ། །བདྱེན་པ་མཐོང་ནས་དག་བཅོམ་པ་

མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་ལ་ཅུང་ཟད་རྱེ་ཐོགས་པའྱི་སྐབས་མ་གཏོགས། གཞན་དག་བཅོམ་པ་

ཁོ་ནའྱི་འཁོར་ཡྱིན་པས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའྱི་དགྱེ་འདུན་མྱེད་དོ། །

དྱེར་དུས་ཅུང་ཟད་གཅྱིག་ལ་ཐོག་མའྱི་དག་བཅོམ་པ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་དང་། 

མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་གྱི་འཁོར་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནྱི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་སོ་སོར་ལོངས་རྒྱུ་
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ཞྱིང་ཆོས་སོན་པའྱི་ཕྱིར་གཤྱེགས་ལ། རལ་པ་ཅན་སོང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། མཆོག་

ཟུང་གཅྱིག་གྱི་འཁོར་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནྱི་སོན་པའྱི་ཞབས་འབྲྱིང་དུ་ཆོས་ཉན་པའྱི་

ཕྱིར་འདུག་པས་ན། དྱེར་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྱི་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་ཞྱེས་

གགས་སོ། །དྱེ་ནས་ནྱི་གང་ཟག་དྱེ་དག་ཏུ་མ་ངྱེས་མོད། ཕྱིས་ཀང་སོན་པའྱི་སྐུ་དྲུང་

དུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྱེ་སོང་དག་བཅོམ་པ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཚོགས་པ་ཉྱིད་ཤས་

ཆྱེ་བར་གགས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ནས། དགྱེ་

སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕྱེལ་བར་གྱུར་པས་གངས་

ངྱེས་པའྱི་ཚད་གཟུང་བར་དཀའ་བ་ཉྱིད་དྱེ། དྱེ་ཕྱིན་ཆད་ནས་དག་བཅོམ་པ་དང་། 

འཕགས་པ་སོབ་པ་དང་། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཡང་རུང་སྱེ་མ་ངྱེས་པ་སྣ་ཚོགས་པའོ། །

སོ་བཞྱི་པ་ཀླུ་ཨྱེ་ལའྱི་འདབ་བཏུལ་བ་ནྱི། 

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་ཀཱ་ཤྱིའྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས་ཏྱེ། དྲང་སོང་

སྨྲ་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་སུ་བཞུགས་ཤྱིང་ཆོས་སོན་ཏོ། །ལྔ་སྱེ་ལ་སོགས་པ་ནགས་

ཚལ་དང་འབྲོག་དགོན་པར་གནས་པ་རྣམས་སྱིག་སྦྲུལ་དང་གཅན་གཟན་དང་ཉྱི་

ལྷགས་དང་ཆར་པ་ལ་སོགས་པས་མྱི་བདྱེ་བར་གྱུར་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་བཟང་

ལྡན་ནམ་དགྱེ་ལྱེགས་ཞྱེས་བ་བས་གཙུག་ལག་ཁང་བས་ཏྱེ་ཕུལ་ལོ། །དྱེའྱི་གོང་དུ་

ཨྱེ་ལའྱི་འདབ་ཅྱེས་བ་བའྱི་ཀླུ་ཞྱིག་གྱིས་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་ཕྱིན་ནས་འདྱི་སྐད་དུ། རྒྱལ་

པོ་བདག་པོ་གང་ཞྱིག་ནྱི། །ཆགས་ན་རྡུལ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན། །རྡུལ་མྱེད་ན་ནྱི་རྡུལ་

བྲལ་འགྱུར། །གང་གྱིས་འདྱིར་ནྱི་ཆགས་ཞྱེས་བརོད། །ཅྱེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་
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གཉྱིས་སྔོོན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཚིགས་བཅད་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་བུ་རྩྱིག་

ལོགས་ལ་བྲྱིས་ནས་ཡོད་པ་ལས། གནོད་སྦྱྱིན་གསྱེར་འོད་ཞྱེས་བ་བས་བཀགས་

ཤྱིང་བློ་ལ་བཟུང་ནས་ཡྱི་གྱེར་བྲྱིས་ནས་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་ཨྱེ་ལའྱི་འདབ་ལ་གཏད་དྱེ། 

འདྱི་ནྱི་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཡྱིན་ན་དོན་སུས་ཀང་མ་ཤྱེས་ཏྱེ། གསྱེར་

འབུམ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འདྱི་ཁྱེར་ལ་འདྱིའྱི་དོན་ཤྱེས་ན་གསྱེར་འདྱི་སྦྱྱིན་ནོ་ཞྱེས་གོང་

ཁྱེར་དང་ཕོ་བྲང་ཀུན་ཏུ་སྐོར་ཤྱིགགལ་ཏྱེ་སྨྲ་བ་ཡོད་ན་གསྱེར་འབུམ་བྱིན་ཞྱིགམྱེད་

ན་ནྱི་གོང་ཁྱེར་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་སྒོགས་ལ་གཞན་དུ་སོང་ཞྱིགཅྱེས་བས་སོ། །དྱེ་ནས་

ཀླུ་ཨྱེ་ལའྱི་འདབ་ཀྱིས་བྲམ་ཟྱེའྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས། དྱེ་གཉྱིས་ཐོགས་ཏྱེ་གོང་

ཁྱེར་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐོར་ཀང་ལན་འདྱེབས་པ་མྱེད་པས་གོང་ཁྱེར་མ་ཡྱིན་པར་

བསྒགས་ཤྱིང་སད་ནས་མཐར་ཝཱ་རཱ་ན་སྱིར་སོང་ངོ་། །དྱེར་ཡང་ལན་སྨྲ་བ་མ་རྱེད་

ནས་སོད་པར་བརྩམས་པ་ལ་མྱི་རྣམས་ན་རྱེ། དགོན་པ་བ་རྣམས་ལ་དྲྱིས་ཤོག་ཟྱེར་

རོ། །དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྱེད་ཀྱི་སོབ་མ་མྱི་བྱིན་དྱེར་འོངས་པ་དང་འཕད་ནས་ཞག་

བདུན་ནས་ལན་འདྱེབས་པར་ཁས་བླངས་ཏྱེ། མྱི་བྱིན་དང་ལྔ་སྱེ་འདྲྱིས་ཤྱེས་སུ་ཡོད་

པས་ལྔ་སྱེ་རྣམས་ལ་དྲྱིས་པ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་ཤྱིག་ཟྱེར་

རོ། །མྱི་བྱིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྱེན་དུ་འབྱུང་བ་སྔར་མ་ཐོས་པ་ལས། དྱེར་

ཐོས་ནས་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་ཞབས་ལ་ཕག་

བས་ཏྱེ་འདུག་པ་ལ། སོན་པས་ཆོས་བསན་པས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་བདྱེན་པ་མཐོང་། རབ་ཏུ་

འབྱུང་བར་ཞུས་པ་ལ། ཁོད་ཀྱིས་ཀླུ་བྲམ་ཟྱེའྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པ་ལ་དམ་བཅས་

པའྱི་དོན་འདྱི་གྱིས་ལ། ཕྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིགདྱེ་ནས་མྱི་བྱིན་གྱིས་སོན་པ་ལ་ཚིགས་
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བཅད་དྱེའྱི་དོན་དྲྱི་བ་ཞུས་ཤྱིང་། སོན་པས་ཀང་དོན་རྒྱས་པར་གསུངས། དྱེ་ནས་མྱི་

བྱིན་གྱིས་ཀང་ཀླུ་བྲམ་ཟྱེའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཐད་དུ་སོང་ནས་རྒྱས་པར་བརོད་པས། ཀླུ་

ཨྱེ་ལའྱི་འདབ་དྱེས་ཀང་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བོན་པར་ཤྱེས་ནས། རང་ཉྱིད་

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའྱི་ཆ་བད་དུ་སྤྲུལ་ནས་སོན་པའྱི་

སྤན་སྔར་སོང་བ་ན། འཁོར་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ནས་དྱེ་ལ་ཡྱིད་གཡྱེངས་

ཤྱིང་སོན་པར་བྱེད་པ་ན། སོན་པས་བཀའ་དྲག་པོ་ཕབ་སྱེ། ཁོད་རང་གྱི་ཆ་ལུགས་

ཀྱིས་ཤོག་ཅྱིག་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་པ་ན། བདག་ཅག་ཀླུ་རྣམས་ལ་དག་མཆྱིས་སོ་ཞྱེས་

ཞུས་པས། གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་དྱེད་དཔོན་ལག་ན་རོ་རྱེ་ལ་ཀླུ་ཨྱེ་ལའྱི་འདབ་ལ་གཞན་

གྱིས་གནོད་པ་སྲུངས་ཤྱིག་པར་བཀའ་བསོས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་དྱེ་རང་

གཟུགས་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པ་འཇུག་མ་ནྱི་གོང་ཁྱེར་རོ་འཇོག་ནས་འོང་ཡང་མགོ་བོ་ཝཱ་

རཱ་ན་སྱིར་སྱེབ་པའྱི་ལུས་ཤྱིན་དུ་རྱིང་བ། མགོ་བོ་བདུན་པ་མགོ་བོ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་

ཤྱིང་ཨྱེ་ལའྱི་སོང་པོ་བདུན་བདུན་སྐྱེས་པ། འབུ་སྦྲང་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་གཙོས་པ་

ཞྱིག་བྱུང་ངོ་། །

དྱེར་འཁོར་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སྐྲག་པ་ལ་སྔར་ཁྱེད་རྣམས་གང་ལ་སོན་པར་

བྱེད་པའྱི་གནས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་གཟུགས་ཅན་དྱེ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་

ཞྱེས་བསན་པས། དྱེ་རྣམས་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐོ་བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་གྱུར་

ལ། དྱེ་ནས་ཀླུ་དྱེ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་བསབ་པའྱི་གནས་ལ་བཀོད་ཅྱིང་། མ་འོངས་

པ་ན་སངས་རྒྱས་བམས་པས་ལུང་སོན་པར་དབུགས་ཕྱུང་བས་ཀླུ་དྱེ་ཡང་མྱི་སྣང་

བར་སོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་མྱི་བྱིན་ཡང་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་བར་རོགས་ཏྱེ། དྱེ་ནྱི་
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འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་ཆྱེན་པོ་ཡྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྱེ་ལ་ཡོད་པ་དང་

མྱེད་པའྱི་མཐའ་གཉྱིས་ལ་མྱི་བརྱེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་བསན་པས་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ནས་

དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བའྱི་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། སོན་པ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ཡུལ་མ་ག་དྷཱར་བཞུགས་སོ། །

སོ་ལྔ་པ་འཕགས་རྒྱལ་འདུལ་བར་མངགས་པ་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཡུལ་མཱ་ལ་བའྱི་གོང་ཁྱེར་འཕགས་རྒྱལ་ན་རྒྱལ་པོ་

གཏུམ་པོ་རབ་སྣང་རྒྱལ་སྱིད་ཆོས་བཞྱིན་སྐོང་བ་ན། ཡུལ་དྱེར་ཡམས་ནད་ཆྱེན་པོ་

བྱུང་སྱེ། སྔགས་མཁན་རྣམས་ཡམས་ནད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་ཀང་རྱེ་

ཞྱིག་མ་ཞྱིའོ། །དྱེའྱི་ཚེ་གདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྱེན་ནས། འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་

ཡ་ན་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་རབ་སྣང་ལ་སོགས་པ་འཕགས་རྒྱལ་

གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་འདུལ་བར་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། དྱེ་རྣམས་འཕགས་ཏྱེ་བོན་པ་ན། བར་

ལམ་གྱི་ཡུལ་གོང་ཁྱེར་ཀ་ཉ་ཀུ་པ་ཛ་ན། སྔོན་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་དང་མཛའ་

བཤྱེས་སུ་གྱུར་པའྱི་བྲམ་ཟྱེ་ཞྱིག་ལ་བུ་མོ་གཟུགས་བཟང་བ་མྱིང་སྐྲ་ཅན་ཞྱེས་བ་བ་

ཞྱིག་ཡོད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ལྷོ་ཕོགས་ནས་འོངས་བའྱི་གར་མཁན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཞྱིག་

གྱིས་དྱེའྱི་སྐྲ་མཐོང་ནས་ཕ་བྲམ་ཟྱེ་ལ་སྐྲ་འདྱི་ང་ལ་ཚོངས་ཤྱིགགསྱེར་བ་ཎ་སོང་

འཇལ་ལོ། །བྲམ་ཟྱེས་ཚིག་དྲག་པོས་སྤོས་ཏྱེ་མ་བཙོངས་པ་ལས། ཕྱི་དྱེ་ཉྱིན་བྲམ་ཟྱེ་

རང་ཉྱིད་ཤྱིའོ། །དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བར་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་འཁོར་བཅས་འབོན་ནོ་ཞྱེས་བྲམ་

ཟྱེའྱི་ཆུང་མས་ཐོས་ནས། དྱེ་ནྱི་བྲམ་ཟྱེ་དྱེའྱི་ཆུང་གོགས་ཡྱིན་ན། འདྱིར་འོངས་པ་ལ་
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མགོན་མཆོད་བར་མྱེད་དོ་སམ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ། བུ་མོས་དྲྱིས་

པས་དོན་དྱེ་བཤད་པ་ན། འོ་ན་བདག་གྱི་སྐྲ་ཚོངས་ཤྱིག་བས་སོ། །དྱེར་ཡང་གར་

མཁན་གྱི་སོབ་དཔོན་དྱེ་ལ་དྲྱིས་པས། ད་ནྱི་མྱི་དགོས་མོད་འོན་ཀང་པ་ཎ་ལྔ་བརྒྱར་

འཚོང་ན་བླང་ངོ་ཟྱེར་རོ། །དྱེར་སྐྲ་བཙོངས་ཏྱེ་པ་ཎ་ལྔ་བརྒྱ་བླངས། འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་

ཡ་ན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བའྱི་མཆོད་པ་བཟང་པོར་བས་

སོ། །

དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་མོ་ཆོས་ཉན་པའྱི་ཕྱིར་འདུག་པ་ན། འཕགས་པས་སྐྲ་ཅན་ག་

རྱེ་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། སྤོད་ལམ་ཉམས་ཏྱེ་མཆྱིས་སོ་ཞྱེས་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསོལ་

ཏོ། །དྱེ་ནས་འཕགས་པའྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་སྐྲ་ཅན་བོས་ཏྱེ་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་

བཅུག །དྱེར་བྲམ་ཟྱེ་མོས་སྐྲ་ཅན་འདྱི་སུ་ལ་སྦྱྱིན་ཞུས་པས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་

འཚམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དྲྱིས་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་འདྱི་གང་ལ་སྦྱྱིན་པ་དྱེ་ལས་སས་

པའྱི་རྒྱན་ལྔ་བརྒྱ། ཕྱིའྱི་རྒྱན་ལྔ་བརྒྱ། གོང་གྱི་མཆོག་ལྔ་བརྒྱ་ཐོབ་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞྱེས་ལུང་བསན་ཏྱེ་བོན་པ་ལས། གང་གྱི་ཚེ་འཕགས་པ་འཁོར་བཅས་གོང་ཁྱེར་

འཕགས་རྒྱལ་དུ་བོན་པའྱི་མོད་ཁོ་ན་ལ། ནད་གཏོང་བའྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་ཤས་ཆྱེ་བ་དག་

རྱིང་དུ་བྲོས་ཏྱེ། ཡམས་ནད་ཀྱི་ཕྱེད་ཙམ་ཞྱིའོ། །གོང་ཁྱེར་གྱི་སོ་སྲུང་པས་ཆ་བད་

སྔོན་མ་མཐོང་བའྱི་དགྱེ་སྦྱོང་ལྔ་བརྒྱ་གོང་ཁྱེར་འདྱིར་འོངས་པའྱི་མོད་ལ་ཡམས་ཀྱི་

ཕྱེད་ཞྱིའོ་ཞྱེས་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་བས་རྒྱལ་པོ་དགྱེས་སོ། །བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ནྱི་བདག་

ཅག་གྱིས་ཞྱི་བའྱི་ལས་བས་པའྱི་མཐུའོ་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེར་རྒྱལ་པོས་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་བྲྱེས་

མྱི་གཙང་བའྱི་ས་ཕོགས་སུ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་སོགས་དགྱེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་། བྲམ་ཟྱེ་
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རྣམས་བོས་ཏྱེ་ཁ་ཟས་ངན་པ་དག་བསབས་སོ། །ཕྱིར་བྱུང་བ་ན། རྒྱལ་པོས་མྱི་ཞྱིག་

དོ་གལ་མྱེད་པར་ལྟར་བས་ཏྱེ། རྱེད་བཀུར་བཟང་ངན་འདྲྱིར་བཅུག་པས། བྲམ་ཟྱེ་

རྣམས་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ངན་དུ་སྨྲ། དགྱེ་སོང་རྣམས་ནྱི་སྦྱྱིན་པ་པོས་ནྱི་བྱིན། ལྱེན་པ་

པོས་ནྱི་བླངས། འབྱུང་བ་རྣམས་ཚིམས་ཏྱེ་ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱི་རྒྱགས་བླངས་

སོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསད་དོ། །

ཡང་ནངས་པར་གནས་ཁང་གཙང་མར་སྱེ་གཉྱིས་ཀ་བོས་ཏྱེ་ཁ་ཟས་བཟང་

པོས་བསབས་ཤྱིང་། ཕོགས་གཞན་དུ་མྱི་གཞན་ཞྱིག་སྔར་ལྟར་འདྲྱིར་བཅུག་པས་

བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསོད། དགྱེ་སོང་རྣམས་ནྱི་སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་ཟྱེར་

རོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་རའྱི་བྲྱེས་ལ་སོགས་པ་མང་པོར་སྔར་བཞྱིན་ཡང་ཡང་བརགས་

པས་དགྱེ་སོང་རྣམས་འགྱུར་བ་མྱེད་ཅྱིང་། བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ནྱི་སྱེད་པས་ཟས་ངོ་ལ་ལྟ་

ཞྱིང་འཕལ་འཕལ་དུ་ངོ་འགྱུར་བར་ཤྱེས་ནས། ཡོན་གནས་མཆོག་ནྱི་དགྱེ་སོང་དུ་

ངྱེས་པ་རྱེད་པས་ཡང་ཡང་མཆོད་ཅྱིང་། ལན་ཅྱིག་བྲོ་གར་རྩྱེ་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ་

རྒྱལ་པོས་གླུ་གར་བཟང་ངན་དྲྱིས་པས། དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཐོང་ཞྱིང་མ་ཐོས་

སོ་ཞྱེས་ལན་བཏབ་པས་རྒྱལ་པོ་ཡྱིད་མ་ཆྱེས་པ་ལ། ཆད་པས་གསོད་དགོས་པ་ལ་

ཐུག་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ལག་ཏུ་སྣུམ་གྱིས་ཁ་ད་ཆད་དུ་གང་བའྱི་གཞོང་པ་གཏད། 

ཐྱིགས་པ་གཅྱིག་བོ་ཡང་གསོད་དོ་ཞྱེས་སྱིགས་ནས། བྲོ་གར་རྩྱེ་བ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་

ན་ཕར་ལམ་བས་ཏྱེ་འགོར་བཅུག་གོ །དྱེའྱི་རྱེས་སུ་གླུ་དང་རོལ་མོ་ཇྱི་ལྟ་བུ་མཐོང་

ཞྱེས་འདྲྱིར་བཅུག་པས། བདག་ནྱི་གསོད་པས་འཇྱིགས་ཏྱེ་གང་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་

ཞྱེས་སོ། །དྱེར་འཕགས་པས་གསུངས་པ། འདྱི་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་
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འཇྱིགས་པས་བག་ཡོད་པའང་འདྱི་འདྲ་ན། དགྱེ་སོང་རྣམས་ཚེ་རབས་དུ་མའྱི་སྡུག་

བསྔལ་གྱིས་འཇྱིགས་པས་བག་ཡོད་ཀུན་ཏུ་སྲུང་བ་ལྟ་ཅྱི་སོས་གསུང་། དྱེ་ནས་

རྒྱལ་པོ་ལྷག་པར་ཡང་དད་དྱེ་འཕགས་པ་འཁོར་བཅས་ལ་ཆྱེར་མཆོད་ནས། 

འཕགས་པ་ལ་མཆོད་པ་འདྱི་ལྟ་བུས་མཆོད་པ་གཞན་ཡོད་དམ། ཞྱེས་ཞུས་པས། 

འདྱི་ཙམ་ངོ་མཚར་མྱི་ཆྱེ་ཡྱི། བུ་མོ་ཞྱིག་ལ་ཡོ་བད་གཞན་གང་ཡང་མྱེད་དོ། །རང་

གྱི་སྐྲ་པ་ན་ལྔ་བརྒྱ་ལ་བཙོངས་ཏྱེ་འདྱི་ལྟར་ཚིམ་པར་བས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

རྒྱལ་པོས་པ་ན་ལྔ་བརྒྱར་འདོམས་པའྱི་སྐྲ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་

ཡང་དཀོན་ནོ་སམ་སྱེ་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་རྣམས་སོང་དུ་བཏང་ནས། བྲམ་ཟྱེའྱི་བུ་མོ་སྐྲ་

ཅན་མ་དྱེ་འབོར་བ་ཆྱེན་པོས་བཙུན་མོར་བླངས་ཤྱིང་། སས་པའྱི་རྒྱན་ལྔ་བརྒྱ་ལ་

སོགས་པ་ཡང་མ་བྲམ་ཟྱེ་མོ་ལ་བྱིན་ནོ། །སྐྲ་ཅན་མ་འཕགས་རྒྱལ་དུ་ནམ་སྱེབ་པ་ན་

ཡམས་ནད་ཀྱི་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་མོད་ལ་ཞྱི་བས་བཙུན་མོ་བ་ཞྱེས་མྱིང་དུ་བཏགས་

སོ། །སྐབས་འདྱིར་འཕོས་དོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི། དྱེ་ལྟ་བུའྱི་རྱེས་ཐོགས་ལ་མྱིན་ཡང་། 

དྱེ་ནས་རྱིང་ཞྱིག་ལོན་པའྱི་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་རྒྱལ་པོས་ཕ་མྱེན་མ་མང་པོ་ཡང་

བསད། བྲམ་ཟྱེ་མང་པོ་དག་ལ་མཆོད་སོན་སྱེར་བ་ལྟར་བས་ཏྱེ་ཚོགས་པ་ལ། ཐོག་

མ་ནས་བར་སྦྱར་ཏྱེ་བྲམ་ཟྱེ་རྱེ་རྱེའྱི་རྒྱབ་ཏུ་གཤྱེད་མ་རྱེ་བསད་དྱེ། ཞོ་ལོང་ཞྱིག་ཅྱེས་

བརོད་པ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མགོ་བཅད་དྱེ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་བསད་དོ། །

དྱེར་དྱེའྱི་ནུབ་མོ་རྒྱལ་པོའྱི་རྱི་ལམ་དུ། ལོ་ནྱི་སོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་དང་། །ལོ་ནྱི་

བརྒྱ་ཕག་དྲུག་ཅུ་རུ། །སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འཚེད་རྣམས་ཀྱིས། །ནམ་ཞྱིག་

མཐར་ནྱི་ཕྱིན་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་ས་བླའྱི་སྒ་དྲུག་དང་། འདྱི་ལ་སྱིང་
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པོ་ཙམ་ཞྱིག་ལུས། །ཐམས་ཅད་གསོག་ཏུ་ཕྱུང་ཟྱིན་ཏྱེ། །རྒྱལ་བོ་སྱིན་དྱེ་སྱིང་པོ་

ལ། །དགའ་བ་མྱེད་པས་རྱེ་བ་བོར། །ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་བར་སྣང་གྱི་སྒ་དྲུག་ཀང་

ཐོས། ལུས་ལ་ཙན་དན་དཀར་པོས་བྱུགས་པ་དང་། དམར་པོས་གཏོར་བ་དང་། 

མགོ་ལ་མྱེ་འབར་བ་དང་། མཆན་ཁུང་གཉྱིས་ནས་སྦྲུལ་རྱེ་འཕང་བ་དང་། རང་པ་

གཉྱིས་ལ་ཉ་མཁར་བ་རྱེ་ལྡག་པ་དང་། ངང་པ་གཉྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་དང་། 

རྱི་ནག་པོ་ཞྱིག་མདུན་ནས་འོང་བ་དང་། ཆུ་སྐར་གྱི་མགོ་ལ་མྱི་གཙང་བ་འཐོར་བ་སྱེ་

རྱི་ལྟས་བརྒྱད་རྱིས་སོ། །ནངས་པར་བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ལ་དྲྱིས་པས། བཟང་བར་ཤྱེས་

ཀང་ལོག་པར་སོན་དགོས་སོ་སམ་ནས། མཆོག་ལྔ་བསད་པའྱི་ཁག་ལ་ཁྲུས་བྱེད་

དགོས་པ་སོགས་སྨྲས་སོ། །གཏམ་དྱེས་རྒྱལ་པོ་མ་མགུ་བ་ལ་ཞྱི་བས་བསྐུལ་ནས་

ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་ལ་ཞུས་པས། རྱི་ལམ་བཟང་གྱི་མ་འཇྱིགས་ཤྱིག་ཅྱེས་དབུགས་ཕྱུང་

ནས། ས་བླའྱི་སྒ་དྲུག་ནྱི། རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀྱི་ཕ་མྱེས་རྱིམ་པ་དྲུག་ཙམ་ཆོས་དང་མ་

ཡྱིན་པ་འདྲྱེས་པས་རྒྱལ་སྱིད་བས་ཏྱེ། དམྱལ་བར་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་

བས་སྔོན་གྱི་ཚུལ་ལ་འགོད་དྱེ་སྨྲས་པའོ། །བར་སྣང་གྱི་སྒ་དྲུག་ལས་དང་པོ་ནྱི། ཁོད་

ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་གདུང་སྱིང་པོ་མ་གཏོགས་པ་ཕལ་ཆྱེར་སྱིན་བུས་ཟོས་ཟྱིན་པས་གདུང་

དྱེ་སོས་ཤྱིག

གཉྱིས་པ་ནྱི་ར་རྱི་གཉྱེན་ལྱེན་གྱིས་བ་རོག་མོའྱི་སོ་ང་ཐམས་ཅད་བཏོན་པ་སྱེ་

ཕྱིན་ཆད་ཚང་འཇོམས་སུ་མ་འཇུག་ཅྱིགགསུམ་པ་ནྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་རྱིང་བུའྱི་

ཆུ་བསྐམས་ནས་ཆུ་སྐར་སྐོ་བ་སྱེ་རྱིང་ཆུས་ཁོངས་ཤྱིགབཞྱི་པ་ནྱི་རྱི་བོ་གཏུམ་ལྡན་

ནས་གླང་པོོ་ཆྱེ་གཞོན་ནུ་ཞྱིག་བཟུང་འདུག་པས། དྱེས་ཕ་མ་ལོང་བ་དག་དྲན་ཏྱེ་རྩྭ་
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མྱི་ཟ་ཆུ་མྱི་འཐུང་བར་སྨྲྱེ་སྔགས་འདོན་པ་སྱེ་དྱེ་ཐོང་ཞྱིགལྔ་པ་ནྱི་ཁོད་ཀྱིས་རྱི་

དྭགས་ཅྱིག་བཟུང་བ་དྱེས་ཟླ་བོ་དྲན་པས་སྨྲས་པ་སྱེ་དྱེའང་ཐོང་ཞྱིགདྲུག་པ་ནྱི་ཁོད་

ཀྱིས་ངང་པ་ཅྱིག་བཟུང་བ་དྱེ་ངང་པ་གཞན་འཕུར་འགོ་བ་མཐོང་པས་ཡྱིད་སྐོ་བ་སྱེ་

དྱེའང་ཐོང་ཞྱིགརྱིས་ལྟས་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་པོ་ཁོད་ལ་ལུས་འཕགས་ཀྱི་

རྒྱལ་བོས་བྱེའུ་རས་སྐྱེྱེས་སུ་བསྐུར་བ་དང་། གཉྱིས་པ་ནྱི་ས་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་བོས་ལྭ་

བ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་དམར་པོ་ཞྱིག་དང་། གསུམ་པ་ནྱི་ཡ་བ་ནའྱི་རྒྱལ་པོས་གསྱེར་གྱི་ཕྱེང་

བ་ཞྱིག་དང་། བཞྱི་པ་ནྱི་རྒྱ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་བོས་རལ་གྱི་ཟུང་ཞྱིག་དང་། ལྔ་པ་ནྱི་སྱིང་

གཱ་ལའྱི་རྒྱལ་པོས་ནོར་བུའྱི་ལྷམ་ཟུང་ཞྱིག་དང་། དྲུག་པ་ནྱི་བ་ག་ལའྱི་རྒྱལ་པོོའྱི་ར་

གཉྱིས་དང་། བདུན་པ་ནྱི་ཀ་ལྱིང་ཀའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་གཙོ་བོ་ཞྱིག་སྐྱེས་སུ་

བསྐུར་བའྱི་ལྟས་ཏྱེ། དྱེ་རྣམས་ཞག་བདུན་གྱི་ནང་དུ་འོང་བར་འགྱུར་རོ། བརྒྱད་པ་ནྱི་

ཁོད་དང་ཞྱི་བ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཤྱེས་སོ། །

འོན་ཀང་བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ལ་ངན་སྱེམས་མ་སྐྱེད་ཅྱིག །ཅྱེས་གསུངས་པས་

རྒྱལ་པོ་སོག་རྱེད་པ་བཞྱིན་རབ་ཏུ་དགའ་ཞྱིང་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་རྣམས་བསྒྲུབས། 

ཞག་བདུན་གྱི་ཁོངས་སུ་སྐྱེས་རྣམས་ཀང་སྱེབ་སྱེ། རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དད་ནས་སྐྱེས་ཀྱི་

དང་པོ་བྱེའུ་རས་ཡུག་ཆྱེན་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་ལ་ཕུལ། གཞན་མཆོག་ལྔ་ལ་ཅྱི་

འདོད་ཁྱེར་ཞྱེས་འདམ་དུ་བཅུག་པས། བཙུན་མོ་ཞྱི་བས་གསྱེར་ཕྱེང་། བཙུན་མོ་སྐ་

སྱེངས་བུ་མོ་སྒོལ་མས་ལྭ་བ། སས་གཞོན་ནུ་བ་ལང་སྐོང་གྱིས་ར་གཉྱིས། བློན་པོ་

གསོས་པས་རལ་གྱི། བྲམ་ཟྱེ་མདུན་ན་འདོན་གྱིས་ལྷམ་འདམས་སོ། །གླང་པོ་ཆྱེ་ནྱི་

རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་ལའོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རབ་སྣང་གྱིས་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་དགྱེ་འདུན་
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དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱལ་སྱིད་ཕུལ་ཡང་བཞྱེས་སུ་མ་གནང་། འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

སོབས་ཀྱིས་སྤོད་པའྱི་རྒྱལ་སྱིད་ཕྱེད་ཕུལ་ཡང་བཞྱེས་སུ་མ་གནང་། ལོངས་སྤོད་

དང་ཡོ་བད་ཀྱི་མཆོག་འབུལ་བར་ཞུས་པ་ལ། ཀཱ་ཏའྱི་བུས་འཕགས་རྒྱལ་གྱི་གཙུག་

ལག་ཁང་ནས་སོན་པ་ལ་ཞུས་ཤྱིང་། སོན་པས་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅྱིང་། 

མཉན་ཡོད་ནས་བཀའྱི་གནང་བ་སྩལ་བ། ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ནས་ལྷའྱི་རྣ་བས་གསན་ཏྱེ་ཞུ་བ་

ཞུ་ལན་མཛད་དོ། །སྐྱེ་བོ་ཕྱི་རབས་ལ་སྱིང་བརྩྱེ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སྦྱྱིན་བདག་གྱི་

ལོངས་སྤོད་འཕྱེལ་པའྱི་ཕྱིར་དགྱེ་འདུན་ལ་ནྱི་དྱེ་ལྟ་བུ་གནང་གྱི་གང་ཟག་ལ་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ནོ། །ལོངས་སྤོད་ནྱི་གོང་དང་ཞྱིང་ངོ་། །ལོངས་སྤོད་ཀྱི་མཆོག་ནྱི་བ་ལང་དང་མ་

ཧྱེ་དང་། ར་ལུག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །ཞྱེས་སོགས་གསུངས་ཤྱིང་རྒྱལ་པོས་ཡོ་

བད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་དང་། ལོངས་སྤོད་དང་ལོངས་

སྤོད་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ལོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ངའྱི་དགྱེ་བསྱེན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་དགྱེ་

འདུན་ལ་ཐོག་མར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོབ་པའྱི་མཆོག་རབ་སྣང་ངོ་ཞྱེས་ལུང་

བསན་ཞྱིང་། བཤོས་འབུལ་བའྱི་མཆོག་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ། གནས་མལ་འབུལ་

བའྱི་མཆོག་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན། གཙུག་ལག་ཁང་བྱེད་པའྱི་མཆོག་ཁྱིམ་བདག་

བཟང་ལྡན་ནོ། །ཞྱེས་ཀང་གསུངས་སོ། །རྒྱལ་པོ་གཏུམ་པོ་རབ་སྣང་དྱེ་ལ་ཡོད་པའྱི་

མཆོག་ལྔ་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་པ་དྱེ་དག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཉྱེ་བའྱི་མཆོག་ལྔ་ནྱི་གླང་པོ་ཆྱེ་

འདམ་བུ་རྱི་ཞྱེས་བ་བ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཆོད་པ་དང་། གླང་མོ་བཟང་

ལྡན་ཞྱེས་བ་བ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཅུ་ཆོད་པ་དང་། རྔ་མོང་རྒྱ་མཚོའྱི་
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རང་ཞྱེས་བ་བ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་བདུན་ཅུ་ཆོད་པ་དང་། ར་གོས་མགྱིན་ཞྱེས་

བ་བ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཆོད་པ་དང་། འཕར་མ་བ་སྱེ་ཕོ་ཉ་བ་ཁྭ་ཏ་

ཞྱེས་བ་བ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་ཉྱི་ཤུ་ཆོད་པ་རྣམས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞྱིག་

ཉན་ཐོས་ཐྱེག་པའྱི་ལུགས་ལྟར་ན་གོང་ཁྱེར་འཕགས་རྒྱལ་དུ་སོན་པས་དངོས་སུ་

ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་པའྱི་དབང་དུ་བས་བས། འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་དྱེར་

མངགས་པ་ཉྱིད་སོན་པ་དངོས་ཀྱི་མཛད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། འཕྱིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་

ཆྱེ་བའྱི་སྱེ་ཚན་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཕྱིར་སྐབས་འདྱིར་བཀོད་དོ། །

སོ་དྲུག་པ་ཁྱིམ་བདག་མྱེ་སྐྱེས་བཙས་པ་ནྱི། 

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ན་བཞུགས་ཏྱེ། དྱེ་ན་ཁྱིམ་བདག་རབ་

བཟང་ཞྱེས་བ་བ་ཆྱེས་ལོངས་སྤོད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མུ་སྱེགས་གཅྱེར་བུ་པ་ལ་ལྷག་

པར་དད་པས་གནས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སོན་པ་ཁྱིམ་དྱེར་བསོད་སོམས་ལ་གཤྱེགས་པ་

ན། ཁྱིམ་བདག་དྱེའྱི་ཆུང་མ་མངལ་སྱེམས་ཅན་དང་ལྡན་པ་ལ། སོན་པས་འདྱི་ལ་བུ་

ཕོ་བཙའ་ཞྱིང་རྱིགས་གསལ་བར་བྱེད། ལྷ་མྱིའྱི་དཔལ་འབོར་ཉམས་སུ་མྱོང་སྱེ་ངའྱི་

བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་ལུང་བསན། 

དྱེར་ཁ་ཟས་མཆོག་གྱིས་ལྷུང་བཟྱེད་བཀང་སྱེ་བསོད་སོམས་ཕུལ་ལོ། །

སོན་པ་ཕྱིར་གཤྱེགས་པ་ན། དྱེར་གཅྱེར་བུ་པ་དག་བདག་ཅག་གྱི་ཡོན་

བདག་འདྱི་གཽ་ཏ་མས་ཁ་དྲངས་སོ་སམ་དྱེར་སོང་སྱེ་དྲྱིས་པས་སྔར་བཞྱིན་བཤད་པ་

ན། གཅྱེར་བུ་པ་དྱེ་དག་གྱིས་རོ་རྒྱུས་བླངས་ཏྱེ་རྩྱིས་བཏབ་པས་བདྱེན་པར་ཤྱེས་
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མོད། འདྱི་བདྱེན་པར་ལུང་བསན་ཏོ་ཞྱེས་བརོད་ན་འདྱི་དག་དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ལ་

ལྷག་པར་དད་པ་སྐྱེར་འོང་སམ་ནས་དྱེ་དག་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་ཕོར་བཙའ་བ་དང་། 

རྱིགས་གསལ་བར་བྱེད་ཟྱེར་བ་ནྱི་བདྱེན་ཏྱེ། གསལ་བ་ནྱི་མྱེ་ཡྱིན་པས་བཙས་ནས་

མྱི་རྱིང་བར་ཁྱིམ་མྱེས་འཚིག་གོ །ལྷ་མྱིའྱི་དཔལ་འབོར་མྱོང་བ་ནྱི་མྱི་བདྱེན་ཏྱེ་ལྷའྱི་

དཔལ་འབོར་མྱིས་མྱོང་བ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ནྱི་བདྱེན་ཏྱེ་དྱེས་

བཟའ་རྒྱུ་མྱེད་ནས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དག་བཅོམ་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་མྱི་

བདྱེན་ཏྱེ། རྱེ་ཞྱིག་གཽ་ཏ་མ་ཉྱིད་ལའང་དག་བཅོམ་པ་མྱེད་ན་དྱེའྱི་ཉན་ཐོས་ལ་ལྟ་ཅྱི་

སོས། དྱེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་རབ་བཟང་མྱི་དགའ་བར་གྱུར་ཏྱེ། ཆུང་མ་ལ་མངལ་འཇྱིག་

པར་བྱེད་པའྱི་སན་བྱིན་ཡང་སྱེམས་ཅན་དྱེ་སྱིད་པ་ཐ་མ་པ་ཡྱིན་པས་གནོད་པ་མྱེད་

ཀྱི་སྱེང་དུ་ཕན་ཞྱིང་རྒྱས་པར་གྱུར། མའྱི་དཀུ་ཁུ་ཚུར་གྱིས་མཉྱེས་པས་ཀང་གཡས་

གཡོན་དུ་ཕན་ཚུན་བྲོས་ཏྱེ་འགོ་ཞྱིང་། བུད་མྱེད་དྱེས་ཆོ་ངྱེས་ཀྱིས་བཏབ་པ་ན། ཁྱིམ་

མཚེས་ཀྱིས་དྲྱིས་པས་བུ་སྐྱེའོ་ཞྱེས་བས་སོ། །དྱེ་ནས་ཆོ་ངྱེས་བཏབ་པ་ན་གཞན་

གྱིས་ཚོར་གྱིས་དོགས་ཏྱེ་ནགས་ཚལ་དབྱེན་པར་སོང་ནས་བུད་མྱེད་དྱེའྱི་དཀུ་

གཉྱེས་པ་ཐལ་ཆྱེས་ཏྱེ་བུད་མྱེད་དྱེ་རང་ཤྱི་བ་ན། ཕུང་པོ་ཁྱིམ་དུ་ཁྱེར་ཏྱེ་རབ་བཟང་

གྱི་ཆུང་མ་ཤྱིའོ་ཞྱེས་བས་ནས་ཡང་དུར་ཁོད་བསྱིལ་བའྱི་ཚལ་དུ་བས྄ྐལ་ལོ། །

དྱེར་གཅྱེར་བུ་པ་དག་དགའ་སྱེ། ད་ནྱི་གཽ་ཏ་མས་ལུང་བསན་པ་ཐོག་ཏུ་མ་

བབ་པོ་ཞྱེས་སྒོག་པར་བྱེད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་འཛུམ་པ་མཛད་དྱེ། 

ཞལ་གྱི་སོ་ལས་འོད་ཟྱེར་སྤོས་ཏྱེ་ལས་གཉྱིས་མཛད་དྱེ་ཞལ་ཉྱིད་དུ་ཐྱིམ་མོ། །རྒྱུ་

ཞུས་པས། དྱེང་དུར་ཁོད་དུ་གཤྱེགས་དགོས་ཀྱི་དགྱེ་སོང་དག་ཆོས་གོས་ལོངས་
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ཤྱིག །ཅྱེས་གསུངས་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ལྷ་མྱི་བརྒྱ་སོང་དུ་མས་བསྐོར་ཏྱེ་

དུར་ཁོད་བསྱིལ་བའྱི་ཚལ་དུ་གཤྱེགས་སོ། །ལམ་ཁ་ན་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་ཞྱིག་དང་། 

རྒྱལ་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཞྱིག་གཏམ་འགོ་བར་བྱེད་པ་ལས། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་ན་རྱེ། གཽ་ཏ་

མའྱི་ལུང་བསན་བརྫུན་པར་མ་གྱུར་གང་། རྒྱལ་རྱིགས་ན་རྱེ། གཟའ་དང་སྐར་མའྱི་

ཚོགས་ཆྱེན་ས་ལ་ལྷུང་ཡང་སྱིད། །ས་འདྱི་རྱི་ཐང་ནགས་བཅས་མཁའ་ལ་འགོ་ཡང་

སྱིད། །རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པོའྱི་ཆུ་ནྱི་སྐམ་པར་འགྱུར་སྱིད་ཀྱི། །དྲང་སོང་ཆྱེན་པོ་རྫུན་

གསུང་འགྱུར་བ་སྱིད་པ་མྱིན། །

དྱེ་ནས་དྱེ་གཉྱིས་ཀང་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏྱེ། རྒྱལ་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱེའུ་དྱེས་

ཆྱེད་དུ་བརོད་པའྱི་ཚིགས་བཅད་བས་སོ། །སོན་པ་དུར་ཁོད་དུ་བོན་པ་ཐོས་ནས་

རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་འཁོར་བཅས་ཀང་དྱེར་འོངས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སན་

ལ་བཞུགས་ནས་ཞལ་འཛུམ་པ་མཛད་པ་གཅྱེར་བུ་པས་མཐོང་ནས་ཁྱིམ་བདག་

རབ་བཟང་ལ་བོས་ཏྱེ། སྐལ་ཆད་དྱེ་ད་དུང་མ་ཤྱིའོ་བས་སོ། །དྱེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་

དྱེས་ཆུང་མའྱི་རོ་མྱེ་ལ་བསྱེགས་པས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚིག་ཀང་ལྟོ་བའྱི་ཉྱེ་སྐོར་དྱེ་

ཡུན་རྱིང་དུ་མ་ཚིག་གོ །ཇྱི་ཞྱིག་ན་དྱེ་བརོལ་ཏྱེ་མྱེ་ཏོག་པདྨ་ཆྱེན་པོ་བྱུང་ལ་པདྨ་དྱེའྱི་

སྱིང་པོ་ལ་ཁྱེའུ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞྱིག་འདུག་གོ །དྱེར་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ཤྱིང་

གཅྱེར་བུ་པ་རྣམས་གདོང་སད་དྱེ་འདུག་གོ །

སོན་པས་ཁྱིམ་བདག་ལ་གཞོན་ནུ་ལོང་ཤྱིག་ཅྱེས་གསུངས་པས། དྱེ་གཅྱེར་

བུ་པའྱི་གདོང་དུ་ལྟ་ཞྱིང་འདུག་པ་ལ། གཅྱེར་བུ་པས་ཁོད་ཉྱིད་ཚིག་པར་འགྱུར་རོ་

ཞྱེས་སྨྲས་པས་མ་བླངས་སོ། །སོན་པས་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གསོས་ལ་གཞོན་ནུ་
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ལོང་ཞྱིག་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་བས། དྱེས་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་པར་མྱེ་ནང་དུ་ཞུགས་ཏྱེ་བླངས་

པ་ན་མྱེས་གནོད་པ་ལྟ་ག་ལ་ཞྱིག་སྱེ། ཙན་དན་ས་མཆོག་གྱི་རྱེག་པ་ལྟར་བསྱིལ་བ་

སྔར་མ་མྱོང་བའྱི་བདྱེ་བའྱི་རྱེག་པ་མྱོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་ལ་ཁྱེའུ་

ལོང་ཤྱིག་ཅྱེས་བས་ན། དྱེ་གཅྱེར་བུ་པའྱི་གདོང་དུ་ལྟའོ། །གཅྱེར་བུ་པ་རྣམས་ན་རྱེ། 

འདྱི་བླངས་ན་ཁྱིམ་འཚིག་ལ། ཁོད་ཉྱིད་ཀང་སོག་དང་འབྲལ་ལོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བས་དྱེས་

མ་བླངས་སོ། དྱེ་ནས་སོན་པས་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་ལ་ཁྱེའུ་འདྱི་ལོང་ཞྱིག་ཅྱེས་

བཀའ་སྩལ་པས་རྒྱལ་པོས་བླངས་ཏྱེ། མྱིང་མྱེ་སྐྱེས་ཞྱེས་བཏགས་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འདུས་པ་དྱེ་དག་ལ་ཆོས་

བསན་པས། ཕལ་ཆྱེར་ཞྱིག་དག་བཅོམ་པ་ནས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་བར་ལ་བཀོད་

དོ། །དྱེ་ནས་མྱི་སྐྱེས་མ་མ་བརྒྱད་ལ་གཏད་ཅྱིང་། རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་དུ་སྐྱེད་བསྱིངས་

པ་ལས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་མྱེ་སྐྱེས་ཀྱི་ཞང་པོ་ཡུལ་གཞན་ནས་འཁོར་ཏྱེ་འོངས་

པས་སྔར་གྱི་ཚུལ་རྣམས་ཞྱིབ་པོར་ཐོས་ནས། ཁོད་ཀྱིས་ཁྱེའུ་སངས་འདུག་པ་ད་

ལྱེན་ན་ལྱེགས། མྱི་ལྱེན་ན་དྱེང་ནས་གཉྱེན་དུ་མྱི་བརྩྱི་ལ། རབ་ཡྱིག་ཀང་འདོར། ངའྱི་

སྱིང་མོ་བསད་པའྱི་དྲྱིལ་ཡང་སྒོག །རྒྱལ་པོ་ལའང་ཞུས་ཏྱེ་ཆད་པ་ཆྱེན་པོ་གཅོད་དོ་

ཞྱེས་སྱིགས་པས། དྱེ་ཤྱིན་ཏུ་སྐྲག་པས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོའྱི་དྲུང་དུ་སོང་

སྱེ་གཞོན་ནུ་བདག་ལ་ཞུའོ་ཞྱེས་ཞུས་སོ། །རྒྱལ་པོས་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་ཞུས། 

སོན་པས་ཀང་བཀས་གནང་སྱེ། གཞོན་ནུ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན། གླང་པོ་ཆྱེ་

ལ་བསྐོན་ཏྱེ་ཕའྱི་ཁྱིམ་དུ་བཏང་ངོ་། །དྱེ་ནས་རྱིང་ཞྱིག་ལོན་པའྱི་ཕྱིས་རབ་བཟང་ཤྱི་

ནས་མྱེ་སྐྱེས་ཁྱིམ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་དྱེའྱི་ཚེ་ལྷའྱི་འབོར་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཡྱིན་
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ནོ། །

སོ་བདུན་པ་འབར་བའྱི་ཕུག་ཏུ་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་འཁོར་བརྒྱད་ཁྱི་དང་

བཅས་པ་བདྱེན་པ་ལ་འགོད་པར་བཞྱེད་ནས་འོད་མའྱི་ཚལ་དུ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏྱེ། 

རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕོགས་བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་ཨ་མྲའྱི་ནགས་ཁོད་ཀྱི་བང་། རྱི་ལུས་

འཕགས་ཀྱི་དབང་པོའྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་གཤྱེགས་ནས་མྱེའྱི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་

ཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ལྷ་དབང་ཆྱེ་བ་བརྒྱད་ཁྱི་དང་། བདྱེ་

སོག་མ་ལ་སོགས་པ་ལྷའྱི་བུད་མྱེད་རྣམས་དང་། གོགས་པོ་དྲྱི་ཟའྱི་རྒྱལ་པོ་ཟུར་ཕུད་

ལྔ་པ་འཁོར་དུ་མ་དང་བཅས་པ་དང་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ལུས་འཕགས་ཀྱི་རྱི་ལ་འོངས་

ནས། རབ་ཏུ་བལྟས་ན་སྐུ་ལས་འཕོས་པའྱི་མྱེ་དཔུང་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་མ་བཟོད་དྱེ་དྲུང་

དུ་བསྱེན་པར་མ་ནུས་སོ། །བརྒྱ་བྱིན་དང་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་བགོས་ཏྱེ། ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་

དྲྱི་ཟ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཻ་ཌུཪྱའྱི་པྱི་ཝང་བླངས་ཏྱེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་

དབངས་ཀྱིས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྱིང་བསྐུལ་ལོ། །དྱེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལས་བཞྱེངས་ཤྱིང་དབང་པོའྱི་བྲག་ཕུག་དྱེར་ལྷ་དྱེ་

དག་ཐམས་ཅད་འཁོད་དུ་རུང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས། བརྒྱ་བྱིན་འཁོར་དང་

བཅས་པ་དག་དྱེར་འོངས་ཤྱིང་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་མཆོད་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་

པས་མཆོད། བར་དྱེར་ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་ཞུ་ལན་མང་དུ་མཛད་དྱེ། བརྒྱ་

བྱིན་མགུ་བས། ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྱེན་ན། །གང་ཟག་ཁོད་ཀྱི་ཟླ་མ་
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མཆྱིས། །དཔའ་བོ་ཆྱེན་པོ་ཁྱེད་ལ་འདུད། །སྐྱེས་མཆོག་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞྱེས་སོགས་ཀྱིས་བསོད། དྱེ་ནས་སོན་པས་ཆོས་བཤད་པ་དྱེས་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའྱི་

གཙོ་བོ་བརྒྱད་ཁྱི་དང་བཅས་པ་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མྱིག་རྡུལ་མྱེད་ཅྱིང་དྲྱི་མ་དང་བྲལ་

བ་སྐྱེས་ཏྱེ། གནས་དྱེར་སན་དྱེ་ལ་འཁོད་བཞྱིན་དུ་བདྱེན་པ་མཐོང་བའྱི་མཇུག་ཐོག་

ཁོ་ནར་བརྒྱ་བྱིན་དྱེ་ཚེ་འཕོས་ཤྱིང་། འཕོས་མ་ཐག་སར་ཡང་གནས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་བརྒྱ་

བྱིན་དུ་སྐྱེས། དྱེ་ལྟར་འཕོས་ཤྱིང་སྐྱེས་པ་ནྱི། མྱིག་འཛུམ་པ་དང་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་

པའྱི་རྱེག་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ལ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བརྒྱ་བྱིན་རང་ཉྱིད་དང་བདྱེ་སོག་

མ་ལས་གཞན་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་ཤྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་ལྷ་དང་དྲྱི་ཟ་དྱེ་དག་སྐབས་

སུ་སོང་ཞྱིང་། བསབ་པའྱི་གནས་ལྔ་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ལན་གསུམ་དུ་ཕག་བས་ཞྱིང་། ལན་གསུམ་དུ་བསྐོར་བ་བས་

ནས་མདུན་གྱིས་ཕོགས་པས་ཕྱི་ནུར་དུ་སོང་སྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱིག་ལམ་དུ་མྱི་

མཐོང་བའྱི་སར་ཕྱིན་པ་ན་སར་ཡང་ཕག་བས་ཏྱེ་མྱི་སྣང་བར་སོང་ངོ་། །

སོ་བརྒྱད་པ་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་མཉན་ཡོད་ན་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་རང་གྱི་བུ་དྲུག་གྱི་

ཁྱིམ་ནྱི་ཕུག་ཟྱིན། བུ་བདུན་པ་ལྱེགས་སྐྱེས་ཀྱི་མནའ་མ་ལྱེན་ཞྱིང་ཁྱིམ་འབུབས་

པའྱི་དོན་དུ་གངས་རྱིའྱི་གླང་པོ་བརྒྱ། ར་བརྒྱ། གསྱེར་གྱི་རྒྱན་བརྒྱ། དྲྱེའུའྱི་ཤྱིང་ར་

བརྒྱ། ཐོ་གར་ཡུལ་གྱི་བུ་མོ་བརྒྱ་རྣམས་མནའ་མའྱི་རྱིན་དུ་ཁྱེར་ཞྱིང་། རྒྱལ་པོ་

གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་གསལ་རྒྱལ་ལ་སྐྱེས་སུ་བསྐུར་རྒྱུའྱི་གངས་ཅན་གྱི་གླང་པོ་
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ཆྱེ་བརྒྱ་ལྱེན་པ་ལ་སོགས་པ་དགོས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཕྱིར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་འོངས་

ཏྱེ། མནའ་མའྱི་ཕ་ཁྱིམ་བདག་དྱེའྱི་ཁྱིམ་དུ་ནུབ་མོ་འདུག་པ་ལས། ཁྱིམ་བདག་དྱེ་

ནངས་པར་སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲང་པར་འདོད་པས་ནམ་གྱི་

གུང་ལ་ལངས་ཏྱེ། གཡོག་འཁོར་དག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཟའ་བཅའ་རྒྱ་ཆྱེ་བའྱི་ས་

གོན་བྱེད་པ་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་མཐོང་སྱེ། ཁྱེད་ཅྱི་བག་མ་གཏོང་ལྱེན་བྱེད་

དམ། ཚོང་པའྱི་ཚོགས་ལ་སོན་མོའམ། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་སྤན་འདྲྱེན་

སོགས་དྲྱིས་པས། དྱེ་དག་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་

གདུགས་ཚོད་ལ་སྤན་འདྲྱེན་ནོ་ཟྱེར་བ་ན། སངས་རྒྱས་ཞྱེས་བ་བའྱི་སྒ་ཐོས་པ་ཙམ་

གྱིས་བ་སྤུ་ཟྱིང་ཞྱེས་བྱེད་དྱེ་སངས་རྒྱས་དང་དགྱེ་འདུན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། 

དྱེས་ཀང་རྒྱས་པར་བཤད་པས་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་ཤྱིན་ཏུ་དད་པ་སྐྱེས་ཏྱེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་གང་ན་བཞུགས། ཞལ་ལྟ་བར་རུང་ངམ་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ལ། དུར་

ཁོད་བསྱིལ་བའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་ཏྱེ། འདྱིར་བོན་པ་ན་ང་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་

བས་སོ། །

དྱེ་ནས་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་སངས་རྒྱས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དྲན་པ་དང་ལྡན་

པས་ཅུང་ཟད་ཉལ། ཡང་གཉྱིད་སད་པ་ན་སྣང་བའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱི་དྲན་པའྱི་མཐུ་ལས་

མཚན་མོའྱི་དུས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་ནམ་ལངས་པ་ལྟར་ཕོགས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་

མཐོང་། དྱེར་ལངས་ཏྱེ་ལྷོ་སོའྱི་ཕོགས་ནས་འགོ་བའྱི་ཚེ། ཕོ་ཉ་བ་རྒྱུ་འགྲུལ་གྱི་དོན་

དུ་སོ་ཕྱེ་བ་དང་འགྱིགས་ནས་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཐོན་པ་ན་ནམ་མ་ལངས་ཏྱེ་

མུན་པར་འདུག་གོ། །དྱེར་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པས་གནོད་པར་མྱི་འགྱུར་གང་སམ་སྱེ་
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སར་ལྡོག་པར་འདོད་པ་ལ་སོ་དྱེར་གནས་པའྱི་ལྷས། ཕོགས་དྱེ་ནས་དུར་ཁོད་བསྱིལ་

བའྱི་ཚལ་གྱི་བར་ཐམས་ཅད་སྣང་བས་ཁབ་པར་བས་ཏྱེ། འདྱི་སྐད་ཅྱེས། ར་བརྒྱ་

དང་ནྱི་གསྱེར་རྒྱན་བརྒྱ། །དྲྱེའུའྱི་ཤྱིང་ར་བརྒྱ་དང་ནྱི། །སྣ་ཚོགས་ནོར་གྱིས་སྤུང་པ་

ཡྱི། །རྒོད་མ་ཡྱི་ནྱི་ཤྱིང་ར་བརྒྱ། །གོམ་པ་གཅྱིག་གཅྱིག་བོར་བ་ཡྱི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་

ཡང་མྱི་ཕོད་དོ། །ཞྱེས་སར་མྱི་ལྡོག་ཅྱིང་འགོ་བར་བསྐུལ་བས། ཁོད་སུ་ཞྱིག་དྲྱིས་

པས། ཁྱིམ་བདག་ཁོད་ཉྱིད་ཀྱི་གོགས་པོ་རྱིང་པ་བྲམ་ཟྱེ་སྦྲང་རྩྱིའྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་ཏྱེ། 

མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་ལ་དད་ཅྱིང་ཤྱི་བས་ལྷར་སྐྱེས་ནས་ལྷོ་སོ་འདྱིར་གནས་སོ་ཞྱེས་

ཟྱེར་རོ། །

དྱེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཏྱེ་བསྱིལ་བའྱི་ཚལ་དུ་སོང་སྱེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་ན་ཞབས་འཆག་པར་མཛད་པར་མཐོང་ནས་

སྙུན་དྲྱིས་པས། གང་ཞྱིག་འདོད་པས་མ་གོས་ལ། །ཟག་མྱེད་རབ་ཏུ་རྣམ་གོལ་བ། །མྱ་

ངན་ཡོངས་འདས་བྲམ་ཟྱེ་ནྱི། །ཐམས་ཅད་དུ་ནྱི་བདྱེ་བར་མནལ། །ཞྱེས་སོགས་

བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། ནང་དུ་བོན་ནས་གདན་ལ་བཞུགས་པ་ན། ཁྱིམ་བདག་གྱིས་ཀང་

ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ། ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་པ་ལ་ཆོས་བསན་པས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་

བདྱེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་། ཆྱེད་དུ་བརོད་ནས་དགྱེ་བསྱེན་དུ་གྱུར། དྱེར་ཞུས་ལན་ཅུང་

ཟད་མཛད་ནས། ཁྱིམ་བདག་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་དུ་

གཤྱེགས་ཤྱིག་དང་། དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་

བསྱེན་བཀུར་བགྱིའོ། །བཀའ་སྩལ་པ། དྱེ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོད་དམ། གསོལ་བ་

མ་མཆྱིས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། གང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོད་པ་དྱེར་དགྱེ་སོང་
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རྣམས་འོང་བ་དང་འགོ་བ་དང་གནས་པར་སྱེམས་སོ། །གསོལ་བ། བདག་གྱིས་ཅྱི་

ནས་ཀང་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩྱིག་གོ །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅང་མྱི་གསུང་བས་

གནང་ངོ་། །

སོ་དགུ་པ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་བཞྱེངས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་རང་གྱི་བ་བ་སྒྲུབ་

དགོས་པ་རྣམས་གྲུབ་པ་ན། སོན་པའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་འོངས་ནས། བདག་

ལ་དགྱེ་སོང་གཅྱིག་གོགས་སུ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། ཞྱེས་ཞུས་པས། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་

བུས་འདུལ་བར་མཁྱེན་ནས་བཀའ་གནང་ངོ་། །འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཡང་ནངས་

བར་བསོད་སོམས་སྤད་ཅྱིང་གནས་མལ་མ་ཁོས་སུ་ཕབ་ནས། མཉན་ཡོད་ཀྱི་

ཕོགས་སུ་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས། ཁྱིམ་བདག་གྱིས་ཀང་ཚུར་ལམ་མཉན་ཡོད་ཀྱི་འཁོར་

གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་། ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་

བརགས་ཤྱིང་འོངས་པ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ས་གཞྱི་ལ་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་

ཀུན་དགའ་ར་བ་ནྱི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་དང་ལྡན་པར་མཐོང་ངོ་། །རྒྱལ་བུ་

རྒྱལ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ་དྱེ་ནྱི་རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་སྤུན་ཟླར་གྱུར་བ་ཞྱིག་གོ །དྱེ་

ནས་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས། ཀུན་དགའ་ར་

བ་བདག་ལ་སྩོལ་ཞྱིགདྱེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་རྩྱིག་པ་ལགས། ཞྱེས་

སྨྲས་པ་། རྒྱལ་བྱེད་ཁས་མྱི་ལྱེན་ནོ། །ལན་གསུམ་དུ་བསོངས་པས་གསུམ་པ་ལ་

རྒྱལ་བྱེད་ན་རྱེ། ཀུན་དགའ་ར་བ་གསྱེར་གྱི་བྱེ་མ་ཁྱེབས་པར་གཤྱིབས་ཀང་ང་མྱི་
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གཏོང་ངོ་། །ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། གཞོན་ནུ་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་རྱིན་ཐང་ནྱི་བཅད་

ཟྱིན་གྱིས་གསྱེར་གྱིས་གསྱེར་ལོང་ཤྱིག །དྱེ་ནས་དྱེ་གཉྱིས་རྱིན་ཐང་བཅད་མ་བཅད་

ལ་རྩོད་པར་གྱུར་ཏོ། །

དྱེ་ནས་ཞལ་ལྕྱེ་གཅོད་པ་རྣམས་ཀྱི་གན་དུ་སོང་བ་ན། འཇྱིག་རྱེན་སྐོང་བ་

རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱི་ཞལ་ལྕྱེ་གཅོད་པའྱི་མྱི་བཞྱིར་སྤྲུལ་ཏྱེ། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་གཞོན་ནུ་རྱིན་

ཐང་བཅད་ཟྱིན་གྱི་གསྱེར་ལོང་ཤྱིག །ཀུན་དགའ་ར་བ་འདྱི་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་ཡྱིན་ནོ་

ཞྱེས་ཟྱེར་བས་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱིས་ཐབས་མ་རྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་

གྱིས་ཤྱིང་ར་ལ་སོགས་པ་མང་པོས་གསྱེར་བསྐས་ཏྱེ་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་ས་གཞྱི་

ཐམས་ཅད་ལ་བཀམས་ན། ཕལ་ཆྱེར་ཁྱེབས་ཀང་ཕོགས་འགའ་ཞྱིག་མ་ཁྱེབས་པར་

མཐོང་ནས། དྱེ་དང་འཚམ་པའྱི་གཏྱེར་ཞྱིག་གང་དུ་ཡོད་བསམས་ཤྱིང་ཕོགས་

རྣམས་སུ་བལྟས་པ་ན། རྒྱལ་བྱེད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཁྱིམ་བདག་འགོད་པ་སྐྱེས་ན་

གསྱེར་སར་ལོངས་ཤྱིག །ཀུན་དགའ་ར་བ་ནྱི་ང་ཉྱིད་ཀྱིའོ། ཁྱིམ་བདག་གྱིས་དོན་དྱེ་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ན། རྒྱལ་བྱེད་ཀྱིས་བསམས་པ། ཀྱེ་མ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ནྱི་

མཆོག་ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱི་ཡྱིས་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་ཆྱེད་དུ་ནོར་འདྱི་སྱེད་ཅྱིག་གཏོང་ན། 

བདག་གྱིས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་བའོ་སམ་ནས། འོ་ན་གསྱེར་མ་བཀམ་པའྱི་ས་ཕོགས་

འདྱི་བདག་ལ་བྱིན་ཅྱིག །བདག་གྱིས་ཀང་སོ་ཁང་བརྩྱིག་པར་བའོ། །ཞྱེས་བགོས་

ནས་ཁྱིམ་བདག་དང་གཞོན་ནུ་ཡང་བློ་མཐུན་པར་བས་སོ། །

དྱེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་རྩྱིག་པར་བས་པ་ན། མུ་སྱེགས་བྱེད་རྣམས་འདུས་

ཏྱེ་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་དྲུང་དུ་ལྷགས་ནས། ཀྱེ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་གོང་ཁྱེར་བགོ་
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བཤའ་བས་ཟྱིན་ཏྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མའྱི་ནྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཡྱིན་ལ། ངྱེད་ཅག་གྱི་ནྱི་

མཉན་ཡོད་ཡྱིན་ན། གཽ་ཏ་མའྱི་ཕྱིར་ཁོད་གཙུག་ལག་ཁང་མ་རྩྱིགས་ཤྱིག །ཅྱེས་ཟྱེར་

བ་ལ་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་དྱེ་རྣམས་ལ། ཁྱེད་ཅག་གོང་ཁྱེར་བགོ་བཤའ་བས་སྱིད་ཀང་། 

ངའྱི་ནོར་ཁྱེད་ཅག་གྱིས་མ་བགོས་པས་རང་གང་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་

ཕུང་པོ་རྩྱིག་གོ །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་ཀང་སྔར་བཞྱིན་གླྱེང་བ་ལ། 

ཁྱིམ་བདག་གྱི་གཤགས་ཀྱིས་ཕམ་པར་བས་ཀང་ད་དུང་མུ་ཅོར་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་ཞྱིང་

གཙུག་ལག་ཁང་ཅྱི་དགར་རྩྱིག་ཏུ་མྱི་གཞུག་གྱི །གཽ་ཏ་མའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཆོག་དྱེ་

དང་ནུས་པ་འགན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་དྱེ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ན་རྩྱིགས་ཤྱིག་ཅྱེས་ཟྱེར་བས། 

ཁྱིམ་བདག་གྱིས་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་ཞུས་པས། མུ་སྱེགས་དྱེ་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་དགྱེ་བའྱི་རྩ་

བའང་ཡོད་ལ། དྱེ་དག་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་འདུལ་བ་ལ་རག་ལས་པར་ཡང་མཁྱེན་ནས་

ཁྱིམ་བདག་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བ་སྱེ། འོན་ཀང་ཞག་བདུན་ནས་སོ། །

དྱེས་མུ་སྱེགས་རྣམས་ལ་བརོད་པས། དྱེ་རྣམས་གོས་བས་ཏྱེ་ད་ལྟ་ནུས་པ་

མྱི་སོན་པར་ཕྱི་དུས་འདྱེབས་པ་ནྱི་ཡང་ན་ནྱི་འདྱི་འབྲོས། ཡང་ན་ནྱི་ཕོགས་འཚོལ་

ཏྱེ། བྲོས་ན་ནྱི་དྱེར་ཟད་པས་རྱེ་ཤྱིག་བདག་ཅག་ཀང་ཕོགས་འཚོལ་ལོ་ཞྱེས་ཐམས་

ཅད་བཀམ་སྱེ། ཉྱིན་ཞག་གྱི་རྱིམ་པ་བགང་ཞྱིང་ཙབ་ཙབ་པོར་ཕོགས་འཚོལ་བ་ལས། 

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མྱིག་དམར་ཞྱེས་བ་བ་མྱིག་འཕྲུལ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྱེ་རྱེད་

ནས་གོགས་བཅོལ་ལོ། །དྱེ་དག་ཏུ་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་གདུལ་བར་གྱུར་པའྱི་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་

ཡང་འདུས། ཞག་བདུན་ལོན་པ་ན་ས་ཕོགས་ཤྱིན་ཏུ་ཡངས་པར་སན་བཤམས། 

འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་ཤྱིང་ཞལ་འཛུམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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ནས་འདུལ་བའྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་གཟྱིགས་སོ། །དྱེ་ནས་མུ་སྱེགས་བྱེད་རྣམས་དང་

ལྟད་མོ་བའྱི་སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་འདུས་པ་ན། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མྱིག་དམར་གྱིས་ཤྱིང་ས་

ཧ་ཀཱ་ར་མྱེ་ཏོག་རྒྱས་པ་སྤྲུལ་པས། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་རླུང་དམར་དང་ཆར་

དྲག་པོ་བཏང་ནས་ཤྱིང་རྣམས་རྩ་བ་ནས་བཅག་ཅྱིང་བཏོན་ལ་གཏོར་རོ། །ཡང་

པདྨའྱི་རྱིང་བུ་སྤྲུལ་པ་ལ། གླང་པོ་ཆྱེ་མང་པོ་སྤྲུལ་ནས་དཀྲུགས་ཤྱིང་བརྱིས་ལ་ལྷག་

མ་མྱེད་པར་བས་སོ། །སྦྲུལ་མགོ་བདུན་པ་བཏང་བ་ལ། མཁའ་ལྡྱིང་མང་པོ་སྤྲུལ་ནས་

དྲངས་ཤྱིང་ཟོས་སོ། །མཐར་དྱེས་རོ་ལངས་རྦད་པ་ན། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་རོ་

ལངས་ལ་ཕུར་བུས་བཏབ་བོ། འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་དྱེ་རོ་ལངས་བཏང་བ་ལ་ཕ་རོལ་

པོས་ཕུར་བུས་བཏབ་ན། གཏོང་བ་པོ་ཉྱིད་གསོད་པ་ཡྱིན་པས་རོ་ལངས་སར་ལྡོག་

སྱེ་མྱིག་དམར་ལ་སོགས་པ་མུ་སྱེགས་རྣམས་བདས་པས། དྱེ་དག་འཇྱིགས་སྐྲག་

ནས་མགོན་སྐབས་གཞན་མྱེད་དྱེ། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས་

འཕགས་པས་ཕུར་བུ་ཕྱུང་བ་ན་རོ་ལངས་ཞྱི་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མྱིག་

དམར་དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་པར་རོགས་ལ་ཆོས་བསན་པས་དག་བཅོམ་

པའྱི་བར་དུ་གྱུར་ཏོ། །

འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་འཁོར་ཚོགས་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་པ་ཇྱི་

ལྟ་བར་ཆོས་བསན་པས་ལྷ་དང་མྱིའྱི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་ཡས་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་། 

སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར་བང་ཆུབ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་གཞོལ་པར་གྱུར་ཏོ། །ད་དུང་

བདྱེན་པ་མ་མཐོང་བའྱི་མུ་སྱེགས་ཅན་མང་པོ་དག་གླགས་ལྟ་ཞྱིང་སྐབས་འཚོལ་

བར་འདོད་ནས། ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་དྲུང་དུ་ལྷགས་ཏྱེ་སྨྲྱེ་སྔགས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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འདོན་བཞྱིན་བདག་ཅག་གླ་མྱི་བ་སྱེ་གཙུག་ལག་ཁང་རྩྱིག་ཏུ་ཆུག་ཅྱིག །ཟྱེར་བ་ན་

ཁྱིམ་བདག་གྱིས་ཀང་ཤྱེས་བཞྱིན་དུ་ཁས་བླངས་ནས་དྱེ་དག་དྱེ་ལྟར་བྱེད་དུ་བཅུག་

པ་ན། ལན་ཅྱིག་དྱེ་དག་ལས་བྱེད་པའྱི་ཉྱེ་ལོགས་ཤྱིང་དྲུང་ཞྱིག་ན་འཕགས་པ་ཤཱ་

རྱིའྱི་བུ་འཆག་ཅྱིང་བཞུགས་སོ། །དྱེར་སྐྱེ་བོ་གཞན་མྱེད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་མུ་སྱེགས་

དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འགགས་ཏྱེ་ཤྱིང་ལ་དཔངས་ནས་བཀོང་བར་

བསམས་ཏྱེ་ཐག་པ་ཐོགས་ཤྱིང་དྲུང་དུ་འོངས་ཏྱེྱེ་མཐའ་བསྐོར་བ་ན། འཕགས་པས་

ལས་བྱེད་པའྱི་རྒྱབ་མྱི་གད་སོབས་པོོ་ཆྱེའྱི་ལུས་ཅན་ལྕགས་དབྱུག་ཐོགས་པ་མང་

པོ་སྤྲུལ་ཏྱེ། མུ་སྱེགས་དྱེ་དག་ཕན་ཚུན་དུ་བདས་ཤྱིང་བརྡུང་བ་སོགས་སྱིགས་པའྱི་

ཆོ་འཕྲུལ་བསན་པས་འཕགས་པ་ལ་སྐབས་སུ་གསོལ་བས་བདྱེ་བར་སོང་། དྱེར་དྱེ་

དག་དད་པ་སྐྱེས་ཤྱིང་ཆོས་བསན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ལ། ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་མྱི་རྱིང་བར་དག་བཅོམ་པའྱི་བར་ལ་བཀོད་དོ། །

དྱེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཐྱིག་འདྱེབས་པའྱི་ཚེ། ཐྱིག་སྐུད་ཀྱི་མཐའ་གཅྱིག་

ནས་ནྱི་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་བཟུང་། གཅྱིག་ཤོས་ནས་ནྱི་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་

གྱིས་བཟུང་སྱེ་ཐྱིག་དང་པོ་བཏབ་པ་ན་འཕགས་པ་འཛུམ་པ་མཛད་དོ། ཁྱིམ་བདག་

གྱིས་དྱེའྱི་རྒྱུ་དྲྱིས་པས། དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའྱི་གནས་སུ་ཡང་གསྱེར་གྱི་ཁང་པ་དཔག་

ཚད་བཞྱི་བཅུ་པ་གྲུབ་བོ་ཞྱེས་གོ་བར་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་ཐྱིག་གཉྱིས་པ་བཏབ་པས་

གསྱེར་གྱི་ཁང་པ་དྱེ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྣ་བཞྱི་ལས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་

དབུས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྱེན་པོ་ཡོད་པ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་བཅུ་དྲུག་གྱིས་

བསྐོར་བ་དང་མཐའ་ཁང་ཕན་དྲུག་ཅུས་བསྐོར་བ། ཕྱི་རོལ་ར་བ་དང་བཅས་པ་ཡོ་
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བད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བས་ཤྱིང་། གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱིས་ཀང་སོ་ཁང་

ལྱེགས་པར་ཚང་བར་གྱུར་ཏོ། །

བཞྱི་བཅུ་པ་མཉན་ཡོད་དུ་སྤན་དྲངས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་བཅས་སྤན་དྲངས་པར་འདོད་དྱེ། ཁྱིམ་

བདག་གྱིས་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཉྱི་མ་རྱེར་བཤུལ་སོ་

ཇྱི་ཙམ་རྱེ་འབོན་ཞྱེས་དྲྱིས་པས། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་བཞྱིན་ཏྱེ་རྒྱང་

གགས་བཅུའྱི་ལམ་དུའོ། །དྱེ་ནས་མཉན་ཡོད་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་བར་དུ་ཞག་

མལ་བརྩྱིས་ནས་ཞག་ས་རྱེ་རྱེར་སྦྱྱིན་གཏོང་གྱི་ཁང་པ་རྱེ་ཡང་བརྩྱིགས། གཞན་

དུཡང་དུས་དང་ཐུན་ཚོད་སོ་སོའྱི་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་ཀང་བཞགར་བབས་དག་ཀང་

བརྩྱིགས། གདུགས་ཚོད་གསོལ་བའྱི་མྱི་དག་ཀང་བཞགལམ་རྣམས་ཆག་ཆག་

བཏབ་ཅྱིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན། མྱི་ཞྱིག་ཕོ་ཉར་མངགས་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་སྤན་འདྲྱེན་པར་བཏང་། དྱེས་ཀང་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་ཕྱིན་ཞྱིང་སོན་པའྱི་ཞབས་

ལ་ཕག་འཚལ་ཏྱེ་མཉན་ཡོད་དུ་ཕྱེབས་པས་གསོལ་ལོ། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་དང་ཐབས་ཅྱིག་ཏུ། རྒྱལ་

བོའྱི་ཁབ་ནས་མཉན་ཡོད་ཀྱི་བར་གྱི་ལོངས་རྣམས་རྒྱུ་ཞྱིང་། ཁྱིམ་བདག་གྱིས་གུས་

པས་བཤམས་པའྱི་མཆོད་ཡོན་སྦྲྱེངས་པའྱི་གནས་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་བརྒྱུད་དྱེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དུལ་བ་འཁོར་དུལ་བ། ཞྱི་བ་འཁོར་ཞྱི་བ། གོལ་བ་འཁོར་གོལ་བ། 

དབུགས་བྱིན་པ་འཁོར་དབུགས་ཕྱིན་པ། རྣམ་པར་དུལ་བ་འཁོར་རྣམ་པར་དུལ་བ། 
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དག་བཅོམ་པ་འཁོར་དག་བཅོམ་པ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འཁོར་འདོད་ཆགས་

དང་བྲལ་བ། ཉྱི་མ་འོད་ཟྱེར་སོང་གྱིས་བསྐོར་བ་ལྟ་བུ། སྐུ་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་རྱི་བོ་འགོ་

ཤྱེས་པ་དང་འདྲ་བ། འོད་འདོམ་གང་བ། མཚན་དང་དཔྱེ་བད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། 

ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དྱེ་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་ཆྱེན་པོ་དང་། ཁྱིམ་བདག་

མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་སོགས་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་དང་། ལྷ་བརྒྱ་སོང་དུ་མས་

ཞབས་འབྲྱིང་བས་ཏྱེ་གོང་ཁྱེར་གྱི་སོའྱི་ཐྱེམ་པ་ལ་ཞབས་བཞག་མ་ཐག་ཏུ་ས་ཆྱེན་

པོ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས། འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱིས་ཁབ། ནམ་

མཁའ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མྱེ་ཏོག་གྱི་ཆར་ཕབ་ཅྱིང་རོལ་མོའྱི་སྒ་བསྒགས། ས་མཐོ་

དམན་ཅན་རྣམས་ནྱི་མཉམ་པར་གྱུར། གླང་པོ་ཆྱེ་དང་ར་དང་ཁྱུ་མཆོག་རྣམས་ནྱི་

སྐད་འབྱིན། རོལ་མོའྱི་ཆ་བད་ཐམས་ཅད་དང་སྣོད་ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་རང་སྒ་འབྱིན། 

ལོང་བས་མྱིག་ཐོབ། འོན་པས་སྒ་ཐོས། ལྐུགས་པས་སྨྲ་ནུས། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་

དག་དབང་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤྱིང་། ཆང་དང་དུག་གྱིས་མྱོས་པ་དང་ཕན་

ཚུན་མཁོན་པ་རྣམས་ཞྱི། སྦྲུམ་མ་རྣམས་བདྱེ་བར་བཙས། བཙོན་དུ་བཅྱིངས་པ་

རྣམས་ནྱི་ཐར། ནོར་མྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ནོར་རྱེད་དོ། །

འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཡ་མཚན་གྱི་ཆོས་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་མཛད་པ་མ་ཡྱིན་

པར་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་བས་ཡ་མཚན་ནར་མ་སྣ་ཚོགས་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཡྱིན་

ནོ། །འདྱི་ནྱི་གོང་འོག་ཏུ་སོན་པ་འཁོར་བཅས་རྒྱལ་པོའམ་ཁྱིམ་བདག་ལ་སོགས་

པས་སྤན་དྲངས་ཏྱེ། སྔར་མ་བོན་པའྱི་ཡུལ་ཕོགས་གང་དང་གང་དུ་བོན་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་སྦྱར་རོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱིམ་བདག་གྱིས་བཞྱེངས་པའྱི་གཙུག་
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ལག་ཁང་དུ་བོན་ཏྱེ་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་གདན་བཤམས་པ་ལ་

བཞུགས་སོ། ། ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་ཉྱེ་དུ་འཁོར་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་

པས་བཀུར་བསྱི་དང་བཅས་ཏྱེ་ཁྱིམ་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་གསྱེར་གྱི་བ་མ་བུམ་ཐོགས་

ནས་ཆུ་སྦྲྱེངས་པ་ལས་བ་མ་བུམ་ནས་ཆུ་འབབ་ཏུ་མ་བཏུབ་བོ། །

དྱེ་ནས་བདག་གྱིས་ལས་མ་ལྱེགས་པ་བས་སམ་སམ་ནས་མྱི་དགའ་བ་ལ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དྱེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་སྔོན་གྱི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཁོད་ཀྱིས་ཕོགས་འདྱི་ཉྱིད་ཕུལ་བ་ཡྱིན་པས་ཕོགས་གཞན་

དུ་ཆུ་སྦྲྱེངས་ཤྱིག །དྱེར་སྦྲྱེངས་པས་ཆུ་བྱུང་ངོ་། །འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་

ཚུལ་ནྱི། སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟྱིགས་ཀྱི་དུས་ཁྱིམ་བདག་རྒྱལ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བར་གྱུར་

པ་དང་། གཙུག་ཏོར་ཅན་ལ་ཁྱིམ་བདག་རྒྱས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་སྐོབ་ལ་ཁྱིམ་

བདག་མཆུ་དང་། འཁོར་བ་འཇྱིག་ལ་ཁྱིམ་བདག་སྱིད་སྦྱྱིན་དང་། གསྱེར་ཐུབ་ལ་

ཁྱིམ་བདག་ཕུར་བུ་དང་། འོད་སྲུང་ལ་ཁྱིམ་བདག་ཆུ་སོང་དུ་གྱུར་ཏྱེ་ཕུལ། མ་འོངས་

པ་ན་བམས་པ་ལ་ཁྱིམ་བདག་ནོར་བཟང་དུ་གྱུར་ཏྱེ་འབུལ་ལོ། །ཞྱེས་ལུང་བསན་

ཏོ། །

འདྱིར་ཆུ་སྦྲྱེང་བ་ནྱི་འཕགས་ཡུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཆོས་ཏྱེ། བཟའ་བཏུང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་སྦྱྱིན་པ་རྒྱ་ཆྱེ་བ་གང་ལའང་ཆུ་གཙང་སྦྲྱེང་བ་ཡྱིན་པས། སྐབས་འདྱིར་ཡང་

གཙུག་ལག་ཁང་འབུལ་བའྱི་བར་ཡྱིན་ནོ། །དྱེའྱི་ཚེ་གང་སྦྱྱིན་པའྱི་དངོས་པོ་དྱེ་ཉྱིད་

བརོད་དགོས་པས། སྐབས་དྱེར་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱིས་བསམས་པ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་དངོས་པོ་བརོད་པ་གསུང་པ་ན། བདག་གྱི་མྱིང་ཐོག་མར་སོས་ཏྱེ་
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གསུངས་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པ་སོན་པས་མཁྱེན་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། དགྱེ་སོང་དག་

འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བྱེད་རབ་ཏུ་དགའ་སྱེ་སོ་ཁང་རྱིན་པོ་

ཆྱེ་སྣ་བདུན་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་ལྡན་པར་བྱེད་དུ་བཅུག་གོ །

ཞྱེ་གཅྱིག་པ་གསལ་རྒྱལ་དད་པ་ལ་བཀོད་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ཞག་མང་པོ་མ་ལོན་པའྱི་དུས་ཤྱིག་ན། ཀོ་ས་ལའྱི་རྒྱལ་པོ་གསལ་

རྒྱལ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་པར་ཐོས་ནས་རང་ཉྱིད་

འཁོར་དང་བཅས་པ་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་སོང་། ཕག་བས་ཏྱེ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁོད་

ནས་དྱེས་སྨྲས་པ། དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་བླ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་

ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ཞྱེས་གསུང་པར་གགས་ན། དྱེ་དགྱེ་

སྦྱོང་ག་ཽཏ་མ་ལ་རྫུན་གསུང་ཞྱེས་སྐུར་པ་འདྱེབས་པ་མ་ལགས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ། 

མ་ཡྱིན་ཏྱེ་ང་ནྱི་བླ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་

རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །གསོལ་པ། རྱེ་ཞྱིག་རྒན་ཞྱིང་རྒན་པའྱི་དགྱེ་སྦྱོང་དང་

བྲམ་ཟྱེ་རོགས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་དྱེ་ལྟ་བུ་ཁས་མྱི་འཆྱེ་ན། ཤྱེས་ལྡན་གཽ་

ཏ་མ་འཁྲུངས་ནས་རྱིང་པོ་མ་ལོན་པ་གསར་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་འཚལ། 

ཞྱེས་ཞུས་པ་ན། དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། རྒྱལ་རྱིགས་དཔྱེ་བད་ལྡན་པ་

དང་། །དྱེ་བཞྱིན་བྲང་འགོ་མྱེ་དང་ནྱི། །དགྱེ་སོང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྡན་དྱེ་ལ། །བློ་དང་ལྡན་

པས་བརས་མྱི་བ། །ཞྱེས་པའྱི་དོན་གཞོན་ནུ་དཔྱེའྱི་མདོ་རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་བས། 
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རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉྱིད་དང་། རོགས་

པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་ཡྱིད་ཆྱེས་ནས་ཞབས་གཉྱིས་ལ་མགོ་བོས་གཏུགས་ཏྱེ་

སོང་ངོ་། །

དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་ཆྱེན་པོ་དང་བཅས་པ་གོང་

ཁྱེར་མཉན་ཡོད་ཀྱི་ཕོགས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་ཀྱི་ཀུན་

དགའ་ར་བར་དབར་གནས་པར་མཛད་ཅྱིང་། དྱེའྱི་ལོ་ཕྱི་མ་ཡབ་སས་མཇལ་བར་

མཛད་དོ། །

ཞྱེ་གཉྱིས་པ་ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་སྱེ་ནྱི། 

དྱེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ཡང་དག་པའྱི་དད་པ་ཐོབ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་

གཙང་མ་ལ། ལྷ་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ། ཁྱེད་ཀྱི་སས་ཀྱིས་བདུད་རྩྱི་བརྱེས་

ནས་བདུད་རྩྱིས་འགོ་བ་ཚིམ་པར་མཛད་དོ་ཞྱེས་འཕྱིན་ཡྱིག་ཕུལ་བས། རྒྱལ་པོ་

ཟས་གཙང་གྱིས་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་ཕོ་ཉ་ཞྱིག་བཏང་བ། སོན་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་གཟྱི་བྱིན་

གྱིས་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་ནས་དྱེ་

ཉྱིད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྱེ་ཕྱིར་མ་འོངས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཕོ་ཉ་གཉྱིས་པ་ནས་བདུན་པ་

ལ་སོགས་པའྱི་བར་དུ་བཏང་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་སྱེ་ཕྱིར་མ་ལྡོག་པས་

འཕྱིན་ལས་སྐྱེལ་བ་སུ་ཡང་མ་བྱུང་ངོ་། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ལག་པ་

འགམ་པ་ལ་གཏོད་དྱེ་སྱེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅྱིང་འདུག་པ་ལ། མདུན་ན་འདོན་གྱི་བུ་

འཆར་ཀས་རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་པས། གཞོན་ནུ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་སྔོན་དཀའ་བ་
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སྤོད་པའྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཏམ་ཁྱེར་ནས་འོང་ན། ད་ལྟ་བདུད་རྩྱི་ཐོབ་ནས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པས་གནས་པའྱི་ཚེ་འཕྱིན་སྐྱེལ་བ་བཏང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྡོག་འོང་

བ་མྱེད་པས་སོ། །དྱེ་ནས་འཆར་ཀས་ལྷ་དོན་དྱེ་ལ་བདག་འགོའ།ོ །རྒྱལ་པོས་ཁྱེད་

ཀང་དྱེའྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐོང་ནས་དྱེར་འདུག་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེས་བདག་

སར་ངྱེས་པར་འོང་ངོ་བས་ནས། དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

འཕྱིན་ཡྱིག་བྲྱིས་ཏྱེ་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་བཟུང་ནས་སུ། ཁོད་ནྱི་

བདག་གྱིས་ཆྱེར་བསྐྲུན་ཏྱེ། །ཉོན་མོངས་མྱེ་རབ་འབར་བཞྱིན་དུ། །རྒྱལ་བ་ལོན་ཤྱིང་

ལ་བསད་ན། །ད་ནྱི་ཁོད་ཀྱི་སོབ་མ་ཡྱི། །ཡལ་ག་ལྕུག་མ་འཕྱེལ་གྱུར་ན། །གཞན་ནྱི་

བདྱེ་བས་དགའ་བར་གྱུར། །བདག་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་སྐལ་པར་ལྡན། །གཞན་ཡང་གང་

གྱིས་ཁོད་ནྱི་ལོན་ཤྱིང་ལྕུག་ཕན་མཚུངས་ཙམ་ན། །བདག་གྱི་བུ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་སམ་

ནས་ཆུང་ནས་བསྐྲུན་བསྐྲུན་ཏྱེ། །བུ་གཅྱིག་ཡུལ་མྱི་མང་པོས་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་

སྤད་ཐོབ་ན། །དྱེ་ལ་ཡོན་ཏན་འབྲས་བུ་མྱི་སྱེར་ཁོད་ལ་སྱིང་རྱེ་མྱེད། །གང་ཚེ་ཐོག་མ་

བལྟམས་པ་ན། །ཉྱིད་དོན་བསྒྲུབས་ནས་གཉྱེན་རྣམས་ནྱི། །ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་དང་ཕན་

གདགས་ཞྱེས། །ཁོད་ཀྱིས་དམ་བཅས་མཛད་ནས་ནྱི། ཁོད་ཀྱིས་ཞྱི་གནས་དྱེ་བརྱེས་

ན། །བདག་དང་གཉྱེན་གྱི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ཐུགས་བརྩྱེས་རྱེས་སུ་བཟུང་མཛོད་

དྱེ། །གཤྱེགས་པར་དགོངས་པ་མཛད་དུ་གསོལ། ཞྱེས་སོ། །

དྱེ་ནས་འཆར་ཀས་ཞུ་འཕྱིན་གྱི་ཡྱི་གྱེ་ཁྱེར་ཏྱེ་སོང་བ་ལས་ཞག་བདུན་

མཉན་ཡོད་དུ་ཕྱིན། སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་སོང་སྱེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱི་ཞུ་བའྱི་ཡྱི་གྱེ་

ཕུལ་བ་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་ཕག་གྱིས་བཞྱེས་ཏྱེ་བཀག་པར་མཛད་ནས་མཐའ་ཞྱིག་
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ཏུ་འཇོག་པར་མཛད་དོ། །འཆར་ཀས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྱེར་སྐར་མྱི་

བཞུད་དམ། བཀའ་སྩལ་པ་འགོའ།ོ །དྱེ་སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ལྷག་པར་འདྲྱིས་

པས་གལ་ཏྱེ་མྱི་བཞུད་ན་བདག་གྱི་མཐུས་བཀྱིའོ། །ཞྱེས་ཅྱི་བརོལ་དུ་གསོལ་བ་ལ། 

གང་སྱེད་པ་དང་བྲལ་ཞྱིང་སྤོད་ཡུལ་མཐའ་ཡས་མངའ་བ་དྱེ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་བཀྱི་བར་

ནུས། ཞྱེས་གསུངས། དྱེས་གསོལ་པ། བདག་འགོ་སྱེ་ཟས་གཙང་མ་ལ་རྱིག་པར་

བགྱིའོ། །སོན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་

ཞྱིག །གསོལ་བ། རྒྱལ་པོ་ལ་སར་འོང་བར་དམ་བཅས་ན་ཇྱི་ལྟར་བགྱིད། སྔོན་ལ་

རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་དྱེའྱི་རྱེས་སུ་དམ་བཅས་པ་བཞྱིན་དུ་གྱིས་ཤྱིག །

དྱེ་ནས་འཆར་ཀ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་གཏད་དྱེ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་

བསྱེན་པར་རོགས་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའྱི་ཆོས་དག་བསན་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

སྤན་སྔར་སོང་བ་ན། བཀའ་སྩལ་པ། འཆར་ཀ་ཁོད་སོང་ལ་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་དུ་ག་

ཚོམ་དུ་མ་འགོ་བར་སོར་སོད་ལ། ཤཱཀའྱི་དགྱེ་སོང་འོངས་སུ་ཞྱེས་རོད་ཅྱིགགལ་ཏྱེ་

ནང་དུ་བོན་ཟྱེར་ན་འཇུག་པར་བའོ། །དགྱེ་སོང་གཞན་ཡང་ཡོད་དམ་ཞྱེ་ན་ཡོད་དོ། 

ཅྱེྱེས་སྨྲོས་ཤྱིག །དོན་གྲུབ་ཀང་ཆ་བད་འདྱི་འདྲའམ་ཟྱེར་ན་འདྲའོ། ཁོད་རྒྱལ་པོའྱི་

ཁབ་ཏུ་མ་སོད་ཅྱིགགཞོན་ནུ་ཡང་མྱི་བཞུགས་སམ་ན་མྱི་བཞུགས་སོ། །གང་དུ་

བཞུགས་ཟྱེར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་དུའོ། །དྱེ་ཅྱི་འདྲ་ཟྱེར་ན་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་རྣམ་པ་

བྲྱིས་པ་སོན་ཅྱིགའབོན་ནམ་ཞྱེ་ན་འབོན་ནོ། །དུས་ཇྱི་སྱིད་ན་འབོན་ཞྱེ་ན་ཞག་བདུན་

ལོན་ནས་སོ་ཞྱེས་རོད་ཅྱིག །དྱེ་ནས་འཆར་ཀ་སྱེར་སྐར་འགོ་བའྱི་དུས། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སྱེར་སྐར་སྱེབ་པ་ན། འཆར་ཀ་སངས་རྒྱས་ལ་
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ལྷག་པར་དད་པ་སྐྱེས་སོ། །དྱེས་ཀང་སོན་པས་ཇྱི་སྐད་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར། ཕོ་བྲང་

གྱི་སོ་དྲུང་དུ་བསད་ནས་ཤཱཀའྱི་དགྱེ་སོང་འོངས་སོ་ཞྱེས་བར་སྦྱོར། དགྱེ་སོང་གཞན་

དག་ཀང་ཡོད་དམ། ཤྱེས་ལྡན་དག་ཡོད་དོ། །དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་ལ་

སྨྲས་པས་ནང་དུ་བོན་ཅྱིགདྱེར་འཆར་ཀས་ནང་དུ་ཞུགས་ཏྱེ་སྔར་གྱི་ཚུལ་རྣམས་

རྒྱས་པར་བསད་དོ། །གཞོན་ནུ་ཡང་ཆ་བད་འདྱི་འདྲའམ། ལྷ་འདྱི་འདྲའོ། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་བརྒྱལ་ཞྱིང་ས་ལ་འགྱེལ་བ་ཙན་དན་གྱི་ཆུས་

བཏབ་ནས་སར་གསོས་པས། གཞོན་ནུ་དུས་ཇྱི་སྱིད་ན་འབོན་གསུང་། དགུང་བདུན་

ལོན་ནས་སོ། །ཞུས་སོ། །དྱེ་ནས་ཟས་གཙང་གྱིས་བློན་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་

དང་ཕོ་བྲང་བྱི་དོར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་བསོ་བ་དང་། འཆར་ཀས་སྨྲས་པ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ནྱི་ཕོ་བྲང་དུ་མྱི་བཞུགས་ཏྱེ་དབྱེན་པའམ་གཙུག་ལག་ཁང་དུའོ། །རྒྱལ་པོས་

གཙུག་ལག་ཁང་ཅྱི་འདྲ་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། འཆར་ཀས་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་རྣམ་པ་རྱི་

མོར་བྲྱིས་པ་བསན་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་ཀང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཉ་གོ་དྷར་དྱེ་འདྲ་བ་བྱེད་དུ་

བཅུག་སྱེ། ས་བདག་རྣམས་ནྱི་ཚིག་གྱིས་ནྱི། །ལྷ་རྣམས་བསམ་པས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །དྱེ་བཞྱིན་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཀྱི། །སྱེམས་བསྐྱེད་པས་ནྱི་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ། ཅྱེས་བ་བ་ཡྱིན་པས་ཁང་བཟང་ཆྱེན་པོ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་བཅུ་དྲུག་

དང་། ཁང་མྱིག་དྲུག་ཅུ་དང་། རྭ་བ་སོ་ཁང་ར་བབས་དང་བཅས་པ་ཡོ་བད་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པ་ཞག་བདུན་གྱི་ཁོངས་སུ་གྲུབ་བོ། །སྐྱེད་མོས་ཚལ་རོ་

ཧྱི་ཀ་དང་། ཚངས་པས་བསྐོར་བར་ཡང་དྱེ་དང་འདྲ་བར་བས་སོ། །

སོན་པའྱི་སྐུ་དྲུང་ནས་འཆར་ཀ་ཕྱིར་ལྡོག་པའྱི་མྱི་རྱིང་བ་ཁོ་ནར་སོན་པས་
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མཽང་གལ་གྱི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། གོང་ཁྱེར་སྱེར་སྐར་ཡབ་སས་གདན་འཛོམ་པར་

འགྱུར་གྱི། གང་དྱེ་བལྟ་བར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་གོས་ལོང་ཞྱིག །ཅྱེས་

གསུངས་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་མཉན་ཡོད་

ནས་སྱེར་སྐའྱི་བར་དུ་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས་པས་ལམ་བར་དུ་དགུང་ཞག་བདུན་

མཛད་དྱེ། བདུན་པ་ལ་ཆུ་བོ་རོ་ཧྱི་ཀའྱི་འགམ་དུ་བཞུགས་སོ། །དྱེ་ནས་ནངས་པར་

རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་ཆུ་ཀླུང་གྱི་འགམ་ནས་ཉ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་བར་

ལམ་ཐམས་ཅད་བྱི་དོར་བས་ཤྱིང་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། ས་ཕོགས་ཤྱིན་ཏུ་ཡངས་པ་

ཞྱིག་ཏུ་སན་དང་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་བཤམས་སོ། །བསུ་བའྱི་བཀོད་པ་

རྒྱ་ཆྱེན་པོ་ཡང་སྦྱར་ཏྱེ། འགའ་ཞྱིག་ཤྱིང་ར་དཀར་ལ་འདྲྱེན་བྱེད་ཀྱི་ར་ཡང་དཀར་བ། 

དྱེ་ལ་གནས་པའྱི་མྱི་གོས་དང་ལྷམ་དང་ཐོད་སོགས་ཆ་བད་མཐའ་དག་དཀར་བ་དང་

བ་དན་ཡང་དཀར་བ། ཡང་གཞན་དག་ཐམས་ཅད་སྱེར་བ་དང་། ཐམས་ཅད་དམར་

བ་དང་། ཐམས་ཅད་སྔོ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ཁ་བོ་དག་ཀང་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་གླང་

པོ་ཆྱེ་རྒྱན་དུ་མས་བརྒྱན་པ་དང་། རོལ་མོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། གར་གྱི་ཁད་

པར་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་བཀོད་དོ། །

དྱེ་ནས་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀང་ཆུ་ཀླུང་ལ་ཁྲུས་ལ་སོགས་པའྱི་བ་བ་བྱེད་

དོ། །དྱེར་སོན་པས་དགོངས་པ། གལ་ཏྱེ་འདྱིར་ཞབས་ཀྱིས་གཤྱེགས་ན་ཤཱཀ་ང་

རྒྱལ་ཅན་རྣམས་ནས་ཁ་ཟྱེར་བར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་

པར་འདུ་མཛད་པར་བརྩམས་སོ། །དྱེར་ཕོགས་དང་ཕོགས་ནས་སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་

མྱེད་པ་དག་སྔོན་གྱི་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བས་བསྐུལ་ནས་ཕོགས་དྱེར་ཡོངས་སུ་འདུས་པར་
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གྱུར་ཏྱེ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དད་པས་འོངས། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཡ་མཚན་སྐྱེས། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཡྱིད་

གཉྱིས་སུ་གྱུར། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གཞན་གྱིས་བསྐུལ་བ་སོགས་རྐྱེན་འཇུག་ཚུལ་ཐ་དད་པ་

དུ་མ་ཡོད་མོད་ཀྱི། ཕལ་ཆྱེར་ཆོས་རོགས་པའྱི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཤ་སག་གོ །དྱེ་

ནས་སྐྱེ་བོ་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་སོན་པ་འཁོར་བཅས་སྱེང་གྱི་

བར་སྣང་ལ་མངོན་པར་འཕགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པ་དང་། བཞྱེངས་པ་

དང་། འཆག་པ་དང་། མནལ་བར་མཛད། སྐུ་ལས་འོད་ཟྱེར་སྣ་ཚོགས་པ་དག་ཀང་

སྤོ། སྐུ་སད་ནས་མྱེ་འབར་ཞྱིང་སྐུ་སོད་ནས་ཆུའྱི་རྒྱུན་གང་མོ་འབབ་པ་དང་། དྱེ་ཉྱིད་

གོ་ལྡོག་པ་དང་། གློག་དང་། སྤྱིན་དང་། སྒ་དང་། ཆར་འབབ་པ་དང་། མྱེ་འབར་བ་

དང་། གསལ་བ་དང་། ལམ་མྱེར་འདུག་པ་སྱེ་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་ཕོགས་བཞྱིར་

བསན། དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་པ་དྱེ་བསྡུས་ནས། ཤྱིང་ཏ་

ལ་བདུན་སྱིད་ཙམ་གྱི་ནམ་མཁའ་ནས་ཚུར་གཤྱེགས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་དགྱེ་སོང་དག་ཏ་

ལ་དྲུག་སྱིད་ཙམ་གྱི་ནམ་མཁའ་ནས་འབོན་ནོ། །

རྱིམ་པ་དྱེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཏ་ལ་ཉྱིས་སྱིད་ཙམ་དང་། དགྱེ་སོང་དག་

ཏ་ལ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ། དྱེ་ནས་སངས་རྒྱས་མྱི་འགྱེང་བདུན་ཙམ་གྱི་

ནམ་མཁའ་ལ་གཤྱེགས་ཙམ་ན། དགྱེ་སོང་རྣམས་མྱི་འགྱེང་དྲུག་ཙམ། དྱེ་བཞྱིན་དུ་

སྦྱར་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱི་གང་ལྷག་ཙམ་ནས་ཕྱེབས་པ་ན། དགྱེ་སོང་རྣམས་ས་

གཞྱི་ལའོ། །དྱེར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་མང་པོས་ལང་ལོང་དུ་གྱུར་པས། རྒྱལ་པོས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ངོ་མ་ཤྱེས་པ་ལ་འཆར་ཀས་བར་སྤད་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ཞབས་ལ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཏུད་ནས་ཕག་མཛད་དོ། །བློ་གོས་ཡངས་པ་ཁོད་
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ལ་འདྱི་དང་ནྱི། །ཀུན་སྤན་ཞབས་ལ་ལན་གསུམ་ཕག་བས་ཏྱེ། །བལྟམས་པའྱི་ཚེ་ན་

ས་ནྱི་གཡོས་པ་དང་། །ཛམྦུའྱི་གྱིབ་མ་སྐུ་ལས་མ་འདས་པའོ། །

དྱེ་ནས་ཤཱཀ་རྣམས་ཡབ་ཀྱིས་སས་ལ་ཕག་མཛད་པ་ཅྱིའྱི་ཐ་ཚིག་ཅྱེས་མ་

དད་པ་ལ། རྒྱལ་པོས་ངས་ད་སོད་ཁོ་ན་ཕག་བས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། དང་པོ་ཁོ་ནར་

བལྟམས་པའྱི་དུས་ས་གཡོས་ཤྱིང་འོད་ཀྱིས་ཁབ་པ་དང་། ཛམྦུའྱི་གྱིབ་མས་སྐུ་ལུས་

མ་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུའང་ཕག་བས་སོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་

ཚོགས་དྱེ་དག་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏྱེ་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་

ཁྱི་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་བསམས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་རྒྱལ་

སྱིད་ཀྱི་འབོར་པའྱི་བདྱེ་བ་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅྱིང་བཞུགས་པ་ལས། ད་ལྟར་འདོད་པ་

སངས་པས་འོ་བརྒྱལ་བར་བཞུགས་སོ་སམ་ནས་མྱིག་མཆྱི་མས་གང་ཞྱིང་ཞུས་པ། 

གཞལ་མྱེད་ཁང་གྱི་གནས་རྣམས་སུ། །ཡབ་ཀྱི་ཁབ་ན་བཞུགས་པ་ལས། །དགོན་པ་

འཇྱིགས་དང་བཅས་རྣམས་སུ། །ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་འབའ་ཞྱིག་བཞུགས། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་གང་དུ་ནྱི། ཁྱིམ་གྱི་འཆྱི་བ་ལས་གོལ་

པ། །འཕགས་པ་ཡྱི་ནྱི་གནས་པ་བཅུས། །ཐུབ་པ་རྣམས་ནྱི་གནས་པར་མཛད། །ཅྱེས་

གསུངས། དྱེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཞུ་བ་ཞུ་ལན་མང་དུ་མཛད་པ་ན། རྒྱལ་པོས་ཞུ་བ་

ཞུས་པའྱི་ལན་ལས་བརྩམས་ཏྱེ་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་

པོ་ཡང་སས་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་མཆོག་བརྱེས་པར་མཁྱེན་ནས་ལྷག་པར་ཡང་དགྱེས་

ཤྱིང་། སོན་པས་འཁོར་གྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་པ་མཁྱེན་ཏྱེ་ཆོས་བསན་
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པས་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་བུ་ཟས་དཀར་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀ་བདུན་ཁྱི་བདུན་སོང་གྱིས་བདྱེན་

པ་མཐོང་ངོ་། །

དྱེའྱི་ཚེ་ལྷས་བྱིན་ཁོ་བས་ཀུན་ནས་ཆྱེར་བསངས་པའམ་དཀྱིས་པས། གལ་

ཏྱེ་འདྱི་འདྲ་བའྱི་སྒྱུ་མ་ཤྱེས་ན། བདག་གྱིས་ཀང་འཇྱིག་རྱེན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བ་

བ་ཞྱིག་ཟྱེར་བ་ལ། ཤཱཀ་རྣམས་ཀྱིས་ལ་ལས་སྱིགས་ཤྱིང་ལ་ལས་གཞམས་ཏྱེ་

བཟློག་པས་ལྷས་བྱིན་ཅང་མྱི་སྨྲའོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ནངས་པར་ཡང་ཚངས་པས་བསྐོར་

བ་ཞྱེས་བ་བའྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་ཆོས་བསན་པས་རྒྱལ་བུ་བྲྱེ་བོ་ཟས་ལ་སོགས་པ་

ཤཱཀ་དྲུག་ཁྱི་དྲུག་སོང་གྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །དྱེའྱི་ཡང་ནངས་པར་རོ་ཧྱི་ཀ་ཞྱེས་

བ་བའྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་ཆོས་གསུངས་པས་རྒྱལ་བུ་བདུད་རྩྱི་ཟས་ལ་སོགས་པ་

ཤཱཀ་ལྔ་ཁྱི་ལྔ་སོང་གྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །ཉྱི་མ་དྱེ་གཉྱིས་ལ་ཡང་ལྷས་བྱིན་སྔར་

སྐད་ཟྱེར་ཞྱིང་ཤཱཀ་རྣམས་ཀྱིས་བཟློག་གོ །དྱེ་ལྟར་ན་ཉྱིན་ཞག་གསུམ་པོ་དྱེ་ལ་ལྷ་

དང་མྱིའྱི་སྐྱེ་བོ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ཕྱིར་འོང་དང་། ཕྱིར་

མྱི་འོང་དང་། དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་པ་དང་། བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་

སྱེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་དུ་སྱེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ལྷའྱི་གཙོ་

བོ་རྣམས་སུ་འགྱུར་བའྱི་དགྱེ་བ་བསགས་པ་དང་། སྱིག་པའྱི་ལས་སངས་པ་སོགས་

རང་རང་གྱི་སྐལ་པ་དང་འཚམ་པར་རད་དུ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཐོབ་སྱེ། འཁོར་དྱེ་དག་

ཕལ་ཆྱེར་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་གཞོལ་བ། ཆོས་ལ་འབབ་པ། དགྱེ་འདུན་ལ་བབ་པར་

བཀོད་དོ། །

དྱེ་དག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་བདྱེན་པ་མ་མཐོང་སྱེ། བདག་གྱི་བུ་ཁོ་ན་
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མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེའོ་སམ་ཤྱིན་ཏུ་དྲྱེགས་ཤྱིང་དགའ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་སྔོན་ནྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་བྱེད་ན། ད་ལྟ་ནྱི་མྱི་ཁོ་ནས་

མཆོད་ཀྱི། ལྷས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་སྱེ་རྒྱུ་གཉྱིས་པོ་དྱེས་བདྱེན་པ་

མ་མཐོང་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་འཕགས་པ་མཽང་གལ་གྱི་བུ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ལ་སོམས་ཤྱིག་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་པས། འཕགས་པ་མཽང་གལ་

གྱི་བུས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྱེ། ནམ་མཁའ་ལ་སྤོད་ལམ་བཞྱི་བྱེད་

པ་དང་། འོད་འབྱིན་པ་དང་ཡ་མ་ཟུང་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སོགས་བསན་ནས་སན་བཤམས་

པ་ལ་འདུག་གོ །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་རྫུ་

འཕྲུལ་དང་མཐུ་ཆྱེ་བ་གཞན་ཡང་མཆྱིས་སམ། འཕགས་པས་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོར་ཡོད་

དོ། །དྱེར་རྒྱལ་པོ་སྔར་གྱི་དགའ་ཆྱེས་པའྱི་དྲྱེགས་པ་ཞྱིའོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་པས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་པར་བཞྱེད་

པ་ལྷའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཤྱེས་ཏྱེ་ཉ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་ལྷའྱི་བཟོ་བོས་ལྷའྱི་གཞལ་

མྱེད་ཁང་སྐད་ཅྱིག་ལ་འདུ་བས་ཤྱིང་ཚར་བ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་ལྷ་དབང་

ཆྱེ་བ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཤྱིང་། འཇྱིག་རྱེན་སྐོང་བ་བཞྱིས་སོ་བཞྱི་ནས་སྲུང་པ་དང་། 

མཆོད་པའྱི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་བས་སོ། །

དྱེ་ནས་འཕགས་པ་མཽང་གལ་གྱི་བུ་ཆྱེན་པོས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ཁྱིད་དྱེ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཤར་སོ་ནས་འཇུག་པར་བརྩམས་པ་ན། རྒྱལ་

པོ་ཆྱེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་ན་རྱེ། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་ནང་དུ་མ་འགོ་ཞྱིགབཅོམ་ལྡན་

འདས་ལྷའྱི་འཁོར་དག་པ་ལ་ཆོས་འཆད་དྱེ་མྱིར་གྱུར་པ་འཇུག་ཏུ་མྱི་དབང་ངོ་། །དྱེ་
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བཞྱིན་དུ་སོ་གཞན་རྣམས་སུ་ཡང་དྱེ་ལྟར་སྦྱར་ཏྱེ་དྱེའྱི་ཚེ་སོན་པའྱི་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ཀྱིས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བས་པའྱི་རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྣ་བཞྱིའྱི་ཁང་པ་བརྩྱེགས་པ་

དང་། ཉ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་དྭངས་ཤྱེལ་ལས་གྲུབ་པར་སྤྲུལ་པ་

དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བཤམས་པའྱི་སན་ལ་བཞུགས་ཤྱིང་། ལྷ་

རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་པ་རྒྱལ་བོས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་སྱེ། སྔར་གྱི་ཞུམ་པའྱི་སྱེམས་

དྱེ་ཡང་ཞྱི་བར་གྱུར་ནས་དགའ་བ་དང་མགུ་བ་བླ་ན་མྱེད་པ་ཐོབ་སྱེ་ཞབས་ལ་ཕག་

བས་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁོད་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པས་

རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་ཀང་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་ནངས་པར་ཕོ་བྲང་དུ་

གདུགས་ཚོད་ལ་སྤན་དྲངས་པར་ཞུས་ཏྱེ། ཟས་དཀར་གྱི་དྲུང་དུ་བོན་ནས་གཞོན་ནུ་

ཁོད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིད་གྱིས་ཤྱིགལྷ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་མྱི་མཛད། ངས་བདྱེན་པ་མཐོང་

ངོ་། །ཉྱིན་མོ་གང་ལ་ལགས། དྱེ་རྱིང་ཁོ་ནའོ། །བདག་གྱིས་ནྱི་ཤཱཀ་བདུན་ཁྱི་བདུན་

སོང་དང་ལྷན་ཅྱིག་བདྱེན་པ་མཐོང་ལགས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་བྲྱེ་བོ་ཟས་དང་། བདུད་

རྩྱི་ཟས་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །དྱེ་ནས་ཤཱཀ་བཟང་ལྡན་རྒྱལ་སྱིད་ལ་བསྐོས། ནངས་པར་

རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ་བསོད་སོམས་གསོལ་ཞྱིང་། གསྱེར་གྱི་བ་མ་བུམ་

ནས་ཆུ་སྦྲྱེངས་ཏྱེ་ཉ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཕུལ་ལོ། །དྱེར་སོན་པས། སྦྱྱིན་པའྱི་

བསོད་ནམས་གང་ཡྱིན་འདྱིས། །ཤཱཀ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡྱི། །ཡྱིད་ལ་རྱེ་བ་རོགས་

ནས་ནྱི། །རག་པའྱི་གནས་ནྱི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅྱེས་ཡོན་བསྔོ་བར་མཛད་དོ། །

དྱེ་ནས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ནྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་དུ་བསོད་སོམས་གསོལ། ཉྱི་མ་

གཅྱིག་ནྱི་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བ་ན། གགས་འཛིན་མ་
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འདྱི་སམ་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གྱིས་དབང་དུ་འགྱུར་པའྱི་ཐབས་ཤྱིག་ཡོད་ན་

ལྱེགས་སོ་སམ་པ་ལས། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་མོ་རྱིག་སྔགས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་པ་ཎ་ལྔ་

བརྒྱ་རྔན་པར་བྱིན་ནས་དབང་དུ་བྱེད་པའྱི་ལ་དུ་བས་ཏྱེ་གགས་འཛིན་མ་ལ་གཏད། 

དྱེས་གཞོན་ནུ་སྒ་གཅན་འཛིན་ལ་གཏད་དྱེ་ཁོད་ཀྱིས་ཡབ་ལ་ཕུལ་ཞྱིག་ཅྱེས་བསོས་

པ་ན། གགས་འཛིན་མ་ལ་མྱི་སན་པར་གླྱེང་བ་སོང་བའྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལྔ་

བརྒྱ་སྤྲུལ་ལོ། །སྒ་གཅན་འཛིན་གྱིས་བརགས་པ་ན། སྤྲུལ་པ་དང་སྤྲུལ་གཞྱི་སོ་སོར་

ངོ་ཤྱེས་ཏྱེ་སྤྲུལ་གཞྱིར་གྱུར་པ་སོན་པ་དངོས་ལ་ཕུལ་ལོ། །དྱེ་ནས་སར་ཡང་ལ་དུ་དྱེ་

གཞོན་ནུ་ཉྱིད་ལ་གནང་བས་དྱེས་ཟོས་ཤྱིང་སོན་པས་ཡོན་བསྔོ་བ་མཛད་ནས་ཕྱིར་

གཤྱེགས་པའྱི་རྱེས་སུ་སུས་ཀང་བཟློག་ཏུ་མ་བཏུབ་པར་སོན་པའྱི་ཞབས་ཕྱིར་

འབྲངས་སོ། །

དྱེར་སྒ་གཅན་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་སྤྲུལ་གཞྱིའྱི་བྱེ་བྲག་ཤྱེས་པས་སོན་

པའྱི་སས་མ་ཡྱིན་ནམ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་ཡང་སངས། སྒ་གཅན་འཛིན་འདྱི་སྱིད་པ་

ཐ་མ་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱིམ་ན་གནས་པའྱི་སྐབས་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་བས། རྒྱལ་པོ་

ཟས་གཙང་མས་འོ་ན་དྱེང་གྱི་ཉྱིན་པར་རབ་ཏུ་མྱི་འབྱིན་པར་གསོལ། བདག་གྱིས་

མཆོད་པ་བ་དགོས་སོ་ཞྱེས་ཞུས་ཏྱེ། ཉྱི་མ་གཞན་ལ་དུས་སོན་ཆྱེན་པོ་དང་བཅས་ཏྱེ་

འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་གཏད་དྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །དྱེ་ནས་ཡང་ཉྱི་མ་གཞན་ལ་

བཙུན་མོའྱི་ཕོ་བྲང་དུ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བའྱི་སྐབས་ཤྱིགབུད་མྱེད་དྲུག་ཁྱི་

ཐམས་ཅད་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། དགའ་ཚལ་གྱི་ལྷའྱི་བུ་མོ་བཞྱིན་དུ་འདུག་ནས་སྱེག་

འཆོས་དང་བརྱེག་འཆོས་སྣ་ཚོགས་པའྱི་ཆགས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བུད་མྱེད་ཀྱི་སྒྱུ་
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མ་དག་སོན་པ་ན། བུད་མྱེད་འདྱི་དག་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་གདུངས་པས་བདྱེན་པའྱི་

སྣོད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། གདུལ་བའྱི་སྐྱེ་བོ་དུས་ལས་ཀང་ཡོལ་བར་འགྱུར་ན། སོ་སོ་

སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་མྱུར་དུ་དད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་དགོངས་ནས། འོད་ཟྱེར་

སྤོ་བ་དང་། ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་ཕག་གྱིས་ནོམ་པ་དང་། རྱི་རབ་ཕག་ཏུ་བླངས་ཏྱེ་བསྐོར་

བ་སོགས་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་བསན་ཏྱེ་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །

དྱེ་ནས་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་རྣམས་མངོན་པར་དད་པ་སྐྱེས་པ་ལ་ཆོས་བསན་

པས་ས་འཚོ་མ་དང་། རྱི་དྭགས་སྐྱེས་མ་ལ་སོགས་པ་བུད་མྱེད་དྲུག་ཁྱིས་རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་སྱེ། འོན་ཀང་གགས་འཛིན་མ་ནྱི་ད་དུང་འདོད་པའྱི་རྣམ་

རོག་གྱིས་གཟྱིར་པས་བདྱེན་པ་མ་མཐོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་སོན་པ་ཕྱིར་གཤྱེགས་པ་ན་

གགས་འཛིན་མ་ཁང་བཟང་གྱི་རྩྱེ་མོ་ནས་མཆོངས་སོ། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་བསྱེལ་བ་མྱི་མངའ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པས་སོན་པས་

རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལས་བླངས་ནས་ས་ལ་བཞག་སྱེ། གང་ཐོས་ན་གགས་

འཛིན་མས་བདྱེན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་བསན་པས་དུས་དྱེར་

གགས་འཛིན་མས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཅྱིང་། ཕྱིས་རྱིང་ཞྱིག་ལོན་

ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་དག་བཅོམ་པའང་ཐོབ་སྱེ། བཙུན་མོའྱི་འཁོར་གཞན་ཕལ་ཆྱེར་

ཡང་དྱེ་དང་འདྲའོ། །དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱིས་བསམས་

པ། དགྱེ་སོང་འདྱི་རྣམས་སྤོད་ལམ་ཞྱི་ཞྱིང་དབང་པོ་དུལ་བ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། རྱིགས་སྣ་

ཚོགས་ལས་བྱུང་ཞྱིང་སྔོན་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པོས་ལུས་གདུངས་པ་ལ་སོགས་པས་

མྱི་མཛེས་སོ། །འཁོར་མཛེས་པ་ནྱི་ཤཱཀའྱི་རྱིགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སམ་སྱེ། 
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ཤཱཀ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ལ་ཤྱེས་ལྡན་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་

ཅྱིར་འགྱུར། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དུའོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཁྱེད་

ཅག་ཅྱི་བྱེད། གཡོག་བགྱིད་དོ། །ད་ལྟ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཡོག་

མྱི་བྱེད། ལྷ་ཅྱི་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངམ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིགཅྱི་ཐམས་ཅད་ལགས་སམ། མྱིན་

ཏྱེ་ཁྱིམ་རྱེ་ནས་རྱེ་རྱེའོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོས་དྲྱིལ་བསྒགས་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་ཤཱཀ་མྱིང་ཆྱེན་གྱི་བུ་གཉྱིས་པོ་ལས་མ་འགགས་པ་ནྱི་སྱེང་གྱི་ཁང་

བཟང་གྱི་གཞྱི་ན་དགའ་ཞྱིང་རྩྱེ་བས་གནས་ལ། མྱིང་ཆྱེན་ནྱི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་བརྩོན་

ནོ། །དྱེ་གཉྱིས་ཀྱི་མས་མྱིང་ཆྱེན་ལ་ཁོད་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིག་ཅྱེས་བས་པ་ན། ང་ལས་

ཀྱི་མཐའ་བྱེད་དགོས་པས་མ་འགགས་པ་བདྱེ་བར་གནས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིག་ཅྱེས་

ཟྱེར་རོ། །དྱེ་བསོད་ནམས་ཅན་ཡྱིན་པས་མ་འགན་ཞྱིག་བས་པ་ན། ཡུམ་ཉྱིད་དགྱེས་

པ་དྱེ་བསོད་ནམས་ཆྱེ་མོད། དྱེ་མྱིན་སྣོད་སོང་པ་ཞྱིག་བསྐུར་དང་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ་

ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེར་རྱེའུ་སོང་པ་ཞྱིག་ཁ་རས་ཀྱིས་གཡོགས་རྒྱས་བཏབ་ནས་

གཡོག་མོ་ཞྱིག་ལ་བསྐུར་ཏྱེ་བཏང་བས། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ལྷའྱི་ཞལ་ཟས་དང་

མཚུངས་པའྱི་ཚོད་མ་དག་གྱིས་བཀང་ངོ་། །མ་འགགས་པས་དྱེ་ཁ་ཕྱེ་བ་ན་ཚིལ་དྱེ་

དྲྱི་ཞྱིམ་བོས་ཁབ་པར་གྱུར་ཏྱེ། རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའྱི་ཟས་མཆོག་ཏུ་ཤྱེས་ནས་སར་

ཡང་དྱེའྱི་ཕུད་ནས་མ་ལ་བསྐུར་ནས། ཉྱི་མ་རྱེ་རྱེ་བཞྱིན་ཟས་འདྱི་ལྟ་བུ་སྐུར་ཞྱིག་

ཅྱེས་བས་ནས་སར་བསྐུར་ཏྱེ་བཏང་བ་གཡོག་མོ་དྱེས་ཀང་དོན་དྱེ་རྒྱས་པར་སྨྲས་

པས། མས་མྱིང་ཆྱེན་ལ་དྱེ་བསན་ནས་བུ་མཐོང་ངམ། མཐོང་ངོ་། །དྱེ་བསོད་ནམས་

ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པས་ཁོད་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིགདྱེ་དྱེ་དང་ལྡན་ཡང་རུང་མྱི་ལྡན་
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ཡང་རུང་། ཁོ་བོ་རབ་ཏུ་མྱི་འབྱུང་ངོ་ཟྱེར་རོ། །

དྱེ་ནས་མས་མ་འགགས་པ་ལ་བུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངམ། མ་འགགས་པ་ན་རྱེ། 

དྱེའྱི་ཕན་ཡོན་ཅྱི་ལགས། ཁྱིམ་དུ་གནས་ནས་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབས་ན་ལྷ་མྱི་དང་

ཉྱེས་ན་ངན་སོང་ངོ་། །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཉྱེས་ནའང་ལྷ་མྱི་དང་ལྱེགས་ན་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཐོབ་བོ། འོ་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཉྱེས་དམྱིགས་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ། ཁྱིམ་ན་

གནས་པའྱི་ཕན་ཡོན་ཡྱིན་པས་བདག་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །མ་འགགས་པའྱི་ནྱེའུ་ལྡང་

སྱེ། ན་མཉམ་ཆུང་གོགས་ནྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་ལྡན་ཡྱིན་པས་དྱེ་བཟང་ལྡན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་

སོང་ངོ་། །བཟང་ལྡན་གྱིས་དྱེ་ལ་དོན་ཅྱི་ལ་བོན། རབ་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུའོ། །ཁོ་བོ་

ཡང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བས་གོས་བ་ཡྱི། འདྱི་ཉྱིད་དུ་གནས་ཐོབ་ཅྱིགདྱེའྱི་ནུབ་མོ་རས་

བཟང་པོ་དག་བཏྱིང་ཞྱིང་མྱེ་ཏོག་ཀང་དོར། མ་འགགས་པ་དྱེར་ཉལ་བས་སན་རྱེག་

བ་ཚ་ཞྱིང་འབར་འབུར་དུ་མྱི་བདྱེ་ནས། འདྱི་ན་རོ་བ་དག་ཡོད་དམ་ཞྱེས་བལྟས་པས་

མྱེ་ཏོག་གྱི་རྩ་བ་ཞྱིག་རྱེད་པ་རྱིང་དུ་བསམས་པའྱི་དོན་གྱི་རྩ་བ་འགྲུབ་པའྱི་ལྟས་སུ་

གོ་ནས་ངོ་མཚར་སྐྱེས་སོ། །

ནངས་པར་མལ་བདྱེའམ་དྲྱིས་ན། མྱི་བདྱེ་སྱེ་རྱིམས་བགས་ཀྱིས་སགས་

པའྱི་གོས་ཀྱིས་སོ། །དྱེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མལ་འཆའ་བ་ལ་དྲྱིས་སོ། །དྱེས་ཀང་འཁོར་བ་

ལའོ། །དྱེས་ཀང་ཐགས་མཁན་ལ་དྲྱིས་པ་ན། འདྱི་ནྱི་མྱེད་དྱེ་འདྱི་འཐག་འཕོ་ལ་

བདག་རྱིམས་ཀྱིས་ཐྱེབས་པ་ལགས་སོ་ཟྱེར། མ་འགགས་པས་རགས་ཅྱི་ལས་ཤྱེས། 

ཚ་བའྱི་རྱེག་པ་ལས་སོ། ཁོད་ནྱི་མཁས་ཤྱིང་སྐལ་པ་བཟང་པོའོ་ཞྱེས་བསྔགས་

སོ། །དྱེར་མ་འགགས་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་འདོད་པས་རྒྱལ་པོ་བཟང་ལྡན་ལ་དྲྱིས་པས་
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ལྱེགས་སོ་ཞྱེས་ལན་བཏབ་ཅྱིང་། བཟང་ལྡན་རང་ཉྱིད་ཀང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་སྤོ་སྱེ། 

འོན་ཀང་ཁོ་བོ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ལྷས་བྱིན་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ཏྱེ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་

པར་འགྱུར་བའྱི་གནས་ཡོད་པས་དང་པོར་ལྷས་བྱིན་ལ་སྤོ་བ་དྲྱིའོ། །ཞྱེས་ལྷས་བྱིན་

གྱི་ཐད་དུ་སོང་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་ཐམས་ཅད་ནྱི་རབ་ཏུ་འབྱུང་ན། ཁོད་ཅྱི་བྱེད། ལྷས་

བྱིན་གྱིས་བསམས་པ། ད་ལྟ་ང་རབ་ཏུ་མྱི་འབྱུང་ངོ་བས་ན་བཟང་ལྡན་འདྱིས་རྒྱལ་

སྱིད་མྱི་འཇོག་ལ། ད་ལྟ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་ནས། འདྱི་དག་རབ་ཏུ་བྱུང་

ཟྱིན་པ་ན་ང་རབ་ཏུ་མྱི་འབྱུང་སྱེ་རྒྱལ་སྱིད་བྱེད་པས་ཐབས་བཤམ་མོ་སམ་སྱེ། ཁྱེད་

ཅག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འབྱུང་ན་བདག་ཅྱི་སྱེ་འདུག་ཅྱེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་བཟང་

ལྡན་གྱིས་བསམས་པ། ལྷས་བྱིན་འདྱི་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཡྱིན་པས་དམ་འཆར་ཡང་བཅུག་

ཅྱིང་མང་པོས་རྱིག་པར་བའོ་སམ་སྱེ་དྲྱིལ་བསྒགས་ཤྱིང་ཤྱེས་ལྡན་དག་ཉོན་

ཞྱིགབཟང་ལྡན་དང་ནམ་གྲུ་དང་མ་འགགས་པ་དང་ལྷས་བྱིན་ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་

ཤཱཀ་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་ཏུ་སྱེ། འདྱི་རྣམས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བས་དགའ་བ་སྐྱེད་ཅྱིག་ཅྱེས་སོ་

སོའྱི་རགས་བླངས་ཏྱེ། སྐྱེ་བོ་ཀུན་བསགས་པའྱི་ནང་དུ་དྲྱིལ་བསྒགས་སོ། །

དྱེ་ནས་ལྷས་བྱིན་སྡུག་བསྔལ་ཆྱེན་པོ་སྐྱེས་ཤྱིང་། ད་ནྱི་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་

རྫུན་སྨྲ་བའོ་ཞྱེས་རྒྱལ་སྱིད་ཀང་མྱི་ཐོབ་པས་རྱེ་ཞྱིག་རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་ཕྱིས་རྒྱལ་སྱིད་

བའོ་སམ་མོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་གོང་ཁྱེར་བྱི་དོར་བས་མཚན་མཁན་

རྣམས་ཀང་བསགས། ཤཱཀ་རྣམས་རང་རང་གྱི་འབོར་པས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བྱེད་

དྱེ། ཤཱཀ་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ཀྱི་འབོར་པའྱི་ཐ་མ་བལྟའོ་ཞྱེས་ཤཱཀ་ཕོ་མོ་རྣམས་དང་ཡུལ་

སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀང་འདུས། གོང་ཁྱེར་གྱི་ཤར་སོར་སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱི་བཤམས་
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པ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་འདུག་ནས་འཁོར་བརྒྱ་སོང་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏྱེ་བཞུགས་

སོ། །དྱེར་ཐོག་མར་རྒྱལ་པོ་བཟང་ལྡན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཞྱིང་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྱེ་

བྱུང་བ་ལ་མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བརགས་པས། འདྱིས་སོན་པ་མཉྱེས་པར་བྱེད་

པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ལུང་བསན། ལྷས་བྱིན་བྱུང་བ་ན། གཙུག་གྱི་ནོར་བུ་ཁ་དོག་

དམར་པོར་ཡོད་པ་ཤ་དང་ནོར་ཏྱེ་བ་ཁས་ཁྱེར་བ་ན། འདྱི་ནྱི་སོན་པ་ལ་འཁུ་བས་

དམྱལ་བར་འགོའ།ོ །ཞྱེས་དང་། ཀོ་ཀ་ལྱི་ཀ་དང་། ཁཎ་དྲ་བ་དང་། ཀ་ཏ་མོ་ར་ཀ་ཏྱི་

ཥྱ་དང་། རྒྱ་མཚོས་བྱིན་རྣམས་ཕྱིར་བྱུང་བ་ན། བོང་བུ་སྐད་འབྱིན་པས་འདྱི་དག་ནྱི་

དམ་པ་ལ་ངན་དུ་སྨྲས་པས་དམྱལ་བ་འགོའ།ོ །ཉྱེར་དགའ་གླང་པོ་ཆྱེ་ལ་ཞོན་ནས་

ཕན་ཚུན་ལྟ་བ་ན་མུ་ཏྱིག་གྱི་དོ་ཤལ་ལྷུངས་པ་གླང་པོ་ཆྱེ་ལ་བབས་ཏྱེ་དྱེ་བླངས་

སོ། །འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་འདོད་ཞྱེན་ཆྱེས་པས་དམྱལ་བར་སྐྱེའོ། །གཞན་ནམ་གྲུ་དང་མ་

འགགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕལ་ཆྱེར་ལ་བཟང་པོར་ལུང་བསན་ཏྱེ། ཤཱཀ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་

རྣམས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་དུས་སོན་ལ་འགོ་བ་བཞྱིན་དུ་བཟང་འགན་དུ་བས་ཏྱེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དྱེར་སོང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་སོན་པས་དགོངས་པ། ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་པ་ནྱི་སྱིད་

པ་ཐ་མ་པ་ཁོ་ནར་ངྱེས་ལ། འདྱི་དག་གྱི་ནང་ན་སྱིད་པ་ཐ་མ་མ་ཡྱིན་པ་དང་དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པ་མཉྱེས་པར་མྱི་བྱེད་པ་དག་ཀང་ཡོད་པས། དགྱེ་འདུན་གྱི་གསོལ་

བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་པར་རོགས་སུ་གཞུག་པར་དགོངས་ཏྱེ། 

དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལའང་དྱེ་ལྟར་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དྱེ་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་འབྲྱེག་པར་

འབྲྱེག་མཁན་ཉྱེ་བར་འཁོར་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱིས་མངགས་ཤྱིང་། དྱེས་རྒྱལ་པོ་
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བཟང་ལྡན་གྱི་སྐྲ་འབྲྱེག་པའྱི་དུས་ན། དྱེ་མཆྱི་མས་བརྣངས་ཤྱིང་བདག་སྐྱེས་བུ་གཙོ་

བོ་ལ་བསྱེན་བཀུར་བགྱིད་བགྱིད་པའྱི་མྱི། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་ལ་བསྱེན་བཀུར་བགྱིད་

པར་འགྱུར་བ་ལྟ། ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ་བཟང་ལྡན་གྱིས། ཁོད་མྱ་ངན་མ་བྱེད་ཅྱིགཁོད་

ཕལ་བ་ལ་བསྱེན་བཀུར་བ་མྱི་དགོས་པ་དྱེ་ལྟར་ངས་བའོ་ཞྱེས་བས་ཏྱེ། བཟང་ལྡན་

གྱིས་ཤཱཀ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། འབྲྱེག་མཁན་ཉྱེ་བར་འཁོར་འདྱིས་བདག་ཅག་ལ་

བཀུར་སྱི་བས་ལ། བདག་ཅག་ཀང་སར་ཁྱིམ་དུ་མྱི་གནས་པས་རྒྱན་མྱི་དགོས་ཏྱེ། 

འདྱིའྱི་འཚོ་བའྱི་རྐྱེན་དུ་བདག་ཅག་གྱི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་བྱིན་ཅྱིག་ཅྱེས་བས་ནས། 

རས་ཆྱེན་པོ་བཏྱིང་པའྱི་སྱེང་དུ། ཤཱཀ་ལྔ་བརྒྱའྱི་རྒྱན་རྣམས་སྤུངས་པས་ཕུང་པོ་ཆྱེན་

པོར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་ཉྱེ་བར་འཁོར་གྱིས་ཤཱཀ་ལྔ་བརྒྱའྱི་སྐྲ་རྱིམ་གྱིས་བྲྱེགས་

སོ། །མཐར་ཤཱཀ་རྣམས་ཁྲུས་ལ་སོང་བའྱི་བར་སྐབས་དྱེར་ཉྱེ་བར་འཁོར་གྱིས་

བསམས་པ། འདྱི་དག་རྒྱལ་སྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་དཔལ་དང་འབོར་པ་ཆྱེན་པོ་ལའང་

མ་ཆགས་པར་རབ་ཏུ་འབྱིན་ན་བདག་འདྱི་དག་གྱི་རྒྱན་ལ་ཆགས་པར་མྱི་འོས་མོད། 

རྱིགས་ངན་དུ་མ་སྐྱེས་ན་བདག་ཀང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཞྱིག་སམ་དུ་ཡྱིད་མྱི་བདྱེ་བར་

འདུག་པ་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་མཁྱེན་ནས། སོན་པའྱི་གསུང་རབ་ལ་རྱིགས་དང་

རུས་སྱིང་པོར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན། སྒྲུབ་པ་སྱིང་པོར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཞྱེས་སོགས་

དབུགས་ཕྱུང་ནས་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་ཁྱིད་དྱེ། སོན་པས་ཀང་ཉྱེ་བར་འཁོར་ཚུར་

ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་མཛད་དོ། །

དྱེ་ནས་ཤཱཀ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས། ཁྲུས་ཟྱིན་ནས་འཁོར་ཏྱེ། རྒན་རྱིམ་ལ་ཕག་

འཚལ་བའྱི་སྐབས། ཉྱེ་བར་འཁོར་གྱི་ཐད་དུ་སྱེབ་པ་ན། བཟང་ལྡན་གྱིས་ཉྱེ་བར་
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འཁོར་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་ནས། ཅྱི་བདག་གྱིས་འདྱིའྱི་རང་པ་ལའང་བཏུད་པར་བགྱིའམ། 

ཞྱེས་གསོལ་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། བུ་ང་རྒྱལ་སོང་བའྱི་ཕྱིར་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་འདྱི་རྒན་གྱི། ང་རྒྱལ་དང་དྲྱེགས་པ་ཆོག་ལ་བཏུད་ཅྱིགདྱེ་

ནས་ཉྱེ་བར་འཁོར་གྱི་རང་པ་ལ་བཟང་ལྡན་གྱིས་མགོ་བོས་བཏུད་པས་ས་ཆྱེན་པོ་

རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་སོ། །དྱེ་ལ་འདྱི་རྒན་གྱི་ཞྱེས་པ་ནྱི། བསབ་པ་རྒན་པ་སྱེ་ན་

ཚོད་རྒན་པའྱི་དོན་མྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བཀའ་བཞྱིན་བས་ལ། 

ལྷས་བྱིན་གྱིས་མ་བཏུད་དྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཏུད་ཅྱིག་པར་བཀའ་སྩལ་པ་

ན། ངས་འདྱིའྱི་རང་པ་ལ་མ་གཏུགས་ན་ཁྱེད་ལ་གནོད་པ་ཅྱི་མཆྱི་ཞྱེས་མྱི་འདུད་དྱེ། 

དང་པོ་ཉྱིད་ནས་སོན་པའྱི་གསུང་བཅག་གོ །

དྱེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དགྱེ་འདུན་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ཤྱིང་རྱིང་པོར་མ་

ཐོགས་པར་ཉྱེ་བར་འཁོར་ཡང་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ནས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་

མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་ལ། བཟང་ལྡན་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ཤས་ཆྱེ་བ་དག་གྱིས་

ཀང་རྱིམ་གྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །གང་གྱི་ཚེ་བདུད་རྩྱི་ཟས་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཀུན་དགའ་བོ་

ལ་མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྱིམ་གོ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་

ལུང་བསན་པས། བདུད་རྩྱི་ཟས་ཁྱེའུ་ལ་རབ་ཏུ་གཅྱེས་པས། སོན་པ་སྱེར་སྐར་བོན་

པའྱི་ཚེ་ཡུལ་བཻ་ཤཱ་ལར་སྐྱེལ་བར་བྱེད། དྱེར་བོན་པའྱི་ཚེ་སྱེར་སྐར་སྐྱེལ་བར་བྱེད་

དོ། །ལན་ཅྱིག་ཁྱེའུ་དྱེ་སྱེར་སྐ་ན་ཡོད་པ་ལ་མ་ཚོར་བ་ཁོ་ནར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

བདུད་རྩྱི་ཟས་ཀྱི་ཁང་པར་གཤྱེགས་ཤྱིང་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །དྱེར་

ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱིམ་དྱེའྱི་ཕུག་གྱི་ཁང་ཕན་ཞྱིག་ཏུ་བཅུག་སྱེ་སོ་བསམས་སོ། །



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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དྱེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་སོའྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་རང་བྱེ་ཞྱིང་། ཁྱེའུས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་བས་རབ་ཏུ་དགའ་ཆྱེས་ཏྱེ་རྒྱུགས་ཤྱིང་འོངས་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ། སྣམ་ལོགས་སུ་བསྱིལ་ཡབ་གཡོབ་ཅྱིང་འདུག་

གོ། །བདུད་རྩྱི་ཟས་འཁོར་བཅས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་ཏྱེ་ཕྱིར་

བཞུད་པ་ན། ཁྱེའུ་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཕྱི་བཞྱིན་འབྲངས་ཏྱེ། ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བཟློག་ཀང་ངུ་ཞྱིང་བཟློག་པར་ནུས་སོ། །འདྱི་ནྱི་

སྱིད་པ་ཐ་མ་པ་ཡྱིན་པས་མ་ཟློག་ཅྱིག་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་བ་ན། གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟ་ན་རྱིམ་

པ་བཞྱིན་བགྱིའོ། །དྱེར་གནང་སྱེ་བདུད་རྩྱི་ཟས་ཀྱིས་དགྱེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟྱེ་དང་

ཕོངས་པའྱི་ཚོགས་ལ་སྦྱྱིན་པ་རྒྱ་ཆྱེན་པོའང་བཏང་། རང་གྱི་སྐྱེ་བོ་དང་གཉྱེན་གྱི་

ཚོགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ཏྱེ། ཁྱེའུ་གླང་པོ་ཆྱེ་ལ་བསྐོན། འཁོར་ཚོགས་དང་

བཅས་ཏྱེ་ཉ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་བཏང་བའྱི་ལམ་དུ་གླང་བོ་ཆྱེས་ཨུཏྤལ་ལའྱི་

སོང་པོ་ཞྱིག་སྣ་ཞགས་ཀྱིས་ཕྱུང་ནས་ཟོས་སོ། །མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གཞོན་ནུ་

འདྱི་ཐོས་པ་འཛིན་པའྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྱེ་ནས་སོན་པའྱི་

སྤན་སྔར་སོང་ཞྱིང་ཞབས་ལ་ཕག་བས། སོན་པས་ཀང་འཕགས་པ་འོད་སྲུངས་

སོབས་བཅུ་པ་ལ་གཏད་དྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་པར་རོགས་སོ། །དྱེ་དག་ནྱི་ཡབ་

སས་མཇལ་བའྱི་རྱེས་སུ་ལོ་དྱེ་ཉྱིད་ལ་འབྲྱེལ་ཆགས་སུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །

ཞྱེ་གསུམ་པ་ཤཱཀ་རྱིགས་ཀྱི་བུད་མྱེད་རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་པ་ནྱི། 

ཡང་སོན་པ་སྱེར་སྐའྱི་གནས་ཉ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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སོ། །གང་གྱི་ཚེ་ཤཱཀ་ཕལ་མོ་ཆྱེ་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་དྱེའྱི་ཚེ་ཤཱཀ་རྣམས་དུས་

གསུམ་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འགོ་ཞྱིང་ཆོས་ཀང་ཉན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་

ཡང་དུས་གསུམ་དུ་ཤཱཀའྱི ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་སོན་པའྱི ་སྤན་སྔར་

འགོའ།ོ །སོན་པས་སྦྲང་རྩྱི་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་བསན་པ་ན་འཁོར་ཤས་ཆྱེ་བ་དག་ཀང་དབང་

པོོ་མྱི་གཡོ་བས་ཉན་ནོ། །དྱེའྱི་ཚེ་མྱིང་ཆྱེན་གྱིས་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ནྱི་བདག་ལ་

འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའོ་ཞྱེས་སྨྲས་པས། དྱེའྱི་ཆུང་མས་ཁྱེད་ལ་ནྱི་ལྱེགས་ན་བདག་

ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། སོན་པ་ནྱི་བུད་མྱེད་ཀྱི་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་སོན་པས་སོ། །མྱིང་ཆྱེན་གྱིས་

ཁོད་དྱེ་སྐད་མ་ཟྱེར་ཅྱིགསོན་པ་ནྱི་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་མཉམ་པར་

བརྩྱེ་བ་ཡྱིན་གྱི། ཆོས་ཉན་པའྱི་ཕྱིར་སོང་ཞྱིགདྱེས་སྨྲས་པ། ལྷ་ཟས་གཙང་འཁོར་

དང་བཅས་པ་དུས་གསུམ་དུ་འབོན་པས་བདག་ཅག་འགོ་བ་ངོ་ཚ་ལགས་སོ། །གལ་

ཏྱེ་ལྷ་སྔ་དྲོ་མཆྱི་ན། བདག་ཅག་ཕྱི་དྲོ་འགོ་བར་འཚལ། དྱེ་ནས་མྱིང་ཆྱེན་གྱིས་རྒྱལ་

པོ་ཟས་གཙང་མ་ལ་ཞུའོ་སམ་ནའང་། དངོས་སུ་མ་ནུས་ཏྱེ་སྐྱེ་རྒུའྱི་བདག་མོ་བརྒྱུད་

ནས་ཞུས་པས་ཟས་གཙང་གྱིས་གནང་ངོ་། །དྱེ་ནས་སྔ་དྲོའམ་ཕྱི་དྲོ་རྒྱལ་པོ་མྱི་

འབོན་པའྱི་དུས་ན་བུད་མྱེད་རྣམས་ཆོས་ཉན་དུ་འགོའ།ོ །ལན་ཅྱིག་སྐྱེ་རྒུའྱི་བདག་མོ་

ཤཱཀའྱི་ཆུང་མ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར་ཏྱེ་ཆོས་ཉན་དུ་སོང་བ་ན། མྱིང་ཆྱེན་གྱི་ཆུང་མ་ཡང་

རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏྱེ་སོང་ངོ་། །དྱེ་ཀུན་དགའ་བོས་མཐོང་ནས། འདྱི་

ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཁོ་ནའང་མྱིན་པས། རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏྱེ་

འོངས་པ་མ་ལྱེགས་ཞྱེས་སྨྲས་པས། དྱེས་རྒྱན་བཀོལ་ནས་གཡོག་མོ་སྐྱེད་མ་ལ་

བསྐུར་ཏྱེ་ཁྱིམ་དུ་བཏང་ངོ་། །
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དྱེའང་མྱུར་དུ་འཁོར་ཏྱེ་སོན་པས་དྱེ་རྣམས་ལ་ཆོས་གསུངས་པ་ན། ཤཱཀའྱི་

བུད་མྱེད་གཅྱིག་ཆོས་ལ་རྣ་བ་མྱི་གཏོད་པར་རང་གྱི་མུ་ཏྱིག་གྱི་དོ་ཤལ་ལ་ལྟ་ཞྱིང་

ནོམ་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་མྱིང་ཆྱེན་གྱི་ཆུང་མས་མཐོང་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་འདུ་

བྱེད་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པར་གསུངས་ན་ཡང་། འདྱི་འདྱི་ལ་ཆགས་སམ། ངའྱི་མུ་

ཏྱིག་གྱི་དོ་ཤལ་མཐོང་ན། འདྱིའྱི་དྲྱེགས་པ་ཞྱི་བར་འགྱུར་རོ་སམ་སྱེ། གཡོག་མོ་སྐྱེད་

མ་ལ་ངའྱི་མུ་ཏྱིག་གྱི་དོ་ཤལ་ལས་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལོངས་ཤྱིག །གཡོག་མོ་སྐྱེད་མ་

དྱེ་ཆོས་ཉན་པ་ལ་སྱེམས་བསྡུས་པས། ཀྱེ་ཧུད་བྲན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་རྱེ་སྡུག་བསྔལ། 

འདྱི་འདྲ་བའྱི་ཆོས་ཉན་པའྱི་དབང་ཡང་མྱེད་དོ་སམ་ནས་ཚིགས་བཅད་ཀང་སྨྲས་

སོ། །

སོན་པས་བྲན་མོ་འདྱི་སངས་རྒྱས་ལ་བ་བ་བས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཚེ་ཅུང་ཟད་

མྱེད་པར་མཁྱེན་ནས་ཆོས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་ཡྱི་གྱེར་བྲྱིས་ཏྱེ་དྱེ་ལ་སྩལ། དྱེའང་

ཡྱིད་དགའ་ཞྱིང་། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པའྱི་སྱེམས་ཀྱིས་སོང་བ་ལས་ལམ་དུ་བ་བྲུས་

མ་ཞྱིག་གྱིས་བརྡུངས་ཏྱེ་ཤྱིའོ། །དྱེ་མ་ཐག་སྱིང་གྷ་ལའྱི་གླྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་བཙུན་མོ་

དམ་པའྱི་མངལ་དུ་ཞུགས་ཤྱིང་ཉྱིང་མཚམས་སྦྱར། ཕྱིས་བཙས་པ་ན་མུ་ཏྱིག་གྱི་

ཆར་ཡང་བབས་སོ། །དྱེར་རྒྱལ་པོའྱི་བུ་མོ་མུ་ཏྱིག་ཅན་ཞྱེས་བཏགས། འདྱིའྱི་གཏམ་

རྒྱུད་ཀྱི་འཕོས་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །འདྱི་ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་རྱེས་ཐོག་རང་ལ་མྱིན་

ཡང་། ལོ་མང་པོ་མ་ལོན་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཡྱིན་པར་སྣང་ངོ་། །ཡང་སོན་པ་རྒྱལ་

བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་ཤྱིང་། ཉྱེ་སྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། སྔར་ཤཱཀ་ལྔ་

བརྒྱ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་སྱེམས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ཕྱིར་ཆོས་སོན་པར་
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མཛད་དྱེ། ལྷས་བྱིན་དང་ཀོ་ཀ་ལྱི་ཀ་ལ་སོགས་པ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་པ་

ཕལ་ཆྱེར་གྱིས་མྱི་རྱིང་བར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོོ། །

ཞྱེ་བཞྱི་པ་གཅུང་དགའ་བོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི། 

ཡང་ཕྱིས་དུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཚེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྱེར་སྐའྱི་གནས་ཉ་གོ་

དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཅུང་པོ་གཅུང་

དགའ་བོ་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་དྱེ། གཙུག་གཏོར་དང་མཛོད་སྤུ་མ་གཏོགས་མཚན་སུམ་

ཅུ་དང་ལྡན་པ། སོན་པ་ལས་སོར་བཞྱིས་ལུས་ཐུང་བ་སོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་

བར་ལུང་བསན་པ་ཞྱིག་གོ །དྱེ་རང་གྱི་ཆུང་མ་པུཎ་རཱྱི་ཀ་ཞྱེས་བ་བ་ཆྱེས་གཟུགས་

མཛེས་ཤྱིང་བུད་མྱེད་ཀྱི་སྒྱུ་མ་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྱེ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པས་

དུས་འདའ་བ་ཞྱིག་གོ །དྱེ་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྱེན་ནས། སྔ་དྲོ་ཞྱིག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེའྱི་ཐད་དུ་བསོད་སོམས་ལ་གཤྱེགས་ཏྱེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སོ་དྲུང་ན་

བཞུགས་སོ། །

དྱེར་གསྱེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུའྱི་འོད་བཏང་ནས་ཁྱིམ་སྣང་བར་མཛད་པས་

སོན་པ་བོན་པར་ཤྱེས་ནས་ཕྱིར་འགོ་བར་བརྩམས་པ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་དོགས་ཏྱེ་བུད་

མྱེད་ཀྱིས་དགའ་བོའྱི་གོས་ཀྱི་མཐའ་ནས་འཇུས་ཏྱེ་བཀག་ཀང་ནན་གྱིས་འཆུ་བས་

གོས་ཀྱི་སྱེང་དུ་ཆུས་མཚན་མ་བཏབ་སྱེ། འདྱི་མ་བསྐམས་པར་བོན་ཞྱིག །མ་བྱུང་ན་

པ་ཎ་ལྔ་བརྒྱ་བཅད་དོ། །དྱེ་ནས་དགའ་བོས་ཕྱིར་འོངས་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ། ལྷུང་བཟྱེད་བླངས་ནང་དུ་འོངས་ཏྱེ། ཁ་ཟས་མཆོག་གྱིས་
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བཀང་ནས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ལ་འབུལ་བར་ཕྱིན་པ་ན། དྱེ་ཉྱིད་དུ་མ་བཞྱེས་པར་

ཕྱི་བཞྱིན་འབྲང་པ། འཕགས་པ་ཨཱ་ནནྡ་ལའང་མ་ལྱེན་ཅྱིག་པའྱི་བར་མཛད་ནས་ཕྱིར་

གཤྱེགས་པའྱི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ཏྱེ་ཉ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་བསོད་སོམས་ཕུལ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གསོལ་བའྱི་ལྷག་མ་གཅུང་དགའ་བོ་ཉྱིད་ལ་

གནང་སྱེ། དྱེ་ཟ་ཞྱིང་འདུག་པའྱི་ཚེ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་ཅྱི་སྱེ་རབ་ཏུ་མྱི་འབྱུང་སྱེ་

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིག །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ནྱི་སྔོན་ཐུགས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་

བཟུང་། མཁན་པོའམ། སོབ་དཔོན་ནམ། ཕའམ། མའམ། བཀུར་བར་འོས་པ་སུའྱི་

ཡང་དག་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ནམ་ཡང་གཅོག་པར་མ་མཛད་པས་ཤྱིན་ཏུ་བཀའ་བཙན་

པའྱི་ཕྱིར་བཀའ་ལས་འགོང་བར་མ་ནུས་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་

ཞྱེས་ཞུས་སོ། །

དྱེ་ནས་སོན་པས་འདྱིའྱི་སྐྲ་བྲྱེགས་ཤྱིག་ཅྱེས་གསུངས་ཏྱེ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་འབྲྱེག་

མཁན་བོས་ཏྱེ་འབྲྱེག་པར་བརྩམས་པ་ན། དྱེས་ང་ནྱི་མྱི་རྱིང་བར་སོབས་ཀྱི་འཁོར་

ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀྱིས་ངའྱི་སྐྲ་འབྲྱེག་ན་དྱེའྱི་ཚེ་ཁོད་

ཀྱི་ལག་པ་གཅོད་དོ་ཞྱེས་སྱིགས་པས་འབྲྱེག་མཁན་སྐྲག་སྱེ་འབྲྱེག་སྤད་ཀང་སས་

སོ། །

དྱེ་ནས་སོན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཆུ་སྣོད་ཕག་ཏུ་བཞྱེས། དགའ་བོའྱི་མགོ་ལ་བླུགས་

ཏྱེ་འབྲྱེག་མཁན་དྱེས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲྱེགས་སོ། །དྱེས་བསམས་པ། ད་ལྟ་ནྱི་སོན་པའྱི་

བཀས་རབ་ཏུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དབང་མྱེད་ཀྱི། མུན་པ་སོས་པ་ན་ཁྱིམ་དུ་འགོའ་ོསམ་

སྱེ་དྱེའྱི་ཚེ་སོང་བ་ན། སོན་པས་གཡང་ས་ཆྱེན་པོ་སྤྲུལ་པས་སར་ལྡོག་ནས་ནམ་
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ལངས་ན་འགོའ་ོསམ། ནམ་ལངས་མ་ཐག་སོན་པའྱི་བཀས་དགའ་བོ་ཁང་སྐོང་བྱེད་

དུ་བཅུག་གོ། །དྱེ་ནས་དགྱེ་སོང་རྣམས་བསོད་སོམས་ལ་སོང་བའྱི་འོག་ཏུ་དགའ་

བོས་ཕག་དར་བས་ལ་ཁྱིམ་དུ་འགོའ་ོསམ་ནའང་། ཕག་དར་ཟྱིན་དུས་མྱེད་པར་གྱུར་

ཏྱེ་འཕོ་བོར་ནས་སོ་བཅད་དྱེ་འགོའ་ོསམ་པ་ལ་སོ་གཅྱིག་བཅད་པ་ན་གཞན་གཅྱིག་

བྱེ་བ་སོགས་དྱེ་ཡང་ཟྱིན་པ་མྱེད་དྱེ། སོ་བཅད་འཕོ་བོར་ནས། བདག་རྒྱལ་པོར་གྱུར་

ན་འདྱི་བས་ལྷག་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བའོ་ཞྱེས་སོང་སྱེ་ལམ་པོ་ཆྱེ་ལ་ཕྱིན་པ་ལ་

སོན་པ་དང་མཇལ་གྱི་དོགས་ནས་གསྱེབ་ལམ་ཞྱིག་ནས་སོང་བས། ལམ་དྱེ་ཉྱིད་

ནས་སོན་པ་ཚུར་འབོན་པ་མཐོང་སྱེ། ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་ཐུར་དུ་འཕང་བའྱི་ཕག་ཏུ་

ཡྱིབ་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕོགས་དྱེར་བོན་པ་ན་ཡལ་ག་རང་ཉྱིད་གྱེན་དུ་

འཕགས་སོ། །དགའ་བོ་གར་འགོ་ཚུར་ཤོག །འདོང་ངོ་ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་པ་ན། དྱེ་ངོ་

ཚ་ཞྱིང་ཞུམ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕྱི་བཞྱིན་དུ་སོང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་དུ་གཤྱེགས་ཏྱེ། རྱི་དྭགས་འཛིན་གྱི་མ་

ས་གའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་སོ། །དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་གཅུང་དགའ་བོ་ལ་རྱི་སོས་ངད་ལྡན་ལྟ་བར་སྤོ་བ་བསྐྱེད་ནས། ཆོས་

གོས་ཀྱི་མཐའ་ལ་དགའ་བོ་འཇུར་བཅུག་སྱེ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་

གཤྱེགས་ནས་རྱི་སོས་ངད་ལྡན་གྱི་ཨ་མྲའྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་བོན་ནོ། །དྱེ་ན་ནགས་ཀྱི་སྤ་

མོ་ཞར་མ་ཞྱིག་འདུག་སྱེ། སོན་པའྱི་བཀའ་ལས་ཁོད་ཀྱི་པུན་ད་རཱྱི་ཀ་དང་། འདྱི་

གཉྱིས་གཟུགས་གང་བཟང་། ང་ནྱི་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བས་ཁད་པར་

མྱི་རྱིག་གོ་ཅྱེས་གསུངས་པས། བཙུན་པ་འདྱི་ནྱི་དཔྱེ་དང་རྒྱུ་ཡང་མྱི་འགོ་སྱེ། པུན་ད་
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རཱྱི་ཀ་ནྱི་ལྷའྱི་བུ་མོ་དང་འགན་པ་ལགས་སོ། །ཞྱེས་ཞུས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། དགའ་

བོ་སྤ་མོ་འདྱི་ལའང་འདོད་པ་དང་། སྡུག་པ་དང་། ཡྱིད་དུ་འོང་བར་བྱེད་པ་ནྱི་ཡོད་

དོ། །ཡང་སྔར་བཞྱིན་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་གཤྱེགས་ཏྱེ། མཐར་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའྱི་

གནས་སུ་བོན་པ་ན། དགའ་ཚལ་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་བཞུགས་ཏྱེ། དགའ་བོ་ཁོད་

སོང་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་རྣམས་ལ་ལྟོས་ཤྱིག་ཅྱེས་གསུངས་པས་དྱེས་ཀང་

ཐམས་ཅད་དུ་ལྟ་བར་སོང་བ་ན། གནས་ཐམས་ཅད་ན་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་གཉྱིས་ཀ་འཁོད་

པ་ལས། གཞལ་མྱེད་ཁང་གཅྱིག་ན་ལྷའྱི་བུ་མྱེད་པར་ལྷ་མོ་ཁོ་ནས་གང་བ་མཐོང་

ནས་འདྱི་ཅྱི་ཞྱེས་དྲྱིྱིས་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཅུང་པོ་དགའ་བོ་ཞྱེས་བ་བ་

ཞྱིག་ཡོང་པར་འདུག་སྱེ། དྱེ་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུངས་ན་ཤྱི་ནས་འདྱིར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏྱེ་

བདག་ཅག་དྱེ་ལ་སྒུག་ཅྱིང་སོད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ན་པུཎ་རཱྱི་ཀས་ལྷ་མོ་དྱེ་དག་གྱི་བརྒྱ་

སོང་གྱི་ཆར་ཡང་མྱི་འགན། དཔྱེ་དང་རྒྱུར་ཡང་མ་རུང་ནས་དྱེ་ལ་ཆགས་པ་དྲག་པོ་

དྱེ་ལྡོག་པར་གྱུར་ཅྱིང་། ལྷ་ལ་སོན་པས་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་བརྩོན་ནོ། །

དྱེ་ནས་མཉན་ཡོད་དུ་ཕྱེབས་ཤྱིང་། དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་དགའ་བོ་ལ་དམྱལ་

བའྱི་གནས་ལྟ་བ་སྤོ་བར་མཛད་དྱེ། སྔར་བཞྱིན་དགའ་བོ་ཆོས་གོས་ཀྱི་གྲྭ་ལ་འཇུར་

བཅུག་ནས་དམྱལ་བའྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་ནས། དགའ་བོ་དམྱལ་གནས་རྣམས་

ལྟར་བཅུག་པས། དྱེས་ཀང་དམྱལ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་མཐོང་བས་ཤྱིན་

ཏུ་ཡྱིད་སྐོ་ཞྱིང་། ཕོགས་གཅྱིག་ན་ཟངས་སྣོད་ཟངས་ཞུན་ཁོལ་མས་གང་བ་སོག་

ཆགས་མྱེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་སྱེ། དམྱལ་སྲུང་རྣམས་ལ་དྲྱིས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

གཅུང་པོ་དགའ་བོ་ཞྱེས་བ་བ་ལྷའྱི་འཇྱིག་རྱེན་ལ་དགའ་བས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུངས་
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ན། དྱེ་ལྷ་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་འདྱིར་འོང་བས། དྱེའྱི་ཆྱེད་དུ་འདྱི་དག་སོགས་ཏྱེ་ཁོ་བོ་

ཅག་ཀང་དྱེ་ལ་སོད་ཅྱིང་འཁོད་དོ། །

དྱེར་འཇྱིགས་སྐྲག་སྤུ་ཟྱིང་ཞྱེས་བྱེད་དྱེ་དབུགས་ཀང་འཁམ། མྱུར་བར་བྲོས་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་སོང་སྱེ། རྒྱས་པར་གསོལ་བ་ལ། དྱེར་འཇྱིག་

རྱེན་ལ་སོན་པའྱི་ཉྱེས་དམྱིགས་གསུངས་པས་དགའ་བོ་ལ་ངྱེས་པར་འབྱུང་བའྱི་

བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་

གོང་ཁྱེར་ཙམ་པ་ན་དྲང་སོང་གར་གའྱི་རྱིང་འགམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་ཞུགས་

པའྱི་ཚེ། དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ལ་མངལ་དུ་འདུག་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་

ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་གསུངས། དགའ་བོས་ནྱི་བདྱེན་པ་མཐོང་ལ། གཞན་ལྔ་བརྒྱས་

ནྱི་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེ་ནས་ཉྱིན་ཞག་འགའ་ཞྱིག་འདས་པ་ན་གཅུང་དགའ་

བོས་ཀང་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྱེ། དབང་པོའྱི་སོ་བསམས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་

བསན་ཏོ། །

ཞྱེ་ལྔ་པ་དགྱེ་སོང་མའྱི་དགྱེ་འདུན་བསན་པ་ནྱི། 

ཡང་ཕྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྱེར་སྐ་ན་ཉ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་

བཞུགས་པ་ན། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ལ་སྔོན་ནུ་མ་བསྣུན་པའྱི་མ་མར་གྱུར་པ་སྐྱེ་

རྒུའྱི་བདག་མོ་ཆྱེན་མོ་ག་ཽཏ་མཱྱི་ཤཱཀ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འོངས་ཏྱེ། བུད་མྱེད་ཀྱི་

དགྱེ་སྦྱོང་ཚུལ་གྱིས་འབྲས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པའྱི་སྐབས་མཆྱིས་ན། བདག་ཅག་བུད་

མྱེད་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་རོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞྱེས་ཞུས་པ་ལ། 



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཽ་ཏ་མཱྱི་འདྱི་ལྟར་ཁོད་གོས་དཀར་པོ་གོན་ལ་ནམ་འཚོའྱི་

བར་དུ་དྱེ་འབའ་ཞྱིག་པས་ཚངས་པར་སྤད་པ་སྤོད་ཅྱིག །ཁོད་ལ་ཡུན་རྱིང་པོར་ཕན་

པ་དང་བདྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་ནས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མ་གནང་ལ། 

ལན་གཉྱིས་ལན་གསུམ་དུ་ཞུས་ཀང་མ་གནང་ངོ་། །དྱེ་ནས་སོན་པ་ཡུལ་པྲ་ཛིའྱི་

ལོངས་བརྒྱུད་དྱེ། ཡུལ་ན་དྱི་ཀར་གཤྱེགས་ནས་གོ་ཛི་ཞྱེས་བ་བའྱི་གནས་ན་

བཞུགས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་གཽ་ཏ་མཱྱི་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་སྐྲ་བྲྱེགས་ནས། གོས་སྦྱར་མ་གོན་ཏྱེ། 

སོན་པ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཕྱི་བཞྱིན་འབྲངས་ནས་གནས་དྱེར་སོན་པའྱི་ཞབས་ལ་

བཏུད་དྱེ་སྔར་བཞྱིན་དུ་ལན་གསུམ་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ཀང་། སྔར་བཞྱིན་བཀའ་

སྩལ་ཏྱེ་མ་གནང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་དྱེ་དག་ཕྱི་རོལ་སོ་ཁང་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་ངུ་ཞྱིང་འདུག་པ་

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོོས་མཐོང་སྱེ་དྲྱི་ལན་རྒྱས་པར་བས་ཏྱེ་དབུགས་ཕྱུང་ནས། 

དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཞྱིན་ཞུས་པས། ཀུན་དགའ་བོ་ཁོད་ཀྱིས་བུད་

མྱེད་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་པར་རོགས་པར་མ་གསོལ་ཅྱིགབུད་མྱེད་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་

ཆོས་འདུལ་བ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་སོགས་རྒྱས་པར་བཀའ་

སྩལ་པ་ལས། ལན་གཉྱིས་ལན་གསུམ་དུ་ཞུས་པ་ལས་མཐར་གནང་སྱེ། འོན་ཀང་

དགག་ཅྱིང་མྱི་འདའ་བའྱི་ཕྱིར་ལྕྱི་བའྱི་ཆོས་བརྒྱད་བཅས་པ་ལ་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་

དུ་བསབ་པར་བའོ། །དྱེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་ལྕྱི་བའྱི་ཆོས་བརྒྱད་དྱེ་དག་ལ་བཤད་

ཅྱིང་། དྱེ་དག་གྱིས་ཀང་བསབ་པར་གྱུར་པ་འདྱི་ནྱི་བདག་གྱི་ངག་དང་ཡྱིད་དང་སྤྱི་

བོས་ཀང་ནོད་དོ། །ཞྱེས་ཁས་བླངས་བ་ཙམ་གྱིས་སྐྱེ་རྒུའྱི་བདག་མོ་སོགས་ཤཱཀ་མོ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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ལྔ་བརྒྱ་དགྱེ་སོང་མར་གྱུར་ཞྱིང་། བུད་མྱེད་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་གཞན་དག་

ལ་གསོལ་བཞྱིའྱི་ཆོ་ག་ཡང་རྱེས་སུ་གནང་ངོ་། །གཽ་ཏ་མཱྱི་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་རྣམས་ཀང་

ཡུན་རྱིང་མ་ལོན་པར་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བས་སོ། །གཅུང་དགའ་བོ་

དང་སྐྱེ་རྒུའྱི་བདག་མོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་འདྱི་རྣམས་ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་དུས་

ཀྱི་སྐབས་ནས་ལོ་མང་དག་ཅྱིག་ལོན་པ་ན་བྱུང་བར་འདུག་ཀང་མཚམས་གང་དུ་

འཇུག་གྱི་གསལ་ཁ་མྱེད་ཕྱིན། ཤཱཀའྱི་རྱིགས་བཏུལ་བའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཕོགས་མཐུན་

པའྱི་ཕྱིར་སྐབས་འདྱིར་བཀོད་དོ། །

ཞྱེ་དྲུག་པ་གོང་ཁྱེར་སོབ་མ་ལྟ་བུར་ཕྱེབས་པ་ནྱི། 

ཡུལ་དྱེར་ཁྱིམ་བདག་རདྡྷྱི་ན་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་ལ་བུ་འབོར་ལྱེན་འབོར་སྐོབ་

འབོར་དགའ་ཞྱེས་བ་བ་དང་། བྲན་མོ་ལས་བཙས་པའྱི་བུ་གང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་པ་

ལས། གང་པོས་རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པོར་ཞུགས་ཏྱེ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་ལྱེན་ཐྱེངས་ལན་བདུན་སོང་

བ་ལས། བདུན་པའྱི་སྐབས་སུ་གྲུ་ནང་དུ་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་སྱེ་

དག་བཏོན་པས་རྐྱེན་བས་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་

འདོད་པ་སྐྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་གང་པོ་དང་ནོར་གཅྱིག་པ་འབོར་ལྱེན་ཡྱིན་པས་ཟོང་

རྣམས་དྱེ་ལ་གཏད། ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་འོ་སྐོལ་གྱི་ཡོ་བད་ཟད་པར་མྱི་འགྱུར་གྱི། རྒྱ་

མཚོ་ཆྱེན་པོ་འདྱི་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས་མ་འགོ་ཞྱིག་ཅྱེས་གདམས་ཏྱེ། 

གང་པོ་ཉྱིད་རྱིམ་གྱིས་ཡུལ་དབུས་སུ་ཆས་སོ། །མཉན་ཡོད་དུ་སྱེབ་སྱེ་ཁྱིམ་བདག་

མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་བར་ལོན་སྦྱར་བས་ནང་དུ་བོས་ཏྱེ་གང་གྱི་
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ཕྱིར་བོན་ཞྱེས་དྲྱིས་པས། སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་འོངས་སོ་ཞྱེས་

བརོད་པ་ན། ཟས་སྦྱྱིན་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བར་གྱུར་ཏྱེ། ནངས་པར་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སྤན་

སྔར་སོང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྱེ་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ཏྱེ། 

གནས་པའྱི་ཡུལ་དུ་བས་མཐའྱི་གནས་མལ་བརྱེན་ཞྱིང་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་བསྒྲུབས་

པས་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏྱེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་བམས་མའྱི་བུ་གང་པོ་ཞྱེས་གགས་

སོ། །དྱེ་ནས་བམས་མའྱི་བུ་གང་པོས་བཟོད་པའྱི་གོ་ཆ་ཆྱེན་པོ་བགོས་པས་རྔོན་པ་

ཅྱིག་དད་ཅྱིང་རྱི་ཁོད་པ་ཕོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་མོ་ལྔ་བརྒྱ་དགྱེ་བསྱེན་ཕོ་མོར་བཅུག་ནས་

མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་རྣམས་སུ་དྱེ་རྣམས་སུ་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་

ཁང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་བྱེད་དུ་བཅུག་གོ །བམས་མའྱི་བུ་གང་པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་

ཤུལ་དུ་འབོར་སྐབས་དང་འབོར་དགའྱི་ནོར་ནྱི་ཟད། འབོར་ལྱེན་དང་ཕོགས་གཅྱིག་

བྱེད་འདོད་པ་ལ། འབོར་ལྱེན་གྱིས་ངའྱི་ནོར་ནྱི་ལུགས་ཆོས་དང་མཐུན་པར་

བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་གཉྱིས་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་བསྱེའོ་བས་པ་ན། ནུ་བོ་

གཉྱིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བྲན་མོའྱི་བུས་ཡང་ཡང་རྒྱ་མཚོར་ཕྱིན་ནས་བླངས་པ་ཡྱིན་

མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོར་འགོ་ནྱི་མ་ནུས་ནོར་ཅྱི་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཞྱེས་བས་

སོ། །ཚིག་དྱེ་གནད་དུ་ཕོག་ནས་འབོར་ལྱེན་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ཏྱེ་རྒྱ་མཚོར་

ཞུགས། ཙན་དན་ས་མཆོག་གྱི་གླྱིང་དུ་སྱེབ་སྱེ། ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཙན་དན་དག་

བཅད་ཅྱིང་གྲུ་བཀང་སྱེ་ཚུར་འཕགས་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་གླྱིང་དྱེ་སྲུང་བའྱི་གནོད་སྦྱྱིན་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་བ་བ། གནོད་
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སྦྱྱིན་གྱི་མདུན་ས་ཐག་རྱིང་པོར་སོང་བ་ལས། གནོད་སྦྱྱིན་གཞན་དག་གྱིས་སྦྲན་ཏྱེ་

སྐབས་དྱེར་དྱེ་ཡང་དྱེར་སྱེབ་ནས་རླུང་ནག་པོ་མྱི་བཟད་པ་བཏང་བས་གྲུ་ཤྱིན་ཏུ་

བསྐོད་པའྱི་ཚེ་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་ཆྱེས་སྐྲག་པས་ཚམ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཀང་། 

འབོར་ལྱེན་ཅྱི་བདྱེར་འདུག་པ་ལ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་དྲྱིས་པས། གང་པོ་ཟྱེར་བ་

དྱེ་བདྱེན། དྱེའྱི་ངག་མ་ཉན་པས་འདྱི་ལྟར་གྱུར་མོད། ད་ནྱི་ཐབས་མྱེད་པ་ལ་ཙབ་ཙོབ་

བར་ཅྱི་ཡོད་བས་པས། ཚོང་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གང་པོ་བདག་ཉྱིད་ཆྱེན་པོར་ཤྱེས་

ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གང་པོ་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱིའོ་ཞྱེས་བས་སོ། །དྱེ་གང་པོ་ལ་

དགའ་བའྱི་ལྷས་སྦྲན་ཏྱེ། དྱེར་གང་པོས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་གྲུའྱི་སྱེང་དུ་

འོངས་པ་ན། རླུང་ནག་པོ་དྱེའང་རྱི་རབ་ལ་ཐོགས་པ་བཞྱིན་དུ་ཕྱིར་ལྡོག་གོ །

དྱེ་ནས་གང་པོས་གནོད་སྦྱྱིན་དྱེ་ལ་ཁོད་ཀྱིས་ཅྱིའྱི་ཆྱེད་དུ་ཙནྡན་སྲུང་། 

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཆྱེད་དུའོ། །དྱེ་བས་ཀང་ཆྱེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་

སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པས་དྱེའྱི་དོན་དུ་ཙནྡན་རྣམས་ཐོང་ཞྱིག་གསུངས་པས་གནོད་སྦྱྱིན་

གྱིས་ཀང་བཏང་ངོ་། །དྱེ་ནས་གྲུ་བདྱེ་བར་འོངས་ཏྱེ་གོང་ཁྱེར་སོབ་མ་ཅན་དུ་སྱེབ་

ནས། སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཙན་དན་གྱི་ཁང་བཟང་བས་ནས་

སྤུན་ཐམས་ཅད་བློ་མཐུན་པར་སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲང་པར་

བས་ཤྱིང་། རྒྱལ་པོ་དང་ཡང་བློ་མཐུན་པར་བས་སོ། །

དྱེ་ནས་འཕགས་པ་བམས་མའྱི་བུ་གང་པོས་ཁང་སྱེངས་སུ་འཛེགས། མཆོད་

པ་རྣམས་བཤམས། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་ཁ་ཕོགས་ཏྱེ་སོན་པ་འཁོར་བཅས་

སྤན་འདྲྱེན་པའྱི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་མྱེ་ཏོག་རྣམས་
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ཁང་བཟང་དུ་གྱུར། བདུག་སོས་ནྱི་སྤྱིན་གྱི་རྣམ་པ་དང་། ཆུ་ནྱི་བཻ་ཊཱུཪྱའྱི་ཕུང་པོའྱི་

རྣམ་པར་གྱུར་ཏྱེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏྱེ་སོང་བར་ཀུན་ཀྱིས་མཐོང་ཞྱིང་། དྱེ་མ་

ཐག་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་མཆོད་རས་རྣམས་སྱེབ་པ་ན། ཀུན་

དགའ་བོས་འདྱི་གང་ནས་བྱུང་ཞུས་ཤྱིང་། སོན་པས་སོབ་མ་ཅན་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། 

དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའྱི་ཐག་ཡོད་པར་གསུངས། དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་ནངས་

པར་གོང་ཁྱེར་སོབ་མ་ལྟ་བུར་ཟན་ཟ་བར་སྤོ་བ་དག་ཚུལ་ལོང་ཤྱིང་ལོང་ཤྱིག་ཅྱེས་

བསྒགས་ཏྱེ་ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམས་པ་ན། ཡུལ་ཆུ་མངས་ན་གནས་པའྱི་གང་པོ་ཤྱེས་རབ་

རྐང་པས་རྣམ་པར་གོལ་པའྱི་དག་བཅོམ་པས་ཀང་ལྱེན་པར་བརྩམས་པ་ན། ཀུན་

དགའ་བོས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པས་མ་ཡྱིན་པར་བར་སྤད་པ་ན། དྱེས་རྫུ་འཕྲུལ་

མོད་ལ་བསྒྲུབས་ཏྱེ། གནས་བརན་གཉྱིས་ལ་ཚུལ་ཤྱིང་འབྲྱིམ་པའྱི་བར་དུ་འགྲུབ་

ནས། གསུམ་པ་ལ་མ་བྲྱིམས་པའྱི་སྔོན་དུ་བླངས་སོ། །ཡུལ་དྱེ་མུ་སྱེགས་ཅན་ལྷག་

པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་དགྱེ་སོང་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་སོན་པར་བཀས་གནང་ངོ་། །

ནངས་པར་སྔ་བར་གོང་ཁྱེར་སོབ་མ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོས་གོང་ཁྱེར་ཕག་བདར་

དང་ཙན་དན་གྱི་ཆུས་ཆག་ཆག་དང་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་བཤམས། རྒྱན་སྣ་ཚོགས་

བཀམ། གོང་ཁྱེར་ལ་སོ་ཆྱེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས། སོ་གཞན་བཅུ་བདུན་དུ་ནྱི་

རྒྱལ་པོའྱི་སས་བཅུ་བདུན་པོ་རྱེ་རྱེ་བཞགཤར་གྱི་སོ་མོ་ཆྱེར་རྒྱལ་པོ་རང་ཉྱིད་

འཕགས་པ་བམས་མའྱི་བུ་གང་པོ་དང་། འབོར་ལྱེན་སྤུན་དང་བཅས་པའྱི་སྐྱེ་བོའྱི་

ཚོགས་མང་པོ་དང་བཅས་པ་ལྷན་ཅྱིག་འདུག་གོ །དྱེར་ནམ་ལངས་མ་ཐག་ནས་དགྱེ་

སོང་ལོ་མ་དང་སྣོད་སྤད་འདྲྱིམ་པ་དང་། ཆུའྱི་ས་གོན་བྱེད་པ་དག་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་
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དྱེར་སྱེབ་པ་ལ། རྒྱལ་པོས་སངས་རྒྱས་བོན་ནམ་སམ་དྲྱིས་པས། གང་པོས་འདྱི་

ལྟའོ་ཞྱེས་སྨྲས་སོ། །

དྱེ་ནས་དགྱེ་སོང་གནས་བརན་རྣམས་སྣ་ཚོགས་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་བཅས་ཏྱེ་

དྱེར་བོན་ཏྱེ། དྱེ་སྐད་དུ། ཁ་ཅྱིག་སྱེང་གྱེ་སག་དང་གླང་ཆྱེན་ར་དང་ཀླུ་དང་ཁྱུ་མཆོག་

བཟང་པོ་ཆྱིབས། ཁ་ཅྱིག་རྱིན་ཆྱེན་གཞལ་མྱེད་ཁང་དང་རྱི་དང་ཤྱིང་མཛེས་ཤྱིང་ར་

འབར་བ་ལ་བརྱེན། །གཞན་དག་ནམ་མཁའྱི་ངོས་ལས་ཆུ་འཛིན་གློག་གྱི་ཕྱེང་བས་

བརྒྱན་པ་ལྟ་བུར་ནྱི། །རབ་ཏུ་དགྱེས་ཤྱིང་ལྷ་ཡྱི་ཕོ་བྲང་ལྟ་བུར་རྫུ་འཕྲུལ་དག་གྱིས་

གཤྱེགས་པར་བརྩོན། །ལ་ལ་ས་བརོལ་གྱེན་དུ་འབྱུང་། །འགའ་ཞྱིག་ནམ་མཁའྱི་

དཀྱིལ་ནས་འབབ། ཁ་ཅྱིག་སན་ལས་སྤྲུལ་པར་བྱེད། །རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པའྱི་མཐུ་ལ་

ལྟོས། ཞྱེས་པ་ལྟར་རོ། །དྱེའྱི་རྱེས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་

དུ་ཞབས་བསྱིལ་ཏྱེ། དྲྱི་གཙང་ཁང་ལ་ཞབས་བཞག་པའྱི་ཚེ། ས་ཆྱེན་པོ་རྣམ་པ་དྲུག་

ཏུ་གཡོས་པ་དང་། གསྱེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུའྱི་འོད་ཟྱེར་བཀྱེ་སྱེ། ཕོགས་ཐམས་ཅད་

དུ་ཁབ་པ་ན་ཡང་། སོབ་མ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ངོ་མཚར་གྱུར་པ་ལ་གང་པོས་དྱེ་དང་

དྱེར་བར་སྤོད་དོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དག་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཐབས་ཅྱིག་ཏུ་

ནམ་མཁའ་ལ་གཤྱེགས་ཤྱིང་། རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་ན་གནས་པའྱི་ལྷས་ཤྱིང་བ་ཀུ་ལའྱི་

ཡལ་ག་ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་བཟུང་སྱེ་སོན་པའྱི་སྐུ་ལ་བསྱིལ་གྱིབ་འབུལ་ཞྱིང་སོང་བ་ལ་

ཆོས་བསན་པས་ལྷ་དྱེས་ཀང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ་བོ། །

དྱེ་ནས་ལམ་བར་གྱི་ཡུལ་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཡུག་ས་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་

གནས་པས་སངས་རྒྱས་སྐུ་མཚན་དཔྱེ་འབར་བ་ནམ་མཁའ་ལ་བོན་པ་མཐོང་སྱེ། 
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དད་པས་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་གདན་བཤམས་པ་ལ་སོན་པ་བཞུགས་ཏྱེ་ཆོས་བསན་པས་

དྱེ་ཉྱིད་དུ་ཡུག་ས་མོ་ལྔ་བརྒྱས་བདྱེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་། དྱེ་དག་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་

པ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཅད་དྱེ་དབུ་སྐྲ་དང་སྱེན་མོ་ཡང་གནང་། དྱེའྱི་མཆོད་རྱེན་ཡང་

བརྩྱིགས། ལྷ་དྱེས་ཤྱིང་བ་ཀུ་ལའྱི་ཡལ་ག་དྱེའང་དྱེར་བཙུགས་པས་སོང་པོ་རབ་ཏུ་

རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་ཡང་ནམ་མཁའྱི་ལམ་ལ་གཤྱེགས་ཤྱིང་བོན་པ་ན། ཡུལ་

གཞན་ཞྱིག་གྱི་བསྱི་གནས་ན་དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱ་གནས་ཏྱེ། དྱེ་རྣམས་ཀྱི་དྲྱེགས་པ་

གཞོམ་པའྱི་ཕྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུས་སྐད་ཅྱིག་ལ་མྱེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་ནྱི་བརླགཆུ་

ནྱི་བསྐམས། ནྱེའུ་སྱེང་ནྱི་རློགའདུག་གནས་རྣམས་སྱིབས་སོ། །དྱེ་དག་ཡྱིད་ཁོང་དུ་

ཆུད་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྱེམས་ཁོང་དུ་ཆུད། གསོལ་བ། ཁྱེད་གཤྱེགས་

པས་གནས་སྐབས་འདྱི་འདྲ་བར་གྱུར་ཏོ། །འོ་ན་སྔོན་བཞྱིན་དུ་བའམ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་མཛད་དུ་གསོལ། དྱེ་མ་ཐག་སྔོན་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པས་ཡ་མཚན་སྐྱེས་པ་ལ་

ཆོས་བསན་པས་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཅྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་

བསྒྲུབས། ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་ཡང་རོགས་ནས་འབད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་

བརྩམས་པས་དྱེའྱི་མོད་ལ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེ་རྣམས་ཀང་ཞབས་འབྲྱིང་དུ་

འོངས་ཤྱིང་། བརྟུན་གྱི་རྱི་ལ་གནས་པའྱི་དྲང་སོང་ཤྱིང་ལོའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་ཐག་

རྱིང་པོ་ནས་མཐོང་བས་དད་པ་སྐྱེས་ཏྱེ་རྱི་དྱེ་ལས་མཆོངས་པས། སོན་པས་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱིས་བླངས་ཏྱེ་ས་ལ་བཞགཆོས་བསན་པ་ནས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པའྱི་བར་སྔ་

མ་བཞྱིན་ནོ། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དག་བཅོམ་པ་སོང་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏྱེ་ནམ་
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མཁའ་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པ་སོན་ཞྱིང་སོབ་མ་ལྟ་བུར་གཤྱེགས་པ་ན། སོ་གཅྱིག་

ནས་གཤྱེགས་ན་སོ་གཞན་དག་ན་འཁོད་པ་རྣམས་མྱི་དགའ་བར་འགོ་བར་མཁྱེན་

ནས། ནམ་མཁའྱི་ལམ་ལས་གོང་ཁྱེར་གྱི་དབུས་སུ་གཤྱེགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་འཁོར་

བཅས་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་འོངས་ཤྱིང་ཞབས་ལ་ཕག་བཙལ། དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཙན་དན་གྱི་ཁང་བཟང་དུ་དགྱེ་འདུན་གྱི་གུང་ལ་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས། 

རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པས་ཡང་དག་པར་མཆོད། ཕྱི་རོལ་

ཏུ་འཁོད་པའྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་མཐོང་ནས་ཁང་བཟང་ཞྱིག་པ་

ལ་ཐུག་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ན། ཁང་བཟང་ཤྱེལ་གཙང་མའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྤྲུལ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སྒྱིབ་པ་མྱེད་པར་མཐོང་བས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར། དྱེ་ནས་

འཁོར་དྱེ་དག་གྱི་བསམ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ཡང་དག་པའྱི་ཆོས་བསན་པ་ན། 

འཁོར་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཞྱིག་ངྱེས་པར་འབྱེད་པ་དང་འབྲས་བུ་བཞྱི་ལ་བཀོད་

ཅྱིང་། བང་ཆུབ་གསུམ་དུ་སྱེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་པའྱི་བར་

དུའོ། །

དྱེ་ནས་ཉྱི་མ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འབོར་ལྱེན་གྱིས་གདུགས་ཚོད་འབུལ་བར་

བརྩམས་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་ནག་པོ་དང་གཽ་ཏ་མ་གཉྱིས་ཀླུ་ལྔ་བརྒྱའྱི་

འཁོར་དང་བཅས་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་ལ་བལྟ་བའྱི་ཆྱེད་དུ་འབྲུག་གྱི་སྒ་འབྱིན། ཆུ་བོའྱི་ལྔ་

བརྒྱ་འབྱེབས་བཞྱིན་དུ་ཆས་པར་གཟྱིགས་ཏྱེ་དྱེ་དག་འོངས་ན་གོང་ཁྱེར་བུར་མར་

བརླག་སྱེ་འགོ་བས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་དང་མཽང་གལ་གྱི་བུས་གདུགས་ཚོད་ཀྱི་

སྐལ་བ་སྔོན་ལ་བཞྱེས་ནས། རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་དུ་ཀླུ་གཉྱིས་ཀྱི་གན་དུ་ཕར་གཤྱེགས་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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ཏྱེ། གོང་ཆྱེར་སོབ་མ་ལྟ་བུར་གནས་པ་རྣམས་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅྱིག་ཅྱེས་བཀའ་

སྩལ། དྱེས་ཀང་སོག་ཆགས་གོག་སྦུར་ཙམ་ལའང་གནོད་པ་མྱི་བགྱིད་དོ་ཞྱེས་ཞུས། 

ཀླུ་དྱེ་དག་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་བསབ་པའྱི་གནས་ལ་བཀོད། ཆོས་བསན་པས་དད་

པར་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་ཟས་ཀྱི་བ་བ་མཛད་པ་ན། ཀླུ་དྱེ་དག་གྱིས་ཀང་ཆུའྱི་བཏུང་བ་

འབུལ་ལོ་སམ་པ་མཽང་གལ་གྱི་བུས་ཀླུས་ཕབ་པའྱི་ཆུ་བོ་ལྔ་བརྒྱ་འདྲྱེས་པ་ལས་ལྷུང་

བཟྱེད་གང་བླངས་ཏྱེ་སོན་པ་ལ་ཕུལ་ཞྱིང་གསོལ་ཏོ། །

ཞྱེ་བདུན་པ་འོད་ཟྱེར་ཅན་དུ་གཤྱེགས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བའྱི་དུས་ཞྱིག་ན། འཕགས་པ་མཽང་གལ་གྱི་བུ་ཆྱེན་པོས་རང་

གྱི་མ་ལ་ཕན་གདགས་པར་འདོད་ནས་མ་དྱེ་འགོ་བའྱི་གནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཞྱེས་རྣམ་

པར་བརགས་པ་ན་གང་དུ་ཡང་མ་མཐོང་སྱེ། སོན་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ལ་དོན་དྱེ་ཞུས་པ་ན། འདྱི་ནས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ངོས་ལ་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་

ཁམས་འོད་ཟྱེར་ཅན་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་དྱེ་དྱེར་སྐྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་མཽང་གལ་གྱི་བུས་

བདག་གྱི་མ་དྱེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གདུལ་བར་འགྱུར་བ་ལགས་པས་ཐུགས་

བརྩྱེ་བས་ཉྱེ་བར་བཟུང་སྱེ་གདུལ་བར་གསོལ། བཀའ་སྩལ་པ། མཽང་གལ་གྱི་བུ་འོ་

སྐོལ་ཅག་སུའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འགོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིའོ། །དྱེ་

ནས་སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆྱེན་པོའྱི་འཇྱིག་རྱེན་གྱི་ཁམས་འདྱིའྱི་དབུས་མའྱི་རྱི་རབ་

ཀྱི་རྩྱེ་མོ་ནས་ནུབ་ཕོགས་ལོགས་ཀྱི་སོང་གསུམ་གཞན་གྱི་རྱི་རབ་དབུས་མའྱི་རྩྱེ་

མོར་གོམ་པ་གཅྱིག་འདོར་བ་དྱེ་ལྟ་བུའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བོན་ནས། ཉྱིན་ཞག་བདུན་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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འདས་པ་ན་འོད་ཟྱེར་ཅན་དུ་འབོན་ཏོ། །

སྔོན་མཽང་གལ་གྱི་བུའྱི་མར་གྱུར་པ་དུས་དྱེར་བུ་མོ་བཟང་མོ་ཞྱེས་བ་བར་

ཡོད་དྱེ། དྱེས་འཕགས་པ་མཽང་གལ་གྱི་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་མཐོང་སྱེ་བུའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཉྱེ་

བར་སྐྱེས་ནས། ཨྱེ་མ་ཧོ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལོན་ནས་བདག་གྱི་བུ་མཐོང་ངོ་ཞྱེས་

འཕགས་པའྱི་ཕོགས་སུ་རྒྱུགས་ཤྱིང་དྲུང་དུ་གཏུགས་སོ། །དྱེར་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཀྱི་

དགྱེ་སོང་འདྱི་ནྱི་རྒན། བུ་མོ་འདྱི་ནྱི་གཞོན་ན་འདྱི་ནྱི་འདྱིའྱི་མ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན། དྱེ་ནས་

མཽང་གལ་གྱི་བུས་དོན་དྱེ་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བུ་མོ་དྱེ་ལ་

ཆོས་བསན་པས་དྱེས་ཀང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཅྱིང་། དྱེས་ཕུལ་བའྱི་

གདུགས་ཚོད་ཀང་གསོལ། ཡོན་བཤད་པར་ཡང་མཛད་ནས་ལྷུང་བཟྱེད་འཁྲུ་བཞྱིན་

པའྱི་སྐབས། མཽང་གལ་གྱི་བུ་ལ་ད་ནྱི་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་འགོའམ། མཽང་གལ་བུས་

ཞུས་པ་འཚལ་ལོ། །སུའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འགོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིའོ། །འོ་ན་རྒྱལ་

བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ཡྱིད་ལ་གྱིས་ཤྱིག་གསུང་། དྱེ་ཁོ་ནས་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་བོན་ཏྱེ། 

སོན་པས་འདྱི་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཡྱིད་མགོགས་ཞྱེས་བའོ། །མཽང་གལ་གྱི་བུ་ངོ་མཚར་དུ་

གྱུར་ནས་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ལ་བསྔགས་ཤྱིང་ཆྱེད་དུ་བརོད་པ་མཛད་དོ། །

ཞྱེ་བརྒྱད་པ་བྲམ་ཟྱེ་པདྨའྱི་སྱིང་པོ་བཏུལ་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྱིམ་གྱིས་མཉན་ཡོད་ནས་གཤྱེགས་ཏྱེ། ཡུལ་

འདོད་པ་མཐུན་པའྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་། འདོད་པ་མཐུན་པའྱི་ནགས་ཁོད་ན་བཞུགས་

སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བྲམ་ཟྱེ་པདྨའྱི་སྱིང་པོ་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་གསང་ཚིག་ཀོག་
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གོ། །དྱེས་སོན་པ་འདོད་པ་མཐུན་པའྱི་ནགས་ཁོད་དུ་བཞུགས་པ་ཐོས་ནས། བྲམ་

ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་མ་སྡུག་ལ་ཁོད་ཤྱེས་ལྡན་གཽ་ཏ་མ་ག་ལ་བ་དྱེར་སོང་ལ། ཤྱེས་ལྡན་གཽ་ཏ་

མ་དྱེ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་བརྱེས་སོ་ཞྱེས་ཐོས་ཏྱེ། ཇྱི་ག་དྱེའྱི་དགྱེ་བ་དང་གགས་

པའྱི་གཏམ་དང་། དྱེའྱི་མཚན་བཟང་པོ་རྣམས་ཀང་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན་

རོག་ཤྱིགདྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་རྒན་རབས་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སོང་ནས་སོན་པའྱི་སྤན་

སྔར་སྱེབ་པ་ན། སོན་པས་བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་དགའ་བ་དང་མགུ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་

གསུངས་པའྱི་ཚེ། ཁྱེའུ་མ་སྡུག་དྱེ་ལྷམ་གོན་ནས་འཆག་ཅྱིང་། གློ་བུར་དུ་གཏམ་སྨྲ་

ལ། གཏམ་མཐར་ཕྱིན་པར་མྱི་སོད། མ་གུས་པས་བསས་ཤྱིང་སར་ཟློག་པར་བྱེད་

དོ། །སོན་པས་ཁྱེད་བྲམ་ཟྱེ་གསུམ་རྱིག་པ་དང་གཏམ་འདྱི་ལྟ་བུ་སྨྲའམ། གསོལ་པ། 

བྲམ་ཟྱེ་འགོ་བ་རྣམས་ནྱི་འགོ་བ་དང་། འགྱེང་བ་རྣམས་ནྱི་འགྱེང་བ་དག་དང་སྨྲ། 

འདུག་པ་དང་ཉལ་བ་དག་ཀང་ཕན་ཚུན་སྨྲ་སྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་མགོ་བྲྱེག་ནག་པོའྱི་རྩ་ལག་

དག་དང་འདྱི་ལྟར་གླྱེང་དུ་རུང་ངོ་། །བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་བླ་མའྱི་ཚོགས་ལ་བསྱེན་

བཀུར་མ་བས་པ་ཞྱིག་གོ །དྱེ་ཁོས་འཁྲུགས་ཡྱིད་མ་རངས་ནས། གཽ་ཏ་མ་ཤཱཀ་

རྣམས་ནྱི་ད་བྱུང་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ལ་བླ་མར་མྱི་བྱེད་དོ། །བཀའ་

སྩལ་པ། ཤཱཀ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོད་ལ་གནོད་པ་བས་སམ། གསོལ་བ། ང་བ་བ་ཞྱིག་ལ་

སྱེར་སྐར་སོང་བ་ན། འདྱི་ནྱི་བྲམ་ཟྱེ་ཁྱེའུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་མཛུབ་སྐོར་གྱིས་སོན་པར་

བྱེད་དྱེ་བཀུར་བསྱི་མྱི་བྱེད་དོ། །བཀའ་སྩལ་པ། རྱེ་ཞྱིག་བྱེའུ་ཁུག་ར་ཡང་རང་གྱི་

ཚང་དུ་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པར་སྐད་འབྱིན་ན་ཤཱཀ་རྣམས་སོས་ཅྱི་དགོས། སྱེར་སྐ་གཞྱི་

འདྱི་ནྱི་ཤཱཀ་རྣམས་རང་གྱིས་གནས་ཡྱིན་ནོ། །གསོལ་བ། རྱིགས་བཞྱི་པོ་རྣམས་
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ཀྱིས་བྲམ་ཟྱེ་ལ་བཀུར་བསྱི་བྱེད་ཀང་། ཤཱཀ་འདྱི་དག་ད་བྱུང་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་མྱི་བྱེད་

དོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་ཀྱི་རྱིགས་ཅྱི་ཡྱིན། གསོལ་བ། མྱིག་མྱི་འཛུམ་གྱིའོ། །བཀའ་

སྩལ་པ། དྱེ་ནྱི་ཤཱཀ་རྣམས་ཀྱི་བྲན་མོའྱི་བུ་ལས་བྱུང་ངོ་། །དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་རྒན་རབས་

རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ། ཀྱེ་ག་ཽཏ་མ་དྱེ་སྐད་མ་གསུང་ཞྱིགམ་སྡུག་འདྱི་ནྱི་མང་དུ་ཐོས་

པས་ལན་བཏབ་པས་རོ་ཐོགས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། དོན་འདྱི་ལ་ཁྱེད་ཅག་མ་སྨྲ་བར་

མ་སྡུག་ཉྱིད་ལན་འདྱེབས་སུ་ཆུག་ཅྱིག །བུ་རམ་ཤྱིང་པ་འཕགས་སྐྱེས་ཀྱིས་བུ་བཞྱི་

བསྐྲང་པ་ལས་ཤཱཀར་གགས་སོ། །ཤཱཀའྱི་མགོ་འཛུགས་པ་དྱེ་ཡྱིན་པ་ཁོད་ཀྱིས་

ཐོས་སམ། གསོལ་བ་ཐོས་སོ། །བུ་རམ་ཤྱིང་པ་འཕགས་སྐྱེས་ཀྱི་བྲན་མོ་སོད་ཕོད་

མ་ཞྱེས་བ་བ་དང་། གདོལ་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དྲང་སོང་ཞྱིག་འདུས་པ་ལས་ཁྱེའུ་བཙས་

པ་ན། ཤ་ཟ་རྣམས་ཀྱིས་མྱིག་མྱི་འཛུམ་གྱིས་ཞྱེས་མྱིང་བཏགས་སོ། །མྱིག་མྱི་འཛུམ་

གྱི་མགོ་འཛུགས་པ་དྱེ་ཡྱིན་པར་ཐོས་སམ། དྱེ་ལྟར་ལན་གཉྱིས་ལན་གསུམ་དུ་དྲྱི་བ་

མཛད་ཀང་། མ་སྡུག་གནོང་ཐོག་ཏུ་བབ་པས་ཅང་མྱི་སྨྲའོ། །དྱེའྱི་ཚེ་གནོད་སྦྱྱིན་ལག་

ན་རོ་རྱེས་ཁོད་ལན་བདྱེན་པར་མྱི་གསོལ་ན། རོ་རྱེས་མགོ་བོ་ཚལ་བ་བདུན་དུ་

འགགས་པར་བའོ་ཞྱེས་རོ་རྱེ་མྱེ་འབར་བ་ཕར་ཞྱིང་མ་སྡུག་ལ་སྱིགས་པས་སྐྲག་སྱེ། 

གཽ་ཏ་མ་མྱིག་མྱི་འཛུམ་གྱི་ཐོག་མ་དྱེ་ལགས་པར་ཐོས་སོ་ཞྱེས་དྲང་པོར་གསོལ་ཏོ། །

དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་གཞན་ཐམས་ཅད་སོན་པས་ནྱི་བདྱེན་པར་གསུངས་ན། 

བདག་ཅག་སྔར་ཡྱིད་མ་ཆྱེས་པར་ཟད་དོ་སམ་མོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱེད་རྣམས་

ཀྱིས་མ་སྡུག་ལ་བྲན་མོའྱི་བུ་ཞྱེས་མ་སྨྲ་ཞྱིགདྲང་སོང་དྱེ་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེ་བ་ཡྱིན་ནོ་

ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་མ་སྡུག་ཤྱིན་ཏུ་ཞུམ་པར་གྱུར་པ་ལ་སར་ཡང་གཏམ་འཇམ་པོས་
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གླྱེང་བར་མཛད་ནས། ཞུས་ལན་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛད་པའྱི་མཐར། བྲམ་ཟྱེ་ལས་

ཀང་རྒྱལ་རྱིགས་ག་མ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་ཏྱེ། འདྱི་སྐད་དུ། རུས་དང་འབྲྱེལ་བ་གང་

ཡྱིན་པའྱི། །རྒྱལ་རྱིགས་རང་གཉྱིས་ནང་ན་བཙུན། །ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་ནང་ན་

ཡང་། །རྱིག་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་བཙུན། །ཞྱེས་མྱི་མཇྱེད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པས་

སྨྲས་པའྱི་ལུང་འདྲྱེན་པར་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་མ་སྡུག་དད་པ་ཆྱེན་པོ་སྐྱེས་ཏྱེ་ཆོས་

སོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ། སོན་པས་དགའ་བ་དང་མགུ་བར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་

རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་ནས། གང་གྱི་དོན་དུ་ཁོད་འོངས་པའྱི་མཚན་མ་ལྱེགས་པར་ཟུང་

ཞྱིག །དྱེས་ཀང་དྱེ་བར་དུ་བརགས་པས། སྐྱེས་བུ་ཆྱེན་པོའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་ནྱི་མཐོང་

སྱེ། གསོལ་བ། བདག་གྱིས་ཐུབ་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མཚན། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ཐོབ་པ་

གང་། །སྐུ་ལ་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་མཐོང་བས། ཞྱེྱེས་སོགས་ཞུས་པས་ལགས་ཀྱིྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཞལ་རས་ཁྱེབས་པ་བསན་ཞྱིང་། ལྦ་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་ཡང་འོད་ཀྱི་མཚན་

མས་གསལ་བར་མཛད་དོ། །

དྱེ་ནས་མ་སྡུག་དང་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཕྱིར་དྱེངས་ནས་བྲམ་ཟྱེ་པདྨའྱི་

སྱིང་པོའྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏྱེ་གཏམ་དྱེ་དག་རྒྱས་པས་བཤད་དོ། །དྱེར་བྲམ་ཟྱེ་པདྨའྱི་སྱིང་

པོ་ཁོས་ཏྱེ་མཆྱིལ་ལྷམ་གྱིས་མ་སྡུག་གྱི་མགོ་བོར་བརྱེགས་ཤྱིང་། ཀྱེ་མ་ཧོ་ཕོ་ཉ་

བྱེད་པ་ཀྱེ་མ་ཧོ་འཕྱིན་བྱེད་པ་འདྱི་འདྲ་བས་ནྱི་བདག་ཀང་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བར་

འགྱུར་རོ། ཁོད་ཀྱིས་ཤྱེས་ལྡན་གཽ་ཏ་མ་ལ་ཁད་དུ་བསད་པ་དྱེ་ལྟར་བས་པའྱི་ཁོངས་

སུ་ཁོ་བོ་ཡང་བརྩྱི་བར་དགོངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་སྨྲའོ། །ཤྱེས་ལྡན་དག་དྱེང་ཁོ་

བོ་གཽ་ཏ་མ་ལ་བལྟ་བར་འགོ་བ་ལས་དགོངས་མོར་སོང་བས་མ་ནུས་པར་ཟད་དྱེ་
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སང་འགོའ།ོ །དྱེའྱི་ནུབ་མོ་ས་གོན་བས་ཏྱེ། ནངས་པར་ཤྱིང་ར་མང་པོ་བཟའ་བཏུང་

གྱིས་བཀང་ཞྱིང་། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་སོང་ངོ་། །དྱེར་འདོད་པ་མཐུན་པ་ན་གནས་པའྱི་དགྱེ་སོང་ཐམས་

ཅད་བསྡུས་ཏྱེ་གཙང་ཞྱིང་བསོད་པའྱི་བསོད་སོམས་རྒྱ་ཆྱེར་ཕུལ། ཡོན་བསྔོ་བ་

མཛད། བྲམ་ཟྱེ་དྱེ་དག་དགའ་བ་དང་མགུ་བར་འགྱུར་བའྱི་གཏམ་ཡང་དག་པར་

མཛད་དྱེ་དྱེའྱི་མཐར་གསོལ་བ། ཁར་སང་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་མ་སྡུག་འོངས་སམ། བཀའ་

མཆྱིད་ཇྱི་ལྟ་བུ་མཛད། སོན་པས་རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་པས། དྱེ་བྱིས་པའྱི་རང་

བཞྱིན་ལགས་པས་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བྲམ་ཟྱེ་བཟོད་དོ། །གསོལ་བ། 

ཤྱེས་ལྡན་གཽ་ཏ་མ་བདག་ཤྱིང་རར་ཞུགས་པའམ། སབ་སྐོགས་འཛིན་པའམ། ཐོར་

ཚུགས་ལ་ནོམ་པའྱི་བར་དུ་བས་ན་ཕག་འཚལ་བར་བཟུང་དུ་གསོལ། ཞྱེས་སོགས་

ཞུས་པ་ན། འདྱི་ད་དུང་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་སོ་དགོངས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ང་རྒྱལ་སང་པའྱི་དོན་

དུ་ཆོས་བསན་པས་བྲམ་ཟྱེ་པདྨའྱི་སྱིང་པོས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་སྱེ་

ཆྱེད་དུ་བརོད་པ་ཡང་བས་སོ། །དྱེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་འདོད་པ་མཐུན་པ་ན་

གནས་པའྱི་བྲམ་ཟྱེ་དང་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཡང་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་དྱེ། 

བང་ཆུབ་གསུམ་ལ་གཞོལ་བར་མཛད་དོ། །

ཞྱེ་དགུ་པ་ཁྱེའུ་གཉྱིས་ནྱི། 

ཡང་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། རྒྱལ་རྱིགས་དང་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་སྤང་པོ་གཉྱིས་

ཤྱིག་དགྱེ་འདུན་ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་པའྱི་སར་སོང་དུ་སོང་བ་ལ། བྲམ་ཟྱེའྱི་
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བུས་ནྱི་སྱེར་བའྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱིན་པས་ཅྱི་ཡང་མ་ཐོབ་ལ། རྒྱལ་རྱིགས་ཀྱི་བུ་

དྱེས་དུས་སུ་ཕྱིན་པས་མང་དུ་ཐོབ་བོ། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་དྱེ་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཁོས་

ཏྱེ། ཁོ་བོ་ལ་དབང་ཡོད་ན་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་དྲུང་ནས་གཅོད་པ་ཞྱིག་ཅྱེས་ཟྱེར་

ལ། རྒྱལ་རྱིགས་ན་རྱེ། ཁོ་བོ་ལ་དབང་ཡོད་ན། སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་

པ་ལ་ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་པས་སོབ་པ་ཞྱིག་ཅྱེས་ཟྱེར་བ་ལས། མཉན་ཡོད་ན་བྲམ་ཟྱེའྱི་

བུ་དྱེ་ཤྱིང་དྲུང་ཞྱིག་ཏུ་ཉལ་བ་ལ་ཤྱིང་ར་འཁམས་པོའྱི་འཁོར་ལོས་དྱེའྱི་མགོ་བཅད་

དོ། །ཆོས་རྣམས་སྔོན་དུ་ཡྱིད་འགོ་ཡྱིད་གཙོ་ཡྱི། །ཡྱིད་མགོགས་རབ་ཏུ་སང་བའྱི་

ཡྱིད་ཀྱིས་ནྱི། །སྨྲས་སམ་བས་ན་དྱེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དྱེ། །འཐོབ་འགྱུར་འཁོར་ལོ་

འཕན་པས་མགོ་བོ་བཅད། །ཅྱེས་གསུངས། དྱེའྱི་ཚེ་ཚོང་དཔོན་གཅྱིག་བུ་མྱེད་པར་

ཤྱི་བ་ལས། ཚོང་པ་རྣམས་བགོས་ནས་གང་སུ་ཞྱིག་བསོད་ནམས་ཆྱེ་བ་ཞྱིག་ཚོང་

དཔོན་དུ་བཀུར་རོ་ཞྱེས་བརགས་པ་ན། སྔར་གྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱེའུ་དྱེ་ཤྱིང་དྲུང་

ཞྱིག་ཏུ་ཉལ་བ་ལ་ཤྱིང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་གྱིབ་མ་འཕོས་ཀང་དྱེ་མ་འཕོས་ཏྱེ། བསོད་

ནམས་དང་ལྡན་པར་རྱིག་ནས་ཚོང་དཔོན་ཆྱེན་པོར་དབང་བསྐུར་ཏྱེ་འབོར་པ་དཔག་

ཏུ་མྱེད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས། སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་

གདུགས་ཚོད་གསོལ་ཞྱིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྱེ་ལ་ཆོས་བསན་པས་བདྱེན་

པ་མཐོང་ངོ་། །

ལྔ་བཅུ་པ་ཀླུ་དགའ་བོ་ཉྱེ་དགའ་བཏུལ་བ་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་དང་། གཉྱེན་དགའ་བོ་གཉྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལུས་
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རྱིང་པོས་རྱི་རབ་ལ་སྐོར་བ་གསུམ་དུ་དཀྱི་བར་ནུས་པ་དྱེ་དག་ཡུན་རྱིང་དུ་གཉྱིད་

ལོག་ཅྱིང་གཉྱིད་སད་པ་ན། དབུགས་ཀྱི་རླུང་དྲག་པོ་བཏང་བས་རྱི་རབ་དང་གསྱེར་

གྱི་རྱི་ལ་གནས་པའྱི་བ་དང་རྱི་དྭགས་སོགས་སོག་ཆགས་དུ་མ་དག་དུག་གྱིས་ཤྱི་

ནས་མཚོ་ནང་དུ་ལྷུང་བ་རྣམས་བཟའ་བར་བྱེད་དོ། །དགྱེ་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པ་དག་

རྱི་རབ་ཀྱི་བང་རྱིམ་ན་གནས་ཤྱིང་བསམ་གཏན་སོམ་པ་དག་ཀང་དབུགས་ཀྱི་རླུང་

དུག་དང་བཅས་པ་དྱེས་ཕོག་པས་ལུས་རྱིད་ཅྱིང་སྐ་བོ་སྱེང་སྱེང་པོར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྱིས་འཕགས་པ་མཽང་གལ་གྱི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀླུའྱི་

རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་དང་གཉྱེན་དགའ་བོ་གཉྱིས་ལ་སོམས་ཤྱིགདྱེ་ནས་འཕགས་པ་

མཽང་གལ་གྱི་བུས་དྱེར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སོང་ནས། དྱེ་གཉྱིས་གཉྱིད་ཀྱིས་ལོག་པ་ལ་

སྱེ་གོལ་གྱི་སྒ་བས་སོ། །

དྱེར་དྱེ་གཉྱིས་གཉྱིད་མ་སད། དྱེ་དག་གྱི་ལུས་ཀྱི་སྱེང་དུ་ཕན་ཚུན་དུ་ཞབས་

ཀྱིས་བཅགས་ཀང་གཉྱིད་མ་སད་ནས། དྱེ་དག་གྱི་ཁོང་པའྱི་ནང་དུ་སོང་སྱེ་ཡར་མར་

དུ་རྒྱུ་ཞྱིང་སྣ་ནས་འཐོན་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏྱེ་ཡང་འཇུག་པ་སོགས་

མཛད་ཀང་ད་དུང་གཉྱིད་མ་སད་དོ། །དྱེ་ནས་རྱི་རབ་ལ་ལན་བདུན་དུ་དཀྱི་བར་ནུས་

པའྱི་སྦྲུལ་ཆྱེན་པོ་ཆྱེས་མྱི་བཟད་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏྱེ། དྱེ་གཉྱིས་འོག་ཏུ་མནན་པ་ན་

གཉྱིད་སད་དྱེ་བལྟས་པ་ན། ཀླུ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་པས་རང་ཉྱིད་ནོན་པར་ཤྱེས་ནས་

ཤྱིན་ཏུ་སྐྲག་སྱེ་བྲམ་ཟྱེའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་བྲོས་པ་ན། ཇྱི་ལྟར་རྱི་བོ་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉྱེ་བ་

དྱེ་ལྟར་བྲོས་པའྱི་ཚེ། དྱེ་དག་གྱི་མདུན་དུ་འཕགས་པ་མངཽ་གལ་གྱི་བུ་ལུས་དངོས་སུ་

བསན་ཏྱེ་བོན་ནས། ཅྱི་ཀླུ་དག་གར་འགོ། ཀླུ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསམས་པ། དྱེ་ནྱི་དགྱེ་
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སོང་འདྱིའྱི་མཐུ་ཡྱིན་ཡང་དག་གོ་སམ་ནས། འཕགས་པ་ཀུ་རྱེ་མ་བགྱིས་སམ། ཅྱི་

སོན་པའྱི་ཕོ་ཉ་ལ་མྱི་སྱེམས་སམ། འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་བགྱི། དྱེར་དད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་

བཤད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་འདོང་ངོ་ཞྱེས་ཁྱིད་ནས། སོན་པས་ཀང་

རྒྱ་མཚོའྱི་ངོགས་སུ་གཤྱེགས་ཏྱེ་བཞུགས་པ་ན། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་དང་གཉྱེན་

དགའ་བོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དུ་མས་ཡང་དག་པར་མཆོད་

ནས་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

ལས་ངན་པ་ལ་རབ་ཏུ་སད་ཅྱིང་ཆོས་བསན། རྱི་རབ་ཀྱི་བང་རྱིམ་ན་གནས་པ་རྣམས་

ལ་གནོད་པ་མྱི་བྱེད་པར་བཀའ་སྩལ། སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ལ་

བཀོད་དོ། །དྱེ་ལྟར་དགའ་བོ་དང་ཉྱེ་དགའ་བོ་ཆོས་ལ་བཀོད་པ་དྱེའྱི་ཚེ་ནས་བརྩམས་

ཏྱེ་ཀླུའྱི་འགོ་བ་འབུམ་ཕག་མང་པོ་ཞྱིག་མྱི་རྱིང་བར་ཆོས་ལ་འཁོད་པར་གྱུར་ཏོ། །

ང་གཅྱིག་པ་གསལ་རྒྱལ་ཀླུའྱི་གནོད་པ་ལས་བསྐབ་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ཀླུ་གཉྱིས་བོ་དྱེ་དུས་བཟང་བོ་དག་ལ་རྱི་རབ་ཀྱི་བང་རྱིམ་ནས་མཉན་

ཡོད་ཀྱི་བར་དུ་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་རྭ་བ་གཉྱིས་དག་བས་པ་དྱེའྱི་བར་ནས་སོང་སྱེ་སོན་པ་

ལ་བསྱེན་བཀུར་བྱེད་དོ། །ཡང་རྱེས་འགའ་མཚན་མོ་གཞལ་མྱེད་ཁང་ནམ་མཁའ་ལ་

འགོ་བའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ལྷའྱི་ཆ་བད་ཀྱིས་འོང་ལ། ཉྱིན་མོ་ནྱི་ཁྱེའུ་འམ་ཁྱིམ་

བདག་གྱི་ཆ་བད་ཀྱི་འོང་བར་བྱེད་ན། ཀླུ་གཉྱིས་པོ་དྱེ་ལ་འཁོར་གགས་པ་དང་ལྡན་

ཞྱིང་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཀླུ་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་རྱེ་ཡོད་དོ། །གཞལ་མྱེད་ཁང་རྱིན་པོ་

ཆྱེ་སྣ་བཞྱི་ལས་གྲུབ་པ་དང་། བཟའ་བཏུང་རྣམས་ལྷའྱི་བདུས་རྩྱིའོ། །དྱེ་ནས་ལན་
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  259  

གཅྱིག་ཁྱིམ་བདག་གྱི་གཟུགས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་ཉན་ཞྱིང་ཡོད་པའྱི་

ཚེ། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ཡང་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་འོང་བ་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་མཐོང་སྱེ། 

བདག་ཅག་གཉྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྱེན་བཀུར་བགྱིའམ་ཆོས་ལ་བསྱེན་བཀུར་བགྱི། 

སོན་པས་ཆོས་ལ་བསྱེན་བཀུར་གྱིས་ཤྱིག །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་དྲུང་དུ་

བྱུང་བ་ལ་ལྡང་བ་མ་བས་སོ། །རྒྱལ་པོས་བལྟས་ན་དྱེ་གཉྱིས་རང་གྱི་ཡུལ་འཁོར་གྱི་

ཁྱིམ་བདག་འདྲ་བར་སྣང་ན། འདྱི་གཉྱིས་ངའྱི་ཡུལ་དུ་གནས་ནས་ང་ལ་ལྡང་བ་མྱི་

བྱེད་དོ་སམ་ནས་ཁོས་སོ། །སོན་པས་ཁོ་བའྱི་ཉྱེས་དམྱིགས་གསུངས་ཀང་རྒྱལ་པོ་

སྱེམས་ཡད་ཡུད་དུ་གྱུར་ནས་གསལ་བར་སྱིང་ལ་མ་འཕོད་དྱེ་མྱུར་བར་ལངས་ཏྱེ་

སོང་ནས་སོ་དྲུང་དུ་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་དག་ཅྱིག་བཞགཁྱིམ་བདག་དྱེ་གཉྱིས་ཕྱིར་བྱུང་

ན་མགོ་བོ་ཆོད་ཅྱིག་བས་ཏྱེ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་སོང་ངོ་། །

དྱེ་སྐད་ཟྱེར་བ་ཀླུ་གཉྱིས་ཀྱི་གཡོག་ར་བའྱི་ཁ་ན་སོད་པ་དག་གྱིས་ཐོས་ཏྱེ། 

རྒྱལ་པོའྱི་སྱེང་དུ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་ཆར་འབྱེབས་པར་བརྩམས་པ་ན། སོན་

པས་འཕགས་པ་མཽང་གལ་གྱི་བུ་ལ་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་སོམས་ཤྱིག་ཅྱེས་

གསུངས། མཽང་གལ་གྱི་བུས་མཚོན་ཆའྱི་ཆར་དྱེ་དག་པདྨ་དང་ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་

པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་མྱིའྱི་ལག་གྱིས་ལྱེན་ནུས་ཙམ་གྱི་བར་སྣང་ལ་ཆགས་

པར་བས་སོ། །དྱེར་རྒྱལ་པོ་དང་བློོན་པོ་དང་བཙུན་མོ་དང་རྒྱལ་པོའྱི་གཉྱེན་རྣམས་

མྱེ་ཏོག་གྱི་ཆར་འདྱི་ནྱི་རང་རང་གྱི་བ་བ་ལྱེགས་པའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུའོ་ཞྱེས་

ངག་མྱི་མཐུན་པར་གྱུར་ནས་ཚུར་འོངས་ཏྱེ་སོན་པ་ལ་ཞུས་པས། དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་

མ་ཡྱིན་གྱི། འདྱི་ལྟར་མཽང་གལ་གྱི་བུའྱི་མཐུའོ། །གལ་ཏྱེ་ཡྱིད་མྱི་ཆྱེས་པ་ལྟ་ན་དྱེ་
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ལས་གཅྱིག་གཅྱིག་ལོང་སྱེ་ས་ལ་བོར་ཅྱིགདྱེར་དྱེ་དག་གྱིས་དྱེ་བླངས་ཏྱེ་བོར་བས་

མཚོན་ཆར་གྱུར་ཞྱིང་སྒ་འབྱིན་པ་ན་ཤྱིན་ཏུ་སྐྲག་སྱེ་རྒྱལ་པོས་འདྱི་ཅྱི་ཞྱེས་ཞུས་པ་

ན། ཁོད་ཀྱིས་ཀླུ་ལ་སང་སྱེམས་བསྐྱེད་པས་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས། བདག་གྱིས་

དྱེ་མཐོང་བར་ཡང་མྱི་དྲན་ན་ཞུས་པས། སྔར་གྱི་དོན་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །འོན་

ཀང་ཀླུ་གཉྱིས་པོ་དྱེ་ནྱི་མ་ཁོས་ཏྱེ། དྱེའྱི་འཁོར་དག་ཁོས་པའོ། །འོ་ན་འདྱི་ལ་ཇྱི་ལྟར་

བགྱི་ཞྱེས་ཞུས་པས་བཟོད་པར་གསོལ་ཤྱིག་གསུང་། དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཀླུ་

གཉྱིས་པོ་དྱེ་སྔར་བཞྱིན་འོངས་པ་ན། སོན་པས་སྦྲན་པ་ན་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་

ལག་པ་བརྐངས་ཏྱེ་བཟོད་པ་གསོལ་ཞྱིང་། དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་བཟོད་པར་བས་

སོ། །

ང་གཉྱིས་པ་གནོད་སྦྱྱིན་འབྲོག་གནས་བཏུལ་བ་ནྱི། 

གང་གྱི་ཚེ་གསལ་རྒྱལ་དང་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་རྒྱལ་སྱིད་སྐོང་བ་ན། 

ཆོམ་རྐུན་པ་རྣམས་ཆད་པས་བཅད་པས། དྱེ་རྣམས་མ་ག་དྷཱ་དང་ཀོ་ས་ལའྱི་བར་གྱི་

ནགས་ཚལ་དང་འབྲོག་དགོན་པ་དག་ཏུ་གནས་ཏྱེ་དོན་མཐུན་ཚོང་པ་ཐམས་ཅད་

འཇོམས་པར་བྱེད་དོ། །གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོའྱི་དྲུང་ན་སོང་ཐུབ་དཔའ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་

པས། ཚོང་པ་མང་པོ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ནས་ཀོ་ས་ལར་འགོ་བའྱི་ལམ་སྱེལ་ལ་སོང་

ཐུབ་དྱེ་མངགས་སོ། །དྱེས་མདའ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱས་གང་བའྱི་དོང་པ་གཉྱིས་ཐོགས་

ཏྱེ་ཚོང་པའྱི་གདོང་ནས་ཕྱིན་པ་ན། ཆོམ་རྐུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོད་ཕྱིར་ལྡོག་

ཅྱིགགནོད་པར་གྱུར་ཏ་རྱེ། ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ་སོང་ཐུབ་ཀྱིས་འཇམ་པོར་སྨྲས་ཀང་མྱི་
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ཉན་ཏྱེ། དྱེས་ཆོམ་རྐུན་པ་གཅྱིག་ནས་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་བྱུང་བ་ལ་མདའ་སྣུན་ནོ། །དྱེ་

ནས་ཆོམ་པོ་གཞན་ལྔ་བརྒྱ་སྱེབ་པ་དང་། སོང་ཐུབ་ན་རྱེ། ངས་ལྔ་བརྒྱ་བསད་ཟྱིན་

གྱི་ཁྱེད་རྣམས་ལྡོག་ཅྱིགདྱེ་དག་གྱིས་ངྱེད་གཅྱིག་ཀང་མ་ཤྱི་ན་ཅྱིའྱིྱི་ཕྱིར་ལྡོགའོ་ན་

གོ་ཕུད་ཅྱིགཕུད་པ་དང་ལྔ་བརྒྱ་ཤྱི་སྱེ་གནོད་སྦྱྱིན་ཞྱིག་གོ་ཟྱེར་ནས་ཐམས་ཅད་བྱེར་

རོ། །

དྱེ་ནས་སོང་ཐུབ་དྱེས་ནགས་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་དུ་ལམ་སྱེལ་གྱི་ཁྱིམ་

བརྩྱིགས། དྱེང་འབྲོག་གནས་ཞྱེས་བ་བ་གོང་ཁྱེར་ཆགས། ཚོང་འདུས་ཆྱེན་པོ་ཡང་

བྱུང་། གོང་དཔོན་ཡང་སོང་ཐུབ་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བྱེད་པ་ལས། དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ལོག་

པར་ལྟ་བའྱི་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་བརྩྱིགས་ཏྱེ། ཡུལ་དྱེའྱི་བག་གསར་ལ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་

དང་པོར་ལྷ་ཁང་དྱེ་ལ་འགོ་ཞྱིང་། ཕྱི་ནས་ཐོག་མར་གོང་དཔོན་དྱེས་མྱི་རྱིགས་པར་

སྤོད་པ་ལས། ཕྱི་ཞྱིག་ན་གོང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་རྐྱེན་དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་གོང་དཔོན་

གསོད་པར་བགོས་པ་ལས། ཉྱིན་གཅྱིག་མཆོག་ཟུང་གོང་དཔོན་འབྲོག་གནས་ཀྱི་

སར་བོན་པ་ལ། དྱེར་བསོད་སོམས་ཕུལ་ནྱི་ཟྱིན། ཡོན་བཤད་པ་མ་ཚར་བའྱི་བར་དྱེ་

ལ་ཡུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲུས་ཀྱི་རྱིང་བུ་བས་ཏྱེ་གོང་དཔོན་ལ་འབུལ་བའྱི་ཕོ་ཉ་

སྱེབས་ནས་དྱེའྱི་སར་ཕྱིན་ཏྱེ་རྱིང་འགམ་དུ་སྐྲ་བཀྲུ་བའྱི་སྐབས་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདག་

རས་དག་མྱིག་ཏུ་སོང་ནས་འགགས་པ་ལ། དྱེ་དག་གྱིས་མཚོན་ཆ་བསྣུན་ཏྱེ་གོང་

དཔོན་བསད་པ་ན་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་ལ་བསོད་སོམས་ཕུལ་བ་དྱེའྱི་མཐུ་ལས་འདྱི་

དག་གསོད་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས་སོན་ལམ་བཏབ་བོ། །དྱེ་མ་ཐག་དྱེ་

གནོད་སྦྱྱིན་གདུག་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་ནས་རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུ་ལ་གནས་སྩོལ་བར་ཞུས་
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པས། འབྲོག་གནས་ཉྱིད་བྱིན་ཏོ། །

དྱེ་ནས་དྱེས་མྱི་ནད་ཆྱེན་པོ་བཏང་སྱེ་ཁོགས་ནས་ཁོགས་སུ་འདོམས་པ་

དག་བྱུང་ངོ་། །ལྟས་མཁན་རྣམས་ལ་དྲྱིས་པས་གོང་དཔོན་ཤྱི་ནས་གནོད་སྦྱྱིན་དུ་

སྐྱེས་པས་བས་སོ་ཞྱེས་བྱུང་ནས། དྱེ་དག་ཡུལ་གཞན་དུ་འབྲོས་པར་བརྩམས་པ་ནྱི་

སྱིན་པོའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་དངོས་སུ་འོངས་ནས་ལམ་བཀག་པས། གོང་དཔོན་བཟོད་

པར་མཛོད་ཅྱིག་བས་པ་ལ་ཉྱིན་རྱེ་ལ་མྱི་སོང་སོང་འབུལ་ན་བཟོད་དོ། །དྱེ་ནས་

མཐར་བརྒྱའྱི་བར་དུ་ཕབ་བོ། །དྱེར་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དྱེ་ལྟ་ན་གོང་ཁྱེར་སོངས་པར་

འགྱུར་གྱི། བ་ལང་དྲུག་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྱིང་ར་བཟའ་བཅས་བཀང་བ་རྱེ་དང་། བ་གླང་

ཁྱིད་པའྱི་མྱི་རྱེ་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་འབུལ་གྱི་བཟོད་པར་མཛོད་ཅྱིག །གནོད་སྦྱྱིན་ན་རྱེ། 

འོ་ན་ཁོད་ཀྱིས་དྱེ་དུད་མོ་མ་བྱེད་པར་བྲོ་གར་དང་གླུ་དང་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་

ཕུལ་ཞྱིགདྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཁས་བླངས་པས་ནད་ཡམས་ཆད་དོ། །

དྱེ་ནས་གོང་པ་རྣམས་ལ་རྱེ་མོས་འབབ་པར་བས། ཁྱིམ་གྱི་མྱིང་བང་ར་མར་

བཅུག་སྱེ་དཀོགས་ནས་གང་ཐོན་པ་དྱེ་ཚབ་མ་མྱི་བཏང་བར་རང་ངམ་བུ་འགོའ་ོཞྱེས་

ཁྱིམས་སུ་བཅས་སོ། །དྱེ་ལྟར་བྱེད་ཅྱིང་དུས་འགའ་ཞྱིག་འདས་པ་ན། ཁྱིམ་བདག་

ཅྱིག་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་བའྱི་དུས་ན་ཁྱིམ་དུ་ཆུང་མ་ལ་བུ་སྐྱེས་སོ། །དྱེ་རང་ཁྱིམ་དུ་

འཁོར་བ་ན་ཁྱིམ་བད་སོ་ལ་བཏགས་པ་མཐོང་ངོ་། །ནང་དུ་ཆུང་མས་དགྱེས་པར་

མཛོད་ཅྱིག །བུ་བཙས་སོ། །དྱེ་ཅང་མྱི་སྨྲ་སྱེ་དྲྱིས་པས། འདྱི་ལྟར་རོ་ཞྱེས་བཤད། དྱེ་

ནས་དྱེས་བུ་བཏང་བར་བས་ཏྱེ་ཕ་མ་དྱེ་དག་གྱིས་མཚན་མོ་ནམ་བསོས་པ་ན་ཁང་

སྱེང་ནས་མཆོད་པ་བཤམས། སངས་རྒྱས་ལ་གུས་པ་ཆྱེན་པོས་བདག་གྱི་བུ་བསྐབ་
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ཏུ་གསོལ། ཞྱེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །ནངས་པར་བུ་དང་བཅས་པའྱི་ཤྱིང་ར་སོགས་

སྔར་བཞྱིན་སོང་ངོ་། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་མྱི་མཁྱེན་པ་

མྱེད་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འབྲོག་གནས་ཀྱི་གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་གནས་སུ་བཞུད་པ་ན། 

དུས་དྱེར་འབྲོག་གནས་གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་མདུན་སར་སོང་བ་ལ་གནོད་སྦྱྱིན་བོང་བུས་

རྱིངས་པར་བར་བཏང་སྱེ། འབྲོག་གནས་ཕྱིར་ལྡོག་འོངས་པ་ན། རང་གྱི་གནས་ན་

སངས་རྒྱས་བཞུགས་པ་མཐོང་ནས་བརག་པའྱི་ཕྱིར་དགྱེ་སྦྱོང་ཕྱིར་ཕྱུང་ཞྱིག་བས་

པ་ན། སོན་པས་ཕྱིར་བོན་ཏོ། །

ཡང་ནང་དུ་བཞུད་ཅྱིག་བས་པ་ན་ནང་དུ་ཞུགས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ལན་གསུམ་

སོང་ནས། ཡང་ཕྱིར་བྱུང་ཞྱིག་བས་པ་ན། བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་ཀྱིས་གནས་འདྱིར་ང་

ལ་ལན་གསུམ་དུ་བྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ་མ་བཞྱེངས་སོ། །དྱེ་ན་རྱེ། ངས་

དྲྱིས་པ་བཞྱིན་དུ་ལན་ཐོབ་ཅྱིགམ་ཡྱིན་ན་སྐལ་ལྡན་ཤྱིང་རའྱི་སད་རོལ་དུ་འཕང་

ངོ་། །སོན་པས་ཁོད་ཀྱིས་དྱེ་ལྟར་མྱི་ནུས་ཀྱི། ཅྱི་འདོད་པ་ཞུས་ཤྱིག་ཅྱེས་སོ། །མདོ་

སྱེ་འགའ་ཞྱིག་དང་། གནས་སྐབས་གཞན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས། དྱེ་ལྟར་མྱི་ནུས་ཀྱི་ཞྱེས་

གསུངས་པས་དྱེ་རབ་ཏུ་ཁོས་ཏྱེ་འཇྱིགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་

རྒྱུགས་པ་ན་དྱེས་སོན་པ་ཡྱི་དྭགས་ཆྱེས་མྱི་སྡུག་ཅྱིང་དྲག་ཤུལ་ཆྱེ་བ། ཞལ་དང་

ཕག་སྣ་ཚོགས་པར་འདུག་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་སུ་རུང་བར་མཐོང་སྱེ་འཇྱིགས་སྐྲག་

དངངས་ཏྱེ་དྲན་མྱེད་དུ་འགྱེལ་ལོ། །བརྒྱལ་བ་སངས་པ་ན། སོན་པས་བཀའ་སྩལ་པ་

སོགས་འབྱུང་ངོ་། །དྱེའྱི་ཚེ་དྲྱིས་ལན་གྱིས་དྱེའྱི་སྱེམས་དད་པར་མཛད་ནས། ཁོད་

ཀྱིས་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་ལ་ཟན་བྱིན་པས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྱི་ལྷར་སྐྱེ་བ་ལས་
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སོན་ལམ་ལོག་པས་འདྱིར་སྐྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་སྐབས་སུ་སོང་ཞྱིང་བསབ་པའང་

བླངས། འབྲོག་གནས་པ་རྣམས་ལ་གནོད་པ་མྱི་བྱེད་པར་བས་སོ། །དྱེ་ནས་སོན་པའྱི་

བཀའ་ལྟར་དྱེ་ཕྱིན་ཆད་ཟས་སྐོམ་གྱི་གཏོར་མ་བླངས་ཏྱེ་མྱི་དང་བ་ལང་མྱི་ལྱེན་

ནོ། །དྱེ་ནས་ཁྱེའུ་དྱེ་གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་ལག་ཏུ་བྱུང་བ་སོན་པ་ལ་ཕུལ། སོན་པས་ཕ་ལ་

གནང་བས་དྱེའྱི་མྱིང་ལག་བརྒྱུད་ཅྱེས་བཏགས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་སྐབས་འདྱིར་འབྱུང་

རྒྱུ་འབྲོག་གནས་བཏུལ་བའྱི་མཛད་པ་ནྱི་དྱེ་ཡྱིན་ནོ། །

ང་གསུམ་པ་ལག་བརྒྱུད་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ལོ་མང་ཞྱིག་ལོན་པའྱི་ཕྱིས་ལག་བརྒྱུད་ཆྱེར་སྐྱེས་ཏྱེ་སྒྱུ་རྩལ་ལ་

མཁས་པར་གྱུར། གོང་ཁྱེར་ཀཽ་ཤམྦྱི་ན་ཁྱིམ་བདག་གྱི་བུ་མོ་སྔོ་སངས་མ་ཞྱེས་བ་བ་

བུད་མྱེད་མཆོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དྱེས་ཡུལ་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ཚོང་དཔོན་སོགས་ཀྱི་

གཟུགས་བས་ཏྱེ་སྐྱེ་བོའྱི་དབུས་སུ་ཁྱིམ་ཐབས་འདམ་པར་བས་པ་ལག་བརྒྱུད་ཀྱི་

ཕོགས་སུ་མྱེ་ཏོག་གཏོར་རོ། །དྱེ་ནས་སྔོ་སངས་མ་ཀཽ་ཤམྦྱི་ནས་སོང་སྱེ་འབྲོག་

གནས་སུ་ཕྱིན་པ་ན། སོན་པས་དགོངས་ཏྱེ། ལག་བརྒྱུད་འདྱི་སྔོ་སངས་མ་དང་

འཕད་ན་ཕྱིས་བདྱེན་པའྱི་སྣོད་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་མཁྱེན་ནས་ལག་བརྒྱུད་ལ་ཆོས་

སོན་པར་བཞྱེད་པ་ལ། ལག་བརྒྱུད་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྱེ་ནམ་ལངས་མ་ཐག་གོང་ཁྱེར་

གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། སྔོ་སངས་མ་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྱེ་ནང་དུ་འོངས་པའྱི་ཤྱིང་

རའྱི་གཉའ་ཤྱིང་ཐུག་སྱེ་ཕན་ཚུན་དུ་དྲྱིས་པས། ངོ་ཤྱེས་ཏྱེ་ལག་བརྒྱུད་ཀྱིས་དྱེ་ལ་

ཁོད་ཁྱིམ་དུ་སོང་ཤྱིགང་མྱུར་དུ་འོང་གྱི་ཟྱེར་ནས་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་སོང་སྱེ། སོན་
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པས་ལག་བརྒྱུད་ལ་ཆོས་བསན་པ་ན། དྱེས་ཕྱིར་མྱི་འོངས་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་

བོ། །དྱེར་ལག་བརྒྱུད་ཁྱིམ་དུ་འཁོར་དུ་དགའ་སོན་ནྱི་རྒྱ་ཆྱེར་བས་ན། དྱེས་སྔོ་

སངས་ཅན་ལ་སྨྲས་པ། ངས་ནྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་འདོད་པ་ལ་མྱི་

སྤོད་ཀྱི། ཁོད་ཕའྱི་ཁྱིམ་དུ་འགོ་བར་འདོད་ནའང་སོངས་ཞྱིགའདྱི་ཉྱིད་དུ་འདུག་པར་

འདོད་ནའང་མྱིང་པོའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་འདུག་ཅྱིགསྔོ་སངས་མ་ཡང་འདོད་པ་ལ་

ཆགས་པ་ཤས་ཆུང་བས། བདག་གྱིས་འཕགས་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་བཀུར་བའྱི་འོས་སུ་

རྱེད་པ་ནྱི་ལྱེགས་སོ་སམ་ནས། སོབ་དཔོན་གྱི་ཚུལ་ལམ་མྱིང་པོའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་

ལག་བརྒྱུད་ལ་བཀུར་བསྱི་བྱེད་ཅྱིང་དྱེར་འདུག་གོ །སྐབས་དྱེ་ནྱི་སོན་པས་འབྲོག་

གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དབར་གནས་པ་མཛད་པའྱི་དུས་ཏྱེ། འབྲོག་གནས་ཀྱི་

སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆྱེར་མཆོད་ཅྱིང་ཕོགས་དྱེར་ཡང་ལྷ་དང་མྱི་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་

བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་དོ། །

དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ཞྱིག་ན་ལག་བརྒྱུད་འབྲོག་གནས་ནས་དུས་ལས་འདས་ཏྱེ། 

གནས་གཙང་མའྱི་ནང་ཚན་མྱི་གདུང་བའྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འབྲོག་གནས་སུ་བོན་པ་དྱེ་ཆོས་ཉན་པའྱི་ཕྱིར་འོངས་ཏྱེ་ལུས་

གསྱེར་གྱི་མདོག་ལྟར་སྣང་བ་འོད་རབ་ཏུ་འབར་བས་ལྟ་བར་དཀའ་བ། རྱི་བོ་དང་ས་

གཞྱི་སོགས་གང་ལའང་ཐོགས་པ་མྱེད་པར་འོངས་ནས། སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་འཁོད་

པ་ན། འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ས་གཞྱི་ལ་འདུག་པར་དཀའ་བ་ལ། སའྱི་འདུ་ཤྱེས་སྐྱེད་

ཅྱིག་པར་བཀའ་སྩལ་ནས། དྱེར་དྱེ་འདུག་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱ་ཆྱེར་མཛད་

དོ། །དྱེ་རབ་ཏུ་དགའ་ཞྱིང་མགུ་ནས། དྱེ་ཉྱིད་དུ་མྱི་སྣང་ལ་མྱི་གདུང་བའྱི་གནས་སུ་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །

ང་བཞྱི་པ་གོང་ཁྱེར་སྒ་སྒོགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི། 

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་མའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །སྔོན་གོང་ཁྱེར་སྒ་

སྒོགས་དང་། རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་གཉྱིས་འབོར་རྒུད་རྱེས་མོས་སུ་ཡོང་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

ལས། སྐབས་དྱེར་གཉྱིས་ཀ་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སྒ་སྒོགས་ན་རྒྱལ་པོ་

ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎ་ཡོད་དྱེ། ཕོགས་དྱེར་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་ཚོང་པ་ལྷགས་པ་རྣམས་སར་ལྡོག་

པའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་ལ་སྒོམ་རྱིན་པོ་ཆྱེས་གང་བ་སྐྱེས་སུ་བསྐུར་

ཏྱེ། ཁྱེད་ནྱི་མ་མཐོང་བའྱི་གོགས་ལགས་སོ། །གོང་ཁྱེར་སྒ་སྒོགས་སུ་ཁྱེད་ལ་བགྱི་

བ་ཅུང་ཟད་མཆྱི་ན། ཐམས་ཅད་བདག་གྱིས་སྒྲུབ་བོ་ཞྱེས་བས་སོ། །ཡང་གཟུགས་

ཅན་སྱིང་པོས་ཀང་གོས་ཁད་པར་ཅན་མང་པོས་རབ་ཏུ་གང་བའྱི་སྒོམ་སྐྱེས་སུ་

བསྐུར་ཏྱེ། སྔར་སྐད་སྤྱིངས་སོ། །དྱེའང་སྒ་སྒོགས་ན་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆྱེ་མོད་ལ། གོས་

མཆོག་དཀོན། མ་ག་དྷ་ན་ནྱི་དྱེ་ལས་ལྡོག་གོ །

དྱེ་ལྟར་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་སྐྱེས་ཕན་ཚུན་དུ་བསྐུར་རྱེས་བས་པ་ལས། དུས་

ལན་གཅྱིག་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎས་མ་ག་དྷཱའྱི་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་དྲྱིས་པ། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལུས་

ཀྱི་ཆུ་ཞྱེང་ཅྱི་འདྲ། དྱེ་དག་གྱིས་ལྷ་ཉྱིད་ཅྱི་འདྲ་བ་དྱེ་འདྲ་སྱེ། འོན་ཀང་རྒྱལ་པོ་གཞན་

དག་གཡུལ་འཐབ་དགོས་སོ། །དྱེ་ནས་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎས་གོ་ཁབ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་དུས་ཚིགས་

སུ་ལུས་ལ་རྱེག་ན་བདྱེ་བ་དང་། བཅད་པར་དཀའ་བ་དང་། འབུགས་པར་དཀའ་བ་

དང་། དུག་འཇྱིལ་བ་དང་། སྣང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དྱེ་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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སྐྱེས་སུ་བསྐུར་ཏྱེ། འདྱི་རང་ཉྱིད་བཅང་བ་ལས་གཞན་སུ་ལའང་མ་སྩོལ་ཅྱིག་བས་

སོ། །དྱེ་ནས་ཚོང་པ་རྣམས་འཁོར་ཏྱེ་དྱེ་ཕུལ་བ་ན། གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་རྱིན་ཐང་

རོག་པ་པོ་དག་པོས་དྱེ་བརགས་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྱིན་ཐང་མྱི་ཐྱེབས་པར་བཅད་

དོ། །དྱེ་ནས་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་དྱེ་ལ་དོད་མཚུངས་པའྱི་སྐྱེས་ལན་བསྐུར་རྒྱུ་མ་

རྱེད་ནས་མྱི་དགའ་བར་གྱུར་པ་ལ། བྲམ་ཟྱེ་དབར་བྱེད་ཀྱིས་ཞུས་པ། ལྷ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡུལ་

དུ་སངས་རྒྱས་བོན་པས་དྱེའྱི་སྐུ་གཟུགས་བྲྱིས་ལ་སྐུར་ཞྱིག །རྒྱལ་པོས་སོན་པ་ལ་

ཞུས་པས་ལྱེགས་སོ་ཞྱེས་གནང་སྱེ། ལྷ་བཟོ་བ་དག་བོས་ནས་འབྲྱིར་བཅུག་པ་ལ། 

ཅྱི་ཙམ་བརགས་ཀང་མཚན་མ་བཟུང་བར་མ་ནུས་ནས། ཡྱི་ཆད་པ་ལ། སོན་པས་སྐུ་

ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་འོད་ཀྱི་གཟུགས་བརན་བཏང་བ་དྱེའྱི་སྱེང་དུ་རྱི་མོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོན་

རྩྱིས་བཀང་སྱེ། རས་བྲྱིས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཟྱིན་པར་མཛད་དོ། །སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་འོག་

ཏུ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་། བསབ་པའྱི་གནས་ལྔ་དང་། རྱེན་འབྲྱེལ་ལུགས་འབྱུང་

ལུགས་ལྡོག་གྱི་ཚིག་རྣམས་ཡྱི་གྱེར་བྲྱིས་སོ། །སྱེང་དུ་ནྱི། བརྩམ་པར་བ་ཞྱིང་དབྱུང་

བར་བ་ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་བྲྱིས་སོ། །

དྱེར་ཕོ་ཉ་ལ་བྲྱིས་སྐུ་འདྱི་སྒ་སྒོགས་ཀྱི་ས་ཕོགས་ཡངས་པར་ཁ་ཕྱེ་ལ། འདྱི་

དང་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཅྱིས་འདྲྱི་ན། འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་དག་གོ་རོད་ཅྱིག་ཅྱེས་སོགས་

རྒྱས་པར་བསབས་ནས། བྲྱིས་སྐུ་དྲྱི་བཟང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བགོས་ཏྱེ་ལྱེགས་པར་

གྱིལ་ནས་གསྱེར་དང་དངུལ་དང་ཟངས་ཀྱི་དོང་བུར་རྱིམ་པས་བཅུག །གོས་མཆོག་

སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་དཀྱིས། གོང་ཁྱེར་མཛེས་པར་བྱེད་པ་སོགས་བཀུར་བསྱི་ཆྱེན་པོ་

དང་བཅས་ཏྱེ་སྐྱེས་སུ་བསྐུར་བ་ལས་རྱིམ་གྱིས་སྒ་སྒོགས་སུ་ཕྱིན་ཞྱིང་འཕྱིན་གྱི་ཡྱི་
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གྱེ་སྔར་ཁྱེར་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎ་ལ་ཕུལ་བ་ལས། འཇྱིག་རྱེན་གསུམ་ན་ཆྱེས་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པའྱི་སྐྱེས་བསྐུར་ཡོད་ན། དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་ལམ་མཛེས་

པར་བྱེད་པ་དང་། བདག་ཉྱིད་དཔུང་དང་བཅས་པས་བསུ་བ་མཛོད། ས་ཕོགས་

ཡངས་པར་བཀུར་བསྱི་ཆྱེན་པོ་དང་བཅས་ཏྱེ་ཁ་དབྱེ་བར་མཛོད། ཅྱེས་བ་བ་འདུག་

ནས། ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎ་ནྱི་དྱེ་ཙམ་པའྱི་སྐྱེས་ཅྱི་ཞྱིག་བསྐུར་ན། འདྱིས་ངལ་བརས་སོ་སམ་

ཁོས་ཏྱེ་དམག་ཤོམས་ཤྱིག་ཟྱེར་བ་ལ་བློན་པོ་རྣམས་ན་རྱེ། རྒྱལ་པོ་དྱེ་ནྱི་བདག་ཉྱིད་

ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་ལགས་ཞྱེས་གདའ་ན། སྐྱེས་ངན་ངོན་ཞྱིག་མྱི་བསྐུར་བས་དང་པོར་

གཟྱིགས་ཤྱིང་བརགས་ལ་ཐུགས་མ་མཉྱེས་ན་དྱེ་ལྟར་བགྱིའོ། །དྱེར་ཡྱི་གྱེའྱི་ནང་

ནས་ཇྱི་སྐད་བསོ་བ་བཞྱིན་བས་ཏྱེ། ས་ཕོགས་ཡངས་པ་ཞྱིག་ཏུ་རས་བྲྱིས་དྱེ་ཤྱིང་

རྱིང་པོ་ལ་གཟར་ཏྱེ་ཞལ་ཕྱེ་བ་ན། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་ཚོང་པ་དག་གྱིས་མཐོང་ནས། 

སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞྱེས་སྐད་ཕྱུང་ངོ་། །རྒྱལ་པོས་སངས་རྒྱས་ཞྱེས་བ་

བའྱི་སྒ་སྔར་མ་ཐོས་པ་དྱེར་ཐོས་ནས་སྤུ་ཟྱིང་ཞྱེས་བྱེད་ཅྱིང་མྱིག་འབྲུ་ཚུགས་སུ་

ལྟའོ། །སངས་རྒྱས་ཞྱེས་བ་བ་སུ་ཞྱིགདྱེར་སོན་པའྱི་ཡོན་ཏན་བསད་ཅྱིང་། འོག་གྱི་

ཡྱི་གྱེ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱེས་པ་ལ་སྐབས་འགོ་དང་བསབ་གཞྱི་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡྱིན་པ་

དང་། རྱེན་འབྲྱེལ་ནྱི་བསམ་པར་བ་བ་དང་། སྱེང་གྱི་ཡྱི་གྱེ་ནྱི་ཁད་པར་ཐོབ་པས་

མངོན་པར་སྤོ་བར་བ་བ་ཡྱིན་པར་བར་སྤད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བྲྱིས་སྐུའྱི་སྱེང་གྱི་ནམ་

མཁའ་ནས་ལྷ་མང་པོས་མཆོད་པར་བས་སོ། །

དྱེ་ནས་བྲྱིས་སྐུ་ཕོ་བྲང་གྱི་ཁང་བཟང་དུ་སྤན་དྲངས། མཆོད་པ་དུ་མས་

ཡོངས་སུ་མཆོད་དྱེ། རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་གཙང་སྦྲ་དང་བཅས་པས་སྐབས་འགོ་དང་བསབ་
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གཞྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་བླངས། རྱེན་འབྲྱེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་བསམས་པས་དྱེ་ཉྱིད་

ཀྱི་མཚན་མོ་འདས་པའྱི་མཐར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཐོབ། དྱེ་བདྱེན་པ་

མཐོང་བ་དང་ཆྱེད་དུ་བརོད་པ། རྱིང་ན་བཞུགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །ཤྱེས་རབ་

མྱིག་ནྱི་རྣམ་པར་སྤངས། །གང་ལ་དྱེ་འདྲའྱི་གསོས་མངའ་བ། །སན་པའྱི་མཆོག་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྱེས་ཆྱེད་དུ་བརོད་དོ། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎས་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་ལ་ཁོད་ཀྱི་དྲྱིན་གྱིས་

བདག་གྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་སྱེ། ད་དུང་དགྱེ་སོང་དག་མཐོང་བར་འདོད་པས་འདྱིར་

བཏང་བར་རྱིགས་སོ་ཞྱེས་འཕྱིན་བསྐུར་བས། གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་གསོལ་བ་ན། འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་

མངགས་སོ། །དྱེ་ནས་ལམ་དུ་བསོད་སོམས་སྤོད་ཅྱིང་། རྱིམ་གྱིས་སྒ་སྒོགས་སུ་

བོན་པ་ན། བཀུར་བསྱི་ཆྱེན་པོས་བསུས་ཏྱེ་སྤན་དྲངས་ཞབས་ལ་གཏུགས་མཆོད་

པ་དུ་མས་མཆོད་དོ། །དྱེ་ནས་ཡུལ་དྱེར་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱིམ་

བདག་སོགས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཆོས་བསན་པས་འབྲས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་དང་། བང་

ཆུབ་གསུམ་དུ་སྱེམས་བསྐྱེད་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ངོ་། །དྱེའྱི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་

རྒྱལ་དང་སྐར་རྒྱལ་ཞྱེས་བ་བ་གཉྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྱེ། འབར་

བ་དང་གསལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་བསན་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཤྱིང་

དྱེ་གཉྱིས་ཀྱི་མཆོད་རྱེན་ཡང་བས་ཏྱེ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་མཆོད་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་

བཙུན་མོའ་ོའཁོར་རྣམས་ཆོས་ཉན་པར་འདོད་ནས་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་ལ་ཞུས་

པས། དགྱེ་སོང་ཕ་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་དུ་འགོ་བར་མ་གནང་ངོ་། །
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འོ་ན་ཡུལ་དབུས་སུ་སུས་སོན། དགྱེ་སོང་མས་སོན་ནོ། །དྱེ་ནས་ཡང་

གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་ལ་དགྱེ་སོང་མ་དག་རོང་བར་ཞུས་པ་ན། དྱེས་ཀང་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་ཞུས་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་མ་རྱི་མ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་མངགས་སོ། །དྱེར་

དྱེ་དག་ལམ་དུ་བསོད་སོམས་སྤོད་ཅྱིང་སོང་བ་ལས་སྔ་མ་ལྟར་བཀུར་བསྱི་ཆྱེན་

པོས་སྤན་དྲངས། དབར་ཁང་ཡང་ལྔ་བརྒྱ་བས་སོ། །དྱེས་རྒྱལ་པོའྱི་བཙུན་མོ་

རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་ཏྱེ། གཞན་ཡང་བུད་མྱེད་ཀྱི་ཚོགས་མང་པོ་རྣམས་ལའང་

བསན་པས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་དོ། །རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎ་ནྱི་པྱི་ཝང་

ལ་མཁས། བཙུན་མོ་ཟླ་འོད་ནྱི་གར་ལ་མཁས་པ་ལས། དྱེ་ནས་དུས་རྱིང་ཞྱིག་ན་

རྒྱལ་པོས་པྱི་ཝང་བརྡུངས། ཟླ་འོད་ཀྱིས་གར་བས་པ་ན། རྒྱལ་པོ་ནྱི་བརག་པ་ལ་

མཁས་པས་བརགས་པ་ན། དྱེ་ཞག་བདུན་ནས་འཆྱི་བར་ཤྱེས་ཏྱེ། ལག་ནས་པྱི་ཝང་

ལྷུང་ངོ་། །དྱེས་དྱེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་པ་ན། རྒྱལ་པོས་བཤད་པས་དྱེར་རབ་ཏུ་འབྱུང་

བར་ཞུས་པ་རྒྱལ་པོས་གནང་སྱེ། དགྱེ་སོང་མ་རྱི་མས་རབ་ཏུ་བྱུང་བསྱེན་པར་

རོགས་ཏྱེ། ཞག་བདུན་ནས་དུས་ལས་འདས་པ་རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་

ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་ལྷ་དྱེ་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎ་གཉྱིད་ལོག་པའྱི་སྔས་མགོར་སོང་ནས་

གཉྱིད་སད་པར་བས་པ་ན། ཁོད་སུ་ཡྱིན་ཞྱེས་དྲྱིས་པས། བདག་ནྱི་ཟླ་འོད་དྱེང་ནྱི་

ལྷར་སྐྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིག་ཅྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ་མྱི་སྣང་བར་སོང་

ངོ་། །དྱེ་ནས་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎས་རང་གྱི་སས་གཙུག་ཕུད་ཅན་རྒྱལ་རྱིགས་ལ་བསྐོས། 

བློན་པོ་ཧྱེ་རུ་ཀ་དང་བྷྱི་རུ་ཀ་བསྐོས་ཏྱེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིད་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་
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གདམས་ནས་གཡོག་གཅྱིག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སོང་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་འོངས། 

རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་བཀུར་སྱི་ཆྱེན་པོ་དང་བཅས་ཏྱེ་བསུས་ནས། རབ་

ཏུ་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་བོན་པ་ལ་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་ཕུལ། ནངས་པར་གཟུགས་ཅན་

སྱིང་པོ་དང་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎ་ལྷན་ཅྱིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་བོན། དོན་དྱེ་

གསོལ་བས་སོན་པས་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་

ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎ་བརྩོན་པ་དང་ལྡན་པས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་

ཐོབ་བོ། །གཏམ་འདྱིའང་འཕགས་རྒྱལ་བཏུལ་བ་དང་འདྲ་སྱེ། ཡུལ་དྱེར་སོན་པས་

ཞབས་ཀྱིས་དངོས་སུ་མ་བཅགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་བསྟུན་ན། ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ནའྱི་

མཛད་པ་ཉྱིད་སོན་པའྱི་མཛད་པ་ཡྱིན་པ་དང་། འགོ་ཕན་རླབས་པོ་ཆྱེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

བཀོད་དོ། །

ང་ལྔ་པ་སྱེང་གྱེ་བཏུལ་བ་ནྱི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་བར་དུ་གཤྱེགས་པར་

བཞྱེད་པ་ལ། དོན་མཐུན་ཚོང་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབབས་པར་

འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་ཟས་འབུལ་བར་ཞུས་ཤྱིང་གནང་ནས། སོན་པ་དགྱེ་འདུན་

དང་ལྷན་ཅྱིག་གཤྱེགས་པའྱི་ཚེ། ཀུན་དགའ་བོ་ནྱི་དོན་མཐུན་ཚོང་པ་རྣམས་དང་

ལྷན་ཅྱིག་སོང་བ་ལས། ལམ་ཁ་ཕག་ཞྱིག་ཏུ་སྱེབ་ནས་བསད་དྱེ། སོན་པ་འཁོར་

བཅས་ཕྱེབས་པ་ན། ལམ་ཁ་གཉྱིས་སུ་གྱེས་པ་ལས་འདྱི་ནྱི་ལམ་དྲང་ལ་སྱེང་གྱེའྱི་

འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་ཤྱིང་། གཅྱིག་ཤོས་འདྱི་ནྱི་འཁོག་ཆྱེ་ལ་བདྱེ་བ་ལགས་ན། 
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གང་ནས་བཞུད་ཅྱེས་ཞུས་པ་ན། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་སྱེང་གྱེའྱི་འཇྱིགས་པ་དང་

བྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་ནས་ལམ་དྲང་པོ་ནས་གཤྱེགས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འགོ་བ་ནྱི་འཇྱིགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། 

དྱེའྱི་ཕྱིར་རབ་བྱུང་དང་། མུ་སྱེགས་པ་དང་། ཁྱིམ་པ་དང་། ཚོང་པ་དང་། སོང་མོ་བ་

ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཡང་ཕྱི་བཞྱིན་འབྲང་ངོ་། །དྱེའྱི་ཚེ་བྱིས་པ་གཉྱིས་སོན་པ་

ལ་ཤྱིན་ཏུ་དད་པས་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་རྔ་པ་ཊ་ཧ་ཐོགས། གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་མདའ་ཆུང་

གཞུ་ཆུང་ཐོགས་ཏྱེ། སོན་པའྱི་ལམ་སྱེལ་བདག་ཅག་གྱིས་བགྱིའོ་ཞྱེས་ཞུས་ནས། 

གཅྱིག་གྱིས་རྔ་བརྡུངས། གཅྱིག་གྱིས་གཞུ་བཀུག་སྱེ་སོན་པའྱི་སྐུ་མདུན་ནས་

འགོའ།ོ །དྱེ་ནས་ཅུང་ཟད་སོང་ནས། བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱེའུ་གཉྱིས་ཕྱིར་ལྡོག་ཅྱིག་ང་

ལ་སྱེང་གྱེའྱི་འཇྱིགས་པ་མྱེད་དོ། །

དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ་ཕྱིར་ལྡོག་གོ །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཞལ་འཛུམ་པ་མཛད་དྱེ་འོད་ཟྱེར་བཀྱེ་ནས་འཕྱིན་ལས་གཉྱིས་བས་ཏྱེ་མཛོད་

སྤུར་ནུབ་བོ། །ཀུན་དགའ་བོས་དྱེའྱི་རྒྱུ་ཞུས་པས། ཁྱེའུ་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་བསྐལ་པ་

བཅུ་གསུམ་གྱི་འོག་ཏུ་རང་རྒྱལ་རྔ་སྒ་དང་མྱི་འཇྱིགས་པ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞྱེས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྱེའྱི་ནུབ་མོ་ནགས་ཀྱི་མཐོངས་སུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

གནས་བཏབ་སྱེ་འདུག་པ་ལས། དགའ་བོ་དང་ཉྱེར་དགའ་དང་། འགོ་མགོགས་དང་། 

འཆར་ཀ་དང་། འདུན་པ་དང་། ནབས་སོ་སྱེ་དྲུག་སྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱིང་སྐམ་ཁོང་སོང་

ཞྱིག་གྱི་ཉྱེ་སྐོར་གནས་མལ་དུ་ཐོབ་ནས། དྱེ་དག་སྦྲྱེབས་ཏྱེ་མྱེ་བཏང་བ་དང་། ཤྱིང་

གྱི་ཁོང་སོང་ན་དུག་སྦྲུལ་ཡོད་པ། དུ་བས་གནོད་དྱེ་སྱེང་གྱི་ཡལ་གའྱི་བུ་ག་ནས་ཕྱིར་
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འཐོན་ཏྱེ་འཕང་ཞྱིང་འཕང་ཞྱིང་འདུག་པ་ན་དྲུག་སྱེས་བྱུང་ངོ་ཞྱེས་སྒ་ཆྱེན་པོ་བྱུང་

བས། སྐྱེ་བོ་རྣམས་སྱེང་གྱེ་བྱུང་སམ་ནས་སྐྲག་སྱེ་བྲོས་པ་ལ། སོན་པས་ཀུན་དགའ་

བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། ཕྱིར་ལྡོག་ཅྱིག་ཅྱེས་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་རྣལ་དུ་འཁོད་

དོ། །

དྱེ་ནས་ནངས་པར་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཁྱེད་ཅག་མང་ཡང་མདུན་དུ་མ་འགོ་

ཅྱིྱིག །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཀུན་གྱི་མདུན་དུ་གཤྱེགས་སོ་ཞྱེས་བསྒགས་ནས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་དུ་གཤྱེགས་པ་ན། སྱེང་གྱེ་རལ་པ་ཅན་ཞྱིག་རྔམ་ཞྱིང་འཁྲུགས་

ནས་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་རྒྱུག་ཅྱིང་བྱུང་བ་ན། ཕག་གཡས་པའྱི་མཐྱིལ་ནས་སྱེང་གྱེ་

རལ་བ་ཅན་ལྔ་སྤྲུལ་པས་དྲྱི་ཚོར་བ་ཙམ་གྱིས་བྲོས་ཏྱེ་སོང་། ཕོགས་བཞྱི་མྱེས་

འཁོར་བར་སྤྲུལ་པས་འགོ་ས་མྱེད་དྱེ་སར་ཡང་ལྡོག་ནས། སོན་པའྱི་ཞབས་དྲུང་

འབའ་ཞྱིག་ཞྱི་བར་ཤྱེས་ཏྱེ་ཞབས་ལ་བཏུད་དོ། །ཕག་གཡས་པས་མགོ་ལ་བྱུགས་

ཏྱེ། ཁོད་སྔོན་གྱི་ཉྱེས་སྤད་ཀྱིས་དུད་འགོར་སྐྱེས་ན། ད་དུང་གཞན་གྱི་སོག་འཕོག་

པས་འགོ་བ་ཅྱིར་འགྱུར། ང་ལ་དད་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དགྱེ་སོང་

རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་ལ་རྱེག་པས་སྐད་འདོན་པ་ན། སྱེང་གྱེ་ནྱི་བསྱེན་པར་དཀའ་ཡྱི་རྱེྱེག་

པར་མྱི་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས། དྱེ་ནས་སོན་པས་སྱེང་གྱེ་ལ་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

ཆོས་བསན་པས། དྱེ་དགའ་བཞྱིན་དུ་ཟས་མ་ཟོས་པར་ཤྱི་བས་རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱིའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་ཏྱེ། སྤན་སྔར་འོངས་ཤྱིང་ཕག་དང་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ལ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ་བོ། །
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ང་དྲུག་པ་ཤྱེད་བུ་སྱེར་སྐ་ཉར་སྐྱེས་པ་ནྱི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་སྤྱེའུའྱི་རྱིང་འགམ་གྱི་ཁང་བ་བརྩྱེགས་

པ་ན་བཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཉ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཆུ་ཀླུང་ཡྱིད་འོང་ལྡན་ལ་རྒྱ་མོ་སྤོད་པ་དང་། 

སྤོད་པ་ཆུང་བ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཉ་དོལ་ཆྱེན་པོ་གཉྱིས་རྱེ་མོས་སུ་འདྱེབས་པ་ཞྱིག་ཡོད་

པ་ལས། ལན་གཅྱིག་དུས་སོན་བྱུང་བས་ཉ་ཤ་ཉོ་མཁན་མང་པོ་འབྱུང་བར་ཤྱེས་

ནས། གཉྱིས་ཀ་བཏབ་པ་ལས་ཆུང་བས་ནྱི། ཉ་དང་རུས་སལ་ལ་སོགས་པ་སོག་

ཆགས་འབྲུའྱི་ཕུང་པོ་ཙམ་ཟྱིན་ཏོ། །ཆྱེ་བས་ནྱི་རྒྱ་མཚོ་ནས་འོངས་པའྱི་ཆུ་སྱིན་ཉའྱི་

རྱིགས་ཅྱིག་གཉྱིད་ལོག་པ་ཟྱིན་ནས། དོལ་ནས་འཐྱེན་པས་དྱེ་གཉྱིད་སད་དྱེ། མྱི་

ཕྱེད་དང་སུམ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་རྒྱུན་ཕོགས་སུ་ཁྱེར་རོ། །

དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་རམ་ཟླ་ཟློག་པས། ཉ་པ་ཕྱེད་དང་ཉྱིས་བརྒྱ་པོ་གཞན་དྱེས་

ཀང་དྲངས་མོད། མ་ཐུབ་སྱེ་དྱེ་དག་གྱི་ཀང་རམ་ཟླ་བཏང་བས་སྐྱེ་བོ་བརྒྱ་སོང་ཕག་

དུ་མས་གོགས་བས་ཏྱེ་དྲངས་པས་རྒྱ་མོ་རལ་བཞྱིན་དུ་ཉ་དྱེ་སྐམས་ལ་ཐོན་ནོ། །ཆུ་

སྱིན་ཉ་དྱེ་ལ་ནྱི་མགོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དྱེ། གླང་ཆྱེན་ར་དང་རྔ་མོང་བོང་བུ་གླང་། །སྤྱེའུ་

སྱེང་གྱེ་སག་དོམ་དྲྱེད་དང་གུང་། །བྱི་ལ་ར་ལུག་རྱི་དྭགས་མ་ཧྱེ་དང་། །ཕག་དང་ཁྱི་

མགོ་མྱིག་ནྱི་སོ་དྲུག་ཡོད། །དྱེར་མུ་སྱེགས་བྱེད་སོགས་སྐྱེ་བོ་དུ་མ་ལྟད་མོ་ལ་

ལྷགས་སོ། །དྱེ་ནས་སོན་པས་འཛུམ་པར་མཛད་པའྱི་འོད་ཟྱེར་མཐར་ལྟྱེ་བར་ནུབ། 

ཀུན་དགའ་བོས་རྒྱུ་ཞུས་པས། ད་ཆུ་ཀླུང་རྒྱུ་བར་གཤྱེགས་ཀྱི་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཆོས་

གོས་ལོངས་ཤྱིག །ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་ནས། སོན་པ་འཁོར་བཅས་ཕོགས་དྱེར་

གཤྱེགས་སོ། །མ་དད་པ་དག་ཁ་ཟྱེར་ཞྱིང་། ཕལ་ཆྱེར་དག་དོན་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་
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དོ་སམ་མོ། །ཐུབ་པ་ལྟད་མོ་བྲལ་བའྱི་དགོངས་ལྡན་པ། །ལྟད་མོ་མྱེད་ལ་སྐྱེ་ངན་དོན་

མྱེད་སྨྲ། །གཞན་ཕན་དྱེ་ལ་གཞོལ་བའྱི་རྒྱལ་བ་ནྱི། །ལུས་ཅན་ཕན་ཕྱིར་ངྱེས་པར་

འདྱིར་གཤྱེགས་སོ། །ཞྱེས་སྒོག་གོ །

དྱེ་ནས་ཕོགས་དྱེར་སན་བཤམས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་ཏྱེ། ཉ་པ་ལྔ་

བརྒྱ་རྣམས་ལ་སོག་ཆགས་ཆུ་ལས་བཏོན་པ་འདྱི་དག་སར་ཐོངས་ཤྱིག །ཅྱེས་

བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དྱེ་དག་ཆུ་ལ་བཏང་ངོ་། །ཆུ་སྱིན་ཉ་དྱེས་མྱི་སྐད་

དུ་སྨྲ་ཤྱེས་ཤྱིང་། སྐྱེ་བ་དྲན་པར་བྱིན་གྱིས་རླབས་ནས། དྲྱི་ལན་མཛད་དྱེ། སོན་པས་

ཁོད་སྱེར་སྐ་ཡྱིན་ནམ། ཉ་ན་རྱེ། བདག་སྱེར་སྐ་ལགས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྦྱར་ཏྱེ། སོ་

གསུམ་གྱིས་ཉྱེས་པར་སྤོད་པ་བས་སམ་ལགས། རྣམ་སྱིན་མྱོང་ངམ། མྱོང་ངོ་། ཁོད་

ཀྱི་མྱི་དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་སུ་ཡྱིན། བདག་གྱི་མའོ། །དྱེ་རྱེས་སྔར་གང་དུ་སྐྱེས། 

དམྱལ་བར་རོ། །ད་ལྟ་སྐྱེ་བ་གང་ཡྱིན། དུད་འགོ་ལགས་སོ། །ད་གར་སྐྱེ། དམྱལ་བར་

རོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ་ཉ་དྱེས་ངུས་སོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

ཐུགས་རྱེ་ལྡན་རྒྱལ་ང་ལ་ནྱི། །ལྱེགས་པར་སྱེམས་ནྱི་དད་ཀྱིས་དང་། །དུད་འགོའྱི་སྐྱེ་

འདྱིར་ཆགས་བྲལ་ཞྱིང་། །དྱེ་ནས་མཐོ་རྱིས་འགོ་བར་འགྱུར། །ཉ་དྱེས་ཀང་སངས་

རྒྱས་ལ་དད་པ་བས་ཤྱིང་། སོན་པས་ཀང་ཆོས་བསན་ཏོ། །

ཀུན་དགའ་བོས་དྱེའྱི་རྒྱུ་ཞུས་པས། སྔོན་འོད་སྲུངས་ཀྱི་བསན་པ་ལ། བྲམ་ཟྱེ་

སྨྲ་བ་མཁས་པ་ཤྱེད་བུ་སྱེར་སྐ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིགརང་གྱི་མས་བསྐུལ་ནས། དགྱེ་སོང་

རྣམས་ལ་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་མགོ་ཅན་ཁོད་ཀྱིས་ཅྱི་ཤྱེས། ཞྱེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐུར་པ་

བཏབ་པའྱི་འབྲས་བུར་བཀའ་སྩལ་པས། སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་དྱེ་དག་སྐོ་ཤས་སུ་
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གྱུར་བ་ལ་ཆོས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པས། སྐྱེ་བོ་འབུམ་ཕག་མང་པོ་འབྲས་བུ་བཞྱི་

དང་། སྱེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་ལ་བཀོད་དོ། །ཆུ་སྱིན་ཉ་དྱེའང་ཟས་བཅད་དྱེ་སོན་པ་

ལ་དད་བཞྱིན་དུ་ཤྱི་ནས་རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས། སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་

འོངས་ཤྱིང་མཆོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པ་ཐོས་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་

པ་ཐོབ་བོ། །ཉ་པ་ལྔ་བརྒྱ་བོའང་རྱིགས་ངན་དུ་མ་གྱུར་ན། རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་

པའྱི་འདུན་པ་དྲག་པོ་སྐྱེས་པ་ལ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་དྱེ་མཁྱེན་ནས་དྱེ་དག་དབུགས་ཕྱུང་

སྱེ། སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་ཁྱིད་ནས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་ཉ་པ་ལྔ་

བརྒྱ་པོ་དྱེ་དག་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་པར་མཛད་ཅྱིང་། ཕྱིས་ཡུན་རྱིང་

ཞྱིག་ན་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །ཉ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྔ་

བརྒྱ་པོ་དྱེ་དག་དག་བཅོམ་མ་ཐོབ་གོང་དུ་མྱི་ཆོས་བླ་མ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བའྱི་ཕམ་པའྱི་

གླྱེང་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་བཅས་པའང་ཡྱིན་ནོ། །

ང་བདུན་པ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་འཁོར་དུ་འདུས་པ་ནྱི། 

ཡང་འོད་སྲུང་གྱི་རྱིགས་ལ་བྲམ་ཟྱེ་ཉ་གོ་དྷ་སྐྱེས་ཞྱེས་བ་བ་འདོད་པ་སངས་

པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལས། ཡབ་ཀྱིས་བག་མ་བླང་བར་བརྩམས་པ་ན། ཛམྦུ་ཆུ་བོའྱི་

གསྱེར་ལས་བུད་མྱེད་མཆོག་གྱི་གཟུགས་བས་ནས་འདྱི་འདྲ་བ་རྱེད་ན་བླང་ངོ་ཞྱེས་

བ་བ་ལས། དྱེས་ཀང་དྱེ་འདྲ་བ་བཞྱི་བས་ཏྱེ་ཕོགས་བཞྱིར་ཚོལ་དུ་བཏང་བ་ལས་

ནུབ་ཕོགས་སུ་སོང་བ་དག་གྱིས་ཀ་ལྱིདྒའྱི་གོང་ཀ་པྱི་ལ་ཞྱེས་བ་བ་ནས། བྲམ་ཟྱེ་

སྱེར་སྐའྱི་བུ་མོ་སྱེར་སྐ་བཟང་མོ་ཞྱེས་བ་བ། ཛམྦུ་ཆུ་བོའྱི་གསྱེར་ལས་ཀང་ལྷག་
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པའྱི་ཁ་དོག་ཏུ་འདུག་ནས། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་ལ་བསངས་ཏྱེ། དྱེས་ཀང་

ཉྱེ་དུ་རྣམས་དང་གོས་བས་ནས་སྱེར་སྐ་བཟང་མོ་བྲམ་ཟྱེ་ཉ་གོ་དྷ་སྐྱེས་ཀྱི་བག་མར་

བཏང་ངོ་། །དྱེ་ནས་དྱེ་གཉྱིས་མྱིང་སྱིང་གྱི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་ཁྱིམ་དུ་གནས་ཀང་ཚངས་

པར་སྤོད་པ་སྤད་ཅྱིང་། གཅྱིག་ཉལ་བའམ་འདུག་པ་ན། གཅྱིག་ཤོས་འཆག་པའྱི་

སྤོད་ལམ་གྱིས་གནས་སོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་གཉྱིས་ཀ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་ཀང་། ཕ་

མས་མ་གནང་བས་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཁྱིམ་ཉྱིད་དུ་གནས་ནས་ཚངས་པར་

སྤོད་པ་སྤད་དོ། །ཕ་མ་དག་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་འོད་སྲུང་ཉ་གོ་དྷ་སྐྱེས་ཀྱིས་ཞྱིང་ལ་

སོགས་པ་ཕྱིའྱི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་བལྟས། སྱེར་སྐ་བཟང་མོས་ཁྱིམ་གྱི་ལས་ཀྱི་མཐའ་

ལ་བལྟས་ན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པར་མཐོང་སྱེ། ཁྱིམ་གྱི་འབོར་བ་

ཐམས་ཅད་སྦྱྱིན་པར་བཏང་བ་དང་། གཉྱེན་བཤྱེས་སོགས་ལ་བགོས་ཏྱེ་གཏད། བྲན་

ཕོ་མོ་དང་དུད་འགོ་རྣམས་མྱི་ཕོངས་ཤྱིང་མྱི་བཀོལ་བར་བས། འདྱི་སྐད་ཅྱེས། བྲྱེ་

ཆུང་གང་གྱི་འབྲས་ཆན་རྡུངས། །མལ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་བདྱེ་བ་སྐྱེད། །རས་བཅོས་

ཟུང་གཅྱིག་བཅང་བར་བ། །ལྷག་མ་གཏྱི་མུག་ཡོངས་སུ་འཛིན། །ཞྱེས་བརོད་དྱེ་འོད་

སྲུངས་ཉ་གོ་དྷ་སྐྱེས་དང་སྱེར་སྐ་བཟང་མོ་གཉྱིས་ཁྱིམ་ནས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱི་རོལ་

དུ་བྱུང་སྱེ་རས་ཡུག་ཆྱེན་རྱེ་རྱེ་ཁྱེར་ནས་ཕན་ཚུན་ཅྱི་བདྱེ་བར་གནང་བ་སྦྱྱིན་ཏྱེ། 

ལམ་ཁ་ཕག་གཅྱིག་ནས་སོ་སོར་གྱེས་སོ། །སྱེར་སྐ་བཟང་མོས་ནྱི་མུ་སྱེགས་བྱེད་

རོགས་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ་གཅྱེར་བུའྱི་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །འོན་

ཀང་ཕྱིས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལོན་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་

དག་བཅོམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཐོབ་བོ། །
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འོད་སྲུང་ཉ་གོ་དྷ་སྐྱེས་ནྱི། སོན་པ་དྲུག་ལ་སོ་སོར་ཚངས་པར་སྤོད་པའྱི་ལམ་

དྲྱིས་ཀང་། ལོག་པར་སོན་པར་བྱེད་པས་ཡྱིད་མ་མགུ་སྱེ། མཐར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་བུ་མངས་ཀྱི་མཆོད་རྱེན་ན་བཞུགས་པ་འོད་སྲུང་ཉ་གོ་དྷ་སྐྱེས་ཤྱིང་

གཅྱིག་པའྱི་དྲུང་ན་ཡོད་པས་མཐོང་སྱེ། ཨྱེ་མ་བདག་གྱིས་སོན་པ་མཐོང་ངོ་སམ་སྱེ་

རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཆྱེན་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཞབས་ལ་ཕག་བས་

ནས་བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་བདག་གྱི་སོན་པ་ལགས་ཏྱེ། བདག་ནྱི་ཁོད་ཀྱི་

ཉན་ཐོས་ལགས་སོ། །ཞྱེས་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པས། སོན་པས་ཀང་མཐུན་འགྱུར་

བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། ཁས་བླངས་དྱེ་ཁོ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་པར་རོགས་པའོ། །

བཀའ་སྩལ་པ། འོད་སྲུང་དྱེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ལྟར་བསབ་པར་བ་སྱེ། ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་སྐྱེ་བ་དང་འཇྱིགས་པས་རྱེས་སུ་གནས་པས་བལྟ་

བར་བའོ། །ཞྱེས་སོགས་གསུངས་ཏྱེ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་བཞུད་དོ། །འོད་སྲུང་

གྱིས་གདམས་ངག་དྱེ་བསོམས་པས་ཉྱི་མ་དྱེ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་ཅྱིང་། ཞག་བརྒྱད་

ཀྱི་བར་དུ་སོབ་པའྱི་ལམ་ལ་འདས་པར་བས་ནས། ཉྱི་མ་དགུ་པ་ལ་དག་བཅོམ་པའྱི་

འབྲས་བུ་ཐོབ་སྱེ་ཁད་པར་ཐོབ་པར་གཞན་རྣམས་ལས་ཀང་ཆྱེས་ཁད་པར་ཐོབ་པས་

འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་བ་བར་གགས་སོ། །དྱེ་ནས་ལན་ཅྱིག་འོད་སྲུང་ཀྱིས་རས་

འབུམ་རྱི་བའྱི་སྣམ་སྦྱར་ཁ་དོག་བཟང་པོ་གོན་ཞྱིང་། སོན་པས་ཕག་དར་ཁོད་ཀྱི་

སྣམ་སྦྱར་གསོལ་ཏྱེ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གཤྱེགས་པ་ལ། གང་དུ་སོན་པ་བཞུགས་པ་དྱེར་

བདག་གྱི་སྣམ་སྦྱར་གདྱིང་ངོ་སམ་པ་ལས། སོན་པ་བཞུགས་པར་བརྩམས་པ་ན་

དྱེས་སྣམ་སྦྱར་བལྟབས་ནས་བཏྱིང་བའྱི་སྱེང་དུ་ཅུང་ཟད་བཞུགས་ནས། ཁོད་ཀྱི་
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སྣམ་སྦྱར་ཡང་ངོ་འཇམ་མོ་ཞྱེས་གསུང་ངོ་། །འོད་སྲུང་ཀྱིས་སོན་པ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། 

བདག་ལ་ཐུགས་བརྩྱེ་བའྱི་སད་དུ་བདག་གྱི་སྣམ་སྦྱར་བཞྱེས་སུ་གསོལ། ཞྱེས་ཞུས། 

དྱེ་ནས་འོད་སྲུངས་ཀྱི་སྣམ་སྦྱར་སོན་པས་བཞྱེས་པ། སོན་པའྱི་ཕག་དར་ཁོད་ཀྱི་

སྣམ་སྦྱར་འོད་སྲུངས་ཆྱེན་པོ་ལ་གནང་ངོ་། །

ང་བརྒྱད་པ་འོད་སྲུངས་ལ་སན་ཕྱེད་སྩལ་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་འོད་སྲུངས་ཆྱེན་པོ་འབྲོག་དགོན་པར་གནས་ཤྱིང་། སྦྱངས་པའྱི་ཡོན་

ཏན་བཅུ་གཉྱིས་ལ་རག་ཏུ་གནས་པས་སྦྱངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་པའྱི་མཆོག་

ཏུ་ལུང་ཡང་བསན་ཞྱིང་། དུས་ཕྱི་ཞྱིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེ་སོང་གསར་བུ་

ཤས་ཆྱེ་བའྱི་འཁོར་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ཞྱིག་ལ། འོད་སྲུངས་ཆྱེན་པོ་

སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་བོན་པ་ལས། དགྱེ་སོང་གསར་བུ་དག་གྱིས་ངོ་མ་ཤྱེས་ཤྱིང་། ན་

བཟའ་ཕག་དར་ཁོད་དང་དགོན་བ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྐྲ་དང་ས་ར་རྱིང་པོར་གྱུར་པ་

མཐོང་བས་འཕ་བའྱི་དོན་དུ་སྒ་བས་སོ། །དྱེར་ཉན་ཐོས་མཆོག་ལ་བརྱེས་པ་བསལ་

བའྱི་ཆྱེད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱིས། འོད་སྲུངས་ཁོད་ནྱི་འདོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་ཆོག་

ཤྱེས་པ་ཡྱིན་གྱི། ངའྱི་སན་ཕྱེད་ལ་འདུག་ཅྱིག་ཅྱེས་སོན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་བཞུགས་གདན་

གྱི་ཕྱེད་ཀྱི་མཐའ་ལ་བཞག་གོ །དྱེ་ནས་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

དགོངས་པ་རྱིག་ནས། རྒྱལ་བས་སན་ཕྱེད་བསབ་པར་མཛད་པ་དྱེ་ཅུང་ཟད་ཙམ་

དང་དུ་བླངས་ནས། སར་ལངས་ཏྱེ་སོན་པའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བཙལ་ནས། འཁོར་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏྱེ་ཆོས་ཉན་ཏོ། །དྱེ་ལྟར་སོན་པས་སན་བྱེད་བསབས་པ་ནྱི་
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དུས་དྱེར་བརས་པ་བཟློག་པའྱི་དོན་དུ་མཛད་པ་ལྟར་བྱུང་ཡང་། ཤུགས་ལ་རྒྱལ་

ཚབ་ཏུ་བསྐོས་པའང་ཡྱིན་ནོ། །

ང་དགུ་པ་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པ་བསན་པ་ནྱི། 

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ནྱི་ཆོས་ཉན་པ་ན་དད་པས་བསམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་

བསྡུས་པས་སྤྱི་བོའྱི་ཕོལ་མྱིག་འཚོ་བྱེད་ཀྱིས་དྲལ་བ་ཡང་མ་རྱིག་གོ །ཚེ་རབས་ལྔ་

བརྒྱར་མཚན་མའྱི་བསན་བཅོས་དྲུག་ཁྱི་བསབས་པས་རགས་དང་མཚན་མ་རོག་པ་

ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་ཤྱིང་གསལ་ལ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

ཏོ། །ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྱིང་ས་ལ་ཅན་གྱི་བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་ཁྱེར་ན་བཞུགས་

སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཉན་ཐོས་ཆྱེན་པོ་མང་པོ་འདུས་པའྱི་དབུས་སུ། སོན་པས་ནམ་ཞྱིག་ན་

ང་རྒས་འཁོགས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་གདམས་ངག་འབོགས་པས་དུབ་པར་འགྱུར་

གྱི། ངའྱི་རྱིམ་གོ་པ་ཐུགས་ལ་འཐད་པ་རང་གྱི་དོན་ཉམས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་སྤོ་

བ་སྐྱེད་ཅྱིགདྱེའྱི་ཚེ་ཀུན་ཤྱེས་ཀཽ་དྱེ་ན་བཞྱེངས་ཏྱེ། བདག་གྱིས་དྱེ་ལྟར་བགྱིད་

ལགས་ཞུས་པས། ཀཽ་དྱི་ཉ་ཁོད་ཉྱིད་ལའང་རྱིམ་གོ་པ་དགོས་ཀྱི་སན་ལ་འདུག་

ཤྱིགདྱེ་བཞྱིན་དུ་ར་ཐུལ་ནས་བཟུང་སྱེ། གང་པོའྱི་བར་ལ་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་དྱེ་སྐད་

གསུངས། དྱེ་ནས་མཽང་གལ་གྱི་བུས་སོན་པའྱི་ཐུགས་གང་ལ་གཏད་བརགས་པས་

ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གཏད་པར་མཐོང་སྱེ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལའང་བཤད་དྱེ། རང་ཅག་དོང་ལ་

དྱེ་ལ་སྤོ་བར་བའོ། །

དྱེར་དྱེ་གཉྱིས་སོང་ནས་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཁོད་སོན་པའྱི་རྱིམ་
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གོ་བྱེད་པར་སྤོའམ། དོན་ཆྱེན་པོར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་

བསྱེན་ཞྱིང་བཟོད་པར་དཀའ་བ་སྱེ། དྱེས་ན་བདག་མྱི་སྤོའ།ོ །མཽངལ་གྱི་བུས་སོན་

པས་ཐུགས་དགོངས་ཁོད་ལ་གཏད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པའྱི་ན་བཟའ་བདག་གྱིར་མྱི་བ་བ་དང་། མགོན་དུ་བོས་པ་བདག་གྱིར་མྱི་

བ་བ་དང་། སོན་པ་ལ་བལྟ་ཞྱིང་བསྱེན་བཀུར་བའྱི་ཕྱིར་དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མྱེད་པར་གནང་ན་རྱིམ་གོ་བྱེད་པར་སྤོའ།ོ །དྱེ་ནས་དོན་དྱེ་མཽངལ་གྱི་བུས་སོན་པ་ལ་

གསོལ་བ་ན། ལྱེགས་སོ་སྩལ་ཏྱེ་ཆོས་གོས་དང་ཁ་ཟས་ཀྱི་རྒྱུས་ང་ལ་རྱེད་བཀུར་

བྱེད་དོ་ཞྱེས་ཁ་ཟྱེར་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། ཀུན་དགའ་བོ་ནྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་

ཡང་སོན་པ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་བཞུགས་པ་དང་། བཞྱེངས་པ་དང་། ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་

གནས་པ་གང་ལ་གནས་པ་ཡང་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་ཤྱེས་ཏྱེ། ངོ་མཚར་རད་

དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །

དྲུག་ཅུ་པ་སྤྱེའུས་སྦྲང་རྩྱི་ཕུལ་བ་གཉྱིས་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་སྒ་གཅན་གྱི་གནས་དྲང་སོང་ཀུན་ཛི་ཀའྱི་

ནགས་ན་བཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བླ་གབ་མྱེད་པར་ལྷུང་བཟྱེད་རབ་ཏུ་མང་པོ་བཞག་

པ་ལ། སྤྱེའུ་ཞྱིག་ཤྱིང་ལས་བབས་ཏྱེ་དྱེར་སོང་བ་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱེའུས་ལྷུང་

བཟྱེད་བཅག་གྱིས་དོགས་ཏྱེ་བཟློག་པ་ལས། སོན་པས་དགྱེ་སོང་དག་སྤྱེའུ་འདྱི་དྲན་

པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པས་མ་ཟློག་ཅྱིག །ཅྱེས་བཀའ་སྩལ། དྱེ་ནས་སྤྱེའུ་དྱེས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་ལྷུང་བཟྱེད་བླངས་ཏྱེ། ཤྱིང་ས་ལའྱི་སོང་པོོ་ལ་འཛེགས་ནས་སྦྲང་བུ་ལ་
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གནོད་པ་མྱེད་པར་སྦྲང་རྩྱིའྱི་དྭངས་མ་བླངས་ཏྱེ་ལྷུང་བཟྱེད་བཀང་ནས་ལོན་ཤྱིང་

ལས་བབས་ཏྱེ། སོན་པ་ལ་ཕུལ་བ་ན་མ་བཞྱེས་ཏྱེ། དྱེས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་སོང་ནས། 

སོག་ཆགས་ཤྱི་བའྱི་ཡན་ལག་ཕ་མོ་ཡོད་པ་དག་བསལ་ནས་ཡང་ཕུལ། དྱེར་ཡང་

མ་བཞྱེས་པ་ན། ཡང་ལྷུང་བཟྱེད་བླངས་ཏྱེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སོང་ནས་ཆུ་གཙང་མས་

བྲན་ཏྱེ་ཕུལ་བ་ན། སོན་པས་ཕག་ཏུ་བཞྱེས་ཤྱིང་གསོལ་བར་མཛད་དོ། །དྱེར་སྤྱེའུ་

དྱེ་དགའ་མགུ་རངས་པས་ཕྱི་ནུར་ཕྱི་ནུར་དུ་གར་བས་ཤྱིང་། སོན་པ་ལ་དད་བཞྱིན་

དུ་ཁོན་པར་ལྷུང་སྱེ་ཤྱི་འཕོས་ནས། གོང་ཁྱེར་དྱེ་ཉྱིད་དུ་བྲམ་ཟྱེ་ལས་དྲུག་ལ་བརྩོན་

པ་ཞྱིག་གྱི་ཆུང་མའྱི་མངལ་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦྱར། དྱེ་ཕྱིས་བཙས་པ་ན་ཁྱིམ་དུ་སྦྲང་

རྩྱིའྱི་ཆར་བབས། དྱེའྱི་མྱིང་གནས་འཇོག་གྱི་བུ་སྦྲང་རྩྱི་ཅན་ཞྱེས་བཏགས། དྱེ་ནས་

ཕྱིས་ཡུན་རྱིང་ཞྱིག་ན་དྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྱེ་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་འབད་བརྩོན་མྱེད་པར་སྦྲང་རྩྱི་

ལྷུང་བཟྱེད་གསུམ་གསུམ་རྱེད་པར་གྱུར་ཏྱེ། དང་པོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ལ་འབུལ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་དགྱེ་འདུན་ལའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བདག་ཉྱིད་གོགས་དང་བཅས་པ་ལོངས་

སྤོད་དྱེ། དྱེས་མཐར་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བས་སོ། །

ཡང་ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཐམས་ཅད་དྱེ་དང་འདྲ་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་

ཡངས་པ་ཅན་སྤྱེའུའྱི་རྱིང་འགམ་གྱི་ཁང་པ་བརྩྱེགས་པ་ན་བཞུགས་སོ། །སྤྱེའུ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་ལྟ་བས་རྒྱབ་ཏུ་མ་བལྟས་ཏྱེ་ཁོན་པར་ལྟུང་བའྱི་

སྔར་བཞྱིན་ལས། ཤྱི་ནས་ལྷར་སྐྱེས་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་འོངས་ནས་

མྱེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་དྱེ། སོན་པས་ཀང་ཆོས་གསུངས་པས་དྱེས་བདྱེན་པ་

མཐོང་ཞྱིང་ཆྱེད་དུ་བརོད་པ་བས་སོ། །ད་ལྟར་ན་གཅུང་དགའ་བོ་བཏུལ་བ་དང་། 
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ཤཱཀ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། སོབ་མ་ལྟ་བུར་གཤྱེགས་པ་དང་། འོད་ཟྱེར་

ཅན་དུ་གཤྱེགས་པ་དང་། འདོད་པ་མཐུན་པར་བོན་པ་དང་། དགའ་བོ་ཉྱེར་དགའ་

བཏུལ་བ་དང་། འབྲོག་གནས་བཏུལ་བ་དང་། ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎ་བཏུལ་བ་དང་། སྱེང་གྱེ་

བཏུལ་བ་དང་། ཉ་པ་སྔ་བརྒྱ་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་འཁོར་དུ་

འདུས་པ་དང་། སྤྱེའུས་སྦྲང་རྩྱི་ཕུལ་བ་སྔ་མ་སྱེ། འདྱི་རྣམས་ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་

རྱེས་སུ་བྱུང་ཞྱིང་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོའྱི་སྔོན་དུ་གསལ་བས། སྤྱིར་ཐམས་ཅད་བར་

སྐབས་དྱེར་བྱུང་བ་ཡྱིན་གྱི། དྱེ་དག་རྱེ་རྱེའྱི་སྔ་ཕྱིའྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི་རོགས་པར་དཀའ་

བས་འདྱིར་བསྒྱིགས་པ་ནྱི་བཤད་པའྱི་གོ་རྱིམ་ཙམ་མོ། །

རྱེ་གཅྱིག་པ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་ནྱི། 

རགས་རྩྱིས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ན་སོན་པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ནས། 

ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་བར་གྱི་དུས་ཕྱེད་ནྱི་འདས། ཕྱེད་ནྱི་ལུས་པའྱི་

དུས་སུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་ནས་ལྷ་བབས་ཀྱི་བར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་འོད་མའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་སངས་རྒྱས་དང་དགྱེ་འདུན་ལ་མཆོད་པས། མུ་སྱེགས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བསོད་

སོམས་དང་རྱེད་པ་ངན་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེར་བདུད་སྱིག་ཅན་གྱིས་བསམས་པ། ངས་

ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་གཽ་ཏ་མ་ལ་གླགས་བལྟས་ཀང་མ་རྱེད་དྱེ། ད་ནྱི་མུ་སྱེགས་ཅན་

རྣམས་ལ་མཐོ་བརྩམ་མོ་སམ་ནས། འོད་སྲུང་རོགས་བྱེད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་

གནག་ལྷས་ཀྱི་བུའྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་མྱེ་འབར་བ་དང་། འོད་འབྱིན་པ་དང་། 



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།

  284  

ཆར་འབབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཏྱེ། གདན་ལ་འཁོད་ནས་དགའ་བ་དང་

མགུ་བའྱི་གཏམ་བས་སོ། །

དྱེ་བཞྱིན་དུ་མུ་སྱེགས་སོན་པ་དྲུག་ལས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས་

ཀང་རྱིམ་པས་འོངས་ཏྱེ་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཏོ། །དྱེའྱི་ཚེ་རོགས་བྱེད་ཀྱིས་བསམས་པ། 

ཀྱེ་མ་བདག་གཅྱིག་པུ་ཉམ་ཆུང་བར་ཟད་དྱེ། གཞན་འདྱི་དག་ནྱི་མཐུ་ཆྱེ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་

ཆྱེ་བའོ་སམ། དྱེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ལྔ་པོའྱི་སར་ཡང་ཆོ་འཕྲུལ་དྱེ་ཁོ་ན་འདྲ་བར་བསན་

པས་སོན་པ་དྲུག་པོ་སོ་སོ་ནས་བདག་གཅྱིག་པུ་ཉམ་ཆུང་གྱིགཞན་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་

ཆྱེའོ་སམ་མོ། །དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་སོན་པ་དྲུག་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདུས་པའྱི་

སྐབས་ཤྱིག་ཏུ་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་གོས་གླྱེང་བར་གྱུར་ཏྱེ། ཤྱེས་ལྡན་དགསྔོན་ནྱི་རྒྱལ་པོ་

ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ཅག་ལ་བཀུར་སྱི་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ནྱི་ག་ཽཏ་མ་

ལ་བྱེད་ཀྱི་བདག་ཅག་ལ་མ་ཡྱིན་པས། དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་འདྱི་བདག་ཅག་གྱིས་མྱིའྱི་

ཆོས་བླ་མའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་པའྱི་ཕྱིར་བཀུག་སྱེ། དྱེས་རྫུ་འཕྲུལ་གཅྱིག་སོན་ན་

བདག་ཅག་གྱིས་གཉྱིས་སོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཉྱིས་འགྱུར་གྱིས་ལྷག་པ་བསན་པར་

བའོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་དག་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོའྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྱེ་

རྒྱལ་བ་དང་ཚེ་སྱེལ་བ་བས་ནས། ལྷ་བདག་ཅག་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཅན་དུ་

སྨྲ། ག་ཽཏ་མ་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་ལགས་ན། བདག་ཅག་ལྷན་ཅྱིག་

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་དུ་ཆུག་ཅྱིགབདག་ཅག་ལམ་གྱི་ཕྱེད་དུ་འགོ་ལ། གཽ་ཏ་མ་

ཡང་ལམ་གྱི་ཕྱེད་དུ་ཁུག་གཅྱིགརྒྱལ་པོས་འདྱི་སྐད་དུ། ཀ་ཻརོ་དང་འདྲ་བ་ཁྱེད་རྣམས་

ཀྱིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་འགན་ནམ། དྱེ་ནས་སོན་པ་དྲུག་ཕྱིར་སོང་ངོ་། །



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽

  285  

ཡང་ལན་ཅྱིག་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་བར་འགོ་

བའྱི་ལམ་དུ་སོན་པ་དྲུག་སོང་ནས་སྔར་ལྟར་སྨྲས་པས། དོན་འདྱི་ལ་ཁྱེད་ང་ལ་ལན་

གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཟྱེར་ན། ཁྱེད་རྣམས་སྤྱུགས་ཏྱེ་བཏང་ངོ་བས་པས། དྱེ་དག་ཕོགས་

དྱེ་ནས་སོང་སྱེ། རྒྱལ་པོ་འདྱི་ནྱི་གཽ་ཏ་མའྱི་ཕོགས་བྱེད་ཀྱི། མཉན་ཡོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

གསལ་རྒྱལ་དྱེ་ནྱི་གཟུ་བོའྱི་ཞྱེས་ཐོས་ན། དུས་ལན་ཅྱིག་དྱེར་འགོ་བར་བའོ་ཞྱེས་

སོ། །དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། སོན་པ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ནས་མཉན་ཡོད་དུ་ལོངས་

རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས་ཏྱེ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་བོན་ཏོ། །དྱེའྱི་རྱེས་ཉྱིད་ནས་སོན་པ་དྲུག་

པོ་ཡང་སོང་སྱེ། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་ཐད་དུ་ཕྱིན་ནས་སྔར་བཞྱིན་བརོད་པས། 

རྒྱལ་པོས་དྱེ་ལྟར་ན་བདག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་ཏྱེ་བ་ཡྱི་རྱེ་ཞྱིག་སོད་

ཅྱིགདྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས། ཞབས་ལ་ཕག་

བས་ཏྱེ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁོད་ནས། བཙུན་པ་མུ་སྱེགས་ཅན་རྣམས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་

མཆྱི་ན། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་དུ་གསོལ། མུ་སྱེགས་ཅན་རྣམས་འཐག་ཏུ་

གསོལ། ཞྱེས་སོགས་ཞུས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ང་ནྱི་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་

ཡང་ཁྱིམ་པ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་སོན་ཞྱིག་ཅྱེས་མྱི་ཟྱེར་གྱི། དགྱེ་བ་ནྱི་མ་སྤོོམས་ཤྱིགསྱིག་

པ་ནྱི་བཤོགས་ཤྱིག་ཅྱེས་སོན་ནོ། །ལན་གཉྱིས་སུ་ཞུས་ཀང་དྱེ་སྐད་གསུང་པ་ལ། 

ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཞག་བདུན་ནས་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྱེན་ནས་དྱེ་

བཞྱིན་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

རྒྱལ་པོས་མུ་སྱེགས་ཅན་དག་ལ། སོན་པ་ཞག་བདུན་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་

པར་འགྱུར་གྱི། ཁྱེད་རྣམས་ལ་བཤམ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་པ་གྱིས་ཤྱིགདྱེར་མུ་སྱེགས་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།

  286  

རྣམས་ཀྱིས་བགོས་པ། གཽ་ཏ་མ་ད་ལྟ་ཆོ་འཕྲུལ་མྱི་སོན་པར་ཞག་བདུན་གྱི་དུས་

འདྱེབས་པ་འདྱི་ནྱི། ཡང་ན་ནྱི་གཽ་ཏ་མ་འབྲོས། ཡང་ན་ནྱི་གོགས་འཚོལ་བ་ཡྱིན། 

གལ་ཏྱེ་བྲོས་ན་ནྱི་དྱེར་ཟད་ལ། རྱེ་ཞྱིག་བདག་ཅག་གོགས་བཙལ་བར་བའོ་ཞྱེས་

གླྱེང་ནས། ཕོགས་འཚོལ་བའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཀམ་སྱེ་སོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་

དྱེ་དག་ད་ནྱི་ཞག་བདུན་ལས་གཅྱིག་འདས་ཏྱེ་དྲུག་ལུས་སོ། །གཉྱིས་འདས་ཏྱེ་ལྔ་

ལུས་སོ་ཞྱེས་སོགས་སྱེམས་བརན་པར་གནས་པ་མྱེད་དྱེ་སོང་བ་ལས། གོང་ཁྱེར་

རྩྭ་ཅན་ཀུ་ཤའྱི་གོང་དུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་ཅན་དུ་སོང་བ་ན། བདག་ཅག་གྱིས་དགྱེ་

སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་པའྱི་ཕྱིར་བོས་ཀྱིས་གོགས་གྱིས་ཤྱིག །དྱེས་སྨྲས་པ། 

དྱེ་ནྱི་མ་ལྱེགས་ཏྱེ་དགྱེ་སྦྱོང་དྱེ་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེ་བ་མཐུ་ཆྱེ་བའོ། །ང་སྔོན་དལ་གྱིས་

འབབ་བའྱི་མཚོ་འགམ་ན་ཉྱིན་མོ་གནས་ཤྱིང་། བསོད་སོམས་བླངས་ཏྱེ་མཚོ་མ་

དྲོས་པའྱི་འགམ་དུ་ཟ་བའྱི་ཚེ། དྱེར་གནས་པའྱི་ལྷས་ཆུ་བཅུས་ཏྱེ་སྱེར་རོ། །ག་ཽཏ་མའྱི་

སོབ་མ་དགྱེ་ཚུལ་སྐུལ་བྱེད་ཀྱིས་ཕག་དར་ཁོད་ཀྱི་གོས་མ་དྲོས་པའྱི་འགམ་དུ་འཁྲུད་

པ་ན། དྱེ་ན་གནས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲུས་ཁུ་བླངས་ནས་ལྷ་རང་རང་གྱི་མགོ་བོར་

འདྱེབས་སོ། །དྱེའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་ང་ཡང་ཕམ་པར་བས་ན། བདག་ཅག་གྱི་མཁན་པོ་

རྣམས་དང་ཡང་མྱི་མཉམ་མོ། །ཞྱེས་སྨྲས་པས། འདྱི་ཡང་གཽ་ཏ་མའྱི་ཕོགས་སོ་སམ་

སྱེ་སོང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་ནགས་ཚལ་གཅྱིག་ན་དྲང་སོང་མངོན་ཤྱེས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལྔ་བརྒྱ་

ཡོད་དྱེ། དྱེ་རྣམས་ལ་གོགས་གྱིས་ཤྱིག་བས་པས། དྱེ་དག་གྱིས་ཀང་གོགས་བ་བར་

ཁས་བླངས་ཏྱེ། ནམ་རན་པའྱི་དུས་ན་བར་ཐོངས་ཤྱིག་བས་སོ། །དྱེ་ནས་མུ་སྱེགས་
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རྣམས་རབ་ཏུ་མགུ་སྱེ་སོང་ངོ་། །དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་ཕ་སྤུན་ནུ་བོོར་

གྱུར་བ་གཞོན་ནུ་ནག་པོ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་ཕོ་བྲང་དང་ཉྱེ་བར་སོང་བ་ལས་བཙུན་མོའྱི་

འཁོར་ཞྱིག་གྱིས་ཁང་ཐོག་ནས་མྱེ་ཏོག་གྱི་ཕྱེང་བ་རྱིང་པ་བོར་བ་དྱེ་ལ་ཕོག་པས་

བློན་པོ་ཕ་མ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས། ནག་པོ་ནྱི་ལྷའྱི་བཙུན་མོ་དང་འཁྱིའོ་ཞྱེས་སྨྲས་པ་

ན། རྒྱལ་པོ་རྣམས་ནྱི་མ་བརགས་པར་སྤོད་པ་མང་བས་ནག་པོའྱི་རང་ལག་གཅོད་དུ་

བཅུགགཞྱི་མདོ་ཞྱིག་ན་དྱེ་ཉྱེ་དུ་ངུ་བས་བསྐོར་ཞྱིང་འདུག་གོ །ཕོགས་དྱེར་སོན་པ་

དྲུག་པོ་སྔ་ཕྱིར་རྱིམ་ཅན་དུ་འོངས་པ་ལ། ཉྱེ་དུ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་གསོས་པར་མཛོད་

ཅྱེས་བས་པ་ལ། དྱེ་དག་ཅང་མྱི་སྨྲ་བར་འགོའ།ོ །འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ཕོགས་

དྱེར་བྱུང་བ་ན། དྱེ་དག་སྔར་བཞྱིན་ཟྱེར་བས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

ཞུས་ཤྱིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇྱི་སྐད་བཀའ་སྩལ་པ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་དགའ་བོས་

གཞོན་ནུ་ནག་པོའྱི་སར་སོང་ནས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་འཕགས་པ་དགྱེས་

པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་བདྱེན་པས་ནག་པོའྱི་ཡན་ལག་སྔོན་བཞྱིན་དུ་

གྱུར་ཅྱིགཅྱེས་བརོད་པའྱི་མཇུག་ཁོ་ནར་སྔོན་བཞྱིན་དུ་སོས་པར་གྱུར་ཏྱེ། སྐྱེ་བོ་

ཐམས་ཅད་ཀུན་དགའ་བོས་མུ་སྱེགས་ཕམས་པར་བས་སོ་ཞྱེྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ནས་

གཞོན་ནུ་ནག་པོ་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་སོང་ཞྱིང་། སོན་པས་ཆོས་བསན་པས་ཕྱིར་མྱི་

འོང་གྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཐོབ། རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་བསྒྲུབས་སོ། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་ཁྱིམ་དུ་ཁྱིད་པར་བརྩམས་པ་ལ། བདག་

སངས་རྒྱས་ལ་བསྱེན་བཀུར་བགྱིད་ཅྱིང་འདྱི་ཉྱིད་དུ་སོད་དོ། །རྒྱལ་པོས་ཀང་གནང་

སྱེ་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཆག་པའྱི་སྤོད་ལམ་གྱིས་འདུག་པས། དུམ་བུའྱི་
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ཀུན་དགའ་ར་བ་ཞྱེས་གགས་སོ། །དྱེ་ལྟར་རྒྱལ་པོས་ཞག་བདུན་པོའྱི་བར་ལ་མཉན་

ཡོད་དང་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་བར་དྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཁང་པ་ཆྱེན་པོ་ལྷའྱི་ཁང་བཟང་དང་

རྱེས་སུ་མཐུན་པར་བས་ཤྱིང་། བཞུགས་ཁྱི་གསྱེར་ལས་གྲུབ་པ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་དུ་མས་

སྤས་པ་ཡང་བཤམས་སོ། །མུ་སྱེགས་ཅན་གྱི་དགྱེ་བསྱེན་སོགས་སོན་པ་དྲུག་པོའྱི་

ཕོགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རང་རང་གྱི་འབོར་པ་དང་བསྟུན་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་

ཁང་པ་དྲུག་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་དང་། གདན་ཁྱི་དྲུག་ཀང་བཤམས་ཟྱིན་ཏོ། །དྱེ་ནས་

ཉྱིན་ཞག་བརྒྱད་པ་ལ་མུ་སྱེགས་ཅན་རྣམས་རང་རང་གྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ནས། 

ཤྱིན་ཏུ་སྔ་བར་འོངས་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་ལ། བདག་ཅག་ནྱི་འདྱིར་མཆྱིས་ལགས་ན། དགྱེ་

སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་འགུག་ཏུ་གསོལ། ཞྱེས་ཕོ་ཉ་བཏང་བས། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

འདུན་ཁང་དུ་སོང་སྱེ་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་བླ་མ་ཞྱེས་བ་བ་སྤན་འདྲྱེན་དུ་བཏང་ངོ་། །དྱེ་ལ་

སོན་པས་ཁོད་སོང་ཤྱིག་ང་འོང་ངོ་། །ཞྱེས་གསུངས་ནས། བྲམ་ཟྱེ་བླ་མས་ཚུར་

འོངས་པའྱི་ཚེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བ་ངང་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟར་ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་དུ་

འཕགས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་ཁང་པའྱི་འདུན་ཁང་དུ་གཤྱེགས་སོ། །

སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དྱེ་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་བའྱི་སྒ་འབྱིན་ཞྱིང་། རྒྱལ་

པོས་སོན་པ་དྲུག་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཟྱིན་གྱི། ཁྱེད་རྣམས་

ཀྱིས་སོན་ཞྱིག་ཅྱེས་སོ། །དྱེའྱི་མོད་ལ་དུམ་བུའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་པ་སྱེ་གཞོན་ནུ་ནག་

པོས་རྱི་སོས་ངད་ལྡན་ནས་ཨ་མྲའྱི་སོང་པོ་ཡལ་ག་ལོ་འབྲས་རྒྱས་པ། བ་སྣ་ཚོགས་

སྐད་འབྱིན་པས་བརྒྱན་པ་ཞྱིག་ཆོ་འཕྲུལ་ཁང་པའྱི་བང་ཕོགས་སུ་བཞག་གོ །དྱེ་

བཞྱིན་དུ་ཁྱིམ་བདག་ངན་ལྱེགས་སྦྱྱིན་ཞྱེས་བ་བ་ཕྱིར་མྱི་འོང་ཐོབ་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་
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སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ནས་ལྷའྱི་ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་བླངས་ནས་ལྷོ་ཕོགས་སུ་བཞག་གོ །དྱེ་

དག་ལ་ཡང་རྒྱལ་པོས་སྔར་བཞྱིན་བརོད་པས། ཆོ་འཕྲུལ་དྱེ་གཽ་ཏ་མའྱི་ལགས་སམ། 

བདག་ཅག་གྱི་ལགས་སུས་འཚལ་ཞྱེས་སྤྱི་བརོལ་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པས་ཞག་བདུན་གྱི་དུས་འདྱེབས་པ་ཡང་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་བསན་པའྱི་

གདུལ་བ་རྣམས་འདུ་བར་འགྱུར་བའྱི་དུས་ལ་དགོངས་བ་སྱེ། དྱེར་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་

བལྟ་བར་སྤོ་བའྱི་མྱི་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཡང་འདུས། ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་། 

ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་དང་། དྲྱི་ཟ་དང་། གྲུལ་བུམ་དང་། མྱིའམ་ཅྱི་དང་། ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་

འབྱུང་པོ་གངས་མྱེད་པ་དག་ཀང་འདུས་པར་མཁྱེན་པ་ན། སོན་པས་ཞབས་བཀྲུས་

ཏྱེ་འདུན་ཁང་གྱི་ནང་དུ་གཤྱེགས་ནས་མྱེའྱི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་སོ་

འཕར་གྱི་གསྱེབ་ནས་མྱེ་འོད་བྱུང་ཞྱིང་། དྱེ་ལས་མཆྱེད་པ་བཞྱིན་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཁང་

པའྱི་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་དང་འོད་ཀྱི་སྤོ་བ་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་

པའྱི་མྱེ་དཔུང་དུ་འབར་བར་གྱུར་པ་ན། ཆོ་འཕྲུལ་ཁང་པ་མྱེས་ཚིག་གོ་སམ་ནས་མུ་

སྱེགས་ཅན་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་ཞྱིང་། གོ་ཏ་མ་མཐུ་དང་ལྡན་ན་འདྱི་ཞྱི་བར་བགྱིད་

གང་ཅྱེས་སྨྲའོ། །དྱེ་མ་ཐག་མྱེ་ལྕྱེའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསྡུས་པ་ན། དྲྱི་མ་ནག་ནོག་མྱི་མཛེས་

པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱེ་འོད་ཀྱིས་སྦྱངས། འདུན་ཁང་སྔར་བས་ཀང་གསལ་ཞྱིང་མཛེས་

ལ་དྲྱི་མ་མྱེད་པར་སྣང་ངོ་། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཡྱིད་དགའ་བ་

སྐྱེས་ཏྱེ། རྒྱལ་པོས་དྱེ་དག་ལ་སོན་པས་རྫུ་འཕྲུལ་བསན་ཟྱིན་གྱི། ད་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་

རྱེས་ལ་བབ་བོ་བས་པས་དྱེ་དག་སོབས་པ་མྱེད་དྱེ་ཅང་མྱི་སྨྲའོ། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་གཡས་པ་དྲྱི་གཙང་ཁང་གྱིས་ས་ལ་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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བསྣུན་པས་ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་པ་ན། སྔར་སོན་པ་དྲུག་གྱིས་ཕོགས་སུ་བཙལ་

བའྱི་དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱ་གངས་རྱི་དང་ཉྱེ་བའྱི་ནགས་ཁོད་ན་གནས་པ་དྱེ་རྣམས། དྱེར་

ས་གཡོས་པ་དྱེ་སོན་པ་དྲུག་གྱིས་བར་བཏང་བ་ཡྱིན་ནོ་སམ་སྱེ་ནམ་མཁའྱི་ལམ་

ལས་འཕུར་ཞྱིང་འོངས་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྣང་བའྱི་འོད་ཟྱེར་ཆྱེན་པོ་བཀྱེ་

བ་ལ་བསད་དྱེ་འོངས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་དད་དྱེ། ས་

ལ་བབས་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏྱེ་འདུག་པ་

ལ་ཆོས་བསན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་

ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ཏྱེ། སར་ཡང་གདམས་ངག་བསན་པས་ཐམས་

ཅད་ཀང་དྱེ་ཉྱིད་དུ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེ་ནས་སོན་པ་དག་བཅོམ་གསར་པ་ལྔ་

བརྒྱ་པོས་ཀང་བསྐོར་ཏྱེ། ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་འདུན་ཁང་གྱི་སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་

སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་རྫུ་འཕྲུལ་ལྱེན་གྱི་མ་དགྱེ་བསྱེན་མ་དང་། ཁྱིམ་བདག་ངན་པ་ལྱེགས་

སྦྱྱིན་དང་། དགྱེ་ཚུལ་སྐུལ་བྱེད་དང་། དགྱེ་ཚུལ་མ་རྱེད་མྱེད་དང་། དགྱེ་སོང་མ་ཨུཏྤ་

ལའྱི་མདོག་དང་། འཕགས་པ་མཽང་གལ་གྱི་བུ་རྣམས་རྱེ་རྱེ་ནས་མུ་སྱེགས་ཅན་འདྱི་

དག་བདག་གྱིས་འཐག་ཏུ་སྩལ། ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་དགའ་བར་ཡང་བགྱིད། སྐྱེ་བོ་དམ་

པ་རྣམས་ཡྱི་རང་བར་བགྱིའོ་ཞྱེས་ཞུས་པ་ན། སོན་པས་མུ་སྱེགས་བྱེད་རྣམས་ང་

འབོད་ཀྱི། ཁྱེད་མ་ཡྱིན་པས་སྱེམས་ཁལ་ཆུང་ངུར་འདུག་ཅྱིག་ཅྱེས་ཟློག་པར་མཛད་

དོ། །

དྱེ་ནས་འཁོར་དཔག་ཏུ་མྱེད་པའྱི་དབུས་དྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་

པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་བོ་ཆྱེན་པོ་ང་ལ་མུ་སྱེགས་ཅན་དང་ལྷན་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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ཅྱིག་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་པར་གསོལ་བ་འདྱེབས་པ་སུ་ཡྱིན། རྒྱལ་པོས་སན་ལས་ལངས་

ཏྱེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་ནས། བཙུན་པ་བདག་ལགས་ཏྱེ་བསན་དུ་གསོལ། སྐྱེ་རྒུ་

ཀུན་ལ་ཕན་པ་དང་བདྱེ་བར་འགྱུར་ལགས་སོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་སོན་པ་མཉམ་

པར་བཞག་སྱེ། གདན་ལས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ནས་ཕོགས་བཞྱིའྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤོད་

ལམ་བཞྱི་མཛད་པ་དང་། མྱེའྱི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏྱེ་འོད་ཟྱེར་དྲུག་འགྱེད་

པ་དང་། མྱེ་འབར་ཞྱིང་ཆུ་འཁྲུག་པ་སོགས་ཟུང་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་། གཞན་ཡང་རྫུ་

འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དུ་མ་བསན་ནས་སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་སོ། །རྫུ་འཕྲུལ་

འདྱི་ནྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཡང་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ལ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་

སོན་པར་གསོལ་བ་འདྱེབས་པ་སུ་ཡྱིན། རྒྱལ་པོས་སྔར་བཞྱིན་གསོལ་བས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕག་གཡས་པ་ས་ལ་རྱེག་པར་མཛད་པས་ས་འོག་ནས་ཀླུ་རྣམས་

ཀྱིས་ཕུལ་བའྱི་གསྱེར་གྱི་པདྨ་ཤྱིང་རའྱི་འཕང་ལོ་ཙམ་འདབ་མ་སོང་དང་ལྡན་པ། 

རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་ཆུ་བ་དང་རོ་རྱེའྱི་ཟྱེ་བ་ཅན་ཞྱིག་ས་བརོལ་ནས་བྱུང་སྱེ། 

པདྨ་དྱེའྱི་སྱིང་པོ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་བཞུགས་སོ། །པདྨའྱི་སོང་པོ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་

ཆྱེ་བར་གྱུར་ཏྱེ། འོག་མྱིན་གྱི་བར་དུ་ཁབ་པ་ལས། གཡས་གཡོན་སོགས་ཕོགས་

ཀུན་དུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ནས་པདྨ་ཆྱེན་པོ་ལྔ་བརྒྱར་གྱུར་པ་ལ་སྤྲུལ་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལྔ་

བརྒྱ་བཞུགས་སོ། །

དྱེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་མྱེ་འབར། ལ་ལ་ནྱི་འོད་གསལ་བར་མཛད། 

གཞན་དག་ནྱི་ཆར་འབྱེབས། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་གློག་འབྱིན། དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་ཤྱེས་པར་
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ལུང་སོན་པ་དང་། ཞུ་བ་ཞུ་བ་དང་། ལན་འདྱེབས་པ་དང་། འཆག་པ་དང་། བཞུགས་

པ་དང་། བཞྱེངས་པ་དང་། གཟྱིམ་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པ་ཐ་དད་པ་དང་། ཆོ་འཕྲུལ་

ཐ་དད་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཞྱིག་སོན་ནོ། །དྱེར་བྱིས་པ་གཞོན་ནུ་ཚུན་ཆད་དང་། 

སོག་ཆགས་ཕ་མོ་ཚུན་ཆོད་ཀྱིས་ཀང་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །དྱེར་

རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་འབུམ་ཕག་དུ་མ་དག་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་ལྷ་འབུམ་ཕག་

དུ་མ་གནས་པ་རྣམས་མྱིག་མྱི་འཛུམ་པར་ལྟ་ཞྱིང་བསོད་དབངས་བྱེད། རྔ་བོ་ཆྱེ་དག་

རྡུང་། དུང་སྒྱིལ་མ་དག་འབུད། རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་འཁོལ། ལ་ལ་གླུ་ལྱེན། ལ་ལ་

གར་བྱེད། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་མྱེ་ཏོག་དང་། མྱེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། དྲྱི་

ཞྱིམ་པོའྱི་ཕྱེ་མ་རྣམས་དང་། ལྷ་རས་ཀྱི་གོས་སྣ་ཚོགས་དང་། རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀང་

འཐོར་བར་བྱེད། ཨ་ལ་ལ་ཞྱེས་སྒ་བསྒགས་སོ། །བོལ་སོང་རྣམས་ཀང་ཡྱིད་བདྱེ་བ་

སྐྱེས་ཏྱེ་རང་རྱིགས་ཀྱི་སྒ་སྐད་སྣ་ཚོགས་པ་སྒོག་སྱེ། གླང་པོ་ཆྱེ་ནྱི་འབོད། རྔ་མོང་ནྱི་

འཁང་། ར་ནྱི་འཚེར། ར་བ་འགྱུར་བ་སོགས་བྱེད་དྱེ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དགའ་བར་

གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་། བརྩམ་པར་བ་ཞྱིང་དབྱུང་བར་བ། །ཞྱེས་

སོགས་གསུངས་ཤྱིང་། སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ། ཇྱི་སྱིད་ཉྱི་མ་མ་ཤར་

བ། །དྱེ་སྱིད་སྱིན་བུ་མྱེ་ཁྱེར་གསལ། །མཁའ་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་བ་ན། །མོག་མོག་པོར་

འགྱུར་གསལ་མྱི་འགྱུར། །ཇྱི་སྱིད་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་མ་བྱུང་། །རོག་གྱེ་པ་རྣམས་

སྔོན་གསལ་ཏྱེ། །རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྱེན་སྣང་། །རོག་གྱེ་མྱི་གསལ་དྱེའྱི་

སོབ་མྱིན། །ཞྱེས་སོ། །དགྱེ་སོང་དག་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་མྱི་སྣང་བར་འགྱུར་གྱི། 

མཚན་མ་ཟུང་ཅྱིྱིགདགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་མཚན་རགས་སུ་བཟུང་སྱེ། དྱེ་མ་ཐག་
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ཏུ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོས་མུ་སྱེགས་བྱེད་རྣམས་ལ། ད་ཁོད་ཀྱི་

རྱེས་ལ་བབ་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་སོན་ཅྱིགདྱེ་ནས་རོགས་བྱེད་ནྱི་གནག་ལྷས་ཀྱི་བུ་ལ་གྲུ་

སུགས་བྱེད། དྱེས་ནྱི་ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན་ལ། དྱེས་ནྱི་སྐྲའྱི་ལྭ་བ་ཅན་ལ། དྱེས་ཀང་

ནོག་ཅན་ལ། དྱེས་ཀང་གཉྱེན་གྱི་བུ་ལ། དྱེས་ཀང་རོགས་བྱེད་ལ་སྱེ། ཅང་མྱི་

སྨྲའོ། །རྒྱལ་པོས་ཀང་ལན་གསུམ་དུ་བསྐུལ་བས། སྔར་ལྟར་གྲུ་སུགས་ལན་གསུམ་

བྱེད་ཅྱིང་། དྱེ་དག་ཡུལ་ཡུལ་པོར་གྱུར་ལ། ཞུམ་ཞྱིང་སྱེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ལ་གདོང་

སད་དྱེ་འདུག་གོ །

དྱེའྱི་ཚེ་གནོད་སྦྱྱིན་ལག་ན་རོ་རྱེ་འཁོར་དྱེ་ཉྱིད་འདུག་པས། བླུན་པོ་འདྱི་

རྣམས་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཐོ་འཚམ་པས་འདྱི་རྣམས་འབྲོས་

པར་འགྱུར་བའྱི་ཐབས་བའོ་ཞྱེས་ཏྱེ། ཉྱེ་སྐོར་གཞན་གང་ལའང་མྱེད་པར་མུ་སྱེགས་

རྣམས་གང་འདུག་པ་དང་། གང་སོང་སར་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་མྱི་བཟད་པ་བཏང་བ་

དང་། རོ་རྱེ་མྱེ་འབར་བ་ཐོགས་པའྱི་གནོད་སྦྱྱིན་མྱི་བཟད་པས་ཕྱི་བསྱེགས་བྱེད་པར་

ཡང་མཐོང་ནས། ཤྱིན་ཏུ་བྲྱེད་དྱེ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཐོར་ཞྱིང་བྲོས་སོ། །གནག་

ལྷས་ཀྱི་བུ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རྱི་ཕུག་ཏུའོ། །རྒྱལ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རྩྭ་ཚང་ཚིང་

དུའོ། །མྱི་ཕམ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ནགས་ཐྱིབས་པོར་རོ། །ནོག་ཅན་ནྱི་འདུན་ཁང་

དུའོ། །གཉྱེན་གྱི་བུ་ནྱི་མགོན་ཁང་དུ་ཞུགས་སོ། །སོན་པས་ཀང་། འཇྱིགས་པས་

སྐྲག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ནྱི། །ཕལ་ཆྱེར་རྱི་དང་ནགས་ཚལ་དང་། །ཀུན་དགའ་ར་བ་ལོན་

ཤྱིང་དང་། །མཆོད་རྱེན་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་འགོ། །ཅྱེྱེས་སོགས་གསུངས། དྱེར་སྐྱེ་

བོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་འདུས་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་
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པས། མུ་སྱེགས་བྱེད་ཀྱི་དགྱེ་བསྱེན་རང་ཡང་ཁྱི་ཕག་དགུས་བདྱེན་པ་མཐོང་བ་ལ་

སོགས་པ་གཞན་སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཞྱིག་འབྲས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་དང་། བང་ཆུབ་

གསུམ་དུ་སྱེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་ལ་བཀོད་དོ། །འོད་

སྲུང་རོགས་བྱེད་ནྱི་སྔ་རོལ་གྱི་དུས་ཞྱིག་ནས། སོབ་མ་ལ་ལ་ལ་ནྱི་བདག་དང་འཇྱིག་

རྱེན་རག་པར་སོན། ལ་ལ་ལ་ནྱི་མྱི་རག་པར། ལ་ལ་ལ་ནྱི་གཉྱིས་ཀར། ལ་ལ་ལ་ནྱི་

གཉྱིས་མྱིན་དུ་སོན་པ་སོགས་ལུང་བསན་པར་མྱི་འོས་པ་བཅུ་བཞྱིར་བཤད་དོ། །

དུས་དྱེའྱི་ཚེ་ཆར་རླུང་གྱིས་བདས་ཤྱིང་བྲོས་ནས། ནམ་ཞྱིག་ཆར་རླུང་

སངས་པ་ན་མྱ་ངན་གྱི་མྱེས་གདུངས་ཤྱིང་། དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་

པུར་འགོ་བ་ལ། ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་གདུངས་ཏྱེ་ཆུ་བསྱིལ་བ་འདོད་ནས་འཚོལ་ཞྱིང་

ཕྱིན་པ་ལས། ལམ་དུ་མ་ནྱིང་ཞྱིག་གྱིས་ཚིག་རྩུབ་པོས་སྤོས་པ་ན། ད་ནྱི་མྱིའྱི་ཐ་མ་

འདྱི་ལྟ་བུས་ཀང་སྤོས་སོ་སམ་སྱེ་ཡྱི་ཆད་དྱེ། རྱིང་འགམ་དུ་སོང་ནས་བྱེ་མས་གང་

བའྱི་བུམ་པ་མགུལ་དུ་བཏགས་ཏྱེ་རྱིང་བུ་ཟབ་མོ་དྱེར་མཆོངས་ནས་དུས་ལས་

འདས་སོ། །དྱེ་ནས་ཕྱིས་དྱེའྱི་སོབ་མ་དག་གྱིས་ཕྱི་བཞྱིན་དུ་སོང་ནས་བཙལ་བ་ན་

མ་རྱེད་དྱེ། ཕན་ཚུན་འདུས་ནས་རང་ཅག་རྣམས་ལ་མཁན་པོས་ལུང་བསན་པ་དག་

ཡོད་དམ་ཞྱེས་བློ་བསྡུར་བ་ན། ཐམས་ཅད་མྱི་མཐུན་པར་གྱུར་ཏྱེ། ད་ནྱི་མཁན་པོ་

ཉྱིད་བཙལ་ལ་དྲྱི་བར་བའོ་ཞྱེས་འཚོལ་དུ་སོང་བ། རྱིང་བུ་དྱེ་དང་ཉྱེ་བར་སྱེབ་པ་ན། 

བུ་མོ་ཞྱིག་དང་འཕད་དྱེ་དྱེ་ལ་དྲྱིས་པས། ངན་སོང་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ། །ལག་

པ་བརྐངས་ནས་འགོ་བ་ཡྱི། །རོགས་བྱེད་དྱེ་ནྱི་ཆུས་གཡྱེངས་ཏྱེ། །རང་ལག་སྐ་བོར་

གྱུར་ཞྱིང་འདུག །ཅྱེས་ཟྱེར་བ་ན། དྱེ་དག་ཅང་མྱི་ཟྱེར་བར་རྱིང་བུའྱི་འགམ་དུ་ཕྱིན་
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པས། རོགས་བྱེད་དྱེ་ལྟར་ཤྱི་བ་མཐོང་སྱེ། དྱེ་ལ་ཡྱིད་བརན་པའྱི་སོབ་མ་རྣམས། 

མཁན་པོའྱི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་འདྱི་བདྱེན་ཏྱེ། གཞན་དག་ནྱི་གཏྱི་མུག་གོ་ཞྱེས་དྱེ་དག་ཀང་

བྱེ་མས་གང་བའྱི་བུམ་པ་མགུལ་དུ་བཏགས་ནས་རྱིང་དྱེར་མཆོངས་ཏྱེ་ཤྱིའོ། །དྱེ་

ནས་ལྷག་མ་དྱེ་དག་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་བྲོས་ཤྱིང་སྔར་གྱི་རོགས་བྱེད་དང་རུས་དང་

མྱིང་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་སོན་པར་བསྐོས་ནས་སྔར་བཞྱིན་སོན་པ་དྲུག་གྱི་ཐ་སད་དུ་བས་

ཏྱེ་ཡུལ་དབུས་རྣམས་སུ་ངོ་ཚ་བས་ཕལ་ཆྱེར་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་གནས་པར་བྱེད་དོ། །

རྱེ་གཉྱིས་པ་དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱ་བཏུལ་བ་ནྱི། 

ཡང་མཉན་ཡོད་དང་ཉྱེ་བའྱི་ནགས་ཁོད་ཅྱིག་ན། དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་སྦྱྱིན་

སྱེག་བྱེད་པས་གནས་སོ། །དྱེ་དག་འདུལ་བའྱི་དུས་ཡྱིན་པར་མཁྱེན་ནས། སྦྱྱིན་

སྱེག་གྱི་ཐབ་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་དུ། སོན་པའྱི་ཞབས་རྱེས་རྱེ་མཐོང་ཞྱིང་མྱེ་སོར་བར་

མྱི་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ན། དྲང་སོང་རྣམས་ན་རྱེ། རྱེས་འདྱིའྱི་མཐུ་ལས་

བདག་ཅག་གྱིས་མྱེ་སོར་བར་མ་ནུས་ཏྱེ། འདྱི་ནྱི་མཐུ་ཆྱེ་བས་ན། ལྷ་ཆྱེན་པོའྱི་རྱེས་

ཡྱིན་ཡང་དག་གོ་སམ་སྱེ། ཞབས་རྱེས་དྱེ་ཉྱིད་ལ་བསྱེག་རས་ཕུལ་བས། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་མྱེ་རང་འབར་དུ་གྱུར་ཏྱེ། ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྱེན་ལ་ཐུག་པར་སོང་

བས། དྲང་སོང་རྣམས་ཡ་མཚན་གྱུར་ཏྱེ་གནས་པ་ན་རྱེས་དྱེ་ལྟ་བུ་མྱེ་ཐབ་ཀྱི་དྲུང་

ནས་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ལ་ཐུག་གྱི་བར་དུ་མཐོང་བར་མཛད་པ་ན། དྲང་སོང་རྣམས་

ཀང་དྱེའྱི་རྱེས་བཅད་དྱེ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་སོང་ངོ་། །དྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

མཐོང་བས་ཤྱིན་ཏུ་དད་པ་ལ། ཡང་དག་པའྱི་ཆོས་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་
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ཕྱིར་མྱི་འོང་བའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ། དྱེ་ནས་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་མྱི་

རྱིང་བར་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་མངོན་དུ་བས་སོ། །

རྱེ་གསུམ་པ་ལྔ་ལྱེན་གཉྱིས་བསྡུམས་པ་ནྱི། 

ཡང་ལྷོ་ཕོགས་ལྔ་ལྱེན་དང་། བང་ཕོགས་ལྔ་ལྱེན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གཉྱིས་རག་ཏུ་

མྱི་མཐུན་པར་གནས་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ནྱི་དྱེ་གཉྱིས་ཀའྱི་མཛའ་བཤྱེས་

ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་འདྱི་གཉྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྡུམ་པར་བ་སམ་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་

མ་དུལ་བ་འདུལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གསོལ་བ་གདབ་བོ་སམ་ནས། སོན་པའྱི་སྤན་

སྔར་སོང་སྱེ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཅང་མྱི་གསུང་བས་གནང་ངོ་། །དྱེ་ནས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ནས་མྱི་སྣང་པར་མཛད་དྱེ་རྒྱལ་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་

གཤྱེགས་ནས། དྱེ་གཉྱིས་འཐབ་པའྱི་སྱེམས་སྐྱེ་བ་དྱེ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས། 

སོ་སོའྱི་དཔུང་ཡན་ལག་བཞྱི་གོ་བསྐོན་ཏྱེ་འོངས་པ་ལ། ལྷོ་ཕོགས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་

བང་ཕོགས་པ་རྒྱལ་ཏྱེ། ལྷོ་ཕོགས་པ་རང་ཉྱིད་ཤྱིན་ཏུ་ཕམ་པར་བས་པར་མཐོང་བ་

དང་། བང་ཕོགས་པའྱི་དམག་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། །ལྷོ་ཕོགས་པའྱི་དཔུང་སོབས་དང་

ལྡན་པས། །བང་ཕོགས་པ་ཉྱིད་ཕམ་པར་མཐོང་བ་དྱེ་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

ནས། སོ་སོའྱི་རྒྱལ་པོ་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྱེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

དྲུང་དུ་སོང་བ་ལས། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་མྱི་མཐོང་བར་བྱིན་གྱི་བརླབས་སོ། །དྱེ་

ནས་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ་འཁོད་པ་ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཆོས་བསན་པ་ན། ལྷོ་ཕོགས་

ལྔ་ལྱེན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བདྱེན་པ་བཞྱིའྱི་གཏམ་དུ་གྱུར་ཏྱེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་
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བུ་ཐོབ་ཅྱིང་། ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་དག་བཅོམ་པའྱི་བར་དུ་གྱུར་

ལ། བང་ཕོགས་ལྔ་ལྱེན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ལ་སྤོ་བའྱི་གཏམ་དུ་

གྱུར་ཏྱེ། དྱེས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་ཡོ་བད་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསབས་ཤྱིང་། མཇུག་ཏུ་ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་པའྱི་གདུགས་ཚོད་

བཤམས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ན་བཟའ་འབུམ་རྱི་བ་དང་། དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་ཡང་

རས་ཟུང་རྱེ་རྱེ་ཕུལ་ཏྱེ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སོན་ལམ་བཏབ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ཀང་ལྱེགས་སོ་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་དྱེ་མ་འོངས་པ་ན་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞྱེས་བ་བར་ལུང་བསན་ཏོ། །

རྱེ་བཞྱི་པ་ཤ་ཟ་སོང་བཏུལ་བ་ནྱི། 

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བོའྱི ་ཁབ་ཀྱི་འོད་མའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་

སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་མཉན་ཡོད་དང་མ་ག་དྷཱའྱི་བར་གྱི་ས་མཚམས། དགོན་པའྱི་ལམ་ཉམ་ང་

བ་ཞྱིག་ན་ཤ་ཟ་སོང་ཕག་གཅྱིག་གནས་ནས་མྱི་དང་དུད་འགོའྱི་སྐྱེ་བོ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བོ་

དག་ཁ་ལྡོན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ཐོས་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་གཟུགས་ཅན་

སྱིང་པོ་ལ་བསྐུལ། གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏྱེ་ཡུལ་མ་ག་དྷཱ་

དང་། ཀོ་ས་ལའྱི་བར་གྱི་ཤ་ཟ་མ་རུངས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཆྱེན་པོ་འདྱི་རྣམས་འདུལ་དུ་

གསོལ། ཞྱེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཅང་མ་གསུང་བས་གནང་ངོ་། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་

སོང་ནས་མྱི་རྱིང་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ནས་མྱི་སྣང་བར་མཛད་དྱེ། 

ཤ་ཟ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཤྱིང་ས་ལའྱི་ནགས་ཁུང་དུ་བཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སོན་པས་
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འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་པར་མཛད་པ་ན། རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་ཐུགས་ཤྱེས་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་ངལ་གསོས་པོ་རང་ཉྱིད་འཁོར་གནོད་སྦྱྱིན་

དབང་ཆྱེ་བར་གགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་སོང་ནས་སྐུའྱི་དྲུང་

ན་འཁོད་དོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་ཤ་ཟའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་རང་གྱི་གནས་སངས་

རྒྱས་གྱིས་མནན་པ་མཐོང་ནས་མྱི་སྡུག་པའྱི་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་པ་སོན་གྱིན་

རྒྱུགས་ཏྱེ་འོངས་ན། ཉྱེ་བར་ཕྱིན་པའྱི་ཚེ་རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུ་གནོད་སྦྱྱིན་དབང་ཆྱེ་བ་

མང་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤ་ཟ་དྱེ་རྣམས་བཏགས་ཤྱིང་གཙེས་པ་ན། དྱེ་དག་

སྐྲག་ཅྱིང་དངངས་པས་བྲོས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་མྱེ་ལྕྱེ་

ཆྱེན་པོས་འཁོར་བར་སྤྲུལ་པས་དྱེའྱི་ཚེ་འབྲོས་པའྱི་གནས་མ་རྱེད་དྱེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཉྱིད་ལ་གུས་པས་སྐབས་སུ་སོང་ཞྱིང་། སོན་པས་ཀང་གང་ཞྱིག་ཐོས་ན་ཤ་ཟ་

རྣམས་ཀྱི་སྱེམས་རྒྱུད་དགྱེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་བསན་པས་དྱེ་དག་རབ་ཏུ་དད་

པའྱི་སོ་ནས་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་། བསབ་པའྱི་གནས་ཡང་དག་པར་བླངས་སོ། །

རྱེ་ལྔ་པ་འདུས་པ་ཆྱེན་པོ་བསན་པ་སོགས་ནྱི། 

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྱེར་སྐའྱི་གནས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ན་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་

བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་བཞུགས་ཏྱེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་སོན་པར་

མཛད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ལྷ་དབང་ཆྱེས་ཆྱེ་བར་གགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། གཞན་ཡང་

འབྱུང་པོ་མཐུ་ཆྱེན་རྣམས་འདུས་སོ། །དྱེ་ནས་ཚངས་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་བཞྱི་འོངས་ནས་
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ཆྱེད་དུ་བརོད་པའང་བས། སོན་པས་ཀང་སྔོན་གྱིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། མ་

འོངས་པའྱི་རྣམས་ལའང་ད་ལྟར་གྱི་བཞྱིན་དུ་འདུས་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་འདུས་སོ་ཞྱེས་ཆྱེད་

དུ་བརོད་པའང་མཛད་ནས། དྱེའྱི་ཚེ་སོབ་མ་ཞྱེས་བ་བ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་གཉྱིས་དང་། 

བརྒྱ་དང་བཅུ་སྱེ་དྱེ་དག་ནྱི་ལྷ་མཐུ་ཆྱེ་བ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྱེ་དྱེ་རྣམས་དང་། ནགས་

ཚལ་གྱི་གནོད་སྦྱྱིན་སོང་ཕག་བདུན་དང་། གསྱེར་ཅན་གྱི་རྱིགས་སོང་ཕག་དྲུག་

དང་། ཤར་ཕོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཚལ་ནས་འོངས་པའྱི་རྱི་མཉམ་ཞྱེས་བ་བ་སོང་ཕག་

གསུམ་སྱེ། གནོད་སྦྱྱིན་ལྷའྱི་རྱིགས་སོང་ཕག་བཅུ་དྲུག་གོ །

རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་གནོད་སྦྱྱིན་ཆུ་སྱིན་ཞྱེས་བ་བ་འཁོར་འབུམ་ཕག་མང་པོ་

དང་། ཀུན་གྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་དང་། ཀུན་གྱི་ལྷ་འཁོར་མང་པོ་དང་བཅས་པ་དང་། 

རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་བཞྱི་སས་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅྱིག་རྱེ་དང་བཅས་པ་དང་། སླུ་བྱེད་ལ་

སོགས་པ་འཇྱིག་རྱེན་སྐོང་བ་བཞྱིའྱི་གཡོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་སྱེ་དཔོན་ཤྱིན་དུ་མང་བ་

དང་། གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་སྱེ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དང་། འཇོག་པོ་ལ་སོགས་

པའྱི་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་དང་། ཀླུ་རྒྱལ་ཟྱིལ་གནོན་ལྱེན་ལ་སོགས་པ་མཁའ་

ལྡྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོ་མང་པོ་དང་། ཐགས་བཟང་རྱིས་དང་། རབ་བཀ་ལ་སོགས་པ་ནས་

སོབས་ལྡན་གྱི་བུ་བརྒྱད་དང་བཅས་པའྱི་བར་དུ་ལྷ་མྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གོ་བགོས་པ་

རྣམས་དང་། ཆུ་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པ་ལྷའྱི་བུད་མྱེད་བརྒྱ་དང་། འཇུག་སྱེལ་སྤུན་

གཉྱིས་དང་། ཟླ་བ་དང་ཉྱི་མ་ལ་སོགས་པ་གཟའ་སྐར་བརྒྱ་དང་། ཞྱི་བ་མོ་དང་དཀའ་

བཟློག་མ་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབོར་མ་བརྒྱ་དང་། སྔོ་སངས་མ་དང་ཕག་མོ་ལ་

སོགས་པ་མ་མོ་བརྒྱ་དང་། དཀར་མོ་དང་རྒྱལ་བྱེད་མ་ལ་སོགས་པ་གནོད་སྦྱྱིན་མོ་
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བརྒྱ་དང་། བདྱེ་བྱེད་དགའ་ལྡན་ལ་སོགས་པ་འདོད་པའྱི་ཁམས་གོང་མའྱི་ལྷ་ཚོགས་

བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་དང་། ཚངས་པ་ཆྱེན་པོ་དང་ཀུན་འགྱེད་གཞོན་ནུ་ལ་སོགས་པ་

ཚངས་རྱིས་ཀྱི་ལྷ་མང་པོ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་མར་འོངས་པ་ནག་པོ་སྱེ་བོ་ཆྱེ་

འཇྱིགས་བྱེད་ཆྱེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །

དྱེ་ལྟར་གངས་སུ་སོས་པ་དྱེ་དག་ཀང་དབང་ཆྱེ་བ་ཆྱེ་བར་གགས་པ་གཙོ་བོ་

གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་གངས་ཡྱིན་གྱི། དྱེར་འདུས་པ་འཁོར་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་གངས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཕན་ཚུན་འདུས་པའྱི་ཤར་ཕོགས་ལྟ་བུ་ཕོགས་

གཅྱིག་གྱི་མཐའ་ནས་གཅྱིག་ཤོས་ནུབ་ཕོགས་ལྟ་བུའྱི་མཐའ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་

ཀང་མྱི་མཐོང་བའྱི་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་འདུས་སོ། །དྱེ་དག་འདུས་ནས་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་

ཤྱིང་། རང་རང་གྱི་བསམ་པ་དང་མཚུངས་པ་བདུད་རྩྱི་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་དྲྱི་མ་མྱེད་པའྱི་

ཆར་ཆྱེན་པོ་ཕབ་པ། དྱེའྱི་ཚེ་ལྷ་ལ་སོགས་པའྱི་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་མཆོག་གྱི་དད་

པ་དང་། སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་། བསབ་པའྱི་གནས་ལ་བཀོད་ཅྱིང་། ལྷ་ཆྱེས་མང་

པོས་བདྱེན་པ་མཐོང་བ་དང་། འབྱུང་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་བང་ཆུབཏུ་སྱེམས་ཀང་བསྐྱེད། 

རང་རང་གྱི་རྱིག་སྔགས་དང་སོག་གྱི་སྱིང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་མདོངས་གསོལ་དུ་

ཕུལ་ཏྱེ། འགའ་ཞྱིག་དམ་ལ་བཞག་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་ཆོས་ཀྱི་སྲུང་མར་བསྐོ་བ་ལ་

སོགས་པ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྱི་གནས་སུ་གྱེས་པར་

གྱུར་ཏྱེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཤྱིས་པ་བརོད་པར་ཡང་མཛད་

དོ། །འདྱི་ནྱི་འདུས་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མདོ་བསན་པའྱི་དུས་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་ཐུན་མོང་ལས་ནྱི་

འདུས་པ་ཆྱེན་པོའྱི་མདོ་ཉུང་ཟད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །ཡང་དྱེ་
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རྱེས་སུ་སྐུའྱི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱར་ཡབ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བྲམ་ཟྱེ་རྒན་པོ་ཞྱིག་བདྱེན་པ་ལ་

བཀོད་ནས་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །

རྱེ་དྲུག་པ་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་གཉྱིས་ནྱི། 

ཡང་མཉན་ཡོད་ནས་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཟོང་ཁྱེར་ཏྱེ་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་སོང་བ་

ལས་ནགས་ཁོད་ཆྱེན་པོ་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ན། དྱེ་ན་གནས་པའྱི་གནོད་སྦྱྱིན་གདུག་

པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རླུང་ནག་ཆྱེན་པོ་མུན་སོས་པ་ལྟ་བུ་བཏང་ཞྱིང་། འཇྱིགས་པའྱི་

གཟུགས་སྣ་ཚོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བསན་ཏྱེ་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་རྒྱུགས་པ་

ན། ཚོང་པ་ཐམས་ཅད་ཆྱེས་སྐྲག་སྱེ་ལྷའོ་ཅོག་ལ་གསོལ་བ་འདྱེབས་སོ། །དྱེར་དགྱེ་

བསྱེན་ཞྱིག་ཡོད་པས། ཀཻ་སྐབས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སྐབས་བཙལ་བས་ཅྱི་བ། སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐབས་སུ་སོངས་ཤྱིག །ཅྱེས་སྨྲས་པས་དྱེ་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས། སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་བདག་ཅག་སྐབས་ཏུ་གསོལ། ཞྱེས་བརོད་

པས། དྱེ་རྣམས་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པར་དགོངས་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

གླང་པོ་ཆྱེའྱི་སྣ་ཞགས་ལྟ་བུའྱི་ཕག་བརྐངས་ཏྱེ་ནགས་ཁོད་དྱེ་ནས་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་

རས་དང་བཅས་པ་བླངས་ཏྱེ་མཉན་ཡོད་དང་ཉྱེ་བར་འཇོག་པར་མཛད་དོ། །ཚོང་པ་

དྱེ་རྣམས་ཡུལ་དུ་སྱེབ་པ་ན། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་

སྔར་སོང་སྱེ་འཁོད་པ་ལ་ཆོས་བསན་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཅྱིང་

ཆྱེད་དུ་བརོད་པའང་བས་ལ་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ཤྱིང་། ཇྱི་ལྟར་ལུང་

ཕོག་པ་ལྟར་བསོམས་པས་མྱི་རྱིང་བར་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བས་
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སོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་རྒྱ་མཚོར་སོང་བ་རླུང་གྱིས་བདས་ཤྱིང་རླབས་

ཀྱིས་བསྐོད་ནས། རྒྱ་མཚོའྱི་དབུས་ཀྱི་བྲག་རྱིའྱི་སུལ་དུ་མཁར་བ་ལྱེགས་པར་

བསྐབས་ནས་དག་བཅོམ་པའྱི་བར་དུ་ཐོབ་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཀང་ཡོད་དོ། །

རྱེ་བདུན་པ་ལྷ་ལས་བབས་པ་ནྱི། 

གང་གྱི་ཚེ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་

བསན་པ་དྱེ་ཕྱིན་ཆད་ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་སངས་རྒྱས་གྱི་བསན་པ་ཁོ་ན་ལ་མངོན་པར་

དད་དོ། །དྱེར་དགྱེ་སོང་རྣམས་རྱེད་བཀུར་མང་ཞྱིང་ཆྱེྱེས་མང་བས། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་

རྣམས་ཀྱི་སོང་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་གྱུར་པ་གཟྱིགས་ནས། འབོར་བ་དང་རྱེད་

བཀུར་མང་ཆྱེས་པ་དྱེ་ཉྱིད་རྒྱུན་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཡུམ་ལྷའྱི་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་

བཞྱེས་པ་དྱེ་ཉྱིད་བདྱེན་པ་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱིར་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་

བཅས་པ་རྱི་རབ་ཀྱི་རྩྱེ་མོ་ལྷའྱི་གནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་གཤྱེགས་སོ། །དྱེར་ཤྱིང་

ཡོངས་འདུས་བརོལ་དང་ཉྱེ་བ་ལྭ་བ་དཀར་པོ་ལྟ་བུའྱི་རོ་ལྱེབ་ཏུ་བཞུགས་ཏྱེ་ཡུམ་ལ་

སོགས་པ་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་པར་མཛད་དོ། །འཕགས་པ་མཽང་གལ་གྱི་བུ་ཆྱེན་

པོ་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོ་དག་མཉན་ཡོད་དུ་དབར་གནས་པར་

མཛད་པ་ན། དྱེར་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་མཽང་གལ་གྱི་བུ་ཆྱེན་པོ་ལ། དྱེར་དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པ་ཕོགས་གང་དུ་དབར་གནས་པར་མཛད་ཅྱེས་དྲྱིས་པ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་

གསུམ་གྱི་གནས་སུ་མཛད་དོ་ཞྱེས་བཤད་དོ། །དྱེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་འདས་པ་ན། 

འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱིའྱི་ཚོགས་རྣམས་མཽང་གལ་གྱི་བུ་ཆྱེན་པོའྱི་དྲུང་དུ་ལྷགས་ནས། 
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བདག་ཅག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་མཐོང་ནས་ཡུན་རྱིང་ལོན་ཏྱེ་ཤྱིན་ཏུ་གདུང་

པར་གྱུར་གྱི། འཕགས་པ་བཞུད་ལ། བདག་ཅག་ལ་ནྱི་དྱེར་འོང་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མྱེད། 

ལྷ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཛམྦུའྱི་གླྱིང་འདྱིར་འོང་བ་ལ་དཀའ་བ་མྱེད་པའྱི་ཕྱིར་ཛམྦུའྱི་གླྱིང་དུ་

གཞྱེགས་པར་ཞུས་ཤྱིགདྱེ་ནས་འཕགས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སོང་ནས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་འདུག་ནས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། ལྷའྱི་

འཁོར་འདྱི་དག་ནྱི་འཕགས་པ་དགྱེས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པས་འདྱིར་སྐྱེས་

སོ། །ཞྱེས་ཞུས། སོན་པས་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་ནོ་ཞྱེས་བསྔགས་སོ། །

དྱེ་ནས་ལྷ་རྣམས་སོན་པའྱི་དྲུང་ནས་སོང་བའྱི་འོག་ཏུ། འཕགས་པ་མཽང་གལ་

གྱི་བུས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱིའྱི་འཕྱིན་གསོལ་བས། ཁོད་སོང་ལ། ཞག་བདུན་ནས་

གོང་ཁྱེར་སཾ་ཀཱ་ཤྱིའྱི་ཨ་པ་ཛ་རའྱི་ནགས་ཨུ་དུམ་ཝ་རའྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་གཤྱེགས་པར་

འགྱུར་རོ་ཞྱེས་སོས་ཤྱིག །དྱེས་སྐད་ཅྱིག་ལ་ཛམྦུ་གླྱིང་དུ་འོངས་ནས་འཁོར་རྣམ་པ་

བཞྱི་ལ་བཤད་པས། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ས་ཕོགས་དྱེ་བྱི་དོར་བས་ཤྱིང་མཆོད་པ་སྣ་

ཚོགས་པ་བཤམས་སོ། །དྱེ་ལྟ་བུའྱི་བར་སྐབས་ཞག་བདུན་གྱི་རྱིང་ལ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་འཐབ་བྲལ་ནས་འོག་མྱིན་གྱི་བར་དུ་གཤྱེགས་ཏྱེ། ས་ཕོགས་གཞན་དུ་

འགོ་བར་མྱི་སྤོད་ལ་གདུལ་བར་ནྱི་གྱུར་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཡོད་དྱེ། དྱེ་འདྲ་མཐའ་

དག་ལ་ཆོས་བསན་ཏོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ལྷའྱི་འགོ་བ་གངས་མྱེད་ཚད་མྱེད་པ་སྱིན་ཞྱིང་

གོལ་བ་ལ་བཀོད་ནས། སར་ཡང་ཡུལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་བོན་པ་ན། ལྷའྱི་དབང་

པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཛམྦུའྱི་གླྱིང་དུ་གཤྱེགས་པར་བཞྱེད་དམ། ཞྱེས་

ཞུས་པ་ལ་དྱེ་ལྟར་རོ་ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ་དྱེས་བཟོ་བོ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་བཀའ་
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བསོས་ནས། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ནས་ཛམྦུའྱི་གླྱིང་གྱི་བར་ལ་དབུས་སུ་བཻ་ཌཱུཪྱའྱི་སྐས་

དང་། གཡས་སུ་གསྱེར་དང་། གཡོན་དུ་ཤྱེལ་གྱི་སྐས་བས། དྱེའྱི་ཚེ་ལྟ་ཚངས་པ་

གསྱེར་གྱི་སྐས་ལ་འབབ་ཅྱིང་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སྐུའྱི་གཡས་

ནས་འགོ། བརྒྱ་བྱིན་ནྱི་གདུགས་རྩྱིབས་མ་སོང་དང་ལྡན་པ་འཛིན་ཞྱིང་ཤྱེལ་གྱི་

སྐས་ལས་འབབ་བཞྱིན་དུ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་དུ་མས་བསྐོར་ཏྱེ་སྐུའྱི་གཡོན་ཕོགས་

ནས་འགོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་དབུས་ཀྱི་བཻ་ཌཱུཪྱའྱི་སྐས་ལ་གཤྱེགས་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་

ཞབས་ཁོ་ནས་བོན་ན་ནྱི་མུ་སྱེགས་དག་ན་རྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ལྷའྱི་འདོད་ཡོན་

དང་བཟང་མོ་དག་མཐོང་བས་རྫུ་འཕྲུལ་ཉམས་སོ་ཞྱེས་འཕ་བར་འགྱུར་ལ། རྫུ་

འཕྲུལ་ཁོ་ནས་གཤྱེགས་ན་ནྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྐས་བཙུགས་པ་དོན་མྱེད་ཅྱིང་བསོད་

ནམས་མྱི་འཕྱེལ་བར་གཟྱིགས་ནས། བར་འགའ་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བོན། རྱེས་འགའ་

ནྱི་ཞབས་ཀྱིས་གཤྱེགས་སོ། །

མྱིའྱི་འགོ་བའྱི་དྲྱི་མྱི་ཞྱིམ་པ་ནྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་བཟོད་པ་ལ། སོན་པས་

ཙནྡན་ས་མཆོག་གྱི་དྲྱིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །དྱེའྱི་སྐབས་སུ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབོར་ཤྱིང་དྲུང་ན་འདུག་པས་མཐོང་སྱེ། ཀྱེ་མ་འོ་ལྷ་འདྱི་དག་ཀང་དྱེང་ཉྱིད་རང་གྱི་

གནས་སུ་འགྱེས། མྱི་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ལོ་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་ལ་འཆྱི། དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པ་ཡང་མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླའོ་སམ་ཡྱིད་འབྱུང་བས་རྐྱེན་བས་ཏྱེ་

བདྱེན་པ་ཡང་མཐོང་། མྱི་རྱིང་བར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ས་ལ་བོན་ཏྱེ་བཞུགས་ཁྱི་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །ས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་

འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་། བློན་པོ་དང་། བྲམ་ཟྱེ་དང་། ཁྱིམ་བདག་ལ་
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སོགས་པ་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏྱེ་ཆོས་ཀྱི་སོ་དུ་མ་

དག་འབྱེད་པར་མཛད་དོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་འཕགས་མ་ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་བདག་དགྱེ་སོང་མའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་

ཕྱིན་ན་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་མྱི་གཏོང་ངོ་སམ་ནས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་

འཁོར་དང་བཅས་པར་སྤྲུལ་ཏྱེ་སོང་བ་ན། འཁོར་རྣམས་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཞྱིང་རོག་

པ་སྣ་ཚོགས་དང་བཅས་པས་ལམ་ཕྱེའོ། །དྱེ་འཕགས་མ་ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་ཡྱིན་པར་

ཚེ་དང་ལྡན་པ་འཆར་ཀས་དྲྱི་བསུང་ལས་རོགས་སོ། །དྱེར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་

རྣམ་པ་མཐོང་བས། འཁོར་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ལྷའྱི་སྱིད་པ་ལ་ཆགས། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མྱིའྱི་

སྱིད་པ་ལ་ཆགས་པ་ལས། དྱེ་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་གསུངས་པས་འབྲས་བུ་བཞྱི་

ཐོབ་པ་དང་། བང་ཆུབ་གསུམ་དུ་སྱེམས་བསྐྱེད་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་དོ། །བཀའ་སྩལ་པ། 

ས་རྣམས་གཅྱིག་གྱིས་ཐོབ་པ་དང་། །ལྷ་རྣམས་སུ་ཡང་འགོ་བ་དང་། །ཡང་ན་ཏྱིང་

འཛིན་ཐོབ་པ་བས། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་མཆོག །ཅྱེས་སོགས་གསུངས་

སོ། །དྱེ་དག་ནྱི་ལྷ་ལས་བབས་པའྱི་མཛད་པ་སྱེ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆུང་བའམ། ཆོ་འཕྲུལ་

གཉྱིས་པའམ། ཆོ་འཕྲུལ་ཕྱི་མར་ཡང་གགས་སྐད་དོ། །

རྱེ་བརྒྱད་པ་གོང་ཁྱེར་བཟང་བྱེད་དུ་གཤྱེགས་པ་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་ལྷོ་ཕོགས་གོང་ཁྱེར་བཟང་བྱེད་ན་མྱི་བསོད་ནམས་ཅན་དྲུག་ཡོད་དྱེ། 

ཁྱིམ་བདག་ལུག་ཅྱེས་བ་བ་མཛོད་སོང་པ་ལའང་མྱིག་གྱིས་བལྟས་མ་ཐག་གང་བར་

འགྱུར་བ་དང་། དྱེའྱི་ཆུང་མས་མྱི་གཅྱིག་ལ་སྦྱོར་བའྱི་བཟའ་བ་བཅོས་ན། མྱི་བརྒྱ་
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སོང་ལ་ཁྱེབ་པའྱི་བཟའ་བཅའ་འབྱུང་བ་དང་། དྱེའྱི་བུ་ལ་པ་ན་ལྔ་བརྒྱ་པའྱི་སྣོད་སོང་

པ་སྐྱེད་པར་བཏགས་ན། པ་ན་བརྒྱ་སོང་གྱིས་གང་བར་འགྱུར་བ་དང་། དྱེའྱི་མནའ་

མས་ནྱི་དྲྱི་བཟང་གཅྱིག་སྦྱར་ན་བརྒྱ་སོང་དུ་འཕྱེལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། བྲན་ཕོས་ནྱི་

རོལ་གཅྱིག་རོས་པས་རོལ་བདུན་རོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། བྲན་མོས་ནྱི་འབྲུ་སྣོད་

གང་བྲུས་པས་འབྲུ་སྣོད་བདུན་ཚར་བར་འགྱུར་བའོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བཟང་བྱེད་པ་རྣམས་

འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྱེན་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ང་གོང་ཁྱེར་བཟང་བྱེད་དུ་

འགོ་ཡྱི། དྱེར་འགོ་བ་དག་ཆོས་གོས་ལོངས་ཤྱིག་ཅྱེས་བསོ་བར་བའོ། །ཞྱེས་བཀའ་

སྩལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པར་རྱིམ་གྱིས་ཕོགས་དྱེར་

གཤྱེགས་སོ། །

ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་བསན་པའྱི་རྱེས་ལ་མུ་སྱེགས་ཅན་རྣམས་ཡུལ་མཐའ་

འཁོབ་ཏུ་བྲོས་ཏྱེ་གནས་པ་ལས། གོང་ཁྱེར་བཟང་བྱེད་ན་གནས་པའྱི་མུ་སྱེགས་

རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འབོན་པ་ཐོས་ནས་རོད་རོད་པོར་གྱུར་ཏྱེ་དྱེ་འདྱིར་བྱུང་ན་

བདག་ཅག་ལ་རྱེད་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་གྱི། ཐབས་ཞྱིག་བའོ་སམ་ནས། ཡུལ་དྱེའྱི་

ཁྱིམ་བདག་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས། ཆོས་ཐོབ་པར་གྱུར་

ཅྱིགབལྟས་ཟྱིན་གྱི་འགོའ་ོཟྱེར་བ་ལ་ཅྱི་ཡྱིན་དྲྱིས་པས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་འབོར་པ་

མཐོང་ཟྱིན་གྱི་རྒུད་པ་མ་མཐོང་བ་ལ་འགོའ།ོ །དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་སྤུ་གྱིའྱི་སྱེར་བ་

འབྱེབས་ཤྱིང་འོང་གྱིཁྱེད་དུ་མ་ཞྱིག་གྱི་བུ་དང་ཁྱིམ་ཐབས་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་

རྣམས་ན་རྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་བདག་ཅག་སང་བར་བགྱིའམ་བཞུགས་ཤྱིགམུ་སྱེགས་རྣམས་

ན་རྱེ། འོ་ན་ཉྱེ་སྐོར་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་གོང་ཁྱེར་གྱི་ནང་དུ་ཆུགརྩྭ་སྔོན་པོ་ཐམས་
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ཅད་རྔོས། མགོན་ཁང་ལ་སོགས་པ་འདུག་གནས་ཐམས་ཅད་ནྱི་བཤྱིག །མྱེ་ཏོག་

དང་འབྲས་བུའྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཆོད། ལྟྱེང་ཀ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆུ་ཐམས་ཅད་ལ་དུག་

ཐོབ་ཅྱིགཅྱེས་ཟྱེར་བ་བཞྱིན་དྱེ་དག་གྱིས་ཀང་བས་སོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཉྱེ་བར་བོན་པ་ན། རླུང་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རླུང་བཏང་ནས་ཆུ་

དུག་ཅན་རྣམས་བསྐམས། ཆར་འབྱེབས་པའྱི་ལྷས་ཆར་ཕབ་སྱེ་ཡན་ལག་བརྒྱད་

ལྡན་གྱི་ཆུས་གང་ངོ་། །མྱེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུའྱི་ཤྱིང་རྣམས་ནྱི་གསོས། རྒྱལ་ཆྱེན་

བཞྱིའྱི་ལྷ་ལ་སོགས་པས་འདུག་གནས་དང་ཡོ་བད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བས་ཏྱེ། 

དྱེ་དག་ཀང་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བཀས་བསྐུལ་བའོ། །

དྱེ་ནས་བཟང་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རོག་མཁན་བཏང་བས། ལམ་གྱི་འབོར་བ་

རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་མཐོང་ནས། སར་ལྡོག་སྱེ་སོང་ནས་བཟང་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་

སྨྲས་པས། མུ་སྱེགས་བྱེད་རྣམས་ན་རྱེ། ག་ཽཏ་མ་དྱེ་ནྱི་སྱེམས་མྱེད་པའང་འདྱི་ལྟར་དུ་

སྒྱུར་བར་བྱེད་ན། ཁྱེད་ཅག་མྱི་འགྱུར་བ་སྱིད་རྱེ་ཀན། ད་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་འགོའ།ོ །དྱེ་

རྣམས་ན་རྱེ་བཞུགས་ཤྱིག །འོ་ན་དམ་ཚིག་བཅའ་དགོས་ཏྱེ་ཁྱེད་ཅག་སུ་ཡང་གཽ་ཏ་

མའྱི་དྲུང་དུ་མྱི་འགོ་ལ། གལ་ཏྱེ་སུ་འགོ་བ་དྱེ་ལ་པ་ཎ་དྲུག་ཅུའྱི་ཆད་པ་གཅོད་ན་སོད་

དོ། །ཡུལ་པ་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དྱེ་ལྟར་ཁྱིམས་བཅས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་གོང་ཁྱེར་བཟང་བྱེད་ཀྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གནས་ན་བཞུགས་སོ། །སྱེར་སྐ་ནས་

བཟང་བྱེད་དུ་བག་མར་བཏང་བའྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་ཡོད་པ། དྱེས་དྱེའྱི་ནུབ་མོ་ར་བའྱི་ཁ་

ནས་བལྟས་པ་ན་སངས་རྒྱས་མུན་ཁུང་ན་བཞུགས་པར་མཐོང་སྱེ། གལ་ཏྱེ་ར་བ་

འདྱི་ལ་སྐས་ཞྱིག་ཡོད་ན་མར་མྱེ་འབུལ་དུ་འགོ་བ་ལ་སམ་པ་ན། སོན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་
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གྱིས་ར་བ་སྱེ་ལྕགས་རྱིའྱི་ཕྱི་ལ་ཐྱེམ་སྐས་སྤྲུལ་པས། དྱེ་སོང་སྱེ་སྤན་སྔར་མར་མྱེ་

ཕུལ། ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །

དྱེ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་ཁྱིམ་བདག་ལུག་གྱི་སར་སོང་ལ། ནད་མྱེད་པར་

གྱུར་ཅྱིག །ཁོད་ཀྱི་ཆྱེད་དུ་ང་འདྱིར་འོངས་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སོ་བཅད་དྱེ་འདུག་ཅྱེས་

གསུང་ངོ་སྨྲོས་ཤྱིག །ཁྱིམས་བཅས་སོ་ཟྱེར་ན། ཁོད་ཀྱི་བུའྱི་སྐྱེད་པ་ལས་པ་ཎ་བརྒྱ་

སོང་ཟད་མྱེད་དུ་འབྱུང་ན། དྲུག་ཅུ་བྱིན་ནས་འོངས་མྱི་ནུས་སམ་ཞྱེས་སྨྲོས་ཤྱིག །བུ་

མོ་ངྱེས་ཀང་ཕྱིར་ལྡོག་སྱེ་དྱེ་ལྟར་སྨྲས་པ་ན། ཁྱིམ་བདག་ལུག་གྱིས་བསམས་པ། 

འདྱི་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའོ་སམ་སྱེ། པ་ཎ་དྲུག་ཅུ་སོ་དྲུང་དུ་བཞག་ནས། སྔར་གྱི་

སྤྲུལ་པའྱི་ཐྱེམ་སྐས་དྱེ་ལས། བབས་ཏྱེ་སྤན་སྔར་སོང་ནས་ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་

མཐོང་ངོ་། ཁྱིམ་བདག་ལུག་གྱིས་ཞུས་པ། བཟང་བྱེད་ཀྱི་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་ཀང་ཆོས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རམ། བཀའ་སྩལ་པ། ཕལ་ཆྱེར་གྱིས་ཐོབ་

པར་འགྱུར་རོ། །

དྱེས་བསམས་པ། འོ་ན་གོང་ཁྱེར་གྱི་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

གདགས་པར་བའོ་སམ་ནས་ནམ་མ་ལངས་པ་ལ་གོང་ཁྱེར་དུ་ལྡོག་ནས་ཕྱིན། ནངས་

པར་ནམ་ལངས་པ་ན་གཞྱི་མདོར་གསྱེར་པ་ཎའྱི་ཕུང་པོ་ཆྱེན་པོ་སྤུངས་ཏྱེ་སུ་ཞྱིག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་བར་འདོད་པ་དྱེ་ལ་ཆད་པ་གང་དགོས་ངས་གཞལ་ལོ་ཞྱེས་

དྲྱིལ་བསྒགས་པ་ན། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དགྱེའོ་དགྱེའོ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཚོགས་ཀྱིས་

བཤྱིག་པ་ལ་འགལ་བ་ཅྱི་ཡོད་ཅྱེས་རྒྱུགས་ཏྱེ་སོང་བ་ལས། མུ་སྱེགས་རྣམས་ཀྱིས་

སོ་ཡང་བསྲུངས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་བདོས་ཏྱེ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ལ། གནོད་སྦྱྱིན་ལག་ན་
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རོ་རྱེས་ལྕགས་རྱི་ལ་རོ་རྱེས་བསྣུན་ཏྱེ་དྲལ་ལོ། །དྱེར་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དགག་པ་མྱེད་

པར་སོང་སྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཉྱེ་འཁོར་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་དཔག་ཚད་གཅྱིག་

ཏུ་མྱིའྱི་འགོ་བས་ཁབ་པར་གྱུར་པ་ལ། རབ་ཏུ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྱེ་བའྱི་ཆོས་ཡུན་རྱིང་དུ་

བསན་པས་འབྲས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་དང་། བང་ཆུབ་གསུམ་དུ་སྱེམས་བསྐྱེད་པ་དཔག་

ཏུ་མྱེད་ཅྱིང་། ཐམས་ཅད་ཀང་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་བསབ་པའྱི་གཞྱི་འཛིན་པ་ལ་

བཀོད་དོ། །

རྱེ་དགུ་པ་དཔལ་སྱེད་བཏུལ་བ་ནྱི། 

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ན་བཞུགས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་སྔར་གྱི་ཁྱེའུ་

མྱེ་སྐྱེས་དྱེའྱི་སྱིང་མོའྱི་ཁོ་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྱེད་ཅྱེས་བ་བ་གཅྱེར་བུ་པའྱི་དགྱེ་

བསྱེན་ཞྱིག་ཡོད་དོ། །དྱེར་མྱེ་སྐྱེས་ཀྱིས་དཔལ་སྱེད་ལ་ཁོད་ཀྱིས་དགྱེ་འདུན་ལ་ཡོན་

ཕུལ་ཞྱིག་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར་རོ། །དཔལ་སྱེད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཁོད་ཀྱིས་ཀང་

གཅྱེར་བུ་པ་གང་པོ་ལ་ཡོན་ཕུལ་ཞྱིག་ཟྱེར་ཏྱེ། དྱེའྱི་དགྱེ་བའྱི་བར་ཆད་དུ་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་ཕྱིར། མྱེ་སྐྱེས་ཀྱིས་དྱེར་ཁས་བླངས་ཏྱེ། གང་པོ་ལ་ཞུར་ཕྱིན་པས་གང་པོས་

བསམས་པ། འདྱི་གཽ་ཏ་མ་ལ་སུན། བདག་ལ་དད་དོ་སམ་ནས་ཁས་བླངས་སོ། །སང་

ཉྱིན་གང་པ་འཁོར་བཅས་ཆས་པ་ན། དཔལ་སྱེད་ཀྱིས་གང་པོ་ལ། གཽ་ཏ་མ་ནྱི་སོ་

སོའྱི་ཁྱིམ་དུ་བཞུད་ཁར་ཐྱེམ་པ་ལ་འགོམ་པ་ན་འཛུམ་སོན། དྱེ་ལ་ཉན་ཐོས་ཞྱིག་

གྱིས་རྒྱུ་འདྲྱི། དྱེ་ནས་གཽ་ཏ་མས་ཀང་ལུང་སོན་པར་བྱེད་དྱེ་ཚུལ་དྱེས་ཁྱིམ་པ་དད་

པར་བྱེད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་མཛོད་ཅྱིག་བས་སོ། །དྱེ་ནས་གཅྱེར་བུ་པ་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།

  310  

གང་པོས་མྱེ་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་སྱེབ་སྱེ་ཐྱེྱེམ་པ་ལ་རང་པ་བཞག་ནས་གད་མོ་དགོད་

དོ། །གཅྱེར་བུ་པ་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱུ་དྲྱིས་པས། ཆུ་བོ་དྲྱེགས་བྲལ་གྱི་འགམ་ན་སྐྱེས་

པའྱི་ཤྱིང་ཅྱིག་ལ་གནས་པའྱི་སྤྱེའུ་ཞྱིག་སྤྱེའུ་མོ་ལ་ཆགས་པས་དྱེད་པ་ན། སྤྱེའུ་མོ་

འདྲྱེྱེད་དྱེ་ཆུ་ལ་ཤོར་བ་ན་སྤྱེའུ་དྱེ་ཡང་ཆུ་ལ་མཆོངས་ཏྱེ་ཤྱིྱིའོ། །དྱེ་ལ་ང་ནྱི་སྱེམས་

ཅན་རྣམས་འདོད་པའྱི་རྒྱུས་སྡུག་བསྔལ་ལོ་སམ་མོ་ཞྱེས་སོ། །མྱེ་སྐྱེས་ཀྱིས་དྱེ་ཐོས་

ནས། འདྱི་ལ་ཀལ་ཀ་ཞྱིག་བའོ་སམ་སྱེ་གང་པོ་ལ་ཚོད་མ་འབྲས་ཆན་གྱིས་བཀབ་

ནས་དྲངས། འཁོར་རྣམས་ལ་འབྲས་ཆན་གྱི་སྱེང་དུ་ཚོད་མ་ཡོད་པར་བས་ཏྱེ་དྲངས་

པས། ཟ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་ཀང་གང་པོ་ནྱི་ཁོ་བོ་ལ་ཚོད་མ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་སོད་དོ། །

དྱེར་བྲན་ཞྱིག་ན་རྱེ། མཐོང་བ་མྱིན་པ་མཐོང་བར་བྱེད། །མཐོང་བར་བ་བ་མྱི་

མཐོང་ངོ་། །དྲྱེགས་བྲལ་འགམ་གྱི་སྤྱེའུ་མཐོང་ལ། །ཕོར་བའྱི་ནང་གྱི་ཚོད་མ་

མྱིན། །ཞྱེས་སྨྲས་སོ། །དྱེ་ནས་མཆོད་སོན་ཟྱིན་པ་ན་གང་པོོས། སྦྱྱིན་བདག་གྱིས་ནྱི་

སྦྱྱིན་པའྱི་དུས། །དགྱེ་སྦྱོང་གཞན་ནྱི་ཟ་བའྱི་དུས། །ལྷག་མ་གཞན་ལ་འོང་བའྱི་

དུས། །བསོད་ནམས་མྱི་དགྱེ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞྱེས་ཡོན་བཤད་ཡྱིན་པ་ལྟར་བས་ནས་

སོད་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་མྱེ་སྐྱེས་ཀྱི་སོ་སྲུང་ཀྱིས་ཐོས་ནས། འདྱི་ལ་ཀལ་ཀ་ཞྱིག་བའོ་

སམ་ནས་འབྲས་ཁུ་སོ་ཐྱེམ་ལ་ཕོ་ནས་བཞག་གོ །དྱེ་ནས་གང་པོ་ཕྱིར་བྱུང་བ་ན་

འབྲས་ཁུ་ལ་འདྲྱེད་པས་སོ་ཐྱེམ་ལ་མགོ་བརབས་ཏྱེ་ར་བྱུང་ངོ་། །དྱེ་ནས་དཔལ་སྱེད་

ཅན་དུ་སོང་ནས། མྱེ་སྐྱེས་ཀྱིས་ང་ལ་འདྱི་འདྲ་བར་བས་སོ། །ད་ནྱི་ལན་དུ་གཽ་ཏ་མ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་འཇོམས་པར་བའོ་ཞྱེས་གོས་བས་ནས། དཔལ་སྱེད་ཀྱིས་གཽ་ཏ་

མ་དྱེ་གལ་ཏྱེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ངས་མགོན་དུ་བོས་ན་ཁས་མྱི་ལྱེན་
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ནོ། །གལ་ཏྱེ་ཁས་ལྱེན་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡྱིན་པས་སའོ་སམ། དྱེ་ནས་དྱེ་

སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྱེ་ཞུས་པས། སོན་པས་མཁྱེན་བཞྱིན་དུ་གནང་ངོ་། །

དྱེར་དཔལ་སྱེད་དགའ་སྱེ་ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་སོའྱི་ཕྱི་ཁམས་སུ་དོང་ཆྱེན་པོ་

བྲུས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ནང་ཤྱིང་ཀ་ཏྱི་ཏའྱི་མྱེ་མདག་གྱིས་བཀང་། དྱེའྱི་ཁ་ཤྱིང་རབ་རྱིབ་དང་

རྩྭ་དང་སས་བཀབ་སྱེ་མྱི་མཐོང་བར་བས། གལ་ཏྱེ་མྱེའྱི་དོང་འདྱིར་བསད་མ་ཐུབ་ན། 

དུག་སྦྱྱིན་ནོ་སམ་སྱེ་བཟའ་བཏུང་ཐམས་ཅད་ལ་དུག་སྦྱར་ཏྱེ་བཞག་གོ །དྱེར་མྱེ་

སྐྱེས་ཀྱི་སྱིང་མོས་ཅྱི་བྱེད་དྲྱིས་པ་ན། ནངས་པར་དག་གསོད་དྱེ་གཽ་ཏ་མའོ། །འོ་ན་

མཛའ་བོ་སུ་ཡྱིན་བས་པས། འདྱིས་གསང་ཤོར་བར་འགྱུར་སམ་སྱེ། དྱེ་ཁྱིམ་གྱི་

ཕུག་མཛོད་ཞྱིྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་སྱེ་སོ་ལྕགས་བཏབ་བོ། །དྱེ་ནས་ནངས་པར་གང་

པོས་གཅྱེར་བུ་བ་མང་པོ་དག་བོས་ཏྱེ། དྱེ་དག་དཔལ་སྱེད་ཀྱི་ཁང་པའྱི་ཡང་ཐོག་ན་

འཁོད་དོ། །

དྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་སྔོན་ལ་སུ་ཡང་མྱི་འགོ་བར་བས། དྱེ་ནས་སོན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྣ་དྲངས་ཏྱེ་

དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་དཔལ་སྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་གཤྱེགས་པ་ན། འོད་མའྱི་ཚལ་གྱི་

ལྷ་དང་། ལམ་དུ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་ལྷས་མྱི་འབོན་པར་ཞུས་ཀང་མྱེ་དང་དུག་གྱི་

གནོད་པ་མྱེད་པར་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ་ཕྱེབས་སོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མྱེའྱི་

དོང་གྱི་སྱེང་དུ་ཞབས་བཞག་པ་ན། མྱེའྱི་དོང་དྱེ་ནྱི་དྭངས་པའྱི་རྱིང་བུ་པདྨ་ལ་སོགས་

པ་མྱེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱེབས་པ་ཆུ་བ་སྣ་ཚོགས་རྒྱུ་བ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཏྱེ། ལྷ་

རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ནམ་མཁའ་ནས་མྱེ་ཏོག་གྱི་ཆར་ཕབ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་
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དྱེ་དག་གྱི་ལྟྱེ་བ་ལ་ཞབས་བཞག་སྱེ་ཕྱེབས་པའྱི་ཕྱི་ནས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀང་འོངས་

སོ། དཔལ་སྱེད་ཀྱིས་དྱེ་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་སྐྱེས་པ་ལ། གང་པོ་ན་རྱེ། ཁོད་གཽ་ཏ་

མའྱི་སྒྱུ་མ་ལ་དད་དམ། དཔལ་སྱེད་ན་རྱེ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྒྱུ་མ་སྒྲུབ་ཏུ་རུང་ན་ཁོད་

ཀྱིས་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་སོན་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ནས་གང་པོོ་ལ་སོགས་པ་གཅྱེར་བུ་པ་

རྣམས་སྐྱེངས་ཏྱེ་ངོ་ཚ་བས་སོ་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྱིངས་པ་རྱིངས་པར་བྲོས་སོ། །མྱེ་

སྐྱེས་ཀྱི་སྱིང་མོ་ནྱི་བར་དྱེར་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་མྱི་བདྱེ་སྱེ་གནས་པ་ལས། དྱེར་དཔལ་སྱེད་

ཀྱིས་སོ་ཕྱེ་སྱེ་ཚུར་ཤོག །སོན་པ་ལ་ཕག་ཚོལ་ཞྱིག་ཞྱེས་བས་ཀང་དང་པོར་ཡྱིད་མ་

ཆྱེས། ལན་གཉྱིས་ལན་གསུམ་དུ་སྨྲས་པས་ཡྱིད་ཆྱེས་ཏྱེ། དཔལ་སྱེད་རང་ཉྱིད་སོན་

པའྱི་སྤན་སྔར་འགོ་བ་ངོ་ཚ་བས་མྱེ་སྐྱེས་ཀྱི་སྱིང་མོས་དཔལ་སྱེད་ཁྱིད་དྱེ་བཟོད་པར་

གསོལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་བཅས་ཅུང་ཟད་བཞུགས་ཤྱིགཁ་ཟས་འདྱི་

དག་ནྱི་དུག་སྦྱར་བ་ལགས་ཀྱི། གདུགས་ཚོད་ད་སོད་གཤོམ་དགོས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱིམ་བདག་དྱེས་འདོད་ཆགས་དང་

ཞྱེ་སང་དང་གཏྱི་མུག་གྱི་དུག་ཀང་བོར་ན། དུག་ཕལ་པ་འདྱིས་ཅྱི་བར་ཡོད། གང་

སྦྱར་བ་དྱེ་ཁྱེར་ལ་ཤོག་ཅྱིག །དྱེར་སཾ་པྲཔྟ་ཞྱེས་པའྱི་སྒ་བྱུང་ནས། ཁ་ཟས་དུག་ཅན་

དྱེ་ཉྱིད་གསོལ་ཏོ། །དཔལ་སྱེད་ཀྱིས་བསམས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུག་གསུམ་

སངས་པ་ཡྱིན་ཡང་། འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནྱི་མ་སངས་པས་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་

དུག་གྱིས་གནོད་དོ་སམ་ན། སུ་ལའང་མ་གནོད་དྱེ་ངོ་མཚར་ཆྱེར་སྐྱེས། དྱེ་ནས་

བཤོས་གསོལ་ཟྱིན་པ་ན། དཔལ་སྱེད་ཀྱིས་ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ནས། དྱེ་

ཕྱིན་ཆད་མུ་སྱེགས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་སོ་བཅད། འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་ནྱི་སོ་དབྱེའོ་
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ཞྱེས་བསྒགས་སོ། །

བདུན་ཅུ་པ་མྱེ་སྐྱེས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི། 

ཁྱིམ་བདག་མྱེ་སྐྱེས་ནྱི། རང་གྱི་ཕ་འདས་པའྱི་རྱེས་སུ་སྔོན་རང་གྱི་མ་ཤྱི་

བའྱི་ཕོགས་དྱེར་མཆོད་རྱེན་ཡང་བས། ལྷའྱི་དཔལ་འབོར་ཉམས་སུ་མྱོང་སྱེ། དྱེའྱི་

ཁྱིམ་ན་ཉྱིན་མཚན་གྱི་བྱེ་བྲག་མྱེད་དྱེ། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་ཁྱིམ་དྱེར་ཕྱིན་

པ་ན་ཞག་བདུན་ལོན་ཡང་ཉྱིན་མོ་གཅྱིག་ཏུ་འདུ་ཤྱེས་པ་བྱུང་། ཕྱིས་མ་སྐྱེས་དག་

རྒྱལ་སྱིད་ལ་འཁོད་ནས། མྱེ་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྱིམ་དང་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་ལན་བདུན་དུ་

བརྱེས་ཀང་མ་སྐྱེས་དག་གང་དུ་བསད་པ་ནྱི་ཕལ་པར་འགྱུར། དྱེའྱི་ཁྱིམ་ནྱི་སྔར་

བཞྱིན་དུ་ལྷའྱི་གཞལ་མྱེད་ཁང་པར་གྱུར་པས་དམག་བཏང་སྱེ་འཕོག་པར་བརྩམས་

པ་ན། ཁབ་ཅན་རྣམས་དྱེའྱི་ཁྱིམ་གྱི་བ་འདབས་ཁབ་ལྱེན་ལ་བས་པས་དྲངས་ཏྱེ་དྲྱིལ་

བུ་ལྟར་འཕང་ངོ་། །ཞྱེས་ཀང་གག་གོ །དྱེ་ནས་དྱེས་ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་སྦྱྱིན་

པར་བཏང་སྱེ་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་སོང་། ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་

དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པའྱི་བར་དུ་གྱུར་ཏོ། །

དོན་གཅྱིག་པ་འཕོག་མའྱི་གཏམ་ནྱི། 

ཡང་མ་ག་དྷར་གནོད་སྦྱྱིན་ལྔ་རྩྱེན་ལ། གནོད་སྦྱྱིན་ས་ཏྱིའྱི་བུ་མོ་དགའ་བྱེད་

མ་བག་མར་བཏང་བ་ལས། བུ་གཅྱིག་ནས་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་རྱིམ་པས་བཙས་

སོ། །དྱེའྱི་དུས་ན་དགའ་བྱེད་མ་བུའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ལྔ་རྩྱེན་ལ་ཡང་མྱི་ཉན་ཞྱིང་། ཁྱིམ་
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ཐབས་རང་གྱེས་སུ་སོང་ནས་རྱི་བོ་དང་ནགས་ཚལ་དང་ལོངས་མ་ངྱེས་པ་དག་ཏུ་

རྒྱུའོ། །དྱེ་ནས་མ་ག་དྷར་བུད་མྱེད་བུ་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་མངལ་གྱི་སྱེམས་ཅན་

ཞྱིགབུ་བཙས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤྱི་སྱེ་གཅྱིག་ཀང་མ་འཚོའོ། །ལྟས་མཁན་རྣམས་

ཀྱིས་གནོད་སྦྱྱིན་འཁྲུགས་པས་གཏོར་མ་གྱིས་ཤྱིག་པར་བསྐུལ་བས། དྱེར་རྒྱལ་པོ་

ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གོང་ཁྱེར་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན། ལྷ་དང་

གནོད་སྦྱྱིན་ཆྱེར་མཆོད་ཀང་མ་ཕན་ཏྱེ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་བསན་

པ། ཁྱེད་རྣམས་ལ་གནོད་སྦྱྱིན་མོ་དགའ་བྱེད་གནོད་ཀྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དྱེ་

འདུལ་བར་ཞུས་ཤྱིགདྱེ་ནས་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ནྱི་མ་ག་དྷ་པའྱི་བུ་

རྣམས་འཕོག་པར་བྱེད་པས་འཕོག་མའོ། །ཞྱེས་འཕོག་མའྱི་མྱིང་གྱིས་འབོད་པར་

བྱེད་དོ། །དྱེར་མ་ག་དྷཱའྱི་སྦྲུམ་མ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་གཞན་དུ་འབྲོས་པར་བརྩམས་པ་

ན། འཕོག་མ་རང་ཉྱིད་འཇྱིགས་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་བསན་ཏྱེ་ལམ་བཀག་པས་

འབྲོས་མ་ནུས་སོ། །

དྱེ་ནས་མ་ག་དྷཱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་

སོན་པ་ལ་གནོད་སྦྱྱིན་མོ་འཕོག་མ་འདུལ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ཀང་འདུལ་བའྱི་དུས་སུ་དགོངས་ཏྱེ་ཅང་མྱི་གསུང་པས་གནང་ངོ་། །དྱེ་

ནས་སྔ་དྲོའྱི་དུས་ཤྱིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་གོང་ཁྱེར་དུ་བསོད་སོམས་ལ་གཤྱེགས་

ནས་ཕྱི་དྲོའྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་གནོད་སྦྱྱིན་མོ་འཕོག་མའྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་

སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་འཕོག་མ་རང་ཉྱིད་བུ་གཞན་རྣམས་དང་བཅས་པ་སྤོད་ཡུལ་དུ་

སོང་། །བུ་ཐ་ཆུང་དགའ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ་དྱེ་གཅྱིག་པུ་ཁྱིམ་ན་འདུག་གོ །དྱེ་ནས་
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བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགའ་བྱེད་ལ་ལྷུང་བཟྱེད་ཀྱིས་བཀབ་སྱེ་བཞག་ཅྱིང་། དྱེས་

གཞན་དག་མཐོང་ལ་གཞན་དག་གྱིས་དྱེ་མྱི་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །དྱེ་

ནས་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་འཕོག་མས་འོངས་ཀང་། བུ་དགའ་བྱེད་ནྱི་མ་རྱེད་ནས་ཁྱིམ་གྱི་ཁོ་

ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བཙལ་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་། །བུ་གཞན་རྣམས་ལ་དྲྱིས་ཀང་མཐོང་བ་

མྱེད་དྱེ། དྱེ་མྱིག་མཆྱི་མས་གང་བཞྱིན་དུ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་གོང་དང་། ཚོང་འདུས་

དང་ལམ་སང་རྣམས་སུ་རྒྱུག་ཅྱིང་། ཀྱེ་ཧུད་བུ་ཞྱེས་སྐད་ཕྱུང་ཡང་ལན་སྱེར་བ་མྱེད་

ཅྱིང་མ་མཐོང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་གོང་ཁྱེར་ཆྱེན་པོ་དྲུག་དང་རྱི་ནག་པོ་དགུ་འདས་ཤྱིང་། གླྱིང་གཞན་

རྣམས་དང་། གསྱེར་གྱི་རྱི་བདུན་དང་། རྱི་རབ་ཀྱི་བང་རྱིམ་རྣམས་སུ་བཙལ་ཡང་མ་

རྱེད་དྱེ། རྱི་རབ་ཀྱི་རྩྱེ་མོར་ཕྱིན་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པར་

བརྩམས་པ་ན། གནོད་སྦྱྱིན་ལག་ན་རོ་རྱེ་རྣམས་ཀྱིས་བཀག་གོ །དྱེ་ནས་ལྕང་ལོ་ཅན་

དུ་སོང་ནས་གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་བུ་ལ་དྲྱིས་ཤྱིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན་

རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུ་ན་རྱེ། ཁོད་ཀྱི་གནས་སུ་ཉྱིན་པར་སུ་འོངས། འཕོག་མས་སྨྲས་པ། 

དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་བོན་ཏོ། །འོ་ན་སོངས་ལ་དྱེ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་དང་། དྱེས་ཁོད་ལ་

བུ་དགའ་བྱེད་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་སྐད་ཐོས་ནས་འཕོག་མ་རང་ཉྱིད་སོག་སོར་བ་

ལས་སར་རྱེད་པ་ལྟར་གྱུར་ནས་རང་གནས་སུ་སོང་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་

ལ་ཕག་བས་ནས། ཀྱེ་དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ། བདག་ལ་བུ་དགའ་བྱེད་བསན་དུ་གསོལ། 

བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་ལ་བུ་མང་ཞྱེས་གགས་ན་ཇྱི་སྱེད་ཅྱིག་ཡོད། གསོལ་བ། ལྔ་

བརྒྱ་མཆྱིས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། འོ་ན་གཅྱིག་མྱེད་པས་ལྟ་ཅྱི་ཉྱེས། གསོལ་བ། བུ་
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དགའ་བྱེད་དྱེ་མ་མཐོང་ན་ཁག་དྲོན་མོ་སྐྱུགས་ཏྱེ་མཆྱིའོ། བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་བུ་

དང་བྲལ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་འདྱི་འདྲ་ཤྱེས་བཞྱིན་དུ་གཞན་གྱི་བུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཟའ། 

གང་ལ་བུ་གཅྱིག་ལས་མྱེད་པ་དྱེ་དག་བསད་ན་སྡུག་བསྔལ་ཅྱི་འདྲ་བར་འགྱུར། དྱེ་

ནས་དྱེས་ཀང་བཀའ་བཞྱིན་བགྱིད་པར་དམ་བཅས། མ་ག་དྷ་པ་རྣམས་ལ་མྱི་

འཇྱིགས་པ་སྦྱྱིན། སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་བསབ་པའྱི་གནས་རྣམས་ཡང་དག་པར་

བླངས་པ་ན་དྱེས་ཀང་དགའ་བྱེད་མཐོང་བས་དགའོ། །དྱེ་ཕྱིན་ཆད་མ་ག་དྷའྱི་སྐྱེ་བོ་

རྣམས་ལ་གནོད་པ་དྱེ་ཞྱི་བས་བདྱེ་བར་གྱུར་ཏོ། །

དོན་གཉྱིས་པ་རྒྱལ་པོ་ཀ་པྱི་ན་བཏུལ་བ་ནྱི། 

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་

ཡུལ་གསྱེར་གྱི་ས་ཞྱེས་བ་བ་ན་རྒྱལ་པོ་ཀ་པྱི་ན་ཞྱེས་བ་བའྱི་སས་ཀ་པྱི་ན་ཆྱེན་པོ་

རྒྱལ་སྱིད་ལ་བཀོད་དྱེ། དྱེ་ནྱི་བློོ་གསལ་བ་ཡྱིད་གཞུངས་པ། དཔའ་བ། བརྟུལ་ཕོད་

པ། དམག་ཚོགས་སོང་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཡོད་པ། ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་

ཐུབ་པར་ནུས་པ། རྒྱལ་ཕན་ཁྱི་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལ་དབང་བྱེད་པ་ཡོད་དྱེ། འོན་

ཀང་ཡུལ་དབུས་དང་འགྲུལ་བ་མྱེད་དོ། །སྐབས་དྱེའྱི་དམག་ཚོགས་ཞྱེས་བ་བ་ནྱི་

དམག་མྱི་སྱེ་ཚན་གྱི་ཚོ་ཆྱེན་པོ་རྱེའྱི་མྱིང་ངོ་། །སྐབས་དྱེར་མཉན་ཡོད་ཀྱི་ཚོང་པ་

འགའ་ཞྱིག་ཡུལ་དྱེར་ཕྱིན་ནས་རས་བཟང་པོ་ཡུག་ཆྱེན་བཞྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བས། 

རྒྱལ་པོས་ཡུལ་དབུས་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། ཡུལ་དབུས་ནྱི་མཉན་ཡོད་དང་

རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ལ་སོགས་པའོ། །དྱེར་རྒྱལ་བོ་ཀ་པྱི་ན་ཆྱེན་པོས་བསམས་པ། ངས་
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ཡུལ་མཐའ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བས་ན་དྱེ་རྣམས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ང་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་མྱི་

འོང་། ད་ནྱི་དྱེ་དག་ཀང་མངའ་འོག་ཏུ་གཞུག་པར་བའོ་སམ། ཡུལ་དབུས་ན་རྒྱལ་པོ་

སུ་ཆྱེ་དྲྱིས་པས། མཉན་ཡོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆྱེའོ་ཞྱེས་བས་སོ། །དྱེར་ཀ་པྱི་ནས་རྒྱལ་པོ་

གསལ་རྒྱལ་ལ་ཕོ་ཉ་བཏང་སྱེ། ངའྱི་མཐུ་དང་གཟྱི་བྱིན་གྱིས་ཛམྦུའྱི་གླྱིང་ན་གཏོགས་

པ་ཐམས་ཅད་དབང་ན། ཁོད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཕོ་ཉ་ཡང་འགྲུལ་བར་མྱི་བྱེད། ད་སྱེ་ཞག་

བདུན་ན་ང་དང་ཕད་པར་ཤོག་ཅྱིགགཞན་དུ་ན་དམག་དྲངས་ཏྱེ་ཁོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱེད་

པར་བའོ། །ཞྱེས་སོ། །

དྱེར་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ཆྱེས་སྐྲག་སྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དྱེར་

སོང་ནས་གཏམ་དྱེ་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་གསོལ་བ་ན། ཕོ་ཉ་བ་དྱེ་ངའྱི་དྲུང་དུ་སྱིངས་

ཤྱིག་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་ཀང་ཕོ་ཉ་བ་དྱེ་ལ། དབུས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོའྱི་ནང་ནས་ཆྱེས་ཆྱེ་བ་ནྱི་ང་མ་ཡྱིན་གྱི། ཆྱེས་ཆྱེ་བའྱི་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་

འདྱི་དང་མྱི་རྱིང་བ་ན་བཞུགས་པས་དྱེའྱི་དྲུང་དུ་སོངས་ཤྱིག །དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་ནྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་ཆྱེན་པོར་

སྤྲུལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། མཽང་གལ་གྱི་བུ་

ཆྱེན་པོ་བློན་པོ་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་རྣམ་པར་བས་ཤྱིང་། ཇྱི་ལྟར་གླྱིང་བཞྱི་ལ་དབང་བའྱི་

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་དཔུང་དང་། གཡོག་དང་། ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་

སྤྲུལ་ལོ། །དྱེང་ཕོ་ཉ་བས་ནང་དུ་འོངས་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཞུམ་པར་གྱུར་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་

འཕྱིན་གྱི་ཡྱི་གྱེ་ཕུལ་ལོ། །འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དྱེས་ཡྱི་གྱེ་དྱེ་རོག་པས་མནན་ཏྱེ། ང་ནྱི་

གླྱིང་བཞྱི་ལ་དབང་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་པོ་གླྱེན་པ་དྱེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ངའྱི་བཀའ་མྱི་
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ཉན། ཁོད་སོང་ལ་ང་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ་སྨྲོས་ཤྱིག །ད་སྱེ་ཞག་བདུན་ན་

ཕག་འཚལ་དུ་འདྱིར་ཤོག་ཅྱིག །གལ་ཏྱེ་མྱི་འོང་ན་ཁྱིམས་དང་སྦྱར་རོ། །ཞྱེས་

སོ། །དྱེ་ནས་ཕོ་ཉ་དྱེ་ཕྱིར་སོང་སྱེ་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་པ་རྒྱས་པར་བསད་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་

ཀ་པྱི་ན་རབ་ཏུ་སྐྲག་ཅྱིང་འགོད་པར་གྱུར་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་ད་དུང་ཅུང་ཟད་བགམ་

མོ་སམ་སྱེ། བདག་རྒྱལ་ཕན་སུམ་ཁྱི་དྲུག་སོང་དང་ལྷན་ཅྱིག་མཆྱིའམ། དྱེའྱི་ཕྱེད་དང་

ལྷན་ཅྱིག་མཆྱི་བཀའ་སྩོལ་ཅྱིགདྱེར་རྒྱལ་ཕན་ཕྱེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཆས་ཏྱེ་ཤོག་

ཅྱིག་ཅྱེས་བྱུང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཀ་པྱི་ན་རྒྱལ་ཕན་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་གྱིས་བསྐོར་ཏྱེ་མཉན་ཡོད་

དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ལོས་སྒྱུ་རྒྱལ་གྱི་ཚུལ་འཛིན་པའྱི་སྤན་སྔར་ལྷགས་

སོ། །དྱེ་ནས་ཕག་བས་ཤྱིང་འདུག་པ་ན། རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་བད་གཟུགས་ནྱི་བདག་

པས་ཆྱེས་ལྷག་མོད། སོབས་ཅྱི་འདྲ་སམ་པ་ན། བློན་པོ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་ལ་ཁོད་ཀྱིས་

གསྱེར་སའྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཞུ་སྦྱྱིན་ཞྱིག་གསུངས་པ་ལྟར་དྱེས་ཀང་སྦྱྱིན་པ་ན། རྒྱལ་

པོས་ལག་གྱིས་ཀང་མ་ཐྱེག་རྒྱུད་ཀང་མ་བསྒྱུར་རོ། །དྱེ་ནས་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོས་

གཞུ་དྱེ་ཕག་ཏུ་བཞྱེས་ཏྱེ། གཞུ་རྒྱུད་སྦྲྱེངས་པ་ཙམ་གྱིས་སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆྱེན་

པོའྱི་འཇྱིག་རྱེན་དུ་ས་གཡོས་ཤྱིང་། མདའ་གཅྱིག་འཕངས་པས་མདའ་ལྔར་གྱུར་

པའྱི་རྩྱེ་མོ་ལས་འོད་ཟྱེར་གངས་མྱེད་པ་བྱུང་། འོད་ཟྱེར་རྱེ་རྱེའྱི་རྩྱེ་མོ་ལ་པདྨ་ཤྱིང་

རའྱི་འཕང་ལོ་ཙམ་བྱུང་ཞྱིང་། པདྨ་རྱེ་རྱེ་ལ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་

སྣ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྱེ་རྱེ་བྱུང་ངོ་། །དྱེའྱི་འོད་ཟྱེར་གྱིས་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདྱེ་བ་ལ་བཀོད་པ་སོགས་ཆོ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་བསན་ཏོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཀ་
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པྱི་ན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ང་རྒྱལ་ཆག་ཅྱིང་སྱེམས་རབ་ཏུ་དད་པར་གྱུར་

པ་ན། ཆོ་འཕྲུལ་བརྟུལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་གྱིས་

ཕོགས་ཀུན་ཏུ་བསྐོར་བ་དངོས་སུ་བསན་ཏྱེ་ཆོས་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ། རྒྱལ་པོ་ཀ་པྱི་ན་ཆྱེན་པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་པར་རོགས་

པར་གསོལ་བ་འདྱེབས་པ་ལ། ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ཤྱིང་རྱིང་པོར་མ་

ཐོགས་བར་དག་བཅོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བས་སོ། །

དོན་གསུམ་པ་ཁྱིམ་བདག་གདངས་ཅན་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་ནྱི། 

ཡང་ཡུལ་ཀཽ་ཤམྦྱི་ན་ཁྱིམ་བདག་ནོར་བཟང་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་རང་པ་ཁོ་ནས་

འགོ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་བརྩོན་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཤར་པས་དྱེའྱི་སྐད་ཀྱི་གདངས་

ལས་གསྱེར་འབུམ་ཡོད་པར་ཤྱེས་ནས་མྱིང་གདངས་ཅན་དུ་བཏགས་ཤྱིང་བློན་

པོར་བསྐོས་སོ། །དུས་ལན་ཅྱིག་རྒྱལ་པོས་དྱེའྱི་སྱེམས་བརག་པའྱི་ཆྱེད་དུ་ཆད་པས་

སྱིགས་ཀང་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ལས་ལ་མྱི་འཇུག་པས་རྒྱལ་པོ་གཏྱིང་ནས་ཞྱེ་མགུ་སྱེ་

དམ་པ་ཅྱི་དགོས་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། བདག་ཅྱི་དགར་བསོད་ནམས་དག་བགྱིད་པར་

སྩལ་དུ་གསོལ། རྒྱལ་པོས་ཀང་གནང་ངོ་། །དུས་དྱེའྱི་ཚེ་ལྷོ་ཕོགས་ནས་དྲང་སོང་ལྔ་

བརྒྱ་ཙམ་ཡུལ་དབུས་སུ་འོངས་པ་ལ། ལམ་ཁར་ཆུ་མྱེད་པས་སྐོམ་སྱེ་ལོན་ཤྱིང་

གཅྱིག་ལ་ཆུ་སོང་པས་ལག་པ་གཡས་པ་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་གཅྱིག་གྱིས་གསྱེར་

གྱི་སྣོད་ནས་ཆུ་སྦྱྱིན་པ་ངོམས་པར་འཐུངས་ཏྱེ་ཅུང་ཟད་ལམ་དུ་འཕགས་པ་ན། འདྲྱི་

བའྱི་བློ་སྐྱེས་ཏྱེ་སར་ལྡོག་ནས་ཁོད་ལས་གང་གྱིས་འདྱིར་སྐྱེས་ཞྱེས་དྲྱིས་པས། ཁོ་
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བོ་བཟོ་བོ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་ན་སོང་མོ་བ་རྣམས་ལ་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་ཁྱིམ་

བསན། དྱེར་དྱེ་དག་གྱིས་བཟའ་བཏུང་མང་པོ་ཐོབ་པ་ལ། བདག་གྱིས་རྱེས་སུ་ཡྱི་

རང་བས་པས་རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱིའྱི་རྱིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ་ཟྱེར་རོ། །ཡང་དྲང་སོང་རྣམས་

ཀྱིས་འོངས་པ་ན། བཀྱེས་སྐོམ་གྱིས་ཉྱེན་ཏྱེ་ལོན་ཤྱིང་གཅྱིག་ལ་ཟས་སོང་པ་ན། དྱེ་

ལས་སྒ་བྱུང་སྱེ་ཕོགས་འདྱི་ལྟ་བུ་ན་རྱིང་བུ་ཡོད། དྱེའྱི་འགམ་གྱི་ཤྱིང་དྲུང་ན་བཟའ་

བ་ཡོད་ཀྱི་ལོངས་ཤྱིག་ཟྱེར། དྱེ་བཞྱིན་དུ་བྱུང་ནས་ཟོས་འཐུངས་པས་ཚིམས་ཏྱེ་

ཡང་ཅུང་ཟད་ཕར་ལྡོག་ནས་སྔ་མ་བཞྱིན་དྲྱིས་པས། སྔོན་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་

ཞོའྱི་བུམ་པ་དགྱེ་འདུན་ལ་འགྱིམ་པའྱི་ལག་བདྱེ་བ་བས་པ་དང་། ཟས་སྐོམ་ཞྱིམ་པོ་

ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་བསྱེན་གནས་བླངས་ཏྱེ་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་ནྱི་ཐུབ། གཞན་གྱིས་

ནན་ཏན་ཆྱེན་པོས་ཟར་བཅུག་པས་དུས་མྱིན་གྱི་ཁ་ཟས་སྲུང་མ་ཐུབ་སྱེ། གསོ་སྦྱོང་

དྱེ་མ་རལ་ན་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་ཡྱིན་པ་ལས། རྱིལ་བ་དྱེས་རྒྱལ་ཆྱེན་རྱིགས་

བཞྱིའྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །

དྱེར་དྲང་སོང་རྣམས་བགོས་ཏྱེ། བདག་ཅག་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་ཀང་

འབྲས་བུ་ཅྱིར་འགྱུར་མྱི་ཤྱེས་ན། འདྱི་ནྱི་དྱེ་འདྲ་ཡྱི། འདྱིས་གང་ལས་གསོ་སྦྱོང་བླང་

བའྱི་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་དྱེའྱི་དྲུང་དུ་འགོ་བར་བའོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་དག་

རྱིམ་གྱིས་སོང་ནས། ཐོག་མར་ཁྱིམ་བདག་གདངས་ཅན་གྱི་སར་སོང་ཞྱིང་སྔར་གྱི་

ལོ་རྒྱུས་བཤད་པས་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ཏྱེ་གདངས་ཅན་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཤར་པ་ལ་ཞུས་

ནས། དྲང་སོང་དྱེ་དག་དང་ལྷན་ཅྱིག་མཉན་ཡོད་དུ་ཕྱིན་ཏྱེ། མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་

གྱིས་ཀང་བཀུར་བསྱི་དང་བཅས་ཏྱེ་བསུས་ནས། སྔར་གྱི་གཏམ་དག་རྒྱས་པར་
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གླྱེངས་ཤྱིང་བསྱེན་གནས་ལྱེན་པར་འདོད་པ་ལ། མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་ཁྱེད་

རྣམས་ང་ལས་བསྱེན་གནས་ལྱེན་ནམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ལྱེན་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ལ། 

སར་དྲྱིས་པ། ཁྱིམ་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་སུ་ལས་བླངས། དྱེས་སྨྲས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལས་སོ། །འོ་ན་བདག་ཅག་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ་ཁྱིམ་བདག་

མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་དྱེ་རྣམས་ཁྱིད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་ཕྱིན། 

སོན་པས་ཀང་དྱེ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་པས་གདངས་ཅན་གྱིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་

ཐོབ་ཅྱིང་དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་མྱི་རྱིང་བར་

དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །

དོན་བཞྱི་པ་གོང་ཁྱེར་ཀཽ་ཤམྦྱི་པ་རྣམས་བཏུལ་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་གདངས་ཅན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་ཀཽ་ཤམྦྱིར་གཤྱེགས་སུ་

གསོལ། ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་བསྱེན་བཀུར་བགྱིའོ། །བཀའ་སྩལ་པ་དྱེ་ན་གཙུག་

ལག་ཁང་ཡོད་དམ་ཞྱེས་སོགས་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་སྐབས་དང་འདྲ་བ་ལས། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་སྐུལ་བྱེད་གདངས་ཅན་དང་ལྷན་ཅྱིག་མངགས་ཏྱེ་སོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་

གནས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དང་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་དྱེ་

དང་ཕོགས་འདྲ་བ་ཞྱིག་བརྩྱིགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤན་འདྲྱེན་པའྱི་ཤུལ་ལམ་དུ་

མཆོད་ཡོན་སྒྱེང་བ་སོགས་བཀོད་པ་ཕལ་ཆྱེར་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་སྐབས་དང་

འདྲ་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས། གཙུག་ལག་

ཁང་དྱེ་ཡང་ཕུལ་ཏྱེ་མཆོད་པ་དུ་མས་མཆོད་ནས་རང་གྱི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ངོ་། །དྱེར་
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འཕགས་པ་སྐུ་ལ་བྱེད་ལ། རས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བདུན་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། 

ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་ལ་ཀུན་དགའ་ར་བ་འབུལ་བ་དང་། ༡དྱེར་གཙུག་ལག་ཁང་

བརྩྱིག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་༢གནས་མལ་འབུལ་བ་དང་༣རྱེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཡོ་བད་

འབུལ་བ་དང་༤གློ་བུར་དུ་འོང་བ་དང་འགོ་བར་ཆས་ང་ལ་སྦྱྱིན་པ་གཏོང་པ་དང་

༥ནད་པ་དང་ནད་གཡོག་ལ་སྦྱྱིན་པ་དང་༦ཡུལ་ངན་དང་ཆར་པ་འབབ་པའྱི་ཚེ་སྦྱྱིན་

པའོ་༧རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་གཞྱི་ཆྱེན་པོ་བདུན་ནྱི། དྱེ་

བཞྱིན་གཤྱེགས་པའམ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་ཉན་ཐོས་གནས་འདྱི་ལྟ་བུ་བཞུགས་

སོ་ཞྱེས་ཐོས་ནས་དགའ་བ་དང་༡ཚུར་གཤྱེགས་པ་རྩོམ་པར་ཐོས་ནས་དགའ་བ་དང་

༢ལམ་དུ་བཞུགས་པ་ཐོས་ནས་དགའ་བ་དང་༣གོང་དྱེར་བོན་པ་ཐོས་ནས་དགའ་བ་

དང་༤ཞལ་མཐོང་ནས་དགའ་བ་དང་༥ཆོས་ཐོས་ནས་དགའ་བ་དང་༦སྐབས་

འགོའམ་བསབ་གཞྱི་ནོད་པས་དགའ་པའོ། །དྱེའྱི་ཚེ་གདངས་ཅན་ནྱི་དད་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཡང་། དྱེའྱི་འཁོར་རྣམས་ཕལ་ཆྱེར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

མྱི་དད་དོ། །བྲན་མོ་མགུ་བྱེད་མ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཁོ་ན་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པས། སོན་

པ་ལ་རས་མ་ཕུལ་ནས་སོན་ལམ་གདབ་པའྱི་རྐྱེན་དང་། ཁྱིམ་བདག་དྱེས་དགྱེ་འདུན་

ལ་བསྱེན་བཀུར་བགྱིད་པའྱི་ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམས་པའང་བླངས། ཁྱིམ་བདག་གྱི་ངག་ལ་

ཉན་ནས་ཡོ་བད་མཁོ་རྒུ་དགྱེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བས་བྲན་མོ་མགུ་བྱེད་མ་ཁྱིམ་གྱི་

བདག་མོར་བསྐོས་སོ། །

ཡང་སྔོན་ལག་བརྒྱུད་འབྲོག་གནས་ཤྱི་ནས་སྔོ་སངས་མ་ཀཽ་ཤམྦྱིར་ལྡོག་པ་

ན། རྒྱལ་པོ་ཤར་པས་གཙུན་མོར་བླངས་ཏྱེ། རྱེད་བཀུར་མ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། ཉྱིན་རྱེ་ལ་
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པ་ཎ་སོང་སོང་གྱི་ཡོ་བད་དང་། ཁང་བཟང་མྱེ་ཏོག་གྱི་སོ་ཞྱེས་བ་བ་བྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་

རྱིང་ཞྱིག་ལོན་པའྱི་སྐབས་ཏྱེ། དུས་དྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀཽ་ཤམྦྱིའྱི་ཡུལ་གྱི་

བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱིམ་བདག་མང་པོ་ཞྱིག་འབྲས་བུ་བཞྱི་ལ་བཀོད་ཅྱིང་སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆྱེར་

དད་པ་མཆོག་ལ་བཞགརྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པས་ཡང་མཆོད་པར་བྱེད་པ་ན། སྔོ་

སངས་མའྱི་གཡོག་མོ་སྒུར་འཇོག་ཅྱེས་བ་བ་ཡོད་དྱེ། དྱེ་དང་འདྲྱིས་ཤྱིང་ཤྱེས་པའྱི་

སོས་འཚོང་གྱི་ཁྱེའུ་དད་པ་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་སོན་པ་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྤན་

དྲངས་པའྱི་སར་སྒུར་འཇོག་གྱིས་ཀང་སོང་སྱེ། གདུགས་ཚོད་འབྲྱིམ་གོགས་ཀང་

བས། ཆོས་ཉན་པས་སྒུར་འཇོག་གྱིས་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པ་ཐོབ་བོ། །སྔར་དྱེས་པ་

ནའྱི་རྱིན་བརྐུ་བ་ལས། དྱེ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་མ་བརྐུས་པར་ཁྱེར་ཏྱེ་སྔོ་སངས་མ་ལ་

གཏད་པས། ཡོ་བད་མང་པོ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་པ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་པ་གོ་

བར་བས་ཏྱེ་དྱེང་མ་བརྐུས་པས་སོ། །

འོ་ན་ཁོད་ཀྱིས་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཉན་ལ། དྱེ་ཁོ་མོ་ལ་སྨྲོས་

ཤྱིག །དྱེར་སྔོ་སངས་མ་སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱི་ལ་འདུགགཞན་རྣམས་ཀང་སན་ལ་བསད། 

གལ་གྱི་ཐ་མར་སྒུར་འཇོག་འགྱེང་བཞྱིན་པས་ཆོས་སོན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ལན་མང་དུ་

སོང་བ་ན། སྒུར་འཇོག་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཉན་དུ་བྱུང་བ་ལ། བཀའ་སྩལ་པ། ད་

ཕྱིན་ཆད་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། སོན་པས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་རོགས་པར་བས་ནས་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དྱེ། གུས་པ་དང་ཞྱེ་ས་མྱེད་པར་མྱི་སོན་ནོ་གྱིས་ཤྱིགགལ་ཏྱེ་གུས་

པར་ཉན་ན་སོན་ཅྱིགདྱེའྱི་ནུབ་མོ་སྒུར་འཇོག་གྱིས་དྱེ་སྐད་སྨྲས་པས། སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱི་

ལ་སན་ནང་ཚང་ཅན་བཏྱིང་། དྱེ་ལ་སྒུར་འཇོག་བཞགབཙུན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་
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སན་སངས་ཏྱེ་གུས་ཚུལ་གྱིས་ཉན་པས་བཙུན་མོ་སྔོ་སངས་མ་ལ་སོགས་པ་མང་

པོས་ཕྱིར་མྱི་འོང་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཕྱིར་འོང་དང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱུན་

ཞུགས་ཐོབ་བོ། དྱེ་ནས་སྔོ་སངས་མ་འཁོར་བཅས་པ་སངས་རྒྱས་བལྟ་བར་འདོད་དྱེ་

རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས། རྒྱལ་པོས་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་ཞུས་པ་ན། བཙུན་མོའྱི་ཕོ་བྲང་གྱི་

ནང་དུ་གཤྱེགས་པར་མ་གནང་ངོ་། །དྱེར་ཁང་བཟང་མྱེ་ཏོག་གྱི་སོ་ཅན་ལ་དཀར་

ཁུང་ལྔ་བརྒྱ་བཏོད་དྱེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་དྱེ་དང་ཉྱེ་བའྱི་ལམ་སང་

ན་གཤྱེགས་པ་ན། བཙུན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སོས་དང་མྱེ་ཏོག་དང་ན་བཟའ་

ལ་སོགས་པ་དུ་མས་མཆོད་པར་བྱེད་དོ། །

དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཀུན་དུ་རྒྱུ་མ་དུ་ཞྱེས་བ་བའྱི་བུ་མོ་

དཔྱེ་མྱེད་མ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་ཡོད་དྱེ། ཕ་བྲམ་ཟྱེས་དཔྱེ་མྱེད་མ་དྱེ་སོན་པ་ལ་འབུལ་

བར་བརྩམས་པ་ལ། དྱེའྱི་མ་བུར་མ་ཞྱེས་བ་བས་ཡང་ཡང་བཟློག་ཀང་མ་ཉན་ཏྱེ་

སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་དྱེ་ཁྱིད་ནས་སོང་བ་ན། སོན་པས་དྱེ་འཇམ་པོའྱི་གཏམ་གྱིས་མྱི་

ཐུལ་པར་མཁྱེན་ནས། ང་རྱེ་ཞྱིག་བདུད་ཀྱི་ལྷ་མོ་སྱེད་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་མ་

ཆགས་ན། བློོ་དང་ལྡན་པ་མྱི་གཙང་བའྱི་རང་བཞྱིན་འདྱི་ལ་རང་པས་ཀང་རྱེག་པར་

མྱི་བའོ་གསུང་། དྱེར་དཔྱེ་མྱེད་མ་ཁོས་ནས་ཡུད་ཙམ་དྱེ་ཀ་ལ་ལུས་སོམ་ཞྱིང་སྐྲ་

འགྱེང་བ་དང་། མྱིག་མཆྱིང་བུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ། །

དྱེ་ནས་དྱེ་རྒྱལ་པོ་ཤར་པའྱི་བཙུན་མོར་བླངས་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་ལ་སྤྱིད་པ་བྱུང་བ་

ན། སྔོ་སངས་མས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དཔྱེ་མྱེད་མས་ལྷ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །ཞྱེས་བས་ནས། དཔྱེ་མྱེད་མས་རྒྱལ་པོ་དང་སྔོ་སངས་མའྱི་བར་དུ་ཕ་མ་
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མང་པོ་བས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དྱེ་བཙུན་མོ་གཉྱིས་ཀྱི་སར་རྱེས་མོས་ཀྱིས་ཟས་ཟ་བ་ལ། 

སྔོ་སངས་མའྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། བ་བས་བ་གོང་མ་སྱེག་གསོན་པོ་གཏད་པས། 

རྒྱལ་པོ་ན་རྱེ་དཔྱེ་མྱེད་མ་ལ་གཏོད་ཅྱིགདྱེས་ནྱི་ཁོ་མོའྱི་རྱེས་མ་ཡྱིན་ནོ། སྔོ་སངས་

མ་ལ་གཏད་པས། ཁོ་མོ་ནྱི་སོག་མྱི་གཅོད་ཀྱིས་སོངས་ཤྱིག །དྱེར་དཔྱེ་མྱེད་མས་བ་

བའྱི་ལག་ནས་བ་བླངས་ཏྱེ་རང་གྱི་གཡོག་མོ་གཅྱིག་སྔོ་སངས་མའྱི་ཁང་པའྱི་འོག་ཏུ་

བ་དྱེ་གསོད་དུ་བཅུག་ནས། འདྱི་སྐད་དུ། གཽ་ཏ་མའྱི་ཕྱིར་དུ་གསོད་ཅྱིག་བསོས་པས་

སྔོ་སངས་མས་བསད་དོ་ཞྱེས་བརྫུན་བསྒྱིགས་ཏྱེ། གོང་མ་སྱེག་གྱི་ཤ་རྒྱལ་པོ་ལ་

གཏད་དོ། །དྱེར་རྒྱལ་པོ་ཤར་པ་ཁོས་ཏྱེ་མདའ་གཞུ་བཀང་ནས་སྔོ་སངས་མའྱི་སར་

སོང་བ་ལ། སྔོ་སངས་མས་བམས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས། 

རྒྱལ་པོས་མདའ་འཕངས་པ་ལན་དང་པོ་ལམ་གྱི་ཕྱེད་དུ་ལྷུངས། གཉྱིས་པ་སར་ལྡོག་

སྱེ་རྒྱལ་པོའྱི་དྲུང་དུ་ལྷུངས། གསུམ་པ་འཕྱེན་པར་བརྩམས་པ་ལ། མ་འཕྱེན་ཞྱིག་

ཁྱེད་རང་ལ་གནོད་དོ་བས་པ་ན། འོ་ན་ཁོད་ལྷ་མོའམ། གནོད་སྦྱྱིན་མོ་སོགས་ཡྱིན་

ནམ། མ་ཡྱིན་ཏྱེ། བདག་ནྱི་ཉན་ཐོས་ཕྱིར་མྱི་འོང་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྔ་

བརྒྱ་པོ་འདྱི་དག་ཀང་བདྱེན་པ་མཐོང་བའོ། །དྱེར་རྒྱལ་པོས་སྔོོ་སངས་མ་ལ་དམ་པ་

ཅྱི་བཞྱེད་དྲྱིས་པ་ན། སྱིང་མོའྱི་འདུ་ཤྱེས་སྩལ་དུ་གསོལ། དྱེས་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བའོ་ཟྱེར་

ནས། རྒྱལ་པོ་སྔོ་སངས་མ་ལ་ཆོས་ལས་བྱུང་བའྱི་དད་པས་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་དང་

བསྱེན་བཀུར་དཔག་ཏུ་མྱེད་པས་བསབས་སོ། །སྔོ་སངས་མ་དང་རྒྱལ་པོ་ཤར་པའྱི་

གཏམ་རྒྱུད་འཕོས་གཞན་རྣམས་ནྱི་རྱེ་ཞྱིག་བཞག་གོ །
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དོན་ལྔ་པ་མུ་ཏྱིག་ཅན་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་ནྱི། 

སོན་པ་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་ཏྱེ་གང་གྱི་ཚེ། སྱིང་གྷ་ལའྱི་གླྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་

བུ་མོ་མུ་ཏྱིག་ཅན་ཆྱེན་མོར་གྱུར་ཞྱིང་། བློོ་གོས་གསལ་བ་དང་ཡྱིད་གཞུངས་པ་དང་

བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་དྱེའྱི་ཚེ། ཡུལ་དབུས་ནས་འོངས་པའྱི་ཚོང་

པ་རྣམས་ཀྱིས་སྱིང་གྷ་ལའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བྲང་དང་ཉྱེ་བར། མཚན་མོ་གནས་བཏབ་སྱེ་

འདུག་པ་ལས། ཐོ་རངས་ཀྱི་དུས་ན་ཆྱེད་དུ་བརོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མདོ་རྣམས་

བཏོན་པས། མུ་ཏྱིག་ཅན་གྱིས་དཀར་ཁུང་ནས་ཐོས་ཏྱེ། ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་བདྱེ་བ་སྐྱེས་

པས། ནངས་པར་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་ནས་ཚོང་པ་རྣམས་བོས་ཏྱེྱེ། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རོལ་

མོ་དག་ལོངས་ཤྱིག་བས་པ་ན། ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་མོ་དྱེ་ནྱི་རོལ་མོ་མ་ལགས། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའོ། །དྱེར་མུ་ཏྱིག་ཅན་སངས་རྒྱས་ཞྱེས་བ་བ་སྔོན་མ་ཐོས་པ་

གསར་དུ་ཐོས་པས། དགའ་བས་སྤུ་ཟྱེང་ཞྱེས་བྱེད་པར་གྱུར་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་ཞྱེས་བ་

བ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །

དྱེར་དད་པ་བླ་ན་མྱེད་པ་ཐོབ་ནས། དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཚོང་པ་རྣམས་ཚོང་

ཟྱིན་ནས་ཡུལ་དུ་ལྡོག་འགོ་བའྱི་ཚེ་མུ་ཏྱིག་ཅན་གྱིས་སོན་པ་ལ་ཞུ་བའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་

ཕུལ་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཡང་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་མྱི་ཡྱིས་ཕག་བས་པ། །སྐྱེ་དང་

བསྙུངས་དང་བསྱེངས་ལས་ངྱེས་འབྱུང་ཞྱིང་། །གཙོ་བོ་གགས་པ་རྒྱ་ཆྱེར་རབ་

གགས་པ། །དྲང་སོང་བདུད་རྩྱིའྱི་ཆ་ལས་ཐུགས་རྱེས་གནོད། །ཅྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་

ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་མུ་ཏྱིག་ཅན་གྱི་ཞུ་བའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ། 

དོན་རྣམས་ཞྱིབ་ཏུ་གསོལ་ཏོ། །དྱེར་སོན་པས་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ཁྱེད་རྣམས་སར་
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སྱིང་གྷ་ལར་འདོང་པའྱི་ཚེ། ང་ལ་སོས་ཤྱིག་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཡང་དུས་གཞན་

ཞྱིག་ན་ཚོང་པ་རྣམས་ཟོང་བསྒྱུར་ཟྱིན་ནས། སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་སོང་སྱེ་གསོལ་

བས། སོན་པས་རྱི་མོ་མཁན་དག་ལ་རས་ཀྱི་གཞྱི་ལ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་འབྲྱིར་སྩལ་

བ་ན། དྱེ་དག་གྱིས་མཚན་མ་བཟུང་བར་མ་ནུས་ཏྱེ། དྱེར་སྐུའྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་འོད་

ཟྱེར་སྤོས་པ་རས་གཞྱིའྱི་སྱེང་དུ་ཕོག་པ་ལ། བཟོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོན་བཀྱེ་སྱེ་ལྱེགས་

པར་ཟྱིན་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ཎའྱི་སྐབས་བཞྱིན་དུ་ཡྱི་གྱེ་བྲྱིས་པ་ལས། འདྱིར་

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ཚིག་བྲྱིས་པ་ལྷག་པོར་འབྱུང་། །ཚོང་པ་རྣམས་ལ་

དྱེའྱི་དོན་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས། ཁྱེད་དག་ལས་གཅྱིག་ཅྱིག་སྔོན་དུ་སོང་སྱེ། སྱིང་

གྷ་ལའྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་རས་བྲྱིས་འདྱི་མུ་ཏྱིག་ཅན་ལ་སྐྱེས་སུ་བསྐུར་བ་ཡྱིན་གྱི། ས་

ཕོགས་ཡངས་པར་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་བསྡུས་ལ། བཀུར་བསྱི་ཆྱེན་པོས་བྲྱིས་སྐུ་འདྱི་

ཁོམས་ཤྱིག །མུ་ཏྱིག་ཅན་གྱིས་འདྱི་དང་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྱེས་འདྲྱི་ན། འདྱི་དང་འདྱིའོ་

ཞྱེས་རོད་ཅྱིག །དྱེ་ནས་བཀའ་བཞྱིན་འཚལ་ཞྱེས་ཟྱེར་ནས་ཚོང་པ་རྣམས་སོང་སྱེ། 

སྱིང་གྷ་ལའྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྨྲས་པས། དྱེས་ཀང་ས་ཕོགས་ལྱེགས་པར་བསར། རྒྱལ་

མཚན་བསྒྱེང་བ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པའྱི་ཁད་པར་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བཤམས། སྐྱེ་

བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་བསགས་ནས་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་ཁྱིའྱི་སྱེང་དུ་བྲྱིས་སྐུ་ཞལ་ཕྱེ་བས། སྐྱེ་

བོ་ཐམས་ཅད་སྐད་གསངས་མཐོན་པོས། སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞྱེས་སྒོག་

ཅྱིང་ཐམས་ཅད་དད་པ་ལ་བཀོད། མུ་ཏྱིག་ཅན་དད་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་མྱིག་མཆྱི་

མས་གང་ཞྱིང་། འདྱི་དང་འདྱི་ཅྱི་ཞྱེས་སོ་སོར་དྲྱིས་པ་ལ་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་དང་

དྱེ་རྒྱས་པར་བཤད་པས། མུ་ཏྱིག་ཅན་གྱིས་རྱེན་འབྲྱེལ་ལུགས་འབྱུང་དང་། ལུགས་
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ཟློག་གྱི་དོན་བསམས་ཤྱིང་། ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་གསུམ་ཟློ་བར་བས་པ་ལས་

ལན་གཉྱིས་ནྱི་བསམས། གསུམ་པ་མ་བཟླས་པའྱི་སྔོན་རོལ་བར་སྐབས་དྱེར་རྒྱལ་

པོའྱི་བུ་མོ་མུ་ཏྱིག་ཅན་གྱིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །

དྱེར་ཆྱེད་དུ་བརོད་པའང་བས་ནས། ཡང་ནམ་ཞྱིག་ཚོང་པ་རྣམས་སར་ལྡོག་

པའྱི་ཚེ། བདག་གྱི་མྱིང་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚོལ། བསྙུན་དྲྱིས་ལ། མུ་ཏྱིག་

མཆོག་བྲྱེ་བོ་ཆྱེ་གསུམ་པོ་འདྱི་ཕུལ་ལ། ཆ་དང་པོ་ནྱི་སངས་རྒྱས། གཉྱིས་པ་ནྱི་

ཆོས། གསུམ་པ་ནྱི་དགྱེ་འདུན་ལ་འབུལ་ལོ་ཞྱེས་རོད་ཅྱིག་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ནས་ཚོང་པ་

རྣམས་ཀྱིས་དྱེས་ཇྱི་སྐད་བསོ་བ་བཞྱིན་དུ་ཕུལ། ཀུན་དགའ་བོས་སྐྱེས་འདྱི་གང་

ལས་བྱུང་ཞུས་པས། མྱིང་ཆྱེན་གྱི་གཡོག་མོ་སྐྱེད་མ་རྒྱལ་པོའྱི་བུ་མོར་སྐྱེས་པ་དྱེས་

བསྐུར་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སྐལ་ནྱི་དྲྱི་གཙང་ཁང་གྱི་ཞལ་བ་ལ་

སོགས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་བ་བ་གྱིས་ཤྱིགཆོས་ཀྱི་སྐལ་པ་ནྱི་ཆོས་འཛིན་བའྱི་

གང་ཟག་རྣམས་ལའོ། །དགྱེ་འདུན་གྱི་སྐལ་བ་ནྱི་དགྱེ་འདུན་ལ་མཉམ་པར་བགོས་

ཤྱིག །ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

དོན་དྲུག་པ་མ་ག་དྷ་བཟང་མོའྱི་རོགས་བརོད་ནྱི། 

ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་ལ། བུ་མོ་མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་ཞྱེས་བ་བ། 

བུད་མྱེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ཞྱིང་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་ཆྱེར་བསགས་པ་ཅྱིག་

ཡོད་དོ། །གོང་ཁྱེར་བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྱེལ་ན། ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ཁྱུ་མཆོག་སྦྱྱིན་ཞྱེས་བ་

བ་ཡོད་དྱེ། དྱེར་གཅྱེར་བུ་པ་རྣམས་ལས་མ་ག་དྷ་བཟང་མོའྱི་ཆྱེ་བ་ཐོས་སོ། ཁྱུ་
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མཆོག་སྦྱྱིན་དྱེ་གཅྱེར་བུ་པའྱི་ཆ་བད་དུ་བརྫུས་བས་ནས་མཉན་ཡོད་དུ་སོང་སྱེ། མ་

ག་དྷ་བཟང་མོ་ཅྱི་འདྲ་བ་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་ཁྱིམ་

དུ་སོང་བ་ལ་ཞུགས་པ་ན། མ་ག་དྷ་བཟང་མོས་ཀང་ཁ་ཟས་སྦྱྱིན་པར་ཕྱིན་པས་ཁྱུ་

མཆོག་སྦྱྱིན་མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་ལ་དགའ་བས་སྙུག་ཐགས་ཀྱི་ཞྭའྱི་ནང་དུ་ཁ་ཟས་

བླངས་སོ། །དྱེར་མ་ག་དྷ་བཟང་མོས་ཤྱེས་བཞྱིན་མྱེད་པར་སོང་མོ་ལྱེན་པ་འདྱི་སུ་

ཞྱིག་སམ་ནས་དྱེ་ཚིག་རྩུབ་པོས་སྤོས་པ་ན། དྱེ་ཡང་གདོང་སད་དྱེ་སོང་ནས་གོང་

ཁྱེར་བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྱེལ་དུ་སྱེབ་མ་ཐགཁྱིམ་བདག་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་ལ་མ་ག་དྷ་

བཟང་མོ་སོང་བར་བཏང་། ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་འདྱི་འོས་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་མྱི་གསོལ་བའྱི་

ཐབས་མྱེད་སམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བས། གལ་ཏྱེ་མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་འདྱི་བུ་

རམ་ཤྱིང་འཕྱེལ་དུ་སོང་ན་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང་བདྱེ་བའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཤྱེས་

སོ་ཞྱེས་གསུང་པ་ཐོས་པས། ཉྱེ་དུ་རྣམས་ལ་གོ་བར་བས་ནས་བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྱེལ་

དུ་བག་མར་གཏང་ངོ་། །

དྱེར་མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་ཁྱིམ་གྱི་བ་བ་ལ་བཞུགས་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ན་སྒྱུག་མོ་

ན་རྱེ། དྱེང་མཆོད་གནས་བཤོས་གསོལ་བ་ལ་བལྟ་བར་ཤོག་ཅྱིག་ཟྱེར་བས། དྱེར་

ཉན་ཐོས་ཆྱེན་པོ་དག་བོན་ནོ་སམ་སྱེ་འོངས་པ་ན། མུ་སྱེགས་གཅྱེར་བུ་པ་ནགས་ཀྱི་

མ་ཧྱེ་འདྲ་བ་མགོ་བོའྱི་སྐྲ་བཏོགས་པ་དག་མཐོང་ནས། མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་ངོ་ཚ་ཞྱིང་

གདོང་ཕྱིར་ཕོགས་ནས། འདྱི་ལྟ་བུའང་མཆོད་གནས་ཡྱིན་ན་མཆོད་གནས་མ་ཡྱིན་

པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཅྱེས་སོ། །སྒྱུག་མོས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཆྱེས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། དྱེས་སྨྲས་པ་ཡོད་དྱེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།

  330  

འདས་སོ་ཞྱེས་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། དྱེ་དག་གྱིས་སྨྲས་པ། འོ་ན་ནངས་པར་ཁོ་ན་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་ངྱེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བའྱི་ཐབས་ཡོད་དམ། 

བཟང་མོས་སྨྲས་པ། བཤོས་གཙང་སྦྱོར་ཞྱིག་དང་སང་སྤན་དྲང་ངོ་བས་ནས་ཁང་

ཐོག་ཏུ་མཆོད་པ་རྣམས་བཤམས། གསོལ་བ་བཏབ་པས། མཆོད་རས་རྣམས་ནམ་

མཁའ་ལ་སོང་བ་དང་། སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་བྱུང་བ་དང་ཀུན་དགའ་བོས་དྲྱི་བ་ཞུས་

ཤྱིང་། འདྱི་ནས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ན་གོང་ཁྱེར་བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྱེལ་ནས་འོངས་

སོ་ཞྱེས་སོགས་དང་། དྱེར་སང་ཉྱིན་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བགོད་དགོས་པར་བཀའ་སྩལ་

པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་པོ་ཀུན་ད་ཨུཏྤ་ཏས་རྫུ་འཕྲུལ་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་

སོགས་སྔར་སོབ་མ་ལྟ་བུར་གཤྱེགས་པའྱི་སྐབས་ཀྱིས་འགོ་ལ། དྱེ་ནས་དྱེའྱི་ནངས་

པར། དགྱེ་སོང་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པས་ཡང་དག་པར་ཆས་ཏྱེ། 

ཀུན་ཤྱེས་ཀཽཎྱི་ཉ་ནྱི་ར་མཆོག་གྱིས་དྲངས་པའྱི་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྱེ་གློག་འགྱུ་ཞྱིང་

ཆར་འབྱེབས་པ་དང་བཅས་ཏྱེ་བོན་པ་ན། མ་ག་དྷ་བཟང་མོའྱི་གོས་སྒྱུག་དང་། རྒྱལ་

པོ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དྱེའྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ནས། མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་ལ་དྲྱིས་

པ། ཁྱེད་ཀྱི་སོན་པ་དྱེ་འདྱི་ཡྱིན་ནམ། སྨྲས་པ། མ་ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱི་ནྱི་ཀུན་ཤྱེས་ཀཽ་དྱི་ཉ་

ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རྱིགས་འགྱེས་སྦྱར་ཏྱེ། འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་

ནྱི་བྲག་རྱི་ཤྱིང་དང་བ་དང་མྱེ་ཏོག་དང་འབབ་ཆུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ལ་

བཞུགས་ཏྱེ་ནམ་མཁའ་ལས་བོན་ཏོ། །

ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ནྱི་སྱེང་གྱེས་དྲངས་པའྱི་ཤྱིང་ར་ལ་བཅྱིབས་ཏྱེ་བོན་ཏོ། །མངཽ་གལ་

གྱི་བུ་ནྱི་གླང་པོ་ཆྱེ་ས་སྲུང་ལ་ཆྱིབས་པར་སྤྲུལ་ཏོ། །མ་འགགས་པ་ནྱི་གསྱེར་གྱི་
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པདྨ་ཤྱིང་རའྱི་འཕང་ལོ་ཙམ་པ། དངུལ་གྱི་གྱེ་སར་དང་བཻ་ཌཱུཪྱའྱི་སོང་པོ་ཅན་གྱི་ལྟྱེ་

བ་ལ་བཞུགས་ཏྱེའོ། །བམས་མའྱི་བུ་གང་པོ་ནྱི་བ་ཁྱུང་གྱིས་དྲངས་པའྱི་ཤྱིག་ར་

ལའོ། །ར་ཐུལ་ནྱི་ལྷུང་བཟྱེད་ཐོགས་ཏྱེ་སྤོད་ལམ་ཞྱི་བས་ཐམས་ཅད་དད་པ་བསྐྱེད་

ཅྱིང་བོན་ཏོ། །ཉྱེ་བ་འཁོར་ནྱི་གསྱེར་གྱི་ཏཱ་ལའྱི་ནགས་ཀྱི་གསྱེབ་ལས་སོ། །ཀཱ་ཏྱའྱི་

བཻ་ཌཱུཪྱའྱི་ཁང་བརྩྱེགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏྱེའོ། །གསུས་པོ་ཆྱེ་ནྱི་ཁྱུ་མཆོག་གྱི་ཤྱིང་

རས་སོ། །སྲུང་དབང་གྱི་བུ་ནྱི་ངང་པའྱི་ཤྱིང་རས་སོ། །བྱེ་བ་ཉྱི་ཤུ་པ་ནྱི་རྱི་དྭགས་ཀྱི་

ཚོགས་ཀྱིས་ཁབ་པའྱི་ནགས་ཚལ་དང་བཅས་ནས་སོ། །སྒ་གཅན་ཟྱིན་ནྱི་འཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའྱི་ཆ་བད་ཀྱིས་སོ། །དྱེ་དག་ལ་

སོགས་པ་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བོན་ཏོ། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟྱེར་གསྱེར་གྱི་མདོག་ལྟ་བུ་སྤོས་

ཏྱེ་ཛམྦུའྱི་གླྱིང་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་མཛད་ཅྱིང་། མཉན་ཡོད་ནས་བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྱེལ་

གྱི་བར་དུ་ཐག་རྱིང་བ་དང་། རྱི་ལ་སོགས་པ་གང་གྱིས་ཀང་སྒྱིབ་པ་མྱེད་པར་ཕན་

ཚུན་གྱི་མྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཕ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནམ་མཁའ་ལ་གཤྱེགས་པ་ན་ཕག་ན་རོ་རྱེ་ནྱི་སྐུའྱི་

ཕྱི་བཞྱིན་དུ་འོང་ལ། སྱེང་ནས་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་རྣམས་དང་། འོག་ནས་ནྱི་འདོད་

ཁམས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་དང་། གཡས་ནས་ཚངས་པ་དང་། གཡོན་ནས་བརྒྱ་བྱིན་དང་། 

མཐའ་སྐོར་དུ་དྲྱི་ཟའྱི་རྒྱལ་པོ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་དགའ་བ་དང་། མྱིག་སྦྱྱིན་

ལ་སོགས་པ་དྲྱི་ཟ་རྣམས་ཀྱིས་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་ཕུལ། གཞན་ཡང་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་

སོགས་པ་སྱེ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་དང་བཅས་ཏྱེ་བོན་པ་ན། 
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མཉན་ཡོད་ནས་བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྱེལ་གྱི་བར་དྱེར་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོག་ཆགས་

སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་བདུན་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་ནས། གོང་ཁྱེར་བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྱེལ་

ལ་སོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་སོ་རྱེ་རྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྱེ་རྱེ་བོན་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་

བསན་ཏྱེ་མ་ག་དྷ་བཟང་མོའྱི་ཁྱིམ་དུ་བོན་ནས་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ཏོ། །

དྱེར་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་མཐོང་ནས་ཁྱིམ་གཞྱིག་པར་

བརྩམས་པ་ན། ཁྱིམ་དྱེ་དང་གོང་ཁྱེར་དྱེ་ཤྱེལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བར་མཛད་པས་མ་བཤྱིག་གོ །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ཡུལ་དྱེར། ཉྱིན་ཞག་མང་པོར་བཞུགས་ཏྱེ། མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་ལ་སོགས་

པ་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ལ་ཆོས་བསན་པས། ལུས་ཅན་བགང་བར་དཀའ་

བ་ཞྱིག་འབྲས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་དང་། བང་ཆུབ་གསུམ་ལ་གཞོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེར་

རྒྱུ་ཞུས་པས། སྔོན་རྒྱལ་པོ་ཀ་ཀའྱི་རྱི་ལྟས་བཅུ་ཞྱེས་གགས་ཏྱེ། སོམ་ནྱི། གླང་ཆྱེན་

ཁོན་པ་ཕྱེ་དང་ཙནྡན་དང་། །ཀུན་དགའ་ར་བ་གླང་ཕྲུག་སྤྱེའུ་གཉྱིས། །བརྒྱད་བཀག་

འཐབ་དང་རས་ཡུག་མ་ཉམས་པ། །མ་འོངས་ཤཱཀའྱི་བསན་ལ་འབྱུང་བའྱི་ལྟས། །རྱི་

ལྟས་དྱེ་དག་བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ལོག་པར་བསན་པ་ལ། རྒྱལ་པོའྱི་སས་མོ་གསྱེར་

ཕྱེང་ཅན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་སྲུང་ལ་ཞུས་ཤྱིག་པར་བསྐུལ་བས། རྒྱལ་

པོས་ཀང་དྱེའྱི་ཚིག་ཉན་ཏྱེ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་འོད་སྲུང་ཉྱིད་ལ་ཞུས་པས། ཕྱི་

མའྱི་དུས་ཀྱི་ལྟས་སུ་ལུང་བསན་ཏྱེ་རྒྱལ་བོ་ཀྱི་ཀྱི་ཡྱིད་བདྱེ་བ་དང་དགྱེ་བ་ལ་བཀོད་

དོ། །དྱེའྱི་དུས་ཀྱི་གསྱེར་ཕྱེང་ཅན་མ་ནྱི་ད་ལྟ་མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་འདྱིའོ་ཞྱེས་ལུང་

བསན་ཏོ། །དྱེ་རྱེས་གོང་ཁྱེར་བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྱེལ་ནས་མྱི་སྣང་བར་མཛད་དྱེ་དྱེ་བཞྱིན་
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གཤྱེགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་སྣང་བར་མཛད་དོ། །

དོན་བདུན་པ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་བསྒྲུབས་པ་ནྱི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ན་བཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་མུ་གྱེ་ཉམ་ང་བ་

བྱུང་སྱེ། དགྱེ་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས། མཚོ་མ་དྲོས་པའྱི་འགམ་ནས་ཤྱིང་

ཛམྦུའྱི་འབྲས་བུ་དང་། བང་སྒ་མྱི་སན་ནས་མ་རོས་པའྱི་འབྲས་ས་ལུ་དང་། ལྷའྱི་ཡུལ་

ནས་བདུད་རྩྱིའྱི་ཟས་དག་བླངས་ཏྱེ་རང་ཡང་ལོངས་སྤོད་ཅྱིང་གཞན་དག་ལ་ཡང་

བགོ་བཤའ་བྱེད་དོ། །དྱེར་ལྷས་བྱིན་གྱིས་དྱེ་ལྟ་བུ་མཐོང་ནས་བདག་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་

ཐོབ་པར་བ་ཡྱི་སམ་སྱེ་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་སོང་ནས། བདག་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ལམ་

བསན་དུ་གསོལ་ཞྱེས་ཞུས་པས་སོན་པས། ཁོད་ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། ལྷག་

པའྱི་སྱེམས་པ་དང་། ལྷག་པའྱི་ཤྱེས་རབ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤྱིགརྫུ་འཕྲུལ་དང་

གཞན་ཡང་འབྱུང་ངོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ན་དྱེས་བསམས་པ། སོན་པས་བདག་ལ་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་ལུང་མྱི་འབོགས་སོ་སམ་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་ཤྱེས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་

སྔར་བཞྱིན་ཞུས་པ་ན། དྱེས་ཀང་སོན་པའྱི་ཐུགས་དགོངས་དང་། ལྷས་བྱིན་གྱི་

སྱེམས་ལ་བལྟས་པས་ལྷས་བྱིན་སྱིག་པའྱི་སྱེམས་དང་ལྡན་པར་ཤྱེས་ནས། ལྷས་

བྱིན་གཟུགས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ལ་གྱིས་ཤྱིགརྫུ་འཕྲུལ་དང་གཞན་ཡང་འབྱུང་

ངོ་། །དྱེ་དག་ལ་སོགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་དྱེའྱི་སྱེམས་ལ་བརགས་ན་

སྱིག་སྱེམས་ཅན་དུ་མཁྱེན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ལུང་གསལ་བར་མ་ཕོག་གོ །དྱེས་

བསམས་པ། འོད་སྲུང་སོབས་བཅུ་པ་འདྱི་བདག་གྱི་ནུ་བོའྱི་མཁན་པོ་ཡང་ཡྱིན། དྲང་
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པོའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པས་སོན་པར་འགྱུར་རོ་སམ་སྱེ། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ན་

འོད་སྲུང་སོབས་བཅུ་པ་ཡོད་པའྱི་སར་སོང་སྱེ་ཞུས་སོ། །

ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་མངོན་ཤྱེས་ནྱི་མ་བརགས་ན་མྱི་འཇུག་པས། དྱེས་མ་

བརགས་པར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གདམས་ངག་གནང་སྱེ། ལྷས་བྱིན་གྱིས་ཀང་དབྱེན་པར་

སོང་ནས་བསྒྲུབས་པས། བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཐོབ་ཅྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་

ཡང་བསྒྲུབས་སོ། །

ད་ནྱི་རྒྱལ་པོའྱི་བུ་མ་སྐྱེས་དག་དབང་དུ་བའོ་སམ་སྱེ་མ་སྐྱེས་དགའྱི་ཕོ་བྲང་

དུ་ཡང་ཡང་འཇུག་པའྱི་ཚེ་རྱེས་འགའ་ནྱི་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་གཟུགས་ཀྱིས། རྱེས་འགའ་

ནྱི་རའྱི་གཟུགས་ཀྱིས། རྱེ་འགའ་ནྱི་ཁྱེའུ་དང་། བུ་མོ་དང་། འདབ་ཆགས་ལ་སོགས་

པ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་འོང་བ་དང་འགོ་བར་བྱེད་ཅྱིང་། དགྱེ་སོང་གྱི་

གཟུགས་ཀྱིས་གདན་ལ་འདུག་པར་ཡང་བྱེད་དོ། །རྱེས་འགའ་ནྱི་ཁྱེའུ་གསྱེར་གྱི་

སྐྱེད་རྒྱན་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་མ་སྐྱེས་དགའྱི་པང་དུ་འགྱེ་ལྡོག་བྱེད་ཅྱིང་། མ་སྐྱེས་

དགས་དྱེའྱི་ཁར་མཆྱིལ་མ་ལྡུགས་ན་དྱེས་ཀང་མྱིད་པར་བྱེད་དོ། །དྱེར་མ་སྐྱེས་

དགས་བསམས་པ། ལྷས་བྱིན་འདྱི་ནྱི་སོན་པ་བས་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེའོ་སམ་མོ། །སྔ་

དགོངས་བཞྱིན་ལྷས་བྱིན་ཚུར་འོངས་ཤྱིང་ཕར་འགོ་བ་ན་མ་སྐྱེས་དགས་ཤྱིང་ར་ལྔ་

བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་བསུ་ཞྱིང་སྐྱེས་ལ། ཁ་ཟས་བཙོས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་འབུལ་བར་བྱེད་

དོ། །དུས་ལན་ཅྱིག་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བསམས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་འཁོར་རྣམས་

བདག་གྱིས་ཁ་དྲང་བར་བའོ་སམ་པ་དང་། ཡང་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ལྷས་བྱིན་ལ་

ཁོད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འོད་སྲུངས་སོབས་བཅུ་པ་ལས་བྱུང་ན། 
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ཁྱེད་དྱེའྱི་དྲུང་དུ་མྱི་འགོའམ་ཞྱེས་བས་པ་ན། ཁོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་འགྲུབ་

པ་ཡྱིན་གྱི། ང་ལ་དྱེས་ཅྱི་ཞྱིག་བས་ཞྱེས་སྨྲས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་སོབ་དཔོན་ལ་དྲྱིན་དུ་

མྱི་བཟོ་བ་དང་། དགྱེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱེད་པའྱི་སྱེམས་ངན་པ་སྐྱེས་པ་དྱེས་ལྷས་

བྱིན་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དྱེ་མ་ཐག་ཉམས་ཤྱིང་། སར་སོར་ཆུད་པའྱི་ནུས་པ་ཡང་མྱེད་པར་

གྱུར་མོད། དྱེ་ལྟར་ཉམས་པ་རྱེ་ཞྱིག་ལྷས་བྱིན་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་ཤྱེས་སོ། །

དོན་བརྒྱད་པ་དགྱེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱུང་བ་བསྡུམས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ལྷས་བྱིན་གྱི་སྱེམས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྱི་

རྒས་འཁོགས་སུ་གྱུར་པས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱིའམ་འཁོར་གྱི་ཕྱེད་བདག་ལ་གཏོད་

པར་འགྱུར་གང་སམ་སྱེ། འཁོར་སོང་བའྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དྲུང་དུ་འོང་བར་

ཆས་སོ། །དགྱེ་སོང་ནོག་ཅན་ཞྱེས་བ་བ་ཚངས་པའྱི་ལྷར་སྐྱེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྱེས་

དྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ། ཆུ་སྱིན་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རྱི་ལ་མཽང་གལ་གྱི་བུ་བཞུགས་པ་ལ་སྦྲན་ཏྱེ་

སོན་པ་ལ་ཞུས་ཤྱིག་ཅྱེས་བསྐུལ་ལོ། །དྱེས་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སོང་སྱེ་ཞུས་

སོ། །དྱེར་ལྷས་བྱིན་གོགས་ཀོ་ཀ་ལྱི་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་སོང་བཞྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྒྱང་

རྱིང་པོ་ནས་འོང་བ་གཟྱིགས་ནས། མཽང་གལ་གྱི་བུ་ཚིག་སྲུངས་ཤྱིག་ཅྱེས་བཀའ་

སྩལ་ཞྱིང་། མཽང་གལ་གྱི་བུ་སྔར་གྱི་གནས་སུ་སོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བར་ལྷས་

བྱིན་གྱིས་སྱེབ་སྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བགྱེས་

འཁོགས་པས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་གདམས་ངག་འབོགས་པ་བསྱེལ་གྱི། འཁོར་

རྣམས་བདག་ལ་གཏད་ན་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུས་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པས་གནས་པར་
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འགྱུར་རོ། །ཞྱེྱེས་ཞུས་སོ། །

དྱེ་འཇམ་པོས་གོ་བར་བ་བའྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པར་དགོངས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། 

ང་རྱེ་ཞྱིག་འཁོར་རྣམས་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལྟ་བུའྱི་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་མཽང་གལ་གྱི་བུ་

ལའང་མྱི་གཏོད་ན། གཏྱི་མུག་ཅན་རོ་དང་འདྲ་བ་མཆྱིལ་མ་ཟ་བ་ཁོད་ལ་གཏོད་རྱེ་

ཀན། དྱེར་ལྷས་བྱིན་ཁོང་ཁོ་བ་དྲག་པོ་སྐྱེས་ནས་ལན་གསུམ་དུ་མགོ་ཅོགས་ནས། 

འཇལ་ཏོ་སམ་དུ་བསམས་པས་ཕྱིར་སོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་སོན་པས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་

བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། ཀུན་དགའ་བོས་དགྱེ་སོང་རྣམས་བསྡུས་ནས། སུ་ཞྱིག་ཉྱེས་པར་

བཤད་པའྱི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་དག་པར་ལྟ་བ་དྱེ་དག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འགོགས་པར་

ཡང་མྱི་བ། ད་ནྱི་ཁྱེད་ཅག་རྣམས་ཚར་བཅད་ཅྱིང་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་སྨྲ་ཡྱི། ཚིག་

གྱི་ལམ་བཟོད་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་སོགས་ལོག་པའྱི་རྱེས་སུ་མྱི་འགོ་བར་གདམས་

སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ལྷས་བྱིན་གོགས་དགྱེ་སོང་བཞྱི་དང་གོས་བྱེད་དྱེ། འོ་སྐོལ་གྱིས་དགྱེ་

འདུན་དབྱེ་བར་ནུས་ན་བདག་ཅག་ཚེ་འདྱིར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཤྱི་

བའྱི་རྱེས་སུ་ཡང་གཽ་ཏ་མ་མཐུ་ཆྱེ་བ་ལའང་དྱེ་ལྟར་བས་སོ་ཞྱེས་གགས་པ་ཆྱེན་པོ་

འབྱུང་ངོ་། །དྱེར་ཁ་ཅྱིག་དགྱེ་འདུན་དབྱེ་བར་མྱི་ནུས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ལ། ཡང་ཁ་ཅྱིག་

འདྱི་ནྱི་ནུས་ཏྱེ་དགྱེ་སོང་རྒན་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཡོ་བད་དག་སྦྱྱིན། གཞོན་པ་རྣམས་

ཀང་ཟྱིང་ཟྱིང་གྱིས་བསྡུ་བར་བའོ། །ཞྱེས་བས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ནས་རྱི་ག་ཡའྱི་དྲུང་དུ་བོན་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་

གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་འབྲས་ས་ལུ་སོག་མའྱི་སྦུབས་སུ་སྱིན་པ། ཤྱིང་ར་ལྔ་བརྒྱ་

ཙམ་བཀང་སྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་བ་ན། ལྷས་བྱིན་གྱིས་དྱེ་མཐོང་སྱེ་མ་སྐྱེས་
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དག་ལ། ང་ཡང་འཁོར་མང་པོ་དང་བཅས་ཏྱེ་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་འོང་ན། ད་ལྟར་རྒྱལ་

པོས་གཽ་ཏ་མ་ལ་བྱེད་པ་བཞྱིན་དུ་ཁོད་ཀྱིས་ཀང་ང་ལ་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་ཟྱེར་ལ། མ་

སྐྱེས་དགས་ཀང་ཁས་བླངས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བོན་མ་ཐག་

པ་དང་། སྐུ་ཚེའྱི་མཇུག་དང་། མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་མ་བསན་པའྱི་དུས་དང་། བསན་པ་

ལ་ལྟ་བ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྐོན་མ་བྱུང་བའྱི་དུས་དང་། མཚམས་མ་བཅད་པའྱི་

དུས་སུ་ནྱི་དགྱེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་མྱི་འབྱུང་ལ། སྐབས་དྱེར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ནས་རྱེ་

ཞྱིག་ལོན་ཞྱིང་། སྐུ་ཚེའྱི་མཐའ་མ་རང་ལ་ཡང་མ་བབ་པ་དང་། མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་

ཀང་ཡོད། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྟ་བའྱི་སྐོན་ཡང་བྱུང་བས་དགྱེ་འདུན་གྱི་འབྱེན་འབྱུང་

དུ་རུང་བའྱི་དུས་ཡྱིན་ལ། གོགས་དགྱེ་སོང་བཞྱི་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར་དགྱེ་འདུན་གྱི་

དབྱེན་བྱེད་ནུས་སོ་ཞྱེས་གཞན་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་ཐོས་ནས་ལྷག་

པར་ཡང་དགྱེ་འདུན་དབྱེ་བའྱི་ཕྱིར་བརྩོན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེར་དགྱེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཡོ་

བད་ཟང་ཟྱིང་གྱིས་མགུ་བར་བས་ཏྱེ་ལྷས་བྱིན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་སོང་བ་

ལས། མ་སྐྱེས་དགས་ཀང་འབྲས་ཤྱིང་ར་ལྔ་བརྒྱ་གང་བ་དང་ཡོ་བད་མང་པོ་

བསབས་སོ། །ཚུལ་དྱེ་སོན་པའྱི་སན་དུ་གསོལ་བས། ཞྱིང་བཟང་པོ་བོར་ནས་ཞྱིང་

ངན་པ་ལ་མཆོད་པའྱི་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། སྐྱེ་བོ་ངན་པ་རྱེད་བཀུར་གྱིས་ཕུང་བར་

འགྱུར་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའང་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དྱེར་ལམ་གྱི་ཕྱེད་ཀྱི་ས་ཕོགས་

ཡངས་པར་ལྷས་བྱིན་ཉྱིད་གལ་གྱི་དབུས་སུ་འདུག །དགྱེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་

འདུས་ཤྱིང་ཟ་བར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་སོན་པ་མཉན་ཡོད་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་

གཤྱེགས་ཤྱིང་། འཕགས་པའྱི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ནྱི་དབྱེ་བར་མྱི་ནུས་པས་སོ་སོ་སྐྱེ་
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བོ་དགྱེ་བ་ཅན་ཤས་ཆྱེ་བའྱི་དགྱེ་འདུན་དང་ཐབས་གཅྱིག་ཏུ་གཤྱེགས་ཏྱེ། རྒྱལ་པོའྱི་

ཁབ་ཏུ་དབར་གནས་པར་མཛད་དྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་རྱིམ་གོ་བྱེད་པ་ནྱི་འཕགས་པ་སྒ་གཅན་

ཟྱིན་ནོོ། །

བར་སྐབས་དྱེ་དག་ཏུ་ལྷས་བྱིན་དང་དྱེའྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་བ་དགྱེ་སོང་བཞྱི་པོ་

དག་ལ་སོན་པའྱི་བཀས། དགྱེ་འདུན་གྱིས་གཞམས་ཏྱེ་བསོ་བ་དང་། བཟློག་སྱེ་བསོ་

བ་བས་ཀང་དྱེ་དག་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་ལ་བརྩོན་པ་འདོར་བར་མྱི་བྱེད་དོ། །དབར་

གནས་པ་དྱེའྱི་ཚེ་མུ་གྱེའྱི་ཉམ་ང་བ་བྱུང་སྱེ། དགྱེ་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པ་རྣམས་སྔར་

བཞྱིན་བྱེད་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་པར་

བཞྱེད་པས། བསོད་སོམས་སོབ་པ་དང་གསོ་སྦྱོང་གྱི་ཚེ་མ་གཏོགས་སུ་ཡང་སྤན་

སྔར་མྱི་འགོའ།ོ །དྱེར་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའྱི་དགྱེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་དག་ལ། ལྷས་བྱིན་གྱིས་

ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསབས་སོ། །ཟླ་བ་གསུམ་འདས་པ་ན་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་

ལྷས་བྱིན་གྱིས་ལམ་ཐག་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཏུ་ཁྱིད་ནས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། དགྱེ་སྦྱོང་གོ་ཏ་

མ་ནྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་དགོན་པ་བ་དང་། བསོད་སོམས་པ་དང་། ཕག་དར་ཁོད་པ་

དང་། ཆོས་གོས་གསུམ་པ་དང་། བླ་གབ་མྱེད་པ་ཉྱིད་རྣམས་གོལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་

ཞྱེས་སྨྲ་ན། གང་སུ་དག་བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ་པོ་དྱེ་དག་མྱི་འདོད་པ་དྱེ་ནྱི་དགྱེ་སྦྱོང་ག་ཽཏ་

མ་ལས་རྱིང་དུ་གྱུར་གྱི། ད་ཚུལ་ཤྱིང་ལོངས་ཤྱིག་བས་པས། དྱེར་ལྔ་བརྒྱས་ཚུལ་

ཤྱིང་བླངས་སོ། །དྱེ་ནས་ལྷས་བྱིན་ལངས་ཏྱེ་སོང་བའྱི་རྱེས་ལ་ལྔ་བརྒྱ་པོའང་

འབྲངས་སོ། །

དྱེར་སྒ་གཅན་ཟྱིན་གྱིས་བཟློག་ཀང་དྱེ་དག་ན་རྱེ། མུ་གྱེ་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་ན། 
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སོན་པ་ནྱི་མྱི་སྣང་བ་ན་བཞུགས། བདག་ཅག་ལྷས་བྱིན་གྱི་མཐུས་སོག་དང་མ་བྲལ་

བ་ཡྱིན་མོད། གཞན་དུ་ན་གཅྱིག་ཀང་གསོན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་

ནས་ལྷས་སྦྱྱིན་གྱིས་རང་གྱི་བློས་བཅོས་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ་བསྒགས་ཤྱིང་། ལྔ་

བརྒྱས་ཀང་ཚུལ་ཤྱིང་བླངས་སོ། །གནས་ལྔ་ནྱི། འོ་མ་དང་། ཤ་དང་། ལན་ཚ་སོང་བ་

སྱེ་གསུམ་དང་། གོས་དྲས་ཤྱིང་དྲུབས་པ་མྱི་གོན་པ་དང་། གོང་མཐའ་ན་གནས་

པའོ། །དྱེ་ལྟར་བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ་བཟུང་བ་དྱེ་ནྱི་དགྱེ་འདུན་བྱེ་བའྱི་ཚད་དོ། །དྱེ་ནས་

ལྷས་བྱིན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཅུང་ཟད་འཕགས་ཏྱེ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་གཏོགས་པ་

སྤོད་ཡུལ་ཡངས་པ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་བཅས་ནས་རང་ཉྱིད་ཁྱི་ལ་འདུགསངས་རྒྱས་

ལྟར་བཅོས། ཀོ་ཀ་ལྱི་ཀ་དང་། ཁཎ་དྲ་བ་གཉྱིས་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་གྱི་ཚུལ་ལྟར་

བཅོས་ནས་གཡས་གཡོན་དུ་བཞགདགྱེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་དག་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་

ནས། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྱེ་བ་ལྟར་བཅོས་པའྱི་ཆོས་སོན་པ་ལྟར་བྱེད་དོ། །གང་དགྱེ་

འདུན་བྱེ་བའྱི་དུས་ཉྱིད་ན། ས་གཡོས། སྐར་མདའ་ལྟུང་། སྒ་འབྱིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་དགྱེ་

འདུན་བྱེ་ནས་མ་བསྡུམས་བར་གྱི་ཞག་གཅྱིག་པོ་དྱེ་ལ་སྱེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ལུང་

འབོགས་པ་དང་། ཀོག་པ་དང་། འདོན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། དོན་སྱེམས་པ་དང་། 

ཐར་པའྱི་ས་བོན་བསྐྱེད་པའྱི་རྒྱུན་ཆད། ངྱེས་པ་ལ་སྔར་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་མྱི་

འཇུགའབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་མྱི་ཐོབ། འདོད་ཆགས་དག་མ་བྲལ་བ་རྣམས་མྱི་

འབྲལ། ཟག་པ་མ་ཟད་པ་རྣམས་ཟད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། སོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་རྱེན་

གཅྱིག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་ཆད་ཅྱིང་། ལྷ་མྱིའྱི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡྱིད་མྱི་བདྱེ་

བ་དང་འཁྲུགས་པས་གནས་སོ། །
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དྱེའྱི་ཚེ་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་རྱི་ལ་དབར་གནས་པ་ལས། ས་

གཡོས་པའྱི་རྒྱུ་བརགས་པས་དགྱེ་བདུན་བྱེ་བར་ཤྱེས་ཏྱེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སོན་པའྱི་

སྤན་སྔར་འོངས་ནས། བདག་ཅག་དགྱེ་འདུན་བསྡུམ་པར་བགྱི་བའྱི་དོན་དུ་འོངས་

སོ། །ཞྱེས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྱེགས་སོ་སྩལ་ཏྱེ། གང་ཟག་བཞྱི་

ཚངས་པའྱི་བསོད་ནམས་སྐྱེད་དྱེ། སྔོན་མྱེད་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་

པའྱི་སྐུ་གདུང་གྱི་མཆོད་རྱེན་བྱེད་པ་དང་། དྱེར་གཙུག་ལག་ཁང་བྱེད་པ་དང་། དགྱེ་

འདུན་བྱེ་བ་བསྡུམ་པ་དང་། ཚད་མྱེད་པ་བཞྱི་བསོམ་པའོ། །དྱེ་ནས་མཆོག་ཟུང་

ཕོགས་དྱེར་སོང་ངོ་། །ཉྱེ་བར་ཕྱིན་པ་ན་ལྷས་བྱིན་གྱིས་དྱེ་མཐོང་སྱེ། ད་ནྱི་ཉན་ཐོས་

ཆྱེན་པོ་འདྱི་གཉྱིས་ཀང་མངོན་དུ་བས་ན། ང་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སངས་རྒྱས་

སུ་འགྱུར་བར་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་དོ་སམ་ཡྱིད་རབ་ཏུ་དགའ་ཞྱིང་ང་རྒྱལ་དང་། དྲྱེགས་པ་

དང་། རྒྱགས་པ་སྐྱེས་ཏྱེ་ཀོ་ཀ་ལྱི་ཀ་དང་། ཁཎ་དྲ་བ་སྱེ་དགྱེ་སོང་གཉྱིས་པོ་དྱེ་ལ་གྲུ་

སུགས་བས་ནས་བསྐྲད་དྱེ་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་གཡས་གཡོན་དུ་བཞག་གོ །

དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ན་ལྷས་བྱིན་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལད་མོ་ཟློས་ཏྱེ་

འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། ང་ནྱི་རྒྱབ་ཅུང་ཟད་མྱི་བདྱེ་ཡྱི། དྱེ་བསལ་

དགོས་ཀྱི། ཁོད་ཀྱིས་འཁོར་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་ཅྱིག་ཟྱེར་ནས། བླ་གོས་བཞྱི་ལྟབ་

ཏུ་བཏང་སྣམ་སྦྱར་སྔས་སུ་བཅུག་ནས་གཉྱིད་ལོག་གོ །དྱེར་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ལྷས་བྱིན་

གཉྱིད་འཐུག་པོས་ནོན་ཞྱིང་གན་རྐལ་དུ་འདུགསྔུར་པའྱི་སྒ་འབྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ནས་འཁོར་རྣམས་ལ། ཁོད་རྣམས་ཀྱི་སོན་པ་འདྱིའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་ལྟ་

བུ་ལ་ལྟོས་ཤྱིག །དྱེར་མཽང་གལ་གྱི་བུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏྱེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་
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འཕྲུལ་མང་པོ་བསན་པས་འཁོར་རྣམས་དད་ཅྱིང་འདུན་པར་བས། ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་

ཆོས་བསན་པས་འཁོར་རྣམས་སྐོ་བ་སྐྱེས་ཤྱིང་སོན་པ་ལ་དད་པ་དང་། ལྷས་བྱིན་

སོང་པར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཀང་བཤད་ནས། དགྱེ་སོང་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྔར་ཟས་

ངོ་དང་ནོར་ངོ་ལ་བརྱེན་ནས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་སངས་ཏྱེ་ལྷས་བྱིན་གྱི་རྱེས་སུ་

ཞུགས་པའྱི་རང་གྱི་སྤོད་པ་ལ་ངོ་ཚ་ཡྱིད་འབྱུང་། སངས་རྒྱས་ལ་མཆོག་ཏུ་དད་པ་

སྐྱེས་སོ། །

དྱེ་ནས་མཆོག་ཟུང་གྱིས་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ཁྱིད་ནས་འོངས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་ཀོ་ཀ་ལྱི་

ཀས་ལྷས་བྱིན་ལོངས་ཤྱིག་འཁོར་ཕོགས་སོ་ཞྱེས་སྨྲ་ཞྱིང་ཐབས་དུ་མ་བས་ཀང་

ལྷས་བྱིན་ཡུན་རྱིང་དུ་གཉྱིད་མ་སད་པ་ལས། རྱིང་ཞྱིག་སོང་ནས་སང་ངོ་། །དྱེ་ནས་

ཞྱེ་སང་དྲག་པོས་ཅྱི་བཞྱིན་བསྱེགས་ནས་འོངས་པ་ན། ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་ལམ་བར་དྱེར་

ངམ་གོག་འཇྱིགས་སུ་རུང་བ་ཞྱིག་སྤྲུལ་པས་མ་ཐར་ཏྱེ་ལྷས་བྱིན་སར་ལྡོག་ནས་ཀོ་

ཀ་ལྱི་ཀ་ལ་སྤོ་ཞྱིང་རྱེག་པར་བྱེད་དོ། །ལྔ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་དག་ལྷས་བྱིན་སོང་ཞྱིང་སོན་པ་

ལ་འདུན་པའྱི་སྱེམས་བསྐྱེད་པ་ན་དགྱེ་འདུན་བསྡུམ་པའྱི་ཚད་དྱེ། དགྱེ་འདུན་བྱེ་བ་

དྱེའང་རྱིང་དུ་མྱི་གནས་ཏྱེ་ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བསྡུམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེ་ནས་

མཆོག་ཟུང་གྱིས་དགྱེ་སོང་དྱེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་ཁྱིད་དྱེ། སོན་པས་

དྱེ་དག་ཤྱིན་ཏུ་འགོད་ཅྱིང་མནོང་བའྱི་གཉྱེན་པོར་ཡང་དག་པར་སྤོ་བ་བསྐྱེད། རྱེན་

འབྲྱེལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་བཟློག་གྱི་ཆོས་བསན་པས་འགོད་པ་བསལ་ཏྱེ་རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པ་ནས་དག་བཅོམ་པའྱི་བར་ལ་བཀོད་དོ། དྱེའྱི་ཚེ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་རྒྱལ་པོའྱི་

ཁབ་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་འཚེ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་རྒྱུན་དུ་བྱེད་ལ། གང་གཙེས་པ་དྱེ་སོན་
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པའྱི་སན་དུ་གསོལ་མཁན་གཏོང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་མངགས་ཏྱེ། རྒྱལ་

པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་ལམ་པོ་ཆྱེ་དང་གཞྱི་མདོ་སོགས་སུ་ལྷས་བྱིན་ནམ་ལྷས་བྱིན་གྱི་ཕོགས་

འཚེ་བ་བྱེད་པ་པོ་དྱེ་དག་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགྱེ་འདུན་དང་འབྲྱེལ་བ་

མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་བསྒགས་ཤྱིང་། དྱེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཉམས་པའང་གོ་བར་བས་སོ། །

དོན་དགུ་པ་མ་སྐྱེས་དགའྱི་ལོག་སྤོད་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ལྷས་བྱིན་གྱིས་མ་སྐྱེས་དག་ལ་ཁོད་ཀྱི་ཕ་ནྱི་སྐྲ་ཁ་དོག་ལན་གསུམ་

དུ་འགྱུར་ཡང་འདོད་ཡོན་ལ་ཞྱེན་པས་བུ་ལ་རྒྱལ་སྱིད་མྱི་གཏོད་ཀྱི། ད་ཕ་རོལ་

གནོན་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་སོགས་ཕ་མ་མང་པོ་དག་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །མ་སྐྱེས་

དག་ཡང་དྱེ་ལ་ཉན་ཏྱེ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཇམ་

འཕུལ་བའྱི་ཕྱིར་འོད་མའྱི་ཚལ་དུ་འགོ་བ་ལ། མ་སྐྱེས་དགས་རོ་རྱེ་རྩྱེ་གཅྱིག་པ་

འཕངས་པས་འཇམ་གྱི་རྱིའུ་ལ་ཐུག་སྱེ་ཆག་པ་དང་སར་ལྡོག་གོ །སོན་པས་མཽང་

གལ་གྱི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་སྱེ། མཽང་གལ་གྱི་བུས་གོང་ཁྱེར་ཙམ་པར་གྲུ་འཛིན་གྱི་

བུ་བྱེ་བ་ཉྱི་ཤུ་པ་ལ་བསོད་སོམས་སོང་པར་བཞྱེད་དྱེ། དྱེ་ཉྱི་མ་ལ་ལྷར་འཛིན་པ་ཡྱིན་

པས་ཉྱི་མ་ལ་ཕག་བྱེད་པའྱི་དུས་སུ་མཽང་གལ་གྱི་བུས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་བརོལ་ནས་བབས་པས། དྱེས་ཉྱི་མའྱི་ལྷའོ་སམ་སྱེ་ཁྱེད་ཉྱི་མ་ཡྱིན་

ནམ། ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ལ། ང་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཏྱེ་ཁོད་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

བསོད་སོམས་ཕུལ་ཞྱིག་གསུང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་སུ། དྱེར་རྒྱས་པར་བཤད་
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པས་གོ་ཞུན་སྐྱེས་བྱེ་བ་ཉྱི་ཤུ་པ་དྱེ་ལྷག་པར་དད་པ་སྐྱེས་ནས་ལྷའྱི་ཟས་དང་

མཚུངས་པའྱི་བཟའ་བ་སྣོད་དུ་བཙོས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་བ་མཽང་གལ་གྱི་བུས་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱིས་ཁྱེར་ཏྱེ་སོན་པ་ལ་ཕུལ་ལོ། །

རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་སྣོད་དུ་བཙོས་པའྱི་ཞལ་ཟས་ཕྱི་མ་ཁྱེར་ཏྱེ་

སྤན་སྔར་འོངས་ཙ་ན་འོད་མའྱི་ཚལ་ཐམས་ཅད་དྲྱི་ཞྱིམ་པོས་ཁབ་པར་འདུག་ནས། 

ལྷ་དག་མཆོད་པ་ལ་འོངས་སམ་ཞྱེས་ཞུས་པ་ན། གྲུ་འཛིན་གྱི་བུ་ལས་མཽང་གལ་གྱི་

བུས་བསོད་སོམས་བླངས་པ་སྱེ། དྱེ་ནྱི་བསོད་ནམས་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ་

ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་བསྔགས་སོ། །དྱེ་ནས་སོན་པས་གསོལ་བའྱི་ལྷག་མ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡང་

བསྩལ་ཏྱེ། རྒྱལ་པོས་ཀང་གསོལ་བ་ན་སྔོན་ཆད་དྱེ་འདྲ་བའྱི་ཁ་ཟས་མ་མྱོང་སྱེ། 

ཆྱེད་དུ་བརོད་པ་ཡང་བས་སོ། །དྱེར་མ་སྐྱེས་དག་ལ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་འཕ་སྱེ། འདྱི་

ཡབ་ཀྱི་དགར་འགྱུར་ཞྱེས་མ་སྐྱེས་པ་ནས་ལུང་བསན་ན་སྔོན་ནས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་

བཀུམ། ཁ་ཅྱིག་ན་རྱེ། ལུང་བསན་པ་ཐམས་ཅད་བདྱེན་ནམ་ཅྱི། རྒྱལ་པོས་མ་ཉྱེས་ཏྱེ་

ལྷས་བྱིན་གྱིས་ཉྱེས་སོ། །གཞན་དག་ན་རྱེ། རྒྱལ་པོ་དང་ལྷས་བྱིན་གྱིས་ཀང་མ་ཉྱེས་

ཏྱེ། འདྱི་གནས་ནས་བསྐྲད་པར་མ་བས་པས་དགྱེ་འདུན་གྱིས་ཉྱེས་སོ། །དྱེར་རྒྱལ་

པོས་བསམས་པ། བདག་གྱི་ལུས་ངན་པ་འདྱི་ལ་བརྱེན་ནས་སོན་པ་དང་དགྱེ་འདུན་

ལ་མྱི་སན་པར་བརོད་སམ་ཡྱིད་ཞུམ་པར་འདུག་གོ །

དྱེ་ནས་ལྷས་བྱིན་གྱིས་རག་པར་བསྐུལ་ཏྱེ། མ་སྐྱེས་དག་ཕ་རོལ་གནོན་པའྱི་

ལས་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་སྱེ། དང་པོར་ཡུལ་ཙམ་པ་མ་སྐྱེས་དག་ལ་བྱིན་པ་དང་། དྱེ་

ནས་མ་ག་དྷ་ཡང་རྱིལ་བོར་བྱིན་པ་དང་། དྱེ་ནས་བང་མཛོད་རྣམས་ཀང་བྱིན་པ་
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དང་། དྱེ་ནས་འཇམ་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མ་བཟློག་སྱེ། ཡབ་ཀྱིས་ཚིག་རྩུབ་

པོས་བཟློག་པར་བས་ན། དྱེར་མ་སྐྱེས་དག་ཁོས་ཏྱེ་ཡབ་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་གོ །དྱེ་

ལ་སྐབས་འདྱིའྱི་ཕ་རོལ་གནོན་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནྱི། དུས་ད་ལྟའྱི་རྒྱལ་པོ་ངན་པ་ཁ་ཅྱིག་

གམ། བློན་པོ་ལོག་པའྱི་ཁྱིམས་བྱེད་པ་རྣམས་གྱི་སྤོད་པ་ལྟར་མྱི་འོས་པའྱི་དཔའ་

བསྡུད། མྱི་འོས་པའྱི་ཆད་པ་གཅོད། མ་རུངས་པ་ཆད་པ་འོས་པ་ལ་གཉའ་རྱེངས་སུ་

འཇུགབཟང་པོ་རྣམས་ནྱི་སད་ཅྱིང་སྱིགས། ངན་པ་རྣམས་ནྱི་མགོ་དཔངས་གཏོད། 

ལྟོགས་འདོད་ཆྱེན་པོས་རྒྱལ་ཁམས་རླག་པར་བྱེད་པའྱི་མྱིང་ངོ་། །དྱེ་ནས་བཙོན་

ཁང་དུ་ཡབ་ལ་ཟས་སྐྱེལ་བ་ཡང་བཀག་པ་དང་། ཡང་མ་སྐྱེས་དག་ཉྱིད་ཀྱི་མ་བཙུན་

མོ་ལུས་འཕགས་མོས་རང་གདུབ་ཀྱི་སྦུབས་ཆུས་བཀང་བ་དང་། ལུས་ལ་ལྡྱེ་གུས་

བྱུགས་ཏྱེ་སོང་ནས་ཟས་སྐོམ་དྱེ་ཙམ་གྱིས་འཚོ་བ་ཡྱིན་པ་ལས་དྱེའང་བཀག་གོ །དྱེ་

ནས་བཟའ་བཏུང་མྱེད་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་ལ་ཞབས་འཆག་

པར་མཛད་དྱེ་དྱེའྱི་འོད་ཟྱེར་དཀར་ཁུང་ནས་འཇུག་ཅྱིང་། །རྒྱལ་པོས་ཀང་དཀར་

ཁུང་ཆུང་ངུ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་མཐོང་བས། དགའ་བ་སྐྱེས་ཏྱེ་དྱེས་

འཚོའོ། །

དྱེ་ནས་དཀར་སྐར་ཁུང་ཡང་བཀག་པ་ན། སོན་པའྱི་སྐུའྱི་འོད་ཟྱེར་བཙོན་ཁང་

གྱི་སྱེར་ཁ་ནས་འཇུག་ཅྱིང་མཐོང་བས་འཚོ་བ་ལས་དྱེའང་བཀག་ཅྱིང་། སྤུ་གྱིས་རང་

པ་ལ་ར་བྱུང་བ་ན། རྒྱལ་པོ་ཐུགས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་གདུངས་པ་ལ། སོན་

པས་མཽང་གལ་གྱི་བུ་མངགས་ཏྱེ་དྱེས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཙོན་ཁང་དུ་སོང་ནས་སོན་

པའྱི་བཀས། རྒྱལ་པོ་ལ་ནད་མྱེད་པར་གྱུར་ཅྱིགངས་ཁོད་ལ་དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་
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གྱི་བ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྱེ་ནྱི་སྔར་ནས་བས་ཟྱིན་ཏྱེ་ངན་སོང་ལས་ཐར་བར་བས་

སོ། །འདྱི་ནྱི་རང་གྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མྱོང་བ་ཡྱིན་པས། ལས་སྐབས་སུ་གྱིས་

ཤྱིག །ཅྱེས་སོ། །བཀའ་དྱེ་མྱེད་པར་ཤྱེས་ནས་རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་ཁ་

ཟས་བཟང་བོ་གང་ན་ཡོད། རྒྱལ་ཆྱེན་རྱིགས་བཞྱིའྱི་ལྷའྱི་གནས་ནའོ། །དྱེ་ནས་མཽང་

གལ་གྱི་བུ་བོན་མ་སྐྱེས་དགའྱི་བུ་འཆར་བྱེད་བཟང་པོ་སོར་མོའྱི་རྩྱེ་མོ་ལ་ཕོལ་མྱིག་

བྱུང་སྱེ་ངུའོ། །མ་སྐྱེས་དགས་དྱེའྱི་སོར་མོ་ཁར་བཅུག་པ་ལས་ཕོལ་མྱིག་ཁ་ནང་དུ་

བརོལ་བ་དང་ས་ལ་ཕོ་བས་རྣག་ཁག་མཐོང་བ་ན་དྱེ་ལྷག་པར་ཡང་ངུའོ། །དྱེར་ལུས་

འཕགས་མོས་སྨྲས་པ། འདྱི་ནྱི་རྱིགས་བརྒྱུད་ལ་ཡོད་དྱེ། ཁོད་ཀང་སྔོན་འདྱི་འདྲ་

བར་གྱུར་བ་ལས། ཡབ་ཀྱིས་སྐྲག་ནས་དུས་ཀྱི་དོགས་ནས་རྣག་ཁག་ཁར་མྱིད་པ་

ཡྱིན་ནོ། །དྱེར་མ་སྐྱེས་དག་ཞྱེ་སང་དང་བྲལ་ཞྱིང་། བདག་གྱི་ཡབ་དྱེ་འདྲ་བར་བདག་

ལ་བམས་ན། ཡབ་གསོན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དྱེ་ལ་རྒྱལ་སྱིད་ཀྱི་ཕྱེད་སྦྱྱིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲས་

པས། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བཙོན་ཁང་གྱི་ཕོགས་སུ་རྒྱུགས་པ་ན། 

གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་ཅ་ཅོའྱི་སྒ་ཆྱེན་པོ་ཚོར་བས་དངངས་ཏྱེ་དུས་ལས་འདས་

ནས་དྱེ་མ་ཐག་རྣམ་ཐོས་སས་ཀྱི་པང་པར་སྐྱེས་ཏྱེ་བདུད་རྩྱི་ལ་ལོངས་སྤོད་དོ། །རྣམ་

ཐོས་བུས་ཁོད་སུ་ཞྱིག་ཅྱེས་དྲྱིས་པས། ང་ནྱི་རྒྱལ་བ་ཁྱུ་མཆོག་གོ་ཞྱེས་སྨྲས་པས་

མཚན་དྱེ་བཞྱིན་དུ་གགས་སོ། །དྱེར་མ་སྐྱེས་དག་ཡབ་འདས་པའྱི་མྱ་ངན་མྱི་བཟད་

པས་ནོན་ཏྱེ། དྱེ་གསོ་བའྱི་ཕྱིར་བློན་པོ་རྣམས་གྱིས་ལྷོ་ཕོགས་ནས་འོངས་པའྱི་གར་

མཁན་ཞྱིག་བོས་ཏྱེ་གར་བྱེད་དུ་བཅུག་ཀང་མྱ་ངན་མ་སངས་ཏྱེ། གར་མཁན་རྣམས་

ཕྱིར་བྱུང་བ་ན་ཕོགས་དྱེར་སངས་རྒྱས་བོན་པ་མཐོང་སྱེ་དད་པ་སྐྱེས་ནས་ར་རྔ་
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བརྡུངས་ཤྱིང་གར་བས་སོ། །སོན་པས་འོད་ཟྱེར་སྤོ་བསྡུ་མཛད་ནས་གར་མཁན་དྱེ་

རང་སངས་རྒྱས་རྔ་སྒ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་བར་ལུང་བསན་ཏོ། །

བརྒྱད་ཅུ་པ་ལྷས་བྱིན་གྱི་ལོག་སྒྲུབ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ལྷས་བྱིན་གྱིས་མ་སྐྱེས་དག་ལ་ངས་ཁོད་རྒྱལ་སྱིད་ལ་བསྐོས་ཟྱིན་

གྱི། ཁོད་ཀྱིས་ང་སངས་རྒྱས་སུ་སྐོས་ཤྱིག །རྒྱལ་པོ་སྨྲས་པ། སོན་པ་ནྱི་གསྱེར་གྱི་

ཁ་དོག་ཏུ་འདུག་ན། ཁོད་ལ་དྱེ་མྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་ལྷས་བྱིན་གྱིས་གསྱེར་མགར་

བཀུག་སྱེ། ཁོ་བོའྱི་ལུས་གསྱེར་གྱིས་གཡོགས་ཤྱིག །དྱེས་སྨྲས་པ། འདྱི་ལ་ཚོར་བ་

དྲག་པོ་མྱི་བཟད་པ་འབྱུང་ན་དྱེ་བརྣགས་པར་ཕོད་དམ་ཟྱེར་བ་ན། ཕོད་པར་བའོ་

བས་ནས། དྱེར་ཙཉྩུ་ཞྱེས་བ་བའྱི་འབྲུ་མར་གྱིས་ལུས་བྱུགས། གསྱེར་བཞུ་སྱེ་གྱིམ་

འབག་གྱིས་བྱུགས་པས་སྡུག་བསྔལ་མྱི་བཟད་པ་མྱོང་ངོ་། །ཡང་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་

དག་ལ་སྔར་བཞྱིན་སྨྲས་པས། སོན་པའྱི་ཞབས་མཐྱིལ་ལ་འཁོར་ལོའྱི་མཚན་མ་ཡོད་

ན། ཁོད་ལ་མྱེད་དོ། །ལྷས་བྱིན་གྱིས་ལྕགས་མགར་བཀུག་སྱེ། ཁོ་བོའྱི་ཞབས་མཐྱིལ་

ལ་འཁོར་ལོའྱི་མཚན་མ་འབྲྱི་ནུས་སམ་སོགས་གོང་དང་འདྲ། དྱེས་བསམས་པ། 

འདྱི་ནྱི་ཤྱེད་སོབས་དང་ལྡན་པ་སྱེ་ཟུག་རྔུ་བྱུང་ན་རོག་པས་བསྣུན་ཏྱེ་གསོད་པའྱི་

གནས་ཀང་ཡོད་དོ་སམ། རྩྱིག་པ་ལ་བུ་ག་བས་པའྱི་ཚུ་རོལ་ནས་ལྷས་བྱིན་གྱི་རང་

པ་བཅུག་པའྱི་ཕར་ཕོགས་ནས། ཡང་ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མྱེ་ལ་བསྱེགས་པ་ལྷས་

བྱིན་གྱི་རང་མཐྱིལ་དུ་བསན་ནས་འཁོར་ལོའྱི་མཚན་མ་བས་ཏྱེ་སྡུག་བསྔལ་མྱི་

བཟད་པ་མྱོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་ལྷས་བྱིན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་ངས་ཁོད་རྒྱལ་སྱིད་དུ་བཞག་
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ན། ཁོད་ཀྱིས་ང་སངས་རྒྱས་སུ་བསྐོ་མ་ཐུབ་ཀྱི། ད་ནྱི་ཁོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་གཽ་ཏ་མ་གསོད་

ཀྱི། ཁོད་ཀྱིས་རྱེ་ཞྱིག་སུ་ལའང་མ་སྨྲ་ཞྱིག་ཟྱེར་རོ། །

དྱེར་ལྷོ་ཕོགས་ནས་འོངས་པའྱི་འཁྲུལ་འཁོར་མཁན་ཞྱིག་གྱི་སོབ་དཔོན་ལ། 

ལྷས་བྱིན་གྱིས། ཀཻ་འཁྲུལ་འཁོར་མཁན། གླ་མྱི་ལྔ་བརྒྱས་དྲངས་ཏྱེ། རོ་ཆྱེས་ཆྱེ་བ་

འཕྱེན་པའྱི་སྒོོགས་འཆའ་ནུས་སམ། དྱེས་ཀང་ནུས་སོ་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ལ་མུ་ཏྱིག་གྱི་དོ་

ཤལ་སང་བརྒྱ་སོང་ཕག་རྱི་བ་ཞྱིག་བྱིན། གླ་མྱི་སོང་ཕག་གཅྱིག་བཙལ་ནས། སོ་

སོར་གླ་བྱིན་ནས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་པའྱི་དྲང་ཐད་

ཕར་ངོས་ཀྱི་རྱིའྱི་སྱེང་དུ་སྒོགས་བཅས་ཤྱིང་། དྱེ་འཕྱེན་པའྱི་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་

བཞགབ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱིའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ལམ་པོ་ཆྱེ་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་ས་གནད་

འདོམས་པ་ཞྱིག་ཏུ་མྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་བཞགགཞན་ཡང་ལམ་སང་འདུས་པ་

སོགས་གནས་གཞན་དང་གཞན་དུ་ཡང་མྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་བཀམ་སྱེ་བཞགདྱེ་

དག་ལ་གལ་ཏྱེ་གཽ་ཏ་མ་སྒོགས་འཕངས་པས་བསད་པར་མ་ནུས་ན། ཁྱེད་ཅག་སུའྱི་

སར་གཽ་ཏ་མ་བྱུང་ན་ཡང་གསོད་ཅྱིག་ཅྱེས་བསོས། འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་མ་ནུས་ན་

བདག་རང་གྱིས་བའོ་སམ་ནས་རང་ཉྱིད་ཀང་རལ་གྱི་རྣོན་པོ་ཐོག་ནས་མཐའ་གཅྱིག་

ཏུ་འདུག་སྱེ་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་ལྟ་ཞྱིང་ཉུལ་ལོ། །དྱེར་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་སོབ་དཔོན་མྱི་ལྔ་

བརྒྱ་དང་བཅས་པས་སྒོགས་སུ་ལ་འཕང་དྲྱིས་པས། གཽ་ཏ་མ་ལ་འཕང་ངོོ་ཟྱེར་བས། 

དྱེ་རྣམས་དྱེ་བས་ཤྱི་བ་ཡང་ས་སམ་སྱེ། ལྷས་བྱིན་གྱིས་མྱི་མཐོང་བའྱི་ལམ་བཙལ་

བ་ན། རྱིའྱི་ཕར་ཕོགས་གཡང་ས་ཡྱིན་ཡང་། སོན་པས་ཕོགས་དྱེར་སྐས་སམ་ཐྱེམ་

སྐས་སྤྲུལ་པས་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་ལས་བྲོས་སོ། །



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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འཕོངས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཡང་མུ་ཏྱིག་གྱི་དོ་ཤལ་ཁུར་ནས་དྱེ་དག་གྱི་ཕྱི་

བཞྱིན་སོང་། །དྱེ་དག་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་སོང་བ་ན། ཆོས་བསན་པས་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་། སྐབས་འགོ་དང་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ལ་བཀོད་དོ། །ལྷས་བྱིན་

གྱིས་བསྒུགས་ཤྱིང་ཡང་ཡང་བལྟས་ཀང་། སྒོགས་མ་འཕངས་ནས། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

མྱི་ལྔ་བརྒྱ་ཁྱིད་ནས་རྱི་ལ་འཛེགས་ཏྱེ། སྒོགས་བཅས་པའྱི་སར་ཕྱིན་པ་ན། ཁྲུལ་

འཁོར་མཁན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཡང་བྲོས། ལྔ་བརྒྱ་པོ་ཡང་ཆོས་ཉན་པ་མཐོང་སྱེ་ལྷག་

པར་ཡང་སྱེམས་འཁྲུགས་སོ། །མྱི་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ཡང་སོན་པས་བྲོས་ཤྱིག་པར་བཀའ་

སྩལ་ཏྱེ་གཞན་དུ་བྲོས་སོང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་བླ་གབ་མྱེད་པ་ནས་རྱིའྱི་ཕུག་ཏུ་

གཤྱེགས་ཏྱེ་བཞུགས། ལྷས་བྱིན་རང་ཉྱིད་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པས་སྒོགས་

དྲངས་ཏྱེ་རོ་ཆྱེན་པོ་མྱི་བཟད་པ་འཕངས་པས། གནོད་སྦྱྱིན་ལག་ན་རོ་རྱེས་སྒོགས་

རོ་ལ་རོ་རྱེ་བསྣུན་པས་ཕྱེ་མར་བཤྱིགའོན་ཀང་དུམ་བུ་ཆྱེ་བ་ཞྱིག་སྐུ་ལ་ལྷུང་དུ་ཆ་བ་

ལ། རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་གནོད་སྦྱྱིན་ཀུ་མཱྱི་རས་འཛིན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་། རོ་དྱེ་ཉྱིད་གནོད་

སྦྱྱིན་དྱེ་ལ་ཕོག་པས་དུས་ལས་འདས་ཏྱེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །དྱེར་

རོའྱི་དུམ་བུ་ཕ་མོ་ཡར་བ་ཞྱིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐྱེ་བོང་ལ་ཕོག་སྱེ་

ར་བྱུང་ཞྱིང་། སྐུ་མཚལ་གྱི་རྒྱུན་ཡང་བབས། གནོད་སྦྱྱིན་ཀུམྱི་ར་ལྷར་སྐྱེས་པ་དྱེ་

ཉྱིད་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྙུན་བརག་པའྱི་ཕྱིར་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གསོས་

དུས་གསུམ་དུ་སྐུ་དྲུང་དུ་འགོའ།ོ །རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སན་གྱི་ཁད་པར་

འདྱི་བཟང་ངོ་། །འདྱི་ལྟ་བུ་བཟང་ངོ་ཞྱེས་གླྱེང་བ་ལས་འཚོ་བྱེད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། མོད་
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ལ་གདངས་བའྱི་སན་ཞྱིག་ཡོད་དྱེ་མྱི་རྱེད་དོ། །དྱེ་ཅྱི་ཙན་དན་ས་མཆོག་གོ །དྱེར་

ཚོང་དཔོན་གཅྱིག་ལ་སྔར་ཙན་དན་ས་མཆོག་མང་དུ་ཡོད་པ་བཙོངས་ཟྱིན་ཏྱེ། ལྷག་

མ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཚགས་བས་ནས་ཡོད་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་དགོས་པའྱི་དུས་བྱུང་ལ། གལ་

ཏྱེ་འབུལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་མགོ་གཅོད་དུ་འོང་སམ་སས་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་

དོ། །གལ་ཏྱེ་སོན་པ་ལ་ཕུལ་བ་མ་སྐྱེས་དགས་ཚོར་ན་གསོད་དུ་འོང་སམ་ཡང་

བསད་ནའང་བླ་སྱེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ལ་འབུལ་ལོ་སམ་སོང་ནས་ཕུལ་བས་

བཞྱེས་པ་ན་དྱེས་དགའ་བ་དང་མགུ་བས་སོན་ལམ་བཏབ་སྱེ་སོང་ངོ་། །ཚོང་དཔོན་

དྱེ་རང་སངས་རྒྱས་ཙན་དན་ཞྱེས་བ་བར་ལུང་བསན་ཞྱིང་། ད་དུང་སྐུ་མཚལ་མ་ཆད་

དྱེ། བུད་མྱེད་དང་པོ་བ་བུ་ཐོན་བུ་བཙས་པའྱི་འོ་མ་བཏབ་ན་ཕན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ལས། 

རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ན་དྱེ་ལྟ་བུའྱི་བུད་མྱེད་འོ་མ་ཉུང་བ་རང་གྱི་བུ་ཡང་མྱི་ངོམས་པ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དྱེས་ཐོས་ནས། འོ་མ་ཕུལ་ན་བུ་འཆྱི། མ་སྐྱེས་དག་དང་ལྷས་བྱིན་གྱིས་ཐོས་

ན་ང་ཡང་གསོད་སམ་པ་ལས་ཤྱིའམ་བསད་ཀང་བླའྱི་སམ་ནས་སྣོད་གསར་པར་འོ་

མ་བཞོས་ཏྱེ་ཕུལ་ལོ། །འོ་མ་འབུལ་བའྱི་བུ་མོ་དྱེ་རང་སངས་རྒྱས་འོ་མ་སྦྱྱིན་པ་ཞྱེས་

བ་བར་ལུང་བསན་ནོ། །འོན་ཀང་ད་དུང་སྐུ་མཚལ་མ་ཆད་ནས། ཁ་ཅྱིག་ནས་སན་

དག་འདྱེབས། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་སྔགས་དག་འབུལ་བར་བྱེད་དྱེ། འོན་ཀང་མ་ཕན་པ་ན་

འོད་སྲུང་སོབས་བཅུ་པས་བདྱེན་པ་གསོལ་བར་ཞུས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

གནང་ངོ་། །དྱེར་འདྱི་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ནྱི། །སས་དང་

དག་བོ་མཚུངས་ཞྱེ་ན། །བདྱེན་པའྱི་ཚིག་ནྱི་འདྱི་ཡྱིས་སུ། །ར་ཡྱི་འཛག་པ་ཆད་པར་

ཤོག །དྱེ་ལྟར་བདྱེན་པ་གསོལ་མ་ཐག་ཏུ་སྐུ་འཚལ་ཆད་དོ། །དྱེ་ནས་ལྷས་བྱིན་
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འཁོར་ལྔ་བརྒྱར་བཅས་པ་དང་། མ་སྐྱེས་དག་མ་གཏོགས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དགའ་

འོ། །ལྷས་བྱིན་གྱིས་སྒོགས་འཕངས་པའྱི་ཚུལ་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་པ་ན། 

ཀོ་ཀ་ལྱི་ཀ་ན་རྱེ། ཁྱེད་རྣམས་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བར་བྱེད་དམ། ལྷས་བྱིན་ནྱི་ཤྱིང་ག་

གྱེ་མོའྱི་དྲུང་ན་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་གནས་ཏྱེ། བདག་ཉྱིད་ཆྱེན་

པོ་དྱེ་དྱེ་ལྟ་བུ་ག་ལ་བྱེད་ཅྱེས་སོ། །

མ་ག་དྷའྱི་ཡུལ་མཐའ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ལྷས་བྱིན་གྱིས་ཀང་དྱེ་ལྟར་བས་

པ་ཐོས་ནས་གོ་མཚོན་ཐོགས་ནས་ལྷས་བྱིན་གསོད་པའྱི་ཕྱིར་འོངས་སོ། །འཇྱིག་

རྱེན་ན་ནྱི་བམས་པ་དང་སང་བ་དང་བར་མ་དག་འབྱུང་བ་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་ལྷས་

བྱིན་ལ་བ་གཏོང་བ་བྱུང་སྱེ་དྱེས་ཀང་བསམས་པ། ད་ནྱི་བྲོས་པའམ་འཐབ་བར་མྱི་

ནུས་ནས་ཀྱི། ཐབས་འདྱི་བཟང་ངོ་སམ་ནས་ཤྱིང་དྲུང་དུ་སྤོད་ལམ་ཞྱི་བས་ཏྱིང་ངྱེ་

འཛིན་ལ་གནས་པ་ལྟར་བྱེད་དོ། །སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་འོངས་པ་ན་དྱེ་ལྟར་མཐོང་སྱེ། 

འདྱི་ནྱི་དུལ་བར་གནས་ན་སྔར་གྱི་གཏམ་དྱེ་མྱི་བདྱེན་ནོ་སམ་ཕྱིར་ལྡོག་གོ །ལྷས་

བྱིན་གྱིས་པགས་པ་གསྱེར་མདོག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ། འདྱིའྱི་བར་གྱི་

གཏམ་རྱེ་རྱེ་བཞྱིན་དུ་སྔོན་གྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་གཏམ་རྒྱུ་རྱེ་ཡང་གསུངས་སོ། །དྱེར་

ལྷས་བྱིན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ནོན་ཏྱེ་བདག་གྱི་སྒོགས་འཕངས་པ་ནྱི་དོན་མྱེད་ཆྱེན་པོ་

ཞྱིག་བས་ཏྱེ་གཽ་ཏ་མ་དྱེ་ཡང་བསད་པར་མ་ནུས་ལ། སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་ཀང་ཚོར་བས་

བདག་ཉྱིད་ངན་པའྱི་གངས་སུ་བགོང་ངོ་སམ་མོ། །

ག་གཅྱིག་པ་གླང་ཆྱེན་སྨོན་པ་བཏུལ་བ་ནྱི། 
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བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་འོད་མའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །མ་སྐྱེས་

དག་ལ་གླང་པོ་ཆྱེ་ནོར་སྐོང་ཞྱེས་བ་བ་ཀླུའྱི་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་བུ་ཡྱིན་པ་ཆྱེས་སོབས་དང་

ལྡན་ཞྱིང་མ་རུངས་བ་ཞྱིག་ཡོད་པས་ཕྱིར་བྱུང་རྱེས་ཀྱིས་མྱི་ཕྱུགས་མང་པོ་གསོད་

པ་ཞྱིག་གོ །དྱེ་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་ཕྱིར་མྱི་འདོན་ལ། གལ་ཏྱེ་ནངས་པར་ཕྱིར་འདོན་ན་དོ་

ནུབ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་དྲྱིལ་སྒོག་པར་བྱེད་དོ། །རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་

ཕྱུག་པོ་གཅྱིག་གྱིས་སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ནངས་པར་གདུགས་

ཚོད་ལ་སྤན་དྲངས་ཤྱིང་། ཞལ་གྱིས་བཞྱེས་སོ། །ལྷས་བྱིན་གྱིས་དྱེ་ཐོས་ནས་གླང་

པོ་ཆྱེ་འདུལ་མཁན་ལ་མུ་ཏྱིག་གྱི་དོ་ཤལ་སང་བརྒྱ་སོང་རྱི་བ་ཅྱིག་བྱིན་ནས། ནངས་

པར་དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་བྱུང་བ་ན་གླང་པོ་ཆྱེ་ནོར་སྐོང་རྦོད་ཅྱིག །དྱེ་ན་རྱེ། བདག་

གྱིས་དྱེ་ལྟར་བགྱི་མོད། ལྷ་ལའང་འོལ་བྱི་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅྱིག །ལྷས་བྱིན་གྱིས་

མ་སྐྱེས་དག་ལའང་རྱིག་པར་བས་པས། མ་སྐྱེས་དག་ན་རྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྱི་

མ་དུལ་བ་འདུལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་མ་ཐོས་སམ། ལྷས་བྱིན་ན་རྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་ཐོག་མ་ཁོ་

ནར་ང་འདུལ་གང་ན། དྱེ་མ་དུལ་བ་འདུལ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་ནོར་སྐོང་རྦད་དགོས་

སོ། །དྱེས་ཀང་ཁས་བླངས་འདུལ་སྦྱོང་མཁན་ལའང་གོ་བར་བྱེད་ཏྱེ། ནངས་པར་

གླང་པོ་ཆྱེ་ནོར་སྐོང་ཕྱིར་གཏོང་གྱི །རང་རང་བསྲུང་བ་ལ་སྒྱིམས་ཤྱིག་ཅྱེས་དྲྱིལ་

བསྒགས་སོ། ཁྱིམ་བདག་དྱེས་བསམས་པ། བདག་ནྱི་སྐལ་པ་ངན་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་

ལན་ཅྱིག་སྤན་དྲངས་པ་ཡང་འདྱི་དང་ཐུག་གོ །འོན་ཀང་གཡོས་བས་ཏྱེ་ཡར་ཁྱེར་ཏྱེ་

དྲང་ངོ་སམ། སང་སྔ་བར་སོང་སྱེ་སོན་པ་ལ་ཞུས་པས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ལ་གླང་

པོ་ཆྱེའྱི་འཇྱིགས་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པས་རབ་ཏུ་དགའ་སྱེ་སོང་ངོ་། །དྱེར་
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བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་གཤྱེགས་པ་ན་

གླང་པོ་ཆྱེ་ནོར་སྐོང་རྦད་དོ། །

དྱེ་ཡང་འགྱིང་ཞྱིང་སྐད་བཏོན་ཏྱེ་ཤུགས་ཅྱི་ཡོད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཕོགས་སུ་རྒྱུགས་སོ། །ལྷས་བྱིན་དང་མ་སྐྱེས་དག་གཉྱིས་ཁང་བཟང་གྱི་སྱེང་ན་ལྟ་

ཞྱིང་འདུག་ལ། ལྷས་བྱིན་དགའ་སྱེ། གླང་ཆྱེན་ཙ་ཡ་ལ་བལྟས་ན། ཁོད་ནྱི་གླང་ཆྱེན་

མཐུས་བརྱིས་པས། །ཤཱཀའྱི་བུ་ཁོད་དྱེ་རྱིང་དུ། །ཉན་ཐོས་བཅས་ཏྱེ་རྱེ་སམ་

མྱེད། །ཅྱེས་ཟྱེར་བ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། སོབས་བཅུའྱི་སོབས་ལྡན་རད་བྱུང་

བའྱི། །སོབས་ཀྱི་མཐུ་ལ་ད་ལྟོས་ཤྱིགཅྱེས་བཀའ་སྩལ་ནས་ཕག་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་

ལྔ་ལས་སྱེང་གྱེ་རལ་པ་ཅན་ལྔ་སྤྲུལ་ཏྱེ་དྱེའྱི་དྲྱི་ཚོར་བ་ཙམ་གྱིས་ནོར་སྐོང་སྐྲག་ནས་

གར་བབ་ཏུ་བྲོས་པ་ན། ཕོགས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་མྱེ་འབར་བར་མཐོང་སྱེ་འབྲོས་

བའྱི་གནས་མ་རྱེད་ཅྱིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཁོ་ན་ཞྱི་བར་ཤྱེས་

ནས་དལ་བུས་ཞབས་དྲུང་དུ་སོང་ངོ་། །དྱེར་དགྱེ་སོང་གཞན་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ནྱི་གླང་

པོ་ཆྱེ་ཁོས་པ་མཐོང་བས་ཕོགས་བཞྱིར་བྲོས། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་གཅྱིག་པུ་

སོན་པའྱི་དྲུང་ན་འདུག་གོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕག་གྱིས་གླང་པོ་ཆྱེ་ནོར་

སྐོང་ལ་བྱུགས་པར་མཛད་དྱེ། ཁོད་སྔོན་ཉྱེས་པར་སྤད་པས་དུད་འགོར་སྐྱེས་ལ། ད་

དུང་གཞན་གྱི་སོག་བཅད་པས་འགོ་བ་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྱེས་སོགས་ཆོས་བསན་ནས། ང་

ལ་དད་པར་གྱིས་ཤྱིག་དུད་འགོའྱི་སྐྱེ་གནས་ལས་ཐར་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་

གསུངས། དྱེ་ནས་གླང་པོ་ཆྱེ་དྱེ་སངས་རྒྱས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དད་པར་གྱུར་ཏྱེ་རབ་ཏུ་

དགའ་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕྱི་བཞྱིན་འབྲང་ངོ་། །སོན་པ་ཁྱིམ་བདག་དྱེའྱི་ཁྱིམ་
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དུ་གཤྱེགས་པ་ན་དྱེའང་སོ་དྲུང་དུ་སོད་དོ། །དྱེས་སོན་པ་མ་མཐོང་བས་ཁྱིམ་གཞྱིག་

པར་བརྩམས་པ་ན། སོན་པས་ཁྱིམ་དྱེ་ཤྱེལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྤྲུལ་པས་སྐུ་ཤྱིན་ཏུ་

གསལ་བར་མཐོང་སྱེ་དྱེ་ལ་དགའ་བས་ལྟ་ཞྱིང་འདུག་གོ །དྱེར་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་

པ་གདུགས་ཚོད་གསོལ། ཡོན་བསྔོ་བ་མཛད་དྱེ་ཕྱིར་གཤྱེགས་པ་ན་གླང་པོ་ཆྱེ་ནོར་

སྐོང་ཡང་སོན་པའྱི་ཕྱི་བཞྱིན་དུ་སོང་ངོ་། །དྱེར་མ་སྐྱེས་དགས། སྔར་ཡུལ་གཞན་གྱི་

རྒྱལ་པོས་ང་ལ་གནོད་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་གླང་པོ་ཆྱེ་འདྱིའྱི་མཐུ་ལས་ཡྱིན་ན། ད་ནྱི་ཁོད་

ཀྱིས་མྱེད་པར་བས་སོ་ཞྱེས་ལྷས་བྱིན་ལ་གོང་བརལ་ལོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོས་གོང་

ཁྱེར་གྱི་ར་བའྱི་སོ་ཆྱེད་ལ་གླང་པོ་ཆྱེ་སོར་ཞྱིག་ཟྱེར། དྱེ་ལྟར་བས་པས་གླང་པོ་ཆྱེ་

ནོར་སྐོང་སངས་རྒྱས་མ་མཐོང་བས་རང་གྱི་སྣ་ཤལ་རང་གྱི་རོག་པས་བརྱིས་ཏྱེ་ཤྱི་

ནས། དྱེ་མ་ཐག་རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་ཏྱེ་སོོན་པའྱི་དྲུང་དུ་མཆོད་

པར་འོངས། ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །སྐབས་དྱེ་དག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ཀྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་ཉྱིད་རྱེར་ཕྱེབས་པ་ལ་མ་སྐྱེས་དག་ལྷས་བྱིན་དང་

བཅས་པས་སོན་པ་འཁོར་བཅས་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་གནོད་མྱི་ནུས་མོད། ཁྱི་གཏུམ་པོ་

རྦོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཀལ་ཀ་དང་བཀུར་སྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་རག་པར་བྱེད་ཀང་། 

རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་སྱེམས་ཅན་མང་པོའྱི་དོན་ཡོད་པས་དྱེ་བར་དུ་རྱེ་ཞྱིག་བཞུགས་

པ་ཡྱིན་ནོ། །

ག་གཉྱིས་པ་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གསོས་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་ནྱི། 

སྔོན་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གསོས་ལ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་ལན་
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གཉྱིས་དང་། སྐབས་འདྱི་དག་ཏུ་མ་སྐྱེས་དགས་ལན་གཅྱིག་སྱེ་སན་པའྱི་རྒྱལ་པོོར་

ལན་གསུམ་དུ་དབང་བསྐུར་རོ། །དྱེར་དྲྱེགས་པ་སྐྱེས་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་མོད། སན་གྱི་ལས་ལ་ནྱི་བདག་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པ་དང་འདྲའོ་སམ་སྱེ་དྱེའྱི་ཕྱིར་བདྱེན་པ་མ་མཐོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་འདུལ་བའྱི་

དུས་ལ་བབ་པར་མཁྱེན་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། འཚོ་བྱེད་རྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་གངས་ཅན་དང་

སོས་ངད་ལྡན་དག་མཐོང་ངམ། གསོལ་བ་མ་མཐོང་སྱེ་བལྟ་བར་འཚལ་ལགས། སོན་

པའྱི་ཆོས་གོས་ཀྱི་གྲྭ་ལ་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གསོས་ཀྱིས་འཇུས་ཏྱེ། སོན་པ་བར་

སྣང་ལ་གཤྱེགས་པས་ཡུད་ཙམ་ཅྱིག་གྱིས་རྱི་དྱེ་དག་ཏུ་ཕྱེབས་ཏྱེ། དྱེ་ན་སན་རྣམ་པ་

སྣ་ཚོགས་སྒོན་མྱེ་བཞྱིན་འོད་འབར་བ་གཟྱིགས་སོ། །དྱེར་འཚོ་བྱེད་ལ་སན་ལོངས་

ཤྱིག་པར་བཀའ་སྩལ་བ་ན། དྱེ་མྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་གནོད་པས་འཇྱིགས་པ་ལས་གནོད་

སྦྱྱིན་ལག་ན་རོ་རྱེ་ལ་འཚོ་བྱེད་གནོད་པ་ལས་སྲུངས་ཤྱིག་པར་བཀའ་བསོས་

སོ། །དྱེས་སན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་བླངས་ཏྱེ། སྔར་སན་གྱི་རྣམ་པ་མྱི་ཤྱེས་པ་

གང་ཡང་མྱེད་སམ་པ་ལ། སྔར་མ་མཐོང་ཞྱིང་མྱི་ཤྱེས་པའྱི་སན་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་ཞྱིག་

མཐོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་དྱེ་རྣམས་ཁུར་ཏྱེ་འོངས་པ་ལ། སོན་པས་དྲྱི་

སྱེད་མཛད་པས་ཤྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་མཆྱིད་རྒྱས་པར་གསོལ། དྱེ་ནས་གཞན་

རྣམས་མ་ཤྱེས་པ་ལ། རྱེ་རྱེ་བཞྱིན་སོན་པས་འདྱིའྱི་མྱིང་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་བ། ནད་འདྱི་

ལ་ཆོ་ག་འདྱི་ལྟ་བུས་ཕན་པར་འགྱུར་རོ་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་

ཆག་སྱེ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ནྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་སན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་བླ་ན་

མྱེད་པའོ། །ཞྱེས་ཆྱེད་དུ་བརོད་ཅྱིང་སོན་པས་ཀང་ཆོས་བསན་པས་གཞོན་ནུ་
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གསོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པོོ། །

དྱེ་ནས་སར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་ཕྱེབས་པ་ན། རྱི་སོས་ངད་ལྡན་དང་། རྱི་ཁ་བ་

ཅན་གྱི་གནས་ཤྱིན་ཏུ་བསྱིལ་བ་དང་སན་གྱི་ངད་དྱེས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་གང་

ནད་ཀྱི་སྱེར་མས་བསྙུན་པར་གྱུར་པ་ལ། འཚོ་བྱེད་ཀྱིས་ཨུཏྤ་ལ་སོ་གཉྱིས་ཞྱེས་བ་

བའྱི་བཀྲུ་སན་དྲྱི་མནམས་པས་ཆོག་པ་དག་ཕུལ་ཞྱིང་། བུ་རམ་དང་ཨ་རུ་རའྱི་ཁུ་

བས་རྱིམ་པས་བསྙུན་གདངས་སོ། །བར་སྐབས་དྱེར་རྱེ་ཞྱིག་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་

གདུལ་བའྱི་དོན་ཆྱེ་བ་མྱེད་པ་དང་མ་སྐྱེས་དག་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་མ་བབ་ཅྱིང། 

བཏང་སོམས་ཉྱིད་འདུལ་བའྱི་ཐབས་སུ་དགོངས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དུ་

མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ནས་འཕགས་ཏྱེ་རྱིམ་གྱིས་མཉན་ཡོད་ཀྱི་

ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་གཤྱེགས་སོ། །

ག་གསུམ་པ་རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱི་བཏུལ་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་སྐབས་ཤྱིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་ཨུ་དུམ་པའྱི་ནགས་སུ་

བཞུགས་ཏྱེ་གནས་པར་མཛད་པ་ལས། ཉྱིན་པར་རྱིང་བུ་དལ་འབབ་ཅྱེས་བ་བའྱི་

འཚོ་འགམ་དུ་ཕྱེབས་ཏྱེ་བཞུགས་སོ། །དྱེར་སོན་པས་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་

པ་ན། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུས་ཤྱེས་ནས། གནོད་སྦྱྱིན་ལྔ་རྩྱེ་ནས་མཚོ་

དལ་འབབ་ཀྱི་འགམ་དུ་སོན་པའྱི་བཞུགས་ཁྱི་བཤམས་པ་དང་། ཕོགས་དྱེ་ན་དྲང་

སོང་ཀྱེ་ནའྱི་བུ་གནས་པས་དྱེ་ལ་འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་གནོད་པ་བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར་

བསྐོས་སོ། །དྱེས་དྱེ་ལྟར་བས་ཏྱེ་འདུག་པ་ན། ཀྱེ་ནའྱི་བུས་སུའྱི་ཕྱིར་གདན་ཤོམ་
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དྲྱིས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕྱིར་དུའོ་ཟྱེར། ཁོད་ཅྱི་ལ་སོད། དྲང་སོང་ཁོད་ཉྱིད་

བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར་དུའོ། །དྱེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན། འབྱུང་པོ་མང་པོ་འདུ་བར་

འགྱུར་བས་སོ། །འོ་ན་གཽ་ཏ་མ་སུས་སྲུང་། དྱེ་ནྱི་གཞན་གྱིས་སྲུང་མྱི་དགོས་ཏྱེ་དྱེ་

ཉྱིད་ཀྱིས་གཞན་རྣམས་སྲུང་བར་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་སོན་པ་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་

པ་དྱེར་བོན་ཏྱེ་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས། ཕོགས་བཞྱི་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་

བཞྱི་འཁོར་དང་བཅས་པ་འོངས་ནས་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆྱེས་ཐུ་བ་

བཀང་སྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་ནས་ཕོགས་ཕོགས་སུ་འཁོད་དོ། དྱེ་ལ་ཡུལ་

འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྐྱེས་པོ་ནྱི་ཡུལ་དབུས་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ལ། མྱིག་མྱི་བཟང་

དང་རྣམ་ཐོས་སས་ནྱི་མཐའ་འཁོབ་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་བག་ཆགས་སད་པའྱི་ཁད་

པར་ཡོད་པར་དགོངས་ནས་སོ་སོའྱི་སྐད་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པས། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་

བཞྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་། གཞན་ཡང་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་འགོ་བ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་

ཅྱིག་སྱིན་ཞྱིང་གོལ་བར་མཛད་དོ། །

དྱེ་ནས་སོན་པས་དགོངས་པ། ད་ནྱི་མྱ་ངན་འདས་པའྱི་དུས་ལ་ཁད་གྱིས་ཉྱེ་

ཡྱི། བསན་པ་ལྷ་ཁོ་ན་ལ་གཏད་ན་བག་མྱེད་པའྱི་སྐོན་དང་། མྱི་ཁོ་ན་ལ་གཏད་ན་ཚེ་

ཐུང་བའྱི་སྐོན་གྱིས་ཡུན་རྱིང་དུ་མྱི་གནས་པས་གཉྱིས་ཀ་ལ་གཏད་དོ་སམ་དུ་

དགོངས་ནས། ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་བསན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སྲུངས་ཤྱིག་

ཅྱེས་བཀའ་བསོས་པས་དྱེ་བཞྱིས་ཀང་དགའ་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་ཏྱེ། ཡུལ་

འཁོར་སྲུང་གྱིས་ཤར་ཕོགས་ནས། །འཕགས་སྐྱེས་པོས་ལྷོ་ཕོགས་ནས། །མྱིག་མྱི་

བཟང་གྱིས་ནུབ་ཕོགས་ནས། །རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུས་བང་ཕོགས་ནས་སྲུང་བའོ། །དྱེ་
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ནས་འཕགས་པ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་ལ་བསན་པ་མཐའ་དག་གྱི་བ་བ་རྣམས་གཏད་པ་

དང་། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཡང་ཁོད་ཀྱིས་བསན་པའྱི་དོན་བ་བ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་

ཤྱིག་ཅྱེས་བསོ་བར་མཛད་དོ། །

དྱེ་ལྟ་བུ་དྲང་སོང་ཀྱེ་ནའྱི་བུས་མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་དད་དྱེ་ཆོས་ཉན་

པས། དྱེས་ཀང་ཕྱིར་མྱི་འོང་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །དྱེ་ནས་ཀྱེ་ནའྱི་བུས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་སང་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བའྱི་ཕྱིར་ནུབ་མོ་ས་གོན་

བས་པ་ན། དྱེའྱི་སྱིང་མོའྱི་བུ་དྲང་སོང་རྱི་བོ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེར་འོངས་པ་དང་སྱེས་

འགྱིག་སྱེ། ཅྱི་ཁྱེད་གོགས་རྣམས་མགོན་དུ་འབོད་དམ་ཅྱེྱེས་སོགས་དྲྱིས་པས། མ་

ཡྱིན་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྤན་འདྲྱེན་ནོ། །དྱེར་སངས་རྒྱས་ཞྱེས་

བ་བའྱི་སྒ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྤུ་ཟྱིང་ཞྱེས་བྱེད་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་དང་དགྱེ་འདུན་ཇྱི་

ལྟ་བུ་ཡྱིན་དྲྱིས་པ་ན། དྱེས་ཀང་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །དྱེ་ནས་སོན་པ་དགྱེ་འདུན་དང་

བཅས་པ་དྱེར་བོན་པ་ན། རྱི་བོ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་རབ་ཏུ་དད་དྱེ་རབ་ཏུ་

བྱུང་ཞྱིང་བསྱེན་པར་རོགས་སོ། །ཀྱེ་ནའྱི་བུས་དྱེ་ལྟར་མཐོང་ནས། ཁོད་རབ་ཏུ་བྱུང་

ངམ། བྱུང་ངོ་། །དྱེར་ཀྱེ་ནའྱི་བུས་ཀང་བསོད་སོམས་གསོལ་ཟྱིན་པ་ན། ཡོ་བད་ལྷག་

མ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་སྱེ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་

བསྱེན་པར་རོགས་ནས། སོན་པ་ཉྱིད་ནྱི་དྲང་སོང་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོང་ཕག་

གཅྱིག་པོ་དྱེ་དག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འབབ་ཆུ་རབ་ཏུ་བཟང་པོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་འགམ་དུ་

དབར་གནས་པར་ཞལ་གྱིས་བཞྱེས་སོ། །དྱེར་དགྱེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ནྱི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀ་

པྱི་ན་ཆྱེན་པོ་ལ་གཏད། ཕྱེད་དང་ཉྱིས་བརྒྱ་ནྱི་མཽང་གལ་གྱི་བུ་ལ་གཏད། ཕྱེྱེད་དང་
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ཉྱིས་བརྒྱ་ནྱི་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་གཏད་དོ། །དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་གདམས་ངག་བསན་པས། ཀ་

པྱི་ནའྱི་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ། མཽང་གལ་གྱི་བུའྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིར་མྱི་འོང་

དང་། ཤཱ་རྱིའྱི་བུའྱི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་ཞུགས་ཐོབ་བོ། །དྱེ་ཡང་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྱི་

ཁད་པར་ཡྱིན་ཏྱེ། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དྱེ་དག་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་བསྐངས་པས་རྒྱུན་ཞུགས་

ཐོབ་ཀྱི། ཀ་པྱི་ན་ལྟ་བུ་གཞན་གྱིས་བསྐངས་ན། དྲོད་ཙམ་ཡང་ཐོབ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་

ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

ག་བཞྱི་པ་སོར་འཕྱེང་ཅན་བཏུལ་བ་ནྱི། 

ཡང་མཉན་ཡོད་དུ་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་མྱི་གདུང་བ་ཞྱེས་བ་བ་གད་ཆྱེན་པོའྱི་ཚད་

དུ་ཕྱིན་པའྱི་སོབས་ཅན་མྱི་སོང་ཕག་ཀང་ཐུབ་པར་ནུས་པ། ནམ་མཁའ་ལ་བ་འཕུར་

བ་ཡང་མཆོངས་པས་ཟྱིན་ཞྱིང་། ར་མཆོག་གྱི་འགོས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་དོ། །དྱེ་

བྲམ་ཟྱེའྱི་སོབ་དཔོན་གཅྱིག་སོབ་མ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ། རྱིག་

བྱེད་དང་རྱིག་པའྱི་ཁད་པར་དག་སོབ་པ་ལས་ཡུད་ཙམ་གྱིས་བང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་

ནས་སྐབས་དྱེར་བྲམ་ཟྱེའྱི་སོབ་དཔོན་དྱེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྦྱྱིན་བདག་གཅྱིག་གྱི་

སར་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་མགོན་དུ་གཉྱེར་བ་ལས་ཁྱེའུ་མྱི་གདུང་བ་ཁྱིམ་གྱིས་སོ་རྩྱིས་

ལ་བཞག་གོ །དྱེར་སོབ་དཔོན་གྱི་ཆུང་མ་དྱེས་ཁྱེའུ་དྱེ་ལ་འདོད་པའྱི་དུས་བཏབ་པ་

ན། དྱེ་ནྱི་དྲན་ཤྱེས་བཞྱིན་དང་ལྡན་ཞྱིང་། སྱིག་པ་ལ་འཛེམ་པས་དྱེ་དང་དུ་མ་བླངས་

པ་དང་། བུད་མྱེད་དྱེས་འཁོན་དུ་བཟུང་སྱེ་བྲམ་ཟྱེའྱི་སོབ་དཔོན་འོང་བའྱི་སྔ་རོལ་ན་

ཁྱིའུ་དྲ་བ་ཅན་ལ་ཉལ། གོས་ཧྲུལ་པོ་བགོས། ལུས་ལ་ར་ཕྱུང་སྱེ་འདུག་གོ །དྱེ་ནས་
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བྲམ་ཟྱེ་འོངས་ཏྱེ་དྲྱིས་ན། མྱི་གདུང་བས་འདྱི་ལྟར་བགྱིས་སོ་ཞྱེས་བརྫུན་དུ་སྨྲས་པ་

ན། འདྱི་ནྱི་བློན་པོའྱི་བུ་ཆྱེན་པོ་སོང་ཐུབ་ཡྱིན་པས་དངོས་སུ་རྒོལ་བས་མྱི་ནུས་ཀྱི། 

རང་འཆྱི་བའྱི་ཐབས་ཞྱིག་བའོ་སམ་སྱེ་བྲམ་ཟྱེ་དྱེས་མྱི་གདུང་བ་ལ་དགའ་དགའ་ལྟར་

བས་ཏྱེ་མྱི་རྱིང་བའྱི་དུས་ཤྱིག་ནང་ལ་གསང་བའྱི་ཆོས་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་སྔོན་

ཆད་གཞན་ལ་མ་བསན་པ་དྱེ། ད་ཁོད་ལ་བསན་གྱི། ཁོད་ཀྱིས་ཉྱིན་ཞག་བདུན་དུ་མྱི་

སོང་གྱི་མགོ་བོ་ཆོད་ལ། སོར་མོ་རྱེ་རྱེ་བླངས་ནས་ཕྱེང་བ་བས་ཏྱེ་ལུས་ལ་དཀྱིས་ན་

ཚངས་པའྱི་ལྷ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་ཚངས་པའྱི་ལྷར་འགྱུར་

རོ། །ཟྱེར་བ་ལ། རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་ནས་མྱི་གདུང་བས་ཐོག་མར་ལན་གཅྱིག་

དང་གཉྱིས་སུ་བཟློག་གོ །སོབ་དཔོན་དྱེས་ང་ལ་ཡྱིད་མྱི་ཆྱེས་པ་ལྟ་ཞྱེས་སྤོས་ནས་

སྨོ་བྱེད་ཀྱི་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་རལ་གྱི་གཅྱིག་ས་ལ་བཙུགས་པ་ན། ཁྱེའུ་མྱི་

གདུང་བ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའྱི་སྱེམས་སྐྱེས་སོ། །དྱེར་རལ་གྱི་ཐོགས་ནས་སོའྱི་ཕྱི་རོལ་

དུ་རྒྱུགས་ནས་མྱི་འཕད་དགུ་བསད་པ་དང་། མྱི་དགུ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ་

བསད་དྱེ་སོར་མོའྱི་ཕྱེང་བ་ཡང་བས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ཞག་བདུན་དུ་ཁ་ཟས་མྱེད་ཅྱིང་

འཁམས་པ་ཁྱེའུ་དྱེའྱི་མས་ཐོས་ཤྱིང་། གཞན་སུའང་དྱེའྱི་དྲུང་དུ་འགོ་བ་མ་རྱེད་ནས་

མ་དྱེ་ཉྱིད་ཟས་ཐོགས་ནས་དྱེའྱི་དྲུང་དུ་སོང་བ་ན། དྱེས་མ་ཡང་བསོད་པར་བསམས་

ཏྱེ་རལ་གྱི་ཐོགས་ནས་རྒྱུགས་སོ། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེ་སོང་ཕལ་བའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་དྱེའྱི་དྲུང་དུ་

བོན་པ་ན། སོར་ཕྱེང་ཅན་དྱེ་སོན་པའྱི་རྱེས་སུ་རྒྱུགས་སོ། །སངས་རྒྱས་དལ་བུས་

གཤྱེགས་པ་ལ་དྱེས་བང་ཐག་པ་ནས་རྒྱུགས་ཀང་རྱེས་མ་ཟྱིན་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་སོད་
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ཅྱིག་ཅྱེས་བོས་སོ། །ང་ནྱི་རག་ཏུ་སོད་ན་ཁོད་ནྱི་མྱི་སོད་དོ་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་ནས། 

སོབ་དཔོན་སྱིག་པ་ཅན་གྱིས་ལོག་པར་བསན་པ་ལས་ཁོད་གྱི་སྱེམས་ནྱི་བསླུས་

སོ། །ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་སྱིག་པའྱི་ལས་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་འགོད་པས་

རལ་གྱི་ས་ལ་བོར། རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་ཕག་འཚལ་ཞྱིང་སྐབས་སུ་སོང་། དྱེ་ནས་སྐུ་

དངོས་སུ་བསན་པས་ལུས་ས་ལ་བརབས་ནས་ཉྱེས་པ་མཐོལ་ཞྱིང་བཤགས། ཆོས་

བསན་པས་སོར་མོའྱི་ཕྱེང་བས་བདྱེན་པ་མཐོང་བར་གྱུར་ལ། ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་

པར་རོགས་ནས་མྱི་རྱིང་བར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྱེ། སོན་པ་ཡང་དྱེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་

རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་གཤྱེགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སོར་མོའྱི་ཕྱེང་བའྱི་མྱིང་ཐོས་པ་ཙམ་

གྱིས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་སྐྲག་གོ །དྱེར་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་དཔུང་གྱི་ཚོགས་ཡན་

ལག་བཞྱི་དང་བཅས་ཏྱེ་སོར་མོའྱི་ཕྱེང་བ་ཅན་འདུལ་བའྱི་ཕྱིར་ཆས་ནས་འོངས་

སོ། །རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་གྱི་ཐད་དུ་སྱེབ་པ་ན། སན་པ་བཟང་ལྡན་གྱི་དབངས་ཤྱིན་ཏུ་

སན་པ་ཐོས་ནས་གླང་པོ་ཆྱེ་དང་ར་རྣམས་ཀང་དྱེ་ཉན་ཞྱིང་མྱི་འགོའ།ོ །དྱེ་ནས་དྱེ་བལྟ་

ཞྱིང་ཉན་པའྱི་ཕྱིར་གསལ་རྒྱལ་ཡང་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་སོང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་ཞུས་ཏྱེ། སན་པ་བཟང་ལྡན་ལ་པ་ཎ་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུའྱི་ཡོན་སྔར་ཕུལ་ཏྱེ། ཕྱིས་

དགྱེ་སོང་དྱེའྱི་ཞལ་བལྟས་སོ། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་གར་འགོ་ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་པ་ན། སོར་མོའྱི་ཕྱེང་བ་

འདུལ་ལོ་ཞྱེས་ཞུས་པས། དྱེ་ནྱི་ད་ལྟ་རབ་ཏུ་ཡང་བྱུང་། དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ནས་

གནས་ཁང་ན་འདུག་གོ །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་སོར་ཕྱེང་ཅན་ལྟ་བའྱི་ཕྱིར་

སོང་སྱེ། སོ་དྲུང་དུ་སྱེབ་པ་ན། དྱེས་ལུད་པའྱི་སྒ་ཕྱུང་བས་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་
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སྐྲག་ཅྱིང་དངངས་ནས་ས་ལ་ཆྱེམས་ཞྱེས་འགྱེལ་ལོ། །དྱེ་ནས་དྱེའྱི་སྔོན་གྱི་སྐྱེས་

རབས་སོགས་བཀའ་སྩལ་ནས། འདྱི་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ཀང་བ་སྦུའྱི་བུ་ག་ནས་མྱེ་

འབར་ཞྱིང་གནས་ཁང་གྱི་ནང་རབ་ཏུ་གང་སྱེ། ཁོད་སོང་ལ་དགྱེ་སོང་གཅྱིག་ལ་

ལྕགས་ཀྱི་ལྡྱེ་མྱིག་སོར་ཕྱེང་གྱི་སོའྱི་བུ་གར་ཆུག་ཅྱིག་ཅྱེས་སྨྲོས་ཤྱིག །དྱེ་ལྟར་བས་

པ་ན་སྐད་ཅྱིག་དྱེ་ཉྱིད་ལ་ལྡྱེ་མྱིག་ཞུའོ། །ཡང་སྐབས་འདྱིར་སོར་ཕྱེང་གྱི་མྱིང་ཐོས་

པས་རབ་ཏུ་སྐྲག་སྱེ་སྦྲུམ་མ་རྣམས་བུ་བཙའ་བར་མྱི་ནུས་ལ། གླང་མོ་རྣམས་ཀང་ཕྲུ་

གུ་མྱི་བཙའ་བས། སོར་ཕྱེང་གྱིས་སོག་གཅོད་སངས་པའྱི་བདྱེན་སོབས་བརོད་པས་

དྱེ་དག་བཙས་པ་སོགས་མདོ་གཞན་ལས་བཤད་དྱེ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོར་གླན་པའོ། །

ག་ལྔ་པ་ལྱེགས་འོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་ཆུ་སྱིན་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རྱི་ལ་ཁྱིམ་བདག་རོག་ལྡན་ཞྱེས་བ་བ་

ཡོད་པའྱི་བུ་ལྱེགས་འོངས་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ། ཕྱིས་མུ་ལྟོ་བར་སོང་སྱེ། མྱི་ཉྱེས་འོངས་སུ་

གགས་སོ། །དྱེས་ཕྱི་ཞྱིག་ན་མཉན་ཡོད་དུ་འོངས་པ་ན་རང་གྱི་སྤུན་ཟླ་མོ་ཆྱེ་བ་ཞྱིག་

མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་མནའ་མར་གྱུར་པ་ཡོད་ན་དྱེས་ཀང་མ་བལྟས་སོ། །ལན་

ཅྱིག་སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་

གདུགས་ཚོད་ལ་སྤན་དྲངས་པའྱི་སྐབས། ཁྱིམ་བདག་གྱིས་ཀང་སོ་སྲུང་ལ། དྱེང་

དགྱེ་འདུན་ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་མ་ཚར་བར་དུ་མུ་ལྟོ་བ་མ་བཏང་ཅྱིག་བས་

སོ། །མུ་ལྟོ་བ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ལྱེགས་འོངས་དྱེ་ཡང་སོང་དུ་འོངས་པ་ན་སོ་བས་

བཀག་གོ །དྱེར་མུ་ལྟོ་བ་རྣམས་ན་རྱེ། འདྱི་ནྱི་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་ཞྱེས་གགས་ན། 
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དྱེ་རྱིང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཟློག་པར་བྱེད། བདག་ཅག་གྱི་ནང་དུ་ཉྱེས་འོངས་ཞུགས་སམ་ལྟོས་

ཤྱིག །བལྟས་པས་འདུག་སྱེ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ལྱེགས་འོངས་བརྡུངས་ཤྱིང་མགོ་

ལ་ཕོར་བས་ར་ཡང་བྱུང་། ལག་པ་ནས་ཁྱིད་དྱེ་ཕགས་དར་གྱི་ཕུང་པོའྱི་ཁོད་དུ་དོར་

རོ། །དྱེར་བཀའ་སྩལ་པ། སྱིད་པ་ཐ་མ་པ་ཡང་འདྱི་འདྲ་ན། སྱིད་པ་དང་སྱིད་པའྱི་ཡོ་

བད་གྱིས་ངོོམས་པར་བའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ལྱེགས་འོངས་ལ་ལྷུང་བཟྱེད་ཀྱི་ལྷག་མ་

ཞོལ་ཅྱིག །དྱེའྱི་ལས་ཀྱི་མཐུས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་བརྱེད་དྱེ་ལྷག་མ་མ་བཞག་གོ །

དྱེར་སོན་པའྱི་ལྷུང་བཟྱེད་ཀྱི་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཡོད་དྱེ། བཀའ་སྩལ་པ། 

སོང་ལ་ལྱེགས་འོངས་བོས་ཤྱིགདྱེར་བོས་པས། ལན་སྱེར་པ་གཞན་མང་དུ་བྱུང་ལ། 

དྱེས་ནྱི་མྱིང་བརྱེད་དྱེ་ལན་མྱི་ཟྱེར་རོ། ཁྱིམ་བདག་རོག་ལྡན་གྱི་བུ་ལྱེགས་འོངས་

ཚུར་ཤོག་བས་པས། དྱེས་རང་གྱི་སྔོན་གྱི་མྱིང་དྲན་ཏྱེ། ལྱེགས་འོངས་སྒ་ནྱི་སྐྱུད་

གྱུར་ན། །གང་ལ་འདྱིར་ནྱི་མཆྱིས་པར་གྱུར། །ངྱེས་པར་མ་ལྱེགས་ཟད་གྱུར་

ཞྱིང་། །ལྱེགས་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཡང་དགཅྱེས་སོགས་སྨྲའོ། །ཀུན་དགའ་བོས་སོན་

པའྱི་དྲུང་དུ་དྱེ་ཁྱིད་ནས་ཕྱིན། སོན་པས་ཕམ་ཕབས་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་སྩལ། འདྱི་ཆུང་ངོ་

སམ་པ་ན་ཁོད་མ་ཚིམ་བར་དུ་འདྱི་ཟད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་གསུང་སྱེ་ཟོས་པས་ཚིམ་

མོ། །དྱེ་ནས་ཁམ་ལྷག་མ་གཅྱིག་གནང་བ་ན། དྱེས་བླངས་པས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་

ཏོ། །དྱེ་ནས་སོན་པའྱི་ཕྱི་བཞྱིན་སོང་བ་ན་བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་ལ་པ་ཎ་ཡོད་དམ། དྱེ་

བརྱེད་དྱེ་གསོལ་པ་མ་མཆྱིས་སོ། །ཡང་བཀའ་སྩལ་པ། གོས་ཀྱི་གྲྭ་ལ་ལྟོས་

ཤྱིག །བལྟས་པས་ཕའྱི་གོགས་པོ་ཚོང་པས་བྱིན་པའྱི་པ་ཎ་དག་འདུག་སྱེ་གསོལ་

པས། རྒྱལ་བུ་དུམ་བུ་བ་ལ་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཉོས་ལ་ཤོག་གཅྱིག་གསུངས་པ་ལྟར་
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དྱེས་ཀང་ཕྱིན་པ་ན། དང་པོ་སོ་ནང་དུ་འཇུག་ཏུ་མྱི་སྱེར་བ་ལ། བདག་ནྱི་ཨུཏྤལ་མྱི་

སྒྲུབ་སྱེ། །པདྨ་བདག་ལ་དགོས་པ་མྱེད། ཁོ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་གགས་ལྡན་པ། །ཐུབ་པའྱི་

དབང་པོའྱི་ཕོ་ཉ་ཡྱིན། །ཞྱེས་སྨྲས་པས་འོ་ན་ཅྱི་འདོད་པ་ཁྱེར་ཅྱིགདྱེས་ཀང་ཨུཏྤ་

ལའྱི་ཁུར་པོ་ཁྱེར་ཏྱེ་སྤན་སྔར་ཕྱིན་པ་ན། ཨུཏྤ་ལ་དགྱེ་འདུན་ལ་བྲྱིམས་ཤྱིག་

གསུངས་པ། དྱེས་དགྱེ་འདུན་ལ་བྲྱིམས་པས་དགྱེ་སོང་རྣམས་མྱི་ལྱེན་པ་ལ། འདྱིའྱི་

ལས་སྦྱང་བའྱི་ཕྱིར་ལོངས་ཤྱིག་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་པས་བླངས་སོ། །དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་

ལྱེགས་འོངས་ཀྱིས་ཟད་པར་སྔོན་པོའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཐོབ་ཅྱིང་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མྱི་

རྱིང་བར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྱེ། དག་བཅོམ་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ། 

མཐུ་ཆྱེ་བ། རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེ་བར་གྱུར་ཏོ། །

ག་དྲུག་པ་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རྱི་ལ་དབར་གནས་མཛད་པ་ནྱི། 

ལྱེགས་འོངས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་འདྱིའྱི་དྱེ་མ་ཐག་ནྱི་མྱིན་པར་སྣང་ལ། 

སོག་མ་མྱེད་བཏུལ་བའྱི་རྱེས་སུ་ཡྱིན་པར་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་ཡང་། ལོ་རྒྱུས་འདྱི་དང་

འབྲྱེལ་ཆྱེ་བས་འདྱིར་བཤད་ན། དྱེར་མུ་སྱེགས་ཅན་དག་ན་རྱེ། གཽ་ཏ་མ་ནྱི་ངའྱི་

བསན་པ་མཛེས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ན་ད་ནྱི་མུ་ལྟོ་བ་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞྱེས་འཕའོ། །དྱེར་

རྱི་རབ་ལྟ་བུའྱི་ཉན་ཐོས་ལ་སོད་པ་མྱི་རྱིགས་པས་འདྱིའྱི་ཡོན་ཏན་བསྒག་གོ་སམ་དུ་

དགོངས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ཡུལ་ངན་སོང་གྱི་བུའྱི་ལོངས་རྒྱུ་བར་སྤོ་བ་དགཆོས་

གོས་ཀྱི་ལས་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ཡུལ་ངན་སོང་གྱི་ལོངས་རྒྱུས་ཏྱེ་རྱིམ་གྱིས་ཆུ་སྱིན་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རྱིར་བོན་
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ནས། ཡུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གདུགས་ཚོད་གསོལ། མཆོད་པས་མཆོད་ནས་འདྱི་སྐད་

ཅྱེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འབྲོག་གནས་དང་སོག་མ་མྱེད་ལ་སོགས་པ་གནོད་

སྦྱྱིན་དང་ཀླུ་གདུག་པ་ཅན་དག་ཀང་བཏུལ་ན། ཀླུ་ཨ་མྲ་ཆུ་ངོགས་པ་འདྱིས་བདག་

ཅག་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནོད་པ་བགྱིས་ན། འདྱི་འདུལ་དུ་གསོལ་ཞྱེས་ཞུས་སོ། །དྱེ་

ནས་གནས་སུ་ཕྱེབས་ཏྱེ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ། ཀླུ་དྱེ་འདུལ་བར་སྤོ་བ་ལ་ཚུལ་ཤྱིང་

བྲྱིམས་ཤྱིག་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལས། ཚུལ་ཤྱིང་བྲྱིམས་པ་ན་རྱེ་ཞྱིག་སོན་པ་ཉྱིད་

ཀྱིས་ཀང་མ་བཞྱེས་སོ། །

གནས་བརྱེན་རྣམས་ཀྱིས་བརགས་པས། ལྱེགས་འོངས་ལ་དགོངས་པ་

གཏད་པར་ཤྱེས་ནས་སོ་སོ་ནས་མ་བླངས་སོ། །ལྱེགས་འོངས་ཀྱིས་དྱེ་ཤྱེས་ནས་

སན་ཕྱེད་ལས་འཕགས་ཏྱེ་བླངས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཀླུ་དྱེ་ནྱི་གདུག་པ་ཅན་ཡྱིན་

གྱི། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་སྲུངས་ཤྱིགདྱེ་ནས་ནངས་པར་འཕགས་པ་ལྱེགས་འོངས་

བསོད་སོམས་བླངས་ཏྱེ་ཀླུའྱི་གནས་ཨ་མྲའྱི་ཆུ་ངོགས་སུ་སོང་ངོ་། །ཀླུས་བསམ་པ། 

འདྱིས་ང་ཤྱི་བར་ཐོས་སམ་ཅྱི། འོན་ཀང་གློ་བུར་རྒྱུས་མྱེད་པ་ཡྱིན་གང་སམ་མོ། །དྱེ་

ནས་དྱེར་ཟས་ཀྱི་བ་བ་བས་ནས། ཀླུ་འདྱི་ནྱི་གདུག་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་འཁྲུགས་པར་

བའོ་དགོངས་ཏྱེ། ལྷུང་བཟྱེད་བཀྲུས་ནས་ཟས་ཀྱིས་སགས་པའྱི་འཁྲུད་མའྱི་ཆུ། ཀླུའྱི་

གནས་སུ་བླུགས་པས་ཀླུ་ཁོས་ཏྱེ་དྱེ་མ་ཐག་རོ་རྱེ་རྩྱེ་གཅྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་མཚོན་

ཆ་དང་མྱེ་མདག་གྱི་ཆར་ཕབ་པས་གནས་བརན་ལྱེགས་འོངས་ནྱི་བམས་པའྱི་ཏྱིང་

ངྱེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ཏྱེ། དྱེ་རྣམས་མྱེ་ཏོག་གྱི་ཆར་དུ་གྱུར། ཕག་དར་ཁོད་མྱི་གཙང་

བའྱི་ཆར་ཕབ་པ་ནྱི་སོས་སུ་གྱུར། ཀླུས་དུ་བ་བཏུལ་བ་ན། གནས་བརན་གྱིས་དྱེ་
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བས་ཀང་ཆྱེ་བའྱི་དུ་བ་བཏུལ། མྱེ་སར་བ་ན། གནས་བརན་ལྱེགས་འོངས་མྱེའྱི་

ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་ཕོགས་དྱེ་སྣང་བ་ཆྱེན་པོས་ཁབ་པར་གྱུར་

ཏོ། །དྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྱེགས་འོངས་ནྱི་མྱེའྱི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་

འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་ཏོ། །ཀླུ་དྱེ་མཚོན་ཆ་ཟད་པ་ན། འབྲོས་པར་

བརྩམས་པ་ལས། ཕོགས་ཐམས་ཅད་མྱེས་འཁོར་བར་འདུག་སྱེ། ལྱེགས་འོངས་ཀྱི་

ཞབས་ཀྱི་དྲུང་འབའ་ཞྱིག་ཞྱི་བར་མཐོང་ནས་དྱེར་འཁོད་དོ། །བཙུན་པས་བདག་ལ་

མཐོ་བརྩམས་སོ། །

ལྱེགས་འོངས་ན་རྱེ། མ་ཡྱིན་ཏྱེ་ཁོད་ཀྱིས་བརྩམས་སོ། །ཡོན་ཏན་འདྱི་ལྟ་བུ་

མ་ཐོབ་ན་ཅྱི་འདྲ་བར་འགྱུར་གསུང་། དྱེ་ནས་ཀླུ་དྱེ་ལྷུང་བཟྱེད་དུ་བཅུག་སྱེ་ཐོགས་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀླུ་དྱེ་ལ་ཆོས་བསན། 

སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་བསབ་པའྱི་གཞྱི་ལ་བཀོད། ཡུལ་ངན་སོང་གྱི་བུ་དང་ཆུ་སྱིན་

བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་གནོད་པ་མྱི་བྱེད་པར་བཀའ་བསོས་ཤྱིང་དྱེས་

ཀང་ཁས་བླངས་སོ། །དྱེ་ནས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་སོན་པ་ལ་ཀླུ་བཏུལ་ལམ་ཞུས་པ་ན། 

ངས་མྱིན་གྱི་ལྱེགས་འོངས་ཀྱིས་བཏུལ་ལོ། །དྱེ་སྔོན་བཀྱེན་པའྱི་དུས་ན་ཉྱེ་དུར་ཁས་

བླངས་ཏྱེ་ཡོ་བད་སྱེར་བ་སུ་ཡང་མྱེད་མོད། སྐབས་དྱེར། འོ་ན་འདྱི་ནྱི་བདག་ཅག་གྱི་

ཕུ་བོའྱི་བུའོ། །བདག་ཅག་གྱི་ཞང་པོའ།ོ །བདག་ཅག་གྱི་ཚ་བོའྱི་ཞྱེས་སོགས་དྱེའྱི་

མངོན་པར་མཐོ་བ་མཐོང་བ་ན་ཉྱེ་དུར་སྒོག་པ་མང་པོ་བྱུང་ཞྱིང་། བར་བུར་ཐན་ཐུན་

དང་བཅའ་བ་དག་ཕུལ་ལོ། །དྱེ་ནས་ལྱེགས་འོངས་ལ་བརྱེན་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་དགྱེ་

འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་དགུང་བདུན་དུ་ཡུལ་པ་སྤྱིས་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ཞྱིང་། དྱེ་
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ནས་རྒྱལ་བུ་རོག་ལྡན་གྱིས་ཀང་མཆོད་པར་བས་སོ། །གཞན་ཡང་གནས་འདྱིར་

བཅས་པ་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་གཏམ་རྒྱུད་མང་དུ་ཡོད་དོ། །

ག་བདུན་པ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་འོད་སྲུང་མཆོད་པ་ནྱི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་བཞུགས་པ་ན། ཁྱིམ་

བདག་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས། སོན་པ་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་གདུགས་ཚོད་

ལ་སྤན་དྲངས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་འབྲོག་དགོན་པ་ནས་བོན་ཏྱེ། སྐྲ་དང་ཁ་

སྤུ་རྱིང་ཞྱིང་གོས་ཕག་དར་ཁོད་གོན་ནས་བོན་པ་སོ་སྲུང་བས་ཀང་ངོ་མ་ཤྱེས་ཏྱེ་

ནང་དུ་མ་གཏང་ངོ་། །འོད་སྲུང་དྱེ་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་སྱེ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་

དུ། གོང་གྱི་ཕྱི་ཉུག་མ་ཞྱེས་ཏྱེ། ཕོགས་ནས་འོངས་བའྱི་གོང་སྤང་མོ་མཛེ་ནད་ཀྱིས་

ཐྱེབས་པ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་སོངས་པའྱི་འབྲས་ཀྱི་ཁུ་བ་ཕུལ་ལོ། །དྱེར་སྤང་བུ་ལྷུང་བ་

སོལ་དུ་ཕྱིན་པས། སོར་མོ་ཆད་དྱེ་དྱེར་ལྷུང་ངོ་། །དྱེས་བསམས་པ། བདག་གྱི་ངོ་

སྲུང་བའྱི་ཕྱིར་ལྷུང་བཟྱེད་དུ་བླངས་པ་མ་གཏོགས། གསོལ་བར་མྱི་འགྱུར་སམ་པ་ན། 

འཕགས་པས་དྱེ་མཁྱེན་ཏྱེ་ཕོགས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་གསོལ་བར་མཛད་དོ། །གོང་ཉུག་མ་དྱེ་

ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་ཞྱིང་དད་པས་ཚེའྱི་དུས་བས་ཏྱེ་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའྱི་ནང་དུ་སྐྱེས། 

སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །གཏམ་དྱེ་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་

གྱིས་ཐོས་ཏྱེ་འཕགས་པ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་ལ་མཆོད་པ་དུ་མས་ཀང་མཆོད། འོད་

སྲུང་ཆྱེན་པོའྱི་ཆྱེད་དུ་སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་ཞག་བདུན་དུ་

གདུགས་ཚོད་གསོལ་བར་ཞུས་ཤྱིང་། སོན་པས་གནང་བ་ཡང་སྩལ། ནངས་པར་སྔ་
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བར་སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་པོའྱི་བཀད་སར་བོན་ཏྱེ་གདན་

བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །

དྱེར་རྒྱལ་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལག་བསར་ཏྱེ་ཁ་ཟས་བཟང་པོ་དག་འབྲྱིམས་

པར་བྱེད་པ་མུ་ཏོ་བ་ཞྱིག་གྱིས་མཐོང་ནས། དྱེར་རྒྱལ་པོ་དྱེ་དྱེ་ལྟ་བུའྱི་དགྱེ་བའྱི་ལས་

བྱེད་པ་ལ་མུ་ཏོ་བ་དྱེ་དང་བ་དང་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་

རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཉན་པའྱི་ཕྱིར་འོངས་པ་ལ། ཆོས་ཀྱི་གཏམ་གྱིས་དགའ་བར་མཛད་

ནས་ཡོན་བསྔོ་བ་དང་སྦྱྱིན་པ་བཤད་པ་མཛད་པའྱི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀྱི་མྱིང་ནས་

སྔོའམ། དྱེ་རྱིང་ཁྱེད་པས་བསོད་ནམས་ཆྱེས་མང་དུ་བསྐྱེད་པ་དྱེའྱི་མྱིང་ནས་བསྔོ། 

རྒྱལ་པོས་བསམས་པ། དྱེ་རྱིང་འདྱི་ན་བདག་པས་བསོད་ནམས་ཆྱེས་མང་དུ་བསྐྱེད་

པ་དྱེ་སུ་ཡྱིན་སམ། དྱེའྱི་མྱིང་ནས་བསྔོ་བར་ཞུས་པས་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བྱེད་པའྱི་མུ་

ཏོ་བ་དྱེའྱི་མྱིང་ནས་བསྔོ་བར་མཛད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ཉྱི་མ་དྲུག་གྱི་བར་དུ་མཛད་པས་

རྒྱལ་པོ་སྱེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ། བློན་པོ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས། སང་ཉྱིན་ཅྱི་ནས་

ཀང་ལྷའྱི་མཚན་ནས་བསྔོ་བར་འགྱུར་བ་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བ་དྱེ་ལྟར་བགྱིའོ་བས་ནས་

བློན་པོས་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ལ། དྱེ་རྱིང་ཁ་ཟས་ཆྱེས་བསོད་པ་མང་པོ་ས་གོན་

གྱིས་ལ་འབྲྱིམ་པ་ན། ཕྱེད་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱི་ལྷུང་བཟྱེད་ཀྱི་ནང་དུ་འོང་བ་དང་། 

ཕྱེད་ས་ལ་བོ་བ་དྱེ་ལྟར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་བསོས་པ་ལྟར་བས་པས། མུ་ཏོ་བ་དག་ཟས་

ས་ལ་བོ་བ་དག་སྡུད་པའྱི་ཕྱིར་ཆས་པ་ན། ཕག་ཚད་འབྲྱིམ་པ་དག་གྱིས་ཕྱིར་བསྐྲད་

དོ། །དྱེར་སྔར་གྱི་མུ་ཏོ་བ་དྱེ་སྱེམས་འཁྲུགས་པས་སྔ་མ་ལྟར་དད་པས་རྱེས་སུ་ཡྱི་

རང་བ་མ་བྱུང་ངོ་། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཡང་ཡོན་ཕུལ་མ་ཐག་བདག་གྱི་མྱིང་ནས་ཡོད་
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བཤད་པ་མྱི་མཛད་དོ་སམ་ནས་ཡོན་བཤད་པ་མཉན་པར་སོང་བ་ན། སོན་པས་རྒྱལ་

པོའྱི་མྱིང་ནས་སོས་ཏྱེ། གླང་པོ་ཤྱིང་ར་ར་དང་དཔུང་བུ་ཆུང་། །ཞོན་ནས་གོང་ཁྱེར་

ཡུལ་བཅས་འཁོལ་བྱེད་པ། །ཟན་དྲོན་ལན་ཚྭ་དག་གྱིས་མ་བཏབ་ཅྱིང་། །སྣུམ་བག་

ཡོན་པའྱི་མཐུ་ནྱི་ཡྱིན་པར་ལྟོས། །ཞྱེས་གསུངས། དྱེའྱི་རྒྱུ་ཞུས་པས། སྔོན་གསལ་

རྒྱལ་འདྱི་བྱིས་པར་གྱུར་བས་རང་སངས་རྒྱས་ལ་ཟན་དྲོན་ལན་ཚ་མྱེད་པ་ཞྱིག་

ཕུལ་བས། སྔར་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྱི་ལྷའྱི་རྒྱལ་པོ་ལན་དྲུག་དང་། གཉན་ཡོད་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ལན་དྲུག་བས་ཤྱིང་། ལས་ཀྱི་ལྷག་མས་ད་ལྟའང་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཏོ་ཞྱེས་

ལུང་བསན་ཏོ། །

ག་བརྒྱད་པ་དབུལ་མོ་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་པ་ནྱི། 

རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་གཏམ་དྱེ་བརྒྱུད་ནས་ཐོས་པས། ཡང་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་སོང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་དང་

བཅས་པ་བདག་གྱིས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ན་བཟའ་དང་། ཆོས་གོས་དང་། བསོད་སོམས་

དང་། བསྙུན་སྱེལ་བའྱི་སན་དག་གྱི་ཡོ་བད་རྣམས་འབུལ་བར་ཞུས་པས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་གནང་སྱེ། རྒྱལ་པོ་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་

བཤོམ་པའྱི་ས་གོན་བྱེད་པའྱི་ཚེ་ཅ་ཅོའྱི་སྒ་ཆྱེན་པོ་བྱུང་བ་ན། དབུལ་མོ་གོང་ཉུག་མ་

བུ་མོ་སོང་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོས་ནས་ཅྱི་ཡྱིན་དྲྱིས་པས། གཞན་དག་གྱིས་རྒྱས་པར་

བསད་དོ། །དབུལ་མོ་དྱེས་ཀང་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་བསངས་པས། འབྲུ་

མར་ཉུང་ངུ་དག་རྱེད་པ། གོ་དུམ་གྱི་ནང་དུ་བླུགས། མར་མྱེ་གཏམས་ནས་བཅོམ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽
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ལྡན་འདས་ལ་དད་པ་བླ་ན་མྱེད་པས་ཕུལ་ཏྱེ་འཆག་སར་བཞག་གོ །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་གཏུགས་ཏྱེ་སོན་ལམ་བཏབ་པ། དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་འདྱིས་

ཇྱི་ལྟར་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟ་བར། བདག་ཀང་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་དུས་སུ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅྱིག །འདྱིའྱི་ཤྱེས་རབ་དང་ལྡན་པའྱི་

མཆོག་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའྱི་མཆོག་མཽང་གལ་གྱི་བུ་དང་། ཉྱེ་

གནས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྱེན་མོ་དང་། སས་སྒ་གཅན་ཟྱིན་དང་། 

གོང་ཁྱེར་སྱེར་སྐ་དང་། སྐུ་གདུང་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བདག་ཀང་དྱེ་འདྲ་

བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་མཚན་མོའྱི་དུས་སུ་མར་མྱེ་གཞན་ཐམས་ཅད་

མནལ་བ་ན། དྱེས་ཕུལ་བའྱི་མར་མྱེ་ནྱི་རབ་ཏུ་འབར་བར་སྣང་ངོ་། །

སོན་པ་མར་མྱེའྱི་འོད་ལ་མནལ་བར་མཛད་པས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་

མར་མྱེ་དྱེ་བསད་དོ་སམ་སྱེ་ལག་པ་དང་ཆོས་གོས་ཀྱི་གྲྭ་དང་རླུང་ཡབ་ལ་སོགས་

པས་བཏབ་ཀང་དྱེ་གསོད་པར་མ་ནུས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་འདྱི་ནྱི་

རྣམ་པར་འཐོར་བའྱི་རླུང་གྱིས་ཀང་བསད་པར་མྱི་ནུས་ན། གཞན་གྱིས་ལྟ་ཅྱི་སོས། 

སྱེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཆྱེན་པོས་སར་བ་ཡྱིན་ཏྱེ། བུ་མོ་འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སོན་

ལམ་བཏབ་པ་དྱེ་ལྟ་བུར་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞྱེས་བ་བའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་

གསུངས་ཤྱིང་། མར་མྱེ་དྱེ་ཡང་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་རབ་ཏུ་འབར་ཞྱིང་མཆོད་པ་

གཞན་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏྱེ་འདུག་གོ །དྱེའྱི་སན་པ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་

རྒྱས་པར་གྱུར་པས་རྒྱལ་པོས་ཀང་འབྲུ་མར་གྱི་བུམ་པ་སོང་དང་། ནོར་བུའྱི་སྒོན་མྱེ་

བཞྱི་འཆག་སའྱི་སད་དུ་བཞག་ཅྱིང་། གཞན་ཡང་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་གདུགས་ཚོད་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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གཞན་པས་ཆྱེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གསོལ། དགྱེ་སོང་རྱེ་རྱེ་ལ་ཆོས་གོས་འབུམ་རྱི་

བ་རྱེ་ཡང་བསྐོན། འབྲུ་མར་གྱི་མར་མྱེ་མཐའ་ཡས་པ་ཡང་བསྒྱེང་བར་བས་སོ། །བུ་

མོ་དབུལ་མོ་དྱེ་ལའང་བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁྱིམ་བདག་དད་པ་ཅན་རྣམསཀྱིས་མ་འོངས་པའྱི་

ཡོན་ཏན་ལ་བསམས་ནས་ཡོ་བད་མང་པོ་དག་ཀང་བྱིན་ནོ། །

ག་དགུ་པ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་ཁྱེངས་པ་བསལ་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་གསོལ་བ། བདག་གྱིས་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་

འདྱི་ཙམ་བགྱིས་ན་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་དུ་གསོལ། བཀའ་སྩལ་པ། 

རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ནྱི་ཟབ་པ། བལྟ་བར་དཀའ་བ། རོགས་པར་

དཀའ་བ་སྱེ་ཁྱེད་ཀྱི་སྦྱྱིན་པ་ལན་ཅྱིག་གྱིས་ཐོབ་པར་མྱི་འགྱུར། བརྒྱས་ཀང་མ་ཡྱིན། 

སོང་གྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན། བརྒྱ་ཕག་སོང་གྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཁོད་བང་ཆུབ་

འདོད་ན་སྦྱྱིན་པ་དག་སྦྱྱིན། བསོད་ནམས་དག་བས། དགྱེ་བའྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ལ་

བསྱེན་ཞྱིང་བཀུར་ན་ཁོད་ནམ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་གང་། དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་

ངུས་ཤྱིང་གོས་ཀྱིས་མཆྱི་མ་ཕྱིས་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྔོན་སྦྱྱིན་པ་དང་

བསོད་ནམས་ཇྱི་སྱེད་ཅྱིག་མཛད་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ངས་བསྐལ་པ་གངས་

མྱེད་པ་གསུམ་དུ་སྦྱྱིན་པ་དག་སྦྱྱིན། བསོད་ནམས་དག་བས། སངས་རྒྱས་བྱུང་བ་

དག་མཆོད་པར་བས་པ་དག་པར་ཞོག་གྱིརྱེ་ཞྱིག་བསྐལ་པ་འདྱི་ལ་སྦྱྱིན་པ་དག་བྱིན། 

བསོད་ནམས་དག་བས་པ་དྱེ་ཉོན་ཅྱིག་མཚམས་སྦྱར་ནས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་

སྐྱེས་རབས་མང་དུ་གསུངས་པས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་དད་པ་དང་ངོ་མཚར་ཆྱེས་
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བླ་ལྷག་ཏུ་གྱུར་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བས་རྱེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཏྱེ་སོན་པའྱི་དྲུང་ནས་སོང་

ངོ་། །

དགུ་བཅུ་པ་མ་སྐྱེས་དག་འཇྱིགས་པ་ལས་བསྐབས་པ་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་ལ་མཐའྱི་རྒྱལ་ཕན་བཅུ་བདུན་ཙམ་བློ་གོས་

གཅྱིག་ཏུ་བས་ནས་ངོ་ལོག་སྱེ། མ་སྐྱེས་དག་འདྱིས་ཕ་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་

ཡང་བཀོངས། བདག་ཅག་རྣམས་ཀང་གཙེས་ཀྱི། འདྱི་བསད་པའམ་རྒྱལ་སྱིད་ལས་

བྱུང་སྱེ་བསྐྲད་པར་བའོ་ཞྱེས། དཔུང་ཡན་ལག་བཞྱིའྱི་གོ་བསྐོན་ནས་འོངས། རྒྱལ་

པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་གོང་ཁྱེར་ཕྲུ་མས་བསྐོར་ཏྱེ་འདུག་གོ །ཀླུ་སོག་མ་མྱེད་ཁོས་པས་ཀང་

སྱེར་བ་ཕབ་སྱེ་ལོ་ཏོག་རྱེག་མྱེད་པར་བས། དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ཆུ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། ཆུ་མྱིག་

དང་མཚེའུ་རྣམས་ཀང་བསྐམས། ཆུ་གཞན་རྣམས་མཐའྱི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀྱིས་

དུག་བཏབ་སྱེ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཏུང་དུ་མྱི་རུང་བར་བས། ཡམས་ནད་

ཆྱེན་པོ་མྱི་བཟད་པ་མྱི་རོ་སྐྱེལ་བར་ཁོགས་ནས་ཁོགས་སུ་འདོམས་པ་དག་ཀང་

བྱུང་། མ་སྐྱེས་དག་ཉྱིད་ཀང་ནད་ཚབས་ཆྱེན་པོ་དག་གྱིས་བཏབ། དྱེར་ཤྱིན་ཏུ་སྡུག་

བསྔལ་ཞྱིང་ཡྱིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ། མ་ལུས་འཕགས་མོས་སྔར་གྱི་ཚུལ་རྣམས་

རྒྱས་པར་བརོད་ནས། འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ལ་བཀུར་བསྱི་མ་ཡྱིན་པ་བས་པའྱི་མཐུ་

ལས་ཡྱིན་ན། ད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་ཅྱིགམ་སྐྱེས་དགས་སྨྲས་པ། 

ད་ནྱི་དབར་ཚ་སྱེ་དྲུང་དུ་འགོ་བའྱི་རྔོ་མྱི་ཐོགས་སོ། །དྱེས་སྨྲས་པ། སོན་པ་ནྱི་ཙནྡན་

དང་སྱེའུར་མཚུངས་པ་ཡྱིན་གྱི། ངྱེས་པར་རྱེས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ནས་མ་
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སྐྱེས་དགས་ཕོ་ཉ་བ་ཞྱིག་མངགས་ཏྱེ། དྱེས་ཀང་རྱིམ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

སྤན་སྔར་སོང་སྱེ། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགའྱི་མྱིང་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་པ་ཕག་

བཙལ། བསྙུན་ཡང་དྲྱིས། མ་སྐྱེས་དགའྱི་ཞུ་བ་གསོལ་ནས། གང་འཇྱིག་རྱེན་བུ་ངན་

པ་ནྱི་མཆྱིས་ལ། ཕ་ངན་པ་ནྱི་མ་མཆྱིས་པས། དྱེའྱི་སད་དུ་ཐུགས་བརྩྱེ་བས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་གཤྱེགས་སུ་གསོལ་ཞྱེས་ཞུས་པ་ན། འདུལ་བའྱི་དུས་

སུ་དགོངས་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ནས་རྱིམ་གྱིས་མ་ག་དྷཱར་གཤྱེགས་

སོ། །དྱེར་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རླུང་བཏང་སྱེ་དུག་བཏབ་པའྱི་ཆུ་རྣམས་ནྱི་སྐམས། ཆར་

ཕབ་པས་ཆུ་བཟང་པོ་དག་ཀང་བྱུང་། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པའྱི་ལྷ་མཐུ་བོ་ཆྱེ་རྣམས་

འདུས་པས་ཡམས་ནད་ཀང་ཞྱི། མཐའྱི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་སོན་པ་འབོན་

པར་ཐོས་ཏྱེ་དམག་རྣམས་རང་གནས་སུ་ལྡོག་གོ །མ་སྐྱེས་དགས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

བསུ་བར་སོང་སྱེ། མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དད་པ་ཆྱེན་པོ་ཡང་སྐྱེས། གོང་ཁྱེར་གྱི་སོ་

ཐྱེམ་ལ། ཞབས་བཞགས་པས་ས་གཡོས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཏྱེ། དྱེའྱི་

ཚེ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགས་ཡོ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་པར་བྱེད་

ཅྱིང་། རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་འཚོ་བྱེད་ཀྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཨ་མྲའྱི་ཚན་དུ་དབར་གནས་

པས་བཞུགས་སོ། །

གོ་གཅྱིག་པ་མ་སྐྱེས་དག་དད་པ་ལ་བཀོད་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ཞྱིག་གྱི་དུས། དབར་ཟླ་འབྲྱིང་བོའྱི་ཉ་དབུ་མའྱི་མཚན་མོ་

ཚེས་དང་གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་ཐམས་ཅད་བཟང་བར་གྱུར་པ་ལ། མཚན་མོ་ཟླ་འོད་ལ་
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མ་སྐྱེས་དག་བློན་པོའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་ཁང་བཟང་དུ་སོང་སྱེ། དུས་བཟང་པོ་

འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་ངས་ཅྱི་ཞྱིག་བས་ན་བཟང་ཞྱེས་འཁོར་རྣམས་ལ་དྲྱིས་པས། སས་ཀྱི་

བུད་མྱེད་ཅྱིག་ན་རྱེ། འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་རོལ་པར་མཛད་ན། 

ལྷའྱི་བ་བ་ནྱི་དྱེ་ལགས་སོ་སམ་མོ། །གཞན་ཞྱིག་ནྱི་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཤུལ་ལམ་རྣམས་

ཉུལ་ཞྱིང་ལྟ་རོག་མཛད་ན། ཞྱེས་དང་། གཞོན་ནུ་འཆར་བྱེད་བཟང་པོ་ནྱི་དཔུང་གོ་

བསྐོན་ཏྱེ་དག་གཞོམ་ན་ཞྱེས་སོ། །

བློན་པོ་ཅྱིག་ན་རྱེ་འོད་སྲུངས་རོག་བྱེད་ལ་བསྱེན་བཀུར་མཛོད་ཅྱིག །དྱེ་

བཞྱིན་དུ་བློན་པོ་སོ་སོ་དག་སོན་པ་དྲུག་པོ་རྱེ་རྱེ་ནས་བསྱེན་བཀུར་མཛོད་ཅྱིག་

ཅྱེས་ཟྱེར་རོ། །འཇྱིྱིག་རྱེན་རོངས་པ་རྒྱལ་པོའམ། བློོན་པོ་ལ་སོགས་པ་སྱིག་པའྱི་

ཆོས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་དག་པ་ལ་མྱི་མོས་ཤྱིང་ལོག་པ་ལ་མོས་པ་ཤ་

སག་འབྱུང་བ་ནྱི་དངོས་པོའྱི་སོབས་ཡྱིན་ཏྱེ། ཡང་དག་པའྱི་དགྱེ་བ་ལ་སྤོ་བ་བསྐྱེད་པ་

ནྱི་སུ་ཡང་མྱེད་དོ། །དྱེར་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གསོས་འཁོར་དྱེ་ཉྱིད་ན་འདུག་ཀང་ཅང་

མྱི་སྨྲའོ། །རྒྱལ་པོས་ཁོད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་སྨྲ། དྱེ་ན་རྱེ། བདག་ནྱི་དྱེ་དག་ལྷའྱི་མཛད་པ་

མ་ལགས་སམ་བགྱིད། བདག་གྱི་ཨ་མྲའྱི་ཚལ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་ཏྱེ། 

ལྷས་དྱེ་ལ་བསྱེན་བཀུར་མཛད་ན་དོ་ནུབ་ལྷའྱི་མཛད་པ་དྱེ་ལགས་སོ་སམ་མོ། །དྱེར་

རྒྱལ་པོའྱི་སྱིང་དུ་བབས་ཏྱེ་དྱེ་མ་ཐགགླང་པོ་ཆྱེ་གབས་གྱིས་ཤྱིགགླང་པོ་ཆྱེ་གཏོད་

ཅྱིག་ཅྱེས་བསོས་པས། གླང་པོ་ཆྱེ་གླང་མོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་བཤམས། འཚོ་

བྱེད་ཀྱིས་གླང་པོ་ཆྱེ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བས། དྱེའྱི་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་བཞུགས། ཕོ་བྲང་

སས་ཀྱི་མྱི་སྒོན་མྱེ་ཐོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ཡང་གླང་མོ་རྱེ་རྱེའྱི་རྒྱབ་ཏུ་གནས་ཏྱེ། ཕྱི་
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བཞྱིན་སོང་ནས་རྒྱལ་པོོའྱི་ཁབ་ནས་བྱུང་བ་ན། ལམ་དུ་རྒྱལ་པོ་དོགས་པ་སྐྱེས་ཏྱེ་

འཚོ་བྱེད་འདྱིས་ང་སོང་བྱེད་པ་ལ་གཏོད་པར་མྱི་འགྱུར་གང་སམ་སྱེ། སོན་པ་ལ་

འཁོར་ཇྱི་ཙམ། སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །འཚོ་བྱེད་ཁོད་ང་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གནོད་པར་

མྱི་འདོད། འཁོར་དྱེ་སྱེད་ཡོད་ན་ལུད་པའྱི་སྒ་སྐད་ཀང་མྱི་སྒོག་གོ །དྱེས་སྨྲས་པ། 

སོན་པ་སྒ་ཆུང་བ་ལ་དགྱེས་པས་འཁོར་ཡང་སྒ་ཆུང་ངོ་། །འཁུ་འཁྱིག་མ་མཛད་ཅྱིག་

ཅྱེས་དང་། ད་གླང་པོ་ཆྱེ་ཐོབ་ཅྱིགའཁོར་གྱི་འཁམས་དང་ཞུགས་མར་གྱི་འོད་གདའ་

བ་འདྱིའོ། །

དྱེ་ནས་གླང་པོ་ཆྱེ་བཏབ་ནས། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་རང་པས་ཀུན་དགའ་ར་

བའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏྱེ། སོན་པ་དགྱེ་འདུན་གྱི་དབུས་ན་མཚོ་ལྟར་དྭངས་ཤྱིང་རོག་པ་

མྱེད་པར་བཞུགས་འདུག་པ་འཚོ་བྱེད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་བསན་པ་ན། རྒྱལ་པོས་ཀང་

ཕག་འཚལ་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཐུགས་

དུལ་ཞྱིང་ཞྱི་བ་བཞྱིན་དུ་བདག་གྱི་བུ་འཆར་བྱེད་བཟང་པོ་ཡང་ཞྱི་ཞྱིང་དུལ་བར་

གྱུར་ཅྱིག །ཅྱེས་ཞུས་ཤྱིང་། སོན་པས་ཀང་ལྱེགས་སོ་སྩལ་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་སན་ལ་

འཁོད་ནས་ཐྱེ་ཚོམ་དག་ཞུས་ཤྱིང་། སོན་པས་ཀང་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་མཆྱིད་རྒྱ་ཆྱེར་

གསུངས་པས་རྒྱལ་པོ་དད་པ་བླ་ན་མྱེད་པ་ལ་བཀོད། སྔོན་གྱི་ཉྱེས་པར་སྤད་པ་དྲན་

པས་མཆྱི་མ་ཕྱུང་ཞྱིང་རྱིང་དུ་བཤུམས་ནས། བདག་སྱིག་པའྱི་གོགས་པོས་ཟྱིན་

པས་ཕ་ཆོས་དང་ལྡན་པ་བཀུམས་པ་ནྱི་བདག་བླུན་པ་ལགས་ཏྱེ། བདག་ནོངས་པ་ལ་

ནོངས་པར་གཟུང་དུ་གསོལ། བཀའ་སྩལ་པ། དྱེ་ནྱི་བདྱེན་ཏྱེ་འོན་ཀང་ཉྱེས་པ་ཤྱེས་

ཤྱིང་མཐོང་ན་བཤགས་ཏྱེ། ཕྱིན་ཆད་སོམ་པར་བྱེད་ན་དགྱེ་བའྱི་ཆོས་མྱི་ཉམས་
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ཤྱིང་འཕྱེལ་བ་ཉྱིད་དུ་འདོད་པར་བའོ་གསུང་ངོ་། །དྱེ་ལྟར་སོན་པས་མ་སྐྱེས་དག་

གཞྱི་མྱེད་པའྱི་དད་པ་ལ་བཀོད་དྱེ། སང་གདུགས་ཚོད་ལ་འབོན་པར་ཞུས་ནས་སོང་

ངོ་། །

དྱེར་སོན་པས་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མ་སྐྱེས་དག་འདྱིས་

མཚམས་མྱེད་བས་པ་མྱིན་ན། སན་འདྱི་ལ་འདུག་བཞྱིན་དུ་བདྱེན་པ་མཐོང་བར་

འགྱུར་བ་ལས། དྱེ་ལྟར་ཉམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཅག་སོང་དུམ་ཚིག་པ་ལ་ཡང་ངན་སྱེམས་

བསྐྱེད་པར་མྱི་བ་ན་སྱེམས་དང་བཅས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་དགོས། ཞྱེས་

སོགས་སོ། །སང་མ་སྐྱེས་དགས་སོན་པ་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་གདུགས་ཚོད་

ཀྱིས་ཚིམ་པར་བས། ཆོས་ཀང་ཉན། སོན་པས་སྦྱྱིན་པ་ལ་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་མཛད་

དྱེ་གཤྱེགས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་དྱེ་གཞྱི་མྱེད་པའྱི་དད་པ་ལ་བཀོད་

པ་དྱེ་ཕྱིན་ཆད་རང་ཉྱིད་ཁང་སྱེང་ངམ། གླང་པོ་ཆྱེའྱི་སྱེང་ལ་སོགས་པ་གང་ན་ཡོད་

ཀང་སོན་པ་མཐོང་ན་དྱེ་མ་ཐག་ཚམ་ཚོམ་མྱེད་པར་མཆོངས་ནས་འགོའ།ོ །སོན་

པས་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བར་སྣང་ནས་བླངས་ཏྱེ་ས་ལ་འཇོག་པར་མཛད་དོ། །དྱེར་

མ་སྐྱེས་དགས་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་དང་ནང་མྱི་རྣམས་ལ་བསོ་བ། ཤྱེས་ལྡན་དག་དྱེང་

ཕྱིན་ཆད་ང་སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་གྱིསོན་པ་

འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་བཅས་པ་ལ་ནམ་ཡང་སོ་དབྱེའོ། །ལྷས་བྱིན་སོབ་མ་དང་

བཅས་པ་ལ་ནྱི་སོ་ཆོད་ཅྱིག་ཅྱེས་གསུངས་ཏྱེ་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བས་སོ། །

གོ་གཉྱིས་པ་ལྷས་བྱིན་ལུང་བསན་པ་ནྱི། 
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བར་འདྱིར་འཕགས་མ་ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བཀོངས་པའྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཡོད། དྱེར་ལྷས་བྱིན་ཕོ་བྲང་གྱི་ནང་དུ་མ་ཆུག་པས་བསམས་པ། ངས་དགྱེ་

འདུན་གྱི་དབྱེན་དང་། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ལ་ངན་སྱེམས་ཀྱིས་ཁག་འབྱིན་པ་

དང་། དག་བཅོམ་པ་བསད་པ་སྱེ་མཚམས་མྱེད་པ་གསུམ་བས་ཀང་དགོས་པ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མ་གྲུབ་སྱེ། ད་དམྱལ་བར་སྐྱེའོ་སམ་ཡྱིད་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །དྱེར་འོད་སྲུང་

རོགས་བྱེད་ཕྱི་མ་དྱེ་འོངས་ནས་ཁོད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དྱེ་ལྟར་འདུགལྷས་བྱིན་གྱིས་སྔར་

བཞྱིན་སྨྲས་པས་དྱེ་ན་རྱེ། ཤཱཀའྱི་ནང་ན་ཁོད་འབའ་ཞྱིག་མཁས་སོ་སམ་ན་ཁོད་ཀང་

བླུན་པ་ལྟ། འཇྱིག་རྱེན་ཕ་རོལ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཛའྱི་རྱིལ་བ་སྤྱི་བླུགས་གཅྱིག་བཅགས་

ནས་སར་མྱི་འབོར་བ་དཔྱེར་བས་སོ། །བྱེད་པ་པོའམ་བྱེད་དུ་འཇུག་བ་པོ་གང་ཡང་

མྱེད་ཀྱི། ཡྱེ་བག་མ་ཚ་ཞྱིགསོང་ལ་སྱེར་སྐའྱི་རྒྱལ་སྱིད་གྱིས་ཤྱིགངས་ཀང་བློན་

པོའྱི་མཆོག་བའོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེར་ལྷས་བྱིན་ལོག་ལྟ་སྐྱེས་ཏྱེ་དགྱེ་བའྱི་རྩ་བ་ཆད་

པས། ལྷས་བྱིན་རྒྱུད་གསོར་མྱི་རུང་ངོ་ཞྱེས་སོན་པས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྱེ་འཇྱིག་རྱེན་

ཕ་རོལ་མྱེད་སམ་ནས། རང་གྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ་པོོ་རྒྱ་ཆྱེར་བསན་

ཏོ་ཞྱེས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་བསྙུན་པའྱི་ཚུལ་མཛད་པ་ལ། གཞོན་

ནུ་གསོས་ཀྱིས་སན་མར་ལྕགས་མདའ་འབུལ་བར་བརྩམས་པ་ན་བཀའ་སྩལ་པ། 

འཚོ་བྱེད་ངོ་མཚར་ཆྱེའམ། གསོལ་བ་ཆྱེའོ། །ཡ་མཚན་ཆྱེའམ། ཆྱེའོ། །ཤྱེས་སམ། 

འཚལ་ལགས། མྱི་ཤྱེས་སམ། མ་འཚལ་ལགས། དྱེ་ལྟར་སོན་པས་དགོངས་ཏྱེ་

གསུངས་པ་འཚོ་བྱེད་ཀྱིས་གོ་སྱེ། བ་མཆོག་རན་པར་སྤོད་པ་ལས་བདུད་རྩྱི་འབྱུང་། 

དྱེ་དང་བསྒལ་བ་ལ་སན་མར་འབྱུང་བ་འདྱི་ངོ་མཚར་རོ། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་
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དང་། ཆོས་བཤད་པ་ལས་དགྱེ་འདུན་སྒྲུབ་པ་འདྱི་ཡ་མཚན་ཆྱེ། སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་ནྱི་

འཆྱི་བར་ཤྱེས། ཤྱི་བ་རྣམས་སྐྱེ་བར་མ་ངྱེས་པའོ། །

དྱེ་ནས་འཚོ་བྱེད་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་རོ་རྱེའྱི་སྐུ་མངའ་བ་ལ། སྐུ་ཆྱེ་

བ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ཙམ་དགོས་སོ་སམ་སྱེ་སན་མར་སང་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ཕུལ། ལྷག་

མ་དགྱེ ་འདུན་ལ་བྲྱིམས་པས་ལྷས་བྱིན་ཡང་སོན་པའྱི ་དྱེ ་ཙམ་དགོས་ཟྱེར་

རོ། །སངས་རྒྱས་ནྱི་རོ་རྱེའྱི་སྐུ་མངའ་ལ། ཁོད་ཀྱིས་ནྱི་དྱེ་ཙམ་མྱི་འཇུའོ་བས་ན། ཁོ་

བོ་ཡང་རོ་རྱེའྱི་སྐུ་ཅན་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་འཇུ་ཟྱེར་ནས་སན་མར་སང་སུམ་ཅུ་སོ་

གཉྱིས་འཐུངས་སོ། །ཕྱི་ཉྱིན་སོན་པ་ལ་འཇམ་གསོལ་བ་ན། ཡང་འགན་ཏྱེ། ལྷས་

བྱིན་གྱིས་སན་མ་ཞུ་བཞྱིན་དུ་ཐུག་པ་འཐུངས་པས་མ་ཞུ་ཞྱིང་སོས་ཏྱེ་གཟྱེར་བས་

ནད་དྲག་པོས་ཉྱིན་མཚན་དུ་གཉྱིད་མྱི་འོང་ཞྱིང་འགྱེ་ལྡོག་བྱེད་དོ། །དྱེ་ཀུན་དགའ་

བོས་གསོལ་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་ཕུག་ན་བཞུགས་པས་ཕག་

བརྐངས་ནས་ལྷས་བྱིན་གྱི་མགོ་བོར་བཞག་སྱེ་བདྱེན་སོབས་གསུངས་པས་དྱེ་མ་

ཐག་ནད་ཞྱིའོ། །དྱེས་ཕག་ངོ་ཤྱེས་ཏྱེ། གཽ་ཏ་མ་སན་དཔད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནྱི་ལྱེགས་

ན། འདྱིས་འཚོ་ནུས་སམ་ཟྱེར། དྱེར་ལྷས་བྱིན་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱེན་པ་རྣམས་ཀང་སངས་

རྒྱས་ནྱི་བམས་པ་དང་ལྡན་ནོ་སམ་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན་ནོ། །དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་

ཁོད་སོན་པས་གསོས་སོ། །ལྷས་བྱིན་ན་རྱེ། གཽ་ཏ་མས་དབང་དུ་བྱེད་པའྱི་སྒྱུ་མ་

ཤྱེས་ཏྱེ་འཇྱིག་རྱེན་དབང་དུ་བྱེད་དོ། །ང་ནྱི་སན་མར་ཞུ་ནས་ནད་ཞྱི་བར་ཟད་མོད། 

ང་ལ་དྱེས་ཅྱི་ཞྱིག་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ནས་ཕྱིས་ཤཱཀ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷས་བྱིན་ལ་ཁོད་སངས་

རྒྱས་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་ཅྱིག་ཅྱེས་བསྐུལ་བས། དྱེས་བྱེའུའྱི་ལྟྱེ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱེས་བ་
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བའྱི་རྱེ་གདུག་གྱིས་སྱེན་མོའྱི་གསྱེབ་བཀང་ནས། གལ་ཏྱེ་གཽ་ཏ་མས་བཟོད་པ་བས་

ན་ནྱི་ལྱེགས། མ་བས་ན་དུག་གྱིས་ཞབས་ལ་བསྐུའོ་སམ་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས། 

བཟོད་པ་གསོལ་བ་ན་སོན་པས་དྱེའྱི་སྱེམས་མཁྱེན་ཏྱེ། ཞབས་ཀྱི་པུས་མོའྱི་ལྷ་ང་

མན་ཆད་ཤྱེལ་དུ་སྤྲུལ་ཏོ། །

དྱེས་ཞབས་ལ་འདུད་པ་ལྟར་བས་ནས་དུག་བསྐུ་བའྱི་ཕྱིར་སྱེན་མོ་བཏབ་

པས་ཤྱེལ་རོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཐུག་པས་སྱེན་མོ་ཆག་སྱེ། ཀུན་གྱི་མཐོང་སར་དུག་

དྱེ་ལྟུང་བས་དྱེ་སྐྱེངས་བཞྱིན་དུ་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། གང་དག་སངས་རྒྱས་སྐབས་འགོ་

བ། །དྱེ་ནྱི་ངན་འགོར་མྱི་འགོའ།ོ །ཞྱེས་ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པས་བདག་ཁྱེད་ལ་

སྐབས་སུ་མཆྱི་ཡྱི། ངན་འགོར་སོང་ན་དྱེ་བརྫུན་ལགས་སོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ནས་མྱི་

རྱིང་བ་ཞྱིག་ན་ལྷས་བྱིན་ས་ལ་གོམ་པ་བོར་ཏྱེ་འགོ་བ་ན། སའྱི་གསྱེབ་ནས་དམྱལ་

བའྱི་མྱེ་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་འཐོན་ནས་རང་པ་ལ་རྱེག་པས་ཚའོ་ཚའོ་ཞྱེས་རྒྱུགས་པ་

ན། དྱེ་མ་ཐག་སའྱི་མཐོངས་བྱེ་སྱེ་ལུས་དྱེར་ཆུད་ནས་དམྱལ་བ་མནར་མྱེད་པའྱི་མྱེ་

ལྕྱེའྱི་རྩྱེ་མོས་ལུས་གཡོགས་པས་ཤྱིན་ཏུ་ཚིག་སྱེ། ངུ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་

བོས་ནས་ང་ཚིག་གོ་ཟྱེར་བ་ལ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་ཁོད་སངས་རྒྱས་ལ་

སྐབས་སུ་སོང་ཤྱིག་བས་པ་ན། དྱེ་ཡང་དམྱལ་བའྱི་མྱེ་དངོས་སུ་མཐོང་བས་ཡྱིད་

ཆྱེས་ཏྱེ། བདག་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱིའོ་ཟྱེར་ཏྱེ་

ལུས་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱིས་དམྱལ་བ་སོང་ངོ་། །དྱེ་མནར་མྱེད་དུ་བསྐལ་པ་ཆྱེན་པོ་གཅྱིག་ཏུ་

གནས་པར་འགྱུར་ལ། དམྱལ་བར་འགོ་ཁར་རུས་པའྱི་ཁོང་ནས་སྐབས་སུ་མཆྱི་

ཞྱེས་བརོད་པའྱི་འབྲས་བུས་ཕྱི་མའྱི་དུས་ན་རང་སངས་རྒྱས་རུས་པ་ཅན་ཞྱེས་བ་
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བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ལུང་བསན་ཏོ། །

གོ་གསུམ་པ་མཆོག་ཟུང་གྱིས་དམྱལ་བའྱི་རྒྱུད་གཟྱིགས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་མཽང་གལ་གྱི་བུ་དམྱལ་བའྱི་རྒྱུད་

ལྟ་བར་གཤྱེགས་ཏྱེ་མཽང་གལ་གྱི་བུས་མནར་མྱེད་ཀྱི་གནས་སུ་ཆར་གྱི་རྒྱུན་གཏུན་

ཤྱིང་ཙམ་དང་། ཤྱིང་རའྱི་སོག་ཤྱིང་ཙམ་ཕབ་ཀང་དམྱལ་བའྱི་མྱེ་ལྕྱེའྱི་ཚ་དབལ་གྱི་

ནམ་མཁའ་ལ་བསྐམས་ཏྱེ་ས་ལ་མ་བབ་བོ། །ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་མོས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་

གྱིས་དམྱལ་གནས་ཆུས་གང་བར་མཛད་དོ། །

མཽང་གལ་གྱི་བུས་ལྷས་བྱིན་ཚུར་ཤོག་གསུངས་པ་ན། བརྒྱ་སོང་ཞྱིག་ཚུར་

བྱུང་བ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཅུང་པོ་ལྷས་བྱིན་ཚུར་ཤོག་བས་པས། དྱེ་ནས་

དྱེ་འོངས་ཏྱེ་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་དྲྱིས་པས། 

མནར་མྱེད་པ་སྤྱིའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ཀྱི་སྱེང་དུ་ལྷག་པོ་བཞྱི་ཡོད་དྱེ། 

ལྕགས་ཀྱི་རྱི་འབར་བས་འཐག་པ་དང་། སོག་ལྱེ་སོ་གཉྱིས་པས་གཏུབ་པ་དང་

ལྕགས་ཀྱི་ཐོ་བ་མྱེ་འབར་བས་མགོ་བོ་ཕྱེ་མར་འཐག་པ་དང་། ཕོགས་བཞྱི་ནས་གླང་

པོ་ཆྱེ་འོངས་ནས་འབྲས་ཕྱེ་བཞྱིན་དུ་འཐག་པའོ། །དྱེ་དག་ཀང་རྱིམ་པས་སོན་པ་ལ་

སྒོགས་འཕངས་པ་དང། དགྱེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་དང་། དག་བཅོམ་མ་ཨུཏྤ་ལའྱི་མདོག་

བཀོངས་པ་དང་། སོན་པ་ལ་ནོར་སྐོང་རྦད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱིས་རང་སངས་

རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་པ་བཤད་པས། འོ་ན་དྱེ་བར་དུ་མནར་མྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

བརྣག་བཟོད་པར་ཞྱེས་བའོ་ཟྱེར་རོ། །ཀོ་ཀ་ལྱི་ཀའྱི་ལྕྱེ་ལ་ཐོང་གཤོལ་བརྒྱས་རོད་པ་
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ལས། ལྷ་ཚངས་པས་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་ལ་དད་པ་བསྐྱེད་ཅྱིག་པར་བསྐུལ་ཡང་མྱི་

ཉན་ལ། སྐབས་དྱེར་མཆོག་ཟུང་མཐོང་བས་ཞྱེ་སང་སྐྱེད་དྱེ། སྱིག་ཅན་འདྱི་གཉྱིས་ང་

དམྱལ་བར་སྐྱེས་ཀང་འོང་བ་ལྟ། ཞྱེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་ལྕྱེ་ལ་ཐོང་བཤོལ་ལྟོང་གྱིས་

རོད་པར་གྱུར་ཏོ། །འོད་སྲུང་རོགས་བྱེད་ཀྱི་སར་ཕྱིན་པས་མཆོག་ཟུང་གྱི་ཞབས་ལ་

ཕག་འཚལ་ནས། བདག་སྔོན་ཆོས་ལོག་བཤད་པས་ད་ལྟ་ལྕྱེ་ལ་ཐོང་གཤོལ་ལྔ་

བརྒྱས་རོད་པར་བྱེད་ལ་མྱི་ཡུལ་དུ་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་བཤད་པ་ན་ལྷག་པར་

ཡང་སྡུག་བསྔལ་འཕྱེལ་བ་སོགས་བཤད་དོ། །དམྱལ་བའྱི་རྒྱུད་བལྟར་བོན་པའྱི་

སྐོར་འདྱི་ཕྱིས་ཞྱིག་ནས་ཡྱིན་ཡང་། ལོ་རྒྱུས་འབྲྱེལ་ཆྱེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འདྱིར་

བཤད་དོ། །

གོ་བཞྱི་པ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གཤྱེགས་པའྱི་ལམ་ནྱི། 

སོན་པ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་བོན་པ་ན། མྱི་ངས་གཏོང་བའྱི་འབྱུང་པོ་རྣམས་

ཡངསཔ་ཅན་དུ་འཕོས་པས་དྱེར་ནད་ཡམས་ཆྱེན་པོ་མྱི་བཟད་པ་བྱུང་ངོ་། །ཡངས་

པ་ཅན་གྱི་ལྱིཙྪ་བཱྱི་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ན་འདོན་བྲམ་ཟྱེ་མདའ་བོ་ཆྱེ་ཞྱེས་བ་བའྱི་རྱི་

ལམ་དུ། ལྷས་ལུང་བསན་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་བོན་ན་མྱི་ངས་

སངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་སོ། །དྱེས་ཡངས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ལ་བཤད་དྱེ། ཕོ་ཉ་བ་

སུ་གཏོང་ཞྱེས་བགོས་པ་ལས། འདུན་ན་འདོན་མདའ་བོ་ཆྱེ་ཉྱིད་མངགས་སོ། །དྱེ་ན་

རྱེ། མ་སྐྱེས་དགས་ཁོ་བོ་མོ་གསོད་དམ། ཚོགས་པས་སྨྲས་པ། ཡུལ་གང་ནའང་ཕོ་ཉ་

བ་གསོད་པ་མྱེད་དོ། །དྱེ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་ཕྱིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤན་སྔར་
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སོང་སྱེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གཤྱེགས་སུ་གསོལ། བཀའ་སྩལ་

པ། རྒྱལ་པོ་ལ་རོགས་ཤྱིག །དྱེས་གནང་ན་འོང་ངོ་། །དྱེས་ལྱིཙྪ་བཱྱི་རྣམས་ལ་སྤྱིངས་

པས། ཁོད་ཉྱིད་ཀྱིས་ཞུས་ཤྱིག་ཟྱེར་བས། དྱེ་ནས་སྐབས་དྱེར་མདའ་བོ་ཆྱེ་མ་སྐྱེས་

དག་ལ་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་པོས་དྱེར་ཡངས་པ་ཅན་སོངས་ན་ངའྱི་བསམ་པ་ཚེགས་

ཆུང་དུས་རོགས་པར་འགྱུར་གྱི། མྱི་གནང་ངོ་ཞྱེས་ཚིག་རྩུབ་པོས་སྤོས་སོ། །མདའ་

བོ་ཆྱེ་ཡང་ཕོ་བྲང་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་སྱེ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ལྡོག་པར་བརྩམས་པ་ན། བློན་

པོ་ཤྱེས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་རྱེ་ཞྱིག་སོད་ཅྱིགངྱེད་ཀྱིས་ལྷ་ལ་གསོལ་བར་བགྱིའོ་

བས་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྱེ་འདྱི་སྐད་དུ། དོན་དྱེ་ལ་རྒྱལ་པོོས་གནང་ཡང་

རུང་མ་གནང་ཡང་རུང་སྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོས་སྱེམས་ཅན་

གཅྱིག་ཀང་གཏོང་བར་མྱི་མཛད་ན། ངྱེས་པར་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གཤྱེགས་པར་ནྱི་

འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་ཞུས་པས། འོ་ན་ཁུག་གཅྱིགདྱེ་ནས་དྱེས་དྲུང་དུ་འོངས་པ་ན། རྒྱལ་

པོས་སྨྲས་པ། དྱེང་དམ་ཞྱིག་བཅའ་དགོས་ཏྱེ། ངས་བསྱེན་བཀུར་བྱེད་པ་དང་འདྲ་

བར་ཁོད་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བྱེད་ན་གནང་ངོ་། །དྱེས་དྱེ་སྐད་ལྱིཙྪ་བཱྱི་རྣམས་ལ་སྤྱིངས་

པས། རྒྱལ་པོ་ནྱི་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན། བདག་ཅག་ནྱི་ཚོགས་སུ་གྱུར་བ་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

མྱི་བ་ཞྱེས་འཕྱིན་ལན་བསྐུར་རོ། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་རྱེས་ཀྱི་

གདུགས་ཚོད་གསོལ་ཏྱེ། ཀླུ་སོག་མ་མྱེད་འདྱི་བདག་ཅག་ཤ་མཁོན་མ་མཆྱིས་པ་ལ་

ཤ་མཁོན་བགྱིད་པས་འདྱི་གདུལ་དུ་གསོལ་ཞྱེས་ཞུས་ཤྱིང་ཞལ་གྱིས་བཞྱེས་

སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སོན་པས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་བང་ཕོགས་
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ན་མྱེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་དང་ཆུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བསོད་སོམས་མོད་པ་དང་

སྐྱེ་བོ་རྣམས་དྲང་པོའྱི་རང་བཞྱིན་ཏྱེ་ཕན་ཡོན་ལྔ་ཡོད་དོ། །འདྱི་ནས་བང་དུ་སོག་མ་

མྱེད་འདུལ་དུ་འགོའ་ོཞྱེས་གསུང་ངོ་། །དྱེ་ནས་མ་སྐྱེས་དགས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ནས་

གདྒྒཱའྱི་བར་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཤྱིན་ཏུ་བརྒྱན་ཞྱིང་བསར་བར་བས། དྱེ་ཐོས་ནས་

ཡངས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གདྒྒཱའྱི་བང་ངོས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་དྱེ་བས་ཀང་

བསར་པར་བས་སོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ག་དྷའྱི་གོང་ཁྱེར་ན་ལ་དར་བོན་

ཏྱེ། དྱེ་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་འདམ་བུའྱི་ཚོང་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལོ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ལོན་པ་དག་

བཅོམ་པར་བཀུར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པས། དྱེ་ལ་གོགས་པོ་ལྷ་ཞྱིག་གྱིས། འདྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སྤན་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིག་བས་ན་མྱི་ཉན་ཏྱེ་ཐབས་ཤྱིག་བའོ་སམ། དྲྱི་བ་

བཞྱི་བོ་འདྱི་དག་ཡྱིད་ཀྱིས་དྲྱིས་ལ། གང་ཤྱེས་པ་དྱེའྱི་རྱེས་སུ་ཞུགས་ཤྱིག་ཅྱེས་

ཟྱེར་བ་ལྟར། དྱེས་ཀང་རོགས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་སོན་པ་དྲུག་གྱི་ཐད་དུ་ཕྱིན་ནས་

ཡྱིད་ཀྱིས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ན། དྲྱིས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཤྱེས་ན་ལན་ལྟ་ག་ལ་ཞྱིག །སྐབས་དྱེར་

དྱེས་བསམ་པ། རྱེ་ཞྱིག་སོན་པ་དྲུག་གྱིས་ཀང་མ་ཤྱེས་ན་གཽ་ཏ་མ་གསར་བུས་ག་ལ་

ཤྱེས། ཡང་བསམས་པ། བརས་པར་མྱི་རུང་བ་ཡང་སྱིད་སམ་སྱེ་སྤན་སྔར་སོང་

ནས་ཡྱིད་ཀྱིས་དྲྱི་བ་བཞྱི་པོ་དྲྱིས་པས། སོན་པས་ལན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀའ་

སྩལ་པ་ན། དྱེ་མཆོག་ཏུ་དད་དྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེ་ནས་འོད་

མའྱི་དབྱུག་པ་ཅན་ཞྱེས་བ་བའྱི་གོང་དུ་དྱེའྱི་ནུབ་མོ་བཞུགས་ཏྱེ་དྱེར་བདྱེན་བཞྱིའྱི་

ཆོས་གསུངས་ནས། ནངས་པར་གྱི་ཉྱིན་གོང་ཁྱེར་དམར་བུ་ཅན་དུ་གཤྱེགས་ཏྱེ། 

དམར་བུ་ཅན་གྱི་ཉྱེ་སྐོར་མཆོད་རྱེན་གྱི་གནས་སུ་བཞུགས་སོ། །
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དྱེར་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ལ་བག་ཡོད་ལས་བརྩམས་ཏྱེ་ཆོས་བསན་ནས། དྱེའྱི་

ནངས་པར་བྲམ་ཟྱེ་དབར་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ། མ་སྐྱེས་དགའྱི་འདུན་ན་འདོན་དྱེ། དམར་

བུ་ཅན་གྱི་གོང་ཁྱེར་རྩྱིག་པའྱི་ཁ་ཏ་བྱེད་ཅྱིང་གནས་པ། དྱེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་བསོད་སོམས་ལ་སྤན་དྲངས་ཏྱེ་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་

ནས། ཕོགས་དྱེ་ན་ལྷ་མཐུ་ཆྱེ་བ་དག་ས་ལ་འགྱེ་བར་གཟྱིགས་ཏྱེ། དྱེར་མྱི་མཐུ་ཆྱེ་བ་

རྣམས་སྱེམས་གཞོལ་བར་འགྱུར་ལ། དྱེ་བཞྱིན་དུ་བར་མ་དང་ཐ་མ་ལའང་ངོ་། །ཡ་

རབས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་མཆོག་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱི་ལ་མྱེ་དང་ཆུ་དང་ནང་འཁྲུག་གྱི་བར་

དུ་གཅོད་པ་གསུམ་འབྱུང་ངོ་གསུང་ངོ་། །དྱེ་ནས་བསོད་སོམས་ཀྱིས་ལྱེགས་པར་

ཚིམས་པར་བས་ཏྱེ། རྒྱལ་པོའྱི་དོན་དུ་དགྱེ་བ་བསྔོ་བར་ཞུས་པ་ལྟར་དྱེ་བཞྱིན་དུ་

མཛད་དོ། །དབར་བྱེད་ཀྱིས་བསམས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ་གང་ལ་གཤྱེགས་

པའྱི་སོ་དྱེ་ལ་གཽ་ཏ་མའྱི་སོ་དང་། གང་གཱའྱི་ཆུ་ངོགས་གང་ནས་གཤྱེགས་པ་དྱེ་ལ་གཽ་

ཏ་མའྱི་འཇུག་ངོགས་སོ་ཞྱེས་མྱིང་འདོགས་སོ་སམ་པ་ལ་དྱེ་དགོངས་ཤྱིང་མྱི་

ལྱེགས་པར་མཁྱེན་ནས། དམར་བུ་ཅན་གྱི་དབུས་ནས་ནམ་མཁའྱི་ལམ་ལ་

གཤྱེགས་ཏྱེ་གང་གཱའྱི་འགམ་དུ་བཞུད་དོ། །དྱེར་མ་སྐྱེས་དགས་མངགས་པའྱི་མྱི་

རྣམས་ཀྱིས་རྩྱིབས་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའྱི་གདུགས་ལྔ་བརྒྱ་དབུ་ཐོག་ཏུ་འཛིན་ཞྱིང་

འབུལ་ལོ། །

ཡངས་པ་ཅན་པས་ཀང་བང་ངོས་ནས་གདུགས་ལྔ་བརྒྱ་འཛིན་ནོ། །མྱིའྱི་

འགོ་བས་ཀང་འདྱི་ལྟར་མཆོད་ན། བདག་ཅག་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མཆོད་པར་མྱི་སྤོ་ཞྱེས་

བསམས་ཏྱེ་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་གདུགས་ལྔ་བརྒྱ་བཟུང་ངོ་། །རྒྱལ་
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ཆྱེན་བཞྱི་བོས་ཀང་གདུགས་མཆོག་ལྔ་བརྒྱ་བཟུང་ངོ་། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཀང་

གདུགས་མཆོག་ལྔ་བརྒྱ་བཟུང་སྱེ། དྱེ་དག་རྱེ་རྱེ་ཡང་སོན་པའྱི་དབུ་གཙུག་གྱི་སྱེང་

ན་རང་རང་གྱི་གདུགས་འཛིན་པར་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །དྱེའྱི་རྒྱུ་

ཞུས་པས། རྒྱལ་པོ་ལྱེགས་མཐོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསུངས་ནས། སྔར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་

རྒྱལ་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱར་སྐྱེ་བ་བཞྱེས་ཤྱིང་། འཕྱིན་ལས་ཀྱི་ལྷག་མ་ད་ལྟ་གདུགས་

ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དུས་གཅྱིག་ལ་དབུ་ཐོག་ཏུ་བཟུང་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །དྱེང་བང་ཆུབ་

བརྱེས་པ་འདྱི་མྱིན་ན། ད་དུང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱར་འགྱུར་བ་

ལས། དྱེའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དྱེའྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་ལོངས་སྤོད་དུ་

རྣམ་པར་སྱིན་པས་བསྔོས་ཏྱེ། མུ་ཏྱིག་བྲྱེ་གང་གྱིས་འབྲས་བྲྱེ་གང་ལས་མྱི་ཁུགས་

པའྱི་ཡུལ་དུའང་ངའྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས་བསོད་སོམས་ཀྱིས་བྲྱེལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་

ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགས་གདྒྒཱ་ལ་གྲུ་ཟམ་བཙུགས་པས། ཡངས་པ་ཅན་པས་ཀང་

དྱེ་བཞྱིན་དུ་བཙུགས། གདྒྒཱ་ལ་གནས་པའྱི་ཀླུས་ཀང་གདྱེངས་ཀའྱི་ཟམ་པ་བཙུགས་

སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཀུན་དགའ་བོ་ནྱི་གདྱེངས་ཀའྱི་ཟམ་པ་ལས་བོན། དགྱེ་

སོང་རྣམས་ནྱི་གྲུ་ཟམ་གཉྱིས་པོ་ལས་འོངས་ཤྱིང་། ཆུ་བོའྱི་ཕར་འགམ་གྱིས་སའྱི་

སང་མཐོ་བ་ཞྱིག་ཏུ་ཕྱེྱེབས་ཏྱེ་དྱེར་གཟྱིགས་སོ། །དགྱེ་སོང་དག་ལྷའྱི་མཆོད་སོང་

བལྟ་བར་འདོད་དམ། འཚལ་ལགས། ཕག་གཡས་པ་ས་ལ་རྱེག་པས། སྔོན་ལྷས་

བཟོས་པའྱི་མཆོད་སོང་དཔངས་སུ་འདོམ་སོང་དང་། སོམས་སུ་འདོམ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་

པ་ཞྱིག་མཆོད་སོང་དྱེའྱི་བདག་པོ་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་ས་སྱེང་དུ་བསྒྱེང་བར་བས་སོ། །

དྱེ་ནས་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་མཆོད་སོང་མྱུར་དུ་ནུབ་པར་འགྱུར་གྱི་རགས་
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ཟུང་ཞྱིག་གསུངས་པས། དྱེར་དགྱེ་སོང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལྟ་ཞྱིང་རོག་ལ། དགྱེ་སོང་

ལྱེགས་ལྡན་ནྱི་མྱི་ལྟ་བར་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས་ནས། ཕག་དར་ཁོད་ཀྱི་སྣམ་སྦྱར་འཚེམ་

མོ། །དྱེའྱི་རྒྱུ་ཞུས་པས་སྔོན་རྒྱལ་པོ་སྒ་ཆྱེན་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཕྱིས་སངས་རྒྱས་

བམས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་རྣམས་གསུངས། མཆོད་སོང་ཡང་ནུབ་བོ། །ཡང་ཕར་

གཤྱེགས་ཏྱེ་ཤྱིང་ཤ་པའྱི་ཚལ་དུ་ཟག་མྱེད་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་གདམས་པ་བསན་ནས། 

གོང་ཁྱེར་སྒ་ཅན་དུ་བོན། དྱེར་ལོ་དྱེ་ལ་མྱི་ངས་ཆྱེན་པོ་བྱུང་བས་དགྱེ་བསྱེན་བརན་

པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་འདས་སོ་ཞྱེས་ཐོས་ནས། ཀུན་དགའ་བོས་སོན་པ་ལ་དྱེ་དག་

གང་དུ་སྐྱེ་ཞྱེས་ཞུས་པས། དགྱེ་བསྱེན་བརན་པ་ལ་སོགས་པ་སུམ་བརྒྱ་ནྱི་ཐ་མའྱི་

ཆ་དང་མཐུན་པ་ལྔ་སངས་ཏྱེ། ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་པས་གཟུགས་ཁམས་སུ་

སྐྱེ་ལ། ལ་ལ་ནྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྱིན་པས་འདོད་པའྱི་ལྷར་སྐྱེའོ། ཁོད་དྱེ་ལྟར་ཞུ་བ་ཚུལ་

དང་མྱི་མཐུན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས། དྱེ་ནས་ཨ་མྲ་སྐོང་མས་སོན་པ་འབོན་པར་ཐོས་ཏྱེ། 

ནྱེ་ཙོ་བཞྱིན་རྒྱས་ཞྱེས་བ་བ་ལ་ཁོད་སོང་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྙུན་གསོལ་ཏྱེ། 

ཡངས་པ་ཅན་དུ་འབོན་པའྱི་ཐོག་མར་བདག་གྱི་ཁྱིམ་དུ་གདུགས་ཚོད་ལ་སྤན་

དྲོངས་ཤྱིག །ནྱེ་ཙོ་དྱེ་སོང་བ་དང་། ཁྱེའུ་དག་གྱིས་སད་འཚོང་མའྱི་ནྱེ་ཙོ་ཡྱིན་ནོ་

ཟྱེར་ནས་མདའ་འཕངས་པས་མདའ་དྱེ་ཕྱིར་ལྡོག་ནས་འཕྱེན་མཁན་རྣམས་ཉྱིད་ཀྱི་

ཐོག་ཏུ་ལྷུང་ངོ་། །ནྱེ་ཙོས་སྨྲས་པ། ཡུལ་འཁོར་གཞན་ཡང་འགྱེད་པ་ན། ཕོ་ཉ་མྱི་

གསོད་ཅྱེས་གགས་ན། །བདག་ལྟ་རྒྱལ་བའྱི་ཕོ་ཉ་བ། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིས་གང་ལ་

གསོད། །དྱེ་ནས་དྱེ་སོང་སྱེ་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་བསྙུན་གསོལ། ཨ་མྲ་སྐོང་མའྱི་ཞུ་བ་

ཞུས། སོན་པས་ཀང་བཀས་གནང་། ནྱེ་ཙོ་སངས་རྒྱས་ལ་དད་བཞྱིན་དུ་ཕྱིར་འོངས་
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པའྱི་ལམ་དུ་འོལ་བས་བསད་དྱེ་རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་ནས་སོན་པའྱི་

སྤན་སྔར་བདྱེན་པ་མཐོང་བའྱི་བར་དུ་གྱུར་ཏོ། །

གོ་ལྔ་པ་ཡངས་པ་ཅན་པ་རྣམས་བདྱེ་བར་མཛད་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ཨ་མྲའྱི་ཚལ་དུ་ཕྱེབས་ཏྱེ་

བཞུགས་སོ། །ཨ་མྲ་སྐོང་མས་དྱེ་ཐོས་ཏྱེ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན། འཁོར་བུད་

མྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏྱེ་རང་གྱི་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་སྱེ་འོང་བ་གཟྱིགས་པ་

ན། དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་དྲན་ཤྱེས་བཞྱིན་ལ་གནས་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་སོགས་ཡང་

དག་སོང་བ་བཞྱི་རྒྱས་པར་གསུངས། དྱེར་ཨ་མྲ་སྐོང་མ་འོངས་ནས། སང་གདུགས་

ཚོད་ལ་སྤན་འདྲྱེན་པའྱི་སན་གསན་ཕབ་བོ། །དྱེའྱི་རྱེས་ལ་ལྱིཙྪ་བཱྱི་རྣམས་ཀང་ཤྱིང་

ར་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་སོགས་ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་

ལྟར་བས་ནས་འོངས་པ་ན། དགྱེ་སོང་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་གནས་དང་ལྷ་སྐྱེད་མོས་

ཚལ་དུ་འགོ་བ་མ་མཐོང་པ་དག་འདྱི་ལ་ལྟོས་ཤྱིག་གསུང་། དྱེ་ནས་ལྱིཙྪ་བཱྱི་རྣམས་

སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་འོངས་ཏྱེ། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་མཆྱིད་སྩལ་བ་རྒྱ་ཆྱེར་ཉན། དྱེར་བྲམ་

ཟྱེའྱི་ཁྱེའུ་སྱེར་སྐའྱི་བུ་ཞྱེས་བ་བས་སོན་པ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བསོད། ལྱིཙྪ་

བཱྱི་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་ལ་བླ་གོས་ལྔ་བརྒྱ་བྱིན་ནོ། །

དྱེ་ནས་ལྱིཙྪ་བཱྱི་རྣམས་ཀྱིས་སང་ཉྱིན་གདུགས་ཚོད་འབོན་པར་ཞུས་པ་ན། 

ཐོག་མར་ཨ་མྲ་སྐོང་གྱིས་སྤན་དྲངས་སོ། །དྱེས་བདག་ཅག་བསླུས་མོད་ཀྱི། ད་དུང་

བསྱེན་བཀུར་བགྱིའོ་ཟྱེར་ནས་སོང་ངོ་། །དྱེའྱི་རྱེས་སུ་སྱེར་སྐའྱི་བུས་བླ་གོས་ལྔ་
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བརྒྱ་པོ་སོན་པ་ལ་ཕུལ་བ་ལ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བོན་པའྱི་ཕན་

ཡོན་ལྔ་གསུངས་ཤྱིང་། ནངས་པར་ཨ་མྲ་སྐོང་མས་བསོད་སོམས་ཕུལ་ཏྱེ་ཆོས་ཉན། 

ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། ཀུན་དགའ་བོས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་གོང་ཁྱེར་གྱི་

ལྕགས་རྱིའྱི་སོ་ཐྱེམ་ལ་རང་པ་བཞག་སྱེ། ཡངས་པའྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའྱི་མདོ་

བཏོན་པས། མྱི་ངས་གཏོང་བའྱི་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་བྱེར་ཞྱིང་ནད་ཐམས་ཅད་

ཞྱིའོ། །རྱེས་སུ་ལྱིཙྪ་བཱྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བ་སོགས་མཆོད་པ་

རྒྱ་ཆྱེར་ཕུལ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ཉྱེ་བའྱི་གོང་འོད་མ་ཅན་ཞྱེས་བ་བའྱི་བང་ངོས་

ཤྱིང་ཤ་པའྱི་ཚལ་དུ་དབར་གནས་པར་མཛད་དོ། །དུས་དྱེར་མུ་གྱེ་ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་བས། 

བཀའ་སྩལ་པ། དགྱེ་སོང་དག་ཁྱེད་རྣམས་སོས་མགྱིན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་དག་ལས་

དབར་གནས་པར་བོས་ཤྱིག །ང་ཡང་ཀུན་དགའ་བོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་སོ། །ཞྱེས་

གསུངས་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀང་གོང་དང་ཡུལ་ཐ་དད་པའྱི་གནས་མལ་སྣ་ཚོགས་

པ་དག་བསྱེན་ཞྱིང་འཐོར་ཐབས་སུ་གནས་སོ། །དྱེར་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་

སྐུ་བསྙུན་ཏྱེ། ཇྱི་ཙམ་དུ་འགོངས་པ་ལ་ཐུག་པ་དྱེ་ཙམ་དུ་བསྙུན་པར་གྱུར་ཀང་། ད་

ལྟར་དགྱེ་འདུན་འཐོར་བས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་དུས་མ་ཡྱིན་དགོངས་ཏྱེ། ཚོར་བ་

དྱེ་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏྱེ་ལྷག་པར་འཚོ་བར་མཛད་དོ། །

གོ་དྲུག་པ་མྱི་ཐྱི་ལ་སོགས་ལ། 

མྱི་ཐྱི་ལ་དང་ས་ལའྱི་གོང་། །ཞྱེས་བ་སྱེ། དྱེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་འདས་པ་ན། 

ཡུལ་མྱི་ཐྱི་ལའྱི་ཨ་མྲའྱི་ཚལ་དུ་བཞུགས་ཏྱེ་འཛུམ་པ་མཛད་དོ། །རྒྱུ་ཞུས་པས་
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ཕོགས་དྱེར་སོན་པ་ཉྱིད་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཆྱེན་པོར་གྱུར་པའྱི་སྐྱེས་རབས་གསུངས་ནས། 

ཡུལ་ལུས་འཕགས་སུ་སངས་རྒྱས་བཞྱིའྱི་གདན་སོན་པར་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ས་ལའྱི་གོང་དུ་བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པར་མཛད་པ་ན། དྱེར་

བདུད་སྱིག་ཅན་གྱིས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ལ་བསོད་སོམས་འགའ་ཡང་འབུལ་བ་

འབྱུང་བ་མྱེད་པ་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བས་ཏྱེ། ཇྱི་ལྟར་ལྷུང་བཟྱེད་བཀྲུས་ཏྱེ་བཞག་པ་དྱེ་ལྟ་

བུར་བས་སོ། །དྱེ་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་སྱེ་གཤྱེགས་པ་ན་བདུད་སྱིག་ཅན་བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱེའུར་

སྤྲུལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱི་བཞྱིན་དུ་སོང་ནས་བསོད་སོམས་ཁམ་འགའ་རྱེད་དམ་

ཟྱེར་བ་ལ། བཀའ་སྩལ་པ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཁད་བསད་པས། ཁོད་ཀྱིས་

བསོད་ནམས་མྱིན་ཡང་བསགས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་རྒལ་དཀའ་བ། །སྱིག་ཅན་

ཅྱི་ག་མྱི་ཤྱེས་སམ། །བདུད་ན་རྱེ། ད་བསོད་སོམས་ལ་བཞུད་ཅྱིག་དང་རྱེད་པར་

འགྱུར་རོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ང་ལ་ཅྱི་ཡང་མྱི་དགོས་ཏྱེ། ཀྱེ་མ་ཤྱིན་ཏུ་བདྱེ་བར་

འཚོ། །འོད་གསལ་ལྷ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་བར། །དགའ་བ་ཡྱི་ནྱི་ཟས་ཟའོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ངའྱི་སྱེམས་ཤྱེས་སོ་སམ་སྐྱེངས་ཏྱེ་དྱེ་མྱི་སྣང་བར་སོང་ངོ་། །

གོ་བདུན་པ་རོ་འཕངས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ཡུལ་སྱིག་པ་ཅན་དུ་བོན་ཏྱེ། དྱེར་ལམ་ཁ་ན་ཕ་བོང་ཆྱེས་ཆྱེ་བ་ཤྱིན་

ཏུ་ས་བ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་བསྐོར་ཏྱེ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལས། ཡུལ་སྱིག་པ་ཅན་

གྱི་གད་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ཕ་བོང་དྱེ་ཕོགས་གཞན་དུ་སོ་བའམ་རྩ་བ་ནས་བཤྱིག་པར་

ནུས་ན། ལམ་ཡང་བདྱེ་ཞྱིང་གགས་པ་ཆྱེན་པོར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་གད་ལྔ་བརྒྱས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽

  389  

ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་གྱིས་ཕ་བོང་དྱེ་སོ་བའམ་བཤྱིག་པར་བརྩམས་པ་ན། 

དྱེ་སོ་བར་ཡང་མ་ནུས། བཤྱིག་པར་ཡང་མ་ནུས་སོ། །ཕོགས་དྱེར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་བོན་ཏྱེ་བཀའ་སྩལ་པ། གནས་འཇོག་དག་ཅྱི་བྱེད་གསོལ་བ། ཤུལ་ལམ་འདྱི་

བཟང་པོར་བགྱིད་ན། ཕ་བོང་འདྱི་དོར་བར་རྔོ་མྱི་ཐོགས་གོ །འོ་ན་ངས་དོར་རམ། 

དོར་བར་མཛོད་ཅྱིགདྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞབས་གཡས་ཀྱི་མཐྱེ་བོས་ཕ་བོང་

དྱེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕངས་ཏྱེ་མྱིག་གྱིས་མྱི་བཟོད་པ་ཙམ་དུ་སོང་བ་ན། གད་རྣམས་

སྐྲག་ཅྱིང་དངངས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཕ་བོང་དྱེ་ནམ་མཁའྱི་མཐོངས་ཏྱེ་དྱེ་ཉྱིད་

དུ་ཕྱེ་མར་མཛད་ནས་རྡུལ་དུ་བབས་པ་ན། གསོལ་བ། རྡུལ་འདྱི་ཅྱི་ལས་བྱུང་། 

བཀའ་སྩལ་པ། ཕ་བོང་དྱེའོ། །མ་ལྱེགས་སོ། །འོ་ན་སར་སྦྱར་རམ། སྦྱར་དུ་གསོལ། 

དྱེ་མ་ཐག་ལམ་དུ་འགོ་བ་ལ་གནོད་པ་མྱེད་ཅྱིང་། ཉྱེ་སྐོར་གྱི་སར་རྡུལ་རྣམས་འབར་

ཏྱེ་ཕ་བོང་སྔོན་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་གད་རྣམས་ཀྱིས་ཞུས་པ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་སོབས་གང་གྱིས་ཕ་བོང་དྱེ་འཕངས་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཡབ་ཡུམ་

ལས་བྱུང་བའྱི་སོབས་ཀྱིས་སོ། །ཕྱེ་མར་གང་གྱིས་བརླགས་ལགས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་

སོབས་ཀྱིས་སོ། །

གང་གྱིས་སྦྱོར་བར་མཛད་པ་ལགས། མོས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་སོ། །སོབས་

གསུམ་པོ་དྱེ་ལས་ལྷག་པའྱི་སོབས་མཆྱིས་སམ། ཡོད་དྱེ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སོབས་

ཀྱིས་བདུད་བྱེ་བ་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་བཅོམ་མོ། །གཞན་ཡང་མཆྱིས་སམ། ཡོད་དྱེ་

ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྩད་ནས་བཅོམ་མོ། །གཞན་ཡང་

མཆྱིས་སམ། ཡོད་དྱེ་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་སོན་པ་དྲུག་བཅོམ་མོ། །གཞན་ཡང་
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མཆྱིས་སམ། ཡོད་དྱེ་མྱི་རག་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཤྱིང་ས་ལ་ཟུང་གྱི་དྲུང་དུ་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །ད་ལྟར་གྱི་མྱིའྱི་ཚེ་དང་སོབས་ལ་སོགས་པ་ཉམས་པ་ལ་

ལྟོས། རོ་འདྱི་ནྱི་བསྐལ་པ་དང་པོའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཕང་ཚད་ཡྱིན་ཏྱེ། ལག་རྱེས་ཀང་

ཡོད་དོ། །ཞྱེས་སོན་པར་མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་གད་ལྔ་བརྒྱ་སོབས་ཀྱིས་དྲྱེགས་པ་དང་

བྲལ་བ་ལ་ཆོས་བསན་པས་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ་བོ། །སྐབས་

འདྱིར་ཡབ་ཡུམ་ལས་གྱུར་པའྱི་སོབས་ཀྱི་ཚད་ནྱི། མྱི་དང་གླང་ཕལ་བ་མྱེན་སྔོན་པོ་

དང་། །གླང་ཆྱེན་ཕྲུ་གུ་གླང་ཆྱེན་མོ་དང་ནྱི། །གླང་ཆྱེན་ཕལ་པ་གླང་ཆྱེན་མཆྱེ་བ་

མྱེད། །གླང་ཆྱེན་སྔོ་སྱེར་དཀར་པོ་དམར་པོ་དང་། །འབྱིགས་བྱེད་གླང་ཆྱེན་སོས་ཀྱི་

གླང་ཆྱེན་དང་། །ཚན་པོ་ཆྱེ་དང་རབ་རྣོན་སོབས་མཆོག་རྣམས། །སྔ་མ་སྔ་མའྱི་བཅུ་

འགྱུར་ཕྱི་མའྱི་སོབས། །སོབས་མཆོག་ཉྱི་ཤུ་སྱེད་མྱེད་བུ་ཡྱི་སོབས། །དྱེ་སོབས་

ཚིགས་དང་ཚིགས་ཕན་རྱེ་རྱེར་ཡོད། །ཅྱེས་བའོ། །

གོ་བརྒྱད་པ་ཉ་གོ་དྷ་གོང་སོགས་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ཉ་གོ་དྷའྱི་གོང་དུ་བོན་ཏྱེ། སྱེར་སྐ་ནས་དྱེར་བག་མར་བཏང་བའྱི་བུ་

མོ་ཞྱིག་གྱིས་སོན་པ་བོན་པ་མཐོང་བས་དད་ནས་བསོད་སོམས་བཞྱེས་ན་འབུལ་

དགོས་སམ་པ་ལ་སོན་པས་ཕུལ་ཞྱིག་གསུངས། དྱེས་ཀང་བདག་གྱི་སྱེམས་མཁྱེན་

ནོ་སམ་ལྷག་པར་ཡང་དད་དྱེ་ཕུལ་ལོ། །དྱེར་འཛུམ་པ་མཛད་པ་སོགས་སྤྱི་དང་འདྲ་

བ་ལ། རང་སངས་རྒྱས་ཤྱིན་ཏུ་ལྱེགས་སོན་ཞྱེས་བ་བར་ལུང་བསན་ཏོ། །གཏམ་དྱེ་

བུ་མོ་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཁོ་བྲམ་ཟྱེ་ཞྱིག་ཡོད་པས་ཐོས་ཏྱེ། ཁྱིམ་དུ་འོངས་ནས་གཏམ་དྲྱིས་པ་
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ན། བུ་མོ་དྱེས་ཀང་བཤད་དོ། །དྱེ་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་བདག་གྱི་

མཆྱི་འབྲང་ལ་ལུང་བསན་པ་བདྱེན་ནམ། བཀའ་སྩལ་པ་བདྱེན་ནོ། ཁྱེད་བཤོས་ཙམ་

གྱི་སད་དུ་རྫུན་གསུང་ངམ། བྲམ་ཟྱེ་ཁོད་ཀྱིས་ངོ་མཚར་བ་མཐོང་བ་ཡོད་དམ། ཡོད་

དྱེ་གོང་འདྱིའྱི་ཤར་ན་ཉ་གོ་དྷའྱི་སོང་པོའྱི་ཡལ་གའྱི་འོག་ནས་ཤྱིང་ར་ལྔ་བརྒྱ་མ་རྱེག་

པར་འགོ་བ་ཡོད་དོ། །འོ་ན་དྱེའྱི་ས་བོན་ཇྱི་ཙམ། ཡུངས་ཀར་གྱི་བཞྱི་ཆ་ཙམ་

མོ། །བཀའ་སྩལ་པ། དྱེ་བཞྱིན་དུ་ངས་ཀང་རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ལས་འབྲས་བུ་ཆྱེན་པོ་མཐོང་

ངོ་། དྱེར་ལགས་ཀྱིས་ཞལ་རས་ཁྱེབས་པ་བསན་ཏྱེ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་རྫུན་

གསུང་ངམ། གསོལ་བ་མ་ལགས་སོ། །དྱེར་བྲམ་ཟྱེ་དྱེ་དད་པར་གྱུར་པ་ལ་ཆོས་

བསན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་ཡུལ་ཀ་པྱི་ལར་བོན་ཏྱེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀ་པྱི་ལ་ལ་ཆོས་ཉན་པར་

ལན་གསུམ་དུ་བསྐུལ་ཡང་ཅང་མྱི་ཟྱེར་བས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་དྲན་པ་ཉྱེ་བར་བཞག་

པ་བཞྱི་གསུངས་ནས། ཀ་པྱི་ལའྱི་ནགས་ཁོད་དུ་ལོ་མའྱི་སྤྱིལ་བུར་བཞུགས། 

འཕགས་པ་མཽདྒལ་གྱི་བུའྱི་ཞང་པོ་ཞྱིག་དྱེ་དང་ཉྱེ་བའྱི་རྱི་བོ་ཞྱིག་ན་ཡོད་པ། སོན་

པས་མཽདྒལ་གྱི་བུ་ལ་ཞང་པོ་ལ་སོམས་ཤྱིག །དྱེ་ནས་མཽང་གལ་གྱི་བུས། བྲམ་ཟྱེའྱི་

དྲང་སོང་དྱེ་གནས་པའྱི་བསྱི་གནས་དྱེར་ཕྱིན། དྱེར་ཞང་པོ་ན་རྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་མ་འདུག་

ཅྱིག །འདྱི་ནྱི་བྲམ་ཟྱེའྱི་བསྱི་གནས་ཡྱིན་ནོ། །མཽང་གལ་གྱི་བུས་སྨྲས་པ། ང་ཡང་བྲམ་

ཟྱེའོ། །དྱེས་སྨྲས་པ། ཁོད་ལ་གཙང་བྱེད་དང་བླུགས་གཟར་ལ་སོགས་པའང་མྱེད་ན། 

ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ། བྲམ་ཟྱེ་ང་ཡྱིན་ངོ་ཚ་ཤྱེས། །གཙང་བྱེད་བླུགས་བཟར་ཤྱེས་རབ་

ཉྱིད། །ཅྱེས་སོགས་གསུངས། དྱེ་ལྟར་ཡང་སྐབས་མྱི་འབྱེད་ནས། མཽང་གལ་གྱི་བུས་
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རླུང་དང་ཆར་དྲག་ཕབ་སྱེ། རང་ཉྱིད་ཤྱིང་དྲུང་དུ་བཞུགས་པ་ལ་དགའ་བོ་ཉྱེར་དགའྱི་

འཁོར་གྱི་ཀླུ་དག་གྱིས་མཽང་གལ་གྱི་བུའྱི་སྐུ་ལུས་ལ་དཀྱིས་ནས་གདྱེངས་ཀ་བས་ཏྱེ་

འདུག་གོ། །དྱེར་ཞང་པོ་ན་རྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་བསྱི་གནས་སུ་ཞུགས་ཤྱིག་མཽང་གལ་བུས་

ཁོད་ད་དྲང་སོང་གྱི་ཆོས་ལས་ཉམས་སམ་ཅྱིྱི། ཞྱེས་གསུངས་པས། དྱེས་རྱིང་དུ་

བརགས་ན་སྐད་ལས་ངོ་ཤྱེས་ནས་ཁོད་མཽདྒལ་གྱི་བུ་ཡྱིན་ནམ། ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

འདྱིར་འོངས། ཁོད་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་སྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དྲུང་དུ་བཞུད་དོ། །བས་ཏྱེ་དྱེ་སོན་

པའྱི་དྲུང་དུ་ཁྱིད་དྱེ་ཕྱིན། སོན་པས་ཆོས་གསུངས་པས་དྱེས་ཕྱིར་མྱི་འོང་གྱི་འབྲས་

བུ་ཐོབ་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས། བསྱི་གནས་དྱེ་ན་གནས་པའྱི་བྲམ་ཟྱེའྱི་

དྲང་སོང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་དོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཡུལ་ཀུ་རུའྱི་ཞྱིང་དུ་ཕྱེབས་ཏྱེ། བང་མཛོད་སྟུག་པོ་ཅན་ཞྱེས་པའྱི་གོང་ཁྱེར་དང་། ཉྱེ་

བའྱི་ནགས་ན་བཞུགས་སོ། །

སྐབས་འདྱིར་འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐོང་གྱི་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་

སྦྱར། དུས་དྱེའྱི་ཚེ་ཀུ་རུའྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོས། འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐོང་ལ་

ཆོས་ཉན་ཏྱེ། སོན་པ་བང་མཛོད་སྟུག་པོ་ཅན་གྱི་ནག་ནས་གཤྱེགས་ཏྱེ། ཀུ་རུའྱི་

ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཆོས་སོན་ཞྱིང་། བང་ཕོགས་ལྔ་ལྱེན་གྱི་གོང་རལ་གླང་པོ་

ཆྱེ་ཅན་དུ་གཤྱེགས་པ་ན། བྲམ་ཟྱེ་གཅྱིག་གྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་སྱེ་དད་པ་

སྐྱེས་ནས། བསོད་པ་བས་པས་འཛུམ་པ་མཛད་པ་སོགས་ནས་བསྐལ་པ་ཉྱི་ཤུ་ནས་

རང་སངས་རྒྱས་བསོད་འོས་ཞྱེས་བ་བར་ལུང་བསན་ཏོ། །དྱེ་ནས་ཡུལ་སྲུབ་སྣ་ཞྱེས་

བ་བར་བོན་ཏྱེ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་པ་ན། བྲམ་ཟྱེ་དབང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་གཟུགས་
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བཟང་བས་དྲྱེགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་དྱེ། དྱེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ཅྱི་འདྲ་སམ་བལྟ་

བར་འོངས་པ་ན། རྱིང་དུ་བལྟས་ནས་བསམས་པ། བདག་རང་ལས་འདྱིའྱི་གཟུགས་

ལྷག་པར་མཛེས་མོད་ཀྱི། ཚད་ལྷག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་སྱེ་གཙུག་ཏོར་གྱི་སྱེང་བལྟ་

བར་བརྩམས་པ་ན་མ་མཐོང་སྱེ། ཕོགས་མཐོན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་འཛེགས་ནས་བལྟས་པས་

ཀང་གཙུག་ཏོར་གྱི་སྱེང་གྱི་མཐའ་ལ་སྱེང་ནས་ཐུར་དུ་བལྟ་བར་མ་ནུས་ཏྱེ། སྐུ་ཚད་

ཇྱེ་མཐོར་སོང་ནས་གཙུག་ཏོར་གྱི་ངོས་ལ་འོག་ནས་བལྟ་བར་ཁོ་ནར་གྱུར་ཏོ། །དྱེར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏྱེ་ཁོད་རྱི་རབ་ཀྱི་རྩྱེ་མོར་འཛེགས་ཏྱེ་

བལྟས་ཀང་ངའྱི་གཙུག་ཏོར་གྱི་མཐའ་མྱི་མཐོང་སྱེ། འོན་ཀང་ཁོད་ཉྱིད་སྦྱྱིན་སྱེག་

བྱེད་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་འོག་ཐད་ས་འོག་ན་ཙནྡན་ས་མཆོག་ལས་བས་པའྱི་མཆོད་སོང་

ཡོད་ཀྱི། དྱེ་ཐོན་ལ་ཚད་འཇལ་བར་གྱིས་ཤྱིགང་ཡབ་ཡུམ་ལས་འཁྲུངས་པའྱི་སྐུ་

ཚད་ནྱི་དྱེ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་དྱེས་ཀང་མྱེ་ཐབ་ཀྱི་འོག་ས་དྲུས་པས་

མཆོད་སོང་ཐོན་ཏྱེ། རབ་ཏུ་དད་ནས་ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །སོན་པ་ལ་

བཀའྱི་གནང་བ་བཞུས་ཏྱེ་ས་ཕོགས་ཡངས་པ་མཆོད་སོང་གྱི་སོན་བཙུགས་པས། 

དབང་པོའྱི་དུས་སོན་ཞྱེས་གགས་སོ། །བར་སྐབས་སོམ་ནྱི། རང་རྒྱལ་ལུང་བསན་ཀ་

པྱི་ལ། །ཡུལ་འཁོར་སྐོང་དང་གླང་པོ་ཅན། །དབང་པོ་ཞྱེས་བས་དུས་སོན་བཙུགས། །

གོ་དགུ་པ་བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་སོགས་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་དུ་གཤྱེགས་པར་བཞྱེད་དྱེ་ཆས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་ཆོ་

འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་བསན་པ་ན་མུ་སྱེགས་རྣམས་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་བྲོས་ཏྱེ་གནས་སོ། །དྱེར་
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བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་ན་མུ་སྱེགས་མང་པོ་དག་ཡོད་དྱེ། དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་སོན་པ་བྲམ་ཟྱེའྱི་

གོང་དུ་འབོན་ནོ་ཞྱེས་ཐོས་ནས། དྱེས་བདག་ཅག་གྱི་འཚོ་བ་གཅོད་པར་འགྱུར་སམ་

སྱེ་མུ་སྱེགས་དྱེ་དག་བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་སོང་ནས། ཁྱེད་

རྣམས་ཀྱི་འབོར་པ་མཐོང་ཟྱིན་གྱི་རྒུད་པ་མ་མཐོང་བ་ལ་འགོའ།ོ །ཞྱེས་སོགས་གོང་

ཁྱེར་བཟང་བྱེད་ཀྱི་སྐབས་དང་འདྲ། གལ་ཏྱེ་གོ་ཏ་མ་གསོད་ན་ཁོ་བོ་ཅག་སོད་

དོ། །དྱེར་བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་གྱི་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དག་གོ་བགོས་ཤྱིང་དབྱུག་པ་དང་མདའ་

གཞུ་ལ་སོགས་པ་ཐོགས་ཏྱེ་སོང་ངོ་། །དྱེ་དག་ཤཱཀ་རྒན་པོ་གཅྱིག་དང་ལམ་དུ་འཕད་

པས། ཁྱེད་རྣམས་གང་དུ་འགོ། དག་གསོད་དུའོ། །དག་སུ་ཞྱིག །གཽ་ཏ་མའོ། །དྱེ་དག་

ཡྱིན་ན། བམས་པ་སུ་ཡྱིན། སར་ལྡོག་ཅྱིག་བས་ཀང་ལྡོག་ཏུ་མ་བཏུབ་སྱེ། དྱེ་རྣམས་

སོང་ནས་ནུབ་མོ་རྱི་བྲག་ཅྱིག་ཏུ་བྲང་བཏབ་བོ། ཤཱཀ་རྒན་པོ་དྱེས་བསམས་པ། འདྱི་

དག་སོན་པས་ཆོས་བཤད་པའྱི་སྣོད་དུ་མྱི་འགྱུར་གྱི། ཕ་རོལ་གནོན་པ་བའོ་སམ་སྱེ། 

རྱི་བྲག་དྱེའྱི་ནགས་ལ་མྱེ་བཏང་བས་བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་གྱི་དམག་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་

མྱེས་འཁོར་ཀུ་ཅོ་ཆྱེན་པོས་སྐད་བཏང་བས། རྱི་བྲག་དྱེའྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུགས་

ཏྱེ་མྱེ་བསད་ཀང་ཆྱེར་འབར་ཏྱེ་མ་ཞྱི་བ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕོགས་དྱེར་བོན་ཏྱེ། 

མྱེ་འདྱི་ཞྱི་བར་འདོད་དམ་ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་པ་ན། ཞྱི་བར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞྱེས་

ཞུས་པས། དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་མྱེ་རང་ཞྱིའོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་དད་དྱེ། གུས་པས་

ཕག་འཚལ་ཞྱིང་སྐུའྱི་དྲུང་དུ་འཁོད་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་གསུངས་

པས་བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་གྱི་སྐྱེ་བོ་དྱེ་རྣམས་དང་། རྱི་བྲག་བ་དྱེ་རྣམས་ཕལ་ཆྱེར་གྱིས་

བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །
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དྱེ་ནས་ཡུལ་རོ་ཧྱི་ཏ་ཀའྱི་ནག་པོའྱི་གོང་དུ་བོན་ཏྱེ། ཕོགས་འདྱིར་འཁོར་བ་

འཇྱིག་དང་། གསྱེར་ཐུབ་དང་། འོད་སྲུང་སྱེ་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་གསུམ་གྱིས་

བཞུགས་སོ་ཞྱེས་ས་གཞྱི་སོན་པར་མཛད་དྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་དྱེར་བཞུགས་

ནས། ཕོགས་འདྱིར་སངས་རྒྱས་བཞྱི་བཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་སངས་རྒྱས་

བཞྱིའྱི་གདན་བསན་པར་མཛད་ཅྱིང་། ནག་པོའྱི་གོང་གྱི་གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་གནས་སུ་

གཤྱེགས་ནས་དྱེར་ཆོས་སོན་ཞྱིང་བཞུགས་པ་ན། གནོད་སྦྱྱིན་གླང་ཆྱེན་སོབས་

ཀྱིས་རྒུན་འབྲུམ་གཟྱེབ་མ་ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་ཏྱེ། དགྱེ་འདུན་ལ་བྲྱིམས་སོ། །གནོད་སྦྱྱིན་

དྱེ་དང་གཞན་གནོད་སྦྱྱིན་མང་པོ་རྣམས་སྐབས་འགོ་དང་བསབ་པའྱི་གནས་ལ་

བཀོད་དྱེ། གནོད་སྦྱྱིན་རྣམས་ཀྱི་དགྱེ་བའྱི་ཕྱིར་ཡུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་

ཁང་ལྔ་བརྒྱ་བཞྱེངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ཡངས་པ་ཅན་གནོད་པ་ལས་བསྐབས་པ་ན། དྱེའྱི་

བར་ནྱི་བང་ཕོགས་དང་ཉྱེ་བའྱི་ཡུལ་རྣམས་སུ་འགོ་བའྱི་དོན་མཛད་པ་སྱེ། དྱེ་དག་གྱི་

བར་བར་ན་ལོ་རྒྱུས་ཕ་མོ་གཞན་མང་པོ་ཡོད་ཀང་། འདྱིར་རགས་པ་ཙམ་བཀོད་

པའོ། །བར་སྐབས་སོམ་ནྱི། བྲམ་ཟྱེའྱི་གོང་དང་གདན་བཞྱི་བསན། ནག་པོའྱི་གོང་དུ་

གླང་ཆྱེན་སོབས། །

བརྒྱ་པ་བང་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་བཏུལ་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནག་པོའྱི་གོང་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་ཏྱེ་

སྔ་དྲོའྱི་དུས་བསོད་སོམས་མཛད་ནས། དྱེའྱི་འོག་ཏུ་ཞབས་བཀྲུས་ཏྱེ། གཙུག་ལག་

ཁང་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་སོ། །དྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགོངས་པ། ངའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་
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ལྷག་མ་ནྱི་ཡུན་ཐུང་། གདུལ་བར་བ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ཞྱིག་ལུས་ན། གལ་ཏྱེ་ཀུན་

དགའ་བོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་གཤྱེགས་པར་གྱུར་ན་ནྱི་ལོ་བརྒྱར་ཡང་བང་ཕོགས་ཀྱི་འགོ་

བའྱི་དོན་སྤོད་མྱི་ནུས་པས། ད་ནྱི་གནོད་སྦྱྱིན་ལག་ན་རོ་རྱེ་སྱེ་འཕགས་པ་གསང་

བའྱི་བདག་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གཤྱེགས་པར་བགྱིའོ་དགོངས་ཏྱེ། ལག་ན་རོ་རྱེ་ལ་

བཀའ་སྩལ་པ། ད་ནྱི་ང་སོག་མ་མྱེད་འདུལ་དུ་འདོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གནོད་སྦྱྱིན་ལག་ན་རོ་རྱེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལ་གཤྱེགས་ཏྱེ། ནགས་ཚལ་

སྔོན་པོ་སྔོ་ཞྱིང་བསྒྱེང་བ་གཟྱིགས་པས་འདྱི་ནྱི་ཨུ་ཤྱི་རའྱི་རྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། ད་མྱ་ངན་ལས་

འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན་ཞྱི་གནས་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའྱི་གནས་རཱ་མ་ས་

ལའྱི་ཚལ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་ལུང་བསན་ཏོ། །ཡུལ་སྤུངས་པ་ཅན་དུ་བོན་

ཏྱེ་དྱེའྱི་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཐམསཅད་ལ་ཆོས་བསན་ནས། ཡུལ་མྱི་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་

གསོལ་བ། གནོད་སྦྱྱིན་སངས་རྒྱས་སོབས་འདྱིས་བདག་ཅག་ལ་རྱིང་དུ་གནོད་པ་

བས་ན་འདྱི་འདུལ་དུ་གསོལ། སངས་རྒྱས་སོབས་ཀང་འཁོར་དྱེ་ཉྱིད་ན་ཡོད་པས། 

བཀའ་སྩལ་པ། སངས་རྒྱས་སོབས་ཐོས་སམ། སྱིག་པའྱི་ཆོས་དྱེ་ལས་ལྡོག་

ཅྱིགདྱེས་ཀང་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་། བསབ་གཞྱི་བླངས། གཙུག་ལག་ཁང་དང་

གནས་མལ་བརྩྱིགས་སོ། །གནོད་སྦྱྱིན་དྱེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱི་བཞྱིན་འབྲང་བར་

འདོད་པ་ལ་བཟློག་པར་མཛད་ནས་གནས་དྱེ་ཉྱིད་སྐོང་བར་བསྐོས་སོ། །དྱེ་ནས་

ཡུལ་རྱེ་ཏུ་ཀར་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་ཞྱིང་། གནོད་སྦྱྱིན་ཆོས་སོབས་བཏུལ་

བའང་དྱེ་དང་འདྲ་སྱེ། རྱེ་ཏུ་ཀའྱི་གནས་མལ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩྱིགས་སོ། །

དྱེ་ནས་སྱིནྡ ྷཱུའྱི་ཡུལ་གྱི་མཉན་པ་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཞྱིང་ཆོས་གསུངས་པས་
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བདྱེན་པ་ལ་བཀོད། སྱིནྡ ྷཱུའྱི་སྐྱེ་བོ་དང་གནོད་སྦྱྱིན་ཁོར་ཆྱེན་བཏུལ་ནས་གཙུག་ལག་

ཁང་རྩྱིག་པའྱི་བར་ཡང་སྔ་མ་དང་འདྲ། དྱེ་ནས་དྲང་སོང་གྱི་བསྱི་གནས་གཅྱིག་ཏུ་

དྲང་སོང་མགོ་བྲྱེག་དང་རྱིལ་པ་སྤྱི་བླུགས་ཅན་ཞྱེས་བ་བ་གཉྱིས་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་

དྱེ། དྱེའྱི་གནས་མལ་ཡང་བརྩྱིགས་སོ། །དྱེ་ནས་སོག་མ་མྱེད་ཀྱི་གནས་དང་ཉྱེ་བར་

བོན་པ་ན། ཀླུ་སོག་མ་མྱེད་དྱེ་ཁོས་འཁྲུགས་རྔམ་པར་གྱུར་ཏྱེ་ནམ་མཁའ་ལ་

འཕགས་ནས་སྱེར་བ་དང་རྡུལ་ཀྱི་ཆར་ཕབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཨ་ཀ་རུ་དང་ཏ་

མ་ལའྱི་ཕྱེ་མའྱི་ཆར་དུ་གྱུར། མཚོན་ཆའྱི་ཆར་ཆྱེན་པོ་ཕབ་པ་རྣམས་པདྨ་དང་ཨུཏྤ་

ལའྱི་ཆར་དུ་གྱུར། དྱེ་ཁོས་པས་དུ་བ་བཏུལ་བ་ན་སོན་པས་དྱེ་བས་ཀང་ཆྱེ་བའྱི་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་དུ་བ་བཏུལ། མྱེ་སར་བ་ན་དྱེ་བས་ཀང་ཆྱེ་བའྱི་མྱེ་སར། གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་

དྱེད་དཔོན་ལག་ན་རོ་རྱེས་ཀླུའྱི་གནས་དང་ཉྱེ་བའྱི་རྱི་རྩྱེ་ལ་རོ་རྱེ་འཕངས་པས་རྱི་

ཉྱིལ་ཏྱེ། སོག་མ་མྱེད་ཀྱི་གནས་རྣམས་ནོན་ནོ། །དྱེ་འབྲོས་པར་བརྩམས་པ་ལ་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་མྱེར་འབར་ནས། སོན་པའྱི་ཞབས་དྲུང་འབའ་ཞྱིག་ཞྱི་བར་ཤྱེས་

ཏྱེ་ཞབས་ལ་གཏུགས་སོ། །སོན་པས་དྱེ་ལ་ཕག་གྱིས་གཞམས་ནས། ཁོད་བུམ་པ་

བཟང་པོ་ལྟ་བུའྱི་ཉན་ཐོས་བཞྱི་ལ་བསོད་སོམས་ཕུལ་བས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྱི་ལྷ་

རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ལས། སོན་ལམ་ལོག་པ་བཏབ་པས་དུད་འགོར་

གྱུར་ལ། ད་དུང་འཚེ་བའྱི་ལས་བས་པས་མྱི་བཟད་པའྱི་དམྱལ་བར་འགྱུར་ཏ་རྱེ། 

དྱེར་སོག་མ་མྱེད་དང་ཆུང་མ་དང་བུ་མོ་དང་མནའ་མ་རྣམས་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་

བསབ་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་བཀོད་ཅྱིང་། བུ་རྱི་བོ་ཡང་དྱེ་ལྟར་འདོད་པ་ལ། སོག་མ་མྱེད་

ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བ། བདག་ཅག་ཀླུ་རྣམས་ནྱི་མྱི་མཛའ་བ་མང་བ་
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ལགས་ཀྱི། འདྱི་ལ་བསབ་གཞྱི་མྱི་འབོག་པར་གསོལ། ཞྱེས་ཞུས་པས། བུ་རྱི་བོ་

སྐབས་འགོ་ཙམ་ལ་བཀོད་དོ། །དྱེར་ཀླུ་རྒྱལ་སོག་མ་མྱེད་འཁོར་ཀླུ་དྲུག་ཁྱི་དང་

བཅས་པ་ཆོས་ལ་བཀོད་ཅྱིང་། དྱེ་ལ་ལག་ན་རོ་རྱེ་ཐུགས་ཡྱི་རངས་ཏྱེ་རོ་རྱེ་གསོར་

ཞྱིང་གར་མཛད་དོ། །ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་གསང་བའྱི་བདག་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་

གཤྱེགས་པ་ན། ནགས་ཚལ་སྔོན་པོ་མཚོ་དང་བཅས་པ་གཟྱིགས་ཏྱེ། འདྱི་ནྱི་ཁ་ཆྱེའྱི་

ཡུལ་ཡྱིན་ཏྱེ་ང་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། དགྱེ་སོང་ཉྱི་མ་གུང་པ་ཞྱེས་བ་བ་

འབྱུང་སྱེ། དྱེས་བསན་པ་འཇོག་པར་འགྱུར་ལ། ལྷག་མཐོང་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའྱི་

གནས་མལ་གྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཡྱིན་ཏྱེ། གོང་རལ་དྲུག་ཁྱི་དྲུག་སོང་དྲུག་ཅུ་རྩ་

གསུམ་མོ་ཞྱེས་ལུང་བསན་ཏོ། །

བར་འདྱིར་ཡུལ་གཉྱིས་གོགས་སུ་དྲང་སོང་དང་གནོད་སྦྱྱིན་ཉམས་པ་འཁོར་

བཅས་བཏུལ་བ་དང་། ཡུལ་ཀ་རན་ཊའྱི་གནོད་སྦྱྱིན་མོ་འཁོར་བཅས་བཏུལ་བ་དང་། 

ཡུལ་འབྲས་གོང་དུ་རྒྱལ་པོ་བདྱེ་མཆོག་གྱི་མ་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། ཡུལ་

དབང་ལྡན་དུ་ར་མཁན་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། ཡུལ་སྱིང་མ་ཅན་དུ་གནོད་སྦྱྱིན་

གཅྱིག་གྱི་མྱིང་ལ་སྱིན་མོ་ཞྱེས་པ་འཁོར་བཅས་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། ཡུལ་

བརྩྱེགས་སྐོང་དུ་ཀླུ་བ་ལང་སྐོང་དང་དགར་བ་ཞྱེས་བ་བ་བཏུལ་བ་དང་། ཡུལ་དགའ་

འཕྱེལ་དུ་རྒྱལ་པོ་སྱིད་པའྱི་ལྷ་འཁོར་བཅས་དང་གཏུམ་བྱེད་ཀྱི་བུ་བདུན་དང་། 

གནོད་སྦྱྱིན་ས་འཚོ་འཁོར་བཅས་ཆོས་ལ་བཀོད་པ་སོགས་མང་བོ་ཞྱིག་མཛད་ནས། 

དྲུག་སྱེའྱི་ནང་གྱི་ནབ་སོ་དང་འགོ་མགོགས་གཉྱིས་ཤྱི་ནས་བང་ཕོགས་སུ་མཚོ་

ཆྱེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་ཀླུར་སྐྱེས་ཏྱེ། དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསམས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
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སྔོན་བདག་ཅག་གཉྱིས་ལ་ཆོས་མ་བཤད་པས་ད་ལྟ་ཀླུར་སྐྱེས་ན། ཅྱི་ནས་ཀང་དྱེའྱི་

བསན་པ་བུར་མར་བརླག་པར་བའོ་ཞྱེས་ཁོ་ཞྱིང་འཁྲུགས་པས་འདུག་གོ །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཀླུ་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་གཞན་པས་མཐུ་ཆྱེ་ལ་

རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེ་བ་ཡྱིན་པས། ང་འདས་ནས་འདུལ་བ་པོ་གཞན་མྱི་འབྱུང་སྱེ། བསན་པ་

འཇྱིག་པའྱི་གནས་ཡོད་དོ་དགོངས་ནས། དྱེ་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་མཁྱིས་མཚོ་ནང་

དྱེའྱི་ངོགས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་བོན་ཏྱེ་ཆོས་ཉོན་ཅྱིག་པར་བསྐུར་བ་ན་མཚོའྱི་ནང་སོན་

པ་བཞུགས་པའྱི་གནས་སུ་དྱེ་ཉྱིད་ཞུགས་ཏྱེ། དྱེ་དག་ལ་སོན་པས་ཆོས་རྒྱ་ཆྱེར་

གསུངས་སོ། །དྱེ་གཉྱིས་དད་ཏྱེ་སོན་པས་ནྱི་སྔོན་ཡང་ཆོས་བཤད་ན། བདག་ཅག་

བག་མྱེད་པས་རྣམ་པར་མ་ཤྱེས་སོ། །ད་ལྟ་ཡང་བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་ལས་སུ་

མཛད་ནས། ཆོས་སོན་པའྱི་ཕྱིར་བརྩྱེ་བས་འདྱིར་བོན་ཏོ་སམ་སངས་རྒྱས་ལ་རབ་

ཏུ་དགའ་བས་འདུག་གོ །དྱེ་ནས་སོན་པ་ཕྱིར་གཤྱེགས་ཏྱེ་ཕོགས་དྱེར་གནོད་སྦྱྱིན་

མོ་སྦུ་གུ་ཅན་དང་སྦུགས་ཅན་འདུལ་བར་མཛད་དྱེ། དྱེ་བར་དུ་ཡང་སྔར་གྱི་མཚོ་ནང་

གྱི་གནས་དྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐུའྱི་གཟུགས་བརན་བཏང་བས། ཀླུ་གཉྱིས་

པོ་དྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩྱེ་བས་ད་དུང་བཞུགས་སོ་སམ་

མཚོ་ངོགས་དྱེར་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མདུང་ཅན་གྱི་གོང་དུ་གཤྱེགས་ཏྱེ། དྱེ་ན་གནོད་

སྦྱྱིན་མོ་མདུང་ཅན་མ་ཞྱེས་བ་བས། གོང་པའྱི་བུ་བཙས་པ་ཐམས་ཅད་ཟ་བར་བྱེད་

དོ། །དྱེར་གོང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སོན་པ་ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ནས། གནོད་སྦྱྱིན་མོ་

མདུང་ཅན་འདུལ་བར་ཞུས་པས། མདུང་ཅན་ཡང་འཁོར་དྱེ་ན་འདུག་པ་ལ། དྲྱི་སྱེད་
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མཛད་དྱེ་མདུང་ཅན་ཁོད་ཀྱིས་ཐོས་སམ། སྱིག་པའྱི་ཆོས་དྱེ་ལས་ལྡོག་ཅྱིགབདག་

གྱི་སད་དུ་འདྱི་དག་གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་རྩྱིག་ན་ལྡོག་གོ །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་དྱེ་ཐོས་སམ། ཐོས་སོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད། རྩྱིག་ལགས་

སོ། །དྱེར་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩྱིགས་སོ། །དྱེ་ནས་ཡུལ་འབྲ་གོར་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་

ཞྱིག་རྡུལ་གྱིས་མཆོད་རྱེན་ལ་རྩྱེ་བ་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནྱི་སྐར་ལུང་བསན་ཏོ། །དྱེ་དག་ནྱི་

མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཙམ་སྱེ། རོ་ཧྱི་ཏ་ཀའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བོན་པ་ནས་

བརྩམས་ཏྱེ། སོག་མ་མྱེད་བཏུལ་བའྱི་བར་ལ་སོག་ཆགས་འབུམ་ཕག་བདུན་བཅུ་རྩ་

བདུན་བཏུལ་ཞྱེས་འབྱུང་སྱེ། དྱེ་དག་ཀང་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་གཙོ་བོར་གཙོ་བོར་

གྱུར་པ་རྣམས་སོས་པ་སྱེ་གཞན་དུ་ན་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་གོ །སོག་མ་མྱེད་ཀྱི་རྱེས་

སུ་ཡང་བགང་བར་མྱི་སྤོད་པ་ཞྱིག་བཏུལ་ཏྱེ། བང་ཕོགས་ཀྱི་གནས་ཁ་ཅྱིག་ན་ནྱི་མྱི་

མང་པོ་དག་གནས་སོ། ཁ་ཅྱིག་ན་ནྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་དག་ཡོད་དོ། །དྱེ་བས་ན་ལ་

ལར་མྱི་རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་ཏྱེ་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་དོ། ཁ་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི་ལྷ་རྣམས་

བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་དོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་སྱིན་པོའྱི་གནས་དང་། ཀླུ་ཡྱི་གནས་དང་། 

གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་གནས་དང་། གནོད་སྦྱྱིན་གཏུམ་པོའྱི་གནས་དང་། མྱིའམ་ཅྱིའྱི་གནས་

དང་། དྲྱི་ཟའྱི་གནས་དང། གཟུགས་སྣ་ཚོགས་པ་མང་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་གནོད་སྦྱྱིན་

ནམ་འབྱུང་པོའྱི་གནས་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་ལ་སོགས་པ་འདབ་ཆགས་ཀྱི་གནས་

དང་། ལྷ་མྱིན་གྱི་འགོ་བའྱི་གནས་ལ་སོགས་པ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ཏུ་

གཤྱེགས་ཏྱེ། སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་བསབ་པའྱི་གནས་ལྔ་དང་། བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་

བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོ་རྱིས་དང་བང་གོལ་གྱི་ཆོས་བླ་ན་མྱེད་པ་ལ་འགོད་པར་
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མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་ཕག་ན་རོ་རྱེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ནམ་མཁའྱི་ལམ་ལས་ཚུར་ཕྱེབས་ཏྱེ། 

རོ་ཧྱི་ཏ་ཀའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ནང་དུ་གཤྱེགས་ནས་ཡང་དག་འཇོག་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་གོ །དྱེ་ལྟར་ན་བང་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་བཏུལ་བའྱི་སྐོར་དྱེ་རྣམས་ཕག་ན་རོ་

རྱེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གཤྱེགས་པ་སྱེ་ཐུན་ཚོད་གཅྱིག་ལ་གྲུབ་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །

བརྒྱ་དང་གཅྱིག་པ་བཅོམ་བརླག་གྱི་སྐོར་སོགས་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ཉྱི་མ་ཕྱི་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་དག་འཇོག་ལས་

བཞྱེངས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ང་དང་པོའྱི་རྒྱལ་སྱིད་ལྟར་འདོད་

ངོ་། །དྱེར་བང་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་འདུལ་བར་མཛད་ཟྱིན་པ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་

བོས་ཀང་མ་མཁྱེན་ཏྱེ། གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔར་སོག་མ་མྱེད་འདུལ་དུ་

འདོད་དོ་གསུང་ན། ང་དང་པོའྱི་རྒྱལ་སྱིད་དུ་གཤྱེགས་པ་ཅྱི་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། 

ང་ལག་ན་རོ་རྱེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་གཤྱེགས་ཏྱེ་དྱེ་བཏུལ་ཟྱིན་ཏོ། །བང་ཕོགས་ན་ཉྱེས་

དམྱིགས་ལྔ་ཡོད་དྱེ། མཐོ་དམན་ཅན་དང་། ཚེར་མས་གང་བ་དང་། རོ་དང་གསྱེག་མ་

མང་བ་དང་། ཁྱི་ཟ་བ་དང་། བུད་མྱེད་གནས་ངན་ལྱེན་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའོ་གསུང་

ངོ་། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གོང་ཁྱེར་དང་པོའྱི་རྒྱལ་སྱིད་ཞྱེྱེས་བ་བ་དང་། གོང་

ཁྱེར་ར་བཟང་བརྒྱུད་ནས་ཡུལ་བཅོམ་བརླག་གྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས་ན། རྱི་

ནགས་ཚལ་སྔོན་པོས་བརྒྱན་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས། འདྱི་ནྱི་རྱི་རྩྱེ་མཐོ་ཞྱེས་བ་སྱེ། 

ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན་གར་མཁན་དང་དཔའ་བོ་ཞྱེས་བ་བས་

གཙུག་ལག་ཁང་བརྩྱིགས་ཏྱེ། ཞྱི་ལྷག་གཉྱིས་ཀ་དང་མཐུན་པའྱི་གནས་མལ་གྱི་
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མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་སོས་ཚོང་སས་པའྱི་བུ་ཉྱེར་སས་ཞྱེས་བ་བ་འབྱུང་སྱེ་

མཚན་མྱེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ལུང་བསན་ཏོ། །

དྱེར་བཅོམ་བརླག་གྱི་བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་འདུས་ཏྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་དྱེ་འདྱིར་

འོངས་ན་བདག་ཅག་གྱི་རྱེད་པའྱི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་ལ། དྱེ་ལ་བཀུར་བསྱི་མ་ཡྱིན་པ་

བས་ན་འདྱིར་མྱི་འོང་ངོ་ཞྱེས་གོས་བས་ནས། བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བྲམ་ཟྱེ་སྔོན་

གྱུར་ཞྱེས་བ་བ་མངགས་ཏྱེ། མཁན་པོ་ཁོད་ཀྱིས་ག་ཽཏ་མ་ལ་བཀུར་བསྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཚིག་གྱིས་སྤོ་བར་གསོལ། དྱེས་སྨྲས་པ། བདག་གྱི་ལྕྱེ་འདྱི་ནྱི་བདྱེན་པའྱི་རྱེས་སུ་

འབྲང་སྱེ། བསོད་པར་འོས་ན་ནྱི་བསོད། སྤོ་བར་འོས་ན་ནྱི་སྤོའ།ོ །དྱེ་ནས་དྱེ་སོན་པ་

འབོན་པའྱི་ལམ་དུ་སོང་བ་ན། སྐུ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་དད་དྱེ་བསོད་པ་ལྔ་

བརྒྱས་བསོད་དོ། །སོན་པས་ཀང་ཆོས་གསུངས་པས་དྱེ་དྱེ་ཉྱིད་དུ་བདྱེན་པ་མཐོང་། 

དྱེ་ནས་དྱེ་ལྡོག་སྱེ་འོངས་བ་ན་བྲམ་ཟྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་རྩུབ་པོས་སྤོས་ཏྱེ། ཁོད་

ཀྱིས་གཽ་ཏ་མ་ལ་བཀུར་སྱི་མ་ཡྱིན་པ་བོས་ཤྱིག་བས་ན་བསོད་དྱེ་འོང་ངམ། དྱེས་

སྨྲས་པ། ཁོ་བོ་ནྱི་བདྱེན་པར་སྨྲའོ་ཞྱེས་སྔར་མ་སྨྲས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་

བསོད་པར་འོས་པའོ། །ཞྱེས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གོང་ཁྱེར་བཅོམ་བརླག་གྱི་ཉྱེ་

སྐོར་དུ་བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པ་ན། དྱེའྱི་ནུབ་མོ་གོང་ཁྱེར་གྱི་ལྷ་མོའྱི་རྒྱུ་སྐར་ཀྱི་

དུས་ཡྱིན་པས་གོང་ཁྱེར་གྱི་ལྷ་མོས་བསམས་པ། གཽ་ཏ་མ་འདྱིར་བོན་ན་ལྷ་དང་མྱི་

མ་ཡྱིན་པ་མཐུ་ཆྱེན་པོ་གཞན་དག་ཀང་འོང་། གོང་ཁྱེར་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀང་ག་ཽཏ་མ་

དྱེ་མཆོད་ཅྱིང་ཆོས་ཉན་པར་འགྱུར་བས། ངའྱི་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ནུབ་མོ་ལ་བར་ཆད་དུ་

འགྱུར་རོ་སམ་ནས་ལུས་གཅྱེར་བུར་ཕུད་ནས་སོ་དྲུང་ན་འདུག་གོ །
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དྱེ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྱེ་ཞྱིག་བུད་མྱེད་ཀྱི་ལུས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་བཀབ་ཀང་བཟང་

བ་མ་ཡྱིན་ན། སྒྱེན་མོར་ཕུད་ཅྱི་དགོས། དྱེར་ལོག་པར་ལྟ་བའྱི་ལྷ་མོ་དྱེའང་སྐྱེངས་ཏྱེ་

ཕོགས་ཅྱིག་ཏུ་སོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་སོན་པས་གོང་ཁྱེར་བཅོམ་བརླག་ན་ཉྱེས་དམྱིགས་

ལྔ་ཡོད་དྱེ། མཐོ་དམན་ཅན་དང་། སོང་དུམ་དང་། ཚེར་མ་ཅན་དང་། རོ་གསྱེག་དང་

གོ་མོ་མང་བ་དང་། དགོངས་ཀ་ཟ་བ་དང་། བུད་མྱེད་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་མང་བའོ་ཞྱེས་

གསུངས་ནས། གོང་ཁྱེར་གྱི་ནང་དུ་མ་བོན་པར་ལམ་གཟུར་ནས་གནོད་སྦྱྱིན་བོང་

བུའྱི་གནས་སུ་གཤྱེགས་ཏྱེ་ཤྱིང་དྲུང་ཞྱིག་ན་བཞུགས་སོ། །དྱེ་ལ་གནོད་སྦྱྱིན་དྱེ་ནྱི་

བོང་བུའྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏྱེ་འཁམས་པ་ན། ཁྱེའུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་དྱེ་ལ་ཞོན་ཞྱིང་

རྩྱེ་བའྱི་ཚེ། སྐད་ཅྱིག་གྱིས་ནགས་ཐྱིབས་པོར་ཁྱེར་ཏྱེ་ཁྱེའུ་དང་བུ་མོ་དྱེ་དག་ཟ་བར་

བྱེད་པས་གནོད་སྦྱྱིན་བོང་བུ་བ་ཞྱེས་གགས་སོ། །དྱེར་བཅོམ་བརླག་གྱི་སྐྱེ་བོ་དད་

པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བཟའ་བཅའ་བཟང་པོས་ཤྱིང་ར་བཀང་སྱེ། གནོད་སྦྱྱིན་བོང་བུའྱི་

གནས་སུ་སོང་ནས། ཡུལ་དྱེའྱི་ཉྱེ་སྐོར་གྱི་དགྱེ་སོང་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྱེ། སངས་

རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་བསོད་སོམས་གསོལ་ནས། གནོད་སྦྱྱིན་བོང་བུ་

འདུལ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སོགས་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལས། གནོད་སྦྱྱིན་ན་རྱེ་འདྱི་

རྣམས་ཀྱིས་བདག་གྱི་ཆྱེད་དུ་ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྱེ་འདུན་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་རྩྱིག་ན་

ལྡོག་གོ །དྱེར་བཅོམ་བརླག་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་ལྔ་བརྒྱ་བརྩྱིགས། 

གནོད་སྦྱྱིན་བོང་བུ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་བཏུལ་ཞྱིང་ཆོས་ལ་བཀོད། དྱེ་ནས་

གནོད་སྦྱྱིན་མདའ་ཅན་དང་ནག་ལྡན་གཉྱིས། གནོད་སྦྱྱིན་མོ་གླང་རྱེད་དང་མཆུ་ཅན་

གཉྱིས་ཏྱེ་བཞྱི་པོ་དྱེའང་བཏུལ་ལོ། །དྱེ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཅོམ་བརླག་གྱི་ནང་དུ་
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བོན་ཏྱེ་བཞུགས་ནས། གནོད་སྦྱྱིན་མོ་འགན་ཟླ་མ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་

བཏུལ་ཏྱེ་གཙུག་ལག་ཁང་ལྔ་བརྒྱ་བརྩྱིགས་ཤྱིང་། སྤྱིར་བཅོམ་བརླག་གྱི་ཕྱི་ནང་དུ་

གནོད་སྦྱྱིན་མོ་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་བཏུལ་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་

བས་སོ། །བཀའ་སྩལ་རྒྱལ་སྱིད་ར་བཟང་དང་། །ཉྱེ་སས་ལུང་བསན་སྔོར་གྱུར་

བསོད། །རྒྱུ་སྐར་ནུབ་མོ་བོང་བུར་གཤྱེགས། །བོང་བུ་བཏུལ་དང་གོང་ཁྱེར་བོན། །

བརྒྱ་གཉྱིས་པ་ཨོ་ཏ་ལ་སོགས་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ཡུལ་ཨོ་ཏ་ལར་བོན་ཏྱེ། བསོད་སོམས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞྱིང་པ་ལྔ་བརྒྱ་

ཙམ་ཡོད་པ་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དད་པ་སྐྱེས་ཏྱེ་ལམ་དུ་ཕག་འཚལ་

བར་འོངས་པ་ལ་ཆོས་གསུངས་པས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་བདྱེན་པ་མཐོང་། གླང་རྣམས་ཀྱི་

གཉའ་ཤྱིང་བོར། རུ་ཐག་བཅད། རོད་གླང་སོང་པོ་དྱེ་དག་ཀང་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་སོང་

བ་ལ། ཚིག་གསུམ་གྱི་ཆོས་བསན་པས་སོན་པ་ལ་དད་བཞྱིན་དུ་ཤྱི་འཕོས་ཏྱེ། རྒྱལ་

ཆྱེན་བཞྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་

བའྱི་བར་དུ་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་ཨོ་ཏ་ལའྱི་གོང་དུ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་ལྷན་

ཅྱིག་བསོད་སོམས་ལ་ཕྱེབས་ཏྱེ། དྱེར་བྲན་མོ་རྒན་མོ་ཀ་ཙང་ག་ལ་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་

ཁོན་པའྱི་རྩར་ཆུ་འཆུར་འགོ་བ་ལ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐྱེམས་ཀྱི་

ཆུ་ཕུལ་ཤྱིག་སྨྲས་པས། རྒན་མོ་དྱེས་ཀང་ཆུ་བུམ་བཀང་སྱེ་ཁྱེར་འོངས་པ་ན། སོན་

པ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་བུ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་སྐྱེས་ཏྱེ་བུ་བུ་ཞྱེས་སྨྲ་ཞྱིང་རྒྱུགས་ཏྱེ་སྐུ་ལ་

འཁྱུད་པར་བརྩམས་པ་ན། དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ཟློག་པར་ཞུགས་པའྱི་ཚེ། བཀའ་
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སྩལ་བ་མ་ཟློག་ཅྱིག །འདྱི་ངའྱི་ཚེ་རབས་ལྔ་བརྒྱའྱི་ཡུམ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེར་བུའྱི་སྱེད་པ་

དང་བྲལ་ཏྱེ་ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་། སྐྱེ་རྒུའྱི་བདག་མོ་ལ་གཏད་དྱེ་རབ་ཏུ་

བྱུང་ནས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ། དགྱེ་སོང་མ་མདོ་སྱེ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྱི་མཆོག་ཏུ་

ལུང་བསན་ཏོ། །

དྱེ་ནས་ཡུལ་དག་མཐའྱི་ཕོགས་སུ་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས་པ་ན། བྲམ་ཟྱེ་

ཞྱིག་ཁོན་པ་ནས་ཆུ་དྲངས་ཤྱིང་ཀུན་དགའ་ར་བ་འཆུ་བ་ན། དྱེས་སོན་པ་བོན་པ་

མཐོང་ནས་ཆུ་སྣོད་དང་དཔང་ཐག་སས་ཏྱེ་གནས་པ་ལས། སོན་པས་ཀུན་དགའ་ར་

བ་དྱེར་བོན་པ་ན་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཐམས་ཅད་ཆུས་གང་བར་གྱུར་

ཏོ། །བྲམ་ཟྱེ་ན་རྱེ། ཚུར་བོན་དཔང་ཐག་དང་ཆུ་སྣོད་འདྱི་ལགས་སོ་ཞྱེས་བསན་པས། 

ཐམས་ཅད་ན་ཆུ་ཡོད་ན་ཁོན་པའྱི་ཆུས་ཅྱི་ཞྱིག་བ། ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ་ཆོས་བསན་

པས་དད་དྱེ་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པའྱི་བར་དུ་

གྱུར་ཏོ། །བར་སྐབས་སོམ་ནྱི། ཞྱིང་པ་ལྔ་བརྒྱ་བཏུལ་བ་དང་། །ཀ་ཙང་ག་ལ་ཆུ་སྣོད་

སས། །

བརྒྱ་གསུམ་པ་དག་མཐར་དབར་གནས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ལྟར་ཡུལ་དཔའ་བོའྱི་སྱེ་ཞྱེས་བ་བར་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས་ནས། གོང་

ཁྱེར་དག་མཐའ་དང་ཉྱེ་བ་སྦུ་གུ་ཅན་གྱི་ཤྱིང་ནྱིམ་པའྱི་དྲུང་དུ་བཞུགས་སོ། །དྱེར་

དག་མཐའྱི་རྒྱལ་པོ་མྱེ་སྦྱྱིན་ཞྱེས་བ་བས་ཐོས་ཏྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་

པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀུར་བསྱིར་བྱེད་པས་བདག་ཅག་མཐའྱི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀྱིས་
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ཀང་བསྱེན་བཀུར་བའོ་སམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་ཕག་འཚལ་ཏྱེ། ཟླ་བ་

གསུམ་དུ་བསྱེན་བཀུར་བགྱིད་པར་ཞུས་སོ། །དྱེས་ཕོ་བྲང་དུ་འོངས་ནས་ནང་མྱི་

རྣམས་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ཉྱི་མ་རྱེ་རྱེ་བཞྱིན་བཟའ་བ་སྣ་བཅོ་བརྒྱད་དང་ཚོད་མ་རྣམ་

པ་དུ་མ་སོགས་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་ཚིམ་པར་ནུས་པའྱི་ཁ་ཟས་དག་སྦྱོར་ཞྱིག །ཅྱེས་དང་། 

གོང་ཁྱེར་དུའང་གཽ་ཏ་མ་ལ་གཞན་གྱིས་གདུགས་ཚོད་མ་གསོལ་ཞྱིག །གསོལ་ན་

ཆད་པས་གཅད་དོ་ཞྱེས་དྲྱིལ་བསྒགས་སོ། །དྱེའྱི་ནུབ་མོ་རྒྱལ་པོ་མྱེ་སྦྱྱིན་གྱི་རྱི་ལམ་

དུ་རང་གྱི་རྒྱུ་མས་དག་མཐའྱི་གོང་ཁྱེར་དཀྱིས་པ་རྱིས་སོ། །གཉྱིད་སད་ནས་སྐྲག་སྱེ་

མདུན་ན་འདོན་བྲམ་ཟྱེ་ལ་དྱེས་ཀང་བཟང་བར་ཤྱེས་མོད། བཟང་ངོ་ཞྱེས་བརོད་ན་

འདྱི་གཽ་ཏ་མ་ལ་ལྷག་པར་དད་པར་འགྱུར་སྱིད་སམ་ནས། ལྷ་འདྱི་ནྱི་རྱི་ལམ་ངན་ཏྱེ། 

རྒྱལ་སྱིད་ལས་ཉམས་པའམ་སོག་གྱི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་སྨྲས་སོ། །འདྱི་

ལ་ཐབས་ཅྱི་ཡོད། མྱིས་མྱི་མཐོང་བའྱི་ཕོགས་སུ་ཟླ་བ་གསུམ་བཞུགས་ན་དྱེ་ལྟར་མྱི་

འགྱུར་རོ། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་མྱེ་སྦྱྱིན་གྱིས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ངའྱི་དྲུང་དུ་སུའང་མ་འོངས་

ཤྱིག་བས་ནས་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕོགས་སུ་འདུག་གོ །དྱེ་ནས་ནངས་པར་འཕགས་པ་

ཀུན་དགའ་བོ་རྒྱལ་པོའྱི་སོར་སོང་བས་མྱི་རྣམས་སྱིང་ལས་ཆུང་ངུས་འཁོད་པར་

མཐོང་ནས། ཅྱི་སངས་རྒྱས་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྤན་མ་དྲངས་སམ། དྱེ་དག་ན་

རྱེ། ཁ་ཟས་ས་གོན་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་གསུང་ཡང་སུ་ལ་སྩལ་མྱི་གསུང་སྱེ། ད་ནྱི་ཞུ་མྱི་

ནུས་སོ་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་སོན་པ་ལ་ཞུས་པས། ཁོད་སོང་ལ་གོང་ཁྱེར་རྣམས་སུ་ཟླ་བ་

གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བསོད་སོམས་འབུལ་བར་སྤོ་བ་ཡོད་
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དམ། ཞྱེས་སྦྲོན་ཅྱིག །ཀུན་དགའ་བོས་དྱེ་སྐད་བསྒགས་པ་ན་དྱེ་དག་ན་རྱེ། བདག་

ཅག་ཤྱིན་ཏུ་སྤོ་མོད་ཀྱི། རྒྱལ་པོ་གདུག་པ་ཅན་གྱིས་བཀག་གོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེར་

བང་ཕོགས་ནས་དྱེད་དཔོན་གཅྱིག་ར་ལྔ་བརྒྱ་ལ་ཁལ་བཀལ་ནས་དག་མཐར་

ཡོངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ། དྱེས་བསམས་པ་ང་རྒྱལ་པོ་འདྱིའྱི་ཡུལ་པ་ནྱི་མྱིན་ཅྱི་བར་

ཡོད་བསམ་སྱེ། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བདག་གྱི་ར་ཅང་ཤྱེས་ལ་ཆག་ནས་བྲྱེ་དོ། །ར་

གཞན་མ་རྣམས་ལ་ནས་བྲྱེ་རྱེ་རྱེ་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེ་འདུན་དང་

བཅས་པ་གསོལ་བར་སྤོ་ན་འབུལ་ལོ། །དྱེ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

གསོལ་བས། དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ར་

ཆག་གྱིས་འཚོ་བས་གནས་པར་སྤོ་བ་རྣམས་ཚུལ་ཤྱིང་ལོངས་ཤྱིག །དྱེར་ཚུལ་ཤྱིང་

བྲྱིམས་པ་ན། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ནྱི་རླུང་ནད་ཤས་ཆྱེ་བས་ནས་ཀྱིས་མྱི་འཚོ་ལ། 

མཽདྒལ་གྱི་བུ་ཡང་དྱེའྱི་གཡོག་ལ་དགོས་པས་དྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚུལ་ཤྱིང་མ་བླངས་། 

གཞན་ལྔ་བརྒྱར་གཉྱིས་ཀྱིས་མ་ཚང་བས་བླངས་སོ། །མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་རྱི་རྩྱེ་མོ་

གསུམ་པར་སོང་ནས། དྱེར་ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བདུད་རྩྱི་ཕུལ་ཏྱེ་འཚོའོ། །

སྐབས་དྱེར་ཀུན་དགའ་བོས་སོན་པ་གསོལ་རྒྱུའྱི་ནས་དྱེ་བརྡུང་ཞྱིང་བཙོ་

བའྱི་ལས་བྱེད་པ་རྒན་མོ་གཅྱིག་ལ་བཅོལ་བས། དྱེ་ན་རྱེ་ང་རྒས་ཀྱི་བདག་གྱི་བུ་མོ་

འདྱི་ལ་ཆོལ་ཞྱིག །དྱེ་ལ་བཅོལ་བས་བདག་གྱི་དོན་དུ་ཆོས་ཚིག་འགའ་གསུང་ན་

བགྱིད་དོ་ཞྱེས་ལས་དྱེ་བྱེད་པ་ན། བུ་མོ་དྱེ་ན་རྱེ། སངས་རྒྱས་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཅྱི་

ལགས། ཀུན་དགའ་བོས་བསམས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཟབ་མོ་རྣམས་ནྱི་བུད་

མྱེད་འདྱིས་གོ་བར་མྱི་འགྱུར་གྱི། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་དྱེ་བསྔགས་པ་
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བརོད་དོ་སམ་སྱེ། དྱེ་རྒྱ་ཆྱེར་བཤད་པས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་གཏམ་ནྱི་རོགས། 

སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་ཆྱེ་བ་མ་བརོད་གོང་དྱེར་ནས་ཀྱི་བ་བ་དྱེ་གྲུབ་ནས། འོ་ན་དགྱེ་བ་

འདྱིས་བདག་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་བཙུན་མོ་དམ་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས་

སོན་ལམ་བཏབ་བོ། །དྱེ་གསོལ་བས། བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁོད་ཀྱིས་ཉྱེས་

ཏྱེ། དྱེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྔགས་པ་བརོད་ན་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་པ་ལ། 

འོན་ཀང་དྱེ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་གྱི་བཙུན་མོར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ལུང་བསན་པ་

དྱེ་དགྱེ་འདུན་གྱི་ནས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་བུ་མོ་ལྔ་བརྒྱར་གཉྱིས་ཀྱིས་མ་ཚང་བས་

ཐོས་ཏྱེ་བཙུན་མོ་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་འཁོར་དུ་སོན་ལམ་བཏབ་བོ། །དྱེར་ཀུན་དགའ་བོ་

མཆྱི་མ་ཕྱུང་སྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཡང་བརྒྱུད་མ་ནས་བརྒྱུད་མར་

སྦྱྱིན་པར་སྩལ་ན། ནས་རུལ་པ་གསོལ་དགོས་པ་ལྟ་ཞུས་པས། སོན་པས་ཚེམས་

མཆྱེ་བའྱི་བར་ནས། ནས་ཆན་གཅྱིག་བཏོན་ཏྱེ་ཀུན་དགའ་བོ་འཚལ་དུ་བཅུག་ནས། 

ཁོད་ཀྱིས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རོ་མྱོང་བ་དྲན་ནམ། གསོལ་བ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རོ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་མྱོང་བ་སྔར་མྱི་དྲན་ནོ། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་རོ་བྲོ་བའྱི་མཆོག་བརྱེས་

པས། ཁ་ཟས་བཟང་ངན་གང་ཡྱིན་ཡང་རོ་བརྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའྱི་ཚེ་དྱེ་ལྟ་བུ་

མཐའྱི་རྒྱལ་ཕན་དག་གྱིས་ཐོས་ནས། མྱེ་སྦྱྱིན་ལ་ཕོ་ཉ་བཏང་བས་དྱེ་དག་ནང་དུ་མ་

ཚུད་དོ། ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྱེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་ཀང་དྱེ་ལྟར་ཐོས་ནས་ཤྱིང་ར་ལྔ་

བརྒྱ་ཙམ་འབྲས་ས་ལུ་པ་རབ་ཏུ་སྱིན་པས་བཀང་སྱེ་འབུལ་དུ་བཏང་བ་ན། ལམ་དུ་

བདུད་སྱིག་ཅན་ཀུན་དགའ་བོར་སྤྲུལ་ཏྱེ་སོན་པ་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་ལྷས་

བདུད་རྩྱི་འདྲྱེན་གྱི་ཕྱིར་ལྡོག་ཅྱིག་ཟྱེར་རོ། །འོན་ཀང་མ་ལྡོག་པར་འོངས་པ་ན་བདུད་
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ཀྱིས་ཆར་ཆྱེན་པོ་ཕབ་སྱེ། ཆུས་ཤྱིང་རའྱི་ལྟྱེ་བ་ཙམ་ནུབ་པས་འགོ་མ་ཐུབ་བོ། །

དྱེ་ལྟར་ཟླ་བ་གསུམ་འདས་པ་ལ་དྱེད་དཔོན་དྱེས་གདུགས་ཚོད་བཟང་པོ་

ཞྱིག་གསོལ་ཏྱེ། བདག་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དུ་གྱུར་ཅྱིག །ར་ཅང་ཤྱེས་ནྱི་བུ་ཐུ་བོ་

རྒྱལ་ཚབ་དང་། ར་ལྔ་བརྒྱ་ནྱི་བུ་ལྔ་བརྒྱ། བཙུན་མོར་ལུང་བསན་པ་ནྱི་བཙུན་མོ་དམ་

པ་དང་བུ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་ཀང་དྱེའྱི་འཁོར་དུ་གྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས་སོན་ལམ་བཏབ་

ཅྱིང་། སོན་པས་ཀང་དྱེ་ལྟར་འགྲུབ་པར་ལུང་བསན་ཏོ། །ཟླ་བ་གསུམ་པོ་འདས་པའྱི་

མཚམས་དྱེར་རྒྱལ་པོ་མྱེ་སྦྱྱིན་ཡང་ཕྱིར་བྱུང་བ་ན་མཐའྱི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀྱིས་

བསྐུར་བའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དང་ངག་འཕྱིན་ཀོག་ཅྱིང་ཉན་པར་བྱེད་དོ། དྱེ་དག་ཐམས་

ཅད་ན་ཁོད་ཀྱིས་སོན་པ་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་བསོད་སོམས་གསོལ་བར་ཁས་བླངས་

ནས་མ་ཕུལ་བས་ར་ཆག་གྱི་ནས་གསོལ་ལོ་བ་བ་ཡོད་དོ། །སོན་པས་ཀུན་དགའ་བོ་

ལ་ཁོད་མྱེ་སྦྱྱིན་ཅན་སོང་ལ། ཁོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་ཟྱིན་གྱི། ད་འགོའ་ོ

ཞྱེས་སོས་ཤྱིགཀུན་དགའ་བོས་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་བས་པ་ན་རྒྱལ་པོ་ན་རྱེ། བསོད་

སོམས་འོ་མྱི་བརྒྱལ་ལམ། རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བདྱེན་ནམ་ཟྱེར་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་

གྱུར་པ་བསད་པས། རྒྱལ་པོ་དྱེ་དྲན་མྱེད་དུ་བརྒྱལ་ཞྱིང་ཆུ་གཏོར་བས་དྲན་པ་རྱེད་

ནས། ནང་མྱི་རྣམས་ལ་ངས་ཁ་ཟས་འདྱི་ལྟ་བུ་སྦྱོར་ཅྱིག་ཅྱེས་མ་བསོས་སམ། དྱེ་

རྣམས་ན་རྱེ། གསུང་སྱེ་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་ཁ་ཟས་སྦྱོར་ལ་ད་དུང་ཡང་བགྱིད་མོད། སུ་ལ་

སྩལ་བ་མ་ཤྱེས་སོ། །

དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་མྱེ་སྦྱྱིན་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་སོང་ནས་ནོངས་པ་བཤགས་ཏྱེ། 

ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་བསྱེན་བཀུར་བ་བར་ཞུས་པ་དང་། དྱེ་མ་གནང་བར་ལོ་བདུན་
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དང་། ཟླ་བ་བདུན་དང་། དགུང་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཞུས་ཀང་དྱེ་དག་མ་གནང་སྱེ། རྒྱལ་

པོ་གདུལ་བ་ནྱི་མདང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་དུས་དང་ནྱི་ཉྱེ་བས་རྩོམ་པ་འདྱི་ཐོངས་

ཤྱིག་གསུང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་མར་སང་ཉྱིན་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བར་ཞུས་པས་

དྱེ་གནང་ངོ་། །བློན་པོ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐབས་བསན་ཏྱེ། ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ཁ་

ཟས་སྦྱར་བ་ཐམས་ཅད་ས་ལ་བཀམ་སྱེ། དགྱེ་འདུན་གྱི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པས་

ལོངས་སྤད་པར་འགྱུར་བར་བས། སོན་པ་འཁོར་བཅས་ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་

ཞྱིང་། སོན་པས་ཀང་ཆོས་བསན་པ་དང་ཡོན་བསྔོ་བའྱི་བར་དུ་མཛད་དོ། །དྱེ་ལྟར་

ལོངས་དཔའ་བོའྱི་སྱེ་དང་། གོང་ཁྱེར་དག་མཐའ་ན་གནས་པའྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་མཐོ་

རྱིས་དང་བང་གོལ་གྱི་བདྱེ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་བཀོད་དྱེ། ཕྱིར་གཤྱེགས་པ་ན་དགྱེ་

སོང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྤྱིལ་པོ་རྣམས་བཤྱིག་གོ །དྱེ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མ་

བཤྱིག་ཅྱིག །སྤྱིལ་པོ་དག་ཇྱི་སྱིད་གནས་པ་དྱེ་སྱིད་དུ་བསོད་ནམས་ཀང་འཕྱེལ་ཏྱེ། 

དྱེ་བཞྱིན་དུ་མལ་ཆ་དང་ཆོས་གོས་དང་གནས་མལ་ལ་ཡང་དྱེ་དང་འདྲའོ། །

བརྒྱ་བཞྱི་པ་ལྔ་ལྱེན་གྱི་ལམ་བར་དུ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷོ་ཕོགས་ལྔ་ལྱེན་གྱི་ཆུ་ཀླུང་གདྒྒཱའྱི་འགམ་ན་མར་

གཤྱེགས་པ་ན། དགྱེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་མདོར་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་དག་བཅོམ་ཐོབ་

པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞུས་པས། གདྒྒཱའྱི་ཆུ་ལ་ཤྱིང་སོང་ཞྱིག་ཁྱེར་བ་གཟྱིགས་ནས། 

འདྱི་ཕར་འགམ་དང་། ཚུར་འགམ་དང་། དབུས་སུ་མ་ཆགས། སྐམ་ལ་མ་ཕྱུང་། མྱི་

དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པས་མ་བཟུང་། ཀོང་དུ་མ་རུལ་ན་རྒྱ་མཚོར་གཞོལ་བར་འགྱུར་
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རོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཁོད་ཀང་ཕ་རོལ་ཚུར་རོལ་ལམ་ཆགས་སོགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ། །མདོར་བསྡུས་པ་དྱེའྱི་དོན་དྱེ་རྒྱས་པར་

གསུངས་པས་དྱེས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེའྱི་ཉྱེ་ལོགས་ན་དགའ་བོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་

གནག་རྱི་རྒན་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བ་ལང་འཚོ་བའྱི་ངང་ནས་འཁར་བ་ས་ལ་བཙུགས་ཏྱེ་

བསད་པ་ན་ཆོས་དྱེ་དག་ཐོས་སོ། །སལ་པ་ཞྱིག་ཀང་དྱེའྱི་ཆོས་ཉན་པ་ན། གནག་རྱི་

དགའ་བོས་མ་བརགས་པར་འཁར་བ་ས་ལ་བཙུགས་པ་སལ་བའྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཕོག་པ་ན། 

གནད་ཆད་པ་ལ་ཐུག་ཀང་བདག་གྱིས་སྐད་ཕྱུང་ན། གཞན་དག་ཆོས་ཉན་པའྱི་བར་

ཆད་དུ་འགྱུར་སམ་སྱེ་སན་བཀྱེད་ནས་འདུག་གོ །སལ་པ་དྱེ་དྱེ་མ་ཐག་ཤྱི་ནས་རྒྱལ་

ཆྱེན་བཞྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས། སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་། 

དྱེང་གནག་རྱི་དགའ་བོས་གསོལ་བ། བཙུན་པ་བདག་ཀང་ཕར་འགམ་ཚུར་འགམ་དུ་

མྱི་ཆགས་པ་ནས། མྱི་རུལ་བར་བགྱིད་པས་རབ་ཏུ་དབྱུང་དུ་གསོལ། བཀའ་སྩལ་

པ། གནག་རྣམས་བདག་པོ་ལ་གཏད་དམ། མ་གཏད་དྱེ་རང་རང་གྱི་གནས་སུ་

འགོའ།ོ །དྱེ་ལྟ་ནའང་གཏོད་དགོས་སོ། །

དྱེ་ནས་གནག་རྱི་དགའ་བོ་ཆོས་ཀྱི་ཤུགས་ཆྱེན་པོ་ཐོབ་ནས་འཇྱིགས་སོ་

འཇྱིགས་སོ་ཞྱེས་བ་བའྱི་སྒ་ཆྱེན་པོ་འབྱིན་ཞྱིང་སོང་བ་ལས། གནག་རྱི་ངོ་ཤྱེས་པ་

ལྔ་བརྒྱ་དང་ཕད་དྱེ་ཅྱིས་འཇྱིགས་དྲྱིས་པས། སྐྱེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆྱི་བས་

འཇྱིགས་སོ་བས་པས་དྱེ་རྣམས་ལྡོག་གོ །དྱེ་བཞྱིན་དུ་རྩྭ་ཐུན་མང་པོ་དང་། ཤྱིང་

ཐུན་མང་པོ་དང་། ལམ་དུ་འོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཐོས་ཏྱེ་སར་ལྡོག་པའྱི་བར་དུ་

སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །དྱེ་ནས་རྱི་བོ་ཞྱིག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། འཇྱིགས་སོའྱི་སྒ་ཐོས་ཏྱེ་ལ་ལ་
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དངངས་ཏྱེ་བྲོས། ལ་ལ་གོ་གོན་ནོ། །དྱེར་དཔའ་བོ་ཞྱིག་དང་ཕད་དྱེ་ཅྱིས་འཇྱིགས་

ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། གོང་བཞྱིན་སྨྲས་པས་བག་ཕྱེབས་སོ། །དྱེ་ནས་དགའ་བོས་གནག་

རྣམས་བདག་པོ་སོ་སོ་ལ་གཏད། གོགས་གནག་རྱི་ལྔ་བརྒྱ་ཁྱིད་ནས། སོན་པའྱི་སྤན་

སྔར་འོངས་ཏྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཆོས་ཉན་པས་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་ཉྱིད་དུ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་

བོ། འདྱི་ལ་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ན་འབྲྱི་གཡག་མྱེད་དྱེ། ཆྱེས་ཆྱེ་བ་དྱེ་དག་གྱིས་འདྱིར་

གནག་རྱི་དང་གནག་ཅྱེས་བསྒྱུར་ཀང་ཕྱུགས་རྱི་དང་ཕྱུགས་ཅྱེས་བསྒྱུར་ན་ལྱེགས་

སོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལྷོ་ཕོགས་ལྔ་ལྱེན་གྱི་གདྒྒཱའྱི་

ཚུགས་ལ་གཤྱེགས་ཏྱེ་གང་གཱ་བརྒལ་བ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྱེས་འགའ་ནྱི་གྲུ་ལ་

གཤྱེགས། རྱེས་འགའ་ནྱི་གདྒྒཱའྱི་སྱེང་དུ་ཞབས་བཞག་ནས་གཤྱེགས། དྱེར་ངང་པ་

ལྔ་བརྒྱ་དང་། ཉ་ལྔ་བརྒྱ་དང། རུས་སལ་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་དད་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་སྐོར་བ་བྱེད་ཅྱིང་། ཚིག་བཞྱི་པའྱི་ཆོས་རྱེ་གསུངས། དྱེ་ནས་གདྒྒཱའྱི་ཚུར་འགམ་

དུ་ཕྱེབས་པ་ན། དྱེ་དག་ཤྱི་ནས་རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་ཏྱེ། སོན་པ་ལ་

ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་བའྱི་བར་དུ་གྱུར་ཏོ། །དྱེར་ཡྱི་དྭགས་སོང་དུམ་ཚིག་

པ་ལྟ་བུ་ལྟོ་བ་རྱི་སུལ་ཙམ། ཁ་ཁབ་མྱིག་ཙམ། མྱེ་ལྕྱེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལྔ་བརྒྱ་འོངས་

ནས་སྐུའྱི་མཐའ་བསྐོར་ཏྱེ་གསོལ་བ། བདག་ཅག་ལས་ངན་པས་ཆུ་ཡང་མྱི་འཚལ་ན། 

མཆྱིལ་མ་ལྟ་ཅྱི་སོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་ཅག་ལ་ཆབ་སྩོལ་ཞྱིག །དྱེར་

དྱེ་རྣམས་ལ་ཆུ་བོ་གདྒྒཱ་སོན་པར་མཛད་པ་ན། འདྱི་ནྱི་ཕལ་ཆྱེར་བདག་ཅག་ལ་རབ་

ཏུ་སྐམས་པར་སྣང་ཞྱིང་། ད་ལྟ་ནྱི་དབྱུག་པ་དང་དག་ས་འཛིན་པ་དག་གྱིས་སྲུང་

ངོ་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདྒྒཱའྱི་ལྷ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མ་སྲུངས་ཤྱིག །དྱེས་
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གསོལ་བ། བདག་གྱིས་མ་བསྲུངས་མོད། འདྱི་རྣམས་ཉྱིད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བསྲུངས་

སོ། །སོན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཡྱི་དྭགས་དྱེ་རྣམས་ཉྱིད་ཀྱི་ཁ་བཀྱེད་ནས། མཽདྒལ་གྱི་

བུས་ཆུ་བླུད་དྱེ་ཚིམ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཐོབ་ལ་ལྟོ་བ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་དག་

སོན་པ་ལ་དད་བཞྱིན་དུ་ཤྱི་བས་རྒྱལ་ཆྱེན་བཞྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་ནས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་ཉན་པས་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །བར་སྐབས་སོམ་ནྱི། མདོར་

བསྡུས་སལ་པ་དགའ་བོ་དང་། །གྲུ་དང་ངང་པ་ཉ་རུས་སལ། །ཡྱི་དྭགས་ལྔ་བརྒྱ་ཚིམ་

པར་མཛད། །

བརྒྱ་ལྔ་པ་བྲམ་ཟྱེ་དབུལ་པོས་བདྱེན་པ་མཐོང་བ་སོགས་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་གཞོན་ནུ་བསྐྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བ་དང་། དཔུང་

རྒྱན་ལྡན་དང་། ནོར་བུ་ཅན་དང་། ཡུལ་ས་ལ་སོབས་དང་། ས་ལའྱི་སོབས་དང་། 

གསྱེར་བྲྱེ་དང་། གནས་བཅས་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་མཉན་ཡོད་ཀྱི་ཡུལ་མཐའ་ཟྱིན་

པར་བོན་པ་ན། བྲམ་ཟྱེ་དབུལ་པོ་ཞྱིག་སྔ་དྲོ་ཟན་མ་ཟོས་པར་ནས་ཞྱིང་གྱི་ཞྱིང་ལས་

བྱེད་དོ། །དྱེར་བུ་མོ་ཐུག་པ་སྐྱེལ་དུ་འོངས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕོགས་དྱེར་བོན་

པ་དང་སྱེས་ཏྱེ། བྲམ་ཟྱེ་དད་པ་སྐྱེས་ནས་ཞྱིང་རོད་འཕོ་བཞག་སྱེ་སངས་རྒྱས་ལ་

ཐུག་པ་ཕུལ་བ་ན། སོན་པས་ཁོན་པ་རྱིང་པ་ཞྱིག་སོན་པར་མཛད་དྱེ་ཐུག་པ་དྱེར་

བླུགས་ཤྱིག་གསུངས་པ་ལྟར་བླུགས་པས་ཁོན་པ་ཐུག་པས་མྱེར་གྱིས་ཁྱེངས་ཏྱེ་

རླངས་པ་འཐུལ་ལོ། །

དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེས་དང་པོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ། དྱེ་ནས་དགྱེ་འདུན་
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ཐམས་ཅད་ལ་ཐུག་པ་བྲྱིམས་ཀང་མ་ཟད་དྱེ། ཁོན་པ་ལྷག་པར་གང་བ་ན་བྲམ་ཟྱེ་

མཆོག་ཏུ་དད་པ་ལ་ཆོས་བསན་པས་དྱེས་ཀང་བདྱེན་པ་མཐོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་

དྱེའྱི་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་གསྱེར་གྱི་ལང་བུ་དང་གསྱེར་གྱི་སྱེ་མ་དང་གསྱེར་གྱི་ནས་སུ་

སྐྱེས་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ནས་དྱེ་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྱེ། བདག་གྱི་

ཞྱིང་ལ་ནས་རྣམས་གསྱེར་དུ་སྐྱེས་ཀྱི། སྤན་པ་སྩལ་ཏྱེ་དྲུག་ཆ་བཞྱེས་སུ་གསོལ། དྱེ་

ནས་སྤན་པ་བཏང་སྱེ་སོ་སོར་བགོས་པ་ན། རྒྱལ་པོའྱི་སྐལ་བ་ནྱི་ནས་སུ་གྱུར་ལ། 

བྲམ་ཟྱེའྱི་སྐལ་བ་རྣམས་ནྱི་གསྱེར་དུ་འདུག་གོ །ཡང་སྱེལ་ཏྱེ་སར་བགོ་བཤའ་བྱེད་

པ་དྱེ་འདྲ་བ་ལན་བདུན་གྱི་བར་དུ་བས་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ནས་སྤན་པ་ན་རྱེ། ད་

ཁོད་ཀྱི་གང་བློས་དཔོགས་པ་དྱེ་བྱིན་ཅྱིག །དྱེ་ལྟར་བས་པས་གསྱེར་ཉྱིད་ལས་མ་

འགྱུར་བར་འདུག་སྱེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བས་ཡ་མཚན་སྐྱེས་སོ། །བར་སྐབས་འདྱིར་

ཡང་ཞྱིང་པ་ལྔ་བརྒྱ་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་སྔར་བཤད་པ་དང་འདྲའོ། །དྱེ་ནས་གོང་

ཁྱེར་ཆུ་མངས་སུ་གཤྱེགས་ཏྱེ་བྲམ་ཟྱེ་ཞྱིག་ཞྱིང་རོད་པས་སོན་པ་བོན་པ་མཐོང་

ནས། སྐུ་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ན་ལས་ཡལ་བར་དོགས་ཏྱེ་ལྕག་ལག་ཏུ་ཐོགས་བཞྱིན་དུ་

གདུགས་དྱེ་ཉྱིད་ནས་ཕག་བས་སོ། །དྱེ་ནས་སོན་པས་གསུངས་པ། བྲམ་ཟྱེ་འདྱི་ནྱི་

ཉྱེས་ཏྱེ། འདྱིར་འོངས་ཏྱེ་ཕག་བས་ན་སངས་རྒྱས་གཉྱིས་ལ་ཕག་བས་པར་འགྱུར་

བ་ལ་གསུང་། དྱེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བླ་གོས་བཞྱི་ལྟབ་དུ་བས་པའྱི་སྱེང་དུ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །ཕོགས་འདྱི་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་སྲུང་གྱི་

རྱིང་བསྱེལ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་ཀྱི། བལྟ་བར་འདོད་དམ། འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཞུས་

པ། འཚལ་ལགས་སོ། །དྱེར་སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་དག་ཀང་འདུས་ཤྱིང་། སོན་པས་
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འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་པས་ས་འོག་གྱི་ཀླུ་དང་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་

སྒོམ་བུའྱི་སྣོད་བླངས་ཏྱེ། དྱེ་ཁ་ཕྱེ་བའྱི་ནང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་སྲུང་གྱི་རྱིང་

བསྱེལ་མ་ཉམས་བ་ཕྱུང་ངོ་། །དྱེ་ལ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལྟ་ཞྱིང་མཆོད་པར་བྱེད་ལ། དྱེ་

ནས་མྱི་རྱིང་བར་ས་འོག་ཏུ་ནུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་དྱེ་ཐོས་ནས། ལྟ་བར་འོངས་པ་ན། ས་འོག་ཏུ་ནུབ་

ཟྱིན་ཏྱེ་མ་མཐོང་བས་ཡྱིད་མྱི་བདྱེ་བ་སྐྱེས་ཏྱེ་ལྡོག་གོ །དགྱེ་བསྱེན་ཞྱིག་གྱིས་ས་

ཕོགས་དྱེ་ལ་སྐོར་བ་བས་པ་དང་། སོན་པས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་བ། མཁས་

པ་གང་ཞྱིག་རབ་ཏུ་སྱེམས་དང་བས། །སངས་རྒྱས་མཆོད་རྱེན་དག་ཕྱིར་གོམ་

འདོར་ན། །ཛམ་བུ་ཆུ་བོའྱི་གསྱེར་གྱི་སང་ཚད་ནྱི། །སོང་ཕག་བརྒྱར་ཡང་དྱེ་དང་

མཉམ་པ་མྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་འཇྱིམ་གོང་འཇོག་པ་དང་མྱེ་ཏོག་འཕྱེང་བ་དང་མར་མྱེ་

དང་བྱུག་པ་འབུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡང་གསུངས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་

བཞུགས་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མཆོད་པ་བསོད་ནམས་མཉམ་པར་

གསུངས་སོ། །དྱེར་སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པས་འཇྱིམ་གོང་གཅྱེར། མཆོད་པས་ཀང་

མཆོད་དོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་དྱེ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་

པས་འབྲས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དཔག་

ཏུ་མྱེད་དྱེ། ཕོགས་དྱེར་དུས་སོན་བཙུགས་པས་ཆུ་མངས་ཀྱི་དུས་སོན་ཞྱེས་གགས་

སོ། །ཡང་སྔར་བཤད་པའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆུ་སྱིན་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རྱི་ལ་

གཤྱེགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དྱེ་སྔ་ཕྱིའྱི་དབང་དུ་བས་ན། སྐབས་འདྱི་ཙམ་དུ་སྦྱར་ཡང་

རུང་ངོ་། །བར་སྐབས་སོམ་ནྱི། གོང་ཁྱེར་བརྒྱད་དང་དབུལ་པོ་དང་། །ལྔ་བརྒྱ་ཞྱིང་
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རོད་འོད་སྲུང་གདུང་། །

བརྒྱ་དྲུག་པ་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལུང་བསན་པ་ནྱི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་དུ་བཞུགས་པ་ན། དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དང་པོར་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དང་། བསྱེན་བཀུར་མཛད་པ་ཡང་

བཀའ་སྩལ་གྱི། ང་བདག་ཅག་རྣམས་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལུང་བསན་པར་བགྱིའོ། །ཞྱེས་

ཞུས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་མཛད་པ་ནྱི་བཅུ་སྱེ། འགའ་ཞྱིག་

སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་སོན་པ་དང་། མང་པོ་དག་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། 

གདུལ་བ་ཐམས་ཅད་བཏུལ་བ་དང་། མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་བསན་པ་དང་། མཚམས་

བཅད་པ་དང་། སྐུ་ཚེའྱི་ལྔ་ཆ་བཏང་བ་དང་། ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་བསན་པ་དང་། ལྷ་

ལས་བབས་པ་དང་། ཡབ་ཡུམ་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྱེ་འདུན་

རྣམས་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལུང་སོན་དུ་འཇུག་པར་མཛད་པ་རྣམས་སོ། །སྐབས་འདྱིར་

ལས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལུང་བསན་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དག་བཅོམ་

ཆྱེན་པོ་ལྔ་བརྒྱར་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཚང་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་མཚོ་མ་དྲོས་པར་གཤྱེགས་

སོ། སོན་པས་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་པས་ཀླུ་དགའ་བོ་དང་གཉྱེན་དགའ་བོ་

ཡང་དྱེར་འོངས་ཤྱིང་། རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་པདྨའྱི་སོང་པོ་བྱུང་སྱེ། སོང་བུ་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆྱེ་སྣ་

ཚོགས་ལས་བས་པ། མྱེ་ཏོག་རྣམས་གསྱེར་ལས་བས་པ། ཟྱེའུ་འབྲུ་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆྱེ་རོ་

རྱེ་ལས་བས་པའྱི་པདྨའྱི་སོང་པོ་ཆྱེས་ཆྱེ་བ་དྱེའྱི་དབུས་ཀྱི་ཐོར་ཏོ་ལ་གསྱེར་གྱི་པདྨ་

འདབ་མ་སོང་དང་ལྡན་པ། ཚད་ཤྱིང་རའྱི་འཕང་ལོ་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་
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འདས་བཞུགས། གཞན་པདྨ་སོ་སོ་དག་ལ་ཉན་ཐོས་ཆྱེན་པོ་རྣམས་འདུག་གོ །དྱེའྱི་

ཚེ་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ནྱི་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་ལ་སྣམ་སྦྱར་འདྲུབ་བོ། །དྱེའྱི་དུས་

ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཽདྒལ་གྱི་བུ་དྱེའྱི་དྲུང་དུ་མངགས་སོ། དྱེས་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱིས་ཕྱིན་ནས། སོན་པ་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཁོད་ཀྱི་དོན་དུ་བཞུགས་ཀྱི། ད་

འདོང་ངོ་། །ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྨྲས་པ་རྱེ་ཞྱིག་སྣམ་སྦྱར་དྲུབས་ལ་དྱེ་ནས་འགོའ།ོ །དྱེར་

མཽདྒལ་གྱི་བུས་ངས་གོགས་བའོ་བས་ནས་སོར་མོ་ལྔ་ཆར་གྱིས་དྲུབས་ཏྱེ་སྐད་ཅྱིག་

དྱེ་ལ་ཟྱིན་པར་བས་སོ། །

དྱེ་ནས་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྣམ་སྦྱར་དྱེ་རྒྱ་ཅང་ཞྱེས་བ་བ་སྐ་རགས་ཀྱི་ཁད་པར་

ཞྱིག་གྱིས་བསམས་ཏྱེ། མཽདྒལ་གྱི་བུ་ལ་བསྐུར་ནས་རྒྱ་ཅང་གྱི་སྣྱེ་མོ་བ་རྒོད་ཕུང་

པོའྱི་རྱི་ལ་བཏགས་སོ། །དྱེ་མཽདྒལ་གྱི་བུས་དྲངས་པས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་རྩ་བ་

ནས་འབྱིན་པ་ཙམ་དུ་གཡོས་པས། ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་རྒྱ་ཅང་གྱི་སྣྱེ་མོར་རྱི་རབ་ལ་

བཏགས་པ་ལ་གླྱིང་བཞྱི་དང་བཅས་པའྱི་རྱི་རབ་རབ་ཏུ་གཡོས་ཏྱེ་མཚོ་མ་དྲོས་

པའང་གཡོས། དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀང་ལྡྱེག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་པའྱི་

པདྨའྱི་གདན་ནྱི་གཡོ་བ་མྱེད་པར་འདུག་གོ །དྱེ་ནས་སོན་པའྱི་བཞུགས་གདན་གྱི་

པདྨ་ལ་བཏགས་པས་འགུལ་མ་ནུས་པར་འདུག་གོ །མཽདྒལ་གྱི་བུ་ན་རྱེ། རྫུ་འཕྲུལ་

རྣམ་པར་རྩྱེས་ཟྱིན་གྱི་འདོང་ངོ་། །ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ན་རྱེ། ཁོད་སོང་ཞྱིག་ང་འོང་ངོ་། །དྱེར་

མདཽྒལ་གྱི་བུས་སྐད་ཅྱིག་དྱེ་ཉྱིད་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་མཚོ་མ་དྲོས་པར་ཕྱིན་པ་ན། དྱེའྱི་

ཡང་སྔོན་དུ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་སྱེབ་སྱེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕག་འཚལ་བ་

ཡང་ཟྱིན། པདྨའྱི་སྱིང་པོ་ལ་འདུག་ཀང་ཟྱིན་ཏོ། །དྱེར་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་
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པ་མཽདྒལ་གྱི་བུ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་ན། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་

བུས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཕམ་པར་བས་པ་ལ་གཟྱིགས། ཞྱེས་ཞུས་པས། མཆོག་ཟུང་གྱི་

སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མང་དུ་གསུངས་ནས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་བརྱེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་

འཛིན་གྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཙམ་ཡང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མྱི་ཤྱེས། དྱེ་བཞྱིན་དུ་

རང་རྒྱལ་གྱི་དྱེ་དང་འདྲ་བ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་། ཤཱ་རྱིའྱི་བུའྱི་དྱེ་འདྲ་བ་མཽདྒལ་བུ་དང་། 

མཽདྒལ་བུས་ཐོབ་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་མྱིང་ཡང་ཉན་ཐོས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་

ཤྱེས་སོ། །

འོན་ཀང་མང་དུ་གནས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་མཽདྒལ་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྱེ་བའྱི་མཆོག་

ཏུ་ལུང་བསན་ཏོ་གསུང་། དྱེ་ནས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་བ་སྱེ། འོད་སྲུངས་ཆྱེ་དང་མཆོག་

གཟུང་མཛེས་ལྡན་དང་། །བྱེ་བ་ཉྱི་ཤུ་ངག་དབང་བསོད་སོམས་ལྱེན། །ལྱེགས་

འོངས་དགའ་ཡོང་གགས་པ་དཔལ་བསྐྱེད་དང་། །བ་ཀུ་ལ་དང་འོད་སྲུང་སྤུན་གསུམ་

དང་། །གགས་པ་གཞན་དང་མྱེ་སྐྱེས་ཡུལ་འཁོར་སྐོང་། །ས་ག་བྱིན་པ་ཅན་དང་ལམ་

ཕན་བསན། །སྦྲུལ་འཁོར་མ་འགགས་རྱི་དྭགས་འཛིན་གྱི་བུ། །སྒ་གཅན་འཛིན་དང་

དགའ་བོ་གད་བུ་ནོར། །ཉྱེ་སྱེ་བཟང་ལྡན་མཛེས་བཟང་སྦྲང་རྩྱི་ཅན། །རྒྱུ་ཅན་ཀཽ་དྱི་ཉ་

དང་ཉྱེ་བ་འཁོར། །འོད་བྱེད་ནམ་གྲུ་ལ་སོགས་དག་བཅོམ་ཚོགས། །ཞྱེས་བའོ། །མདོ་

ལས་དངོས་སུ་སོས་པ་དགྱེ་སོང་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གྱི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལུང་

བསན་ཞྱིང་། གཞན་ཡང་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་རང་རང་གྱི་སྔོན་གྱི་ལས་

ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལུང་བསན་པའྱི་མཐར། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱིས་ལོ་དྲུག་དཀའ་

བ་སྤོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཐམས་ཅད་ལུང་སོན་པར་
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མཛད་དོ། །དྱེ་དག་ཏུ་ལས་འབྲས་ལ་ངྱེས་པ་སྐྱེད་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་མང་དུ་ཡོད་མོད་

ཀྱི། འདྱིར་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲྱིས་ཏྱེ་ལུང་ལས་རོགས་པར་བའོ། །དྱེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཚོ་མ་དྲོས་པ་ནས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏྱེ། 

མཉན་ཡོད་ཀྱི་གནས་རྱི་དྭགས་འཛིན་གྱི་མ་ས་གའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་བོན་ཏོ། །ས་

གས་དྱེ་ཐོས་ནས་མ་དྲོས་པར་བོན་པའྱི་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གདུགས་ཚོད་རྒྱ་ཆྱེར་གསོལ་ཏོ། །དྱེ་ནས་ཡུལ་

ཐྱིགས་པ་ཅན་དུ་གཤྱེགས་ཤྱིང་ཐྱིགས་པ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དང་། དྱེ་དག་གྱི་ཉྱེ་དུ་

ཡྱི་དྭགས་ལྔ་བརྒྱ་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་ནས། བྲམ་ཟྱེ་སྨྲ་འདོད་ཀྱི་སྱེང་གྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

དྲྱི་ཞྱིམ་པོ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཐབས་མཁས་ལ་བརྱེན་ནས་དག་

བཅོམ་པ་ལ་བཀོད། ཉན་ཐོས་བདུག་པས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་

ཏོ། །

བརྒྱ་བདུན་པ་ཤཱཀ་ལྷག་མ་རྣམས་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྱེར་སྐ་དང་མཉན་ཡོད་ཀྱི་བར་མཚམས་ཤཱཀ་

རྣམས་ཀྱི་གོང་རལ་མྱི་ཙུ་རུ་དྱི་ཞྱེས་བ་བར་ཡུན་རྱིང་དུ་བཞུགས་ཏྱེ། ཤཱཀའྱི་རྱིགས་

ཤས་ཆྱེ་བ་དང་། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་

གསལ་རྒྱལ་གྱི་བུ་བཞོན་ནུ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་ནྱི་མདུན་ན་འདོན་གྱི་བུ་བྲམ་ཟྱེའྱི་

ཁྱེའུ་མ་ལ་གནོད་ཅྱེས་བ་བ་སྱིག་པའྱི་གོགས་པོར་གྱུར་ནས། ཡབ་རྒྱལ་པོ་གསལ་

རྒྱལ་དང་། བློོན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་ཕ་མ་བཅུག་སྱེ། བློོན་པོ་སྤོད་པའྱི་བུ་
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རྱིང་པོ་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་འཁོན་དུ་འཛིན་ལ། ཡབ་

གསལ་རྒྱལ་ནྱི་བུ་ལ་སྱིང་ཉྱེ་བས་དོགས་པ་མྱི་བྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་

རྒྱལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་མཐོང་བར་རྱིང་ཞྱིག་ལོན་པས་སྐོ་བར་གྱུར་ཏྱེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་གང་ན་བཞུགས་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། གོང་རལ་མྱི་ཙུ་རུ་དྱི་ན་བཞུགས་ཏྱེ་

ཤཱཀ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་ནོ་ཞྱེས་ཞུས་སོ། །དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་སྤོད་པའྱི་

བུ་རྱིང་པོ་དང་། གཞན་ཡང་འཁོར་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་གོང་རལ་མྱི་ཙུ་རུ་དྱིར་ཕྱིན་

ཏྱེ། ཐོར་ཚུགས་ཟྱེའུ་ཁ་དང་། གདུགས་དང་། རལ་གྱི་དང་། རྔ་ཡབ་དང་། ལྷམ་སྱེ་

རྒྱལ་པོའྱི་ཆས་ལྔ་པོ་ཕུད་ནས་སྤོད་པའྱི་བུ་རྱིང་པོ་ལ་གཏད་དྱེ། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་

སོ་དྲུང་ནས་གཡོག་རྣམས་ལ་ཕྱི་ལྟས་སུ་བྱེད་དོ། །

དྱེར་རྒྱལ་པོའྱི་ལས་གསང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་གོ་ནས་འཁོར་རྣམས་དྱེ་ཉྱིད་དུ་

འདུག་གོ །དྱེར་ནང་དུ་སོང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྱེ་རབ་ཏུ་

དད་པས་ཞུ་བ་མང་པོ་ཞུས་ཤྱིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་

བདུད་རྩྱི་ལྟ་བུ་རྒྱ་ཆྱེར་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དྱེར་ཡུན་རྱིང་དུ་ཐོགས་པ་ནས་སྤོད་པའྱི་བུ་

རྱིང་པོས་བསམས་པ། ད་ནྱི་འཕགས་སྐྱེས་པོ་རྒྱལ་སྱིད་དུ་མ་བསྐོས་ན། འདྱིས་

ཡབ་གསལ་རྒྱལ་བཀོང་པར་འགྱུར་བའྱི་གནས་ཀང་ཡོད་ལ། བདག་ལ་ཡང་གནོད་

པར་འགྱུར་རོ་སམ་སྱེ། རྒྱལ་པོའྱི་ཆས་ལྔ་པོ་ཁྱེར་ནས་མཉན་ཡོད་དུ་ལྡོག་སྱེ་

འཕགས་སྐྱེས་པོ་རྒྱལ་སྱིད་ལ་བསྐོས་སོ། །རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་སོན་པའྱི་

ཞབས་ལ་ཕག་བཙལ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཕྱིར་འོངས་པ་ན་གཡོག་དང་བཞོན་

པ་སུ་ཡང་མྱེད་དྱེ་གཏམ་དྲྱིས་པ་ན། དྱེ་དག་སོང་ནས་རྱིང་ཞྱིག་ལོན་ནོ་ཞྱེས་ཟྱེར་
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བས། རྒྱལ་པོ་རང་ཉྱིད་རང་པས་ཅུང་ཟད་སོང་བ་ན། བཙུན་མོ་གཉྱིས་འོངས་པ་དང་

ཕད་ནས་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་པ་བསད་པ་ན། ང་ནྱི་འཕགས་སྐྱེས་པོ་རྒྱལ་སྱིད་འབོར་པ་དང་

བདྱེ་བར་སྤོད་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྱེས་རག་ཏུ་སོན་པ་ཡྱིན་ན། དྱེང་དྱེས་རྒྱལ་སྱིད་ཐོབ་

ན་ལྱེགས་ཀྱི། འཕྱེང་ལྡན་མ་ཁོད་སྔར་ངའྱི་རྒྱལ་སྱིད་ཀྱི་བདྱེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་ཟྱིན་

ལ། ད་ནྱི་སོང་ལ་བུའྱི་རྒྱལ་སྱིད་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ་དབར་

ཚུལ་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་སོང་ངོ་། །

དྱེ་ནས་འཕགས་སྐྱེས་པོས་ཤཱཀ་རྣམས་འཇོམས་པའྱི་ཕྱིར་དམག་ཆས་ཏྱེ་

འོངས་པ་ལ། སོན་པས་དགོངས་ན། ད་དུང་ཤཱཀའྱི་རྱིགས་བདྱེན་པ་མ་མཐོང་བ་མང་

པོ་དག་ཡོད་པར་གཟྱིགས་ཏྱེ་ལམ་མཁར་ཤྱིང་ཤ་ཁོ་ཊ་བསྐམས་པས་ལོ་མ་སབ་པ་

གྱིབ་མ་ཆུང་བ་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་བཞུགས་སོ། །འཕགས་སྐྱེས་པོས་མཐོང་ནས་ཞབས་

ལ་ཕག་བས་ཏྱེ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ལོན་ཤྱིང་བཟང་པོ་གཞན་སངས་ཏྱེ་འདྱིར་བཞུགས་པ་

ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འདྱི་ནྱི་ངའྱི་ཉྱེ་དུ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་བསྐྱེད་པ་ཡྱིན་པས་

གཉྱེན་བཤྱེས་ཀྱི་གྱིབ་མ་འདྱི་ནྱི་རབ་ཏུ་བསྱིལ་ལོ། །དྱེར་འཕགས་སྐྱེས་པོ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ནྱི་ཉྱེ་དུ་ཤཱཀ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩྱེའོ་སམ་སྱེ་ལན་ཅྱིག་དམག་ཕྱིར་ལྡོག་

སྱེ་སོང་ངོ་། །དྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྱེར་སྐ་དང་ལྷས་བསན་དུ་བོན་ཏྱེ། ཤཱཀ་

རྣམས་ལ་སར་ཡང་དབང་པོ་དང་འཚམ་པར་ཆོས་བསན་པས་སྔར་བདྱེན་པ་མ་

མཐོང་བའྱི་ཤཱཀ་རྱིགས་གང་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་བདྱེན་པ་མཐོང་སྱེ། ཁྱེའུ་དང་

བུ་མོ་བཙས་ནས་རྱིང་པོ་མ་ལོན་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཤྱེད་མ་བྱེ་བའྱི་རྱིགས་དང་། ལོག་སྱེད་

ཅན་རྱེ་རྱེ་ཙམ་མ་གཏོགས། ཤཱཀ་རྱིགས་ཀྱི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་དང་ཁྱེའུ་དང་བུ་
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མོ་དང་དྱེ་རྣམས་ཀྱི་བྲན་ཕོ་བྲན་མོ་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདྱེན་པ་

མཐོང་སྱེ། སྱེར་སྐ་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀའྱི་ཡུལ་རྣམས་སུ་འཕགས་པ་འབའ་ཞྱིག་

མ་གཏོགས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་འབད་པས་བཙལ་ཀང་མྱི་རྱེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་ལྟར་

ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཉྱེ་དུ་དང་། དྱེའྱི་ཕོགས་སུ་བརྱེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་

གཏན་གྱི་བདྱེ་བ་བླ་ན་མྱེད་པ་ཐོབ་བོ། །སྐབས་དྱེར་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་དང་། སྱིག་

ཅན་འཕགས་སྐྱེས་པོའྱི་ཐ་མའྱི་བ་བ་དང་། ཤཱཀ་བདུན་ཁྱི་བདུན་སོང་ཁ་བཏགས་པ་

སོགས་ཤཱཀ་རྱིགས་ཀྱི་བདྱེ་སྡུག་མྱོང་ཚུལ་འཇྱིགས་སུ་རུང་བ་བྱུང་ངོ་། །

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་པ་བྲམ་ཟྱེ་གང་པོ་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་པ་ནྱི། 

དྱེ ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའྱི ་ཁབ་འོད་མའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་

སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་རྱི་ལ་བྲམ་ཟྱེ་གང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་འབོར་པ་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་

པ་ཞྱིག་མཆོད་སྦྱྱིན་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་གཏོང་བ་ལ་ཞུགས་པ་ན། མུ་སྱེགས་བྱེད་དང་བྲམ་ཟྱེ་

ཐམས་ཅད་དྱེའྱི་མཆོད་སྦྱྱིན་གྱི་སར་འོངས་ཤྱིང་སྦྱྱིན་པ་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་ལ་དྱེས་

བསམས་པ། ཀྱེ་མ་དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་དྱེ་བདག་གྱི་མཆོད་སྦྱྱིན་ལྱེན་པར་འོངས་ཀང་

ཅྱི་མ་རུང་སམ་མོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྱེ་མཁྱེན་ནས་འཁོར་དགྱེ་སོང་སོང་དང་

ལྷན་ཅྱིག་གནས་དྱེར་གཤྱེགས་ནས། ཇྱི་ལྟར་བྲམ་ཟྱེ་དྱེ་རྣམས་དང་སོང་མོ་དྱེ་རྣམས་

ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་འཁོར་རྣམས་མྱི་མཐོང་བར་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་སོ། །དྱེ་ནས་སོན་པ་བོན་པ་བྲམ་ཟྱེ་གང་བོས་མཐོང་ནས། དགྱེ་སྦྱོང་

ཚུར་བོན་བདག་གྱི་མཆོད་སྦྱྱིན་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅྱིག །བཀའ་སྩལ་པ་དང་པོར་ངའྱི་
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ལྷུང་བཟྱེད་འདྱི་གང་བར་གྱིས་ཤྱིག །ཕྱིས་ལོངས་སྤད་པར་བའོ། །དྱེར་ཁ་ཟས་མང་

པོ་བླུགས་ཀང་ལྷུང་བཟྱེད་དྱེ་མ་གང་ནས་བྲམ་ཟྱེ་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་དྱེ། ཀྱེ་མ་ལྷུང་བཟྱེད་

འདྱི་དགང་བར་མ་ནུས་པར་བདག་མཆོད་སྦྱྱིན་བྱེད་པ་ལྟ་སམ། བུངས་བསྐྱེད་དྱེ་

བླུགས་པ་ན་སྐྱེ་བོ་སོང་ཕག་གཅྱིག་ཚིམ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཁ་ཟས་ཤོང་ཞྱིང་དྱེས་ནྱི་

གང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །དྱེ་ན་རྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་ག་ཽཏ་མ་སྣོད་གང་བར་གྱུར་གྱི་

ད་ནྱི་ལོངས་སྤད་དུ་གསོལ། དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་བརྟུལ་ཏྱེ། 

བྲམ་ཟྱེ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགྱེ་སོང་སོང་ཡང་དྱེ་ཉྱིད་དུ་འདུག་པ་

མཐོང་། བྲམ་ཟྱེ་དྱེའྱི་བཀང་སར་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གདུགས་

ཚོད་གསོལ་ཞྱིང་། བྲམ་ཟྱེ་དྱེ་ཡང་རབ་ཏུ་དད་པ་ཆྱེན་པོ་སྐྱེས་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བསོད་སོམས་གསོལ་ནས། མཐར་སོན་པ་ལ་ན་བཟའ་

འབུམ་རྱི་བ་དང་། དགྱེ་སོང་རྣམས་ལའང་ན་བཟའ་ཕྲུགས་རྱེ་ཕུལ་ཏྱེ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་སོན་ལམ་བཏབ་བོ། དྱེ་བླ་ན་མྱེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ལུང་

ཡང་བསན་ཏྱེ། དྱེ་དག་ལ་སོགས་པ་སྔ་ཕྱིར་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱེད་ཅྱིང་སོན་

ལམ་བཏབ་ལ། ལུང་བསན་པ་ཡང་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་ཞྱིག་གོ །

བརྒྱ་དགུ་པ་མྱི་ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་གསུངས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་སོན་པ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་བོན་ནས་འོད་མའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་པའྱི་

དུས་ཤྱིག་ན། མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་སྦྱར་བར་

བའོ། །དྱེ་ནས་སོན་པ་བ་རྒོད་ཀྱི་ཕུང་པོའྱི་རྱི་ལ་བཞུགས་པ་ན། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་
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དགས་བྲམ་ཟྱེ་དབར་བྱེད་སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་བཏང་ནས། ངས་སོང་བྱེད་པ་རྣམས་

རྱེག་མྱེད་པར་བ་ན། བཀའ་ཅྱི་སྩལ་ཞྱེས་ཞུས་ཤྱིག །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇྱི་སྐད་

ལུང་བསན་པ་དྱེ་ཟུངས་ཤྱིག་ཟྱེར་རོ། །དབར་བྱེད་ཀྱིས་ཀང་དྱེ་ལྟར་ཞུས་པ་ན་

བཀའ་སྩལ་པ། ངས་སོང་བྱེད་པ་ལ་ཉམས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་བདུན་བཤད་

དོ། །བདུན་ནྱི། ཡང་དང་ཡང་དུ་འདུ་ཞྱིང་འདུ་བ་ལ་རྱིང་དུ་གནས་པ་དང་། འགོ་

འདུག་དང་དགོས་པ་དང་བ་བ་མཐུན་པར་གནས་པ་དང་། སོན་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་པ་

ལ་མྱི་མོས་སོན་པ་མྱི་འདོར་ཁྱིམས་བཅས་པ་བཞྱིན་དུ་སྤོད་པ་དང་། བུད་མྱེད་

བགོད་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་བགོད་པ་དང་། རྒན་རབས་ལ་བཀུར་བསྱི་བྱེད་ཅྱིང་ཚིག་

ཉན་པ་དང་། མཆོད་རྱེན་ལ་མཆོད་ཅྱིང་སྔོན་གྱི་མཚན་མ་མྱི་འདོར་བ་དང་། ཡུལ་གྱི་

དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་དད་པས་བསྱེན་བཀུར་བྱེད་པའོ། །སོང་བྱེད་པ་རྣམས་དྱེ་

དག་གཅྱིག་དང་ལྡན་ནའང་མ་སྐྱེས་དགས་ཐུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ན། བདུན་དང་ལྡན་ན་

ལྟ་ཅྱི་སོས་གསུང་། དྱེ་ནས་བྲམ་ཟྱེ་དབར་བྱེད་སོང་ངོ་། །དགྱེ་སོང་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་ཉམས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་བདུན་གསུངས་ཏྱེ། དང་པོ་

གསུམ་སོང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་དང་འདྲ། ལྷག་མ་བཞྱི་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་

གྱུར་པ་དང་། གནས་བརན་རྒན་རྱིམ་ལ་བསྱེན་བཀུར་བྱེད་པ་དང་། དབྱེན་པར་

གནས་མལ་འཆའ་བ་དང་། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་དད་པས་ཆོས་

གོས་ལ་སོགས་པ་བསྱེན་བཀུར་བྱེད་པའོ། །གཞན་ཡང་ཉམས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

ཆོས་བདུན་ཚན་མང་པོ་དང་། ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་དྲུག་གསུངས་

སོ། །
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བརྒྱ་བཅུ་པ་ཡངས་པའྱི་ལམ་དུ་བཞུད་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤན་འདྲྱེན་པའྱི་ཕོ་ཉ་བཏང་བ་ལྟར། བ་

རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་ནས་འོད་མའྱི་དབྱུག་པ་ཅན་གྱི་གོང་དུ་བོན་ནས་ནུབ་གཅྱིག་

བཞུགས་ཏྱེ། ནངས་པར་གོང་ཁྱེར་དམར་བུ་ཅན་དུ་གཤྱེགས་ནས་དྱེར་གནས་པའྱི་

ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་བག་མྱེད་པའྱི་ཉྱེས་དམྱིགས་ལྔ་གསུངས་པ་ནྱི། ལོངས་སྤོད་ལས་

ཉམས་པ་དང་། ཚོགས་སུ་འགོ་ན་ཞུམ་པ་དང་། གགས་པ་ངན་པ་དང་། རང་འགོད་

པ་དང་། ཤྱི་ནས་ངན་སོང་དུ་འགོ་བའོ། །བག་ཡོད་པ་ལ་ནྱི་དྱེ་ལས་ལྡོག་པའྱི་ཕན་

ཡོན་ལྔ་གསུངས་ཏྱེ། དྱེའྱི་ནུབ་མོ་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་དྱེར་བཞུགས་པར་

གསོལ་བ་བཏབ་པས་དམར་བུ་ཅན་གྱི་འདུག་གནས་སུ་བཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཡང་

བྲམ་ཟྱེ་དབར་བྱེད་ཀྱི་སོང་བྱེད་པ་རྣམས་གཞོམ་པའྱི་ཕྱིར་དམར་བུ་ཅན་དུ་གོང་

ཁྱེར་རྩྱིག་སྱེ། ལྷ་མཐུ་ཆྱེ་བས་འདྲྱེས་བྱེད་པ་དང་། གོང་ཁྱེར་གྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་

དང་། འཇྱིགས་པ་གསུམ་འབྱུང་བར་ལུང་བསན་པའྱི་བར་གོང་བཞྱིན་ནོ། །དྱེ་ཡང་སྔ་

མ་བང་ཕོགས་འདུལ་བ་དང་འབྲྱེལ་ཆགས་སུ་བྱུང་བ་དྱེ་ནྱི་དམར་བུ་ཅན་གྱི་གོང་

ཁྱེར་རྩྱིག་པ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་སོང་བྱེད་པ་རྣམས་གཞོམ་པ་ཞྱེས་འབྱུང་སྱེ། རོང་

དང་བཙན་གནས་དང་འཐབ་ཆས་བྱེྱེད་པ་ཡྱིན་པས་ཁད་པར་ནྱི་དྱེ་ཡྱིན་ནོ། །

དྱེའྱི་ནངས་པར་བྲམ་ཟྱེ་དབར་བྱེད་ཀྱིས་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ཏྱེ། དམར་བུ་

ཅན་གྱི་གོང་ཁྱེར་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་དགྱེ་བ་བསྔོ་བར་ཞུས་ཤྱིང་སོན་པས་ཀང་དྱེ་

ལྟར་མཛད་ནས་གོང་ཁྱེར་གྱི་དབུས་ནས་ནུབ་སོར་གཤྱེགས། ཕྱི་རོལ་དུ་ཕྱེབས་ཏྱེ་

བང་ཕོགས་སུ་འཁོགས་ནས་གདྒྒཱའྱི་ཚུ་རོལ་གྱི་འགམ་ནས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏྱེ་ཕ་
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རོལ་གྱི་འགམ་དུ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་སྣང་བར་མཛད་པ་དྱེ་ལྟ་བུའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་

གཤྱེགས་སོ། །དགྱེ་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀང་དྱེ་དང་འདྲ་ལ། འཁོར་

ཕལ་པ་རྣམས་ནྱི་གྲུ་དང་སང་ལྱེབ་དང་། རྩ་རྱིང་ལ་སོགས་པ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་

སོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་གདྒྒཱའྱི་བང་ངོས་གོང་ཁྱེར་དཔྱིལ་པོ་ཅན་བརྒྱུད་དྱེ་བང་ཕོགས་ཤ་

པའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་བསབ་པ་བསྲུངས་པའྱི་ཕན་ཡོན་

གསུངས་ཏྱེ་གོང་ཁྱེར་སྒ་ཅན་དུ་བོན་ཏོ། །

དྱེར་སྔ་རོལ་ལོ་དྱེ་ནང་དུ་མྱི་ངས་ཆྱེན་པོ་བྱུང་སྱེ་དགྱེ་བསྱེན་ཀ་ཊ་ཀ་ལ་

སོགས་པ་མང་པོ་དུས་ལས་འདས་པ་ཐོས་ནས་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་དུས་ལས་

འདས་པ་དྱེ་དག་གར་སྐྱེ་ཞུས་པས། དགྱེ་བསྱེན་ཀ་ཊ་ཀ་ཕྱིར་མྱི་འོངས་པ་ཡྱིན་པས་

གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་

དགྱེ་བསྱེན་སུམ་བརྒྱ་ནྱི་ཕྱིར་མྱི་འོངས་ཡྱིན། ལྔ་བརྒྱ་ནྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྱིན། ཁྱེད་དྱེ་

བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ལ་དུས་ལས་འདས་སོ་དུས་ལས་འདས་སོ་ཞྱེས་ཞུ་བ་ནྱི་མཐོ་

འཚམ་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་འཆྱི་བ་འབྱུང་བས་དྱེ་ངོ་འཚར་མྱི་ཆྱེའོ། །ཞྱེས་རྱེན་

འབྲྱེལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ཟློག་གསུངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་མྱེ་ལོང་ཤྱེས་ནས་དད་པ་

དང་། འཕགས་པ་དགྱེས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་གཉྱིས་གསུངས་ནས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་

བོན་ཏྱེ་ཨ་མྲ་སྐོང་མའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དྱེར་ཨ་མྲ་སྐོང་མ་འོངས་པ་དང་། 

ལྱིཙྪ་བཱྱི་རྣམས་ཀང་འོངས་པ་དང་། བྲམ་ཟྱེ་སྱེར་སྐས་བླ་གོས་ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་ཞྱིང་། 

སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བོན་ན་ངོ་མཚར་ཆྱེ་བའྱི་ཆོས་ལྔ་འཇྱིག་རྱེན་དུ་འབྱུང་

སྱེ། །ཆོས་སོན་པ་དང་། གུས་པས་ཉན་པ་དང་། ཐོས་ནས་དགའ་བ་དང་། དྱེ་སྒྲུབ་པ་
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དང་། དོན་ཟབ་མོ་སོ་སོར་རོགས་པའོ་ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་བར་སྔར་དང་འདྲའོ། །

བརྒྱ་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཤ་པའྱི་ཚལ་དུ་བསན་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་འོད་མ་ཅན་གྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་བོན་ནས་ཤྱིང་ཤ་པའྱི་ཚལ་དུ་བཞུགས་

ཏྱེ། དྱེའྱི་ཚེ་མུ་གྱེ་ཆྱེན་པོ་བྱུང་བས་དགྱེ་སོང་སོས་མགྱིན་དང་ངོ་ཤྱེས་ཡོད་པ་རྣམས་

དྱེ་དག་ལ་བརྱེན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་བསྙུན་ཚབས་ཆྱེན་པོ་བྱུང་བ་སོགས་

ཀང་གོང་དང་འདྲ། དྱེར་དགོངས་པ་ད་ལྟ་དགྱེ་འདུན་འཐོར་བས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་

བའྱི་དུས་མ་ཡྱིན་གྱི། བདག་གྱི་ཚོར་བ་གཅྱིག་པུ་འདྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་བཅྱིལ་ལ་

མཚན་མ་མྱེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་མངོན་སུམ་དུ་བས་ནས་གནས་པར་བའོ་དགོངས་

ནས་དྱེ་ལྟར་མཛད་པས་ལྷག་པར་འཚོ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་བ། དྱེ་

བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་བསྙུན་ཚབས་ཆྱེན་པོས་ཐྱེབས་པས། བདག་ནྱི་དུག་འཚལ་བ་

བཞྱིན་ཕོགས་ཀང་བསད། ཆོས་རྣམས་ཀང་བསྐྱུད་པར་གྱུར་མོད། བདག་རྱེ་བ་ནྱི་

དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་སད་དུ་ཞལ་ཆྱེམས་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་བཀའ་མ་སྩལ་གྱི་བར་དུ་མྱ་

ངན་ལས་མྱི་འདའོ་སམ་མོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་གང་དགྱེ་འདུན་ནྱི་བདག་

གྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། བདག་གྱི་དགྱེ་འདུན་ལ་བརྱེན་པར་བའོ་སམ་པ་དྱེ་ནྱི་ཁ་ཆྱེམས་ཅུང་ཟད་

སྨྲ་བར་འགྱུར་མོད། ང་ལ་ནྱི་དྱེ་འདྲའྱི་དགོངས་པ་མྱི་མངའ་བས་ཁ་ཆྱེམས་བསན་དུ་

ཅྱི་ཡོད། ངས་རག་ཏུ་གོམས་པར་བས་པའྱི་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་ནྱི་ཡང་དང་ཡང་དུ་

བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ང་ནྱི་རྒས་འཁོགས་ཏྱེ་གཉྱིས་ལ་བརྱེན་ནས་འཚོའོ། 

ཁོད་མྱ་ངན་མ་བྱེད་ཅྱིག །འདུས་བས་ལ་མྱི་འཇྱིག་པ་ག་ལ་ཡོད་དྱེ་གནས་མྱེད་
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དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དྱེ་ལྟ་བས་ན་བདག་ཉྱིད་སྐབས་དང་། བདག་ཉྱིད་གནས་དང་། 

བདག་ཉྱིད་གླྱིང་དང་། ཆོས་སྐབས་སུ་བཙལ་བར་བ་ཡྱི། གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །

བརྒྱ་བཅུ་གཉྱིས་པ་ནོར་ཅན་གྱི་གཏམ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡངས་པ་ཅན་ན་སྤྱེའུའྱི་རྱིང་འགམ་གྱི་ཁང་པ་

བརྩྱེགས་པ་ན་བཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཡངས་པ་ཅན་ན་མྱི་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་

བཞྱི་ཡོད་དྱེ། ཁྱིམ་བདག་ནོར་ཅན་དང་། ནོར་ཅན་གྱི་ཆུང་མ་དང་། ནོར་ཅན་གྱི་བུ་

དང་། ནོར་ཅན་གྱི་མནའ་མའོ། །སྐབས་དྱེར་ལྱི་ཙ་བཱྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱིམས་སུ་བཅས་

ཏྱེ། བདག་ཅག་རྱེ་རྱེ་ནས་སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ན་ཕྱི་

མ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་ཐོབ་པས། ཚོགས་ཀྱིས་གསོལ་གྱི་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་

དམ་བཅས་སོ། །དྱེར་ནོར་ཅན་གྱིས་ཁྱིམས་བཅས་པ་མ་ཐོས་ནས། སངས་རྒྱས་

འཁོར་བཅས་གདུགས་ཚོད་ལ་སྤན་དྲངས་པས་གནང་ངོ་། །དྱེ་མ་ཐག་ལྱི་ཙ་བཱྱི་

ཚོགས་ཀྱིས་ཞུས་པས། བཀའ་སྩལ་པ། གནས་འཇོག་གྱི་བུ་དགནངས་པར་ནོར་

ཅན་གྱིས་སྤན་དྲངས་ཟྱིན་ཏོ། །དྱེར་དྱེ་རྣམས་ལས་འགའ་ཞྱིག་ན་རྱེ། ནོར་ཅན་གྱིས་

ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལས་འདས་སོ། །གཞན་དག་ན་རྱེ་དྱེས་ཁྱིམས་མ་ཐོས་སོ། ཁ་

ཅྱིག་ན་རྱེ། དྱེ་སྐྱེས་བུ་མཆོག་ཡྱིན་པས་གདུགས་ཚོད་གསོལ་དུ་ཆུག་ཅྱིག །ཅྱེས་

ཟྱེར་ཏྱེ་གྱེས་སོ། །སང་སྔ་བར་ཀུན་དགའ་བོས་ལངས་ཏྱེ། དྱེར་ཕྱིན་ནས་ཤར་སོ་

ནས་ཞུགས་པ་དང་། གབས་སུ་བྱེད་པ་སུ་ཡང་མྱེད་དྱེ་སྨྲས་པ། ཅྱི་སོན་པ་དགྱེ་
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འདུན་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས་ནས་སྱིང་ལས་ཆུང་ངུས་གནས་སམ། དྱེ་དག་ན་རྱེ། 

ཤར་སོའྱི་ཕོགས་འདྱི་ན་ནྱི་མ་མཆྱིས་ཀྱི། ལྷོ་སོ་ནས་ཞུགས་ཤྱིག་ཟྱེར་རོ། །དྱེར་

ཤར་སོ་ནས་འཐོན་ཏྱེ་ལྷོ་སོ་ནས་ཞུགས་པ་ན་ལྷའྱི་ཞལ་ཟས་ལྟ་བུ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་ས་

གོན་བས་པ་སོགས་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་སྐྱེས་སོ། །

དྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བསོད་སོམས་གསོལ་ཞྱིང་

ཆོས་ཉན། དྱེའྱི་སང་ཉྱིན་ནོར་ཅན་གྱི་ཆུང་མས་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བར་ཞུས་ཏྱེ་

གནང་ངོ་། །ནངས་པར་ཀུན་དགའ་བོས་ལྷོ་སོ་ནས་ཞུགས་པས་གབས་མ་བས་པ་

སོགས་སྔར་དང་འདྲ། ཤར་སོ་ནས་ཞུགས་ཤྱིགཞུགས་པས་སྔར་བཞྱིན་བཀོད་པ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོགས་གོང་མ་བཞྱིན་ནོ། །ཉྱི་མ་གསུམ་པ་ལ་ནོར་ཅན་གྱི་བུས་

སྤན་དྲངས། ཀུན་དགའ་བོ་དང་པོར་ཤར་སོ་ནས་ཞུགས། དྱེ་ནས་ནུབ་སོ་ནས་

ཞུགས་པས་སོགས་སྔ་མ་དང་འདྲ། ཉྱི་མ་བཞྱི་པ་ལ་ནོར་ཅན་གྱི་མནའ་མས་སྤན་

དྲངས། ཀུན་དགའ་བོ་དང་པོར་ནུབ་སོ་ནས་ཞུགས། དྱེ་ནས་བང་སོ་ནས་ཞུགས་པ་

སོགས་སྔར་དང་འདྲའོ། །དྱེ་སྐབས་ཉྱི་མ་ཕྱི་མ་དྱེ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡངས་པ་ཅན་པའྱི་

ཚོགས་ཀྱིས་སྤན་འདྲྱེན་གསོལ་བ་ན། དྱེ་དང་དྱེ་དག་གྱིས་སྤན་དྲངས་ཤྱིང་ཞལ་

གྱིས་བཞྱེས་ཟྱིན་པ་ཁོ་ནར་གྱུར་ལ། ཉྱི་མ་བཞྱི་བའྱི་སྐབས་དྱེར་སོན་པ་འཁོར་

བཅས་གདན་གཤམས་པ་ལ་བཞུགས་པ་ན། ཡངས་པ་ཅན་པའྱི་ལྱི་ཙ་བཱྱི་ཐམས་ཅད་

དྱེའྱི་སོ་ན་འདུས་ཏྱེ། ནོར་ཅན་གཅྱིག་པུ་ལ་ནོར་ཡོད་དམ། འོ་སྐོལ་ལ་སངས་རྒྱས་

མཆོད་པའྱི་སྐབས་མྱེད་པར་བྱེད། ད་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་བཅས་འདྱིའྱི་ཁྱིམ་

ནས་ཕར་གཤྱེགས་ཟྱིན་པ་ན། ཁྱིམ་གྱི་རོ་བ་རྱེ་རྱེ་རང་ཅག་མྱི་རྱེས་བཀོགས་ཏྱེ་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།

  430  

ཁྱིམ་བཤྱིག་པར་བའོ་ཞྱེས་བས་སོ། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནོར་ཅན་ལ་

བཀའ་སྩལ་པ། ཡངས་པ་ཅན་པ་རྣམས་སོ་ན་འདུག་གྱིསོང་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་

ཤྱིགདྱེ་ཕྱིར་བྱུང་སྱེ་བཟོད་པ་གསོལ་བས། ཁོད་གཅྱིག་པུ་ལ་ནོར་ཡོད་དམ། བདག་

ཅག་གྱིས་སྐབས་མྱི་རྱེད་པར་བྱེད། ཅྱེས་ཟྱེར་བ་ལ། ཁོ་བོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་

བཅས་པ་མ་ཐོས་ཀྱི་བཟོད་པ་མཛོད་ཅྱིགཅྱེས་སྨྲས་པས་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བཟོད་

པར་བས་སོ། །དྱེ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ནང་དུ་བོས་པས། ནོར་ཅན་གྱི་གདན་

དང་ཞལ་ཟས་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་ལྷ་རས་དང་འདྲ་བ་ཁད་པར་ཅན་

རྣམས་མཐོང་སྱེ། ངོ་མཚར་སྐྱེས་ནས་འབོར་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པས་ཁོད་འབའ་

ཞྱིག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བར་འོས་སོ་ཞྱེས་བསྔགས་པ་

བརོད་ཅྱིང་། ནོར་ཅན་གྱིས་ཡངས་པ་ཅན་པ་དྱེ་རྣམས་ལ་རྱིན་པོ་ཆྱེ་དག་བྱིན་པ་ན། 

སྔོན་མ་མ་བླངས་པ་ལ། སོན་པས་ལོང་ཞྱིག་ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་པས། དྱེ་དག་གྱིས་

བླངས་པ་ན་གང་བླངས་པའྱི་ནོར་བུ་དྱེའྱི་ཁ་དོག་ཅྱི་འདྲ་བ་དྱེ་འདྲ་བར་མྱི་རྣམས་ཀྱི་

ཁ་དོག་ཀང་དྱེ་ལྟ་བུར་སྣང་ངོ་། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་ནས་

ནོར་ཅན་དང་ནོར་ཅན་གྱི་ཆུང་མ་དང་བུ་དང་མནའ་མ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་

མྱེད་པ་ཞྱིག་བདྱེན་པ་ལ་བཀོད་དོ། །

བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་པ་སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་བཏང་བ་ནྱི། 

དྱེའྱི་རྱེས་སུ་ལྱི་ཙ་བཱྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མཆོད་པས་ཡང་དག་པར་མཆོད། སྐྱེ་

བོ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་བང་ཆུབ་གསུམ་དུ་ངྱེས་པར་མཛད་དྱེ། དུས་ལན་ཅྱིག་བསོད་
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སོམས་མཛད་དྱེ་ཤྱིང་གཅྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་བཞུགས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་

མྱི་རྣམས་ལ་ཚེ་གཅྱེས་ཏྱེ། གང་སུ་ཡང་རུང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ་བཞྱི་ལ་བརྱེན་ཞྱིང་

སོམ་པ་ལན་མང་དུ་བས་པ་དྱེ་ནྱི་འདོད་ན་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པའྱི་

བར་དུ་ཡང་འདུག་གོ །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ་བཞྱི་ལ་

བརྱེན་སོམ་ལན་མང་དུ་བས་པས་ན། བཞྱེད་ན་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་

པའྱི་བར་དུའང་བཞུགས་སོ། །ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་ན་ཀུན་དགའ་བོ་ཅང་མྱི་ཞུའོ། །ལན་

གཉྱིས་ལན་གསུམ་དུ་གསུངས་ཀང་མྱི་ཞུ་སྱེ། འདྱི་བདུད་ཀྱིས་ཁྱེབས་སོ་སམ་དུ་

དགོངས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། འོ་སྐོལ་གཉྱིས་འཁྲུགས་པོར་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ང་ནྱི་འདྱིར་འདུག་ན། ཁོད་ཤྱིང་གཞན་གྱི་དྲུང་དུ་སོང་ཤྱིག །དྱེ་

ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཤྱིང་གཞན་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་སོང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྱིང་དྲུང་དྱེ་

ན་ཉྱིན་བར་གྱི་སྤོད་ལམ་གྱིས་བཞུགས་པའྱི་དྲུང་དུ་བདུད་སྱིག་ཅན་འོངས་ཏྱེ། 

བཙུན་པ་ཁོད་སྔོན་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚེ། བདག་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མཛོད་

ཅྱིག་ཅྱེས་ཞུས་པས། ང་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་བསན་ཏྱེ། ལྷ་མྱིའྱི་

སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་རྒྱས་པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའོ་ཞྱེས་གསུངས་ན། 

ད་དྱེ་ལྟར་གྱུར་ལགས་ཀྱི། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་བོ། །

བཀའ་སྩལ་པ། སྱིག་ཅན་ཁོད་རྩོམ་པ་མ་ཆྱེ་ཞྱིག །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཟླ་

བ་གསུམ་ནས་འདའ་འོ། །དྱེར་བདུད་དྱེ་དགའ་ནས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། དྱེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་ནྱི་བཏང་། འཚོ་བའྱི་འདུ་བྱེད་ནྱི་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ས་གཡོས། སྐར་མདའ་ལྟུང་། ཕོགས་རྣམས་ནྱི་ཚིགལྷའྱི་རྔ་
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རྡུང་ངོ་། །དྱེར་ཀུན་དགའ་བོས་ས་གཡོས་པའྱི་རྒྱུ་ཞུས་པས། རླུང་གྱི་ཁམས་

འཁྲུགས་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱིས་ས་ཆུང་ཞྱིང་ཆུ་ཆྱེ་བར་བསོམས་པ་དང་། བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། བལྟམས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་

དང་། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་བཏང་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་སྱེ་རྒྱུ་བརྒྱད་གསུངས་པས་ཀུན་དགའ་བོ་དོགས་པ་སྐྱེས་ཏྱེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་བཏང་བར་མ་གྱུར་ཏམ་ཞྱེས་ཞུས་པ་ན། དྱེ་བཞྱིན་ནོ་ཞྱེས་

བཀའ་སྩལ། དྱེ་ནས་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པར་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་ཁོད་ཀྱིས་ཉྱེས་ཏྱེ། ངས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སྨྲས་ཀང་

ཁོད་བདུད་ཀྱིས་ནོན་ཏྱེ་ཅང་མྱི་སྨྲའོ། །ད་ནྱི་འདོད་པའྱི་བདག་པོ་ལ་ཁས་བླངས་ཟྱིན་

ཏྱེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་གཉྱིས་སུ་གསུང་པའྱི་གནས་མྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་དགྱེ་སོང་

ཐམས་ཅད་བསྡུ་བར་མཛད་དྱེ། འདུ་བས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ན། ཚེ་འདྱི་དང་

ཕྱི་མ་ལ་གང་ཕན་པ་དང་བདྱེ་བ་དྱེ་བཟུང་བར་བ་སྱེ། དྱེ་གང་ཞྱེ་ན་བང་ཆུབ་ཀྱི་

ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ནོ། །

བརྒྱ་བཅུ་བཞྱི་པ་རྩྭ་ཅན་དུ་བཞུད་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་གོང་ཁྱེར་ལ་གཡས་ཕོགས་ནས་གཟྱིགས་ཏྱེ་ཕྱི་

ལྟས་སུ་མཛད་ནས། འདྱི་ཡངས་པ་ཅན་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་

ཤྱིང་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ནས་རུ་

ཏའྱི་གོང་དང་། དུམ་པའྱི་གོང་དང་། ཨ་མྲའྱི་གོང་དང་། ཛམྦུའྱི་གོང་དང་། རྱི་གོང་དང་། 
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ཤུར་བའྱི་གོང་དང་། ལོངས་སྤོད་ཀྱི་གོང་དང་། མལ་ལའྱི་གོང་སྱེ་གོང་ཁྱེར་བརྒྱད་པོ་

དྱེ་དག་ཏུ་རྱིམ་ཅན་དུ་བོན་ནས། ལོངས་སྤོད་ཀྱི་གོང་གྱི་བང་ཕོགས་ཤྱིང་ཤ་པའྱི་

ཚལ་དུ་བཞུགས་སོ། །དྱེར་ཡང་ས་གཡོས། སྐར་མདའ་ལྟུང་། ཕོགས་ཚིགལྷ་རྣམས་

རྔ་རྡུང་བར་གྱུར་པ་ལ་རྒྱུ་ཞུས་པས། སྔར་གྱི་བརྒྱད་ལས་དང་པོ་གཉྱིས་དང་ཕྱི་མ་

གསུམ་སྱེ་རྒྱུ་ལྔ་གསུངས་ནས། དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་མདོ་སྱེ་ལ་འཇུགའདུལ་བ་ལ་

སྣང་། ཆོས་ཉྱིད་དང་མྱི་འགལ་ན་ཆོས་ཡྱིན་གྱི། དྱེ་ལས་ལྡོག་ན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་

ནག་པོར་བསན་པ་དང་། ཆྱེན་པོར་བསན་པ་བཀའ་སྩལ་ཏྱེ། དགྱེ་སོང་དག་མདོ་སྱེའྱི་

མཐའ་ལ་བརྱེན་གྱི། གང་ཟག་ལ་བརྱེན་པར་མྱི་བའོ་ཞྱེས་གསུངས། དྱེ་ནས་མལ་

ལའྱི་གོང་གྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས་ནས། ས་པའྱི་གོང་གྱི་ཛ་ལུ་ཀའྱི་ཚལ་དུ་

བཞུགས་སོ། །

ཡུལ་དྱེའྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་འོངས་པ་ལ་ཆོས་བསན་པས་དགའ་

བར་མཛད་དྱེ། སྐྱེ་བོ་རྣམས་སོང་བའྱི་འོག་ཏུ་མགར་བའྱི་བུ་ཙུན་དས་ནངས་པར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གདུགས་ཚོད་ལ་ཕྱེབས་པར་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་བཞྱིན། དྱེའྱི་ནངས་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་བཅས་ཕྱེབས་ཏྱེ་གདན་

བཤམས་པ་ལ་བཞུགས། ལྕགས་གཞོང་གྱི་སྣོད་ནས་འབྲས་ཆྱེན་གསོལ་བ་ན། དགྱེ་

སོང་སྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་ལྕགས་གཞོང་བརྐུས་ཏྱེ་སྣམ་ཕག་ཏུ་སས་པ་སོན་

པས་གཟྱིགས་ཏྱེ་མགར་བའྱི་བུ་ཙུན་ད་ལ་ཡང་གོ་བར་མཛད་དོ། །གདུགས་ཚོད་

གསོལ་ཟྱིན་པ་ན། ཙུན་དས་དགྱེ་སོང་དུ་མཆྱིས་ཞྱེས་ཞུས་པས་བཀའ་སྩལ་པ། དགྱེ་

སོང་བཞྱི་སྱེ་ལྔ་པ་མྱེད། ལམ་གྱིས་རྒྱལ་དང་ལམ་སོན་དང་། །ལམ་གྱིས་འཚོ་དང་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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ལམ་སུན་འབྱིན། །དྱེ་ཉྱིད་ཤྱེས་ནས་ཁོད་ལ་སྨྲས། །ཞྱེས་སོགས་དྲྱི་ལན་རྒྱས་པར་

མཛད་དོ། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་གྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྱེགས་ཏྱེ། 

སྱིག་པ་ཅན་དང་ཆུ་བོ་དབྱིག་ལྡན་གྱི་བར་མཚམས་སུ་ཕྱེབས་ནས་སྐུ་རྒྱབ་མྱི་བདྱེ་

སྱེ་སྣམ་སྦྱར་དབུ་འཕང་དུ་བཅུག །བླ་གོས་བཞྱི་ལྟབ་ཏུ་གཏྱིང་བའྱི་སྱེང་དུ་སྐུ་ངལ་

གསོ་བའྱི་ཚུལ་དུ་གཟྱིམས་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཆུ་ལོངས་ཞྱིག །བཏུང་བ་དང་

ལུས་ལ་གཏོར་བར་བའོ་ཞྱེས་བཀའ་སྩལ། ཀུན་དགའ་བོས་ཆུ་ཀླུང་ཀ་ཀུ་ཏའྱི་འགམ་

དུ་སོང་བ་ན། ཆུ་དྱེ་ལ་ཤྱིང་ར་ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་ནས་སོང་བས་ཤྱིན་ཏུ་རོག་མར་གྱུར་

ཞྱིང་། ཆུ་དྭངས་པ་གཞན་ཡང་མ་རྱེད་ནས་ལྷུང་བཟྱེད་གང་དྱེ་ཉྱིད་ནས་བླངས་ཏྱེ། 

འདྱིས་ཞབས་བསྱིལ་བ་དང་། ཞལ་བཤལ་དུ་གསོལ། འདྱི་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ན་ཆུ་བོ་

དབྱིག་ལྡན་མཆྱིས་ཏྱེ་ཆུ་དྱེས་སྐུ་ལ་གདབ་པ་དང་། མགུལ་དུ་གསོལ་བར་བགྱིའོ་

ཞྱེས་ཞུས་ནས། ཆུ་དྱེས་ཞལ་བཤལ་ཞྱིང་ཞབས་བཀྲུས་པས་སྐུ་བདྱེ་བར་གྱུར་ཏྱེ་

སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ཏྱེ་སྐུ་དྲང་པོར་བསང་ནས་བཞུགས་སོ། །

དྱེར་གད་ཀྱི་སྣ་ཆྱེན་པོ་ལ་གཏོགས་པ་གད་གཡུང་པོ་ཞྱེས་བ་བ་རྱིང་འཕུར་

གྱི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་དད་པ་ཞྱིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆྱེ་བ་ལྷག་པར་ཐོས་

པས་རྱིང་འཕུར་གྱི་གཙང་སྦྲའྱི་ཆོས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལྷག་པར་གོ་སྱེ། 

རབ་ཏུ་དད་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ན་བཟའ་རས་གསར་པ་གསྱེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་

བུ་ཟུང་གཅྱིག་ཕུལ་ཏྱེ། བདག་གྱིས་སོན་པ་དགྱེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་རྱིམ་གོ་

བགྱིའོ་ཞྱེས་ཁས་བླངས་སོ། །རས་དྱེའྱི་ཁ་ཚར་བཅད་དྱེ་དྱེ་མ་ཐག་སྐུ་ལ་གསོལ་
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ཞྱིང་། དྱེ་ཉྱིད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཁ་དོག་སྔར་བས་གསལ་ཞྱིང་རབ་ཏུ་

གསལ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སྣང་བར་གྱུར་ཏྱེ། ཀུན་དགའ་བོས་བདག་གྱིས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཅྱིག་

ཞབས་འབྲྱིང་དུ་བགྱིས་ན། སྐུའྱི་ཁ་དོག་གསལ་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་སྔར་མ་མཐོང་སྱེ་འདྱིའྱི་

རྒྱུ་གང་ལགས་ཞུས་པ་ན། གང་གྱི་ནུབ་མོ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་མངོན་པར་

རོགས་པར་སངས་རྒྱ་བ་དང་། གང་གྱི་ནུབ་མོ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་བ་ན་གཞན་པས་ཁ་དོག་གསལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས། དྱེ་

ནས་ཡང་གཤྱེགས་ཏྱེ་ཆུ་བོ་དབྱིག་ལྡན་གྱི་འགམ་དུ་སྐུ་ཁྲུས་མཛད། དབྱིག་ལྡན་

བརྒལ་ནས་ན་བཟའ་ཆྱིག་རྐང་གསོལ་ཏྱེ་སྐུ་སྐྱེམ་ཞྱིང་བཞུགས་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་

ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མགར་བའྱི་བུ་ཙུན་ད་ལ་གཞན་དག་གྱིས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་

ལ་བསོད་སོམས་ཐ་མ་གསོལ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་ཁོད་ཀྱིས་ལྱེགས་པ་མ་

རྱེད་དྱེ་ཉྱེས་པ་རྱེད་པའོ་ཞྱེས་འགོད་པ་བསྐྱེད་འདུག་གྱིའདྱི་ལ་ཁོད་སོང་ལ་གནས་

གཉྱིས་ཀྱིས་འགོད་པ་བསལ་དགོས་ཏྱེ། གང་དུ་བསོད་སོམས་གསོལ་ནས་སངས་

རྒྱས་པ་དང་། གང་དུ་བསོད་སོམས་གསོལ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉྱིས་རྣམ་

སྱིན་མཉམ་སྱེ། ཚེ་དང་ཁ་དོག་དང་། སོབས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་བདྱེ་འགོ་དང་ཕྱུག་

པ་དང་འཁོར་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བའྱི་ལས་བས་ཤྱིང་བསགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྱེས་

སྨྲོས་ཤྱིག །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀུན་དགའ་བོས་ཀང་དྱེའྱི་འགོད་པ་བསལ་ལོ། །དྱེ་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གད་ཡུལ་གྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་རྩྭ་ཅན་གྱི་ལམ་གྱི་ཕྱེད་དུའང་

སྐུ་རྒྱབ་མྱི་བདྱེ་སྱེ། སྐུ་ངལ་གསོ་བའྱི་དོན་དུ་སྔོན་བཞྱིན་གཟྱིམས་པར་མཛད་དྱེ། 

ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་སོས་ཤྱིག་གསུངས། དྱེས་ཀང་བཤད་པ་ན། 
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བརྩོན་འགྲུས་སྨྲས་སམ་གསུང་པ་ན། སྨྲས་ལགས་ཞུས་པས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཆྱེ་བ་

བརོད་པར་མཛད་དྱེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ནས་བཞུགས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་དགྱེ་སོང་གཞན་

ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ཆོས་ཉན་པའྱི་ཆྱེ་བ་བརོད་དོ། །

བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་པ་རྩྭ་ཅན་དུ་བོན་པའྱི་མཛད་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་དུ་བོན་ནས་རྩྭ་ཅན་གྱི་གད་གོང་

དང་ཉྱེ་བ་ཤྱིང་ས་ལ་ཟུང་གྱི་ཚལ་དུ་བོན་ནས་ཤྱིང་ས་ལ་ཟུང་གྱི་བར་དུ་ཁྱི་ཆོས་ལ་

དབུ་འཕང་བང་དུ་སོན་ཞྱིག །དོ་ནུབ་ནམ་གྱི་གུང་ཐུན་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས། ཀུན་དགའ་བོས་ཀང་དྱེ་ལྟར་བས་ཏྱེ། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་

པ་དྱེར་ཕྱེབས་ནས་གློ་གཡས་པ་ཕབ། ཞབས་ཀྱི་སྱེང་དུ་ཞབས་བཞགསྣང་བའྱི་འདུ་

ཤྱེས་དང་། དྲན་པ་དང་ཤྱེས་བཞྱིན་དང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་འདུ་ཤྱེས་མཛད་

དོ། །དྱེར་ཀུན་དགའ་བོ་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་མྱི་བདྱེ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་པར་གཟྱེངས་

བསོད་དྱེ། ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གོང་ཁྱེར་ཆྱེན་པོ་དྲུག་

སངས་ནས་གོང་ཁྱེར་ངན་པ་ཐོ་ཤུ་ཙམ་འདྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ལགས་

ཞུས་པ་ན། འདྱི་ལ་གོང་ཁྱེར་ངན་པ་ཞྱེས་མྱི་བ་སྱེ། རྒྱལ་པོ་ཀུ་ཤ་ཅན་དང་། རྒྱལ་པོ་

ལྱེགས་མཐོང་ལ་སོགས་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་གསུངས་ནས་ཤྱིང་ས་ལ་ཟུང་གྱི་ཚལ་

དང་། གད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་བཏགས་པའྱི་མཆོད་རྱེན་གྱི་བར་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་

ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་འདྱིར་ངས་སྔར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་ལུས་དྲུག་བླངས་ཤྱིང་

དོར་ལ། བདུན་པ་ནྱི་ད་ལྟར་གྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྱེ། བརྒྱད་པ་ནྱི་འདོར་བའྱི་གནས་མྱེད་
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དོ། །དྱེའྱི་ཚེ་དགྱེ་སོང་དཔྱེ་ཅན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ན་འདུག་གོ །ཀཻ་དགྱེ་

སོང་ངའྱི་མདུན་དུ་མ་འདུག་པར་སོངས་ཤྱིག །ཅྱེས་བཀའ་སྩལ་པས་ཕྱིར་སོང་སྱེ། 

དྱེ་ཡང་དགྱེ་སོང་དྱེའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཀྱིས་ལྷ་རྣམས་དྱེར་འོང་བར་མྱི་ནུས་ཏྱེ། སངས་

རྒྱས་འབྱུང་བ་ནྱི་དཀོན་ལ། དོ་ནུབ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ན། དྱེ་སྤན་སྔར་ཡོད་པས་

མཆོད་པའྱི་ཕྱིར་བདག་ཅག་གྱིས་འགོ་མ་ཐུབ་བོ་ཞྱེས་ལྷ་རྣམས་ཁ་ཟྱེར་བ་བཟློག་

པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །དྱེར་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ལྷས་མ་ཁབ་པ་མྱེད་དྱེ། 

འཁར་བ་གཟུག་པའྱི་ཁོན་ཙམ་ཡང་སོང་པ་མྱེད་དོ། །

དྱེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་སོན་པའྱི་གདུང་ལ་མཆོད་པ་ཇྱི་ལྟར་བགྱི་བའྱི་ཚུལ་

ཞུས་པས། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་གདུང་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་བཞྱིན་བྱེད་ཚུལ་

རྣམས་ཞུས་ལན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས། ཡང་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་

བཀའ་སྩལ་པ། རྩྭ་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་ངྱེད་ཀྱི་ཉྱེ་འཁོར་དུ་སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

མོད་ཀང་། ངྱེད་ལ་སྦྲོན་མཁན་མ་བྱུང་བས་བསྱེན་བཀུར་མ་ཐུབ་བོ་ཞྱེས་ཕྱིས་

འགོད་ཅྱིང་གོད་ཁ་རོལ་བར་ཡོང་བས། ཁོད་སོང་ལ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་དོ་ནུབ་

ཀྱི་གུང་ཐུན་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བ་བ་གང་ཡྱིན་

པ་དྱེ་སྒྲུབས་ཤྱིག་ཅྱེས་སྦྲན་པར་བའོ། །

ཀུན་དགའ་བོས་ཀང་དྱེ་ལྟར་བས་པས། རྩྭ་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་རང་རང་གྱི་

བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པ་གཉྱེན་འདུན་རྣམས་དང་བཅས་ཏྱེ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་

པའྱི་ཞལ་ལྟ་བ་དང་། བསྱེན་བཀུར་བ་བའྱི་ཕྱིར་སྤན་སྔར་འོངས། དྱེ་རྣམས་རང་རང་

གྱི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཚིམ་པར་མཛད། གད་དྱེ་དག་སྐབས་སུ་
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འགོ་བ་དང་། བསབ་པའྱི་གནས་ལྔ་ལྱེན་པར་འདོད་པ་ལ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་

སྩལ་ཏྱེ། དགྱེ་བསྱེན་གྱི་སོམ་པ་འབོགས་སུ་འཇུག་པར་མཛད་པ་ལས། རྱེ་རྱེ་ནས་

སོམ་པ་ཕོག་ན་མྱི་ཟྱིན་པར་ཤྱེས་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་ཞུས་པས་གནང་བ་སྩལ་ཏྱེ། 

གད་ལྔ་བརྒྱ་ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་དགྱེ་བསྱེན་གྱི་སོམ་པ་ཕོག་གོ །

བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པ་རབ་དགའ་བཏུལ་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགོངས་པ། ད་ནྱི་གདུལ་བའྱི་དོན་དུ་གཉྱིས་

ཤྱིག་ལུས་ཏྱེ། རབ་དགའ་དང་། རབ་བཟང་ངོ་། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་ནྱི་སྱེམས་

སྦྱངས་པའྱི་ཕྱིར་འདུལ་བར་བླ་ན། དྲྱི་ཟའྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའ་ནྱི་གདུལ་བར་དཀའ་

ལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་གདུལ་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གདུལ་ནུས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

གདུལ་བ་ནྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་མ་ཡྱིན་པས། ང་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་རབ་དགའ་གཞན་

གྱིས་འདུལ་བར་མྱི་ནུས་དགོངས་སོ། །དྱེ་ལ་དྲྱི་ཟའྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའ་ནྱི་བརྒྱ་བྱིན་

དང་གོགས་པོ་ཡྱིན་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་ནས་

བརྩམས་ཏྱེ། གཟྱིམས་མལ་ཐ་མའྱི་བར་དུ། སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་མཆོད་པ་ལ་འགོ་བར་

བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དྱེ་ལ་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ཀང་། ཀཽ་ཤྱི་ཀ་སོང་ཤྱིགཁོ་བོ་རྱེ་ཞྱིག་གླུ་

དབངས་ལྱེན་ནོ་ཞྱེས་ང་རྒྱལ་གྱིས་འགོར་མ་བཏུབ་བོ། དྱེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་སྐུ་ལུས་སྤྲུལ་པ་ཅྱིག་གཟྱིམས་མལ་དུ་བཞག་ནས། བཻ་ཌུཪྱའྱི་པྱི་ཝང་རྒྱུད་སོང་

དང་ལྡན་པ་བསྣམས་ཏྱེ་རབ་དགའ་ཅྱི་འདྲ་བའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་

གནས་དང་ཉྱེ་བ་དྲྱི་ཟ་རབ་དགའྱི་ཕོ་བྲང་གྱི་སོར་བོན་ཏོ། །དྱེར་སོ་བས་རབ་དགའ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽

  439  

ལ་སྦྲན་པ་ན། དྱེ་ང་རྒྱལ་གྱི་དྲྱེགས་པས་ང་ལས་གཞན་པའྱི་དྲྱི་ཟ་ཡོད་དམ་ཞྱེས་མོད་

ལ་ཕྱིར་བྱུང་བ་ན། དྱེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འགན་ཏྱེ་པྱི་ཝང་བརྡུང་ཞྱིང་གླུ་དབངས་བླངས་

པས་སྒ་གདངས་ལ་ཁད་པར་མྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་རྒྱུད་གཅྱིག་བཅད། གཉྱིས་བཅད་པ་

ནས་མཐར་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུའྱི་བར་བཅད་དྱེ་རྒྱུད་གཅྱིག་བརྡུང་བའྱི་བར་

དུ་ཡང་འགན་ནོ། །དྱེ་ནས་རབ་དགའྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་པོ་བཅད་པས་སྒ་མ་བྱུང་ལ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དྱེ་ལ་ནྱི་སྔོན་བཞྱིན་དུ་སྒ་བྱུང་བས་ང་ལས་ཆྱེས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའྱི་དྲྱི་ཟ་ཡོད་པ་ལྟ་ཞྱེས་ང་རྒྱལ་ཆག་གོ །དྱེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐུ་

དངོས་སུ་བསན་ཞྱིང་ཆོས་བཤད་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ་སྱེ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་

དང་བསབ་པའྱི་གཞྱི་བླངས་སོ། །

བརྒྱ་བཅུ་བདུན་པ་རབ་བཟང་བཏུལ་བ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་དྱེར་མྱི་སྣང་བར་མཛད་དྱེ་རྩྭ་ཅན་དུ་བོན། དྱེའྱི་ཚེ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་

བཟང་ཞྱེས་བ་བ་ལོ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ལོན་པ། ཕོགས་དྱེའྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཅོམ་

པར་བཀུར་བ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དྱེ་རྱིང་བུ་དལ་གྱིས་འབབ་པའྱི་འགམ་ཨུ་དུམ་བཱ་རའྱི་

ཚལ་ན་ཉྱིན་པར་གནས་ཏྱེ། དྱེས་བལྟས་པ་ན་སོན་པ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའྱི་ཚེ་ཨུ་

དུམ་བཱ་རའྱི་མྱེ་ཏོག་རྣམས་སལ་མྱིག་ཐོན། སྐུ་བལྟམས་པ་ན་སལ་མྱིག་ཁ་བྱེ། གཞོན་

ནུ་རོལ་པའྱི་ཚེ་ཁ་འབུས། དཀའ་བ་སྤོད་པའྱི་ཚེ་ཅུང་ཟད་རྱིང་། སངས་རྒྱས་བ་ན་

མྱེ་ཏོག་ཁ་བྱེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའྱི་ཚེ་ལྷན་ནྱེ་ལྷམ་མྱེ་ལྷང་ངྱེར་

འདུགགཟྱིམས་མལ་གྱི་ཐ་མ་ན་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་དྱེར་ཤྱིན་ཏུ་རྱིངས་པར་མཐོང་། 
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ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དོ་ནུབ་སོན་པ་འདའོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཐོས་ནས་བདག་གྱི་ཐྱེ་ཚོམ་

བསལ་བར་བ་སམ་སྱེ། ཤྱིང་ས་ལ་ཟུང་གྱི་ཚལ་དུ་སོང་བ་ན་ཀུན་དགའ་བོ་ཕྱི་རོལ་

ན་འཆགས་པ་དང་འཕད་དྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་དོ་ནུབ་འདའ་ཞྱེས་ཐོས་ན་བདག་ཐྱེ་

ཚོམ་གྱི་ཕོགས་འགའ་ཞྱིག་ཞུའོ། །ཟྱེར་བ་ལ་རབ་བཟང་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ལ་

འཚེ་བར་མ་བྱེད་ཅྱིག་ཅྱེས་ཀུན་དགའ་བོས་བཟློག་གོ །

རབ་བཟང་གྱིས་ལན་གསུམ་དུ་སྨྲས་ཀང་ཀུན་དགའ་བོས་བཟློག་པ་ན་དྱེ་

བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་གསན་ཏྱེ། ང་དང་མུ་སྱེགས་བྱེད་ལྷན་ཅྱིག་གཏམ་བྱེད་པའྱི་ཐ་

མ་འདྱི་ཡྱིན་གྱིས་ཐོངས་ཤྱིག་ཅྱེས་གསུངས། རབ་བཟང་ནང་དུ་བཏང་། དྱེས་ཀང་

ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལ། བཀའ་སྩལ་པ། རབ་བཟང་ངས་ནྱི་ན་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་དགུ་ལོན་ཏྱེ། །རབ་

ཏུ་བྱུང་ནས་ལོ་གངས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅྱིག་ཏུ། །དགྱེ་བ་གང་ཡྱིན་ཅྱི་ཞྱེས་གསལ་བར་

བས་གྱུར་ཞྱིང་། རབ་བཟང་ངས་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དྱེ་ཡྱིན་ཚེ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ནྱི་

ཏྱིང་འཛིན་རྱིག་པ་རང་པ་དང་། །ང་ཡྱིས་རྩྱེ་གཅྱིག་སྱེམས་ནྱི་ཀུན་ཏུ་བསོམ་བས་

ཏྱེ། །རྱིགས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་ཕོགས་ཙམ་བཤད་པར་བས་གྱུར་ན། །འདྱི་ལས་ཕྱི་རོལ་

དག་ན་དགྱེ་སྦྱོང་གཞན་ཡང་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། དྱེ་བཞྱིན་དུ་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལ་དགྱེ་སྦྱོང་ཡོད་ཀྱི། དྱེ་མྱེད་པ་ལ་དྱེ་ཡང་མྱེད་པར་གསུངས་

པས་རབ་བཟང་གྱིས་བདྱེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྱེན་པར་རོགས་ནས་

དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །དྱེས་བསམས་པ། སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལྟ་བ་ནྱི་

ལྱེགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། སྔོན་དུ་ང་ཉྱིད་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་སམ་སྱེ། སོན་པ་ལ་ཞུས་

པས་གནང་ངོ་། །དྱེས་གནས་ལྔ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་
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སོ། །གནས་ལྔ་ནྱི་རབ་བཟང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས། དགྱེ་སོང་གྱིས་བལྟས་ན་དགྱེ་སོང་

གྱི་ཆ་བད་དང་། མུ་སྱེགས་པས་བལྟས་ན་མུ་སྱེགས་ཅན་གྱི་ཆ་བད་དུ་མཐོང་བ་དང་

གཅྱིག །གདུང་འདྱེགས་པའྱི་ཁོགས་མུ་སྱེགས་པས་འདྱེགས་མྱི་ནུས། དགྱེ་སོང་

གྱིས་འདྱེགས་ནུས་པ་དང་གཉྱིས། རྱིང་བུ་ཞྱིག་སྤྲུལ་ཏྱེ་དྱེར་མུ་སྱེགས་པ་རྣམས་

བྱིང་འགོ་ཞྱིང་། དགྱེ་སོང་རྣམས་མྱི་བྱིང་བར་སྤོད་པ་དང་གསུམ། རྱིང་དྱེར་མུ་

སྱེགས་ཅན་ལ་ཉ་དང་རུས་སལ་གྱིས་གནོད། དགྱེ་སོང་ལ་མ་གནོད་པ་དང་བཞྱི། 

གདུང་སྱེག་པའྱི་མྱེ་མུ་སྱེགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སོར་མྱི་ནུས། དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་

སོར་ནུས་པ་སྱེ་ལྔའོ། །དྱེ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་ཆོ་འཕྲུལ་དང་བཅས་ཏྱེ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་མུ་སྱེགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་པས་རྒྱལ་མཚན་བསྒྱེངས་ཤྱིང་ལམ་

སང་རྣམས་བསྐོར་ཏྱེ། གཽ་ཏ་མ་ངའྱི་བསན་པ་ལས་གཞན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

ཐོབ་པ་མྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར་ན། དྱེང་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ཀུན་ཏུ་

རྒྱུ་རབ་བཟང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་བོ། །ཅྱེྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེར་གད་ལ་སོགས་པ་

སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་འདུས། རྱིང་དྱེའྱི་དབུས་སུ་རོ་སྱེགས་ཀྱི་སྱེང་དུ་

ཞུགས་ལ་འབུལ་བར་བས་ནས། དགྱེ་སོང་རྣམས་དང་མུ་སྱེགས་བྱེད་རྣམས་བདྱེན་

པའྱི་སོབས་བོར་ནས། རབ་བཟང་འདྱི་སངས་རྒྱས་པའམ། མུ་སྱེགས་བྱེད་སུའྱི་

ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ཡྱིན་པ་དྱེས་གདུང་གདྱེགས་ཐུབ་པ་དང་། རྱིང་གྱི་

ཆུ་ལ་མྱི་བྱིང་བ་དང་། རྱིང་གྱི་ཉ་ལ་སོགས་པས་མྱི་གནོད་པ་དང་། གདུང་ལ་མྱེ་སོར་

ནུས་པར་འགྱུར་ལ། མ་ཡྱིན་པ་དྱེས་མྱི་ནུས་སོ་བས་ནས་བ་བ་དྱེ་དག་ལ་ཞུགས་པ་

ན། མུ་སྱེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་དག་མ་ནུས་ལ། དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་དང་དྱེ་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།

  442  

ནུས་ཏྱེ། དྱེར་སྐྱེ་བོའྱི་ཚོགས་ཆྱེན་པོ་དྱེས་མུ་སྱེགས་རྣམས་ཚར་བཅད་ལ། གད་

རྣམས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ལ་ལྷག་པར་དང་བར་གྱུར་ཏོ། །

བརྒྱ་བཅོ་བརྒྱད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བསན་པ་ནྱི། 

དྱེར་རབ་བཟང་གྱི་སྔོན་བྱུང་བའྱི་གཏམ་གསུང་པ་ལས་འཕོས་ནས་སྐྱེས་བུ་

དམ་པ་ལ་བརྱེན་པར་གདམས། ཤཱཀ་དང་མྱེ་པ་རལ་པ་ཅན་མ་གཏོགས་པའྱི་མུ་

སྱེགས་ཅན་རབ་ཏུ་མྱི་འབྱིན་པ་དང་། རང་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱིར་གསུང་རབ་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉྱིས་ལ་བསབ་པ་དང་། སོ་སོར་ཐར་པའྱི་མདོ་ནྱི་སོན་པ་ཡྱིན་པར་

བསྔགས་པ་དང་། བསབ་པའྱི་གཞྱི་ཕན་ཚེགས་རྣམས་ལ་དགྱེ་འདུན་ཚོགས་ནས་

སྐབས་དབྱེ་བར་གནང་བ་དང་། དགྱེ་འདུན་གསར་བུས་རྒན་རབས་ལ་མྱིང་འབོད་

མྱི་བ་བ་དང་། རྒན་པས་ཀང་ཆོས་གོས་ལྷུང་བཟྱེད་སོགས་ཀྱིས་བསྡུ་བ་དང་། སོན་

པ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་དང་། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་སྱེ་བཞྱི་པོའྱི་ས་ཕོགས་དྲན་ཞྱིང་། གཞན་ལ་བཤད་པས་སངས་རྒྱས་

ལ་སྱེམས་དད་པ་བསྐྱེད་ནས་མཐོ་རྱིས་སུ་འགོ་བར་བའོ་ཞྱེས་བཀའ་སྩལ་ལ། སར་

ཡང་ཐྱེ་ཚོམ་ཡོད་པ་དག་ཞུས་ཤྱིག་གསུང་། ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། སུ་ལའང་

ཐྱེ་ཚོམ་མ་མཆྱིས་སོ། །

དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལས་སོད་གཡོགས་བསལ་ཏྱེ། དགྱེ་

སོང་དག་ལྟོས་ཤྱིགདྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་མཐོང་བ་ནྱི་རྱེད་པར་དཀའ་བ་ཡྱིན་

ནོ། །འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ཏྱེ། འདྱི་ནྱི་དྱེ་བཞྱིན་
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གཤྱེགས་པའྱི་གསུང་གྱི་ཐ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་

ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དྱེ་བཞྱིན་དུ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་། 

བཞྱི་པ་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་དང་། རྣམ་ཤྱེས་མཐའ་ཡས་དང་། ཅྱི་ཡང་མྱེད་

པ་དང་། སྱིད་རྩྱེ་དང་། འགོག་པའྱི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཞུགས་སོ། །དྱེར་

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སམ། ཞྱེས་

མ་འགགས་པ་ལ་དྲྱིས་ན་དྱེ་ན་རྱེ། མ་ཡྱིན་ཏྱེ་འགོག་པ་ལ་སོམས་བར་ཞུགས་ན། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལས་འདའོ་ཞྱེས་མངོན་སུམ་དུ་གསུང་པ་

ཐོས་སོ། །དྱེ་ནས་ཡང་འགོག་པ་ལས་བཞྱེངས་ནས་སྱིད་རྩྱེ་དང་། ཅྱི་ཡང་མྱེད་པ་

དང་། རྣམ་ཤྱེས་མཐའ་ཡས་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་དང་། བསམ་གཏན་བཞྱི་

པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། གཉྱིས་པ་དང་། དང་པོ་དང་། སར་ཡང་གཉྱིས་པ་དང་། 

གསུམ་པ་དང་། བཞྱི་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཏྱེ། བཞྱི་པ་རབ་ཀྱི་མཐའ་ལ་བརྱེན་

ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སོན་པར་མཛད་དོ། །དྱེ་མ་ཐག་ས་གཡོས། 

སྐར་མདའ་ལྟུང་། ཕོགས་རྣམས་ནྱི་ཚིགལྷའྱི་རྔ་སྒ་གགས་པར་བས་སོ། །

དྱེའྱི་ཚེ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ན་ཡོད་པས་ས་གཡོས་པ་ན་

བརགས་པས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཤྱེས་ནས། འདྱི་རྒྱལ་

པོ་མ་སྐྱེས་དགས་གློ་བུར་དུ་ཐོས་ན། དྱེ་ཁག་དྲོན་མོ་སྐྱུགས་ནས་འཆྱི་བར་འགྱུར་

བས་ཐབས་བཤམ་མོ་དགོངས་ཏྱེ་བྲམ་ཟྱེ་དབར་བྱེད་ཀྱི་སར་ཕྱེབས་ནས། དབར་

སྐྱེས་ཤྱེས་པར་གྱིས་ཤྱིགསོན་པ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏྱེ། དྱེ་རྒྱལ་པོ་གློ་བུར་དུ་

ཐོས་ན་མྱི་རུང་བས། ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་ནས་ཐ་མའྱི་གཟྱིམས་མལ་དུ་ཕྱེབས་པའྱི་
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བར་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་རྱི་མོར་བྲྱིས་ལ། རྒྱལ་པོ་སོའྱི་ཕྱིར་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་སྐྱེད་མོས་

ཚལ་གྱི་རྱི་མོ་གཟྱིགས་སུ་གསོལ་བས་ལ་རྱི་མོ་རྱེ་རྱེ་བཞྱིན་འདྱི་དང་འདྱིའོ་ཞྱེས་

རོད་ཅྱིགའདྱི་གོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་དུ་ཐ་མའྱི་གཟྱིམས་མལ་དུ་གཤྱེགས་པ་ལགས་

སོ། །ཞྱེས་བརོད་པ་ན། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་བརྒྱལ་ཞྱིང་ས་ལ་ལྷུང་བར་འགྱུར་གྱི། 

དྱེར་ཁོད་ཀྱིས་མ་སྐྱེས་དག་གཞོང་རྱིངས་མར་གསར་གྱིས་བཀང་བ་བདུན་གྱི་ནང་

དུ་རྱིམ་གྱིས་ཆུག་ལ། བརྒྱད་པ་ཙནྡན་གོར་ཤྱི་ཁའྱི་ལྡྱེ་གུས་གང་བའྱི་གཞོང་རྱིངས་

སུ་ཆུག་ཅྱིགདྱེས་གསོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་སོབ་པར་མཛད་ནས། འོད་སྲུང་གོང་

ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་གྱི་ཕོགས་སུ་རྱིམ་གྱིས་བོན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་མ་

ཐག་ཏུ་བརྒྱ་བྱིན་དང་ཚངས་པས་ཀང་མྱི་རག་པ་ཆྱེད་དུ་བརོད། ལྷ་རྣམས་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་

ངུ་། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་འགྱེ་ཞྱིང་ལྡོག་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལ་བརྱེན་ཞྱིང་འདུག་གོ །ཆགས་

བྲལ་མ་ཐོབ་པའྱི་དགྱེ་སོང་མང་པོ་ནྱི་མྱ་ངན་བྱེད་ཅྱིང་སྨྲྱེ་སྔགས་འདོན། མང་པོ་ཞྱིག་

ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལ་བརྱེན་ཏྱེ་གང་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་། སྡུག་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་འབྲལ་བའྱི་

ཆོས་ཅན་ནོ། །ཞྱེས་སོན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྔར་ནས་གསུངས་ཟྱིན་ཏོ་སམ་མོ། །མ་

འགགས་པས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་དགྱེ་སོང་དག་དལ་བུས་ཟྱིལ་གྱིས་མ་མནན་ན་ལྷ་

རྣམས་འཕ་བར་འགྱུར་རོ་བས་ཏྱེ། ཀུན་དགའ་བོས་ཀང་དགྱེ་སོང་མྱ་ངན་བྱེྱེད་པ་

རྣམས་ལ་དལ་བུས་བར་སྤོད་དྱེ་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནོ། །

བརྒྱ་བཅུ་དགུ་པ་སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་བཞྱེན་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་ནམ་ལངས་པ་ན་མ་འགགས་པས་བསྐུལ་ཏྱེ་ཀུན་དགའ་བོས་རྩྭ་ཅན་
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དུ་སོང་སྱེ་གད་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་འདུས་པ་ལ། མདང་ནམ་གྱི་གུང་ཐུན་ལ་སོན་པ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་ཀྱི། ཁྱེད་ཀྱིས་བ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་། མཆོད་པ་དག་གྱིས་ཤྱིགདྱེར་གད་

རྣམས་མྱ་ངན་དུ་གྱུར་ཞྱིང་། མྱེ་ཏོག་དང་སོས་སོགས་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཐོགས་

ནས་འོངས་ཏྱེ་སྐུ་གདུང་ལ་མཆོད་པར་བྱེད་དོ། །དྱེར་གད་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པའྱི་སྐུ་གདུང་ལ་བདག་ཅག་གྱིས་ཞུགས་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པར་

བགྱི་ན། ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུས་མཆོད་པར་བགྱིད། ཀུན་དགའ་བོས་སྨྲས་པ། འཁོར་ལོས་

སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་གདུང་ལ་བ་བ་ལྟར་ཏྱེ། འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུར་བ་དགོས་སོ་ཞྱེས་

སྨྲས་སོ། །འོ་ན་དྱེ་ཞག་གཉྱིས་སམ་གསུམ་དུ་མྱི་རོགས་པས་ཞག་བདུན་ནས་བའོ་

ཞྱེས་ཞག་རྱེ་བཞྱིན་གད་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་མང་པོས་མཆོད་དོ། །

གཞན་ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མཆོད་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པས་མཆོད་ཅྱིང་། 

ཞག་བདུན་ནས་ཡོ་བད་རྣམས་ཀང་བསོགས། ས་ལ་ཟུང་གྱི་ཚལ་ནས་རྩྭ་ཅན་གྱི་

གོང་ཁྱེར་གྱི་བར་དང་། རྩྭ་ཅན་གྱི་ལམ་སང་ཀུན་དང་། རྩྭ་ཅན་ནས་གད་ཀྱི་དབུ་

རྒྱན་བཏགས་པའྱི་མཆོད་རྱེན་གྱི་བར་ལམ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བྱི་དོོར་བས། རྒྱལ་མཚན་

དང་། བ་དན་དང་། ལྡ་ལྡྱི་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན། མྱེ་ཏོག་དང་། སོས་སོགས་མཆོད་

པ་སྣ་ཚོགས་པ་ནྱི་བཤམས། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་གདུང་ལ་བ་བ་བཞྱིན་དུ་སྐུ་

གདུང་ལ་བཀུར་བསྱི་ཆྱེན་པོ་དང་བཅས་ཏྱེ་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་ཁོགས་ལ་བཞུགས་སུ་

བཅུག་སྱེ་གདུགས་དང་ཕྱེང་བ་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པར་བས་ནས། གད་ཀྱི་ཆུང་

མ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་རྱེ་བྲྱེས། གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོགས་འདྱེགས། གད་རྣམས་

ཀྱིས་ཕྱེང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མཆོད་པ་བྱེད་ཅྱིང་འགོའ་ོཞྱེས་བས་ནས་སྐུ་གདུང་གྱི་
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ཁོགས་བཏྱེག་པ་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་སྒུལ་བར་མ་ནུས་ཏྱེ། མ་འགགས་པས་བརགས་

པས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཤྱེས་ཏྱེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ལྟར་གྱིས་ཤྱིག་བས་

ནས། གད་ཀྱི་བུད་མྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བླ་བྲྱེ་བཟུང་། གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོགས་

བཏྱེགསྐུ་གདུང་གྱི་སྱེང་འོག་ནས་མཆོད་པ་རྣམས་ནྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད། གད་གཙོ་

བོ་རྣམས་དྱེ་དག་ཀུན་གྱི་གོ་རྱེ་ལོང་བས་ཏྱེ་ས་ལ་ཟུང་གྱི་ཚལ་ནས་བཏྱེག་སྱེ་གོང་

ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་གྱི་ནུབ་སོ་ནས་ཞུགས། ལམ་སང་གྱི་དབུས་ཐོག་ཐག་བརྒྱུད་ནས་ཤར་

སོ་ནས་འཐོན་ཏྱེ་གད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་བཏགས་པའྱི་མཆོད་རྱེན་གྱི་དྲུང་དུ་སྤན་དྲངས་

སོ། །དྱེར་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མྱེ་ཏོག་མནྡྷ་ར་བའྱི་ཆར་ཕབ་ཅྱིང་གཏོར་བ་རྣམས་ས་ལ་

ཟུང་ནས་མཆོད་རྱེན་གྱི་བར་དུ་དཔངས་སུ་པུས་མོ་ནུབ་པ་ཙམ་ཆགས་སོ། །དྱེར་

གད་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་པར་འདོད་ནས་སྐུ་གདུང་

ཤྱིང་བལ་གྱི་འདབ་མས་གཡོགས། རས་ཟུང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྔ་བརྒྱས་དཀྱིས། 

ལྕགས་ཀྱི་སྒོམ་དུ་བཅུགདྲྱི་ཞྱིམ་པོའྱི་འབྲུ་མར་གྱི་བཀང་སྱེ། དྲྱི་ཞྱིམ་པོའྱི་ཤྱིང་

སྤུངས་པའྱི་སྱེང་དུ་བཞག་ནས་མྱེ་སར་བར་བརྩམས་པ་ན་སར་བར་མ་ནུས་སོ། །

དྱེར་མ་འགགས་པས་མངོན་ཤྱེས་ཀྱིས་བརགས་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་

ཀང་སྨྲས་ཏྱེ། སོན་པའྱི་སྐུ་གདུང་མ་ཉམས་པ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་མཇལ་བར་མ་གྱུར་

གྱི་བར་དུ་སུས་ཀང་མྱེ་སར་མ་ནུས་པར་ཤྱེས་ནས། གད་རྣམས་ལ་གོ་བར་བས་ཏྱེ་

ཅུང་ཟད་ཅྱིག་བསད་དོ། །དྱེ་ལ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་འཁོར་དགྱེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་ལ་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར་བོན་པ་ལས། ཡུལ་སྱིག་པ་ཅན་

དུ་སྱེབ་པ་ན། འཚོ་བ་པ་ཅྱིག་གྱིས་ལྷའྱི་མྱེ་ཏོག་ཅྱིག་བླངས་ཏྱེ་དྱེར་འོངས་པ་དང་
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ཕད། གཏམ་དྲྱིས་པས། དགྱེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏྱེ་དགུང་བདུན་

ལོན་ལ། དྱེའྱི་སྐུ་གདུང་ལ་མཆོད་པ་བས་པའྱི་མྱེ་ཏོག་ཀང་འདྱིའོ་ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ཚོར་

པས་རྒན་ཞུགས་ཤྱིག་ན་རྱེ། དགྱེ་སྦྱོང་དག་ང་ནྱི་འདྱི་ནྱི་བའོ། །འདྱི་ནྱི་བ་བ་མ་ཡྱིན་

པའོ་ཞྱེས་པ་ལས་ཐར་གྱི། ནུས་པ་ལ་ནྱི་བ། མྱི་ནུས་པ་ལ་ནྱི་མྱི་བའོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་

ན། དྱེར་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱིབས་ཏྱེ་འོད་སྲུང་མ་གཏོགས་གཞན་གྱིས་མྱི་ཐོས་པར་

བས་ཤྱིང་། །འོད་སྲུང་གྱིས་རྒན་ཞུགས་དྱེ་ཆོས་དང་ལྡན་པས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཞྱིང་

ཚར་བཅད་ནས་དགྱེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་པོ་མྱི་རག་པའྱི་གཏམ་གྱིས་ཆོས་ལ་བཀོད་

དོ། །གད་རྣམས་ཀྱིས་མྱེ་སོར་བར་མ་ནུས་པའྱི་སྐབས་དྱེར། འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཡང་གད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་བཏགས་པའྱི་མཆོད་རྱེན་གྱི་ས་ཕོགས་དྱེར་

བོན་ཏོ། །དྱེར་གདུང་སྒོམ་ཞལ་ཕྱེ་ཞྱིང་སྐུ་གདུང་མ་ཉམས་པ་ལ་རབ་ཏུ་ནན་ཏན་

གྱིས་གཟྱིགས་ཤྱིང་ཕག་བཙལ་ལོ། །དྱེའྱི་ཚེ་སྐུ་གདུང་གྱི་དྲུང་དུ་ཉན་ཐོས་ཆྱེན་པོ་

བཞྱི་ཡོད་དྱེ། ཀཽཎྱི་ཉ་དང་། སྐུལ་བྱེད་དང་། འོད་སྲུང་སོབས་བཅུ་པ་དང་། འོད་སྲུང་

ཆྱེན་པོའ།ོ །དྱེར་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སོབས་ཅན་ཡྱིན་པས་རས་ཟུང་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་དྱེ་ཉྱིད་དུ་འབོར་ཏྱེ། སྔར་གྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་རས་ཟུང་

སོང་དང་ཆོས་གོས་སོང་གྱིས་དཀྱིས་ནས་སྔར་བཞྱིན་གདུང་སྒོམ་དུ་བཞུགས། མྱི་

རྣམས་ཅུང་ཟད་ཕྱིར་བཀྱེད་དྱེ་འདུག་པ་ཙམ་ན་མྱེ་རང་འབར་བ་གྱུར་ཏོ། །

དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ཉྱིད་ན་སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་བཞྱེན་པར་ཤྱེས་ཏྱེ། གད་

རྣམས་ཀྱིས་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་བུམ་པ་ནས་འོ་མ་དང་དྲྱི་ཆབ་བླུགས་ཏྱེ་མྱེའྱི་ལྷག་མ་ཞྱི་

བར་བས་ནས་གདུང་སྒོམ་ཞལ་ཕྱེ་བ་ན། ཚེམས་མཆྱེ་བ་བཞྱི་མ་གཏོགས་ཐམས་
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ཅད་རྱིང་བསྱེལ་ཡུངས་འབྲུ་ལྟ་བུའྱི་ཕུང་པོ་གྱུར་ཏོ་ཞྱེས་གག་གོ །རས་ཟུང་སོང་དང་

ཆོས་གོས་སོང་སྱེད་དཀྱིས་པའྱི་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚིག་སྱེ་ཐལ་བ་ཡང་མྱེད་ལ། 

ཀུན་ཀྱི་ནང་མ་སྐུ་ལ་དཀྱིས་པའྱི་ཆོས་གོས་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་གཡོགས་ཀྱི་

ཆོས་གོས་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཚིག་ཅྱིང་། འབྲུ་མར་གྱིས་ཀང་མ་གོས། ནག་ནོག་

ཀང་མྱེད་པར་འདུག་གོ། །འོ་མས་མྱེ་བསད་པའྱི་མཚམས་དྱེར་གདུང་སོལ་གྱི་

གསྱེབ་ནས་མྱེ་ཏོག་དུ་མ་དང་བཅས་པའྱི་ཤྱིང་བཞྱི་སྐད་ཅྱིག་དྱེ་ལ་སྐྱེས་པར་གྱུར་

ཏྱེ། གསྱེར་ཅན་དང་། ར་ཏོན་དང་། སྱེར་སྐ་དང་། ཨུ་དུམ་བ་རའོ། །དྱེར་ཀུན་དགའ་

བོས་ཆྱེད་དུ་བརོད་པ་ཡང་མཛད་ཅྱིང་། གདུང་རྣམས་གསྱེར་གྱི་བུམ་པར་

བཅུགརྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་ཁོགས་ལ་བཏྱེག་ནས་གོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་དབུས་ཀྱི་ཕོགས་

ཤྱིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྱེགས་བུ་ཐོན་པོ་ལ་བཞག་སྱེ། མཆོད་པ་དུ་མས་མཆོད་

པར་བྱེད་དོ། །

བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་པ་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགོས་པ་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་ཡུལ་སྱིག་པ་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་ཀྱིས། སོན་པ་འདས་ནས་ཞག་

བདུན་ལོན། སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་བཞྱེན་པར་ཡང་ཐོན་ནས་དཔུང་ཡན་ལག་བཞྱི་གོ་

བསྐོན་ཏྱེ་རྩྭ་ཅན་གྱི་གོང་དང་ཉྱེ་བར་འོངས་ནས་རྩྭ་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་ནྱི་ངྱེད་རྣམས་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་སྡུག་ཅྱིང་ཕངས་པ་ཡྱིན་ན། 

དྱེ་ཁྱེད་ཀྱི་གོང་གྱི་ཉྱེ་སྐོར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏྱེ། ད་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱིས་ངྱེད་ལ་གདུང་ཤཱ་

རྱི་རཾ་གྱི་སྐལ་པ་བྱིན་ཞྱིགངྱེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྱེན་བས་ལ་དུས་སོན་བྱེད་
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དོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ་རྩྭ་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁས་མ་བླངས་སོ། མྱི་སྱེར་ན་དམག་

གྱིས་འཕོག་གོ་བས་པས་དྱེ་བཞྱིན་དུ་བའོ་ཞྱེས་འཁོན་རྒྱས་སུ་གྱུར། གཞན་ཡང་

ཡུལ་རོག་པ་གཡོ་བ་ན་གནས་པའྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཨུ་ལུ་ཀ་དང་། ཡུལ་སྒ་སྒོགས་ཀྱི་

རྒྱལ་རྱིགས་རཎ་ཀ་དང་། ཁབ་འཇུག་གྱི་གླྱིང་གྱི་བྲམ་ཟྱེ་དང་། སྱེར་སྐའྱི་ཤཱཀ་དང་། 

ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ལྱི་ཙ་བཱྱི་རྣམས་ཀང་དཔུང་དང་བཅས་པ་འོངས་ཏྱེ་སྔ་མ་བཞྱིན་

ནོ། །རྒྱལ་བོ་མ་སྐྱེས་དག་ནྱི་སྔར་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་བསན་པ་བཞྱིན་དུ་བྲམ་ཟྱེ་

དབར་བྱེད་ཀྱིས་ཀང་བས་པས་བརྒྱལ་བ་སངས་ཤྱིང་ཅུང་ཟད་བདྱེ་བར་གནས་པ་

ན། སྐུ་གདུང་གྱི་སྐལ་བ་ལྱེན་པར་གཞན་དྱེ་དག་སོང་ཞྱེས་ཐོས་ཏྱེ། ང་ཡང་འགོའ་ོ

གསུངས་ནས་དཔུང་རྣམས་བཤམས། གླང་པོ་ཆྱེ་ལ་ཞོན་ནས་འགོ་བར་བརྩམས་པ་

ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲན་ཏྱེ་ཡང་བརྒྱལ་ཞྱིང་བོག་གོ །ཡང་དྱེས་སངས་པ་ན། ར་ལ་

བསྐོན་ནས་འགོ་བར་བརྩམས་ཀང་དྱེ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཏྱེ། རྒྱལ་པོ་འགོ་མ་ཐུབ་ནས་

བྲམ་ཟྱེ་དབར་བྱེད་དམག་དཔུང་དང་བཅས་པ་བཏང་སྱེ་སྔ་མ་དང་འདྲ་བར་སྨྲས་

སོ། །དྱེ་དག་གྱིས་བར་དུ་དམག་དུ་མ་འདུས་པ་མཐོང་སྱེ། རྩྭ་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་ཀྱི་

ཆུང་མ་དང་། གཞོན་ནུ་དང་། བུ་མོ་རྣམས་ཀང་མདའ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྱུ་རྩལ་སོབ་

པར་བྱེད་དོ། །

སྐབས་དྱེར་བྲམ་ཟྱེ་བྲྱེ་བོ་དང་མཉམ་པ་ཞྱེས་བ་བ་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་

ཞྱིང་ཚིག་བཙུན་ལ་རག་ཏུ་དགྱེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དྲང་ཞྱིང་བློ་གོས་ཆྱེ་བ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དྱེས། དྱེ་དག་ཕན་ཚུན་དུ་འཐབ་ན་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་གསོད་པར་རྱིག་ནས་

རྩྭ་ཅན་གྱི་གད་ལ་སོགས་པ་སྱེ་བརྒྱད་པོ་དྱེ་དག་རྱེ་རྱེའྱི་སར་སོང་ནས། ཤྱེས་ལྡན་



རེ་བབན་ན་ར་་་་ས་མཛད།
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དག་ཉོན་ཅྱིགབཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་ནྱི་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ། བཟོད་

པའྱི་བསྔགས་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་ན། དྱེའྱི་སྐུ་གདུང་གྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གསོད་

པ་མྱི་རྱིགས་པས་ངས་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགོ་བཤའ་བ་ཡྱི། གང་གྱི་ཕྱིར་སྐུ་

གདུང་བཞུགས་པའྱི་སྣོད་དྱེ་ཁོ་བོ་ལ་བྱིན་ཅྱིགཁོ་བོས་ཀང་གོང་ཁྱེར་དུ་མཆོད་རྱེན་

བས་ནས་མཆོད་པ་བའོ། །ཞྱེས་སོ་སོར་སྨྲས་པས། ཐམས་ཅད་འཁོན་ཞྱི་སྱེ་བློ་གོས་

གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཁས་བླངས་སོ། །

དྱེར་བྲམ་ཟྱེས་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་སོམས་པར་བགོས་ཏྱེ་སོ་སོ་ལ་གཏད། 

གདུང་སྒོམ་མམ་བུམ་པ་བྲམ་ཟྱེ་བྲྱེ་མཉམ་ཉྱིད་ཀྱིས་བླངས། གདུང་སོལ་རྣམས་ཉ་གོ་

དྷའྱི་བྲམ་ཟྱེས་བླངས་ཏྱེ་སོ་སོ་ནས་བཀུར་བསྱི་ཆྱེན་པོ་དང་བཅས་ཏྱེ་སྤན་དྲངས་

ནས་རང་རང་གྱི་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྱེན་བས་ན། ཚེམས་མཆྱེ་བ་དང་པོ་ལྷ་ཡུལ་སུམ་ཅུ་

རྩ་གསུམ་ན། གཉྱིས་པ་ཡུལ་ཚིག་འཛིན་ན། གསུམ་པ་ཀ་ལྱིང་ཀ་ན་ཡོད། མཆྱེ་བ་

བཞྱི་པ་དང་སྐུ་གདུང་གཅྱིག་སྒ་སྒོགས་པས་ཐོབ་པ་དྱེ་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་ཕོགས་ཏྱེ་ཀླུའྱི་

ཡུལ་ན་ཡོད། གཞན་ཆ་བདུན་པོ་རྣམས་རང་རང་གྱི་ཡུལ་དུའོ། །

དྱེ་ལྟར་ཡང་། སྤན་ལྡན་སྐུ་གདུང་བྲྱེ་བོ་བརྒྱད་དག་ལས། །བདུན་ནྱི་ཛམྦུའྱི་

གླྱིང་པས་མཆོད་པར་ཐོབ། །སྐྱེས་བུ་མཆོག་དྱེའྱི་བྲྱེ་བོ་གཅྱིག་ཞྱིག་ནྱི། །གོང་ཁྱེར་སྒ་

སྒོགས་ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་པོས་མཆོད། །སྐྱེས་མཆོག་དྱེ་ཡྱི་མཆྱེ་བ་བཞྱི་དག་ལས། །མཆྱེ་

བ་གཅྱིག་ནྱི་རྩ་གསུམ་འཇྱིག་རྱེན་མཆོད། །གཉྱིས་པ་ཚིག་འཛིན་གོང་ཁྱེར་ཡྱིད་འོང་

ན། །གསུམ་པ་ཀ་ལྱིང་རྒྱལ་པོའྱི་ཡུལ་ན་སྱེ། །སྐྱེས་མཆོག་དྱེ་ཡྱི་མཆྱེ་བ་བཞྱི་པ་

ནྱི། །གོང་ཁྱེར་སྒ་སྒོགས་ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་པོས་མཆོད། །མྱ་ངན་མྱེད་རྒྱལ་སྐ་ནར་བུར་
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གནས་པས། མཆོད་རྱེན་བདུན་པོ་རྒྱ་ཆྱེར་སྱེལ་བས་ཏྱེ། །དྱེ་ཡྱི་མཐུ་ལས་དབྱིག་

འཛིན་འདྱིར་ཡང་ནྱི། །སོན་ལམ་དངོས་པོས་མངོན་པར་བརྒྱན་གྱུར་ཏྱེ། །འདྱི་ལྟར་

སྤན་ལྡན་སྐུ་གདུང་དྱེ་ལ་ནྱི། །ལྷ་དབང་ཀླུ་དབང་མྱི་ཡྱི་དབང་པོ་དང་། །མྱི་དང་ཀླུ་དང་

གནོད་སྦྱྱིན་བདག་པོས་ཀང་། །རབ་ཏུ་བཀུར་ནས་བཀུར་བསྱི་མཆོད་པ་བས། །རབ་

མཁྱེན་ཐུགས་རྱེ་ལྡན་པ་སོབས་མངའ་བ། །ཤཱཀའྱི་རྱིགས་འཁྲུངས་མ་ག་དྷཱར་བང་

ཆུབ། །ཀཱ་ཤྱིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་གྱུར་ཏྱེ། །གོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་བརྱེན་ནས་མྱ་

ངན་འདས། །ཞྱེས་འབྱུང་ངོ་། །

བརྒྱ་ཉྱེར་གཅྱིག་པ་བཀའ་བསྡུ་བ་དང་པོའྱི་སྐོར་ནྱི། 

དྱེའྱི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་སྒོག་སྱེ། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་ལྷན་

ཅྱིག་དག་བཅོམ་པ་བརྒྱད་ཁྱི་འདས། འཕགས་པ་མཽང་གལ་གྱི་བུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་དག་

བཅོམ་པ་བདུན་ཁྱི་འདས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་

དུས་ན་དག་བཅོམ་པ་དབང་ཆྱེ་བ་ཆྱེ་བར་གགས་པ་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་ཡང་མྱ་ངན་ལས་

འདས་ཏྱེ། དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་དུད་པ་ཙམ་དུ་གྱུར། དགྱེ་སོང་རྣམས་སྱེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་

སྒ་ཡང་མྱི་སྒོག་གོ་ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་ལྷ་རྣམས་

འདྱི་ལྟར་འཕ་ཡྱི། དགྱེ་སོང་རྣམས་སྡུས་ཤྱིག །དྱེར་འཕགས་པ་གང་པོ་དགྱེ་བསྐོས་

ཡྱིན་པས། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་རབ་མཐའ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཤྱིང་བལྟས་

ནས་ལངས་ཏྱེ། གཎྱེ་བརྡུངས་པས་དག་བཅོམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཚང་བའྱི་ལྔ་བརྒྱ་

འདུས་སོ། །དྱེར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་བ་ལང་བདག་མ་འདུས་པར་ཤྱེས་ནས། གང་པོས་རྫུ་
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འཕྲུལ་གྱིས་ཤྱིང་ཤྱི་རྱི་ཤའྱི་གཞལ་མྱེད་ཁང་དུ་བོན་ཏྱེ་བ་ལང་བདག་ལ་འདྱི་སྐད་

ཅྱེས། འོད་སྲུང་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་འདྱི་སྐད་དུ་ཚེ་དང་ལྡན་

པ་བ་ལང་བདག་ནད་མྱེད་པར་གྱུར་ཅྱིགདགྱེ་འདུན་གྱི་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པས་མྱུར་

དུ་བོན་ཅྱིག་ཅྱེས་སོ། །

དྱེ་ནས་བ་ལང་བདག་ན་རྱེ། གང་པོ་སོན་པ་གདུལ་བའྱི་དོན་དུ་འཇྱིག་རྱེན་

གཞན་དུ་མ་གཤྱེགས་སམ། དགྱེ་འདུན་འཐབ་རྩོད་དང་མཚང་མྱི་འབྲུའམ། ཞྱེས་

སོགས་ཀྱི་མཐར། དྱེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་

ཞྱེས་སྨྲ་བའྱི་རྱིགས་ན། འོད་སྲུང་ལ་སོགས་པ་ཞྱེས་སྨྲའམ། ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོ་ལ་

གོམས་པར་གནས་པ། ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་སོན་པ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྱེད་

པའྱི་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་སམ་ཞྱེས་སོགས་དྲྱིས་པས། གང་པོས་བློ་

ལྡན་བསན་པ་གནས་བའྱི་ཕྱིར། །ཉན་ཐོས་དགྱེ་འདུན་ཚོགས་ནས་ནྱི། །དྱེ་དག་དྱེར་

ནྱི་འདུས་གྱུར་ཏྱེ། ཁོད་ལ་སོད་ཅྱིང་དྱེ་བརྩོན་བྱེད། །ཅྱེས་སོགས་སྨྲས་ཏྱེ། དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་བསན་པ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་དགྱེ་སོང་བསྡུ་བ་

ཡྱིན་ན། ཁྱེད་བཞུད་དགོས་སོ་བས་པས། དྱེ་ན་རྱེ། གང་པོ་ཆོག་གྱི་དྱེ་སྐད་མ་སྨྲ་

ཞྱིགསངས་རྒྱས་བཞུགས་ན་དྱེར་འགོ་བ་ཡྱིན་མོད། ད་ནྱི་ཅྱི་ཞྱེས། ལྷུང་བཟྱེད་ཆོས་

གོས་རྣམ་གསུམ་མཆོག་འདྱི ་དགཁོད་ཀྱིས་དགྱེ ་འདུན་དག་ལ་འབུལ་བ་

གྱིས། །བདག་ནྱི་ཞྱི་བ་ཡང་སྱིད་མྱེད་པར་འགོ། །བདག་གྱི་བསམ་པ་འཕགས་ལ་

བཟོད་པར་གསོལ། །ཟྱེར་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་བསན་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །

དྱེའྱི་ལུས་ལས་རང་བྱུང་གྱི་མྱེ་འབར་ཏྱེ་ཞུགས་ལ་བཞྱེན་ཞྱིང་། གདུང་དང་
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མྱེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་པ་ལས་ཆུ་རྒྱུན་དྱེ་ལས་ཆོས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྱེ་རྱེའྱི་

སྒ་བྱུང་སྱེ། དྱེར་གང་པོས་བ་ལང་བདག་གྱི་གདུང་རུས་ལ་མཆོད་པ་བས། ལྷུང་

བཟྱེད་དང་ཆོས་གོས་བླངས་ཏྱེ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་གོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་དུ་སོང་། འོད་སྲུང་

ལ་སོགས་པ་དགྱེ་སོང་གྱི་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་པ་རྒྱས་པར་བཤད། 

དྱེར་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་གསུངས་པ། དགྱེ་སོང་དབང་ཡོད་པ་གཞན་དག་ཀང་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་བར་ནུས་ཤྱིང་སྤོ་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བསྡུ་བའྱི་དགོས་པའྱི་དོན་མ་

བས་བར་དུ་སུ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་ཁྱིམས་སུ་བཅས། འདྱི་སྐད་ཅྱེས། ཇྱི་

ལྟར་དྱེ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འདས། །གཞན་གྱིས་དྱེ་བཞྱིན་རབ་ཞྱིར་འགོ་མྱི་

བ། །དྱེ་བས་ཇྱི་སྱིད་དགོས་པའྱི་དོན་བ་ཞྱིང་། །དབང་ཅན་ཚོགས་ནས་དྱེ་སྱིད་བགོ་

བར་བ། །ཇྱི་ལྟར་བསོད་ནམས་ལས་ཀྱིས་ཞྱི་གྱུར་པ། །ཤྱིར་ཤ་ཀ་ཡྱི་སྱེམས་མཆོག་

བ་གླང་དག །དྱེ་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱིས་དྱེ་བཞྱིན་མྱི་བསམ་སྱེ། །འགོ་དོན་དགོས་ཕྱིར་

ཚོགས་ནས་བློ་གོས་བ། ཞྱེས་སོ། །དྱེ་ནས་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་

གསུངས་པ། གོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་འདྱིར་ཕོགས་ནས་དགྱེ་སོང་མང་པོ་འོངས་ཏྱེ་གཡྱེང་

བར་འགྱུར་བས་ཡུལ་མ་ག་དྷཱར་སོང་ལ་ཆོས་བགོ་བར་བའོ་གསུངས་ནས། དག་

བཅོམ་པ་འབའ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་སོབ་པ་རྣམས་བཟློག་གོ །དྱེར་གང་པོས་འཕགས་

པ་ཀུན་དགའ་བོ་ནྱི་སོབ་པ་ཡྱིན་ལ། སོན་པས་མདོ་སྱེ་མཐའ་དག་ནྱི་དྱེ་ལ་གཏད་ན་

ཇྱི་ལྟར་བགྱི་ཞྱེས་ཞུས་པས་ཐབས་ཤྱིག་བ་ཞྱེས། དྱེར་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་

ཆུའྱི་ཞལ་ཏ་བར་དགྱེ་འདུན་གྱི་ལས་ཀྱི་བསྐོས་སོ། །དྱེ་ནས་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་ཀུན་

དགའ་བོ་ལ་ཁྱེད་དགྱེ་འདུན་དག་ལྷན་ཅྱིག་ལོངས་རྒྱུས་ལ་རྱིམ་གྱིས་ཤོག་ཅྱིག །ང་
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ལམ་དྲང་པོ་ནས་མྱུར་བར་འགོའ་ོགསུངས་ཏྱེ་སྔོན་ལ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་བོན་པས། 

མ་སྐྱེས་དགས་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་རྒྱང་ནས་མཐོང་བ་ཙམ་ན་སངས་རྒྱས་དྲན་ཏྱེ་གླང་

པོ་ཆྱེའྱི་སྱེང་ནས་མཆོངས་པ་ན། འོས་སྲུང་གྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བླངས་ཏྱེ་ས་ལ་

བཞག་ནས། སངས་རྒྱས་ནྱི་རག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ལ། ཉན་ཐོས་ལ་དྱེ་ལྟ་

བུ་མྱེད་པས་ཕྱིན་ཆད་དྱེ་ལྟར་མྱི་བའོ་ཞྱེས་ཆད་བས་སོ། །

རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་ལ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོའྱི་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱོར་ཞྱིག་

ཟྱེར་བ་ན། འོད་སྲུང་གྱིས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་མ་ག་དྷཱར་སོན་པས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་

བརྱེས་པ་ཡྱིན་པས། དགྱེ་འདུན་རྣམས་ཀང་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏྱེ་འོང་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་

བགོ་བར་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་པོ་ན་རྱེ། ལྱེགས་ཏྱེ་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་བདག་གྱིས་

བསབ་པར་བགྱིའོ། །དྱེར་རྱིམ་པས་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷགས་པ་དང་རྒྱལ་པོས་

བཀུར་བསྱི་ཆྱེན་པོས་བསུས། ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསབས། ཕོགས་གང་དུ་

ཆོས་འགོ་བར་བ་ཞྱེས་མོལ་ན། འོད་མའྱི་ཚལ་དང་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་ནྱི་ཕོགས་

ཕོགས་ནས་དགྱེ་སོང་མང་པོ་འོང་བས་གཡྱེང་བར་འགྱུར་ལ། ཉ་གོ་དྷའྱི་ཕུག་ནྱི་

དབྱེན་མོད་ཀང་གནས་མལ་མྱེད་དོ། །དྱེར་གནས་མལ་དང་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་

པོས་སྦྱོར་བར་ཁས་བླངས་ཏྱེ་ཉ་གོ་དྷའྱི་ཕུག་ཏུ་བོན་ནོ། །མ་སྐྱེས་དགས་འོད་སྲུང་

ལ། བདག་ལ་མ་སྦྲན་པར་མྱ་ངན་ལས་མ་འདའ་ཞྱིག་ཅྱེས་ཞུས་ཤྱིང་འོད་སྲུང་གྱིས་

ཀང་གནང་ངོ་། །དྱེར་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཏུ་རལ་པ་དང་འདྲུམས་པ་དག་བཅོས་ཏྱེ། དྱེ་ནས་

དབར་གནས་པར་དགོངས་སོ། །སྐབས་དྱེར་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་ཀུན་དགའ་བོའྱི་

སྱེམས་ལ་བརགས་ན་དྲྱི་མ་དང་བཅས་པར་མཁྱེན་ཏྱེ། འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་མ་
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འགགས་པ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅྱེས། མ་འགགས་པ་དགོངས་ཤྱིག །འཁོར་འདྱི་དྱེ་བཞྱིན་

གཤྱེགས་པས་རབ་ཏུ་བསྔགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ན་དགྱེ་སོང་འདོད་ཆགས་

དང་། ཞྱེ་སང་དང་། གཏྱི་མུག་ཅན་ཡོད་དོ། །

དྱེར་མ་འགགས་པས་རབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་བལྟས་པ་ན། འཕགས་པ་ཀུན་

དགའ་བོ་ཁོ་ན་དྱེ་ལྟ་བུར་འདུག་སྱེ་མ་འགགས་པས་སྨྲས་པ། འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་

མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅྱིག །དགྱེ་འདུན་རྣམས་ནྱི་དག་པ། གཙང་བ། སྱིང་པོ་ཅན། 

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཏྱེ་ཀུན་དགའ་བོ་ནྱི་དུག་གསུམ་དང་མ་བྲལ་

བའོ། །དྱེ་ནས་འོད་སྲུང་གྱིས་གཟྱིགས་པ་ན། དྱེ་སྤོ་བས་འདུལ་བར་མྱི་ནུས་ཏྱེ་སྤོ་

བས་འདུལ་བར་གཟྱིགས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ངྱེད་འདུས་པའྱི་མཆོག་ཡྱིན་ལ། 

ཁྱེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཆོས་བགོ་བར་མྱི་རུང་གྱི་སོང་ཞྱིག །དྱེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་གནད་

དུ་ཕོག་པ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཏྱེ། འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་ཆོག་གོ །བདག་གྱིས་ཚུལ་ཁྱིམས་

དང་། ལྟ་བ་དང་། སྤོད་པ་དང་། འཚོ་བ་ཉམས་པར་མ་བས། དགྱེ་འདུན་ལ་ཉྱེས་པ་མ་

བས་ཀྱི་བཟོད་པར་མཛོད་ཅྱིག །འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་གསུངས་པ། ཁོད་སོན་པའྱི་

ཞབས་དྲུང་དུ་རག་ཏུ་འདུག་འདུག་པ་ལ། ཉམས་པ་བཞྱི་མ་བས་པ་ངོ་མཚར་ཅྱི་ཆྱེ། 

དགྱེ་འདུན་ལ་ཉྱེས་པ་བས་ཏྱེ་ལོངས་ལ་ཚུལ་ཤྱིང་ཟུངས་ཤྱིག་ཉྱེས་པ་བསན་པར་

བའོ། །དྱེར་ཀུན་དགའ་བོས་ལངས་པ་ན་ས་གཡོས་སོ། །ནམ་མཁའ་ནས་ལྷ་རྣམས་

ཀྱིས། ཨ་ལ་ལ་འོད་སྲུང་བདྱེན་པར་སྨྲ་བས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་རབ་ཏུ་དྲག་པོས་སྤོས་

སོ། །ཞྱེས་སྒོག་གོ །དྱེ་ནས་འོད་སྲུང་གྱིས་ཀང་ཀུན་དགའ་བོ་ལ། ཁྱེད་ཀྱིས་དགྱེ་

འདུན་ལ་གནོད་པ་མ་བས་མ་ཡྱིན་གྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་བུད་མྱེད་རབ་ཏུ་དབྱུང་
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བར་མྱི་བཞྱེད་པ་ལ། ཁོད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བསན་པ་ཡུན་ཐུང་ངུར་

གནས་པར་བས་སོ། །འདྱི་ཉྱེས་པ་དང་པོ་ཡྱིན་གྱི་ཚུལ་ཤྱིང་ཞོག་ཅྱིགཡང་གང་དུ་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་རང་པ་བཞྱི་ལ་བརྱེན་ནས་སོགས་བཀའ་སྩལ་ན་ཁོད་ཀྱིས་བསྐལ་པའམ་

བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞྱེས་གསོལ་བ་མ་བཏབ་བོ། །

འདྱི་ཁོད་ཀྱི་ཉྱེས་པ་གཉྱིས་པའོ། །ཡང་ཀུན་དགའ་བོ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱེས་བཀའ་

སྩལ་ན། གཞན་སྨྲས་པ་ན་གཞན་དུ་ལན་འདྱེབས་པར་བྱེད་དྱེ། འདྱི་ནྱི་ཉྱེས་པ་

གསུམ་པའོ། །ཞྱེས་འབྱུང་བ་དྱེའྱི་དོན་ནྱི་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་དགྱེ་སོང་རྣམས་ལ་ཆོས་

བསན་པ་ཅྱིག་འཆར་ཀས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཁད་དུ་བསད། སོན་པའྱི་སྤན་སྔར་

ཕྱིན་པས་ཀང་འཆར་ཀས་དྱེ་བཞྱིན་དུ་ཁད་དུ་བསད་པ་ན། སོན་པས་ཀུན་དགའ་བོ་

ལ། སྐྱེས་བུ་རོངས་པ་དགྱེ་སོང་གནས་བརན་ལ་རྩོད་པར་བྱེད་དམ། ཞྱེས་གསུངས་

པ་ན་ཀུན་དགའ་བོས་དགྱེ་སོང་དཔྱེ་ཅན་ལ། དཔྱེ་ཅན་ཁོད་འདྱིར་སྨྲ་བ་དྱེ་ནྱི་གཞན་

གྱིས་བས་པ་ལ་གཞན་དུ་སྨྲའོ་ཞྱེས་བ་བ་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །ཡང་ནམ་བཟའ་

གསྱེར་གྱི་ཁ་དོག་ཅན་འདྲུབ་པ་ན་པུས་མོས་བརྱིས་ཏྱེ། དྱེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཕར་ན་

ལྷས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། འདྱི་ནྱི་ཉྱེས་པ་བཞྱི་པའོ། །ཡང་ཆུ་རོག་མ་ཅན་

གསོལ་དུ་བཅུག་སྱེ། ལྷུང་བཟྱེད་ནམ་མཁའ་ལ་བཟྱེད་ན་ལྷས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་

གྱི་ཆུ་ལྡུགས་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། འདྱི་ནྱི་ཉྱེས་པ་ལྔ་པའོ། །སོ་སོར་ཐར་པའྱི་མདོ་

འདོན་པའྱི་ཚེ། ཕན་ཚེགས་དག་དགྱེ་འདུན་གྱི་ཕྱིར་གློད་ལ། བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་

མནོས་ཤྱིག་ཅྱེས་གསུངས་ན། ཕ་མོ་ཕན་ཚེགས་གང་ལགས་མ་ཞུས་སོ། །ད་འདྱིར་

སྣ་ཚོགས་སུ་སྨྲ་བར་གྱུར་གྱི། དྱེ་མུ་སྱེགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་ནས་འཕ་བར་
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བྱེད་ན། འདྱི་ནྱི་ཉྱེས་པ་དྲུག་པའོ། །ཡང་ཁྱིམ་པ་དང་བུད་མྱེད་དག་ལ་སྐུ་གདུང་གྱི་ས་

བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་བསན་ན། དྱེ་དག་གྱི་དོན་དུ་མ་གྱུར་ཏྱེ་འདྱི་ནྱི་ཉྱེས་པ་བདུན་

པའོ། །

སོན་པའྱི་གདུང་སྐུ་ལུས་གསྱེར་གྱི་མདོག་ཅན་བུད་མྱེད་ལ་བསན་པས། 

མཆྱི་མས་དྲྱི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་འདྱི་ནྱི་ཉྱེས་པ་བརྒྱད་པའོ། །དྱེ་བས་ན་ཁོད་མཆོག་

འདུས་པའྱི་ནང་འདྱིར་མ་འདུག་པར་གཞན་དུ་སོང་ཞྱིག་དྱེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་

ཕོགས་བཞྱིར་བལྟས་ཏྱེ། ཀྱེ་མ་ངའྱི་དུས་ནྱི་འདྱི་འདྲ་སྱེ་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པས་ནྱི་

སངས། འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་ནྱི་སྤོས་ན་མགོན་དང་སྐབས་སུ་ལ་རྱེ་ཞྱིང་བརྱེན་པར་

བ་ཞྱེས་གླང་པོ་ཆྱེའྱི་སྒ་སྐད་ལྟ་བུས་བཤུམས་སོ། །དྱེར་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཨ་ལ་ལ་ལྷ་

རྒྱས་ལྷ་མྱིན་དམས། སོན་པའྱི་བསན་པ་ཡང་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་དང་

འདྲ་བའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བའྱི་ཉན་ཐོས་ལ་སྤོས་སོ། །ཞྱེས་སྒོག་

གོ །དྱེ་ནས་འོད་སྲུང་གྱིས། ཀུན་དགའ་བོ་ཁོད་མ་ངུ་ཞྱིགཁོད་ཀྱི་དགྱེ་བའྱི་ཆོས་

འཕྱེལ་བར་འགྱུར་གྱི་ཉམས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་མཆོག་འདུས་

པའྱི་ནང་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་སྱེ་བྲྱི་ཛིའྱི་གོང་དུ་བོན་ནས། དྱེར་ཚུལ་ཞུགས་པར་ཁས་

བླངས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོའྱི་སོབ་མ་བྲྱི་ཛའྱི་བུས་མཁན་པོའྱི་སྱེམས་ལ་བརགས་ན། 

ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པར་ཤྱེས་ནས། གཽ་ཏཾ་ཁོད་ནྱི་བག་མྱེད་མ་མཛད་

པར། །ཤྱིང་དྲུང་འཐྱིབས་པོ་བརྱེན་ནས་མྱ་ངན་འདས། །ཐུགས་ལ་ཞོག་སྱེ་བསམ་

གཏན་མཛོད་ཅྱིག་དང་། །རྱིང་པོར་མྱི་ཐོགས་ཞྱི་བའྱི་གནས་ཐོབ་འགྱུར། །དྱེ་ནས་

རང་གྱི་སོབ་མ་མཁན་བུའྱི་གདམས་ངག་ལ་བརྱེན་ནས་ཉྱིན་པར་དང་མཚན་མོའྱི་
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ཐུན་ཐ་མ་དང་དང་པོ་ལ་འཆག་པ་དང་འདུག་པས་སྱེམས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་སྦྱོང་། གུང་

ཐུན་ལ་སྱེང་གྱེའྱི་སབས་དང་དྲན་པ་དང་སྣང་བའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་གཟྱིམས་པར་

མཛད་དོ། །དྱེ་ནས་མྱི་རྱིང་བའྱི་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། དྲན་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཉལ་བར་

བརྩམས་ཏྱེ་སྔས་ནང་ཚངས་ཅན་ལ་དབུ་བཞག་མ་ཐག་ཁོ་ནར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་

སྱེ། དྱེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་སར་ཉ་གོ་དྷའྱི་ཕུག་ཏུ་བོན་ཏོ། །

དྱེར་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་པས་སྱེ་སྣོད་གསུམ་ལས་ཐོག་མར་གང་

བགོ་བར་བ་ཞྱེས་མོལ་བ་ལས། ཐོག་མར་མདོ་སྱེ་བསྡུ་བར་བ་དགོས་ཏྱེ་སྱེ་སྣོད་ཀྱི་

གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་མདོ་སྱེ་བསྡུ་བར་

བསྐོས། ཆོས་སྨྲ་བའྱི་སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱིའྱི་སྱེང་དུ་དག་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱའྱི་སྣམ་སྦྱར་བཏྱིང་། 

དྱེ་ལ་ཀུན་དགའ་བོས་གཡས་ཕོགས་སུ་བསྐོར་ཞྱིང་མགོ་བོས་བཏུད་དྱེ། མྱི་རག་པ་

དང་ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱི་མནན་ནས། རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་པའྱི་འཁོར་

མྱི་གཡོ་བ་ལ་བལྟས་སོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས་རོ་རྱེའྱི་གདན་དུ་བལྟས་ཏྱེ་ཐལ་

མོ་སྦྱར་ནས། འདྱི་སྐད་བདག་གྱིས་ཐོས་པའྱི་དུས་གཅྱིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཝཱ་

རཱ་ཎ་སྱིའྱི་དྲང་སོང་སྨྲ་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་ན་བཞུགས་སོ། །ཞྱེས་ཚངས་པའྱི་

དབངས་ལྟ་བུའྱི་སྐད་ཀྱིས་མདོ་སྱེ་བསྒགས་པ་ན་ལྷ་རྣམས་དང་། ཕོགས་གཞན་དག་

ན་གནས་པ། ཆགས་བྲལ་མ་ཐོབ་པའྱི་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཚངས་དབངས་

འདྲ་བ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྒ་དྱེ་ཐོས་པས། བདག་ཅག་གྱིས་སྔར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་

གསུང་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན། ད་ནྱི་ཐོས་པའྱི་ལམ་དུ་གཤྱེགས་སོ་སམ། ལ་ལ་

ནྱི་སངས་རྒྱས་དྲན་པས་གཟྱིར་བར་གྱུར། ལ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིད་ལ་བྱེད་དོ། །
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དྱེ་ལྟར་མདོ་སྱེ་དང་པོ་དང་། གཉྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་སོགས་མདོ་སྱེ་གང་

དང་གང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་དགའ་བོས་བཟླས་ཏྱེ་གསུངས་སོ། །དྱེ་དག་དག་

བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་ལུང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་དང་། ལུང་བར་མ་དང་། ལུང་རྱིང་པོ་

དང་། ལུང་གཅྱིག་ལས་འཕོས་པ་ཞྱེས་བ་བར་བསྡུས་ཏྱེ་བཞག་གོ །དྱེ་ནས་ཀུན་

དགའ་བོས་སྱེང་གྱེའྱི་ཁྱི་ལས་བབས་ཤྱིང་། ཉྱེ་བར་འཁོར་འདུལ་བ་བསྡུ་བར་བསྐོས་

ཏྱེ། བསབ་པའྱི་གཞྱི་བཅས་པ་རྱིམ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་འདུལ་པ་མཐའ་དག་

བཤད་དྱེ་ཁྱི་ལས་བབས་ནས། འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་སྔར་བཞྱིན་ཁྱི་ལ་བཞུགས་ཏྱེ། མ་མོ་

ལྟ་བུ་མངོན་པའྱི་སྱེ་སྣོད་མཐའ་དག་བསྡུས་པ་ཡང་སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ས་བླའྱི་

གནོད་སྦྱྱིན་དག་གྱིས་བཀའ་བསྡུས་པར་ཤྱེས་ནས་འདྱི་སྐད་དུ། དག་བཅོམ་པ་ལྔ་

བརྒྱས་སྱེ་སྣོད་གསུམ་བསྡུས་ཏྱེ། ལྷ་རྣམས་ནྱི་འཕྱེལ། ལྷ་མ་ཡྱིན་རྣམས་ནྱི་འགྱིབས། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ཡུན་རྱིང་བར་གནས་སོ་ཞྱེས་ཆྱེད་དུ་བརོད་ནས་བར་སྣང་

གྱི་གནོད་སྦྱྱིན་རྣམས་ལ་གོ་བར་བས་སོ། །དྱེ་དག་གྱིས་ཀང་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་

རྣམས་ལ་གོ་བར་བས་པ་ལ་སོགས་འོག་མྱིན་གྱི་བར་དུ་གོ་བར་བས་ཤྱིང་ཆྱེད་དུ་

བརོད་དོ། །

བརྒྱ་ཉྱེར་གཉྱིས་པ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི། 

དྱེ་ལྟར་བཀའ་བསྡུ་བ་ཡང་ལྱེགས་པར་གྲུབ། དབར་གནས་པ་ཡང་གོལ་ཏྱེ། 

ཧ་ཅང་ཡུན་རྱིང་པོ་མ་ལོན་པའྱི་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས། འཕགས་པ་

ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཁོད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྐོངས་ཤྱིག་ཅྱེས་བསན་པ་
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གཏད་ཅྱིང་། ཁོད་ཀྱིས་ཀང་ཤཱ་ནའྱི་གོས་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་བསན་པ་གཏོད་ཅྱིག་

ཅྱེས་གསུངས་ནས་གནས་ཆྱེན་པོ་བཞྱིའྱི་མཆོད་རྱེན་དང་། སྐུ་གདུང་གྱི་མཆོད་རྱེན་

བརྒྱད་དང་། ཀླུའྱི་ཡུལ་དུ་ཚེམས་མཆྱེ་བའྱི་མཆོད་རྱེན་རྣམས་མཇལ་ནས། སུམ་ཅུ་

རྩ་གསུམ་ལྷའྱི་གནས་སུ་བོན་ཏྱེ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

བོན་ཞྱེས་ཞུས་པ་ན། ཚེམས་མཆྱེ་བ་ལ་ཐ་མའྱི་མཆོད་པ་བྱེད་པའྱི་དོན་དུའོ་ཞྱེས་

གསུངས། དྱེ་ནས་ཚེམས་མཆྱེ་བ་ཕག་ཏུ་བླངས་ཏྱེ་སྤན་མྱི་འཛུམས་པར་གཟྱིགས་

ཤྱིང་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས། ཙནྡན་སྦྲུལ་གྱི་སྱིང་པོའྱི་ཕྱེ་མས་གཏོར་ཞྱིང་མཆོད་དྱེ། ལྷ་

རྣམས་ལ་བག་ཡོད། སྤོད་པར་གདམས་ཏྱེ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་བོན་

ཏོ། །དྱེར་རྒྱལ་བོ་མ་སྐྱེས་དགའྱི་ཕོ་བྲང་གྱི་སོ་སྲུང་ལ་ཁོད་ཀྱིས་ཁོ་བོ་སོ་དྲུང་ན་སོད་

དོ་ཞྱེས་རྒྱལ་པོ་ལ་སྨྲོས་ཤྱིག །དྱེས་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་ན་རྒྱལ་པོ་གཉྱིད་ལོག་སྱེ་གནས་

པས། དྱེ་ཕྱིར་བྱུང་ནས་འདྱི་སྐད་ཅྱེས་ལྷ་གཟྱིམས་ཏྱེ། དྱེ་ཤྱིན་ཏུ་གཏུམ་པས་སད་

པར་བས་ན་ནྱི་ཆད་པ་འོང་ངོ་ཟྱེར་རོ། །འོ་ན་གཉྱིད་སད་པ་ན་འོད་སྲུང་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བ་སྦྲོན་དུ་བྱུང་ངོ་ཞྱེས་སྨྲོས་ཤྱིག་གསུངས་ཏྱེ། རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕོགས་རྱི་

བ་གག་རང་ཅན་ཞྱེས་བ་བ་རྩ་བ་གཅྱིག་ལ་རྩྱེ་མོ་གསུམ་འཛོམ་ཡོད་པ་དྱེར་བོན་

ནས་རྱི་གསུམ་གྱི་སྱེང་དུ་རྩ་བཏྱིང་། སོན་པས་གནང་བའྱི་སྣམ་སྦྱར་སྐུ་ལ་གསོལ། 

རྒྱལ་བ་བམས་པའྱི་གསུང་རབ་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་མྱི་འཇྱིག་པར་བྱིན་གྱིས་

བརླབས། སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱེད་བཏང་། ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་བསན། སྱེང་གྱེའྱི་ཉལ་སབས་

ཀྱིས་གཟྱིམས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །

དྱེར་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་རས་དུ་མས་མཆོད། 
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རྱི་དྱེའྱི་རྩྱེ་གསུམ་པོ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པས་བཀབ་བོ། །དྱེའྱི་ཚེ་ས་གཡོས། ལྷ་རྣམས་

ཡྱིད་ལ་གདུང་བ་སྐྱེས། མ་སྐྱེས་དགའྱི་རྱི་ལམ་དུ་ཞང་པོོའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་ཆད་པ་རྱིས་

ནས་རབ་ཏུ་སྐྲག་སྱེ་གཉྱིད་སད་པ་ན་སོ་སྲུང་གྱིས་སྔར་བཞྱིན་སྦྲན་པས་བརྒྱལ་བར་

གྱུར་ལ། ཆུ་གཏོར་བས་བསངས་ཏྱེ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྱི་བ་གག་རང་ལ་

འཛེགས་པ་ན། ཡང་རྱིའྱི་རྩྱེ་མོ་གསུམ་དུ་ཁ་བྱེས་ནས་མ་སྐྱེས་དག་ལ་སྐུ་མངོན་

སུམ་དུ་བསན། ཕག་དང་མཆོད་པ་བས་ནས་ཞུགས་ལ་འབུལ་བར་བརྩམས་པ་ན། 

ཀུན་དགའ་བོས་གསུངས་པ། འདྱི་མ་འོངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་བམས་པས་འཁོར་

ཉན་ཐོས་བྱེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ་ལ་སྐུ་གདུང་འདྱི་དང་སྣམ་སྦྱར་འདྱི་བསན་

པས། ཉན་ཐོས་རྣམས་སྦྱངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བསབས་ཏྱེ། དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས། འདྱི་བསྱེག་མྱི་ནུས་སོ་ཞྱེས་བཟློག་སྱེ། རྒྱལ་པོ་ཕྱིར་བྱུང་བ་ན་

རྱི་གསུམ་པོ་ཡང་ཁ་འབར་བས་རྱིའྱི་རྩྱེ་མོར་རྒྱལ་པོས་མཆོད་རྱེན་བས་སོ། །

བརྒྱ་ཉྱེར་གསུམ་པ་ཤཱ་ནའྱི་གོས་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི། 

སྔ་རོལ་གྱི་སྐབས་ཤྱིག་རྒྱལ་པོོའྱི་ཁབ་ཏུ་དྱེད་དཔོན་ཞྱིག་གྱི་བུ་མངལ་ནས་

བཙས་ཙམ་ན་ཤཱ་ནའྱི་གོས་དང་བཅས་ཏྱེ་བཙས་པས་ཤཱ་ནའྱི་གོས་ཅན་ཞྱེས་གགས་

སོ། །དྱེ་ཆྱེར་སྐྱེས་ནས་དད་པ་ཆྱེན་པོ་ཐོབ་སྱེ། སངས་རྒྱས་དང་དགྱེ་འདུན་ལ་

མཆོད་པ་བ་བར་བསམས་པས་རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པོར་སོང་བ་ལས། དུས་རྱིང་ཞྱིག་ལོན་

ནས་སྐབས་དྱེར་གྲུ་བོ་ཆྱེ་ནོར་དང་བཅས་པ་ལྱེགས་པར་གྲུབ་སྱེ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་

འོངས། ནོར་རྣམས་གཏྱེར་དུ་སས་ཏྱེ་འོད་མའྱི་ཚལ་དུ་སོང་བ་ན་འཕགས་པ་ཀུན་
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དགའ་བོ་དྲྱི་གཙང་ཁང་གྱི་སོ་ན་འཆག་ཅྱིང་འདུག་པས་མཐོང་སྱེ་ཕག་བས་ནས། 

བཙུན་པ་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅྱིག །བདག་ལོ་ལྔའྱི་དུས་སོན་བགྱིད་ན། བཅོམ་ལྡན་

འདས་གང་ན་བཞུགས་ཞྱེས་དྲྱིས་པས་འཕགས་པ་ན་རྱེ་བུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་

ལས་འདས་སོ་གསུང་། གནས་བརན་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་། མཽདྒལ་གྱི་བུ་དང་། འོད་སྲུང་

ཆྱེན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་གཏམ་དྲྱིས་ཤྱིང་བཤད་པས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་གདུང་བ་

བསྐྱེས་ཏྱེ། ད་ནྱི་བཙུན་པ་ཉྱིད་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་འདུན་རྣམས་ལ་ལོ་ལྔའྱི་བར་དུ་

དུས་སོན་གྱི་མཆོད་པས་མཆོད་པར་བའོ། །ཞྱེས་ལོ་ལྔར་དགྱེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་

མཆོད་པ་དཔག་ཏུ་མྱེད་པས་མཆོད་དོ། །

དྱེ་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་ཤཱ་ནའྱི་གོས་ཅན་ལ་གསུངས་པ། བུ་

ཁོད་ཀྱིས་སོན་པའྱི་བསན་པ་ལ། ཟང་ཟྱིང་གྱི་བསྡུ་བ་བས་ཟྱིན་གྱི། ད་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་

བསྡུ་བ་བོས་ཤྱིག་དྱེས་ཀང་བགྱིའོ་ཞྱེས་སྨྲས་ནས། ཀུན་དགའ་བོས་དྱེ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་

ཞྱིང་བསྱེན་པར་རོགས། ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་ཤཱ་ནའྱི་གོས་ལྱེན་དུ་བཅུག་དྱེ་ཡང་

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བཞྱིན་དུ་ཐོས་པ་འཛིན་པ་ཅྱིག་སྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལས་དགྱེ་སོང་སྱེ་གཉྱིས་ཀྱིས། མདོ་སྱེ་བཟུང་བ་ཐམས་ཅད་དང་འཕགས་པ་ཀུན་

དགའ་བོས་ཐོས་ཤྱིང་བཟུང་བ་ཐམས་ཅད་དྱེས་བཟུང་ཞྱིང་། དག་བཅོམ་པ་མྱི་གཡོ་

བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་ཏྱེ། རྱིག་པ་གསུམ་དང་སྱེ་སྣོད་གསུམ་རྒྱས་པར་བས་

སོ། །འདྱི་ལ་ད་ལྟ་བོད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ལུང་ཕན་ཚེགས་ན་དྱེ་ལྟར་ཡོད་ལ། ཤཱ་ནའྱི་

གོས་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་རོགས་བརོད་ན། འཁྲུངས་པའྱི་ཡུལ་མཉན་ཡོད་ཡྱིན་པ་དང་། ཀུན་

དགའ་བོ་སོ་ཁང་གང་དུ་འཆག་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་། རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་ཡྱིན་
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པར་བཤད་དོ། །སྱེ་བ་ཐ་དད་པའྱི་འདོད་ཚུལ་ཐ་དད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲའོ། །

བརྒྱ་ཉྱེར་བཞྱི་པ་ཀུན་དགའ་བོའྱི་ཐ་མའྱི་མཛད་པ་ནྱི། 

དྱེ་ནས་དུས་ཕྱི་ཞྱིག་ན། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་འོད་མ་འཚལ་ན་བཞུགས་

པའྱི་ཚེ། དགྱེ་སོང་ཞྱིག་མདོ་འདོན་པ་ན། གང་ན་ལོ་བརྒྱ་འཚོ་བ་ནྱི། །ངྱེས་པར་ཆུ་ལ་

བ་གར་བཞྱིན། །ཆུ་ལ་བ་གར་མཐོང་བར་ལྟར། །བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པུའྱི་འཚོ་བ་

དགྱེ །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྱེ་སྐད་མ་གསུངས་ཏྱེ། 

གང་ན་ལོ་བརྒྱ་འཚོ་བ་ནྱི། །ངྱེས་པར་སྐྱེ་དང་འཇྱིག་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་སོགས་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ཕྱིས་ཀང་སྔ་མ་སྐད་འདོན་པ་གསན་ཏྱེ། རྒྱུ་མཚན་

དྲྱིས་པས། དྱེ་སྐད་འདོན་པ་པོ་དྱེ་ན་རྱེ། ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་རྒས་གྱུར་ཏྱེ། །དྱེ་ཡྱི་དྲན་

པའང་ཉམས་པར་གྱུར། །ཞྱེས་སྨྲ་ཞྱིང་མྱི་ཉན་ལ་དྱེའྱི་མཁན་པོ་དྱེ་ཡང་། དྱེ་ཁོ་ནའྱི་

རྱིང་གནོན་པ་སྨྲ་བ་གསན་ནས། འདུ་སམ་དུ་དགོངས་ཏྱེ། རྱིང་པ་དྱེ་དག་སྔར་འདས་

ཏྱེ། །གསར་བུ་དྱེ་དང་བདག་མྱི་མཐུན། །བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པུར་བསམ་གཏན་

ལ། །སོ་ང་ལས་སྐྱེས་བཞྱིན་དུ་གནས། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། ཤཱ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱི་སར་

བོན་ཏྱེ། བུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོ་ལ་བསན་པ་

གཏད། དྱེས་ཀང་ང་ལ་བསན་པ་གཏད། ད་ནྱི་ངས་ཀང་ཁོད་ལ་གཏད་ནས། ང་ནྱི་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་ཡྱི། ཁོད་ཀྱིས་བསན་པ་ལྱེགས་པར་སྐོངས་ཤྱིག །གོང་ཁྱེར་བཅོམ་

བརླག་རྱི་མུ་རུ་ན་ཏ་ཞྱེས་བ་བར་ཚོང་དཔོན་ནཊྚ་དང་། བཊྚ་ཞྱེས་བ་བས་གཙུག་

ལག་ཁང་བརྩྱིགས་ཏྱེ། དྱེར་སོས་ཚོང་སས་པའྱི་བུ་ཉྱེར་སས་ཞྱེས་བ་བ་ཞྱིག་འབྱུང་
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གྱིདྱེ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ཞྱིག་དྱེ་ནྱི་སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། 

མཚན་མྱེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་

བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །

དྱེ་ནས་ཤཱ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་མཁན་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་བ་བཞྱིན་དུ་བགྱིའོ་

ཞྱེས་སྨྲས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞྱེས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་ལ་ཤཱ་

ནའྱི་གོས་ཅན་འཕྱིན་པར་བཏང་། རྒྱལ་པོ་ལ་རྱི་ལམ་དུ་གདུགས་ཀྱི་ཡུ་བ་ཆག་པ་

རྱིས། སད་པ་ན་ཤཱ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་སྦྲན་པས། བརྒྱལ་བོག་ཏུ་གྱུར་ཀང་སར་

བསངས་ཏྱེ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་གང་དུ་འདའ་ཞྱེས་དྲྱིས་པ་ན། ཡངས་པ་ཅན་

གྱི་ཕོགས་སུ་གཤྱེགས་སོ་ཞྱེས་བརོད་པས། རྒྱལ་པོ་དཔུང་ཚོགས་བཞྱིས་གོ་

བསྐོན་ནས་གདྒྒཱའྱི་ལྷོ་འགམ་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །ཡངས་པ་ཅན་པ་ལའང་ལྷ་དག་གྱིས་སྦྲན་

པས། དཔུང་ཚོགས་དང་བཅས་ཏྱེ་གདྒྒཱའྱི་བང་འགམ་དུ་ལྷགས་སོ། །འཕགས་པ་

ཀུན་དགའ་བོ་གྲུར་ཞུགས་ནས་གདྒྒཱའྱི་དབུས་སུ་འདུག་པ་ལ། སོ་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་

དུ་སྤན་འདྲྱེན་པའྱི་ཞུ་བ་ཚིགས་བཅད་དག་གསོལ། དྱེའྱི་ཚེ་ས་གཡོས་པས། དྲང་

སོང་ཆྱེན་པོ་གཅྱིག་འཁོར་དང་བཅས་པ་དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱས་ཀུན་དགའ་བོ་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བའྱི་ལྟས་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་ནས། རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་དྱེ་ཆུ་འགམ་དུ་

འོངས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་བ་བཏབ། ཀུན་དགའ་བོས་ཆུའྱི་དབུས་སུ་ས་

གཞྱི་སྤྲུལ་ཞྱིང་ལམ་མྱེད་པར་བས། དྱེ་རྣམས་འོང་བར་གྱུར་ཅྱིག་པའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་

མ་ཐག་པར་དྱེ་རྣམས་གླྱིང་དྱེར་འོངས་སོ། །དྱེར་དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པས་བསྱེན་པར་རོགས་པའྱི་དུས་སུ་གསོལ་བ་བས་པ་
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ན་དྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱིར་མྱི་འོང་ཐོབ་ཅྱིང་། བརོད་པ་གསུམ་གྱི་མཐར་དག་བཅོམ་

པ་ཐོབ་བོ། །

དྱེ་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་བཞྱིན་དུ་སྔོན་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་ཞུས་

ཀང་། བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་འོད་སྲུང་ལ་བསན་པ་བཏད། དྱེས་ང་ལ་གཏད་ན། ང་ཡང་

མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་ཁོད་ཀྱིས་བསན་པ་ལྱེགས་པར་སྲུངས་ཤྱིགཁ་ཆྱེའྱི་ཡུལ་ན་

བསམ་གཏན་དང་མཐུན་ཞྱིང་གནས་མལ་གྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་ན། དྱེར་བསན་

པ་བཞག་ཅྱིང་གནས་པར་གྱིས་ཤྱིག །ཅྱེས་གསུངས་པས་དྱེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཁས་

བླངས་སོ། །དྱེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་འབར་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་པ་བསན་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཤྱིང་། སྐུ་གདུང་ཡང་རང་བྱུང་གྱི་མྱེས་

བསྱེགས་ནས་རྱིང་བསྱེལ་གྱི་གོང་བུ་ཆྱེན་པོ་གཉྱིས་སུ་གྱུར་ཏྱེ། གཅྱིག་ནྱི་གདྒྒཱའྱི་

རླབས་ཀྱིས་ལྷོ་འགམ་དུ་ཁྱེར་བ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགས་ཐོབ། གོང་ཁྱེར་སྐ་ནར་བུར་

མཆོད་རྱེན་བརྩྱིགས་སོ། གཅྱིག་ནྱི་བང་འགམ་དུ་བདས་ཏྱེ་ལྱི་ཙ་བཱྱི་རྣམས་ཀྱིས་

ཐོབ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་མཆོད་རྱེན་བས་སོ། །ཡྱེ་ཤྱེས་རོ་རྱེ་རྣོན་པོ་ཡྱིས། །རང་

གྱི་ལུས་ཀྱི་རྱེ་བཅོམ་སྱེ། །ཕྱེད་ནྱི་མྱི་ཡྱི་དབང་པོར་སྦྱྱིན། །ཕྱེད་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་ཚོགས་

ལ་སྦྱྱིན། །ཞྱེས་སོ། །

དྱེ་ལྟར་ན་སོན་པའྱི་རྒྱལ་ཚབ་འོད་སྲུང་ཆྱེན་པོས་བཀའ་བསྡུ་བ་མཛད་ཅྱིང་། 

ཀུན་དགའ་བོ་དག་བཅོམ་པ་ལ་བཀོད་དྱེ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་ཡུན་རྱིང་དུ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྐངས། ཤཱ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་ཀང་ཉྱེར་སས་རབ་ཏུ་

བྱུང་ཞྱིང་། བསན་པ་ལ་བ་བ་རྒྱ་ཆྱེར་མཛད་དོ། །ད་ལྟ་བོད་དུ་འགྱུར་བའྱི་འདུལ་བ་
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ལུང་ལས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ནས་དྱེ་ལྟར་བཤད་ལ། སན་གཞྱིའྱི་ཉྱེར་སས་ལུང་བསན་

གྱི་སྐབས་ནས་ཉྱི་མ་གུང་པས་ཉྱེར་སས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བཤད་དྱེ། དྱེ་ནྱི་ཁ་ཆྱེ་

བའྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་པར་མངོན་ནོ། །ཉྱེར་སས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་མཛད་པ་དྱེ་ལྟ་བུར་མཛད་དྱེ་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་ལ་བསན་པ་གཏད་དྱེ། 

དྱེས་ཀང་འཕགས་པ་ནག་པོ་ལ་བསན་པ་གཏད་དོ། །དྱེས་ཀང་འཕགས་པ་ལྱེགས་

མཐོང་ཆྱེན་པོ་ལ་བསན་པ་གཏད་དྱེ། དྱེ་ཡན་ཆད་བསན་པ་གཅྱིག་གྱིས་སྐོང་ཞྱིང་། 

བདུན་པོ་དྱེ་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བའྱི་ཉན་ཐོས་སོ། །

བརྒྱ་ཉྱེར་ལྔ་པ་བཀའ་བསྡུ་བ་གཉྱིས་པ་མཛད་ཚུལ་ནྱི། 

གང་གྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་

པ་ན། ཡངས་པ་ཅན་པའྱི་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་བཅུ་བས་

སོ། །དྱེ་ལ་གཞྱི་བཅུ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་དུ། ཨ་ལ་ལ་དང་རྱེས་སུ་ཡྱི་རང་སྤོད་པ་

དང་། །བརགས་པ་དང་ནྱི་ལན་ཚྭ་དང་ནྱི་ལམ་དང་ནྱི། །སོར་མོ་གཉྱིས་ཀྱི་རུང་དང་

དཀྲུགས་དང་གདྱིང་པ་དང་། །གསྱེར་དངུལ་བས་པ་འདྱིས་ནྱི་བར་སོམ་ཡང་དག་

བསྡུས། །ཞྱེས་འབྱུང་ངོ་། །དྱེར་ཡངས་པ་ཅན་ན་འཕགས་པ། ཀུན་དགའ་བོའྱི་ལྷན་

ཅྱིག་གནས་པ་གནས་བརན་ཐམས་ཅད་འདོད་ཅྱེས་བ་བ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་

པར་གོལ་བ་ཞྱིག་སྱིང་ལས་ཆུང་ངུས་གནས་སོ། །གོང་ཁྱེར་ནོར་ཅན་ན་གནས་

བརན་དག་བཅོམ་པ་གགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་སོམ་པ་ཞྱིག་

འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཡངས་པ་ཅན་དུ་འོངས་སོ། །དྱེར་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཀ༽

  467  

དགྱེ་སོང་རྣམས་དབར་གྱི་རྱེད་པ་བགོས་པའྱི་དུས་དང་འཛོམ་ནས། རྱེད་པ་མང་དུ་

ཐོབ་ནས་རྒྱུ་མཚན་དྲྱིས་པས། གསྱེར་དངུལ་གྱི་རུང་བ་བྱེད་པར་ཤྱེས་ནས། བསན་

པའྱི་ཆུ་བུར་འདྱི་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ནམ་གཞན་ཡང་ཡོད་སམ་བརགས་པས། གཞྱི་བཅུ་

སྤོད་པར་ཤྱེས་སོ། །

དྱེ་ནས་གགས་པས་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས། གཞྱི་

བཅུ་རྒྱས་པར་བརོད་ཅྱིང་གླྱེང་གཞྱི་དང་བཅས་པ་དྲྱིས་ནས་མྱི་རུང་བ་བློོ་མཐུན་པ་

ན། ད་དྱེ་བཏང་སོམས་སུ་གཞོག་གམ་ཞྱེས་དྲྱིས་པས། ཐམས་ཅད་འདོད་ན་རྱེ། མྱི་

བཞག་སྱེ་སུན་དབྱུང་དགོས་ན། ཁོད་ཀྱིས་ཕོགས་ཚོལ་ཞྱིག་ངས་ཀང་གོགས་

བའོ། །དྱེ་ནས་གགས་པས་རབ་མཐའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་

ཏྱེ་བལྟས་ན་དག་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱ་དག་ཡོད་དྱེ། གོང་ཁྱེར་ནོར་ཅན་དག་བཅོམ་

པ་གཡོ་ལྡན་དང་། གོང་ཁྱེར་སང་ག་ཤ་ན་དག་བཅོམ་པ་ནོར་ཅན་དང་། གོང་ཁྱེར་

དམར་བུ་ཅན་ན་དག་བཅོམ་པ་ཟླ་སྒུར་འགོག་སོམས་ལ་བཞུགས་པས་སོ། །དྱེའྱི་

ལྷན་ཅྱིག་གནས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡྱིད་དགའ་དང་། གོང་ཁྱེར་སྲུག་མ་ན་དག་བཅོམ་

པ་མ་ཕམ་པ་དང་། གོང་ཁྱེར་མ་ཧྱེ་ལྡན་ན་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་སྐྱེས་ལ་སོགས་པ་

མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྔར་བཞྱིན་བསྐོར་ནས། གོང་ཁྱེར་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱེས་ན་དག་བཅོམ་པ་

ནམ་གྲུ་གནས་པའྱི་སར། སྔར་བཞྱིན་བརོད་ནས་མཐུན་པར་མཛད་དོ། །ནམ་གྲུས་

བརགས་པ་ན་གགས་པས་སྔར་ཡུལ་དང་གོང་ཁྱེར་ཐ་དད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་དག་

བཅོམ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གོ་བར་བས་པར་ཤྱེས་ནས། ཁྱེད་འདྱིར་ངལ་གསོ་ཞྱིང་

བཞུགས་ཤྱིག །ངས་ཕོགས་བཙལ་ལོ་ཞྱེས་ནམ་གྲུ་ཕོགས་འཚོལ་དུ་སོང་ངོ་། །
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དྱེར་དག་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱའྱི་བར་དུ་ཕོགས་བཙལ་ལོ། །སྐབས་དྱེར་

ཡངས་པ་ཅན་པའྱི་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཀྱིས་གགས་པའྱི་འཁོར་རྣམས་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་

མཁན་པོ་གར་སོང་དྲྱིས་པས་ཕོགས་འཚོལ་དུ་སོང་ངོ་། །གང་གྱི་ཆྱེད་དུ་ཕོགས་

འཚོལ། ཁྱེད་ཅག་གནས་ནས་དབྱུང་བའྱི་ཆྱེད་དུའོ་ཞྱེས་རྒྱས་པར་སྨྲས་པ་ན། 

ཡངས་པ་ཅན་པའྱི་དགྱེ་སོང་རྣམས་ན་རྱེ། སོན་པ་འདས་པའྱི་གསུང་རབ་ལ་རྣམ་པ་

དྱེ་དང་དྱེ་དག་གྱིས་འཚོར་རུང་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ངྱེད་ལ་མཐོ་འཚམ། གགས་པའྱི་སོབ་

མ་གཞན་ཞྱིག་ན་རྱེ། ཁྱེད་ཅག་དགྱེ་སོང་གྱི་ཚུལ་མ་ཡྱིན་པས་སྤོད་དྱེ། ངྱེད་ཀྱིས་ནྱི་

སོན་པའྱི་བསན་པ་ལོ་སོང་དུ་གནས་པར་ཐོས་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ནྱི་ཐུང་ངུར་བས་པས་

ཁྱེད་ཅག་གནས་ནས་ངྱེས་པར་འབྱིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲས་སོ། །

དྱེར་ཡངས་པ་ཅན་པའྱི་དགྱེ་སོང་རྣམས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་གོས་བས་ནས། 

ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བདག་ཅག་ཀང་ཕོགས་འཚལ་ལོ་ཞྱེས། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་འབྲོས་པར་བའོ་

ཟྱེར། ལ་ལ་ནྱི་གང་དུ་བྲོས་པ་དྱེར་དྱེ་ཡང་འོང་གྱི་བཟོད་པས་གསོལ་ལོ་ཟྱེར། གཞན་

དག་ནྱི་བཟོད་པ་གསོལ་མྱི་ནུས་ཀྱི། དཀྱིས་བཞྱིན་དུ་འདུག་གོ །དྱེར་འགའ་ཞྱིག་ན་

རྱེ། སྔོན་ལ་དྱེའྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལྷུང་བཟྱེད་དང་ཆོས་གོས་ཀྱིས་ཚུར་བསྡུས་ལ་ཕྱིས་

གང་རྱིགས་བའོ་ཟྱེར་བ་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐབས་དྱེ་བཟང་ངོ་བས་ནས་གགས་

པའྱི་སོབ་མ་ཁ་ཅྱིག་ལ་སྣམ་སྦྱར། ཁ་ཅྱིག་ལ་ལྷུང་བཟྱེད། ཁ་ཅྱིག་ལ་རྔུལ་གཟན་

སོགས་བྱིན་པས་དྱེ་དག་ཀང་བར་ན་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །དྱེར་དག་བཅོམ་པ་

གགས་པ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་འཁོར་ཏྱེ་ངལ་གསོ་བ་ན་སོབ་མ་རྣམས་ན་རྱེ། མཁན་པོ་

དྱེ་ལྟ་བུ་བཟློག་པར་རྱིགས་ཏྱེ། སོན་པ་འདས་པའྱི་གསུང་རབ་ལ་རྣམ་པ་དྱེ་དག་
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གྱིས་འཚོ་བར་རུང་ན་ཟྱེར་རོ། །

དྱེར་སྔོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཚིག་ཅྱིག་བྱུང་བས་གགས་པས་བརགས་པ་ན། དྱེ་

དག་གྱིས་སུག་བླངས་པར་རྱིག་ནས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱིར་བ་བ་བླངས་སོ་

བས་པས་དྱེ་དག་ཅང་མྱི་སྨྲའོ། །དྱེ་ནས་གགས་པས་འཁམས་སུ་ཞུགས་ཏྱེ། སོན་

ནས་ཤྱེས་པས་རོག་བཞྱིན་དུ་གཎྱི་བརྡུངས་པས་དག་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱར་གཅྱིག་

གྱིས་མ་ཚང་བ་འདུས་ཏྱེ། འདྱིར་དཔྱེ་ཕལ་ཆྱེར་ལས་ཐམས་ཅད་ཀང་འཕགས་པ་

ཀུན་དགའ་བོའྱི་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པའོ་ཞྱེས་ཀང་འབྱུང་མོད་མཆན་བུ་དཀྱུས་ཤོར་

ཡྱིན་ནམ་སམ་མོ། །ཟླ་སྒུར་གྱིས་གཎྱིའྱི་སྒ་མ་ཐོས་ཀང་། དྱེ་མ་ཐག་འགོག་པ་ལས་

ལངས་པ་ན་ལྷ་ཞྱིག་ན་རྱེ། ཁོད་དང་མཁན་པོ་གཅྱིག་པ་བདུན་བརྒྱར་གཅྱིག་གྱིས་

མ་ཚང་བ་འདུས་ནས་བསན་པ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་བཀའ་བསྡུ་བ་བྱེད་ཀྱི། རྱིངས་པར་

བཞུད་ཅྱིག་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་ནས་འཕགས་པ་ཟླ་སྒུར་དམར་བུ་ཅན་ནས་མྱི་སྣང་བར་

ཡངས་པ་ཅན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་སོ་དྲུང་དུ་སྣང་བར་བས་ནས་སོ་བརྡུངས་ཏྱེ། 

གང་དག་དམར་བུ་ཅན་ན་གནས་པ་ཡྱི། །དགྱེ་སྦྱོང་མང་དུ་ཐོས་པ་འདུལ་བ་

འཛིན། །དྱེ་དག་ལས་ནྱི་གཞན་ཞྱིག་འདྱིར་འོངས་ཏྱེ། །དབང་པོ་དུལ་ཞྱེས་བ་བ་སོ་ན་

འདུག །དྱེར་དབང་པོ་དུལ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་ཀྱི། ཁྱེད་སུ་བས་པས། ཐྱེ་ཚོམ་བཅད་

པ་དང་། འགོད་པ་མྱེད་པ་དང་། མཐར་ཟླ་སྒུར་ཞྱེས་པ་ནྱི་བ་བ་སོ་ན་འདུག །བས་

པས་སོ་ཕྱེ་སྱེ་ནང་དུ་ཞུགས་སོ། །དྱེར་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ལ་གགས་པས། ཚེ་དང་

ལྡན་པ་དག་ཨ་ལ་ལའྱི་རུང་བ་རུང་ངམ། ཞྱེས་སོགས་རྒྱས་པར་བརོད་ནས། དྱེ་དག་

རྱེ་རྱེ་ནས་བདག་ཅག་གྱིས་དོར་བ་བའོ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །དྱེ་ལྟར་གཞྱི་བཅུ་རྒྱས་པར་
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བརོད་ནས། གཎྱི་བརྡུངས་ཏྱེ་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དགྱེ་སོང་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ལ་

ཡང་། གགས་པས་རྒན་རྱིམ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་གཞྱི་བཅུ་པོ་རྒྱས་པར་བརོད་ཅྱིང་། 

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྱེ་རྱེ་ནས་དོོར་བར་བའོ་ཞྱེས། གཞྱི་བཅུ་པོ་སུན་ཕྱུང་སྱེ་བློ་མཐུན་

པར་བས་སོ། །ལུང་གྱི་དངོས་བསན་ཀྱི་ཚིག་ལ་དྱེ་ཙམ་ལས་མྱི་གསལ་ཡང་། འདྱི་

ནྱི་ངྱེས་པར་དགོས་ཏྱེ། བཀའ་བསྡུ་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དག་བཅོམ་པ་ཀུན་འདུས་

ནས། སྱེ་སྣོད་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་ཀུན་གྱིས་ཤྱེས་ཤྱིང་། ཀུན་གྱིས་བསབ་པར་བ་

བ་གོ་བའྱི་ཕྱིར་སྱེ་སྣོད་གསུམ་ཀ་ཚང་བ་ཚར་གཅྱིག་ལྱེགས་པར་བཏོན་པའང་ཡྱིན་

ལ། དྱེར་མཐུན་པ་དང་བཀ་ཤྱིས་པའྱི་གསོ་སྦྱོང་ཡང་མཛད་དོ། །

བསྡུ་བ་གཉྱིས་པ་འདྱི་ལ་ནྱི་དག་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱས་ཡང་དག་པར་

བརོད་པ་ཞྱེས་གགས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐོབ་

པ། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་མཉམ་མྱེད་ཤཱཀ་སྱེང་གྱེའྱི་མཛད་པ་མདོ་

ཙམ་ཞྱིག་ལྱེགས་པར་བཤད་དོ། །དྱེ་ལྟར་རད་དུ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་དྱེ་དག་

ལས་གཏམ་རྒྱུད་ཆྱེན་པོ་བདུན་ཏྱེ། 

སོམ་ནྱི། 

རལ་པ་ཅན་སོང་འཕགས་རྒྱལ་དང་། །རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་བཞྱེངས་ཡབ་སས་

མཇལ། །སོབ་མ་ལྟ་བུར་གཤྱེགས་པ་དང་། །ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེ་དང་བང་ཕོགས་

བཏུལ། །ངོ་མཚར་ལོ་རྒྱུས་ཆྱེན་པོ་བདུན། །དྱེ་དག་རྱེ་རྱེ་བཞྱིན་དུ་ཡང་། །སོམ་

གྱིས་བསྡུས་ན་བཟུང་བདྱེ་བས། །རྱིམ་བཞྱིན་སྐབས་དྱེར་སྦྱར་བ་བ། །

དྱེའྱི་དང་པོ་ལ། 
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ཀླུ་དང་མྱེ ་ཐོབ ་གཉྱིས་པ་གཉྱིས། །མྱེ ་ཁང་སྐོང ་བཞྱི ་བརྒྱ་བྱིན་

ཚངས། །གཤྱེགས་དང་བོན་དང་ཛམྦུའྱི་འབྲས། །ཀྱུ་རུ་ས་ལུ་བཀོད་མ་རྱིང་། །ཨུ་རྫུ་

ན་དང་རོ་ལྱེབ་ཟུང་། །ཆུ་ལ་འཆག་དང་ལམ་བསན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ། 

མྱི ་ངས་སྐྲ་ཅན་ཡམས་བྱེད་ཞྱི། །ཡོན་གནས་བརག་ཚུལ་རྣམ་པ་

གཉྱིས། །ཀུན་ཞྱི་བྲམ་ཟྱེ་བསྣུན་པ་དང་། །རྱི་ལྟས་རྱི་ལྟས་ལུང་བསན་དང་། །སྐྱེས་

དང་དགྱེ་འདུན་མཆོད་པ་དང་། །མཆོག་ལྔ་ཉྱེ་བའྱི་མཆོག་ལྔ་སྱེ། །གཏམ་རྒྱུད་ཉྱེར་

མཁོ་བསྡུས་པ་ཡྱིན། །

གསུམ་པ་ལ། 

གསོལ་བཏབ་གོགས་སྦྱྱིན་ས་བརགས་དང་། །ས་གཞྱི་ཉོས་དང་སོ་ཁང་

དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་དུས་བཏབ་སྐྱེ་བོ་འདུས། །ལོན་ཤྱིང་རྱིང་བུ་སྦྲུལ་གདུག་དང་། །རོ་

ལངས་གླགས་ལྟ་འདུལ་བར་མཛད། །ཐྱིག་སྐུད་གཉྱིས་དང་ལྱེགས་པར་ཟྱིན། །

བཞྱི་པ་ལ། 

ཕོ་ཉ་བཏང་དང་ཞུ་འཕྱིན་ཕུལ། །སར་ཡང་འཕྱིན་བརངས་བཞུགས་གནས་

བརྩྱིགས། །ལམ་གཤྱེགས་བསུ་བའྱི་བཀོད་པ་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བོན་ཞུ་ལན་

མཛད། །ཟས་དཀར་ལ་སོགས་ཉྱིན་མོ་གསུམ། །མཽང་གལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཟས་གཙང་

འཕགས། །བཟང་ལྡན་རྒྱལ་སྱིད་ལ་བཀོད་དང་། །སྒ་གཅན་ཟྱིན་ནྱི་རབ་ཏུ་

བྱུང་། །བཙུན་མོ་སྤྱི་དང་གགས་འཛིན་མ། །ཤཱཀ་ལྔ་བརྒྱ་རབ་བྱུང་སྐབས། །དྲྱིལ་
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བསྒགས་མ་འགགས་པ་ཡྱི་གཏམ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་། །

ལྔ་པ་ལ། 

གང་པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། །འབོར་ལྱེན་རྒྱ་མཚོར་སོང་བ་དང་། །གཙུག་

ལག་ཁང་བཞྱེངས་གསོལ་བ་བཏབ། །ཚུལ་ཤྱིང་བྱི་དོར་དགྱེ་སོང་འོང་། །དག་བཅོམ་

རྣམས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་བཀོད། །འོད་ཟྱེར་བཀྱེ་ནས་མཁའ་ལ་གཤྱེགས། །ཁོ་བྲལ་ལྔ་

བརྒྱ་དྲང་སོང་དང་། །ཤྱིང་ལོའྱི་གོས་དང་གོང་ཁྱེར་གཤྱེགས། །ཆོས་བསན་པ་དང་

ཀླུ་དག་བཏུལ། 

དྲུག་པ་ལ། 

སོན་པ་དྲུག་ནྱི་བདུད་ཀྱིས་བསླུས། །རྒྱལ་པོར་སྦྲན་པ་རྣམ་གཉྱིས་

དང་། །དུས་མཁྱེན་ཕོགས་འཚོལ་ནག་པོའྱི་གཏམ། ཁང་པ་སྤན་འདྲྱེན་མཁའ་ལ་

གཤྱེགས། །དུམ་བུ་ལྱེགས་སྦྱྱིན་མྱེ་ཁམས་དང་། །དྲང་སོང་ཚོགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་

གཉྱིས། །མུ་སྱེགས་བྲོས་དང་རོགས་བྱེད་མཐའ། 

བདུན་པ་ལ། 

དགོངས་པ་དང་ནྱི་ཨུ་ཤཱྱི་ར། །སྤུངས་པ་ཅན་དུ་སངས་རྒྱས་སོབས། །རྱེ་ཏུ་

ཀར་ནྱི་ཆོས་སོབས་དང་། །སྱིནྟུའྱི་ཡུལ་དུ་ཕོར་ཆྱེན་ཞབས། །དྲང་སོང་གཉྱིས་དང་

སོག་མ་མྱེད། ཁ་ཆྱེ་གཉྱིད་གོགས་ཀ་རཎ། །འབྲས་གོང་དབང་ལྡན་གསྱིང་མ་

ཅན། །རྩྱེགས་སྐོང་དགའ་འཕྱེལ་ལ་སོགས་བོན། །འགོ་མགོགས་ནམ་སོ་གཟུགས་

བརན་བཏང་། །མདུང་ཅན་འབྲ་གོ་ལ་སོགས་པའོ། །
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བར་སོམ་འདྱི་དག་ཀང་བློ་ལ་བཞག་སྱེ་བང་བར་བསབ་བོ། །

གཏམ་རྒྱུད་མདོར་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་ལ་དགའ་ན། ཆོས་འཁོར་ཐོག་མའྱི་རྱེས་

སུ་ལོ་རྒྱུས་བདུན་པོ་དྱེ་ལས་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་སངས་པ་དང་། མཛད་བརྒྱད་ལྟར་

སྤྱེའུ་གླང་ཆྱེན་ལྷ་བབས་མྱང་འདས་རྣམས་བསྣན་ན་ལྱེགས་པོར་འོང་ངོ་། །

འདྱིར་སྨྲས་པ། 

དྱེ་ལྟར་བློ་མཆོག་ཐུགས་རྱེའྱི་བདག་ཉྱིད་དྱེའྱི། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པའྱི་འོད་

སྣང་དཀར་པོས་ཀང་། །འཇྱིག་རྱེན་གསུམ་འདྱིར་མུན་ཆྱེན་སྱེལ་འགྱུར་བ། །དྱེ་འདྲ་

འོད་སོང་བྱེ་བ་བརྒྱས་ཀང་ཅྱི། །དོན་འདྱི་གློ་བུར་ཤར་ནས་འདྱིར་འབད་མོད། །རྒྱལ་

བའྱི་མཛད་འཕྱིན་རྒྱལ་བ་ཁོ་ནས་མཁྱེན། །ཕོགས་བཅུའྱི་འགོ་ཀུན་ཤཱ་རྱིའྱི་བུར་

གྱུར་ནས། །མཐའ་ཡས་བསྐལ་པར་བརོད་ཀང་ཟད་པ་མྱིན། །སྱེ་སྣོད་ཚུལ་ལས་རང་

གྱི་ནུས་དང་སྦྱར་ནས་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ་འདྱིས། །རྒྱུད་ལྔ་འཁོར་བའྱི་སྐྱེ་བོ་འདྱི་

རྣམས་ཞྱི་མཆོག་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་དང་། །དྱེ་སྱིད་དུ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་དྲྱི་མ་

ཙམ་ཡང་ཀུན་སངས་ཏྱེ། །དམ་པའྱི་སྤོད་པ་རབ་ཏུ་དགའ་ཞྱིང་སྣ་ཚོགས་དུ་མའྱི་བདྱེ་

ལྡན་གྱུར། །རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རབ་ཏུ་གཡྱེལ་བཞྱིན་མྱུར་དུ་འབྲས་ཐོབ་འདོད་པ་བདག་

ལ་ནམ་ཡང་མྱེད། །བགང་ཡས་ལུས་ཅན་འདྱི་རྣམས་གོལ་བ་མཆོག་ལ་འགོད་ཕྱིར་

ཀུན་མཁྱེན་གོ་འཕང་ཤྱིན་ཏུ་འདོད། །འོན་ཀང་རྱིངས་པས་ཅྱི་ཕན་ཕྱི་མའྱི་མུ་མཐར་

ཐུག་པར་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་ཕན་དོན་དུ། །སྱིད་པར་ལྷན་ཅྱིག་གནས་ནས་སྱེམས་

ཅན་གཅྱིག་གཅྱིག་ཕྱིར་ཡང་སྤད་བ་ཐམས་ཅད་སྤོད་གྱུར་ཅྱིག །ཆྱེར་རློམ་ཕལ་པའྱི་

གཏམ་དག་མ་སྱིན་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ངོམ་འཇྱིག་རྱེན་ལྷ་མྱིའྱི་ཆྱེ་བ་འབྲས་མྱེད་ཉྱིད། །སོབས་
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བཅུ་མངའ་བའྱི་རད་བྱུང་གཏམ་ཉྱིད་ཆ་ཙམ་རྣ་བར་ལྷུང་བ་དྱེ་ཡང་གཏན་གྱི་བདྱེ་བ་

ཐོབ། །དྱེ་སད་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བ་འདྱི་དང་ཡྱི་གྱེའྱི་ཚོགས་པ་འདྱི་ཡང་འཁོར་བ་ཇྱི་

སྱིད་བར་དུ་གནས། །པདྨོའྱི་གཉྱེན་གྱི་སྣང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་ཕོགས་ཀུན་ཁབ་པས་

གཅྱིག་ཏུ་དགྱེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་རྒྱས་པར་ཤོག །

ཅྱེས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་མཛད་པ་མདོ་ཙམ་བརོད་པ། 

མཐོང་བས་དོན་ལྡན་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་བཅས་པས་དད་པའྱི་ཉྱིན་བྱེད་ཕོགས་

བརྒྱར་འཆར་བ་ཞྱེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི། ལུང་སྱེ་བཞྱི་ལས་འབྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཉྱིད་

གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིང་། ལས་བརྒྱ་པ་དང་། རོགས་བརོད་བརྒྱ་པ་དང་། མདོ་ཕན་འགའ་

ནས་ཉྱེ་བར་མཁོ་བ་རྱེ་རྱེ་ཙམ་བླངས་ཏྱེ་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དད་

པའྱི་གསོས་སུ་འགྱུར་ཞྱིང་། གཞན་འགའྱི་དགྱེ་བ་སྱེལ་བའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡང་སྱིད་

སམ་ནས་ལྱེགས་པར་སྦྱར་བ་སྱེ་ནགས་རྒྱལ་གྱི་དབྱེན་གནས་སུའོ། །མདྒ་ལཾ། །

དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྱེ་སྣོད་གསུམ་ལས་བྱུང་མཉམ་

ཡྱིན་ཡང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེད་དགོས་པར་སྣང་སྱེ། འཕགས་པ་རྒྱ་ཆྱེ་

རོལ་བ་ལས། སོན་པ་དགའ་ལྡན་དུ་བཞུགས་པ་ནས། ཆོས་འཁོར་ཐོག་མར་བསྐོར་

བའྱི་བར་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་དྱེའྱི་རྱེས་མཐུད་

པར་འདོད་ན། འདུས་པ་རྱིན་པོ་ཆྱེའྱི་ཏོག་ལས་འབྱུང་བའྱི་མཆོག་ཟུང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

དང་། དཀོན་མཆོག་བརྩྱེགས་པའྱི་ནང་གྱི་ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་མདོ་ལས་འབྱུང་

བའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། མཛངས་བླུན་ནས་བཤད་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོ་དང་། མྱ་ངན་

ལས་འདས་པའྱི་སྐོར་རྣམས་མྱང་འདས་ཆྱེན་པོ་ལས་འབྱུང་བ་སོགས་མདོར་ན་ཐྱེག་
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ཆྱེན་གྱི་མདོ་ཁོ་ན་ལས་ཁ་བསྐངས་ན་ཤྱིན་ཏུ་ལྱེགས་པར་འགྱུར་ལ། ཡང་མངོན་

པར་འབྱུང་བའྱི་མདོ་དང་། འདུལ་བ་ནས་འབྱུང་བ་ནྱི། ཐྱེག་པ་ཐུན་མོང་པ་ཉན་ཐོས་

ཀྱི་སྱེ་སྣོད་ཀྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས། དྱེ་ལ་མཐུད་པར་སྤོ་ན་མདོ་སྱེ་ལས་བརྒྱ་བ་དང་། 

རོགས་བརོད་བརྒྱ་པ་སོགས་ཐྱེག་དམན་གྱི་མདོ་སྱེ་ཐོར་བུ་པ་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་

རྣམས་ཁོ་ནས་ཁ་བསྐངས་ན་ལྱེགས་པར་འགྱུར་གྱི། གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་

གཅྱིག་བསྱེས་ན་མྱི་འགྱིག་ཅྱིང་གཉྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བས་མྱི་ལྱེགས་

སོ། །མཛངས་བླུན་དང་དྲན་པ་ཉྱེར་གཞག་ལ་སོགས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྱེ་སྣོད་ཡྱིན་

པར་ཕོགས་འདྱི་ན་གགས་འདུག་ཀང་། ཡྱིན་པ་ནྱི་ངྱེས་པར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའྱི་སྱེ་

སྣོད་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། མཛངས་བླུན་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྱེན་པོའྱི་རྣམ་གཞག་

ནྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་ཉྱིད་ཀྱི་ལུགས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་ཉན་ཐོས་ལུགས་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཉྱིན་གཅྱིག་པ་

དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་ལུགས་ལ་ཞག་བཅོ་ལྔ་ཡྱིན་ནོ། །དྱེས་མཚོན་པ་གཞན་ཀུན་ལ་ཡང་

མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་ཤྱིན་ཏུ་མང་ངོ་། །

དྱེ་ཡང་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྱེན་དུ་བོན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལོག་ལྟ་ཅན་དང་མུ་

སྱེགས་བྱེད་དང་མཐའ་ན་དུད་འགོ་ཚུན་ཆད་ཡུལ་ཉྱེ་བ་ན་གནས་ཤྱིང་རུང་བ་རྣམས་

ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་དུ་སྣང་བའྱི་མཛད་འཕྱིན་ནྱི། ཐྱེག་པ་ཐུན་མོང་ལུགས་སམ། ཉན་

ཐོས་ལུགས་འདྱི་ཡྱིན་ལ། ཐྱེག་ཆྱེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆྱེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བ་

རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཤར་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་

རྣམས་ཡྱིན་པས་དྱེ་དག་ལ་སྤྱིར་ཡང་རྣམ་གངས་མྱི་འདྲ་བ་དང་། སོས་སུ་རླབས་ཆྱེ་

ཆུང་གྱི་ཁད་པར་ཆྱེར་ཡོད་པས། ཚུལ་གཉྱིས་དོན་ལ་མྱི་འགལ་ཡང་འཆད་ཚུལ་མ་
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འདྲྱེས་པར་བྱེད་དགོས་ལ། དྱེའྱི་ཕྱིར་བོད་ཀྱི་ཕོགས་འདྱིར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

གཉྱིས་པར་གགས་པས་ཀང་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་དང་པོ་བཅུ་གཅྱིག་རྒྱ་རོལ་

དང་བསྟུན། ཐ་མ་ལུང་ཕན་ཚེགས་ནས་འབྱུང་བས་ཁ་འགྱེངས་མཛད་དྱེ། དྱེ་ནྱི་ཤྱིན་

ཏུ་འགྱིག་པར་མ་མཐོང་ལ། དྱེས་མཚོན་པའྱི་གཞན་ཡང་མང་ངོ་། །

ལུགས་དྱེ་གཉྱིས་ལས་སྤྱིར་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི་ལུགས་ཉྱིད་ཆྱེས་རྒྱ་ཆྱེ་བ་དང་། 

བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་དང་། གདུལ་བ་མཆོག་གྱི་སྣང་ངོ་

ཡྱིན་པ་དང་། གསང་བ་ཆྱེན་པོའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ཐྱེག་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

མཐོ་དམའྱི་ཁད་པར་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མས་མཆོག་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་སྐྱེ་བོ་

ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་དང་། སྐུ་ཚེའྱི་ཚད་དང་། སྔ་ཕྱིའྱི་དུས་དང་། ཡུལ་

ཕོགས་དྱེ་དང་དྱེར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་སོ་མ་བཅགས་སོ་ཞྱེས་སོགས་དཔད་པ་

སྣ་ཚོགས་པ་འཇུག་པའྱི་གཞྱི་ནྱི། ལུགས་ཐུན་མོང་བ་འདྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི། ཐྱེག་ཆྱེན་

ལུགས་ནྱི་མྱིན་ཏྱེ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་སྤོད་ཡུལ་ཡྱིན་པས་ན། ཡུལ་དང་། དུས་

དང་། མཛད་པ་རྣམས་ལ་འདྱི་ཁོ་ནའོ་ཞྱེས་ཚད་གཟུང་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྱེའྱི་

ཕྱིར་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་འཆད་པའྱི་ཚུལ་ལ། ཐྱེག་པ་ཐུན་མོང་གྱི་ལུགས་འདྱི་

ངྱེས་པར་གནད་ཆྱེ་བར་ཤྱེས་སོ། །ཕོགས་འདྱི་ན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མདོ་སྱེ་ཚང་བར་མ་

བོན་པས། ཇྱི་ཙམ་རྱེད་པ་དྱེ་ཙམ་བརོད་པའོ། །ཞྱེས་པའང་སྨྲས་སོ། །
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པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྱིག་ཏུ། །

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

ཚིག་གྱི་གཟྱེགས་མ་རྱེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྱི། །

དྲྱི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལྱེགས་བཤད་བདུད་རྩྱི་འདྱི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྱེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྱེས་ལྱེགས་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅྱེས་འཛམ་གླྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁོན་ལ་འཚེ་མྱེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲྱེན་ཤཱཀ་

སྱེངྱེའྱི་རྱིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལྱེགས་ཚོགས་དུ་མའྱི་ཆྱེད་དུ་

དམྱིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མྱེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའྱི་དགྱེ་བསྔོའྱི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྱི་དགྱེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་

དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །
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