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ལས་དབང་ལུང་ཁི ད་སྩོགས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་ཞུས།

སྤི་ལྩོ་༡༩༩༧ནས་ད་བར་རིགས་ལམ་སླྩོབ་གཉེར་ཁང་ད་བྩོད་ཀི་རིག་གནས་དང་། བེ་བག་

ནང་རིག་གཞུང་ཆེན་དང་ལམ་རིམ་སྩོགས་ཀི་དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞིན་ཐྩོག 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ
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ཤེས་ཡྩོན་འགན་འཛིན་གི་འགན་འཁུར་ཡང་ཞུས་མྩོང་ཡྩོད། །

སྤི་ལྩོ་༢༠༠༥ནས་བཟུང་བ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་བཀའ་ཕེབས་བཞིན། ནང་ཆྩོས་ངྩོ་

སྤྩོད་ཚོགས་པའི་ནང་ཆྩོས་སླྩོབ་དཔྩོན་གི་འགན་འཁུར་ཞུས་ཏེ། ད་བར་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་ནང་

ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བསྡུས་འབིང་རྒྱས་གསུམ་སླྩོབ་ཁིད་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཐྩོག་ནང་ཆྩོས་དྩོན་གཉེར་

བའི་བྩོད་ཀི་སླྩོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། གཞིས་ཆགས། བཙུན་མའི་དགྩོན་སེ། ནང་པའི་ཚོགས་པ་དང་། ཕྱི་

ནང་མི་རིགས་བཅས་ལ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་ལམ་སྟྩོན་སྩོགས་འགན་འཁུར་ཞུས།

གཞན་ཡང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་རིས་མེད་བསྟན་འགྩོ་སྤི་དང་ཡང་སྩོས་བྩོད་

ཀི་ནང་བསྟན་དང་། དབང་པྩོ་སྐྱྩོན་ཅན་གི་ཚོགས་སེར་སྩོགས་སྐྱབས་མེད་མགྩོན་མེད་ཀི་ཉམ་

ཐག་རིགས་ལ་ཆྩོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་ཐྩོགས་ཅི་ཐུབ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་པ་བཅས་སྩོ།།



  xii    xii  

གེང་བརྩོད། 

༄༅། །འཛམ་གིང་ས་ཡི་ཡང་ཐྩོག་ཏུ་གནས་པའི་པུར་རྒྱལ་བྩོད་ཅེས་ཡྩོངས་སུ་གགས་པའི་ཁ་

བ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་མེ་ཏྩོག་གང་ལ་ཕྩོག་པའི་ལྷ་སྐལ་ཕྱྩོགས་བཅུ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཐུགས་

རེའི་རང་གཟུགས་རིགས་དང་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གི་ར་

བའི་བ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྩོས་དབུས། ཡྩོངས་ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

ཆེན་པྩོ་རྣམས་དང༌། བསླུ་མེད་སྐྱབས་གནས་མཆྩོག་གསུམ་གི་བིན་མཐུས་འཛམ་གིང་ཡྩོངས་སུ་

གགས་པའི་ཟླ་མེད་སྟྩོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་མཉམ་མེད་ཤཱཀའི་སེངེའི་རིང་ལུགས་ལ་དད་མྩོས་དང་

དྩོ་སྣང་ཅན་གི་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་༢༠༠༥ནས་བཟུང། ཤེས་རབ་སིང་པྩོའ་ིམདྩོ་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་པའི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བསྟན་བཅྩོས། བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གིས་མཚོན་ནང་དྩོན་རིག་

པའི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅྩོས་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྟེང་ནས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བསྡུས་འབིང་རྒྱས་

གསུམ་བེད་པའི་གྩོ་སྐབས་བཟང་པྩོ་ལེགས་པར་ཐྩོབ་ཅིང༌། སྐབས་དེར་བསྟན་འགྩོ་སྤི་དང་ཁྱད་

པར་ནང་ཆྩོས་དྩོན་གཉེར་བའི་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་ཕན་དུ་རེ་བའི་བསམ་པས་དངྩོས་གཞིའི་སླྩོབ་

ཚན་དང་འབེལ་བ་ཡྩོད་པའི་ཡིག་ཆ། དཔེར་ན་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་། སྤྩོད་འཇུག་གི་ས་བཅད་

དང་གཞུང་ཤན་སྦར་ལྟ་བུས་མཚོན་ཡིག་ཆ་མང་དག་ཅིག་ཆྩོས་སྦིན་འགེམས་སེལ་ཞུས་པ་

རྣམས་ནས་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་ད་ལམ་འདིར་ཕྱྩོགས་བསྒིགས་ཀིས་དེབ་ཆུང་ཞིག་དཔར་

སྐྲུན་ཞུ་ཐུབ་ན་ལེགས་པར་སམ་ཞིང། དེའི་དགྩོས་དྩོན་ཡང༌། 

༡༽སྤིར་ཁམས་གསུམ་འཁྩོར་བར་གནས་པའི་ཕ་མར་གྱུར་པའི་འགྩོ་ཀུན་བདེ་བ་འདྩོད་པ་

དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཀང་། ཆྩོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་ལ་རྩོངས་པ་དང་། 

བེ་བག་ཏུ་བདེ་སྡུག་གི་ངྩོ་བྩོ་ལེགས་པར་མི་ཤེས་ཤིང་དེ་གཉིས་ཀི་བང་དྩོར་ལ་ཤིན་ཏུ་རྩོངས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ

པའི་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ལ་བདེ་བར་རྩོམ་སྟེ་འཇུག་པས་ལུས་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

མི་ཟད་པས་ཡྩོངས་སུ་མནར་ཏེ་ཡྩོད་པ་རྣམས་བདེ་བ་ཐྩོབ་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྩོལ་བ་དང་། 

ཁྱད་པར་དུ་ད་ལྟའི་འཛམ་གིང་འདིར་ཕྱིའི་དངྩོས་པྩོའི་དཔལ་ཡྩོན་ཤིན་ཏུ་ཡར་རྒྱས་སུ་སྩོང་ཡང་། 

ནང་བམས་སིང་རེའི་སེམས་བཟང་དང་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀིས་མཚོན་ནང་

བསམ་པའི་དཔལ་ཡྩོན་ཐྩོག་དྩོ་སྣང་ཆེར་མེད་ཐྩོགཉམས་རྒུད་དུ་སྩོང་དབང་གིས་འཇིག་རེན་ཀུན་

ཏུ་མ་རབས་ཀི་བསམ་སྤྩོད་སྩོགས་འཕེལ་ཏེ་དཀའ་ངལ་རབ་རིམ་ཆུ་ཡི་གཉེར་མ་བཞིན་ཐྩོན་པ་

སྩོགས་ཀི་དངྩོས་ཡྩོད་ཀི་དཀའ་ངལ་དང་སྐྱྩོན་རྣམས་བསལ་ཏེ། འཇིག་རེན་ཀུན་ཏུ་ཡ་རབས་

བཟང་སྤྩོད་དང་བམས་སིང་རེའི་བསམ་སྤྩོད་བཟང་པྩོ་རྣམས་གྩོང་འཕེལ་གིས་འཛམ་གིང་ཞི་

བདེར་འགྱུར་བ་སྩོགས་དང་། 

༢༽གཞན་ཡང་བདག་ཅག་གི་སྟྩོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་རེས་འཇུག་ཅིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད། 

སེར་སྐྱ་མི་མང་སུ་ཡིན་ཡང་ནང་ཆྩོས་ཤེས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་གལ་ཆེ་

ལྟར།བྩོད་གཞིས་བེས་གཉིས་སུ་གནས་པའི་བྩོད་རིགས་ཀི་གཙོས་ནང་ཆྩོས་དྩོན་གཉེར་ཅན་གི་

ཕྱི་ནང་མི་རིགས་མང་པྩོར་ཕན་ཐྩོགས་འབྱུང་བ་དང་། 

༣༽དེ་བཞིན་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཀི་སླྩོབ་སྦྩོང་བེད་སྐབས་དགེ་རྒན་དགེ་ཕྲུག་དང་བཅས་

པར་ཐྩོས་བསམ་འཆད་ཉན་གནང་བདེའི་ཆ་རྐེན་དུ་འགྱུར་བ་དང། 

༤༽ཡང་ངྩོས་ནས་མི་མང་ལ་སླྩོབ་ཁིད་བས་པའི་སྤྩོད་འཇུག་དང་ལམ་རིམ་ཆེ་མྩོའི་འགེལ་

བཤད་སྩོགས་ཀི་འྩོད་སེར་ CD & DVD གསན་མཁན་མང་པྩོ་ཞིག་ནས་ངྩོས་ལ་འྩོད་སེར་

ཉན་སྐབས་འབེལ་ཡྩོད་ཡིག་ཆ་ས་བཅད་སྩོགས་ངེས་པར་དགྩོས་མཁྩོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཚུལ་གསུངས་

པ་ལྟར། དེ་དག་ལ་ཕན་དུ་རེ་བ་སྩོགས་ཀི་དགེ་མཚན་ལ་བརེན། གནས་སྐབས་དང་མཐའི་ཕན་

ཐྩོགས་སྩོ་དུ་མར་དམིགས་ཏེ་ད་ལམ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་སྐབས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཕྱྩོགས་བཏུས་༼རེ་

བཙུན་བ་མ་མཉེས་པའི་མཆྩོད་སྤིན་༽ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ལགས་ཤིང་། 

ལེགས་བས་རྣམ་དཀར་གི་དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བསགས་པ་དེ་ཡང་། དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་མཁས་གྲུབ་



  xiv  

ཀུན་གི་གཙུག་ནྩོར་དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས་ཇི་སྐད་དུ། 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བྩོ་ཀུན། །བསྩོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །བསྩོད་ནམས་

ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོན་པ་ལྟར། འདི་ཕྱི་རང་གཞན་

འཕལ་ཕུགས་ཀུན་དགེའི་སྩོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་དང་བཅས། རིགས་ལམ་སླྩོབ་གཉེར་ཁང་དང་

ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཚོགས་པའི་ནང་ཆྩོས་སླྩོབ་དཔྩོན་གི་མིང་ཙམ་འཛིན་པ་དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་

བ་ནས་བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་༢༡༣༨། ༦། ༤དང་ཕྱི་ལྩོ་༢༠༡༡། ༨། ༣ལ། །
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༄༅། །རེ་བཙུན་བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོ་མཉེས་པའི་མཆྩོད་སྤིན་

མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ་ 

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྩོ། །

སྔྩོན་འགྩོ་ཀུན་སླྩོང་བཅྩོས་ཚུལ། 

༄༅། །སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་མདྩོ་ལས། ཆྩོས་རྣམས་ཡིད་ཀི་

རང་བཞིན་ཏེ། །ཡིད་ནི་གཙོ་ཞིང་སྔྩོན་ལ་འགྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། ཇྩོ་བྩོ་ཆེན་པྩོས། 

ཐྩོག་མཐའ་གཉིས་ལ་བ་བ་གཉིས་གསུངས་པ་ལྟར། དགེ་བ་གང་བེད་ཀང་ཐྩོག་མར་

ཀུན་སླྩོང་བཟང་པྩོ་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་དེ་བཅྩོས་ཚུལ་ལ་སྤི་དང་བེ་བག་

གཉིས་ཡྩོད་པ་ལས། དང་པྩོ་སྤི་ནི། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆྩོག་རྣམས་

ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦིན་སྩོགས་བགིས་

པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །

གཉིས་པ་བེ་བག་ལ་ལྔ།

  ༡༽འགྩོ་བ་སྤི་ལ་དམིགས་པ་ནི། ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་

བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིགཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིགཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིགཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་

ཆགས་སང་གཉིས་དང་བལ་བའི་བཏང་སྩོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག༢༽སངས་

རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་བསྟན་འཛིན་སྤི་ལ་དམིགས་པ་ནི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་

བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཁམས་བཟང༌། །ལུས་

ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་གནས། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་

ཅིག །༣༽འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཐུགས་སྩོན་འགྲུབ་པར་དམིགས་པ་

ནི། མདྩོར་ན་མགྩོན་པྩོ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྤན་

སྔར་གངས་ཅན་ཞིང༌། །ཡྩོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སྩོན་ལམ་གང་མཛད་པའི། །འབས་

བཟང་དེང་འདིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛོད། །༤༽བ་མ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརན་ཅིང་

བསྟན་འགྩོ་སྤི་བེར་ཕན་པའི་ཐུགས་བཞེད་འགྲུབ་པར་དམིགས་པ་ནི། གངས་རི་ར་

བས་སྐྩོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །སྤན་

རས་གཟིགས་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྩོགས། །ཞབས་པད་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་

བརན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་དང༌། འདིའི་སྩོགས་སྒའི་ནང་རང་གི་ཆྩོས་འབེལ་ཡྩོད་པའི་

བ་མ་ཡྩོངས་རྩོགས་བསམ་དགྩོས། ༥༽རང་ཉིད་བ་མ་དང་མ་འབལ་བར་དམ་ཆྩོས་

མཐར་ཕྱིན་པར་དམིགས་པ་ནི། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང༌། །འབལ་མེད་ཆྩོས་

ཀི་དཔལ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅིང༌། །ས་དང་ལམ་གི་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྩོགས་ནས། །རྩོ་རེ་

འཆང་གི་གྩོ་འཕང་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །༦༽རང་རྒྱུད་ལ་བང་སེམས་དང་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་

བ་རྣམ་དག་སྐྱེ་བར་དམིགས་པ་ནི། ༡༽བང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌། །གྩོང་ནས་གྩོང་

དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །༢༽སྟྩོང་ཉིད་ལྟ་བ་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་

ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌། །གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །༧༽

ཆྩོས་ཀི་བ་བ་གང་བས་ཀང་འཁྩོར་གསུམ་མི་དམིགས་པ་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་

རབ་ཀིས་ཟིན་དགྩོས་པས་དེའི་ཚུལ་ནི། 

རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་

བརེན་ནས་གདགས་པ་སྟེ། །འདི་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་

མ་ཡིན་པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟྩོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆྩོས་

འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར། གྩོང་གསལ་ཀུན་སླྩོང་རྣམས་ལེགས་པར་

བཅྩོས་པའི་རེས་སུ་དངྩོས་གཞི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་སྩོགས་ཀི་སླྩོབ་ཚན་ལ་ཐྩོས་

བསམ་སྩོམ་གསུམ་ལེགས་པར་བ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ཟིན་པ་ན་གཤམ་གསལ་ལྟར་སྩོན་

ལམ་དང་ཤིས་བརྩོད་གནང་དགྩོས་པས། 

མཇུག་བསྔྩོ་སྩོན། 

༡༽སྩོན་ལམ་གི་རྒྱལ་པྩོ་བཟང་སྤྩོད་སྩོན་ལམ་གི་སིང་པྩོ། འཇམ་དཔལ་

དཔའ་བྩོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་

ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་སླྩོབ་ཕྱིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔྩོ། །དུས་

གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བསྔྩོ་བ་གང་ལ་མཆྩོག་ཏུ་བསྔགས་

པ་དེས། །བདག་གི་དགེ་བའི་ར་བ་འདི་ཀུན་ཀང༌། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔྩོ་

བར་བགི། །ཞེས་དང༌། ༢༽ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཅིག །ངན་འགྩོ་ཐམས་ཅད་རག་ཏུ་སྟྩོང་པ་དང༌། །སངས་རྒྱས་བང་སེམས་གང་ན་སུ་

བཞུགས་པ། །དེ་དག་ཀུན་གི་སྩོན་ལམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང༌། ༣༽མདྩོར་ན་

མགྩོན་པྩོ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །ཞེས་སྩོགས་དང། ༤༽གངས་རིའི་ར་

བས་བསྐྩོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཞེས་སྩོགས་སྔར་ལྟར་རྩོ། །༥༽སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་

དག་བ་མ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་སྔར་ལྟར་རྩོ། །༦༽ར་རྒྱུད་བ་མ་རྣམས་ཀིས་བཀྲ་

ཤསི་ཤྩོག །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བཀྲིས་ཤྩོག །མ་དང་མཁའ་འགྩོ་རྣམས་

ཀིས་བཀྲིས་ཤྩོག །ཆྩོས་སྐྱྩོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་ཤྩོག །ཅེས་དང༌། ༧༽

སྩོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་སྔགས། ༀ་དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་ཛ་ཡ་མུ་ཁེ་སྭཱཧཱ། 

ཉིན་ལྟར་བང་སེམས་ཀི་འཕེན་པ་གཏྩོང་ཚུལ་སྩོགས།

༡༽ཕྱྩོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་བདག་ལ་དགྩོངས་སུ་གསྩོལ། བདག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིང་ཅན་རང་མིང་

སྨྩོས། ཞེས་བགི་བས་མར་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་

འཕང་ལ་དགྩོད་པར་བ། དེ་ལྟར་བཀྩོད་མ་ཟིན་གི་བར་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་དལ་འབྩོར་

ཚང་བའི་མིའི་ལུས་རེན་འདི་མ་དྩོར་གི་བར་དང༌། ལྩོ་འདི་དང་ཟླ་བ་འདི་དང་བདུན་

ཕག་འདི་དང༌། ཉི་མ་ད་རིང་གི་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་ལྩོངས་སྤྩོད་དུས་གསུམ་དགེ་

ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་

རིན་པྩོ་ཆེ་དང༌། ཇྩོ་བྩོའི་ཡང་ཇྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་མ་རྒན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྩོན་དུ་ཡྩོངས་སུ་བཏང་བ་ལས། ད་རིང་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཟས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

གྩོས་གནས་མལ་སྩོགས་ལ་ལྩོངས་སྤད་ནས་བསྟན་འགྩོ་ཁྩོ་ནའི་དྩོན་བསྒྲུབ་པར་

བའྩོ། །༢༽སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྩོ་རེ་འཛིན་པའི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གི་ར་བ་སྟེ། །བ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །༣༽རག་

ཏུ་ངུ་ཡིས་ཆྩོས་འཕཌ་བསྟེན་པ་ལྟར། །ལུས་སྲྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀུན་གིས་གཡྩོ་མེད་

པར། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ལེགས་པར་མཉེས་བས་ནས། །མི་མཉེས་སྐད་ཅིག་

ཙམ་ཡང་མི་བེད་ཤྩོག །༤༽སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བ་ཞིང༌། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པར་སྤད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡྩོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་

ཡིན། །༥༽ཚེ་འདིའི་ཆྩོས་བརྒྱད་བིས་པའི་རྩོལ་རེད་དང༌། །འཁྩོར་བའི་ཕུན་

ཚོགས་དུག་སྦྲུལ་ཚང་ལྟ་བུར། །རིག་ནས་བང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་

དེ། །ཕྱིན་དྲུག་སྤྩོད་པས་རག་ཏུ་འཚོ་བར་ཤྩོག །༦༽བང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རིན་

པྩོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌། །གྩོང་

ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །༧༽ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །འགྩོ་བ་ཇི་

སྲིད་གནས་གྱུར་པ། །དེ་སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྩོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

སེལ་བར་ཤྩོག །༨༽རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆྩོད་པ་དང༌། །བམས་སིང་རེ་བང་

སེམས་འབྩོངས་པ་དང༌། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཡི། །མཆྩོག་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་

པར་བིན་གིས་རྩོབས། །

སྩོན་སེམས་དང་བང་སྩོམ་ལེན་ཚུལ། 

༈ བ་མའམ་སྐྱབས་ཡུལ་གི་རེན་གི་དྲུང་དུ་གུས་པ་དང་བཅས་པུས་མྩོ་

གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་སྟེ། ལུས་བཙོག་པུར་འདུག་ཅིང་ལག་ཐལ་མྩོ་སྦར་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སྟེ་ངག་ཏུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་རེས་ཟླྩོས་བེད་པར་མྩོས་ཏེ་འདི་ལྟར། 

དང་པྩོ་སྩོན་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་ནི། འགྩོ་རྣམས་བསྒལ་འདྩོད་བསམ་པ་

ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །བང་ཆུབ་སིང་པྩོར་མཆིས་ཀི་

བར། །རག་པར་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཤེས་རབ་སིང་བརེར་དང་བཅས་

པའི། །བརྩོན་པའི་སེམས་ཅན་དྩོན་དུ་བདག །སངས་རྒྱས་མདུན་དུ་གནས་བགིས་

ཏེ། །རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དྩོ། །ལན་གསུམ། 

གཉིས་པ་སྩོན་སེམས་དང་འཇུག་སེམས་ཅིག་ཅར་བསྐྱེད་པའམ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྩོམ་པ་ལེན་ཚུལ་ནི། བ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས། །བདག་ལ་

དགྩོངས་པ་མཛད་དུ་གསྩོལ། །ཇི་ལྟར་སྔྩོན་གི་བདེ་གཤེགས་ཀིས། །བང་ཆུབ་ཐུགས་

ནི་བསྐྱེད་པ་དང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་པའི་བསླབ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་

ལྟར། །བདག་ཀང་འགྩོ་ལ་ཕན་དྩོན་དུ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགི་ཞིང༌། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགི། །ཞེས་ལན་

གསུམ་དང༌། དེ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་

གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌། །གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་

ལན་གཅིགཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །འགྩོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་གྱུར་པ། །དེ་

སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྩོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་ལན་

གཅིགས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌། །སན་དང་དགྩོན་པའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །རག་ཏུ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །རང་དགར་དགག་མེད་སྤད་བར་ཤྩོག །སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་སྲྩོག་བཞིན་ཕངས། །བདག་ལས་དེ་དག་ཆེས་ཕངས་ཤྩོག །བདག་ལ་དེ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

དག་སིག་སིན་ཅིང༌། །བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སིན་ཤྩོག །ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་འགའ་

ཞིག་ཀང༌། །གང་དུ་མ་གྩོལ་དེ་སྲིད་དུ། །དེ་ཕྱིར་བ་ན་མེད་པ་ཡི། །བང་ཆུབ་ཐྩོབ་ཀང་

གནས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ལན་གཅིག་བས་ཏེ་ཚིག་གི་མཐའ་མ་རྩོགས་པ་ན་སྩོན་འཇུག་

གི་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་དང་བང་སྩོམ་བཅས་སྔར་ཐྩོབ་མ་ཉམས་པར་ཡྩོད་ན་གྩོང་

ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བ་དང༌། ཉམས་ཡྩོད་ན་སླར་གསྩོ་བ་དང༌། སྔར་ཐྩོབ་མེད་ན་གསར་

དུ་ཐྩོབ་སྩོང་སམ་པའི་མྩོས་པ་ཤུགས་དྲག་བ། དེ་ཟིན་པ་ན། དུས་ཁྩོམ་ཡྩོད་ན།སྤྩོད་

འཇུག་ལེའུ་གསུམ་པ་ཤྩོག་ཕེང་༣༧། ༦པའི་ཚིག་མཚམས། དེ་ལྟར་བྩོ་དང་ལྡན་པ་

ཡིས། །ནས། ཤྩོག་ཕེང་༤༠། ༢ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སྩོགས་དགའ་བར་གིས། །ཞེས་པའི་

བར་ཚིག་དྩོན་སེམས་བཞིན་གདྩོན་པར་བའྩོ། །

སྔགས་སྩོམ་ལེན་ཚུལ། 

༈ མདྩོར་བསྡུས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །བདག་ལ་

དགྩོངས་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་ཡིས། །དུས་འདི་ནས་

ནི་བཟུང་ནས་ནི། །བང་ཆུབ་སིང་པྩོར་མཆིས་ཀི་བར། །ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགྩོན་

པྩོ་རྣམས། །བང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངེས་མཛད་པའི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བ་ན་མེད། །དམ་

པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགི། །རིགས་ལྔ་སྤི་དང་སྩོ་སྩོ་ཡི། །དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་མ་

ལུས་གཟུང་། །མ་བསྒལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་བསྒལ། །མ་གྩོལ་བ་རྣམས་བདག་

གིས་དགྩོལ། །དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་དབུགས་དབྱུང་ཞིང༌། །སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་

ལ་འགྩོད། །ཅེས་ལན་གསུམ་གིས་བང་བར་བ་བའྩོ། །རྒྱས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །བདག་ལ་དགྩོངས་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །བདག་མིང་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

འདི་ཞེས་བགི་བ་ཡིས། །དུས་འདི་ནས་ནི་བཟུང་ནས་ནི། །བང་ཆུབ་སིང་པྩོར་

མཆིས་ཀི་བར། །ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགྩོན་པྩོ་རྣམས། །བང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངེས་མཛད་

པའི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགི། །

༡༽རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་དྲུག་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ནི་བསླབ་པ་

དང༌། །དགེ་བའི་ཆྩོས་ནི་སྡུད་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་དྩོན་བེད་ཚུལ་ཁིམས་

གསུམ། །སྩོ་སྩོར་བརན་པྩོར་བདག་གིས་བཟུང༌། །སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་དགེ་འདུན་

ཏེ། །བ་ན་མེད་པའི་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ། །སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྩོར་ལས་སྐྱེས་

པའི། །སྩོམ་པ་དེང་ནས་བདག་གིས་བཟུང༌། །༢༽མི་བསྐྱྩོད་པའི་རིགས་ཀི་དམ་

ཚིག་བཞི་ནི། རྩོ་རེ་རིགས་མཆྩོག་ཆེན་པྩོ་ཡི། །རྩོ་རེ་དྲིལ་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡང༌། །ཡང་

དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བར་བགི། །སླྩོབ་དཔྩོན་དག་ཀང་བཟུང་བར་བགི། །༣༽རིན་

འབྱུང་གི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་བཞི་ནི། རིན་ཆེན་རིགས་མཆྩོག་ཆེན་པྩོ་ཡི། །དམ་

ཚིག་ཡིད་དུ་འྩོང་བ་ལ། །ཉིན་རེ་བཞིན་ནི་དུས་དྲུག་ཏུ། །སྦིན་པ་རྣམ་བཞི་རག་ཏུ་

སྦིན། །༤༽འྩོད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསུམ་ནི། བང་ཆུབ་ཆེན་པྩོ་

ལས་བྱུང་བའི། །པདྨའི་རིགས་ཆེན་དག་པ་ལ། །ཕྱི་དང་གསང་བ་ཐེག་པ་

གསུམ། །དམ་ཆྩོས་སྩོ་སྩོར་གཟུང་བར་བགི། །༥༽དྩོན་གྲུབ་ཀི་རིགས་ཀི་དམ་

ཚིག་གཉིས་ནི། ལས་ཀི་རིགས་མཆྩོག་ཆེན་པྩོ་ལ། །སྩོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་

ནི། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་སྩོ་སྩོར་བཟུང༌། །མཆྩོད་པའི་ལས་ནི་ཅི་ནུས་བགི། །བང་ཆུབ་

སེམས་ནི་བ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགི། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་

དྩོན་གི་ཕྱིར། །བདག་གིས་སྩོམ་པ་མ་ལུས་བཟུང༌། །མ་བསྒལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བསྒལ། །མ་གྩོལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་དགྩོལ། །དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་དབུགས་དབྱུང་

ཞིང༌། །སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་འགྩོད། །ཅེས་ལན་གསུམ་གིས་བང་བར་བ་

བའྩོ། །

ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཆྩོས་དགེ་རིགས་སླྩོབ་པ་དགེ་བཤེས་བྩོ་

བཟང་ཟླ་བ་ནས་༢༠༠༩། ༦། ༢༠ཉིན་ཟིན་བིས་ཀིས་འགེམས་སེལ་བས་པ་དགེའྩོ། །

༄༅། །མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་གི་བསླབ་བ། 

༈ གངས་ཅན་བྩོད་ཀི་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་གི་རིག་གཞུང༌དེ་བཤད་པ་ལ་

གཉིས། ངྩོ་སྤྩོད་དང༌། ལག་ལེན་གི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། 

༡༽ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་བས་པའི་ཕན་ཡྩོན་བཤད་པ། ༢༽མ་རབས་སྤྩོད་

ངན་བས་པའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པ། ༣༽ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་གི་ངྩོ་སྤྩོད་དངྩོས་

བཤད་པའྩོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། 

༡༽མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་དང་འབེལ་བའི་བསླབ་བ་དང༌། ༢༽དམ་པའི་ལྷ་ཆྩོས་

དང་འབེལ་བའི་བསླབ་བའྩོ། །གཉིས་པ་ལག་ལེན་གི་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

༡༽ཉིན་གཅིག་གི་ནང་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་བེད་ཚུལ་དང༌། ༢༽རྒྱུན་

གཏན་དུ་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་བེད་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བདུན། 

༡༽ཞྩོགས་པ་ལང་དུས་སུ་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་བེད་ཚུལ། ༢༽བ་མ་

དཀྩོན་མཆྩོག་དང་ཕ་མ་སྩོགས་གྩོང་མ་བཀུར་ལུགས། ༣༽གྩོགས་པྩོ་སྩོགས་རང་

མཉམ་དང་འགྩོགས་ལུགས། ༤༽སྤང་པྩོ་སྩོགས་ཉམ་ཐག་པའི་དམན་པ་རྣམས་



  10  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སྐྱྩོང་ལུགས། ༥༽བཟའ་བཏུང་གི་སྐབས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་བེད་ཚུལ། ༦༽དུས་

གཞན་དུ་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་བེད་ཚུལ། ༧༽དགྩོང་དྲྩོ་ཉལ་དུས་སུ་ཡ་རབས་སྤྩོད་

བཟང་བེད་ཚུལ་ལྩོ། །

༈ ཀྭ་ཡེ་གསྩོན་དང་སྐལ་མཉམ་གྩོགས་བཟང་དག །རང་ཅག་བདེ་འདྩོད་

སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་མཉམ། །བདེ་བ་འདྩོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་ན། །བདེ་རྒྱུ་

བང་ཞིང་སྡུག་རྒྱུ་འདྩོར་བ་གཅེས། །སུ་དག་ཡ་རབས་རྣམས་དང་འགྩོགས་བས་

ན། །རང་ཉིད་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཅན་དུ་འགྱུར། །སུ་དག་མ་རབས་རྣམས་དང་

འགྩོགས་བས་ན། །རང་ཉིད་མ་རབས་སྤྩོད་ངན་ཅན་དུ་འགྱུར། །དེ་ལྟ་བས་ན་བདེ་བ་

འདྩོད་རྣམས་ཀིས། །རང་ཉིད་འདི་ཕྱི་དྩོན་ལྡན་བ་བའི་ཕྱིར། །ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་

ཡྩོན་ཏན་སླྩོབ་པ་དང༌། །གྩོགས་བཟང་བསྟེན་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཡིན། །ཡ་རབས་

སྤྩོད་པ་བསམ་སྤྩོད་བཟང་པྩོ་ཡིན། །མ་རབས་སྤྩོད་པ་བསམ་སྤྩོད་ངན་པ་ཡིན། །ཡ་

རབས་མ་རབས་བང་དྩོར་འཛོལ་གྱུར་ན། །འདི་ཕྱི་འཕལ་ཕུགས་སྡུག་གིས་མནར་

བར་ངེས། །ཞེས་སིང་དྩོན་མདྩོར་བསྡུས་པ་སྔྩོན་དུ་བཤད་ནས་གྩོང་གི་ས་བཅད་

ལྟར་བཤད་པ་ལ། དང་པྩོ། ཞྩོགས་པ་ལང་དུས་སུ་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་བེད་ཚུལ་ནི། 

གཉིད་སད་མ་ཐག་ཉལ་ཟན་རང་དུ་རྐང་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བས་ཏེ། 

ལེགས་སྦར་སྐད་དུ། 

Buddham Sharanam Gachami

Dhamam Sharanam Gachami

Sanggam Sharanam Gachami
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བྩོ་སྐད་དུ།

སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་

ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦིན་སྩོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་

ཀིས། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྐྱབས་འགྩོ་སེམས་

བསྐྱེད་ཀི་ཚིག་བཟང་པྩོ་ངག་ནས་འདྩོན་ཞིང་དྩོན་བཟང་པྩོ་ཡིད་ཀིས་བསམ་པར་བ། 

༢༽དེ་ནས་ལང་ཁར་རྐང་མཐིལ་གི་སྔགས། ༀ་ཁེ་ཙ་ར་གྷ་ན་ཧཱུྃ་ཧྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་

སྔགས་བཏྩོན་ཏེ་རྐང་མཐིལ་དུ་མཆིལ་མ་བཏབ་ནས་ཤི་བར་འགྱུར་བའི་འབུ་སྲིན་

སྩོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་སིང་རེས་བདེ་འགྩོའ་ིགྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་སྩོན། དེ་ནས་ངག་དུ་

ཨ་ར་པ་ཙ་སྐྱྩོར་བཞིན་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ཐྩོག་མར་རེན་གི་དྲུང་དུ་ལང་ཕྱག་གསུམ་

ཕུལ།དེའི་སྐབས་ཕྱག་འཚལ་གི་སྔགས། ༀ་ན་མྩོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མ་སཱུ་ཤྲི་ཡེ། ན་

མ་ཨུཏམ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་འདྩོན་བཞིན་ཕྱག་འཚལ། དེ་ནས་ཕ་མ་སྩོགས་ལ་གུས་

ཞབས་དང་བཅས་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སམ་སྔ་དྲྩོ་བདེ་ལེགས་ཞེས་

ཞུས་ཏེ་ཁྲུས་བ། ༣༽དེ་ནས་རེན་གི་དྲུང་དུ་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུའམ་སྩོ་སྩོ་གཅིག་པུ་

སྤུས་མྩོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ལག་ཐལ་སྦར་གིས་བསད་ནས་བསམ་

བྩོར། དུས་ད་རིང་ནས་བཟུང་ཏེ་ཇི་སྲིད་མ་རྒན་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་དུ་སངས་རྒྱས་

ཀི་གྩོ་འཕང་མ་ཐྩོབ་ཀི་བར་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ད་ལན་གི་མི་ལུས་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་པའི་

དུས་འདི་དང༌། ད་རིང་གི་ཉི་མ་འདིར་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ལྡན་པའི་མི་བཟང་པྩོ་

ཞིག་བདག་གིས་ངེས་པར་བའྩོ། །དེའི་ཕྱིར་བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་

མའི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སེམས་ཀི་ཀུན་སླྩོང་བཅྩོས་པའི་ཉམས་ལེན་དང༌། 
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་

ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌། །གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་

པའི་ཉམས་ལེན་དང༌། གང་བྩོ་མ་སྩོགས་དང༌།བསྔྩོ་བ་བཅས་ཀི་ཉམས་ལེན་བའྩོ་

བསམས་ཏེ་དེ་བཞིན་བ་བའྩོ། །ས་བཅད་གཉིས་པ་དང། གསུམ་པ། བཞི་པ་བཅས་

ནི་གཤམ་གསལ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་བེད་ཚུལ་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པ། 

༈ ༡༽ཐྩོག་མར་གྩོང་མ་བཀུར་ལུགས་ལ། མཐྩོ་དམན་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་

ཀིས་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀའི་རེ་ས་བ་མ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལས་མེད་པས། སྐུ་

གཟུགས་གེགས་བམ་སཱཙྪ་མཆྩོད་རེན་སྩོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་གསར་རིང་

བཟང་ངན་གང་ཡིན་ཀང་རུང་དད་པ་རེ་གཅིག་གིས་ཞེ་ས་བཀུར་སྟི་ཕྱག་དང་

མཆྩོད་པ་སྩོགས་བེད་དགྩོས་ཏེ། གང་གིས་མྩོས་པ་ཡིད་བེད་པ། །དེ་ཡི་མདུན་ན་

ཐུབ་པ་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་ཡྩོད། ཁྱད་པར་དུ་བ་མ་སེར་མྩོ་བ་ཆྩོས་པ་རྣམས་

ལ་བཟང་ངན་ལྩོག་ལྟ་སྐྱྩོན་བརྩོད་བརས་བཅྩོས་སྩོགས་བེད་མི་རུང་སྟེ། འདས་པྩོས་

བསྔྩོ་བ་ཞུ་ས། གསྩོན་པྩོས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་ས། ཡྩོད་ན་མཆྩོད་ས། མེད་ན་ཞུ་ས་

ཡིན། མདྩོ་ལས་ཀང་། དགེ་སླྩོང་དམན་ལ་བརས་པར་མི་བའྩོ། །བསྐལ་པ་གཅིག་

གིས་ཐར་པ་ཐྩོབ་མི་འགྱུར།ཞེས་གསུངས་ཡྩོད་ལ། ཡང་མདྩོ་ལས། སངས་རྒྱས་

ཡྩོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡུལ་དཀྩོན་མཆྩོག་

གསུམ་ལས་གཉན་པ་ཞིག་སྲིད་པ་འདི་ན་མེད། ཡར་དད་གུས་དང་ཚོགས་བསགས་

རེ་བས་རུང༌། མར་ངན་སྨས་དང་གནྩོད་སེམས་རེ་བས་རུང་འབས་བུ་བསམ་གིས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

མི་ཁྱབ་པ་ཡྩོད་པས། ཁྩོང་རྣམ་པ་ཚོའི་བཟང་ངན་རང་རེ་བིས་པ་ཐ་མལ་པས་ཐག་

བཅད་མི་ཐུབ། མདྩོ་ལས། ང་དང་ང་འདྲ་བས་གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་ཚོད་བཟུང་གི། 

གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་ཚོད་མི་བཟུང་ཞེས་སྟྩོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་གསུངས། 

རང་གི་མཐྩོང་སྣང་ལ་མ་དག་པ་རེ་ཡྩོད་ནའང་དག་སྣང་དང་དད་གུས་བེད་དགྩོས། 

རང་གིས་རང་ངན་དུ་མ་འཇུག་དང༌།གཞན་ངན་རུང་རང་ལ་མི་གནྩོད། ཁྱད་པར་དེང་

སང་མཐྩོ་དམན་སྐྱ་སེར་ཕྩོ་མྩོ་སུ་ཡིན་ཀང་རུང༌། གཞན་སྐྱྩོན་ཞིག་བཙལ་ནས་

བཤད་རྒྱུ་ཨེ་རེད་མི་རེད་ལྟ་གིན་འདུག་པ་དེ་ལས་སྐྱྩོན་ཆེ་བ་ཞིག་ཆྩོས་དང་འཇིག་

རེན་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་མེད། གཞན་སྐྱྩོན་མ་ཡིན་རང་སྐྱྩོན་ཡིན། །མེ་ལྩོང་ངྩོས་

ལ་གཟུགས་ཤར་འདྲ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་གཞན་སྐྱྩོན་ཤྩོད་སྐབས་མི་བསམ་

ཤེས་ཤིག་ཡིན་ན། བཤད་དུས་ཉན་ཉན་འདྲ་ཡང་གཏིང་ནས་ཞེ་ཁེལ་སྟེ་ཡྩོང༌། དེས་

ན།གཞན་སྐྱྩོན་མ་བརག་རང་གི་སྐྱྩོན་ལ་བརག །གཞན་མཚང་མ་འབྲུ་རང་གི་མཚང་

ནས་བྲུས། །ཞེས་གསུངས།གཞན་ཡང་རྒྱལ་བྩོན་གཙོ་བྩོ་ཡུལ་མི་རྒན་རབས་ཕ་མ་

སླྩོབ་དཔྩོན་གྩོགས་མཆེད་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེ་ས་བཀུར་བསྟི། སྩོ་ཕྱེ་གདན་འདིང༌། 

ཚུར་བསུ་ཕར་སྐྱེལ་སྩོགས་བས་ནས་དད་དད་གུས་གུས་དང༌། རང་དམའ་དམའ་

ཞུམ་ཞུམ་བེད་དགྩོས། དེང་སང་རེ་འགས་ཁྩོང་ཚོ་མཐྩོན་པྩོ་དང་མཁས་པ་ཕྱུག་པྩོ་

ཡིན་བསམ་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་བརས་བཅྩོས་བེད་ཀིན་འདུག་པ་དེ་ནི་ཆྩོས་དང་

འཇིག་རེན་གཉིས་ཀའི་ཡྩོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་མེད་པའི་མངྩོན་རགས་རང་མཚང་ཕྱི་རྩོལ་

ཏུ་ཐྩོན་པ་རེད། ཡྩོན་ཏན་མེད་པ་ང་རྒྱལ་ཆེ། །སེ་མ་སྟྩོང་པ་མགྩོ་འཕང་མཐྩོ། །ཟེར་

བའི་དཔེ་ལྟར་དང༌། ང་རྒྱལ་གི་ལྒང་བུ་ལ་ཡྩོན་ཏན་གི་ཆུ་མི་ཆགས་གསུངས།བཙན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཕྱུག་བཟང་གསུམ་འཛོམ་པ་ཞིག་ལ་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྲྩོང་ལྡེའུ་བཙན་བས་ལྷག་པ་

ཞིག་བྩོད་ལ་ཡྩོང་མ་མྩོང་ཡང༌། དེས་ཀང་སྤང་པྩོའི་ཚུལ་གི་རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་ཕྱག་

དང་བཀུར་སྟི་མཛད།གཞན་ལ་མི་ཆྩོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་བཀའ་ཁིམས་བཅས་

པ་རེད། དེས་ན་གྩོང་མ་རྣམས་ལ་ཁ་མིག་ཡར་ལྟ། སྔར་དཔེ་ཕྱི་འཇྩོག་བེད་དགྩོས་

པ་ཡིན། གང་བཟང་བའི་ཡ་རབས་ཀི་མི་དེ་རྒྱུད་འཇམ་དུང་ངེ༌། སེམས་དྲང་ཤད་དེ། 

ཁྩོག་ཡངས་ཁྩོལ་ལེ་བ་ཞིག་ཡྩོང༌བ་ཡིན་ནྩོ། །

༢༽ད་འྩོག་མ་སྐྱྩོང་ལུགས་ནས་བཤད་ན། རང་བས་ཞན་པ་ཁས་དམན་ཉམ་

ཆུང་རྒྱུ་མེད་སྤང་པྩོ་ནད་པ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བརས་བཅྩོས་དམན་སང་ཐུབ་ཚོད་མི་

བེད་པར་གཏམ་དང་ཟས་གྩོས་སྩོགས་ཀིས་ཕན་ཅི་ཐྩོགས་བ། གལ་སྲིད་ཕན་མ་

ཐྩོགས་ནའང་ཁ་འཇམ་ཁྩོག་དྲང་རེ་བེད་དགྩོས། ཁས་དམན་ཐྩོག་ཏུ་དབང་ཤེད་

བསིགས་ར་རྡུང་རེག་བེད་ནས་མི་དཔའ་བྩོ་ཡིན་མདྩོག་བེད་པ་དེ་ནི། ལག་པའི་ཐྩོག་

ལ་གི་ངན་རྣྩོ། །སྤང་པྩོའ་ིཐྩོག་ལ་ཁྱི་ངན་བཙན། །ཉམ་ཆུང་ཐྩོག་ལ་མི་ངན་སང༌། །ཟེར་

བ་ལྟར་རེད།མཐྩོ་འདྩོད་ན་དམན་ས་འཛིན་དགྩོས། རྒྱལ་འདྩོད་ན་ཕམ་ཁ་ལེན་

དགྩོས། ཟེར་བ་ལྟར་བེད་དགྩོས། མཐྩོ་དམན་བཟང་ངན་གང་མཐྩོང་ཡང༌། སྐྱིད་སྡུག་

ལེགས་ཉེས་རང་ལའང་ཡྩོང་བས། ཧ་ཅང་མཐྩོ་དགའ་ཅན་དང༌། དམའ་སང་ཅན་དེ་

བེད་མི་རུང༌། མཐྩོ་དམན་སྐྱིད་སྡུག་ཕྱུག་དབུལ་ཐམས་ཅད་མི་ཚེ་གཅིག་ལ་རག་

ཐུབ་པའང་དཀྩོན་ཏེ། མཐུན་པ་ཡུན་དུ་འགིགས་པ་དཀྩོན། །ཕྱུག་པྩོ་ཚེ་གཅིག་སྐྱིད་

པ་དཀྩོན། །མཁས་པ་ཉེས་མ་མྩོང་བ་དཀྩོན། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །༣༽ད་མཉམ་

པྩོར་འགྩོགས་ལུགས་ནས་བཤད་ན། གཉེན་ཉེ་འབེལ། གྩོགས་དགའ་མཐུན། ཡུལ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

མི་ཁྱིམ་མཚེས་སུ་ལའང༌། བརྐུ་རྫུན་གཡྩོ་སྒྱུ་དབེན་དཀྲུག་ཁེལ་མེད་བྩོ་མེད་ལྩོག་

ལབ་འཕྱ་སྩོད་སྩོགས་མི་བ་བར་ཀུན་ལ་ཕན་གང་ཐྩོགས་དང༌། བ་སྤྩོད་ཅུང་ཟད་རེ་

ལ་དགའ་སྡུག་སྐྱེན་པྩོ་མི་བེད་པར་སྐྱིད་ཐེག་སྡུག་ཐེགབཟང་ཤྩོང་ངན་ཤྩོང༌། སེམས་

ལ་གང་དྲན་གི་བ་བེད་མི་མང་བར་བྩོ་སྣ་གཅིག་གི་ཐྩོག་ཏུ་བརན་པྩོར་འདུག་དགྩོས། 

སུ་ལའང་ཁེལ་དང་ངྩོ་ཚ་མི་འབྩོར་བར་བསམ་བཟང་གྩོས་མཐུན་ངང་དུ་གནས་

དགྩོས། རང་ས་མི་ལ་བཞགམི་ས་རང་ལ་བཞག་ནས་དཔྱད་པ་བེད་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆེ། 

ལར་སུ་ཡིན་ཀང་རང་སྐྱྩོན་འདི་གྩོ་དགྩོས། གཞན་སྐྱྩོན་འཚོལ་བའི་ཐུར་མ་རྣྩོ་རུང༌། 

རང་སྐྱྩོན་བལྟ་བའི་མེ་ལྩོང་ཡྩོད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀྩོན། རང་གིས་རང་མ་བརག་ན་གཞན་

ནས་རང་སྐྱྩོན་ཤྩོད་མཁན་མི་འྩོང༌། ཚུར་ངྩོ་གདྩོང་མཐྩོང་དུས་ངྩོ་བསྟྩོད་བཤད་

རུང༌།རྒྱབ་ཕར་ཕྱྩོགས་དུས་ལྩོག་ལབ་བེད། གལ་ཏེ་མི་བསམ་བཟང་ཞིག་གིས་སྐྱྩོན་

དངྩོས་སུ་བཏྩོན་ཏེ་བཤད་བྱུང་ཡང་དེ་ལ་ཉན་རྒྱུ་ཕར་ཞྩོགམི་གནྩོང་ཅན་ཁྩོ། ར་རྒྱབ་

ཆད་འཕགཟེར་བ་ལྟར་འཁྩོན་དུ་འཛིན་ཡྩོང༌། དེང་སང་མི་ཀུན་གིས་རང་ཉིད་བཟང་

པྩོ་ཞིག་ལ་ཆ་འཇྩོག་པ་རེད་དེ། བཟང་ངན་མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་བལྟས་ནས། 

རང་གི་གཤིས་ཀ་འདི་ལ་རང་གིས་བརགས་ཤིང་རང་རྒྱུད་འདི་རང་གིས་བཅྩོས་པ་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའྩོ། །ལྔ་པ། བཟའ་བཏུང་གི་སྐབས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་བེད་ཚུལ། 

དེ་ནས་གསྩོལ་ཇ་དང་གསྩོལ་ཚིགས་བཞེས་སྐབས་ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་རྒན་

གཞྩོན་གྩོ་རིམ་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཕྱག་ཐལ་མྩོ་སྦྩོར་བཞིན་མཆྩོད་པ་འབུལ་བ་སྔྩོན་དུ་

འགྩོ་བའི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་ཇ་སྩོགས་བཞེས། 

ཇ་མཆྩོད་ནི།  ༡༽༈ ༀ་ཨཿཱཧཱུཾ། གང་གིས་ཐུགས་བརེས་ཉེར་བཟུང་



  16  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆྩོས་ནི་སྟྩོན་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་

དེ་ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ། །ཞེས་དང༌། ༢༽ཕྱག་སྟྩོང་འཁྩོར་ལྩོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྩོ་

སྟྩོང༌། །སྤན་སྟྩོང་བསྐལ་བ་བཟང་པྩོའ་ིསངས་རྒྱས་སྟྩོང༌། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་

དེར་སྟྩོན་པ། །བཙུན་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ། །ཞེས་དང༌། ༣༽

བདག་སྩོགས་འཁྩོར་བཅས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་དང་

ནམ་ཡང་མི་འབལ་ཞིང༌། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་པྩོ་རྒྱུན་དུ་མཆྩོད་པ་དང༌། །དཀྩོན་

མཆྩོག་གསུམ་གི་བིན་རབས་འཇུག་པར་ཤྩོག །ཅེས་དང། 

ཟས་མཆྩོད་ནི། ༈ སྟྩོན་པ་བ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པྩོ་ཆེ། །སྐྱྩོབ་པ་བ་མེད་

དམ་ཆྩོས་རིན་པྩོ་ཆེ། །འདྲེན་པ་བ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པྩོ་ཆེ། ས། སྐྱབས་གནས་

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ། །ཞེ་མཆྩོད་འབུལ་ཉམས་ལེན་བའྩོ། །

དྲུག་པ། དུས་གཞན་དུ་དྲན་ཤེས་བརེན་ཏེ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡ་རབས་

སྤྩོད་བཟང་བ་བའྩོ། །

བདུན་པ། དགྩོང་དྲྩོ་ཉལ་དུས་སུ་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་བེད་ཚུལ་ནི། ༡༽

ཉལ་ཁར་ཁ་དང་རྐང་ལག་སྩོགས་བཀྲུས་རེས་རེན་གི་དྲུང་དུ་བསད་ནས་བསམ་

བྩོར། ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ལྡན་པའི་བྩོད་མི་བཟང་པྩོ་ཞིག་བ། དེའི་ཕྱིར་ད་ལྟ་

སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མའི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སེམས་སྩོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་བ་

བསམས་ཏེ། ཐྩོག་མར་སྐྱབས་སེམས་དང་དེ་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་ཉལ་ཕྱག་གསུམ་

ཕུལ། དེ་ནས། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆྩོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །རེས་སུ་ཡི་རང་

སྐུལ་ཞིང་གསྩོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བདག་གིས་བང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཐུབ་ན་ཡན་ལག་བདུན་གའི་ཉམས་ལེན་དང་མ་ཐུབ་ན་མ་མཐར། ༡༽ཕྱག་

འཚལ་བ་དང༌། ༢༽སིག་པ་བཤགས་པ་དང༌། ༣༽རེས་སུ་ཡི་རང་དང༌། ༤༽བསྔྩོ་

བ་བཅས་བཞི་པྩོ་དེ་ངེས་པར་བེད་དགྩོས། 

བེད་ཚུལ་ནི། གྩོང་གསལ་ལྟར། ༀ་ན་མྩོ་ཞེས་སྩོགས་སམ། བ་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལྩོ་ཞེས་སྩོགས་ངག་ནས་འདྩོན་བཞིན་ཕྱག་གང་ཐུབ་འཚལ།དེ་ནས་སྤུས་མྩོ་

གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ལག་ཐལ་སྦར་གིས་སྔར་བས་སིག་པ་ལ་འགྩོད་

སེམས་དང་ཕྱིན་ཆད་མི་བ་བའི་སྩོམ་སེམས་དང་འབེལ་བཤགས་པ་བ། དེ་ནས་

རང་གཞན་གི་དགེ་བ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་ཕག་དྩོག་མེད་པར་རེས་སུ་ཡི་རང་དང་མཐར་

བསྔྩོ་སྩོན་ལེགས་པར་བ། ༢༽དེ་ནས་ཉལ་ཆས་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་རྐང་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང་

དང་ལག་ཐལ་སྦྩོར་གིས་སིང་གར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོ་

བསྩོམས་ཏེ་ངག་ཏུ། དཔལ་ལྡན་ར་བའི་བ་མ་རིན་པྩོ་ཆེ། །བདག་གི་སིང་གར་པད་

ཟླའི་སྟེང་བཞུགས་ལ། །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྩོའ་ིསྩོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་

ཐུགསཀི་དངྩོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསྩོལ། །ཞེས་བཏྩོན་ཅིང་བསམ། དེ་ནས་སེང་གེ་ཉལ་

སྟངས་ལྟར་ཉལ་ཏེ་སེམས་ལ་བམས་སིང་རེ་སྩོགས་དྲན་ཞིང་ངག་ཏུ་མ་ཎི་སྩོགས་

འདྩོན་བཞིན་ཉལ། བསམ་བྩོའི་ཟུར་ཞིག་ནས་སང་ཉིན་སྔ་བར་ལངས་ཏེ་ཡ་རབས་

སྤྩོད་བཟང་གི་ཉམས་ལེན་རྣམ་དག་ཅིག་བ་སམ་པ་ཡང་བསམ་དགྩོས་སྩོ། །ནང་

ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཚོགས་ཆུང་ནས་བསྐུལ་ངྩོར་དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་༢༠༠༧། 

༡༡། ༡ལྷ་བབ་དུས་ཆེན་ཉིན་འགེམས་སེལ་དང་སླྩོབ་ཁིད་བས་པ་དགེ་ལེགས་
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འཕེལ། །

༄༅། །ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་བེད་ཐབས་ལག་ལེན་འགེལ་

བཤད་སྐབས་ཀི་སྩོམ་ཚིག

༈ འདི་ལ་གཉིས། ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང། ངྩོ་འཕྩོད་ནས་ཉམས་ལེན་བེད་ཐབས་སྩོ། །

དང་པྩོ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ནི། 

༡༽མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། གང་གིས་ཐུགས་བརེ་ཉེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་

ཐམས་ཅད་སང་བའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆྩོས་ནི་སྟྩོན་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལྩོ། །

༢༽མདྩོ་ལས། སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བ་ཞིང༌། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

སྤད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡྩོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །

༣༽དབུ་མ་རིན་ཕེང་ལས། བདག་ཉིད་དང་ནི་འཇིག་རེན་འདིས། །བ་མེད་

བང་ཆུབ་ཐྩོབ་འདྩོད་ན། །དེ་ཡི་ར་བ་བང་ཆུབ་སེམས། །རི་དབང་རྒྱལ་པྩོ་ལྟར་བརན་

དང༌། །ཕྱྩོགས་མཐས་གཏུགས་པའི་སིང་རེ་དང༌། །གཉིས་ལ་མི་བརེན་ཡེ་ཤེས་

ལགས། །ཞེས་སྩོ། །

1.Buddhist science. 2.Buddhist philosophy. 

3.Buddhist practice or religion.

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། གཉིས་པ་བེད་ཐབས་ལག་ལེན་ལ་གཉིས། ཆྩོས་བེད་

དགྩོས་པ་བསམ་པ་དང༌། བེད་ཐབས་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

༡༽ཆྩོས་བེད་དགྩོས་པ་ནི། ང་ཆྩོས་ཅན། ཆྩོས་བེད་དགྩོས་ཏེ།ང་བདེ་བ་

འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་པ་ཡིན་ལ། བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་

བའང་དམ་པའི་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །སྤྩོད་འཇུག་ལས། གང་གིས་

ཆྩོས་ཀི་གཙོ་བྩོ་མཆྩོག །སེམས་ཀི་གསང་འདི་མ་ཤེས་ན། །བདེ་ཐྩོབ་སྡུག་བསྔལ་

འདྩོར་འདྩོད་ཀང༌། །དེ་དག་དྩོན་མེད་གི་ནར་འཁྱམས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

༢༽ཆྩོས་བེད་ནུས་པ་ནི། ང་ཆྩོས་ཅན། ཆྩོས་བེད་ནུས་ཏེ། སེམས་ཀི་རང་

བཞིན་འྩོད་གསལ་ཞིང་དྲི་མ་གྩོ་བུར་བ་གང་ཞིག་ཕྱིའི་རྐེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

དང་ནང་གི་རྐེན་དལ་འབྩོར་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །རྣམ་འགེལ་ལས། སེམས་ཀི་

རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་བ། །དྲི་མ་རྣམས་ནི་གྩོ་བུར་བ། །ཞེས་དང༌། རྒྱུད་བ་མ་ལས། 

འདི་ལ་བསལ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །བཞག་པར་བ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཡང་དག་ཉིད་ལ་

ཡང་དག་ལྟ། །ཡང་དག་མཐྩོང་ན་རྣམ་པར་གྩོལ། །ཞེས་དང༌།གུང་ཐང་བསླབ་བ་ལས། 

དལ་བའི་རེན་ཐྩོབ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་མཇལ། །མཚན་ལྡན་བཤེས་དང་ཆྩོས་

མཐུན་གྩོགས་ཀིས་བསྐྱངས། །མཐུན་རྐེན་རེན་འབེལ་འཛོམས་པ་འདི་འདྲ་བ། །ཡང་

ཡང་རེད་པར་དཀའ་ལ་དྩོན་ཆེ་བས། །ཕྱིར་བཤྩོལ་སངས་ཏེ་སིང་པྩོ་ལྩོངས་ཤིག་

ཨང༌། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

༣༽ཆྩོས་དེ་ཡང་ཚེ་འདིར་བེད་དགྩོས་པ་ནི། ང་ཆྩོས་ཅན། ཚེ་འདིར་ཆྩོས་

བེད་དགྩོས་ཏེ། འདིར་མ་བས་ན་མ་འྩོངས་པའི་སྐྱེ་བ་དུ་མར་དལ་འབྩོར་ཤིན་ཏུ་རེད་

དཀའ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །སྤྩོད་འཇུག་ལས། དལ་འབྩོར་འདི་ནི་རེད་པར་ཤིན་ཏུ་

དཀའ། །སྐྱེས་བུའི་དྩོན་གྲུབ་ཐྩོབ་པར་གྱུར་པ་ལ། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ཕན་པ་མ་སྒྲུབ་
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ན། །ཕྱིས་འདི་ཡང་དག་འབྩོར་བ་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

༤༽ཆྩོས་དེ་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་བེད་དགྩོས་པ་ནི། ང་ཆྩོས་ཅན། ད་ལྟ་ཉིད་ནས་

ཆྩོས་བེད་དགྩོས་ཏེ། འཆི་བར་ངེས་ཤིང༌། ནམ་འཆི་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་དང༌། འཆི་

བའི་ཚེ་ཆྩོས་མ་གཏྩོགས་གཞན་གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །འདིར་འཆི་བ་

དགུ་ཕྲུགས་སུ་བསམ་པ་དང༌། འཆི་བའི་རྣམ་པ་སྩོམ་པའི་ཚུལ་གཉིས་བསམ་པ་

གནད་ཆེ་ཞིང༌། དང་པྩོ་ནི། ལམ་རིམ་ཆེ་བ་ལྟར་དང། གཉིས་པ་ནི། སྤྩོད་འཇུག་

སྩོགས་ལྟར་བསམ་པར་བ་ལ། མདྩོར་བསྡུས་པ་ནི། ལག་ལེན་སྩོ་བདུན་མ་ལས། 

ཡུན་རིང་འགྩོགས་པའི་མཛའ་བཤེས་སྩོ་སྩོར་བལ། །འབད་པས་བསྒྲུབས་པའི་ནྩོར་

རས་ཤུལ་དུ་ལུས། །ལུས་ཀི་མགྩོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགྩོན་པྩོས་བྩོར། །ཚེ་འདི་བྩོས་

བཏང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །གཉིས་པ་བེད་ཐབས་

དངྩོས་ནི། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བསྩོད་ནམས་མིན་པ་དང་པྩོར་བཟླྩོག །བར་དུ་བདག་

ནི་བཟླྩོག་པར་བེད། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟླྩོག་པ། །དེ་ཉིད་ཤེས་དེ་བམཁས་པ་

ཡིན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

རིགས་ལམ་སླྩོ་གཉེར་ཁང་དང་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཚོགས་པའི་སླྩོབ་དཔྩོན་

དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་༢༠༠༧ལྩོར་མི་དམངས་ལ་ཆྩོས་སྦིན་དུ་སེལ་བ་

དགེའྩོ། །



  21  

མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

༄༅། །ནང་ཆྩོས་ཀི་སིང་པྩོ་རེན་འབྱུང་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་བང་

སེམས་སྐྩོར་གི་ངྩོ་སྤྩོད་གནད་བསྡུས། 

༈ འདིར་ནང་ཆྩོས་སིང་པྩོ་ངྩོ་སྤྩོད་ལ་གསུམ། ཐྩོག་མར་སྟྩོན་པས་ནང་ཆྩོས་

གསུངས་ཚུལ་དང་། ནང་ཆྩོས་སིང་པྩོ་སྟྩོང་ཉིད་བཤད་པ། ནང་ཆྩོས་སིང་པྩོ་བང་

སེམས་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་ཤེས་ལས། གང་གིས་ཐུགས་བརེ་ཉེར་བཟུང་

ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སང་པའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆྩོས་ནི་སྟྩོན་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་དེ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་ལྡན་

པ་སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། དང་པྩོར་བང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་

དུ་བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས། མཐར་མངྩོན་པར་རྩོགས་

པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། འཛམ་གིང་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱའི་སྐུའི་

སྤྲུལ་པ་མཛད་པའི་ཐྩོག་ནས་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་མྩོས་དང་འཚམ་པར་

འགྩོ་བའི་དྩོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་ཅིང་། དེ་ཡང་། སྐུ་རྗུ་འཕྲུལ་གི་ཆྩོ་འཕྲུལ། 

གསུང་ཀུན་བརྩོད་པའི་ཆྩོ་འཕྲུལ། ཐུགས་རེས་བསྟན་གི་ཆྩོ་འཕྲུལ་སྟེ་ཆྩོ་འཕྲུལ་རྣམ་

པ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་གང་ལ་གང་འདུལ་གིས་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་

མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པ་དང་། དེ་ལྟར་མཛད་བཞིན་པའི་མུ་ནས། དགའ་ལྡན་དུ་

ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏྩོག་དཀར་པྩོར་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་དགའ་ལྡན་གི་མགྩོན་པྩོ་མཛད་ཅིང་

བཞུགས་ཏེ་ལྷའི་གདུལ་བ་མང་པྩོ་སིན་གྩོལ་ལ་འགྩོད་པར་མཛད། དེ་ནས་མི་འཇེད་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འཛམ་གིང་འདིར་ཆྩོས་བསྟན་པའི་སྩོ་ནས་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སྒྲུབ་པའི་དུས་སིན་པར་ཉེ་བ་ན། གིང་འདིར་ཡུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་རྒྱ་གར་

འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་། གནས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་ལུམིའི་ཚལ་དང་། རིགས་ཀི་

དབང་དུ་བས་ན་གཽ་ཏམ་པའི་རིགས་ལས་བརྒྱུད་པ་ཡབ་རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་མ་དང་

ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་དང་འབེལ་ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་མཛད་པ་

མཛད།དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གདུལ་བ་མིའི་འགྩོ་བ་འདུལ་བར་བཞེས་ནས་སྐྱེ་བ་

བངས་པར་བརེན། མི་སྤི་ཡྩོངས་དང་མཐུན་པར་སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་སྐུ་རེད་དང་དེ་

བཞིན་ཆྩོས་འཇིག་གི་སླྩོབ་སྦྩོང་སྩོགས་གནང་བ་དང་། དེའི་ཚེ་ཡང་གཞན་དང་མི་

འདྲ་བར་སིང་རེ་དང་ཤེས་རབ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཐྩོག་བསམ་སྤྩོད་

གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་དང་། སླྩོབ་སྦྩོང་གང་བས་ཀང་དཀའ་ཚེགས་ཆེར་མེད་པར་

བདེ་བག་ཏུ་མཁྱེན་གི་ཡྩོད།དེ་ནས་ཡབ་རྒྱལ་པྩོ་སྩོགས་ཀི་ཐུགས་འདྩོད་དང་བསྟུན་

བཙུན་མྩོའ་ིའཁྩོར་གིས་རྩོལ་པ་སྩོགས་ཀི་མཛད་པ་མཛད་ཀང་བདེན་བཞི་ཡི་ཚུལ་

ལས་བརམས་ཏེ་འཁྩོར་བར་སྐྱྩོ་ཤས་ཀི་ངེས་འབྱུང་གི་བག་ཆགས་ཡྩོད་ཐྩོགརྒྱལ་

པྩོར་གནང་བ་ཞུས་ཐྩོབ་ལྟར་རྒྱལ་པྩོའ་ིཕྩོ་བང་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་ཀིས་འཁྩོར་བའི་མི་

མང་གི་གནས་སྟངས་གཟིགས་སྐྩོར་དུ་ཕེབས་པ་ན། སྐྱེ་བ་རྒ་བ་ན་བ་འཆི་བའི་སྡུག་

བསྔལ་གི་ཆུ་བྩོ་ཆེན་པྩོ་བཞི་སྩོགས་འཁྩོར་བ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་སྡུག་བསྔལ་དངྩོས་

སུ་གཟིགས་པའི་རྐེན་བས་ཏེ། འཁྩོར་བར་སྐྱྩོ་ཤས་དྲག་པྩོའ་ིངེས་འབྱུང་གི་བསམ་

པས་འཁྩོར་བ་སངས་ཏེ་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་བ་དགྩོས་སམ་དུ་ཐར་པ་དྩོན་

གཉེར་གི་བསམ་པ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་བག་ཆགས་སད་པའི་ཚུལ་མཛད། 

དེ་ནས་རྒྱལ་པྩོའི་ཕྩོ་བང་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཀིས་རིང་པྩོར་མི་ཐྩོག་པར་རྒྱལ་སྲིད་གཉེན་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ཉེ་དུ་ནྩོར་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀུན་བྩོར་ནས་མཆྩོད་རེན་རྣམ་དག་གི་དྲུང་དུ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་

མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་མཛད། 

དེ་ནས་སྔར་རྒྱལ་པྩོའ་ིཕྩོ་བང་དུ་བཞུགས་དུས་གསེར་གི་སྣྩོད་ནང་ཞལ་

ཟས་རྩོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཟས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀི་ཡྩོད་ཀང་དེ་

ཐམས་ཅད་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་བྩོར་ནས་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷུང་བཟེད་

བསྣམས། གྩོས་ཀང་རྒྱལ་སྲས་ཀི་གྩོས་རིན་ཐང་ཅན་ལྟ་བུ་མིན་པར། མདྩོག་དང་

དབིབས་དང་རྒྱུ་ཆ་སྩོགས་གང་ལ་བལྟས་ཀང་ཆགས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཧ་ཅང་དམན་

པའི་ཆྩོས་གྩོས་སྩོགས་བཞེས་ཏེ། དགེ་སླྩོང་ཞེས་སྒ་བཤད་དུ་ཡྩོད་པ་ལྟར། དགེ་བ་

ཐར་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཟས་སླྩོང་བར་བསྐྱྩོད་དེ་བསྩོད་སྩོམས་ལ་བརེན་ཏེ་ལུས་

འཚོ་ཙམ་དུ་གནས་ཏེ་བརྩོན་པ་ཆེན་པྩོས་དམ་ཆྩོས་ཉམས་སུ་ལེན་བཞིན་བཞུགས། 

དེ་ནས་དཀའ་སྤད་དྲག་པྩོས་དམ་ཆྩོས་སྒྲུབ་པར་དགྩོངས་ཏེ་ཆུ་བྩོ་ནཻ་ར་ཉྫནའི་

འགམ་དུ་ལྩོ་དྲུག་དཀའ་སྤད་སྩོགས་མཛད། དེ་ལྟར་དཀའ་སྤད་མཛད་པའི་མཐར་

ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

རྩོ་རེ་གདན་གི་བང་ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་འདུག་ནས། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ས་ག་

ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་དགྩོང་དྲྩོར་སྲྩོད་ལ་བདུད་བཏུལ། དགུང་ལ་སྩོམ་ལམ་རྩོ་རེ་

ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞགཚེས་བཅྩོ་ལྔའི་ཐྩོ་རངས་མངྩོན་པར་

རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་མཛད། དེ་ནས་གྩོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་བདེ་བ་

འདྩོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་ན་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་འགྩོག་པའི་

ཐབས་རད་དུ་བྱུང་བ་དེ་གང་ཡིན་སམ་དུ་ཡུན་རིང་དགྩོངས་ཤིང་རང་གི་རྣམ་དཔྱྩོད་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཀི་རལ་ལས་ལེགས་པར་ཤེས་ཐྩོགཉམས་མྩོང་རྒྱུད་ཐྩོག་ལ་བསྐྱེལ་ཏེ་འབས་བུ་

སངས་རྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རང་རྒྱུད་ལ་མངྩོན་གྱུར་དུ་ཉམས་སུ་མྩོང་

ནས་ཡྩོད་པའི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་

གི་ཆྩོས་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་གཞན་གིས་འགན་དུ་མེད་པ་དེ། གདུལ་བ་སེམས་ཅན་

གཞན་བདེ་བ་འདྩོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བརེ་བ་ཤུགས་དྲག་

གིས་སྩོ་ནས་བསྟན་པར་སྤྩོ་ཡང་ཆྩོས་གསུངས་པའི་དུས་ལ་མ་བབ་པར་དགྩོངས་

ནས། ཟབ་ཞི་སྤྩོས་བལ་འྩོད་གསལ་འདུས་མ་བས།བདུད་རི་ལྟ་བུའི་ཆྩོས་ཤིག་

བདག་གིས་བརེས། །སུ་ལ་བསྟན་ཀང་གྩོ་བར་མི་ནུས་པས། །མི་སྨའི་ནགས་ཀི་

གནས་སུ་གནས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆྩོས་མ་གསུངས་པར་རེ་ཞིག་ནགས་

གསེབ་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཅིང་བཞུགས། དེ་ནས་དུས་ཚོད་གང་

འཚམས་སྩོང་བ་ན། སྟྩོན་པས་ཀང་ཆྩོས་གསུངས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་དང༌། ལྷའི་

དབང་པྩོ་བརྒྱ་བིན་དང་ཚངས་པས་ཀང་གསེར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་དང་ཆྩོས་དུང་འབུལ་

བའི་སྩོ་ནས་ཞུ་དྩོན་དུ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཁྱེད་ཀིས་སྔར་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་དུ། 

དང་པྩོར་བང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་

དུ་ཚོགས་བསགས། མཐར་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་

དགྩོས་པ་དེ། གདུལ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆྩོས་བསྟན་པའི་སྩོ་ནས་སྡུག་བསྔལ་

མཐའ་དག་ལས་བསྒལ་ཏེ་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གྩོ་འཕང་ལ་དགྩོད་པར་

བཞེས་ནས་གནང་བ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པས། ཁྱེད་ཀིས་གདུལ་བ་ལ་ཆྩོས་གསུངས་བར་

མཛད་དུ་གསྩོལ།ཞེས་ཆྩོས་གསུངས་པར་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། སྟྩོན་པ་ཕུན་



  25  

མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སུམ་ཚོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མཆྩོག་གིས། ཡུལ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་སཱརནཱཐ་སྟེ་དྲང་སྲྩོང་སྨ་བ་རི་དྭགས་ཀི་ནགས་སུ། དུས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྩོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ལ།འཁྩོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཀུན་

ཤེས་ཀཽ་དྱ་ན་སྩོགས་འཁྩོར་ལྔ་སེ་བཟང་པྩོ་ལ། ཆྩོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདེན་པ་

བཞི་ལས་བརམས་ཏེ་བདེན་བཞི་ལན་གསུམ་རྣམ་གངས་ཆ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོ་ངྩོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བ། སྔྩོན་འཇུ་གི་ཛིམ་གི་སྟྩོན་པ་དང་མུ་སྟེགས་ཀི་

སྟྩོན་པ་སྩོགས་སྟྩོན་པ་གཞན་སུས་ཀང་མ་གསུངས་པ་ཞིག་གསུངས་ལ། ཆྩོས་དེ་

ཡང་སྐད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་པ་ལིའི་སྐད་དུ་གསུངས། དེ་ལྟར་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བ་

ལས་སྐབས་དེ་རང་དུ་ཤིན་ཏུ་སན་གགས་ཅན་གི་མུ་སྟེགས་པའི་བ་ཆེན་འྩོད་སྲུང་

ཆེན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དང་། མི་ཆེན་རྒྱལ་རིགས་དང་། གཞན་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་

དཔྱྩོད་ཆེ་བ་བམ་ཟེའི་རིགས་ཤ་རི་བུ་དང་མྩོང་གྷལ་གི་བུ་སྩོགས་མང་པྩོས་སྟྩོན་

པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ལ་ངྩོ་མཚར་སྐྱེས་ཏེ། རང་གི་སྔར་གི་མུ་སྟེགས་

པའི་ཆྩོས་ལུགས་དྩོར་ཏེ་སྟྩོན་པའི་རེས་སུ་འཇུག་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་

པའི་བུ་སླྩོབ་ངྩོ་མཚར་ཅན་མང་དུ་བྱུང་ངྩོ། །

དེ་ནས་སླར་ཡང་སྟྩོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྒྱལ་བ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མཆྩོག་གིས།ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱལ་པྩོའ་ིཁབ་ཀི་བ་རྒྩོད་ཕུང་

པྩོ་རི་ལ། འཁྩོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་དག་པའི་གདུལ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

དཔའ་བམས་འཇམ་དབངས་སྩོགས་ལ་ཆྩོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤེར་ཕྱིན་གི་

ཆྩོས་ཏེ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་སྐྩོར་ལ། ཆྩོས་དེ་སཾ་ཀྲཱ�་ཏའི་སྐད་དུ་

གསུངས་ཤིང་།དེ་ལས་རེས་འབངས་ལྷའི་བུ་བམས་འཇམ་དབས་སྩོགས་ལྷའི་

ཚོགས་དུ་མ་བྱུང་སྟེ་སིན་གྩོལ་ལ་འཁྩོད་པ་མང་དུ་བྱུང་ངྩོ་། །

དེ་ནས་ཡང་སྟྩོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་

པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་མཆྩོག་གིས། ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་འཁྩོར་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ལས་དག་པའི་གདུལ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་ལ་ཆྩོས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སིང་པྩོ་བསྟན་པའི་མདྩོ་སྩོགས་ཆྩོས་ཀི་

འཁྩོར་ལྩོ་སྐྩོར་ལ། ཆྩོས་དེ་སཾ་ཀྲཱ�་ཏའི་སྐད་དུ་གསུངས་ཤིང་དེ་ལས་ལས་དག་པའི་

གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སིན་གྩོལ་ལ་འཁྩོད་པ་བྱུང་ངྩོ་། །དེ་ནས་སྔགས་ཀི་ཆྩོས་

འཁྩོར་ནི། སྤིར་སྔགས་ཀི་ཆྩོས་ནི་སྐལ་ལྡན་གི་གདུལ་བ་དབང་པྩོ་ཤིན་ཏུ་རྣྩོན་པྩོ་

དག་ལ་གནས་དུས་ངེས་པ་མེད་པར་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཡི་དམ་ལྷ་

སྩོགས་ཀི་རྣམ་ཅན་དག་སྣང་དུ་ཤར་ཏེ་ཆྩོས་འཁྩོར་སྐྩོར་བ་ཡིན་ལ། ཡང་ཡུལ་ངེས་

ཅན་དུ་གསུང་པའི་ཚུལ་ཡང་བཤད་དུ་ཡྩོད།དེ་ནི་དུས་འཁྩོར་ར་རྒྱུད་ལས། སྟྩོན་

པས་བ་རྒྩོད་ཕུང་པྩོ་རིར། །ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་ཕྱིན་ཚུལ་བཞིན། །ཆྩོས་བསྟན་དཔལ་

ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ། །གསང་སྔགས་ཚུལ་རབ་མཐའ་དག་གསུངས། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། སྟྩོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ། འཁྩོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

པ་སྔགས་ཀི་གདུལ་བ་དབང་པྩོ་ཡང་རབ་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་

བཟང་ལ་སྩོགས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཚོགས་ལ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོས་

མཚོན་གསང་བ་སྔགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་སྐྩོར་རྩོ། །མདྩོ་དྩོན་གནས་ངེས་པ་དང་མ་

ངེས་པ་ཅི་རིགས་པར་གསང་སྔགས་རྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་སྐྩོར་ལ། ཆྩོས་དེ་

ཡང་སཾ་ཀྲཱ�་ཏའི་སྐད་དུ་གསུངས་ཏེ་གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སིན་ཅིང་གྩོལ་བ་བྱུང་བ་

ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་དེ་ཀུན་བསྡུ་ན། སཾ་ཀྲཱ�་ཏའི་སྐད་དུ་

བས་ན། ཧིན་ཡན་དང༌། མཧཱ་ཡན། ཏནྟྲ་ཡན་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་དང་། ཡང་བྩོད་

སྐད་དུ་བས་ན། ཐེག་པ་དམན་པའི་ཆྩོས་སྐྩོར་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་རྒྱུ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པའི་ཆྩོས་སྐྩོར།འབས་བུ་གསང་སྔགས་རྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ཆྩོས་སྐྩོར་གསུམ་དུ་

བསྡུས་ལ། ཡང་ཆྩོས་དེ་ཀུན་རྩོད་བེད་ཀི་སྩོ་ནས། རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་ཆྩོས་ཕུང་བརྒྱད་

ཁི་བཞི་སྟྩོང་དང༌། འབིང་དུ་ཕྱེ་ན་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། བསྡུ་ན་སེ་སྣྩོད་

གསུམ་དུ་བསྡུས་སྩོ། །

ཡང་བརྩོད་བའི་སྩོ་ནས་སེ་སྣྩོད་གསུམ་མམ་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་གཉིས་སུ་

བསྡུ། ཡང་ཐེག་པའི་དབང་བས་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་སུ་དང་། ཡྩོངས་གགས་

ལྟར་སྐད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་པ་ལི་སྐད་དང་སཾ་ཀྲཱ�་ཏའི་སྐད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་གཉིས་

སུ་བསྡུས།ཡང་སྤྩོད་བསྡུས་ལྟར་བས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ཀུན་དམན་པ་ལ་

མྩོས་པ་ལ་ཆགས་བལ་གི་སྤྩོད་པ་དང༌། རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ལ་མྩོས་པ་ལ་ས་དང་ཕ་རྩོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པའི་སྤྩོད་པ། ཟབ་མྩོ་ལ་ལྷག་པར་མྩོས་པ་ལ་ཆགས་བཅས་ཀི་སྤྩོད་པ་སྟེ་སྤྩོད་

པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆྩོས་



  28  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

དེ་དག་ལས་པ་ལིའི་སྐད་དུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཐྩོག་མར་རྒྱ་གར་དུ་སྟྩོན་པའི་གཏད་

རབས་བདུན་སྩོགས་ནས་བརྒྱུད་དེ་དར་འཕེལ་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་། སཾ་ཀྲཱ�་ཏའི་

སྐད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཆྩོས་རྣམས་ལྷ་དང་ཀླུའི་འཇིག་རེན་དུ་གདུལ་བ་

ལས་དག་པ་བམས་འཇམ་དབངས་སྩོགས་ནས་འཛིན་སེལ་གནང་བ་དང་། དེ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀིས་ལུང་བསྟན་ལྟར་སྟྩོན་པ་མང་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྩོ་བཞི་

བརྒྱ་ནས་དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ལྩོ་དགུ་བརྒྱ་ནས་སླྩོབ་དཔྩོན་

ཐྩོགས་མེད་ཕེབས་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་བསྟན་པ་རྒྱ་གར་སྩོགས་མི་ཡུལ་དུ་དར་

འཕེལ་བྱུང་ངྩོ་། །སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་བའི་ཚོགས་སེའི་དབང་

དུ་བས་ན་ཐྩོག་མར་ཀན་ཤི་དང་། དེ་ནས་ནཱ་ལེནྡྲ་དང་ལིཀ་རམ་ཤཱིལ་སྩོགས་བྱུང་

ངྩོ་། །

དེ་ནས་རྒྱ་གར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་དར་ཚུལ་ནི། རྒྱ་གར་ནས་ཤྲ�་ལངྐ་སྩོགས་

དང་། དུས་རབས་བཞི་པར་རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་ནག་ནས་ཀྩོ་རི་ཡ་སྩོགས་

སུ་དར་བ་བཅས་སྩོ། །

བྩོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་ཁྱད་ཆྩོས། 

ཡང་དུས་རབས་བདུན་པ་བརྒྱད་པའི་ནང་རྒྱ་གར་གི་ནང་ཆྩོས་དེ་རྒྱ་གར་

ནས་བྩོད་དུ་ཐད་ཀར་དར་བ་དང་། དེ་ཡང་ཆྩོས་རྒྱལ་སྲྩོང་བཙན་གི་གསུང་འབུམ་

མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར། སྟྩོན་པ་ཞལ་བཞུགས་དུས་སྟྩོན་པ་རང་ཉིད་

ཀིས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་མ་འྩོངས་པར་བྩོད་དུ་དམ་པའི་ཆྩོས་ཉི་མ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ཤར་བ་ལྟར་འྩོང་བའི་ལུང་བསྟན་ལྟར། ཐྩོག་མར་བྩོད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ལྷ་ཐྩོ་ཐྩོ་རི་གཉན་

བཙན་གི་སྐབས་མདྩོ་སེ་ཟ་མ་ཏྩོག་གི་སིང་པྩོ་ཕྱག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་བྩོད་དུ་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆྩོས་དབུ་བརེས་པའི་རེན་འབེལ་འགིགས། བྩོད་ཀི་ཆྩོས་རྒྱལ་སྲྩོང་བཙན་སམ་

པྩོའ་ིདུས་སུ་ཐྩོན་མི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གིས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མདྩོ་རྒྱུད་ཉེར་

གཅིག་སྩོགས་རྒྱ་གར་ནས་བྩོད་དུ་གདན་དྲངས་ཀིས་བྩོད་སྐད་གསར་བཟྩོས་དང་

འབེལ་ཡིག་བསྒྱུར་གིས་བསྟན་པ་སེལ་བ་དང་། དེ་ནས་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྲྩོང་ལྡེའུ་

བཙན་ཏེ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏྩོག་གི་སྐབས་སུ་མཁན་སླྩོབ་ཆྩོས་གསུམ་སྟེ། མཁན་

ཆེན་བྩོ་དི་སཏྭ་དང་། སླྩོབ་དཔྩོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྲྩོང་ལྡེའུ་

བཙན་གསུམ་གདན་འཛོམས་པ་ནས་བྩོད་དུ་དམ་པའི་ཆྩོས་ཉི་མ་ལྟ་བུར་དར་ཁྱབ་

གྩོང་འཕེལ་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་གར་གི་ནང་བསྟན་དེ་བྩོད་ཀི་རིགས་གཞུང་གི་ར་བ་དང་ཁྱད་

ནྩོར་དུ་གྱུར་ཏེ་བྩོད་མི་རིགས་ཀི་བ་སྲྩོག་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀི་ར་བར་གྱུར་པ་ཡིན། དེ་

ལྟ་བུའི་བྩོད་ཀི་ཆྩོས་དེ་རིམ་གིས་སྩོག་པྩོ་སྩོགས་ཧི་མ་ལའི་རི་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་དར་

ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་བྩོད་ཀི་ཆྩོས་རིགས་ལ་ལྩོངས་སུ་སྤྩོད་པའི་སྐྱེ་བྩོ་ས་ཡ་

མང་པྩོ་ཡྩོད། གྩོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་བྩོད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་དེ་རྒྱ་གར་འཕགས་

པའི་ཡུལ་དུ་དར་བའི་སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་དེ་ཐད་ཀར་བྩོད་དུ་དར་

བ་དང་། ཁྱད་པར་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་མཁན་ཆེན་བྩོ་དི་སཏྭ་དང་ནཱ་

ལེནྡྲའི་གྲུབ་ཐྩོབ་ཆེན་པྩོ་མཐུ་སྟྩོབས་ཀི་བདག་ཉིད་སླྩོབ་དཔྩོན་པདྨ་འབྱུང་ནས་

དང་།ཇྩོ་བྩོ་ཆེན་པྩོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལྩོ་དང་ན་རྩོ་པ་སྩོགས་རྒྱ་

གར་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ནས་ལེགས་པར་དར་བ་ཡིན་པས་ནཱ་ལེནྡྲའི་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བཞེད་གཞུང་ངམ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆྩོས་ཚུལ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། བྩོད་ཀི་

བ་མས་གང་བྱུང་གསར་བཟྩོ་བས་པའི་བ་མའི་ཆྩོས་ཤིག་ར་བ་ནས་མིན་པ་ངེས་

པར་ཤེས་དགྩོས་པ་ཡྩོད། ད་དུང་བྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་ནས་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀིས་ལེགས་

པར་བལྟས་ན། བྩོད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་དེའི་ནང་དུ་སྟྩོན་པས་པ་ལི་དང་སཾ་ཀྲཱ�་

ཏའི་སྐད་གཉིས་ཀའི་ནང་གསུངས་པའི་མདྩོ་སྔགས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆྩོས་ཆ་ལག་

ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་ཤིང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་རིག་པའམ་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དག་ལ་གཏུགས་ནས་དཔྱྩོད་པའི་རིགས་པའི་ལམ་ནས་སླྩོབ་སྦྩོང་དང་

ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡྩོད་ལ། དེ་སྔར་རྒྱ་གར་ཡུལ་གི་ནཱ་

ལེནྡྲ་སྩོགས་སུ་བྱུང་ཡྩོད་ཀང་ད་ལྟའི་ཆར་བྩོད་དང་བྩོད་ཀི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ལ་མ་

གཏྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ཁྱད་པར་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ཆྩོས་བརྒྱུད་

གཞན་སུ་ལའང་མེད་པས་བྩོད་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་དམིགས་བསལ་

ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་གནད་ཆེ། དེ་ད་ལྟ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་གི་བར་དར་ཞིང་

གནས་ཡྩོད་ལ། ལྷག་པར་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་འདིར་ཕྱི་དངྩོས་པྩོ་ཡར་རྒྱས་

དང་། ཚན་རིག་ཡར་རྒྱས་འགྩོ་བཞིན་པ་དང་ལྷན་དུ་ནང་ཆྩོས་སྤི་དང་བེ་བག་བྩོད་

ཀི་ནང་ཆྩོས་འདི་ཡང་འཛམ་གིང་གང་སར་འགྩོ་བ་སྤི་དང་རྣམ་དཔྱྩོད་ཅན་གི་གཟུ་

བྩོར་གནས་པའི་གགས་ཅན་གི་ཚན་རིག་མཁས་དབང་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་གི་ཕྱི་

ནང་གི་མི་རིགས་མང་པྩོས་དམིགས་བསལ་དྩོ་སྣང་ཆེན་པྩོས་སླྩོབ་སྦྩོང་དང་ཉམས་

ཞིབ་བས་པ་སྩོགས་ཀིས་ཡར་རྒྱས་གྩོང་འཕེལ་དུ་འགྩོ་དང་འགྩོ་བཞིན་པ་ལགས་

སྩོ། །དེ་ལྟའི་མདྩོ་སྔགས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་སིང་དྩོན་ནི། སྣང་སྲིད་ཀི་ཆྩོས་འདིར་སེམས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ལྡན་སེམས་མེད་ཀི་རིགས་གཉིས་ལས། རང་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སེམས་

ལྡན་ཡིན་ལ་སེམས་དང་ནམ་ཡང་འབལ་ཐབས་མེད་པར་རག་ཏུ་སེམས་དང་ལྡན་

པའི་སྩོ་ནས་མི་ཚེ་འགྩོ་ཡི་ཡྩོད། སེམས་ཅན་གི་ནང་རིགས་དང་སྐྱེ་གནས་ལུས་ཀི་

གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཡྩོད་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཅིག་གྱུར་ཡྩོད་པ་ནི་

སེམས་ཡིན་པ་དང་། སེམས་དེ་ཡྩོད་པ་དང་མཉམ་དུ་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་

བསྔལ་མི་འདྩོད་པ་ངང་གིས་འབྱུང་བ་གཅིག་གྱུར་ཡིན། དེ་བས་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་

ཀིས་བསམ་བྩོའམ་འདྩོད་པ་དེ་གཉིས་དང་བསྟུན་ནས་རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་གྲུབ་གཞི་

རར་བས་པའི་སྩོ་ནས་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་འགྩོག་པའི་ཐབས་སུ་གྩོང་

གི་ཆྩོས་འཁྩོར་དེ་རྣམས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ཡང༌། ཐྩོག་མར་བདེན་བཞི་གསུང་པ་

ན། སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་པའི་བསམ་བྩོ་དེ་དང་བསྟུན་ནས་བདེན་

བཞི་ལས་བདེན་པ་དང་པྩོ་གཉིས་གསུངས། དེ་ཡང་མི་འདྩོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ངྩོ་ཆ་

སྤྩོད་པ་དང་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་རྒྱུ་ངྩོ་སྤྩོད་དུ་ཀུན་འབྱུང་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་

བཞིན་བདེ་བ་འདྩོད་པའི་བསམ་བྩོ་དང་བསྟུན་ནས་བདེན་པ་བཞི་ལས་བདེན་པ་ཕྱི་

མ་གཉིས་གསུངས། དེ་ཡང་ང་ཚོ་བདེ་བ་འདྩོད་པ་ལྟར་བདེ་བ་གང་ཡིན་ངྩོ་སྤྩོད་དུ་

འགྩོག་བདེན་དང་།བདེ་བ་དངྩོས་འགྩོག་བདེན་དེ་ཐྩོབ་པའི་ཐབས་གང་ཡིན་ན་སམ་

པ་ན་དེ་ངྩོ་སྤྩོད་དུ་ལམ་བདེན་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་བདེན་པ་བཞི་གསུངས། དེ་

ལྟའི་བདེན་པ་བཞི་ལས་སྡུག་བདེན་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འགྱུར་བའི་

སྡུག་བསྔལ་དང་།ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་བཅས་གསུམ་དང་། ཀུན་འབྱུང་

ལ་ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་དང་། ལས་དེ་ཡང་གཙོ་བྩོ་བེད་མཁན་
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དེ་ལག་པ་གཉིས་ལྟ་བུ་དེ་ཆགས་སང་གཉིས་གཙོ་བྩོ་ཡིན། ཡང་དེ་གཉིས་ཀང་སྐུལ་

མ་གཏྩོང་མཁན་གི་གཙོ་བྩོའི་བེད་གཏེ་རྒྱལ་པྩོ་ངན་པ་གཙོ་བྩོ་ལྟ་བུ་དེ་བདག་འཛིན་

ཡིན། བདག་འཛིན་དེ་འཇིག་རེན་གི་བ་ཆེན་མི་ཆེན་དབུལ་ཕྱུག་མཐྩོ་འབིང་དམའ་

གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་མཁན་གི་གཏེ་པྩོ་ཡིན་པར་

བདག་འཛིན་གཤགས་འདེབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་རིགས་པའི་

དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་ཀི་གགས་པའི་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། བདག་

འཛིན་དེ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གི་ར་བ་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ཀུན་གི་ར་བར་བསྟན་པ་ན། གང་

ཞིག་བདག་མཐྩོང་དེ་ལ་ནི། །ང་ཞེས་རག་ཏུ་ཞེན་པར་འགྱུར། །ཞེན་པས་བདེ་ལ་སྲེད་

འགྱུར་ཏེ། །སྲེད་པས་སྐྱྩོན་རྣམས་སྒིབ་པར་བེད། །ཡྩོན་ཏན་མཐྩོང་བས་ཡྩོངས་སྲེད་

པ། །ང་ཡི་ཞེས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ལེན། །དེས་ན་བདག་ལ་མངྩོན་ཆགས་པ། །དེ་སྲིད་དེ་

ནི་འཁྩོར་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། བདག་ཡྩོད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤེས། །བདག་གཞན་

ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང་། །འདི་དག་དང་ནི་ཡྩོངས་འབེལ་ལས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྩོ་

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཀང་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས།དང་པྩོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་

ཞེན་གྱུར་ཅིང་། །བདག་གིས་འདི་ཞེས་དངྩོས་ལ་ཆགས་བསྐྱེད་པ། །ཟྩོ་ཆུན་འཕྱན་

ལྟར་རང་དབང་མེད་པ་ཡི། །འགྩོ་ལ་སིང་རེར་གྱུར་གང་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་སྩོགས་

གསུངས་ཡྩོད་ལ། འགྩོ་ཀུན་ཕུང་ལ་སྦྩོར་མཁན་བདག་འཛིན་ཁྩོ་རེན་འབེལ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་གལ་འགྩོ་དེར་བསད་ནས་ཆགས་སང་ཉྩོན་མྩོངས་བསྐྱེད་པར་བས་ཏེ་

ལས་བསགས་པ་སྩོགས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྩོང་བར་གསུངས་པ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

དེས་ཀང་ཤེས།དེ་བས་ཇི་སྲིད་བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་དེ་མ་སངས་བར་སྡུག་

བསྔལ་ལས་གྩོལ་ཐབས་མེད་པས། དེ་སངས་ཏེ་འགྩོག་བདེན་ཐྩོབ་དགྩོས་ལ་དེ་ཡང་

ཐབས་ལམ་བདེན་ལ་བརེན་ནས་ཐྩོབ་དགྩོས་པ་ཡིན་པས་བདེན་བཞི་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན། འཁྩོར་ལྩོ་བར་པ་ལྩོགས་སུ་གསུངས་པའི་དགྩོས་དྩོན་གང་ཞེ་ན། 

འཁྩོར་ལྩོ་དང་པྩོའ་ིབདེན་བཞི་ནང་གི་འགྩོག་བདེན་རྒྱས་བཤད་དུ་འཁྩོར་ལྩོ་བར་པ་

གསུངས་པ་དང་ཆྩོས་འཁྩོར་འདིའི་བརྩོད་དྩོན་གཙོ་བྩོ་དངྩོས་བསྟན་སྟྩོང་ཉིད་དང་

སྦས་དྩོན་མངྩོན་རྩོགས་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་ཡིན། དེ་ནས་འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་པ་ལྩོགས་

སུ་གསུངས་པའི་དགྩོས་དྩོན་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་སེམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང་སེམས་ཀི་

རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ། སེམས་དེའི་གནས་ལུགས་ཤེས་ཏེ་སངས་རྒྱས་རུང་

ཤེས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་སྔགས་ལམ་དུ་བཀྲི་བའི་གཞི་བཏིང་བའི་ཕྱིར་འཁྩོར་ལྩོ་ཐ་

མས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྩོ་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་འྩོ་ན། གྩོང་བཤད་ཆྩོས་འཁྩོར་

གསུམ་ལས་ལྩོགས་སུ་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞི་གསུངས་པའི་དགྩོས་དྩོན་གང་

ཞེ་ན། དེ་ནི་སྒིབ་གཉིས་ཕ་ཤིང་ཕ་བ་ནས་སང་ཕྱིར་ཤེས་པ་རགས་པས་ཉམས་ལེན་

ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་པར། ཤེས་པ་ཕ་མྩོས་ཉམས་ལེན་གཉུག་སེམས་ཕ་མྩོའམ་ཡུལ་

ཅན་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་གྱུར་ཏེ། རང་སྟེང་གི་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡུལ་གི་འྩོད་

གསལ་སྟྩོང་པ་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་བས་ནས་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་སྒིབ་གཉིས་སངས་

ཏེ་སངས་རྒྱས་དགྩོས་པས། དེའི་ཉམས་ལེན་དངྩོས་གཞི་རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་ཀི་

རྒྱུད་སེ་ནས་གཙོ་བྩོ་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལྟའི་ཉམས་ལེན་གི་སྔྩོན་འགྩོར་རྒྱུད་སེ་སྔ་

མ་གསུམ་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་བས་རྒྱུད་སེ་བཞི་པའི་དྩོན་རྩོགས་ཏེ་གཉུག་སེམས་
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མངྩོན་གྱུར་གིས་ཆྩོས་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན།ཆྩོས་སྐུ་རྣམ་གཉིས་མངྩོན་དུ་

གྱུར་ལ་དེ་ལས་གཟུགས་སྐུ་རྣམ་གཉིས་ཤར་བས་སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་

ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་ཡིན། དེ་བས་སྟྩོན་པས་ཆྩོས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་གསུངས་པའི་

དགྩོས་དྩོན་ངྩོ་མ་དེ་ཤེས་བ་གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཤེས་པར་བས་ཏེ་བསྩོམ་བ་ལམ་

ཐབས་ཤེས་གཉིས་བསྩོམས་ནས་འཐྩོབ་བ་འབས་བུ་སྐུ་གཉིས་ཐྩོབ་པར་བ་བ་དེ་

ལྟར་ཡིན། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་མདྩོ་དྩོན་སིང་པྩོ་ནི། 

༈ སླྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་བང་གིས། བང་ཆུབ་སུས་ཀང་སྦིན་མ་ཡིན། །སུ་ཡིས་ཀང་

ནི་བཟུང་མ་ཡིན། །རང་ཆྩོས་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་ན། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་

བརྩོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་ཀི་སིང་པྩོ་ཕྱི་ནས་འཚོལ་རྒྱུ་མིན་པར་རང་གི་

སེམས་སྟེང་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་ནུས་པ་རང་ཆས་སུ་ཡྩོད་པ་དེ་ཤེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་

ཀིས་མདྩོ་སྔགས་ཀི་ཆྩོས་གསུངས་པ་ཀུན་ནུས་པ་དེ་སད་པར་བས་ཏེ་རང་ཆྩོས་བདེ་

གཤེགས་སིང་པྩོ་དེ་མངྩོན་དུ་བས་པའི་སྩོ་ནས་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ནྩོ། །

རེན་འབྱུང་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་སྐྩོར། 

༈ གཉིས་པ་རེན་འབྱུང་སྟྩོང་པ་ཉིད་བཤད་པ་ནི། སྟྩོང་ཉིད་ལྟ་བ་རིན་པྩོ་

ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང་། །གྩོང་

ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག།ཅེས་སྩོན་ནས་འདིར་སྟྩོང་ཉིད་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པ་

ལ་གསུམ། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

༡༽སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་པ་

གཅིག་གྱུར་ཡིན་པར་བསྟན་པ་དང༌། ༢༽དེ་བས་སྟྩོང་ཉིད་ཤེས་པའི་ཕན་ཡྩོན་དང་

མ་ཤེས་པའི་ཉེས་དམིགས་བསྟན་པའི་སྩོ་ནས་དེ་ཤེས་དགྩོས་པར་བསྟན་པ། ༣༽

སྟྩོང་ཉིད་བཤད་པ་དངྩོས་སྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྤྩོད་འཇུག་ལས། བདག་དང་གཞན་དུ་མཉམ་པ་ནི། །དང་པྩོ་ཉིད་

དུ་འབད་དེ་སྩོམ། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་མཉམ་པས་ན། །ཐམས་ཅད་བདག་བཞིན་

བསྲུང་བར་བ། །ཞེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་

འདྩོད་པར་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ཤེར་སིང་ལས། 

དུས་གསུམ་དུ་མངྩོན་པར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤེས་རབ་ཀི་

ཕ་རྩོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་བརེན་ནས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཏུ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་སྩོ། །ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་ཡུལ་

འཁྩོར་སྐྱྩོང་གིས་ཞུས་པའི་མདྩོ་ལས། སྟྩོང་པ་ཞི་བ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ། །མི་ཤེས་

པས་ནི་འགྩོ་བ་འཁྱམས་གྱུར་པ། །དེ་དག་ཐུགས་བརེ་མངའ་བས་ཐབས་ཚུལ་

དང༌། །རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས་ནི་འཛུད་པར་མཛད། །ཅེས་དང༌།ར་ཤེས་ལས། 

ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ཟད་པས་ཐར། །ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམ་རྩོག་ལས། །དེ་དག་

སྤྩོས་ལས་སྤྩོས་པ་ནི། །སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྟྩོང་ཉིད་མི་ཤེས་

པས་འཁྩོར་བར་འཁྩོར་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་པ་མྩོང་བ་དང་སྟྩོང་ཉིད་ཤེས་པ་

ལས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུའི་ར་བ་བདག་འཛིན་སངས་ཏེ་འཁྩོར་བ་ལས་ཐར་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །གསུམ་པ་སྟྩོང་ཉིད་བཤད་པ་དངྩོས་ལ་གཉིས། 
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

༡༽བདག་མེད་དང་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ཚིག་དྩོན་དང༌། ༢༽དེའི་དྩོན་དངྩོས་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤུ་ན་སྟེ་དེ་བྩོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན།སྟྩོང་པའི་དྩོན་

དང༌། སྟྩོང་པ་ཞེས་པ་ཡང༌། བྩོད་ཀི་བར་སྤྩོད་ཀི་བསྟན་བཅྩོས་དག་ལས། དབེན་སྟྩོང་

བལ་གསུམ་དྩོན་གཅིག་གསུངས་པ་ལྟར། སྟྩོང་པ་ནི་དབེན་པ་དང་བལ་བ་དང་མེད་

པའི་ཚིག་དྩོན་དང༌། དེ་ཡང་འདིར་རང་དབང་གིས་སམ་རང་ངྩོས་ནས་མེད་པའི་དྩོན་

ལས་ར་བ་ནས་མེད་པའི་ཆད་སྟྩོང་དང་སྔར་ཡྩོད་ཕྱིས་མེད་པ་ཁུག་མ་སྟྩོང་པ་ལྟ་བུའི་

དྩོན་མིན་ནྩོ། །གཉིས་པ་དེའི་དྩོན་དངྩོས་བཤད་པ་ནི། ལས་དང་པྩོ་བ་རྣམས་ཀིས་

སྟྩོང་ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་གཤམ་གསལ་གི་གྩོ་རིམ་མམ་འགྩོ་ལམ་ལྟར་

འགྩོ་ན་ལེགས་སམ་སམ། དེ་ཡང་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་རྩོགས་པ་

ལ་ཐྩོག་མར་རེན་འབྱུང་གི་དྩོན་ཤེས་པའི་སྩོ་ནས་དེར་འཇུག་ན་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་

གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་དབུ་མའི་དྩོན་འཁྲུལ་མེད་དུ་འཇྩོག་པ་ལ་ཆེས་ལེགས་པས་

འདིར་ཐྩོག་མར་རེན་འབྱུང་སྐྩོར་མདྩོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། རེན་འབྱུང་ལ་གསུམ་

ཡྩོད་པ་ལས། དང་པྩོ་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་བཤད་པ་ནི། མདྩོ་ལས། ཆྩོས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །སྩོགས་དང༌། འདི་ཡྩོད་པས་འདི་འབྱུང༌། འདི་སྐྱེས་པས་

འདི་སྐྱེ། གང་འདི་མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བེད། ཅེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། 

འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཀི་མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ། 

༡༽གཡྩོ་བ་མེད་པའི་རྐེན་ཏེ། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་སྟེ་འབས་བུ་རྒྱུ་

ཡྩོད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་དང༌། ༢༽མི་རག་པའི་རྐེན་ཏེ། རག་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་

སྟེ་མི་རག་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ་དང༌། ༣༽ནུས་པའི་རྐེན་ཏེ། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་ཏེ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ་བཅས་རྐེན་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་རྒྱུ་

འབས་རེན་འབྱུང་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། མདྩོར་ན་འབས་བུའི་རིགས་ཀུན་རྒྱུ་དང་

རྐེན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ཞེས་སྩོམ་དེ་གསུང་གི་ཡྩོད། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་

པས་རེན་འབྱུང་དེའི་ཐྩོག་ད་དུང་ཡང་དཔྱད་ན། གཉིས་པ་ཆ་ལ་བརེན་པའི་རེན་

འབྱུང་ཡྩོད་པར་ཤེས་ཐུབ་པས་དེ་ནི། དེ་ཡང་ཆ་བཅས་ཀི་ཤེས་བ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་

ཆད་ཆ་ལ་བརེན་པའི་རེན་འབྱུང་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལག་བཏགས་ཆུ་ཚོད་ལྟ་བུ་དེ་ལ་

གྩོང་གི་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་ཤེས་པའི་ཐྩོགདེ་ལ་ཆུ་ཚོད་ཀི་མདའ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆ་

ཤས་དུ་མ་འདུས་ཡྩོད་པས་དེ་ཆ་བཅས་ཆགས་ཡྩོད། དེ་བས་ཆ་བཅས་ཆུ་ཚོད་དེ་

ཆ་ཤས་དེ་དག་ལ་བརེན་པ་དང་ཆ་ཤས་དེ་དག་ཀང་ཆ་བཅས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡྩོད་

པས་ཆ་ལ་བརེན་པའི་རེན་འབྱུང་ཡིན་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་པྩོ་ཡིན། 

གཞན་ཡང་ཤིང་ནགས་སྩོགས་དཔེ་དུ་མ་ལས་ཤེས་སླ་བས་རྒྱས་པར་མ་

བཤད་དྩོ། །ཡང་རེན་འབྱུང་དེ་གཉིས་ཀི་ཐྩོག་ད་དུང་ཡང་དཔྱད་ན་བརེན་ནས་

བཏགས་པའི་རེན་འབྱུང་ཡྩོད་པས། གསུམ་པ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་རེན་འབྱུང་

ནི། མདྩོ་ལས།ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརེན་ནས་ཤིང་ར་བརྩོད་པ་

ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བརེན་ནས། །ཀུན་རྩོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་

པ་ལྟར་བདག་གིས་མཚོན་ཆྩོས་ཀུན་མིང་རྐང་བཏགས་ཡྩོད་ཙམ་ཡིན། རྩོག་པས་

གདགས་གཞི་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་ཚུལ་གྩོ་བདེ་བ་མཁས་གྲུབ་གསུང་དབུ་མའི་

ལྟ་ཁིད་ལྟ་ངན་མུན་སེལ་ལས་གསུངས་པ་ནི། དེ་ཕུང་པྩོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་

ཞེས་པ་ཡང་འདྩོགས་པ་པྩོ་ནི་རྩོག་པ་ཡིན་ལ།ཕུང་པྩོ་ལ་བརེན་ནས་འདྩོགས་ཚུལ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཡང༌། བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་རང་ག་བ་འདི་ལ་ངའྩོ་སམ་པའི་བྩོ་སྐྱེ་བ་ནི། སྔྩོན་དུ་རང་གི་ཕུང་

པྩོ་ཚོགས་པའམ་ཕུང་པྩོའི་ཆ་གང་རུང་གཅིག་བྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ལ་བརེན་ནས་ངའྩོ་

སམ་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་གི། རང་གི་ཕུང་པྩོའ་ིཚོགས་པའམ་ཕུང་པྩོའ་ིཆ་གང་ཡང་

བྩོ་ལ་མ་ཤར་བར་ངའྩོ་སམ་པའི་བྩོ་སྐྱེ་མི་སྲིད་དེ། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་དང་མཆུ་འཕྱང་བ་

སྩོགས་བྩོ་ཡུལ་དུ་ལམ་གིས་ཤར་བ་ན་བར་ལ་བང་བའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་བུམ་པའྩོ་

སམ་པའི་བྩོ་ངང་གིས་སྐྱེ་ལ། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་དང་མཆུ་འཕྱང་བ་སྩོགས་གང་ཡང་བྩོ་ལ་མ་

ཤར་བར་བུམ་པའྩོ་སམ་པའི་བྩོ་ངང་གིས་སྐྱེ་ཐབས་མེད་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་དང༌། 

རྩོག་པས་འདྩོགས་ལུགས་ལེགས་པར་མ་ཤེས་པར་རྩོག་བཏགས་ཙམ་ཡིན་ནྩོ་སམ་

དུ་བསྩོམས་པར་བས་ཀང་སྒ་སྤི་ཙམ་དུ་ཟད་མྩོད་ཀི་ཞིབ་པར་མ་བིས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །འྩོ་ན། རི་བྩོང་གི་རྭ་དང་བ་གང་གི་རྭ་གཉིས་ཀ་མིང་དང་རྩོག་

པས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ཡུལ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པར་འདྲ་ཡང་དེ་གཉིས་

ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁྱད་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཅེ་ན། དེ་ནི་རེན་འབྱུང་གི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་བཞག་སྟེ། 

སྔ་མ་རེན་འབྱུང་མིན་ལ་ཕྱི་མ་རེན་འབྱུང་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་སྩོ། །དེ་ཡང༌། ཆྩོས་

དབིངས་བསྟྩོད་པ་ལས། བརེན་ནས་འབྱུང་བར་གྱུར་པ་དང༌། །བརེན་ནས་འགག་

པར་འགྱུར་བས་ན། །གཅིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བིས་པ་ཇི་ལྟར་རྩོགས་པར་

བེད། །རི་བྩོང་བ་གང་རྭ་ཡི་དཔེས། །ཇི་ལྟར་བདེ་གཤེགས་ཆྩོས་རྣམས་ཉིད། །དབུ་

མ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་གཞན་ཡང་ཐ་སད་ཁྱད་པར་

གསུམ་ལྡན་གི་སྩོ་ནས་ཐ་སད་དུ་ཡྩོད་མེད་འཇྩོག་ཏུ་ཡྩོད་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་ལྟར་རེན་

འབྱུང་གསུམ་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བས་ནས་འྩོ་ན་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་གང་ཞེ་ན། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

མདྩོ་ལས། སྟྩོང་ཉིད་གསུངས་པ་ན་གཟུགས་མེད་སྩོགས་གསུངས་ཀང་དེའི་དྩོན་ནི་

གཟུགས་སྩོགས་ར་བ་མེད་པའི་དྩོན་མིན་པར་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་དྩོན་སྟེ། 

མདྩོ་ལང་གཤེགས་ལས། བྩོ་གྩོས་ཆེན་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་ལ་དགྩོངས་

ནས་ངས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་པར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་སྟྩོན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་

རང་གི་དགྩོངས་པ་བངས་ཏེ་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །དེ་བས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ནི། 

མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ར་ཤེས་རབ་བེད་ཉེར་བཞི་པ་ལས། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་བརེན་ནས་གདགས་པ་སྟེ། །འདི་

ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་

མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟྩོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

དང༌། བཞི་བརྒྱ་པར། གང་ལ་རེན་ཅིང་འབྱུང་ཡྩོད་པ། །དེ་ནི་རང་དབང་མི་འགྱུར་

རྩོ། །འདི་ཀུན་རང་དབང་མེད་པ་སྟེ། །དེས་ན་བདག་ནི་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། 

དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། སྐྱེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་ཡིན། །མེ་མིན་རླུང་མིན་ནམ་

མཁའ་མིན། །རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན་ཀུན་མིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་ན་སྐྱེས་བུ་གང༌། །སྐྱེས་

བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་ཕྱིར། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཇི་ལྟ་བར། །དེ་བཞིན་ཁམས་ནི་

རེ་རེ་ཡང༌། །འདུས་ཕྱིར་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མིན། །ཞེས་པ་ལྟར། བ་བ་བེད་པའི་བེད་

པྩོ་བདག་རེན་འབྱུང་དེ་བཏགས་དྩོན་བཙལ་བ་ན།

༡༽མུ་སྟེགས་པ་ལྟར་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་ཀ་བ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ན་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་སྩོགས་སྐྱྩོན་ཆེ། ༢༽ཡང་བེད་པྩོ་བདག་དེ་རང་རྒྱུད་

པ་མན་ལྟར་ཕུང་པྩོ་དང་གཅིག་དང་ཚོགས་པ་སྩོགས་ཡིན་ན་ཕུང་པྩོ་མང་པྩོ་ལྟར་
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བདག་མང་པྩོར་འགྱུར་བ་སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་ཡྩོད། 

༣༽ཡང་བེད་པྩོ་བདག་དེ་རི་བྩོང་རྭ་ལྟར་ར་བ་ནས་མེད་ན་བ་བ་བེད་པ་

སྩོགས་མྩོང་བས་ཤེས་པས་མྩོང་བས་གནྩོད་པས་ཡྩོད་ནི་ཡྩོད། དེ་བས་ཡྩོད་ཚུལ་

དེ་ལ་ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་གཉིས་ལས་མེད་

པས། བེད་པྩོ་བདག་དེ་ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་མེད་དུས་ཡུལ་ཅན་བྩོ་འམ་རྩོག་པས་

བཏགས་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པ་གསལ་བས། བེད་པྩོ་བདག་དེ་ཡུལ་ཅན་རྩོག་པས་བཏགས་

ཙམ་ལས་རང་གི་ངྩོས་ནས་མེད་པར་ཐག་ཆྩོད་པ་ཡིན། རིགས་པ་ནི། བདག་ཆྩོས་

ཅན། རང་དབང་གིས་མེད་དེ། རེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། གཟུགས་མཐྩོང་

གྩོག་བརན་བཞིན།ཞེས་རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་རེན་འབེལ་ལ་བརེན་ནས་བདག་རང་

བཞིན་གིས་མེད་པའི་རེན་འབྱུང་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཤེས་པར་བ་ལ། རིགས་པ་འདི་ཆྩོས་

ཀུན་ལ་སྦར་ཏེ་ཆྩོས་ཀུན་སྟྩོང་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

བང་སེམས་སྐྩོར་གི་ངྩོ་སྤྩོད་སིང་པྩོ། 

གསུམ་པ། ནང་ཆྩོས་ཀི་སིང་པྩོ་བང་སེམས་བཤད་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་

མཆྩོག་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག །བསྐྱེད་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་

ཡང༌། །གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་འདིར་སེམས་བསྐྱེད་མདྩོར་ཙམ་

འཆད་པ་ལ་གཉིས། སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ངྩོ་སྤྩོད་དང༌། དེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ༡༽སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཕན་ཡྩོན། ༢༽སེམས་བསྐྱེད་ཀི་

མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ། ༣༽སེམས་དེ་སྩོམ་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་སེམས་བསྐྱེད་

ཀི་ཕན་ཡྩོན་ནི། མདྩོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་ནི་སེམས་ཆེ་སྟེ། །སེམས་ཀུན་ནང་ན་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

དགེ་བ་མཆྩོག །ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ནད་ཀུན་རབ་ཏུ་ཞི་བར་

བགིད། །ཅེས་དང༌། སེམས་འདི་ལ་ནི་གང་དགའ་བ། །ཤཱཀ་སེང་གེ་མི་ཡི་

མཆྩོག །སངས་རྒྱས་ཅི་འདྲ་དེ་འདྲར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། སྤྩོད་འཇུག་ལེའུ་དང་

པྩོ་ཤྩོག་ཕེང་༦། ༣ལས་ཀང༌། བསྐལ་པ་དུ་མར་རབ་དགྩོངས་མཛད་པ་ཡི། །ཐུབ་

དབང་རྣམས་ཀིས་འདི་ཉིད་ཕན་པར་གཟིགས། །འདིས་ནི་ཚད་མེད་སྐྱེ་བྩོའ་ིཚོགས་

རྣམས་ཀིས། །བདེ་མཆྩོག་བདེ་བག་ཉིད་དུ་ཐྩོབ་པར་བེད། །ཅེས་སྩོགས་དང༌། 

གཞན་ཡང་སྤྩོད་འཇུག་ལེའུ་གསུམ་པ་ཤྩོག་ཕེང་༣༨། ༥ལས། འགྩོ་བའི་འཆི་

བདག་འཇྩོམས་བེད་པའི། །བདུད་རི་མཆྩོག་ཀང་འདི་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ལྟར་

རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཇྩོ་བྩོ་ཆེན་པྩོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་གསུང་ལས། ཉི་ཟླ་ལྟ་བུའི་བང་

ཆུབ་སེམས། །བསྐལ་པར་འབད་པས་བསྐྱེད་ཀང་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བའྩོ། །གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་ནི། རེ་བཙུན་བམས་པའི་

མངྩོན་རྩོགས་རྒྱན་ལས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་གཞན་དྩོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་རྩོགས་

པའི་བང་ཆུབ་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞན་དྩོན་འདུན་པ་རྒྱུ་དང་རང་དྩོན་

འདུན་པ་གྩོགས་སུ་ལྡན་པའི་འདུན་པ་གཉིས་ལྡན་གི་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ལ་

སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་བ་སྟེ། མཚན་ཉིད་ནི། གཞན་དྩོན་དུ་རྩོགས་བང་ལ་དམིགས་

ཤིང་རང་གི་གྩོགས་སུ་གྱུར་པའི་འདྩོད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཐེག་ཆེན་ལམ་

གི་འཇུག་སྩོར་གྱུར་པའི་གཙོ་བྩོ་ཡིད་ཀི་རྣམ་རིག་ཁྱད་པར་ཅན་ནྩོ། །

སེམས་བསྐྱེད་ལ་དབེ་ན། སྤྩོད་འཇུག་ལེའུ་དང་པྩོ་ཤྩོག་ཕེང་༩། ༡ལས། 

བང་ཆུབ་སེམས་དེ་མདྩོར་བསྡུས་ན། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཤེས་བ་སྟེ། །བང་ཆུབ་སྩོན་
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པའི་སེམས་དང་ནི། །བང་ཆུབ་འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །འགྩོ་བར་འདྩོད་དང་འགྩོ་བ་

ཡི། །བེ་བག་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་ལྟར། །དེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀི། །བེ་བག་

རིམ་བཞིན་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་སྩོམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ༡༽རྒྱུ་འབས་མན་ངག་

བདུན་གི་སྩོ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་སྩོམ་པ་དང༌། ༢༽བདག་གཞན་མཉམ་བརེས་ཀི་སྩོ་

ནས་སེམས་བསྐྱེད་སྩོམ་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ༡༽མར་ཤེས། ༢༽དྲིན་དྲན། ༣༽དྲིན་གཟྩོ། ༤༽ཡིད་འྩོང་གི་

བམས་པ། ༥༽སིང་རེ། ༦༽ལྷག་བསམ་བཅས་རྒྱུ་དྲུག་དང༌། ༧༽དེ་ལ་བརེན་

ནས་འབས་བུ་བང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། ༡༽བདག་གཞན་མཉམ་པ། ༢༽བདག་གཅེས་འཛིན་གི་སྐྱྩོན་

བསམ་པ། ༣༽གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་ཡྩོན་ཏན་བསམ་པ། ༤༽བདག་གཞན་བརེ་

བ་དངྩོས། ༥༽དེ་ལས་གཏྩོང་ལེན་བསྩོམས་ཏེ་སེམས་བསྐྱེད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་གཉིས། མདྩོར་བསྟན་པ་

དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཐུན་དྲུག་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་ལྟར་བ་བའྩོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ༡༽སྩོན་སེམས་དང་བང་སྩོམ་ལེན་པའི་ཚུལ་དང༌། 

༢༽དེ་གཉིས་མི་ཉམས་པར་བ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ༡༽སྦྩོར་བ་དང༌། 

༢༽དངྩོས་གཞི། ༣༽མཇུག་གི་བ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། ༡༽ཀུན་སླྩོང་བཅྩོས་

པ་དང༌། ༢༽བསགས་སྦང་བ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མའི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་འགྩོ་སེམས་བསྐྱེད་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

རྒྱུད་དང་འདྲེས་ངེས་བ་བའྩོ། །གཉིས་པ་ནི། སྤྩོད་འཇུག་ལེའུ་དང་པྩོ་དབུ་ནས་ཆ་

ཚང་དང་། དེ་ནས་སྤྩོད་འཇུག་ལེའུ་གཉིས་པ་ཤྩོག་ཕེང་༡༤། ༦རིན་ཆེན་སེམས་དེ་

གཟུང་བར་བ་བའི་ཕྱིར། །ནས། སྤྩོད་འཇུག་ལེའུ་གསུམ་པ་ཤྩོག་ཕེང་༣༧། 

༢བདག་ནི་ཉེར་འཚོའི་རྒྱུར་ཡང་ཤྩོག །ཅེས་པའི་བར་རམ། ཡང་ན་བཟང་སྤྩོད་ཡན་

ལག་བདུན་པ་སྟེ། ཇི་སེད་སུ་བདག་ཕྱྩོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་ན། །ནས། ཐམས་ཅད་

བདག་གིས་བང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྩོའ ྩོ། །ཞེས་པའི་བར་ཚིག་ཟབ་མྩོ་ངག་ཏུ་འདྩོན་ཞིང་

དྩོན ་ཟབ་མྩོ ་ཡིད ་ལ་སྩོམ་བཞིན་ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦང་རྣམ་དག་བ་

བའྩོ། །གཉིས་པ་དངྩོས་གཞི་ནི། བ་མའམ་སྐྱབས་ཡུལ་གི་རེན་གི་དྲུང་དུ་གུས་པ་

དང་བཅས་པུས་མྩོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་སྟེ་ལུས་བཙོག་པུར་འདུག་ཅིང་

ལག་ཐལ་མྩོ་སྦར་སྟེ་ངག་ཏུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་རེས་ཟླྩོས་བེད་པར་མྩོས་ཏེ་འདི་

ལྟར། དང་པྩོ་སྩོན་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་ནི། འགྩོ་རྣམས་བསྒལ་འདྩོད་བསམ་པ་

ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །བང་ཆུབ་སིང་པྩོར་མཆིས་ཀི་

བར། །རག་པར་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཤེས་རབ་སིང་བརེ་དང་བཅས་

པས། །བརྩོན་པའི་སེམས་ཅན་དྩོན་དུ་བདག །སངས་རྒྱས་མདུན་དུ་གནས་བགིས་

ཏེ། །རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དྩོ། །ལན་གསུམ། 

གཉིས་པ་སྩོན་སེམས་དང་འཇུག་སེམས་ཅིག་ཅར་བསྐྱེད་པའམ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྩོམ་པ་ལེན་ཚུལ་ནི། བ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས། །བདག་ལ་

དགྩོངས་པ་མཛད་དུ་གསྩོལ། །ཇི་ལྟར་སྔྩོན་གི་བདེ་གཤེགས་ཀིས། །བང་ཆུབ་

ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་པའི་བསླབ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

གནས་པ་ལྟར། །བདག་ཀང་འགྩོ་ལ་ཕན་དྩོན་དུ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགི་

ཞིང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་

བགི། །ཞེས་ལན་གསུམ་དང༌། དེ་ནས།བང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་

སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌། །གྩོང་ནས་གྩོང་

དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་ལན་གཅིགཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །འགྩོ་བ་ཇི་

སྲིད་གནས་གྱུར་པ། །དེ་སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྩོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

བསལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་ལན་གཅིགས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌། །སན་དང་དགྩོན་

པའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །རང་དགར་འགགས་

མེད་སྤད་བར་ཤྩོག །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྲྩོག་བཞིན་ཕངས། །བདག་ལས་དེ་དག་

ཆེས་ཕངས་ཤྩོག །བདག་ལ་དེ་དག་སིག་སིན་ཅིང༌། །བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སིན་

ཤྩོག །ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་ཀང༌། །གང་དུ་མ་གྩོལ་དེ་སྲིད་དུ། །དེ་ཕྱིར་བ་

ན་མེད་པ་ཡི། །བང་ཆུབ་ཐྩོབ་ཀང་གནས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ལན་གཅིག་བས་ཏེ། ཚིག་

གི་མཐའ་མ་རྩོགས་པ་ན་སྩོན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་དང་བང་སྩོམ་བཅས་

སྔར་ཐྩོབ་མ་ཉམས་པར་ཡྩོད་ན་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བ་དང༌། ཉམས་ཡྩོད་ན་སླར་

གསྩོ་བ་དང༌། སྔར་ཐྩོབ་མེད་ན་གསར་དུ་ཐྩོབ་སྩོང་སམ་པའི་མྩོས་པ་ཤུགས་དྲག་བ། 

དེ་གྲུབ་པ་ན། སྤྩོད་འཇུག་ལེའུ་གསུམ་པ་ཤྩོག་ཕེང་༣༧། ༦པའི་ཚིག་མཚམས། དེ་

ལྟར་བྩོ་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །ནས། ཤྩོག་ཕེང་༤༠། ༢ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སྩོགས་དགའ་

བར་གིས། །ཞེས་པའི་བར་ཚིག་དྩོན་སེམས་བཞིན་གདྩོན་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་གི་བ་བ་ནི། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྩོ་སྩོགས་བསྔྩོ་སྩོན་རྒྱས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བསྡུས་ཅི་རིགས་པས་དགེ་བ་རྩོགས་བང་དུ་བསྔྩོ་བ་གནད་སིན་བ་བའྩོ། །གཉིས་པ་

སེམས་དེ་མི་ཉམས་པར་བ་བའི་ཚུལ་ནི། འདིར་ནི་སྩོན་འཇུག་གི་བསླབ་བ་གཉིས་

ཡྩོད་པ་ལས། དང་པྩོ་སྩོན་སེམས་ཀི་བསླབ་བ་ལ་གཉིས། ༡༽ཚེ་འདིར་སེམས་

བསྐྱེད་མི་ཉམས་པའི་རྒྱུ་ལ་བསླབ་པ་དང༌། ༢༽སྐྱེ་བ་གཞན་དུའང་དེ་དང་མི་འབལ་

བའི་རྒྱུ་ལ་བསླབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་བཞི། ༡༽སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཕན་ཡྩོན་དྲན་པ། ༢༽སེམས་དེ་སེལ་

བའི་ཕྱིར་དུས་དྲུག་དུ་བཟུང་བ། ༣༽སེམས་ཅན་བྩོས་མི་སྩོང་བ། ༤༽སེམས་དེ་

འཕེལ་བའི་རྒྱུར་ཚོགས་གསྩོག་པ་ལ་བསླབ་པའྩོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི་ཚན་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ནག་པྩོའ་ིཆྩོས་བཞི་སང་བ་ནི། ༡༽རྫུན་གིས་བ་མ་མཁན་སླྩོབ་སྩོགས་

དབུ་བསྐྩོར་བ། ༢༽གཞན་དགེ་བ་བེད་པར་འགྩོད་པ་བསྐྱེད་པ། ༣༽བང་སེམས་

ལ་ཞེ་སང་གིས་མི་སན་པར་བརྩོད་པ། ༤༽ལྷག་བསམ་མ་ཡིན་པའི་གཡྩོ་སྒྱུ་བེད་

པ་སྩོང་བའྩོ། །

བཞི་ཚན་གཉིས་པ་དཀར་པྩོའ་ིཆྩོས་བཞི་བང་པ་ནི། ༡༽ཤེས་བཞིན་རྫུན་

སྨ་སྩོང་བ། ༢༽གཡྩོ་སྒྱུ་མེད་པའི་བསམ་པ་དྲང་པྩོར་གནས་པ། ༣༽གཞན་བང་

སེམས་ལ་སྟྩོན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་ཅིང་དྩོན་གནས་ཀི་བསྔགས་པ་བརྩོད་པ། ༤༽

རང་གི་སིན་བའི་སེམས་ཅན་ལ་རྩོགས་བང་འཛིན་དུ་འཇུག་པའྩོ། །གཉིས་པ་འཇུག་

སེམས་ཀི་བསླབ་བའམ་བང་སྩོམ་གི་བསླབ་བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ར་ལྟུང་

བཅྩོ་བརྒྱད་དང་ཉེས་བས་ཞེ་དྲུག་བཅས་བསྲུང་བར་བསླབ་པ་སྟེ། ཐུན་དྲུག་བ་མའི་

རྣལ་འབྩོར་ལས། བདག་བསྟྩོད་གཞན་སྩོད་ཆྩོས་ནྩོར་མི་སྟེར་ཞིང༌། །ཞེས་སྩོགས་
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ལྟར་རྩོ། །མདྩོར་ན། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་གདམས་པ་སྟྩོན་པའི་བ་མ་ཡུན་རིང་པྩོར་

ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པ་དང༌།དེའི་གདམས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་བ་ལ་

ཐྩོས་བསམ་བསྩོམ་པ་སྩོགས་ཀིས་དུས་རག་ཏུ་གྩོམས་པར་བ་བ་སྟེ། འགྩོ་བའི་ཚེ་ན་

བང་ཆུབ་སེམས་དྲན་བ། །འཆག་པའི་ཚེ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དྲན་བ། །ཉལ་བའི་ཚེ་

ན་བང་ཆུབ་སེམས་དྲན་བ། །འདུག་པའི་ཚེ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དྲན་བ། །ཞེས་

སྩོགས་ལྟར་སྤྩོད་ལམ་རྣམ་བཞི་དང་སྐྱིད་སྡུག་དར་རྒུད་ཀི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དང་

ཁྱད་པར་དུས་ཆེན་དང་ཚེས་བཟང་སྩོགས་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པྩོའ་ིསྩོ་ནས་

གྩོམས་པར་བ་བའྩོ། །

རིགས་ལམ་སླྩོབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་ཕྱི་ལྩོ་

༢༠༡༡། ༦། ༡༥ཉིན་ཟིན་བིས་བས་ཏེ་ཆྩོས་སྦིན་ཏུ་ཕུལ། །

༄༅། །སྐྱབས་འགྩོ། མ་ཎི། སྒྩོལ་མ་སྩོགས་ཀི་འགེལ་བཤད་

བེད་སྐབས་ཀི་ར་ཚིག་སྩོགས་བཞུགས་སྩོ། །

༡༽སྐྱབས་འགྩོ་དང་སེམས་བསྐྱེད། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀི་

མཆྩོག་རྣམས་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦིན་

སྩོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་

ཤྩོག །༢༽སྟྩོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟྩོད་ཕྱག་དང་གཟུངས་སྔགས། གང་

གིས་ཐུགས་བརེས་ཉེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སང་པའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་

ཆྩོས་ནི་སྟྩོན་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །མཁའ་མཉམ་འགྩོ་ལ་མཁྱེན་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བརེས་རབ་དགྩོངས་ནས། །གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྩོགས་

ཤིང༌། །སྟྩོང་གསུམ་མི་མཇེད་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུར་པ། །ཐུབ་དབང་གངས་ཅན་མཚོ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི་མཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ༣༽སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་

བསྟྩོད་པ་དང་གཟུངས་སྔགས། 

༡༽སྐྱྩོན་གིས་མ་གྩོས་སྐུ་མདྩོག་དཀར། །རྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རེའི་སྤན་གིས་འགྩོ་ལ་གཟིགས། །སྤན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱགས་

འཚལ་ལྩོ། །༢༽ཕྱག་སྟྩོང་འཁྩོར་ལྩོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྩོ་སྟྩོང། །སྤན་སྟྩོང་བསྐལ་

པ་བཟང་པྩོའ་ིསངས་རྒྱས་སྟྩོང། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟྩོན་པ། །བཙུན་པ་

སྤན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ༤༽འཇམ་དཔལ་

དབངས་ཀི་བསྟྩོད་པ་དང་གཟུངས་སྔགས། གཞྩོན་ནུའི་སྐུ་ལུས་འཆང་བ་པྩོ། །ཡེ་

ཤེས་སྒྩོན་མེ་རབ་ཏུ་འབར། །འཇིག་རེན་གསུམ་གི་མུན་སེལ་བ། །འཇམ་དཔལ་

དབངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷིཿ

༥༽ཕྱག་ན་རྩོ་རེའི་བསྟྩོད་པ་དང་གཟུངས་སྔགས། ལྕང་ལྩོ་ཅན་གི་གནས་

མཆྩོག་དམ་པ་ན། །གསང་སྔགས་རིགས་སྔགས་ཀུན་གི་བདག་པྩོ་སྟེ། །ལྩོག་འདྲེན་

བགེགས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་འཇྩོམས་མཛད་པའི། །བཅྩོམ་ལྡན་རྩོ་རེ་བསྣམས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །ༀ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ། 

༦༽རེ་བཙུན་སྒྩོལ་མའི་བསྟྩོད་པ་དང་གཟུངས་སྔགས། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅྩོད་

པན་གིས། །ཞབས་ཀི་པདྨ་ལ་བཏུད་དེ། །ཕྩོངས་པ་ཀུན་ལས་སྒྩོལ་མཛད་མ། །སྒྩོལ་

མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱཧཱ། 
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༧༽སླྩོབ་དཔྩོན་རིན་པྩོ་ཆེའི་བསྟྩོད་པ་དང་གཟུངས་སྔགས། ཨྩོ་རྒྱན་ཡུལ་

གི་ནུབ་བང་མཚམས། །པདྨ་གེ་སར་སྩོང་པྩོ་ལ། །ཡ་མཚན་མཆྩོག་གི་དངྩོས་གྲུབ་

བརེས། །པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གགས། །འཁྩོར་དུ་མཁའ་འགྩོ་མང་པྩོས་

བསྐྩོར། །ཁྱྩོད་ཀི་རེས་སུ་བདག་སླྩོབ་ཀི། །བིན་གིས་རྩོབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་

གསྩོལ། །གུ་རུ་པདྨ་སི་དྡི་ཧཱུཾ། །ༀ་ཨཿཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡི་ཧཱུཾ། 

༨༽རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བསྟྩོད་པ། དམིགས་མེད་བརེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་

གཟིགས། །དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པྩོ་འཇམ་དཔལ་དབངས། །བདུད་དཔུང་མ་

ལུས་འཇྩོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་

ཁ་པ། །བྩོ་བཟང་གགས་པའི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །

སྒྩོལ་མ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་མཆན་འགེལ་བཞུགས་སྩོ། །

༈ སྒྩོལ་མ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་བསྟྩོད་པ་འདི་འཆད་པ་ལ་གསུམ། མདྩོར་

བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ། མཇུག་བསྡུ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ༀ་སྟེ་ཕྱག་ཡུལ་སྐུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་དེ་ནི་སྩོམ་གསུམ་དང་

ལྡན་པས་ན་རེ་བཙུན་མ་དང་འཁྩོར་འདས་ལས་འཕགས་པས་ན་འཕགས་མ་སེམས་

ཅན་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱྩོབ་པས་ན་སྒྩོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལྩོ་རྒྱུས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ་དང༌། སྐུའི་རྣམ་པའི་སྩོ་ནས་

བསྟྩོད་པ། འཕིན་ལས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་

སྒྩོལ་མ་སྟེ་སངས་རྒྱས་གཞན་ལས་འཕིན་ལས་མྱུར་མ་དང་བདུད་སེ་འཇྩོམས་པས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ན་དཔའ་མྩོ། །དེའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་ནི་སྐད་ཅིག་གི་ནམ་མཁའི་གྩོག་དང་འདྲ་བར་

ཤེས་བ་ཀུན་གཟིགས་མ། འཇིག་རེན་གསུམ་མགྩོན་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཆུ་སྐྱེས་

ཞལ་གི། །གེ་སར་བེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་བའི་ལྩོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་མ་ལའྩོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྩོངས་སྐུའི་རྣམ་པའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ་དང༌། ཆྩོས་སྐུའི་

རྣམ་པའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། ཞི་བའི་རྣམ་པའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ་

དང༌། ཁྩོ་མྩོའ་ིརྣམ་པའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་དྲུགཞལ་མདངས་གསལ་

ཞིང་འྩོད་ཟེར་འཕྩོ་བའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ་དང༌། སྐུ་མདྩོག་ཕྱག་མཚན་དང་རྒྱུའི་སྩོ་

ནས་བསྟྩོད་པ། རྒྱལ་བ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀིས་གུས་པར་བསྟེན་པའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ། 

མི་མཐུན་ཕྱྩོགས་གནྩོན་པའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ། འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་

ཀིས་བཀུར་བའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ། ཕ་རྩོལ་འཇྩོམས་པའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་སྟྩོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །གང་བ་བརྒྱ་ནི་

བརེགས་པ་ལྟ་བུའི་ཟླུམ་ཞིང་མཛེས་པའི་ཞལ་མ། །ཞལ་ལས་སྐར་མ་སྟྩོང་ཕག་

ཚོགས་པ་ལྟ་བུའི་འྩོད་ཟེར་རྣམས་ཀིས། །རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་སྟེ་གསལ་བར་བས་པའི་

འྩོད་རབ་འབར་མ་ལའྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་གསེར་ལྟར་མཛེས་

ཤིང་ཅུང་ཟད་སྔྩོ་བ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀི། །པདྨས་ཕྱག་གཡྩོན་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །རྒྱུ་

སྦིན་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་དཀའ་ཐུབ་སྟེ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཞི་བ་སྟེ་ཤེས་རབ་

དང༌། བཟྩོད་པ་དང་བསམ་གཏན་མངྩོན་སུམ་དུ་སྤྩོད་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་

ཉིད་མ་ལའྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

གཙུག་གཏྩོར་ན། །མི་མཐུན་ཕྱྩོགས་མཐའ་ཡས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྩོད་ཅིང་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བཞུགས་མ། །ས་བཅུ་མ་ལུས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཕ་རྩོལ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཐྩོབ་པའི། །རྒྱལ་བའི་

སྲས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་མ་ལའྩོ། །བཞི་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་གསུང་ཏུཏྟཱ་

ར་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སྔགས་ཕེང་ལས་འཕྩོས་པའི་འྩོད་ཟེར་དང༌། ཐུགས་སྟྩོང་ཉིད་

སིང་རེ་མཚོན་པའི་ཧཱུཾ་གི་ཡི་གེའི་སྒས། །འདྩོད་ཁམས་པའི་འགྩོ་བ་ལྔ་དང་ཕྱྩོགས་ཏེ་

གཟུགས་ཁམས་དང་ནམ་མཁའ་ཏེ ་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་

མ། །འཇིག་རེན་བདུན་པྩོ་སྐུའི་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏེ། །འགྩོ་བ་དེ་ཀུན་ལུས་པ་མེད་

པར་དབང་དུ་འགུགས་པར་ནུས་མ་ལའྩོ། །ལྔ་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་ཤར་

གི་བརྒྱ་བིན་དང་ཤར་ལྷྩོའ་ིམེ་ལྷ་དང་སྟེང་གི་ཚངས་པ། །ནུབ་བང་གི་རླུང་ལྷ་

སྩོགས་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་སྟེ་གཙོ་བྩོ་རྣམས་ཀིས་མཆྩོད་མ། །དབང་ལྡན་གི་

འཁྩོར་འབྱུང་པྩོ་དང་སྲིན་པྩོའ་ིའཁྩོར་རྩོ་ལངས་དང་བརྒྱ་བིན་གི་འཁྩོར་དྲི་ཟ་རྣམས་

དང༌། །ལུས་ངན་གི་འཁྩོར་གནྩོད་སྦིན་ཚོགས་ཀིས་ཀང་མདུན་ནས་བསྟྩོད་མ་

ལའྩོ། །དྲུག་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་ཞལ་ནས་ཕ་རྩོལ་འཇྩོམས་བེད་ཀི་སྒ་

ཏྲཊ་ཅེས་བ་བ་དང་འགས་བེད་ཀི་སྒ་ཕཊ་ཀིས། །ཕ་རྩོལ་གི་བསམ་སྦྩོར་ངན་པའི་

འཁྲུལ་འཁྩོར་རབ་ཏུ་འཇྩོམས་མ། །གཡས་བསྐུམས་གཡྩོན་བརྐངས་ཞབས་ཀིས་

བད་མ་དང་རྦད་འདྲེ་སྩོགས་མནན་ཏེ། །སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་འབར་ཞིང་འཁྲུག་པ་

དང་ཤིན་ཏུ་འབར་བས་ཐལ་བར་སྲེག་མ་ལའྩོ། །

གཉིས་པ་ཁྩོ་མྩོའ་ིརྣམ་པའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ་ལ་བདུན། བདུད་དང་སྒིབ་

གཉིས་སྦྩོང་བའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ་དང༌། ཕྱག་མཚན་གི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ། དབུ་རྒྱན་

དང་བཞད་སྒའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ། ཕྱྩོགས་སྐྱྩོང་གིས་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྩོ་ནས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བསྟྩོད་པ། དབུ་རྒྱན་གི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ། དྲག་པྩོའ་ིབཞུགས་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་

པ། ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འྩོད་ཟེར་འཕྩོས་པའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་ཏུ་རེ་སྟེ་མྱུར་མ་འཇིགས་པ་ཆེན་མྩོ་སྟེ་

ཤིན་ཏུ་དྲག་མྩོའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཅན། །བདུད་ཀི་ནང་ནས་འདུལ་དཀའ་བའི་དཔའ་བྩོ་སྟེ་

ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བདུད་བཞི་རྣམ་པར་འཇྩོམས་མ། །ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྩོ་གཉེར་དང་

ལྡན་པར་མཛད་པ་དེས། །དག་བྩོ་སྟེ་ཤེས་སྒིབ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གསྩོད་མ་

ལའྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་ཕྱག་གཡྩོན་པས་མཛུབ་མྩོ་དང་གུང་མྩོ་དང་

མཐེའུ་ཆུང་གསུམ་སྒེང་བ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་མཚོན་པའི་ཕྱག་རྒྱའི། །སྩོར་མྩོས་

ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །མ་ལུས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་གཡས་པའི་

མཆྩོག་སྦིན་གི་མཐིལ་འཁྩོར་ལྩོས་བརྒྱན་པ་ལས་འཕྩོས་པའི། །རང་གི་འྩོད་ཀི་

ཚོགས་རྣམས་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་པས་གང་བར་མཛད་ནས་འྩོད་གཞན་ཐམས་ཅད་

ཟིལ་གིས་གནྩོན་མ་ལའྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་དད་པ་ཅན་ལ་

རབ་ཏུ་དགའ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་མ་དད་པ་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནྩོན་པས་བརིད་ཆགས་

པའི། །རིན་པྩོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་འྩོད་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཕེང་བ་སེལ་མ། །སྔགས་ཀི་བཞད་པ་

རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡི་སྒས། །འདྩོད་ཁམས་ཀི་བདག་པྩོ་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་

དང་དེའི་དབང་དུ་སྩོང་བའི་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་མཛད་མ་ལའྩོ། །

བཞི་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་ས་གཞི་སྐྱྩོང་བའི་ཕྱྩོགས་སྐྱྩོང་བཅུ་དང་

དེའི་འཁྩོར་གི་ཚོགས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་བན་དུ་འགུགས་

པར་ནུས་པ་ཉིད་མ། །དེའི་ཞལ་ཁྩོ་གཉེར་གཡྩོ་བའི་རྣམ་ཅན་དང་ཐུགས་ཀའི་ཡི་གེ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཧཱུཾ་གིས་འདྩོད་རྒུ་བཀུག་ནས། །ཕྩོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྩོལ་མ་ལའྩོ། །ལྔ་པ་

ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་ཟླ་བའི་དུམ་བུས་ཏེ་ཚེས་པ་གཅིག་གི་ཟླ་བས་དབུ་

བརྒྱན་ཅིང༌། །དེ་ལ་སྩོགས་པའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་འྩོད་ཟེར་དཀར་པྩོ་

ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །རལ་པའི་ཁྩོད་ན་སངས་རྒྱས་འྩོད་དཔག་མེད་རིགས་བདག་ཏུ་

བཞུགས་པ་ལས། །རག་པར་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་དུ་ཤིན་ཏུ་འྩོད་རབ་སྤྩོ་བར་མཛད་

མ་ལའྩོ། །དྲུག་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་བསྐལ་པ་མཐའ་མའི་མེ་སྟེ་འཇིག་པའི་བསྐལ་

པའི་དུས་ཀི་མེ་ལྟར། །ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་འབར་བའི་ཕེང་བ་འཁྲུག་བའི་དབུས་ན་གནས་

མ། །ཞབས་གཡས་བརྐངས་གཡྩོན་བསྐུམས་པར་བཞུགས་ནས་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་

ཀུན་ནས་བསྐྩོར་བ་ལ་དགའ་བའི། །གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཕྱི་ནང་གི་དག་ཡི་དཔུང་ནི་

རྣམ་པར་འཇྩོམས་མ་ལའྩོ། །བདུན་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་རི་རབ་གིང་དང་

བཅས་པའི་ས་གཞིའི་ངྩོས་ལ་ཕྱག་གི། མཐིལ་གིས་བསྣུན་ཅིང་ཞབས་ཀིས་བརྡུང་

མ། །ཁྩོ་གཉེར་ཅན་མཛད་དེའི་ཕྱག་ཞབས་སུ་གནས་པའི་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་གིས་རྩོ་རེའི་མེ་

ཆར་སྤྩོས་པས། །ས་འྩོག་རིམ་པ་བདུན་པྩོ་སྟེ་གཞི་དང༌། ལྷག་པའི་གཞི་དང༌། གཞི་

མེད་པ་དང༌། གཞི་ཉིད་དང༌། བཅུད་ཀི་གཞི་དང༌། གཞི་བཟང་པྩོ་དང༌།དག་པའི་གཞི་

རྣམས་སུ་གནས་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཀུན་ནི་འགེམས་པར་མཛད་མ་ལའྩོ། །གཉིས་པ་

ཆྩོས་སྐུའི་རྣམ་པའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་འབས་བུ་སྡུག་

བསྔལ་མེད་པས་བདེ་མ་དང་རྒྱུ་མི་དགེ་བ་སངས་པས་དགེ་མ་དང་ཉྩོན་མྩོངས་མེད་

པས་ཞི་མ། །སྒིབ་གཉིས་ཀི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཞི་བ་མཆྩོག་གི་དབིངས་ལ་

མངྩོན་སུམ་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་དེའི་སྤྩོད་ཡུལ་ཅན་ཉིད་མ་སྟེ། །དེའི་མཐུས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སྒྩོལ་མ་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་རིག་སྔགས།ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཞེས་པའི་མཇུག་ཏུ་

སྭཧཱ་དང་འགྩོར་ༀ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པའི་སྔགས་ཀིས། །སིག་པ་ཆེན་པྩོ་སྩོགས་

འཇྩོམས་པ་ཉིད་མ་ལའྩོ། །གསུམ་པ་འཕིན་ལས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ་ལ་དྲུགཞི་ཁྩོའ་

ིསྔགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ་དང༌། ཁྩོ་མྩོས་ས་གསུམ་གཡྩོ་བའི་འཕིན་

ལས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ། བརན་གཡྩོའ་ིདུག་རྣམས་སེལ་བའི་འཕིན་ལས་ཀི་སྩོ་

ནས་བསྟྩོད་པ། རྩོད་པ་དང་རི་ལམ་ངན་པ་སེལ་བའི་འཕིན་ལས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་

པ། རིམས་ནད་སེལ་བའི་འཕིན་ལས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པ། གདྩོན་དང་རྩོ་ལངས་

འཇྩོམས་པའི་འཕིན་ལས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཀུན་ནས་བསྐྩོར་རབ་

དགའ་བའི་གདུལ་བའི། །ཕྱི་ནང་གི་དག་ཡི་ལུས་ནི་རྣམ་པར་འགེམས་མ་སྟེ། །དེ་

ཡང་སྒྩོལ་མ་ཞི་བ་ལ་ཐུགས་ཀར་ཏཱཾ་ཡིག་གི་མཐར་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་སྟེ་ༀ་ཏཱ་

རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཧཱ། ཞེས་པའི་རིག་སྔགས་དང༌། ཁྩོ་མྩོ་ལ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་

མཐར། ༀ་ན་མྩོ་ཏ་རེ། ན་མྩོ་ཧ་རེ་ཧཱུཾ་ཧ་རེ་སྭཧཱ། ཞེས་བཀྩོད་པའི་སྩོ་ནས་སྟེ། །རིམ་

བཞིན་རིག་པ་དང་ཧཱུཾ་གི་སྔགས་ལས་འྩོད་ཟེར་སྩོགས་སྤྩོས་ནས་དག་བགེགས་

ཐམས་ཅད་སྒྩོལ་བར་མཛད་མ་ཉིད་མ་ལའྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་

ཏུ་རེའི་སྟེ་མྱུར་མའི་ཞབས་གཉིས་ནི་དྲག་ཏུ་བརབས་པས་སྩོ། །མྱུར་མ་དེ་ཇི་འདྲ་བ་

ཞེ་ན་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པའི་ས་བྩོན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྩོ་མྩོའ་ིབདག་ཉིད་མའྩོ། །དེའི་

ཞབས་བརབས་པས་ནི་རི་རབ་དང་རི་མནྡཱ་ར་དང་རི་ནག་པྩོ་འབིགས་བེད་

སྩོགས། །འཇིག་རེན་གསུམ་སྟེ་ས་འྩོག་ས་སྟེང་ས་བ་དང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་དང་



  54  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བཅས་པ་རྣམས་གཡྩོ་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མ་ལའྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་

ལྩོ་གང་ལ་ན་ལྷ་ཡི་མཚོ་ལྟར་དཀར་ཞིང་ཟླུམ་པ་ཡི་རྣམ་པའི། །ཟླ་བའི་དབུས་སུ་རི་

དྭགས་རི་བྩོང་གི་རགས་ཅན་དེ་ཕྱག་ན་བསྣམས་ནས་བརན་པའི་དུག་སེལ་མ། །ཏཱ་

ར་གཉིས་བརྩོད་ཀི་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་སྔགས་ཀི་སྭཧཱ་ཡི་གནས་སུ་ཕཊ་ཀི་ཡི་གེ་

བཏགས་པའི་སྔགས་བརྩོད་པས། །གཡྩོ་བའི་དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ་

ལའྩོ། །བཞི་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་འདྩོད་གཟུགས་ཀི་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་

ཀི་རྒྱལ་པྩོ་བརྒྱ་བིན་སྩོགས་དང༌། །ལྷ་ཕལ་པ་དང་མིའམ་ཅི་སྟེ་ལྩོན་པ་ར་མགྩོ་ལ་

སྩོགས་པ་ཡིས་བསྟེན་མ། །སྩོ་ཀུན་ནས་ལྷ་མྩོ་སྒྩོལ་མའི་སྐུ་སྩོམ་པ་དང་སྔགས་བཟླ་

བའི་གྩོ་ཆ་བགྩོས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་གཟི་བརིད་ཀིས། །ཕ་རྩོལ་གི་རྩོད་པ་དང་

རི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་མ་ལའྩོ། །ལྔ་པ་ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་ཉི་མ་

རྒྱས་པ་ལྟ་བུའི་ཁྩོ་མྩོའ་ིསྤན་གཡས་གཡྩོན་གཉིས་དང་ཟླ་བ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུའི། །ཞི་

བའི་སྤན་གཉིས་པྩོ་ལ་ཆེ་བ་དང་བསིལ་བའི་འྩོད་རབ་གསལ་མ། །ངག་ཏུ་གྩོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་ཁྩོ་མྩོའ་ིསྔགས་ཧ་ར་གཉིས་བརྩོད་དེ་དང་ཞི་བའི་སྔགས་ཏུཏྟཱ་ར་

ཡིས། །ཤིན་ཏུ་དྲག་པྩོའ་ིསྟེ་གསྩོ་བར་དཀའ་བའི་རིམས་ནད་སེལ་མ་ལའྩོ། །དྲུག་པ་

ནི། ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་གང་ལ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གི་དེ་ཉིད་གསུམ་ཏེ་ༀ་ཨ་ཧཱུཾ་

རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་བཀྩོད་དེ་བསྩོམས་པས། །སྩོ་གསུམ་ཉེར་འཚེ་ཞི་བའི་མཐུ་

དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། །ནམ་གྲུ་སྩོགས་གདྩོན་བཅྩོ་བརྒྱད་དང་རྩོ་ལངས་ཀི་རྦྩོད་

གཏྩོང་སྩོགས་ངན་སྔགས་དང་གནྩོད་སྦིན་གི་གནྩོད་པའི་ཚོགས་རྣམས། །འཇྩོམས་

པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆྩོག་གི་བདག་ཉིད་མ་ལའྩོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། ཞི་ཁྩོའ་ིར་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བའི་སྔགས་ཀི་སྩོ་ནས་སྒྩོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་བསྟྩོད་པ་འདི་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་

ནི་ཚིགས་བཅད་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ཡྩོད་པའྩོ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་དགེ་མིང་པ་དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་༢༠༠༨། ༤། 

༥ཉིན་རྩོམ་སྒིག་བགིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

༄༅། །ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བདེན་གཉིས་ངྩོ་སྤྩོད། 

༈ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་ཀུན། གཞི་བདེན་པ་གཉིས། ལམ་ཐབས་

ཤེས་གཉིས། འབས་བུ་སྐུ་གཉིས་སུ་འདུས་པ་ཡིན། འདིར་བདེན་པ་གཉིས་བཤད་

པ་ལ་བཞི། བདེན་གཉིས་ཀི་ཁུངས་དང༌། བདེན་གཉིས་ཤེས་པའི་ཕན་ཡྩོན། བདེན་

གཉིས་མ་ཤེས་པའི་ཉེས་དམིགས། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་དྩོན་བཤད་པ་དངྩོས་

སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདྩོ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཀུན་རྩོབ་

དང་དྩོན་དམ་པ་གཉིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ།ཤེས་པར་བ་བ་ཡང་ཀུན་རྩོབ་དང་དྩོན་

དམ་པའི་བདེན་པ་འདིར་ཟད་དྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྩོ། །གཉིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་

འགེལ་ལས། ཆྩོས་རྣམས་སྟྩོང་པ་འདི་ཤེས་ནས། །ལས་དང་འབས་བུ་བསྟེན་པ་

གང༌། །ངྩོ་མཚར་བས་ཀང་འདི་ངྩོ་མཚར། །རད་བྱུང་བས་ཀང་འདི་རད་བྱུང༌། །ཞེས་

དང༌།དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། ཀུན་རྩོབ་དེ་ཉིད་གཤྩོག་ཡངས་དཀར་པྩོ་རྒྱས་གྱུར་

པ། །ངང་པའི་རྒྱལ་པྩོ་དེ་ནི་སྐྱེ་བྩོའ་ིངང་པ་ཡིས། །མདུན་དུ་བདར་ནས་དགེ་བའི་རླུང་

གི་ཤུགས་སྟྩོབས་ཀིས། །རྒྱལ་བའི་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རྩོལ་མཆྩོག་ཏུ་

འགྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྩོ། །གསུམ་པ་ནི། མདྩོ་ལས། འཇིག་རེན་འདི་ན་ཕལ་ཆེར་ཡྩོད་
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པ་ཉིད་དང༌། མེད་པ་ཉིད་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་ཏེ། འདིའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་དང་རྒ་བ་

དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་མ་ངན་སྩོགས་མྩོང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་དང༌། ར་ཤེས་ལས། 

གང་དག་བདེན་པ་དེ་གཉིས་ཀི། །རྣམ་དབེ་རྣམ་པར་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་སངས་

རྒྱས་བསྟན་པ་ནི། །ཟབ་མྩོའ་ིདེ་ཉིད་རྣམ་མི་མཐྩོང༌། །ཞེས་སྩོ། །

བཞི་པ་བདེན་གཉིས་བཤད་པ་དངྩོས་ལ་ལྔ། ༡༽བེ་བག་སྨ་བ་དང་ལུང་གི་

རེས་འབང་གི་མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་བདེན་གཉིས། ༢༽རིགས་པའི་རེས་འབང་གི་

མདྩོ་སེ་པའི་བདེན་གཉིས། ༣༽སེམས་ཙམ་པའི་བདེན་གཉིས། ༤༽དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པའི་བདེན་གཉིས། ༥༽དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་བདེན་གཉིས་བཤད་པའྩོ། །

༡༽བེ་བག་སྨ་བ་དང་ལུང་གི་རེས་འབང་གི་མདྩོ་སེ་པ། དང་པྩོ་ལ་གསུམ། 

བདེན་གཉིས་ཀི་ཁུངས་དང༌། བདེན་གཉིས་ཀི་སྒ་བཤད། བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་

ཉིད་དང་དབེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མཛོད་ལས། གང་ལ་བཅྩོམ་དང་བྩོ་ཡིས་

གཞན། །བསལ་ན་དེ་བྩོ་མི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞིན་དུ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ། །ཡྩོད་དེ་དྩོན་

དམ་ཡྩོད་གཞན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་

ནི། བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཞེས་བརྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ཀི་གཟུགས་

སྩོགས་ཀི་རས་རྣམས་ཕན་ཚུན་བརེན་པ་ན་བུམ་པ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་བརྩོད་པ་ནི་བདེན་

པར་སྨས་པ་ཡིན་གི་བརྫུན་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕྱིར། བདེན་པའི་

སྒ་དེ་མཆིམས་མཛོད་ལས། བདེན་དང་ལེགས་དང་ཡྩོད་པ་དང༌། །བསྔགས་པ་

མཆྩོད་ཡྩོད་རྣམས་ལས་ཏེ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་འཇུག་ས་དུ་མ་ཡྩོད་པ་ལས་

སྐབས་འདིར་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀི་བདེན་པའམ་ཡྩོད་པ་ལ་གྩོ་དགྩོས་པར་གསུངས། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

དྩོན་དམ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་ནི། གཟུགས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་

ཞེས་བརྩོད་དེ། བཅྩོམ་པ་དང་བྩོས་ཆ་ཤས་སྩོ་སྩོར་བསལ་ཡང་ཁྱྩོད་གཟུགས་སུ་

ཡྩོད་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕྱིར། འདིར་དྩོན་དམ་ཞེས་པ་ཆ་ཤས་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་

འཛིན་ཐུབ་པ་ལ་བེད་ཅིང་བདེན་པ་ཞེས་པ་རིགས་པས་འཇལ་བ་སྩོགས་ལ་བེད་

དྩོ། །གསུམ་པ་ནི། བཅྩོམ་པའམ་བྩོས་ཆ་ཤས་གཞན་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གི་བྩོ་

མི་འཇུག་པའི་ཆྩོས། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། དབིབས་ཀི་

ཀུན་རྩོབ་སྟེ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཚོགས་པའི་ཀུན་རྩོབ་སྟེ་ཆུ་ལྟ་བུ་གཉིས་སྩོ། །བཅྩོམ་

པའམ་བྩོས་ཆ་ཤས་གཞན་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གི་བྩོ་འཇུག་པའི་ཆྩོས། དྩོན་དམ་

བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན་གཉིས། དེར་གྱུར་པའི་འདུས་བས་ཏེ་རྡུལ་ཕན་

ཕྱྩོགས་ཀི་ཆ་མེད་དང་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་ལྟ་བུ། དེར་གྱུར་པའི་འདུས་མ་བས་

ནི། ནམ་མཁའ་དང་སྩོ་སྩོར་བརགས་འགྩོག་དང་སྩོ་སྩོར་བརགས་མིན་གི་འགྩོག་པ་

ལྟ་བུའྩོ། །

༢༽རིགས་པའི་རེས་འབང་གི་མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་བདེན་གཉིས་ལ་

གསུམ། བདེན་གཉིས་ཀི་ཁུངས། བདེན་གཉིས་ཀི་སྒ་བཤད། བདེན་གཉིས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རྣམ་འགེལ་ལས། དྩོན་དམ་དྩོན་བེད་ནུས་པ་

གང༌། །དེ་འདིར་དྩོན་དམ་ཡྩོད་པ་ཡིན། །གཞན་ནི་ཀུན་རྩོབ་ཡྩོད་པ་སྟེ། །དེ་དག་རང་

སྤིའི་མཚན་ཉིད་བཤད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་སྒ་

བཤད་ནི། ཤིང་གི་དྩོན་སྤི་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཞེས་བརྩོད་དེ། བྩོ་

ཀུན་རྩོབ་པའི་སྣང་ངྩོར་བདེན་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕྱིར། འདིར་བྩོ་ཀུན་རྩོབ་ནི་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

རང་བཞིན་འདྲེས་པར་སྣང་བའི་རྩོག་པ་ལ་བེད་དྩོ། །དྩོན་དམ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་

ནི། ཤིང་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བརྩོད་དེ། བྩོ་དྩོན་དམ་པའི་སྣང་

ངྩོར་བདེན་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕྱིར། འདིར་བྩོ་དྩོན་དམ་ཞེས་པ་རང་མཚན་

ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་མངྩོན་སུམ་ལ་བེད་དྩོ། །གསུམ་པ་ནི། རྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་

དུ་གྲུབ་པའི་ཆྩོས། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། ཤིང་གི་དྩོན་སྤི་ལྟ་བུ། 

དེ་དང་རག་པ། བརྫུན་པར་གྲུབ་པ་རྣམས་དྩོན་གཅིག་གྩོ །རྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་

མ་ཡིན་པར་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པའི་ཆྩོས། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་

ན། ཤིང་ལྟ་བུ། དེ་དང་མི་རག་པ། བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྣམས་དྩོན་གཅིག་གྩོ །

གཞན་ཡང་རྣམ་འགེལ་ལས། དྩོན་བེད་ནུས་དང་མི་ནུས་ཕྱིར། །ཞེས་

སྩོགས་ལྟར། ལུགས་འདིར་འདི་ལྟར་བཤད་དེ། རང་མཚན་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་

པར་ཡྩོད་དེ། རང་འབས་སྐྱེས་པའི་དྩོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། རང་སྣང་

ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བྩོ་ལ་མི་འདྲ་བ་སྟེ་ཐུན་མྩོང་མིན་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང༌། རྩོད་

བེད་ཀི་སྒའི་བདག་རྐེན་ཙམ་ལས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རྩོགས་པར་བྩོ་ཡུལ་དུ་འཆར་མི་

ནུས་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། རང་ལས་གཞན་པའི་དབང་པྩོ་དང་ཡིད་བེད་

སྩོགས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡྩོད་ཀང་ཡུལ་རང་གི་སྩོད་ལུགས་ཀི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་

མེད་ན་རང་རྩོགས་པའི་བྩོ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་དང༌།ཡང་

སྤི་མཚན་ཆྩོས་ཅན། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འབས་བསྐྱེད་པའི་དྩོན་བེད་

མི་ནུས་པ་དང༌། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བྩོ་ལ་ཐུན་མྩོང་བར་སྣང་བ་དང༌། རྩོད་

བེད་སྒའི་བདག་རྐེན་ཙམ་ལས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རྩོགས་པར་བྩོ་ཡུལ་དུ་འཆར་ཐུབ་པ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

དང༌། དབང་པྩོ་དང་ཡིད་བེད་དང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡྩོད་པ་ཙམ་གིས་རང་རྩོགས་

པའི་བྩོ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སྩོ། །

༣༽སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀི་བདེན་གཉིས་ལ་གསུམ། བདེན་གཉིས་ཀི་

ཁུངས། བདེན་གཉིས་ཀི་སྒ་བཤད། བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བའྩོ། །དང་

པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས། ཤེས་པར་བ་བ་ཡང་ཀུན་རྩོབ་དང་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་འདིར་

ཟད་དྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་ནི། 

བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཞེས་བརྩོད་དེ། བཏགས་པའི་ཀུན་

རྩོབ་དང་། ཤེས་པའི་ཀུན་རྩོབ་དང་། བརྩོད་པའི་ཀུན་རྩོབ་གསུམ་གི་ངྩོར་རམ་དེ་

གསུམ་གི་དབང་གིས་བདེན་པའམ་ཡྩོད་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕྱིར། འདིར་

བཤད་པའི་ཀུན་རྩོབ་གསུམ་ནི། རིམ་པ་བཞིན་ཀུན་བཏགས་འདྩོགས་བེད་ཀི་རྩོག་

པ་དང༌། གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་དང༌། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་གསུམ་ལ་བེད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །སྟྩོང་ཉིད་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བརྩོད་དེ། དྩོན་དམ་པ་

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པས་ན་དེ་སྐད་བརྩོད་པའི་ཕྱིར་

རྩོ། །གསུམ་པ་ནི། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སིང་པྩོ་ལས། རྣམ་པར་དག་པའི་

དམིགས་པ་ལ་དྩོན་དམ་དུ་བཤད་པའི་ཟླས་དྲངས་པ་ན། གང་ལ་དམིགས་པའི་ཀུན་

ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཀུན་ནས་སླྩོང་བའི་དྩོན་གིས་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པར་བཞག་སྟེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། གང་ལ་དམིགས་ནས་བསྩོམ་ན་སྒིབ་པ་དག་པར་འགྱུར་བའི་

དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ནི། ཐ་སད་བདེན་པ་དང་རྫུན་པ་དང༌། སླུ་བའི་ཆྩོས་དང༌། སྣང་ཚུལ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་ཆྩོས་སྩོ། །མཚན་གཞི་ནི། མཚན་ཉིད་གསུམ་ལས་

གཞན་དབང་དང་ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆྩོས་སྩོ། །དྩོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། 

གང་ལ་དམིགས་ནས་བསྩོམ་ན་སྒིབ་པ་དག་པར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པ་མཐར་

ཐུགམིང་གི་རྣམ་གངས་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། ཡང་དག་མཐའ་དང༌། དྩོན་དམ་དང༌། 

མི་བསླུ་བའི་ཆྩོས་དང༌། སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མཐུན་པའི་ཆྩོས་སྩོགས་

སྩོ། །མཚན་གཞི་ནི། སྟྩོང་ཉིད་ལྟ་བུའྩོ། །

༤༽དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀི་བདེན་གཉིས་ལ་གསུམ། བདེན་གཉིས་

ཀི་ཁུངས། བདེན་གཉིས་ཀི་སྒ་བཤད། བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། མདྩོའ་ིཁུངས་ནི། གྩོང་དུ་སེམས་ཙམ་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་

ལྟར་རྩོ། །མདྩོ་ལས། འཇིག་རེན་མཁྱེན་པས་གཞན་ལ་མ་གསན་པར། །བདེན་པ་

འདི་གཉིས་ཀིས་ནི་འདྩོམས་པར་མཛད། །གང་ཞིག་ཀུན་རྩོབ་དེ་བཞིན་དྩོན་དམ་

སྟེ། །བདེན་པ་གསུམ་པ་ནམ་ཡང་མ་མཆིས་སྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་ནི། །བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་

ཞེས་བརྩོད་དེ། བྩོ་ཀུན་རྩོབ་པ་བདེན་འཛིན་མ་རིག་པའི་ངྩོར་བདེན་པས་ན་དེ་ལྟར་

བརྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལང་གཤེགས་ལས། དངྩོས་རྣམས་སྐྱེ་བ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ། །དམ་

པའི་དྩོན་དུ་རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་བ་གང༌། །དེ་ནི་ཡང་དག་

ཀུན་རྩོབ་འདྩོད། །ཅེས་དང༌། བདེན་གཉིས་ལས། གང་ཞིག་གིས་སམ་གང་ཞིག་

ལ། །ཡང་དག་སྒིབ་བེད་ཀུན་རྩོབ་འདྩོད། །དེས་ན་འདི་ཀུན་བདེན་པ་སྟེ། །དམ་པའི་

དྩོན་དུ་བདེན་མ་ཡིན། །ཞེས་སྩོ། །སྟྩོང་ཉིད་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ཞེས་བརྩོད་དེ།དམ་པ་ནི་མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ།ཁྱྩོད་

དེའི་རེད་དྩོན་ཡིན་པས་ན་དྩོན་དམ་པ་དང༌། གནས་ཚུལ་གཞན་དུ་གནས་ཤིང་སྣང་

ཚུལ་གཞན་དུ་སྣང་བའི་བསླུ་བ་མེད་པས་ན་བདེན་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་

པ་ནི། ཐ་སད་དཔྱྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མས་རང་ཉིད་ལ་ཐ་སད་དཔྱྩོད་པའི་ཚད་མར་སྩོང་

བའི་རེད་དྩོན། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། ཀ་བ་ལྟ་

བུའྩོ། །མཐར་ཐུག་དཔྱྩོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་ཚད་མས་རང་ཉིད་ལ་མཐར་ཐུག་

དཔྱྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཚད་མར་སྩོང་བའི་རེད་དྩོན་དེ། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་

ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། ཀ་བའི་སྟྩོང་ཉིད་ལྟ་བུའྩོ། །ཡང་ན། རང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་

པའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་གིས་རྩོགས་པར་བ་

བ།ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། རང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་

མས་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་རྩོགས་པར་བ་བ། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་

ཉིད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བའྩོ། །

༥༽དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་བདེན་གཉིས་བཤད་པ་ལ་ལྔ། དེན་

གཉིས་ཀི་ཁུངས་དང༌། བདེན་གཉིས་ཀི་སྒ་བཤད། བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་

དབེ་བ། བདེན་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་པར་བསྟན་པ། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་

ཡྩོད་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་སྐབས་ལྟར་དང༌། བསྟན་

བཅྩོས་ནི། ར་ཤེས་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆྩོས་བསྟན་པ། །བདེན་པ་གཉིས་

ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཞེས་དང༌། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དངྩོས་ཀུན་ཡང་དག་བརྫུན་

པ་མཐྩོང་བ་ཡིས། །དངྩོས་རེད་ངྩོ་བྩོ་གཉིས་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་
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པ་ལ་གཉིས། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་ནི། འདིར་བདེན་འཛིན་མ་རིག་པའི་

ངྩོར་བདེན་པས་ན་དེ་སྐད་བརྩོད་དྩོ། །དྩོན་དམ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་ནི། ཚིག་གསལ་

ལས། དྩོན་ཡང་དེ་ཡིན་ལ་དམ་པ་ཡང་དེ་ཡིན་པས་ན་དྩོན་དམ་པའྩོ། །དེ་ཉིད་བདེན་

པ་ཡིན་པས་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པའྩོ་ཞེས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྤིར་བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཇྩོག་ཚུལ་རང་རྒྱུད་པའི་

སྐབས་ལྟར་ཡང་དགག་བ་ལ་ཕ་རགས་ཆེ་བས་བདེན་གཉིས་ཀི་དྩོན་ལའང་ཕ་

རགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ཤེས་གལ་ཆེའྩོ། །བཞི་པ་ནི། ཤེས་རབ་སིང་པྩོ་ལས། 

གཟུགས་སྟྩོང་པའྩོ། །སྟྩོང་དྩོན་དམ་དུ་མེད་ཀང་པ་ཉིད་གཟུགས་སྩོ། །གཟུགས་ལས་

སྟྩོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན། སྟྩོང་པ་ཉིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཀུན་རྩོབ་ལས་ནི་ཐ་དད་པར། །དེ་ཉིད་དམིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཀུན་རྩོབ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །སྟྩོང་ཉིད་ཁྩོ་ན་ཀུན་རྩོབ་ཡིན། །ཞེས་

པ་ལྟར་རྩོ། །ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ལ། སྤིར་ཡང་དག་དང་ལྩོག་པ་གཉིས་མི་འཇྩོག་ཏེ། 

ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ལ་ལྩོག་པའམ་རྗུན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་བས་

འདིར་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གནྩོད་པ་མེད་པའི་དབང་པྩོ་དྲུག་རྣམས་ཀིས། །བཟུང་

བ་གང་ཞིག་འཇིག་རེན་གིས་རྩོགས་ཏེ། །འཇིག་རེན་ཉིད་ལས་བདེན་ཡིན་ལྷག་མ་

ནི། །འཇིག་རེན་ཉིད་ལས་ལྩོག་པར་རྣམ་པར་བཞག །ཅེས་པ་ལྟར། དྩོན་དམ་ལ་

དཔྱྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་ཐ་སད་པའི་ཤེས་ངྩོ་ཙམ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ། ཡང་

ལྩོག་གཉིས་སམ་བདེན་པ་དང་རྗུན་པ་གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་ནི་ར་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི་

རི་ལམ་ཀི་ར་ལྟ་བུའྩོ། །དྩོན་དམ་བདེན་པ་ལ་དབེ་ན། བདག་མེད་གཉིས་ཏེ་གང་ཟག་
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དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་གཉིས་སྩོ། །ལྔ་པ་དྩོན་དམ་དུ་མེད་ཀང་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་

པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཤེས་བེད་མདྩོ་བསྟན་གི་ཁུངས་འགྩོད་པ་དང༌། སིང་པྩོ་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས། སྣ་ཚོགས་ཡིད་དགའ་མེ་ཏྩོག་ཁ་བེ་ཞིང༌། །གསེར་གི་

ཁང་མཆྩོག་འབར་བ་ཡིད་འྩོང་བ། །འདི་ན་དེ་ལའང་བེད་པྩོ་འགའ་མེད་དེ། །དེ་དག་

རྩོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན། །རྩོག་པའི་དབང་གིས་འཇིག་རེན་རྣམ་བརགས་

ཏེ། །ཞེས་དང༌།དངྩོས་རྣམས་སྐྱེ་བ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ། །དམ་པའི་དྩོན་དུ་རང་བཞིན་

མེད། །རང་བཞིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་བ་གང༌། །དེ་ནི་ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་འདྩོད། །ཅེས་

དང༌། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། སྐྱེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་ཡིན། །མེ་མིན་རླུང་མིན་ནམ་

མཁའ་མིན། །རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན་ཀུན་མིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་ན་སྐྱེས་བུ་གང༌། །སྐྱེས་

བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་ཕྱིར། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཇི་ལྟ་བར། །དེ་བཞིན་ཁམས་ནི་

རེ་རེ་ཡང༌། །འདུས་ཕྱིར་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མིན། །ཞེས་སྩོགས་ལྟར་རྩོ། །གཉིས་པ་ལ་

གསུམ། དྩོན་དམ་དུ་མེད་པའི་ཚུལ་དང༌། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཚུལ་དང༌། དྩོན་དམ་

དུ་མེད་ཀང་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་ཤེས་པ་ངྩོ་མཚར་རད་བྱུང་དུ་བསྟན་པའྩོ། །

དེའི་དྩོན་གི་དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས། བདེ་སྡུག་མྩོང་བའི་བདག་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་

དམ་པར་མེད་དེ། རེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སྒྱུ་མའི་ར་བཞིན། ཡང་ན་

གཟུགས་བརན་བཞིན། ཞེས་སྩོགས་ཀི་རགས་མང་པྩོས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་དང༌། འདིར་

དྩོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་པའི་དགག་བའི་དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་ཚུལ་ལྟར་གི་དྩོན་ཏེ་རང་

ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་དེའྩོ། །དེ་མེད་པ་ནི་དྩོན་དམ་པར་མེད་པའམ་སྟྩོང་པ་ཉིད་

དྩོ། །འདིར་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་རིགས་པའི་དགག་བའི་ཁྱད་པར་ལེགས་པར་ཤེས་
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པར་བས་ཏེ། དགག་བ་ཕ་མྩོ་ནས་བཀག་པའི་སྟྩོང་ཉིད་དེ་ཤེས་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེའྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདེ་སྡུག་མྩོང་བའི་བདག་ཆྩོས་ཅན། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་དེ། 

གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་གང་རུང་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དཔེར་ན། ཐག་ཕ་དང་ཐག་ཕའི་སྦྲུལ་གཉིས་རྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་

མཚུངས་ཀང་།ཕྱི་མ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་མེད་ཅིང་སྔ་མ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་སྟེ། ཐ་སད་པའི་

ཤེས་པ་ཚད་མའི་ངྩོར་ཡྩོད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟའི་བདག་དེ། ཐ་

སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ། གགས་པའི་དྩོན་དེ་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་

གིས་མི་གནྩོད་པ་དང༌། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱྩོད་པའི་རིགས་པས་ཀང་གནྩོད་པ་མེད་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་ལས། ཐག་པ་བསྩོགས་པ་ལ་

བཏགས་པའི་སྦྲུལ་ལྟར་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པར་ངེས་སྩོ། །ཞེས་དང། ལམ་རིམ་

ཆེ་མྩོ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་

འགེལ་ལས། ཆྩོས་རྣམས་སྟྩོང་པ་འདི་ཤེས་ནས། །ལས་དང་འབས་བུ་བསྟེན་པ་

གང༌། །ངྩོ་མཚར་བས་ཀང་འདི་ངྩོ་མཚར། །རད་བྱུང་བས་ཀང་འདི་རད་བྱུང༌། །ཞེས་

དང༌། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་རྒྱུ་མེད་པ་དང་དབང་ཕྱུག་གི། །རྒྱུ་ལ་

སྩོགས་དང་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས། །དངྩོས་རྣམས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་

པ། །དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །གང་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་བརེན་ནས་རབ་

འབྱུང་བས། །རྩོག་པ་འདི་དག་བརག་པར་མི་ནུས་པ། །དེ་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་རིགས་པ་

འདི་ཡིས་ནི། །ལྟ་ངན་དྲ་བ་བཐའ་དག་གཅྩོད་པར་བེད། །ཅེས་སྩོགས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྩོ། །
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

༄༅། །ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་ངྩོ་སྤྩོད། 

འཛམ་བུའི་གིང་འདིའི་སྟེང་ཆྩོས་ལུགས་མང་པྩོ་ཞིག་ཡྩོད་ཀང་དེ་དག་ལས་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་ལུགས་འདི་རབས་ཆེན་དང་། རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཞིག་ཡིན་པ་

གསལ་པྩོ་ཡིན། མི་ཚེ་འཚོ་བར་ཆྩོས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་པ་ནི་ཆྩོས་

མེད་མཁན་གི་མི་ཞིག་གིས་ཀང་། མི་ཚེ་འཚོ་ཐུབ་པར་མ་ཟད་ག་འགིགས་པྩོ་ཞིག་

ཀང་འཚོ་ཐུབ་ཀིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་བསམ་བྩོ་ཞིབ་ཚགས་པྩོ་ཞིག་བཏང་བའི་ཚེ། 

ཆྩོས་ནས་བཤད་པའི་བཟང་པྩོའ་ིབསླབ་བ་དེ་དག་མེད་པ་ཡིན་ན་མི་སྐྱིད་པྩོ་ཞིག་

ཡྩོང་མི་ཐུབ་པ་གསལ་པྩོ་ཡིན། རྒྱུ་དངྩོས་པྩོ་དང་གཏམ་སན་གགས་ཇི་ཙམ་ཆེན་པྩོ་

ཡྩོད་རུང་། ཡིད་བརན་འཕེར་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་ཡྩོང་མི་ཐུབ། སེམས་དུལ་བ་དང་

བམས་བརེའི་ཡྩོན་ཏན་ཞིག་ཡྩོད་ན་ཡིད་བརན་འཕེར་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཞིག་ཡྩོང་ཐུབ་

པ་གསལ་པྩོ་ཡིན། 

དེས་ན་བདེ་སྐྱིད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་ནང་སེམས་ཀི་སྟེང་ནས་ཡྩོང་དགྩོས་པ་ཧ་

ཅང་གསལ་པྩོ་ཡིན། ཕྱིའི་རྒྱུ་དངྩོས་པྩོ་དང༌། མཐུན་རྐེན་ལྩོངས་སྤྩོད། དེ་བཞིན་དུ་

གྩོགས་དང་གཉེན་ཉེ་དུ། སྟྩོབས་དང་འབྩོར་པ། དབང་ཐང་བཅས་ནི་མཐུན་པའི་རྐེན་

ཡིན་ཡང་རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་མིན། རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་དག་ཡྩོད་ཀང་

རྐེན་གཅིག་ནང་གི་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་ཕྱྩོགས་དུལ་པྩོ་ཞིག་དང༌། ཞི་བ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་

ཡིན་ན་ད་དུང་མི་དེ་སེམས་ཁལ་ཁྩོ་ན་བས་ནས་གནས་དགྩོས་ཀིན་ཡྩོད། རྐེན་

གཅིག་པྩོ་དེ་ཡྩོད་ན་ལྟྩོ་གྩོས་སྐྱྩོ་པྩོ་ཡིན་ཡང་མི་དེ་སྐྱིད་པྩོ་དང་བག་ཕེབས་པྩོ་བས་

ནས་གནས་ཐུབ།གཉེན་ཉེ་དུ་སུ་ཞིག་མེད་པར་བསེ་རུ་ལྟ་བུར་གནས་ཀང་། ཞི་བདེ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བག་ཕེབས་གདེངས་འཁེལ་ནས་གནས་ཐུབ། སྤིར་འཛམ་བུའི་གིང་འདིའི་སྟེང་མི་

གལ་ནས་བུད། ཁྱི་གལ་ཐྩོབ་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཁྱི་གལ་ལ་སྩོད་མཁན་ཞིག་

ཡིན་རུང་ནང་སེམས་ཀི་བདེ་སྐྱིད་ཡྩོད་པ་ནི་གཙོ་བྩོ་ནང་གི་བསམ་བྩོ་འཁྱེར་སྩོའི་

ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་གི་ཡྩོད་པར་བརེན། ཕྱིའི་རྐེན་འདི་དག་མེད་ཀང་རྐེན་གང་ཡྩོད་ན་

བདེ་སྐྱིད་ཡྩོད་ལ། ཕྱིའི་རྐེན་ཚང་མ་འཛོམས་ཀང་རྐེན་གཅིག་དེ་མ་ཚང་ན་བདེ་

སྐྱིད་མི་ཡྩོང་བ་དེས་རགས་ག་རེ་སྟྩོན་གིན་ཡྩོད་ཅེ་ན། བདེ་སྐྱིད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་

ནང་བསམ་བྩོའི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་ཡིན།དེ་འདྲ་ཡིན་པར་

བརེན་དེང་དུས་སེམས་ཀི་དབང་ཆའམ་སེམས་ལ་མཐྩོང་ཆེ་རུ་འགྩོ་གིན་ཡྩོད། དེ་

སྔ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་འཛམ་བུའི་གིང་འདིའི་སྟེང་ཕྱི་དངྩོས་པྩོ་ཁྩོ་ནའི་ཐྩོག་ནས་

འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དང༌། དེ་གཅིག་པུས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པར་ཡིད་

ཆེས་བས་ཏེ་བདེ་དྩོན་ཕྱི་ནས་བཙལ་ནས་བསད་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་དེང་སྐབས་ཕ་མྩོ་ཕ་

མྩོའི་ཐྩོག་ལ་བབས་དུས་སེམས་ཀིས་བཏགས་ཚུལ། སེམས་ཀིས་ཐ་སད་སྦྩོར་

ཚུལ་བཅས་ལ་ལྟྩོས་ཚབས་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་བཤད་ཀིན་འདུགསེམས་ཀིས་འཕེན་པ་

གཏྩོང་ཕྱྩོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ལས་ན་ཚ་དྲག་རྒྱུ་དང་ནད་མི་འབྱུང་བར་ཁྱད་པར་ཆེན་

པྩོ་ཡྩོད་པ་སན་གཞུང་ནང་དུའང་གསལ་གི་ཡྩོད། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་རྡུལ་ཕན་རྐང་པའི་

སྟེང་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་དང༌། དེང་སང་ཚན་རིག་གི་ཚད་

མཐྩོན་པྩོར་སླེབ་པའི་དུས་འདིར་གཞི་ནས་སེམས་དེ་གནས་སྐབས་གང་དུའང་གལ་

ཆེན་པྩོ་ཞིག་དང༌། དབང་ཆ་ཆེན་པྩོ་ཞིག་ཡྩོད་པ་བཤད་ཀི་འདུགནང་པའི་གཞུང་

ནས་ཀང་རང་ཉིད་ཕུང་ལ་སྦྩོར་མཁན་ཡང་སེམས་ཡིན་ལ། ཕུང་ལ་སྦྩོར་མཁན་གི་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སེམས་དེ་མེད་པ་བཟྩོ་བེད་ཀི་གཉེན་པྩོ་ཡང་སེམས་ཡིན་ཞིང༌། ས་ལམ་གི་ཡྩོན་

ཏན་དང་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དེ་དག་ཀང་སེམས་ཀི་སྟེང་ནས་ཡྩོང་

དགྩོས། མདྩོར་ན་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཀི་སྐུ་ཞུ་བ་ཆྩོས་སྐུའི་དབིངས་ལས་གཟུགས་སྐུའི་

རྩོལ་པ་ལྩོངས་སྤྲུལ་གི་སྐུར་ཤར་བ་དེ་དག་ར་བ་སེམས་ཀི་སྟེང་ནས་བཤད་དགྩོས་

པས། ནང་པའི་གཞུང་ནས་ཤེས་པའི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཚགས་པྩོ་དང་སྤུ་རིས་ཕ་མྩོ་

ཕྱེ་ནས་བཤད་པ་དེ་དག་གལ་ཆེན་པྩོ་ཞིག་ཡིན་པར་མངྩོན། མི་ཚེ་འདིའི་དབང་དུ་

བས་ན་ཆྩོས་ལ་དད་པ་མེད་མཁན་ཞིག་ལ་ཡང་ཆྩོས་ནས་བཤད་པའི་བསླབ་བ། 

དཔེར་ན་ཕན་སེམས་དང༌། བཟྩོད་སེམས། ཆྩོག་ཤེས་བསྟེན་རྒྱུ་བཅས་བཟང་པྩོའི་

ཡྩོན་ཏན་འདི་དག་རྒྱུད་ལ་ལྡན་ན་རང་བཞིན་གིས་སྐྱིད་པ་དང་བག་ཕེབས་པ་ཡྩོང་

བ་དང༌། འདི་དག་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་ན་སྐྱིད་པྩོ་ཡྩོང་གི་མེད། གང་ལྟར་འཛམ་བུའི་གིང་

གི་ཆྩོས་བརྒྱུད་འདི་དག་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང༌། དེའི་ནང་ནས་ནང་ཆྩོས་

དམིགས་བསལ་གིས་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པྩོ་ཞིག་ཆགས་ཡྩོད། དམིགས་བསལ་གང་

འདྲ་བས་ནས་ཆགས་ཀི་ཡྩོད་ཅེ་ན། ཆྩོས་ལུགས་གཞན་དག་གིས་འཇིག་རེན་

བཀྩོད་པ་པྩོ་ཁས་ལེན་གི་ཡྩོད། དེ་ཡང་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ནང་གསལ་བ་བཞིན་

རག་པ་རང་བྱུང་གི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་གི་བྩོའི་གཡྩོ་བ་སྔྩོན་དུ་བཏང་ནས་གྲུབ་པར་འདྩོད་

ཀི་ཡྩོད། ཆྩོས་ལུགས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་དཀྩོན་མཆྩོག་གི་ངྩོ་བྩོ་འཇྩོག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་

ཡྩོད་སྲིད་ཀང༌། འཇིག་རེན་བཀྩོད་པ་པྩོ་འདྩོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ལ། འཇིག་

རེན་འདི་དཀྩོན་མཆྩོག་གིས་བཀྩོད་ནས་ང་ཚོ་དེའི་ནང་གི་མི་ཞིག་ཆགས་ཡྩོད། གང་

ལྟར་འགེལ་བཤད་འདི་ལྟར་བརྒྱབ་ན་ཚང་མ་དཀྩོན་མཆྩོག་གི་ཕྱག་ལ་ཡྩོད་པ་ལས། 
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ང་ཚོའི་ལག་པར་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་དེས་ཕན་ཐྩོགས་དང་དགེ་

མཚན་ཏན་ཏན་ཡྩོད། ནང་པའི་གཞུང་ནས་བདག་ཉིད་བདག་གི་མགྩོན་ཞེས་པའི་གྩོ་

བ་ལེན་ཕྱྩོགས་ལྟར་ན། ང་རང་ཚོ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀྩོད་པ་

ཡང་མིན། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་ལ་ཐྩོག་མ་མེད་པས་སེམས་ཅན་

ཡང་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡྩོད་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྩོད། སྡུག་བསྔལ་ཟད་རུང་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་རྒྱུད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་མ་ནྩོར་བ་ཞིག་ཤེས་

པར་བས་ནས། དེ་ལག་ཏུ་བང་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཟད་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་

དང༌། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དེ་ཟད་ནས་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་

ཞིག་གི་ལམ་སྲྩོལ་ལམ་ཚུལ་ལུགས་འདིའི་སྟེང་ནས་སྟྩོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀ་སེངེ་

ཉིད་ཀང་ཚུལ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐ་མལ་བའི་གང་ཟག་ཅིག་མ་ནྩོར་བའི་ལམ་ལ་

བསླབས་ཤིང༌། ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་མཐར་རང་རྒྱུད་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ས་བྩོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བཅྩོམ་ནས་གཏན་གི་བདེ་བ་

མངྩོན་དུ་མཛད། དེར་བརེན་གཙོ་བྩོ་རང་གི་ལག་པར་ཡྩོད་པ་ཡིན།འདིས་སེམས་

ནང་སྩོབས་པ་བསྐྱེད་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད། བསྟན་ཚུལ་འདི་གཞན་དང་མི་

འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན། འདི་འདྲ་ཡིན་པར་བརེན་འཇིག་རེན་ཕྱི་མ་ཁས་མ་བང་ན་ཕྱི་མའི་

བདེ་བ་འཚོལ་རྒྱུའི་རྣམ་རྩོག་དང་དཔྱད་པ་གཏན་ནས་ཡྩོང་ས་མེད། ཡང་མུ་སྟེགས་

པས་འཇིག་རེན་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་ཚེ་རབས་མང་པྩོ་ཞིག་ཁས་བངས་པ་དང༌། ལས་

ཀི་ཐྩོག་ནས་སྐྱེ་བ་བཟང་ངན་ཡྩོད་པ་ཁས་བངས་ཀང་མཐར་ཐུག་འཇིག་རེན་བཀྩོད་

པ་པྩོའམ་དབང་ཕྱུག་གི་བྩོ་ཡི་གཡྩོ་བ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་འདྩོད་ཀིན་ཡྩོད། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

འྩོན་ཀང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་ཀིས་བས་པ་དང༌། དེ་ཡང་ར་

བ་སེམས་མ་དུལ་བའི་དབང་གིས་བྱུང་བར་འདྩོད་ཀི་ཡྩོད། 

མདྩོར་ན་བདག་ཅག་གི་སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་

ཐྩོག་མར་བསྐྩོར་བའི་ཚེ་བདེན་པ་བཞི་ལས་བརམས་ནས་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་ཚུལ་

དེ་ལྟར་ཡིན། རེ་རིན་པྩོ་ཆེས་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་སྐྱེས་བུ་འབིང་གི་སྐབས་སུ། བདེན་

བཞིའི་ཚུལ་འདི་ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་ཆེན་པྩོ་ཞིག་ཏུ་གསུངས་པ་འདིར་ང་ཚོས་གྩོ་བ་ངེས་

པར་ཆགས་དགྩོས། སྤིར་ན་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ཡིན་ཡང་བདེན་བཞིའི་ཚུལ་

འདི་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པར་བརེན་ད་རིང་ཅུང་ཟད་ཞུ་ན་སམ་པ་བྱུང༌། རང་རེས་སྡུག་

བསྔལ་མི་འདྩོད་པར་བརེན་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་

སྟེ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྱྩོགས་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཚན་པ་གཅིག་དང༌། བདེ་སྐྱིད་འདྩོད་

པར་བརེན་བསྒྲུབ་བའམ་འདྩོད་བའི་འབས་བུ་བདེ་སྐྱིད་ལ་བས་ནས། དེ་སྒྲུབ་བེད་

ཀི་རྒྱུ་ལམ་གི་བདེན་པ་སྟེ་རྣམ་བང་ཕྱྩོགས་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཚན་པ་གཉིས་གསུངས། 

མདྩོར་ན་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་པ་དང་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དེ་གཞིར་བས་ནས་བདེན་པ་

བཞི་བཀའ་སྩལ།འདྩོད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འདྩོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་དག་དངྩོས་

པྩོའ་ིཆྩོས་ཡིན་པས་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་ཞིང༌། འདི་དག་རྒྱུ་རྐེན་ཙམ་

གིས་བྱུང་བར་བརེན་རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐེན་གསུངས་པ་ཡིན། བདེ་བའི་རང་

བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་འགྩོག་པའི་བདེན་པ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་སངས་པའི་བལ་བ་

ཞིག་ཏུ་གསུངས་པས་ཚོར་བ་བདེ་བ་མིན་ཀང་གཏན་དུ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་

ལ། འདི་རང་རེས་འདྩོད་བ་ཡང་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་བལ་བ་རག་པ་ཡིན་པས་རྒྱུ་རྐེན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

གིས་འདུས་བས་པ་མིན་ན་ཡང༌། ར་ཤེས་ཊིཀ་ཆེན་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་སྐྱེས་བུའི་

རྩོལ་བ་དང་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་དགྩོས་པས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་

ཡིན། དེས་ན་ལམ་གི་བདེན་པ་ལ་བརེན་ནས་འགྩོག་པའི་བདེན་པའམ་གཏན་གི་

བདེ་བ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་དང༌། བདེན་བཞི་བཀའ་སྩལ་བ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ར་བ་ཆེན་པྩོ་

ཡིན། 

སྤིར་ན་ང་ཚོར་མགྩོ་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞིག་བྱུང་བའི་ཚེ་དེར་མ་བཟྩོད་པའི་

དབང་གིས་འདི་གང་འདྲ་ཞིག་བས་ནས་སེལ་དགྩོས་སམ། སན་གང་འདྲ་ཞིག་

བསྟེན་དགྩོས་སམ་སམ་པ་བྱུང་ཡང༌།རེ་རིན་པྩོ་ཆེས་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོར་སྡུག་

བསྔལ་བསམས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་འདྩོད་པའི་བྩོ་སྐྱེས་པར་གསུངས་པ་

བཞིན།སྡུག་བསྔལ་ལེགས་པར་ངྩོ་འཕྩོད་པའི་དྩོན་དུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་མིན་ཡང་

སྡུག་བསྔལ་བར་བེད་པའི་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་དང་བཅས་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གསུངས། མདྩོར་ན་ཁྱབ་པ་འདུ་

བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་པ་རང་དབང་མེད་པ་གཞན་དབང་ཅན།གཞན་དབང་དུ་

སྩོང་བ་དེ་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། མཐར་གཏུགས་ན་བདེ་སྐྱིད་འདྩོད་ཅིང་སྡུག་

བསྔལ་མི་འདྩོད་ཀང༌། ང་ཚོར་རག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་བྱུང་བ་རྒྱུ་གང་གིས་

བས་སམ་སམ་ན། དེ་ནི་རྩོངས་པའི་དབང་གིས་འབྱུང་བ་ལས་དེ་མིན་སྡུག་བསྔལ་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་གཞན་མེད་པས་མ་རིག་པ་གསུངས། མ་རིག་པ་ལ་རིམ་པ་མང་པྩོ་

ཡྩོང་སྲིད་ཀང༌། མདྩོར་ན་བང་དྩོར་གི་གནས་ལ་རྩོངས་པའི་མ་རིག་པ་དང་འཁྩོར་

བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་གཉིས་སུ་གསུངས་ལ། ཕྱི་མ་འདི་བདེན་འཛིན་དུ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བཞེད། དེ་ཡང་གནས་ལུགས་ལ་རྩོངས་པའི་དབང་ལས་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མི་

འདྩོད་པ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་འདྩོད་ཀང་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་ལ་མིག་ལྡན་གཡང་

མཆྩོང་ལྟ་བུའི་སྤྩོད་ཚུལ་འདི་མ་རྩོགས་པའམ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་ལྩོག་རྩོག་གི་དབང་

ལས་འབྱུང་བའི་ར་བ་བང་དྩོར་གི་གནས་ལ་རྩོངས་པའི་དབང་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་

པས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་ཀུན་འབྱུང་གི་བྱུང་རིམ་གསུངས། འདི་དག་

ར་བ་རྣམ་འགེལ་དང་ཕར་ཕྱིན་གི་གཞུང་དུ་གསུངས་ཀང་མཐར་གཏུགས་ན་ཉྩོན་

མྩོངས་ལེགས་པར་ངྩོས་མ་ཟིན་ན་འགིགས་ཐབས་མེད་པས་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་རྣམ་

གཞག་ཞིབ་ཕ་ངྩོས་བཟུང་བའི་དྩོན་དུ་དབུ་མའི་གཞུང་དང༌། རེ་རིན་པྩོ་ཆེས་

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དུ་གསུངས་པའི་ལུགས་འདིའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཉྩོན་

མྩོངས་ངྩོས་བཟུང་བ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། དེ་ལྟར་ང་རང་ཚོར་འཁྲུལ་པའི་བྩོ་ཕྱིན་ཅི་

ལྩོག་གི་ར་བ་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་གིས་ཡུལ་ཕྱི་ནང་གི་ཆྩོས་གང་འདྲ་ཞིག་སྣང་

བ་ཡིན་ན་ཡང༌། དེ་ཡུལ་སྟེང་ནས་སྣང་བ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་གལ་ཏེ་ཡུལ་དེ་

འཐད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དེ་ལ་ཞེན་ཅིང་ཆགས་པ་དང་འདྩོད་པའི་རྣམ་པ་སྐྱེས་ཤིང༌། 

གལ་ཏེ་ཡུལ་དེ་མི་འཐད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དེ་ལ་སང་སེམས་སྐྱེ་བས་ཆགས་སང་གི་

ར་བ་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་གིས་བེད་ཚུལ་ཤེས་པ་ཡིན་ན། རང་རེས་སྡུག་བསྔལ་

མི་འདྩོད་པ་དང་བདེ་བ་འདྩོད་པ་ད་རིང་གཅིག་པུ་མིན་པར་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་

རབས་བརྒྱུད་དེ་ནན་གིས་དེ་ལྟར་བས་ཀང་གནས་སྟངས་འདི་ལས་མ་བྱུང་བ་ར་བ་

གང་འདྲ་ཞིག་གིས་མ་འགིགས་པའི་ཚུལ་ལ་བསམས་ན། རང་གི་སེམས་རྒྱུད་ཀི་

སྟེང་ནས་ལྟ་ཚུལ་ནྩོར་བ་ཞིག་དང༌། དེ་འདྲའི་ཆགས་སང་གི་དབང་གིས་མི་འདྩོད་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ལ་རང་དགར་འཇུག་ཅིང༌། དེ་ཡི་དབང་གིས་སྡུག་

བསྔལ་ཆུ་ཡི་གཉེར་མ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་རང་ཉིད་ཕུང་བར་བེད་པའི་

ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་གཞན་དབང་ངམ་བན་གཡྩོག་ཏུ་གནས་ཕྱིན་ཆད་སྐྱིད་པྩོ་མེད་པ་ཧ་

ཅང་གསལ་པྩོ་ཡིན། དེར་བརེན་ར་བ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཉིད་ལས་ཉྩོན་གི་

གཞན་དབང་ཅན་དང༌། དེ་གཉིས་ལས་ཀང་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་འགྱུར་ལ། 

ཉྩོན་མྩོངས་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཉིད་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ཚིག་ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། བཀྲ་མི་

ཤིས་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་དེ་ཉིད་དག་ཡི་དྭངས་མ་དེ་ཡིན། སྤྩོད་འཇུག་ཏུ་གསུངས་པ་

བཞིན་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དག་བྩོ་འདི་རང་རེའི་རྒྱུད་ལ་གྲྭ་གྲུ་མ་ཉམས་པར་དཔུང་

བསགས་ཏེ་གནས་པའི་རིང་ལ་བདེ་བ་གཏན་ནས་མེད། ཉྩོན་མྩོངས་གཅིག་པུ་

འདིས་ད་བར་རང་རེ་ཕུང་ལ་སྦར་བས། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དག་བྩོ་འདི་ལས་རྒྱལ་བ་

ཞིག་བྱུང་ན་སྲིད་པ་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་དགར་གྱུར་ཀང་རང་

ཉིད་བག་རེད་མི་ཐུབ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དག་བྩོ་སྣེ་གཅིག་གིས་ཀང་རང་རེ་ཚེ་རབས་

དུ་མར་བརག་པར་བེད་ནུས་པས། འདི་འདྲའི་དག་བྩོ་དེ་རང་རེའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་

བཞིན་དུ་བྩོ་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་གནས་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཇི་སྲིད་ཉྩོན་

མྩོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་སྩོང་བ་དེ་སྲིད་དུ་བདེ་བ་མེད་པར་མཐྩོང་བ་གལ་ཆེ། 

རང་དབང་མེད་ཅིང་ལས་ཉྩོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གི་གཞི་རའང་འདི་

ཡིན། ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་འདྩོད་ཀི་བྩོ་ཞིག་སྐྱེས་ཐུབ་ན་ཇི་ཙམ་

ཉྩོན་མྩོངས་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་མཐྩོང་བ་དེའི་ཚོད་ཀིས་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་དགར་མཐྩོང་

བ་དང༌། ཇི་ཙམ་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་མི་འདྩོད་པ་དང་དགར་མཐྩོང་བ་དེའི་ཚོད་ཀིས་ཉྩོན་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

མྩོངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅྩོག་འདྩོད་དང་འཐབ་འདྩོད་སྐྱེ་བ་ཡིན། འྩོ་ན་ཉྩོན་མྩོངས་

གཏན་ནས་སྩོང་ཐུབ་པ་སྲིད་དམ་མི་སྲིད་ཅེ་ན།ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་དུ་འགྩོ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ང་

ཚོའི་མིག་གིས་མཐྩོང་ཐུབ། ཁྩོང་ཁྩོ་ཆེན་པྩོའ་ིམི་ཞིག་རིམ་གིས་བཟྩོད་པའི་ཕན་

ཡྩོན་བསམ་པ་དང༌། ཁྩོང་ཁྩོའ་ིཉེས་དམིགས་བསམ་པ་ན་ཁྩོང་ཁྩོ་ཆུང་དུ་འགྩོ་བ་

མཐྩོང་ཆྩོས་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་འདྩོད་ཆགས་ཆུང་དུ་གཏྩོང་ཐུབ། རྐེན་དང་འཕད་པ་

ན་འདྩོད་ཆགས་ཆེ་རུ་འགྩོ་བ་དང༌།ཡང་སྐབས་རེ་ཆུང་དུ་འགྩོ་བའང་ཡྩོད། 

འྩོན་ཀང་འདྩོད་ཆགས་དང་ཁྩོང་ཁྩོ་གཏན་ནས་མེད་པ་བཟྩོ་ཐུབ་བམ། འདི་

དག་ནི་དངྩོས་གནས་ལ་ཆགས་སང་གི་བྩོ་ཕ་རགས་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་བྩོ་འདི་དག་

གི་ར་བ་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་གིས་བེད་པ་དབུ་མའི་གཞུང་དང་ལྷག་པར་རེ་བ་མ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས་དཔྱད་པ་ཞིབ་མྩོ་མཛད་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་

ཞིབ་ཏུ་བསམ་པ་དང༌། བསམས་ནས་ངེས་པ་སྐྱེས་ཐུབ་པ་ཞིག་འབྱུང༌།ཉྩོན་མྩོངས་

ཀི་ར་བ་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་ཞེས་པ་ནི་ད་ལྟ་རང་རེར་ཆུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་རིང་

རི་ལམ་ཚུན་ཆད་ལ་ཡུལ་གང་སྣང་ནའང་དྩོན་སྟེང་ནས་ཡྩོད་པར་སྣང་གིན་ཡྩོད། 

སྣང་བ་ལྟར་དུ་ཞེན་ཅིང་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆགས་སང་སྐྱེས་པ་ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་

ཡིན། དེ་ལྟར་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་གིས་རང་ཉིད་ཕུང་ལ་སྦྩོར་ཚུལ་ཤེས་ཐུབ་པ་

ཞིག་དང༌། དེ་ལ་ཅུང་ཟད་གྩོ་བ་ཞིག་ཆགས་ན་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་ག་

འདྲ་ཞིག་ཡྩོད་པ་བྩོ་ལ་འཆར་ཐུབ། དེ་དང་ཕྱྩོགས་མཚུངས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདག་

མེད་དུ་གསུངས་པ་དང༌། བདེན་མེད་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་པ་དེ་

དག་ལ་མནྩོ་བསམ་ཞིག་བཏང་ན་དངྩོས་གནས་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་ས་ཡྩོད་པ་ཞིག་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཡིན་པ་བྩོ་ལ་འཆར་ཐུབ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ར་བ་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་དེ་ཉིད་

སྟྩོབས་ཆེན་པྩོ་ཞིག་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་རང་རེའི་རྒྱུད་ལ་གྲྭ་གྲུ་མ་

ཉམས་པར་གནས་ཀང་དེ་ལ་ར་བའི་ཁུངས་མེད་པ་དང༌། ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་བྩོ་ཞིག་

ཡིན་པས་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་ལ། ཚུར་ཕྱྩོགས་ནས་བདག་མེད་རྩོགས་པའི་ཤེས་

རབ་དེ་ད་ལྟ་རང་རེའི་རྒྱུད་ལ་གྩོ་བ་ཙམ་ཡང་ཆགས་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་སྩོབས་

པའི་སྟྩོབས་བསྐྱེད་དེ་འབད་ན་གང་འཚམས་རེས་རང་རྒྱུད་ལ་ངེས་ཤེས་ཐྩོབ་པ་

ཞིག་བྱུང་ན་ནི་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་པ་དེ་ཇི་ཙམ་དཔྱད་པ་

དེ་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྩོ་བས་འདི་ལྟར་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་ཉིད་ཟད་

རྒྱུ་དང༌། སྟྩོབས་ཆུང་དུ་འགྩོ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཤེས་ཤིང༌། སྟྩོབས་ཆུང་དུ་སྩོང་བ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་གཏན་ནས་ཟད་པའང་ཡྩོད་ཚུལ་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་སྐབས་ནས་

གསུངས་པ་དང༌། ལྷག་པར་རྒྱུད་བ་མའི་ནང་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བའི་བཤད་པ་མཛད་པ་

བཞིན་སང་བ་ཉྩོན་མྩོངས་དེ་དག་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་བྩོ་ཡིན་པས་གྩོ་བུར་བའི་ཚུལ་དུ་

གནས་ཤིང་ཡུལ་རིག་པའི་ནུས་པ་དེ་རང་ཆས་སུ་གནས་པ་ཞིག་དང༌། སྐྱྩོན་ཅན་གི་

བྩོ་དེ་རྣམས་འབལ་རུང་གི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་དང་ར་བའི་སེམས་ཀི་གཤིས་ལ་

ཞུགས་མེད་པ། སེམས་རང་བཞིན་གིས་འྩོད་གསལ་བ་བཅས་ཀི་གྩོ་དྩོན་ཕན་ཚུན་

བསྡུར་ནས་དཔྱད་ན་སེམས་ལ་ཕན་བུའི་བཟྩོ་ལྟ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡྩོད། རང་གི་རྒྱུད་

ལ་གནས་ཤིང་ད་བར་རང་ལ་སྡུག་པྩོ་གཏྩོང་མཁན་གི་ཉྩོན་མྩོངས་ཟེར་བ་དེ་ཟད་རྒྱུ་

ཡྩོད་པར་ཤེས་པ་ན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕུང་ལ་སྦྩོར་མཁན་གི་ཕུང་བེད་དེ་ཉིད་

གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ནས་གཉེན་པྩོ་སྐྱེས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་འགྩོག་པའི་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བདེན་པ་ཞེས་གཏན་དུ་བདེ་བའི་བལ་བ་ཐྩོབ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་བྩོ་ལ་འཆར་བའི་ཚེ་བལ་

བའི་ཡྩོན་ཏན་དེ་ཐྩོབ་ན་དངྩོས་འབེལ་སྐྱིད་པྩོ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་གཉེན་

པྩོ་ལམ་བདེན་སྐྱེས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་སང་བ་སྩོང་དགྩོས་པ་ལས་སང་བ་སྐད་ཅིག་

མ་སྔ་མ་སྐད་ཅིག་ཕྱི་མའི་གནས་སྐབས་སུ་འགག་འགྩོ་བའི་དྩོན་མིན། དེ་ལྟར་བདེན་

པ་བཞི་ལ་དཔྱད་པ་བེད་པ་ན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འགྩོ་བའི་མིག་ཁ་འབེད་པའི་

ཆྩོས་འཁྩོར་ཞིག་བསྐྩོར་བར་ངེས་པ་རེད་ནས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡྩོད་བཞིན་དུ་དེའི་རེས་

སུ་འབངས་ནས་ཉམས་ལེན་ཞིག་མ་བེད་ན་ཐབས་མི་འདུག་སམ་པ་བྩོ་ལ་འཆར་བ་

ཞིག་འྩོང༌། དེ་འདྲ་བའི་བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཤེས་པ་ལ་ད་

ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པ་བཞིན་ར་བ་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་ནམ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་དམ་མེད་པ་དེར་ཐུག་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་ན་དབུ་མའི་གཞུང་ནས་གསུངས་

པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་གི་སྟེང་ནས་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་

ཚུལ་གཉིས་བསྒིགས་ནས། དེ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་འབེད་པ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེ། དེ་

ཡང་རྒྱུན་དུ་ངྩོས་ནས་ཞུས་པ་བཞིན་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་ས་དང༌།ལམ་གི་བང་སྒིག་ས་

མངྩོན་རྩོགས་རྒྱན་དུ་གསུངས་པ་བཞིན། སྒྲུབ་དང་བདེན་པ་རྣམས་དང་ནི། །སངས་

རྒྱས་ལ་སྩོགས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ། །ཞེས་དབུ་མའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་

གཞི་བདེན་པ་གཉིས། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ཐ་སད་ཙམ་གྲུབ་མཐའ་གྩོང་འྩོག་ཚང་

མས་འདྩོད་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་དྩོན་དེ་དབུ་མའི་གཞུང་ནས་

གསུངས་པའི་བདེན་པ་གཉིས་དེར་བས།དེའི་སྟེང་དུ་ཚིག་གསལ་ནས་གསུངས་པ་

བཞིན་རེན་འབྱུང་འཐད་ན་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འཐད་ཅིང༌། འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

འཐད་ན་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་འཐད་པ་དང༌། འགྩོག་བདེན་དང་ལམ་བདེན་ཡང་འཐད་ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། དེ་འཐད་ན་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་འཐད་ལ། དེ་འཐད་ན་དེ་རྒྱུད་

ལྡན་གི་གང་ཟག་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་བཞི་ལ་སྩོགས་པ་འཐད་པའམ་ཡྩོད་ཆྩོག་

པ་ཡིན། དེ་འཐད་ན་མི་སླྩོབ་པའི་དགེ་འདུན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་འཐད་ཅེས་

གསུངས་པ་བཞིན། བདེན་པ་གཉིས་ལས་བདེན་པ་བཞི་ལ་གྩོ་བ་བསྐྱེད། བདེན་པ་

བཞི་ལས་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་གྩོ་བ་བསྐྱེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་དཀྩོན་

མཆྩོག་དང་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་རྣམས་གཞི་ནས་རང་རེས་སངས་རྒྱས་ལ་

སྐྱབས་སུ་མཆིའྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ཚེ་ལྩོ་ཉིས་སྟྩོང་ལྔ་བརྒྱའི་སྔྩོན་དུ་རྒྱ་གར་ལ་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཞུ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དང༌། གང་ཟག་དེ་ཧ་ཅང་གི་ར་བ་ཆེན་པྩོ་རེད། 

སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞེས་བརྩོད་པ་ལྟ་བུ་མིན་པ་ཞིག་བྩོ་ལ་འཆར་རྒྱུ་ཡྩོད། ལྷག་དྩོན་རང་

རེ་བྩོད་ཀི་ཆྩོས་འདི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བའི་ཉམས་ལེན་

ཡྩོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརྩོད་པའི་ཚེ་སྐུ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་

བྩོ་ལ་འཆར་བའི་སྟེང་ནས་སངས་རྒྱས་ངྩོ་འཕྩོད་པ་ཞིག་དགྩོས་པ་ལས་ལྩོ་རྒྱུས་ཀི་

དབང་དུ་བས་པའི་མཆྩོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་ཙམ་ཞིག་བྩོ་ལ་ཤར་བས་

འདང་གི་མེད། དེ་ལྟར་སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སངས་རྒྱས་ཤིག་བྩོ་ལ་འཆར་བ་

དང༌། དེ་འདྲ་ཞིག་འཐད་སམ་དུ་སེམས་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ་སྐྱབས་འགྩོ་བརན་པྩོ་

ཞིག་འབྱུང་ཐུབ་པ་དཀའ། དེ་ཡང་འཇིག་རེན་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་འཇུག་ངྩོགས་ནི་

འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པྩོ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཞེས་སན་པའི་བ་དན་ས་གསུམ་ན་གཡྩོ་བ་དེ་ཡི་བསྟན་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ཞེས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པའི་ཁྱད་པར་ཤེས་ན་གཞི་ནས་བསྟན་

པ་དེ་སྟྩོན་པའི་སྟྩོན་པ་དེ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་པ་ཡིན། རང་རེས་རྒྱུན་དུ་ཆྩོས་

དཀྩོན་མཆྩོག་དེ་སྐྱབས་དངྩོས་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཀིན་ཡྩོད།ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་

སྐྱབས་དངྩོས་གནས་ཡིན་ཚུལ་ར་འཕྩོད་པའི་སྟེང་ནས་སྟྩོན་པ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་

འཐྩོབ་དགྩོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེ། དེ་མིན་རང་རེ་དགྩོན་པར་སྩོད་པའི་ཚེ་གྲྭ་

ཆས་གྩོན། དཔེ་ཆ་བལྟས། ཉམས་ལེན་ཡང་གང་འཚམས་བས།ཡང་འདུ་འཛིའི་

གཡེང་བའི་གནས་སུ་འཁྩོད་པའི་ཚེ་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་བརེས་ཏེ་ཐྩོག་མར་ཉམ་ཆུང་

ཡྩོད་པ་དེ་ཡང་མཇུག་ཏུ་མགྩོ་ཀེར་ཀེར་ཞིག་ཆགས། གང་ལྟར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་

ཤིག་ཏུ་འགྱུར་འགྩོ་བ་འདི་ནང་སེམས་ལ་ལེགས་བཅྩོས་མ་ཐེབས་པའི་རགས་

གསལ་པྩོ་ཡིན། རང་རེའི་བྩོད་གངས་ཅན་གི་ལྩོངས་ཀི་སྔ་མྩོའ་ིགནས་སྟངས་ལྟ་བུ་

ཞིག་ལ་མཚོན་ན། འཛམ་བུའི་གིང་གི་འདུ་འཛིའི་གཡེང་བ་འདྲ་མི་འདྲ་དང་ལྟ་བ་འདྲ་

མི་འདྲ་གང་དང་ཡང་འཕད་རྒྱུའི་གྩོ་སྐབས་ར་བ་ནས་མེད། གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་

ཞིག་གི་འྩོག་ནས་རིགས་འགའ་ཞིག་སེམས་མ་དུལ་ཡང་གནས་སྟངས་དང་རྐེན་

དམིགས་བསལ་ཞིག་གི་འྩོག་ནས་འགྩོ་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡྩོད་ཅིང༌།དེ་ལ་སྐབས་

འབེལ་གི་ཁྱད་ཆྩོས་ཤིག་ཀང་བྱུང་ཡྩོད། དེང་གི་ཆར་ཕྱི་ནང་གི་རྐེན་མང་པྩོ་ཞིག་

འཕད་པའི་དུས་འདིར་རང་རེའི་དད་པ་དེ་ཡང་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་

ན་དཀའ་མྩོ་ཡིན། དཔེ་ཆ་སླྩོབ་གཉེར་བ་ཚོའི་དད་པ་འདི་བསམ་བྩོ་ནན་པྩོ་ཞིག་

བཏང་ན་འདྲ་གི་མེད། ངས་རག་ཏུ་ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ནང་དཔེ་ཆ་ལྟ་དགྩོས་ཀི་འདུག་

ཅེས་བཤད་ཀིན་ཡྩོད། ང་ཚོའི་མང་ཚོགས་ཀིས་ཆྩོས་ལ་སླྩོབ་གཉེར་བེད་དགྩོས་ཀི་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

འདུགནང་ཆྩོས་ལ་སླྩོབ་གཉེར་བེད་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཕྱྩོགས་གཅིག་ནས་ལམ་རིམ་དང་བྩོ་

སྦྩོང་ལྟ་བུ་ལ་བསླབས་ནས་ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་ཤེས་པར་བ་རྒྱུ་དང༌། ཡང་ཕྱྩོགས་

གཞན་ནས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་གསེས་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ཁྱད་པར་རྣམས་

ཤེས་དགྩོས་ཀི་འདུགདེ་རྣམས་ཤེས་ན་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དང༌། ནང་

པའི་ཆྩོས་ཞེས་བརྩོད་པའི་ཚེ་ཁྱད་པར་འདི་རྣམས་བྩོ་ལ་འཆར་བའི་སྟེང་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་སེམས་ལ་ཕ་ལམ་མེར་ཤར་བ་ཞིག་ཡྩོང་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་མིན་

ན་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དང༌། ཡེ་ཤུའི་སྟྩོན་པ་མ་ཤི་ཀ་དང༌། མཧཱ་མཱད་ལྟ་

བུ་རྣམས་གཅིག་པ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་ཆྩོས་ལུགས་

གཞན་དག་ལ་དམའ་འབེབས་དང་མ་གུས་པ་བེད་ཀི་མེད། མ་གུས་པ་བེད་དགྩོས་

ཞེས་བརྩོད་ཀི་མེད།སྩོ་སྩོའ་ིཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཤེས་པར་བེད་དགྩོས་ཞེས་

ཟེར་གིན་ཡྩོད། དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་འདུགཆྩོས་ལུགས་གཞན་དག་ལ་མ་གུས་པ་བེད་ན་

དགྩོས་པ་གང་ཡང་མེད། ནང་པ་ཚང་མ་དཔུང་བསྒིགས་ནས་ཆྩོས་ལུགས་གཞན་

དག་མེད་པར་བཟྩོ་མི་ཐུབ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུའང་རྒྱ་

གར་ཡྩོངས་རྩོགས་ནང་པར་བསྒྱུར་ཐུབ་མེད་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ནང་པར་བསྒྱུར་ག་ལ་

ཐུབ། ངས་རྒྱ་གར་བ་ཚོར་རྒྱུན་དུ་འདི་ལྟར་ཤྩོད་ཀིན་ཡྩོད། ཧིན་དུའི་ཆྩོས་པ་ཚོས་

ཞྩོགས་པ་ཁ་ཏྩོན་བེད་པ་དང༌། ལེགས་སྦར་གི་ཚིག་འགའ་རེ་བཏྩོན། མེ་ཏྩོག་ཕུལ། 

སྩོས་དྲི་མ་ཚ་པྩོ་བདུག་པ་དེ་ཙམ་གིས་འགིགས་ཀི་མེད།མུ་སྟེགས་པའི་གཞུང་ནས་

གསུངས་པའི་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་ལ་ཉམས་ལེན་བེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པྩོ་ཡིན་ཞེས་ཤྩོད་ཀིན་ཡྩོད། དེ་བཞིན་དུ་རང་རེ་ནང་པ་ལ་མཚོན་ནའང་ང་ཚོ་མང་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ཆེ་བས་ཁ་ཏྩོན་བེད་པ་དང༌། ལག་ཏུ་ཕེང་བ་འདྩོགས་ཀིན་ཡྩོད། དེ་ལྟ་ནའང་དངྩོས་

འབེལ་ཆྩོས་ཞེས་པ་སེམས་དུལ་བ་ཞིག་དང༌། སེམས་ལ་བཟྩོ་བཅྩོས་ཐེབས་པ་ཞིག་

དགྩོས་པ་ལ།དེར་དྩོ་སྣང་དེ་ཙམ་མི་བེད་པར་ཉིན་རེར་ཁ་ཏྩོན་ཉུང་ངུ་ཞིག་བ་རྒྱུ་

དང༌། གཟུངས་སྔགས་བགང་རྒྱུ། དུས་དུས་སུ་ཕྱག་འཚལ་སྐྩོར་མཆྩོད་བ་རྒྱུ་དེ་

ཙམ་གིས་ནང་པའི་ཆྩོས་བེད་པའི་གྩོ་ཆྩོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མང་ཚོགས་ནང་མངྩོན་

གིན་འདུགའདི་ཏན་ཏན་ནྩོར་བ་ཡིན། སྤིར་བཏང་མང་ཚོགས་ནས་ཆྩོས་ལ་བསླབ་

དགྩོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ངས་རག་པར་འབྩོད་བསྐུལ་བེད་ཀིན་ཡྩོད། ལྷག་པར་བསླབ་

པ་སླྩོབ་གཉེར་གནང་མཁན་རྣམས་གཞན་དང་འདྲ་གི་མེད། རྣམ་ཀུན་བ་མ་གྩོང་མ་

རྣམས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་དུ་གསལ་བ་བཞིན་སེར་རེ་ནང་ལ་གཏད། སེར་རེ་ནང་ལ་

བཀུག་ཏེ་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་ཤེས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ས་ཆྩོད་ཆེན་

པྩོ་ཡྩོད། ཡང་སེར་རེ་ནང་ལ་མ་བསྟན་པར་གཤགས་འགེད་པ་ཙམ་གི་འཆད་ཉན་ལ་

སྩོང་ན་མཚན་ཉིད་པ་རྣམས་ཁ་བདེ་ཡང་རྒྱུད་མ་དུལ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ན་ཡག་པྩོ་

མིན། རྣམ་ཀུན་ཁ་རྒྱུན་དུའང༌། ཀ་བ་ལགས་དང་རྡུང་ཀ་མ་རྒྱགདགེ་བཤེས་ལགས་

དང་རྩོད་པ་མ་རྩོད།ཅེས་བཤད་སྲྩོལ་ཡྩོད་པ་བཞིན་གཞན་སུ་ལའང་བཟྩོ་ལྟ་སྤྩོད་

ཐུབ་པའི་དགེ་བཤེས་ཧ་ཅང་ཞལ་བདེ་པྩོ་ཞིག་བྱུང་ནའང་ཕན་གི་མེད། འཆི་ཁར་ཁ་

བདེ་པྩོ་བཤད་ས་ཡྩོད་ན་འགིགས་ཀང་དེ་ལྟར་མེད། སེམས་རྒྱུད་ཀི་ཉྩོན་མྩོངས་དེ་

མཚན་ཉིད་པ་དང་འདྲ་བའི་ཁ་བདེ་པྩོ་མེད་རུང་དབང་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད། གང་ལྟར་སེར་

རེ་ནང་ལ་བཀུག་ནས་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་མ་ཐུབ་ན་དཀའ་མྩོ་རེད། དགེ་བཤེས་ཡག་

པྩོ་མ་བེད་ན་བྩོང་བུ་སུག་མཐིལ་ལ་སྐྱེས་ཡྩོང་ཞེས་བཤད་སྲྩོལ་ཡྩོད། དེ་ལྟར་རང་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

རེའི་སེམས་རྒྱུད་དུལ་དགྩོས་པ་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡིན།གསེར་ཕེང་མ་གཏྩོགས་རེ་རིན་

པྩོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེ་སད་ཀི་གསུང་ཕལ་མྩོ་ཆེར་གཤགས་འགེད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཕན་པར་

སེམས་རྒྱུད་དུལ་དགྩོས་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཡྩོད། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཚབ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་རྣམ་བཤད་སིང་རྒྱན་དུའང་ལན་མང་པྩོར་གསུངས་ཡྩོད། 

དཔེ་ཁིད་གནང་མཁན་ཚོས་མཇུག་སྩོམ་དེ་སེམས་རྒྱུད་དུལ་ཐབས་སྟེང་དུ་བརྒྱབ་

དགྩོས།ལམ་རིམ་དང་བྩོ་སྦྩོང་གི་སྟེང་དུ་བབ་དགྩོས། ཐྩོག་མར་ཁ་དྩོག་དཀར་དམར་

ཁིད་པའི་སྐབས་དགེ་རྒན་རྣམ་པས། ཕྲུག་གུ་འདི་ལ་དཔེ་ཆའི་སྟེང་དུ་རིས་རྒྱག་པ་

མིན་པར་རྒྱུད་ལ་རིས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཞིག་བཟྩོ་དགྩོས། དཔེ་ཁིད་སྐབས་སུ་ངྩོ་སྤྩོད་

གནང་བའི་ཡྩོན་ཏན་མང་པྩོ་དེ་རྣམས་མཛུབ་མྩོ་བཙུགས་ས་མེད་པའི་ས་ལམ་

བརིས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་རེ་རེའི་རྒྱུད་ཐྩོག་ཏུ་ས་ལམ་བརི་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཞིག་བེད་

དགྩོས་ཀི་འདུགདམིགས་ཡུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཟུང་བའི་སྟེང་ནས་དཔེ་ཆ་སླྩོབ་གཉེར་

གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་འདུགསྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་

རང་ཤེད་དང་མ་འབེལ་བའི་སྩོ་ནས་དཔྱད་དགྩོས། དཔྱད་པ་བེད་པས་སིག་པ་

གསྩོག་གི་མེད། རང་ཤེད་དང་འབེལ་བ་དཔེར་ན་རང་ཉིད་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ཙམ་ལས་

རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་པར་དཔྱད་ན་ཤེས་རབ་འཆལ་ཉེན་ཡྩོད། སྤིར་བཏང་རང་རེ་

ཕལ་ཆེར་དེ་འདྲ་འྩོང་ཉེན་མེད། བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་ཞིག་བཏྩོན། འཇམ་དཔལ་

དབངས་ལ་གསྩོལ་བ་བཏབ། རེ་བ་མ་ལ་གསྩོལ་བ་བཏབ། དེ་ལྟར་གསྩོལ་འདེབས་

བིན་རབས་དང་འབེལ་བའི་ཤེས་རབ་དེ་ཤེས་རབ་འཆལ་བར་འགྩོ་མི་སྲིད། གཞན་

དུ་དཔྱད་པ་གཏན་ནས་མ་བས་པར་དེ་དེ་བཞིན་ནྩོ་བས་པས་གང་ཡང་མི་ཕན། དེ་



  81  

མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ལྟ་བུའི་སྩོ་ནས་སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆྩོས་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་དཔྱིས་

ཕྱིན་པར་ཤེས་པར་བས་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་པ་ཞིག་

དང༌། ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་པའི་མཚམས་དེར་གཞི་ནས་རྒྱུད་སྟེང་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་

སངས་པའི་ཐར་པའི་གྩོ་འཕང་རེད་པ་འདི་སྟྩོན་པའི་བསྟན་པ་ཉག་ཅིག་ལ་རག་ལུས་

པར་མཐྩོང་ནས་བསྟན་པ་ཁྩོ་ན་ཐར་འདྩོད་ཀི་འཇུག་ངྩོགས་སུ་ཤེས་པ་ཞིག་འྩོང་བ་

ཡིན། རེན་འབེལ་བསྟྩོད་པར། བསྟན་པའི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟྩོན་པ་ལ། །ཡིད་ཆེས་

རེད་པས་རག་ཏུ་གང་བར་ཤྩོག །ཅེས་དང༌། ཡང་རྩོགས་བརྩོད་མདུན་ལེགས་མར། 

དེ་ལས་དེ་ཡིས་ནི། །བསྟན་པ་ཁྩོ་ན་ཐར་འདྩོད་འཇུག་ངྩོགས་སུ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་བསྟན་པ་ཁྩོ་ན་ཐར་འདྩོད་ཀི་འཇུག་ངྩོགས་སུ་ཤེས་པར་དགེ་མཚན་ཁྱད་པར་

བ་ཞིག་ཡྩོད། བདེན་བཞིའི་ཚུལ་ལས་བརམས་ཏེ་བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་ལ་

དཔྱད་པ་བས་ནས་སེམས་ལ་ངེས་པ་སྐྱེས་པ་ན་ལྩོག་གྱུར་གི་རིགས། དཔེར་ན་

དགྩོས་པ་མཆྩོག་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལས་བརམས་ཏེ་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་

ཀི་བཀའ་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་ཇི་ལྟར་དཔྱད་པ་བེད་ཀང་འགལ་བ་མེད་

པ།རིགས་པ་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་བེད་དང་བཅས་ཤིང༌། གནྩོད་པ་མེད་པར་མཐྩོང་ནས་

ངེས་པ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ལས་འབས་ཕ་ཞིང་ཕ་བའི་སྐྩོར་ལྟ་བུ་དཔེར་ན། ད་རིང་འདིར་

གནམ་གཤིས་ཚ་གང་གི་དུས་ཚོད་འདི་ལ་བསིལ་བའི་རྐེན་རླུང་འཁྩོར་དེ་ཚོའི་

རིགས་རྒྱུ་དང་རྐེན་མང་པྩོ་བསགས་ནས་ཡྩོང་བ་གསལ་པྩོ་ཡིན་ན་ཡང༌། རྒྱུ་དང་

རྐེན་གང་འདྲ་ཞིག་སྔྩོན་དུ་སྩོང་ཞེ་ན། དེ་ཤེས་སྒིབ་སངས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་

གསུངས་ན་མ་གཏྩོགས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་མྩོ་ཡིན། དུས་ཀི་ཁྱད་པར་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡྩོང་བའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཕ་མྩོའི་སྟེང་ནས་མཁྱེན་

མཁན་དེ་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཉག་ཅིག་ཡིན། དེ་དག་རྒྱུ་རྐེན་གིས་གྲུབ་པ་རང་རེས་

ཚོད་དཔག་ནུས་ཀང༌། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་རིགས་འདི་དག་རིགས་པས་དཔྱད་

ས་མེད་ཅིང་ཚོད་དཔག་བེད་ས་མེད་པའི་རིགས་འདི་དག་གང་ཟག་གསུམ་པ།གང་

ཟག་ཚད་མ་ཞིག་གི་ངག་ཚད་མ་ལ་བརེན་ནས་ཁས་ལེན་དགྩོས་པ་དང༌། ཡིད་ཆེས་

བེད་དགྩོས་པ་དེའི་རིགས་ར་བ་གང་ཟག་དེ་ཡིད་རྩོན་འཕེར་བ་ཡིན་པ་དེ་སྩོ་སྩོས་

བརག་དཔྱད་བེད་ཐུབ་སའི་སྟེང་དུ་བརག་དཔྱད་མཐར་ཕྱིན་པ་བས་ནས་ཡིད་ཆེས་

དང་ངེས་པ་རེད་པ་དང༌། དད་པ་ཐྩོབ་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་སྟེང་ནས་སྐྱེས་བུ་དེ་བང་དྩོར་

གི་གནས་སམ་དྩོན་བེ་བག་པ་དེ་སྟྩོན་པ་ལ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཡིན་པ་དང༌། དེས་བསྟན་

པའི་གཞུང་སྔ་ཕྱི་དངྩོས་ཤུགས་ལ་འགལ་བ་མེད་པ་བཅས་ཀི་སྟེང་ནས་འདི་དངྩོས་

འབེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། དེས་བསྟན་པའི་བསྟན་པ་ཁྩོ་ན་ཐར་འདྩོད་

ཀི་འཇུག་ངྩོགས་སུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཡྩོང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སླྩོབ་དཔྩོན་ཕྱྩོགས་གང་

གིས། གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་འཁྩོར་བ་ནི། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་རྣམ་པར་གནས། །འདྩོད་

ཆགས་ལ་སྩོགས་མི་ཟད་པའི། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ཏེ། སྲིད་པ་འཁྩོར་བའི་རྒྱ་

མཚོ་སྟེ། ལས་ཉྩོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་གི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་

བརྒྱུད་དེ་འཁྩོར་བ། འདི་ལྟ་བུའི་འཁྩོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་མདྩོར་ན་ཉེ་བར་

ལེན་པའི་ཕུང་པྩོའ་ིསྐྱེ་རྒྱུན་དེ་ལ་གསུངས་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ལས་ཉྩོན་གི་གཞན་

དབང་ཅན། ད་ལྟ་ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱེ་བའི་གྩོགས་བེད་ཅིང་ཕུང་པྩོ་ཕྱི་མ་གྲུབ་པའི་ལས་

ཉྩོན་གསར་དུ་གསྩོག་པར་མཐུན་རྐེན་བེད་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པྩོ་འདི་སྡུག་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གི་ར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཕྱིའི་དག་བྩོ་ཞིག་ཡིན་ན་

ང་ཚོ་དེ་ལས་བྩོས་ས་ཡྩོད། ཐབས་ཤེས་གཞན་དག་བས་ནས་གཡྩོལ་ས་ཡྩོད། ཕུང་

པྩོ་འདི་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་གི་འཁུར་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པས་བེད་ཐབས་གཞན་མེད། རང་ཤི་

བརྒྱབས་པས་ནི་མི་ཕན་ལ། དེར་བརེན་སྐྱེ་རྒྱུན་གཅྩོད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡིན། 

ལས་ཉྩོན་གི་གཞན་དབང་ལས་རང་དབང་མེད་པའི་ཐྩོག་ནས་སྐྱེ་རྒྱུན་ལེན་པ་འདི་

འགྩོག་དགྩོས་ཀི་ཡྩོད། འདི་ཡང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བྩོ་སྲེད་

ལེན་གཉིས་ལ་ཐུག་པ་དང༌། དེ་དག་ཀང་ར་བ་མ་རིག་པ་ལ་ཐུག་པས། མདྩོར་ན་མ་

རིག་པ་ལ་གཉེན་པྩོ་བསྟེན་ནས་མ་རིག་པ་ཟད་པའི་སྩོ་ནས་སྐྱེ་རྒྱུན་ཆྩོད་དགྩོས་པ་

ཞིག་དང་ལས་ཉྩོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་སྲིད་པ་ཕུང་པྩོའ་ིའཁུར་ཇི་སྲིད་ཡྩོད་པ་དེ་

སྲིད་དུ་གཏན་ཏུ་བདེ་བ་མེད་ཅེས་བསྟན་པ་ཡིན། ངང་ཚུལ་དེ་ལས་སྐྱྩོབ་པའི་སྐྱབས་

དེ་གང་གིས་བེད་ཐུབ་བམ་སམ་ན། རེན་ནམ་གང་ཟག་ལ། ཡང་ན་སྐྱབས་གནས་

གང་ལ་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་སྟེ་སངས་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་དང༌།རྩོགས་པ་

ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གསུང་གི་ཡྩོད། སྐྱྩོན་རེ་གཉིས་ཙམ་མིན་པ་སྐྱྩོན་མ་ལུས་པ་

སངས་པ། དེ་ཡང་གཏན་དུ་སངས་པ། ལེགས་པར་སངས་པ། སླར་མི་ལྡྩོག་པར་

སངས་པའི་སངས་པ་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་སངས་པའི་ཡྩོན་ཏན།དེ་ཙམ་

གིས་མི་ཆྩོག་པར་བང་དྩོར་གི་གནས་འདྩོམས་པ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་དགྩོས་པས། 

གང་ཞིག་ལ་ནི་ཡྩོན་ཏན་ཀུན། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནས་གྱུར་པ། །ཞེས་ཏེ་ཡྩོན་ཏན་གི་

རིགས་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་སྟེ། མདྩོར་ན་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མཁྱེན་པ། མཁྱེན་པ་

བརན་པ། མ་ལུས་པ་མཁྱེན་པ་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར་ལྡན་པའི་མཁྱེན་པའི་ཡྩོན་ཏན་སྟེ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སངས་པ་དང་རྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་མངའ་བ་ཞིག་དང༌། དེའི་སྟེང་དུ་ཐུགས་རེའི་

གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་སྟྩོན་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིས་ན་སྟྩོན་པས་ནམ་ཡང་

ཡལ་བར་མི་འདྩོར་བ། ཐུགས་སྐྱབས་སུ་མཆིས་མིན་ལ་མ་ལྟྩོས་པའི་སྟྩོན་པ་རང་

ཉིད་སྔྩོན་སླྩོབ་པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ལ་ཐྩོག་མར་བྩོ་སྦངས། ཐུགས་བསྐྱེད། བ་དཀའ་བའི་སྤྩོད་པ་ལ་བསླབས་

ནས་མཐར་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ལ། མདྩོར་ན་ཐུགས་རེ་ཆེན་

པྩོའ་ིགྩོང་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་བུའི་སྟྩོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་འཕིན་ལས་དུས་

ལས་ནམ་ཡང་ཡྩོལ་བ་མེད་པ། མདྩོར་ན་མཁྱེན་བརེ་ནུས་པའི་ཡྩོན་ཏན་མངའ་བ་དེ་

འདྲ་ཞིག་ལ་སྐྱབས་བཅྩོལ་ན་མི་བསླུ་བ་དང༌། སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་པ་ཡིན། དེ་ལ་

སྐྱབས་སུ་འགྩོ་ཞིང་དེའི་བསྟན་པ་ལ་གནས་ནས། དེ་བསྟྩོད་དེ་ནི་བཀུར་བ་

དང༌། །ཞེས་སྟྩོན་པ་ལ་བསྟྩོད་པ་དང༌། བཀུར་བ་དང༌། ཕྱག་མཆྩོད་འབུལ་བེད་པ་སྟེ་

གཙོ་ཆེར་སྒྲུབ་པའི་མཆྩོད་པ་བས་ནས་དེའི་བསྟན་པ་ལ་གནས་དགྩོས་ཞེས་བསྟན་

པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་དགྩོངས་པ་ཟབ་པྩོ་བཞེས་ན་རང་རེ་འཛམ་བུའི་གིང་

འདིའི་སྟེང་དུ་མི་ལུས་ཐྩོབ་པ་དེ་ར་བ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པ་དང༌། མི་ལུས་ཐྩོབ་པ་ངན་པ་

ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བསྐྱལ་བ་ཡིན་ན་ཡ་ཡུད་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་བསད་པ། བཟང་པྩོ་ཞིག་གི་

སྟེང་ལ་བསྐྱལ་བ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཕན་རབས་ཆེན་པྩོ་ཞིག་ཡྩོང་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཚང་

མས་བཟང་པྩོའ་ིཕྱྩོགས་ལ་དཔེ་བལྟ་དགྩོས། ངན་པའི་ཕྱྩོགས་ལ་དཔེ་བལྟ་མི་རུང༌། 

གདན་སའི་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཡང་གནས་བརན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་

གསུམ་ཡ་མ་བལ་བར་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་མིག་དཔེ་ཡར་ལྟ་བེད་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

དགྩོས། དེ་དག་གི་རེས་སུ་བསླབ། དེ་དག་གི་མཛད་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བེད། རྒྱུ་

ལ་དང་དྩོད་བེད་པ་དང༌། འདུ་འཛིའི་གཡེང་བ་ལ་དང་དྩོད་ར་བ་ནས་བེད་མི་རིགས། 

ལྷག་དྩོན་གྲྭ་ས་ཆེན་པྩོ་ཞིག་ལ་བསད་ནས་འདུ་འཛིའི་གཡེང་བས་མི་ཚེ་བསྐྱལ་བ་

ཡིན་ན་བསད་ས་ནྩོར་བ་ཡིན། དེ་ལས་ས་གནས་གཞན་དག་ལ་ཕྱིན་ན་ལེགས་པ་

ཡིན། དེང་སང་གདན་ས་ཚོར་ཤག་ཚང་ནང་གི་ཤག་ཆས་ལ་དང་དྩོད་བེད་ཀི་ཡྩོད་

ཚོད་འདུགཤག་ཆས་མང་དུ་འགྩོ་བ་དང༌། ཤག་ཆས་ཡག་ཏུ་འགྩོ་གིན་ཡྩོད་ཚོད་

འདུགདེ་ཡག་པྩོ་མ་རེད། དེ་སྔ་བྩོད་ལ་དཔེར་ན་དྭགས་པྩོ་གྲྭ་ཚང་ལྟ་བུ་དགྩོན་པ་ཁ་

ཤས་ལ་འཛིན་ཆས་གྲྭ་ཆས་མ་གཏྩོགས་བཞག་ཆྩོག་གི་མེད། ཡེ་ཤུའི་ཆྩོས་པ་ཚོས་

ཧ་ལས་པའི་འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤེས་བསྟེན་གིན་འདུགངྩོས་རང་དགྩོན་པ་དེ་ཚོར་

སླེབས་སྐབས་བྩོད་པའི་གྲྭ་པ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལས་དང་དྩོད་ཆེ་བ་ཡྩོད་ཅེས་བཤད་ཀིན་

ཡྩོད། གང་ལྟར་ཁྩོང་ཚོ་ཧ་ལས་པའི་འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤེས་ཅན་འདུགང་རང་ཚོ་ཡང་

དེ་དེ་བཞིན་བས་ཏེ་འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤེས་བསྟེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡིན། ང་ཚོ་

བྩོད་པའི་གྲྭ་པ་དངྩོས་གནས་བེད་ན་འཚོ་བའི་ཡྩོ་བད་བཅུ་གསུམ་ལྟ་བུ་སྟེ་དཔེར་ན། 

གྲྭ་ཆས་ཆ་ཚང་གཅིག་གིས་ཆྩོག་པ་བེད་དགྩོས་ཀིན་ཡྩོད། མདྩོར་ན་ཆྩོས་གྩོས་

སྣམ་སྦར་ཐྩོལ་པ་ཞིག་ཡྩོད་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། མཁན་པྩོ་ལ་བསྔྩོ་བའམ། གཞན་ལ་

བསྔྩོས་པ་ལས་རང་གིས་བདག་གིར་བེད་ན་མི་འགིགས། དངྩོས་གནས་སྟྩོན་པའི་

འདུལ་ཁིམས་སྤུས་དག་པྩོ་ཞིག་ཡྩོད་ཀང་ང་ཚོས་གུ་ཡངས་བཏང་སྟེ་རྒྱས་སྤྩོས་

དང༌། དང་དྩོད་གང་འཚམས་བེད་ཀིན་ཡྩོད། གྲྭ་པས་དང་འདྩོད་བེད་རྒྱུ་ཡག་པྩོ་

མིན། ཤེས་སྩོང་ངམ། སྤི་པའི་གྲྭ་ཚང་དང་ཁང་ཚན་དེ་ཚོ་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་
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ཡིན། མཐུན་རྐེན་མེད་ན་མི་འགིག་མ་ར་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགྩོས། སེར་སྩོ་སྩོའ་

ིངྩོས་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀི་འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤེས་བེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་

པྩོ་ཡིན། དེ་མིན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐག་གནང་བ་རེད་ལ།ད་དུང་ཚང་མས་ཐུགས་

འཁུར་བསྐྱེད་དགྩོས། ཞེས་བ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་ནས་བཀའ་སྩལ་བའྩོ། །

བདེན་བཞི་མི་རག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་གི་ངྩོ་སྤྩོད་སིང་བསྡུས། 

༈ བདེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་ལ་བཟླས་པ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་བདེན་བཞིའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་

བཟླས་པ་ནི། འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའྩོ། །འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་

འཕགས་པའི་བདེན་པའྩོ། །འདི་ནི་འགྩོག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པའྩོ། །འདི་ནི་ལམ་

འཕགས་པའི་བདེན་པའྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བདེན་བཞི་བེད་པ་ལ་བཟླས་པ་ནི། 

སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བ། ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བ། འགྩོག་པ་མངྩོན་དུ་བ། ལམ་

བསྩོམ་པར་བ། ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་བ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་པ་ནི། 

སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བ་སྟེ་ཤེས་པར་བར་མེད། ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བ་སྟེ་སང་

བར་བར་མེད། འགྩོག་པ་མངྩོན་དུ་བ་སྟེ་མངྩོན་དུ་བར་མེད།ལམ་བསྩོམ་པར་བ་སྟེ་

བསྩོམ་པར་བར་མེད། ཅེས་སྩོ། །བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་མི་རག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་ནི། 

དང་པྩོ་སྡུག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ནི། མི་རག་པ། སྡུག་བསྔལ་བ། སྟྩོང་བ།བདག་

མེད་པའྩོ། །དེ་ཡང༌། སྡུག་བདེན་གི་རྣམ་པ་ལ་ལྩོག་པར་ཞུགས་པ། གཙང་བདེ་རག་

བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཞིའི་གཉེན་པྩོར་མི་རག་སྩོགས་བཞི་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི། ཟག་

བཅས་ཀི་ཕུང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། མི་རག་པ་ཡིན་ཏེ། རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། དེ་ཆྩོས་
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ཅན།སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་ཏེ། ལས་ཉྩོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆྩོས་

ཅན། སྟྩོང་བ་ཡིན་ཏེ། གཙང་བའི་བདག་དྩོན་གཞན་གིས་སྟྩོང་བའི་ཕྱིར། དེ་ཆྩོས་

ཅན། བདག་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་དབང་བའི་བདག་གི་ངྩོ་བྩོར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི། རྒྱུ། ཀུན་འབྱུང༌།རབ་སྐྱེ། 

རྐེན་ནྩོ། །དེ་ཡང༌། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ལ་ལྩོག་པར་ཞུགས་པ། སྡུག་

བསྔལ་རྒྱུ་མེད་དུ་འཛིན་པ་དང༌། རྒྱུ་གཅིག་ཁྩོ་ནས་བས་པར་འཛིན་པ་དང༌། དབང་

ཕྱུག་སྩོགས་ཀི་བྩོའ་ིགཡྩོ་བ་སྔྩོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པར་འཛིན་པ་དང༌། རང་བཞིན་

རག་ལ་གནས་སྐབས་མི་རག་པར་འཛིན་པ་བཞིའི་གཉེན་པྩོར།རྒྱུ་སྩོགས་བཞི་

གསུངས་ཏེ། དེ་ནི། ཟག་བཅས་ཀི་ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆྩོས་ཅན། རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡིན་

ཏེ། སྡུག་བསྔལ་གི་ར་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་

ཡིན་ཏེ། རང་འབས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆྩོས་

ཅན། རབ་སྐྱེའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འབས་སྡུག་བསྔལ་དྲག་ཏུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། རྐེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འབས་སྡུག་བསྔལ་གི་ལྷན་ཅིག་

བེད་རྐེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །གསུམ་པ་འགྩོག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ནི། འགྩོག་པ། 

ཞི་བ།ག་ནྩོམ། ངེས་འབྱུང་ངྩོ༌། །འགྩོག་བདེན་གི་རྣམ་པ་ལ་ལྩོག་པར་ཞུགས་པ། 

ཐར་པ་ཡེ་མེད་དུ་འཛིན་པ་དང༌། ཟག་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཐར་པར་འཛིན་

པ། ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཐར་པར་འཛིན་པ། ཉྩོན་མྩོངས་ལན་གཅིག་

སངས་ཀང་སླར་ལྡྩོག་པར་འཛིན་པ་བཞིའི་གཉེན་པྩོར་འགྩོག་པ་སྩོགས་བཞི་

གསུངས་ཏེ། དེ་ནི། ལས་ཉྩོན་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་བལ་བ་ཆྩོས་ཅན། འགྩོག་པའི་



  88  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་འགྩོག་པའི་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཞི་

བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཉྩོན་མྩོངས་ཞི་བའི་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། ག་

ནྩོམ་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཕན་བདེའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་

ཆྩོས་ཅན། ངེས་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་སླར་མི་འབྱུང་བའི་བལ་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

བཞི་པ་ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ནི། ལམ། རིགས་པ། སྒྲུབ་པ།ངེས་འབིན་

ནྩོ། །དེ་ཡང༌། ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་ལ་ལྩོག་པར་ཞུགས་པ། ཐར་ལམ་ཡེ་མེད་དུ་

འཛིན་པ། བདག་མེད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཐར་ལམ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ། བསམ་

གཏན་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཐར་ལམ་དུ་འཛིན་པ། སྡུག་བསྔལ་གཏན་ཟད་དུ་བེད་

པའི་ལམ་མེད་པར་འཛིན་པ་བཞིའི་གཉེན་པྩོར་ལམ་སྩོགས་བཞི་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི། 

བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་བང་སེམས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ལམ་

གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐར་པར་བགྩོད་པར་བེད་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། 

རིག་པའམ་རིགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་གཉེན་པྩོའ་ིལམ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་གི་གནས་ལུགས་མངྩོན་སུམ་དུ་

རྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། ངེས་

འབིན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ར་བ་ནས་ཟད་བེད་ཀི་ལམ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཆྩོས་དགེ་དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་

ཕྱི་ལྩོ་༢༠༠༧ཟླ་༦ཚེས་༢༤ལ་སླྩོབ་ཁིད་བགིས་པ་ལགས་སྩོ། །
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

༄༅། །ཤེས་རབ་སིང་པྩོའི་ས་བཅད་དང་མདྩོ་ཤན་སྦར། 

འདིར་ཤེས་རབ་སིང་པྩོའ་ིདྩོན་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ལ་བཞི། མཚན་གི་དྩོན་དང༌། འགྱུར་

གི་ཕྱགགཞུང་གི་དྩོན། མཇུག་གི་དྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཞེས་སྩོགས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་གཞུང་གི་དྩོན་ལ་གཉིས༌། མདྩོ་འབྱུང་བའི་གེང་

གཞི་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་བའི་མདྩོ་དངྩོས་ཀི་དྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། འདི་སྐད་བདག་

གིས་ཐྩོས་པ་དུས་གཅིག་ན། ནས། རྣམ་པར་བལྟའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་རྩོ། །གཉིས་པ་

མདྩོ་དངྩོས་ཀི་དྩོན་ལ་བཞི། ཤཱ་རིའི་བུས་ཤེར་ཕྱིན་ལ་སྤྩོད་ཚུལ་དྲིས་པ་དང༌། དེ་ལ་

སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་ལན་བཏབ་པ། དེ་ལ་སྟྩོན་པས་མཐུན་འགྱུར་བིན་པ། 

འཁྩོར་རྣམས་དགའ་ནས་འཛིན་པར་གདམས་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་ནས། ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བ་ཞེས་

པའི་བར་རྩོ། །དེས་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྤྩོད་པ་ལ་སླྩོབ་

ཚུལ་དྲིས་པའྩོ། །གཉིས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་ལན་བཏབ་ཚུལ་ལ་

གསུམ།དབང་རྟུལ་ལ་ལམ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་སྩོ་སྩོར་བསྟན་པ་དང༌། དབང་རྣྩོན་ལ་

སྔགས་ཚིག་ཙམ་གིས་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། དྩོན་བསྡུས་ཏེ་བསླབ་པར་དམ་བཅའ་

བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། ཚོགས་ལམ་དང་སྦྩོར་ལམ་དུ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་བསྟན་

པ་དང༌། མཐྩོང་ལམ་དུ་སླྩོབ་ཚུལ་བསྟན་པ། སྩོམ་ལམ་རྩོ་རེ་ལྟ་བུ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་

བསྟན་པ། མི་སླྩོབ་ལམ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦར་

ཞིང་མདྩོར་བསྟན་པ་དང༌། གཟུགས་ཕུང་གི་རང་བཞིན་ལ་ཇི་ལྟར་སླྩོབ་ཚུལ། 
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རིགས་པ་དེ་ཕུང་པྩོ་ལྷག་མ་ལྔ་ལ་སྦར་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དེ་སྐད་ཅེས་སྨས་པ་དང། 

ནས། ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་རྩོ། །གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་སྟྩོང་

པའྩོ། །སྟྩོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སྩོ། །གཟུགས་ལས་ཀང་སྟྩོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན། 

སྟྩོང་པ་ཉིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏྩོ། །དྩོན་ནི། 

གཟུགས་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པའྩོ། །རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་

གཟུགས་སུ་སྣང་བའྩོ། །གཟུགས་ཕུང་ལས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་གཞན་མ་ཡིན། སྟྩོང་པ་

ཉིད་ལས་ཀང་གཟུགས་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བདེན་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་

ལ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་དང་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བར་སྟྩོན་ཅེས་གསུངས། 

ཡང་ན་གྩོ་བདེ་བར་བརྩོད་ན། 

༡༽གཟུགས་མིང་རྐང་བཏགས་ཡྩོད་ཙམ་དུ་གྲུབ་པས་ལྟྩོས་མེད་རང་

བཞིན་གིས་སྟྩོང་པའྩོ། །༢༽དེ་ལྟར་གཟུགས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཀང་ཐ་

སད་བཏགས་ནས་གཟུགས་ཞེས་བཞག་པས་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པར་བ་བ་བེད་

ནུས་སུ་ཡྩོད་པས་མིང་ཙམ་མམ་སྣང་ཙམ་དུ་གཟུགས་སྩོ། །༣༽ཁྱད་གཞི་

གཟུགས་ཀི་སྟེང་ཐ་སད་སྣང་ཚུལ་ལྟར་གི་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་དང༌། རང་གི་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་པའི་དྩོན་དམ་བདེན་པ་གཉིས་ཡྩོད་པ། དེ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་

ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་པས་ཁྱད་གཞི་གཟུགས་ལས་ཁྱད་ཆྩོས་གཟུགས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་རང་

བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་གཞན་མ་ཡིན། ༤༽ཁྱད་ཆྩོས་གཟུགས་རང་བཞིན་

གིས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལས་ཀང་ཁྱད་གཞི་གཟུགས་ངྩོ་བྩོ་གཞན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

པའྩོ། །དེས་ནི་ཟབ་མྩོ་ཁྱད་པར་བཞི་ལྡན་ནམ་སྟྩོང་པ་བཞི་སྦྩོར་དུ་གགས་པ་བསྟན་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

པའྩོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང། ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་སྟྩོང་

པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་རྩོ། །གཉིས་པ་མཐྩོང་ལམ་དུ་སླྩོབ་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་

དེ་ལྟར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད། ནས། གང་བ་མེད་པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་རྩོ། །དེས་ནི་ཟབ་

མྩོ་ཁྱད་པར་བརྒྱད་ལྡན་དུ་གགས་པ་བསྟན་པ་སྟེ་དགག་བའི་ལྡྩོག་པ་བརྒྱད་བཀག་

ནས་མཐྩོང་ལམ་དུ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་གསུམ་ལ་འཇུག་ཚུལ་བསྟན་པར་ཇྩོ་བྩོ་

ཆེན་པྩོས་གསུངས། གསུམ་པ་སྩོམ་ལམ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། སྩོམ་

ལམ་སྤི་ལ་ཇི་ལྟར་སླྩོབ་ཚུལ་བསྟན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་རྒྱུའི་རྩོ་རེ་ལྟ་བུ་ལ་ཇི་ལྟར་

སླྩོབ་ཚུལ་བསྟན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན། ནས། མ་ཐྩོབ་པ་ཡང་མེད་དྩོ། །ཞེས་པའི་

བར་རྩོ། །དེས་ནི་མཐྩོང་ལམ་དུ་དགག་བ་བརྒྱད་བཀག་པའི་སྩོ་ནས་རྣམ་པར་ཐར་

པའི་སྩོ་གསུམ་མངྩོན་དུ་བས་པའི་འབས་བུ་ལ་རིགས་རྒྱུན་གྩོམས་པའི་སྩོམ་ལམ་

འབྱུང་ངྩོ་ཞེས་བི་མ་ལ་མི་ཏྲས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བང་

ཆུབ་སེམས་པ་རྣམས་ཐྩོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་

བརེན་ཅིང་གནས་ཏེ། ཞེས་སྩོ། །བཞི་པ་མི་སླྩོབ་ལམ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི། 

སེམས་ལ་སྒིབ་པ་མེད་ཅིང་སྐྲག་པ་མེད་དྩོ། །ནས། སངས་རྒྱས་སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་

རྩོ། །གཉིས་པ་དབང་རྣྩོན་ལ་སྔགས་ཙམ་གིས་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟ་བས་ན་

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས། ནས། སྭཱཧཱ། ཞེས་པའི་བར་རྩོ། །འདིའི་

ཏདྱ་ཐཱ་ཞེས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་དང༌། ག་ཏེ་ག་ཏེ་ཞེས་པ་སྩོང་ཞིག་སྩོང་ཞིག་ཅེས་པ་སྟེ་སྔ་

མ་ཚོགས་ལམ་དང་ཕྱི་མ་སྦྩོར་ལམ་དུ་སྩོང་ཤིག་ཅེས་པ་དང། པཱ་ར་ག་ཏེ་པཱ་ར་སཾ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ག་ཏེ་ཞེས་པ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་སྩོང་ཞིག་དང་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཡང་དག་པར་སྩོང་ཞིག་ཅེས་པ་སྟེ་

སྔ་མ་མཐྩོང་ལམ་དང་ཕྱི་མ་སྩོམ་ལམ་དུ་ཡང་དག་པར་སྩོང་ཞིག་ཅེས་པའྩོ། །བྩོ་དི་

སྭཱཧཱ་ཞེས་པ་བང་ཆུབ་ཆེན་པྩོར་གཞི་ཚུགས་ཞེས་པའྩོ། །འདིར་རེ་འཇམ་དབངས་

དགའ་བྩོས། གདུལ་བ་དབང་རྣྩོན་འབའ་ཞིག་ལ་དེ་ཙམ་གིས་སྔར་བཤད་པའི་ལམ་

ལ་སླྩོབ་ཚུལ་རྩོགས་པར་ནུས་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་སྔར་གི་གདུལ་བ་དབང་རྟུལ་དེ་

ལ་ལྟྩོས་ཏེ་སྔགས་སུ་བཤད་ཅིང་རྒྱུད་སེ་བཞིར་གཏྩོགས་པའི་སྔགས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་དང༌། དེ་བས་ད་ལྟའི་དུས་སུ་གསུངས་པའི་ཟབ་མྩོ་ཁྱད་པར་བཞི་ལྡན་དང་

བརྒྱད་ལྡན་གི་དྩོན་དྲན་པར་བས། དེའི་ངང་ནས་ལམ་ལྔའི་བགྩོད་ཚུལ་ཐུགས་ལ་

བཞག་སྟེ་སྔགས་འདི་བརྩོད་པའི་རེས་སུ་བདེན་སྟྩོབས་བརྩོད་ནས་ཐལ་མྩོ་བརབ་པ་

སྩོགས་བེད་ན་སྔྩོན་གི་བརྒྱ་བིན་གིས་འདིའི་དྩོན་དྲན་པར་བས་པས་བདུད་སིག་

ཅན་ཕྱིར་བཟླྩོག་པ་བཞིན་འདི་ཡང་བིན་རབས་ཆེར་འབྱུང་ཞེས་གསུངས། གསུམ་

པ་དྩོན་བསྡུས་ཏེ་བསླབ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སེམས་པ། ནས། 

ཟབ་མྩོ་ལ་བསླབ་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་དེ་ལ་སྟྩོན་པས་མཐུན་འགྱུར་བིན་

པ་ནི། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ། ནས། རེས་སུ་ཡི་རང་

ངྩོ་། །ཞེས་པའི་བར་རྩོ། །བཞི་པ་འཁྩོར་རྣམས་དགའ་ནས་འཛིན་པར་གདམས་པ་ནི། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ནས། མངྩོན་པར་བསྟྩོད་དྩོ། །ཞེས་པའི་བར་རྩོ། །

ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཆྩོས་དགེ་དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་

ཕྱི་ལྩོ་༢༠༠༩ལྩོར་སླྩོབ་ཁིད་བགིས་པ་ལགས་སྩོ། །
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

༄༅། །གངས་ཅན་ཁྱད་ནྩོར་གི་དཔེ་དེབ་སྟེང་ནས་ནང་ཆྩོས་

སྤི་དང་ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་རྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ངྩོ་སྤྩོད་རྒྱས་

བཤད་སྐབས་ཀི་ས་བཅད་བཞུགས་སྩོ། །

༈ འདིར་ནང་ཆྩོས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་རྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ཆྩོས་

བཤད་པ་ལ་བཞི། ༡༽སྤིར་འཛམ་གིང་འདིར་ཆྩོས་དང་ཚན་རིག་སྩོགས་སྣ་ཚོགས་

དར་བ་དང་དེ་དག་ཀུན་ལ་གུས་ཞབས་དགྩོས་ཚུལ། ༢༽དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་དང་

ནང་ཆྩོས་ཀི་ཆེ་བ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། ༣༽སྟྩོན་པས་ནང་ཆྩོས་གསུངས་པ་བྩོད་དུ་

དར་ཚུལ་དང་བྩོད་ཀི་ནང་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་ཆྩོས་བཤད་པ། ༤༽ཁྱད་པར་གསང་

སྔགས་རྩོ་རེ་ཐེག་པའི་རྣམ་དབེ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྩོ། །བཞི་པ་བཤད་པ་ལ། 

༡༽སྟྩོན་པས་གསང་སྔགས་གསུངས་པ་བྩོད་དུ་དར་ཚུལ་དང་གསང་

སྔགས་རྩོ་རེ་ཐེག་པའི་སྒ་བཤད་པ། ༢༽མདྩོ་སྔགས་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་སྔགས་

ལ་མ་བརེན་པར་མདྩོ་ལམ་རྐང་པས་འཚང་རྒྱ་མི་ནུས་པའི་ཚུལ་བཤད་པ། ༣༽

སྔགས་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྔྩོན་འགྩོར་ཐུན་མྩོང་ལམ་སྦངས་ངེས་པར་དགྩོས་

ཚུལ། ༤༽དེའི་ཐྩོག་ལམ་གི་སྲྩོག་དམ་པ་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་མདྩོའ་ིསྐབས་ལས་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དགྩོས་ཚུལ། ༥༽དེ་ནས་མཚན་ལྡན་བ་མའི་དྲུང་ནས་རྒྱུད་

སེ་ཁུངས་མ་ནས་བྱུང་བའི་དབང་རྩོགས་པར་མནྩོས་ཏེ་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་དགྩོས་

ཚུལ། ༦༽དབང་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཀི་ར་བ་དམ་སྩོམ་རྣམས་

ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་དགྩོས་ཚུལ། ༧༽དེ་ནས་བ་མའི་དྲུང་ནས་གྩོལ་བེད་ཁིད་ཀི་
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གདམས་ངག་དང་མན་ངག་རྣམས་ཞུས་ཏེ་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་ལྩོ། །

བཞུགས་སར་ནང་ཆྩོས་འཛིན་གྲྭའི་ཆྩོས་དགེ་དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་

ནས་༢༠༠༩ཟླ་༡༠ནང་རིགས་ལམས་སླྩོབ་གཉེར་ཁང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའི་

གངས་ཅན་ཁྱད་ནྩོར་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་སྟེང་ནས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་སྐབས་རྩོམ་

བསྒིགས་ཀིས་འགེམས་སེལ་བས་པ་དགེའྩོ། །

༄༅། །བ་མ་མཆྩོད་པ་དང་མྱུར་ལམ་དམར་འཁིད་ 

ཐྩོག་ནས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་རྒྱས་བཤད་སྐབས་ཀི་ 

བ་མ་མཆྩོད་པའི་ས་བཅད་དང་གཞུང་ཤན་ 

སྦར་བཞུགས་སྩོ། །

༈ ཟབ་ལམ་བ་མ་ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། གདམས་པའི་ཁུངས་བཤད་

པ། གདམས་པའི་ཆེ་བ་བཤད་པ། གདམས་པ་དངྩོས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་

ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ནས། འྩོངས་པའི་མེ་ཏྩོག་ཕེང་མཛེས་མགུལ་རྒྱན་

སེལ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡང་ཐར་འདྩོད། ནས། འདི་ལྟར་ཉམས་སུ་བང་

བར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་གདམས་པ་དངྩོས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་

གཉིས།ཐུན་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང༌། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་
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ལྩོ། །

དང་པྩོ་ཐུན་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ལ་གསུམ། སྔྩོན་འགྩོ་དང༌།དངྩོས་གཞི་

དང༌། མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་སྔྩོན་འགྩོ་ལ་གཉིས། སྤིའི་སྔྩོན་འགྩོ་

དང༌། ཁྱད་པར་གི་སྔྩོན་འགྩོའ ྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དེ་ཡང་དགེ་སེམས། ནས། སྔྩོན་དུ་

བཏང༌། ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གི་སྔྩོན་འགྩོ་ལ། རང་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་པ། སྣྩོད་

བཅུད་སྦྩོང་བ། བསངས་སྦངས་བསྐྱེད་གསུམ་གིས་མཆྩོད་པ་བིན་གིས་བརབ་པ་

བཅས་ཡྩོད་པ་དེ་དག་ནི། བདག་ཉིད་གསང་བདེ། ནས། འདྩོན་རྒྱུན་ལྟར་བ་བ་

ནི།ཞེས་དང༌། བདེ་ཆེན་ངང་ལས་རང་ཉིད་བ་མ་ལྷ། །ནས། གང་བར་གྱུར་པར་

བསམ་ལ། ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་དངྩོས་གཞི་ལ་བཞི། ཚོགས་ཀི་ཞིང་དུ་བ་མ་ལྷ་

ཚོགས་སྩོམ་པ་དང༌། དེ་ལ་ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎྜལ་དང་བཅས་པའི་མཆྩོད་པ་

འབུལ་བ། དད་གུས་ཆེན་པྩོའ་ིསྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ། མདྩོ་སྔགས་ཀི་ལམ་

གིས་ལུས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ལ་ཤར་སྩོམ་གི་སྩོ་ནས་བྩོ་སྦྩོང་ཞིང་བིན་རབས་ཞུ་

བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། བ་མ་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་དངྩོས་

དང༌། ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དྲངས་ནས་དབེར་མེད་དུ་བ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དངྩོས་

གཞི་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྩོ་ནས་བརྩོད་ན་འཇུག་པ་བདེ་བས་ཡིད་མ་གཡེངས་

པར་འདི་ལྟར་འདྩོན་ཞིང་དྩོན་བསྩོམས་ལ་ཉམས་སུ་བང་བར་བའྩོ། །བདེ་སྟྩོང་དབེར་

མེད། ནས། མཁའ་འགྩོ་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོས་བསྐྩོར་ནས་བཞུགས། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་དག་སྩོ་གསུམ་རྩོ་རེ་གསུམ་མཚན། ནས། མྩོས་པ་དུང་དུང་བ་

བ། ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་མཆྩོད་པ་འབུལ་བ་ལ་གཉིས། བ་མ་མཆྩོད་པ་གལ་ཆེ་བའི་
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རྒྱུ་མཚན་བསམ་པ་དང༌།བ་མ་མཆྩོད་ཚུལ་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དེ་ནས་མགྩོན་པྩོ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིམ་ལྔར། ནས། ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ་ལ་ཐྩོག་མར་ཕྱག་འཚལ་བ་

ནི། ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བ་མ་མཆྩོད་ཚུལ་དངྩོས་ལ་གསུམ། ཕྱག་འཚལ་བ།མཆྩོད་

པ་འབུལ་བ། ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་བ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་ལྔ། བ་

མ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་སྐུར་བལྟས་ཏེ་དེའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བ། བ་མ་

སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བལྟས་ཏེ་དེའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བ། བ་མ་ཆྩོས་ཀི་སྐུར་

བལྟས་ཏེ་དེའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བ། བ་མ་མཆྩོག་གསུམ་མ་ལུས་པ་

འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བལྟས་ཏེ་དེའི་སྩོ་ནས་བསྟྩོད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བ། ཕྱྩོགས་

བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་བ་མའི་སྤྲུལ་པར་བལྟས་ཏེ་ཕྱག་འྩོས་ཐམས་

ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། གང་གི་ཐུགས་རེས་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་

དབིངས། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་ནི། རབ་འབམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་

ཡེ་ཤེས་ནི། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགསུམ་པ་ནི། ཉེས་ཀུན་བག་ཆགས་

བཅས་པ་དྲུངས་ཕྱུང་ཞིང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགབཞི་པ་ནི། ལྷར་བཅས་

སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་དངྩོས། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགལྔ་པ་ནི། དུས་

གསུམ་ཕྱྩོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་བ་མ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

གཉིས་པ་བ་མ་ལྷ་ཚོགས་ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ་བའི་ཚུལ་ལ་ལྔ།ཕྱི་བུམ་དབང་

དང་འབེལ་བའི་མཆྩོད་པ། ནང་གསང་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆྩོད་པ། གསང་བ་

ཤེར་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆྩོད་པ། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཚིག་དབང་དང་འབེལ་བའི་

མཆྩོད་པ། སན་དང་བདག་ཉིད་བན་དུ་ཕུལ་ཏེ་སྩོམ་པ་གཟུང་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ལ་ལྔ། ཆུ་བཞི་འབུལ་བ། ཉེར་སྤྩོད་འབུལ་བ། འདྩོད་ཡྩོན་འབུལ་བ། མཎྜལ་འབུལ་

བ། སྒྲུབ་པའི་མཆྩོད་པ་འབུལ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྐྱབས་མགྩོན་རེ་བཙུན་བ་མ་

འཁྩོར་བཅས་ལ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་ནི། སྩོང་པྩོ་སིལ་མ་ཕེང་བ་

སེལ་ལེགས་པ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གསུམ། གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་སྒ་དྲི་རྩོ། 

ནས། ཕྱི་ནང་འདྩོད་ཡྩོན་ལྷ་མྩོས་ཕྱྩོགས་ཀུན་ཁྱབ། །བཞི་པ་ནི། བེ་བ་ཕག་བརྒྱའི་

གིང་བཞི། ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིག་དང་ཚིག་རྐང་གཉིས། ལྔ་པ་ནི། དངྩོས་

བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ། ཞེས་སྩོགས། ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཉིས། 

གཉིས་པ་ནང་གསང་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆྩོད་པ་འབུལ་ཚུལ་ནི། གུར་

ཀུམ་མདངས་ལྡན་བཟང་པྩོའ་ིདྲི་ངད་ཅན། །ཞེས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགསུམ་པ་གསང་བ་

ཤེར་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆྩོད་པ་འབུལ་ཚུལ་ནི། ཡིད་འྩོང་ལང་ཚོའི་དཔལ་

འཛིན་དྲུག་ཅུ་བཞིའི། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགབཞི་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཚིག་དབང་

རིན་པྩོ་ཆེ་དང་འབེལ་བའི་མཆྩོད་པ་འབུལ་ཚུལ་ནི། སྒིབ་བལ་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའི་

ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགལྔ་པ་སན་དང་བདག་ཉིད་བན་དུ་འབུལ་

བ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི། ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གསུམ་པ་བཤགས་པ་ལ་

སྩོགས་པའི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་བ་བ་ལ་ལྔ། བཤགས་པ་བ་ཚུལ། རེས་སུ་ཡི་

རང་བ་ཚུལ།ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བར་སྐུལ་ཚུལ། མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྩོལ་

བ་འདེབས་ཚུལ། བསྔྩོ་བ་བ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཐྩོག་མེད་དུས་ནས་མི་དགེ་སིག་

པའི་ལས། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིག

གཉིས་པ་ནི། ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མཚན་མ་དང་བལ་ཡང༌། །ཞེས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགསུམ་པ་ནི། ཕུལ་བྱུང་མཁྱེན་བརེའ་ིཆུ་འཛིན་འབུམ་

དཀྲིགས་ཏེ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགབཞི་པ་ནི། རྩོ་རེའི་སྐུ་ལ་སྐྱེ་འཆི་མི་

མངའ་ཡང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགལྔ་པ་ནི། དེ་ལྟར་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་

དགེ་བའི་ཚོགས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གསུམ་པ་དད་གུས་ཆེན་པྩོའི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་

བ་འདེབས་ཚུལ་ལ་བཞི། ཕན་ཡྩོན་དང་ཉེས་དམིགས་བསམས་ནས་དད་གུས་

གསལ་བཏབ་སྟེ་མཚན་སྔགས་ཀི་སྩོ་ནས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་གསྩོལ་འདེབས་

བ་ཚུལ་དང༌། ཡྩོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་པའི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་

ཚུལ། ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་ཚུལ། ཕུར་

ཚུགས་གསྩོལ་འདེབས་ཀི་སྩོ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་བཞི་ལེན་ཚུལ་ལྩོ། །དང་

པྩོ་ནི། དེ་ནས་ལག་ན་རྩོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། ནས། འདི་ལྟར་གསྩོལ་བ་

གདབ་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡྩོན་ཏན་བསམ་པའི་སྩོ་ནས་ར་བ་

དད་པ་སྦྩོང་ཞིང་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌། བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་པའི་སྩོ་ནས་

གསྩོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་བ་མའི་

ཡྩོན་ཏན་བསམས་པའི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྩོང་གི་

ཡྩོན་ཏན་བསམས་པའི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ། རྩོ་རེ་ཐེག་པའི་བ་མའི་ཡྩོན་

ཏན་བསམས་པའི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཡྩོན་ཏན་འབྱུང་

གནས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་ནི། གང་

དང་ལྡན་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལམ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགསུམ་པ་

ནི། སྩོ་གསུམ་ལེགས་བསམས་བྩོ་ཆེན་བཟྩོད་ལྡན་དྲང༌། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གཉིས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

པ་བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་པའི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་

གངས་མེད་བྩོན་པས་མ་ཐུལ་བའི། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གསུམ། གསུམ་པ་ཕྱི་

ནང་གསང་བ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་

ལ་བཞི། ཕྱིའི་ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་ཚུལ། ནང་གི་ཡྩོན་

ཏན་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་ཚུལ། གསང་བའི་ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་པའི་

སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་ཚུལ། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་

གསྩོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུམ་རྒྱན་གི་འཁྩོར་ལྩོ་

ནི། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་ནི། ཁྱྩོད་ཀི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཡན་

ལག་རྣམས། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགསུམ་པ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་

པ་ལས་བྱུང་བའི། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགབཞི་པ་ནི། སྒིབ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་

དགའ་བའི་རྩོལ་པ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །བཞི་པ་ཕུར་ཚུགས་སུ་གསྩོལ་བ་

འདེབས་ཤིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་བཞི་ལེན་ཚུལ་ནི། ཁྱྩོད་ནི་བ་མ། ནས། དགེས་

བཞིན་ཐིམས་པས་བིན་གིས་བརབས་པར་གྱུར། །ཞེས་སྩོ། །དེ་ནས་སླར་ཡང་བིན་

གིས་བརབ་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཐུགས་རེ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། འདྩོད་བའི་དྩོན་ལ་

སྩོན་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའ་ིལམ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བ་བའི་ཚུལ་ནི། འདི་ལྟར། 

བཞི་པ་མདྩོ་སྔགས་ཀི་ལམ་གི་ལུས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་ཞིང་བིན་

བརབ་ཞུ་བ་ལ་གཉིས། ལམ་གི་ར་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ་དང༌། བསྟེན་

ནས་བྩོ་ཇི་ལྟར་སྦྩོང་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཞིང་མཆྩོག་དམ་པ་རེ་བཙུན་བ་མ་

ལ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་བསྟེན་ནས་བྩོ་ཇི་ལྟར་སྦྩོང་བའི་ཚུལ་ལ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

གཉིས། ལམ་ཐུན་མྩོང་བ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་ཚུལ་དང༌། ཐུན་མྩོང་མིན་པ་རྩོ་རེ་ཐེག་པའི་

ལམ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་

ལམ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་ཚུལ་དང༌། སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་ལམ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་ཚུལ། 

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའ་ིལམ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། འཇིག་རེན་ཕྱི་མ་དྩོན་

གཉེར་གི་བྩོ་བསྐྱེད་པ་དང༌། འཇིག་རེན་ཕྱི་མར་བདེ་བའི་ཐབས་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། ལན་གཅིག་ཙམ་ཞིག་རེད་པའི་དལ་འབྩོར་འདི། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་

གཅིགགཉིས་པ་ནི། ངན་སྩོང་སྡུག་བསྔལ་འབར་བའི་མེས་འཇིགས་ནས། །ཞེས་

སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་ལམ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་

ཚུལ་ལ་གཉིས། ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བྩོ་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཐར་པར་འགྩོ་བའི་ལམ་ལ་

སླྩོབ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་རྦ་ཀྩོང་དྲག་ཏུ་འཁྲུགས། །ཞེས་

སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་ནི། བཟྩོད་དཀའ་བཙོན་ར་འདྲ་བའི་འཁྩོར་བ་

འདི། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགསུམ་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་

སླྩོབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་དང༌། སེམས་བསྐྱེད་ནས་

སྤྩོད་པ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གི་ར་བ་སིང་རེ་ཆེན་པྩོ་

བསྐྱེད་ཚུལ་དང༌། བྩོ་སྦྩོང་དྩོན་བདུན་མའི་སྩོ་ནས་བདག་གཞན་མཉམ་རེ་སྩོམ་ཚུལ་

རྒྱས་པར་བཤད་པ། ལྷག་བསམ་དང་སེམས་བསྐྱེད་སྩོམ་ཚུལ། སྩོན་སེམས་དང་

འཇུག་སྩོམ་ལེན་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཉམ་ཐག་འགྩོ་བ་འདི་ཀུན་བདག་གི་མ། །ཞེས་

སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་ཕ་མྩོ་ཙམ་ཡང་མི་འདྩོད་

ཅིང༌། །ནས། དལ་འབྩོར་དྩོན་ཆེན་བེད་པར་བིན་གིས་རྩོབས། །ཞེས་སྩོ། །འདིར་ས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བཅད་ལྩོགས་སུ་ཤེས་པར་བ། གསུམ་པ་ནི། གཏྩོང་ལེན་རླུང་ལ་བསྐྱྩོན་པའི་འཕྲུལ་

འདེགས་ཅན། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགབཞི་པ་ནི། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གི་བགྩོད་གཅིག་ལམ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་

སྤྩོད་པ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྤྩོད་པ་སྤི་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་དང༌། ཁྱད་

པར་ཟབ་མྩོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྤྩོད་པ་སྤི་ལ་

སླྩོབ་ཚུལ་ལ་དྲུགསྦིན་པ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ། ཚུལ་ཁིམས་ལ་སླྩོབ་ཚུལ། བཟྩོད་པ་ལ་སླྩོབ་

ཚུལ། བརྩོན་འགྲུས་ལ་སླྩོབ་ཚུལ། བསམ་གཏན་ལ་སླྩོབ་ཚུལ། ཤེས་རབ་ལ་སླྩོབ་

ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །ཞེས་

སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་ནི། སྩོ་ཐར་བང་སེམས་གསང་སྔགས་སྩོམ་པ་

ཡི། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགསུམ་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་དགུ་མ་ལུས་

ཁྩོས་གྱུར་ཏེ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགབཞི་པ་ནི། སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ཕྱིར་

ཡང་མནར་མེད་པའི། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགལྔ་པ་ནི། བིང་རྒྩོད་རྣམ་པར་

གཡེང་བའི་སྐྱྩོན་སངས་ནས། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགདྲུག་པ་ཤེས་རབ་ལ་

སླྩོབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྟྩོང་ཉིད་སྩོམ་ཚུལ་དང༌། 

རེས་ཐྩོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྟྩོང་ཉིད་སྩོམ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དེ་ཉིད་སྩོ་སྩོར་རྩོགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཀིས། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་ནི། ཕྱི་ནང་ཆྩོས་

རྣམས་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་ཁྱད་པར་ཟབ་མྩོ་

དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ནི། འཁྩོར་འདས་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་མེད་པ་

དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་རྩོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་
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སླྩོབ་ཚུལ་ལ་གསུམ།སྔགས་ལམ་ཟབ་མྩོའ་ིསྣྩོད་རུང་དུ་བ་བ་དང༌། སྣྩོད་དུ་གྱུར་ནས་

དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་དག་པར་བ་བ། ལམ་རིམ་གཉིས་སྩོམ་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། དེ་ནས་རྩོ་རེ་འཛིན་པའི་དེད་དཔྩོན་གི། །ཞེས་སྩོགས་ཚིག་རྐང་གཉིས། གཉིས་

པ་ནི། དངྩོས་གྲུབ་ར་བ་དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་རྣམས། །ཞེས་སྩོགས་ཚིག་རྐང་གཉིས། 

གསུམ་པ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་སྩོམ་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། ལམ་རིམ་པ་གཉིས་སྩོམ་

ཚུལ་དངྩོས་དང༌། བསྩོམས་ཀང་བཙན་ས་མ་ཟིན་ན་འཕྩོ་བ་བ་བའི་ཚུལ། ཚེ་རབས་

ཐམས་ཅད་དུ་བ་མས་རེས་སུ་འཛིན་པར་སྩོན་ཅིང་རྒྱུད་བིན་གིས་རྩོབ་ཕྱིར་ཚོགས་

ཞིང་བསྡུ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་སྩོམ་ཚུལ་དངྩོས་ལ་གཉིས། 

བསྐྱེད་རིམ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་དང༌། རྩོགས་རིམ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྐྱེ་ཤི་བར་

དྩོ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུམ་དུ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགཉིས་པ་ནི། སིང་གའི་

འདབ་བརྒྱད་དྷུ་ཏིའི་དབུས་དག་ཏུ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིག་གྩོ ། གཉིས་པ་

བསྩོམས་ཀང་བཙན་ས་མ་ཟིན་ན་འཆི་ཁར་འཕྩོ་བའི་ཉམས་ལེན་བ་ཚུལ་ནི། ལམ་སྣ་

མ་ཟིན་འཆི་བའི་དུས་བེད་ན། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིགགསུམ་པ་ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་བ་མས་རེས་སུ་འཛིན་པར་སྩོན་ཅིང་རྒྱུད་བིན་གིས་རྩོབ་ཕྱིར་ཚོགས་ཞིང་

བསྡུ་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བ་མས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་སྩོན་ལམ་བས་ཏེ་

གཏྩོར་མ་འབུལ་བ་དང༌། རྒྱུད་བིན་གིས་རྩོབ་ཕྱིར་ཚོགས་ཞིང་བསྡུ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་

པྩོ་ནི། མདྩོར་ན་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཉིས། གཉིས་

པ་ནི། དེ་ལྟར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས་བ་མ་མཆྩོག །ཞེས་སྩོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ནི། མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་རྣམས་བཟང་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

པྩོ་སྤྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྩོན་ལམ་གིས་རྒྱས་འདེབས་ཤིང༌། མདྩོར་བསྡུ་ན། ༈ འདི་

ལྟར་བགིས་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བ་ཡང༌། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གཉིས་པ་ཐུན་

མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ནི། འགེལ་པ་སྩོགས་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །། །

བཞུགས་སར་རིགས་ལམ་སླྩོབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་མིང་པ་དགེ་བཤེས་བྩོ་

བཟང་ཟླ་བ་ནས་༢༠༠༨། ༡༠། ༡༠ཉིན་མི་མང་ལ་བ་མ་མཆྩོད་པའི་སྟེང་ནས་མདྩོ་

སྔགས་ཀི་ཆྩོས་ཚུལ་དཔེ་ཁིད་བེད་སྐབས་གྩོང་གསལ་རྣམས་ཡྩོངས་འཛིན་ཡེ་

ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྩོའི་བ་མ་མཆྩོད་པའི་ཁིད་ཡིག་གསང་བའི་གནད་

རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་སན་རྒྱུད་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད་ལས་བྱུང་བའི་ས་བཅད་དང་ཟབ་

ལམ་བ་མ་མཆྩོད་པའི་གཞུང་གཉིས་ལྷན་དུ་སྦར་ཏེ་ཟིན་བིས་ཀིས་འགེམས་སེལ་

བས་པ་དགེའྩོ། །

༄༅། །བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་དམར་ཁིད་བདེ་མྱུར་ངྩོ་

སྤྩོད་སྐབས་ཀི་ས་བཅད་རེ་བཙུན་བ་མའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བ་བ་

བཞུགས་སྩོ། །

༈ རེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་དང་ལྡན་པའི་

ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པྩོས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའྩོ། །བརེ་བ་ཆེན་པྩོས་

དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རེས་སུ་བཟུང་དུ་གསྩོལ། བང་ཆུབ་ལམ་གི་

རིམ་པའི་ཁིད་ལ་བཞི། ཆྩོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་མཛད་པ་པྩོའ་ིཆེ་བ། 

གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཆྩོས་ཀི་ཆེ་བ། ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆྩོས་
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ལ་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ། གདམས་པ་དངྩོས་ཀིས་སླྩོབ་མ་ཇི་ལྟར་དཀྲི་

བའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚུལ། 

རེན་དེ་ལ་ཡྩོན་ཏན་བརེས་པའི་ཚུལ། བརེས་ནས་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ་

ལྩོ། །དེ་ལ་གཉིས། རྒྱ་གར་དུ་མཛད་ཚུལ་དང༌། བྩོད་དུ་མཛད་ཚུལ་ལྩོ། །གཉིས་པ་

གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཆྩོས་ཀི་ཆེ་བ་ལ་བཞི། བསྟན་པ་ཐམས་

ཅད་འགལ་མེད་དུ་རྩོགས་པའི་ཆེ་བ།གསུང་རབ་མ་ལུས་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་

བའི་ཆེ་བ། རྒྱལ་བའི་དགྩོངས་པ་བདེ་བག་ཏུ་རེད་པའི་ཆེ་བ། ཉེས་སྤྩོད་ཆེན་པྩོ་རང་

འགག་ཏུ་འགྩོ་བའི་ཆེ་བའྩོ། །གསུམ་པ་ཆེ་བ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆྩོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇི་

ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཆྩོས་ཉན་པའི་ཚུལ། བཤད་པའི་ཚུལ། མཇུག་ཏུ་ཐུན་

མྩོང་དུ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་རིམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ།ཆྩོས་ཐྩོས་པའི་ཕན་ཡྩོན་བསམ་

པ། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་སྨ་བ་ལ་རིམ་གྩོ་བསྐྱེད་པ། ཉན་ཚུལ་དངྩོས་སྩོ། །དེ་ལ་གཉིས། 

འགལ་རྐེན་སྣྩོད་ཀི་སྐྱྩོན་གསུམ་སང་བ་དང༌། མཐུན་རྐེན་འདུ་ཤེས་དྲུག་བསྟེན་

པའྩོ། །གཉིས་པ་ཆྩོས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི། ཆྩོས་བཤད་པའི་ཕན་ཡྩོན་བསམ་

པ། སྟྩོན་པ་དང་ཆྩོས་ལ་རིམ་གྩོ་བསྐྱེད་པ། བསམ་པ་དང་སྦྩོར་བ་ཇི་ལྟ་བུས་བཤད་

པ། ཡུལ་གང་ལ་བཤད་པ་དང་མི་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་རྩོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་

ཐུན་མྩོང་དུ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་རིམ་པ་དགེ་བ་རྩོགས་བང་དུ་བསྔྩོ་བའྩོ། །བཞི་པ་

གདམས་པ་དངྩོས་ཀིས་སླྩོབ་མ་ཇི་ལྟར་དཀྲི་བའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། ལམ་གི་ར་བ་

བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ་དང༌། བསྟེན་ནས་བྩོ་ཇི་ལྟར་སྦྩོང་བའི་རིམ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། ཐུན་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང༌། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་

ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། སྦྩོར་བའི་ཆྩོས། དངྩོས་གཞི་ཇི་ལྟར་བསྐྱང་

བ་དང༌། མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་རིམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་སྦྩོར་བའི་ཆྩོས་ལ་

དྲུགགཉིས་པ་དངྩོས་གཞི་ལ་བཞི། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡྩོན། མ་བསྟེན་པ་

དང་བསྟེན་ཚུལ་ལྩོག་པའི་ཉེས་དམིགས། བསམ་པས་བསྟེན་ཚུལ། སྦྩོར་བས་

བསྟེན་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡྩོན་ལ་བརྒྱད། སངས་རྒྱས་

ཀི་གྩོ་འཕང་ལ་ཉེ་བ། རྒྱལ་བ་རྣམས་དགེས་པར་འགྱུར་བ།བདུད་དང་སིག་པའི་

གྩོགས་ཀིས་མི་ཚུགས་པ། ཉྩོན་མྩོངས་དང་ཉེས་སྤྩོད་ཐམས་ཅད་རང་ཤུགས་ཀིས་

འགག་པ། ས་ལམ་ཉམས་རྩོགས་ཐམས་ཅད་གྩོང་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བ། ཚེ་རབས་

ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་མི་ཕྩོངས་པ། ངན་སྩོང་དུ་མི་ལྟུང་བ། 

གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དྩོན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པའྩོ། །མ་

བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས་བརྒྱད་ནི་དེ་ལས་ལྡྩོག་པའྩོ། །བསྟེན་ཚུལ་ལྩོག་པའི་ཉེས་

དམིགས་བརྒྱད་ནི། བ་མ་ལ་བརས་སྩོད་ཤྩོར་ན་རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་བརས་པ། བ་མ་ལ་

ཁྩོ་སེམས་སྐྱེས་ན་དེའི་སྐད་ཅིག་མའི་གངས་དང་མཉམ་པར་དགེ་ར་བཅྩོམ་ནས་

བསྐལ་པར་དམལ་བར་སྐྱེ་བ། སྔགས་ལ་བརེན་ཀང་མཆྩོག་མི་འགྲུབ་པ། རྒྱུད་དྩོན་

བརྩོན་པས་བསྒྲུབས་ཀང་དམལ་སྩོགས་བསྒྲུབ་པ་དང་འདྲ་བ། ཡྩོན་ཏན་སྔར་མ་

སྐྱེས་པ་རྣམས་གསར་དུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེས་ཟིན་ཉམས་པ། ཚེ་འདིར་ནད་སྩོགས་མི་

འདྩོད་དུ་མས་གཙེས་པ། ཕྱི་མ་ངན་སྩོང་མུ་མཐའ་མེད་པར་འཁྱམས་པ།ཚེ་རབས་

ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཕྩོངས་པའྩོ། །གསུམ་པ་བསམ་པས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བསྟེན་ཚུལ་ལ་གཉིས། ར་བ་དད་པ་སྦྩོང་བ། བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་ནས་གུས་པ་

བསྐྱེད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། བ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

བལྟ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་བལྟ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དེ་ལ་བཞི། བ་མ་

སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་རྩོ་རེ་འཆང་གིས་བཞེད་པ། བ་མ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་

འཕིན་ལས་ཀི་བེད་པ་པྩོ་ཡིན་པ།དེང་སང་གི་དུས་སུ་ཡང་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་

རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་མཛད་པ། རང་གི་སྣང་བ་ལ་ངེས་པ་མེད་

པའྩོ། །གཉིས་པ་བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་ནས་གུས་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་བཞི། བ་མ་

སངས་རྒྱས་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དྲིན། ཆྩོས་གསུངས་པའི་བཀའ་དྲིན། ཤེས་རྒྱུད་

བིན་གིས་བརབས་པའི་བཀའ་དྲིན། ཟང་ཟིང་གིས་འཁྩོར་དུ་བསྡུས་པའི་བཀའ་དྲིན་

ནྩོ། །བཞི་པ་སྦྩོར་བས་བསྟེན་ཚུལ་ལ་གསུམ། རེད་པ་ཟང་ཟིང་འབུལ་བ། བཀུར་སྟི་

རིམ་གྩོ་བེད་པ། བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའྩོ། །

འདི་མན་གི་དམིགས་སྐྩོར་ཚང་མར་དམིགས་སྐྩོར་རེ་རེ་བཞིན་ཡང་དངྩོས་

གཞིའི་སྐྱྩོང་ཚུལ་མ་གཏྩོགས་སྦྩོར་དངྩོས་རེས་གསུམ་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བ་

བ་སྩོགས་གྩོང་བཞིན་རིགས་འགེ། 

གཉིས་པ་བསྟེན་ནས་བྩོ་ཇི་ལྟར་སྦྩོང་བའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། དལ་བའི་རེན་

ལ་སིང་པྩོ་ལེན་པའི་ཕྱིར་བསྐུལ་བ་དང༌། སིང་པྩོ་ཇི་ལྟར་ལེན་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་

ལ་གསུམ། དལ་འབྩོར་ངྩོས་བཟུང་བ་དང༌། དྩོན་ཆེ་བར་བསམ་པ། རེད་དཀའ་བར་

བསམ་པའྩོ། །གཉིས་པ་སིང་པྩོ་ཇི་ལྟར་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་

དང་ཐུན་མྩོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་བ། འབིང་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་ལམ་གི་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

རིམ་པ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་བ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་

གཉིས། འཇིག་རེན་ཕྱི་མ་དྩོན་གཉེར་གི་བྩོ་བསྐྱེད་པ་དང༌། འཇིག་རེན་ཕྱི་མར་བདེ་

བའི་ཐབས་བསྟེན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། འཇིག་རེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་

འཆི་བ་རེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། འཇིག་རེན་ཕྱི་མ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་འགྩོ་བ་གཉིས་ཀི་

བདེ་སྡུག་བསམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། འཆི་བ་མ་དྲན་པའི་ཉེས་དམིགས། དྲན་

པའི་ཕན་ཡྩོན། འཆི་བ་དྲན་ཚུལ་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ལ་དྲུགཆྩོས་མི་དྲན་པའི་ཉེས་

དམིགས། དྲན་ཀང་མི་སྒྲུབ་པའི་ཉེས་དམིགས། བསྒྲུབ་ཀང་རྣམ་དག་མི་སྒྲུབ་པའི་

ཉེས་དམིགས། སྒྲུབ་པ་ལ་ནན་ཏན་དང་བལ་པའི་ཉེས་དམིགས།རང་ཉིད་མ་རུངས་

པར་བེད་པའི་ཉེས་དམིགས། འཆི་ཁར་འགྩོད་བཞིན་དུ་འཆི་དགྩོས་པའི་ཉེས་

དམིགས་སྩོ། །གཉིས་པ་དྲན་པའི་ཕན་ཡྩོན་ལ་དྲུགདྩོན་ཆེ་བའི་ཕན་ཡྩོན། སྟྩོབས་ཆེ་

བའི་ཕན་ཡྩོན། ཐྩོག་མར་གལ་ཆེ་བའི་ཕན་ཡྩོན། བར་དུ་གལ་ཆེ་བའི་ཕན་ཡྩོན། ཐ་

མར་གལ་ཆེ་བའི་ཕན་ཡྩོན། འཆི་ཁར་དགའ་བཞིན་སྤྩོ་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་ཕན་ཡྩོན་

ནྩོ། །གསུམ་པ་འཆི་བ་དྲན་པའི་ཚུལ་དངྩོས་ལ་གཉིས། འཆི་བ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་

བསམ་པ་དང༌། འཆི་བའི་རྣམ་པ་སྩོམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ངེས་པར་འཆི་བ་

བསམ་པ། ནམ་འཆི་ངེས་མེད་བསམ་པ། འཆི་བའི་ཚེ་ཆྩོས་མ་གཏྩོགས་གང་གིས་

ཀང་མི་ཕན་པར་བསམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། འཆི་བདག་ངེས་པར་འྩོང་ལ་རྐེན་

གང་གིས་ཀང་བཟླྩོག་ཏུ་མེད་པ། ཚེ་ལ་བསྣྩོན་པ་མེད་ཅིང་འབིད་བེད་བར་མ་ཆད་དུ་

ཡྩོད་པ། གསྩོན་པའི་ཚེ་ཡང་ཆྩོས་བ་ལྩོང་མེད་པར་འཆི་བའྩོ། །གཉིས་པ་ནམ་འཆི་

ངེས་མེད་བསམ་པ་ལ་གསུམ། སྤིར་འཛམ་བུ་གིང་པ་དང་སྩོས་སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་
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ལ་ངེས་པ་མེད་པ། འཆི་བའི་རྐེན་མང་ཞིང་གསྩོན་པའི་རྐེན་ཉུང་བས་ཀང་ནམ་འཆི་

ངེས་པ་མེད་པ། ལུས་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བས་ཀང་ནམ་འཆི་ལ་ངེས་པ་མེད་

པའྩོ། །གསུམ་པ་འཆི་བའི་ཚེ་ཆྩོས་མ་གཏྩོགས་གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་པ་བསམ་པ་

ལ་གསུམ། ནྩོར། གཉེན་བཤེས། ལུས་ཀིས་ཀང་མི་ཕན་པ་བསམ་པའྩོ། །གཉིས་པ་

འཇིག་རེན་ཕྱི་མ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་འགྩོ་བ་གཉིས་ཀི་བདེ་སྡུག་བསམ་པ་ལ་གསུམ། 

དམལ་བ། ཡི་དྭགས། དུད་འགྩོའ་ིསྡུག་བསྔལ་བསམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། སེམས་

ཅན་དམལ་བ་ཆེན་པྩོའ་ིསྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། ཉེ་འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། 

གང་བའི་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། ཉི་ཚེ་བའི་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

བསམ་པའྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ།བཀྲེས་སྐྩོམ། ངལ་འཇིགས། ཚ་གང་གི་སྡུག་

བསྔལ་བསམ་པའྩོ། །གསུམ་པ་དུད་འགྩོའ་ིསྡུག་བསྔལ་ལ་ལྔ། གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་

བའི་སྡུག་བསྔལ། གེན་ཞིང་གཏི་མུག་པའི་སྡུག་བསྔལ།ཚ་གང་གི་སྡུག་བསྔལ། 

བཀྲེས་ཤིང་སྐྩོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ།བཀྩོལ་ཞིང་སྤྩོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལྩོ། །གཉིས་པ་

འཇིག་རེན་ཕྱི་མར་བདེ་བའི་ཐབས་བསྟེན་པ་ལ་གཉིས།བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་

དམ་པ་སྐྱབས་འགྩོ་སྦང་བ་དང༌།བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ལས་འབས་ལ་

ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་བསྐྱེད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་ལྔ། རྒྱུ་གང་ལ་བརེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བ། ཡུལ་གང་ལ་སྐྱབས་

སུ་འགྩོ་བ། ཇི་ཙམ་གིས་སྐྱབས་སུ་སྩོང་བའི་ཚད།སྐྱབས་སུ་སྩོང་བའི་ཕན་ཡྩོན། 

སྐྱབས་སུ་སྩོང་བའི་བསླབ་བའྩོ། །གཉིས་པ་ཡུལ་གང་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བ་ལ་

གཉིས། སྐྱབས་ཡུལ་ངྩོས་བཟུང་བ་དངྩོས་དང༌། དེ་སྐྱབས་སུ་འྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
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ནྩོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི། ཡྩོན་ཏན་ཤེས་པའི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བ། ཁྱད་པར་

ཤེས་པའི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བ། ཁས་བངས་བའི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བ། 

གཞན་དུ་མི་སྨ་བའི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བའྩོ། །བཞི་པ་ཕན་ཡྩོན་ལ་བརྒྱད། ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པར་ཚུད་པ། སྩོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་བེད་པ། སྔྩོན་བསགས་པའི་

ལས་ཀི་སྒིབ་པ་རྣམས་ཟད་པར་འགྱུར་བ། བསྩོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་བདེ་བག་ཏུ་

གསྩོག་པ། མི་དང་མི་མིན་གི་གནྩོད་པས་མི་ཚུགས་པ། ངན་སྩོང་དུ་མི་ལྟུང་བ། ཅི་

བསམ་པའི་དྩོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ། མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྩོ། །ལྔ་པ་བསླབ་བ་ལ་

གཉིས། སྩོ་སྩོའ་ིབསླབ་བ། ཐུན་མྩོང་གི་བསླབ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། དགག་པའི་

བསླབ་བ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་བསླབ་བའྩོ། །གཉིས་པ་ཐུན་མྩོང་གི་བསླབ་བ་ལ་

དྲུགདཀྩོན་ཅྩོག་གསུམ་གི་ཡྩོན་ཏན་དྲན་པའི་སྩོ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐྱབས་སུ་

འགྩོ་བ། བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སྩོ་ནས་ཅི་ཟ་ཅི་འཐུང་གི་ཕུད་ཀིས་མཆྩོད་པ། གཞན་

སྐྱབས་འགྩོ་ལ་འགྩོད་པ། ཕན་ཡྩོན་དྲན་པའི་སྩོ་ནས་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་

གསུམ་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བ། བ་བ་གང་བེད་ཀང་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་བྩོ་བཀལ་ནས་

བེད་པ། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་སྲྩོག་གམ་ཐ་ན་བཞད་གད་ཀི་ཕྱིར་ཡང་མི་སྩོང་

བའྩོ། །གཉིས་པ་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་

བསྐྱེད་པ་ལ་གསུམ། ལས་འབས་སྤིར་བསམ་པ་དང༌། བེ་བག་ཏུ་བསམ་པ། བསམ་

ནས་འཇུག་ལྡྩོག་བ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། སྤིར་བསམ་པ་དངྩོས་དང༌། 

སྩོ་སྩོར་ཕྱེ་སྟེ་བསམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། ལས་ངེས་པའི་ཚུལ། ལས་འཕེལ་ཆེ་བ། 

ལས་མ་བས་པ་དང་མི་འཕད་པ། ལས་བས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བའྩོ། །གཉིས་པ་སྩོ་སྩོར་
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ཕྱེ་སྟེ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། ནག་པྩོའ་ིལས་འབས་བསམ་པ། དཀར་པྩོའ་ིལས་འབས་

བསམ་པ།ཞར་ལ་སྟྩོབས་ལྡན་གི་ལས་ཀི་སྩོ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་

གསུམ། ནག་པྩོའ་ིལས་ལམ་དངྩོས་དང༌། ལྕི་ཡང་གི་ཁྱད་པར། དེ་དག་གི་འབས་བུ་

བསྟན་པའྩོ། །གསུམ་པ་དེ་དག་གི་འབས་བུ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། རྣམ་སིན། རྒྱུ་

མཐུན། བདག་པྩོའ་ིའབས་བུའྩོ། །གཉིས་པ་དཀར་པྩོའ་ིལས་འབས་བསམ་པ་ལ་

གཉིས། དཀར་པྩོའ་ིལས་ལམ་དངྩོས་དང༌། དེ་དག་གི་འབས་བུའྩོ། །གཉིས་པ་བེ་

བག་ཏུ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། རྣམ་སིན་གི་ཡྩོན་ཏན། དེའི་བེད་ལས། དེའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་

པའྩོ། །དེ་ཡན་གིས་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་

ཚུལ་གི་ས་བཅད་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྩོ་

སྦྩོང་ཚུལ། 

༈ འདི་ལ་གཉིས། ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བྩོ་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཐར་པར་བགྩོད་པའི་ལམ་

གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། འཁྩོར་བ་སྤིའི་སྡུག་བསྔལ་

བསམ་པ་དང༌། སྩོ་སྩོའ་ིསྡུག་བསྔལ་བསམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་དྲུགངེས་པ་མེད་པའི་

ཉེས་པ། ངྩོམས་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ། ལུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འདྩོར་བའི་ཉེས་པ། ཡང་

ཡང་ཉིང་མཚམས་སྦྩོར་བའི་ཉེས་པ། ཡང་ཡང་མཐྩོ་དམན་དུ་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ། 

གྩོགས་མེད་པའི་ཉེས་པའྩོ། །

གཉིས་པ་སྩོ་སྩོའ་ིསྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་གཉིས། ངན་འགྩོའ་ིསྡུག་བསྔལ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བསམ་པ། བདེ་འགྩོའ་ིསྡུག་བསྔལ་བསམ་པའྩོ། །དེ་ལ་གསུམ། མིའི་སྡུག་བསྔལ་

བསམ་པ། ལྷ་མ་ཡིན་གི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའྩོ། །དང་

པྩོ་ལ་བདུན། སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། ན་བའི་

སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། སྡུག་པ་དང་བལ་བའི་སྡུག་

བསྔལ་བསམ་པ། མི་སྡུག་པ་དང་འཕད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། འདྩོད་པའི་

དངྩོས་པྩོ་བཙལ་ཀང་མི་རེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའྩོ། །ཐར་པར་འགྩོད་པའི་

ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གཉིས། ཀུན་འབྱུང་འཁྩོར་བའི་མཇུག་

རིམ་བསམ་པ་དང༌། ཐར་པར་བགྩོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་

དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ཉྩོན་མྩོངས་པ་སྐྱེ་ཚུལ། དེས་ལས་གསྩོག་ཚུལ། འཆི་

འཕྩོ་བ་དང་ཉིང་མཚམས་སྦྩོར་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། ཉྩོན་མྩོངས་ངྩོས་བཟུང་བ། 

དེ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་རྒྱུ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཉེས་དམིགས་

སྩོ། །གསུམ་པ་འཆི་འཕྩོ་བ་དང་ཉིང་མཚམས་སྦྩོར་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། 

འཆི་བ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཚུལ། ཤི་ནས་བར་དྩོ་འགྲུབ་ལུགས། དེས་སྐྱེ་སྲིད་དུ་

ཉིང་མཚམས་སྦྩོར་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །གཉིས་པ་ཐར་པར་བགྩོད་པའི་ལམ་གི་རང་

བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དངྩོས་ལ་གཉིས། རེན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་འཁྩོར་བ་ལྡྩོག་པ་

དང༌། ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་འཁྩོར་བ་ལྡྩོག་པའྩོ། །དེས་སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་

མྩོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་ས་བཅད་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །གསུམ་པ་

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་ཚུལ། 

༈ འདི་ལ་གསུམ། ཐེག་ཆེན་གི་འཇུག་སྩོ་སེམས་བསྐྱེད་ཁྩོ་ནར་བསྟན་པ་
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ཕན་ཡྩོན་དང་བཅས་པ། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ། སེམས་བསྐྱེད་ནས་

སྤྩོད་པ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཅུ། ཐེག་ཆེན་གི་འཇུག་སྩོ་སེམས་བསྐྱེད་ཁྩོ་

ནར་བསྟན་པ།རྒྱལ་བའི་སྲས་ཞེས་བ་བའི་མིང་ཐྩོབ་པ། ཉན་རང་ཟིལ་གིས་གནྩོན་

པ། མཆྩོད་པའི་ཞིང་མཆྩོག་ཏུ་འགྱུར་བ། ཚོགས་བདེ་བག་ཏུ་རྩོགས་པ། སིག་སྒིབ་

མྱུར་དུ་སྦང་བ། ཅི་བསམ་པ་འགྲུབ་པ། གནྩོད་པ་དང་བར་ཆད་ཀིས་མི་ཚུགས་པ། 

ས་ལམ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་རྩོགས་པ། འབྱུང་བའི་ཞིང་སར་འགྱུར་བའྩོ། །གཉིས་པ་

བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ལ། སེམས་སྦྩོང་བ་དངྩོས་དང༌། སེམས་བསྐྱེད་

ཆྩོ་གས་བཟུང་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གི་སྩོ་ནས་བྩོ་སྦྩོང་ཚུལ་དང༌། 

བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སྩོ་ནས་བྩོ་སྦྩོང་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བརྒྱད། བཏང་

སྩོམས་སྩོམ་པ། མར་ཤེས། དྲིན་དྲན། དྲིན་གཟྩོ། བམས་པ། སིང་རེ། ལྷག་བསམ། 

སེམས་བསྐྱེད་དངྩོས་སྩོམ་པའྩོ། །གཉིས་པ་བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སྩོ་ནས་བྩོ་

སྦྩོང་ཚུལ་ལ་ལྔ། བདག་གཞན་མཉམ་པ། རང་གཅེས་འཛིན་གི་སྐྱྩོན་སྩོ་དུ་མ་ནས་

བསམ་པ། གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་ཡྩོན་ཏན་སྩོ་དུ་མ་ནས་བསམ་པ། བདག་གཞན་

བརེ་བའི་བསམ་པ་དངྩོས། དེ་ལ་བརེན་ནས་གཏྩོང་ལེན་སྩོམ་ཚུལ་ལྩོ། །གཉིས་པ་

སེམས་བསྐྱེད་ཆྩོ་གས་བཟུང་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། སྩོམ་པ་མ་ཐྩོབ་པ་ཐྩོབ་པར་བེད་

པ། ཐྩོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྤྩོད་

པ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། རང་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པའི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་

དང༌། གཞན་འགྩོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པའི་བསྡུ་བའི་དངྩོས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

པྩོ་བཞི་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྤྩོད་པ་སྤི་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་

དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་སླྩོབ་ཚུལ། རྩོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་

ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་དྲུགསྦིན་པ། ཚུལ་ཁིམས། བཟྩོད་པ། བརྩོན་འགྲུས། བསམ་གཏན། 

ཤེས་རབ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལྩོ། །གཉིས་པ་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

བསམ་གཏན་གི་ངྩོ་བྩོ་ཞི་གནས་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལྷག་མཐྩོང་

ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་དྲུགཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་བསྟེན་པ་དང༌། ཞི་གནས་སྒྲུབ་

ཚུལ་དངྩོས། དེ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་གནས་དགུ་སྒྲུབ་ཚུལ། དེ་སྟྩོབས་དྲུག་གིས་

འགྲུབ་ལུགས། དེ་ལ་ཡིད་བེད་བཞི་ཡྩོད་ཚུལ། དེ་ལས་ཞི་གནས་དངྩོས་སྐྱེ་ཚུལ་

ལྩོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཉེས་པ་ལྔ་སྩོང་བའི་གཉེན་པྩོ་འདུ་བེད་བརྒྱད་བསྟེན་ཚུལ་

ལྩོ། །གཉིས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལྷག་མཐྩོང་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལ་གསུམ། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ། དེ་

ལས་ལྷག་མཐྩོང་སྐྱེ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ། མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྐྱྩོང་

ཚུལ་དང༌། རེས་ཐྩོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐྱྩོང་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་དགག་བ་ངེས་པའི་

གནད། ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་གནད། བདེན་པའི་གཅིག་བལ་ངེས་པའི་གནད། བདེན་

པའི་དུ་བལ་ངེས་པའི་གནད་དང་བཞིའྩོ། །གཉིས་པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ལ་གཉིས།འདུས་བས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གཏན་ལ་འབེབས་

པ།འདུས་མ་བས་རང་བཞིན་མེད་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། 

གཟུགས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ། ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

མེད་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ།ལྡན་མིན་འདུ་བེད་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གཏན་ལ་

འབེབས་པའྩོ། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་ས་བཅད་

བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

བཞུགས་སར་རིགས་ལམ་སླྩོབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་མིང་པ་དགེ་བཤེས་བྩོ་

བཟང་ཟླ་བ་ནས་༢༠༠༨། ༡༠། ༡༠ཉིན་མི་མང་ལ་ནང་ཆྩོས་ཀི་ལམ་རིམ་ངྩོ་སྤྩོད་

སྐབས་ཟིན་བིས་ཀིས་འགེམས་སེལ་བས་པ་དགེའྩོ། །

༄༅། །སྤྩོད་འཇུག་གི་སྟེང་ནས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་རྒྱས་བཤད་

སྐབས་ཀི་སྤྩོད་འཇུག་གི་ས་བཅད་དང་ 

གཞུང་ཤན་སྦར་བཞུགས་སྩོ། །

༈ འདིར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡབ་གྱུར་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་སྲས་ཀི་ཐུ་བྩོ་

མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པྩོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཞུང་འཆད་པ་ལ་གཉིས། བསྟན་བཅྩོས་

ཀི་མཚན་དང༌། བསྟན་བཅྩོས་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། མཚན་དངྩོས་དང༌། 

ཞར་བྱུང་འགྱུར་ཕྱག་གྩོ ། དང་པྩོ་ནི། ར་བར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ནས། སྤྩོད་པ་ལ་

འཇུག་པ། ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། 

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བསྟན་བཅྩོས་དངྩོས་ལ་གསུམ། བསྟན་བཅྩོས་རྩོམ་པ་ལ་

འཇུག་པའི་རྒྱུ་དང༌། བརམས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་ཀི་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་དངྩོས། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

མཇུག་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་བ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། མཆྩོད་བརྩོད་དང༌། བརམ་

པར་དམ་བཅའ་བ། ཁེངས་སྐྱུང་བ། སྤྩོ་བ་བསྐྱེད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། བདེ་གཤེགས་ཆྩོས་ཀི་སྐུ་མངའ་སྲས་བཅས་དང༌། །ཕྱག་འྩོས་

ཀུན་ལའང་གུས་པར་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །ཞེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་བརམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། ར་བར། བདེ་གཤེགས་སྲས་ཀི་སྩོམ་

ལ་འཇུག་པ་ནི། །ལུང་བཞིན་མདྩོར་བསྡུས་ནས་ནི་བརྩོད་པར་བ། །ཞེསྩོ། །

གསུམ་པ་ཁེངས་སྐྱུང་བ་ནི། ར་བར། སྔྩོན་ཆད་མ་བྱུང་བ་ཡང་འདིར་བརྩོད་

མེད། །ནས། རང་གི་ཡིད་ལ་བསྩོམ་ཕྱིར་ངས་འདི་བརམས། །ཞེས་སྩོ། །

བཞི་པ་སྤྩོ་བ་བསྐྱེད་པ་ནི། ར་བར། དགེ་བ་བསྩོམ་ཕྱིར་བདག་གི་དད་པའི་

ཤུགས། །ནས། ཅི་སྟེ་འདི་དག་མཐྩོང་ན་དྩོན་ཡྩོད་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་བརམ་བ་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་གཉིས། གཞུང་སྤིའི་རྣམ་གཞག་

དང༌། བརམ་བ་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྤྩོད་འགེལ་ཡྩོན་ཏན་

བུམ་བཟང༌། དཔེ་དེབ་ཤྩོག་༡༩ལྟར་རྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། ར་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པྩོ་ཆེའི་གསུང་རྒྱུན་གཞིར་བཟུང༌། བང་

ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་གི་སྩོན་ལམ་གི་བསྡུས་དྩོན་ལྟར་ཏེ། དེ་ལ་བཞི། བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་རིན་པྩོ་ཆེ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ལེའུ་དང༌། སྐྱེས་པ་མི་ཉམས་པར་

བེད་པའི་ལེའུ། དེའི་རྒྱུན་གྩོང་འཕེལ་དུ་བེད་པའི་ལེའུ། དེ་ལྟར་སེལ་པའི་འབས་བུ་

བསྔྩོ་སྩོན་གི་ལེའུ་བཤད་པའྩོ། །དེའི་དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ཕན་ཡྩོན་གི་ལེའུ་དང༌། 

སིག་བཤགས་ཀི་ལེའུ། བང་སེམས་ཡྩོངས་བཟུང་གི་ལེའུ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་
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ལེའུ་དང་པྩོ་ཕན་ཡྩོན་གི་ལེའུ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་དང༌། ལེའུའི་མཚན་

ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་རེན་དང༌། བརེན་པ་ཕན་ཡྩོན་དངྩོས་

སྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། ལུས་རེན་དང༌། སེམས་རེན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དལ་འབྩོར་འདི་

ནི་རེད་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །ནས། ཕྱིས་འདི་ཡང་དག་འབྩོར་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་

སྩོ། །

གཉིས་པ་སེམས་རེན་ནི། ཇི་ལྟར་མཚན་མྩོ་མུན་ནག་སྤིན་རུམ་ན། །ནས། 

འཇིག་རེན་བསྩོད་ནམས་བྩོ་གྩོས་ཐང་འགའ་འབྱུང༌། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བརེན་པ་

ཕན་ཡྩོན་དངྩོས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་སྤིའི་ཕན་ཡྩོན་དང༌། སྩོན་

འཇུག་སྩོ་སྩོའ་ིཕན་ཡྩོན།སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལྡན་གང་ཟག་གི་ཆེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་

གསུམ། དགེ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཕན་ཡྩོན་དང༌།མིང་དྩོན་གནས་

འགྱུར་བའི་ཕན་ཡྩོན། ཕན་ཡྩོན་དཔེའི་སྩོ་ནས་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དེ་

ལྟས་དགེ་བ་ཉམས་ཆུང་ཉིད་ལ་རག །ནས། བང་ཆུབ་སེམས་ཉིད་རག་ཏུ་གཏང་མི་

བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས། །ནས། 

འཇིག་རེན་ལྷ་མིར་བཅས་པས་ཕྱག་བར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ཕན་ཡྩོན་

དཔེའི་སྩོ་ནས་བསྟན་པ་ལ་དྲུགགསེར་འགྱུར་གི་དཔེས་སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པར་བསྟན་

པ་དང༌། རིན་པྩོ་ཆེའི་དཔེས་དྩོན་ཆེ་བར་བསྟན་པ། འབས་བུ་ཅན་གི་ལྩོན་ཤིང་གི་

དཔེས་དགེ་ར་མི་ཟད་ཅིང་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་བསྟན་པ། སྐྱེལ་མ་དཔའ་བྩོའི་དཔེས་

ངེས་པའི་སིག་པ་ཟིལ་གིས་གནྩོན་པར་བསྟན་པ། དུས་མཐའི་མེའི་དཔེས་མ་ངེས་

པའི་སིག་པ་དྲུངས་ནས་འབིན་པར་བསྟན་པ། འདིར་མ་བཤད་པར་གཞན་དུ་ཞལ་
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འཕང་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། གསེར་འགྱུར་རི་ཡི་རྣམ་པ་མཆྩོག་ལྟ་བུར། །ནས། བང་ཆུབ་

སེམས་ཞེས་བ་བ་རབ་བརན་ཟུངས། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། འགྩོ་བའི་དེད་དཔྩོན་

གཅིག་པུ་ཚད་མེད་བྩོས། །ནས། རིན་ཆེན་བང་ཆུབ་སེམས་ལེགས་བརན་པྩོར་

ཟུངས། །ཞེསྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། དགེ་བ་གཞན་ཀུན་ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་ནི། །ནས། འབས་བུ་

འབིན་པས་མི་ཟད་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། སིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་

བཟད་བས་ན་ཡང༌། །ནས། དེ་ལ་བག་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཅིས་མི་བསྟེན། །ཞེས་

སྩོ། །ལྔ་པ་ནི། དེས་ནི་དུས་མཐའི་མེས་བཞིན་སིག་ཆེན་རྣམས། །ནས། སྐད་ཅིག་

གཅིག་གིས་ངེས་པར་སྲེག་པར་བེད། །ཅེས་སྩོ། །དྲུག་པ་ནི། དེ་ཡི་ཕན་ཡྩོན་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་དག །ནས། བམས་མགྩོན་བྩོ་དང་ལྡན་པས་ནྩོར་བཟང་བཤད། །ཅེསྩོ། །

གཉིས་པ་སྩོན་འཇུག་སྩོ་སྩོའ་ིཕན་ཡྩོན་ལ་གསུམ། དབེ་བ་དང་ངྩོ་བྩོའ་ིཁྱད་

པར་དང༌། ཕན་ཡྩོན་གི་ཁྱད་པར། ཕན་ཡྩོན་གི་ཁྱད་པར་ལུང་རིགས་ཀི་སྩོ་ནས་སྒྲུབ་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དེ་མདྩོར་བསྡུས་ན། །ནས། བེ་བག་རིམ་བཞིན་

ཤེས་པར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། 

བང་ཆུབ་སྩོན་པའི་སེམས་ལས་ནི། །ནས། ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་རབ་ཏུ་

འབྱུང༌། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ཕན་ཡྩོན་གི་ཁྱད་པར་ལུང་རིགས་ཀི་སྩོ་ནས་སྒྲུབ་པ་

ལ་གཉིས། ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ་དང༌། རིགས་པས་སྒྲུབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། འདི་ནི་འཐད་

པ་དང་བཅས་པར། །ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀིས་གསུངས། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྩོན་པའི་ཕན་ཡྩོན་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་དང༌།འཇུག་པའི་
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ཕན་ཡྩོན་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཀད་ནད་ཙམ། །ནས། དེ་ལ་ཇི་ལྟར་གཞལ་

གིས་ལང༌། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕན་པར་བསམ་པ་ཙམ་གིས་ཀང༌། །ནས། 

བསྩོད་ནམས་དེ་འདྲའང་ག་ལ་ཡྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལྡན་

གི་གང་ཟག་གི་ཆེ་བ་བཤད་པ་ནི། ཕན་བཏགས་ལན་ལྡྩོན་གང་ཡིན་པ། །ནས། བདེ་

བའི་འབྱུང་གནས་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེསྩོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་བཤད་

པ་ཞེས་བ་བ་སྟེ།ལེའུ་དང་པྩོའ ྩོ། །

ལེའུ་གཉིས་པ། 

༈ གཉིས་པ་སིག་བཤགས་ཀི་ལེའུ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་དང༌།ལེའུའི་

མཚན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། མཆྩོད་པའི་ཡན་ལག་དང༌། ཕྱག་གི་ཡན་ལགསྐྱབས་

འགྩོའ་ིཡན་ལགསིག་བཤགས་ཀི་ཡན་ལག་གྩོ ། དང་པྩོ་ལ་ལྔ། དངྩོས་འབྩོར་གི་

མཆྩོད་པ་དང༌། ཡིད་སྤྲུལ་གི་མཆྩོད་པ། སྩོན་ལམ་གི་སྟྩོབས་ཀི་མཆྩོད་པ། བ་མེད་

ཀི་མཆྩོད་པ། བསྟྩོད་དབངས་ཀི་མཆྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། བདག་པྩོས་

ཡྩོངས་བཟུང་གི་མཆྩོད་པ་དང༌།བདག་པྩོས་མ་བཟུང་བའི་མཆྩོད་པ། ལུས་འབུལ་

བའི་མཆྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། རིན་ཆེན་སེམས་དེ་གཟུང་བར་བ་བའི་

ཕྱིར། །ནས། ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་མཆྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་

ནི། ར་བར། མེ་ཏྩོག་འབས་བུ་ཇི་སེད་ཡྩོད་པ་དང༌། །ནས། བདག་གི་དྩོན་སླད་ཉིད་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ཀི་མཐུས་བཞེས་ཤིག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམས་

ལ་བདག་གིས་ནི། །ནས། སིག་པ་གཞན་ཡང་སླན་ཆད་མི་བགིད་དྩོ། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ཡིད་སྤྲུལ་གི་མཆྩོད་པ་ལ་གཉིས། ཁྲུས་སྩོགས་ཀི་མཆྩོད་པ་དང༌། 

ཉེར་སྤྩོད་ཀི་མཆྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཁྲུས་ཀི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་

པ། །ནས། འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སྩོགས་ལའང་རྒྱན་པར་བགི། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་

པ་ཉེར་སྤྩོད་ཀི་མཆྩོད་པ་ནི། ར་བར། སྟྩོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་ལྡང་བ་ཡི། །ནས། 

རག་ཏུ་ཐུབ་དབང་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགི། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་སྩོན་སྟྩོབས་ཀི་

མཆྩོད་པ་ནི། ར་བར། དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆྩོད་པའི་ཚོགས། །ནས། རྒྱུན་མི་འཆད་

པར་འབབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །བཞིཔ་བ་མེད་ཀི་མཆྩོད་པ་ནི། ར་བར། ཇི་ལྟར་

འཇམ་དབངས་ལ་སྩོགས་པས། །ནས། མགྩོན་པྩོ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་

མཆྩོད། །ཅེས་སྩོ། །

ལྔ་པ་བསྟྩོད་དབངས་ཀི་མཆྩོད་པ་ནི། ར་བར། ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་

བདག །ནས། ངེས་པར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ཕྱག་འཚལ་གི་

ཡན་ལག་ནི། ར་བར། དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན། །ནས། བརྟུལ་

ཞུགས་མཆྩོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་སྐྱབས་འགྩོའ་ིཡན་ལག་ནི། 

ར་བར། བང་ཆུབ་སིང་པྩོར་མཆིས་ཀི་བར། །ནས། ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་

སུ་མཆི། །ཞེས་སྩོ། །བཞི་པ་སིག་བཤགས་ཀི་ཡན་ལག་ལ་གཉིས། བཤགས་ཡུལ་

མངྩོན་དུ་བ་བ་དང༌། བཤགས་པ་བ་བ་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཕྱྩོགས་

རྣམས་ཀུན་ལ་བཞུགས་པ་ཡི། །ནས། ཐལ་མྩོ་སྦར་ཏེ་གསྩོལ་བ་ནི། །ཞེས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སྩོ། །གཉིས་པ་བཤགས་པ་བ་བ་དངྩོས་ལ་བཞི། སུན་འབིན་པའི་སྟྩོབས་དང༌། རེན་

གི་སྟྩོབས། གཉེན་པྩོ་ཀུན་ཏུ་སྤྩོད་པའི་སྟྩོབས། ཉེས་པ་ལས་སླར་ལྡྩོག་པའི་སྟྩོབས་

སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཐྩོག་མ་མེད་ལྡན་འཁྩོར་བ་ནས། །ནས། དེ་ཚེ་བདག་གིས་

ཇི་ལྟར་བ། །ཞེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་རེན་གི་སྟྩོབས་ནི། ར་བར། དེ་བས་རྒྱལ་བ་འགྩོ་བའི་མགྩོན། །ནས། 

འཇིགས་པ་མྱུར་དུ་བསལ་དུ་གསྩོལ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་གཉེན་པྩོ་ཀུན་ཏུ་སྤྩོད་

པའི་སྟྩོབས་ལ་གཉིས། གཉེན་པྩོ་བསྟེན་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། གཉེན་པྩོ་བསྟེན་

པ་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཐ་མལ་ནད་ཀིས་འཇིགས་ན་ཡང༌། །ནས། མཛའ་

དང་མི་མཛའ་ཀུན་ཅི་རུང༌། །ཞེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་གཉེན་པྩོ་བསྟེན་པ་དངྩོས་ནི། ར་བར། མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་

འབྱུང༌། །ནས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགི། །ཞེས་སྩོ། །བཞི་པ་ཉེས་པ་

ལས་སླར་ལྡྩོག་པའི་སྟྩོབས་ནི། ར་བར། འདྲེན་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་གི་སིག །ནས། 

སླན་ཆད་བདག་ནི་ཡྩོང་མི་བགིད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་སིག་པ་བཤགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའྩོ། །

ལེའུ་གསུམ་པ། 

༈ གསུམ་པ་ལེའུ་གསུམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བའི་ལེའུ་

ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་དང༌། ལེའུའི་མཚན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། སྦྩོར་བ་སྔྩོན་

འགྩོའ་ིཆྩོས། དངྩོས་གཞི་དམ་བཅའ། རེས་དགའ་བ་བསྩོམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། 

བང་སེམས་སྐྱེ་བའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཚོགས་གསྩོག་པ། དེའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་བྩོ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སྦྩོང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང༌། ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བར་བསྐུལ་

བ། མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྩོལ་བ། བསྔྩོ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ར་བར། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་ངན་སྩོང་གི། །ནས། དགའ་བས་

རེས་སུ་ཡི་རང་ངྩོ༌། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། ཕྱྩོགས་རྣམས་ཀུན་གི་སངས་

རྒྱས་ལ། །ནས། ཆྩོས་ཀི་སྒྩོན་མེ་སྦར་དུ་གསྩོལ། །ཞེས་སྩོ། གསུམ་པ་ནི། ར་བར། 

རྒྱལ་བ་མ་ངན་འདའ་བཞེད་ལ། །ནས། བསྐལ་པ་གངས་མེད་བཞུགས་པར་

གསྩོལ། །ཞེས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་འདི་དག་ཀུན་བས་ཏེ། །ནས། མདུན་

ན་ཉེ་བར་གནས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བང་སེམས་དེའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་བྩོ་

སྦྩོང་བ་ལ་བཞི།བྩོ་སྦྩོང་དངྩོས། དེའི་འཐད་པ་འགྩོད་པ། ལུས་བེ་བག་ཏུ་གཏྩོང་བ། 

བྩོ་སྦྩོང་གི་འབས་བུར་གཞན་དྩོན་དུ་སྩོན་ལམ་གདབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། 

ལུས་དང་དེ་བཞིན་ལྩོངས་སྤྩོད་དང༌། །ནས། ཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་བར་བ། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་དེའི་འཐད་པ་འགྩོད་པ་ནི། ར་བར། ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མ་ངན་

འདའ། །ནས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཏང་བ་མཆྩོག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ལུས་བེ་

བག་ཏུ་གཏྩོང་བ་ནི། ར་བར། བདག་གིས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ནས། ལས་གང་

ཡིན་པའང་བེད་དུ་ཆུག །ཅེས་སྩོ། །བཞི་པ་བྩོ་སྦྩོང་གི་འབས་བུར་གཞན་དྩོན་དུ་

སྩོན་པ་ནི། ར་བར། བདག་ལ་དམིགས་ནས་ནམ་དུ་ཡང༌། །ནས། བདག་ནི་ཉེར་

འཚོའི་རྒྱུར་ཡང་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་དངྩོས་བཞི་དམ་བཅའ་ནི། ར་བར། ཇི་

ལྟར་སྔྩོན་གི་བདེ་གཤེགས་ཀིས། །ནས། རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགི། །ཞེས་

སྩོ། །གསུམ་པ་མཇུག་དགའ་བ་བསྩོམ་པ་ལ་གཉིས། རང་ལ་དགའ་བ་བསྩོམ་པ་



  122  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

དང༌། གཞན་ལ་དགའ་བ་བསྩོམ་དུ་གཞུག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་བྩོ་དང་

ལྡན་པ་ཡིས། །ནས། སེམས་ཅན་མགྩོན་ཆེན་ཚིམ་པར་བེད་པ་ཡིན། །ཅེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། བདག་གིས་དེ་རིང་སྐྱྩོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །ནས། ལྷ་དང་

ལྷ་མིན་ལ་སྩོགས་དགའ་བར་གིས། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་

བ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའྩོ། །

ལེའུ་བཞི་པ། 

༈ གཉིས་པ་བང་སེམས་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བའི་ཐབས་ལ་གསུམ།བག་ཡྩོད་

ཀི་ལེའུ་དང༌། ཤེས་བཞིན་གི་ལེའུ་དང༌། བཟྩོད་པའི་ལེའུའྩོ། །དང་པྩོ་ལེའུ་བཞི་པ་

བག་ཡྩོད་ཀི་ལེའུ་ལ་གཉིས། སྤིའི་དྩོན་དང༌།གཞུང་གི་དྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྤྩོད་

འགེལ་ཡྩོན་བུམ་ཤྩོག་༡༢༠ལྟར་རྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་དང༌། 

ལེའུའི་མཚན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། མདྩོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

དྩོན་བསྡུ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀིས་དེ་ལྟ་བུར། །ནས། བསླབ་

ལས་མི་འདའ་འབད་པར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། བསླབ་

བ་ལ་བསླབ་པར་བསམ་སྟེ་བག་ཡྩོད་བ་བ་དང༌། དལ་འབྩོར་ལ་བསམ་སྟེ་བག་ཡྩོད་

བ་བ། སང་བ་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་བསམ་སྟེ་བག་ཡྩོད་བ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། བསམ་

པ་སེམས་བསྐྱེད་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང༌། སྦྩོར་བ་བརྩོན་འགྲུས་མི་ཉམས་པར་

བསྲུང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། བབ་ཅྩོལ་བརམས་པ་གང་ཡིན་པའམ། །ནས། ས་

ཐྩོབ་པ་ལ་ཡུན་རིང་ཐྩོགས། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་སྦྩོར་བ་བརྩོན་འགྲུས་མི་ཉམས་
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པར་བསྲུང་བ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟས་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་བཞིན། །ནས། བཅད་དང་

གཤེགས་སྩོགས་མྩོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རེན་དལ་འབྩོར་ལ་བསམ་

སྟེ་བག་ཡྩོད་བ་བ་ལ་གསུམ།དལ་འབྩོར་རེད་དཀའི་ཚུལ་ལ་བསམ་སྟེ་བག་ཡྩོད་བ་

བ་དང༌། ངན་སྩོང་ལས་ཐར་དཀའ་བ་ལ་བསམ་སྟེ་བག་ཡྩོད་བ་བ་དང༌། དལ་འབྩོར་

ཐྩོབ་དུས་དགེ་བར་འབད་དགྩོས་པར་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། །ནས། མི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཐྩོབ་དཀར་གསུངས། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། སྐད་ཅིག་གཅིག་བས་སིག་པས་ཀང༌། །ནས། སིག་པ་

གཞན་དག་རབ་ཏུ་སྐྱེ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། འདི་འདྲའི་དལ་བ་རེད་

གྱུར་ནས། །ནས། བདག་གི་ཁྩོང་ན་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་སང་བ་ཉྩོན་

མྩོངས་ལ་བསམ་སྟེ་བག་ཡྩོད་བ་བ་ལ་གསུམ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཉེས་དམིགས་

བཤད་པ་དང༌། ཉྩོན་མྩོངས་སྩོང་བའི་དཀའ་དཔྱད་བཟྩོད་རིགས་པ། ཉྩོན་མྩོངས་ཇི་

ལྟར་སྩོང་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཞེ་སང་སྲེད་སྩོགས་དག་རྣམས་

ནི། །ནས། གནས་ན་བདག་ལ་བདེ་བ་ག་ལ་ཡྩོད། །ཅེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་ཇི་སྲིད་བདག་གིས་དག་འདི་མངྩོན་སུམ་

དུ། །ནས། རག་ཏུ་ཕྱིར་མི་ལྡྩོག་པར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། འདི་ལ་

བདག་གིས་ཞེན་བ་ཞིང༌། །ནས། དྩོན་མེད་ཉིད་དུ་བདག་ལ་དམལ་སྩོགས་རྣམས་སུ་

ཅི་སྟེ་གནྩོད་པ་བེད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་དྩོན་བསྡུ་བ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་རྣམ་

བསམས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ཡི། །ནས། བཅྩོས་དགྩོས་ནད་པ་སྩོས་པ་ག་ལ་

ཡྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་
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འཇུག་པ་ལས་བག་ཡྩོད་བསྟེན་པ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་ལེའུ་བཞི་པའྩོ། །

ལེའུ་ལྔ་པ། 

གཉིས་པ་ལེའུ་ལྔ་པ་ཤེས་བཞིན་གི་ལེའུ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་དང༌། 

ལེའུའི་མཚན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། བསླབ་པ་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ་སེམས་སྲུང་བ་

དང། སེམས་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ་དྲན་ཤེས་བསྟེན་པ། དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པས་

སེམས་སྦྩོང་གི་སྤྩོད་པ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ། སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་

གཞན་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། མདྩོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། བསླབ་པ་བསྲུང་བར་འདྩོད་པ་ཡིས། །ནས། བསླབ་པ་

བསྲུང་བར་ཡྩོང་མི་ནུས། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། གནྩོད་པ་

ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་བྱུང་ཚུལ་དང༌། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་བྱུང་ཚུལ། 

དེས་ན་ངེས་པར་སེམས་བསྲུང་དགྩོས་པར་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། སེམས་

ཀི་གང་པྩོ་ཡན་བཏང་བས། །ནས། སེམས་ལས་འཇིགས་པ་གཞན་འགའ་

མེད། །ཅེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་བྱུང་ཚུལ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་

འགྩོ་བ་དབུལ་བྩོར་བས། །ནས། དེ་དག་དྩོན་མེད་གི་ནར་འཁྱམས། །ཞེས་

སྩོ། །གསུམ་པ་དེས་ན་ངེས་པར་སེམས་བསྲུང་དགྩོས་པར་བསྟན་པ་ནི། ར་བར། དེ་

ལྟས་བདག་གི་སེམས་འདི་ནི། །ནས། སེམས་ནི་ནམ་ཡང་ཉམས་མི་བ། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་སེམས་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ་དྲན་ཤེས་བསྟེན་པ་ལ་གཉིས།མདྩོར་

བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། སེམས་བསྲུང་འདྩོད་པ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

རྣམས་ལ་ནི། །ནས། བདག་ནི་དེ་ལྟར་ཐལ་མྩོ་སྦྩོར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་

བཤད་ལ་གཉིས། ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། དྲན་པ་བསྟེན་པའི་

ཐབས་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ནད་ཀིས་དཀྲུགས་པའི་མི་དག་ནི། །ནས། 

བདེ་འགྩོའ་ིསྲྩོག་ཀང་འཇྩོམས་པར་བེད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། དེ་བས་

དྲན་པ་ཡིད་སྩོ་ནས། །ནས། སྩོང་བ་དག་ཀང་ཕྱིར་འྩོང་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་

དྲན་ཤེས་ལྡན་པས་སེམས་སྦྩོང་གི་སྤྩོད་པ་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཉེས་སྤྩོད་སྩོམ་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་དང༌། དགེ་བ་ཆྩོས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སླྩོབ་ཚུལ། 

སེམས་ཅན་དྩོན་བེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། སྩོ་གསུམ་

གི་སྤྩོད་པ་དག་པར་བ་བ་དང༌། བསླབ་པའམ་སྤྩོད་པ་ཉམས་པ་བསྲུང་བའྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། ར་བར། རེ་ཞིག་དང་པྩོ་འདི་འདྲའི་སེམས། །ནས། དེ་ལྟ་ན་ནི་འཕེལ་མི་

འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། བེ་མྩོའ་ིགཏམ་ནི་སྣ་ཚོགས་དང༌། །ནས། 

རབ་ཏུ་མི་གཡྩོ་གཟུང་བར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་དགེ་བ་ཆྩོས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། བསླབ་པར་མི་སླྩོབ་པའི་རྒྱུ་ལུས་ལ་ཆགས་པ་སང་

དགྩོས་པར་བསྟན་པ་དང༌། དགེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བ་བའྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། ར་བར། བ་རྒྩོད་ཤ་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། །ནས། ཡིད་བཞིན་གི་ནི་ལུས་སུ་

བསྒྱུར། །ཞེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་རང་དབང་ཡྩོད་གིས་ཏེ། །ནས། གཙོ་ཕྱིར་

གཞན་གི་དྩོན་བསམ་མྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་སེམས་ཅན་དྩོན་བེད་ཀི་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་སླྩོབ་ཚུལ་ལ་གསུམ། གཞན་དྩོན་ལྷུར་ལེན་པ་དང༌། ཟང་ཟིང་དང་ཆྩོས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཀིས་བསྡུས་པ། ཕ་རྩོལ་གི་མ་དད་པ་བསྲུང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་རིག་

བས་གཞན་དྩོན་ལ། །ནས། བཀག་པ་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་གནང༌། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་

ནི། ར་བར། ལྩོག་པར་ལྟུང་དང་མགྩོན་མེད་དང༌། །ནས། མདྩོ་དང་སྔགས་ཀིས་

འདྲིད་མི་བ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། སྩོ་ཤིང་དང་ནི་མཆིལ་མ་དག །ནས། 

ཐྩོག་མ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་སྦར། །ཞེས་སྩོ། །བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

ཡན་ལག་གཞན་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་དངྩོས་

དང༌། ཤེས་བཞིན་གི་ངྩོ་བྩོ་ངྩོས་བཟུང་ནས་ལེའུའི་དྩོན་བསྡུ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་

བར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་དག །ནས། བསླབ་པ་མཐྩོང་ནས་ཡང་དག་

སྤད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། ལུས་དང་སེམས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ། །ནས། 

ནད་པ་དག་ལ་ཕན་འགྱུར་རམ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཤེས་བཞིན་བསྲུང་བར་བ་བ་སྟེ་ལེའུ་ལྔ་

པའྩོ། །

ལེའུ་དྲུག་པ། 

༈ གསུམ་པ་ལེའུ་དྲུག་པ་བཟྩོད་པའི་ལེའུ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་དང༌། 

ལེའུའི་མཚན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ཁྩོང་ཁྩོ་སྩོང་བ་དང༌། བཟྩོད་པ་སྩོམ་ཚུལ། 

སེམས་ཅན་ལ་གུས་པར་བ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། བསྐལ་པ་སྟྩོང་དུ་བསགས་པ་

ཡི། །ནས། དེ་ལ་མི་དགའ་བས་ཅི་ཕན། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་ཚུལ་ལ་

གཉིས། བཟྩོད་ཡུལ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང༌། བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་

བར། བདག་གམ་བདག་གི་བཤེས་རྣམས་ལ། །ནས། དག་ལ་དེ་ལས་བཟླྩོག་པས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ་དངྩོས་ལ་གཉིས། མི་འདྩོད་པ་བེད་པ་ལ་

བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ་དང༌། འདྩོད་པའི་གེགས་བེད་པ་ལ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་

གསུམ། བདག་ལ་མི་འདྩོད་པ་བེད་པ་ལ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ་དང༌། བདག་གི་བཤེས་ལ་

མི་འདྩོད་པ་བེད་པ་ལ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ། བདག་གི་དག་ལ་མི་འདྩོད་པ་བེད་པ་ལ་

བཟྩོད་པ་སྩོམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། བདག་ལ་སྡུག་བསྔལ་བེད་པ་ལ་བཟྩོད་པ་

སྩོམ་པ་དང༌། བདག་ལ་བརས་སྩོགས་གསུམ་བེད་པ་ལ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་

ལ་གསུམ། སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གི་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ་དང༌།ཆྩོས་ལ་ངེས་སེམས་ཀི་

བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ། གནྩོད་བེད་ལ་ཇི་མི་སམ་པའི་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་

བར། བདེ་བའི་རྒྱུ་ནི་རེས་འགའ་འབྱུང༌། །ནས། སིག་ལ་འཛེམ་ཞིང་དགེ་ལ་

དགའ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། མཁིས་པ་ལ་སྩོགས་སྡུག་བསྔལ་གི། །ནས། 

སུ་ལའང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། བག་མེད་

པས་ནི་བདག་ལའང་བདག །ནས། དེས་ན་དཀའ་ཐུབ་ཞིག་པར་འགྱུར། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་བདག་ལ་བརས་སྩོགས་གསུམ་བེད་པ་ལ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ་ནི། ར་

བར། ཡིད་ནི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས། །ནས། མི་སན་སྨ་ལ་ཅིས་མི་བཟྩོད། །ཅེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་བདག་གི་བཤེས་ལ་མི་འདྩོད་པ་བེད་པ་ལ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ་ནི། ར་

བར། སྐུ་གཟུགས་མཆྩོད་རེན་དམ་ཆྩོས་ལ། །ནས། དགའ་བ་འབའ་ཞིག་འདིར་བ་

རིགས། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་བདག་གི་དག་ལ་ལེགས་པ་བེད་པ་ལ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་

པ་ནི། ར་བར། གཞན་གིས་ཡྩོན་ཏན་ལྡན་བསྟྩོད་ནས། །ནས། བམ་པྩོ་གཉིས་

པའྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་འདྩོད་པའི་བགེགས་བེད་པ་ལ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ་ལ་



  128  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

གཉིས།དག་བྩོའ་ིམི་འདྩོད་པའི་གེགས་བེད་པ་ལ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ།བདག་དང་བདག་

གི་བཤེས་ལ་འདྩོད་པའི་གེགས་བེད་པ་ལ་བཟྩོད་པ་སྩོམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། 

གལ་ཏེ་དག་ཞིག་མི་དགའ་ནའང༌། །ནས། དམལ་བའི་སྲུང་མས་བདག་འཚེད་

ངེས། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། བསྟྩོད་དང་གགས་པའི་རིམ་གྩོས་ནི། །ནས། 

དམ་པའི་ཆྩོས་བཞིན་མཆྩོད་པར་འྩོས། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་སེམས་ཅན་ལ་གུས་

པར་བ་བ་ལ་གསུམ། བསྩོད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་བསམ་སྟེ་གུས་པར་བ་བ་དང༌། རྒྱལ་

བ་དགེས་པ་ལ་བསམ་སྟེ་གུས་པར་བ་བ། ཕན་གནྩོད་ཀི་འབས་བུར་བསམ་སྟེ་གུས་

པར་བ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དེ་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཞིང་དང་ནི། །ནས། སེམས་

ཅན་མཆྩོད་བར་རིགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གཉི་པ་ནི། ར་བར། གཞན་ཡང་

གཡྩོ་མེད་གཉེན་གྱུར་ཅིང༌། །ནས། དེ་ལྟས་བདག་གིས་རག་ཏུ་འདི་ཉིད་བ། །ཞེས་

སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། དཔེར་ན་རྒྱལ་པྩོའ་ིམི་འགའ་ཞིག །ནས། འཁྩོར་ལྩོས་

སྒྱུར་བའི་བདེ་རྒྱས་ཐྩོབ། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་བཟྩོད་པ་བསྟེན་པ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་ལེའུ་དྲུག་པའྩོ། །

ལེའུ་བདུན་པ། 

༈ གསུམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མི་ཉམས་པར་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་སེལ་བ་ལ་

གསུམ། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ལེའུ་དང༌། བསམ་གཏན་གི་ལེའུ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་

ལེའུའྩོ། །དང་པྩོ་ལེའུ་བདུན་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ལེའུ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་

དང༌། ལེའུའི་མཚན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་མདྩོར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་ཇི་ལྟར་རྩོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ར་བར། དེ་ལྟར་བཟྩོད་པས་བརྩོན་འགྲུས་བརམ། །ནས། བསྩོད་ནམས་བརྩོན་འགྲུས་

མེད་མི་འབྱུང༌། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཇི་ལྟར་རྩོམ་ཚུལ་རྒྱས་བཤད་ལ་

གསུམ།བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་མི་མཐུན་

ཕྱྩོགས་སྩོང་བ། དེའི་མཐུན་ཕྱྩོགས་སྒྲུབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། བརྩོན་གང་དགེ་

ལ་སྤྩོ་བའྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མི་མཐུན་ཕྱྩོགས་ལེ་ལྩོ་རྒྱུ་འབས་དང་

བཅས་པ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་ཇི་ལྟར་སྩོང་ཐབས་ཀི་གཉེན་པྩོ་བཤད་པའྩོ། །དང་

པྩོ་ནི། ར་བར། དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱྩོགས་བཤད་བ། །ནས། ལེ་ལྩོ་ཉེ་བར་སྐྱེ་བར་

འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་སྩོང་ཐབས་ཀི་གཉེན་པྩོ་བཤད་པ་ལ་

གསུམ།སྩོམ་ལས་འཛིན་པའི་ལེ་ལྩོའ་ིགཉེན་པྩོ་སྩོམ་ཚུལ་དང༌། བ་བ་ངན་ཞེན་གི་ལེ་

ལྩོའ་ིགཉེན་པྩོ་སྩོམ་ཚུལ། ལེ་ལྩོའ་ིགཉེན་པྩོ་སྩོམ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། སྒིད་

ལུག་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་རྒྱ་བས་བཤྩོར་ནས་ནི། །ནས། རྩོངས་པ་དུས་སུ་གཉིད་མ་

ལྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། དགའ་བའི་རྒྱུ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི། །ནས། 

རྒྩོད་སྩོགས་ལ་ཁྱྩོད་ཅི་ཕྱིར་དགའ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། སྒིད་ལུག་

མེད་དང་དཔུང་ཚོགས་དང༌། །ནས། སེམས་ཤེས་སུ་ཞིག་སྒིད་ལུག་འགྱུར། །ཞེས་

སྩོ། །གསུམ་པ་དེའི་མི་མཐུན་ཕྱྩོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས། མདྩོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་

བཤད་དྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། སེམས་ཅན་དྩོན་འགྲུབ་བ་ཕྱིར་དཔུང༌། །ནས། བདག་

ཀྩོ་ཅིའི་ཕྱིར་སིང་མ་གས། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས། དཔུང་བཞི་

བསགས་པ་དང༌།སྟྩོབས་གཉིས་བསྐྱེད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། མྩོས་པའི་དཔུང་དང༌། 

བརན་པའམ་ང་རྒྱལ་གི་དཔུང༌། དགའ་བའི་དཔུང༌། དྩོར་བའི་དཔུང་བཤད་
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པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། བདག་དང་གཞན་གི་ཡྩོན་ཏན་ནི། །ནས། གུས་པ་ཉིད་དུ་

བསྩོམ་པར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བརན་པའམ་ང་རྒྱལ་གི་དཔུང་ལ་གཉིས། སྤིར་

བསྟན་པ་དང༌། བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། རྩོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ཆྩོ་ག་

ཡིས། །ནས། དམན་འགྱུར་དེ་ཡང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བེ་བག་ཏུ་

བཤད་པ་ལ་གཉིས། བསྡུས་ཏེ་མདྩོར་བསྟན་པ་དང༌། སྩོ་སྩོར་རྒྱས་པར་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ནུས་པ་སྟེ། །གསུམ་པྩོ་དག་ལ་ང་

རྒྱལ་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་སྩོ་སྩོར་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། ལས་ཀི་ང་རྒྱལ་

དང༌།ནུས་པའི་ང་རྒྱལ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ང་རྒྱལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། བདག་ཉིད་

གཅིག་པུས་བའྩོ་ཞེས། །ནས། བདག་ལ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་མཆྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་

པ་ནི། ར་བར། ཤི་བའི་སྦྲུལ་དང་ཕད་གྱུར་ན། །ནས། འགྩོ་ལ་འདྩོད་བཞིན་རྒྱལ་བའི་

འབས་བུ་རྩོགས་པར་བེད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། ཉྩོན་མྩོངས་ཕྱྩོགས་ཀི་

ཁྩོད་གནས་ན། །ནས། རིགས་པ་ལས་ནི་གཞན་མི་སྤད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་

དགའ་བའི་དཔུང་ནི། ར་བར། རེད་མྩོའ་ིབདེ་འབས་འདྩོད་པ་ལྟར། །ནས། ལས་དེ་ལ་

ཡང་འཇུག་པར་བ། །ཞེས་སྩོ། །བཞི་པ་དྩོར་བའི་དཔུང་ནི། ར་བར། སྟྩོབས་ཉམས་

པ་དང་རེས་འབེལ་ན། །ནས། ཕྱི་མ་འདྩོད་པས་དེ་སང་བ། །ཞེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་སྟྩོབས་གཉིས་བསྐྱེད་ཚུལ་ལ་གཉིས། ལྷུར་ལེན་གི་སྟྩོབས་དང༌། 

དབང་བསྒྱུར་བའི་སྟྩོབས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། འཐབ་རིང་དག་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ། །ནས། རིགས་པའི་ལས་ནི་འདྩོད་པར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། ཅི་

ནས་ལས་བེད་སྔྩོན་རྩོལ་ནས། །ནས། དེ་ལྟ་ན་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སྩོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་

བརྩོན་འགྲུས་བསྟན་པ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་ལེའུ་བདུན་པའྩོ། །

ལེའུ་བརྒྱད་པ། 

༈ གཉིས་པ་ལེའུ་བརྒྱད་པ་བསམ་གཏན་གི་ལེའུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

ལེའུའི་གཞུང་དང༌། ལེའུའི་མཚན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦར་བའི་སྩོ་

ནས་མདྩོར་བསྟན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གི་མི་མཐུན་ཕྱྩོགས་སང་བ། བསམ་གཏན་

སྩོམ་པ་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ནས་ནི། །ནས། 

ཉྩོན་མྩོངས་མཆེ་བའི་ཕག་ན་གནས། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདྩོར་བསྟན་

པ་དང༌། རྒྱས་བཤད་དྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ལུས་དང་སེམས་ནི་དབེན་པ་ཡིས། །ནས། རྣམ་པར་རྩོག་

པ་ཡྩོངས་སུ་དྩོར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས། འཇིག་རེན་སྩོང་བ་

དང༌། རྣམ་རྩོག་དྩོར་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། འཇིག་རེན་སང་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དང༌། ནང་སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རེན་ལ་ཆགས་པ་སྩོང་བ། ཕྱི་རེད་སྩོགས་ཀི་འཇིག་

རེན་ལ་སྲེད་པ་སྩོང་བ། སངས་ནས་དབེན་པ་བསྟེན་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། 

ཆགས་པའི་ཕྱིར་དང་རེད་སྩོགས་ལ། །ནས། འཇིག་རེན་ཆགས་པ་མེད་ལ་མངྩོན་

དགས་འགྲུབ། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། མི་རག་སུ་ཞིག་མི་རག་ལ། །ནས། 

འདྲིས་པ་མེད་པར་གནས་པར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། བདག་ནི་རེད་

མང་བཀུར་སྟི་བཅས། །ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས། །ཞེས་

སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ར་བར། 



  132  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ནགས་ན་རི་དྭགས་བ་རྣམས་དང༌། །ནས། དུལ་བར་བ་ཕྱིར་བརྩོན་པར་

བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རྣམ་རྩོག་དྩོར་བ་ལ་གཉིས། མདྩོར་བསྟན་དང༌། རྒྱས་

བཤད་དྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། འཇིག་རེན་འདི་དང་ཕ་རྩོལ་ཏུའང༌། །ནས། ཕ་རྩོལ་ཏུ་

ནི་དམལ་སྩོགས་སྒྲུབ། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། ནང་བུད་མེད་

ཀི་སྲེད་པ་སྩོང་བ་དང༌། ཕྱི་རེད་སྩོགས་ཀི་སྲེད་པ་སྩོང་བ། དབེན་པའི་ཡྩོན་ཏན་དྲན་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ།རྒྱུ་སྒྲུབ་དཀའ་བ་དང༌། ངྩོ་བྩོ་མི་གཙང་བ། འབས་བུ་གནྩོད་

པ་མང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཕྩོ་ཉ་ཕྩོ་ཉ་མྩོ་ཡི་སྔྩོན། །ནས། ཅི་ཕྱིར་མ་ངན་

འདས་མི་འགྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གཉི་པ་ངྩོ་བྩོ་མི་གཙང་བ་བསྟན་པ་ནི། ར་བར། གང་ཞིག་

དང་པྩོ་འབད་དེ་བཏེག །ནས། གྩོང་གི་དུར་ཁྩོད་ལ་དགའ་འམ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་

འབས་བུ་གནྩོད་པ་མང་བ་བསམས་པ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་མི་གཙང་གྱུར་པ་

དེའང༌། །ནས། ཁ་ཅིག་བསྲེགས་པ་དག་ཀང་སྣང༌། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ཕྱི་རེད་

སྩོགས་ལ་སྲེད་པ་སྩོང་བ་ནི། ར་བར། བསགས་དང་བསྲུང་དང་བརག་པའི་གདུང་བ་

ཡིས། །ནས། དག་རྣམས་ཀིས་ཀང་དཔེར་མི་ཕྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་དབེན་པའི་

ཡྩོན་ཏན་དྲན་པ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་འདྩོད་ལ་སྐྱྩོ་བས་ཏེ། །ནས། དབང་པྩོས་ཀང་ནི་

དེ་རེད་དཀའ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་བསམ་གཏན་སྩོམ་པ་དངྩོས་ལ་གསུམ། 

མཚམས་སྦར་ཏེ་མདྩོར་བསྟན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་སྩོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་

པ། ཏིང་འཛིན་འགྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་གདམས་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དེ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིས། །ནས། བང་ཆུབ་སེམས་

ནི་བསྩོམ་པར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བསམ་གཏན་སྩོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ལ་གཉིས།བདག་གཞན་མཉམ་པ་སྩོམ་ཚུལ་དང༌། བདག་གཞན་བརེ་བ་སྩོམ་ཚུལ་

ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། མདྩོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད།དྩོན་བསྡུ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་

བར། བདག་དང་གཞན་དུ་མཉམ་པ་ནི། །ནས། ཐམས་ཅད་བདག་བཞིན་བསྲུང་བར་

བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། མཉམ་པ་ཇི་ལྟར་སྩོམ་ཚུལ་དང༌།དེ་

ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ། དེ་ལྟར་བསྩོམས་པའི་ཕན་ཡྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ལག་པ་

ལ་སྩོགས་དབེ་བ་རྣམ་མང་ཡང༌། །ནས། དེ་མིན་བདག་ཀང་སེམས་ཅན་

བཞིན། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། སིང་རེས་སྡུག་བསྔལ་མང་གྱུར་

པས། །ནས། མང་པྩོའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཟད་འགྱུར་ཕྱིར། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་

བར། དེ་ལྟར་རྒྱུད་ནི་གྩོམས་གྱུར་པ། །ནས། རྣམ་སིན་འབས་བུའི་རེ་བ་མེད། །ཅེས་

སྩོ། །གསུམ་པ་དྩོན་བསྡུ་བ་ནི། ར་བར། དེ་བས་ཇི་ལྟར་ཆུང་ངུ་ན། །ནས། སིང་རེའི་

སེམས་ནི་དེ་ལྟར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བདག་གཞན་བརེ་བ་སྩོམ་པ་ལ་གཉིས། 

རྒྱུ་མཚན་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་མདྩོར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་སྩོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གྩོམས་པ་ཡིས་ནི་གཞན་དག་གི། །ནས། གཞན་བང་བ་ནི་

བསྩོམ་པར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་དེ་སྩོམ་ཚུལ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། བརེ་ཚུལ་

སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། གཉེན་པྩོའ་ིཁྱད་པར་བེ་བག་ཏུ་བསྩོམ་པ། བརེས་ནས་ཇི་ལྟར་

སྒྲུབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། གཞན་དང་དུ་བང་བ་དང༌། བདག་གཅེས་འཛིན་དྩོར་བ། 

བདག་གཞན་གཙོ་བྩོར་བས་པའི་སྐྱྩོན་ཡྩོན། བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དེས་

ན་ངེས་པར་བརེ་དགྩོས་པར་ཇི་ལྟར་ལག་པ་ལ་སྩོགས་པ། །ནས། གསང་བའི་དམ་

པ་སྤད་པར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། བདག་ལུས་གང་ལ་ཆགས་པ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཡིས། །ནས། ལྟ་བར་མི་བེད་བརས་མི་བེད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། གལ་

ཏེ་བིན་ན་ཅི་སྤྩོད་ཅེས། །ནས། རྩོངས་པས་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་ལེན། །ཞེས་

སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ར་བར། འཇིག་རེན་དག་ན་འཚེ་བ་གང་ཡྩོད་དང༌། །ནས། གཞན་

དག་ལ་ནི་ཕན་པར་སྤྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་གཉེན་པྩོའ་ིཁྱད་པར་བེ་བག་ཏུ་སྩོམ་

པ་ལ་གཉིས། མདྩོར་བསྟན་དང༌། རྒྱས་བཤད་དྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དམན་སྩོགས་

བདག་ཏུ་བས་པ་དང༌། །ནས། ཕག་དྩོག་འགན་དང་ང་རྒྱལ་བསྩོམ། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། དམན་པ་བརེས་ནས་ཕག་དྩོག་སྩོམ་པ་དང༌། 

མཉམ་པ་བརེས་ནས་འགན་སེམས་སྩོམ་པ། ལྷག་པ་བརེས་ནས་ང་རྒྱལ་སྩོམ་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། འདི་ནི་བཀུར་བས་བདག་ནི་མིན། །ནས། མཁས་པ་དག་

ལ་བསྩོ་བར་འདྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། བདག་དང་མཉམ་ལ་བལྟྩོས་

ནས་ནི། །ནས། ཕན་ཚུན་སྩོད་པ་དག་ཏུ་བ། །ཞེས་སྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། ར་བར། ཉྩོན་མྩོངས་འདི་ཡང་བདག་དང་ནི། །ནས། འཁྩོར་

བར་བདག་ལ་གནྩོད་པ་བས། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་བརེས་ནས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་

གཉིས། །འཇམ་པྩོའ་ིསྩོ་ནས་གདམས་པ་དང༌། རྩུབ་མྩོའ་ིསྩོ་ནས་ཚར་གཅྩོད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཡིད་ཁྱྩོད་རང་དྩོན་བེད་འདྩོད་པས། །ནས། དེ་ལས་འདས་

ན་ཚར་གཅད་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རྩུབ་མྩོའ་ིསྩོ་ནས་ཚར་གཅྩོད་པ་ལ་གཉིས། 

ཚར་གཅྩོད་པ་དང༌། ལུས་ཚར་གཅྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། འྩོན་ཏེ་དེ་ལྟར་

གདམས་ཀང་ནི། །ནས། གཞན་དག་རག་ཏུ་བསྲུང་བར་བ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། 

ར་བར། ཡིད་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ལུས་འདི་ནི། །ནས། ལས་ཀི་སྤད་བཞིན་གཟུང་བར་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ཏིང་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་གདམས་པ་ནི། ར་བར། དེ་

བས་བིས་པའི་སྤྩོད་པས་ཆྩོག །ནས། བདག་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པར་བ། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་

བསམ་གཏན་བསྟན་པ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་ལེའུ་བརྒྱད་པའྩོ། །

ལེའུ་དགུ་པ། 

༈ གསུམ་པ་ལེའུ་དགུ་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ལེའུ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་དང༌། 

ལེའུའི་མཚན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་དགྩོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་སྩོ་ནས་མདྩོར་བསྟན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་

ཚུལ་བསྟན་པའི་སྩོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཤེས་རབ་དེ་བསྐྱེད་པ་ལ་འབད་པར་

གདམས་པའི་སྩོ་ནས་དྩོན་བསྡུ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཡན་ལག་འདི་དག་ཐམས་

ཅད་ནི། །ནས། ཞི་བར་འདྩོད་པས་ཤེས་རབ་བསྐྱེད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ཤེས་རབ་

དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་ཚུལ་བསྟན་པའི་སྩོ་ནས་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། གཏན་ལ་

དབབ་བ་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ཐར་པ་ཙམ་འདྩོད་པས་ཀང་སྟྩོང་

ཉིད་རྩོགས་དགྩོས་པར་སྒྲུབ་པ། སྟྩོང་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། བདེན་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་དང་མཚན་ཉིད། བདེན་གཉིས་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར། བདེན་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ལ་རྩོད་

པ་སྩོང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཀུན་རྩོབ་དང་ནི་དྩོན་དམ་སྟེ། །ནས། བྩོ་ནི་ཀུན་

རྩོབ་ཡིན་པར་བརྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། དེ་ལ་འཇིག་རེན་རྣམ་གཉིས་

མཐྩོང༌། །ནས། གྩོང་མ་གྩོང་མ་རྣམས་ཀིས་གནྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་བདེན་



  136  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

གཉིས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་ལ་གསུམ། མདྩོ་སེ་པ་སྩོགས་དངྩོས་སྨ་བ་

སྤིར་དགག་པ་དང༌། སེམས་ཙམ་པས་འདྩོད་པ་བེ་བག་ཏུ་དགག་པ། ལམ་དབུ་མ་

ལ་དགྩོས་ནུས་མེད་པར་ཐལ་བའི་རྩོད་པ་སྩོང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། རང་བཞིན་

མེད་པར་མ་གྲུབ་ཅིང་གྲུབ་ནའང་མི་འཐད་པར་འདྩོད་པ་དགག་པ་དང༌། རང་བཞིན་

མེད་པ་ལ་མངྩོན་སུམ་གིས་གནྩོད་པ་དགག་པ། རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ལུང་གིས་

གནྩོད་པ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གཉིས་ཀ་ཡང་ནི་འདྩོད་པའི་དཔེས། །ནས། 

རྣལ་འབྩོར་པ་དང་འཇིག་རེན་རྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། གཟུགས་

སྩོགས་མངྩོན་སུམ་ཉིད་ཀང་ནི། །ནས། གཙང་སྩོགས་གགས་པ་བཞིན་དུ་

བརྫུན། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མི་རག་སྩོགས་སྟྩོན་པའི་ལུང་དྲང་དྩོན་ཡིན་

པར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་ལ་འགལ་བ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། འཇིག་རེན་གཞུག་

པའི་དྩོན་དུ་ནི། །ནས། དེ་དག་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་མིན། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ། 

ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་སང་བ། ཚོགས་གསྩོག་པ་མི་འཐད་པ་སང་བ། ཉིང་

མཚམས་སྦྩོར་བ་མི་འཐད་པ་སང་བ། དགེ་སིག་གི་རྣམ་དབེ་མི་འཐད་པ་སང་བ། 

འཁྩོར་འདས་ཀི་ངེས་པ་མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་

འགལ་ཞེ་ན། །ནས། དེས་རྩོག་འཇིག་རེན་གིས་གནྩོད་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་

ནི། ར་བར། སྒྱུ་འདྲའི་རྒྱལ་ལས་བསྩོད་ནམས་ནི། །ནས། ཇི་ལྟར་དངྩོས་ཡྩོད་ལ་ཇི་

བཞིན། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་སྒྱུ་འདྲ་ན། །ནས། 

སེམས་ཅན་བདེན་པར་ཡྩོད་པ་ཡིན། །ཅེས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ར་བར། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་

བུ་བསད་སྩོགས་ལ། །ནས། གང་ན་ཡང་ནི་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སྩོ། །ལྔ་པ་ནི། ར་
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བར། གལ་ཏེ་དྩོན་དམ་མ་ངན་འདས། །ནས། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་མི་འབྱུང་ངྩོ༌། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་སེམས་ཙམ་པའི་འདྩོད་པ་བེ་བག་ཏུ་དགག་པ་ལ་གཉིས།འདྩོད་པ་

བརྩོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གང་ཚེ་འཁྲུལ་པའང་ཡྩོད་མིན་

ན། །སྒྱུ་མ་གང་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། མགྩོ་

མཚུངས་ཀི་རིགས་པས་དགག་པ་དང༌།དེའི་ལན་དགག་པ། སེམས་ལས་སྒྱུ་མ་དེ་

ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརྩོད་དུ་མེད་པ་དགག་པ། བཏགས་ཡྩོད་རྣམས་དངྩོས་པྩོ་བདེན་

གྲུབ་ཀི་རེན་ཅན་དུ་འདྩོད་པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གང་ཚེ་ཁྱྩོད་ལ་སྒྱུ་མ་ཉིད། །མེད་ནའང་དེ་ཚེ་ཅི་ཞིག་

དམིགས། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ་གཉིས། སྔ་མའི་ལན་དགག་པ་

དང༌། དྲིས་པའི་ལན་གི་རང་རིག་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་དུ་

གཞན་ཡྩོད། །ནས། དེ་ཚེ་གང་ཞིག་གང་གིས་མཐྩོང༌། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་

གསུམ། ལུང་གིས་དགག་པ་དང༌། རིགས་པས་དགག་པ། རང་རིག་གི་སྒྲུབ་བེད་

དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། འཇིག་རེན་གི་ནི་མགྩོན་པྩོས་ཀང༌། །ནས། ཇི་ལྟར་

མི་གཅྩོད་དེ་བཞིན་ཡིད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དཔེ་དགག་པ་དང༌། དྩོན་

དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། མར་མེའི་དཔེ་དགག་པ་དང༌། ཤེལ་གི་དཔེ་དགག་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཇི་ལྟར་མར་མེ་རང་གི་དངྩོས། །ནས། གང་ཕྱིར་མུན་གིས་

བསྒིབས་པ་མེད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། ཤེལ་བཞིན་སྔྩོན་པྩོ་སྔྩོ་ཉིད་

ལ། །ནས། བདག་གིས་བདག་ཉིད་བས་པ་མེད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་དྩོན་དགག་པ་
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ནི། ར་བར། མར་མེ་གསལ་བར་བེད་དྩོ་ཞེས། །ནས། དེ་ནི་བརྩོད་ཀང་དྩོན་མེད་

དྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་རང་རིག་གི་སྒྲུབ་བེད་དགག་པ་ལ་གསུམ། རང་རིག་མེད་

ཀང་དྲན་པ་སྐྱེ་བའི་དཔེ་དང༌། རང་རིག་གི་སྒྲུབ་བེད་གཞན་དགག་པ། རང་རིག་མེད་

ན་གཞན་རིག་མི་འཐད་པར་སྨ་བ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་རང་རིག་

ཡྩོད་མིན་ན། །ནས། དྲན་གྱུར་བི་བའི་དུག་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་

བར། རྐེན་གཞན་དག་དང་ལྡན་པ་ནི། །ནས། བུམ་མཐྩོང་མིག་སན་ཉིད་འགྱུར་

མིན། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། ཇི་ལྟར་མཐྩོང་ཐྩོས་ཤེས་པ་དག །ནས། 

བདེན་པར་རྩོག་པ་བཟླྩོག་བ་ཡིན། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་སེམས་ལས་སྒྱུ་མ་དེ་ཉིད་

དང་གཞན་དུ་བརྩོད་དུ་མེད་པ་དགག་པ་ནི། ར་བར། སེམས་ལས་སྒྱུ་མ་གཞན་མིན་

ཞིང༌། །ནས། བལྟ་བ་དེ་བཞིན་ལྟ་བེད་ཡིད། །ཅེས་སྩོ། །བཞི་པ་བཏགས་ཡྩོད་རྣམས་

དངྩོས་པྩོ་བདེན་གྲུབ་གི་རེན་ཅན་དུ་འདྩོད་པ་དགག་པ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་འཁྩོར་བ་

དངྩོས་རེན་ཅན། །ནས། བརགས་ལ་ཡྩོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་

ལམ་དབུ་མ་ལ་དགྩོས་ནུས་མེད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་ལ་གཉིས། རྩོད་པ་དང༌། ལན་

ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་ན་ཡང༌། །ནས། དེ་བེད་ཉིད་ཀང་ཆགས་

སྐྱེ་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལན་ལ་གསུམ། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་བདེན་འཛིན་མ་

སངས་པས་ཆགས་པ་སྐྱེ་བར་བསྟན་པ་དང༌། སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པ་གྩོམས་པས་བདེན་

འཛིན་སངས་པ་འཐད་པར་བསྟན་པ། སངས་པའི་འབས་བུ་རྣམ་པར་མི་རྩོག་པའི་ཡེ་

ཤེས་འབྱུང་བར་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དེ་བེད་པ་ནི་ཤེས་བ་ལ། །ནས། 

སྟྩོང་ཉིད་བག་ཆགས་ཉམ་ཆུང་ཉིད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། སྟྩོང་ཉིད་བག་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ཆགས་གྩོམས་པས་ནི། །ནས། དམིགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་ཞི། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་

པ་སངས་པའི་འབས་བུ་རྣམ་པར་མི་རྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བར་བསྟན་པ་ལ་

གཉིས། རྣམ་རྩོག་མེད་ཀང་གདུལ་བའི་རེ་བ་སྐྩོང་བ་དཔེ་དང་བཅས་པ་དང༌། དེ་ལ་

རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཡིད་བཞིན་ནྩོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །ནས། 

འདས་ཀང་དྩོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཛད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། སེམས་

མེད་པ་ལ་མཆྩོད་བས་པས། །ནས། ཇི་ལྟར་འབས་བུར་བཅས་པ་བཞིན། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ཐར་པ་ཙམ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པས་ཀང་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་དགྩོས་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས། རྩོད་པ་དགྩོད་པ་དང༌། དེའི་ལན་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། 

བདེན་པ་མཐྩོང་བས་གྩོལ་འགྱུར་གི། །སྟྩོང་ཉིད་མཐྩོང་བས་ཅི་ཞིག་བ། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཐར་ལམ་དུ་སྒྲུབ་པ། སྟྩོང་

ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་དུ་སྒྲུབ་པ། དེས་ན་ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དྩོན་གཉེར་གིས་སྟྩོང་ཉིད་སྩོམ་རིགས་པར་གདམས་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཐར་ལམ་དུ་ལུང་གིས་སྒྲུབ་

པ་དང༌། ལུང་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀར་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ། སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་

རབ་དང་བལ་ན་ཐར་པ་ཙམ་ཡང་མི་འཐྩོབ་པར་སྒྲུབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གང་

ཕྱིར་ལུང་ལས་ལམ་འདི་ནི། །མེད་པར་བང་ཆུབ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་མ་གྲུབ་ན། །ནས། རྩོད་བཅས་ཡིན་

ཕྱིར་དྩོར་བར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། བསྟན་ར་དགེ་སླྩོང་ཉིད་

ཡིན་ན། །ནས། དེས་ན་སྟྩོང་ཉིད་བསྩོམ་པར་བ། །ཞེས་སྩོ། །
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

༼སྐབས་འདིར་ཡྩོན་ཏན་བུམ་བཟང་༦༢༥། ༢༥ལས། མཚམས་འདིར་ངག་

གང་མདྩོ་སེ་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གསུམ་བྱུང་བ་ཐེག་ཆེན་བཀར་སྒྲུབ་ཀི་ཚིག་ཏུ་འདུག་

པས་བསྟན་ར་དགེ་སླྩོང་སྩོགས་ཀི་གྩོང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་འདིར་བཅུག་པ་

སྐབས་དང་མ་འབེལ་ཞིང་སླྩོབ་དཔྩོན་གི་གཞུང་མིན་ནྩོ་ཞེས་འགེལ་ཆེན་མཁན་

པྩོས་འཆད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། ༽

གཉིས་པ་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་དུ་

སྒྲུབ་པ་ནི། ར་བར། རྩོངས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཅན་དྩོན་དུ། །ནས། འདི་ནི་སྟྩོང་ཉིད་

འབས་བུ་ཡིན། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་དེས་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དྩོན་

གཉེར་གིས་སྟྩོང་ཉིད་སྩོམ་རིགས་པར་གདམས་པ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་སྟྩོང་པ་ཉིད་

ཕྱྩོགས་ལ། །ནས། འཇིགས་པར་འགྱུར་བ་སུ་ཞིག་ཡིན། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་སྟྩོང་

ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་

རྒྱས་པར་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་

འགྩོག་པའི་རིགས་པ་དང༌། གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའི་ཀུན་བཏགས་ཀི་བདག་འགྩོག་

པའི་རིགས་པ། བདག་བཀག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། སྩོ་དང་སྐྲ་

སེན་བདག་མ་ཡིན། །ནས། རྣམ་ཤེས་དྲུག་ཀང་བདག་མ་ཡིན། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་

པ་ལ་གཉིས། གངས་ཅན་པས་བདག་ཤེས་པར་འདྩོད་པ་དགག་པ་དང༌། བེ་བག་

པས་བདག་བེམ་པྩོར་འདྩོད་པ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་སྒ་ཡི་ཤེས་

རག་ན། །ནས། དེ་ཚེ་འདྲ་བའི་རེན་གང་ཡིན། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སེམས་མེད་པ་ཡང་བདག་མིན་ཏེ། །ནས། ནམ་མཁའ་བདག་ཏུ་བས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བདག་མེད་ན་ལས་འབས་མི་འཐད་པར་

ཐལ་བ་སང་བ་དང༌། བདག་མེད་ན་སིང་རེ་སྩོམ་པ་སྩོགས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སང་

བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་བདག་ནི་ཡྩོད་མིན་ན། །ནས། བཙལ་ན་བདག་

ཀང་ཡང་དག་མིན། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཡྩོད་མིན་

ན། །ནས། བདག་མེད་སྩོམ་པ་མཆྩོག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་

མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞིའི་སྩོ་

ནས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་བཤད་པ་དང༌། བདེན་གཉིས་མི་འཐད་པའི་ཀན་ཀ་སྩོང་བ། 

དགག་བ་འགྩོག་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། ལུས་དྲན་པ་

ཉེར་བཞག་སྩོམ་ཚུལ་དང༌། ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སྩོམ་ཚུལ། སེམས་དྲན་པ་

ཉེར་བཞག་སྩོམ་ཚུལ། ཆྩོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སྩོམ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ཆ་

ཅན་ལུས་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང༌། ཆ་ཤས་ཡན་ལག་རྣམས་

རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ། ལུས་བདེན་མེད་ལ་ཆགས་མི་རིགས་པ་

དང་ལུས་ཅན་ཡང་བདེན་མེད་དུ་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ལུས་ནི་རྐང་པ་

བིན་པ་མིན། །ནས། དེ་ཡྩོད་དེ་སྲིད་དེར་ལུས་སྣང༌། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་

བར། དེ་བཞིན་སྩོར་མྩོའ་ིཚོགས་ཡིན་ཕྱིར། །ནས། མཁའ་བཞིན་དེས་ན་རྡུལ་ཡང་

མེད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་རི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡི། །ནས། དེ་ཚེ་སྐྱེས་

གང་བུད་མེད་གང༌། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སྩོམ་ཚུལ་ལ་

གསུམ། ཚོར་བའི་ངྩོ་བྩོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། ཚོར་བའི་རྒྱུ་རང་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ། ཚོར་བའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་

དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། སྡུག་བསྔལ་དེ་ཉིད་དུ་ཡྩོད་ན། །ནས། བསམ་

གཏན་རྣལ་འབྩོར་པ་ཡི་ཟས། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་དབང་དྩོན་

བར་བཅས་ན། །ནས། སྲིད་པ་ཅི་ཕྱིར་ལྡྩོག་མི་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་

བར། མཐྩོང་བ་འམ་ནི་རེག་པ་ཡང༌། །ནས། འདི་ཡིས་ཅི་སྟེ་གནྩོད་པར་བ། །ཞེས་

སྩོ། །གསུམ་པ་སེམས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སྩོམ་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། དབང་ཤེས་ལྔ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཡིད་ནི་དབང་རྣམས་ལ་མི་གནས། །ནས། སེམས་ཅན་

རང་བཞིན་མ་ངན་འདས། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། ཤེས་བ་ལས་སྔར་ཤེས་

ཡྩོད་ན། །ནས། དེ་ཚེ་ཤེས་པ་གང་ལས་སྐྱེས། །ཞེས་སྩོ། །བཞི་པ་ཆྩོས་དྲན་པ་ཉེར་

བཞག་སྩོམ་ཚུལ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྐྱེ་བ་རྩོགས་པར་

འགྱུར་མ་ཡིན། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བདེན་གཉིས་མི་འཐད་པའི་རྩོད་པ་སྩོང་བ་ལ་

གསུམ།ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བ་དང༌། ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ།དྩོན་ཤེས་གཉིས་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་མེད་པར་བསྟན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཀུན་རྩོབ་མེད། །ནས། རྣམ་པར་དཔྱད་པ་

ཐམས་ཅད་བརྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། གང་ཚེ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་

ཡི། །ནས། དེ་ཡང་མ་ངན་འདས་པར་བརྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། གང་

གི་ལྟར་ན་འདི་གཉིས་བདེན། །ནས། ཤེས་པ་ཡྩོད་ཉིད་གང་ལས་རྩོགས། །ཞེས་

སྩོ། །གསུམ་པ་དགག་བ་འགྩོག་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྩོ་རེ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་དང༌། རེན་འབེལ་ཆེ་མྩོའ་ིགཏན་ཚིགས་

བཤད་པ། ཡྩོད་མེད་སྐྱེ་འགྩོག་གི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། རྒྱུ་

མེད་ལས་སྐྱེ་བ་དགག་པ་དང༌། རག་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བ་དགག་པ། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་

བ་བཀག་པའི་དྩོན་བསྡུ། གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། རེ་

ཞིག་འཇིག་རེན་མངྩོན་སུམ་གིས། །ནས། སྔར་གི་རྒྱུ་ཡི་མཐུ་ཉིད་ལས། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དབང་ཕྱུག་རག་པ་ལས་སྐྱེ་བ་དགག་པ་དང༌། རྡུལ་ཕན་

རག་པ་རྒྱུ་ཡིན་པར་དགག་པ་བཤད་ཟིན་དྲན་པ་དང་སྦར་བ། གཙོ་བྩོ་རག་པ་ལས་

སྐྱེ་བ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། དབང་ཕྱུག་གི་དྩོན་དྲིས་ནས་དགག་པ་དང༌། 

རག་པ་ཡིན་ན་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུར་མི་རུང་བར་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དབང་

ཕྱུག་འགྩོ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། །ནས། བསམ་མིན་བརྩོད་པས་ཅི་ཞིག་བ། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། དེས་བསྐྱེད་འདྩོད་པའང་གང་ཞིག་ཡིན། །ནས། བེད་

ནའང་དབང་ཕྱུག་ག་ལ་ཡིན། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རྡུལ་ཕན་རག་པ་རྒྱུ་ཡིན་པར་

དགག་པ་བཤད་ཟིན་དྲན་པ་དང་སྦར་བ་ནི། ར་བར། གང་དག་རྡུལ་ཕན་རག་སྨ་

བ། །དེ་དག་ཀང་ནི་སྔར་བཟླྩོག་ཟིན། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འདྩོད་པ་

བརྩོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གཙོ་བྩོ་རག་པ་འགྩོ་བ་ཡི། །ནས། མི་མཉམ་འགྩོ་བ་ཡིན་

པར་བརྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། གཙོ་བྩོ་རག་པ་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀི་རང་

བཞིན་ཡིན་པ་དགག་པ་དང༌། བདེ་སྩོགས་རག་པ་ཡིན་པ་དགག་པ།འབས་བུ་རྒྱུ་

དུས་ན་སྔར་མེད་གསར་སྐྱེ་མི་སྲིད་པ་དགག་པ།དབུ་མ་པ་ལ་སྐྱྩོན་མི་མཚུངས་པར་
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བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གཅིག་ལ་རང་བཞིན་གསུམ་ཉིད་ནི། །ནས། དེ་མེད་

ཕྱིར་ན་བདེ་སྩོགས་མེད། །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། བདེ་སྩོགས་རག་པ་ཉིད་

དུ་ཡང༌། །ནས། བདེ་བ་གསལ་བར་མི་རག་ཉིད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། 

གལ་ཏེ་མེད་པ་འགའ་ཡང་ནི། །ནས། གསལ་བ་མཐྩོང་བའང་བདེན་མ་ཡིན། །ཞེས་

སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ར་བར། གལ་ཏེ་ཚད་མ་ཚད་མིན་ན། །ནས། གེགས་ཡིན་དེ་ཡང་

བརྫུན་པ་ཡིན། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། དེ་བས་དེ་ལྟར་རྣམ་དཔྱད་

པས། །ནས། འགའ་ཡང་རྒྱུ་མེད་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཅེས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ར་བར། སྩོ་སྩོ་

བ་འམ་འདུས་པ་ཡིས། །ནས། གནས་པ་མ་ཡིན་འགྩོ་མ་ཡིན། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་

ནི། ར་བར། རྩོངས་པས་བདེན་པར་གང་བས་འདི། །ནས། དེ་ལ་བདེན་ཉིད་ཇི་ལྟར་

ཡྩོད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ཡྩོད་མེད་སྐྱེ་འགྩོག་གི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབས་ནས་སྐྱེ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང༌། 

དེས་འགག་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་པར་བསྟན་པ། དེས་ན་སྲིད་ཞི་མཉམ་

ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་པར་གྱུར་པ་

ལ། །ནས། རང་བཞིན་གཉིས་སུ་ཐལ་འགྱུར་ཕྱིར། །ཞེས་སྩོ། །གཉི་པ་ནི། ར་བར། དེ་

ལྟར་འགག་པ་ཡྩོད་མིན་ཞིང༌། །ནས། རག་ཏུ་མ་སྐྱེས་མ་འགག་ཉིད། །ཅེས་

སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། འགྩོ་བ་རི་ལམ་ལྟ་བུ་སྟེ། །ནས། དེ་ཉིད་དུ་ནི་ཁྱད་པར་

མེད། །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་ལ་འབད་པར་

གདམས་པའི་སྩོ་ནས་དྩོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། 

༡༽ཆྩོས་རྣམས་མཉམ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་བསྟན་ཏེ་དེ་རྩོགས་པ་ལ་
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འབད་པར་གདམས་པ་དང༌། ༢༽སྲིད་པའི་ཉེས་དམིགས་བསྟན་པའི་སྩོ་ནས་སིང་རེ་

ཆེན་པྩོའི་དམིགས་པ་བསྟན་པ། ༣༽ལྷག་བསམ་དང་འབེལ་བའི་སྩོ་ནས་སིང་རེ་

ཆེན་པྩོའ་ིརྣམ་པའི་འཛིན་སྟངས་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་སྟྩོང་པའི་

དངྩོས་རྣམས་ལ། །ནས། བདག་འདྲས་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བར་གིས། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། བདག་ཉིད་བདེ་བར་འདྩོད་རྣམས་ནི། །ནས། ངན་སྩོང་

ལྟུང་བ་མི་བཟད་འྩོང༌། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་མེས་

གདུངས་ལ། །ནས། སྟྩོང་པ་ཉིད་ནི་སྟྩོན་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་

མཚན་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པའྩོ། །ཞེས་སྩོ། །

ལེའུ་བཅུ་པ། 

༈ བཞི་པ་དེ་ལྟར་སེལ་བའི་འབས་བུ་གཞན་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པ་

བཤད་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་དང༌། ལེའུའི་མཚན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། འགྩོ་

ཀུན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པར་བསྔྩོ་བས་མདྩོར་བསྟན་པ་དང༌། 

བསྔྩོ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། བཀྲིན་རེས་སུ་དྲན་པས་ཕྱག་འཚལ་བའྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། ར་བར། བདག་གི་བང་ཆུབ་སྤྩོད་པ་ལ། །ནས། བང་ཆུབ་སྤྩོད་ལ་འཇུག་པར་

ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་བསྔྩོ་བ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། གཞན་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་

དང༌། རང་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་དང༌། བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་དྩོན་དུ་

བསྔྩོ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། འཇིག་རེན་པའི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་དང༌། འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། ནད་པ་སྩོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་
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དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་དང༌། ངན་འགྩོའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ། བདེ་འགྩོའ་ིདྩོན་

དུ་བསྔྩོ་བ། སེམས་ཅན་ཀུན་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། 

གནས་སྐབས་བདེ་བའི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བའི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་

བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཕྱྩོགས་རྣམས་ཀུན་ལ་ལུས་དང་སེམས། །ནས། བདེ་

དགའ་རྒྱ་མཚོ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། དེ་དག་འཁྩོར་བ་ཇི་

སྲིད་དུ། །ནས། བདེ་བ་རྒྱུན་མི་ཆད་ཐྩོབ་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ངན་འགྩོའི་སྡུག་

བསྔལ་ཞི་བའི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་ལ་གསུམ།དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང༌། དུད་

འགྩོ་དང༌། ཡི་དྭགས་ཀི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། སྡུག་བསྔལ་མྱུར་དུ་ཞི་

བར་བསྔྩོ་བ་དང༌། གཞན་གི་མཐུས་ཞི་བར་བསྔྩོ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། སྡུག་

བསྔལ་སྤིར་ཞི་བར་བསྔྩོ་བ་དང༌། གང་དམལ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བསྔྩོ་བ། ཚ་

དམལ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བསྔྩོ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ར་བར། འཇིག་རེན་ཁམས་ན་དམལ་བ་དག །ནས། བདེ་ཅན་བདེ་

བས་དགའ་བར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། གང་བས་ཉམ་ཐག་དྲྩོ་ཐྩོབ་

ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་གཉིས་ཀི་སྤིན་

ལས་བྱུང་བའི་ཆུས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བསྔྩོ་བ་དང༌། ཉེ་འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་

བ་དང༌། དམལ་གནས་དངྩོས་གཞི་དང༌།ཉེ་འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གཞན་ཞི་བར་

བསྔྩོ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤིན་ཆེན་ལས། །ནས། ཚ་

བས་ཉམ་ཐག་བསིལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། རལ་གི་ལྩོ་མའི་

ནགས་ཚལ་ཡང༌། །ནས། དམལ་བའི་ས་ཕྱྩོགས་དག་ནི་ཉམས་དགར་ཤྩོག །ཅེས་



  147  

མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། སྩོལ་ཕུང་དེ་ཡང་རིན་ཆེན་ཕུང་པྩོར་འགྱུར། །ནས། དེང་

ནས་རེ་ཕྱིར་མེ་ཏྩོག་འཕེན་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ར་བར། ཆུ་བྩོ་རབ་མེད་

མེ་དྩོང་འདྲ་ནང་བིང་བ་དག །ནས། ལྷ་མྩོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་དལ་གིས་འབབ་

གནས་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་གཞན་གི་མཐུས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བསྔྩོ་བ་ལ་

བཞི།ཕྱག་ན་རྩོ་རེའི་སྟྩོབས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང༌། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་

ཐུགས་རེ་དང༌། འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ཆྩོ་འཕྲུལ་དང༌། ཉེ་བའི་སྲས་གཞན་གི་ནུས་

པས་ཞི་བར་སྩོན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ཅི་ཕྱིར་འདི་ནི་གཤིན་རེའི་མི་དང་ཁྭ་དང་བ་རྒྩོད་མི་

བཟད་རྣམས་སྐྲག་བེད། །ནས། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཤུགས་ཀིས་སིག་དང་བལ་ནས་

དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འགྩོགས་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། མེ་ཏྩོག་ཆར་

པ་སྩོས་ཆུ་དང་འདྲེས་འབབས་པ་ཡིས། །ནས། སེམས་དམལ་རྣམས་ཀིས་ཕྱག་ན་

པདྨྩོ་མཐྩོང་བར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། གྩོགས་དག་འཇིགས་པ་

བྩོར་ལ་རིངས་པར་ཚུར་ཤྩོག་འུ་བུའི་ཐད་དུ་ནི། །ནས། འཇམ་དབངས་དེ་འདྲ་མཐྩོང་

ནས་ད་ནི་སེམས་དམལ་ཅ་ཅྩོ་འདྩོན་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ར་བར། དེ་

ལྟར་བདག་གི་དགེ་རས་ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་སྩོགས། །ནས། སེམས་ཅན་དམལ་བ་དེ་

དག་མངྩོན་པར་དགའ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་དུད་འགྩོའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞི་

བར་བསྔྩོ་བ་ནི། ར་བར། དུད་འགྩོ་རྣམས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག །ནས། ཟ་བའི་འཇིགས་

དང་བལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ཡི་དྭགས་ཀི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་ནི། ར་བར། སྒ་

མི་སན་པའི་མི་བཞིན་དུ། །ནས། ཁྲུས་བས་རག་ཏུ་བསིལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སྩོ། །གསུམ་པ་བདེ་འགྩོའ་ིདྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་ལ་གཉིས། སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་བསྔྩོ་

བ་དང༌། འདྩོད་པའི་དྩོན་འགྲུབ་པར་བསྔྩོ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། དབང་པྩོ་མ་ཚང་བ་

མེད་ཅིང་མངལ་གི་ཟུག་རྔུ་མེད་པར་བསྔྩོ་བ་དང༌། དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་

མི་བདེ་བ་མེད་པར་བསྔྩོ་བ། ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་སང་བ་དང་ཕད་པའི་སྡུག་

བསྔལ་མེད་པར་བསྔྩོ་བ། ཕྱྩོགས་སུ་འགྩོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་མི་མ་ཡིན་གི་གནྩོད་

པ་ཞི་བར་བསྔྩོ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། ལྩོང་བ་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་མཐྩོང་

ཞིང༌། །ནས། སྦྲུམ་མའང་གནྩོད་མེད་བཙའ་བར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉི་པ་ནི། ར་བར། 

གཅེར་བུ་རྣམས་ཀི་གྩོས་དག་དང༌། །ནས། བརན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། འགྩོན་པྩོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །ནས། ལྷ་

དག་སྲུང་བར་བེད་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་འདྩོད་པའི་དྩོན་གྲུབ་པར་བསྔྩོ་བ་

ལ་གཉིས། སྤིར་མིའི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་དང༌། བེ་བག་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་

བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ཕུན་ཚོགས་ཐྩོབ་པར་བསྔྩོ་བ་དང༌། ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་

འཇུག་པར་བསྔྩོ་བ། གནས་སྐབས་འབྩོར་བ་དང་བདེ་བར་བསྔྩོ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་

བཞི། རེན་དལ་འབྩོར་ཐྩོབ་ཅིང་ལྩོངས་སྤྩོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསྔྩོ་བ་དང༌། 

འཚེ་བ་མེད་ཅིང་གཟི་བརིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསྔྩོ་བ། གཟུགས་ཕུན་ཚོགས་

དང་དམན་པ་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པར་བསྔྩོ་བ། དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསྔྩོ་

བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། མི་དལ་ཀུན་ལས་ཐར་པ་དང། །ནས། ལྩོངས་སྤྩོད་ཆད་པ་

མེད་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། རྩོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་

པར། །ནས། དེ་དག་གཟི་བརིད་ཆེན་པྩོར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

དཀའ་ཐུབ་ཅན་གང་གཟུགས་ངན་པ། །ནས། ང་རྒྱལ་དག་ཀང་བཅྩོམ་པར་

ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ར་བར། བདག་གི་བསྩོད་ནམས་འདི་ཡིས་ནི། །ནས། 

རག་ཏུ་དགེ་བ་བེད་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། བང་ཆུབ་སེམས་

དང་མི་འབལ་ཞིང༌། །ནས། བདུད་ཀི་ལས་རྣམས་སང་བར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་

པ་གནས་སྐབས་འབྩོར་བ་དང་བདེ་བ་ལ་བསྔྩོ་བ་ལ་གསུམ།ཚེ་རིང་ཞིང་སྣྩོད་ཀི་

འཇིག་རེན་དག་པར་བསྔྩོ་བ་དང༌། ཕན་འདྩོགས་པའི་སྐྱེ་བྩོས་གང་ཞིང་བདེ་བ་ལ་

སྤྩོད་པར་བསྔྩོ་བ། དགྩོས་པའི་ཡྩོ་བད་ཚང་ཞིང་གནྩོད་པ་ཞི་བར་བསྔྩོ་བའྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། ར་བར། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ནས། རང་བཞིན་འཇམ་པྩོར་གནས་

པར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། འཁྩོར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ཡྩོད་དགུར་

ཡང༌། །ནས། འགྩོ་བའི་བ་མ་མཆྩོད་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། ལྷ་

ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང༌། །ནས། འགའ་ཡང་ཡིད་མི་བདེ་མ་གྱུར། །ཞེས་

སྩོ། །གཉིས་པ་བེ་བག་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་ལ་ལྔ། དགེ་འདུན་གི་དྩོན་

སྤིར་བསྔྩོ་བ་དང༌། དགེ་སླྩོང་གི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ། དགེ་སླྩོང་མའི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ། ཚུལ་

ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསྔྩོ་བ། འབས་བུ་བདེ་བ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པར་བསྔྩོ་

བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀྩོག་པ་དང༌། །ནས། དགེ་འདུན་

དྩོན་ཡང་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉི་པ་ནི། ར་བར། བསླབ་པ་འདྩོད་པའི་དགེ་

སླྩོང་དག །ནས། སེམས་ནི་ལས་རུང་སྩོམ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་

བར། དགེ་སླྩོང་མ་རྣམས་རེད་ལྡན་ཞིང༌། །ནས། འཐབ་དང་གནྩོད་པ་སང་བར་

ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ར་བར། དེ་བཞིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན། །ནས། ཕྱྩོགས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

རྣམས་ཀུན་ཏུ་གགས་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །ལྔ་པ་ནི། ར་བར། ངན་སྩོང་སྡུག་བསྔལ་

མི་མྩོང་ཞིང༌། །ནས། དེ་དག་སངས་རྒྱས་མྱུར་འགྲུབ་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །བཞི་པ་

སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་ནི། ར་བར། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་ལན་མང་

དུ། །ནས། རག་ཏུ་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་ལ་གསུམ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བཞེད་དྩོན་འགྲུབ་པར་བསྔྩོ་བ་དང༌།སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་

པ་མཐར་ཕྱིན་པར་བསྔྩོ་བ། ཉན་རང་གི་བཞེད་དྩོན་འགྲུབ་པར་བསྔྩོ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 

ར་བར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནི། །འགྩོ་དྩོན་ཐུགས་ལ་དགྩོངས་

འགྲུབ་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ར་བར། སེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་དེ་འབྩོར་

ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། དེ་བཞིན་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང༌། །ཉན་

ཐྩོས་རྣམས་ཀང་བདེ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྩོ། །གཉིས་པ་རང་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བ་ལ་བཞི། 

གནས་སྐབས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པར་སྩོན་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀིས་

དངྩོས་སུ་རེས་སུ་འཛིན་པར་སྩོན་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་གནས་

པར་སྩོན་པ། གཞན་དྩོན་མཐར་ཕྱིན་པར་སྩོན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ར་བར། བདག་ཀང་

འཇམ་དབངས་བཀྲིན་གིས། །ནས། ཕུན་སུམ་ལྡན་པ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གཉི་

པ་ནི། ར་བར། གང་ཚེ་ལྟ་བར་འདྩོད་པའམ། །ནས། གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐྩོང་

བར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། ཕྱྩོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་

པའི། །ནས། བདག་གི་སྤྩོད་པའང་དེ་འདྲར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ར་བར། ཇི་

སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །ནས། འགྩོ་བ་བདེ་ལ་སྤྩོད་པར་ཤྩོག །ཅེས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ར་བར། འགྩོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སན་གཅིག་པུ། །ནས། བཅས་ཏེ་

ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྩོ། །གསུམ་པ་བཀྲིན་རེས་སུ་དྲན་པས་ཕྱག་

འཚལ་བ་ནི། ར་བར། གང་གི་དྲིན་གིས་དགེ་བྩོ་འབྱུང༌། །ནས། དགེ་བའི་བཤེས་

ལའང་བདག་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། ར་བར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་པ་ལ་

འཇུག་པ་ལས་བསྔྩོ་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པའྩོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་

པ་ལ་འཇུག་པ་སླྩོབ་དཔྩོན་ཤཱནི་དེ་བས་མཛད་པ་རྩོགས་སྩོ། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་

མཇུག་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་བ་བ་ནི། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པྩོ། ཞེས་པ་ནས། ཞུ་ཆེན་

གི་ལྩོ་ཙཱ་བ་དགེ་སླྩོང་བྩོ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀིས་དག་པར་བཅྩོས་ཤིང་བསྒྱུར་ཏེ་ལེགས་

པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྩོ། །ཞེས་སྩོ། །

གྩོང་གསལ་སྤྩོད་འཇུག་གི་ས་བཅད་དང་གཞུང་སྦར་བ་འདི་ཡང་གུས་

རྩོངས་གི་ན་བ་རིགས་ལམ་སླྩོབ་གཉེར་ཁང་དང་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཚོགས་པའི་ནང་

ཆྩོས་སླྩོབ་དཔྩོན་དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་ཀུན་ལ་ཕན་དུ་རེ་བའི་བསམ་པས་

ཕྱྩོགས་བསྒིགས་ཞུས་ཤིང༌། དེ་ཡང་སྤྩོད་འཇུག་དབུ་ནས་ལེའུ་དགུ་པ་རྩོགས་

མཚམས་བར་བ་མའི་གསུང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཁ་སྐྩོང་ཞུས་པ་དང་། མང་ཆེ་བ་སྤྩོད་

འགེལ་རྒྱལ་སྲས་ཡྩོན་ཏན་བུམ་བཟང་དུ་ཇི་གསལ་ལྟར་དང༌། དེར་ལེའུ་བཅུ་པའི་

ས་བཅད་དང་འགེལ་བཤད་མི་སྣང་བས། ལེའུ་བཅུ་པ་མན་ཆད་རྣམས་སྤྩོད་འགེལ་

རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངྩོགས་ནས་ཁ་སྐྩོང་ཞུས་ཏེ་ནག་འགྩོས་སུ་བཀྩོད་པ་དགེ་ལེགས་

སུ་གྱུར་ཅིག །    ། ། 
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༄༅། །ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་ངྩོ་སྤྩོད་སྐབས་ཀི་ཡིག་

ཆ་བཞུགས་སྩོ། །

༈ ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཉམས་ལེན་བེད་དགྩོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དང་ཕན་ཡྩོན་སྩོགས་བཤད་པ་དང་།ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་དངྩོས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ལ་དྲུགལྡང་བའི་རྣལ་འབྩོར། ཁྲུས་ཀི་རྣལ་འབྩོར། ཐུན་གི་རྣལ་

འབྩོར། ཟས་ཀི་རྣལ་འབྩོར། གཉིད་ཀི་རྣལ་འབྩོར། དུས་གཞན་གི་རྣལ་འབྩོར་

རྩོ། །དང་པྩོ་ནི། གཉིད་སད་མ་ཐག་ཉལ་ཁི་རང་དུ་རྐང་པ་དཀིལ་ཀྲུང་བས་ཏེ་གཤམ་

གསལ་ལྟར་སྐྱབས་འགྩོ་སྩོགས་བ་སྟེ། 

༡༽བུདྡཾ་ཤྲཎཾ་གཅ་མི། དརཾ་ཤྲཎཾ་གཅ་མི། སངཾ་ཤྲཎཾ་གཅ་མི། ལན་

གསུམ། །༢༽གང་གིས་ཐུགས་བརེ་ཉེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སང་བའི་

ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆྩོས་ནི་སྟྩོན་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །༣༽མགྩོན་

ཁྱྩོད་ཀི་སྐུ་དང་བདག་གི་ལུས། །མགྩོན་ཁྱྩོད་ཀི་གསུང་དང་བདག་གི་ངག །མགྩོན་

ཁྱྩོད་ཀི་ཐུགས་དང་བདག་གི་ཡིད། །དྩོན་དབེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་

ཤྩོག །༤༽སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བ་ཞིང། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤད། །རང་གི་

སེམས་ནི་ཡྩོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །༥༽བདག་གི་

ལུས་དང་དེ་བཞིན་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་། །དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་ཕུང་པྩོ་ཅི་མཆིས་

པ། །བསྟན་དང་འགྩོ་བ་ཀུན་གི་དྩོན་གི་ཕྱིར། །དེང་ནས་ཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་

བར་བ། །ཞེས་སྩོན། ༦༽དེ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་སྔགས་བ་བ་ནི། རང་གི་རྐང་འྩོག་ཏུ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ཤི་བར་འགྱུར་བའི་འབུ་སྲིན་སྩོགས་ལ་སིང་རེའི་བསམ་པ་ཤུགས་དྲག་སྔྩོན་དུ་

བཏང་སྟེ་ངག་ཏུ། ༀ་ཁེ་ཙ་ར་ག་ན་ཧཱུྃ་ཧྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་བཟླས་ནས་རྐང་

མཐིལ་དུ་མཆིལ་མ་བཏབ་སྟེ་རྐང་འྩོག་ཏུ་ཤི་བར་འགྱུར་བའི་འབུ་སྲིན་རྣམས་བདེ་

འགྩོ་ལྷ་མིའི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོན་ལམ་བའྩོ། །༧༽དེ་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་

གྩོག་སར་སྐབས། གྩོག་དེ་མཆྩོད་གྩོག་ཏུ་མྩོས་ཏེ། བདག་གིས་བ་མ་མཆྩོག་གསུམ་

ལ་སྒྩོན་མེ་ཕུལ་བའི་བསྩོད་ནམས་ལ་བརེན་ནས་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་རྒྱུད་ལ་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་རེན་འབྱུང་གི་དེ་

ཁྩོ་ན་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོན་ནས་ངག་ཏུ། སྟྩོང་ཉིད་

ལྟ་བ་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག།སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་

ཡང་། །གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོན་ཏེ་འབུལ་ལྩོ། །

དེ་ནས་འགྩོ་འྩོང་གི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བམས་སིང་རེ་བང་སེམས་དང་

དད་ཤེས་ཡྩོན་ཏན་སྩོགས་དྲན་ཅིང་བ་མ་ཡི་དམ་གི་མཚན་སྔགས་དང་ཤེས་རབ་

ཀི ་ལྷ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི ་མཚན་སྔགས་ཨ་ར་པ་ཙ་གདྩོན་པར་

བའྩོ། །གཉིས་པ་ཁྲུས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ནི། ཁྲུས་ཆུ་དེ་བདུད་རིར་མྩོས་ཏེ་ཐྩོག་མར་བ་

མ་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ལན་གསུམ་མཆྩོད། དེ་ནས་རང་གི་སྩོ་གསུམ་དག་པའི་མྩོས་པ་

དང་བཅས་ༀ་ཨ་ཧཱུྃ་ཞེས་རྩོད་ཀིན་ཁྲུས་བའྩོ། །དེ་ནས་མཆྩོད་ཁང་ངམ་སྐྱབས་ཡུལ་

གི་མདུན་དུ་སྩོང་ནས་དེར།སངས་རྒྱས་ཡྩོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་སྩོགས་

དང་།གང་ལ་མྩོས་པ་གཙོ་བས་པ། །དེ་ཡི་མདུན་ན་ཐུབ་པ་བཞུགས། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངྩོན་སུམ་དུ་ཡྩོད་པར་མྩོས་ཏེ་དད་གུས་
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ཆེན་པྩོས། ངག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་གི་སྔགས། ན་མྩོ་མཛྙུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མྩོ་སུ་ཤྲི་ཡེ།ན་མྩོ་

ཨུཏམ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་འདྩོན་གིན་ལང་ཕྱག་གསུམ་ཕུལ་རེས། ༼དགེ་སླྩོང་ཡིན་

ན་དུས་དྲན་བཏྩོན། ༽སྤི་ཡྩོངས་ཀིས་གཤམ་གསལ་ལྟར་བང་སེམས་ཀི་འཕེན་པ་

གཏང་བར་བ། བང་སེམས་ཀི་འཕེན་པ་གཏྩོང་ཚུལ་ནི། ཕྱྩོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་

པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགྩོངས་སུ་

གསྩོལ། བདག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིང་ཅན་༼རང་མིང་སྨྩོས། ༽ཞེས་བགི་

བས་མར་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་

བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ལ་དགྩོད་པར་བ། 

དེ་ལྟར་བཀྩོད་མ་ཟིན་གི་བར་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དལ་འབྩོར་ཚང་བའི་མིའི་ལུས་རེན་

འདི་མ་དྩོར་གི་བར་དང། ལྩོ་འདི་དང་ཟླ་བ་འདི་དང་། བདུན་ཕག་འདི་དང། ཉི་མ་དེ་

རིང་གི་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་ལྩོངས་སྤྩོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་དང། ཇྩོ་

བྩོའ་ིཡང་ཇྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

དྩོན་དུ་ཡྩོངས་སུ་བཏང་བ་ལས། དེ་རིང་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཟས་གྩོས་གནས་མལ་

སྩོགས་ལ་ལྩོངས་སྤད་ནས་བསྟན་འགྩོ་ཁྩོ་ནའི་དྩོན་བསྒྲུབ་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་ཐུན་གི་རྣལ་འབྩོར་ནི། དེ་ནས་སྟན་ལ་འདུག་ཏེ་རྐང་པ་རྩོ་རེ་སྐྱིལ་

ཀྲུང་སྩོགས་ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆྩོས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་བས་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་

པར་བ་སྟེ། བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོའ་ིརེས་སུ་འབངས་ཤིང་། བ་མ་ཡི་དམ་གི་སྤན་

སྔར་དམ་པའི་ཆྩོས་ཚུལ་བཞིན་བེད་པར་དམ་བཅས་པའི་སླྩོབ་མ་བདག་གིས། ༡༽
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

དམ་པའི་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་པ་སྩོགས་བསམ་པ་དང་། ༢༽དམ་པའི་ཆྩོས་ཇི་ལྟར་བ་

བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས། དགེ་སླྩོང་དག་ཤེས་པ་ནི་འགིབ། སྲྩོག་ནི་འཆི། 

ཚེའི་འདུ་བེད་ནི་འདྩོར། སྟྩོན་པའི་བསྟན་པ་ཡང་ངེས་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་ན། 

ཅིའི་ཕྱིར་བརྩོན་འགྲུས་དང་བརྟུལ་བ་བརན་པྩོས་སྒྲུབ་པར་མི་བེད། མིའི་ལུས་ནི་

ཤིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ་ན་དེ་ཐྩོབ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡང་

བརེས་ནས་ཐར་པའི་དྩོན་དང་མི་མཐུན་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། དགེ་སླྩོང་དག་སྲྩོག་དང་

བལ་ཞིང་ཤི་བ་ནི་བ་ཡི་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ཤིང་ཞིག་པ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྲྩོག་དང་བལ་ཞིང་འཆི་བ་ནི་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ཀི་ཚེ་ཟད་པར་འགྱུར་

གི། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ཤིང་ཞིག་པས་ནི་སྐྱེ་བ་འབུམ་ཕག་བརྒྱའི་བར་དུ་རིགས་

དང་བལ་ཞིང་བདེ་བ་སངས་ཏེ་རྣམ་པར་ལྟུང་བ་ཆེན་པྩོ་ཉམས་སུ་མྩོང་བར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། རིགས་པ་ནི། བདག་ཆྩོས་ཅན། ཆྩོས་བེད་དགྩོས་

ཏེ། བདག་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་པ་ཡིན་ལ། བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་

སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའང་དམ་པའི་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཡང་། བདག་ཆྩོས་ཅན། ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་ཏེ། འཆི་བ་ནི་ངེས། 

ནམ་འཆི་ལ་ངེས་པ་ནི་མེད། འཆི་བའི་ཚེ་ཆྩོས་མ་གཏྩོགས་གཞན་གང་གིས་ཀང་མི་

ཕན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །སམ་དུ་བསམ་མྩོ། །དྩོན་འདི་ལས་དང་པྩོ་བས་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་

པའི་བསམ་བྩོ་བརན་པྩོ་མ་ཆགས་པར་ཉམས་སུ་ལེན་ཞིང་བརན་པྩོ་ཆགས་ཟིན་

ནས་འདི་ཉིད་བསམ་མི་དགྩོས་པར་གཤམ་གསལ་ས་བཅད་གཉིས་པ་དེ་ནས་ཐད་

ཀར་བསམ་ན་འགིགས་པ་ཡིན། གཉིས་པ་དམ་པའི་ཆྩོས་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ནི། 
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

༈ འབྩོམ་སྟྩོན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་པྩོའ་ིགསུང་ལས། ངྩོ་མཚར་བཀའ་ནི་སེ་སྣྩོད་

གསུམ་པྩོ་སྟེ། །གདམས་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གིས་མཛེས་པ་ཡི། །བཀའ་གདམས་

རིན་ཆེན་གསེར་གི་ཕེང་བ་ནི། །འགྩོ་བ་གང་གིས་བགངས་ཀང་དྩོན་ཡྩོད་

འགྱུར། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདིར་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བ་སངས་རྒྱས་

ཀི་སར་འཁིད་པར་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆྩོག་གི་ཆྩོས་ལུགས།དུས་གསུམ་གི་སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བགྩོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་པྩོ་ཆེ། 

ཤིང་ར་ཆེན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐྩོགས་མེད་གཉིས་ཀི་ལམ་སྲྩོལ། དཔལ་མཉམ་མེད་ཇྩོ་

བྩོ་ཆེན་པྩོ་དང་ཁམས་གསུམ་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོའི་ཐུགས་ཀི་བཅུད་

ཕྱུངས་བ་ལྟ་བུའི་གདམས་པ་ཟབ་མྩོ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་

པྩོའ་ིགནད་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བསྡུས་ཏེ་གང་ཟག་གཅིག་གིས་སྟན་ཐྩོག་

གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྒིགས་པ། ཆེ་བ་བཞི་དང་ཁྱད་ཆྩོས་

ཆེན་པྩོ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆྩོས། བང་ཆུབ་ལམ་གི་

རིམ་པའི་འཁིད་སྩོམ་པ་ལ་བཞི། ༡༽ཆྩོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་མཛད་

པ་པྩོའ་ིཆེ་བ་བསྟན་པ་དང་། ༢༽གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཆྩོས་ཀི་

ཆེ་བ། ༣༽ཆེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྩོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བ་བ། ༤༽

གདམས་པ་དངྩོས་ཀིས་སླྩོབ་མ་ཇི་ལྟར་དཀྲི་བའི་རིམ་པའྩོ། །དེའི་བཞི་པ་ལ་གཉིས། 

ཐུན་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་

པྩོ་ལ་གསུམ། སྦྩོར་བའི་ཆྩོས། དངྩོས་གཞི་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང། མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བ་

བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ངང་ནས་སྦྩོར་བའི་ཆྩོས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་སྐྱབས་འགྩོ་སེམས་

བསྐྱེད་ཀི་ཀུན་སླྩོང་བཅྩོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་

རྣམས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀུན་སླྩོང་ཁ་ལ་བཅྩོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་སེམས་ལ་བཅྩོས་

དགྩོས་གསུངས་པ་ལྟར་སེམས་ཚོར་ཡྩོད་པ་ཞིག་བ། ཀུན་སླྩོང་བཅྩོས་ཚུལ་དེ་ལ་

གསུམ། བསྡུས་པ་དང་། འབིང་བ། རྒྱས་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མའི་ཚིག་དྩོན་ལྟར་བ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་

སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མ་འདིས་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་སྐྱབས་འགྩོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་

བསྟན་པས་དེ་ཉམས་ལེན་སྐབས། རང་ལ་སྐྱབས་འགྩོའ་ིརྒྱུ་འཇིགས་པ་དང་། དད་

པ། སིང་རེ་ཆེན་པྩོ་གསུམ་ཚང་བར་བས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བ་དང་། རྒྱུ་འབས་མན་

ངག་བདུན་ནམ་བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་བསམ་པ་དང་མ་མཐར་ཡང་ར་བ་བམས་

པ་དང་སིང་རེ་ཆེན་པྩོའི་སྩོ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་བཅས་སེམས་ལ་ཚོར་བ་ཡྩོད་པ་

ཞིག་བ་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། དེ་ལ་ཐྩོག་མར་རང་གི་སིན་མཚམས་ཐད་ཀི་

མདུན་གི་ནམ་མཁར་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་གི་སྟེང་དུ་ངྩོ་བྩོ་རང་གི་དྲིན་ཆེན་ར་

བའི་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོ་ཞལ་འཛུམ་པ་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ་

ཞིག་བསྩོམ། དེ་ནས་རང་གི་མཐའ་འཁྩོར་དུ་ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་སྩོགས་མ་རྒན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་བསམ། དེ་ནས་སྐྱབས་འགྩོ་སེམས་བསྐྱེད་བེད་སྐབས། 

༡༽བདག་དང་འགྩོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁྩོར་བ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་སྡུག་

བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་དེ་ལས་སྐྱྩོབ་པའི་ནུས་པ་སུ་ལ་

ཡྩོད་སམ་ན། སྐྱབས་སྟྩོན་པ་པྩོ་སྐྱྩོན་ཐམས་ཅད་སངས་ཤིང་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་མཁྱེན་བརེ་ནུས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས་དཀྩོན་

མཆྩོག་དང་། སྐྱབས་དངྩོས་འགྩོག་ལམ་གི་བསྡུས་པའི་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་དང་། 

སྐྱབས་སྒྲུབ་པའི་ཟླ་གྩོགས་ཚོགས་ཀི་མཆྩོག་ཏེ་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་

ཡྩོད་པས། དེ་རྣམས་ལ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིད་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་

སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་མ་ཐྩོབ་ཀི་བར་དུ། བདག་ནི་སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཤི་

གསྩོན་བདེ་སྡུག་གང་བྱུང་ཡང་ཐེ་ཚོམ་སྩོགས་ཀི་རྣམ་རྩོག་ངན་པ་ཆ་ཤས་ཙམ་

ཡང་མེད་པར་སིང་ཁྩོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ཁྱེད་རྣམས་

ཀིས་མཁྱེན་སམ་དུ་ཡིད་ཁྱེད་ཤེས་ཀི་སྩོ་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆིའྩོ་སམ་པའི་བསམ་པ་

སེམས་ཚོར་ཡྩོད་པ་ཞིག་དང་། དེ་ནས་བདག་གིས་ཐྩོག་མེད་ནས་སྦིན་པ་ལ་

སྩོགས་པ་བགིས་པའི་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བསགས་དང་གསྩོག་

བཞིན་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་བདག་ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་དུ་འགྩོ་བ་རིགས་

དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་ཕན་པར་བ་

བའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་འགྲུབ་པར་ཤྩོག་ཅིགསམ་པའི་སེམས་ཚོར་ཡྩོད་

པ་ཞིག་བས།དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མ་ལན་གསུམ་གདྩོན་པར་བའྩོ། །

ཡང་ན། ༢༽རེའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་ལས། ཤུགས་དྲག་ཆུ་བྩོ་བཞི་ཡི་

རྒྱུན་གིས་ཁྱེར། །བཟླྩོག་དཀའ་ལས་ཀི་འཆིང་བ་དམ་པྩོས་བསམས། །བདག་འཛིན་

ལྕགས་ཀི་དྲ་བའི་སྦུབས་སུ་ཚུད། །མ་རིག་མུན་པའི་སག་ཆེན་ཀུན་ནས་

འཐིབས། །མུ་མེད་སྲིད་པར་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་རུ། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གིས་རྒྱུན་ཆད་

མེད་པར་མནར། །གནས་སྐབས་འདི་འདྲར་གྱུར་པའི་མ་རྣམས་ཀི། །ངང་ཚུལ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བསམས་ནས་སེམས་མཆྩོག་བསྐྱེད་པར་མཛོད། །ཅེས་པ་ལྟར། བདག་དང་འགྩོ་བ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་སྩོགས་འཁྩོར་བ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་སྡུག་

བསྔལ་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་། དེའི་རྒྱུ་ཡང་ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་ཀུན་

འབྱུང་བདེན་པར་ཐུགདེའི་ར་བ་ཡང་བདག་འཛིན་མ་རིག་པར་ཐུག་པས། བདག་

སྩོགས་འགྩོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་

བདེན་པའི་གཞན་དབང་དུ་སྩོང་བར་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་དེ་ལས་སྐྱྩོབ་པའི་ནུས་

པ་སུ་ལ་ཡྩོད་ན་འགྩོག་བདེན་དང་ལམ་བདེན་གིས་བསྡུས་པའི་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་

དང་། དེ་གཉིས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོགདེ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་

རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་སྟེ། བསླུ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་

ཡྩོད་པས།དེ་རྣམས་ལ་བདག་གིས་རེ་གཅིག་དད་པས་སིང་ཁྩོང་རུས་པའི་གཏིང་

ནས་སྐྱབས་སུ་མཆིའྩོ་སམ་པའི་སྐྱབས་འགྩོའ་ིབསམ་པ་སེམས་ཚོར་ཡྩོད་པ་ཞིག་

དང་། དེ་ནས་བདག་གིས་སྦིན་སྩོགས་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སྔར་

བསགས་པ་དང་ད་ལྟ་གསྩོག་བཞིན་པ་དེ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་ཕ་མ་རིགས་དྲུག་གི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་བལ་ཏེ་མཐར་ཐུག་བ་ན་

མེད་པའི་བདེ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ལ་དགྩོད་པར་བ། དེའི་ཆེད་དུ་བདག་

གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག་ཅིག་སམ་པའི་སེམས་ཚོར་ཡྩོད་པ་

ཞིག་བེད། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མ་གདྩོན་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་འབིང་བ་ནི། ༡༽ཐྩོག་མར་བདག་གི་སྟེང་དུ་བདེན་པ་བཞི་ལས་

བདེན་པ་དང་པྩོ་གཉིས་ཏེ་སྡུག་བདེན་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཚུལ་
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ལེགས་པར་བསམས་ཏེ་འཁྩོར་བ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལ་ངེས་འབྱུང་

ཤུགས་དྲག་བསྐྱེད། ༢༽དེ་ནས་ཚུལ་དེ་ཕ་མ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་གཞན་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྟེང་དུ་བསམས་ཏེ་བམས་པ་དང་སིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ཤུགས་དྲག་

བསྐྱེད།༣༽དེ་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་དེ་དག་ལས་སྐྱྩོབ་པའི་

སྐྱབས་གནས་དེ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པར་ཐག་བཅད་ཅིང་རེ་གཅིག་

ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པས་འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། བདག་དང་འགྩོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་སྩོགས་འཁྩོར་བ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའི་གཞན་

དབང་དུ་གྱུར། དེའི་རྒྱུ་ཡང་ལས་ཉྩོན་གི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པར་ཐུགདེའི་ར་བ་ཡང་

བདག་འཛིན་མ་རིག་པར་ཐུག་པས།བདག་སྩོགས་འགྩོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པའི་གཞན་དབང་དུ་སྩོང་བར་འཇིགས་ཤིང་

སྐྲགདེ་ལས་སྐྱྩོབ་པའི་ནུས་པ་སུ་ལ་ཡྩོད་ན་འགྩོག་བདེན་དང་ལམ་བདེན་གིས་

བསྡུས་པའི་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་དང། དེ་གཉིས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་དགེ་འདུན་དཀྩོན་

མཆྩོག་དང་། དེ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་སྟེ། བསླུ་བ་མེད་པའི་

སྐྱབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ཡྩོད། དེས་ན་བདག་གིས་རྒྱུ་སྐྱབས་སུ་གྱུར་

པའི་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་འབས་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པའི་དཀྩོན་མཆྩོག་

གསུམ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པའི་བསམ་པས་རེ་གཅིག་དད་པས་སིང་ཁྩོང་རུས་པའི་

གཏིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆིའྩོ་སམ་པའི་སྐྱབས་འགྩོའ་ིབསམ་པ་སེམས་ཚོར་ཡྩོད་པ་

ཞིག་དང། དེ་ནས་བདག་གིས་སྦིན་སྩོགས་བགིས་པའི་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཚོགས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་རང་དང་འདྲ་བར་བདེ་བ་འདྩོད་ཀང་བདེ་བའི་རྒྱུ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སྒྲུབ་མི་ཤེས། སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཡྩོངས་སུ་མནར་བའི་

བཀའ་དྲིན་མཐའ་དང་མུ་མེད་པའི་ཕ་མ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་

བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་ཡྩོངས་སུ་བལ་ཏེ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་

འཕང་ལ་འགྩོད་པར་བ་བའི་ཕྱིར།བདག་གིས་མཁྱེན་བརེ་ནུས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་

བ་མེད་བང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག་ཅིག་སམ་པའི་སེམས་

ཚོར་ཡྩོད་པ་ཞིག་བས། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མ་གདྩོན་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་རྒྱས་པ་ནི། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་སྩོ་ནས་ཀུན་སླྩོང་བཅྩོས་

ཚུལ་ཞུ་ན། འཁྩོར་ལྩོ་དང་པྩོ་བདེན་བཞིའི་མདྩོ་ལས། འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་

པའི་བདེན་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ལྟར། ༡༽བདག་ཆྩོས་ཅན། ཆྩོས་བེད་དགྩོས་ཏེ། 

བདག་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་པ་ཡིན་ལ། བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་

སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའང་དམ་པའི་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །༢༽བདག་

ཆྩོས་ཅན། ཆྩོས་བེད་ནུས་ཏེ། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་ཞིང་དྲི་མ་གྩོ་བུར་

བ་གང་ཞིགཕྱིའི་རྐེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ནང་གི་རྐེན་དལ་འབྩོར་དང་ལྡན་

པའི་ཕྱིར་རྩོ། །༣༽བདག་ཆྩོས་ཅན། ཚེ་འདིར་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་ཏེ། འདིར་ཆྩོས་མ་

བས་ན་མ་འྩོངས་པའི་སྐྱེ་བ་དུ་མར་ཆྩོས་སྒྲུབ་པའི་རེན་དལ་འབྩོར་ཤིན་ཏུ་རེད་

དཀའ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །༤༽བདག་ཆྩོས་ཅན། ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་ཏེ། 

འཆི་བ་ནི་ངེས། ནམ་འཆི་ལ་ངེས་པ་ནི་མེད། འཆི་བའི་ཚེ་ཆྩོས་མ་གཏྩོགས་གཞན་

གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་བས་དལ་རེན་དྩོན་ཆེ་ལ་རེད་དཀའ་ཞིང་

འཇིག་སླའི་རེན་འདིར་སིང་པྩོ་ཞིག་ངེས་པར་ལེན་དགྩོས། གལ་ཏེ་སིང་པྩོ་མ་བངས་
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པར་འཆི་ན། འཆི་བའི་རེས་སུ་མེད་ནས་མི་འགྩོ་བར་སྐྱེ་བ་ཞིག་ནི་བང་དགྩོས་ལ། 

དེ་ཡང་ལས་ཀི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་དབང་

གིས་ངན་སྩོང་དུ་སྐྱེ་ན་དེ་ལ་དམལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྩོ་གསུམ་ཡྩོད། དེ་ལས།༡༽

དམལ་བར་སྐྱེས་ན་བཞི་ལས། ༡༽ཚ་དམལ་དུ་སྐྱེ་ན། ཡང་སྩོས།ཐིག་

ནག །བསྡུས་འཇྩོམས། ངུ་འབྩོད། ངུ་འབྩོད་ཆེན་པྩོ། ཚ་བ། རབ་ཏུ་ཚ་བ། མནར་

མེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་དྲག་པྩོ་མི་བཟད་པ་མྩོང་ངྩོ། །༢༽ཡང་ཉེ་འཁྩོར་བའི་

དམལ་བར་སྐྱེ་ན། མེ་མུར་པུས་ནུབ་ཏུ་བིང་སྟེ་ཤ་སྲེག་པ་སྩོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

ཆེན་པྩོ་མྩོང་ངྩོ་། །༣༽ཡང་གང་བའི་དམལ་བར་སྐྱེ་ན། ཆུ་བུར་ཅན།ཆུ་བུར་རྩོལ་

བའི་ཁྱད་པར། སྩོ་ཐམ་པ། ཀི་ཧུད་ཟེར་བ། ཨ་ཆུ་ཟེར་བ། ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ།པདྨ་

ལྟར་གས་པའི་ཁྱད་པར།པདྨ་ལྟར་གས་པ་ཆེན་པྩོའ་ིཁྱད་པར་གི་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་

དྲག་པྩོ་མྩོང་ང་ྩོ། །༤༽ཡང་ཉི་ཚེ་བའི་དམལ་བར་སྐྱེ་ན། དགེ་འདུན་སྲུང་གི་རྩོགས་

བརྩོད་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྩོ་མྩོང་ངྩོ་། །

༢༽ཡང་དེ་དག་ལས་ཐར་ཏེ་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་ན། བཀྲེས་སྐྩོམ། ངལ་འཇིགས། 

ཚ་གང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྩོ་མྩོང་ང་ྩོ། །༣༽ཡང་དུད་འགྩོར་སྐྱེ་ན་གཅིག་ལ་

གཅིག་ཟ་བའི་སྡུག་བསྔལ། གེན་ཞིང་གཏི་མུག་པའི་སྡུག་བསྔལ། ཚ་གང་གི་སྡུག་

བསྔལ། བཀྲེས་ཤིང་སྐྩོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ།བཀྩོལ་ཞིང་སྤྩོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་

སྩོགས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྩོ་མྩོང་བས་བཟྩོད་དཀའ་ལ། ངན་འགྩོ་དེ་དག་ལས་སྐྱྩོབ་

པའི་ནུས་པ་ནི་སྐྱབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ཁྩོ་ནར་ཡྩོད་པས།དེ་ལ་སིང་

ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་སྟེ་དེའི་བསླབ་བ་ལས་འབས་ལ་རེ་གཅིག་དད་པས་ཚུལ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བཞིན་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ་ངན་འགྩོ་ལས་ཐར་ཏེ་བདེ་འགྩོ་དང་ཁྱད་པར་རྣམ་སིན་

ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་གི་མི་ལུས་ཐྩོབ་པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་བ།༤༽ཡང་དེ་ལྟར་སྐྱབས་

འགྩོ་ལས་འབས་ཉམས་སུ་བངས་པས་ངན་འགྩོ་ལས་ཐར་ཏེ་བདེ་འགྩོ་མི་ལྟ་བུར་

སྐྱེས་ཀང་། མི་ལ་ད་ལྟའི་ཉམས་མྩོང་བཞིན་ལུས་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྐྱེ་རྒ་

ན་འཆི་དང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པ་མྩོང་ངྩོ་། །༥༽ཡང་ལྷ་མིན་དུ་སྐྱེས་ན་

ཕག་དྩོག་གིས་ཡིད་གདུངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྷ་དང་འཐབ་པས་བཅད་དྲལ་གི་

སྡུག་བསྔལ་སྩོགས་མྩོང་ངྩོ་། །༦༽ཡང་ལྷ་ལ་གཉིས་ལས་འདྩོད་ལྷར་སྐྱེས་ན་ལྷ་

མིན་དང་འཐབ་པ་སྩོགས་ཀིས་བཅད་དྲལ་དང་རས་པ་དང་གསྩོད་པ་དང་འཆི་ལྟས་

ཕྩོག་པ་སྩོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མྩོང་ངྩོ་། །ཁམས་གྩོང་མའི་ལྷར་སྐྱེས་ཀང་སྔར་བས་

ཀི ་ལས་བཟང་པྩོ ་ཟད་ནས་ངན་སྩོང་དུ་ལྟུང་བའི ་སྡུག་བསྔལ་སྩོགས་མྩོང་

ངྩོ་། །མདྩོར་ན་ཁམས་གསུམ་འགྩོ་བ་རིགས་དྲུག་གང་དུ་སྐྱེས་ཀང་འཁྩོར་བ་སྤི་དང་

བེ་བག་གི་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ལས་མ་འདས་པས། གང་དུ་སྐྱེས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་

གི་རང་བཞིན། གང་ལ་གནས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན། གང་དང་འགྩོགས་

ཀང་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན། གང་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་

ལས་མ་འདས་པས་ཡིད་བརན་དུ་རུང་བ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་དེ་མེད། དེ་བས་འཁྩོར་བ་

སྡུག་བདེན་གི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གྩོལ་དགྩོས།དེ་ལ་དེའི་རྒྱུ་ནི་ལས་ཉྩོན་གི་ཀུན་འབྱུང་

བདེན་པ་དང་དེ་དག་གི་ར་བ་ནི་བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་ཡིན་པས་དེ་ལས་གྩོལ་

དགྩོས།དེ་ལས་སྐྱྩོབ་པའི་ནུས་པ་ཡྩོད་པའི་སྐྱབས་དངྩོས་ནི་འགྩོག་བདེན་དང་དེ་

ཐྩོབ་བེད་བསླབ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ལམ་གི་བདེན་པའི་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བརེན་ནས་འཁྩོར་བ་ལས་ཐར་བ་ཞིག་ཅིས་ཀང་བ། འྩོན་ཏེ་དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་

པས་ཐར་པ་དག་བཅྩོམ་པའི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་ཀང་གཞན་དྩོན་ལྟ་ཅི་རང་དྩོན་ཡང་མཐར་

མ་ཕྱིན་ཐྩོགའགྩོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་ལྟར་བདེ་བ་འདྩོད་པ་

དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། དེ་ལྟ་ནའང་རང་ཟེར་དུས་གཅིག་དང་

གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་མཐའ་མེད་པ་ཡིན་པས་དེའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་

མཐའ་མེད།རང་གཞན་གི་བདེ་སྡུག་ལ་འབེལ་བ་ཡྩོད་བཞིན་དུ་མཐའ་མེད་པའི་

སེམས་ཅན་གཞན་གི་དྩོན་མ་བསམ་པར་གཞན་ལས་རང་གཅེས་པར་འཛིན་ཏེ་རང་

དྩོན་ཁྩོ་ན་བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཐབས་སྡུག་ཡིན། ཡང་འགྩོ་བ་དེ་ཀུན་རང་གི་ཕ་མར་

གྱུར་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། ཕ་མ་བས་པ་དང་མ་བས་པའི་སྐབས་གཉིས་ཀར་བཀའ་

དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ངེས་པར་བཀའ་དྲིན་འཇལ་བར་བ།གཞན་ཡང་ཇྩོ་བྩོའ་ིཡང་ཇྩོ་

བྩོར་གྱུར་པའི་འགྩོ་བ་དེ་དག་གིས་སྔར་ང་ཡི་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་སྩོགས་བེད་པའི་

གནས་སྐབས་སུ་ང་ཡི་དྩོན་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིས་སིག་པའི་ལས་བས་ཤིང་

བསགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྔར་སྡུག་བསྔལ་མང་དུ་མངས་ཤིང་། ད་ལྟ་ཡང་སྡུག་

བསྔལ་མྩོང་བཞིན་པ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་པས། ད་བདག་གིས་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་བཀའ་དྲིན་གཟྩོ་བའི་ཕྱིར་བདག་གིས་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་ལས་

བསྒལ་ཏེ་བ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་དགྩོད་པར་བ། དེ་ནི་ད་ལྟ་རང་

གི་ཁ་སྟབས་འདིས་མི་ནུས།དེ་བེད་ནུས་པ་ལ་རང་གིས་ཉྩོན་སྒིབ་དང་ཤེས་བ་ཤེས་

པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་མཁྱེན་

བརེ་ནུས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་དགྩོས་པ་ཡིན་པས། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བདག་གིས་ཆེད་དུ་བ་བ་མ་རྒན་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་དྩོན་དུ་བང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་

སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་སྩོམ་པ་བངས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཞན་ཕན་ཡིད་འྩོང་

གི་སྤྩོད་པ་མཐའ་དག་ལ་སིང་སྟྩོབས་ཆེན་པྩོས་བསླབས་ཏེ་ལམ་ལྔ་དང་ས་བཅུ་

སྩོགས་མདྩོ་སྔགས་ཀི་ས་ལམ་བགྩོད་དེ་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་སྟེ་བསམ་མེད་གཉིས་

མེད་རྩོག་མེད་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་འཕགས་པའི་རྣམ་བང་བདེན་པ་

མངྩོན་དུ་བས་ཏེ། རིག་གྩོལ་གི་ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་འདུན་དཀྩོན་

མཆྩོག་ཏུ་གྱུར།མཐར་དྩོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པ་འདུས་མ་བས་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་

བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་གམ་ཟུང་འཇུག་རྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་

འཕང་ཐྩོབ་པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་བ། དེའི་ཆེད་དུ་བདག་གིས་བང་སེམས་ཀི་སྤྩོད་པ་སྤི་

དང་བེ་བག་སྦྩོར་ཆྩོས་དང་ཐུན་དངྩོས་གཞིའི་རྣལ་འབྩོར་སྩོགས་ཉམས་སུ་བང་

བར་བའྩོ། །སམ་དུ་བསམས་ནས་ཀུན་སླྩོང་བཅྩོས་པའི་ཚིག་གཤམ་གསལ་ལྟར་

ངག་ཏུ་གདྩོན་པར་བ། དེ་ཡང་ཀུན་སླྩོང་བཅྩོས་ཚུལ་ལ་སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་ཡྩོད་

པ་ལས། དང་པྩོ་སྤི་ནི། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །བང་

ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦིན་སྩོགས་བགིས་པའི་

ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །

གཉིས་པ་བེ་བག་ལ་ལྔ། ༡༽འགྩོ་བ་སྤི་ལ་དམིགས་པ་ནི། ཕ་མ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིགཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིགཕ་མ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིགཕ་མ་སེམས་
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ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སང་གཉིས་དང་བལ་བའི་བཏང་སྩོམས་ལ་གནས་

པར་གྱུར་ཅིག༢༽སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་བསྟན་འཛིན་སྤི་ལ་དམིགས་པ་ནི། 

ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་

སྐུ་ཁམས་བཟང། །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་གནས། །སངས་རྒྱས་

བསྟན་པ་རག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །༣༽སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཐུགས་དགྩོངས་འགྲུབ་

པར་དམིགས་པ་ནི། མདྩོར་ན་མགྩོན་པྩོ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །སྲས་

བཅས་རྒྱལ་བའི་སྤན་སྔར་གངས་ཅན་ཞིང། །ཡྩོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སྩོན་ལམ་གང་

མཛད་པའི། །འབས་བཟང་དེང་འདིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛོད། །༤༽བ་མ་རྣམས་

སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་ཅིང་བསྟན་འགྩོ་སྤི་བེར་ཕན་པའི་ཐུགས་བཞེད་འགྲུབ་པར་

དམིགས་པ་ནི། གངས་རི་ར་བས་སྐྩོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཕན་དང་བདེ་བ་མ་

ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

སྩོགས། །ཞབས་པད་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བརན་གྱུར་ཅིག།ཅེས་དང་། འདིའི་སྩོགས་

སྒའི་ནང་རང་རང་གི་ཆྩོས་འབེལ་ཡྩོད་པའི་བ་མ་ཡྩོངས་རྩོགས་བསམ་དགྩོས། ༥༽

རང་ཉིད་བ་མ་དང་མ་བལ་བར་ཆྩོས་མཐར་ཕྱིན་པར་དམིགས་པ་ནི། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་

ཡང་དག་བ་མ་དང་། །འབལ་མེད་ཆྩོས་ཀི་དཔལ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅིང་། །ས་དང་ལམ་

གི་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྩོགས་ནས། །རྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །༦༽རང་

རྒྱུད་ལ་བང་སེམས་དང་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་སྐྱེ་བར་དམིགས་པ་ནི། བང་

ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་

པ་མེད་པར་ཡང་། །གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །སྟྩོང་ཉིད་ལྟ་བ་རིན་པྩོ་
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ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང་། །གྩོང་

ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །༧༽ཆྩོས་ཀི་བ་བ་གང་བས་ཀང་འཁྩོར་གསུམ་མི་

དམིགས་པ་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་དགྩོས་པས་དེའི་ཚུལ་ནི། རེན་

ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་བརེན་ནས་

གདགས་པ་སྟེ། །དེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་མ་ཡིན་

པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟྩོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆྩོས་འགའ་

ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཀུན་སླྩོང་རྣམས་ལེགས་པར་བཅྩོས་པའི་

རེས་སུ་སྦྩོར་ཆྩོས་དྲུག་ཀའམ་དེའི་སིང་པྩོ་དང་ཐུན་དངྩོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་གནང་

དགྩོས་སྩོ། །

སྦྩོར་བའི་ཆྩོས་དྲུག་ནི། 

༡༽གནས་ཁང་བི་དྩོར་བེད་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་དགམ་པ། ༢༽

མཆྩོད་པ་གཡྩོ་མེད་ཅིང་བཀྩོད་པ་མཛེས་པར་བཤམས་པ། ༣༽སྟན་བདེ་བ་ལ་

ལུས་འདུག་ལུགས་བརྒྱད་དམ་སྤྩོད་ལམ་གང་བདེར་འཁྩོད་ནས་སྐྱབས་འགྩོ་

སེམས་བསྐྱེད་

རྒྱུད་དང་འདྲེས་ངེས་བ་བ། ༤༽ཚོགས་ཞིང་གསལ་གདབ་པ། ༥༽ཡན་

ལག་བདུན་པ་མཎྜལ་དང་བཅས་པ་འབུལ་བ། ༦༽དྩོན་ཆེན་པྩོ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་

གསྩོལ་བ་གདབ་པའྩོ། །

དེ་དག་གི་ཉམས་ལེན་ཆ་ཚང་བ་རྒྱས་པར་བེད་འདྩོད་ན་དེའི་ཚུལ་སྦྩོར་

ཆྩོས་སྐལ་བཟང་མགིན་རྒྱན་སྩོགས་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང་འདིར་སིང་པྩོ་བསྡུས་ཏེ་
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བེད་ཚུལ་བཤད་ན། 

ཀུན་སླྩོང་བཅྩོས་པ་གྲུབ་ནས་ཡར་བཞེངས་ཏེ་གྩོང་གི་སྦྩོར་ཆྩོས་དང་པྩོ་དང་

གཉིས་པ་བེད། དེ་སྐབས་དཔེར་ན། ༡༽བི་དྩོར་བེད་སྐབས་སེམས་ནང་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་སྩོགས་དག་པའི་མྩོས་པ་བས་ཏེ་ཁ་ནས་རྡུལ་སང་དྲི་

མ་སང་ཞེས་སྩོགས་འདྩོན་གིན་བི་དྩོར་བ། དེ་ནས་གུས་པ་དང་བཅས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རེན་གྩོ་རིམ་མ་འཆྩོལ་པར་དྲང་པྩོར་དགམ། ༢༽མཆྩོད་པ་ཡྩོན་ཆབ་ལྟ་བུ་

འབུལ་སྐབས་མཆྩོད་པ་དེ། རྒྱུའི་གཡྩོ་དང་ཀུན་སླྩོང་གི་གཡྩོ་མེད་ཅིང་བཟྩོ་བཀྩོད་

མཛེས་པར་བཤམས་ཏེ་དེའི་སྐབས། བདག་གིས་ཡྩོན་ཆབ་ཕུལ་བའི་བསྩོད་ནམས་

ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་བདུད་རིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་

སྟེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བྩོ་ཆྩོས་སུ་སྩོང་བ་དང་། ཆྩོས་ལམ་དུ་ལྷྩོངས་པ། ལམ་

ལ་བར་ཆད་མེད་པར་ཆྩོས་མཐར་ཕྱིན་པར་ཤྩོག་ཅིག་སམ་དུ་བསམ། ཡང་ཁ་

བཏགས་འབུལ་སྐབས། བདག་གིས་ལྷ་གྩོས་དཀར་གཙང་ཕུལ་བའི་བསྩོད་ནམས་

ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེ་བར་ཤྩོག་ཅིག་སམ་དུ་བསམས་ཏེ་བང་ཆུབ་

སེམས་མཆྩོག་འདྩོན། ༤༽བདུགས་སྩོས་དང་བསངས་སྩོགས་དྲི་བཟང་པྩོ་འབུལ་

སྐབས། བདག་གིས་དྲི་བཟང་པྩོ་ཕུལ་བའི་བསྩོད་ནམས་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐྩོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་ཚུལ་འཆལ་གི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག་སྟེ་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པྩོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག་ཅིག་སམ་དུ་བསམ་པ་

སྩོགས་བའྩོ། །དེ་ནས་སྩོམ་གདན་གི་སྟེང་དུ་བསད་ནས་སྦྩོར་ཆྩོས་གསུམ་པ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

སྩོགས་དང་། རང་རང་གི་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་སྩོགས་དངྩོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་བེད་

སྐབས་ཀི་ཕྱག་དཔེར་སྐྱབས་སེམས་སྩོགས་ཇི་ལྟར་གསལ་བ་ལྟར་བའྩོ། །གཉིས་པ་

དངྩོས་གཞིའི་རྣལ་འབྩོར་ནི། གྩོང་གསལ་སྦྩོར་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་རྣམས་གྲུབ་པ་ན། 

དེ་ནས་སྟན་ལ་འདུག་བཞིན་དུ་སྩོམ་ནུས་པ་རྣམས་ཀིས་དཔེར་ན། ཐུན་དང་པྩོར་བ་

མ་མཆྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་དང་ལམ་རིམ་ཆ་ཚང་སྩོམ་

པ་དང་། དེ་ནས་ཐུན་གཞན་ཞིག་ཏུ་ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་ཚད་ལྡན་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་

བསྐྱེད་རྩོགས་སྩོགས་ཉམས་སུ་བང་བར་བ་ཞིང་། དེའི་ཚུལ་རང་རང་གི་ར་བའི་བ་

མའི་གསུང་ལས་ངེས་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །སྩོམ་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྔྩོན་

འགྩོ་ཀུན་སླྩོང་བཅྩོས་པ་སྩོགས་ལེགས་པར་བས་ནས་དངྩོས་གཞི་འདིར་རེ་གཅིག་

དད་གུས་ཆེན་པྩོས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁ་ཏྩོན་དང་ཉམས་ལེན་ཅི་ཐུབ་བ། ༡༽དེ་

ཡང་ཐྩོག་མར་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་ནི། སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སྩོགས་

སྩོ། །༢༽བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་ནི། ཐུན་དྲུག་ལྟ་བུ་རང་གིས་རྒྱུན་གཏན་ཉམས་ལེན་བ་

བའི་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་གཙོ་བྩོ་ཞིག་བའྩོ། །༤༽ལམ་རིམ་སྩོམ་ཚུལ་ནི། ཡྩོན་ཏན་

གཞིར་གྱུར་མའམ་ལམ་རིམ་བསྡུས་དྩོན། ཡང་ན་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་ལྟ་བུ་ཞིག་

བཏྩོན་ཏེ་མ་མཐར་ལམ་རིམ་ཆ་ཚང་ཤར་སྩོམ་ཞིག་ངེས་པར་བ།ཡང་ན། གྩོང་

གསལ་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་དང་ལམ་རིམ་སྩོམ་ཚུལ་གཉིས་ཀ་ཚང་བ་བ་མ་མཆྩོད་པ་

ལྟ་བུའི་སྟེང་ནས་ཁ་འདྩོན་དང་ཉམས་ལེན་བའྩོ། །༥༽དེ་ནས་ཁ་འདྩོན་ལྷག་མ་ལྷའི་

རྣལ་འབྩོར་སྩོགས་དུས་གཞན་ལ་བ། ཡང་ན། ཁ་འདྩོན་བ་ཚུལ་གི་གྩོ་རིམ་སྩོགས་

ཀང་རང་རང་གི་ར་བའི་བ་མའི་ལམ་སྟྩོན་ལྟར་བའྩོ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་ཉམས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ལེན་ནི། བསྔྩོ་བ་སྩོན་ལམ་བ་བ་སྟེ་སྔ་དྲྩོར་མདྩོར་བསྡུས་དང་དགྩོང་དྲྩོར་རྒྱས་པ་བ། 

དེ་ཡང་འདིར་མདྩོར་བསྡུས་ལ་གནད་ཚང་བའི་སྩོན་ལམ་ངག་ཏུ་འདྩོན་ཚུལ་གཤམ་

གསལ་ལྟར་བེད་ནའང་རུང་ངྩོ་། །

༡༽འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྩོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་དེ་

ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་སླྩོབ་ཅིང། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་

ཅད་རབ་ཏུ་བསྔྩོ། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བསྔྩོ་བ་

གང་ལ་མཆྩོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེར། །བདག་གི་དགེ་བའི་ར་བ་འདི་ཀུན་ཀང། །བཟང་

པྩོ་སྤྩོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔྩོ་བར་བགི། །༢༽ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་

ལྡན་གྱུར་ཅིག །ངན་འགྩོ་ཐམས་ཅད་རག་ཏུ་སྟྩོང་པ་དང། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གང་ན་སུ་བཞུགས་པ། །དེ་དག་ཀུན་གི་སྩོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །༣༽ཕན་བདེའི་

འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཁམས་

བཟང་། །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་གནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རག་

ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །༤༽མདྩོར་ན་མགྩོན་པྩོ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །སྲས་

བཅས་རྒྱས་བའི་སྤན་སྔར་གངས་ཅན་ཞིང། །ཡྩོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སྩོན་ལམ་གང་

མཛད་པའི། །འབས་བཟང་དེང་འདིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་ཤྩོག །༥༽གངས་རི་ར་

བས་བསྐྩོར་བའི་ཞིང་ཁམས་འདིར། །ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་

གནས། །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྩོགས། །ཞབས་པད་སྲིད་

མཐའི་བར་དུ་བརན་གྱུར་ཅིག །༦༽སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང། །འབལ་མེད་

ཆྩོས་ཀི་དཔལ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅིང། །ས་དང་ལམ་གི་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྩོགས་ནས། །རྩོ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །༧༽རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆྩོད་པ་

དང་། །བམས་སིང་རེ་བང་སེམས་འབྩོངས་པ་དང་། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

པྩོ་ཡི། །མཆྩོག་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་པར་བིན་གིས་རྩོབས། །༨༽ར་བརྒྱུད་བ་མ་རྣམས་

ཀིས་བཀྲ་ཤིས་ཤྩོག །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་ཤྩོག །མ་དང་མཁའ་

འགྩོ་རྣམས་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་ཤྩོག །ཆྩོས་སྐྱྩོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་ཤྩོག 

།༩༽སྩོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་སྔགས་ནི། ༀ་དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་ཛ་ཡ་མུ་ཁེ་སྭཱཧཱ། 

གྩོང་གི་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་དངྩོས་ཀི་ར་བའི་ས་བཅད་དྲུག་ལས། དང་པྩོ་

ལྡང་བའི་རྣལ་འབྩོར། གཉིས་པ་ཁྲུས་ཀི་རྣལ་འབྩོར། གསུམ་པ་ཐུན་གི་རྣལ་འབྩོར་

གསུམ་ཟིན་ནས་ཐུན་མཚམས་སུ་སྐྩོར་བར་བསྐྱྩོད་པ་དང་ཕྱག་འབུལ་བ་སྩོགས་

ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦྩོང་ལ་འབད། ཡང་ན་ཆྩོས་འཇིག་གང་ཡང་རྣམ་དག་ཅིག་

འྩོང་བ་ལ་མི་ལུས་ཀི་རེན་བཟང་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་རླུང་སྦྩོར་དང་ལུས་རལ་

སྩོགས་བའྩོ། །དེ་ནས་ཟས་ཀི་དུས་སུ་ཟས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ཉམས་ལེན་དགྩོས་པས། 

བཞི་པ་ཟས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ནི། བ་མ་ཡི་དམ་དཀྩོན་མཆྩོག་རྣམས་ལ་རེ་གཅིག་དད་

པས་སྐྱབས་འགྩོའ་ིབསླབ་བར་ཡྩོད་པ་ལྟར་དེ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ་ཟས་ཕུད་

འབུལ་བ་སྩོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་བ་བ་ལ། 

སྔ་དྲྩོའ་ིམཆྩོད་པ་ནི། ༀ་ཨཿཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་བིན་རབས་བས་ཏེ། 

༡༽སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྩོ་རེ་འཛིན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། །དཀྩོན་

མཆྩོག་གསུམ་གི་ར་བ་སྟེ། །བ་མ་རྣམས་ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ། །༢༽གང་གིས་

ཐུགས་བརེ་ཉེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སང་བའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆྩོས་ནི་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སྟྩོན་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་དེ་ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ། །༣༽བདག་སྩོགས་འཁྩོར་བཅས་

ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་དང་ནམ་ཡང་མི་འབལ་

ཞིང། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་པྩོ་རྒྱུན་དུ་མཆྩོད་པ་དང། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གི་

བིན་རབས་འཇུག་པར་ཤྩོག །༤༽ཁ་ཟས་སན་དང་འདྲ་བར་རིག་པ་ཡིས། །འདྩོད་

ཆགས་ཞེ་སང་མེད་པར་བསྟེན་བགི་སྟེ། །རྒྱགས་ཕྱིར་མ་ལགས་སེམས་པའི་ཕྱིར་

མ་ལགས། །ཚགས་ཕྱིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞིག་ཕྱིར། །ལུས་ཀི་སྲིན་བུ་

ད་ལྟ་ཟང་ཟིང་གིས། །བསྡུས་ནས་མ་འྩོངས་པ་ན་ཆྩོས་ཀིས་བསྡུ། །སེམས་ཅན་དྩོན་

དུ་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི། །གྩོ་འཕང་བསྒྲུབ་ཕྱིར་བཟའ་བཏུང་ལྩོངས་སྤད་

བ། །དེ་ནས་ཞྩོགས་ཇ་མཆྩོད་པའི་མཇུག་ཏུ་བསྔྩོ་སྩོན་བ་བ་ནི། སྦིན་པ་རྒྱ་ཆེན་

གྱུར་པ་འདི་ཡི་མཐུས། །འགྩོ་བའི་དྩོན་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ནས། །སྔྩོན་བྩོན་

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་མ་གྩོལ་བའི། །སྐྱེ་རྒུའི་ཚོགས་རྣམས་སྦིན་པས་གྩོལ་གྱུར་

ཅིག །སྐར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང། །སྒྱུ་མ་ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང། །རི་ལམ་གྩོག་དང་

སྤིན་ལྟ་བུར། །འདུས་བས་ཆྩོས་རྣམས་དེ་ལྟར་ལྟ། །བསྩོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་

ཅད་གཟིགས་པ་ཡི། །གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་ནས་སྐྱྩོན་གི་དག་བཏུལ་ཏེ། །རྒ་དང་ན་དང་འཆི་

བའི་རབས་འཁྲུག་པའི། །སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྩོ་བ་སྒྩོལ་བར་ཤྩོག །དགེ་བ་འདི་

ཡིས་སྐྱེ་བྩོ་ཀུན། །བསྩོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྩོགས་ཤིང། །བསྩོད་ནམས་ཡེ་

ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །འབད་དང་རྩོལ་བ་མ་དགྩོས་

པའི། །ཡིད་བཞིན་ནྩོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང། །སེམས་ཅན་རེ་བ་སྐྩོང་མཛད་

པའི། །བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤྩོག །ཉིན་མྩོའ་ིམཆྩོད་པ་ནི། རྒྱས་པར་ནི་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

དཀྩོན་མཆྩོག་རེས་དྲན་གི་མདྩོ་ལྟར་བ་ཞིང་། བསྡུས་པ་ནི། ༀ་ཨཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་

གིས་བིན་རབས་བས་ཏེ། སྟྩོན་པ་བ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པྩོ་ཆེ། །སྐྱྩོབ་པ་བ་མེད་

དམ་ཆྩོས་རིན་པྩོ་ཆེ། །འདྲེན་པ་བ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པྩོ་ཆེ། །སྐྱབས་གནས་

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ། །ཁ་ཟས་སན་དང་འདྲ་བར་རིག་པ་

ཡིས། །ཞེས་སྩོགས་སྔར་བཞིན་བ་ལ། ༼ཤ་ཡྩོད་ན། ༀ་ཨ་བི་ར་ཁེ་ཙ་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་

ཤ་སྔགས་ལན་བདུན་བཟླ་ལ། འདི་ཡིས་ནི་ཤ་ཟྩོས་པའི་ཉེས་པ་ཁེགས་ཤིང་ཤ་དེ་

གང་གི་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་བདེ་འགྩོར་སྐྱེ་བར་གསུངས་སྩོ། །༽

ཞལ་ལག་མཆྩོད་རེས་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། གྩོང་དུ་ཞྩོགས་ཇ་མཆྩོད་རེས་ཀི་

ཉམས་ལེན་ལྟར། སྦིན་པ་རྒྱ་ཆེན། ནས། བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤྩོག །ཅེས་

པའི་བར་བའྩོ། །ཉིན་རྒྱབ་གསྩོལ་ཇའི་སྐབས་མཆྩོད་པ་ནི། ༀ་ཨཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་

བས་ཏེ། འདྩོད་རྒུ་ཆར་འབེབས་བ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །འདྩོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་ཆྩོས་

སྐྱྩོང་སྲུང་མའི་ཚོགས། །འདྩོད་ཡྩོན་སྣ་ལྔའི་མཆྩོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །འདྩོད་པའི་

དྩོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད། །ལྔ་པ་གཉིད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ནི། ཉལ་ཁར་

སྐྱབས་ཡུལ་གི་མདུན་དུ་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཉམས་ལེན་བས་ཏེ། ཕྱག་འཚལ་བ་

དང་མཆྩོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །རེས་སུ་ཡི་རང་སྐུལ་ཞིང་གསྩོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་

ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བང་ཆུབ་ཕྱིར་

བསྔྩོའ ྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་བས་རེས། ཁ་སྩོགས་ཁྲུས་ནས་ཉལ་གཟན་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་

རྐང་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བ་མ་སིང་གར་སྩོམ་བཞིན་ནམ་བ་མ་མཆྩོག་གསུམ་ལ་དད་

པའི་བྩོ་དང་བང་སེམས་སྩོགས་བསམས་ཏེ་དྲན་བཞིན་ཉལ།ཡང་ན་རང་ཉལ་བའི་
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མགྩོ་ཡྩོད་སར་བ་མ་མཆྩོག་གསུམ་ཡྩོད་པར་བསམས་ཏེ་དེའི་ཡྩོན་ཏན་དྲན་པའི་

དད་པས་དེ་སྩོམ་བཞིན་ཉལ་བའྩོ། །དྲུག་པ་དུས་གཞན་གི་རྣལ་འབྩོར་ནི། དུས་དང་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དྲན་ཤེས་བག་ཡྩོད་ཀི་སྩོ་ནས་རྒྱས་པར་ནི་ལམ་རིམ་དང་སྤྩོད་

འཇུག་ལྟར་བ་ལ། སིང་པྩོ་ནི་གཤམ་གསལ་དྩོན་ཚན་ལྔ་ལྟར་གི་ཉམས་ལེན་ལ་ངེས་

པར་བརྩོན་པ་ཆེན་པྩོས་ཉམས་སུ་བང་བར་བ་བའྩོ། །༡༽བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཞིན་

བསྟེན་པའི་ཉམས་ལེན་བ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྩོ་རེ་

འཛིན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གི་ར་བ་སྟེ། །བ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལྩོ། །རག་ཏུ་ངུ་ཡིས་ཆྩོས་འཕགས་བསྟེན་པ་ལྟར། །ལུས་སྲྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་

ཀུན་གིས་གཡྩོ་མེད་པར། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ལེགས་པར་མཉེས་བས་ནས། །མི་

མཉེས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་བེད་ཤྩོག །ཅེས་པ་ལྟར་བ། །༢༽སིག་སྩོང་དགེ་སྒྲུབ་

དང་སྐྱབས་འགྩོ་ལས་འབས་ཉམས་ལེན་བ་བ་ནི། སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བ་ཞིང། །དགེ་

བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡྩོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་

རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །ཅེས་སྩོགས་ལྟར་བ། །༣༽བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་

བང་སེམས་དང་རེན་འབྱུང་སྟྩོང་ཉིད་ཉམས་ལེན་སིང་པྩོ་བ་བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་

མཆྩོག་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་

ཡང། །གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །རེན་འབྱུང་ལྟ་བ་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་

རྣམས་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྩོགས་དང། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་

ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་རེན་ནས་གདགས་པ་སྟེ། །དེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་བ། །༤༽བང་སེམས་ཀི་སྤྩོད་པ་ལ་ཚུལ་བཞིན་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བསླབ་པ་ནི། ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། །འགྩོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་གྱུར་པ། །དེ་

སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྩོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་པ་

ལྟར་བ། ༥༽ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་བརྒྱུད་སྔགས་ཀི་བསྐྱེད་རྩོགས་ཉམས་ལེན་

བས་གཉུག་མའི་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་བས་ཏེ་སངས་རྒྱས་པར་བེད་པ་ནི། རྒྱུད་

བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆྩོད་པ་དང་། །བམས་སིང་རེ་བང་སེམས་འབྩོངས་པ་

དང། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཡི། །མཆྩོག་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་པར་བིན་གིས་

རྩོབས། །ཞེས་པ་ལྟར་བ་བའྩོ། །

༄༅། །རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སྩོ་བདུན་མའི་ས་བཅད་དང་

གཞུང་ཤན་སྦར་བཞུགས་སྩོ། །

༈ རྒྱལ་སྲས་ཐྩོགས་མེད་བཟང་པྩོའ་ིཐུགས་བཅུད་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀི་ལེན་སྩོ་བདུན་

མའི་གཞུང་བཟང་ཡིད་བཞིན་ནྩོར་བུ་འདི་ཉིད་འཆད་པ་ལ་གསུམ། ཀད་ཀི་དྩོན། 

གཞུང་གི་དྩོན། མཇུག་གི་དྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། བསྟན་བཅྩོས་ཀི་མཚན་དང། 

མཆྩོད་པར་བརྩོད་པ། བརམ་པར་དམ་བཅའ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀི་

ལག་ལེན་སྩོ་བདུན་མ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། གང་གི་ཆྩོས་ཀུན། 

ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

རྣམས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་གི་དྩོན་ལ་གཉིས། སྔྩོན་འགྩོའ་ིཆྩོས་ལ་འཇུག་ཚུལ་དང༌། 

པའྩོ། །དང་པྩོར་བདུན། དལ་འབྩོར་རེད་དཀའ་དང༌། ཕ་ཡུལ་སྩོང་བ། དབེན་པ་
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བསྟེན་པ། མི་རག་དྲན་པ། གྩོགས་ངན་སྩོང་བ། གྩོགས་བཟང་བསྟེན་པ། སྐྱབས་སུ་

འགྩོ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དལ་འབྩོར་གྲུ་ཆེན་རེད་དཀའ་ཐྩོབ་དུས་འདིར། །ཞེས་སྩོགས་

སྩོ། །

༼འདིར་དལ་འབྩོར་བསམ་པ་ལ་གསུམ། དལ་འབྩོར་ངྩོས་བཟུང་བ། དྩོན་

ཆེ་བ་བསམ་པ། རེད་དཀའ་བ་བསམ་པའྩོ། །༽

གཉིས་པ་ནི། གཉེན་གི་ཕྱྩོགས་ལ་འདྩོད་ཆགས་ཆུ་ལྟར་གཡྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡུལ་ངན་སངས་པས་ཉྩོན་མྩོངས་རིམ་གིས་འགིབ། །ཅེས་

སྩོགས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། ཡུན་རིང་འགྩོགས་པའི་མཛའ་བཤེས་སྩོ་སྩོར་འབལ། །ཞེས་

སྩོགས་སྩོ། །

༼འདིར་མི་རག་པ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། འཆི་བ་ངེས་པ། ནམ་འཆི་ངེས་

མེད།འཆི་བའི་ཚེ་ཆྩོས་མ་གཏྩོགས་གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་པ་བསམ་པའྩོ། །དེ་ལྟར་

དལ་འབྩོར་དང་མི་རག་པའི་ཚུལ་གཉིས་བསམས་པའི་ཐྩོག་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་

མྩོ་དཔེ་དེབ་ཤྩོག་གངས་༤༥ལས། དལ་བའི་རེན་ལ་སིང་པྩོ་ལེན་འདྩོད་མཚན་ཉིད་

ཚང་བ་ཞིག་བསྐྱེད་པ་ལ་ཆྩོས་བཞི་བསམ་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ལྟར་ལེགས་

པར་བསམས་ཏེ་དམ་པའི་ལྷ་ཆྩོས་བེད་པར་ཐག་བཅད་པའྩོ། ༽

ལྔ་པ་ནི། གང་དང་འགྩོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེལ་འགྱུར་ཞིང༌། །ཞེས་སྩོགས་

སྩོ། །དྲུག་པ་ནི། གང་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང༌། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

༼འདིར་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། བེ་

བག་ཏུ་ཆྩོས་ཀི་བཤེས་གཉེན་ནམ་བ་མ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། 
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡྩོན། མ་བསྟེན་པ་དང་བསྟེན་ཚུལ་ལྩོག་པའི་ཉེས་

དམིགས། བསམ་པས་བསྟེན་པའི་ཚུལ་དང༌། སྦྩོར་བས་བསྟེན་པའི་ཚུལ་

ལྩོ། །གསུམ་པ་བསམ་པས་བསྟེན་ཚུལ་ལ་གཉིས། ར་བ་དད་པ་སྦང་བ་དང༌། བཀའ་

དྲིན་ཆེན་པྩོ་རེས་སུ་དྲན་ཏེ་གུས་པ་སྐྱེས་པའྩོ། །འདི་ལ་བཞི།བ་མ་སངས་རྒྱས་ལས་

ལྷག་པའི་བཀའ་དྲིན། ཆྩོས་གསུངས་པའི་བཀའ་དྲིན། ཤེས་རྒྱུད་བིན་གིས་བརབས་

པའི་བཀའ་དྲིན། ཟང་ཟིང་གིས་འཁྩོར་དུ་བསྡུས་པའི་བཀའ་དྲིན་ནྩོ། །བཞི་པ་སྦྩོར་

བས་བསྟེན་ཚུལ་ལ་གསུམ། རེད་པ་ཟང་ཟིང་འབུལ་བ། བཀུར་བསྟི་རིམ་གྩོ་བེད་པ། 

བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའྩོ། །༽

བདུན་པ་ནི། རང་ཡང་འཁྩོར་བའི་བཙོན་རར་བཅིངས་པ་ཡི། །ཞེས་སྩོགས་

སྩོ། །

༼འདིར་སྐྱབས་འགྩོ་ལ་བཞི། གང་ལ་བརེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བའི་རྒྱུ། དེ་

ལ་བརེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བའི་ཡུལ། ཇི་ལྟར་སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བའི་ཚུལ།སྐྱབས་སུ་

འགྩོ་བའི་བསླབ་བའྩོ། །༽

གཉིས་པ་དངྩོས་གཞི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ།སྐྱེས་བུ་

ཆུང་ངུའི་ལམ་དང༌། སྐྱེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་དང༌།སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའ་ིལམ་མྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། ཤིན་ཏུ་བཟྩོད་དཀའི་ངན་སྩོང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

༼འདིར་ལས་འབས་བསམ་པ་ལ་གཉིས། ལས་འབས་སྤིར་བསམ་པ་

དང༌།བེ་བག་ཏུ་བསམ་པ་དང༌། བསམ་ནས་འཇུག་ལྡྩོག་བ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །༽
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

གཉིས་པ་ནི། སྲིད་གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

༼འདིར་སྐྱེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། འཁྩོར་བའི་སྐྱྩོན་

དང༌།ཐར་པའི་ཕན་ཡྩོན་དང༌། ཐར་པར་བགྩོད་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །༽

གསུམ་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོའི་ལམ་སྟྩོང་ཉིད་སིང་རེ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྩོམ་པས་

སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་གྩོལ་བ་ལ་གཉིས། བསམ་པ་བང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་སེམས་

བསྐྱེད་པ་དང༌། སྦྩོར་བ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྩོམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཐྩོག་མེད་དུས་

ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཡི། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

༼འདིར་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཕན་ཡྩོན་དང༌། དེ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་

པའི་ཚུལ་གཉིས། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གི་སྩོ་ནས་དང༌། 

བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སྩོ་ནས་སྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བདུན། མར་ཤེས། དྲིན་དྲན། དྲིན་

གཟྩོ། ཡིད་འྩོང་གི་བམས་པ། སིང་རེ། ལྷག་བསམ། སེམས་བསྐྱེད་པའྩོ། །གཉིས་པ་

ལ་ལྔ། བདག་གཞན་མཉམ་པ། རང་གཅེས་འཛིན་གི་སྐྱྩོན་སྩོ་དུ་མ་ནས་བསམ་

པ།གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་ཡྩོན་ཏན་སྩོ་དུ་མ་ནས་བསམ་པ། བདག་གཞན་བརེ་བ་

དངྩོས། དེ་ལ་བརེན་ནས་གཏྩོང་ལེན་སྩོམ་ཚུལ་ལྩོ། །༽

གཉིས་པ་སྦྩོར་བ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྩོམ་པ་ལ་གཉིས། ཀུན་རྩོབ་བང་

སེམས་སྩོམ་པ་དང༌། དྩོན་དམ་བང་སེམས་སྩོམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། མཉམ་

གཞག་ཏུ་བདག་གཞན་བརེ་བ་སྩོམ་པ་དང༌། རེས་ཐྩོབ་ཏུ་རྐེན་ངན་ལམ་དུ་འཁྱེར་

བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་བདག་བདེ་འདྩོད་ལས་བྱུང༌། །ཞེས་སྩོགས་

སྩོ། །
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

གཉིས་པ་ལ་བཞི། མི་འདྩོད་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ། བཟྩོད་དཀའ་བ་ལམ་དུ་

འཁྱེར་བ། རྒུད་འབྩོར་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ། ཆགས་སང་ལམ་དུ་འཁྱེར་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་

བཞི། མི་རེད་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ།སྡུག་བསྔལ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ། མི་སན་པ་ལམ་དུ་

འཁྱེར་བ། སད་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སུ་དག་འདྩོད་ཆེན་དབང་གིས་

བདག་གི་ནྩོར། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་ལ་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་མེད་

བཞིན་དུ། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་སན་སྣ་ཚོགས་

པ། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། འགྩོ་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་འགའ་ཞིག་

གིས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གཉིས་པ་བཟྩོད་དཀའ་བ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ་ལ་གཉིས། དྲིན་

ལན་ལྩོག་འཇལ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ་དང༌། བརས་ཐབས་བེད་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། བདག་གིས་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐྱངས་པའི་མིས། །ཞེས་

སྩོགས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་དང་མཉམ་པའམ་དམན་པའི་སྐྱེ་བྩོ་ཡིས། །ཞེས་

སྩོགས། གསུམ་པ་རྒུད་འབྩོར་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ་ལ་གཉིས། རྒུད་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ་

དང༌། འབྩོར་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། འཚོ་བས་ཕྩོངས་ཤིང་རག་ཏུ་མི་

ཡིས་བརས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། སན་པར་གགས་ཤིང་འགྩོ་མང་སྤི་

བྩོས་བཏུད། །ཅེས་སྩོགས། བཞི་པ་ཆགས་སང་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ་ལ་གཉིས། སང་

ཡུལ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ་དང༌། ཆགས་ཡུལ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རང་གི་ཞེ་

སང་དག་བྩོ་མ་ཐུལ་ན། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། འདྩོད་པའི་ཡྩོན་ཏན་ལན་

ཚྭའི་ཆུ་དང་འདྲ། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གཉིས་པ་དྩོན་དམ་བང་སེམས་སྩོམ་པ་ལ་

གཉིས། མཉམ་བཞག་ཏུ་སྤྩོས་བལ་འཛིན་མེད་སྩོམ་པ་དང༌། རེས་ཐྩོབ་ཏུ་ཆགས་
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སང་གི་ཡུལ་ལ་བདེན་ཞེན་སྩོང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་དག་རང་གི་

སེམས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

༼འདིར་དྩོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་སྩོམ་པ་ལ་བཞི། དྩོན་དམ་པ་སྟེ་རེན་འབྱུང་

གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཤེས་པའི་ཕན་ཡྩོན། མདྩོ་དང་བསྟན་བཅྩོས་ལས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་

ཚུལ། རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཤེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།དེ་ལ་བརེན་ནས་དྩོན་

དམ་སེམས་བསྐྱེད་སྩོམ་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཆགས་ཡུལ་ལ་བདེན་ཞེན་སྩོང་བ་དང༌། སང་ཡུལ་ལ་

བདེན་ཞེན་སྩོང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཡིད་དུ་འྩོང་བའི་ཡུལ་དང་འཕད་པ་ན། །ཞེས་

སྩོགས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་རི་ལམ་བུ་ཤི་ལྟར། །ཞེས་སྩོགས་

སྩོ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་དྩོན་ལ་གཉིས། བསླབ་བ་ལ་སླྩོབ་པ་དང༌།དྩོན་བསྡུ་

བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་ལྔ། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སླྩོབ་པ། མདྩོ་ནས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་བཞི་ལ་

སླྩོབ་པ། ཉྩོན་མྩོངས་སྩོང་ཚུལ་ལ་སླྩོབ་པ། དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པས་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་

ཚུལ་ལ་སླྩོབ་པ། རྩོགས་བང་དུ་བསྔྩོ་བ་ལ་སླྩོབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་དྲུགསྦིན་པ། ཚུལ་

ཁིམས། བཟྩོད་པ། བརྩོན་འགྲུས།བསམ་གཏན། ཤེས་རབ་ལ་སླྩོབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 

བང་ཆུབ་འདྩོད་པས་ལུས་ཀང་གཏང་དགྩོས་ན། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། 

ཚུལ་ཁིམས་མེད་པར་རང་དྩོན་མི་འགྲུབ་ན། །ཞེས་སྩོ། །གསུམ་པ་ནི། དགེ་བའི་

ལྩོངས་སྤྩོད་འདྩོད་པའི་རྒྱལ་སྲས་ལ། །ཞེས་སྩོགས། བཞི་པ་ནི། རང་དྩོན་འབའ་

ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཉན་རང་ཡང༌། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །ལྔ་པ་ནི། ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་

པའི་ལྷག་མཐྩོང་གིས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །དྲུག་པ་ཤེས་རབ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་
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ལ་སླྩོབ་པ་ནི། ཤེས་རབ་མེད་ན་ཕ་རྩོལ་ཕྱིན་ལྔ་ཡིས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

དགེ་བ་གཉིས་པ་མདྩོ་ནས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་ལ་སླྩོབ་པ་ལ་བཞི། 

རང་གི་འཁྲུལ་པར་རང་གིས་བརགས་ནས་སྩོང་བ། བང་སེམས་ཀི་ཉེས་པ་

སྨ་བ་སྩོང་བ། སྦིན་བདག་གི་ཁྱིམ་ལ་ཆགས་པ་སྩོང་བ། རྩུབ་མྩོའ་ིཚིག་སྨ་བ་སྩོང་

བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། རང་གི་འཁྲུལ་པར་རང་གིས་མ་བརགས་ན། །ཞེས་སྩོགས་

སྩོ། །གཉིས་པ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་དབང་གིས་རྒྱལ་སྲས་གཞན་དག་གི། །ཞེས་སྩོགས། 

གསུམ་པ་ནི། རེད་བཀུར་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་རྩོད་གྱུར་ཅིང༌། །ཞེས་སྩོགས། བཞི་

པ་ནི། རྩུབ་མྩོའ་ིཚིག་གིས་གཞན་སེམས་འཁྲུག་འགྱུརཞིང༌། །ཞེས་སྩོགས། གསུམ་

པ་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོང་ཚུལ་ལ་སླྩོབ་པ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་གྩོམས་ན་གཉེན་པྩོས་བཟླྩོག་

དཀའ་བས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །བཞི་པ་དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པས་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་

ཚུལ་ལ་སླྩོབ་པ་ནི།མདྩོར་ན་གང་དུ་སྤྩོད་ལམ་ཅི་བེད་ཀང༌། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །ལྔ་

པ་དགེ་བ་རྩོགས་བང་དུ་བསྔྩོ་བ་ནི། དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་བ་

རྣམས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །གཉིས་པ་དྩོན་བསྡུ་བ་ནི། མདྩོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅྩོས་རྣམས་

ལས་གསུངས་པའི་དྩོན། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

རིགས་ལམ་སླྩོབ་གཉེར་ཁང་དང་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཚོགས་པའི་དགེ་མིང་པ་

དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་རྩོམ་བསྒིགས་དང་ཆྩོས་སྦིན་འགེམས་སེལ་བས་པ་

དགེའྩོ། །
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༄༅། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་

དབང་བསྐུར་བའི་ཆྩོ་ག་ྋརྒྱལ་མཆྩོག་བདུན་པ་ 

ཆེན་པྩོའི་དཀིལ་ཆྩོག་ལས་སླྩོབ་མའི་ 

བ་བ་རྣམས་ངྩོ་སྤྩོད་ཀི་ས་བཅད་ 

སྩོགས་བཞུགས་སྩོ། །

༈ རྒྱུད་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་རབ་ཏུ་བསྔགས། །ཡྩོན་ཏན་དམ་པ་ཀུན་

བསགས་པ། །སྤན་རས་གཟིགས་ཞེས་མཚན་གསྩོལ་བ། །རག་པར་བརེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་བ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་བསྟྩོད་ཕྱག་སྔྩོན་ཏུ་བཏང་སྟེ་དགག་

དགྩོས་གཉིས་ལས་དགྩོས་པ་གཙོ་དབང་གིས་གནང་བ་ཞུས་པ་སྔྩོན་དུ་བཏང་སྟེ་

འདི་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

༡༽སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་མདྩོ་སྔགས་ཀི་ཆྩོས་གསུང་ཚུལ། ༢༽མདྩོ་

སྔགས་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་བཞི་བཤད་པ། ༣༽སྤིར་དབང་

དང་བེ་བག་དབང་ཆྩོག་འདི་བཤད་པའྩོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ༡༽སྤིར་དབང་གི་

རྣམ་གཞག་དང༌། ༢༽བེ་བག་དབང་ཆྩོག་འདི་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་བཞི། ༡༽

གང་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དཀིལ་འཁྩོར་བཤད་པ། ༢༽གང་གིས་དབང་བསྐུར་བ་རྩོ་རེ་

སླྩོབ་དཔྩོན་གི་མཚན་ཉིད། ༣༽གང་ལ་དབང་བསྐུར་བ་རྩོ་རེ་སླྩོབ་མའི་མཚན་ཉིད། 

༤༽གང་དབང་བསྐུར་བ་དབང་དངྩོས་བཤད་པའྩོ། །

བཞིཔ་ལ་ལྔ། ༡༽དབང་གི་དགྩོས་པ་དང་ཕན་ཡྩོན། ༢༽དབང་གི་སྒ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བཤད།༣༽དབང་གི་གྩོ་དྩོན། ༤༽དབང་གི་དབེ་བ། ༥༽དབང་དངྩོས་སྩོ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་དབང་ཆྩོག་འདི་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ༡༽བ་མའི་བ་བ་

དང༌། ༢༽སླྩོབ་མའི་བ་བ། ༣༽མཇུག་གི་བ་བའྩོ། །གཉིས་པ་སླྩོབ་མའི་བ་བ་ལ་

གཉིས། ༡༽སྟ་གྩོན་དང༌། ༢༽དངྩོས་གཞིའྩོ། །དང་པྩོ་སྟ་གྩོན་ལ་ལྔ། ༡༽ཀུན་སླྩོང་

འཆྩོས་ཤིང་གཙོ་བྩོར་བསྐྱེད་པ། ༢༽གསྩོལ་བ་གདབ་ཅིང་འཛིན་དུ་གཞུག་པ། 

༣༽སྩོམ་པ་གཟུང་ཞིང་བིན་གིས་བརབ་པ། ༤༽སྩོ་ཤིང་འདྩོར་ཞིང་ཁྱྩོར་ཆུ་

སྩོགས་གསུམ་སྦིན་པ། ༥༽སྤྩོ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྲུངས་ཏེ་རི་ལམ་བརག་པར་

གདམས་པའྩོ། །དང་པྩོ་ཀུན་སླྩོང་འཆྩོས་ཤིང་གཙོ་བྩོར་བསྐྱེད་པ་ལ་གཙོ་དྩོན་

གསུམ་ཡྩོད། ༡༽སླྩོབ་མས་ཁྲུས་བས་ཏེ་སྟ་གྩོན་ཕྱིར་མཎྜལ་འབུལ་བ། ༢༽ཀུན་

སླྩོང་སྤི་དང་བེ་བག་འཆྩོས་པ། ༣༽སླྩོབ་མ་སྐད་ཅིག་གིས་སྤན་རས་གཟིགས་ཞལ་

གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་བསྐྱེད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་གསྩོལ་བ་གདབ་ཅིང་འཛིན་དུ་གཞུག་པ་ལ་གཙོ་དྩོན་གཉིས། ༡༽

སླྩོབ་མ་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཤར་སྩོའི་ཕྱི་ལ་གནས་པའི་སྩོ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་

སྩོགས་ཞུ་ཕྱིར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། ༢༽བ་མས་སླྩོབ་མར་སྔགས་ལ་མྩོས་པ་

བརན་པྩོ་འཛིན་དུ་གཞུག་པ། གསུམ་པ་སྩོམ་པ་གཟུང་ཞིང་བིན་གིས་བརབ་པ་ལ་

གཙོ་དྩོན་གསུམ། ༡༽བ་མས་སླྩོབ་མར་བང་སྩོམ་འཛིན་དུ་གཞུག་པ། བང་སྩོམ་

ལེན་པའི་ཆྩོ་ག་ནི། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སིག་པ་ཐམས་

ཅད་སྩོར་སྩོར་བཤགས། །འགྩོ་བའི་དགེ་ལ་རེས་ཡི་རངས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་

ཡིད་ཀིས་བཟུང༌། །སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་མཆྩོག་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སྐྱབས་སུ་མཆི། །རང་གཞན་དྩོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་

པར་བགི། །བང་ཆུབ་མཆྩོག་གི་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བདག་གི་མགྩོན་དུ་གཉེར། །བང་ཆུབ་སྤྩོད་མཆྩོག་ཡིད་འྩོང་སྤད་པར་

བགི། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །༢༽བ་མས་སླྩོབ་མའི་

གནས་གསུམ་བིན་གིས་བརབ་པ། སྔགས། ཧཱུཾ་ཨཿༀ། ༣༽སླྩོབ་མ་ལྷར་གསལ་བ་

ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ་བའྩོ། །

བཞི་པ་སྩོ་ཤིང་འདྩོར་ཞིང་ཁྱྩོར་ཆུ་སྩོགས་གསུམ་སྦིན་པ་ལ་གཙོ་དྩོན་བཞི། 

༡༽སླྩོབ་མས་དངྩོས་གྲུབ་གང་འགྲུབ་བརག་སླད་སྩོ་ཤིང་འདྩོར་བ་དང་། བ་མས་དེ་

བརགས་ཏེ་དངྩོས་གྲུབ་གང་འགྲུབ་བར་སྤྩོད་པ། སྔགས། ༀ་བཛྲ་ཧཱ་ས་ཧ། ༢༽བཾ་

ལས་སྐྱེས་པའི་ཆུས་ཁ་བཤལ་བ་དང་སྔགས་ཆུ་ཁྱྩོར་གསུམ་སྦིན་པ། ༣༽ཧཱུྃ་ལས་

བྱུང་བའི་ཀུ་ཤ་ཆེ་བ་སྟན་དང་དི་ལས་བྱུང་བའི་ཀུ་ཤ་ཆུང་བ་སྔས་ཀི་དྩོན་དུ་བིན་པ། 

༤༽ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་སྲུང་སྐུད་དམར་པྩོ་སྔགས་བཅས་སླྩོབ་མའི་དཔུང་པ་གཡས་

སུ་བཅིངས་པའྩོ། །ལྔ་པ་སྤྩོ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྲུངས་ཏེ་རི་ལམ་བརག་པར་གདམས་

པ་ལ་གཙོ་དྩོན་གསུམ། ༡༽བ་མས་སླྩོབ་མར་སྤྩོ་བ་བསྐྱེད་པར་བ་བ། ༢༽བ་མས་

སླྩོབ་མར་བསང་ཆུ་གཏྩོར་ཞིང་ལས་སྔགས་བཟླས་ཏེ་བསྲུང་བ། ༣༽བ་མས་སླྩོབ་

མར་ལས་སྔགས་བཟླས་པའི ་དྩོན་དུ་བིན་ཏེ ་རི ་ལམ་བརག་པར་གདམས་

པའྩོ། །ལས་སྔགས་ནི། ༀ་པདྨ་ཏ་ཀྲི་ཏ་ཧཱུཾ་ཕཊ། གསུམ་པ་དངྩོས་གཞི་ལ་གཉིས། 

༡༽དཀིལ་འཁྩོར་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆྩོད་པ་དང༌། ༢༽དབང་བསྐུར་བའྩོ། །གཉིས་པ་

དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། ༡༽བདག་ཉིད་ཞུགས་ཤིང་དབང་བངས་ཏེ་བདེན་པའི་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བིན་རབས་བ་བ་དང༌། ༢༽སླྩོབ་མ་བཅུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ། ༣༽དཀིལ་འཁྩོར་

གི་མཇུག་གི་བ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ༡༽བདག་ཉིད་ཞུགས་ནས་དབང་བང་བ་

དང༌། ༢༽བདེན་པའི་བིན་རབས་བ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། ༡༽དཀིལ་འཁྩོར་དུ་

འཇུག་པ་དང༌། ༢༽ཞུགས་ནས་དབང་བང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། ༡༽གདྩོང་

གཡྩོག་དང་བཅས་ཏེ་འཇུག་པ་དང༌། ༢༽དཀིལ་འཁྩོར་མཐྩོང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་

དུ་འཇུག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། ༡༽ཡྩོལ་བའི་ཕྱི་འཇུག་དང༌། ༢༽ནང་འཇུག་གྩོ 

། དང་པྩོ་ཡྩོལ་བའི་ཕྱི་འཇུག་ལ་གཙོ་དྩོན་ལྔ། ༡༽རང་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཤར་སྩོར་

གནས་ཏེ་བ་མ་དང་གཙོ་བྩོ་དབེར་མེད་དུ་མྩོས་ནས་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་འཇུག་པ་

སྩོགས་ཀི་ཕྱིར་མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ། ༢༽དེ་ནས་བ་མས་

གེགས་བསངས་ཤིང་ལྷར་བསྐྱེད་པ། ༣༽ཀུན་སླྩོང་སྩོགས་གསལ་བཏབ་སྟེ་ཆྩོ་ག་

ལྟར་བང་སྩོམ་ལེན་པ། ༤༽བ་མས་ཅི་གསུངས་ལྟར་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྩོར་གི་

སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་བ་མས་སེམས་དེ་གཉིས་བརན་པར་བ་བ། དེའི་ཕན་ཡྩོན་ནི། 

སེམས་འདི་སྐྱེས་པ་ཙམ་ཉིད་ཀིས། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །༥༽

གསང་བར་གདམས་པའྩོ། །གཉིས་པ་ཡྩོལ་བའི་ནང་འཇུག་ལ་གཉིས། 

༡༽ནང་དུ་འཇུག་ཅིང་ཕྱག་བ་བ་དང༌། ༢༽ཡེ་ཤེས་པ་ཕབ་ནས་བདེན་

སྟྩོབས་བརྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཙོ་དྩོན་གཉིས། 

༡༽ཡྩོལ་བའི་ནང་དུ་འཇུག་ཅིང་སྐྩོར་བ་བ་བ་དང༌། མཧཱ་ར་ཏ། སུ་དྲི་ད། ྜསུ་

ཏྩོ་ཥྩོ། སུ་སུ་ཥྩོ། ྷབཛྲ་སཏྭ་ཨདྷྱ་སིདྷྱ་མཾ། ༢༽ཤར་སྩོར་གནས་ཏེ་ཕྱག་བ་བའྩོ། །ༀ་

ན་མ་ཏེ་ཧཱུཾ། ན་མ་མེ་ཧཱུཾ། ན་མྩོ་ན་མ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་ཕབ་ནས་བདེན་
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སྟྩོབས་བརྩོད་པ་ལ་གཙོ་དྩོན་བཞི། 

༡༽ཆྩོ་ག་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་དྩོན་དུ་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ། ༢༽བ་

མས་རང་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་ཕབ་སྟེ་བརན་པར་བེད་པ། ༣༽བ་མས་སླྩོབ་མར་བར་སྣང་

དུ་ཁ་དྩོག་ཅི་སྣང་དྲིས་ཏེ་དངྩོས་གྲུབ་འགྲུབ་ཚུལ་གསུངས་པ། ༤༽རང་བ་མ་དང་

ལྷན་དུ་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་སྐྩོར་བ་བས་ཏེ ་བ་མས་བདེན་པའི ་བིན་རབས་བ་

བའྩོ། །གཉིས་པ་དཀིལ་འཁྩོར་མཐྩོང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འཇུག་པ་ལ་གཙོ་དྩོན་

གཉིས། ༡༽མེ་ཏྩོག་ཕེང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་བ་ནི། འདིར་མེ་ཏྩོག་འདྩོར་ཡུལ་

དཀིལ་འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དངྩོས་སམ་མཚན་མ་ལྔ་ཡྩོད། རིགས་

ལྔ་ནི། 

༡༽དབུས་ཀི་གཙོ་བྩོ་རྒྱལ་བ་འྩོད་དཔག་མེད་དམར་པྩོ། ༢༽ཤར་དུ་མི་

བསྐྱྩོད་པ་སྔྩོན་པྩོ། ༣༽ལྷྩོར་རིན་འབྱུང་སེར་པྩོ། ༤༽ནུབ་ཏུ་རྣམ་སྣང་དཀར་པྩོ། 

༥༽བང་དུ་དྩོན་གྲུབ་ལང་ཁུའྩོ། །མེ་ཏྩོག་འདྩོར་སྐབས་སྔགས་ནི། པྲ་ཏཱིཙྪ་བཛྲ་ཧྩོ། 

༢༽བ་མས་རང་ལ་དཀིལ་འཁྩོར་བལྟ་བར་བསྐུལ་བ་ལྟར་བལྟས་ཤིང་མཐྩོང་བར་

མྩོས་པའྩོ། །གཉིས་པ་ཞུགས་ནས་དབང་བང་བ་ལ་བཞི། ༡༽ཆུའི་དབང་དང༌། ༢༽

ཅྩོད་པན་གི་དབང༌། ༣༽ཆྩོས་བཤད་ཀི་རེས་གནང༌། ༤༽རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་དང་

བཀྲིས་རས་བརྒྱད་ཀི་དབང་ངྩོ༌། །དང་པྩོ་ཆུ་དབང་ལ་གཙོ་དྩོན་བཞི། ༡༽ཆུ་དབང་

གི་དྩོན་དུ་མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ། ༢༽སླྩོབ་མ་དབང་སྟེགས་སུ་

འཁྩོད་པ་དང་བ་མས་དབང་རས་བུམ་པར་བིན་རབས་བ་བ། ༣༽དབང་ལྷ་སྤན་

དྲངས་ཏེ་ཆུ་དབང་བསྐུར་བ། ༤༽ཆུ་དབང་གི་དག་པ་བརྩོད་པའྩོ། །གཉིས་པ་ཅྩོད་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

པན་གི་དབང་ལ་གཙོ་དྩོན་ལྔ། ༡༽འདིར་ཆུ་དབང་ལྟར་མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསྩོལ་

དེབས་བ་བ། ༢༽དབང་རས་ཅྩོད་པན་བིན་གིས་བརབས་པ། ༣༽དབང་ལྷ་སྤན་

དྲངས་ཏེ་ཅྩོད་པན་གི་དབང་བསྐུར་བ། ༤༽ཅྩོད་པན་གི་དབང་གི་དག་པ་བརྩོད་པ། 

༥༽བཟླས་ལུང་སྦིན་པའྩོ། །གསུམ་པ་ཆྩོས་བཤད་ཀི་རེས་གནང་ནི། བ་མས་སླྩོབ་

མར་འཁྩོར་ལྩོ་དང་ཆྩོས་དུང་རྒྱུད་དཔེ་བིན་ཏེ་ཆྩོས་བཤད་སྩོགས་བ་བར་རེས་སུ་

གནང་བའྩོ། །བཞི་པ་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་དང་བཀྲིས་རས་བརྒྱད་ཀི་དབང་ལ་གཙོ་

དྩོན་གཉིས། 

༡༽བ་མས་སླྩོབ་མར་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་དང་བཀྲིས་རས་བརྒྱད་བིན་ཏེ་

དབང་བསྐུར་བ་དང༌། ༢༽དབང་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་དག་པ་བརྩོད་པའྩོ། །གཉིས་

པ་སླྩོབ་མ་བཅུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ་དང་། གསུམ་པ་དཀིལ་འཁྩོར་གི་མཇུག་གི་

བ་བ་གཉིས་ཏེ་སླྩོབ་མར་མི་མཁྩོ་བས་འདིར་མ་བཤད་དྩོ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་བ་

བ་ནི། དགེ་བ་རྩོགས་བང་དུ་བསྔྩོ་སྩོན་བ་བ་སྩོགས་སྩོ། །རེ་རིན་པྩོ་ཆེས། མི་ཡི་

ལུས་དང་བསྟན་དང་མཇལ་བ་ནི། །ཡང་ཡང་མི་རེད་ད་རེས་ཙམ་ལགས་ཏེ། །འདི་ན་

དྩོན་ཆེན་འགྲུབ་པའི་གནད་ཡྩོད་པས། །ཚུལ་འདི་བསམ་ལ་མི་ལུས་སིང་པྩོ་

ལྩོངས། །བཞུགས་སར་མི་མང་ནང་ཆྩོས་ཚོགས་པའི་ནང་ཆྩོས་སླྩོབ་དཔྩོན་དགེ་

བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་༢༠༠༩། ༡༠། ༡༠ཉིན་རྩོམ་བསྒིགས་ཀིས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་

འགེམས་སེལ་བས་པ་དགེའྩོ། །
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༄༅། །རང་རྒྱུད་སྐུལ་མ་དད་པའི་ལྩོན་ཤིང་ཞེས་བ་བ་

བཞུགས་སྩོ། །

༈ ༀ་ཨཿཧཱུཾ་ཞི་ཁྩོ་མ་ལུས་ཀུན་གི་སྔགས། །མི་ཁྩོ་བྩོའ་ིལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

བིན་གིས་རྩོབས། །གནས་དགའ་ལྡན་དམ་པ་ཆྩོས་ཀི་ཕྩོ་བང་ན། །ལྷ་ཚོགས་གཉིས་

དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་དཔལ་དེ། །ཁྩོང་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད་པར་ཡྩོངས་གགས་

ནས། །ཆྩོས་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའ་ིདགའ་སྟྩོན་འགེད་པ་དེ། །འབྩོམ་ཁྩོ་བྩོའ་ིསྤི་གཙུག་

རྒྱན་དུ་བཞུགས་སུ་གསྩོལ། །ཁྱེད་བ་མའི་ཡུམ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་ཕྱིན། །དྩོན་

བསམས་པ་ཙམ་གིས་གཟུང་འཛིན་བདག་ལྟ་ཡི། །ནང་ཁྩོང་སྐྲན་དམ་པ་རད་ནས་

གཅྩོད་མཛད་དེ། །འབྩོམ་ཁྩོ་བྩོའ་ིམགིན་པའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས་སུ་གསྩོལ། །བམས་

སིང་རེ་དགའ་བ་བཏང་སྩོམས་ཚད་མེད་དེའི། །ཐབས་ཤེས་རབ་ཟུང་འབེལ་བསླབ་

པ་གསུམ་ལྡན་པ། །ལུང་རིགས་པ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ་བ་དེ། །འབྩོམ་ཁྩོ་བྩོའ་ིསིང་

གི་རྒྱན་དུ་བཞུགས་སུ་གསྩོལ། །ངག་གགས་སྟྩོང་རྒྱང་ནས་སན་པའི་དཔའ་བརིད་

ཅན། །ཆྩོས་སེ་སྣྩོད་བསླུ་བའི་ཟྩོག་པྩོ་ཚུལ་འཆྩོས་དེ། །ཕ་སངས་རྒྱས་སྐད་དུ་བསྟན་

པ་མཐྩོང་ཙ་ན། །ཕ་ཁྱེད་དང་འབལ་གགས་ཅུང་ཟད་མི་གདའྩོ། །ལན་སྟྩོང་ཕག་དུ་

མར་བཟང་པྩོ་བས་གྱུར་ཀང༌། །ཉེས་གཅིག་གི་འྩོག་ཏུ་ཚེ་སྲྩོག་འཕྩོག་པའི་

དཔྩོན། །སྐྱབས་རྒྱལ་པྩོ་ངན་པ་བསྟེན་པ་མཐྩོང་ཙ་ན། །ཕ་རེ་བཙུན་ཁྱེད་དང་འབལ་

གགས་མི་གདའྩོ། །བཀའ་བསྟན་བཅྩོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་ཁས་ལེན་ཀང༌། །དྩོན་

ཉམས་སུ་ལེན་ལ་རྡུགས་པའི་ཐུགས་རྒྱལ་ཅན། །སེམས་སྤྩོད་ཉེས་དེ་འདྲ་བསྟེན་པ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

མཐྩོང་ཙ་ན། །རེ་ཀུན་མཁྱེན་ཁྱེད་དང་འབལ་གགས་མི་གདའྩོ། །ལུས་ལྩོངས་སྤྩོད་

སྤྲུགས་ཤིང་རག་ཏུ་མཆྩོད་གྱུར་ཀང༌། །ཐུགས་ཁེངས་པ་མེད་པའི་གང་ཟག་ཁྩོ་

གཏུམ་ཅན། །རེ་ཡར་འདྲེན་སྐད་དུ་བསྟེན་པ་མཐྩོང་ཙ་ན། །ཆྩོས་ཁྩོ་ནས་ཆྩོག་ཁྱེད་

འབལ་གགས་མི་གདའྩོ། །དུས་རག་ཏུ་འདྩོད་པས་གསྩོག་རུམ་བས་གྱུར་

ཀང༌། །སེམས་ཁེངས་པ་མེད་པའི་ངང་རིང་རག་འཛིན་ཅན། །ཡའི་ཐམས་ཅད་བྩོར་

ནས་འགྩོ་བ་མཐྩོང་ཙ་ན། །ང་ཆགས་མེད་བ་མ་ཁྱེད་དང་མཇལ་སིང་འདྩོད། །གྩོས་

སྟྩོང་ཕག་དུ་མས་མཛོད་ཕུགས་བཀང་གྱུར་ཀང༌། །དུས་ནམ་ཞིག་སྨེ་སྔགས་འདྩོན་

ཞིང་འཆི་བའི་ཚེ། །ལུས་གྩོས་མེད་གཅེར་བུར་འགྩོ་བ་མཐྩོང་ཙ་ན། །ང་ཚུལ་ཁིམས་

གྩོས་ཅན་ཁྱེད་དང་མཇལ་སིང་འདྩོད། །བུ་བུ་མྩོའ་ིའཁྩོར་གཡྩོག་དུ་མས་བསྐྩོར་ན་

ཡང༌། །དག་འཆི་བདག་བདུད་ཀིས་གཉའ་ནས་མནན་པའི་ཚེ། །ཁྩོང་གྩོགས་མེད་

གཅིག་པུར་འགྩོ་བ་མཐྩོང་ཙ་ན། །ཁྱེད་ལྷ་ཚོགས་བཅས་དང་མྱུར་དུ་མཇལ་སིང་

འདྩོད། །ཁྩོང་རྐང་རྒྩོད་ཕྱྩོགས་བཞིར་བགྩོད་པའི་བཞྩོན་པ་ཅན། །ལུས་ཚེ་སྲྩོག་

འབེལ་བའི་དག་བྩོས་དེད་པའི་ཚེ། །ཁྩོ་ཁེས་སེ་མལ་ན་ལུས་པ་མཐྩོང་ཙ་ན། །ཕ་ནམ་

མཁར་མཉམ་དང་ད་ལྟ་མཇལ་སིང་འདྩོད། །དུས་དང་པྩོར་འཇིག་མེད་བཞིན་དུ་

མཐུན་བསེབས་ནས། །ཁྩོང་འཆི་ཁར་ངུ་བང་བརྡུང་ཞིང་འབལ་བ་ཡི། །གྩོགས་ཉེས་

པ་ཁྱིམ་ཐབ་བེད་པ་མཐྩོང་ཙ་ན། །རེ་ངེས་པར་འབྱུང་དང་མྱུར་དུ་མཇལ་སིང་

འདྩོད། །སིང་ཚིམ་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ང༌། །ཕ་ཁྱེད་ཀི་ཐུགས་དང་

འགལ་བ་མ་མྩོང་ནས། །ནགས་ཕྱྩོགས་མཐར་རྒྱས་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཤུག་གསེབ་

འདིར། །སྒ་གགས་སྟྩོང་ཚིག་གི་གླུ་དབངས་དེ་བསྒགས་པ། །ཁྱེད་ས་ལེར་གསན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

པའི་སན་ལ་ཞེན་པར་མཛོད། །ཁམས་གསུམ་གི་མགྩོན་པྩོ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས། །དེ་བསྐྱེད་པར་མཛད་པ་ཡུམ་ཆེན་ཆྩོས་ཀི་སྐུ། །དེ་བསྒྲུབ་པར་མཛད་པ་བྩོ་

ལྡན་ས་བཅུའི་མགྩོན། །སྐྱབས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྩོ་གསུམ་གུས་ཕྱག་

འཚལ། །རེ་བ་མའི་ཞལ་གདམས་སེ་སྣྩོད་ལ་བརེན་ནས། །བདག་ལེ་ལྩོ་ཅན་ལ་དགེ་

བསྐུལ་ཅུང་ཟད་བགི། །སྐྱབས་བསླུ་བ་མེད་པའི་འཕགས་པ་དཀྩོན་མཆྩོག་

གསུམ། །དྩོན་མཐར་ཐུག་སྟེར་བའི་སྦིན་བདག་རིན་པྩོ་ཆེ། །ནད་ཉྩོན་མྩོངས་གསྩོ་

བའི་སན་པ་རིན་ཆེན་ལ། །བདག་འབལ་མེད་བང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དུས་

འདི་ནས་བཟུང་ནས་འཁྩོར་བ་མ་སྟྩོངས་བར། །ལྷ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་དང་གཞན་

དྩོན་དབེར་མེད་བགི། །ལུས་ཚེ་སྲྩོག་འབེལ་ལྩོ་གཞན་དྩོན་ཟེར་ནའང༌། བདག་བདེ་

བས་མི་ཕན་ཕ་མ་དྩོར་མི་རུང༌། །དུས་སིགས་མའི་སྐྱེ་བྩོ་ཤིན་ཏུ་མ་དག་པས། །ཉེས་

རང་གིས་བས་ནས་ཁ་གཡྩོགས་གཞན་ལ་བསྐུར། །ལེགས་གཞན་གིས་བས་ཀང་

རྒྱལ་ཁ་རང་ལ་འདྩོད། །དྩོན་བཞད་གད་རེ་ལ་ཁ་སིག་རི་བྩོ་གསྩོག །དེས་ཆགས་

སང་དཀྲུག་ཤིང་དུ་མ་སྦྩོར་བར་བེད། །རང་ཉེས་ཀིས་དྩོགས་ནས་ངན་མཚང་ཐལ་

མྩོས་འགེབས། །གཞན་ལེགས་ཀིས་དྩོགས་ནས་ངན་མཚང་མཛུབ་མྩོས་

འབྲུ། །ཕུགས་ལྡྩོག་ནས་བྱུང་ཚེ་ཁྩོང་ཁྩོ་དུ་མ་ལྡང༌། །ཚེ་འདི་ལ་དགྩོས་པའི་ནྩོར་

གསྩོག་བདེ་བ་འབེལ། །དུས་ཕ་རྩོལ་ཕམ་པྩོར་ངན་འགྩོའ་ིགཡང་ལ་འགྩོ། །ཚེ་འདིར་

ཕུང་བའི་མདུན་མ་མཁན་པྩོ་དེ། །ང་གྲུང་པྩོ་ཡིན་ཞེས་མགྩོ་འཁྩོར་ར་བ་རུལ། །ཁྩོང་

བདུད་སེའི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་ཞིང་དགའ་བྩོ་འཁབ། །ལྷ་དཀར་པྩོའ་ིཚོགས་རྣམས་

ཞེ་ཁེལ་སྩོད་པར་བེད། །ཁྩོང་ད་དུང་ཆྩོས་པ་ཡིན་ཞེས་བརྫུ་ལ་འདེབས། །རང་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བསླུས་ངྩོ་ཤེས་པའི་ཟྩོག་པྩོ་ཚུལ་འཆྩོས་ལའང༌། །སེམས་བརག་དཔྱད་མི་གཏྩོང་

རྩོངས་པས་ཚད་མར་འཛིན། །ཆྩོས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་མཁས་བཙུན་དམ་པ་

ལ། །འདི་ཟྩོག་པྩོ་ཡིན་ཞེས་འཕྱ་སྩོད་སྐུར་བ་འདེབས། །གཞུང་ངྩོ་ཚ་ཁེལ་ཡྩོད་ཕྱི་

ཐག་མི་སྲིང་བར། །ཕན་ཕར་ལ་བཏགས་ནས་གནྩོད་པ་ཚུར་ལ་སྐྱེལ། །ཆྩོས་ཕར་ལ་

བཤད་ན་སིག་པ་ཚུར་ལ་གསྩོག །དྲིན་ལྩོག་པར་འཇལ་བའི་སྐྱེ་བྩོ་མང་སྟྩོབས་

ཀིས། །ཆྩོས་གདམས་པ་ཟབ་མྩོའ་ིཆར་པ་ཕབ་གྱུར་ཀང༌། །ཁྩོ་རང་རྒྱུད་ངན་པའི་ཐ་

རྒྩོད་རམ་པ་ཅན། །སྔར་ཐྩོག་མེད་དུས་ནས་མ་དུལ་རེངས་པ་རྣམས། །དྩོན་ཉམས་

ལེན་མི་བེད་ཁྩོ་བྩོས་ཐུལ་བར་དཀའ། །རྒྱ་གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་མྱུ་གུ་སྐྱེས་སྲིད་

ནའང༌། །གཞི་ཁིམས་མེད་གཉེན་པྩོ་བཟྩོད་མེད་ལེ་ལྩོ་ཅན། །ཚེ་འདི་ཡི་མདུན་མ་

ཤས་ཆེར་བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་ནས། །གེགས་ཉྩོན་མྩོངས་དུག་ལྔའི་སད་ཀིས་ཁྱེར་བ་

མང༌། །དེས་རང་གི་བཙན་ས་ཅུང་ཟད་མ་ཟིན་པར། །གཞན་བང་ཆུབ་གནས་སུ་དྲང་

བར་མི་ནུས་པས། །ཚུར་མཛུབ་མྩོ་ནང་དུ་བཀུག་ནས་རང་སེམས་ལ། །དུས་གཏན་

དུ་ཕན་པའི་གྩོས་ཤིག་བགིད་ལགས་པས། །ཁྩོང་ཐེག་དམན་བདུད་ཀི་སད་སེར་

སྲུང་མཛད་ཅིང༌། །དྩོན་ལེགས་ཉེས་བྱུང་ན་ཁྱེད་ཀིས་དཔང་པྩོ་མཛོད། །ཀཻ་དཔལ་

ལྡན་མར་མེ་མཛད་དཔལ་བཟང་པྩོའ་ིབུ། །རེན་དལ་འབྩོར་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རེད་པར་

དཀའ། །རེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་མཇལ་བ་དེ་བས་དཀྩོན། །ཁྱྩོད་རེད་དཀའི་དལ་

འབྩོར་ཆུད་ཟྩོས་མ་བེད་ཅིག །དེ་ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་ངན་སྩོང་གཡང་ས་ཆེ། །གཞི་ཁིམས་

མེད་གཉེན་པྩོ་ཟླུམ་གྩོང་འདྲིལ་སིང་འདྩོད། །སྔར་འཇིགས་པའི་གཡང་ལ་མ་ལྷུང་

དཔའ་ན་ཡང༌། །ད་ལྩོ་བརྒྱགས་ཟླ་བས་འཆྩོལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །འདིར་སྐྱེ་བ་གཏན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

གི་བཙན་ས་བཟུང་དུས་སུ། །སེམས་གི་ནར་མ་སྩོད་གཉེན་པྩོ་བཙན་ཆྩོད་

བསྟེན། །ཚེ་མི་རག་བར་སྣང་མཚམས་ཀི་གྩོག་དང་འདྲ། །ཁྩོ་སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་

འཇིག་པའི་ཆྩོས་ཅན་ཡིན། །མི་ཁྩོ་བྩོའ་ིཚེ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པར་མཐྩོང༌། །ཁྱྩོད་

ཕེབས་པར་མ་བེད་ལུས་ལ་སིང་པྩོ་ལྩོངས། །ཚེ་མི་རག་རི་གཟར་ལྩོགས་ཀི་རྦབ་

དང་འདྲ། །ཁྩོ་མྱུར་དུ་འགྩོ་སྟེ་སུས་ཀང་གཟུང་དུ་མེད། །མི་ཁྩོ་བྩོའ་ིཚེ་ཡང་དེ་དང་

མཚུངས་པར་མཐྩོང༌། །ཁྱྩོད་ལེ་ལྩོ་མ་བེད་དམ་པའི་ལྷ་ཆྩོས་མཛོད། །ཚེ་མི་རག་རྩྭ་

མཆྩོག་སྟེང་གི་ཟིལ་པ་འདྲ། །རྐེན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་ཐུབ་མྱུར་དུ་སྐམ། །མི་ཁྩོ་

བྩོའ་ིཚེ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པར་མཐྩོང༌། །ཁྱྩོད་རག་འཛིན་མ་ཆེ་མི་རག་ཐུན་བཞིར་

སྩོམས། །ཚེ་མི་རག་ནམ་གཞུག་འཆད་ཀའི་སྦྲང་བུ་འདྲ། །ཁྩོ་ད་ལྟ་ལྡིང་སྟེ་ནམ་ཡེར་

གཅིག་གིས་འཆི། །མི་ཁྩོ་བྩོའ་ིཚེ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པར་མཐྩོང༌། །ཁྱྩོད་འདྩོད་

ཆགས་མ་ཆེ་འཁྩོར་བའི་ཉེས་དམིགས་སྩོམས། །ཚེ་མི་རག་ཉི་མ་རྒས་ཀའི་འྩོད་ཟེར་

འདྲ། །ཁྩོ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཏེ་ཕ་རྩོལ་ནུབ་ཏུ་ཉེ། །མི་ཁྩོ་བྩོའ་ིཚེ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་

པར་མཐྩོང༌། །ཁྱྩོད་ཞེ་སང་མ་ཆེ་བམས་དང་སིང་རེ་སྩོམས། །ཚེ་མི་རག་ཤན་པའི་

མདུན་གི་ར་ལུག་འདྲ། །ཁྩོ་ད་ལྟ་གསྩོན་ཏེ་དབང་མེད་མྱུར་དུ་འཆི། །མི་ཁྩོ་བྩོའ་ིཚེ་

ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པར་མཐྩོང༌། །ཁྱྩོད་གཏི་མུག་མ་ཆེ་རེན་འབེལ་ཟབ་མྩོ་

སྩོམས། །ཚེ་མི་རག་བར་སྣང་མཚམས་ཀི་སྤིན་དང་འདྲ། །ཁྩོ་གྩོ་བུར་ལྡང་ཞིང་ད་ལྟ་

ཉིད་དུ་ཡལ། །མི་ཁྩོ་བྩོའ་ིཚེ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པར་མཐྩོང༌། །ཁྱྩོད་ཕག་དྩོག་མ་ཆེ་

དགའ་བ་ཚད་མེད་སྩོམས། །ཚེ་མི་རག་གཡྩོ་བ་སྐྱི་སེར་རླུང་དང་འདྲ། །ཁྩོ་བསེར་བུ་

ཕྱྩོགས་བཅུར་ལྡང་ཞིང་ཕྱྩོགས་བཅུར་ཡལ། །མི་ཁྩོ་བྩོའ་ིཚེ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

པར་མཐྩོང༌། །ཁྱྩོད་ང་རྒྱལ་མ་ཆེ་བདག་ལྟའི་ར་བ་ཆྩོད། །ཚེ་མི་རག་ལ་ཁ་མཐྩོན་པྩོའ་

ིསྦུར་མ་འདྲ། །ཁྩོ་སྐྱེ་རྒས་འཇིག་པའི་ཆྩོས་ཅན་བཙན་ས་སྟྩོར། །མི་ཁྩོ་བྩོའ་ིཚེ་ཡང་

དེ་དང་མཚུངས་པར་མཐྩོང༌། །ཁྱྩོད་སྐྱིད་འདྩོད་མ་ཆེ་དཀའ་སྤད་དང་དུ་ལྩོངས། །ཚེ་

མི་རག་ཚོང་དུས་དབུས་ཀི་མགྩོན་པྩོ་འདྲ། །ཁྩོང་ད་ལྟ་འདུས་ཏེ་ད་ལྟ་ཕྱྩོགས་བཅུར་

འགེས། །མི་ཁྩོ་བྩོའ་ིཚེ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པར་མཐྩོང༌། །ཁྱྩོད་སྡུག་བསྲན་མ་ཆུང་

གཉེན་པྩོ་བཙན་ཆྩོད་སྩོམས། །ལུས་འབྱུང་བཞི་འདུས་པའི་ནད་ཀི་གྩོང་བུ་

འདི། །སྔར་འཁྩོར་བ་འདི་རུ་དུ་མ་ཞིག་ན་ཡང༌། །ཆྩོས་ཟབ་མྩོའ་ིཕྱིར་དུ་གཅིག་ཀང་

ཞིག་པ་མེད། །དེས་ད་དུང་འཁྩོར་བའི་འདམ་དུ་བིང་བར་འགྱུར། །ད་རྣག་ཁག་ཆུ་

སེར་ལ་སྩོགས་མི་གཙང་བའི། །རས་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་སྲིན་རིགས་བརྒྱད་ཁིས་

ཟ། །ཕྱྩོགས་གང་ནས་བལྟས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པྩོ་འདིས། །སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་

བད་ཀིས་སྤས་རྒྱལ་བའི་སྐུ། །སུས་འགན་ཟླ་མེད་དེ་ཐྩོབ་ཀང་མི་སྟྩོ་ཡིས། །འདི་

གཅེས་པར་མ་འཛིན་སྐྱེ་འཕགས་ཡྩོངས་ལ་བསྔྩོ། །ང་སེར་སྣ་བེད་ན་བཀའ་

གདམས་ག་ལ་ཡིན། །ང་ཆགས་པས་བཅིངས་ན་རེ་ཡི་སྲས་པྩོ་མིན། །དུས་རག་ཏུ་ཐ་

མལ་སྤྩོད་པ་མ་བེད་ཅིག །ལུས་སྣང་སྟྩོང་རི་ལམ་སྒྱུ་མའི་ངང་དུ་ཞུགས། །ངག་གག་

སྟྩོང་སན་པ་བག་ཅའི་ངང་དུ་ཞུགས། །སེམས་གསལ་སྟྩོང་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་

ཉིད་དུ་ཞུགས། །ཕ་བིན་གིས་རྩོབས་ཤིག་དྲིན་ཅན་ཆྩོས་ཀི་རེ། །བདག་བིན་གིས་

རྩོབས་ཤིག་འགྩོ་མགྩོན་མར་མེ་མཛད། །དྩོན་དེ་ལྟར་མི་རག་འཇིག་པའི་ཆྩོས་སུ་

གདའ། །ནང་མི་རག་དཔེ་ཆྩོས་རང་ལ་གདམས་པ་ཡིན། །ཡང་གསྩོན་དང་འབྩོམ་རེ་

བ་མ་དམ་པའི་སྲས། །དུས་མི་རག་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་ཆྩོས། །མི་
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བདག་གི་རྒྱུད་ལ་སྐུལ་འདེབས་བེད་པ་མཐྩོང༌། །དབར་འབྲུག་སྟྩོང་ལྡིར་ཞིང་ཆར་ཆུ་

དུ་མར་གཡྩོ། །ནགས་རི་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཡལ་འདབ་རབ་ཏུ་རྒྱས། །བ་དུ་མ་སན་

པའི་གླུ་དབངས་དུ་མ་འཚེར། །གཞི་ཐམས་ཅད་གཡུ་ལྩོ་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་

འདྲ། །སྟྩོན་མི་རག་ཐམས་ཅད་ཁ་དྩོག་འགྱུར་བ་མཐྩོང༌། །མི་བདག་ལ་དགེ་བའི་སྐུལ་

མ་འདེབས་སྩོ་རེ། །དུས་རི་ཐྩོག་རྒྱས་པ་གསེར་གི་མེ་ཏྩོག་དག །ཁྩོ་མི་རག་གཡྩོ་

བས་དགུན་གི་དུས་སུ་འགྱུར། །ཀེ་གཤེར་བའི་ཆུ་ཡང་ཤེལ་གི་རྣམ་པ་ཅན། །གནས་

དེ་ལ་བརེན་པའི་བ་ཡང་ཡིད་འབྱུང་ཞིང༌། །སེམས་མི་དགའ་འཕུར་ལྡིང་གཞན་དུ་རྒྱུ་

བར་བེད། །དེ་མི་རག་གཡྩོ་བའི་བསེར་བུ་རབ་ཏུ་ལྡང༌། །གཞི་བབས་ཀིས་དྲྩོས་ནས་

མྱུ་གུ་འབིན་པར་བེད། །ཤིང་ལྩོ་འདབ་རིང་པ་འདྩོར་ཞིང་གསར་པ་ལེན། །དུས་མི་

རག་གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་ཟབ་རྒྱས་ཅན། །ཁྩོང་སྒ་མེད་ཆྩོས་སྟྩོན་རང་རྒྱལ་ཇི་

བཞིན་གདའ། །བང་འབྩོག་སྟྩོང་ཡུལ་དུ་ཁྩོ་བྩོས་ཕྱིན་པའི་ཚེ། །ཁྩོང་གཡྩོ་བའི་བསེར་

བུས་འཇག་མ་དུ་མ་བསྐྱྩོད། །སྒ་མི་རག་ཡིད་འབྱུང་རྒྱང་གླུ་དུ་མ་འཚེར། །ཁྩོང་རི་

དྭགས་བདག་མེད་ཐམ་ཐྩོམ་དུ་མར་རྒྱུག །གྩོགས་སུ་ཡང་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀུན་

ནས་འགྩོ། །སིང་མི་དགའ་སན་པའི་སྒ་དབངས་འབིན་སིང་འདྩོད། །ང་མི་རག་ཆྩོས་

ལ་བསྐུལ་བའི་གདམས་པ་མཆྩོག །གནས་དེ་འདྲའི་ནང་ནའང་དེ་འདྲ་དུ་མ་

གདའ། །ཕ་མི་རག་བསད་པའི་གགས་མེད་འགྩོ་དགྩོས་པས། །གནས་གང་དུ་ཕྱིན་

ཀང་བདེ་བའི་བཙན་ས་ཞུ། །དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས་འཁྩོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་མ་

བསྐམས་བར། །རེ་རྒྱལ་བ་ཁྱྩོད་དང་ནམ་ཡང་མི་འབལ་བར། །ཆྩོས་གདམས་པའི་ངྩོ་

བྩོ་མི་རག་འདི་འདྲ་བ། །མི་བདག་གིས་འགྩོ་ལ་ཕན་བདེས་བསྟན་པར་བགི། །ལར་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

ཟབ་མྩོའ་ིཆྩོས་འདི་ཤིན་ཏུ་མང་ན་ཡང༌། །ལས་རྒྱུ་འབས་འཁྩོར་བའི་ཉེས་དམིགས་

སྩོམ་པ་ཉུང༌། །རྐེན་ཕ་མ་གཅིག་གི་བུ་ཚ་མཉམ་པྩོ་ལའང༌། །ཁྩོང་ལ་ལ་བུར་མཐྩོང་

ལ་ལ་བུ་མྩོར་མཐྩོང༌། །ཁྩོང་ལ་ལ་བཞིན་བཟང་ལ་ལ་ངན་པར་མཐྩོང༌། །ཁྩོང་ལ་ལ་

སྤང་ཞིང་ལ་ལ་གེན་པར་མཐྩོང༌། །ཁྩོང་ལ་ལ་ཕྱུག་ཅིང་ལ་ལ་དབུལ་པྩོར་

མཐྩོང༌། །ཁྩོང་ལ་ལ་སྐྱིད་ཅིང་ལ་ལ་སྡུག་ན་ཡང༌། །རྐེན་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཉེ་རིང་ག་ལ་

ཡྩོད། །རྒྱུ་སྔར་སྩོང་འབས་བུ་རང་ལ་སིན་པ་ཡིན། །ཁྱྩོད་སྩོམས་དང་འབྩོམ་སྟྩོན་

རྒྱལ་བ་འབྱུང་གནས་པ། །ཆྩོས་ཟབ་མྩོ་གྩོང་པའི་གནས་ནའང་དེ་འདྲ་གདའ། །ལས་

རེས་སུ་འབང་བས་སིག་པའི་ལས་མ་བེད། །ཕྱིས་འགྩོད་ཀང་འཕྱིས་སྩོ་འབྩོམ་སྟྩོན་

རྒྱལ་བའི་སྲས། །ཁྩོང་དམལ་བ་བཙོ་བསྲེག་ལ་སྩོགས་འཇིགས་སྐྲག་པའི། །སྡུག་

བཟྩོད་གགས་མེད་པར་ཐྩོག་ཏུ་བབ་པ་ཡང༌། །རྒྱུ་སྔར་སྩོང་འབས་བུ་ཐྩོག་ཏུ་སིན་པ་

ཡིན། །འདི་བྱུང་ནས་འཕྱིས་སྩོ་ད་ལྟ་འབད་པར་རིགས། །ཁྩོང་ཡི་དྭགས་བཀྲེས་

སྐྩོམ་ལ་སྩོགས་འཇིགས་སྐྲག་པའི། །སྡུག་བཟྩོད་གགས་མེད་པར་ཐྩོག་ཏུ་བབ་པ་

ཡང༌། །རྒྱུ་རང་འདྲའི་འབས་བུ་དུས་སུ་སིན་པ་ཡིན། །འདི་བྱུང་ནས་འཕྱིས་སྩོ་ད་ལྟ་

འབད་པར་རིགས། །ཁྩོང་བྩོལ་སྩོང་གཏི་མུག་ལ་སྩོགས་འཇིགས་སྐྲག་པའི། །སྡུག་

བཟྩོད་གགས་མེད་པར་ཐྩོག་ཏུ་བབ་པ་ཡང༌། །རྒྱུ་རང་འདྲའི་འབས་བུ་དུས་སུ་སིན་

པ་ཡིན། །དུས་ད་ལྟ་བཙན་ས་ཟུངས་ཤིག་རྒྱལ་བའི་སྲས། །ཁྩོང་ལྷ་མིན་འཐབ་རྩོད་

ལ་སྩོགས་འཇིགས་སྐྲག་པའི། །སྡུག་བཟྩོད་གགས་མེད་པར་ཐྩོག་ཏུ་བབ་པ་

ཡང༌། །རྒྱུ་རང་འདྲའི་འབས་བུ་དུས་སུ་སིན་པ་ཡིན། །ཁྱྩོད་དེ་འདྲའི་ལུས་ཀང་མྩོང་

བར་མ་བེད་འབྩོམ། །རྒྱ་གལ་ཏེ་ལྷ་ཡི་བདེ་འབས་ཐྩོབ་གྱུར་ཀང༌། །གནས་འཁྩོར་བ་
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འདི་ལས་ཅུང་ཟད་མ་འཕགས་པར། །སྡུག་རང་འཚོ་ཙམ་ཞིག་དེ་ནའང་ཡྩོད་ཅེས་

གདའ། །ལུས་དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཡིན་སང་བའི་རིགས། །རྒྱ་གལ་ཏེ་མི་ཡི་སྲིད་

པ་ཐྩོབ་གྱུར་ཀང༌། །སྔར་མི་རག་དཔེར་བརྩོད་དུ་མ་བས་པ་རྣམས། །མི་དེ་ཡི་སྟེང་དུ་

ཆུ་བྩོའ་ིརྒྱུན་བཞིན་འབབ། །ལས་དགེ་བ་བེད་པ་ཉིན་མྩོའ་ིསྐར་མ་འདྲ། །ལས་ཉྩོན་

མྩོངས་ཚོགས་ནི་ཉིན་དང་མཚན་དུ་འཕེལ། །ཁྩོ་ཤི་བས་མི་ཆྩོག་ཡང་ཡང་སྐྱེ་བ་

ལེན། །ཁྩོང་མི་དགེའི་ལས་ཅན་ངན་འགྩོར་ལྷུང་ཏ་རེ། །རྒྱུ་ཅི་འདྲའི་འབས་བུ་དེ་

འདྲར་སིན་གྱུར་ན། །སུས་སིག་པ་བས་པ་དགེ་བར་འགྱུར་བ་སྲིད། །ལས་ཕྱི་བཞིན་

འབང་ངྩོ་འབྩོམ་རེ་རྒྱལ་བའི་སྲས། །རྒྱུ་མི་དགེའི་ཚོགས་རྣམས་དུག་སྩོང་བཞིན་དུ་

སྩོངས། །ལས་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་སན་གི་ལྩོན་ལྟར་སྐྱྩོངས། །ལས་བ་དང་གིབ་

མའི་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་བས་གསུངས། །དེ་ཕྱི་བཞིན་འབང་བས་མ་མཐྩོང་མ་ཟེར་ཅིག །ཁྩོ་

འཇབ་ཅིང་འྩོང་བས་མ་ཐྩོས་མ་ཟེར་ཅིག །ཁྩོ་རང་ལ་ཡྩོད་པས་གཞན་ནས་མ་ཚོལ་

ཅིག །ཁྩོ་མགྩོ་སྐྩོར་མཁས་པས་རང་དུ་མ་འཛིན་ཅིག །ཁྩོ་བསྟེན་ཡུན་རིང་ན་ཐར་བ་

མི་སྲིད་པས། །འདི་རྩོ་དང་རྒྱ་མཚོ་བཞིན་དུ་འགྩོགས་པར་གིས། །འདི་མེ་མདག་

ཐལ་བས་གཡྩོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། །འདིས་ས་ལམ་བགྩོད་པའི་ཡན་ལག་འཇྩོམས་

པར་བེད། །འདི་འགྩོ་བའི་ནད་འདྲ་རྒྱུས་མེད་ཉིད་དུ་འཇྩོམས། །ཕྱིའི་དག་བྩོ་དག་ལ་

བྩོས་པས་ཐར་བ་སྲིད། །ངན་ཁྱི་རྐུན་འདི་ཡིས་ཁྩོ་བྩོ་བསྐྱེལ་བས་མང༌། །སྩོ་ལེགས་

པར་སྩོམས་ཤིག་འབྩོམ་སྟྩོན་རྒྱལ་བའི་སྲས། །ནང་དག་པར་གིས་ཤིག་རང་རིག་

ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ། །དྩོན་དེ་ལྟ་བས་ན་ལས་འབས་ཟབ་མྩོ་འདི། །རྒྱུན་ཕྱི་ཐག་བསྲིངས་

ལ་ཡུན་དུ་འཕྩོད་པར་མཛོད། །རེ་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཡི། །མི་རྩྭ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

དང་བི་བ་དཀར་ནག་དཔེས་མཚོན་པའི། །དུས་ཉིན་མཚན་སྦྲེལ་ནས་མི་ཚེ་འདི་ལ་

སྤྩོད། །རྒྱུ་ཉྩོན་མྩོངས་དགའ་དགའ་འདྲ་བས་སླུ་བིད་བེད། །ཁར་དངར་དངར་འདྲ་

བའི་དུག་ཆུ་ལྟ་བུ་འཐུང༌། །བུ་ཐར་པའི་ཚེ་སྲྩོག་བདུད་ལ་མ་བཅྩོལ་བར། །རྐེན་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ཉིན་དང་མཚན་དུ་བསྟེན། །གྩོགས་དམ་པ་དགེ་བའི་འཁར་བ་

བཟང་དང་འགྩོགས། །སྩོས་རང་རྒྱུད་འདུལ་བ་འཛིན་དང་མི་འབལ་བར། །ལས་རྒྱུ་

འབས་སྟྩོན་པའི་མདྩོ་སེ་ཟབ་མྩོ་ལྟྩོས། །ལམ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པ་རིམ་གིས་འབྱུང་

ངྩོ་འབྩོམ། །ཁྱྩོད་ལྷག་པར་བསླབ་པ་གསུམ་གི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །དྩོན་ཅི་བསམས་

འགྲུབ་པའི་ནྩོར་བུ་རིན་ཆེན་ལྩོངས། །ལས་ཉྩོན་མྩོངས་སྦར་སྦུར་རབས་ཀིས་ཕྱིར་

ལ་གཤྩོགས། །ཀེ་དེ་ལྟར་བས་ན་འབྩོམ་རེ་དམ་པར་འགྱུར། །ལས་དེ་དང་ལྡན་ན་

འགྩོ་བའི་དཔལ་དུ་འགྱུར། །དཔེ་སྒྩོན་མེ་ཡྩོད་ན་འྩོད་ལྡན་ཇི་བཞིན་དུ། །གཞི་རྒྱུ་ཡྩོད་

པ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་བས། །དེ་འཆྩོལ་བར་མ་བེད་ཡང་དག་ལམ་ལ་

ཞུགས། །དུས་ཉིན་དང་མཚན་དུ་འཁྩོར་བའི་ཉེས་དམིགས་སྩོམས། །དེ་ཤེས་ན་

འཇིགས་པས་ཡར་ལ་འབྩོས་སིང་འདྩོད། །དེས་འཁྩོར་བའི་ཉེས་དམིགས་རྒྱུ་འབས་

བསྟན་པ་ཡིན། །ད་དེ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕན་ཡྩོན་བསྟན་པ་ནི། །ཀེ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་

གནས་འདི་ལ་བསམ་པར་གིས། །སྟེང་མཐྩོན་པྩོའ་ིདབིངས་ནས་མེ་ཤེལ་འྩོད་ཤར་

བས། །གིང་མུན་པའི་ཚོགས་རབ་དག་པར་གསལ་གྱུར་ཏེ། །གཟུགས་མིག་ཤེས་

རེན་འབེལ་དེ་འདྲའི་སྣང་བ་འབྱུང༌། །དཔེ་དེ་འདྲར་རང་བཞིན་དག་པའི་དབིངས་

ཤེད་ནས། །ལས་རྒྱུ་འབས་བདེན་སྟྩོང་འཁྩོར་འདས་དུ་མའི་རྒྱུ། །འྩོད་འཁྩོར་འདས་

ཀུན་གསལ་སྟྩོང་ཕག་དུ་མ་འཁིགས། །དེ་མཐྩོང་ནས་འཇུག་ལྡྩོག་བེད་པའི་དཔའ་བྩོ་
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རྒྱལ། །ཚིག་ཤེས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མཁས་པ་རྒྱལ། །དྩོན་འཁྩོར་འདས་གྩོལ་

བའི་རྣལ་འབྩོར་རབ་ཏུ་དགའ། །ཆྩོས་གཅིག་གི་གནས་ལུགས་གང་ཡིན་དེ་རྩོགས་

པས། །ཆྩོས་ཀུན་གི་གནས་ལུགས་ཤེས་པའི་གྩོམས་པ་ཅན། །རེ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་

གྩོལ་སྐྱེས་མཆྩོག་དམ་པ་དགའ། །ལས་བང་དྩོར་ཤེས་པའི་མཛངས་པ་མཆྩོག་ཏུ་

བདེ། །སྩོམ་ཉེས་པའི་དྲི་མས་མ་གྩོས་གཙང་མ་བདེ། །དྩོན་ཅི་བསམས་འགྲུབ་པའི་

སྔྩོན་བསགས་སྦངས་པ་ཅན། །ལས་དགེ་བའི་མཐུ་ཡིན་སྐྱེས་མཆྩོག་ཤེས་ལྡན་

ཀུན། །སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀིས་སྤས་འྩོད་ཀིས་བལྟམས། །གསུང་ཡན་ལག་

དྲུག་ཅུ་དམ་པ་ཆྩོས་ཀི་སྒ། །ཐུགས་མཁྱེན་བརེའི་དབང་ཕྱུག་ཚོགས་གཉིས་རྩོགས་

སངས་རྒྱས། །གནས་རང་བཞིན་ཀུན་གི་བདེ་འབས་འཁྲུངས་པའི་ཚེ། །སྔར་མ་ངན་

འདས་པའི་འབས་བུ་མཆྩོག་ཏུ་བཟང༌། །དེ་མ་ངན་འདས་པའི་ཕན་ཡྩོན་ཟུར་ཙམ་

ཡིན། །ཆྩོས་དབང་བཅུ་ཐྩོབ་པའི་ཆྩོས་རྒྱལ་རང་དབང་ཅན། །ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྟྩོབས་

ཡངས་དགེ་བའི་ལྩོ་ཏྩོག་རྒྱས། །སེམས་ཏིང་འཛིན་རེ་གཅིག་ངང་དུ་ཏིང་འཛིན་

རྒྱས། །དེ་ཡང་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཏིང་འཛིན་དུ་མ་སྡུད། །དེ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཟུང་

འབེལ་རག་ཏུ་བདེ་བ་ཉིད། །ཀེ་གསྩོན་དང་འབྩོམ་རེ་བ་མ་རྒྱལ་བའི་བུ། །དེ་འཁྩོར་

བའི་གནས་ལས་འདས་པའི་ཕན་ཡྩོན་ཡིན། །བདེ་ཡང་ཞེན་པར་མ་བེད་འཆིང་བའི་

གནས་སུ་གྱུར། །ཀེ་དེ་ལྟར་ཟབ་དྩོན་དུ་མ་གླུར་བངས་ཀང༌། །ཚིག་གགས་སྟྩོང་ཉིད་

ཡིན་བདེན་པ་ག་ལ་ཡྩོད། །དྩོན་ཧིལ་ཏེ་དྲིལ་ན་སྣང་སྟྩོང་ཆྩོས་སུ་གདའ། །སྒ་གགས་

སྟྩོང་ཚིག་ཡིན་འབེལ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །ལུས་ཆུ་བུར་འདྲ་ལ་སིང་པྩོ་ཅི་ཡང་མེད། །ཀེ་

སེག་མྩོས་མེ་ལྩོང་ནང་དུ་ཕར་བལྟས་པས། །བཞིན་སྩོ་ཡི་ཕེང་བར་བཅས་པ་ལྷམ་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

མེར་གདའ། །ཡང་དེ་ལ་གཏུགས་ཏེ་ནན་གིས་ཕར་བལྟས་པས། །ཁྩོང་རེན་འབེལ་

ཡིན་པས་རང་ཚུགས་ཐུབ་མི་གདའ། །ཁྩོང་ཡྩོད་ཅེས་བ་བ་འབྱུང་ཁུངས་བདས་ན་

སྟྩོར། །ཁྩོང་མེད་ཅེས་བ་བ་སྣང་བ་མངྩོན་དུ་གྱུར། །དྩོན་ཡེ་སྟྩོང་ཡིན་ཡང་དབུ་མ་

ཆེན་པྩོར་ཤར། །དེ་སྣང་ཡང་བདེན་ཞེན་ཅི་ཡང་ཡྩོད་མ་མཆིས། །དེ་རྫུན་ཡང་

མཚར་མྩོ་དེ་ཡི་བདེ་བ་བསྐྱེད། །ཆྩོས་རྫུན་ཞེས་ཁྱད་དུ་གསྩོད་པ་ཤིན་ཏུ་གེན། །མི་

ཁྩོ་བྩོས་བལྟས་ན་རྫུན་པས་དུ་མར་སྣང༌། །དེ་བདེན་ན་བུ་མྩོའ་ིགཟུགས་དེ་གཉིས་སུ་

འགྱུར། །ཡང་འྩོན་ཏེ་གཉིས་ཀ་ཅི་ཡང་མེད་པར་འགྱུར། །དེ་རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་

བདེན་པར་སུ་ཞིག་རྩོག །དེ་འགྱུར་ལྡྩོག་བེད་ན་རག་པར་སུ་ཞིག་འཛིན། །དེ་མི་རག་

ཕྱིར་ན་རང་ཚུགས་བསྐྱལ་བ་ཡིན། །ཚུགས་མེད་གསྩོག་དང་གསྩོབ་དང་གསེ་

ཚགས་ཞེས། །རེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་སིང་པྩོ་མེད་པར་བསྟན། །ལར་འཁྩོར་བའི་

ཆྩོས་ནི་རང་རང་བདེན་བདེན་འདྲ། །ཁྩོང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཅིར་ཡང་ག་ལ་

འཛིན། །དྩོན་མ་བསམས་བིས་པ་རྣམས་ནི་བསླུས་པར་འགྱུར། །ངས་ཤེས་ནས་མ་

བཟུང་ཕར་ལ་ཕུས་བཏབ་པས། །བང་རྒྱལ་པྩོའ་ིརི་བྩོ་འགེལ་བ་ལྟ་བུར་གདའ། །ལྷྩོ་

བཙུན་མྩོ་རི་བྩོ་ཡལ་བ་ལྟ་བུར་མཐྩོང༌། །ནུབ་ར་མཆྩོག་རི་བྩོ་འཕུར་བ་ལྟ་བུར་

གདའ། །ཤར་དམག་དཔྩོན་རི་བྩོ་འཇུ་བ་ལྟ་བུར་མཐྩོང༌། །ང་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནམ་སྒྱུ་

མའི་སླུ་བིད་མཁན། །དེ་འྩོས་མེད་ཀུན་རྩོབ་འདི་ནི་བསླུ་བའི་ཆྩོས། །ཀེ་གཉིད་དུ་མ་

སྩོང་རི་ལམ་འདི་འདྲ་ན། །ཕ་མི་མངྩོན་དབིངས་ནས་ཆྩོས་རྒྱལ་དྲི་མ་མེད། །འདི་ཅི་

འདྲ་ལགས་ན་འདི་འདྲ་འྩོང་མི་ཐང༌། །འདི་ཡྩོང་མ་ཐང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་འདི་འདྲ་

ན། །ཁྩོང་བདེན་པར་འདྩོད་པ་གལ་ཏེ་བདེན་གྱུར་ན། །འདི་ཅི་སྟེ་ནམ་མཁའི་ཁམས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སུ་ཤྩོང་བར་འགྱུར། །ཕ་འདི་འདྲའི་རྣམ་རྩོག་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཆྩོད། །འདིར་མེད་བཞིན་

སྣང་བའི་འཁྲུལ་པ་མ་བཏང་ཞིག།ཨ་འྩོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད། །ཁྩོ་

འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་བསྐྩོར་གྱུར་ཏེ། །ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་ཡིན་

ཞེས་གཤགས་འདེབས་ཀང༌། །འབྩོམ་ང་ནི་ལྷག་པར་ཁྩོ་ལ་བཞད་གད་འཆྩོར། །ཁྱེད་

ཅི་ཟེར་རང་ཤར་གཞན་ལ་མ་སྒེ་ཞིག།ཐིག་དྲང་པྩོ་ཉེས་ཞེས་ཀྩོག་པྩོར་མ་གཞྩོག་

ཅིག །དྩོན་དག་པ་ལྩོག་པས་སུན་འབིན་མ་བེད་ཅིག །ད་དེ་ལྟ་བས་ན་སྣང་སྟྩོང་

བདེན་པ་གཉིས། །དྩོན་ཧིལ་ཏེ་དྲིལ་ལ་འཁྩོར་བ་མ་སྟྩོངས་བར། །སེམས་རེ་གཅིག་

བསྩོམ་ཞིང་ཞི་བར་ལྷུང་མ་གྱུར། །ང་རྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀང་སེམས་དཔའི་ཆ་

ལུགས་བཟུང༌། །ཁྩོང་ཕ་མར་གྱུར་པའི་འདྩོད་པ་ཚིམ་བེད་ཅིང༌། །ཁྩོང་གང་ལ་གང་

དགྩོས་དེ་ལ་དེར་སྟྩོན་པའི། །ལུས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀིས་འགྩོ་དྩོན་བེད་པར་

ཤྩོག །ཆྩོས་ཟབ་མྩོ་སིང་གི་ཐིག་ལེ་རིན་ཆེན་འདི། །ཐུགས་དཔལ་གི་བེའུ་དུ་མའི་

ཡང་ཕུགས་སུ། །གནས་བཀྩོད་པ་དུ་མས་མཛེས་པར་རབ་བརྒྱན་ནས། །རེ་བ་མ་

རྒྱལ་བ་རྒྱལ་ཡུམ་སྲས་བཅས་དང༌། །རྒྱུད་འབལ་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་རེ་བར་

ཤྩོག །ཡང་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་དུ། །ང་ཉྩོན་མྩོངས་ཟད་ཀང་

ཉྩོན་མྩོངས་ལྟར་སྟྩོན་ཅིང༌། །དྩོན་ཟབ་རྒྱས་རྣལ་འབྩོར་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཅན། །རྒྱུད་སྐལ་ལྡན་མཐྩོང་ཚེ་དེ་ལ་སྟྩོན་པར་ཤྩོག །སྔར་འདས་དང་ད་ལྟར་མ་

འྩོངས་ཕྱྩོགས་བཅུ་ཡི། །གནས་འཇིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་

རྣམས། །ཐུགས་རེ་གཅིག་མཐུན་པར་རབ་ཏུ་སྩོན་པ་རྣམས། །འབྩོམ་བདག་གི་རྒྱུད་

ལ་ངེས་པར་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །དེ་ཁྩོ་ན་བཞིན་དུ་ངེས་པར་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །དེ་ནས་
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མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

བ་མ་ལ་ཕྱག་གསུམ་བཙལ་ཏེ་ཐལ་མྩོ་སྦར་ནས། བདག་ཅག་རྣམས་སྲིད་ཞིའི་ཉེས་

དམིགས་ལས་བསྐྱབས་ནས་ལྷ་ཆྩོས་བདུན་ལྡན་དུ་ངྩོ་སྤད། ཐུགས་ཀི་ཐིག་ལེར་

བཟུང་ནས་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་ལ་བཀྩོད་དེ་སིན་པར་མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་

བཀའ་དྲིན་ཆེའྩོ། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བརྒྱུད་པ་གསུམ་

ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བྩོ་ཁྱེད་ལགས།ལྷ་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་

བཅས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་བཞི་པྩོ་དག་ཏུ་མྩོས། ཆྩོས་བསླབ་གསུམ་རྩོད་བེད་དང་

བཅས་པ་ལ་ཉམས་ལེན་བགིད། ཆྩོས་སྐྱྩོང་དཀར་པྩོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་སྒྩོལ་མ་བཅུ་

གཉིས་རྣམས་བསྟེན། སྔྩོན་བ་མ་མར་མེ་མཛད་ཡབ་སྲས་ཀིས་ལྷ་ཆྩོས་ཇི་ལྟར་

གདམས་པ་བཞིན་བདག་ཅག་ཀང་ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་སིང་གི་དཀིལ་དུ་བསྩོམ་པ་

ལས་མི་གཡྩོ་བར་དམ་བཅའྩོ། །འབྩོམ་སྟྩོན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་པྩོའ་ིགསུང་བསླབ་བར་

བཀྩོད་པའྩོ། །

༄༅། །ནང་ཆྩོས་སྤི་དང་བེ་བག་གནས་སྐྩོར་དང་ཕྱག་མཆྩོད་

བེད་ཚུལ་ངྩོ་སྤྩོད་སྐབས་ཀི་ས་བཅད་སྩོགས་བཞུགས་སྩོ། །

འདི་ལ་གསུམ། ༡༽ནང་ཆྩོས་བས་པའི་ཕན་ཡྩོན་དང་དགྩོས་པ་རྒྱུ་མཚན་

བཤད་པ། ༢༽ནང་ཆྩོས་བེད་པ་ལ་ཤེས་དགྩོས་པས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བཤད་པ། 

༣༽ནང་ཆྩོས་ངྩོ་འཕྩོད་ནས་དེ་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་བཤད་པའྩོ། །གསུམ་པ་ལ་

གཉིས། ༡༽ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་དངྩོས་བཤད་པ་དང༌། ༢༽དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་

གནས་སྐྩོར་དང་ཕྱག་མཆྩོད་སྩོགས་དང་འབེལ་ཚོགས་གསྩོག་སྒིབ་སྦྩོང་བེད་ཚུལ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བཤད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ༡༽དེ་བེད་དགྩོས་པའི་ཚུལ། ༢༽དེ་བས་པའི་ཕན་

ཡྩོན། ༣༽དེ་བེད་ཚུལ་དངྩོས་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། གནས་སྐྩོར་དང་ཕྱག་མཆྩོད་སྩོགས་ནི་ཚོགས་གསྩོག་སྒིབ་སྦྩོང་

གི་ཐབས་ཡིན་ལ། དེ་བེད་དགྩོས་ཚུལ་ནི། ༡༽བདག་ཆྩོས་ཅན། གནས་སྐྩོར་ཕྱག་

མཆྩོད་སྩོགས་དང་འབེལ་ཚོགས་གསྩོག་སྒིབ་སྦྩོང་བེད་དགྩོས་ཏེ། བདག་བདེ་བ་

འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྩོད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་

སེལ་བའང་དམ་པའི་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་ལ་རག་ལས་ཤིང་དེ་ལེགས་པར་འབྱུང་བ་ཚོགས་

གསྩོག་སྒིབ་སྦྩོང་ལ་ངེས་པར་ལྟྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཡང་ན། ༡༽བདག་ཆྩོས་ཅན། 

གནས་སྐྩོར་ཕྱག་མཆྩོད་སྩོགས་དང་འབེལ་ཚོགས་གསྩོག་སྒིབ་སྦྩོང་བེད་དགྩོས་ཏེ། 

རང་ཉིད་ཁེ་འདྩོད་ལ་གྩོང་མི་འདྩོད་པ་གང་ཞིགདེ་ལེགས་པར་འབྱུང་བ་ཚོགས་

བསགས་སྒིབ་སྦྩོང་སྩོགས་རེན་འབེལ་ཚོགས་པ་ལ་ངེས་པར་ལྟྩོས་པའི་ཕྱིར་

རྩོ། །༢༽གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་བཤད་པ་དང༌། བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། དེ་བས་ན་ཚོགས་ངེས་པར་བསགས་དགྩོས་ལ། དེ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་ཐབས་ཚུལ་རེན་

འབེལ་ལེགས་འགིགས་བྱུང་ན། ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཀང་རབས་ཆེ་བའི་ཕན་ཡྩོན་

འབྱུང་ལ། དེ་ཡང་མདྩོ་ལས། ཞིང་དང་བསམ་པ་དང་རེན་དང་དངྩོས་པྩོ་དང་དུས་ཀི་

སྩོ་ནས་ཆེས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞིང་དང༌། བསམ་པ། སྦྩོར་

བ། དུས་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ཡང་དེ་རེ་རེས་ཀང་ཁྱད་པར་

འགྱུར་ན་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་ན་ལྟ་ཅི་སྨྩོས་པར་གསུངས་པས། དེ་ལ། དང་པྩོ་ཞིང་ནི། 



  203  

མི་མང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སྒྩོན་མེ།

༡༽མདྩོ་ལས། སངས་རྒྱས་ཡྩོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྩོགས་དང༌། ༢༽

དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕེང་བར། དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམ་པ་བཞི་སྩོགས་དང༌། ༣༽ལམ་

རིམ་ལས། ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརེན་པ་འགའ་རེ་མ་གཏྩོགས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྩོ། །གཉིས་པ་བསམ་པ་ནི། ༡༽མདྩོ་ལས། ཆྩོས་ཀི་སྔྩོན་དུ་ཡིད་འགྩོ་སྟེ། །ཞེས་

སྩོགས་དང༌། ༢༽སྤྩོད་འཇུག་ལས། འདི་ནི་འཐད་པ་དང་བཅས་པར། །སྩོགས་དང༌། 

༣༽རེས། བསམ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་། །སྩོགས་ལྟར་རྩོ། །གསུམ་པ་

སྦྩོར་བ་ནི། རང་དང་གཞན་སྐུལ་འབད་བརྩོན་ཆེ་ཆུང་སྩོགས། བཞི་པ་དུས་ནི། 

སྔགས་རིམ་དུ། ༦༦། ༢༢གཉིས་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནི། བྩོ་དགྩོངས་དཔེ་དེབ་

༡༠༦། ༢ལྟར་རྩོ། །༣༽གསུམ་པ་དེ་བེད་ཚུལ་དངྩོས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྦྩོར་བ་

དང༌། དངྩོས་གཞི། མཇུག་བཅས་སྩོ། །

འདི་ཡང་རིགས་ལམ་སླྩོབ་གཉེར་ཁང་དང་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཚོགས་པའི་ནང་

ཆྩོས་སླྩོབ་དཔྩོན་དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་༢༠༡༠ལྩོར་མི་མང་ལ་ངྩོ་སྤྩོད་དང་

འབེལ་ཆྩོས་སྦིན་དུ་འགེམས་སེལ་བས་པ་དགེའྩོ། །
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པར་བང་སྩོན་ཚིག

རྣམ་གྩོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྩོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞྩོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྩོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

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

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

ཡང་དག་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་མྩོ་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནྩོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྩོར་ཤྩོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱྩོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟྩོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སྩོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྩོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་
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