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འགན་ཡྱིན་ན། བསམ་བློའྱི་རྒྱགས་ཕྲེ་རུ་གྱུར་པའྱི་གསུང་རབ་ཀྱྱི་གྲེགས་བམ་དྲེ་དག་ནྱི། ཤྲེས་

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

བཀའ་ལས་ཀྱང་། ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་གྲེགས་བམ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ཉྱིད། ཡྱི་གྲེར་འདྲྱི་བ་དང་། འདྲྱིར་བཅུག་པ་

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

ཕུལ་བ་བས་ཀྱང་། བསོད་ནམས་ཆྲེ་བར་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱྱིས་ཀྱང་གསུང་རབ་ཀྱྱི་གྲེགས་

བམ་དག་ཡྱི་གྲེར་འབྱི་བ་དང་། འབྱིར་བཅུག་པ་དག་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་དགྲེ་མཚན་ཀྱང་མཚོན་ལ། 

དོན་གནད་ཀྱང་གོ་ཐུབ་བོ། ། 
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༸ གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཀྱང་། ང་རང་སྐུ་ཆྲེན་པོ་དང་འདུ་ཁང་

རྱིག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དྲེ་ཙམ་དགའ་བོ་མྲེད། སྐུ་ཆྲེན་པོ་བཞྲེངས་རུང་དྲེས་གསུང་ནྱི་མྱི་འབོན། དྲེ་

ལས་དཔྲེ་ཆ་མང་པོ་དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་འགྲེམས་སྲེལ་བས་ན་བཟང་། ཞྲེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་

གནང་བ་སོགས་ཀྱྱིས། གྲྭ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ནས་ཀྱང་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་ཡབ་མྲེས་གོང་མ་དག་

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

རྱིགས་ལ་ཞབས་འདྲེགས་ཕན་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ན་དགོངས་ཏྲེ། སྲེར་བྲེས་རྱིག་མཛོད་ཆྲེན་མོའྱི་དྲ་

ཚིགས་སོ་འབྲེད་དང་། སྲེར་བྲེས་རྱིག་མཛོད་ཆྲེན་མོའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཁང་གསར་འཛུགས་བས་པ་

ལགས་ན། འདྱི་ག་རོམ་སྒྱིག་ཁང་གྱིས་ཀྱང་གཙོ་བོ་བཀའ་བསན་གཉྱིས་ཀྱྱིས་མཚོན། གཡུང་དྲུང་

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

གྲེགས་བམ་དག །པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྲེལ་དང་། ཞོར་དུ་གཞན་གྱི་ཤྲེས་རྱིག་ནང་འདྲྲེན། དྲེང་

རབས་ཀྱྱི་རོམ་པ་པོ་རྒན་གཞོན་དབྲེར་མྲེད་ཀྱྱི་བརམས་ཆོས་ཀྱང་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྲེལ་གྱི་

ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་གཉྲེར་བ་ཡྱིན། 

སྤྱྱིར་སོབ་གཉྲེར་པ་མང་ཤོས་ཤྱིག་དྲེབ་གཟུགས་ལ་མོས་པ་ཆྲེ་བ་དང་། དྲེབ་གཟུགས་

ཀྱང་གང་མང་ཞྱིག་པར་བསྐྲུན་བས་ཏྲེ་ཐོན་གྱིན་ཡོད་ལ། དྲེ་དང་མཉམ་དུ་དཔྲེ་རྱིང་ལྟ་ཀོག་བྲེད་

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

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

ལྷག་པར་དུ་དུས་རབས་ཉྲེར་གཅྱིག་པ་བརྡ་འཕྱིན་གྱི་དུས་རབས་འདྱིར་འོད་རླབས་ཀྱྱི་

འགོས་དང་འགོགས་ཏྲེ། ཚན་རལ་གྱི་ཤྲེས་རྱིག་རབ་ཏུ་དར་བས། མྱི་རྣམས་ཀྱྱི་བློ་ངོར་མྱི་ཤོང་

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

ལ་ཐོབ་ཤོར་དང་། ཕམ་ཉྲེས་འབྱུང་གྱིན་ཡོད་པའང་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། དཔྲེར་ན།  eBook གམ་གོག་

རྡུལ་འཕྲུལ་དྲེབ་ཀྱྱི་བཟོ་རལ་འདྱི་དར་བས། གཟྱིགས་པ་པོ་དག་ལ་ཀོག་བདྲེ་བ་དང་། སྤྱོད་བདྲེ་བ། 

གཞུང་ཚན་འཚོལ་ས་བ། འཁྲེར་བདྲེ་བ་སོགས་ཀྱྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱྱི་ཡྱིད་དབང་བཀུག་སྲེ། འཕྲུལ་
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དྲེབ་ལ་དགའ་མོས་ཇྲེ་ཆྲེར་འགོ་བཞྱིན་པ་དྲེས། ཤོག་སྲེང་གྱི་དཔྲེ་ཆ་ཉར་བའྱི་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་

གགས་ཆྲེན་གང་མང་ཞྱིག་གྱི་གཏན་པ་མྲེད་པའྱི་སོ་གྲེགས་ཀྱང་། དྲེ་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལས་ལྡོག་

བཅུག་པའང་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ཡང་དུས་རབས་ཀྱྱི་རྲེས་ཟྱིན་པར་བས་ཏྲེ་རང་རྲེའྱི་

ཤྲེས་རྱིག་གྱི་འོད་སྣང་། ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱྱི་གོ་ལ་འདྱིར་ཡུན་རྱིང་གནས་པ་དང་། འཕྱིན་ལས་ཀྱྱི་

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

དང་དུས་བབ་དང་བསྟུན་ཏྲེ།  ང་ཚོས་ཀྱང་བཀའ་བསན་གཉྱིས་ཀྱྱིས་གཙོ་བས་ཏྲེ་བོད་གངས་ཅན་

གྱི་གནའ་དྲེང་གྱི་མཁས་པའྱི་བརམས་ཆོས་དག་eBook དང་ PDF སོགས་སུ་རོམ་སྒྱིག་བས་ཏྲེ་

འགྲེམས་སྲེལ་བྲེད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་འདྲེམ་པ་ཡྱིན། 

སྤྱྱིའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་བསན་གཉྱིས་ཀྱྱིས་མཚོན་མཁས་དབང་སྔ་མ་དག་གྱི་གསུང་རབ་

གསར་བསྐྲུན་གྱིས་དྲེབ་གཟུགས་དཔྲེ་ཆ་དང་། གོག་རྡུལ་འཕྲུལ་དྲེབ་ཀྱང་གང་མང་ཞྱིག་འཐོན་

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

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

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

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

དང་། ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་ཡང་བཀའ་བསན་གཉྱིས་དང་མཁས་དབང་སྔ་མ་དག་གྱི་གསུང་
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མྱི་གསལ་བ། པར་ཡྱིག་པས་བྱི་ནོར་དང་བརོས་ནོར་ཤོར་བ་སོགས་ཀྱྱིས་ཡྱིག་ནོར་རྲེ་ཟུང་ཡོད་

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

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

བཟོ་བཅོས་སོགས་བ་རྒྱུ་མྲེད་པ་དང་། གསུང་རབ་ལས་ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་ནོར་ན་ཡང་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་
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༄༅། །སོན་པའྱི་མཛད་པ།

ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའྱི་དགའ་སོན་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་།

༄༅། །ད་ནྱི་སོན་པའྱི་མཛད་པ་བརོད་པར་བ། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱྱི་སོན་པ་ཐུབ་

པའྱི་མཆོག །འདྱིས་ནྱི་བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྲེད་དྲེ། །རྒྱལ་སས་གཞན་ལས་

ཆྲེས་ཆྲེར་རྨད་བྱུང་བའྱི། །བམས་བརྲེ་སྤོ་དང་རོམ་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོས། །བང་ཆུབ་ལམ་

བཟང་བདྲེ་བླག་གྱིས་བགོད་ནས། །མཐའ་ཡས་བསལ་མང་སྔོན་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱང༌། །སྔོན་གྱི་སོན་ལམ་ཆྲེན་པོ་ལྔ་བརྒྱའྱི་མཐུས། །འཛམ་གྱིང་སྐྲེ་རྒུ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་

པའྱི་ཚེ། །རྱིགས་མ་ལྔ་ལྡན་ལྷག་པར་གདུལ་དཀའ་བའྱི། །འགོ་རྣམས་གདུལ་ཕྱིར་

དགའ་ལྡན་ལྷ་གནས་ན། །ལྷ་ཡྱི་སོན་པ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ཞྲེས། །སངས་རྒྱས་འོད་

སྲུང་གྱི་ནྱི ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ། །བཞུགས་པ་ལས་བབ་འཛམ་གྱིང་གཤྲེགས་པར་

དགོངས། །ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་རྱིགས་མ་ལྔ་བདོ་སྲེ། །རོག་གྲེ་པ་དྲུག་རྲེས་སུ་སྒོགས་པ་

དྲུག །སོམས་པར་འཇུག་པ་དྲུག་སྲེ་མུ་སྲེགས་ཀྱྱི། །སོན་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱྱིས་ནྱི་མ་

རུང་བས། །གཤྲེགས་པའྱི་དུས་མྱིན་བཞུགས་པར་གསོལ་འདྲེབས་ཞྲེས། །ལྷ་

རྣམས་ཀུན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་ཚེ། །རོལ་མོ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྱིག་དཀོལ་



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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ཅྱིག་གསུངས། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའས་དུང་དཀར་བླངས་སྲེ་བུས། །རོལ་མོའྱི་སྒ་

ཡྱི་ནང་ན་མཆོག་ཅྱི་དྲྱིས། །ཀུན་ཀྱང་དུང་གྱི་སྒ་ཡྱིས་ཟྱིལ་མནན་གསོལ། །དྲེ་བཞྱིན་

བདུད་དང་མུ་སྲེགས་མ་ལུས་པ། །ང་ཡྱིས་ཟྱིལ་མནན་འགོ་ཀུན་དྲང་ངོ་གསུངས། །

 ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་དུས་དང་གོ་ཏམ་གདུང༌། །སྲེར་སྐའྱི་གོང་མཆོག་དག་པའྱི་

ཡབ་ཡུམ་སྲེ། །གཟྱིགས་པ་ལྔ་ལ་རྣམ་པར་གཟྱིགས་ནས་ནྱི། །གང་ཆྲེན་ཐལ་ཀར་

གསྲེར་གྱི་དྲ་བ་ཡྱིས། །གཡོགས་པའྱི་རྣམ་པས་གོང་ཁྲེར་སྲེར་སྐ་རུ། །ཟས་གཙང་

བཙུན་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྲེན་མོ་ཞྲེས། །ལྷས་བསན་རྒྱལ་པོ་ལྲེགས་པར་རབ་སད་

སས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མཐའ་ཡས་མང་པོ་ཡྱི། །ཡུམ་དུ་སོན་པ་གྲུབ་པའྱི་

འཕགས་མ་དྲེ། །གསོ་སྦྱོང་དག་པར་སྤྱོད་པའྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །དྲེར་ཡང་མངལ་

གྱི་དྲྱི་མས་མ་གོས་པར། །ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་སྱིང་པོའྱི་ཁང་བཟང་ནང༌། །བཞུགས་

ནས་ཕོགས་བཅུའྱི་བང་སྲེམས་མཐའ་ཡས་བཏུལ། །ཆོས་ཀྱྱི་རྣམ་གངས་རྒྱ་མཚོ་དུ་

མ་བསན། །འཛམ་གྱིང་ཀུན་དུ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའྱི་ལྟས། །ཡ་མཚན་དཔག་མྲེད་

མཐའ་ཡས་སྣང་བར་གྱུར། །གྱིང་གྱི་དབུས་སུ་བང་ཆུབ་ལོན་ཤྱིང་སྐྲེས། །སྲེར་སྐའྱི་

གོང་ཀུན་རྱིན་ཆྲེན་ལས་བས་གྱུར། །གངས་རྱིའྱི ་ངོས་ནས་སྲེང་གྲེའྱི ་ཕྲུ་གུ་

དག །འོངས་ནས་སང་ན་གནོད་པ་མྲེད་པར་རྲེ། །ལུམྱིའྱི་ཚལ་ཀུན་རྱིན་ཆྲེན་ལོན་

པས་ཁབ། །

དྲེ་ཚེ་ཟླ་དགུ་ངོ་བཅུ་ཚང་བའྱི་ཚེ། །ལྷུམས་སུ་ཟླ་བ་བཅུར་ཞག་བདུན་གྱིས་མ་ཆོག་པ་

བཞུགས་པ་ལ། མདོར་ཟླ་བ་བཅུ་ཚང་བའྱི་ཐ་སད་གྱིས་བརོད་ཅྱིང་འདྱིར་ཟླ་དགུ་ངོ་བཅུར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ངོ་

མཚར་ལྟས་ཆྲེན་སོ ་གཉྱིས་བྱུང་བ་ལས། །ར་གསུམ་ལྷ་ཡྱི་འབོར་པ་ལྟ་བུ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ཡྱིས། །ཡུམ་གྱིས་ལུམྱིའྱི་ཚལ་གྱི་སྐྲེད་ཚལ་བོན། །རྒྱུ་སར་རྒྱལ་དང་ལྡན་ཚེ་ཡུམ་

གྱི་ཕག །པ་ལ་ཀྵ་ཡྱི་ལོན་པ་ལ་འཇུས་སྲེ། །བ་རྨྱང་མཛད་པའྱི་རྱིབ་ལོགས་གཡས་

པ་ནས། །ཡུམ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་ཅྱིང་ནག་ནོག་གྱིས། །མ་གོས་གསྲེར་གོང་ཕྱིས་པ་

ལྟ་བུ་རུ། །བལྟམས་ཚེ་ལྷ་ཡྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས། །བན་མོ་རྒན་མོའྱི་རྣམ་པས་

བླངས་པའྱི་ཚེ། །ཐྲེག་པར་མ་གྱུར་སོབས་ཀྱྱི་ང་རྒྱལ་བཅོམ། །ཀླུ་དབང་རྣམས་ཀྱྱིས་

བདུད་རྱིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ཕོགས་ཀུན་གོམ་པ་བདུན་བདུན་བོར ་བ་

ལས། །གསྲེར་གྱི་པདྨ་འདབ་སོང་པ་རྲེ་བྱུང༌། །སྐྲེ་རྒ་ན་འཆྱི་ཀུན་ལས་འདའ་བྲེད་

ཅྱིང༌། །འགོ་བའྱི་ཁ་ལོ་གྲེན་དུ་བསྒྱུར་རོ་གསུངས། །བསྱིལ་བའྱི་འོད་ཀྱྱིས་འཇྱིག་

རྲེན་སྣང་བར་བས། །ངོ་མཚར་ལྟས་ཆྲེན་བཅོ་བརྒྱད་བྱུང་བའྱི་ཚེ། །ཡབ་ཀྱྱིས་ཕག་

དང་བསོད་པ་དང་པོ་མཛད། །ཚངས་པས་བདུད་རྱིའྱི་ཟྱིལ་མངར་བླངས་སྲེ་

ཕུལ། །ཞག་བདུན་ལོན་ཚེ་ཡུམ་གྱི་སྤྲུལ་པ་བསྡུས། །ཡུམ་གྱིས་སྐྲེད་པའྱི་བ་བ་

རོགས་ཟྱིན་ཞྱིང༌། །སྐྲེ་བོ་ཕལ་པའྱི་སྐྲེད་མར་མྱི་རྱིགས་ལ། །ཁྱིམ་ནས་བྱུང་བ་ཡུམ་

གྱིས་མྱི་བཟོད་པ། །སང་དང་ཡུམ་གྱི་ཕག་ཀྱང་མྱི་བཞྲེད་ཕྱིར། །འཁྲུངས་ནས་ཞག་

བདུན་ཡུམ་གྱི་ཚེ་ལུས་པའྱི། །ཚེ་ན་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། །འདྱི་

ཡང་རྒྱལ་བ་ཕལ་གྱི་ཐུན་མོང་ཡྱིན། །

སྐྲེ་རྒུའྱི་བདག་མོ་ཆྲེན་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་སོགས། །མ་མ་སུམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་

ཞམ་རྱིང་བྲེད། །གཞན་ཡང་ཤཱཀྱའྱི་ཁྲེ་འུ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། །གགས་འཛིན་མ་སོགས་བུ་

མོ་བརྒྱད་ཁྱི་དང༌། །བན་ཕོ་བན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་རྲེ་དང༌། །གང་ཆྲེན་ར་དང་མ་ཧྲེ་བ་

གང་སོགས། །ལྔ་བརྒྱ་ཕག་རྲེ་དུས་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་བཙས། །རྱིན་ཆྲེན་གཏྲེར་ཀུན་ས་



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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ལས་རང་བྱུང་གྱུར། །ཕོགས་བཞྱིར་མཉན་ཡོད་རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱིན་བུ། །གསལ་

རྒྱལ་དང་ནྱི་གོང་ཁྲེར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ། །པད་སྱིང་སས་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་

དང༌། །ཀཽ་ཤམྱིར་ནྱི་དམག་བརྒྱའྱི་བུ་ཤར་པ། །འཕགས་རྒྱལ་དུ་ནྱི་མུ་ཁྱུད་མཐའ་

ཡས་བུ། །རབ་སྣང་ཞྲེས་བ་རྒྱལ་ཕན་བཞྱི་ཡང་བཙས། །དང་པོར་དོན་ཀུན་གྲུབ་

པར་མཚན་གསོལ་ཏོ། །

ཤཱཀྱ་དྲྲེགས་ལྡན་རྣམས་ཀྱང་དུལ་གྱུར་ནས། །ཐུབ་ལྟར་གནས་ཕྱིར་ཤཱཀྱ་

ཐུབ་པ་དང༌། །གནོད་སྦྱྱིན་ཤཱཀྱ་འཕྲེལ་སོགས་ཀྱྱིས་བཏུད་པས། །ལྷ་ཡྱི་ལྷ་སྲེ་མཚན་

གསུམ་རྱིམ་པར་བཏགས། །ཁྱིམ་དུ་གནས་ན་གྱིང་བཞྱིའྱི་འཁོར་སྒྱུར་དང༌། །རབ་ཏུ་

བྱུང་ན་རོགས་འཚང་རྒྱ་འོ་ཞྲེས། །མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱྱིས་མགྱིན་གཅྱིག་ལུང་

སོན་གྱུར། །དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྲེད་ཀྱྱིས་ཕག་བས་སྲེ། །ངྲེས་པར་རོགས་འཚང་

རྒྱ་བར་ལུང་བསན་ནས། །རང་གྱི་སྣག་ཚ་བམ་ཟྲེ་མྲེས་བྱིན་ལ། །དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་

ལོན་ནས་འཚང་རྒྱ་ཡྱིས། །དྲེ་ཚེ་སོབ་མར་བོས་ཞྲེས་བསན་ནས་འདས། །རོ་བརྒྱ་

ལྡན་པའྱི་འབས་ཆན་མང་བཞྲེས་ཚེ། །མཛུབ་མོ་གཅྱིག་གྱིས་གསྲེར་གཞོང་བཟུང་

བ་ནྱི། །གང་ཆྲེན་ལྔ་བརྒྱས་དབོག་པར་མ་ནུས་ཕྱིར། །གང་ཆྲེན་སོང་གྱི་སོབས་ཅན་

ཞྲེས་མཚན་བཏགས། །

བྱིས་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་བཤྲེས་གཉྲེན་ལས། །ཡྱི་གྲེ་སོབ་པའྱི་གྲྭར་

བོན་ཡྱི་གྲེའྱི་རྱིགས། །དྲུག་བཅུ་ར་བཞྱི་སོབ་དཔོན་ལ་བསན་པས། །ཡ་མཚན་གྱུར་

སྲེ་བསོད་ཕག་བས་པར་གྱུར། །སངས་རྒྱས་སམ་ནྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བྱུང་ཚེ། །ཡྱི་

གྲེ་འདྱི་འབྱུང་གཞན་དུ་མྱི་འབྱུང་ཞྲེས། །བྱིས་སྲེ་བསན་པས་མཁའ་ལས་ཚངས་པ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ཡྱིས། །མཐུན་གྱུར་བརོད་ཕྱིར་ཚངས་པའྱི་ཡྱི་གྲེར་གགས། །རྱིས་ཀྱྱི་ཕ་མཐར་སོན་

པ་སྱིད་སྒྲུབ་ཀྱྱིས། །མྱི་འཁྲུགས་པ་ལས་གོང་དུ་བགང་མ་ནུས། །གཞོན་ནུས་སྱིང་པོ་

མཆོག་གྱི་བར་དུ་བརྱིས། །ཛམ་བུའྱི་ཤྱིང་གྱིབ་ཏྱིང་འཛིན་མཛད་པ་ན། །ཕྱི་དྲོར་

གྱུར་ཀྱང་གྱིབ་མས་སྐུ་མ་བཏང༌། །འདྱི་ཚེ་ཡབ་ཀྱྱིས་བསོད་ཕག་གཉྱིས་པ་

མཛད། །དྲང་སོང་ལྔ་ཡྱིས་མཁའ་ལ་འགོ་མ་ནུས། །ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤྱིང་བསོད་

ནས་སོང་བར་གྱུར། །

དྲེ་ནས་བུད་མྲེད་རྣམས་ཀྱྱི་དོན་མཛད་ཕྱིར། །གགས་འཛིན་མ་ལ་རྒྱལ་བའྱི་

རུ་མཚོན་བས། །ལྷས་བྱིན་མཛེས་དགའ་ལག་ན་བྲེ་ཅོན་ཅན། །ལ་སོགས་ཚན་པོ་

ཆྲེ་དང་སྲེད་མྲེད་བུའྱི། །སོབས་ལྡན་ཤཱཀྱའྱི་ཁྲེ་འུ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། །འཕོང་དང་འདྲེགས་

དང་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ། །སྒྱུ་རལ་འགན་པས་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི། །དྲྲེགས་པ་

ཚར་བཅད་འཇྱིག་རྲེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན། །ལག་ན་བྲེ་ཅོན་བུ་མོ་གགས་འཛིན་

མ། །དྲྱིལ་བུ་སྒ་ཡྱི་བུ་མོ་ས་འཚོ་མ། །ཤཱཀྱ་དུས་ལྲེགས་བུ་མོ་རྱི་དྭགས་སྐྲེས། །ལ་

སོགས་བཙུན་མོ་དྲུག་ཁྱི་ཁབ་ཏུ་བཞྲེས། །

 འཇྱིག་རྲེན་མཐུན་པར་འཇུག་པའྱི་སྤྱོད་པ་ཡྱིས། །སྐྲེ་བོ་མགུ་བར་མཛད་

ནས་སྱིད་པ་ལས། །ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་བསན་པའྱི་སད། །སྲེར་སྐའྱི་སོ་

བཞྱིར་རྒ་ནད་ཤྱི་བ་དང༌། །སྤྲུལ་པའྱི་དགྲེ་སོང་གཟྱིགས་པའྱི་རྐྲེན་དང་ནྱི། །བཙུན་

མོས་སྦྱར་བའྱི་རོལ་མོའྱི་སྒ་དབངས་ལས། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དུ་མས་བསྐུལ་བ་

ཡྱིས། །ཁྱིམ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་ཉྱིད་དུ་དགོངས། །མ་ནྱིང་ཡྱིན་ཞྲེས་སྐུར་པ་

སང་བའྱི་ཕྱིར། །བུད་མྲེད་འགོགས་པའྱི་ཐ་མ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྲེས། །གགས་འཛིན་མ་ལ་



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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སས་ཀྱྱི་ས་བོན་བཞག །རྒྱལ་པོས་ར་བ་ལྕགས་རྱི་སོ་འཕར་དང༌། །དམག་དཔུང་

མང་པོས་བསོར་སྲེ་སྲུང་ལ་བརོན། །མཚན་མོ་ཡབ་གཅྱིག་མནལ་གྱིས་ནོན་པ་

ལ། །གསོལ་བ་བཏབ་པས་མནལ་གྱིས་མྱོས་པ་དང༌། །ནམ་ཡང་བླ་མའྱི་གནས་

རྣམས་ཀུན་གྱི་ངག །མ་བཅག་བདྲེན་པའྱི་ཚིག་གྱི་མཐར་ཕྱིན་པ། །དྲེ་ཡྱི་ངག་ཚིག་

སུས་ཀྱང་མྱི་ཟློག་ཕྱིར། །ཁོད་ཀྱྱི་བསམ་པ་རོགས་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས། །གནང་བ་

བྱིན་སྲེ་རྒྱུ་སར་རྒྱལ་ཤར་བ། །མཚན་ཕྲེད་ཚེ་ན་བསྔགས་ལྡན་ལ་བཅྱིབས་

སྲེ། །རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྱི་ཡྱིས་ཆྱིབས་ཀྱྱི་རང་ལག་བཏྲེག །ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་འོད་

ཀྱྱིས་ལམ་སྣ་བས། །གནས་གཙང་ལྷས་བསོར་སྲེང་གྱི་མཁའ་ལ་བོན། །ཤཱཀྱ་ཁྲེ་འུ་

གང་ཡུལ་ལས་འདས་པ། །བང་ཕོགས་ཀཱ་མ་རཱུ་པའྱི་ཡུལ་དུ་བབ། །

 ཉྱིད་ཀྱྱིས་ཉྱིད་ཀྱྱི་གཙུག་ཕུད་དོར་བ་ཡྱིས། །རྣམ་དག་ཅྲེས་བ་གཙུག་ཕུད་

མཆོག་རྲེན་བྱུང༌། །འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གསུམ་གྱི་གཙུག་ཕུད་ཀྱྱི། །མཆོད་རྲེན་

ཀྱང་ནྱི་ཕོགས་འདྱིར་ལྷན་ཅྱིག་གནས། །མ་བོན་རྣམས་ཀྱང་གཙུག་ཕུད་འདྱི་རུ་

འདོར། །རོན་པར་སྤྲུལ་པའྱི་ལྷ་ཡྱིས་ངུར་སྨྱིག་ཕུལ། །བླངས་སར་འདུན་པས་ངུར་

སྨྱིག་མཆོད་རྲེན་བརྲེགས། །གཙུག་ཕུད་དུས་སོན་གོས་ཀྱྱི་དུས་སོན་ཞྲེས། །ལྷ་ཡུལ་

ན་ཡང་དུས་སོན་རྲེ་རྲེ་ཡོད། །ར་དང་རྒྱན་བསྐུར་འདུན་པ་སར་ལོག་སར། །འདུན་པ་

སར་ལོག་པ་ཡྱི་མཆོད་རྲེན་བས། །འདུན་པས་སྲེར་སྐར་རྒྱལ་འབངས་མྱ་ངན་

བསལ། །བཙུན་མོ་རྣམས་ཀྱྱིས་བསྔགས་ལྡན་མགུལ་ནས་འཇུས། །ར་མཆོག་ཁོད་

ཀྱྱིས་མྱི་མཆོག་གར་བསྐལ་ཞྲེས། །ངུས་པས་བསྔགས་ལྡན་ཅང་ཤྲེས་མྱ་ངན་

སྐྲེས། །ཟས་བཅད་དབུགས་ཀྱྱིས་བརྣངས་སྲེ་གུམ་པ་ལས། །ཁྱིམ་བདག་བུར་སྐྲེས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ཕྱིས་ནས་དག་བཅོམ་བཀོད། །རྒྱན་རྣམས་གཞོན་ནུ་གཞན་ལ་གཡོགས་པ་ན། །ལྷ་

ཕན་གཞན་གྱིས་བརྒྱ་བྱིན་རྒྱན་ཐོགས་ལྟར། །སུས་ཀྱང་མ་ཐྲེག་སྐྲེ་རྒུའྱི་བདག་མོ་

ཡྱིས། །རྒྱན་ཆ་མཐོང་བའྱི་མྱ་ངན་སང་བའྱི་ཕྱིར། །རྱིང་དུ་དོར་བས་རྒྱན་གྱི་རྱིང་བུ་

བྱུང༌། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རང་བྱུང་གྱིས། །བསྲེན་པར་རོགས་སྲེ་ཆུ་བོ་

དབྱིག་ལྡན་སོགས། །བརྒལ་ནས་ཡུལ་དབུས་མ་ག་དྷ་རུ་ཆས། །དྲང་སོང་ངན་སོང་

བུ་ཡྱི་བསྱི་གནས་བོན། །

 ཁོ་བོའྱི་བསོད་ནམས་མཐུ་ཡྱིས་སྔོན་གྱི་ཚེ། །ལོན་ཚོགས་འདྱི་ཀུན་ཛམ་

བུའྱི་གསྲེར་ལས་གྲུབ། །ལོ་འདབ་མྲེ་ཏོག་འབས་བུ་རག་རྒྱས་ཀྱང༌། །ད་ནྱི་ཕལ་བའྱི་

ཤྱིང་གྱུར་བརྱིང་བསམས་པས། །ཁོ་བོ་འཆྱི་བར་ངྲེས་ཅྲེས་བམ་ཟྲེ་དྲེ། །མྱ་ངན་བྲེད་

པ་གཟྱིགས་ནས་སར་གསུངས་པ། །དྲེ་ནྱི་ཁོད་ཀྱྱི་མཐུ་མྱིན་གངས་རྱི་དང༌། །ཉྲེ་སར་

ཤཱཀྱའྱི་གཞོན་ནུ་ཞྱིག་བྱུང་བ། །ཁྱིམ་དུ་གནས་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་འགྱུར་ལ། །འདྱི་

ནྱི ་དྲེ ་ཡྱི ་སྐྲེད་མོས་ཚལ་དུ་འགྱུར། །དྲེ ་མཐུས་སྔོན་ཚེ ་འབོར་པ་རྒྱས་པ་

ཡྱིན། །གཞོན་ནུ་དྲེ་ནྱི་ཁྱིམ་སངས་རབ་བྱུང་བས། །དྲེ་བས་བསམས་པར་ཟད་ཅྲེས་

གསུངས་པ་ན། །དྲེ་ཡྱིས་བརགས་ནས་འོ་ན་གཞོན་ནུ་དྲེ། །ཁོད་ཉྱིད་ཁོ་ནར་ངྲེས་

ཞྲེས་མཆོད་པ་བས། །མ་ག་དྷ་རུ་བསོད་སོམས་མཛད་པའྱི་ཚེ། །སྐྲེ་བོ་ཀུན་གྱིས་

དགྲེ་སྦྱོང་མཛེས་པར་བསྒགས། །རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་མཐོང་ནས་

ནྱི། །འདྱི་ལྟའྱི་གཟུགས་དང་ན་ཚོད་དཀའ་ཐུབ་འཕངས། །རྒྱལ་པོར་འོས་ཞྲེས་རྒྱལ་

སྱིད་ཕྲེད་བསབས་པ། །མ་བཞྲེས་རྒྱལ་པོས་སོབ་མར་ཁས་ལྲེན་བས། །མྲེ་ལྔ་པ་

དང་ཉྱི་མའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་དང༌། །རང་པ་གཅྱིག་གྱིས་འགྲེང་སོགས་སྣ་ཚོགས་
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པའྱི། །དཀའ་ཐུབ་སྤྱོད་པའྱི་མུ་སྲེགས་གནས་སུ་ཞུགས། །དྲེ་དག་རྣམས་དང་མཐུན་

པའྱི་དཀའ་བ་ནྱི། །ཉྱིས་འགྱུར་ལ་སོགས་སྤྱད་པས་དྲེ་ཀུན་དང༌། །དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་

ཅྲེས་བར་མཚན་དུ་བརོད། །དྲེ་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པ་དྲུག་པོ་ཡྱི། །ནང་ནས་སྒྱུ་

རལ་ཞྲེས་བུ་རྱིང་འཕུར་ལས། །ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་སྐྲེ་མཆྲེད་མངོན་དུ་མཛད། །སར་

ཡང་རངས་བྲེད་བུ་ནྱི་ལྷག་སྤྱོད་ཀྱྱི། །སོབ་མར་མཛད་དྲེ་སྱིད་རྲེའྱི་སྐྲེ་མཆྲེད་

ནོས། །དྲེ་དག་མགུ་བས་སོབ་མའྱི་ཚོགས་ཕུལ་ཀྱང༌། །དྲེ་ཀུན་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་མ་

གཟྱིགས་ནས། །ཆུ་བོ་ནཻ་རཉྫ་རའྱི་འགམ་དུ་བོན། །

 དཀའ་ཐུབ་ཙམ་གྱིས་གོལ་འདོད་དགའ་བའྱི་ཕྱིར། །རྒྱ་ཤུག་འབྲུ་རྲེ་སཱ་ལུ་

འབྲུ་རྲེ་དང༌། །ཆུ་ཐྱིགས་ཙམ་གྱིས་འཚོ་དང་ཅུང་ཟད་ཀྱང༌། །མྱི་གསོལ་སོགས་ཀྱྱི་

དཀའ་བ་ལོ་དྲུག་སྤྱད། །ཚོར་བ་ཟྱིལ་མནན་དབུགས་ཀྱྱི་དབྱུང་རྔུབ་སངས། །ལྷར་

བཅས་སྐྲེ་བོ་གཞན་གྱིས་མ་ཞུགས་པ། །མཁའ་ཁབ་ཅྲེས་བའྱི་ཏྱིང་འཛིན་མཛད་

པར་གྱུར། །དྲེ་ཚེ་ཡབ་དང་ཞང་པོས་མྱི་ལྔ་བརྒྱ། །འཁོར་དུ་བཞག་པའྱི་བརྒྱ་ཕག་རྲེ་

རྲེ་ནས། །མྱི་རྲེ་བསྡད་ནས་གཞན་རྣམས་ལོག་པ་ལ། །ལྔ་སྡྲེ་ཞྲེས་བ་འཁོར་གྱི་དང་

པོ་བྱུང༌། །མདོ་གཞན་དག་ལས་རྱིང་འཕུར་ལྷག་སྤྱོད་ཀྱྱི། །སོབ་མ་ལྔ་ཞྱིག་ཞབས་

ཕྱིར་འབངས་པ་ནྱི། །ལྔ་སྡྲེ་བཟང་པོ་ཡྱིན་པར་བཤད་པའང་ཡོད། །གསང་སྔགས་ཡོ་

ག་ལྟར་ན་དཀའ་ཐུབ་ཀྱྱི། ཁོག་པ་མྱི་ཡུལ་དུ་བཞག་འོག་མྱིན་ནམ། །རྱི་རབ་རྲེར་

བོན་ལོངས་སྐུར་སངས་རྒྱས་སྲེ། །སར་ཡང་དཀའ་ཐུབ་སྦྱོང་བའྱི་ལུས་ལ་

ཞུགས། །སྤྲུལ་སྐུར་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་དུ་སོན་པར་གསུངས། །ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་ཤྱིན་

དུ་རྱིད་པའྱི་སྐུ། །གོང་གྱི་བྱིས་པའྱི་རྲེད་མོའྱི་གནས་སུ་གྱུར། །
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 ངལ་དུབ་མཐའ་ཡྱིས་གོལ་བར་མ་གཟྱིགས་ནས། ཁ་ཟས་རགས་པ་བཟའ་

འོ་ཞྲེས་གསུངས་པས། །ལྔ་སྡྲེ་མ་དད་ཝ་ར་ཎ་སྱིར་སོང༌། །འདྱི་ཡང་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་འཚང་རྒྱ་བ། །མྱི་ཡྱི་སྐྲེ་བོས་བསྲེན་པར་མྱི་ནུས་པས། །ཉྱིད་ཀྱྱིས་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི ་མཐུ་རུ་བཤད། །དྲེ ་ཚེ ་གོང་པའྱི ་བུ་མོ ་དགའ་མོ ་

དང༌། །དགའ་སོབས་མ་ཞྲེས་བ་བས་མཚན་མཁན་གྱིས། །བུ་མོ་གང་གྱིས་ལོ་ནྱི་

བཅུ་གཉྱིས་སུ། །ཚངས་པར་སྤྱད་དྲེ་དཀའ་ཐུབ་རོགས་པའྱི་ཚེ། །མ་ཧྲེ་སོང་གྱི་འོ་

མའྱི་ཉྱིང་ཁུ་ཡྱིས། །བམ་ཟྲེ་མཆོད་སྲེ་སོན་ལམ་བཏབ་པ་ན། །དོན་ཀུན་གྲུབ་པའྱི་

བཙུན་མོར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས། །བསན་ཐོས་ལོ་ནྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཚངས་པར་སྤྱད། །དཀའ་

ཐུབ་གྲུབ་ནས་མ་ཧྲེ་མོ་སོང་བཞོས། །འོ་མ་དྲེ་དག་རྣམས་ལ་བླུད་ནས་ནྱི། །སར་ཡང་

བཞོས་སྲེ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་ནྱི་བླུད། །དྲེ་ལྟར་མ་ཧྲེ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་བར། །ལན་བདུན་ཉྱིང་ཁུར་

བས་པའྱི་འོ་ཐུག་བསོལ། །ཤ་ཁ་ར་དང་སྦྲང་རྱིའྱི་དྭངས་མ་བཏབ། །སཱ་ལྱིའྱི་འབས་

བླུག་བསོལ་བས་བཀ་ཤྱིས་པའྱི། །རགས་ཀྱྱི་རྱི་མོ་དུ་མ་ཤར་བ་ནྱི། །མཚན་མཁན་

གྱིས་མཐོང་འདྱི་ནྱི་སུས་འཐུངས་པ། །དྲེ་རྱིང་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་

ཟྲེར། །སྦྱྱིན་ཡུལ་བམ་ཟྲེ་འབོད་པར་བན་མོ་བསྐུལ། །བརྒྱ་བྱིན་མཐུ་ཡྱིས་དགྲེ་སྦྱོང་

བམ་ཟྲེ་གཞན། །གཅྱིག་ཀྱང་མྱི་སྣང་བརྒྱ་བྱིན་ཚངས་པ་གཉྱིས། །བམ་ཟྲེར་སྤྲུལ་པ་

མཐོང་ནས་བོས་པ་ན། །ང་བས་རྣམ་པ་དུ་མས་འདྱི་ལྷག་གྱིས། །འདྱི་ལ་ཕུལ་ཞྲེས་

བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཚངས་པ། །དྲེ་ཡྱིས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བསན་པར་གྱུར། །འོ་

ཐུག་དྲེ་ཡྱིས་གསྲེར་གྱི་གཞོང་པ་བཀང༌། །ཕུལ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཞབས་

ལ་གཏུགས། །ཤཱཀྱའྱི་གཞོན་ནུ་གངས་རྱིའྱི་འགམ་བྱུང་བ། །དོན་གྲུབ་དྲེ་ཡྱི་བཙུན་



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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མོར་སོན་ལམ་བཏབ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་དྲེ་ནྱི་ཁྱིམ་ནས་བྱུང༌། །འདོད་པ་

སངས་ཀྱྱིས་སོན་ལམ་གཞན་ཐོབ་གསུངས། །དྲེ་གཉྱིས་མཛའ་ཞྱིང་གཅུགས་པའྱི་

ཡྱིད་ཀྱྱི་རྒྱུས། །འོ་ན་དྲེ་བསམ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཞྲེས། །བསྔོས་སྲེ་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔས་མཐུན་གྱུར་མཛད། །

 གཞོང་པ་འདྱི་ཡང་བཏང་ངམ་ཞྲེས་གསུངས་པས། །ཁོ་མོ་ཅག་ནྱི་སྣོད་དང་

བཅས་པ་ཡྱིས། །བྱིན་སྲེ་སྣོད་མ་མཆྱིས་པར་མ་ཡྱིན་ཟྲེར། །འདྱི་གཉྱིས་བསལ་

བཟང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །རོགས་འཚང་རྒྱ་ཀར་བསོད་སོམས་འབུལ་བ་

པོར། །སོན་ལམ་བཏབ་སྲེ་འགྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ཆུ་

བོའྱི་འགམ་དུ་བསྣམས། །ཁྲུས་མཛད་སྦྲང་རྱི་ལྟ་བུར་མངར་བ་ཡྱི། །འོ་ཐུག་བཞྲེས་

པས་སྐུ་ཡྱི་མཐུ་སོབས་རྒྱས། །གསྲེར་གཞོང་ཆུར་དོར་ཀླུ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་

ཁྲེར། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ནྱི་མཁའ་ལྡྱིང་དུ་སྤྲུལ་སྲེ། །ཕོགས་ནས་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཁྲེར་

མཆོད་པ་བས། །དྲེང་སང་ན་ཡང་སྣོད་ཀྱྱི་དུས་སོན་ཡོད། །

 བན་མོ་གྲུབ་མ་ཞྲེས་པའྱི་རོ་དཀྱིས་པའྱི། །གསོ་རས་བླངས་སྲེ་བཀྲུས་ཤྱིང་

ཁ་བསྒྱུར་ནས། །ཕགས་བདར་ཁོད་པའྱི་སྣམ་སྦྱར་མཛད་པར་གྱུར། །དྲེ་ཚེ་འཛམ་

གྱིང་རྱི་ཤྱིང་ལྡུམ་བུ་ཀུན། །རང་རང་ལོ་འདབ་མྲེ་ཏོག་འབས་བུ་རྒྱས། །ཀུན་ཀྱང་རྲེ་

ཀུན་རྡོ ་རྲེའྱི ་གདན་དུ་ཕོགས། །བུར་ཤྱིང་ལ་སོགས་རང་རང་བཅུད་རྣམས་

འཛག །ས་ཆྲེན་འདྱི་ནྱི་འཁོར་བ་ལས་བས་ལྟར། །རྲེག་ན་འཁོལ་ཞྱིང་སྒ་སན་འབྱིན་

པར་གྱུར། །སོག་ཆགས་ཀུན་ཀྱང་བང་ཆུབ་སྱིང་པོའྱི་ཕོགས། །རང་བཞྱིན་གྱིས་

འདུད་མགོ་བོ་སོན་པར་བྲེད། །བང་ཆུབ་ཤྱིང་མཆོག་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤྱིང་མཛེས། །བ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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རྣམས་སན་པའྱི་སྒ་འབྱིན་ཉྱི་འོད་གསལ། །འགོ་ཀུན་མྱི་དགྲེའྱི་བསམ་པ་ནུབ་པས་

གནས། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའྱི་སོབས། །མཐའ་ཡས་ལྡན་པས་

སྲེང་གྲེའྱི་སབས་ཀྱྱིས་ཆས། །ནགས་ཚལ་མྲེ་ཏོག་བཀ་བའྱི་སོ་ཅྱིག་གཟྱིགས། །འདྱི་

རུ་འདུག་ནས་འཚང་རྒྱ་ཞྲེས་དགོངས་ཚེ། །རྱི་དྲེ་ཉྱིལ་ཞྱིང་ཞྱིག་པར་གྱུར་པ་

ན། །ཅྱིས་ཉྲེས་དགོངས་ཚེ་གནས་གཙང་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས། །མཚམས་མྲེད་སྤྱད་དང་

སྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི། །བང་སྲེམས་གཉྱིས་ནྱི་ས་གཞྱི་ཕལ་པ་ཡྱིས། །བསྲེན་མྱི་ནུས་

ཀྱྱིས་ཧ་ཅང་མྱི་རྱིང་བར། །རྡོ་རྲེའྱི་གདན་ཡོད་དྲེ་རུ་གཤྲེགས་ཞྲེས་བསན། །བརྒྱ་

བྱིན་གྱིས་སྤྲུལ་རྩྭ་ཚོང་བཀ་ཤྱིས་ལས། །རྨ་བའྱི་མགྱིན་མདོག་རྲེག་ན་འཇམ་པ་

ཡྱི། །ལྷ་ཡྱི་རྩྭ་བླངས་བང་ཆུབ་ཤྱིང་དྲུང་བོན། །རྩྭ་རྣམས་གཡས་སོར་ཉྱིད་དུ་ངང་

གྱིས་འཁྱིལ། །དྲེ་སྲེང་བཞུགས་སྲེ་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །ནམ་ཡང་འདྱི་ལས་ལྡང་

བར་མྱི་བ་ཞྲེས། །དམ་བཅས་རྡོ་རྲེའྱི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གྱིས་བཞུགས། །

 འོད་ཟྲེར་བཀྱྲེ་བས་བདུད་ཀྱྱི་བདག་པོ་སྦྲན། །བདུད་ཀྱྱི་དཔུང་ཚོགས་མྱི་

འཁྲུགས་ཕག་གཅྱིག་ནྱི། །འཇྱིགས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ལྷགས་སྲེ་མཚོན་ཆར་

ཕབ། །དྲེ་ཀུན་མྲེ་ཏོག་ཆར་གྱུར་འཁྱིལ་ཞྱིང་འབབ། །བདུད་ཀྱྱི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱྱིས་

ཆགས་པ་ཡྱིས། །བསླུ་བར་བརམས་པ་རྒན་མོར་བྱིན་བརླབས་སྲེ། །སར་ཡང་རྒྱལ་

སས་ཉྱིད་ལ་སྐབས་སུ་སོང༌། །ཁོད་ཀྱྱིས་བསགས་པའྱི་ཚོགས་གཉྱིས་དྲེ་ཙམ་

གྱིས། །འཚང་རྒྱ་རྱིགས་པ་མྱིན་ཞྲེས་བདུད་ཀྱྱིས་རྒོལ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་

སྡྱིག་པ་ཅན་ཁོད་ཀྱྱིས། །གཏན་མྲེད་མཆོད་སྦྱྱིན་གཅྱིག་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིས། །འདོད་

པའྱི་ཁམས་ཀྱྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་ན། །ང་ཡྱིས་གཏན་མྲེད་མཆོད་སྦྱྱིན་དཔག་ཡས་



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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བས། །གསུངས་ཚེ་བདུད་ཀྱྱིས་དཔང་པོ་སུ་ཡོད་ཟྲེར། །ཕག་གཡས་བརྐངས་པ་ས་

གཞྱི་ལ་བསྣུན་སྲེ། །ཀུན་ལ་སོམས་ཤྱིང་ཉྲེ་ཁོན་མྲེད་པ་ཡྱི། །ས་འདྱི་ང་ཡྱི་དཔང་

ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་མོད། །ས་ཆྲེན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་པ་ལས། །ས་ཡྱི་ལྷ་མོ་

བརན་མས་ལུས་ཕྲེད་ཐོན། །ཇྱི་སད་བཀའ་བསྩལ་དྲེ་བཞྱིན་ཁོ་ན་སྲེ། །འདྱི་ནྱི་བདག་

ལ་མངོན་སུམ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་མོད་ཀྱྱིས་ལྷར་བཅས་འཇྱིག་རྲེན་གྱི། །དཔང་པོ་

ཚང་མ་ཁོད་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས། །བརོད་པ་ཐོས་པས་བདུད་ཚོགས་སྐྲག་ཅྱིང་

བྲེར། །མང་ཞྱིག་སོན་པ་ཉྱིད་ལ་སྐབས་སུ་སོང༌། །

 དྲེ་ལྟར་བམས་པ་ཆྲེན་པོ་གཅྱིག་ཁོ་ནས། །གཡོ་བ་མྲེད་བཞྱིན་བདུད་སྡྲེ་

ཀུན་བཏུལ་སྲེ། །བདྲེན་པ་བཞྱི་དང་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ཟློག་གྱི །རྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་

བར་འབྱུང་བ་ཀུན་མཁྲེན་པས། །སྤྱན་དང་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་མངོན་དུ་

མཛད། །སད་ཅྱིག་གཅྱིག་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱྱིས། །སྐ་རྲེངས་ཤར་ཚེ་མངོན་

པར་རོགས་སངས་རྒྱས། །དྲེ་ཚེ་མཁའ་ལ་ཟླ་བ་གཟའ་ཡྱིས་ཟྱིན། །གགས་འཛིན་མ་

ལ་དག་གཅན་ཟྱིན་སས་བཙས། །རྒྱལ་པོས་གཞོན་ནུའྱི་སས་མྱིན་ཞྲེས་དོགས་

ཚེ། །ཡུམ་གྱིས་གཞོན་ནུའྱི་པང་ཚང་རྡོ་བ་དང༌། །ལྷན་ཅྱིག་དམོད་བོར་རྒྱན་གྱི་རྱིང་

བུར་འཕངས། །ལྷན་ཅྱིག་བལ་འདབ་བཞྱིན་དུ་ཆུ་སྲེང་འཕོ། །སྐྲེ་བོ་ཡྱིད་འཆྲེས་

བཙས་སོན་རྒྱ་ཆྲེར་བས། །དྲེ་ཚེ་བདུད་རྱི་ཟས་ཀྱྱི་བུ་བཙས་པས། །ཀུན་དགའ་བོ་

ཞྲེས་དུས་ལས་མྱིང་དུ་བཏགས། །དྲེ་ལྟར་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་

ནས། །སྐྱིལ་ཀྲུང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ཏཱ་ལ་བདུན་སྱིད་ཀྱྱི། །ཚད་དུ་ལན་བདུན་འཕགས་སྲེ་

ཆྲེད་དུ་བརོད། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་རྒྱ་ཆྲེར་མཆོད་པར་གྱུར། །སངས་རྒྱས་མ་བྱུང་
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དུས་སུ་དམུས་ལོང་ཞྱིང༌། །སངས་རྒྱས་བྱུང་དུས་མྱིག་རབ་རྲེད་པ་ཡྱི། །ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་

པོ ་ནག་པོས་ཀུན་ནས་བསོད། །བདུན་ཕག་ཞག་ཏུ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་གཤྱིག་

བཞུགས། །གཉྱིས་པར་བང་ཆུབ་ཤྱིང་ལ་མྱི་འཛུམས་གཟྱིགས། །གསུམ་པར་སོང་

གསུམ་རྒྱང་རྱིང་བར་དུ་འཆག །བཞྱི་པར་ཤར་ནུབ་རྒྱ་མཚོའྱི་བར་དུ་འཆག །ལྔ་

པར་བཏང་བཟུང་ཀླུ་ཡྱི་གནས་ན་བཞུགས། །དྲུག་པར་ནྱ་གོ་དྷ་ཡྱི་ཤྱིང་དྲུང་

བཞུགས། །བདུན་པར་སྒོལ་རྒྱུའྱི་ཤྱིང་གྱི་ཚལ་ན་བཞུགས། །

 དྲེ་ཚེ་བསལ་བཟང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐོག་མའྱི་བསོད་སོམས་

འབུལ་པོའྱི་སོན་ལམ་ཅན། །ཚོང་པ་ག་གོན་དང་ནྱི་བཟང་པོ་ཡྱིས། །ཟོང་མང་ཁལ་

དྲེད་ལྷོ་ནས་བང་བགོད་ཚེ། །ལྲེགས་སྐྲེས་དང་ནྱི་གགས་པ་ཅྲེས་བ་བ། །གང་བུའྱི་

དམ་པ་ཅང་ཤྲེས་གཉྱིས་ཀྱྱིས་ནྱི། །མགོན་པོ་རྣམས་ཀྱྱི་ལམ་གྱི་སྣ་འདྲྲེན་ཞྱིང༌། །ལམ་

དུ་འཇྱིགས་པ་ཡོད་ན་མྱི་འགོ་བས། །དྲེ་ཚེ་གང་བུ་ཅང་ཤྲེས་དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས། །ལམ་

དུ་མ་ཕྱིན་དྲེད་ཀྱང་ལམ་གཞན་ཞུགས། །ནགས་ཀུན་མྱུལ་བས་འཇྱིགས་པ་མ་

མཐོང་སྲེ། །གང་བུའྱི་ཕྱིར་ཕྱིན་བང་ཆུབ་ཤྱིང་དྲུང་ན། །རྒྱལ་བ་བཞུགས་མཐོང་གང་

བུ་སོར་བ་བྲེད། །ལྷས་ཀྱང་སྦྲན་པས་ཚོང་པ་དད་གྱུར་སྲེ། །སྐོ་མ་ལྡྲེ་གུ་སྦྲང་རྱི་བུར་

ཤྱིང་སོགས། །བསོད་སོམས་ཕུལ་ཚེ་རྒྱལ་བས་དགོངས་པ་མཛད། །ལག་གྱིས་

བླངས་ན་མུ་སྲེགས་ཅན་བཞྱིན་འགྱུར། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བའྱི་བཞྲེས་སྣོད་གང་ཡྱིན་

དགོངས། །ལྷུང་བཟྲེད་དུ་མཁྲེན་གནས་གཙང་ལྷས་ཀྱང་གསོལ། །འཇྱིག་རྲེན་སྐོང་

བ་བཞྱི་ཡྱིས་རྱིན་ཆྲེན་ཚོགས། །དུ་མའྱི་ལྷུང་བཟྲེད་ཕུལ་བ་མ་བཞྲེས་ནས། །རྡོ་ཡྱི་

ལྷུང་བཟྲེད་རྲེ་རྲེ་ཕུལ་བ་བཞྲེས། །གཅྱིག་ཏུ་བྱིན་རླབས་བསོད་སོམས་བཞྲེས་ནས་
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ནྱི། །ཚོང་པ་རྣམས་ལ་བདྲེ་ལྲེགས་ཚིགས་བཅད་གསུངས། །

 ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་མཛད་པ་འདྱི་ཡྱི་བར། །ཕལ་ཆྲེར་ཐུན་མོང་སྐྲེ་བོའྱི་

མཐོང་བ་ཡྱི། །དབང་བས་ལུང་དང་མངོན་བྱུང་རྒྱ་རོལ་ལྟར། །ཉུང་ངུར་བསྡུས་ནས་

ཅུང་ཟད་བརོད་པ་ཡྱིན། །འཕགས་ཆྲེན་རྣམས་ཀྱྱི་གཟྱིགས་པའྱི་དབང་བས་

ཚེ། །བང་ཆུབ་ཤྱིང་གྱི་རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཚད། །སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ཆྲེན་བསམ་ཡས་ལྡན་

པ་སྲེ། །བྱིས་པའྱི་འགོ་བས་བསལ་པར་བགང་མྱི་ནུས། །དྲེར་བཞུགས་སལ་མཉམ་

སྲེམས་དཔའྱི་འཁོར་མཐའ་ཡས། །དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྲེའྱི ་གདན་སོ་

ལས། །གཡོ་བ་མྲེད་བཞྱིན་རྱི་རབ་རྲེ་མོ་དང༌། །འཐབ་བལ་དགའ་ལྡན་ལ་སོགས་

འོག་མྱིན་བར། །སོ་སོའྱི་གནས་སུ་སྐུ་ཡྱི་བཀོད་པ་སྣང༌། །ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ནས་

བང་སྲེམས་ཚོགས་འདུས་སྲེ། །ཕལ་པོ་ཆྲེ་ཡྱི་མདོ་སྡྲེ་གསུངས་པ་ཉྱིད། །དྲེ་བཞྱིན་རྡོ་

རྲེ་ཐྲེག་པའྱི་རྒྱུད་འགའ་ལས། །གསང་སྔགས་མཐུ་ཡྱིས་བདུད་བཏུལ་སངས་རྒྱས་

ཚུལ། །དུ་མར་བཤད་རྣམས་མ་ལུས་བརོད་མྱི་ལང༌། །ཐམས་ཅད་གདུལ་བའྱི་སྣང་

ཆ་ཐ་དད་དྲེ། །གཅྱིག་རྲེས་གཅྱིག་མཐུད་བྱུང་བར་མ་འཁྲུལ་ཞྱིག །

 དྲེ་ནས་དམ་ཆོས་དཀོན་པར་སོན་པ་དང༌། །སྐྲེ་རྒུ་ཚངས་ལ་དད་རྣམས་

གདུལ་བའྱི་ཕྱིར། །ཟབ་ཞྱི་སྤོས་བལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བས། །བདུད་རྱི་ལྟ་བུ་

ཆོས་ཤྱིག་ཁོ་བོས་རྲེད། །སུ་ལ་བསན་ཀྱང་གོ་བར་མྱི་ནུས་པས། །མྱི་སྨ་ནགས་

འདབ་གནས་བ་ཞྲེས་དགོངས་ཚེ། །འཇྱིག་རྲེན་དུ་ནྱི་མྱི་རུང་སྣ་ཚོགས་བྱུང༌། །ལྷ་

ཡྱིས་ཤྲེས་ནས་ཀུན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ། །ཚངས་པས་གསྲེར་གྱི་འཁོར་ལོ་

རྱིབས་སོང་པ། །ཕུལ་སྲེ་མ་ག་ངྷ་འདྱིར་མ་དག་ཆོས། །དྲྱི་མར་བཅས་པར་སྲེམས་
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པའྱི་སྨ་བ་བྱུང༌། །དྲེ་སད་ཐུབ་པ་བདུད་རྱིའྱི་སོ་དབྲེ་གསོལ། །དྲེ་སད་བསལ་བཟང་

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི། །ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་སྐུལ་བ་པོ། །ཚངས་པས་

གསོལ་བའྱི་མོད་ལ་ཞལ་གྱིས་བཞྲེས། །གཞན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་ལ་ང་མྱི་

ལྟོས། །སྐྲེ་བོ་འདྱི་ཀུན་ཚངས་ལ་དད་པ་སྲེ། །དྲེ་ཡྱིས་གསོལ་བཏབ་འཁོར་ལོ་བསོར་

རོ་གསུངས། །སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྱིང་འཕུར་ལྷག་སྤྱོད་གཉྱིས། །དྲང་བར་དགོངས་

ཚེ་འདས་མ་ཐག་པར་མཁྲེན། །ཐོག་མའྱི་གདུལ་བ་ལྔ་སྡྲེ་ཡྱིན་མཁྲེན་ནས། །ཝ་ར་ཎཱ་

སྱིར་གཤྲེགས་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། །གངྒཱའྱི་མཉན་པས་གྲུ་བཙས་བླངས་པ་ན། །གྲུ་

བཙས་མྲེད་གསུང་མཁའ་ལ་བ་བཞྱིན་གཤྲེགས། །རྒྱལ་པོས་དྲེ་ཐོས་རབ་བྱུང་གྲུ་

བཙས་བཀག །ཁོར་མོ་འཇྱིག་ཅྲེས་ཝ་ར་ཎཱ་སྱིའྱི་ཡུལ། །དྲང་སོང་ལྷུང་བ་རྱི་དགས་

ནགས་ཚལ་དུ། །ལྔ་སྡྲེས་མ་གུས་པ་ཡྱི་ཁྱིམས་བཅས་ཀྱང༌། །ཐུབ་དབང་གཟྱི་བརྱིད་

མ་བཟོད་ངང་གྱིས་བལ། །གདུང་དང་རྱིགས་ནས་བོད་པར་མ་བྲེད་ཅྱིག །ད་ནྱི་མངོན་

པར་རོགས་སངས་རྒྱས་སོ་གསུངས། །

རྱིན་ཆྲེན་ཁྱི་སོང་ས་ལས་རང་བྱུང་བའྱི། །དང་པོ་གསུམ་ལ་ཕག་དང་སོར་བ་

མཛད། །བཞྱི་པར་བསྲེངས་པ་མྲེད་པར་བཞུགས་ནས་ནྱི། །བདྲེན་བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་བ་བ་

འབས་བུ་སྲེ། །བཟླས་པ་གསུམ་གྱིས་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི། །ཆོས་འཁོར་ལོ་གངས་

མྱི་ཉུང་བ་རུ་བསོར། །དང་པོས་ཀཽཎྱི་ནྱས་ནྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ། །སོན་པས་ཁོད་ཀྱྱིས་

ཆོས་ཀུན་ཤྲེས་སམ་ཞྲེས། །ལན་གསུམ་རྨྲེད་པས་ཀུན་ཤྲེས་མཚན་དུ་གྱུར། །གཉྱིས་

པར་ཀཽཎྱི་ནྱས་ནྱི་དག་བཅོམ་སྲེ། །སྣམ་སྦྱར་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའྱི་མཆོག་ཏུ་

བསན། །ར་ཐུལ་རླངས་པ་བཟང་ལྡན་མྱིང་ཆྲེན་བཞྲེས། །མཐོང་བའྱི་ལམ་དང་གསུམ་



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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པར་དག་བཅོམ་གྱུར། །འདྱི་ལྔ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོང་ཆུད་ཀྱྱིས་བསྲེན་རོགས། །འདོད་

གཟུགས་ལྷ་ནྱི་བརྒྱད་ཁྱིས་ཆོས་མྱིག་ཐོབ། །ལྷ་ཀུན་ལྷུང་ལྷུང་ལྡྲེགས་ལྡྲེགས་སྒ་

འབྱིན་སྲེ། །སྔོན་ཚེ་ལྷ་མྱི་སུས་ཀྱང་མ་བསོར་བའྱི། །ཆོས་འཁོར་བསོར་བ་མཐོང་

ཞྲེས་ཆྲེད་ཏུ་བརོད། །ཐྲེག་དམན་ལུགས་ལ་ཆོས་འཁོར་གཞན་མྱི་འདོད། །ཐྲེག་ཆྲེན་

ལུགས་ཀྱྱི་ཆོས་འཁོར་དང་པོ་ཡྱིན། །

 གགས་པ་ཁྱིམ་ན་གནས་བཞྱིན་དག་བཅོམ་བཀོད། །མྱི་སོབ་ཁྱིམ་གནས་

སྱིད་པ་མྱིན་ཞྲེས་གསུངས། །དྲེ་སོགས་ཉྲེ་བའྱི་ལྔ་སྡྲེ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། །རྱིགས་གཙོའྱི་

བུ་ནྱི་ལྔ་བཅུ་དག་བཅོམ་བཀོད། །དྲུག་བཅུའྱི་ཚོགས་ལྡན་བཟང་སྡྲེས་བདྲེན་པ་

མཐོང༌། །ཆོ་འཕྲུལ་ལྔ་བརྒྱས་སྲེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་བཏུལ། །རལ་པ་ཅན་སོང་ཟག་པ་

ཟད་པར་བཀོད། །གང་ཞྱིག་མཐོང་བས་གང་ཆྲེན་སྨོན་པ་ཡང༌། །དུལ་བྲེད་ར་ཐུལ་

གྱི་ནྱི་སྤྱོད་ལམ་གྱིས། །འཛམ་གྱིང་སྨ་བའྱི་མཆོག་གྱུར་ཉྲེ་རྒྱལ་དང༌། །འདུན་འདོན་

བམ་ཟྲེའྱི་དམ་པ་པང་ནས་སྐྲེས། །འཁོར་བཅས་བཏུལ་སྲེ་ཤྲེས་རབ་རྫུ་འཕྲུལ་

དུ། །ལྡན་པའྱི་དམ་པ་མཆོག་གྱི་ཟུང་དུ་བསན། །དྲེ་དག་ལ་སོགས་སྱིད་པ་ཐ་མ་

པ། །ཕལ་ཆྲེར་དགྲེ་སོང་ཚུར་ཤོག་ཚངས་སྤྱོད་བོས། །ཅྲེས་གསུངས་མོད་ལ་ཆོས་

གོས་སྣམ་སྦྱར་བསོས། །སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ནས་ཞག་བདུན་ཙམ། །རྱིལ་བ་ཐོགས་

གྱུར་བསྲེན་པར་རོགས་ནས་ཀྱང༌། །ལོ་བརྒྱ་ལོན་པའྱི་སྤྱོད་ལམ་ལྟར་གནས་

པ། །དགྲེ་སོང་དངོས་པོ་ལྡན་པར་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། །ཚུར་ཤོག་གྱིས་ནྱི་བསྲེན་པར་

རོགས་པ་ཡྱིན། །

སྲེར་སྐ་བཟང་མོ་ལྷ་ཡྱི་ལུས་ཐོབ་དང༌། །ཛམྦུའྱི་གསྲེར་ནས་མ་གའྱི་ཁལ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བརྒྱ་པའྱི། །བང་བ་བརྒྱད་བཅུ་ལ་སོགས་སངས་ནས་ནྱི། །རབ་བྱུང་ངང་གྱིས་འདོད་

ཆགས་བལ་གྱུར་པ། །བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེ་འུ་ནྱ་གོ་དྷ་སྐྲེས་ཀྱྱིས། །མཐོང་བའྱི་མོད་ལ་ཁོད་

ནྱི་སོན་པ་སྲེ། །ཁོ་བོ་ཁོད་ཀྱྱི་ཉན་ཐོས་ལགས་སོ་ཞྲེས། །ལན་གསུམ་གསོལ་བས་

བསྲེན་པར་རོགས་གྱུར་པ། །འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོ་སོབས་བཅུ་པ་ཅྲེས་གགས། །འོད་སྲུང་

ཆྲེན་པོ་དང་འོད་སྲུང་སོབས་བཅུ་པ་གཉྱིས་སུ་མདོ་ཁ་ཅྱིག་ལས་འབྱུང་ལ་མཛད་པ་འཁྲུལ་མྲེད་ཏུ་འོད་སྲུང་སོབས་

བཅུ་པ་ནྱི་མ་ག་དྷ་པ་ཡྱིན་པར་སྲེམས་ཞྲེས་བྱིས་མོད་ཀྱང་འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོ་ཉྱིད་ཀྱྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་པ་འདྲ་

སམ་དུ་རང་ལ་ཡང་ཡང་ཤར་བས་འདྱི་ལྟར་བྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞོན་ནུའྱི་དཔྲེ་ཡྱི་མདོ་སྡྲེས་གསལ་

རྒྱལ་བཏུལ། །རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་དད་པར་མཛད། །མགོན་མྲེད་ཟས་བྱིན་

དད་དང་བདྲེན་པ་ལ། །བཞག་སྲེ་རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་གྱི་ཀུན་ར་བཞྲེས། །

 རོགས་སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་བདུན་ལོན་པའྱི་ཚེ། །ཡབ་ཀྱྱི་ཕོ་ཉ་མདུན་ན་

འདོན་འཆར་ཀ །དྲེ་ལྟའྱི་ཆོ་གས་བསྲེན་པར་རོགས་སུ་བཅུག །རྫུ་འཕྲུལ་བཀོད་

པས་སྲེར་སྐའྱི་གོང་དུ་གཤྲེགས། །ཡབ་ཀྱྱིས་བསོད་ཕག་གསུམ་པ་མཛད་པར་

གྱུར། །ཆོས་གསུང་ཚེ་ན་ཁྲེ་འུ་ཀུན་དགའ་བོ། །ར་ཡབ་ཐོགས་སྲེ་སོན་པའྱི་སྐུ་ལ་

གཡོབ། །དྲེ་ལས་གཞན་དུ་འགོ་བར་མ་འདོད་ནས། །ཞམ་རྱིང་བགྱིས་སྲེ་ཐོས་པ་

འཛིན་པར་གྱུར། །ཉྱིད་གཅུང་འདོད་ཆགས་དྲག་པོ་རབ་ཟློག་ནས། །དག་བཅོམ་

དབང་པོ་བསྡམས་པའྱི་མཆོག་ཏུ་བསན། །རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་དྲྲེགས་དང་ཞུམ་པ་

ཡྱིས། །བདྲེན་པ་མ་རོགས་མཁྲེན་ནས་མཽངྒལ་བུས། །རྫུ་འཕྲུལ་བསན་པས་བདག་

གྱི་བུ་འབའ་ཞྱིག །རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་སམ་དྲྲེགས་པ་དྲེ་དང་བལ། །ལྷ་ཡྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་

པར་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྱིས། །སོ་བསྲུངས་ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་ལ། །དམ་ཆོས་



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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སོན་པ་མཐོང་བས་ལྷ་རྣམས་ཆོས། །མྱི་ཉན་སམ་པའྱི་ཞུམ་པ་དང་བལ་སྲེ། །རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པའྱི་འབས་བུའྱི་གནས་ལ་བཀོད། །ང་ཡྱི་བསན་ལ་རྱིགས་རུས་མྱི་གཙོ་

ཞྲེས། །འབྲེག་མཁན་ཉྲེ་འཁོར་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྲེན་རོགས། །ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོ་

བཟང་ལྡན་ལྷས་བྱིན་སོགས། །རྱིགས་གཟུགས་མཆོག་ཐོབ་ལྔ་བརྒྱ་རབ་བྱུང་

སྲེ། །དྲེ་ལས་ཕལ་གྱིས་སོན་པ་མཉྲེས་པར་བས། །

 གགས་འཛིན་མངལ་ཁུང་ལོ་དྲུག་འཛིན་པ་དང༌། །དག་གཅན་ཟྱིན་ནྱི་དྲེ་སྱིད་

མངལ་གནས་པའྱི། །རྒྱུ་ནྱི་འདྱི་ཞྲེས་སྔོན་གྱི་ལས་འབས་གསུངས། །གགས་འཛིན་

མ་ཡྱིས་སོན་པ་དབང་བྲེད་ཕྱིར། །སྔགས་ཀྱྱིས་བཏབ་པའྱི ་ལ་དུ་སས་ལ་

བསྐུར། །སོན་པར་ཕུལ་བས་སར་གནང་ཟོ་ཞྱིག་གསུངས། །ཡབ་ཀྱྱི་ཕྱིར་འབངས་

རབ་ཏུ་འབྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །ཤཱ་རྱིའྱི་བུར་བཏད་དྲེ་ཡྱི་དགྲེ་ཚུལ་གྱུར། །

 སྔོན་གྱི་དྲང་སོང་མས་བྱིན་དག་བཅོམ་བཀོད། །རུས་ལས་ཀ་ཏྱ་ཡཱ་ན་ཞྲེས་

པར་གགས། །མཐའ་ཁོབ་འདུལ་བར་བྲེད་པའྱི་མཆོག་ཏུ་བསན། །དྲེ་ཡྱིས་གཏུམ་པོ་

རབ་སྣང་འཁོར་བཅས་བཏུལ། །ལྷོ་ཕོགས་གསྲེར་སའྱི་རྒྱལ་པོ་ཀབ་ཕྱི་ན། །དམག་

ཚོགས་ཁྱི་རྲེར་ལྡན་པའྱི་བློན་པོ་ནྱི། །བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་ལྡན་པ་བཏུལ་བས་

ནས། །རབ་བྱུང་དགྲེ་སོང་བསོད་སོམས་སྤྱོད་པར་གྱུར། །སྒ་སྒོགས་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏ་

ཡ་ན་ནྱི། །བྱིས་སྐུས་བཏུལ་སྲེ་ཐུབ་པའྱི་འཁོར་དུ་གྱུར། །སྡྱིག་གོགས་ཀྱྱིས་ཟྱིན་

རྒྱལ་པོ་གཙུག་ཕུད་ཅན། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་མཐོང་ཆོས་ལས་འབས་བསན། །བུ་

རམ་ཤྱིང་འཕྲེལ་སོ་མའྱི་གོང་ལ་སོགས། །དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཕག་ཕ་རོལ་སྤྱན་དྲངས་

ཚེ། །དག་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱའྱི་འཁོར་བཅས་ཐ་དད་པའྱི། །རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པས་གཤྲེགས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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སྲེ་དུལ་བར་མཛད། །

རོགས་བྲེད་གནག་ལྷས་སྐྲེས་དང་རྒྱལ་བ་ཅན། །གཉྲེན་གྱི་བུ་དང་ནོག་ཅན་

སྐྲའྱི་ལ་ཅན། །དྲེ་ལྟར་མུ་སྲེགས་རོག་གྲེ་པ་དྲུག་གྱིས། །ཆོ་འཕྲུལ་འགན་ཕྱིར་ཡང་

ཡང་བསྐུལ་བ་ཡྱིས། །ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་བསན་པས་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །འདྱི་ཡང་

ཉན་ཐོས་ལྟར་ན་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི། །ཞྱིང་སྦྱངས་ནས་ནྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཉྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན། །དྲེ་

ལའང་ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་གཉྱིས། །འདྱི་ནྱི་འདུལ་བའྱི་ལུང་ལས་བཤད་པ་

ལྟོས། །ཐྲེག་ཆྲེན་ལྟར་ན་གཅྱིག་ནས་བཅོ་ལྔའྱི་བར། །སྦྱྱིན་བདག་ཆོ་འཕྲུལ་ཐ་དད་རྲེ་

བསྲེན་སྲེ། །བརྒྱད་ཡན་འགན་ཟླར་བཅས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སྲེ། །དྲེ་ཕྱིན་འགན་ཟླ་མྲེད་

པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡྱིན། །འདྱི་ནྱི་མདོ་སྡྲེ་མཛངས་བླུན་ནང་ན་གསལ། །

 མྱི་དགྲེའྱི་བཤྲེས་གཉྲེན་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བསྐུལ་བའྱི། །མ་སྐྲེས་དག་ཡྱིས་

གང་ཆྲེན་ནོར་སྐོང་ནྱི། །རྦད་པ་བཏུལ་སྲེ་ལྷ་དང་བདྲེན་པར་བཀོད། །མ་སྐྲེས་མངལ་

གནས་ཁྲེ་འུ་ཉྱིད་འགྱུར་ཞྱིང༌། །ལྷ་མྱིའྱི་དཔལ་ཐོབ་པ་ཡྱི་བསན་ལ་ཞུགས། །དག་

བཅོམ་འགྱུར་ཞྲེས་ལུང་བསན་དགག་པའྱི་ཕྱིར། །བླུན་པོ་དུ་མས་འབད་ཀྱང་དགག་

མ་ནུས། །ཇྱི་སད་ལུང་བསན་གཡོ་བ་མྲེད་པར་གྱུར། །དཔལ་སྦས་ཀྱྱིས་ནྱི་སོ་དྲུང་མྲེ་

དོང་བཤམས། །དུག་ཅན་ཟས་སྦྱར་མགོན་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཚེ། །ཞབས་བཞག་ཙམ་

གྱིས་མྲེ་དོང་པདྨའྱི་མཚོ། །བུང་བའྱི་ཁྱུ་མང་སྒ་འབྱིན་ལྡན་པར་གྱུར། །པདྨར་ཞབས་

བཀོད་ནང་དུ་སན་ལ་བཞུགས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དུག་གསུམ་མྱི་མངའ་

བའྱི། །བདྲེན་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ཟས་ཀུན་དུག་མྲེད་གྱུར། །དད་པར་མཛད་དྲེ་བདྲེན་པ་

མཐོང་ལ་བཀོད། །



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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 སྐྲེ་རྒུའྱི་བདག་མོ་རབ་ཏུ་འབྱིན་པ་རུ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཡྱིས་ཞུས་ཚེས་

བསན་པ་ལ། །བུད་མྲེད་འཇུག་པར་ཞུ་བ་མ་བྲེད་ཅྱིག །བསན་པ་ལོ་གངས་ལྔ་

བརྒྱས་སྔར་ནུབ་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་ལན་གསུམ་གསོལ་བའྱི ་ཐ་མར་

གནང༌། །ལྕྱི་བའྱི་ཆོས་བརྒྱད་ཁས་བླངས་ཀྱྱིས་བསྲེན་རོགས། །དྲེ་སོགས་བུད་མྲེད་

དག་བཅོམ་མང་དུ་བྱུང༌། །སྲེར་སྐའྱི་གོང་དུ་ཡབ་ཀྱྱི་མཆོད་རྲེན་མཛད། །སྔོན་ནས་

ཕ་མར་གུས་ཞྲེས་སྔོན་བྱུང་གསུངས། །

 སངས་རྒྱས་སོང་གྱི་ངྲེས་པའྱི་འཕྱིན་ལས་ནྱི། །ལས་ཀྱྱི་རྒྱུ་བ་ལུང་སོན་

མཛད་པའྱི་ཕྱིར། །ཏྱི་སྱིའྱི་གངས་འགམ་མ་དྲོས་མཚོར་བོན་སྲེ། །རྱིན་ཆྲེན་སྣ་

ཚོགས་པདྨ་ལ་བཞུགས་ནས། །སྔོན ་ཚེ ་མྱི ་ནག་མདུང་ཐུང་ཅན་བསད་

པས། །ཞབས་ལ་སྲེང་ལྡྲེང་ཚལ་པ་ཟུག་པ་དང༌། །ཁྲེ་འུ་བླ་མས་སངས་རྒྱས་འོད་

སྲུང་ཚེ། །མགོ་རྲེག་ལ་ནྱི་བང་ཆུབ་ག་ལ་ཡོད། །བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་དཀའ་འོ་ཞྲེས་

སྨས་པས། །ལོ་གངས་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་དང༌། །དྲེ་བཞྱིན་ཨུཏྤལ་བཀྲུ་སན་

མནམས་པ་དང༌། །ཀུན་དུ་རྒྱུ་མོ་ཙན་ཙས་སྐུར་བ་དང༌། །མུ་སྲེགས་མཛེས་མ་རྒྱལ་

བྲེད་ཚལ་བསད་དང༌། །མུ་གྲེའྱི་གོང་དུ་བསོད་སོམས་སྤྱད་པ་ལས། །མ་རྲེད་ལྷུང་

བཟྲེད་སོང་པར་བོན་པ་དང༌། །སྐུ་སོད་བསྙུང་བ་བསལ་ཕྱིར་གཟྱིམས་པ་དང༌། །བམ་

ཟྲེ་བ་ར་དྷྭ་ཛས་མྱི་སན་ཚིག །ལྔ་བརྒྱ་བརོད་པས་སྤྱོས་ཤྱིང་དམད་པ་དང༌། །དག་

མཐའྱི་གོང་དུ་དབར་གནས་མཛད་པ་ན། །ར་ཆས་ནས་རུལ་གསོལ་བར་བསན་པ་

དང༌། །སྲེར་སྐ་བཅོམ་ཚེ་དབུ་བསྙུན་གྱུར་པ་སྲེ། །ལས་ཀྱྱི་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་ལུང་བསན་

མཛད། །གཞན་ཡང་དགྲེ་འདུན་དབྲེན་གྱིས་བྲེ་བ་དང༌། །ལྷས་བྱིན་གྱིས་འཕངས་རྡོ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བས་རྨ་དོད་སོགས། །ལས་ཀྱྱི་རྒྱུ་ནྱི་འདྱི་ཞྲེས་གསལ་བར་བསན། །འཁོར་ཀུན་གྱིས་

ཀྱང་རང་རང་ལས་ཀུན་བཤད། །མཆོག་ཟུང་དྲེ་ཚེ་ངོ་མཚར་རྫུ་འཕྲུལ་རྲེ། །ལྷས་

བྱིན་ལུས་འདྱིས་མནར་མྲེད་དམྱལ་བར་ལྷུང༌། །ཐ་མར་རང་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་

བསན་མཛད། །མ་སྐྲེས་དག་ནྱི་ར་བ་མྲེད་པ་ཡྱི། །དད་པ་ལ་བཀོད་སྦྱྱིན་བདག་

མཆོག་ཏུ་གྱུར། །དྲེ་བཞྱིན་གདུལ་བའྱི་ཐ་མ་འདུལ་གྱི་བར། །ངོ་མཚར་མཛད་པས་

འགོ་མང་བཏུལ་བ་སྲེ། །ལུང་དང་ལས་བརྒྱ་རོགས་བརོད་བརྒྱ་པ་དང༌། མངོན་པར་

བྱུང་བའྱི་མདོ་སྡྲེ་རྣམས་ལས་གསལ། །འདྱི་རྣམས་ཐུན་མོང་གདུལ་བའྱི་སྣང་བ་

ཡྱིན། །

 ཐུན་མོང་མྱིན་པ་ཐྲེག་ཆྲེན་གདུལ་བའྱི་ངོར། །བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་བོ་ལ་

སོགས་པར། །ཕོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་སས་མཐའ་ཡས་འདུས་པ་ལ། །རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་

སོ་གསུམ་ཇྱི་བཞྱིན་སྒས། །མཚན་ཉྱིད་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་ནྱི། །ཟབ་པ་ཤྲེར་

ཕྱིན་མདོ་སྡྲེ་མཐའ་ཡས་གསུངས། །དཔག་མྲེད་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་

མཛད། །ལྷ་ཡྱི་གནས་དང་ཀླུ་དང་མྱི་ཅྱིའྱི་གནས། །རྩྭ་ཅན་གོང་སོགས་མཐའ་ཡས་

གནས་རྣམས་སུ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་འདུས་པ་དཔག་ཡས་ལ། །ལ་ལར་དྲང་

ངྲེས་རྣམ་པར་ཕྲེ་བ་དང༌། །ལ་ལར་དགོངས་དང་ལྡྲེམ་དགོངས་སྒ་གཞན་དང༌། །ལ་

ལར་ཇྱི་བཞྱིན་སྒ་སོགས་རྣམ་མང་གྱིས། །ཆོས་ཀྱྱི་དབྱིངས་ཉྱིད་ཁོ་ན་ལས་བརམས་

སྲེ། །རྒྱ་ཆྲེན་ཐབས་ཀྱྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡྱི། །ཆོས་འཁོར་མཐའ་ཡས་བགང་ལས་

འདས་པར་གསུངས། །དྲེ་ཚེ་ལས་ལམ་རྣམ་པ་བཅུ་སོགས་ཀྱང༌། །དྲེས་འདུལ་འགོ་

ལ་ཐབས་ཀྱྱི ་མཛད་པ་སྲེ །  །རོགས་སངས་རྒྱས་ལ་མྱི ་དགྲེའྱི ་ལས་མྲེད ་



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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ཅྲེས། །གསང་ཆྲེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མདོ་རུ་གསུངས། །ལྷས་བྱིན་འཁོར་དང་

བཅས་དང་དྲུག་སྡྲེ་དང༌། །བདུད་དང་མུ་སྲེགས་ཇྱི་སྲེད་སྣང་བ་ཡང༌། །སོན་པ་ཉྱིད་ཀྱྱི་

ཐབས་ཀྱྱི་མཛད་པ་ཡྱིས། །རྒྱལ་བའྱི་ཆྲེ་བ་དབྱུང་བར་བྲེད་པ་སྲེ། །རྒྱལ་ལ་ཐོ་འཚམ་

ནུས་པ་མྱི་སྱིད་ཅྲེས། །ཟབ་རྒྱས་མདོ་སྡྲེ་དུ་མ་དག་ལས་བཤད། །

 མ་སྐྲེས་དག་ཡྱི་འགོད་བསལ་མདོ་སྡྲེ་ནྱི། །སོན་པ་མྱ་ངན་འདས་ཚེ་འཇམ་

དཔལ་མཐུས། །རྒྱལ་པོའྱི་རྨྱི་ལམ་ནང་དུ་སྣང་བ་རུ། །འཇམ་དཔལ་ར་བའྱི་རྒྱུད་

ལས་ལུང་དུ་བསན། །འདྱི་དག་ཐུན་མོང་ཕར་ཕྱིན་ཐྲེག་པ་ཡྱི། །སྣོད་གྱུར་རྒྱལ་སས་

རྣམས་ལ་སྣང་བ་ཡྱིན༌། །

 ཤྱིན་དུ་སལ་བ་མཆོག་གྱི་གདུལ་བའྱི་ངོར། །གསང་བ་མཆོག་གྱི་དགྲེས་

པའྱི་འཁོར་ལོ་ཆྲེ། །ཨྲེ་ཝཾ་གཉྱིས་མྲེད་མྱི་ཕྲེད་རག་པའྱི་གནས། །རྡོ་རྲེ་བཙུན་མོའྱི་བ་

གར་སོམས་ཞུགས་སྲེ། །ཧྲེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་པས། །རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པའྱི་

རྒྱུད་སྡྲེ་རྒྱ་མཚོ་ནྱི། །ནམ་ཡང་ནུབ་པ་མྲེད་པའྱི་དུས་སུ་བསན། །རྣལ་འབོར་དབང་

ཕྱུག་བྲེ་བ་བརྒྱད་བཅུ་དང༌། །རྱི་རབ་སུམ་བཅུ་དྲུག་གྱི་རྡུལ་མཉམ་པའྱི། །རྣལ་

འབོར་མ་ཚོགས་སད་ཅྱིག་གྱིས་སྱིན་གོལ། །འདུས་པའྱི་རྒྱུད་ཆྲེན་གཉྱིས་མྲེད་རྣམ་

རྒྱལ་དང༌། །འགྲེལ་པ་སྒོན་མ་གསལ་བ་ལ་སོགས་པར། །ཟས་གཙང་འཇམ་དཔལ་

ཡུམ་ནྱི་སྒོལ་མ་སྲེ། །གགས་འཛིན་མ་ནྱི་ལྷ་མོ་དཔལ་ཆྲེན་མོ། །དག་གཅན་ཟྱིན་སས་

རྡོ་རྲེ་སྲེམས་དཔའ་སོགས། །དཀྱྱིལ་འཁོར་ཆྲེན་པོ་ཉྱིད་དུ་གནས་པར་བཤད། །

 ཆོས་ཀུན་སད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱི་སྣང་བ་སྲེ། །བདྲེན་རྫུན་སྔ་ཕྱི་ཐོག་མཐའ་ལ་

སོགས་པ། །བཏགས་པས་ཡྱིན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོས་མྱིན། །འདྱི་འདྲའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཟབ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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མོ་ལ་སྐྲག་པས། །ཐྲེག་ཆྲེན་ཐྲེག་དམན་མདོ་སྔགས་འདྱི་ཐམས་ཅད། །ཇྱི་ལྟར་འཁྲུལ་

ལྡན་སྐྲེ་བོའྱི་ངག་བཞྱིན་དུ། །གཅྱིག་རྲེས་གཅྱིག་མཐུད་ཁོ་ནར་མ་འཁྲུལ་ཞྱིག །ཚད་

བཟུང་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ཚད་འཛིན་ན། །མཁས་པར་གགས་ཀྱང་བྱིས་ལས་བྱིས་

པར་གོ །ཇྱི་ལྟར་འགོ་མང་དུས་གཅྱིག་གཉྱིད་ལོག་ན། །སོ་སོའྱི་ཁམས་དང་རྐྲེན་དང་

བག་ཆགས་ལས། །རྨྱི་ལམ་སྣང་བ་ཐ་དད་འབྱུང་མོད་ཀྱྱི། །ཀུན་ལ་བདྲེན་རྫུན་ཐོག་

མཐའ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །དྲེ་བཞྱིན་གདུལ་བའྱི་མོས་ཁམས་དབང་པོ་དང༌། །བག་ཉལ་ཐ་

དད་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །ཡྲེ ་ཤྲེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་བྱིན ་གྱི ་བརླབས་པའྱི ་

མཐུས། །གང་འདུལ་སྐུ་དང་དུས་དང་འཁོར་དང་ཞྱིང༌། །མཛད་པ་དམ་ཆོས་མཐའ་

ཡས་ཅྱིག་ཆར་སྣང༌། །ཀུན་ཀྱང་ཡྲེ་ཤྲེས་སྒྱུ་མའྱི་སྣང་བར་ཟད། །བདྲེན་རྫུན་མྲེད་དྲེ་

ཆོས་དབྱིངས་གཅྱིག་གྱི་ངང༌། །དམ་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་གསུང་བའྱི་རྱིང༌། །བར་གྱི་

བསལ་པ་ལྔ་བཅུ་འདས་པ་ནྱི། །དུས་བྱིན་བརླབས་པས་ཕྱི་དྲོ་གཅྱིག་གོ་སམ། །དྲེ་

ནས་སངས་རྒྱས་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ལགས་ཀྱྱི་ཆོ་འཕྲུལ་མཛད་རྱིང་དྲེ་སྲེད་

འདས། །དུས་བྱིན་བརླབས་ཕྱིར་ཡུད་ཙམ་གཅྱིག་གོ་སམ། །འདྱི་འདྲ་དཔག་ཡས་

གསུངས་པ་རྣམས་ལྟོས་ལ། །སངས་རྒྱས་བྱིས་པའྱི་ཆོས་སུ་མ་སྡུད་ཅྱིག །དྲེ་བཞྱིན་

སྐུ་ཚེའྱི་ཚད་ཀྱང་སྣ་ཚོགས་སུ། །སྣང་སྲེ་བསལ་ཆྲེན་གངས་མང་བདུན་བརྒྱ་

ནྱི། །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་ཚད་ཡྱིན་ཞྲེས། །སྲེང་གྲེའྱི་སྒ་ཆྲེན་བསྒགས་པའྱི་མདོ་

ལས་བཤད། །གཞན་ཡང་གདུལ་བ་དཔག་ཡས་དུ་མ་ཡྱིས། །ཅྱིག་ཅར་ཉྱིད་དུ་རང་

རང་སལ་བ་ལྟར། །ལ་ལས་དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བར་མཐོང༌། །དྲེ་བཞྱིན་

ལྷུམས་ཞུགས་བལྟམས་གཟོ་རོལ་རྲེད་མཛད། །ཁབ་ནས་བྱུང་དང་དཀའ་སྤྱོད་



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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འཚང་རྒྱ་དང༌། །ཆོས་གསུང་མྱ་ངན་འདས་དང་རྱིང་སྲེལ་འགྲེད། །བཀའ་སྡུད་

བསན་པའྱི་གྲེས་པ་སོན་ལ་སོགས། །མཐའ་ཡས་བསམ་མྱི་ཁབ་པ་ཅྱིག་ཅར་

སྣང༌། །ཇྱི་ལྟར་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནོར་བཟང་གྱིས། །བམས་པའྱི་རྣམ་པར་ཐར་

པ་མཐོང་བཞྱིན་ནོ། །

 ཐྲེག་ཆྲེན་དབང་བས་མྱང་འདས་མཛད་པ་ཡང༌། །སྱིང་རྲེ་པད་དཀར་མྱ་ངན་

འདས་མདོ་དང༌། །ཁྲེ་འུ་བཞྱི་ཡྱི་མདོ་སོགས་ལས་གསུངས་ལྟར། །དཔག་ཡས་

བསན་རྣམས་སྐྲེ་བོས་དཔག་མྱི་ནུས། །ཐུན་མོང་བྱིས་པའྱི་གདུལ་བའྱི་སྣང་ངོ་

རུ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཡྱིས་ཞམ་རྱིང་བས་ནས་ནྱི། །ཡུལ་གྱི་དབུས་དང་བང་ཕོགས་

ཕལ་མོ་ཆྲེ། །ཞབས་ཀྱྱིས་བཅགས་སྲེ་སྔོན་བྱུང་དུ་མ་བསན། །ཁ་ཆྲེ་ལྱི་ཡུལ་བོད་

སོགས་ལུང་བསན་མཛད། །སར་ཡང་ལག་ན་རྡོ་རྲེས་ཞམ་རྱིང་བས། །ཡུལ་ཁམས་

མཐའ་ཡས་མྱུལ་ཞྱིང་དུལ་བར་མཛད། །

 མདོར་ན་དགུང་ལོ་ཉྲེར་དགུ་ཁབ་ཏུ་བཞུགས། །ལོ་དྲུག་དཀའ་སྤྱད་རོགས་

སངས་རྒྱས་གྱུར་ནས། །ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་ཡངས་པ་ཅན་དང་ནྱི། །ས་དཀར་ཅན་དང་ལྷ་

གནས་བྱིས་པ་གསོད། །ཀ་ཽཤམྱི་དང་འབོག་གནས་མཆོད་རྲེན་གནས། །བ་རྒོད་ཕུང་

རྱི་འོད་མ་ཅན་གྱི་གོང༌། །སྒ་བཅས་དང་ནྱི་སྲེར་སྐའྱི་གོང་ཁྲེར་སྲེ། །བཅུ་གཉྱིས་པོ་རུ་

ལོ་རྲེ་ལོ་རྲེ་བཞུགས། །མཉན་དུ་ཡོད་པར་ལོ་གངས་ཉྱི་ཤུ་བཞྱི། །སན་གྱི་ནགས་

ཚལ་དུ་ནྱི་ལོ་བཞྱི་སྲེ། །འབར་བའྱི་ཕུག་གྱི་གནས་སུ་ལོ་ལྔ་བཞུགས། །

དྲེ་ལྟར་དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཅུ་བཞྲེས་པའྱི་ཚེ། །གང་གྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་རང་པ་

བཞྱི་པོ་ལ། །བསྲེན་ཞྱིང་གོམས་པ་མང་དུ་བས་པ་དྲེ། །འདོད་ན་བསལ་པའམ་དྲེ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བས་ལྷག་པར་ཡང༌། །འཚོ་ཞྱིང་སྡོད་ཏོ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཡྱིས། །རྫུ་འཕྲུལ་རང་

བཞྱི་བསྲེན་གོམས་མང་མཛད་ཕྱིར། །བཞྲེད་ན་བསལ་པའམ་དྲེ་བས་ལྷག་པར་

ཡང༌། །བཞུགས་ཞྲེས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ལན་གསུམ་དུ། །མྱ་ངན་མྱི་འདར་གསོལ་བ་

འདྲེབས་བསྐུལ་ཀྱང༌། །བདུད་ཐྱིབས་ཀྱྱིས་ནོན་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨར་གྱུར། །སྡྱིག་ཅན་

བདུད་ཀྱྱིས་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ། །སྐོ་བ་སྐྲེད་ཕྱིར་སྐུ་ཚེའྱི་ལྔ་ཆ་བཏང༌། །སྐུ་

ཚེའྱི་འདུ་བྲེད་ཟླ་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །ས་གཡོས་ཕོགས་འཚིག་སར་མདའ་

ལྷུང་བར་གྱུར། །མཆོག་ཟུང་ལ་སོགས་ཉན་ཐོས་ཆྲེན་པོ་ནྱི། །མང་ཞྱིག་ཕུང་པོའྱི་

ལྷག་སངས་མྱ་ངན་འདས། །གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་རྩྭ་ཅན་དུ་གཤྲེགས་སྲེ། །ལམ་དུ་རྡོ་བ་

འཕངས་པའྱི་མདོ་སྡྲེ་ཡྱིས། །གང་རྣམས་བཏུལ་སྲེ་སཱ་ལའྱི་ཚལ་གྱི་དབུས། །ཐ་མའྱི་

གཟྱིམས་ཁྱི་ལ་བཞུགས་མགར་བའྱི་བུ། །ཙུནྡ་ཞྲེས་བ་སངས་རྒྱས་སྡོང་པོ་ཡྱི། །ཐ་

མའྱི་བསོད་སོམས་འབུལ་པོར་སོན་པ་ལས། །བསོད་སོམས་བཞྲེས་སྲེ་ང་ནྱི་འདས་

པའྱི་འོག །འོད་སྲུང་གྱིས་ནྱི་སོན་པའྱི་བ་བ་བྲེད། །ང་ཡྱི་བཀའ་རྣམས་ལྲེགས་པར་

བསྡུ་བར་གྱིས། །འདྱི་སད་བདག་གྱིས་ཐོས་པའྱི་དུས་གཅྱིག་ན། །ཞྲེས་པས་གནས་

དུས་འཁོར་སོགས་གྲེང་གཞྱི་དང༌། །བར་དུ་མཚམས་སྦྱོར་ཐ་མར་ཐུན་གྱུར་

བརོད། །

མྲེས་པ་རལ་པ་ཅན་དང་ཤཱཀྱ་ལས། །གཞན་པའྱི་མུ་སྲེགས་རབ་ཏུ་འབྱིན་མྱི་

བ། །བསབ་པ་ཕན་ཚེགས་འདོད་ན་བག་ཡངས་བོས། །རྒན་པས་གཞོན་པ་ཕན་

པས་བསྡུ་བ་ཞྱིང༌། །གཞོན་པས་རྒན་ལ་མྱིང་ནས་བོད་མྱི་བ། །ཞྲེས་གསུངས་དག་

གཅན་ཟྱིན་དང་ཀུན་དགའ་བོ། །དགྲེ ་འདུན་ལ་བཏང་སྐུ་ཡྱི ་སོད་གཡོགས་



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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བསལ། །དགྲེ་སོང་དག་རྣམས་བདྲེ་གཤྲེགས་སྐུ་ལ་ལྟོས། །དྲེ་ལ་འདྱི་ནྱི་བདྲེ་

གཤྲེགས་སྐུ་ལྟ་བའྱི། །ཐ་མ་ཡྱིན་ནོ་རྲེ་ཞྱིག་ཅང་མ་སྨ། །བདྲེན་པ་བཞྱི་དང་རྲེན་ཅྱིང་

འབྲེལ་འབྱུང་དང༌། །བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཡོད་ན་ཞུས། །འདུས་བས་ཐམས་

ཅད་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཟག་བཅས་སྡུག་བསྔལ་མྱང་འདས་ཞྱི་བ་སྲེ། །ཆོས་ཀུན་

བདག་མྲེད་པ་འོ་དྲེ་ལ་འདྱི། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་གསུང་གྱི་ཐ་མའོ། །ཞྲེས་

གསུངས་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་གཟུགས་མྲེད་དང༌། །འགོག་སོམས་རྣམས་ལ་

ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ཟློག་གྱིས། །ཡང་ཡང་སོམས་ཞུགས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་

ལས། །ཐ་མར་ཟག་མྲེད་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་འདས། །

 ཉན་ཐོས་ཆྲེ་རྣམས་ཆོས་ཉྱིད་ལ་རོག་བྲེད། །ཚངས་སོགས་ལྷ་མྱིའྱི་འཁོར་

ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །མྱ་ངན་སྨྲེ་སྔགས་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་བྲེད། །ལྷ་རས་

མཆོད་པ་དཔག་ཡས་འཛམ་གྱིང་གང༌། །སྐུ་གདུང་དམ་པ་སྣམ་སྦྱར་ལྔ་བརྒྱ་

དང༌། །རས་ཟུང་ལྔ་བརྒྱས་དཀྱིས་སྲེ་འཁོར་སྒྱུར་གྱི། །གདུང་ལྟར་ལྕགས་སྣོད་འབྲུ་

མར་གྱིས་བཀང་བར། །བཞུགས་སྲེ་དྲྱི་ཞྱིམ་ཤྱིང་སྤུངས་ཞུགས་ལ་ནྱི། །བཞྲེན་པར་

བརམས་ཚེ་མྲེ་སྦར་མ་ནུས་ནས། །ལྷ་མྱིག་ལྡན་པའྱི་མཆོག་གྱུར་མ་འགགས་

པས། །བལྟས་སྲེ་འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོ་སོབས་བཅུ་པ། །སྐུ་གདུང་མ་ཉམས་པ་ལ་ཕག་

དགྱིད་འདོད། །དྲེ་མཐུས་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་སྱིད་ཞོག་ཅྱིག་ཟྲེར། །འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོས་ལྟས་

ཆྲེན་རྣམས་མཐོང་བས། །སོན་པ་འདས་པར་ཤྲེས་སྲེ་ཀྱྲེ་མ་འོ། །འདུས་བས་རྣམས་

ཀྱྱི་ཆོས་ཉྱིད་འདྱིར་ཟད་མོད། །མཆོག་ཏུ་དད་ལྡན་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྲེས་དགས། །ཐོས་ན་

ཁག་སྐྱུགས་མོད་ལ་འཆྱི་འགྱུར་བས། །དྲེ་ཟློག་པ་ཡྱི་ཐབས་ཤྱིག་བ་འོ་སམ། །མདུན་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ན་འདོན་པ་བམ་ཟྲེ་དབར་བྲེད་ལ། །ཐབས་བསན་རྱིངས་པར་སཱ་ལའྱི་ཚལ་དུ་

བོན། །བསོད་ནམས་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ཡྱིས་མ་ཉམས་པའྱི། །གདུང་ལ་ཕག་བས་ཆོས་

གོས་རས་ཟུང་གཞན། །ལྔ་བརྒྱ་ཕག་རྲེས་སར་དུ་ཡང་དཀྱིས་ནས། །དྲྱི་ཞྱིམ་ཙན་

དན་ལ་སོགས་ཤྱིང་སྤུངས་ཚེ། །ཐུགས་ཀའྱི་དབུས་ནས་རང་བྱུང་ཡྲེ་ཤྲེས་

མྲེས། །སྐུ་གདུང་བསྲེགས་སྲེ་ཡུངས་འབྲུ་ལྟ་བུ་ཡྱི། །རྱིང་བསྲེལ་གྱིས་ནྱི་ཀུན་ནས་

གཏམས་པར་གྱུར། །དྲེ་ལ་རས་ཟུང་གཉྱིས་ནྱི་མ་ཚིག་པ། །ནང་མ་ཤོས་དང་ཕྱི་མ་

ཤོས་ཡྱིན་ནོ། །

 དྲེ་ཚེ་མ་སྐྲེས་དག་ཡྱི་མདུན་ན་འདོན། །དབར་བྲེད་ཀྱྱིས་ནྱི་འོད་སྲུང་གྱིས་

བསན་ལྟར། །རྒྱལ་པོ་སྐྲེད་མོས་ཚལ་དུ་སྤྱན་དྲངས་སྲེ། །སོན་པའྱི་མཛད་པ་བྱིས་

པའྱི་ཐང་སྐུ་བསན། །འདྱི་ནྱི་དགའ་ལྡན་གནས་ནས་གང་ཆྲེན་གྱི། །རྣམ་པས་བབ་སྲེ་

ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་འོ། །ཞྲེས་སོགས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བརྡ་སྤད་དྲེ། །ཐ་མར་འདྱི་ནྱི་

གོང་ཁྲེར་རྩྭ་ཅན་གྱི། །སཱ་ལ་ཟུང་གྱི་ཚལ་དུ་ཤྱིང་ཟད་པའྱི། །མྲེ་ལྟར་མྱ་ངན་འདས་

ཤྱིང་ཙནྡན་གྱི། །ཞུགས་ཀྱྱིས་སྐུ་གདུང་སྦྱོང་བའྱི་མཛད་པ་འོ། །དྲེ་སད་སྨས་པས་

རྒྱལ་པོ་སྐྲག་གྱུར་སྲེ། །ཅྱི་ག་སོན་པ་མྱ་ངན་འདས་གྱུར་ཏམ། །དབར་བྲེད་ཀྱྱིས་ནྱི་

ལྷ་ཉྱིད་དྲེ་སད་གསུངས། །བདག་ནྱི་དྲེ་སད་བརོད་པར་མྱི་སྤོ་འོ། །ཞྲེས་སྒས་ཐོས་

པས་རྒྱལ་པོ་ས་ལ་འགྲེལ། །ཡུན་རྱིང་བརྒྱལ་ཚེ་སྔ་ནས་བཤམས་པ་ཡྱི། །ཏྱིལ་མར་

གཞོང་པ་བདུན་ལས་རྱིམ་པས་དྲངས། །ཐ་མར་ཙནྡན་ས་མཆོག་གྱི་ཁུ་བའྱི། །གཞོང་

པའྱི་ནང་ནས་དྲངས་པས་སོས་པར་གྱུར། །

 དྲེ་ནས་སྡྱིག་ཅན་ཡུལ་གྱི་གད་རྣམས་དང༌། །རོག་གཡོའྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་



ཆོས་འབང་མཁས་པའི་དགའ་འོན་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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རྱིགས་པུ་ལུ་ཀ །གོང་ཁྲེར་སྒ་སྒོགས་ཀྱྱི་ནྱི་ཀོ་དྷ་དང༌། །ཁབ་འཇུག་གྱིང་ན་གནས་

པའྱི་བམ་ཟྲེ་དང༌། །སྲེར་སྐའྱི་ཤཱཀྱ་ཡངས་པ་ཅན་པ་ཡྱི། །ལྱི་ཙཱ་ཝྱིར་བཅས་སྐུ་གདུང་

ལྲེན་དུ་ལྷགས། །རྒྱལ་པོ་མ་སྐྲེས་དགས་ཀྱང་གང་ཆྲེན་བཞོན། །དཔུང་ཚོགས་

བཅས་པས་འགོ་བར་ཆས་པའྱི་ཚེ། །སོན་པ་དྲན་པས་བརྒྱལ་སྲེ་ལྷུང་གྱུར་

ནས། །འགོ་བར་མ་ནུས་དབར་བྲེད་དཔུང་བཅས་བཏང༌། །གདུང་སལ་ལྲེན་པའྱི་སྡྲེ་

ཚན་བདུན་ལྷགས་སྲེ། །རྲེ་རྲེ་ཞྱིང་ནས་རྩྭ་ཅན་གད་རྣམས་ལ། །སོན་པ་འདྱི་ནྱི་ངྲེད་

ལ་རྱིང་མོ་ནས། །འཕངས་ཤྱིང་སྡུག་ལ་བླ་མར་གྱུར་པ་ཡྱིན། །དྲེ་ནྱི་ཁྲེད་ཀྱྱི་ཉྲེ་འཁོར་

དུ་འདས་ཀྱྱིས། །ངྲེད་ལ་སྐུ་གདུང་སལ་བ་བྱིན་པར་གྱིས། །ངྲེད་ཀྱྱིས་རྱིན་ཆྲེན་

མཆོད་རྲེན་བས་ནས་ནྱི། །མཆོད་པ་དགྱིད་ཅྲེས་སྨས་ཚེ་གད་རྣམས་ཀྱྱིས། །ངྲེད་

ཀྱང་དྲེ་ལྟར་བྲེད་ཀྱྱིས་སྐུ་གདུང་ནྱི། །ཁྲེད་ལ་མྱི་སྦྱྱིན་ཞྲེས་སྨས་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས། །འོ་

ན་དམག་གྱིས་དབོག་ཞྲེས་དམག་དཔུང་སྡུད། །གད་རྣམས་ཀྱང་ནྱི་གཡུལ་དུ་ཆས་

པར་གྱུར། །དྲེ་ཚེ་བམ་ཟྲེ་བྲེ་བོ་དང་མཉམ་པས། །སོན་པ་དྲེ་ནྱི་བཟོད་པའྱི་བསྔགས་

པ་གསུང༌། །བཟོད་ལ་དགྲེས་ན་དྲེ་ཡྱི་སྐུ་གདུང་ཕྱིར། །གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ནྱི་གསོད་

པར་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱིས། །བདག་གྱི་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་མཉམ་པར་བགོ །བུམ་པ་འདྱི་ནྱི་

བདག་གྱིས་མཆོད་པར་བ། །ཞྲེས་སྨས་ཀུན་ཀྱང་དགའ་ཞྱིང་མཐུན་གྱུར་ནས། །ཆ་

བརྒྱད་བགོས་པས་ཡུངས་འབྲུ་ལྟ་བུ་ཡྱི། །རྱིང་བསྲེལ་མ་ག་དྷ་ཡྱི་ཁལ་རྲེ་བྱུང༌། །སོ་

སོར་བྱིན་ནས་གདུང་གྱི་སོལ་བ་རྣམས། །བམ་ཟྲེ་ནྱ་གོ་དྷ་སྐྲེས་ཀྱྱིས་བླངས་

སྲེ། །བཅུ་པོ་སོ་སོའྱི་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྲེན་བས། །

འོན་ཀྱང་མ་སྐྲེས་དག་ཡྱི་སལ་བ་ནྱི། །མདོ་སྡྲེ་འདྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་གོང་ཁྲེར་
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གྱི། །ཕྱི་རོལ་ས་གཞྱིར་ཟ་མ་ཏོག་བཅུག་ནས། །རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྲེད་པའྱི་དོན་དུ་

སྦས། །དྲེ་འདས་ནས་ནྱི་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། །མྱ་ངན་མྲེད་ཅྲེས་བ་བའྱི་རྒྱལ་པོ་

འབྱུང༌། །དྲེ་ཚེ་དགྲེ་སོང་དབང་པོའྱི་སྡྲེ་ཞྲེས་པས། །ཕྱུང་སྲེ་མདོ་སྡྲེ་འདྱི་ཡྱིས་རྒྱལ་

པོ་འདུལ། །དྲེ་ནས་མདོ་འདྱི་བང་གྱི་ཕོགས་རོལ་ཏུ། །འཇོག་ཀྱང་སུ་ཡྱིས་ཤྲེས་པར་

མྱི་འགྱུར་རོ། །མྱ་ངན་མྲེད་ཀྱྱིས་རྱིང་སྲེལ་དྲེ་བླངས་སྲེ། །འཛམ་གྱིང་ཁབ་པར་རྱིང་

སྲེལ་ལྡན་པ་ཡྱི། །མཆོད་རྲེན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་བྲེད་འགྱུར་ཞྲེས། །བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའྱི་ཐབས་ཀྱྱི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱི། །རྣམ་འཕྲུལ་བསན་པའྱི་མདོ་ལས་ལུང་དུ་

བསན། །སྒ་སྒོགས་པ་ཡྱི་རྱིང་སྲེལ་སལ་པ་ནྱི། །ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་པོས་ཁྲེར་སྲེ་མཆོད་པ་

བྲེད། །ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་ཚེམས་ཀྱྱི་མཆྲེ་བ་བཞྱིའྱི། །གཅྱིག་ནྱི་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་

ཁྲེར་ལྷ་ཡུལ་མཆོད། །གཉྱིས་པ་ཚིག་འཛིན་གོང་ཁྲེར་ཡྱིད་འོང་ན། །གསུམ་པ་ཀ་

ལྱིང་རྒྱལ་པོའྱི་ཡུལ་ན་སྲེ། །བཞྱི་པ་སྒ་སྒོགས་ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་པོས་མཆོད། །དྲེ་བཞྱིན་

ཚེམས་དང་རྱིང་སྲེལ་སྐུ་གདུང་གཞན། །དུ་མས་ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱྱིན་སྱིན་པོ ་

དང༌། །མྱིའམ་ཅྱི་དང་མྱི་སོགས་འགོ་བའྱི་རྱིས། །དཔག་མྲེད་གནས་ན་སོ་སོའྱི་དོན་

ཆྲེན་མཛད། །ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའྱི་དགའ་སོན་གྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་

སབས་ལས་སོན་པའྱི་མཛད་པ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའྱི་སབས་སྲེ་དང་པོའ།ོ །
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༄༅། །སོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཕོགས་ཙམ་བརོད་པ།

ཡོངས་འཛིན་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ལམ་རྱིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའྱི་རྣམ་ཐར་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།

༄༅། །དྲེ་ལ་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྲེན་དུ་འབོན་པ་ནྱི་རྒྱ་ལམ་ན་ཨུ་དུམ་ཝ་རའྱི་མྲེ་

ཏོག་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་པར་གསུངས་ལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་

རྲེན་དུ་འབྱུང་བ་ལ་དང་པོར་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྲེད། བར་དུ་བསལ་བ་

གངས་མྲེད་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དུས་རྱིང་དཔག་ཏུ་མྲེད་པར་ཚོགས་གཉྱིས་

རླབས་པོ་ཆྲེ་བསགས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཞྱིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང༌། སོན་ལམ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང༌། གདུལ་བ་རྣམས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྱིན་པ་སོགས་རྲེན་

འབྲེལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་འགྱིག་པ་ན་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྲེན་དུ་འབོན་པ་ཡྱིན་ལ། 

དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྲེན་འབྲེལ་འགྱིག་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བས་འཇྱིག་རྲེན་འདྱི་ཕལ་ཆྲེར་མུན་

བསལ་ཤ་སག་ཏུ་གནས་ཤྱིང༌། སངས་རྒྱས་འབོན་པའྱི་སྒོན་བསལ་ནྱི་རྒྱ་ལམ་ན་

སྱིད་པ་ཙམ་མོ། །

དྲེ་ཙམ་དུ་དཀོན་པ་ཅྱི་ཡྱིན་སམ་ན། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཇྱི་ལྟར་མཚན་མོ་

མུན་ནག་སྤྱིན་རུམ་ན། །གོག་འགྱུ་སད་ཅྱིག་རབ་སྣང་སོན་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་སངས་
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རྒྱས་མཐུ་ཡྱིས་རྒྱ་ལམ་ན། །འཇྱིག་རྲེན་བསོད་ནམས་བློ་གོས་ཐང་འགའ་

འབྱུང༌། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁམས་གསུམ་གྱི་འཁོར་བའྱི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

དགྲེ་སྲེམས་ཕ་མོ་རྲེ་སྐྲེ་བ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་ཞྱིང༌། དགྲེ་སྲེམས་གང་སྐྲེ་བ་ཐམས་

ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་མཐུ་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་ལ། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་སོགས་དགྲེ་

སྲེམས་ཕ་མོ་རྲེ་སྐྲེ་བ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་རྲེད་

ནས་ལས་དཀར་ནག་གྱི་སང་བླང་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བྲེད་པ་དང༌། སྱིད་པ་མཐའ་དག་ལ་

ཞྲེན་པ་ལོག་པའྱི་ངྲེས་འབྱུང་གྱིས་བསྐུལ་ནས་ཐར་པའྱི་ལམ་ལ་སོབ་པ་རྣམས་

དཀོན་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས། ངྲེས་འབྱུང་གྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྲེ་ཐར་ལམ་ལ་

སོབ་པའང་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་ན། བདག་པས་གཞན་གཅྲེས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྲེམས་

རྱིན་པོ་ཆྲེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྲེ་རྒྱལ་སས་ཀྱྱི་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་དུས་

བསལ་བ་གངས་མྲེད་མང་པོར་བར་མ་ཆད་དུ་སོབ་པ་དང་བསབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་

ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་པ་ལྟ་སོས་ཀྱང་ཅྱི་དགོས། དྲེའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྲེན་དུ་འབོན་

པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་པར་དྲྱི་མ་མྲེད་པའྱི་རྱིགས་པས་ལྲེགས་པར་གྲུབ་བོ། །

 དྲེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་འབོན་དཀའ་བ་ལས་བསལ་བ་འདྱི་ལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་

སོང་འབོན་པས་བསལ་བ་བཟང་པོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྔོན་མྱི་མཇྲེད་ཀྱྱི་འཇྱིག་

རྲེན་འདྱི་ཐོག་མར་ཆགས་པའྱི་དུས་ཆུའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཆགས་པའྱི་ཚེ་མཚོ་ནང་ནས་

པདྨ་སོང་འཐོན་པ། གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་མཐོང་ནས་འདྱི་གང་གྱི་ལྟས་

ཡྱིན་སམ་དུ་བརག་པ་ན་བསལ་བ་འདྱི་ལ་སངས་རྒྱས་སོང་འབྱུང་བའྱི་ལྟས་སུ་གོ་

ནས། ཨྲེ་མ་བསལ་བ་འདྱི་ནྱི་བཟང་པོའ་ོཞྲེས་ཆྲེད་དུ་བརོད་པར་སྱིང་རྲེ་པདྨ་དཀར་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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པོ་ལས་བཤད་དོ། །དྲེ་ལ་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ཀྱྱི་ཚེ་ལོ་བཞྱི་ཁྱི་པའྱི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་

འཁོར་བ་འཇྱིག་བོན། ཚེ་ལོ་སུམ་ཁྱི་པའྱི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་གསྲེར་ཐུབ་བོན། ཚེ་

ལོ་ཉྱི་ཁྱི་པའྱི་དུས་སུ་རྒྱལ་བ་འོད་སྲུང་བོན། རོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་དུས་སུ་སོན་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་འདྱི་ཉྱིད་བོན་པ་ཡྱིན་ལ།

སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ཐོག་མར་ཐུགས་ཇྱི་ལྟར་བསྐྲེད་པའྱི་

ཚུལ་ནྱི། མདོ་སྡྲེ་བསལ་བཟང་ལས། ང་ནྱི་སྔོན་ཚེ་དམན་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། །དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆྲེན་ལ། །འཇམ་གང་ཞྱིག་གྱི་དབུལ་བ་བས་ནས་

ཀྱང༌། །དང་པོར་བང་ཆུབ་ཏུ་ནྱི་སྲེམས་བསྐྲེད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། ར་མཁན་

གྱི་བུ་ཁྲེའུ་སྣང་བྲེད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའྱི་ཚེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆྲེན་

ཞྲེས་བ་བ་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བོན་པ་དང་མཇལ་ཏྲེ་རའྱི་བུམ་པ་འཇམ་གྱིས་བཀང་བ་མྲེ་

ལོང་གྱིས་ཁ་བརྒྱན་པ་སོགས་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་ཅྱི་ཡོད་ཕུལ་ཏྲེ། དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་ཁྲེད་སྐུ་ཅྱི་འདྲ་དང༌། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའྱི་ཚད་དང་ཞྱིང་ཁམས་དང༌། 

ཁྲེད་ཀྱྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅྱི་འདྲ་བ། །དྲེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་ཀྱང་འགྱུར་བར་

ཤོག །ཅྲེས་བརོད་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྲེད་པར་མཛད་དོ། །

གཞན་ཡང་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱྱིས་རང་ཅག་ཁམས་གསུམ་གྱི་

འགོ་བ་འཁོར་བའྱི་གནས་ན་ཉོན་མོངས་ཤྱིང་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་མནར་

བ་རྣམས་ཐུགས་ཀྱྱིས་མ་བཟོད་ནས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་

དག་གྱི་སྤྱན་སྔར་ཐུགས་བསྐྲེད་ཅྱིང་སོན་ལམ་འདྲེབས་པར་མཛད་དྲེ། དྲེ་ཡང༌། 

སོན་པས་སྔོན་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་བགང་བ་ལས་འདས་པའྱི་སྤྱན་སྔར་ཐུགས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བསྐྲེད་མཛད་པ་ལས། འདྱིར་མདོ་སྡྲེ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གཙོ་ཆྲེ་བ་འགའ་ཞྱིག་སོས་

ན། དྲྱིན་ལན་བསབ་པའྱི་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནྱི། སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་འདྱི་ཉྱིད་

སྔོན་དམྱལ་བའྱི་ཤྱིང་ར་འདྲྲེན་པར་འཁྲུངས་པ་ན། གོགས་ཟླ་བོ་ཞྱིག་དང་གཉྱིས་

ཀྱྱིས་ལྕགས་བསྲེགས་ཀྱྱི་ས་གཞྱིར་གཤྱིན་རྲེ་ཨ་གང་གྱི་ཤྱིང་ར་འདྲྲེན་པ་ལས་ཟླ་བོ་

དྲེ་ཉམ་ཆུང་བས་ཤྱིང་ར་འདྲྲེན་མ་ནུས་པ་ན། གཤྱིན་རྲེ་ཨ་གང་གྱིས་ལྕགས་ཀྱྱི་

མདུང་རྲེ་གསུམ་པ་བང་ལ་བསྣུན་པས་ཁག་གྱི་ཆར་བབ་ཅྱིང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉམ་

ཐག་ནས་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་ན། དྲེ་ལ་བཟོད་གགས་མྲེད་པའྱི་སྱིང་རྲེ་འཁྲུངས་ནས་

སྲེམས་ཅན་འདྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པར་བས་ཏྲེ་དམྱལ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་འདྱི་ང་

གཅྱིག་པུས་བཟོད་པར་བའོ་སམ་དུ་ཐུགས་བསྐྲེད་ཅྱིང༌། སྲེམས་ཅན་དྲེས་མཚོན་

ནས་ལས་ངན་པའྱི་དབང་གྱིས་དམྱལ་བར་ལྷུང་བ་དང་ལྷུང་བར་འགྱུར་བའྱི་སྲེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཟོད་གགས་མྲེད་པའྱི་སྱིང་རྲེ་སྐྲེས་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་

བསྐྲེད་དྲེ། གཤྱིན་རྲེ་ཨ་གང་ལ་སྲེམས་ཅན་ཉམ་ཐག་འདྱི་ཐོངས་ལ་འདྱིའྱི་ཐག་པའང་

ངའྱི་མགོ་ལ་སོན་ཅྱིག །ང་གཅྱིག་པུས་དྲང་བར་བའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ན། ཨ་གང་

ཁོས་ནས་ལྕགས་ཀྱྱི་མདུང་རྲེ་གསུམ་པ་བསྣུན་པས་བསལ་བ་བརྒྱར་བསགས་པའྱི་

སྡྱིག་པ་དག་ཅྱིང༌། དྲེ་ནས་ཚེ་འཕོས་ཏྲེ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་ལྷར་སྐྲེས་པར་

གསུངས་སོ། །

འདྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བམས་པའྱི་ཐུགས་བསྐྲེད་པའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པ་

དང༌། དྲེ་ནས་བཟུང་སྲེ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་བར་དུ་སྲེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པ་དང་སྱིང་རྲེའྱི་སྲེམས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྐྲེད་པར་མཛངས་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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བླུན་ལས་གསུངས་སོ། །

 ཐུགས་བསྐྲེད་ཚུལ་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ནྱི། ལུང་སན་གྱི་གཞྱི་

ལས། སོན་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་སོན་པས་ཐོག་མར་གང་དུ་སྲེམས་

བསྐྲེད་ལགས་ཞུས་པ་ན། སོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། སྔོན་རྒྱལ་པོ་འོད་ལྡན་ཞྲེས་བ་

བའྱི་ཡུལ་དུ་གང་པོ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་མྲེ་ཏོག་ཀུ་མུ་དའྱི་མདོག་ལྟར་དཀར་བ། ཡན་ལག་

བདུན་ཤྱིན་ཏུ་གནས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྲེ། དྲེ་རྒྱལ་པོ་འོད་ལྡན་གྱིས་མཐོང་ནས་གང་པོ་

འདུལ་མཁན་ལ་འདྱི་དུལ་བར་བོས་ལ་ང་ལ་ཕུལ་ཅྱིག་ཅྲེས་གསུངས་པས། གང་པོ་

འདུལ་མཁན་གྱིས་བཀའ་བཞྱིན་འཚལ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ། དྲེ་དུལ་བར་བས་ནས་རྒྱལ་པོ་

ལ་ཕུལ་བ་དང༌། རྒྱལ་པོ་གང་པོ་ལ་བཞོན་འདུལ་མཁན་ཡང་གོང་དུ་བཞོན་ཏྲེ་རྱི་

དྭགས་གཤོར་དུ་སོང་བ་ན། གང་པོ་ཆྲེ་དྲེས་གང་མོའྱི་དྲྱི་ཚོར་ཏྲེ་རྲེས་བཞྱིན་དུ་

རྒྱུགས་ནས་རླུང་ལྟར་ཁྲེར་བ་དང༌། རྒྱལ་པོ་འོད་ལྡན་གྱིས་གང་པོ་འདུལ་མཁན་ལ་

ནམ་མཁའ་འགུལ་བ་འདྲ་ཞྱིང་ཕོགས་ཀུན་མྱུར་དུ་འགོ་བ་འདྲ་བ་འདྱི་བཟློག་

ཅྱིག །དྲེས་བཟློག་མ་ནུས་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་ལ་གང་པོ་འདྱི་མྱི་ཐུབ་ཀྱྱིས་ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་

ལ་འཇུས་མཛོད་ཅྱིག་བས་པས། རྒྱལ་པོས་ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་ལ་འཇུས་པས་སོག་གྱི་

འཇྱིགས་པ་ལས་ཐར་རོ། །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོས་གང་པོ་འདུལ་མཁན་ལ་ཁོད་ཀྱྱིས་གང་པོ་མ་ཐུལ་བར་ང་

ལ་ཕུལ་ལོ། །དྲེས་སྨས་པས། ལྷ། བདག་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་དུལ་མོད་ཀྱྱིས། གང་མོའྱི་དྲྱི་

ཚོར་ནས་ཉན་དུ་མ་བཏུབ་ལགས་སོ། །འོན་ཀྱང་དཔྱད་དྲན་ཏྲེ་ལོག་ནས་མཆྱིའོ་

ཞྲེས་ཞུས་སོ། །དྲེ་ནས་གང་པོ་དྲེ་མྱོས་པ་དང་བལ་ཏྲེ་ཞག་བདུན་ལོན་པ་དང༌། 



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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དཔྱད་དྲན་ཏྲེ་རང་གྱི་གནས་སུ་འོངས་སོ། །དྲེ་ནས་འདུལ་མཁན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་

གང་པོ་མཆྱིས་ལགས་སོ། །རྒྱལ་པོས་སྨས་པ། ཁོད་ཀྱྱིས་འདྱི་མ་ཐུལ་ལོ། །ལྷ། 

ཐུལ་ལོ། །ཅྱིས་མངོན། ལྷའྱི་སྤྱན་སྔར་ཕབ་པར་བགྱིའོ་ཞྲེས་དྲེས་ལྕགས་ཀྱྱི་ཐུ་ལུམ་

མྲེས་བསྲེགས་ཏྲེ་དཔྱད་ཀྱྱི་སར་ཁྲེར་ནས་ལྲེན་དུ་གཞུག་པར་བརམས་པས། བག་

ཚ་བ་མྲེད་པར་ལྲེན་ནོ། །དྲེ་མཐོང་ནས་གང་རྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་བ། ལྷ། ལྲེན་དུ་

ནྱི་བཏུབ་ཀྱང་འགུམ་ལགས་སོ། །རྒྱལ་པོས་སྨས་པ། ཀྱྲེ་མཁས་པ། དྲེ་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་

དུལ་བ་འདྱིས་བདག་ཅག་གཡྲེངས་པ་འདྱི་ལ་རྒྱུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། གང་རྱིས་གསོལ་བ། 

ལྷ། བདག་གྱིས་སྔར་ལུས་དུལ་གྱི་སྲེམས་མ་དུལ་ལོ་ཞྲེས་མ་གསོལ་ཏམ། བདག་ནྱི་

ལུས་འདུལ་བ་ལགས་ཀྱྱི། སྲེམས་འདུལ་བ་ནྱི་མ་ལགས་སོ། །རྒྱལ་པོས་སྨས་པ། 

སྲེམས་འདུལ་བ་འགའ་ཡོད་པ་ཐོས་སམ་ཞྲེས་དྲྱིས་པ་ན། གང་པོ་ཆྲེ་འདུལ་མཁན་

དྲེ་ལ་ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱི་བྱིན་རླབས་དང་ནུས་མཐུ་ཞུགས་ནས་

དྲེས་སྨས་པ། ལྷ། ལུས་དང་སྲེམས་གཉྱིས་ཀ་འདུལ་བར་བྲེད་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་མཆྱིས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་སངས་རྒྱས་མཐུ་བོ་ཆྲེ། །ཉོན་མོངས་

སངས་པ་དཔའ་བོ་སོབས་ལྡན་པ། །དྲེ་དང་གང་དག་དྲེ་ལྟར་རྲེས་འབང་བ། །དྲེ་དབང་

འདྱིར་ནྱི་གཟུགས་མྲེད་སྲེམས་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱི་ཡོན་

ཏན་རྒྱ་ཆྲེར་བསྒགས་སོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་འོད་ལྡན་གྱིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྣམས་ཀྱྱི་བརོན་འགྲུས་དང་སོབས་ཐོས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་དད་དྲེ་སྦྱྱིན་པ་དག་

བྱིན། བསོད་ནམས་དག་བས་ཏྲེ་བླ་ན་མྲེད་པར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་

ཏུ་སོན་ལམ་བཏབ་པ། སྦྱྱིན་པ་རྒྱ་ཆྲེན་གྱུར་པ་འདྱི་ཡྱིས་མཐུས། །འགོ་བ་རང་བྱུང་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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སངས་རྒྱས་གྱུར་ནས་ནྱི། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་མ་བསྒལ་བ། །སྐྲེ་བོའྱི་

ཚོགས་དག་བདག་གྱིས་བསྒལ་བར་བ། །བདག་གྱིས་སྐྲེ་དགུ་ལྲེགས་བསྐངས་ལས་

བྱུང་བའམ། །བཏང་བ་ལས་བྱུང་བསོད་ནམས་ཡོད་པ་གང༌། །དྲེས་ནྱི་སངས་རྒྱས་

ཉྱིད་ཐོབ་འཇྱིག་རྲེན་དག །འདོད་པའྱི་རྱིམས་ནད་ལས་ནྱི་ཐར་པར་བ། །ཞྲེས་བང་

ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྲེད་པར་གསུངས་སོ། །

 མ་སྐྲེས་དགའྱི་འགོད་པ་བསལ་བའྱི་མདོ་ལས་ཐུགས་བསྐྲེད་ཚུལ་

གསུངས་པ་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་སྔོན་འདས་པའྱི་བསལ་བ་བྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་

བརྒྱ་སོང་གངས་མྲེད་པའྱི་སྔོན་རོལ་གྱི་ཡང་སྔོན་རོལ་ན་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་དྲྱི་མ་

མྲེད་པའྱི་དཔུང་པ་ཞྲེས་བ་བར་འཁྲུངས་པའྱི་ཚེ། རྲེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དགྲེ་སོང་

ཆོས་སྨ་བ་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱལ་པོ་ཞྲེས་བ་བར་འཁྲུངས་པ་དྲེས་བསྐུལ་ནས་དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་མྱི་ཐུབ་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྤྱན་སྔར་ཁྱིད་ནས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་

པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བསོད་སོམས་འབུལ་དུ་བཅུག་པ་ན། ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་དྲྱི་

མ་མྲེད་པའྱི་དཔུང་པ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེས་ཀྱང་བསོད་སོམས་ཕུལ་ནས་བསོད་སོམས་

གཅྱིག་ཕུལ་བས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མྱི་ཐུབ་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་མཚན་འཁོར་ཉན་

ཐོས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་དང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཁྱི་ཉྱིས་སོང་དང་བཅས་པ་ཁབ་

ཅྱིང་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་ཚིམ་པར་བཞྲེས་ཀྱང་བསོད་སོམས་དྲེ་ཟད་པར་མ་གྱུར་པ་ན་

ཁྲེའུ་དྲེ་རབ་ཏུ་དགའ་ཞྱིང་དད་པ་ལྷག་པར་སྐྲེས་ནས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དྲེའྱི་

སྤྱན་སྔར་འདུག་པ་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མྱི་ཐུབ་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

ཁྲེའུ་དྲེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ལམ་བསན་པ་ན། ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་དྲྱི་མ་མྲེད་པའྱི་དཔུང་
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པས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་དད་པ་ཆྲེན་པོས་སྐབས་སུ་སོང་ཞྱིང་བང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་

བསྐྲེད་པར་གསུངས་སོ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྡྲེ་སྣོད་ལས་སོན་པས་སྔོན་

ཐུགས་བསྐྲེད་ཚུལ་དང་ས་ལམ་རྱིམ་གྱིས་བགོད་ཚུལ་གསུངས་པ་ནྱི་མདོ་དྲེ་ཉྱིད་

ལས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་སྔོན་འདས་པའྱི་བསལ་བ་གངས་མྲེད་བསམ་གྱིས་མྱི་

ཁབ་པའྱི་སྔོན་རོལ་ན། ཆོས་ཀྱྱི་རྒྱལ་པོ་ཚེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞྲེས་བ་བའྱི་བུ་གཞོན་

ནུ་བརོན་འགྲུས་སྤྱོད་པ་ཞྲེས་བ་བར་འཁྲུངས་པའྱི་ཚེ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཕུང་པོ་

ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བ་བ་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བོན་པ་དང་མཇལ་ཏྲེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དྲེས་

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་བསན་ནས་གཞོན་ནུ་བརོན་འགྲུས་

སྤྱོད་པ་ཡྱིད་འདུན་པར་བས་ཏྲེ་བམས་སྱིང་རྲེ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྲེམས་བསྐྲེད་ཚུལ་

དང༌། སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་བཞྱིས་

བསྡུས་པའྱི་རྒྱལ་སས་ཀྱྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆྲེ་རྣམས་ལ་སོབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསན་

ཅྱིང༌། སོབས་བཅུ་དང་མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང༌། མ་འདྲྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་

སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རྒྱ་ཆྲེར་བསྒགས་པ་ན། གཞོན་ནུ་བརོན་འགྲུས་

སྤྱོད་པ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའྱི་ལམ་ལ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ངྲེས་པ་བརན་པོ་ཐོབ་ནས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཕུང་པོ་ཆྲེན་པོ་ཉན་ཐོས་ཀྱྱི་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་ལོ་བྲེ་བ་ཕག་

དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་མཆོད་པའྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་མཆོད་ཅྱིང་བསྲེན་བསྐུར་

ནས་བླ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྲེད་པར་

གསུངས་སོ། །
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དྲེ་ནས་བསལ་བ་ཆྲེན་པོ་གངས་མྲེད་པ་གཅྱིག་འདས་པ་ན་ཚོང་དཔོན་ཤྲེས་

རབ་བཟང་པོ་ཞྲེས་བ་བར་འཁྲུངས་པའྱི་ཚེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དཀོན་མཆོག་

ཡན་ལག་ཅྲེས་བ་བ་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བོན་པ་དང་མཇལ་ཏྲེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་

དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་གྱིས་ཚོང་དཔོན་ཤྲེས་རབ་བཟང་པོ་ལ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ལམ་

རྒྱས་པར་བསན་ཅྱིང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་དུ་མའང་བསན་པས་དད་པ་དང་དགའ་

བ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་དང་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ལམ་ལ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ངྲེས་པ་བརན་པར་གྱུར་

ནས། ཚོང་དཔོན་ཤྲེས་རབ་བཟང་པོས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དཀོན་མཆོག་ཡན་

ལག་ཉན་ཐོས་ཀྱྱི་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་ལོ་སོང་དུ་མཆོད་ཅྱིང་བསྲེན་བཀུར་

ནས་བླ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྲེད་ཅྱིང་བང་

ཆུབ་ཀྱྱི་ལམ་རྣམས་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་བོ། །

 དྲེ་ནས་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་གཅྱིག་འདས་པ་ན་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་གཞོན་ནུ་

སྤྱིན་དུ་འཁྲུངས་པའྱི་ཚེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མར་མྲེ་མཛད་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བོན་པ་

དང་མཇལ་ཏྲེ། དགའ་བ་དང༌། མགུ་བ་དང༌། དད་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་

པ་མར་མྲེ་མཛད་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་རལ་པ་གསྲེར་གྱི་མདོག་ཅན་

བཏྱིང་ནས། བདག་བླ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་མྱི་སོན་

ན་བདག་འདྱི་ཉྱིད་དུ་ལུས་བསམ་པར་བའོ་ཞྲེས་ཡྱི་དམ་བཅས་སོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་མར་མྲེ་

མཛད་ཀུན་ནས་སྤྱན་ཀུན་ནས་མཁྲེན་པ་དུས་གསུམ་གང་ཡང་མྱི་མཁྲེན་པ་ཅུང་

ཟད་ཀྱང་མྲེད་པ་དྲེས་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྱིའུ་སྤྱིན་གྱི་བསམ་པ་མཁྲེན་ནས། དྲེའྱི་རལ་པ་
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གསྲེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་ལ་ཞབས་བཞག་གོ །དྲེ་ནས་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་སྤྱིན་གྱིས་

ལངས་ནས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མར་མྲེ་མཛད་ལ་ཨུཏྤ་ལས་སྱིམ་པ་བཀང་སྲེ་

གཏོར་རོ། །གཏོར་མ་ཐག་ཏུ་དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་དབུའྱི་གཙུག་གྱི་སྲེང་

གྱི་ཐད་དུ་ཨུཏྤ་ལའྱི་ཁང་པ་བརྲེགས་པ་གྲྭ་བཞྱིར་ཀ་བ་བཞྱི་ཟུག་པ། ཆ་མཉམ་པ། 

ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕྲེ་བ། ཉམས་དགའ་བ། ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཞྱིག་གནས་པར་གྱུར་ཏྲེ། 

ཁང་པ་བརྲེགས་པ་དྲེ་ནའང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་སྐུ་སྣང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་མར་མྲེ་མཛད་

ཀྱྱིས་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་སྤྱིན་ལ་འདྱི་སད་ཅྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་ཁོད་

དགྲེ་བའྱི་ར་བ་འདྱིས་མ་འོངས་པའྱི་དུས་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་ན་དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

ཞྲེས་བ་བ་རྱིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ། འཇྱིག་རྲེན་མཁྲེན་

པ། སྐྲེས་བུ་འདུལ་བའྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བླ་ན་མྲེད་པ། ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་ཀྱྱི་སོན་པ་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེ་ནས་བམ་ཟྲེའྱི་

ཁྲེའུ་སྤྱིན་བདག་ཉྱིད་ལུང་བསན་པ་ཐོས་ནས་དགའ་ཞྱིང་མགུ་ལ་ཡྱི་རངས་ཏྲེ། རབ་

ཏུ་དགའ་བ་དང་ཡྱིད་བདྲེ་བ་སྐྲེས་ནས་དྲེའྱི་ཚེ་མྱི་སྐྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་རབ་ཏུ་

ཐོབ་བོ། །དྲེ་བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་སྲེང་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཏ་ལ་བདུན་སྱིད་དུ་འཕགས་

ནས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དྲུག་སོང་མངོན་དུ་གྱུར་ཅྱིང༌། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་གངྒཱའྱི་ཀླུང་

གྱི་བྲེ་མ་སྲེད་དག་ཀྱང་མངོན་དུ་གྱུར་ཏོ། །ཞྲེས་གསུངས། 

ལྷག་པར་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་འདྱིས་རང་ཅག་རོད་ལྡན་སྱིགས་མ་ལྔ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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བདོའྱི་འགོ་བ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་

འདུལ་མ་ནུས་པར་ཡལ་བར་བོར་བ་རྣམས་ཐུགས་རྲེས་མ་བཟོད་པར་བམ་ཟྲེ་རྒྱ་

མཚོའྱི་རྡུལ་དུ་འཁྲུངས་པ་ན་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་པོའྱི་སྤྱན་སྔར་

ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དཔང་དུ་བཞག་

སྲེ། སྤྱྱིར་ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་འདུལ་མ་ནུས་པར་ལུས་ཤྱིང༌། 

ཁད་པར་བསལ་བ་བཟང་པོ་འདྱི་ལ་འབོན་པའྱི་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇྱིག་ནས། 

མཐའ་མ་མོས་པ་སྣང་མཛད་ལ་ཐུག་གྱི་བར་དགུ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ར་དགུ་པོ་དྲེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་རང་རང་གྱི་ཞྱིང་བཟུང་བ་ན་རོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་དུས་

འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་མྲེ་དཔུང་འབར་བའྱི་ནང་དུ་སུ་ཡང་འཇུག་པར་མྱི་སྤོ་བ་བཞྱིན་དུ་

དགུ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ར་དགུ་པོ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་སྱིགས་མ་ལྔ་བདོའྱི་

སྲེམས་ཅན་མ་རུང་པ་དམུ་རྒོད་པ་གདུལ་དཀའ་བ་ཕ་ལ་ཕར་མྱི་འཛིན་པ་མ་ལ་མར་

མྱི་འཛིན་པ་སོབ་དཔོན་ལ་སོབ་དཔོན་དུ་མྱི་འཛིན་པ་དྲྱིན་ལན་ལོག་པར་འཇལ་བ་

མ་རུང་པ་དྲེ་དག་གྱི་ནང་དུ་སུ་ཞྱིག་འཇུག་ཅྲེས་ཡལ་བར་བོར་བ་ན། བམ་ཟྲེ་རྒྱ་

མཚོའྱི་རྡུལ་གྱིས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་པོའྱི་སྤྱན་སྔར་ཕོགས་བཅུའྱི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དཔང་དུ་བཞག་སྲེ་མཁྲེན་པར་གསོལ་ནས། རོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་

བརྒྱ་པའྱི་དུས་ཀྱྱི་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་སྱིང་རྲེ་རྲེ། དྲེ་དག་ང་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་གདུལ་

བར་བའོ། །དྲེའྱི་བར་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་རང་དབང་ཡོད་ཀྱང་འཚང་མྱི་རྒྱ་བར་དྲེའྱི་

དུས་ཁོ་ནར་ངྲེས་པར་འཚང་རྒྱ་བའྱི་མཛད་པ་བསན་པར་བའོ། །ཞྲེས་དམ་བཅས་

ཤྱིང་རང་ཅག་སྱིགས་མ་ལྔ་བདོའྱི་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱྱི་དོན་དུ་སོན་ལམ་ཆྲེན་པོ་ལྔ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བརྒྱ་བཏབ་པ་ན་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་པོ་དང་ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་མགྱིན་གཅྱིག་ཏུ་ལྲེགས་སོ་བརོད་ཅྱིང་མྲེ་ཏོག་གཏོར་ཏྲེ་

བདག་ཉྱིད་ཆྲེན་པོ་ཁོད་ནྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་ནང་ན་ཟླ་མྲེད་པ་

སྲེ་མྲེ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་ནང་ན་མཚུངས་པ་མྲེད་པ་མྲེ་ཏོག་པདྨ་དཀར་པོ་ལྟ་བུའོ་

ཞྲེས་རྒྱ་ཆྲེར་བསྔགས་སོ། །

སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་འདྱིའྱི་མཛད་པ་གཞན་ལྟ་ཞོག །སྔོན་ཐུགས་བསྐྲེད་

པའྱི་མཛད་པ་འདྱི་ཉྱིད་བསམས་ནས་ཀྱང་བཀའ་དྲྱིན་དང་ཐུགས་རྲེ་དྲན་པའྱི་དད་པ་

ཆྲེན་པོའྱི་སོ་ནས་མཆོད་ཅྱིང་གསོལ་བ་འདྲེབས་པ་ལ་བརོན་པ་ལྷུར་བའོ། །

 དྲེ་ལྟར་སོན་པས་ཐུགས་བསྐྲེད་ནས་བར་དུ་ཚོགས་བསགས་ཚུལ་ནྱི། 

མཛོད་ལས། རྣམ་གཟྱིགས་མར་མྲེ་རྱིན་ཆྲེན་གཙུག །གངས་མྲེད་གསུམ་གྱི་མཐའ་

མར་བྱུང༌། །དང་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་

པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆྲེན་ནས་བཟུང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་གཙུག་ཏོར་ཅན་འཇྱིག་རྲེན་དུ་

བོན་པའྱི་བར་ལ་གངས་མྲེད་དང་པོ་དང༌། དྲེ་ནས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མར་མྲེ་

མཛད་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བོན་པའྱི་བར་ལ་གངས་མྲེད་གཉྱིས་པ་དང༌། དྲེ་ནས་དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་རྣམ་གཟྱིགས་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བོན་པའྱི་བར་ལ་གངས་མྲེད་གསུམ་པ་སྲེ་

བསལ་ཆྲེན་གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས། 

དྲེ་ཡང་འདུལ་བ་ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནས། །འདྲྲེན་པ་ཡུལ་

འཁོར་སྐོང་གྱི་བར། །བདུན་ཁྱི་ལྔ་སོང་ཚང་བ་ཡྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་ངས་

མཆོད་དོ། །སངས་རྒྱས་ལྲེགས་མཛད་ནས་བཟུང་སྲེ། །དབང་པོ་རྒྱལ་མཚན་ཐུབ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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པའྱི་བར། །བདུན་ཁྱི་དྲུག་སོང་ཚང་བ་ཡྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་ངས་མཆོད་

དོ། །སངས་རྒྱས་མར་མྲེ་མཛད་ནས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་བར་དག་ཏུ། །བདུན་

ཁྱི་བདུན་སོང་ཚང་བ་ཡྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་ངས་མཆོད་དོ། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་

ལྟར། གངས་མྲེད་དང་པོ་ལ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆྲེན་ནས་བཟུང་དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐོང་གྱི་བར་སངས་རྒྱས་བདུན་ཁྱི་ལྔ་སོང་དང༌། 

གངས་མྲེད་གཉྱིས་པ་ལ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལྲེགས་མཛད་ནས་བཟུང་སྲེ་དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དབང་པོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བར་སངས་རྒྱས་བདུན་ཁྱི་དྲུག་སོང་

དང༌། གངས་མྲེད་གསུམ་པ་ལ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མར་མྲེ་མཛད་ནས་བཟུང་དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་འོད་སྲུང་ཀྱྱི་བར་སངས་རྒྱས་བདུན་ཁྱི་བདུན་སོང་ལ་བསྲེན་

བཀུར་ཞྱིང་མཆོད་པས་མཉྲེས་པར་མཛད་ཅྱིང་ཚོགས་གཉྱིས་བར་མ་ཆད་དུ་

བསགས་སོ། །

 དྲེ་ལྟར་གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཚུལ་དྲེ་ཡང་ཐྲེག་པ་ཐུན་

མོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའྱི་མདོ་ནས་གངས་

མྲེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ནྱི་སྔར་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའྱི་སྡྲེ་སྣོད་ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། མདོ་སྡྲེ་དཀོན་མཆོག་

སྤྱིན་ལས། རྱིགས་ཀྱྱི་བུ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ནྱི་བསལ་པ་གངས་མྲེད་པ་དུ་མས་

ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིགས་ཀྱྱི་བུ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ནྱི་དཔག་པ་དང༌། 

བསམ་པ་དང༌། བརག་པ་མྱི་ནུས་སོ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་སྲེལ་བས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བསལ་བ་གངས་མ་མཆྱིས་པ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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གསུམ་གྱིས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་མ་ལགས་སམ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ། རྱིགས་ཀྱྱི་བུ་དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ཡུལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་

སྲེ། དྲེ་ནྱི་བསལ་པ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཀྱྱི། 

ནམ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆོས་མཉམ་པ་ཉྱིད་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་

ནས་བརམས་ཏྲེ་བསལ་བ་བགང་བར་བ་ཡྱི། ཐོག་མའྱི་སྲེམས་ནས་བརམས་ཏྲེ་ནྱི་

མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས། 

ཟླ་བ་སྒོན་མའྱི་མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་དག་ནྱི་བྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་དང༌། །དྲེ་

ལས་ལྷག་པ་གངྒཱའྱི་བྲེ་མ་སྲེད། །ཀུན་ཀྱང་བ་རྒོད་ཕུང་པོ་འདྱིར་བཞུགས་ཏྲེ། །མྱི་

དབང་དྲེ་ཀུན་ང་ཡྱིས་བཀུར་སྱི་བས། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་པ་ལྟར། སོན་

པས་སྔོན་སོབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སབས་སུ་སངས་རྒྱས་གངས་མྲེད་དཔག་ཏུ་མྲེད་

པ་གངྒཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བྲེ་མ་སྲེད་དག་ལ་བསྲེན་བཀུར་ཞྱིང་མཆོད་པ་མཛད་ནས་རོགས་

སྱིན་སྦྱངས་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་དྲེ་གཞྱི་དང་སྱིང་པོ་མྲེ་ཏོག་

གྱིས་བརྒྱན་པ་ཞྲེས་བ་བའྱི་འོག་མྱིན་གྱི་ཞྱིང་དུ་ངྲེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་

སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་དྲེ། སྐུ་དྲེ་ལས་ནམ་ཡང་གཡོ་བ་མྲེད་བཞྱིན་དུ་མཁའ་ཁབ་ཀྱྱི་

ཞྱིང་ཐམས་ཅད་དུ་གདུལ་བ་རང་རང་གྱི་དབང་པོ་དང་འཚམ་པའྱི་སྤྲུལ་པ་བསན་

ནས་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་ལས། སྔོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྲེད་དང་སོན་ལམ་དུས་

སུ་སྱིན་ཏྲེ་མྱི་མཇྲེད་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཞྱིང་འདྱིར་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་མཛད་པ་སོན་དུ་

ཉྲེ་བ་ན། རྒྱལ་བ་འོད་སྲུང་འཇྱིག་རྲེན་འདྱིར་བོན་པའྱི་ཚེ་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་འདྱི་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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ཉྱིད་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་བླ་མ་ཞྲེས་བ་བར་འཁྲུངས་ནས་རྒྱལ་བ་འོད་སྲུང་གྱི་སྤྱན་སྔར་

ཚངས་པར་སྤྱོད་ཅྱིང་བཞུགས་པ་ན་རྒྱལ་བ་འོད་སྲུང་གྱིས་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་བླ་མ་ཁོད་

ནྱི་ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་དུས་སུ་མྱི་མཇྲེད་འཇྱིག་རྲེན་

གྱི་ཁམས་འདྱིར་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་

སངས་རྒྱས་རྱིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ། འཇྱིག་རྲེན་

མཁྲེན་པ། སྐྲེས་བུ་འདུལ་བའྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་བླ་ན་མྲེད་པ། ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་ཀྱྱི་

སོན་པ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞྲེས་བ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ལོ་བརྒྱད་ཅུའྱི་བར་དུ་

ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འོག་ཏུའང་དམ་པའྱི་ཆོས་

ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏྲེ་ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ཁམས་

ཐམས་ཅད་དུ་གགས་པར་མཛད་དོ། །

བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་བླ་མ་དྲེ་ནས་འཕོས་ཏྲེ་དགའ་ལྡན་དུ་ལྷའྱི་བུ་དམ་པ་ཏོག་

དཀར་པོ་ཞྲེས་བ་བ་སྐྲེ་བ་གཅྱིག་ཐོགས་ཀྱྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཚུལ་བཟུང་སྲེ་

དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་ཅྱིང་ཞྱིང་འདྱིར་འབོན་པའྱི་བར་དུ་བཞུགས་

སོ། །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ཞྱིང་འདྱིར་འབོན་དུ་ཉྲེ་

བ་ན། གང་དུ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྐུ་བལྟམས་པར་འགྱུར་བའྱི་ས་ལུམྱི་ནྱིའྱི་ཚལ་

དུ་སྔ་ལྟས་བཅུ་བྱུང་སྲེ། ས་ཐམས་ཅད་ལག་མཐྱིལ་ལྟར་མཉམ། ས་གཞྱི་རྡོ་རྲེ་ལས་

གྲུབ་ཅྱིང་རྱིན་པོ་ཆྲེས་གང༌། རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཤྱིང་གྱིས་འཁྱིགས། སོས་ཀྱྱི་མྱུ་གུ་དང་ཕྲེ་

མའྱི་མཛོད་འཐོན་ཞྱིང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྤྱིན་གཏྱིབས། ལྷ་རས་ཀྱྱི་མྲེ་ཏོག་དང་གོས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ཀྱྱི་མཛོད་རྒྱས། ལོན་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་ལ་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་མཛོད་གྲུབ། ཆུ་ལས་

འཕགས་པའྱི་པདྨས་གང༌། སྡྲེ་བརྒྱད་སོགས་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཐལ་མོ་

སྦྱར་ཏྲེ་འཁོད། སྡྲེ་བརྒྱད་ཀྱྱི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱྱིས་ལོན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་པླཀྵའྱི་སྡོང་པོ་ལ་

བལྟ་ཞྱིང་ཕོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་སྐུའྱི་ལྟྲེ་བ་ནས་བཀྱྲེ་བའྱི་འོད་ཟྲེར་

གྱིས་ཚལ་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བས་ཤྱིང་འོད་ཀྱྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་དུ་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའ་སྐུ་བལྟམས་པའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཟུགས་བརན་དུ་འཆར་ལ་སྐུ་བལྟམས་པའྱི་སྒ་

གགས་པ་རྣམས་བྱུང་ངོ༌། །

ལུམྱི་ནྱིའྱི་ཚལ་ཞྲེས་བ་བ་ནྱི་གོང་ཁྲེར་སྲེར་སྐ་དང་ཉྲེ་བའྱི་ཕོགས་ན་སྔོན་ལྷ་

རྣམས་ཀྱྱི་འདྱིར་གོང་ཁྲེར་རྱིགས་ཤྱིག་ཅྲེས་བཀོད་པ་བས་པའྱི་ས་ལྷས་བསན་ཅྲེས་

བ་བའྱི་གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་ན་རྒྱལ་པོ་ལྲེགས་པར་རབ་སད་ཅྲེས་བ་བ་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ། 

དྲེ་ལ་བཙུན་མོ་མཆོག་ལུམྱི་ནྱི་ཞྲེས་བ་བ་སོན་ལམ་གྱི་མཐུ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲེ་

ལ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་ཏྲེ། སྲེར་སྐ་དང་ལྷས་བསན་གྱི་བར་

དུ་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲེ་ངའྱི་སྐྲེད་ཚལ་དུ་བྱུང་ན་སམ་དུ་སོན་ཞྱིང་དྲེ་ལྟར་

དུ་རྒྱལ་པོ་ལྲེགས་པར་རབ་སད་ལ་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་པོ་ལྲེགས་པར་རབ་སད་ཀྱྱིས་

དྲེར་སྐྲེད་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཅོས་ཏྲེ་ལུམྱི་

ནྱི་ལ་བྱིན་པས་ལུམྱི་ནྱིའྱི་ཚལ་ཞྲེས་གགས་སོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་

དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ནྱི་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའྱི་གནས་ན། གཞལ་མྲེད་ཁང་སུམ་ཁྱི་ཉྱིས་

སོང་རབ་ཏུ་གནས་པ་ལྷའྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་རྒྱན་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་བྲེ་བས་རབ་ཏུ་ཕྱུག་ཅྱིང་དཔལ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ན་བདྲེ་བར་གནས་ཤྱིང༌། 



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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སྱིལ་སན་དང་གླུ་དབངས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་གྱི་སྒ་སྒོག་པ་ལས། ཉྱིད་ཀྱྱི་བསོད་

ནམས་ཀྱྱི་མཐུ་དང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱྱིས་རོལ་མོའྱི་སྒ་དབངས་དྲེ་

དག་ལས། བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྲེ་ཚོགས་མངའ་དྲན་རོགས་དང༌། །བློ་གོས་མཐའ་ཡས་

ཤྲེས་རབ་འོད་མཛད་པ། །མཚུངས་མྲེད་སོབས་མངའ་སྒྱུ་རལ་རྒྱ་ཆྲེ་བ། །མར་མྲེ་

མཛད་ཀྱྱིས་ལུང་བསན་དགོངས་པར་མཛོད། །སྐྲེས་མཆོག་ཁོད་ཀྱྱི་བསོད་ནམས་

དཔལ་གྱིས་ནྱི། །དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་མོད་ཀྱྱི། །འོན་ཀྱང་ཐུགས་རྲེའྱི་

ཐུགས་དང་ལྡན་པས་ན། །འཛམ་བུའྱི་རྒྱལ་མཚན་དུ་ནྱི་ཆར་པ་ཕོབ། །ཅྲེས་པ་ནས། 

འདྱི་ནྱི་དུས་ལགས་བཏང་སོམས་མ་མཛད་ཅྲེས། །སྱིང་རྲེའྱི་ཡྱིད་དང་ལྡན་ལ་སྐུལ་

བར་བྲེད། །ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་འབོན་པའྱི་དུས་ལ་བབ་པར་

བསྐུལ་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་སྔོན་བསལ་བ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་ནས་རོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་

པའྱི་དུས་སུ་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་མཛད་པ་སོན་པར་ཐུགས་དམ་བཅས་

ཤྱིང༌། རྒྱལ་བ་མར་མྲེ་མཛད་དང་རྒྱལ་བ་འོད་སྲུང་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་བགང་

བ་ལས་འདས་པ་དག་གྱིས་ཀྱང་དྲེ་ལྟར་དུ་ལུང་བསན་པ་དྲེ་རྣམས་དགོངས་པར་

མཛོད་ཅྱིག་ཅྲེས་རོལ་མོའྱི་སྒ་དག་ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་ལོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མངལ་དུ་

འཇུག་པའྱི་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་གོང་ནས་བམ་ཟྲེར་སྤྲུལ་ཏྲེ། འོག་ནས་འཆད་པའྱི་རྣམ་

པས་མངལ་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་ན་མཚན་དཔྲེ་དང་ལྡན་ཏྲེ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་

ལམ། སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འདོན་དུ་འཇུག་ཅྱིང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ལ། ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ན་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལྷུམས་སུ་འཇུག་གྱིས་ཞྱིང་འདྱི་བོར་
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ཅྱིག་ཅྲེས་ཟྲེར་ཞྱིང༌། དྲེ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱྱི་མཇུག་མ་སྒྱུར་བའྱི་རྱི་ལ་རང་རྒྱལ་གང་

པོ་ཞྲེས་པས་ཐོས་ཏྲེ། རྡོ་ལ་རང་རྲེས་བཞག་སྲེ་འདས་སོ། །ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱིར་རང་རྒྱལ་ལྔ་

བརྒྱ་མྲེའྱི་ཁམས་ལ་ཞུགས་ཏྲེ་འདས་ནས་རྱིང་བསྲེལ་ལྷུང་བས་དྲང་སོང་ལྷུང་བར་

གགས་སོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གཞལ་མྲེད་ཁང་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ནས་བྱུང་སྲེ། 

ཆོས་ཀྱྱིས་མཐོ་བའྱི་ཁང་བཟང་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་པའྱི་ས་དྲེར་ཞུགས་ནས་སྲེར་

གྲེའྱི་ཁྱི་ཆོས་བཟང་པོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་བཞུགས་ཏྲེ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བམས་པ་

དང༌། ལྷའྱི་བུ་ཡོངས་སུ་དགའ་ལྡན་དང༌། གང་ཡང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཕོགས་

ཀུན་ནས་འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་རྒྱ་ཆྲེར་སོན་པར་མཛད་ཅྱིང༌། མྱུར་དུ་སངས་

རྒྱས་ཀྱྱི་མཛད་པ་སོན་པར་བཞྲེད་ནས་གཟྱིགས་པ་ལྔ་ལ་གཟྱིགས་སོ། །

 གཟྱིགས་པ་ལྔ་ནྱི། དུས་ལ་གཟྱིགས་པ། ཡུལ་ལ་གཟྱིགས་པ། རྱིགས་ལ་

གཟྱིགས་པ། རུས་ལ་གཟྱིགས་པ། གང་གྱིས་ཡུམ་བྲེད་པ་ནུས་པའྱི་བུད་མྲེད་ལ་

གཟྱིགས་པ་ལྔའོ། །

 དྲེའྱི་དང་པོ་དུས་ལ་གཟྱིགས་པ་ནྱི། སྔོན་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྱིན་ཆྲེན་

སྱིང་པོའྱི་སྤྱན་སྔར་བམ་ཟྲེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱིས་རོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་དུས་

འདྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་མཛད་པ་སོན་པར་ཐུགས་དམ་བཅས་ཤྱིང༌། དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་མར་མྲེ་མཛད་ནས་བཟུང་རྒྱལ་བ་འོད་སྲུང་གྱི་བར་དུ་བོན་པའྱི་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་དྲེ་ལྟར་དུ་ལུང་བསན་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དམ་པ་

ཏོག་དཀར་པོས་དོན་དྲེ་ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤྱིང༌། ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱྱིས་ཀྱང་སྱིགས་མའྱི་འགོ་བ་མགོན་སྐབས་དང་བལ་བ་འདྱི་རྣམས་ཀྱྱི་མགོན་
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  48  

སྐབས་སུ་མྱུར་དུ་འབོན་དགོས་སོ་ཞྲེས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལྟར་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་

འབོན་པའྱི་དུས་ལ་བབ་པར་གཟྱིགས་པའོ། །

 ཡུལ་ལ་གཟྱིགས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྲེན་དུ་འབོན་པ་ནྱི་གདུལ་བའྱི་

དོན་ཁོ་ནར་འབོན་པ་ཡྱིན་ལ། གདུལ་བའྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་ལྷ་དང་མྱི་གཉྱིས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ལྷ་

ཡུལ་དུ་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་བོན་ན་ནྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ལྷ་ཡུལ་དུ་བགོད་པའྱི་མཐུ་མྲེད་

པས་དྲེ་དག་ལ་མྱི་ཕན་པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀྱང་འདོད་པས་གཡྲེངས་ཤྱིང་ངྲེས་འབྱུང་

སྐྲེ་དཀའ་བས་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པའྱི་རྲེན་དུ་མྱི་རུང་བ་སོགས་ཀྱྱིས་ཕན་ཆུང་བ་དང༌། 

ལྷ་རྣམས་ཆོས་མཉན་པའྱི་ཕྱིར་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་བགོད་ནུས་པས་མྱིའྱི་ནང་ཁོ་ནར་

མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་མཛད་པ་སོན་པ་ཡྱིན་ལ། མྱི་ལ་ཡང་གྱིང་བཞྱི་ལས་གྱིང་གཞན་

གསུམ་ནྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་ཀྱང་དབང་པོ་རྟུལ་ཞྱིང་ངྲེས་འབྱུང་

ཤུགས་དྲག་པོ་སྐྲེ་དཀའ་བ་དང༌། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་མྱི་རྣམས་ནྱི་དབུལ་ཞྱིང་ཚེ་

ཐུང་ཡང་དབང་པོ་ཤྱིན་ཏུ་རྣོ་བ་མང་བ་དང༌། ངྲེས་འབྱུང་ཤུགས་དྲག་པོ་སྐྲེ་ས་བ་

དང༌། ཚེ་སོད་ལ་བསགས་པའྱི་ལས་ཚེ་སད་ལ་སྱིན་ནུས་པའང་སྱིད་པ་དང༌། འཛམ་

བུའྱི་གྱིང་གྱི་ཤར་ཕོགས་ན་རྲེ་བཙུན་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱྱི་སྤྲུལ་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་

རྱི་བོ་རྲེ་ལྔའྱི་གནས་དང༌། ལྷོ་ཕོགས་ན་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའྱི་ཞྱིང་ཁམས་པོ་ཏ་ལའྱི་

གནས་དང༌། ནུབ་ཕོགས་ན་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀྱྱི་གནས་ཨཽ་ཌྱི་ཡཱ་

ན་དང༌། བང་ཕོགས་ན་དཔལ་ཕག་ན་རྡོ་རྲེ་སོགས་ཉྲེ་བའྱི་སས་བརྒྱད་ཀྱྱིས་རྒྱལ་

པོའྱི་ཚུལ་བཟུང་སྲེ་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྲེད་པའྱི་གནས་ཤམ་བྷ་ལ་རྣམས་ཡོད་

ཅྱིང༌། གཞན་ཡང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་རྣམས་ན་ཟུང་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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འཇུག་གྲུབ་པའྱི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་བཞུགས་པའྱི་གནས་མང་དུ་ཡོད་པས་

འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱིར་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱྱི་བསན་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བར་དགོངས་

ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱིར་སངས་

རྒྱས་ཀྱྱི་མཛད་པ་སོན་ཕྱིར་འབོན་བཞྲེད་པའོ། །

 རྱིགས་ལ་གཟྱིགས་པ་ནྱི། རྒྱལ་བ་རྣམས་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་མཛད་པ་

སོན་པའྱི་ཚེ་རྒྱལ་རྱིགས་དང་བམ་ཟྲེའྱི་རྱིགས་གང་རུང་ཞྱིག་ཏུ་འཁྲུངས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་མཛད་པ་མཛད་ཀྱྱི་དྲེ་གཉྱིས་ལས་རྱིགས་དམའ་བར་འཁྲུངས་པའྱི་

མཛད་པ་མྱི་སོན་ནོ། །དྲེ་ཡང་འཇྱིག་རྲེན་ན་རྱིགས་གཉྱིས་པོ་དྲེ་གང་བཙུན་པར་བྲེད་

པ་དྲེར་འཁྲུངས་པར་མཛད་པས་དུས་འདྱིར་རྒྱལ་རྱིགས་བཙུན་པར་བྲེད་པས་ན་

འཇྱིག་རྲེན་ཆགས་ཏྲེ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མར་བྱུང་བ་དྲེ་ནས་བཟུང་

གདུང་རྒྱུད་མ་ཆད་པའྱི་རྒྱལ་རྱིགས་སུ་འཁྲུངས་པར་བཞྲེད་ནས་དྲེ་ལ་གཟྱིགས་ཏྲེ། 

དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཀྱྱི་གདུང་དྲྱི་མ་མྲེད་པ་ནྱི་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ཡྱིན་

པར་གཟྱིགས་སོ། །

དྲེའྱི་ཚུལ་ནྱི། འཇྱིག་རྲེན་ཐོག་མར་ཆགས་པ་ན་མྱི་རྣམས་འོད་གསལ་གྱི་ལྷ་

ལས་འཕོས་ཏྲེ་བརྫུས་ཏྲེ་སྐྲེས་པ། ཁམས་ཟས་རགས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་དགའ་བའྱི་

ཟས་ཀྱྱིས་འཚོ་བ། ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱྱི་རང་བཞྱིན་ཅན། འཁྲུག་རོད་གང་ཡང་

མྲེད་ཅྱིང་འཁྱིག་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱང་མྲེད་ལ། བརྫུན་དུ་སྨ་བའང་མྲེད་པར་རང་

བཞྱིན་གྱིས་དག་པའྱི་ངང་དུ་གནས་པས་དུས་དྲེ་ལ་ནྱི་བསལ་བ་རོགས་ལྡན་གྱི་དུས་

ཞྲེས་བའོ། །དྲེ་ནས་བསལ་བ་བཟང་པོ་རྱིམ་གྱིས་བྱི་ནས་བདུད་རྱིའྱི་ཟས་ཀྱྱིས་འཚོ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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བ་དང༌། མ་རྨོས་པའྱི་ལོ་ཏོག་གྱིས་འཚོ་བ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་བྱུང་སྲེ་མྱི་རྣམས་ཀྱྱི་

ལུས་ཀྱྱི་འོད་ནུབ་ཅྱིང་ལུས་ལྕྱི་ལ་བཤང་གཅྱི་དང་ལྡན་པས་ཕོ་མོའྱི་དབང་པོ་དོད་དྲེ་

འཁྱིག་པ་སྤྱོད་ཅྱིང༌། དྲེ་ནས་ཀྱང་བསལ་བ་བཟང་པོ་རྱིམ་གྱིས་བྱི་སྲེ་མ་རྨོས་པའྱི་ལོ་

ཏོག་ཀྱང་མྲེད་པར་ས་ལ་ཞྱིང་རྨོས་ཏྲེ་འཚོ་བར་བྲེད་པ་ན། ངྲེད་ཀྱྱི་ཞྱིང་དང་ཁོད་ཀྱྱི་

ཞྱིང་ཞྲེས་ཕན་ཚུན་འཁྲུད་རོད་དུ་གྱུར་ཅྱིང༌། མ་བྱིན་པར་ལྲེན་པ་དང༌། བརྫུན་དུ་སྨ་

བས་ཕན་ཚུན་འཐབ་ཅྱིང་རོད་པར་གྱུར་པ་ན་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་མྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་

སྤྱྱི་མཐུན་དུ་རྒྱལ་པོ་བསོས་པ་ནྱི་མང་པོས་བཀུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྲེས་བ་བ་བྱུང་

ངོ༌། །རྒྱལ་པོ་དྲེའྱི་བུ་འོད་མཛེས། དྲེའྱི་བུ་དགྲེ་བ། དྲེའྱི་བུ་དགྲེ་མཆོག །དྲེའྱི་བུ་གསོ་

སྦྱོང་འཕགས། དྲེ་རྣམས་ལ་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ཟྲེར། གསོ་སྦྱོང་འཕགས་ཀྱྱི་སྤྱྱི་བོའྱི་

ཤ་རྨྲེན་ལས་སྐྲེས་པ་ང་ལས་ནུ། དྲེ་ནས་མཛེས་པ། ཉྲེ་མཛེས། མཛེས་ལྡན། ཉྲེ་

མཛེས་ལྡན། དྲེ་ལྔ་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་མན་དང༌། གྱིང་བཞྱི་ནས་གཅྱིག་གྱི་བར་ལ་

དབང་བའྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ལྔའོ། །

 ཉྲེ་མཛེས་ལྡན་གྱི་བུ་བཟང་པོ་ནས་རྒྱལ་པོ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་བཞྱི་ཁྱི་དྲུག་

སོང་སུམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་དགུ་འདས་པ་ན་རྒྱལ་པོ་ཀྱི་ཀྱི་བྱུང་སྲེ། རྒྱལ་པོ་ཀྱི་ཀྱིས་

ནྱི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་ལ་བསྲེན་བཀུར་ཞྱིང༌། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་མྱ་ངན་ལས་

འདས་ནས་དྲེའྱི་སྐུ་གདུང་གྱི་མཆོད་རྲེན་ཡང་བས་སོ། །

རྒྱལ་པོ་ཀྱི་ཀྱིའྱི་བུ་ལྲེགས་སྐྲེས་ནས་རྒྱལ་པོ་བརྒྱ་འདས་པ་ན། གོང་ཁྲེར་གྲུ་

འཛིན་དུ་རྒྱལ་པོ་རྣ་བ་ཅན་བྱུང་སྲེ། དྲེ་ལ་བུ་གཽ་ཏ་མ་ཞྲེས་པ་རྱིགས་མཆོག་དང༌། བྷ་

ར་དྭཱ་ཛ་གཉྱིས་ལས། གཽ་ཏ་མ་དྲང་སོང་མདོག་ནག་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་གོང་འདབ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ཏུ་གནས་པས་བྷ་ར་དྭཱ་ཛས་རྒྱལ་སྱིད་བསྐངས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་གཽ་ཏ་མ་ཉྲེས་པ་མྲེད་

པར་མྱི་གཡོ་ཅན་ཞྱིག་གྱི་གཡོ་ཐབས་ཀྱྱི་མཐུས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁྱིམས་ཀྱྱིས་གསལ་ཤྱིང་

ལ་བསྐོན་པ་དང༌། དྲང་སོང་མདོག་ནག་གཽ་ཏ་མའྱི་སྤྱྱིལ་བོར་དུས་དུས་སུ་འགོ་བས་

ཕྱིན་པ་ན། དྲེ་མ་མཐོང་ནས་བཙལ་བ་དང་གཽ་ཏ་མ་གསལ་ཤྱིང་ལ་བསྐོན་པ་མཐོང་

ནས། བུ། ཅྱི་ཡྱིན། རྨ་མ་བྱུང་ངམ། བདག་གྱི་སྲེམས་ཀྱྱིས་རྨ་མ་བྱུང་བའྱི་བདྲེན་པའྱི་

ཚིག་གྱིས་མཁན་པོའྱི་པགས་པ་གསྲེར་མདོག་ཏུ་གྱུར་ཅྱིག །ཅྲེས་སྨས་མ་ཐག་

གསྲེར་མདོག་ཏུ་གྱུར་ཏྲེ་ཡྱིད་ཆྲེས་སོ། །

དྲེ་ནས་དྲང་སོང་གསྲེར་མདོག་གྱིས་བསམ་པ། རྒྱལ་པོ་བྷ་ར་དྭཱ་ཛ་ལ་བུ་མྱི་

འབྱུང་བས་གཽ་ཏ་མ་ཤྱི་ན་མང་པོས་བཀུར་བའྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཆད་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་

ཆད་ན་འཇྱིག་རྲེན་སྤྱྱི་ལ་མྱི་ལྲེགས་སོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་གཽ་ཏ་མ་ལ་དྲྱིས་པ། 

ཁོད་ལ་བུ་བསྐྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་དམ། མཁན་པོ། བདག་གཞོན་ནུ་ནས་རབ་ཏུ་

བྱུང་བས་བུད་མྲེད་ཀྱྱི་རྒྱུས་མ་འཆོལ་ན་བུ་བསྐྲེད་པ་ལྟ་ག་ལ་མཆྱིས། བུ། སྔོན་སྤྱད་

པའྱི་ཡུལ་དྲན་པར་གྱིས་ཤྱིག །མཁན་པོ། གནད་ཆད་པའྱི་ཚོར་བས་ཉྲེན་ན་ཡུལ་

དྲན་པར་ག་ལ་འགྱུར། དྲེར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རྱི་ཆར་ཆྲེན་པོ་ཕབ་སྲེ་ཆར་པའྱི་ཐྱིགས་

པ་ལུས་ལ་ཕོག་ཅྱིང་རླུང་གང་མོས་རྲེག་པས་སྡུག་བསྔལ་མནན་ནས། སྔོན་གྱི་ཡུལ་

དྲན་པར་བས་ཏྲེ་འཁྱིག་པའྱི་འདོད་ཆགས་དྲན་ནས་ཁུ་བ་ཁག་དང་འདྲྲེས་པ་གཉྱིས་

ལྷུང་ངོ༌། །དྲེ་གཉྱིས་སོ་ང་གཉྱིས་སུ་གྱུར་ནས་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟྲེར་གྱིས་སྱིན་པ་རྡོལ་བ་

དང་ཁྲེའུ་གཉྱིས་བྱུང་སྲེ་དྲེ་དང་ཉྲེ་བའྱི་བུ་རམ་ཤྱིང་གསྲེབ་ཏུ་ཞུགས་སོ། །ག་ཽཏ་མ་ཉྱི་

མའྱི་ཟྲེར་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་ཚ་ནས་ཤྱིའོ། །དྲང་སོང་འོངས་ནས་ཉྲེ་འཁོར་དུ་བལྟས་པས་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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སོང་སོགས་མཐོང་སྲེ་བཙལ་བས་བུ་རམ་ཤྱིང་གྱི་ཚལ་ན་ཁྲེའུ་གཉྱིས་འདུག་པ་དྲེ་

དྲེའྱི་བུར་ཤྲེས་ཏྲེ་གནས་སུ་ཁྱིད་ནས་སྣུན་བསོད་དྲེ་གསོས་པ་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱྱིས་སྱིན་

པར་བས་པས་ཉྱི་མའྱི་རྱིགས། ག་ཽཏ་མའྱི་བུ་ཡྱིན་པས་ག་ཽཏ་མ། བུ་རམ་ཤྱིང་གྱི་ཚལ་

ནས་རྲེད་པས་བུ་རམ་ཤྱིང་པ་ཞྲེས་མྱིང་བཏགས་སོ། །

དྲེ་ནས་དུས་ནམ་ཞྱིག་ན་རྒྱལ་པོ་བྷ་ར་དྭཱ་ཛ་བུ་མྲེད་པར་ཤྱི་ནས་ཁྲེའུ་

གཉྱིས་རྒྱལ་སར་བོས་ཏྲེ། ཕུ་བོ་རྒྱལ་སྱིད་ལ་བཞག་པ་ན་དྲེ་ལའང་བུ་མ་བྱུང་བས་

ནུ་བོ་རྒྱལ་སྱིད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། རྒྱལ་པོ་བུ་རམ་ཤྱིང་པ་ཞྲེས་བ་བར་གྱུར། 

དྲེའྱི་བུ་རྒྱུད་ལ་རྒྱལ་པོ་བུ་རམ་ཤྱིང་པ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡུལ་གྲུ་འཛིན་དུ་བྱུང༌། དྲེའྱི་

མཐའ་མ་བུ་རམ་ཤྱིང་པ་འཕགས་སྐྲེས་པོ། དྲེའྱི་བུ་རང་གདུབ་ཅན། དྲེའྱི་བུ་གནས་

འཇོག་སྲེ། རྒྱལ་པོ་གནས་འཇོག་འདྱི་ནྱི་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱུད་ཀྱྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་བུ་ས་

ཁྱིམ་སྲེ་དྲེ་སྲེར་སྐའྱི་རྒྱལ་སར་བཞག་སྲེ། སྲེར་སྐའྱི་རྒྱལ་པོ་ས་ཁྱིམ་འདྱི་ནྱི་སྲེར་

སྐར་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་བྱུང་བའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ས་ཁྱིམ་ནས་བརྒྱུད་པ་

ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ཁྱི་ལྔ་སོང་བརྒྱ་བཅུ་གཉྱིས་སྲེར་སྐར་བྱུང་བའྱི་མཐའ་མ་རྒྱལ་པོ་

གཞུ་བརན། དྲེའྱི་བུ་སྲེང་གྲེ་འགམ། ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོ་སྲེང་གྲེ་འགམ་ལ་བུ་བཞྱི་བྱུང་

སྲེ། ཟས་གཙང༌། ཟས་དཀར། བྲེ་བོ་ཟས། བདུད་རྱི་ཟས་སོ། །དྲེ་བཞྱི་ལས་རྒྱལ་པོ་

ཟས་གཙང་ལ་བཙུན་མོ་བླངས། དྲེ་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་ཏོ། །

 རུས་ལ་གཟྱིགས་པ་ནྱི། ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀ་བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་ཆད་མ་

ཉམས་པ་སྐོན་མྲེད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་སྲེ། ཡབ་ཟས་གཙང་དང༌། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་

མཛེས་གཉྱིས་ཀྱྱིས་སས་སུ་འཁྲུངས་བཞྲེད་པའོ། །དྲེ་ལ་ཡབ་ཀྱྱི་གདུང་རྒྱུད་ནྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བརོད་ཟྱིན་ལ། ཡུམ་ནྱི་ལྷས་བསན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྲེགས་པར་རབ་སད་དང་བཙུན་མོ་

ལུམྱི་ནྱི་གཉྱིས་ལ་སས་གཅྱིག་དང་སས་མོ་གཉྱིས་བྱུང་སྲེ། སས་མོ་ཆྲེ་བ་ནྱི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་མ་སྲེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་འཁྲུངས་པའྱི་ཚེ་ལྟས་ཁད་པར་ཅན་བྱུང་ཞྱིང་མྱིའྱི་བུ་མོ་

ལས་འདས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གཟུགས་བཟང་ཞྱིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ལྷའྱི་བཟོ་བོས་བཅོས་པ་

ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་བས་མྱིང་སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་ཞྲེས་བཏགས། དྲེ་མཚན་མཁན་ལ་བསན་

པས་མཚན་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་ཞྱིང་འདྱི་ལ་བུ་སོབས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་

འབྱུང་བར་ལུང་བསན། དྲེའྱི་རྲེས་སུ་སས་མོ་ཆུང་བ་འཁྲུངས་པ་ན་འཇྱིག་རྲེན་ཐམས་

ཅད་འོད་ཀྱྱིས་ཁབ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་སོན་པའྱི་སྒ་གག་

པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའྱི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར་བྱུང་ཞྱིང༌། སས་མོ་ཆྲེ་བ་

ལས་ཀྱང་གཟུགས་བཟང་ཞྱིང་མཛེས་པ། ལྷའྱི་བུ་མོ་ཇྱི་ལྟ་བ་ཞྱིག་བྱུང་བས་མྱིང་སྒྱུ་

འཕྲུལ་ཆྲེན་མོ་ཞྲེས་ཀྱང་བ། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་ཞྲེས་ཀྱང་བ། སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཞྲེས་

ཀྱང་བ་བར་གགས་སོ། །

དྲེ་མཚན་མཁན་ལ་བསན་པས། འདྱི་ལ་བུ་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་

ར་གཉྱིས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འབྱུང༌། ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་

དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེ་

ནས་རྒྱལ་པོ་ལྲེགས་པར་རབ་སད་ཀྱྱིས་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོ་སྲེང་གྲེ་འགམ་ལ་བུ་མོ་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་ན་འདྱི་གཉྱིས་ལས་གཞོན་ནུ་ཟས་གཙང་

གྱི་བཙུན་མོར་གང་འོས་པ་ཞྱིག་བཞྲེས་དགོས་ཞྲེས་བསྐུལ་བ་ན་རྒྱལ་པོ་སྲེང་གྲེ་

འགམ་གྱིས་སྔོན་ལ་བུ་མོ་ཆུང་བ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཟས་གཙང་གྱི་བཙུན་མོར་བླངས་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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ཤྱིང༌། རྲེས་སུ་ཆྲེ་བ་སྒྱུར་འཕྲུལ་མ་ཡང་བླངས་སོ། །དྲེ་ནྱི་མཚན་མཁན་དག་གྱིས་

ཇྱི་ལྟར་བསན་པ་ལྟར། སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ལ་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་

གཉྱིས་དང་ལྡན་པ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འཁྲུངས། ཆྲེ་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་ལ་བུ་སོབས་

ཀྱྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་མཚན་རགས་དང་ལྡན་པ་དགའ་བོ་འཁྲུངས་སོ། །གང་

གྱིས་ཡུམ་བྲེད་པར་ནུས་པའྱི་བུད་མྲེད་ལ་གཟྱིགས་པ་ནྱི། སྔོན་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་འཇྱིག་རྲེན་འདྱིར་འབོན་པའྱི་ཚེ་ཡུམ་བྲེད་པར་སོན་ལམ་བཏབ་

པ་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཀྱྱི་རུམ་དུ་སྐྲེ་བ་བཞྲེས་པར་བཞྲེད་པའོ། །

 དྲེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོས། དུས་དང༌། ཡུལ་

དང༌། རྱིགས་དང༌། རུས་དང༌། ཡུལ་བུད་མྲེད་ལྔ་ལ་གཟྱིགས་ནས་དགའ་ལྡན་གྱི་

གཞལ་མྲེད་ཁང་ཆུ་དང་རྒྱར་དཔག་ཚད་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱི་ཡོད་པ་དྲེ་ན་ཆོས་སོན་པའྱི་

གནས་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོ་ཞྲེས་བ་བ་ཡོད་པས། དྲེར་བོན་ནས་བསོད་ནམས་

མཆོག་གྱི་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་ཏྲེ། ལྷའྱི་འཁོར་རྣམས་ལ། གོགས་པོ་དག་ངའྱི་

ལུས་བསོད་ནམས་བརྒྱའྱི་མཚན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ལ་ལྟོས། ཕོགས་བཅུ་ན་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་ང་དང་འདྲ་བ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་ལྟོས། ཞྲེས་གསུངས་པ་

དང༌། འཁོར་དྲེ་དག་ཀྱང་དྲེའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱྱིས་ཕོགས་ཀུན་ན་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ན་འཁོད་པ་འདྱི་དང་འདྲ་བ་ཚད་མྲེད་པ་མཐོང་ནས་ཀྱང་

ཆྲེད་དུ་བརོད་དོ། །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོས་རྲེ་བཙུན་བམས་པ་

ལ་སོགས་པའྱི་དགའ་ལྡན་ན་གནས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ལ། གོགས་པོ་དག །དད་པ་ནྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་སྲེ། བསམ་པ་མྱི་ཕྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དང་བ་ནྱི་ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་

སྲེ། སྲེམས་རོག་པ་ཅན་དང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནས། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ས་ནྱི་

ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་སྲེ། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་

རོ། །ས་ནས་སར་འཕར་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ནྱི་ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་སྲེ། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་

པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱྱི་དབང་བསྐུར་བར་འགྱུར་རོ། །དབང་བསྐུར་བའྱི་ས་ནྱི་ཆོས་སྣང་བའྱི་

སོ་སྲེ། མངལ་དུ་འཇུག་པ་དང༌། བཙས་པ་དང༌། མངོན་པར་འབྱུང་བ་དང༌། དཀའ་བ་

སྤྱད་པ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྱིང་པོར་འགོ་བ་དང༌། བདུད་འདུལ་བ་དང༌། བང་ཆུབ་

མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་དང༌། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཆྲེན་པོ་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་

རྒྱས་པར་བསན་ནས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཅོད་པན་མ་ཕམ་པའྱི་དབུ་ལ་བཅྱིངས་ནས། 

གོགས་པོ་དག་ཁོ་བོ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་འཚང་རྒྱར་འགོ་སྲེ། ཁྲེད་ལ་མ་ཕམ་པས་

ཆོས་སོན་ཏོ། །ཞྲེས་བམས་མགོན་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་ཏོ། །

དྲེ་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱི་ཁྱིམ་དུ་སྔ་ལྟས་བརྒྱད་བྱུང་སྲེ། ས་གཞྱི་མཉམ་

ཞྱིང་ཁྱིམ་དུ་རྡུལ་མྲེད་ལ་ཆག་ཆག་བཏབ་པ་སྦྲང་བུ་དང་ཕྲེ་མ་ལྲེབ་དང་སྡྱིག་སྦྲུལ་

མྲེད་ཅྱིང་མྲེ་ཏོག་གྱིས་བཀམ་པ་དང༌། གངས་རྱིའྱི་བ་ཁུ་བྱུག་སོགས་ཁྱིམ་དྲེའྱི་

སྲེགས་བུ་སོགས་སུ་འདུག་ནས་སད་སན་པ་སྒོག་པ་དང༌། དྲེའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་

སྐྲེད་མོས་ཚལ་གྱི་མྲེ་ཏོག་རྒྱས་པ་དང༌། དྲེའྱི་རྱིང་ལ་སོགས་པར་པདྨ་འདབ་མ་བྲེ་

བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་དང་ལྡན་པས་ཁྲེབས་པ་དང༌། མར་དང་སྦྲང་རྱི་སོགས་ལོངས་

སྤྱོད་ཀྱང་ཟད་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དང་རོལ་མོ་རྣམས་མ་བླངས་པར་འཁོལ་བ་དང༌། 



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་སྣོད་རང་བྲེ་སྲེ་འབར་བ་དང༌། ཉྱི་ཟླའྱི་འོད་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་

ཅྱིང་ལུས་སྲེམས་བདྲེ་བ་བསྐྲེད་པའྱི་འོད་སྣང་བ་རྣམས་བྱུང་ངོ༌། །

 དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོ་ནས་ཁང་པ་ཆྲེན་པོ་

བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་ནོར་བུ་དང་དཔལ་གྱི་སྱིང་པོ་

ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀུན་ནས་བལྟ་བའྱི་ཁང་བརྲེགས་གནས་ཀྱྱི་རྒྱན་དུ་བོན་ནས་དྲེར་

བཞུགས་ཏྲེ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་ལྷ་མང་པོས་བསོར་ཞྱིང་མདུན་དུ་བདར་

ནས་བསྐོད་པར་བརམས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བདྲེ་བའྱི་རྒྱན་ཞྲེས་

བ་བའྱི་འོད་ཟྲེར་དགུ་ལ་སོགས་པ་འོད་ཟྲེར་གངས་མྲེད་པར་བརྒྱ་སོང་ཕག་བཅུ་

བཀྱྲེ་བས། སོང་གསུམ་གྱི་མུན་པ་མུན་ནག་ཀུན་སྣང་བར་བས་ནས་ཉྱི་ཟླའྱི་འོད་

ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏྲེ། ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སད་ཅྱིག་དྲེ་ལ་ཞྱི་བ་དང༌། སྲེམས་

ཅན་སུ་ལ་ཡང་ཉོན་མོངས་པས་མྱི་གནོད་པ་དང༌། སྣོད་མ་ཡྱིན་པ་དག་སྲེལ་བ་དང༌། 

ལག་ན་རྡོ་རྲེ་ཕྱི་བཞྱིན་དུ་འབང་བ་དང༌། འདུལ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་མཐོང་བ་སྣ་

ཚོགས་པས་མཐོང་བཞྱིན་པའྱི་ལས་དྲེ་དག་ལ་སོགས་པ་དག་བྲེད་དོ། །ཡུམ་ལ་ཁད་

པར་དུ་བ་བའྱི་འོད། ཡུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ལས་བྱུང་བའྱི་སྣང་བ་ཞྲེས་

བ་བའྱི་འོད་བ་སྤུའྱི་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་བཀྱྲེ་བས། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསོ་སྦྱོང་བླངས་

པའྱི་ལུས་ལ་ཞུགས་མ་ཐག །དྲེའྱི་ལུས་བདྲེ་ལ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་ལུས་ལས་

མངོན་པར་འཕགས་ཤྱིང་རུམ་ནམ་མཁའྱི་ཁོན་ལྟར་ཡངས་པར་གྱུར་ཀྱང་མྱིའྱི་ལུས་

ལས་མ་འདས་ལ། ཡུམ་གྱི་གོ་གཡས་པར་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡོངས་སུ་སྤྱད་

པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་བཀོད་པ་ཞྲེས་བ་བ། ཅན་དན་སྦྲུལ་གྱི་སྱིང་པོའྱི་ཁང་པ་བརྲེགས་པ་
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མཛེས་ཤྱིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ། གྲུ་བཞྱི་ཀ་བ་བཞྱི་པ། སྲེང་ཁང་པ་བརྲེགས་པས་བརྒྱན་

པ། འཕང་དུ་བྱིས་པ་བཙས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ལོན་པའྱི་ཚད་ཙམ་པ། དྲེའྱི་ནང་ན་ཁང་

པ་བརྲེགས་པ་གཉྱིས་པ་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་དུ་གསུམ་པ་ཡང་དྲེ་དང་མ་རྲེག་པར་འདུག་

པ་ས་ཞྱིང་བརན་ལ་མྱི་བཤྱིགས་པ་རྲེག་ན་བདྲེ་བ། སྔོན་པོ་མཆོག་གྱི་ཁ་དོག་ཅན། 

འདོད་ལྷའྱི་གནས་ཀྱྱི་བཀོད་པ་ཅྱི་སྱིད་པ་དྲེར་སྣང་བ། དྲེའྱི་ཕྲེ་མ་སང་ཕྲེད་ལ་སོང་

གསུམ་འདྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེ་བཀང་བས་རྱིན་དུ་མྱི་ཆོག་པ། དྲེའྱི་འཁོར་ས་ན་ལྷའྱི་མྲེ་ཏོག་

ལས་འདས་པའྱི་མྲེ་ཏོག་སྐྲེ་ཞྱིང་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔས་འབོར་པ། ཁང་པ་

བརྲེགས་པ་གསུམ་པའྱི་ནང་ན་བྱིས་པ་བཙས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ལོན་པ་ལ་འཚམ་པའྱི་

ཁྱི་ཟླུམ་པོ། ཚངས་པ་ཆྲེན་པོའྱི་གོས་ཀྱང་དྲེའྱི་འོད་ཀྱྱིས་མོག་མོག་པོར་བྲེད་པའྱི་

སྲེང་ན་མཆོག་གྱི་གདན་ལ་གོས་སོང་ཕག་བརྒྱའྱི་རྒྱན་ཞྲེས་བ་བ་ཕྲུགས་གཅྱིག་ཀྱང་

ཡོད་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱྱི་དོན་དུ་གྲུབ་བོ། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཀྱང་ཡུམ་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། ལྷུམས་གཙང་མར་བྲེད་པ་ལ་འབད་དོ། །

 དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ལྷའྱི་འཁོར་གངས་

མྲེད་པ་དང༌། མཆོད་པའྱི་བྲེ་བག་གསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་དང་བཅས་དགའ་ལྡན་ནས་

རྱིམ་གྱིས་ཕྲེབས་ཏྲེ་གང་པོ་ཆྲེའྱི་ཕྲུག་གུ་ཐལ་ཀར་མཆྲེ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པའྱི་

གཟུགས་ཀྱྱིས་ནམ་གྱི་གུང་ཐུན་ལ་ཡུམ་གྱི་གོ་གཡས་པ་ནས་ཞུགས་ཏྲེ། ཞུགས་མ་

ཐག་བྱིས་པ་བཙས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ལོན་པའྱི་ཚད་ཙམ་མཚན་གྱིས་བརྒྱན་པར་གྱུར་

ཏྲེ། ཡུམ་གྱི་གོ་གཡས་པའྱི་ཁང་པ་བརྲེགས་པའྱི་ནང་གྱི་ཁྱི་སན་ལ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་

བཅས་ཏྲེ་ན་བཟའ་ཕྲུགས་དྲེ་ཡང་གསོལ་ནས་ཞྱིང་བཅུའྱི་རྡུལ་སྲེད་ཀྱྱི་བང་ཆུབ་
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སྲེམས་དཔའྱི་སལ་བ་མཉམ་པ་ཀླུའྱི་སྱིང་པོའྱི་ཁང་པ་བརྲེགས་པ་འཁོད་པ་དག་དང་

ལྷན་ཅྱིག་ཡུམ་གྱི་རུམ་དུ་བཞུགས་སོ། །

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའྱི་ནུབ་མོ་སྔོན་ཞྱིང་

དམ་པ་ལ་ཟས་ཀྱྱི་ཕུད་ཕུལ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་ལས་བྱུང་བའྱི་པདྨ་ཆྲེན་པོས་རྒྱ་མཚོ་

དང་ས་ཆྲེན་པོ་བརོལ་ཏྲེ་ཞག་བདུན་ལ་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་བར་དུ་འཕགས་པ་

སྐྲེས་སོ། །སོང་གསུམ་གྱི་བཅུད་ཇྱི་སྲེད་པ་པདྨ་དྲེ་ལ་ཟྱིལ་དངར་གྱི་ཐྱིགས་པ་

བཞྱིན་དུ་ཆགས་པ་དྲེ་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་གཅྱིག་པུས་མཐོང་ནས་བཌཱཻུརྱའྱི་སྣོད་བཟང་

པོར་བླངས་ཏྲེ་ཕུལ་བ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་བཞྲེས་ཏྲེ་སྐུ་ལུས་བརས་པར་བྲེད་

དོ། །དྲེ་འཇུ་བར་ནུས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ནྱི་གཞན་མྲེད་དོ། །ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་ན་

བཞུགས་པའྱི་སྐུ་མྲེའྱི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུ་འདུག་པའྱི་སྣང་བས་དཔག་ཚད་ལྔའྱི་བར་ཁབ་

བོ། །མྱི་རྣམས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བལྟ་བར་འོངས་པ་དྲེ་དག་གྱི་མྲེ་ལོང་གྱི་ནང་

དུ་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་ལྟར། ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་ན་ཁང་པ་བརྲེགས་པའྱི་ནང་ན་

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བཞུགས་པ་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ལ་ཐོག་མར་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔས་དགའ་བར་བྲེད་པའྱི་གསུང་སྩོལ་ལོ། །དྲེ་ནས་ཡུམ་གྱིས་སྨའོ། །བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཆོས་མཉན་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱི་དང༌། གནོད་སྦྱྱིན་

གྱི་སྡྲེ་དཔོན་རྣམས་སྔ་དྲོ་འོངས་པ་ལ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ཕག་གཡས་བརྐང་

པའྱི་མཛུབ་མོ་བསྒྲེངས་ནས་སན་སོན་ཏོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱང་སན་ལ་འཁོད་ནས་འདུག་

པ་ལ་ཆོས་སོན་ཏྲེ། སར་འགོ་བར་འདོད་པ་དང༌། ཕག་གཡས་པ་བརྐང་སྲེ་དྲེ་དག་

འདོང་བའྱི་བརྡ་སོན་ནོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཉྱི་མའྱི་གུང་ལ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་
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རྣམས་བྱུང་བ་དང༌། ཕྱི་དྲོ་ཚངས་པས་ཟྱིལ་དངར་གྱི་ཐྱིགས་པ་འདུལ་བ་དང༌། ནུབ་

ཐུན་དང་པོ་ལ་ཕོགས་བཅུའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་འོངས་པ་ལ། སྐུ་ལས་

བཀྱྲེ་བའྱི་འོད་རྣམས་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱིར་སྤྲུལ་པ་ལ་དྲེ་དག་འཁོད་དུ་བཅུག་སྲེ། སྔར་

བཞྱིན་ཕག་བརྐང་བསྐུམ་མཛད་དྲེ་ཆོས་ཀྱྱི་བརྡའྱི་སོ་ཆྲེན་པོས་བགོ་བར་བྲེད་དོ། །

 དྲེ་ལྟར་ཟླ་བ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་ཀྱྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་དུ་བཞུགས་

ནས་ཕོགས་བཅུ་ནས་འདུས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་

དག་དང༌། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་དང་འཇྱིག་རྲེན་སྐོང་བ་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་དཀར་

ཕོགས་ཀྱྱི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱྱིན་ལ་སོགས་པ་གདུལ་བ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་

ཞྱིག་སྱིན་གོལ་ལ་བཀོད་ནས། བལྟམ་པའྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་

མའྱི་སྐྲེད་མོས་ཚལ་དུ་སྔ་ལྟས་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་བྱུང་སྲེ། མྲེ་ཏོག་ཐམས་ཅད་དང༌། 

རྱིང་གྱི་མྲེ་ཏོག་དང༌། ཤྱིང་ལོན་པའྱི་མྲེ་ཏོག་ཁ་འབུས་ནས་རྒྱས་པར་གྱུར། རྱིན་པོ་

ཆྲེའྱི་ཤྱིང་ལོན་པ་བརྒྱད་སྐྲེས། གཏྲེར་ཆྲེན་པོ་ཉྱི་ཁྱི་ཁ་འབུས། ཁྱིམ་གྱི་ནང་དུ་རྱིན་

པོ་ཆྲེའྱི་མྱུ་གུ་འཐོན། སོས་ཆུའྱི་དཔལ་གྱི་ཝ་འབྲུ་མར་དྲྱི་ཞྱིམ་པོས་སྦགས་པ་

འཛག །གངས་རྱི་ལས་འོངས་པའྱི་སྲེང་གྲེའྱི་ཕྲུ་གུ་དག་སྲེར་སྐའྱི་གོང་ཁྲེར་ལ་

བསོར་བ་བས་ནས་སོ་ན་གནས་ཀྱང་སྲེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་མྱི་བྲེད། གང་པོའྱི་ཕྲུ་གུ་

ཐལ་ཀར་ལྔ་བརྒྱ་འོངས་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་རང་པ་ལ་སྣའྱི་རྲེ་མོས་ཉུག །རྒྱལ་པོ་ཟས་

གཙང་མའྱི་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་གྱི་ཕང་པ་ནས་ཕང་པ་དག་ཏུ་ལྷའྱི་བྱིས་པ་དག་འདྲྲེ་

ལྡོག །ཀླུའྱི་བུ་མོ་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་ཐོགས་པ་ལུས་ཕྲེད་ཕྱུང་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ། 

རྨ་བའྱི་མདོངས་ཐོགས་པའྱི་ལྷའྱི་བུ་མོ་ཁྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འཁོད། བུམ་པ་གང་བ་ཁྱི་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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ཡང་སྲེར་སྐ་ལ་སོར་བ་བྲེད། ལྷའྱི་བུ་མོ་སོས་ཆུའྱི་རྱིལ་བ་བྷྲང་ག་ར་ཀད་ལ་ཐོགས་

ནས་འཁོད། ལྷའྱི་བུ་མོ་ཁྱི་གདུགས་དང་བ་དན་ཐོགས་ནས་འཁོད། ལྷའྱི་བུ་མོ་བརྒྱ་

སོང་མང་པོ་དུང་དང་ར་སོགས་མགུལ་ནས་དཔྱངས་ཏྲེ་སྡོད། རླུང་དང་རྡུལ་མྱི་ལྡང༌། 

ཆུ་ཐམས་ཅད་མྱི་འགུལ་ཞྱིང་མྱི་རྒྱུ། ཉྱི་ཟླ་དང་སར་མ་རྣམས་ནྱི་མྱི་རྒྱུ། སར་མ་རྒྱལ་

དང་ཡང་ལྡན། ཟས་གཙང་གྱི་ཁྱིམ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་དྲ་བས་ཡོག་མྲེ་ཡང་མྱི་འབར། ཁང་

བརྲེགས་དང་རྒྱ་ཕུབ་དང་ར་བབས་དག་ལ་ནོར་བུ་དང་རྱིན་ཆྲེན་འབར་བ་འཕང༌། 

རས་བཅོས་བུ་དང་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱིས་མཛོད་རྣམས་གང་ནས་སོ་བྲེད། འུག་

པ་ལ་སོགས་པའྱི་སད་མྲེད། སན་པའྱི་སྒ་སད་གགས། སྐྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱྱི་ལས་ཀྱྱི་

མཐའ་རྒྱུན་ཆད། ཕོགས་ཐམས་ཅད་མཉམ། ལམ་གྱི་བཞྱི་མདོ་དང་ཚོང་དུས་ཀྱྱི་

གཞྱི་རྣམས་མྲེ་ཏོག་སྱིལ་མས་བཀམ། སྦྲུམ་མ་བདྲེ་བར་བཙའ་བར་གྱུར། སཱ་ལའྱི་

ནགས་ཚལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཤྱིང་གྱི་ལོ་མའྱི་ནང་ནས་ལུས་ཕྲེད་ཕྱུང་སྲེ་ཕག་འཚལ་

ཞྱིང་གནས་པ་རྣམས་བྱུང་ངོ༌། །

 དྲེ་ལྟར་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལུམྱི་ནྱིའྱི་ཚལ་དུ་འབོན་བཞྲེད་པ་ན་རྒྱལ་པོ་ཟས་

གཙང་དང༌། ལྷས་བསན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྲེགས་པར་རབ་སད་གཉྱིས་ཀས་ལུམྱི་ནྱིའྱི་

ཚལ་བྱི་དོར་བས་ཤྱིང༌། རྒྱན་གྱི་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་དང༌། མཆོད་པའྱི་བྲེ་བག་

བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་བས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ཚལ་དྲེར་སྔ་ལྟས་ཀྱྱི་སྣང་བ་ཆྲེན་པོ་སའྱི་

སྲེང་གྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཁང་བཟང་ཐམས་ཅད་དུ་སྣང་བ་བྱུང་བ་དང༌། རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་པདྨ་

ཁ་བྲེ་བའྱི་འདབ་མ་ཐམས་ཅད་ལས་བལྟམ་མམ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་དང་བཅས་པའྱི་འོད་

བྱུང་བས་ཁབ་པ་དང༌། ཕོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱྱིས་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་ནས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བང་ཆུབ་པའྱི་བར་གྱི་སྣང་བ་སོགས་ཚལ་དྲེར་སྔ་ལྟས་བཅུ་བྱུང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་རང་གྱི་འཁོར་རྣམས་ལ་བཀའ་བསོས་ཏྲེ། 

སྲེར་སྐའྱི་ཕོ་བང་ནས་ལུམྱི་ནྱིའྱི་ཚལ་གྱི་བར་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བྱི་དོར་ལྲེགས་

པར་བས་ཤྱིང་དྲྱི་བཟང་གྱི་ཆུས་ཆག་ཆག་གདབ་པ་དང༌། མྲེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དགམ་

པ་དང༌། བུད་མྲེད་ཁྱི་ཁག་མང་པོས་གླུ་དབངས་དང་རོལ་མོའྱི་བྲེ་བག་བསམ་གྱིས་

མྱི་ཁབ་པའྱི་མཆོད་པ་དང༌། རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཤྱིང་ར་ཁྱི་ཁག་མང་པོ་བཤམས་པ་དང༌། 

སྲུང་མར་བསོས་པའྱི་དཔའ་བོ་ཁྱི་ཁག་མང་པོ་ཕོགས་ཕོགས་སུ་འཁོད་པ་དང༌། 

ཤྱིང་ར་རྣམས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་བརྒྱན་པ་སོགས་བས་ནས་སྒྱུ་མ་

ལྷ་མཛེས་སྤྱན་དྲངས་སོ། །དྲེ་ནས་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཤྱིང་རའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏྲེ་

ནོར་བུས་བརྒྱན་པའྱི་ཤྱིང་ར་འཇྱིག་རྲེན་སྐོང་བ་བཞྱིས་འདྲྲེན་ཞྱིང༌། ལྷའྱི་དབང་པོ་

བརྒྱ་བྱིན་ནྱི་མདུན་དུ་ལམ་གྱི་བྱི་དོར་བྲེད། ཚངས་པ་ནྱི་སྣམ་ལོགས་ནས་བསྱིལ་

ཡབ་གཡོབ་པར་བྲེད། དཀར་ཕོགས་ཀྱྱི་ལྷ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་དག་ནྱི་ཡུམ་གྱི་

རུམ་ན་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཁང་པ་བརྲེགས་པའྱི་ནང་ན་བཞུགས་པ་ལ་མྱིག་མྱི་

འཛུམ་པར་བལྟ་ཞྱིང་ཕག་འཚལ་བ་དང་སོན་ལམ་འདྲེབས་པར་བྲེད་ཅྱིང་སོང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལུམྱི་ནྱིའྱི་ཚལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཤྱིང་ར་ལས་བབས་ཏྲེ། 

ནགས་ཚལ་ནས་ནགས་ཚལ་དུ་འཆག །ལོན་པ་ནས་ལོན་པ་ལ་བལྟ་ཞྱིང་རྱིམ་གྱིས་

སོང་བ་དང༌། ས་ཕོགས་མཉམ་ལ་ཡངས་པ་རྩྭ་སྔོན་པོས་གང་ཞྱིང་རྲེག་ན་བདྲེ་བ་ན་

སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་གྱིས་བརྲེན་པ་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཕག་བས་

པའྱི་ཤྱིང་རྱིན་པོ་ཆྲེ་མཆོག་འོད་འབར་བ་ར་བ་དང་སྡོང་བུ་དང་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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རྱིན་པོ་ཆྲེས་བརྒྱན་པ། མྱི་དང་ལྷའྱི་མྲེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་རྒྱས་པ། སོས་མཆོག་གྱི་དྲྱི་

དང་ལྡན་པ། གོས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་དཔྱངས་པའྱི་ལོན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་པླཀྵ་ཞྲེས་བ་

བའྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་ལ་ཕག་གཡས་པས་འཇུས་ནས་བ་མྱང་བྲེད་ཅྱིང་

གནམ་དུ་གཟྱིགས་པ་ན། རྱིབ་ལོགས་གཡས་ནས་གསྲེར་གྱི་མཆོད་སྡོང་ཉྱི་མ་བྲེ་

བའྱི་མདངས་དང་ལྡན་པ་གོ་བུར་དུ་འཐོན་པ་ལྟར་དུ་སྐུ་བལྟམས་སོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ལྷའྱི་མཆོད་རས་ཀྱྱིས་གང་ཞྱིང༌། ཚངས་པ་

དང་བརྒྱ་བྱིན་གཉྱིས་ཀྱྱིས་ལྷའྱི་གོས་ཀ་ཤྱི་ཀས་ལྕྱིབས་ཏྲེ་བླངས། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་

དགའ་བོ་དང་ཉྲེ་དགའ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་བདུད་རྱིས་མཆོད། ལྷ་དང་ལྷ་མོ་བགང་བ་ལས་

འདས་པས་སོས་ཆུའྱི་བུམ་པ་ཐོགས་ཏྲེ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། དྲེའྱི་ཚེ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་

བྱིན་གཉྱིས་ཀྱྱིས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྐུ་ལུས་ནམ་མཁའ་ལ་བླངས་པ་ན་ང་

ཐོངས་གསུངས་ཏྲེ་ས་ལ་བཞག་བཞག་ནས་ཕོགས་བཞྱིར་གོམས་པ་བདུན་བདུན་

བོར་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་འདྱི་ན་ང་ཉྱིད་མཆོག་གོ །ཞྲེས་སོགས་སྲེང་གྲེའྱི་སྒ་དབངས་

ཆྲེན་པོ་བསྒགས་སོ། །

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཀྱྱི་རྱིབ་ལོགས་གཡས་པ་ནས་ན་

བཟའ་དང་བཅས་བཞྱིན་དུ་བལྟམས་པའྱི་ཚེ་ཉྱི་མ་སོང་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཤར་བ་ལས་

ཀྱང་ཆྲེས་ཆྲེར་གསལ་བའྱི་སྐུ་འོད་ཀྱྱིས་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྣང་བས་

ཁབ་པར་མཛད་ཅྱིང༌། ས་འོག་གྱི་གཏྱིང་རྣམས་ཀྱང་སྣང་བས་ཁབ་ཅྱིང་འོད་ཀྱྱི་སྣང་

བ་དྲེ་གང་ལ་རྲེག་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སད་ཅྱིག་དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཉོན་

མོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་བཅད་ཅྱིང་བདྲེ་བས་ཁབ་པར་མཛད་དོ། །བང་ཆུབ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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སྲེམས་དཔའ་ཡུམ་གྱི་རུམ་ན་ཙན་དན་གྱི་ཁང་པ་བརྲེགས་པའྱི་ནང་ན་བཞུགས་

པའྱི་ཁང་བརྲེགས་དྲེ་མྱི་མཇྲེད་ཀྱྱི་བདག་པོ་ཚངས་པས་ཚངས་གནས་སུ་ཁྲེར་ཏྲེ་

ཚངས་རྱིས་ཀྱྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱི་ཕག་དང་མཆོད་པའྱི་གནས་སུ་བཞུགས་སོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་མྲེ་ཏོག་རྒྱས་ཤྱིང་འབས་བུ་ཆགས། མྲེ་ཏོག་གྱི་

ཆར་བབས། ངན་སོང་གསུམ་རྒྱུན་བཅད། སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཉོན་མོངས་པས་མྱི་

འཚེ། དབང་པོ་མྲེད་པ་རྣམས་དབང་པོ་དང་ལྡན། ས་གཡོས་སོ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའ་བལྟམས་པ་དྲེའྱི་སད་ཅྱིག་དྲེ་ལ་གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་བཞྱིར་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱི་

ལ་ཡང་བུ་བཙས་ཏྲེ། མཉན་ཡོད་དུ་རྱིབས་ཀྱྱི་འཕུར་ཚངས་བྱིན་གྱི་བུ་བཙས་པ་ན་

ཡུལ་པྲ་ཕབ་པ་གསལ་བ་བཞྱིན་དུ་སྣང་བས་དྲེའྱི་མྱིང་གསལ་རྒྱལ་ཞྲེས་དང༌། རྒྱལ་

པོའྱི་ཁབ་ཏུ་པདྨ་ཆྲེན་པོའྱི་བུ་བཙས་པ་ན་ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་ཤར་བ་ལྟར་སྣང་ཞྱིང་

གཟུགས་ཅན་མའྱི་བུ་ཡྱིན་པས་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་ཞྲེས་དང༌། ཀཽ་ཤམ་བྱིར་

དམག་བརྒྱ་པའྱི་བུ་བཙས་པ་ན་འཇྱིག་རྲེན་ཉྱི་མ་ཤར་བ་ལྟར་སྣང་བར་གྱུར་པས་

ཤར་པ་ཞྲེས་དང༌། འཕགས་རྒྱལ་དུ་མུ་ཁྱུད་མཐའ་ཡས་ཀྱྱི་བུ་བཙས་པ་ན་འཇྱིག་

རྲེན་སྒོན་མས་སྣང་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་རབ་སྣང་ཞྲེས་བ་བར་བཏགས་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་

རང་རང་གྱི་བུའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་རློམ་མོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་ཤཱཀྱའྱི་གོང་དུ་བཟང་ལྡན་དགའ་བོ་སོགས་རབ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། ཤཱཀྱ་

གཞན་འབུལ་ཕག་ལྔ་དང༌། འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་འབངས་བརྒྱད་བརྒྱ་དང༌། གགས་

འཛིན་མ་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀྱའྱི་བུ་མོ་ཁྱི་དང༌། འདུན་མ་ལ་སོགས་པ་བན་མོ་བརྒྱད་

བརྒྱ་དང༌། རྒྱལ་རྱིགས་དང་བམ་ཟྲེ་དང་ཁྱིམ་བདག་གྱི་བུ་མོ་ཉྱི་ཁྱི་དང༌། གསྲེར་གྱི་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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འོད་དང་ལྡན་ཞྱིང་མདོག་དཀར་བའྱི་ཆྱིབས་པ་བསྔགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ་རྲེའུ་ཕོ་

མོ་ཉྱི་ཁྱི་དང༌། གང་པོ་ཆྲེ་མཆོག་ཁྱི་དང༌། བ་གང་ཕོ་མོ་དྲུག་སོང་རྣམས་བཙས་

སོ། །གསྲེར་གྱིས་བརྒྱན་པའྱི་གང་པོ་ཆྲེ་ཉྱི་ཁྱི་ནམ་མཁའ་ནས་སྒ་འབྱིན་ཅྱིང་སྲེར་

སྐར་འོངས་ལ། ཟས་གཙང་གྱི་མདུན་ན་འདོན་འཆར་པོའྱི་བུ་འཆར་ཀ་ཡང་སྐྲེས་

སོ། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་དབུས་སུ་ཨ་ཤྭཏྠའྱི་སྡོང་པོ་དང༌། མ་དྲོས་པའྱི་འགམ་དུ་ཨུ་

དུམ་རའྱི་མྲེ་ཏོག་དག་ཀྱང་ཁ་འབུས། གྱིང་ཕ་མོ་རྣམས་སུ་ཙན་དན་གྱི་ཚལ་དང༌། 

རྱིའྱི་རྲེ་མོ་རྣམས་སུ་བྱུ་རུའྱི་མྱུ་གུ་དག་འཐོན་པར་གྱུར་ཏོ། །འབབ་ཆུ་རོ་ཧྱི་ཏའྱི་

འགམ་དུ་ཤྱིང་དགྲེ་བའྱི་སྱིང་པོ་ཞྲེས་བ་བ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་བཞྱིན་ཁྲུ་བརྒྱ་སྐྲེ་བ་འགྱུར་

བ། ཉྱི་མ་མ་ཤར་བ་དྲེ་སྱིད་དུ་སྲེན་མོས་ཀྱང་བཅད་དུ་རུང་བ། ཉྱི་མ་ཤར་ནས་མྲེས་

ཀྱང་ཚིག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་སྐྲེས་སོ། །ལུམྱི་ནྱིའྱི་ཚལ་དུ་པདྨ་སྤུངས་པ་ལྟ་བུའྱི་

མཆོད་རྲེན་བརྱིགས་ཏྲེ་སྐུ་བལྟམས་པའྱི་མཆོད་རྲེན་དུ་གགས་སོ། །

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ལོངས་སྤྱོད་པའྱི་དོན་དུ་བཀོད་པ་དྲྱི་མ་མྲེད་པ་ལ་

སོགས་པ་སྐྲེད་མོས་ཚལ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། གཏྲེར་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་བྱུང༌། ཁམས་ཀྱྱི་རྒྱལ་

ཕན་ཉྱི་ཁྱི་ཡང་དཔྱ་འབུལ་ཞྱིང་འདུད་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་གྱུར་པ་ན་རྒྱལ་པོས་

ཟས་གཙང་མས་བུ་འདྱི་བཙས་མ་ཐག་བདག་གྱི་འདོད་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་

པས་ན་འདྱིའྱི་མྱིང་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་གདགས་སོ་སམ་དུ་བསམ་ནས་མཚན་

དྲེ་ལྟར་དུ་བཏགས་སོ། །དྲེ་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་མཚན་མཁན་རྣམས་ལ་དྲྱིས་

པ་དང༌། དྲེ་དག་གྱིས་ལུང་བསན་པ་གངས་ཀྱྱི་ངོས་དང་ཉྲེ་བ་ཆུ་ཀླུང་སལ་ལྡན་ཤྱིང་

རའྱི་འགམ་དྲང་སོང་སྲེར་སྐའྱི་བསྱི་གནས་དང་ཧ་ཅང་མྱི་རྱིང་བར་ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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གཞོན་ནུ་བྱུང་བ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཕོ་བང་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར་ན་འཁོར་ལོས་

བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་བཞྱི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་དང་ལྡན་

པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་གོས་ངུར་སྨྱིག་བགོས་ནས་དད་པས་

ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ན། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པས་སྲེམས་ཅན་བགང་

བ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་སྱིན་གོལ་ལ་བཀོད་ཅྱིང༌། ལྷ་དང་མྱིའྱི་མཆོད་པའྱི་བྲེ་བག་

ཚད་མྲེད་པས་མཆོད་ཅྱིང་ཞག་བདུན་ལུམྱིའྱི་ཚལ་དུ་བཞུགས་སོ། །

 བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྐུ་བལྟམས་པའྱི་འོད་ཀྱྱིས་འཇྱིག་རྲེན་ཀུན་སྣང་བར་

བས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་གངས་རྱི་ཀུན་འཛིན་གྱི་ངོས་ལ་གནས་པའྱི་དྲང་སོང་ནག་པོ་ཉོན་

མོངས་མྲེད་ལ་སོགས་པ་དྲང་སོང་མངོན་ཤྲེས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་མང་པོས་འོད་དྲེ་

མཐོང་ཞྱིང་དཀར་ཕོགས་ཀྱྱི་ལྷ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་དགའ་བའྱི་ཅ་ཅོ་སྒོག་ཅྱིང་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྐུ་བལྟམས་ཏྲེ་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་

བསོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་དགའ་བའྱི་སྒ་རྒྱ་ཆྲེར་སྒོག་པའང་ཐོས་ནས་གཅྱིག་ལ་

གཅྱིག་འདྱི་སད་དུ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་ལ་ཕག་བ་བའྱི་ཕྱིར་འདོང་ངོ་ཞྲེས་

བགོས་པ་ན། དྲང་སོང་བློ་གོས་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ནྱི་ཚངས་པ་དང་

བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་ལྷ་དབང་ཆྲེ་བར་གགས་པ་མང་པོས་མདུན་དུ་བདར་བས་

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མཇལ་བའྱི་སབས་མྱི་རྲེད་ཀྱྱིས། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་

སྲེར་སྐའྱི་ཕོ་བང་དུ་ཕྲེབས་ནས་མཇལ་ལོ་ཞྲེས་བགོས་སོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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སྲེམས་དཔའ་ལྷ་དང་མྱིའྱི་མཆོད་པ་ཚད་མྲེད་པས་མཆོད་བཞྱིན་དུ་སྲེར་སྐའྱི་ཕོ་

བང་དུ་སྤྱན་དྲངས་སོ། །

དྲེ་ནས་སྐྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱྱི་ཡུལ་ཆོས་ཀྱྱི་བྱིས་པ་སྐྲེས་ནས་རྱིང་པོ་མ་ལོན་པར་

རང་རང་གྱི་ཡུལ་ལྷ་མཆོད་པར་བྲེད་པས། ཆོས་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ཤཱཀྱ་རྣམས་ནྱི་ཤཱཀྱ་སུ་

ཡང་རུང་བ་ལ་ཁྲེའུ་འམ་བུ་མོ་གང་བཙས་པ་དྲེ་གནོད་སྦྱྱིན་ཤཱཀྱ་འཕྲེལ་ཞྲེས་བ་བ་

གཉུག་མར་གནས་པ་ལྷར་གགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ། དྲེའྱི་རང་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བའྱི་

ལྷ་ཁང་དུ་འཁྱིད་པ་ཡྱིན་པས་ཤཱཀྱ་རྒན་རབས་རྣམས་འདུས་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་ལ་གཞོན་ནུ་

ལྷ་ཁང་དུ་བཀུར་དུ་གསོལ། རྒྱལ་པོས་གནང་སྲེ། གོང་ཁྲེར་ཐམས་ཅད་དགྲེ་མཚན་

དང་བཀ་ཤྱིས་ཀྱྱིས་བརྒྱན་པར་བས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་ཀྱྱིས་སྐྲེ་དགུའྱི་བདག་མོ་ལ་

གཞོན་ནུ་ལྷ་ཁང་དུ་བཀུར་གྱི་རྒྱན་ཐོགས་ཤྱིག །དྲེས་ཀྱང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་

རྣ་བ་ཕུག་ནས་རྣ་རྒྱན་སྲེང་གྲེ་ཅན་བཏགས་ཏྲེ་ལྷ་ཁང་དུ་བཀུར་རོ་ཞྲེས་སྨས་པ་

དང༌། གཞོན་ནུས་སྨས་པ། ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་བདག་གྱི་རང་པ་ལ་བཏུད་ན་སུ་ཞྱིག་

བདག་གྱི་གོང་ན་འཕགས། འོན་ཀྱང་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་རྲེས་སུ་སྲེགས་པ་ཙམ་དང༌། 

བདག་མཐོང་ན་སྐྲེ་བོ་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་བས་མཆྱིའོ། །ཞྲེས་སྨས་པ་དང༌། 

རྒྱལ་པོས་གཞོན་ནུ་པང་དུ་བླངས་ཏྲེ་གང་པོ་ཆྲེས་དྲངས་པའྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བཞྱིས་

བརྒྱན་པའྱི་ཤྱིང་ར་ལ་འཁོད་ནས་བཀོད་པ་ཆྲེན་པོས་བོན་པ་ན། ཤཱཀྱ་གཏུམ་པོ་དྲེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གཟྱི་བརྱིད་མ་བཟོད་པར་བག་འཁུམ་

པར་གནས་ཤྱིང༌། སོག་ཆགས་གཏུམ་པོ་གཞན་དག་ཀྱང་ཅ་ཅོའྱི་སྒ་མྲེད་པར་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་གདོང་ལ་གུས་པར་བལྟ་ཞྱིང་གནས་པས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞྲེས་
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མཚན་བཏགས་སོ། །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལྷ་ཁང་དུ་འཇུག་པར་བརམ་པ་ན་གནོད་

སྦྱྱིན་ཤཱཀྱ་འཕྲེལ་གྱིས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རང་གྱི་གནས་དང་ཉྲེ་བར་བོན་པ་

མཐོང་ནས་དྲེས་བསུ་བའྱི་ཕྱིར་ཕྱིར་བྱུང་སྲེ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཞབས་གཉྱིས་

ལ་སྤྱྱི་བོས་གཏུགས་པ་དང༌། ལྷ་ཁང་དུ་དྲེར་གཞོན་ནུའྱི་ཞབས་གཡས་པ་བཞག་མ་

ཐག །ཟླ་བ་དང༌། ཉྱི་མ་དང༌། འཇྱིག་རྲེན་སྐོང་བ་བཞྱི་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་དང༌། སྲེམ་བྲེད་

དང༌། དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོ་དང༌། ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྷའྱི་གཟུགས་རྣམས་རང་

རང་གྱི་གནས་ལས་ལངས་ཏྲེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་པ་ན་ས་

ཡང་གཡོས་སོ། །དྲེ་ཟས་གཙང་ལ་སྨས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོས་ལྷས་ཀྱང་གཞོན་ནུའྱི་

རང་པ་ལ་གཏུགས་པས་ལྷའྱི་ཡང་ལྷ་ཞྲེས་མཚན་བཏགས་སོ། །

དྲེ་ནས་དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྲེད་འཁོར་དང་བཅས་པ་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའ་ཞལ་བལྟ་བར་འོངས་པ་ན། དྲེའྱི་ཚེ་དྲང་སོང་དྲེ་དག་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་

མཆོད་གནས་སུ་བཀུར་ཞྱིང་ནམ་མཁའ་ལས་འགོ་འོང་བྲེད་པ་ཡྱིན་ཡང༌། སྲེར་སྐའྱི་

གོང་མཐོང་བ་ན་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཀྱྱི་མཐུས་དྲང་སོང་དྲེ་དག་གྱི་

རྫུ་འཕྲུལ་ཉམས་ཏྲེ་རང་པས་འོངས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་ལ་གཞོན་ནུ་མཇལ་

བར་ཞུས་པ་ན་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱིས་དྲང་སོང་དྲེ་དག་གུས་པས་མཆོད་དྲེ་སན་

བཟང་པོ་ལ་བཞག་ནས་གཞོན་ནུའྱི་སྐུ་གཟུགས་བལྟར་བཅུག་གོ །དྲེ་ནས་དྲང་སོང་

དྲེ་དག་གྱིས་གཞོན་ནུའྱི་སྐུ་ལུས་ལ་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་དང་དཔྲེ་བད་

བརྒྱད་ཅུས་སྤས་པར་མཐོང་ནས་དད་པ་ལྷག་པར་སྐྲེས་ཏྲེ། གཞོན་ནུ་འདྱིས་ནམ་
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ཞྱིག་ན་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་སམ་དུ་མངོན་ཤྲེས་ཀྱྱིས་བརག་པ་ན། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་

དགུ་ནྱི་ཁབ་ཏུ་བཞུགས། དྲེ་ནས་ལོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སྤྱད། དྲེ་ནས་དཀའ་སྤྱད་དྲེ་

ལས་བཞྲེངས་ཏྲེ་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། དྲེ་ནས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་མཐོང་ལ། 

རང་ལ་དྲེའྱི་བར་དུ་སྡོད་པའྱི་ཚེ་མྲེད་པར་ཆོས་ཀྱྱི་བདུད་རྱི་མ་མྱོང་བར་འཆྱི་བར་

མཐོང་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་མྱ་ངན་དྲག་པོས་ནོན་ཏྲེ་ངུས་སོ། །

དྲེ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་དྲང་སོང་ཆྲེན་པོ་ངུ་བ་ཅྱི་ཡྱིན། གཞོན་ནུ་འདྱི་

ལ་མྱི་ལྲེགས་པའྱི་མཚན་མ་མ་མཐོང་ངམ་ཞྲེས་དྲྱིས་པ་ན། དྲང་སོང་དྲེ་དག་གྱིས་

སྨས་པ། གཞོན་ནུ་ལ་མཚན་མ་ངན་པ་གང་ཡང་མྲེད་ཀྱྱི། འདྱི་ནྱི་ངྲེས་པར་སངས་

རྒྱས་ནས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་ཏྲེ། རང་ལ་དྲེའྱི་བར་དུ་སྡོད་པའྱི་དབང་མྲེད་པར་

འཆྱི་བར་རྱིག་ནས་རང་གྱི་ཉྲེས་པ་མཐོང་སྲེ་ངུ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ནས་དྲང་

སོང་དྲེ་དག་གྱིས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོན་ལམ་ལྲེགས་པར་

བཏབ་སྲེ་རང་གནས་སུ་སོང་ངོ༌། །ཚུལ་འདྱི་དག་ལ་ལྲེགས་པར་དཔྱོད་ཤྲེས་ན་བང་

ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ཉམས་ལྲེན་གྱི་གནད་ལ་ངྲེས་པ་ལྷག་པར་སྐྲེ་སྲེ། ཚངས་པ་

དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་དཔལ་ཐོབ་པ་དང༌། དྲང་སོང་མངོན་ཤྲེས་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་གོ་

འཕང་ཐོབ་པ་ལས་བང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ཆོས་ཐོས་པ་རྲེད་དཀའ་བར་གྲུབ་

བོ། །

 དྲེས་ན་བང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་ཉམས་ལྲེན་བ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སབས་

འདྱིར་བསལ་མང་སོང་དུ་རྲེད་དཀའ་བ་ཤྲེས་པར་བས་ལ་ལན་ཅྱིག་རྲེད་པ་འདྱི་ཆུད་

མ་ཟོས་པར་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་དམྱིགས་རྣམ་བསྐང་བར་བའོ། །
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 དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དགུང་ལོ་བདུན་ལ་བབ་པ་ན་གཙུག་ཕུད་

བཞག་ཅྱིང་དྲེའྱི་དུས་སོན་ཡང་བས་ལ། སར་མ་རྒྱལ་ལ་བབ་པའྱི་དུས་སུ་རྒྱན་

འདོགས་པར་བརམས་ཏྲེ། ཐོག་མར་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོས་གཞོན་ནུའྱི་ཕྱིར་

རྒྱན་ཇྱི་སྲེད་ཅྱིག་བས་པ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ལུས་ལ་བཏགས་མ་ཐག་རྒྱན་

རྣམས་མོག་མོག་པོར་གྱུར་ཏྲེ། ཚལ་དྲེའྱི་ལྷ་མོ་དྲྱི་མ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བས་རང་གྱི་

ལུས་མངོན་སུམ་དུ་བསན་ཏྲེ་འདྱི་ལ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མཚན་གྱིས་སྤས་པའྱི་རྒྱན་

མཛེས་ཀྱྱི། བཅོས་མའྱི་རྒྱན་མྱི་མཛེས་སོ་ཞྲེས་སྨས་ཏྲེ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་

ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བཟོ་རྱིག་པའྱི་སྒྱུ་རལ་གྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་

པར་བཞྲེད་པ་ན་ཡབ་ཟས་གཙང་གྱིས་བསྐུལ་ནས་དང་པོར་ཡྱི་གྲེའྱི་གྲྭར་བོན་ཏྲེ་

བཀོད་པ་ཆྲེན་པོ་བཤམས་ནས། བྱིས་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་བཤྲེས་གཉྲེན། མྱིང་

གཞན་སྱིན་བུ་གོ་ཆར་གགས་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཡྱི་གྲེའྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་

ཡྱིན་པས། དྲེའྱི་གན་དུ་བོན་པ་དང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་གཟྱི་བརྱིད་མ་བཟོད་

ནས་ཁ་བུབ་ཏུ་འགྲེལ་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་འགྲེལ་བ་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའྱི་བུ་ཡན་ལག་བཟང་

པོས་བསང་སྲེ། ཟས་གཙང་སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་ལ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་གོང་ན་སོབ་

དཔོན་གཞན་མྲེད་མོད་ཀྱྱིས། སྲེམས་ཅན་སྱིན་པར་བ་ཕྱིར་ཡྱི་གྲེའྱི་གྲྭར་ཞུགས་

སོ། །ཞྲེས་སྨས་ནས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །

དྲེ་ནས་ཟས་གཙང་དང་འཁོར་གཞན་རྣམས་ལོག་སྲེ་འཁོར་བྱིས་པ་ཁྱི་དང་

དྲེའྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པར་ཡྱི་གྲེའྱི་གྲྭར་ཞུགས་ནས། 

ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་སྱིང་པོ་ལས་བས་པའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་བང་ཤྱིང་ལྷའྱི་ཚོན་གྱིས་བྱུགས་པ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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གསྲེར་གྱི་ཡང་མྱིག་གྱིས་བཏགས་པ་མཐའ་མ་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆྲེས་བརྒྱན་པ་

ཐོགས་སོ། །སྱིན་བུ་གོ་ཆས་ཡྱི་གྲེ་གཅྱིག་ནས་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་བྱིས་པ་ཐོགས་པ་

དང༌། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་འདྱི་དག་ངས་ཤྲེས་ཀྱྱི་གཞན་སྨོས་ཤྱིག །གསོལ་བ། 

འཇྱིག་རྲེན་ན་འདྱི་ཙམ་སྤྱོད་ཀྱྱི་གཞན་ནྱི་མ་འཚལ་ཏོ། །ཞྲེས་བརོད་པ་ན། བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔས་ཚངས་པའྱི་ཡྱི་གྲེ་ལ་སོགས་པ་ཡྱི་གྲེའྱི་རྣམ་གངས་སྔོན་སུས་ཀྱང་མ་

ཐོས་པ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཤྱིང༌། ཡྱི་གྲེའྱི་ཕྱི་མོ་སོབ་པ་ན་ཨ་

ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་སོགས་པ་སོང་པ་དང༌། བདག་

མྲེད་པ་དང༌། འདུ་བྲེད་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ལ་སོགས་པའྱི་

ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་སྒ་དབངས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་བསྒགས་ཏྲེ་ཡྱི་གྲེ་སོབ་

དཔོན་དུ་བྲེད་པ་དྲེ་དང༌། བྱིས་པ་ཁྱི་ཁག་མང་པོ་དང་སོག་ཆགས་གཞན་ཉྱི་ཁྱི་དང་

ཉྱིས་སོང་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱིན་པར་བས་སོ། །

དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྱིས་པ་སྱིད་སྒྲུབ་ཀྱྱི་ཐད་དུ་རྱིས་སོབ་པའྱི་ཚུལ་བསན་པ་ན། 

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་རྱིས་ཀྱྱི་སོབ་དཔོན་སྱིད་སྒྲུབ་ཀྱྱིས་སྔོན་ཆད་མྱིང་ཙམ་ཡང་

མ་ཐོས་པའྱི་རྱིས་ཀྱྱི་རྣམ་གངས་དག་གསུངས་ཤྱིང༌། རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་འཇུག་པ་ཞྲེས་

བ་བའྱི་རྱིས་བསན་ཏྲེ། སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆྲེན་པོའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་འདྱི་རྡུལ་

ཕ་མོའྱི་གངས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་ཤྲེས་པར་ནུས་པའྱི་རྱིས་བསན་པ་ན་ལྷ་མྱི་ཐམས་ཅད་

ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཅྱིང༌། སོག་ཆགས་གངས་མྲེད་པ་ཞྱིག་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱིན་པར་

མཛད་དོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་མདའ་འཕང་བ་དང༌། མཆོང་བ་བྲེད་དང༌། གད་ཀྱྱི་འཛིན་

སངས་ལ་སོགས་པ་སྒྱུ་རལ་ཐམས་ཅད་རྲེ་རྲེ་ནས་སྔོན་ཆད་སུས་ཀྱང་མ་ནུས་པ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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དག་བསན་དྲེ་ཐབས་མཁས་ཀྱྱི་འཕྲུལ་དྲེ་དང་དྲེས་ལྷ་མྱི་བགང་བ་ལས་འདས་པ་

སྱིན་གོལ་ལ་བཀོད་དོ། །དྲེ་ནས་གགས་འཛིན་མ་ལ་སོགས་པའྱི་བཙུན་མོ་དྲུག་ཁྱི་

ཁབ་ཏུ་བཞྲེས་ཏྲེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རང་ཉྱིད་འདོད་ཆགས་ཀྱྱི་དབང་དུ་གྱུར་པ་

མ་ཡྱིན་ཡང༌། དཔའ་བར་འགོ་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་འཕྲུལ་གྱིས་བཙུན་མོ་དྲུག་ཁྱི་པོ་

དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་དང་མཉམ་དུ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྲེ་རྲེ་བཞུགས་

པར་སྣང་ཞྱིང༌། ཐབས་མཁས་ཀྱྱི་སྤྱོད་པ་དྲེས་བཙུན་མོ་དྲེ་དག་དང༌། གཞན་ཡང་

སོག་ཆགས་བགང་བ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་སྱིན་ཅྱིང་གོལ་བར་མཛད་དོ། །

 དྲེའྱི་ཚེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རང་ཉྱིད་སྔོན་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པའྱི་

སྔོན་རོལ་ནས་རོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་དུས་ཀྱྱི་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱྱི་མགོན་དུ་འབོན་

པར་ཐུགས་བསྐྲེད་ཅྱིང༌། དོན་དྲེ་ཐུགས་ལ་བརྣགས་ནས་ནམ་ཞྱིག་འཚང་རྒྱ་བའྱི་

དུས་ངྲེས་པར་མཁྲེན་པ་ཡྱིན་ཡང༌། ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་དཀར་

ཕོགས་ཀྱྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་དུ་ཡུན་རྱིང་ན་

གདུལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་དུས་ལས་ཡོལ་བར་འགྱུར་བས་ད་ནྱི་ཁབ་ནས་བྱུང་སྲེ་འཚང་

རྒྱ་བའྱི་མཛད་པ་མྱུར་དུ་སོན་དགོས་སོ་ཞྲེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་ཞྱིང༌། སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱི་མཐུས་གླུ་དབངས་དང་སྱིལ་སན་གྱི་སྒ་ལས། སྡུག་བསྔལ་བརྒྱས་

གང་སྲེམས་ཅན་མཐོང་ནས་ནྱི། །འགོ་བའྱི་མགོན་དང་སྐབས་དང་གནས་གྱུར་

ཅྱིང༌། །ཕན་བྲེད་མགོན་དང་དཔུང་གཉྲེན་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས། ཁོད་ཀྱྱིས་སྔོན་ནྱི་སོན་

ལམ་དྲེ་སད་བཏབ། །དགྲེ་བ་དཔའ་བོ་སྔོན་གྱི་སྤྱོད་པ་དང༌། །འགོ་ཕན་བ་ཞྲེས་སོན་

ལམ་དྲན་པར་བོས། །འདྱི་ནྱི་ཁོད་ཀྱྱི་དུས་དང་ཚོད་ཡྱིན་གྱིས། །དྲང་སོང་མཆོག་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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རབ་ཁྱིམ་ནས་འབྱུང་བར་བོས། །ཞྲེས་སོགས་ཀྱྱིས་བསྐུལ་ཞྱིང༌། བཙུན་མོ་རྣམས་

ཀྱྱི་རོལ་མོའྱི་སྒ་ལས་ཀྱང་སྔོན་གྱི་སྐྲེས་རབས་དག་གྲེང་སྲེ། སྱིད་གསུམ་རྒ་དང་ནད་

ཀྱྱི་སྡུག་བསྔལ་འབར། །འཆྱི་མྲེད་རབ་འབར་འདྱི་ནྱི་མགོན་མྲེད་པ། །སྱིད་ལས་

འབྱུང་ལ་འགོ་བ་རག་ཏུ་རྨོངས། །བུམ་པར་ཆུད་པའྱི་བུང་བ་འཁོར་བ་བཞྱིན། །སྱིད་

གསུམ་མྱི་བརན་སོན་ཀའྱི་སྤྱིན་དང་འདྲ། །འགོ་བའྱི་སྐྲེ་འཆྱི་གར་ལ་བལྟ་དང་

མཚུངས། །འགོ་བའྱི་ཚེ་འགོ་ནམ་མཁའྱི་གོག་འདྲ་སྲེ། །རྱི་གཟར་འབབ་ཆུ་ལྟ་བུར་

མྱུར་མགོགས་འགོ། །ཞྲེས་སོགས་ནས། སྔོན་གྱི་སྤྱོད་དྲེ་རྲེས་སུ་དྲན་གྱིས་

ལ། །གཏྱི་མུག་མ་རྱིག་མུན་པས་བསྒྱིབས་པ་ཡྱི། །འགོ་ལ་ཤྲེས་རབ་དམ་པ་འོད་

བཟང་བ། །ཆོས་མྱིག་དྲྱི་མྲེད་ཉོན་མོངས་མྲེད་པ་བྱིན། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་བསྐུལ་

བ་ན་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡང་མྱུར་དུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པར་

དགོངས་སོ། །

 དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྐྲེད་ཚལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཤར་སོ་ནས་

ཕྲེབས་པ་ན་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་དག་གྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་རྒན་པོ་རྒས་ཤྱིང་འཁོགས་པ། 

རྒས་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉྲེན་པ་གཟྱིགས་ཏྲེ། འདུན་པ་ལ། ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་མྱི་རྱིད་

ཉམ་ཆུང་ཞྱིང༌། །ཤ་ཁག་བསམས་ལ་རྒྱུས་པགས་ཉྱི་ཚེས་དཀྱིས། །མགོ་དཀར་སོ་

རྒལ་ལུས་ནྱི་རབ་སྲེམ་ལ། །འཁར་བ་བརྲེན་ཅྱིང་མྱི་བདྲེ་འཁོར་འགོ་སུ། །དྲེས་སྨས་

པ། ལྷ་ཅྱིག་མྱི་འདྱི་རྒ་བས་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན། །དབང་པོ་ཉམས་ཤྱིང་སྡུག་བསྔལ་བརོན་

སོབས་ཉམས། །གཉྲེན་གྱི་སྐྲེ་བོས་བརས་ཤྱིང་མགོན་མྲེད་གྱུར། །དོན་བགྱིད་མྱི་

ནུས་ནགས་ཁོད་ཤྱིང་ལྟར་བོར། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་སྨས་པ། འདྱི་ཡྱི་ཆོས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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འདྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཡྱིན་ནམ་འོན་ཏམ་ནྱི། །འགོ་བ་འདྱི་ཀུན་ལ་ཡང་འདྱི་སྱིད་དྲེ་སྨོས་

ཤྱིག །ཚིག་འདྱི་ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་མྱུར་དུ་སྨོས་ཤྱིག་དང༌། །ཐོས་ནས་དྲེ་བཞྱིན་

དོན་ལ་འདྱིར་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་བསམ། །དྲེས་སྨས་པ། ལྷ་འདྱི་རྱིགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་

ཡུལ་འཁོར་ཆོས་མ་ལགས། །སྐྲེ་བོ་ཀུན་གྱི་དར་ལ་བབ་པ་རྒ་བས་འཇོམས། ཁོད་

ཀྱྱི་ཡབ་དང་ཡུམ་དང་ཉྲེ་དུ་གཉྲེན་ཚོགས་ཀྱང༌། །རྒ་ལས་མྱི་ཐར་འབོས་པའྱི་ཐབས་

ནྱི་གཞན་མ་མཆྱིས། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་སྨས་པ། ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བྱིས་པའྱི་སྐྲེ་

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་རྲེན་དགས་ཅྱི་

ཞྱིག་བ། །ཞྲེས་གསུངས་ནས་ནང་དུ་ལོག་གོ །ཡང་ལྷོ་སོར་ཕྲེབས་པས། ན་བ་

གཟྱིགས་ཏྲེ་སྨས་པ། ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་མྱི་རྩུབ་ལུས་ཀྱྱི་མདོག་ངན་ལ། །དབང་པོ་

ཐམས་ཅད་ཉམས་ཤྱིང་དབུགས་དབྱུང་རབ་ཏུ་དཀའ། །ཡན་ལག་ཀུན་བསམས་ལྟོ་

བས་དཀྲུགས་ཤྱིང་ཉམ་ཐག་གྱུར། །རང་གྱི་གཅྱིན་རྟུག་སད་པའྱི་གནས་ན་འདུག་

འདྱི་སུ། །དྲེས་སྨས་པ། ལྷ་གཅྱིག་མྱི་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་ནད་ཀྱྱིས་བཏབ་པ་སྲེ། །ནད་ཀྱྱི་

འཇྱིགས་པ་ཉྲེ་བར་མཆྱིས་པས་འགུམ་ལ་ཐུག །ནད་མྲེད་གཟྱི་བརྱིད་མ་མཆྱིས་

སོབས་ཀྱང་རྣམ་པར་ཉམས། །མགོན་དང་སྐབས་དང་གྱིང་དང་དཔུང་གཉྲེན་མ་

མཆྱིས་ལགས། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྨས་པ། ནད་མྲེད་པ་ཡང་རྨྱི་ལམ་ན་ནྱི་རྲེ་

དང་མཚུངས། །ནད་ཀྱྱི་འཇྱིགས་པ་འདྱི་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་པ། །སྐྲེས་བུ་མཁས་

པས་གནས་འདྱི་མཐོང་ནས་ཇྱི་ལྟ་བུར། །རྲེ་ལ་དགའ་དང་སྡུག་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་སྐྲེད་

པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་ནས་ནང་དུ་ལོག་གོ། །ཡང་ནུབ་ཏུ་ཤྱི་བ་གཟྱིགས་ཏྲེ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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སྨས་པ། ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་མྱི་འདྱི་ཁོགས་ལ་བླངས་ནས་ནྱི། །འདྱི་དག་སྐྲ་བཤྱིག་མགོ་

ལ་ས་ཡྱིས་འཐོར་བྲེད་ཅྱིང༌། །སྣ་ཚོགས་ངག་གྱི་ཚིག་ནྱི་བརོད་ལ་བང་བརྡུང་

བས། །ཀུན་ནས་བསོར་བ་བས་ཏྲེ་ཁྲེར་བ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན། །དྲེས་སྨས་པ། ལྷ་གཅྱིག་མྱི་

འདྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་གུམ་པ་སྲེ། །སད་ཆད་ཕ་མ་མཆྱིས་བང་བུ་རྣམས་མཐོང་མྱི་

འགྱུར། །ལོངས་སྤྱོད་ཁྱིམ་དང་མཛའ་བཤྲེས་གཉྲེན་ཚོགས་སངས་ནས་ནྱི། །འཇྱིག་

རྲེན་ཕ་རོལ་མཆྱིས་ཏྲེ་སན་ཆད་གཉྲེན་མྱི་མཐོང༌། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་སྨས་པ། 

རྒ་བས་གནོད་པར་འགྱུར་བའྱི་གཞོན་པ་ཅྱིར་མྱི་རུང༌། །སྣ་ཚོགས་ནད་ཀྱྱིས་གནོད་

འགྱུར་ནད་མྲེད་ཅྱིར་མྱི་རུང༌། །རྱིང་དུས་མྱི་གནས་གསོན་པ་མཁས་ལ་ཅྱིར་མྱི་

རུང༌། །དགའ་ལ་ཆགས་པ་སྐྲེས་བུ་མཁས་པ་ཅྱིར་མྱི་རུང༌། །གལ་ཏྲེ་རྒ་མྲེད་ན་མྲེད་

འཆྱི་བ་མྲེད་གྱུར་ཀྱང༌། །འོན་ཀྱང་ཕུང་པོ་ལྔ་འཛིན་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེ་ཡྱིན་ན། །རྒ་ན་

འཆྱི་བ་རག་ཏུ་འབང་བ་སོས་ཅྱི་དགོས། །ལྲེགས་པར་སར་ལོག་རབ་ཏུ་ཐར་བར་བ་

བ་བསམ། །ཞྲེས་གསུངས་ནས་ནང་དུ་ལོག་གོ །ཡང༌། བང་སོར་དགྲེ་སོང་གཟྱིགས་

ཏྲེ་སྨས་པ། ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་སྐྲེས་བུ་སྲེམས་ཞྱི་རབ་ཞྱི་ཞྱིང༌། །མྱིག་ཕབ་འགོ་ལ་

གཉའ་ཤྱིང་གང་ཙམ་ལྟ་བྲེད་ཅྱིང༌། །ངུར་སྨྱིག་གོས་གོན་ཤྱིན་ཏུ་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་

སྤྱོད། །ལྷུང་བཟྲེད་ཐོགས་ནས་མྱི་རྒོད་མ་ཁྲེངས་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན། །དྲེས་སྨས་པ། ལྷ་

གཅྱིག་མྱི་འདྱི་དགྲེ་སོང་ཞྲེས་ནྱི་བགྱི་བ་ལགས། །འདོད་པའྱི་དགའ་བ་སངས་ཤྱིང་

ཤྱིན་ཏུ་དུལ་བར་སྤྱོད། །བདག་ཉྱིད་ཞྱི་བ་འཚོལ་ཞྱིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར། འདོད་

ཆགས་ཞྲེ་སྡང་བལ་བ་བསོད་སོམས་སྤྱོད་ཅྱིང་རྒྱུ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་སྨས་

པ། འདྱི་ནྱི་དགྲེ་བར་ལྲེགས་སྨས་ང་ཡང་འདོད་པ་སྲེ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཁས་པ་
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རྣམས་ཀྱྱིས་རག་ཏུ་བསྔགས། །དྲེ་ནྱི་བདག་ལ་ཕན་ཞྱིང་སྲེམས་ཅན་གཞན་ལའང་

ཕན། །འཚོ་བ་བདྲེ་ཞྱིང་ཉམས་མཐུན་འཆྱི་མྲེད་འབས་བུར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་

ཞྱིང་ཤྱིང་ར་ཁ་བསྒྱུར་ཏྲེ་ནང་དུ་བོན་ནོ། །

 དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དགུང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་ལ་བབ་པ་ཀུན་

འཛིན་ཅྲེས་པ་ས་ཕོ་བྱི་བའྱི་ལོ་སོན་ཟླ་ར་བའྱི་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱྱི་ཐོ་རངས་སར་མ་

རྒྱལ་ཤར་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཁང་བཟང་གྱི་སྲེང་དུ་ཕྲེབས་ནས་ཕོགས་བཅུའྱི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ཏྲེ་སྱིགས་མའྱི་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱྱི་དོན་དུ་མྱུར་

དུ་འཚང་རྒྱ་བར་ཐུགས་སོན་མཛད་པ་ན། ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་འདྱི་ཐམས་ཅད་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་དང༌། འཇྱིག་རྲེན་སྐོང་བ་

བཞྱི་ལ་སོགས་པ་དཀར་ཕོགས་ཀྱྱི་ལྷ་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་གནོད་སྦྱྱིན་དང༌། དྲྱི་

ཟ་དང༌། ཀླུ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པའྱི་བྲེ་བག་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པས་ཡོངས་སུ་གང་

ཞྱིང༌། གསང་བའྱི་བདག་པོ་ཕག་ན་རྡོ་རྲེ་དང་སྡྲེ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སས་ཀྱྱིས་

ལྔས་རྲེན་ལ་བཀའ་བསོས་ཏྲེ་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བང་གྱི་ཆབ་སོ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་མ་གོ་

མཚོན་ཐོགས་པ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོས་བཀག་པས་ཁང་བཟང་གྱི་སྲེང་ནས་ཆྱིབས་པ་

བསྔགས་ལྡན་གྱི་ཐད་དུ་ལྷའྱི་བཟོ་བོས་བཅོས་པའྱི་སས་ཚུགས་ཤྱིག་ཅྲེས་བཀའ་

བསོས་པ་ན་ལྔ་རྲེན་གྱིས་དྲེ་མ་ཐག་སས་བཙུགས་སོ། །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལྷའྱི་སས་དྲེ་ལ་བབས་ནས་བསྔགས་ལྡན་ལ་

ཆྱིབས་པ་ན། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཀ་ཤྱིས་ཀྱྱི་ཤར་སོ་ཕྲེ། ཚངས་རྱིས་ཀྱྱི་ལྷ་རྣམས་

ཀྱྱིས་གཡས་ལོགས་ནས་བརྲེན། འདོད་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་གཡོན་ལོགས་ནས་
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བརྲེན། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་གཉྱིས་ཀྱྱི་སྣ་དྲངས། ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་ཐམས་

ཅད་མཆོད་པའྱི་བྲེ་བག་གྱིས་གང༌། དཀར་ཕོགས་ཀྱྱི་ལྷ་མང་པོས་གོས་ཀྱྱི་གཡབ་

མོ་གཡོབ་བཞྱིན་དུ་འཇྱིག་རྲེན་སྐོང་བ་བཞྱིས་བསྔགས་ལྡན་གྱི་སུག་པ་བཞྱི་ནས་

བཏྲེག་སྲེ་མྱུར་བར་ཕྲེབས་ནས་ཤཱཀྱའྱི་ཡུལ་དང༌། ཀྲེའུ་རའྱི་ཡུལ་དང༌། གད་ཡུལ་

རྣམས་འདས། མྲེ་ནྲེ་ཡའྱི་ཡུལ་གྱི་གོང་བརྡལ་ལས་ཀྱང་དཔག་ཚད་དྲུག་ཕྱིན་པ་

ཡུལ་སོང་བྲེད་ཀྱྱི་གོང་གྱི་ཉྲེ་འདབས་ཆུ་ཀླུང་ཡྱིད་འོང་ལྡན་གྱི་འགམ་དུ་བོན་པ་ན་

ནམ་ལངས་སོ། །ཆོས་འབྱུང་འགའ་ཞྱིག་ལས་ཤཱཀྱའྱི་ཕོ་བང་ནས་མྲེ་ནྲེ་ཡའྱི་ཡུལ་

གྱི་བར་ལ་དཔག་ཚད་དྲུག་ཡོད་ཅྱིང་ཡུལ་དྲེ་ནས་ཆུ་ཀླུང་ཡྱིད་འོང་ལྡན་གྱི་བར་ལ་

དཔག་ཚད་དྲུག་ཡོད་པས་ཐོ་རངས་དྲེ་ལ་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་བར་དུ་ཕྲེབས་

པ་ཡྱིན་ཞྲེས་འབྱུང་ངོ༌། །གནས་དྲེ་ན་སྔོན་འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གསུམ་གྱི་གཙུག་

ཕུད་བྲེགས་པའྱི་མཆོད་རྲེན་རྣམ་དག་གསུམ་ཡོད་པར་བཤད་ཅྱིང༌། མཆོད་རྲེན་རྣམ་

དག་དྲེ་དག་གྱི་དྲུང་དུ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་འདུན་པ་ལ་ངའྱི་རྒྱན་

དང་བསྔགས་ལྡན་ཁྲེར་ལ་གཉྲེན་རྣམས་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་སོངས་ཤྱིག་ཅྲེས་བཀའ་བསྩལ་

པ་ན་འདུན་པས་མཆྱི་མ་ཆར་བཞྱིན་དུ་ཕབ་སྲེ་ངུ་བཞྱིན་དུ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་

བང་ན་འཁོར་ཁྱི་ཕག་མང་པོ་དང་བཅས་བཞུགས་པ། ད་ནགས་ཁོད་དབྲེན་པར་

གཅྱིག་པུར་ཇྱི་ལྟར་བཞུགས་ཞུས་པ་ན། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་བཀའ་བསྩལ་

པ། །སྐྲེ་དགུ་འདྱི་ནྱི་སྐྲེ་ནའང་གཅྱིག་པུ་སྐྲེ། །དྲེ་བཞྱིན་འཆྱི་ནའང་གཅྱིག་པུ་འཆྱི་བར་

འགྱུར། །འདྱི་ན་གཅྱིག་པུས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི། །འཁོར་བ་ལ་ནྱི་གོགས་

ཡོད་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས། དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་རང་གྱི་དབུ་སྐྲ་
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རང་གྱིས་བཅད་དྲེ་གནམ་དུ་གཏོར་བ་ན། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་མཁའ་ལས་བླངས་ཏྲེ་སུམ་

ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཁྲེར་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱི་མཆོད་པའྱི་རྲེན་བྲེད་ཅྱིང་ལོ་རྲེ་བཞྱིན་གཙུག་

ཕུད་ཀྱྱི་དུས་སོན་ཡང་བྲེད་ཅྲེས་གག་གོ །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ན་བཟའ་ཀ་ཤྱི་ཀའྱི་རས་ཁད་པར་ཅན་འདྱི་

ལྟ་བུ་གོན་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས་ངུར་སྨྱིག་

གྱི་གོས་གོན་པར་བཞྲེད་པ་ན་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྔོན་གྱི་དྲང་སོང་རྣམས་ཀྱྱིས་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཆྲེད་དུ་སོན་ལམ་བཏབ་སྲེ་བཞག་པའྱི་ངུར་སྨྱིག་གྱི་གོས་བླངས་

ཏྲེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཕུལ། ཀ་ཤྱི་ཀའྱི་ན་བཟའ་རྣམས་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་

བླངས་ཏྲེ་སྤྱྱི་བོར་ཁྲེར་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་མཆོད་པའྱི་རྲེན་དུ་བཞུགས་ཤྱིང་

ལོ་རྲེ་བཞྱིན་ན་བཟའྱི་དུས་སོན་ཡང་བྲེད་ཅྲེས་གག་གོ །གནས་དྲེར་གཙུག་ཕུད་དོར་

བའྱི་མཆོད་རྲེན་དང༌། ངུར་སྨྱིག་བླངས་པའྱི་མཆོད་རྲེན་དང༌། འདུན་པ་ཕྱིར་ལོག་

པའྱི་མཆོད་རྲེན་གསུམ་ཡོད་པར་གགས་སོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་

ཤཱཀྱའྱི་གོང་ནས་དྲེའྱི་བར་ལ་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་མོད་ཀྱང༌། ད་དུང་ཉྲེ་དུ་

དང་ཐག་ཉྲེ་བ་ནྱི་མྱི་ལྲེགས་པར་དགོངས་ནས་ཆུ་བོ་གངྒཱ་བརྒལ་ཏྲེ་མ་ག་དྷར་བོན་

ནོ། །

 དྲེ་ལྟར་སོན་པས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་དཔལ་ཐམས་ཅད་མཆྱིལ་མའྱི་

ཐལ་བ་བཞྱིན་དུ་དོར་ཞྱིང༌། སྐུའྱི་རྒྱན་དང་ན་བཟའ་ཚུན་ཆད་དོར་ཏྲེ་རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་བསོད་སོམས་མཛད་པ་ནྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་འདྱི་ལྟར་བ་དགོས་སོ་ཞྲེས་

འདོམས་པ་སྲེ། སྔོན་བྱུང་སོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་རྲེས་འཇུག་གདུལ་བའྱི་ཉམས་ལྲེན་དུ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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འཁྲེར་བར་བ་བ་ཡྱིན་པས་བང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་ཉམས་ལྲེན་སྱིང་པོར་བ་

འདོད་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་གྱི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་འདྱི་དག་དྲན་པར་

བས་ལ་ཐོག་མར་རང་ཡུལ་ཉྲེ་དུ་དང་བཅས་པ་གང་ལའང་མ་ཆགས་པར་དོར་ནས་

རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྲེ། བ་དང་རྱི་དྭགས་བཞྱིན་དུ་གསོག་འཇོག་གང་

ཡང་མྱི་བ་བར་འཚོ་བ་བསོད་སོམས་ཀྱྱིས་འཚོ་བར་བས་ཏྲེ་བང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་གྱི་

ཉམས་ལྲེན་བ་དགོས་པ་ཡྱིན་པས་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་གྱི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོ་འདྱི་

དག་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་ཏྲེ། རང་གྱི་ཉམས་ལྲེན་དུ་འཁྲེར་ཤྲེས་པ་ཞྱིག་བའོ། །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་བསོད་སོམས་ལ་བོན་པ་

ན་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱྱིས་མཐོང་སྲེ་ངོ་མཚར་ནས་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏྲེ་བརགས་པ་ན་གཞོན་ནུ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་

ཡྱིན་པར་ངོ་ཤྲེས་ནས་བློར་མ་ཤོང་བར་བརྒྱལ་ལོ། །བརྒྱལ་བ་དྲེ་ལས་སངས་ནས་

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཕག་བཙལ་ཏྲེ་གསོལ་བ། ཁོད་ལ་རྒྱལ་སྱིད་ཀྱྱི་ཕྲེད་

འབུལ་གྱི། བདག་གྱི་གོགས་མཛོད་ལ་ཕྱིན་ཆད་རྱིའྱི་སུལ་དང་རའྱི་གདྱིང་བ་ལ་མ་

བཞུགས་ཤྱིག་ཅྲེས་ཞུས་པ་ན། ལན་གསུངས་པ། རྲེ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཡངས་པར་གྱུར་

པ་ཡྱི། །ལྷུན་པོ་གངས་ཅན་རླུང་གྱིས་བསྐོད་སྱིད་ཀྱྱིས། །ང་ཡྱི་བློ་ནྱི་ཐར་པ་ལ་བརྲེན་

པ། །འདོད་པའྱི་ཤུགས་ཀྱྱིས་བསྐོད་པར་མྱི་ནུས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས། དྲེ་ནས་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔས་དྲང་སོང་རྣས་ཀྱྱི་ཁོད་དུ་བོན་ཏྲེ་དྲང་སོང་དཀའ་ཐུབ་སྤྱོད་པ་དྲེ་

དག་གྱི་དཀའ་ཐུབ་གང་དང་གང་སྤྱོད་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལས་ཉྱིས་འགྱུར་ཉྱིས་འགྱུར་དུ་

མཛད་པ་ན་དྲང་སོང་དྲེ་དག་ངོ་མཚར་ཏྲེ་དགྲེ་སྦྱོང་འདྱི་ནྱི་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་གོ་ཞྲེས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བརོད་པས་དྲེ་ཕྱིན་ཆད་དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་མཚན་དུ་གགས་སོ། །དྲེ་ནས་ཡབ་

ཟས་གཙང་མས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གཡོག་མྲེད་པར་འཁམ་མོ་ཞྲེས་ཐོས་ནས། 

རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་གཡོག་སུམ་བརྒྱ་དང༌། སྲུ་སྐྲེ་དགུའྱི་བདག་མོས་ལྷས་

བསན་ནས་མྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་ཞབས་འབྱིང་དུ་བཏང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་

འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ་དྲེ་དང་མཉམ་དུ་སྤྱོད་པ་ན་དབྲེན་པར་འཁོར་མང་པོ་བསྲེན་པ་

འདྱི་མ་ལྲེགས་སོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས་བྱིངས་རྣམས་ཕྱིར་སོག་ཅྱིང༌། ཡབ་དང་

སྲུའྱི་ཕོགས་ཀྱྱི་ངོ་བསྲུང་བ་དང་ལྔ་པོ་དྲེ་ལ་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་ཡོད་པར་མཁྲེན་ནས་

ཀོའུ་དྱི་ནྱ་ལ་སོགས་པ་མྱི་ལྔ་ཞབས་འབྱིང་དུ་བསྲེན་ནོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔས་ཆུ་ཀླུང་ནཻ་རཉྫ་ནའྱི་འགམ་གྱི་ཤྱིང་དྲུང་ཞྱིག་ཏུ་དཀའ་ཐུབ་ལ་བཞུགས་ཏྲེ་

ཐོག་མར་འབས་འབྲུ་རྲེ་རྲེ་ཙམ་གསོལ་ཞྱིང༌། དྲེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་འབྲུ་རྲེ་རྲེ་གསོལ་བ་

དྲེ་ཡང་སངས་ནས་ལོ་དྲུག་ཏུ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ནས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་

སོ། །

 དྲེ་ལྟར་དཀའ་བ་སྤྱད་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལོ་དྲུག་པོ་དྲེས་ལྷ་དང་མྱི་ཁག་

ཁྱིག་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་དང༌། བྲེ་བ་ཕག་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱི་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལ་སྱིན་པར་

མཛད་དོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ལྷ་ནས་ལྟོ་འཕྲེའྱི་བར་སྡྲེ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱྱིས་ཉྱིན་མཚན་དུ་

མཆོད་ཅྱིང་སོན་ལམ་འདྲེབས་སོ། །ལྷ་དང་མྱི་གང་དག་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་མོས་པ་དྲེ་དག་

གྱིས་ནྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཁང་པ་བརྲེགས་པ་ན་འདུག་ཅྱིང༌། བདྲེ་

བ་མྱོང་བར་མཐོང་ངོ༌། །ལྷ་དང་མྱི་ཆོས་བསན་པས་སྱིན་པར་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་

ཆོས་འབའ་ཞྱིག་འཆད་པར་མཐོང་ངོ༌། །སྲེམས་ཅན་སྤྱྱི་མཐུན་གྱིས་ནྱི་དཀའ་བ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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སྤྱོད་པ་སྔར་སོས་པ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་ངོ༌། །དཀའ་སྤྱད་མཛད་པ་དྲེས་ཕྱི་རོལ་པའྱི་

དྲང་སོང་ས་ཡ་ཕག་བཞྱི་དང་ཉྱིས་འབུམ་བཏུལ་ཏྲེ་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱིན་པར་མཛད་དོ། །

 དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་འདྱི་སམ་དུ་དགོངས་ཏྲེ། དཀའ་ཐུབ་གཅྱིག་

པོས་འཚང་རྒྱ་བར་མྱི་ནུས་ཀྱྱི་མཐའ་གཉྱིས་སངས་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་

འཚང་རྒྱ་བར་བའོ་སམ་དུ་དགོངས་ཤྱིང༌། ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱིས་

ཀྱང་དཀའ་ཐུབ་ལས་བཞྲེངས་ཏྲེ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྱིང་པོར་འཚང་རྒྱ་བའྱི་མཛད་པ་སོན་

དགོས་སོ་ཞྲེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བ་ལ་བརྲེན་ནས། དཀའ་ཐུབ་ལས་བཞྲེངས་

ཏྲེ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཅྱི་བདྲེར་མཛད་པ་དང༌། ཞལ་ཟས་རགས་པ་གསོལ་ཏྲེ་སྐུ་

ལུས་ཀྱྱི་སོབས་བསྐྲེད་དོ། །

དྲེ་ནས་ཆུ་ཀླུང་ནཻ་རཉྫ་ནར་སྐུ་ཁྲུས་མཛད་དྲེ་ཕག་དར་ཁོད་ཀྱྱི་གོས་གསོལ་

ནས། སྔོན་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་སོན་ལམ་བཏབ་པ་གོང་པའྱི་བུ་མོ་ལྲེགས་སྐྲེས་མ་དང་

དགའ་སོབས་མ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཚོགས་རོགས་པར་བ་བ་དང༌། སྐུའྱི་གཟྱི་མདངས་བསྐྲེད་

ནས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་མཚན་དཔྲེའྱི་སྐུ་གསལ་བར་བསན་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་བུ་མོ་

དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཐད་དུ་བོན་ནས་བསོད་སོམས་མཛད་པ་ན། དཔྱྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ས་ག་ཟླ་

བའྱི་ཚེས་བཅུ་བཞྱིའྱི་ཉྱིན་བུ་མོ་དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་བ་མཆོག་སོང་གྱི་འོ་མ་ཉྱིང་ཁུར་

བས་པ་གསྲེར་གྱི་གཞོང་པར་བླུགས་ཏྲེ་ཕུལ་བ་ན་དྲོའྱི་དུས་སུ་བུ་མོ་གཉྱིས་ཀྱྱི་བང་

ཆུབ་ཀྱྱི་ཆོས་རོགས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་འོ་ཐུག་དྲེ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་གསོལ་ཏྲེ། 

ཡོལ་གོ་ནཻ་རཉྫ་ནར་བོར་བ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད་པའྱི་ཕྱིར་ཁྲེར་བས། 

བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་མཁའ་ལྡྱིང་དུ་སྤྲུལ་ནས་དྲེ་ཕོགས་ཏྲེ་རང་གྱི་གཟུགས་ཀྱྱིས་སུམ་ཅུ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ར་གསུམ་དུ་ཁྲེར་ནས་ཡོལ་གོའྱི་དུས་སོན་བཙུགས་སོ། །སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ཡང་ཀླུའྱི་བུ་

མོས་མཆོད་པའྱི་རྲེན་དུ་ཁྲེར་ཏོ། །བུ་མོ་དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་ཀྱང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་

ཐོག་མ་ནས་དྲེའྱི་བར་ཇྱི་ལྟར་བར་མ་འཚལ་ཏོ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་བསོད་

ནམས་དང་ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་སོབས་ཀྱྱིས་འོ་ཐུག་གསོལ་མ་ཐག་སྐུ་སྔར་ལྟར་ཁ་དོག་

བཟང་པོ་རྒྱས་པ་དང་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་དང་དཔྲེ་བད་བཟང་པོ་

བརྒྱད་ཅུ་དང་འོད་འདོམ་གང་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་བརྒྱན་པར་གྱུར་ཏོ། །གཞན་ཡང་ལྷ་

ནས་ལྟོ་འཕྲེའྱི་བར་གྱི་སྡྲེ་བརྒྱད་པོ་གང་དག་བྲེ་བ་ཕག་དྲུག་ཅུས་ཀྱང་རང་རང་གྱི་

ཟས་ཐོགས་ཏྲེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཕུལ་བ་དང༌། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་དྲེ་

དག་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་མཐོང་བ་མྲེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་

གསོལ་ཏོ། །རང་རང་གྱི་གང་ཕུལ་བ་དྲེ་གསོལ་བར་མཐོང་བའྱི་མོད་ལ་དྲེ་དག་

ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་མཛད་དོ། །

 དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་གང་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་

སམ་དུ་གནས་བརགས་པ་ན་དཀར་ཕོགས་ཀྱྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཆུ་ཀླུང་ནཻ་རཉྫ་ན་

བརྒལ་བའྱི་ནུབ་ཕོགས་ན་རྡོ་རྲེ་གདན་ཞྲེས་བ་བ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་གང་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའྱི་གནས་མཆྱིས་པས་དྲེར་

གཤྲེགས་སུ་གསོལ་ཞྲེས་ཞུས་ཤྱིང༌། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རང་ཉྱིད་ཀྱང་དྲེ་ལྟར་

དུ་དགོངས་ནས་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྱིང་པོར་གཤྲེགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ལྷའྱི་བུ་ས་བཟང་

སོགས་ས་ལ་སྤྱོད་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ནྱི་སོང་ཆྲེན་པོ་ཕག་བདར་བྲེད་ཅྱིང་སོས་

ཆུས་ཆག་ཆག་འདྲེབས་སོ། །ལག་ན་གཞོང་ཐོགས་དང༌། ཕྲེང་ཐོགས་ཀྱྱིས་ནྱི་མྲེ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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ཏོག་གྱི་ཆར་འབྲེབས་སོ། །འཇྱིག་རྲེན་སྐོང་བ་བཞྱིས་ནྱི་གསྲེར་གྱི་དྲྭ་བ་དང༌། བརྒྱ་

བྱིན་གྱིས་ནྱི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་ཁང་བཟང་དྲ་བས་མཛེས་པར་བརྒྱན་ཏོ། །འཐབ་

བལ་བས་ནྱི་བཻཌཱུརྱའྱི་དྲྭ་བ་དང༌། དགའ་ལྡན་པས་ནྱི་མུ་ཏྱིག་གྱི་དྲ་བ་དང༌། འཕྲུལ་

དགའ་བས་ནྱི་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའྱི་གསྲེར་གྱི་དྲྱིལ་བུའྱི་དྲྭ་བ་དང༌། དབང་བསྒྱུར་གྱིས་

ནྱི་ལྷའྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་དྲྭ་བས་བཀབ་བོ། །ཆུ་ཀླུང་ནཻ་རཉྫ་ན་དང་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྱིང་པོའྱི་

བར་གྱི་ལམ་རླུང་གྱི་ལྷ་རྣམས་དང་སྤྱིན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཕག་བདར་བས། སོས་

ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་བོ། །སོང་ཆྲེན་འདྱིའྱི་ཤྱིང་ལོན་པ་དང་བྱིས་པ་བཙས་པ་ཇྱི་

སྲེད་པ་རྣམས་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྱིང་པོ་ལོགས་སུ་མགོ་བཏུད་དོ། །འདོད་པའྱི་ལྷའྱི་བུ་

རྣམས་ཀྱྱིས་ནྱི་དྲེའྱི་བར་རྒྱང་གགས་ཙམ་ཚུན་ཆད་ཀྱྱི་ལམ་མངོན་པར་བཀོད་དྲེ་

ལམ་དྲེའྱི་འགམ་གཡས་གཡོན་དུ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་སྲེགས་བུ་འཕང་དུ་ཤྱིང་ཏ་

ལ་བདུན་ཙམ་དུ་མཐོ་བ། སྲེང་དུ་རྱིན་པོཆྲེའྱི་དྲྭ་བ་བྲེས་པ། ལྷའྱི་གདུགས་དང་རྒྱལ་

མཚན་དང་བ་དན་གྱིས་ལྲེགས་པར་བརྒྱན་པ་སྤྲུལ་ཏོ། །

མདའ་རྒྱང་གང་ཙམ་དུ་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཤྱིང་ཏ་ལ་སྲེགས་བུ་དྲེ་

བས་མཐོ་བ་མངོན་པར་སྤྲུལ་ཏྲེ་ཤྱིང་ཏ་ལ་དྲེ་རྣམས་རྱིན་པོ་ཆྲེ་བརྒྱུས་པས་ཕན་ཚུན་

དུ་འབྲེལ་བར་འདུག་གོ །ཤྱིང་ཏ་ལ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱྱི་བར་དུ་རྱིང་སོས་ཆུས་ཡོངས་

སུ་གང་བ་གསྲེར་གྱི་བྲེ་མ་བདལ་བ། ཨུཏྤ་ལ་ལ་སོགས་པས་གང་བ། རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་

སྲེགས་བུས་བསོར་བ། ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་བཻཌཱུརྱས་ཐྲེམ་སས་བརྒྱན་པ། རྨ་བ་དང་

ཆུ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་སྒ་འབྱིན་པའྱི་རྱིང་དག་བས་སོ། །ལམ་དྲེ་ན་ལྷའྱི་བུ་མོ་བརྒྱད་ཁྱི་

བརྒྱད་ཁྱིས་སོས་ཆུས་གཏོར་ཞྱིང་མྲེ་ཏོག་གྱིས་བཀམ་མོ། །ཏ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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མདུན་དུ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་མཁའ་རྲེན་བཞག་པ་ལ་ཙན་དན་དང་ཨ་ཀ་རུའྱི་སོས་ཕོར་

ཐོགས་པ་བརྒྱད་ཁྱི་དང༌། གླུ་དབངས་ལྲེན་པའྱི་ལྷའྱི་བུ་མོ་ལྔ་ཁྱི་དག་འཁོད་དོ། །དྲེ་

ནས་མྱི་མཇྲེད་ཀྱྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་དབང་སྒྱུར་ཆྲེན་པོས་ཚངས་རྱིས་པ་རྣམས་ལ་

བསོ་བ་གོགས་པོ་དག་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པ་འདྱི་ནྱི་སྔོན་གྱི་དམ་བཅས་པ་མཐར་ཕྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྱིང་པོར་བཞུད་ཀྱྱི་ཁྲེད་རྣམས་ཀྱྱིས་མཆོད་པར་གྱིས་

ཤྱིག །འདོད་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་མཆོད་པས་སོང་ཆྲེན་བརྒྱན་པར་བས་པ་ལ་ལྟོས་

ཞྲེས་བསྐུལ་བ་དང༌། གཟུགས་ཀྱྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་འདྱི་རྱིན་པོ་

ཆྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསྲེར་གྱི་པདྨ་བཀམ་པ་ཁ་ཁྲེར་རྱིམ་པ་བདུན་གྱིས་བསོར་བ་

དང༌། གཤྲེགས་ལམ་དུ་ཤྱིང་ར་བདུན་ཡང་སྤྲུལ་ཏོ། །ལྷའྱི་བུ་མོ་བྲེ་བ་དྲུག་ཅུས་རྡོ་

རྲེའྱི་གདན་རྱིན་པོ་ཆྲེས་བཀམ་པ་ལ་སོགས་བས་ཏྲེ་མཆོག་གྱི་བཀོད་པ་དང་ལྡན་པ་

དགའ་ཚལ་ལྟ་བུར་བས་སོ། །ཚངས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱང་སད་ཅྱིག་དྲེ་ལ་སོང་ཆྲེན་

འདྱིར་ཕྱིན་ཏྲེ་ས་གཞྱི་མཉམ་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱིས་གང་བ་རྲེག་ན་བདྲེ་བར་

བས་སོ། །

དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཕོགས་བཅུའྱི་བརྒྱ་བྱིན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། འཇྱིག་རྲེན་སྐོང་

བ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་ཞྱིང་འདྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཞྱིང་བརྒྱ་སོང་གྱིས་བརྒྱན་ཏོ། །བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་བཀོད་པ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་

ཞྱིང་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་པས་ཞྱིང་འདྱི་གཅྱིག་པུ་བརྒྱན་པར་བས་སོ། །བང་ཆུབ་ཀྱྱི་

སྱིང་པོ་སྐོང་བར་བྲེད་པའྱི་ལྷའྱི་བུ་ཨུ་ཁ་ལྱི་ལ་སོགས་པ་ལྷའྱི་བུ་བཅུ་དྲུག་གྱིས་བང་

ཆུབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་དྲེ་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཅུའྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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སྲེགས་བུ་དང༌། ཏ་ལའྱི་ཕྲེང་བ་དང་གཡྲེར་ཁའྱི་དྲྭ་བ་དང༌། རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཕྲེང་བ་

རྣམས་རྱིམ་པ་བདུན་བདུན་གྱིས་ལྲེགས་པར་བསོར་བ། གསྲེར་གྱི་གྲེགས་མ་དང་

ཚོང་ཚོང་དང་པདྨ་དག་གྱིས་ཁྲེབས་པར་བས་སོ། །འོད་མ་ལ་སོགས་པ་བང་ཆུབ་

ཀྱྱི་ཤྱིང་གྱི་ལྷ་མོ་བཞྱིས་ཀྱང་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་དྲེ་མཛེས་ཤྱིང་བཀ་བ་དང༌། ནང་རྱིམ་

ལ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་སྲེགས་བུ་དང༌། ཏ་ལ་དང་གཡྲེར་ཁ་དང་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཕྲེང་

བ་བདུན་བདུན་གྱིས་བསོར་ཏོ། །དྲེ་ནས་ཉྱི་མ་དགུང་ཡོལ་གྱི་དུས་སུ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་

སྱིང་པོར་གཤྲེགས་པ་ན། ཞབས་ཀྱྱི་མཐྱིལ་ལས་ངན་སོང་གསུམ་རྒྱུན་གཅོད་ཅྱིང་

སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཉོན་མོངས་པ་བཅྱིལ་བ་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་ཞྱིང་

སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྲེད་པའྱི་འོད་བཀྱྲེ་སྲེ། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་

ཞྱིང་རྣམས་ནྱི་རབ་ཏུ་བསྐོད། སྱིལ་སན་སྒོག །མྲེ་ཏོག་གྱི་ཆར་འབྲེབས། ལམ་གྱི་

བཀོད་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོས་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྱིང་པོར་གཤྲེགས་པ་ན་གང་དང་གང་དུ་ཞབས་

བཞག་པ་དྲེར་པདྨ་དག་བྱུང་སྲེ། ས་ཆྲེན་པོ་འདྱི་ཡང་ཁར་བའྱི་སྣོད་བཞྱིན་དུ་སྒ་

འབྱིན་ཏོ། །

 དྲེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྱིང་པོར་གཤྲེགས་པ་ན། སྔོན་

གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་རྩྭའྱི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་དགོངས་ཤྱིང༌། གནས་གཙང་

མའྱི་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གསོལ་བ་དང༌། ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་

གྱིས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་དགོངས་པ་ཤྲེས་ནས། རྱི་སོས་ངད་ལྡན་ལས་ཤྱིང་

བལ་ལྟར་རྲེག་ན་བདྲེ་བའྱི་རྩྭ་ཁུར་གཅྱིག་བླངས་ནས་བདག་ཉྱིད་རྩྭ་འཚོང་བཀ་

ཤྱིས་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་ཕུལ་བས་རྩྭ་དྲེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་བཞྲེས་ཏྲེ། སར་
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ཡང་རྩྭ་འཚོང་བཀ་ཤྱིས་ཀྱྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་རོགས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་རྩྭ་འཚོང་བཀ་

ཤྱིས་ལམ་གྱི་གཡས་རོལ་ན་རྩྭ་སྔོ་སྲེར་དག་བར་བ་གཟྱིགས་ནས་དྲེ་ལ། བཀ་ཤྱིས་

རྩྭ་དག་ང་ལ་མྱུར་དུ་བྱིན། །དྲེ་རྱིང་ང་ལ་རྩྭ་ནྱི་དོན་ཆྲེན་འགྱུར། །དཔུང་དང་བཅས་

པའྱི་བདུད་ནྱི་བཅོམ་ནས་སུ། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཞྱི་བ་རྲེག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་

གསུངས་པས། རྩྭ་འཚོང་བཀ་ཤྱིས་སྔོན་ཁྱིམ་བདག་བློ་གོས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ་

སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟྱིགས་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་སོན་ལམ་བཏབ་པའྱི་མཐུས་རབ་ཏུ་དགའ་བས་

རྩྭ་སྔོན་པོ་རྨ་བའྱི་མགྱིན་པ་ལྟར་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་དྲྱི་ཞྱིམ་པ་རྲེག་ན་འཇམ་པ་

སྦར་བ་གང་ཐོགས་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་ཕུལ་ཏྲེ། རྩྭ་ཡྱིས་བང་ཆུབ་འཆྱི་

མྲེད་པ། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བའྱི་ལམ་འཐོབ་ན། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཁོད་བཞྲེས་

ཤྱིག །བདག་ཀྱང་ཐོག་མར་འཚང་རྒྱ་བགྱི། །ཞྲེས་གསོལ་ཏོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔས་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་ལ་ལན་བདུན་དུ་བསོར་བ་མཛད་དྲེ་ཕག་བཙལ་

ནས་སྲེམས་ཅན་དམན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྱྱི་བློ་ཚིམ་པར་བ་བ་དང༌། རྩྭའྱི་གདན་

གྱིས་ཆོག་ཤྲེས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དང༌། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བའྱི་རྲེས་སུ་བསབ་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ཤྱིང་དྲེའྱི་དྲུང་དུ་རྩྭའྱི་རྲེ་མོ་ནང་དུ་བསན་ནས་རྩྭ་རྣམས་མ་འཁྲུགས་

པ་དང༌། སྟུག་སབ་མྲེད་པར་བཀམ་པས་བསོར་ཐབས་སུ་ལྷུང་བ་དང༌། མཚན་མ་

འདྱི་ལས་བདག་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་ཆྲེད་དུ་ཡང་

བརོད་དོ། །

 དྲེ་ལྟར་རྩྭའྱི་གདྱིང་བ་གཏྱིང་བའྱི་སྲེང་དུ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ནས་སྐུ་དྲང་

པོར་བསང་སྲེ་དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག །ཞལ་ཤར་ཕོགས་སུ་གཟྱིགས་ནས། ཇྱི་སྱིད་
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སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་མཐའྱི། །ཟག་ཟད་ཡང་དག་མ་ཐོབ་བར། །དྲེ་སྱིད་སོག་གྱི་མཐར་

གྱུར་ཀྱང༌། །སྐྱིལ་ཀྲུང་འདྱི་ནྱི་གཞྱིག་མྱི་བ། །ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་

སོ། །དྲེ་ནས་ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་

འདུས་ཏྲེ། རྒྱལ་བའྱི་སས་པོ་མང་པོ་དྲེ་དག་རང་རང་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་

པ་ཐ་དད་པ་དག་བྲེད་དྲེ། མྲེ་ཏོག་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་སོན་པ་དང༌། ལུས་ལས་ཁ་

དོག་སོང་འདོན་པ་དང༌། ཉྱི་མ་ལྟ་བུར་འོད་འགྲེད་པ་དང༌། ས་གཡོ་བ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་

བཞྱི་མགོ་བོར་ཐོགས་ནས་ས་ལ་སོས་ཆུ་འདྲེབས་པ་དང༌། རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་མཆོད་སྡོང་

འབུལ་བ་དང༌། བར་སྣང་ལ་གནས་ནས་ལུས་དོར་བ་མྲེ་ཏོག་གྱི་ཕྲེང་བར་གྱུར་པས་

སོང་གསུམ་འགྲེངས་པ་དང༌། བ་སྤུའྱི་ཁུང་ནས་མདོ་སྡྲེ་ཁག་ཁྱིག་བརོད་པ་དང༌། 

ལུས་ཆྲེན་པོར་བསྒྱུར་བ་དང༌། ལོ་མ་ལ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལུས་ཕྲེད་གནས་

པའྱི་ལོན་པ་ཐོགས་པ་དང༌། ལྷུན་པོ་ལག་ན་ཐོགས་པ་དང༌། རང་གྱིས་ཆུའྱི་ཕུང་པོ་

འབོག་པ་དང༌། ར་བོ་ཆྲེ་བརྡུང་བའྱི་སྒས་ཕོགས་བཅུ་བྲེ་བའྱི་ཞྱིང་ཁབ་པར་དོ་མོད་

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འཚང་རྒྱའོ་ཞྲེས་རྒྱ་ཆྲེར་སྒོག་པ་སོགས་ལྷགས་སོ། །ཞྱིང་

ཀུན་ན་བཞུགས་པའྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་ཕག་གཡས་པ་བརྐངས་ཏྲེ། དྲེད་

དཔོན་ཆྲེན་པོ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་གསུང་བརོད་དོ། །

 དྲེ་ནས་བདུད་སྡྱིག་ཏོ་ཅན་གྱིས་བདུད་ཀྱྱི་དམག་བྲེ་བ་ཕག་དུང་ཕྱུར་བསྐུལ་

ཏྲེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་མཚོན་ཆའྱི་ཆར་འབྲེབས་པ་སོགས་བང་ཆུབ་ལས་

གཡོ་བའྱི་ཕྱིར་བར་ཆད་བ་བར་བརམས་སོ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནྱི་ཐུགས་ཀ་

དཔལ་གྱི་བྲེའུས་བརྒྱན་པ་སོགས་རྡོ་རྲེ་ལྟར་བརན་པའྱི་སོབས་མངའ་བ་དང་། ཆོས་
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ཀུན་སྒྱུ་མ་དང་མཚུངས་པར་གཟྱིགས་པས་བདུད་ཀྱྱི་དམག་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་བག་ཚ་

བ་དང་གཡོ་བ་མྲེད་དོ། །བདུད་ཀྱྱི་དཔུང་དྲེ་དག་མཐུ་ཆུང་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་བདུད་

ཀྱྱི་དཔུང་ཞལ་གྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་མཐུ་བསན་པ་དང་བདུད་རྣམས་བོས་

སོ། །བོས་ནས་ཀྱང་ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ནས་སར་ལོག་སྲེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཕངས་པ་མྲེ་ཏོག་གྱི་བླ་བྲེ་དང་གཞལ་མྲེད་ཁང་དུ་གྱུར་

ཏོ། །དབུགས་གདུག་པའྱི་མྲེ་ལྕྲེ་གཏོང་བ་དག་ཀྱང་འོད་ཀྱྱིས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱ་པ་

བཞྱིན་དུ་བསྐོད་དོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ཕག་གཡས་པ་མགོ་ལ་བྱུགས་

པ་དང༌། བདུད་ཀྱྱིས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཕག་ན་རལ་གྱི་འབར་བ་ཐོགས་པར་

མཐོང་ནས་ལྷོའྱི་ཕོགས་སུ་བོས་པ་དང་ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ནས་ཡང་སར་ལོག་

སྲེ་མཚོན་ཆ་རྣམས་དྲག་ཏུ་འཕངས་པ་དྲེ་དག་ཀྱང་མྲེ་ཏོག་གྱི་ཕྲེང་བར་གྱུར་ཏྲེ་བང་

ཆུབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་བརྒྱན་པར་བས་སོ། །

 དྲེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཡོན་ཏན་དྲེ་མཐོང་ནས་བདུད་སྡྱིག་ཅན་ཕག་

དོག་དང་ཞྲེ་སྡང་གྱིས་རྒྱུད་འཁྲུགས་ཏྲེ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་སྨས་པ། ཁོད་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྱིང་པོ་ལ་འདུག །བཀའ་བསྩལ་པ། བླ་ན་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་

ཐོབ་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །བདུད་ཀྱྱི་སྨས་པ། ཀྱྲེ་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ། བཞྲེངས་ལ་

རྒྱལ་སྱིད་ལ་སྤྱོད་ཅྱིག ཁོད་ཀྱྱི་བསོད་ནམས་དྲེ་ཙམ་ཡྱིས་ཐར་པ་ག་ལ་ཐོབ། ཅྲེས་

འཁོར་ལོའྱི་མཚོན་ཆ་འཕངས་པས་མྲེ་ཏོག་ཏུ་གྱུར་ཅྱིང༌། འཁོར་རྣམས་ཀྱྱི་རྱི་

འཕངས་པ་མྲེ་ཏོག་གྱི་ཆུན་པོར་གྱུར་ཏོ། །བཀའ་བསྩལ་པ། སྡྱིག་ཅན། ཁོད་ཀྱྱིས་ནྱི་

གཏན་པ་མྲེད་པའྱི་མཆོད་སྦྱྱིན་གཅྱིག་གྱིས་འདོད་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་ཏུ་ཟད་ན། 



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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ངས་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་དུ་མཆོད་སྦྱྱིན་བྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་དུ་

མས་གཏན་པ་མྲེད་པའྱི་མཆོད་སྦྱྱིན་བས་ཤྱིང༌། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱྱི་ཕྱིར་ཡོངས་

སུ་གཏང་བར་དཀའ་བ་རྣམས་བཏང་བས་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་སྲེ་བླ་ན་མྲེད་

པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དྲེ་སྱིད་རྲེ་སན། དྲེ་སད་ཅྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་

དང༌། བདུད་ཀྱྱི་སྨས་པ། ཇྱི་ལྟར་བདག་གྱིས་མཆོད་སྦྱྱིན་གཅྱིག་གྱིས་འདོད་པའྱི་

ཁམས་ཀྱྱི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་གྱུར་པའྱི་དཔང་པོ་ནྱི་ཁོད་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། ཇྱི་ལྟར་ཁོད་

ཀྱྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་དུ་མཆོད་

སྦྱྱིན་བས་པའྱི་དཔང་པོ་སུ་ཡོད། །ཅྲེས་སྒ་གསང་ཆྲེན་པོ་བསྒགས་སོ། །དྲེ་ནས་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོའྱི་ཐུགས་ཀྱྱིས་བག་ཚ་བ་མྲེད་པར་ཕག་གཡས་

པ་འཁོར་ལོ་དང་གཡུང་དྲུང་གྱིས་མཚན་པས་སྐུ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་ནས། 

འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་བས་ཏྲེ། ཚུལ་

དུ་ཤྱིས་པར་ས་ཆྲེན་པོ་ལ་བརྡབས་ནས་ངའྱི་དཔང་དུ་ས་འདྱི་ཡོད་དོ། །ས་འདྱི་འགོ་

བ་ཀུན་གྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྲེ། །རྒྱུ་དང་མྱི་རྒྱུ་སོམས་ཤྱིང་ཉྲེ་འཁོན་མྲེད། །འདྱི་ནྱི་བདག་

གྱི་དཔང་སྲེ་བདག་རྫུན་མྲེད། །འདྱི་ལ་ཁོད་ནྱི་བདག་གྱི་དཔང་བོས་ཤྱིག །ཅྲེས་ས་

ལ་ཕག་གཡས་པ་རྲེག་མ་ཐག་ཏུ་ས་ཆྲེན་པོ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ཤྱིང་ལྟས་ཆྲེན་

པོ་བཅོ་བརྒྱད་དག་ཀྱང་བྱུང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་སའྱི་ལྷ་མོ་བསན་མ་སའྱི་ལྷ་མོའྱི་འཁོར་བྲེ་བ་ཕག་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་

དྲེས་རྱིག་ནས་ས་བརོལ་ཏྲེ་ལུས་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ལྟྲེ་བ་ཡན་ཕྱུང་ནས་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའྱི་ལོགས་སུ་བཏུད་དྲེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་གསོལ་བ། དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ནོ་སྐྲེས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བུ་དམ་པ། ཁོད་ཇྱི་སད་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ནྱི་བདག་ལ་མངོན་སུམ་མོ། །དྲེ་

ལྟ་ལགས་མོད། ཁོད་ཉྱིད་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་དཔང་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ། །བདུད་ལ་

ཡང་སྨས་པ། སྡྱིག་ཅན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཇྱི་སད་བཀའ་བསྩལ་པ་དྲེ་བཞྱིན་

ནོ། །ཞྲེས་སྨས་ནས་དྲེ་ཉྱིད་དུ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཚུལ་དྲེས་བདུད་སྡྱིག་ཅན་ཞུམ་

ཞྱིང་ཅང་མྱི་སྨ་ལ་སྤྱྱི་བོ་སད་ནས་སྲེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་འདུག་གོ །དྲེའྱི་ཚེ་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཕག་གཡས་ས་ལ་བརྡབས་པའྱི་སྒ་དྲེ་ལས་ཐུག་བཅོམ་དང་འུར་

སྒ་དང༌། སོད་ཅྱིག་ཅྲེས་སྡྱིག་ཅན་རྣམས་ཀྱྱི་ཐོས་སོ། །འཁོར་དྲེ་ལས་བདུད་བྲེ་བ་

ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་གྱིས་ནྱི་འདྱི་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བར་གྱིས་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཐོས་ཏྲེ། ཁ་བུབ་ཏུ་འགྲེལ་ནས་སྐྲེས་བུ་དམ་པ་སྐབ་ཏུ་གསོལ་

ཞྲེས་སྨས་སོ། །བདུད་སྡྱིག་ཅན་དཔུང་དང་བཅས་པ་དྲེས་དངངས་ཤྱིང་འབོས་འདོད་

ཀྱང་འབོས་མ་ནུས་ཏྲེ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་འོད་ཕྱུང་ནས་དྲེ་འཇྱིགས་པ་ལས་

བསྐབས་སོ། །དྲེ་ནས་བདུད་ཀྱྱི་འཁོར་གནོད་སྦྱྱིན་བྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་ཕག་

བརྒྱད་ཅུ་དང༌། སོག་ཆགས་བྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། སོག་

ཆགས་བྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་དགུས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་

བསྐྲེད་དོ། །སྔོན་སྦྱངས་པ་བས་པའྱི་ལྷ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་མྱི་སྐྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་

པ་ཐོབ་བོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ས་ཆྲེན་པོ་འདྱི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ཤྱིང༌། འཇྱིག་རྲེན་དུ་སྣང་

བ་ཆྲེན་པོས་ཁབ་པར་འགྱུར་བའྱི་འོད་སྐུ་ལས་སྤོས་ཏྲེ། ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་

བསྔལ་ཞྱི་བར་མཛད། མྱི་ཁོམ་པ་རྒྱུན་བཅད། སྲེམས་ཅན་སུ་ལ་ཡང་ཐ་བ་དང༌། 

རྒྱགས་པ་དང༌། སྡང་བས་གནོད་པ་མྲེད་པར་མཛད་དོ། །



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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 དྲེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཉྱིད་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་

ཕག་ན་རྡོ་རྲེ་རང་གྱི་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པ་ལ་མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པས་བསོད་དྲེ། 

ཕག་རྡོར་ལ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་ལྲེགས་སོ་ཞྲེས་བ་བ་བྱིན་

ནོ། །དྲེ་ནས་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ཀྱྱིས་སྨས་པ། གོགས་པོ་དག །འདྱི་མངོན་པར་རོགས་

པར་སངས་རྒྱས་ཀྱྱིས་མྲེ་ཏོག་འཐོར་ཅྱིག་ཅྲེས་སྨས་པ་དང༌། སྔོན་གྱི་རྒྱུས་ཤྲེས་

པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་སྨས་པ། བརྡ་མ་མཛད་ཀྱྱི་བར་གཏོར་བར་མྱི་བའོ་ཞྲེས་སྨས་

སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱིས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མངོན་

པར་སངས་རྒྱས་པ་ལགས་སོ་ཞྲེས་ཕག་གཡས་པ་བརྐངས་ཏྲེ་སྐུ་མ་མཉྲེལ་ཏམ་

ཞྲེས་སྙུན་གསོལ་ཏྲེ་མཉྲེལ་བ་མྱི་མངའ་བར་བང་ཆུབ་བམ། རང་བྱུང་དུ་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་རམ། ཞྲེས་འདྲྱི་ཞྱིང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་བཀྱྲེ་སྲེ་སོང་

ཆྲེན་འདྱི་ཁྲེབས་པའྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་གདུགས་འོད་ཟྲེར་གྱི་དྲྭ་བ་སྣང་བ་ཆྲེན་པོ་དང་

ལྡན་པ་དག་བསྐུར་རོ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་དག་གྱིས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བཙལ་ནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཕུལ་ལོ། །དྲེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་བཅས་བཞྱིན་པར་ཤྱིང་ཏ་ལ་བདུན་ཙམ་དུ་ནམ་

མཁའ་ལ་འཕགས་ཏྲེ། ལམ་གྱི་རྒྱུན་ཆད་དོ། །སྡུག་བསྔལ་ཉྲེ་བར་ཞྱིའོ། །ཟག་པ་

བསམས་སོ། །ཞྲེས་ཆྲེད་དུ་བརོད་པས། ལྷའྱི་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་མྲེ་ཏོག་གཏོར་

རོ། །དྲེ་ནས་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཙན་དན་གྱི་ཕྲེ་མ་དང་འོད་གསལ་གྱི་

ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཚངས་རྱིས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་རྱིན་པོ་

ཆྲེའྱི་དྲྭ་བ་དང༌། བདུད་ཀྱྱི་བུ་དཀར་ཕོགས་པ་དག་གྱིས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་བླ་བྲེ་དང༌། 



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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དབང་སྒྱུར་སོགས་ཀྱྱིས་གསྲེར་གྱི་པདྨ་དང༌། འཕྲུལ་དགའ་བས་དར་གྱི་ལྡ་ལྡྱི་དང༌། 

དགའ་ལྡན་པས་ལྷའྱི་གོས་ཀྱྱི་དྲྭ་བ་དང༌། འཐབ་བལ་བས་སོས་ཕྲེང་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་

གྱིས་བྱུག་པ་དང༌། རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྱིས་མྲེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་པ་དང༌། བར་སྣང་གྱི་ལྷ་

རྣམས་ཀྱྱིས་གཡྲེར་ཁའྱི་དྲྭ་བ་དང༌། ས་བླའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ས་གཞྱི་རྣམས་ལ་མྲེ་ཏོག་

བཀམ་ནས་ཕུལ་ཞྱིང་བསོད་དྲེ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྱིང་པོ་ལྲེགས་པར་བརྒྱན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཡོངས་སུ་གང་བ་དག་གྱིས་མཆོད་ཅྱིང་

བསོད་ལ། རྒྱལ་བ་རང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ཀྱང༌། བསོད་ནམས་རྣམ་སྱིན་བདྲེ་སྲེར་སྡུག་

བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྲེལ། །བསོད་ནམས་ལྡན་པའྱི་མྱི་ཡྱི་བསམ་པ་རྣམས་ཀྱང་

འགྲུབ། །བདུད་བཅོམ་ནས་ནྱི་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་རྲེག་པར་གྱུར། །མྱང་ངན་ལས་

འདས་ཞྱི་བ་བསྱིལ་བའྱི་དངོས་པོ་ཐོབ། །ཅྲེས་ཆྲེད་དུ་བརོད་དོ། །

 དྲེ་ལྟར་འཚང་རྒྱ་བའྱི་མཛད་པ་བསན་པ་ནྱི་གདུལ་བའྱི་དོན་དུ་མཆོག་གྱི་

སྤྲུལ་སྐུའྱི་མཛད་པ་ཡྱིན་གྱི། སོན་པ་འདྱི་ཉྱིད་སྔོན་བསལ་བ་བགང་བ་ལས་འདས་

པའྱི་སྔ་རོལ་ཏུ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྔར་བརོད་ཟྱིན་ཅྱིང༌། སྱིང་རྲེ་པད་དཀར་

དུ་ཡང༌། སོན་པ་འདྱི་ཉྱིད་སྔོན་བསལ་བ་བརོད་ཀྱྱིས་མྱི་ལང་བའྱི་སྔ་རོལ་ཏུ་རྒྱལ་བ་

དབང་པོའྱི་ཏོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཤྱིང༌། ཞྱིང་འདྱིར་སྱིགས་མའྱི་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱྱི་དོན་

དུ་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་མཛད་པ་བསན་པ་ཡྱིན་པ་དང༌། ད་དུང་སྲེམས་ཅན་མ་ཟད་

ཀྱྱི་བར་དུ་སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་དུ་སོན་པར་གསུངས་སོ། །

 སྔར་བཤད་པའྱི་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་དྲེ་ནྱི་ཐུན་མོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་

འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ཡྱིན་གྱི། སྔགས་ལམ་གྱིས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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བརྒྱད་ཀྱྱི་ཉྱིན་རྣམ་སྱིན་གྱི་ལུས་ཆུ་ཀླུང་ནཻ་རཉྫ་ནའྱི་འགམ་དུ་བཞག་ནས་ཡྱིད་ལུས་

ཀྱྱིས་འོག་མྱིན་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་རྡོ་རྲེ་དབྱིངས་ཀྱྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཆྲེན་པོར་ཞུགས་ནས་

མངོན་བང་ལྔའྱི་སོ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་མཛད་པ་བསན་ཏྲེ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་གསུངས་

པ་དང༌། ཡང་གསང་བ་འདུས་པའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ནས་བང་ཆུབ་རྡོ་རྲེས་

ལྷན་ཅྱིག་སྐྲེས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མཚོན་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཏྲེ་གཉྱིས་སྣང་ཕ་མོ་ཡང་དག་

ནས་ཟུང་འཇུག་གྱི་སྐུར་བཞྲེངས་ཏྲེ་བླ་མྲེད་ཀྱྱི་རྒྱུད་གསུངས་པ་དང༌། བདུད་འདུལ་

བའྱི་ཚེ་གཤྱིན་རྲེའྱི་གཤྲེད་དམར་ནག་གྱི་སྐུར་བཞྲེངས་ནས་གཤྱིན་རྲེ་གཤྲེད་ཀྱྱི་

རྒྱུད་རྣམས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་

ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་དོ། །

 དྲེ་ལྟར་དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་ལ་བབ་པ་རྒྱལ་བ་ཞྲེས་པ་ཤྱིང་ཕོ་རའྱི་ལོ་ས་ག་ཟླ་

བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ཐོ་རངས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་བསན་

ནས་ཞག་བདུན་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་བཞུགས། བདུན་གཉྱིས་པ་ལ་སོང་

གསུམ་གྱི་སོང་ཆྲེན་པོའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ལ་རྒྱང་རྱིང་དུ་འཆག་པར་མཛད། 

བདུན་གསུམ་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་ལ་སྤྱན་མྱི་འཛུམ་པར་གཟྱིགས་ཤྱིང་བཞུགས། 

བདུན་བཞྱི་པ་ལ་གྱིང་བཞྱི་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཤར་ནུབ་ཀྱྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་བར་ལ་འཆག་

ཅྱིང་བཞུགས། བདུན་ལྔ་པ་ལ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་བཏང་བཟུང་གྱི་གནས་སུ་བཞུགས། 

བདུན་དྲུག་པ་ལ་ཤྱིང་ནྲེ་གོ་དྷ་ར་སྐོང་དུ་གཤྲེགས་ཏྲེ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་བང་

ཆུབ་ཏུ་སྱིན་པར་མཛད། བདུན་ཕག་བདུན་པ་ལ་ཤྱིང་སྦྲུལ་རྒྱུའྱི་ཚལ་དུ་བཞུགས་ཏྲེ་

ཚོང་དཔོན་ག་གོན་དང་བཟང་པོ་གཉྱིས་རྲེས་སུ་བཟུང་ནས་དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་ཕུལ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བའྱི་ཞལ་ཟས་བཞྲེས་ཤྱིང༌། དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱིས་རྡོའྱི་ལྷུང་བཟྲེད་རྲེ་ཕུལ་

བ་གཅྱིག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏྲེ། དྲེར་ཞལ་ཟས་བཞྲེས་སོ། །

 དྲེ་ནས་ཚོང་དཔོན་ག་གོན་དང་བཟང་པོ་གཉྱིས་ཀྱྱི་དོན་དུ་བཀ་ཤྱིས་ཀྱྱི་

ཚིགས་བཅད་མཛད་ནས་དྲེ་གཉྱིས་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་འདྱི་སམ་དུ་དགོངས་ཏྲེ། བདག་གྱིས་ཆོས་ཟབ་མོ་ཟབ་པར་སྣང་བ། ཁོང་དུ་

ཆུད་པར་དཀའ་བ། རོག་གྲེ་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་རོག་གྲེའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ། མཁས་

པས་ཤྲེས་པ་འདྱི་རོགས་ན། གཞན་ལ་སྨས་ཀྱང་མྱི་ཤྲེས་པས་བདྲེ་བར་གནས་པའྱི་

རྣལ་འབོར་ལ་རྲེས་སུ་བརོན་པར་གནས་པར་བའོ་ཞྲེས་དགོངས་ནས། ཟབ་ཞྱི་རྡུལ་

བལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བས། །བདུད་རྱི་ཆོས་འདྱི་བདག་གྱིས་ཐོབ་པར་

གྱུར། །བདག་གྱིས་བསན་ཀྱང་གཞན་གྱིས་མྱི་ཤྲེས་ཏྲེ། །མྱི་སྨ་ནགས་འདབ་གནས་

པར་བ་བ་སམ། །ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏྲེ་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་

བཞུགས་པ་ན། ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ནས་ལྷགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བགང་

བ་ལས་འདས་པ་དག་དང༌། དཀར་ཕོགས་ཀྱྱི་ལྷ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་དག་གྱིས་

ཆོས་སོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྱིང༌། ཁད་པར་སོང་གསུམ་མྱི་མཇྲེད་ཀྱྱི་བདག་པོ་

ཚངས་པ་ཆྲེན་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་གསུང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། 

ཅང་མྱི་གསུངས་པས་གནང་བར་རྱིག་སྲེ་ཚངས་པ་རང་གྱི་གནས་སུ་སོང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་གཞན་དག་ཆོས་ལ་གུས་པ་བསྐྲེད་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། ཚངས་པས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ན་དགྲེ་བ་དག་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བ་

དང༌། ཆོས་ཀྱང་ཟབ་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་བཞུགས་སོ། །དྲེ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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ཚངས་པས་ཤྲེས་ནས་བརྒྱ་བྱིན་ལ་བསྐུལ་ཏྲེ། དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོ་སོགས་འདོད་

གཟུགས་ཀྱྱི་ལྷ་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་ཕྱིན་ནས་ཆོས་

གསུང་བར་བསྐུལ་ལོ། །དྲེ་ལྟར་ནའང་ཆོས་གསུང་བ་དཀའ་དཀའ་ལྟར་མཛད་ནས་

ཆོས་སོན་པར་མ་མཛད་པ་ན་ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱིས་དྲེ་ཤྲེས་ནས་ནམ་

སོད་ལ་ཚངས་པ་དྲུག་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་གྱིས་བསོར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་

སྔར་ཕྱིན་ཏྲེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་གསོལ་བ། མ་ག་དྷར་ནྱི་སྔོན་ཆད་ཆོས་བྱུང་བ། །དག་

པ་མ་ལགས་དྲྱི་མར་བཅས་པས་རོགས། །བདུད་རྱི་ཆོས་ཀྱྱི་སོ་ནྱི་ཕྲེ་མཛོད་ལ། །དྲྱི་

མ་མྲེད་པས་རོགས་པ་བཤད་པར་མཛོད། །ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱྱི་སྒོན་མས་མུན་པ་

སོལ། །དྲེ་བཞྱིན་བཤྲེགས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ཁོད་ཀྱྱིས་བསྒྲེང༌། །སན་པའྱི་གསུང་

བརོད་པ་ཡྱི་དུས་ལ་བབ། །ར་སྒ་རྱི་དྭགས་དབང་ལྟར་བསྒག་ཏུ་གསོལ། །བཀའ་

བསྩལ་པ། ཚངས་པ་ངས་ནྱི་ཚེགས་ཆྲེན་གྱིས། །སྐོན་རྣམས་བཅོམ་ནས་རོགས་

གྱུར་པ། །སྱིད་དང་ཆགས་པས་དཀྱིས་རྣམས་ཀྱྱིས། །ཆོས་ནྱི་ལྲེགས་པར་རོགས་མྱི་

འགྱུར། །གསོལ་བ། འཇྱིག་རྲེན་ན་དབང་བོ་རྣོན་པོ་དང་འབྱིང་དང་རྟུལ་པོ་དང༌། 

གདུལ་ས་བའྱི་སྲེམས་ཅན་གང་དག་མཆྱིས་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྱིས་ཆོས་མ་ཐོས་ན་ཉམས་

པར་འགྱུར་བས་ཆོས་བཤད་དུ་གསོལ། །ཞྲེས་དང༌། སྔོན་ཆོས་འཚོལ་བའྱི་ཕྱིར་

དབུ་སོང་ཙམ་ཡང་བཏང་ངོ་ཞྲེས་བསོད་དོ། །

དྲེ་ནས་ཚངས་རྱིས་ཀྱྱི་ལྷའྱི་བུ་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་ཁ་

དོག་དམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་པོ་ལྔ་དང༌། དྲང་སོང་ཨུཏྤ་ལར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་དམ་པའྱི་

ཆོས་ཀྱྱི་ཕྱིར་དཀའ་བ་དྲེ་ལྟ་བུ་སྤྱད་ན། ད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱྱི་རྒྱ་མཚོ་ནྱི་
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རོགས། ཆོས་ཀྱྱི་སྒོན་མྲེ་ཡང་གསལ་བར་མཛད་ན། ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཆོས་མ་བསན་པར་

མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་དགོངས། ཞྲེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་

བསྩལ་པ། །བདུད་རྱིའྱི་སོ་མོ་དག་ནྱི་དབྲེ་བར་བ། །ཉན་པར་སུ་འདོད་སོམ་ཉྱི་

གསོལ་ཅྱིག་དང༌། །ཚངས་པ་མྱི་རྣམས་ལ་ནྱི་ག་ནོམ་ཆོས། །ཀན་ཀ་མྱི་བཙལ་མདོ་

ཙམ་བཤད་པར་བ། །ཞྲེས་གསུངས་ནས་ཆོས་གསུང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞྲེས་སོ། །དྲེ་

ནས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཆོས་འཆད་པར་དགོངས་པ་དང་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ཀྱྱིས་དོ་

མོད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་གནང་སྲེ། དྲེས་ན་ཕན་པ་

དང་བདྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སྒ་བསྒགས་སོ། །བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་གྱི་ལྷ་ཆོས་སྲེད་

སོགས་བཞྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བ། ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་གང་དུ་བསོར། 

ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱིར་རོ། །དྲེར་ནྱི་སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་ཉུང་བས་གཞན་དུ་བསོར་དུ་གསོལ། ཞྲེས་

ཞུས་པ་ན། སོན་པས་ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱི་ནྱི་སྔོན་གྱི་དྲང་སོང་རྣམས་ཀྱྱི་གནས་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེར་

མཆོད་སྦྱྱིན་བྲེ་བ་སོང་ཕག་དུ་མ་བས་པ་ཡྱིན་པས་དྲེར་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་

བར་བའོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས་བོན་པ་དང༌། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཉྲེར་འགོ་དང་མཇལ་ཏྲེ། 

དྲེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞྱིན་མདོག་ལྲེགས་པར་མཐོང་ནས། གཽ་ཏ་མ་ཁོད་ཀྱྱི་

དབང་པོ་རྣམས་ནྱིཤྱིན་ཏུ་གསལ་ན་སུ་ལས་ཚངས་པར་སྤྱད་པ་སྤྱད། བཀའ་བསྩལ་

པ། ང་ལ་སོབ་དཔོན་གང་ཡང་མྲེད། །ང་དང་འདྲ་བ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ང་ནྱི་གཅྱིག་པུ་

རོགས་སངས་རྒྱས། །བསྱིལ་གྱུར་ཟག་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན། །གསོལ་བ། གཽ་ཏ་མ་སངས་

རྒྱས་སུ་ཞལ་གྱིས་འཆྲེས་སམ། དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །གར་བཞུད། ང་ནྱི་ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱིར་

འགོ། །གོང་ཁྲེར་གསལ་ལྡན་སོང་ནས་ནྱི། །ལོང་བ་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིག་རྲེན་ལ། །མཚུངས་
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པ་མྲེད་པའྱི་འོད་བའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

 དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་ཀཱ་ཤྱིར་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གོང་ཁྲེར་ཝཱ་ར་ཎཱ་

སྱིར་གཤྲེགས་ནས་བསོད་སོམས་བཞྲེས་ཏྲེ་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱྱི་ནགས་སུ་

བོན་པ་ན་ལྔ་སྡྲེས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་གཤྲེགས་པ་མཐོང་སྲེ། དགྲེ་སྦྱོང་ག་ཽཏ་མ་མང་དུ་

ཟ་བ་སྦོང་བ་ལས་ཉམས་པ་འདྱི་འོངས་ན་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱྱིས་འདྱི་ལ་སྨ་བར་མྱི་

བ། ལྡང་བར་མྱི་བ། ཕག་མྱི་བ། སན་སོབ་པར་མྱི་བ། ཞྲེས་འོག་ཁྱིམས་བཅས་པ་ལ་

ཀཽ་དྲེ་ནྱས་ནྱི་སྲེམས་ཀྱྱིས་ཁས་མ་བླངས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འབབ་ཆུ་

གནོད་པ་ཅན་གྱི་འགམ་གྱི་ལྔ་སྡྲེའྱི་གནས་སུ་བོན་མ་ཐག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་

དཔལ་དང་གཟྱི་བརྱིད་མ་བཟོད་ནས་སན་གྱི་སྲེང་ན་འདར་ཞྱིང་ཀུན་གྱིས་འོག་

ཁྱིམས་དྲལ་ཏྲེ་སན་ལས་ལངས་ནས་ཀཽ་དྱི་ནྱས་རྱིམ་གོ་བྲེད། ར་ཐུལ་གྱིས་ནྱི་

བསུས་ཏྲེ་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟྲེད་བླངས། རླངས་པས་ནྱི་གདན་བཤམས། མྱིང་

ཆྲེན་གྱིས་ནྱི་ཞབས་རྲེན་སོབ། བཟང་ལྡན་གྱིས་ནྱི་ཞབས་བསྱིལ་ཕུལ་ཏྲེ་ཚེ་དང་

ལྡན་པ་གཽ་ཏ་མ་ཁོད་བོན་པ་ལྲེགས་སོ། །གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་ཤྱིག་ཅྲེས་

གསོལ་ཏོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་པ་ན་ལྔ་སྡྲེ་

རྣམས་ཀྱྱིས་ལྷག་པར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཚན་དང་གདུང་དང་ཚེ་དང་ལྡན་

པས་བརོད་པ་ཀུན་ཏུ་བརོད་དོ། །བཀའ་བསྩལ་པ། ཁྲེད་རྣམས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་

པ་ལ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཀུན་ཏུ་བརོད་པར་མ་བྲེད་ཅྱིག ཁྲེད་ལ་ཡུན་རྱིང་པོར་

གནོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཽ་ཏ་མ། ཁོད་ཀྱྱིས་སྔོན་གྱི་ཚུལ་དང་

དཀའ་བ་སྤྱད་པ་དྲེས་མྱིའྱི་ཆོས་བླ་མ་འཕགས་པའྱི་ཆོས་མ་ཐོབ་ན་ད་སྤྱོད་ཡུལ་
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འདྱིས་མྱི་ཆོས་བླ་མ་འཕགས་པའྱི་ཆོས་ཐོབ་པར་ནུས་སམ་ཞྲེས་མ་རངས་པར་

གསོལ་བས། བཀའ་བསྩལ་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་མཐའ་འདྱི་གཉྱིས་ལ་བརྲེན་པར་མྱི་

བ་སྲེ། གཉྱིས་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་རྣམས་ལ་འདོད་པའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱྱི་རྲེས་སུ་

བརོན་པ་དམན་པ་ངན་པ་ཐ་ཆད་མ་རབས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། བདག་ཉྱིད་དུབ་པ་ལ་

རྲེས་སུ་བརོན་པའྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་ལ་གནོད་པ་དང་ལྡན་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། ཁྲེད་

ཀྱྱིས་མཐའ་འདྱི་གཉྱིས་ལ་མྱི་བརྲེན་པར་དབུ་མའྱི་ལམ་མྱིག་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཕྲེད་པ་ཉྲེ་

བར་ཞྱི་བ་དང༌། མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དང༌། རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དང༌། མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་ཡོད་དྲེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གང་ཞྲེ་ན་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

 དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱྱི་སའྱི་ཕོགས་

གང་དུ་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་མཉམ་དུ་དགོངས་པ་ན། གང་དུ་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀྱྱིས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྱི་ས་ཕོགས་དྲེར་ནྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་

ཁྱི་སོང་བྱུང་ཞྱིང༌། ཚངས་པས་ཀྱང་སྲེངྒྲེའྱི་ཁྱི་འཕང་དུ་དཔག་ཚད་བཞྱི་ཁྱི་ཉྱིས་སོང་

ཡོད་པ་བཤམས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཚངས་པ་གཞན་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་དང་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་བྲེ་བ་ཕག་བཅུ་བཅུས་ཀྱང་སྲེངྒྲེའྱི་ཁྱི་དྲེ་ལྟ་བུ་དག་བཤམས། ས་བླའྱི་

ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྱི་འཁོར་གྱི་ཁམས་ཆྲེན་པོ་བཀ་བ་བལྟ་

ན་སྡུག་པ། རྒྱ་ཆྲེ་བ་ཆུ་ཞྲེང་དུ་དཔག་ཚད་བདུན་བརྒྱ་ཡོད་པ་སྤྲུལ་ཏྲེ། སྲེང་གྱི་ནམ་

མཁའ་ལ་གདུགས་དང་བླ་བྲེ་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་ཅྱིང་འདོད་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ཀྱྱི་

སྲེངྒྲེའྱི་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་ཕུལ་ནས་འདྱི་ལ་བཞུགས་ནས་འཁོར་ལོ་བསོར་དུ་གསོལ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།

  98  

ཞྲེས་གསོལ་ཏོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་གུས་པར་མཛད་

པའྱི་ཕྱིར་ཁྱི་གསུམ་ལ་བསོར་བ་མཛད་ནས་སྲེངྒྲེ་ལྟར་བག་ཚ་བ་མྱི་མངའ་བར་ཁྱི་

བཞྱི་པ་ལ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏྲེ་བཞུགས་ཤྱིང༌། ཚངས་པ་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་དང༌། 

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱྱི་སྲེངྒྲེའྱི་ཁྱི་ལ་ཡང་བཞུགས་པར་ཀུན་ཏུ་བསན་

ཏོ། །དགྲེ་སོང་ལྔ་པོས་ཀྱང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལ་ཕག་བཙལ་ནས་དུལ་བའྱི་ཚུལ་

གྱིས་འདུག་གོ །དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟྲེར་བཀྱྲེ་བས་རྱིགས་

དྲུག་གྱི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་བཅད། ལྟས་ཆྲེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་བྱུང༌། མྱི་མཇྲེད་ཀྱྱི་ཞྱིང་

མཉམ་ཞྱིང་སྲེམས་ཅན་ཀུན་བམས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །འོད་དྲེ་ལས། རྒྱལ་

བས་བསལ་བ་ཁག་ཁྱིག་བསྒྲུབས། །ཆོས་དྲེ་ཉན་པར་གང་འདོད་པ། །དྲེ་ནྱི་རྱིངས་

པར་ལ་གོར་དུ། །ཆོས་མཉན་པ་ཕྱིར་ཤོག་ཅྱིག །ཅྲེས་བསྐུལ་བའྱི་ཚེ། ལྷ། ཀླུ། གནོད་

སྦྱྱིན། དྲྱི་ཟ། ལྷ་མ་ཡྱིན། ནམ་མཁའ་ལྡྱིང༌། མྱིའམ་ཅྱི། ལྟོ་འཕྲེ་ཆྲེན་པོ་སྲེ། སྡྲེ་བརྒྱད་

པོ་དག་གྱིས་ཀྱང་ཤྲེས་ཏྲེ་སྤྱན་སྔར་དོང་ངོ༌། །ཕོགས་བཅུའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་

གངས་མྲེད་པ་དག་ཀྱང་ལྷགས་ཏྲེ་མདོར་ན་སོང་ཆྲེན་འདྱི་སྐྲའྱི་རྲེ་མོའྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་

ཡང་མ་ཁབ་པ་མྲེད་དོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཕོགས་བཅུ་ནས་ལྷགས་པ་

དག་དང༌། མྱི་མཇྲེད་འདྱིའྱི་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་དབང་ཆྲེ་བར་

གགས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏྲེ་སྐྲེ་བོ་མང་པོ་ལ་

སན་པའྱི་སད་དུ་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་དུ་གསོལ། ཞྲེས་དང༌། ཚངས་པས། ཉོན་

མོངས་ཚོགས་ཀྱྱི་ནད་བརྒྱས་གཙེས་པའྱི་སྐྲེ་བོ་འདྱི་དག་ལ། །རྒྱལ་བ་སན་པ་འཁོར་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ལོ་དམ་པ་བསོར་ཏྲེ་ཐར་མཛད་གསོལ། །ནོར་བདུན་བགོ་བཤའ་མཛོད་ཅྱིག་འདྲྲེན་

པ་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་གསོལ། །དགོངས་པ་ཡོངས་རོགས་རྱིམས་ནད་མ་མཆྱིས་

འཁོར་ལོ་མཆོག་བསོར་གསོལ། །ཞྲེས་ལྷའྱི་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའྱི་གསྲེར་ལས་བས་པའྱི་

འཁོར་ལོ་རྱིབས་སོང་པ། འོད་ཟྲེར་སོང་དང་ལྡན་པ་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་

བཞྲེས་པ་དྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་ཕུལ་ཏྲེ་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་

གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །

དྲེ་ནས་ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཁབ་པའྱི་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་རྣམས་དང༌། ལྷའྱི་སས་པོ་བརྒྱད་ཁྱིས་གཙོ་བས་པའྱི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་

གནོད་སྦྱྱིན་དང་དྲྱི་ཟ་དང་གྲུལ་བུམ་དང་མྱིའམ་ཅྱི་དང་ལྟོ་འཕྲེ་ཆྲེན་པོ་དང༌། ཀཽ་དྱི་ནྱ་

ལ་སོགས་པའྱི་ལྔ་སྡྲེ་དང༌། གཞན་ཡང་ཆོས་ཉན་པར་འདུས་པའྱི་འཁོར་དྲེ་དག་ཐ་ན་

ལུད་པའྱི་སྒ་ཙམ་ཡང་མྲེད་པར་རྒྱལ་བའྱི་ཞལ་འབའ་ཞྱིག་ལ་བལྟའོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ནམ་གྱི་ཆ་སད་ཀྱྱི་ཐུན་ལ་ལྔ་སྡྲེ་བཟང་པོ་ལ་བོས་ཏྲེ། བདྲེན་པ་བཞྱི་

པོ་དག་གྱི་མྱིང་དང་སང་བླང་དང༌། དྲེ་དག་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་སངས་པ་མངོན་དུ་བས་

བསོམས་པའྱི་གཤྲེགས་ཤུལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་མཐའ་གཉྱིས་སངས་པའྱི་དབུ་མའྱི་

ལམ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་བཟླས་ཏྲེ་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར། གསུང་གྱི་སྒ་

དབངས་དྲེ་ལས་གང་དང་གང་གྱིས་འདུལ་བའྱི་སྒ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་འཚམ་པའྱི་གཏམ་སྣ་

ཚོགས་པ་ཐྲེག་པ་གསུམ་པོ་སོ་སོ་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ཐོས་ཏྲེ་སོང་ཆྲེན་འདྱི་ན་

བདྲེན་བཞྱིའྱི་མྱིང་བྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་བཞྱི་ཡོད་པ་ཐམས་

ཅད་སོ་སོར་གོ་སྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་བདྲེན་པར་འདུ་བའྱི་དགོངས་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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པས་ཆོས་བསན་པ་དྲེས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀཽ་དྱི་ནྱ་དང༌། འབར་བའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ལ་

སོགས་པའྱི་ལྷ་བརྒྱད་ཁྱི་པོ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱྱི་མྱིག་དྲྱི་མ་དང་བལ་བ་སྐྲེས་སོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཀཽ་དྱི་ནྱ་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། ཁོད་ཀྱྱིས་ཆོས་

ཀུན་ཤྲེས་སམ། །གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་འཚལ་ལགས་སོ། །དྲེ་ནས་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཀ་ཽདྱི་ནྱ་ལ་ཀུན་ཤྲེས་ཀ་ཽདྱི་ནྱ་ཞྲེས་བ་བའྱི་མྱིང་ཆགས་པས། འཇྱིག་རྲེན་

དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དག་ཀྱང་གྲུབ་ཅྱིང་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང༌། གོགས་པོ་དག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱིར་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་ཏྲེ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་

ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་ཆོས་དང་ལྡན་པ་སུས་ཀྱང་འཇྱིག་རྲེན་དུ་ཆོས་དང་མཐུན་པར་

འགའ་ཡང་མ་བསོར་བ་ཞྱིག་བསོར་བས། ལྷའྱི་རྱིས་འཕྲེལ་ཞྱིང་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱིས་

རྱིས་ནྱི་ཡོངས་སུ་ཉམས་སོ། །ཞྲེས་བསྒགས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་

ལན་གཉྱིས་སུ་ཡང་ལྔ་སྡྲེ་རྣམས་ལ་བདྲེན་པ་བཞྱི་བསན་པས། ཀུན་ཤྲེས་ཀཽ་དྱི་ནྱ་

ལྲེན་པ་མྲེད་པར་ཟག་པ་ལས་སྲེམས་རྣམ་པར་གོལ་ཏྲེ་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་

ཏོ། །དྲེའྱི་ཚེ་འཇྱིག་རྲེན་ན་དག་བཅོམ་པ་གཅྱིག་དང༌། གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དགྲེ་སོང་ལྷག་མ་བཞྱི་པོ་ར་ཐུལ་དང༌། རླངས་པ་དང༌། མྱིང་ཆྲེན་དང༌། 

བཟང་ལྡན་རྣམས་ཀྱྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །

 དྲེ་ལྟར་ལྔ་སྡྲེས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོང་དུ་ཆུད་མ་ཐག །མུ་སྲེགས་ཀྱྱི་རགས་དང་རྒྱལ་

མཚན་ཅྱི་ཡོད་པ་སད་ཅྱིག་ལ་ནུབ་ནས། སྐྲ་བྲེགས་ཆོས་གོས་གསུམ་དང༌། ལྷུང་

བཟྲེད་དང་ལྡན་ལ། བསྲེན་པར་རོགས་པ་དགྲེ་སོང་གྱི་དངོས་པོར་གྱུར་ཏྲེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཀྱང་སྣམ་སྦྱར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱྱི་མཆོག་ནྱི་ཀུན་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ཤྲེས་ཀཽ་ཌྱི་ནྱ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསྔགས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་དགྲེ་

སོང་ལྷག་མ་བཞྱི་པོ་ལ་གཟུགས་བདག་མ་ཡྱིན་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། མྱི་

རག་པ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་ཆྲེར་བཀའ་བསྩལ་པས་ལྷག་མ་བཞྱི་པོས་ཀྱང་དག་བཅོམ་པ་

མངོན་དུ་བས་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་ན་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་དང་དྲུག་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཉྱིད་དོ། །དྲེ་ལྟར་བསན་པ་ལས་ལྷ་བྲེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་དང༌། མྱི་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་

སོང་གྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཚངས་པའྱི་དབངས་

སན་པ་དྲེ་ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་དག་ཏུ་གགས་པས། ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དྲེ་དག་ཅང་མྱི་གསུང་བར་བཞུགས་པ་ན། སོ་སོའྱི་རྱིམ་གོ་པ་རྣམས་

ཀྱྱིས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཀའ་མཆྱིད་བཀུམ་ཞྲེས་ཞུས་པ་དང༌། བཀའ་བསྩལ་པ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་བང་ཆུབ་བརྲེས་ཏྲེ་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་མཛད་པས་དྲེའྱི་

ཕྱིར་མྱི་སྨའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པས་སྲེམས་ཅན་བྲེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་

བསྐྲེད་དོ། །

སོན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་གསུངས་པ་དཀའ་

དཀའ་ལྟར་མཛད་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསོལ་བ་གདབ་དགོས་བྱུང་བ་དང༌། ཆོས་

སོན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ཐོག་མ་ནས་ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་སོགས་པ་མ་བསན་པར་

ཆོས་གོས་ཟླུམ་པོར་བགོ་བ་དང༌། ཕྱི་དྲོའྱི་ཁ་ཟས་སོང་བ་དང༌། ཟས་གོས་མཐའ་

གཉྱིས་སུ་མ་ལྷུང་བར་བ་དགོས་པ་སོགས་འདུལ་བའྱི་བསབ་བ་བསན་ནས་བདྲེན་

པ་བཞྱི་སོན་པར་མཛད་ཅྱིང་བདྲེན་པ་བཞྱི་པོ་དྲེ་ལས་ཀྱང་ཐོག་མར་སྡུག་བསྔལ་

བདྲེན་པ་སོན་པར་མཛད། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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མྱི་རག་པ་སོན་པར་མཛད་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་དག་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱིས་ལྲེགས་པར་

དཔྱོད་ཤྲེས་ན་བང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ཉམས་ལྲེན་ལ་ངྲེས་པ་བརན་པོ་རྲེད་པར་

འགྱུར་ཏྲེ། ཐོག་མར་ལྲེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་ར་བ་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གཉྲེན་

ཞྱིག་ལ་བརྲེན་དགོས་ཤྱིང༌། དྲེ་ཡང་གང་བྱུང་གྱིས་མྱི་ཆོག་པར་སོབ་མས་ཀྱང་བླ་མ་

མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་ལྲེགས་པར་བརགས་ནས་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་

ལ་བརྲེན་དགོས་པ་དང༌། བླ་མས་ཀྱང་སོབ་མ་མ་བརགས་པར་སུ་རུང་རུང་ལ་ཆོས་

བསན་མྱི་རུང་བས་སོབ་མ་སྣོད་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་ལྲེགས་པར་བརགས་ནས་བ་

དགོས་པ་དང༌། སོབ་མ་ལ་ཆོས་སོན་པའྱི་ཚེ་ནའང་མ་མཛངས་མས་བུ་ཆུང་གསོ་བ་

དང༌། སན་པ་མཁས་པས་ནད་པ་ལ་སན་སྲེར་བ་དང་འདྲ་བ་གདུལ་བའྱི་ཁམས་ལ་

བརགས་ནས་རྱིམ་གྱིས་རྒྱུད་སྦྱོང་བར་བ་དགོས་པ་དང༌། དཀར་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀྱྱི་གཞྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྱིག་ལ་ཐོག་མར་སྦྱར་དགོས་པ་དང༌། དྲེ་ནས་

ཀྱང་ཐོག་མར་ཚེ་འདྱི་ལས་བློ་ལོག་པ་ཞྱིག་དང༌། འཁོར་བ་སྤྱྱི་ལས་བློ་ལོག་པ་ཞྱིག་

གྱིས་ཐབས་སུ་སྤྱྱིར་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་དང༌། ཁད་པར་ཟག་བཅས་

ཀྱྱི་ལུས་འདྱི་མྱི་རག་པར་བསན་ནས་ཚེ་འདྱི་ལ་མ་ཆགས་པར་འཇྱིག་རྲེན་ཕྱི་མ་དོན་

གཉྲེར་གྱི་བསམ་པ་བསྐྲེད་པ་དང༌། འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལ་མ་ཆགས་པར་ཐར་པ་

དོན་གཉྲེར་གྱི་བསམ་པ་བརན་པོ་བསྐྲེད་པ་དང༌། བསམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྐྲེས་པ་ན་

འཁོར་བའྱི་ར་བ་ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པ་ངོ་སྤད་དྲེ་རྱིམ་གྱིས་ལམ་གོང་མ་ལ་ཁྱིད་

དགོས་པའྱི་ཚུལ་རྣམས་ཤྲེས་ནས་སོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཉམས་ལྲེན་དུ་འཁྲེར་ཤྲེས་པ་

ཞྱིག་འོང་ངོ༌། །



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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སོན་པས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྱི་ས་ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱི་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་རྱི་

དྭགས་ཀྱྱི་ནགས་སུ་ལྷ་དང༌། ལྔ་སྡྲེ་བཟང་པོ་སོགས་མྱི་དད་པ་ཅན་དག་གྱིས་ཆོས་

ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྱི་མཆོད་རྲེན། དབྱིབས་གྲུ་བཞྱི་པ་བང་རྱིམ་བཞྱི་པ། བང་

རྱིམ་རྲེ་རྲེ་ལ་ཕོགས་བཞྱིར་གོ་འབུར་དང་བཅས་པ་ལ་སོ་བཞྱིའམ་བརྒྱད་དམ་བཅུ་

གཉྱིས་སམ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་བརྱིགས་སོ། །དྲེ་ལ་ནྱི་ཀ་ཤྱིའྱི་ཡུལ་དུ་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་

ལོ་བསོར་བའྱི་མཆོད་རྲེན་ཞྲེས་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གཏམ་དུ་གགས་སོ། །དྲེ་

ནས་རྱིམ་གྱིས་ཡུལ་གཞན་དང་དུས་གཞན་དག་ཏུ་འདུལ་བ་ལུང་དང༌། མདོ་སྡྲེ་དྲན་

པ་ཉྲེར་བཞག་དང༌། རྒྱ་ཆྲེར་རོལ་པའྱི་མདོ་དང༌། མདོ་སྡྲེ་ལས་བརྒྱ་པ་དང༌། རོགས་

བརོད་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོ་དང་པོའྱི་སྡྲེར་གཏོགས་ཀྱྱི་མདོ་སྡྲེ་མཐའ་ཡས་

པ་ཞྱིག་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །

 དྲེ་ལྟར་སོན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀཽ་དྱི་ནྱ་ལ་སོགས་

པའྱི་ལྔ་སྡྲེ་དང༌། གགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉྲེ་བའྱི་ལྔ་སྡྲེ་དང༌། རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་ཕྲེབས་

ནས་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་དང༌། འོད་སྲུང་

ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་བདག་ཉྱིད་ཆྲེན་པོ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་རྲེས་སུ་བཟུང་

སྲེ་སན་པའྱི་གགས་པས་སའྱི་སྲེང་ཐམས་ཅད་ཁབ་པ་ན། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་

དྲེ་ཐོས་ཏྲེ་དགའ་ཞྱིང་མགུ་ལ་མཇལ་བར་འདོད་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕོ་ཉ་བཏང་སྲེ་

སྲེར་སྐའྱི་ཡུལ་དུ་འབོན་དགོས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་

ཡབ་ཟས་གཙང་མ་དང༌། སྲུ་སྐྲེ་དགུའྱི་བདག་མོ་དང༌། བདུད་རྱི་ཟས་དང་བྲེ་བོ་ཟས་

དང༌། སྒ་གཅན་འཛིན་དང༌། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀྱ་བགང་བ་ལས་འདས་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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པ་དག་འདུལ་བའྱི་དགོས་པ་ཉྲེ་བར་གཟྱིགས་ནས་འཆར་ཀ་ཕོ་ཉར་འོངས་པ་ལ་

འབོན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞྲེས་ཏྲེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་དང་

བཅས་པ་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བང་དུ་མྱི་བཞུགས་ཀྱྱི། གོང་ལས་འཕགས་པའྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་བཞུགས་སོ་ཞྲེས་འཕྱིན་དང་བཅས་བཏང་ངོ༌། །

 དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། དགྲེ་

སོང་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྲེར་སྐའྱི་གཞྱིར་གཤྲེགས་ཏྲེ་ཡབ་སས་གདན་

འཛོམས་ན། ཁྲེད་ཅག་ལས་ཡབ་སས་མཇལ་བ་སུ་བལྟ་བ་སྤོ་བ་དྲེ་དག་ཆོས་གོས་

ལོངས་ཞྱིག །དྲེས་ཀྱང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དགྲེ་སོང་

སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྱི་དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་ཆྲེན་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབབ་ཆུ་རོ་

ཧྱི་ཀའྱི་འགམ་དུ་བོན་ཏྲེ། གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་སྲེར་སྐ་དང་ཉྲེ་བར་བོན་པར་གྱུར་

ཏོ། །དྲེ་ལྟར་བོན་པ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་ཐོས་ནས་རྒྱལ་པོས་གང་ཡང་འབབ་ཆུ་

རོ་ཧྱི་ཀ་ནས་ནྱ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་བར་གྱི་ལམ་ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་པར་བས་ཏྲེ། 

ས་ཕོགས་ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆྲེ་བར་གདན་རྣམ་པར་བཀ་བ་དག་ཤོམ་དུ་བཅུག་

གོ །སྲེར་སྐའྱི་གཞྱིའྱི་རྡོ་བ་དང༌། གོ་མོ་དང༌། གསྲེག་མ་རྣམས་བསལ་ནས། ཙན་

དན་གྱི་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ། དྲྱི་ཞྱིམ་པོའྱི་སོས་ཕོར་ཉྲེ་བར་བཤམས། དར་གྱི་ཆུན་

འཕང་མང་པོ་དཔྱངས་ཏྲེ། ཤཱཀྱ་རྣམས་ལ་བསོ་བ། ཁྲེད་ཀྱྱིས་བཞོན་པའྱི་མཆོག་

རྣམས་ས་གོན་གྱིས་ཤྱིག །དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་རྱིང་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱྱིས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་མཆོག་ཏུ་བལྟ་ན་སྡུག་པ་དྲེ་བལྟ་ཞྱིང་འདོང་ངོ༌། །ལྷ། ལགས་སོ་ཞྲེས་

གསོལ་ནས་ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཐྲེག་པའྱི་མཆོག་རྣམས་མྱུར་དུ་ས་གོན་བས་སོ། །



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོས་སྲེར་སྐའྱི་གནས་དང་ནྱ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་བར་དྲེ་

དག་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའྱི་གཤྲེགས་ཤུལ་དུ་མཉམ་པར་བྲེད་དུ་བཅུག་ཅྱིང་བྲེ་མ་

གཙང་བ་བདལ་བ་ལ་མྲེ་ཏོག་གྱིས་བཀམ། དར་གྱི་ལྡ་ལྡྱི་བྲེས། གར་མཁན་དང༌། ཀླུ་

མཁན་དང༌། གད་དང༌། བུམ་ར་ཐོགས་པ་དག་བཀོད་ནས། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་

བཞོན་པ་ཞོན། ཤཱཀྱ་གཞོན་ནུ་བརྒྱད་ཁྱི་མང་པོས་བསོར་ཏྲེ། རྒྱལ་པོའྱི་དཔལ་ཆྲེན་

པོ་དང་མཐུ་ཆྲེན་པོས་སོང་ངོ༌། །དྲེ་ལ་ཤཱཀྱ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཤྱིང་ར་ཡང་སྔོ་ལ་དྲེ་འདྲྲེན་

པའྱི་ར་ཡང་སྔོ་བ་དང༌། རྒྱན་རྣམས་དང་དྲྱིལ་བུ་གཡྲེར་ཁའྱི་དྲ་བ་ཡང་སྔོ་བ་དང༌། 

འཁོར་རྒྱན་སྔོན་པོ་ཅན་གྱིས་བསོར་བ། གདུགས་དང་རལ་གྱི་དང༌། ཐོད་དང༌། ནོར་

བུ་ཅན་གྱི་ར་ཡབ་དང༌། ལྷམ་ཡང་སྔོན་པོ་དང་ལྡན་པ། ཁ་ཚར་མ་བཅད་པའྱི་རས་

སྔོན་པོ་གོན་པ། རྒྱན་སྔོན་པོ་ཐོགས་པའྱིཞལ་ཏ་པ་རྣམས་ཞལ་ཏ་བྲེད་པ་རྒྱན་སྔོན་

པོ་ཅན་གྱིས་ལྕགས་ཐོགས་པའྱི་ཁྱིད་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ། རྒྱལ་མཚན་སྔོན་པོ་

བསྒྲེང་བ། ཤྱིང་ར་རྲེ་རྲེ་ཞྱིང་ཡང་རྒྱན་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་མྱི་བརྒྱ་ཕག་རྲེ་རྲེས་བསོར་བ་

དག་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཁ་ཅྱིག་སྲེར་བ་དང༌། ཁ་ཅྱིག་དམར་བ་དང༌། ཁ་ཅྱིག་དཀར་

བ་དང༌། ཁ་ཅྱིག་ཁ་བོར་གྱུར་བ་ཤ་སག་གོ །ཤྱིང་ར་དྲེ་དག་རྲེ་རྲེའྱི་ཕྱི་བཞྱིན་དུ་གང་

པོ་ཆྲེ་བརྒྱད་ཁྱི་གསྲེར་གྱི་རྒྱན་དང་གསྲེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཅན། གསྲེར་གྱི་དྲྭ་བས་

གཡོགས་པའྱི་སྲེང་དུ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཁང་པ་བརྲེགས་པ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞག་

ནས་དོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེའྱི་རྲེས་སུ་ར་གསྲེར་གྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། གསྲེར་གྱི་

དྲྱིལ་བུ་གཡྲེར་ཁ་བརྒྱུས་པ། རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་བརྒྱད་ཁྱི་

བཤམས་ནས་དོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་ཤཱཀྱའྱི་ཚོགས་ཀྱྱིས་ཟླ་
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བ་ཁམས་པ་བཞྱིན་དུ་བསོར་ཏྲེ་བྱུང་བ་གཟྱིགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དགྲེ་

སོང་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། ཤཱཀྱ་རྣམས་སྲེར་སྐའྱི་གནས་ནས་བྱུང་བ་དྲེ་དག་

ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་ལྷ་སྐྲེད་མོས་ཚལ་དུ་དོང་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་ནོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་མཐུ་ཆྲེ་བ་ལྔ་སྡྲེ་བཟང་པོ་

དང༌། གགས་སྦྱྱིན་དང༌། འཆར་ཀ་དང༌། ལྟྲེང་རྒྱས་འོད་སྲུང་དང༌། ག་ཡ་འོད་སྲུང་

དང༌། ཆུ་ཀླུ་འོད་སྲུང་དང༌། འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོ་དང༌། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང༌། མོའུ་འགལ་གྱི་

བུ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་སོང་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུས་བསོར་ཞྱིང༌། ལྷ་རྣམས་

འདུ་བར་དགོངས་པ་ན་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱི་དང༌། ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་དབང་པོ་ཐག་བཟང་

རྱིས་དང༌། མདོར་ན་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའྱི་ལྷའྱི་བུ་མཐུ་ཆྲེ་བ་རྣམས་

ཀྱང་དྲེར་འདུས་སོ། །

 དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ང་རྒྱལ་ཆྲེ་བར་

མཁྲེན་ཅྱིང༌། ཞབས་ཀྱྱིས་སྲེར་སྐའྱི་གཞྱིར་གཤྲེགས་ན་ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱང་མྱི་གུས་པ་

སྐྲེ་བར་དགོངས་ནས་ཕོགས་བཞྱིར་འབར་བ་དང༌། འོད་འབྱིན་པ་དང༌། ཆུའྱི་རྒྱུན་

འབྲེབས་པ་ལ་སོགས་མཛད་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་དྲེ་བཏུལ་ཏྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏ་ལ་

བདུན་གྱི་སྱིད་ཙམ་ན་བཞུགས་སོ། །དགྲེ་སོང་རྣམས་ཏ་ལ་དྲུག་གྱི་སྱིད་ཙམ་གྱི་

བར་མཐོ་དམན་དུ་གྱུར་ནས་རྒྱལ་པོ་འདུས་པའྱི་ཁམས་དྲེར་གཤྲེགས་སོ། །དྲེའྱི་

མོད་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱི་གང་ལྷག་ཙམ་གྱི་སྲེང་གྱི་བར་སྣང་ལ་འཆག་པར་

མཛད་པའྱི་གཡས་ཕོགས་ན་ཚངས་པ་འགོའ།ོ །གཡོན་དུ་ནྱི་བརྒྱ་བྱིན་ནོ། །ཞབས་

འབྱིང་དུ་འདོད་ལྷ་རྱིས་བཞྱི་པོས་གདུགས་འཛིན་ཅྱིང་བསྱིལ་ཡབ་ཀྱྱིས་གཡོབ་
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བོ། །རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱིས་ནྱི་ཤར་ནུབ་ཏུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏྲེ་འདུག་གོ །ལྷ་རྣམས་

ཀྱྱིས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཁང་པས་བར་སྣང་གང་བར་བས་ཤྱིང༌། མྲེ་ཏོག་དང་སོས་ཀྱྱི་ཕྲེ་

མས་མཆོད། གླུ་དབངས་དང་སྱིལ་སན་དག་སྒ་འབྱིན་ཅྱིང༌། སོས་ཀྱྱི་ཆར་སྤྱིན་དག་

ལས་སོས་ཀྱྱི་ཆར་ཟྱིམ་བུ་ཟྱིམ་བུ་དག་བབས་སོ། །

དྲེ་ནས་དགྲེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་པོ་དང༌། ཆོ་འཕྲུལ་དྲེ་ལྟ་བུ་དག་མཐོང་ནས། 

ཡབ་རྒྱལ་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཡྱིན་པ་མ་ཤྲེས་ཏྲེ་རྨོངས་པར་གྱུར་ནས་ནག་

པོ་འཆར་ཀ་རྒྱལ་པོའྱི་ཞབས་འབྱིང་ན་གནས་པ་དྲེ་ལ་དྲྱིས་པ། ངུར་སྨྱིག་གོན་པའྱི་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གཞོན་ནུ་གང་ཡྱིན། ནག་པོ་འཆར་ཀས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་བསན་ནས་སྨས་པ། འདྱི་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལགས་མྱི་དབང་ད་

གཟྱིགས་ཤྱིག །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་མཐུས་ལྷ་དང་མྱི་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་དུ་

ཡང་མཐོང་བར་གྱུར་ཅྱིང་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་མཆོད་པ་བྲེད་པའྱི་ལྷ་རྣམས་དང་ལྷའྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཁང་པ་བརྲེགས་

པས་བར་སྣང་གང་བ་མཐོང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་གསུངས་པ་དྲེ་ནྱི་ངོ་མཚར་

ཆྲེ་སྲེ། འདྱི་གཞོན་ནུའྱི་དུས་སུ་ང་ནྱི་ཆོས་ཀྱྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་དབང་བའོ་ཞྲེས་

གསུངས་ན་དྲེ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་པ་ལྟ་སྲེ། བདག་ནྱི་མྱིའྱི་འཁོར་ཅན་དུ་ཟད་ན། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ནྱི་ལྷ་དང་མྱིའྱི་འཁོར་ཅན་དུ་གྱུར་ཏོ་སམ་མོ། །སྲེར་སྐའྱི་གཞྱི་ན་གནས་པའྱི་

ཤཱཀྱ་རྣམས་དགྲེ་བའྱི་ར་བས་བསྐུལ་ནས་ཐམས་ཅད་བྱུང་སྲེ། ཅྱི་ཡབ་སས་ལ་ཕག་

བྲེད་དམ། འོན་ཏྲེ་སས་ཡབ་ཀྱྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བྲེད་པ་བལྟའོ་སམ་ནས་ཐམས་ཅད་

ཚོགས་པར་གྱུར་ཏོ། །
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དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་ཟས་གཙང་མས་བླ་གོས་རྱིན་ཐང་མ་མཆྱིས་པ་ཕག་

པ་གཅྱིག་ཏུ་བས། པུས་མོ་གཡས་པའྱི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས་རང་གྱི་ཐོར་ཙུགས་

ནོར་བུ་དང་ཅོད་པན་གྱིས་བརྒྱན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་ལ་བཏུད་ནས་ཕག་

བཙལ་ཏྲེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། བློ་གོས་ཡངས་པ་ཁོད་ལ་འདྱི་དང་ནྱི། །ཀུན་སྤྱད་

ཞབས་ལ་ལན་གསུམ་ཕག་བགྱིས་ཏྲེ། །བལྟམས་པའྱི་ཚེ་ནས་ས་ནྱི་གཡོས་པ་

དང༌། །འཛམ་བུའྱི་གྱིབ་མ་སྐུ་ལས་མ་འདས་པའོ། །ཞྲེས་གསོལ་བ་དང༌། དྲེ་ལྟར་

ཡབ་ཀྱྱིས་སས་ཀྱྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱྱིས་འདྱི་ཅྱིའྱི་ཐ་ཚིག་

ཅྲེས་མ་དད་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་ཤཱཀྱ་དྲེ་རྣམས་ལ་སྨས་པ། ཤྲེས་ལྡན་

དག་ད་གདོད་ཁོ་བོས་གཞོན་ནུའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་དང་ལན་

གསུམ་དུ་ཕག་བགྱིས་སོ་ཞྲེས་གོ་བར་བས་སོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དྲེ་བཏུལ་ནས། དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་

འདུན་གྱི་དགུང་ལ་འདོད་པའྱི་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ཀྱྱིས་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལྷའྱི་རས་སྣ་ཚོགས་

སུ་སྲེལ་ནས་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་ཏྲེ། འདོད་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་སྲེང་དུ་ལྷའྱི་བླ་བྲེ་

བྲེས་ཤྱིང༌། ཁམས་དྲེར་ཡང་ལྷའྱི་རས་བཅོས་བུ་བཏྱིང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་

གཙང་སད་འཛེར་ཅྱིང་སྱིང་སྔངས་ལ་མྱིག་མཆྱི་མས་གང་བཞྱིན་དུ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པས་ཞུ་བ་ཞུས་པ། གཞལ་མྲེད་ཁང་གྱི་གནས་རྣམས་སུ། །ཡབ་ཀྱྱི་ཁབ་ན་

བཞུགས་པ་ལས། །དགོན་པ་འཇྱིགས་དང་བཅས་རྣམས་སུ། །ཇྱི་ལྟར་བུར་ནྱི་འབའ་

ཞྱིག་བཞུགས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་བཀའ་བསྩལ་པ། །མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་གང་དུ་

ནྱི། །ཁྱིམ་གྱི་འཆྱིང་བ་ལས་གོལ་བ། །འཕགས་པ་ཡྱི་ནྱི་གནས་པ་བཅུས། །ཐུབ་པ་
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རྣམས་ནྱི་གནས་པར་མཛད། །ཅྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་ཡབ་དང་སས་གཉྱིས་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་

བཀའྱི་འབྲེལ་མཆྱིད་གྲེང་བར་མཛད་དྲེ། དྲེས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་དགའ་ནས་

ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ། བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་ལ་ཀུན་ནས་རོག་ཅྱིང་འདུག་གོ །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་འདྱི་སམ་དུ་སྲེམས་ཏྲེ། གང་བདག་གྱི་བུས་འདྱི་

ལྟ་བུའྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ནྱི་བདག་གྱིས་རྲེད་པ་ལྲེགས་པར་རྲེད་དོ་སམ་མོ། །དྲེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ནྱ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་འཁོར་དྲེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོས་

བཤད་པས་ཟས་དཀར་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀྱ་བདུན་ཁྱི་བདུན་སོང་གྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་

ངོ༌། །དྲེའྱི་སང་ཚངས་པས་བསོར་བའྱི་སྐྲེད་མོས་ཚལ་དུ་གཤྲེགས་ཏྲེ་ཆོས་བསན་

པས་བྲེ་བོ ་ཟས་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀྱ་བདུན་ཁྱི་དྲུག་སོང་གྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་

ངོ༌། །ཤཱཀྱ་བདུད་རྱི་ཟས་ཀྱྱི་བུ་གཞོན་ནུ་ཀུན་དགའ་བོ་སྐྲེས་ནས་ལོ་དྲུག་ལོན་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་རྱིམ་གོ་བགྱིད་པར་མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱྱིས་ལུང་བསན་པ་

དྲེ། བདུད་རྱི་ཟས་ཀྱྱིས་ཅྱི་ནས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་མྱི་འབབ་པར་

བའོ་སམ་སྲེ། ཡངས་པ་ཅན་དང༌། སྲེར་སྐའྱི་གོང་ཁྲེར་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་སྐྲེལ་བ་

དང་ལྲེན་པར་བྲེད་དོ། །དྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དགོངས་ནས་སྲེར་སྐར་ཀུན་

དགའ་བོའྱི་ཕྱིར་གཤྲེགས་པ་ན། བདུད་རྱི་ཟས་ཀྱྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ཁང་ཕན་དུ་སྦས་

པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་མཐུས་སོ་དབྲེ་བས་ཀུན་དགའ་བོ་ཐལ་བྱུང་དུ་འོངས་

ནས་བསྱིལ་ཡབ་ཐོགས་ཏྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གཡོབ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གཤྲེགས་པ་ན་རྲེས་བཞྱིན་འབངས་ནས་སུས་ཀྱང་བཟློག་མ་ནུས་པས་བདུད་རྱི་

ཟས་ཀྱྱིས་དུས་སོན་བས་ཏྲེ་ཀུན་དགའ་བོ་གང་པོ་ཆྲེ་ལ་བསྐོན་ནས་ནྱ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་
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དགའ་ར་བར་བཏང་བ་དང་གང་པོ་ཆྲེས་ཨུཏྤ་ལའྱི་ཆུན་པོ་ཟོས་པས་མཚན་མཁན་

རྣམས་ཀྱྱིས་གཞོན་ནུ་འདྱི་ཐོས་པ་འཛིན་པའྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་ཕྱིན་ཏྲེ། འོད་སྲུང་སོབས་བཅུ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་དུ་བཅུག་

གོ །ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་དྲེ་ཉྱིད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་འབྱིང་དུ་འབང་ཞྱིང་

འཛུམ་པ་ལུང་བསན་པ་ཡང་ཞུའོ། །དྲེའྱི་སང་རོ་ཧ་ཏྱི་ཀའྱི་སྐྲེད་མོས་ཚལ་དུ་ཆོས་

བཤད་པས་བདུད་རྱི་ཟས་ལ་སོགས་པ་བདུན་ཁྱི་ལྔ་སོང་གྱིས་འབས་བུ་ཐོབ་བོ། །ལྷ་

སྦྱྱིན་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མ་གུས་པས་ཁ་ཟྲེར་རོ། །

 དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གདུགས་ཚོད་ལ་སྤྱན་

དྲངས་ཏྲེ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ནས་རྒྱལ་པོས་གསྲེར་གྱི་བ་མ་བུམ་བླངས་ཏྲེ་ནྱ་གོ་

དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཕུལ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཡོན་བསྔོ་བ་མཛད་དྲེ་

གཤྲེགས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྱིང་ནྱ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་དྲེ་ཉྱིད་དུ་དབར་

གནས་མཛད་དྲེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་ཤཱཀྱའྱི་ཚོགས་ཀྱྱིས་བསོར་ནས་དུས་གསུམ་དུ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་ཆོས་ཉན་དུ་འགོའ།ོ །དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་ནྱི་

ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་དང་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་བའྱི་སྲེམས་དང་ལྡན་པས་འབས་བུ་མ་ཐོབ་སྲེ། དྲེ་

ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱི་དགའ་བའྱི་སྲེམས་པའྱི་བུ་འབའ་

ཞྱིག་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེའོ་སམ་པ་འདྱི་སང་བའྱི་ཕྱིར་མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ཆྲེན་པོ་ལ་བསྐུལ་

བ་དང༌། མོའུ་འགལ་གྱི་བུས་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བང་དུ་ཕྱིན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་

བསན་ཏྲེ་གདན་བཤམས་པ་ལ་འདུག་གོ །རྒྱལ་པོས་སྨས་པ། མོའུ་འགལ་གྱི་བུ། 

ཉན་ཐོས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བ་གཞན་ཡང་མཆྱིས་སམ། སྨས་པ། གཞན་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བ་མང་དུ་མཆྱིས་སོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་བདག་གྱི་བུ་འབའ་ཞྱིག་རྫུ་འཕྲུལ་

ཆྲེ་བར་མ་ཟད་ཀྱྱི། རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ་སམ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་བའྱི་

བློ་དང་བལ་ཏོ། །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱི་ཞུམ་པའྱི་བློ་སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་དང་མྱི་

དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱིས་མཆོད་ན་ད་ལྟར་མྱི་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་མཆོད་དོ་སམ་པ་དྲེ་སང་

བའྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷའྱི་འཁོར་ལ་ཆོས་སོན་པར་བཞྲེད་དོ། །དྲེ་བརྒྱ་བྱིན་

གྱིས་ཤྲེས་ནས་ནྱ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བཞྱིའྱི་ཁང་པ་བརྲེགས་

པ་གདན་སྣ་ཚོགས་བཤམས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཅྲེས་ལྷའྱི་བུ་བྱི་ཤྭ་ཀརྨ་ལ་བསོས་

ནས་དྲེས་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བས་སོ། །སོ་བཞྱི་ན་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱི་འདུག་གོ །དྲེར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱན་དྲངས་ཏྲེ་འདོད་གཟུགས་ཀྱྱི་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་དང༌། ཀླུ་དང༌། 

གནོད་སྦྱྱིན་དང༌། དྲྱི་ཟ་དང༌། ལྷ་མ་ཡྱིན་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་དང༌། མྱིའམ་ཅྱི་

རྣམས་ཀྱྱིས་བསོར་ཞྱིང་ཉན་ཐོས་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀྱང་འདུག་གོ །ཕྱི་རོལ་ན་ནྱི་ཀུན་ཏུ་

རྒྱུ་དྲུག་ཁྱི་འདུས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གདན་བཤམས་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་

ཚོགས་ཀྱྱིས་བརྒྱན་པ་ལ་བཞུགས་ཏྲེ། ཡབ་དང་སས་མཇལ་བ་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ངྲེས་པར་བསན་པ་ཞྲེས་བ་བ་སོན་པར་བཞྲེད་

དོ། །དྲེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མོའུ་འགལ་གྱི་བུས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ཁྱིད་དྲེ་

གོང་ཁྲེར་སྲེར་སྐ་ནས་ལྷས་སྤྲུལ་པའྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་དྲེར་འོངས་སོ། །མོའུ་འགལ་

གྱི་བུ་ནང་དུ་ཞུགས་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་ནང་དུ་འཇུག་པར་བརམས་པའྱི་ཐོག་མ་

ཤར་སོ་ནས་དོང་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་སོ་ན་འདུག་ནས་དྲེས་ནང་དུ་མ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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འགོ་སྡོད་ཅྱིག་ཅྲེས་བཟློག་གོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷའྱི་འཁོར་

དག་པ་ལ་ཆོས་འཆད་དྲེ། དྲེར་མྱིར་གྱུར་པ་འཇུག་ཏུ་མྱི་དབང་ངོ༌། །བཞྱིན་བཟང་

ཁོད་སུ་ཞྱིག །རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ། བདག་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱིས་ལྷོ་དང་ནུབ་དང༌། བང་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། 

རྒྱལ་པོ་ལྷག་མ་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བས་སོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཟས་

གཙང་ཀྱྲེ་མའོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷའྱི་འཁོར་དག་པ་ལ་ཆོས་འཆད་པ་དྲེ་བདག་གྱིས་

བལྟའོ་སམ་པའྱི་འདོད་པ་སྐྲེས་ཏྲེ་ཞུམ་པའྱི་རྒྱུད་དྲེ་དང་བལ་ལོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་དགོངས་པ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱིས་གལ་ཏྲེ་ང་མ་མཐོང་ན་ཁག་དྲོན་མོ་

སྐྱུགས་ནས་འཆྱི་བར་འགྱུར་བའྱི་གནས་ཡོད་པར་དགོངས་ནས། རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཁང་

པ་བརྲེགས་པ་དྲེ་ཤྲེལ་ལས་བས་པར་སྤྲུལ་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱིས་

སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་སྐུ་སྒྱིབ་པ་མྲེད་པ་མཐོང་ངོ༌། །མཐོང་ནས་ཀྱང་དགའ་བ་དང་མགུ་བ་

སྐྲེས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་གཉྱིས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་

འདུག་གོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་དབང་པོ་ཐགས་བཟང་

རྱིས་མཆོད་པ་བྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་མཚན་མ་མཛད་དོ། །དྲེ་ནས་ལྷ་མ་ཡྱིན་ཐགས་

བཟང་རྱིས་དྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཤྱིང་ར་ལ་བཞོན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

མཆོད་པའྱི་ཕྱིར་ཤྱིང་ར་དང་ར་རྱིན་པོ་ཆྲེས་བརྒྱན་པ་ལ་ལྷ་མྱིན་གྱི་བུ་མོ་མང་པོ་

འཁོད་དྲེ་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཕོ་བང་བཀ་བ་དག་བཤམས་

ནས་ལྷག་པར་གུས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསོད་ཅྱིང་ཕུལ་ལོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ལྷ་

མྱིན་དབང་པོ་སོབས་ལྡན་དང༌། སྒ་གཅན་ལ་སོགས་པ་དང༌། བའྱི་རྒྱལ་པོ་འདབ་
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བཟང་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་མཆོད་དོ། །

དྲེ་ནས་ཀླུའྱི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱྱིས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་གདུགས་དག་དང༌། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་

དགའ་བོ་དང༌། ཉྲེ་དགའ་བོས་མུ་ཏྱིག་དམར་པོས་སྱིམ་པ་བཀང་ཞྱིང་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་

བདུན་གྱི་ཁང་བཟང་ན་ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་ལས་མྲེ་དང་ཆུ་འབར་འཛག་བྲེད་པ་དག་

བས་སོ། །གྲུལ་བུམ་རྣམས་དང་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྱིའྱི་ལྷས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་བླ་བྲེ་དག་དང༌། 

དྲྱི་ཟ་རྣམས་ཀྱྱིས་ས་སྲུངས་ཀྱྱི་བུའྱི་སྲེང་དུ་རྱིང་བུ་པདྨས་གཏམས་པ་དག་དང༌། 

མྱིའམ་ཅྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་ལོན་པས་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཁང་པ་གདུགས་ཀྱྱིས་བརྒྱན་

པ་དག་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཁང་པ་དང༌། ས་སྲུངས་ཀྱྱི་བུའྱི་སྲེང་དུ་

རྱིང་ཡོད་པ་དག་དང༌། གཞན་ཡང་འདོད་གཟུགས་ཀྱྱི་ལྷའྱི་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་

མཆོད་ཅྱིང་བསོད་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཛུམ་པ་མཛད་པ་ན་ར་ཐུལ་གྱིས་དྲེའྱི་

རྒྱུ་ཞུས་པས་དྲེ་དག་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་ཅྱིང༌། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱང་སོ་སོར་

ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་བུ་ལ་ཆགས་པས་ཀུན་ཏུ་དཀྱིས་

པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དྲེ་འདུལ་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་

མདོ་བསན་པས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབས་

བུ་ཐོབ་ནས་མཐར་གྱིས་ཤཱཀྱ་བདུན་ཁྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་སྐྲེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་

ཐོབ་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་འཛུམ་པ་མཛད་པ་ན་ར་ཐུལ་གྱིས་དྲེའྱི་རྒྱུ་

ཞུས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་དང་ཤཱཀྱ་རྣམས་བང་ཆུབ་ཏུ་

ལུང་བསན་ཅྱིང་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་མདོ་འདྱི་བསྒག་པར་བའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །

ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་མཛད་པའྱི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོ་འདྱི་དག་ལ་
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ལྲེགས་པར་དཔྱོད་ཤྲེས་ན་ཆོས་རྣམ་དག་ཅྱིག་བྲེད་པ་ལ་ཚེ་འདྱིའྱི་གཉྲེན་ཉྲེ་དུ་ལ་

མ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ངྲེས་པར་དགོས་པ་དང༌། རང་གྱི་གཉྲེན་ཉྲེ་དུ་དང་གཡོག་འཁོར་

དང་མཛའ་བཤྲེས་ཇྱི་ལྟར་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དྲེ་ལ་ཕན་པར་སྲེམས་ན་ཚེ་འདྱིའྱི་ཆྲེ་

ཐབས་དང༌། སྱིད་པའྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་མྱི་སྦྱོར་བར་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་

བྱུང་སྲེ། ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་ནས་དབྲེན་པའྱི་གནས་སུ་ལམ་

སྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱོར་དགོས་པ་སོགས་བང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་

གསུམ་གྱི་གནད་རྣམས་ལ་ངྲེས་པ་བརན་པོ་སྐྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགུང་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞྲེ་གཅྱིག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་ལྕགས་

ཕོ་བྱི་བའྱི་ལོ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཕྲེབས་ནས་དབར་གནས་མཛད་དྲེ། དྲེ་ཡང་འདྱི་

ལྟར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་སྐྲེ་བ་བཞྲེས་པ་

དྲེ་རྲེས་སུ་གཟུང་བར་བཞྲེད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ལྷ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ལ་

དགྲེ་བའྱི་ར་བ་ཡོད་པར་གཟྱིགས་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་གཤྲེགས་ཏྲེ། ཆོས་

བཟང་ལྷའྱི་མདུན་སར་བཞུགས་ནས། གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་གཟུངས་དབུའྱི་

གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་ལྷའྱི་དགའ་བའྱི་ཚལ་དུ་གཤྲེགས་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱིན་

དང་ཚངས་པ་སོགས་སྡྲེ་བརྒྱད་དང༌། བློ་གོས་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་གོ །དྲེའྱི་ཚེ་འོད་བཀྱྲེ་བས་སོང་གསུམ་འདྱིའྱི་

ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་བ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་

སྔར་ནོར་བུའྱི་སྲེང་དུ་འཁོད་ནས་ཆྲེད་དུ་བརོད་པ་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་གསོལ་བ། 

ལྷའྱི་རྱིས་འདྱི་ནས་ལྷའྱི་བུ་ནོར་བུ་དྲྱི་མ་མྲེད་པའྱི་འོད་ཤྱི་འཕོས་ནས་དགུང་བདུན་
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  115  

ལོན་ལགས་ན་གང་དུ་སྐྲེས། བཀའ་བསྩལ་པ། ལྷའྱི་དབང་པོ། དྲེ་ནྱི་མནར་མྲེད་པའྱི་

དམྱལ་བར་སྐྲེས་སོ། །

བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དྲེ་ལ་བསྐབ་པར་ཞུས་པས་ངན་སོང་སྦྱོང་བའྱི་བརག་པ་

གསུངས་ཏྲེ། བརྒྱ་བྱིན་ལ་ངན་སོང་སྦྱོང་བའྱི་ཆོ་ག་བསན། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དྲེའྱི་

ལུས་དཀྱྱིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བས་དྲེ་སད་ཅྱིག་གྱིས་དམྱལ་བ་

ལས་ཐར་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་སྐྲེས་ཏྲེ་གཙང་མའྱི་རྱིས་ཀྱྱི་ལྷ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་

དགའ་བའྱི་ཚལ་དྲེར་འོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་ཆྲེད་དུ་བརོད་

ཅྱིང་མཆོད་པའྱི་སྤྱིན་གྱིས་མཆོད་དོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷའྱི་ཤྱིང་ཡོངས་

འདུ་ས་བརོལ་གྱི་དྲུང་དུ་ཨར་མོ་ནྱིག་སྲེ་ལ་བ་དཀར་པོ་ལྟ་བུའྱི་རྡོ་ལྲེབ་ཀྱྱི་སྲེང་དུ་

བཞུགས་ཏྲེ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ། འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོ། ཀཱ་ཏྱའྱི་བུ་ཆྲེན་པོ། གང་པོ། ནམ་གྲུ། ར་

ཐུལ། ཀ་པྱི་ན། གསུས་པོ་ཆྲེ། རབ་འབོར་ལ་སོགས་པ་དག་བཅོམ་པ་བརྒྱད་སོང་

དང༌། ཀུན་དགའ་བོ་དང་ཐབས་ཅྱིག་ཏུ་དབར་གནས་པ་མཛད། དྲེའྱི་ཚེ་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་མང་པོ་ཡང་འདུས་ཤྱིང་ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྲེན་མོ་ཡང་མཆོག་ཏུ་དགའ་

བར་མཛད་ལ། རྒྱལ་བའྱི་སས་ལྲེགས་པར་གནས་ལ་དབྱིག་ལྡན་གྱི་གཟུགས་

བསྩལ་ཏོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཐགས་བཟང་རྱིས་ཀྱྱི་དཔུང་དང་ཐབས་པས་ཕམ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་བརྒྱ་བྱིན་སྐྲག་བཞྱིན་དུ་འོངས་ཏྲེ་ཞུས་པས་རྒྱལ་

མཚན་རྲེ་མོའྱི་དཔུང་རྒྱན་གྱི་གཟུངས་བསྩལ་ནས་དབུགས་ཕྱུང་ངོ༌། །

སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཀྱྱིས་ལྷ་རྣམས་མཆོད་རྲེན་བགྱིད་པར་འཚལ་ན། དྲེའྱི་

བསོད་ནམས་འཕྲེལ་བའྱི་ཐབས་ཞུས་པས། རྲེན་འབྲེལ་སྱིང་པོ་གསུངས་སོ། །ལྷའྱི་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།

  116  

བུ་ཤྱིན་ཏུ་བརན་པས་ཞག་བདུན་ནས་ཤྱི་སྲེ་དམྱལ་བར་སྐྲེའོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་ཐོས་པ་

བརྒྱ་བྱིན་ལ་སྨས་ཏྲེ། དྲེས་ཞུས་པས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ངན་འགོ་རྣམ་

སྦྱོང་གསུངས་པས་ལྷའྱི་བུ་དྲེའྱི་སྡྱིག་པ་དག་ཅྱིང་ཚེ་བསྱིངས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ས་བཅུ་

པ་འབའ་ཞྱིག་དང་ཐབས་ཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་ཏྲེ། བམས་པས་འཛམ་བུ་གྱིང་པ་རྣམས་

ཀྱྱི་འཚེ་བ་ཞྱི་བར་གསོལ་བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཞབས་ས་ལ་བརྡབས་ཤྱིང༌། 

སྤྲུལ་པའྱི་ཁོ་བོ་སྤོས་ཏྲེ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བཏུལ་ནས་མྱི་གཡོ་བའྱི་རྒྱུད་གསུངས་

སོ། །ལྷའྱི་བུ་ཞྱིག་ཤྱི་འཕོས་ནས་ཕག་ཏུ་སྐྲེ་བར་མཐོང་བས་སྐྲག་སྲེ་བང་བརྡུངས་པ་

དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེར་གཤྲེགས་ཏྲེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་སོངས་

ཤྱིག་གསུངས། དྲེས་དྲེ་ལྟར་བས་པས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ཚོང་དཔོན་ཞྱིག་གྱི་བུར་

སྐྲེས་ཏྲེ་མྱིང་ཤྲེས་ལྡན་ཞྲེས་བཏགས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་བཞུགས་པའྱི་རྱིང་མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་

ཆྲེན་པོ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་བསན་པ་སྐོང་ཕྱིར་བཞུགས། སྐྲེ་བོ་ཕལ་པ་སུས་ཀྱང་

བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བཞུགས་མ་ཤྲེས་པ་ན་རྒྱལ་པོ་གཟུས་ཅན་སྱིང་པོ་དང་

གསལ་རྒྱལ་དང༌། འཁོར་རྣམ་བཞྱི་རྣམས་ཀྱྱི་མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ཆྲེན་པོ་གཉན་ཡོད་

ན་དབར་གནས་པ་ལ་དྲྱིས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བཞུགས། ལྷའྱི་གནས་ལ་

བཞུགས་སོ། །དྲེ་རྣམས་དགའ་སྲེ་དབར་ཟླ་བ་གསུམ་རོགས་པ་དང་སར་ཡང་མོའུ་

འགལ་གྱི་བུའྱི་གན་དུ་སོང་ནས། ད་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་མཐོང་ནས་ཡུན་རྱིང་

ཞྱིག་ལོན་པས། བདག་ཅག་གྱི་ཚིག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱན་འདྲྲེན་དུ་གསོལ། 

མོའུ་འགལ་གྱི་བུས་སད་ཅྱིག་ལ་ལྷའྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཁོར་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བཞྱི་པོའྱི་ཚིག་གྱིས་བསྙུན་གསོལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཛམ་བུ་གྱིང་པ་རྣམས་

ཀྱྱིས་ལྷའྱི་གནས་སུ་འཛེག་མྱི་ནུས་ཤྱིང་ལྷ་རྣམས་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་འབབ་པའྱི་

མཐུ་མཆྱིས་པས། ད་ནྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་གཤྲེགས་སུ་གསོལ་ཞྲེས་དྲེ་དག་གྱི་

མཆྱིད་གསོལ་བ་དང༌། མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ཁོད་སོང་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེང་ཞག་

བདུན་ན་གོང་ཁྲེར་གསལ་ལྡན་གྱི་ཨ་པ་ཛ་རྱིའྱི་ནགས་ཤྱིང་ཨུ་དུམ་ཝ་རའྱི་དྲུང་དུ་

གཤྲེགས་སོ་ཞྲེས་བསོ་ཤྱིག །དྲེས་ཀྱང་སད་ཅྱིག་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་ཕྱིན་ནས་མྱི་

རྣམས་ལ་གོ་བར་བས་ཏྲེ་སར་གཉན་ཡོད་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །མ་

འགགས་པས་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲཱ་ཡཱ་ན་ལ་སྦྲན་པས་དྲེ་དགའ་སྲེ་གོང་ཁྲེར་གསལ་ལྡན་

གཙང་མར་བས་ནས་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་དག་བཤམས་ཤྱིང༌། འཁོར་རྣམ་བཞྱིས་

ཀྱང་ཕོགས་དྲེ་ལྷའྱི་དགའ་ཚལ་བཞྱིན་དུ་བས་སོ། །

 དྲེ་ནས་སོན་ཟླ་འབྱིང་པོའྱི་ཚེས་ཉྱི་ཤུ་གཉྱིས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཛམ་

བུའྱི་གྱིང་དུ་ཞབས་ཀྱྱིས་གཤྲེགས་པར་བཞྲེད་པ་ན། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བྱི་ཤྭ་ཀརྨ་ལ་

བསོས་པས་དྲེས་ཐྲེམ་སས་གསུམ་སྤྲུལ་ཏྲེ། དབུས་མ་བཻཌཱུརྱའྱི་ཐྲེམ་སས་ལ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤྲེགས་སོ། །གཡས་པ་གསྲེར་གྱི་ཐྲེམ་སས་ལ་

ཚངས་པ་གཟུགས་ཀྱྱི་ལྷས་བསོར་ཏྲེ་ནོར་བུའྱི་ར་ཡབ་ཀྱྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

གཡོབ་ཅྱིང་སོང་ངོ༌། །གཡོན་པ་ཤྲེལ་གྱི་སས་ལ་བརྒྱ་བྱིན་འདོད་པའྱི་ལྷ་རྣམས་

ཀྱྱིས་བསོར་ཏྲེ་གདུགས་ཐོགས་ནས་སོང་ངོ༌། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བྱི་ཤྭ་ཀརྨའྱི་

ཆྲེད་དུ་ཕྲེད་ནྱི་ཞབས་ཀྱྱིས་བོན་ལ། མ་དད་པ་བཟློག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཕྲེད་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱིས་བོན་ཏྲེ། དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་མན་ཆད་མྱིའྱི་དྲྱི་མནམ་པས་ལྷ་རྣམས་འོད་མྱི་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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བཟོད་པ་ལ་ཙན་དན་གྱི་དྲྱིས་ཁབ་པར་མཛད་ཅྱིང༌། སྐྲེས་པས་ལྷའྱི་བུ་མོ་དང་བུད་

མྲེད་ཀྱྱི་ལྷའྱི་བུ་མཐོང་ན་འཆྱི་བར་འགྱུར་པས་སྐྲེས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་ལྷའྱི་བུ་མཐོང་

ཞྱིང་བུད་མྲེད་རྣམས་ཀྱྱིས་ལྷའྱི་བུ་མོ་མཐོང་བར་མཛད་དྲེ་གོང་ཁྲེར་གསལ་ལྡན་དུ་

གཤྲེགས་ནས་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཤམས་པའྱི་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་

རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲཱ་ཡ་ན་དང་འཁོར་རྣམ་བཞྱིས་བསུས་ཤྱིང་དྲྱི་ཟ་ཆོས་ཀྱྱི་ཕྲེང་བས་པྱི་

ཝང་བརྡུངས་པས་ཉན་ཐོས་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀྱྱིས་ལུས་ཀྱང་གཡོས་སོ། །གནས་དྲེར་

ལྷ་དང་མྱི་དད་པ་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལས་བབས་པའྱི་མཆོད་རྲེན་བང་རྱིམ་བཞྱི་པའམ་

བརྒྱད་པ་ངོས་རྲེར་གོ་འབུར་དང་བཅས་པའྱི་གོ་འབུར་གྱི་དབུས་ན་ཐྲེམ་སས་ཡོད་

པ་བརྱིགས་སོ། །

 དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགུང་ལོ་ང་བདུན་ལ་བབ་པ་མྲེ་ཕོ་འབྲུག་གྱི་ལོ་

གཉན་ཡོད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་སོན་པར་མཛད་དྲེ། དྲེ་ཡང་འདྱི་ལྟར་སོན་པ་མངོན་

པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ལྷ་མྱི་བགང་པ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་སྱིན་ཅྱིང་གོལ་

བར་མཛད། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆྲེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་སོན་པ་ཉན་ཐོས་

ཀྱྱི་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་མཆོད་པ་ན་རོགས་བྲེད་ལ་སོགས་པའྱི་མུ་སྲེགས་ཀྱྱི་

སོན་པ་དྲུག་པོ་ཕག་དོག་གྱིས་ཡྱིད་དཀྲུགས་ཏྲེ་སོན་པ་ལ་འགན་པར་འདོད་པ་ན་

བདུད་སྡྱིག་ཏོ་ཅན་གྱིས་ཀྱང་མུ་སྲེགས་ཀྱྱི་སོན་པ་དྲུག་པོའྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏྲེ། སོན་པ་

ལ་འགན་པའྱི་བསམ་པ་ཆྲེས་ཆྲེར་སྐྲེས་ནས་རོགས་བྲེད་ལ་སོགས་པ་མུ་སྲེགས་པ་

དྲུག་པོ་དྲེས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོའྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏྲེ། རྒྱལ་པོ་བདག་ཅག་

དང་གཽ་ཏ་མ་གཉྱིས་ཀ་ཤྲེས་པར་སྨ་བ་ཡྱིན་ན་ལྷན་ཅྱིག་རྫུ་འཕྲུལ་འགན་དུ་གཞུག་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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པའྱི་རྱིགས་སོ། །རྒྱལ་པོས་བགད་དྲེ་ཁྲེད་རྣམས་རྲེ་གྲེན། སངས་རྒྱས་རྫུ་འཕྲུལ་

ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་ན་ཇྱི་ལྟར་འགན། སོན་པ་དྲུག་གྱིས་སྨས་པ། བདག་ཅག་གཉྱིས་

ཀྱྱིས་ཞག་བདུན་ན་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་འགན་ན་མངོན་ཏྲེ། བསྒྲུན་པའྱི་འོག་ཏུ་གང་

རྒྱལ་བ་གཟྱིགས་ཤྱིག །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བདག་གྱིས་དྲེ་བཞྱིན་བགྱི་ན་ཁྲེད་སྐྲེངས་

ཀྱྱིས་དོགས་སོ། །ཞྲེས་སྨས་ཏྲེ། རྒྱལ་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དོན་དྲེ་གསོལ་བ་

དང༌། ང་ཉྱིད་དུས་མཁྲེན་ནོ་ཞྲེས་གནང་ངོ༌། །རྒྱལ་པོས་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་པའྱི་གནས་

བྲེད་དུ་བཅུག་པ་ན། ཞག་བདུན་གྱི་ཉྱིན་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྲེ་འདུན་དང་

བཅས་པ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གཤྲེགས་སོ། །

སོན་པ་དྲུག་གྱིས་ཀྱང་གཽའུ་ཏ་མའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་བདག་མྱི་ཐུབ་བོ་ཞྲེས་

བས་ན་ཁྲེད་ཡྱིད་མྱི་ཆྲེས་ཀྱྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་པའྱི་དུས་བས་པ་ལས་བོས་སོ་ཞྲེས་

བསྒགས་ནས་ང་རྒྱལ་སྐྲེས་ཏྲེ་རྲེས་སུ་བསྲེགས་ཤྱིང་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་རྲེས་སུ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་དོང་ངོ༌། །ཡངས་པ་ཅན་པ་

རྣམས་ཀྱྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསུས་སོ། །སོན་པ་དྲུག་གྱིས་ལྱི་ཙ་བྱི་རྣམས་ལ་གཽ་

ཏ་མ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་པར་གནང་ན་ཞག་བདུན་ན་འགན་ནོ། །དྲེ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་གསོལ་བ་དང༌། ང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་དུས་མཁྲེན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་ནས། སང་

འགན་པ་ལས་དྲེ་རྱིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་ཀཽ་ཤམྱིར་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་ཅན་དུ་

གཤྲེགས་སོ། །དྲེར་ཡང་འགན་པར་ཞུས་པ་ལས་ཡུལ་ཝརྒར་རྒྱལ་པོ་ཤུན་ཙི་ད་ལ་

ཅན་དུ་གཤྲེགས་སོ། །དྲེར་ཡང་འགན་པར་ཞུས་པ་ལས། ཡུལ་ཙམྤར་རྒྱལ་པོ་ཨྱིནྡྲ་

ཝརྨྱི་ཅན་དུ་གཤྲེགས་སོ། །དྲེར་ཡང་འགན་པར་ཞུས་པ་ལས་ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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ཚངས་བྱིན་ཅན་དུ་གཤྲེགས་སོ། །དྲེར་ཡང་འགན་པར་ཞུས་པ་ལས། སྲེར་སྐར་

ཤཱཀ་རྱིགས་ཅན་དུ་གཤྲེགས་སོ། །སོན་པ་དྲུག་པོ་ཡང་ང་རྒྱལ་ལྷག་པར་སྐྲེས་ཏྲེ། 

རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་ལ་གཽའུ་ཏ་མ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འགན་དུ་ཆུག་ཅྱིག་ཅྲེས་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐུལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་གལ་ཏྲེ་ཁོད་དོན་འདྱི་ལན་གསུམ་གྱི་བར་

དུ་ཟྲེར་ན་སྤྱུགས་ཏྲེ་བཏང་ངོ༌། །ཞྲེས་སྨས་པ་དང༌། དྲེ་རྣམས་འདྱི་སམ་དུ་རྒྱལ་པོ་

འདྱི་ནྱི་གཽའུ་ཏ་མའྱི་ཕོགས་བྲེད་ཀྱྱིས། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་དྲེ་གཟུ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་

ཅྲེས་གག་གྱི །དྲེའྱི་གན་དུ་འགོའ་ོཞྲེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་རྲེས་བཞྱིན་དུ་བསྲེགས་

སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་མཉན་ཡོད་དུ་བོན་ནས་རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་དུ་བཞུགས་

སོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་གཞོན་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་འཁོར་འབུམ་

བཞྱི་ཁྱི་དང་། ལྱི་ཙ་བྱི་བཞོན་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། འཁོར་བདུན་ཁྱི་དང༌། ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་

འཁོར་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཁྱི་དང༌། ཤུན་ཙི་ད་ལ་འཁོར་ལྔ་ཁྱི་དང༌། ཨྱིནྡྲ་ཝརྨྱི་དྲུག་ཁྱི་

དང༌། ཚངས་བྱིན་བརྒྱད་འབུམ་དང༌། ཤཱཀ་རྱིགས་ཁྱི་ཁག་དགུ་པོ་དག་རྲེས་སུ་

འབངས་ཏྲེ། མཉན་ཡོད་ཀྱྱི་ལོངས་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་སོན་པ་དྲུག་

གྱིས། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་སྨས་པ། དགྲེ་སྦྱོང་གཽའུ་ཏ་མ་དང་བདག་ཅག་ཆོ་

འཕྲུལ་འགན་པར་དུས་བས་པ་ལས། དུས་ལ་བབ་པ་དང་བོན་ཞྱིང་བོས་ཏྲེ། ད་ནྱི་

འཁོར་མང་པོ་ཡང་རྒྱལ་པོའྱི་ཡུལ་དུ་ཚོགས་ཀྱྱིས། རྒྱལ་པོ་ནྱི་ས་དང་འདྲ་བས་

བམས་སྡང་མྲེད་པའྱི་ཞལ་ཆྲེ་གཅོད་པའྱི་རྱིགས་སོ། །གཽ་ཏ་མ་རྒྱལ་ན་བདག་ཅག་

དྲེའྱི་དབང་དུ་མཆྱི་ལ། བདག་ཅག་རྒྱལ་ན་བདག་ཅག་དབང་བར་མཛོད་ཅྱིག་རྒྱལ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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པོས་སྨས་པ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཁྲེད་ལྟ་བུའྱི་མ་རབས་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཤྲེས་པས་ཆོས་ཀྱྱི་རྒྱལ་པོ་

ཆྲེན་པོ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་པར་བྲེད་ཁྲེད་ཕམ་གྱིས་དོགས་སོ། །སྨས་པ་ཁོད་ཀྱང་

གཽའུ་ཏ་མས་བསླུས་ཟྱིན་ནམ་བསྒྲུན་ན་མངོན་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱལ་པོས་སྨས་པ། 

གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་བདག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུའོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་

རྒྱལ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་གསོལ་བས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་མཉན་ཡོད་འདྱིར་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་

བསན་ཞྱིང་སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་ཆྲེན་པོའང་ཞག་བདུན་ན་འདུ་བར་མཁྲེན་ནས། རྒྱལ་པོ་

ཞག་བདུན་ན་དྲེ་བཞྱིན་བ་ཡྱི་ཁོད་སོང་ལ་འདྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཡངས་པ་དག་ཏུ་འདུན་

ཁང་རྱིགས་ཤྱིག །དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོས་སོན་པ་དྲུག་ལ་དོན་དྲེ་སྨས་པ་དང༌། དྲེ་རྣམས་

བགོས་པ་གཽའུ་ཏ་མ་འབོས་པའམ་གོགས་ཚོལ་བ་གཉྱིས་ལས་གདོན་མྱི་ཟ་བར་

གོགས་འཚོལ་བར་འགྱུར་བས། བདག་ཅག་གྱིས་ཀྱང་གོགས་བཙལ་ལོ་ཞྲེས། གད་

ཡུལ་གྱི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་གྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྲེ་བདག་ཅག་གྱི་གོགས་གྱིས་ལ་གཽའུ་

ཏ་མ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འགན་པར་གྱིས་ཤྱིག །རབ་བཟང་གྱིས་སྨས་པ། ཁོ་བོ་ཉྱིན་མོ་

དལ་འབབ་ཀྱྱི་མཚོ་འགམ་ན་གནས་ནས་བསོད་སོམས་བསངས་པ་མ་དྲོས་པར་ཟ་

བ་ན། ཤཱ་རྱིའྱི་བུའྱི་དགྲེ་ཚུལ་སྐུལ་བྲེད་ཀྱྱིས་ཕག་དར་ཁོད་པ་ཁྲེར་བ་མ་དྲོས་པའྱི་

ལྷས་བཀྲུས་ནས་འབུལ་ཞྱིང་དྲེའྱི་ཆུ་བདག་གྱི་མགོར་འདྲེབས་པས། བདག་ཅག་

དྲེའྱི་ཡང་སོབ་དང་ཡང་མྱི་མཉམ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ཁྲེད་ཀྱྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་བོས་

པ་མ་ལྲེགས་སོ། །

དྲེ་ནས་སོན་པ་དྲུག་གྱིས་དྲེ་བོར་ནས་གངས་རྱིའྱི་སུལ་ན་གནས་པའྱི་དྲང་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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སོང་ལྔ་བརྒྱ་ལ་ཚུལ་དྲེ་སྨས་པ་དང༌། དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཁས་བླངས་ཏྲེ་འོང་རན་པའྱི་ཚེ་

མཚན་མ་སོན་ཅྱིག་ཅྲེས་སྨས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བློན་པོས་དབྲེན་བས་པས་རྒྱལ་པོ་

གསལ་རྒྱལ་གྱིས། མས་དབྲེན་གྱི་གཅུང་ནག་པོའྱི་ཡན་ལག་བཅད་དྲེ་སང་དུ་དོར་

བ། དྲེའྱི་གཉྲེན་བཤྲེས་རྣམས་ཀྱྱིས་སོན་པ་དྲུག་ལ་འདྱི་སོས་པའྱི་བདྲེན་ཚིག་མཛོད་

ཅྱིག་ཅྲེས་སྨས་པ་དྲེ་དག་སོབས་པ་མྲེད་ནས་ཅང་མྱི་ཟྲེར་རོ། །ཕོགས་དྲེར་ཀུན་

དགའ་བོ་འོངས་པ་ལ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྨས་པ་དང༌། དྲེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པས་

བདྲེན་པའྱི་ཚིག་འདྱི་བོས་ཤྱིག་ཅྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་བཞྱིན། ཀུན་དགའ་བོས་ཀྱང་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་བདྲེན་པས་འདྱིའྱི་ཡན་ལག་སྔར་བཞྱིན་དུ་

གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་སྨས་པ་དང༌། ནག་པོའྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ཁོ་བཞྱིན་དུ་སོས་པས་སྐྲེ་བོའྱི་

ཚོགས་ཀྱྱིས་ཀུན་དགའ་བོས་མུ་སྲེགས་པ་ཕམ་པར་བས་སོ་ཞྲེས་ཨ་ལ་ལའྱི་སྒ་བོ་

ཆྲེ་བཏོན་ཏོ། །ནག་པོ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་བསན་པས་ཕྱིར་མྱི་འོང་ཐོབ་

ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་ཁྱིམ་དུ་བཀུག་ཀྱང་མ་ཉན་པར་དྲེས་ཀུན་དགའ་ར་

བ་དྲེ་ཉྱིད་དུ་འཆགས་བས་པས་དུམ་བུའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་མྱིང་ཆགས་ཏྲེ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་བསྲེན་བཀུར་ཞྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་གྲུབ་བོ། །

རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་མཉན་ཡོད་ནས་རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་གྱི་བར་དུ་ཆོ་

འཕྲུལ་ཆྲེན་པོའྱི་འདུན་ཁང་གོས་བརྒྱ་སོང་རྱི་བས་གཡོགས་པ་ཙན་དན་གྱི་ཆག་

ཆག་བཏབ་པ། བ་དན་དང་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་བ། དར་གྱི་ཆུན་འཕང་དཔྱངས་པ། ལྷ་

རྣམས་ཀྱྱི་དགའ་བའྱི་ཚལ་བཞྱིན་དུ་བས་ནས། དྲེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་བཞུགས་

གདན་རྱིན་པོ་ཆྲེས་སྤས་པའྱི་གསྲེར་གྱི་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ཡང་བཤམས་སོ། །མུ་སྲེགས་
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ཅན་གྱི་དགྲེ་བསྲེན་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་རང་གྱི་འབོར་པ་དང་བསྟུན་པའྱི་གོས་ཀྱྱིས་

གཡོགས་པའྱི་འདུན་ཁང་དྲུག་དང་སན་དྲུག་ཀྱང་བཤམས་པ་ལ་སོན་པ་དྲུག་སྔར་

འོངས་ཏྲེ་འདུག་ནས། ལྷ། བདག་ཅག་ནྱི་མཆྱིས་ལགས་ན་དགྲེ་སྦྱོང་གཽའུ་ཏ་མ་

དགུག་ཏུ་གསོལ་ཞྲེས་ཕོ་ཉ་བཏང་ངོ༌། །རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཀྱང་དྲེ་ཐོས་

ནས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོའྱི་འདུན་ཁང་དུ་སོང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱན་འདྲྲེན་པར་

བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་བླ་མ་བཏང་བས་དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གྱི་ཡར་ངོའྱི་ཚེས་གཅྱིག་གྱི་ཉྱིན་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ངང་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོའྱི་འདུན་

ཁང་དུ་གཤྲེགས་སོ། །དྲེ་མཐོང་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་མུ་སྲེགས་ཅན་

རྣམས་ལ་སྨས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཟྱིན་ན་ད་ནྱི་ཁྲེད་ཀྱྱི་རྲེས་

ལ་བབ་ཀྱྱིས་སོན་ཅྱིག །དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་སྨས་པ། ལྷ། སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་ཆྲེན་པོ་འདྱིར་

འདུས་ལགས་ན། ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་འདྱི་ཅྱི་དགྲེ་སྦྱོང་གཽའུ་ཏ་མའམ་བདག་ཅག་གང་

གྱི་ལགས་སུས་འཚལ། དྲེ་ནས་དུམ་བུའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རྱི་

སོས་ངད་ལྡང་ལས་ཤྱིང་ཨཱ་མྲ་འདབ་མ་དཀར་པོས་ཀླུབས་པ་བའྱི་ཚོགས་སད་

འབྱིན་པ་བླངས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོའྱི་འདུན་ཁང་གྱི་བང་ཕོགས་སུ་བཞག་ཅྱིང་

ཁྱིམ་བདག་ངན་པ་བཟང་སྦྱྱིན་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ལྷའྱི་དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་བླངས་

ནས། ལྷོ་ཕོགས་ངོས་སུ་བཞག་པ་དང༌། རྒྱལ་པོས་སོན་པ་དྲུག་ལ་སྨས་པ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱི་རྫུ་འཕྲུལ་བསན་ཟྱིན་ན་ད་ཁྲེད་ཀྱྱིས་སོན་ཅྱིག་སྨས་པ། ལྷ། ཆོ་འཕྲུལ་

འདྱི་སུའྱི་ཡྱིན་པ་སུས་འཚལ། དྲེའྱི་ཚེ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་བལྟ་བར་སྤོ་བའྱི་སོག་

ཆགས་གངས་མྲེད་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་ལྷ་བརྒྱ་སོང་དུ་མ་ཡང་འདུས་པ་ན། 
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བཅོམ་ལྡན་འདས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཤྲེགས་ནས་སོ་འཕར་གྱི་གསྲེབ་ནས་འོད་

ཟྲེར་ཕྱུང་བས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོའྱི་འདུན་ཁང་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པ་དང༌། སོན་པ་

དྲུག་གྱིས་སྨས་པ། ལྷ། ད་ནྱི་དགྲེ་སྦྱོང་གཽའུ་ཏ་མའྱི་འདུན་ཁང་ཚིག་ན་གལ་ཏྲེ་དྲེས་

རོ་ཐོག་ན་འདྱིར་མཆྱིས་ལ་ཞྱི་བར་བགྱིད་གང༌། དྲེས་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་ཕྲེང་

ལྡན་མ་དང༌། དབར་ཚུལ་མ་དང༌། བཙུན་མོའྱི་འཁོར་ཕ་མཁན་དྲང་སོང་བྱིན་དང༌། 

སོ་ཕག་མཁན་མནའ་མྱི་དང༌། མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་དང༌། ཙམྤ་མོ་སོགས་དད་པ་

ཅན་མང་པོ་ཅང་མྱི་ཟྲེར་བར་སྲེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་འདུག་ཅྱིང༌། སོན་པ་དྲུག་དང་

དྲེའྱི་སོབ་མ་རྣམས་ནྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་མཐུས་མྲེ་དྲེས་

ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོའྱི་འདུན་ཁང་གྱི་དྲྱི་མ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ནས་རང་ཉྱིད་ཞྱི་སྲེ་

འདུན་ཁང་མཛེས་པར་གྱུར་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་དགའ་ནས་མུ་སྲེགས་ཅན་རྣམས་ལ་

སྨས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཟྱིན་གྱིས་ད་ནྱི་ཁོད་ཀྱྱིས་སོན་

ཅྱིག །དྲེ་དག་སོབས་པ་མད་ནས་ཅང་མྱི་ཟྲེར་རོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་འདུན་ཁང་དུ་བོན་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་

གསལ་རྒྱལ་གྱིས་ཐོག་མར་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་དང་ཞལ་ཟས་བཤམས་ཏྲེ་བསྲེན་

བཀུར་བ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཚེམས་ཤྱིང་ས་ལ་བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྲེས་

ནས་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་ལོན་པ་ཆུ་ཞྲེང་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ། མྲེ་ཏོག་ཤྱིང་རའྱི་

འཕང་ལོ་ཙམ་པ། འབས་བྲེ་ལྔ་ཤོང་བའྱི་བུམ་པ་ཙམ་གྱི་འབས་བུ་ཅན། དྲྱི་བསུང་

དང་ལྡན་པ་ཆོས་ཀྱྱི་སྒ་འབྱུང་བ་ཉྱི་འོད་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་ཞྱིག་སྤྲུལ་ཏོ། །འདྱི་ནས་

བརམས་ཏྲེ་ཟླ་བ་ཕྲེད་ཀྱྱི་བར་དུ་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ཆོ་འཕྲུལ་རྲེ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དད་
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པར་གྱུར་པའྱི་སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་གངས་མྲེད་པ་ལ་ཆོས་བསན་པས་ལམ་གསུམ་ལ་སོ་

སོར་ངྲེས་པར་མཛད་དོ། །

ཚེས་གཉྱིས་ལ་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ནས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱྱི་སྐུའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་རྱི་གཉྱིས་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་བ་མཛེས་པ་ཁ་དོག་

ལྔར་འཚེར་བ། མྲེ་ཏོག་དང༌། འབས་བུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའྱི་ཤྱིང་སྣ་ཚོགས་སྐྲེས་པ་

གཡས་ཀྱྱི་རྱི་ལ་འབས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ། སྐྲེས་པ་ལ་མྱི་མང་པོ་དག་ཡྱིད་བཞྱིན་

དུ་ཚིམ་པར་ཟའོ། །གཡོན་གྱི་རྱི་ལ་རྩྭ་བཟང་བ་སྐྲེས་པ་ལ་དུད་འགོའྱི་ཚོགས་ཟ་ཞྱིང་

ཚིམ་པར་གྱུར་ཏོ། །

ཚེས་གསུམ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཤུན་ཙི་ད་ལས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་ཞལ་བསྱིལ་བའྱི་ཆུ་ས་ལ་དོར་བ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་རྱིང་བུ་དཔག་ཚད་ཉྱིས་

བརྒྱ་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱིས་སྤས་ཤྱིང་པདྨ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པས་གང་བ། དྲེ་

དག་གྱི་ཁ་དོག་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་འོད་ཟྲེར་གྱིས་གནམ་ས་ཀུན་སྣང་བར་བས་

པས་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་རྱིང་དྲེ་ལ་བལྟ་ཞྱིང་བསོད་དོ། །

ཚེས་བཞྱི་ལ་རྒྱལ་པོ་ཨྱིནྡྲ་ཝརྨྱིས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་རྱིང་དྲེའྱི་

ངོས་བཞྱིར་ཡུར་བ་ཆྲེན་པོ་བརྒྱད་བརྒྱད་ལ་ཆུ་འབབ་པ་ལས་ཆོས་ཀྱྱི་སྒ་འབྱུང་བ་

ཕྱིར་ཡང་འཁོར་ཞྱིང་རྱིང་ཉྱིད་དུ་འབབ་པ་སྤྲུལ་ཏོ། །

ཚེས་ལྔ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱིན་གྱིས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱྱི་ཞལ་ནས་གསྲེར་གྱི་འོད་བཀྱྲེ་བས་སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆྲེན་པོའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་

ཁམས་སྣང་བར་བས་ཏྲེ། འོད་དྲེས་རྲེག་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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དང་སྒྱིབ་པ་ལྔ་དང་བལ་ནས་ལུས་དང་སྲེམས་རབ་ཏུ་བདྲེ་བར་གྱུར་ཏོ། །

ཚེས་དྲུག་ལ་ལྱི་ཙ་བྱི་རྣམས་ཀྱྱིས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱྱིས་འཁོར་མང་པོ་དག་གཅྱིག་གྱི་བསམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྲེས་པ་དང་སོ་སོའྱི་དགྲེ་

བ་དང་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ལས་ཀྱང་རོགས་པར་མཛད་པས་ཐམས་ཅད་དགའ་སྲེ་བསོད་

དོ། །

ཚེས་བདུན་ལ་ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱྱིས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན་འཁོར་དྲེ་དག་སོ་སོ་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཏྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་དང་བུ་སོང་དང་ལྡན་

ཞྱིང་རྒྱལ་ཕན་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱྱིས་བསྱི་སང་བྲེད་པར་མཐོང་བས་སྤོ་བ་སྐྲེས་

སོ། །

ཚེས་བརྒྱད་ལ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཏྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཞབས་

གཡས་པ་དྲྱི་གཙང་ཁང་གྱི་ནང་དུ་བསྣུན་མ་ཐག་ས་གཡོས་པས་སོན་པ་དྲུག་གྱིས་

གོགས་སུ་ཤོག་ཅྱིག་བས་པའྱི་དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱ་པོས་བརྡ་བས་པའོ་སམ་ནས་དྲེར་

དོང་པ་དང༌། སྐུ་ལས་འོད་ཟྲེར་བཀྱྲེ་བས་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱི་མ་ལྟར་

མཛེས་པ་མཐོང་ནས་དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དག་བཅོམ་སྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོའྱི་འདུན་ཁང་དུ་བོན་ནས་

འཁོར་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའྱི་གུང་ལ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཤམས་པའྱི་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་

བཞུགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་མཽའུ་འགལ་གྱི་བུ་ཆྲེན་པོས་བདག་གྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་མུ་

སྲེགས་འདྱི་རྣམས་ཕམ་པར་བགྱིའོ། །བཀའ་བསྩལ་པ། མུ་སྲེགས་འདྱི་རྣམས་ང་རྫུ་

འཕྲུལ་ལ་འབོད་པས་ང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་བསན་པར་བའོ། །ཞྲེས་གསུངས་ནས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མུ་སྲེགས་ཅན་

དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་རྫུ་འཕྲུལ་སོན་པར་གསོལ་བ་འདྲེབས་པ་སུ་ཡྱིན། རྒྱལ་པོ་སན་

ལས་ལངས་ཏྲེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅྱི་ནས་ཀྱང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་

འཕྲུལ་བསན་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱྱི་གདན་ལས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་

ནས། ཕོགས་བཞྱིར་གཤྲེགས་པ་དང༌། བཞྲེངས་པ་དང༌། བཞུགས་པ་དང༌། 

གཟྱིམས་པའྱི་སྤྱོད་ལམ་བཞྱི་མཛད་ཅྱིང་འོད་ཟྲེར་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱིན། སྐུའྱི་སན་

ནས་མྲེ་འབར་སོད་ནས་ཆུའྱི་རྒྱུན་འབྲེབས་པ་དང༌། གོ་ཟློག་པ་དག་ཀྱང་མཛད་དྲེ། 

འདྱི་ནྱི་ཉན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་ནས་སྲེང་གྲེའྱི་

ཁྱི་ལ་བཞུགས་པ་ལ། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་གཡས་གཡོན་ནས་མཆོད་དྲེ་

བསྲེན་བཀུར་རོ། །ཡང་བཀའ་བསྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལ་

ཆོ་འཕྲུལ་སོན་པར་གསོལ་བ་འདྲེབས་པ་སུ་ཡྱིན། གསལ་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་བདག་

ལགས་སོ། །ཞྲེས་གསོལ་ཏོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཕག་ས་ལ་རྲེག་པས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱྱིས་པདྨ་

ཤྱིང་རའྱི་འཕང་ལོ་ཙམ་གསྲེར་གྱི་འདབ་མ་སོང་དང་ལྡན་པ་རྡོ་རྲེའྱི་ཟྲེ་བ་ཅན་ཕུལ་བ་

ས་བརོལ་ནས་ཕྱུང་བ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་དྲེའྱི་སྱིང་པོ་ལ་བཞུགས་སོ། །དྲེ་

བཞྱིན་དུ་པདྨ་དྲེ་འདྲ་བ་རབ་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྲེ་རྲེ་ལ་སྤྲུལ་པའྱི་སངས་རྒྱས་མང་པོ་

བཞུགས་པས་འོག་མྱིན་གྱི་བར་དུ་གང་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་དྲེ་དག་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་འབར། 

ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གསལ་བར་མཛད། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཆར་འབྲེབས། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གོག་འབྱིན། ཁ་

ཅྱིག་ནྱི་ཀུན་ཤྲེས་པ་ལུང་སོན། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཞུ་བ་ཞུ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ལན་འདྲེབས། ཁ་ཅྱིག་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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ནྱི་འཆག་པར་མཛད། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བཞྲེས། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བཞྲེངས། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བཞུགས། 

ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གཟྱིམས་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་སྒྱིབ་པ་མྲེད་པར་སངས་

རྒྱས་ཀྱྱི་སྐུ་མཐོང་བ་དྲེ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །ཡུལ་སོ་སོ་ནས་ལྷགས་པའྱི་

རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། ལྷ་དང་མྱི་འབུམ་ཕག་དུ་མ་ཆོ་འཕྲུལ་ལ་མྱིག་མྱི་

འཛུམ་པར་བལྟ་ཞྱིང་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་ཕག་འཚལ། དགའ་བ་སྐྲེས་ནས་མྲེ་ཏོག་

དང་སོས་ཀྱྱི་ཕྲེ་མ་དག་གྱིས་གཏོར་ཏོ། །སྤྲུལ་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང༌། 

བརམས་པར་བ་ཞྱིང་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གསུངས་ནས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དགྲེ་སོང་དག་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་མྱི་སྣང་བ་འགྱུར་གྱིས་

མཚན་མ་ཟུངས་ཤྱིག །ཅྲེས་གསུངས་པའྱི་མོད་ལ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། གསལ་

རྒྱལ་གྱིས་སོན་པ་དྲུག་ལ་སྨས་པ། ཀྱྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ནྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་

ཟྱིན་གྱིས། ཁྲེད་རྣམས་ཀྱྱི་རྲེས་ལ་བབ་པས་སོན་ཅྱིག །དྲེའྱི་ཚེ་རོགས་བྲེད་ཅང་མྱི་

སྨ་བར་གནག་ལྷས་ཀྱྱི་བུ་ལ་གྲུ་ཕུག་བས་པས། དྲེས་ཀྱང་ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན་ལ། 

དྲེས་ཀྱང་མྱི་ཕམ་པ་ལ། དྲེས་ཀྱང་ཀཱ་ཏྱའྱི་བུ་ནོག་ཅན་ལ། དྲེས་ཀྱང་གཉྲེན་གྱི་བུ་ལ། 

དྲེས་ཀྱང་རོགས་བྲེད་ལ་བས་སོ། །རྒྱལ་པོས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སྨས་ཀྱང་ཅང་

མྱི་ཟྲེར་བར་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་གྲུ་ཕུག་བྲེད་ཅྱིང་ཡུལ་ཡུལ་པོ་དང་ཞུམ་ཞུམ་པོར་

གྱུར་ནས་མགོ་སད་ཅྱིང་སོབས་པ་མྲེད་དྲེ་སྲེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་འདར་ཞྱིང་འདུག་

གོ །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཕག་གྱིས་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་མནན་པས་དྲེ་ལས་བ་

ལང་གྱི་སད་ལྟ་བུའྱི་སྒ་ཆྲེན་པོ་གག་མ་ཐག་སྱིན་པོ་ཆྲེན་པོ་ལྔ་བྱུང་ནས་སོན་པ་དྲུག་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽

  129  

གྱི་ཁྱི་བཤྱིག་གོ །ཕག་ན་རྡོ་རྲེས་ནྱི་རྲེ་ལ་མྲེ་འབར་བའྱི་རྡོ་རྲེ་ཐོགས་ནས་སོན་པ་

དྲུག་གྱི་མགོར་གཟས་ཤྱིང་རླུང་དམར་དང་ཆར་དྲག་པོ་བཏང་བས་སོན་པ་དྲུག་པོ་

སྔངས་ཤྱིང་འཇྱིགས་སྐྲག་ནས་བྲེར་ཏྲེ། གནག་ལྷས་ཀྱྱི་བུ་རྱིའྱི་གསྲེབ་ཏུ་ཞུགས། 

ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན་ནྱི་རྩྭའྱི་ཚང་ཚིང་དུ། མྱི་ཕམ་སྒའྱི་ལྭ་བ་ཅན་ནགས་ཐྱིབ་པོར། 

ཀཱ་ཏྱའྱི་བུ་ནོག་ཅན་འདུན་ཁང་དུ། གཉྲེན་གྱི་བུ་ནྱི་ལྷ་ཁང་དུ་ཞུགས་སོ། །རོགས་

བྲེད་ནྱི་རྱིང་དུ་ལྕྲེབས་ཏྲེ་དམྱལ་བ་ཆྲེན་པོར་སོང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་རོགས་བྲེད་དང་མྱིང་

གཅྱིག་པའྱི་སོབ་མའྱི་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཚབ་ཏུ་བསོས་ཏྲེ། སོན་པ་དྲུག་པོ་བམ་ཟྲེའྱི་གོང་

དུ་བོས་སོ། །

དྲེ་དག་གྱི་འཁོར་དགུ་ཁྱི་སངས་རྒྱས་ལ་དད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྲེ་དག་བཅོམ་

ཐོབ་བོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་བ་སྤུའྱི་ཁུང་བུ་བརྒྱད་ཁྱི་ནས་འོད་བཀྱྲེ་སྲེ། 

འོད་རྲེ་རྲེ་ལ་པདྨའྱི་སྲེང་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་འཆད་པ་བཞུགས་པར་

བསན་ཏོ། །དྲེ་ནས་ཚེས་དགུ་ལ་ཚངས་པས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱྱི་སྐུ་ཚངས་གནས་ལ་ཐུག་གྱི་བར་དུ་མཐོ་བ་འོད་ཟྲེར་གྱིས་གནམ་ས་གསལ་བར་

མཛད་དྲེ་ཆོས་བསན་ཏོ། །

ཚེས་བཅུ་ལ་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྱིས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན་སྱིད་པའྱི་རྲེ་ལ་ཐུག་གྱི་

བར་གྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟྲེར་འབར་བར་གྱུར་ཏོ། །

ཚེས་བཅུ་གཅྱིག་ལ་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་བསྲེན་བཀུར་

བ་ན་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་བཞྱིན་དུ་སྐུ་མྱི་སྣང་བར་མཛད་ནས་འོད་བཀྱྲེ་སྲེ་ཆོས་

བསན་ཏོ། །



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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ཚེས་བཅུ་གཉྱིས་ལ་ཁྱིམ་བདག་ཙི་ཏས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་བམས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ནས་གསྲེར་གྱི་འོད་བཀྱྲེ་བས་དྲེས་

རྲེག་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཀུན་བམས་པ་ལ་གནས་པར་མཛད་དོ། །

ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཤུན་ཙི་ད་ལས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན་སོན་པ་སྲེང་

གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྐུའྱི་ལྟྲེ་བ་ནས་འོད་ཟྲེར་གཉྱིས་བྱུང་བ། སྐུ་ལས་འདོམ་

བདུན་ཙམ་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་འོད་ཟྲེར་གཉྱིས་པོ་དྲེའྱི་སྲེང་ནས་པདྨ་

གཉྱིས་བྱུང་བ་ལ་སྤྲུལ་པའྱི་སངས་རྒྱས་གཉྱིས་བྱུང་ཞྱིང༌། དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ལྟྲེ་བ་ནས་

ཀྱང་འོད་ཟྲེར་གཉྱིས་གཉྱིས་བྱུང་སྲེ་ཚུལ་དྲེ་འདྲ་བས་སོང་ཆྲེན་པོའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གང་

བར་སྤྲུལ་ཏོ། །

ཚེས་བཅུ་བཞྱི་ལ་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ནས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན་དྲེས་མྲེ་ཏོག་

གཏོར་བ་དྲེ་དག་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་ལ་ཐུག་པའྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཤྱིང་ར་གསྲེར་

ལྟར་འབར་བ་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆྲེས་སྤས་པ་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུར་གྱུར་ཅྱིང༌། དྲེ་རྲེ་

རྲེའྱི་སྲེང་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྲེ་རྲེ་བཞུགས་ཏྲེ་འོད་ཀྱྱི་སོང་གསུམ་མཐོང་བར་

མཛད་དོ། །

ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ཉྱིན་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་བསྲེན་བཀུར་བ་ན་སྣོད་

ཐམས་ཅད་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པས་གང་སྲེ་ཆོ་འཕྲུལ་བལྟ་བའྱི་འཁོར་ཐམས་ཅད་

ཚིམ་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཕག་ས་ལ་རྲེག་པས་དམྱལ་ཁམས་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྱྱི་སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་བ་མྲེ་འབར་བས་སྲེག་པ་སོགས་

སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བ་དག་བདག་ཅག་སྡུག་བསྔལ་འདྱི་ལྟ་བུ་མྱོང་ངོ་ཞྲེས་སྨ་བ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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འཁོར་རྣམས་ཀྱྱིས་མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་པས་སྐྲག་ཅྱིང་སྱིང་རྲེ་སྐྲེས་ལ། དམྱལ་བ་པ་

རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་མཐོང་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཕག་སོར་ལྔ་ལས་གསྲེར་

བཙོ་མ་ལྟ་བུའྱི་འོད་ཟྲེར་ཐོན་ནས་འོད་དྲེས་དམྱལ་བ་པ་རྣམས་ཀྱྱི་ལུས་ལ་རྲེག་པ་

ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཞྱི་ཞྱིང་ཆོས་ཐོས་མ་ཐག་མཐོ་རྱིས་སུ་སྐྲེས་སོ། །

 དྲེ་ལྟར་སོན་པས་མཉན་ཡོད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་བསན་པ་ན་ལྷ་དང་མྱི་དད་

པ་ཅན་དག་གྱིས་གནས་དྲེར་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་པའྱི་མཆོད་རྲེན་དབྱིབས་གྲུ་བཞྱི་བང་

རྱིམ་བཞྱི་པ་ཕོགས་རྲེས་གོ་འབུར་དང་བཅས་པ་བརྱིགས་སོ། །

 དྲེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་ལྷ་དང་མྱིའྱི་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་མཐའ་

ཡས་པ་བསོར། དྲེ་ནས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱིར་ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་རབ་འབམས་ནས་

འདུས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་བགང་བ་

ལས་འདས་པ་དང་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པའྱི་གདུལ་བ་བགང་བ་ལས་འདས་པ་ལ་

ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །

དྲེ་ལ་བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉྱིད་མྲེད་པའྱི་ཆོས་འཁོར་ཞྲེས་བརོད་དོ། །དྲེ་

ནས་ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་དུ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའྱི་མདོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཕལ་

པོ་ཆྲེ་དང༌། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྲེགས་པ་ཆྲེན་པོ་སོགས་བཀའ་བར་པའྱི་

སྡྲེར་གཏོགས་ཀྱྱི་མདོ་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས། དྲེ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་

པར་མདོ་སྡྲེ་དགོངས་འགྲེལ་སོགས་བཀའ་མཐའ་མའྱི་སྡྲེར་གཏོགས་ཀྱྱི་མདོ་རྣམས་

གསུངས།

 གསང་སྔགས་ཀྱྱི་ཆོས་འཁོར་བསོར་ཚུལ་ནྱི། བ་རྒོད་ཕུང་པོར་ཤྲེར་ཕྱིན་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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གྱི་མདོ་གསུངས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀྱྱི་མཆོད་རྲེན་དུ་

དཔལ་དུས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་སོགས་སྔགས་བླ་མྲེད་ཀྱྱི་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས། དྲེ་

བཞྱིན་དུ་རྱི་རབ་ཀྱྱི་རྲེ་དང༌། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་གནས་དང༌། དགའ་ལྡན་གྱི་

གནས་དང༌། གནས་གཙང་མ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་གནས་མང་པོ་དང༌། ཀླུའྱི་གནས་

དང༌། གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་གནས་དང༌། ཨཽ་ཌྱི་ཡ་ན་ལ་སོགས་པའྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་

གནས་ཁད་པར་ཅན་མང་པོར་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡྲེ་བཞྱིའྱི་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་

གསུངས་སོ། །དྲེ་ལས་བླུན་རྨོངས་འགའ་ཞྱིག་འདྱི་སམ་དུ་སོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་

པོས་མདོ་ཕོགས་ཀྱྱི་ཆོས་རྣམས་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི་སྔགས་ཀྱྱི་རྒྱུད་རྣམས་མ་

གསུངས་སོ་སམ་དུ་སྲེམས་ཞྱིང་དྲེ་སད་དུ་སྨ་བ་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་འཚམ་པའྱི་བབ་ཅོལ་

ཏྲེ། སོན་པས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་དབར་གནས་མཛད་པའྱི་ཚེ་ཆོས་བཟང་ལྷའྱི་

མདུན་སར་དབུའྱི་གཙུག་ཏོར་ནས་འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་

མྱི་ཐུབ་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་གཟུངས་བཀའ་བསྩལ་ཏྲེ། དྲེ་ནས་བཟུང་སྲེ་བ་རྒྱུད་

དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་རྱིགས་འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་ཅན་གྱི་དབང་དང་

གདམས་ངག་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་དོ། །

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྱི་བོ་པོ་ཏ་ལར་ཕྲེབས་པའྱི་ཚེ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་

སྲེང་གྲེ་སྒའྱི་གཟུངས་གསུངས་ཤྱིང་གཞན་ཡང་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དོན་ཡོད་ཞགས་

པའྱི་གཟུངས་དང༌། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ཕག་སོང་སྤྱན་སོང་གྱི་གཟུངས་སོགས་བ་

བའྱི་རྒྱུད་མང་དུ་གསུངས་ཤྱིང༌། བ་རྒྱུད་པདྨའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་དབང་དང་གདམས་ངག་

ཀྱང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་དོ། །ཡང་སོན་པས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྲེས་དགའྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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སྡྱིག་སྒྱིབ་སྦྱོང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བ་རྒྱུད་རྡོ་རྲེའྱི་རྱིགས་རྣམ་འཇོམས་ཀྱྱི་རྒྱུད་གསུངས་

ཤྱིང་དྲེའྱི་གདམས་ངག་ཀྱང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་དོ། །གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་

གསུམ་བཀོད་སོགས་བ་བའྱི་རྒྱུད་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པ་ཡོངས་སུ་གགས་པ་

ལྟར་དང༌། སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་མངོན་བང་དང་ལག་ན་རྡོ་རྲེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་

སོགས་གསུངས་པ་དང༌། རྣལ་འབོར་གྱི་རྒྱུད་རྡོ་རྲེ་དབྱིངས་ཀྱྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་དང༌། 

དྲེ་ཉྱིད་བསྡུས་པ་སོགས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་དུས་སུ་འོག་མྱིན་དུ་གསུངས་པ་

དང༌། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་དབར་གནས་མཛད་པའྱི་ཚེ་ལྷའྱི་བུ་ནོར་བུ་དྲྱི་མ་མྲེད་པ་

ཤྱི་ནས་དམྱལ་བར་སྐྲེས་པ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་མཐོང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དྲེ་ངན་

སོང་ལས་ཐར་བའྱི་ཐབས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ངན་སོང་ཡོངས་སུ་

སྦྱོང་བའྱི་རྒྱུད་གསུངས་ནས་བརྒྱ་བྱིན་ལ་དྲེའྱི་གདམས་ངག་གནང་ནས་བརྒྱ་བྱིན་

གྱིས་ངན་སོང་སྦྱོང་བའྱི་ཆོ་ག་བས་པས་ལྷའྱི་བུ་དྲེ་མ་ཐག་དམྱལ་བ་ནས་ཐར་ཏྲེ་ལྷ་

གནས་གོང་མར་སྐྲེས་ནས་སོན་པ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་དྲན་པའྱི་དད་གུས་ཆྲེན་པོས་ཕག་

དང་མཆོད་པ་བས་ཏྲེ། ཨྲེ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱི་ནྱི། །སྔགས་ཀྱྱི་བྱིན་རླབས་ཡ་

མཚན་ཆྲེ། །གང་ཕྱིར་མཚམས་མྲེད་ལྷུང་བ་ཡྱི། །སྲེམས་ཅན་ལྷ་གནས་མྱུར་དུ་

སྐྲེས། །ཞྲེས་ཆྲེད་དུ་བརོད་པ་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་དང༌། རྣལ་འབོར་བླ་ན་མྲེད་

པའྱི་རྒྱུད་སོན་པས་གསུངས་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ནག་པའྱི་ཉ་ལ་དཔལ་

ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀྱྱི་མཆོད་རྲེན་ཆྲེན་པོར་ཤམ་བྷ་ལའྱི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་

གསོལ་བ་བཏབ་ནས་འཁོར་བྲེ་བ་ཕག་དུ་མ་ལ་དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་སོན་པས་

གསུངས་ཤྱིང་རྡོ་རྲེ་འཇྱིགས་བྲེད་ཆྲེན་པོའྱི་ར་བའྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་བླ་མྲེད་ཀྱྱི་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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རྒྱུད་ཕལ་མོ་ཆྲེ་གསུངས་ནས་གསང་བའྱི་བདག་པོ་ཕག་ན་རྡོ་རྲེ་ལ་རྒྱུད་གཏད་པར་

མཛད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་བླ་མྲེད་ཀྱྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་རབ་དང་ཕུལ་དང་རྲེ་མོར་

གྱུར་པ་ནྱི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་པར་གྲུབ་ཆྲེན་ཐམས་ཅད་མཐུན་

པར་གསུངས་ལ། གསང་བ་འདུས་པའྱི་རྒྱུད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ནྱི་

འདུས་པའྱི་གྲེང་གཞྱིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྲེ་བཙུན་མོའྱི་བྷ་གའྱི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་

ཆོས་འབྱུང་གྱི་ནང་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས་ནམ་མཁའྱི་

དབྱིངས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་བའྱི་འཁོར་གྱི་ཚོགས་ལ་འདུས་པའྱི་རྒྱུད་

གསུངས་པར་བཤད་ཅྱིང༌། ར་རྒྱུད་ལྲེའུ་བཅུ་བདུན་པར་རྲེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་

པོ་དང་ཕག་ན་རྡོ་རྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་འཁོར་རྣམས་ཀྱྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་

སད་གསོལ་ཏྲེ། བརོད་ཀྱྱིས་མྱི་ལང་བའྱི་ཡང་བརོད་ཀྱྱིས་མྱི་ལང་བ་བསལ་བ་

གངས་མྲེད་པ་འདས་པའྱི་སྔོན་རོལ་ཏུ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མར་མྲེ་མཛད་འདས་

པ་ནས་བཟུང་འོད་སྲུང་གྱི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱིས་བླ་མྲེད་ཀྱྱི་རྒྱུད་མ་

གསུངས་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ལ་ངོ་མཚར་ཆྲེ་བའྱི་

བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆྲེར་བརོད་པ་ལྟར་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཨོ་ཌྱི་ཡ་ནའྱི་ཡུལ་

དུ་རྒྱལ་པོ་ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱི་རྲེས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་རྒྱུད་གསུངས་

ཤྱིང་ཕག་རྡོར་ལ་རྒྱུད་གཏད་པར་མཛད། དྲེར་རྒྱལ་པོ་ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱིས་ཀྱང་བསོམས་

ནས་ཚེ་གཅྱིག་ཉྱིད་ལ་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པར་གྲུབ་ཆྲེན་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དྲེ་ལ་འདྱི་སམ་དུ་བླ་མྲེད་ཀྱྱི་རྒྱུད་ཕལ་ཆྲེར་དུ་རྡོ་རྲེ་འཆང་གྱིས་གསུངས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ཞྲེས་འབྱུང་གྱི །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་ཞྲེས་མྱི་འབྱུང་བས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་རྣམ་པར་མ་བརག་པའྱི་

གཏམ་སྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ལོངས་སྐུའྱི་ཆ་ལུགས་ཀྱྱིས་དཀྱྱིལ་འཁོར་གྱི་

གཙོ་བོར་བཞྲེངས་ནས་རྒྱུད་གསུངས་པ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་

མྱིན་ཞྲེས་ཇྱི་ལྟར་སྨ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆ་ལུགས་བསྒྱུར་ནས་ཆོས་བསན་པ་

འདུལ་བ་ལུང་ན་ཡང་སྣང་སྲེ། མཐའ་འཁོབ་ཀྱྱི་རྒྱལ་པོ་ཀ་པྱི་ནས་གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་

དྲུག་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁད་པར་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་ཆྲེད་དུ་དམྱིགས་

པའྱི་ཕོ་ཉ་བཏང་བ། ཁྲེད་རྣམས་ཞག་བདུན་ན་ང་འཕད་པར་ཤོག་ཅྱིག །དྲེ་ལྟར་མ་

འོང་ན་དམག་དྲངས་ཏྲེ་ཁྲེད་ཀྱྱི་ཡུལ་མྲེད་པར་བྲེད་དོ་ཞྲེས་སྤྱིངས་པ་དང༌། ཕོ་ཉ་

དྲེས་གོང་ཁྲེར་ལྔར་ཕྱིན་ཏྲེ་གཏམ་དྲེ་སྨས་པ་དང༌། དྲེ་རྣམས་སྐྲག་ནས་མཉན་ཡོད་དུ་

ལྷགས་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་དོན་དྲེ་སྨས་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་བགོས་ཏྲེ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་ཕྱིན་ནས་དོན་དྲེ་ཞུས་པ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཕོ་ཉ་དྲེ་

ངའྱི་གན་དུ་ཐོངས་ཤྱིག་ཅྲེས་གསུངས་པས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱྱིས་ཕོ་ཉ་

ལ་ངྲེས་ལས་ལྷག་པའྱི་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་བཞུགས་པས་དྲེའྱི་གན་དུ་སོངས་

ཤྱིག །

དྲེས་རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་དུ་སོང་བ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་

བའྱི་ཆ་བད་དུ་བཞུགས་པ་ལ་འཕྱིན་ཡྱིག་དྲེ་ཕུལ་བ་དང༌། འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོས་ཡྱི་

གྲེ་དྲེ་རྡོག་པས་མནན་ནས། ཕོ་ཉ་ལ་འདྱི་སད་ཅྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ང་ནྱི་རྒྱལ་པོ་

ཆྲེན་པོ་གྱིང་བཞྱི་ལ་དབང་བ་ཡྱིན་ན་ཁོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་པོ་གྲེན་པ་དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཀའ་མྱི་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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ཉན། ཁོད་སོངས་ལ་ངས་འདྱི་སད་ཅྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཞྲེས་གྱིས་ཤྱིག །ཁོད་

ཞག་བདུན་ན་ངའྱི་གན་དུ་ཤོག་ཅྱིག །དྲེ་མ་འོང་ན་ཁྱིམས་ལ་སྦྱར་རོ། །ཞྲེས་གྱིས་

ཤྱིག །ཅྲེས་བསོ་ནས་བཏང་བ་ན། རྒྱལ་པོ་ཀ་པྱི་ན་མཉན་ཡོད་དུ་ལྷགས་པ་ཉྱི་འོག་

གྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀ་པྱི་ན་བསུས་ཏྲེ་རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་དུ་ཕྱིན་པ་ན། དྲེའྱི་ཚེ་

རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་ལྷའྱི་གོང་ཁྲེར་ལྟ་ན་སྡུག་འདྲ་བར་སྤྲུལ་ཞྱིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་ཆ་ལུགས་སུ་བཞུགས། མཽའུ་འགལ་གྱི་བུ་ཆྲེན་པོ་ནྱི་བློན་པོ་

རྱིན་པོ་ཆྲེར་སྤྲུལ་ཏོ། །དྲེ་རྒྱལ་པོ་ཀ་པྱི་ན་ཆྲེན་པོས་མཐོང་བ་དང༌། འདྱི་བདག་ལས་

བད་གཟུགས་ནྱི་ལྷག་ན་སོབས་ནྱི་ཇྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་སམ་པ་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་

དབང་པོའྱི་གཞུ་ཁྲེར་ཏྲེ་ཁ་ལོ་བའྱི་ཆས་སུ་བས་ནས་བློན་པོ་ཆྲེན་པོ་ལ་ཕུལ་

ལོ། །བློན་པོས་ཀྱང་རྒྱལ་པོའྱི་བཀས་གསྲེར་སའྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བྱིན་པ་དང་དྲེས་

བླངས་ཀྱང་མ་ཐྲེག་གོ །དྲེ་ནས་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོས་གཞུ་དྲེ་བླངས་ཏྲེ་མཐྲེ་ཆུང་གྱིས་

བདུངས་ནས་ཀ་པྱི་ན་ལ་འགྲེངས་སུ་བཅུག་པ་དང༌། དྲེས་བསྒུལ་བར་ཡང་མ་ནུས་

ནས་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་གནམ་རུ་དྲེའྱི་གཞུ་རྒྱུད་སྦྲྲེངས་པ་

ཙམ་གྱིས་ས་གཡོས་མདའ་གཅྱིག་འཕངས་པས་ལྕགས་ཀྱྱི་ར་བོ་ཆྲེ་བདུན་ཐལ་ཕྱུང་

དུ་སོང་ནས་མདའ་ལྔར་གྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྱི་རྲེ་མོ་ལས་འོད་ཟྲེར་གངས་མྲེད་པ་བྱུང་

ནས་འོད་ཟྲེར་རྲེའྱི་རྲེ་ལ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་རྲེ་རྲེ་བྱུང་ངོ༌། །འོད་ཟྲེར་དྲེ་

དག་གྱིས་སྲེམས་ཅན་སོ་སོའྱི་དོན་བས་ཤྱིང་ཆྲེད་དུ་བརོད་པ་དང་ཆོས་སོན་པའྱི་སྒ་

དག་ཀྱང་གག་གོ །

 དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཀ་པྱི་ན་སོབས་ཀྱྱི་དྲྲེགས་པ་ཞྱི་ནས་ཨྲེ་མ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་སམ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དྲེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོས་བསན་པས་བདྲེན་པ་མཐོང་

ངོ༌། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐུར་མཛད་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཀ་པྱི་ན་

བློན་པོ་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་དང་ལྷན་ཅྱིག་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏྲེ། །ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཀ་པྱི་ན་ཆྲེན་པོར་གགས་སོ། །དྲེ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཀ་པྱི་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་

བའྱི་རྒྱལ་པོས་བཏུལ་བ་ཡྱིན་གྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཏུལ་བ་མྱིན་ཞྲེས་ཤྲེས་

ལྡན་སུ་ཞྱིག་སྨ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་ཞྲེས་པའང་བླ་མྲེད་ཀྱྱི་

རྒྱུད་ལ་མང་དུ་སྣང་སྲེ། དུས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱུད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་

གསུངས་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་དང༌། དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་བླ་

མྲེད་ཀྱྱི་རྒྱུད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ར་བ་ནྱི་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་ཡྱིན་པར་གགས་ལ། 

མཚན་བརོད་ལས། དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །གསང་སྔགས་རྱིགས་ཆྲེན་

ཐམས་ཅད་དང༌། །གསང་སྔགས་རྱིག་སྔགས་འཆང་བའྱི་རྱིགས། །རྱིགས་གསུམ་ལ་

ནྱི་རྣམ་པར་གཟྱིགས། །འཇྱིག་རྲེན་འཇྱིག་རྲེན་འདས་པའྱི་རྱིགས། །འཇྱིག་རྲེན་སྣང་

བྲེད་རྱིགས་ཆྲེན་དང༌། །ཕག་རྒྱ་ཆྲེན་པོའྱི་རྱིགས་མཆོག་དང༌། །རྱིགས་ཆྲེན་གཙུག་

ཏོར་ཆྲེར་གཟྱིགས་ནས། །ཚིག་གྱི་བདག་པོས་ཚིགས་སུ་བཅད། །གསང་སྔགས་

རྒྱལ་པོ་དྲུག་ལྡན་ཞྱིང༌། །གཉྱིས་སུ་མྲེད་པར་འབྱུང་བ་དང༌། །མྱི་སྐྲེ་ཆོས་ཅན་འདྱིས་

གསུངས་པ། །ཞྲེས་དང༌། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའྱི་མཚན་ཡང་

དག་པར་བརོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རོགས་སོ། །ཞྲེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །ཡང་བདྲེ་མཆོག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་

གསུངས་པ་ནྱི། བདྲེ་མཆོག་གྱི་བཤད་རྒྱུད་མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་ལས། རོད་པའྱི་དུས་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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སུ་ཤཱཀྱ་སྲེང་གྲེས་གསུངས་པ་ཞྲེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

 དྲེས་ན་བང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་སྱིང་ནས་ཉམས་ལྲེན་བ་བར་འདོད་པ་

དག་གྱིས་བླུན་པོའྱི་འཆལ་གཏམ་ལ་ཡྱིད་གཏད་པར་མྱི་བ་བར་ལམ་གྱི་ར་བ་

བཤྲེས་གཉྲེན་བསྲེན་ཚུལ་ནས་བཟུང༌། མཐར་སྔགས་ལམ་གྱི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་

ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའྱི་བར་ཐམས་ཅད་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་

ཀྱྱིས་བསན་པ་ཡྱིན་པར་ངྲེས་པ་གཏྱིང་ནས་འདྲོངས་པར་བས་ལ། རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་

ལས་ལྷག་པའྱི་གདམས་ངག་མྲེད་པར་ཤྲེས་པར་བས་ལ་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་ཉྱིད་

གདམས་པའྱི་མཆོག་ཏུ་ཡྱིད་ཆྲེས་པར་བའོ། །

 དྲེ་ལྟར་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོས་སྡྲེ་སྣོད་གསུམ་དང༌། རྒྱུད་

སྡྲེ་བཞྱིའྱི་ཆོས་མཐའ་ཡས་མུ་མྲེད་པ་ཞྱིག་བཀའ་བསྩལ་པ་དྲེ་དག་ཀྱང༌། ཇྱི་སད་དུ། 

ལྷ་ཡྱི་སད་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱྱིན་སད། །གྲུལ་བུམ་དག་དང་མྱི་ཡྱི་སད་རྣམས་

དང༌། །འགོ་བ་ཀུན་གྱི་སྒ་རྣམས་ཇྱི་ཙམ་པ། །ཐམས་ཅད་སད་དུ་བདག་གྱིས་ཆོས་

བསན་ཏོ། །ཞྲེས་གང་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་འགོ་བ་རང་རང་གྱི་

སད་དང་མཐུན་པར་སོན་པར་མཛད་ཅྱིང་གསུང་གཅྱིག་ཉྱིད་འགོ་བ་རང་རང་གྱི་སད་

དང་མཐུན་པར་གོ་བ་དང༌། རང་རང་གྱི་དབང་པོ་དང་བསམ་པ་དང་འཚམ་པའྱི་ཆོས་

མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། སྐུའྱི་བ་སྤུའྱི་ཁུང་བུ་རྲེ་རྲེ་ནས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱྱི་རྣམ་གངས་

མཐའ་ཡས་མུ་མྲེད་པ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བས་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ནྱི་རྒྱལ་བ་རང་ཉྱིད་མ་གཏོགས་སུས་ཀྱང་བརོད་པར་མྱི་ནུས་ལ། འོན་ཀྱང་གདུལ་

བའྱི་ཉོན་མོངས་པའྱི་གཉྲེན་པོ་དང་མཐུན་པར་སྡོམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱྱི་ཕུང་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་བཀའ་བསྩལ་ཞྲེས་འབྱུང་ངོ༌། །

 དྲེ་ལྟར་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གྱིས་ཆོས་ཀྱྱི་

འཁོར་ལོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་བསོར་ཏྲེ་ལྷ་མྱི་བགང་བ་ལས་འདས་པ་སྱིན་ཅྱིང་གོལ་

བར་མཛད་ནས། སྐུ་དངོས་ཀྱྱི་གདུལ་བ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་དང༌། དྲྱི་ཟའྱི་རྒྱལ་པོ་

རབ་དཀའ་གཉྱིས་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་གོང་ཁྲེར་ར་ཅན་དུ་ཕྲེབས་ནས། 

སོན་པས་སྐུ་དངོས་ཀྱྱི་གདུལ་བ་རབ་བཟང་དང༌། རབ་དགའ་གཉྱིས་ལུས་པ་ལ། 

རབ་དགའ་འདུལ་བའྱི་ཕྱིར་པྱི་ཝང་རྒྱུད་སོང་པ་ཁོག་པ་པཻཌཱུརྱ་ལས་བས་པ་

བསྣམས་ཏྲེ་དྲྱི་ཟར་སྤྲུལ་ནས་རབ་དགའྱི་སོ་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང༌། དྲེ་དང་གླུ་དབངས་

འགན་ཞྱིང་རྒྱུད་རྱིམ་གྱིས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་པ་བཅད་ཀྱང་སྒ་གདངས་ཁད་མྲེད་

དོ། །དྲེ་ནས་སོན་པས་རྒྱུད་གཅྱིག་ཀྱང་བཅད་དྲེ་ནམ་མཁའ་ཁོ་ན་ལས་སྒ་གདངས་

སྔར་བཞྱིན་དུ་བྱུང་བ་དང༌། རབ་དགའ་ང་རྒྱལ་ཆག་སྲེ་ངོ་མཚར་སྐྲེས་པ་དང༌། སོན་

པས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་བསན་པས་དྲེ་ལ་རབ་དགའ་དད་ནས་ཕག་བས་ཏྲེ་ཆོས་ཉན་

པའྱི་ཕྱིར་འདུག་པ་ལ་ཆོས་བསན་ཏྲེ་བདྲེན་པ་མཐོང༌། དྲེ་ནས་རྱིང་བུ་དལ་འབབ་ཀྱྱི་

འགམ་ན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་ལོ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ལོན་པ་དག་བཅོམ་པར་གགས་པ་ཞྱིག་

ཡོད་པས། རྱིང་དལ་འབབ་ཀྱྱི་འགམ་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའྱི་ཚལ་གྱི་མྲེ་ཏོག་རྱིང་པ་དང་

སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞྲེས་ཐོས་པའྱི་རྒྱུས་བདག་གྱི་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེལ་བར་འགྱུར་

སྱིད་སམ་སྲེ་སོང་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ལན་གསུམ་ཞུས་པས་མ་གནང་བ་སོན་པས་

མཁྲེན་ནས། ང་དང་མུ་སྲེགས་ཅན་གཏམ་གྲེང་བའྱི་མཐའ་མ་འདྱི་ཡྱིན་གྱིས་ཐོངས་

གསུངས་ནས། རབ་བཟང་ལ་དགའ་བར་བ་བའྱི་གཏམ་མང་པོ་མཛད་ནས། རབ་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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བཟང༌། ང་ནྱི་ན་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་ལོན་ཏྲེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ལོ་གངས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་

གཅྱིག་ཏུ་དགྲེ་བ་གང་ཡྱིན་ཅྱི་ཞྲེས་བས་གྱུར་ཅྱིང༌། རབ་བཟང་ཆོས་འདུལ་བ་གང་

ལ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་དགྲེ་སྦྱོང་གྱི་འབས་བུ་བཞྱི་མྲེད་ལ། 

ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡོད་ན་ཡོད་དྲེ། འདྱི་ལས་ཕྱི་རོལ་ན་དགྲེ་སྦྱོང་ཞྲེས་སོགས་

གསུངས་པས་བདྲེན་པ་མཐོང༌། ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྲེན་པར་རོགས་པས་དག་བཅོམ་

ཐོབ་སྲེ། སོན་པ་མྱང་ངན་ལས་འདའ་བ་བལྟ་བར་མྱི་བཟོད་དོ་སམ་ནས་གནས་ལྔ་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །

དྲེ་ནས་སོན་པས་འཁོར་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། འཁོར་རྣམ་བཞྱིས་ཕན་

བདྲེར་འགྱུར་བའྱི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་བཀག །སོན་པ་སོ་ཐར་ལ་གྱིས། 

རྒན་པས་གཞོན་པ་རྣམས་ཡོ་བད་ཀྱྱིས་བསྡུ། གཞོན་པས་རྒན་པའྱི་མྱིང་འབོད་མྱི་

བ། དད་པ་ཅན་ལ་སོན་པ་འཁྲུངས་པ། སངས་རྒྱས་པ། ཆོས་གསུངས་པ། མྱང་ངན་

ལས་འདས་པའྱི་ཕོགས་བཞྱི་བསན་པར་བའོ། །དགྲེ་སོང་དག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

དང་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཡོད་ན་ཞུས་ཤྱིག །ཅྲེས་གསུངས་ནས་སྐུའྱི་སོད་

གཡོགས་བསལ་ཏྲེ། དགྲེ་སོང་དག་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་བལྟ་བ་ནྱི་རྲེད་པར་དཀའ་

ཡྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་སྐུ་ལ་ལྟོས་ཤྱིག །དགྲེ་སོང་དག་རྲེ་ཤྱིག་ཅང་མ་སྨ་ཞྱིག་

དང༌། འདྱི་ལྟར་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་ནྱི་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་འདྱི་ནྱི་

དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་གསུང་གྱི་མཐའ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་ནས་ཤྱིང་སཱ་ལ་

ཟུང་གྱི་འགམ་དུ་མ་འོངས་པ་ན་བང་ཕོགས་གངས་རྱིའྱི་ལོངས་འདྱིར་རྒྱལ་བ་རང་

ཉྱིད་ཀྱྱི་བསན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྒྱ་ཆྲེར་དར་བར་གྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་ཕྱིར་དབུ་
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བང་ཕོགས་སུ་བསན་ནས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་སོང་ནས་ག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་

ཕྲེབས་པ་རྣམ་གནོན་ཞྲེས་པ་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གྱི་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་

ཉྱིན་དོན་དམ་པར་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀྱྱི་བར་དུ་གཟུགས་སྐུའྱི་བཀོད་པ་དང་འཕྱིན་

ལས་རྒྱུད་ཆད་པ་མྲེད་ཀྱང་གདུལ་བ་རག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བ་དང༌། 

དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་འཇྱིག་རྲེན་དུ་འབྱུང་བ་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་ཞྱིང་རྲེད་པ་དཀའོ་ཞྲེས་

འདོམས་པ་དང༌། སྔོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྲེད་དང་སོན་ལམ་གྱི་དབང་སོགས་ཀྱྱིས་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚུལ་བསན་ཏོ། །

 དྲེ་ནས་རྒྱལ་བ་རང་ཉྱིད་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚུལ་བསན་ཀྱང་སྔོན་གྱི་

ཐུགས་བསྐྲེད་དང་སོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་བསན་པ་ལོ་ལྔ་སོང་དུ་གནས་པར་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་ཤྱིང༌། སྐུ་གདུང་དང་རྱིང་བསྲེལ་མང་དུ་འཕྲེལ་ཏྲེ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་

ཐམས་ཅད་མཆོད་རྲེན་གྱིས་ཁབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །

སོན་པ་སྐུ་བལྟམས་པ། སངས་རྒྱས་པ། མྱང་ནས་ལས་འདས་པ། འདྱི་

རྣམས་ཀྱྱི་ལོ་དུས་ལ་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བཞྲེད་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་

སྲེ། མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་སོན་པ་ཤྱིང་ཕོ་བྱི་བའྱི་ལོར་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། ཤྱིང་མོ་

གང་ལ་སྐུ་བལྟམས་ས་མོ་ཕག་ལ་སངས་རྒྱས། ཤྱིང་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོར་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པར་བཞྲེད་པ་དང༌། མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི། མྲེ་མོ་ཡོས་ལ་ལྷུམས་སུ་

ཞུགས། ས་ཕོ་འབྲུག་ལ་སྐུ་བལྟམས། ཆུ་ཕོ་སག་ལ་སངས་རྒྱས། མྲེ་མོ་ཕག་ལ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པར་བཞྲེད་པ་དང༌། ཡང་མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་དུས་འཁོར་གྱི་རྱིས་

ཀྱྱི་སྲེང་ན་རྣམ་དག་ཡར་ལོག་གྱི་རྱིས་བས་པ་ན་སྔར་གྱི་མཁས་པ་དྲེ་དག་གྱི་བཞྲེད་
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ཚུལ་དྲེ་དག་ལ། སོན་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ནུབ་མོ་དུས་

མྲེའྱི་རྱི་མོ་ས་གའྱི་སྲེང་དུ་མྱི་འབབ་པས་སོན་པའྱི་འཁྲུངས་ལོ་སོགས་ལོ་ཁམས་དྲེ་

དག་མྱི་འཐད་ཅྲེས་དྲེས་སུན་ཕྱུང་ནས་སོན་པ་སྐུ་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱྱི་ལོ་དུས་

གཞན་དུ་འཆད་པ་དང༌། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དུས་ཀྱང་ཕལ་མོ་ཆྲེར་ས་གའྱི་ཉ་ལ་

བཞྲེད་ཅྱིང༌། མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གྱི་ཡར་ངོའྱི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པར་བཞྲེད་པ་སོགས་བཞྲེད་ཚུལ་མང་དུ་སྣང་ནའང༌། འདྱིར་བརོད་

པ་དྲེ་དག་ནྱི་མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་བརོད་པ་

ཡྱིན་ལ། ཇྱི་ལྟར་ཡང་བང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་སོན་པའྱི་

འཁྲུངས་ལོ་སོགས་ལ་མཁས་པ་མང་པོ་བཞྲེད་པ་མྱི་མཐུན་པ་དྲེ་དག་ལ་བློ་མྱི་བདྲེ་

བ་བ་མྱི་དགོས་ཏྲེ། སོན་པ་འཁྲུངས་པ་དང་སངས་རྒྱས་པ་སོགས་ལོ་དུས་གང་ལ་

ཡྱིན་ཡང་རུང༌། སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱྱིས་བདག་ཅག་སྱིགས་མའྱི་འགོ་བ་

ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱྱི་དོན་དུ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ནས་ཞྱིང་འདྱིར་བོན་ཏྲེ་ལྷུམས་སུ་

ཞུགས་པ་དང༌། སྐུ་བལྟམས་པ་དང༌། རོལ་རྲེད་མཛད་པ་དང༌། ཁབ་ནས་བྱུང་སྲེ་

དཀའ་བ་སྤྱད་པ་དང༌། བང་ཆུབ་ཤྱིང་དྲུང་དུ་བདུད་བཏུལ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་མཛད་

པ་རྣམས་བསན་ཅྱིང་མཛད་པ་བཟང་པོ་དྲེ་དག་རྲེ་རྲེ་ནས་གདུལ་བ་བགང་བ་ལས་

འདས་པ་ཞྱིག་སྱིན་གོལ་ལ་འགོད་པ་མཛད་པ་དང༌། ལྷ་དག་མྱིའྱི་མཆོད་པ་ཚད་མྲེད་

པས་མཆོད་པ་དང༌། སྤྲུལ་པའྱི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་སོན་པར་

མཛད་དོ་སམ་དུ་དད་གུས་བསོམ་པར་བ་བ་དང༌། ལྷག་པར། མཛད་པ་ཀུན་ལས་

གསུང་གྱི་ནྱི། །མཛད་པ་མཆོག་ཡྱིན་དྲེ་ཡང་ནྱི། །འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ཕྱིར་མཁས་པ་
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ཡྱིས། །འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་རྲེས་དྲན་བོས། །ཞྲེས་གང་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་ཀྱྱི་

འཁོར་ལོ་བསོར་བའྱི་མཛད་པ་ཇྱི་སྲེད་ཅྱིག་མཛད་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་གདུལ་བ་འདུལ་

བའྱི་དོན་ཁོ་ནར་མཛད་ཅྱིང༌། དྲེ་ཡང་ཐོག་མར་ལྔ་སྡྲེ་ལ་སོད་གཡོག་སད་གཡོགས་

ཟླུམ་པོར་བགོ་བ་སོགས་འདུལ་བའྱི་བསབ་བ་དང་བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་ཆོས་སོན་པར་

མཛད་པ་དྲེ་ནས་བཟུང༌། མཐའ་མར་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་དག་བཅོམ་ལ་བཀོད་པ་

དང་། འཁོར་རྣམས་ལ་མྱི་རག་པ་བསན་པའྱི་བར་ཆོས་ཇྱི་སྲེད་ཅྱིག་གསུངས་པ་དྲེ་

ཐམས་ཅད་གདུལ་བ་རྣམས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཐོབ་པའྱི་ཐབས་ཤ་

སག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས་ན། བང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ལ་ཉམས་ལྲེན་སྱིང་པོར་བྲེད་

པ་རྣམས་ཀྱྱིས་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་མདོ་སྔགས་ཀྱྱི་ཆོས་ཇྱི་སྲེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་དྲེ་

ཐམས་ཅད་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཐབས་ཤ་སག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་པར་

ཤྲེས་པར་བས་ལ་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་དྲེས་བདག་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་

བསྔལ་ལས་བསྒལ་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ས་ལ་འགོད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཆོས་འདྱི་སྲེད་ཅྱིག་

གསུངས་སོ་སམ་དུ་སོན་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲྱིན་དང་ཐུགས་རྲེ་དྲན་པའྱི་སོ་

ནས་དད་ཅྱིང་གུས་པས་མཆོད་ཅྱིང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ལྷུར་བའོ། །

སོན་པས་ཆོས་སོན་པའྱི་ཐོག་མར་ཡང་ལྔ་སྡྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པའྱི་རྣམ་

པ་མྱི་རག་པ་ནས་བརམས་ཏྲེ་སོན་པར་མཛད། མཐར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚེ་

འདུས་བས་ཐམས་ཅད་ནྱི་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་མྱི་རག་པ་སོན་པར་

མཛད་པར་འདྱི་ལ་བློ་གོས་ཅན་རྣམས་ཀྱྱིས་ལྲེགས་པར་སྤྱོད་ཤྲེས་ན་བང་ཆུབ་ལམ་

རྱིམ་ལ་ཉམས་ལྲེན་སྱིང་པོར་བ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཉམས་ལྲེན་ལ་བསྐུལ་བའྱི་



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།

  144  

གནད་ཁད་པར་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་ནུས་ཏྲེ། ཐོག་མར་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའྱི་ཚེ་

ན་ཚེ་འདྱི་རྱིང་དུ་མྱི་གནས་པར་མྱུར་དུ་འཇྱིག་པའྱི་ངང་ཚུལ་བསམ་ནས་དྲེས་

བསྐུལ་ཏྲེ་ཆོས་ལ་འཇུག་དགོས་པ་དང༌། སྐྲེས་བུ་འབྱིང་གྱི་སབས་སུ་མྱི་རག་པའྱི་

ཚུལ་བསམ་ནས་འཁོར་བའྱི་ཕུན་ཚོགས་གང་ལའང་ཡྱིད་བརན་མྲེད་པའྱིཚུལ་

བསམ་སྲེ་དྲེས་བསྐུལ་ནས་ལམ་སོམ་པ་ལ་འཇུག་དགོས་པ་དང༌། སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའྱི་

སབས་སུའང་མྱི་རག་པ་བསམ་སྲེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་སྐྲེ་བ་གཅྱིག་ནས་

གཅྱིག་ཏུ་རྱིམ་གྱིས་བརྒྱུད་པའྱི་ངང་ཚུལ་བསམ་ལ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་

མར་ཤྲེས་པ་སོགས་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གྱི་སོ་ནས་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྲེམས་

སྦྱངས་ཏྲེ་རྒྱལ་སས་ཀྱྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སོབ་པ་དང༌། དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་སོམ་པ་ཚེ་ནའང༌། 

དྲེ་ཕྱིར་མྱི་རག་ལས་སྡུག་བསྔལ། །སྡུག་བསྔལ་ལས་ནྱི་བདག་མྲེད་གསུངས། །ཞྲེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཐོག་མར་མྱི་རག་པ་བསོམས་ནས་རག་གཅྱིག་རང་དབང་ཅན་དུ་

འཛིན་པའྱི་བློ་བཟློག་པར་བས། དྲེས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་མཐར་སྤོས་པའྱི་མཐའ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་སོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ལམ་ཐུན་མོང་

བས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་སྔགས་ལམ་ལ་སོབ་པའྱི་ཚེ་ནའང་མྱི་རག་པ་དྲན་པས་རྒྱུད་

བསྐུལ་ནས་ལམ་ལ་སོབ་དགོས་པ་ཡྱིན་པས་སོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་གདུལ་བ་རང་ཉྱིད་

ཀྱྱི་ཉམས་ལྲེན་དུ་འཁྲེར་བའྱི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་དུ་ཤྲེས་པར་བའོ། །

 སོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་བརོད་

ཀྱྱིས་མྱི་ལང་བ་སྲེ། ཁོད་ཀྱྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱྱི་གསང་བ་ཡྱི། །ཚུལ་འདྱི་རྒྱལ་སས་

རང་རྒྱལ་ཉན་ཐོས་ཀྱྱིས། །ཇྱི་ཙམ་བརགས་ཀྱང་བློ་ཡྱི་ཡུལ་མྱིན་ན། །ཚངས་དང་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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དབང་པོ་སོགས་ཀྱྱིས་སོས་ཅྱི་འཚལ། །མཁའ་ལྡྱིང་དབང་པོས་མཁའ་ལ་བགོད་

བགོད་ནས། །ནམ་ཞྱིག་རང་སོབས་བྱི་བས་ལྡོག་འགྱུར་གྱི། །ནམ་མཁའ་ཟད་པས་

ལྡོག་པར་མྱི་འགྱུར་བཞྱིན། ཁོད་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའང་དྲེ་ལྟར་ལགས། །ཞྲེས་

གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ནྱི་རྒྱལ་བ་ནང་ཕན་

ཚུན་མ་གཏོགས་རྒྱལ་སས་བདག་ཉྱིད་ཆྲེན་པོ་རྣམས་དང༌། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་ཐོབ་

པའྱི་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་དང༌། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་མངོན་ཤྲེས་

དང་ལྡན་པའྱི་ལྷ་མཐུ་བོ་ཆྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཇྱི་ཙམ་བརག་ཀྱང་ཤྲེས་པར་ནུས་པ་མྱིན་ན་

བློ་ཆུང་བདག་འདྲ་བས་ཕོགས་ཙམ་ཡང་ཤྲེས་པར་ག་ལ་ནུས། དྲེ་མ་ཟད་ཐུན་མོང་

བའྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཤྲེས་པར་ནུས་པའྱི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་རྣམས་ཀྱང་བདག་

འདྲ་བས་ཆ་ཙམ་ཞྱིག་ཀྱང་བརོད་པར་ག་ལ་ནུས། སྔར་བརོད་པ་དྲེ་དག་ནྱི་རྒྱལ་བ་

ཉྱིད་ཀྱྱི་གསུང་ཚད་མ་དཔང་པོར་བས་ཏྲེ། རྒྱ་ཆྲེར་རོལ་པའྱི་མདོ་དང༌། སྱིང་རྲེ་པདྨ་

དཀར་པོའྱི་མདོ་དང༌། གཞན་ཡང་མདོ་མང་པོ་ལ་བརྲེན་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་

ཀྱྱི་ཚུལ་ལས་བརམས་ཏྲེ་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ། སོན་པའྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་

པ་ནྱི་རང་གྱི་ཚོགས་གསོག་པ་དང་སྒྱིབ་པ་སྦྱོང་བའྱི་ཐབས་བླ་ན་མྲེད་པ་ཡྱིན་པ་

དང༌། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་ར་བ་དང་གཞུང་ཤྱིང་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྲེམས་སྐྲེ་བ་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་ནས་དྲེ་ལ་ཐོབ་འདོད་བསྐྲེད་པ་ཞྱིག་ངྲེས་པར་

དགོས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དད་པ་དང་ཐོབ་འདོད་མྲེད་ན་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་

སྲེམས་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་མྱི་སྐྲེ་བར་རྲེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་པོས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །



ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་ན་ནི་ལམ་རིམ་ི་མ་བ་ད་པའི་ུམ་པར་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་བ།
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 དྲེས་ན་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་ར་བ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྲེམས་སྐྲེ་བ་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་མྲེད་མྱི་རུང་དུ་སྣང་བས་བང་ཆུབ་

ལམ་རྱིམ་ལ་ཉམས་ལྲེན་སྱིང་པོར་བ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་

མཐོང་བ་ཞྱིག་གལ་ཆྲེ་བར་བསམ་ནས་ཕོགས་ཙམ་ཞྱིག་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །

དྲེ་ལྟར་སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཚུལ་བསན་པའྱི་དབར་དྲེ་རྒྱལ་པོ་མ་

སྐྲེས་དགས་སྦྱྱིན་བདག་བས་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱྱི་བདྲེ་ཆྲེན་མའྱི་ཕུག་ཏུ་འོད་སྲུང་

ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་དག་ཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་དབར་གནས་མཛད། དྲེའྱི་ཚེ་ཀུན་

དགའ་བོ་ལ་མདོ་སྡྲེ་བསྡུ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན། དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའྱི་སྣམ་

སྦྱར་རྣམས་བརྲེགས་པ་གདན་དུ་བཏྱིང་བའྱི་སྲེང་དུ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་

འཛེགས་ཏྲེ། ཞལ་མཉན་ཡོད་དུ་ཕོགས། ཕག་ཐལ་མོ་སྦྱར། གདོང་མཆྱི་མ་དང་

བཅས་བཞྱིན་དུ་འདྱི་སད་བདག་གྱིས་ཐོས་པ་དུས་གཅྱིག་ན་ཞྲེས་བརོད་པ་ན། ལྷ་

གངས་མྲེད་པ་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་དྲེ་གུས་པར་ཉན་ཞྱིང་མདོ་སྡྲེའྱི་སྡྲེ་སྣོད་

བསྡུས་སོ། །དྲེ་ཡང་དང་པོ་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁོར་ནས་བཟུང་མཐའ་མ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་

རབ་བཟང་ལ་གསུངས་པ་དང༌། འཁོར་རྣམས་ལ་གསུང་གྱི་མཐའ་མ་མྱི་རག་པ་

བསན་པ་ཡན་ཆད་མདོ་སྡྲེ་ཇྱི་སྲེད་ཅྱིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཚིག་གཅྱིག་ཀྱང་མ་

ལུས་པར་བློ་ལས་བཏོན་པའོ། །

 དྲེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་མདོ་སྡྲེ་བསྡུས་ནས་ཁྱི་ལས་བབས་ཏྲེ་

འཁོད། དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ཉྲེ་བར་འཁོར་ཁྱི་ལ་འཛེགས་ཏྲེ་འདུལ་བའྱི་སྡྲེ་སྣོད་

རྣམས་བསྡུས། དྲེ་ནས་འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོ་ཁྱི་ལ་འཛེགས་ཏྲེ་མངོན་པའྱི་སྡྲེ་སྣོད་རྣམས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བསྡུས་སོ། །དྲེ་ནས་འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོ་འདྱི་སམ་དུ་བདག་གྱིས་བསན་པའྱི་བ་བ་བས་

ཟྱིན་གྱི། ད་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་

བསན་པ་གཏད་དྲེ། ཁོད་ཀྱྱིས་ཀྱང་བསན་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་ལ་གཏོད་ཅྱིག་ཅྲེས་

གསུངས་ནས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་མཆོད་རྲེན་རྣམས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ་ལྷོ་ཕོགས་

ཀྱྱི་རྱི་བ་རང་ཅན་ཞྲེས་བ་བའྱི་རྱི་བོ་གསུམ་འདུས་ཀྱྱི་དབུས་སུ་བོན་ནས་རྩྭའྱི་

གདན་ལ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་གནང་བའྱི་སྣམ་སྦྱར་སྐུ་ལུས་

ལ་བཀབ་སྲེ། ཇྱི་སྱིད་བམས་མགོན་མ་བོན་གྱི་བར་དུ་པུར་མྱི་ཉམས་པར་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་

འཁོར་རྣམ་བཞྱི་ལ་རྲེས་སུ་གདམས་ཤྱིང༌། བསན་པ་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་

བསྐངས་ནས་ནམ་ཞྱིག་ན་བསན་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་ལ་གཏད་དྲེ། ཁོད་ཀྱྱིས་བསན་

པ་ཉྲེར་སྦས་ལ་གཏོད་ཅྱིག་ཅྲེས་ལུང་བསན་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །དྲེ་ནས་

འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་བསན་པའྱི་བ་བ་རྒྱ་ཆྲེར་མཛད་དྲེ་མཐར་བསན་

པ་ཉྲེར་སྦས་ལ་གཏད། དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ཉྲེར་སྦས་ཀྱྱིས་སངས་རྒྱས་གཉྱིས་པ་

བཞྱིན་དུ་བསན་པའྱི་བ་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་མཛད་དྲེ། སོབ་མ་དག་བཅོམ་ཐོབ་

པའང་གངས་མྲེད་པ་བྱུང་སྲེ། དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་རྲེ་རྲེ་བྱུང་ན་སོ་ཤྱིང་སོར་ལྔ་པ་རྲེ་

རྲེ་དོར་བས་བག་ཕུག་འདོམ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་སོ་ཤྱིང་གྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བར་

གྱུར་ཏོ། །འཕགས་པ་ཉྲེར་སྦས་ཀྱྱིས་བསན་པ་དྷྱི་དྷྱི་ཀ་ལ་གཏད། འཕགས་པ་དྷྱི་དྷྱི་

ཀས་བསན་པ་འཕགས་པ་ནག་པོ་ལ་གཏད། དྲེས་ལྲེགས་མཐོང་ཆྲེན་པོ་ལ་བསན་པ་

གཏད་དྲེ། དྲེ་དག་ལ་བསན་པའྱི་གཏད་རབས་བདུན་དུ་གགས་སོ། །
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 ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་དུས་ཇྱི་ཙམ་གནས་པ་ནྱི། སོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་འདྱི་

ཉྱིད་རྒྱལ་བ་གཞན་ལས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེས་ལྷག་པས་རྒྱལ་བ་རང་ཉྱིད་མྱ་ངན་ལས་

འདས་ནས་ཀྱང་བསན་པ་ལོ་ལྔ་སོང་དུ་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤྱིང༌། གནས་

བརན་ཆྲེན་པོ་སྒ་གཅན་འཛིན་ལ་སོགས་པ་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལ་བསན་པའྱི་

གནས་ཚད་མ་རོགས་ཀྱྱི་བར་དུ་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་བསན་པ་སྐོངས་ཤྱིག་

ཅྲེས་བཀའ་བསོས། རྣམ་ཐོས་སས་ལ་སོགས་པ་འཇྱིག་རྲེན་སྐོང་བ་བཞྱི་ལ་བསན་

པ་བསན་འཛིན་དང་བཅས་པ་བསྲུང་ཞྱིང་སྐོང་བར་བཀའ་བསོ་བ་མཛད་དོ། །

 དྲེ་ལྟར་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་ལོ་ལྔ་སོང་དུ་གནས་པ་ལས་ལོ་སོང་ཕག་རྲེ་རྲེ་

ལ་ཕྲེད་ཕྲེད་དུ་བཅད་པས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བཅུ་པ་ལྲེའུ་བཅུར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ལྔ་

བརྒྱ་དང་པོ་དང༌། གཉྱིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་རྣམས་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར། དག་བཅོམ་པ་

དང༌། ཕྱིར་མྱི་འོངས་པ་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་དག་བཅོམ་པའྱི་

ལྲེའུ་དང༌། ཕྱིར་མྱི་འོངས་པའྱི་ལྲེའུ་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་ལྲེའུ་ཞྲེས་བ་སྲེ། 

ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་ལྲེའུ་གསུམ་དང༌། དྲེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་བཞྱི་པ་དང༌། ལྔ་པ་དང༌། དྲུག་པ་

རྣམས་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ལྷག་མཐོང་དང༌། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་

ལྡན་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་ལྷག་མཐོང་གྱི་ལྲེའུ་དང༌། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་ལྲེའུ་དང༌། 

ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱྱི་ལྲེའུ་ཞྲེས་བ་སྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་ལྲེའུ་གསུམ་དང༌། དྲེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་བདུན་

པ་དང༌། བརྒྱད་པ་དང༌། དགུ་པ་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར་ཆོས་མངོན་པ་དང༌། མདོ་སྡྲེ་དང་

འདུལ་བ་སོན་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་མངོན་པའྱི་ལྲེའུ་དང༌། མདོ་སྡྲེའྱི་ལྲེའུ་དང༌། 

འདུལ་བའྱི་ལྲེའུ་སྲེ་ལུང་གྱི་ལྲེའུ་གསུམ་དང༌། ལྔ་བརྒྱ་པ་བཅུ་པ་ལ་ནྱི། རབ་ཏུ་བྱུང་
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བའྱི་རགས་ཙམ་ལས་ལྟ་སྤྱོད་རྣལ་མ་དང་མྱི་ལྡན་པས་རགས་ཙམ་འཛིན་པའྱི་ལྲེའུ་

སྲེ། འདྱི་ཉྱིད་ལ་ལྔ་བརྒྱ་མཐའ་མ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །དྲེ་ན་བདག་ལྲེགས་སུ་འདོད་པ་

དག་གྱིས་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་དང་ལན་ཅྱིག་མཇལ་བའྱི་སབས་འདྱིར་རྒྱལ་བའྱི་

བསན་པའྱི་སྱིང་པོ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་བང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བག་ཆགས་ཅྱི་

ཐྲེབས་བའོ།།     །།
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༄༅། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའྱི་མཛད་ཆྲེན་

རྣམ་པར་ཐར་པ་པདྨ་དཀར་པོའྱི་ཕྲེང་བ། 

རྲེ་བཙུན་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱ་མཚོ།

༄༅། །ངོ་མཚར་བཀ་ཤྱིས་བསལ་བ་བཟང་པོ་དྲྱི་མྲེད་ལྷ་ཡྱི་ལམ་ཡངས་

པོར། །རྣམ་འདྲྲེན་ཉྱི་མ་སོང་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་རྱིམ་གྱིས་ཡང་དག་ཤར་བ་ལས། །བདྲེ་

གཤྲེགས་བཞྱི་པ་ཟས་གཙང་སས་ཞྲེས་རྨད་བྱུང་གགས་པའྱི་འོད་སོང་ཅན། །སོང་

གསུམ་མྱི་མཇྲེད་ཞྱིང་གྱི་ཉྱི་མ་ཤཱཀྱའྱི་ཏོག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སས་མཆོག་གནས་

བརན་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་དབང་ཕྱུག་མོ་འགལ་བུ། །རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་འོད་

སྲུང་ཆྲེན་པོ་མང་ཐོས་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་དགའ་བོ། །ཤཱ་ནའྱི་གོས་ཅན་འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་

དྷྱི་ཏྱི་ཀ་དང་ནག་པོ་བ། །ལྲེགས་མཐོང་ཆྲེན་མོ་ཆུ་དབུས་པ་སོགས་དག་བཅོམ་ཆྲེན་

པོ་རྣམས་ལ་འདུད། །གང་གྱི་རྨད་བྱུང་མཛད་པ་མཐའ་དག་སར་གནས་འཕགས་པ་

རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང༌། །ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བརོད་མྱི་ནུས་ན་ཚུར་མཐོང་བྱིས་པས་སོས་ཅྱི་

འཚལ། །འོན་ཀྱང་སྡྲེ་སྣོད་གསུམ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཛད་ཆྲེན་རྣམ་ཐར་ཆ་ཙམ་

ཞྱིག །སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱྱིས་གསུངས་བཞྱིན་རང་གྱི་དད་པའྱི་རྲེན་དུ་
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འགོད། །

དྲེ་ཡང་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱྱི་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དྲེ་བཞྱིམ་གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། ཤཱཀྱ་སྲེང་གྲེཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོ། སོབས་བཅུ་དང་ལྡན་པ། མྱི་

འཇྱིགས་པ་བཞྱི་བརྲེས་པ། ཉྱིན་ལན་གསུམ། མཚན་ལན་གསུམ། འཇྱིག་རྲེན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཐུགས་རྲེ་སྤྱན་གྱི་གཟྱིགས་ནས། གང་ནྱི་ཉམས། གང་ནྱི་འཕྲེལ། གང་ནྱི་

གནོད་པ་དང་ཉམ་ང་བ་དང་མྱི་བདྲེ་བར་གྱུར། གང་ནྱི་ངན་སོང་ལ་གཞོལ་ཞྱིང་

འབབ། གང་ནྱི་ངན་སོང་གྱི་ལམ་ནས་བསང་སྲེ། མཐོ་རྱིས་དང༌། ཐར་བ་ལ་

བཞགགང་འདོད་པའྱི་འདམ་དུ་བྱིང་བའྱི་ལག་པ་ནས་དྲང༌། གང་སངས་རྒྱས་འབྱུང་

བ་དོན་དང་བཅས་པར་བ། གང་གྱི་དགྲེ་ར་མ་བསྐྲེད་པ་ནྱི་བསྐྲེད། བསྐྲེད་པ་ནྱི་སྱིན། 

སྱིན་པ་ནྱི་གོལ་བར་བ། ཞྲེས་སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བུ་གཅྱིག་ལྟར་བརྲེ་བ། མཁྲེན་པ་

ལ་ཐོགས་པ་མྱི་མངའ་ཞྱིང༌། ནུས་མཐུ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་མངའ་བ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱྱིས། 

དང་པོར་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྲེད། བར་དུ་བསལ་བ་ཆྲེན་པོ་གངས་མྲེད་པ་

གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས། །མཐར་འོག་མྱིན་དག་པའྱི་ཞྱིང་དུ་མངོན་པར་རོགས་

པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང༌། མྱི་མཇྲེད་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་འདྱིར་དམ་པའྱི་ཆོས་

ཀྱྱི་སྣང་བ་སྤོ་བའྱི་ཕྱིར་དང༌། འཁོར་རྣམ་བཞྱི་རྲེས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་དང༌། སྔོན་གྱི་

ཐུགས་བསྐྲེད་པའྱི་དམ་བཅའ་རྣམས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ། 

འཛམ་བུའྱི་གྱིང་འདྱིར་མང་པོས་བཀུར་བའྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱི་སས་

སུ་སྐུ་བལྟམས་ཏྲེ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང༌། དཀའ་བ་སྤྱད་དྲེ། གསར་དུ་མངོན་པར་རོགས་
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པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་བསན་ནས། ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་རྱིམ་པ་གསུམ་བསོར་ཏྲེ། 

ལྔ་སྡྲེ་བཟང་པོ་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་གྱི་བར་གྱི་སྐུ་དངོས་ཀྱྱི་གདུལ་བ་རྣམས་

སྱིན་གོལ་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད་ཅྱིང༌། ཕྱི་རབས་ཀྱྱི་བསལ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་གདུལ་བ་

རྣམས་ཀྱང༌། དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་བདུད་རྱི་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའྱི་ཕྱིར་དུ། ཐུགས་རྲེ་ཅན་

ཉྱིད་ཀྱྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བའྱི་ཉན་ཐོས་དང༌། རྒྱ་བོད་ཀྱྱི་སོབ་དཔོན་

ཆྲེན་པོ་དག་ལུང་བསན་ཏྲེ། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་འདྱིར་དམ་པའྱི་ཆོས་ཡུན་རྱིང་དུ་

གནས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤྱིང༌། ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤྱིན་ཏུ་བཀ་ཤྱིས་པར་

མཛད་དོ། །ཞྲེས་ཐོས་སོ། །དྲེས་ན་འདྱིར་སོན་པ་མཉམ་མྲེད་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་

མཛད་ཆྲེན་གྱི་སོ་ནས་བསོད་པ་པདྨ་དཀར་པོ་ཞྲེས་བ་བའྱི་དོན་འགྲེལ་བ་ལ་གསུམ། 

དང་པོར་ཐུགས་བསྐྲེད་པའྱི་ཚུལ། 

བར་དུ་ཚོགས་བསགས་པའྱི་ཚུལ། མཐར་མཛད་ཆྲེན་བཅུ་གཉྱིས་སོགས་

ཀྱྱི་སོ་ནས་འགོ་བའྱི་མཛད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། བསོད་པ་ལས། རྨད་བྱུང་ཚོགས་གཉྱིས་རྒྱ་མཚོའྱི་དབུས་ན་

གནས། །དག་བཅོམ་གསྲེར་རྱིའྱི་ཕྲེང་པས་ཡོངས་སུ་བསོར། །བླ་མྲེད་སྐུ་བཞྱིའྱི་བང་

རྱིམ་མངོན་པར་མཐོ། །སོབས་བཅུའྱི་མཁར་འཕགས་ཐུབ་དབང་ལྷུན་པོར་

འདུད། །ལས་ཉོན་རླབས་ཕྲེང་གཡོ་བའྱི་ཡྱིད་མཚོ་ལས། །ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་དྲན་

པའྱི་པདྨ་དཀར། །ཁོད་སྐུའྱི་ཉྱིན་བྲེད་དབང་པོར་མངོན་ཕོགས་ཏྲེ། །བསོད་ཚིག་གྲེ་

སར་བཞད་ལ་བརྲེ་བས་དགོངས། །ལྷར་བཅས་འགོ་བའྱི་སྐོབ་པ་བླ་ན་མྲེད། །འཇྱིག་
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རྲེན་གསུམ་གྱི་ཡོན་གནས་ཞྱིང་གྱི་མཆོག །སོང་ཕག་ཉྱི་མ་འབར་བའྱི་གཟྱི་བརྱིད་

ཅན། །བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཡྱི་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཁོད། །སྔོན་ཚེ་བདྲེ་གཤྲེགས་རྱིན་

ཆྲེན་སྱིང་པོའྱི་དྲུང༌། །བང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྲེད་སོན་ལམ་བརྒྱ་ཕག་ལྔས། །ཞྱིང་འདྱི་

བཟུང་བས་རྒྱལ་ཀུན་མགྱིན་གཅྱིག་ཏུ། །པད་དཀར་ལྟ་བུར་བསྔགས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །

དྲེ་ཡང་སྔོན་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་གངྒཱའྱི་ཀླུང་གཅྱིག་གྱི་བྲེ་མ་སྲེད་འདས་

པ་ན། བསལ་བ་ཆྲེན་པོ་འཛིན་མ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་པའྱི་རྒྱལ་པོ་

རྱིབས་ཀྱྱི་མུ་ཁྱུད་ཅྲེས་བ་བ་ཞྱིག་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བྱུང་ངོ༌། །དྲེ་ལ་རྒྱལ་བུ་མྱིག་མྱི་

འཛུམ་པ་ལ་སོགས་པ་སས་སོང་དང༌། རྒྱལ་ཕན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་མངའ་འོ། །དྲེའྱི་

མདུན་ན་འདོན་གྱི་གཙོ་བོ་བམ་ཟྲེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སས་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། 

སོབ་མ་བམ་ཟྲེ་སོང་དང་བཅས་པ་ཡོད་དོ། །རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱི་སས་བམ་ཟྲེ་རྒྱ་

མཚོའྱི་སྱིང་པོ་ཞྲེས་བ་བ་མངོནཔར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་མཚན་ལ་དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་པོ་ཞྲེས་བ་བར་གགས་སོ། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་

བའྱི་རྒྱལ་པོ་རྱིབས་ཀྱྱི་མུ་ཁྱུད་ཀྱྱིས་སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་པོ་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་

དུ་བསྲེན་བཀུར་བས་སོ། །དྲེ་ནས་དྲེའྱི་སས་སོང་གྱིས་ཀྱང་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་བསྲེན་

བཀུར་བས་ཏྲེ། ལོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་ཟླ་བ་གསུམ་འདས་པ་ན། བམ་ཟྲེ་རྒྱ་

མཚོའྱི་རྡུལ་གྱིས་ཀྱང་ལོ་བདུན་གྱི་བར་དུ་བསྲེན་བཀུར་བས་ཤྱིང་ཆོས་མཉན་ཏྲེ་

རྨྱི་ལམ་བརགས་པས། ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་པདྨ་ཉྱི་མའྱི་འོད་

ཟྲེར་འཕོ་བ་ཞྱིག་ཉྱིད་ལ་བསྐུར་བ་སོགས་དང༌། རྒྱལ་པོ་རྱིབས་ཀྱྱི་མུ་ཁྱུད་ཀྱྱིས་
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སོག་ཆགས་མང་པོ་ཟ་བ་དང༌། བློན་པོ་འགའ་ཞྱིག་ཤྱིང་ར་བདྲེ་བ་ལས་ལམ་བདྲེ་

བར་སོང་བ་སོགས་རྨྱིས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་པོ་ལ་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོ་

རྒྱལ་སྱིད་ལ་ཆགས་ཤྱིང་མྱི་དགྲེ་བ་སྤྱད་པས་ངན་སོང་དང་འཁོར་བར་ལུང་བསན། 

བློན་པོ་དྲེ་དག་ཉན་རང་དུ་ལུང་བསན། གཞན་མང་པོ་བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་འགྱུར་རོ་

ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེ་ནས་བམ་ཟྲེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱིས་སྨས་པ། རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་

མྱིར་གྱུར་པའང་རྲེད་པར་དཀའ། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྲེན་དུ་འབྱུང་བའང་རྲེད་པར་

དཀའ། དམ་པའྱི་ཆོས་མཉན་པའང་རྲེད་པར་དཀའ་ཡྱིས། བླ་ན་མྲེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་

ཐུགས་བསྐྲེད་པར་མཛོད་ཅྱིགཅྲེས་བསྐུལ་བ་དང༌། རྒྱལ་པོས་སྨས་པ། སངས་རྒྱས་

པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཞྱིང་བཟང་པོ་འབྱུང་ན་སྲེམས་བསྐྲེད་དོ། །ཞྲེས་ཁས་བླངས་

སོ། །དྲེ་ནས་སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་པོ་མྲེ་ལོང་བཀོད་པ་ཞྲེས་བ་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་

འཛིན་ལ་སོམས་པར་བཞུགས་སོ། །སོམས་པར་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཞྱིང་

གྱི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་དག་བསན་ཏྲེ། ཞྱིང་གང་བཟང་བ་དག་འདམ་དུ་

བཅུག་པས། རྒྱལ་པོའང་དད་དྲེ་རང་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཞྱིང་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་ཁབ་ཏུ་

ཞུགས་ནས་སྲེམས་པར་བྲེད་ཅྱིང༌། རྒྱལ་བུ་སོང་དང༌། བམ་ཟྲེ་རྱིག་བྲེད་ཀོག་པ་

སོང་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་རང་རང་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཞྱིང་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་སྲེམས་

པར་བྲེད་དོ། །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ལྷས་བསྐུལ་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་

པོའྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་སྤྱན་སྔར་འཁོད་དྲེ་སྲེམས་བསྐྲེད་དོ། །དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་པོས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་ཁོད་ནྱི་མ་འོངས་པ་
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ན་བདྲེ་བ་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་སུ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མྲེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏོ། །བུ་ཐུ་བོ་མྱིག་མྱི་འཛུམ་ནྱི། འོད་ཟྲེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པ་

དཔལ་བརྲེགས་ཀྱྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྲེས་བ་བར་འགྱུར་བར་ལུང་བསན་པ་ནས། རྒྱལ་བུ་

སོང་ཚང་བའྱི་བར་དུ་ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་ཕན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་དང༌། 

སོག་ཆགས་དུང་ཕྱུར་ཕག་དགུ་དང༌། རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱི་སས་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། བམ་

ཟྲེ་རྱིག་བྲེད་ཀོག་པ་སོང་གཅྱིག་དང༌། བམ་ཟྲེ་བྲེ་བ་ཕག་གསུམ་ཡང་ལུང་བསན་

ཏོ། །དྲེ་ནས་བམ་ཟྲེ་རྱིག་བྲེད་ཀོག་པ་སོང་གྱི་ཐ་མས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྱིན་

ཆྲེན་སྱིང་པོ་ལ། བསལ་བ་བཟང་པོ་དྲེ་ལ་ཐུབ་པ་ཉྱི་མ་དུ་མཆྱི་བར་འགྱུར་ཞྲེས་

གསོལ་བ་ལ། བཀའ་སྩལ་བ། ཐུབ་པ་ཉྱི་མ་སོང་དང་བཞྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རོ། །གསོལ་བ། བདག་ནྱི་ཐུབ་པ་ཉྱི་མ་དྲེ་དག་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་ཚད་དང་གདུལ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཅྱི་ཙམ་པ་དྲེ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་སོན་ལམ་བཏབ་པས། སངས་རྒྱས་

རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་པོས་ལགས་སོ་གནང་སྲེ། སངས་རྒྱས་སྣང་མཛད་ཅྲེས་བ་བར་

འགྱུར་བར་ལུང་བསན་ཏོ། །

དྲེ་ནས་བམ་ཟྲེ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་གྱིས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་

པོའྱི་དྲུང་དུ་པུས་མོ་གཡསཔའྱི་ས་ང་ས་ལ་བཙུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་སོང་གསུམ་གྱི་

འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་གཡོས་ཤྱིང༌། འོག་མྱིན་གྱི་བར་གྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་

ནམ་མཁའ་ལ་འཁོད་དྲེ་མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྱི་ཆར་བབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་བམ་

ཟྲེ་ཆྲེན་པོས་འདྱི་སད་ཅྲེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་གྱིས་སོག་ཆགས་བྲེ་བ་མང་པོ་ལ་

བང་ཆུབ་འཛིན་དུ་བཅུག་པ་དྲེ་དག་གྱིས། སྱིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའྱི་དུས་ཀྱྱི་སྲེམས་
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ཅན་སྐབས་མྲེད་པ་དཔུང་གཉྲེན་མྲེད་པ། དྲེ་དག་སང་ནས་རང་རང་གྱི་སངས་རྒྱས་

ཀྱྱི་ཞྱིང་བཟང་པོ་དང༌། སྲེམས་ཅན་འདུལ་ས་བ་དག་ཡོངས་སུ་བཟུང་ན། སྲེམས་

ཅན་དྲེ་དག་ལ་སྱིང་རྲེ་བས་བདག་གྱི་སྱིང་ཤྱིང་ཀང་བུ་ཤའྱི་འདབ་མ་བཞྱིན་དུ་འདར་

ཞྱིང་ལུས་ཤ་ཐང་བར་གྱུར་ན། བདག་མ་འོངས་པའྱི་དུས་སུ་བསལ་བ་གངས་མྲེད་

པར་དྲེ་དག་གྱི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྤྱོད་པས་མྱི་སྐོ་བར་གྱུར་ཅྱིག །དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྦྱྱིན་

པ་དང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་དང༌། བཟོད་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། 

ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྔོན་སུས་ཀྱང་བསབ་མ་མྱོང་བ་དྲེལྟ་བུ་སོབ་པར་

གྱུར་ཅྱིགསྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེའྱི་དོན་དུའང་བསལ་བ་ཆྲེན་པོ་བཅུར་མནར་མྲེད་པའྱི་

དམྱལ་བར་གནས་ཀྱང་མྱི་སྐོ་བར་གྱུར་ཅྱིག །སྐྲེ་རྒུ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ཐུབ་པ་དྲུག་

གསུམ་ཤྱིན་ཏུ་བདོ་བ་ཕ་ལ་ཕར་མྱི་འཛིན་མ་ལ་མར་མྱི་འཛིན་སྡྱིག་པའྱི་ལས་ལ་

དགའ་བ་ལ་སོགས་པས་ངན་འགོར་འགོ་དགོས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་དག་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ལ། དྲེའྱི་དབང་གྱིས་མུ་གྲེ་དང༌། འཁྲུགས་པ་དང༌། ནད་ཡམས་ལ་སོགས་པ་

མྱི་བཟང་བ་མང་པོ་འབྱུང་བའྱི་དུས་དྲེར། བདག་དགའ་ལྡན་ནས་བབས་ཏྲེ་མའྱི་

མངལ་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅྱིགཅྲེས་སོགས་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་པོ་རྲེ་རྲེ་ལའང་

སོན་ལམ་ཚད་མྲེད་པ་བཏབ་ཅྱིང་ཁད་པར་དུ་སྲེམས་ཅན་སྲེམས་འཁྲུལ་བ་ཉོན་

མོངས་པས་དཀྲུགས་པ་རྣམས་དང༌། བུད་མྲེད་རྣམས་ཀྱང་བདག་གྱི་བསན་པ་ལ་

རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཅྱིགབདག་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀྱང་དམ་པའྱི་ཆོས་ལོ་སོང་

དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིགལོ་ལྔ་བརྒྱར་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་གཟུགས་བརན་གནས་པར་

གྱུར་ཅྱིགབདག་གྱི་སྐུ་གདུང་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང༌། ཐ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་མཚན་
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གཅྱིག་དང༌། བསོར་བ་གཅྱིག་བྲེད་པ་དང༌། བསབ་པའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་ཙམ་འཛིན་པ་

དང༌། ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་ཙམ་ཀོག་པ་ཡན་ཆད་ཐྲེག་པ་གསུམ་པོ་དག་ལས་སར་

མྱི་ལྡོག་པར་གྱུར་ཅྱིགབདག་གྱིས་བསལ་བ་དུ་མར་ཚོགས་བསགས་པ་དྲེའྱི་མཐུས་

སྲེམས་ཅན་གང་དག་དམྱལ་བ་ཆྲེན་པོར་སྡུག་བསྔལ་མྱི་བཟད་པ་མྱོང་བ་དྲེ་དག་གྱི་

དོན་དུ་བདག་དམྱལ་བ་ཆྲེན་པོར་སྐྲེས་ནས་བདག་གྱི་ལུས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱྱི་གངས་

སྲེད་དུ་གྱུར་ཅྱིགལུས་རྲེ་རྲེ་ཡང་རྱི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅྱིགདྲེ་རྲེ་རྲེས་ཀྱང་སྡུག་

བསྔལ་དྲག་ཅྱིང་རྩུབ་པ་མྱི་བཟད་པ་བསལ་བ་ཞྱིང་གྱི་རྡུལ་སྲེད་དུ་གྱུར་ཅྱིག །དྲེ་

བཞྱིན་དུ་དུད་འགོ་དང༌། ཡྱི་དྭགས་དང༌། ལྷ་མ་ཡྱིན་དང༌། མྱིའྱི་ནང་ནའང་འོན་པ་

དང༌། ལོང་བ་དང༌། ལྕྲེ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱྱི་དོན་དུ་བདག་དམྱལ་བར་

སྐྲེས་པར་གྱུར་ཅྱིགཅྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སོན་ལམ་ཆྲེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ་པས། 

འཁོར་དྲེར་ཡོད་པའྱི་ལྷ་དང་མྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱྱི་མྱིག་ནས་མཆྱི་མ་འཛག་ཅྱིང་

ཡན་ལག་ལྔས་ཕག་འཚལ་ཏྲེ། སྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ནྱི། ལྲེགས་

སོ། །ལྲེགས་སོ། །ཞྲེས་པ་བསྔགས་པ་བརོད་དོ། །ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ནས་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱྱིས་མྲེ་ཏོག་གྱི་སྐྲེས་བསྐུར་ཞྱིང༌། ཞྱིང་རྲེ་རྲེ་

ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་བོན་ནས་ཕག་བས་ཤྱིང་བསྔགས་པ་

བརོད་དོ། །

དྲེ་ནས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པར་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་པོས་བཀའ་སྩལ་པ། རྱིགས་

ཀྱྱི་བུ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གཞན་ནྱི་མྲེ་ཏོག་ལྟ་བུའོ། །ཁོད་ནྱི་པདྨ་དཀར་པོ་ལྟ་

བུའོ། །སྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ནྱི། །སྐྲེས་རྒུ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པའྱི་དུས་སུ་
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སྲེམས་ཅན་མ་རུང་བ་མྱི་དགྲེ་བཅུ་ཚང་བར་སྤྱོད་པ། མཚམས་མྲེད་པ་ལྔ་བྲེད་པ། 

ཤྱིན་ཏུ་འདུལ་དཀའ་བའྱི་སྲེམས་ཅན་མ་རུང་བས་གང་བ། ཞྱིང་མ་དག་པ་མྱི་མཇྲེད་

འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་སུ་བསལ་བ་བཟང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞྲེས་བ་བར་

འགྱུར་རོ། །ལོ་བཞྱི་བཅུ་ར་ལྔར་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་མཛད་པ་བྲེད་དོ། །ཞྲེས་ལུང་བསན་

ཏོ། །དྲེ་ནས་སར་ཡང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་དྲེས་འདྱི་སད་ཅྲེས་གསོལ་

ཏོ། །བདག་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན། སྲེམས་ཅན་གང་དག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

དྲུག་ལ་བཀོད་པ་དང༌། ཐ་ན་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་སྐྲའྱི་རྲེ་མོ་ཙམ་ལ་བཀོད་པའྱི་སྲེམས་

ཅན་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་ཐྲེག་པ་གསུམ་པོ་དག་གྱིས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ལ་མ་བཀོད་ན་

བདག་གྱིས་ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསླུས་པར་གྱུར་ཅྱིགབདག་

འཚང་རྒྱ་བར་མ་གྱུར་ཅྱིགབདག་གྱི་བསན་པ་ལ་གོས་ངུར་སྨྱིག་བགོས་ནས་ར་བའྱི་

ལྟུང་བ་བྱུང་བ། སྤྱོད་པ་ངན་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། བདག་ལ་སོན་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་

གཅྱིག་ཙམ་བསྐྲེད་པ་དྲེ་དག་ཀྱང་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལ་མ་བཀོད་ན་བདག་འཚང་རྒྱ་

བར་མ་གྱུར་ཅྱིགཆོས་གོས་ངུར་སྨྱིག་ལྷ་དང་བཅས་པས་མཆོད་པར་འོས་པ་སོར་

བཞྱི་བ་ཙམ་འཆང་བ་དྲེ་དག་ཀྱང་དབུལ་འཕོང་དང་ནད་ཡམས་དང་དམག་འཁྲུག་ལ་

སོགས་པས་གནོད་པ་མྲེད་པར་གྱུར་ཅྱིགཅྲེས་སོགས་སྱིང་རྲེ་པདྨ་དཀར་པོའྱི་མདོ་

ལས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་མདོ་སྡྲེ་བསལ་བཟང་ལས། ང་ནྱི་སྔོན་ཚེ་དམན་པར་གྱུར་པ་

ན། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། །འཇམ་གང་ཞྱིག་ནྱི་དབུལ་བ་བས་ནས་

ཀྱང༌། །དང་པོར་བང་ཆུབ་ཏུ་ནྱི་སྲེམས་བསྐྲེད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་ལ། 
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འདུལ་བ་ལུང་སན་གྱི་གཞྱི་ལས། ཀུན་དགའ་བོས། འཇྱིག་རྲེན་གཙོ་བོ་རྣམ་

འདྲྲེན་པ། །ཐུབ་པ་ཁོད་ཀྱྱིས་བང་ཆུབ་ཐུགས། །ཐོག་མར་གང་དུ་བསྐྲེད་པ་

དག །སལ་ལྡན་ཆྲེན་པོས་བདག་ལ་གསུངས། །ཞྲེས་ཞུས་པ་ན། སངས་རྒྱས་འདོད་

ཆགས་བལ་ཐོས་ཤྱིང༌། །གང་པོ་དྲགས་པའྱི་ཤྲེས་ཆྲེན་དང༌། །འཇྱིག་རྲེན་སྡུག་

བསྔལ་གྱུར་མཐོང་ནས། །ངས་ནྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་བསྐྲེད་དོ། །མྱི་དབང་འོད་ལྡན་

གྱུར་པ་ན། །ངས་ནྱི་བང་ཆུབ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། །ངས་ནྱི་བརན་པོར་དམ་བཅས་

ཏྲེ། །སྐོན་མྲེད་པ་ཡྱི་སྦྱྱིན་པ་བཏང༌། །ཞྲེས་རྒྱལ་པོ་འོད་ལྡན་གྱི་རྲེན་ལ་སྲེམས་

བསྐྲེད་པར་གསུངས་ཤྱིང༌། དཔག་བསམ་འཁྱི་ཤྱིང་ལས། སྐྲེ་བ་སྔར་སྐྲེས་གོམས་

པ་ལས། །ཡང་དག་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས། །རྒྱལ་པོ་ཡྱིས་ནྱི་སོན་སྲེམས་

སྐྲེས། །འཁོར་བ་ཆུ་སྱིན་འབྱུང་གནས་སུ། །རྣམ་པར་བྱིང་བའྱི་འགོ་བ་འདྱི། །དགྲེ་

བའྱི་ལམ་ནས་རོགས་པ་ཡྱི། །བང་ཆུབ་གོལ་བར་ཡང་དག་བསྒལ། །ཅྲེས་པའང་

ལུང་སན་གྱི་གཞྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཐུགས་བསྐྲེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་མདོ་ལས་མང་

པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་ལས། བསོད་པ་འདྱི་ནྱི་སྱིང་རྲེ་པད་དཀར་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

སྨས་པ། བདྲེ་ལྡན་ཞྱིང་གྱི་མགོན་པོ་སྣང་མཐའ་ཡྱིས། །བསལ་བ་ཆྲེན་མོ་

འཛིན་མའྱི་འཇྱིག་རྲེན་དུ། །གྱིང་བཞྱིའྱི་དབང་ཕྱུག་གསྲེར་གྱི་འཁོར་ལོས་

བསྒྱུར། །རྱིབས་ཀྱྱི་མུ་འཁྱུད་ཅྲེས་བའྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར། །དྲེ་ལ་རྒྱལ་བུ་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་སོང༌། །ས་སྐོང་རྒྱལ་ཕན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་མངའ། །བློན་པོ་བམ་ཟྲེ་

རྒྱ་མཚོའྱི་རྡུལ་ལ་སོགས། །བམ་ཟྲེ་རྱིག་བྲེད་ཀོག་པ་སོང་ཡང་བོན། །དགྲེ་བཅུའྱི་

བཀ་ཤྱིས་སྣང་བ་དཀརཔོ་ཡྱིས། །ཕོགས་བཅུའྱི་འཁོར་ལོ་འགྲེངས་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་
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དྲེར། །སོབས་བཅུ་མངའ་བ་རྱིན་ཆྲེན་སྱིང་པོ་ཞྲེས། །ཡང་དག་རོགས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་དྲེ་ཡང་བོན། །མྱི་ཟད་ནམ་མཁའྱི་མཛོད་ལ་མངའ་བརྲེས་པའྱི། །རྒྱལ་བློན་

སས་དང་བཅས་པའྱི་བསྲེན་བཀུར་གྱིས། །འཇྱིག་རྲེན་མགོན་པོ་དྲེ་ལ་མཆོད་པ་

ནྱི། །ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྱི་སྤྱིན་དང་མཚུངས་པར་མཛད། །གང་ཚེ་བམ་ཟྲེ་བདག་

ཉྱིད་ཆྲེན་པོ་དྲེའྱི། །དྲྱི་མྲེད་ཐུགས་ཀྱྱི་ལྷ་ཡྱི་ལམ་ཡངས་པོར། །བང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱྱི་

ཟླ་བ་གསར་དུ་ཚེས། །བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར། །རྒྱ་ཆྲེན་ཐུགས་

ཀྱྱི་རྱིན་ཆྲེན་འབྱུང་གནས་མཚོ། །བརྲེ་ཆྲེན་ཐུགས་རྲེ་རླུང་གྱིས་ཡང་ཡང་

བསྐོད། །སོན་ལམ་ཆྲེན་པོ་ལྔ་བརྒྱའྱི་རླབས་ཀྱྱི་ཕྲེང༌། །མ་འོངས་མྱི་མཇྲེད་འཇྱིག་

རྲེན་ཞྱིང་དུ་གཡོས། །དྲེའྱི་ཚེ་ཁོད་ནྱི་པདྨ་དཀར་པོ་དང༌། །རྒྱུ་སར་ཁོད་ཀྱྱི་ཉ་རྒྱས་ཟླ་

བ་ལྟར། །རྒྱལ་སས་གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་སོ་ཞྲེས། །རབ་འབམས་ཞྱིང་

ནས་བསྔགས་བརོད་མྲེ་ཏོག་ཐོར། །དྲེ་ལྟར་ཐུགས་བསྐྲེད་སོན་པའྱི་ངོ་མཚར་

གྱིས། །ས་ཡྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཆྲེན་པོ་འདར་ཞྱིང་གཡོས། །གགས་པའྱི་གདུགས་

དཀར་འོག་མྱིན་ལྷ་ཡྱིས་བསྒྲེངས། །བདུད་ཀྱྱི་རྒྱལ་མཚན་ནག་པོ ་ས་ལ་

བསྱིལ། །རྨད་བྱུང་སྱིང་སོབས་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རོགས། །ཐུགས་རྲེ་འོད་དཀར་

རྱིང་ནས་རྱིང་དུ་འཕོ། །རྒྱལ་སས་ཟླ་བ་དག་པའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ནྱི། །སྱིད་པའྱི་མཁའ་

ལ་ཤར་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དྲན། །གང་ལ་སྲེམས་ཀྱྱི་དམ་པ་རྱིན་ཆྲེན་ཏྲེ། །སྐྲེས་པ་དྲེ་ཡྱི་

སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྱིང༌། །གང་ལ་གནོད་པ་བས་ཀྱང་བདྲེ་འབྲེལ་བ། །བདྲེ་བའྱི་འབྱུང་

གནས་ཁོད་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱི། །ཞྲེས་བ་བ་ནྱི་བར་སབས་ཀྱྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའོ། །
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གཉྱིས་པ་ཚོགས་བསགས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། 

བསོད་པ་ལས། འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལུས་སོག་གཏོང་བ་སོགས། །གངས་

མྲེད་གསུམ་གྱི་བསོད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོགས། །རླབས་ཆྲེན་སྤྱོད་པའྱི་དཔུང་

ཚོགས་ཡན་ལག་བཞྱིས། །བདུད་བཞྱིའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་

སྨས་སོ། །དྲེ་ཡང་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཞལ་ནས། ངས་སྔོན་ནད་པའྱི་ཆྲེད་

དག་ཏུ། །རང་གྱི་འཚོ་བ་ཡོངས་བཏང་བས། །སྲེམས་ཅན་ཕོངས་པ་བསྐབ་པའྱི་

ཕྱིར། །བསན་པ་ཡུན་རྱིང་འབར་གྱུར་ཅྱིག །བུ་དང་བུ་མོ་ཆུང་མ་དང༌། །ནོར་དང་

གང་ཆྲེན་ཤྱིང་ར་དང༌། །རྱིན་ཆྲེན་བང་ཆུབ་ཕྱིར་བཏང་བས། །བསན་པ་ཡུན་རྱིང་

འབར་གྱུར་ཅྱིག །ཅྲེས་དང༌། བརྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱི་ཤ་ཁག་དང༌། །འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་

གྱུར་ཀྱང༌། །ཡན་ལག་ཉྱིང་ལག་བཏང་བ་ཡྱིས། །ཆོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕྲེལ་གྱུར་

ཅྱིག །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལ། 

སྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་པདྨ་དཀར་པོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་

སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན། ཅྱི་ཙམ་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁོད་ཀྱྱི་དོན་དུ་སྤྱད་

དོ། །ངས་རྒྱལ་སྱིད་དང༌། སྡུག་པ་དག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བཏང་ཞྱིང༌། བུ་ཕོ་དང༌། བུ་མོ་

དང༌། ཆུང་མ་དང༌། བདག་གྱི་སོག་དང༌། ཤ་དང༌། ཁག་དང༌། རུས་པ་དང༌། རང་

དང༌། རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལག་པ་དང༌། རང་པ་དང༌། མགོ་དག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བཏང་

བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་མྱོང་བ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁོད་ཀྱྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་

དགའ་བོ། བླ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉྲེར་བ་ན། གང་

བ་དཀའ་བ་དག་ཡོངས་སུ་བཏང་བར་བས་པ་དང༌། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱྱི་དོན་དུ་
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ངས་སྡུག་བསྔལ་གང་དག་མྱོང་བ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད། ཀུན་དགའ་བོ། གལ་ཏྲེ་བརོད་

ན་བདྲེན་པར་ཡྱིད་ཆྲེས་པར་མྱི་འགྱུར་ན་ཚིག་ཏུ་སྨ་བ་ལྟ་ཅྱི་སོས། ཀུན་དགའ་བོ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དྲེས། སྔོན་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན། 

ཁོད་ཀྱྱི་དོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱི་བཟད་པ་རྩུབ་ཅྱིང་དྲག་པའྱི་ཚོར་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་དག་

མྱོང་ངོ་ཞྲེས་དྲེ་སད་བཤད་ན། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དྲེས་བདག་ཅག་གྱི་དོན་དུ་

དཀའ་བ་སྤྱད་དོ། །ཞྲེས་གལ་ཏྲེ་བྱིས་པ་སོ་སོའྱི་སྐྲེ་བོ་དག་ཚིག་བཞྱི་པ་གཅྱིག་

གྱིས་སྱིང་རྲེ་བསྐྲེད་ན། ཀུན་དགའ་བོ། སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཡང་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་མ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་བར་དུ་འགྱུར་བར་ང་སྨ་ན། 

ཀུན་དགའ་བོ། ང་ལ་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བསྐྲེད་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས། ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

དྲེ་ཡང་སྔོན་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་འདྱི་ཉྱིད་རྒྱས་པའྱི་སས་

གཞོན་ནུ་བརོན་འགྲུས་སྤྱོད་ཅྲེས་བ་བར་གྱུར་བའྱི་ཚེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཕུང་

པོ་ཆྲེན་པོ་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བོན་པ་ལ་བསྲེན་བཀུར་ཞྱིང་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བསྐྲུན་པ་ནས་

བརམས་ཏྲེ། བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པས་ས་དང་པོ་

ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་གོང་ཁྲེར་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའྱི་གསྲེར་དུ་རྒྱལ་པོ་མཛེས་པར་

སྣང་བའྱི་སྣ་ཆྲེན་པོ། ཚོང་དཔོན་ཤྲེས་རབ་བཟང་དུ་གྱུར་བའྱི་ཚེ། དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བོན་པ་ལ་བསྲེན་བཀུར་ཞྱིང་

རྲེས་སུ་བསན་པ་མནོས་པ་ནས་བཟུང་སྲེ། གངས་མྲེད་པ་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་

བསགས་པས་ས་བདུན་པ་ནོན་པར་གྱུར་ཏོ། །
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དྲེ་ནས་བམ་ཟྲེ་ཁྲེའུ་སྤྱིན་ཞྲེས་བ་བར་གྱུར་པ་ན། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མར་

མྲེ་མཛད་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བོན་པ་ལ། མྲེ་ཏོག་ཨུཏྤ་ལ་ལྔས་མཆོད་ཀྱང་ཀཥྞ་ས་རའྱི་

པགས་པ་དང༌། རལ་བ་གསྲེར་གྱི་མདོག་ཅན་གདན་དུ་བཏང་ནས་བསྲེན་བཀུར་བ་

ནས་བཟུང་སྲེ། གངས་མྲེད་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པས། ས་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་

བའྱི་བར་ཐོབ་པས་ས་བཅུ་རོགས་སོ་ཞྲེས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྡྲེ་སྣོད་ལས་

གསུངས་ཤྱིང༌། ཇྱི་སད་དུ། སངས་རྒྱས་མར་མྲེ་མཛད་ལ་ཨུཏྤ་ལ་ལྔས། །གཏོར་ཏྲེ་

རལ་བ་གདན་དུ་བཏྱིང་བས་པས། །མྱི ་སྐྲེའྱི ་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་གྱུར་

ནས། །ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ཞྲེས་ང་ལུང་བསན། །ཞྲེས་དང༌། 

ལུང་ལས། གང་ཚེ་མར་མྲེ་མཛད་ཀྱྱིས་ང༌། །ལུང་བསན་གྱུར་པ་དྲེ་ཡྱི་

ཚེ། །ས་བརྒྱད་པ་ནྱི་ཐོབ་གྱུར་ཏྲེ། །དབང་བཅུ་དག་ཀྱང་ཐོབ་པར་གྱུར། །ཞྲེས་

གསུངས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་མོས་སྤྱོད་ཀྱྱི་ས་ནས་ས་དང་པོའྱི་བར་དུ་གངས་མྲེད་པ་དང་

པོའྱི་ཚོགས་དང༌། ས་དང་པོ་ནས་ས་བདུན་པའྱི་བར་དུ་གངས་མྲེད་པ་གཉྱིས་པའྱི་

ཚོགས་དང༌། ས་བརྒྱད་པ་ནས་སབཅུ་པའྱི་བར་དུ་བསལ་ཆྲེན་གངས་མྲེད་པ་

གསུམ་པོའྱི་ཚོགས་རོགས་སོ། །

གཞན་ཡང༌། ཚོགས་ལམ་ལ་གངས་མྲེད་གཅྱིག་གྱི་ཚོགས་དང༌། སྦྱོར་བའྱི་

ལམ་ལ་གངས་མྲེད་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཚོགས་དང༌། ས་བཅུ་པོ་རྲེ་རྲེ་ལ་གངས་མྲེད་གསུམ་

གསུམ་སྲེ། གངས་མྲེད་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གསུངས་པའང་ཡོད་དྲེ། བརྒྱད་སོང་

འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། འདྱི་ལྟར་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་དང་པོས་ནྱི། ཚོགས་ཀྱྱི་ས་ནས་

བརམས་ཏྲེ་ས་དང་པོའྱི་བར་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པས་ནྱི། དྲྱི་མ་མྲེད་
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པའྱི་ས་ནས་བཟུང་སྲེ་ས་བདུན་པའྱི་བར་དུའོ། །ཡང་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་

པས་ནྱི། ས་མྱི་གཡོ་བ་ནས་བཟུང་སྲེ་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་སའྱི་བར་དུའོ། །ཞྲེས་པ་ནས་

འདྱི་ལྟར་སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྲེན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་ཚོགས་ཀྱྱི་ས་ཀུན་ཏུ་རོགས་

པར་བྲེད་པ་ན་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་གཅྱིག་འདའ་བར་བྲེད་དོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་མོས་

པ་སྤྱོད་པའྱི་ས་རོགས་པར་བྲེད་པ་ན་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་གཉྱིས་འདའ་བར་

བྲེད་དོ། །དྲེའྱི་འོག་ཏུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནས་བརམས་ཏྲེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ས་

ཆོས་ཀྱྱི་སྤྱིན་གྱི་བར་ལ་སོ་སོ་སོ་སོར་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་གསུམ་གྱིས་

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ས་རོགས་པར་བས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ས་ཀུན་ཏུ་འོད་

སྒྲུབ་པར་བྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱིས་

སངས་རྒྱས་ཉྱིད་འཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འདུལ་བ་ལུང་སན་གྱི་གཞྱི་ལས། ཀུན་དགའ་བོས། འཇྱིག་རྲེན་གཙོ་བོ་རྣམ་

འདྲྲེན་པ། །ཁོད་སྔོན་བང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ན། །སངས་རྒྱས་ཇྱི་སྲེད་དུས་གང་དུ། །ཇྱི་ལྟ་

བུར་ནྱི་བསྲེན་བཀུར་མཛད། །ཅྲེས་ཞུས་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

ནས། །འདྲྲེན་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐོང་གྱི་བར། །བདུན་ཁྱི་དང་ནྱི་ལྔ་སོང་གྱི །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ནྱི་ངས་མཆོད་དོ། །སངས་རྒྱས་མར་མྲེ་མཛད་ནས་ནྱི། །ཐུབ་པ་དབང་པོའྱི་

རྒྱལ་མཚན་བར། །བདུན་ཁྱི་དང་ནྱི་དྲུག་སོང་གྱི །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་ང་ཡྱིས་

མཆོད། །སངས་རྒྱས་ལྲེགས་མཛད་ནས་བཟུང་སྲེ། །སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་བར་

དག་ཏུ། །བདུན་ཁྱི་བདུན་སོང་ང་ཡྱིས་མཆོད། །གངས་མྲེད་གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་

ནྱི། །རྒྱལ་བ་ངས་ནྱི་མཆོད་བས་ཏྲེ། །བང་ཆུབ་ཕྱིར་ནྱི་སྤྱོད་པ་ན། །དྲེ་ཚོ་ང་ལ་སྐོ་
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སྲེམས་མྲེད། །ཅྲེས་དང༌། མཛོད་ལས། རྣམ་གཟྱིགས་མར་མྲེ་རྱིན་ཆྲེན་

གཙུག །གངས་མྲེད་གསུམ་གྱི་ཐ་མར་བྱུང༌། །དང་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་

གསུངས་ལ། 

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་བསྲེན་བཀུར་མཛད་ཅྱིང་སོན་ལམ་བཏབ་པའྱི་

ཚུལ་ནྱི། ལུང་སན་གྱི་གཞྱི་ལས། སྔོན་གོང་ཁྲེར་ཡངས་པའྱི་ར་མཁན་ཡངས་པའྱི་

འོད་ཅྲེས་བ་བར་གྱུར་པས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྲེར་མའྱི་བསྙུན་

གྱིས་ཟྱིན་པ་ལ་ཆུ་འཇམ་པོས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་ཏྲེ། མར་དང་ཏྱིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་

ནས། བུ་རམ་ཆུའྱི་བཏུང་བ་དྲངས་པས་སྙུན་ལས་གོལ་ལོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་དད་ནས། 

བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྦྱྱིན་པ་འདྱི་ཡྱིས་ཤཱཀྱའྱི་རྱིགས་སྐྲེས་ལ། །ཡོན་ཏན་རྱིགས་དང་

རུས་དག་མཉམ་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་གྱུར་ཅྱིང༌། །བདག་གྱིས་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་

རྲེན་བར་གྱི་ཉམ་ཐག་འཆྱི་བ་ཡྱི། །ཕ་རོལ་ཞྱི་བ་རྒྱ་ཆྲེན་འཇྱིགས་པ་མྲེད་པས་སྒོལ་

བར་ཤོག །ཅྲེས་སོན་ལམ་བཏབ་བོ། །ཞྲེས་དང༌། ང་ནྱི་ར་མཁན་གྱུར་པ་ན། །སངས་

རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་མཐོང་ནས། །བང་ཆུབ་ཕྱིར་ནྱི་ཐོག་མར་ངས། །མར་དང་ཏྱིལ་མར་

གྱིས་མཆོད་དོ། །ཞྲེས་འབྱུང་ངོ༌། །

དྲེ་ཡང་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དང་མཉམ་དུ་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པའྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་

འགོ་བརམས་པ་མྱིན་ཏྲེ། དཀོན་མཆོག་སྤྱིན་ལས། རྱིགས་ཀྱྱི་བུ། དྲེ་བཞྲེན་

གཤྲེགས་པ་ནྱི་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་དུ་མས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 

རྱིགས་ཀྱྱི་བུ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ནྱི་དཔག་པ་དང༌། བསམ་པ་དང༌། བརགས་

པར་མྱི་ནུས་སོ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྲེལ་བས་
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གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས། བསལ་བ་གངས་མ་མཆྱིས་པ་གསུམ་གྱིས་དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་མ་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྱིགས་ཀྱྱི་བུ། དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ཡུལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་སྲེ། དྲེ་ནྱི་བསལ་

བ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཀྱྱི། ནམ་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་ཆོས་མཉམ་པ་ཉྱིད་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ནས་བརམས་ཏྲེ། 

བསལ་བ་བགང་བར་བ་ཡྱིས། ཐོག་མའྱི་སྲེམས་ནས་བརམས་ཏྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་ལ། 

དྲེས་ན་ཐྲེག་བསྡུས་ལས། བཟང་དང་སོན་པའྱི་སོབས་ཅན་དང༌། །སྲེམས་

བརན་ཁད་པར་འགོ་བ་ཡྱིས། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གངས་མྲེད་གསུམ། །ཀུན་ཏུ་

རོམ་པར་མཛད་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་དང༌། དྲེའྱི་འགྲེལ་བར། བཟང་པོ་ནྱི་དགྲེ་བ་སྲེ། དྲེ་

སོབས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ནྱི་བཟང་པོའྱི་སོབས་ཅན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །སོན་པ་འདྱིར་སོན་ལམ་དུ་འདོད་དྲེ། དྲེ་ལ་ཡོད་པས་སོན་ལམ་གྱི་སོབས་ཅན་

ནོ། །དྲེ་ལ་དགྲེ་བའྱི་ར་བའྱི་སོབས་ཅན་ནྱི། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཀྱྱིས་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་

ནོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོན་ལམ་གྱི་སོབས་ཅན་ནྱི། རག་ཏུ་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གཉྲེན་དང་

ཕད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྲེམས་བརན་པ་ཉྱིད་ནྱི། མྱི་དགྲེ་བའྱི་གོགས་པོས་བཟློག་ཀྱང་

བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྲེམས་ཡོངས་སུ་མྱི་གཏོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་ནྱི། མཐོང་བའྱི་ཆོས་དང་ཚེ་རབས་ཕྱི་མ་ལ་དགྲེ་བའྱི་

ཆོས་འཕྲེལ་བ་དང་ཡོངས་སུ་མྱི་ཉམས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་གང་གྱི་ཚེ་དགྲེ་བའྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽

  167  

ར་བ་དང་སོན་ལམ་གྱི་སོབས་ཅན་དང༌། སྲེམས་བརན་ཏྲེ་བར་མ་དོར་མྱི་ལྡོག་པ་

དང༌། ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་སྲེ། ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་ཀྱྱིས་ཆོག་པར་མྱི་འཛིན་པ་དྲེ་ནས་

བརམས་ཏྲེ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་བརམས་སོ། །ཞྲེས་དགྲེ་བ་དང་སོན་ལམ་གྱི་

སོབས་དང་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྲེམས་ཤྱིན་ཏུ་བརན་པ་དང༌། རྒྱལ་སས་ཀྱྱི་སྤྱོད་པ་མཐའ་

དག་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་བའྱི་སབས་ཤྱིག་ནས་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པའྱི་

ཚོགས་ཀྱྱི་འགོ་བརམས་པར་གསུངས་སོ། །ཚོགས་ཀྱྱི་སད་དོད་ནྱི། སཾ་བྷ་ར་ཞྲེས་

པ་ཡྱིན་ལ། སམ་ནྱི་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང༌། བྷ་ནྱི་ངོ་བོ་དང༌། ར་ནྱི་འཛིན་པ་སྲེ། 

དྲེས་ན་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱྱི་ཚོགས་ནྱི། བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ཡང་དག་པར་

འགྲུབ་པའྱི་ངོ་བོའམ། བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་ནྱི་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱྱི་འབས་བུར་འཛིན་པའྱི་

དོན་གྱིས་ན་ཚོགས་སོ། །བསོད་ནམས་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཞན་ལ་ཕན་ཞྱིང་བསོད་པས་

གསོས་ཤྱིང་གནས་པའྱི་མྱིང་དུ་བམ་གཉྱིས་ལས་གསུངས་ལ། སྤྱྱིར་བསོད་ནམས་

ཞྲེས་པ་སབས་འགར་དགྲེ་བ་སྤྱྱི་དང༌། སབས་འགར་འདོད་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་ལས་ལ་

འཇུག་པའྱི་སབས་ཀྱང་ཡོད་དོ། །

འགྲེལ་བ་དོན་གསལ་ལས་སྱིང་རྲེ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་གྱིས་ཡང་དག་

པར་འགྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོ་འཛིན་པར་བྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ན། སྱིང་རྲེ་ལ་

སོགས་པ་ཚོགས་ཡྱིན་པས་ཚོགས་ཀྱྱི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་བདུན་ནོ། །དྲེ་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་

ཀྱྱི་ཚོགས་ནྱི། ནང་དང༌། ཕྱི་དང༌། དྲེ་གཉྱིས་ཀ་དང༌། སོང་བ་དང༌། ཆྲེན་པོ་དང༌། དོན་

དམ་པ་དང༌། འདུས་བས་དང༌། འདུས་མ་བས་དང༌། མཐའ་ལས་འདུས་པ་དང༌། 

ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྲེད་པ་དང༌། དོར་བ་མྲེད་པ་དང༌། རང་བཞྱིན་དང༌། ཆོས་ཐམས་



རེ་བབན་ཡེ་ཤེས་ར་མ་ོ།

  168  

ཅད་དང༌། མཚན་ཉྱིད་དང༌། མྱི་དམྱིགས་པ་དང༌། དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དང༌། 

དངོས་པོ་དང༌། དངོས་པོ་མྲེད་པ་དང༌། རང་གྱི་ངོ་བོ་དང༌། གཞན་གྱི་ངོ་བོ་སོང་བ་

ཉྱིད་ཀྱྱི་བྲེ་བག་གྱིས་རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུའོ། །ཞྲེས་སོང་ཉྱིད་ཉྱི་ཤུ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱྱི་

ཚོགས་གསུངས་སོ། །

མདོ་སྡྲེ་རྒྱན་ལས། སྦྱྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་བསོད་ནམས་ཀྱྱི། །ཚོགས་ཡྱིན་

ཤྲེས་རབ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱྱི། །གསུམ་པོ་གཞན་ནྱི་གཉྱིས་ཀ་སྲེ། །ལྔ་ཆར་ཡང་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་

ཚོགས། །ཞྲེས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་དང་པོ་གཉྱིས་བསོད་ནམས་ཀྱྱི་ཚོགས་དང༌། ཐ་མ་

ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱྱི་ཚོགས་ཡྱིན་ལ། བཟོད་པ་བརོན་འགྲུས་བསམ་གཏན་གསུམ་ནྱི་

ཚོགས་གཉྱིས་ཀ་དང༌། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱྱིས་ཟྱིན་

པའྱི་ཚེ་ཕར་ཕྱིན་དང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱྱི་ཚོགས་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཤྱིང༌། 

འཇུག་པ་ལས། སྦྱྱིན་སོགས་ཆོས་གསུམ་དྲེ་དག་ཕལ་མོ་ཆྲེར། །བདྲེ་བར་གཤྲེགས་

པས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་བསྔགས། །བསོད་ནམས་ཞྲེས་བའྱི་ཚོགས་ཀྱང་དྲེ་དག་

ཉྱིད། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀྱྱི་བདག་ཉྱིད་སྐུ་ཡྱི་རྒྱུ། །ཞྲེས་ཕར་ཕྱིན་དང་པོ་གསུམ་

ནྱི་བསོད་ནམས་ཀྱྱི་ཚོགས་དང༌། གཟུགས་སྐུའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་དང༌། ཐ་མ་གཉྱིས་ནྱི་

ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱྱི་ཚོགས་དང༌། ཆོས་སྐུའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྱྱི་ཕར་ཕྱིན་

ཚོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་རྒྱུར་གསུངས་ཤྱིང༌། 

རྒྱུད་བླ་མ་ལས། བསོད་ནམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་སྲེ། །དྲེ་ལ་རྣམ་གསུམ་རོག་

མྲེད་པས། །དྲེ་རོགས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནྱི། །དྲེ་ཡྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སང་ཕྱིར། །ཞྲེས་

ཕར་ཕྱིན་དང་པོ་ལྔ་བསོད་ནམས་ཀྱྱི་ཚོགས་དང༌། དྲེ་ལྔ་ལ་འཁོར་གསུམ་དུ་རྣམ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་ཕར་ཕྱིན་ནྱི། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱྱི་ཚོགས་དང༌། སྦྱྱིན་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་སོང་བྲེད་དུ་གསུངས་

སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་གཞུང་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ནྱི། ཆོས་དབྱིངས་བསོད་འགྲེལ་ལས། དྲེ་ལ་

རྒྱུད་བླ་མས་ནྱི། སོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ལྟ་བས་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ལྔའྱི་དབང་དུ་

བས་ལ། འཇུག་པས་ནྱི། དང་པོ་གསུམ་གཙོ་ཆྲེ་བ་དང༌། མདོ་སྡྲེ་རྒྱན་གྱིས་ནྱི། དང་

པོ་གཉྱིས་དང་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཚོགས་ཀྱྱི་ངོ་བོའྱི་དབང་དུ་བས་ཤྱིང༌། བར་བ་གསུམ་ལ་

ཚོགས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བས་སོ། །ཞྲེས་བཤད་དོ། །

དྲེ་ཡང་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་ཞྲེས་པའྱི་གངས་མྲེད་ཀྱྱི་དོན་ནྱི། 

གལ་ཏྲེ་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པར་ལམ་བསོམ་དགོས་ན་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་མྱི་

འཐད་ལ། གསུམ་ཡྱིན་ན་གངས་མྲེད་པར་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡྲེ་གངས་མྲེད་པ་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ནྱི། གཅྱིག་བཅུ་བརྒྱ་སོང་ཁྱི་འབུམ་དང༌། །ས་ཡ་བྲེ་བ་དུང་ཕྱུར་

རྣམས། །རྐང་བ་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པར་བ། །ཐྲེར་འབུམ་ཁག་ཁྱིག་རབ་བཀམ་

དང༌། །གཏམས་དཀྱིགས་མྱི་འཁྲུགས་ཁད་འབྱིན་དང༌། །ཞྲེས་པ་ནས། གངས་མྲེད་

པ་ནྱི་ཐ་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་གངས་ཀྱྱི་གནས་དྲུག་ཅུ་བ་ལ་གངས་

མྲེད་ཅྲེས་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་དྲེའྱི་དབང་དུ་བས་པར་གཞུང་འགའ་ཞྱིག་ལས་

གསུངས་ལ། 

བཤད་པའྱི་རྣམ་གངས་གཞན་ནྱི། བང་ས་ལས། བསལ་བ་ཆྲེན་པོ་གངས་

མྲེད་པ་དང་པོས་ནྱི་མོས་པས་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་

རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་འཐོབ་སྲེ། དྲེ་ཡང་རག་ཏུ་འབད་པས་འཐོབ་ཀྱྱི་མྱི་འབད་



རེ་བབན་ཡེ་ཤེས་ར་མ་ོ།
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པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསལ་བ་ཆྲེན་པོ་གངས་མྲེད་པ་གཉྱིས་པས་ནྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་

ལ་གནས་པ་ནས། མཚན་མ་མྲེད་པ་ལ་གནས་པ་ལ་རོལ་བ་དང་བཅས་པའྱི་བར་

ལས་འདས་ཏྲེ། མཚན་མ་མྲེད་པ་ལ་གནས་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་

རོ། །

དྲེ་ནྱི་ངྲེས་པ་ཁོ་ན་སྲེ། འདྱི་ལྟར་བསམ་པ་དག་པའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དྲེ་ནྱི་

ངྲེས་པར་འབད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བསལ་བ་ཆྲེན་པོ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་པས་ནྱི། 

མཚན་མ་མྲེད་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ལ་གནས་པ་

ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་གནས་པ་མཆོག་ཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལ་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་རྱིག་པར་བ་སྲེ། བསལ་བ་

ཆྲེན་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་ཉྱིན་མཚན་དང༌། ཟླ་བ་དང་ཟླ་བ་ཕྲེད་དུ་བགང་བའྱི་ཚུལ་

གྱིས་དུས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གངས་མྲེད་པ་ཞྲེས་བའོ། །བསལ་བ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་

དག་བགང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བགང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའྱི་གངས་གང་ཡྱིན་པ་

དྲེ་ཡང་གངས་མྲེད་པ་ཞྲེས་བ་སྲེ། བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་སྔ་མ་ཤོས་ཀྱྱིས་ནྱི། 

བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་ཕྱི་མ་ཤོས་ཀྱྱིས་ནྱི། གསུམ་ཁོ་ནས་འཐོབ་ཀྱྱི་ལྷག་

པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སུ་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་ཆྲེན་པོའྱི་ཡང་ཆྲེན་པོས་སྦྱོར་བ་དྲེའྱི་

ནང་ན་ལ་ལ་ནྱི་བར་གྱི་བསལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུམས་པར་བྲེད་དོ། །ལ་ལ་ནྱི་བསལ་

བ་ཆྲེན་པོ་དག་གྱི་བར་དུ་འདུམས་པར་བྲེད་ཀྱྱི། གངས་མྲེད་པ་འདུམས་པར་བྲེད་པ་

ནྱི་འགའ་ཡང་མྲེད་པར་རྱིག་པར་བའོ། །ཞྲེས་གསུངས་ལ། དྲེ་ཡང་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་
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ཅན་འདྱི་ཉྱིད་སྔོན་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བམ་ཟྲེ་ཁྲེའུ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ། སངས་

རྒྱས་སར་རྒྱལ་རྱིའྱི་ཕུག་ཞྱིག་ན་མྲེ་ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་མཐོང་ནས་

རང་བ་ཡ་གཅྱིག་གྱིས་འགྲེང་སྲེ་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ། སྐྲེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག་ཁོད་

འདྲའྱི་དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་གཞན་དག་ལྷ་ཡུལ་ས་ལ་མྲེད། །འཇྱིག་རྲེན་འདྱི་ནའང་ཡོད་

པ་མ་ཡྱིན་རྣམ་ཐོས་བུ་ཡྱི་གནས་ནའང་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ལྷ་ཡྱི་ཕོ་བང་གནས་མཆོག་

དག་ནའང་ཡོད་མྱིན་ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་དག་ནའང་མྲེད། །རྱི་དང་ནགས་

སུ་བཅས་པའྱི་ས་སྲེང་རྒྱས་པ་ཀུན་ཏུ་ཡུལ་ཞྱིག་ག་ལ་ཡོད། །ཅྲེས་དྲེ་ལྟར་བསོར་བ་

བས་ཏྲེ་བསོད་པས་བསལ་བ་དགུའྱི་ཚོགས་འདུམས་པར་ལུང་སན་གྱི་གཞྱི་

ལས། །རྱིན་ཆྲེན་བཀ་བའྱི་ཕུག་ན་ཡང༌། །སངས་རྒྱས་སར་རྒྱལ་ལ་ནྱི་ངས། །དྲེ་ཚེ་

ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་བསོད་པས། །བསལ་བ་དགུ་ནྱི་ཕྱིར་བསྱིལ་ཏོ། །ཞྲེས་དང༌། 

མདོ་གཞན་ལས་ཀྱང༌། བམ་ཟྲེ་དམ་པ་དྲེ་རྱིང་དུ། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལྲེགས་

བསོད་པའྱི། །སོབས་དང་བརོན་འགྲུས་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། །བསལ་བ་དགུ་ཞྱིག་འདུམས་

པར་འགྱུར། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

འདྱིར་སྨས་པ། བམས་དང་སྱིང་རྲེ་ཚངས་པའྱི་ཆུ་གཏྲེར་ལས། །བང་ཆུབ་

སྲེམས་ཀྱྱི་ཟླ་བ་དཀར་བོའྱི་ཕྲེང༌། །ས་ཆྲེན་བཅུ་གཉྱིས་ཁྱིམ་དུ་ཤར་བའྱི་ཚེ། །གཞན་

ཕན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྱི་འོད་ཟྲེར་འཕོ། །དྲེ་ཡང་བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོར་འདུན་པའྱི་

སྲེམས། །རྒྱུ་སར་ལམ་ནས་ཟླ་བ་ཚེས་པ་བཞྱིན། །དཀར་ཆོས་ཀུན་གྱི་གཞྱི་རྲེན་ས་

དང་མཚུངས། །ཕན་འདྲེའྱི་བསམ་པ་འགྱུར་བ་མྲེད་པའྱི་སྲེམས། །དྲྱི་མྲེད་འཛམ་བུ་

ཆུ་ཡྱི་གསྲེར་དང་འདྲ། །ལྷག་བསམ་ཆྲེན་པོ་གོང་དུ་འཕྲེལ་བའྱི་སྲེམས། །རྱིན་ཆྲེན་
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འབྱུང་གནས་དག་གྱི་རྲེས་སུ་འགོ། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གཡོ་མྲེད་བཟོད་པའྱི་

སྲེམས། །ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་འདྲ། །བརོན་འགྲུས་ཆྲེན་པོའྱི་འོད་སྣང་

འཕོ་བའྱི་སྲེམས། །རྡོ་རྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་དང་ཡང་དག་མཚུངས། །གཡོ་མྲེད་བསམ་གཏན་

ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའྱི་སྲེམས། །ཤྱིན་ཏུ་བརན་པ་རྱི་ཡྱི་རྒྱལ་པོ་བཞྱིན། །ལྔ་རྱིག་ཤྲེས་

རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའྱི་སྲེམས། །འགོ་བའྱི་ནད་བརྒྱ་སྲེམས་བའྱི་སན་དང་

མཚུངས། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྱིང་དུ་སོང་བའྱི་སྲེམས། །འགོ་དོན་མཛད་པའྱི་

བཤྲེས་གཉྲེན་དཔྲེ་རུ་བས། །དབང་བཅུ་ཐོབ་པ་སོན་ལམ་ཆྲེན་པོའྱི་སྲེམས། །དགོས་

འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་འདྲ། །ལྲེགས་པའྱི་བློ་གོས་སོབས་དང་ལྡན་

པའྱི་སྲེམས། །སྣ་ཚོགས་འབས་བུ་སྱིན་བྲེད་ཉྱི་མ་བཞྱིན། །ཡྲེ་ཤྲེས་སྣང་བའྱི་གཏྲེར་

དང་འགོགས་པའྱི་སྲེམས། །ཀུན་ཏུ་སན་པའྱི་དྲྱི་ཟའྱི་གླུ་དབངས་འདྲ། །མངོན་པར་

ཤྲེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས། །ཐོགས་མྲེད་མཐུ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་

བཞྱིན། །བསོད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོགས་གཉྱིས་ལྡན་པའྱི་སྲེམས། །མྱི་ཟད་རྱིན་ཆྲེན་

མང་པོའྱི་མཛོད་དང་མཚུངས། །བང་ཆུབ་ཕོགས་ཀྱྱི་ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་

སྲེམས། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བའྱི་ལམ་པོ་ཆྲེ་ལྟ་བུ། །སོང་ཉྱིད་སྱིང་རྲེ་སྱིང་པོ་ཅན་གྱི་

སྲེམས། །ཕོགས་སུ་འགོ་བའྱི་བཞོན་པ་བཟང་པོ་བཞྱིན། །གཟུངས་དང་སོབས་པ་

ཆྲེན་པོ་ལྡན་པའྱི་སྲེམས། །ལྲེགས་བཤད་མྱི་ཟད་བཀོད་མའྱི་ཆུ་དང་མཚུངས། །ཆོས་

ཀྱྱི་སྡོམ་བཞྱི་དག་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས། །ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་སྒ་སན་སྒོགས་པ་

བཞྱིན། །བགོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ལམ་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས། །རྱིས་སུ་མ་ཆད་ཆུ་བོ་

ཆྲེན་པོ་བཞྱིན། །ཆོས་ཀྱྱི་སྐུ་དང་ལྡན་པའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས། །ཕུན་ཚོགས་ཆར་བ་
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འབྲེབས་པའྱི་སྤྱིན་དང་མཚུངས། །ཟླ་ཚེ་ལྟ་བུའྱི་ཐུགས་མཆོག་བསྐྲེད་པ་ནས། །འོད་

ཟྲེར་ཆྲེན་པོའྱི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའྱི་བར། །གངས་མྲེད་ཚོགས་རོགས་ས་ཡྱི་ཡོན་

ཏན་ཆོས། །བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཐོབ། །དྲེ་ལྟར་རྒྱལ་སས་ངང་

བའྱི་རྒྱལ་པོ་ནྱི། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྲེའྱི་གཤོག་དཀར་རྱིང་དུ་གཡོ། །གངས་མྲེད་ཚོགས་

ཀྱྱི་རླུང་གྱི་ཤུགས་སོབས་ཀྱྱིས། །རྒྱལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་འགོ། །ཞྲེས་

བ་བ་ནྱི་བར་སབས་ཀྱྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།། 

གསུམ་པ་ནྱི། བསོད་པ་ལས། ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྱིང་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མ་གཡོས་

པར། །ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་ལས་སྤྲུལ་བའྱི་གར། །རྒྱལ་སས་དམ་པ་ཏོག་

དཀར་སྨ་བའྱི་ཟླ། །དགའ་ལྡན་མགོན་དུ་ཤར་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །

དྲེ་ཡང་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོས་འཇྱིག་རྲེན་

མཁྲེན། །འཇྱིག་རྲེན་ཀུན་ལ་གཟྱིགས་ནས་ནྱི། །ཆོས་ཀྱྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་

པར། །སྤྲུལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱིས། །སྐྲེ་བ་མངོན་པར་སྐྲེ་བ་དང༌། །དགའ་

ལྡན་ནས་ནྱི་འཕོ་བ་དང༌། །ལྷུམས་སུ་འཇུག་དང་བལྟམས་པ་དང༌། །བཟོ་བའྱི་གནས་

ལ་མཁས་པ་དང༌། །བཙུན་མོའྱི་འཁོར་དགྲེས་རོལ་བ་དང༌། །ངྲེས་འབྱུང་དཀའ་བ་

སྤྱོད་པ་དང༌། །བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་གཤྲེགས་པ་དང༌། །བདུད་སྡྲེ་འཇོམས་དང་རོགས་

པར་ནྱི། །བང་ཆུབ་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། །མྱ་ངན་འདས་པར་གཤྲེགས་མཛད་

རྣམས། །ཡོངས་སུ་མ་དག་ཞྱིང་རྣམས་སུ། །སྱིད་པ་ཇྱི་སྱིད་གནས་པར་སོན། །ཞྲེས་

དང༌། 

རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས། སྱིང་རྲེའྱི་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས། །གཤྲེགས་དང་
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བལྟམས་དང་རོལ་བ་དང༌། །ཁབ་ནས་འབྱུང་དང་དཀའ་སྤྱོད་དང༌། །བང་ཆུབ་ཆྲེད་

དུ་བདུད་སྡྲེ་འཇོམས། །ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་དང༌། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་ནས་

བབས་པ་དང༌། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས། །འདས་པ་སོན་པའྱི་མཛད་པ་

ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཐུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཀྱྱི་དབྱིངས་ལ་རག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་གཡོ་བ་མྲེད་བཞྱིན་དུ་མཛད་ཆྲེན་བཅུ་གཉྱིས་སོགས་

སྐུའྱི་བཀོད་པ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པས་འགོ་བའྱི་དོན་མཛད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། 

དཔྲེར་ན། ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་ཁང་བཟང་དུ་བཞུགས་

བཞྱིན་དུ། དྲེའྱི་སྣང་བརན་རྱིན་པོ་ཆྲེ་བཻཌཱུརྱའྱི་ས་གཞྱི་ལ་ཤར་བ་དྲེས་ལྷའྱི་འགོ་བའྱི་

དོན་བྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཇྱི་སད་དུ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཇྱི་ལྟར་ས་ཀུན་ཉམ་ངའྱི་གནས་

གཞན་དང་བལ་དྲྱི་མྲེད་བཻཌཱུརྱ། །གསལ་མཛེས་ནོར་བུའྱི་ཡོན་ཏན་དྲྱི་བལ་དཔལ་

ལྡན་སྲེང་ནྱི་མཉམ་གྱུར་ཏྲེ། །དག་ཕྱིར་དྲེར་ནྱི་ལྷ་གནས་སྣ་ཚོགས་ལྷ་དབང་ལྷ་ཡྱི་

གཟུགས་ཤར་ཏྲེ། །རྱིམ་གྱིས་ས་ཡྱི་ཡོན་ཏན་བལ་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་སར་ཡང་མྱི་སྣང་

འགྱུར། །དྲེ་དངོས་ཐོབ་ཕྱིར་བསྲེན་གནས་བརྟུལ་ཞུགས་ངྲེས་པར་སྦྱྱིན་སོགས་ལ་

ཕོགས་པ། །བུད་མྲེད་སྐྲེས་ཚོགས་སོན་པའྱི་སྲེམས་ཀྱྱིས་མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་འཐོར་

བ་ལྟར། །དག་པ་བཻཌཱུརྱ་འདྲའྱི་སྲེམས་ལ་སྣང་བ་ཐུབ་དབང་ཐོབ་བའྱི་ཕྱིར། །རབ་

དགའྱི ་སྲེམས་ལྡན་རྒྱལ་བའྱི ་སས་རྣམས་དྲེ ་བཞྱིན་སྲེམས་རབ་སྐྲེད་པར་

བྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

ཆོས་ཀྱྱི་སྐུ་དྲེ་ནྱི། ཤྲེར་ཕྱིན་སུམ་བརྒྱ་བ་ལས། གང་དག་ང་ལ་གཟུགས་སུ་
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མཐོང༌། །གང་དག་ང་ལ་སྒར་ཤྲེས་པ། །ལོག་པར་སོང་བར་ཞུགས་པ་སྲེ། །སྐྲེ་བོ་དྲེ་

དག་ང་མྱི་མཐོང༌། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་བལྟ། །འདྲྲེན་པ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་

ཀྱྱི་སྐུ། །ཆོས་ཉྱིད་ཤྲེས་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། །དྲེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་མྱི་ནུས། །ཞྲེས་སྲེམས་

ཅན་གང་དག་གྱིས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལ་མཚན་དཔྲེས་བརྒྱན་པའྱི་གཟུགས་ཀྱྱི་

སྐུར་བདྲེན་གྲུབ་ཏུ་མཐོང་ཞྱིང་འཛིན་པ་དང༌། ཡང་ལ་ལས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལ་

དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ཞྲེས་སྒར་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་བདྲེན་གྲུབ་ཏུ་འདུ་ཤྲེས་པ་

སོགས་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་སྐུ་མཐོང་བ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་ཤྱིང་

སོང་བ་སྲེ། སྐྲེ་བོ་དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་སྐུ་མྱི་མཐོང་

ངོ༌། །དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་དུ་བལྟ་བར་བ་བ་དང༌། 

འདྲྲེན་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱི་ཆོས་ཀྱྱི་དབྱིངས་དྲེ་ཉྱིད་ནྱི་ཆོས་ཀྱྱི་སྐུའོ། །ཆོས་ཉྱིད་

ཀྱྱི་སྐུ་དྲེ་ནྱི། བདྲེན་འཛིན་གྱིས་བཅྱིང་པའྱི་བློས་ཤྲེས་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་བློ་

དྲེས་རྣམས་པར་ཤྲེས་མྱི་ནུས་པར་གསུངས་སོ། །

དྲེས་ན་ཆོས་ཀྱྱི་སྐུ་དྲེ་ལས་གཡོ་བ་མྲེད་བཞྱིན་དུ་སྐྲེ་བ་མངོན་པར་སྐྲེ་བའྱི་

ཚུལ་ནྱི། སྔོན་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ཀྱྱི་ཚེ་ལོ་ཉྱི་ཁྱི་ཐུབ་པའྱི་དུས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་

འོད་སྲུངས་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བོན་ནོ། །དྲེའྱི་དུས་སུ་སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་

པ་འདྱི་ཉྱིད་བམ་ཟྲེ་ཁྲེའུ་བླ་མ་ཞྲེས་བ་བར་གྱུར། དྲེ་ནས་འཕོས་པའྱི་ཚུལ་བསན་ཏྲེ་

དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱི་སོན་པ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་

ཞྲེས་བ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེར་སྐྲེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་

ཚུལ་བཟུང་ནས། དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་གཙོ་བས་པའྱི་ལྷ་ལ་སོགས་པའྱི་འགོ་བ་
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རྣམས་སྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་སོན་པར་མཛད་དོ། །དུས་དྲེར་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ། ཆུ་

ཀླུང་སལ་ལྡན་ཤྱིང་ར་ཞྲེས་བ་བ་ཆུ་བོ་གངྒཱའྱི་འགམ། གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་སྲེར་སྐ་གཞྱི་

ཞྲེས་བ་བར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་པའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ཤཱཀྱའྱི་རྱིགས་

རྒྱལ་པོ་སྲེངྒྲེ་འགམ་ཞྲེས་བ་བས་རྒྱལ་སྱིད་བྲེད་དོ། །

རྒྱལ་པོ་དྲེ་ལ་སས་བཞྱི་སྲེ། ཟས་གཙང་དང༌། ཟས་དཀར་དང༌། བྲེ་བོ་ཟས་

དང༌། བདུད་རྱི་ཟས་སོ། །སས་མོ་ཡང་བཞྱི་སྲེ། གཙང་མ་དང༌། དཀར་མོ་དང༌། བོ་

བོ་མོ་དང༌། བདུད་རྱི་མོའ།ོ །ཤཱཀྱའྱི་གོང་ཁྲེར་ལྷས་བསན་ཞྲེས་པ་ན་ཤཱཀྱ་ལྲེགས་

པར་རབ་སད་ཅྲེས་བ་བས་རྒྱལ་སྱིད་སྐོང་བ་ལས། རྒྱལ་པོ་དྲེ་གཉྱིས་ཀར་ཡང་

རྒྱལ་སྱིད་བདྲེ་ཞྱིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆོས་དང་ལྡན་པས་རྒྱལ་སྱིད་སྐོང་

ངོ༌། །སྲེང་གྲེ་འགམ་ནྱི་བདག་གྱི་རྒྱུད་ལ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་བྱུང་ཡང་

ཅྱི་མ་རུང་ཞྲེས་སོན་པར་བྲེད་དོ། །རྒྱལ་པོ་ལྲེགས་པར་རབ་སད་ཀྱང༌། སྲེངྒྲེ་འགམ་

དང་གཉྲེན་དུ་འགྱུར་བར་སོན་ནོ། །ལྲེགས་པར་རབ་སད་ལ་བུ་མོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཞྱིག་བཙས་པ་ན། སྐྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་འདྱི་ནྱི་མྱིའྱི་བུ་མོ་མ་ལགས་ཏྲེ། ལས་

ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་སྤྲུལ་བའྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལོ་ཞྲེས་ཟྲེར་པས། དྲེའྱི་མྱིང་སྒྱུ་འཕྲུལ་མར་

བཏགས་ཤྱིང༌། དྲེ་ནས་ཡང་ཕྱིས་ཤྱིག་ན་ལྲེགས་པར་རབ་སད་ཀྱྱི་བཙུན་མོ་ལ་བུ་

མོ་སྔ་མ་ལས་ཀྱང་ཆྲེས་ལྷག་པའྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་བཙས་པར་གྱུར་ཏྲེ། དྲེའྱི་མྱིང་ལྷ་མོ་སྒྱུ་

འཕྲུལ་ཆྲེན་མོ་ཞྲེས་བཏགས་ཤྱིང༌། མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱྱི་ལུང་བསན་པ། འདྱི་

ལས་ནྱི་སས་སྐྲེ་བུ་ཆྲེན་པོའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་དང་ལྡན་པ་འཁྲུངས་པར་

འགྱུར་ཞྱིང༌། དྲེ་ནྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །
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དྲེ་ནས་ཕྱིས་ཞྱིག་ན་ལྲེགས་པར་རབ་སད་ཀྱྱིས། རྒྱལ་པོ་སྲེང་གྲེ་འགམ་ལ་

འཕྱིན་དུ་སྤྱིངས་ཏྲེ། བདག་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བུ་མོ་གཉྱིས་ཤྱིག་མཆྱིས་པ་ལས། 

གང་བཞྲེད་པ་ཞྱིག་གཞོན་ནུ་ཟས་གཙང་གྱི་བཙུན་མོར་བཞྲེས་ཤྱིགསྲེངྒྲེ་འགམ་

གྱིས་སར་སྤྱིངས་པ། བུ་མོ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་གཞོན་ནུ་ཟས་གཙང་ལ་དགོས་པ་ཞྱིག་

ཡོད་མོད་ཀྱྱི། རྲེ་ཞྱིག་ཆུང་བ་བླང་སྲེ་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱང་བརག་པར་བའོ་ཞྲེས་སྤྱིངས་

ནས་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྲེན་མོ་གཞོན་ནུ་ཟས་གཙང་མའྱི་བཙུན་མོར་བླངས་སོ། །དྲེ་

ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། ཤཱཀྱ་བ་རྣམས་ཀྱྱི་དག་སྐ་སྲེང་ཞྲེས་བ་བའྱི་རྒྱལ་རྱིགས་

རྱི་ཁོད་པ་དག་ཡོད་དྲེ། དྲེ་རྣམས་འདུལ་བར་གཞོན་ནུ་ཟས་གཙང་མངགས་ཤྱིང༌། 

དྲེ་ནས་དྲེས་སྐ་སྲེང་གྱི་ཚོགས་རྣམས་ལྲེགས་པར་ཐུལ་ཏྲེ་འཁོར་བ་ན། ཤཱཀྱ་རྣམས་

ནྱི་རྱིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུན་མ་བཞག་པར་མྱི་བ་བའྱི་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པས། 

ཤཱཀྱའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱྱི་གནང་བ་བྱིན་ནས། སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་

པ། དཔལ་དང་འབོར་བ་ཆྲེན་པོས་གཞོན་ནུ་ཟས་གཙང་གྱི་བཙུན་མོར་བླངས་

སོ། །ཕྱི་ཞྱིག་ན་རྒྱལ་པོ་སྲེང་གྲེ་འགམ་འདས་ཏྲེ། སས་ཀྱྱི་ཐུ་བོ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་

མ་རྒྱལ་སྱིད་དབང་ཕྱུག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅྱིང༌། དྲེའྱི་མངའ་འབངས་རྣམས་ཀྱང་

མཆོག་ཏུ་འབོར་ཞྱིང་བདྲེ་བ་རྒྱལ་པོ་སྔ་མ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏོ། །

དགའ་ལྡན་ནས་འཕོས་ཏྲེ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་སོགས་ནྱི། 

བསོད་པ་ལས། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོས་གཟྱིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་

ལྷུམས་ཞུགས་ལུམ་བྱིའྱི་སྐྲེད་ཚལ་དུ། །མཚན་དཔྲེ་དཔལ་འབར་གཞོན་ནུ་དོན་ཀུན་
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གྲུབ། །སྐྲེ་དགུའྱི་མགོན་དུ་བལྟམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་བོས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་གཟྱིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་

མཛད་དྲེ། རྱིགས་དང༌། ཡུལ་དང༌། དུས་དང༌། རྒྱུད་དང༌། ཡུམ་ལ་གཟྱིགས་པའོ། །དྲེ་

ཡང་རྱིགས་ཀྱྱི་མཆོག་ཤྱིན་ཏུ་བཙུན་པར་བཀུར་པའྱི་རྒྱལ་རྱིགས་དང༌། ཡུལ་གྱི་

མཆོག་ཡུལ་དབུས་ཀྱྱི་གོང་ཁྲེར་དམ་པ་དང༌། དུས་ཀྱང་ཡྱིད་འབྱུང་བ་དང་སྐོ་ཤས་

ཆྲེ་ཞྱིང་ཧ་ཅང་རང་སྱིགས་མ་ལྔ་བདོ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བའྱི་དུས་དང༌། 

རྒྱུད་ནྱི་མང་པོས་བཀུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རྒྱུད་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། ཕ་མྲེས་དང་མ་མྲེས་

བདུན་རྒྱུད་ཀྱྱི་བར་དུ་སྐོན་མྲེད་པ་དང༌། ཡུམ་ནྱི་བུད་མྲེད་ཀྱྱི་སྐོན་ཀུན་སངས་ཤྱིང༌། 

ཡོན་ཏན་ཀུན་ཚང་ལ། ཁད་པར་དུ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཟླ་བ་བཅུར་ལྷུམས་སུ་

འཛིན་ནུས་པའྱི་བསོད་ནམས་བསགས་པ་དང༌། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ལ་མཆོད་དྲེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཡུམ་དུ་འགྱུར་པར་སོན་ལམ་བཏབ་པ་སྲེ་དྲེ་དག་དགོས་པ་ལས། ལྷ་

མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་དྲེ་ཡང་ཚང་པར་གཟྱིགས་སོ། །

དྲེ་ནས་ལྷ་རྣམས་ལ། གོགས་པོ་དག་ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པོ་འདྱི་

དག་ནྱི། རྒྱས་སས་འཆྱི་འཕོ་བའྱི་ཚེ་བསན་པར་བའོ། །དད་པ་ནྱི། ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་

སྲེ། བསམ་པ་མྱི་ཕྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །དད་པ་ནྱི། ཆོས་སྣང་བའྱི་སོ་སྲེ། སྲེམས་རོག་

མ་ཅན་དང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར་བའྱི་ས་ནྱི། ཆོས་

སྣང་བའྱི་སོ་སྲེ། མངལ་དུ་འཇུག་པ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྲེན་པོ་སོན་པའྱི་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པའྱི་བར་དུ་གསུངས་ནས། གང་གྱི་ཚེ་ན་དགའ་ལྡན་གནས་མཆོག་

ནས། །འདྲྲེན་པ་སྐྲེས་བུ་སྲེང་གྲེ་འཆྱི་འཕོ་ཚེ། །ལྷ་རྣམས་དག་ལ་ཚིག་ཏུ་སྨས་པ་
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ནྱི། །གོགས་དག་བག་མྲེད་སྤྱོད་པ་སོང་བར་གྱིས། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དགའ་ལྡན་དུ་གནས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འདོད་

པའྱི་ལྷ་རྱིགས་དྲུག་ལ་ལན་གསུམ་དུ་འདྱི་སད་ཅྲེས་བསྒགས་ཏྲེ། ང་ནྱི་དགའ་ལྡན་གྱི་

ལྷའྱི་རྱིགས་འདྱི་ནས་འཕོས་ཏྲེ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་རྒྱལ་བོ་ཟས་གཙང་གྱི་བུར་གྱུར་

ནས་བདུད་རྱི་རོགས་པར་བ་ཡྱི། ཁྲེད་ཅག་བདུད་རྱིའྱི་དོན་དུ་གཉྲེར་བ་རྣམས་ཡུལ་

དབུས་ཀྱྱི་མྱིར་ཉྱིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལོངས་ཤྱིག་ཅྲེས་སོ། །

དྲེར་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་འདྱི་སད་ཅྲེས་གསོལ་ཏོ། །བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་མཁྲེན་པར་མཛོད་ཅྱིགད་ལྟ་འཇྱིག་རྲེན་ནྱི་སྡྱིག་པས་གོས་ལ། སྐྲེ་དགུ་

ནྱི་མ་རུང་བའོ། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ནྱི། འོད་སྲུངས་རོགས་བྲེད་དང༌། གནག་ལྷས་ཀྱྱི་

བུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང༌། ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན་དང༌། མྱི་ཕམ་སྐྲའྱི་ལྭ་བ་ཅན་དང༌། ཀ་ཏའྱི་

བུ་ནོག་ཅན་དང༌། གཉྲེན་གྱི་བུ་གཅྲེར་བུ་བ་སྲེ་རོག་གྲེ་པ་དྲུག་དང༌། བམ་ཟྲེ་རྒྱུད་

རྒྱལ་དང༌། བམ་ཟྲེ་གནག་ལྡོག་དང༌། བམ་ཟྲེ་བཟང་ལྡན་དང༌། བམ་ཟྲེ་ཚངས་པའྱི་ཚེ་

དང༌། བམ་ཟྲེ་པདྨའྱི་སྱིང་པོ་དང༌། བམ་ཟྲེ་དམར་པོ་སྲེ་རྲེས་སུ་སྒོག་པ་དྲུག་དང༌། 

རྲེངས་བྲེད་ཀྱྱི་བུ་ལྷག་སྤྱོད་དང༌། སྒྱུ་རལ་ཤྲེས་ཀྱྱི་བུ་རྱིང་འཕུར་དང༌། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་

རབ་བཟང་དང༌། བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་ཀུན་རྒྱལ་དང༌། དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྲེད་དང༌། ལྟྲེང་

རྒྱས་འོད་སྲུངས་རལ་བ་ཅན་ཏྲེ་སོམས་འཇུག་པ་དྲུག་གོ །དྲེ་ལྟར་སོན་པ་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྱྱིས་དཀྲུགས་པ་ལགས་པས། གཤྲེགས་པའྱི་སབས་མ་ལགས་སོ། །ཞྲེས་

གསོལ་ཏོ། །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས། གོགས་པོ་དག་རོལ་མོའྱི་ཆ་བད་ཐམས་



རེ་བབན་ཡེ་ཤེས་ར་མ་ོ།

  180  

ཅད་རྡུང་ཤྱིག་ཅྲེས་པས། དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་རོལ་མོ་ཐམས་ཅད་བརྡུངས་པ་ན། བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ཀྱང་དུང་འབུད་པར་མཛད་ནས། འདྱི་རྣམས་ལས་སྒ་ལྷག་པར་

ཆྲེ་བ་གང་ཡྱིན། གསོལ་བ། དུང་གྱི་སྒ་ལགས་སོ། །བཀའ་སྩལ་བ། དུང་གྱི་སྒས་

རོལ་མོའྱི་སྒ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་བཞྱིན་དུ། ངས་ཀྱང་དྲེ་དག་ཟྱིལ་

གྱིས་མནན་ཏྲེ། བདུད་རྱིས་འགོ་བ་ཚིམ་པར་བའོ། །སྲེང་གྲེ་གཅྱིག་གྱིས་གཅན་

གཟན་ཚོགས་ནྱི་དུ་མ་འཇོམས། །རྡོ་རྲེ་གཅྱིག་གྱིས་བག་རྲེ་དུ་མ་རྣམ་པར་

འཇྱིག །བརྒྱ་བྱིན་གཅྱིག་གྱིས་ལྷ་མྱིན་དབང་པོ་དུ་མ་འཇོམས། །ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱིས་

མུན་པ་དུ་མ་རྣམ་པར་སྲེལ། །ཞྲེས་སོ། །

དྲེ་དག་གྱི་ཚེ་བར་སྣང་ལ་རྒྱུ་བའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས། ད་ལྟའྱི་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ན་

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་བསྒགས་པས། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ན་རང་སངས་རྒྱས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་

བཞུགས་པ་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་འདུས་ཏྲེ་ཝ་རཱ་ཎ་སྱིར་བོན། ད་

ནྱི་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་འབྱུང་བས་བདག་ཅག་གྱིས་འགོ་བའྱི་དོན་བ་མྱི་དགོས་སོ་

སམ་དུ་དགོངས་ནས། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྲེད་པའྱི་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

སོ། །གདུང་ལ་རང་བྱུང་གྱི་མྲེ་འབར་ཏྲེ་ནམ་མཁར་སོང་བ་ལས་རྱིང་བསྲེལ་རྣམས་

སའྱི་སྲེང་དུ་ལྷུང་བར་གྱུར་ཏོ། །

དྲེ་ནས་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས། གལ་ཏྲེ་མགོན་པོ་ཁོད་འཛམ་བུའྱི་

གྱིང་དུ་གཤྲེགས་ན། དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་འདྱི་ངན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པས། བཀའ་

སྩལ་པ། དྲེང་ཕྱིན་ཆད་མྱི་ཕམ་པས་ཆོས་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་
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ཅོད་པན་རྒྱལ་བ་མྱི་ཕམ་མགོན་པོ་ལ་ཕུལ་ཏྲེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསོས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ལྷའྱི་

དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས། ཡུམ་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྲེན་མོའྱི་སྐུ་ལ་གཟྱི་མདངས་བསྐྲེད་

ཅྱིང༌། ལྷུམས་ཀྱང་གཙང་མར་བས་སོ། །

ཆུ་སོད་ཀྱྱི་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བབ་སྲེ། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྲེན་མོ་ཡང་

བསྲེན་གནས་ཀྱྱི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་ཤྱིང་གནས་པ་ལ། བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའ་ནམ་གྱི་གུང་གྱི་ཐུན་ལ་གང་པོ་ཆྲེ་ཐལ་དཀར་མཆྲེ་བ་དྲུག་ལྡན་གྱི་རྣམ་པས་

ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ས་ཆྲེན་པོ་གཡོས་ཤྱིང་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་

ཁམས་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱྱི་སྣང་བས་ཁབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཡུམ་གྱི་རྨྱི་ལམ་དུ་གང་པོ་

ཆྲེ་མཆོག་གྱིས་ཡུམ་ཉྱིད་ཀྱྱི་གཡས་ཕོགས་ཀྱྱི་རུམ་དྲལ་ནས་ཞུགས་པ་དང༌། སྲེང་

གྱི་ནམ་མཁར་འགོ་བ་དང༌། རྱི་བག་ཆྲེན་པོ་ལ་འཛེག་པ་དང༌། སྐྲེ་བོ་མང་པོས་རང་

ལ་ཕག་བྲེད་པ་སོགས་རྨྱིས་ཏྲེ། ཇྱི་སད་དུ། གསྲེར་གྱི་དྲ་བས་ལྲེགས་གཡོག་སྤྱྱི་

གཙུག་དམར། །ཐལ་དཀར་མཆྲེ་བ་དྲུག་དང་རབ་ལྡན་ཞྱིང༌། །དུང་དང་ཁ་བ་དངུལ་

མདོག་ལྟ་བུ་ཡྱི། །གང་པོའྱི་མཆོག་གཅྱིག་ཁོང་དུ་སོང་སམ་བྲེད། །དྲེ་ཞུགས་ནས་ནྱི་

བདག་གྱི་ལུས་དང་སྲེམས། །སྔོན་ཆད་མཐོང་ཐོས་མྱོང་བར་མ་གྱུར་པའྱི། །ག་ནོམ་

བདྲེ་བས་ཤྱིན་ཏུ་བདྲེར་གྱུར་ཏྲེ། །བསམ་གཏན་མཉམ་པར་བཞག་པ་བཞྱིན་དུ་

གྱུར། །ཅྲེས་སོ། །རྨྱི་ལྟས་དྲེ་དག་རྒྱལ་པོས་རྨྱི་ལམ་སོན་མཁན་སོགས་ལ་དྲྱིས་པ་

ན། དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་སྨས་པ། མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་སས་

ཤྱིག་བལྟམས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེ་ནས་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཕོ་བང་གྱི་

སྐྲེད་མོས་ཚལ་དུ་ཡོ་བད་དང༌། འབོར་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དང་བཅས་ཏྲེ་སྡུག་
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བསྔལ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བའྱི་རྐྲེན་ཐམས་ཅད་སངས་ཏྲེ། དགའ་ཚལ་གྱི་ལྷའྱི་བུ་མོ་

བཞྱིན་དུ་གནས་པ་ལས། ནམ་ཞྱིག་ན་རྒྱ་མཚོ་བཞྱིའྱི་ཆུ་བཏུང་བར་འདོད་པ་སྐྲེས་

ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུ་ཞྱིང༌། རྒྱལ་པོས་མཚན་མཁན་རྣམས་ལ་དྲྱིས་ཏྲེ། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་

མྱིག་དམར་ཞྲེས་བ་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རྱིག་སྔགས་ལ་བང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བོས་ནས། 

དྲེས་རྱིག་སྔགས་ཀྱྱིས་སྤྲུལ་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་བཞྱི་བསན་ཏྲེ། དྲེ་བཞྱིའྱི་ཆུ་བླུད་ནས་ཚིམ་

པར་བས་སོ། །གཞན་ཡང༌། སྐྲེ་བོ་དུ་མ་སྦྱྱིན་པས་ཚིམ་པར་བའོ་སམ་པ་ཡང་རྒྱལ་

པོས་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མཛད། སྐྲེད་མོས་ཚལ་སྣ་ཚོགས་གཟྱིགས་པར་འདོད་པ་ཡང་དྲེ་

བཞྱིན་དུ་མཛད་དོ། །

དྲེ་ལྟར་ལྷུམས་སུ་ཟླ་བ་བཅུ་ལོན་ཏྲེ། ལོན་ཤྱིང་དང་མྲེ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ནྱི་

རབ་ཏུ་རྒྱས། བ་རྣམས་ནྱི་དགའ་བས་སད་འབྱིན། ཤྱིང་ས་ཧ་ཀ་རའྱི་འབས་བུ་ཡང་

སྱིན་ཅྱིང་དུད་པར་གྱུར། དཔྱྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་གྱི་ཡར་ངོ་ལ་བབ་པ་ན། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་

ཆྲེན་མོས་བསམ་པ་བདག་ལྷས་བསན་གྱི་སྐྲེད་མོས་ཚལ་དུ་འདུག་པར་བའོ་སམ། 

དྲེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པས་རྒྱལ་པོས་ས་ཀྱང་གནང་སྲེ། གོང་ཁྲེར་ལྷས་བསན་དང་

ཉྲེ་བའྱི་ལུམ་པྱིའྱི་ཚལ་དུ་འབོན་པར་ཆས་ནས། རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བཞྱིའྱི་ཁོགས་

བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་ཤྱིང༌། གཡོག་མོ་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསོར། རྒྱལ་པོ་ཟས་

གཙང་མ་ཡང་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞྱི་དང་བཅས་པ། སྲེར་སྐ་གཞྱིའྱི་གོང་ཁྲེར་

ནས་འཕགས་ཏྲེ། ལུམ་པྱི་ནྱི་ཡྱི་སྐྲེད་ཚལ་དུ་ཕྲེབས་སོ། །ཡུམ་གྱིས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་

གཟྱིགས་པས། ཤྱིང་མྱ་ངན་འཚང་མྲེ་ཏོག་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཏྲེ། དྲེའྱི་

ཡལ་ག་ལ་ཕག་གཡས་པས་བཟུང་སྲེ་བལྟམས་པར་འདོད་པ་ན། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་
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བདག་ཉྱིད་མ་མ་རྒན་མོའྱི་ཆ་བད་དུ་སྤྲུལ་ནས་མདུན་དུ་བསྡད་དོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་ཡུམ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པར་གོས་དང་བཅས་པར་ཡུམ་གྱི་དཀུ་གཡས་

པ་བརོལ་ཏྲེ་བོན་པ་ནྱི། དཔྲེར་ན། སྐྲེས་བུ་ཞྱིག་སོ་ཕྲེ་སྲེ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཐོན་ནས་ཡང་སོ་

བཅད་པ་བཞྱིན། བལྟམས་ཟྱིན་པ་ན་རྨའྱི་སོ་མངོན་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྲེད་དོ། །

དྲེ་ལྟར་སྐུ་བལྟམས་མ་ཐག་ཏུ་ས་ཆྲེན་པོ་ནྱི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས། འོད་ཀྱྱི་

སྣང་བ་ཆྲེན་པོས་ནྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་མ་ཐག་

ཏུ་ཕོགས་བཞྱིར་གོམ་པ་བདུན་བདུན་བོར་བར་མཛད་དྲེ། འདྱི་སད་ཅྲེས། འདྱི་ནྱི་

ཤར་ཕོགས་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཐོག་མར་འགོ་བར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་ལྷོ་

ཕོགས་ཡྱིན་ཏྲེ། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་ཡོན་གནས་སུ་འགྱུར་བར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་ནུབ་

ཕོགས་ཡྱིན་ཏྲེ། ང་ཡྱི་སྐྲེ་བའྱི་ཐ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་བང་ཕོགས་ཡྱིན་ཏྲེ། སྱིད་པའྱི་

རྒྱ་མཚོ་ལས་བརྒལ་བར་བའོ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ནས་

ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་དང་འཇྱིག་རྲེན་སྐོང་བ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཀླུ་དགའ་བོ་དང་

ཉྲེ་དགའ། གཞན་ཡང་ལྷའྱི་བུ་མང་པོས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་ཞྱིང༌། མྲེ་ཏོག་འཐོར། 

གདུགས་དཀར་དང་བ་དན་དང་ར་ཡབ་སོགས་ཀྱང་ལྷའྱི་བུ་རྣམས་ཀྱྱིས་སྲེང་ཕོགས་

སུ་འཛིན། རོལ་མོའྱི་སྒ་ཡང་བསྒགས་སོ། །

དྲེ་ལྟར་སྐུ་བལྟམས་པར་གྱུར་བའྱི་འོད་ཟྲེར་ཏྲེ། རྱི་བོ་ཀུན་འཛིན་གྱི་ཕུག་པ་

ན། དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྲེད་རང་གྱི་ཚ་བོ་མྲེས་བྱིན་དང་ལྷན་ཅྱིག་བསམ་གཏན་

བྲེད་པས། ཕུག་པ་དྲེ་སྣང་བའྱི་ཁབ་པ་མཐོང་སྲེ། མྲེས་བྱིན་གྱིས། འདྱི་ནྱི་ཉྱི་མ་

ཐམས་ཅད་དག །ཅྱིག་ཆར་ཤར་བར་གྱུར་ཏམ་ཅྱི། །འདྱི་ལྟར་རྱི་ནྱི་ཕུག་བཅས་
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པ། །འོད་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་གསལ་བར་གྱུར། །ཅྲེས་དྲྱིས་པ་ན། དྲང་སོང་ནག་པོ་པས། 

ཉྱི་མའྱི་འོད་ནྱི་རྒྱུན་དུ་རྣོ། །བུ་གཅྱིག་སྣང་བའྱི་འོད་འདྱི་དག །ཡན་ལག་རྲེག་ན་བདྲེ་

བསྱིལ་བས། །ངྲེས་པར་ཐུབ་པ་དྲེ་ཡྱི་འོད། །ཅྲེས་སྨས་པས། མྲེས་བྱིན་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་འཕལ་དུ་མཇལ་འདོད་སྐྲེས་པ་ལ། དྲང་སོང་གྱིས། ད་ལྟ་ལྷ་དབང་ཆྲེ་

བ་རྣམས་ཀྱྱིས་བསོར་ཅྲེང་བཞུགས་པས། འོ་སལ་གྱིས་སབས་རྲེད་པར་མྱི་འགྱུར་

གྱི། སྲེར་སྐ་གཞྱིར་བོན་པའྱི་ཚེ་བལྟ་བར་བའོ་ཞྲེས་སྨས་སོ། །

ཉྱི་མ་དྲེ་ཉྱིད་ལ་ཕོགས་བཞྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་བུ་རྲེ་རྲེ་སྐྲེས་ཏྲེ། 

མཉན་ཡོད་དུ་རྒྱལ་པོ་རྱིབས་ཀྱྱི་རྱིང་འཕུར་གྱི་བུ་བཙས་པ་ན། ཡུལ་བ་ཕབ་པ་

བཞྱིན་གསལ་བས་མྱིང་ལ་གསལ་རྒྱལ་དང༌། རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཆྲེན་

པོའྱི་བུ་བཙས་པ་ན། ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་ཤར་བ་ལྟར་སྣང་ཞྱིང་གཟུགས་ཅན་མའྱི་བུ་

ཡྱིན་པས་མྱིང་ལ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་དང༌། ཀཽ་ཤམྱི་རྒྱལ་པོ་དམག་བརྒྱ་བའྱི་བུ་

བཙས་པ་ན། འཇྱིག་རྲེན་དུ་ཉྱི་མ་ཤར་བ་ལྟར་གྱུར་པས་མྱིང་ལ་ཤར་བ་དང༌། 

འཕགས་རྒྱལ་དུ་རྒྱལ་པོ་མུ་ཁྱུད་མཐའ་ཡས་ཀྱྱི་བུ་བཙས་པ་ན། འཇྱིག་རྲེན་སྒོན་

མྲེས་སྣང་བ་ལྟར་གྱུར་པས་མྱིང་ལ་རབ་སྣང་ཞྲེས་བཏགས་ཤྱིང༌། དྲེ་ཡང་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་སྐུ་བལྟམས་པའྱི་འོད་ཀྱྱིས་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པ་

ལ་གས་ནས་སོ་སོར་དྲེ་ལྟར་མྱིང་བཏགས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཉྱིན་དྲེ་ལ། བཟང་ལྡན་ལ་སོགས་པའྱི་ཤཱཀྱའྱི་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་

བཙས། རྒྱལ་པོའྱི་རྱིམ་གོ་བ་སོགས་ལ་བུ་བདུན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། བུ་

མོ་མདུན་མ་སོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་བཙས། གང་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་ཕྲུ་གུ་འབངས། རྒོད་
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མ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་རྲེའུ་འབངས། གཏྲེར་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་ཁ་ཕྲེ་བར་གྱུར་ཏོ། །འཛམ་བུ་

གྱིང་གྱི་དབུས་སུ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་ཨ་ཤྭའྱི་སྡོང་བོ་སྐྲེས། མཚོ་མ་དྲོས་པའྱི་འགམ་

དུ་ཨུ་དུམ་ཝ་རའྱི་མྲེ་ཏོག་ཁ་འབུས། གྱིང་ཕན་རྣམས་སུ་ཙན་དན་གྱི་ཚལ་དང༌། 

འབབ་ཆུ་རོ་ཧྱི་ཏའྱི་འགམ་དུ་ཤྱིང་དགྲེ་བའྱི་སྱིང་པོ་ཡང་སྐྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་

ཟས་གཙང་མས། བདག་གྱི་བུ་འདྱི་བཙས་པ་ན་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་གྱུར་པས། 

གཞོན་ནུའྱི་མཚན་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བཏགས་སོ། །ཞྲེས་བརོད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་

གགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་གཞོན་ནུ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཕོགས་བཞྱིར་གོམ་པ་བདུན་

བདུན་བོར་བའྱི་སར་མྲེ་ཏོག་པདྨ་བྱུང་བ་སོགས་དང་འབྲེལ་བར་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་

པདྨའྱི་རྣམ་པ་ཅན། བང་རྱིམ་བཞྱི་བའམ་བདུན་བརྒྱད་དུའང་བཤད་པ། པདྨ་དང་

འཁོར་ལོས་སྤས་པ་པདྨ་སྤུང་པའྱི་མཆོད་རྲེན་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་སོགས་ཀྱྱིས་

བཞྲེངས་སོ། །

འདྱིར་སྨས་པ། རྱིན་ཆྲེན་གཞྱི་དང་སྱིང་པོ་མྲེ་ཏོག་གྱིས། །ཡོངས་སུ་བརྒྱན་

པའྱི་སོང་གསུམ་མྱི་མཇྲེད་ཞྱིང༌། །དུམ་བུར་ཆགས་པ་གྱིང་བཞྱིའྱི་འཇྱིག་རྲེན་

ཁམས། །ལྷོ་ཕོགས་འཛམ་བུ་པྲྱིཀྵས་མཚན་པའྱི་གྱིང༌། །དྲེ་ཡྱི་དབུས་སུ་སྲེར་སྐ་

གཞྱི་ཞྲེས་པ། །གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོའྱི་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་འབོར་སོགས། །སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་འཆྱི་མྲེད་ལྷ་ཡྱི་ཡུལ། །འཛམ་གྱིང་འཛིན་མའྱི་རྒྱན་དུ་འཕོས་པ་བཞྱིན། །ཉྱི་

ཟླའྱི་ཕྲེང་བ་ལྟར་མཛེས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ། །གསྲེར་གྱི་ཁང་བཟང་ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་

ཀྱྱི་རྒྱན། །དྲེ་ན་མྱི་ཡྱི་དབང་པོ་ཟས་གཙང་རྲེས། །བགང་ཡས་སྐྲེ་དགུ་བམས་པས་

བུ་བཞྱིན་སྐོང༌། །གགས་པའྱི་ཟླ་བ་བསོད་ནམས་འོད་སྣང་གྱིས། །རབ་མཛེས་ས་ཡྱི་
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ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་དྲེ། །ཡན་ལག་བཞྱི་ཡྱི་དཔུང་གྱི་དབུས་ན་བརྱིད། །དྲག་ལྡན་

ཡོངས་ཀྱྱི་གཙུག་ཏུ་རང་རྲེན་འཆའ། །སོབས་ཀྱྱི་དབང་ཕྱུག་མཛེས་སྡུག་རོགས་པའྱི་

སྐུ། །གཞོན་ནུ་ལང་ཚོ་དར་བའྱི་སབས་ཤྱིག་ན། །སྐོན་ལྔ་དག་ཅྱིང་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་

དང་ལྡན། །རྒྱལ་ཡུམ་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཁབ་ཏུ་བསུས། །གང་ཚེ་དགའ་ལྡན་ཆོས་ཀྱྱི་ཕོ་

བང་ནས། །རྒྱལ་སས་ཚུལ་བཟུང་དམ་པ་ཏོག་དཀར་བོས། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་

གཟྱིགས་པ་རྣམ་ལྔ་མཛད། །གྱིང་འདྱིར་ཕྲེབས་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་གྱུར། །དྲེའྱི་

ཚེ་དགའ་ལྡན་ལྷ་རྣམས་མྱ་ངན་གྱིས། །ཁོད་ནྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་གཤྲེགས་གྱུར་

ན། །ལྷ་ཡྱི་འཇྱིག་རྲེན་འདྱི་ནྱི་སོང་བར་གྱུར། །ད་ནྱི་མགོན་སྐབས་སུ་ལ་འཆའ་ཞྲེས་

གསོལ། །ལྷ་ཡྱི་འཁོར་ལ་ཀུན་དགའ་སྐྲེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཉྱིད་ཀྱྱི་རྱིན་ཆྲེན་མཛེས་པའྱི་

ཅོད་པན་དཀར། །རྲེ་བཙུན་མྱི་ཕམ་མགོན་པོའྱི་དབུ་ལ་ཕུལ། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ཉྱིད་

དུ་དབང་ཡང་བསྐུར། །ནམ་ཞྱིག་ཆུ་སོད་ཟླ་བ་རྒྱས་པའྱི་ཚེ། །ལྷ་ཡྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་སྣང་

ལྟར་མཛད་ནས། །གང་ཆྲེན་དཀར་པོ་མཆྲེ་བ་དྲུག་ལྡན་གྱི། །རྣམ་པས་ཡུམ་གྱིས་

ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་གྱུར། །དྲེ་ལྟར་ལྷུམས་སུ་ཟླ་བཅུ་འདས་པ་ན། །དཔྱྱིད་ཀྱྱི་ཕོ་

ཉས་རབ་སན་གླུ་དབངས་སྒོག །ས་གཞྱི་སྔོ་ལང་གཡུ་ཡྱི་མཎལ་སྲེང༌། །མྲེ་ཏོག་སྣ་

ཚོགས་ཕ་ཚོམ་བཀོད་པ་བཞྱིན། །རབ་མཛེས་དབར་གྱི་དགའ་སོན་རྒྱས་པའྱི་

དུས། །སབས་གསུམ་དགའ་བའྱི་ཚལ་གྱི་རྲེས་འགོ་བའྱི། །ལྷས་བསན་ལུམ་བྱི་ནྱི་ཡྱི་

སྐྲེད་ཚལ་དུ། །འཇྱིག་རྲེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་ཡང་དག་བལྟམས། །དྲེའྱི་ཚེ་བཀ་

ཤྱིས་སྣང་བ་དཀར་པོས་མ་ལུས་འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་ཀུན་གསལ། །གསྲེར་བུམ་

ཐོགས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་གྱིས་ནྱི་མཚན་དཔྲེ་སྐུ་ལ་ཁྲུས་ཀྱང་གསོལ། །ངོ་མཚར་རོལ་
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མོ་སྣ་ཚོགས་བརྡུང་བས་ཕོགས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་ཁབ། །གདུགས་དཀར་ར་

ཡབ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཀྱྱིས་འཆྱི་མྲེད་ལྷ་ཡྱི་ལམ་ཡང་གང༌། །ང་ནྱི་འཇྱིག་རྲེན་

ཀུན་གྱི་མཆོག་གྱུར་ཡོན་གནས་བླ་ན་མྲེད་པའོ་ཞྲེས། །ཡངས་པའྱི་ས་ཆྲེན་འདྱི་ཡྱི་

ཕོགས་བཞྱིར་གོམ་པ་བདུན་རྲེ་ཕྲེབས་པར་མཛད། །ཞབས་ཀྱྱི་བཀ་ཤྱིས་རྱི་མོ་བྱིས་

སར་ངོ་མཚར་པདྨ་དག་ཀྱང་བྱུང༌། །ལྷར་བཅས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་དགའ་ཞྱིང་ས་

ཡང་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས། །འཛམ་གྱིང་དབུས་སུ་བང་ཆུབ་ཤྱིང་སྐྲེས་ཨུ་དུམ་ཝ་

རའྱི་ཚལ་ཡང་རྒྱས། །ཕོགས་བཞྱིར་རྒྱལ་སས་བཞྱི་ཡང་འཁྲུངས་ལ་རྱིན་ཆྲེན་

གཏྲེར་ཁ་ཕྲེ་བ་སོགས། །ངོ་མཚར་ལྟས་བཟང་དཔག་མྲེད་བྱུང་བས་གཞོན་ནུ་དོན་

ཀུན་གྲུབ་པ་ཞྲེས། །བཀ་ཤྱིས་མཚན་གྱི་མྲེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་དཔལ་ལྡན་ཟས་གཙང་རྒྱལ་

བོས་ཕུལ། །གང་གྱི་ཕག་ཞབས་མཛེས་ཤྱིང་དམར་ལ་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་པས་པདྨ་

འདྲ། །སོར་མོ་རྱིང་ཞྱིང་མཛེས་པར་འབྲེལ་བས་ངང་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ཇྱི་བཞྱིན་ནོ། །ཕག་

ཞབས་བཀ་ཤྱིས་འཁོར་ལོས་མཚན་ཞྱིང་སྲེན་མོ་དམར་བས་ཟངས་མདོག་

བཞྱིན། །གསང་བ་མཛེས་པར་སྦུབས་སུ་ནུབ་པས་གྱིང་ཆྲེན་ར་མཆོག་ཅང་ཤྲེས་

ལྟར། །སྐུ་ནྱི་མཛེས་ཤྱིང་ཆུ་ཞྲེང་གབ་པས་ནྱ་གོ་དྷ་ཡྱི་ལོན་པ་བཞྱིན། །ཤྱིན་ཏུ་

གསལ་ཞྱིང་གཟྱི་བརྱིད་འབར་བས་གསྲེར་གྱི་མཆོད་སྡོང་ཆྲེན་པོ་འདྲ། །སྐུ་ལ་རྡུལ་

དང་དྲྱི་མ་མྲེད་པས་བཌཱཻུརྱ་ཡྱི་རྱིགས་སུ་མཐུན། །ཟླུམ་ལ་རྒྱས་པའྱི་གཙུག་ཏོར་ལྡན་

པའྱི་དབུ་ནྱི་རྱིན་ཆྲེན་གདུགས་ལྟ་བུ། །དཔྲལ་བའྱི་དབྲེས་ཆྲེ་ལྟ་ན་སྡུག་པའྱི་ཡར་གྱི་

ཟླ་བ་ཚེས་པ་བཞྱིན། །རྱིམ་པ་སོ་གཉྱིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའྱི་མཛོད་སྤུ་ཉ་རྒྱས་ཟླ་

བ་འདྲ། །སྤྱན་གཉྱིས་མཐོན་མཐྱིང་དཀྱུས་རྱིང་གཡོ་བས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའྱི་འདབ་མ་
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བཞྱིན། །འགམ་པའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཟླུམ་ལ་འཚམ་པས་སྲེངྒྲེའྱི་འགམ་པ་དག་དང་

མཚུངས། །ཤངས་ནྱི་གཙང་ཞྱིང་དྲྱི་མ་མྲེད་པས་པདྨའྱི་སྦུབས་དང་ཡང་དག་

མཚུངས། །མཆུ་ནྱི་དམར་ཞྱིང་ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་པས་བྱིམ་པའྱི་མདངས་ཀྱྱི་མཛེས་པ་

འཕོག །ཚེམས་འཕྲེང་བཞྱི་བཅུ་དཀར་ཞྱིང་གསལ་བས་ཟླ་བའྱི་འོད་ཟྲེར་འབྲེད་པ་

བཞྱིན། །སབ་ཡངས་ཞལ་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཁྲེབས་པས་ལགས་ནྱི་པདྨའྱི་འདབ་མ་

ལྟར། །ཤྱིན་ཏུ་སན་ཞྱིང་འཇྲེབས་པའྱི་གསུང་ནྱི་ཀ་ལ་པྱིང་ཀའྱི་དབངས་དང་

མཚུངས། །ཀུན་ཏུ་ཁབ་ཅྱིང་ཤྱིན་ཏུ་བརྱིད་པས་འབྲུག་སྒ་ངག་གྱི་གཉྲེན་པོར་

གྲུབ། །ཕག་ཞབས་བོལ་སོགས་བདུན་ནྱི་མཐོ་ཞྱིང་སྐུ་སོད་བརྱིད་པས་སྲེངྒྲེ་

འདྲ། །བྱིན་པ་རྒྱས་ཤྱིང་ཟླུམ་ལ་འཚམ་པས་རྱི་དྭགས་ཨྲེ་ན་ཡའྱི་ལྟ་བུ། །འཕགས་

པའྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐོག་མར་གཤྲེགས་པས་ཁྱུ་མཆོག་དག་གྱི་འགོས་དང་མཚུངས། །རྒྱུ་

སར་ལམ་ནས་གཤྲེགས་ཤྱིང ་འབོན ་པས་ངང་བའྱི ་རྒྱལ་པོར ་ཡང་དག་

མཚུངས། །སྐུ་ཡྱི་འོད་ཀྱྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་གསལ་བས་ཉྱི་མ་བྲེ་བའྱི་གཉྲེན་པོར་

གྲུབ། །མགྱིན་པ་བཀ་ཤྱིས་རྱི་མོ་གསུམ་ལྡན་དྲྱི་མྲེད་དུང་གྱི་དཔྲེ་རུ་བས། །ཞལ་གྱི་

དཀྱྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པས་ཆ་ཤས་གང་བའྱི་ཟླ་བ་འདྲ། །སྱིད་པ་གསུམ་ན་ཤྱིན་

ཏུ་དཀོན་པས་ཨུ་དུམ་ལྭ་རའྱི་མྲེ་ཏོག་བཞྱིན། །སྐུ་ལས་དྲྱི་ཞྱིམ་ཕོགས་སུ་འཕོ་བས་

འཆྱི་མྲེད་ཡོངས་འདུའྱི་ལོན་པ་ལྟར། །སལ་ལྡན་ཀུན་གྱི་འདོད་པ་འཇོ་བས་ཡྱིད་

བཞྱིན་དབང་གྱི་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །སོང་གསུམ་སོང་གྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་ཚངས་པ་

ཆྲེན་པོའྱི་ཁྲེངས་པ་ཟུམ། །འཇྱིག་རྲེན་ཀུན་གྱི་མགོན་དུ་གྱུར་པས་སྱིད་པ་གསུམ་ན་

དཔྲེ་དང་བལ། །ཐུགས་ཀར་དཔལ་གྱི་བྲེའུས་མཚན་པའྱི་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པོ་ཁོད་ལ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽

  189  

འདུད། །སྐུ་ལ་མཚན་དཔྲེ་དཀྱྱིལ་འཁོར་རོགས་པའྱི་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ཁོད་ལ་

འདུད། །ལྷར་བཅས་འགོ་བའྱི་སྱིང་གྱི་མུན་སྲེལ་གཞོན་ནུ་ཉྱི་མ་ཁོད་ལ་འདུད། །སོང་

གསུམ་མྱི་མཇྲེད་ཞྱིང་གྱི་རྒྱན་གཅྱིག་ཟས་གཙང་སས་པོ་ཁོད་ལ་འདུད། །ཅྲེས་བ་བ་

ནྱི་བར་སབས་ཀྱྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

དྲེ་ནས་གོང་ཁྲེར་སྲེར་སྐའྱི་གཞྱིར་བོན་པ་སོགས་ནྱི། 

བསོད་པ་ལས། སྡྲེ་བཞྱིའྱི་དཔལ་གྱིས་མངོན་མཐོ་ཤཱཀྱའྱི་ཡུལ། །གོང་ཁྲེར་

མཆོག་ཏུ་ངོ་མཚར་རྒྱན་གྱིས་སྤས། །སྒྱུ་རལ་སོབས་འགན་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་

མཁས། །བཙུན་མོ་འཁོར་དགྲེས་རོལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །དྲེ་ཡང་

སན་ངག་མྲེ་ལོང་ལས། སྔོན་བྱུང་གཏམ་ལས་གྱུར་པའམ། །ཅྱིག་ཤོས་ལྲེགས་པ་ལ་

བརྲེན་པ། །སྡྲེ་བཞྱིའྱི་འབས་བུའྱི་དབང་གྱུར་དང༌། །མཁས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆྲེའྱི་འདྲྲེན་པ་

ཅན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། ནོར་གྱི་སྡྲེ་དང༌། འདོད་པའྱི་སྡྲེ་དང༌། ཆོས་ཀྱྱི་སྡྲེ་དང༌། 

ཐར་པའྱི་སྡྲེ་སྲེ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་སྡྲེ་བཞྱི་སོགས་དཔལ་དང་འབོར་བས་

ཡོངས་སུ་གཏམས་པའྱི་ཤཱཀྱའྱི་ཡུལ་དུ་གནོད་སྦྱྱིན་ཤཱཀྱ་འཕྲེལ་ཞྲེས་བ་བ། ཤཱཀྱ་

རྣམས་ཀྱྱིས་ལྷར་བརྲེན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲེ་ལ། ཤཱཀྱའྱི་བུ་དང་བུ་མོ་གང་སྐྲེས་ཀྱང་

ཐོག་མར་ཕག་འཚལ་དགོས་པའྱི་སོལ་ཡོད་པས། རྒྱལ་པོས་ཀྱང༌། གཞོན་ནུ་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བཞྱིའྱི་ཁོགས་ལ་སྤྱན་དྲངས། རྒྱལ་བློན་འཁོར་

ཚོགས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏྲེ་སྲེར་སྐ་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་ཞུགས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྲེར་སྐ་གཞྱིར་བོན་པ་ན། ཤཱཀྱ་གཏུམ་པོ་གཟུ་ལུམ་ཅན་དག་
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ཀྱང་སྤྱོད་ལམ་དུལ་ཞྱིང་ཞྱི་བ་ཅན་དུ་གྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། བརྟུལ་ཞུགས་ལ་རབ་ཏུ་

བྱུང་བའྱི་ཐུབ་པ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཏོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ཤཱཀྱ་མ་རུང་བ་རྣམས་ཐུབ་པ་ལྟར་

གནས་པ་ཡང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་མཐུ་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་ནས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞྲེས་

མཚན་བཏགས་སོ། །གནོད་སྦྱྱིན་ཤཱཀྱ་འཕྲེལ་བརྲེན་པའྱི་གནས་དང་ཁད་ཉྲེ་བར་

བོན་པ་ན། གནོད་སྦྱྱིན་དྲེས་རང་གྱི་གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་བསན་ནས་གནས་ཁང་

གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཐོན་ནས། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤྱིང་ཕག་

འཚལ་བ་སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་མཐོང་བས། །སྐྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱྱིས། ལྷ་

གནོད་སྦྱྱིན་འདྱིས་ཀྱང་གཞོན་ནུའྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤྱིང་ཕག་འཚལ་ན། གཞོན་

ནུ་འདྱི་ནྱི་ལྷ་ཡྱི་ཡང་ལྷའོ་ཞྲེས་བསྒགས་པས་མཚན་གྱི་རྣམ་གངས་གཞན་ལྷ་ཡྱི་ལྷ་

ཞྲེས་ཐོགས་སོ། །དྲེ་ནས་གཞོན་ནུ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མ་མ་བརྒྱད་ལ་རྲེས་སུ་

གཏད་ཅྱིང༌། བདྲེ་བའྱི་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་བསྲེན་བཀུར་བྲེད་དོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་བམ་ཟྲེ་ལྟས་མཁས་སོགས་མཚན་མཁན་ཐམས་ཅད་བོས་ཏྲེ་དྲྱིས་པ་

ལས། ཕལ་ཆྲེར་གྱིས་གཞོན་ནུའྱི་སྐུ་ལ་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་

ཡོད་པར་མཐོང་ནས། མཚན་འདྱི་དག་དང་ལྡན་པའྱི་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པོའྱི་འགོ་བ་ནྱི་

གཉྱིས་སུ་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱིམ་དུ་གནས་ན་ནྱི་འཁོར་ལོས་

བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ལ། ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་

ལུང་བསན་ཏོ། །གཞོན་ནུ་སྐུ་བལྟམས་ནས་ཞག་བདུན་ལོན་པ་ན། ཡུམ་ལྷ་མོ་སྒྱུ་

འཕྲུལ་ཆྲེན་མོ་སྐུ་གཤྲེགས་ཏྲེ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་ལྷར་སྐྲེས་སོ། །དུས་དྲེ་ཙམ་
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ཉྱིད་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནྱི། སྐུ་བལྟ་བས་ངོམས་པ་མྲེད་པ། གསུང་སན་ཅྱིང་

འཇྲེབས་པ། ཉྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་གཟྱིགས་པ། དོན་ཟབ་མོའྱི་ཚིག་

དང་ཡྱི་གྲེ་དག་སོ་སོར་འབྲེད་པར་མཛད་དོ། །

དྲེ་ནས་དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྲེད་སོབ་མ་མྱི་བྱིན་དང་ལྷན་ཅྱིག་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་མཇལ་བའྱི་ཕྱིར་ཆས་པ་ན། ཇྱི་ཙམ་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འོངས་ཀྱང༌། 

སྲེར་སྐ་དང་ཉྲེ་བར་སྲེབས་ན། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་གཟྱི་བྱིན་གྱིས་མནན་ཏྲེ། རྫུ་

འཕྲུལ་གྱིས་འགོ་བར་མ་ནུས་ནས་རང་བས་སོང་སྲེ། གོང་ཁྲེར་སྲེར་སྐའྱི་ཕོ་བང་གྱི་

སོར་སོན་པ་དང་སོ་བ་ལ་སྦྲན་ནོ། །དྲེས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ལ་རྱིག་པར་བས་པ་ན། རྒྱལ་

པོས་བཀུར་སྱི་དང་བཅས་ཏྲེ་ནང་དུ་སྤྱན་དྲངས། སན་མཆོག་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། 

ཡང་དག་པའྱི་གཏམ་གྱིས་ཀུན་དགའ་བར་བས་ཏྲེ། དྲང་སོང་ཆྲེན་པོ། དགོས་པ་ཅྱི་

ཞྱིག་གྱི་ཕྱིར་དུ་འདྱིར་བོན། དྲང་སོང་གྱིས་སྨས་པ། རྒྱལ་ཆྲེན་བདག་ཅག་འདྱིར་

མཆྱིས་པ། །ཁྲེད་ཀྱྱི་སས་ནྱི་མཐོང་བར་འཚལ། །འཇྱིག་རྲེན་གཙོ་བོ་རྣམ་འདྲྲེན་

པ། །ཐུབ་པ་དྲེ་ནྱི་བལྟ་བར་འཚལ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལ། རྒྱལ་བོས་སྨས་པ། ད་ལྟ་

གཞོན་ནུ་གཟྱིམས་ཀྱྱི། མ་སད་ཀྱྱི་བར་དུ་བཞུགས་ཤྱིགདྲེས་སྨས་པ། ལྷ། མནལ་བ་

ཉྱིད་ལ་བལྟའོ། །དྲེ་ནས་དྲང་སོང་གྱིས་བལྟས་པ་ན། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྤྱན་མ་

བཙུམ་པར་གཟུགས་རྣམས་ལ་གཟྱིགས་པ་མཐོང་ནས། དྲང་སོང་གྱི་སྨས་པ། 

རྱིགས་དང་ལྡན་པའྱི་ར་རྣམས་ནྱི། །མཚན་མོའྱི་བཞྱི་ཆ་ཉལ་བ་ལྟར། །དགོས་པ་དོན་

གཉྲེར་རྣམས་ཀྱྱི་གཉྱིད། །མྱིག་ལ་ཡུན་རྱིང་མྱི་གནས་སོ། །ཞྲེས་ཏྲེ། སྐྲེས་བུ་མཆོག་

ཏུ་རྱིག་པར་བས་ཤྱིང༌། དྲེ་ནས་མ་མའྱི་གཙོ་བོས་དྲང་སོང་ལ་གཏད་ཅྱིང༌། དྲེས་ཀྱང་
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ལྲེགས་པར་བརགས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་སྨས་པ། ལྷ། གཞོན་ནུ་འདྱི་ལ་མཚན་མཁན་

རྣམས་ཀྱྱིས་ལུང་ཇྱི་ལྟར་བསན། རྒྱལ་བོས། སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པོ་འདྱི་ཡྱི་འགོ་བ་ནྱི་

གཉྱིས་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱྱིས་ལུང་བསན་པ་རྣམས་རྒྱས་པར་

བཤད་པས། དྲང་སོང་གྱིས་སྨས་པ། ས་བདག་རོག་པ་པོ་རྣམས་བློ་འཁྲུལ་ཏྲེ། །རོད་

པའྱི་དུས་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་མྱི་འབྱུང༌། །བསོད་ནམས་མཆོག་གྱི་ཆོས་ཀྱྱི་མཛོད་

འདྱི་ནྱི། །ཉྲེས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏོ། །

དྲེ་ནས་དྲང་སོང་གྱི་མངོན་ཤྲེས་ཀྱྱི་བརགས་པ་ན། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་

ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྱི་སྔོན་རོལ་དུ། རང་ཉྱིད་འཆྱི་བར་མཐོང་སྲེ། ཆོས་ཀྱྱི་

དགའ་སོན་མྱི་ཐོབ་པར་ཤྲེས་ནས། མྱིག་ནས་མཆྱི་མ་བྱུང་ངོ༌། །དྲེ་རྒྱལ་པོས་མཐོང་

ནས་གཞོན་ནུའྱི་སྐུ་ལ་དོགས་པ་འཚལ་བ་དོགས་ནས་རྱིངས་པ་རྱིངས་པར་དྲྱིས་པ་

ན། དྲང་སོང་གྱིས་སྨས་པ། རྡོ་རྲེ་སྲེར་བ་དྲག་པོ་བབས་གྱུར་ཀྱང༌། །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་ངུ་མོད། །ཆོས་ཀྱྱི་མཛོད་མཆོག་འདྱི་དང་ཕད་ནས་ནྱི། །དོན་མ་

ཐོབ་པར་བདག་ནྱི་འཆྱི་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོགས་སྨས་སོ། །དྲེ་ནས་དྲང་སོང་ཉོན་

མོངས་མྲེད་ཕྱིར་ཕྲེབས་པའྱི་ཚེ། ལམ་སང་ཐམས་ཅད་བརྒྱན་ཅྱིང་མཛེས་པར་བས། 

རྒྱལ་པོ་བློན་པོའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་གོང་ཁྲེར་གྱི་ཕྱི་སོའྱི་མཐར་བསྐལ། དྲང་

སོང་རང་གྱི་གནས་སུ་སོང་ཞྱིང༌། རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་བསྐྲེད་དོ། །དྲེ་ནས་ཡར་སྐྲེས་ནས་

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཡྱི་གྲེའྱི་སོབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་

བཤྲེས་གཉྲེན་གྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་གྲྭར་བོན་པ་ན། སོབ་དཔོན་གྱིས་ཡྱི་གྲེ་གཅྱིག་བྱིས་ཏྲེ་
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ཕུལ་བས། །འདྱི་ནྱི་ངས་ཤྲེས་ཀྱྱི་གཞན་དག་སྨོས་ཤྱིགདྲེ་ཡང་ཡྱིག་རྱིགས་ལྔ་

བརྒྱའྱི་བར་དུ་བྱིས་ཏྲེ་ཕུལ་བས་ཀྱང༌། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔས་ཡྱི་གྲེ་ཞྱིག་བྱིས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཕུལ་བས། དྲེ་མ་ཤྲེས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། 

ཡྱི་གྲེ་འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང༌། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་

རྒྱལ་པོ་བྱུང་བ་ན་དར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པས། ནམ་མཁའ་ནས་ཚངས་པས་ཀྱང་

དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །

སོབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་བཤྲེས་གཉྲེན་ངོ་མཚར་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་དག་པ་ངོ་

མཚར་ཆྲེ། །བསན་བཅོས་ཀུན་ལ་བསབས་གྱུར་ཀྱང༌། །འཇྱིག་རྲེན་འཇྱིག་རྲེན་རྲེས་

བསྲེག་ཕྱིར། །ཡྱི་གྲེའྱི་གྲྭར་ནྱི་བོན་པར་གྱུར། །ཡྱི་གྲེ་གང་གྱི་མྱིང་དག་ཀྱང༌། །བདག་

གྱིས་ཤྲེས་པར་མ་གྱུར་པ། །དྲེ་ལ་འདྱི་ནྱི་བང་གྱུར་ཀྱང༌། །ཡྱི་གྲེ་སོབ་པའྱི་གྲྭར་བོན་

ཏོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྱིས་ཀྱྱི་སོབ་དཔོན་སྱིད་སྒྲུབ་ཀྱྱི་

དྲུང་དུ་བོན་ནས། དྲེ་རྱིས་ཀྱྱི་གནས་བསན་པ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་

སྔར་ནས་མཁྲེན་ཟྱིན་ཅྱིང༌། དྲེས་ཆ་ཙམ་ཡང་མ་རྱིག་པའྱི་གངས་དང་རྱིས་ཀྱྱི་

གནས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་གསུངས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ། ཉྱིད་ཀྱྱི་

ཞང་བོ་བཟང་ལྲེན་ལ། གང་པོ་ཆྲེའྱི་གཉར་བོན་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། འཕོངས་ཀྱྱི་

སོབ་དཔོན་ལྷར་བཅས་ལ། གནས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་མཚོན་ཆའྱི་འཕྲུལ་འཁོར་རྣམས་

སོབ་པ་ན། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནྱི། སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱྱིས་བསན་པ་ལ་མ་ལྟོས་

པར་མཁྲེན་པ་ཡྱིན་ལ། ཤཱཀྱ་གཞོན་ནུ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་ཀྱྱིས་ནྱི། ལྲེགས་པར་

བསབ་པས་བང་བར་གྱུར་ཏོ། །གནས་ལྔ་ནྱི། རྒྱང་ནས་འཕོག་པ་དང༌། མྱི་འཆོར་
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བར་བར་འཕོག་པ་དང༌། སྒ་གགས་པར་འཕོག་པ་དང༌། གནད་དུ་འཕོག་པ་དང༌། 

ཚབས་ཆྲེ་བར་འཕོག་པའོ། །དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། ཡངས་པ་ཅན་པའྱི་ལྱི་ཙཱ་བྱི་རྣམས་

ཀྱྱིས་གང་པོ་ཆྲེ་མཚན་ལྡན་ཞྱིག་རྲེད་ནས། ཟས་གཙང་གྱི་སས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་

བར་འགྱུར་གྱི། དྲེའྱི་མཐུ་ལས་གང་པོ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས། འདྱི་དྲེ་ཉྱིད་

ལ་འབུལ་ལོ། །ཞྲེས་སྲེར་སྐ་གཞྱིར་ཕྱིན་ཏྲེ། ཕོ་བང་གྱི་སོར་གང་པོ་ཆྲེ་དྲེ་ཁྱིད་ནས་

བསྡད་པ་ན། ལྷས་བྱིན་ཕྱིར་བྱུང་བས་མཐོང་སྲེ། གང་པོ་དམ་པ་འདྱི་ཅྱི་ཞྲེས་དྲྱིས་པ་

ན། དྲེ་དག་གྱིས་སྔར་བཞྱིན་བསད་པས། ལྷས་བྱིན་ཕག་དོག་སྐྲེས་ཏྲེ། དྲེ་འཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་བར་མ་སོང་བའྱི་སྔོན་རོལ་ནས་གང་པོ་ཆྲེ་འབུལ་ལམ། ཞྲེས་ཐལ་ལྕག་

བསྣུན་པས་གང་པོ་ཆྲེ་བསད་དོ། །དགའ་བོས་དྲེ་མཐོང་ནས། ལྷས་བྱིན་གྱིས་ནྱི་རང་

གྱི་མཐུ་བསན་གྱི། བདག་གྱིས་ཀྱང་བསན་ནོ་སམ་ནས། དྲེ་མཇུག་མ་ནས་བཟུང་སྲེ་

གོམ་པ་བདུན་ཙམ་སོང་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བོར་རོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའ་བོན་ནས། དྲེ་གཟྱིགས་ནས་དྲྱི་བ་མཛད་པས། སྔར་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བསད་

དོ། །འོ་ན་བདག་གྱིས་ཀྱང་མཐུ་སད་པར་བའོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས། དྲེའྱི་མཇུག་མ་

ནས་ཕག་གྱིས་བཟུང་སྲེ་བཏྲེག་ནས་རྒྱང་དུ་འཕོངས་པས། ལྕགས་རྱི་རྱིམ་པ་བདུན་

དང༌། འོབས་རྱིམ་པ་བདུན་འདས་ཏྲེ། རྒྱང་གགས་ཙམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ལྷུངས་ཤྱིང༌། 

ཕོགས་དྲེར་ས་ལ་གཞོང་བུ་དོད་པས། གང་པོའྱི་གཤོངས་ཞྲེས་གགས་ཤྱིང་དྲེར་

མཆོད་རྲེན་ཡང་བས་སོ། །

དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། ཤཱཀྱ་རྒན་རབས་དག་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ། མཚན་མཁས་

དག་གྱིས་གཞོན་ནུ་འདྱི་ཁབ་བཞྲེས་ན། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ལུང་
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བསན་ན་བཙུན་མོ་བླང་བར་བགྱིའོ། །རྒྱལ་པོས། གཞོན་ནུའྱི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་

བུ་མོ་གང་ན་ཡོད་ལྟོས་ཤྱིགཅྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་ཤཱཀྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ངྲེད་ཀྱྱི་བུ་མོ་

མཐུན་ནོ་ཟྲེར་རོ། །རྒྱལ་པོས། གཞོན་ནུ་ཉྱིད་ལ་དྲྱིས་ཤྱིག་ཟྲེར་ནས་དྲྱིས་པས། 

དགུང་བདུན་ནས་ལན་བའོ་གསུངས་ཏྲེ་བསམ་པས། འདོད་པའྱི་སྐོན་ནྱི་བདག་གྱིས་

མཐའ་ཡས་མཐོང༌། །འཐབ་མོ་འཁོན་བཅས་མྱ་ངན་སྡུག་བསྔལ་ར། །འཇྱིགས་བྲེད་

དུག་གྱི་ལོ་མ་འདྲ་བ་སྲེ། །མྲེ་དང་འདྲ་ཞྱིང་རལ་གྱི་སོ་དང་འདྲ། །འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་

བདག་འདོད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། །བདག་ནྱི་བུད་མྲེད་ཚོགས་དང་མཛེས་མ་ཡྱིན། །བསམ་

གཏན་ཏྱིང་འཛིན་བདྲེ་བས་ཞྱི་སྲེམས་སུ། །བདག་ནྱི་མྱི་སྨ་ནགས་ཚལ་གནས་པར་

བ། །ཞྲེས་དང༌། ཡང་ཞྱིག་བརག་ན། འདམ་དང་ལྕགས་ཤྱིག་ཁོད་ན་པདྨ་རྣམ་པར་

འཕྲེལ། །མྱི་རྣམས་གང་གྱི་ནང་ན་རྒྱལ་པོ་མཆོད་པ་ཐོབ། །གང་ཚེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའ་འཁོར་མཆོག་ཐོབ་གྱུར་པ། །དྲེ་ཚེ་སྲེམས་ཅན་བྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་འཆྱི་མྲེད་

འདུལ། །སྔོན་གྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མཁས་པ་གང་བྱུང་བ། །དྲེ་དག་ཀུན་གྱིས་

བཙུན་མོ་སས་དང་སས་ཀྱང་བསན། །འོན་ཀྱང་འདོད་པའྱི་ཆགས་མྲེད་བསམ་གཏན་

བདྲེ་མ་ཉམས། །བདག་ཀྱང་དྲེ་དག་ཡོན་ཏན་རྲེས་སུ་བསབ་པར་བ། །སམ་སྲེ་བུད་

མྲེད་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱི་གྲེ་ལ་བྱིས་ནས་འདྱི་འདྲ་བ་བདག་ལ་གསོལ། ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་

ཏོ། །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོས། རྒྱལ་རྱིགས་བམ་ཟྲེའྱི་བུ་མོ་དང༌། །རྲེའུ་རྱིགས་དམངས་

རྱིགས་དྲེ་བཞྱིན་ཏྲེ། །སུ་ལ་ཡོན་ཏན་འདྱི་ཡོད་པའྱི། །བུ་མོ་དྲེ་ནྱི་འདྱིར་འོན་ཞྱིག །ང་

ཡྱི་བུ་འདྱི་རྱིགས་དག་དང༌། །རུས་དག་ངོ་མཚར་འཛིན་མ་ཡྱིན། །ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་
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ཆོས་ཀྱྱི་སྣོད། །དྲེ་ལ་འདྱི་ཡྱི་ཡྱིད་དགའོ། །ཞྲེས་སྨས་ཏྲེ། ཤཱཀྱ་ལག་ན་པྲེ་ཅོན་གྱི་བུ་

མོ་གགས་འཛིན་མ་དང༌། ཤཱཀྱ་དྲྱིལ་བུ་སྒའྱི་བུ་མོ་ས་མཚོ་མ་ཞྲེས་བ་བ་དག་ལ་ཡོན་

ཏན་དྲེ་རྣམས་ཚང་བས་ཁབ་ཏུ་བཞྲེས་སོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱན་སྣང་ལས། འདྱི་ལྟར། བདག་

ཡོད་ན་ནྱི་གཞན་དུ་འདུ་ཤྲེས་ཤྱིང༌། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་ཡོངས་སུ་འཛིན་དང་

སྡང༌། །འདྱི་གཉྱིས་དང་ནྱི་ཀུན་ཏུ་འབྲེལ་བ་ལས། །ཉྲེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་བ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བདག་དང་བདག་གྱིར་འཛིན་པའྱི་མངོན་

པར་ཞྲེན་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཉྱིད་ཀྱྱི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་འདྱི་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསོམས་པས་ཉོན་མོངས་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། སྲེམས་ཅན་

གདུལ་བའྱི་ཕྱིར་བསམ་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་སྒྱུ་མའྱི་སྐྲེས་བུ་ལྟར་འདོད་པ་ལ་ཡོངས་

སུ་སྤྱོད་པའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་སས་པོ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཉྲེས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་

བཞྱིན་དུ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པས་ནྱི། །སྐྲེ་བ་ཀུན་ཏུ་རག་པར་

ཡང༌། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བར་གྱུར་ནས་ནྱི། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱྱི་དོན་བྲེད་

དོ། །ཐབས་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ལ། །འཁོར་བ་ཞྱི་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དང༌། །ཉོན་མོངས་

བང་ཆུབ་ཡན་ལག་འགྱུར། །དྲེའྱི་ཕྱིར་རྒྱལ་སས་བསམ་མྱི་ཁབ། །ཅྲེས་བཤད་པས། 

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱྱིས་སྲེམས་ཅན་གདུལ་བའྱི་ཐབས་སུ་འདོད་པ་ལ་

ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་པར་སོན་པ་ལ་ཉྲེས་པ་མྲེད་ཀྱྱི། སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ཉྱིད་ཀྱྱིས་

འདོད་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ནྱི་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་

གསུངས་སོ། །



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽

  197  

དྲེ་ནས་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། 

བསོད་པ་ལས། དཔལ་ལྡན་ས་ཡྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོའྱི་སྱིད། །ཡོངས་སུ་

སངས་ཏྲེ་ཁབ་ལས་ངྲེས་པར་འབྱུང༌། །ངུར་སྨྱིག་རྒྱལ་མཚན་ལྷར་བཅས་འགོ་བ་

ཡྱི། །བསོད་ནམས་ཞྱིང་དུ་གྱུར་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །

དྲེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱྱི་སྱིལ་

སན་གྱི་སྒ་ལས་བསྐུལ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། སྡུག་བསྔལ་བརྒྱས་གང་སྲེམས་

ཅན་མཐོང་ནས་ནྱི། །འགོ་བའྱི་མགོན་དང་སྐབས་དང་གནས་གྱུར་ཅྱིང༌། །ཕན་བྲེད་

མགོན་དང་དཔུང་གཉྲེན་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས། །ཁོད་ཀྱྱིས་སྔོན་ཡང་སོན་ལམ་དྲེ་སད་

བཏབ། །དགྲེ་བ་དཔའ་བོ་སྔོན་གྱི་སྦྱོར་བ་དང༌། །འགོ་ཕན་བ་ཞྲེས་སོན་ལམ་དྲན་

པར་བོས། །འདྱི་ནྱི་ཁོད་ཀྱྱི་དུས་དང་ཚོད་ཡྱིན་གྱིས། །དྲང་སོང་མཆོག་རབ་ཁྱིམ་

ནས་འབྱུང་བར་བོས། །ཞྲེས་སོགས་ཀྱྱིས་བསྐུལ་ཞྱིང༌། བཙུན་མོ་རྣམས་ཀྱྱི་རོལ་

མོའྱི་སྒ་ལས་ཀྱང༌། སྱིད་གསུམ་རྒ་དང་ནད་ཀྱྱི་སྡུག་བསྔལ་འབར། །འཆྱི་མྲེད་རབ་

འབར་འདྱི་ནྱི་མགོན་མྲེད་པ། །སྱིད་ལས་འབྱུང་ལ་འགོ་བ་རག་ཏུ་རྨོངས། །བུམ་པར་

ཆུད་པའྱི་བུང་བ་འཁོར་བ་བཞྱིན། །སྱིད་གསུམ་མྱི་རག་སོན་ཀའྱི་སྤྱིན་དང་འདྲ། །འགོ་

བའྱི་སྐྲེ་འཆྱི་གར་ལ་ལྟ་དང་མཚུངས། །འགོ་བའྱི་ཚེ་སོག་ནམ་མཁའྱི་གོག་འདྲ་

སྲེ། །རྱི་གཟར་འབབས་ཆུ་བཞྱིན་དུ་མྱུར་མགོགས་འགོ། །ཞྲེས་སོགས་དང༌། སྔོན་

གྱི་སྤྱོད་དྲེ་རྲེས་སུ་དྲན་གྱིས་ལ། །གཏྱི་མུག་མ་རྱིག་མུན་པས་སྒྱིབས་པ་ཡྱི། །འགོ་

ལ་ཤྲེས་རབ་དམ་པ་འོད་བཟང་བ། །ཆོས་མྱིག་དྲྱི་མྲེད་ཉོན་མོངས་མྲེད་པ་

བྱིན། །ཅྲེས་དང༌། ལྷའྱི་བུ་འབུམ་ཕག་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་ཀྱྱིས་ཀྱང༌། འཆྱི་འཕོ་བ་ནྱི་
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ཤྱིན་ཏུ་བསན། །སྐྲེས་བུ་སྲེང་གྲེ་ཚེ་ཡང་བསན། །བཙུན་མོའྱི་འཁོར་ཡང་བསན་པར་

མཛད། །ཁོད་ཀྱྱིས་འཇྱིག་རྲེན་རྲེས་མཐུན་མཛད། །འཇྱིག་རྲེན་ཆོས་ནྱི་རྲེས་ཐོས་

ནས། །ལྷ་མྱི་མང་པོ་ཡོངས་སྱིན་མཛད། །མངོན་པར་འབྱུང་བའྱི་བློ་དགོངས་

པའྱི། །དྲེ་ཡྱི་དུས་ལ་ད་བབ་བོ། །ཞྲེས་སོགས་ཀྱྱིས་ཀྱང་བསྐུལ་ལོ། །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་པ་ལ་གསུངས་པ། ཀྱྲེ་ཁ་ལོ་

སྒྱུར་པ་པོ། གཞོན་པ་བཟང་པོ་མྱུར་དུ་ཤོམས་ཤྱིགསྐྲེད་མོའྱི་ཚལ་དུ་འགོའོ། །དྲེས་

ཀྱང་བཀའ་བཞྱིན་འཚལ་ཞྲེས་ཇྱི་ལྟར་བསོ་བ་བཞྱིན་བཤམས་ཏྲེ། དུས་ལ་བབ་པ་ན་

ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྲེ་བོན་པའྱི་ལམ་དུ། མྱི་རྒས་ཤྱིང་འཁོགས་པ་འཁར་བ་ལ་བརྲེན་

ནས་འགོ་བ་ཞྱིག་གཟྱིགས་སོ། །མདུན་པ་ལ་གསུངས་པ། ཁ་ལོ་བསྒྱུར་པ་མྱི་རྱིད་

ཉམ་ཆུང་ཞྱིང༌། །ཉ་ཁག་སྲེམས་ལ་རྒྱུས་པགས་ཉྱི་ཚེས་དཀྱིས། །མགོ་དཀར་སོ་རྣར་

ལུས་ནྱི་རབ་སྲེམས་ལ། །འཁར་བར་བརྲེན་ཅྱིང་མྱི་བདྲེ་འཁོར་འགོ་སུ། །དྲེས་སྨས་

པ། ལྷ་གཅྱིག་མྱི་འདྱི་རྒས་པས་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན། །དབང་པོ་ཉམས་ཤྱིང་སྡུག་བསྔལ་

བརོན་སོབས་ཉམས། །གཉྲེན་གྱི་སྐྲེ་བོས་བརས་ཤྱིང་མགོན་མྲེད་གྱུར། །དོན་བགྱིད་

མྱི་ནུས་ནགས་ཁོད་ཤྱིང་ལྟར་བོར། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་སྨས་པ། འདྱི་ཡྱི་ཆོས་

འདྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཡྱིན་ནམ་འོན་ཀྱང་ནྱི། །འགོ་བ་འདྱི་ཀུན་ལ་ཡང་འདྱི་སྱིད་དྲེ་སྨོས་

ཤྱིག །ཚིག་འདྱི་ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་མྱུར་དུ་སྨོས་ཤྱིག་དང༌། །ཐོས་ནས་དྲེ་བཞྱིན་

དོན་ལ་འདྱིར་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་བསམ། །དྲེས་སྨས་པ། ལྷ་འདྱི་རྱིགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་

ཡུལ་འཁོར་ཆོས་མ་ལགས། །སྐྲེ་བོ་ཀུན་གྱི་དར་ལ་བབ་པ་རྒ་བས་འཇོམས། །ཁྲེད་

ཀྱྱི་ཡབ་དང་ཡུམ་དང་ཉྲེ་དུ་གཉྲེན་ཚོགས་ཀྱང༌། །རྒ་ལས་མ་ཐར་འགོ་བའྱི་ཐབས་ནྱི་
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གཞན་མ་མཆྱིས། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་སྨས་པ། ཁ་ལོ་སྒྱུར་པ་བྱིས་པའྱི་སྐྲེ་བོ་

མྱི་མཁས་པ། །བློ་ངན་གཞོན་པས་རྒྱགས་ཤྱིང་མྱོས་པས་རྒ་མ་མཐོང༌། །ང་ནྱི་སར་

འགོ་ང་ཡྱི་ཤྱིང་ར་མྱུར་དུ་བསྒྱུར། །ང་ཡང་རྒ་ལ་གནས་པས་རྲེ་དགས་ཅྱི་ཞྱིག་

བ། །ཞྲེས་གསུངས་ནས་སར་ཡང་ནང་དུ་ལོག་གོ །

ཡང་སྔར་བཞྱིན་སྐྲེད་མོའྱི་ཚལ་གྱི་གཞྱིར་གཤྲེགས་པའྱི་ཚེ། མྱི་ནད་ཀྱྱིས་

གདུངས་པ་ལུས་སྐ་བོ་རྱིད་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས། བཀའ་སྩལ་པ། ཁ་ལོ་བསྒྱུར་པ་

མྱི་རྩུབ་ལུས་ཀྱང་མདོག་ངན་ལ། །དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ཤྱིང་དབུགས་འབྱུང་

རབ་ཏུ་དཀའ། །ཡན་ལག་ཀུན་ཉམས་ལྟོ་བས་དཀྲུགས་ཤྱིང་ཉམས་ཐག་གྱུར། །རང་

གྱི་གཅྱིན་སྟུག་སད་པའྱི་གནས་ན་འདུག་འདྱི་སུ། །དྲེས་སྨས་པ། ལྷ་གཅྱིག་མྱི་འདྱི་

ཤྱིན་ཏུ་ནད་ཀྱྱིས་བཏབ་པ་སྲེ། །ནད་ཀྱྱི་འཇྱིགས་པ་ཉྲེ་བར་འཆྱི་བས་འགུམ་ལ་

ཐུག །ནད་མྲེད་གཟྱི་བརྱིད་མ་མཆྱིས་སོབས་ཀྱང་རྣམ་པར་ཉམས། །མགོན་དང་

སྐབས་དང་གྱིང་དང་དཔུང་གཉྲེན་མ་མཆྱིས་ལགས། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་སྨས་

པ། ནད་མྲེད་པ་ཡང་རྨྱི་ལམ་ན་ནྱི་རྲེ་དང་མཚུངས། །ནད་ཀྱྱི་འཇྱིགས་པ་འདྱི་དག་

ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་པ། །སྐྲེས་བུ་མཁས་པས་ནད་འདྱི་མཐོང་ནས་ཇྱི་ལྟ་བུར། །རྲེ་ལ་

དགའ་དང་སྡུག་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་སྐྲེད་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཡང་ཕོ་བང་དུ་

སྔར་བཞྱིན་གཤྲེགས་སོ། །

དྲེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། ཡང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཤྱིང་རར་བཞུགས་

ཏྲེ་སྐྲེད་མོའྱི་ཚལ་དུ་གཤྲེགས་པ་ན། མྱི་རོ་ཁོགས་ལ་ཁྲེར་ཞྱིང༌། སྲེང་ནས་རས་

ཀྱྱིས་གཡོག་མདུན་ནས་མྲེ་སྒོན་ཐོགས་པ་དང༌། སྐྲེ་བོ་མང་པོ་ཡང་མདུན་ནས་འགོ། 
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མྱ་ངན་བྲེད་པ་རྣམས་ཕྱི་བཞྱིན་འབང་བ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་གསུངས་པ། ཁ་ལོ་

བསྒྱུར་པ་མྱི་འདྱི་ཁོགས་ལ་བླངས་ནས་ནྱི། །འདྱི་དག་སྐྲ་བཤྱིག་མགོ་ལ་ས་ཡྱིས་

འཐོར་བྲེད་ཅྱིང༌། །སྣ་ཚོགས་ངག་གྱི་ཚིག་ནྱི་བརོད་ལ་བང་བརྡུངས་པས། །ཀུན་

ནས་བསོར་བ་བས་ཏྲེ་ཁྲེར་བ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན། །ཁ་ལོ་བསྒྱུར་པས་སྨས་པ། ལྷ་གཅྱིག་

མྱི་འདྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་གུམ་པ་སྲེ། །སན་ཆད་ཕ་མ་མཆྱིས་འབང་བུ་རྣམས་མཐོང་

མྱི་འགྱུར། །ལོངས་སྤྱོད་ཁྱིམ་དང་མཛའ་གཉྲེན་ཚོགས་རྣམས་སངས་ནས་

ནྱི། །འཇྱིག་རྲེན་ཕ་རོལ་མཆྱིས་ཏྲེ་སན་ཆད་གཉྲེན་མྱི་མཐོང༌། །བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔས་སྨས་པ། རྒ་བས་གནོད་པར་གྱུར་བ་གཞོན་པར་ཅྱིར་མ་རུང༌། །སྣ་ཚོགས་

ནད་ཀྱྱིས་གནོད་གྱུར་ནད་མྲེད་ཅྱིར་མ་རུང༌། །རྱིང་དུ་མྱི་གནས་གསོན་པར་མཁས་

ན་ཅྱིར་མ་རུང༌། །དགའ་ལ་ཆགས་པ་སྐྲེས་བུ་མཁས་པར་ཅྱིར་མ་རུང༌། །གལ་ཏྲེ་རྒ་

མྲེད་ན་མྲེད་འཆྱི་བ་མྲེད་གྱུར་ཀྱང༌། །གདོས་བཅས་ཕུང་པོ་ལྔ་འདྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེ་

ཡྱིན་ན། །རྒ་ནད་འཆྱི་བ་རག་ཏུ་འབང་བ་སོས་ཅྱི་དགོས། །ལྲེགས་པར་སར་ལོག་

རབ་ཏུ་ཐར་བར་བ་བར་བསམ། །ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཡང་ཕོ་བང་དུ་གཤྲེགས་སོ། །

དྲེ་ནས་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་བསམ་པ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་

འདྱི་རྒྱུའྱི་སོབས་ཅན་ཡྱིན་མོད་ཀྱྱི། རྒྱུའྱི་སོབས་ཆྲེན་པོ་ཅན་ཡང་རྐྲེན་ལ་བལྟོས་

པས། རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བསྐུལ་ལོ་སམ་སྲེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྐྲ་བྲེགས་ཤྱིང་གོས་ངུར་

སྨྱིག་གོན་པ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་དུ་བསོད་སོམས་ལ་འཇུག་པ་ཞྱིག་སྤྲུལ་ཏོ། །དྲེ་ནས་

ཡང་སྔར་བཞྱིན་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏྲེ། སྐྲེད་མོའྱི་ཚལ་གྱི་

གཞྱིར་གཤྲེགས་པ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྐྲ་བྲེགས་ཤྱིང་གོས་ངུར་སྨྱིག་གོན་པ་ལག་
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ན་ལྷུང་བཟྲེད་ཐོགས་པ་ཞྱིག་རྒྱུ་ཞྱིང་འགོ་བ་གཟྱིགས་ནས་གསུངས་པ། ཁ་ལོ་

བསྒྱུར་པ་སྐྲེས་བུ་སྲེམས་ནྱི་རབ་ཞྱི་ཞྱིང༌། །མྱིག་ཕབ་འགོ་ལ་གཉའ་ཤྱིང་གང་ཙམ་

བལྟ་བྲེད་ཅྱིང༌། །ངུར་སྨྱིག་གོས་གོན་ཤྱིན་ཏུ་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་སྤྱོད། །ལྷུང་བཟྲེད་

ཐོགས་ནས་མྱི་རྒོད་མ་ཁྲེངས་སུ་ཤྱིག་ཡྱིན། །དྲེས་སྨས་པ། ལྷ་གཅྱིག་མྱི་འདྱི་དགྲེ་

སོང་ཞྲེས་ནྱི་བགྱི་བ་ལགས། །འདོད་པའྱི་དགའ་བ་སངས་ཤྱིང་ཤྱིན་ཏུ་དུལ་བར་

སྤྱོད། །བདག་ཉྱིད་ཞྱི་བ་འཚོལ་ཞྱིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར། །འདོད་ཆགས་ཞྲེ་སྡང་

བལ་བར་བསོད་སོམས་སྤྱོད་ཅྱིང་རྒྱུ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་གསུངས་པ། འདྱི་ནྱི་

དགྲེ་བར་ལྲེགས་པས་ང་ཡང་འདོད་པ་སྲེ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་

རག་ཏུ་བསྔགས། །དྲེ་ནྱི་བདག་ལ་ཕན་ཞྱིང་སྲེམས་ཅན་གཞན་ལའང་ཕན། །འཚོ་བ་

བདྲེ་ཞྱིང་མཉམ་མཐུན་འཆྱི་མྲེད་འབས་བུར་འགྱུར། །

དྲེ་ནས་ཕྱིར་ལོག་སྲེ་ཕོ་བང་དུ་གཤྲེགས་ནས། ཨྲེ་མ་ཧོ། བདག་ཁྱིམ་ནས་

ཁྱིམ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བའོ་སམ་དུ་སྤོ་བ་དང་བཅས་པས་དོན་དྲེ་ཉྱིད་

དགོངས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་བོས་ད་ནྱི་གཞོན་ནུ་ཞྱིང་བའྱི་གོང་དུ་བཏང་ནས་སྲེམས་

གཡྲེངས་པར་བགྱིའོ་སམ་ནས། གཞོན་ནུ་ཁོད་ཞྱིང་བའྱི་གོང་དུ་སོང་ལ་ལས་ཀྱྱི་

མཐའ་ལ་ལྟོས་ཤྱིག་ཅྲེས་བརོད་པ་ན་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྒ་ནད་འཆྱི་བ་གསུམ་

གྱིས་ཐུགས་བྱུང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ནྱི་མངོན་པར་ཞྲེན་པར་གྱུར་ཅྱིང༌། ཡབ་ཟས་

གཙང་གྱི་ཚིག་གསན་ནས་ཤྱིང་ར་ལས་ཞྱིང་བའྱི་གོང་དུ་གཤྲེགས་པ་ན། ལམ་ཁར་

གཏྲེར་ལྔ་བརྒྱ་ཁ་ཕྲེ་སྲེ། གཞོན་ནུ་ཁོད་ཀྱྱི་ཉྲེ་དུའྱི་གཏྲེར་ལགས་ཀྱྱི་བཞྲེས་ཤྱིག་

ཅྲེས་པའྱི་སྒ་བྱུང་ངོ༌། །བཀའ་སྩལ་པ། གང་གྱིས་ང་ལ་འཆྱི་བའྱི་གཏམ་སྨས་པ། །དྲེ་



རེ་བབན་ཡེ་ཤེས་ར་མ་ོ།

  202  

དག་ཤྱི་བའྱི་གཏམ་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། །བདག་ཀྱང་ཤྱི་ནས་རྱིང་པོར་མྱི་ཐོགས་

པར། །གཞན་དག་གྱིས་ཀྱང་གཏམ་དུ་འགྱུར་བ་འོང༌། །ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཞྱིང་བའྱི་

གོང་དུ་བོན་ནོ། །དྲེ་ནས་ཞྱིང་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བ་གཟྱིགས་པས་ཀྱང་ཐུགས་

ལྷག་པར་བྱུང་སྲེ། ཤྱིང་འཛམ་བུའྱི་གྱིབ་མ་ལ་བཞུགས་པས་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་

ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་མངོན་དུ་མཛད་དོ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་སྲེ་བཞུགས་པ་ན། སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀྱང༌། བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་མྱི་སོང་བར་ཤྱིང་གཞན་གྱི་དྲུང་ན་སྡོད་དོ། །

དུས་རྱིང་ཞྱིག་ཐོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་ན། 

ཉྱི་མ་གུང་ཡོལ་པས་ཤྱིང་གཞན་གྱི་གྱིབ་མ་ཤར་དུ་གཞོལ་ཡང༌། ཤྱིང་འཛམ་བུའྱི་

གྱིབ་མས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྐུ་ལུས་མ་བཏང་བས། དྲེའྱི་གྱིབ་མ་ཤར་དུ་མ་

ཡོལ་བ་རྒྱལ་བོས་གཟྱིགས་ནས། རྒྱལ་བོས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་

མཛད་དྲེ། ཇྱི་ལྟར་བལྟམས་ཚེ་ས་ནྱི་གཡོས་པ་དང༌། །འཛམ་བུ་གྱིབ་མས་ཁོད་སྐུ་མྱི་

གཏོང་བ། །བློ་ཆྲེན་ཁོད་ཀྱྱི་ཡ་མཚན་གཉྱིས་འདྱི་སྲེ། །ཀུན་གཟྱིགས་ཁོད་ཀྱྱི་ཞབས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བསོད་དོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་དཔའ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་

བསངས་ནས་ཤྱིང་རར་བཞུགས་ཏྲེ། སྲེར་སྐ་གཞྱིར་གཤྲེགས་པ་ན། མཚན་མཁན་

རྣམས་ཀྱྱིས། ད་སྲེ་གཞོན་ནུ་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན། འཁོར་ལོས་

བསྒྱུར་པའྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །

རྒྱལ་བོས་དོན་དྲེ་ཉྱིད་ཤཱཀྱ་བ་རྣམས་ལ་གསུངས་པས། དྲེ་ལྟར་ན་བསྲུང་ངོ་

ཞྲེས་བགོས་ཏྲེ། གོང་ཁྲེར་གྱི་སོ་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་བློན་པོའྱི་ཚོགས་དཔུང་དང་
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བཅས་པས་བསྲུང་བར་མཛད་དོ། །ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཞག་དྲུག་ནྱི་འདས་ནས་ཞག་བདུན་

པའྱི་མཚན་མོ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མངོན་པར་འབྱུང་བར་ཤྲེས་ནས། གནོད་

སྦྱྱིན་རྣམས་ཀྱང་མཆོད་པའྱི་ལས་ལ་བརོན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་སྡྲེ་བཞྱི་ཡང་ཆྱིབས་པ་

འདྲེགས་པར་སྲེམས་སོ། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་མཆོད་པའྱི་ལས་

བྲེད་དོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་ལ་གཟྱིགས་ཏྲེ། ཨྲེ་མ་

སྐྲེ་དགུ་དག་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱུར། །སྱིན་མོའྱི ་ཚོགས་ལ་དགའ་བ་ཇྱི་ལྟར་

རྲེད། །འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་མྱིན་ཡོན་ཏན་འཛིན། །གཏྱི་མུག་མུན་པས་རབ་

སྒྱིབས་བློ་གོས་ངན། །དཔྲེར་ན་བ་ནྱི་བ་རྒྱར་ཆུད་པ་བཞྱིན། །ནམ་ཡང་འབྱུང་བ་རྲེད་

པར་འགྱུར་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཁང་བཟང་གྱི་སྲེང་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་མཛད་པས། བརྒྱ་བྱིན་དང༌། རྒྱལ་པོ་སྡྲེ་བཞྱི་དང༌། ཉྱི་ཟླ་གཉྱིས་

ཀྱྱིས་ཀྱང་ཕག་འཚལ་ཞྱིང་འདུག་པ་མཐོང་ངོ༌། །སར་མ་རྒྱལ་ཡང་ཤར་བ་གཟྱིགས་

ནས། འདུན་པ་ལ་གསུངས་པ། ང་ཡྱི་བཀ་ཤྱིས་འདྱི་ནྱི་དོན་ཀུན་གྲུབ། །དོ་ནུབ་

གདོན་མྱི་ཟ་བར་དོན་འགྲུབ་ཀྱྱིས། །འདུན་པ་ཕྱི་བཤོལ་མ་བྲེད་ལ་གོར་དུ། །ར་རྒྱལ་

རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ང་ལ་བྱིན། །དྲེ་སྨས་པ། གང་དུ་བཞུད། མངོན་པར་འབྱུང་

ངོ༌། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནས་འདུན་པས་དུས་མ་ལགས་སོ། །ཞྲེས་སྨས་པ་དང༌། 

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་གསུངས་པ། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱྱི་དོན་ནྱི་འཚོལ་བ་

ལ། །བང་ཆུབ་རྒ་ཤྱི་མྲེད་པའྱི་གནས་ཐོབ་ནས། །འགོ་བ་སྒོལ་ཞྲེས་ང་ཡྱིས་ཡུན་རྱིང་

ནས། །སོན་ལམ་བཏབ་པ་དྲེ་ཡྱི་དུས་ལ་བབ། །ཅྲེས་སོ། །ལྷས་བསྐུལ་བ། སོབས་
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དང་བརོན་འགྲུས་འཕགས་པ་མྱུར་དུ་བཞྲེང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཉྲེན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྒོལ། །ད་ནྱི་མངོན་པར་འབྱུང་བའྱི་དུས་ལ་བབ། །ཅྲེས་སྨས་སོ། །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཆྱིབས་ཀྱྱི་རང་ལག་བཞྱི་ནས་ལྷའྱི་གད་

བཞྱིས་ནམ་མཁར་བཏྲེགགཟུགས་ཁམས་ཀྱྱི་ལྷ་རྣམས་ནྱི་སྤྱོད་ལམ་དུལ་བས་

གཡས་ཕོགས་ནས་འགོ། འདོད་ཁམས་ཀྱྱི་ལྷ་རྣམས་ནྱི་གཡོན་ཕོགས་ནས་མཆོད་

རས་དུ་མ་ཐོགས་ནས་འགོ། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་གཉྱིས་ཆྱིབས་ཀྱྱི་མདུན་ནས་

སྤྱོད་ལམ་རང་བཞྱིན་པས་འགོ་ཞྱིང༌། གཞན་ཡང་ནམ་མཁའྱི་མཐོངས་ནས་ལྷ་

རྣམས་ཀྱྱི་རོལ་མོ་དཀོལ། མྲེ་ཏོག་གྱི་ཆར་འབྲེབས་པ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པ་སྣ་

ཚོགས་པས་མཆོད་དོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་གང་པོ་ཆྲེའྱི་ལྟ་སང་གྱི་

ཕོགས་ཀུན་ཏུ་གཟྱིགས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱི་བསན་པ་ཡྱི། །ལམ་གྱི་མཆོག་ནྱི་

མ་ཐོབ་པར། །གོང་ཁྲེར་སྲེར་སྐའྱི་གཞྱིར་ནྱི་སར། །ང་ནྱི་འཇུག་པར་མྱི་བའོ། །ཞྲེས་

གསུངས་སོ། །

དྲེ་ལྟར་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ལམ་ཐུན་གཉྱིས་ལ་བགོད་དྲེ། མཆོད་རྲེན་

རྣམ་དག་གྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ཆྱིབས་ལས་བབས། རྒྱན་བགོལ་ཏྲེ་འདུན་པ་ལ་

བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱན་དང་ར་ཁྲེར་ལ་སར་ལྡོག་ཅྱིགའདུན་པ་གདོང་མཆྱི་མས་གང་

བཞྱིན་དུ་གསོལ་བ། སྲེངྒྲེ་སག་གྱིས་གཏམས་པ་དང༌། །ཕྱུགས་རྲེས་གང་བའྱི་

ནགས་ཚལ་དུ། །འབའ་ཞྱིག་སྐུ་གཉྲེན་དང་བལ་བར། །འཕགས་པ་ཇྱི་ལྟར་སྤྱོད་པར་

འགྱུར། །བཀའ་སྩལ་པ། སྐྲེ་དགུ་འདྱི་ན་སྐྲེ་ནའང་གཅྱིག་བུ་སྲེ། །དྲེ་བཞྱིན་འཆྱི་ནའང་

གཅྱིག་པུར་འཆྱི་བར་འགྱུར། །འདྱི་ན་གཅྱིག་བུས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་གྱུར་ཏྲེ། །འཁོར་
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བ་ན་ནྱི་གོགས་ཡོད་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནས་ཨུཏྤལ་སྔོན་

པོའྱི་འདབ་མ་ལྟ་བུའྱི་རལ་གྱིས། ཉྱིད་ཀྱྱི་དབུ་སྐྲ་ཉྱིད་ཀྱྱིས་བྲེགས་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་ལ་

བོར་བ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བླངས་ཏྲེ་ལྷའྱི་གནས་སུ་དུས་སོན་བཙུགས་ཤྱིང༌། ཕོགས་

དྲེར་མཆོད་རྲེན་ཡང་བས་སོ། །དྲེ་ནས་བརྒྱ་བྱིན་རོན་པའྱི་ཆ་བད་དུ་སྤྲུལ་ཏྲེ། སྔོན་

རང་སངས་རྒྱས་ནས་ཤྱིང་གྱི་ལྷར་བཅོལ་བའྱི་ངུར་སྨྱིག་གྱི་གོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ལུས་

ལ་གོན་ཞྱིང་ལམ་ཁར་བསྡད་དོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གོས་རྱིན་པོ་ཆྲེ་

འདྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་མྱི་འཚལ་ཞྱིང༌། ཤ་ནའྱི་ངུར་སྨྱིག་གྱི་གོས་དྲེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ལ་འོས་པར་གཟྱིགས་ནས་བརྲེ་བར་དཀའ་སྩལ་ཏྲེ། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ངུར་སྨྱིག་གྱི་གོས་ཕུལ། ཀ་ཤྱི་ཀའྱི་ན་བཟའ་

བླངས་ཏྲེ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་མཆོད་པ་ཆྲེན་པོ་བཙུགས་སོ། །

དྲེ་ནས་དཀའ་བ་སྤྱད་པའྱི་ཚུལ་བསན་པ་ནྱི། 

བསོད་པ་ལས། ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་གངས་མྲེད་གསུམ་གྱི་ཚོགས། །དཔག་

མྲེད་བསལ་བའྱི་སྔོན་ནས་རོགས་མཛད་ཀྱང༌། །དཀའ་སྤྱད་ལས་ཀྱྱིས་རྣམ་གོལ་

འཐོབ་པོ་ཞྲེས། །ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །

དྲེ་ཡང་མཛོད་ལས། ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་སྱིང་རྲེ་ཡྱིས། །སྦྱྱིན་པར་བྲེད་པས་

སྦྱྱིན་པ་རོགས། །ཞྲེས་གསུངས་ལ། འདྱི་ནྱི་སག་མོ་ལ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཏང་བའྱི་སྐྲེ་

རབས་ལས། འཇྱིག་རྲེན་ཕན་བརོན་རྣམས་ལ་བསན་པ་དང༌། །བརོན་འགྲུས་ཞན་ལ་

སྤོ་བ་བསྐྲེད་པ་དང༌། །གཏོང་ཕོད་རྣམས་ནྱི་དགའ་བ་བསྐྲེད་པ་དང༌། །སྐྲེ་བོ་དམ་པའྱི་
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ཡྱིད་ནྱི་དྲང་བ་དང༌། །བདུད་ཀྱྱི་སྡྲེ་ཆྲེན་དཔའ་ནྱི་བཀོང་པ་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཡོན་

ཏན་དགའ་བ་དད་པ་དང༌། །བདག་གྱི་དོན་བརོན་ངོ་ཚ་བསྐྲེད་པ་དང༌། །འཇུངས་དང་

འདོད་ཆྲེན་ཅན་ཡང་ངོ་ཚ་བསྐྲེད། །ཐྲེག་པ་མཆོག་ལ་བརྲེན་པ་དད་བསྐྲེད་

ཅྱིང༌། །གཏོང་བ་སྲེམས་པ་ངོ་མཚར་བསྐྲེད་པ་དང༌། །གཏོང་ལ་དགའ་བ་རྲེས་སུ་ཡྱི་

རང་རྣམས། །མཐོ་རྱིས་ལམ་ཆྲེན་རྣམ་པར་སྦྱང་ཕྱིར་རོ། །ལུས་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་

གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར། །ནམ་ཞྱིག་འགྱུར་ཞྲེས་བདག་གྱིས་གང་བསམ་པ། །སོན་

ལམ་དྲེ་ནྱི་འབས་བུ་ཡོད་པར་བ། །བང་ཆུབ་མཆོག་ཀྱང་རབ་ཏུ་ཉྲེ་བར་བ། །འགན་

ཕྱིར་མ་ཡྱིན་གགས་པ་འདོད་ཕྱིར་མྱིན། །མཐོ་རྱིས་འདོད་དང་རྒྱལ་སྱིད་བསྒྲུབ་ཕྱིར་

མྱིན། །བདག་གྱི་བདྲེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར་མྱིན་གྱི། །གཞན་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱིར་བདག་ནྱི་

འདྱི་རོམ་མོ། །དྲེ་བས་བདག་ནྱི་འདྱི་ཡྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ། །འཇྱིག་རྲེན་དག་ལ་སྡུག་

བསྔལ་བདྲེ་འབྱུང་བ། །བསལ་ཞྱིང་བསྒྲུབ་པ་རག་ཏུ་ནུས་གྱུར་ཅྱིག །ཉྱི་མས་མུན་

བསལ་སྣང་འབྱུང་ནུས་བཞྱིན་ནོ། །མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་སམ་རྲེས་སུ་དྲན་ཀྱང་

རུང༌། །རྲེག་གམ་གཏམ་དུ་བརོད་པར་གྱུར་ཀྱང་རུང༌། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་ལ་ཕན་

པ་ནྱི། །བདྲེ་དང་ལྡན་པ་རག་ཏུ་བྲེད་གྱུར་ཅྱིག །དྲེ་ལྟར་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱིར་ངྲེས་

བས་ནས། །སོག་དང་བལ་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་འགྱུར་ཏྲེ། །བརན་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ངོ་

མཚར་སྐྲེ་འགྱུར་པར། །བདག་གྱི་ལུས་ནྱི་དྲེ་ནས་བོར་བར་གྱུར། །ཅྲེས་དང༌། ཚོང་

དཔོན་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་གནོན་པའྱི་སྐྲེས་རབས་ལས། འདོད་པའྱི་དོན་འབོར་ཐྲེ་ཚོམ་

མྲེད་གྱུར་པས། །དགའ་བ་བསྐྲེད་པའྱི་ཁད་པར་རྒྱུར་གྱུར་པ། །ཕོངས་པ་རྣམས་

ཀྱྱིས་དྲེ་ནྱི་མཐོང་བ་བཞྱིན། །དྲེས་ཀྱང་ཕོངས་པ་རྣམས་ནྱི་མཐོང་ན་དགའ། །སོང་
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བས་བླང་ཞྲེས་ངྲེས་པར་སྨས་པ་ལ། །དྲེ་ནྱི་མྲེད་ཅྲེས་སྨས་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། །དྲེ་ཡྱི་

སྲེམས་ནྱི་ནོར་ལ་ཆགས་པའྱི་སབས། །སྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོས་རབ་ཏུ་མྲེད་པར་

བས། །ཕོངས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་དྲེ་ཡྱི་ཁྱིམ་ནས་ནྱི། །ནོར་གྱི་སྱིང་པོ་ཕྱུང་ཡང་རབ་ཏུ་

དགའ། །རྒྱུ་རྐྲེན་མྲེད་པར་མྱུར་དུ་ཆུད་ཟ་བའྱི། །ནོར་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་ནོར་མྱིན་

རྱིགས། །འཇྱིག་རྲེན་དག་ན་ནོར་ནྱི་ཕལ་ཆྲེར་ཡང༌། །ཆགས་པའྱི་གཞྱི་དང་ངན་

འགོའྱི་གོགས་སུ་འགྱུར། །དྲེ་ཡྱི་ནོར་ནྱི་བདག་དང་གཞན་དག་གྱི །འབོར་བ་ཐོབ་

པས་དོན་དང་མཐུན་པར་གྱུར། །ཅྲེས་དང༌། སྤྱན་སོང་མངའ་བ་རབ་ཏུ་ཕོངས་གྱུར་

ཀྱང༌། །འཕགས་པས་མ་རབས་ཆོས་བ་རབ་ཏུ་དཀའ། །གང་ཞྱིག་ཐོབ་ཕྱིར་སྲེར་

སྣའྱི་སྲེམས་འབྱུང་བ། །བརྒྱ་བྱིན་ནོར་ཏྲེ་བདག་ལ་མྲེད་ཀྱང་རུང༌། །སོང་བའྱི་སྡུག་

བསྔལ་ཤྱི་དང་འདྲ་བ་ཡྱི། །གཉྲེན་པོའྱི་ལམ་དུ་འགོ་བར་འདོད་པ་ལ། །དྲེ་ཡྱིས་ཕོངས་

པ་ཡ་རབས་གཟྱི་བྱིན་ཅན། །སུ་ཞྱིག་མྲེད་ཅྲེས་ཟྲེར་བའྱི་སྲེར་བས་རྡྲེག །སོང་བས་

གདུངས་ནས་ངོ་ཟུམ་གནག་གྱུར་པ། །ཕོངས་པ་རྣམས་ནྱི་མགུ་བར་མྱི་འགྱུར་

བའྱི། །ནོར་རམ་རྱིན་ཆྲེན་ལྷ་ཡྱི་རྒྱལ་སྱིད་ཀྱང༌། །དྲེ་ལྟ་བུ་དག་བདག་ནྱི་སོགས་

སམ་ཅྱི། །གང་ཞྱིག་སྲེར་སྣའྱི་སྐོན་ནྱི་འཕྲེལ་འགྱུར་ཞྱིང༌། །གཏོང་བའྱི་སྲེམས་ནྱི་སྐྲེ་

བར་མྱི་འགྱུར་བ། །བདག་ལྟ་བུ་ཡྱིས་དྲེ་ནྱི་བཏང་བར་རྱིགས། །ཡོངས་སུ་བཟུང་

བར་སད་གདགས་ཕོངས་པ་ཡྱིན། །གོག་ན་འགྱུ་བ་བཞྱིན་དུ་མྱི་བརན་ནོར། །ཀུན་

དང་ཐུན་མོང་ཕོངས་པ་དུ་མའྱི་རྒྱུ། །བདྲེ་བ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྦྱྱིན་ཡྱིན་ན། །ཡ་

རབས་སུ་ཞྱིག་སྲེར་སྣའྱི་ལམ་ལ་བརྲེན། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་ཏྲེ། སྦྱྱིན་པ་རླབས་

ཆྲེན་པོས་ཕོངས་པ་རྣམས་ཚིམ་པར་བས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་བམས་པའྱི་སོབས་ཀྱྱི་
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སྐྲེས་རབས་ལས། མྱི་ཤ་ཤྱིན་ཏུ་དྲོན་མོ་དང༌། །མྱི་ཡྱི་ཁག་ནྱི་དྲོན་མོ་དག །བརྟུལ་

ཞུགས་མ་ཉམས་པདྨའྱི་སྤྱན། །གནོད་སྦྱྱིན་རྣམས་ཀྱྱི་བཟའ་བཏུང་ལགས། །ཞྲེས་

གནོད་སྦྱྱིན་ལྔས་སྨས་པ་ལ། རྒྱལ་པོས། ཕོངས་ཏྲེ་སོང་དུ་འོངས་པ་རྣམས་ཀྱྱི་

གདོང༌། །རྲེ་བ་ཟློག་པས་ངོ་ཟུམ་གནག་གྱུར་པ། །བུ་ཡུག་རླུང་གྱིས་པདྨ་རྱིངས་པ་

བཞྱིན། །མྱི་དགའ་བས་པ་ནམ་ཡང་བདག་མྱི་དྲན། །ཞྲེས་དང༌། རག་ཏུ་ན་ཞྱིང་སྡུག་

པའྱི་རྨ་འདྲ་བ། །ནད་ཀྱྱི་འབྱུང་ཁུངས་ངན་པའྱི་ལུས་འདྱི་ལས། །དགོས་པ་ཁད་པར་

ཅན་དུ་སྤྱད་པ་ཡྱིས། །བཅོས་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་པོར་བ། །བདག་གྱི་ཤ་

ནྱི་ཁག་དང་བཅས་པ་འདྱི། །འཇྱིག་རྲེན་རྣམས་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱིར་བཟུང་སྲེ། །གལ་ཏྲེ་

དྲེ་རྱིང་མགོན་དུ་བར་རུང་ན། །དྲེ་ནྱི་བདག་གྱི་མངོན་པར་མཐོ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་

སོགས་གསུངས་ཏྲེ། བདག་ཉྱིད་ཆྲེན་པོ་རྒྱལ་པོ་དྲེའྱི་ཤ་ཁག་གྱིས་གནོད་སྦྱྱིན་དྲེ་

རྣམས་ཚིམ་པར་བས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བཟོད་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་རོགས་ཚུལ་ནྱི། 

མཛོད་ལས། ཆགས་བཅས་ཡན་ལག་བཅད་ཀྱང་ནྱི། །མྱི་འཁྲུགས་བཟོད་

དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱྱི། །ཞྲེས་རྒྱལ་སས་བདག་ཉྱིད་ཆྲེན་པོ་གང་གྱི་ཡན་ལག་སོགས་

བཅད་ཀྱང་སྲེམས་ཁོང་ནས་མྱི་འཁྲུགས་པས། བཟོད་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་དང༌། དྲེའྱི་ཚེ་

ལུས་ངག་གྱི་ཉྲེས་སྤྱོད་ལྷག་པར་སྡོམ་པས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱྱི་ཕར་ཕྱིན་གཉྱིས་རོགས་

པར་གསུངས་སོ། །དྲེ་ཡང་དྲང་སོང་བཟོད་པ་སྨ་བའྱི་སྐྲེས་རབས་ལས། དབང་ཕྱུག་

རྱིག་པ་དཀའ་ཐུབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །སྒྱུ་རལ་རྣམས་ལ་གོམས་པ་རྒྱ་ཆྲེ་བ། །ལུས་
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དང་ངག་གྱི་སྤྱོད་པ་མཐུ་རལ་ཅན། །མྱི་རྣམས་མྱིང་ནྱི་གཞན་དུ་འདོགས་པར་

བྲེད། །དྲེ་ནྱི་བཟོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་མཐུ་ཤྲེས་ནས། །དྲེ་ཡྱི་བདག་བཞྱིན་འཇྱིག་རྲེན་

རབ་ཏུ་བརྒྱན། །བཟོད་པའྱི་གཏམ་ཡང་རྒྱུན་དུ་བྲེད་པར་གྱུར། །དྲེ་པས་དྲེ་ནྱི་བཟོད་

པ་སྨ་ཞྲེས་གགས། །བཟོད་པ་ཆྲེན་པོ་རང་གྱི་ངང་དུ་གྱུར། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མྱི་

བྲེད་རབ་ཏུ་བརན། །དྲེ་ཡྱི་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་གཏམ་དག་གྱིས། །ཐུབ་པ་དྲེ་ཡྱི་

གགས་པ་རྒྱས་པར་གྱུར། །ཅྲེས་དང༌། དམ་པ་ཡོན་ཏན་མཆོག་ལྡན་པ། །གང་ན་

གནས་པ་དྲེ་དག་ཉྱིད། །བཀ་ཤྱིས་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང༌། །དྲེ་ཉྱིད་རྲེན་དང་དཀའ་ཐུབ་

ཚལ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་ཉྱིད་ཆྲེན་པོ་དྲེ། ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཕོགས་

རབ་ཏུ་དབྲེན་ཞྱིང་ཉམས་དགའ་བ། མྲེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་དག་རྲེད་པར་ས་བ། 

མཚོའྱི་ཆུ་གཙང་མ་པདྨ་དང་ཨུཏྤ་ལས་བརྒྱན་པ། སྐྲེད་མོའྱི་ཚལ་ཉམས་དགའ་བ་

ཞྱིག་ཏུ་གནས་བཅའ་བས་ཤྱིན་ཏུ་བཀ་ཤྱིས་པར་བས་སོ། །དཔྱྱིད་ཀྱྱི་དུས་ལ་བབས་

པ་ན། ཡུལ་དྲེའྱི་རྒྱལ་པོ་འཐབ་མོ་སྐྲེས་ཞྲེས་བ་བའྱི་བཙུན་མོ་འཁོར་བཅས་སྐྲེད་

མོའྱི་ཚལ་དྲེར་རྒྱུ་ཞྱིང་དོང་དོང་བ་ལས། དྲང་སོང་བཟོད་པ་སྨ་བའྱི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱྱི་

གནས་སུ་ཕྱིན་ཏོ། །

དྲེ་དག་ལ་དྲང་སོང་གྱིས་ནད་དྲྱི་བའྱི་སབས་ནས་གྲེང་བསང་སྲེ། ཆོས་ཀྱྱི་

གཏམ་འདྱི་ལྟར་བས་སོ། །མྱི་ཡྱི་ལུས་སུ་སྐྲེས་པ་མ་སད་ཐོབ་པར་གྱུར། །དྲེ་བཞྱིན་

དབང་པོ་རྣམས་ཀྱང་མ་ཉམས་བློ་དང་ལྡན། །འོན་ཀྱང་འཆྱི་བདག་དྲེ་ནྱི་ལྲེགས་པར་

མྱི་བྲེད་དྲེས། །བག་མྲེད་གྱུར་པ་དྲེ་དག་ཉྱིན་རྲེས་བསླུས་པར་འགྱུར། །རབ་ཏུ་སྦྱྱིན་

དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་མ་སྦྱངས་ན། །རྱིགས་དང་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ཡོན་
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ཏན་རྣམས་དང་ནྱི། །སོབས་ནྱི་རབ་ཏུ་ཆྲེ་ཞྱིང་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་གྱུར་ཀྱང༌། །ཕྱི་མའྱི་ཚེ་

ལ་སུ་ཡང་བདྲེ་བ་ཐོབ་མྱི་འགྱུར། །རྱིགས་ལ་སོགས་པ་དམན་ཡང་སྡྱིག་ལ་མ་

ཆགས་ཤྱིང༌། །རབ་ཏུ་སྦྱྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་ལྡན། །དབར་གྱི་

དུས་སུ་འབབ་ཆུས་རྒྱ་མཚོ་གང་བ་བཞྱིན། །ཕྱི་མའྱི་ཚེ་ལ་ངྲེས་པར་བདྲེ་བ་རྒྱས་

པར་འགྱུར། །རྱིགས་དང་གཟུགས་དང་ལུས་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་རུང༌། །སོབས་

ནྱི་རབ་ཏུ་ཆྲེ་ཞྱིང་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་ཀྱང་རུང༌། །ཡོན་ཏན་ཡོད་ན་ཚེ་འདྱི་ལ་ཡང་རྒྱན་

དུ་འགྱུར། །གསྲེར་གྱི་ཕྲེང་བས་ཕྱུག་པོའྱི་མཚན་མ་བསན་པ་བཞྱིན། །མྲེ་ཏོག་

རྣམས་ནྱི་ལོན་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་རྒྱན་དུ་འགྱུར། །གོག་ཕན་འགྱུ་པ་ཆར་སྤྱིན་རྣམས་ཀྱྱི་

རྒྱན་དུ་འགྱུར། །བུང་བ་མྱོས་པ་འདུ་བའྱི་པདྨ་རྒྱ་མཚོའྱི་རྒྱན། །ཡོན་ཏན་ཁད་པར་

འཕགས་པ་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱྱི་རྒྱན། །ནད་མྲེད་ཚེ་རྱིང་ནོར་དང་རྱིགས་དང་

གཟུགས་རྣམས་ནྱི། །རབ་དང་འབྱིང་དང་ཐ་མའྱི་བྲེ་བག་སྣ་ཚོགས་པའྱི། །སྐྲེ་བོ་འདྱི་

དག་ངོ་བོ་ཉྱིད་ལས་གྱུར་མ་ཡྱིན། །གཞན་གྱིས་སྐྲེད་མྱིན་ལས་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་

ལས་གྱུར། །འགོ་བའྱི་ཆོས་ཉྱིད་འདྱི་ལྟར་ངྲེས་པར་གནས་པ་དང༌། །སོག་ཀྱང་མྱི་

བརན་ཤྱི་དང་ཉྲེ་བར་ཤྲེས་ནས་ནྱི། །དགྲེ་བའྱི་ཕོགས་ལ་བརྲེན་ནས་སྡྱིག་པ་སང་

བར་གྱིས། །གགས་པ་བདྲེ་བ་འཐོབ་པའྱི་ལམ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིད་ལ་ཞྲེ་སྡང་ཡོད་

ན་བདག་དང་གཞན་དག་ལ། །ཕན་པར་འགྱུར་བ་མྲེ་བཞྱིན་རབ་ཏུ་སྲེག་པར་

བྲེད། །དྲེ་བས་སྐྲེ་བོ་སྡྱིག་ལ་འཛེམ་པ་དྲེ་དག་གྱིས། །གཉྲེན་པོ་རྣམས་ལ་བརྲེན་ནས་

སྡྱིག་པ་སང་བར་བ། །དགོན་པའྱི་མྲེ་ནྱི་རབ་ཏུ་འབར་བར་འགྱུར་བ་ཡང༌། །ཆུ་ཀླུང་

ཆྲེན་པོ་མཐའ་ཀས་འབབ་དང་ཕད་གྱུར་ན། །ཇྱི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་
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བཞྱིན་དུ། །ཡྱིད་ཀྱྱིས་གདུངས་པའང་བཟོད་ལ་བརྲེན་ན་ཞྱི་བར་འགྱུར། །དྲེ་བས་དྲེ་

རྒྱུ་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པས་བཟོད་པས་སྡྱིག་པ་སོང༌། །དྲེ་ཕྱིར་བམས་ལ་བརྲེན་པའྱི་

སོབས་ཀྱྱིས་དག་ཡང་འཕྲེལ་མྱི་འགྱུར། །དྲེ་ལས་དགའ་ཞྱིང་མཆོད་འོས་བདྲེ་བའྱི་

སལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །བསོད་ནམས་བས་པའྱི་ཡོན་གྱིས་ཐ་མར་མཐོ་རྱིས་འགོ་

བར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

དྲེ་ནས་ཡུལ་དྲེའྱི་རྒྱལ་པོ། བཙུན་མོ་དག་གྱི་རྲེས་སྲེགས་ཤྱིང་སོང་བ་ལས། 

དྲང་སོང་བཟོད་པ་སྨ་བ་དྲེ་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་གྱིས་བསོར་ཞྱིང་འདུག་པ་མཐོང་ནས། 

འདོད་ཆགས་དང་ཕག་དོག་གྱིས་སྲེམས་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་ཏོ། །བཙུན་མོ་

དག་གྱིས་སྨས་པ། འདྱི་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་བཟོད་པ་སྨ་བ་ལགས་ཀྱྱིས། ལྷ། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་

ཐུབ་ཆོད་ཆྲེན་པོ་མ་མཛད་ཅྱིགཅྲེས་པས། རྒྱལ་པོ་དྲེས། འདྱི་ནྱི་བཟོད་པ་སྨ་ཞྲེས་

ཟྲེར། །དྲེ་ཡང་ཉམས་སུ་ཡོང་མྱི་ལྲེན། །འདྱི་ལྟར་བུད་མྲེད་བསྲེན་པ་ཡྱིས། །སྲེད་པ་

འདྱིས་ནྱི་བཟོད་མ་གྱུར། །ཚིག་ཏུ་གཞན་སྨ་ལུས་ཀྱྱི་སྤྱོད་པ་གཞན། །བསམ་པ་

གདུག་ཅྱིང་ཡྱིད་ལ་གཞན་དུ་སྲེམས། །དཀའ་ཐུབ་ནགས་ན་མ་ཞྱི་འདྱི་སུ་

ཞྱིག །འབྱིད་པའྱི་ཚུལ་ཅན་ཕྱི་ཚུལ་འཆོས་ཤྱིང་འདུག །ཅྲེས་སོགས་མ་རུང་བའྱི་

ཚིག་རྩུབ་མོ་དག་སྨས་ཏྲེ། དྲང་སོང་ཆྲེན་པོ་དྲེའྱི་ལག་པ་ཡ་གཅྱིག་དང༌། དཔུང་བ་

གཉྱིས་དང༌། རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། རང་པ་གཉྱིས་ཀྱང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བཅད་དོ། །དྲེ་ཡྱི་

ལུས་བཅད་འགྲེལ་བར་གྱུར་ན་ཡང༌། །ལུས་ཀྱྱི་ཁོག་པ་གནས་པའྱི་མཐའ་ཤྲེས་

ཤྱིང༌། །སྐྲེ་བོ་རྣམས་ལ་བཟོད་པ་གོམས་གྱུར་པས། །ཐུབ་པ་མཆོག་དྲེ་མ་འཁྲུགས་

མྱ་ངན་མྲེད། །ལུས་ནྱི་བཅད་པར་གྱུར་ཀྱང་དྲེ་ཡྱི་སྲེམས། །དགྲེ་བའྱི་ཚུལ་བལྟས་
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བཟོད་པ་བརན་མ་ཉམས། །དགའ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་མ་གྱུར། །རྒྱལ་

པོའྱི་ཆོས་ཉམས་མཐོང་ནས་མྱི་དགའ་གྱུར། །སོ་སོར་བརགས་བཟོད་སྱིང་རྲེ་

ཅན། །གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱི་བཟོད་པ། །བདག་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་པོ་ཡང༌། །དྲེ་

ཙམ་དུ་ནྱི་གནོད་མྱི་འགྱུར། །རྒྱལ་པོ་དྲེ་ཡྱིས་མྱི་བཟད་ལས་བས་པས། །དྲེ་མ་ཐག་

ཏུ་རྱིམས་ནད་མྲེ་བཞྱིན་འབར། །ནགས་ཚལ་ཉྲེ་བའྱི་གནས་ནས་མཐར་མ་བྱུང༌། །ས་

གས་ནང་དུ་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་སོང༌། །ཞྲེས་དང༌། དྲང་སོང་གྱིས་སྨས་པ། བདག་ནྱི་ནགས་

ན་གནས་པ་ལ། །ཉྲེས་པ་མྲེད་པར་རལ་གྱི་ཡྱིས། །ལག་པ་དང་ནྱི་རང་པ་དང༌། །སྣ་

དང་རྣ་བ་བཅད་གྱུར་ཀྱང༌། །བདག་ལྟ་བུ་ཡྱིས་ཇྱི་ལྟར་ན། །དྲེ་ལ་གནོད་པ་བསལ་

བར་བ། །རྒྱལ་པོ་དྲེ་ནྱི་ཚེ་རྱིང་གྱུར། །དྲེ་ལ་སྡྱིག་ཏུ་མ་གྱུར་ཅྱིག །འཆྱི་དང་ན་བའྱི་

སྡུག་བསྔལ་ཅན། །འདོད་ཆགས་ཞྲེ་སྡང་དབང་དུ་གྱུར། །ཉྲེས་པར་སྤྱད་པས་ཚིག་པ་

ལ། །མྱ་ངན་བྲེད་མོད་ག་ལ་ཁོ། །ཞྲེས་དང༌། ནགས་ན་གནས་ཤྱིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་

ཤྲེས། །བཟོད་པ་སྨ་བ་རྱིང་པོ་མྱི་ཐོགས་འཆྱི། །ཅྱི་ཕྱིར་མྱི་བཟོད་སབས་ནྱི་འབྲེད་

པར་བྲེད། །དྲེ་བས་མ་འཇྱིགས་ཁྲེད་ཅག་བདྲེ་བར་དྲེངས། །དྲེ་ལྟར་ཐུབ་པ་མཆོག་

གྱི་རྲེས་བསན་པས། །སོབ་མ་ཉྱིད་དུ་ལྲེགས་པར་གྱུར་པར་བས། །བཟོད་ལ་གནས་

པས་བརན་པ་མ་ཉམས་པར། །བཟོད་པའྱི་མཐུ་ཡྱིས་མཐོ་རྱིས་སོང་བར་གྱུར། །ཅྲེས་

སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

སར་རྒྱལ་བསོད་པས་བརོན་འགྲུས་ཀྱྱི། །ཞྲེས་པ་ནྱི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལ། 

དྲེ་མ་ཐག་ལ་ཏྱིང་འཛིན་བློ། །ཞྲེས་རྡོ་རྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་ཚེ་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་

གཉྱིས་རོགས་པར་གསུངས་པ་ནྱི། གྲུབ་མཐའྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དྲེ་གཉྱིས་སྔོན་
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ཇྱི་ལྟར་རོགས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། བསན་འབར་མའྱི་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་དང༌། མདོ་

གཞན་ལས་ཀྱང༌། བམ་ཟྲེ་རབ་འབར་གྱུར་པ་ན། །རལ་བ་འདབ་ཆགས་ཚིང་བས་

ཀྱང༌། །བསམ་གཏན་ལས་ནྱི་མ་གཡོས་པར། །བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་

རོགས། །ཞྲེས་དང༌། སན་ཆྲེན་བློན་པོར་གྱུར་པ་དང༌། །གནག་ལྷས་སྐྲེས་བུར་ང་

གྱུར་ཚེ། །ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རོགས། །དྲེའྱི་ཚེ་ར་བོ་ཆྲེ་ཡང་བསྒགས། །ཞྲེས་

སོགས་གསུངས་སོ། །

དྲེ་ལྟར་ན་བསལ་བ་ཆྲེན་པོ་གངས་མྲེད་པ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་དང༌། ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་སོགས་བསལ་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་སྔ་རོལ་ནས་རོགས་ཟྱིན་

ཀྱང༌། །གདུལ་བ་འདུལ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་དབང་གྱིས་དཀའ་བ་སྤྱད་པའྱི་

ཚུལ་ཡང་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཇྱི་སད་དུ། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས། དཀའ་སྤྱད་ལས་ནྱི་

མ་བགྱིད་པར། །གོ་འཕང་རྲེད་དཀའ་མྱི་འཐོབ་ཅྲེས། །དྲེ་སད་ཉྱིད་ལའང་མ་གཟྱིགས་

པར། ཁོད་ཀྱྱིས་བརོན་འགྲུས་ལྲེགས་པར་སྲེལ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། གོང་ཁྲེར་

སྲེར་སྐའྱི་ཤར་ཕོགས་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་འདས་པ། ཡངས་པ་ཅན་གྱི་མཆོད་

རྲེན་རྣམ་དག་གྱི་གནས་དྲེར་ཅུང་ཟད་བཞུགས་ནས། གོང་ཁྲེར་སྲེར་སྐ་དང་ཐག་ཉྲེ་

དྲགས་སོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས། མཐར་གྱིས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་བོན་ནས་བསོད་

སོམས་མཛད་དྲེ། རྱི་དྲུང་གྱི་ཤྱིང་པ་ཊ་ལའྱི་སྡོང་བོའྱི་དྲུང་ན་བཞུགས་སོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའྱི་དྲུང་དུ་བོན། རྒྱལ་པོ་ན་རྲེ། གཞོན་ནུ་ལང་ཚོ་དང་པོ་ལ་བསོད་སོམས་སྤྱོད་

པ་མྱི་མཛེས་ཀྱྱི། བདག་གྱིས་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབུལ་བར་བགྱི་སྲེ། 
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ཉྱིད་ཀྱྱི་རྱིགས་རུས་སོགས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེས་དྲྱིས་པའྱི་ལན་དུ། བཀའ་སྩལ་པ། 

རྒྱལ་པོ་གངས་རྱི་ཉྲེ་བ་ན། །ཡུལ་གྱི་ལོངས་ནྱི་འབྲུ་དག་དང༌། །ནོར་རྣམས་ཀྱྱིས་ནྱི་

གང་བ་ཡྱི། །གོ་ས་ལ་ཞྲེས་གགས་པ་ཡོད། །བུ་རམ་ཤྱིང་བ་ཉྱི་མའྱི་རུས། །ཤཱཀྱ་དག་

ནྱི་དྲེ་ན་གནས། །རྒྱལ་པོ་ང་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཏྲེ། །ང་ནྱི་འདོད་པ་དོན་མྱི་གཉྲེར། །ཞྲེས་

དང༌། རྒྱལ་པོ་ང་ནྱི་སྐྲེས་མ་ཐག་ཏུ་ཡང༌། །འདོད་པ་རྣམས་ལ་མྱི་དགའྱི་བློ་བསྐྲེད་

ན། །འཇྱིགས་བྲེད་ཆོས་ཀྱྱི་དག་བོར་གྱུར་པ་དག །བོར་བ་དྲེ་ཀོ་སར་ཡང་ཇྱི་ལྟར་

བླང༌། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་དང་ཉྲེ་བའྱི་དྲང་སོང་

སྣ་ཚོགས་པའྱི་བསྱི་གནས་སུ་གཤྲེགས་ཏྲེ། དྲང་སོང་རྣམས་མྲེ་ལྔས་གདུང་བ་དང༌། 

རང་པ་ཡ་གཅྱིག་འགྲེང་བ་སོགས་དཀའ་ཐུབ་ཇྱི་ཙམ་སྤྱོད་པ་དྲེ། བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔས་ཉྱིས་འགྱུར་ཉྱིས་འགྱུར་དུ་སྤྱད་དོ། །དྲེའྱི་ཚེ་དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་དང༌། དྲང་སོང་

ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་མཚན་དུ་གགས་སོ། །དྲེ་ནས་དྲང་སོང་དྲེ་རྣམས་མཐོ་རྱིས་ཙམ་དོན་དུ་

གཉྲེར་བ་མཁྲེན་ནས། ལམ་འདྱི་ནྱི་སར་ཡང་ལྷུང་བ་ལོག་པར་ཞུགས་པའོ་སམ་དུ་

དགོངས་སོ། །དྲེ་ནས་སྒྱུ་རལ་ཤྲེས་ཀྱྱི་བུ་རྱིང་དུ་འཕུར་བའྱི་བསྱི་གནས་སུ་

གཤྲེགས་ཏྲེ། རྱིང་འཕུར་ལས། ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་སྐྲེ་མཆྲེད་ཀྱྱི་བར་ཚུན་ཆོད་ཀྱྱི་

གདམས་ངག་ཞུས་ཏྲེ། དྲེ་ནྱི་མཚན་མོ་དྲེ་ཉྱིད་ལ་ཐོབ་པར་མཛད་ནས། ནང་བར་རྱིང་

འཕུར་ལ། ཁོད་ཀྱྱིས་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་སྐྲེ་མཆྲེད་ཀྱྱི་བར་གྱི་ཆོས་འདྱི་ཁོ་ན་མངོན་དུ་

བས་སམ། གསོལ་བ། དྲེ་ཁོ་ནའོ། །བཀའ་སྩལ་པ། དྲེ་ལྟར་ན་ངས་ཀྱང་དྲེ་མངོན་དུ་

བས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་ལམ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་

ནྱི། རོགས་པར་བང་ཆུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་སམདུ་དགོངས་ཏྲེ། རྲེངས་བྲེད་ཀྱྱི་
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བུ་ལྷག་སྤྱོད་ཀྱྱི་གནས་སུ་གཤྲེགས་སོ། །དྲེའྱི་དྲུང་དུ་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་མྲེད་

མྱིན་གྱི་སྐྲེ་མཆྲེད་ཅྲེས་བ་བ་སྱིད་རྲེའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནུབ་གཅྱིག་ལ་ཐོབ་པར་མཛད་

དོ། །དྲེ་ནས་ལྷག་སྤྱོད་ཀྱྱི་གནས་ནས་ཕྱིར་བྱུང་སྲེ་གཞན་དུ་གཤྲེགས་སོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་གཅྱིག་པུར་

འཁམས་ཤྱིང་འདུག་གོ་ཞྲེས་ཐོས་ནས། རྱིམ་གོ་བྲེད་པའྱི་མྱི་སུམ་བརྒྱ་བཏང་ཞྱིང༌། 

རྒྱལ་པོ་ལྲེགས་པར་རབ་སད་ཀྱྱིས་ཀྱང་མྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་བཏང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་འཁོར་ལྔ་

བརྒྱ་དང་བཅས་ནགས་སུ་རྒྱུ་བ་ན། སྐྲེ་བོ་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པས་བདུད་

རྱི་མྱི་ཐོབ་པར་མཁྲེན་ནས། ཡབ་ཀྱྱི་ཕོགས་ནས་ཀཽཎྱིནྱ་དང༌། ར་ཐུལ་དང༌། རླངས་

པ་སྲེ་གསུམ་དང༌། ཡུམ་གྱི་ཕོགས་ནས་མྱིང་ཆྲེན་དང༌། བཟང་པོ་གཉྱིས་ཁྱིད། ལྷག་

མ་རྣམས་ཕྱིར་བཀྱྲེ་སྲེ། ལྔ་སྡྲེ་རྣམས་དྲང་སོང་གྱི་ཆ་བད་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་

གོང་ཁྲེར་ག་ཡའྱི་ལྷོ་ཕོགས་ལྟྲེང་རྒྱས་ཀྱྱི་གོང་རྡལ་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྲེགས་ནས། ཆུ་བོ་ནཻ་

ར་ཉྫ་ནའྱི་འགམ། ནྲེའུ་སྱིང་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་མཐའ་ནགས་ཚང་ཚིང་དང༌། ཤྱིང་སྣ་

ཚོགས་ཀྱྱིས་བརྒྱན་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས། ནགས་ཁོད་འདྱིར་བདག་གནས་ལ་སོང་

བ་བའོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས་ཤྱིང་དྲུང་ཞྱིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །

དྲེ་ནས་སྱིགས་མ་ལྔའྱི་དུས་དམན་པ་ལ་མོས་པ། བརྟུལ་ཞུགས་ངན་པས་

དག་པར་འཛིན་པ་སུན་དབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དཀའ་ཐུབ་བརམ་མོ་སམ་སྲེ། ལོ་དྲུག་

མཁའ་ཁབ་ཀྱྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྲེ། ཏྱིལ་འབྲུ་གཅྱིག་ལ་སོགས་པ་

གསོལ་བས་དཀའ་བ་སྤྱད་དོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མའྱི་སྐྲེས་པ་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་པའྱི་ལྷ་དྲེས། གཞོན་ནུས་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པོ་སྤྱད་པ་ཐོས་ནས་དྲེར་འོངས་པ་
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དང༌། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྐུ་ལུས་སྲེམས་པ་སོགས་མཐོང་བས། ལུམ་བྱིའྱི་

ཚལ་དུ་བུ་བཙས་ཚེ། །སྐྲེ་བའྱི་ཐ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་དང༌། །དྲང་སོང་ནག་པོས་སངས་

རྒྱས་སུ། །ལུང་བསན་པ་ཡང་ཉམས་འགྱུར་ཞྱིང༌། །ཞྲེས་སོགས་མྱི་སྱིད་པ་དང་མྱི་

རྱིགས་པར་གསོལ་བ་ལ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔས་སྨས་པ། ཉྱི་ཟླ་སར་ཚོགས་ས་ལ་

ལྷུང་འགྱུར་སྱིད། །སོ་སོ་སྐྲེ་བོ་ཡྱིན་ཡང་ང་མྱི་འཆྱི། །དྲེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལ་མྱ་ངན་ཁོད་

མ་བྲེད། །རྱིང་བོར་མྱི་ཐོགས་བང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་མཐོང༌། །ཞྲེས་གསུངས་པས་

དགའ་སྲེ་རང་གནས་སུ་སོང་ངོ༌། །དྲེ་ལྟར་དཀའ་བ་སྤྱད་དྲེ་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་དྲེ། ལུས་རྱིད་ཅྱིང་ཉམས་ཆུང་བས་བང་ཆུབ་དྲེ་ཡང་བསྐྲེད་པར་མྱི་ནུས་

སོ། །དྲེས་ན་ལུས་མདངས་སོབས་དང་ལྡན་པར་བའོ་དགོངས་ནས་དབུགས་འབྱུང་

རྔུབ་ཅྱི་བདྲེར་མཛད་ཅྱིང༌། འབས་ཆྲེན་སོགས་ཁམ་ཟས་རགས་པ་ཡང་གསོལ། 

ཏྱིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་ཤྱིང་ཆུ་འཇམ་པོས་ཁྲུས་ཀྱང་མཛད་དོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་རྱིམ་གོ་བ་ལྔ་བོ་མ་དད་པར་གྱུར་ཏྲེ། ཤྲེས་ལྡན་དག་དགྲེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་

མ་ནྱི། སོང་བ་ལས་ཉམས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ད་ནྱི་འདྱིས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་འཐོབ་པར་མྱི་ནུས་

སོ་ཞྲེས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བོར་ནས་ཝ་ར་ཎ་སྱིར་སོང་ཞྱིང༌། དྲེ་རྣམས་ལ་ལྔ་

སྡྲེ་ཞྲེས་གགས་སོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྱིམ་གྱིས་སྐུའྱི་མཐུ་བསྐྲེད་

ནས་སྡྲེ་ཅན་གྱི་གོང་དུ་གཤྲེགས་སོ། །ཡུལ་དྲེར་དཔོན་པོ་སྡྲེ་ཅན་ཞྲེས་བ་བ་ལ། བུ་

མོ་དགའ་མོ་དང༌། དགའ་སོབས་མ་ཞྲེས་བ་བ་གཉྱིས་ཡོད་དོ། །དྲེ་གཉྱིས་བུད་མྲེད་

རྱིན་པོ་ཆྲེ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྱིང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་བླངས་ནས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽

  217  

དུས་དྲེར་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱང་རོགས་པས། དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་བ་མཆོག་སོང་ཡོད་པ་

རྣམས་བཞོས་ཏྲེ། བ་སོང་བོ་དྲེ་ཉྱིད་ལ་བླུད་དོ། །དྲེ་རྣམས་བཞོས་ནས་ལྔ་བརྒྱ་ལ་

བླུད་དོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང༌། བརྒྱ་ཉྲེར་ལྔ་དང༌། དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་

དང༌། སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་དང༌། བཅུ་དྲུག་དང༌། བརྒྱད་དྲེ་ལན་བཅུ་དྲུག་ཉྱིད་ཁུར་བས་

པའྱི་འོ་མ་རྣམས་ཤྲེལ་སྣོད་དུ་བསོལ་བའྱི་ཚེ། གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས། 

མོད་ལ་མཐུ་བསྐྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བའྱི་སན་བླུགས་སོ། །འོ་མ་བསོལ་བ་དྲེའྱི་སྲེང་དུ་

བཀ་ཤྱིས་དང༌། གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ་ལ་སོགས་དགྲེ་བའྱི་མཚན་མ་དུ་མ་བྱུང་

ངོ༌། །དྲེ་ནས་བུ་མོ་དྲེ་གཉྱིས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་དྲུང་དུ་ཆས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆུ་ཀླུང་ནཻ་ར་ཉྫ་ནར་སྐུ་ཁྲུས་མཛད་ཅྱིང༌། ཤྱིང་ཨ་རྫུ་ནའྱི་ཡལ་ག་

ལ་ཕག་གྱིས་འཇུས་ཏྲེ་བཞྲེངས་ནས། ཆོས་གོས་གསོལ་ཏྲེ་ཆུ་འགམ་ན་བཞུགས་

སོ། །དྲེར་བུ་མོ་དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་འོ་ཐུག་ཕུལ་བ་བཞྲེས་ཏྲེ། བཀའ་སྩལ་པ། ཡོལ་གོ་

འདྱི་ཡང་བཏང་བ་ཡྱིན་ནམ། གསོལ་བ། བཏང་བ་ལགས་སོ། །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་འོ་ཐུག་གསོལ་ནས། གསྲེར་གྱི་ཡོལ་གོ་ཆུ་ཀླུང་དྲེར་བོར་བ་ཀླུ་རྣམས་

ཀྱྱིས་བླངས་སོ། །དྲེར་བརྒྱ་བྱིན་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་ཆ་བད་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཀླུ་ལས་ཡོལ་གོ་

ཕོགས་ཏྲེ། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཁྲེར་ནས་མཆོད་པ་ཆྲེན་པོ་བཙུགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་འོ་

ཐུག་མཆོག་དྲེ་གསོལ་བ་ཙམ་གྱིས་སྐུ་ཉམས་སོབས་དང་ལྡན་ཞྱིང༌། སྐུ་ལུས་ཀྱྱི་

མདངས་སོགས་སྔོན་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཏོ། །

དྲེ་ནས་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཚུལ་བསན་པ་སོགས་ནྱི། བསོད་པ་ལས། 

རྡོ་རྲེ་གདན་གྱི་བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་གཤྲེགས། །བདུད་སྡྲེ་དཔུང་ཚོགས་འཇོམས་པའྱི་



རེ་བབན་ཡེ་ཤེས་ར་མ་ོ།
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ཆོ་འཕྲུལ་བཅས། །བླ་མྲེད་བང་ཆུབ་གོ་འཕང་བརྲེས་པའྱི་ཚུལ། །གྱིང་འདྱིར་མངོན་

སུམ་བསན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །དྲེ་ནས་བག་རྱི་མྲེ་ཏོག་དང་འབས་

བུས་བརྒྱན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲེར་ཕྲེབས་ཏྲེ་བཞུགས་པ་ན། དྲེ་མ་ཐག་བག་རྱི་དྲེ་སྱིལ་

ལོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་གསོལ་བ། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པ་མཐར་

ཕྱིན་པ་ནྱི། ས་གཞན་གྱིས་བཟུང་བར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། འདྱི་དང་ཉྲེ་བ་ཕོགས་འདྱི་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་ན་རྡོ་རྲེ་གདན་མཆྱི་སྲེ། ད་ནྱི་དྲེར་བཞུད་ཅྱིགདྲེ་ནས་ལུང་བསན་པ་བཞྱིན་

ཕྲེབས་པ་ན། ཞབས་གང་དུ་བཞག་སར་མྲེ་ཏོག་པདྨ་དག་བྱུང་ངོ༌། །དྲེར་རྒྱ་མཚོ་

ཆྲེན་པོ་བཞྱི་ལས་ཆུ་བབས་ཏྲེ། པདྨའྱི་རྱིང་བུ་དག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་ཡང་

གཤྲེགས་ཏྲེ། ཞབས་ཀྱྱི་གོམ་པ་བོར་བ་ན། ས་ཆྲེན་པོ་འདྱི་ལ། མཁར་ར་སོགས་ལ་

དབྱུག་གུས་བསྣུན་པ་བཞྱིན་དུ་སྒ་བྱུང་ངོ༌། །བ་ཙ་ར་ག་དང༌། རྱི་དྭགས་རྣམས་ཀྱང་

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་སོར་བ་བྲེད། ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་ཆར་ཟྱིམ་བུས་ཆག་

ཆག་བཏབ་བོ། །

ཆུ་བོ་ནཻ་རཉྫ་ནར་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཅན་ཞྲེས་བ་བ་མྱིག་ལོང་བ། སྔོན་

སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཞལ་མཐོང་བ་ཞྱིགསབས་དྲེར་དྲེའྱི་

མྱིག་གྱིས་མཐོང་པར་གྱུར་ཅྱིང༌། ས་ཆྲེན་པོ་སྒ་སྒོགས་པའང་ཐོས་ནས། སའྱི་སྲེང་དུ་

འཐོན་ནས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མཐོང་བ་ན། ངྲེས་པར་སངས་

རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་ཤྲེས་ནས་སྨས་པ། བདག་གྱིས་སྔོན་ནྱི་མཐོང་བ་ཡྱི། །སངས་

རྒྱས་མཐུ་ཆྲེན་དྲེ་རྣམས་དང༌། །ཐུབ་པ་ཁོད་ནྱི་མཐོང་གྱུར་ན། །དྲེ་དག་ཐ་དད་

དབྲེར་མ་མཆྱི། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་བསོད་དོ། །དྲེ་ནས་གཤྲེགས་པའྱི་ལམ་གྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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གཡས་ཕོགས་ན། རྩྭ་འཚོང་ཁྲེའུ་བཀ་ཤྱིས་རྩྭ་བར་བ་ལ། བཀ་ཤྱིས་རྩྭ་ནྱི་ང་ལ་

མྱུར་དུ་བྱིན། །དྲེ་རྱིང་ང་ལ་རྩྭས་ནྱི་དོན་ཆྲེན་འགྱུར། །དཔུང་དང་བཅས་པའྱི་བདུད་

ནྱི་བཅོམ་ནས་སུ། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཞྱི་བ་རྲེག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང༌། 

དྲེས་ཀྱང་རྩྭ་སྔོ་འཇམ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དག་ཕུལ་ལོ། །རྩྭ་དྲེ་བསྣམས་ནས་ཤྱིང་ཨ་ཤྭ་

ཐ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་ལ་ལན་གསུམ་བསོར་ཏྲེ། རྩྭའྱི་རྲེ་མོ་ནང་དུ་བསན་ར་བ་ཕྱིར་

བསན་པ་ལ། ཞལ་ཤར་ཕོགས་སུ་བལྟས་ཏྲེ་བཞུགས་ནས་ལུས་དྲང་པོར་བསྱིངས། 

དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག་ནས་གསུངས་པ། སན་འདྱིར་བདག་གྱི་ལུས་ནྱི་སྲེམས་ཀྱང་

རུང༌། །ལྤགས་པ་རུས་པ་ཤ་རྣམས་ཞྱིག་ཀྱང་རུང༌། །བསལ་མང་རྲེད་དཀའྱི་བང་

ཆུབ་མ་ཐོབ་པར། །སན་འདྱི་ལས་ནྱི་བསྐོད་པར་མྱི་བའོ། །ཞྲེས་ཐུགས་དམ་བརན་པོ་

མཛད་དོ། །

དྲེ་ནས་བདུད་སྡྱིག་ཅན་ལ་རྒྱལ་མཚན་གཉྱིས་ཡོད་དྲེ། དགའ་བའྱི་གནས་

དང༌། དོགས་པའྱི་གནས་སོ། །སབས་འདྱིར་དོགས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་གཡོས་པས། 

བདུད་ཀྱྱིས་བརགས་པ་ན། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྡོ་རྲེ་གདན་ལ་བཞུགས་པར་

མཐོང་ནས། བར་ཆད་བ་བའྱི་ཕྱིར་སྐྲ་འཛིངས་ཤྱིང་ཤ་ནའྱི་གོས་ཀྱྱིས་སད་གཡོགས་

པའྱི་འཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་རྱིང་རྱིང་སད་དུ་གསོལ་བ། གོང་ཁྲེར་སྲེར་སྐ་ནྱི་

ལྷས་བྱིན་གྱིས་མནན། ཕོ་བང་ནྱི་བཅོམ། ཤཱཀྱ་རྣམས་ཁ་བཏགས་ན། ཁོད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

གནས་བཏབ་སྲེ་འདུག་ཅྲེས་སྨའོ། །དྲེར་ཐུགས་ལ། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང༌། 

གནོད་སྲེམས་དང༌། རྣམ་པར་འཚེ་བ་སྲེ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གསུམ་སྐྲེ་ན། 

དྲེ་དག་བདུད་ཀྱྱི་དཀྲུགས་མར་ཤྲེས་ནས། དྲེ་དག་ལྡོག་པའྱི་དགྲེ་བའྱི་རོག་པ་གསུམ་
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གྱི་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏོ། །

དྲེ་ནས་བདུད་རང་ཉྱིད་འོངས་ཏྲེ། ཁོད་ཀྱྱིས་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ག་ལ་

ཐོབ་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །བཀའ་སྩལ་པ། སྡྱིག་ཅན་ཁོད་ཀྱྱིས་མཆོད་སྦྱྱིན་གཅྱིག་བས་

པས་ཀྱང་འདོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་ན། ངས་བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་

གསུམ་དུ་མཆོད་སྦྱྱིན་བྲེ་བ་ཕག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་དུ་མ་བས། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱྱི་

དོན་དུ། མགོ་དང༌། ལག་པ་ནས། དབྱིག་དང༌། གསྲེར་ལ་སོགས་པའྱི་བར་དུ་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་ན། བླ་ན་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་པར་མྱི་འགྱུར་རྲེ་སན། བདུད་

ཀྱྱིས་སྨས་པ། རྲེ་ཞྱིག་ངས་དྲེ་ལྟར་བས་པའྱི་དཔང་པོ་ནྱི་ཁོད་ཡྱིན་ན། ཁོད་ཀྱྱི་དྲེ་ལ་

དཔང་པོ་སུ་ཞྱིག་ཡོད། དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཕག་གཡས་པ་བསོད་

ནམས་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་བསྐྲེད་པ་ས་ལ་རྲེག་པར་མཛད་དྲེ། ས་འདྱི་འགོ་བ་ཀུན་གྱི་

གནས་ཡྱིན་ཏྲེ། །རྒྱུ་དང་མྱི་རྒྱུ་སོམས་ཤྱིང་ཉྲེ་འཁོན་མྲེད། །འདྱི་ནྱི་བདག་གྱི་དཔང་

སྲེ་བདག་རྫུན་མྲེད། །འདྱི་ལ་ཁོད་ནྱི་བདག་གྱི་དཔང་བོས་ཤྱིག །ཅྲེས་གསུངས་པས། 

ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་པའྱི་གསྲེབ་ནས། སའྱི་ལྷ་མོ་བསན་མས་ལུས་ཕྲེད་བྱུང་

ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏྲེ། སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །ཁོད་ཀྱྱིས་ཇྱི་སད་སྨས་པ་དྲེ་

བཞྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ནྱི་བདག་ལ་མངོན་སུམ་མོ། །ཞྲེས་སྨས་པ་དང༌། བདུད་སྡྱིག་ཅན་

བག་ཁུམས་ཤྱིང་སྲེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སོང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་སྡྱིག་ཅན་གྱིས་བསྐུལ་

ཏྲེ། བདུད་ཀྱྱི་བུ་མོ་སྲེད་མ་དང༌། དགའ་བྲེད་མ་དང༌། དགའ་སྤྱོད་མ་ཞྲེས་བ་བ་

གསུམ་མངགས་ཤྱིང༌། དྲེ་རྣམས་ནྱི་ལྷའྱི་བུ་མོའྱི་མཆོག་ཡྱིན་ལ། བུད་མྲེད་ཀྱྱི་གཡོ་

སྒྱུ་རྣམས་སོན་པར་བརམས་པ་ན། དྲེ་དག་རྒན་མོ་བཞྱིན་མྱི་སྡུག་པར་བྱིན་གྱིས་
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བརླབས། ཕྱིས་སུ་སོན་པ་མོས་པ་བསྐྲེད་པས་གོལ་ལོ། །

དྲེ་ནས་བདུད་སྡྱིག་ཅན་གྱི་བདུད་ཀྱྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་སྦྲན་ཏྲེ། 

ཇྱི་སད་དུ། གནོད་སྦྱྱིན་གྲུལ་བུམ་ལྟོ་འཕྲེ་ཆྲེན་པོའྱི་གཟུགས། །སྱིན་པོ་ཡྱི་དྭགས་ཤ་

ཟའྱི་གཟུགས་དང་བཅས། །འཇྱིགས་བྲེད་མྱི་སྡུག་དྲག་གཟུགས་ཇྱི་སྲེད་པ། །ཐམས་

ཅད་སྒྱུ་མས་དྲེར་ནྱི་སྤྲུལ་བ་བས། །ཤཱཀྱའྱི་སས་པོས་ཆོས་རྣམས་རྲེན་འབྱུང་

བ། །དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དུ་རོགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་སྲེམས་དང་རབ་ཏུ་

ལྡན། །དཔུང་བཅས་གཡོ་སྒྱུ་མཐོང་ཡང་མྱོས་པ་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་བདུད་ཀྱྱི་དཔུང་

ཆྲེན་པོ་གདོང་དང་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་པ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་འཛིན་པ། དཔའ་

ཞྱིང་གཏུམ་ལ་མྱི་བསྲུན་པ་བྲེ་བ་ཕག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་སྔོན་དུ་བདས་ཤྱིང༌། སྡྱིག་ཅན་

རང་ཉྱིད་མདའ་གཞུ་རྣ་བའྱི་བར་དུ་བཀང་སྲེ་འོངས་ནས། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་

མཐའ་བསོར་ཏྲེ་འདུག་གོ །དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བམས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་

ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས། འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྱྱིས་མཚོན་ཆ་འཕངས་པ་དག་ནྱི་མྲེ་

ཏོག་ཨུཏྤལ་དང༌། པདྨ་ལ་སོགས་པར་གྱུར། རྱི་འཕངས་པ་ནྱི་མྲེ་ཏོག་གྱི་ཁང་

བརྲེགས་སུ་གྱུར། རླུང་གདུག་པ་དང་རྡོའྱི་ཆར་ཕབ་པ་ནྱི། གནས་གཙང་མའྱི་ལྷ་

རྣམས་ཀྱྱིས་བསྒྱིབས། མྱི་གཙང་བའྱི་ཆར་ཕབ་པ་ཡང་དྲྱི་ཞྱིམ་པའྱི་རས་རྣམས་སུ་

གྱུར་ཏྲེ། བདུད་ཀྱྱི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བརྡུགས་སོ། །དྲེ་ནས་བདུད་ཀྱྱི་དཔུང་

རྣམས་ཕོགས་དྲེ་ནས་གྲེས་སོ། །

དྲེ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནམ་གྱི་ཐུན་དང་པོའྱི་སབས་དྲེ་ཉྱིད་དུ་མཉམ་

པར་བཞག་སྲེ། རབ་ཀྱྱི་མཐའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་བ་ལ་བརྲེན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
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མངོན་ཤྲེས་དང༌། ལྷའྱི་རྣ་བ་མངོན་དུ་བས། གུང་ཐུན་ལ་གཞན་སྲེམས་ཤྲེས་པ་དང༌། 

སྔོན་གྱི་གནས་རྲེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། ལྷའྱི་སྤྱན་མངོན་དུ་བས་ཤྱིང༌། ཐུན་ཐ་མ་ལ་

ཟག་པ་ཟད་པའྱི་མངོན་ཤྲེས་མངོན་དུ་བས་ཏྲེ། བླ་ན་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བརྲེས་ཤྱིང༌། 

གསར་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་མཛད་ནས་ཐམས་ཅད་

མཁྲེན་པ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེའྱི་ཚེ་དཀར་པོའྱི་ཕོགས་ལ་མངོན་

པར་དགའ་བའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས། ད་ནྱི་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བརྲེས་

སོ་ཞྲེས་བསྒགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་

བླ་ན་མྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བརྲེས། གགས་འཛིན་མ་ལ་སས་སྒ་གཅན་འཛིན་ཡང་

བཙས་ཤྱིང༌། བདུད་རྱི་ཟས་ཀྱྱི་བུ་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་བཙས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ས་ཆྲེན་པོ་

ནྱི་རབ་ཏུ་གཡོས། ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནྱི་འོད་ཀྱྱི་སྣང་བས་ཁབ། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་

ཁམས་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་དུ་མུན་པ་མུན་ནག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྣང་བས་

ཁབ་པར་གྱུར་ཏོ། །སོན་པས་ཀྱང༌། བསོད་ནམས་རྣམ་སྱིན་བདྲེ་སྲེར་སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་སྲེལ། །བསོད་ནམས་ལྡན་པའྱི ་མྱི ་ཡྱི ་བསམ་པ་རྣམས་ཀྱང་

འགྲུབ། །བདུད་བཅོམ་ནས་ནྱི་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་རྲེག་པར་འགྱུར། །མྱ་ངན་ལས་

འདས་ཞྱི་བ་བསྱིལ་པའྱི་དངོས་པོའང་ཐོབ། །ཅྲེས་ཆྲེད་དུ་བརོད་དོ། །

ཁ་ཆྲེ་བྲེ་བག་ཏུ་སྨ་བ་རྣམས་ནྱི། མཛོད་ལས། ཐུབ་པས་བང་ཆུབ་ཀྱྱིས་

འཐོབ་བ། །དང་པོར་མ་ཡྱིན་སད་ཅྱིག་མ། །སུམ་ཅུ་ར་བཞྱི་འཐོབ་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་པ་

ལྟར། ཐུབ་པས་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་སན་གཅྱིག་ལ། རབ་མཐའྱི་བསམ་གཏན་

བཞྱི་བ་ལ་བརྲེན་ནས་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་བརྒྱད་དང༌། རྣམ་གོལ་ལམ་
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བརྒྱད་དྲེ་ཤྲེས་བཟོད་སད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་དང༌། སྱིད་རྲེའྱི་སོམ་སོང་སོར་དགུའྱི་

གཉྲེན་པོ་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་དགུ་དང༌། རྣམ་གོལ་ལམ་དགུ་སྲེ་སད་ཅྱིག་མ་སུམ་ཅུ་

ར་བཞྱི་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བསྐྲེད་ནས་བང་ཆུབ་འཐོབ་པར་འདོད་དོ། །

དྲེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་མྲེའྱི་

ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏྲེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅྱིག་གྱིས་ཞག་བདུན་འདས་པར་

མཛད་དོ། །དྲེ་ནས་ཞག་བདུན་ཕག་གཉྱིས་པ་ལ་བབ་པ་ན། ཚངས་རྱིས་ཀྱྱི་ལྷ་གཉྱིས་

འོངས་ནས། དྲེད་དཔོན་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་པོ། །སྡྱིག་པ་མྱི་མངའ་

བཞྲེངས་ཤྱིག་འཇྱིག་རྲེན་གཟྱིགས། །རྱིན་ཆྲེན་ཆོས་ནྱི་འཚལ་བར་འགྱུར་མཆྱིས་

ཀྱྱི། །བདྲེ་གཤྲེགས་ཆོས་ཀྱྱི་མཆོག་ནྱི་བཤད་དུ་གསོལ། །ཞྲེས་བསྐུལ་ལོ། །དྲེ་ནས་

ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་ལས་བཞྲེངས་ཏྲེ། ཞྱི་བའྱི་བདྲེ་བ་ལ་ཆྲེད་དུ་བརོད་པའང་མཛད་

ནས། ཞག་བདུན་ཕག་གཉྱིས་པ་ལ་ཡང་སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་ཞྱིག་པར་བཞུགས་སོ། །བདུན་

ཕག་གསུམ་པ་ལ། ཚོང་དཔོན་ག་གོན་དང༌། བཟང་པོ་ཞྲེས་བ་བ་གཉྱིས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་འོངས་ནས་སྦྲང་རྱི་དང་ལྡྲེ་གུ་དག་འབུལ་གྱིས་བཞྲེས་སུ་གསོལ། 

ཞྲེས་ཞུས་སོ། །

དྲེ་ནས་སོན་པས། སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱང་ལྷུང་བཟྲེད་ཀྱྱི་སྣོད་དུ་

བསོད་སོམས་བཞྲེས་ཀྱྱི། མུ་སྲེགས་བྲེད་བཞྱིན་དུ་སྱིམ་པ་དང་སོང་ཕོར་དུ་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དགོངས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱིས་དྲེ་ཤྲེས་ནས་རྡོ་ལས་

བས་པའྱི་ལྷུང་བཟྲེད་རྲེ་རྲེ་མྲེ་ཏོག་གྱིས་བཀང་སྲེ་ཕུལ་བས། ཕག་བརྐངས་ཏྲེ། བདྲེ་

བར་གཤྲེགས་ལ་ལྷུང་བཟྲེད་ཕུལ་ཅྱིག་དང༌། །ཁོད་ནྱི་ཐྲེག་པ་མཆོག་གྱི་སྣོད་དུ་
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འགྱུར། །ང་འདྲ་དག་ལ་ལྷུང་བཟྲེད་ཕུལ་བ་ནྱི། །དྲན་དང་བློ་གོས་ནམ་ཡང་ཉམས་མྱི་

འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་ནས་བཞྱི་ཀ་ལྷུང་བཟྲེད་གཅྱིག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏྲེ་

བསྣམས་སོ། །དྲེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གཉྱིས་ཀྱྱིས་བསོད་སོམས་ཕུལ་བ་དག་བཞྲེས་ཏྲེ། 

ལྷ་ཡྱི་བཀ་ཤྱིས་དོན་འགྲུབ་ཅྱིང༌། །ཕོགས་རྣམས་བཀ་ཤྱིས་བྲེད་པ་དྲེས། །ཁོད་ཀྱྱི་

དོན་རྣམས་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་མཐུན་པར་ཤོག །ཅྲེས་སོགས་

ཤྱིས་པ་བརོད་དོ། །བདུན་ཕག་བཞྱི་བ་ལ། གོ་བུར་དུ་སྤྱིན་ཆགས་ཏྲེ་ཡུལ་ངན་བྱུང་

བ་ན། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་བཏང་བཟུང་གྱི་གནས་སུ་གཤྲེགས་སོ། །བདུན་ཕག་ལྔ་པ་ལ། 

བང་ཆུབ་ཀྱྱི་སྱིང་པོར་གཤྲེགས་ཏྲེ། རྲེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་དོན་དགོངས་བཞྱིན་

དུ་ཞག་བདུན་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅྱིག་གྱིས་འདའ་བར་མཛད་དོ། །དྲེ་ནས་ཞག་བདུན་ཕག་

དྲུག་པ་ལ་བབ་པ་ན། བདག་གྱིས་རོགས་པའྱི་ཆོས་ཟབ་མོ་འདྱི་ནྱི། གཞན་གྱི་ཁོང་དུ་

ཆུད་པར་དཀའ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་གཞན་ལ་བསན་པར་གྱུར་ཀྱང་དྲེས་མྱི་རོགས་པས། 

བདག་གཅྱིག་བུ་དགོན་པར་གནས་པར་བའོ་ཞྲེས་དགོངས་ཏྲེ། ཟབ་ཞྱི་སྤོས་བལ་

འོད་གསལ་འདུས་མ་བས། །བདུད་རྱི་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཁོ་བོས་རྲེད། །སུ་ལ་བསན་

ཀྱང་གོ་བར་མྱི་ནུས་པས། །མྱི་སྨ་ནགས་ཀྱྱི་ཚལ་དུ་གནས་པར་བ། །ཞྲེས་ཀྱང་

གསུངས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་མཆོད་རྲེན། 

དབྱིབས་གྲུ་བཞྱི་བ། བང་རྱིམ་བཞྱི་བ་ཅན་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་སོགས་

ཀྱྱིས་བཞྲེངས་སོ། །

སྨས་པ། ལྲེགས་བས་བསོད་ནམས་ཆྲེན་པོ་ལས་བྱུང་བའྱི། །མང་བོས་

བཀུར་བ་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ། །མྱི་ཟད་འདོད་དགུའྱི་ནོར་གྱིས་བལྟམས་པ་
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སོགས། །བང་ཕོགས་གནོད་སྦྱྱིན་མཛོད་ཀྱྱི་རྲེས་སུ་འགོ། །གསྲེར་གྱི་བ་གམ་མངོན་

མཐོ་ཁང་བཟང་མཆོག །འོད་སོང་འབར་བ་ནམ་མཁའྱི་དབྱིངས་སུ་འཕགས། །གོང་

ཁྲེར་ཡུལ་ལོངས་ཁོར་ཡུག་སྐྲེད་ཚལ་སོགས། །འཆྱི་མྲེད་སུམ་རྲེན་གནས་ལ་འགན་

པ་བཞྱིན། །དྲེ་ན་རྒྱལ་སས་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་གྲུབ། །མ་ལུས་འགོ་བའྱི་མགོན་

དུ་འཚོ་ཞྱིང་གཞྲེས། །རྒྱུ་སར་ཕྲེང་བས་ཡོངས་སུ་བསོར་བ་ཡྱི། །ཟླ་བ་གྱིང་བཞྱིའྱི་

དཔལ་དུ་ཤར་བ་ལྟར། །ཕོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཀ་ཤྱིས་མཛད་པ་དྲེ། །ཇྱི་ལྟར་སོ་

གའྱི་དུས་ཀྱྱི་པདྨོ་དང༌། །དཀར་བོའྱི་ཕོགས་ལ་ཆས་པའྱི་ཟླ་བ་ལྟར། །མཚན་དཔྲེའྱི་

དཀྱྱིལ་འཁོར་རྱིམ་གྱིས་འཕྲེལ་བར་གྱུར། །ཤྲེས་བའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཀུན་ལ་ཐོགས་

མྲེད་ཀྱང༌། །རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་སོབ་པའྱི་ཚུལ་ཡང་མཛད། །སྐུ་ལ་སྲེད་མྲེད་བུ་ཡྱི་

སོབས་མངའ་ཡང༌། །གཞོན་ནུའྱི་ཚོགས་ལ་འགན་པ་ལྟར་ཡང་བས། །རྱིན་ཆྲེན་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་ནོར་བུའྱི་ཁྱིར། །བསོད་ནམས་བརྒྱས་གཙང་ཞབས་ཀྱྱི་པདྨོ་

འཁོད། །ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་ལྡན་པའྱི་བཙུན་མོའྱི་འཁོར། །ཁབ་ཏུ་བསུས་པས་

མཛད་ཆྲེན་ལྔ་བ་བསན། །ན་རྒ་འཆྱི་བའྱི་རྐྲེན་དག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིས། །སྱིད་པའྱི་རྒྱ་

མཚོ་སྡུག་བསྔལ་མཛོད་དུ་མཐོང༌། །ཞྱི་དུལ་དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་གཟྱིགས་པ་

ཡྱིས། །ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ཕན་བདྲེའྱི་ར་བར་དགོངས། །དྲེ་ཡང་ལང་ཚོ་དར་བ་

པདྨའྱི་བཞྱིན། །མཛེས་སྡུག་འཛུམ་བརྒྱ་ཕོགས་སུ་གོལ་བ་ཡང༌། །རྒ་བའྱི་བ་མོས་

བཅོམ་པ་འདྱི་བཞྱིན་ཞྲེས། །རྒས་འཁོགས་གཏུགས་པའྱི་རྒན་པོ་དཔྲེ་རུ་

བསན། །ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་གན་མཛོད་ལྟར་བསགས་ཀྱང༌། །ལོངས་སྤྱོད་མྱི་

ནུས་མྱིག་གྱི་དགའ་སོན་ཙམ། །འཇྱིག་རྲེན་ཕ་རོལ་ཉྲེ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་བ། །སམས་
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ཤྱིང་རྱིད་པ་འཁོར་བའྱི་ཆོས་སུ་བསན། །རང་གྱི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་གོགས་

བཤྲེས་སོགས། །ཐམས་ཅད་བོར་ཏྲེ་འཇྱིག་རྲེན་ཕ་རོལ་ཏུ། །འགོ་བ་བདག་གཞན་

ཀུན་ཀྱང་མཚུངས་སོ་ཞྲེས། །ཁོགས་ལ་བཏྲེགས་པའྱི་མྱི་རོ་དཔྲེ་རུ་བསན། །རྒྱལ་

སྱིད་ཆྲེན་པོའྱི་དཔལ་འབོར་གཉྲེན་འཁོར་སོགས། །རྩྭ་ལྟར་སངས་ཏྲེ་ཁབ་ལས་ངྲེས་

པར་འབྱུང༌། །ཆགས་བལ་ངུར་སྨྱིག་ཆོས་ཀྱྱི་རྒྱལ་མཚན་ནྱི། །ལྷར་བཅས་འགོ་བའྱི་

མྱིག་གྱི་བདུད་རྱི་ཉྱིད། །རླབས་ཕྲེང་གཡོ་བའྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆབ། །ཆུ་ཀླུང་

ཆྲེན་པོ་ནཻ་ར་གདའྱི་འགམ། །རབ་མཛེས་ནྲེའུ་གསྱིང་སྔོན་མོའྱི་ས་གཞྱི་ལ། །མྲེ་ཏོག་

རྱི་མོ་བྱིས་པའྱི་ཡོངས་བསོར་བ། །ལོན་ཤྱིང་ཕྲེང་བར་འཁྱིགས་པའྱི་ནགས་ཁོད་

དུ། །མཁའ་ཁབ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་རྲེ་གཅྱིག་ཏུ། །བསམ་གཏན་ཟས་སུ་ཟ་བའྱི་དཀའ་

ཐུབ་ཀྱྱིས། །ལོ་དྲུག་བར་དུ་སོམས་པར་ཞུགས་པར་གྱུར། །དྲེ་ལྟར་རྨད་བྱུང་ཐོག་

མའྱི་མཛད་བཟང་གྱི །ངོ་མཚར་རྣམ་པར་ཐར་བའྱི་རྱི་མོ་ཀུན། །མངོན་སུམ་མྲེ་ལོང་

ཉྱིད་དུ་བྱིས་པ་ནྱི། །རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ལམ་གྱི་དཔྲེ་རུ་གསལ། །བ་མཆོག་སོང་གྱི་

འོ་མའྱི་ཉྱིང་ཁུ་ལ། །བཀ་ཤྱིས་དགྲེ་མཚན་རྱི་མོ་དཔལ་དུ་ཤར། །གསོལ་བ་ཙམ་

གྱིས་གཟྱི་བྱིན་འབར་བ་ནྱི། །ཤར་ཕོགས་མཁའ་ལ་འོད་ཀྱྱི་ཐྱིག་ལྲེ་བཞྱིན། །འཛམ་

གྱིང་དབུས་ཀྱྱི་གནས་མཆོག་རྡོ་རྲེ་གདན། །འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱི་བྱིན་

གྱིས་བརླབས། །དྲེར་ནྱི་ཨ་ཤྭ་ཐ་ཡྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ། །བདྲེ་གཤྲེགས་གོ་འཕང་བརྲེས་

པའྱི་དམ་བཅའ་མཛད། །བདུད་ཀྱྱི་བུ་མོ་སྲེག་མོའྱི་མཛེས་སྡུག་གྱིས། །ཚངས་སྤྱོད་

བདུད་རྱི་གཏྲེར་ལ་ཅོ་འདྲྱི་ཡང༌། །ཆགས་བལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་འཛིན་

ལས། །ཚུལ་མྱིན་ཀུན་རོག་གཡོ་བའྱི་གོ་སབས་བལ། །བདུད་ཀྱྱི་དམག་དཔུང་བྲེ་བ་
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སུམ་ཅུ་དྲུག །སྤྱིན་ལྟར་ཐྱིབས་པའྱི་གཡུལ་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ལས། །དྲག་པོའྱི་མཚོན་

ཆ་ཆར་ལྟར་བབས་པ་ཀུན། །ཐུབ་པ་མཆོག་དྲེ་མཆོད་པའྱི་མྲེ་ཏོག་གྱུར། །བུ་ལྟར་

བརྲེ་བའྱི་བམས་པའྱི་མྲེ་འོད་ཀྱྱིས། །རྣམ་འཚེ་ཕག་དོག་ཚེར་མའྱི་ཚང་ཚིང་

བསྲེགས། །འདོད་པའྱི་དབང་ཕྱུག་འཁོར་བཅས་མྱ་ངན་གྱིས། །བསམ་གཏན་མུན་

པའྱི་ཁུང་བུ་ཉྱིད་དུ་ཞུགས། །སྒྱིབ་གཉྱིས་མུན་པའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་འཇྱིག་པའྱི་

མཐར། །རྣམ་ཀུན་མཁྲེན་པའྱི་སྐ་རྲེངས་དང་པོ་ཤར། །དམ་ཆོས་ཉྱིན་མོར་བྲེད་པས་

འཇྱིག་རྲེན་ཁམས། །མ་ལུས་གསལ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་གྱུར། །དྲེའྱི་ཚེ་ས་ཆྲེན་

རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས། །ངོ་མཚར་སྣང་བ་དམ་པས་ཕོགས་ཀུན་གསལ། །ཨུ་དུམ་ཝ་

རའྱི་འདབ་བརྒྱ་ཁོང་ནས་གོལ། །ཞབས་ཀྱྱི་པདྨོ་ཚངས་དབང་གཙུག་གྱིས་

མཆོད། །དགྲེ་སྡྱིག་ལས་ཀྱྱིས་རྣམ་སྱིན་བདྲེ་སྡུག་ནྱི། །འབྱུང་བ་གནས་དང་ལྡོག་པ་

གནས་མྱིན་ཞྲེས། །གནས་དང་གནས་མྱིན་མཁྲེན་པའྱི་སོབས་ལ་སོགས། །སོབས་

བཅུ་མངའ་བ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྒྱིབ་པ་ཀུན་སངས་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྲེན་

ཞྲེས། །རླབས་ཆྲེན་ཁྱུ་མཆོག་གནས་སུ་དམ་བཅའ་མཛད། །འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་

སྲེངྒྲེའྱི་སྒ་ཡང་བསྒགས། །མྱི་འཇྱིགས་རྣམ་བཞྱི་བརྲེས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྒྱིབ་

བལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་སྐུ། །འཆྱི་མྲེད་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའྱི་

སྐུ། །གདུལ་བའྱི་ཁམས་བཞྱིན་སོན་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་སྲེ། །བླ་མྲེད་སྐུ་གསུམ་བརྲེས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་བ་བ་ནྱི་བར་སབས་ཀྱྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

དྲེ་ནས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་སོགས་ནྱི། 
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བསོད་པ་ལས། མྱི་མཇྲེད་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་ཡྱིས། །རྱིབས་སོང་

གསྲེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཕུལ་ཏྲེ་བསྐུལ། །ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་

བཞྱིའྱི། །ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །དྲེ་ནས་མྱི་

མཇྲེད་ཀྱྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་སོང་སྲེ། 

གསོལ་བ། མ་ག་དྷར་ནྱི་སྔོན་ཆད་ཆོས་བྱུང་བ། །དག་པ་མ་ལགས་དྲྱི་མར་བཅས་

པར་རོགས། །བདུད་རྱི་ཆོས་ཀྱྱི་སོ་ནྱི་ཕྲེ་མཛོད་ལ། །དྲྱི་མ་མྲེད་པའྱི་རོགས་པ་བཤད་

པར་མཛོད། །ཅྲེས་དང༌། གཞན་ཡང༌། ཚངས་པས། ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གྱི་

དཀྱྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་ནས་ནྱི། །ཕོགས་བཅུ་དག་ཏུ་འོད་ཟྲེར་རྣམ་པར་བཀྱྲེ་མཛད་

དྲེ། །ཡྲེ་ཤྲེས་ཟྲེར་གྱིས་མྱི་ཡྱིས་པདྨ་ཁ་འབྲེད་པ། །སྨ་བའྱི་ཉྱི་མ་དྲེ་རྱིང་ཅྱི་སད་

བཏང་སོམས་བཞུགས། །ཞྲེས་དང༌། ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གསོལ་བ། ཟླ་བ་ཉ་

བ་གཟའ་ལས་ཐར་པ་ལྟར། །ཁོད་ཀྱྱི་ཐུགས་ནྱི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ལགས། །གཡུལ་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་བཞྲེངས་སུ་གསོལ། །འཇྱིག་རྲེན་མུན་པར་ཤྲེས་རབ་འོད་

འབྱུང་གསོལ། །ཞྲེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །

སོན་པས། ངས་ཚེགས་ཆྲེན་པོས་རོགས་པ་འདྱི། གཞན་གྱིས་རོགས་པར་མྱི་

འགྱུར་རོ་ཞྲེས་དང་པོར་ཞལ་གྱིས་མ་བཞྲེས་སོ། །ཡང་ཚངས་པས། འཇྱིག་རྲེན་ན་

མཆོག་དང་འབྱིང་དང་དམན་པ་དག་ཡོད་པས། རབ་དང་འབྱིང་གྱིས་ཆོས་ཐོས་ན་

རོགས་པར་འགྱུར་ལ། མ་ཐོས་ན་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ལགས་པས། ངྲེས་པར་ཆོས་

གསུངས་པར་ཞུ། ཞྲེས་ཞུས་པ་ན། སོན་པ་ཉྱིད་ཀྱྱི་གཟྱིགས་པས་ཀྱང་དྲེ་ལྟར་

དགོངས་ཏྲེ། དཀའ་སྩལ་པ། བདུད་རྱིའྱི་སོ་མོ་དག་ནྱི་དབྲེ་བར་བ། །ཉན་པར་སུ་
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འདོད་སོམ་ཉྱི་སོལ་ཅྱིག་དང༌། །ཚངས་པ་མྱི་རྣམས་ལ་ནྱི་ག་ནོམ་ཆོས། །ཀན་ཀ་མྱི་

སྩལ་མདོ་ཙམ་བཤད་པར་བ། །ཞྲེས་ཞལ་གྱིས་བཞྲེས་པས། ཚངས་པ་དགའ་སྲེ་

སོང་ངོ༌། །གང་གྱི་ཚེ་ཞག་བདུན་ཕག་བདུན་པ་ལ་བབ་པ་ན། རྱིང་འཕུར་དང་ལྷག་

སྤྱོད་དག་ལ་ཆོས་སོན་པར་དགོངས་པའྱི་ཚེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་རྱིང་འཕུར་འདས་ནས་

ཞག་བདུན་དང༌། ལྷག་སྤྱོད་འདས་ནས་ཞག་གཅྱིག་ལོན་པར་གསོལ་བས། ཀྱྲེ་མ་དྲེ་

དག་གྱིས་ངའྱི་ཆོས་ཐོས་ན་བདུད་རྱི་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། ད་ནྱི་གཞན་ལ་

བསན་དགོས་པས། ལྔ་སྡྲེ་རྣམས་ངས་སྔོན་དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་ན། གུས་པ་དང་བཅས་

པ་ཡྱིན་པས་དྲེ་རྣམས་ལ་བསན་པར་བའོ་དགོངས་ནས། རྱིམ་པས་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་

ཀཱ་ཤཱྱིའྱི་ཡུལ་དུ་གཤྲེགས་སོ། །ལམ་དུ་ཀུན་ཏུ་འཚོ་བ་ཉྲེར་འགོ་དང་མཇལ་ཏྲེ། གཽ་ཏ་

མ་ཁོད་ཀྱྱི་དབང་བོ་ནྱི་དྭངས། བཞྱིན་གྱི་མདོག་ནྱི་ཡོངས་སུ་དགཔགས་པའྱི་མདོག་

ནྱི་རབ་ཏུ་གསལ་ན། ཁོད་ཀྱྱི་སོན་པ་ནྱི་གང་ཞྲེས་ཞུས་པ་ན། བཀའ་སྩལ་པ། ང་དང་

འདྲ་བ་ཡོང་མྲེད་ཀྱྱི། །ང་ལ་སོབ་དཔོན་འགའ་མྲེད་དོ། །འཇྱིག་རྲེན་སངས་རྒྱས་ང་

གཅྱིག་བུ། །ཡང་དག་བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ། །ཅྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནས་ཝ་

ར་ཎཱ་སྱིར་བོན་ཏྲེ། དྲང་སོང་ལྷུང་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱྱི་ནགས་ན་ལྔ་སྡྲེ་རྣམས་འཁོད་པས། 

དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་འབོན་པ་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་མཐོང་སྲེ། ཕན་ཚུན་ཁྱིམས་སུ་

བཅས་པ། གཽ་ཏ་མ། བ་བ་མང་པོ། མང་བོས་འཚོ་བ་དྲེ་འོང་གྱིདྲེ་ལ་སྨ་བར་མྱི་བ། 

ལྡང་བར་མྱི་བ། སན་བཏྱིང་བར་མྱི་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁད་ཉྲེ་བར་བོན་པ་ན། གཟྱི་བརྱིད་མ་བཟོད་པར། 

ཐམས་ཅད་ལངས་ཤྱིང་ཕག་ཕུལ་ནས། གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་གདན་བཤམས། གཅྱིག་
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གྱིས་ནྱི་བསུས་ཏྲེ་ན་བཟའ་བླངས། གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཞབས་བཀྲུ། ཤྲེས་ལྡན་དག་གཽ་ཏ་

མ་བོན་པ་ལགས་སོ། །གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་ཤྱིག་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་ནས་ལྔ་སྡྲེ་རྣམས་མགུ་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་

གཏམ་མང་དུ་བས་ཏྲེ། ལྔ་སྡྲེས། ཚེ་དང་ལྡན་ག་ཽཏ་མ། དབང་པོ་ནྱི་གསལ། ལྤགས་པ་

ནྱི་ཡོངས་སུ་དག་ན། ཡྲེ་ཤྲེས་མཐོང་བའྱི་ཁད་པར་མངོན་དུ་མཛད་དམ། བཀའ་

སྩལ་པ། ཁྲེད་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་མཚན་ནས་རོད་པ་དང༌། གདུང་ནས་རོད་པ་

དང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་མ་རོད་ཅྱིགདྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་མཚན་ནས་རོད་པ་

སོགས་བས་ན་ཡུན་རྱིང་བོར་གནོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེས་ནྱི་

བདུད་རྱི་ཐོབ་བོ། །སངས་རྒྱས་སོ། །ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའོ། །དགྲེ་སོང་དགརབ་ཏུ་

བྱུང་བས་མཐའ་འདྱི་གཉྱིས་ལ་བརན་པར་མྱི་བ་སྲེ། འདོད་པ་བསོད་ནམས་ཀྱྱི་མཐའ་

དང༌། ངལ་ཞྱིང་དུབ་པའྱི་མཐའོ། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བརྲེན་དགོས་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་འཕགས་

པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དོ། །དགྲེ་སོང་དགསྔོན་མ་ཐོས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ལ། འདྱི་

ནྱི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པའོ་ཞྲེས་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་ན། མྱིག་

སྐྲེས་སོ། །ཤྲེས་པ་སྐྲེས་སོ། །རྱིག་པ་སྐྲེས་སོ། །བློ་སྐྲེས་སོ། །རོག་པ་སྐྲེས་སོ། །དྲེ་

བཞྱིན་དུ། འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བའོ། །འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་འགོག་

པའོ། །འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགོ་བའྱི་ལམ་མོ་ཞྲེས་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་

བྲེད་པ་ན་མྱིག་སྐྲེས་སོ། །ཤྲེས་པ་དང༌། རྱིག་པ་དང༌། བློ་དང༌། རོགས་པ་སྐྲེས་

སོ། །དགྲེ་སོང་དག་སྔོན་མ་ཐོས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའྱི་

བདྲེན་པ་དྲེ། ངས་མངོན་པར་ཤྲེས་པས་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་
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དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་དྲེ་སངས་པར་བའོ་སོགས་

དང༌། སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་དྲེ་མངོན་དུ་བའོ་སོགས་དང༌། 

སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགོ་བའྱི་ལམ་བསོམ་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་དང༌། དྲེ་

བཞྱིན་དུ། སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་སངས་སོ། །འགོག་པ་མངོན་

དུ་བས་སོ། །ལམ་བསོམས་སོ་ཞྲེས་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལན་གསུམ་དུ་

བཟླས་ཤྱིང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་སོར་ཏོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ནས། ཨ་ལ་ལ་

འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་སོར་བར་མཐོང་ངོ༌། །ལྷ་རྒྱལ། ལྷ་མྱིན་

འགྱིབས། སྐྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་བདྲེའོ། །ཞྲེས་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བརོད་པའྱི་

དབངས་ཀྱྱིས་ཁབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལན་གསུམ་དུ་

བཟླས་པ་ལས། དང་པོའྱི་ཚེ་ཀཽ་ཎྱི་ནྱ་དང་ལྷ་བརྒྱད་ཁྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང༌། བཟླས་པ་

གཉྱིས་པའྱི་ཚེ་ཀུན་ཤྲེས་ཀཽ་ཎྱི་ནྱས་དག་བཅོམ་ཐོབ། ར་ཐུལ་དང༌། རླངས་པ་དང༌། 

མྱིང་ཆྲེན་དང༌། བཟང་ལྡན་བཞྱིས་ཀྱང་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེའྱི་ཚེ་འཇྱིག་རྲེན་ན་

དག་བཅོམ་པ་གཉྱིས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང༌། ཀུན་ཤྲེས་ཀཽ་ཎྱི་ནྱའོ། །བཟླས་པ་

གསུམ་པ་བསོར་བའྱི་ཚེ། འཕགས་པ་ར་ཐུལ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིས་ཀྱང་དག་བཅོམ་

ཐོབ་བོ། །དྲེའྱི་ཚེ་དག་བཅོམ་པ་དྲུག་གོ །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་བཀའ་སྩལ་པ། 

ཀཽ་ཎྱི་ནྱ་ཆྲེན་པོ་ནྱི། སྣམ་སྦྱར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱྱི་མཆོག་གོ །ཞྲེས་

ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེ་ཡང་ལྔ་སྡྲེ་རྣམས་སྔོན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གྱི་བསན་པ་ལ་རབ་

ཏུ་བྱུང་ནས། བསན་པ་ནུབ་པའྱི་ཚེ་གསུངས་པ། ཐུབ་པ་ཆྲེན་པོ་འོད་སྲུང་གྱི །གལ་

ཏྲེ་ཆོས་ནྱི་ནུབ་གྱུར་ཀྱང༌། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱྱིས་བཤད་པའྱི། །བརོན་འགྲུས་
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དོར་བར་མྱི་བའོ། །བདག་ཅག་གྱི་ནྱི་ཟག་པ་ཡང༌། །གལ་ཏྲེ་ཟད་པར་མ་གྱུར་

ན། །ཤཱཀྱ་སྲེངྒྲེ་སྐོབ་པ་ཡྱི། །ཉན་ཐོས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་བ། །ཞྲེས་དང༌། ནམ་

ཞྱིག་ན་དགྲེ་སོང་བཞྱི་ཡང་འདས་ནས་གཅྱིག་ལུས་པ་ན། དྲེ་སྐོ་ནས་ད་བདག་

གཅྱིག་བུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ན་སྣམ་སྦྱར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ལྟ་སམ་ནས་སོན་

ལམ་བཏབ་པ། བདག་གྱིས་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་ལས་ཇྱི་སྱིད་དུ་ཚངས་པར་སྤྱོད་

པ་སྤྱད་ཀྱང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་ཐོབ་ཀྱྱི། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་འདྱིས་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཐོག་མར་དག་བཅོམ་པ་

མངོན་སུམ་དུ་བས་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་བདག་སྣམ་སྦྱར་གྱི་

རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་སོན་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་སོ། །

དྲེས་ན་ལྔ་སྡྲེ་བཟང་པོ་ནྱི། མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའྱི་ཚེ། བསྲེན་རོགས་ཀྱྱི་སྡོམ་

པའང་ཐོབ་པ་སྲེ། ལུང་མ་མོ་ལས། ལྔ་བོ་རྣམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་དང༌། 

ཞྲེས་དང༌། མཛོད་འགྲེལ་ལས། ངྲེས་པར་འཇུག་པས་ནྱི་རྲེན་ལྔ་བོ་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་

འབྱུང་ལ། ངྲེས་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་དང༌། འཇུག་པ་ནྱི། དྲེ་རྒྱུད་ལ་སྐྲེས་པའྱི་དོན་

ནོ། །བཟླས་པ་གསུམ་པོ་རྲེ་རྲེའྱི་མཐར་མྱིག་སྐྲེས་སོ། །ཤྲེས་པ་དང་རྱིག་པ་དང་བློ་

སྐྲེས་སོ་ཞྲེས་པ་ནྱི། རྣམ་གངས་བཅུ་གཉྱིས་དང༌། དྲེ་བཞྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྦྱོར་བ་

དང༌། བར་ཆད་མྲེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་གོལ་བ་དང༌། ཁད་པར་གྱི་ལམ་སྐྲེས་པར་

བསན་པར་ཡང་གསུངས་ལ། རྣམ་བཤད་རྱིགས་པ་ལས་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་རབ་

ནྱི་མྱིག་གོ །ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པའོ། །ཡང་དག་པར་དོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་

ཕྱིར་རྱིག་པའོ། །རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཕྱིར་བློ་སྲེ། ཞྲེས་དང༌། རྒྱན་སྣང་ལས་ཀྱང་དྲེ་
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བཞྱིན་གསུངས་པས། དྲེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྱྱི་མྱིག་ནྱི་མཐོང་ལམ་དང་དྲེ་ལ་བྲེད་ལས་ཐ་

དད་པའྱི་ལྡོག་ཆ་ནས་གཞན་གསུམ་གྱི་མྱིང་གྱིས་ཀྱང་གསུངས་སོ། །

དྲེ་ཡང་བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་དང༌། རབ་དབྲེ་འཕོས་དོན་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་དང༌། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྲེན་གྱི་

གཞུང་མངོན་པ་གཉྱིས་ལས་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་ཤྱིང༌། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ནད་ནྱི་ཤྲེས་

བ་ནད་ཀྱྱི་རྒྱུ་ནྱི་སང་བ་ལ། །བདྲེར་གནས་ཐོབ་བ་སན་ནྱི་བསྲེན་པར་བ་བ་

ལྟར། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དྲེ་འགོག་པ་དང་དྲེ་བཞྱིན་ལམ། །ཤྲེས་བ་སང་བ་རྲེག་

པར་བ་ཞྱིང་བསྲེན་པར་བ། །ཞྲེས་དཔྲེ་དང་སྦྱར་ནས་ཀྱང་གསུངས་སོ། །ཆོས་ཀྱྱི་

འཁོར་ལོ་བསོར་བའྱི་རྲེས་དྲེར་ཝ་ར་ཎཱ་སྱིར་བཀ་ཤྱིས་སོ་མང་མཆོད་རྲེན་དབྱིབས་

གྲུ་བཞྱི་བ་བང་རྱིམ་བཞྱི་བ་ཅན་གོ་འབུར་དང་བཅས་པ། རབ་སོ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད། 

འབྱིང་ང་དྲུགཐ་མ་བཅུ་དྲུག་པར་ཡོངས་གགས་སུ་བཞྲེད་ཅྱིང༌། ཕོགས་རྲེར་སོ་བཞྱི་

རྲེ་བྲེད་པ་བདྲེན་པ་བཞྱི། བརྒྱད་རྲེ་བྲེད་པ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད། བཅུ་གཉྱིས་སུ་བྲེད་པ་

རྲེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་དྲུག་ཏུ་བྲེད་པ་སོང་ཉྱིད་བཅུ་དྲུག་མཚོན་པ་འཁོར་ལྔ་

སྡྲེ་བཟང་བོ་སོགས་ཀྱྱིས་བཞྲེངས་སོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཝ་ར་ཎཱ་སྱིར་འབབ་ཆུ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་འགམ་དུ་

བཞུགས་པ་ན། ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱིར་རྱིགས་ཀྱྱི་གཙོ་བོའྱི་བུ་གགས་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཡོད་ལ། 

རོལ་ཆས་ཐོགས་པའྱི་བུད་མྲེད་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་རྲེ་བར་བྲེད་པ་ལས་ནམ་

ཕྲེད་ན་གཉྱིད་སད་དྲེ་བུད་མྲེད་ཀྱྱི་འཁོར་ལ་བལྟས་པ་ན་ཐམས་ཅད་གཉྱིད་ཀྱྱིས་

མྱོས་ཏྲེ། གོས་དང་བལ་ཞྱིང་སྐྲ་གོལ་བ་སོགས་འདུག་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ་མཐོང་བས་
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དུར་ཁོད་ཀྱྱི་འདུ་ཤྲེས་སྐྲེས་ནས་བདག་ནྱི་གཙེས་སོ། །བདག་ནྱི་ཉམས་སོ། །ཞྲེས་

སད་ཆྲེན་པོ་ཕྱུང་ནས་སོང་བ་ན་མྱི་མ་ཡྱིན་རྣམས་ཀྱྱིས་སོ་ཕྲེ་ཞྱིང༌། སད་ཀྱང་སྐྲེ་

བོས་མྱི་ཐོས་པར་བས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་བླ་

གབ་མྲེད་པ་ན། གགས་པ་སྒུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞབས་འཆག་ཅྱིང་བཞུགས་སོ། །དྲེས་ཀྱང་

ཆུའྱི་ཕ་ཁ་ནས་མཐོང་སྲེ། དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་བདག་ནྱི་གཙེས་སོ། །བདག་ནྱི་ཉམས་

སོ་ཞྲེས་སད་ཕྱུང་ངོ༌། །བཀའ་སྩལ་པ། གཞོན་ནུ་ཚུར་ཤོགགནས་འདྱི་ནྱི་ཁོད་ལ་

འཚེ་བ་མྲེད་པ་ཡྱིན། ཉམས་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ནས་གགས་པས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་

ལྷམ་ཆུ་འགམ་དུ་ཕུད་དྲེ་བོར་ནས་ཆུ་ལ་བརྒལ་ཏྲེ། སོན་པའྱི་སྤྱན་སྔར་འོངས་ཏྲེ་

ཞབས་ལ་ཕག་བས། དྲེ་ནས་ནང་དུ་གཤྲེགས་ནས་ཆོས་བསན་པས། གགས་པ་སན་

དྲེ་ལ་འཁོད་བཞྱིན་དུ་བདྲེན་པ་མཐོང་ཞྱིང༌། སྐབས་སུ་འགོ་བ་བླངས་སོ། །དྲེ་ནས་

ཁྱིམ་དུ་བན་མོ་ཞྱིག་གྱིས་གགས་པ་སོང་བར་ཤྲེས་ནས་ཇོ་བོ་ལ་སྦྲན་པས། ཁྱིམ་

བདག་རྱིགས་ཀྱྱི་གཙོ་བོ་ཉྱིད་སྒོན་མྲེ་ཐོགས་པའྱི་མྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འཚོལ་ཞྱིང་

སོང༌། ར་བ་དག་ཀྱང་གགས་པ་འཚོལ་བའྱི་ཕྱིར་བཀྱྲེའོ། །

དྲེ་ནས་ཆུ་འགམ་དུ་ནོར་བུའྱི་ལྷམ་མཐོང་བས་དོགས་པ་དང་བཅས་བཞྱིན་དུ་

ཆུ་བརྒལ་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་སོང་ངོ༌། །དྲེའྱི་ཚེ་རྱིགས་ཀྱྱི་གཙོ་བོས་

གགས་པ་མྱི་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞོན་ནུ་

གགས་པ་གཟྱིགས་སམ་ཞྲེས་ཞུས་པས། བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱིམ་བདག་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྡོད་

ཅྱིགསན་འདྱི་ལ་འཁོད་བཞྱིན་དུ་གགས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་བའྱི་གནས་ཡོད་

དོ། །དྲེ་ནས་རྱིགས་ཀྱྱི་གཙོ་བོ་དགའ་སྲེ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་གོ །ཡང་དྲེ་བཞྱིན་
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གཤྲེགས་པས་ཆོས་བསན་པ་ན། རྱིགས་ཀྱྱི་གཙོ་བོ་ཡང་བདྲེན་པ་མཐོང་ཞྱིང༌། 

གགས་པ་སན་དྲེ་ལ་འཁོད་བཞྱིན་པ་རྒྱན་དང་བཅས་བཞྱིན་པར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་

བོ། །དྲེའྱི་ཚེ་དག་བཅོམ་པ་བདུན་ནོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་འདས་ཀྱྱི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྡུས་

པས་རྱིགས་ཀྱྱི་གཙོ་བོས་གགས་པ་མཐོང་བ་ན། དྲེས་སྨས་པ། གགས་པ་ཚུར་ཤོག་

ཁྱིམ་དུ་དོང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་སོན་པས་གགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པས་ཁྱིམ་དུ་གནས་

པའྱི་སབས་མྲེད་པར་ཁྱིམ་བདག་ལ་བརྡ་སྤོད་པར་མཛད་པས། དྲེ་ཡང་དད་ཅྱིང་ནང་

བར་ཁྱིམ་དུ་སྤྱན་འདྲྲེན་པའྱི་ཞུ་བ་བས་ཏྲེ་ཕྱིར་ལྡོག་གོ །དྲེ་ནས་ནམ་ལངས་ཤྱིང་

གདུགས་ཚོད་ཀྱྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་གགས་པ་ལྷན་ཅྱིག་

རྱིགས་ཀྱྱི་གཙོ་བོའྱི་ཁྱིམ་དུ་བོན་ཞྱིང༌། གདུགས་ཚོད་གསོལ་ཟྱིན་པའྱི་འོག་ཏུ་ཆོས་

བསན་པས། གགས་པའྱི་མ་དང་ཆུང་མས་ཀྱང་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་ལྟར་གགས་

པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་ཐོས་ནས་དྲེའྱི་ནུ་བོར་གྱུར་པ་དྲྱི་མྲེད་དང་གང་བོ་དང་བ་

ལང་བདག་དང་ལག་བཟང་རྣམས་ཀྱང་རབ་ཏུ་བྱུང༌། དྲེ་དག་གྱིས་དབྲེན་པར་རྲེ་

གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་པས་རྱིང་བོར་མ་ཐོགས་པར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྲེ། འཇྱིག་རྲེན་

དུ་དག་བཅོམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་གོ །

དྲེ་ནས་རྱིགས་ཀྱྱི་གཙོ་བོའྱི་བུ་རྣམས་ལོ་གཞོན་ཞྱིང་བདྲེ་བར་གནས་པ་ཡང་

དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞྲེས་གཏམ་ཐོས་ནས་ཝ་ར་ཎཱ་སྱིའྱི་གོང་གྱི་གཙོ་བོ་གཙོ་བོ་

རྣམས་ཀྱྱི་ཁྲེའུ་ལྔ་བཅུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང༌། དབྲེན་

པར་བསོམས་པས་ཡུན་རྱིང་མ་ལོན་པར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་དག་བཅོམ་

པ་དྲུག་ཅུ་ར་གཅྱིག་གོ །དྲེ་ནས་དགྲེ་སོང་རྣམས་ཀྱང་སོན་པའྱི་བཀས་སོ་སོར་རྒྱུ་
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ཞྱིང་འགོ་བའྱི་དོན་བྲེད་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀཱ་ཤྱི་ཝ་ར་ཎཱ་སྱིའྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་

གཤྲེགས་ནས། ལྟྲེངས་རྒྱས་ཀྱྱི་གོང་ཁྲེར་སྡྲེ་ཅན་བརྒྱུད་དྲེ་རས་བལ་ཅན་གྱི་ནགས་

ཚང་ཚིང་གྱི་ཤྱིང་དྲུང་ཞྱིག་ན་བཞུགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བཟང་སྡྲེའྱི་ཚོགས་དྲུག་ཅུ་ཞྲེས་

བ་བ་རྣམས་རོལ་མོ་ཤྲེས་པའྱི་བུད་མྲེད་མང་པོ་དག་དམ་བཅའ་བ་བླངས་ཏྲེ། གོང་

ཁྲེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་སྐྲེད་མོས་ཚལ་རྣམས་སུ་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་དང༌། རོལ་མོ་སྣ་

ཚོགས་ཀྱྱིས་རྲེ་བར་བྲེད་པ་ན། བུད་མྲེད་གཅྱིག་དམ་བཅས་པ་དྲལ་ཏྲེ་བོས་སོ། །དྲེ་

ནས་དྲེ་དག་བུད་མྲེད་དྲེ་འཚོལ་དུ་སོང་བར། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཤྱིང་དྲུང་ན་

བཞུགས་པ་མཐོང་སྲེ། དྲུང་དུ་འོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བུད་མྲེད་གཅྱིག་

གཟྱིགས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ། དྲེ་ཁྲེད་རྣམས་ཀྱྱི་ཅྱིར་འོང༌། དྲེ་ནས་རྒྱས་པར་

གསོལ་བས། ཅྱི་ཁྲེད་རྣམས་བུད་མྲེད་དྲེ་འཚོལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། རང་ཉྱིད་

འཚོལ་བ་གང་འདམ། གསོལ་བ། བདག་ཉྱིད་འཚོལ་བ་འདམ་ལགས་སོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་

རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་བསན་པས་བདྲེན་པ་མཐོང་ཞྱིང༌། གསུམ་ལ་

སྐབས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་བླངས་པས་དགྲེ་སོང་དུ་གྱུར་ཏོ། །

སབས་འདྱིའྱི་ལུང་ལས། དགྲེ་བསྲེན་དུ་བཟུང་དུ་གསོལ་ཅྲེས་པ་ཡོད་ཀྱང་

སྐབས་འགོ་ཙམ་གྱི་བསྲེན་རོགས་ཡྱིན་པས་དྲེ་ནྱི་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱི་ཚིག་བརོད་ཚུལ་

ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །སྔོན་སྲེར་སྐ་གཞྱི་ན་བམ་ཟྲེ་ལྷ་ཞྲེས་བ་བ་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཐུགས་སུ་བོན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ། དྲེ་ཕྱིས་གཉྲེན་དང་ནོར་དང་

འབོར་བ་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་སབས་དྲེར་སྡྲེ་ཅན་གྱི་གོང་དུ་འོངས་སོ། །དྲེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེར་གཤྲེགས་པར་རྱིག་ནས། བམ་ཟྲེ་དང་ཆུང་མ་གཉྱིས་གོས་
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བས་ཏྲེ། དྲེང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསོད་སོམས་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་ཏྲེ། བདག་ཅག་

ལ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་ཁ་ཟས་ཀྱང་མྲེད་ན་ཇྱི་ལྟར་བགྱི། བམ་ཟྲེ་སྨས་པ། ཁོད་ཉྱིད་གཏའ་

མར་བཅུག་སྲེ། ཀརྵ་པ་ན་ལྟ་སྐྱིན་པར་བླང་ངོ༌། །ཞྲེས་གོས་མཐུན་ནས་དྲེ་བཞྱིན་དུ་

བས་ཤྱིང༌། ཁྱིམ་བདག་གཅྱིག་ལས་གོས་གསར་པ་དང༌། རྒྱན་གཡར་ནས་བམ་

ཟྲེའྱི་ཆུང་མ་ལ་བསོན་ཏྲེ། ཁྱིམ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱན་དྲངས་ནས་གདུགས་ཚོད་

གསོལ་ཏོ། །

དྲེ་ནས་ཆུང་མས་རྒྱན་ཕུད་དྲེ་བཞག་པ་ན། རྐུན་མས་ཁྲེར་ཏྲེ། བམ་ཟྲེས་

བསམས་པ། བདག་གྱིས་རྒྱན་དྲེ་ལྟ་བུ་འབོར་བ་ནམ་ཡང་མྱིན་གྱི། བདག་ནགས་སུ་

སོང་སྲེ་འཆྱི་བ་ལས་གཞན་ཐབས་མྲེད་དོ་སམ་འབོག་དགོན་པ་ཞྱིག་ཏུ་སོང་བ་ལས། 

མྱི་ཞྱིག་གྱིས་དོང་བརོས་ཏྲེ་སོང་བ་མཐོང་ནས། བམ་ཟྲེས་དྲེར་སོང་བས། སྔར་གྱི་

རྒྱན་རྲེད་དྲེ་ཁྱིམ་དུ་འོངས་སོ། །ཆུང་མ་ཡང་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བཞྱིན་དུ་ཁྱིམ་གྱི་ཕག་དར་

བས་པས་ས་འོག་ནས་གསྲེར་གྱི་བུམ་པ་གསྲེར་གྱིས་གང་བ་རྲེད་དྲེ། དྲེ་ལྟ་བུ་བྱུང་

བ་དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་བསོད་སོམས་ཕུལ་བའྱི་ཡོན་དུ་ཤྲེས་ནས། དད་པས་

ཆོས་ཉན་པས་བམ་ཟྲེ་ལྷ་ཆུང་མ་དང་བཅས་པས་བདྲེན་པ་མཐོང༌། དྲེ་ནས་ཕོགས་

དྲེར་གོང་པའྱི་བུ་མོ་དགའ་མོ་དང༌། དགའ་སོབས་མས་ཀྱང༌། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་

ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ། སོན་པས་ཆོས་བསན་པས། དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་ཀྱང་བདྲེན་པ་

མཐོང་ངོ༌། །

དྲེ་སབས་བཟང་སྡྲེའྱི་ཚོགས་དྲུག་ཅུས་ཀྱང་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྲེ། དག་

བཅོམ་པ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་གོ །དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དགོངས་པ། 
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ཡུལ་མ་ག་དྷ་འདྱིར་དགྲེ་སྦྱོང་དང་བམ་ཟྲེ་གཅྱིག་དབང་དུ་གྱུར་པས་སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་

མང་པོ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་དབང་དུ་འགྱུར་བ་སུ་ཡོད་དགོངས་པ་ན། ལྟྲེངས་རྒྱས་འོད་

སྲུངས་རལ་བ་ཅན་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་དགོངས་སོ། །དྲེ་ལ་འོད་སྲུངས་དྲེ་ནྱི་ལོ་བརྒྱ་

ཉྱི་ཤུ་ལོན་པ། སྱིད་རྲེའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཐོབ་པ། སྐྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱྱིས་དག་བཅོམ་པར་

བཀུར་ཞྱིང༌། རང་ཉྱིད་ཀྱང་དག་བཅོམ་པར་རློམ་པ་ཞྱིག་གོ །འོད་སྲུངས་དྲེ་ཡང་

འཁོར་རལ་བ་ཅན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེའྱི་སོབ་མར་གྱུར་པ་སྤུན་ཟླ་ནྱི། 

ཆུ་ཀླུང་འོད་སྲུངས་དང་ག་ཡ་འོད་སྲུངས་སྤུན་དག་སྲེ། དྲེ་གཉྱིས་ཀྱང་སོབ་མ་རལ་བ་

ཅན་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྲེ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་དག་ཀྱང་ཆུ་ཀླུང་ནཻ་ར་ཉྫ་ནའྱི་

འགམ་དུ་དཀའ་ཐུབ་སྤྱོད་པ་སྲེ། ཆུ་མགོ་ན་ནྱི་ལྟྲེངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་གནས་ལ་

སད་ཀྱྱི་ཕོགས་ན་ནྱི་གཞན་གཉྱིས་སོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྟྲེངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ཀྱྱི་བསྱི་གནས་སུ་

གཤྲེགས་པ་ན། དྲེས་ཀྱང་གདན་བཤམས་ཤྱིང་བསུས་ཏྲེ་བོན་པ་ལྲེགས་སོ་ཞྲེས་

གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་ནས། འོད་སྲུངས་ལ་

དགའ་བ་དང་མགུ་བར་གྱུར་བའྱི་གཏམ་མཛད་དོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་ལ་མྱི་བདྲེ་

བ་མྲེད་ན། ང་མྲེ་ཁང་འདྱིར་ཞག་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་གོ །གསོལ་བ་བདག་ལ་མྱི་བདྲེ་བ་

མ་མཆྱིས་ཀྱང༌། དྲེ་ན་ཀླུ་གདུག་པ་ཞྱིག་གནས་པས་མཐོ་འཚམ་པར་འགྱུར་དུ་མྱི་

འོང་ངམ། དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྲེ་ཁང་དུ་བོན་ནས་བཞུགས་པ་ན། མཚན་མོའྱི་

དུས་སུ་ཀླུ་ཁོ་བོས་དུ་བ་བདུགསོན་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དྲེ་བས་ཀྱང་ཆྲེ་བའྱི་དུ་བ་

བདུགཀླུས་མྲེ་སྦར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མྲེའྱི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་
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ཁང་པ་ཐམས་ཅད་མྲེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར་ཏོ། །འོད་སྲུངས་རྒྱུ་སར་ལ་ལྟ་བས་དྲེ་

ལྟར་མཐོང་སྲེ། ཀྱྲེ་མ་ག་ཽཏ་མ་མཛེས་པ་དྲེ་ཀླུ་གདུག་པས་ཐལ་བར་མ་བས་གང་སམ་

མོ། །དྲེ་ནས་ཀླུ་དྲེ་ཐུལ་ནངས་ནད་བར་ལྷུང་བཟྲེད་ཀྱྱི་ནང་དུ་བཅུག་སྲེ་བསྣམས་ནས་

འོད་སྲུངས་ཀྱྱི་སར་བོན་པ་ན། ལྷུང་བཟྲེད་དུ་བསྣམས་ཏྲེ་བོན་པ་དྲེ་ཅྱི། བཀའ་སྩལ་

པ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པ་སུ་ཡང་གནས་སུ་སྲེར་བའྱི་ཀླུ་དྲེ། ངས་བཏུལ་ཏྲེ་ཁྲེར་

འོངས་སོ། །དྲེས་བསམས་པ། དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་འདྱི་ནྱི་མཐུ་ཆྲེ་ཞྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེའོ་

སམ་མོ། །དྲེ་ལྟ་མོད་ཀྱྱི་བདག་ཀྱང་དག་བཅོམ་པ་ཡྱིན་ནོ་སམ་པས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱི་རྲེས་སུ་སོབ་པར་འདོད་པ་ནྱི་མྲེད་དོ། །དྲེ་ནས་བཟུང་སྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

འོད་སྲུངས་ཀྱྱི་བསྱི་གནས་ནགས་ཚང་ཚིང་དུ་བཞུགས་སོ། །

འོད་སྲུངས་ཀྱྱི་སོབ་མ་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་ལྔ་བརྒྱ་བོ་རྲེ་རྲེ་ཡང་མྲེ་ཐབ་གསུམ་

གསུམ་བཟུང་སྲེ། མྲེ་ལ་སྤྱོད་པ་ལས། མྲེ་མྱི་འབར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་

ཐབས་གང་གྱིས་ཀྱང་སྦར་མ་ཐུབ་བོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་འོད་སྲུངས་ལ་སྦྲན་པས། འོད་

སྲུངས་ཀྱྱིས་སོན་པ་ལ་ཞུས་པ་ན། བཀའ་སྩལ་པ། འོད་སྲུངས་མྲེ་སྦར་བར་འདོད་

དམ། གསོལ་བ་དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་སྦར་དུ་གསོལ་དྲེ་ནས་མྲེ་རང་འབར་རོ། །འོད་

སྲུངས་ཀྱྱིས་བསམས་པ། དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་འདྱི་ནྱི་མཐུ་ཆྲེ་ཞྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་སྲེ། 

བདག་ཀྱང་དག་བཅོམ་པའོ་སམ། དྲེ་ནས་བམ་ཟྲེ་ལྔ་བརྒྱ་མྲེ་ལ་སྦྱང་ཟྱིན་པ་ན། མྲེ་

བསད་པར་འདོད་ན་ཡང་གསོད་མ་ཐུབ་བོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་འོད་སྲུངས་ལ་

སྨས། དྲེས་སོན་པ་ལ་ཞུས་པས། མྲེ་ཞྱི་བར་འདོད་དམ། དྲེས་ཀྱང་འཚལ་ལོ་ཞུས་

པས། མྲེ་རང་ཞྱིའོ། །དྲེ་ནས་འོད་སྲུངས་རང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ཀྱང་མྲེ་སྦར་མ་ནུས་པ་དང༌། 
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མྲེ་ཤྱི་བར་མ་ནུས་པ་ལའང་དྲེ་དང་འདྲའོ། །ཡང་མྲེ་ཁང་ཐམས་ཅད་མྲེས་སྲེག་པར་

མཐོང་སྲེ། སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་མང་པོ་དང་བཅས་པས་མྲེ་གསོད་པར་མ་ནུས་པ་ལའང་

དྲེ་དང་འདྲའོ། །

དྲེ་ནས་མཚན་མོ་ཞྱིག་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱིས་ཆོས་ཉན་པ་

ན། འོད་སྲུངས་རྒྱུ་སར་ལ་བལྟ་བས་རྒྱང་ནས་བལྟས་ན། མྲེའྱི་ཕུང་པོ་ཆྲེན་པོ་ལྟ་བུ་

བཞྱི་མཐོང་ངོ༌། །ཡང་སྔ་དྲོ་འོད་སྲུངས་ཀྱྱི་གནས་སུ་བོན་པ་ན། དྲེ་ན་རྲེ། དགྲེ་སྦྱོང་

ཆྲེན་པོ་ཡང་ཞུགས་ལ་སྤྱོད་དམ། བཀའ་སྩལ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱི་ང་

ལ་ཆོས་ཉན་ཏོ། །ཡང་དྲེ་དང་འདྲ་བ་ལས་སྔ་མ་ལས་ཆྲེས་ལྷག་པའྱི་མྲེ་ཆྲེན་པོ་འབར་

བར་མཐོང་སྲེ། བརྒྱ་བྱིན་ཆོས་ཉན་དུ་འོངས་པའོ། །ཡང་དྲེ་དང་འདྲ་ལས། ཆྲེས་ཤྱིན་

ཏུ་ཆྲེ་བའྱི་མྲེ་དཔུང་མཐོང་སྲེ། མྲེ་མཇྲེད་ཀྱྱི་བདག་པོ་ཚངས་པས་ཆོས་ཉན་དུ་འོངས་

པའོ། །འདྱིར་མྲེ་ལ་སྤྱོད་པ་ཞྲེས་བ་བ་ནྱི་སྦྱྱིན་སྲེག་བྲེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ནས་

འོད་སྲུངས་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་མ་ག་དྷའྱི་སྐྲེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་འོངས་ནས། ཞག་བདུན་དུ་མཆོད་

སྦྱྱིན་གྱི་རྲེད་པ་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་བ་ཡོད་པས། འོད་སྲུངས་ཀྱྱིས་བསམས་པ་དགྲེ་སྦྱོང་

ཆྲེན་པོ་འདྱི་གཞན་དུ་བོན་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་དུ་སྲེམས་པ་ན། དྲེས་མཁྲེན་ཏྲེ་གཞན་

ཞྱིག་ཏུ་གཤྲེགས་སོ། །ཞག་བདུན་སོང་ནས་སྐྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱང་གྲེས། འོད་སྲུངས་

བཟའ་བཅའ་དང་ཡོ་བད་ཀྱྱི་ཚོགས་མང་པོ་དང་བཅས་པར་གྱུར་པ་ན། ད་ནྱི་དགྲེ་

སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་འདྱིར་བོན་ཏྲེ། ཡོ་བད་འདྱི་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤྱད་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པ་

ན། དྲེ་ཐག་ཏུ་དྲེར་བོན་ནོ། །གསོལ་བ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞག་བདུན་གཞན་དུ་གཤྲེགས། 

དྲེའྱི་ཚེ་ཁོད་ཉྱིད་འདྱི་ལྟར་སྲེམས་པས་སོ། །གསོལ་བ། དྲེང་ཅྱིའྱི་བོན། བཀའ་སྩལ་
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པ། དྲེང་འདྱི་ལྟར་སྲེམས་པས་སོ། །དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ཏྲེ། འདྱི་དག་ལ་

ལོངས་སྤྱད་དུ་གསོལ། དྲེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་སྲུངས་ཀྱྱི་བསྱི་གནས་

ནགས་ཚང་ཚིང་ན་བཞུགས་སོ། །འོད་སྲུངས་ཀྱྱིས་གདུགས་ཚོད་ལ་འབོན་པར་

ཞུས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཆྲེད་དུ་འོད་སྲུངས་རང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ལག་བསར་བའྱི་

གཡོས་བས་སོ། །དྲེ་ནས་སྤྱན་འདྲྲེན་པར་ཕྱིན་པ་ན། འོད་སྲུངས་ཁོད་ཉྱིད་སོང་ཞྱིག་

ང་ཕྱིས་འོང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་སོན་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཤྱིང་ཛམྦུ་ཏྲྱི་ཀྵའྱི་འབས་བུའྱི་སྲེ་མ་བླངས་

ཏྲེ། ལྷུང་བཟྲེད་བཀང་ནས་འོད་སྲུངས་ཀྱྱིས་བཤམས་པའྱི་སན་ལ་བཞུགས་

སོ། །གསོལ་བ། ལྷུང་བཟྲེད་ན་ཅྱི་མཆྱིས། ངས་ད་ལྟ་ཛམྦུའྱི་སྲེ་མ་བླངས་པ་དྲེ། འདོད་

ན་ཅྱི་བདྲེ་བར་སྤྱོད་ཅྱིག་ཅྲེས་འོད་སྲུངས་ལ་སྩལ་ཏོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནང་བར་ནས་

ཀྱང་ཛམྦུའྱི་ཚལ་དང་ཉྲེ་བའྱི་གནས་ནས་སྐྱུ་རུ་ར་ཆྲེན་པོའྱི་སྲེ་མ་དང༌། བང་སྒ་མྱི་

སན་ནས་མ་རྨོས་པའྱི་འབས་ས་ལུ་ཡང་བསྣམས་ནས་དྲེ་ལ་སྩལ་ཏྲེ་གཞན་སྔ་མ་

དང་འདྲའོ། །ཡང་འོད་སྲུངས་ཀྱྱིས་གདུགས་ཚོད་ཕུལ་བ་བསྣམས་ཏྲེ། མཐའ་གཅྱིག་

ཏུ་ཞལ་ཟས་ཀྱྱི་བ་བ་མཛད་དོ། །དྲེར་ཆུ་ཞྱིག་དགོས་པར་བང་བ་ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་

བྱིན་གྱི་ལག་པས་བྲུས་ཏྲེ་བཀོད་མའྱི་ཆུ་ཆྲེན་པོ་བྱུང་ཞྱིང་འབབ་པར་གྱུར་ལ། དྲེ་ལ་

ཆུའྱི་བ་བ་ཡང་མཛད་དོ། །འོད་སྲུངས་བསྱི་གནས་སུ་འཆག་པས་མཐོང་སྲེ། སྔོན་

མྲེད་པའྱི་བཀོད་མའྱི་ཆུ་འདྱི་ཅྱི་ཞྲེས་ཞུས་པས་དྲེའྱི་ཚུལ་གསུངས་སོ། །ཡང་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཡང་དག་འཇོག་ལས་བཞྲེངས་ཏྲེ། རྱིང་བུ་ལག་པས་བརོས་པ་ཞྲེས་བ་བ་

སྔར་གྱི་བཀོད་མ་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྱིང་བུ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་མཛད་ཅྱིང༌། དྲེའྱི་འགམ་ན་
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ཤྱིང་ཨ་རྫུ་ན་དྲང་པོར་སྐྲེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ་རྱིང་ནས་བཞྲེངས་པར་བཞྲེད་པའྱི་

ཚེ། ཨ་རྫུ་ནའྱི་ཡལ་ག་རང་དུད་ཅྱིང་བྱུང་བ་ལ་ཕག་གྱིས་འཇུས་ཤྱིང་བཞྲེངས་

སོ། །དྲེ་ནས་འོད་སྲུངས་འཆག་པ་ཨ་རྫུ་ནའྱི་ཡལ་ག་སྔོན་མ་དུད་པ་ལས་དུད་པར་

མཐོང་ནས། དྲེའྱི་རྒྱུ་ཞུས་པས། སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསུངས་ཏྲེ། ཤྱིང་འདྱི་ནྱི་ལག་

པས་བཟུང་བའྱི་ཨ་རྫུ་ན་ཞྲེས་བགྱིའོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕག་དར་ཁོད་ཀྱྱི་ཤ་ནའྱི་རྱིས་དག་ཕག་ཏུ་སོན་པ་

ན་དྲེ་བཀྲུ་བར་བཞྲེད་དྲེ། བཀྲུ་བའྱི་སྣོད་མྲེད་པ་ལ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བཀས་གནོད་སྦྱྱིན་

དག་གྱིས་རྱི་བག་ཅྱིག་ནས་རྡོ་ལྲེབ་ཆྲེ་ལ་རྱིང་བ་ཞྱིག་བླངས་ཏྲེ་ཕུལ་བའྱི་སྲེང་དུ་ཤ་

ནའྱི་རས་རྣམས་ལྲེགས་པར་བཀྲུས་སོ། །ཡང་དྲེ་འགྲེམས་པའྱི་གཞྱི་དགོས་པར་

བྱུང་ནས། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བཀས་རྡོ་ལྲེབ་ཆྲེ་ལ་རྱིང་བ་གཞན་ཞྱིག་ཀྱང་བླངས་ཏྲེ། དྲེ་

ལ་ཤ་ནའྱི་གོས་ལྲེགས་པར་བཀམ་མོ། །འོད་སྲུངས་འཆག་པ་ན་དྲེ་དག་མཐོང་སྲེ། 

སྔོན་མྲེད་པའྱི་རྡོ་ལྲེབ་འདྱི་དག་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེས་གསོལ་བ་ན། སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

རྣམས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏྲེ། རྡོ་ལྲེབ་འདྱི་དག་ནྱི་གནོད་སྦྱྱིན་གྱིས་བླངས་པ་ཞྲེས་

བའོ། །དྲེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཆོ་འཕྲུལ་ལྔ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་བསན་པའྱི་ཐ་མ་ནྱི། དུས་

གཞན་ཞྱིག་ན་ཆར་ཆྲེན་པོ་བབས་ཏྲེ། ཆུ་ཀླུང་ནཻ་རཉྫ་ན་ཆྲེར་འཁྲུགས་ཏྲེ། མྱི་གང་

ལྷག་པའྱི་དཔངས་ཙམ་གསར་དུ་རྒྱས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ནུབ་གཅྱིག་ལ་ཆུ་གསར་དུ་བྲུག་

པ་ན། ནང་བར་སྔ་བར་ཆུའྱི་སྲེང་ས་བུད་ཀྱྱིས་གང་བ་བླ་གབ་མྲེད་པ་ལ་ཞབས་ཀྱྱི་

འཆག་པར་མཛད་དོ། །འོད་སྲུངས་ཀྱྱིས་བསམས་པ། དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་ལ་ཆུས་

གནོད་པར་མ་གྱུར་ཏམ་སམ་ཏྲེ། ཤྱིང་གཅྱིག་པའྱི་གྲུ་ལ་ཞུགས་ཏྲེ་བཙལ་བ་ན། 
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བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་ལྟར་མཛད་པ་མཐོང་སྲེ། དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་གྲུར་འཇུག་གམ། 

འོད་སྲུངས་འཇུག་གོ །དྲེ་ནས་གྲུའྱི་ནང་དུ་ཕྲེབས་ཤྱིང་ཇྱི་ལྟར་གྲུ་ལ་ཞུགས་པ་དྲེ་

བཞྱིན་དུ་ཆུའྱི་སྲེང་ནས་ཀྱང་གཤྲེགས། ཆུས་གོས་པ་མྲེད་ཅྱིང་ཆུ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་

གཤྲེགས་པ་དང༌། གྲུ་ཆུའྱི་གཏྱིང་དུ་འགོ་ཞྱིང་སྲེང་དུ་འཕར་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལྟ་

བུའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་ཆོ་འཕྲུལ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་འདྱི་

ནྱི་མཐུ་ཆྲེན་ཞྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་ལ་ཡ་མཚན་ཆྲེ་མོད་ཀྱྱི། བདག་ཀྱང་དག་བཅོམ་པ་ནྱི་

ཡྱིན་ནོ་སམ་སྲེ་རྲེས་སུ་སོབ་པར་འདོད་པ་མྲེད་དོ། །

དྲེ་ནས་ཆུའྱི་འགམ་སམས་སར་ཕྲེབས་ཏྲེ་བཀའ་སྩལ་པ། འོད་སྲུངས་ཁོད་ནྱི་

དག་བཅོམ་པ་མ་ཡྱིན། དག་བཅོམ་པའྱི་འབས་བུ་མངོན་དུ་བའྱི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་ཡང་

མ་ཡྱིན། དག་བཅོམ་པའྱི་ལམ་ཡང་མྱི་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་ལྟྲེང་རྒྱས་འོད་སྲུངས་འདྱི་

སམ་དུ། གཽ་ཏ་མ་འདྱིས་བདག་གྱི་སྲེམས་མཁྲེན་ཏྲེ། བདག་འདྱིའྱི་སོབ་མར་བགྱིའོ་

སམ་ནས། འདྱི་སད་ཅྲེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ལྲེགས་པར་གསུངས་པའྱི་ཆོས་འདུལ་

བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྲེན་པར་རོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བཀའ་སྩལ་པ། རྲེ་

ཞྱིག་ཁོད་ཀྱྱིས་འཁོར་ལ་ལྟོས་ཤྱིགཁོད་ལྟ་བུའྱི་མྱི་གགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། འཁོར་

ལ་ལྟ་བ་ལྲེགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ནས་འོད་སྲུངས་རང་གྱི་བསྱི་གནས་སུ་སོང་སྲེ་

འཁོར་རྣམས་ལ་སྨས་པ། ཁོ་བོ་ནྱི་དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོའྱི་དྲུང་དུ་ཚངས་པར་སྤྱོད་ན། 

ཤྲེས་ལྡན་དག་ཅྱི་ལྟ་བུ་བྲེད། དྲེ་དག་གྱིས་སྨས་པ། བདག་ཅག་གྱིས་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་

འཚལ་བ་དྲེ་མཁན་པོ་ལ་བརྲེན་པ་ལགས་ན། བདག་ཅག་ཀྱང་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་རབ་ཏུ་

འཇུག་གོ །དྲེ་ནས་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་རལ་བ་ཅན་རྣམས་ཀྱྱིས་གཡང་གཞྱི་དང་མཁར་བ་
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དང་རྱིལ་བ་སྤྱྱི་བླུགས་དག་ཆུ་ཀླུང་ནཻ་ར་ཉྫ་ན་ལ་དོར་ཏྲེ། སོན་པའྱི་སྤྱན་སྔར་འོངས་

པ་ན། ཐམས་ཅད་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྲེན་པར་རོགས་པར་མཛད་དོ། །དྲེ་དག་གྱི་ཡོ་

བད་རྣམས་ཆུས་ཁྲེར་བ། ཆུ་ཀླུང་འོད་སྲུངས་དང༌། ག་ཡ་འོད་སྲུངས་ཀྱྱིས་མཐོང་སྲེ། 

བདག་ཅག་གྱི་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་འཇྱིགས་པ་འབྱུང་བར་མ་

གྱུར་གང་སམ་ནས། ལྟྲེང་རྒྱས་འོད་སྲུངས་རལ་པ་ཅན་འཚོལ་དུ་སོང་བ་ལས། དྲེས་

རབ་ཏུ་བྱུང་སྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་ཆོས་ཉན་པ་མཐོང་སྲེ་དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་

སྨས་པ། འོད་སྲུངས་འདྱི་མཆོག་ཡྱིན་ལ་དྲེ་མཆོག་མ་ཡྱིན་ནམ། ལྟྲེང་རྒྱས་འོད་

སྲུངས་ཀྱྱིས་སྨས་པ། དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་བསམས་པ། དག་བཅོམ་པར་

བཀུར་བ་འདྱི་ཡང་ལན་གཉྱིས་ཀྱྱི་བར་དུ་དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོའྱི་སྤྱན་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་

བར་ཁས་བླངས་ན། བདག་ཅག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་སམ་སྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཞུས་པས་འཁོར་ལ་རྱིག་པར་བ་དགོས་པ་སོགས་ནས་དྲེ་གཉྱིས་

འཁོར་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྲེ་དང་བཅས་བ་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྲེན་པར་རོགས་པའྱི་

བར་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རལ་བ་ཅན་སོང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བཅས་པའྱི་

ཚོགས་དྲེ། ལྟྲེང་རྒྱས་སུ་ཇྱི་ཙམ་བཞྲེད་པར་བཞུགས་ནས། ག་ཡའྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་

གཤྲེགས་ཏྲེ། ག་ཡ་མགོའྱི་མཆོད་རྲེན་གྱི་རྱི་ལ་བཞུགས་ནས། ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་

འཕྲུལ་བ་དུ་མ་ཡང་མཛད་དྲེ། དྲེའྱི་དོན་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་

གྱི་ཆོས་ཀྱྱི་རྣམ་གངས་གསུངས་པས། རལ་བ་ཅན་སོང་གྱིས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་

བོ། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ཉྱིད་ན། རྒྱལ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽

  245  

པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་བོ་གནས་ལྔ་ལ་སོན་པར་བྲེད་དོ། །དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་འབྱུང་

བ་དང༌། དྲེ་བལྟ་བའྱི་ཕྱིར་འགོ་བ་དང༌། དྲེས་ཆོས་གསུངས་པ་དང༌། ཆོས་དྲེ་ཡང་

བདག་གྱིས་རོགས་པ་དང༌། དྲེ་ལས་བསབ་པ་ཡང་དག་པར་ལྲེན་ལ་སོན་པའོ། །དྲེའྱི་

ཚེ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོའྱི་འཁོར་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་སྲེ། ནང་གྱི་ལས་ཀྱྱི་བ་བ་སྤྱོད་

པའྱི་མྱི་འགའ་ཞྱིག་ལོངས་ལྟ་ཞྱིང་སོང་བས། ག་ཡའྱི་རྱི་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་

དག་བཅོམ་པ་སོང་དང་ཐབས་གཅྱིག་བཞུགས་ཤྱིང༌། ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་

སོན་པའྱི་གཟྱི་བྱིན་མཐོང་ནས། དྲེས་བློར་མ་ཆུད་ཅྱིང་ལོག་པར་སྲེམས་པས། རྒྱལ་

པོའྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་གནས་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོགས་པས་བཟུང་སྲེ། ཕ་མ་སྨ་བར་བྲེད་

ན་དྲེ་རྒྱལ་པོས་བཟློག་གོ །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གནས་ལྔ་ལ་ལྷག་པར་རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་སོན་ཅྱིང་སྲེམས་པར་

གྱུར་ལ། ཡང་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་ནས། གཞོན་

ནུ་དོན་གྲུབ་དྲེ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་སོན་གྱི། དྲེ་ལྟ་ལྷས་

བཀུར་བསྱི་མཛོད་ཅྱིག་ཅྲེས་བསྐུལ་བ། རྒྱལ་པོའྱི་ཡྱིད་དུ་ཆྲེས་འཐད་པར་གྱུར་ཏྲེ། 

རྒྱལ་པོས་ནང་མྱི་ཞྱིག་ལ་སྤྱན་འདྲྲེན་པར་བཀའ་བསོས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་

སྐུའྱི་དྲུང་དུ་བཏང་ཞྱིང༌། དྲེས་རྒྱལ་པོའྱི་མྱིང་གྱིས་ཞབས་ལ་ཕག་བཙལ་ཞྱིང༌། 

གནོད་པ་ཆུང་ངམ། ཉམས་ང་བ་ཆུང་ངམ་འཚོའམ། སྤྱོད་པ་ཡང་ངམ། སོབས་དང་

བདྲེ་བ་དང་སྐུ་ཉམས་དང་ལྡན་ནམ། རྲེག་པར་སྐོད་དམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྲེ་

སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་

བསྲེན་བཀུར་བགྱིད་ན། གོང་ཁྲེར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་གཤྲེགས་སུ་གསོལ་ཞྲེས་
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གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོའྱི་མཆྱིད་རྣམས་གསོལ་བ་དང༌། སོན་པས་ཀྱང་ཅྱི་ཡང་མྱི་

གསུང་བར་གནང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་ནང་བར་སངས་རྒྱས་དག་བཅོམ་སོང་དང་ལྷན་ཅྱིག་

ག་ཡ་དང་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱྱི་བར་མཆོད་རྲེན་ལྲེགས་པར་རབ་གནས་ཀྱྱི་དྲུང་ཤྱིང་

ཏང་བང་གྱི་ཚལ་དུ་བོན་ཏྲེ་བཞུགས་སོ། །དྲེ་རྒྱལ་བོས་ཐོས་ནས་རང་ཉྱིད་ཤྱིང་རར་

ཞུགས་ཏྲེ་འཁོར་མང་པོས་བསོར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བལྟ་ཞྱིང་བསྲེན་བཀུར་

བ་བའྱི་ཕྱིར། ཕོ་བང་ནས་ཕྱིར་བྱུང་བ་ན། དྲེར་ཤྱིང་རའྱི་འཁོར་ལོ་ས་ལ་བྱིང་

ངོ༌། །བདག་གྱིས་མ་ལྲེགས་པ་ཞྱིག་བས་སམ་སམ་དོགས་པ་ལ། ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་

སྨས་པ། ཁོད་ཀྱྱིས་ལས་སྐོན་ཅན་མ་ཡྱིན་མོད། ལས་མཐུན་མང་པོ་བཙོན་ར་ན་

འདུག་པ་དྲེ་རྣམས་ཐོངས་ཤྱིགདྲེར་རྒྱལ་པོས་བཙོན་རྣམས་བཏང་ངོ༌། །ཡང་འོངས་

པ་ན། རྒྱལ་པོའྱི་དབུ་རྒྱན་སོའྱི་ཡ་ཐྲེམ་ལ་ཐོགས་སོ། །

ཡང་སྔར་བཞྱིན་དོགས་པ་སྐྲེས་ཏྲེ་བསྡད་པ་ན། ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ལས་མཐུན་

མང་པོ་ཡུལ་གཞན་དུ་ལས་ཀྱྱི་མཐའ་བྲེད་དུ་བཅུག་འདུག་གྱིདྲེ་རྣམས་སྤོན་

ཅྱིགརྒྱལ་པོས་ཀྱང་དྲེ་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྲེ། མཐར་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་ཤྱིང་ར་ཁྱི་

ཉྱིས་སོང་དང༌། ར་བ་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་དང༌། བམ་ཟྲེ་དང༌། ཁྱིམ་བདག་བརྒྱ་སོང་དུ་མ་

དང་ལྷན་ཅྱིག་སོང་སྲེ། བཞོན་པ་ལས་བབས་ནས་ཏང་བང་གྱི་ཚལ་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་

བར་ཞུགས་སོ། །རྒྱལ་པོའྱི་མཚན་མ་ལྔ་བོ་དབུ་རྒྱན་དང༌། གདུགས་དང་རལ་གྱི་

དང༌། རྱིན་པོ་ཆྲེས་བརྒྱན་པའྱི་ལྷམ་དང་ནོར་བུའྱི་ཡུ་བ་ཅན་གྱི་ར་ཡབ་རྣམས་ཕུད་

ཅྱིང་བཞག་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་ཕྱིན་ཏྲེ་ཕག་བཙལ་ནས། བཙུན་པ། 

བདག་ནྱི་མ་ག་དྷའྱི་རྒྱལ་པོ་བཟོ་སྦྱངས་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་ལགས་སོ་ཞྲེས་
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གསོལ་པས། རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ཏྲེ། སན་ལ་འདུག་ཅྱིགརྒྱལ་པོ་ཡང་

ཕོགས་ཤྱིག་ཏུ་འཁོད། བམ་ཟྲེ་དང་ཁྱིམ་བདག་ལ་ལ་ཕག་འཚལ། ལ་ལ་དགའ་བའྱི་

གཏམ་གསོལ། འགའ་ཞྱིག་རྒྱང་རྱིང་བོ་ནས་ལྟ་ཞྱིང་འཁོད་དོ། །དྲེའྱི་དུས་ན་བམ་ཟྲེ་

དང་ཁྱིམ་བདག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལྟྲེང་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ཀྱང་འཁོར་དྲེ་ན་འདུག་པ་

མཐོང་སྲེ། ཅྱི་དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོ་འོད་སྲུངས་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་ཚངས་པར་སྤྱོད་དམ། འོད་

སྲུངས་དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོའྱི་དྲུང་དུ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ཡྱིན་སམ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་

ལས། སོན་པས་དྲེ་མཁྲེན་ཏྲེ། དོན་དྲེའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་འོད་སྲུངས་དང་ཞུ་ལན་

འགའ་རྲེ་མཛད་ནས། བཀའ་སྩལ་པ། འོད་སྲུངས་འཁོར་རྣམས་སྐོ་བ་སྐྲེད་ཅྱིགདྲེ་

ནས་འོད་སྲུངས་སན་གྱི་སྲེང་དུ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏྲེ། ཕོགས་བཞྱིའྱི་ནམ་མཁའ་ལ་

འཕགས་ནས་སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞྱི་བྲེད་པ་དང༌། འོད་འབྱིན་པ་དང༌། ཡ་མ་ཟུང་གྱི་ཆོ་

འཕྲུལ་དག་བསན་ནས། སོན་པའྱི་སྤྱན་སྔར་ལུས་བཏུད་དྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་

བདག་གྱི་སོན་པ་ལགས་སོ། །བདག་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཉན་ཐོས་ལགས་

སོ། །ཞྲེས་ལན་གསུམ་གསོལ་ཞྱིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཀྱང་མཐུན་འགྱུར་

མཛད། ལྟྲེང་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ཀྱྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ་སན་

ལ་འཁོད་པ་ན། སྐྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཐྲེ་ཚོམ་དང་བལ་ཞྱིང་དད་པ་སོབས་སུ་གྱུར་པ་ན། 

བདག་མྲེད་ཀྱྱི་དོན་ལས་བརམས་ཏྲེ་ཆོས་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་

སྱིང་པོ་དང་ལྷ་བརྒྱད་ཁྱི་དང་བམ་ཟྲེ་དང་ཁྱིམ་བདག་སོགས་སྐྲེ་བོ་འབུམ་ཕག་དུ་

མས་དུས་དྲེ་ཉྱིད་དུ་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོས་གོང་ཁྲེར་

རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་འབོན་པར་ཞུསཔ་ལ་ཡང་ཅང་མྱི་གསུང་བར་གནང་ངོ༌། །
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དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་རང་གནས་སུ་སོང་ཞྱིང༌། ཇྱི་ཙམ་ན་

དུས་ལ་བབ་པར་མཁྲེན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལོངས་རྒྱུ་

ཞྱིང༌། རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་དྲུང་དང་ཉྲེ་བར་བོན་པ། རྒྱལ་བོས་གདུགས་ཚོད་ལ་

སྤྱན་འདྲྲེན་པར་སན་མནན་ནས། དྲེའྱི་ནང་བར་རྒྱལ་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ལག་བདར་ཏྲེ། 

བསོད་སོམས་རྒྱ་ཆྲེར་ཕུལ་ནས། གསྲེར་གྱི་བ་མ་བུམ་བླངས་ནས་ཆུ་བསྒྲེངས་

ཤྱིང༌། འོད་མའྱི་ཚལ་བ་ཀ་ལན་ཏ་ཀ་གནས་པ་སྔར་སྐྲེད་མོའྱི་ཚལ་ཡྱིན་པ། སོན་པ་

བཞུགས་པའྱི་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བས་ཏྲེ་ཕུལ། དྲེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་གོང་ཁྲེར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་དང་ཉྲེ་བ་འོད་མའྱི་ཚལ་བ་ཀ་ལན་ཏ་

ཀའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་བཞུགས་ཏྲེ་ཆོས་སོན་ཏོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཉྲེ་རྒྱལ་ཞྲེས་བ་

འཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང༌། པང་ནས་སྐྲེས་ཞྲེས་བ་བ་མཽ་འགལ་གྱི་བུ་སྲེ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པོ་

དྲེ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ནས། གོང་ཁྲེར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ན། གོང་ཁྲེར་

ཅ་ཅོ་ཉུང་ཞྱིང་རྒྱུ་འགྲུལ་ཉུང་སྲེ་ཆྲེ་མྲེད་འདུག་པ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་

བསམས་པ། ཨྲེ་མ་རྒྱལ་པོ་གཞན་གྱི་དམག་ཚོགས་ཀྱྱིས་འཇྱིགས་པའམ། ཡང་

དགྲེ་སྦྱོང་དང་བམ་ཟྲེ་དབང་ཆྲེ་བར་གགས་པ་དག་གནས་པ་ལས་བྱུང་ངོ་སམ་ནས། 

ནུབ་མོ་རྒྱུ་སར་ལ་བལྟས་པས་འཇྱིགས་པ་ནྱི་མྲེད་པར་ཤྲེས་སོ། །ནང་བར་དཔྲལ་

རྱིས་གསུམ་བས་ཏྲེ་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ན། སྔར་དྲེ་གཉྱིས་ལ་སྐྲེ་བོ་འབུམ་ཕག་དུ་

མ་ཕྱི་བཞྱིན་དུ་འབང་བ་ལས། དྲེ་ཉྱིན་གཅྱིག་ཀྱང་འབང་བ་མྲེད་དོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པོ་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་

པར་མཁྲེན་ཅྱིང༌། དྲེ་ཡང་སྤྱོད་ལམ་གྱིས་འདུལ་བ་ཡྱིན་པས། འཕགས་པ་ར་ཐུལ་ལ་
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བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་ཀྱྱིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པོ་ལ་སོམས་ཤྱིགདྲེས་ཀྱང་སྔ་དྲོའྱི་དུས་

སུ་སྤྱོད་ལམ་མཆོག་གྱིས་བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚེ། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་

ཀྱང་ཐག་རྱིང་བོ་ནས་མཐོང་སྲེ་ངོ་མཚར་སྐྲེས་སོ། །གོང་ཁྲེར་ནས་ཕྱིར་འོང་བའྱི་ཚེ་

དྲྱི་བར་བའོ་སམ་ནས། གོང་ཁྲེར་དུ་བ་བ་རྣམས་མགོགས་པར་བས་ཏྲེ། ཉྱི་རྒྱལ་

སྔོན་ལ་གོང་ཁྲེར་གྱི་ཕྱིར་ཕྱུང་སྲེ། ལམ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྱི་མདོ་ཞྱིག་ཏུ་དགུག་

ཅྱིང་འདུག་གོ །ཅྱི་ཞྱིག་ན་འཕགས་པ་ར་ཐུལ་ཡང་གོང་ཁྲེར་གྱི་ཕྱིར་བྱུང་བ་ན། ཉྲེ་

རྒྱལ་གྱིས་སྨས་པ། ཁོད་ཀྱྱི་སོན་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན། གང་གྱི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སུའྱི་

ཆོས་ལ་དགའ། ར་ཐུལ་གྱིས་སྨས་པ། ཁོ་བོའྱི་སོན་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་སོ། །དྲེའྱི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་དྲེའྱི་ཆོས་ལ་དགའོ། །ཉྲེར་རྒྱལ་གྱིས་སྨས་པ་

དགྲེ་སོང་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་སོན་ཅྱིགར་ཐུལ་གྱིས་སྨས་པ། ཆོས་རྣམས་གང་དག་རྒྱུ་

ལས་བྱུང་བ་དང༌། །དྲེ་ཡྱི་རྒྱུ་དང་དྲེ་འགོག་གང་ཡྱིན་པ། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཉྱིད་

ཀྱྱིས་བཀའ་སྩལ་ཏྲེ། །དྲེ་སད་གསུང་བའྱི་ཚུལ་ཅན་དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེ། །དྲེའྱི་ཚེ་ཉྲེ་རྒྱལ་

གྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་སྲེ། ར་ཐུལ་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཀྱང་བཏུད་ནས། སྐོབ་པ་རྣམས་ཀྱྱི་

ཆོས་འདྱི་ཡྱིན། །བསལ་མང་བྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་ཏུ། །སྔོན་ཆད་མ་མཐོང་མ་ཐོས་

པ། །འཆྱི་མྲེད་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡྱི། །གོ་འཕང་འདྱི་ལ་རྲེས་སུ་རོགས། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་དྲེ་ད་ལྟར་གང་དུ་བཞུགས། ར་ཐུལ་གྱིས་སྨས་པ། འོད་མའྱི་ཚལ་འདྱི་ཉྱིད་

ནའོ། །དྲེ་ནས་ཉྲེ་རྒྱལ་ཡང་པང་ན་སྐྲེས་ཀྱྱི་སར་སོང་ནས་བདུད་རྱི་ཐོབ་པར་བརྡའ་

སྤད་དྲེ། སྔར་གྱི་ཚིགས་བཅད་དྲེ་བརོད་པས། པང་ན་སྐྲེས་ཀྱྱིས་ཀྱང་བདྲེན་པ་

མཐོང་ཞྱིང་ཆྲེད་དུ་བརོད་པའྱི་བར་སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་
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འཁོར་རྣམས་ལ་རྱིག་པར་བས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་རྲེས་སུ་རབ་ཏུ་

འཇུག་པར་ཁས་བླངས་ནས། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པོ་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

རྲེ་དང་བཅས་ཏྲེ། འོད་མའྱི་ཚལ་དུ་ཞུགས་པ་ན། འཕགས་པ་ར་ཐུལ་ཤྱིང་དྲུང་ན་

བཞུགས་པ་མཐོང་སྲེ། དང་པོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྲེན་བཀུར་བའམ། འོན་ཏྲེ་

ཆོས་ཐོས་པ་ལ་བ་སམ་པ་ལས། ཆོས་ཐོས་པ་ལ་ཐོག་མར་བ་དགོས་པར་ཤྲེས་

ནས། དང་པོར་ར་ཐུལ་གྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་སོ། །སོན་པས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒན་

ནམ་ཡང་ན་གཞོན་ཡང་རུང༌། །གང་ལས་ཆོས་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་པ། །དྲེ་ལ་ཐོག་མར་

ཕག་བ་སྲེ། །བམ་ཟྲེ་གཙང་མས་མྲེ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་གཉྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

འཁོར་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་བསོར་བའྱི་དྲུང་དུ་འོང་བ་ན། སྐུའྱི་དྲུང་དུ་མ་ཕྱིན་གོང༌། 

སོན་པས་རྒྱང་རྱིང་བོ་ནས་གཟྱིགས་ཙམ་ནས། དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཆྲེད་དུ་བརོད་པ་དུ་མ་

མཛད་དྲེ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའྱི་མཆོག་དང༌། ཤྲེས་རབ་ཅན་གྱི་མཆོག་ཏུ་སྔ་ཉྱིད་

ནས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེའྱི་ཚེ་དགྲེ་སོང་དག་བཅོམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཆྲེད་དུ་བརོད་དྲེ། 

སོན་པ་དགོངས་ཡུལ་མཐའ་ཡས་པ། །སྐྲེ་དགུའྱི་དབང་པོ་ཁོད་མཐར་བོན། །བཅོམ་

ལྡན་སྱིད་པ་མཐར་མཛད་པས། །གོགས་པོ་ཉྲེ་རྒྱལ་པང་ན་སྐྲེས། །དྲེ་ལྟར་འོངས་པ་

གཟྱིགས་གྱུར་ནས། །འོད་མའྱི་ཚལ་དུ་མ་ཕྱིན་པར། །ཚོགས་མཆོག་དབུས་སུ་དྲེ་

གཉྱིས་ནྱི། །འདྱི་གཉྱིས་ང་ཡྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱྱི། །མཆོག་ཟུང་འགྱུར་ཞྲེས་དྲེ་བསན་

ཏྲེ། །གཅྱིག་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པའྱི་མཆོག །གཅྱིག་ཤོས་ཤྲེས་རབ་ལྡན་པ་

ཡྱི། །མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་ལུང་བསན་མཛད། །ཅྲེས་སོ། །

དྲེ་ནས་ཉྲེ་རྒྱལ་དང་པང་ནས་སྐྲེས་ལ་སོགས་པ་བམ་ཟྲེའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཀུན་ཏུ་
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རྒྱུ་ལྔ་བརྒྱ་དགབཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང༌། 

བསྲེན་པར་རོགས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དྲེ་དག་ལ་

དགྲེ་སོང་ཚུར་ཤོག་ཚངས་པར་སྤྱད་པར་སྤྱོད་ཅྱིགཅྲེས་བཀའ་སྩལ་པའྱི་འཇུག་ཁོ་

ནར་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ནས་ཞག་བདུན་ལོན་ཙམ་དུ་གྱུར། ལག་ན་ནྱི་ལྷུང་བཟྲེད་

དང་བ་མ་བུམ་ཐོགས༌། ལུས་ལ་ནྱི་ཆོས་གོས་རྣམ་པ་གསུམ་གཡོགས། སྤྱོད་ལམ་

ནྱི་བསྲེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་དུལ་བར་བྱུང་སྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་ལྷ་

རྣམས་ཀྱྱིས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་ཚུར་ཤོག་བཀའ་སྩལ་པས། །དྲེ་དག་སྐྲ་

བྲེགས་ལུས་ལ་སྣམ་སྦྱར་གོན། །མོད་ལ་དབང་པོ་རབ་ཞྱི་གནས་གྱུར་ཏྲེ། །སངས་

རྒྱས་དགོངས་པས་ལུས་ཟུང་བཀབ་པར་གྱུར། །ཅྲེས་ཆྲེད་དུ་བརོད་པར་བྲེད་དོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་དགྲེ་སོང་མང་པོ་བསོད་སོམས་ལ་ཞུགས་པ་ན། སྐྲེ་བོ་མ་དད་པ་

དག་འདྱི་སད་ཅྲེས། སངས་རྒྱས་མ་ག་དྷ་དག་གྱི །གོང་མཆོག་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་

གཤྲེགས་པས། །ཡང་དག་རྒྱལ་པོའྱི་ཀུན་ཁྱིད་ན། །ཕྱི་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་བཀྱི་བར་

བ། །ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ན། དགྲེ་སོང་རྣམས་ཀྱྱིས་ལན་སྨ་བར་མ་ནུས་སོ། །ནང་བར། འདྱི་

ན་དཔའ་ཆྲེན་བདྲེ་གཤྲེགས་དག །དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱྱིས་བཀྱི་མཛད་དྲེ། །ཐམས་ཅད་

ཆོས་ཀྱྱི་བཀྱི་བ་ལ། །མཁས་པ་སུ་ཞྱིག་མྱི་བཟོད་བྲེད། །ཅྲེས་སྨོས་ཤྱིག་ཅྲེས་བཀའ་

སྩལ་པ་ལྟར་བས་པས་སོབས་པ་ལན་མྲེད་དོ། །དྲེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱརྱིའྱི་བུ་

བསྲེན་པར་རོགས་ནས་ཞག་བཅོ་ལྔ་ལོན་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྐུའྱི་དྲུང་དུ་

བསྱིལ་ཡབ་གཡོབ་ཅྱིང་འདུག་གོ །དྲེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱྱིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་སྲེན་རྱིངས་

ལ་ཆོས་བསན་པས་སྲེན་རྱིངས་ཀྱྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་ཞྱིང༌། ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་དག་
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བཅོམ་པ་ལྲེན་པ་ལས་སྲེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཐོབ་བོ། །དྲེ་ནས་རྱིང་པོ་མ་ལོན་པ་

ཁོ་ནར་མ་ཽའགལ་གྱི་བུ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་དག་བཅོམ་པ་ཉྱིད་ཀྱྱིས་

འབས་བུ་མངོན་དུ་བས་ཏྲེ། དྲེ་ཡན་ཆད་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའྱི་དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་

འདུན་ཆྲེན་པོ་གངས་ངྲེས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དགྲེ་སོང་དག་བཅོམ་པ་སོང་དྲུག་

བརྒྱ་ཉྱི་ཤུའོ། །བདྲེན་པ་མཐོང་ནས་དག་བཅོམ་པ་མ་ཐོབ་ཀྱྱི་བར་ལ་ཅུང་ཟད་རྲེ་

ཐོགས་པའྱི་སབས་མ་གཏོགས། གཞན་དག་བཅོམ་པ་ཁོ་ནའྱི་འཁོར་ཡྱིན་པས། སོ་

སོ་སྐྲེ་བོའྱི་དགྲེ་འདུན་མྲེད་དོ། །དྲེར་དུས་ཅུང་ཟད་གཅྱིག་ལ་ཐོག་མའྱི་དག་བཅོམ་པ་

བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་དང༌། མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་གྱི་འཁོར་གཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནྱི། ཡུལ་ཐ་དད་

པ་སོ་སོར་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་ཆོས་སོན་པའྱི་ཕྱིར་གཤྲེགས་ལ། རལ་བ་ཅན་སོང་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་དང༌། མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་གྱི་འཁོར་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནྱི། སོན་པའྱི་ཞབས་

འབྱིང་དུ་ཆོས་ཉན་པའྱི་ཕྱིར་འདུག་པས་ན། དྲེར་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྱི་དགྲེ་སོང་

གྱི་དགྲེ་འདུན་ཞྲེས་གགས་སོ། །

དྲེ་ནས་ནྱི་གང་ཟག་དྲེ་དག་ཏུ་མ་ངྲེས་མོད། ཕྱིས་ཀྱང་སོན་པའྱི་སྐུ་དྲུང་དུ་

ཉན་ཐོས་ཀྱྱི་དགྲེ་སོང་དག་བཅོམ་པ་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཚོགས་པ་ཉྱིད་ཤས་

ཆྲེ་བར་གགས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ནས། དགྲེ་

སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕྲེལ་བར་གྱུར་པས་གངས་

ངྲེས་པའྱི་ཚད་བཟུང་བར་དཀའ་བ་ཉྱིད་དྲེ། དྲེ་ཕྱིན་ཆད་ནས་དག་བཅོམ་པ་དང༌། 

འཕགས་པ་སོབ་པ་དང༌། སོ་སོ་སྐྲེ་བོ་ཡང་རུང་སྲེ་མ་ངྲེས་པ་སྣ་ཚོགས་པའོ། །དུས་

གཞན་ཞྱིག་ན་དྲང་སོང་ཉོན་མོངས་མྲེད་ཀྱྱི་ཚ་བོ་མྲེས་བྱིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་
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དྲུང་དུ་འོང་ནས་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ་འདུག་པ་ལ། སོན་པས་ཆོས་བསན་པས་དྲེ་

ཉྱིད་དུ་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་སོན་པས་ཀླུ་ཨྲེ་ལའྱི་འདབ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་

དང་བསབ་པའྱི་གནས་ལ་བཀོད་ཅྱིང༌། མྲེས་བྱིན་ཡང་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྲེན་པར་

རོགས་སོ། །འདྱི་ནྱི་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏ་ཡ་ན་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་ལ་ཡོད་པ་

དང་མྲེད་པའྱི་མཐའ་གཉྱིས་ལ་མྱི་བརྲེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་བསན་པས། འཕགས་

པ་ཀཱ་ཏ་ཡ་ནས་དག་བཅོམ་ཐོབ་བོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱྱི་ཡུལ་གོང་ཁྲེར་

འཕགས་རྒྱལ་ན། རྒྱལ་པོ་གཏུམ་པོ་རབ་སྣང་གྱིས་རྒྱལ་སྱིད་ཆོས་བཞྱིན་དུ་སྐོང་བ་

ལས། ཡུལ་དྲེར་ཡམས་ནད་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སྲེ། བསྔགས་མཁན་རྣམས་ཡམས་

ནད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལ་བརོན་པར་བས་ཀྱང་རྲེ་ཞྱིག་མ་ཞྱིའོ། །དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ལ་

སོགས་པའྱི་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་གདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྲེན་ནས། 

འཕགས་པ་ཀཱ་ཏ་ཡ་ན་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ལ། རྒྱལ་པོ་རབ་སྣང་ལ་སོགས་

པ་གོང་ཁྲེར་འཕགས་རྒྱལ་གྱི་སྐྲེ་བོ་རྣམས་འདུལ་བར་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

དྲེ་ནས་འཕགས་པ་འཁོར་བཅས་ཡུལ་དྲེར་འབོན་པའྱི་ཚེ། བར་ལམ་གྱི་གོང་

ཁྲེར་ཀ་ཎཱ་ཀུ་བ་ཛ་ནར། སྔོན་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏ་ཡ་ན་དང་མཛའ་བཤྲེས་སུ་གྱུར་པའྱི་

བམ་ཟྲེ ་ཞྱིག་ལ་བུ་མོ ་གཟུགས་བཟང་བ་མྱིང་སྐྲ་ཅན་ཞྲེས་བ་བ་ཞྱིག་ཡོད་

དོ། །འཕགས་པ་ཀཱ་ཏ་ཡ་ན་འཁོར་བཅས་བོན་ཏོ་ཞྲེས་བམ་ཟྲེའྱི་ཆུང་མས་ཐོས་ནས། 

འཕགས་པ་འཁོར་བཅས་འདྱིར་བོན་པ་ལ་མགོན་མཆོད་བར་མྲེད་དོ་སམ་ནས་ཤྱིན་

ཏུ་ཡྱིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ། བུ་མོས་དྲྱིས་པས་དོན་དྲེ་བཤད་པ་ན། བུ་མོ་ན་རྲེ། དྲེ་

ལྟར་ན་གར་མཁན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཞྱིག་གྱིས་བདག་གྱི་སྐྲ་བཙོང་ཟྲེར་བ་དྲེ་ལ། བདག་
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གྱི་སྐྲ་བཙོངས་ཤྱིག་དང༌། དྲེའྱི་ཡོན་གྱིས་འཕགས་པ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་འདྲྲེན་པར་

བའོ་ཟྲེར། །དྲེ་ནས་བམ་ཟྲེ་མོས་གར་མཁན་དྲེ་ལ་བུ་མོའྱི་ཀ་རྵ་པ་ན་ལྔ་བརྒྱར་

བཙོང་སྲེ། འཕགས་པ་འཁོར་བཅས་ལ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བའྱི་མཆོད་པ་བཟང་

པོ་བས་སོ། །དྲེ་ནས་བམ་ཟྲེ་མོས་ཆོས་ཉན་པའྱི་ཕྱིར་འདུག་པའྱི་ཚེ། འཕགས་པས་

སྐྲ་ཅན་ག་རྲེ་ཞྲེས་དྲྱིས་པ་ན། སྤྱོད་ལམ་ཉམས་ཏྲེ་མཆྱིས་སོ་ཞྲེས་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

གསོལ་ཏོ། །དྲེ་ནས་ཞབས་དྲུང་དུ་སྐྲ་ཅན་བོས་ཏྲེ་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་

བཅུགདྲེར་བམ་ཟྲེ་མོས་སྐྲ་ཅན་འདྱི་སུ་ལ་སྦྱྱིན་ཞུ་བས། འདྱི་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་

འཚམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དྲྱིས་མོད་ཀྱྱི། འོན་ཀྱང་འདྱི་གང་ལ་སྦྱྱིན་པ་དྲེ་ལས་སྦས་

པའྱི་རྒྱན་ལྔ་བརྒྱ། ཕྱིའྱི་རྒྱན་ལྔ་བརྒྱ། གོང་གྱི་མཆོག་ལྔ་བརྒྱ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་

ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏྲེ་བོན་པ་ལས། གང་གྱི་ཚེ་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏ་ཡ་ན་འཁོར་བཅས་

གོང་ཁྲེར་འཕགས་རྒྱལ་དུ་བོན་པའྱི་མོད་ལ། ཡམས་ནད་གཏོང་བའྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་

ཤས་ཆྲེ་བ་དག་རྱིང་དུ་བོས་ཏྲེ། ཡམས་ནད་ཀྱྱི་ཕྲེད་ཙམ་ཞྱིའོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་གོང་ཁྲེར་གྱི་སོ་སྲུང་བ་དག་གྱིས། ཆ་བད་སྔོན་མ་མཐོང་བའྱི་དགྲེ་

སོང་ལྔ་བརྒྱ་འདྱིར་འོངས་པའྱི་མོད་ལ། ཡམས་ནད་ཀྱྱི་ཕྲེད་ཞྱིའོ་ཞྲེས་རྒྱལ་པོ་ལ་

གསོལ་པས་རྒྱལ་པོ་དགྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་བོས་འཕགས་པ་འཁོར་བཅས་ལ་

ཡང་ཡང་མཆོད་ཅྱིང༌། ལན་ཅྱིག་རྒྱལ་བོས་བོ་གར་རྲེ་བ་དུ་མ་འཕགས་པའྱི་

གཟྱིགས་སར་ཕུལ་ཏྲེ། བོ་གར་གྱི་བཟང་ངན་དྲྱིས་ཚེ། འཕགས་པས་མ་མཐོང་

གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་ཡྱིད་མ་ཆྲེ་བ་ལ། འཕགས་པས། ཆད་པས་གསད་དགོས་པ་

ལ་ཐུག་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ལག་ཏུ་སྣུམ་གྱིས་ཁ་ད་ཆད་དུ་གང་བའྱི་སྣོད་གཏད་དྲེ། ཐྱིག་
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པ་གཅྱིག་ས་ལ་བོར་ཡང་གསད་དོ་ཞྲེས་བསྡྱིགས་ནས། དྲེའྱི་མདུན་དུ་བོ་གར་རྲེ་བ་

རྣམས་འགོར་ཆུག་ཅྱིག་གསུངས། དྲེ་ལྟར་བས་པའྱི་རྲེས་སུ་མྱི་དྲེ་ལ་དྲྱིས་ཚེ། བདག་

ནྱི་གསོད་པས་འཇྱིགས་ཏྲེ་བོ་གར་མ་མཐོང་ཟྲེར། དྲེར་འཕགས་པས། མྱི་འདྱི་ཚེ་

གཅྱིག་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཇྱིགས་པས་བག་ཡོད་པ་འདྱི་འདྲ་ན། བདག་ཅག་དགྲེ་

སོང་རྣམས་ནྱི་ཚེ་རབས་དུ་མའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཇྱིགས་པས་བག་ཡོད་ཀུན་ཏུ་

སྲུངས་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས་གསུངས། དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ལྷག་པར་ཡང་དད་དྲེ། འཕགས་པ་ཀཱ་

ཏ་ཡ་ན་འཁོར་བཅས་ལ་ཆྲེས་ཆྲེར་མཆོད་ནས། འཕགས་པ་ལ་མཆོད་པ་འདྱི་ལྟ་

བུས་མཆོད་པ་གཞན་ཡོད་དམ་ཞྲེས་ཞུས་པས། མཆོད་པ་འདྱི་དག་ངོ་མཚར་མྱི་ཆྲེ་

ཡྱི། བུ་མོ་ཞྱིག་ལ་ནོར་མྲེད་པས་རང་གྱི་སྐྲ་པ་ན་ལྔ་བརྒྱར་བཙོངས་ཏྲེ། བདག་ཅག་

དགྲེ་སོང་འཁོར་བཅས་མཆོད་པས་ཚིམ་པར་བས་སོ་གསུང༌། རྒྱལ་པོས། སྐྲ་པ་ན་

ལྔ་བརྒྱར་འདོམས་པའྱི་སྐྲ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། ལྷའྱི་ནང་ནའང་དཀོན་ནོ་སམ་སྲེ། ཞོ་ཤས་

འཚོ་བ་དག་བུ་མོ་སོང་དུ་བཏང་ནས། སྐྲ་ཅན་མ་རྒྱལ་བོའྱི་བཙུན་མོར་སངས་ཤྱིང༌། 

སྦས་པའྱི་རྒྱན་ལྔ་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བམ་ཟྲེ་མོ་ལ་བྱིན་ནོ། །སྐྲ་ཅན་མ་གོང་ཁྲེར་

འཕགས་རྒྱལ་དུ་སྲེབ་པའྱི་མོད་ལ། ཡམས་ནད་ཀྱྱི་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་ཞྱི་བས་

བཙུན་མོ་ཞྱི་བ་ཞྲེས་མྱིང་དུ་བཏགས་སོ། །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་བོ་གཏུམ་པོ་རབ་སྣང་གྱིས། འཕགས་པ་ཀཱ་ཏ་ཡ་ན་དགྲེ་འདུན་

དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱལ་སྱིད་ཕུལ་ཡང་བཞྲེས་སུ་མ་གནང༌། འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

སོབས་ཀྱྱིས་སྤྱོད་པའྱི་རྒྱལ་སྱིད་ཀྱྱི་ཕྲེད་ཕུལ་ཡང་བཞྲེས་སུ་མ་གནང༌། ལོངས་

སྤྱོད་དང་ཡོ་བད་ཀྱྱི་མཆོག་འབུལ་བར་ཞུས་པ་ལ། འཕགས་པ་ཀཱ་ཏ་ཡ་ནས་
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འཕགས་རྒྱལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སོན་པ་ལ་ཞུས་ཤྱིང༌། སོན་པས་འཇྱིག་རྲེན་

པའྱི་ཐུགས་བསྐྲེད་ཅྱིང༌། མཉམ་ཡོད་ནས་བཀའྱི་གནང་བ་སྩལ་པ། འཕགས་པ་ཀཱ་ཏ་

ཡ་ནས་ལྷའྱི་རྣ་བས་གསན་ཏྲེ་ཞུ་བ་ཞུ་ལན་མཛད་དོ། །སྐྲེ་བོ་ཕྱི་རབས་ལ་སྱིང་བརྲེ་

བའྱི་ཕྱིར་དང༌། སྦྱྱིན་བདག་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་འཕྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། དགྲེ་འདུན་ལ་ནྱི་གནང་

གྱི །གང་ཟག་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་གསུངས། དྲེ་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཅྲེས་པ་ནྱི་གོང་དང་ཞྱིང་

ངོ༌། །ལོངས་སྤྱོད་ཀྱྱི་མཆོག་ནྱི་བ་ལང་དང༌། མ་ཧྲེ་དང༌། ར་ལུག་ལ་སོགས་པའོ། །དྲེ་

ནས་རྒྱལ་བོས་ཡོ་བད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་དང༌། ལོངས་

སྤྱོད་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱྱི་མཆོག་རྣམས་ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྲེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ཏོ། །དྲེའྱི་

ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ངའྱི་དགྲེ་བསྲེན་རྣམས་ཀྱྱི་ནང་ནས་དགྲེ་འདུན་ལ་ཐོག་

མར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་སོབ་པའྱི་མཆོག་ནྱི་རབ་སྣང་ངོ་ཞྲེས་གསུངས་ཤྱིང༌། 

བཤོས་འབུལ་བའྱི་མཆོག་གཟུགས་ཅན་སྱིང་བོའ།ོ །གནས་མལ་འབུལ་བའྱི་མཆོག་

མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་ནོ། །གཙུག་ལག་ཁང་བྲེད་པའྱི་མཆོག་བཟང་ལྡན་ནོ་ཞྲེས་ཀྱང་

སབས་གཞན་དུ་གསུངས་སོ། །

འདྱི་ནྱི་གོང་ཁྲེར་འཕགས་རྒྱལ་དུ་དངོས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱྱི་

ཞབས་མ་བཅགས་ཤྱིང༌། འཕགས་ཀཱ་ཏ་ཡ་ན་ཆྲེན་པོ་དྲེར་མངགས་པ་ཉྱིད་སོན་པའྱི་

མཛད་པར་འགྱུར་རོ་གསུངས། གང་གྱི་ཚེ་མཉན་ཡོད་ཀྱྱི་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་

ཟས་སྦྱྱིན་རང་གྱི་བུ་དྲུག་གྱི་ཁྱིམ་ནྱི་ཕུག་ཟྱིན། བུ་བདུན་པ་ལྲེགས་སྐྲེས་ཀྱྱི་མནའ་

མ་ལྲེན་ཞྱིང་ཁྱིམ་འབུགས་པའྱི་དོན་དུ་གངས་རྱིའྱི་གང་བོ་བརྒྱ། ར་བརྒྱ། གསྲེར་གྱི་

རྒྱན་བརྒྱ། དྲྲེ་འུའྱི་ཤྱིང་ར་བརྒྱ་སོགས་མནའ་མའྱི་རྱིན་དུ་ཁྲེར་ཏྲེ། རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་
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འོངས་ནས། མནའ་མའྱི་ཕ་ཁྱིམ་དུ་མཚན་མོ་འདུག་པ་ལས། ཁྱིམ་བདག་དྲེས་ནངས་

བར་སངས་རྒྱས་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པར་འདོད་པས། ནམ་གྱི་གུང་

ལ་ལངས་ཏྲེ། གཡོག་འཁོར་དག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཟའ་བཅའ་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ས་གོན་

བྲེད་པ་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་མཐོང་ནས། ཁྱིམ་བདག་དྲེ་ལ་ཁོད་ཀྱྱིས་ནངས་

བར་བག་མ་གཏོང་ལྲེན་བྲེད་དམ། ཡང་ན་ཚོང་བའྱི་ཚོགས་ལ་སོན་མོ་འམ། ཡང་ན་

རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་སྤྱན་འདྲྲེན་པ་སོགས་གང་ཡྱིན་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། ཁྱིམ་

བདག་གྱིས། དྲེ་དག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ནངས་བར་སངས་རྒྱས་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་

སྤྱན་འདྲྲེན་ནོ་ཟྲེར། མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་བ་བའྱི་སྒ་ཐོས་པ་

ཙམ་གྱིས་སྤུ་ཟྱིང་བྲེད་དྲེ། ཁྱིམ་བདག་དྲེ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་དགྲེ་འདུན་ཇྱི་ལྟ་བུ་

ཞྲེས་དྲྱིས་པ་ན། དྲེས་ཀྱང་རྒྱས་པར་བཤད་པས། མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་ཤྱིན་ཏུ་དད་

པ་སྐྲེས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བཞུགས། ཞལ་བལྟ་བར་རུང་ངམ་ཞྲེས་དྲྱིས་

པ་ལ། དུར་ཁོད་བསྱིལ་བའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་ཏྲེ། འདྱིར་བོན་པ་ན་མཐོང་བར་འགྱུར་

རོ་ཟྲེར། དྲེ་ནས་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་སངས་རྒྱས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དྲན་པ་དང་ལྡན་

པས་ཅུང་ཟད་ཉལ། ཡང་གཉྱིད་སད་པ་ན། སྣང་བའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱྱི་དྲན་པའྱི་མཐུ་ལས། 

མཚན་མོའྱི་དུས་དྲེ་ཉྱིད་དུ་ནམ་ལངས་པ་ལྟར་ཕོགས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་མཐོང་

བས། དྲེར་ལངས་ཏྲེ་ལྷོ་སོའྱི་ཕོགས་ནས་འགོ་བའྱི་ཚེ། ཕོ་ཉ་བ་རྒྱུ་འགྲུལ་གྱི་དོན་དུ་

སོ་ཕྲེ་བ་དང་འགྱིག་ནས། གོང་ཁྲེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཐོན་པ་ན། ནམ་མ་ལངས་པས་

མུན་པར་འདུག་གོ །སར་ལྡོག་པར་འདོད་པ་ལ། ཕོགས་དྲེར་གནས་པའྱི་ལྷའྱི་

ཕོགས་དྲེ་ནས་དུར་ཁོད་བསྱིལ་བའྱི་ཚལ་གྱི་བར་ལམ་ཐམས་ཅད་སྣང་བས་ཁབ་
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པར་བས་ཏྲེ། འདྱི་སད་ཅྲེས། ར་བརྒྱ་དང་ནྱི་གསྲེར་རྒྱན་བརྒྱ། །དྲྲེའུའྱི་ཤྱིང་ར་བརྒྱ་

དང་ནྱི། །སྣ་ཚོགས་ནོར་གྱིས་བ་སྦུ་ཡྱི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མྱི་ཕོད་དོ། །ཞྲེས་སར་

མྱི་ལྡོག་པར་འགོ་བར་བསྐུལ་བས། ཁོད་སུ་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་

ཁོད་ཀྱྱི་གོགས་པོ་རྱིང་བ་བམ་ཟྲེ་བ་སྦྲང་རྱིའྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་ལ་

དད་ཅྱིང་ཤྱི་བས་ལྷར་སྐྲེས་ནས་ལྷོ་སོའྱི་ཕོགས་འདྱིར་གནས་སོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་

ནས་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ནས་བསྱིལ་བའྱི་ཚལ་དུ་

སོང་སྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཕྱི་རོལ་ན་ཞབས་འཆག་པར་མཛད་

པ་མཐོང་ནས་སྙུན་དྲྱིས་པས༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས། གང་ཞྱིག་འདོད་པས་མ་

གོས་ལ། །ཟག་མྲེད་རབ་ཏུ་རྣམ་གོལ་བ། །མྱ་ངན་ཡོངས་འདས་བམ་ཟྲེ་ནྱི། །ཐམས་

ཅད་དུ་ནྱི་བདྲེ་བར་རྣལ། །ཞྲེས་སོགས་བཀའ་སྩལ་ཏྲེ། ནང་དུ་བོན་ནས་གདན་ལ་

བཞུགས་པ་ན། ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ། ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་བསན་པས། མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་གནས་དྲེ་ཉྱིད་དུ་བདྲེན་པ་

མཐོང་ཞྱིང་ཆྲེད་དུ་བརོད་ནས་དགྲེ་བསྲེན་དུ་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་ཞུ་ལན་ཅུང་ཟད་

མཛད་ནས། མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་

དུ་གཤྲེགས་ཤྱིག་དང༌། དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་

དུ་བསྲེན་བཀུར་བགྱིའོ་ཞྲེས་ཞུས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། དྲེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་

ཡོད་དམ། གསོལ་བ། མ་མཆྱིས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། གང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོད་

པ་དྲེར་དགྲེ་སོང་རྣམས་འོང་བ་དང་འགོ་བ་དང་གནས་པར་སྲེམས་སོ། །མགོན་མྲེད་

ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་གསོལ་བ། བདག་གྱིས་ཅྱི་ནུས་ཀྱྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་རྱིག་གོ །དྲེ་
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ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཅང་མྱི་གསུངས་པས་གནང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་མགོན་མྲེད་

ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ཏུ་རང་གྱི་བ་བ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་རྣམས་གྲུབ་པ་ན། 

སོན་པའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་འོངས་ནས། བདག་ལ་དགྲེ་སོང་ཞྱིག་གོགས་སུ་

སྩལ་དུ་གསོལ་ཞྲེས་ཞུས་པས། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི ་བུ་ལ་བཀའ་གནང་

ངོ༌། །འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཡང་ནང་བར་བསོད་སོམས་སྤྱད་ཅྱིང་གནས་མལ་

འཁོས་སུ་ཕབ་ནས། མཉན་ཡོད་ཀྱྱི་ཕོགས་སུ་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྲེགས། མགོན་མྲེད་ཟས་

སྦྱྱིན་གྱིས་ཚུར་ལམ་མཉན་ཡོད་ཀྱྱི་ཉྲེ་འཁོར་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་དང༌། སྐྲེད་མོས་

ཚལ་དང༌། ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་བརགས་ཤྱིང་འོངས་པ་ན། གཙུག་

ལག་ཁང་གྱི་ས་གཞྱི་ལ། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྲེད་ཀྱྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཉྱིད་ཡོན་ཏན་དཔག་

ཏུ་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པར་མཐོང་ངོ༌། །

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྲེད་ཅྲེས་བ་བ་དྲེ་ནྱི། རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་སྤུན་ཟླར་གྱུར་

པ་ཞྱིག་གོ །དྲེ་ནས་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན། གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བྲེད་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས། 

ཁོད་ཀྱྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་བདག་ལ་སྩོལ་ཅྱིག་དྲེར་བདག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་

གཙུག་ལག་ཁང་རྱིག་པ་ལགས། ཞྲེས་སྨས་པས། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྲེད་ཀྱྱིས་ཁས་མྱི་

ལྲེན་ནོ། །ལན་གསུམ་དུ་སོང་བས། གསུམ་པ་ལ་རྒྱལ་བྲེད་ན་རྲེ། ཀུན་དགའ་ར་བ་

གསྲེར་གྱི་བྲེ་མས་ཁྲེབས་པར་གཤྱིབས་ཀྱང་ངས་མྱི་གཏོང་ངོ་ཟྲེར། མགོན་མྲེད་

ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་སྨས་པ། གཞོན་ནུ་ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་རྱིན་ཐང་ནྱི་བཅད་ཟྱིན་གྱིས། 

གསྲེར་ལོངས་ཤྱིག །དྲེ་ནས་དྲེ་གཉྱིས་རྱིན་ཐང་བཅད་མ་བཅད་ལ་རོད་པར་གྱུར་

ཏོ། །དྲེ་ནས་ཞལ་ལྕྲེ་གཅོད་པ་རྣམས་ཀྱྱི་གན་དུ་སོང་བ་ན། འཇྱིག་རྲེན་སྐོང་བ་རྒྱལ་
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བོ་ཆྲེན་པོ་བཞྱི་ཞལ་ལྕྲེ་གཅོད་པའྱི་མྱི་བཞྱིར་སྤྲུལ་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་གཞོན་ནུ་རྱིན་

ཐང་བཅད་ཟྱིན་གྱིས་གསྲེར་ལོངས་ཤྱིག་དང༌། ཀུན་དགའ་ར་བ་འདྱི་ནྱི་མགོན་མྲེད་

ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པས། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྲེད་ཀྱྱིས་ཐབས་མ་རྲེད་

དོ། །དྲེ་ནས་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་ཤྱིང་ར་ལ་སོགས་པས་གསྲེར་དྲངས་ཏྲེ། 

ཀུན་དགའ་ར་བའྱི་ས་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ལ་བཀམས་པ་ན། ས་གཞྱི་ཕལ་ཆྲེར་ཁྲེབས་

ཀྱང་ཕོགས་འགའ་ཞྱིག་མ་ཁྲེབས་པར་མཐོང་ནས། དྲེ་དང་འཚམ་པའྱི་གཏྲེར་ཞྱིག་

གང་དུ་ཡོད་བསམ་ཞྱིང་ཕོགས་རྣམས་སུ་བལྟས་པ་ན། རྒྱལ་བྲེད་ཀྱྱིས་སྨས་པ། 

ཁྱིམ་བདག་འགོད་པ་སྐྲེས་ན་གསྲེར་སར་ལོངས་ཤྱིག་དང༌། ཀུན་དགའ་ར་བ་ནྱི་ང་

ཉྱིད་ཀྱྱི་བའོ་ཟྲེར། མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་དོན་དྲེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱི་ཚེ། རྒྱལ་

བྲེད་ཀྱྱིས་བསམ་པ། ཀྱྲེ་མ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ནྱི་མཆོག་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ཡྱིས་ཀུན་

དགའ་ར་བའྱི་ཆྲེད་དུ་གསྲེར་འདྱི་སྲེད་ཅྱིག་གཏོང་ན། བདག་གྱིས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་

བའོ་སམ་ནས། ཁྱིམ་བདག་ལ་སྨས་པ། འོ་ན་གསྲེར་མ་བཀམ་པའྱི་ས་ཕོགས་འདྱི་

བདག་ལ་བྱིན་ཅྱིགབདག་གྱིས་ཀྱང་སོ་ཁང་བརྱིག་པར་བའོ་ཞྲེས་སྨས་པས། མགོན་

མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་དང་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བྲེད་གཉྱིས་ཀ་བློ་མཐུན་པར་གྱུར་ཏོ། །

དྲེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྱིག་པར་བརམ་པ་ན། མུ་སྲེགས་ཅན་རྣམས་

འདུས་ཏྲེ། མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་དྲུང་དུ་ལྷགས་ནས། ཀྱྲེ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་གོང་

ཁྲེར་བགོ་བཤའ་བས་ཟྱིན་ཏྲེ། དགྲེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མའྱི་ནྱི་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ཡྱིན་ལ། ངྲེད་

ཅག་ནྱི་མཉན་ཡོད་ཡྱིན་ན། གཽ་ཏ་མའྱི་ཕྱིར་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་མ་རྱིག་ཅྱིག་ཟྲེར་བ་

ལ། མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་སྨས་པ། ཁྲེད་ཅག་གྱིས་གོང་ཁྲེར་བགོ་བཤའ་བས་
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ཟྱིན་ཀྱང༌། ངའྱི་ནོར་ཁྲེད་ཅག་གྱིས་མ་བགོས་པས། རང་གང་ལ་དགའ་བའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་

ཕུང་པོ་རྱིག་གོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་རྣམས་རྒྱལ་བོའྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་ཀྱང་སྔར་བཞྱིན་

བཤད་ཅྱིང༌། གཙུག་ལག་ཁང་རང་དགར་རྱིག་ཏུ་གཞུག་གྱི །གཽ་ཏ་མའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱྱི་

མཆོག་དྲེ་དང་ནུས་པ་འགན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཉན་ཐོས་དྲེ་རྒྱལ་ན་རྱིགས་ཤྱིག་ཟྲེར། 

མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་དྲེ་ལྟར་ཞུས་པས། མུ་སྲེགས་

ཅན་དྲེ་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་དགྲེ་བའྱི་ར་བའང་ཡོད་ལ། དྲེ་རྣམས་བདག་ཉྱིད་ཀྱྱིས་འདུལ་

བ་ལ་རག་ལས་པར་ཡང་མཁྲེན་ནས། ཁྱིམ་བདག་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བ་སྲེ། འོན་ཀྱང་ཞག་

བདུན་ནས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་མུ་སྲེགས་ཅན་རྣམས་ལ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བཤད་

པས། དྲེ་རྣམས་གོས་བས་ཏྲེ། ཞག་བདུན་གྱི་དུས་འདྲེབས་པ་ནྱི། ཡང་ན་ནྱི་འདྱི་

འབོས། ཡང་ན་ནྱི་ཕོགས་འཚོལ་བ་ཡྱིན་པས། བདག་ཅག་གྱིས་ཀྱང་རྲེ་ཞྱིག་ཕོགས་

འཚོལ་ལོ་ཞྲེས་ཉྱིན་ཞག་གྱི་རྱིམ་པ་བགང་ཞྱིང་ཙབ་ཙབ་པོར་ཕོགས་འཚོལ་བ་

ལས། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མྱིག་དམར་ཞྲེས་བ་བ་མྱིག་འཕྲུལ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

དྲེ་རྲེད་ནས་གོགས་བཅོལ་ལོ། །དྲེ་དག་ཏུ་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་གདུལ་བར་གྱུར་པའྱི་སྐྲེ་བོ་

མང་པོ་ཡང་འདུས། ཞག་བདུན་ལོན་པ་ན། ས་ཕོགས་ཤྱིན་ཏུ་ཡངས་པར་གདན་

བཤམས། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་སྲེང་གྲེ་ཁྱི་ལ་བཞུགས་ཏྲེ། ཞལ་འཛུམ་པ་མཛད་

པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། གདུལ་བའྱི་སྐྲེ་བོ་རྣམས་ལ་གཟྱིགས་སོ། །དྲེ་ནས་མུ་སྲེགས་

བྲེད་རྣམས་དང་ལྟད་མོ་བའྱི་སྐྲེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་འདུད་པ་ན། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མྱིག་

དམར་གྱིས། ཤྱིང་ས་ཧ་ཀ་ར་མྲེ་ཏོག་རྒྱས་པ་ཞྱིག་སྤྲུལ་བས། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་
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བུས་རླུང་དམར་དང་ཆར་དྲག་པོ་བཏང་ནས། ཤྱིང་དྲེ་རྣམས་ར་བ་ནས་བཅག་ཅྱིང་

བཏོན་ནས་གཏོར་རོ། །ཡང་པདྨའྱི་རྱིང་བུ་སྤྲུལ་བ་ལ། གང་པོ་ཆྲེ་མང་པོ་སྤྲུལ་ནས་

དཀྲུགས་ཤྱིང་བརྱིས་ཏྲེ་ལྷག་མ་མྲེད་པར་བས་སོ། །ཡང་སྦྲུལ་མགོ་བདུན་པ་བཏང་

བ་ལ། མཁའ་ལྡྱིང་མང་པོ་སྤྲུལ་ནས་ཟོས་སོ། །མཐར་རོ་ལངས་རྦད་པ་ན། འཕགས་

པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་རོ་ལངས་ལ་ཕུར་བུས་བཏབ་བོ། །རོ་ལངས་ལ་ཕ་རོལ་བོས་ཕུར་

བུས་བཏབ་ན། གཏོང་བ་བོ་ཉྱིད་གསོད་པ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། རོ་ལངས་སར་

ལོག་སྲེ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མྱིག་དམར་དང་མུ་སྲེགས་ཅན་རྣམས་བདས་པའྱི་ཚེ། དྲེ་དག་

འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲགས་ནས་མགོན་སྐབས་གཞན་མ་རྲེད་པར་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་

ལ་སྐབས་སུ་སོང་བས། འཕགས་པས་ཕུར་བུ་ཕྱུང་བ་ན་རོ་ལངས་ཞྱི་བར་གྱུར་

ཏོ། །དྲེ་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མྱིག་དམར་དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྲེན་པར་རོགས་པ་

ལ་ཆོས་བསན་པས། བདྲེན་པ་མཐོང་བ་ནས་དག་བཅོམ་པའྱི་བར་དུ་གྱུར་

ཏོ། །འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་འཁོར་ཚོགས་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གྱི་

བསམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་ཆོས་བསན་པས། ལྷ་དང་མྱིའྱི་སྐྲེ་བོ་མཐའ་ཡས་པས་བདྲེན་པ་

མཐོང་ཞྱིང༌། སལ་བ་དང་འཚམ་པར་བང་ཆུབ་གསུམ་ལ་གཞོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་

ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཐྱིག་འདྲེབས་པའྱི་ཚེ། ཐྱིག་སྐུད་ཀྱྱི་མཐའ་གཅྱིག་ནས་ནྱི་

འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་བཟུང༌། ཅྱིག་ཤོས་ནས་ནྱི་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་

སྦྱྱིན་གྱིས་བཟུང་སྲེ། ཐྱིག་དང་པོ་བཏབ་པ་ན་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་འཛུམ་པ་མཛད་

དོ། །མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་འཕགས་པ་ལ་འཛུམ་པ་མཛད་པའྱི་རྒྱུ་དྲྱིས་པས། 

དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའྱི་གནས་སུ་ཡང་གསྲེར་གྱི་ཁང་བ་དཔག་ཚད་བཞྱི་བཅུ་བ་ཞྱིག་
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གྲུབ་བོ་ཞྲེས་གོ་བར་མཛད་དོ། །དྲེ་ནས་ཐྱིག་གཉྱིས་པ་བཏབ་པས། གསྲེར་གྱི་ཁང་

བ་དྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བཞྱི་ལས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཏོ་གསུངས། དྲེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་ས་གཞྱི་

དྲེའྱི་དབུས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྲེན་པོ་བཞྲེངས་ཤྱིང༌། དྲེའྱི་མཐའ་གཙུག་ལག་ཁང་

བཅུ་དྲུག་གྱིས་བསོར་པ་དང༌། དྲེ་དག་གྱི་མཐར་ཁང་ཕན་དྲུག་བཅུས་བསོར་བ་

བཞྲེངས་ཏྲེ། ཕྱི་རོལ་རྭ་བ་དང་བཅས་པ་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་རྒྱས་པར་བས་

སོ། །གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བྲེད་ཀྱྱིས་ཀྱང་སོ་ཁང་ལྲེགས་པར་ཚང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་

ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་བཅས་མཉན་ཡོད་

རྒྱལ་བྲེད་དུ་ཚལ་དུ་གསར་དུ་བཞྲེངས་པའྱི་ངོ་མཚར་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྲེན་

པོར་སྤྱན་དྲང་བར་འདོད་ནས། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཉྱི་མ་

རྲེར་བཤུལ་སོ་ཇྱི་ཙམ་རྲེ་འབོན། ཞྲེས་དྲྱིས་པས། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་པའྱི་རྒྱལ་བོ་

བཞྱིན་ཏྲེ། རྒྱང་གགས་བཅུའྱི་ལམ་དུའོ་གསུངས། དྲེ་ནས་མཉན་ཡོད་ནས་རྒྱལ་བོའྱི་

ཁབ་ཀྱྱི་བར་དུ་ཞག་མལ་བརྱིས་ཏྲེ། ཞགས་རྲེ་རྲེར་སྦྱྱིན་གཏོང་གྱི་ཁང་བ་རྲེ་

བརྱིགས། གཞན་ཡང་དུས་དང་དུས་ཚོད་སོ་སོའྱི་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་རྣམས་དང༌། 

གདུགས་ཚོད་གསོལ་བའྱི་མྱི་དག་ཀྱང་བཞག་ར་བབས་དག་ཀྱང་བརྱིགས། ལམ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཆག་ཆག་བཏབ་ཅྱིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་བརྒྱན་པ་སོགས་ཕྲེབས་

བསུའྱི་ལྟ་གོན་ཆྲེན་པོ་མཛད་དོ། །

དྲེ་ནས་མྱི་ཞྱིག་ཕོ་ཉར་མངགས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་བཅས་སྤྱན་

འདྲྲེན་པར་བཏང་ངོ༌། །སྤྱན་འདྲྲེན་པ་དྲེ་ཡང་མྱུར་བར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་ཕྱིན་ནས། 

སོན་པའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏྲེ། མཉན་ཡོད་ཀྱྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྲེབས་པར་
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གསོལ་ལོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་དང་ཐབས་གཅྱིག་

ཏུ། །རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ནས་མཉན་ཡོད་ཀྱྱི་བར་གྱི་ལོངས་རྣམས་རྒྱུ་ཞྱིང༌། ཁྱིམ་བདག་

མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་གུས་པར་བཤམས་པའྱི་མཆོད་ཡོན་བསྒྲེང་བའྱི་གནས་

རྣམས་རྱིམ་པར་བརྒྱུད་དྲེ་ཕྲེབས་སོ། །དྲེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུལ་བ། འཁོར་

ཡང་དུལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞྱི་བ། འཁོར་ཡང་ཞྱི་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གོལ་བ། 

འཁོར་ཡང་གོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དབུགས་ཕྱིན་པ། འཁོར་ཡང་དབུགས་ཕྱིན་

པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དག་བཅོམ་པ། འཁོར་ཡང་དག་བཅོམ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ། འཁོར་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་སྲེ། ཉྱི་མ་འོད་ཟྲེར་

སོང་གྱིས་བསོར་བ་ལྟ་བུ། སྐུ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་རྱི་བོ་དང་འདྲ་བ། འོད་འདོམས་གང་བ། 

མཚན་དང་དཔྲེ་བད་ཀྱྱིས་བརྒྱན་པ། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དྲེ། དགྲེ་སོང་གྱི་

དགྲེ་འདུན་ཆྲེན་པོ་དང༌། ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་ལ་སོགས་པ་སྐྲེ་བོའྱི་

ཚོགས་རྣམས་དང༌། ལྷ་བརྒྱ་སོང་དུ་མས་ཞབས་འབང་བས་ཏྲེ། གོང་ཁྲེར་གྱི་སོའྱི་

ཐྲེམ་པ་ལ་ཞབས་བཞག་མ་ཐག་ཏུ་ས་ཆྲེན་པོ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་སོ། །འཇྱིག་རྲེན་

གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱྱིས་ཁབ། ནམ་མཁའ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་མྲེ་ཏོག་གྱི་

ཆར་ཕབ་ཅྱིང་རོལ་མོའྱི་སྒ་བསྒགས། གང་བོ་ཆྲེ་དང་ར་དང་ཁྱུ་མཆོག་རྣམས་ནྱི་སད་

འབྱིན། རོལ་མོའྱི་ཆ་བད་ཐམས་ཅད་དང་སྣོད་ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་རང་སྒ་འབྱིན། 

ལོང་བས་མྱིག་ཐོབ། འོན་པས་སྒ་ཐོས། ལྐུག་པའྱི་སྨ་ནུས། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དག་

གྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར། ཆང་དང་དུག་གྱིས་མྱོས་པ་རྣམས་

ཀྱང་སངས། ཕན་ཚན་འཁོན་པ་རྣམས་ཀྱང་བམས་པའྱི་སྲེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར། 
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སྦྲུམ་མ་བཙའ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པ་རྣམས་ནྱི་བདྲེ་བར་བཙས། བཙོན་དུ་བཅྱིངས་པ་

རྣམས་ནྱི་ཐར། ནོར་མྲེད་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་ནོར་རྲེད་དོ། །

འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཡ་མཚན་གྱི་ཆོས་ནྱི། རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་བ་མཛད་པ་མ་

ཡྱིན་པར་རང་ཤུགས་ཀྱྱིས་འབྱུང་བས། ཡ་མཚན་ནར་མ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་

ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ངོ་མཚར་བའྱི་ཆོས་འབྱུང་བ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་

བཅས་རྒྱལ་བོའམ། ཁྱིམ་བདག་ལ་སོགས་པས་སྤྱན་དྲངས་ཏྲེ། སྔར་མ་བོན་པའྱི་

ཡུལ་ཕོགས་གང་དང་གང་དུ་བོན་པའྱི་སབས་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲའོ་གསུངས། དྲེ་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་བཞྲེངས་པའྱི་གཙུག་

ལག་ཁང་ཆྲེན་པོར་བོན་ཏྲེ། དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་གདན་བཤམས་

པ་ལ་བཞུགས་སོ། །མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་ཉྲེ་དུ་འཁོར་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་པས་

བཀུར་སྱི་ཆྲེན་པོ་དང་བཅས་ཏྲེ། ཁྱིམ་བདག་ཉྱིད་ཀྱྱིས་གསྲེར་གྱི་བ་མ་བུམ་ཐོགས་

ནས་ཆུ་བསྒྲེངས་པ་ལས། བ་མ་བུམ་ལས་ཆུ་འབབ་ཏུ་མ་བཏུབ་བོ། །དྲེ་ནས་མགོན་

མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་བདག་གྱིས་ལས་ལ་མ་ལྲེགས་པ་ཞྱིག་བས་སམ་སམ་ནས་

ཡྱིད་མྱི་དགའ་བ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དྲེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་མོད། 

འོན་ཀྱང་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཁོད་ཀྱྱིས་ཕོགས་འདྱི་ཉྱིད་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་

པས། ཕོགས་གཞན་དུ་ཆུ་སྒྲེངས་ཤྱིག་གསུངས། དྲེར་བསྒྲེངས་པས་ཆུ་བྱུང་ངོ༌། །དྲེ་

ཡང་སངས་རྒྱས་ནམ་གཟྱིགས་ཀྱྱི་དུས་ཁྱིམ་བདག་རྒྱལ་བྲེད་ཅྲེས་བ་བར་གྱུར་

པས་ཕུལ་ཅྱིང༌། སངས་རྒྱས་གཙུག་ཏོར་ཅན་ལ་ཁྱིམ་བདག་རྒྱས་པ་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐོབ་ལ་ཁྱིམ་བདག་མཆུ་དང༌། སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇྱིག་ལ་
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ཁྱིམ་བདག་སྱིད་སྦྱྱིན་དང༌། སངས་རྒྱས་གསྲེར་ཐུབ་ལ་ཁྱིམ་བདག་ཕུར་བུ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ལ་ཁྱིམ་བདག་ཆུ་སོད་དུ་གྱུར་ཏྲེ་ཕུལ། མ་འོངས་པ་ན་

སངས་རྒྱས་བམས་པ་ལ་ཁྱིམ་བདག་ནོར་བཟང་དུ་གྱུར་ཏྲེ་དབུལ་ལོ། །ཞྲེས་ལུང་

བསན་ཏོ། །

འདྱིར་ཆུ་སྒྲེང་བ་ནྱི། རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྱྱི་ཡུལ་ཆོས་ཏྲེ། བཟའ་བཏུང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་སྦྱྱིན་པ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་གང་ལ་ཡང་ཆུ་གཙང་སྒྲེང་བ་ཡྱིན་པས། སབས་འདྱིར་ཡང་

གཙུག་ལག་ཁང་འབུལ་བའྱི་བརྡའ་ཡྱིན་ནོ་གསུངས། དྲེའྱི་ཚེ་གང་སྦྱྱིན་པའྱི་དངོས་

པོ་དྲེ་ཉྱིད་བརོད་དགོས་པས། སབས་དྲེར་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྲེད་ཀྱྱིས་བསམ་པ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དངོས་པོ་བརོད་པ་གསུང་བ་ན། བདག་གྱི་མྱིང་ཐོག་མར་སྨོས་ཏྲེ་

གསུངས་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་མཁྲེན་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། 

དགྲེ་སོང་དག་འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྲེད་ཀྱྱི་ཚལ་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་ཀུན་

དགའ་ར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། གཞོན་ནུ་རྒྱལ་བྲེད་དགའ་སྲེ། སོ་

ཁང་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་ལྡན་པར་བྲེད་དུ་བཅུག་གོ །དྲེ་ནས་ཞག་

མང་པོ་མ་ལོན་པའྱི་དུས་ཤྱིག་ན། ཀོ་ས་ལའྱི་རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་དུ་བཞུགས་པ་ཐོས་ནས་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་སོང༌། ཕག་བས་ཏྲེ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁོད་ནས་སྨས་པ། དགྲེ་སྦྱོང་

གཽ་ཏ་མ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །ཞྲེས་གསུངས་པར་གགས་ན། 

དགྲེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ལ་རྫུན་གསུང་ཞྲེས་སྐུར་བ་འདྲེབས་པ་མ་ལགས་སམ། བཀའ་

སྩལ་པ། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ང་ནྱི་བླ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་
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པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །རྒྱལ་བོས་གསོལ་བ། རྲེ་ཞྱིག་རྒན་ཞྱིང་རྒན་པའྱི་

དགྲེ་སྦྱོང་དང༌། བམ་ཟྲེ་རོགས་བྲེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང༌། དྲེ་ལྟ་བུར་ཁས་མྱི་

འཆྲེ་ན། ཤྲེས་ལྡན་གཽ་ཏ་མ་འཁྲུངས་ནས་རྱིང་པོ་མ་ལོན་པ། གསར་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ལྟ་སོས་ཀྱང་ཅྱི་འཚལ། ཞྲེས་ཞུས་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས། རྒྱལ་རྱིགས་དཔྲེ་

བད་ལྡན་པ་དང༌། །དྲེ་བཞྱིན་བང་འགོ་མྲེ་དང་ནྱི། །དགྲེ་སོང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྡན་དྲེ་

ལ། །བློ་དང་ལྡན་པས་བརས་མྱི་བ། །ཞྲེས་སོགས་བཀའ་སྩལ་པས། རྒྱལ་བོ་གསལ་

རྒྱལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཉྱིད་དང༌། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་

ཉྱིད་དུ་ཡྱིད་ཆྲེས་ནས། ཞབས་གཉྱིས་ལ་མགོ་བོས་གཏུགས་ཏྲེ་སོང་ངོ༌། །དྲེའྱི་ཚེ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་ཆྲེན་པོ་དང་བཅས་པ་གོང་ཁྲེར་མཉན་

ཡོད་ཀྱྱི་ཕོགས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྲེད་ཀྱྱི་ཚལ་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་

བ་ན་དབར་གནས་པར་མཛད་དོ། །དྲེའྱི་ཕྱི་ལོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་

བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་བོ་ཟས་གཙང་གྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་ཕོ་ཉ་གཅྱིག་

ནས་བདུན་གྱི་བར་མངགས་ཏྲེ། ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མྱུར་དུ་བོན་ཅྱིག་ཅྲེས་ཞུས་པ་

ལ། རྒྱལ་བོས་མངགས་པའྱི་མྱི་དྲེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་མཇལ་བས། ཤྱིན་ཏུ་

དད་པ་སྐྲེས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྡད་པས་བཀའ་ལན་མ་བྱུང༌། དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་བོ་

ཟས་གཙང་མ་སྲེམས་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་སྤྱོད་པའྱི་

ཚེ། ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་གཏམ་ཁྲེར་ནས་འོང་ན། ད་ལྟ་བདུད་རྱི་ཐོབ་ནས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པར་གནས་པའྱི་ཚེ། འཕྱིན་སྐྲེལ་བ་བཏང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སར་མྱི་འོང་ངོ་
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ཞྲེས་ཟྲེར། དྲེ་ནས་འཆར་ཀས་དོན་དྲེ་ལ་བདག་འགོའ་ོཟྲེར། རྒྱལ་བོས། ཁོད་ཀྱང་

དྲེའྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐོང་ནས་དྲེར་འདུག་པར་འགྱུར་རོ། །འཆར་ཀས་བདག་

ནྱི་སར་ངྲེས་པར་འོང་ངོ་ཞྲེས་དམ་བཅས་སོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་རང་ཉྱིད་

ཀྱྱིས་ཕག་ཡྱིག་བྱིས་ཏྲེ། འདྱི་སད་ཅྲེས། ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་ཚུན་ཆད་ནས། །བདག་

གྱིས་ལྲེགས་པར་ཁོད་བསྲུངས་ཏྲེ། །ཉོན་མོངས་མྲེ་རབ་འབར་བཞྱིན་དུ། །རྒྱལ་བོའྱི་

ལོན་ཤྱིང་སྡོད་ཅྱིང་མཆྱིས། །ད་ནྱི་ཁོད་ཀྱྱི་སོབ་མ་ཡྱི། །ཡལ་ཀ་ལྕུག་མ་འཕྲེལ་གྱུར་

ན། །གཞན་ནྱི་བདྲེ་བས་དགའ་བར་གྱུར། །བདག་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྲེན་པར་

གྱུར། །གང་ཚེ་དང་བོ་ཁོད་བསྲུངས་ཚེ། །ཤྱིན་ཏུ་དོན་ཆྲེན་མཛད་ནས་ནྱི། །ཉྲེ་དུ་

རྲེས་སུ་གཟུང་མཛད་ཅྲེས། །དྲེ་ཚེ་ཁོད་ཀྱྱིས་ཐུགས་དམ་བཅས། །ཁོད་ཀྱྱིས་ཕྲེས་

ནས་དྲེ་བརྲེས་ན། །བདག་དང་གཉྲེན་གྱི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ཐུགས་བརྲེས་རྲེས་སུ་

ཟུངས་མཛོད་ལ། །གཤྲེགས་པའྱི་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཅྲེས་སོ། །དྲེ་

ནས་འཆར་ཀས་ཞུ་འཕྱིན་གྱི་ཡྱི་གྲེ་ཁྲེར་ཏྲེ་སོང་བ་ལས་ཞག་བདུན་གྱིས་མཉན་

ཡོད་དུ་ཕྱིན། སོན་པའྱི་སྤྱན་སྔར་སོང་སྲེ་འཕྱིན་ཡྱིག་ཕུལ། སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཕག་

གྱིས་བཞྲེས་ཏྲེ་བཀག་པར་མཛད་དོ། །འཆར་ཀས་ཀྱང་རྒྱལ་བོ་ཟས་གཙང་ཐུགས་

ཡྱིད་ཕྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས། ཤཱཀྱའྱི་གོང་ཁྲེར་དུ་མྱུར་དུ་འབོན་པར་གསོལ་

བ་ནན་ཆྲེར་བཏབ་པས། ཞག་བདུན་ནས་ཕྲེབས་པར་ཞལ་བཞྲེས་གནང་ངོ༌། །སོན་

པས། འཆར་ཀ་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་གཏད་དྲེ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་ད་ཆོག་གྱི་སོ་

ནས་བསྲེན་པར་རོགས་སོ། །དུས་ནྱི་ལུང་རྣམ་འབྲེད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

མངོན་པར་བྱུང་ནས་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ལོན་ཞྱིང༌། སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་དྲུག་ལོན་ནས་
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སྲེར་སྐའྱི་གནས་སུ་བོན། ཅྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་དགྲེ་སོང་འཆར་ཀ་སྲེར་སྐར་འགོ་བའྱི་

དུས། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་མཐུས་ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སྲེར་སྐར་སྲེབས་པ་ན། འཆར་ཀ་

སངས་རྒྱས་ལ་ལྷག་པར་དད་པ་སྐྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་སོན་པས་ཇྱི་སད་བཀའ་སྩལ་བ་

ལྟར། རྒྱལ་བོའྱི་ཕོ་བང་གྱི་སོ་དྲུང་དུ་བསྡད་ནས་ཤཱཀྱའྱི་དགྲེ་སོང་འོངས་སོ། །ཞྲེས་

བརྡའ་སྦྱར། དགྲེ་སོང་གཞན་དག་ཀྱང་ཡོད་དམ། ཤྲེས་ལྡན་དག་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སྨས། 

དྲེ་དག་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་ལ་ཞུས་པས། འཆར་ཀ་རྒྱལ་བོའྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་

སྔར་གྱི་ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་བསད་དོ། །རྒྱལ་བོས། གཞོན་ནུ་ཡང་ཆ་ལུགས་འདྱི་

འམ། ལྷ། འདྱི་འདྲའོ། །དུས་ཇྱི་ཙམ་ན་འབོན་གསུང༌། དགུང་བདུན་ནས་སོ། །ཞྲེས་

ཞུས་སོ། །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་བོས་བློན་པོ་རྣམས་ལ། རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་དང་ཕོ་བང་ཕྱི་དོར་

གྱིས་ཤྱིག་ཅྲེས་བསོ་བ་ན། འཆར་ཀས་སྨས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་ཕོ་བང་དུ་མྱི་

བཞུགས་ཏྲེ། དབྲེན་པའམ་གཙུག་ལག་ཁང་དུའོ། །རྒྱལ་བོས་གཙུག་ལག་ཁང་ཅྱི་

འདྲ་ཞྲེས་དྲྱིས་པ་ན། འཆར་ཀས་རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་གྱི་རྣམ་པ་རྱི་མོར་བྱིས་པ་བསན་

ཏོ། །རྒྱལ་བོས་ཀྱང་སྐྲེད་མོས་ཚལ་གོ་དྷར་དྲེ་འདྲ་བ་བྲེད་དུ་བཅུག་སྲེ། ས་བདག་

རྣམས་ནྱི་ཚིག་གྱིས་ཏྲེ། །ལྷ་རྣམས་བསམ་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །དྲེ་བཞྱིན་བསམ་

གཏན་པ་རྣམས་ཀྱྱི། །སྲེམས་བསྐྲེད་པས་ནྱི་ཐམས་ཅད་འགྲུབ། །ཅྲེས་བ་བ་ཡྱིན་

པས། ཁང་བཟང་ཆྲེན་པོ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་བཅུ་དྲུག་དང༌། ཁང་མྱིག་དྲུག་བཅུ་

དང༌། ར་བ། སོ་ཁང༌། ར་བབས་དང་བཅས་པ་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་ཡོངས་སུ་

རྒྱས་པ་ཞག་བདུན་གྱི་ཁོངས་སུ་གྲུབ་བོ། །སྐྲེད་མོས་ཚལ་རོ་ཧྱི་ཀ་དང༌། ཚངས་
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པས་བསོར་བར་ཡང་དྲེ་དང་འདྲ་བར་བས་སོ། །དྲེ་ནས་སོན་པས། མཽ་འགལ་གྱི་བུ་

ལ་གོང་ཁྲེར་སྲེར་སྐར་ཡབ་སས་གདན་འཛོམ་པར་འགྱུར་གྱི། གང་དྲེ་བལྟ་བར་

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་གོས་ལོངས་ཤྱིག་གསུངས། དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཉན་ཐོས་ཀྱྱི་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ། མཉན་ཡོད་ནས་སྲེར་སྐའྱི་བར་དུ་ལོངས་རྒྱུ་

ཞྱིང་གཤྲེགས་པས་ལམ་བར་དུ་དགུང་ཞག་བདུན་མཛད་དྲེ། བདུན་པ་ལ་ཆུ་བོ་རོ་

ཧྱི་ཀའྱི་འགམ་དུ་བཞུགས་སོ། །ཞག་བརྒྱད་པ་ལ། ཡབ་རྒྱལ་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་

གཉྲེན་ཚོགས་རྣམས་དང༌། ཡུལ་མྱི་རྣམས་དང༌། སྔར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་གཞོན་

ནུའྱི་དུས་སུ་འདྲྲེས་ཤྱིང་མཉམ་འགོག་རྣམས་ཀྱྱིས་མ་གུས་པ་དང་སྲེམས་ཁྲེངས་པ་

སོགས་གཞོམ་པའྱི་ཕྱིར་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའྱི་

མཐོངས་ནས་ངོ་མཚར་བའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་ཕོགས་བཞྱིར་སོན་བཞྱིན་གོ་དྷའྱི་ཀུན་

དགའ་ར་བར་འབོན་པ་ལ། འཆར་ཀས། ནམ་མཁའ་ནས་བོན་པའྱི་ཡ་གྱི་དག་བཅོམ་

པ་འདྱིའོ། །འདྱི་འདྱིའོ་ཞྲེས་སོ་སོ་ནས་ངོ་སྤོད་བས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བོན་ནས་ཁྱི་ལ་བཞུགས། ཡབ་སས་གཙང་གྱིས་གུས་པས་

མཆོད་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོས་མཆོད་དྲེ། གསོལ་བ། གཞལ་མྲེད་ཁང་གྱི་གནས་རྣམས་

སུ། །ཡབ་ཀྱྱི་ཁང་ན་བཞུགས་པ་ལས། །དགོན་པ་འཇྱིགས་དང་བཅས་རྣམས་

སུ། །ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་འབའ་ཞྱིག་བཞུགས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་བསྩལ་བ། 

མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་གང་དུ་ནྱི། །ཁྱིམ་གྱི་འཆྱིང་བ་ལས་གོལ་བ། །འཕགས་པ་ཡྱི་ནྱི་

གནས་པ་བཅུས། །ཐུབ་པ་རྣམས་ནྱི་གནས་པར་མཛད། ཅྲེས་གསུངས། དྲེ་དག་ལ་

སོགས་པ་ཞུ་བ་ཞུ་ལན་མང་དུ་མཛད་ཅྱིང༌། རྒྱལ་བོས་ཞུ་བ་ཞུས་པའྱི་ལན་ལས་
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བརམས་ཏྲེ། ཆོས་ཀྱྱི་གཏམ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་མཛད་དོ། །རྒྱལ་བོས་སས་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་

མཆོག་བརྲེས་པར་མཁྲེན་ནས་ལྷག་པར་ཡང་ཐུགས་དགྲེས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་འཁོར་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་བསམ་པ་མཁྲེན་ཏྲེ། ཆོས་བསན་པས་

ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་བུ་ཟས་དཀར་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀྱ་བདུན་ཁྱི་བདུན་སོང་གྱིས་བདྲེན་པ་

མཐོང་ངོ༌། །ཡང༌། ཚངས་པའྱི་བསོར་བ་ཞྲེས་བ་བའྱི་སྐྲེད་མོས་ཚལ་དུ་ཆོས་བསན་

པས། རྒྱལ་བུ་བྲེ་བོ་ཟས་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀྱ་དྲུག་ཁྱི་དྲུག་སོང་གྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་

ངོ༌། ཡང༌། ནོ་ཧྱིཀ་ཞྲེས་བ་བའྱི་སྐྲེད་མོས་ཚལ་དུ་ཆོས་གསུངས་པས། །རྒྱལ་བུ་

བདུད་རྱི་ཟས་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀྱ་ལྔ་ཁྱི་ལྔ་སོང་གྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་ལྟར་ཉྱིན་

ཞག་གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་ལྷ་དང་མྱི་བགང་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་དང༌། 

ཕྱིར་འོང་དང༌། ཕྱིར་མྱི་འོང་དང༌། དག་བཅོམ་པའྱི་འབས་བུ་ལ་བཀོད་པ་དང༌། བང་

ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་དུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་

དང༌། ལྷའྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་སུ་འགྱུར་བའྱི་དགྲེ་བ་བསགས་པ་དང༌། སྡྱིག་པའྱི་ལས་

སངས་པ་སོགས་རང་རང་གྱི་སལ་བ་དང་འཚམ་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཐོབ་

བོ། །དྲེ་དག་ཏུ་རྒྱལ་བོ་ཟས་གཙང་མས་བདྲེན་པ་མ་མཐོང་སྲེ། བདག་གྱི་བུ་ཁོ་ན་

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེའོ་སམ་དུ་ཤྱིན་ཏུ་དྲགས་ཤྱིང་དགའ་བ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་སྔོན་ནྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་མཆོད་པར་བྲེད་ན། ད་ལྟ་མྱི་ཁོ་

ནས་མཆོད་ཀྱྱི། ལྷས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་སྲེ། རྒྱུ་གཉྱིས་པོ་དྲེས་

བདྲེན་པ་མ་མཐོང་བར་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས། འཕགས་པ་

མཽ་འགལ་གྱི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་བོ་ཟས་གཙང་མ་ལ་སོམས་ཤྱིག་ཅྲེས་པས། 
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འཕགས་པ་མཽ་འགལ་གྱི་བུས། རྒྱལ་བོ་ཟས་གཙང་གྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྲེ། ནམ་མཁའ་

ལ་སྤྱོད་ལམ་བཞྱི་བྲེད་པ་དང༌། འོད་འབྱིན་པ་སོགས་ཆོ་འཕྲུལ་མང་བོ་བསན་ནས་

སན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་བོས་འདྱི་སད་ཅྲེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཉན་ཐོས་རྫུ་འཕྲུལ་

དང་མཐུ་ཆྲེ་བ་གཞན་ཡང་མཆྱིས་སམ། འཕགས་པས། ཤྱིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །ཞྲེས་

གསུངས་པས། རྒྱལ་བོ་སྔར་གྱི་དགའ་ཆྲེ་བའྱི་དྲྲེགས་པ་ཞྱིའོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་པར་བཞྲེད་པ། ལྷའྱི་ཚོགས་ཀྱྱིས་ཤྲེས་ཏྲེ། ནྱ་གོ་

དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་ལྷའྱི་བཟོ་བོས་ལྷའྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་སད་ཅྱིག་ལ་བཞྲེངས་ཏྲེ། 

བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་དབང་ཆྲེ་བ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཤྱིང༌། རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྱིས་

སོ་བཞྱི་ནས་སྲུང་བ་དང༌། མཆོད་པའྱི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་བརྒྱན་པར་བས་སོ། །དྲེ་

ནས་འཕགས་པ་མཽ་འགལ་གྱི་བུས། རྒྱལ་བོ་ཟས་གཙང་མ་ཁྱིད་དྲེ་ཀུན་དགའ་ར་

བའྱི་ཤར་སོ་ནས་འཇུག་པར་བརམས་པ་ན། རྒྱལ་བོ་ཆྲེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་ན་རྲེ། 

རྒྱལ་བོ་ཆྲེན་པོ་ནང་དུ་མ་འགོ་ཞྱིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷའྱི་འཁོར་དག་པ་ལ་ཆོས་

འཆད་དྲེ། མྱིར་གྱུར་པ་འཇུག་ཏུ་མྱི་དབང་ངོ༌། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་སོ་གཞན་གསུམ་དུ་སོང་

ཡང་རྒྱལ་བོ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དག་གྱིས་ཀྱང་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཟྲེར་རོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་ཀུན་དགའ་ར་བ་དྲེ་དག་ཤྲེལ་ལས་གྲུབ་པར་སྤྲུལ་བ་དང༌། ལྷ་རྣམས་

ཀྱྱིས་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་ཤྱིང༌། ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་

སོན་པ་རྒྱལ་པོས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས། སྔར་གྱི་ཞུམ་པའྱི་སྲེམས་དྲེ་ཡང་ཞྱི་

བར་གྱུར་ནས་དགའ་བ་དང་མགུ་བ་བླ་ན་མྲེད་པ་ཐོབ་སྲེ། ཞབས་ལ་ཕག་བས་ནས་
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ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁོད་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་བསན་པས། རྒྱལ་བོ་

ཟས་གཙང་མས་ཀྱང་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་ཤཱཀྱ་བཟང་ལྡན་རྒྱལ་སྱིད་ལ་བསོས། ནང་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱྱིས། རྒྱལ་བོ་ཟས་གཙང་གྱི་ཕོ་བང་དུ་བསོད་སོམས་གསོལ་ཅྱིང༌། རྒྱལ་བོས་

གསྲེར་གྱི་བ་མ་བུམ་ནས་ཆུ་བསྒྲེངས་ཏྲེ། ནྱ་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཕུལ་ཏོ། །དྲེར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས། སྦྱྱིན་པའྱི་བསོད་ནམས་གང་ཡྱིན་འདྱིས། །ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱྱི་

བསམ་པ་ཡྱི། །ཡྱིད་ལ་རྲེ་བ་རོགས་ནས་ནྱི། །རག་པའྱི་གནས་ནྱི་ཐོབ་པར་

ཤོག །ཅྲེས་ཡོན་བསྔོ་བར་མཛད་དོ། །དྲེ་ནས་སོན་པས། རྒྱལ་པོ་ལ། སྒ་ཅན་འཛིན་

འདྱི་ནྱི་སྱིད་པ་ཐ་མ་བ་ཡྱིན་པས་ཁྱིམ་ན་གནས་པའྱི་སབས་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་བཀའ་

བསྩལ་པས། རྒྱལ་བོས་འོ་ན་དྲེང་གྱི་ཉྱིན་པར་རབ་ཏུ་མྱི་འབྱིན་པར་གསོལ་བ་

བདག་གྱིས་མཆོད་པ་བ་དགོས་སོ་ཞྲེས་ཞུས་ནས། ཉྱི་མ་གཞན་ཞྱིག་ལ་དུས་སོན་

ཆྲེན་པོ་དང་བཅས་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་གཏད་དྲེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཙུན་མོའྱི་ཕོ་བང་དུ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བའྱི་སབས་

ཤྱིགསོ་སོ་སྐྲེ་བོ་རྣམས་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་མྱུར་དུ་དད་པར་འགྱུར་རོ་དགོངས་ནས། 

འོད་ཟྲེར་སྤོ་བ་དང༌། ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་ལ་ཕག་གྱིས་ནོམ་པ་དང༌། རྱི་རབ་ཕག་ཏུ་

བླངས་ནས་བསོར་བ་སོགས་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་བསན་ཏྲེ། གདན་བཤམས་པ་ལ་

བཞུགས་སོ། །དྲེ་ནས་བཙུན་མོའྱི་འཁོར་རྣམས་མཆོག་ཏུ་དད་པ་སྐྲེ་བ་ལ་ཆོས་

བསན་པས། ས་མཚོ་མ་དང༌། རྱི་དྭགས་སྐྲེ་མ་ལ་སོགས་པ་བུད་མྲེད་དྲུག་ཁྱིས་རྒྱུན་

དུ་ཞུགས་པའྱི་འབས་བུ་ཐོབ་སྲེ། འོན་ཀྱང་གགས་འཛིན་མ་ནྱི་ད་དུང་འདོད་པའྱི་རྣམ་
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པར་རོག་པ་དང་བཅས་པས་བདྲེན་པ་མ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་གང་ཐོས་ན་བདྲེན་པ་

མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་བསན་པས། གགས་འཛིན་མས་ཀྱང་བདྲེན་པ་

མཐོང་ཞྱིང༌། ཕྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དག་བཅོམ་ཐོབ་བོ། །

དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ཤཱཀྱ་མྱིང་ཆྲེན་གྱི་སས་མ་འགགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀྱ་བ་ལྔ་

བརྒྱའྱི་གཙུག་ཕུད་ཉྲེ་བར་འཁོར་གྱིས་བྲེགས་ཏྲེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང༌། གསོལ་བཞྱིའྱི་

ལས་ཀྱྱིས་བསྲེན་པར་རོགས་སོ། །དྲེ་ནས་ཉྲེ་བར་འཁོར་གྱིས་བསམ་པ། འདྱི་དག་

རྒྱལ་སྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་དཔལ་དང་འབོར་བ་ཆྲེན་པོ་ལ་མ་ཆགས་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་

ན། བདག་ནྱི་འདྱི་དག་གྱི་རྒྱན་ལ་ཆགས་པ་མྱི་འོས་མོད། རྱིགས་ངན་དུ་མ་སྐྲེ་ན་

བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སམ་དུ་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བར་འདུག་པ། འཕགས་

པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་མཁྲེན་ནས། ཉྲེ་བར་འཁོར་ལ། སོན་པའྱི་གསུང་རབ་ལ་རྱིགས་དང་

རུས་སྱིང་བོར་བྲེད་པ་མ་ཡྱིན་སྒྲུབ་པ་སྱིང་པོར་བྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་ཀྱྱིས་

དབུགས་ཕྱུང་ནས་སོན་པའྱི་སྤྱན་སྔར་ཁྱིད་དྲེ། སོན་པས་ཀྱང་ཉྲེ་བར་འཁོར་ཚུར་

ཤོག་གྱིས་བསྲེན་པར་རོགས་པར་མཛད་དོ། །རྱིང་བོ་མ་ཐོགས་པར་ཉྲེ་བར་འཁོར་

ཡང་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་ནས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་

ཏོ། །བཟང་ལྡན་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་བོ་ཤས་ཆྲེ་བ་དག་གྱིས་ཀྱང་རྱིམ་གྱིས་བདྲེན་

པ་མཐོང་ངོ༌། །བསབ་པ་རྒན་རྱིམ་ལ་ཕག་འཚལ་བའྱི་སབས། རྱིགས་ངན་དུ་སྐྲེ་བ་

ཉྲེ་བར་འཁོར་གྱི་རང་བ་ལ། ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་བོ་བཟང་ལྡན་གྱི་མགོ་བོས་བཏུད་པས་ས་

ཆྲེན་པོ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་བདུད་རྱི་ཟས་ཀྱྱི་ཁྲེའུ་ཀུན་དགའ་བོ་

ལ་མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱྱིས། འདྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་རྱིམ་གོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
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ལུང་བསན་པས། བདུད་རྱི་ཟས་ཁྲེའུ་ལ་རབ་ཏུ་གཅྲེས་པས། སོན་པ་སྲེར་སྐར་བོན་

པའྱི་ཚེ། ཀུན་དགའ་བོ་ཡུལ་བཻ་ཤཱ་ལར་སྐྲེ་བར་བྲེད། དྲེར་བོན་པའྱི་ཚེ་སྲེར་སྐར་

སྐྲེལ་བར་བྲེད་དོ། །ལན་གཅྱིག་ཁྲེའུ་སྲེར་སྐ་ན་ཡོད་པ་ལ་མ་ཚོལ་བ་ཁོ་ནར་བཅོམ་

ལྡན་འདས་བདུད་རྱི་ཟས་ཀྱྱི་ཁང་བར་གཤྲེགས་ཤྱིང་གདན་བཤམས་པ་ལ་

བཞུགས་སོ། །

དྲེར་ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱིམ་དྲེའུ་ཕུག་གྱི་ཁང་ཕན་ཞྱིག་ཏུ་བཅུག་སྲེ་སོ་བསྡམས་

སོ། །དྲེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་མཐུས་སོ་རང་ཕྲེ་ཞྱིང༌། ཁྲེའུ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་མཐོང་བས་རབ་ཏུ་དགའ་ཆྲེས་ཏྲེ་རྒྱུགས་ཤྱིང་འོངས་ནས་ཞབས་ལ་

ཕག་བས་ཏྲེ། སྣམ་ལོགས་སུ་བསྱིལ་ཡབ་གཡོབ་ཅྱིང་འདུག་གོ །བདུད་རྱི་ཟས་

འཁོར་བཅས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་བསན་ཏྲེ་ཕྱིར་ཕྲེབས་པ་ན། ཀུན་

དགའ་བོ་ཡང་ཕྱི་བཞྱིན་འབངས་ཏྲེ། ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཐབས་སྣ་

ཚོགས་ཀྱྱིས་བཟློག་ཀྱང་ངུ་ཞྱིང་བཟློག་པར་མ་ནུས་སོ། །དྲེ་ནས་སོན་པས་འདྱི་ནྱི་

སྱིད་པ་ཐ་མ་ཡྱིན་པས་བཟློག་ཅྱིག་ཅྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་ན། བདུད་རྱི་ཟས་ཀྱྱི་གལ་

ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བགྱིའོ་ཞྲེས་གནང་སྲེ། དགྲེ་སྦྱོང་དང༌། བམ་ཟྲེ་དང༌། 

འཕོངས་པའྱི་ཚོགས་ལ་སྦྱྱིན་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བཏང༌། གཉྲེན་གྱི་ཚོགས་ལ་གཟོད་པ་

གསོལ་ཏྲེ། ཁྲེའུ་ཀུན་དགའ་བོ་གང་བོ་ཆྲེ་ལ་བསྐོན། འཁོར་ཚོགས་དང་བཅས་ཏྲེ་གོ་

དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་བཏང་བའྱི་ལམ་དུ་གང་བོ་ཆྲེས་ཨུཏྤ་ལའྱི་སྡོང་པོ་ཞྱིག་སྣ་

ཞགས་ཀྱྱིས་ཕྱུང་ནས་ཟས་སོ། །མཚན་མཁན་རྣམས་ཀྱྱིས་གཞོན་ནུ་འདྱི་ཐོས་པ་

འཛིན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེ་ནས་སོན་པའྱི་སྤྱན་སྔར་སོང་ཞྱིང་
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ཞབས་ལ་ཕག་བས། སོན་པས་ཀྱང་འཕགས་པ་འོད་སྲུངས་སོབས་བཅུ་བ་ལ་གཏད་

དྲེ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྲེན་པར་རོགས་སོ། །དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་

སྲེར་སྐའྱི་གོ་དྷའྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལ་སྔོན་ནུ་

མ་བསྣུན་པའྱི་མ་མར་གྱུར་པ་སྐྲེ་དགུའྱི་བདག་མོ་ཆྲེན་མོ། ཤཱཀྱ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་

ཅྱིག་འོངས་ཏྲེ། བུད་མྲེད་ཀྱྱི་དགྲེ་སྦྱོང་ཚུལ་གྱི་འབས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པའྱི་སབས་

མཆྱིས་ན། བདག་ཅག་བུད་མྲེད་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྲེན་པར་རོགས་པར་

མཛད་དུ་གསོལ། ཞྲེས་ཞུས་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས། གཽ་ཏ་མྱི། ཁོད་གོས་

དཀར་བོ་གོན་ལ་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་དྲེ་འབའ་ཞྱིག་པས་ཚངས་པར་སྤྱད་པ་སྤྱོད་

ཅྱིག །ཁོད་ལ་ཡུན་རྱིང་བོར་ཕན་པ་དང་བདྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་

ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མ་གནང་ལ། ལན་གཉྱིས་ལན་གསུམ་དུ་ཞུས་ཀྱང་མ་གནང་

ངོ༌། །དྲེ་ནས་སོན་པ་ཡུལ་བྱི་ཛིའྱི་ལོངས་བརྒྱད་དྲེ། ཡུལ་ན་དྱི་ཀར་གཤྲེགས་ནས། 

གོ་ཛི་ཞྲེས་བ་བའྱི་གནས་ན་བཞུགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་གཽ་ཏ་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་སྐྲ་བྲེགས་

ནས། གོས་སྦྱར་མ་གོན་ཏྲེ། སོན་པ་འཁོར་བཅས་ཀྱྱི་ཕྱི་བཞྱིན་འབངས་ནས་གནས་

དྲེར་སོན་པའྱི་ཞབས་ལ་བཏུད་དྲེ། ལན་གསུམ་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང༌། སྔར་བཞྱིན་

གསུངས་ཏྲེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་གནང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་དྲེ་རྣམས་སོ་ཁང་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་

ཏུ་ངུ་ཞྱིང་འདུག་པ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་མཐོང་སྲེ། དྲྱིས་ལན་རྒྱས་པར་

བས་ནས། དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཞྱིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པས། 

སོན་པས། ཀུན་དགའ་བོ་ཁོད་ཀྱྱིས་བུད་མྲེད་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྲེན་པར་རོགས་

པར་མ་གསོལ་ཅྱིག །བུད་མྲེད་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཆོས་འདུལ་བ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་
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མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱས་པར་བཀའ་བསྩལ་ཀྱང༌། ལན་གཉྱིས་ལན་གསུམ་

དུ་ནན་གྱིས་ཞུས་པ་ལས་མཐར་གནང་སྲེ། འོན་ཀྱང་དགག་ཅྱིང་མྱི་འདའ་བའྱི་ཕྱིར། 

ལྕྱི་བའྱི་ཆོས་བརྒྱད་བཅས་པ་ལ་ཇྱི་སྱིད་འཆོའྱི་བར་དུ་བསབ་པར་བའོ་གསུངས། དྲེ་

ནས་ལྕྱི་བའྱི་ཆོས་བརྒྱད་ཀུན་དགའ་བོས་དྲེ་དག་ལ་བཤད་པས། དྲེ་དག་གྱིས་ཀྱང་

བསབ་པར་གྱུར་པ་འདྱི་ནྱི། བདག་ཅག་གྱི་ངག་དང་ཡྱིད་དང་སྤྱྱི་བོས་ཀྱང་ནོད་

དོ། །ཞྲེས་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐྲེ་དགུའྱི་བདག་མོ་ལ་སོགས་པ་ཤཱཀྱ་མོ་ལྔ་

བརྒྱ་དགྲེ་སོང་མར་གྱུར་ཅྱིང༌། བུད་མྲེད་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་གཞན་དག་ལ་

གསོལ་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱྱི་ཆོ་ག་ཡང་རྲེས་སུ་གནང་ངོ༌། །གཽ་ཏ་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་བོ་དྲེ་རྣམས་

ཀྱང་ཡུན་རྱིང་མ་ལོན་པར་དག་བཅོམ་པའྱི་འབས་བུ་མངོན་དུ་བས་སོ། །

དྲེ་ནས་དགྲེ་སོང་ཕ་མ་གཉྱིས་དང༌། དགྲེ་བསྲེན་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་སོན་པའྱི་

འཁོར་རྣམས་བཞྱི་ཞྲེས་གགས་སོ། །གོང་ཁྲེར་སོབ་མ་ཅན་དུ་ཁྱིམ་བདག་རྱི་ལྷ་ན་

ཞྲེས་པ་ལ་བུ་འབོར་ལྲེན་དང༌། འབོར་སྐབས་དང༌། འབོར་དགའ་ཞྲེས་བ་བ་གསུམ་

དང༌། བན་མོས་བཙས་པའྱི་བུ་གང་བོ་དང་བཞྱི་ཡོད་དོ། །གང་བོ་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོར་

ལན་བདུན་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ལྲེན་དུ་སོང་བ་ལས། ཐྲེངས་བདུན་པའྱི་སབས་སུ་གྲུ་ནང་དུ་

ཡུལ་དབུས་ཀྱྱི་ཚོང་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་མདོ་སྡྲེ་དག་བཏོན་པས་རྐྲེན་བས་ཏྲེ། སངས་

རྒྱས་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་ཐོས་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འདོད་པ་སྐྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་གང་བོ་དང་

ནོར་གཅྱིག་པ་འབོར་ལྲེན་ཡྱིན་པས། ནོར་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལ་གཏད་དྲེ་སྨས་པ། ཇྱི་

ལྟར་བས་ཀྱང་འོ་སལ་ཀྱྱི་ཡོ་བད་ཟད་པར་མྱི་འགྱུར་གྱི། རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་འདྱི་

འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས་མ་འགོ་ཞྱིག་ཅྲེས་གདམས་ཏྲེ། གང་བོ་ཉྱིད་རྱིམ་
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གྱིས་ཡུལ་དབུས་སུ་ཆས་སོ། །མཉན་ཡོད་དུ་སྲེབ་སྲེ་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་

སྦྱྱིན་གྱི་སོ་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་བརྡའ་ལོན་སྦྱར་བས། ནང་དུ་བོས་ཏྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་བོན་

ཞྲེས་དྲྱིས་སོ། །སོན་པའྱི་སྤྱན་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་འོངས་སུ་ཞྲེས་པས། 

མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་རྲེས་སུ་ཡྱི་རང་བར་གྱུར་ཏྲེ། ནང་བར་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སོན་པའྱི་

སྤྱན་སྔར་སོང་ངོ༌། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་གང་བོ་ཚུར་ཤོག་གྱི་བསྲེན་པར་རོགས་

ཤྱིང༌། བས་མཐའྱི་གནས་མལ་བརྲེན་ཅྱིང་ཟླ་བ་གསུམ་བསྒྲུབས་པས་དག་བཅོམ་

པར་གྱུར་ཏྲེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་བམས་མའྱི་བུ་གང་བོ་ཞྲེས་གགས་སོ། །

དྲེ་ནས་བམས་མའྱི་བུ་གང་བོས་བཟོད་པའྱི་གོ་ཆ་ཆྲེན་པོ་བགོས་པས། རོན་

པ་དག་དད་ཅྱིང་སྐྲེས་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བུད་མྲེད་ལྔ་བརྒྱ་དགྲེ་བསྲེན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། 

མཐའ་འཁོབ་ཀྱྱི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་རྣམས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་བྲེད་དུ་

བཅུག་གོ། །གང་བོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཤུལ་དུ་འབོར་སྐབས་དང་འབོར་དགའྱི་ནོར་

རྣམས་ཟད་པས། འབོར་ལྲེན་དང་ཕོགས་གཅྱིག་བྲེད་འདོད་པ་ལ། འབོར་ལྲེན་ན་རྲེ། 

ངའྱི་ནོར་ནྱི་ཆོས་དང་མཐུན་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་པས་མྱི་བསྲེའོ་ཞྲེས་པ་ལ། ནུ་བོ་

གཉྱིས་ཀྱྱིས་སྨས་པ། བན་མོའྱི་བུ་ཡང་ཡང་རྒྱ་མཚོར་ཕྱིན་ནས་བླངས་པ་ཡྱིན་མོད། 

ཁོད་རྒྱ་མཚོར་འགོ་མ་ནུས་ན་ནོར་ཅྱི་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཞྲེས་སོ། །ཚིག་དྲེ་གནད་དུ་

ཕོག་ནས་འབོར་ལྲེན་ཚོང་བ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ཏྲེ་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས། ཙན་དན་ས་

མཆོག་གྱི་གྱིང་དུ་སྲེབ་སྲེ། ཚོང་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཅན་དན་དག་བཅད་ཅྱིང་གྲུ་གང་སྲེ་

ཚུར་འཕགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་གྱིང་དྲེ་སྲུང་བའྱི་གནོད་སྦྱྱིན་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བ་

བ། དྲེར་སྲེབ་ནས་རླུང་མྱི་བཟད་པ་བཏང་བས་གྲུ་ཤྱིན་ཏུ་བསྐོད་པའྱི་ཚེ། ཚོང་བ་ལྔ་
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བརྒྱ་བོ་རྣམས་ཆྲེས་སྐྲག་པས་ཚམ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཀྱང༌། འབོར་ལྲེན་ཅྱི་བདྲེར་འདུག་

པ་ལ་གཞན་རྣམས་ཀྱྱིས་རྒྱུ་དྲྱིས་པས། གང་བོས་ཟྲེར་བ་དྲེ་བདྲེན། དྲེའྱི་ངག་མ་

མཉན་པས་འདྱི་ལྟར་གྱུར་མོད། ད་ནྱི་ཐབས་མྲེད་པ་ལ་ཙབ་ཙོབ་བར་ཅྱི་ཡོད་ཞྲེས་

པས། ཚོང་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་གང་བོ་བདག་ཉྱིད་ཆྲེན་པོར་ཤྲེས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་

གང་བོ་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱིའོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེར་གང་བོ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སད་ཅྱིག་གྱིས་

གྲུའྱི་སྲེང་དུ་འོངས་པ་ན་རླུང་ནག་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ཡང་ཕྱིར་ལྡོག་གོ །དྲེ་ནས་གང་བོས་

གནོད་སྦྱྱིན་དྲེ་ལ། ཁོད་ཀྱྱིས་ཅྱིའྱི་ཆྲེད་དུ་ཙན་དན་སྲུང༌། དྲེ་ན་རྲེ། འཁོར་ལོས་

བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་བོའྱི་ཆྲེད་དུའོ། །དྲེ་བས་ཀྱང་ཆྲེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་

ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་དོན་དུ་ཙན་དན་རྣམས་ཐོངས་ཤྱིག་གསུངས་པས་གནོད་སྦྱྱིན་གྱིས་

ཀྱང་བཏང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་གྲུ་དྲེ་རྒྱ་མཚོ་ནས་བདྲེ་བར་འོངས་ཏྲེ། འབོར་ལྲེན་སོགས་

གོང་ཁྲེར་སོབ་མ་ཅན་དུ་སྲེབ། སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཙན་དན་

གྱིས་བཞྲེངས་ནས། སྤུན་རྣམས་བློ་མཐུན་པར་སངས་རྒྱས་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་

པ་སྤྱན་འདྲྲེན་པར་འདོད་ཅྱིང༌། རྒྱལ་བོ་དང་ཡང་བློ་མཐུན་པར་བས་སོ། །

དྲེ་ནས་འཕགས་པ་བམས་མའྱི་བུ་གང་བོས་ཁང་བཟང་སྲེང་ནས་མཆོད་པ་

རྣམས་བཤམས། རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་དུ་ཁ་ཕོགས་ཏྲེ། སོན་པ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་འདྲྲེན་

པའྱི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་མཐུས་མྲེ་ཏོག་རྣམས་ཁང་བཟང་

དུ་གྱུར། བདུག་སོས་ནྱི་སྤྱིན་གྱི་རྣམ་པ་དང༌། ཡོན་ཆབ་ནྱི་བཻཌཱུརྱའྱི་ཕུང་པོའྱི་རྣམ་

པར་གྱུར་ཏྲེ། ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏྲེ་སོང་བར་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཞྱིང༌། དྲེ་མ་ཐག་

རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་དུ་སོན་པའྱི་སྤྱན་སྔར་མཆོད་རས་རྣམས་སྲེབ་པ་ན། ཀུན་དགའ་
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བོས་འདྱི་གང་ནས་བྱུང་ཞྲེས་ཞུས་པ་ན། སོན་པས། མཆོད་རས་འདྱི་རྣམས་སངས་

རྒྱས་འཁོར་བཅས་སྤྱན་འདྲྲེན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སོབ་མ་ཅན་ནས་འདྱིར་སྲེབ་པ་ཡྱིན། 

འདྱི་ནས་དྲེ་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའྱི་བར་ཐག་ཡོད། ནང་བར་དགྲེ་སོང་

རྣམས་ལ་གོང་ཁྲེར་སོབ་མ་ཅན་དུ་ཟན་ཟ་བར་སྤོ་བ་དག་ཚུལ་ཤྱིང་ལོངས་ཤྱིག་

ཅྲེས་སྨོས་ཤྱིག་གསུངས། ཚུལ་ཤྱིང་བྱིམས་པ་ན། ཡུལ་ཆུ་མངས་ན་གནས་པའྱི་

གང་བོ་ཤྲེས་རབ་རྐང་བས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་དག་བཅོམ་པས་ཀྱང་ལྲེན་པར་

བརམས་པ་ན། ཀུན་དགའ་བོས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པས་མ་ཡྱིན་པར་བརྡ་སྤད་

པས། དྲེས་རྫུ་འཕྲུལ་མོད་ལ་བསྒྲུབས་ཏྲེ། གནས་བརན་གཉྱིས་ལ་ཚུལ་ཤྱིང་འབྱིམ་

པའྱི་བར་ལ་འགྲུབ་ནས། གསུམ་པ་ལ་མ་བྱིམས་པའྱི་སྔོན་དུ་བླངས་སོ། །ཡུལ་དྲེར་

མུ་སྲེགས་ཅན་ལྷག་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། དགྲེ་སོང་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་སོན་པར་

བཀས་གནང་ངོ༌། །ནང་སྔ་བར་གོང་ཁྲེར་སོབ་མ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་བོས། གོང་ཁྲེར་ཕག་

བདར་དང་ཙན་དན་གྱི་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབས། མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་བཤམས། 

རྒྱན་སྣ་ཚོགས་བཀམས། གོང་ཁྲེར་ལ་སོ་ཆྲེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས། སོ་

གཞན་བཅུ་བདུན་དུ་ནྱི་རྒྱལ་བོའྱི་སས་བཅུ་བདུན་པོ་རྲེ་རྲེ་བཞག །ཤར་གྱི་སོ་མོ་

ཆྲེར་རྒྱལ་བོ་རང་ཉྱིད་དང་འཕགས་པ་བམས་མའྱི་བུ་གང་བོ་དང༌། འབོར་ལྲེན་སྤུན་

སོགས་སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་མང་པོ་དང་བཅས་པ་ལྷན་ཅྱིག་འདུག་གོ། །

དྲེར་ནམ་ལངས་མ་ཐག་ཏུ་དགྲེ་སོང་ལོ་མ་དང་སྣོད་སྤྱད་འབྱིམ་པ་དང༌། ཆུའྱི་

ས་གོན་བྲེད་པ་དག་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དྲེར་སྲེབ་པ་ན། རྒྱལ་བོས་སངས་རྒྱས་བོན་ནམ་

སམ་སྲེ་དྲྱིས་པས། གང་བོས་འདྱི་དག་ནྱི་འདྱི་ལྟའོ་ཞྲེས་སྨས་སོ། །དྲེ་ནས་དགྲེ་སོང་
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གནས་བརན་རྣམས་སྣ་ཚོགས་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་བཅས་ཏྲེ་སོབ་མ་ཅན་དུ་གཤྲེགས་

པ་ནྱི། ཇྱི་སད་དུ། ཁ་ཅྱིག་སྲེང་གྲེ་སག་དང་གང་ཆྲེན་ར་དང་ཁྱུ་མཆོག་བཟང་པོ་

ཆྱིབས། །ཁ་ཅྱིག་རྱིན་ཆྲེན་གཞལ་མྲེད་ཁང་དང་རྱི་དང་ཤྱིང་མཛེས་ཤྱིང་ར་འབར་ལ་

བརྲེན། །གཞན་དག་ནམ་མཁའྱི་ངོས་ལ་ཆུ་འཛིན་གོག་གྱི་འཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ་ལྟ་

བུར་ནྱི། རབ་ཏུ་དགྲེས་ཤྱིང་ལྷ་ཡྱི་ཕོ་བང་ལྟ་བུར་རྫུ་འཕྲུལ་དག་གྱིས་གཤྲེགས་པར་

བརོན། །ལ་ལ་ས་བརོད་གྲེན་དུ་འབྱུང༌། །འགའ་ཞྱིག་ནམ་མཁའྱི་དཀྱྱིལ་ནས་

འབབ། །ཁ་ཅྱིག་སན་ལས་སྤྲུལ་བར་བྲེད། །རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པའྱི་མཐུ་ལ་ལྟོས། །ཞྲེས་

པ་ལྟར། བཅོམ་ལྡན་འདས་དག་བཅོམ་པ་སོང་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསོར་ཏྲེ། ནམ་མཁའ་

ནས་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པ་སོན་བཞྱིན་སོབ་མ་ཅན་དུ་གཤྲེགས་པའྱི་ཚེ། སོ་གཅྱིག་

ནས་གཤྲེགས་ན་སོ་གཞན་དག་ན་འཁོད་པ་རྣམས་མྱི་དགའ་བར་མཁྲེན་ནས། ནམ་

མཁའྱི་ལམ་ནས་གོང་ཁྲེར་གྱི་དབུས་སུ་གཤྲེགས་སོ། །རྒྱལ་བོ་འཁོར་བཅས་སོན་

པའྱི་དྲུང་དུ་འོངས་ཤྱིང་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ། དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཙན་དན་

གྱི་ཁང་བཟང་དུ་དགྲེ་འདུན་གྱི་གོང་ལ་གདན་བཤམས་པར་གཞུགས་སོ། །རྒྱལ་བོ་

ལ་སོགས་པས་མཆོད་པ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པས་ཡང་དག་པར་མཆོད་དོ། །ཕྱི་རོལ་ཏུ་

འཁོད་པའྱི་སྐྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་མཐོང་ནས་ཁང་བཟང་གཞྱིག་པ་

ལ་ཐུག་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ན། ཁང་བཟང་ཤྲེལ་གཙང་མའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྤྲུལ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་སྐུ་སྒྱིབ་པ་མྲེད་པར་མཐོང་བས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་འཁོར་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱི་བསམ་པ་མཁྲེན་ཏྲེ་ཡང་

དག་པའྱི་ཆོས་བསན་པ་ན། འཁོར་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཞྱིག་ངྲེས་པར་འབྲེད་པ་
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དང་འབས་བུ་བཞྱི་ལ་བཀོད་ཅྱིང༌། བང་ཆུབ་གསུམ་དུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་ལ་སོགས་

པ་མཐའ་ཡས་པའྱི་བར་དུའོ། །དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། ཀླུའྱི་རྒྱལ་བོ་དགའ་བོ་དང་ཉྲེ་

དགའ་བོ་གཉྱིས་སྦྲུལ་གྱི་ལུས་པོས་རྱི་རབ་ལ་སོར་བ་གསུམ་དུ་དཀྱི་བར་ནུས་པ་དྲེ་

དག་ཡུན་རྱིང་དུ་གཉྱིད་ལོག་ཅྱིང་གཉྱིད་སངས་པ་ན། དབུགས་ཀྱྱི་རླུང་དྲག་པོ་བཏང་

བས། རྱི་རབ་དང་གསྲེར་རྱི་ལ་གནས་པའྱི་བ་དང་རྱི་དྭགས་སོགས་སོག་ཆགས་དུ་

མ་དག་དུག་གྱིས་ཤྱི་ནས་མཚོ་ནང་དུ་ལྷུང་བ་རྣམས་ཟ་བར་བྲེད་དོ། །དགྲེ་སོང་རྫུ་

འཕྲུལ་ཐོབ་པ་དག་རྱི་རབ་ཀྱྱི་བང་རྱིམ་ན་གནས་ཤྱིང་བསམ་གཏན་སོམ་པ་དག་

ཀྱང༌། དབུགས་ཀྱྱི་རླུང་དུག་དང་བཅས་པ་དྲེས་ཕོག་པས་ལུས་རྱིད་ཅྱིང་སྐ་སྲེང་

སྲེང་བོར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་འཕགས་པ་མཽ་འགལ་གྱི་བུ་ལ་

བཀའ་བསྩལ་པ། ཀླུའྱི་རྒྱལ་བོ་དགའ་བོ་དང་ཉྲེ་དགའ་བོ་ལ་སོམས་ཤྱིག །འཕགས་

པ་མཽ་འགལ་གྱི་བུ་དྲེར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སོང་ནས། དྲེ་གཉྱིས་གཉྱིད་ལོག་པ་ལ་སྲེ་

གོལ་གྱིས་སྒ་བས་པས། དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱི་གཉྱིད་མ་སད། དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ལུས་ཀྱྱི་སྲེང་དུ་

ཕན་ཚུན་ཞབས་ཀྱྱིས་བཅགས་ཀྱང་གཉྱིད་མ་སད། དྲེ་ནས་རྱི་རབ་ལ་ལན་བདུན་དུ་

དཀྱི་བར་ནུས་པའྱི་སྦྲུལ་ཆྲེན་པོ་ཆྲེས་མྱི་བཟད་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏྲེ། དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱི་སྲེང་

དུ་མནན་པས་གཉྱིད་སད་དྲེ་བལྟས་པ་ན། ཀླུ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་པས་རང་ཉྱིད་ནོན་

པར་ཤྲེས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་སྐྲག་སྲེ་བམ་ཟྲེའྱི་གཟུགས་ཀྱྱིས་བོས་ཤྱིང༌། ཇྱི་ལྟར་རྱི་བོ་

ཁོར་ཡུག་ལ་ཉྲེ་བ་དྲེ་ལྟར་བོས་པའྱི་ཚེ། དྲེ་དག་གྱི་མདུན་དུ་འཕགས་པ་མ་ཽའགལ་གྱི་

བུ་ཉྱིད་ཀྱྱི་ལུས་དངོས་སུ་བསན་ཏྲེ་བོན་ནས། ཅྱི་ཀླུ་དག་གར་འགོ་གསུངས་པས། ཀླུ་

གཉྱིས་ཀྱྱིས་བསམས་པ། དྲེ་ནྱི་དགྲེ་སོང་འདྱིའྱི་མཐུ་ཡྱིན་པ་ཡང་དག་གོ་སམ་ནས། 
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འཕགས་པ་ཀུ་རྲེ་མ་བགྱིས་སམ། ཅྱི་སོན་པའྱི་ཕོ་ཉ་ལ་མྱི་སྲེམས་སམ། འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་

བགྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་འདོང་ངོ་ཞྲེས་ཁྱིད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱང་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོགས་སུ་གཤྲེགས་ཏྲེ་བཞུགས་པ་ན། ཀླུའྱི་རྒྱལ་བོ་དགའ་བོ་དང་ཉྲེ་

དགའ་བོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་མཆོད་པ་དུ་མས་ཡང་དག་པར་མཆོད་

ནས་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་

ལས་ངན་པ་ལ་སད་ཅྱིང་ཆོས་བསན། རྱི་རབ་ཀྱྱི་བང་རྱིམ་ན་གནས་པ་རྣམས་ལ་

གནོད་པ་མྱི་བྲེད་པར་བཀའ་བསྩལ་ནས། དྲེ་དག་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང༌། བསབ་

པའྱི་གཞྱི་ལ་བཀོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ཀླུ་དགའ་བོ་དང་ཉྲེ་དགའ་བོ་ཆོས་ལ་བཀོད་པ་དྲེ་

ནས་བརམས་ཏྲེ། ཀླུའྱི་འགོ་བ་འབུམ་ཕག་མང་པོ་ཞྱིག་མྱི་རྱིང་བར་ཆོས་ལ་འཁོད་

པར་གྱུར་ཏོ། །

གང་གྱི་ཚེ་རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་དང་གཟུགས་ཅན་སྱིང་བོས་རྒྱལ་སྱིད་སྐོང་

བ་ན། ཚོམ་རྐུན་པ་རྣམས་ལ་ཆད་པས་བཅད་པས། དྲེ་རྣམས་མ་ག་དྷ་དང་ཀོ་ས་

ལའྱི་བར་གྱི་ནགས་ཚལ་དང་འབོག་དགོན་པ་དག་ཏུ་གནས་ཏྲེ། དོན་མཐུན་ཚོང་བ་

ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྲེད་དོ། །རྒྱལ་བོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོའྱི་དྲུང་ན། སོང་

ཐུབ་དཔའ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པས། ཚོང་བ་མང་བོ་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ནས་ཀོ་ས་ལར་འགོ་

བའྱི་ལམ་སྲེལ་ལ་སོང་ཐུབ་དྲེ་མངགས་སོ། །སོང་ཐུབ་དཔའ་བོ་དྲེས་ནགས་ཕན་

ཚུན་གྱི་བར་དུ་ལམ་སྲེལ་གྱི་ཁྱིམ་བརྱིགས་པས། དྲེར་རྱིམ་གྱིས་འབོག་གནས་

ཞྲེས་བ་བའྱི་གོང་ཁྲེར་ཆགས་ཏྲེ། ཚོང་འདུས་ཆྲེན་པོ་ཡང་བྱུང་ལ། དཔའ་བོ་སོང་

ཐུབ་ཀྱྱིས་གོང་དཔོན་བྲེད་དོ། །ཕྱི་ཞྱིག་ན་གོང་མྱི་རྣམས་ཀྱྱིས་རྐྲེན་ཞྱིག་ལ་བརྲེན་
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ནས་གོང་དཔོན་སོང་ཐུབ་གསོད་པར་བགོས་པ་ལས། ཉྱིན་ཞྱིག་མཆོག་ཟུང་གོང་

དཔོན་གནས་ཀྱྱི་སར་བོན་པ་ལ། དྲེར་བསོད་སོམས་ཕུལ་ནྱི་ཟྱིན། ཡོན་བཤད་པ་མ་

ཚར་བའྱི་བར་དྲེ་ལ་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ཀྱྱིས་ཁྲུས་ཀྱྱི་རྱིང་བུ་བས་ཏྲེ། གོང་དཔོན་ལ་

འབུལ་བའྱི་ཕོ་ཉ་སྲེབ་ནས་དྲེའྱི་སར་ཕྱིན་ནས་རྱིང་འགམ་དུ་སྐྲ་བཀྲུ་བའྱི་སབས། 

ཡུལ་མྱི་དག་གྱིས་མཚོན་ཆས་བསྣུན་ཏྲེ་གོང་དཔོན་བསད་དོ། །དྲེ་འཆྱི་བའྱི་ཚེ་

བདག་གྱིས་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་ལ་བསོད་སོམས་ཕུལ་བ་དྲེའྱི་མཐུ་ལས། གོང་ཁྲེར་

བ་འདྱི་དག་གསོད་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྐྲེ་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་སོན་ལམ་བཏབ་བོ། །ཤྱི་མ་

ཐག་གནོད་སྦྱྱིན་གདུག་པ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་སྐྲེས་ནས་རྣམ་ཐོས་ཀྱྱི་བུ་ལ་གནས་སྩོལ་

བར་ཞུས་ཞྲེས་པས། འབོག་གནས་ཀྱྱི་ཡུལ་ཕྱིན་ཏོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་ནད་ཡམས་ཆྲེན་པོ་

བཏང་སྲེ། ཁོགས་ནས་ཁོགས་སུ་འདོམས་པ་དག་བྱུང་ངོ༌། །ལྟས་མཁན་རྣམས་ལ་

དྲྱིས་པས་གོང་དཔོན་ཤྱི་ནས་གནོད་སྦྱྱིན་དུ་སྐྲེས་པས་བས་སོ་ཞྲེས་པས། ཡུལ་མྱི་

རྣམས་གཞན་དུ་འབོས་པར་བརམས་པ་ན། གནོད་སྦྱྱིན་དྲེ་སྱིན་པོའྱི་གཟུགས་ཀྱྱིས་

དངོས་སུ་འོངས་ནས་ལམ་བཀགས་པས། དྲེ་དག་གྱིས་སྨས་པ། གོང་དཔོན་བཟོད་

པ་མཛོད་ཅྱིག་ཅྲེས་པས། ཉྱིན་རྲེ་ལ་མྱི་སོང་སོང་འབུལ་ན་བཟོད་དོ་ཟྲེར། དྲེ་ནས་

བཤད་པས་མཐར་བརྒྱའྱི་བར་དུ་ཕབ་བོ། །དྲེར་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དྲེ་ལྟ་ན་གོང་ཁྲེར་

སོང་བར་འགྱུར་གྱི། བ་ལང་དྲུག་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྱིང་ར་བཟའ་བཅས་བཀང་བ་རྲེ་དང༌། 

བ་ལང་ཁྱིད་པའྱི་མྱི་རྲེ་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་འབུལ་གྱི་བཟོད་པ་མཛོད་ཅྱིག་ཅྲེས་པས། 

གནོད་སྦྱྱིན་ན་རྲེ། འོ་ན་དྲེ་དག་གླུ་གར་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་ཕུལ་ཞྱིག་ཟྲེར་བ། 

ཡུལ་མྱི་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་ཁས་བླངས་པས་ནད་ཡམས་ཆད་དོ། །དྲེ་ནས་གོང་ཁྲེར་བ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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རྣམས་ལ་རྲེ་མོས་འབབ་པར་བས། དྲེ་ཡང་ཁྱིམ་གྱི་མྱིང་བང་ར་མར་བཅུག་སྲེ་

དཀོགས་ནས་གང་ཐོན་པ་དྲེ་ཚབ་མྱི་མ་བཏང་བར་རང་ངམ་བུ་འགོའ་ོཞྲེས་ཁྱིམས་

སུ་བཅས་སོ། །དྲེ་ལྟར་དུས་འགའ་ཞྱིག་འདས་པ་ན། ཁྱིམ་བདག་ཞྱིག་ཡུལ་གཞན་དུ་

སོང་བའྱི་དུས་ན། ཁྱིམ་དུ་ཆུང་མ་ལ་བུ་སྐྲེས་སོ། །དྲེ་རང་ཁྱིམ་དུ་འཁོར་བ་ན་ཁྱིམ་

བང་སོ་ལ་བཏགས་པ་མཐོང་ངོ༌། །ནང་དུ་ཆུང་མས་དགྲེས་པར་མཛོད་ཅྱིག །བུ་

བཙས་སོ། །དྲེ་ཅང་མྱི་སྨ་སྲེ་དྲྱིས་པས། འདྱི་ལྟར་རོ་ཞྲེས་བཤད། དྲེ་ནས་དྲེས་བུ་

བཏང་བར་བས་ཏྲེ། ཕ་མ་དྲེ་དག་གྱིས་མཚན་མོ་ནམ་བསོས་པ་ན་ཁང་སྲེང་ནས་

མཆོད་པ་བཤམས། སངས་རྒྱས་ལ་གུས་པ་ཆྲེན་པོས་བདག་གྱི་བུ་སྐབས་དུ་

གསོལ། ཅྲེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །ནང་བར་བུ་དང་བཅས་པའྱི་ཤྱིང་ར་སོགས་སྔར་

བཞྱིན་སོང་ངོ༌། །

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་མྱི་མཁྲེན་པ་མྲེད་པས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འབོག་གནས་ཀྱྱི་གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་གནས་སུ་བོན་པ་ན། དུས་དྲེར་

གནོད་སྦྱྱིན་དྲེ་གནོད་སྦྱྱིན་གཞན་གྱི་མདུན་སར་སོང་བ་ལ། གནོད་སྦྱྱིན་བོང་བུ་

ཞྲེས་བ་བས་རྱིངས་པར་བརྡ་བཏང་སྲེ། གནོད་སྦྱྱིན་འབོག་གནས་ཕྱིར་ལྡོག་སྲེ་

འོངས་པ་ན། རང་གྱི་གནས་ན་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པ་མཐོང་ནས། བརག་པའྱི་ཕྱིར་

དགྲེ་སྦྱོང་ཕྱིར་ཕྱུངས་ཤྱིག་ཅྲེས་པས། སོན་པ་ཕྱིར་བོན་ནོ། །ཡང་ནང་དུ་བཞུད་

ཅྱིག་བས་པ་ན་ནང་དུ་ཕྲེབས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ལན་གསུམ་སོང་ནས། ཡང་ཕྱིར་བྱུང་

ཞྱིག་ཅྲེས་པས། བཀའ་བསྩལ་བ། ཁོད་ཀྱྱི་གནས་འདྱི་ནས་ལན་གསུམ་དུ་ཕྱིན་པ་

ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་མ་བཞྲེད་དོ། །དྲེ་ན་རྲེ། ངས་དྲྱིས་པ་བཞྱིན་དུ་ལན་ཐོབ་



རེ་བབན་ཡེ་ཤེས་ར་མ་ོ།
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ཅྱིགམ་ཡྱིན་ན་སལ་ལྡན་ཤྱིང་རའྱི་སད་རོལ་དུ་འཕང་ངོ་ཟྲེར། སོན་པས། ཁོད་ཀྱྱིས་

དྲེ་ལྟར་མྱི་ནུས་ཞྲེས་གསུངས་པས། གནོད་སྦྱྱིན་དྲེ་རབ་ཏུ་ཁོས་ཏྲེ་འཇྱིགས་པའྱི་

གཟུགས་ཀྱྱིས་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་རྒྱུགས་པ་ན། དྲེས་སོན་པ་ཡྱི་དྭགས་ཆྲེས་མྱི་སྡུག་

པ་ཞལ་དང་ཕག་སྣ་ཚོགས་པར་འདུག་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་སུ་རུང་བར་མཐོང་སྲེ། 

འཇྱིགས་སྐྲག་དངངས་ཏྲེ་དྲན་མྲེད་དུ་འགྲེལ་ལོ། །བརྒྱལ་བ་སངས་པ་ན། སོན་པས། 

ཁོད་ཀྱྱིས་མཆོག་ཟུང་གཅྱིག་ལ་བསོད་སོམས་ཕུལ་བའྱི་ལས་དྲེས་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་པའྱི་ལྷར་སྐྲེ་བ་ཡྱིན་པ་ལ། སོན་ལམ་ལོག་པ་བཏབ་པས་འདྱིར་འདྱི་ལྟ་བུར་

སྐྲེས་སོ། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐབས་སུ་

སོང་ཞྱིང་བསབ་པ་ཡང་བླངས། འབོག་གནས་པ་རྣམས་ལ་གནོད་པ་མྱི་བྲེད་པར་

དམ་ཡང་བཅས་སོ། །དྲེ་ནས་སོན་པའྱི་བཀའ་བཞྱིན་ཟས་སམ་གྱི་གཏོར་མ་བླངས་

ཏྲེ་མྱི་དང་བ་ལང་མྱི་ཟའོ། །དྲེ་ནས་སྔར་གྱི་ཁྲེའུ་དྲེ་གནོད་སྦྱྱིན་འབོག་གནས་ཀྱྱི་

ལག་ནས་སོན་པ་ལ་ཕུལ། སོན་པའྱི་ཕག་གྱིས་ཕ་མ་ལ་གནང་བས། དྲེའྱི་མྱིང་ལ་

ལག་བརྒྱུད་ཅྲེས་བཏགས་སོ། །

དུས་ཕྱིས་ཞྱིག་ན་སོན་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འབོག་གནས་ཀྱྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་དབར་གནས་པར་མཛད་དོ། །དྲེའྱི་ཚེ་སོན་པས་ལག་བརྒྱུད་ལ་ཆོས་བསན་

པ་ན། དྲེས་ཕྱིར་མྱི་འོང་གྱི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ། །འབོག་གནས་ཀྱྱི་སྐྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱྱིས་རྒྱ་

ཆྲེར་མཆོད་ཅྱིང་བསྲེན་བཀུར་བས། ཕོགས་དྲེར་ཡང་འགོ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བདྲེན་པ་

ལ་བཀོད་དོ། །གང་གྱི་ཚེ་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་འཁོར་དུ་འདུས་པ་ནྱི། འོད་སྲུངས་ཀྱྱི་

རྱིགས་ལ་བམ་ཟྲེ་གོ་དྷ་སྐྲེས་ཞྲེས་བ་བ་འདོད་པ་སངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལས། ཡབ་
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ཀྱྱིས་བག་མ་བླང་བར་བརམས་པ་ན། ཛམ་བུ་ཆུ་བོའྱི་གསྲེར་ལས་བུད་མྲེད་མཆོག་

གྱི་གཟུགས་བས་ནས། འདྱི་འདྲ་བ་ཡོད་ན་བླང་ངོ་ཞྲེས་པས། ཕོགས་བཞྱིར་འཚོལ་

དུ་བཏང་བ་ལས། ནུབ་ཕོགས་ཀ་ལྱིངྒའྱི་གོང་ཀ་བྱི་ལ་ཞྲེས་བ་བ་ན། བམ་ཟྲེ་སྲེར་

སྐའྱི་བུ་མོ་སྲེར་སྐ་བཟང་མོ་ཞྲེས་བ་བ། ཛམ་བུ་ཆུ་བོའྱི་གསྲེར་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའྱི་

ཁ་དོག་ཏུ་འདུག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། བམ་ཟྲེ་ཕོ་ཉ་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་བམ་ཟྲེ་

སྲེར་སྐ་ལ་བསོངས་པས། དྲེས་ཉྲེ་དུ་རྣམས་དང་གོས་བས་ཏྲེ་སྲེར་སྐ་བཟང་མོ། 

བམ་ཟྲེ་གོ་དྷ་སྐྲེས་ཀྱྱི་བག་མར་བཏང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་དྲེ་གཉྱིས་མྱིང་སྱིང་གྱི་འདུ་ཤྲེས་

ཀྱྱིས་ཁྱིམ་དུ་གནས་ཀྱང་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་ཅྱིང༌། གཉྱིས་ཀའང་རབ་ཏུ་བྱུང་

བར་འདོད་ཀྱང༌། ཕ་མས་མ་གནང་བས་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་བར་དུ་ཁྱིམ་ཉྱིད་དུ་གནས་

ནས་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱད་དོ། །ཕ་མ་དག་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་འོད་སྲུང་གྱིས་ཞྱིང་

ལ་སོགས་པ་ཕྱིའྱི་ལས་ཀྱྱི་མཐའ་ལ་བལྟས། སྲེར་སྐ་བཟང་མོས་ཁྱིམ་གྱི་ལས་ཀྱྱི་

མཐའ་ལ་བལྟས་པས། ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པར་མཐོང་སྲེ། ཁྱིམ་གྱི་

འབོར་བ་ཐམས་ཅད་སྦྱྱིན་པར་བཏང་བ་དང༌། གཉྲེན་བཤྲེས་སོགས་ལ་བགོས་ཏྲེ། 

འདྱི་སད་ཅྲེས། བྲེ་ཆུང་གང་གྱི་འབས་ཆྲེན་རྡུང༌། །མལ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་བདྲེ་བ་

བསྐྲེད། །རས་བཅོས་ཟུང་གཅྱིག་བཅང་པར་བ། །ལྷག་མ་གཏྱི་མུག་ཡོངས་སུ་

འཛིན། །ཞྲེས་བརོད་དོ། འོད་སྲུངས་དང་སྲེར་སྐ་བཟང་མོ་གཉྱིས་ཁྱིམ་ནས་དུས་

གཅྱིག་ཏུ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བྱུང་སྲེ། རས་ཡྱིག་ཆྲེན་རྲེ་རྲེ་ཁྲེར་ནས་ཕན་ཚུན་ཅྱི་བདྲེ་བར་

གནང་བ་བྱིན་ཏྲེ། ལམ་འཕང་ཅྱིག་ནས་སོ་སོར་གྲེས་སོ། །སྲེར་སྐ་བཟང་མོ་ནྱི། 

རྲེས་ཞྱིག་གཅྲེར་བུ་པ་རོགས་བྲེད་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྲེ་གནས་སོ། །དུས་ཕྱིས་ཤྱིག་
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ན་སྐྲེ་དགུའྱི་བདག་མོ་ཆྲེན་མོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྲེན་པར་རོགས་སོ། །འོད་

སྲུངས་ནྱི། མྱི་སྲེགས་ཀྱྱི་སོན་པ་དྲུག་སོ་སོར་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའྱི་ལམ་དྲྱིས་ཀྱང༌། 

ལོག་པར་སོན་པར་བྲེད་པས་ཡྱིད་མྱི་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ཀྱྱི་བུ་མང་གྱི་མཆོད་རྲེན་ན་

བཞུགས་སོ། །འོད་སྲུང་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་བས། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཆྲེན་

པོས་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་བདག་གྱི་སོན་

པའོ། །བདག་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཉན་ཐོས་སོ། །ཞྲེས་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་

པས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྲེན་པར་རོགས་པའྱི་སྡོམ་པ་ཐོབ་བོ། །སོན་པས་ཀྱང༌། 

དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །ང་ནྱི་ཁོད་ཀྱྱི་སོན་པའོ། །ཁོད་ནྱི་ང་ཡྱི་ཉན་ཐོས་

སོ། །ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས། འོད་སྲུངས། དྲེ་ལྟ་བས་

ན། འདྱི་ལྟར་བསབ་པར་བ་སྲེ། ཉྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ལ། སྐྲེ་བ་དང་

འཇྱིག་པས་རྲེས་སུ་གནས་པས་བལྟ་བར་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་ཏྲེ། སོན་པ་

ཕོགས་གཞན་དུ་གཤྲེགས་སོ། །འོད་སྲུངས་གྱིས་གདམས་ངག་དྲེ་བསོམས་པས། 

ཉྱི་མ་དྲེ་ཉྱིད་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ། །དྲེ་ནས་ཞག་བརྒྱད་ཀྱྱི་བར་དུ་

སོབ་པའྱི་ལམ་ལ་གནས་ནས། ཉྱིན་དགུ་བ་ལ་དག་བཅོམ་པའྱི་འབས་བུ་ཐོབ་སྲེ། 

ཁམས་གསུམ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ། གསྲེར་དང་བོང་བ་མཉམ་པ། ནམ་

མཁའ་ལས་མཐྱིལ་དུ་མཚུངས་པའྱི་སྲེམས་དང༌། ཙན་དན་སངས་པ་ལྟ་བུར་བསྱིལ་

བ། མ་རྱིག་པའྱི་སོ་ངའྱི་སྦུབས་དང་བལ་བ། རྱིག་པ་དང༌། མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དང༌། 

སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ཐོབ་པ། སྱིད་པ་དང་འདོད་པའྱི་རྲེད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་
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བཀུར་སྱི་ལས་ཕྱིར་ཕོགས་པ། དབང་བོ་དང་ཉྲེ་དབང་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་

མཆོད་པ་དང་ཕག་བ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེའྱི་ཚེ་འོད་སྲུང་གྱིས། ཁད་པར་ཐོབ་པ་གཞན་

རྣམས་ལས་ཀྱང་ཆྲེས་ཁད་པར་ཐོབ་པས་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་གགས་སོ། །དྲེ་

ནས་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས་སྲེར་སྐ་བཟང་མོ་ལ་ཆོས་བསན། དྲེས་ཀྱང་བརོན་པ་

བས་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཏྲེ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །ལན་གཅྱིག་

འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས་སྣམ་སྦྱར་སོང་ཕག་བརྒྱ་རྱི་བ་གོན་ཞྱིང༌། སོན་པས་ཕག་དར་

ཁོད་ཀྱྱི་སྣམ་སྦྱར་གསོལ་ཏྲེ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གཤྲེགས་པའྱི་ཚེ། གང་དུ་སོན་པ་བཞུགས་

པ་དྲེར་བདག་གྱི་སྣམ་སྦྱར་གདྱིང་ངོ་སམ་པ་ལས། སོན་པ་བཞུགས་པར་བརམས་

པ་ན། འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས་སྣམ་སྦྱར་བལྟབ་ནས་གདན་དུ་བཏྱིང་ཞྱིང༌། དྲེའྱི་སྲེང་དུ་

ཅུང་ཟད་བཞུགས་ནས། འོད་སྲུངས་ཁོད་ཀྱྱི་སྣམ་སྦྱར་ཡང་ངོ་འཇམ་མོ་གསུངས། 

དྲེ་ནས་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས། བདག་ལ་ཐུགས་བརྲེ་བའྱི་སད་དུ་བདག་གྱི་སྣམ་སྦྱར་

བཞྲེས་སུ་གསོལ། ཞྲེས་ཞུས་པས། འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོའྱི་སྣམ་སྦྱར་སོན་པས་

བཞྲེས། སོན་པའྱི་ཕག་དར་ཁོད་ཀྱྱི་སྣམ་སྦྱར་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་ལ་གནང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་འབོག་དགོན་པར་གནས་ཤྱིང༌། སྦྱང་པའྱི་ཡོན་

ཏན་ལ་རག་ཏུ་གནས་པས། སྦྱང་བའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་པའྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་

ཏོ། །དུས་ཕྱི་ཞྱིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྲེ་སོང་གསར་བུ་ཤྲེས་ཆྲེ་བའྱི་འཁོར་

ཚོགས་ཀྱྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་པའྱི་སབས་ཤྱིག །འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་སོན་པའྱི་སྤྱན་

སྔར་བོན་པ་ལ། དགྲེ་སོང་གསར་བུ་དག་གྱིས་ངོ་མ་ཤྲེས་ཤྱིང༌། ན་བཟའ་ཕག་དར་

ཁོད་ཀྱྱི་གོས་དང་དགོན་པ་ཡྱིན་པས་སྐྲ་དང་ས་ར་རྱིང་བོར་གྱུར་པ་མཐོང་བས་འཕ་
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བའྱི་རྣམ་འགྱུར་བས་སོ། །དྲེར་ཉན་ཐོས་མཆོག་ལ་བརས་པ་བསལ་བའྱི་ཆྲེད་དུ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས། འོད་སྲུངས་ཁོད་ནྱི་འདོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་ཆོག་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་

གྱི། ངའྱི་སན་ཕྲེད་ལ་སྡོད་ཅྱིག་གསུང༌། འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས་སོན་པའྱི་ཐུགས་

དགོངས་ཤྲེས་ནས། ཆོས་ཀྱྱིས་རྒྱལ་བོས་སན་ཕྲེད་བསབ་པར་མཛད་པ་དྲེ་དང་དུ་

བླངས་ནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཏྲེ། སར་ཡང་བཞྲེངས་ཏྲེ། སོན་པའྱི་ཞབས་ལ་

ཕག་འཚལ་ནས་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་སོ། །དྲེ་ལྟར་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་ལ་སོན་

པས་སན་ཕྲེད་བསབས་པ་ནྱི། དུས་དྲེར་བརས་པ་བཟློག་པའྱི་དོན་དུ་མཛད་པ་ལྟར་

སྣང་ཡང༌། དོན་གྱིས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསོས་པའང་ཡྱིན་ནོ་གསུངས། 

དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྱིང་ས་ལ་ཅན་གྱི་བམ་ཟྲེའྱི་གོང་ཁྲེར་

ན་བཞུགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ཉན་ཐོས་ཆྲེན་པོ་མང་བོ་འདུས་པའྱི་དབུས་སུ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་སྩལ་བ། ནམ་ཞྱིག་ན་ང་རྒས་ཤྱིང་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་གདམས་

ངག་འབོགས་པས་དུབ་པར་འགྱུར་གྱི། ངའྱི་རྱིམ་གོ་བ་ཐུགས་ལ་འཐད་པ་རང་གྱི་

དོན་ཉམས་པར་མྱི་འབྱུང་བ་ཞྱིག་སྤོ་བ་སྐྲེད་ཅྱིག་གསུངས། དྲེ་ནས་ཀུན་ཤྲེས་ཀཽ་ཎྱི་

ནྱ་བཞྲེངས་ཏྲེ། བདག་གྱིས་རྱིམ་གོ་བགྱིའོ་ཞྲེས་ཞུས་པས། ཁོད་ཉྱིད་ལའམ་རྱིམ་གོ་

བ་དགོས་ཀྱྱི་སན་ལ་སྡོད་ཅྱིག་གསུངས། དྲེ་བཞྱིན་དུ་འཕགས་པ་ར་ཐུལ་ནས་གང་

བོའྱི་བར་ལྔ་བརྒྱས་དྲེ་ལྟར་ཞུས་ཀྱང་མ་གནང་ངོ༌། །དྲེའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་མཽངྒལ་གྱི་

བུས་སོན་པའྱི་ཐུགས་གང་ལ་གཏད་པ་བརགས་པས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཐུགས་

གཏད་པར་ཤྲེས་ཏྲེ། འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་འང་བཤད་ནས། རང་ཅག་དོང་ལ་དྲེ་

ལ་སྤོ་བར་བའོ་ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་གཉྱིས་ཀུན་དགའ་བོའྱི་སར་བོན་ཏྲེ། འཕགས་
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པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུས། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཁོད་སོན་པའྱི་རྱིམ་གོ་བྲེད་པར་སྤོ་

འམ། དྲེ་བས་ན་དོན་ཆྲེན་པོར་འགྱུར་རོ་གསུངས། ཀུན་དགའ་བོས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ནྱི་བསྲེན་ཀྱང་བཟོད་པར་དཀའ་བ་སྲེ། དྲེས་ན་བདག་མྱི་སྤོ་ཟྲེར། མོངྒལ་གྱི་

བུས་སོན་པའྱི་ཐུགས་དགོངས་ཁོད་ལ་གཏད་དོ་གསུངས་པས། ཀུན་དགའ་བོས་

འདྱི་སད་ཅྲེས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ན་བཟའ་བདག་གྱིར་མྱི་བ་བ་དང༌། མགོན་དུ་

བོས་པ་བདག་གྱིར་མྱི་བ་བ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བལྟ་ཞྱིང་བསྲེན་བཀུར་བྲེད་

པའྱི་ཕྱིར་དུ། དུས་དང་དུས་མ་ཡྱིན་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྲེད་པར་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་

པའྱི་དྲུང་དུ་སོང་ཆོག་པ་སྲེ། གསུམ་པོ་འདྱི་གནང་ན་རྱིམ་གོ་བགྱིད་པར་སྤོ་

འོ། །ཞྲེས་ཞུས་སོ། །

དྲེ་ནས་འཕགས་པ་མོངྒལ་གྱི་བུས། ཀུན་དགའ་བོའྱི་ཞུ་ཚིག་དྲེ་སོན་པ་ལ་

གསོལ་བས། བཀའ་སྩལ་བ། ཀུན་དགའ་བོ་ནྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྔ་མ་གཉྱིས་ནྱི། 

གོས་དང་ཟས་ཀྱྱི་ཕྱིར་རྱིམ་གོ་བ་བས་སོ་ཞྲེས་ཁ་ཟྲེར་བ་སང་བའྱི་ཕྱིར་དང༌། ཕྱི་མ་

ནྱི་གཞན་དག་གྱིས་དུས་དང་དུས་མྱིན་སོགས་ཤྲེས་པ་དང༌། བཀའ་སྩལ་བ་འཛིན་

ཅྱིང་རང་གྱི་དོན་མྱི་བསམ་པའྱི་ཕྱིར་ཟྱིན་པས་དྲེ་གསུམ་གནང་གྱི་རྱིམ་གོ་བ་གྱིས་

ཤྱིགཅྲེས་གནང་སྲེ་ཞམ་རྱིང་དུ་ལྷན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིམ་གོ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ཡང་

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ནྱི། ཆོས་མཉན་པ་ན་དད་པས་བསམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་

པས། སྤྱྱི་བོར་ཕོལ་མྱིག་བྱུང་བ་འཚོ་བྲེད་ཀྱྱིས་བད་པ་ཡང་མ་ཚོར་རོ། །ཚེ་རབས་

ལྔ་བརྒྱར་མཚན་མའྱི་བསན་བཅོས་དྲུག་ཁྱི་བསབས་པས། རགས་དང་མཚན་མ་

རོགས་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་ཤྱིང་གསལ་ལ་རྣམ་པར་འབྲེད་པ་རྣམས་ཀྱྱི་མཆོག་ཏུ་
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གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་དག་པར་འཇོག་པ་ལ་བཞུགས་

པ་དང༌། བཞྲེངས་པ་དང༌། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱི་གནས་པ་གང་ལ་གནས་པ་ཡང་འཕགས་

པ་ཀུན་དགའ་བོས་ཤྲེས་ཏྲེ། ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །

ཡང་ཡུལ་ཀཽ་ཤམ་བྷྱི་ཞྲེས་པ་ན་ཁྱིམ་བདག་ནོར་བཟང་ཞྲེས་བ་བ་ཞྱིག་རང་

བ་ཁོ་ནས་འགོ་ཞྱིང་ལས་ཀྱྱི་མཐའ་ལ་བརོན་པ་ལས། རྒྱལ་བོ་ཤར་བས་དྲེའྱི་སད་ཀྱྱི་

གདངས་ལས་གསྲེར་སང་འབུམ་ཡོད་པར་ཤྲེས་ནས། མྱིང་ལ་གདངས་ཅན་ཞྲེས་

བཏགས་ཤྱིང་བློན་པོར་བསོས་སོ། །དུས་ལན་ཅྱིག་རྒྱལ་བོས་དྲེའྱི་སྲེམས་བརག་

པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཆད་པས་བསྡྱིགས་ཀྱང༌། མྱི་རྱིགས་པའྱི་ལས་ལ་མྱི་འཇུག་པས། རྒྱལ་

བོ་གཏྱིང་ནས་མགུ་སྲེ། དམ་པ་ཅྱི་དགོས་ཞྲེས་དྲྱིས་པ་ན། བདག་ཅྱི་དགར་བསོད་

ནམས་དག་བགྱིད་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞྲེས་པས། རྒྱལ་བོས་ཀྱང་གནང་

ངོ༌། །དྲེའྱི་ཚེ་ལྷོ་ཕོགས་ནས་དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཡུལ་དབུས་སུ་འོངས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་

མཉན་ཡོད་དུ་ཕྱིན་ཏྲེ། ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་ལ་སྨས་པ། རྒྱལ་ཆྲེན་

རྱིགས་བཞྱི་བའྱི་ལྷན་གཅྱིག་གྱིས། བདག་གྱིས་སྔོན་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱི་དྲུང་

དུ་བསྲེན་གནས་ཀྱྱི་སྡོམ་པ་བླངས་ཏྲེ། ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་བསྲུང་ཐུབ་ཀྱང༌། 

གཞན་གྱིས་ནན་ཏན་ཆྲེན་པོས་ཟུར་བཅུག་པས། དུས་མྱིན་གྱི་ཁ་ཟས་བསྲུང་མ་

ཐུབ་སྲེ། བསྲེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དྲེ་མ་རལ་ན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་ལྷར་

སྐྲེ་བ་ཟྱིན་པ་ལ། བསྲེན་གནས་རལ་བ་དྲེས་རྒྱལ་ཆྲེན་རྱིགས་བཞྱི་བའྱི་ལྷར་སྐྲེས་

སོ། །ཞྲེས་ཟྲེར་བས། བདག་ཅག་གྱིས་ཀྱང་བསྲེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལྲེན་

པར་འདོད་དོ་ཞྲེས་པས། མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས། ཁྲེད་རྣམས་ཀྱྱིས་ང་ལས་
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བསྲེན་གནས་ལྲེན་ནམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ལྲེན་ཞྲེས་དྲྱིས་པ་ལ། དྲེ་རྣམས་

ཀྱྱིས་སར་དྲྱིས་པ། ཁྱིམ་བདག་ཉྱིད་ཀྱྱིས་སུ་ལས་བླངས། དྲེས་སྨས་པ། བདག་གྱིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་སོ། །འོ་ན་བདག་ཅག་གྱིས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་སོ་

ཞྲེས་པས། མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་དྲེ་རྣམས་ཁྱིད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་

སྤྱན་སྔར་ཕྱིན། སོན་པས་དྲེ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་པས། གདངས་ཅན་གྱིས་རྒྱུན་

ཞུགས་ཐོབ་ཅྱིང༌། དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱ་བོ་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྲེན་པར་རོགས་ནས་མྱི་

རྱིང་བར་དག་བཅོམ་ཐོབ་བོ། །དྲེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་གདངས་ཅན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཡུལ་ཀ་ཽཤམ་བྷྱིར་གཤྲེགས་སུ་གསོལ། 

ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་བསྲེན་བཀུར་བགྱིའོ། །ཞྲེས་ཞུས་སོ། །དྲེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

བསྐུལ་བྲེད་ཁྱིམ་བདག་གདངས་ཅན་དང་ལྷན་ཅྱིག་མངགས་ཏྲེ་སོང་ངོ༌། །གནས་

རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་དང་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་དྲེ་དང་ཕོགས་འདྲ་བ་ཞྱིག་

བརྱིགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། གཙུག་ལག་ཁང་

དྲེ་ཡང་ཕུལ་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་མཆོད་པ་དུ་མས་མཆོད་

དོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་འཕགས་པ་བསྐུལ་བྲེད་ལ། རས་ལས་བྱུང་

བའྱི་བསོད་ནམས་བདུན་དང༌། རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱྱིས་

གཞྱི་ཆྲེན་པོ་བདུན་གསུངས་སོ། །དྲེ་ཡང་ལུང་རྣམ་འབྲེད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཡུལ་ཀཽ་ཤམ་བྷྱི་ན་དབངས་ལྲེན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དྲེ་ནས་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་བསྐུལ་བྲེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ན་བ་དྲེར་སོང་སྲེ་ཕྱིན་ནས། བཅོམ་



རེ་བབན་ཡེ་ཤེས་ར་མ་ོ།

  294  

ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕག་འཚལ་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་སྲེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་བསྐུལ་བྲེད་ཀྱྱིས་འདྱི་སད་ཅྲེས་གསོལ་ཏོ། 

བཙུན་པ། རས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བགྱི་བའྱི་དངོས་པོ་འབས་བུ་ཆྲེ་བ་ཕན་

ཡོན་ཆྲེ་བ་གཟྱི་བརྱིད་ཆྲེ་བ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་གདགས་པ་མཆྱིས་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྐུལ་བྲེད་ཡོད་དོ། །བདུན་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་རས་ལས་བྱུང་

བའྱི་བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་པོ་འབས་བུ་ཆྲེ་བ། ཕན་ཡོན་ཆྲེ་བ། གཟྱི་བརྱིད་ཆྲེ་

བ། རྒྱ་ཆྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་དང་ལྡན་པའྱི་དད་པའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་བུའམ། རྱིགས་ཀྱྱི་བུ་

མོ་ནྱི། རྒྱུ་ཡང་རུང༌། འདུག་ཀྱང་རུང༌། ཉལ་ཡང་རུང༌། མྱི་ཉལ་ཡང་རུང་སྲེ། རག་ཏུ་

རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་བསོད་ནམས་མངོན་པར་འཕྲེལ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །བདུན་

གང་ཞྲེ་ན། བསྐུལ་བྲེད་འདྱི་ན་དད་པའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་བུའམ་རྱིགས་ཀྱྱི་བུ་མོས། ཕོགས་

བཞྱིའྱི་དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་ལ་ཀུན་དགའ་ར་བ་འབུལ་བར་བྲེད་དྲེ། བསྐུལ་བྲེད་

འདྱི་ནྱི་རས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་པོ་འབས་བུ་ཆྲེ་བ་ཕན་ཡོན་

ཆྲེ་བ་གཟྱི་བརྱིད་ཆྲེ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དང་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་དད་པའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་

བུའམ་རྱིགས་ཀྱྱི་བུ་མོ་ནྱི། རྒྱུ་ཡང་རུང་འདུག་ཀྱང་རུང་ཉལ་ཡང་རུང་མྱི་ཉལ་ཡང་

རུང་སྲེ། རག་ཏུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་བསོད་ནམས་མངོན་པར་འཕྲེལ་བ་ཁོ་ནར་

འགྱུར་ཞྱིང༌། བསོད་ནམས་ཉྲེ་བར་སྐྲེ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པ་ནས། དྲེ་བཞྱིན་

དུ་ཀུན་དགའ་ར་བ་དྲེ་ཉྱིད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་རྱིག་པ་དང༌། མལ་ཆ་དང་སན་འབུལ་

བ་དང༌། འཚོ་བ་ནར་མ་འབུལ་བ་དང༌། མགོན་པོ་གོ་བུར་དུ་འགོ་འོང་བྲེད་པ་ལ་སྦྱྱིན་

པ་གཏོང་བ་དང༌། ནད་པ་དང་ནད་གཡོག་ལ་སྦྱྱིན་པ་གཏོང་བ་དང༌། རླུང་དང་ཆར་བ་
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ལ་སོགས་ཡུལ་ངན་བྱུང་བའྱི་ཚེ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ནང་དུ་བསོད་སོམས་འབུལ་བ་

ཞྲེས་བ་བ་དྲུག་ལའང་སྦྱར་ནས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་བསྐུལ་བྲེད་ཀྱྱིས་འདྱི་སད་ཅྲེས་

གསོལ་ཏོ། །བཙུན་པ་རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ལགས་པའྱི་བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་

པོ་འབས་བུ་ཆྲེ་བ་ནས་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་བར་གདགས་སུ་མཆྱིས་པ་ལགས་སམ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་སྩལ་བ། བསྐུལ་བྲེད་ཡོད་དོ། །བསྐུལ་བྲེད་བདུན་པོ་འདྱི་

དག་ནྱི་རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་

དག་ལྡན་པའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་བུའམ་རྱིགས་ཀྱྱི་བུ་མོ་ནྱི། རྒྱུ་ཡང་རུང༌། འདུག་ཀྱང་རུང༌། 

ཉལ་ཡང་རུང༌། མྱི་ཉལ་ཡང་རུང་སྲེ། རག་ཏུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་བསོད་ནམས་

མངོན་པར་འཕྲེལ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །བདུན་གང་ཞྲེ་ན། བསྐུལ་བྲེད་འདྱི་ན་དད་

པའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་བུའམ་རྱིགས་ཀྱྱི་བུ་མོས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའམ། དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པའྱི་ཉན་ཐོས། གོང་ངམ། ཞྱིང་ཆྲེ་གྲེ་མོ་ཞྱིག་ན་རྲེན་ཀྱང་བཞུགས་

སོ། །ཞྲེས་ཐོས་ཤྱིང༌། ཐོས་ནས་ཀྱང་དགའ་བ་དང༌། རབ་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དགྲེ་

བ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་སྲེ། བསྐུལ་བྲེད། འདྱི་ནྱི་རས་ལས་བྱུང་བ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་པོ་དང་བོ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་ནས། བསོད་

ནམས་ཉྲེ་བར་སྐྲེ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་བ་བའྱི་བར་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་

སོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའམ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཚུར་

གཤྲེགས་པར་རོམ་པ་དང༌། ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཉྲེ་བའྱི་གོང་དང་གོང་ཁྲེར་དུ་

ཕྱིན་པ་དང༌། ལྟ་བའྱི་ཕྱིར་འགོ་ཞྱིང་མཐོང་བ་དང༌། ཆོས་ཐོས་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་
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གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང༌། བསབ་པའྱི་གནས་འཛིན་པ་ན་དགའ་བ་དང༌། 

རབ་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་དགྲེ་བ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་སྲེ། བསྐུལ་བྲེད། 

འདྱི་ནྱི་རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་པོ་འབས་བུ་ཆྲེ་བ་

བདུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། ཇྱི་སད་དུ། ཀུན་དགའ་ར་བ་གཙུག་ལག་

ཁང༌། །མལ་སན་འཚོ་བ་ནར་མ་དང༌། གོ་བུར་ནད་པ་ནད་གཡོག་དང༌། །ཡུལ་ངན་

བྱུང་ཚེ་སྦྱྱིན་པ་ནྱི། །རས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བདུན། །བཞུགས་དང་

གཤྲེགས་རོམ་ལམ་ཞུགས་དང༌། །ཕྱིན་པ་ཐོས་དང་མཐོང་བ་དང༌། །ཆོས་ཐོས་

བསབ་པའྱི་གཞྱི་འཛིན་ལ། །དགའ་དང་དད་པ་བསྐྲེད་པ་ནྱི། །རས་ལ་མ་ལྟོས་བསོད་

ནམས་བདུན། །ཞྲེས་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་དག་གྱིས་སྡོམ་དུ་མཛད་པ་ལྟར་རོ། །

གཞན་ཡང་མདོ་ལས། སྦྱྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་

པོ་གང་ཞྲེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་སྦྱྱིན་པ་པོར་གྱུར་ཏྲེ། དགྲེ་སྦྱོང་ངམ། བམ་ཟྲེ་དང་སྱིང་རྲེ་བ་

དང་སོང་བ་དང་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དག་ལ་འདྱི་ལྟ་སྲེ། ཟས་དང་སོན་མོ་དང་གོས་དང་

ཕྲེང་བ་དང་དྲྱི་དང་བྱུག་པ་དང་ཁྱི་དང་སྒོན་མ་དག་སྦྱྱིན་པར་བྲེད་པ་སྲེ། ཞྲེས་དང༌། 

ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་པོ་གང་ཞྲེ་ན། འདྱི་ན་ཁ་

ཅྱིག་སོག་གཅོད་པ་སོང་ཞྱིང་སོག་གཅོད་པ་ལས་ལོག་པ་དང་ཞྲེས་པ་ནས། བག་

མྲེད་པའྱི་གནས་ལས་ལོག་པར་འགྱུར་པའོ། །ཞྲེས་དང༌། བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་

བསོད་ནམས་བ་བའྱི་དངོས་པོ་གང་ཞྲེ་ན། འདྱི་ན་ཁ་ཅྱིག་བམས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་

པར་གྱུར་པའྱི་སྲེམས་ཁོ་ན་མྲེད་པ་འགན་ཟླ་མྲེད་པ་གནོད་པ་མྲེད་པ་ཡངས་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པ་ཚད་མྲེད་པ་ལྲེགས་པར་བསོམ་པས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱས་
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པར་ཁབ་པར་བས་ནས་བསྒྲུབས་ཏྲེ་གནས་སོ། །ཞྲེས་དང༌། ཐོག་མ་ཐ་མར་བདྲེ་

འགྱུར་བའྱི། །ཆོས་ཉྱིད་རྲེས་སུ་བསབ་པར་བ། །སྦྱྱིན་པ་དང་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་

དང༌། །བམས་པའྱི་སྲེམས་ནྱི་བསོམ་པར་བ། །ཆོས་གསུམ་དག་ནྱི་བསོམ་བས་

ནས། །རག་ཏུ་བདྲེ་བ་ཐོབ་ཅྱིང་ལྡན། །མཁས་པ་གནོད་མྲེད་བདྲེ་བ་ཡྱི། །འཇྱིག་རྲེན་

དག་ཏུ་སྐྲེ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་ཤྱིང༌། ལྲེགས་ཉྲེས་ཀྱྱི་རྒྱུ་འབས་བསན་པའྱི་

མདོ་ལས་ཀྱང༌། གང་ཟག་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སྦྱྱིན་པ་བཏང་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་

འབས་བུ་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དང༌། ཕ་མ་

དང༌། ནད་པ་རྣམས་སོ། །ཞྲེས་དང༌། གང་གྱིས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་

པའྱི་སྱིང་པོ་འཁོར་མང་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་བསྒགས་ནས་སྲེམས་ཅན་གྱི་མྱིག་

འབྲེད་པའྱི་ཆོས་སྨ་བ་ལ་སྦྱྱིན་པ་བཏང་ན་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབས་བུ་ཚད་མྲེད་པ་

སྲེད་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

སྨས་པ། རྒྱ་ཆྲེན་ཚོགས་གཉྱིས་འཆྱི་མྲེད་ར་བ་ན། །སྱིད་ཞྱིའྱི་འདོད་འཇོ་

དགྲེ་ལྲེགས་རྱིན་ཆྲེན་གཏྲེར། །དཔག་མྲེད་སྱིད་གསུམ་གོལ་བའྱི་ཡལ་ཀ་

རྒྱས། །སོན་པ་དཔག་བསམ་ལོན་པ་དྲེ་ལ་འདུད། །དག་བཅོམ་ཆྲེན་པོ་ཀཽ་ཎྱི་

ནྱ། །སྤྱོད་ལམ་མཆོག་གྱུར་འཕགས་པ་ར་ཐུལ་སོགས། །ཐུབ་པའྱི་གསུང་སྐྲེས་དགྲེ་

འདུན་དཀོན་མཆོག་གྱི། །ཐོག་མར་བོན་ལ་ལྔ་སྡྲེ་བཟང་བོར་གགས། །འབབ་ཆུ་

གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཆུ་འགམ་དུ། །གགས་པ་དྲྱི་མྲེད་གང་བོ་བ་ལང་བདག །ལག་བཟང་

རྣམས་ནྱི་ཚུར་ཤོག་བསྲེན་པར་རོགས། །སྐུ་མཆྲེད་རྣམས་ལ་ཉྲེ་བའྱི་ལྔ་སྡྲེར་

གགས། །ལྟྲེངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ཆུ་ཀླུང་འོད་སྲུངས་དང༌། །ཀ་ཡ་འོད་སྲུངས་འཁོར་
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བཅས་རལ་བ་ཅན། །སོང་གྱིས་དག་བཅོམ་ཐོབ་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ལྷུན་པོ་

གསྲེར་རྱི་སོང་གྱིས་བསོར་བ་བཞྱིན། །འཇྱིག་རྲེན་ཀུན་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཐམས་ཅད་

ཀྱྱིས། །གང་གྱི་བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མྱི་ཆོག་གསུངས། །སོབས་པ་ཆྲེན་པོའྱི་མཆོག་ཏུ་

ལུང་བསན་པ། །རྒོལ་ངན་ཚར་གཅོད་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ། །ཞབས་གཡས་མཐྲེ་

བོས་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་གྱི། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་ཁང་བཟང་ལན་གསུམ་

བསྒུལ། །འོད་ཟྲེར་ཅན་དུ་ཉྱིན་མཚན་བདུན་གྱིས་གཤྲེགས། །རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག་གྱུར་

འཕགས་པ་མཽ་འགལ་བུ། །ཁོད་ནྱི་སོབས་བཅུ་མངའ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ། །སོན་པ་ཉྱིད་

ཀྱྱིས་དབང་བསྐུར་བསན་པ་གཏད། །སྦྱངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་

པ། །ཐུབ་དབང་གཉྱིས་པ་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོའ།ོ །ཁོད་ཀྱྱི་ཞབས་ལ་ཤཱཀྱ་བཟང་ལྡན་

གྱིས། །ཕག་བས་ས་ཆྲེན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས། །འདུལ་བ་འཛིན་པའྱི་མཆོག་ཏུ་

ལུང་བསན་པ། །བམ་ཟྲེའྱི་བུ་མོ་ལྟ་བུ་ཉྲེ་བར་འཁོར། །ར་ཐུལ་དྲུང་དུ་བསྲེན་རོགས་

དག་བཅོམ་ཐོབ། །སོར་མོ་དག་ལས་མུན་སྲེལ་སྣང་བ་སྤོ། །གནས་མལ་འབོགས་

པའྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་པ། །སངས་རྒྱས་འདྲ་བའྱི་འཕགས་པ་གད་བུ་

ནོར། །འཕགས་རྒྱལ་གོང་དུ་སོན་པའྱི་རྒྱལ་ཚབ་མཛད། །མ་འོངས་ལུང་བསན་

ཡམས་ནད་ཞྱི་བ་སོགས། །ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་རྣམ་ཐར་མང༌། །མཐའ་འཁོབ་

འདུལ་མཛད་ཀཱ་ཏ་ཡཱ་ནའོ། །གོང་ཁྲེར་སོབ་མ་ཅན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །སྤྱན་

འདྲྲེན་མཆོད་རས་རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་དུ་སྲེབས། །ཙན་དན་མཆོག་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་

བཞྲེངས། །རྫུ་འཕྲུལ་སོབས་ལྡན་བམས་མའྱི་བུ་གང་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྱིམ་

གོ་ཡུན་རྱིང་མཛད། །གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཁོད་ལ་གཏད། །མང་དུ་ཐོས་
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པའྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་པ། །བསན་པའྱི་མངའ་བདག་གཉྱིས་པ་ཀུན་དགའ་

བོ། །རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་བཞྲེངས་བདྲེ་གཤྲེགས་འཁོར་བཅས་ལ། །བསྲེན་བཀུར་ཞུས་

ཏྲེ་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད། །རྱིན་ཆྲེན་འབྱུང་གནས་ས་འོག་གཏྲེར་ཡང་

མཐོང༌། །ཡོན་གྱི་བདག་པོ་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་ནོ། །ཨྲེ་མ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་དང་དྲེ་

ཡྱི་སས། །ཟག་པ་ཀུན་ཟད་རྱིག་དང་ཞབས་སུ་ལྡན། །འཕགས་པའྱི་ཚོགས་ཀྱྱིས་

འགོ་དོན་མཛད་པའྱི་ཚུལ། །བསམ་གྱིན་སྱིང་ནས་དད་པས་ཕག་བགྱིའོ། །

དྲེ་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་བསན་པ་ནྱི། 

བསོད་པ་ལས། ཕན་བདྲེ་ཀུན་འབྱུང་འཇྱིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐོབ། །དམ་ཆོས་

འདྱི་བ་ཉྱིད་ལས་གཞན་མྲེད་ཅྲེས། །ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་

གྱི། །མཛད་ཆྲེན་ཡང་དག་བསན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །དྲེ་ཡང་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ཀྱྱི་འོད་མའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་སྐྲེ་བོ་ཐམས་

ཅད་ཀྱྱིས་སངས་རྒྱས་དང་དགྲེ་འདུན་ལ་མཆོད་པས། མུ་སྲེགས་བྲེད་རྣམས་ཀྱྱི་

བསོད་སོམས་དང་རྲེད་པ་ངན་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེར་བདུད་སྡྱིག་ཅན་གྱིས་བསམས་པ། 

ངས་ཡུན་རྱིང་བོ་ནས་གཽ་ཏ་མ་ལ་གགས་བལྟས་ཀྱང་མ་རྲེད་དྲེ། ད་ནྱི་མུ་སྲེགས་ཅན་

རྣམས་ལ་མཐོ་བརམ་མོ་སམ་ནས། འོད་སྲུངས་རོགས་བྲེད་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་

རྣག་ལྷས་ཀྱྱི་བུའྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏྲེ་སོང་ནས། མྲེ་འབར་བ་དང༌། འོད་འབྱིན་པ་

དང༌། ཆར་འབབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཏྲེ། གདན་ལ་འཁོད་ནས་དགའ་

བ་དང་མགུ་བའྱི་གཏམ་བས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་མུ་སྲེགས་སོན་པ་དྲུག་ལས་གཞན་
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རྣམས་ཀྱྱི་གཟུགས་ཀྱྱིས་ཀྱང་རྱིམ་པས་འོངས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཏོ། །དྲེའྱི་ཚེ་

རོགས་བྲེད་ཀྱྱིས་བསམས་པ། ཀྱྲེ་མ་བདག་གཅྱིག་བུ་ཉམས་ཆུང་བར་ཟད་དྲེ། 

གཞན་འདྱི་རྣམས་ནྱི་མཐུ་ཆྲེ་བ། རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བའོ་སམ། དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ལྔ་བོའྱི་

སར་ཡང་ཆོ་འཕྲུལ་དྲེ་ཁོ་ན་འདྲ་བར་བསན་པས། སོན་པ་དྲུག་པོ་སོ་སོ་ནས་བདག་

གཅྱིག་བུ་ཉམས་ཆུང་གྱིགཞན་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེའོ་སམ་མོ། །དྲེ་ནས་དུས་གཞན་

ཞྱིག་ན་སོན་པ་དྲུག་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདུས་པའྱི་སབས་ཤྱིགའདྱི་སད་ཅྲེས་གོས་གྲེང་

ངོ༌། །ཤྲེས་ལྡན་དག་སྔོན་ནྱི་རྒྱལ་བོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ཅག་ལ་བཀུར་

བསྱིར་བྲེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ནྱི་གཽ་ཏ་མ་ལ་བྲེད་ཀྱྱི་བདག་ཅག་ལ་མ་ཡྱིན་པས། དགྲེ་

སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་འདྱི་བདག་ཅག་གྱིས་མྱིའྱི་ཆོས་བླ་མའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་པའྱི་ཕྱིར་

བཀུག་སྲེ། དྲེས་རྫུ་འཕྲུལ་གཅྱིག་སོན་ན་བདག་ཅག་གྱིས་གཉྱིས་སོན་པ་ལ་སོགས་

པ་ཉྱིས་འགྱུར་གྱིས་ལྷག་པ་བསན་པར་བའོ། །ཞྲེས་སོ། །

དྲེ་ནས་དྲེ་དག་རྒྱལ་བོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་བོའྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྲེ། རྒྱལ་བོ་དང་

ཚེ་སྲེལ་བ་བས་ནས། ལྷ་བདག་ཅག་ཀྱང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཅན་དུ་སྨ། གཽ་ཏ་མ་

ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཅན་དུ་སྨ་བ་ལགས་ན། བདག་ཅག་ལྷན་ཅྱིག་རྫུ་འཕྲུལ་

སོན་དུ་ཆུག་ཅྱིག །བདག་ཅག་ལམ་ཕྲེད་དུ་འགོ་ལ། གཽ་ཏ་མ་ཡང་ལམ་ཕྲེད་དུ་ཁུག་

ཅྱིག་ཟྲེར། རྒྱལ་བོས་འདྱི་སད་དུ། ཀྱྲེ་རོ་དང་འདྲ་བ་ཁྲེད་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང༌། སངས་

རྒྱས་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་འགན་ནམ། ཞྲེས་སྨས་སོ། །དྲེ་ནས་སོན་པ་དྲུག་ཕྱིར་སོང་

ངོ༌། །ཡང་ལན་ཅྱིག་རྒྱལ་བོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་བར་

འགོ་བའྱི་ལམ་དུ། སོན་པ་དྲུག་སོང་ནས་སྔར་ལྟར་སྨས་པས། རྒྱལ་བོས། དོན་འདྱི་
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ལ་ཁྲེད་རྣམས་ང་ལ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཟྲེར་ན། ཁྲེད་རྣམས་སྤྱུགས་ཏྲེ་བཏང་ངོ་

ཞྲེས་པས། དྲེ་དག་ཕོགས་དྲེ་ནས་སོང་སྲེ། རྒྱལ་བོ་འདྱི་ནྱི་ག་ཽཏ་མའྱི་ཕོགས་བྲེད་ཀྱྱི། 

མཉན་ཡོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་ནྱི་གཟུའོ་ཞྲེས་ཐོས་ན། དུས་ལན་ཅྱིག་དྲེར་འགོ་

བར་བའོ་ཟྲེར། དྲེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ནས་

མཉན་ཡོད་དུ་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྲེགས་ཏྲེ་རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་དུ་བོན་ནོ། །དྲེའྱི་རྲེས་ཉྱིད་

ནས་སོན་པ་དྲུག་པོ་ཡང་སོང་སྲེ། རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་ཐད་དུ་ཕྱིན་ནས་སྔར་

བཞྱིན་བརོད་པས། རྒྱལ་བོས། དྲེ་ལྟར་ན་བདག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་ཏྲེ་

བ་ཡྱི་རྲེ་ཞྱིག་སྡོད་ཅྱིག་ཅྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་དྲུང་

དུ་ཕྱིན་ནས། ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁོད་ནས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ། མུ་སྲེགས་ཅན་རྣམས་འདྱི་སད་ཅྲེས་མཆྱིད་ན། རྫུ་འཕྲུལ་བསན་དུ་

གསོལ། ཅྲེས་སོགས་ཞུས་སོ། །བཀའ་བསྩལ་བ། རྒྱལ་བོ། ང་ནྱི་དགྲེ་སོང་རྣམས་ལ་

ཡང༌། ཁྱིམ་པ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་སོན་ཅྱིག་ཅྲེས་མྱི་ཟྲེར་གྱི། དགྲེ་བ་ནྱི་མ་སྤྱོམས་ཤྱིགསྡྱིག་

པ་ནྱི་གཤོགས་ཤྱིགཅྲེས་སོན་ནོ། །ལན་གཉྱིས་སུ་ཞུས་ཀྱང་དྲེ་སད་གསུང་བ་ལ། 

ལན་གསུམ་པ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཞག་བདུན་ནས་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྲེན་ནས་

དྲེ་བཞྱིན་དུ་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །རྒྱལ་བོས་མུ་སྲེགས་པ་དྲེ་དག་ལ། སོན་པས་ཞག་

བདུན་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་པར་འགྱུར་གྱི། ཁྲེད་ཅག་ལ་བཤམ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་པ་

གྱིས་ཤྱིག་བས་པས་དྲེར་མུ་སྲེགས་རྣམས་ཀྱྱིས་བགོས་པ། གཽ་ཏ་མ་ད་ལྟ་ཆོ་འཕྲུལ་

མྱི་སོན་པར་ཞག་བདུན་གྱི་དུས་འདྲེབས་པ་འདྱི་ནྱི། ཡང་ན་ནྱི་གཽ་ཏ་མ་འབོས། ཡང་

ན་ནྱི་གོགས་འཚོལ་བ་ཡྱིན། གལ་ཏྲེ་བོས་ན་ནྱི་དྲེར་ཟད་ལ། རྲེ་ཞྱིག་བདག་ཅག་ཀྱང་
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གོགས་བཙལ་བར་བའོ་ཞྲེས་གྲེང་ནས། ཕོགས་འཚོལ་བའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་སོ་

སོར་བཀམ་སྲེ་སོང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་དྲེ་དག་གོང་ཁྲེར་ར་ཅན་ཀུ་ཤའྱི་གོང་དུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་

རབ་བཟང་ཅན་དུ་སོང་བ་ན། བདག་ཅག་གྱིས་དགྲེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་

པའྱི་ཕྱིར་བོས་ཀྱྱི། ཁྲེད་ཀྱྱིས་གོགས་གྱིས་ཤྱིག་ཅྲེས་པས། དྲེས་སྨས་པ། དྲེ་ནྱི་མ་

ལྲེགས་ཏྲེ། དགྲེ་སྦྱོང་དྲེ་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བ་མཐུ་ཆྲེ་བའོ། །ང་སྔོན་དལ་གྱིས་འབབ་

པའྱི་མཆོ་འགམ་ན་ཉྱིན་མོ་གནས་ཤྱིང༌། བསོད་སོམས་བླངས་ཏྲེ་མཚོ་མ་དྲོས་པའྱི་

འགམ་དུ་ཟ་བའྱི་ཚེ། དྲེར་གནས་པའྱི་ལྷས་ཆུ་བཅུས་ཏྲེ་སྲེར་རོ། །གཽ་ཏ་མའྱི་སོབ་

མའྱི་ཡང་སོབ་མ་དགྲེ་ཚུལ་སྐུལ་བྲེད་ཀྱྱིས་ཕག་དར་ཁོད་ཀྱྱི་གོས་མ་དྲོས་པའྱི་

འགམ་དུ་འཁྲུད་པ་ན། དྲེ་ན་གནས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཁྲུས་ཁུ་བླངས་ནས་ལྷ་རང་

རང་གྱི་མགོ་བོར་འདྲེབས་སོ། །དྲེའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་ང་ཡང་ཕམ་པར་བས་ན། བདག་

ཅག་གྱི་མཁན་པོ་རྣམས་དང་ཡང་མྱི་མཉམ་མོ། །ཞྲེས་སྨས་པས། འདྱི་ཡང་ག་ཽཏ་མའྱི་

ཕོགས་སོ་སམ་སྲེ་དྲེ་ནས་ནགས་ཚལ་ཅྱིག་ན་དྲང་སོང་མངོན་ཤྲེས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་

ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་རྣམས་ལ་གོགས་གྱིས་ཤྱིག་བས་པས། དྲེ་དག་གྱིས་ཀྱང་གོགས་

བ་བར་ཁས་བླངས་ཏྲེ། ནམ་རན་པའྱི་དུས་ན་བརྡ་ཐོངས་ཤྱིག་ཅྲེས་སྨས་སོ། །དྲེ་

ནས་མུ་སྲེགས་རྣམས་རབ་ཏུ་མགུ་སྲེ་སོང་ངོ༌། །

དྲེ་དག་གྱི་ཚེ་རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་མཉན་ཡོད་ནས་རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་གྱི་

བར་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཁང་བ་ཆྲེན་པོ་ལྷའྱི་ཁང་བཟང་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་བས་

ཤྱིང༌། བཞུགས་ཁྱི་གསྲེར་ལས་གྲུབ་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་དུ་མས་སྤས་པ་ཡང་བཤམས་

སོ། །སོན་པ་དྲུག་པོའྱི་ཕོགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་རང་རང་གྱི་འབོར་བ་དང་
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བསྟུན་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཁང་བ་དྲུག་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅྱིང༌། གདན་ཁྱི་དྲུག་ཀྱང་

བཤམས་སོ། །དྲེ་ནས་ཉྱིན་ཞག་བརྒྱད་པ་ལ་མུ་སྲེགས་ཅན་རྣམས་རང་རང་གྱི་

འཁོར་གྱིས་བསོར་ནས། ཤྱིན་ཏུ་སྔ་བར་འོངས་ཏྲེ་རྒྱལ་བོ་ལ། བདག་ཅག་ནྱི་འདྱིར་

མཆྱིས་ལགས་ན། དགྲེ་སྦྱོང་ག་ཽཏ་མ་དགུག་ཏུ་གསོལ། ཞྲེས་ཕོ་ཉ་བཏང་བས། རྒྱལ་

བོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མདུན་ཁང་དུ་སོང་སྲེ་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྲེའུ་བླ་མ་ཞྲེས་བ་བ་སྤྱན་

འདྲྲེན་དུ་བཏང་ངོ༌། །དྲེ་ལ་སོན་པས་ཁོད་སོངས་ཤྱིག་ང་འོང་ངོ༌། །ཞྲེས་གསུངས་

ནས། བམ་ཟྲེ་བླ་མ་ཚུར་འོངས་པའྱི་ཚེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བ་ངང་པའྱི་རྒྱལ་བོ་ལྟར་

ནམ་མཁའྱི་དཀྱྱིལ་དུ་འཕགས་ནས། ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཁང་བའྱི་མདུན་ཁང་དུ་གཤྲེགས་

སོ། །སྐྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་དྲེ་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་བའྱི་སྒ་འབྱིན་ཞྱིང༌། རྒྱལ་བོས། 

སོན་པ་དྲུག་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཟྱིན་གྱི། ཁྲེད་རྣམས་ཀྱྱིས་སོན་

ཅྱིག་ཅྲེས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ཕྱིར་མྱི་འོང་གཞོན་ནུ་ནག་པོས། རྱི་སོས་ངད་ལྡན་ནས་ཨ་མྲ་

སྡོང་བོ་ཡལ་ག་ལོ་འབས་རྒྱས་པ་བ་སྣ་ཚོགས་སད་འབྱིན་པས་བརྒྱན་པ་ཞྱིག་ཆོ་

འཕྲུལ་གྱི་ཁང་བའྱི་བང་ཕོགས་སུ་བཞག་གོ །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཁྱིམ་བདག་ངན་ལྲེགས་

སྦྱྱིན་ཞྲེས་བ་བ་ཕྱིར་མྱི་འོང་ཐོབ་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཀྱང༌། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ནས་ལྷའྱི་

ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་བླངས་ནས་ལྷོ་ཕོགས་སུ་བཞག་གོ །དྲེ་དག་ལ་ཡང་རྒྱལ་བོས་སྔར་

བཞྱིན་བརོད་པས། མུ་སྲེགས་པ་དག་ན་རྲེ། ཆོ་འཕྲུལ་དྲེ་ག་ཽཏ་མའྱི་ཡྱིན་ནམ། བདག་

ཅག་གྱི་ཡྱིན་སུས་ཤྲེས་ཞྲེས་ཅྱི་བརོལ་སྨ་བར་བྲེད་དོ། །དྲེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱྱིས་ཞག་བདུན་གྱི་དུས་འདྲེབས་པ་ནྱི། ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་བསན་པའྱི་གདུལ་བ་

རྣམས་འདུལ་བར་འགྱུར་བའྱི་དུས་ལ་དགོངས་པ་སྲེ། དྲེའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་བལྟ་
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བར་འདོད་པ་མྱི་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཡང་འདུས། ལྷ་དང༌། ཀླུ་དང༌། ལྷ་མ་ཡྱིན་དང༌། 

ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་དང༌། དྲྱི་ཟ་དང༌། གྲུལ་བུམ་དང༌། མྱི་འམ་ཅྱི་དང༌། འབྱུང་བོ་གངས་

མྲེད་པ་དག་ཀྱང་འདུས་པར་མཁྲེན་ནས། སོན་པའྱི་ཞབས་བཀྲུས་ཏྲེ་མདུན་ཁང་གྱི་

ནང་དུ་གཤྲེགས་ནས། མྲེའྱི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པས། སོ་འཕར་གྱི་

གསྲེབ་ནས་མྲེ་འོད་བྱུང་ཞྱིང༌། དྲེ་ལས་མཆྲེད་པ་བཞྱིན་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཁང་བའྱི་ཕྱི་

ནང་ཐམས་ཅད་མྲེ་དཔུང་དུ་འབར་བར་གྱུར་པ་ན། ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཁང་བ་མྲེ་ཡྱིས་

ཚིག་གོ་སམས་ནས་མུ་སྲེགས་ཅན་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་ཞྱིང༌། གཽ་ཏ་མ་མཐུ་དང་

ལྡན་ན། མྲེ་འདྱི་ཞྱི་བར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་མ་ཐག་མྲེ་ལྕྲེའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསྡུས་

པ་ན། མདུན་ཁང་སྔར་བས་ཀྱང་གསལ་ཞྱིང་མཛེས་ལ་དྲྱི་མ་མྲེད་པར་སྣང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས། སོན་པ་དྲུག་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་

ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཟྱིན་གྱི། ད་ཁྲེད་རྣམས་ཀྱྱི་རྲེས་ལ་བབ་པོ་བས་པས། དྲེ་དག་སོབས་

པ་མྲེད་དྲེ་ཅང་མྱི་སྨའོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་གཡས་པས་དྲྱི་གཙང་

ཁང་གྱི་ས་ལ་བསྣུན་པས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་པ་ན། སྔར་སོན་པ་དྲུག་གྱིས་ཕོགས་

བཙལ་བའྱི་དྲང་སོང་ལྔ་བརྒྱ་གངས་རྱི་དང་ཉྲེ་བའྱི་ནགས་ཁོད་ན་གནས་པ་དྲེ་རྣམས་

ཀྱྱིས། ས་གཡོས་པ་དྲེ་སོན་པ་དྲུག་གྱིས་བརྡ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནོ་སམ་སྲེ། ནམ་མཁའྱི་

ལམ་ནས་འཕུར་ཞྱིང་འོངས་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྣང་བའྱི་འོད་ཟྲེར་ཆྲེན་པོ་

བཀྱྲེ་བ་ལ་བསད་དྲེ་འོངས་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་སྐུ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་དད་

དྲེ། ས་ལ་བབས་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏྲེ་

འདུག་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་བསན་པས་བདྲེན་པ་མཐོང་ཞྱིང༌། དྲེ་ནས་
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རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྲེན་པར་རོགས་ཏྲེ། 

ཐམས་ཅད་ཀྱང་དྲེ་ཉྱིད་དུ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དག་

བཅོམ་པ་གསར་བ་ལྔ་བརྒྱ་བོས་ཀྱང་བསོར་ཏྲེ། ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མདུན་ཁང་གྱི་སྲེང་

གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་སོ། །དྲེ་ནས་འཁོར་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་དབུས་སུ་རྒྱལ་བོ་

གསལ་རྒྱལ་ལ་བཀའ་སྩལ་བ། རྒྱལ་བོ་ཆྲེན་པོ། ང་ལ་མུ་སྲེགས་ཅན་དང་ལྷན་ཅྱིག་

ཆོ་འཕྲུལ་སོན་པར་གསོལ་བ་འདྲེབས་པ་དྲེ་སུ་ཡྱིན། རྒྱལ་བོ་སན་ལས་ལངས་ཏྲེ་

ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ལགས་ཏྲེ་བསན་དུ་གསོལ། 

སྐྲེ་དགུ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་དང་བདྲེ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བསན་དུ་གསོལ་ཞྲེས་ཞུས་སོ། །དྲེ་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱི་ལས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ནས། ཕོགས་བཞྱིའྱི་ནམ་མཁའ་ལ་

སྤྱོད་ལམ་བཞྱི་མཛད་པ་དང༌། མྲེའྱི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏྲེ་འོད་ཟྲེར་དྲུག་

འབྲེད་པ་དང༌། མྲེ་འབར་ཞྱིང་ཆུ་འཁྲུག་པ་སོགས་ཡ་མ་ཟུང་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དང༌། 

གཞན་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་དུ་མ་བསན་ནས་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་

བཞུགས་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་འདྱི་ནྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་

གསུངས་སོ། །ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་སྩལ་བ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ལ་

བླ་ན་མྲེད་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་པར་གསོལ་བ་འདྲེབས་པ་དྲེ་སུ་ཡྱིན། རྒྱལ་བོས་སྔར་

བཞྱིན་གསོལ་བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཕག་གཡས་པ་ས་ལ་རྲེག་པར་མཛད་

པས། ས་འོག་ནས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཕུལ་བའྱི་གསྲེར་གྱི་པདྨ་ཤྱིང་རའྱི་འཕང་ལོ་ཙམ་

འདབ་མ་སོང་དང་ལྡན་པ། རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་ཆུ་བ་དང་རྡོ་རྲེའྱི་ཟྲེ་བ་ཅན་ཞྱིག་

ས་བརོལ་ནས་བྱུང་སྲེ། པདྨ་དྲེའྱི་སྱིང་བོ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་བཞུགས་
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སོ། །པདྨའྱི་སྡོང་བོ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེ་བར་གྱུར་ཏྲེ། འོག་མྱིན་གྱི་བར་དུ་ཁབ་པ་ལས། 

གཡས་གཡོན་སོགས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ནས། པདྨ་ཆྲེན་པོ་ལྔ་བརྒྱར་གྱུར་

པ་ལ། སྤྲུལ་བའྱི་སངས་རྒྱས་ལྔ་བརྒྱ་བཞུགས་སོ། །དྲེ་ལ་སངས་རྒྱས་འགའ་ཞྱིག་

གྱིས་ནྱི་མྲེ་འབར་བར་མཛད། ལ་ལ་ནྱི་འོད་གསལ་བར་མཛད། གཞན་དག་ནྱི་ཆར་

འབྲེབས། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་གོག་འབྱིན། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་ཤྲེས་པར་ལུང་སོན་པ་དང༌། 

ཞུ་བ་ཞུས་པ་དང༌། ལན་འདྲེབས་པ་དང༌། འཆག་པ་དང༌། བཞུགས་པ་དང༌། 

བཞྲེངས་པ་དང༌། གཟྱིམ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པ་ཐ་དད་པ་དང༌། ཆོ་འཕྲུལ་ཐ་དད་པ་

དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཞྱིག་བསན་ཏྲེ། བྱིས་པ་གཞོན་ནུ་ཚུན་ཆད་དང༌། སོག་ཆགས་ཕ་

མོ་ཚུན་ཆད་ཀྱྱིས་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །དྲེར་རྒྱལ་བོ་ལ་སོགས་པ་སྐྲེ་

བོ་འབུམ་ཕག་དུ་མ་དག་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་ལྷ་འབུམ་ཕག་དུ་མ་གནས་པ་རྣམས་

མྱིག་མྱི་འཛུམ་པར་བལྟ་ཞྱིང་བསོད་དབངས་བྲེད། ར་བོ་ཆྲེ་བརྡུང་ཞྱིང་རོལ་མོ་སྣ་

ཚོགས་འཁོལ། ལ་ལ་གླུ་ལྲེན་ཞྱིང༌། ལ་ལ་གར་བྲེད། ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་མྲེ་

ཏོག་སྣ་ཚོགས་འཐོར་བར་བྲེད་དོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས། བརམས་པར་

བ་ཞྱིང་དབྱུང་བར་བ། ཞྲེས་སོགས་གསུངས་ཤྱིང༌། སྤྲུལ་བའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ། ཇྱི་སྱིད་ཉྱི་མ་ཤར་བ། །དྲེ་སྱིད་སྱིན་བུ་མྲེ་ཁྲེར་གསལ། །མཁའ་ལ་

ཉྱི་མ་མ་ཤར་བ་ན། །མོག་མོག་པོར་གྱུར་གསལ་མྱི་འགྱུར། །ཇྱི་སྱིད་དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་མ་བྱུང༌། །རོག་གྲེ་བ་རྣམས་སྔོན་གསལ་ཏྲེ། །རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་

འཇྱིག་རྲེན་སྣང༌། །རོག་གྲེ་མྱི་གསལ་དྲེའྱི་སོབ་མྱིན། །ཞྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས། དགྲེ་སོང་དག་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་མྱི་སྣང་བར་འགྱུར་གྱི། མཚན་མ་
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ཟུངས་ཤྱིགཅྲེས་བཀའ་བསྩལ། དགྲེ་སོང་རྣམས་ཀྱྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོའྱི་མཚན་མ་

ཐུགས་ལ་བཟུང་བས། དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་རྒྱལ་བོས་མུ་

སྲེགས་བྲེད་རྣམས་ལ། ད་ནྱི་ཁྲེད་རྣམས་ཀྱྱི་རྲེས་ལ་བབ་པས་རྫུ་འཕྲུལ་སོན་ཅྱིག་

ཅྲེས་ལན་གསུམ་དུ་བསྐུལ་བས། དྲེ་དག་གྱིས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གྲུ་སུག་རྲེ་

བྲེད་ཅྱིང༌། ཡུལ་ཡུལ་བོར་གྱུར་ལ། སྲེམས་ཞུམ་ཞྱིང་ཁོངས་སུ་ཆུད་ནས་གདོང་

སད་དྲེ་འདུག་གོ །དྲེའྱི་ཚེ་གནོད་སྦྱྱིན་ལག་ན་རྡོ་རྲེས། བླུན་པོ་འདྱི་རྣམས་ཡུན་རྱིང་

བོ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཐོ་མཚམས་པས། འདྱི་རྣམས་འབོས་པར་འགྱུར་

བའྱི་ཐབས་བའོ་ཞྲེས་ཏྲེ། ཉྲེ་འཁོར་གཞན་གང་ལའང་མྲེད་པར་མུ་སྲེགས་པ་དྲེ་

རྣམས་གང་དུ་འདུག་པ་དང༌། གང་དུ་སོང་སར་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་མྱི་བཟད་པ་བཏང་

བ་དང༌། རྡོ་རྲེ་མྲེ་འབར་བ་ཐོགས་པའྱི་གནོད་སྦྱྱིན་མྱི་བཟད་པས་ཕྱི་བསྲེགས་བྲེད་

པར་མཐོང་ནས། ཤྱིན་ཏུ་བྲེད་དྲེ་ཕོགས་སུ་བོས་སོ། །རྣག་ལྷས་ཀྱྱི་བུ་ལ་སོགས་པ་

ནྱི་རྱི་ཕུག་ཏུའོ། །རྒྱལ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ར་ཚང་ཚིང་དུའོ། །མྱི་ཕམ་ལ་སོགས་

པ་ནྱི་ནགས་ཐྱིབས་པོར་རོ། །ནོག་ཅན་ནྱི་མདུན་ཁང་དུའོ། །གཉྲེན་གྱི་བུ་ནྱི་མགོན་

ཁང་དུ་བཞུགས་སོ། །རོགས་བྲེད་ནྱི། རྱིང་འགམ་ཞྱིག་ཏུ་སོང་ནས་རྱིང་བུ་ཟབ་མོ་

དྲེར་མཆོངས་ཏྲེ་དུས་ལས་འདས་སོ། །དྲེའྱི་སོབ་མ་དག་ཕྱི་བཞྱིན་བཙལ་དུ་སོང་

ནས་རྱིང་བུ་དྲེ་དང་ཉྲེ་བར་སྲེབ་པ་ན། བུ་མོ་ཞྱིག་དང་ཕད་དྲེ་དྲེ་ལ་དྲྱིས་པས། བུ་མོ་

ན་རྲེ། ངན་སོང་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ། །ལག་པ་བརྐངས་ནས་འགོ་བ་ཡྱི། །རོགས་

བྲེད་དྲེ་ནྱི་ཆུས་གཡྲེངས་ཏྲེ། །རང་ལག་སྐ་བོར་གྱུར་ཅྱིང་འདུག །ཅྲེས་ཟྲེར། དྲེ་དག་

ཅང་མྱི་སྨ་བར་རྱིང་འགམ་དུ་ཕྱིན་པས། རོགས་བྲེད་དྲེ་ལྟར་ཤྱི་བ་མཐོང་སྲེ། དྲེ་ལ་
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ཡྱིད་བརོན་པའྱི་སོབ་མ་འགའ་ཞྱིག་ཀྱང་རྱིང་དྲེར་མཆོངས་ནས་ཤྱིའོ། །སོན་པས། 

འཇྱིགས་པས་སྐྲག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ནྱི། །ཕལ་ཆྲེར་རྱི་དང་ནགས་ཚལ་དང༌། །ཀུན་

དགའ་ར་བ་ལོན་ཤྱིང་དང༌། །མཆོད་རྲེན་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་འགོ། །ཞྲེས་སོགས་

གསུངས། དྲེར་སྐྲེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་འདུས་པ་ལ་དམ་པའྱི་ཆོས་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་

པས། མུ་སྲེགས་བྲེད་ཁྱི་ཕག་དགུས་བདྲེན་པ་མཐོང་ཞྱིང༌། གཞན་སྐྲེ་བོ་དཔག་ཏུ་

མྲེད་པ་ཞྱིག་འབས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་དང༌། སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་དད་པ་ལ་བཀོད་དོ། །འདྱི་ནྱི་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེས་

བརྒྱད་ཀྱྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་བུའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོའྱི་མཛད་བའོ། །ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་མདོ་ལས་

དཔྱྱིད་ཟླ་ར་བའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས་བཅོ་ལྔའྱི་བར་ཉྱིན་བཅོ་ལྔ་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་

བསན་པར་གསུངས་ལ། ཚེས་བརྒྱད་ནས་བཟུང་སྲེ་འགན་ཟླ་བལ་བའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་

ཞྲེས་གགས་སོ། །

དྲེ་ཡང་འདྱི་ལྟར། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགུང་གངས་ང་དྲུག་པ་ཤྱིང་ཡོས་ལ་

འཁོར་དགྲེ་སོང་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྱི་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་

འོད་མའྱི་ཚལ་ན་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། མུ་སྲེགས་ཀྱྱི་སོན་པ་རོགས་བྲེད་དང༌། ཀུན་ཏུ་

རྒྱུ་གནག་ལྷས་ཀྱྱི་བུ། སྨ་འདོད་ཀྱྱི་བུ་ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན། མྱི་ཕམ་སྐྲའྱི་ལྭ་བ་ཅན། 

ཀ་ཏའྱི་བུ་ནོག་ཅན། གཅྲེར་བུ་པ་གཉྲེན་གྱི་བུ་སྲེ་དྲུག་པོ་དྲེ་དག་ཀྱང་དྲེར་གནས་པ་

ལས། རྒྱལ་བོ་དང་བློན་པོ་དང་ཁྱིམ་བདག་དང་ཡུལ་མྱི་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་སངས་

རྒྱས་འཁོར་བཅས་ལ་དད་དྲེ་བསྲེན་བཀུར་ཞུ་བ་ཇྲེ་མང་དང༌། མུ་སྲེགས་ཀྱྱི་སོན་པ་

དྲུག་ལ་བསྲེན་བཀུར་བྲེད་པ་ཇྲེ་ཉུང་དུ་སོང་བས། སོན་པ་དྲུག་རྒྱལ་བོ་གཟུགས་
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ཅན་སྱིང་བོའྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྲེ། བདག་ཅག་སངས་རྒྱས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་དུ་ཆུག་

ཅྱིགཅྲེས་ཞུས་པར་རྒྱལ་བོས་བཟློག་ཀྱང་མ་ཉན་པས་སངས་རྒྱས་ལ་ཞུས་པ་ན། ང་

ཉྱིད་དུས་མཁྲེན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས། སོན་པ་འཁོར་བཅས་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་དང༌། 

ཀོའུ་ཤམྱི། ཝ་ར་གྱི། ཐྱིག་ཆ་ཤྱི་རྱི། ཝ་ར་ཎ་སྱི། སྲེར་སྐའྱི་གོང་ཁྲེར་རྣམས་སུ་རྱིམ་

པ་བཞྱིན་བོན་པའྱི་མཐར་མཉན་ཡོད་དུ་ཕྲེབས། སོན་པ་དྲུག་འཁོར་བཅས་དང༌། 

རྒྱལ་བོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་པོ་འཁོར་བཅས། ལྱི་ཙ་བྱི་འཁོར་བཅས། རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་

ཡན་འཁོར་བཅས། རྒྱལ་པོ་ཤུན་རྱི་ད་ལ་འཁོར་བཅས། རྒྱལ་ཨྱིནྡྲ་ཝརྨྱི་འཁོར་

བཅས། རྒྱལ་བོ་ཚངས་བྱིན་འཁོར་བཅས། ཤཱཀྱའྱི་འཁོར་མང་པོ་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ཏྲེ་དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ལ་མཉན་ཡོད་དུ་

འཚོགས། མུ་སྲེགས་ཀྱྱི་སོན་པ་དྲུག་རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྲེ། དགྲེ་

སྦྱོང་གོའུ་ཏ་མ་དང་བདག་ཅག་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་པར་དུས་བས་པ་ལས། དུས་ལ་

བབ་པ་ན་བོལ་ཞྱིང་བོས་སོ། །ད་ནྱི་འཁོར་མང་བོ་ཡང་རྒྱལ་བོའྱི་ཡུལ་དུ་འཚོགས་

ཀྱྱི་རྒྱལ་བོ་ཆྲེན་པོས་བདག་ཅག་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་དུ་ཆུག་ཅྱིགཅྲེས་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་

བོས་བཟློག་ཀྱང་མ་ཉན་པས། རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ། སོན་

པ་དྲུག་གྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་པར་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བར་འདུག་པས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་འདྱི་དག་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་ཚར་གཅད་དུ་གསོལ། ཅྲེས་ཞུས་པས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ང་ཉྱིད་དུས་མཁྲེན་ནོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པ་དང༌། རྒྱལ་བོ་གསལ་

རྒྱལ་འཁོར་བཅས་ཀྱྱིས། ཆོ་འཕྲུལ་འགན་པའྱི་གནས་ཡངས་ཤྱིང་མཉམ་པར་ཕག་

བདར་དང༌། མྲེ་ཏོག་དང༌། སོས་ལ་སོགས་མཆོད་རས་ཀྱྱི་བཀོད་པ་མང་དུ་བཤམས་
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ཏྲེ། སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་བཙུག་ནས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱན་དུ་མས་

བརྒྱན་ཅྱིང་ལྷ་མྱིའྱི་འཁོར་ཚོགས་མང་པོ་བསྡུས་སོ། །

དགུང་གངས་ང་བདུན་པ་དཔྱྱིད་ཟླ་ར་བ་མྲེ་འབྲུག་ཧོར་ཟླ་དང་པོའྱི་ཚེས་

གཅྱིག་གྱི་ཉྱིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་པའྱི་བསྱི་གནས་སུ་སྤྱན་དྲངས་ཏྲེ་

སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང༌། རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་མཆོད་པའྱི་

ཡོ་བད་དང་ཞལ་ཟས་བཟང་བོ་བཤམས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རང་གྱི་ཕག་

བདར་ཏྲེ་ཕུལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཚེམས་ཤྱིང་གསོལ་ནས་ས་ལ་བཙུགས་

སོ། །བཙུགས་མ་ཐག་སྐྲེས་ནས་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་རྒྱས་པ་མཐོ་ཚད་དཔག་ཚད་ལྔ་

བརྒྱ་བར་གྱུར་ཏྲེ། ཡལ་ག་དང་ལོ་མས་ཁོ་ར་ཁོ་ར་ཡུག་ཏུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱར་

ཁྲེབས་སོ། །དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་མྲེ་ཏོག་ཤྱིང་རའྱི་འཕང་ལོ་ཙམ་སྐྲེས་ནས་འབས་བུ་བྲེ་ལྔ་

ཤོང་བའྱི་བུམ་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏྲེ། ར་བ་དང༌། ཡལ་ག་དང༌། འདབ་མ་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་དུ་གྱུར་ནས་ཁ་དོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཚེར་ཞྱིང་

འབར་ཏྲེ། ཉྱི་ཟླའྱི་འོད་ཀྱང་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་ཏྲེ་འབས་བུ་དྲེ་ཟོས་ན་བདུད་རྱིའྱི་རོ་

བས་ཀྱང་ལྷགདྲྱི་བསུང་ཕོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དུག་གསུམ་ཞྱི་ནས་བདྲེ་ཞྱིང་ཚིམ་

པར་གྱུར་ཏོ། །ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་ལ་རྲེག་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་སྒ་

འབྱུང་ངོ༌། །མྱི་ཐམས་ཅད་ཤྱིང་དྲེ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དད་པའྱི་སྲེམས་སྐྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་བསན་པས། འབས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་དང༌། ལྷར་སྐྲེ་བ་

ཡང་མང་ངོ༌། །

ཚེས་གཉྱིས་ལ་རྒྱལ་བོ་ཤར་བ་སྲེ་ཨུཏྲ་ཡ་ནས་སྤྱན་དྲངས། དྲེའྱི་ཚེ་སྐུའྱི་
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གཡས་གཡོན་གཉྱིས་སུ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་རྱི་གཉྱིས་སྤྲུལ་ཏྲེ། ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་ཞྱིང་མཛེས་པ་

རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱི་ཁ་དོག་ལྟར་འཚེར་བ། ཤྱིང་སྣ་ཚོགས་སྐྲེས་པ་ལས་མྲེ་ཏོག་

དང་འབས་བུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། གཡས་ཀྱྱི་རྱི་བོ་ལ་མྱི་རྣམས་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅྱིང༌། གཡོན་རྱི་ལ་རྩྭ་སྔོ་ལང་སོགས་སྐྲེས་ཏྲེ་དུད་འགོའྱི་

སྐྲེ་གནས་རྣམས་དྲེ་ལ་ཡྱིད་བཞྱིན་དུ་ཟ་བ་སྤྲུལ། ཆོས་བསན་པས་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་

བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དང༌། ལྷར་སྐྲེས་པ་ཡང་རབ་ཏུ་མང་ངོ༌། །

ཚེས་གསུམ་ལ་རྒྱལ་བོ་ཤུན་རྱི་ད་ལས་སྤྱན་དྲངས་ཏྲེ་མཆོད་དོ། །བཅོམ་

འདས་ཀྱྱི་ཞལ་བསྱིལ་བའྱི་ཆུ་ས་ལ་དོར་བ་རྱིང་བུ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཏྲེ། ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་

ཏུ་དཔག་ཚད་ཉྱིས་བརྒྱ་ཡོད་པའྱི་ཆུ་དྲེ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ། རྱིང་གྱི་ཞབས་

ཀྱང་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་བྲེ་མ་བརྡལ་བ། པདྨ་ཤྱིང་རའྱི་འཕང་ལོ་ཙམ་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་ཀྱྱིས་གང་བ། ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའྱི་པདྨ་རྣམས་ལས་འོད་ཟྲེར་འཕོས་པས་

གནམ་ས་ཀུན་སྣང་བར་བས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་བསན་པས། 

ལ་ལ་ནྱི་སྲེམས་བསྐྲེད། ལ་ལ་ནྱི་འབས་བུ་ཐོབ། ལ་ལ་ནྱི་ལྷར་སྐྲེས་ཤྱིང་བསོད་

ནམས་ཀྱྱི་ལས་བྲེད་པའང་མང་ངོ༌། །

ཚེས་བཞྱི་ལ་རྒྱལ་བོ་ཝ་ར་མྱིས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་སྔར་ལྟར་རྱིང་བུ་ཞྱིག་སྤྲུལ་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཕོགས་བཞྱིར་ཡུར་བ་ཆྲེན་བརྒྱད་

བརྒྱད་ཡོད་པ་ཕྱིར་ཡང་རྱིང་བུ་ཉྱིད་འཁོར་ཞྱིང་འབབ་པའྱི་སྒ་ལས་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། 

སོབས་ལྔ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་བ་གསུམ་དང༌། མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དྲུག་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་
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ཕྱིན་པ་དྲུག་དང༌། སྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང༌། བམས་པ་ཆྲེན་པོ་དང༌། ཚད་མྲེད་པ་བཞྱི་ལ་

སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་སྒ་བྱུང་བ་དྲེའྱི་དོན་རོགས་ནས་བསོད་ནམས་ཀྱྱི་ལས་བསྐྲེད་

པ་ཡང་རབ་ཏུ་མང་ངོ༌། །

ཚེས་ལྔ་ལ་རྒྱལ་བོ་ཚངས་བྱིན་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་དོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞལ་གྱི་སོ་ནས་གསྲེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུའྱི་འོད་ཟྲེར་བཀྱྲེ་ནས། སོང་

ཆྲེན་པོའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བས་ཏྲེ། འོད་ཟྲེར་དྲེས་རྲེག་པའྱི་

སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུག་གསུམ་དང་སྒྱིབ་པ་ལྔ་དང་བལ་ཏྲེ། ལུས་དང་སྲེམས་

རབ་ཏུ་བདྲེ་བ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ཐོབ་པ་དང་འདྲའོ། །འཁོར་མང་བོ་

སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མོས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་བསན་ཏྲེ། བླ་

ན་མྲེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དང༌། ལྷར་སྐྲེས་པ་དང༌། བསོད་ནམས་ཀྱྱི་

ལས་བསྐྲེད་པ་ཡང་མང་ངོ༌། །

ཚེས་དྲུག་ལ་ལྱི་ཙ་བྱི་རྣམས་ཀྱྱིས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་འཁོར་མང་པོ་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱི་གཅྱིག་གྱི་བསམ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྲེས་པར་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་ཏྲེ། སོ་སོའྱི་དགྲེ་བ་དང་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ལས་ཀྱང་རོགས་པར་བས་ནས། 

ཐམས་ཅད་དགའ་སྲེ་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྔགས་སོ། །དྲེ་ནས་དམ་པའྱི་

ཆོས་བསན་པས། སངས་རྒྱས་སུ་སོན་ལམ་འདྲེབས་པ་དང༌། འབས་བུ་ཐོབ་པ་དང༌། 

ལྷར་སྐྲེས་བར་སོན་པ་ཡང་གངས་མྲེད་དོ། །

ཚེས་བདུན་ལ་ཤཱཀྱ་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་འཁོར་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་སོ་སོ་ནས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་བོར་
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བསྒྱུར་ཏྲེ། རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་དང༌། བུ་སོང་དང་ལྡན་པར་སྤྲུལ་ནས་རྒྱལ་ཕན་དང་

བློན་པོ་རྣམས་ཀྱྱིས་བསྱི་སང་བས་པར་མཐོང་སྲེ། སོ་སོ་ནས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་

བའྱི་སྤོ་བ་སྐྲེས་སོ། །དྲེ་རྣམས་ལ་དམ་པའྱི་ཆོས་བསན་པས། སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དང༌། 

འབས་བུ་ཐོབ་པ་དང༌། ལྷ་དང་མྱིར་སྐྲེས་པ་ཡང་གངས་མྲེད་དོ། །

ཚེས་བརྒྱད་ལ་ལྷའྱི་དབང་བོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱན་དྲངས་

ཏྲེ། ལྷའྱི་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་གཡོན་ནས་

མཆོད། ཚངས་པའྱི་རྒྱལ་བོས་གཡས་ནས་མཆོད་དོ། །མུ་སྲེགས་ཀྱྱི་སོན་པ་དྲུག་

སོགས་སོ་སའྱི་ཁྱི་དང་གལ་ལ་འཁོད། ལྷ་དང་མྱིའྱི་ཁོམ་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་

པ་འདུས། ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་ནམ་མཁའ་ནས་རྱིན་པོ་ཆྲེ་དང་མྲེ་ཏོག་གྱི་ཆར་ཕབ་

བོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྐུ་འགམ་ལས་བྱུང་བའྱི་མྲེ་དཔུང་ཆྲེན་པོ་རབ་ཏུ་

འབར་བས་མུ་སྲེགས་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་སྲེ། ཆོ་འཕྲུལ་ག་རྲེ། འདུ་ཁང་དང་

བཅས་པ་མྲེས་ཚིག་གོ་ཞྲེས་མགོ་བོ་བཏྲེགས་ནས་དགའ་བའྱི་ཅ་ཅོ་སྒོག་པ་ན། 

འདུན་ཁང་ནྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱྱིས་མྲེ་སྦྱངས། སྱིད་པ་གསུམ་ཡང་འཇྱིག་ཏུ་འཆའ་བའྱི་

འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་མྲེ་ལྕྲེ་རྣམས་པདྨ་ལྟར་འཇམ་པར་མཛད་ཅྱིང༌། སྐུ་གསྲེར་གྱི་

རྱི་བོ་ལ་ཉྱི་ཟླའྱི་འོད་ཀྱྱིསབརྒྱན་པ་ལྟར་གཟྱི་བརྱིད་ལྟ་བས་མྱི་ངོམས་པ་འཇྱིག་རྲེན་

བདྲེ་བར་མཛད་པ་ལ། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱྱིས་ནམ་མཁའ་ནས་ལྷ་རས་ཀྱྱིས་མཆོད་ཅྱིང༌། 

ལྷ་དང་དྲྱི་ཟ་སོགས་ཀྱྱིས་ལྷའྱི་ར་སྒ་དུང་དང་བཅས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསོད་

དབངས་སྒོག །དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྲེང་ཁྱིའྱི་ནང་ནས་གང་བོ་ཆྲེའྱི་སད་ལྟ་

བུའྱི་སྒ་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང༌། དྲེ་མ་ཐག་སྱིན་པོ་ལྔ་བྱུང་ནས་སོན་པ་དྲུག་གྱི་ཁྱི་
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བཤྱིགགནོད་སྦྱྱིན་ལག་ན་རྡོ་རྲེས་ནྱི་རྡོ་རྲེའྱི་རྲེ་མོ་ལ་མྲེ་འབར་བ་ཐོགས་ཏྲེ། མུ་

སྲེགས་པ་རྣམས་ནྱི་རག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་

པ་དྲུག་གྱི་མགོར་གདགས་སོ། །སོན་པ་དྲུག་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་ནས་བྲེར་

ཞྱིང་བོས་པར། དྲེ་མ་ཐག་དྲག་པོའྱི་རླུང་འཚུབ་ཀྱྱིས་དཀྱིས་པའྱི་ཆར་གྱིས་མུ་

སྲེགས་པ་རྣམས་འཁྲེར། ལ་ལ་ནྱི་ཆུར་མཆོངས། ལ་ལ་ནྱི་ལོན་ཤྱིང་གྱི་དྲུང་དུ་

རྒྱུགལ་ལ་ཁུང་དུ་ཡྱིབ་པ་སོགས་ཅྱི་བ་གཏོལ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཚེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་དྲེ་དག་ལ་སྱིང་རྲེས་བཀའ་བསྩལ་བ། འཇྱིགས་པས་སྐྲག་པའྱི་མྱི་རྣམས་

ནྱི། །ཕལ་ཆྲེར་རྱི་དང་ནགས་ཚལ་དང༌། །ཀུན་དགའ་དང་ནྱི་མཆོད་གནས་ཀྱྱི། །ལོན་

ཤྱིང་དག་ལ་སྐབས་འགོ་སྲེ། །སྐབས་དྲེ་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། །སྐབས་དྲེ་མཆོག་

གྱུར་མ་ཡྱིན་ལ། །སྐབས་དྲེ་ལ་ནྱི་བརྲེན་ནས་ཀྱང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་མྱི་གོལ་

གྱི། །གང་ཚེ་གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་དང༌། །ཆོས་དང་དགྲེ་འདུན་སྐབས་སོང་

ལ། །སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཡང་དག་འདས་པ་

དང༌། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་བདྲེ་བ། །མྱ་ངན་འདས་པར་འགོ་འགྱུར་

ཞྱིང༌། །འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་བོ་དག །ཤྲེས་རབ་ཀྱྱིས་ནྱི་ལྟ་བྲེད་པ། །སྐབས་

དྲེ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་སྲེ། །སྐབས་དྲེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། །སྐབས་དྲེ་ལ་ནྱི་བརྲེན་

ནས་ཀྱང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་གོལ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པས། 

མུ་སྲེགས་པའྱི་འཁོར་ལྷག་མ་སོང་ཕག་དགུ་བཅུ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐབས་སུ་

འདས་ལ་སྐབས་སུ་སོང་ཞྱིང་ལྷ་མྱི་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་མགུ་ཞྱིང་ཚིམ་པར་མཛད་

དོ། །
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ཚེས་དགུ་ལ་ཚངས་པའྱི་རྒྱལ་བོས་ལྷའྱི་མཆོད་པའྱི་བཀོད་པ་དུ་མས་སྤྱན་

དྲངས་ནས་མཆོད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྐུ་ཚངས་ཆྲེན་ལ་ཐྱིག་གྱི་བར་དུ་ཤྱིན་

ཏུ་མཐོ་བ་ལྷང་ངྲེར་ལྷམ་མྲེར་བཞུགས་པ་སྤྲུལ་ནས་འོད་ཟྲེར་ཆྲེན་པོས་གནམ་ས་

ཀུན་སྣང་ཞྱིང་གསལ་བར་མཛད་དོ། །འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་སྐུ་དྲེ་མཐོང་བ་དང་

གསུང་ཐོས་པར་གྱུར་ནས། ཆོས་བསན་པས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དང༌། 

འབས་བུ་ཐོབ་པ་དང༌། ལྷ་དང་མྱིར་སྐྲེ་བའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བསྐྲེད་པ་ཡང་གངས་མྲེད་

དོ། །

ཚེས་བཅུ་ལ་རྒྱལ་ཆྲེན་རྱིགས་བཞྱིའྱི་རྒྱལ་བོས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་

དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྐུ་རྒྱལ་ཆྲེན་རྱིས་བཞྱི་ནས་སྱིད་པའྱི་རྲེ་མོ་ལ་ཐུག་གྱི་

བར་དུ་སྐུས་ཡོངས་སུ་གང་བར་མཛད་ནས། སྐུ་དྲེ་ལས་འོད་ཟྲེར་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་ཞྱིང་

འཁོར་རྣམས་ལ་ཅྱི་རྱིགས་སུ་དམ་པའྱི་ཆོས་བསན་པ་ཡང་གསལ་བར་ཐོས་ཤྱིང་

མཐོང་བར་མཛད་དོ། །འཁོར་རྣམས་ལྷག་པར་དགའ་བ་སྐྲེས་ཏྲེ། སྲེམས་བསྐྲེད་པ་

དང༌། འབས་བུ་ཐོབ་པ་དང༌། ལྷ་དང་མྱིའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བསྐྲེད་པ་ཡང་གངས་མྲེད་

དོ། །

བཅུ་གཅྱིག་ལ་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་ནས་

མཆོད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་བཞྱིན་དུ་སྐུ་མྱི་སྣང་བར་

མཛད་ནས་འོད་ཟྲེར་བཀྱྲེ་སྲེ། ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་པའྱི་གསུང་གྱིས་དམ་པའྱི་ཆོས་རྣམ་

པར་ཕྲེ་ཞྱིག་བསན་པ་འཁོར་མང་བོས་ཐོས་པར་བས་པས། སྲེམས་བསྐྲེད་དྲེ་ཕྱིར་

མྱི་ལྡོག་པའྱི་ས་ལ་གནས་པ་དང༌། འབས་བུ་ཐོབ་པ་དང༌། བསོད་ནམས་བསྐྲེད་པ་
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ཡང་མང་ངོ༌། །

བཅུ་གཉྱིས་ལ་ཁྱིམ་བདག་ཙི་ཏས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་བམས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ནས་གསྲེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུའྱི་འོད་

ཟྲེར་བཀྱྲེ་སྲེ། སོང་ཆྲེན་པོའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་སྣང་བར་བས་ནས་འོད་ཀྱྱིས་

རྲེག་པའྱི་སྲེམས་ཅན་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་དུག་གསུམ་གྱི་སྲེམས་ཀུན་ཞྱི་ནས་སྱིང་

རྲེའྱི་སྲེམས་བསྐྲེད་དྲེ། དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་ཕ་མ་ལྟ་བུའམ་ཕུ་ནུ་ལྟ་བུར་མཛའ་ཞྱིང་

སྡུག་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་ཆོས་བསན་པས་སྲེམས་བསྐྲེད་དྲེ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ས་

ལ་གནས་པ་དང༌། འབས་བུ་ཐོབ་པ་དང༌། དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བསྐྲེད་པ་ཡང་གངས་མྲེད་

དོ། །

བཅུ་གསུམ་ལ་རྒྱལ་བོ་ཤུན་རྱི་ད་ལས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་དོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྐུའྱི་ལྟྲེ་བ་ནས་འོད་ཟྲེར་གཉྱིས་བྱུང་སྲེ། སྐུ་ལས་འདོམ་བདུན་ཙམ་

འཕགས་ནས་དྲེའྱི་སྲེང་ན་པདྨ་རྲེ་རྲེ། པདྨ་ལས་སངས་རྒྱས་རྲེ་རྲེ་སྤྲུལ་ཏྲེ། སྤྲུལ་བའྱི་

སངས་རྒྱས་དྲེ་དག་གྱི་ལྟྲེ་བ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟྲེར་གཉྱིས་བྱུང་སྲེ། སྔར་བཞྱིན་འོད་ཟྲེར་

ལས་པདྨ་དང༌། པདྨ་ལས་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པ་སོང་ཆྲེན་པོའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་

བར་དུ་སྤྲུལ་བས། འཁོར་མང་བོས་དྲེ་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་དྲེ་རྣམས་ལ་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཆོས་བསན་པས་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་སོགས་

མང་ངོ༌། །

བཅུ་བཞྱི་ལ་རྒྱལ་བོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ནས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་རྒྱལ་བོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ནས་མྲེ་ཏོག་གཏོར་བ་དང༌། མྲེ་ཏོག་རྣམས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་
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ཤྱིང་ར་ནོར་བུས་སྤས་པ་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་བར་དུ་འཕགས་པ་སོང་ཉྱིས་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུར་གྱུར་ནས་ཤྱིང་ར་རྲེ་རྲེ་སྲེང་དུ་སངས་རྒྱས་རྲེ་རྲེ་བཞུགས་པའྱི་འོད་

ཀྱྱིས་སོང་གསུམ་ཁབ་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བར་བས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱྱིས་ཆོས་བསན་པས་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་སོགས་མང་ངོ༌། །

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྒྱལ་བོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་བོས་མཆོད་རས་ཀྱྱི་བཀོད་པ་

བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་རྒྱལ་བོ་ལ། ཞལ་ཟས་ཀྱྱི་སྣོད་སྦྱོར་ཅྱིག་ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །གདུགས་

ཆོད་ཀྱྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་སྣོད་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་སྣ་ཚོགས་

ཀྱྱིས་རང་གང་བར་གྱུར་པ་ལ། འཁོར་མང་བོས་དྲེ་དག་ཟོས་པས་ལུས་དང་སྲེམས་

རབ་ཏུ་བདྲེ་ཞྱིང་ཚིམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཕག་ས་ལ་

བརྲེན་པ་དང༌། སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཚད་མྲེད་པ་དྲེ་དག་སོ་སོ་ནས་འདྱི་སད་ཅྲེས་

སྨས་ཏྲེ། བདག་ཅག་གྱིས་སྔོན་སྡྱིག་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས་པས་ད་ལྟ་སྡུག་བསྔལ་འདྱི་

ལྟ་བུ་མྱོང་དགོས་སོ་ཞྲེས་སྨས་པ་འཁོར་མང་བོས་ཐོས་ཤྱིང་མཐོང་བར་བས་

སོ། །འཁོར་རྣམས་དངངས་ནས་འཇྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་བསན་པས་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དང༌། 

ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ས་ལ་གནས་པ་དང༌། ལྷ་དང་མྱིར་སྐྲེ་བའྱི་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བསྐྲེད་པ་

ཡང་གངས་མྲེད་དོ། །སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་སྐུ་མཐོང་

ཞྱིང་གསུང་ཐོས་པའྱི་རྐྲེན་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་དད་པའྱི་སྲེམས་བསྐྲེད་པས། སད་ཅྱིག་ལ་

སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་ཏྲེ་ཚེའྱི་དུས་བས་ནས་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་མྱིར་སྐྲེས་སོ། །ཆོ་
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འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་བསན་པའྱི་རྲེས་དྲེར་མཉན་ཡོད་ཛི་ཏའྱི་ཚལ་དུ་དབྱིབས་གྲུ་བཞྱི་བ་

བང་རྱིམ་བཞྱི་བ་ཅན་ཕོགས་བཞྱིར་གོ་འབུར་དང་བཅས་པ་ཡོད་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་

མཆོད་རྲེན་ཆྲེན་མོ་ནྱི། རྒྱལ་བོ་ཤར་བ་དང་ལྱི་ཙ་བྱི་སོགས་ཀྱྱིས་བཞྲེངས་སོ། །

དྲེ་ལྟར་ན་འདུལ་བ་ལུང་ལས་སྔར་བྱིས་པ་ལྟར་ཚེ་བརྒྱད་ཀྱྱི་ཉྱིན་བསན་པའྱི་

ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མཛད་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ཀྱང༌། འདྱི་ནྱི་མདོ་མཛངས་བླུན་ལས། 

དྲེའྱི་ཚེ་དཔྱྱིད་ཟླ་ར་བའྱི་ཚེས་གཅྱིག་གྱི་ཉྱིན་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོ་འཕྲུལ་འགན་

པའྱི་གནས་སུ་གཤྲེགས་པ་དང༌། ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། ཀུན་

གཟྱིགས་ལྔ་བ་ཆྲེན་མོའྱི་གསུངས་ལས་ཀྱང༌། མཉན་ཡོད་མཆོད་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་

དགུང་ལོ་གང་གྱི་དུས་བྱུང་བའྱི་གསལ་ཆ་ཡྱིད་བརན་གྱི་ངྲེས་རྲེད་མ་བྱུང་རུང༌། ར་

ཆྲེན་གྱི་ཟླ་ཡྱིན་པར་ཡོངས་སུ་གགས་ཤྱིང༌། ལ་ལ་དབོ་ཟླར་ཡང་ངོས་འཛིན་མོད་

བཤད་མ་ཐག་པའྱི་དུས་དྲེ་དག་དང༌། ཁད་པར་ཆོ་འཕྲུལ། བང་ཆུབ་བརྲེས་པ། ཆོས་

འཁོར་བསོར་བ། ལྷ་བབས་རྣམས་དུས་ཆྲེན་བཞྱི་ཞྲེས་དགྲེ་བ་གང་བས་བྲེ་བ་ཕག་

བརྒྱར་འགྱུར་བར་ལུང་སྱིལ་བུ་དང་མྱང་འདས་སོགས་ལས་གསུངས་པས་ཕན་

ཡོན་ལྷག་པར་ཆྲེའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

དྲེས་ན་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མཛད་ཆྲེན་དྲེའྱི་ཕྱི་ལོ་ནས་མཉན་ཡོད་དུ་དུས་ཆྲེན་དྲེ་

ལ་མཆོད་པ་དང་དུས་སོན་པ་བྲེད་པ་དར་བར་གསུངས། གངས་ཅན་བོད་ཀྱྱི་ལོངས་

འདྱིར་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་གོང་མ་རྣམས་ནས་བཟུང་སྲེ་བླ་དཔོན་ཁྱིམ་བདག་སོགས་

དད་སོབས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་དུས་ཆྲེན་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་

འབུལ་བ་མང་དུ་བྱུང་ཞྱིང༌། དྲེའྱི་རྲེས་སུ་རྒྱལ་བོའྱི་བཀའ་ཆྲེམས་ལས། དྲེ་ནས་ཁད་
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པར་བསྲེན་བཀུར་ཆྲེར་མཛད་པ། །དགྲེ་སོང་བང་སྲེམས་ཤར་ཕོགས་སྐུ་འཁྲུངས་

པ། །གསང་སྔགས་འཆང་ཞྱིང་རྣལ་འབོར་ཆྲེན་པོ་ནྱི། །སྱིང་བོའྱི་མཐའ་བརྲེན་སྐྲེས་

ཆྲེན་དམ་པ་ནྱི། །ཞལ་ཡང་བསྒྱུར་ཞྱིང་བསྲེན་བཀུར་དམ་པ་མཛད། །དྲེ་ལ་བསྲེན་

བཀུར་ཆྲེར་བྲེད་དྲེ་དག་ནྱི། །འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་དགྲེ་སྦྱོང་ཤ་སག་གོ །ཞྲེས་ལུང་

བསན་པ་ལྟར། རྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མཆོད་པ་དང་སོན་ལམ་རྒྱ་

ཆྲེན་པོ་མཛད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། རྣམ་ཐར་ལས། གང་གྱི་ལོ་ཟླ་བ་དང་བོའྱི་ཚེས་གཅྱིག་

ནས་བཅོ་ལྔའྱི་བར་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོའྱི་དུས་ཀྱྱི་མཆོད་པ་དངོས་གཞྱི་མཛད་པ་ལ། 

ཇོ་བོ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་དྲུང་དུ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྱིགས་རྣམ་པ་ལྔ་འཕྲུལ་ལས་བཏོན་

པ་དར་དབངས་དང་བཅས་པའྱི་དབུ་རྒྱན་རྒྱུ་གསྲེར་བཟང་བོ་འབའ་ཞྱིག་ལས་

བསྒྲུབས་པ། རྱིན་པོ་ཆྲེ་ནལ་དང༌། མུ་ཏྱིག་དང་གཡུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕ་བཟང་བོ་

བཀོད་པས་མཛེས་པར་བས་པ་དང༌། ཇོ་བོ་མྱི་བསྐོད་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་ཞལ་ལ་

དངུལ་བཟང་བོ་ལས་བས་པའྱི་དབུ་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་

ཞྱིང༌། ཇོ་བོ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་དྲུང་དུ་དངུལ་གྱི་ལྷུང་བཟྲེད་ཆྲེ་ཚད་དུ་ལོངས་པ། དྲེའྱི་ཁ་

ལ་འཚམ་པའྱི་དངུལ་གྱི་མཎལ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཇོ་ཤཱཀ་ཞལ་གཉྱིས་བཅུ་གཅྱིག་

ཞལ་དང་བཅས་པ་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཉྱིན་རྲེ་ཞྱིང་ཞལ་གསྲེར། ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅོ་

ལྔ་ལ་སྐུ་ཡོངས་རོགས་ལ་གསྲེར་ཆབ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཞྱིང༌། ཞྲེས་དང་གཞན་

ཡང༌། མཆོད་པའྱི་བྲེ་བག་མཐའ་ཡས་པ་དང༌། རྒྱལ་སྱིད་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་ལ་

སོགས་པའྱི་བཀོད་པ་ཡྱིད་འཕོག་པ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དང་བཅས་པས་མངོན་པར་

མཆོད་དྲེ། རྲེ་བླ་མ་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཞལ་སྔ་ནས་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་དང་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་གྱིས་
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བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། མདོ་སྡྲེ་དང་རྒྱུད་སྡྲེ་ནས་བྱུང་བའྱི་ཆོ་ག་རྣམ་པར་དག་

པས་མངོན་པར་མཆོད་ཅྱིང༌། བསན་པ་དང་སྲེམས་ཅན་འབའ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པའྱི་

ཐུགས་ཀྱྱི་ཤུགས་དྲག་པོས་བསན་པ་རྒྱས་པ་དང་སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་བདྲེ་འབྱུང་

བའྱི་སོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉྱིན་རྲེ་ཞྱིང་མཛད་ལ། དགྲེ་འདུན་སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་

དང་བཅས་པ་ལ་ཉྱིན་རྲེ་ཞྱིང་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའྱི་སྐྲེས་རབས་ཀྱྱི་ཆོས་

ཐུན་རྲེ་གསུངས་སོ། །ཞྲེས་དང༌། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སོན་ལམ་བསམ་ལས་འདས་པའྱི་སོ་

ནས་བསན་པ་དང་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་གསོས་སུ་འགྱུར་བར་མཛད་ཅྱིང༌། དྲེའྱི་ཚེ་

ཐུགས་དམ་པ་ཉམས་སྣང་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་བོ་ཞྱིག་གྱི་མནལ་ལམ་དུ། ལྷ་སའྱི་ཉྲེ་སོར་

གྱི་ས་གཞྱི་ལས་སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་གངས་ལས་འདས་པ་ཐོན་ནས། ཐམས་ཅད་ནམ་

མཁའ་ལ་ཡར་ཐལ་བྱུང་ཏུ་འགོ་ཡྱི་འདུག །འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན་བས་པས། ངྲེད་རྣམས་ཇོ་བོ་

རྱིན་པོ་ཆྲེ་ལ་འདྱི་ལྟར་མཆོད་པས་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཟྲེར་བ་དྲེ་

འདྲ་བའྱི་རྨྱི་ལམ་ཡང་བྱུང༌། ཞྲེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །རྲེ་བཙུན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཆྲེན་

པོའྱི་མཛད་ཆྲེན་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ཏྲེ། ཆོ་འཕྲུལ་སོན་ལམ་ཆྲེན་མོ་ཞྲེས་ཡོངས་

སུ་གགས་པ་དྲེ་ཉྱིད་དབུས་གཙང༌། མངའ་རྱིས། བར་ཁམས། མདོ་སད། ཧོར་ཡུལ། 

རྒྱ་ནག་སོགས་སུ་དར་བས། ཡུལ་ཕོགས་དྲེ་རྣམས་སུ་བཀ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་བྱུང་

ངོ་ཞྲེས་གགས་སོ། །

ལྷ་ལས་བབས་པ་ནྱི། བསོད་པ་ལས། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གནས་སུ་དབར་

གནས་མཛད། །སལ་ལྡན་སྱིན་གོལ་ལམ་ལ་ལྲེགས་བཀོད་དྲེ། །སྱིན་དྲུག་ཅན་ལ་

ཚངས་དབང་འཁོར་ཚོགས་བཅས། །སར་ཡང་གྱིང་འདྱིར་བོན་ལ་ཕག་འཚལ་
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ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱིས་ཆོ་

འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་བསན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིན་ཆད། ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསན་པ་ཁོ་

ན་ལ་དད་དོ། །དྲེར་དགྲེ་སོང་རྣམས་ལ་རྲེད་བཀུར་མང་ཞྱིང་ཆྲེས་མང་བས། སོ་སོ་

སྐྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱྱི་སོང་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་གྱུར་པ་གཟྱིགས་ནས། འབོར་བ་དང་

རྲེད་བཀུར་མང་ཆྲེས་པ་དྲེ་ཉྱིད་རྒྱན་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དང༌། ཉྱིད་ཀྱྱི་ཡུམ་ལྷའྱི་གནས་

སུ་སྐྲེ་བ་བཞྲེས་པ་དྲེ་ཉྱིད་བདྲེན་པ་ལ་འགོད་པ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མའྱི་ཕྱིར་དུ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྱི་རབ་ཀྱྱི་རྲེ་མོ་ལྷའྱི་གནས་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་དུ་གཤྲེགས་སོ། །དྲེར་ཤྱིང་ཡོངས་འདུ་ས་བརོལ་དང་ཉྲེ་བ་ལྭ་བ་དཀར་བོ་ལྟ་

བུའྱི་རྡོ་ལྲེབ་ཏུ་བཞུགས་ཏྲེ། ཡུམ་གྱི་སྐྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་

པར་མཛད་དོ། །དྲེ་རྱི་རབ་ཀྱྱི་རྲེ་མོའྱི་དབུས་ན་གོང་ཁྲེར་བལྟ་ན་སྡུག་ཅྲེས་བ་བ་

ཡོད་ལ་དྲེའྱི་ངོས་རྲེ་རྲེ་ལ་དཔག་ཚད་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་རྲེ་དང་མཐའ་སོར་དུ་དཔག་

ཚད་ཁྱི་ཡོད་དོ། །གོང་ཁྲེར་དྲེའྱི་ཕྱི་རོལ་བང་ཤར་གྱི་མཚམས་ན་ཤྱིང་ཡོངས་འདུ་

ས་བརོལ་ཞྲེས་བ་བ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་འཇོ་བའྱི་

དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་ཡོད་དོ། །ཤྱིང་དྲེའྱི་དྲུང་ན་ལྭ་བ་དཀར་བོ་ལྟ་བུའྱི་རྡོ་ལྲེབ་ཅྲེས་

བ་བ་དབྱིབས་གྲུ་བཞྱི་བ་ངོས་རྲེ་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་རྲེ་དང་མཐའ་འཁོར་དུ་

དཔག་ཚད་ཉྱིས་བརྒྱ་དང༌། འཕང་དུ་དཔག་ཚད་ཕྲེད་དང་དྲུག་ཡོད་པ་སྲེང་དུ་ཚོན་

སྣ་བརྒྱ་ར་གཅྱིག་གྱིས་བཀ་ཞྱིང་རྲེག་ན་འཇམ་པའྱི་མྲེ་ཏོག་མན་ད་ར་བས་པུས་ནུབ་

ཙམ་དུ་ཁྲེབས་པར་གྱུར་པ་ཡོད་དོ། །དྲེའྱི་དབུས་སུ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་ཉྱི་མ་

བཅུ་གཉྱིས། ནོར་ལྷ་བརྒྱད། དྲག་པོ་བཅུ་གཅྱིགཐ་སར་གྱི་བུ་གཞོན་ནུ་གཉྱིས་ཏྲེ། 
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དབང་པོ་དང་ཉྲེ་དབང་སོ་གཉྱིས་ཀྱྱི་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་བཤམས་པ་ལ་ལྷའྱི་དབང་བོ་བརྒྱ་

བྱིན་འཁོར་བཅས་དབར་ཟླ་བ་བཞྱིར་གནས་པར་གསུངས་སོ། །དྲེར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱྱིས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་དབར་ཞལ་གཞྲེས་གནང་ངོ༌། །འཕགས་པ་མཽ་འགལ་གྱི་

བུ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་བོ་དག་མཉན་ཡོད་དུ་དབར་གནས་

པར་མཛད་པ་ན། དྲེར་དགྲེ་སོང་རྣམས་ཀྱྱིས་མཽ་འགལ་གྱི་བུ་ཆྲེན་པོ་ལ། དྲེང་དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཕོགས་གང་དུ་དབར་གནས་པར་མཛད་ཅྲེས་དྲྱིས་པ་ལ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་དབར་གནས་པར་མཛད་དོ། །ཞྲེས་

བཤད་དོ། །

དྲེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་འདས་པ་ན། འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱིའྱི་ཚོགས་རྣམས་མཽ་

འགལ་གྱི་བུ་ཆྲེན་པོའྱི་དྲུང་དུ་ལྷགས་ནས་སྨས་པ། བདག་ཅག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་མ་མཐོང་ནས་ཡུན་རྱིང་ལོན་ཏྲེ། ཤྱིན་ཏུ་གདུངས་པར་གྱུར་གྱི་འཕགས་པ་

བཞུད་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདག་ཅག་ནྱི་དྲེར་འོང་བའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མྲེད། ལྷ་

རྣམས་ནྱི་ཛམྦུའྱི་གྱིང་འདྱིར་འོང་བ་ལ་དཀའ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཛམྦུའྱི་གྱིང་དུ་

གཤྲེགས་སུ་གསོལ་ཅྲེས་ཞུས་ཤྱིགདྲེ་ནས་འཕགས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་དུ་སོང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་

འདུག་ནས་འདྱི་སད་ཅྲེས། ལྷའྱི་འཁོར་འདྱི་དག་ནྱི་འཕགས་པ་དགྲེས་པའྱི་ཚུལ་

ཁྱིམས་དང་ལྡན་པས་འདྱིར་སྐྲེས་སོ་ཞྲེས་ཞུས། སོན་པས་ཀྱང་དྲེ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་

བསྔགས་སོ། །ལྷ་རྣམས་སོན་པའྱི་དྲུང་ནས་སོང་བའྱི་འོག་ཏུ། འཕགས་པ་མཽ་འགལ་

གྱི་བུས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱིའྱི་འཕྱིན་གསོལ་བས། སོན་པས་ཁོད་སོང་ལ་ཞག་བདུན་
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ནས་གོང་ཁྲེར་ས་ཀཱ་ཤཱའྱི་ཨ་བ་ཛ་རའྱི་ནགས་ཨུ་དུམ་ཝ་རའྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་གཤྲེགས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོས་ཤྱིག་ཅྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེ་ནས་འཕགས་པ་སད་ཅྱིག་

ལ་ཛམྦུའྱི་གྱིང་དུ་འོངས་ནས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ལ་བཤད་པས། དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་ས་

ཕོགས་དྲེ་བྱི་དོར་བས་ཤྱིང་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་བཤམས་སོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བར་

སབས་ཞག་བདུན་གྱི་རྱིང་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཐབ་བལ་ནས་འོག་མྱིན་གྱི་བར་དུ་

གཤྲེགས་ཏྲེ། ལྷའྱི་འགོ་བ་གངས་མྲེད་ཚད་མྲེད་པ་སྱིན་ཅྱིང་གོལ་བ་ལ་བཀོད་ནས། 

སར་ཡང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་བོན་པ་ན། ལྷའྱི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཛམྦུའྱི་གྱིང་དུ་གཤྲེགས་པར་བཞྲེད་དམ། ཞྲེས་ཞུས་པ་ལ། སོན་པས་དྲེ་ལྟར་

རོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེ་ནས་ལྷའྱི་དབང་པོས་བཟོ་བོ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་

བཀའ་བསོས་ནས། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ནས་ཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་བར་ལ། དབུས་སུ་བཻཌཱུ་

རྱའྱི་ཐྲེམ་སས་དང༌། གཡས་སུ་གསྲེར་གྱི་ཐྲེམ་སས། གཡོན་དུ་དངུལ་གྱི་ཐྲེམ་སས་

བཙུགས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷའྱི་ཡུལ་ནས་ཛམྦུའྱི་གྱིང་དུ་འབོན་པར་

ཆས་པའྱི་ཚེ། ལྷ་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་ནྱི་ར་ཡབ་དཀར་བོ་འཛིན་ཅྱིང་གསྲེར་གྱི་ཐྲེམ་

སས་ལས་འབབ། གཟུགས་ཁམས་ཀྱྱི་ལྷ་དང་ལྷན་གཅྱིག་སྐུའྱི་གཡས་ཕོགས་ནས་

འགོ། བརྒྱ་བྱིན་ནྱི་གདུགས་དཀར་བོ་རྱིབ་མ་སོང་དང་ལྡན་པ་འཛིན་ཅྱིང་དངུལ་གྱི་

ཐྲེམ་སས་ལས་འབབ། འདོད་ཁམས་ཀྱྱི་ལྷ་དུ་མས་བསོར་ཏྲེ་སྐུའྱི་གཡོན་ཕོགས་

ནས་འགོའ།ོ །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་བཅས་ནྱི་དབུས་མ་བཻཌཱུ་རྱའྱི་ཐྲེམ་སས་ལ་

གཤྲེགས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཞབས་ཁོ་ནས་བོན་ན་ནྱི། མུ་སྲེགས་པ་དག་ན་རྲེ། དགྲེ་སྦྱོང་

གཽ་ཏ་མ་ནྱི་ལྷའྱི་འདོད་ཡོན་མཐོང་བས་རྫུ་འཕྲུལ་ལས་ཉམས་སོ་ཞྲེས་འཕ་བར་
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འགྱུར་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་ཁོ་ནས་གཤྲེགས་ན་ནྱི། ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་སས་བཙུགས་པ་དོན་

མྲེད་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་བསོད་ནམས་མྱི་འཕྲེལ་བར་གཟྱིགས་ནས། བར་འགའ་ནྱི་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱིས་བོན། བར་འགའ་ནྱི་ཞབས་ཀྱྱིས་བཻཌཱུ་རྱའྱི་ཐྲེམ་སས་ལས་གཤྲེགས་

སོ། །མྱིའྱི་འགོ་བའྱི་དྲྱི་མྱི་ཞྱིམ་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་མྱི་བཟོད་པས། སོན་པས་མྱིའྱི་དྲྱི་

རྣམས་ཙན་དན་མཆོག་གྱི་དྲྱིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཛམྦུའྱི་གྱིང་དུ་བོན་ཏྲེ་བཞུགས་ཁྱི་བཤམས་པ་ལ་

བཞུགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་འཁོར་རྣམ་བཞྱི་དང༌། རྒྱལ་བོ་དང༌། 

བློན་པོ་དང༌། ཁྱིམ་བདག་ལ་སོགས་པ་སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པས་ཡོངས་སུ་

གང་ཞྱིང༌། ལྷ་མྱིའྱི་ཁོམ་ཚོགས་ས་གཞྱིར་མྱི་ཤོང་བ་ལྟ་བུས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

ཕག་འཚལ་ཏྲེ་བསོར་བ་ལ། དགྲེ་སོང་མ་ཨུཏྤ་ལ་ལའྱི་མདོག་གྱིས། ཁོམ་ཚོགས་

ཆྲེན་པོའྱི་མཐའ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྐུ་མ་མཐོང༌། དགྲེ་སོང་མའྱི་གཟུགས་

ཀྱྱིས་ཕྱིན་ན་སོན་པའྱི་སྤྱན་སྔར་མྱི་གཏོང་ངོ་སམ་ནས། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་

བོ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཅོད་པན་དང་རྣ་རྒྱན་སོགས་ཀྱྱིས་མཛེས་ཤྱིང་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་

པར་སྤྲུལ་ནས་ནོར་དང་གགས་པས་འགྱིངས་ཚུལ་གྱིས་ཕྱིན་པས། སྐྲེ་བོ་ཐམས་

ཅད་ཀྱྱིས་ཞྲེ་སར་བས་ཏྲེ་ལམ་ཕྲེ་ཞྱིང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་ཕག་བས་

སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་འཁོར་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ལྷའྱི་སྱིད་པ་ལ་ཆགས། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མྱིའྱི་སྱིད་

པ་ལ་ཆགས་པ་ལ་དྲེ་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཆོས་གསུངས་པས། འབས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་

དང༌། བང་ཆུབ་གསུམ་དུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དཔག་ཏུ་མྲེད་དོ། །བཀའ་བསྩལ་བ། ས་

རྣམས་གཅྱིག་གྱིས་ཐོབ་པ་དང༌། །ལྷ་རྣམས་སུ་ཡང་འགོ་བ་དང༌། །ཡང་ན་ཏྱིང་འཛིན་
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ཐོབ་པ་བས། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབས་བུ་མཆོག །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་ལས་བབས་པ་དྲེའྱི་ཚེ། བམ་ཟྲེ་འབོར་བའྱི་བུ་རབ་

འབོར་ཤྱིང་དྲུང་ན་འདུག་པས་མཐོང་སྲེ། ཀྱྲེ་མའོ་ལྷ་འདྱི་རྣམས་ཀྱང་དྲེང་ཉྱིད་རང་གྱི་

གནས་སུ་འགོ། མྱི་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལོ་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་ལ་འཆྱི། དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་ཡང་མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་སམ་སྲེ་ཡྱིད་འབྱུང་བས་རྐྲེན་བས་ཏྲེ་

བདྲེན་པ་མཐོང་ཞྱིང༌། མྱི་རྱིང་བར་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་ལུང་ལས་གསུངས་

སོ། །ཀུན་གཟྱིགས་ལྔ་བ་ཡབ་སས་ཀྱྱི་གསུངས་ལས། འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་

རྲེས་སུ་ལྷ་བབས་བཤད་ནའང་ཤྲེར་ཕྱིན་གསུངས་སབས་འཕགས་པ་རབ་འབོར་

དག་བཅོམ་པར་གྱུར་ཟྱིན་ཏྲེ། ཀུན་དགའ་བོ་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དག་

བཅོམ་པ། ཟག་པ་ཟད་པ། ཉོན་མོངས་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་སོགས་ཤྲེར་མདོའྱི་གྲེང་

གཞྱིར་བྱུང་ལ། རབ་འབོར་ནྱི་ལྷ་བབས་ཀྱྱི་ཉྱིན་དྲེར་བདྲེན་པ་མཐོང༌། དྲེ་ནས་མྱི་

རྱིང་བར་དག་བཅོམ་པའྱི་འབས་བུ་ཐོབ་པར་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསལ་བར་

གསུངས་པས། ཤྲེར་ཕྱིན་གསུངས་པའྱི་སྔོན་དུ་ལྷ་བབས་འདྱི་བཞྱིན་འཐད་དོ། །ཞྲེས་

གསུངས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ལྷ་ལས་བབས་པའྱི་མཛད་ཆྲེན་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས། ལྷ་བབས་

མཆོད་རྲེན་བང་རྱིམ་བཞྱིའྱི་ངོས་རྲེར་གོ་བུར་ཐྲེམ་སས་ཡོད་པ་ཅན་ནྱི། རྒྱལ་བོ་

གསལ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱྱིས་བཞྲེངས་སོ། །མཛད་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། ཇྱི་སད་དུ། 

བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཡྱི་མཚན་དང་ལྡན་པས་ན། །ལྷར་བཅས་འཇྱིག་རྲེན་ནང་ན་

བསོད་ནམས་གཏྲེར། །མཐོང་དང་ཐོས་དང་གཞྲེས་པ་མཛད་པས་ཀྱང༌། །འཇྱིག་རྲེན་

ཀུན་ལ་ཕན་པར་མཛད་པ་ལགས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
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འདྱིར་སྨས་པ། ནམ་ཞྱིག་འདྲྲེན་པ་སོབས་བཅུ་མངའ་བ་སྱིད་པ་གསུམ་གྱི་

ཉྱིན་མོར་བྲེད། །གོང་ཁྲེར་སྲེར་སྐའྱི་དཔག་མྲེད་སལ་བཟང་པུཎ་རྱི་ཀའྱི་ཚལ་དུ་

ཤར། །ནྱ་གོ་དྷ་ཡྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞབས་ཀྱྱི་པདྨོ་རྣམ་པར་བཀོད། །ཟས་གཙང་

རྒྱལ་བོས་ལྲེགས་པར་མཆོད་དྲེ་སན་པའྱི་ཚིག་གྱིས་འདྱི་སད་ཅྲེས། །འགོ་བ་ཐམས་

ཅད་དགྲེ་བའྱི་ལམ་ལ་བཀོད་ཅྱིང་དགའ་བར་མཛད་པ་ལ། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་

བརྲེ་བ་མྲེད་པར་གདུངས་བ་བསྐྲེད་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མཛད། །རྱིང་ནས་མཛའ་བའྱི་

སྲེམས་དང་ཁོད་ཀྱྱི་ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་ལ་གུས་པས། །བདག་གྱི་བློ་ནྱི་ཁོད་དྲུང་རག་

རྒྱུག་ད་ལྟ་མཇལ་བས་རབ་ཏུ་དགའ། །རབ་མཛེས་ཕྱི་ནང་ར་བ་དག་གྱིས་ཡོངས་སུ་

བསོར་བའྱི་ཕོ་བང་དང༌། །ཉྱི་ཟླ་ལྟར་གསལ་གསྲེར་གྱི་ཁང་བཟང་བཞག་ནས་ནགས་

ཁོད་སོང་བར་ཞུགས། །གཞོན་ནུའྱི་ལག་པར་གསྲེར་གྱི་བུམ་པ་དྲྱི་བཟང་ཆུ་ཡྱིན་

གང་བས་པས། །སྐུ་ལ་ཁྲུས་ཆབ་གསོལ་བ་སངས་ཏྲེ་ཆུ་ཀླུང་དག་ལ་ཇྱི་ལྟར་

འཁྲུ། །རྱིན་ཆྲེན་འོད་འབར་དཔུང་རྒྱན་ལ་སོགས་རྣམས་འདོར་ཅྱི ་ཞྱིག་

རྱིགས། །གཟྱིམས་ཆས་ཁད་པར་ཅན་དག་སངས་ནས་ཤྱིང་དྲུང་དག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་

གཟྱིམས། །རྲེག་ན་བདྲེ་བའྱི་གདན་ཁྱི་བཞག་ནས་ས་ལ་བཞུགས་པ་ཇྱི་ལྟར་

བཟོད། །ཀ་ཤྱིའྱི་གོས་གྱི་ན་བཟའ་ཕུད་ནས་ངུར་སྨྱིག་གོན་པ་ཇྱི་ལྟར་འོས། །མང་

བོས་བཀུར་བའྱི་རྒྱལ་སྱིད་སངས་ཏྲེ་བསོད་སོམས་སྤྱོད་པ་ཇྱི་ལྟར་འཐད། །ཁོད་

ཕག་པདྨའྱི་འདབ་མ་འདྲ་འདྱིར་ལྷུང་བའྱི་སྣོད་ཐོགས་ཇྱི་ལྟར་དགའ། །རྒྱལ་ཁབ་

དཔལ་འབོར་ཐམས་ཅད་སངས་ཏྲེ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞྲེས། །རྒྱལ་བོའྱི་

ཐུགས་ཀྱྱི་གདུང་བའྱི་རྒྱུད་མང་ཐུབ་པའྱི་སན་དུ་དལ་གྱིས་བསྒོགས། །དྲེ་ནས་སོན་
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པའྱི་ཞལ་གྱི་ཟླ་བ་སྱིང་རྲེའྱི་འཛུམ་གྱིས་བཀའ་བསྩལ་བ། །དཔལ་འབོར་ལོངས་

སྤྱོད་འཛད་པའྱི་རང་བཞྱིན་སོག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་ཆུ་ལྟར་གཡོ། །གལ་ཏྲེ་ན་རྒ་འཆྱི་བ་མྲེད་

ན་རྒྱལ་སྱིད་མྱི་འདོད་མྱི་བགྱི་ཡང༌། །ན་རྒ་འཆྱི་བའྱི་འཇྱིགས་པ་འདྱི་ཀོ་སྐྲེ་བོ་ཀུན་

ལ་གནས་པས་སོ། །ཡང་ཐོག་དབྱིངས་ཀྱྱི་ཁང་བར་བསྡད་ཀྱང་ནམ་ཞྱིག་འོག་ཏུ་

ལྟུང་བར་འགྱུར། །དྲྱི་བཟང་ཆུ་ཡྱིས་ཕྱི་རོལ་བཀྲུ་ཡང་ནང་གྱི་དྲྱི་མ་ཕྱིར་ཞྱིང་

འཕྲེལ། །དར་གོས་རྱིན་ཆྲེན་ཁྱི་ལ་ཉལ་ཡང་ཆགས་སྡང་ཚེར་མས་ཟུག་རྔུ་

འབྱིན། །ཡན་ལག་བཞྱི་ལྡན་དཔུང་གྱིས་བསོར་ཡང་འཆྱི་བདག་བདུད་ནྱི་འགོག་ཏུ་

མྲེད། །དར་ཐོད་གསྲེར་གྱི་དཔུང་རྒྱན་ལ་སོགས་དམ་པ་རྣམས་ལ་འོས་པ་

མྱིན། །ཆགས་བལ་ངུར་སྨྱིག་ཆོས་ཀྱྱི་རྒྱལ་མཚན་ལྷར་བཅས་འགོ་བའྱི་བསོད་

ནམས་ཞྱིང༌། །མདོར་ན་དཔལ་འབོར་རྱིན་ཆྲེན་ཁང་བཟང་རྒྱལ་སྱིད་འཁོར་སོགས་

ཇྱི་ལྟར་ཡང༌། །ཐམས་ཅད་མྱི་རག་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞྱིན་ཞྲེས་སོགས་དམ་པའྱི་

ཆོས་གསུངས་པས། །སལ་ལྡན་སྐྲེ་བོ་འབུམ་ཕག་མང་བོས་བདྲེན་པ་མཐོང་ཞྱིང་

ཟག་པ་ཟད། །ཤཱཀྱའྱི་གོང་དང་གོང་ཁྲེར་དག་ཏུ་འཕགས་པའྱི་ཆོགས་ཀྱྱིས་གང་བར་

གྱུར། །གང་གྱི་སས་མཆོག་སྒ་ཅན་འཛིན་ཡང་ཁབ་ནས་མངོན་པར་བྱུང་གྱུར་

པས། །མང་བཀུར་རྒྱལ་བོའྱི་གདུང་རབས་རོགས་པའྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་

བྱུང༌། །གང་ཚེ་མུ་སྲེགས་རོགས་བྲེད་སོགས་ཀྱྱིས་ཡང་ཡང་ནན་གྱིས་ཞུས་པ་

ལྟར། །རྒྱལ་བོ་གསལ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པས་མཉན་ཡོན་གནས་སུ་ས་གོན་

གྱིས། །ཆོ་འཕྲུལ་འགན་པའྱི་ས་གཞྱི་ཡངས་པར་ཕག་དར་མཛད་ཅྱིང་མྲེ་ཏོག་

བཀམ། །སྲེང་ཁྱི་བཤམས་ཏྲེ་ཁོར་ཡུག་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་དཀར་བོ་
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བཙུགས། །དྲེ་ནས་འགོ་བའྱི་ཕན་བདྲེའྱི་ཕྱིར་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་བསན་པའྱི་

ཚེ། །གསྲེར་གྱི་པདྨ་འདབ་མ་སོང་ལྡན་རྱིན་ཆྲེན་རྡོ་རྲེའྱི་ཟྲེ་བ་ཅན། །གོ་བུར་སྐྲེས་ལ་

པདྨའྱི་སྱིང་བོར་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་བཞུགས། །དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ལྔ་བརྒྱར་

གྱུར་པས་རྲེ་རྲེས་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སོན། །རྲེས་འགའ་སྐུ་ནྱི་ཆྲེ་བར་སྤྲུལ་བས་

ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་བར་དུ་མཐོ། །རྲེས་འགའ་གཟུགས་སྐུ་སྣང་བ་མྲེད་པར་

གསུང་གྱིས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར། །རྲེས་འགའ་སྐུ་ལས་འོད་ཟྲེར་འཕོས་པའྱི་

གནམ་ས་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་གང༌། །རྲེས་འགའ་མྲེ་དཔུང་ཆྲེན་པོ་སྤྲུལ་བས་སྱིད་

པ་གསུམ་ཡང་ཚིག་སམ་བྲེད། །རྲེས་འགའ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རྱིང་བུར་སྣ་

ཚོགས་པདྨས་གང་བ་སྤྲུལ། །རྲེས་འགའ་ལོན་ཤྱིང་གསར་སྐྲེས་དག་ལ་མྲེ་ཏོག་

འབས་བུས་གང་བ་སྤྲུལ། །རྲེས་འགའ་རྱི་བོ་ཆྲེན་པོ་དག་ལ་རྱིན་ཆྲེན་འོད་ཟྲེར་འབར་

བ་སྤྲུལ། །གཞན་ཡང་ངོ་མཚར་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མས་ཐུབ་བསན་ལྷུན་པོ་ཕོགས་ལས་

རྒྱལ། །མཐའ་གཉྱིས་སང་བའྱི་བསོད་སོམས་བསྲེན་ཅྱིང་འདོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་ཆོག་

ཤྲེས་པ། །དྲེ་ཉྱིད་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་ལ་གནས་པས་མྱུར་དུ་སྱིད་ལས་གོལ་གྱུར་

ཞྱིང༌། །རྲེད་དང་བཀུར་སྱི་ཆྲེ་ཆྲེར་མང་བ་དགྲེ་སྦྱོང་ཚུལ་ལ་བར་གཅོད་ཅྲེས། །སུམ་

ཅུ་ར་གསུམ་ལྷ་ཡྱི་གནས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་འབོན་པར་ཆས། །དྲེ་ཡང་རྱི་

རབ་ལྷུན་པོའྱི་སྲེང་དུ་གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་བལྟ་ན་སྡུག །གསྲེར་གྱི་ར་བས་ཡོངས་སུ་

བསོར་ཞྱིང་རྱིན་ཆྲེན་སྣ་བཞྱིའྱི་མདའ་ཡབ་མཛེས། །ནང་གྱི་ས་གཞྱིར་ཚོན་བརྒྱའྱི་

རྱི་མོ་དབང་བོའྱི་གཞུ་ལྟར་རྣམ་པར་བཀ། །སྲེང་དུ་མནན་ན་ནྲེམ་ཞྲེས་པ་དང་

བཏྲེགས་ན་སྦར་ཞྲེས་ཤྱིན་ཏུ་མཉྲེན། །གོང་ཁྲེར་དྲེ་ཡྱི་ཕྱི་རོལ་ཕོགས་བཞྱིའྱི་དཔག་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽

  329  

ཚད་ཉྱི་ཤུའྱི་ཕ་རོལ་ན། །ཤར་ན་ཤྱིང་ར་སྣ་ཚོགས་ཚལ་དང་ལྷོ་ན་ཤྲེས་པ་རྩུབས་

འགྱུར་ཚལ། །ནུབ་ན་ལྷ་རྣམས་འདྲྲེས་པའྱི་ཚལ་དང་བང་ན་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་

ཚལ། །སྲེང་དུ་རང་བྱུང་ཆོས་ཀྱྱི་ར་ལས་བག་ཡོད་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་སོགས་སོན། །གོང་

ཁྲེར་བལྟ་ན་སྡུག་གྱི་ཕྱི་རོལ་ལྷོ་ནུབ་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་ན། །ཆོས་བཟང་ལྷ་ཡྱི་

མདུན་ས་ཞྲེས་བ་ཆུ་ཞྲེང་དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་བ། །རྱིན་ཆྲེན་སྣ་བཞྱིས་ལན་ཀན་

གྱིས་བསོར་ས་གཞྱི་རྱིན་ཆྲེན་ཤྲེལ་ལས་གྲུབ། །དབུས་སུ་བཻཌཱུརྱ་ཡྱི་ཀ་བ་ཟུར་

བརྒྱད་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་དྲུང༌། །དབང་པོ་དང་ནྱི་ཉྲེ་དབང་སོ་གཉྱིས་གསྲེར་ཁྱི་

བཤམས་པར་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས། །འཇྱིག་རྲེན་ལྷ་དང་མྱི་ཡྱི་བ་བ་ལྲེགས་ཉྲེས་གང་ཞྲེས་

རྣམ་པར་དཔྱོད། །ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་བཞྱི་བཅོ་ལྔ་དག་ལ་རྒྱལ་བོ་སྡྲེ་བཞྱིས་འཇྱིག་

རྲེན་ཉུལ། །ལྲེགས་ཉྲེས་བྲེད་པ་དག་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་བསྔགས་ཤྱིང་མྱི་མཐུན་

བསྒོགས་པར་བྲེད། །བང་ཤར་མཚམས་ན་ཡོངས་འདུས་ཞྲེས་བའྱི་དཔག་བསམ་

ལོན་པ་ཆྲེན་པོ་ནྱི། །ཡལ་ཀ་ལོ་འདབ་ཕོགས་སུ་རྒྱས་པས་ཁོར་ཡུག་དཔག་ཚད་ལྔ་

བཅུར་ཁབ། །མྲེ་ཏོག་འབས་བུའྱི་དྲྱི་ངད་ལྡང་བས་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་མཆོད་པ་

བཞྱིན། །དྲེ་ལས་མྱི་ཟད་འདོད་དགུ་འབྱུང་བ་ལྷ་ཡྱི་བསོད་ནམས་སོབས་ལས་

བྱུང༌། །ཡོངས་འདུའྱི་དྲུང་ན་ལྭ་བ་དཀར་བོ་ལྟ་བུའྱི་རྡོ་ལྲེབ་ཅྲེས་བ་བ། །གྲུ་བཞྱི་ཆུ་

ཞྲེང་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཁོར་ཡུག་དཔག་ཚད་ཉྱིས་བརྒྱ་བ། །འཕང་དུ་དཔག་ཚད་

ཕྲེད་དང་དྲུག་ལྷག་བཻཌཱུརྱ་ཡྱི་ས་གཞྱི་ལ། །གསྲེར་གྱི་མྱིག་མང་རྱིས་སུ་བྱིས་ཤྱིང་

ཚོན་སྣ་བརྒྱ་ར་གཅྱིག་གྱིས་བཀ། །ངོ་མཚར་འཆྱི་མྲེད་དབར་གྱི་ར་བ་མྲེ་ཏོག་ཕྲེང་

བར་འཁྱིགས་པ་དྲེར། །ལྲེགས་བས་བསོད་ནམས་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པའྱི་རྱིན་ཆྲེན་
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གདན་ཁྱི་བཤམས་པ་སོགས། །ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཕྲེབས་

བསུའྱི་ས་གོན་ཆྲེན་པོ་མཛད། །དྲེའྱི་ཚེ་འོད་ཀྱྱིས་ནམ་མཁའ་གང་བཞྱིན་སོབས་བཅུ་

མངའ་བ་འཁོར་བཅས་བོན། །འཆྱི་མྲེད་བདུད་རྱི་ཟས་ལ་སོགས་པ་ངོ་མཚར་མཆོད་

པས་མཉྲེས་པར་བས། །ཟླ་བ་གསུམ་དུ་དབར་གནས་ཞལ་གཞྲེས་ཐ་སར་ཉ་ལ་

དགག་དབྲེ་མཛད། །ལྷའྱི་བུ་ནོར་བུ་དྲྱི་མ་མྲེད་སོགས་ལྷ་རྣམས་རང་རང་སལ་བ་

བཞྱིན། །མདོ་རྒྱུད་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བས་སྱིན་ཅྱིང་གོལ་བའྱི་ལམ་ལ་

བཀོད། །དྲེ་ནས་ཉྱིན་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་འཐབ་བལ་ནས་བཟུང་འོག་མྱིན་

བར། །འགོ་བའྱི་མགོན་པོ་དངོས་སུ་བོན་ཏྲེ་ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་གྱིས་འགོ་དོན་

མཛད། །དྲེའྱི་ཚེ་ལྷ་ཡྱི་བཟོ་བོ་རྣམས་ཀྱྱིས་ལྷུན་པོའྱི་རྲེ་ནས་འཛམ་གྱིང་དུ་གསྲེར་

དངུལ་བཌཱཻུརྱ་ལས་གྲུབ་པའྱི་རྱིན་ཆྲེན་ཐྲེམ་སས་རྣམ་གསུམ་གཙུགས། ཚངས་པས་

ར་ཡབ་དཀར་བོ་འཛིན་ཅྱིང་གཡས་པ་གསྲེར་གྱི་སས་ལས་འབྲེབས། སྤྱན་སོང་

མངའ ་བས་གདུགས་དཀར་འཛིན ་ཅྱིང ་གཡོན ་པ ་དངུལ་གྱི ་སས་ལས་

འབྲེབས། །དབུས་མ་བཻ་ཌཱུརྱ་ཡྱི་སས་ལ་ལྷ་མྱིའྱི་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །འདོད་

གཟུགས་དཔག་མྲེད་ལྷ་ཡྱིས་བསོར་བཞྱིན་ཨུ་དུམ་ཝ་རའྱི་ཚལ་དུ་བོན། །དྲེའྱི་ཚེ་

མཁའ་ལ་འཇའ་དང་འོད་ཀྱྱི་བཀ་ཤྱིས་རྱི་མོ་དཔལ་དུ་ཤར། །འཆྱི་མྲེད་བུ་དང་བུ་

མོའྱི་ཚོགས་ཀྱྱིས་ཤྱིས་བརོད་མྲེ་ཏོག་གྲུ་ཆར་འབྲེབས། །དུང་དཀར་པྱི་ཝང་ར་ར་ལ་

སོགས་རོལ་མོའྱི་དབངས་ཀྱྱིས་ཕོགས་ཆ་ཁབ། །སྲེག་སོགས་བཀ་ཤྱིས་ལྷ་མོ་

རྣམས་ཀྱྱིས་བཅོམ་ལྡན་མཆོད་པའྱི་ལས་ལ་བརོན། །ཇྱི་ལྟར་སབས་གསུམ་དབང་བོ་

དྲེ་ནྱི་ཉྲེ་དབང་ཚོགས་ཀྱྱིས་བསོར་བའམ། །གསྲེར་གྱི་རྱི་བོ་ཕྲེང་བ་བདུན་གྱིས་ལྷུན་
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པོ་ཡོངས་སུ་བསོར་བ་བཞྱིན། །དག་བཅོམ་འཁོར་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བའྱི་དྲང་

སོང་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་དྲེས། །དཔག་མྲེད་འགོ་དོན་མཛད་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་བསམ་གྱིན་

སྱིང་ནས་ཕག་བགྱིའོ། །

དྲེ་ནས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་གཉྱིས་པ་བསོར་བ་ནྱི། 

བསོད་པ་ལས། ས་ཆྲེན་རབ་གཡོ་ལྟས་ཆྲེན་བཅོ་བརྒྱད་བཅས། །བ་རྒོད་

ཕུང་བོའྱི་རྱི་བོར་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡྱི། །ཆོས་འཁོར་

གཉྱིས་པ་བསོར་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བར་བ་

བསོར་བའྱི་དུས་ལ་བཤད་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང༌། སོན་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་

སངས་རྒྱས་དགུང་གངས་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྱིག་པ་ལྕགས་ཕོ་ཁྱི་ཡྱི་ལོར་ཆོས་འཁོར་

གཉྱིས་པ་བསོར་བར་གངས་ཅན་གྱི་མྱི་དབང་ཆྲེན་པོ་སོགས་ཀྱྱིས་གསུངས་ལ། 

འདྱིར་ནྱི་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། འཕགས་པ་རབ་འབོར་

གྱིས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པའྱི་དུས་སོགས་ཐུན་མོང་བའྱི་མཛད་པ་ཉྱིད་གཙོ་བོར་བས་

སོ། །ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་གསུངས་པའྱི་ཚེ། །ནམ་མཁའ་ནས་ལྷའྱི་བུ་

རྣམས་ཀྱྱིས། ཨ་ལ་ལ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་གཉྱིས་པ་བསོར་བར་

མཐོང་ངོ༌། །ཞྲེས་ཆྲེད་དུ་བརོད་པའང་མཛད་དོ། །

ཆོས་འཁོར་གཉྱིས་པ་གང་དུ་བསོར་བའྱི་གནས་དང༌། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བསོར་

བ་སོགས་ནྱི། བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་ལས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་

རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་སོན་པ་ལ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཚོགས་ཆྲེན་པོའྱི་ཁུར་ཡུལ་
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གཞན་གྱིས་འདྲེགས་པར་མྱི་ནུས་པ་ཉྱིད་ཀྱྱིས། མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་གནས་

དང་འདྲ་བར་འདོད་པར་བ་བ། རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱི་ཕུང་པོར་གྱུར་པ་ཡོད་པ་

གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་བ་རྒོད་ཀྱྱི་ཕུང་བོའ།ོ །ལྷ་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་འདོད་པ་

རྣམས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་ཚིགས་རྣམས་སུ་འདུ་བ་རྒྱ་ཆྲེར་བྲེད་པ་

ཞྲེས་བ་བའྱི་ངྲེས་ཚིག་གྱི་ཚུལ་གྱིས་ན་རྱིའོ། །ཞྲེས་དང༌། འདོད་པ་ཆུང་བ་ལ་དགྲེས་

པའྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ཆོས་ཀྱྱི་གདན་བཤམས་ནས། མདོ་སྡྲེ་རྱིན་པོ་

ཆྲེ་འདྱི་ནྱི་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཉྱིད་ཀྱྱིས་རོགས་པར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པར་

བ་བའྱི་ཕྱིར། །ཤྱིན་ཏུ་རྐོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཉྲེས་པ་དང་བལ་བ་ཉྱིད་ཀྱྱིས་རྡོ་རྲེའྱི་

སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་དུ་སྐུ་དྲང་བོར་བཞུགས་ནས། ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཕག་རྒྱ་བཅྱིངས་པ་

སྔོན་དུ་འགོ་བས། ཤངས་ཀྱྱི་རྲེ་མོར་སྤྱན་གཏད་དྲེ་དྲན་པ་རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་མངོན་དུ་

ཕོགས་པར་མཛད་ནས། ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་

རྒྱལ་བོ་ཞྲེས་བ་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏྲེ་བཞྲེངས་སོ། །དྲེ་ནས་

བམས་པ་དང་སྱིང་རྲེའྱི་སྤྱན་དག་གྱིས་འཇྱིག་རྲེན་འདྱི་དག་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟྱིར་

བ་ལ་ཡང་དག་པར་གཟྱིགས་ཏྲེ། བསན་པ་འདྱི་ནྱི་ཆུང་ངུ་དང་འབྱིང་དང་ཆྲེན་པོའྱི་

དབྲེ་བས་སལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཀུན་ཏུ་འགོ་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱྱི་མཐར་ཐུགས་

པར་བྲེད་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་རོགས་པར་མཛད་

པས། ཅྱི་རྱིགས་པར་སྐུའྱི་ཡན་ལག་དང་ཉྱིང་ལག་རྣམས་དང༌། བ་སྤུའྱི་བུ་ག་ཐམས་

ཅད་ནས་འོད་ཟྲེར་བྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་དྲུག་ཅུ་དྲུག་ཅུ་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་འོད་

འཕོས་པས། ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བྲེ་མ་སྲེད་སྣང་བ་
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ཆྲེན་པོས་ཁབ་པར་མཛད་ཅྱིང༌། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངྲེས་པར་མཛད་ནས། སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆྲེན་པོའྱི་འཇྱིག་

རྲེན་གྱི་ཁམས་འདྱི་ལགས་ཀྱྱི་དབང་པོས་ཁྲེབས་པར་མཛད་དྲེ། དྲེ་ལས་འོད་ཟྲེར་གྱི་

ཚོགས་མང་བོ་སྤོས་པ་ལ་གནས་པའྱི་པདྨའྱི་སྱིང་བོ་ལ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་སྐུ་

མང་བོ་བཞུགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་སོན་

པར་མཛད་པར་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་དྲེ། དྲེ་དོན་དུ་གཉྲེར་བའྱི་

སྐྲེ་བོ་བསྡུ་བའྱི་ཕྱིར། ཡུམ་སོན་པའྱི་ལྟས་ཐོགས་མྲེད་པ་སོན་པར་མཛད་དོ། །དྲེའྱི་

འོག་ཏུ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འཁོར་གྱི་འཇྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་འཇྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་

བལ་བས། སྲེང་གྲེ་རྣམ་པར་བསྒྱིངས་པ་ཞྲེས་བ་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་

ཞུགས་ནས། གནས་མྱི་གཙང་བ་དང༌། ཉན་པ་པོ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་དབྲེ་བ་

ལ་མྱི་མཁས་པ་ལ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་བསན་པར་མྱི་བའོ་ཞྲེས་ཆོས་སྨ་བ་རྣམས་ལ་གོ་

བར་བ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་བ་བ་མངོན་པར་འདུ་བར་

མཛད་དྲེ། གང་གྱིས་ལྟས་ཆྲེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་སྔོན་དུ་འགོ་བ་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་དུ་

འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་བསྡུས་པའྱི་མྱི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་རྣམ་པར་བསལ་

བས་གནས་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པས། དྲེ་ན་གནས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལྷ་དང་མྱི་

དང་སལ་བ་མཉམ་པར་སྐྲེས་ནས། སྐྲེ་བ་དྲན་ཏྲེ། དགའ་བ་དང༌། རབ་ཏུ་དགའ་བས་

རང་རང་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཞྱིང་དུ་སོང་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྱིང་འདུད་པར་གྱུར་ཏོ། །སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅང་ཀྱང་ལོང་

བར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཉྲེས་པ་དང་བལ་ཞྱིང༌། དགྲེ་བ་བཅུའྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་
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དང༌། ཚངས་པའྱི་གནས་པ་བཞྱི་ལ་མངོན་པར་དགའ་ཞྱིང༌། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་

ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའྱི་བདྲེ་བ་ཐོབ་པས། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་མཉན་པའྱི་སྣོད་

དུ་གྱུར་པས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཤྲེས་རབ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པར་གྱུར་

ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་སྦྱྱིན་པ་ནྱི་ལྲེགས་པའོ། །དུལ་བ་ནྱི་ལྲེགས་པའོ། །ཞྱི་བ་ནྱི་ལྲེགས་

པའོ། །ཡང་དག་པར་སྡོམ་པ་ནྱི་ལྲེགས་པའོ། །ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ནྱི་ལྲེགས་

པའོ། །སོག་ཆགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་མྱི་འཚེ་བ་ནྱི་ལྲེགས་པའོ། །ཞྲེས་བ་བའྱི་

ཆྲེད་དུ་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཡང་ཆྲེད་དུ་བརོད་དོ། །ཞྲེས་བ་བ་ནྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་

གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གཉྱིས་སོ། །དྲེའྱི་རྲེས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྲེས་བ་མཐའ་དག་

ལ་མངའ་བརྲེས་པས་ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་སོན་པར་སྤྱོད་དོ་ཞྲེས་སོན་

པར་མཛད་པས། གདུལ་བ་རྣམས་ལ་གུས་པ་བསྐྲེད་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་སྔ་མ་བཞྱིན་

དུ་འོད་དང་སྐུ་མདོག་དང་གཟྱི་བརྱིད་དང་དཔལ་གྱིས་འཇྱིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་

གྱིས་མནན་ནས། གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མཛེས་ཤྱིང་ལྷམ་མྲེ་ལྷན་ནྲེ་ལྷང་ངྲེ་སྲེ། དཔྲེར་ན་

རྱིའྱི་རྒྱལ་བོ་རྱི་རབ་ཀྱྱིས་རྱི་བོ་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པ་ལྟ་བུར་མཛད་པར་

གྱུར་ཏོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཉྱིད་ཀྱྱིས་འདྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང་སོན་པར་སྤྱོད་

ཀྱྱིས། བདག་ཅག་ལྟ་བུས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གདུལ་བ་རྣམས་འབད་པ་མྱི་བྲེད་པར་

འགྱུར་དུ་འོང་བས། དྲེའྱི་ཕྱིར་མྱིར་གྱུར་པ་ཁོ་ནས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་ནུས་སོ་

ཞྲེས་སྤོ་བ་ཡང་དག་པར་བསྐྲེད་པའྱི་དོན་དུ། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་འདྱིའྱི་སྲེམས་

ཅན་རྣམས་ཀྱྱི་ལུས་དང་མཉམ་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐུ་ཐ་མལ་བ་བསན་ཏོ། །

དྲེ་ནས་རབ་ཏུ་དང་ཁད་པར་ཅན་སྐྲེས་པར་གྱུར་བའྱི་ལྷ་དང་མྱི་ཡང་དག་
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པའྱི་དོན་སོམ་པ་གོམས་པ་ལས་དུས་གཞན་དུ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཆོས་

རོགས་པར་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་

མཆོད་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ཕུལ་བ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤྱད་པ་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ལྲེགས་

པར་བསྔོས་པའྱི་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལས་སྲེམས་དང་བས་བསོད་

ནམས་མངོན་པར་སྲེལ་བ་དང༌། ལུས་ལ་སོགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པས་གདུལ་བ་

རྣམས་ལ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱྱི་ཚོགས་བདྲེ་བར་བསྐྲེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་རྲེས་སུ་

བཟུང་བའྱི་དོན་དུ། མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས། དྲེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ཀྱྱིས། ཉྱིད་ཀྱྱི་དབུའྱི་སྲེང་དུ་སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆྲེན་པོའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་

ཁམས་ཀྱྱི་ཚད་ཙམ་པའྱི་ཁང་བ་བརྲེགས་པ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་མཛེས་ཤྱིང་

འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་པར་བྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ནས། བདག་ཏུ་རློམ་པའྱི་བག་ཆགས་མ་སངས་པ་རྣམས་ལ། གཅྱིག་ལ་

མངོན་པར་དམྱིགས་ཏྲེ་ཆོས་སོན་པར་མཛད་ན། ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པས་

ཡང་དག་པར་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་སམ་པས་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་

པ་ཉྱིད་དུ་འཇུག་ཀྱང༌། ཕྱིས་སལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མྱང་བ་དང༌། རྱིང་ཞྱིག་ལོན་

པའྱི་དབྲེ་བས་ལ་ལ་ཞྱིག་རོགས་པར་ལུང་བསན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་

པ་ལ་སོགས་པར་སྒོ་འདོགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ངྲེད་ལ་སྲེམས་གཞན་དུ་བ་བ་

མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ན་གནས་པའྱི་

སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་མདུན་དུ་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའྱི་རྒྱལ་བོས་ཆོས་རྣམ་པ་
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ཐམས་ཅད་སོན་པ་ལྷུར་མཛད་པའྱི་བདག་གྱི་སྐུ་མཉམ་པར་བསན་པ་ཞྲེས་བ་བ་ནྱི། 

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གཉྱིས་སོ། །

དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་སུ་འཁྲུངས་པའྱི་

ཕྱིར་དང༌། ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡང་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའྱི་དོན་མཛད་

པ་ལ་མཉམ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་སྐྲེ་བོ་བློ་དམན་པ་རྣམས་ཀྱྱི་དོགས་པ་སྲེལ་བས། 

འཇུག་པ་དང་ཚོགས་རོགས་པ་མཚུངས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་སོ་

སོའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཞྱིང་དུ། བླ་ན་མྲེད་པར་ཡང་དག་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་

སྱིད་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅྱིགཚོགས་དང་ཆོས་སྐུ་དག་དང་

ནྱི། །འགོ་བའྱི་དོན་དུ་སྤྱོད་པར་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་སྲེ། །སྐུ་ཚེ་

རྱིགས་དང་ཚད་ཀྱྱིས་མྱིན། །ཞྲེས་བདག་ཉྱིད་མཚུངས་པར་བསན་པ་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་

དུ་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྐྲེ་བར་སོན་ལམ་བཏབ་པའྱི་རང་གྱི་གདུལ་

བའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གསུང་རབ་མདོ་སྡྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་མ་ལུས་པར་

ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་བསན་པས། ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྲེད་པའྱི་ཐབས་

བསན་པའྱི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་འཛུམ་པ་མཛད་དྲེ། གང་གྱི་

འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ན་གནས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་མྱི་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཐྲེ་ཚོམ་གྱིས་

ས་བོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དྲུངས་ཕྱུང་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་ཕན་ཚུན་ནས་

ཕན་ཚུན་གྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ན་བཞུགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

འཁོར་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་མཐོང་ནས་མཚུངས་པ་ཉྱིད་
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དུ་རོགས་པ་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྣང་བ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྟས་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་

འགོ་བས། རང་གྱི་བླ་མ་ལ་མ་ཞུས་པར་བབ་ཆོལ་དུ་འགོ་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་སོ་སམ་

ནས། དྲེའྱི་དོན་དུ་ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་ཀྱྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་

རྣམས་རང་རང་གྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱྱི་ཐད་དུ་སོང་སྲེ། ཞབས་ལ་ཕག་

འཚལ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཉྱིད་ཀྱྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣང་བ་ཆྲེན་པོ་འཇྱིག་རྲེན་དུ་

བྱུང་བ་འདྱི་དང་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཞུས་པའྱི་ལན་གྱི་རྲེས་ཐོགས་ལ། བསྔགས་

པ་གསུང་བ་ཐོས་པས་རང་གྱི་བདག་པོའྱི་ཐུགས་དགོངས་བཟང་བོ་རྱིག་པ་རྣམས་

ཀྱྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས། བདག་ཅག་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་དྲེ་ལྟ་

བུ་དྲེ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སད་དུ་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་དྲེར་མཆྱིའོ། །ཞྲེས་གསོལ་

ཏྲེ་གནང་བ་ཐོབ་ནས། རང་གྱི་བདག་པོས་ཆོས་ལ་གུས་པས་མཆོད་པའྱི་དོན་དུ་

རྱིན་པཽ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱི་པདྨའྱི་སྐྲེས་བསྐུར་བ་དང༌། གནོད་པ་ཆུང་ངམ་ཞྲེས་བ་ལ་

སོགས་པ་སྙུན་གསོལ་པའྱི་ཚིག་དང༌། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་འདྱི་སྱིགས་མ་ལྔ་དང་

ལྡན་པ་ཡྱིན་པས་བག་ཡོད་པར་གནས་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྲེས་བ་བའྱི་རྲེས་སུ་བསན་

པ་མནོད་ནས། འཁོར་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དང་བཅས་པས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་

རྣམས་ལ་མཆོད་པ་བྲེད་ཅྱིང་འོངས་ནས། ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་

མཆོད་པའྱི་ཚོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏྲེ། རང་རང་གྱི་གནས་སུ་འཁོད་ནས་རང་

རང་གྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱྱི་སྙུན་གསོལ་བའྱི་ཚིག་དང་པདྨ་ཕུལ་བར་

གྱུར་ཏོ། །ཞྲེས་བ་བ་ནྱི་ཆོས་སྣང་བའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ནོ། །

དྲེའྱི་རྲེས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་སུ་མ་དག་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཁམས་
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སུ་འཁྲུངས་སུ་ཟྱིན་ཀྱང་དྲེའྱི་ཉྲེས་པས་མ་གོས་པར་ཤྲེས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དང༌། 

དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་མཆོད་པ་བ་བའྱི་ཕྱིར། པདྨ་དྲེ་རྣམས་རང་རང་གྱི་ཕོགས་སུ་

གཏོར་བ་ན། པདྨ་དྲེ་རྣམས་ལ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་བཞུགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་

རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་སོན་པར་མཛད་པས། སྲེམས་ཅན་རྣམས་བླ་ན་མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངྲེས་པར་མཛད་པའྱི་དོན་དུ་དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་མཆོད་པ་

ཕུལ་ནས། སལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོགས་

ཆྲེན་པོ་འདུས་པ་རྣམས་འོངས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས། ཐོག་མ་དང༌། བར་དང༌། ཐ་

མར་དགྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོན་པར་

མཛད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

གནས་གཞན་ཡང༌། མཉན་ཡོད་དང༌། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྲེད་ཀྱྱི་ལྷའྱི་རྒྱལ་

བོའྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་དང༌། བ་ཀ་ལནྡ་ཀའྱི་ཚལ་དུའང་གསུངས་སོ། །མདོ་སྡྲེ་

དགོངས་འགྲེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མ་མཆྱིས་

པ་ཉྱིད་ལས་བརམས། སྐྲེ་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་

བརམས་ནས། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ། སོང་བ་ཉྱིད་

སྨོས་པའྱི་རྣམ་པས་ཆྲེས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་གཉྱིས་པ་

བསོར། ཞྲེས་ཆྲེས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་འཁོར་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་

དང༌། ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་གསུང་བའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་

ཀྱྱིས་གདན་བཤམས་པར་གསུངས་པས་ན། འདྱི་ནྱི་མདོ་སྡྲེ་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་
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ནོ། །ཡོན་ཏན་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྡུད་པ་ལས་ཀྱང༌། མཁས་པ་གང་ཞྱིག་བསབ་ཀུན་ཕ་རོལ་

འགོ་འདོད་པས། །སངས་རྒྱས་བསབ་པ་ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་འདྱིར་སོབས། །འདྱི་

ནྱི་ཆོས་གཏྲེར་མཆོག་དང་ཆོས་བརོད་དམ་པ་ཡྱིན། །སངས་རྒྱས་རྱིགས་ཡྱིན་འགོ་

བའྱི་བདྲེ་དང་སྐྱིད་པའྱི་མཛོད། །ཅྲེས་གསུངས་སོ། །

ཡུམ་རྒྱས་པ་ནྱི་སོང་ཁག་བརྒྱ་བ་དང༌། འབྱིང་གྱི་རྒྱས་པ་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སོང་བ་

དང༌། འབྱིང་གྱི་འབྱིང་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་བ་དང༌། འབྱིང་གྱི་བསྡུས་པ་ཤྲེས་རབ་ཁྱི་

བའོ། །བསྡུས་པའྱི་རྒྱས་པ་བརྒྱད་སོང་བ་དང༌། བསྡུས་པའྱི་བསྡུས་པ་ཡོན་ཏན་རྱིན་

པོ་ཆྲེ་བསྡུད་པའོ། །ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱྱི་བཤྲེས་གཉྲེན་གསུངས་ལ། དྲེ་ལས་

དང་བོ་ལྔ་ཅྱིག་ཆར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞུ་བ་བོ་ཐམས་ཅད་མཐུནཔར་འབྱུང་ཞྱིང༌། 

ཞྱིང་དག་སྦྱོར་བའྱི་ཐད་དུ་གང་གཱའྱི་ལྷ་མོ་ལུང་བསན་པར་མཚུངས་པས་སོ། །ཁབ་

པ་ཡོད་དྲེ། སངས་རྒྱས་གཅྱིག་གྱིས་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡང་ཡང་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་

སོན་པ་མྱི་རྱིགས་པས་སོ། །

འོ་ན་གྱིང་གཞྱིར་འཁོར་བརྒྱ་ཕག་ཕྲེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཞྲེས་པ་དང་ལྔ་སོང་

ཞྲེས་གངས་མང་ཉུང་བྱུང་བ་དང་འགལ་ཞྲེ་ན། དགྲེ་འདུན་བགངས་པ་དང༌། གང་

ཟག་བགངས་པའྱི་ཁད་བར་རོ། །གསུང་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་གསུངས་ན་ཡང༌། །དུ་མ་ཉྱིད་

དུ་སོ་སོར་གོ །ཞྲེས་པ་ལྟར། དབང་པོ་རྟུལ་འབྱིང་རྣོ་གསུམ་གྱིས་ཚིག་རྒྱས་འབྱིང་

བསྡུས་གསུམ་དུ་གོ་བ་བཞྱིན་དུ། སྡུད་པ་པོས་ཀྱང་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བུ་སོན་

རྱིན་པོ་ཆྲེས་གསུངས་སོ། །

དྲེ་ཡང་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་དོན་འགྲེལ་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དྲེ། ཇྱི་
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སད་དུ། ལང་གར་གཤྲེགས་པ་ལས། ལྷོ་ཕོགས་བྲེ་དའྱི་ཡུལ་དུ་ནྱི། །དགྲེ་སོང་དཔལ་

ལྡན་ཆྲེར་གགས་པ། །དྲེའྱི་མྱིང་ཀླུ་ཞྲེས་འབོད་པ་སྲེ། །ཡོད་དང་མྲེད་པའྱི་ཕོགས་

འཇྱིག་པ། །དྲེ་ཡྱི་ཐྲེག་པ་འཇྱིག་རྲེན་དུ། །བླ་མྲེད་ཐྲེག་ཆྲེན་རབ་བཤད་ནས། །རབ་ཏུ་

དགའ་བའྱི་ས་བསྒྲུབས་ཏྲེ། །བདྲེ་བ་ཅན་དུ་དྲེ་འགོའ།ོ །ཞྲེས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱྱིས། འཁོར་ལོ་བར་བའྱི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསན་བཅོས་ཆྲེན་པོ་

ར་བ་ཤྲེས་རབ། སོང་ཉྱིད་བདུན་ཅུ་བ། རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བ། ཞྱིབ་མོ་རྣམ་ཐགརོད་

བཟློགཐ་སད་གྲུབ་པའམ། རྱིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་སྲེ་དབུ་མ་རྱིགས་ཚོགས་དྲུག་མཛད་དྲེ། 

ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོར་ཆོས་རྣམས་ཀྱྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྲེད་པ་དང༌། མ་སྐྲེ་བ་སོགས་སུ་

གསུངས་པ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་བདྲེན་གྲུབ་ཀྱྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དུ་མྲེད་པ་དང་མ་སྐྲེ་བ་སོགས་

སུ་དགོངས་པ་ཡྱིན་པས། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་བདྲེན་གྲུབ་ཀྱྱིས་

སོང་བ་ནྱི། ཟབ་མོ་སོང་བ་ཉྱིད་དང༌། དོན་དམ་བདྲེན་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་དག་རོགས་པའྱི་

བློ་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་བའོ་ཞྲེས་བཞྲེད་དོ། 

རྲེ་བཙུན་བམས་པས། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་གྱི་སྦས་དོན་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་

རྱིམ་པ་རྣམས་གདུལ་བས་བདྲེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའྱི་དོན་དུ། བསན་བཅོས་ཆྲེན་པོ་

མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་མཛད་དྲེ། ཡུམ་གྱི་སྦས་དོན་རྣམས་དངོས་པོ་བརྒྱད་

དང༌། དོན་བདུན་ཅུ་དྲྱིལ་ནས་གསུངས་སོ། ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་གཉྱིས་དང་ཁྱི་བརྒྱད་

སོང་བ་གསུམ་གྱི་གཞུང་འགྲེལ་གནོད་འཇོམས་ལས། ཡུམ་གསུམ་པོ་དྲེའྱི་དོན་

ཐམས་ཅད། སོ་གསུམ་དང༌། རྣམ་གངས་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གསུངས་ཏྲེ། 

གྲེང་གཞྱིའྱི་སབས་ཕྲེ་བའྱི་རྲེས་སུ། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ། འདྱི་ལ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་
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སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསབ་པར་བའོ། ཞྲེས་

པས་ཡུམ་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་བསན་པས་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའྱི་སོ། དྲེ་

ནས་རབ་འབོར་གྱི་ལྲེའུའྱི་བར་འབྱིང་དུ་བསན་པའྱི་སོ། དྲེ་ནས་མཇུག་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའྱི་བར་རྒྱས་པར་བསན་པའྱི་སོ་སྲེ་སོ་གསུམ་མོ། །རྣམ་གངས་བཅུ་གཅྱིག་

ནྱི། དང་བོ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་བཀའ་བསྩལ་བ་གཅྱིགདྲེ་ནས་རབ་འབོར་གྱིས་བཤད་པ་

གཅྱིགབརྒྱ་བྱིན་ལ་བཀའ་བསྩལ་བ་གཉྱིས། རབ་འབོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞྱི། 

བམས་པ་ལ་བཀའ་བསྩལ་བ་གཉྱིས། དྲེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་བསྩལ་ནས་

ཡོངས་སུ་གཏད་པ་རྣམས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱྱི་གང་བོས། བརྒྱད་སོང་བའྱི་

བརོད་བ་རྣམས་དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་སུ་བསྡུས་ཤྱིང༌། ཚུལ་འདྱི་ཡུམ་རྒྱས་

འབྱིང་དག་ལ་ཡང་འདྲ་བར་གསུངས་ཏྲེ། བརྒྱད་སོང་དོན་བསྡུས་ལས། རྲེན་དང་

དབང་དུ་བ་བ་དང༌། །ལས་ནྱི་སོམ་པ་དང་བཅས་པ། །རབ་དབྲེ་རགས་དང་ལྟུང་བ་

དང༌། །ཕན་ཡོན་བཅས་པར་ཡང་དག་བརོད། །ཅྲེས་སོ། །

དྲེ་ལ་རྲེན་ནྱི། སོན་པའོ། །དབང་དུ་བ་བ་ནྱི་བང་སྲེམས་ལ་སོགས་པའྱི་

འཁོར་རོ། ལས་ནྱི་བ་བ་དང་བྲེད་པ་དང་སྤྱོད་པ་སྲེ། བང་སྲེམས་ཡུམ་ལ་ཇྱི་ལྟར་

སྤྱོད་པའོ། སོམ་པ་ནྱི་རྣམ་གཡྲེང་གྱི་རོག་པ་བཅུའྱི་གཉྲེན་པོར་བསོམ་ཚུལ་

བཅུའོ། །རབ་དབྲེ་ནྱི་སོང་ཉྱིད་བཅུ་དྲུག་གོ །རགས་ནྱི་བདུད་ལས་ཀྱྱི་རགས་དང་

ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་སོ། །ལྟུང་བ་ནྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་སང་བའྱི་ལས་ཀྱྱི་ངན་སོང་དུ་

ལྟུང་བའོ། །
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ཕན་ཡོན་ནྱི་སོང་གསུམ་རྱིན་ཆྲེན་བདུན་གྱིས་བཀང་སྲེ་སྦྱྱིན་པ་བྱིན་པ་བས་

ཡུམ་ལ་སྤྱོད་པ་བསོད་ནམས་ཆྲེ་བ་སོགས་སོ། །རྣམ་གཡྲེང་གྱི་རོག་པ་བཅུ་ནྱི་ཐྲེག་

བསྡུས་ལས། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་བཅུ་སྲེ། 

དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་མཚན་མའྱི་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དང༌། དངོས་པོའྱི་མཚན་མའྱི་རྣམ་

པར་གཡྲེང་བ་དང༌། སྒོ་འདོགས་པའྱི་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དང༌། སྐུར་བ་འདྲེབས་པའྱི་

རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དང༌། གཅྱིག་པ་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དང༌། ཐ་དད་པ་ཉྱིད་དུ་

རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དང༌། ཁད་པར་དུ་རྣམ་པར་

གཡྲེང་བ་དང༌། མྱིང་ཇྱི་ལྟར་བ་བཞྱིན་དུ་དོན་དུ་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་དང༌། དོན་ཇྱི་ལྟ་

བ་བཞྱིན་དུ་མྱིང་དུ་རྣམ་པར་གཡྲེང་བའོ། །དྲེ་ལ་དངོས་པོ་མྲེད་པར་རྣམ་པར་རོག་

པའྱི་གཉྲེན་པོའྱི་དོན་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཉྱིད་དུ་ཡོད་བཞྱིན་

དུ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དངོས་པོར་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གཉྲེན་པོའྱི་དོན་དུ་

བཀའ་བསྩལ་བ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་བ་

བའོ། །སྒོ་འདོགས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གཉྲེན་པོའྱི་དོན་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ། བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་མྱིང་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་མཐོང༌། ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་མཐོང༌། སྤྱོད་ཅྲེས་བ་བར་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་

མཐོང༌། གཟུགས་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་མཐོང༌། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་དང་འདུ་

བྲེད་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྱིང་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱྱིས་སོང་ངོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སྐུར་

བ་འདྲེབས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གཉྲེན་པོའྱི་དོན་དུ་བཀའ་སྩལ་བ། སོང་བ་ཉྱིད་
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ཀྱྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བ་བའོ། །གཅྱིག་པ་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གཉྲེན་པོའྱི་

དོན་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ། གཟུགས་ཀྱྱི་སོང་བ་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་གཟུགས་མ་ཡྱིན་

ནོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཐ་དད་པ་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གཉྲེན་པོའྱི་དོན་དུ་

བཀའ་བསྩལ་བ། གཟུགས་ནྱི་སོང་བ་ཉྱིད་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་

ཉྱིད་སོང་བ་ཉྱིད་དོ། །སོང་བ་ཉྱིད་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་བ་བའོ། །ངོ་བོ་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་

རོག་པའྱི་གཉྲེན་པོའྱི་དོན་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ། རབ་འབོར་འདྱི་ལྟ་སྲེ། གཟུགས་ཞྲེས་

བ་བ་འདྱི་ནྱི་མྱིང་ཙམ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། ཁད་པར་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་

གཉྲེན་པོའྱི་དོན་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ། ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་མྱི་སྐྲེ་མྱི་འགགཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་མ་ཡྱིན། རྣམ་པར་བང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བ་བའོ། མྱིང་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་

དོན་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གཉྲེན་པོའྱི་དོན་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ། མྱིང་བཅོས་མ་ལ་

ཆོས་དྲེ་དག་སོ་སོར་རོག་ནས་མྱིང་གོ་བུར་གྱིས་རྲེས་སུ་ཐ་སད་འདོགས་ཏྲེ། ཇྱི་ལྟ་

ཇྱི་ལྟར་རྲེས་སུ་ཐ་སད་འདོགས་པ་དྲེ་ལྟ་དྲེ ་ལྟར་མངོན་པར་ཞྲེན་ཏོ ་ཞྲེས་བ་

བའོ། །དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མྱིང་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གཉྲེན་པའྱི་དོན་དུ་བཀའ་

བསྩལ་བ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མྱིང་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་

མཐོང་ངོ༌། །ཡང་དག་པར་རྲེས་སུ་མྱི་མཐོང་བས་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བ་

བ་སྲེ། དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་བ་བར་དགོངས་པའོ། །གཟུགས་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་དྲེ་

བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་བཅུ་

བོ་འདྱི་དག་གྱི་གཉྲེན་པོར་ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་མྱི་

རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བསན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་དོན་མཐའ་
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དག་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དང་གཉྲེན་པོ་དང་བཅས་པར་རྱིགས་པར་བའོ། །ཞྲེས་

གསུངས་སོ། །

འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། ཐོགས་མྲེད་ཅྲེས་བའྱི་དགྲེ་སོང་ནྱི། །བསན་

བཅོས་དྲེ་ནྱི་དོན་ལ་མཁས། །མདོ་སྡྲེ་ངྲེས་དོན་དྲངས་པའྱི་དོན། །རྣམ་པ་མང་བོ་རབ་

ཏུ་འབྲེད། །འཇྱིག་རྲེན་རྱིག་པ་སོན་བདག་ཉྱིད། །གཞུང་འབྲེད་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་

འགྱུར། །དྲེ་ཡྱིས་རྱིག་པ་གྲུབ་པ་ནྱི། །ས་ལའྱི་ཕོ་ཉ་མོ་ཞྲེས་བརོད། །དྲེ་ཡྱི་སྔགས་ཀྱྱི་

མཐུ་ཡྱིས་ནྱི། །བློ་ནྱི་བཟང་བོ་སྐྲེ་བར་འགྱུར། །བསན་པ་ཡུན་རྱིང་གནས་བའྱི་

ཕྱིར། །མདོ་ཡྱི་དྲེ་ཉྱིད་དོན་བསྡུད་བྲེད། །ལོ་ནྱི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་འཚོ། །ཞྲེས་ལུང་

བསན་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་ཐོགས་མྲེད་ཀྱྱིས། ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལས་ཆོས་

རྣམས་ཀྱྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྲེད་པར་གསུངས་པ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་ཕྲེ་ནས་

ཀུན་བཏགས་ཀྱྱི་ཆོས་རྣམས་མཚན་ཉྱིད་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྲེད་པ་དང༌། གཞན་དབང་གྱི་

ཆོས་རྣམས་སྐྲེ་བ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྲེད་པ་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་

ཉྱིད་མྲེད་པ་ལ་དགོངས་པར་བཞྲེད་དྲེ། སུམ་ཅུ་བ་ལས། ངོ་བོ་ཉྱིད་ནྱི་རྣམ་གསུམ་

གྱི། །ངོ་བོ་ཉྱིད་མྲེད་རྣམ་གསུམ་ལ། །དགོངས་ནས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ངོ་

བོ་ཉྱིད་མྲེད་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པའྱི་ཆོས་འབྱུང་གསུང་རབ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་མཛོད་

ལས། བཀའ་བར་བའྱི་དགོངས་འགྲེལ་ལ་ལྟ་བའྱི་ཆ་དང་སྤྱོད་པའྱི་ཆ་གསལ་བར་

བྲེད་པ་གཉྱིས་སོ། དང་བོ་ལ་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབྲེད་བཞྱིར་གགས། ཞྲེས་དང༌། གཉྱིས་

པ་ནྱི། བསབ་བཏུས་དང༌། མདོ་བཏུས་དང༌། ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་འབྲེལ་དུ་སོན་པ་སྤྱོད་
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འཇུག་དང༌། བསོམ་རྱིམ་གསུམ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་པ་སོགས་དང༌། བསན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་

པའྱི་རྒྱན་ར་འགྲེལ་ལྟ་བུར་མདོ་རྒྱན་སྦྱར་ནས། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་གྱི་དོན་ཐོག་མར་

གསལ་བར་མཛད་པ་པོ་ནྱི། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་སྡྲེ་ཡྱིན་ནོ། 

ཉྱི་ཁྱི་སྣང་བ་ལས། དྲེ་ལྟར་འཇྱིག་རྲེན་འདྱི་ནྱི་སོང་ཞྱིང་རྲེས་སོང་ལམ་ལ་བརྲེན་པ་

ཞྲེས་བ་དང༌། །གང་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ལམ་གང་ཡྱིན་པར་བློས་བས་མྱིན་ཡང་མཐོང་

བ་ལོག་གྱུར་པ། །དྲེས་ན་ཁོ་བོས་འགོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་ཕྱིར་མྱི་ཡྱིས་སྔོན་ཆད་མ་

མྱོང་འདྱི། །ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཚུལ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཕོགས་ཙམ་གསལ་

བར་བས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་དང༌། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་སྲེང་གྲེ་

བཟང་པོ་གཉྱིས་ཀས་ཀྱང༌། ཀྱྲེ་མ་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱིས། །དུབ་པ་དག་གྱི་

ངལ་བསོའྱི་གནས། །ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའྱི་ལུགས། །རྱིང་མོ་ཞྱིག་ནས་མཐོང་

བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་བཙུན་པ་གོལ་སྡྲེ་དང༌། ཁ་ཆྲེའྱི་སོབ་དཔོན་ཆྲེ་བའྱི་སྡྲེ་དང༌། 

མཁས་གྲུབ་ཤནྱི་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀྱྱིས། ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་

མདོ་སྡྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་འཆད་ཉན་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བས་

སོ། །བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་འདྱིར། བཙན་པོ་ཁྱི་སོང་སྡྲེ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་ཤྲེར་

ཕྱིན་གྱི་མདོ་རྣམས། ལོ་ཙཱ་བ་ས་བ་དཔལ་བརྲེགས་ཀྱྱིས་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་

བཀའ་དྲྱིན་མཛད་ལ། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། འདྱི་ནས་བང་ཕོགས་གངས་

འགམ་དུ། །བློ་ལྡན་གང་ཞྱིག་འབྱུང་འགྱུར་བ། །ཡྱི་གྲེ་སྒ་དང་བཤད་བ་ལ། །བློ་གོས་
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ཐོགས་པ་མྲེད་པ་འབྱུང༌། །ཞྲེས་ལུང་བསན་པ་ལྟར། བདག་ཉྱིད་ཆྲེན་པོ་རོག་ལོ་ཙཱ་བ་

བློ་ལྡན་ཤྲེས་རབ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་སུ་ཕྲེབས་ཏྲེ། པཎྱི་ཏ་བསན་སྐོང་གྱི་དྲུང་དུ་

ཤྲེར་ཕྱིན་གསན། ཉྱི་ཁྱི་སྣང་བ་དང༌། བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆྲེན་སོགས་གཞུང་འབུམ་

ཕག་གསུམ་ཐུགས་ལ་མངའ་བས། པཎྱི་ཏ་དྲེ་ལ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་ཞྲེས་གགས་

སོ། །ལོ་ཙཱ་བས། བདག་གྱིས་འབད་པས་དཀའ་བ་ཉམས་བླངས་ཏྲེ། །ཆོས་སྨ་བསྲེན་

དང་རྱིགས་པའྱི་རྲེས་འབང་ནས། །ཅུང་ཟད་རོགས་ལས་རང་ཉྱིད་དྲན་ཕྱིར་

དང༌། །གཞན་རོགས་དོན་དུ་འགྲེལ་འདྱིའྱི་དོན་དབྲེ་བ། །ཞྲེས་འགྲེལ་བ་དོན་གསལ་

གྱི་བསྡུས་དོན་ཡང་མཛད་དོ། ཁ་ཆྲེར་ཕྲེབས་ཏྲེ། པཎྱི་ཏ་སལ་ལྡན་རྒྱལ་བོ་ལ་ཚད་

མ་རྣམ་འགྲེལ་སོགས་གསན་ཞྱིང༌། ཚད་མའྱི་སོར་སོགས་ཀྱྱི་འགྱུར་ཡང་མཛད་

དོ། །དཔལ་ལྡན་ཁ་ཆྲེའྱི་རྱིག་པ་བའྱི། །གཙུག་གྱི་ནོར་བུ་སལ་ལྡན་གྱི། །རྒྱལ་བོ་

ཞྲེས་བ་ལ་ཐོས་ནས། །བློ་ལྡན་བཟང་བོས་འདྱི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས། 

སར་བོད་དུ་ཕྲེབས་ནས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆྲེར་བསོར་ཞྱིང༌། ཤྲེར་ཕྱིན་

འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་འཛིན་པའྱི་སས་ཀྱྱི་གཙོ་བོ་ནྱི། འདྲྲེ་ཆྲེན་པོ་ཤྲེས་རབ་འབར་ཡྱིན་

པར་གསུངས། དྲེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་རྒྱུད་དྲེ། ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་བུ་སོན་རྱིན་ཆྲེན་

གྲུབ། །ཉ་དཔོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་བ། རྲེ་བཙུན་རྲེད་འདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གོས་

སོགས་ཀྱྱིས་གསན་ཞྱིང༌། ཉ་དཔོན་གྱི། མཁས་པས་མཁས་ཞྲེས་བསོད་ན་མཁས་

པ་ཡྱིན། །བླུན་པོས་མཁས་ཞྲེས་བཀུར་བས་མཁས་པ་མྱིན། །མཁས་དང་མྱི་མཁས་

འཆད་རོད་རོམ་ན་ཤྲེས། །བདག་ནྱི་འཆད་རོད་རོམ་ལ་སོབས་པ་དགྲེ །ཞྲེས་རང་གྱི་

རོགས་པའང་འདོམས་པར་མཛད་དོ། དྲེ་ལ་རྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པས་གསན་ཞྱིང༌། 
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མདོ་ལས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི། བང་ནས་བང་དུ་དར་བར་ལུང་བསན་པ་ལྟར། གཞུང་ཤྲེར་ཕྱིན་

གྱི་འཆད་ཉན་སོགས་ཀྱྱིས་མཚོན། ཕན་བདྲེ་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའྱི་བསན་

པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་མཛད་དོ། །

ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ལ་ཐོས་པ་སོགས་བས་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི། 

མདོ་ལས་མང་དུ་གསུངས་ལ། ཉྱི་སྣང་ལས། གྲེགས་བམ་དུ་བྱིས་པ་འཆང་བ་ཙམ་

ཡང་དོན་ཆྲེ་བ་དང༌། ཕན་ཡོན་ཆྲེ་བ་དང༌། འབས་བུ་ཆྲེ་བ་དང༌། རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཆྲེ་

བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཞྲེས་སོགས་དང༌། དབུས་མཐའ་ལས། དྲེ་ནྱི་ཆོས་སྤྱོད་རྣམ་བཅུ་

དང༌། །ཡང་དག་ལྡན་པར་ཤྲེས་པར་བ། །ཡྲེ་གྲེ་འདྲྱི་མཆོད་སྦྱྱིན་པ་དང༌། །ཉན་དང་

ཀོག་དང་ལྲེན་པ་དང༌། །འཆད་དང་ཁ་བཏོན་བྲེད་པ་དང༌། །དྲེ་བསམ་པ་དང་སོམ་

པའོ། །སྤྱོད་པ་དྲེ་བཅུའྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི། །བསོད་ནམས་ཕུང་བོ་དཔག་ཏུ་མྲེད། །ཅྲེས་

དང༌། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀྱྱི་ཆོས་སྤྱོད་པ་བཅུ་བོ་འདྱི་དག་ནྱི། སྲེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་

བྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟ་སྲེ། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་མདོ་སྡྲེ་ལ་

སོགས་པའྱི་ཆོས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྡྲེ་སྣོད་ཀྱྱིས་བསྡུས་པ་དག་ཡྱི་གྲེར་འདྲྱིར་

བཅུག་སྲེ་འཛིན་པ་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་དུ་མཆོད་པ་དང༌། གཞན་དག་ལ་སྦྱྱིན་པ་དང༌། 

སོན་པ་ན་གུས་པར་བས་ཏྲེ་ཉན་པ་དང༌། བདག་ཉྱིད་ཀོག་པ་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་

ཆུབ་པར་ལུང་ནོད་པ་དང༌། ལུང་ཕོག་པ་རྣམས་རྒྱ་ཆྲེར་དབངས་ཀྱྱིས་ཁ་ཏོན་བྲེད་

པ་དང༌། གཞན་དག་ལ་རྒྱ་ཆྲེར་ཡང་དག་པར་སོན་པ་དང༌། གཅྱིག་བུ་དབྲེན་པར་
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སོང་སྲེ་སྲེམས་པ་དང༌། མཇལ་བ་དང་ཉྲེ་བར་རོག་པར་བྲེད་པ་དང་བསོམ་པའྱི་རྣམ་

པས་རྲེས་སུ་འཇུག་པར་བྲེད་པའོ། ཆོས་སྤྱོད་པ་བཅུ་བོ་དྲེ་དག་ལས། དུ་ཞྱིག་

བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་སྐྲེ་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སྨས་བ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྲེས་

གསུངས་སོ། །

དྲེ་ལྟར་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡྲེ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ལ་མཆོད་པ་སོགས་བས་པའྱི་བསོད་

ནམས་གཞན་ལས་ཆྲེ་བ་དང༌། མདོ་སྡྲེ་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གང་

ཞྲེ་ན། ཚིག་གསལ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱི་མདོ་ཡྱི་སྡྲེ་སོགས་བདྲེན་པ་གཉྱིས་

བརྲེན་བསན་པ་རྣམ་པ་དགུ །འཇྱིག་རྲེན་རྣམས་ཀྱྱི་སྤྱོད་དོར་རྒྱ་ཆྲེ་གང་ཞྱིག་འདྱིར་

ནྱི་ཡང་དག་བསྒགས་གྱུར་པ། །དྲེར་ནྱི་འདོད་ཆགས་གསལ་ཕྱིར་གསུངས་པས་ཞྲེ་

སྡང་ཟད་པར་བྲེད་མྱི་འགྱུར། །ཞྲེ་སྡང་བསལ་བར་བ་ཕྱིར་གསུངས་པས་ཀྱང་ནྱི་

འདོད་ཆགས་ཟད་པར་བྲེད་འགྱུར་མྱིན། གང་ཞྱིག་ང་རྒྱལ་སོགས་ཟད་བ་ཕྱིར་

གསུངས་པ་དྲེས་ཀྱང་དྲྱི་མ་གཞན་མྱི་འཇོམས། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་ཆྲེས་ཁབ་མ་ཡྱིན་

གསུང་དྲེ་དག་དང་དྲེ་དག་དོན་ཆྲེན་མྱིན། །གཏྱི་མུག་ཟད་པར་བ་ཕྱིར་གསུངས་པ་

གང་ཡྱིན་དྲེས་ནྱི་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་འཇོམས། ཉོན་མོངས་མཐའ་དག་གཏྱི་མུག་ལ་

ནྱི་ཡང་དག་བརྲེན་པར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་གསུངས། ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

འདྱིར་སྨས་པ། འཛམ་གྱིང་གནས་མཆོག་བ་རྒོད་ཕུང་བོའྱི་རྱིར། །སོང་

གསུམ་འཇྱིག་རྲེན་འོད་ཀྱྱི་སྣང་བས་ཏྲེ། །མདོ་སྡྲེ་རྱིན་ཆྲེན་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་པ་

སོགས། །དབངས་གཅྱིག་ཉྱིད་ཀྱྱིས་གདུལ་བའྱི་ཁམས་བཞྱིན་གསུངས། །དྲེའྱི་ཚེ་ལྷ་

ཡྱིས་ཤྱིས་བརོད་མྲེ་ཏོག་འཐོར། །གྱིང་འདྱིར་ཆོས་འཁོར་གཉྱིས་པ་སོར་རོ་
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ཞྲེས། །ལྷའྱི་བུ་གནོད་སྦྱྱིན་རྣམས་ཀྱྱིས་བསྒགས་པའྱི་དབངས། །ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་

རྲེན་བར་དུ་ཁབ་པར་གྱུར། །ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ནས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་

ཀྱྱིས། །མདོ་སྡྲེ་རྱིན་ཆྲེན་འདྱི་ལ་མཆོད་པ་དང༌། །ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཞབས་ལ་བསྲེན་

བཀུར་ཕྱིར། །རྱིན་ཆྲེན་བདུན་དང་པདྨ་སྐྲེས་སུ་ཕུལ། །འདྱི་ནྱི་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་

ཆོས་ཀྱྱི་མཛོད། །འགོ་བའྱི་སྐབས་དང་དཔུང་གཉྲེན་གནས་དང་ནྱི། །ཉྲེར་འཚེ་མ་

ལུས་ཞྱི་བའྱི་རྱིག་སྔགས་དང༌། །སྱིད་ཞྱིའྱི་མཐའ་ལས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་

ཡྱིན། །ཐུབ་པའྱི་གསུངས་རབ་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་སྲེ། །སྡུག་ཀུན་ནད་བརྒྱ་སྲེལ་བའྱི་

སན་གཅྱིག་པུ། །དགྲེ་ལྲེགས་འབྱུང་གནས་ཕན་བདྲེའྱི་རྱིན་ཆྲེན་གཏྲེར། །དཀར་བོ་

ཆོས་ཀྱྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོའང་ཡྱིན། །གང་ཞྱིག་ཐོས་པའྱི་སྣོད་དུ་རུང་བར་ཡང༌། །སྔོན་

གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང༌། དྲེ་ལ་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་བསྐྲུན་པ་སོགས། །བསོད་

ནམས་ཆྲེན་པོའྱི་ཚོགས་དང་ལྡན་དགོས་གསུངས། །འབུམ་ཕག་གཞུང་གྱི་ནམ་

མཁའ་མཛོད་ཀྱྱི་སོ། །ལྲེགས་པར་ཕྲེ་སྲེ་ཕན་བདྲེའྱི་དབྱིག་གྱི་ཆར། །འབྲེབ་མཁས་

ཤྱིང་ར་ཆྲེན་པོ་རྣམས་གཉྱིས་ཞྲེས། །སན་པའྱི་དབར་ར་དུས་ཀྱྱི་མཐར་ཡང་

གགས། །ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་དག་སོང་བའྱི་མྲེ་ལོང་ཆྲེར། །དཀར་ནག་ལས་འབས་རྱི་མོ་མ་

འདྲྲེས་པར། །རྲེན་འབྱུང་པྱིར་གྱིས་བྱིས་པའྱི་ངོ་མཚར་འཕྲུལ། །གསལ་བར་སོན་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཞབས། །དྲྱི་མྲེད་མཁྲེན་པའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ལས་འོངས་

པའྱི། །ལྲེགས་བཤད་འོད་ཀྱྱིས་སྱིང་གྱི་མུན་པ་སྲེལ། །ཐོགས་མྲེད་སྐུ་མཆྲེད་སྱིད་

པའྱི་ཉྱི་ཟླ་ཟུང༌། །ཐུབ་བསན་ལྷ་ལམ་མཛེས་པའྱི་རྒྱན་དུ་ཤར། །བདྲེ་གཤྲེགས་ཀུན་

གྱི་ཐུགས་བཅུད་དམ་ཆོས་འདྱིར། །ཐོས་བསམ་བྲེད་དང་མཆོད་བཀུར་བགྱི་བ་



རེ་བབན་ཡེ་ཤེས་ར་མ་ོ།
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སོགས། །བསོད་ནམས་ཆྲེན་པོའྱི་རྣམ་སྱིན་དཀར་བོ་ལ། །རང་རང་སལ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་

སྤྱོད་པར་གསུངས། །དྲེ་ལྟར་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྲེའྱི་བང་ཆུབ་ལམ། །བརྒྱ་ཕག་རྱིགས་

པས་སོན་པའྱི་མདོ་སྡྲེ་འདྱི། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་གཙུག་གྱིས་མཆོད་པ་དང༌། །ཆོས་

སྤྱོད་རྣམ་བཅུས་བ་བ་བྲེད་པར་སོན། །ཞྲེས་པ་ནྱི་བར་སབས་ཀྱྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའོ། །

ཡང་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ན་དབར་གནས་

པར་མཛད་དོ། །དྲེའྱི་ཚེ་མུ་གྲེ་ཉམ་ང་བ་ཞྱིག་བྱུང་ངོ༌། །དགྲེ་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པ་

དག་ནྱི། ཤྱིང་འཛམ་བུའྱི་འབས་བུ་དང༌། སྒ་མྱི་སན་ནས་མ་རྨོས་པའྱི་འབས་ས་ལུ་

དང༌། རྒྱལ་ཆྲེན་རྱིས་བཞྱི་དང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱི་ནང་དུ་སོང་སྲེ། 

ལྷའྱི་བདུད་རྱི་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དོ། སོ་སོ་སྐྲེ་བོའྱི་དགྲེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ལ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་

ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་བསབས་སོ། །དབར་ཟླ་གསུམ་འདས་པ་ན་དགྲེ་སོང་དྲེ་

རྣམས་ལ། ལྷས་བྱིན་གྱིས་འདྱི་སད་ཅྲེས། དགྲེ་སྦྱོང་གཽ་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་མྲེད་པ་ཉྱིད་རྣམས་གོལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྲེས་སྨ་ན། གང་སུ་དག་

བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ་བོ་དྲེ་དག་མྱི་འདོད་པ་དྲེ་དག་ནྱི། དགྲེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ལས་རྱིང་དུ་

འགྱུར་གྱི། ད་ཚུལ་ཤྱིང་ལོངས་ཤྱིག་བས་པས། དགྲེ་སོང་ལྔ་བརྒྱས་ཚུལ་ཤྱིང་བླང་

ངོ༌། །དྲེ་ནས་ལྷས་བྱིན་རང་གྱི་བློས་བཅོས་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ་བསྒགས་པས། 

དགྲེ་སོང་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཚུལ་ཤྱིང་བླངས་སོ། །གནས་ལྔ་ནྱི། འོ་མ་དང༌། ཤ་དང༌། 

ལན་ཚྭ་སོང་བ་སྲེ་གསུམ་དང༌། གོས་དྲས་ཤྱིང་དྲུབས་པ་མྱི་གོན་པ་དང༌། གོང་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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མཐའ་ན་གནས་པའོ། །དྲེ་ལྟར་གནས་ལྔ་བཟུང་བ་ནྱི་དགྲེ་འདུན་ཕྲེ་བའྱི་ཚད་

དོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ས་གཡོས་པ་དང༌། སར་མདའ་ལྟུང་བ་སོགས་བྱུང་བས། མཆོག་ཟུང་ལྷོ་

ཕོགས་ཀྱྱི་རྱི་ལ་དབར་གནས་བར་མཛད་པས་མཁྲེན་ཏྲེ་སོན་པའྱི་སྤྱན་སྔར་འོངས་

ནས། བདག་ཅག་དགྲེ་འདུན་བསྡུམ་པར་བགྱི་བའྱི་དོན་དུ་འོངས་སོ་ཞྲེས་ཞུས་པས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ལྲེགས་སོ་བསྩལ་ཏྲེ། གང་ཟག་བཞྱིས་ཚངས་པའྱི་བསོད་

ནམས་བསྐྲེད་དྲེ། སྔོན་མྲེད་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་མཆོད་རྲེན་བྲེད་པ་དང༌། དྲེར་གཙུག་

ལག་ཁང་བྲེད་པ་དང༌། དགྲེ་འདུན་ཕྲེ་བ་བསྡུམ་པ་དང༌། ཚད་མྲེད་པ་བཞྱི་བསོམ་

པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

དྲེར་མོ་འགལ་གྱི་བུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏྲེ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་མང་

པོ་བསན་པས་དགྲེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་བོ་ལ་སོགས་པ་དད་ཅྱིང་འདུན་པར་བས། ཤཱ་རྱིའྱི་

བུས་ཆོས་བསན་པས་དྲེ་རྣམས་སྐོ་བ་སྐྲེས་ནས། སྔར་ཟས་ངོ་དང་ནོར་ངོ་ལ་བརྲེན་

ནས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་སངས་ཏྲེ་ལྷས་བྱིན་གྱི་རྲེས་སུ་ཞུགས་པས་རང་གྱི་སྤྱོད་

པ་ལ་ངོ་ཚ་ཞྱིངཡྱིད་འབྱུང༌། སངས་རྒྱས་ལ་མཆོག་ཏུ་དད་པ་སྐྲེས་སོ། །དྲེ་ལྟར་དགྲེ་

སོང་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་ཀྱྱིས་ལྷས་བྱིན་སོང་ཞྱིང་སོན་པ་ལ་འདུན་པའྱི་སྲེམས་བསྐྲེད་

པ་ན། །དགྲེ་འདུན་སྡུམས་པ་ཡྱིན་ནོ། དགྲེ་འདུན་ཕྲེ་བ་ནྱི་རྱིང་དུ་མྱི་གནས་ཏྲེ། ཉྱིན་

ཞག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་སྡུམས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ནས་དགྲེ་འདུན་དབྲེན་གྱི་ལྷག་མའྱི་

བཅས་པ་མཛད་དོ། །ལྷས་བྱིན་གྱི་འཁོར་དགྲེ་སོང་ཀོ་ཀ་ལྱི་ཀ་དང༌། ཁན་ཏ་ཊ་བ་བ་

བ་དང༌། ཀ་ཏྱི་མོ་ར་ཀ་ཏྱི་དང༌། རྒྱ་མཚོ་བྱིན་བཞྱི་ལ་རྲེན་ནས། དབྲེན་གྱི་རྲེས་སུ་

ཕོགས་པའྱི་དགྲེ་འདུན་ལྷག་མའྱི་བཅས་པ་མཛད་དོ། །སབས་འདྱིར་སོན་པས། ཆུ་
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ཤྱིང་འབས་བུས་གསོད་པར་བྲེད། །འོ་མ་འདམ་བུ་འབས་བུས་གསོད། །དྲྲེའུ་མོ་

རང་གྱི་མངལ་གྱིས་ལྟར། །མྱི་ངན་བཀུར་བསྱིས་གསོད་པར་བྲེད། །བྱིས་པ་ཇྱི་ཙམ་

གགས་གྱུར་པ། །དོན་མྲེད་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །བྱིས་པའྱི་དཀར་ཆ་གསོད་བྲེད་

ཅྱིང༌། །རྲེ་མོ་ལས་ཀྱང་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་སོགས་བསབ་བའང་གསུངས་སོ། །

དྲེའྱི་རྲེས་སུ་མཆོད་རྲེན་གྱི་བང་རྱིམ་བཞྱིའྱི་ཟུར་བཞྱི་མཉམ་པར་བཅད་པ་

ལྟ་བུའྱི་དགྲེ་འདུན་དབྲེན་བསྡུམས་པའྱི་མཆོད་རྲེན་ནྱི། མ་ག་དྷ་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་

བཞྲེངས་སོ། །གཞན་ཡང་ལྷ་བྱིན་སོགས་ཀྱྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བ་རྒོད་ཕུང་བོའྱི་

རྱི་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། དྲང་ཐད་ཀྱྱི་ཕར་ངོས་ཀྱྱི་རྱིའྱི་སྲེང་དུ་སྒོགས་རྡོ་ཆྲེན་པོ་མྱི་

བཟད་པ་བཅོས་ཏྲེ་འཕངས་པས། གནོད་སྦྱྱིན་ལག་ན་རྡོ་རྲེས་སྒོགས་རྡོ་ལ་རྡོ་རྲེ་

བསྣུན་པས་བྲེ་མར་བཤྱིག་གོ །འོན་ཀྱང་རྡོའྱི་དུམ་བུ་ཆྲེ་བ་ཞྱིག་སོན་པའྱི་སྐུ་ལ་ཕོག་

ཏུ་ཉྲེ་བའྱི་ཚེ། རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ཀྱྱི་གནོད་སྦྱྱིན་ཀུམ་བྱི་རས་འཛིན་པར་བརམས་པས། 

རྡོ་དྲེ་ནྱི་གནོད་སྦྱྱིན་ཀུམ་བྱིར་ལ་ཕོག་སྲེ་དུས་ལས་འདས་ཏྲེ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་

ལྷར་སྐྲེས་སོ། །རྡོའྱི་དུམ་བུ་ཕ་མོ་ཡར་བ་ཞྱིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་ཀྱྱི་མཐྲེ་

བོང་ལ་ཕོག་སྲེ་རྨ་ཕྱུང་ཞྱིང༌། འཚོ་བྲེད་གཞོན་ནུ་གསོས་ཀྱྱིས་སན་བཟང་བོ་ཡང་

ཡང་ཕུལ་ཀྱང་མ་ཕན་པ་ན། འོད་སྲུངས་སོབས་བཅུ་བས་བདྲེན་པ་གསོལ་བར་ཞུས་

པས་བཀས་གནང་ངོ༌། །

འདྱི་སད་དུ། བཅོམ་ལྡན་ཁོད་ཀྱྱི་ཐུགས་ལ་ནྱི། །སས་ཀྱྱི་དག་བོ་མཚུངས་ཤྲེ་

ན། །བདྲེན་པའྱི་ཚིག་ནྱི་འདྱི་ཡྱི་མཐུས། །རྨ་ཡྱི་འཛག་པ་ཆད་པར་ཤོག །ཆྲེས་བདྲེན་

པ་གསོལ་མ་ཐག་ཏུ་སྐུ་མཚལ་ཆོད་དོ། །ལན་གཅྱིག་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ཀྱྱི་ཁྱིམ་བདག་
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ཅྱིག་གྱིས། །སངས་རྒྱས་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་གདུགས་ཚོད་ལ་སྤྱན་དྲངས་ཏྲེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དགྲེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ཏུ་གཤྲེགས་

པའྱི་དྲུང་དུ། ལྷས་བྱིན་གྱི་གང་པོ་ཆྲེ་ནོར་སྐོང་རྦད་དོ། །གང་བོ་ཆྲེ་དྲེ་འགྱིང་ཞྱིང་

སད་བཏོན་ཏྲེ། ཤུགས་ཅྱི་ཡོད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཕོགས་སུ་རྒྱུགས་སོ། །ལྷས་

བྱིན་དང་མ་སྐྲེས་དག་གཉྱིས་ཁང་བཟང་གྱི་སྲེང་ན་བལྟ་ཞྱིངའདུག་པ་ལ། ལྷས་བྱིན་

དགའ་སྲེ། གང་ཆྲེན་ཙ་ཡ་ལ་བལྟས་ན། །ཁོད་ནྱི་གང་ཆྲེན་མཐུས་བརྱིས་

པས། །ཤཱཀྱའྱི་བུ་ཁོད་དྲེ་རྱིང་དུ། །ཉན་ཐོས་བཅས་ཏྲེ་རྲེ་སམ་མྲེད། །ཅྲེས་ཟྲེར་བ་ལ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས། སོབས་བཅུའྱི་སོབས་ལྡན་རྨད་བྱུང་བའྱི། །སོབས་ཀྱྱི་མཐུ་

ལ་ད་ལྟོས་ཤྱིག །ཅྲེས་གསུངས་ཏྲེ། ཕག་གཡས་ཀྱྱི་སོར་མོ་ལྔ་ལ་སྲེང་གྲེ་རལ་བ་

ཅན་ལྔ་སྤྲུལ་བས། སྲེང་གྲེ་དྲེ་དག་གྱི་དྲྱི་ཚོར་བ་ཙམ་གྱིས་ནོར་སྐོང་སྐྲག་ནས་ཀར་

བབ་བབ་ཏུ་བོས་ཤྱིང༌། །འགོ་ས་གཞན་མ་རྲེད་པར་དལ་བུས་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་འོང་

ནས་འདུག་གོ །དགྲེ་སོང་གཞན་རྣམས་གང་བོ་ཆྲེ་ཁོས་པ་མཐོང་བས་ཕོགས་བཞྱིར་

བོས་ཤྱིང༌། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་གཅྱིག་བུ་སོན་པའྱི་དྲུང་ན་འདུག་གོ །མྱི་རྱིང་

བར་གང་བོ་ཆྲེ་དྲེ་ཤྱི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱྱིས་རྒྱལ་ཆྲེན་རྱིགས་བཞྱིའྱི་

ལྷར་སྐྲེས་སོ། །སར་ཡང་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་མཆོད་པར་འོངས་ཏྲེ་ཆོས་བསན་པས་

བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་ལྟར་རྒྱལ་བོ་མ་སྐྲེས་དག་དང་ལྷས་བྱིན་གྱིས། སོན་པ་བོན་

པའྱི་མདུན་དུ་ཁྱི་གཏུམ་པོ་རྦད་པ་སོགས་ཀྱལ་ཀ་དང་བཀུར་སྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་རག་

པར་བས་ཀྱང༌། རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ན་གདུལ་བ་མང་བོའྱི་དོན་ཡོད་པས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྲེ་ཞྱིག་དྲེར་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ནོ་གསུངས། 
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དྲེ་ནས་འཚོ་བྲེད་གཞོན་ནུས་གསོས་བདྲེན་པ་ལ་བཀོད་པ་ནྱི། འཚོ་བྲེད་

གཞོན་ནུས་གསོས་ལ་སྔོན་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྱིང་བོས་ལན་གཉྱིས་དང༌། 

སབས་འདྱི་དག་ཏུ་མ་སྐྲེས་དགས་ལན་གཅྱིག་སྲེ། སན་པའྱི་རྒྱལ་བོར་ལན་གསུམ་

དུ་དབང་བསྐུར་རོ། །དྲེར་དྲྲེགས་པ་སྐྲེས་ཏྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་ཆོས་ཀྱྱི་རྒྱལ་བོ་

ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཡྱིན་མོད། སན་གྱི་ལས་ལ་ནྱི་བདག་ཀྱང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་

པ་དང་འདྲའོ་སམ་སྲེ། དྲེའྱི་ཕྱིར་བདྲེན་པ་མ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་

བབ་པར་མཁྲེན་ནས། བཀའ་བསྩལ་པ། འཚོ་བྲེད། རྱིའྱི་རྒྱལ་བོ་གངས་ཅན་དང་

སོས་ངད་ལྡན་དག་མཐོང་ངམ། གསོལ་བ། མ་མཐོང་སྲེ་བལྟ་བར་འཚལ་ལགས། 

སོན་པའྱི་ཆོས་གོས་ཀྱྱི་གྲྭ་ལ་འཚོ་བྲེད་གཞོན་ནུ་གསོས་ཀྱྱིས་འཇུས་ཏྲེ། སོན་པ་

བར་སྣང་ལ་གཤྲེགས་པས་ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་རྱི་དྲེ་དག་ཏུ་ཕྲེབས་ཏྲེ། དྲེ་ན་སན་

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་སྒོན་མྲེ་བཞྱིན་དུ་འོད་འབར་བ་དག་གཟྱིགས་སོ། །དྲེར་འཚོ་

བྲེད་ལ་སན་ལོངས་ཤྱིག་པར་བཀའ་སྩལ་པ་ན། དྲེ་མྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་གནོད་པས་

འཇྱིགས་པ་ལ། གནོད་སྦྱྱིན་ལག་ན་རྡོ་རྲེ་ལ་འཚོ་བྲེད་གནོད་པ་ལས་སྲུངས་ཤྱིག་

པར་བཀའ་བསོས་སོ། །དྲེས་སན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་བླངས་ཏྲེ། སྔར་སན་གྱི་

རྣམ་པ་མྱི་ཤྲེས་པ་གང་ཡང་མྲེད་སམ་པ་ལ། སྔར་མ་མཐོང་ཞྱིང་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་སན་

མང་བོ་ཞྱིག་མཐོང་སྲེ། དྲེ་ནས་སོན་པའྱི་སྤྱན་སྔར་སན་དྲེ་རྣམས་ཁུར་ཏྲེ་འོངས་པ་ལ། 

སོན་པས་དྲྱི་སྲེད་མཛད་པས། ངོ་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀྱྱི་བཀའ་མཆྱིད་རྒྱས་པར་གསོལ། 

དྲེ་ལས་གཞན་རྣམས་མ་ཤྲེས་པ་ལ། སོན་པས་སན་དྲེ་རྲེ་རྲེ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་

འདྱི་སད་ཅྲེས་བ། ནད་འདྱི་ལ་ཆོ་ག་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཕན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་
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སོགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པས། འཚོ་བྲེད་ང་རྒྱལ་ཆག་སྲེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་

པ་ནྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་སན་པའྱི་རྒྱལ་བོ་བླ་ན་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་ཆྲེད་དུ་

བརོད་ཅྱིང༌། སོན་པས་ཀྱང་ཆོས་བསན་པས་འཚོ་བྲེད་གཞོན་ནུས་གསོས་ཀྱྱིས་

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྱི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ། དྲེ་ནས་སར་རྒྱལ་བོའྱི་ཁབ་ཏུ་ཕྲེབས་པ་ན། རྱི་

སོས་ངད་ལྡན་དང་རྱི་ཁ་བ་ཅན་གྱི་གནས་ཤྱིན་ཏུ་བསྱིལ་བ་དང༌། སན་གྱི་ངད་དྲེས། 

དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་གང་ནད་ཀྱྱི་སྲེར་མས་བསྙུན་པར་གྱུར་པ་ན། འཚོ་བྲེད་ཀྱྱིས་

ཨུཏྤ་ལ་སོ་གཉྱིས་ཞྲེས་བ་བའྱི་བཀྲུ་སན་དྲྱི་མནམས་པས་ཆོག་པ་དག་ཕུལ་ཞྱིང༌། 

བུ་རམ་དང་ཨ་རུ་རའྱི་ཁུ་བས་རྱིམ་པས་བསྙུན་དྭངས་སོ་གསུངས། དྲེ་ལྟར་མདོ་

དག་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྐུ་བསྙུན་པར་གསུངས་པ་དང༌། སྐུ་ལ་རྡོའྱི་ཆ་ཤས་

ཕོག་སྲེ་མཚལ་བ་བྱུང་བ་དང༌། སྐུ་རྒྱབ་མྱི་བདྲེ་བ་དང༌། ཞབས་ལ་སྲེང་ལྡྲེང་གྱི་ཚལ་

བ་ཟུག་པར་གསུངས་པ་སོགས་ནྱི། དྲང་དོན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚུལ་བསན་གྱི་མཛད་པ་

དྲེ་དག་གྱིས་ཀྱང་འགོ་བ་མང་བོ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱུད་སྱིན་པར་བས་པ་མདོ་དྲེ་དག་ལས་

གསལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་བསོར་བ་ནྱི། 

བསོད་པ་ལས། སར་ཡང་གདུལ་བའྱི་ཁམས་དང་བསམ་པ་བཞྱིན། །དགོངས་

པ་ངྲེས་འགྲེལ་ལང་གར་གཤྲེགས་པ་སོགས། །མཚན་ཉྱིད་ངོ་བོ་ཡོད་མྲེད་ལྲེགས་

བས་ཀྱྱི། འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་བསོར་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞྲེས་སྨས་སོ། །དྲེ་ཡང་མདོ་

སྡྲེ་དགོངས་འགྲེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དོན་དམ་
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ཡང་དག་འཕགས་ཀྱྱིས་འདྱི་སད་ཅྲེས་གསོལ་ཏོ། བཅོམ་ལྡན་འདས། འདྱི་ན་བདག་

གཅྱིག་བུ་དབྲེན་པ་ཞྱིག་ན་མཆྱི་བའྱི་ཚེ། སྲེམས་ཀྱྱི་ཡོངས་སུ་རོག་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་

སྐྲེས་ལགས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་རྣམ་གངས་དུ་མར་ཕུང་བོ་རྣམས་ཀྱྱི་རང་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱང་བཀའ་སྩལ། སྐྲེ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་འཇྱིག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང༌། 

སང་བ་དང་ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ཡང་བཀའ་བསྩལ། ཕུང་བོ་རྣམས་ཀྱྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་

དུ་སྐྲེ་མཆྲེད་རྣམས་དང༌། རྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང༌། ཟས་རྣམས་ཀྱྱི་བར་

ཡང་བཀའ་སྩལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་རྣམ་གངས་དུ་མར་བདྲེན་པ་རྣམས་ཀྱྱི་རང་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱང་བཀའ་བསྩལ། ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་དང༌། སང་བ་དང༌། མངོན་དུ་

བགྱི་བ་དང༌། བསོམ་པ་ཡང་བཀའ་བསྩལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་རྣམ་གངས་དུ་

མར་ཁམས་རྣམས་ཀྱྱི་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱང་བཀའ་བསྩལ། ཁམས་སྣ་ཚོགས་པ་

ཉྱིད་དང༌། ཁམས་དུ་མ་ཉྱིད་དང༌། སང་བ་དང༌། ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པ་ཡང་བཀའ་

བསྩལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་རྣམ་གངས་དུ་མར་དྲན་པ་ཉྲེ་བར་བཞག་པ་རྣམས་

ཀྱྱི་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱང་བཀའ་བསྩལ། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དང༌། གཉྲེན་པོ་

དང༌། མ་སྐྲེ་བ་རྣམས་སྐྲེས་པ་དང༌། སྐྲེས་པ་རྣམས་གནས་པ་དང༌། མྱི་བསྐྱུད་པ་

དང༌། སར་ཞྱིང་འབྱུང་བ་དང༌། འཕྲེལ་ཞྱིང་ཡངས་པ་ཉྱིད་ཀྱང་བཀའ་བསྩལ། དྲན་པ་

ཉྲེ་བར་བཞག་པ་རྣམས་ཀྱྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་དང༌། རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་རང་བ་རྣམས་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་དང༌། སོབས་རྣམས་དང༌། བང་ཆུབ་

ཀྱྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱྱི་ཡང་བཀའ་བསྩལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་རྣམ་གངས་དུ་

མར་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱང་བཀའ་བསྩལ། 
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མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དང༌། གཉྲེན་པོ་དང༌། བསོམ་པ་དང༌། མ་སྐྲེ་བ་རྣམས་སྐྲེས་པ་

དང༌། སྐྲེས་པ་རྣམས་གནས་པ་དང༌། མྱི་བསྐྱུད་པ་དང༌། སར་ཞྱིང་འབྱུང་བ་དང༌། 

འཕྲེལ་ཞྱིང་ཡངས་པ་ཉྱིད་ཀྱང་བཀའ་བསྩལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ངོ་བོ་ཉྱིད་མ་མཆྱིས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྲེས་པ། མ་འགགས་པ། གཟོད་མ་

ནས་ཞྱི་བ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་ཀྱང་བཀའ་

བསྩལ་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཅྱི་ལ་དགོངས་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་

ཉྱིད་མ་མཆྱིས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྲེས་པ། མ་འགགས་པ། གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ། 

རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་སམ་བགྱིད་

ལགས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཅྱི་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྱིད་མ་

མཆྱིས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྲེས་པ། མ་འགགས་པ། གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ། རང་

བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་པའྱི་དོན་དྲེ་ཉྱིད། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདག་ཡོངས་སུ་ཞུ་ལགས་སོ། །ཞྲེས་པ་ནས། དྲེ་ནས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་དག་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉྱིད་

མྲེད་ཆོས་རྣམས་མ་སྐྲེས་དང༌། །ཆོས་རྣམས་མ་འགགས་ཆོས་རྣམས་གཟོད་ནས་ཞྱི་

བ་དང༌། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མྱ་ངན་འདས་པར་ནྱི། །དགོངས་པ་

མྲེད་པར་མཁས་པ་སུ་ཞྱིག་སྨ་བར་བྲེད། །མཚན་ཉྱིད་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྲེད་སྐྲེ་བ་ངོ་བོ་

མྲེད། །དོན་དམ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྲེད་ཅྲེས་ནྱི་ངས་བཤད་དོ། །འདྱི་ལ་མཁས་པ་གང་ཞྱིག་

དགོངས་པ་ཤྲེས་པ་ནྱི། །རབ་ཏུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའྱི་ལམ་དུ་དྲེ་མྱི་འགོ། །ཀུན་གྱི་

རྣམ་དག་ལམ་ནྱི་གཅྱིག་བུ་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། །རྣམ་པར་དག་པའང་གཅྱིག་སྲེ་གཉྱིས་པ་
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གང་ཡང་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་ཐྲེག་པ་གཅྱིག་པ་འདྱི་ནྱི་འདོགས་བྲེད་ཀྱང༌། །སྲེམས་ཅན་

རྱིགས་ནྱི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མྲེད་མ་ཡྱིན། །སྲེམས་ཅན་ཁམས་འདྱི་ན་ནྱི་གང་དག་

བདག་གཅྱིག་བུ། །མྱ་ངན་འདའ་བར་བྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྲེད། །གང་དག་

མྱ་ངན་འདས་ཀྱང་སྲེམས་ཅན་མྱི་གཏོང་བའྱི། །བསན་པ་སྱིང་རྲེ་ལྡན་པ་དྲེ་དག་ཤྱིན་

ཏུ་དཀོན། །གང་གོལ་དྲེ་དག་རྣམས་ཀྱྱི་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་དབྱིངས། །ཕ་ཞྱིང་བསམ་

གྱིས་མྱི་ཁབ་མཉམ་ཞྱིང་བྲེ་བག་མྲེད། །ཐམས་ཅད་དོན་གྲུབ་སྡུག་བསྔལ་ཉོན་

མོངས་སངས་པ་སྲེ། །གཉྱིས་སུ་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་བདྲེ་ཞྱིང་བརན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་

སོ། །

ཡང་དྲེ་ཉྱིད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དང་པོ་ཡུལ་ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་དྲང་སོང་

སྨ་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱྱི་ནགས་སུ་ཉན་ཐོས་ཀྱྱི་ཐྲེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་

ལ། འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་རྣམ་པར་བསན་པས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་ངོ་མཚར་

རྨད་དུ་བྱུང་བ། སྔོན་ལྷར་གྱུར་པའམ། མྱིར་གྱུར་པ་སུས་ཀྱང་ཆོས་དང་མཐུན་པར་

འཇྱིག་རྲེན་དུ་མ་བསོར་བ་ཅྱིག་རབ་ཏུ་བསོར་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཆོས་ཀྱྱི་

འཁོར་ལོ་བསོར་བ་དྲེ་ཡང་བླ་ན་མཆྱིས་པ། སབས་མཆྱིས་པ། དྲང་བའྱི་དོན། རོད་

པའྱི་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱྱི་ངོ་བོ་

ཉྱིད་མ་མཆྱིས་པ་ཉྱིད་ལས་བརམས་ཏྲེ། སྐྲེ་བ་མ་མཆྱིས་པ་དང༌། འགགས་པ་མ་

མཆྱིས་པ་དང༌། གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་དང༌། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཉྱིད་ལས་བརམས་ནས། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་

ལ། སོང་བ་ཉྱིད་སོས་པའྱི་རྣམ་པས་ཆྲེས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་
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ལོ་གཉྱིས་པ་བསོར་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་དྲེ་ཡང་

བླ་ན་མཆྱིས་པ། སབས་མ་མཆྱིས་པ། དྲང་བའྱི་དོན་རོད་པའྱི་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་གྱུར་

བ་ལགས་ཀྱྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མ་མཆྱིས་པ་ཉྱིད་

ལས་བརམས་ཏྲེ། སྐྲེ་བ་མ་མཆྱིས་པ་ཉྱིད་དང༌། འགགས་པ་མ་མཆྱིས་པ་ཉྱིད་དང༌། 

གཟོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་དང༌། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉྱིད་

ལས་བརམས་ནས། ཐྲེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་

ལྲེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་

གསུམ་པ་བསོར་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་འདྱི་ནྱི་བླ་ན་མ་

མཆྱིས་པ། སབས་མ་མཆྱིས་པ། ངྲེས་པའྱི་དོན་ལགས་ཏྲེ། རོད་པའྱི་གཞྱིའྱི་གནས་

སུ་གྱུར་པ་མ་ལགས་སོ། །ཞྲེས་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁོར་སོགས་ཀྱྱི་སབས་སུ། 

གཟུགས་ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱི་བར་གྱི་ཆོས་རྣམས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱྱིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པས་དྲང་དོན་དང༌། འཁོར་ལོ་བར་བའྱི་སབས་སུ་གཟུགས་

ནས་རྣམ་མཁྲེན་གྱི་བར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྲེད་

པར་གསུངས་པ་དྲང་དོན་དང༌། འཁོར་ལོ་ཐ་མའྱི་སབས་སུ་ཆོས་རྣམས་ལས་ཀུན་

བཏགས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱྱི་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་གཉྱིས་

རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱྱིས་གྲུབ་བོ་ཞྲེས། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱྱིས་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་

པའྱི་ཆ་ལྲེགས་པར་ཕྲེ་ནས་བསན་པས་ངྲེས་དོན་གྱི་མདོ་ཡྱིན་པར་གསུངས་སོ། །

ཡང་དྲེ་ཉྱིད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དགོངས་པ་ངྲེས་པར་འགྲེལ་བའྱི་

ཆོས་ཀྱྱི་རྣམ་གངས་འདྱིར་བསན་པ་འདྱིའྱི་མྱིང་ཅྱི་ལགས། འདྱི་ཇྱི་ལྟར་གཟུང་བར་
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བགྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་བསྩལ་བ། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། འདྱི་ནྱི་

དོན་དམ་པ་ངྲེས་པའྱི་དོན་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ནྱི་དོན་དམ་པ་ངྲེས་པའྱི་དོན་བསན་

པ་ཞྲེས་བ་བར་ཟུངས་ཤྱིགཅྲེས་གསུངས་ལ། དོན་དམ་པ་ནྱི། རྣམ་པར་གཏན་ལ་

དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དོན་དམ་པ་ནྱི་མཚན་ཉྱིད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བརོད་དུ་

མྲེད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང༌། གཉྱིས་སུ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང༌། རོག་གྲེའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་

ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང༌། ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་

ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང༌། ཐམས་ཅད་དུ་རོ་གཅྱིག་པའྱི་མཚན་

ཉྱིད་དོ། །ཞྲེས་སོ། །

དྲེ་ལ་དང་བོ་གཉྱིས་ནྱི། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཚུལ་བཞྱིན་ཀུན་ཏུ་དྲྱིས་པ་

དང༌། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དོན་ཟབ་དགོངས་པ་ངྲེས་པར་འགྲེལ་བ་གཉྱིས་ཀྱྱི་

དྲྱིས་ལན་གྱི་ལྲེའུ་ལས། ཟབ་མོ་བྱིས་པའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ། །བརོད་མྲེད་གཉྱིས་

མྱིན་རྒྱལ་བས་བསན་མཛད་ཀྱང༌། །བྱིས་པ་གཏྱི་མུག་རྨོངས་པ་འདྱི་དག་ནྱི། །སྨ་

བའྱི་སྤོས་ལ་དགའ་ཞྱིང་གཉྱིས་ལ་གནས། །མ་རོག་པ་འམ་ལོག་པར་རོག་པ་

དག །ལུག་དང་བ་ལང་དག་ཏུ་ཡང་སྐྲེ་ཞྱིང༌། །དྲེ་དག་ཤྲེས་པའྱི་སྨ་བ་དྲེ་བོར་

ནས། །ཤྱིན་ཏུ་ཡུན་རྱིང་འཁོར་བ་འདྱིར་འཁོར་འགྱུར། །ཞྲེས་དང༌། གསུམ་པ་ནྱི། 

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆོས་འཕགས་ཀྱྱིས་ཞུས་པ་ལས། སོ་སོ་རང་རྱིག་མཚན་

མྲེད་སྤྱོད་ཡུལ་ཏྲེ། །བརོད་དུ་མྲེད་ཅྱིང་ཐ་སད་ཡོངས་ཆད་པ། །རོད་དང་བལ་བ་དོན་

དམ་ཆོས་ཡྱིན་ཏྲེ། །དྲེ་ནྱི་རོག་གྲེ་ཀུན་ལས་འདས་མཚན་ཉྱིད། །ཅྲེས་དང༌། བཞྱི་པ་

ནྱི། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བློ་གོས་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་དག་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། འདུ་བྲེད་
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ཁམས་དང་དོན་དམ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། །གཅྱིག་དང་ཐ་དད་བལ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་

དྲེ། །གཅྱིག་དང་ཐ་དད་ཉྱིད་དུ་གང་རོག་པ། །དྲེ་དག་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཞུགས་པ་

ཡྱིན། །ཞྲེས་དང༌། ལྔ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རོ་གཅྱིག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། འཕགས་པ་རབ་

འབོར་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། དོན་དམ་དྲེ་ནྱི་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། །ཀུན་ཏུ་རོ་གཅྱིག་

མཚན་ཉྱིད་སངས་རྒྱས་གསུངས། དྲེ་ལ་གང་དག་ཐ་དད་ཀུན་རོག་པ། །དྲེ་དག་ང་

རྒྱལ་གནས་པ་རྨོངས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོ། །

དྲེ་ལ་སྲེམས་ཀྱྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བློ་གོས་ཡངས་པས་

ཞུས་པ་ལས། ལྲེན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཟབ་ཅྱིང་ཕ། །ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བོའྱི་

ཀླུང་ལྟར་འབབ། །བདག་ཏུ་རོག་པར་གྱུར་ན་མྱི་རུང་ཞྲེས། །འདྱི་ནྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་

ངས་མ་བསན། །ཞྲེས་དང༌། ཆོས་རྣམས་ཀྱྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་

ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀྱྱིས་ཞུས་པ་ལས། མཚན་ཉྱིད་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ནྱི་རབ་ཤྲེས་

ན། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་མཚན་ཉྱིད་ཆོས་སོང་འགྱུར། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཆོས་

ནྱི་རབ་སངས་ན། །ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་དག་མཚན་ཉྱིད་ཆོས་ཐོབ་འགྱུར། །སྐྲེ་བོ་བག་མྲེད་

ཉྱིས་རོམ་ལྲེ་ལོ་ཅན། །འདུ་བྲེད་སྐོན་ལ་རོག་པར་མྱི་བྲེད་པ། །བརན་མྲེད་གཡོ་བ་

མྲེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ལ། །རབ་ཏུ་ཉམས་པས་སྱིང་བརྲེར་བས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་

ཚིགས་བཅད་དང་བོ་མཚན་ཉྱིད་གསུམ་ལ་སྦྱར་ནས་གསུངས་ཤྱིང༌། ལང་གར་

གཤྲེགས་པ་ལས་ཀྱང༌། བརགས་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཉྱིད། །གཞན་གྱི་དབང་ནྱི་

ཡོད་པ་ཡྱིན། །སྒོ་འདོགས་པ་དང་སྐུ་འདྲེབས་པའྱི། །མཐའ་ལ་རོག་པ་རྣམ་པར་

བརླག །ཅྲེས་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྲེད་པ་གསུམ་ལ་བདྲེན་པར་ཡོད་མྲེད་ཀྱྱི་ཆ་ཕྲེ་ནས་
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གསུངས་སོ། །

ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྱི་རབ་ཏུ་དབྲེ་བ་ནྱི། དགོངས་འགྲེལ་ལས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའབམས་པས་ཞུ་བ་ཞུས་པ། ཞྲེས་པ་

ནས། རྱིགས་ཀྱྱི་བུ་རྣམས་དང༌། རྱིགས་ཀྱྱི་བུ་མོ་དག་གྱིས་འདྱི་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བརོན་

པར་བ་བའྱི་རྱིགས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་གྱིས་དྲེའྱི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་

དག་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཆོས་རྣམས་གདགས་པ་རྣམ་བཞག་གང་ཡྱིན་པ། །དྲེ་ནྱི་རྣལ་

འབོར་བག་ཡོད་དོན་ཆྲེན་ཡྱིན། །གང་དག་ཆོས་དྲེར་བརྲེན་ནས་རྣལ་འབོར་

འདྱིར། །ཡང་དག་བརོན་པ་དྲེ་དག་བང་ཆུབ་འཐོབ། །གང་དག་གག་ལྟ་དྲེ་སད་རྒོལ་

བ་ལས། །ཐར་བར་ལྟ་བས་ཆོས་ཀུན་ཆུབ་བྲེད་པ། །བམས་པ་དྲེ་དག་རྣལ་འབོར་

འདྱི་ལས་ནྱི། །ཐག་རྱིང་གནམ་ས་རྱིང་བ་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །བློ་ལྡན་སྲེམས་ཅན་དོན་

ཞྲེས་དྲེ་དག་གྱིས། །ལན་བྲེད་རྱིག་ནས་སྲེམས་ཅན་དོན་བརོན་མྱིན། །ལམ་དྲེར་

རོགས་ན་ཀུན་གྱི་དམ་པ་དང༌། །ཟང་ཟྱིང་མྲེད་པའྱི་དགའ་བ་འཐོབ་མྱི་འགྱུར། །གང་

དག་འདོད་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱྱི་ལུང་འབོགས་པ། །དྲེ་དག་འདོད་པ་སངས་པ་ཕྱིར་ལྲེན་

ཏྲེ། །རྨོངས་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཀྱྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེ། །རྱིན་ཐང་མྲེད་པ་རྲེད་ཀྱང་སོང་ཞྱིང་

རྒྱུ། །དྲེའྱི་ཕྱིར་བརོད་དང་འདུ་འཛི་སྤོས་ལྡན་པ། །རྣམ་པར་སོང་ལ་བརོན་འགྲུས་

མཆོག་བས་ཏྲེ། །ལྷར་བཅས་འཇྱིག་རྲེན་བསྒལ་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར། རྣལ་འབོར་འདྱི་

ལ་རབ་ཏུ་བརོན་པར་གྱིས། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ཡང་འཁོར་ལོ་གསུམ་པར་

དགོངས་པ་ངྲེས་པར་འགྲེལ་བའྱི་མདོ་ནྱི། གོང་ཁྲེར་ཡངས་པ་ཅན་ཁམས་གསུམ་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་ཆྲེན་པོར་གསུངས་ལ། 
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ལང་ཀར་གཤྲེགས་པ་ནྱི། རྒྱ་གར་ཤར་ལྷོའྱི་ཕོགས་ཀྱྱི་གྱིང་ཕན་སྔོན་སྱིན་

པོས་བཟུང་བས་ལང་གའྱི་ཡུལ་ཞྲེས་གགས་ཤྱིང༌། ཕྱིས་དྲེ་དཔོན་སྲེང་གྲེ་ཞྲེས་བ་

བས་བཟུང་བས་སྲེང་གྷ་ལའྱི་གྱིང་དུ་གགས་པར་རྱི་པདྨ་འདབ་བཞྱིའྱི་རྣམ་པའྱི་

དབུས་ཀྱྱི་རྱི་མ་ལ་ཡ་ཞྲེས་པ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་བང་རྱིམ་དྲུག་དང་ལྡན་པའྱི་རྲེ་མོར། 

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བློ་གོས་ཆྲེན་པོ་སོགས་ལ་གསུངས་པར་བཤད་དོ། དྲེ་ལྟར་

འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་ལྲེགས་ཕྲེ་ཆོས་འཁོར་གྱི་སབས་སུ། གཞན་དབང་དང༌། ཡོངས་

གྲུབ་གཉྱིས་བདྲེན་གྲུབ་ཏུ་གསུངས་ཀྱང༌། འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་

པའྱི་སྱིང་པོའྱི་མདོ་ལས། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱྱི་སྲེམས་བདྲེན་གྲུབ་གྱིས་སོང་བའྱི་

སོང་ཉྱིད་དྲེ་ལ། རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པའྱི་རྱིགས་དང༌། ཁམས་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་

པའྱི་སྱིང་པོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སྤྱིན་དང་རྨྱི་ལམ་སྒྱུ་བཞྱིན་དྲེ་དང་

དྲེར། །ཤྲེས་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཀུན་སོང་བ་ཞྲེས། །གསུངས་ནས་ཡང་འདྱིར་རྒྱལ་

རྣམས་སྲེམས་ཅན་ལ། །སངས་རྒྱས་སྱིང་བོ་ཡོད་ཅྲེས་ཅྱི་སྲེ་གསུངས། །སྲེམས་

ཞུམ་སྲེམས་ཅན་དམན་ལ་བརས་པ་དང༌། །ཡང་དག་མྱི་འཛིན་ཡང་དག་ཆོས་ལ་

སྐུར། །བདག་ཅག་ལྷག་པའྱི་སྐོན་ལྔ་གང་དག་ལ། །ཡོད་པ་དྲེ་དག་དྲེ་སང་དོན་དུ་

གསུངས། །ཡང་དག་མཐའ་ནྱི་འདུས་བས་ཀྱྱིས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དབྲེན་པ་

སྲེ། །ཉོན་མོངས་ལས་དང་རྣམ་སྱིན་དོན༌། །སྤྱིན་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་བརོད། །ཉོན་

མོངས་སྤྱིན་འདྲ་བ་བ་ཡྱིན། །ལས་ནྱི་རྨྱི་ལམ་ལོངས་སྤྱོད་བཞྱིན། །ཉོན་མོངས་ལས་

ཀྱྱི་རྣམ་པར་སྱིན། །ཕུང་བོ་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་བ་བཞྱིན། །སྔར་ནྱི་དྲེ་ལྟར་རྣམ་བཞག་

ནས། །སར་ཡང་བླ་མའྱི་རྒྱུད་འདྱིར་ནྱི། །ཉྲེས་པ་ལྔ་དག་སང་བའྱི་ཕྱིར། །ཁམས་ཡོད་
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ཉྱིད་ཅྲེས་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་དང༌། དྲེའྱི་ཊྱིཀྐ་ལས། ཤྲེས་ཕྱིན་གྱི་མདོར་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་བ་གོ་བུར་བ་ལྟར་གསུངས་པ་དང༌། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་

འདྱིར་སྲེམས་ཀྱྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཞུགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལ་

འགལ་བ་མྲེད་དྲེ། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་སྲེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི། 

འདྱིར་གསུངས་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་སྱིང་བོ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཉྱིད་སྡུག་ཀུན་གྱིས་

བསྡུས་པའྱི་འདུས་བས་ཀྱྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་དབྲེན་པ་སྲེ། སྲེམས་ཀྱྱི་རང་

བཞྱིན་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་གོ་བུར་བ་ཡྱིན་པ་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྲེས་དང༌། དྲེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་བར་བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་བར་

རྣམ་པར་བཞག་ནས། སར་ཡང་བླ་མའྱི་རྒྱུད་དྲེ་རྒྱུད་ཕྱི་མ་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་འདྱིར་ནྱི། 

སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཁམས་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཅྲེས་བསན་པ་དགོས་

པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཉྲེས་པ་ལྔ་སངས་ནས་ཡོན་ཏན་ལྔ་བསྐྲེད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

དྲེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་དུ་བཞུགས་

པའྱི་དྲུང་དུ། ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱྱིན་གྱིས་གསོལ་བ། བདག་གྱི་བུ་མོ་མ་

ག་དྷ་བཟང་མོ་འདྱི། ན་སོ་དར་ལ་བབ་ཅྱིང༌། བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྲེལ་གྱི་ཁྱིམ་བདག་ཚོང་

དཔོན་གྱི་བུ་ཁྱུ་མཆོག་སྦྱྱིན་གྱི་ཁྱིམ་འཛིན་དུ་བསང་ཟྲེར་བ། བདག་གྱི་སོག་དང་

ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་བདག་པོ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལགས་ན། བཀའ་འཁོལ་

ན་བུ་མོ་སྲེར་རམ་སམ། ཇྱི་ལྟར་ལགས་ཞུས་པས། བཅོམ་ཤྱིག་འདས་ཀྱྱི་གནང་བ་

ཐོབ་སྲེ་སྲེར་བར་ཁས་བླང༌། དྲེནས་མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་དར་ཟབ་མང་བོས་བརྒྱན་ཏྲེ་བུ་
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རམ་ཤྱིང་འཕྲེལ་དུ་མནའ་མར་བརངས་པས། ཐག་རྱིང་ཞྱིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་

ཞལ་མྱི་མཇལ་སམ་པས་སྐོ་ནས་ངུ་བཞྱིན་དུ་སོང༌། སབས་ཤྱིང་ཁྱིམ་དྲེར་ཕྱི་བའྱི་

མཆོད་གནས་ཡོན་ཏན་མྲེད་ཅྱིང་གཅྲེར་བུ་བ་སྐྲ་འབལ་བ་སོགས་མ་བསྡམས་པ་

མང་བོ་བོས་ནས་བསྲེན་བཀུར་བྲེད་པ་ལ། བཟང་མོ་ཡྱིད་མ་མགུ་སྲེ། སྒྱུག་མོ་ལ་

སྨས་པ། ཁྲེད་རྣམས་བ་གང་ཕྱུགས་དང་འདྲ་བའྱི་མཆོད་ཡུལ་འདྱི་རྣམས་མཆོད་

པར་ཞྲེ་རྲེ་ཁྲེལ་བས་པས། སྒྱུག་མོ་ན་རྲེ། འོ་ན་ཁོད་ཀྱྱི་ཡུལ་ན་མཆོད་འོས་ཅྱི་འདྲ་

ཡོད་ཟྲེར་བར། བཟང་མོས་སྨས་པ། བདག་གྱི་ཁྱིམ་དུ་མཆོད་འོས་ནྱི་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞྲེས་བ་བ་མཛེས་ཤྱིང་ལྟ་བས་མྱི་ངོམས་པ་མཚན་བཟང་པོ་འདྱི་

དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེས་མཚན་བཟང་བོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་པོ་རྲེ་རྲེ་ནས་བཤད་དྲེ། དྲེ་

ལྟར་མཚན་དང་དཔྲེ་བད་ལྡན་པ་ཞྱི་ཞྱིང་དུལ་བ་མངོན་ཤྲེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་ཐོགས་

པ་མྲེད་པ། འགོ་བ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པ་དང་སྱིང་རྲེ་ཕ་མ་ལྟར་

ཐུགས་ལྷག་པར་བརྲེ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཚུལ་

རྒྱས་པར་བཤད་པས། དྲེ་དག་དད་པར་གྱུར་ནས་ཁོད་ཀྱྱི་མཆོད་ཡུལ་དྲེ་བདག་

ཅག་གྱིས་མཐོང་བའྱི་སབས་ཡོད་དམ་མྲེད། འདྱིར་སྤྱན་འདྲྲེན་པར་ཕྱིན་ན་གདན་

འདྲོང་ངམ་མྱི་འདྲོང་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། ངའྱི་སོན་པ་ལ་ཐག་ཉྲེ་རྱིང་དང་ཐུགས་རྲེ་ལ་ཕྱི་

ནང་མྲེད། གསོལ་བ་བཏབ་ན་སྤྱན་འདྲོང་ཞྱིང་ཞལ་མཐོང་ཐུབ་ཟྲེར། དྲེ་ནས་ཁང་

ཁྱིམ་བྱི་དོར་དང་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་བཤམས་ཏྲེ། བཟང་

མོས་སོས་དང་མྲེ་ཏོག་ཁྲེར་ཏྲེ་ཁང་བཟང་གྱི་རྲེ་མོར་སོང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

བཞུགས་པའྱི་ཕོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ཏྲེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་འདྱི་སད་ཅྲེས། མ་ལུས་
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སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅྱིང༌། །བདུད་སྡྲེ་དཔུང་བཅས་མྱི་བཟད་འཇོམས་

མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྲེན་གྱུར་པའྱི། བཅོམ་ལྡན་འཁོར་

བཅས་གནས་འདྱིར་གཤྲེགས་སུ་གསོལ། །ཅྲེས་སོགས་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྱིང་

ལག་པའྱི་སྱིམ་པས་མྲེ་ཏོག་གཏོར་བས། མྲེ་ཏོག་དཀར་སྲེར་དམར་སྔོ་རྣམས་བདུག་

སོས་ཀྱྱི་དུད་སྤྱིན་དང་དྲྱི་བཟང་འཐུལ་བཞྱིན་ནམ་མཁའ་ནས་དལ་གྱིས་སོང་བས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་མྲེ་ཏོག་རྣམས་སོས་དྲྱི་དང་བཅས་གུས་པའྱི་

ཚུལ་གྱིས་བབ་ཅྱིང༌། ཞུ་བའྱི་ཚིག་དབངས་བཅས་བྱུང་བའྱི། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་

བཀའ་སྩལ་བ། ནངས་བར་མ་ག་དྷ་བཟང་མོས་བསྲེན་བཀུར་གྱི་མགོན་དུ་འགོ་བས། 

དྲེ་ཐག་རྱིང་བ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་དང་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པ་དྲེར་ཉྱིན་ཕྲེད་ལ་སྲེབས་པར་

བ་དགོས་པས། དགྲེ་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་གང་ཡོད་ལ་ཚུལ་ཤྱིང་བྱིམས་ཤྱིག་

གསུངས། ཀུན་དགའ་བོས་སོད་ལ་ཚུལ་ཤྱིང་བྱིམས་པས། གང་བོ་བགྲེས་པོས་ལག་

པ་རྐངས་པ་ན། ཀུན་དགའ་བོས། གང་བོ། ནངས་པར་མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་གནས་ས་

དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུའྱི་ལམ་ཉྱིན་ཕྲེད་ལ་བགོད་ནས་བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྲེལ་དུ་

འབོན་དགོས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ནས་གཤྲེགས་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་

པས། དྲེས་བསམ་པ་བདག་གྱིས་དག་བཅོམ་ཐོབ་ཀྱང་རྫུ་འཕྲུལ་མ་ཐོབ་པ་འདྱི་དགྲེ་

སོང་རང་སྡྲེའྱི་མདུན་དུ་ཉམས་རྲེ་དམའ་སམ་སྲེ་བསོམས་པས་དྲེའྱི་ནུབ་རྫུ་འཕྲུལ་

ཐོབ་བོ། །

ནངས་སྔ་བར་དག་བཅོམ་པ་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པ་རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

འཛོམས་ནས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་བོན། དྲེའྱི་ཚེ་བུ་རམ་ཤྱིང་འཕྲེལ་དུ་མ་ག་དྷ་
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བཟང་མོ་སོགས་ཀྱྱི་ཁང་བཟང་གྱི་རྲེར་མྲེ་ཏོག་དང་བདུག་སོས་ཐོགས་ནས་ནམ་

མཁའ་ལ་བལྟ་ཞྱིང་གསོལ་བ་འདྲེབས་པར། ནམ་མཁའ་ནས་གསྲེར་གྱི་ཤྱིང་ར་ལ་

ཆྱིབས་པའྱི་དགྲེ་སོང་གཟྱི་བརྱིད་ཉྱི་མ་ལྟར་འོད་འབར་བ་ཞྱིག་བོན་པ། དྲེར་ཚོགས་

པའྱི་སྐྲེ་བོ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡ་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟྲེར། བཟང་མོས་

འདྱི་དགྲེ་སོང་ཀུན་ཤྲེས་ཀཽ་ཌྱི་བ་བ་ཡྱིན་ཟྲེར། ཡང་རྱིའྱི་རྲེ་མོ་ལ་བཞུགས་པའྱི་དགྲེ་

སོང་ཞྱིག་བོན་པས། སོན་པ་ཡ་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟྲེར། མྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་བཀའ་ཐུབ་ལ་ཞྱི་

བར་གནས་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱྱི་མཆོག་གསྲེར་གྱི་ལོན་པ་ལྟར་འོད་འཕོ་བ་འོད་སྲུངས་

ཆྲེན་པོ་ཡྱིན་ཟྲེར། ཡང་འབྲུག་གགས་ཤྱིང་གོག་འཁྱུག་པའྱི་སྤྱིན་གྱི་གསྲེབ་ནས་

སྲེང་གྲེ་ལ་ཆྱིབས་པ་ཞྱིག་བོན། འདྱི་འམ་ཟྲེར། མྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ས་སྲེང་གགས་པས་ཁབ་

པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ཞྲེས་བ་བ་ཡྱིན། ཡང་གང་ཆྲེན་གངས་རྱི་ལྟར་དཀར་བ་མཆྲེ་བ་བཞྱི་

དང་ལྡན་པ་ལ་ཆྱིབས་པ་ཞྱིག་བོན། འདྱི་འམ་ཟྲེར། མྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ནྱི་བསོད་ནམས་

ཆྲེན་པོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཽ་འགལ་གྱི་བུ་ཞྲེས་བ་བ་ཡྱིན། ཡང་གསྲེར་གྱི་པདྨ་

བཻཌཱུརྱའྱི་འདབ་མ་དང་ལྡན་པ་ནམ་མཁའ་དྲྱི་བཟང་གྱིས་འགྲེངས་པའྱི་པདྨའྱི་སྱིང་

པོར་བཞུགས་པ་ཞྱིག་བོན། འདྱི་འམ་ཟྲེར། མྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ནྱི་དགྲེ་སོང་མ་འགག་པ་

ཞྲེས་བ་བ་ཡྱིན། ཡང་བ་ཁྱུང་ལ་ཆྱིབས་ཏྲེ་གཤོག་རལ་དང་ལྡན་པས་སྤྱིན་རྣམས་

འཐོར་ཞྱིང་མགོགས་པར་འབོན་པ་ཞྱིག་བྱུང༌། འདྱི་འམ་ཟྲེར། མྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་བམས་

མའྱི་བུ་གང་བོ་ཞྲེས་བ་བ་ཡྱིན། 

ཡང་ཆུའྱི་རྱིང་བུའྱི་སྲེང་དུ་བཞུགས་ཏྲེ་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱི་ཞྱིང་དུལ་བའྱི་དགྲེ་སོང་

ཞྱིག་བོན། འདྱིའམ་ཟྲེར། མྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་དུལ་བའྱི་མཆོག་འཕགས་པ་ར་ཐུལ་ཞྲེས་བ་
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བ་ཡྱིན། ཡང་གསྲེར་གྱི་ཏཱ་ལའྱི་འཁྱི་ཤྱིང་ཆུ་སྐྲེས་གཡོ་བ་ལ་བཞུགས་པ་ཞྱིག་བོན། 

འདྱི་ནྱི་བསོད་ནམས་མངོན་པར་གསལ་ཞྱིང་རོགས་པ་འཕགས་པ་ཉྲེ་བར་འཁོར་

ཞྲེས་བ་བ་ཡྱིན་ཟྲེར། ཡར་ཁྱུ་མཆོག་མ་ཧྲེ་ཆྱིབས་ཏྲེ་ཤྱིན་ཏུ་བརན་པས་ལྡྱིང་ཤྱིང་

འབོན་པ་ཞྱིག་བོན། འདྱི་ནྱི་བློ་རབ་ཏུ་བརན་པ་དགྲེ་སོང་ཀཽ་ཤྱི་ལ་ཞྲེས་བ་བ་ཡྱིན་

ཟྲེར། ཡང་བཻཌཱུརྱའྱི་ཁང་བཟང་གསྲེར་དང་ནོར་བུའྱི་པ་ཏྲ་རྱིས་ཀྱྱིས་བརྒྱན་ཅྱིང་འོད་

ཀྱྱིས་བྱུགས་པའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་ཞྱིག་བོན། འདྱི་ནྱི་འཕགསཔ་ཀཱ་ཀྱབ་ཡ་ན་བ་

བ་ཡྱིན་ཟྲེར། ཡང་ངང་བ་རླབས་ཀྱྱི་འཕུར་ཡང་འོད་ཟྲེར་འགྲེད་པ་ལ་ཆྱིབས་པ་ཞྱིག་

བོན། འདྱི་དཀའ་ཐུབ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དགྲེ་སོང་པྱི་ལོན་ད་བད་སཱ་ཞྲེས་བ་བ་ཡྱིན་

ཟྲེར། ཡང་ལོན་ཤྱིང་དང་གསྲེར་གྱི་པད་ཚལ་རྒྱས་པ་ལ་བཞུགས་པ་ཞྱིག་བོན། འདྱི་

ནྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་མྲེད་པ་རྣ་བ་བྲེ་བར་གགས་པ་ཡྱིན། ཡང་

ཁོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་གསྲེར་འོད་ཀྱྱིས་འགྲེངས་ཤྱིང་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོར་བསྒྱུར་

ཞྱིང་འབོན་པ་ཞྱིག་བོན། འདྱི་ནྱི་སོན་པའྱི་སས་སྒ་གཅན་འཛིན་ཞྲེས་བ་བ་ཡྱིན་ཟྲེར། 

དྲེ་ནས་ས་གཞྱི་རྱི་བག་ནམ་མཁའ་སོགས་འོད་དང་འོད་ཟྲེར་གྱི་གང་ཞྱིང་དགྲེ་འདུན་

མང་བོའྱི་ཚོགས་བཅས་བོན་པའྱི་མཐར། སངས་རྒྱས་ནྱི་ཉྱི་མ་བརྒྱ་སོང་གྱི་གཟྱི་འོད་

ལྟར་འབར་ཞྱིང༌། ཟླ་བ་བརྒྱ་ཕག་ཚོགས་པ་ལྟར་གྱི་དཀར་བའྱི་བསྱིལ་འོད་ཅན། 

འཁོར་དུ་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞྱི་སོགས་ནོར་ལྷའྱི་ཚོགས་དང༌། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་དང་

དྲྱི་ཟ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་བ་སོགས་ཀྱྱིས་བསོར་ནས་མཆོད་རས་དུ་མ་དང་བཅས་ལྷ་མོ་

ནམ་མཁའ་གང་བས་མྲེ་ཏོག་གཏོར་ཞྱིང་མཆོད་པ། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའ་ནས་མར་བོན། གོང་ཁྲེར་དྲེ་ལ་སོ་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་
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དུ་སྤྲུལ་བ་བཀྱྲེ་ནས་སོ་རྲེ་རྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྲེ་རྲེ་བོན་ཏྲེ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་

ནས་ཁང་བཟང་དུ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་སྲེངྒྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་སོ། །

མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་གཉྲེན་ར་ལག་དང་བཅས་པས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་འདོད་

ཡོན་ཆྲེན་པོས་རབ་ཏུ་མཆོད་ཅྱིང་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏྲེ་མགོས་གཏུགས། གོང་

ཁྲེར་གྱི་སྐྲེ་བོ་ནང་དུ་མ་ཆུད་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཕྱི་ནས་ཕག་འཚལ་ཞྱིང་མཆོད་པའྱི་ཚེ། 

ཁང་བཟང་དྲེ་ཉྱིད་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ཟླ་ཤྲེལ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཁང་བཟང་དུ་སྤྲུལ་ནས། ཕོ་བང་

ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་རྱིག་པར་རྱི་མོ་བྱིས་པ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་དག་གྱི་

མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་ཀྱྱིས་བཞྲེས་ནས། མ་ག་དྷ་བཟང་མོ་

གཉྲེན་བཤྲེས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། གོང་ཁྲེར་གྱི་སྐྲེ་བོའྱི་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་ལ་ཆོས་རྒྱ་ཆྲེར་བསན་པས། ལུས་ཅན་བགང་བར་དཀའ་བ་ཞྱིག་གྱིས་བདྲེན་པ་

མཐོང་བར་གྱུར་ནས། ཡུལ་ཁམས་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱྱིས་བསན་པའྱི་

གདུལ་བའྱི་ཞྱིང་དུ་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་གནོད་

སྦྱྱིན་ལག་ན་རྡོ་རྲེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་བང་ཕོགས་ཀྱྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གཤྲེགས་ཏྲེ། ནགས་

ཚལ་སྔོན་པོ་སྔོ་ཞྱིང་བསྒྲེང་བ་ཞྱིག་གཟྱིགས་པས། འདྱི་ནྱི་ཨུ་ཤྱི་རྱིའྱི་རྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། ང་

མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། ཞྱི་གནས་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་

གནས་རཱ་མ་ས་ལའྱི་ཚལ་ཞྲེས་བ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏོ། །

ཀླུའྱི་རྒྱལ་བོ་སོག་མ་མྲེད་པའྱི་གནས་སུ་བོན་ཏྲེ། དྲེའྱི་འཁོར་ཀླུ་དྲུག་ཁྱི་

སོགས་ཆོས་ལ་བཀོད་དོ། །དྲེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ལག་ན་རྡོ་རྲེ་གཉྱིས་

ནམ་མཁའ་ལ་གཤྲེགས་པ་ན། ནགས་ཚལ་སྔོན་པོ་མཚོ་དང་བཅས་པ་ཞྱིག་
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གཟྱིགས་ནས། འདྱི་ནྱི་ཁ་ཆྲེའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ཏྲེ། ང་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། དགྲེ་

སོང་ཉྱི་མའྱི་གུང་བ་ཞྲེས་བ་བ་འབྱུང་སྲེ། དྲེས་བསན་པ་རྒྱས་པར་བྲེད་ལ། ལྷག་

མཐོང་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་གནས་མལ་གྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ཞྱིང་གོང་བརྡལ་དྲུག་

ཁྱི་དྲུག་སོང་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་མོ། །ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས། 

ཡུལ་བཅོམ་བརླག་གྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྲེགས་པ་ན། རྱི་བོ་ནགས་ཚལ་སྔོན་པོས་

བརྒྱན་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས། རྱི་འདྱི་ནྱི་རྱི་རྲེ་མཐོ་ཞྲེས་བ་བ་སྲེ། ང་འདས་ནས་ལོ་

བརྒྱ་ལོན་པ་ན། གར་མཁན་དངདཔའ་བོ་ཞྲེས་བ་བས་འདྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་

བརྱིགས་ཏྲེ། ཞྱི་ལྷག་གཉྱིས་ཀ་དང་མཐུན་པའྱི་གནས་མལ་གྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ལ། 

ཡུལ་འདྱིར་སོས་ཚོང་སྦས་པའྱི་བུ་ཉྲེར་སྦས་ཞྲེས་བ་བ་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་ནྱི་མཚན་མྲེད་

པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ལུང་བསན་ཏོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷོ་

ཕོགས་ལྔ་ལྲེན་གྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་ཆུ་ཀླུང་གང་གཱའྱི་འགམ་ནས་མར་གཤྲེགས་པ་ན། 

དགྲེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས། བདག་ལ་མདོར་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་ཀྱྱིས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་

ཞྱིག་གསུང་དུ་གསོལ་ཞྲེས་ཞུས་པས། གང་གཱའྱི་ཆུ་ལ་ཤྱིང་སྡོང་ཞྱིག་ཁྲེར་བ་

གཟྱིགས་ནས། ཤྱིང་འདྱི་ཕར་འགམ་དང་ཚུར་འགམ་དང༌། དབུས་སུ་མ་ཆགས། 

སམས་ལ་མ་བྱུང༌། མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པས་མ་བཟུང༌། ཀླུང་དུ་མ་རུལ་ན་རྒྱ་མཚོར་

གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཁོད་ཀྱང་ཕ་རོལ་ཚུར་རོལ་ལ་མ་ཆགས། ཞྲེས་

པ་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཆོས་མདོར་བསྡུས་པ་

བསན་པའྱི་དོན་དགྲེ་སོང་གྱིས་བསམ་པས་དག་བཅོམ་ཐོབ་བོ། །

དྲེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་གོང་ཁྲེར་ཆུ་མངས་སུ་གཤྲེགས་ཏྲེ། ཀུན་དགའ་བོས། བླ་
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གོས་བཞྱི་ལྟྲེབ་བས་པའྱི་སྲེང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་སོ། །བཀའ་སྩལ་བ། 

ཕོགས་འདྱི་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་སྲུངས་ཀྱྱི་རྱིང་བསྲེལ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་ཀྱྱི། 

བལྟ་བར་འདོད་དམ་གསུངས། འཁོར་རྣམས་ཀྱྱིས་འཚལ་ལགས། ཞྲེས་ཞུས་པས། 

ས་འོག་གྱི་ཀླུ་རྣམས་ཀྱྱིས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་སྒོམ་བུ་བླངས་ཏྲེ་ཕུལ་བ་ཁ་ཕྲེ་བ་ན། བཅོམ་

ལྡན་འདས་འོད་སྲུངས་ཀྱྱི་རྱིང་བསྲེལ་མ་ཉམས་པར་བྱུང་ངོ༌། །དྲེ་ལ་སྐྲེ་བོ་ཐམས་

ཅད་ཀྱྱིས་བལྟས་ཤྱིང་མཆོད་དོ། །དྲེ་ནས་མྱི་རྱིང་བར་ས་འོག་ཏུ་ནུབ་བོ། །དགྲེ་

བསྲེན་ཞྱིག་གྱིས་ས་ཕོགས་དྲེ་ལ་སོར་བ་བས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་སྐྲེ་བོ་

རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་བ། མཁས་པ་གང་ཞྱིག་རབ་ཏུ་སྲེམས་དང་བས། །སངས་

རྒྱས་མཆོད་རྲེན་དག་ལ་གོམ་འདོར་ན། །འཛམ་བུ་ཆུ་བོའྱི་གསྲེར་གྱི་སང་ཚད་

ནྱི། །སོང་ཕག་བརྒྱ་ཡང་དྲེ་དང་མཉམ་པ་མྱིན། །ཞྲེས་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་དུ་འཇྱིམ་གོང་

འཇོག་པ་དང༌། མྲེ་ཏོག་དང་མར་མྲེ་དང་བྱུག་པ་སོགས་འབུལ་བ་རྣམས་ཀྱྱི་ཕན་

ཡོན་གསུངས་ནས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་བཞུགས་པ་དང༌། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

ལ་མཆོད་པ་དག་གྱི་ཕན་ཡོན་མཉམ་པར་གསུངས་སོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་ལ་བཞུགས་པའྱི་སབས་

ཤྱིགརྒྱལ་པོ་མ་སྐྲེས་དགས། བམ་ཟྲེ་དབར་བྲེད་ལ་ཁོད་སོན་པའྱི་དྲུང་དུ་སོང་ལ། 

ངས་སོང་བྲེད་པ་རྣམས་རྨྲེག་མྲེད་པར་བ་ན། བཀའ་ཅྱི་སྩོལ་ཞྲེས་ཞུས་ཤྱིག་དང༌། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཇྱི་སད་ལུང་བསན་པ་དྲེ་ཟུངས་ཤྱིག་ཟྲེར་རོ། །དབར་བྲེད་

ཀྱྱིས་ཀྱང་དྲེ་ལྟར་ཞུས་པ་ན། བཀའ་སྩལ་པ། ངས་སོང་བྲེད་པ་ལ་ཉམས་པར་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་བདུན་བཤད་དོ། །བདུན་ནྱི། ཡང་དང་ཡང་དུ་འདུ་ཞྱིང་འདུ་བ་ལ་རྱིང་
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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་སོན་པ་མྱི་འདོར་ཞྱིང་ཁྱིམས་བཅས་པ་བཞྱིན་དུ་སྤྱོད་པ་

དང༌། བུད་མྲེད་བགོད་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་བགོད་པ་དང༌། རྒན་རབས་ལ་བཀུར་སྲེ་

བྲེད་ཅྱིང་ཚིག་ཉན་པ་དང༌། མཆོད་རྲེན་ལ་མཆོད་ཅྱིང་སྔོན་གྱི་མཚན་མ་མྱི་འདོར་བ་

དང༌། ཡུལ་གྱི་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་དད་པས་བསྲེན་བཀུར་བྲེད་པའོ། །ཞྲེས་

གསུངས། དྲེ་ནས་དགྲེ་སོང་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ལ། དགྲེ་འདུན་ཉམས་པར་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་བདུན་གསུངས་ཏྲེ། དང་པོ་གསུམ་སོང་བྲེད་པའྱི་སབས་དང་འདྲ་ལ། 

བཞྱི་བ་ནྱི། འདོད་ཆགས་ཀྱྱི་དབང་དུ་མ་གྱུར་བ་དང༌། ལྔ་བ་ནྱི། གནས་བརན་རྒན་

རྱིམ་ལ་བསྲེན་བཀུར་བྲེད་པ་དང༌། དྲུག་པ་དབྲེན་པར་གནས་འཆའ་བ་དང༌། བདུན་

པ་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་དད་པས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པས་

བསྲེན་བཀུར་བྲེད་པའོ་གསུངས། དྲེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་མ་ཅན་

གྱི་གོང་ཁྲེར་དུ་བོན་ནས་ཤྱིང་ཤ་བའྱི་ཚལ་དུ་བཞུགས་སོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་སྐུ་བསྙུན་ཚབས་ཆྲེན་པོ་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་བསན་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོས་

གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྙུན་ཚབས་ཆྲེན་པོས་ཐྲེབས་པས། བདག་ནྱི་དུག་

འཚལ་བ་བཞྱིན་ཕོགས་ཀྱང་བསད། ཆོས་རྣམས་ཀྱང་བསྐྱུད་པར་གྱུར་མོད། བདག་

གྱི་རྲེ་བ་ནྱི། དགྲེ་འདུན་གྱི་སད་དུ་ཞལ་ཆྲེམས་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་བཀའ་མ་སྩལ་གྱི་བར་

དུ་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའོ་སམ་མོ། །བཀའ་སྩལ་བ། ཀུན་དགའ་བོ། གང་དགྲེ་འདུན་ནྱི་

བདག་གྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་གྱིས་དགྲེ་འདུན་ལ་བརྲེན་པར་བའོ་སམ་པ་དྲེ་ནྱི་ཁ་ཆྲེམས་

ཅུང་ཟད་སྨ་བར་འགྱུར་མོད། ང་ལ་ནྱི་དྲེ་འདྲའྱི་དགོངས་པ་མྱི་མངའ་བས། ཁ་ཆྲེམས་
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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་ཏྲེ་གཉྱིས་ལ་བརྲེན་

ནས་འཚོའོ། །ཁོད་མྱ་ངན་མ་བྲེད་ཅྱིགའདུས་བས་ལ་མྱི་འཇྱིག་པ་ག་ལ་ཡོད་དྲེ་

གནས་མྲེད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་བདག་ཉྱིད་སྐབས་དང༌། བདག་ཉྱིད་

གནས་དང༌། བདག་ཉྱིད་གྱིང་དང༌། ཆོས་སྐབས་སུ་བཙལ་བར་བ་ཡྱི། གཞན་མ་

ཡྱིན་ནོ་གསུངས། དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་སྤྲེ་བུའྱི་རྱིང་འགམ་གྱི་

ཁང་བ་བརྲེགས་པ་ན་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། ཁྱིམ་བདག་ནོར་ཅན་དང༌། ནོར་ཅན་གྱི་

ཆུང་མ་དང༌། ནོར་ཅན་གྱི་བུ་དང༌། ནོར་ཅན་གྱི་མནའ་མ་བཞྱིས་ཉྱི་མ་རྲེ་རྲེ་ལ་སྤྱན་

དྲངས་ནས་མཆོད་པ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཀྱྱིས་མཆོད་དོ། །དྲེའྱི་རྲེས་སུ་ལྱི་ཙ་བྱི་

རྣམས་ཀྱྱིས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་མཆོད་དྲེ། སྐྲེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་བང་ཆུབ་གསུམ་

དུ་ངྲེས་པར་མཛད་དོ། །

དུས་ལན་གཅྱིག་བསོད་སོམས་མཛད་དྲེ་ཤྱིང་གཅྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་བཞུགས་

ནས། བཀའ་སྩལ་བ། ཀུན་དགའ་བོ། མྱི་རྣམས་ལ་ཚེ་གཅྲེས་ཏྲེ། གང་སུ་ཡང་རུང་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་རང་བ་བཞྱི་ལ་བརྲེན་ཅྱིང་སོམ་པ་ལན་མང་དུ་བས་པ་དྲེ་ནྱི། འདོད་ན་

བསལ་བའམ་བསལ་བ་ལས་ལྷག་པའྱི་བར་དུ་ཡང་བཞུགས་སོ། །ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་

ན་ཀུན་དགའ་བོས་ཅང་མྱི་ཞུའོ། །དྲེ་ལྟར་ལན་གཉྱིས་ལན་གསུམ་དུ་གསུངས་ཀྱང་

ཅང་ཞུ་སྲེ། འདྱི་བདུད་ཀྱྱི་ཁྲེབས་སོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་

སྩལ་བ། འོ་སོལ་གཉྱིས་འཁྲུགས་པོར་མྱི་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར། ང་ནྱི་འདྱིར་འདུག་ན། 

ཁོད་ཤྱིང་གཞན་གྱི་དྲུང་དུ་སོངས་ཤྱིག་བས་པས། ཀུན་དགའ་བོ་ཤྱིང་གཞན་ཞྱིག་
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གྱི་དྲུང་དུ་སོང༌། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྱིང་དྲུང་དྲེར་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་དྲུང་དུ་བདུད་སྡྱིག་ཅན་

འོངས་ནས། བཙུན་པ་ཁྲེད་སྔོན་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚེ། བདག་གྱིས་མྱ་ངན་འདའ་བར་

མཛོད་ཅྱིག་ཅྲེས་ཞུས་པས། ངས་འཁོར་རྣམ་བཞྱི་ལ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་བསན་ཏྲེ། 

ལྷ་དང་མྱིའྱི་སྐྲེ་བོ་མང་པོ་ལ་རྒྱས་པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའོ་ཞྲེས་

གསུངས་ན། ད་དྲེ་ལྟར་གྱུར་ལགས་ཀྱྱི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དུས་ལ་བབ་

བོ། །ཞྲེས་ཞུས་པས། བཀའ་སྩལ་པ། སྡྱིག་ཅན་ཁོད་རོམ་པ་མ་ཆྲེ་ཞྱིགདྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་ཟླ་བ་གསུམ་ནས་འདའོ་ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །དྲེར་བདུད་དྲེ་དགའ་

ནས་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཚེའྱི་འདུ་བྲེད་ནྱི་བཏང༌། 

འཚོ་བའྱི་འདུ་བྲེད་ནྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། དྲེའྱི་ཚེ་ས་གཡོས། སར་མདའ་ལྷུང༌། 

ཕོགས་རྣམས་ནྱི་མྲེས་ཚིག་ལྷའྱི་ར་བརྡུངས་སོ༌། དྲེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་ས་གཡོ་བའྱི་རྒྱུ་ཞུས་པས། རླུང་གྱི་ཁམས་འཁྲུགས་པ་དང༌། རྫུ་

འཕྲུལ་ཅན་གྱིས་ས་ཆུང་ཞྱིང་ཆུ་ཆྲེ་བར་བསོམས་པ་དང༌། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་

ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དང༌། སྐུ་བལྟམས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་པ་དང༌། ཆོས་

འཁོར་བསོར་བ་དང༌། སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྲེད་བཏང་བ་དང༌། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

ནའོ། །ཞྲེས་ས་གཡོ་བའྱི་རྒྱུ་བརྒྱད་གསུངས་པས། ཀུན་དགའ་བོ་དོགས་པ་སྐྲེས་ཏྲེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྲེད་བཏང་པར་མ་གྱུར་ཏམ་ཞྲེས་ཞུས་པ་ན། དྲེ་

བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

དྲེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བསལ་བའམ། བསལ་བ་ལས་
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ལྷག་བར་བཞུགས་པར་གསོལ་ཞྲེས་ཞུས་པ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་ཁོད་ཀྱྱིས་ཉྲེས་ཏྲེ། 

ངས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སྨས་ཀྱང་ཁོད་བདུད་ཀྱྱིས་ནོན་ཏྲེ་ཅང་མྱི་སྨའོ། །ད་ནྱི་

འདོད་པའྱི་བདག་པོ་ལ་ཁས་བླངས་ཟྱིན་ཏྲེ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་

གསུངས་པའྱི་གནས་མྲེད་དོ་གསུངས། དྲེའྱི་ཚེ། སོང་སྐྲེས་སོ་ངའྱི་སྦུབས་གོལ་

ལྟར། །ནང་གྱི་བདག་ཉྱིད་མཉམ་བཞག་པས། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཐུབ་

པས་འདུ་བྲེད་ཡོངས་སུ་བཏང༌། །ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དྲེ་ནས་དགྲེ་སོང་ཐམས་ཅད་

བསྡུ་བར་མཛད་དྲེ། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ན། ཚེ་འདྱི་དང་ཕྱི་མ་ལ་

གང་ཕན་པ་དང་བདྲེ་བ་དྲེ་བཟུང་བར་བ་སྲེ། དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཕོགས་ཀྱྱི་

ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནོ། །ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

དྲེ་ཡང་ཉན་ཐོས་ཀྱྱི་ས་ལས། དྲེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཕོགས་བསོམ་པ་གང་ཞྲེ་ན། 

བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཕོགས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་པོ་འདྱི་ལྟ་སྲེ། དྲན་པ་ཉྲེ་བར་བཞག་པ་བཞྱི་

དང༌། ཡང་དང་པར་སོང་བ་བཞྱི་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ་བཞྱི་དང༌། དབང་པོ་ལྔ་

དང༌། སོབས་ལྔ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པ་སྲེ། ༡ལུས་དྲན་པ་ཉྲེ་བར་བཞག་པ་དང༌། ༢ཚོར་བ་དང༌། ༣སྲེམས་

དང༌། ༤ཆོས་དྲན་པ་ཉྲེ་བར་བཞག་པ་དང༌། ༡ཡང་དག་པའྱི་སོང་བའྱི་སྡྱིག་པ་མྱི་

དགྲེ་བའྱི་ཆོས་མ་སྐྲེས་པ་རྣམས་མྱི་སྐྲེད་པ་དང༌། ༢སྡྱིག་པ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་མ་

སྐྲེས་པ་རྣམས་མྱི་སྐྲེད་པ་དང༌། སྡྱིག་པ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་སྐྲེས་པ་རྣམས་སོང་བའྱི་

ཕྱིར་འདུན་པ་སྐྲེད་པ་བྲེད། འབད་པར་བྲེད། བརོན་འགྲུས་རོམ་པར་བྲེད་ཅྱིང༌། 

སྲེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པར་བྲེད། རབ་ཏུ་འཇོག་པར་བྲེད་པ་དང༌། ༣ཡང་དག་པའྱི་
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སོང་བ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་མ་སྐྲེས་པ་རྣམས་སྐྲེད་པ་དང༌། ༤དགྲེ་བའྱི་ཆོས་སྐྲེས་པ་

རྣམས་གནས་པ་དང༌། མྱི་བརྲེད་པ་དང༌། བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང༌། ཕྱིར་

ཞྱིང་འབྱུང་བ་དང༌། འཕྲེལ་བ་དང༌། རྒྱས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་འདུན་པ་སྐྲེད་པར་བྲེད། 

འབད་པར་བྲེད། བརོན་འགྲུས་རོམ་པར་བྲེད་ཅྱིང༌། སྲེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པར་བྲེད། 

རབ་ཏུ་འཇོག་པར་བྲེད་པ་དང༌། ༡འདུན་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སོང་བའྱི་འདུ་བྲེད་དང་

ལྡན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ་དང༌། ༢བརོན་འགྲུས་དང༌། ༣སྲེམས་དང༌། ༤དཔྱོད་

པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་སང་བའྱི་འདུ་བྲེད་དང་ལྡན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་བ་དང༌། ༡དད་

པ་དང༌། ༢བརོན་འགྲུས་དང༌། ༣དྲན་པ་དང༌། ༤ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང༌། ༥ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་

དབང་པོ་དང༌། ༡དད་པ་དང༌། ༢བརོན་འགྲུས་དང༌། ༣དྲན་པ་དང༌། ༤ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་

དང༌། ༥ཤྲེས་རབ་ཀྱྱི་སོབས་དང༌། ༡དྲན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཡན་ལག་དང༌། 

༢ཆོས་རྣམ་པར་འབྲེད་པ་དང༌། ༣བརོན་འགྲུས་དང༌། ༤དགའ་བ་དང༌། ༥ཤྱིན་ཏུ་

སྦྱངས་པ་དང༌། ༦ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང༌། ༧བཏང་སོམས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཡན་

ལག་དང༌། ༡ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དང༌། ༢ཡང་དག་པའྱི་རོག་པ་དང༌། ༣ཡང་དག་པའྱི་

ངག་དང༌། ༤ཡང་དག་པའྱི་ལས་ཀྱྱི་མཐའ་དང༌། ༥ཡང་དག་པའྱི་འཚོ་བ་དང༌། 

༦ཡང་དག་པའྱི་རོལ་བ་དང༌། ༧ཡང་དག་པའྱི་དྲན་པ་དང༌། ༨ཡང་དག་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་

འཛིན་ལ་གོམས་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་འདྲྱིས་པ་དང༌། ཀུན་ཏུ་བསྲེན་པ་དང༌། སོམ་པ་

དང༌། ལན་མང་དུ་བྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཕོགས་བསོམ་པ་ཞྲེས་བ་

བའོ། །ཞྲེས་དང༌། དྲེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དྲན་པ་ཉྲེ་བར་གཞག་པ་བཞྱི་ནྱི་ཕྱིན་

ཅྱི་ལོག་བཞྱིའྱི་གཉྲེན་པོར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །
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དྲེ་ལ་ལུས་དྲན་པ་ཉྲེ་བར་བཞག་པ་ནྱི་མྱི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་ཕྱིན་ཅྱི་

ལོག་པའྱི་གཉྲེན་པོར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་

ལུས་དྲན་པ་ཉྲེ་བར་གཞག་པ་བསོམ་པ་ལ་མྱི་སྡུག་པ་དང༌། ལང་བའྱི་དུར་ཁོད་རྣམ་

པ་བཞྱི་བསན་པ་དྲེས་དྲེ་དག་ལན་མང་དུ་ཡྱིད་ལ་བྲེད་པ་ན་མྱི་གཙང་བ་ལ་གཙང་

བར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་སོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལ་ཚོར་བ་དྲན་

པ་ཉྲེ་བར་གཞག་པ་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་ལ་བདྲེ་བར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པའྱི་གཉྲེན་པོར་རྣམ་

པར་གཞག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་ཚོར་བ་དག་ལ་ཚོར་བའྱི་རྲེས་སུ་ལྟ་ཞྱིང་གནས་པ་

ནྱི་གང་ཅུང་ཟད་ཅྱི་ཚོར་ཡང་རུང་སྲེ། དྲེ་དག་དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཡང་

དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྲེས་པས་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདྲེ་བར་

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་སོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལ་སྲེམས་དྲན་པ་ཉྲེ་

བར་གཞག་པ་ནྱི། མྱི་རག་པ་ལ་རག་པར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པའྱི་གཉྲེན་པོར་རྣམ་པར་

གཞག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་དྲེའྱི་སྲེམས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

རབ་ཏུ་དབྲེ་བས་ཉྱིན་མོ་དང་མཚན་མོ་དང་སད་ཅྱིག་དང་ཐང་ཅྱིག་དང༌། ཡུད་ཙམ་

དྲེ་དང་དྲེ་དག་འདས་པར་གྱུར་བའྱི་ཕྱིར་སྲེམས་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམ་པ་མང་བོ་སྣ་

ཚོགས་མཐོང་ནས་མྱི་རག་པ་ལ་རག་པར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་སོང་བར་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དྲེ་ལ་ཆོས་དྲན་པ་ཉྲེ་བར་གཞག་པ་ནྱི། བདག་མྲེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་ཕྱིན་ཅྱི་

ལོག་པའྱི་གཉྲེན་པོར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་དྲེ་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་

སོགས་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་རྣམས་ནྱི་ཡོད་ལ། བདག་མྲེད་པར་ལྟ་བ་
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ལ་སོགས་པ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་དྲེ་དག་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་

བར་འགྱུར་བས་དྲེས་དྲེ་ལྟར་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱྱི་སོ་ནས་

ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱྱི་རྲེས་སུ་བལྟས་ཤྱིང༌། ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་ན་

བདག་མྲེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་སོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཞྲེས་སོགས་དང༌། དྲེ་ལ་སྡྱིག་པ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་

ན་སྤྱོད་པའྱི་ལུས་ཀྱྱི་ལས་དང་ངག་གྱི་ལས་དང༌། ཡྱིད་ཀྱྱི་ལས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་

རྣམས་ཏྲེ། ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱྱིས་ཉྲེས་པར་སྤྱད་པར་བསྡུས་པ་གང་དག་ཡྱིན་

པ་དང༌། དྲེ་དག་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྲེད་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་གང་དག་ཡྱིན་

པའོ། །དྲེ་དག་ཀྱང་གང་དག་ཕད་པར་མ་གྱུར་ཅྱིང་མངོན་དུ་མ་གྱུར་བ་དྲེ་དག་ནྱི་མ་

སྐྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་དག་ཕད་པར་གྱུར་ཅྱིང་མངོན་དུ་གྱུར་བ་དྲེ་དག་ནྱི་སྐྲེས་པ་

ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལ་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཞྲེས་བ་བ་ནྱི་གང་དག་དྲེ་དག་གྱི་གཉྲེན་པོར་

གྱུར་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཏྲེ། ཉྲེས་པར་སྤྱད་པའྱི་གཉྲེན་པོར་གྱུར་པ་དང༌། སྒྱིབ་པའྱི་

གཉྲེན་པོར་གྱུར་བ་དང༌། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བའྱི་གཉྲེན་པོར་གྱུར་བ་རྣམས་སོ། །དྲེ་དག་མ་

སྐྲེས་པ་དང༌། སྐྲེས་པ་ཡང་སྡྱིག་པ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བ་དྲེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་

དུ་རྱིག་པར་བའོ། །དྲེ་ལ་གང་གྱི་ཚེ་སྡྱིག་པ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་མ་སྐྲེས་པ་རྣམས་མྱི་

སྐྲེད་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐྲེད་པར་མྱི་བ་བ་དང༌། སྐྲེས་

ཤྱིང་ཕད་པ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་ཐམས་ཅད་དུ་དང་དུ་མྱི་བླང་ཞྱིང་སང་བ་

དང་བསལ་བར་བའོ་ཞྲེས་སྤོ་བ་སྐྲེད་པར་བྲེད་ཅྱིང་སོན་ལམ་འདྲེབས་པར་བྲེད་པ་

དྲེ་ནྱི་འདུན་པ་སྐྲེད་པར་བྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྡྱིག་པ་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ཆོས་མ་སྐྲེས་པ་
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རྣམས་དང་པོ་ཉྱིད་ནས་མྱི་སྐྲེད་པའྱི་ཕྱིར་སྤོ་བ་སྐྲེད་པར་བྲེད། སོན་ལམ་འདྲེབས་

པར་བྲེད་ཅྱིང་དང་དུ་ལྲེན་པར་མྱི་འདོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་མ་སྐྲེས་པ་རྣམས་མྱི་

སྐྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འདུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྐྲེས་པ་རྣམས་དང་དུ་མྱི་ལྲེན་ཅྱིང་སང་བར་བྲེད་

པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་སང་བའྱི་ཕྱིར་འདུན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་དང༌། འཕགས་པའྱི་ལམ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱྱི་སབས་སུའང་དྲེ་ཉྱིད་ལས། ངྲེས་པར་འབྱུང་བའྱི་རོག་པ་དང༌། 

གནོད་སྲེམས་མྲེད་པའྱི་རོག་པ་དང༌། རྣམ་པར་འཚེ་བ་མྲེད་པའྱི་རོག་པ་ལ་ཡང་དག་

པར་རོག་པར་བྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་རོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་རྲེ་

ཞྱིག་རྣམ་པར་རོག་པ་དག་ལ་སྲེམས་འཇུག་པར་གྱུར་ན་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པར་རོག་

པ་དག་ལ་རོག་པར་བྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་གཏམ་ལ་སྲེམས་འཇུག་པར་འགྱུར་ན། དྲེ་ལྟ་

བ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱྱི་དབང་དུ་བས་ཏྲེ། དགྲེ་བའྱི་རོག་པ་དྲེ་དག་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་

གཏམ་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་གལ་ཏྲེ་ཆོས་གོས་དང༌། 

བསོད་སོམས་དང༌། ལམ་ཆ་དང༌། སན་དང༌། ནད་ཀྱྱི་གསོས་སན་དང༌། ཡོ་བད་དག་

འདོད་ཅྱིང༌། དྲེ་དག་ལ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བྲེད་པ་དང༌། དྲེ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་

ལ་ཤྲེས་བཞྱིན་དུ་སྤྱོད་པར་བྲེད་པ་དང༌། ཅུང་ཟད་བལྟས་པ་དང༌། རྣམ་པར་བལྟས་

པ་དང༌། བསྐུམ་པ་དང༌། བརྐངས་བ་དང༌། སྣམ་སྦྱར་དང༌། ཆོས་གོས་དང༌། ལྷུང་

བཟྲེད་བཅངས་པ་དང༌། ཟས་པ་དང༌། འཐུངས་པ་དང༌། འཆོས་པ་དང༌། མྱངས་པ་

དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འགོ་བའམ། ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་

བའམ། འགོ་བའམ། སྡོད་པ་དང༌། འདུག་པ་དང༌། ཉལ་བ་དང༌། གཉྱིད་ཀྱྱི་སོམ་པ་

བསང་བའྱི་པར་དག་ལ་ཡང་ཤྲེས་བཞྱིན་དུ་སྤྱོད་པར་བྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་
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ཡང་དག་པའྱི་ལས་ཀྱྱི་མཐའ་ཞྲེས་བ་བའོ། །

དྲེ་ཆོས་གོས་དང༌། ནད་ཀྱྱི་གསོས་སན་དང༌། ཡོད་བད་ཀྱྱི་བར་དག་ཆོས་

ཀྱྱིས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བྲེད་པ་དྲེ་དང༌། ལོག་པར་འཚོ་བར་བྲེད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་

རྣམ་པར་སངས་པའྱི་བར་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་ཡང་དག་པའྱི་འཚོ་བ་ཞྲེས་བ་

བའོ། །སོང་བས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་ཡང་དག་པའྱི་ངག་དང༌། ལས་ཀྱྱི་མཐའ་

དང༌། འཚོ་བ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི། དྲེས་དང་པོ་ཁོ་ནར་ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་

བྲེད་པ་ཐོབ་པ་ན། བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། ལྷན་ཅྱིག་ཁོ་ནར་ཐོབ་པ་ཡྱིན་

ཏྲེ། དྲེ་དག་ནྱི་དྲེའྱི་འཕགས་པ་དགྲེས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཞྲེས་བ་བའོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

ཞྲེ་ན། འདྱི་ལྟར་དྲེ་ནྱི་འཕགས་པ་དམ་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཅྱི་ནས་

ཀྱང་བདག་གྱི་ངག་གྱིས་ཉྲེས་པར་བས་པ་དང༌། ལུས་ཀྱྱིས་ཉྲེས་པར་སྤྱད་པ་དང༌། 

ལོག་པའྱི་འཚོ་བ་དག་མྱི་བ་བས་བསྡམས་པ་དྲེ་ཐོབ་པར་བའོ་ཞྲེས་ཡུན་རྱིང་བོ་

ནས་དགྲེས་པ་དང༌། སྡུག་པ་དང༌། ཕངས་པ་དང༌། ཐུགས་སུ་འཐད་པར་མཛད་པ་

ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྱི་ཡུན་རྱིང་བོ་ནས་དགྲེས་པ་དང༌། སྡུག་པ་དང༌། ཕངས་པ་དང༌། 

ཐུགས་སུ་འཐད་པར་མཛད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེས་དྲེའྱི་ཚེ་ན་ཐོབ་པས་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་

འཕགས་པ་དགྲེས་པ་ཞྲེས་བའོ། །འདྱི་ལྟར་འཕགས་པ་དགྲེས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་

དག་ཐོབ་ན། ཤྲེས་བཞྱིན་དུ་བརྫུན་གྱི་ཚིག་སྨ་བར་མྱི་བྲེད། བསམས་བཞྱིན་དུ་སོག་

ཆགས་ཀྱྱི་སོག་གཅོད་པར་མྱི་བྲེད། མ་བྱིན་པར་ལྲེན་པར་མྱི་བྲེད། འདོད་པས་ལོག་

པར་གཡྲེམ་པར་མྱི་བྲེད་ཅྱིང༌། ཆོས་མ་ཡྱིན་པས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་

ཚོལ་བར་ཡང་མྱི་བྲེད་པས་ན། དྲེ་ལྟར་འཕགས་པར་དགྲེས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དྲེ་
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དག་ཉྱིད་ཀྱྱི་དབང་དུ་བས་ཏྲེ། ལམ་བསོམ་པའྱི་ཚེ་ན་ངག་འཇུག་པ་གང་ཡྱིན་པ་

དང༌། ལུས་ཀྱྱི་ལས་གང་ཡྱིན་པ་དང༌། འཚོ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པའྱི་

ངག་དང༌། ལས་ཀྱྱི་མཐའ་དང༌། འཚོ་བ་དག་ཅྲེས་བའོ། །ཞྲེས་སོགས་གསུང་བ་ལྟར་

རོ། །

ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་སོག་གྱི་འདུ་བྲེད་དག་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་ནས། ཚེའྱི་འདུ་བྲེད་དག་བཏང་ངོ༌། །ཞྲེས་གསུངས་ལ། དགོས་པ་ནྱི། 

སྐུ་ཚེ་ལ་མངའ་བརྲེས་པ་ཉྱིད་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དང༌། གང་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ་

བཞྱི་བོ་དྲེ་ལྟར་བསོམས་པ་དག་གྱིས་འདོད་ན་བསལ་བའམ་བསལ་བ་ལས་ལྷག་

པར་བཞུགས་པར་བའོ། །ཞྲེས་དམ་བཅས་པ་དྲེ་ཡང་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཡངས་པ་ཅན་

དུ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་སོག་གྱི་འདུ་བྲེད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏྲེ་བཞུགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་

དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་བང་རྱིམ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྲེན་ནྱི། ཡངས་པའྱི་

གོང་ཁྲེར་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་བཞྲེངས་སོ། །དྲེ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་གོང་ཁྲེར་ལ་

གཡས་ཕོགས་ནས་གཟྱིགས་ཏྲེ་ཕྱི་ལྟོས་མཛད་ནས། འདྱི་ཡངས་པ་ཅན་ལ་

གཟྱིགས་པའྱི་ཐ་མ་ཡྱིན་ནོ་གསུངས་སོ། །དྲེ་ནས་རུ་ཏའྱི་གོང་དང༌། དུམ་པའྱི་གོང་

དང༌། ཨ་མྲའྱི་གོང་དང༌། ཛམྦུའྱི་གོང་དང༌། རྱི་གོང་དང༌། ཤུར་བའྱི་གོང་དང༌། ལོངས་

སྤྱོད་ཀྱྱི་གོང་དང༌། མལ་ལའྱི་གོང་སྲེ། གོང་བརྒྱད་པོ་དྲེ་དག་ཏུ་རྱིམ་གྱིས་བོན་ནས། 

ལོངས་སྤྱོད་ཀྱྱི་གོང་གྱི་བང་ཕོགས་ཤྱིང་ཤ་བའྱི་ཚལ་དུ་བཞུགས་ནས། དགྲེ་སོང་

རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་བ། མདོ་སྡྲེ་ལ་འཇུགའདུལ་བ་ལ་སྣང༌། ཆོས་ཉྱིད་དང་མྱི་

འགལ་ན་ཆོས་ཡྱིན་གྱི། དྲེ་ལས་ཟློག་ན་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགྲེ་སོང་དག་མདོ་སྡྲེའྱི་མཐའ་
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ལ་བརྲེན་གྱི། གང་ཟག་ལ་མ་ཡྱིན་ནོ་གསུངས། དྲེ་ལྟར་འདུལ་བ་ལུང་གཞྱི་དང༌། 

ལུང་རྣམ་འབྲེད་དང༌། ལུང་དམ་པ་དང༌། ལུང་ཕན་ཚེགས་ཏྲེ། འདུལ་བ་ལུང་སྡྲེ་

བཞྱིར་གགས་པ་དྲེ་ཡང་སབས་སབས་སུ་གསུངས་སོ། །ཇྱི་སད་དུ་ལུང་ལས། 

སངས་རྒྱས་བསན་པ་དྲན་བྲེད་ན། །ལུས་ཀྱྱི་ལས་དང་ངག་གྱི་ལས། །ཡྱིད་ཀྱྱི་ལས་

ལ་མང་དུ་ནྱི། །སོ་སོར་རོག་ཅྱིག་སྒ་གཅན་ཟྱིན། །འདྱི་ནྱི་དགྲེ་སྦྱོང་ལས་ཡྱིན་

ཏྲེ། །འདྱི་ལ་སོབས་ཤྱིག་སྒ་གཅན་ཟྱིན། །འདྱི་ལ་ཁོད་ནྱི་སོབ་བྲེད་ན། རོག་ཅྱིང་དྲེ་

སོག་སྲུང་བར་བྲེད་པ་ལྟར། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའང་འདུལ་བའྱི་སྐྲེ་བོ་ལ། །རོག་

པར་མཛད་ཅྱིང་དྲེ་སོག་སྲུང་བར་མཛད། །ཅྲེས་དང༌། ཟླ་བ་སར་མའྱི་ཚོགས་བཅས་

ས་ལ་ལྷུང་ཡང་སྱིད། །ས་འདྱི་རྱི་དང་ནགས་བཅས་མཁའ་ལ་འགོ་ཡང་སྱིད། །རྒྱ་

མཚོ་ཆྲེན་པོའྱི་ཆུ་ནྱི་སམས་པར་འགྱུར་སྱིད་ཀྱྱི། །དྲང་སོང་ཆྲེན་པོས་བརྫུན་གསུང་

འགྱུར་བ་སྱིད་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

དྲེ་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱྱི་རྒྱུད་གསུངས་པ་ནྱི། 

བསོད་པ་ལས། ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་མཆོད་རྲེན་དང༌། །ནུབ་

ཕོགས་ཨཽ་ཌྱི་ཡཱ་ནའྱི་གྱིང་སོགས་སུ། །འབས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པ་

ཡྱི། །རྒྱུད་ཆྲེན་རྣམ་བཞྱི་གསུང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །དྲེ་ཡང་འགྲེལ་

ཆྲེན་དྲྱི་མྲེད་འོད་ལས། ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ཉྱིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་

ཐུབ་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་ཞྱིང་ཐྲེག་

པ་གསུམ་སོན་པར་མཛད་དྲེ། བཅུ་གཉྱིས་པ་ནག་པའྱི་ཉ་ལ་ཤྲྱི་དྷཱ་ཀ་ཊ་ཀར་ཆོས་
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དབྱིངས་གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་གསུངས་སོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར། སྔོན་

སངས་རྒྱས་གསྲེར་ཐུབ་ཀྱྱི་བསན་པ་ལ་དྲང་སོང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་འབོར་བ་

ཞྱིག་གྱིས་ཉྱིན་ལམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་སར་འབས་སོ་བའྱི་ཆར་བ་བང་རྱིམ་གསུམ་ཙམ་

ཕབ་པས། དྲེའྱི་ཕུད་ལྟ་བུར་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཞྲེངས་

པའྱི་འབས་དཀར་སྤུངས་པའྱི་མཆོད་རྲེན་གྱི་བུམ་པའྱི་ནང་དུ་རྨང་རྱིམ་པ་གཉྱིས་

ཡོད་པས་འོག་མར་ཆོས་དབྱིངས་གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་དང༌། སྲེང་དུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་

སར་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཏྲེ། དཔལ་དུས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་བཞུགས་པའྱི་བུམ་པའྱི་ཕོགས་བཞྱིའྱི་ལོགས་ལ་ཁབ་འཇུག་གྱིས་ཕུལ་བའྱི་བཻ་

ཌཱུརྱའྱི་བུམ་པ་སོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ། རྨང་གོང་མའྱི་འགམ་ལ་གཙང་རྱིས་ཀྱྱི་དཔལ་

མགོན་བདུན་ཅུ་ར་ལྔས་བཞྲེངས་པའྱི་གམ་ཤཱྱིརྵའྱི་རྡོ་ལས་གྲུབ་པའྱི་མཆོད་རྲེན་ཉྱི་

ཤུ་ར་བརྒྱད། དྲེ་དག་གྱི་བར་དུ་རྒྱུ་སར་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀྱྱིས་བཟོས་ཤྱིང་བཙུགས་

པའྱི་ཀ་བ་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད། ཀ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་རྒྱུ་སར་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་མཚོན་པར་

ཡང་གསུངས། རྨང་གྱི་འོག་མ་ལ་རྒྱལ་ཆྲེན་རྱིགས་བཞྱིའྱི་ལྷས་ཕུལ་བའྱི་རྱིན་པོ་

ཆྲེའྱི་ཕ་སོ་བདུན་གྱིས་བརྒྱན་པ། མཆོད་རྲེན་གྱི་ངོ་བོ་ད་ལྟ་སྣང་དུས་ས་ཡང་མ་ཡྱིན་

རྡོ་ཡང་མ་ཡྱིན། ཆུ་ལ་སོགས་པས་མྱི་ཚུགས་ཤྱིང་འཕང་དུ་དཔག་ཚད་དྲུག་དང་

རྒྱང་གགས་གཅྱིག་ཡོད་པ། རྒྱང་ཙམ་ནས་བལྟས་ན་བ་འདབ་ཀྱྱི་འོག་ཏུ་ཤམ་བུ་དྲ་

བ་དྲ་ཕྲེད་སོགས་ཀྱྱི་རྱི་མོ་མཐོང་བར་གསུངས། 

དྲེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྒྱ་མཚོ་ན་གནས་པའྱི་ཀླུ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཕུལ་བའྱི་མན་ཤྲེལ་

ལས་གྲུབ་པའྱི་མཎལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱྱི་རྣམ་པ་ཅན། རྒྱར་འདོམ་ལྔ་ཅུ་རྲེ་ཡོད་པ་
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སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཡོད་ཅྱིང༌། མཆོད་རྲེན་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྒྱང་གགས་བཞྱི་

དང་ལྕགས་རྱིའྱི་རྒྱ་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡོད་པར་བཤད། དྲེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བསན་པ་

འདྱིར་རྒྱལ་པོ་པཱ་ལ་མྱི་ཏྲྱིས་བཞྲེངས་པའྱི་ལྕགས་རྱིའྱི་རྒྱར་ཉྱིན་ལམ་བཅུ་གཉྱིས་

ཡོད་པའྱི་སྲེང་མཆོད་རྲེན་དཀར་པོ་མཐོ་ཚད་ཁྲུ་བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་བསོར་བ། དྲེའྱི་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་མཆོད་རྲེན་བརྒྱ་རས་བསོར་བ་ལ་རྱིམ་པ་གསུམ་དང་སོ་བཞྱི་དང་ལྡན་པ། 

ཤར་སོ་ན་མགོན་པོའྱི་སྐུ་དང༌། ལྷོ་ནུབ་ཀྱྱི་ལྷ་ཁང་ན་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཀྱྱི་རྡོ་སྐུ་

དཀར་པོ་སོགས་དང༌། ལྕགས་རྱིའྱི་ནང་དུ་ཛོ་ཀའྱི་ཁྱིམ་དང་སྐྲེད་ཚལ་གོང་ལ་

སོགས་པ་དང༌། སོའྱི་བར་ཁམས་རྣམས་སུ་གོང་ཁྲེར་དཔལ་ཡོན་ཅན་སོགས་ཡོད་

པར་བཤད། དྲེ་ལྟར་རྒྱང་ནས་བལྟས་ན་ཆུ་ནང་དུ་ཕྲེད་ནུབ་ཅྱིང་ཕྲེད་འཕགས་པ་ལྟ་

བུའྱི་ཤྲྱི་དྷ་ཀ་ཌ་ཀ་ཞྲེས་གགས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་མཆོད་རྲེན་དུ་དཔའ་

བོ་ཞྲེས་པ་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གྱི་ལོ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེར་བོན་ཏྲེ། རྡོ་རྲེ་སྲེང་གྲེའྱི་

ཁྱི་ལ་ཞལ་ཤར་དུ་མངོན་པར་ཕོགས་ནས་བཞུགས་སོ། །དྲེ་ནས་ཀཻ་ལ་ཤ་ཞྲེས་

གགས་པར་ལྷས་བཀོད་པའྱི་གོང་ཁྲེར་ཀ་ལ་བའྱི་ཕོ་བང་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྱིས་པ་

ན། བགྲེགས་མཐར་བྲེད་ཀྱྱི་སྤྲུལ་བ་རྒྱལ་པོ་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱྱི་བཙུན་མོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་

མའྱི་སས་ཕག་ན་རྡོ་རྲེའྱི་སྤྲུལ་བ་རྡོ་རྲེ་ཟླ་བ་དྲྱི་མ་མྲེད་པའྱི་འོད་དང་ལྡན་པས། རྒྱལ་

པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཞྲེས་བ་བ་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་ཏྲེ། རྒྱལ་སྱིད་བསྐངས་ནས་

ལོ་དགུ་བཅུ་ར་དགུ་ལོན་པ་ན། ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་དྲེ་ཉྱིད་ནོར་

ནུ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཅོད་པན་བཅྱིངས་པའྱི་སྤྲུལ་བའྱི་རྒྱལ་ཕན་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་གྱིས་

བསོར་ཞྱིང༌། ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་མཁའ་འགོ་དང་མཁའ་འགོ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་
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འཁོར་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དང་བཅས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཕྲེབས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་བསོར་བ་དང་མཎལ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ཞབས་ཀྱྱི་པདྨོ་ཟུང་ལ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་མྲེ་ཏོག་

གྱིས་མཆོད་ཅྱིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕག་འཚལ་ནས། འཇྱིག་རྲེན་དང་འཇྱིག་རྲེན་ལས་

འདས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་རྡོ་རྲེའྱི་ཐྲེག་པ་བསན་དུ་གསོལ་ཞྲེས་

གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །

དྲེ་ནས་སྱིད་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་དུས་སུ་འོག་ཏུ་ཆོས་དབྱིངས་གསུང་

གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་བདྲེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་དང༌། དྲེའྱི་སྲེང་དུ་

དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་དྲེ་ཉྱིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གྱི་བདག་ཉྱིད་སྤོས་ཏྲེ། 

བདྲེ་བ་ཆྲེན་པོའྱི་གནས་རྡོ་རྲེ་དབྱིངས་ཀྱྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཆྲེན་པོར། སངས་རྒྱས་

དང༌། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང༌། མཁའ་འགོ་དང་མཁའ་འགོ་མ་ཞྱིང་གྱི་རྡུལ་དང་

མཉམ་པ་རྣམས་ལ། འཇྱིག་རྲེན་དང་འཇྱིག་རྲེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཏྲེ། 

འཁོར་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་ལུང་བསན་པ་ན། རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་ཕག་

བས་ནས་བུས་མོ་གཡས་པའྱི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏྲེ་དཔྲལ་བར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། 

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་རྡོ་རྲེའྱི་ཚིག་མ་ལུས་པར་གསལ་བ་སངས་རྒྱས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཟ་

མ་ཏོག་ཁ་འབྲེད་པ་བསན་དུ་གསོལ་ཞྲེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཤམྦྷ་ལའྱི་གདུལ་

བ་རྣམས་ཀྱྱི་སྲེམས་རྣམ་པར་དག་ཅྱིང་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་གཟྱིགས་ནས། རྡོ་རྲེའྱི་

ཚིག་ཁ་མ་ཕྲེ་བ་མྲེད་པས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྲེད་པ་ར་བའྱི་རྒྱུད་མཆོག་གྱི་དང་

བོའྱི་སངས་རྒྱས་སོང་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་པ་ཡང་དག་པར་བསན་ཏོ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་

ཀྱྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྱིང་བོས། 
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ཁབ་འཇུག་སོགས་རྒྱུད་ལ་དད་ཞྱིང་ཡུལ་ཡོངས་སུ་མྱི་སོང་བ་རྣམས་ཀྱྱི་དོན་དུ་

གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྲེད་ཀྱྱི་གནས་སུ་གསུངས་པར་བཞྲེད། པཎྱི་ཏ་ཨ་ལང་ཀ་ཤས། 

དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱྱི་སྐུའྱི་འབྱུང་བ་བཞྱི་ལས་གཞལ་

ཡས་ཁང་དུ་སྤྲུལ། ཕུང་ཁམས་སྐྲེ་མཆྲེད་རྣམས་ལས་དཀྱྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་

སྤྲུལ་ཏྲེ། སྐུའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་དུ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་རྒྱུད་གསུངས་པར་བཞྲེད། 

མྱི་ཡུལ་དུ་གསུངས་ཚུལ་ནྱི། 

ཨཽ་ཌྱི་ཡཱ་ན་ཞྲེས་པ་མཁའ་འགོ་དང་འཕུར་འགོ་སོགས་ལ་འཇུག་པས་མཁའ་

འགོའྱི་གྱིང་མཚོན་པར་བས་པ་དྲེ་ཟུར་ཆག་པ་སྤན་སྤན་ཞྲེས་གགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་

རྒྱལ་པོ་ཨྱིདས་དགྲེ་འདུན་མང་པོ་སྔ་དྲོ་ཤར་ནས་ནུབ་དང༌། ཕྱི་དྲོ་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་

འགོ་བ་གཟྱིགས་ནས། བློན་པོ་སོགས་ལ་འདྱི་རྣམས་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། སངས་

རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཡྱིན་ཟྲེར། དྲེ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་དད་པ་མཆོག་ཏུ་སྐྲེས་

ཏྲེ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བཤམས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་

འདྱིར་གཤྲེགས་སུ་གསོལ་ཞྲེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དུས་ལ་བབ་པ་མཁྲེན་ཏྲེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་དྲེར་བོན་པ་ལ། རྒྱལ་བོས། མཆོད་པ་དང་

བསྲེན་བཀུར་གྱིས་མཉྲེས་པར་བས་ནས། བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་

ཅད་མཁྲེན་པའྱི་ལམ་ལ་འགོད་པར་ཞུ་ཞྲེས་ཞུས་པ་ན། ཐོག་མར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱྱིས། ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ལ། བསབ་པ་གསུམ་ལ་སོབས་ཤྱིག་

ཅྲེས་གསུངས་སོ། །རྒྱལ་པོས། བདག་གྱིས་རྒྱལ་སྱིད་སྐོང་དགོས་པས་དྲེ་མྱི་ནུས། 
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བདག་འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་བཞྱིན་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཆོས་ཤྱིག་གསུངས་པར་

འཚལ་ལོ་ཞྲེས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆགས་བལ་གྱི་སྤྲུལ་བའྱི་སྐུའྱི་

རྣམ་པར་བསྡུས་ནས། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་ཆ་ལུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏྲེ། རྒྱལ་པོ་ཨྱི་ད་

བྷུ་ཏྱི་འཁོར་བཅས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་

བསྐུར། རྒྱུད་གསུངས་ནས་ཕག་ན་རྡོ་རྲེ་ལ་གཏད། དྲེས་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་རྒྱུད་བསན་ཅྱིང་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་

མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བོ། 

རྒྱལ་པོ་ཨྱིད་བྷུ་ཏྱི་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཡོད་པས་འདྱི་སྔོན་མ་ཡྱིན་པར་བཤད། དྲེ་

ལྟར་སྤན་ཡུལ་གྱི་མྱི་ཕལ་ཆྲེར་རྱིག་པ་འཛིན་པར་གྱུར་བས་གོང་ཁྲེར་དྲེ་སོང་བར་

གྱུར་ནས། དྲེའྱི་ཤུལ་དུ་ཆུས་གང་བས་མཚོ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར། དྲེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རྡོ་

རྲེས་མཚོ་དྲེ་ན་གནས་པའྱི་ཀླུ་རྣམས་ཀྱང་སལ་བ་ལྡན་པར་གཟྱིགས་ནས། དྲེ་རྣམས་

ལ་རྒྱུད་དང་གདམས་པ་བསན་པས་ཀླུ་དྲེ་རྣམས་ལས་ཕལ་ཆྲེར་གྱིས་དངོས་གྲུབ་

ཐོབ་ཅྱིང༌། གྲུབ་པའྱི་སལ་བ་མྲེད་པ་རྣམས་གནས་གཞན་དུ་དྲེངས་པས་མཚོ་ཡང་

སམས་པར་གྱུར། དྲེའྱི་ཤུལ་ཏུ་ཧྲེ་རུ་ཀ་རང་བྱུང་གྱི་ལྷ་ཁང་བཞྲེངས་སོ། །ཀླུ་ལས་

གྱུར་པའྱི་རྣལ་འབོར་མ་ཞྱིག་གྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཨྱིད་བྷུ་ཏྱི་ལ་གསན་ནས་རྒྱུད་དང་

གདམས་པ་ཐམས་ཅད་བསན་པར་གསུངས། རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཨོ་དྲེ་ཤ་ན་རྒྱལ་

པོ་བྱི་སུ་ཀཝ་ཞྲེས་བ་བ་མཚན་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཐྲེག་པ་ལ་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲེའྱི་རྨྱི་

ལམ་དུ་མཁའ་འགོ་མས་ལུང་བསན་པ་བཞྱིན་སྤན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ། ཧྲེ་རུ་ཀ་

རང་བྱུང་གྱི་ལྷ་ཁང་གྱི་སོ་བཞྱི་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཕག་འཚལ་བའྱི་ཚེ། ཤར་སོ་ནས་
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བུད་མྲེད་གཅྱིག་འོང་ནས་ལྷ་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ཁྱིད། གསང་བ་འདུས་པའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་

དུ་བཅུག་དབང་བསྐུར་ཏྲེ། གདམས་པ་མཐའ་དག་གནང༌། རྒྱུད་དོན་ཉམས་སུ་

བླངས་པས་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྲེས། དྲེ་ལ་བྱི་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལའྱི་མཁན་པོ་སྒ་

གཅན་འཛིན་བཟང་པོས་གསན། འདྱི་བ་སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་

བས་མཁན་པོའྱི་མཚན་ཁོང་ལ་བཏགས་པར་གསུངས། ཕྱིས་སྤྱོད་པ་ལ་གཤྲེགས་

པའྱི་ཚེ་མདའ་འཕྲེན་པའྱི་སྤྱོད་པ་མཛད་དྲེ། མདའ་ལྲེགས་པར་བསྱིངས་ནས་

འཕངས་ན་གནད་དུ་ཕོག་པ་བཞྱིན་དུ། སྲེམས་ཉྱིད་གནས་ལུགས་ཀྱྱི་སྲེང་དུ་སོང་ན་

གོལ་བར་རོགས་ནས་མདའ་འཕངས་པས་མཚན་ལ་མདའ་བསྣུན་ཏྲེ་ས་ར་ཧ་ཞྲེས་

གགས་སོ། །

འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ལས། འདྱི་དོན་རྣ་བར་འཕོ་བྲེད་པ། །གང་གྱི་དུས་སུ་

གནས་པ་དྲེར། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་རྱིན་ཆྲེན་ཀྱང༌། །གནས་པར་རབ་ཏུ་བཤད་པ་

ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ལྲེགས་སྦྱར་གྱི་སད་དུ་ཀྱི་ཡ་སྲེ་བ་བའྱི་རྒྱུད་ནྱི། ལྷ་

གནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྲེད་སོགས་སུ་གསུང་བར་བཤད་ལ། བ་རྒྱུད་དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པའྱི་རྱིགས་ཐུབ་པ་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི། གཙང་མའྱི་

གནས་ཀྱྱི་འོག་མྱིན་དུ་གསུངས་སོ། །

སྤྱོད་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི། འཕྲུལ་དགའ་སོགས་སུ་གསུང་བར་བཤད་ཅྱིང༌། རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་

པོར་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལོངས་སྐུ་རྣམ་སྣང་གངས་ཅན་མཚོས། གཞྱི་དང་

སྱིང་པོ་མྲེ་ཏོག་གྱིས་བརྒྱན་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་འོག་མྱིན་དུ་གསུངས་པར་གསུངས་
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སོ། །ངྲེས་ཚིག་གྱི་ཡོ་ཀ་སྲེ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ལས། ར་རྒྱུད་དྲེ་ཉྱིད་བསྡུས་པ་ན། རྱི་

རབ་ཀྱྱི་རྲེ་མོར་གསུངས་ལ། འདྱི་ལ་སོན་དཔོན་ཤཱཀྱ་བཤྲེས་གཉྲེན་གྱིས་རྒྱ་ཆྲེར་

འགྲེལ་བ་ཀོ་ས་ལའྱི་རྒྱན་དང༌། སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྱིང་བོས་རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེལ་བ་

དྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སྣང་བར་བྲེད་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་འགྲེལ་བ་ཨ་

བ་ཏ་ར་སྲེ་རྒྱུད་དོན་ལ་འཇུག་པ་ཞྲེས་བ་བ་མཛད་དོ། །

ངན་སོང་སྦྱོང་རྒྱུད་ནྱི། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

ཀྱྱི་སྐུར་བཞྲེངས་ནས་གསུངས་པར་བཤད་ལ། གནས་ནྱི། འདོད་ཁམས་ཀྱྱི་བྲེ་བག་

སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་ཁང་བཟང་གྱི་བང་ཕོགས་དགའ་བའྱི་ཚལ་

དུ་གསུངས་སོ། །འཁོར་ནྱི། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་བློ་གོས་ཚད་མྲེད་པ་ལ་སོགས་

པའྱི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་མང་པོ་དང༌། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་

པའྱི་ལྷ་རྣམས་དང༌། གནོད་སྦྱྱིན་དང་དྲྱི་ཟ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པའྱི་འཁོར་མང་བོ་ལ་

གསུངས་སོ། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནྱི། ངན་སོང་གྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་

ཞྲེས་བ་བའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས། ཉྱིད་ཀྱྱི་དཔྲལ་བའྱི་མཛོད་སྤུ་

ནས་འོད་ཟྲེར་བཀྱྲེ་བས། དྲེས་ཕོག་པའྱི་ངན་སོང་གྱི་སྲེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པའྱི་

འཆྱིང་བ་ལས་གོལ་ནས། བདྲེ་བ་སོ་སོར་ཐོབ་སྲེ། སར་དགའ་བའྱི་ཚལ་ཐམས་ཅད་

སྣང་བར་བས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཆོད་ཅྱིང་ལན་བརྒྱ་ཕག་སོང་དུ་སོར་བ་

བས། ལན་བརྒྱ་ཕག་སོང་དུ་ཕག་འཚལ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྤྱན་སྔར་ནོར་བུ་

དྲྱི་མ་མྲེད་པའྱི་ཚལ་གྱི་སྲེང་དུ་འཁོད་དྲེ། ཀྱྲེ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱྲེ་སངས་རྒྱས། །ཨྲེ་

མའོ་སངས་རྒྱས་མཛད་པ་ལྲེགས། །གང་ཕྱིར་ངན་སོང་བདག་ཅག་སྦྱངས། །བང་
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ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཉྱིད་ལ་བཀོད། །ཅྲེས་ཆྲེད་དུ་བརོད་པས། བརྒྱ་བྱིན་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་

ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་འོད་ཟྲེར་གྱི་སྣང་བས་སྲེམས་ཅན་ངན་སོང་ལས་གོལ་བ་

ནྱི་ངོ་མཚར་ཆྲེའོ་ཞྲེས་གསོལ་བ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་སྩལ་བ། ལྷའྱི་

དབང་པོ། འདྱི་ནྱི་ངོ་མཚར་མྱི་ཆྲེ་སྲེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནྱི། ཚད་

མྲེད་པའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱྱི་ཚོགས་བསགས་པའོ། །གང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་

རྣམས་ཀྱྱིས་འདུལ་བར་མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །

དྲེ་ནས་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཆོད་པ་ཆྲེན་པོས་མཆོད་དྲེ། 

འདྱི་སད་ཅྲེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྱི་ལྷའྱི་རྱིས་འདྱི་

ཉྱིད་ནྱི། ལྷའྱི་བུ་ནོར་བུ་དྲྱི་མ་མྲེད་པའྱི་འོད་ཅྲེས་བགྱི་བ་ཞྱིག་ཤྱི་འཕོས་ནས་དགུང་

བདུན་ལགས་ན། དྲེ་གང་དུ་སྐྲེས་ཞྲེས་སོགས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་

བཀའ་སྩལ་བ། ལྷའྱི་བུ་ནོར་བུ་དྲྱི་མ་མྲེད་པའྱི་འོད་ཅྲེས་བ་བ་དྲེ་ནྱི༌། འདྱི་ནས་ཤྱི་

འཕོས་ཏྲེ་མནར་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆྲེན་པོར་སྐྲེས་སོ། །དྲེར་ལོ་སོང་

ཕག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་བར་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱི་བཟད་པ་མྱོང་ཞྱིང༌། དམྱལ་བ་ཆུང་ངུ་

རྣམས་སུ་ཡང་ལོ་སོང་ཕག་བརྒྱར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་

བཀའ་སྩལ་པས། བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་སྐྲག་སྲེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས། ཅྱི་ནས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་འདྱི་ལས་སྐབ་ཏུ་གསོལ་ཅྲེས་ཞུས་

སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ངན་སོང་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའྱི་རྒྱུད་མ་ལུས་པ་

གསུངས་སོ་ཞྲེས་བཤད་དོ། །
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དྲེ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་མཛད་པ་བསན་པ་ནྱི། 

བསོད་པ་ལས། ར་མཆོག་གོང་དུ་དངོས་ཀྱྱི་གདུལ་བའྱི་མཐའ། །རོགས་པར་

མཛད་ཀྱང་སྱིད་པ་ཇྱི་སྱིད་པར། །རང་རང་སལ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་སྤྲུལ་བའྱི་སྐུ། །རྒྱུན་མྱི་

ཆད་དུ་འབོན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །དྲེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གོང་

ཁྲེར་ར་ཅན་གྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གཤྲེགས་ཏྲེ། སྡྱིག་པ་ཅན་དང་ཆུ་བོ་དབྱིག་ལྡན་གྱི་

བར་མཚམས་སུ་ཕྲེབས་ནས་སྐུ་རྒྱབ་མྱི་བདྲེ་བའྱི་ཚུལ་མཛད་དོ། །བཀའ་སྩལ་བ། 

ཀུན་དགའ་བོ་ཆུ་ལོངས་ཤྱིག་དང༌། བཏུང་བ་དང་ལུས་ལ་གཏོར་བར་བའོ་གསུངས། 

དྲེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཆུ་ཀླུང་ཀ་ཀུ་ཏའྱི་འགམ་དུ་སོང་བ་ན། ཆུ་དྲེ་ལ་ཤྱིང་ར་ལྔ་བརྒྱ་

ཙམ་ཞྱིག་བརྒལ་ནས་སོང་བས་རོག་མར་གྱུར་ཅྱིང༌། ཆུ་དྭངས་མོ་གཞན་ཡང་མ་

རྲེད་པས། ཆུ་དྲེ་ལས་ལྷུང་བཟྲེད་གང་བླངས་ཏྲེ་ཕུལ་ནས། ཆུ་འདྱིས་ཞབས་བསྱིལ་

བ་དང༌། ཞལ་བཤལ་དུ་གསོལ། འདྱི་ནས་མྱི་རྱིང་བ་ན་ཆུ་བོ་དབྱིག་ལྡན་མཆྱིས་ཏྲེ། 

ཆུ་དྲེས་སྐུ་ལ་གདབ་པ་དང༌། ཞལ་དུ་གསོལ་བར་བགྱིའོ་ཞྲེས་ཞུས་པ་ལྟར། ཆུ་དྲེས་

ཞལ་བཤལ་ཅྱིང་ཞབས་བཀྲུས་པས་སྐུ་བདྲེ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་གད་གཡུང་བོ་

ཞྲེས་བ་བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རས་གསར་བ་གསྲེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་ཟུང་

གཅྱིག་ཕུལ་བ་ན། དྲེ་མ་ཐག་རས་ཀྱྱི་ཁ་ཚར་བཅད་ནས་སྐུ་ལ་གསོལ་བས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱི་སྐུའྱི་ཁ་དོག་སྔར་བས་གསལ་ཞྱིང་རབ་ཏུ་གསལ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སྣང་བར་

གྱུར་ཏོ། 

དྲེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས། བདག་གྱིས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཅྱིག་ཞབས་འབང་དུ་

བགྱི་ན། སྐུའྱི་ཁ་དོག་གསལ་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་སྔར་མ་མཐོང་སྲེ། འདྱིའྱི་རྒྱུ་གང་ལགས་
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ཞྲེས་ཞུས་པས། གང་གྱི་ནུབ་མོ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མངོན་པར་རོགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། གང་གྱི་ནུབ་མོ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བ་ན། གཞན་པས་ཁ་དོག་གསལ་བར་འགྱུར་རོ་གསུངས། དྲེ་ནས་ཆུ་བོ་

དབྱིག་ལྡན་བརྒལ་ནས་གད་ཡུལ་གྱི་ལོངས་རྒྱུ་ཞྱིང་གོང་ཁྲེར་ར་ཅན་དུ་བོན་ནས། 

ར་ཅན་གྱི་གད་གོང་དང་ཉྲེ་བ་ཤྱིང་སཱ་ལ་ཟུང་གྱི་ཚལ་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ། ཤྱིང་སཱ་ལ་ཟུང་

གྱི་བར་དུ་ཁྱི་འཆོས་ལ། དབུ་འཕང་བང་དུ་སོན་ཅྱིགདོ་ནུབ་ནམ་གྱི་གུང་ཐུན་ལ་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །ར་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་སྤྱན་སྔར་

འོངས་པ་ལ། སྐབས་སུ་འགོ་བ་ལ་བཀོད་ཅྱིང༌། གད་ལྔ་བརྒྱ་ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་དགྲེ་

བསྲེན་གྱི་སྡོམ་པ་ཕོག་གོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དགོངས་པ། ད་ནྱི་

གདུལ་བའྱི་དོན་གཉྱིས་ཤྱིག་ལུས་ཏྲེ། རབ་དགའ་དང་རབ་བཟང་ངོ༌། །ཉན་ཐོས་ཀྱྱི་

གདུལ་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱིས་གདུལ་ནུས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་གདུལ་བ་ནྱི་ཉན་

ཐོས་ཀྱྱིས་མ་ཡྱིན་པས། ཐོག་མར་དྲྱི་ཟའྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའ་འདུལ་བར་བའོ་

དགོངས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཟྱིམས་མལ་དུ་བཞུགས་བཞྱིན་དུ། སྤྲུལ་

བ་གཅྱིག་གྱིས་བཻ་ཌཱུརྱའྱི་པྱི་ཝང་རྒྱུད་སོང་དང་ལྡན་པ་བསྣམས་ཏྲེ། རབ་དགའ་ཅྱི་

འདྲ་བའྱི་གཟུགས་ཀྱྱིས་དྲྱི་ཟའྱི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའྱི་ཕོ་བང་གྱི་སོར་ཕྲེབས་ནས། རབ་

དགའ་ལ་སྤན་པ་ན། དྲེས་ང་ལས་ལྷག་པའྱི་དྲྱི་ཟ་ཡོད་དམ་ཞྲེས་ཕྱིར་བྱུང་ནས། དྲེ་

དང་ལྷན་ཅྱིག་འགན་ཏྲེ་པྱི་ཝང་བརྡུང་ཞྱིང་གླུ་དབངས་བླངས་པས། སྒའྱི་གདངས་ལ་

ཁད་པར་མྲེད་དོ། །དྲེ་ནས་པྱི་ཝང་གྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་བཅད་གཉྱིས་བཅད་པ་ནས་མཐར་

དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུའྱི་བར་དུ་བཅད་དྲེ། རྒྱུད་གཅྱིག་བརྡུང་བའྱི་བར་དུ་ཡང་
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འགན་ནོ། དྲེ་ནས་རབ་དགའྱི་དྲེའྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་གོ་བཅད་པས་སྒ་མ་བྱུང་ལ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱྱི་པྱི་ཝང་ལ་རྒྱུད་མྲེད་ཀྱང་སྔོན་བཞྱིན་དུ་སྒ་བྱུང་བས། རབ་དགའ་ང་

ལས་ཆྲེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་དྲྱི་ཟ་ཡོད་དོ་སམ་སྲེ་ང་རྒྱལ་ཆག་གོ །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་སྐུ་དངོས་སུ་བསན་ཏྲེ་ཆོས་བཤད་པས་རྒྱུན་

དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ་བོ། །དྲེ་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་ཞྲེས་བ་བ་ལོ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ལོན་པ་

དྲེ། ཤྱིང་སཱ་ལ་ཟུང་གྱི་ཚལ་དུ་འོངས་པ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་དང་འཕད་དྲེ་སྨས་པ། 

བདག་གྱིས་དགྲེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་དོ་ནུབ་འདའ་ཞྲེས་ཐོས་ན། བདག་གྱིས་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་

ཕོགས་འགའ་ཞྱིག་ཞུའོ་ཟྲེར་བ་ལ། ཀུན་དགའ་བོས། རབ་བཟང༌། དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་ལ་འཚེ་བར་མ་བྲེད་ཅྱིག་ཅྲེས་བཟློག་གོ །རབ་བཟང་གྱིས་ལན་གསུམ་

དུ་སྨས་ཀྱང་ཀུན་དགའ་བོས་བཟློག་པ་ན། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་གསན་ཏྲེ། ང་

དང་མུ་སྲེགས་བྲེད་ལྷན་ཅྱིག་གཏམ་བྲེད་པའྱི་ཐ་མ་འདྱི་ཡྱིན་གྱིས་ཐོངས་ཤྱིག་

གསུངས་པས། རབ་བཟང་ནང་དུ་བཏང༌། དྲེས་ཀྱང་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལ། བཀའ་སྩལ་བ། 

རབ་བཟང་ངས་ནྱི་ན་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་དགུ་ལོན་ཏྲེ། །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ལོ་གངས་ལྔ་བཅུ་

ལྷག་ཅྱིག་ཏུ། །དགྲེ་བ་གང་ཡྱིན་ཅྱི་ཞྲེས་གསལ་བར་བས་གྱུར་ཅྱིང༌། །རབ་བཟང་

ངས་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དྲེ་ཡྱི་ཚེ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ནྱི་ཏྱིང་འཛིན་རྱིག་པ་རང་པ་

དང༌། །ང་ཡྱིས་རྲེ་གཅྱིག་སྲེམས་ནྱི་ཀུན་ཏུ་བསོམས་བས་ཏྲེ། །རྱིགས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་

ཕོགས་ཙམ་བཤད་པར་བས་གྱུར་ན། །འདྱི་ལས་ཕྱི་རོལ་དག་ན་དགྲེ་སྦྱོང་གཞན་

ཡང་མྲེད། ཅྲེས་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་དུ་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལ་

དགྲེ་སྦྱོང་ཡོད་ཀྱྱི། དྲེ་མྲེད་པ་ལ་དྲེ་ཡང་མྲེད་པར་གསུངས་པས། རབ་བཟང་གྱིས་
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བདྲེན་པ་མཐོང་ཞྱིང༌། ཚུར་ཤོག་གྱིས་བསྲེན་པར་རོགས་ནས་དག་བཅོམ་ཐོབ་བོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་དགྲེ་སོང་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་བ། དགྲེ་

སོང་དག་ངས་འདུལ་བ་རྒྱས་པར་བསན་ན། མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་མ་བསན་པས། ལྲེགས་

པར་རབ་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡྱིད་ལ་ཟུངས་ཤྱིག་དང་ངས་བཤད་དོ། །དགྲེ་སོང་དག་ཁྲེད་

ཀྱྱིས་ངས་སྔོན་གནང་བ་ཡང་མྲེད། བཀག་པ་ཡང་མྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་མྱི་

རུང་བ་བསན་ཅྱིང་རུང་བ་དང་མྱི་མཐུན་ན། རུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྤྱད་པར་མྱི་

བའོ། །གལ་ཏྲེ་རུང་པ་བསན་ཅྱིང་མྱི་རུང་བ་དང་མྱི་མཐུན་ན། རུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

སྤྱད་པར་བ་སྲེ། འདྱི་ལ་འགོད་པར་མྱི་བའོ། །ཞྲེས་གསུངས། འདྱི་ནྱི་ཚིག་ཉུང་ཡང་

དོན་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་ཏྲེ། མདོ་ར་བ་ལས་ཀྱང༌། ཡྱི་རུང་བ་དང་མཐུན་ལ་རུང་བ་དང་

འགལ་བ་ནྱི། རུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་བསྡུའོ། །ཕྱི་མ་དང་མཐུན་ལ་སྔ་མ་དང་འགལ་བ་

ནྱི་རུང་བར་རོ། །ཞྲེས་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་མཇུག་ཏུ་གསུངས་ཤྱིང༌། སྔར་གྲེང་གཞྱི་མ་

བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས། ཐུགས་རྲེ་ཅན་གྱིས་གནང་བ་དང་བཀག་པ་གང་ཡང་མྲེད་

པའྱི་བ་བ་ཆྲེས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལས། བ་བ་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚེ། དགྲེ་

སོང་རང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་བ་བ་དྲེ་དང་དྲེ་བྲེད་རུང་མྱི་རུང་བ་ནྱི། འདུལ་བ་མདོར་བསྡུས་

ལ་བརྲེན་ནས་གསལ་བར་ཤྲེས་ནུས་པས། འདྱི་ནྱི་བ་བའྱི་འཇུག་ལྡོག་གསལ་བར་

བྲེད་པའྱི་སྒོན་མྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱྱིས། འདུལ་བ་མདོར་བསྡུས་

ཞྲེས་བ་སྒོན་མ་དང༌། །འདྲ་བ་གཞན་འདྱིར་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པས་གསུངས། །ཞྲེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས། རང་གཞན་ལ་ཕན་

པའྱི་ཕྱིར་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ལ་བསབ་པ་དང༌། སོ་སོར་ཐར་བའྱི་མདོ་
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ནྱི་སོན་པ་ཡྱིན་པར་བསྔགས་པ་དང༌། བསབ་པའྱི་གཞྱི་ཕན་ཚེགས་རྣམས་ལ་དགྲེ་

འདུན་ཚོགས་ནས་སབས་དབྲེ་བར་གནང་བ་དང༌། དགྲེ་སོང་གསར་བུས་རྒན་

རབས་ལ་མྱིང་ནས་འབོད་པར་མྱི་བ་བ་དང༌། རྒན་པས་ཀྱང་ཆོས་གོས་ལྷུང་བཟྲེད་

སོགས་ཀྱྱིས་བསྡུ་བ་དང༌། སོན་པ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རང༌། སངས་རྒྱས་པ་དང༌། ཆོས་

འཁོར་བསོར་བ་དང༌། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྲེ་བཞྱི་བོའྱི་ས་ཕོགས་དྲན་ཅྱིང༌། 

གཞན་ལ་བཤད་པས་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པའྱི་སྲེམས་བསྐྲེད་ནས། མཐོ་རྱིས་སུ་

འགོ་བར་བའོ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ནས། སར་ཡང་ཐྲེ་ཚོམ་ཡོད་པ་དག་ཞུས་ཤྱིག་

གསུངས། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས། སུ་ལའང་ཐྲེ་ཚོམ་མ་མཆྱིས་སོ་ཞྲེས་ཞུས་

སོ། །

དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱྱི་སྐུ་སོད་བསལ་ཏྲེ། དགྲེ་སོང་དག་ལྟོས་

ཤྱིགདྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མཐོང་བ་ནྱི་རྲེད་པར་དཀའ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདུས་བས་

ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་གསུང་

གྱི་ཐ་མའོ། །ཞྲེས་གསུངས་ནས། བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་

པར་ཞུགས་སོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་བསམ་གཏན་གཉྱིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་དང༌། བཞྱི་བ་

དང༌། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་དང༌། རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་དང༌། ཅྱི་ཡང་མྲེད་པ་དང༌། 

སྱིད་རྲེ་དང༌། དྲེ་ནས་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དྲེ་ལ་འཕགས་པ་ཀུན་

དགའ་བོས། འཕགས་པ་མ་འགག་པ་ལ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

སམ་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། དྲེ་ན་རྲེ། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་བ་ལས་འདའོ་ཞྲེས་མངོན་སུམ་དུ་
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གསུངས་པ་ཐོས་སོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །

དྲེ་ནས་འགོག་པ་ལས་བཞྲེངས་ནས་ཡང་སྱིད་རྲེ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་

པར་ཞུགས་སོ། །དྲེ་ནས་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པ་དང༌། རྣམ་ཤྲེས་མཐའ་ཡས་དང༌། ནམ་

མཁའ་མཐའ་ཡས་དང༌། བསམ་གཏན་བཞྱི་བ་དང༌། གསུམ་པ་དང༌། གཉྱིས་པ་དང༌། 

དང་པོ་དང༌། སར་ཡང་བསམ་གཏན་གཉྱིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་དང༌། བཞྱི་བ་ལ་

སོམས་པར་ཞུགས་ཏྲེ། རབ་མཐའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་བ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཡོངས་སུ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སོན་པར་མཛད་དོ། །དྲེ་མ་ཐག་ས་གཡོས། སར་མདའ་ལྷུང༌། 

ཕོགས་རྣམས་ནྱི་མྲེས་ཚིགལྷའྱི་ར་སྒ་ཡང་གགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ནས་

འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས་ས་གཡོས་པ་ལ་བརགས་པས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པར་ཤྲེས་སོ། །དྲེ་ནས་ནམ་ལངས་པ་ན་ར་མཆོག་གོང་གྱི་གད་རྣམས་

ཀྱྱིས་མྲེ་ཏོག་དང་སོས་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པའྱི་བྲེ་བག་སྣ་ཚོགས་པས་སྐུ་གདུང་ལ་

མཆོད་པར་བྲེད་དོ། །དྲེ་ནས་ཞག་རྲེ་བཞྱིན་ལྷ་མྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་མཆོད་དོ། །ཞག་

བདུན་པ་ལ། བཀུར་སྱི་ཆྲེན་པོ་དང་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པ་མཆོད་

པའྱི་བྲེ་བག་བསམ་གྱི་མྱི་ཁབ་པ་དང་བཅས་སྐུ་གདུང་ཤྱིང་སཱ་ལ་ཟུང་གྱི་ཚལ་ནས་

བཏྲེག་སྲེ། གོང་ཁྲེར་ར་ཅན་གྱི་ནུབ་སོ་ནས་ཞུགས། ཤར་སོ་ནས་འཐོན་ཏྲེ། གད་ཀྱྱི་

དབུ་རྒྱན་བཏགས་པའྱི་མཆོད་རྲེན་གྱི་དྲུང་དུ་སྤྱན་དྲངས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་སཱ་ལ་ཟུང་

ཚལ་ནས་དབུ་རྒྱན་བཏགས་པའྱི་མཆོད་རྲེན་གྱི་བར་དུ་ལྷས་མྲེ་ཏོག་མན་དྷ་ར་བའྱི་

ཆར་ཕབས་པ་པུས་མོ་ནུབ་པ་ཙམ་ཆགས་སོ། །དྲེ་ནས་གད་རྣམས་ཀྱྱིས་སྐུ་གདུང་

ཞུགས་ལ་ཞྲེན་པར་འདོད་ཀྱང༌། འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་མ་ཕྲེབས་པས། སུས་ཀྱང་མྲེ་
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སྦར་བར་མ་ནུས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་འཁོར་དགྲེ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་

བཅས་པ་དྲེར་བོན་ནས་སྐུ་གདུང་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་ཏྲེ་ཕག་བས་སོ། །འོད་

སྲུངས་ཆྲེན་པོ་ནྱི་བསོད་ནམས་ཀྱྱི་སོབས་ཅན་ཡྱིན་པས། རས་ཟུང་མཆོག་ལྔ་བརྒྱ་

ཡང་དུས་དྲེར་འབོར་ཏྲེ། སྔར་གད་རྣམས་ཀྱྱིས་ཕུལ་བའྱི་རས་ཟུང་མཆོག་ལྔ་བརྒྱ་

དང་བཅས་རས་ཟུང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་སོང་དང་ཆོས་གོས་སོང་གྱིས་དཀྱིས་ཏྲེ། 

སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་བ་བཞྱིན་འཁོར་ལོས་

བསྒྱུར་བའྱི་གདུང་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་བཞྱིན་གདུང་སྒོམ་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག་པ་ན་མྲེ་

རང་འབར་བར་གྱུར་ཏོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་སྐུ་གདུང་གྱི་དྲུང་ན་ཉན་ཐོས་ཆྲེན་པོ་བཞྱི་ཡོད་དྲེ། ཀུན་ཤྲེས་ཀ་ཽཎྱི་ནྱ་

དང༌། འཕགས་པ་སྐུལ་བྲེད་དང༌། འོད་སྲུངས་སོབས་བཅུ་བ་དང༌། འོད་སྲུངས་ཆྲེན་

པོའ།ོ །དྲེ་ནས་གདུང་སྒོམ་ཞལ་ཕྲེ་བ་ན་ཚེམས་མཆྲེ་བ་བཞྱི་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་

རྱིང་བསྲེལ་ཡུངས་འབྲུ་ལྟ་བུ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་བས་སྒོམ་གང་བར་མཐོང་ངོ༌། །དྲེའྱི་

ཚེ་ར་ཅན་གྱི་གད་རྣམས་དང༌། ཡངས་པ་ཅན་པ་དང༌། སྲེར་སྐ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་

ཕོགས་བརྒྱད་ཀྱྱིས། སྐུ་གདུང་རྱིང་བསྲེལ་རང་རང་གྱི་ཡུལ་དུ་སྤྱན་དྲངས་པར་

འདོད་ནས་རོད་པར་བརམས་པ་ན། བམ་ཟྲེ་བྲེ་བོ་དང་མཉམ་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཚིག་

བཙན་ཞྱིང་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲེས། སྐུ་གདུང་གྱི་དོན་དུ་ཕན་

ཚུན་རོད་པར་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་བར་བས་ཏྲེ། སྐུ་གདུང་རྱིང་

བསྲེལ་ཆ་བརྒྱད་དུ་སོམས་པར་བགོས་ནས། ཕོགས་བརྒྱད་པོ་སོ་སོ་ལ་གཏད་དོ། །

གདུང་སྒོམ་ནྱི་བམ་ཟྲེ་དྲེས་བླངས། གདུང་སོལ་རྣམས་ཕ་གོ་དྷའྱི་བམ་ཟྲེ་
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རྣམས་ཀྱྱིས་བླངས་ཏྲེ། ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་བཀུར་སྱི་ཆྲེན་པོ་དང་བཅས་རང་རང་གྱི་

ཡུལ་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་མཆོད་རྲེན་བརྱིགས་སོ། ཚེམས་མཆྲེ་བ་བཞྱི་

ལས་གཅྱིག་ལྷའྱི་ཡུལ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་སྤྱན་དྲངས། གཅྱིག་ཡུལ་ཚིག་འཛིན་

དང༌། གཅྱིག་ཀ་ལྱིང་ཀ་དང༌། ཡང་གཅྱིག་གོང་ཁྲེར་སྒ་སྒོགས་པ་ལ་ཐོབ་ཅྱིང་ཕྱིས་

སུ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་བོས་སྤྱན་དྲངས་པར་ཡང་གསུངས་སོ། དྲེ་ལྟར་ཡང༌། སྤྱན་ལྡན་སྐུ་

གདུང་བྲེ་བོ་བརྒྱད་དག་ལས། །བདུན་ནྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་པས་མཆོད་པར་

ཐོབ། །སྐྲེས་བུ་མཆོག་དྲེའྱི་བྲེ་བོ་གང་ཞྱིག་ནྱི། །གོང་ཁྲེར་སྒ་སྒོགས་ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་བོས་

མཆོད། །སྐྲེས་མཆོག་དྲེ་ཡྱི་མཆྲེ་བ་བཞྱི་དག་ལས། །མཆྲེ་བ་གཅྱིག་ནྱི་ར་གསུམ་

འཇྱིག་རྲེན་མཆོད། །གཉྱིས་པ་ཚིག་འཛིན་གོང་ཁྲེར་ཡྱིད་འོང་ན། །གསུམ་པ་ཀ་ལྱིང་

རྒྱལ་པོའྱི་ཡུལ་ན་སྲེ། །སྐྲེས་མཆོག་དྲེ་ཡྱི་མཆྲེ་བ་བཞྱི་བ་ནྱི། །གོང་ཁྲེར་སྒ་སྒོགས་

ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་པོས་མཆོད། །མྱ་ངན་མྲེད་རྒྱལ་སྐ་ནར་བུར་གནས་པས། མཆོད་རྲེན་

བདུན་པོ་རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ་བས་ཏྲེ། དྲེ་ཡྱི་མཐུ་ལས་དབྱིག་འཛིན་འདྱིར་ཡང་ནྱི། སོན་

ལམ་དངོས་པོས་མངོན་པར་བརྒྱན་གྱུར་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་སྤྱན་ལྡན་སྐུ་གདུང་དྲེ་ལ་ནྱི། 

ལྷ་དབང་ཀླུ་དབང་མྱི་ཡྱི་དབང་བོ་དང༌། མྱི་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱྱིན་བདག་པོས་

ཀྱང༌། །རབ་ཏུ་བཀུར་ནས་བཀུར་སྱི་མཆོད་པ་བས། །རབ་མཁྲེན་ཐུགས་རྲེ་ལྡན་པ་

སོབས་མངའ་བ། །ཤཱཀྱའྱི་རྱིགས་འཁྲུངས་མ་ག་དྷར་བང་ཆུབ། ཀཱ་ཤྱིར་ཆོས་ཀྱྱི་

འཁོར་ལོ་བསོར་གྱུར་ཏྲེ། གོང་ཁྲེར་ར་ཅན་བརྲེན་ནས་མྱ་ངན་འདས། །ཞྲེས་འབྱུང་

ངོ༌། །

དྲེ་ཡང་གསྲེར་འོད་དམ་པ་ལས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རག་ཏུ་བཞུགས་
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ཤྱིང་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་ན། སྲེམས་ཅན་རྣམས་གུས་པ་མྲེད་པ་དང༌། ཕད་པར་

དཀའ་བའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱང་མྱི་སྐྲེད་པས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་

ཟབ་མོ་དག་འཛིན་ཅྱིང་ཀོག་པ་དང༌། ཀུན་ཆུབ་པར་བྲེད་པ་དང༌། གཞན་དག་ལ་ཡང་

རྒྱ་ཆྲེར་ཡང་དག་པར་སོན་པར་མྱི་བྲེད་དོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེས་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རག་ཏུ་འཇྱིག་རྲེན་ན་བཞུགས་པར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་མཐོང་ན། དྲེ་དཀོན་པ་དང༌། ཕད་པར་དཀའ་བ་

དང༌། མྱ་ངན་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱང་སྐྲེད་ཅྱིང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བྱུང་བའང༌། བསལ་བ་གངས་མྲེད་པ་ན་ལན་འགའ་

ཞྱིག་འབྱུང་སྲེ། ཇྱི་ལྟར་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའྱི་མྲེ་ཏོག་བརྒྱ་ལམ་ན་ཡང་འགའ་ཞྱིག་འབྱུང་

བ་བཞྱིན་ཡྱིན་པས། སྲེམས་ཅན་རྣམས་དྲེ་ལ་དཀོན་པ་དང་ཕད་པར་དཀའ་བའྱི་འདུ་

ཤྲེས་སྐྲེད་ཅྱིང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་ལ་གུས་པ་སྐྲེ་བར་འགྱུར། ཞལ་ནས་གསུངས་

པའྱི་མདོ་རྣམས་ལ་ཡང་བདྲེན་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་དང༌། ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་འདུ་ཤྲེས་

སྐྲེད་ཅྱིང་སྐུར་བ་འདྲེབས་པར་མྱི་བྲེད་དོ། རྱིགས་ཀྱྱི་བུ། དྲེ་ལྟ་བས་ན། དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པ་རྒྱུ་དྲེ་དང་རྐྲེན་དྲེའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་རྲེན་ན་ཡུན་རྱིང་དུ་མྱི་བཞུགས་ཤྱིང་

མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མཛད་པས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ནྱི་ཐབས་

མཁས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུས། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་

མཛད་དོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དྲེ་ཡང་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀས་བསན་པ་སྐོང་བའྱི་སབས་སུ། རྒྱལ་པོ་ནྲེ་མྱི་ཏ་

ཞྲེས་བ་བས་བང་ཕོགས་ཀྱྱི་ས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་བྲེད་དོ། །རྒྱལ་པོ་དྲེའྱི་མ་དུས་
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ལས་འདས་ཏྲེ་ལོ་གཅྱིག་ལོན་པའྱི་མྱ་ངན་བསལ་བའྱི་ཉྱིན་བཙུན་མོ་ལ་བུ་ཞྱིག་

བཙས་པ་ན། བུ་འདྱི་བདག་གྱི་མྱ་ངན་སངས་པའྱི་ཉྱིན་བཙས་པའྱི་ཕྱིར་ན་མྱིང་མྱ་

ངན་མྲེད་ཅྲེས་བའོ། །ཞྲེས་རྒྱལ་པོས་གསུངས་པས་དྲེ་ལྟར་གགས་སོ། །ཡབ་རྒྱལ་

པོ་ནྲེ་མྱི་ཏ་འདས་རྲེས་སུ་རྒྱལ་སྱིད་ལ་བཞག་གོ །དུས་ཕྱིས་ཤྱིག་ན་དག་བཅོམ་པ་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བང་དུ་གདན་དྲངས་ཏྲེ་ཆོས་ཉན་ཞྱིང༌། དགྲེ་

འདུན་ཁྱི་ཕག་མང་པོ་ལ་བསྲེན་བཀུར་བས་སོ། །ནམ་ཞྱིག་ན་རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྲེད་

ཀྱྱིས་གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་རྱིག་སྔགས་གྲུབ་སྲེ། གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་དམག་དཔུང་ཡན་ལག་

བཞྱི་བ་མང་དུ་བྱུང་བས། རྱི་བོ་འབྱིགས་བྲེད་ཀྱྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱྱི་ས་ཐམས་ཅད་དང་

བང་ཕོགས་ཁ་བ་ཅན་དང༌། ལྱི་ཡུལ་དང༌། ཤར་ལྷོ་ནུབ་གསུམ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུག་

པའྱི་བར་གྱི་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་ས་གཞྱི་དང༌། གྱིང་ཕན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་ཡང་དབང་

བསྒྱུར་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་དག་བཅོམ་པ་གགས་པས། རྒྱལ་པོ་ལ་སོན་པ་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱིས་ལུང་བསན་པ་རྣམས་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་བཞྱིན་

གཤྲེགས་པའྱི་རྱིང་བསྲེལ་གྱི་སྱིང་པོ་ཅན་གྱི་མཆོད་རྲེན་གྱིས་ས་སྲེང་བརྒྱན་པར་

གྱིས་ཤྱིག་ཅྲེས་བསྐུལ་བ་ན། རྱིང་བསྲེལ་དགོས་པ་བྱུང་ནས་སྔོན་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྲེས་

དག་ལ་བགོས་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་གདུང་སལ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱྱི་མཆོད་

རྲེན་ཆྲེན་པོའྱི་འོག་ན་གཏྲེར་དུ་སྦས་ཡོད་པ་དག་བཅོམ་པ་གགས་པ་དང་རྒྱལ་པོ་མྱ་

ངན་མྲེད་འཁོར་བཅས་ཀྱྱིས་མྱི་འགྲེང་བདུན་ཙམ་གྱི་ས་ཐུས་པས་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་སྒོམ་

རྱིམ་པ་བདུན་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ངོ༌། །སྒོམ་དྲེ་ཁ་ཕྲེ་བ་ན་དབུས་སུ་སོན་པའྱི་རྱིང་

བསྲེལ་སྔོན་ཆད་མ་ག་ངྷའྱི་བྲེ་བོ་ཆྲེ་གང་ཡོད་པ་འཕྲེལ་ཏྲེ། ཁལ་དྲུག་གྱི་ཚད་ཙམ་
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བཞུགས་པ་ལས། རྱིང་བསྲེལ་བྲེ་ཆྲེན་པོ་གཅྱིག་བླང་ནས་ལྷག་མ་སྔར་བཞྱིན་

བཞུགས་པར་བས་སོ། །དྲེ་ནས་སྐྲེ་བོ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པོས་བཀའ་བསོས་ཏྲེ། ཕོ་ཉ་

དང་ལས་ཀྱྱི་གོགས་ཐམས་ཅད་གནོད་སྦྱྱིན་མཐུ་བོ་ཆྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་བས་ཤྱིང༌། 

འཕགས་པའྱི་བྱིན་རླབས་དང༌། རྒྱལ་པོའྱི་བསོད་རྣམས་དང༌། གནོད་སྦྱྱིན་ཆྲེན་པོ་

རྣམས་ཀྱྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཉྱིན་མཚན་གཅྱིག་ལ་རྱིང་བསྲེལ་སྱིང་པོ་ཅན་གྱི་མཆོད་

རྲེན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་བཞྲེངས་ཏྲེ། གནས་ཆྲེན་བརྒྱད་ཀྱྱི་མཆོད་རྲེན་དང༌། རྡོ་རྲེ་

གདན་གྱི་བར་སོར་དང༌། གཞན་ཡང༌། བང་ཕོགས་ལྱི་ཡུལ་ཚུན་ཆད་ཀྱྱི་འཛམ་བུའྱི་

གྱིང་གྱི་བཀ་ཤྱིས་པའྱི་མཚན་མས་མཛེས་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུབ་པའྱི་རྱིང་

བསྲེལ་གྱི་སྱིང་པོ་ཅན་གྱི་མཆོད་རྲེན་གྱིས་བརྒྱན་པར་བས་སོ། །ཞྲེས་མ་ག་དྷའྱི་

པཎྱི་ཏ་ས་དབང་བཟང་པའྱི་གསུང་མཁས་གྲུབ་ཆྲེན་པོ་རྲེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ན་ཐཱས་བཀོད་

པ་ལས་འདྱིར་ཚིག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་ནས་བྱིས་སོ། །དྲེང་སབས་རྒྱ་ནག་ལྷོ་ཕོགས་

ཀྱྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཉྲེ་བར་ཡོད་པའྱི་གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་ཉྱིན་པོ་ནས་རྒྱང་གགས་ཁ་ཤས་

འདས་པ་ན་མོན་ཧྲན་རྱི་བོ་ཟྲེར་བའྱི་མདུན་ན། ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མྲེད་ཀྱྱི་དགོན་པ་

ཞྲེས་བ་བའྱི་ལྷ་ཁང་ཆྲེན་པོ་དག་དང་ཁང་མྱིག་མང་པོ་ཡོད། ལྷ་ཁང་ཆྲེན་མོའྱི་ནང་དུ་

ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མྲེད་ཀྱྱིས་བཞྲེངས་པའྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་རྱིང་བསྲེལ་གྱི་

སྱིང་པོ་ཅན་གྱི་མཆོད་རྲེན་གཅྱིག་བཞུགས་པ་ལ་བདག་གྱིས་ཀྱང་དངོས་སུ་མཇལ། 

དྲེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས། རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྲེད་ཀྱྱིས་མཆོད་རྲེན་བརྒྱད་ཁྱི་

བཞྱི་སོང་བཞྲེངས་ནས། མཆོད་རྲེན་རྲེ་རྲེའྱི་ནང་དུ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་རྱིང་

བསྲེལ་རྲེ་རྲེ་བཞུགས་སུ་བཅུག་པ། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་བཀ་ཤྱིས་པའྱི་མཚན་མ་
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ཅན་གྱི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་བས་པ་ལས། ཙི་ནའྱི་ཡུལ་དུའང་མཆོད་རྲེན་བཅུ་དགུ་

ཡོད་པར་གགས་ཀྱང་ད་ལྟ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་མྱི་རྣམས་ཀྱྱིས་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་

ཡོད་པ་ནྱི། རྒྱ་ནག་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་རྱིང་བསྲེལ་སྱིང་པོ་ཅན་གྱི་མཆོད་

རྲེན་འདྱི་དང༌། རྒྱ་གར་བྷར་མའྱི་གསྲེར་གྱི་མཆོད་རྲེན་དུ་བཞུགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་

ཀྱྱི་རྱིང་བསྲེལ་ཅན་གྱི་མཆོད་རྲེན་གཅྱིག་སྲེ། འདྱི་གཉྱིས་ལས་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས། 

ཨ་ཤོ་ཀའྱི་དགོན་པ་དྲེའྱི་དགྲེ་སོང་གནས་བརན་ཤྲེས་བ་རྱིན་ཆྲེན་ཟྲེར་བས་ཀྱང་

བདག་ལ་རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མྲེད་ཀྱྱི་མཆོད་རྲེན་སར་ཡང་དངོས་སུ་མཇལ་དུ་བཅུག་

ནས་དྲེ་ལྟར་གསུངས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་རྱིང་བསྲེལ་བཞུགས་པའྱི་མཆོད་

རྲེན་གྱི་མཐོ་ཚད་ཁྲུ་གང་སོར་བཞྱི་བ་ཙམ། ཁོན་ལ་སོར་བདུན། བང་རྱིམ་ལྔ། ཁ་

དོག་སྔོ་ནགངོ་བོ་རྡོ་འདྲ་བའྱི་རྱིན་པོ་ཆྲེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ། མཆོད་རྲེན་གྱི་ནང་གྱི་

དབུས་སུ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་སྱིལ་ཅོང་འཕང་བའྱི་ནང་དུ་རྱིང་བསྲེལ་བཞུགས་ཞྲེས་ལྷ་

ཁང་དྲེའྱི་དཀར་ཆག་ལས་གསུངས། མཆོད་རྲེན་འདྱི་ཐོག་མར་རྲེད་པ་པོ་ནྱི། དྲེ་ཉྱིད་

ལས། དགྲེ་སོང་བློ་གོས་མཁྲེན་བརྲེ་ཟྲེར་བའྱི་མནལ་ལམ་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་བཙུན་པ་

ཞྱིག་ལས་ཆོས་ཉན་ཞྱིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས། ཁོང་བཞུགས་སའྱི་མོན་ཧྲན་རྱི་

བོའྱི་ས་འོག་ནས་ཅོང་གྱི་སྱིལ་སྒ་སྒོགས་པ་ཐོས། དྲེ་ནས་སོན་ལམ་བཏབ་པས་ཉྱིན་

གསུམ་པར་མཆོད་རྲེན་འདྱི་ས་འོག་ནས་རང་ཤུགས་ཀྱྱིས་བོན་ཞྲེས་གསུངས་

སོ། །རྒྱ་ནག་རྱི་བོ་རྲེ་ལྔའྱི་ནོར་བུ་ཆྲེན་པོའྱི་མཆོད་རྲེན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་

མྲེད་ཀྱྱིས་བཞྲེངས་པའྱི་མཆོད་རྲེན་གཅྱིག་བཞུགས་པར་དག་བཅོམ་པ་མ་ཏྱིང་གྱིས་

མངོན་ཤྲེས་ཀྱྱིས་གཟྱིགས་པ་རྲེད་ཅྲེས་རྱི་བོ་རྲེ་ལྔའྱི་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀོད། སངས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཚེམས་མཆྲེ་བ་གཅྱིགདྲེང་སབས་རྒྱ་ནག་པྲེ་ཅྱིན་པ་ཏ་

ཁྲུང་ཟྲེར་བ་ན་མཆོད་རྲེན་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གསྲེར་གྱི་མཆོད་རྲེན་མྱི་ཚད་ཙམ་

ཞྱིག་ཡོད། དྲེའྱི་སོ་ཁྱིམ་ནང་དུ་གསྲེར་གྱི་མྲེ་ཏོག་གྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་པ་ལ་

བདག་གྱིས་དངོས་སུ་མཇལ་བའྱི་སལ་བ་བཟང་པོ་ཐོབ་བོ། །

བྲེ་བག་བཤད་མཛོད་ལས། ཆོས་འཁོར་གནས་དང་ཡངས་པ་ཅན། །ས་

དཀར་ནན་དང་ལྷ་ཡྱི་གནས། །བྱིས་པ་གསོད་དང་ཀོ་ཤམ་བྷྱི། །འབོག་དང་མཆོད་

རྲེན་རྱི་དང་ནྱི། །འོད་མའྱི་གོང་དང་སྒར་བཅས་དང༌། །སྲེར་སྐའྱི་གནས་ཀྱྱི་གོང་ཁྲེར་

ཏྲེ། །འདྱི་རྣམས་སུ་ནྱི་ཐུབ་པ་ཡྱི། །སྐྲེས་མཆོག་ལོ་རྲེ་ལོ་རྲེ་བཞུགས། །ཉྱི་ཤུ་ར་

གསུམ་མཉན་ཡོད་དུ། །སན་གྱི་ནགས་སུ་ལོ་བཞྱི་སྲེ། འབར་བའྱི་ཕུག་གྱི་གནས་སུ་

གཉྱིས། །རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱྱི་གོང་དུ་ལྔ༌། །དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་ལོ་དྲུག་སྲེ། །ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་

ཁབ་གནས་སུ། །རྒྱལ་བ་དྲེ་ལྟར་བརྒྱད་ཅུ་ལ། །ཐུབ་མཆོག་དམ་པ་མྱ་ངན་

འདས། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་བསན་ནས་ཡུན་མྱི་

རྱིང་བ་ན། འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས་བཀའ་བསྡུ་བར་ཐུགས་ལ་དགོངས་ཏྲེ། དག་བཅོམ་

པ་གང་པོ་ལ་དགྲེ་སོང་རྣམས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུངས། དྲེས་གཎྱི་བརྡུང་བས་དག་

བཅོམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཚང་བའྱི་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་སོ། །དྲེ་ནས་གང་བོ་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱིས་ཤྱི་རྱི་ཤ་ཀའྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་དུ་དག་བཅོམ་པ་བ་ལང་བདག་བཞུགས་སར་

བོན་ཏྲེ། འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགྲེ་སོང་གྱི་དགྲེ་འདུན་རྣམས་ཀྱྱིས་འདྱི་

སད་དུ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་བ་ལང་བདག་ནད་མྲེད་པར་གྱུར་ཅྱིགདགྲེ་འདུན་གྱི་བ་བ་

ཅུང་ཟད་ཡོད་པས་མྱུར་དུ་བོན་ཅྱིགཅྲེས་སོ། །བ་ལང་བདག་ན་རྲེ། སངས་རྒྱས་ལ་
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སོགས་པ་ཞྲེས་སྨ་བར་རྱིགས་ན། འོད་སྲུངས་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་སྨའམ། ཐུགས་རྲེ་

ཆྲེན་པོ་ལ་གོམས་པར་གནས་པ་དྲེ། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྲེད་པའྱི་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་སམ། ཞྲེས་སོགས་དྲྱིས་པས། གང་བོས་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པའྱི་ཚུལ་བསན་པས། བློ་ལྡན་བསན་པ་གནས་བའྱི་ཕྱིར། །ཉན་ཐོས་

དགྲེ་འདུན་ཚོགས་ནས་ནྱི། །དྲེ་དག་དྲེར་ནྱི་འདུས་གྱུར་ཏྲེ། །ཁོད་ལ་སྡོད་དང་དྲེ་

བརོན་བྲེད། །ཅྲེས་སྨས་པ་ན། བ་ལང་བདག་གྱིས་འདྱི་སད་ཅྲེས། ལྷུང་བཟྲེད་ཆོས་

གོས་རྣམ་གསུམ་མཆོག་འདྱི་དག །ཁོད་ཀྱྱིས་དགྲེ་འདུན་དག་ལ་དབུལ་བར་

བགྱིས། །བདག་ནྱི་ཞྱི་བ་ཡང་སྱིད་མྲེད་པར་འགོ། །བདག་གྱི་བསམ་པ་འཕགས་ལ་

བཟོད་པར་གསོལ། །ཞྲེས་སྨས་ཏྲེ་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་བསན་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་

སོ། །དྲེའྱི་སྐུ་ལ་རང་བྱུང་གྱི་མྲེ་འབར་བས་ཞུགས་ལ་བཞྲེན་ཅྱིང༌། གདུང་རུས་དང་

མྲེ་ནམ་མཁར་འཕགས་པ་ལས་ཆུ་རྒྱུན་བཞྱི་བབས་ཤྱིང༌། དྲེ་དག་ལས་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་བཞྱིའྱི་སྒ་བྱུང་བ་ནྱི། ད་ལྟ་དུས་རྣམས་ངན་གྱུར་ཏྲེ། །སྲེམས་ཅན་རང་གྱི་

ལས་ལ་བརྲེན། །འགོ་བའྱི་སྒོན་མ་དྲེ་འདས་པས། །ཐམས་ཅད་འགོ་བར་འཇུག་པར་

རོགས། །འདུས་བས་བསགས་པའྱི་སད་ཅྱིག་གཅྱིག་འགྱུར་ཏྲེ། སྐྲེ་ལ་སོགས་པ་

སྡུག་བསྔལ་ཉོན་མོངས་ལྡན། །སོ་སོ་སྐྲེས་བོས་བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་ཏྲེ། །དྲེ་དག་བྲེད་

པ་མྲེད་པར་རྱིགས་པར་བ། །མཁས་པས་རག་ཏུ་དགོངས་པས་བག་ཡོད་ཅྱིང༌། 

བསོད་ནམས་ཡྱིད་ལ་བ་བ་དྲེ་བརོན་བ། །འབྱུང་བའྱི་ཚོགས་ཀུན་སོང་ཞྱིང་འཇྱིག་

གྱུར་ཏྲེ། སོག་དང་བཅས་པའྱི་དཔལ་ནྱི་གཡོ་བར་གྱུར། །ཐུབ་པ་དྲེ་ལ་བློ་མཆོག་

ཡང་དག་བཏུད། །རང་གྱི་དགོངས་པ་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་བས། །གུས་ཤྱིང་རབ་ཏུ་
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དད་པས་བླ་མ་དྲེའྱི། །ཕྱི་བཞྱིན་བ་ལང་བདག་ཀྱང་དྲེ་ལྟར་སོང༌། །ཞྲེས་སོ། །གང་བོ་

སར་བོན་ནས་དགྲེ་འདུན་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཆོས་གོས་ལྷུང་བཟྲེད་དག་ཕུལ་ཏྲེ། 

མགོན་པོའྱི་སྐུ་ནྱི་མྲེད་པར་དྲེས་ཐོས་ནས། །བསོད་ནམས་ལས་ཀྱྱིས་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་

སོང༌། །དྲེ་ཡྱི་ལྷུང་བཟྲེད་ཆོས་གོས་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། །དྲེ་བསམ་དགྲེ་འདུན་དག་ལ་

བཟོད་པར་གསོལ། །ཞྲེས་སོགས་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་བའྱི་ཚུལ་བརོད་པ་ན། འོད་སྲུངས་

ཆྲེན་པོས་འདྱི་སད་ཅྲེས། ཇྱི་ལྟར་དྲེ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འདས། །གཞན་གྱིས་

དྲེ་བཞྱིན་རབ་ཞྱིར་འགོ་མྱི་བ། །དྲེ་བས་ཇྱི་སྱིད་དགྲེ་བའྱི་དོན་བ་ཞྱིང༌། །དབང་ཅན་

ཚོགས་ནས་དྲེ་སྱིད་བགོ་བར་བ། །ཇྱི་སྱིད་བསོད་ནམས་ལས་ཀྱྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ། 

ཤྱི་ཤ་ཀ་ཡྱི་སྲེམས་མཆོག་བ་ལང་བདག །དྲེ་ལྟར་ཁྲེད་ཀྱྱིས་དྲེ་བཞྱིན་མྱི་བསམ་

ཏྲེ། །འགོ་དོན་དགོངས་ཕྱིར་ཚོགས་ནས་བློ་གོས་བ། །ཞྲེས་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་བསྡུ་

བའྱི་དགོས་པའྱི་དོན་ཆྲེན་པོ་མ་བས་པའྱི་བར་དུ་དགྲེ་སོང་རང་དབང་ཅན་སུ་ཡང་

མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་ཁྱིམས་སུ་བས་སོ། །དྲེ་ནས་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས་དགྲེ་

སོང་རྣམས་ལ་གསུངས་པ། གོང་ཁྲེར་ར་ཅན་འདྱིར་ཕོགས་ཕོགས་ནས་དགྲེ་སོང་

མང་པོ་འོངས་ཏྲེ་གཡྲེང་བར་འགྱུར་བས། ཡུལ་མ་ག་དྷར་སོང་ལ་ཆོས་བགོ་བར་

བའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཁོད་དགྲེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ལོངས་རྒྱུས་ལ་རྱིམ་གྱིས་ཤོག་

ཅྱིགང་ལམ་དྲངས་པོ་ནས་སྔོན་ལ་འགོའ་ོགསུངས་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་བོན་པ་ན། 

རྒྱལ་པོ་མ་སྐྲེས་དག་གང་པོ་ཆྲེ་ལ་ཞོན་ཏྲེ་ལམ་དུ་འགོ་བའྱི་ཚེ། རྒྱང་རྱིང་བོ་ནས་

འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་དྲན་ཏྲེ། གང་བོ་ཆྲེའྱི་སྲེང་ནས་

མཆོངས་སོ། །འོད་སྲུངས་ཀྱྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བླངས་ཏྲེ་ས་ལ་བཞག་ནས་གསུང་
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བ། སངས་རྒྱས་ནྱི་རག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ལ། ཉན་ཐོས་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་མྲེད་

པས་ཕྱིན་ཆད་དྲེ་ལྟར་མྱི་བའོ་ཞྲེས་ཆར་བས་སོ། །འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས་རྒྱལ་པོ་ལ་

དགྲེ་འདུན་རྣམས་ཀྱང་འོང་གྱི་ཆོས་ཀྱྱི་ཚུལ་བགོ་བར་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་པོ་ན་རྲེ། 

ཕོགས་གང་དུ་ཆོས་བགོ་བར་བ། འོད་སྲུངས་ཀྱྱིས། འོད་མའྱི་ཚལ་དང་བ་རྒོད་ཕུང་

པོའྱི་རྱི་ལ་དགྲེ་སོང་མང་བོ་འོང་བས་གཡྲེང་བར་འགྱུར་ལ། ཕ་གོ་དྷའྱི་ཕུག་ནྱི་དབྲེན་

མོད་ཀྱང་གནས་མལ་མྲེད་དོ་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་ན་རྲེ། ལྲེགས་ཏྲེ་ཡོ་བད་

ཐམས་ཅད་བདག་གྱིས་བསབ་པར་བགྱིའོ། །བདག་ལ་མ་སྤན་པར་འོད་སྲུངས་ཁོད་

མྱ་ངན་ལས་མ་འདའ་ཞྱིག་ཅྲེས་པས། འོད་སྲུངས་ཀྱྱིས་ཀྱང་གནང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་དག་

བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕ་གོ་དྷའྱི་ཕུག་ཏུ་བོན། དྲེར་དབར་གནས་བར་དགོངས་སོ། །

སབས་དྲེར་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས་ཀུན་དགའ་བོའྱི་སྲེམས་ལ་བརགས་པ་ན། 

དྲྱི་མ་དང་བཅས་པར་མཁྲེན་ཏྲེ། འཕགས་པ་མ་འགགས་པ་ལ་གསུངས་པ། མ་

འགགས་པ་དགོངས་ཤྱིགའཁོར་འདྱི་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་བསྔགས་པ་ཡྱིན་ན། 

འདྱིའྱི་ནང་ན་དགྲེ་སོང་འདོད་ཆགས་ཅན་དང༌། ཞྲེ་སྡང་ཅན་དང༌། གཏྱི་མུག་ཅན་

ཡོད་དོ། །དྲེར་མ་འགགས་པས་བརགས་པ་ན། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་སོབ་པ་

ཡྱིན་པར་ཤྲེས་ནས། འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་མཁྲེན་པར་མཛོད་ཅྱིགདགྲེ་འདུན་རྣམས་

ནྱི། དག་པ། གཙང་བ། སྱིང་པོ་ཅན། བསོད་ནམས་ཀྱྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་མོད་ཀྱྱི། འོན་ཏྲེ་ཀུན་

དགའ་བོ་ནྱི་དུག་གསུམ་དང་བཅས་པའོ། །དྲེ་ནས་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས་ཀུན་དགའ་

བོ་སྐོ་བས་འདུལ་བར་གཟྱིགས་ནས་ཉྲེས་པ་བརྒྱད་བརྱིས་ཏྲེ་དགྲེ་འདུན་འདུས་པའྱི་

ནང་ནས་ཕྱིར་བྱུང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བྱི་ཛིའྱི་གོང་དུ་བོན། 



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽

  407  

འཕགས་པའྱི་མཁན་བུ་བྱི་རའྱི་བུས། །མཁན་པོའྱི་སྲེམས་ལ་བརགས་པ་ན། །ཉོན་

མོངས་མ་སང་བར་ཤྲེས་ནས། །གཽ་ཏ་མ་ཁོད་ནྱི་བག་མྲེད་མ་མཛད་པར། །ཤྱིང་དྲུང་

ཐྱིབས་པོ་བརན་ནས་མྱ་ངན་འདས། །ཐུགས་ལ་ཞོག་སྲེ་བསམ་གཏན་མཛོད་ཅྱིག་

དང༌། །རྱིང་བོར་མྱི་ཐོགས་ཞྱི་བའྱི་གནས་འཐོབ་འགྱུར། ཞྲེས་ཞུས་པས། རང་གྱི་

སོབ་མ་མཁན་བུའྱི་གདམས་ངག་ལ་བརྲེན་ནས་བསམ་གཏན་མཛད་པས། དྲེ་ནས་

མྱི་རྱིང་བའྱི་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་དག་བཅོམ་ཐོབ་བོ། །དྲེ་ནས་དག་བཅོམ་པ་ཀུན་

དགའ་བོ་སར་ཕ་གོ་དྷའྱི་ཕུག་ཏུ་བོན་ཏོ། །

དྲེར་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་པས། 

ཀུན་དགའ་བོ་མདོ་སྡྲེ་བསྡུ་བ་བོར་བསོས་སོ། །ཆོས་སྨ་བའྱི་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱིའྱི་སྲེང་དུ་

དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའྱི་སྣམ་སྦྱར་བཏྱིང༌། དྲེ་ལ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་གཡས་

ཕོགས་སུ་བསོར་ཞྱིག་མགོ་བོས་བཏུད་ཏྲེ། མྱི་རག་པ་དང་ཆོས་ཀྱྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱྱིས་

སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་ཏྲེ། རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་པའྱི་འཁོར་མྱི་གཡོ་བ་ལ་གཟྱིགས་

སོ། །དྲེ་ནས་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས། སོན་པ་འཇྱིག་རྲེན་ཕན་བཞྲེད་པ། །རྒྱལ་བས་

གསུངས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱྱི། །རྣམ་པ་མཆོག་ནྱི་གང་བཤད་པ། །ཚེ་དང་ལྡན་པས་

མདོ་སྡྲེ་གསུངས། །ཞྲེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །དྲེའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་

རྡོ་རྲེ་གདན་དུ་ཞལ་ཕོགས་ཏྲེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། འདྱི་སད་བདག་གྱིས་ཐོས་པ་དུས་

གཅྱིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་དྲང་སོང་སྨ་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱྱི་ནགས་ན་

བཞུགས་སོ། །དྲེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་སྩལ་བ། དགྲེ་སོང་དགསྔར་མ་

ཐོས་པའྱི་ཆོས། འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པའོ། །ཞྲེས་སོགས་ཚངས་
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པའྱི་དབངས་ལྟ་བུའྱི་སད་ཀྱྱིས་མདོ་སྡྲེ་བསྒགས་པ་ན། ལྷ་རྣམས་དང༌། ཆགས་བལ་

མ་ཐོབ་པའྱི་དགྲེ་སོང་རྣམས་ཀྱྱིས་ཚངས་པའྱི་དབངས་ལྟ་བུའྱི་གསུངས་སད་དྲེ་ཐོས་

པས། བདག་ཅག་གྱིས་སྔར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཆོས་གསུང་བ་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་ན། ད་ནྱི་ཐོས་པའྱི་ལམ་དུ་གཤྲེགས་སོ་སམ་ནས། སངས་རྒྱས་དྲན་པས་

གཟྱིར་བར་གྱུར། ལ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིད་ལ་བྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་མདོ་སྡྲེ་དང་བོ་དང༌། 

གཉྱིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་སོགས་མདོ་སྡྲེ་གང་དང་གང་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་

དགའ་བོས་གསུངས་པ་ན། དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱས། ལུང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་

དང༌། ལུང་བར་མ་དང༌། ལུང་རྱིང་བོ་དང༌། ལུང་གཅྱིག་ལས་འཕོས་པ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པར་བསྡུས་སོ། །

དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལས་བབས་ཤྱིང༌། འཕགས་

པ་ཉྲེ་བར་འཁོར་འདུལ་བ་བསྡུ་བ་བོར་གསོལ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ལས་ཀྱྱིས་བསོས་ཏྲེ། སྲེང་

གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་ནས་བསབ་པའྱི་གཞྱི་བཅས་པ་རྱིམ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་

འདུལ་བའྱི་སྡྲེ་སྣོད་མཐའ་དག་བཟླས་ཏྲེ་གསུངས་སོ། །བསབ་པའྱི་གཞྱི་དང་བོ་

བཅས་པ་ནྱི། ཝ་ར་ཎཱ་སྱིར་ལྔ་སྡྲེ་ལ། ཤམ་ཐམས་ཟླུམ་པོར་བགོ་བ་ལ་བསབ་པར་

བའོ། །ཞྲེས་པ་དང༌། གཉྱིས་པ་ནྱི། དྲེ་དག་ལ། ཆོས་གོས་ཟླུམ་པོར་བགོ་བ་ལ་བསབ་

པར་བའོ། །ཞྲེས་པ་དང༌། གསུམ་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་

ནས་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་བར་དུ་དགྲེ་འདུན་ལ་ལྟུང་བའྱི་སྐོན་མྲེད་ཅྱིང་ཆུ་བུར་མྲེད་ལ། 

སོ་སོར་ཐར་བའྱི་མདོ་འདོན་པ་མདོར་བསྡུས་ཏྲེ། སྡྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་བ་ཞྱིང༌། །དགྲེ་

བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བ། །རང་གྱི་སྲེམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདྱི་ནྱི་སངས་
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རྒྱས་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོགས་བཏོན་པར་གྱུར་ཏོ། ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་བབ་པ་

ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་སོང་བྲེད་ཀ་ལན་ད་ཀའྱི་གོང་ན་བཞུགས་

སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་བཀའ་སྩལ་བ། དགྲེ་སོང་དགདྲེ་ལྟ་བས་ན་ཕན་ཡོན་

བཅུ་ཡང་དག་པར་གཟྱིགས་པས། འདུལ་བ་ལ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱྱི་བསབ་པའྱི་གཞྱི་

བཅའ་བར་བ་སྲེ། ༡དགྲེ་འདུན་བསྡུ་བའྱི་ཕྱིར་དང༌། ༢དགྲེ་འདུན་ལྲེགས་པར་བ་བའྱི་

ཕྱིར་དང༌། ༣དགྲེ་འདུན་བདྲེ་བར་གནས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དང༌། ༤གནོང་མྱི་བཀུར་

བའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཚར་གཅད་པའྱི་ཕྱིར་དང༌། ༥ངོ་ཚ་ཤྲེས་པ་རྣམས་བདྲེ་བར་

གནས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དང༌། ༦མངོན་པར་མ་དད་པ་རྣམས་མངོན་པར་དད་པར་བ་

བའྱི་ཕྱིར་དང༌། ༧མངོན་པར་དད་པ་རྣམས་ཕྱིར་ཞྱིང་འབྱུང་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དང༌། 

༨ཚེ་འདྱིའྱི་ཟག་པ་རྣམས་བསྡམ་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དང༌། ༩ཚེ་རབས་ཕྱི་མའྱི་ཟག་པ་

རྣམས་བཟློག་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དང༌། ༡༠ངའྱི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་སྐྲེ་བོ་མང་པོ་ལ་

ཕན་པ་ཡངས་པར་གྱུར་བ་ལྷ་དང་མྱིའྱི་བར་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བསན་པ་ཡུན་

རྱིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ངའྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱྱིས་འདུལ་བ་ལ་བསབ་

པའྱི་གཞྱི་འདྱི་ལྟར་གདོན་པར་བ་སྲེ། ཞྲེས་སོགས་དགག་སྒྲུབ་གནང་གསུམ་གྱི་

བསབ་པའྱི་གཞྱི་བཅས་པ་མཐའ་དག་གོ །

དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ཉྲེ་བར་འཁོར་ཁྱི་ལས་བབས་ཤྱིང༌། འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་

ཆོས་མངོན་པ་བསྡུ་བ་པོར་བསོས་ཏྲེ། སྲེང་གྲེའྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་སོ། །དྲེ་ནས་འོད་

སྲུངས་ཆྲེན་པོས། མ་མོ་ཞྲེས་བ་བ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་ཀྱྱི་མཚན་ཉྱིད་རབ་ཏུ་གསལ་

བར་བྲེད་པ་སྲེ། འདྱི་ལྟ་སྲེ། དྲན་པ་ཉྲེ་བར་བཞག་པ་བཞྱི་དང༌། ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་
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པ་མངོན་པའྱི་སྡྲེ་སྣོད་མཐའ་དག་བཟླས་ཏྲེ་གསུངས་ནས། ཀྱྲེ་མ་སོབས་བཅུ་མངའ་

བའྱི་གསུངས་ནྱི་ཚད་མྲེད་པ། །འགོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱྱི་བསན་བཅོས་འདྱི་བསྡུས་

པས། །གང་ན་འཇྱིག་རྲེན་བློ་ངན་མུན་བྲེད་ཆུད་ཟོས་པ། །བློ་གོས་རབ་རྱིབ་བསལ་

བས་སྒོན་མར་ཡང་དག་ལྡན། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས། འདྱི་སད་

དུ། དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་སྡྲེ་སྣོད་གསུམ་བསྡུས་པས། ལྷ་རྣམས་ནྱི་འཕྲེལ། ལྷ་མ་

ཡྱིན་རྣམས་ནྱི་འགྱིབ། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསན་པ་ནྱི། ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞྲེས་ཆྲེད་དུ་བརོད་དོ། །དྲེ་ལྟར་བཀའ་བསྡུ་བ་ཡང་ལྲེགས་པར་གྲུབ། དབར་

གནས་པ་ཡང་གོལ་ཏྲེ། ཧ་ཅང་ཡུན་མྱི་རྱིང་བའྱི་དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། འོད་སྲུངས་

ཆྲེན་པོས། བདག་གྱིས་སོན་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་མཐའ་དག་བསམ་པར་མྱི་ནུས་མོད་ཀྱྱི། 

འོན་ཀྱང་སྡྲེ་སྣོད་གསུམ་བསྡུས་ན་བསན་པ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་

གསུངས་པས་སོན་པའྱི་གསུངས་བསྒྲུབས་ཤྱིང༌། ཚངས་སྤྱོད་ཡུན་རྱིང་དུ་སྤྱད་

པས། ད་ནྱི་བདག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དུས་ལ་བབ་བོ་དགོངས་ནས། བདག་

གྱིས་ཐུབ་པའྱི་མདོ་སྡྲེ་ནྱི། །ཡང་དག་བསྡུས་ནས་ཆོས་ལམ་བཞག །གཅྱིག་ནས་

གཅྱིག་ཏུ་ཡུན་རྱིང་བར། །སོན་པའྱི་གསུང་རབ་འདྱི་གནས་འགྱུར། །ངོ་ཚ་མྲེད་

རྣམས་ཆད་པས་བཅད། ངོ་ཚ་བྲེད་རྣམས་ཡོངས་སུ་བཟུང༌། །བདག་གྱིས་ཕན་དང་

དགྲེ་བས་པས། །བདག་ནྱི་མྱ་ངན་འདས་དུས་བབ། །ཅྲེས་གསུངས་ཏྲེ། འཕགས་པ་

ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཁོད་ཀྱྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསན་པ་སྐོངས་ཤྱིག །ཁོད་ཀྱྱིས་ཀྱང་

ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་ལ། དྲེ་ལ་བསན་པ་གཏོད་ཅྱིག་ཅྲེས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་

བསན་པ་གཏད་དོ། །
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དྲེ་ནས་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོ་སོན་པའྱི་གདུང་གྱི་མཆོད་རྲེན་བརྒྱད་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་

ཕྲེབས་ཏྲེ་མཆོད་ཅྱིང༌། ཀླུའྱི་གནས་དང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུའང་ཕྲེབས་ནས་སོན་

པའྱི་མཆྲེ་བ་བཞྱི་ལ་མཆོད་པ་བས་ཏྲེ། སར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་བོན་ནས། རྒྱལ་པོ་མ་

སྐྲེས་དག་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་གསུང་བར་འདོད་པ་ན། རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་གཞན་དུ་

སོང་བས་མ་ཕད་དོ། དྲེ་ནས་རྱི་བ་རང་ཅན་དུ་བོན་ནས། རྱི་ར་བ་གཅྱིག་ལ་རྲེ་མོ་

གསུམ་པ་ཅན་དྲེའྱི་དབུས་སུ་ར་བཏྱིང་བ་ལ་བཞུགས་ཏྲེ། བདག་གྱི་ལུས་འདྱི་སངས་

རྒྱས་བམས་པའྱི་སོབ་མ་རྣམས་སྐོ་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་བམས་པའྱི་

བསན་པ་རྒྱས་ཀྱྱི་བར་དུ་རྱི་ཁ་ཟུམ་སྲེ། དྲེའྱི་དབུས་སུ་མ་ཉམས་པར་གནས་པར་

གྱུར་ཅྱིག །རྒྱལ་པོ་མ་སྐྲེས་དག་ལུས་བལྟར་འོང་ན་རྱི་ཁ་ཕྲེ་ནས་མཐོང་བར་གྱུར་

ཅྱིགཚེའྱི་འདུ་བྲེད་བཏང་མ་ཐག་ས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྟས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་

བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་ཐུགས་སོན་མཛད་དྲེ། སོན་པས་གནང་བའྱི་ཕག་དར་ཁོད་ཀྱྱི་

གོས་སྐུ་ལ་གསོལ། གོ་གཡས་པ་ཕབ་སྲེ། ཆོ་འཕྲུལ་དང་བཅས་ཏྲེ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་སོ། །དྲེ་མ་ཐག་ས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྟས་སྣ་ཚོགས་བྱུང༌། བརྒྱ་བྱིན་ལ་

སོགས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱྱིས་མཆོད་དོ། དྲེ་ནས་རྱི་གསུམ་པོ་ཁ་ཟུམ་སྲེ་གཅྱིག་ཏུ་

གྱུར་ཏོ། །

དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་ཚོར་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྱི་བོ་བ་རང་ཅན་

དུ་འོངས་པ་ན། རྱི་གསུམ་ཁ་ཕྲེ་བས། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྲེས་དགས་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོའྱི་

སྐུ་གདུང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་ཕག་དང་མཆོད་པ་བས་སོ། །འཕགས་པ་ཀུན་

དགའ་བོས། རྒྱལ་པོ་ལ། གང་གྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བམས་པ་འཇྱིག་རྲེན་དུ་བོན་པ་
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དྲེའྱི་ཚེ། བམས་པའྱི་འཁོར་འདུས་པ་དང་བོའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱྱི་དགྲེ་འདུན་བྲེ་བ་ཕག་

དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་དང་བཅས་པ་རྱི་བོ་བ་རང་ཅན་དུ་གཤྲེགས་ནས། འོད་སྲུངས་ཆྲེན་

པོའྱི་གདུང་རུས་སངས་རྒྱས་བམས་པས་ཕག་ཏུ་བསྣམས་ནས་ཆོས་བསན་པས། 

ཉན་ཐོས་བྲེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་གྱིས་དག་བཅོམ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ་

གསུངས། དྲེ་ནས་རྒྱལ་བོ་ཕྱིར་འོང་བ་ན་རྱི་གསུམ་པོ་ཡང་ཁ་ཟུམ་མོ། །རྱི་དྲེའྱི་རྲེ་

མོར་རྒྱལ་བོས་མཆོད་རྲེན་བརྱིགས་སོ། །

དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བསན་པ་བསྐངས་ཏྲེ། འགོ་བ་མང་བོ་

སྱིན་གོལ་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད་པ་ན། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་དང་

འདྲ་བའྱི་ཉན་ཐོས་སོ་ཞྲེས་རྒྱལ་བོ་མ་སྐྲེས་དགས་བསམ་སྲེ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་

བོ་ལ་སོགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་སོང་ལ། ལོ་ལྔའྱི་བར་དུ་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་

བསབས་ཏྲེ་མཆོད་པ་བས་སོ། །སྒྱུ་མའྱི་རྱིག་སྔགས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པའྱི་བྷ་ར་དྷ་

ཛ་ཞྲེས་བ་བ། འཕགས་པས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་ཕམ་པར་བས་ཏྲེ་ཆོས་བསན་པས། བྷ་

ར་དྷྭ་ཛ་ལ་སོགས་པ་བམ་ཟྲེ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། གཞན་ཡང་སྐྲེ་བོ་ཁྱི་ཕག་བརྒྱད་བདྲེན་པ་

ལ་བཀོད་དོ། །དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་ལོ་ལྔར་དགྲེ་འདུན་རྣམས་

ལ་དུས་སོན་ཆྲེན་པོ་བས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས། ཤ་ནའྱི་གོས་

ཅན་ལ་གསུང་བ། བུ་ཁོད་ཀྱྱིས་སོན་པའྱི་བསན་པ་ལ་ཟང་ཟྱིང་གྱིས་བསྡུ་བ་བས་ཟྱིན་

གྱི། ད་ནྱི་ཆོས་ཀྱྱིས་བསྡུ་བ་བོས་ཤྱིག་བས་པས། དྲེས་ཀྱང་འཕགས་པའྱི་བཀའ་

ལྟར་བགྱིའོ་ཞྲེས་ཁས་བླང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་སྲེ་བསྲེན་པར་

རོགས་ནས། རྱིམ་གྱིས་སྡྲེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པ་དང༌། དག་བཅོམ་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆ་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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ལས་རྣམ་པར་གོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས། དག་བཅོམ་

པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་ལ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱིས་འོད་སྲུངས་ཆྲེན་

པོ་ལ་བསན་པ་གཏད། འོད་སྲུངས་ཆྲེན་པོས་ང་ལ་བསན་པ་གཏད་པ་ན། ད་ནྱི་ངས་

ཁོད་ལ་བསན་པ་གཏད་དོ། །ཁོད་ཀྱྱིས་བསན་པ་ལྲེགས་པར་སྐོངས་ཤྱིག་རྲེས་སུ་

གོང་ཁྲེར་བཅོམ་བརླག་གྱི་ཚོང་དཔོན་སྦས་པའྱི་བུ་ཉྲེར་སྦས་རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་བསན་

པ་གཏོད་ཅྱིག །དྲེ་ནྱི་སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། མཚན་མྲེད་

པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་ལུང་བསན་པས། ཉྲེར་སྦས་

ཀྱྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་བྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུངས། དྲེ་ལྟར་སྔ་

ཕྱིར་རྱིམ་གྱིས་དགྲེ་སོང་ཁྱི་ཙམ་ཞྱིག་དག་བཅོམ་པའྱི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་དྲེ། དུས་

གཞན་ཞྱིག་ན་ཆུ་བོ་གཱང་གའྱི་དབུས་སུ་བོན། དྲེར་ས་གཞྱི་སྤྲུལ། དྲང་སོང་ཞྱིག་

འཁོར་ལྔ་བརྒྱས་བསོར་ནས་འོངས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྲེན་པར་

རོགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་གསོལ་བ་བས་པ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་ཕྱིར་མྱི་འོང་གྱི་འབས་བུ་

ཐོབ། ལས་བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་མཐར་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་དག་བཅོམ་ཐོབ་བོ། །དྲང་

སོང་འདྱི་རྣམས་ཉྱི་མའྱི་གུང་ལ་ཆུ་དབུས་སུ་བསྲེན་པར་རོགས་ཤྱིང་དག་བཅོམ་

ཐོབ་པས་ན། ཉྱི་མའྱི་གུང་བ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། ཆུ་དབུས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཞྲེས་གགས། དྲང་

སོང་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་ཉྱི་མའྱི་གུང་བ་ཆྲེན་པོ་དང༌། ཆུ་དབུས་པ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་གགས་

སོ། །འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས། དག་བཅོམ་པ་ཉྱི་མའྱི་གུང་བ་ཆྲེན་པོ་ལ། ཁོད་

ཀྱྱིས་བསན་པ་སྲུངས་ཤྱིག །ཁ་ཆྲེའྱི་ཡུལ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་མཐུན་ཞྱིང༌། གནས་

མལ་གྱི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་པས། དྲེར་བསན་པ་རྒྱས་པར་གྱིས་ཤྱིག་གསུངས་
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པས། དྲེས་ཀྱང་ཁས་བླངས་སོ། །

དྲེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་ལོ་བཞྱི་བཅུར་བསན་པ་བསྐངས་ནས་

ཆུ་དབུས་དྲེར་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །སྐུ་གདུང་ལ་རང་བྱུང་གྱི་མྲེས་ཞུགས་ལ་

བཞྲེན་ཏྲེ། རྱིན་པོ་ཆྲེ་གར་བུ་ལྟ་བུའྱི་ཆ་གཉྱིས་སུ་གྱུར་པས། ཆ་གཅྱིག་སོང་བྲེད་པ་

དང༌། ཆ་གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྲེས་དགས་སྤྱན་དྲངས་ཏྲེ། སོ་སོའྱི་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྲེན་

བས་སོ། དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་བསན་པ་བསྐངས་ལ། དག་

བཅོམ་པ་ཉྱི་མའྱི་གུང་བ་ཝ་ར་ཎཱ་སྱིར་བཞུགས་ཏྲེ། འཁོར་རྣམ་བཞྱི་ལ་ལུང་འབོགས་

པར་བྲེད། བམ་ཟྲེ་དང་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ལའང་ཆོས་སོན་པར་བྲེད་དོ། །དྲེའྱི་རྲེས་

སུ་དག་བཅོམ་པ་ཉྱི་མའྱི་གུང་བ་འཁོར་དག་བཅོམ་པ་མང་པོ་དང་བཅས་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱིས་ནམ་མཁའ་ནས་གཤྲེགས་ཏྲེ། བང་ཕོགས་ཨུ་ཤྱི་རྱིར་བོན། དྲེར་ཁྱིམ་བདག་

ས་ཛ་ཞྲེས་བ་བས། ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྲེ་འདུན་བསྡུས་ཏྲེ། དུས་སོན་གྱི་མཆོད་པ་ལོ་

གཅྱིག་བས་པས། དག་བཅོམ་པ་བཞྱི་ཁྱི་དགུ་སོང་འདུས་སོ། །དག་བཅོམ་པ་ཉྱི་མའྱི་

གུང་བས་དྲེར་ལོ་གསུམ་དུ་ཆོས་བསན་པས། བང་ཕོགས་སུ་བསན་པ་ལྷག་པར་

དར་བར་གགས་སོ། །དྲེའྱི་རྲེས་སུ་དག་བཅོམ་པ་ཉྱི་མའྱི་གུང་བ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཁ་

ཆྲེའྱི་ཡུལ་དུ་བོན་ཏྲེ། ཀླུ་གནས་པའྱི་མཚོ་འགམ་དུ་བཞུགས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་

བོ་ཨོ་དུ་ཀསྤྱ་ཞྲེས་བ་བ་ཁོས་བས་རྱི་ཆར་དྲག་པོ་ཕབས་ཀྱང༌། འཕགས་པའྱི་ཆོས་

གོས་ཀྱྱི་མཐའ་མ་གཡོས། མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱི་ཆར་ཕབས་པ་རྣམས་མྲེ་ཏོག་ཏུ་

གྱུར་པས། ཀླུ་དངོས་སུ་འོངས་ནས། འཕགས་པ་ཅྱི་བཞྲེད་ཟྲེར། འཕགས་པས་ས་

གཞྱི་བྱིན་ཅྱིག་གསུངས། ས་གཞྱི་ཅྱི་ཙམ། སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅྱིག་གྱིས་ཁབ་པའྱི་སའོ། འོ་
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ན་འབུལ་ལོ་ཟྲེར། འཕགས་པས་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅྱིག་གྱིས་ཁ་ཆྲེའྱི་ཡུལ་དགུ་གནོན་

པར་མཛད་པས། ཀླུ་ན་རྲེ། འཕགས་པ་ལ་འཁོར་ཅྱི་ཙམ། ལྔ་བརྒྱའོ། །དྲེ་ལས་གཅྱིག་

མ་ཚང་ན་སར་འཕོག་གོ་ཟྲེར་བ་ན། ས་འདྱིར་སོན་པས་ལྷག་མཐོང་དང་མཐུན་པའྱི་

ཡུལ་དུ་ལུང་བསན་པ་ཡྱིན་ན། གང་ན་སོང་བ་བོ་ཡོད་པ་དྲེར། སྦྱྱིན་པ་བོ་ཡང་ཡོད་

དགོས་པས། བམ་ཟྲེ་དང་ཁྱིམ་བདག་མང་བོ་ཡང་ཡོད་དགོས་སོ་གསུངས། དུས་མྱི་

རྱིང་བར་ཨུ་ཤྱི་རྱི་ནས་འཁོར་ཉྱི་མའྱི་གུང་བ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་ནས་བམ་ཟྲེ་

དང་ཁྱིམ་བདག་བརྒྱ་སོང་དུ་མ་ཁ་ཆྲེའྱི་ཡུལ་དུ་འོངས་སོ། འཕགས་པ་ཉྱི་མའྱི་གུང་

པ་ཉྱིད་བཞུགས་པའྱི་དུས་ཉྱིད་ན། གོང་ཁྲེར་ཆྲེན་པོ་དགུ་དང༌། གོང་མང་པོ་དང༌། 

རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བང་གཅྱིག་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་བཅུ་གཉྱིས། དགྲེ་འདུན་མང་བོ་དང་

བཅས་པས་ཡུལ་དྲེ་བརྒྱན་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་ཁ་ཆྲེ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱིས་རྱི་བོ་སོས་ངད་ལྡང་དུ་ཁྱིད་དྲེ། མྲེ་འབར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཀླུ་

རྣམས་བཏུལ་ཚེ། ཀླུ་དྲེ་དག་གྱིས། འཕགས་པའྱི་ཆོས་གོས་ཀྱྱི་གྱིབ་མས་ནོན་པའྱི་

གུར་ཀུམ་རྣམས་འབུལ་ཟྲེར་བ་ལ། འཕགས་པས་ཆོས་གོས་ཆྲེན་པོར་སྤྲུལ། དྲེའྱི་

གྱིབ་མའྱི་འོག་ནས་སྐྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱྱིས་གུར་ཀུམ་བླངས་ཏྲེ། སར་བོན་ནས་ཁ་ཆྲེའྱི་

ཡུལ་གུར་ཀུམ་སྐྲེ་གནས་གྱིས་ཁབ་པར་བས་ཏྲེ། ཁྲེད་རྣམས་ཀྱྱི་ལོངས་སྤྱོད་འཕྲེལ་

བའྱི་ཁད་པར་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་གསུངས། དྲེ་ལྟར་དག་བཅོམ་པ་ཉྱི་མའྱི་གུང་བ་ཁ་ཆྲེའྱི་

ཡུལ་དུ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་བཞུགས་ནས། ཡུལ་དྲེ་བསན་པའྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་ཅྱིང༌། 

བསན་པ་ལ་བ་བ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བས་ཏྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །དག་བཅོམ་པ་ཉྱི་མའྱི་

གུང་བ་ཁ་ཆྲེའྱི་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའྱི་སབས་སུ། འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་
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མཉན་ཡོད་དུ་བཞུགས་ནས་འཁོར་རྣམ་བཞྱི་ལ་ཆོས་བསན་པས། དག་བཅོམ་པ་

སོང་དུ་ཉྲེ་བ་ཙམ་བྱུང་ངོ༌། །དྲེའྱི་ཚེ་གནོད་སྦྱྱིན་གདུག་པ་ཅན་གཉྱིས་ཀྱྱིས། མ་ག་དྷ་

ལ་སོགས་པར་རྱིམས་ནད་ཆྲེན་པོ་བཏང་སྲེ། མྱི་ཕྱུགས་མང་པོ་ཤྱི་བས། མ་ག་དྷ་བ་

རྣམས་ཀྱྱིས། མཉན་ཡོད་ནས་འཕགས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏྲེ། དྲེ་གཉྱིས་འདུལ་བར་

གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གནོད་སྦྱྱིན་གཉྱིས་གནས་པའྱི་རྱི་གུརྦ་ཞྲེས་

བ་བར་གཤྲེགས་ཏྲེ། དྲེ་གཉྱིས་གནས་པའྱི་ཕུག་པར་བཞུགས་པ་ན། གནོད་སྦྱྱིན་དྲེ་

གཉྱིས་འོངས་ནས་རབ་ཏུ་ཁོས་པས་བག་ཕུག་རྡྱིབ་པའྱི་ཚེ། ཡང་ཕུག་པ་གཞན་ཞྱིག་

བྱུང་ནས་འཕགས་པ་དྲེར་བཞུགས་པར་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་ལྟར་ལན་གསུམ་སོང་བ་ན། 

དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་མྲེ་སྦར་རོ། །འཕགས་པས་དྲེ་བས་ཀྱང་ཆྲེ་བའྱི་མྲེ་སྦར་བ་ན། དྲེ་

གཉྱིས་སྐྲག་སྲེ་བོས་པའྱི་ཚེ། ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་མྲེ་འབར་བས་འགོ་ས་མ་རྲེད་

པར་འཕགས་པ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བ་ན་མྲེ་རང་ཞྱིའོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་གཉྱིས་སྐབས་སུ་

འགོ་བ་དང་བསབ་པའྱི་གནས་ལ་བཀོད་པས། རྱིམས་ནད་ཀྱང་ཆད་དོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྱི་

ཆོ་འཕྲུལ་བསན་པས། བམ་ཟྲེ་དང་ཁྱིམ་བདག་མང་བོ་ཞྱིག་གྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། 

།དྲེ་ནས་གོང་ཁྲེར་དྲུག་ན་གནས་པའྱི་འཁོར་རྣམ་བཞྱི་ལ་ཆོས་སོན་པར་མཛད་ལ། 

སབས་དྲེ་དག་ཏུ་རྒྱལ་བོ་མ་སྐྲེས་དགའྱི་བུ་རྒྱལ་བོ་ལག་བཟང་གྱིས་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་

ཙམ་ལ། དགྲེ་འདུན་ལ་བསྲེན་བཀུར་ཆྲེན་པོ་བས་ཤྱིང༌། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ལག་བཟང་གྱི་

བུ་རྒྱལ་པོ་གཞུ་བཟང་གྱིས་རྒྱལ་སྱིད་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་བསྐངས་ནས་བསན་པ་ལ་

བསྲེན་བཀུར་བས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གཞུ་བཟང་གྱི་འཁོར་དང་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་

ཉྱིས་སོང་ཙམ་ཞྱིག་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ༌། །དྲེ་དག་ལ་སོགས་པ་
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དགྲེ་སོང་རབ་ཏུ་མང་བོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་དུར་ཁོད་བསྱིལ་བའྱི་ཚལ་དུ་དབར་གནས་

པར་མཛད་དོ། །དགག་དབྲེའྱི་ཚེ་དུར་ཁོད་ཀྱྱི་རྒྱུ་ལྟ་ཞྱིང་སོང་བས། དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་

མྱི་སྡུག་པའྱི་ཏྱིང་འཛིན་ཐོབ་ཅྱིང༌། མྱི་རྱིང་བར་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་

ལྟར་ན་དག་བཅོམ་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་སྔ་ཕྱིར་ཆོས་བསན་པས། བདྲེན་པ་

མཐོང་བ་ནྱི་འབུམ་ཙམ་དང༌། དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་ནྱི་ཁྱི་ཙམ་བྱུང་བར་གགས་སོ། །དྲེ་

ནས་འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས། ཉྲེར་སྦས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསྲེན་པར་

རོགས་པ་ཙམ་གྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །ཞག་བདུན་ནས་དག་བཅོམ་པ་གཉྱིས་

ཀའྱི་ཆ་ལས་གོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས། 

འཕགས་པ་ཉྲེར་སྦས་ལ་བསན་པ་གཏད་དྲེ། ཡུལ་ཙམྤ་ཁར་མྱ་ངན་ལས་འདས་

སོ། །འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་ཆུ་བོ་གཱང་ག་བརྒལ་ཏྲེ་བང་ཕོགས་སུ་གཤྲེགས་ནས་ཡུལ་

ལུས་འཕགས་ཞྲེས་བ་བར་བཞུགས་སོ། །དྲེར་ཁྱིམ་བདག་བ་སུ་ས་ར་ཞྲེས་བ་བས་

གཙུག་ལག་ཁང་བཞྲེངས། ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྲེ་འདུན་པ་བསྡུས་ནས་དབར་གནས་

པར་མཛད་པ་ལ་བསྲེན་བཀུར་བས་སོ། འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་ཀྱྱིས་གདམས་ངག་

བསན་པས། དབར་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་སོང་ཕག་གཅྱིག་

བྱུང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་རྱིའྱི་རྒྱལ་བོ་གན་དྷ་རང་བོན་ནས་ཆོས་བསན་པས་ཀྱང་སྐྲེ་བོ་ཆྲེ་

མང་བོས་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་ནས་ནུབ་བང་མཚམས་ཀྱྱི་གོང་ཁྲེར་བཅོམ་

བརླག་ཏུ་བོན་པ་ན། སོ་དྲུང་དུ་སྐྲེ་བོ་མང་པོ་ཚོགས་པའྱི་སར། གད་ཀྱྱི་གཙོ་བོ་ན་ཊ་

དང་བྷ་ཌྜ་ཞྲེས་བ་བ་གཉྱིས་གཏམ་དུ་གྲེངབ་ལས། འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་ཀྱྱི་བསྔགས་

པ་བརོད་ཅྱིང༌། ཤ་ར་ཏྲེ་མགོ་བོ་ཞྲེས་བ་བའྱི་རྱི་ལ། དྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་བཞྲེངས་པའྱི་
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གཙུག་ལག་ཁང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲེར། འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་

གནས་འཆའ་བར་བྲེད་ན་ཅྱི་མ་རུང་ཞྲེས་སོན་པར་བྲེད་དོ། །དྲེའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་ཉྲེ་

སྦས་རྒྱང་རྱིང་བོ་ནས་བོན་པ་མཐོང་བས། ཨྲེ་མའོ། རྱིང་མོ་རྱིང་མོ་ནས་དབང་པོ་

དུལ་བ། གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཕྲེབས་པ་འདྱི་ནྱི་འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་ཡྱིན་ཡང་

དག་གོ་ཞྲེས་མདུན་བསུས་ནས་ཕག་བས་ཏྲེ། འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་ལྲེགས་སམ་ཞྲེས་

དྲྱིས་པས། འཇྱིག་རྲེན་ན་དྲེ་ལྟར་གགས་སོ་གསུངས། གད་ཀྱྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་གཉྱིས་

ཀྱྱིས་དད་གུས་ཆྲེན་པོས། མགོ་བོའྱི་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་གར་མཁན་དཔའ་བོའྱི་གཙུག་

ལག་ཁང་ཕུལ། ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱྱིས་སོབ་པར་བྲེད་དོ། དྲེར་འཕགས་པས་ཆོས་

བསན་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ཁྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །དུས་

གཞན་ཞྱིག་ན་སྐྲེ་བོ་མང་བོ་འདུས་པ་ལ་ཆོས་བསན་ཅྱིང་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། བདུད་

སྡྱིག་ཅན་གྱིས་གོང་ཁྲེར་དུ་འབས་ཀྱྱི་ཆར་ཕབ་བོ། །དྲེའྱི་ཚེ་སྐྲེ་བོ་མང་བོ་ཞྱིག་གོང་

ཁྲེར་དུ་སོང༌། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཆོས་མཉན་པར་བྲེད་དོ། །ཉྱིན་གཉྱིས་པ་ལ་གོས་

ཀྱྱི་ཆར་དང༌། ཉྱིན་གསུམ་པ་ལ་དངུལ་གྱི་ཆར་དང༌། ཉྱིན་བཞྱི་པ་ལ་གསྲེར་གྱི་ཆར་

དང༌། ཉྱིན་ལྔ་བ་ལ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཆར་ཕབས་པས། ཆོས་ཉན་པའྱི་ཚོགས་

པ་ཤྱིན་ཏུ་བྱི་བར་གྱུར་ཏོ། །ཉྱིན་དྲུག་པ་ལ། བདུད་སྡྱིག་ཅན་རང་ཉྱིད་གར་མཁན་གྱི་

ཆས་སུ་བས། བུ་དང་བུ་མོ་ཆུང་མ་རྣམས་ཀྱང་ལྷའྱི་གར་མཁན་གྱི་གཟུགས་སུ་

བསྒྱུར་ནས། གར་མཁན་ཕོ་མོ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གོང་ཁྲེར་དུ་བྱུང་སྲེ། གར་གྱི་བཀོད་

པ་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ལྟད་མོ་སྣ་ཚོགས་དང༌། གླུ་དང་རོལ་མོའྱི་སྒ་དབངས་སན་

པོས་སྐྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་ཡྱིད་བསྒྱུར་བས་ཆོས་ཉན་པ་གཅྱིག་ཀྱང་མྲེད་དོ། །དྲེ་ནས་
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འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་གོང་ཁྲེར་དུ་བོན་ཏྲེ། ཨྲེ་མ་ཧོ། སྐྲེས་བུ་དཔའ་བོ་ཁྲེད་རྣམས་ཀྱྱི་

གར་ལྲེགས་ཀྱྱི། བདག་གྱིས་ཀྱང་མྲེ་ཏོག་གྱི་ཕྲེང་བ་གདགས་པར་བའོ། །ཞྲེས་རྲེ་རྲེ་

བཞྱིན་མགོ་དང་མགྱིན་པར་མྲེ་ཏོག་གྱི་ཕྲེང་བ་རྲེ་བཅྱིངས་སོ། །དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་

འཕགས་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྡྱིག་ཅན་འཁོར་བཅས་རྒས་ཤྱིང་ཁོགས་པ། མྱི་སྡུག་པ། 

གོས་ཧྲུལ་བ། མགོ་ལ་སྦྲུལ་གྱི་རོ་རུལ་བ་བཅྱིངས། མགྱིན་པར་ཁྱི་རོ་བམ་པ་སོགས་

བཏགས་པ་དྲྱི་ངན་ཕོགས་བཅུར་ལྡང་བས། མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྐྱུགས་བོ་བར་

འགྱུར་བ་དག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །དྲེའྱི་ཚེ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བའྱི་སྐྲེ་

བོ་རྣམས་དྲེར་སྐོ་བ་དང་འཇྱིགས་པ་དང་སྐྱུག་བོ་བས་སྣ་བ་བཀག་ཅྱིང་ཕྱིར་ཕོགས་

པས་འདུག་གོ །དྲེ་ནས་འཕགས་པས། སྡྱིག་ཅན་ཁོད་ཀྱྱིས་ངའྱི་འཁོར་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

འཚེ། དྲེས་སྨས་པ། འཕགས་པ་བཟོད་པར་མཛོད་ལ་བདག་ཅག་བཅྱིངས་པ་ལས་

ཁོལ་ཅྱིགའཕགས་པས་ངའྱི་འཁོར་ལ་མྱི་འཚེ་ན་དྲེ་ལྟར་བའོ་གསུངས། དྲེས། བདག་

གྱི་ལུས་ཞྱིག་པར་གྱུར་ཅྱིང་མྱི་འཚེའོ་ཟྲེར། དྲེ་མ་ཐག་བདུད་ཀྱྱི་ལུས་སོགས་རྣལ་དུ་

གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །བདུད་ཀྱྱིས་སྨས་པ། བདག་གྱིས་བང་ཆུབ་སྱིང་པོར་གཽ་ཏ་མ་

ལ་མཐོ་འཚམ་པར་བས་ཀྱང༌། དྲེ་ནྱི་བམས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་གནས་སོ། །ཉན་

ཐོས་རྣམས་ནྱི་ཕ་རོལ་གནོད་པ་སྲེ། ངས་རྲེད་མོ་ཅུང་ཟད་བས་པ་ལ་ཡང་འཕགས་

པས་བདག་བཅྱིངས་སོ་ཟྲེར། འཕགས་པས། ངས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཆོས་ཐོས་ཤྱིང་

ཐུགས་ཀྱྱི་དྲེ་ཉྱིད་རོགས་པས། སོན་པའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་སྐུ་ནྱི་མཐོང་ན། གཟུགས་ཀྱྱི་སྐུ་ནྱི་

མ་མཐོང་བས། སྡྱིག་ཅན་ཁོད་ཀྱྱིས་སོན་པའྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་སོན་ཅྱིག་གསུངས་

པས། དྲེས་མཚན་དཔྲེས་བརྒྱན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་བ་ན། 
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འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་རབ་ཏུ་དང་བ་སྐྲེས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་

ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་སྤྱྱི་བོར་བཞག་མ་ཐགབདུད་སྡྱིག་ཅན་གྱིས་མ་བཟོད་པར་རང་

གཟུགས་བསན་ནས། ཁོད་ཀྱྱིས་བདག་ལ་ཕག་བྲེད་མྱི་རྱིགས་ཞུས་པས། སངས་

རྒྱས་ཀྱྱི་སྐུ་ས་དང་ཤྱིང་སོགས་ལ་གྲུབ་པའང་ཕག་གྱི་གནས་ཡྱིན་པས། སངས་

རྒྱས་ཀྱྱི་སྣང་བརན་ལ་ཕག་འཚལ་བར་འོས་གསུངས། དྲེ་ནས་བདུད་འཁོར་བཅས་

ཀྱང་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཚུལ་དྲེ་དག་གྱིས་སྐྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཡྱིད་འགྱུར་ཞྱིང་དད་

པ་ལྷག་པར་སྐྲེས་སོ། །འབས་ཀྱྱི་ཆར་བབས་པ་ནས་བརམས་ཏྲེ། སྔོན་གྱི་དགྲེ་བའྱི་

ར་བས་བསྐུལ་བའྱི་ཕོགས་བཞྱི་ནས་སྐྲེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པར་འདུས་པ་ལ། ཞག་

དྲུག་པ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱྱི་མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་ཆོས་གསུངས་པས། ཉྱིན་བདུན་པ་ལ་སྐྲེ་བོ་

འབུམ་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་གར་མཁན་དཔའ་བོས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་

བཞུགས་ཤྱིང༌། ཕུག་པ་ཞྱིག་སྱིད་དུ་ཁྲུ་བཅོ་བརྒྱད་པ། བརྒྱར་ཁྲུ་བཅུ་གཉྱིས། 

དཔངས་སུ་ཁྲུ་དྲུག་ཡོད་པ་དྲེར་འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་ཀྱྱི་གདམས་ངག་ལ་བརྲེན་ནས་

གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ན་ཤྱིང་བུ་སོར་བཞྱི་བ་རྲེ་འཕངས་པས། 

དུས་གཞན་ཞྱིག་ན་ཚུལ་དྲེ་ཁོ་ནས་ཕུག་པ་དྲེ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་

གགས་སོ། །སབས་དྲེར་ཡུལ་འཕགས་རྒྱལ་དུ་བམ་ཟྲེ་ནོར་མང་བོ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་

ལ། བུ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་ཞྲེས་བ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི། མཁས་པ། གསལ་བ། ཡྱིད་གཞུངས་

པ། རྱིག་བྲེད་བཞྱི་དང་རྱིག་པའྱི་གནས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་མཁས་ཤྱིང་བང་བར་གྱུར་

ནས། འཁོར་བམ་ཟྲེ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་འཚེ་བ་མྲེད་པའྱི་རྱིག་པ་དག་སོན་པར་བྲེད་དོ། །དུས་
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གཞན་ཞྱིག་ན། ཡུལ་བཅོམ་བརླག་ཏུ་སོང་ནས་གར་མཁན་དཔའ་བོའྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསྲེན་པར་རོགས་སོ། །དྷྱི་ཏྱི་ཀ་

འཁོར་བཅས་ལ། འཕགས་པས། གདམས་ངག་རྣམ་པ་བདུན་བསན་པས། ཞག་

བདུན་གྱི་བམ་ཟྲེ་ལྔ་བརྒྱས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་གྱུར་ལ། དྷྱི་ཏྱི་ཀ་ནྱི། དག་བཅོམ་པ་

རྣམ་པར་ཐར་བ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པར་གྱུར་ཏོ། །དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འཕགས་པ་ཉྲེ་

སྦས་ཀྱྱིས་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་ལ་བསན་པ་གཏད་དྲེ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས་སོ། 

འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀས་གོང་ཁྲེར་དྲུག་པོ་རྣམས་སུ་འཁོར་རྣམ་བཞྱི་ལ་ལུང་ཕོགས། 

སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསན་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བས་སོ། །

སབས་དྲེར་ཐོ་གར་གྱི་ཡུལ་ན་རྒྱལ་བོ་མྱི་ན་ར་ཞྲེས་བ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། 

རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་བ་རྣམས་ནམ་མཁའྱི་ལྷ་ཁོ་ན་ལ་དད་དོ། །དུས་ལན་

གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་དང༌། ཡུལ་མྱི་མང་བོས་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱི་ནམ་

མཁའྱི་ལྷ་མཆོད་པའྱི་སབས་སུ། འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་འཁོར་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་

དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བོན་ནས་མཆོད་པའྱི་སར་བཞུགས་

སོ། །དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་འཕགས་པ་འཁོར་བཅས་ནམ་མཁའྱི་ལྷ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤྲེས་ཀྱྱི་

ཕག་བས་ཏྲེ་མཆོད་པ་ལ། འཕགས་པས་ཆོས་བསན་པས། རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་སྐྲེ་

བོ་སོང་གྱིས་བདྲེན་པ་མཐོང་ལ། སྐྲེ་བོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཞྱིག་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་

བསབ་པའྱི་གནས་ལ་བཀོད་དོ། །དྲེར་དབར་ཟླ་བ་གསུམ་བཞུགས་པས་དགྲེ་སོང་

དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་འཕྲེལ་ཞྱིང༌། དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་སོང་ཙམ་བྱུང་ངོ༌། །དྲེར་ཁ་ཆྲེའྱི་

ཡུལ་གྱི་གནས་བརན་མང་བོ་ཡང་ཕྲེབས་ཤྱིང༌། རྒྱལ་བོ་མྱི་ན་ར་དང་དྲེའྱི་སས་ཀྱྱི་
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དུས་ཁོ་ན་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྲེན་པོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བཞྲེངས་ཏྲེ། དྲེར་དགྲེ་འདུན་མང་

བོས་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཡང་ཤར་ཕོགས་ཀཱ་མ་རུ་བ་ཞྲེས་བ་བའྱི་ཡུལ་ན། བམ་ཟྲེ་

སྱི་དྷྱི་ཞྲེས་བ་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱལ་བོ་དང་མཉམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། དྲེ་འཁོར་སོང་ཕག་

མང་བོ་དང་བཅས་པས་ཉྱི་མ་མཆོད་པ་ལ་བརོན་པར་བྲེད་དོ། །དྲེས་ཉྱི་མ་མཆོད་

པའྱི་དུས་ཤྱིག་ན། འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཉྱི་མའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་གྱི་

དབུས་ནས་འོད་ཟྲེར་མང་བོ་སྤོ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་དག་གྱི་མདུན་དུ་བོན་ནས་བཞུགས་

སོ། །དྲེ་དག་གྱིས་ཀྱང་ཉྱི་མ་ཡྱིན་པར་བསམ་སྲེ། མཆོད་ཅྱིང་ཕག་འཚལ་བ་ལ། 

ཆོས་བསན་པས། ཤྱིན་ཏུ་དད་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། འཕགས་པའྱི་སྐུ་དངོས་སྣང་བར་

བས་ཏྲེ་ཆོས་གསུངས་པས། བམ་ཟྲེ་དྲེས་བདྲེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ངོ༌། །བམ་

ཟྲེ་དྲེས་མཆོད་རྲེན་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྲེངས་ཏྲེ། ཕོགས་བཞྱིའྱི་

དགྲེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་དུས་སོན་ཆྲེན་པོ་བས་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསན་པ་ལྷག་

པར་དར་བར་གྱུར་ཏོ། །

ནུབ་ཕོགས་མ་ལ་ཝ་ཞྲེས་བ་བའྱི་ཡུལ་དུ་བམ་ཟྲེ་དྲྲེགས་མྲེད་ཅྲེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་བམ་ཟྲེ་མང་བོས། ར་སྐྲེས་དང༌། བ་ལང་མང་བོ་བསད་དྲེ། ཤ་ཁག་གྱིས་

སྦྱྱིན་སྲེག་བྲེད་དོ། །ལན་གཅྱིག་མཆོད་སྦྱྱིན་བྲེད་པའྱི་སར་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀ་བོན་

ནས་ལས་འབས་ཀྱྱི་ཆོས་བསན་པས། དྲེ་རྣམས་སྡྱིག་པའྱི་ལས་ལ་འགོད་ཅྱིང་སྡྱིག་

པ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ཞུས་པས། སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང༌། བསབ་པའྱི་གནས་ལ་བཀོད་

དོ། །དྲེ་ནས་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཁྱིམ་བདག་གདངས་ཅན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་གཙུག་

ལག་ཁང་ཆྲེན་པོ་བས་ཏྲེ། རས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་བདུན་ལ་བརོན་པར་
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བྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་འཕགས་པ་དྷྱི་ཏྱི་ཀས་བསན་པ་ཡུན་རྱིང་བོར་བསྐངས་ཏྲེ། སྲེམས་

ཅན་ལ་ཕན་པར་མཛད་པའྱི་མཐར། ཚོང་དཔོན་གྱི་རྱིགས་ལས་བྱུང་བ་འཕགས་པ་

ནག་པོ་ལ་བསན་པ་གཏད་དོ། །དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ནག་པོས་བསན་པ་བསྐངས་ཏྲེ། 

འཁོར་རྣམ་བཞྱི་ལ་གདམས་ངག་ཕོག་པས། འབས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་སོགས་རྒྱུན་མྱི་

ཆད་པར་ཡོད་པར་གགས་སོ། །ནམ་ཞྱིག་ན། ཁ་ཆྲེའྱི་ཡུལ་ནས་བམ་ཟྲེའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་

དགྲེ་སོང་གནས་བརན་གནས་པ་ཞྲེས་བ་བ་གདུག་པ་གཏུམ་པ། མང་དུ་ཐོས་པ། 

བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཞྱིག་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞྱིང༌། སོ་སོ་སྐྲེ་བོ་

རྣམས་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་འགོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྲེ། དྲེའྱི་ཕྱིར་དགྲེ་འདུན་རྣམས་ཀྱང་ཅུང་

ཟད་རོད་པར་གྱུར་ཏོ། དྲེའྱི་ཚེ་མ་རུའྱི་ཡུལ་གྱི་པུས་ར་ཎྱི་ཞྲེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་གནོད་སྦྱྱིན་སྲེར་སྐ་ཞྲེས་བ་བས་འཚོ་བ་སྦྱར་ནས། ཕོགས་བཞྱིའྱི་དགྲེ་

འདུན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སོ། དགྲེ་འདུན་རྣམས་འདུས་པའྱི་དབུས་སུ། འཕགས་པ་

ནག་པོས་བདག་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཡང་ཡང་བསན་ཏྲེ། ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་འདས་པ་ན། 

བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་བཀོད་པའྱི་དགྲེ་སོང་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་སྲེ། 

བདྲེན་པ་མཐོང་ངོ༌། །གནས་བརན་གནས་པ་ཡང་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བཀོད་

དོ། །

སབས་དྲེར་སྲེང་ག་ལའྱི་གྱིང་ན་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ལྡན་སྲེང་གྲེ་མཛོད་ཅྲེས་བ་བ་

ཞྱིག་ཡོད་ལ། དྲེ་འདུན་ས་ན་གནས་པའྱི་ཚེ། ཚོང་དཔོན་ཞྱིག་གྱིས་ཤྱིང་ལས་གྲུབ་

པའྱི་སོན་པའྱི་སྐུ་ཞྱིག་ཕུལ། རྒྱལ་པོས་འདྱི་ཅྱི་ཞྲེས་དྲྱིས་པས། ཚོང་དཔོན་དྲེས་

སངས་རྒྱས་ནས་བརམས་ཏྲེ། འཕགས་པ་ནག་པོའྱི་བར་གྱི་ཆྲེ་བ་རྣམས་བརོད་
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དོ། །རྒྱལ་པོ་དགའ་སྲེ། འཕགས་པ་ནག་པོ་གདན་འདྲྲེན་པའྱི་ཕོ་ཉ་བ་མངགས་

སོ། །དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ནག་པོ་འཁོར་བཅས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ནམ་མཁའ་ནས་བོན་ཏྲེ། 

སྲེང་ག་ལའྱི་གྱིང་དུ་བབས་ཤྱིང༌། རྒྱལ་བོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་མདུན་བསུས་ཏྲེ། 

འོད་ཟྲེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་འཕོ་བ་དང་འབར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་

བཅས་གོང་ཁྲེར་མཆོག་ཏུ་གཤྲེགས་སོ། །ཟླ་བ་གསུམ་བཞུགས་ནས་ཆོས་བསན་

པས། འབས་བུ་བཞྱི་ཐོབ་པ་མང་བར་གགས་སོ། །གྱིང་དྲེར་འཕགས་པ་ནག་པོས་

གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། དགྲེ་འདུན་མང་བོ་འཕྲེལ་བར་བས་སོ། །རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་

བྷ་རུ་ཀ་ཙྪ་ཞྲེས་བ་བའྱི་ཡུལ་དུ། སྐ་སྲེང་གྱི་རྱིགས་ལས་བྱུང་བ་རྒྱལ་རྱིགས་མཐོང་

བ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་མྱིང་ལ་ལྲེགས་མཐོང་ཞྲེས་བཏགས་སོ། །དྲེ་

ཆྲེར་སྐྲེས་ནས་སྐྲེད་མོའྱི་ཚལ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་དང་མཉམ་པའྱི་ལོངས་སྤྱོད་

ཅན་དུ་གྱུར་ཏོ། །དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། ལྲེགས་མཐོང་མང་པོ་དང་བཅས་སྐྲེད་མོས་

ཚལ་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་དུ། དག་བཅོམ་པ་སུ་ཀ་ཡ་ན་ཞྲེས་བ་བ་འཁོར་བཅས་བོན་པ་

མཐོང་བས། ལྷག་པར་དད་དྲེ། ཞབས་ལ་ཕག་བས་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་

གོ །དྲེ་ནས་དག་བཅོམ་པས་ཆོས་བསན་པ་ན། ལྲེགས་མཐོང་གྱིས་སན་དྲེ་ལ་འཁོད་

བཞྱིན་དུ་དག་བཅོམ་ཐོབ་བོ། །དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འཕགས་པ་ནག་པོ་སོབ་དཔོན་དུ་བསྲེན་

ཏྲེ། ལྷན་ཅྱིག་གནས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡུན་རྱིང་དུ་བཞུགས་ནས་འགོ་དོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་

མཛད་པའྱི་མཐར། འཕགས་པ་ནག་པོས། དག་བཅོམ་པ་ལྲེགས་མཐོང་ལ་བསན་པ་

གཏད་དྲེ། བང་ཕོགས་ཀྱྱི་ཡུལ་ཀུ་ཤ་བ་ན་ཞྲེས་བ་བར་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །དྲེ་

ནས་འཕགས་པ་ལྲེགས་མཐོང་གྱིས། འཁོར་རྣམ་བཞྱི་ལ་ལུང་ཕོགས་ཏྲེ་བསན་པ་
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བསྐངས་ལ། སབས་དྲེར་ནུབ་ཕོགས་སྱིན་དྷུ་ཞྲེས་བ་བའྱི་གནས་ན། གནོད་སྦྱྱིན་མོ་

ཧོང་ག་ལ་ཙཱི་ཞྲེས་བ་བ། མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བ་ཞྱིག་གནས་ཏྲེ། དྲེས་ཡུལ་མྱི་

རྣམས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་འཚེ་བར་བྲེད་དོ། །དུས་གཞན་ཞྱིག་ན། འཕགས་པ་ལྲེགས་མཐོང་

གྱིས་དྲེ་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྲེན་ནས། སྱིན་དྷུའྱི་གོང་དུ་བསོད་སོམས་

བླངས་ཏྲེ། གནོད་སྦྱྱིན་དྲེའྱི་གནས་སུ་བསོད་སོམས་བཞྲེས་པས། དྲེས་བསམ་པ་

འདྱི་ནྱི་དགྲེ་སོང་ལམ་འཁམས་པ་ཞྱིག་གོ་སམ་མོ། །དྲེ་ནས་ལྷུང་བཟྲེད་བཀྲུས་པའྱི་

བཀྲུ་ཁུ་གནས་དྲེར་ཕོ་བས། གནོད་སྦྱྱིན་མོ་ཤྱིན་ཏུ་ཁོས་ཏྲེ། རྡོ་དང་མཚོན་ཆ་ཆར་

ལྟར་ཕབས་ཀྱང༌། འཕགས་པ་བམས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་

ཅུང་ཟད་ཀྱང་གནོད་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །འཕགས་པས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་མྲེ་སྦར་ཏྲེ། 

ཕོགས་ཐམས་ཅད་མྲེར་གྱུར་པ་ན། གནོད་སྦྱྱིན་མོ་ཉྱིད་ཚིག་པར་འཇྱིགས་ནས་

འཕགས་པ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་ཞྱིང༌། དྲེ་ལ་འཕགས་པས་ཆོས་བསན་ནས་བསབ་

པའྱི་གནས་ལ་བཀོད་དོ། །གཞན་ཡང༌། ཕྱིས་སུ་འདུལ་བ་བོ་མྱི་འབྱུང་བར་མཁྲེན་

ཏྲེ། བསན་པ་འདྱི་ལ་མྱི་དད་པའྱི་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱྱིན་བརྒྱ་ལྔ་ཙམ་བཏུལ་བར་གགས་

སོ། །དྲེ་ནས་འཕགས་པ་ལྲེགས་མཐོང་ཆྲེན་པོ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱྱི་རྒྱུད་དུ་བོན་པས། ཡུལ་

དྲེ་རྣམས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགྲེ་འདུན་མང་བོ་འཕྲེལ་ཞྱིང༌། གྱིང་ཕན་མང་

པོར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསན་པ་དར་བར་བས་ལ། རྒྱ་ཡུལ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་སུའང་

ཆོས་ཅུང་ཟད་དར་བར་མཛད་ནས། སལ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྲེད་

པ་དགྲེ་བའྱི་ལམ་ལ་བཀོད་པར་མཛད་དོ་ཞྲེས་ཐོས་སོ། །

འདྱིར་སྨས་པ། མཁྲེན་པས་དུས་གསུམ་ཤྲེས་བའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཁབ། །བརྲེ་



རེ་བབན་ཡེ་ཤེས་ར་མ་ོ།

  426  

བས་འགོ་ཀུན་སོམས་པར་བུ་བཞྱིན་དགོངས། །ནུས་པས་སལ་ལྡན་འཁོར་བའྱི་

འཇྱིགས་ལས་སྐོབ། །འདྲྲེན་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཚོ་དང་རྱིང་བུ་

མྲེད་པར་གྱུར་པ་ན། །དྲེ་རུ་ཤར་བའྱི་ཟླ་བའྱི་གཟུགས་བརན་བཞྱིན། །དངོས་ཀྱྱི་

གདུལ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ཚེ། །མྱ་ངན་འདའ་སོན་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །བདྲེ་གཤྲེགས་སོབ་མ་སས་དང་བཅས་པ་ནྱི། །གང་དུ་གཤྲེགས་ཤྱིང་བཞུགས་

པའྱི་གནས་རྣམས་དང༌། །སྡྲེ་སྣོད་གསུམ་དང་ཚེམས་ཀྱྱི་མཆྲེ་བ་བཞྱི། །རྱིང་སྲེལ་

མཆོད་རྲེན་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་གསུང་སྐྲེས་སོབ་མའྱི་

ཚོགས། །བསན་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པ་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱི། །ལྲེགས་མཛད་ར་མཆོག་བདུན་

གྱིས་དྲངས་པ་ཡྱི། །བསན་པའྱི་ཉྱི་མ་དུས་ཀྱྱི་མཐར་ཡང་ཤར། །ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་བོའྱི་

ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏྲེ། །སོན་པར་ཁས་བླངས་ཙམ་གྱིས་བསྲེན་པར་རོགས། །འོད་

སྲུངས་རྱིགས་ལས་འཁྲུངས་པའྱི་གནས་བརན་ཆྲེ། །སངས་རྒྱས་གཉྱིས་པ་འོད་

སྲུངས་ཆྲེན་པོར་འདུད། །ཆོས་ཀྱྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་ཀུན། །སྡྲེ་སྣོད་གསུམ་

དུ་བསྡུས་ནས་ཆོས་ལམ་བཞག །སོབ་མའྱི་སོབ་མ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་བརྒྱུད་

དྲེ། །ཐུབ་བསན་ཡུན་རྱིང་གནས་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་མཛད། །གང་སྐུ་དངོས་ཀྱྱི་གདུལ་

བ་རོགས་ན་ཡང༌། །སྐུ་གདུང་རྱིན་ཆྲེན་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་བར། །མྱི་འཇྱིག་བྱིན་

བརླབས་འགོ་ཕན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ། །འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང༌། །ཆོས་

ཀྱྱི་ཆྲེ་བས་བཀུར་སྱི་སྲེང་ཁྱིའྱི་སྲེང༌། །དག་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱའྱི་སྣམ་སྦྱར་གདན་དུ་

བཏྱིང༌། །གྲེང་གཞྱི་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ། །ཇྱི་བཞྱིན་གསུངས་

མཛད་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ། །འཕགས་པ་སྤྱན་སོང་མངའ་བས་དམ་ཆོས་
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ཆར། །ཇྱི་སྲེད་བབས་པ་ཁོད་ཐུགས་འཛིན་མར་འཁྱིལ། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་

ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱིས། །རྱི་མོར་བགྱིས་པ་ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་ཞབས། །ཐུབ་པས་

ལུང་བསན་འཕགས་པས་བཀའ་བསོས་ལྟར། །ཁ་ཆྲེའྱི་ཡུལ་ནྱི་བསན་པའྱི་འབྱུང་

གནས་སུ། །བྲེད་པོ་དག་བཅོམ་ཉྱི་མའྱི་གུང་བ་ཞྲེས། །གགས་པའྱི་ར་ར་འཇྱིག་རྲེན་

ཀུན་གྱིས་བརྡུང༌། །མཚན་དཔྲེ་བལ་ཡང་འགོ་ཕན་སངས་རྒྱས་དང༌། །འདྲ་བར་དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པས་ལུང་བསན་པ། །འཕགས་པ་ཉྲེ་སྦས་རྣམ་ཐར་བསམ་པའྱི་

ཚེ། །འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་སམས་པའང་སྱིད་དོ་སམ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་

མངའ་བརྲེས་ཏྲེ། །ངོ་མཚར་ཆོ་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོས་འགོ་དོན་མཛད། །འོད་ཀྱྱི་དྲ་བས་

ནམ་མཁའ་གང་བཞྱིན་དུ། །ཉྱི་མའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ལས་བོན་དྷྱི་ཏྱི་ཀ། སྲེང་ག་ལ་ཡྱི་

གྱིང་དུ་འགོ་དོན་མཛད། །ལྟ་ངན་ལམ་ཞུགས་ཡང་དག་ལྟ་ལ་བཀོད། །གཙུག་ལག་

ཁང་མང་བཞྲེངས་ནས་དགྲེ་འདུན་སྡྲེ། །རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ་མཛད་འཕགས་པ་ནག་པོ་

བ། །འབོར་བ་ཆྲེ་བས་གནོད་སྦྱྱིན་མཛོད་ལ་འགན། །འཕྱིན་ལས་ཆྲེ་བས་ཡངས་

པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་ཁབ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆྲེ་བས་ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱྱིན་བཏུལ། །ལྲེགས་མཐོང་ཟླ་

བ་ཐུབ་བསན་ནམ་མཁའྱི་རྒྱན། །བསན་པའྱི་མངའ་བདག་ཆྲེན་པོ་དྲེ་རྣམས་

ལ། །སངས་རྒྱས་འདྲ་བའྱི་ཉན་ཐོས་ཞྲེས་སུ་གགས། །བསན་ལ་བ་བ་བས་ཤྱིང་བྲེད་

པ་བས། །ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་འགོ་བའྱི་བསོད་ནམས་ཞྱིང༌། །ཉོན་མོངས་མྲེད་

པའྱི་ཏྱིང་འཛིན་འོད་སོང་ཅན། །བསམ་གཏན་ལྷ་ཡྱི་ལམ་ནས་ཤར་བའྱི་ཚེ། གང་ལ་

དམྱིགས་ནས་གཞན་གྱི་ཀུན་རོགས་ལས། །ཆགས་སོགས་མུན་པ་འབྱུང་བའྱི་གོ་

སབས་བལ། །རབ་མཐའྱི་བསམ་གཏན་གསྲེར་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་སྲེང༌། སོན་ནས་
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ཤྲེས་པ་མཁྲེན་པའྱི་ཏྱིང་འཛིན་མཚོར། །གང་ཞྱིག་ཤྲེས་འདོད་ཡུལ་གྱི་ཟླ་སར་

སོགས། །སོན་པ་ཙམ་གྱིས་མ་འདྲྲེས་སོ་སོར་འཆར། །ཆོས་དོན་ངྲེས་ཚིག་སོ་སོ་

རྱིག་པ་ཡྱིས། །མྱིང་དང་དོན་དང་ངག་རྣམས་ཐོགས་མྲེད་ཤྲེས། །སོབས་པ་སོ་སོ་

རྱིག་པས་འབྲེལ་གཏམ་སོགས། །ཆོས་ཀྱྱི་དོན་ཀུན་ཐག་ཐོགས་མྲེད་པར་

འཆད། །སྔོན་གནས་རྲེས་སུ་དྲན་པས་འདས་པ་མཁྲེན། །ལྷའྱི་མྱིག་མངོན་པར་ཤྲེས་

པས་མ་འོངས་མཁྲེན། །ཟག་ཟད་མངོན་པར་ཤྲེས་པས་ད་ལྟ་སྲེ། །རྱིག་པ་གསུམ་

དང་ཚངས་གནས་བཞྱི་དང་ལྡན། །གཞན་ཡྱིད་འཕོག་པས་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་ཤྲེས་

དང༌། །ཕ་རོལ་སྲེམས་ཤྲེས་ཟག་ཟད་མངོན་ཤྲེས་གསུམ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་བརོད་

རྲེས་བསན་ཆོ་འཕྲུལ་ཏྲེ། །ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་འགོ་དོན་མཛད། །གཟུགས་

ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྣམ་ཐར་དང༌། །གཟུགས་མྲེད་གཟུགས་དང་སྡུག་པའྱི་རྣམ་

ཐར་དང༌། །གཟུགས་མྲེད་རྣམ་ཐར་བཞྱི་དང་འགོག་པ་སྲེ། །རྣམ་པར་ཐར་བ་བརྒྱད་

ལ་བསམ་གཏན་མཛད། །རང་ལ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྲེད་འདུ་ཤྲེས་པས། །ཕྱི་

རོལ་གཟུགས་ནྱི་ཆྲེ་ཆུང་གཉྱིས་གཉྱིས་དང༌། །སྔོ་སྲེར་དཀར་དམར་ཁ་དོག་ཟྱིལ་

གནོན་ཏྲེ། །ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སྐྲེ་མཆྲེད་བརྒྱད་དང་ལྡན། །ས་ཆུ་མྲེ་རླུང་འབྱུང་

བཞྱིའྱི་ཟད་པར་དང༌། །སྔོ་སྲེར་དཀར་དམར་ཁ་དོག་ཟད་པར་བཞྱི། །ནམ་མཁའ་རྣམ་

ཤྲེས་ཟད་པར་ཏྱིང་འཛིན་བཅུས། །ས་སོགས་བར་མཚམས་མྲེད་པར་རྒྱས་པར་

བྲེད། །གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་ཕོགས་ཆོས་སོ་བདུན་སོགས། །ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་

དབང་ཕྱུག་དྲེ་རྣམས་ཀྱྱི། །རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་རོགས་བརོད་མཐའ་ཡས་ལས། །ཆ་ཤས་

ཙམ་ཞྱིག་དད་པས་གཏམ་དུ་བས། །ཞྲེས་བ་བ་ནྱི་བར་སབས་ཀྱྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་
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པའོ། །

དྲེ་ནས་མཛད་པ་སྤྱྱི་ལ་བསོད་པ་ནྱི། བཞྲེད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འཇུག་ལ་མངའ་

བརྲེས་པས། །ཕུན་ཚོགས་ཉྲེར་བཞྱི་མཛད་ཆྲེན་བཅུ་གཉྱིས་དང༌། །ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་

དང་ལྷུན་གྲུབ་འཕྱིན་ལས་ཀྱྱིས། །འགོ་བའྱི་ཕན་བདྲེ་སྒྲུབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་

སྨས་སོ། །དྲེ་ཡང་མདོ་ལས། །དགྲེ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཁོད་ལ་ནྱི། །སྦྱོར་བྱུང་དགྲེ་བ་

འགའ་མ་མཆྱིས། །ཁོད་ནྱི་གང་ཞྱིག་བཞྲེད་ན་ཡང༌། །བཞྲེད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་སོ། 

ཞྲེས་དང༌། མཆྱིམས་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱྱིས། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཕན་འདོགས་

པ། །གསུམ་པོ་རྲེ་རྲེའང་བཞྱི་བཞྱི་སྲེ། །ཚོགས་ཀུན་ཡུན་རྱིང་བར་ཆད་མྲེད། །གུས་

བས་གོམས་པ་བཞྱི་ནྱི་རྒྱུ། །ཡྲེ་ཤྲེས་དང་ནྱི་སངས་པ་དང༌། མཐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་

ཕུན་ཚོགས་པ། །རྣམ་བཞྱི་འབས་བུ་དྲེ་དག་ཀྱང༌། །རྣམ་པ་བཞྱི་བཞྱིར་ཤྲེས་བ་

སྲེ། །མ་བསན་མཁྲེན་དང་ཐམས་ཅད་མཁྲེན། །རྣམ་ཀུན་མ་འབད་མཁྲེན་པ་བཞྱི། །ཡྲེ་

ཤྲེས་ཕུན་ཚོགས་ཉོན་མོངས་ཀུན། །གཏན་དུ་སངས་དང་བག་ཆགས་བཅས། །ཏྱིང་

འཛིན་སོམས་འཇུག་སྒྱིབ་ཀུན་སངས། །རྣམ་བཞྱི་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་སོ། །ཕྱིའྱི་

ཡུལ་སྤྲུལ་སྒྱུར་བྱིན་རླབས་པ། །ཡུལ་ལ་མངའ་བརྲེས་གཏོང་བྱིན་རློབ། །ཚེ་ལའོ་

ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མྲེད་དང༌། །རྱིང་ལ་མྱུར་གཤྲེགས་ཆུང་ངུར་ནྱི། །མང་འཇུག་

སྤྱོད་ལམ་མངའ་བརྲེས་པའོ། །ཡ་མཚན་ནར་མ་སྣ་ཚོགས་པ། །སོན་ལ་མངའ་བརྲེས་

རྣམ་པ་བཞྱི། །རྒྱལ་བའྱི་མཐུ་ནྱི་ཕུན་ཚོགས་པའོ། །མཚན་དང་དཔྲེ་བད་སོབས་དང་

ནྱི། །སྐུ་གདུང་རྱིང་བསྲེལ་རྡོ་རྲེ་ལྟར། །ས་བ་གང་ཡྱིན་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི། །གཟུགས་སྐུ་

ཕུན་ཚོགས་རྣམ་བཞྱིའོ། །དམྱལ་བ་ཡྱི་དྭགས་དུད་འགོ་དང༌། །འཁོར་བའྱི་སྡུག་
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བསྔལ་དག་ལས་ནྱི། །གཏན་དུ་ཐར་མཛད་རྣམ་པ་བཞྱི། །ཕན་འདོགས་པ་དྲེ་རྣམ་

གཅྱིག་ཏུ། །བདྲེ་འགོ་དང་ནྱི་ཐྲེག་གསུམ་འགོད། །བཞྱི་ཡྱིན་འགོ་བའྱི་བླ་མ་

དྲེའྱི། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མྲེད་ཕྱིར། །རབ་ཏུ་དབྲེ་བ་མཐའ་ཡས་མོད། །ཆྲེ་

བའྱི་བདག་ཉྱིད་མདོར་བསྡུས་པའོ། །གང་དག་སྐོབས་པ་ཀུན་མཁྲེན་གྱི། །ཡོན་ཏན་

དམ་པ་གང་ཤྲེས་ནས། །རྒྱལ་དང་དྲེ་ཡྱི་དམ་ཆོས་དང༌། །དྲེ་ཡྱི་རྲེས་འཇུག་དགྲེ་

འདུན་ལ། །རབ་དང་དྲེ་དག་མཁས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་བཞྱི་དང༌། འབས་བུ་ལ། ཡྲེ་ཤྲེས་དང༌། སངས་པ་དང༌། མཐུ་དང༌། 

གཟུགས་སྐུ་བཞྱི་ཡོད་པས། རྲེ་རྲེ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞྱི་བཞྱི་ཕྲེ་བས་བཅུ་

དྲུག་དང༌། ཕན་འདོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞྱི་ལ་འདྲྲེན་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་

པས། ངན་སོང་གསུམ་དང་འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་མཛད་པ་བཞྱིའམ། 

རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་ན། བདྲེ་འགོ་དང་ཐྲེག་པ་གསུམ་ལ་འགོད་པ་སྲེ་བཞྱིའོ། །

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སར་ཡང་མྱི་གཡོའྱི་སྐུ་མངའ་ཁོད་ཀྱྱིས་སྱིད་

གསུམ་བོན་ནས་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱྱིས། །གཤྲེགས་པ་དང་ནྱི་བལྟམ་དང་བང་ཆུབ་ཞྱི་

བའྱི་འཁོར་ལོའང་སོན་པར་མཛད། །དྲེ་ལྟར་ཁྲེད་ཀྱྱིས་འཇྱིག་རྲེན་གཡོ་བག་སྤྱོད་

ཅན་རྲེ་བའྱི་ཞགས་པ་ནྱི། །མང་བོས་བཅྱིངས་པ་མ་ལུས་ཐུགས་རྲེས་མྱ་ངན་འདས་

པར་བཀྱི་བར་མཛད། །ཅྲེས་དང༌། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་བསྡུས་པ་ལས། སྲེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྲེ་བ། །ཕད་དང་བལ་བར་དགོངས་པ་ཅན། །མྱི་འབལ་དགོངས་

ཤྱིང་བདྲེ་དང་ལྡན། །དགོངས་པ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྒྱིབ་པ་ཀུན་ལས་ངྲེས་

པར་གོལ། །ཐུབ་པས་འཇྱིག་རྲེན་ཀུན་ཟྱིལ་མནན། ཁོད་ཀྱྱི་མཁྲེན་པས་ཤྲེས་བ་
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ཁབ། །སྲེམས་གོལ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཉོན་མོངས་

ཀུན། །མ་ལུས་པ་དག་འདུལ་མཛད་པ། །ཉོན་མོངས་སྲེལ་བ་ཉོན་མོངས་པ། །བརྲེར་

བཅས་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་ཆགས་མྱི་མངའ། །ཐོགས་པ་མྱི་

མངའ་རག་ཏུ་ཡང༌། །མཉམ་པར་བཞག་ཅྱིང་འདྲྱི་ཀུན་གྱི། །ལན་ལྡོན་ཁོད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །གནས་དང་གནས་པ་བཤད་བ་དང༌། །ཚིག་དང་ཤྲེས་པ་སོན་པ་

ལ། །རག་ཏུ་བློ་གོས་མྱི་ཐོགས་པ། །སོན་མཆོག་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཆྲེད་དུ་

བཞུད་དང་དྲེ་དག་གྱི །ཚིག་དང་སྤྱོད་མཁྲེན་འོངས་པ་དང༌། །འགོ་དང་ངྲེས་འབྱུང་

སྲེམས་ཅན་ལ། །ལྲེགས་འདོམས་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་

ཁོད་མཐོང་ན། །སྐྲེས་བུ་མཆོག་ཏུ་རོགས་པར་འགྱུར། །མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དད་

འགྱུར་བར། །མཛད་པ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལྲེན་དང་གནས་དང་གཏོང་བ་དང༌། 

སྤྲུལ་བ་དང་ནྱི་སྒྱུར་བ་དང༌། །ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ལ། །མངའ་བརྲེས་ཁོད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་དང་སྐབས་དང་དག་པ་དང༌། ངྲེས་འབྱུང་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོ་

ལ། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི། །བདུད་འཇོམས་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཡྲེ་

ཤྲེས་དང་ནྱི་སངས་པ་དང༌། ངྲེས་འབྱུང་བགྲེགས་བྲེད་སོན་མཛད་པ། །བདག་གཞན་

དོན་ལ་མུ་སྲེགས་གཞན། །མྱི་ཚུགས་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་དུ་ཚར་གཅོད་

གསུང་མཛད་པ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་གཉྱིས་སངས་པ། །བསྲུང་བ་མྱི་མངའ་

བསྲེལ་མྱི་མངའ། །ཚོགས་སྡུད་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཤྲེགས་བཞུགས་ཀུན་ཏུ་

རག་པར་ཡང༌། །ཀུན་མཁྲེན་མ་ལགས་སྤྱོད་མྱི་མངའ། །ཁོད་ནྱི་ཡང་དག་དོན་དུ་

ན། །ཀུན་མཁྲེན་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྲེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་མཛད་པ། །ཁོད་
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ནྱི་དུས་ལས་ཡོལ་མྱི་གདའ། །རག་ཏུ་འབས་བུ་ཡོད་མཛད་པ། །མྱི་བསྲེལ་ཁོད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །འཇྱིག་རྲེན་ཀུན་ཏུ་གདུགས་ཞག་གཅྱིག །ལན་དྲུག་ཏུ་ནྱི་གཟྱིགས་

མཛད་པ། །ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་དང་ལྡན་པ་པོ། །ཕན་འདོགས་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞྲེས་དང༌། དབུ་མ་སྱིང་པོ་ལས། བང་ལག་རྱིན་ཆྲེན་བདུན་ཕྱུག་ཅྱིང༌། །ཡོན་

ཏན་དཔག་མྲེད་འབྱུང་བའྱི་གནས། །ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་ཕག་བས་པ། །དམ་ཆོས་འཁོར་

ལོ་བསོར་བརྲེས་ཤྱིང༌། །མུ་ཏྱིག་འཕོ་འདྲའྱི་གགས་པ་དང༌། །སོན་ཟླ་ཉ་བའྱི་དྲྱི་མྲེད་

པའྱི། །འོད་ཟྲེར་ལྟ་བུའྱི་གསུང་དག་གྱིས། །ཕོགས་བཅུ་དག་ནྱི་རྒྱས་མཛད་ལ། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གདུང་གནས་བའྱི་ཕྱིར། །ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་དམ་པའྱི་

སས། །ལྷ་ཀླུ་ལ་སོགས་སྤྱྱི་གཙུག་གྱིས། །བསྲེན་པ་མཆོད་པ་བཞག་མཛད་དྲེ། །རང་

དང་གཞན་དོན་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། །དྲེ་དག་མྱ་ངན་འདས་ལགས་འདས། །དྲེ་ལས་

གཞན་གང་ལུས་བཅད་ཆད། །དྲེ་ཡང་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་དང༌། དྲེ་ཡྱིས་སྐུ་

དང་གསུང་རྣམས་ཀྱྱིས། །ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་ལྟར། །གདུལ་བའྱི་དབང་

གྱིས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ། །སྣ་ཚོགས་བདག་པོའྱི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར། །ཞྲེས་དང༌། 

རོག་གྲེ་འབར་བ་ལས། དྲེ་ཡྱིས་རྣམ་པ་དྲུག་ཅུ་དང༌། ལྡན་པའྱི་གསུང་དང་ཆོ་

འཕྲུལ་དང༌། །བཅས་པས་ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་མྱི། །ལ་སོགས་ཡྱིད་ནྱི་དགའ་བར་བྲེད། །རྫུ་

འཕྲུལ་དང༌། ཀུན་བརོད་པ་དང༌། རྲེས་སུ་བསན་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། ཆོ་འཕྲུལ་དང་

བཅས་པ་སྲེ། འདྱིའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ནྱི་ཁབ་པ་དང༌། སན་པ་དང༌། ཟབ་པ་ལ་སོགས་

པའོ། །ཀུན་བརོད་པ་ནྱི། བུ་དང་བུ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཚེ་རྱིང་བ་ལ་སོགས་པ་སོན་པ་

དང༌། དགྲེ་བ་དང་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ལས་འདྱི་དག་ལས་འགོ་བ་དྲུག་གྱི་སྲེམས་ཅན་
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རྣམས་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དུས་འདྱི་སྱིད་དུ་འཁོར་བར་

གནས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བ་བའོ། །རྲེས་སུ་བསན་པ་ནྱི། ཡང་འདྱི་

ནྱི་ཆོས་སོ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་པའོ། །འདྱི་ལ་ནྱི་བསབ་པར་བའོ། །འདྱི་ལ་ནྱི་བསབ་

པར་མྱི་བའོ། །ཆོས་འདྱི་དག་ནྱི་སྱིད་པ་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པ་སྲེ། འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པའོ། །ཆོས་འདྱི་དག་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་སྲེ། །དྲན་པ་ཉྲེ་

བར་གཞག་པ་ལ་སོགས་པའོ་ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་

བསན་པ་རྒྱས་པར་རྱིག་བའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །

བསོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་ལས། དང་པོ་ཕག་

འཚལ་བ་སོང་བས། ལྷག་མ་དྲུག་ནྱི། དྲེ་ལྟར་མྱི་ཕྲེད་དང་པས་ཕག་འཚལ་

ནས། །མཐའ་ཀས་ཞྱིང་གྱི་མཆོད་སྤྱིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །ཐོག་མྲེད་དུས་ནས་

བསགས་པའྱི་སྡྱིག་ལྟུང་ཀུན། །འགོད་པས་བཤགས་ཤྱིང་སན་ཆད་ཡང་དག་

སྡོམ། །ཐོག་མཐའ་བར་གྱི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །སྱིང་ནས་སོན་ཞྱིང་དགའ་བས་

ཡྱི་རང་ངོ༌། །སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ཀྱྱི་བླང་དོར་མཚོན་པའྱི་མྱིག །ལྲེགས་གསུང་ཆོས་ཀྱྱི་

འཁོར་ལོ་བསོར་དུ་གསོལ། །གང་དུ་འཚོ་གཞྲེས་སྤྲུལ་སྐུ་ཉྱིན་མོའྱི་མགོན། །འགོ་

ཀུན་གདུང་བར་མྱི་འགོད་གསོལ་བ་འདྲེབས། །རྱིང་ནས་བསགས་པའྱི་བསོད་

ནམས་དངོས་པོ་ཀུན། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཁོད་ཀྱྱིས་རྲེས་འཛིན་ཅྱིང༌། །ཕོགས་

བཅུའྱི་ཞྱིང་གྱི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྱྱི། །དམ་ཆོས་མཐའ་དག་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་རུ་

བསྔོ། །ཞྲེས་སྨས་སོ། །

མདོ་སྡྲེ་བསལ་བ་བཟང་པོ་ལས། དུས་ངན་པ་དང་སྲེམས་ཅན་མ་རུང་



རེ་བབན་ཡེ་ཤེས་ར་མ་ོ།

  434  

དང༌། །ཆོས་ནུབ་མཐའ་དང་ངན་སོང་འཕྲེལ་བ་ན། །མཁས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་འབྱུང་

བས་ནས་ནྱི། །བག་ཡོད་རྱི་དྭགས་བཞྱིན་དུ་སྐྲག་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་ལ། ཟླ་

བ་སྒོན་མའྱི་མདོ་ལས། བསལ་བ་བྲེ་བ་གཱང་གའྱི་བྲེ་སྲེད་དུ། །དང་བའྱི་སྲེམས་ཀྱྱིས་

ཟས་དང་སོམ་རྣམས་དང༌། །གདུགས་དང་བ་དན་མར་མྲེའྱི་འཕྲེང་བ་ཡྱིས། །སངས་

རྒྱས་བྲེ་བ་ཁག་ཁྱིག་རྱིམ་གོ་བས། །གང་གྱིས་དམ་ཆོས་རབ་ཏུ་འཇྱིག་པ་

དང༌། །བདྲེ་གཤྲེགས་བསན་པ་ནུབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཚེ། །ཉྱིན་མཚན་དུ་ནྱི་བསབ་པ་

གཅྱིག་སྤྱོད་པ། །བསོད་ནམས་འདྱི་ནྱི་དྲེ་བས་ཁད་པར་འཕགས། །ཞྲེས་དང༌། མདོ་

ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱྱི་ཉན་ཐོས་

དང༌། །རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གགས་ལྡན་པའྱི། །སྐུ་ཀུན་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་

ལོ། །རོགས་སངས་གང་དུ་བལྟམས་པ་དང༌། །གང་དུ་བང་ཆུབ་ལ་རྲེག་དང༌། །ཆོས་

ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་དང༌། །ཟག་མྲེད་མྱ་ངན་འདས་ཕག་འཚལ། །བདྲེ་གཤྲེགས་

གང་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། འཆག་པ་དང་ནྱི་བཞྲེངས་པ་དང༌། །སྲེང་གྲེ་ལྟ་བུར་

གཟྱིམས་པ་ཡྱི། །གནས་དྲེ་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྲེང་དང་འོག་དང་བར་དག་

དང༌། །ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཡང༌། །སྐུར་བཅས་སྐུ་ནྱི་མྲེད་པ་

ཡྱི། །མཆོད་རྲེན་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་གྱིས་ཚིགས་བཅད་འདྱི་བཞྱི་

ཡྱིས། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་ལ་བསོད་བྲེད་པ། །བསལ་བ་བྲེ་བ་སོང་རྣམས་སུ། །ངན་

འགོར་འགོ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་དང༌། 

ལུང་སན་གྱི་གཞྱི་ལས། གང་དག་རྒྱལ་བ་རྣམ་འདྲྲེན་ལ། །བ་བ་ཆུང་ངུ་བྲེད་

གྱུར་པའང༌། །དྲེ་དག་མཐོ་རྱིས་སྣ་ཚོགས་དག །བགོད་ནས་བདུད་རྱིའྱི་གོ་འཕང་
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འཐོབ། །ཅྲེས་དང༌། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་བསོད་པ་ལས། སྱིང་ནས་དད་དམ་ཇྱི་ལྟར་

དགའ་བ་དང༌། །ཐྲེ་ཚོམ་གྱིས་སམ་གཞན་གྱི་ངོར་ཡང་རུང༌། །གང་ཞྱིག་ཐུབ་དབང་

ཟླ་བ་དྲེར་ཕག་བྲེད། །དྲེས་ནྱི་ལྷ་ཡྱི་བདྲེ་བ་ཕུན་ཚོགས་འཐོབ། །ཅྲེས་དང༌། མཛོད་

འགྲེལ་ལས། དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་རྣམས་ནྱི། བསོད་ནམས་ཀྱྱི་ཞྱིང་བླ་ན་མྲེད་པ་

ཞྲེས་བ་སྲེ། ངྲེས་པར་འབྱིན་པས་འབས་བུ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང༌། དྲེ་ཡང་གནས་

སབས་མཐོ་རྱིས་སུ་འབྱིན་པས་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང༌། ལན་མང་དུ་འབྱིན་པས་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་དང༌། མཐོང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱོང་བས་མྱུར་བ་དང༌། མཐར་མྱང་

འདས་འཐོབ་པས་མཐའ་བཟང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་དབྱིག་གཉྲེན་

གྱིས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སོན་པ་མཉམ་མྲེད་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་བོའྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་

མདོར་བསྡུས་དང༌། ཉན་ཐོས་ཆྲེན་པོ་དག་གྱི་རོགས་བརོད་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པ། 

རང་གྱི་དད་པའྱི་རྲེན་དུ་བརྲེད་བང་ཙམ་ཞྱིག་བཀོད་པ་རྲེ་ཞྱིག་རོགས་སོ།། །།

སྨས་པ། སོབས་བཅུ་ཡང་དག་རྱིག་པའྱི་ལྷ་ལམ་དུ། །ཐུགས་རྲེའྱི་ཆུ་འཛིན་

རོལ་བའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ལས། །བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་ཆོས་ཀྱྱི་ཆར་འབྲེབ་པ། །བདྲེ་

གཤྲེགས་ལྷ་ཡྱི་དབང་བོར་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསོད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་དབང་ཕོགས་

མཁའ་ལས་ཤར། །མྱི་ཟད་ཕན་བདྲེའྱི་སྣང་བ་དཀར་པོའྱི་མཛོད། །ཐོག་མཐའ་བར་དུ་

དགྲེ་བའྱི་བཀ་ཤྱིས་པ། །ལུང་རོགས་དམ་ཆོས་ཉྱི་ཟླ་དག་ལ་འདུད། །མང་ཐོས་ཚུལ་

ཁྱིམས་གཤོག་དཀར་གཡོ་བ་ཡྱིས། །འདོད་ཡོན་མཁའ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མྲེད་པར་

རྒྱུ། །སྱིད་པའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་སྒོལ་བའྱི་གོགས། །ཚོགས་མཆོག་གསྲེར་མདོག་

ངང་པའྱི་སྡྲེ་ལ་འདུད། །འཕགས་པའྱི་ཚོགས་དང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉྱིས་
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ནས། །བདག་གྱི་མཁན་སོབ་བཀའ་དྲྱིན་ཅན་གྱི་བར། །རྒྱལ་པོའྱི་དམ་ཆོས་འཛིན་

པའྱི་སོན་ལམ་གྱིས། །གསྲེར་རྱིའྱི་ཕྲེང་ལྟར་བོན་པ་རྣམས་ལ་འདུད། །ནམ་མཁའ་

མྲེད་པས་འདབ་ཆགས་མྱི་ཟློག་སྲེ། །ནམ་ཞྱིག་རང་སོབས་ཟད་པས་ཟློག་པ་

ལྟར། །ཉན་རང་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱྱིས་ཐུབ་དབང་གྱི །མཛད་པ་མཐའ་དག་བརོད་

པར་མྱི་ནུས་གསུངས། །དྲེའྱི་ཕྱིར་རྒྱལ་བའྱི་མཛད་པ་རྒྱལ་བས་མཁྲེན། །དམན་

པས་རྒྱལ་བའྱི་རྣམ་ཐར་པད་དཀར་ཕྲེང༌། །སྲེལ་བ་འོས་མྱིན་འོན་ཀྱང་ངོ་མཚར་

གཏམ། །དུས་ཀྱྱིས་ནུབ་པར་དོགས་ནས་ཆ་ཙམ་བཟླས། །ང་ཡྱི་ཉན་ཐོས་ཚུལ་

ཁྱིམས་ལྡན་པ་ནྱི། །གང་དུ་གནས་པའྱི་ཡུལ་ལོངས་དྲེ་དང་དྲེར། །བཀ་ཤྱིས་དགྲེ་

མཚན་སྣང་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེས། །ཤྱིན་ཏུ་རྲེས་སུ་བརྲེ་བའྱི་བཀའ་ཡང་བསྩལ། །ཕན་བུ་

ཡང་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་ལ། །རབ་ཏུ་ཞུགས་པའྱི་སལ་བ་ཆྲེ་ལྡན་ཡང༌། །རྒྱལ་བའྱི་

བཀའ་གསུང་ཇྱི་བཞྱིན་སྒྲུབ་མ་བྱུང༌། །ཚུལ་འདྱི་བསམ་ཚེ་འགོད་པས་ཤྲེས་པ་

འཕོ། །སྱིད་པའྱི་གར་ལ་རག་ཏུ་གཡྲེང་བའྱི་བློ། །ཆགས་སྡང་རྨོངས་པའྱི་དབང་དང་

བག་མྲེད་ཀྱྱིས། །སོ་གསུམ་མྱི་དགྲེའྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཀུན། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་

སྤྱན་སྔར་སྱིང་ནས་བཤགས། །འདྱིར་འབད་ལྲེགས་བས་རབ་དཀར་འོ་མའྱི་

ཀླུང༌། །སས་བཅས་རྒྱལ་བའྱི་སོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །ལྷན་ཅྱིག་འདྲྲེས་ཏྲེ་མཁའ་

མཉམ་འགོ་ཀུན་ལ། །མྱི་ཟད་ཕན་བདྲེ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་

བའྱི་སས་ཀྱྱི་སྤྲུལ་པ་དང༌། །ཡང་སྤྲུལ་བཤྲེས་གཉྲེན་དམ་པས་ཚེ་རབས་ཕྲེང༌། །རྲེས་

སུ་བཟུང་སྲེ་སོ་གསུམ་བ་བ་ཀུན། །གཞན་དོན་བང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཉྱིད་གྱུར་ཅྱིགརྲེ་

བཙུན་མྱི་ཕམ་མགོན་པོའྱི་མཚན་དཔྲེ་འཇའ། །གྱིང་འདྱིར་མཆོག་སྤྲུལ་རྣམ་པར་
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ཤར་བའྱི་དྲུང༌། །ལུང་རོགས་དམ་ཆོས་སྣོད་དུ་བདག་གྱུར་ཏྲེ། མགོན་དྲེས་བང་ཆུབ་

ལུང་བསན་འཐོབ་པར་ཤོག །དང་བོར་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྲེད་དྲེ། །རྣམ་

དག་སོན་ལམ་ཆྲེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ། བང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱྱི་བཀ་ཤྱིས་གང་ཡྱིན་

དྲེ། །བདག་སོགས་འགོ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །བསལ་བ་ཆྲེན་པོ་གངས་

མྲེད ་རྣམ་གསུམ་ལ། །བསོད ་ནམས་ཡྲེ ་ཤྲེས་ཚོགས་གཉྱིས་རབ་ཏུ ་

བསགས། །གངས་མྲེད་ཚོགས་ཀྱྱི་བཀ་ཤྱིས་གང་ཡྱིན་དྲེས། །ཡངས་པའྱི་འཇྱིག་

རྲེན་ཀུན་ལ་བདྲེ་ལྲེགས་ཤོག །ཤཱཀྱའྱི་རྱིགས་འཁྲུངས་ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་

བསོར། །འཇྱིག་རྲེན་བདྲེ་ཞྱིང་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད། །ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོའྱི་བཀ་

ཤྱིས་གང་ཡྱིན་དྲེས། །ཐུབ་བསན་ཡུན་རྱིང་གནས་པའྱི་བཀ་ཤྱིས་ཤོག །   ། ། 

ཅྲེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའྱི་མཛད་ཆྲེན་རྣམ་པར་

ཐར་བ་པདྨ་དཀར་པོའྱི་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི། རང་ཉྱིད་ཀྱྱི་དད་པའྱི་རྲེན་དུ་ཅུང་

ཟད་བྱིས་པའྱི་སབས་སུ། དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གཉྲེན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་མཇུག་རོགས་

པ་ཞྱིག་གྱིས་ཞྲེས་གོས་ངུར་སྨྱིག་མཛོད་དར་དང་བཅས་པས་བསྐུལ་ཞྱིང༌། ཆོས་སྡྲེ་

ཆྲེན་པོ་བ་ཁྱུང་གྱི་སན་པ་ཤྲེས་བ་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་བློ་གོས་ཀྱྱི་འཇུག་པ་མཆོག་

ཏུ་ཡངས་པ་དགྲེ་སོང་བློ་བཟང་ཟླ་བས། སོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་འདྱི་ཉྱིད་ངྲེས་པར་མཇུག་

གྲུབ་པ་དང་དྲེ་ཡང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་ཞྱིག་འབྱི་དགོས་ཞྲེས་ནན་ཏན་ཆྲེན་པོས་ཡང་

ཡང་བསྐུལ་བ་དང༌། ལུང་དང་རོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་རྲེ་བཙུན་

བློ་བཟང་གགས་པ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། གཅྱིག་ཏུ་རྒྱལ་བའྱི་

བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆྲེ་རྱིང་དུ་གནས་པར་འདོད་པའྱི་ལྷག་བསམ་ཅན་རྱི་ཁོད་དབང་བོ་
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དགྲེ་སོང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་ཀྱང་བཞུགས་གདན་ལྷ་དར་དང་བཅས་

པས་བསྐུལ་ཞྱིང༌། དུས་ཕྱིས་ལྔ་རྱིག་སྨ་བའྱི་དབང་པོ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་འཇྱིགས་

མྲེད་རྱིག་པའྱི་བློ་གོས་དཔལ་བཟང་པོའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་སོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་མཛད་

བང་དང་བཅས་པ་གསལ་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞྱིག་འབྱི་དགོས་ཞྲེས་ནན་ཏན་དུ་

བསྐུལ་བ་ལ་བརྲེན་ནས། མང་དུ་ཐོས་པའྱི་ཤཱཀྱའྱི་དགྲེ་སོང་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱ་མཚོ། འཚོ་

མཛད་དབངས་ཅན་གྲུབ་པའྱི་རྡོ་རྲེ་ཞྲེས་བ་བས། འདུལ་བ་ལུང་སྡྲེ་བཞྱི་ལས་

གསུངས་པའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་རྣམ་ཐར་ཉྱིད་གཙོ་བོར་བཟུང་ཞྱིང༌། རྲེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ན་

ཐའྱི་གསུང་རབ་སོགས་མདོ་བསན་བཅོས་གཞན་དག་ལས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་བཤུས་ཏྲེ། 

འདྲྲེན་པ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དྲག་པོ་ཞྲེས་པ་ལྕགས་ཕོ་སྤྲེལ་གྱི་ལོར་ལུམ་པའྱི་

ཚལ་དུ་སྐུ་བལྟམས་པ་ནས་ལོ་གངས་ཉྱིས་སོང་དགུ་བརྒྱ་སོ་དགུ་བ། རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའྱི་བགང་བ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་པ་དོན་གྲུབ་ཅྲེས་པ་ས་མོ་ལུག་གྱི་ལོ། དྲང་སོང་

ཡྲེ་ཤུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ནས་བརྱིས་པའྱི་ལོ་གངས་ཆྱིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་དོན་དགུ་བར། 

མདོ་སད་བང་གྱི་སའྱི་ཆ་གཅན་ཛའྱི་མ་ཎྱི་ཆུ་འཁོར་ཆྲེན་མོ་ཞྲེས་ཡོངས་སུ་གགས་

པའྱི་ཉྲེ་འཁོར། རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པོའྱི་བཀའ་ལུང་གྱིས་ལྲེགས་བས་ཀྱྱི་སོ་འཕར་

ཡངས་པོར་ཕྲེ་བའྱི་སན་ཁང་དུ་རོགས་པར་བྱིས་པའོ། །ཡྱི་གྲེ་བ་ནྱི། ཉྲེ་བར་གནས་

པའྱི་འཚོ་བྲེད་དགྲེ་སོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཆོས་སྡྲེ་ཆྲེན་པོ་བ་ཁྱུང་གྱི་བང་

འདྲྲེན་དགྲེ་སོང་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་བོ། །        ། །

སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་བང་ཆུབ་མངའ་བ་བོ། །དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ་པར་བརྟུལ་བ་ཡོངས་ལྡན་པ། །ཚོགས་ཀྱྱི་ལས་དགྲེས་ཐུབ་པའྱི་བཀ་ཤྱིས་
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གང་བྱུང་བ། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །འགོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་དྲེ་

བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དགའ་ལྡན་ལྷའྱི། །གཞལ་མྲེད་ཁང་གྱི་སྱིང་བོ་ནས་ནྱི་འདྱིར་

གཤྲེགས་ཏྲེ། །དབང་བཅས་ལྷས་བསོར་བ་ཡྱི་བཀ་ཤྱིས་གང་བྱུང་བའྱི། །བཀ་ཤྱིས་

དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །ལོ་མ་མྲེ་ཏོག་འོད་འབར་ཉམས་དགའ་

ལུམྱིའྱི་ཚལ། །ལྷ་མྱི་དག་གྱི་སོན་པར་མགོན་པོ་བལྟམས་པ་ན། །སྱིད་པ་མཐར་ཕྱིན་

པ་ཡྱི་བཀ་ཤྱིས་གང་བྱུང་བའྱི། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་

ཤོག །གོང་ཁྲེར་སྲེར་སྐའྱི་གནས་ན་རྒྱལ་བོའྱི་ཕོ་བང་དུ། །ལྷུམས་ནས་བལྟམས་པ་

སོན་པ་བདྲེ་གཤྲེགས་ཟས་གཙང་སས། །མྱུར་བསྐྲུན་བདུད་རྱིའྱི་ཆུས་གཏོར་བ་ཡྱི་

བཀ་ཤྱིས་གང༌། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །གོང་ཁྲེར་དམ་

པ་སྲེར་སྐའྱི་གནས་ཞྲེས་བ་བར་ནྱི། །རྨད་བྱུང་གགས་པ་ཆྲེན་པོའྱི་ལྷ་ཡྱིས་མངོན་

བསོད་པ། །བསམ་ཡས་དགྲེ་བསྒྲུབ་བསོད་ནམས་ཕུང་པོའྱི་བཀ་ཤྱིས་གང༌། །བཀ་

ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །དགྲེས་ཤྱིང་ནམ་ཕྲེད་གོང་ཁྲེར་ནས་

ནྱི་མངོན་བྱུང་སྲེ། དཀའ་ཐུབ་ཚལ་དུ་མངོན་པར་གཤྲེགས་ཤྱིང་ཚངས་ལ་

སོགས། །ལྷ་ཡྱི་ཚོགས་ཀྱྱིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བའྱི་བཀ་ཤྱིས་གང༌། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་

ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །རབ་ཏུ་འོད་འབར་གསྲེར་དང་འདྲ་བའྱི་སྐུ་མངའ་

ཞྱིང༌། །བཻཌཱུརྱ་ལྟར་སྔོ་བའྱི་རྩྭ་བཏྱིང་སྲེང་བཞུགས་ཏྲེ། །སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་མྱི་གཡོ་

མཆོག་གྱི་བཀ་ཤྱིས་གང༌། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །ཆུ་

བོའྱི་འགམ་ན་ཙཱརྵའྱི་ཕྲེང་བས་ཡོངས་བསོར་བ། །ཤྱིན་ཏུ་སད་དུ་བྱུང་བའྱི་སྱིད་པ་

སྲེལ་མཛད་པ། །ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་བོས་ཕག་བས་པ་ཡྱི་བཀ་ཤྱིས་གང༌། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་
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ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །ཤྱིང་རྒྱལ་དྲུང་གཤྲེགས་བམས་པའྱི་སོབས་

ཀྱྱིས་བདུད་ཀྱྱི་ཕོགས། །མང་བོ་བཏུལ་ཚེ་ས་སྲེང་དང་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ། །བཅོམ་

ལྡན་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གང་བྱུང་བ། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་

ཞྱི་བྲེད་ཤོག །སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ཞྱི་ཕྱིར་རྡོ་རྲེའྱི་གདན་བཞུགས་ནས། །ནམ་གྱི་

ཐོ་རངས་བདུད་བཞྱི་བོ་དག་རྣམ་བཏུལ་བ། །སོན་པ་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའྱི་བཀ་

ཤྱིས་གང་ཡྱིན་པ། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །གོང་ཁྲེར་ཝ་

ར་ཎ་སྱིར་དྲང་སོང་མཆོག་བཞུགས་ནས། །ཆོས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོ་མཆོག་ལྡན་པ་ཡྱི་

བཀ་ཤྱིས་གང༌། །ལྷ་ཡུལ་དྲེང་འདྱིར་ཤྱིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་གྱུར་པ། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་

སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །བཀ་ཤྱིས་གང་ཞྱིག་འཇྱིག་རྲེན་ཀུན་ལ་ཕན་བྲེད་

ཅྱིང༌། །བསོད་ནམས་དག་བྲེད་འཕགས་པའྱི་སྐྲེས་བུས་མངོན་བསོད་པ། །བཅོམ་

ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྲེང་གྲེས་གང་གསུངས་པའྱི། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་

ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །མུ་སྲེགས་བྲེད་པ་ཀུན་གྱི་ང་རྒྱལ་གཞོམ་པ་དང༌། །འགོ་ལ་བདྲེ་བ་

བསྐྲེད་ཕྱིར་ཆོ་འཕྲུལ་དམ་པ་དག །ཉྲེ་བར་བསན་པའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་བཀ་ཤྱིས་གང་ཡྱིན་

པ། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །འགོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་མཐོ་རྱིས་

གནས་ནས་འདྱིར་གཤྲེགས་ཏྲེ། །ཚངས་པ་ལ་སོགས་ལྷ་ཚོགས་ལག་ན་ར་ཡབ་

གདུགས། །སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པས་ཡོངས་སུ་བསོར་བའྱི་བཀ་ཤྱིས་གང༌། །བཀ་

ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ཞྱི་བའྱི་མཆོག་

ཏུ་ཉྲེར་གཤྲེགས་པ། །མནྡ་ར་བའྱི་མྲེ་ཏོག་མང་བོས་མངོན་མཆོད་ཅྱིང༌། །ལྷ་མཆོག་

རྣམས་ཀྱྱིས་མངོན་པར་བསོད་པའྱི་བཀ་ཤྱིས་གང༌། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་
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རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་ཤོག །ལྷ་དབང་ཀླུ་དང་མྱི་ཡྱི་དབང་པོས་ཕག་བས་པ། །མཁའ་

ལྡྱིང་གནོད་སྦྱྱིན་དྲྱི་ཟའྱི་དབང་བོས་མཆོད་པ་དང༌། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་སོབས་

བཅུ་ལྡན་པའྱི་བཀ་ཤྱིས་གང༌། །བཀ་ཤྱིས་དྲེས་ནྱི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བྲེད་

ཤོག །          ། ། 

ༀ་སྭ་སྱི། གསང་གསུམ་ཡྲེ་ཤྲེས་འོད་ཀྱྱི་ཟ་མ་ཏོག །འཇྱིགས་མྲེད་སང་

རོགས་ཡོན་ཏན་མཁར་འཕགས་ཤྱིང༌། །དཀྱྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་སྤོ་དང་བསྡུ་བའྱི་

བདག །འདྲྲེན་མཆོག་ཉྱི་མ་གཞོན་ནུས་འགོ་འདྱི་སྐོངས། །མདོ་སད་བང་རྒྱུད་ནོར་

འཛིན་བཞྱིན་བཟང་མར། །འཁྱུད་པའྱི་སལ་བཟང་དཔག་བསམ་སྐྲེད་ཚལ་དུ། །རྒྱལ་

བསན་རྱིན་ཆྲེན་དྲྱི་མྲེད་པདྨ་དཀར། །རྣམ་པར་བཞད་པའྱི་དཔལ་ཡོན་འགོ་ལ་

བྱིན། །སབས་གཅྱིག་ངན་རོགས་སྱིགས་མས་ནོངས་པ་ཡྱི། །དུས་དྲེར་ཆོས་ཀྱྱི་སྤྱན་

ནྱི་ཟུམ་པའྱི་མོད། །བདག་གྱི་འདྲྲེན་པ་ཟླ་མྲེད་མཆོག་དྲེ་ཡྱིས། །སོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་

གསལ་བའྱི་མྱིག་འདྱི་ཕྲེས། །རྒྱལ་བ་ཉྱི་མ་གང་དྲེའྱི་མཛད་པའྱི་སོ། །དགྲེ་མཚན་

གཏམ་གྱི་ལུང་རྱིགས་དབངས་སན་པོ། །སལ་ལྡན་གདུལ་བའྱི་དཔལ་དུ་མངོན་

བསྒགས་པ། །མགོན་པོ་ཁོད་ཀྱྱི་ཐུགས་བསྐྲེད་འདྱི་རྨད་བྱུང༌། །ཐུབ་ཆྲེན་རྣམ་ཐར་

རྒྱ་མཚོ་དར་བའྱི་རླབས། །རྱིག་བྲེད་སན་ཚིག་སོང་གྱི་ང་རོ་ཅན། །འཇྱིགས་མྲེད་

མཁས་དགུའྱི་སན་ལ་འཁྱུད་འོས་པ། །བཅད་ལྷུག་སྲེལ་མའྱི་ཉམས་འགྱུར་ཆོ་གས་

སྲེག །མཛད་ཆྲེན་རྣམ་ཐར་པདྨ་དཀར་བོའྱི་ལོན། །དུས་ཀྱྱིས་བསལ་མྱིན་རག་ཏུ་

མཛེས་པ་འདྱི། །མ་ཐྲེག་ནོར་འཛིན་བུ་མོ་རྔུལ་བའྱི་རྒྱུན། །རྣམ་བཞྱི་ཆུ་བོའྱི་ཟོལ་

གྱིས་རྒྱ་མཚོར་འབབས། །གསང་གསུམ་བརོད་པ་སན་ཚིག་རྱིག་པའྱི ་
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དཔྱྱིད། །བསྔགས་འོད་མཛད་བཟང་ཉམས་འགྱུར་མྲེ་ན་ཀའྱི། །མངོན་སྲེག་རྣ་བའྱི་

བཅུད་ལྲེན་པུ་སྱི་ཀ། སྱིད་ན་ཟླ་མྲེད་རྱིན་ཆྲེན་ནོར་དུ་གྲུབ། །གང་གྱི་སྤྱན་སྔ་མཆོག་

དྲེའྱི་ལྷག་བསམ་གཤྱིས། །དད་གསུམ་ཟླ་བའྱི་མདངས་དང་ཉྲེར་འགོགས་

པས། །པར་བསྐྲུན་ཀུ་མུད་བཞད་པའྱི་རྲེ་དགའ་ལས། །ཆོས་སྦྱྱིན་མྱི་ཟད་ཡངས་པའྱི་

མཛོད་འདྱི་ཕྲེས། །འདྱིར་འབད་གང་མཆྱིས་རྣམ་དཀར་དགྲེ་བའྱི་ཚོགས། །ཀུནྡའྱི་

མདངས་ལ་འཁུ་བའྱི་ལྲེགས་བས་མཐུས། །མཁའ་མཉམ་མར་གྱུར་འགོ་ཀུན་བླ་མྲེད་

ཀྱྱི། །བང་ཆུབ་མཆོག་གྱི་གོ་འཕང་རྒྱུར་བསྔོ་ཞྱིང༌། །ཁད་པར་ཐུབ་པའྱི་མདོ་སྔགས་

བསན་པ་སྤྱྱི། །བྲེ་བག་བློ་བཟང་རྒྱལ་བའྱི་རྱིང་ལུགས་མཆོག །ལྷར་བཅས་སྐྲེ་དགུ་

ཡོངས་ཀྱྱི་དཔུང་གཉྲེན་དང༌། །ཕན་དང་བདྲེ་བའྱི་ཉྲེར་འཚོར་གནས་པར་

ཤོག །ཕོགས་བཅུའྱི་བསན་འཛིན་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕྱིན་རྒྱས། །དགྲེ་འདུན་སྡྲེ་རྣམས་

བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་སྤྱོད་འཕྲེལ། །འགོ་རྣམས་བདྲེ་ཞྱིང་སྐྱིད་པའྱི་དགའ་སོན་ལ། །ཡུན་

རྱིང་སྤྱོད་པའྱི་སལ་བཟང་ཉམས་མྲེད་ཤོག །        ། ། 

ཅྲེས་རྲེ་བཙུན་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའྱི་སོན་པ་མཉམ་

མྲེད་ཤཱཀྱའྱི་རྒྱལ་བོའྱི་མཛད་ཆྲེན་རྣམ་པར་ཐར་བ་པདྨ་དཀར་བོའྱི་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་བ་

བ་འདྱི་ཉྱིད། སྔ་སོར་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་བརྒྱ་ཚར་གཅྱིག་སྣུམ་པར་ལ་བཏབ་མོད། སོང་

མཁན་མང་བོ་བྱུང་བར་བརྲེན། དཔའ་རྱིས་ཟབ་ལུང་བ་ལྷ་རྲེ་དཔལ་ཆྲེན་དོན་གྲུབ་

ནས་ཁུར་ལྲེན་དང༌། ཟབ་ལུང་བ་གཞོན་ནུ་རྱིགས་པ་སྨ་བ་ཚེ་མགོན་སྲུང་གྱིས་ལྷག་

བསམ་དག་པས་པར་ཡྱིག་བྱིས་ཏྲེ་ཤྱིང་པར་དུ་བརོས་སབས། གང་གྱི་བཀའ་སོབ་

རྒྱ་མཚོའྱི་མཚན་ཅན་ནས་པར་བང་སོན་ཚིག་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དགོས་ཞྲེས། བཟང་
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གོས་ཐགས་སུ་བཀ་བ་དང༌། མཛོད་དར་དཀར་བོ་དང་བཅས་པས་བསྐུལ་བ་ལྟར། 

ཀལྤ་བྷ་དྲ་དྷརྨ་ཕ་དྷྭ་ཛས་བྱིས་པ་འདྱི་ཡང༌། རྒྱལ་བའྱི་ལུགས་བཟང་རྱིང་དུ་གནས་

པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག །

མདོ་སད་ཁ་སང་ཨོ་སོ་ཞྲེས། །དཔལ་ལྡན་བཀ་ཤྱིས་ཆོས་རོང་དུ། །གཙུག་

ལག་ཆོས་སྦྱྱིན་མྱི་ཟད་པའྱི། །ལྲེགས་བས་སོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྲེས། །བཀ་ཤྱིས། 

སརྦ་མངྒལཾ། །
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༄༅། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་གསར་གཏོད་མཛད་པ་པོ་ཤཱཀྱ་

མུ་ནྲེའྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

དུང་དཀར་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་།

༄༅། །སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་མུ་ནྲེ་(ཤཱཀྱ་ནྱི་རུས་མྱིང་སྲེ་ཕོད་པའྱི་དོན་དང༌། མུ་ནྲེ་ནྱི་ཐུབ་པ་ཞྲེས་པའྱི་

དོན་ཏྲེ་ཉོན་མོངས་པའྱི་བདུད་དང༌། ཕུང་པོའྱི་བདུད། ལྷ་ཡྱི་བུའྱི་བདུད། འཆྱི་བདག་གྱི་བདུད་བཅས་བདུད་བཞྱི་པོ་དྲེ་

ཐུབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཅྱིང༌། ཞྱིབ་ཕ་དྲེབ་ཐྲེར་དམར་པོའྱི་འགྲེལ་པའྱི་ནང་གསལ་)ནྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་ཐོག་མར་གསར་གཏོད་མཛད་པ་པོ་ཡྱིན། ཁོང་གྱི་འཁྲུངས་ལོ་དང་འདས་

ལོའྱི་ཐད་ལ་རྒྱ་གར་དང༌། ནང་ས། བོད་བཅས་སུ་བཤད་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་

ཡོད། 

 སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་མུ་ནྲེ་ནྱི་ཤཱཀྱའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ཡྱིན་པ་དང་(མཛད་རྣམ་རྒྱས་པ་

[རོགས་བརོད་དཔག་བསམ་འཁྱི་ཤྱིང་]དང༌། མདོར་བསྡུས་ཙམ་[དྲེབ་ཐྲེར་དམར་པོ་]ཤོག་གངས་ ༣.༡༩-༥.༡༤ 

བར་གསལ) ཡབ་ནྱི་ཤཱཀྱའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་དང༌། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་

མཛེས་ཡྱིན། ཟས་གཙང་མ་ལ་སས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཆྲེ་བ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་མུ་ནྲེ་

དང་ཆུང་བ་ནྱི་གཅུང་དགའ་བོ་ཡྱིན། དགུང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་བར་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་
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ནས། དྲེའྱི་རྱིང་ལ་རྱིག་གནས་ལྔ་དང༌། སྒྱུ་རལ་བཅོ་བརྒྱད། མུ་སྲེགས་ཀྱྱི་གྲུབ་

མཐའ་སོགས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་བཙུན་མོ་བཞྲེས་པའྱི་

དུས་ལ་སྲེབས་པ་དང༌། སབས་དྲེར་ཤཱཀྱ་ལག་ན་བྲེ་ཅོན་གྱི་སས་མོ་གགས་འཛིན་

མ་ཟྲེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲེ་མཛེས་པོ་དང༌། རྱིག་གཞུང་ལ་མཁས་པའྱི་ན་གཞོན་མ་

སད་གགས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་སོང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པར་བརྲེན་ཡབ་

ཀྱྱིས་རྒྱུ་སོབས་དང་མྱིང་གགས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་མྱིན་པར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ལུས་

རལ་འགན་སྡུར་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་དྲེའྱི་ནང་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་མཁན་དྲེར་

སྲེར་རྒྱུ་བས་སབས་སངས་རྒྱས་ཀྱང་འགན་སྡུར་དྲེའྱི་ནང་ཞུགས་པ་དང༌། བཤད་

སོལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱྱིས་གོམ་པ་བརྒྱའྱི་ནང་ཤྱིང་ཏཱ་ལའྱི་སྡོང་པོ་བདུན་བཙུགས་

ཐོག་སྡོང་པོ་རྲེའྱི་སྲེང་དུ་ལྕགས་ཀྱྱི་ས་ང་རྲེ་རྲེ་བཙུགས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་

ལྕགས་ཀྱྱི་ས་ང་ཚང་མ་བརོལ་ནས་ད་དུང་མདའ་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། དུས་

སབས་དྲེར་རྒྱ་གར་ཡོངས་སུ་སད་གགས་ཆྲེ་བའྱི་རྱིག་གནས་པ་དང༌། སྒྱུ་རལ་

མཁས་པ་མང་པོ་དང་འགན་བསྡུར་མཛད་པས་ཡང་རྲེར་སྲེབས་ཏྲེ་བཙུན་མོ་གགས་

འཛིན་མ་ཁབ་ཏུ་བཞྲེས། གཞན་ཡང་བཙུན་མོ་སོང་ཕག་ཡོད་ཚུལ་གསལ་བ་དྲེ་ནྱི་

རྒྱ་ནག་གོང་མ་དང་འདྲ་ཡང་དྲེ་ཚོ་ནྱི་བཙུན་མོའྱི་མྱིང་ཐོགས་ཙམ་ལས་རྒྱལ་པོའམ་

གོང་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཉུང་ཤས་ཡྱིན། འོན་ཀྱང་བཙུན་མོ་དྲེ་དག་གཉྲེན་སྒྱིག་

བས་མྱི་ཆོག་ལ་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་བཙོན་པ་ལྟར་ཕོ་བང་ནང་སྡོད་དགོས། 

བཙུན་མོ་གགས་འཛིན་མ་ཁབ་ཏུ་བཞྲེས་ནས་ཕོ་བང་ནང་དགུང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་

དགུ་བར་བཞུགས་ཤྱིང༌། དྲེ་ནས་ཕོ་བང་གྱི་ཕོགས་བཞྱིའྱི་སོ་འགམ་དུ་བོན་སབས། 
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མྱི་རྒས་ཤྱིང་འཁོགས་པ་དང༌། ནད་ཀྱྱིས་མནར་བ་དང༌། ཤྱི་བ། དགྲེ་སོང་ཞྱི་དུལ་

ཅན་བཅས་གཟྱིགས་པའྱི་རྐྲེན་བས་ནས་རྒྱལ་སྱིད་ལ་དབང་བསྐུར་རྒྱུའྱི་ཞག་བདུན་

གྱི་གོང་དུ་ནམ་ཕྲེད་ལ་ཆྱིབས་པ་བསྔགས་ལྡན་ལ་ཆྱིབས་ཏྲེ་བོས་བོལ་དུ་ཕྲེབས། 

ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མཆོད་རྲེན་རྣམ་དག་གྱི་དྲུང་དུ་རང་གྱི་དབུ་སྐྲ་

རང་གྱིས་བཅད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། དྲེ་ནས་སབས་དྲེར་མུ་སྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་

ཟས་གཅོད་པ་དང༌། མྲེ་ལྔ་བསྲེན་པ། མདུང་རྲེ་གསུམ་གྱི་སྲེང་དུ་མཆོངས་པ་དང༌། 

དཀའ་སྤྱད་དྲག་པོ་ལ་བརྲེན་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཚོད་བགམ་

པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཆུ་བོ་ནྲེ་རནྫའྱི་འགམ་དུ་ལོ་དྲུག་གྱི་བར་ཉྱིན་རྲེར་འབྲུ་འབྲུ་རྡོག་རྲེ་དང་

ཆུ་ཆུ་ཐྱིགས་རྲེ་ལས་མྱི་གསོལ་བར་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་བསོམ་ཞྱིང་བཞུགས། མཐར་རང་

ཉྱིད་ལ་འདོད་པའྱི་འབས་བུ་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པར་བརྲེན་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་བཞྲེངས་

ཏྲེ། རང་གྱི་ལུས་པོར་རང་གྱིས་སྡུག་པོ་གཏོང་བའྱི་ཆོས་དྲེ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ར་བ་

ནས་མ་ཡྱིན་པར་བསམ་བློ་ངན་པ་དང་བ་སྤྱོད་ངན་པ་ཡོང་སའྱི་ར་བ་སྲེ་རང་གཙོ་བོ་

བྲེད་པའྱི་སྲེར་སྲེམས་དྲེ་མྲེད་པ་བཟོ་ཐབས་ཀྱྱི་ཆོས་ཤྱིག་ངྲེར་པར་དགོས་པ་འདུག་

དགོངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་གསར་གཏོད་གནང་བ་རྲེད། 

དྲེ་ནས་གོང་གྱི་བུ་མོ་ལྲེགས་སྐྲེས་མ་དང༌། དགའ་སོབས་མ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་བ་

སོང་གྱི་འོ་མ་ཉྱིང་ཁུར་བས་པ་ཕུལ་བ་བཞྲེས་ཏྲེ་སྐུ་ལུས་ཀྱྱི་སོབས་རྒྱས་ནས་

མདངས་བཟང་པོར་གྱུར། 

དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་པ་ཤྱིང་ར་ལོ་ལ་རྒྱ་གར་རྡོ་རྲེ་གདན་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ། དྲེར་རྩྭ་

འཚོང་གྱི་ཁྲེའུ་བཀ་ཤྱིས་ཀྱྱིས་རྩྭ་ཀུ་ཤ་མང་པོ་ཕུལ་བ་རྣམས་གདན་ལ་བཏྱིང་ནས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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བང་ཆུབ་ཀྱྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་ཞལ་ཤར་དུ་གཟྱིགས་ཏྲེ་བསམ་གཏན་བསོམ་ཞྱིང་

བཞུགས་པས། ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ཐོ་རངས་མངོན་པར་རོགས་པ་སངས་

རྒྱས(དྲེའྱི་སབས་ཟླ་བ་ཡང་སྒ་གཅན་གྱིས་བཟུང༌། རང་ཉྱིད་ཀྱྱི་བཙུན་མོ་གགས་འཛིན་མ་ལ་སས་ཤྱིག་ཀྱང་

འཁྲུངས་ཏྲེ་མཚན་མཁན་གྱིས་མཚན་ལ་སྒ་གཅན་འཛིན་ཞྲེས་གསོལ་བ་དྲེ་ནྱི་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་གྱི་ནང་ཚན་

ཞྱིག་ཏུ་གྱུར)། དྲེ་ནས་རྲེ་ཞྱིག་གདུལ་བ་རྣམས་ཆོས་བསན་པའྱི་སྣོད་དུ་རུང་མྱི་རུང་

བརག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཞག་བདུན་ཕག་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཆོས་མྱི་གསུང་བར་བཞུགས། 

དྲེ་ནས་ལྷ་ཚངས་པས་གསྲེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྱིབས་སོང་ཡོད་པ་དང༌། བརྒྱ་

བྱིན་གྱིས་དུང་དཀར་པོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་ཕུལ་ཏྲེ་ཆོས་གསུང་བར་ཞུས་པ་

བཞྱིན། ཟླ་བ་དྲུག་པའྱི་ཚེས་བཞྱི་ལ་ཡུལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་སཱྱིའྱི་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱྱི་

ནགས་སུ་བོན་ནས་སོབ་མའྱི་དང་པོ་འཁོར་ལྔ་སྡྲེ་( ༡. ཀུན་ཤྲེས་ཀཽཎྱི་ནྱ། ༢. ར་ཐུལ། ༣. རླངས་

པ། ༤. མྱིང་ཆྲེན། ༥. བཟང་ལྡན་)ལ་ཆོས་ཀྱྱི་དངོས་པོ་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁོར་གསུངས་(དྲེ་

ལ་དྲན་གསོ་ཞུ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་བོད་ལ་དྲུག་པ་ཚེས་བཞྱིའྱི་དུས་ཆྲེན་འདྱི་བྱུང་)ཤྱིང༌། ཐྲེངས་དང་པོར་ཐྲེག་པ་

ཆུང་ངུའྱི་ཆོས་གསུངས། དྲེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་[འདུལ་བ་ལུང་སྡྲེ་བཞྱི་]གསུངས་ཏྲེ། 

དགྲེ་བསྲེན་དང༌། རབ་བྱུང༌། དགྲེ་ཚུལ། དགྲེ་སོང་ཕ། དགྲེ་སོང་མ་བཅས་ཀྱྱི་བསབ་

ཁྱིམས་རྣམས་གཏན་འབྲེབས་མཛད། དྲེའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྱྱི་རྣམ་

གཞག་སོན་པའྱི་[མདོ་མཛངས་བླུན་](དྲེའྱི་ནང་མང་ཆྲེ་བ་ལས་རྒྱུ་འབས་གསུངས་

ཡོད་)དང༌། [ལས་བརྒྱ་པ་][རོགས་བརོད་བརྒྱ་པ་]སོགས་གསུངས། ལས་རྒྱུ་

འབས་གསུངས་པའྱི་དཔྲེ་ཆ་དྲེ་དག་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁོར་གྱི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་ཡྱིན། ལས་རྒྱུ་འབས་སོར་གྱི་དཔྲེ་ཆའྱི་ནང་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་ལས་



དུང་དདར་་བ་མཔའ་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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བཟང་པོ་བས་ན་འབས་བུ་བཟང་པོ་དང༌། ལས་ངན་པ་བས་ན་འབས་བུ་ངན་པ་ཡོང་

གྱི་ཡོད་པ་དྲེ་གསུངས་ཡོད། དྲེ་ཡང་ལས་འབས་ཀྱྱི་རྣམ་གཞག་ནང་ལུས་སྡྱིག་

པའམ་མྱི་དགྲེ་བ་གསུམ་ལས་བསམ་བློའྱི་ཐོག་གྱི་སྡྱིག་ཉྲེས་གསུངས་མྲེད། ལུས་ཀྱྱི་

མྱི་དགྲེ་བ་གསུམ་ནྱི་སོག་གཅོད། མ་བྱིན་ལྲེན། མྱི་ཚངས་སྤྱོད་བཅས་དང༌། ངག་གྱི་

མྱི་དགྲེ་བ་བཞྱི་ནྱི་རྫུན་དང༌། ཕ་མ་(མྱི་དང་མྱིའྱི་བར་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་པ་)ཚིག་རྩུབ་(མྱི་ལ་སད་ཆ་

ཚིག་རྩུབ་པོ་ཤོད་པ་)ངག་འཆལ་(དོན་མྲེད་སད་ཆ་མང་པོ་ཤོད་པ་)བཅས་བཞྱི་ཡྱིན། དྲེ་སྔ་བོད་ལ་

གྲེ་སར་དང་རོ་སྒྲུང་སོགས་སྒྲུང་ཚང་མ་ངག་འཆལ་གྱི་ཁོངས་སུ་བརྱི་གྱི་ཡོད། འོན་

ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཤོད་པ་ནྱི་ངག་འཆལ་གྱི་ཁོངས་མྱིན། ཆོས་ཀྱྱི་ནང་བས་ན་གླུ་གཏོང་

བ་དང༌། གཞས་གཏོང་བ། བཤུ་རྒྱག་པ། ཁྱིམ་ཚང་གཞན་ལ་ཇུས་གཏོགས་བྲེད་པ་

སོགས་ཚང་མ་ངག་འཆལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྱིན། 

 ལུས་ཀྱྱི་མྱི་དགྲེ་བ་གསུམ་དང་ངག་གྱི་མྱི་དགྲེ་བ་བཞྱི་ནྱི་སྔོན་དང་པོར་མྲེད་

པ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྲེ་མྲེད་པ་བཟོ་སངས་ནྱི་གཙོ་བོ་རང་གྱིས་རང་བཅུན་

ནས་ལས་བཟང་པོ་བས་ན་འབས་བུ་བཟང་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ལས་ངན་པ་བས་ན་

འབས་བུ་ངན་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཤྲེས་དགོས། དཔྲེར་ན་རང་གྱི་བླ་མ་དང༌། དགྲེ་

རྒན། ཕ་མ། ནད་པ་བཅས་ཏྲེ་ཞྱིང་ཆྲེན་པོ་ལྔ་ལ་ལས་དགྲེ་སྡྱིག་གང་བསགས་ན་ཡང་

ཚེ་རྲེས་མ་བར་སྒུག་མྱི་དགོས་པར་ཚེ་འདྱི་རང་ལ་འབས་བུ་སྱིན་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལ་

མཐོང་ཆོས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཟྲེར། དྲེར་བརྲེན་ལུས་ཀྱྱི་མྱི་དགྲེ་བ་གསུམ་དང་

ངག་གྱི་མྱི་དགྲེ་བ་བཞྱི་པོ་དྲེ་ངྲེས་པར་བཀག་དགོས་ཤྱིང༌། དྲེ་ནྱི་ཚོད་འཛིན་དང་

བཙན་ཤྲེད་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་རང་གྱིས་རང་གཅུན་རྒྱུ་དྲེ་ཡྱིན། རང་གྱིས་རང་གཅུན་
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དགོས་ཟྲེར་བ་དྲེ་དྲེང་སང་སྤྱྱིར་ན་བཤད་སོལ་དྲེ་ཙམ་མྲེད་ནའང་ང་རང་གྱིས་

བལྟས་ན་རང་གྱིས་རང་གཅུན་རྒྱུ་དྲེ་གལ་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན། རང་གྱིས་རང་མ་བཅུན་ན་

མྱིས་ཚུར་གཅུན་དུས་འཕྱིས་དྲགས་པ་རྲེད་ལ་དྲེ་དུས་རང་ལ་རང་དབང་མྲེད། དྲེར་

བརྲེན་རང་ལ་རང་དབང་ཡོད་དུས་རང་གྱིས་རང་གཅུན་ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རྲེད། 

དཔྲེར་ན་མཐོ་འགོ་ཁྱིད་ནས་དམའ་མང་ཚོགས་བར་ཚང་མས་རང་གྱིས་རང་གཅུན་

ཚེ་རང་རོགས་ངང་བ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ལྡན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱྱི་རྲེད། ལྲེ་ཧྥུང་

ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཐོག་མ་ཨ་མའྱི་ཁོག་ནས་སྐྲེ་དུས་དཔྲེ་བཟང་ཅན་གྱི་ལྲེ་ཧྥུང་དྲེ་

མྱིན་པར་རྲེས་སུ་སྤྱྱི་ཚོགས་གསར་པའྱི་སོབ་གསོ་བཟང་པོ་ཟམ་མྱི་ཆད་པ་ཐོབ་པ་

དང་ཆབས་ཅྱིག་རང་གྱིས་རང་བཅུན་ཏྲེ་མཐར་རང་རོགས་ཀྱྱི་བ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ལྡན་

པའྱི་དཔའ་བོ་དཔྲེ་བཟང་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

རང་གྱིས་རང་གཅུན་སངས་ཀྱྱི་ཐབས་ཤྲེས་ནྱི་སྤྱྱི་ཚོགས་ཐོག་ཆ་བཞག་ན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་ར་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་ལུགས་དང༌། སྤྱྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་སྒྱིག་སོལ་སྒྱིག་ལམ་

ཁག་ཡྱིན་ལ། ཆོས་པ་ཆོས་བྲེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་གོང་གསལ་དྲེ་དག་གྱི་

ཐོག་ད་དུང་ཆོས་ཁྱིམས་ཡོད་པས་དྲེ་ཚོ་གཞྱིར་བཟུང་རང་གྱིས་རང་གཅུན་ཚེ་སྤྱྱི་

ཚོགས་ཀྱྱི་བདྲེ་འཇགས་དང་དཔལ་འབོར་གོང་འཕྲེལ་ཡོང་རྒྱུ་རྲེད། དྲེ་ལས་ལྡོག་སྲེ་

མྱི་ཚང་མས་རང་སྣང་གང་ཤར་བས་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་བམ་ལས་ཁུངས་སམ་ཁྱིམ་ཚང་

སོགས་གང་དང་གང་ཞྱིག་ནང་ལའང་བཀ་ཤྱིས་པ་ཡོང་ཐབས་མྲེད། དྲེར་བརྲེན་རང་

དབང་ལ་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་མྲེད་ན་སྤྱྱི་ཚོགས་དང་ཡུལ་ལུང་གང་སར་བདྲེ་འཇགས་

ཡོང་ཐབས་མྲེད། རང་ལ་རང་དབང་ཡོད་དུས་རང་གྱིས་རང་བཅུན་ནས་ཚོད་ཟྱིན་
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ཐུབ་པའྱི་ཚད་གཞྱི་དྲེ་ནྱི་ཁྱིམས་ཡྱིན། དྲེར་བརྲེན་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་མུ་ནྲེས་ཐོག་མ་

ཆོས་མ་གསུངས་གོང་ལུས་ངག་གཉྱིས་ཀྱྱི་བ་སྤྱོད་ངན་པ་དྲེ་འགོག་བྲེད་ཀྱྱི་ཁྱིམས་

དྲེ་བཟོས་གནང་བ་རྲེད། 

 སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་སབས་མང་ཆྲེ་བ་ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུའྱི་ཆོས་

གསུངས་པ་ལས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའྱི་ཆོས་དྲེ་སོབ་མ་ཉུང་ཤས་ལ་མ་གཏོགས་

གསུངས་མྲེད་སབས་སབས་དྲེ་དུས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའྱི་ཆོས་དྲེ་དར་པོ་བྱུང་མྲེད། རྒྱུ་

མཚན་ནྱི་ཆོས་ཞུ་མཁན་གྱི་གནས་ཚད་དྲེ་ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུའྱི་ཚད་ལ་མ་གཏོགས་

སྲེབས་མྲེད་པ་སྲེ། དཔྲེར་ན་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་སས་སྒ་

གཅན་འཛིན་གཅྱིག་པུ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའྱི་དག་བཅོམ་པ་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་ཚང་མ་

ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུའྱི་དག་བཅོམ་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུའྱི་ཆོས་དྲེ་སངས་

རྒྱས་ཀྱྱི་དྲུང་ནས་ཞུ་མྱོང་ཡོད་ནའང་ཆོས་ཀྱྱི་གནས་ཚད་དྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་གྱི་གནས་

ཚད་དུ་སྲེབས་མྲེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན། 

 གསང་སྔགས་ཀྱྱི་ཆོས་དྲེ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའྱི་ནང་ནས་ཀྱང་གནས་ཚད་མཐོ་

བ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལ་མ་གཏོགས་གསུངས་མྲེད། ཆོས་དྲེ་གསུངས་སབས་དགྲེ་སོང་

གྱི་ཆ་བད་བཞྲེས་ཏྲེ་གསུངས་མྲེད་པར་ལྷའྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ཏྲེ་དྲེང་སབས་ལྷ་ཁང་

ནང་བུད་མྲེད་པང་དུ་བཞྲེས་པའྱི་ལྷ་སྐུ་མང་པོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན། 

 དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པ་ཤྱིང་ཡོས་ལོ་ལ་མུ་སྲེགས་པའྱི་སོན་པ་དྲུག་(༡. རོགས་

བྲེད། ༢. གནག་ལྷས་ཀྱྱི་བུ། ༣. ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན། ༤. མྱི་ཕམ་སྐྲའྱི་ལ་བ་ཅན། ༥. ཀ་ཏའྱི་བུ་ནོག་ཅན། ༦. 

གཅྲེར་བུ་བ་གཉྲེན་གྱི་བུ་)གྱིས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ལ་ཞུས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་དང་
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རྫུ་འཕྲུལ་འགན་དགོས་པར་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཡུལ་མ་གྷ་དྷར་བོན་ནས་མཉན་ཡོད་གོང་

ཁྲེར་ཆྲེན་པོར་མྲེ་འབྲུག་ལོའྱི་དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་སར་མ་མཆུ་ཡྱིས་ཉ་བའྱི་ཟླ་བ་(བོད་ཟླ་

དང་པོ་)དང་པོའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་བར་མུ་སྲེགས་སོན་པ་དྲུག་དང་རྫུ་

འཕྲུལ་འགན་ནས་ཕམ་པར་མཛད་པ་དང༌། མུ་སྲེགས་སོན་པ་དྲུག་གྱི་སོབ་མ་ཁྱི་ཚོ་

མང་པོ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་དང་སོན་པ་དྲུག་པོ་རང་སོག་

རང་གྱིས་བཅད་པར་བརྲེན་དྲེ་སྔ་བོད་ཟླ་དང་པོའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔ་

བར་རྒྱ་གར་དུ་དུས་ཆྲེན་མཆོད་པ་ཆྲེན་པོ་བ་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར་རྲེ་ཙོང་ཁ་པས་བོད་

རབ་བྱུང་བདུན་པའྱི་ས་གང་(༡༤༠༩)ལོར་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོན་ལམ་

ཆྲེན་མོ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང༌། དྲེ་ནས་བཟུང་བོད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའྱི་མྲེ་

སྦྲུལ་(༡༤༩༧)ལོ་བར་ལོ་༨༨རྱིང་ལྷ་ས་སོན་ལམ་ཆྲེན་མོར་ཕྲེབས་མཁན་སྲེ་འབས་

དགྲེ་གསུམ་གཙོ་བོ་བས་པའྱི་ལྷ་སའྱི་ཉྲེ་འཁོར་གྱི་དགྲེ་ལུགས་དགོན་པའྱི་གྲྭ་པ་

ཁྲེར་གཙང་ཡྱིན་ཀྱང་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའྱི་ལྕགས་ཕག་(༡༤༩༡)ལོར་སྡྲེ་སྱིད་ཕག་

མོ་གྲུ་པའྱི་སྱིད་དབང་བཟུང་མཁན་ངག་དབང་བཀ་ཤྱིས་གགས་པ་ལོ་ན་ཕ་བའྱི་

དབང་གྱིས་གནས་སབས་ལོ་ཤས་རྱིང་ཀརྨ་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་བཞྱི་པ་ཆོས་གགས་

ཡྲེ་ཤྲེས་དང་རྱིན་སྤུངས་སྡྲེ་པ་མཚོ་སྐྲེས་རྡོ་རྲེ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་སྱིད་ཚབ་བས་པའྱི་གོ་

སབས་བསྟུན་ནས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའྱི་ས་ར་(༡༤༩༨)ལོར་ལྷ་ས་སོན་ལམ་ལ་སྲེ་

འབས་དགྲེ་གསུམ་ཡོང་མྱི་ཆོག་པར་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱྱི་དགྲེ་འདུན་ཁྲེར་གཙང་

གྱིས་ཚོགས་དགོས་པའྱི་གཏན་འབྲེབས་བས་པ་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྱིང་དྲེ་ལྟར་གནས། 

དྲེ་རྲེས་ཕག་གྲུ་ངག་དབང་བཀ་ཤྱིས་གགས་པའྱི་དབང་ཆ་ཅུང་ཟད་ཆྲེ་རུ་ཕྱིན་ཏྲེ་



དུང་དདར་་བ་མཔའ་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའྱི་ས་སག་(༡༥༡༨)ལོར་སར་ཡང་ལྷ་ས་སོན་ལམ་ཆྲེན་མོ་སྲེ་

འབས་དགྲེ་གསུམ་གྱིས་འཚོགས་རྒྱུར་བསྐར་གསོ་བས་ཐོག ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་

གཉྱིས་པ་དགྲེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་སོན་ལམ་ཆྲེན་མོའྱི་ཚོགས་དབུ་གནང་བ་དང་དུས་

མཚུངས་སོན་ལམ་ཆྲེན་མོའྱི་འདོན་ར་དབངས་དང་སྒྱིག་ལམ་གསར་པ་འགའ་ཞྱིག་

གཏན་འབྲེབས་མཛད། དྲེ་རྲེས་རབ་བྱུང་བཅུ་པའྱི་ཆུ་གང་(༡༦༡༤)ལོ་ནས་བཟུང་

པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞྱི་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལོ་དྲུག་རྱིང་སོན་ལམ་

ཆྲེན་མོའྱི་ཚོགས་དབུ་མཛད་རྱིང་སྲེ་འབས་དགྲེ་གསུམ་གྱི་དགྲེ་བཤྲེས་མཁས་པ་

རྣམས་སོན་ལམ་ཆྲེན་མོར་མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ཆྲེན་པོ་ལྔ་(ཞོགས་པ་ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ། ཉྱིན་གུང་དབུ་མ་དང་ཕར་ཕྱིན། དགོང་མོ་འདུལ་བ་དང་མཛོད་)ལ་བགོ་གྲེང་བས་ཏྲེ་སོབ་གཉྲེར་

བཟང་རྱིམ་ལ་ཨང་གངས་དང་བ་དགའྱི་དངོས་པོ་སྤོད་པའྱི་ལམ་སོལ་བཙུགས་

གནང་བ་དྲེ་ནས་དགྲེ་བཤྲེས་ལྷ་རམས་པ་ཟྲེར་བའྱི་སོལ་བྱུང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅྱིག་

པའྱི་ཆུ་ར་(༡༦༤༢)ལོར་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའྱི་ཕག་མཛོད་བསོད་ནམས་རབ་

བརན་(བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྲེལ་)གྱིས་རྲེ་འདུན་བཏོན་པ་ལྟར་གུ་ཤཱྱི་ཧན་གྱིས་བོད་དབུས་

གཙང་དུ་དམག་དྲངས་ཏྲེ་གཙང་པ་རྒྱལ་པོ་ཀརྨ་བསན་སྐོང་དབང་པོ་ཕམ་པར་བས་

ཐོག་བོད་ས་གནས་ཀྱྱི་སྱིད་དབང་ཡོངས་རོགས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པར་ཕུལ་

ནས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་གཙོ་བོ་གནང་བའྱི་དྲེ་སྔའྱི་བོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་ཐོག་མར་

བཙུགས་ཤྱིང༌། དྲེ་སྔོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་གཉྱིས་པས་འབས་སྤུངས་དགོན་པའྱི་

མཁན་པོ་གནང་བ་ནས་བཟུང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རྱིམ་བོན་ཚང་མ་རྒྱུན་དུ་

བཞུགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འབས་སྤུངས་སུ་ཡྱིན་པ་དང་དྲེ་སྔོན་གཙང་པ་རྒྱལ་པོས་སྱིད་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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དབང་བཟུང་སབས་སྲེ་འབས་དགྲེ་གསུམ་དང༌། ལྷག་པར་འབས་སྤུངས་དགོན་པར་

གནོད་སྐོན་ཚབས་ཆྲེ་བྱུང་བའྱི་གུན་གསབ་ལྟ་བུར་ལྷ་ས་སོན་ལམ་ཆྲེན་མོའྱི་རྱིང་

གོང་ཁྲེར་ནང་གྱི་ཁྱིམས་འཛིན་དབང་ཆ་དང་ཆོས་ཁྱིམས་ཀྱྱི་དབང་ཆ་འབས་སྤུངས་

དགོན་པའྱི་ཚོགས་ཆྲེན་ཞལ་ངོས་གཅྱིག་ལྕོགས་བྲེད་རྒྱུ་སོགས་དམྱིགས་བསལ་

དབང་ཆ་ཁག་ཅྱིག་གཏན་འབྲེབས་མཛད། 

ཐོག་མ་རྲེ་ཙོང་ཁ་པས་ལྷ་ས་སོན་ལམ་ཆྲེན་མོ་གསར་འཛུགས་གནང་

སབས་བོད་ཟླ་དང་པོའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏྲེ་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ཉྱིན་དུས་

ཆྲེན་དངོས་གཞྱི་བས་ནས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཕྱིའྱི་སོར་ལམ་ཆྲེན་མོའྱི་ནང་

ཐོག་ཚད་གསུམ་ཙམ་གྱི་ཚད་ལོན་པའྱི་བཅོ་ལྔ་མཆོད་པ་སྒྱིགས་ཏྲེ་མཆོད་མྲེའྱི་

དུས་སོན་བས། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཉྱིན་སོར་ལམ་ནང་ྋརྒྱལ་བ་བམས་པའྱི་སྐུ་ཤྱིང་ར་

འཁོར་ལོའྱི་ཐོག་གདན་དྲངས་ཏྲེ་བསོར་བ་བས་པ་དྲེ་ལ་བམས་པ་གདན་འདྲྲེན་ཟྲེར། 

དྲེ་རྲེས་མྱི་ར་གཉྱིས་ཀྱྱི་བང་རྒྱུག་རལ་སྣ་འགན་སྡུར་བས་ཏྲེ་ལྷ་ས་སོན་ལམ་ཆྲེན་མོ་

དངོས་སུ་གོལ་བའྱི་དགའ་སོན་བྲེད་ཀྱྱི་ཡོད་རུང༌། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་སྐུ་

འདས་པ་ནས་བཟུང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རྱིམ་བོན་ཚང་མའྱི་འདས་མཆོད་ལ་ལྷ་ས་

སོན་ལམ་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་སོགས་རྱིམ་འཕར་བས་རྐྲེན་བོད་ཟླ་དང་པོའྱི་ཚེས་ཉྱི་

ཤུ་བཞྱི་ལ་སོན་ལམ་གཏོར་རྒྱག་དང༌། ཚེས་ཉྱི་ཤུ་ལྔ་ཉྱིན་བམས་པ་གདན་འདྲྲེན་

བས་ཏྲེ་སོན་ལམ་དངོས་སུ་གོལ་གྱི་ཡོད། སོན་ལམ་སབས་ཀྱྱི་བྲེད་སོ་མང་པོ་ཞྱིག་

རྲེ་ཙོང་ཁ་པས་ཐོག་མ་གསར་འཛུགས་གནང་སབས་ནས་ཡོད་མུས་ཡྱིན་ཀྱང་ཏཱ་

ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པས་སྱིད་དབང་བཟུང་རྲེས་རྱིམ་བཞྱིན་བྲེད་སོ་མང་པོ་ཞྱིག་



དུང་དདར་་བ་མཔའ་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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འཕར་འཛུགས་བས་ཡོད། སོན་ལམ་ཆྲེན་མོའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ནྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་

ལམ་དང༌། མཉན་ཡོད་ཆོ་འཕྲུལ་མཆོད་པ། དང་པོའྱི་སོན་ལམ། སོན་ལམ་ཆྲེན་མོ་

སོགས་ཡྱིན། ཕྱིས་སུ་སོན་ལམ་དངོས་གཞྱི་ཚེས་གསུམ་ཉྱིན་ནས་ཚུགས་ཐོག་

ཚེས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ལ་ལོ་གསར་གཏོང་གྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བ་

དྲེའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་རྱིང་མ་དང༌། ས་སྐ། བཀའ་བརྒྱུད་སོགས་ཀྱྱི་

དགོན་པ་ཚང་མར་སོན་ལམ་ཚུགས་སོལ་ཡོད་པ་དང༌། ལྷག་པར་དགྲེ་ལུགས་ཀྱྱི་ཕོ་

དགོན་མོ་དགོན་ཆྲེ་ཆུང་ཚང་མར་སོན་ལམ་ཚུགས་སོལ་ཡོད། སོན་ལམ་ཆྲེན་མོ་

ཐོག་མ་གསར་འཛུགས་གནང་སབས་འགོ་སོང་གཏོང་མཁན་གཙོ་བོ་ནྱི་སབས་དྲེའྱི་

ཕག་གྲུ་སྡྲེ་སྱིད་དང་སྡྲེ་དཔོན་ཆྲེ་ཁག་སོགས་ཡྱིན། དགུང་ལོ་ང་བརྒྱད་པ་ལ་རང་

ཉྱིད་ཀྱྱི་ཡུམ་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྲེས་པ་ལ་དྲྱིན་ལན་གསབ་ཆྲེད་དུ་ཆོས་གསུང་བར་བོན་

ནས་ཟླ་བ་གསུམ་བཞུགས་ཏྲེ་(སབས་དྲེར་སྒ་སྒོགས་ཀྱྱི་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཊ་ཡ་ན་སངས་རྒྱས་ལྷག་པར་དྲན་

པའྱི་དབང་གྱིས་ལྷ་བཟོ་བ་ལ་ཙནྡན་གྱི་ཤྱིང་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་སྐུ་བཞྲེངས་སུ་བཅུག་པ་དྲེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་

གྱི་ཡུལ་དུ་བོན་པ་དྲེ་ལ་ཙནྡན་ཇོ་བོ་ཟྲེར་)སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཐ་སར་ཟླ་བའྱི་(བོད་ཟླ་དགུ་པ་)ཚེས་ཉྱི་ཤུ་

གཉྱིས་ལ་ལྷ་ཡུལ་ནས་གོང་ཁྲེར་གསལ་ལྡན་གྱི་འགམ་དུ་བབས་པར་མཛད། (དྲེ་ལ་

དྲན་གསོ་ཞུ་ཆྲེད་བོད་དུ་ཟླ་བ་དགུ་པའྱི་ཚེས་ཉྱི་ཤུ་གཉྱིས་ལ་ལྷ་བབས་དུས་ཆྲེན་ཞྲེས་འབོད་སོལ་ཡོད) དྲེ་ནས་

དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ས་ཡོས་ལོར་མ་སྲེབས་ཀྱྱི་བར་དུ་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་དང་གསང་

སྔགས་ཀྱྱི་ཆོས་མང་པོ་གསུངས་ཤྱིང༌། བརྒྱད་ཅུ་པ་དྲེར་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཐོག་

མར་གསུངས། དྲེའྱི་ཕྱི་ལོ་ལྕགས་འབྲུག་ནག་པ་ཟླ་བའྱི་(བོད་ཟླ་གསུམ་པ་)ཚེས་བཅོ་ལྔ་

ལ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀྱྱི་མཆོད་རྲེན་དུ་[དཔལ་དུས་ཀྱྱི་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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འཁོར་ལོའྱི་ར་རྒྱུད་]གསུངས། དྲེ་ནས་རྱིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་སངས་རྒྱས་སྐུ་མྱ་

ངན་ལས་མ་འདས་གོང་གྱི་ཞག་བདུན་གྱི་གོང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་སོབ་མ་གཙོ་བོ་

གཉྱིས་དང་སོབ་མའྱི་སོབ་མ་དང་བཅས་ཁྱི་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་སངས་རྒྱས་སྐུ་

གཤྲེགས་པར་ལྟ་བར་མྱི་བཟོད་པར་རང་རང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏྲེ་དགྲེ་སོང་ལྔ་

བརྒྱ་ལས་ལྷག་མྲེད་སབས་སངས་རྒྱས་འདས་ཁར་སྐུ་ངོ་མས་འཕགས་པའྱི་གནས་

བརན་ཆྲེན་པོ་བཅུ་དྲུག་( ༡. ཡན་ལག་འབྱུང༌། ༢. མ་ཕམ་པ། ༣. ནགས་ན་གནས། ༤. དུས་ལྡན། ༥. རྡོ་

རྲེ་མོའྱི་བུ། ༦. བཟང་པོ། ༧. གསྲེར་བྲེའུ། ༨. བྷ་ར་དྷྭ་ཛཱ་གསྲེར་ཅན། ༩. བ་ཀུ་ལ། ༡༠. སྒ་གཅན་འཛིན། ༡༡. ལམ་

ཕན་བསན། ༡༢. བྷ་ར་དྷྭ་ཛཱ་བསོད་སོམས་ལྲེན། ༡༣. ལམ་ཆྲེན་བསན། ༡༤. ཀླུའྱི་སྡྲེ། ༡༥. སྦྲེད་བྲེད། ༡༦. མྱི་ཕྲེད་

པ་བཅས་བོད་ལ་བཅུ་དྲུག་བརྱི་སོལ་ཡོད་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་ལ་བཅོ་བརྒྱད་བརྱི་སོལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཐང་རྒྱལ་

རབས་ཀྱྱི་གོང་མ་ལྱི་ཧྲྱི་མྱིང་གྱི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་སྐུ་ངོ་མ་སབས་དྲེའྱི་རྒྱལ་ས་ཁང་ཨན་དུ་

གདན་དྲངས་ཐོག་ཁོང་རྣམ་པར་སྣྲེ་ལྲེན་ཞུ་མཁན་སྦྱྱིན་བདག་ཧ་ཞང་ཞྲེས་དག་བཅོམ་པ་ཞྱིག་དང་དགྲེ་བསྲེན་དྷརྨ་

ཞྲེས་དབུ་ལ་རས་ལྕོག་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་བཀོད་སྒྱིག་བས་ཡོད་པ་དྲེ་གཉྱིས་བསྣན་ཏྲེ་བཅོ་བརྒྱད་ཡྱིན། དྲེ་ཡང་གྲྭ་པའྱི་

གཉྲེར་པ་དང་མ་བན་དགྲེ་ཚུལ་མ་གཏོགས་དགྲེ་སོང་གྱིས་བས་ཆོག་གྱི་མྲེད་)ལ་འཛམ་གྱིང་འདྱིར་སངས་

རྒྱས་ཀྱྱི་བསན་པ་མྲེད་པར་མ་འགྱུར་གྱི་བར་དུ་མྱ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་བསན་པ་

སྐོང་དགོས་པའྱི་བཀའ་བསོས། དཔྱྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ས་ག་ཟླ་བའྱི་(བོད་ཟླ་བཞྱི་པ་)ཚེས་

བཅོ་ལྔའྱི་ཉྱིན་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་སྲེར་སྐའྱི་གོང་ཁྲེར་གྱི་ཤར་ཕོགས་གད་ཀྱྱི་ཡུལ་

རྩྭ་མཆོག་གོང་(དྲེང་སང་གྱི་ཨ་ཟམ་ས་ཁུལ་དུ་ཡྱིན་)དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཤྱིང་སཱ་ལ་(སོས་དཀར་བཟོ་བྲེད་

ཤྱིང་སྲེ་བོད་སད་དུ་ཐང་ཤྱིང་ངམ་སོས་དཀར་ཤྱིང་ཟྲེར་)ཟུང་གྱི་བར་དུ་དབུ་སྔས་བང༌། ཞབས་ལྷོ། 

སྐུ་རྒྱབ་ཤར། ཞལ་ནུབ་ཏུ་བསན་ནས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས། 



དུང་དདར་་བ་མཔའ་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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 སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་པའྱི་གཏན་རབས་

བདུན་( ༡. འོད་སྲུང༌། ༢. ཀུན་དགའ་བོ། ༣. ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན། ༤. ཉྲེར་སྦས། ༥. དྷཱྱི་ཏྱི་ཀ ༦. ནག་པོ་པ། ༧. 

ལྲེགས་མཐོང་ཆྲེན་པོ་)གྱིས་ལོ་མང་པོའྱི་བར་བསན་པ་བསྐངས་ཏྲེ། འོད་སྲུང་ཆྲེན་པོས་ལོ་

གཅྱིག །ཀུན་དགའ་བོས་ལོ་བཞྱི་བཅུ། ཤ་ནའྱི་གོས་ཅན་གྱིས་ལོ་འགའ་ཤས། 

འཕགས་པ་ཉྲེར་སྦས་ཀྱྱིས་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ། འཕགས་པ་དྷཱྱི་ཏྱི་ཀས་ལོ་གངས་

མང་ཙམ། འཕགས་པ་ནག་པོས་ལོ་ངོ་འགའ་ཤས། ལྲེགས་མཐོང་ཆྲེན་པོས་ལོ་ངོ་

འགའ་ཤས་བཅས་ཁོན་བསྡོམས་གཏན་རབས་བདུན་གྱིས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་དང་བཅུའྱི་

བར་དུ་བསན་པ་བསྐངས་ཤྱིང༌། དྲེའྱི་ལོ་མང་རྱིང་དག་བཅོམ་པ་གགས་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་དག་བཅོམ་པ་དང་པཎྱི་ཏ་སོང་ཕག་ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་བསན་

པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། དྲེ་ནས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་

སོགས་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉྱིས་དང༌། དྲེ་དག་སོ་སོའྱི་སོབ་མ་ཡང་སོབ་བཅས་པས་

མདོ་སྔགས་རྱིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལྷག་པར་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། ཞྱིབ་པར་ཇོ་

ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའྱི་[རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་]དང༌། བུ་སོན་རྱིན་པོ་ཆྲེས་མཛད་

པའྱི་[ཆོས་འབྱུང་གསུང་རབ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་མཛོད་]སུམ་པ་མཁན་ཆྲེན་གྱིས་མཛད་

པའྱི་[ཆོས་འབྱུང་དཔག་བསམ་ལོན་བཟང་]བཅས་སུ་གསལ། 

སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་འདས་ཀྱྱི་བཞྲེད་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་སོར།

 སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་འཁྲུངས་ལོ་དང་འདས་ལོ་བརྱི་སངས་ཐད་བཞྲེད་ཚུལ་མྱི་

འདྲ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང༌། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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འདས་པའྱི་ལོ་དྲེ་ལ་བཤད་སོལ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་དྲེ། སངས་རྒྱས་དགུང་ལོ་

བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་བཞུགས་པ་དྲེ་ཚང་མའྱི་བཞྲེད་པ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་ནའང་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པའྱི་ལོ་དྲེའྱི་བརྱི་སངས་སོར་རྒྱུ་མཚན་བཤད་སངས་སྣ་ཚོགས་ཡོད། 

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་མུ་ནྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ལོ་དྲེར་བོད་ལ་བཤད་སངས་མྱི་འདྲ་

བ་གསུམ་དང༌། རྒྱ་གར་དུ་བཤད་སངས་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཡོད་པ་དྲེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་

གནད་འགག་ཐུག་ས་ནྱི་སངས་རྒྱས་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་ལོ་ལྔར་ཕྲེབས་པའྱི་ལོ་དྲེའྱི་

བོད་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་དགོང་མོར་ཟླ་བ་གཟའ་འཛིན་བྱུང་བ་དང་སས་སྒ་

གཅན་འཛིན་འཁྲུངས་པ་དུས་མཉམ་པར་བརྲེན་སངས་རྒྱས་ལོ་དྲེའྱི་ལོ་ཁམས་དང་

ལོ་རགས་རྱིས་སབས་རྱིས་འབས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྲེད། 

 ལོ་རྱིས་ལ་གྲུབ་རྱིས་དང་བྲེད་རྱིས་གཉྱིས་ལས། གྲུབ་རྱིས་ནྱི་སངས་རྒྱས་

ཆོས་ལུགས་ཀྱྱི་རང་ལུགས་ཡྱིན་པ་དང་བྲེད་རྱིས་ནྱི་མུ་སྲེགས་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་

ཞྱིང༌། དུས་སབས་གང་ཞྱིག་ལ་གཟའ་འཛིན་ཡོད་མྲེད་དང༌། ཆྲེ་ཆུང་ཇྱི་ཙམ་ཟ་མྱིན། 

ཕོགས་གང་ནས་ཟ་མྱིན་སོགས་ཀྱྱི་ཐད་གྲུབ་རྱིས་དང། བྲེད་རྱིས། གཉྱིས་རྱིས་རྒྱག་

སངས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པས། མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱྱིས་གྲུབ་རྱིས་གཙོ་བོར་བྲེད་པ་

དང་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱྱིས་བྲེད་རྱིས་གཙོ་བོར་བྲེད་ཀྱྱི་ཡོད་ལ་ཡང་གྲུབ་རྱིས་

དང་བྲེད་རྱིས་ཟུང་འབྲེལ་བྲེད་མཁན་ཡང་ཡོད། མཁས་པ་ལ་ལའྱི་གསུངས་གསལ་

ལྟར་ན་གཟའ་འཛིན་ཡོད་མྲེད་བལྟ་དགོས་ན་གྲུབ་རྱིས་ལས་བྲེད་རྱིས་ཐྱིག་པ་ཡོད་

པ་དང༌། གཟའ་འཛིན་ཆྲེ་ཆུང་སོགས་ཀྱྱི་སོར་ལ་གྲུབ་རྱིས་དྲེ་བྲེད་རྱིས་ལས་ཐྱིག་པ་

ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ལྟར་ཁོང་ཚོའྱི་ཉམས་མྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་སངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་



དུང་དདར་་བ་མཔའ་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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པོ་ཞྱིག་བྱུང་བར་བརྲེན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་འདས་ལོ་བརྱི་སངས་སོར་ལ་

བཤད་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེར་ཐུག་པ་རྲེད། དྲེང་སང་རྒྱལ་

ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སངས་རྒྱས་འདས་

ལོ་བརྱི་སངས་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ནང་ནས་ཁ་ཆྲེ་པཎ་ཆྲེན་གྱི་ལུགས་དྲེ་གཙོ་བོར་

བཟུང་གྱི་ཡོད། 

ཁ་ཆྲེ་པཎ་ཆྲེན་ལུགས་ཀྱྱི་བརྱི་སོལ་ལྟར་ན་(༡༩༥༦)ལོ་ལ་སངས་རྒྱས་མྱ་

ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཧྲྱིལ་པོ་སོང་བར་བརྲེན་ལོ་དྲེར་རྒྱ་གར་དུ་

དྲན་གསོའྱི་ཚོགས་འཛོམས་བས་ཏྲེ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་དང་པཎ་ཆྲེན་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་རྣམ་གཉྱིས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕྲེབས་པ་རྲེད། ཁ་ཆྲེ་པཎ་ཆྲེན་ཤཱཀྱ་

ཤྲྱིའྱི་བརྱི་སངས་ལྟར་(༡༩༥༦)ལོར་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉྱིས་

སོང་ལྔ་བརྒྱ་འཁོར་བ་རྲེད་ཟྲེར་བ་དྲེ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

 ཁ་ཆྲེ་པཎ་ཆྲེན་གྱི་འཁྲུངས་ལོ་དང་བོད་དུ་ཕྲེབས་པའྱི་ལོ་ལ་བོད་ཀྱྱི་མཁས་

པ་འགའ་ཞྱིག་བཞྲེད་པ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱང༌། [དྲེབ་ཐྲེར་སྔོན་པོ་]ལྕགས་དཔར་མ་

དྲེབ་གཉྱིས་པའྱི་(ཤོག་གངས་ ༡༢༣༧ ནས་ ༡༣༣༩ བར་)པཎ་ཆྲེན་གྱི་འཁྲུངས་

ལོ་རབ་བྱུང་གཉྱིས་པའྱི་མྲེ་ལུག་(༡༡༢༧)ལོ་ཡྱིན་པ་དང༌། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་

བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའྱི་ཤྱིང་བྱི་(༡༢༠༤)ལོར་བོད་དུ་ཕྲེབས། དྲེ་ནས་རབ་

བྱུང་བཞྱི་པའྱི་ཆུ་བ་(༡༢༡༣)ལོ་བར་བོད་དུ་བཞུགས། དྲེའྱི་ཕྱི་ལོ་ཁ་ཆྲེའྱི་ཡུལ་དུ་

ཕྲེབས་ནས་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་མཛད། དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་

བཞྱི་པའྱི་ཤྱིང་བ་(༡༢༢༥)ལོར་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
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མཚན་གསལ་བཤད་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ་འདྱི་རང་ཁུངས་བཙན་པ་ཡྱིན། 

འཁྲུངས་ཡུལ་ནྱི་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ཁ་ཆྲེའྱི་ཡུལ་གྱི་གོང་ཁྲེར་པྲ་ཝ་སུ་ར་ཞྲེས་བ་

བར་ཡབ་ཚོང་དཔོན་ཆྲེན་པོ་སམ་པ་ཀ་ཡ་དང༌། ཡུམ་ཀུམ་པ་གཉྱིས་ཀྱྱི་སས་སུ་

རབ་བྱུང་གཉྱིས་པའྱི་མྲེ་ལུག་(༡༡༢༧)ལོར་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཅུ་ནས་བཟུང་

རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་མཛད། དགུང་ལོ་ཉྲེར་གསུམ་པར་

ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨ་བའྱི་སྡྲེ་པའྱི་མཁན་པོ་སུ་ཁ་ཤྲྱི་བྷ་དྲ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སོབ་

དཔོན་ཤན་ཀ་ར་གུཔྟ་དང་བློ་སྦས་སོགས་མཁས་གྲུབ་མང་པོ་བསྲེན་ནས་མདོ་

སྔགས་ཀྱྱི་ཆོས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་པ་ལ་སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་འབྱུང་སྦས་

པའམ་རྒྱ་གར་སད་དུ་ཤན་ཀ་ར་གུཔྟ་ཞྲེས་པས་མཁན་པོ་མཛད་དྲེ་བསྲེན་རོགས་ཀྱྱི་

སྡོམ་པ་ཞུས། དྲེ་ནས་བཟུང་སྐུ་ཚེ་མ་རོགས་ཀྱྱི་བར་དུ་སྦྱངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་

གནས་པར་མཛད་ཅྱིང༌། པཎ་ཆྲེན་དྲེ་བ་པུ་ཎྲེ་སོགས་པཎྱི་ཏའྱི་བླ་མ་མང་པོ་བསྲེན་

ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱྱི་ཆོས་བཀའ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅྱིང་མཁྲེན་པའྱི་པཎྱི་ཏ་ཆྲེན་

པོར་གྱུར། 

རབ་བྱུང་གསུམ་པའྱི་ལྕགས་བ་(༡༢༠༡)ལོ་ནས་བཟུང་ནུབ་ཕོགས་ཏཱ་སྱིག་

གྱི་ཡུལ་ནས་དུ་རུ་ཀའྱི་དམག་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་ནས་ཤར་ཕོགས་དང་ལྷོ་ཕོགས་མ་

གཏོགས། ནུབ་དང༌། བང༌། དབུས་བཅས་ཡོངས་རོགས་བཙན་བཟུང་བས་ཏྲེ་ནང་

པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གགས་ཅན་ཨོ་ཏན་པུ་རྱི་དང༌། བྱི་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ་སོགས་མང་

དུ་བཅོམ་པར་བརྲེན། ནང་པའྱི་པཎྱི་ཏ་དང༌། མཁས་པ། རབ་བྱུང་བཅས་མང་ཆྲེ་བ་

རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་འབར་མ་དང༌། ཐའྲེ་ལནྡྲ། ཀམ་པོ་ཙེ་སོགས་སུ་བོས་ཕྲེབས་
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དགོས་བྱུང་བར་བརྲེན། ཁ་ཆྲེ་པཎ་ཆྲེན་སོགས་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་

བོད་དང་ཐག་ཉྲེ་བའྱི་བཻཌཱུརྱའྱི་ཚོང་འདུས་སུ་བོས་ཕྲེབས་ཏྲེ་དྲེར་ལོ་ངོ་གཅྱིག་ཙམ་

བཞུགས་སབས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའྱི་ཤྱིང་བྱི་(༡༢༠༤)ལོར་ཁོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་བམས་

པའྱི་དཔལ་གྱིས་གོ་མོ་བརྒྱུད་ནས་བོད་དུ་གདན་དྲངས། སབས་དྲེར་ཁ་ཆྲེ་པཎ་ཆྲེན་

དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་ལ་ཕྲེབས་ཤྱིང༌། མཉམ་དུ་ཕྲེབས་པའྱི་སོབ་མ་པཎྱི་ཏ་

ཆུང་བ་ཡང་དགུ་ཙམ་ཡོད་ཅྱིང༌། ཁོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་ནྱི་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་ལས་

མ་ཕྲེབས་པའྱི་སྐུ་གཞོན་ནུ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་བཙུན་ཆུང་འདྱི་འདྲས་པཎྱི་ཏ་ཆྲེན་པོའྱི་

ཆོས་གསུངས་པའྱི་ལོ་ཙཱ་བ་གོ་ཆོད་ཅྱིག་མྱི་ཡོང་བས་དྲེ་ལས་ཁོང་ལ་ཆོས་འགའ་

ཞྱིག་གསུངས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཕྲེབས་དགོས་དགོངས། སབས་དྲེར་ལོ་ཙཱ་

བས་སོབ་མ་པཎྱི་ཏ་རྣམས་ལ་སོ་སོས་མཁས་པར་བཞྲེད་པའྱི་གཞུང་གྱི་ནང་ནས་

དཀའ་གནད་མང་པོ་ཕན་ཚུན་བགོ་གྲེང་མཛད་པ་དྲེ་པཎ་ཆྲེན་གྱིས་ཞོར་ལ་གསན་

པས་ཐུགས་ཧ་ལས་ཏྲེ། བོད་ལ་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་མཁས་པ་ཆྲེན་པོ་འདྱི་འདྲ་ཡོད་

པ་ངོ་མཚར་ཆྲེ་གསུངས་ནས་བོད་དུ་ཕྲེབས། མངའ་རྱིས། གཙང༌། དབུས། ལྷོ་ཁ་

སོགས་ས་གནས་མང་པོར་ཆོས་གསུངས་ཏྲེ་འབུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་བྱུང་བ་

ཐམས་ཅད་ལོ་ཙཱ་བས་བམས་ཆྲེན་གྱི་སྐུ་རྲེན་བཞྲེངས་པའྱི་ཆ་རྐྲེན་དུ་གནང༌། བོད་

དུ་ལོ་བཅུའྱི་རྱིང་བཞུགས་ཏྲེ་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་ཀྱྱི་ཁྱིད་དང༌། ལག་ལྲེན། སོ་

ཐར་གྱི་སྡོམ་རྒྱུན་བཅས་དར་སྲེལ་གནང་ཞྱིང༌། རབ་བྱུང་བཞྱི་པའྱི་མྲེ་ཡོས་

(༡༢༠༧)ལོར་ལྷོ་ཁ་ཐང་པོ་ཆྲེའྱི་དགོན་པར་བཞུགས་སབས་བོད་ཀྱྱི་ཟླ་བ་གསུམ་

པའྱི་ཚེས་ལྔ་ཉྱིན་སངས་རྒྱས་འདས་ལོའྱི་བསན་རྱིས་མཛད་སབས། སངས་རྒྱས་
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མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མྲེ་སྦྲུལ་སྤྱྱི་ལོའྱི་གོང་གྱི་(༥༤༤)ལོ་ནས་གོང་ལོའྱི་བར་

སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་(༡༧༥༠)དང་ཟླ་བ་གཉྱིས་དང་ཟླ་ཕྲེད་སོང་

ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་དྲེང་སང་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་གགས་སུ་གནས་བརན་སྡྲེ་པའྱི་

ལུགས་ཀྱྱི་བསན་རྱིས་ཞྲེས་བརོད་སོལ་ཡོད་པ་དྲེ་ཡྱིན། བསན་རྱིས་དྲེ་མཛད་པའྱི་

དུས་ཚོད་ནྱི་མཁས་དབང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་པཎ་ཆྲེན་བོད་དུ་ཕྲེབས་པའྱི་ཤྱིང་བྱི་ལོ་

དྲེ་རང་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཀྱང་དྲེ་ལྟར་མྱིན་པར་དྲེ་ནས་ལོ་གསུམ་འདས་པ་རབ་

བྱུང་བཞྱི་པའྱི་མྲེ་ཡོས་(༡༢༠༧)ལོ་དྲེ་རང་ཡྱིན་ནོ། །

དགུང་ལོ་ག་བརྒྱད་པ་རང་བྱུང་བཞྱི་པའྱི་ཤྱིང་ཁྱི་(༡༢༡༤)ལོར་བོད་ནས་

ཁ་ཆྲེའྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ཕྲེབས་གནང་སྲེ། ཡུལ་དྲེར་བར་སབས་ནང་བསན་ཆོས་

ལུགས་ཉམས་གུད་སོང་བ་རྣམས་སར་གསོ་དང༌། ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་རྣམས་དར་སྲེལ་

མཛད་དྲེ་དགུང་ལོ་གོ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཞྱི་པའྱི་ཤྱིང་བ་(༡༢༢༥)ལོར་ཡུལ་དྲེར་མྱ་

ངན་ལས་འདས། པཎ་ཆྲེན་འདྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ཁ་བང་དུ་[ཁ་ཆྲེ་པཎ་ཆྲེན་གྱི་

རྣམ་ཐར་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་ཕྲེང་བ་]ཞྲེས་དང༌། མཛད་བང་དུ་མངྒ་ལ་ཏྱི་ཥྛ་མ་ཁ་ཨརྱ་

ཞྲེས་(ས་སྐའྱི་འཇམ་དབངས་རྱིན་ཆྲེན་གྱི་སོབ་མ་)འཁོད་པ་དབུ་མྲེད་བྱིས་མ་དཔྲེ་

རྱིང་ཤོག་གངས་(༡༥)ཡོད་པ་ཞྱིག་དང༌། [དྲེབ་ཐྲེར་སྔོན་པོ་]ལྕགས་དཔར་མ་དྲེབ་

གཉྱིས་པ། [ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའྱི་དགའ་སོན་]ལྕགས་དཔར་མ་དྲེབ་དང་པོ་བཅས་

ལ་གསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ནས་གཟྱིགས་ན་ཧ་ཅང་ཆ་ཚང་པོ་ཡོད། 

 དྲེང་སང་འཛམ་གྱིང་ཐོག་ཏུ་ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་མང་ཆྲེ་བས་ཁ་ཆྲེ་པཎ་ཆྲེན་

ཤཱཀྱ་ཤྲྱིའྱི་ལུགས་དྲེ་ཁས་ལྲེན་གྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁ་ཆྲེ་པཎ་ཆྲེན་ཤཱཀྱ་ཤྲྱིའྱི་ལུགས་



དུང་དདར་་བ་མཔའ་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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ལྟར་(༡༩༥༦)ལོ་ལ་སངས་རྒྱས་མྱ་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་སོང་བ་

དྲེ་ནས་ཡར་ཕྱི་ལོག་རྒྱབ་ནས་རྱིས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ན་སངས་རྒྱས་དགུང་ལོ་༣༥ལ་

ཕྲེབས་པའྱི་ལོ་དྲེའྱི་བོད་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་དགོང་མོ་ཟླ་བ་གཟའ་འཛིན་གྱི་

རྱི་མོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྲེད་དང་དྲེའྱི་དགོང་མོ་རྒྱ་གར་ལ་ཟླ་བ་གཟའ་འཛིན་བྱུང་ཡོད་

མྲེད་དྲེ་ད་ལྟ་བརག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་བྲེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

 བོད་ཀྱྱི་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལུགས་དྲེ་ཕུག་ལུགས་ཡྱིན། ཕུག་ལུགས་ནྱི་རྒྱ་

མཚོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གལ་(རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ་ནྱི་ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། གཙང་ཆུང་ཆོས་

གགས་རྒྱ་མཚོ། མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་བཅས་གསུམ་ལ་ཟྲེར་)ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའྱི་

བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ཅྱིང༌། ལུགས་དྲེ་ལྟར་ན་༡༩༥༦ལོ་ནས་ཡར་རྱིས་དུས་སངས་རྒྱས་

དགུང་ལོ་༣༥ལ་ཕྲེབས་པའྱི་ལོ་དྲེའྱི་བོད་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་དགོང་མོར་ཟླ་

བ་གཟའ་འཛིན་གྱི་རྱི་མོ་ཡོང་གྱི་མྲེད་ལ། སན་རྱིས་ཁང་རང་གྱི་ལུགས་ལྟར་ན་

༡༩༥༦ལོར་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་སུམ་སོང་མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་སོང་

ཡོད། 

ཕུག་ལུགས་ལོ་ཆྲེན་དྷརྨ་ཤྲྱིའྱི་ལུགས་ལྟར་ན་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའྱི་མྲེ་

སྤྲེལ་(༡༩༥༦)ལོ་ལ་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉྱིས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་

སོ་དྲུག་སོང་ཡོད། ལོ་ཆྲེན་དྷརྨ་ཤྲྱི་ནྱི་སྱིན་གོལ་གྱིང་གྱི་མཁས་པ་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ལ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའྱི་སོབ་མ་ཡྱིན་པ་དང༌། བོད་དུ་སོག་པོ་ཇུན་གར་གྱི་

དམག་ཡོང་དུས་ཇུན་གར་གྱིས་སྐུ་བཀོངས་པ་རྲེད། ཁོང་གྱིས་མཛད་པའྱི་[རྱིས་

གཞུང་ཉྱིན་བྲེད་སྣང་བ་]ཞྲེས་པ་དྲེ་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་བརྱི་སངས་དང་གཅྱིག་



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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མཚུངས་ཡྱིན། ཁོང་ནྱི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཤྱིང་ར་(༡༦༥༤)ལོར་སྔགས་

དགོན་དར་རྒྱས་གྱིང་དུ་འཁྲུངས་ཤྱིང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ས་ཁྱི་(༡༧༡༨)

ལོར་སོག་པོ་ཇུན་གར་གྱིས་བཀོངས། བོད་ཀྱྱི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ལྕགས་བ་

(༡༦༨༡)ལོར་[རྱིས་གཞུང་ཉྱིན་བྲེད་སྣང་བ་]མཛད་པ་དང༌། དྲེ་ནས་ལོ་ལྔ་སོང་

རྲེས་མྲེ་སག་(༡༦༨༦)ལོར་[རྱིས་གཞུང་ཉྱིན་བྲེད་སྣང་བ་]ཡྱི་འགྲེལ་པ་[རྣམ་

འགྲེལ་གསྲེར་ཤྱིང་]ཟྲེར་བ་མཛད། གཞན་ཡང་ད་དུང་སན་ངག་དང༌། སན་གཞུང༌། 

སར་རྱིས། དྲེ་བཞྱིན་ཁོང་གྱི་བླ་མ་གཏྲེར་བདག་གྱིང་པ་འགྱུར་མྲེད་རྡོ་རྲེའྱི་རྣམ་ཐར་

སོགས་གསུང་རོམ་མང་པོ་ཡོད། ལོ་ཆྲེན་དྷརྨ་ཤྲྱིའྱི་བཞྲེད་པ་དྲེ་ཡང་མྱིག་སྔར་སན་

རྱིས་ཁང་གྱི་རང་ལུགས་ཡྱིན། 

 ཇོ་བོ་རྲེ་ཡྱི་ལུགས། ཇོ་བོ་རྲེ་ཨ་ཏྱི་ཤ་བོད་ལ་ཕྲེབས་རྲེས་སངས་རྒྱས་

འདས་ལོའྱི་བསན་རྱིས་ཤྱིག་མཛད་པ་དྲེ་ལ་ཨ་ཏྱི་ཤའྱི་ལུགས་ཟྲེར། ཇོ་བོ་རྲེ་དགུང་

ལོ་དྲུག་ཅུ་རྲེ་གཅྱིག་ལ་ཕྲེབས་པ་རབ་བྱུང་དང་པོའྱི་ལྕགས་འབྲུག་གྱི་ལོ་ལ་རྒྱ་གར་

ནས་ཕྲེབས་རྡོག་ཐོན་ཏྲེ་བལ་ཡུལ་དུ་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་བཞུགས་ཐོག་ཆུ་སག་གྱི་ལོ་ལ་

མངའ་རྱིས་སུ་ཕྲེབས་ནས་མངའ་རྱིས་སུ་ལོ་གསུམ་དང༌། ལྷ་ས་སྲེ་ཐང་དུ་ལོ་དགུ། 

དྲེ་མྱིན་ས་ཆ་གཞན་དུ་ལོ་ཁ་ཤས་བཅས་བོད་ལ་ཁོན་བསྡོམས་ལོ་(༡༧)བཞུགས་

ཏྲེ་མཐར་སྲེ་ཐང་(ལྷ་ས་གོང་ཁྲེར་ཆུ་ཤུར་རོང་ཁོངས་)དུ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐྱིམ། སྲེ་

ཐང་སྒོལ་མ་ལྷ་ཁང་དང་མྱི་རྱིང་བའྱི་སར་ཞྱིང་ཁའྱི་དཀྱྱིལ་དུ་སྔོན་མ་ས་སྤུངས་ཆྲེན་

པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ནང་ཇོ་བོ་རྲེའྱི་པུར་ཐལ་ཡོད་སད། ཇོ་བོ་རྲེ་བོད་ལ་ཕྲེབས་ནས་

བོད་ཀྱྱི་རབ་བྱུང་དང་པོའྱི་ལྕགས་ཡོས་(༡༠༥༡)ལོར་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་
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འདས་ནས་ལོ་ག་ཚོད་སོང་མྱིན་གྱི་བསན་རྱིས་ཤྱིག་མཛད་པ་དྲེ་ལ་ཇོ་བོ་རྲེའྱི་

ལུགས་ཟྲེར།

 ཆྱིམས་ནམ་མཁའ་གགས་དྲེ་ནྱི་བཀའ་གདམས་པའྱི་དགྲེ་བཤྲེས་མཁས་པ་

ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་མངོན་པ་མཛོད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བང་ཆུབ་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱྱི་སབས་སུ་བང་རྒྱུད་ནས་ནང་སར་ཕྲེབས་ཏྲེ་མངོན་པ་

མཛོད་ཀྱྱི་འགྲེལ་པ་སད་གགས་ཅན་དྲེ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱྱི་རྒྱལ་ས་རྱིང་པ་ཧྲང་ཏུའུ་

རུ་བྱིས་གནང་བ་རྲེད། ཁོང་དང་ཇོ་བོ་རྲེ་རྣམ་གཉྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་འདས་ལོའྱི་ཐད་

བཞྲེད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། 

 མཚོ་སྣ་བ་ཤྲེས་རབ་བཟང་པོ་ཞུ་བ་དྲེའྱི་འཁྲུངས་འདས་ལོ་རྒྱུས་དཔྲེ་ཆ་

དངོས་སུ་མཇལ་མ་མྱོང་ཡང༌། ཁོང་གྱི་སོབ་མ་གགས་དཔོན་མཁན་ཆྲེན་ཆོས་ཁབ་

བཟང་པོ་ནྱི་རྲེ་ཙོང་ཁ་པའྱི་བླ་མ་ཡྱིན་པས་མཚོ་སྣ་བ་ཤྲེས་རབ་བཟང་པོ་དང་ཙོང་ཁ་

པ་རྣམ་གཉྱིས་ཞལ་མཇལ་མྱོང་མྲེད། ཁོང་ནྱི་འདུལ་བ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། 

 གྲུབ་ཐོབ་དབང་རྒྱལ་པ་རྱིན་ཆྲེན་དཔལ་ཞུ་བ་ནྱི་བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་བླ་མ་

སད་གགས་ཆྲེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་ལྷག་པར་སར་རྱིས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཁོང་ཡང་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱྱི་རྒྱལ་ས་ཧྲང་ཏུའུ་ལ་ཕྲེབས་མྱོང་ཡོད། ཁོང་གྱི་ལོ་

རྒྱུས་ནྱི་བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་བླ་མ་མང་པོའྱི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་ལ་

[དྲེབ་ཐྲེར་དམར་པོའྱི་མཆན་འགྲེལ་]ནང་དུའང་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་བཀོད་ཡོད། 

གཡུང་སོན་རྡོ་རྲེ་དཔལ་བ་ཞུ་བ་དྲེ་ནྱི་རྱིང་མའྱི་བླ་མ་མཚན་སན་གགས་ཧ་ཅང་ཆྲེ་བ་
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ཞྱིག་ཡྱིན། ཁོང་ཡང་གདན་ཞུས་ལྟར་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱྱི་རྒྱལ་སར་ཕྲེབས་ཏྲེ་ལོ་

ཤས་བཞུགས་མྱོང་ཡོད། ཁོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བོད་ཀྱྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཕལ་མོ་ཆྲེའྱི་ནང་ཡོད་ལ་[དྲེབ་ཐྲེར་དམར་པོའྱི་མཆན་འགྲེལ་]ནང་དུའང་

བཀོད་ཡོད། 

 བུ་སོན་རྱིན་ཆྲེན་གྲུབ་ནྱི་བོད་ཀྱྱི་བླ་མ་མཚན་སན་ཆྲེ་བ་ཞྱིག་དང་རྲེ་ཙོང་ཁ་

པས་ཀྱང་ཁོང་ལ་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་ཞྲེས་གདྲེང་འཇོག་ཆྲེན་པོ་གནང་གྱི་

ཡོད། ཁོང་གྱི་གསུང་འབུམ་ལ་དབུ་མ་དང༌། ཕར་ཕྱིན། མཛོད་སོགས་གཞུང་ཆྲེན་

ཁག་དང༌། དྲེ་བཞྱིན་གསང་སྔགས་དང༌། ལོ་རྒྱུས། སྒ་སོགས་པོད་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་

ཙམ་ཡོད་པ་དྲེ་དག་སྔོན་མ་མང་ཆྲེ་བ་བྱིས་མ་ལས་པར་མ་མྲེད་ཀྱང་རྲེས་སུ་ཏཱ་ལའྱི་

བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའྱི་དུས་སུ་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་པར་གསར་པ་བརོས་

གནང་ནས་ད་ལྟ་པར་ཤྱིང་རྣམས་ལྷ་ས་ཞོལ་པར་ཁང་དུ་ཡོད། 

 མཁས་གྲུབ་དགྲེ་ལྲེགས་དཔལ་བཟང་ཞུ་བ་ནྱི་རྲེ་ཙོང་ཁ་པའྱི་སོབ་མ་གཙོ་

བོ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཡ་གལ་ཡྱིན་ལ་པཎ་ཆྲེན་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་སྐུ་ཕྲེང་གྱི་གས་ཡྱིན་ཅྱིང༌། ཁོང་

ནྱི་སར་རྱིས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཁོང་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་

གྱི་འགྲེལ་པ་དཔྲེ་ཆ་པོད་བཞྱི་ཡོད། ཁོང་གྱི་མཛད་རྣམ་ནྱི་དགྲེ་ལུགས་པའྱི་[དགའ་

ལྡན་ཆོས་འབྱུང་]ཟྲེར་བའྱི་དཔྲེ་ཆ་མང་ཆྲེ་བར་ཡོད། 

 བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་བ་ནྱི་རྲེ་ཙོང་ཁ་པས་གསང་

སྔགས་ཀྱྱི་ཆོས་དང་པོ་གསན་གནང་ས་དྲེ་རྲེད། ཁོང་ནྱི་ས་སྐའྱི་བླ་མ་ཡྱིན་པ་དང་

གསུང་རོམ་དཔྲེ་ཆ་མང་པོ་ཡོད། ཡོངས་གགས་སུ་[རྒྱལ་རབས་གསལ་བའྱི་མྲེ་
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ལོང་]ཞྲེས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དཔྲེ་ཆ་དྲེའྱི་མཛད་པ་པོ་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀྱང་ལ་ལས་[རྒྱལ་རབས་གསལ་བའྱི་མྲེ་ལོང་]ནང་ནོར་

འཁྲུལ་ཧ་ཅང་མང་བས་ཁོང་གྱིས་མཛད་པ་གཏན་ནས་མྱིན་ཏྲེ་ཁོང་ནྱི་ཡོན་ཏན་ཆྲེ་

བས་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་དྲེ་འདྲ་ཡོང་མྱི་སྱིད་ཟྲེར། ཁོང་གྱི་མཛད་རྣམ་སོར་[ས་སྐའྱི་

གདུང་རབས་རྱིན་ཆྲེན་གཏྲེར་མཛོད་]སོགས་ནང་རྒྱས་པོ་ཡོད། 

 ཇོ་ནང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞུ་བ་ནྱི་ཇོ་ནང་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ཅྱིང༌། དྲེའང་

ཐོག་མར་དོལ་པོ་བ་ཤྲེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་བརྒྱུད་དྲེ་ཇོ་ནང་གྱི་ལྟ་བ་དྲེ་བྱུང་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན། ཇོ་ནང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནྱི་བོད་ཀྱྱི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའྱི་མྲེ་ར་(༡༣༠༦)ལོར་

འཁྲུངས་ཤྱིང༌། རབ་བྱུང་དྲུག་པའྱི་མྲེ་སག་(༡༣༨༦)ལོར་འདས། ཁོང་གྱིས་མཛད་

པའྱི་སར་རྱིས་དཔྲེ་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། མཛད་རྣམ་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་བ་ད་བར་མ་

མཇལ་ལགས། 

བང་པ་བདག་པོ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་རབ་བྱུང་བདུན་པའྱི་ཤྱིང་ཕག་

(༡༣༩༥)ལོར་འཁྲུངས་ཤྱིང༌། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའྱི་ཤྱིང་ལུག་(༡༤༧༥)ལོར་

འདས་ཞུ་བ་སྲེ་བདག་པོ་ནྱི་རྒྱལ་པོའྱི་དོན་ཡྱིན་ཅྱིང༌། ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱྱིས་ཤྱི་ཤཱ་

(མྱི་ཉག་)གཏོར་རྲེས་ཤྱི་ཤཱ་ཡྱི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་མ་དྲེ་བོད་ལ་བོས་ཡོང་ནས་བང་ངམ་

རྱིང་ཆོས་རྒྱལ་ཞྲེས་པའྱི་མྱི་རྒྱུད་དྲེ་བྱུང་ཞྱིང༌། བང་པ་བདག་པོ་སྲེ་བང་ངམ་རྱིང་གྱི་

རྒྱལ་པོ་དྲེ་ལ་བང་པ་བདག་པོ་ཟྲེར། བང་པ་བདག་པོ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་ཞུ་བ་

དྲེ་རྒྱལ་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་རྱིག་གནས་དང་སར་རྱིས་མདོ་སྔགས་བཅས་ཚང་མར་

མཁས་པོ་ཡོད་ཅྱིང༌། ཁོང་གྱིས་མཛད་པའྱི་སན་གཞུང་གྱི་དཔྲེ་ཆ་ཡང་ཧ་ཅང་མང་
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པོ་ཡོད། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་དང་ཁོང་རྣམ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་གཏོང་རྲེས་

མཛད་པའྱི་ཕག་བྱིས་མང་པོ་ཡོད། 

ཐང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་ད་

ཕན་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་མ་བྱུང༌། 

པཎ་ཆྲེན་བམས་པ་གྱིང་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་(རབ་བྱུང་བདུན་པའྱི་

ལྕགས་འབྲུག་(༡༤༠༠)ལོར་འཁྲུངས་ཤྱིང༌། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའྱི་ཤྱིང་ལུག་

(༡༤༧༥)ལོར་འདས་)ཞུ་བ་ནྱི་མཁས་པ་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ས་སྐ་པཎ་

ཆྲེན་གྱི་ས་སྐ་ལྲེགས་བཤད་ནང“སྲེམས་ཅན་གོག་མར་མྱིག་མྲེད་ཀྱང༌། །མྱིག་ལྡན་

གཞན་ལས་ལྷག་པར་མགོགས”ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེར་ཟུར་ཟ་མཛད་མྱོང་ཡོད་པ་

དང་ཁོང་གྱིས་མཛད་པའྱི་གསུང་རོམ་ཡང་མང་པོ་ཡོད། 

འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ཞུ་བ་ནྱི་རབ་བྱུང་བདུན་པའྱི་ཆུ་སྤྲེལ་(༡༣༩༢)

ལོར་འཁྲུངས་ཤྱིང་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའྱི་ལྕགས་གང་(༡༤༨༡)ལོར་སྐུ་འདས། བོད་

ཀྱྱི་ལོ་རྒྱུས་དྲེབ་ཐྲེར་སྔོན་པོ་བྱིས་གནང་མཁན་དྲེ་ཡྱིན། ཁོང་གྱི་རྣམ་ཐར་བྱིས་མ་

ཤོག་གངས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁོ་བོས་མཇལ་མྱོང༌། རྣམ་ཐར་མདོར་

བསྡུས་ཤྱིག་[དྲེབ་ཐྲེར་སྔོན་པོ་]དྲེང་སབས་ཟྱི་ཁོན་པར་མ་དྲེབ་གཟུགས་དྲེའྱི་འགོ་

རུ་བྱིས་ཡོད། ཁོང་ནྱི་སར་རྱིས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། [དྲེབ་ཐྲེར་སྔོན་པོ་]

དྲེ་ཁོང་འདས་ཁར་བརམས་གནང་བ་ཞྱིག་རྲེད། 

དཔའ་པོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ་(རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའྱི་ཤྱིང་བྱི་(༡༥༠༤)ལོར་

འཁྲུངས་ཤྱིང༌། རབ་བྱུང་དགུ་པའྱི་མྲེ་སག་(༡༥༦༦)ལོར་འདས་)ནྱི་བཀའ་བརྒྱུད་
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པའྱི་བླ་མ་གགས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱུན་དུ་ལྷོ་བག་རྒྱུད་དུ་བཞུགས་ཀྱྱི་ཡོད། ཁོང་

གྱིས་མཛད་པའྱི་[མཁས་པའྱི་དགའ་སོན་]ཟྲེར་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་དཔྲེ་ཆའྱི་ནང་ཁོང་གྱིས་

གཟྱིགས་མྱོང་བའྱི་དཔྱད་གཞྱི་ཚང་མ་ཐད་ཀར་དྲངས་གནང་ཡོད་ཅྱིང༌། སྔོན་མ་

ཁོང་གྱིས་གཟྱིགས་མྱོང་བའྱི་དཔྲེ་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་མཐོང་རྒྱུ་མྲེད། དྲེར་བརྲེན་

སབས་དྲེ་དུས་ཁོང་གྱིས་གཟྱིགས་མྱོང་བའྱི་དཔྱད་གཞྱི་དྲེ་དག་[མཁས་པའྱི་དགའ་

སོན་]ནང་བཀོད་གནང་སབས་དྲེང་སང་ང་ཚོར་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རྲེད། ཁོང་གྱིས་

གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོ་ནས་སོང་བཙན་སམ་པོའྱི་བར་བཙན་པོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྱིག་གྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་དཔྲེ་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་མྱོང་འདུག་པ་དྲེ་ཚོའྱི་ཞལ་བང་

ཡང་བཀོད་འདུག་ཀྱང་ནང་དོན་དུམ་བུ་འགའ་རྲེ་ལས་ཆ་ཚང་བཀོད་མྲེད་ཅྱིང༌། 

[རྒྱལ་རབས་གསལ་བའྱི་མྲེ་ལོང་]ནང་དུའང་དྲེ་སྔ་དཔྲེ་ཆ་དྲེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་

སོར་གསལ་འདུག་ལ་དཔྲེ་ཆ་དྲེ་ཚོ་ཕལ་ཆྲེར་ལྷོ་བག་རྒྱུད་དུ་ཡོད་ཚོད་འདུག 

གཞན་ཡང་ཁོང་གྱིས་མཛད་པའྱི་རྱིས་དང༌། སན་ངག སུམ་རགས། སན་གཞུང་

སོགས་ཀྱྱི་དཔྲེ་ཆ་མང་པོ་ཡོད།

འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པོ་སྲེ་འབྲུག་པ་སྐབས་མགོན་(རབ་བྱུང་དགུ་པའྱི་མྲེ་

ཕག་(༡༥༢༧)ལོར་འཁྲུངས་ཤྱིང་རབ་བྱུང་བཅུ་པའྱི་ཆུ་འབྲུག་(༡༥༩༢)ལོར་འདས་

)ཞུ་བ་དྲེ་ཡྱིན་ཅྱིང༌། ཁོང་གྱིས་མཛད་པའྱི་སན་གཞུང་དང༌། རྱིས། ལོ་རྒྱུས། སན་

ངག་སོགས་དཔྲེ་ཆ་པར་མ་མང་པོ་ཡོད། 

འཇམ་དབངས་མདོ་སྔགས་བསན་འཛིན་ཞུ་བ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་པ་དྲེའྱི་

མཛད་རྣམ་ལོ་རྒྱུས་དམྱིགས་བསལ་ད་ཕན་མཇལ་མ་མྱོང་བར་བརྲེན་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་
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མ་སོང༌། 

སུམ་པ་མཁན་ཆྲེན་ཡྲེ་ཤྲེས་དཔལ་འབོར་(རབ་བྱུང་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ཤྱིང་

སྤྲེལ་(༡༧༠༤)ལོར་འཁྲུངས་ཤྱིང་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ས་སྤྲེལ་(༡༧༨༨)ལོར་

འདས་)ཞུ་བ་ནྱི་ཨ་མདོ་དགོན་ལུང་དགོན་པའྱི་བླ་མ་སད་གགས་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཞྱིང༌། གོང་མ་ཆན་ལུང་གྱི་དུས་ལ་པྲེ་ཅྱིན་དུའང་ཕྲེབས་ཏྲེ་ལོ་ཤས་བཞུགས་མྱོང་

ཡོད། ཁོང་གྱི་གསུང་རོམ་དཔྲེ་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་དྲེའྱི་ནང་ནས་[སུམ་པ་

ཆོས་འབྱུང་]ཞྲེས་པ་དྲེ་འཛམ་གྱིང་ཐོག་སད་གགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཕྱི་རྒྱལ་

གྱི་ཡྱི་གྲེར་ཡང་པར་མང་པོ་བཀོད་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་གྱི་རང་རྣམ་དྲེ་ཧ་ཅང་དྲང་

པོ་དྲང་བཞག་བྱིས་གནང་ཡོད་པ་སྲེ་སབས་དྲེ་དུས་སྤྱྱི་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་ངོ་

མ་དངོས་སུ་སྤྱན་གྱིས་གཟྱིགས་མྱོང་བ་དང་གསན་མྱོང་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱིས་གནང་

ཡོད་པ་དྲེ་དག་ད་ཆ་བོད་ཀྱྱི་དྲེ་སྔའྱི་སྤྱྱི་ཚོགས་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུར་

རྱིན་ཐང་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེན་པོ་ལྡན་ཡོད། 

རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཙནྡན་ཇོ་བོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་པའྱི་ལོ་དྲེ་ཆུ་

སྤྲེལ་ཡྱིན་ཚུལ་འཁོད་ཡོད། ཙནྡན་ཇོ་བོ་ནྱི་ཤྱིང་ཙནྡན་ལས་བཞྲེངས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་བརན་ཏྲེ་དྲེང་སང་པྲེ་ཅྱིང་གྱི་གོང་མའྱི་ཕོ་བང་ནང་དུ་ཡོད་པ་

དྲེ་ཡྱིན། འདྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཁོད་པར་གཞྱིགས་ན། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་

ཐུབ་པ་སྐུ་འཁྲུངས་རྲེས་ཞག་བདུན་ན་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་འདས་ནས་ལྷ་ཡུལ་དུ་

སྐྲེས། སངས་རྒྱས་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དྲེ་ནས་ལོ་བརྒྱད་སོང་བ་ན་

རང་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཡུམ་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐྲེས་པ་དྲེ་ལ་དྲྱིན་ལན་གསབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཆོས་



དུང་དདར་་བ་མཔའ་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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གསུངས་པར་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་བཞུགས་རྱིང༌། རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་

ནས་སངས་རྒྱས་ཧ་ཅང་དྲན་ནས་ཤྱིང་ཙནྡན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་སྐུ་བཞྲེངས། 

སངས་རྒྱས་ལྷ་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཕྲེབས་སབས་སྐུ་དྲེས་བཞྲེངས་ནས་གོམ་པ་ཁ་

ཤས་བར་བསུ་བ་བས། དྲེ་ནས་སངས་རྒྱས་རང་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཕག་གཡས་པ་ཙནྡན་གྱི་སྐུ་

དྲེའྱི་དབུར་བཞག་ནས། ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་སོང་ལོན་པའྱི་ཚེ། སྐུ་ཁོད་

ཀྱྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཡུལ་དུ་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྲེད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་ལུང་བསན་གནང་

བ་ལྟར། དྲེ་ནས་བཟུང་ལོ་ཆྱིག་སོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ག་ལྔའྱི་བར་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་མཆོད་

གནས་སུ་བཞུགས། དྲེ་ནས་ཁྱིའུ་ཆྱི་ཞྲེས་བ་བའྱི་ཡུལ་དུ་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྲེ་བརྒྱད་

བཞུགས། དྲེའྱི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་བང་ཕོགས་སུ་ཆྱིན་རྒྱལ་ཁབ་སྔོན་མས་སྱིད་དབང་

བཟུང་བའྱི་སབས་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་གོང་མ་གསུམ་པ་ཞོན་ཀའོ་རྱིས་ཧྥུ་ཅྱིའན་གྱིས། 

དམག་དཔོན་ཆྲེན་པོ་ལུའྱི་བཀང་ཞྲེས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དུ་མངགས་ཏྲེ་རྒྱ་གར་གྱི་

རྒྱལ་ཕན་འགའ་ཞྱིག་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས། ཇོ་བོའྱི་སྐུ་བརན་འདྱི་དང༌། སོན་པའྱི་

རྱིང་བསྲེལ་ཤ་རྱི་རམ་ཆྲེ་བ། པཎྱི་ཏ་ཀུ་མ་ར་ཤྱིཤྷ་(རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་པཎྱི་ཏ་འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་

ཅྱིའུ་མོ་ལོ་ཞྲེས་བྱིས་འདུག་)བཅས་གདན་དྲངས། ཕྱིར་ལོག་ནས་སྱི་ཆོན་དུ་སྲེབས་པ་ན། 

ཆང་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་འགོ་པ་ཡའོ་ཁྲེང་གྱིས་གོང་མ་ཧྥུ་ཅྱིའན་བསད་ནས་རང་ཉྱིད་གོང་

མ་བས་པ་དང༌། དུས་ཟྱིང་ཆྲེན་པོ་བྱུང་བ་དང་སབས་འཁྲེལ་ཏྲེ། རང་གྱི་དམག་

དཔུང་རྣམས་ཁྱིད་དྲེ་ལྱིའང་ཀའུ་མཁར་བཟུང་ནས་སྲེར་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་

པའྱི་མྱིང་ལ་ཧོའུ་ལྱིའང་ཟྲེར་ཞྱིང་རྒྱལ་ས་གུ་ཚང་(དྲེང་སང་ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆྲེན་གྱི་ཝུ་ཝྲེའུ་རོང་)

ཡྱིན། དམག་དཔོན་གོང་མ་བས་པའྱི་མྱིང་ལ་དབྱི་ཨུ་རྱིས་ལུའྱི་ཀོང་ཟྲེར་བ་དང༌། 



སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྟོགས་བཏུས། ༼ཁ༽
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རུས་མྱིང་ནྱི་ལུའྱི་ཡྱིན། དྲེས་རྒྱལ་པོ་བས་རྲེས་དྲེ་སྔོན་སོན་པས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་

ཇོ་བོའྱི་སྐུ་ཡང་རྒྱལ་སར་གདན་དྲངས་ནས་རྲེ་ཞྱིག་དྲེར་བཞུགས། རྲེས་སུ་ཆྱིན་

རྲེས་མའྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྱྱི་རྒྱལ་པོ་ཡའོ་ཤྱིན་གྱི་ཁྱི་ལོ་གསུམ་པར་གོང་གསལ་དམག་

དཔོན་རྒྱལ་པོའྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱྱི་ལག་ནས་ཇོ་བོའྱི་སྐུ་དང༌། འཕྲེལ་གདུང༌། པཎྱི་ཏ་

རྣམས་རྒྱལ་ས་ཁང་ཨན་མཁར་དུ་གདན་དྲངས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་དུ་

བཞྲེངས། གསུང་རབ་མང་པོ་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར། དགྲེ་འདུན་སོང་ཕག་ལོངས་པའྱི་

དགོན་སྡྲེ་གསར་དུ་བཙུགས། སྐུ་བརན་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱང་ཧོའྱི་ནན་དང༌། ཅང་ནན་

སོགས་ཞྱིང་ས་མང་པོར་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱྱིས་གདན་དྲངས་ནས་མཆོད་པའྱི་རྲེན་དུ་

བཟུང༌། དྲེ་ནས་མན་ཇུའྱི་ཅྱིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱྱི་དུས་དཀྱྱིལ་དུ་པྲེ་ཅྱིང་ཕོ་བང་དུ་གདན་

དྲངས། ལྱིན་ཅུང་སྱི་ཞྲེས་བ་བའྱི་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་སུ་གསོལ། དྲེ་རྲེས་ཡོན་

རྒྱལ་རབས་ཀྱྱི་དུས་སུ་ཞྲེང་ཨན་སྱི་ཞྲེས་པའྱི་ལྷ་ཁང་དུ་གདན་དྲངས་ཤྱིང༌། དྲེ་ནས་

མྱིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱྱི་རྱིང་དང༌། ཆྱིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱྱི་དུས་འགོ་བར་ལྷ་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་

དུ་བཞུགས་མུས་ལ། གོང་མ་ཁང་ཤྱིའྱི་ཁྱི་ལོ་བཞྱི་པར་ཕོ་བང་ནང་མའྱི་ཉྲེ་འདབས་

ནུབ་བང་ངོས་སུ་སྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོའྱི་ལྷ་ཁང་ཞྲེས་བ་བ་ཞྱིག་གསར་དུ་བཞྲེངས་ནས་

ལྷ་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ལྕང་སྐ་ཧོ་

ཐོག་ཐུ་སྐུ་འཕྲེང་གསུམ་པ་རོལ་པའྱི་རྡོ་རྲེས་མཛད་པའྱི་[ཙནྡན་ཇོ་བོའྱི་ལོ་རྒྱུས་]

དང་སོག་པོ་ལོ་ཙཱ་བ་གུང་མགོན་པོ་སྐབས་ཀྱྱིས་བརམས་པའྱི་[ཙནྡན་ཇོ་བོའྱི་ལོ་

རྒྱུས་]གཉྱིས་སུ་གསལ། ཆོས་རྲེ་ས་པཎ་གྱི་དངོས་སོབ་བང་ངོས་ཀྱྱི་མཁན་པོ་

ཤྲེས་རབ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་ཀྱང་ཡོད། 



དུང་དདར་་བ་མཔའ་ལས་ཁོལ་དུ་་ང་།
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རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་[ཀྲུང་གོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕོགས་བསྡུས་]ཞྲེས་པའྱི་ནང་ཀྲུང་གོའྱི་ལོ་

རྒྱུས་མཁས་པ་ཧྥན་ཝུན་ལན་གྱིས་(༡༩༥༦)ལོར་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་

ནས་ལོ་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་སོང་བར་བཞྲེད་པ་དང་སྦྲགས་ཁུང་ཙེ་དང་ཤཱཀྱ་མུ་ནྲེ་

གཉྱིས་བོན་པའྱི་དུས་སབས་ཐད་ཧྲེ་བག་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་མྲེད་པ་དང་ཁོང་

གཉྱིས་དུས་རབས་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་མཛད་ཡོད་ལ་དྲེའྱི་ཁུངས་

གཏུགས་ས་ནྱི་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉྱིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཕྱིན་པའྱི་

ལྟ་ཚུལ་དྲེ་གཞྱིར་བཟུང་བ་ཡྱིན་ན་ཁུང་ཙེ་དང་ཤཱཀྱ་མུ་ནྲེ་གཉྱིས་དུས་ཐོག་གཅྱིག་

ཡྱིན་ཞྲེས་གསུངས་ཡོད།



  473  

པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྱིག་ཏུ། །

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

ཚིག་གྱི་གཟྲེགས་མ་རྲེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་གྱི། །

དྲྱི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལྲེགས་བཤད་བདུད་རྱི་འདྱི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱྱི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྲེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྲེས་ལྲེགས་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅྲེས་འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁོན་ལ་འཚེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲྲེན་ཤཱཀྱ་

སྲེངྒྲེའྱི་རྱིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལྲེགས་ཚོགས་དུ་མའྱི་ཆྲེད་དུ་

དམྱིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མྲེད་ཀྱྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་

གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའྱི་དགྲེ་བསྔོའྱི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱའྱི་དགྲེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨ་བ་ངག་དབང་བློ་

བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །
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