
གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་ཁྱིད་

བསྡུས་པ།

མཛད་པ་པོ། དབྲ་སོན་བསྐལ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན། 

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



༄༅། །དབུ་མའྱི་ལྟ་ཁྱིད་བསྡུས་པ་ 

བཞུགས་སོ། །

མཛད་པ་པོ། དབྲ་སོན་བསྐལ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

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



སེར་བེས་རིག་མཛོད་དེབ་སྤིའི་ཨང་། 

SJRB-0188

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཀིས་ཞུ་སྒིག་བས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཀིས་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟློས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློས་འགེམས་སེལ་བས།

༢༠༡༥ ཟླ་བདུན་པར་གསར་དུ་རློམ་སྒིག་བས།

༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ལ་བསྐྱར་སྒིག་བས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་དྲ་བང་།

 www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིག་འབེལ་དྲ་བང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

དཔེ་སྒིག་པ། རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་པ།

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློ་ལ་ཡློད།



  i  

དཀར་ཆག

ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། .................................................................................... iii

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།  .............................................................................iv

དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་བསྡུས་པ། ......................................................................................1
གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། ............................................................................. 1
ལྟ་བ་དང་།  ................................................................................................. 1
བདག་འཛིན་ངོས་བཟུང་བ།  ............................................................................ 1
གཉིས་པ་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི།  ............................................................2
གསུམ་པ་ངོ་སྤོད་ནི།  .....................................................................................3
གཉིས་པ་སོམ་ཚུལ་ལ་གཉིས།  .........................................................................4
དང་པོ་ལྟ་བ་ལ་མོང་བ་འདོན་པ་ནི།  ...................................................................4
གཉིས་པ་ཞི་ལྷག་གི་སོམ་དངོས་ལ་གཉིས་ལས།  ...................................................4
དང་པོ་ཞི་གནས་ནི།  .....................................................................................4
གཉིས་པ་ལྷག་མཐོང་ནི།  ................................................................................5
གཉིས་པ་བོན་གི་བདག་མེད་ལ་གཉིས།  .............................................................5
ལྟ་བ། ........................................................................................................5
དང་པོ་བོན་གི་བདག་ངོས་བཟུང་བ་ནི།  ..............................................................5



  ii  

གཉིས་པ་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི།  ............................................................6
གསུམ་པ་ངོ་སྤོད་ནི།  .....................................................................................7
གཉིས་པ་སོམ་ཚུལ་ལ།  ..................................................................................8
མཉམ་བཞག་དང་རེས་ཐོབ་གཉིས།  ...................................................................8
དང་པོ་ལྟ་བ་ལ་མོང་བ་འདོན་པ་ནི།  ...................................................................8
གཉིས་པ་ཞི་ལྷག་གི་སོམ་དངོས་ལ་གཉིས་ལས།  ...................................................8
དང་པོ་ཞི་གནས་ནི།  .....................................................................................8
གཉིས་པ་ལྷག་མཐོང་ནི།  ................................................................................9
གཉིས་པ་རེས་ཐོབ་ཏུ་སྐོང་ཚུལ་ནི།  ...................................................................9
སླར་ཡང་དེ་དག་གི་གནད་བསྡུས་ན།  .................................................................9
སོང་ཉིད་ལྟ་བའི་ཉམས་ལེན་སིང་པོ་ནི།  ...........................................................10
བདག་འཛིན་གི་ཉེས་དམིགས།  ...................................................................... 11
དེ་ནས་བདག་འཛིན་གིས་འཁྲུལ་ལུགས་ལ།  ...................................................... 11
ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་སེམས་སོམ་ཚུལ།  ..............................................................13
པར་བང་སོན་ཚིག .......................................................................................15



  iii  

ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

དབ་སློན་བསྐལ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི། ཕི་ལློ་ ༡༨༩༧ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་

ངུའི་དུས་ནས་རུས་ཀི་ཁུ་དབློན་མདློ་རྒྱུད་གགས་པ་ལས་ཡི་གེའི་འབི་ཀློག་བསླབས་པས་ལེགས་

པར་མཁེན། 

དེ་ནས་གག་བག་རློང་དགློན་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཁན་པློ་བསློད་ནམས་ཆློས་གྲུབ་ལས་གཞུང་

ལུགས་གསན་ནས་མཁས་པའི་གགས་པ་ཐློབ། དེ་ནས་འཁྲུལ་ཞིག་པདྨ་བདུད་འདུལ་ཡབ་སྲས་

ཀི་གདན་ས་ཀླུ་མློ་རབ་ཏུ་བློན་ཏེ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཐློས་བསམ་གིས་སྒློ་འདློགས་བཅད། 

ཡེ་ཤེས་དགློན་གི་མཁན་པློ་དྲང་སྲློང་དམ་པ་ཚུལ་ཁིམས་མཆློག་རྒྱལ་ལས་བསེན་པར་

རློགས། དབལ་ཁྱུང་གཏེར་སློན་བསན་གཉིས་གསང་སྔགས་གིང་པ་དང་། མཁས་པའི་དབང་ཕྱུག་

ཧློར་བག་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་སློགས་རིས་མེད་ཀི་བླ་མ་དམ་པ་དུ་མར་བསེན་ནས་ཐུགས་རྒྱུད་ཡློན་

ཏན་གིས་བཀང་ཞིང་མཁས་བཙུན་བཟང་པློའི་རྣམ་ཐར་བསེགས། 

ཁད་པར་དུ་གྲུབ་དབང་འཇའ་ལུས་པ་ཤར་ར་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསེན་ནས་འཕྲུལ་

ངག་གཡུང་དྲུང་བློན་གི་རིང་ལུགས་གཙང་མའི་མདློ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་བཤད་དང་། རློགས་ཆེན་གི་

མན་ངག་དབང་ཁིད་དང་བཅས་པ་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་དུ་གསན་པར་མཛད། 

འཕིན་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་སློ། །ཕི་ལློ་༡༩༥༩ ལློར་སྐུ་གཤེགས། ཁློང་གི་གསུང་རློམ་པློ་

ཏི་ལྔ་ཙམ་བཞུགས།

གཞུང་འདིའི་ནང་དུ་གཡུང་དྲུང་བློན་གི་ལྟ་བའི་སྐློར་གསུངས་ཡློད།



  iv  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡློད།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

མཆན་བཀློད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡློད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

མཆན་བིས་མེད།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

༩༨མདུན་ངློས། ཡིག་ཕེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བིས་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་

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



  vi  

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

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

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

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལློ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་བསྡུས་པ་བཞུགས་སློ། །

བདག་མེད་དང་སློང་ཉིད་ལྟ་བའི་ཞལ་ལུང་། རེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལློ། །འདིར་བདག་མེད་དང་སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སིང་པློར་དྲིལ་ནས་

བསན་པ་ལ་དློན་གཉིས། 

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་།

བློན་གི་བདག་མེད་དློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

ལྟ་བ་དང་། 

སྒློམ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། 

བདག་འཛིན་ངློས་བཟུང་བ། 

དེ་ཉིད་བདག་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་ལ་ཚུལ་བཞིན་ངློ་སྤློད་པའློ། །དང་པློ་

བདག་འཛིན་ངློས་བཟུང་བ་ནི་སྲིད་པའི་ར་བ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་ལ། དེ་

ལས་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི། ལམ་རིམ་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་བློ་ལྔ་ཚོགས་

ཙམ་དང་། བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལྟར་ན། རང་གི་ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་དང་། མིང་

བཞི་པློའི་ཚོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་ཚུལ། ངའློ་སམ་དུ་དམིགས་པ་དེ་གང་
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དབྲ་སྟོན་བསྐལ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

ཟག་གི་བདག་དང་། བདག་ངའློ་སམ་པ་དེ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བདག་དེ་ཉིད་

བླློས་ཕར་བཞག་པ་ཞིག་མིན་པར་རང་ངློས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡློད་པར་འཛིན་

པ་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་ལ་། ངའི་ལུས། ངའི་ངག །ངའི་ཡིད། ངའི་མིང་

སམ་པ་ནི་ང་ཡིར་འཛིན་པ་སེ་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ཡང་དེའི་ཕློགས་སུ་གཏློགས་དགློས་

ལ། བདག་དེ་མློང་ཐློག་ནས་ངློས་བཟུང་ན། ཆུ་ཆེན་ཞིག་བརྒལ་བ་ནས་སིང་གའི་ཐད་

དུ་རྦ་རླབས་ཀི་ལི་ལི་བྱུང་བ་དང་། ད་ངའི་རྐང་པ་ཁེར། ལག་པ་ཁེར་སམ་དུ་མི་

སེམས་པར། ང་རང་ཆུས་ཁེར་སམ་པའི་བླློ་ལིང་ལིང་པློ་ཞིག་ཡློད་སྣང་ཤར་བའི་རློག་

པ་དེ་ངར་འཛིན་ཡིན་པར་ངློས་ཟིན་དགློས་ཤིང་། ངར་འཛིན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཉློན་

མློངས་སྐྱེ་ཞིང་ལས་བསགས་ནས། སྲིད་པ་འདིར་འཁམས་པའློ། །

གཉིས་པ་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི། 

ལམ་རིམ་ལྟར་ན་ཕུང་བློ་ལྔ་དང་བདག་གཉིས་གཅིག་ཐ་དད་ཀི་སྒློ་ནས་དཔྱད་

ཚུལ་སྤིར་ལྟར་དང་། བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལྟར་ན། ལུས་ངག་ཡིད་དང་མིང་བཞིའི་སེང་

དུ་ངའློ་སམ་དུ་ཡློད་པར་འཛིན་པ་དེ་ངའློ་སམ་པའི་ཡུལ་རང་ངློས་ནས་ཚུར་གྲུབ་པ་

ཞིག་གཏན་ནས་མེད་དེ། ལུས་ངག་ཡིད་དང་མིང་བཞིའི་སེང་དུ་རང་གི་བླློས་སྔློན་

ནས་མེད་པ་ལ་གསར་དུ་ལྟློས་ནས་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། རང་

གི་ཁིམ་ཚང་ཞེས་འཛིན་པའི་ཚེ་ཡློད་འཛིན་དེ་མི་མང་པློ་འདུས་པའི་སེང་དུ་ཕར་རློག་

པས་བཏགས་པ་ཞིག་མ་གཏློགས་ཡུལ་ཁིམ་ཚང་གི་ངློས་ནས་གྲུབ་རྒྱུ་གཏན་ནས་

མེད་པ་བཞིན་ཏེ། ཁིམ་ཚང་ཞེས་པ་ཡུལ་ངློས་ནས་ཚུར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡློད་ན། མི་

རྣམས་ཁིམ་གཅིག་ཏུ་མ་འདུས་པའི་གློང་ནས་མི་རེ་རེ་བ་ལ་ཁིམ་ཚང་གི་བླློ་སྐྱེད་
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གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་ཁྱིད།

དགློས་ཀང་དེ་འདྲ་སྐྱེ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རློ། །གདགས་གཞི་ལུས་རྐྱང་པ་ལ་བརེན་

ནས་ངར་འཛིན་པའི་ཚེ་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་མང་པློ་འདུས་པའི་ཆ་ལ་བརེན་ནས་ངར་

བཏགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཏུ་ངག་གི་སྐད་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་ངར་བཏགས་པ་

དང་། སེམས་ཀི་རྣམ་རློག་མང་པློ་ལ་བརེན་ནས་ངར་བཏགས་པ་དང་། མིང་གི་ཡི་གེ་

དུ་མ་ལ་བརེན་ནས་ངར་བཏགས་ཚུལ་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ཡིན་པས་རེ་

རེ་བཞིན་སྦར་ནས་བདག་མེད་དུ་ཤེས་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ངློ་སྤློད་ནི། 

རང་གི་མློང་ཐློག་ཏུ་སྐློར་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་སེ། རང་གཅིག་པུ་ལུང་སློང་

ཞིག་ནས་ཕིན་པའི་ཚེ། རྒྱང་ནས་ནག་རློང་ངེ་བ་ཞིག་མཐློང་བ་ན་དེ་ལ་དག་ཇག་གི་

འདུ་ཤེས་སྐྱེས་ཏེ་སྐྲག་ནས་ཕློགས་བཞིར་བློས་པས། ལུང་མདློ་དེར་དྲང་སྲློང་ཞིག་

བཞུགས་པ་དང་འཕད་ནས་ཅི་ཡིན་དྲིས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པས། དེའི་རྒྱུས་ང་ལ་

ཡློད་པས་ཉན་ནམ་གསུངས་པ་ལ། བླློ་གཏད་ནས་དྲིས་པས། ཀེ་མ་དེ་ནི་སྤང་ཐློ་སེ་

དག་ཇག་མིན་ནློ་ཞེས་འཛུབ་མློ་བཙུགས་ནས་གསུངས་པས་དེ་ཉིད་དུ་ཡིད་བདེ་

སྐྱེས་ནས་བདེ་བར་གནས་སློ། །དེའང་ལུང་སློང་ནི་འཁློར་བའི་གནས་ངན། རང་

གཅིག་པུ་ནི་འཁློར་བ་ན་གློགས་མེད་པ། ནག་རློང་ངེ་བ་མཐློང་བ་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་

མིང་བཞིའི་ཚོགས་པ། དེ་ལ་དག་ཇག་གློ་སམ་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག །དག་ཇག་དེ་

ཚུར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡློད་སམ་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན། སྐྲག་ནས་བློས་པ་ནི་

ལས་ཉློན་གིས་འཁྲུལ་ཞིང་འཁློར་བར་འཁམས་པ། དྲང་སྲློང་དང་འཕད་པ་ནི་བླ་མ་

དང་མཇལ་བ། སྤང་ཐློ་ཡིན་གི་དག་ཇག་མིན་གསུངས་པ་ནི། ངའློ་སམ་དུ་གང་ཟག་
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དབྲ་སྟོན་བསྐལ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

གི་བདག་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དློན་ལ་མ་གྲུབ་པ། དེ་ལྟར་གློ་བས་ཡིད་བདེ་

སྐྱེས་པ་ནི་བདག་མེད་ངློ་འཕློད་ནས་ཡིད་བདེ་བ་ཐློབ་པ་སེ་དེ་ལྟར་ལེགས་པར་ངློ་

སྤློད་དློ། །

གཉིས་པ་སྒློམ་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

མཉམ་བཞག་དང་། རེས་ཐློབ་ཏུ་སྐྱློང་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

ལྟ་བ་ལ་མློང་བ་འདློན་པ་དང་། ཞི་ལྷག་གི་སྒློམ་དངློས་བསན་པའློ། 

དང་པློ་ལྟ་བ་ལ་མློང་བ་འདློན་པ་ནི། 

སྔར་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་གང་ཟག་རང་ངློས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་

ཤར་སྒློམ་དང་། དེ་ནས་ངེས་ཤེས་དེའི་སེང་དུ་འཇློག་སྒློམ་ཡང་བས་ནས་རིགས་

ཤེས་རེས་དཔག་གི་རྒྱུན་བསྐྱངས་ལ་ལྟ་བའི་གློ་དློན་ངེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ཞི་ལྷག་གི་སྒློམ་དངློས་ལ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ཞི་གནས་ནི། 

ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་རེད་ནས་སྔར་ལྟར་ཞི་གནས་དང་སྦྲགས་ལ། གང་ཟག་གི་

བདག་ཕར་བཏགས་ཙམ་ལས་རང་ངློས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་ངེས་ཤེས་སློང་སང་ངེ་བའི་

རྒྱུན་ལ་དམིགས་ནས་འཇློག་སྒློམ་བ་ཞིང་། ངེས་ཤེས་ཀི་མདངས་ཉམས་ནས་དཔྱད་

སྒློམ་ཀིས་གསལ་བཏབ་ནས་འཇློག་པ་སེ། སློང་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཞི་གནས་ལ་
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གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་ཁྱིད།

བརན་ཆ་ཅི་ཐློབ་བའློ། །

གཉིས་པ་ལྷག་མཐློང་ནི། 

ཞི་གནས་ཅི་རིགས་ཐློབ་ནས་ཁ་ནང་བལྟས་ཀི་དཔྱད་པ་ཕ་མློས་ལྟ་བའི་ངེས་

ཤེས་བསྐྱེད་ན་སྔར་བས་ཀང་གསལ་སྣང་སྐྱེ་བས་དེའི་སེང་དུ་འཇློག་དགློས་ཤིང་། 

སླར་ཡང་གསལ་འདེབས་ཡང་ཡང་བས་པས་སློ་སློར་རློག་པའི་ལྷག་མཐློང་གློང་

འཕེལ་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་གློ་མློང་ཅི་རིགས་ཐློབ་ནས་རྒྱུན་དུ་ཞི་ལྷག་གཉིས་སེལ་མ་

བས་ནས་ཆ་མཉམ་དུ་སྐྱློང་བར་བའློ། །གཉིས་པ་རེས་ཐློབ་ཏུ་སྐྱློང་ཚུལ་ནི། དེ་ལས་

ལངས་པའི་ཚེ་ང་ཙམ་ཞིག་ཐ་སད་དུ་སྣང་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་

སྣང་བ་ཡིན་པས་ནམ་ཡང་མི་འགག་ལ། དེས་ན་གང་སྣང་ཐམས་ཅད་སྣང་སློང་ཉིས་

ཚོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྒློ་ནས་རེན་འབེལ་གི་སྣང་བ་ལམ་དུ་ཁེར་བར་བའློ། །

གཉིས་པ་བློན་གི་བདག་མེད་ལ་གཉིས། 

ལྟ་བ། 

སྒློམ་པའློ། །དང་པློ་ལའང་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་བློན་གི་བདག་ངློས་བཟུང་བ་ནི། 

ལམ་རིམ་ལྟར་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་བློ་ལྔ་དང་། བླ་

མའི་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་ན། བློན་ཞེས་པ་འཁློར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པས་དམིགས་
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དབྲ་སྟོན་བསྐལ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

ཡུལ་མང་ཡང་ཕིའི་ཡུལ་རི་བློ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། མཚན་གཞི་ས་རྡློ་རི་ཤིང་དུ་མ་

མཚན་ཉིད་འདུས་ཤིང་སྤུངས་པ་ལ་དམིགས་ནས་མཚོན་བ་རི་བློ་འློ་སམ་དུ་

དམིགས་པ་དེ་བློན་གི་བདག་དང་། རི་བློ་འློ་སམ་པ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་

བདག་དེ་ཉིད་ཕར་བཞག་པ་ཞིག་མིན་པར་རང་ངློས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཅིག་ཡློད་པར་

འཛིན་པ་དེ་བློན་གི་བདག་འཛིན་ཡིན། བདག་དེ་མློང་ཐློག་ནས་ངློས་བཟུང་ན། 

མཚན་མློ་ཞིག་ཏུ་ལག་ནློམ་བས་པས་ཀ་བ་ཞིག་ལ་རེག་ན་འདི་ཀ་བ་འློ་སམ་པ་དེ་

བླློས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་ལ་མ་ལྟློས་པར་བླློ་དེས་འཇློག་པའི་གློ་ས་གནློན་ནུས་པའི་ཀ་

བ་ཞིག་ཡུལ་ངེས་དེ་ན་སྲ་ལིང་ངེར་ཡློད་པར་འཛིན་པ་དེ་བློན་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་

པ་བཞིན་ནློ། །

གཉིས་པ་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི། 

ལམ་རིམ་ལྟར་ན་ཕུང་པློ་ལྔ་ལས་གཟུགས་ཕུང་ལྟ་བུ་ལ་ཡན་ལག་སློགས་ཆ་

དང་ཆ་ཅན་སློ་སློར་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་དཔྱད་ཚུལ་སྤི་ལྟར་དང་། བླ་མའི་ཞལ་ལུང་

ལྟར་ན། འདི་རི་བློའ ློ་སམ་དུ་འཛིན་པ་དེ་རི་དེའི་རང་ངློས་ནས་ཚུར་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་

གྲུབ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་དེ། ས་རྡློ་སློགས་ཆ་ཤས་མང་པློ་སྤུངས་པའི་སེང་དུ་

བླློས་རི་བློ་ཞེས་སྔློན་ནས་མེད་པ་ལ་གསར་དུ་ལྟློས་ནས་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་

ཕིར་རློ། །

དཔེར་ན་ཀ་བ་ཞེས་གདུང་མ་འདེགས་པའི་ཤིང་དེའི་སེང་དུ་ཕར་ལྟློས་ནས་

བཏགས་པ་ཞིག་མ་གཏློགས་ཀ་བ་ཞེས་ཤིང་དེའི་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་

མེད་པ་བཞིན་ནློ། །ཤིང་གི་ངློས་ནས་ཀ་བར་གྲུབ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་དེ། ཡློད་
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གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་ཁྱིད།

ན་ཤིང་མ་བཅད་པའི་གློང་གི་སློང་པློ་རེ་རེ་བ་ལ་ཀ་བའི་བླློ་སྐྱེས་དགློས་ཀང་དེ་སྐྱེ་མི་

སྲིད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤིང་མ་བཅད་པའི་གློང་ནས་ཀ་བའི་མིང་འདློགས་རྒྱུ་མེད་པའི་

ཕིར་རློ། །རི་བློ་མེད་ཀང་རི་དེའི་ཆ་ཤས་ཤིང་སློང་པློ་ལྟ་བུ་བཏགས་ཙམ་མིན་པར་

གྲུབ་པ་ཞིག་ཡློད་སམ་ན། ཤིང་སློང་པློ་ཡང་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་མེད་དེ། ཡལ་ག་

ལློ་མ་སློགས་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་ལྟློས་ནས་སློང་པློ་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། སློང་

པློ་མེད་ཀང་སློང་དུམ། སློང་དུམ་མེད་ཀང་ཤིང་གཤགས་དང་། ཤིང་གཤགས་མེད་

ཀང་ཤིང་ཐུར། ཤིང་ཐུར་མེད་ཀང་ཤིང་ཕེད་དང་། ཤིང་ཕེ་དང་། ཤིང་ཕེ་མེད་ཀང་

རྡུལ་ཕན་དང་། རྡུལ་ཕན་ཆ་ཡིས་ཕེ་ན་ཆ་མེད། ཆ་མེད་ཡིན་ན་གཏན་མེད་ཡིན་པའི་

བར་དུ་སྦར། དེ་བཞིན་ཏུ་བག་དང་ཆུ་སློགས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་རློ། །དེ་ནས་བར་

གི་ལུས་དང་། དེ་ནས་ནང་གི་སེམས་ལ་དཔྱད། སེམས་ཀི་ནང་གསེས་སྔ་དྲློ་ཕི་དྲློའི་

རྣམ་རློག་དང་། དེ་སྐད་ཅིག་དང་། དེ་ཆ་མེད་ཀི་བར་དུ་དཔྱད་དློ། །དེ་ལྟར་དམིགས་

རྣམ་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཚད་ལ་དཔྱད་པས་ཕི་ནང་གི་བློན་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་

མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་ནས་བླློས་ཕར་ལྟློས་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་

གཏློགས་བཏགས་པ་ལྟར་གི་དློན་དེ་དང་དེར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དློ་སམ་དུ་

ངེས་པ་བདག་མེད་ཀི་ལྟ་བ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ངློ་སྤློད་ནི། 

སྤིར་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལས། ཐློ་སེང་མི་དག་ཇག་ལྟ་བུ་སྤི་ལྡློག་གི་རྒྱུན་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་པར་ཤེས་ཀང་། དེའི་གདགས་གཞི་ས་རྡློ་ཅི་རིགས་བརེགས་པའི་

མི་གཟུགས་ཐློ་ཡིན་སམ་པ་ལྟ་བུ་མཚན་ཉིད་ཀི་སྒློ་ནས་ངེས་པ་ནི་བློན་གི་བདག་
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དབྲ་སྟོན་བསྐལ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་ལ། ཐློ་དེ་ཡང་ས་རྡློ་དུ་མ་འདུས་པའི་ཚེ་ཡློད་པར་བཏགས་པ་ལས་ཐློ་ཞེས་གྲུབ་

པ་མེད་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ལ་ངློ་ལེགས་པར་སྤློད་དློ། །

གཉིས་པ་སྒློམ་ཚུལ་ལ། 

མཉམ་བཞག་དང་རེས་ཐློབ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ་ལྟ་བ་ལ་མློང་བ་འདློན་པ་དང་། ཞི་ལྷག་གི་སྒློམ་ཚུལ་དངློས་གཉིས། 

དང་པློ་ལྟ་བ་ལ་མློང་བ་འདློན་པ་ནི། 

སྔར་ལྟར་ཡུལ་རི་བློ་ལྟ་བུ་རེ་རེ་ནས་དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ་བདེན་མེད་ཀི་

དཔྱད་སྒློམ་དང་། དཔྱད་མཐར་བདེན་མེད་ཀི་ངེས་ཤེས་ཀི་རྒྱུན་ལ་འཇློག་སྒློམ་བ་

ཚུལ་གློང་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་ཞི་ལྷག་གི་སྒློམ་དངློས་ལ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ཞི་གནས་ནི། 

ཡུལ་གང་ཡང་བླློས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ངེས་ཤེས་

ལ་ཞི་གནས་ཀི་དམིགས་རེན་བས་ནས་དེའི་རྒྱུན་ལ་འཇློག་སྒློམ་བ་ཚུལ་གློང་ལྟར་

རློ། །
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གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་ཁྱིད།

གཉིས་པ་ལྷག་མཐློང་ནི། 

ཞི་གནས་དེའི་ངང་ནས་བླློའི་ཟུར་གི་དཔྱད་པ་ཕ་མློས་སློ་སློར་རློག་པའི་

གསལ་སྣང་བསྐྱེད་ལ་དེའི་རྒྱུན་ལ་དཔྱད་སྒློམ་དང་། མཐར་ཞི་ལྷག་གཉིས་སེལ་མ་བ་

ཚུལ་གློང་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་རེས་ཐློབ་ཏུ་སྐྱློང་ཚུལ་ནི། 

མཉམ་བཞག་ལས་ལངས་ནས། རེས་ཐློབ་ཏུ་ཕི་ནང་གི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་

སྣང་ཡང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བར་སྣང་ལ་སྐྲ་ཤད་ཀི་སྣང་བ་ལྟར་གཞི་མེད་ཀི་སྣང་བ་

ཡིན་པས་བདེན་པར་མེད་ལ། བདེན་མེད་ཀི་སྣང་བ་ཙམ་ནི་རེན་འབེལ་ལ་བསླུ་བ་

མེད་པའི་འཆར་ཚུལ་ཡིན་པས་ནམ་ཡང་མི་འགགས་ལ། དེས་ན་སྣང་ཡང་སློང་པ་

དང་སློང་ཡང་སྣང་བའི་སྣང་སློང་ཉིས་ཚོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་སྤློད་ལམ་ཐམས་

ཅད་ལམ་དུ་ཁེར། ཁད་པར་སློང་ཉིད་ཀིས་ཐབས་ཀི་ཆ་ཁད་དུ་གསློད་མི་རུང་བས། 

སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་སྤི་དང་། ཀུན་རློབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བླློ་སྦློང་ཞིང་། 

ཕ་རློལ་དུ་ཕིན་པ་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པློ་རློགས་པའི་ཐབས་

ལ་འབད་པར་བའློ། །

སླར་ཡང་དེ་དག་གི་གནད་བསྡུས་ན། 

གདགས་གཞི་ཕུང་པློ་ལ་བརེན་ནས་ངའློ་སམ་དུ་བཏགས་པའི་རྒྱུན་ལ་

དམིགས་པའི་བདེན་འཛིན་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་དང་། དེ་ཉིད་ཕུང་པློ་ལ་ལྟློས་ནས་

བཏགས་པའི་ལྟློས་བཞག་ཙམ་མ་གཏློགས་རང་ངློས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི་གང་ཟག་གི་
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དབྲ་སྟོན་བསྐལ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

བདག་མེད་ཡིན་ལ། ཕུང་པློ་ལྔས་བསྡུས་པའི་ཤེས་བ་རང་རང་གི་མཚན་གཞིའི་སེང་

དུ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་བདེན་འཛིན་བློན་གི་བདག་དང་། དེ་ཉིད་རང་

རང་གི་ཆ་ཤས་ལ་དམིགས་ནས་བཏགས་པའི་ལྟློས་བཞག་ཙམ་མ་གཏློགས་རང་

ངློས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནི་བློན་གི་བདག་མེད་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་རེ་རེ་བཞིན་དམིགས་

རྣམ་ཤན་ཕེ་ནས་ཐློག་མར་དཔྱད་སྒློམ་དང་། དེ་ནས་དཔྱད་མཐའི་དློན་ལ་འཇློག་སྒློམ་

རེས་འཇློག་ཏུ་བསྐྱངས་ནས་གློམས་པར་བ་ཞིང་། དེའི་ངང་ནས་རེས་ཐློབ་ཀི་སྣང་བ་

ཐམས་ཅད་སློང་བཞིན་ཏུ་སྣང་བ་མི་འགལ་བའི་རེན་འབེལ་དུ་ཤེས་ནས་ལམ་དུ་ཁེར་

ཞིང་། རེན་འབེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སློང་ཉིད་ཀི་ངང་ནས་དགེ་ཚོགས་སྤི་དང་ཐབས་སིང་

རེ་ཆེན་པློའི་བླློ་སྤློང་ལ་འབད་ནས་བསྒློམ་པར་བའློ། །

སློང་ཉིད་ལྟ་བའི་ཉམས་ལེན་སིང་པློ་ནི། 

ཕི་ནང་གི་བློན་ཐམས་ཅད་རང་གི་བླློས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་རང་ངློས་

ནས་བདེན་པར་གཏན་ནས་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་པའི་ངེས་ཤེས་སློང་སང་ངེ་བའི་དློན་ལ་

དཔྱད་འཇློག་གཉིས་རེས་མློས་བས་ནས་སྐྱློང་བའློ། །

དེ་ལ་འདི་སྐད་དུ། ཕི་ནང་བློན་ཀུན་བླློ་ཡིས་བཏགས་པ་ལས། །རང་ངློས་མ་

གྲུབ་ངེས་ཤེས་རེད་པའི་དློན། །དཔྱད་འཇློག་གཉིས་ཀས་རེས་འཇློག་སྐྱློང་བེད་

པ། །བདག་མེད་སློང་ཉིད་ལྟ་བའི་སྒློམ་ཚུལ་ཡིན། །ཞེས་བའློ། །ཞེས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་

མ་ནློར་བར་བསྡུས་པའློ། །
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གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་ཁྱིད།

བདག་འཛིན་གི་ཉེས་དམིགས། 

བདག་འཛིན་ཉེས་དམིགས་སྒློམ་ཚུལ་བསྡུ་ན། ཐློག་མར་བདག་འཛིན་རད་

བཅད་དེ། རང་སྐྱེས་པའི་ཡུལ་འདི་ནི་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ནས་མ་དག་འཁློར་བའི་

གནས་ཡིན། དེར་སྐྱེས་པའི་ལུས་འདི་ནི་བཞི་འདུས་ཤ་ཁག་གི་སྒྱུ་ལུས་ཡིན། རང་

རེ་འཁློར་བའི་གནས་སུ་སྒྱུ་མའི་ལུས་བླངས་ནས་འཁློར་བར་འཁམས་དློན་གང་ལས་

བྱུང་ན་མ་རིག་པ་ལས་བྱུང་། དེ་ལ་གང་ཟག་དང་བློན་གི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཡློད། 

དེ་ལས་ཀང་འཁློར་བའི་ར་བ་དངློས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ངའློ་སམ་པ་དེ་ཡིན། 

བདག་དེ་འཁློར་བ་པ་ཞིག་ཡིན་ནས་བཟུང་། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་རེན་ཕློ་མློ་ན་སློ་རྒན་གཞློན་

བླློ་སྤང་གེན་སློགས་ཁད་ཅིའང་མེད་ཅིང་ཀུན་ལ་ཡློད་པས་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་

ཞེས་བའློ། །

དེ་ནས་བདག་འཛིན་གིས་འཁྲུལ་ལུགས་ལ། 

ངར་འཛིན་ལས་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་སྐྱེ། དེས་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་དགེ་

སིག་བསགས་ནས་འཁློར་བར་འཁམས་པ་ཡིན་པས་འཁློར་བའི་ར་བ་དེ་ལས་ཐུ་བ་

གཞན་མེད། དེ་ལས་ཆགས་སང་གིས་འཁྲུལ་ཚུལ་ངློ་སྤློད་ན། ཡིད་དང་མཐུན་པའི་

མི་ཞིག་གིས་ཟས་ནློར་ཐློགས་ནས་གཏམ་སན་པར་སྨྲ་བ་ཞིག་མདུན་དུ་བྱུང་ན། རང་

གིས་མགློ་བཏེགས་ནས་བལྟ་བ་ནི་ངར་འཛིན། ཡིད་དགའ་བས་འཛུམ་པ་ནི་འདློད་

ཆགས། དེའི་རེས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ངག་འཁལ་སློགས་སྨྲ་བ་ནི་ལས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཁ་ཕིར་

ཕློགས་ཏེ་འཁྲུལ་བ་ནི་འཇིག་རེན་པ་དང་། ནང་དུ་ཕློགས་ཏེ་ཞེན་ཆགས་སློང་བ་ནི་
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དབྲ་སྟོན་བསྐལ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

དགེ་སྦློར་བ་ཡིན་པར་ངློ་སྤློད་དློ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བའི་མི་ཞིག་གིས་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་ལ་བརེན་ནས་

ཞེ་སང་གིས་འཁྲུལ་ལུགས་ཀང་སྦར་ནས་ངློ་སྤློད་ལ་བསམ་མློ། །དེ་ལྟར་ཐློག་མེད་ས་

འཁྲུལ་ཏེ་སྲིད་པའི་འཁློར་ལློ་འདི་བྱུང་བས་ད་ནི་དམུས་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་ནས་

བདག་འཛིན་གི་ཉེས་པ་དྲན་པ་ལ། བདག་འཛིན་འདི་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་སྤི་དག་

དང་། དེའི་ནང་ནས་ཁིལ་དུ་གནས་བཅས་པའི་ནང་དག་ཡིན་ཏེ། ནང་དགས་ཕི་ནས་

དག་སྣ་འདྲེན་པ་བཞིན་དུ་ངར་འཛིན་གིས་ལས་དགེ་སིག་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྣ་འདྲེན་བེད་

པ་ཡིན་པས། ད་ནི་དག་བསད་པ་བཞིན་དུ་བདག་འཛིན་འདི་འདུལ་དགློས་སློ་སམ་

དུ་དམ་བཅའ་བ། དེ་ནས་བདག་འཛིན་འདི་ནི་སྲིད་པའི་སྤི་འདྲེ་དང་། དེའི་ནང་ནས་

ཕུག་ཏུ་ཉལ་བའི་ཕུང་སྲི་ཡིན་ཏེ། ཕུང་སྲིས་གདློན་ཐམས་ཅད་སླློང་བ་བཞིན་ངར་

འཛིན་གིས་ཉློན་མློངས་པའི་རྣམ་རློག་ཐམས་ཅད་སླློང་བར་བེད་པ་ཡིན་པས། ད་ནི་

འདྲེ་འདུལ་བ་བཞིན་བདག་འཛིན་འདི་འདུལ་དགློས་སློ་སམ་དུ་དམ་བཅའ་བ། དེ་

ནས་བདག་འཛིན་འདི་ནི་རླློམ་པའི་འགློང་པློ་དང། དེའི་ནང་ནས་ལེགས་སུ་མི་སེར་

བའི་བསེ་རག་ཡིན་ཏེ། བསེ་རག་ཁིམ་དུ་ཞུགས་ན་ཅི་བས་ཉེས་སུ་འགློ་བ་བཞིན་

ངར་འཛིན་ཡློད་ན་བླློ་ཁ་འཁློར་བའི་ཕློགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་འགློ་བས། ད་ནི་བསེ་རག་

རློང་པ་བཞིན་བདག་འཛིན་འདི་འདུལ་དགློས་སློ་སམ་པའི་དམ་བཅའ་ཡང་ཡང་བ་

སེ། དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་དུས་ནམ་ཡང་བདག་འཛིན་འདུལ་བའི་དགེ་སྦློར་བ་ཞིག་བ་

སམ་པའི་འདུན་པ་གཏློང་དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞལ་རྒྱུན་ནློ། །
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གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་ཁྱིད།

ཀུན་རློབ་བང་ཆུབ་སེམས་སྒློམ་ཚུལ། 

རང་རེ་རྣམས་ཚེ་རབས་ཐློག་མེད་ནས་རང་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་དབང་

གིས་འཁློར་བའི་གནས་སུ་འཁམས་པས། ད་ནི་གཞན་གཅེས་པར་བཟུང་ནས་

སེམས་བསྐྱེད་ལ་སླློབ་དགློས་ལ། དེ་ལ་དློན་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་བླློ་སྦློང་ན། ཐློག་མར་

སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ཏེ་སྒློ་ཁི་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་ན་འདི་བདག་གི་འཁློར་བ་ཐློག་

མེད་ཀི་ཕ་མ་ཡིན། དེའི་ཚེ་ད་ལྟའི་ཕ་མ་བཞིན་དུ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དྲིན་ཆེན་འདི་ནི་

བདག་འཛིན་གིས་བསླུས་ཏེ། ང་ང་ཞེས་སེམས་ནི་འཁྲུལ། ཞེ་སང་དང་གསློད་རྐུ་

སློགས་སིག་པ་ནི་མ་བསླབས་ཀང་ཤེས། ད་འཁྲུལ་མི་རུང་ཞེས་བློན་བཤད་པས་ནི་

གློ་མི་ནུས། དགེ་སེམས་ནི་ཏིལ་ཙམ་མི་དྲན་པས་ད་དུང་འཁློར་བར་འཁམས་པ་

ལས་ཐབས་མི་འདུག་པས་ད་ཅི་བ་སམ་དུ་སིང་རེ་བསྒློམ་མློ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་

ལ་དམིགས་ཏེ། དྲིན་ཆེན་འདི་ལ་དྲིན་ཞིག་གཟློ་དགློས་ན། ཟས་གློས་སྦིན་པ་དང་། 

རིམ་གིས་ལྷ་མི་ཉན་རང་གི་ས་ལ་བཀློད་ཀང་དྲིན་མི་སློད། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་

བཀློད་ན་དྲིན་སློད་ཀང་། ད་ལྟར་བདག་ལ་དེའི་ནུས་པ་མེད་པས་ཐློག་མར་བདག་གི་

སྒློ་ཁི་འདིའི་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ་ཞིག་མ་བས་ཐབས་མེད་ལ། དེ་

ཡང་དློན་མེད་དུ་སངས་རྒྱས་མི་ཐློབ་པས་ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦློང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་

བས་ལ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བས་ནས་སྒློ་ཁི་འདི་འདྲེན་པའི་སློན་པ་བའློ་སམ་དུ་

དམ་བཅའ། དེ་ནས་བཟུང་དགེ་བ་ཅི་བས་སྒློ་ཁི་ལ་བསྔློ་བ་དང་། རག་ཏུ་ཕན་འདློགས་

པའི་འདུན་པ་གཏློང་། གཞན་ཡང་བཟང་ངན་གི་འབེལ་བ་ཐློགས་ཚད་ལ་ཕན་ཐློགས་

པའི་སློན་ལམ་བཟང་པློ་འདེབས་དགློས་སློ། །གློམས་ནས་དམིགས་རེན་སློས་ལ་
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དབྲ་སྟོན་བསྐལ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

གཅན་གཟན་དང་། སྤང་པློ་སློགས་ནས་སིག་ཅན་གི་རྒྱལ་པློ་དང་ཕ་མ་སློགས་ཁད་

མེད་ཀི་བླློ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒློམ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བླློ་སྦང། དེ་ལ་

གློམས་ནས་རྒྱུན་དུ་རང་ཉིད་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའི་འདུ་ཤེས་བས་ནས་སེམས་

ཅན་རྣམས་ནི་རང་གི་སེམས་ཅན། རང་གི་དེའི་བདག་པློ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་གཞན་གི་

སྐྱིད་སྡུག་གི་ཁུར་རང་གིས་བླངས་ནས་འདི་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་བདག་གིས་

འགློད་དློ་ཞེས་བརློད་ཅིང་དེའི་འདུན་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་བླློ་སྦློང་ངློ་། །ཞལ་རྒྱུན་ནློ། །
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པར་བང་སློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

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

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སྒློ་མློ་སློང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །
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