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ལམ་གི་སྐབས་དགོན་པའི་ཁི་པའི་ཚབ་ཏུ་ཞག་བཅུ་གསུམ་གི་རིང་ལ་སྨོན་ལམ་གི་ཚོགས་དབུ་

མཛད། གཞུང་ཆེན་ཐུགས་གཉེར་གི་ཞར་ལ་སན་ངག །སེབ་སྦྱོར། སྐར་རིས་སོགས་ཐ་སད་རིག་

གནས་ཀི་སྐོར་ལའང་གསན་སྦྱོང་མཛད། 

དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་སུམ་པ་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་མཁན་སོབ་སྦྲགས་མ་དང་། དགེ་

སོང་རི་ཁོད་པ་གསུམ་དང་བཅས་པས་བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུའི་

སྐབས་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་འབས་སྤུངས་སོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོས་ཞུགས་དང་། ས་དཀར་ཆོས་

ཐོག་གི་ཡར་འཚོགས་ལ་ཆོས་གྲྭར་གཞུང་གསར་པའི་འཛིན་གྲྭ་ནས་ཞུགས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་ཁག་

ལ་གསན་སྦྱོང་མཛད་པ་དང་། ཞར་ལ་བ་མ་མང་པོའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཁིད་མན་ངག་སོགས་

ཞུས་ཤིང་། གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལའང་ཐུགས་གཉེར་གནང་། 

སྔ་སོར་བསེན་རོགས་གནང་ཡང་དེ་སྐབས་དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་མ་ལོན་པས། 

དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པར་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་ཕུར་བུ་ལྕོག་ཏུ་ཕུར་ལྕོག་བམས་པ་

རིན་པོ་ཆེས་མཁན་སོབ་སྦྲགས་མ་མཛད་ནས་དད་པའི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་

བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་བཞེས། 

དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔའི་སྐབས་མདོ་སྨད་ནས་བསུ་བ་འབོར་བ་དང་། སུམ་པ་མཁན་རིན་པོ་

ཆེས་གཙོས་བ་མ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ཅིས་ཀང་རང་ཡུལ་དུ་འབོན་དགོས་པའི་ཞུ་བ་ནན་ཆེར་

གནང་བ་དང་། ཕུར་ལྕོག་རིན་པོ་ཆེས་ཀང་རང་ཡུལ་དུ་བོན་ན་ལེགས་པའི་བཀའ་བབས་པར་

བརྟེན། རང་ཡུལ་དུ་འབོན་པར་ཉེ་བ་ན། གཞུང་ས་རིན་པོ་ཆེར་ཐོན་ཕག་ཞུས་པའི་ཚེ། བསན་པའི་

གསལ་བེད་ཨེར་ཏི་ནི་ནོ་མོན་ཧན་ཞེས་པའི་ཆོ་ལོ་དང་། ཐམ་ག་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཆེན་པོར་འོས་

པའི་གཟེངས་བསོད་གནང་སྦྱིན་སྩལ། ༧གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ངེས་

འདྲོངས་ཐག་ཆོད་ཟིན་ཀང་པོ་ཏ་ལར་མ་ཕེབས་པར་སེ་ཐང་དུ་བཞུགས་པ་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས། 



  ix  

ངོ་སོད་མདོར་བ་ས།

དེ་ནས་དབུས་ནས་མདོ་ཁམས་སྨད་དུ་ཕེབས་ཏེ་སུམ་པ་མཁན་ཆེན་སོགས་ཀི་ཐུགས་

བཞེད་ལྟར་དགོན་ལུང་དགོན་པའི་མཁན་པོ་མཛད་དེ་༼མཁན་རབས་སོ་དྲུག་པ་ཡིན། མིང་མཛོད་

སོགས་སུ་མཁན་རབས་སོ་བཞི་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ནི་ནོར་བ་སེ་འདི་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་

དགོན་ལུང་དཀར་ཆག་ལས། མཁན་པོ་སོ་དྲུག་པར་བདག་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་འཁོད་ལ། ཞེས་

འབྱུང་བས་ཤེས་སོ། །༽དགོན་པའི་འཆད་ཉན་དང་འགིག་ལམ་སོགས་གང་ལེགས་ཡོང་ཐབས་

ཐུགས་བརོན་ཆེར་གནང་ཞིང་། རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐལ་ལྡན་མང་པོ་དམ་ཆོས་ཀིས་ཚིམ་པར་

བསྐྱངས། 

དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པར་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་རེ་སྐུལ་ལྟར་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས་ཏེ་དེར་རྒྱལ་

བོན་སོགས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཞིང་འགོ་དོན་བསྐྱངས་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་མང་

པོར་དགེ་བསེན་དང་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་བསེན་རོགས་སོགས་ཀི་སོམ་པ་གནང་། རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་

ཆན་ཞིས་མཚན་གནས་དང་ཐམ་ཀ་སོགས་འབུལ་བ་གནང་། 

དགུང་ལོ་སོ་གཉིས་པར་རང་དགོན་དུ་ཕེབས། དགུང་ལོ་སོ་བདུན་པར་ཡང་བསྐྱར་རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་པོའི་རེ་སྐུལ་ལྟར་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས། རྒྱལ་བོན་རྣམས་ལ་ཆོས་མང་དུ་གསུངས། སྐུ་ཚེ་

སྨད་དགོན་ལུང་དུ་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས། 

དགུང་ལོ་ང་གཅིག་གི་སྐབས་དགེ་ལྡན་བསན་པའི་ཆུ་འགོ་བག་བ་ཁྱུང་གི་མཁན་རབས་

ཞེ་གཉིས་པའི་ཁི་ལ་ཕེབས་ཏེ་ལོ་ངོ་གསུམ་བསྐྱངས། དགུང་ལོ་ང་གསུམ་པར་སྐུ་འབུམ་དགོན་

པའི་ཁི་པ་མཛད་ནས་འཆད་ཉན་གིས་དུས་འདའ་བར་མཛད། 

རེ་འདིས་དགོན་གནས་མང་དུ་བཏབ། ཕི་ལོ་ ༡༨༠༢ ལོར་སྐུ་གཤེགས། རེ་འདིས་རྒྱལ་

བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས། ཀུན་མཁེན་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་

འཇིགས་མེད་དབང་པོ། ཕུར་ལྕོག་བམས་པ་རིན་པོ་ཆེ། ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རོ་རེ། སག་ཕུ་རིན་པོ་

ཆེ། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བོ་གོས་སོགས་བ་མ་མང་དུ་བསེན། 

ཁོང་གི་གསུང་རོམ་ལ་རྣམ་ཐར་དང་། རྟོགས་བརོད་སྣ་ཚོགས། རིས་དང་། སན་



  x  

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

ངག །གྲུབ་མཐའ། གསང་སྔགས་སོགས་ཀི་སྐོར་བཅས་པོ་ཏི་བཅོ་ལྔར་བ་ས་ཏེ་དགོན་ལུང་དུ་

ཤིར་པར་བརོས་ཡོད།  

༢༠༡༧.༡༠.༠༨ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་ཕོགས་བཏུས་བས།



  xi  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སྔོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བོད་

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

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགོགས་

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

ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརྟེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་

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

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་

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

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མོད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་ནོར་

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱོན་ཆ་འབྱུང་སྲིད་པས་བསྲེས་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་སོར་

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

གཅིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

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

འགོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་་ར་བཞིན་ཡོད།

མ་ཕིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་མའི་དུས་སུ་ལས་བེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་

བའི་དབང་གིས་ཞིབ་་ར་བེད་སྐབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕི་དང་དཔེ་གཞི་གཞན་གི་

ཤོག་གངས་དང་མདུན་རྒྱབ་ཡིག་ཕེང་སོགས་གསལ་ཁ་འདོན་མ་ཐུབ་པ་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད་ནའང་

ཕིས་སུ་དཔེ་བ་ར་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རོམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀོག་སྐབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ངོ་

སོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རྟགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་ ” འདི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སྣང་བ་

དགོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་

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

པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རྟགས་ “ འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བ་ར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

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

འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། མཐའ་

མཆན་གི་ཁོད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རྟགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

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

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། མ་ཕིའི་ཤོག་གངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་

ཡིག་ནོར་བསབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

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

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་ཕེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སྣང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སོན་གི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སོད་དང་ལམ་སོན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅༅། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་

ལེགས་བཤད་ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །རབ་འབམས་གྲུབ་མཐའི་དབེ་བ་ཀུན་གཟིགས་ནས། །སྨྲ་ངན་གྲུབ་མཐའི་

འདོད་པ་སུན་ཕྱུངས་ཏེ། །རྣམ་དག་གྲུབ་མཐའི་དེ་ཉིད་འདོམས་མཛད་པ། །ཐུབ་

དབང་གྲུབ་མཐའི་བདག་པོར་ཕག་འཚལ་ལོ། །

རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་གསང་མཛོད་ཀུན་བཟུང་སེ། །གངས་མེད་ཞིང་དུ་སྣ་

ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་དགའ་སོན་འགེད་མཛད་པ། །མི་ཕམ་

འཇམ་པའི་དབངས་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །ཚུལ་གཉིས་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་ཀུ་མུ་ཏ་

ཚལ་སོ་སོར་ལེགས་འབེད་པའི། །ཉི་ཟླ་ཟུང་ཅིག་འཆར་ཞེས་རྒྱལ་བ་རང་གིས་

ལུང་བསན་ཇི་བཞིན་དུ། །གསུང་རབ་དྲང་ངེས་ལེགས་པར་ཕེ་སེ་དབུ་སེམས་ཤིང་

རྟའི་སྲོལ་ཆེན་པོ། །གསལ་མཛད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་ཅེས་གགས་འཇིག་རྟེན་མིག་

གཉིས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །འཕགས་ལྷ་དཔའ་བོ་ལེགས་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། །ཟླ་

གགས་ཞི་ལྷ་དབིག་གཉེན་སེང་གེ་བཟང༌། །བོ་བརྟན་ཕོགས་གང་ཆོས་གགས་ཡོན་

ཤཱཀ་སོགས། །འཛམ་གིང་མཛེས་རྒྱན་རྣམས་ལ་གུས་པས་འདུད། །ཐེག་མཆོག་བ་

ན་མེད་པའི་ཁང་བཟང་དུ། །བདེ་སོང་ཆང་གིས་རབ་མོས་གསང་ཆེན་གླུས། །སྐལ་

བཟང་གྲུབ་མཆོག་དགའ་སོན་ལ་སྦྱོར་བ། །རྣལ་འབོར་དབང་ཕྱུག་ཚོགས་ལའང་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཕག་བགིའོ། །གངས་རིས་བསྐོར་ཀང་རོངས་པའི་མུན་འཐིབས་པའི། །ལོངས་འདིར་

དམ་ཆོས་ཉི་མ་འོད་པོ་ཆེ། །ཐུགས་བསྐྱེད་རྟ་ལང་ཤུགས་ཀིས་འདྲེན་མཛད་

པའི། །ལོ་པཎ་ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་དྲིན་དྲན་པས་འདུད། །ཐ་དད་འབབ་ཀང་རྒྱ་མཚོར་

གཅིག་ཏུ་འདྲེ་བའི་ཆུ་ཀླུང་བཞིན། །ཐ་དད་བཀྲལ་ཡང་མཐར་ཐུག་དགོངས་པ་གཅིག་

ཏུ་ལེགས་འབབ་པའི། །ཐ་དད་གྲུབ་མཐའི་སྲོལ་མང་གངས་ཅན་ལོངས་འདིར་དར་

མཛད་པ། །ཐ་དད་སྣང་ཡང་ངོ་བོ་གཅིག་གྱུར་སྐྱེས་མཆོག་ཡོངས་ལ་འདུད། །དཀའ་

བ་དུ་མས་གསེར་གི་གིང་ནས་ཉེར་བངས་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་གདམས་པ་དབང་གི་

རྒྱལ། །བོད་ཡུལ་གདུལ་བར་བརེ་བས་འཕངས་མེད་སྩོལ་མཛད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དི་པཾ་

ཀ་ར་དང༌། །ཡོངས་རོགས་ཐུབ་བསན་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་ལེགས་བཤད་གཏམ་

དང་རྣམ་ཐར་གཙང་མའི་ངོ་མཚར་གིས། །ཀུན་ལས་ཁད་འཕགས་དགེ་ལྡན་སྲོལ་

འབེད་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་སྲས་དང་བཅས་ལ་སིང་ནས་འདུད། །མགོན་དེའི་རིང་

ལུགས་དྲི་བལ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་རེར་བཀོད་

དེ། །འཛད་མེད་དགེ་ལེགས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་པའི། །དགེ་ལྡན་བསན་

འཛིན་རྣམས་ལ་ཕག་བགིའོ། །འོད་དཔག་མེད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་

གཉིས། །ངུར་སྨྲིག་གར་གིས་ཐུབ་བསན་སིང་པོ་མཆོག །སྲིད་མཐའི་བར་དུ་མི་

ཉམས་འཕེལ་མཛད་པ། །རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཡབ་སྲས་གཙུག་ན་རྒྱལ། །འགོ་ལ་བུ་

ལྟར་བརེ་བའི་དབང་གྱུར་ཐུགས་གསང་འཛད་མེད་ཆོས་མཛོད་སོ་ཕེ་ནས། །ལེགས་

བཤད་དབིག་གི་སིང་པོ་ཅི་འདོད་སྩོལ་མཛད་ཡོངས་འཛིན་རྣམས་དང་ཁད་པར་

དུ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་རོལ་པའི་རོ་རེ་མཻ་ཏིའི་ཞབས་དང་རཏྣའི་མཚན་ཅན་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཏེ། །བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་བ་མ་རྣམ་གསུམ་བང་ཆུབ་བར་དུ་སིང་དབུས་

བཞུགས། །དེ་ལྟར་བསན་པའི་བདག་པོ་ཆེ། །ཐུབ་པ་སྲས་དང་སོབ་མར་

བཅས། །དད་པའི་སིམ་པར་བཟུང་བ་ཡི། །བསོད་ཚིག་མེ་ཏོག་གིས་མཆོད་

ནས། །འདི་ན་གྲུབ་མཐའ་མི་གཅིག་པ། །སོ་སོའི་རྣམ་དབེ་མི་ཤེས་པར། །གཞན་གི་

ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ། །སང་ཞུགས་དབང་གིས་སྨོད་བེད་ཅིང༌། །རང་གི་གྲུབ་མཐའ་

ཁད་འཕགས་པའི། །རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མ་ངེས་པར། །རོངས་ཞེན་ཙམ་གིས་མཆོག་

འཛིན་པ། །འགོ་བ་བཞི་ཡི་དབང་གྱུར་མང༌། །དེ་དག་བག་ཡོད་ལ་འགོད་

ཕིར། །འཕགས་བོད་ཙི་ནའི་ཡུལ་བྱུང་བའི། །གྲུབ་མཐའི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་

བཅས། །མདོ་ཙམ་འདིར་ནི་བརོད་བ་ཡི། །ཕོགས་ལྷུང་ལིང་ཐོག་དང་བལ་

བའི། །གཟུ་བོའི་མིག་ལྡན་འགའ་མཆིས་ན། །ལེགས་བཤད་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་

དུ། །ངོ་མཚར་གཟུགས་མང་འཆར་འདི་ལྟོས། །

དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཚད་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་སོ་

སོའི་སྐྱེ་བོ་རྟོག་གེ་བ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་བོས་བས་ཀིས་བཞག་པའི་གྲུབ་

མཐའི་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རྣམས་ཀི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་འཕིན་ལས་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་དག་པའི་གྲུབ་པའི་

མཐའ་ཡང་བགང་ལས་འདས་པས་ན། དེ་དག་གི་བྱུང་ཚུལ་མཐའ་དག་སུ་ཞིག་གིས་

བརོད་པར་ནུས། འདིར་ནི་འཛམ་བུའི་གིང་གི་ཡུལ་བེ་བག་པ་རྣམས་སུ་གྲུབ་མཐའ་

མི་འདྲ་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང༌། དེ་དག་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འདོད་ཚུལ་

རྣམས་མདོར་བ་ས་ཙམ་ཞིག་བརོད་པར་བའོ། །དེས་ན་འདི་ལ་ལྔ། 
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་ཚུལ། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་བྱུང་ཚུལ། མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་ཚུལ། 

ཡུལ་གྲུ་གཞན་འགའ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་ཚུལ། གྲུབ་དོན་བཤད་པས་མཇུག་བ་་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

ཕི་བ་མུ་སྟེགས་པའི་བྱུང་ཚུལ་དང༌། 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བྱུང་ཚུལ། དང་པོ་ལ་གསུམ། མུ་སེགས་པ་ཇི་ལྟར་

བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། དེ་དག་གི་འདོད་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་དང༌། དེ་བཤད་

པའི་དགོས་པ་བསན་པའོ། །

༈ འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ཐོག་མར་ཆགས་ནས་ཡུན་རིང་ཙམ་སོང་བའི་

ཚེ། འཛམ་བུའི་གིང་འདིར་མི་རྣམས་མ་རོས་པའི་ལོ་ཏོག་ལོངས་སྤོད་པ་བྱུང་ལ། 

དེའི་ཚེ་མི་ལེ་ལོ་ཅན་གིས་གསོག་འཇོག་བས་པས་སོ་ནམ་བེད་དགོས་པ་བྱུང༌། དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་སྲེད་པ་ཅན་ཞིག་གིས་མ་བིན་པར་བངས་པས་ཕན་ཚུན་མ་འཆམས་

པར་ཞལ་ལྕེ་གཅོད་པའི་དཔོན་བསྐོས་དགོས་པ་བྱུང༌། དཔོན་གི་ཐོག་མ་ནི་མང་

པོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་མི་ཉེས་པ་ཅན་

འགའ་ཞིག་ལ་ཆད་པས་ཚར་གཅོད་པ་མཐོང་ནས་སྐྱོ་བ་སྐྱེས་ཏེ་འགའ་ཞིག་ནགས་

གསེབ་དབེན་པར་སོང་ནས་བསད་པས་བམ་ཟེ་བྱུང༌། དེ་ལས་ཀང་འགའ་ཞིག་གིས་

དབེན་པར་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་བས་ནས་གཅིག་པུར་བསད་པས་ལུས་དང་

སེམས་དབེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་གནས་ཐོབ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་

འཕྲུལ་ཡོད་པ་བྱུང་བ་ལ་དྲང་སྲོང་ཞེས་བཏགས། དེ་དག་ལས་མངོན་ཤེས་ཐོབ་པ་
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དང་རྟོག་གེ་ལ་བང་བ་དུ་མས་རང་རང་གི་བོས་དཔྱད་ནས་ཐར་པ་དང་མཐོ་རིས་

ཐོབ་བེད་ཀི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་དང༌། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རིགས་པ་

བཀོད་པའི་གཞུང་སྣ་ཚོགས་བརམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མུ་སེགས་བེད་ཀི་གྲུབ་

མཐའ་དར་བར་གྱུར། དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ནི་གངས་ཅན་པ་སེ། 

ཚེ་ལོ་ཚད་མེད་པའི་དུས་སུ་དྲང་སྲོང་སེར་སྐྱ་ཞེས་བ་བ་རལ་བ་སེར་སྐྱ་ཡོད་པ་

མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང༌། དེས་རང་གི་སྐྱེས་སོབས་ཀི་ཤེས་རབ་ལ་

བརྟེན་ནས་གཞུང་མང་པོ་བརམས་ཏེ་དེའི་རེས་སུ་འབང་པ་རྣམས་ལ་གངས་ཅན་

པའམ་སེར་སྐྱ་པ་ཞེས་གགས་སོ། །

ཚེ་ལོ་ཉི་ཁི་པའི་དུས་སུ་དྲང་སྲོང་རྒྱས་པ་ཞེས་བ་བ་བྱུང་སེ། དེའི་རེས་སུ་

འབང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱས་པའམ་གཅེར་བུ་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དྲང་སྲོང་འཇིག་རྟེན་མིག་

ཅེས་བ་བ་རྟོག་གེ་ལ་ཤིན་ཏུ་བང་བ་ཞིག་བྱུང་སེ། དེས་རང་གི་བུ་མོ་ལ་འདོད་པ་

སྤོད་པའི་ཕིར་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་མེད་པར་སྨྲས་ཏེ་དགེ་བ་ལ་ཕན་ཡོན་དང༌། སིག་པ་ལ་

ཉེས་དམིགས་མེད་པར་སོན་པའི་གཞུང་འབུམ་ཕག་གཅིག་བརམས། དེའིརེས་

འབང་རྣམས་ལ་མུ་སེགས་རྒྱང་འཕེན་པ་བ་བའི་ཤིན་ཏུ་ཐ་ཆད་དེ་བྱུང་ངོ༌། །ཡང་

དྲང་སྲོང་མཛེས་པ་བ་བ། ལྷ་ཆེན་གིས་ཨུ་མའི་སྲུང་མ་ལ་བཞག་པས། ཨུ་མ་དྲང་

སྲོང་མཛེས་པ་ལ་ཆགས་ནས་མདུན་དུ་འདུག་སེ། རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་བསན་ཀང་དྲང་

སྲོང་དེ་རང་པར་མིག་ཕབ་སེ་བརྟུལ་ཞུགས་བསྲུངས་པས། ལྷ་ཆེན་མཉེས་ནས་

གཞུང་རོམ་པ་ལ་དབང་བསྐུར་པས་དྲང་སྲོང་རང་མིག་ཅེས་གགས། དེའིརེས་སུ་

འབང་བ་རྣམས་ལ་རང་མིག་པའམ་རིག་པ་ཅན་པ་ཞེས་གགས་སོ། །འུག་པ་ལ་ལྷར་
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འཁྲུལ་ནས་ཚིག་དོན་དྲུག་རེད་པར་རློམ་པའི་དྲང་སྲོང་འུག་པ་དང༌། གཞན་གིས་

བོར་བའི་གཟེགས་མ་ཟ་ཞིང་བརྟུལ་ཞུགས་སྤོད་པའི་དྲང་སྲོང་གཟེགས་ཟན་གཉིས་

ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་ལ་བེ་བག་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

མདོ་སེ་ལས་ཡ་མཚན་ཅན་གི་ལྟ་བ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་དང༌། ལུང་མ་བསན་

གི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞི། ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་དང༌། དམ་པ་མིན་པའི་ལྟ་བ་ཉེར་བརྒྱད་

དང༌། ལྟ་ངན་ཉི་ཤུ་སོགས་བཤད་ལ། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། ལྟ་བའི་དབེ་བ་བརྒྱ་ར་

བཅུ་དང༌། དབུ་མ་རིན་ཆེན་སྒོན་མ་ལས་ལྟ་བའི་དབེ་བ་སུམ་བརྒྱ་སོགས་ཡོད་ཚུལ་

བཤད་མོད། རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས། ལོག་པའི་ལམ་ལ་མུ་མེད་ཕིར། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ལམ་དང་ལམ་མིན་འབེད་པའི་བོགོས་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀི་ལྟ་ངན་

འདི་འབྱུང་དང་འདི་མི་འབྱུང་ཞེས་པའི་ཁ་ཚོན་གཅོད་དཀའ་བས་ལྟ་ངན་གི་གྲུབ་

མཐའི་གངས་ལ་ངེས་བཟུང་མ་མཆིས་པས་འདིར་གགས་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་གི་འདོད་

ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་ན། ཕི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལྟ་བའི་དབེ་བས་རྟག་པར་

སྨྲ་བ་དང༌། ཆད་པར་སྨྲ་བ་གཉིས་སུ་འདུ་སེ། ཆད་པར་སྨྲ་བ་ནི་རྒྱང་འཕེན་དང༌། 

རྟག་པར་སྨྲ་བ་ནི། གངས་ཅན་པ། ཚངས་པ་བ། ཁབ་འཇུག་པ། དཔྱོད་པ་པ། དབང་

ཕྱུག་པ། བེ་བག་པ། རིག་པ་ཅན་པ། གཅེར་བུ་བ་བརྒྱད་དུ་འདུ་བར་གསུངས་སོ། །

རྒྱང་འཕྟེན་པ་ལ་བསམ་གཏན་པ་དང༌། 

རྟོག་གེ་བ་གཉིས་དང༌། དེ་རེ་རེ་ལའང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་འདོད་ཀང་ལས་འབས་མི་

འདོད་པའི་ཆད་སྨྲ་གཅིག་དང༌། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་དང་ལས་འབས་གཏན་ནས་མི་འདོད་

པའི་ཆད་སྨྲ་གཅིག་སེ་གཉིས་རེ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གིས་ལོག་པར་སྨྲ་བའི་ཚུལ་ནི། ཉི་
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མ་འཆར་བ་དང༌། ཆུ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་དང༌། སྲན་མ་ཟླུམ་པ་དང༌། ཚེར་མ་རྣོ་བ་དང༌། 

ར་བའི་མདོངས་བཀྲ་བ་རྣམས་སུས་ཀང་འབད་ནས་བེད་པ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་

དངོས་པོ་འདི་དག་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་གི་རྒྱུ་མེད་པའོ་ཞེས་རྒྱུ་

འབས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་བེད་ལ། བོ་ནི་ལུས་ལ་ཁད་པར་གསུམ་གིས་བརྟེན་

པ་ཡིན་ཏེ། ཆང་དང་མོས་བེད་ཀི་ནུས་པ་བཞིན་ལུས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དང༌། 

མར་མེ་དང་དེའི་འོད་བཞིན་དུ་ལུས་ཀི་འབས་བུར་གྱུར་པ་དང༌། རིགས་པ་དང་དེའི་

རི་མོ་བཞིན་དུ་ལུས་ཀི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་སོ་ནས་བརྟེན་པའོ། །

དེས་ན་མར་མེ་གོ་བུར་བ་ལས་འོད་གོ་བུར་དུ་གྲུབ་པ་བཞིན། ལུས་གོ་བུར་

བ་ལས་སེམས་གོ་བུར་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདིར་འོངས་པ་མེད་

དོ། །འཆི་བའི་ཚེ་ལུས་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། དབང་པོ་ནི་ནམ་མཁའི་བག་

ལ་ཞ་བར་གྱུར་ཏེ་འཇིག་ལ། ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པས་རིགས་པ་འཇིག་ན་རི་

མོ་ཡང་འཇིག་པ་བཞིན། ལུས་འཇིག་ན་བོ་ཡང་འཇིག་པར་འགྱུར་པས་ཚེ་འདི་ནས་

ཕི་མར་འགོ་བ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་མེད་པ་འདོད་ཅིང༌། དེས་ན་སྐྱེ་བ་དུ་

མར་ལམ་གོམས་པར་བེད་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མེད་པ་དང༌། ་ག་

བསྔལ་སོགས་རྒྱུ་མེད་པས་དེ་ལས་གོལ་བེད་ཀི་ལམ་དང་གོལ་པ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་

ཐར་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང༌། སོམས་འཇུག་པ་དག་གིས། བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མེད་སོགས་ཐོབ་པ་ན་རང་ཉིད་ལ་དག་བཅོམ་པའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེ་ལ། འཆི་

བའི་ཚེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཉམས་ནས་འོག་མར་སྐྱེ་བ་མཐོང་བ་ན། རྒྱུ་དེས་འཇིག་

རྟེན་ན་དག་བཅོམ་པ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། འགའ་ཞིག་གིས་མངོན་ཤེས་ཀིས་



  8  

ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བརྟགས་ནས་ཚེ་འདིར་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ཁ་ཅིག་ཚེ་ཕི་མར་དབུལ་པོར་གྱུར་པ་

མཐོང་ནས་ལས་འབས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། རང་གི་མངོན་ཤེས་ཀིས་མ་མཐོང་བའི་

དོན་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་བེད་དོ། །དེས་ན་འདིས་ནི་ཚད་མ་ལ་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་གཅིག་པུས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་ནས། སྤི་མཚན་དང་རེས་དཔག་

སོགས་མི་འདོད་པར་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་དང༌། ལས་འབས་དང༌། ཐར་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པས་ཕི་རོལ་པའི་ནང་ནས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཐ་

ཆད་དུ་གྱུར་པའོ། །

གྲངས་ཅན་པའམ་སྟེར་སྐྱ་བ་ལ། 

འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པ་རྐེན་གིས་མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་

ཞིང༌། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཙམ་ལས་འབྱུང་བར་འདོད་པའི་གངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ་དང༌། 

རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གཅིག་ཀང་རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་

གིས་བིན་གིས་བརླབས་པར་འདོད་པའི་གངས་ཅན་ལྷར་བཅས་པ་གཉིས་ཡོད་ལ། 

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཉི་ཤུ་ར་ལྔར་གངས་ངེས་པར་འདོད་དེ། གཙོ་བོ་དང༌། ཆེན་པོ་

དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། དེ་ཙམ་ལྔ་དང༌། འབྱུང་བ་ལྔ་དང༌། དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་དང༌། 

བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་སེ་ཉེར་ལྔའོ། །དེ་དག་ལས་སྐྱེས་བུ་ནི་ཤེས་པ་དང༌། 

ལྷག་མ་ཉེར་བཞི་འདུས་བསགས་ཡིན་པས་བེམ་པོར་འདོད་ཅིང༌། ར་བའི་རང་

བཞིན་དང༌། སྤི་དང༌། གཙོ་བོ་རྣམས་དོན་གཅིག་ཅིང་ཁད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གི་ཤེས་

བ་ཞིག་ལ་འདོད། སྐྱེས་བུ་དང༌། བདག་དང༌། ཤེས་པ་དང༌། རིག་པ་རྣམས་དོན་

གཅིག །བོ་དང་ཆེན་པོ་ནི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ནི་ཕི་ནས་ཡུལ་དང༌། 
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ནང་ནས་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་མེ་ལོང་ངོས་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་

འདོད། བོ་ལ་བེམ་པོས་ཁབ་པ་དང༌། ཤེས་པ་ལ་བདག་གཅིག་དགོས་ཞེས་ཟེར་རོ། །

བཅིང་གོལ་གི་འདོད་ཚུལ་ནི། གང་གི་ཚེ་སྐྱེས་བུ་དེས་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་

པའི་འདོད་པ་སྐྱེས་པ་ན། ར་བའི་རང་བཞིན་གིས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་

རྣམས་སྤྲུལ་པར་བེད། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ལས་ཆེན་པོ་དང༌། དེ་ལས་ང་རྒྱལ་གསུམ་

སྐྱེས་པས། མུན་པ་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་གིས་ང་རྒྱལ་གཞན་གཉིས་ཀ་འཇུག་པར་བེད། 

རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་ལས། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་སེ་དེ་ཙམ་ལྔ་

དང༌། སིང་སོབས་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་ལས། བོའི་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། ལུས་ཀི་དབང་པོ་ལྔ་

དང༌། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་སེ་དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་སྐྱེ། དེ་ཡང་ལོང་བ་རང་ཅན་ལྟ་བུའི་

རང་བཞིན་དང༌། ཞ་བོ་མིག་ཅན་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཏེ། རྣམ་

འགྱུར་རྣམས་ར་བའི་རང་བཞིན་གིས་སྤྲུལ་པའི་ཚུལ་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་

འཁོར་བར་འཁོར་བར་འདོད་དོ། །ནམ་ཞིག་བ་མས་ཉེ་བར་བསན་པའི་མན་ངག་

ཐོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་འགྱུར་འདི་དག་རང་བཞིན་གིས་སྤྲུལ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་

ཞེས་ངེས་ཤེས་ལྷག་པར་སྐྱེས་པ་ན། རིམ་གིས་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་

གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་བསྐྱེད་དེ། 

མངོན་ཤེས་ཀིས་གཙོ་བོ་ལ་བལྟས་པ་ན་གཙོ་བོ་དེ་གཞན་གི་བུད་མེད་ལྟར་ངོ་ཚ་

བས་སྐྱེངས་ཏེ་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཉེ་བར་བ་ས་ཏེ། རང་བཞིན་ཡན་གར་བར་

གནས་ཤིང༌། དེའི་ཚེ་རྣལ་འབོར་པའི་བོ་ངོར་ཀུན་རོབ་ཀི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལོག་

སེ་སྐྱེས་བུས་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་མེད་ཅིང་བེད་པ་མེད་པར་གནས་པ་དེའི་ཚེ་
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ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འདོད་དོ། །

ཚངས་པ་བ་ནི། 

སོན་པ་ཚངས་པ་ཡིན་པར་སྨྲ་ཞིང༌། ནང་གསེས་ལ། བར་སོད་པ་དང༌། རིག་

བེད་མཐའ་པ་དང༌། གསང་བ་པ་རྣམས་ཡོད་ལ། འཇིག་རྟེན་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་

ཚངས་པས་བས་པ་དང༌། རིག་བེད་ཁོ་ན་ཚད་མར་འདོད་ཅིང༌། རིག་བེད་ཀི་སྒ་

རྣམས་ནི་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་ངག་ཡིན་པས། དོན་བདེན་པ་ཁོ་ན་སོན་པ་ཡིན་

ཟེར། མཐོ་རིས་དང་ཚངས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་རིག་བེད་ཀི་གཞུང་ལས་བཤད་

པའི་རྟའི་མཆོད་སྦྱིན་དུ་འདོད་དོ། །བར་སོད་པ་དག་ནི་སྣོད་བཅུད་སྣ་ཚོགས་པ་སྐྱེ་

བའི་གཞི་དང༌། དེ་དག་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཚངས་པ་ཡི་གེ་ༀ་ཞེས་བ་བ། སྐྱེ་

འཇིག་མེད་པས་རྟག་པ། ཕོགས་དང་དུས་ཀི་ཆ་ཤས་མེད་པ། ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ལ་

བདེན་པར་འཇུག་པ། གཅིག་པུའི་རང་བཞིན་དོན་དམ་པར་གནས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། 

མ་རིག་པས་བསད་པ་རྣམས་ལ་གཟུང་འཛིན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་ཟེར། བོད་

ཀི་ཇོ་ནང་པའི་འདོད་ཚུལ་ཡང་འདི་དང་ཉེ་བར་སྣང༌། ཐར་པ་ཐོབ་བེད་ཀི་ལམ་ནི་

ཕིའི་ཕྱུགས་ཀི་མཆོད་སྦྱིན་གི་སྦྱིན་སྲེག་དང༌། ནང་བུད་མེད་ཀི་བྷ་གའི་ཐབ་ཏུ་

ཁམས་འཛག་པའི་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པ་ལ་འདོད་ཅིང༌། ཐར་པ་ནི་དེ་དུས་ཀི་སོང་

སངས་དང་བདེ་བ་ལ་འདོད་དོ། །རིག་བེད་མཐའ་པའམ་བམ་ཟེ་མཆོག་རྣམས་ནི་

ཚད་མར་གྱུར་པའི་རིག་བེད་ལས་བཤད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་བ་བ། གཅིག་པུ་བ། 

ནམ་ཡང་མི་ཉམས་པས་རྟག་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པས་ཚངས་པ། སྐྱེ་རྒུ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁབ་པ། ཐོག་མཐའ་མེད་པས་འཆི་བ་མེད་པ། ཉི་མའི་མདོག་ཅན། མུན་པའི་
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དཀིལ་འཁོར་ལས་འདས་པ། ཆེན་པོར་གྱུར་པ། གཉིད་ལོག་པ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་

སྐྱེས་བུ་ཞེས་བ་བ་ཞིག་ཡོད། 

དེ་ལྷ་རྣམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ངོ་བོ་ཡང་

ཡིན། སྐྱེས་བུ་དེ་ཁོ་ནས་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དང༌། བདེ་་གའཆིང་གོལ་

རྣམས་བེད། འོན་ཀང་རང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་བ་དང་ཟད་པ་མེད། བསམ་གཏན་ལ་

བརྟེན་ནས་ལྷའི་མིག་གིས་སྐྱེས་བུ་དེ་ལ་བལྟས་པ་ན། སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད་གསེར་གི་

མདོག་ཅན་དུ་མཐོང་ན་དགེ་སིག་འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་གོལ་བར་

འགྱུར་ཟེར། གསང་བ་པ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་དེ་དང་འདྲ་བ་ལ། རིག་བེད་ལ་བརྟེན་ནས་

བདག་ཤེས་རིག་རྟག་པ་ཆ་མེད་གཅིག་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །

ཁྱབ་འཇུག་པ་ནི། 

ཁབ་འཇུག་སོན་པར་འཛིན་ཅིང༌། ཁབ་འཇུག་ལ་ཞི་བ་དང་མ་ཞི་བའི་ངོ་བོ་

གཉིས་ཡོད་པའི། ཞི་བ་ནི་ལྷ་རས་ཀི་ངོ་བོ་ཡོད་མིན་མེད་མིན་གི་བདག་ཉིད་འཆི་བ་

མེད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། དེ་བསོམས་པས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་སྨྲ་ལ། མ་ཞི་བ་ནི། ཉ་ལ་

སོགས་པའི་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་བཤད་ལ། རྟག་པ་ཆ་མེད་ཀི་བདག་ཁས་

ལེན་པ་དང༌། འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་དང༌། གོལ་བེད་ཀི་ལམ་ནི་ཡི་གེ་ༀ་སོམ་པ་དང་

རླུང་བུམ་པ་ཅན་བསོམ་པ་སོགས་ཡོད་པར་བཤད། ལུགས་འདིས་འཁོར་བ་ཟད་

མཐའ་ཅན་དུ་འདོད་ཅིང༌། རིག་བེད་མཐའ་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཀང་འདིའི་

རེས་འབང་དུ་བཤད་དོ། །
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དཔྱོད་པ་པ་ནི། 

རྒྱལ་དཔོག་གི་རེས་སུ་འབང་བ་ཡིན་པས་རྒྱལ་དཔོག་པ་ཡང་ཟེར་ལ། 

བདག་ནི་བོའི་ངོ་བོ་སེམས་པ་ཅན་དང༌། བེམ་པོ་མ་ཡིན་པ། ཤེས་རིག་གི་རང་

བཞིན་རྟག་པའི་ངོ་བོ། ཡན་གར་བའི་རས་ཡོད། ཆ་ཤས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་འདོད་

དོ། །རིག་བེད་ཚད་མར་འདོད་ཚུལ་སྔ་མ་རྣམས་དང་འདྲ། མཆོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་

འབའ་ཞིག་གིས་ཚངས་པ་ལྟ་བུའི་མཐོ་རིས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་འདོད་ལ། 

དེ་ནི་ངན་སོང་ལས་གོལ་བའི་ཕིར་ཐར་པ་ཙམ་ཡིན་ཀང༌། ་ག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞི་

བའི་ཐར་པ་ནི་མེད་དེ། དྲི་མ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་དང༌། ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཡང་མེད་དེ། ཤེས་བ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར། དེས་ན་བདེན་པའི་ངག་

ཀང་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲའོ། །ཚད་མ་དྲུག་འདོད་པ་དང༌། རྒྱལ་དཔོག་པའི་ནང་ཚན་ཙཱ་ར་

ཀ་པ་རྣམས་ཚད་མ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་བས་ཤུགས་ཞེ་བརྒྱད་

ཀི་རྣམ་བཞག་ཀང་སྨྲ་སེ་འདིར་མ་བཀོད་དོ། །

དབང་ཕྱུག་པ། བྟེ་བྲག་པ་དང༌། རིག་པ་ཅན་པ་གསུམ་ནི། 

དབང་ཕྱུག་སོན་པར་འཛིན་ཅིང༌། བེ་རིག་གཉིས་ལ་ཚངས་པ་དང༌། ཁབ་

འཇུག་སོན་པར་བེད་པ་ཡང་ཡོད་པས། དེ་གཉིས་ལ་ཚངས་པ་བ་དང༌། ཁབ་འཇུག་

པའི་ཐ་སད་ཀིས་གསུངས་པའང་ཡོད་དོ། །བེ་བག་པ་ལ་གོང་དུ་བརོད་ཟིན་པ་ལྟར། 

འུག་པ་ལྷར་འཁྲུལ་བ་དང༌། གཟེགས་མ་ཟ་བའིདྲང་སྲོང་གི་རེས་སུ་འབངས་པས། 

འུག་པ་བ་དང༌། གཟེགས་ཟན་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར་ལ། རིག་པ་ཅན་པ་ཡང་སྔར་བཤད་

པའི་དྲང་སྲོང་རང་མིག་གི་རེས་འབང་ཡིན་པས་རང་མིག་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །དེ་
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དག་གིས་དབང་ཕྱུག་ཀུན་མཁེན་དུ་འདོད་ཅིང༌། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་དབང་ཕྱུག་

གིས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་ཟེར་ལ། བུམ་པ་ཅན་གི་རླུང་སྦྱོར་དང༌། དབང་ཕྱུག་

གི་ལིངྒའི་རེ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། བུད་མེད་དང་སྦྱར་ནས་ཁམས་འཛག་པའི་

བདེ་བ་རྣམས་ལམ་ཡིན་པར་སྨྲ་ཞིང༌། ཁམས་འཛག་པའི་བདེ་བ་ལས་འཁིག་བདེའི་

ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་ཐར་པར་འདོད་དོ། །བེ་རིག་ནི། ཚིག་དོན་དྲུག་གིས་སྤི་བེ་བག་གི་

ཁད་པར་མང་དུ་སྨྲ་བས་བེ་བག་པ། དྲང་སྲོང་རང་མིག་གིས་བས་པའི་རིག་པའི་

རེས་སུ་འབངས་པས་ན་རིག་པ་ཅན་པ་ཞེས་གགས། བེབག་པས་མངོན་རེས་ལུང་

གི་ཚད་མ་གསུམ། རིག་པ་ཅན་པས་དེ་གསུམ་དང་དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་ཚད་མ་སེ་

བཞི་དང༌། གཉིས་ཀས་ཀང་རེས་དཔག་ལ་གསུམ་དང༌། དེ་དག་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དང་ལྟར་སྣང་གསུམ་འདོད་ཅིང༌། རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བཅུ་

དྲུག་དང༌། ཚིག་དོན་བརྒྱད་རྣམས་འདོད་ཚུལ་འདིར་མི་སོའ།ོ །ཐར་པ་ཐོབ་བེད་ཀི་

ལམ་ནི། ཁྲུས་དང༌། དབང་བསྐུར་བ་དང༌། སྨྱུང་བར་གནས་པ་དང༌། བ་མའི་ཁིམ་དུ་

གནས་པས་ཚངས་པར་སྤོད་པ་དང༌། ནགས་སུ་གནས་པ་དང༌། མཆོད་སྦྱིན་དང༌། 

སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཞིང་ནམ་ཞིག་བ་མའི་མན་ངག་ལས་རྣལ་འོབར་བསོམས་

ཏེ་བདག་དབང་སོགས་རྣམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཤེས་ནས་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

མཐོང་ཞིང་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་གི་རང་བཞིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན། བདག་ནི་ཁབ་པའི་

རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་བེད་པ་མེད་པར་ཤེས་ཏེ། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ལས་

གང་ཡང་གསོག་པར་མི་བེད། ལས་གསར་པ་མ་བསགས་ཤིང་རིང་པ་ཟད་པས་

སྔར་བངས་པའི་ལུས་དང་དབང་པོ་དང་བོ་དང་བདེ་་ག་འདོད་སང་སོགས་བདག་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང་བལ་ཞིང༌། གསར་པའི་ལུས་དང་དབང་པོ་མ་བངས་པས། བུད་ཤིང་ཟད་པའི་མེ་

བཞིན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་ཆད་དེ་བདག་འབའ་ཞིག་ཏུ་གནས་པར་གྱུར་པ་ན་ཐར་པ་ཐོབ་

པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཅྟེར་བུ་པ་ནི། 

རྒྱལ་བ་དམ་པ་སོགས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་པས་རྒྱལ་བ་པར་གགས་ལ། 

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཚིག་དོན་དགུར་འདུ་བར་འདོད་ཅིང༌། ལོན་ཤིང་སོགས་སེམས་

ལྡན་དང༌། སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཁེན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་སོགས་

སྨྲའོ། །ཐར་པ་ནི་ལུས་གཅེར་བུ་དང༌། ངག་མི་སྨྲ་བ་དང༌། མེ་ལྔ་བསེན་པ་ལ་སོགས་

པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་སྤོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔར་བས་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང༌། 

ལས་གསར་དུ་མ་བསགས་པས། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་ན་འདུག་པའི་

གནས་འཇིག་རྟེན་འདུས་པ་ཞེས་བ་བ་གདུགས་དཀར་པོ་གེན་ལ་བསངས་པ་ལྟ་བུ་

ཞོའམ་ཀུ་མུ་ཏ་ལྟར་དཀར་བ། ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་ཞེ་ལྔ་ཡོད་པར། སྲོག་

ཡོད་པས་དངོས་པོ་ཡིན་ཅིང༌། འཁོར་བ་ལས་གོལ་བས་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་

པ་དེར་འགོ་སེ། གནས་དེ་ནི་ཐར་པ་ཞེས་བ་བའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

མུ་སེགས་ཀི་འདོད་ཚུལ་དེ་རྣམས་འགོག་པའི་རིགས་པ་འཇུག་པ་དང༌། 

དབུ་མ་སིང་པོ་ར་འགེལ། རྟོག་གེ་འབར་བ། རྣམ་འགེལ་ངེས་སོགས་ལས་རྒྱ་ཆེར་

གསུངས་ཤིང༌། མུ་སེགས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་ནང་ནས་གངས་ཅན་པ། བེ་བག་པ། རིག་

པ་ཅན་པ་གསུམ་གི་འདོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརླིང་བས་ཚད་མ་སེ་བདུན་སོགས་ནས་

དེ་འགོག་པའི་རིགས་པ་མང་དུ་གསུངས་ཏེ། འདིར་དེ་རྣམས་བཀོད་ན་ཧ་ཅང་མང་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དུ་དོགས་ནས་མ་བིས་སོ། །གཞན་སེ་འདི་དག་གིས་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་སྨྲ་བའི་

ཚུལ་དང༌། དེ་འགོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་གཞུང་ལས་མང་དུ་

འབྱུང་བ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་ན། རང་ལུགས་ཀི་བསན་པ་དང་སོན་པ་སྐྱོན་མེད་

དུ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་དད་པ་ལྡོག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས། 

ཁད་པར་འཕགས་བསོད་ལས། མུ་སེགས་གཞན་གི་གཞུང་ལུགས་ལ། །ཇི་

ལྟ་ཇི་ལྟར་རྣམ་བསམས་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་མགོན་ཁོད་ལ། །བདག་གི་སེམས་འདི་

དད་པར་གྱུར། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་་ག་བསྔལ་རྒྱུ་མེད་དང༌། མི་མཐུན་

པའི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བར་འཛིན་པ་དང༌། ལམ་མ་ཡིན་པ་ལ་ལམ་དུ་འཛིན་པ་དང༌། 

ཐར་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་དེར་འཛིན་པ་སོགས་ཀི་ལོག་རྟོག་འགག་པར་འགྱུར་པ་དང༌། 

སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཏུ་རྒྱང་འཕེན་སོགས་གྲུབ་མཐའ་ངན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐོས་པའི་

སོབས་ཀིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ས་བོན་ཉམས་སྨད་པ་དང༌། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་

རྣམས་སུ་ལོག་ལྟ་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་པ་དང༌། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེ་བའི་བག་ཆགས་འཇོག་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་བོད་དུ་དར་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྣ་

ཚོགས་འདི་དག་ལས། འགའ་ཞིག་གི་ལྟ་བའི་འདོད་ཚུལ་མུ་སེགས་ཀི་ལུགས་དང་

ཕོགས་མཐུན་པའང་སྣང་བས། དེ་དག་གི་དབེ་བ་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་རང་

ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་ལ་གཞན་དུ་དྲང་མི་ནུས་པའི་ངེས་པ་བརྟན་པོ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཀི་

དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། འདི་དག་མུ་སེགས་ཀི་རོད་པ་བྱུང་ན་ཟློག་བེད་ཙམ་

ཡིན་གི། ཉམས་ལེན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་མི་བསམ་པར་ཐར་པ་

འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་གཞུང་དང༌། རེ་བ་མ་ཡབ་སྲས་ཀི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལེགས་བཤད་རྣམས་ལ་ཐོས་བསམ་ལྷུར་བངས་ཏེ་ཤེས་པར་བ་བ་གནད་དུ་ཆེའོ། །

སྨྲས་པ། གང་ཡང་འདི་ན་བོ་གོས་ལྡན་རྣམས་ཀིས། །སེམས་དང་ལས་སུ་བ་

བའི་གཙོ་བོ་ནི། །སྲིད་ལས་གོལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་འཚོལ་བ་སེ། །དེ་ལྟ་མིན་ན་

ཕྱུགས་དང་བེ་བག་ཅི། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་སོན་པར་ཁས་འཆེ་ཞིང༌། །འཆིང་གོལ་

རྣམ་བཞག་སྨྲ་བ་མང་མཆིས་ཀང༌། །སྲིད་པའིར་བ་བརྟན་པར་བེད་པའི་ཐབས། །ཞི་

བའི་ལམ་དུ་སོན་པ་ཤ་སག་སེ། །གང་གི་བསན་པ་ཐར་པ་འདོད་རྣམས་ལ། །བསླུ་བ་

མེད་པའི་འཇུག་ངོགས་མཆོག་གྱུར་པ། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསན་པ་ཁོ་ནའི་

ཕིར། །སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན། །གཞན་སེའི་འདོད་ཚུལ་

ཕོགས་ཙམ་མི་ཤེས་པར། །རང་གི་བསན་དང་སོན་པ་སྐྱོན་མེད་དུ། །ཅི་ཙམ་སྨྲས་

ཀང་ནེ་ཙོའི་འདོན་པ་བཞིན། །ཚིག་ཏུ་ཟད་ཀི་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ནུས། །དེ་ཕིར་ལྟ་ངན་

མུ་ལ་སེགས་འཆའ་བའི། །ཕི་རོལ་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་ལེགས་ཤེས་ནས། །སོང་

བར་བེད་པ་ཐར་པའི་གོང་ཁེར་དུ། །འཇུག་པའི་ཐེམ་སྐས་ཉིད་ཅེས་མཁས་རྣམས་

གསུངས། །ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །     ། །

གཉིས་པ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བྱུང་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་བྱུང་ཚུལ་དང༌། དེ་རྣམས་ཀི་ལྟ་བའི་བཞེད་ཚུལ་མདོ་

ཙམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྐལ་པ་འདི་ལ་ཐེག་ཆེན་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་སོང༌། 

ཐེག་དམན་ལྟར་ན་ལྔ་བརྒྱ་འབྱུང་ལ། དེ་ཡང་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་རྣམས་ཀི་ཚེ་ལོ་

དཔག་མེད་ནས་བི་སེ་བཞི་ཁི་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇིག་བོན། 

སུམ་ཁིའི་ཚེ་གསེར་ཐུབ་བོན། ཉི་ཁིའི་ཚེ་འོད་སྲུང་བོན། ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་སིགས་མ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ལྔ་བདོ་བའི་ཚེ་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བོན་ཏེ་ཆོས་ཀི་

འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་བསྐོར་ཞིང༌། བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་གི་

རེས་སུ་འབངས་ཏེ་ཐེག་པ་འོག་མའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཉན་ཐོས་སེ་གཉིས་དང༌། 

འཁོར་ལོ་བར་པ་དང་ཐ་མའི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དབུ་

སེམས་གཉིས་བྱུང་ངོ༌། །

ཉན་ཐྱོས་སྟེ་གཉིས་ལས། བྟེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནི། 

བེ་བག་བཤད་མཚོའམ། བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་བའི་གཞུང་

རེས་སུ་འབངས་པ་དང༌། དུས་གསུམ་རས་ཀི་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བར་

གགས་ལ། དབེ་ན་ར་བའི་སེ་བཞི། གེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དོ། །

རྩ་བའི་སྟེ་བཞི་ནི། 

མཁན་པོ་དག་བཅོམ་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཕལ་ཆེན་སེ་པ། སྒ་

གཅན་ཟིན་ནས་བརྒྱུད་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ། ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་ནས་བརྒྱུད་

པ་གནས་བརྟན་པའི་སེ་པ། ཉེ་བར་འཁོར་ནས་བརྒྱུད་པ་མང་བཀུར་བའི་སེ་པ་

རྣམས་སོ། །གེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ནི། ཕལ་ཆེན་པ་ལས་གེས་པ་ལྔ་སེ། །སོབ་དཔོན་

དུལ་བ་ལྷས། །ཤར་ནུབ་རི་དང་གངས་རིར་གནས། །འཇིག་རྟེན་འདས་པར་སྨྲ་བ་

དང༌། །བཏགས་པར་སྨྲ་བའི་སེ་རྣམས་ནི། །ལྔ་ཚན་དགེ་འདུན་ཕལ་པའི་སེ། །ཞེས་པ་

ལྟར་རོ། །གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལས་གེས་པ་བདུན་ཏེ། གཞི་ཀུན་ཡོད་

དང་འོད་སྲུང་སེ། །ས་སྲུང་སེ་དང་ཆོས་སྲུང་སེ། །མང་ཐོས་གོས་དམར་སོབ་མར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཅས། །ཕེ་སེ་སྨྲ་བའི་སེ་རྣམས་ནི། །གཞི་ཀུན་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན། །ཞེས་

སོ། །གནས་བརྟན་པ་ལས་གེས་པ་གསུམ་སེ། རྒྱལ་བེད་ཚལ་གནས་འཇིགས་མེད་

གནས། །གཙུག་ལག་ཁང་གནས་གནས་བརྟན་པ། །ཞེས་སོ། །

མང་བཀུར་བ་ལས་གེས་པ་གསུམ་སེ། །ས་སྒོག་རི་དང་སྲུང་བ་པ། །གནས་

མ་བུ་བའི་སེ་རྣམས་ནི། །མང་པོས་བཀུར་བའི་སེ་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་ཀང་

གང་གི་རེས་སུ་འབང་པའི་སོབ་དཔོན་དང༌། གནས་པའི་ཡུལ་དང༌། གྲུབ་མཐའི་

འདོད་ཚུལ་ཅི་རིགས་ཀིས་དབེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་སེ། ཡུལ་དོན་སོབ་དཔོན་

བེ་བག་གིས། །ཐ་དད་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །ཞེས་སོ། །སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གེས་

ཚུལ་ལ་བཤད་པ་མི་མཐུན་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ། །

དེ་ཡང་སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ན་གོང་

ཁེར་མེ་ཏོག་གིས་རྒྱས་པ་ཞེས་བ་བར་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་བཞི་སྐད་རིགས་

མི་མཐུན་པ་བཞིས་ལུང་འདོན་པར་བརྟེན། སོབ་མ་རྣམས་མི་མཐུན་པར་གྱུར་ཏེ་ར་

བའི་སེ་བཞིར་གེས། དེ་དག་ཀང་ནང་གསེས་ཀིས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ཏེ་ཕན་ཚུན་

རོད་པར་གྱུར་ཏོ། །ནམ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་ཀྲི་ཀྲིའི་རིས་ལྟས་ལུང་བསན་པའི་མདོ་

བརེད་ནས་བལྟས་པས་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ཀང་རྣམ་པར་གོལ་བའི་འབས་བུ་

ཉམས་པ་མེད་པར་གསུངས་པ་མཐོང་ནས་ཕན་ཚུན་མཐུན་པར་གྱུར་པ་སེ། བཤད་

ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ། །བེ་བག་སྨྲ་བའི་སོབ་དཔོན་ནི། དབིག་བཤེས་དང༌། ཆོས་

སྐྱོབ་དང༌། སངས་རྒྱས་ལྷ་དང༌། འདུས་བཟང་སོགས་ཡིན་པར་གགས་སོ། །
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མདྱོ་སྟེ་པའམ་དཔྟེ་སྱོན་སྟེ་པ་ནི། 

མདོ་སེའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་གྲུབ་མཐའ་འཇོག་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་

དཔེའི་སོ་ནས་སོན་པ་ལ་མཁས་པས་དེ་ལྟར་གགས་ལ། དབེ་ན་མདོ་སེ་ལས་ཇི་ལྟར་

འབྱུང་བ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཙམ་གི་སོ་ནས་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས་ལུང་

གི་རེས་འབངས་དང༌། ཚད་མ་སེ་བདུན་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་རིགས་པའི་རེས་སུ་

འབངས་པས་རིགས་པའིརེས་འབང་གཉིས་ཡོད། སོབ་དཔོན་ནི་ཀུ་མ་ར་ཏ་དང༌། ཤི་

རི་ར་ཏ་དང༌། བཙུན་པ་ར་ཏ་སོགས་ཡིན་པར་གགས་སོ། །

ཐྟེག་ཆྟེན་གི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་ལྷ་དང་ཀླུའི་ཡུལ་དུ་

ཤིན་ཏུ་དར་ཞིང༌། གིང་གཞན་དུའང་ཡོད་པར་བཤད་ལ། འཛམ་བུའི་གིང་འདིར་ནི་

ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། གསང་སྔགས་ཀི་རྣལ་འབོར་བ་སྦས་

པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་མང་པོས་རང་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌། སྐལ་ལྡན་

རྣམས་ལ་འཆད་པ་སོགས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་འཛིན་སེལ་ཅུང་ཟད་ཡོད་

མོད་ཀང༌། ཉན་ཐོས་སེ་པ་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་ནུབ་པ་

ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་ཡུན་རིང་ཞིག་ལོན། སྐབས་ཤིག་བམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧ་བོན་ནས་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སྔགས་ཀི་བསན་པ་གཙོ་བོར་སེལ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ལུང་བསན་པ་བཞིན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད་གཉིས་བོན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀི་བཀའ་ལ་བརྟེན་

ནས་གསུང་རབ་ལ་དྲང་ངེས་ཕེ་སེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ལམ་ཉམས་སུ་
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ལེན་ཚུལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་

གཉིས་སུ་གགས་ཤིང༌། དེ་ནས་བརམས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་

པར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ཡང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྤིའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབེད་ཡིན་

ལ། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས། ལྷོ་ཕོགས་བེ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ནི། དགེ་སོང་

དཔལ་ལྡན་ཆེར་གགས་པ། །དེ་མིང་ཀླུ་ཞེས་འབོད་པ་སེ། །ཡོད་དང་མེད་པའི་

ཕོགས་འཇིག་པ། །ང་ཡི་ཐེག་པ་འཇིག་རྟེན་དུ། །བ་མེད་ཐེག་པ་རབ་བཤད་

ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགོའ།ོ །ཞེས་དང༌། 

གཞན་ཡང་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་དང་རྔ་བོ་ཆེའི་མདོ་སོགས་མང་པོ་ལས་

རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་གསལ་བར་ལུང་བསན་པ་སེ། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་

འདས་ནས་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན་ལྷོ་ཕོགས་བེ་དརྦྷའི་ཡུལ་དུ་བམ་ཟེའི་རིགས་སུ་

འཁྲུངས། བམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧས་རེས་སུ་བཟུང་སེ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྐུ་ཚེ་ཞག་

བདུན་ལས་མེད་པ་བསྲིངས་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་མང་དུ་སྩལ། ནཱ་ལེནྡྲའི་

མཁན་པོ་སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་ལས་བསེན་པར་རོགས་ཏེ་དགེ་སོང་དཔལ་ལྡན་

ཞེས་གགས། ནཱ་ལེནྡྲའི་དགེ་འདུན་གི་ཞལ་ཏ་བ་མཛད་དེ་གསེར་འགྱུར་བས་ནས་

དགེ་འདུན་གི་གདུགས་ཚོད་སྦྱར། ཉན་ཐོས་སེ་པ་དགེ་སོང་བདེ་བེད་ཞེས་བ་བས་

རིག་པའི་རྒྱན་ཞེས་བ་བའི་གཞུང་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་བས་ནས་ཐེག་ཆེན་

སུན་ཕྱུངས་བ་སོབ་དཔོན་འདིས་ཚར་བཅད་པ་སོགས་ཆོས་སྒ་ཆེན་པོ་ལན་གསུམ་

དུ་བསྒགས། ཀླུ་ཡུལ་དུ་བོན་ནས་ཀླུ་མང་པོ་ལ་ཆོས་བསན་ཅིང་ཀླུའི་འདམ་མང་པོ་
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དང་ཤེར་ཕིན་འབུམ་པ་སོགས་འཛམ་གིང་དུ་ནུབ་པའི་མདོ་སེ་མང་པོ་མི་ཡུལ་དུ་

སྤན་དྲངས་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཏུ་གགས། ལི་ཁ་ར་ཤིང་འཕེལ་དང༌། ས་ཊ་བེ་ས་སོགས་

ཡུལ་མང་པོར་འགོ་དོན་མཛད། བང་གི་སྒ་མི་སན་དུ་བོན་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་

ཆོས་སོན་པ་སོགས་ཀིས་འགོ་དོན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད། མཆོད་རྟེན་དང་ལྷ་ཁང་

མང་པོ་བཞེངས་པ་དང༌། རོ་རེ་གདན་ལ་རོའི་དྲ་མིག་གི་ར་བས་བསྐོར་བ་དང༌། 

དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀི་མཆོད་རྟེན་གི་བཀོད་པ་བཞེངས་པ་སོགས་མཛད་པ་

ཕག་རེས་ཀང་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་དཔག་མེད་མཛད། ཁད་པར་དུ་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་

ལམ་ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་པ་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་ལ་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང༌། 

རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ར་ཤེས་སོགས་རིགས་པའི་ཚོགས་དྲུག་དང༌། གཞན་ཡང་

ཆོས་དབིངས་བསོད་པ་སོགས་བསོད་པའི་ཚོགས་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་

དང་རིམ་པ་ལྔ་པ་སོགས་གསང་སྔགས་ཀི་སྐོར་ཏེ་མདོ་དང་རྒྱུད་སེའི་དགོངས་

འགེལ་མང་པོ་མཛད་ཅིང༌། རིག་པའི་སོབས་ཀིས་སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམས་ཚར་བཅད། 

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསན་པ་ནུབ་པ་གཞི་ནས་གསོས་ཤིང་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་

རྒྱལ་བ་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་བཀའ་དྲིན་གིས་ཁབ་པར་མཛད་དོ། །

མི་ཡུལ་དུ་ལོ་དྲུག་བརྒྱའི་བར་དུ་བཞུགས། རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོའི་བུ་

གཞོན་ནུ་ནུས་ལྡན་བ་བས་དབུ་བསངས་པས་གནང་སེ། རལ་གིས་མ་ཆོད་པ་ལ་རྩྭ་

ཀུ་ཤས་སྲོག་ཆགས་ཀི་སྲོག་བཅད་པའི་རྣམ་སྨིན་ཡོད་པས་ཀུ་ཤས་ཆོད་གསུངས་

ནས་བཅད་དེ། །དབུ་ཁེར་ཕིན་པ་གནོད་སྦྱིན་མོས་འཕོགས་ཏེ་དཔག་ཚད་དུ་དོར། 

དབུ་དང་སྐུ་ལུས་གཉིས་མི་ཉམས་ལ་ལོ་རེ་བཞིན་ཉེ་བར་སོང་ནས་མཐར་འབར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནས་སར་ཡང་བསན་འགོའི་དོན་མཛད་ཅེས་གགས། རྔ་བོ་ཆེའི་མདོ་ལས་སོབ་

དཔོན་འདི་ས་བདུན་པ་བར་བཤད། སྒོན་གསལ་ལས་སྐུ་ཚེ་འདིར་མཆོག་གི་དངོས་

གྲུབ་བརེས་པར་བཤད་དོ། །སོབ་མ་ཡང་ཨཱརྱ་དེ་བ་དང༌། དཔའ་བོ་དང༌། ལེགས་

ལྡན་འབེད་དང༌། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང༌། ཟླ་བ་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཟླ་བལ་

གི་མཁས་པ་མང་དུ་བོན། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་སོ་ནས་དབུ་མ་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཕེ་

བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་འབང་རྣམས་ལ་དབུ་མ་བ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་

སྨྲ་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འཕགས་པ་ལྷ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སོབ་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཀང་

སོབ་དཔོན་ཉིད་དང་འདྲ་བར་ཚད་མར་འཛིན་ཅིང༌། འདི་ཉིད་ཀིས་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བཞི་བརྒྱ་པ་མཛད། ཡབ་སྲས་འདི་གཉིས་ཀི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཐལ་འགྱུར་

པའི་ལུགས་སུ་གནས་ཀང་གཞུང་གི་བསན་ཚོད་ལ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་མ་ཕེ་བས་ཐལ་རང་གི་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་སྤི་ལ་

བཞུགས་པས་གཞུང་ཕི་མོའི་དབུ་མ་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་ར་ཤེས་འགེལ་པ་བུ་དྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་

མཛད་ཅིང༌། ར་བར་བཤད་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་ཐལ་འགྱུར་མང་པོ་མཛད་

ནས་བཀྲལ་ཞིང་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མ་བཤད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་

འབེད་ཀིས་ཤེས་རབ་སྒོན་མེར་སྐྱོན་མང་དུ་བརོད་ཅིང༌། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་

འགོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་བཤད་ནས་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབེད་

པར་མཛད། དེའི་འོག་ཏུ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པས་བསན་བཅོས་དབུ་མ་འཇུག་

པ་དང༌། ར་ཤེས་འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་བཅས་མཛད་ནས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

སྐྱོན་དེ་རྣམས་མི་འཇུག་པ་དང༌། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་པ་ལ་གནོད་

བེད་དང༌། ཁས་མི་ལེན་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་མང་དུ་བསན་ནས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་

ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ། འོན་ཀང་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབེད་ནི་སངས་

རྒྱས་བསྐྱངས་ཡིན་པར་བཞེད་པ་དང༌། ཟླ་བ་གགས་པ་ཡིན་པར་བཞེད་པའི་ཕོགས་

གཉིས་སྣང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཐལ་རང་སོ་སོར་འགེལ་པ་རྣམས་

ལ་ཕོགས་འཛིན་པའི་དབུ་མ་པ་ཞེས་གགས། སོབ་དཔོན་ཞི་འཚོས་དབུ་མ་རྒྱན་

དང༌། སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་དབུ་མ་བདེན་གཉིས། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་དབུ་མ་

སྣང་བ་མཛད་ཅིང༌། དེ་གསུམ་ལ་རང་རྒྱུད་ཤར་གསུམ་དུ་གགས། རང་རྒྱུད་པ་ལ་

དབེ་ན། གཞིའི་རྣམ་བཞག་སེམས་ཙམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཁས་ལེན་པའིརྣལ་འབོར་

སྤོད་པ་དང༌། མདོ་སེ་པ་ལྟར་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའི་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཁས་ལེན་

པའི་མདོ་སེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་དང༌། སྔ་མ་ལ་ཡང་རྣམ་བདེན་པ་

དང་མཐུན་པ་དང༌། རྣམ་རྫུན་པ་དང་མཐུན་པའི་དབུ་མ་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཞི་བ་

འཚོ་དང༌། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་དང༌། འཕགས་པ་གོལ་སེ་ལྟ་བུ་སྔ་མ་དང༌། སོབ་དཔོན་

སེང་གེ་བཟང་པོ། ཛེ་ཏ་རི། ལྭ་བ་པ་ལྟ་བུ་ཕི་མ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ལ་ཡང་རྣམ་རྫུན་དྲི་

བཅས་པ་དང་མཐུན་པ་དང༌། དྲི་མེད་པ་དང་མཐུན་པ་གཉིས་ཡོད་དོ། །

དབུ་མ་པའམ་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་མྟེད་པར་སྨྲ་བ་ཞྟེས་པའི་དྱོན་ནི། 

མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་དབུས་ཁས་ལེན་པས་དབུ་མ་པ་དང༌། ཆོས་

རྣམས་ལ་བདེན་གྲུབ་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་

བ་ལ། ཐལ་རང་གི་དོན་ནི། ཚུལ་གསུམ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བརྟེན་ནས་བདེན་དངོས་འགོག་པར་བེད་པས་ན་རང་རྒྱུད་པ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་ཙམ་

གིས་ཕིར་རོལ་གི་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བར་འདོད་པས་ན་

ཐལ་འགྱུར་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །

སྟེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

ལུགས་འདིའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་ཕེ་བ་ཡིན་ཞིང༌། 

སོབ་དཔོན་འདི་ཉིད་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། ང་ནི་མ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །ལོ་ནི་

དགུ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། །ཐོགས་མེད་ཅེས་བའི་དགེ་སོང་ནི། །བསན་བཅོས་དེ་ནི་དོན་

ལ་མཁས། །མདོ་སེ་ངེས་དོན་དྲང་བའི་དོན། །རྣམ་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་འབེད། །ཅེས་

དང༌། བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་བའི་ཕིར། །མདོ་ཡི་དེ་ཉིད་དོན་་ད་བེད། །ལོ་ནི་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་འཚོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་གསལ་བར་ལུང་བསན་པ་སེ། སོན་པ་

འདས་ནས་ལོ་དགུ་བརྒྱ་ན་བོན་པ་དང༌། དྲུག་བརྒྱའི་དུས་བོན་པའི་འདོད་པ་མི་འདྲ་

བ་ཡོད་ཅིང༌། གང་ལྟར་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་མངོན་པ་ལ་དག་ལན་གསུམ་བྱུང་ནས་

བསན་པ་ནུབ་པ། བམ་ཟེ་མོ་གསལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་བ་བས་མ་བཟོད་པར། 

ལུས་ལ་བུ་སྐྱེད་ལ་བསན་པ་དར་བར་བེད་དུ་གཞུག་གོ་སམ་སེ་རྒྱལ་རིགས་དང་

འདུས་པ་ལས་ཐོགས་མེད་དང༌། བམ་ཟེ་དང་འདུས་པ་ལས་དབིག་གཉེན་བྱུང༌། བུ་

གཉིས་ལ་བོ་རྣོ་བའི་ཆོ་ག་བས་ཏེ་ཆེར་སྐྱེས་པའི་ཚེ། བུ་གཉིས་ཀིས་ཕའི་ལས་གང་

ཡིན་དྲིས་པར། མ་ན་རེ། ཁེད་དེའི་ཕིར་སྐྱེད་པ་མིན་གི་བསན་པ་དར་བའི་ཆེད་དུ་

ཡིན་པས་བོ་སྦྱོང་གིས་ལ་བསན་པ་དར་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པས། གཅུང་

དབིག་གཉེན་ཁ་ཆེ་འདུས་བཟང་གི་དྲུང་དུ་བོན། གཅེན་གིས་ནི་བམས་པ་བསྒྲུབས་
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ནས་བསན་པ་དར་བར་བའོ་སམ་སེ། རི་བ་རང་གི་ཕུག་ཏུ་བོན་ནས་ལོ་གསུམ་དུ་

བསྒྲུབས་པས་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་མཐོང་བས་སྐྱོ་སེ་ཕིར་ཐོན་པ་ན། རན་པོ་

ཤིང་བལ་གི་འདབ་མས་ལྕགས་ཀི་སོང་པོ་ལ་ཁབ་བེད་པ་མཐོང་ནས་དྲིས་པར། 

སིང་སོབས་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིས། །བསྒྲུབས་ན་མི་འགྲུབ་གང་ཡང་མེད། །དཀའ་

ཡང་བརྣག་པ་མ་དོར་ན། །རི་བོ་རྣམས་ཀང་ཐལ་བར་རློག །།ཅེས་ཟེར་བས་རྐེན་

བས་ཏེ་ཕིར་ལོག་ནས། ཡང་ལོ་གསུམ་བསྒྲུབས་ནས་ཐོན་པ་ན་ཆུ་ཐིགས་ཀིས་བག་

ཟད་པ་མཐོང་ནས་བརོན་པའི་བོ་སྐྱེས་ཏེ་ཕིར་ལོགཡང་ལོ་གསུམ་བསྒྲུབས་ཏེ་ཐོན་

པ་ན་བ་སྒོས་བག་ཟད་པ་མཐོང་ནས་སྔར་ལྟར་ཕིར་ལོག །

ཡང་ལོ་གསུམ་བསྒྲུབས་པས་མཚན་མ་མ་བྱུང་བར་སྐྱོ་སེ་ཐོན་ནས་ཕིན་པ་

ན་ཁི་མོ་རོ་སྨད་འབུས་གཞིགས་པ། རོ་སོད་ཟུག་ཅིང་ཟ་བ་ཞིག་མཐོང་ནས་སིང་རེ་

ལྷག་པར་སྐྱེས་ཏེ། རང་གི་ལུས་ལས་ཤ་བཅད་དེ་འབུ་བསལ་སམ་ནས་གསེར་གི་

སྤུ་གི་གཡར་ཏེ་རང་གི་ལུས་ལས་ཤ་བཅད། ལག་པས་བངས་ན་ཤི་ཡིས་དོགས་ཏེ་

སྤན་ཟུམ་ནས་ལགས་ཀིས་བང་སམ་པ་དང་ཁི་མེད་པར་རེ་བཙུན་འོད་དང་བཅས་

པ་མཐོང་ནས། བདག་གིས་དེ་ཙམ་བསྒྲུབས་ཀང་རྟགས་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བ་རེ་

བཙུན་ཐུགས་རེ་རེ་ཆུང་ཞེས་འཁངས་པས། རེ་བཙུན་གིས་ང་དང་པོ་ནས་ཡོད་དེ་

ཁོད་རང་གི་སྒིབ་པས་མ་མཐོང་ལ། ད་ལྟ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པས་སྒིབ་པ་དག་ནས་

མཐོང་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་ཐེག་ཆེན་དར་བར་ཞུ་འཚལ་ཞེས་ཞུས་པས། 

ངའི་ཆོས་གོས་ལ་འཇུས་ཤིག་གསུངས་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་བོན་ཏེ་ལྷའི་གོ་སྐད་ཅིག་

གམ་མི་ལོ་ལྔ་བཅུའམ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་བཞུགས་པར་གགས། 
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དེར་བམས་པ་ལས་ཡུམ་གི་མདོ་དང༌། བམས་ཆོས་སེ་ལྔ་སོགས་གསན་

ནས་སར་མི་ཡུལ་དུ་བོན། ས་སེ་ལྔ་དང་སོམ་རྣམ་གཉིས་སོགས་མཛད་ནས་སེམས་

ཙམ་པའི་ཤིང་རྟའིསྲོལ་ཕེ། སའི་སོད་འགེལ་ལས། སོབ་དཔོན་འདིས་ཆོས་རྒྱུན་གི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་བརེས་པར་བཤད། ཚིག་གསལ་དུ། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ས་གསུམ་

པ་འོད་བེད་པ་བརེས་ཀང་དབིག་གཉེན་འདུལ་བའི་དོན་དུ་སེམས་ཙམ་དུ་བསན་

པར་གསུངས། བཙུན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པར་བཤད། 

དགུང་ལོ་བརྒྱར་ཟེར་ཡང་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཞུགས་པར་ངེས་སོ། །གཅུང་དབིག་

གཉེན་ཐོག་མར་བེ་བག་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་ནས་ཐེག་ཆེན་ལ་མི་མོས་པས་གཅེན་ལ་

ཡང༌། ཀེ་མ་ཐོགས་མེད་ནགས་སུ་ལོ། །བཅུ་གཉིས་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་

བསྒྲུབས། །ཏིང་འཛིན་མ་གྲུབ་གང་ཆེན་གི། །རྒྱབ་ཁལ་ལོངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་

བརམས། །ཞེས་སོགས་ཀལ་ཀ་བས་ཀང་ཕིས་སུ་ཐེག་ཆེན་ལ་དད་པར་གྱུར་ནས་

གཅེན་ལས་བམས་ཆོས་སོགས་གསན་ཏེ། པྲ་ཀཱ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་བརམས། དེ་ལྟར་

བམས་ཆོས་ལྔ། ས་སེ་ལྔ། སོམ་རྣམ་གཉིས། པྲ་ཀཱ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་རྣམས་ལ་བམས་

པ་དང་འབེལ་བའི་ཆོས་ཉི་ཤུ་ཞེས་གགས་སོ། །དབིག་གཉེན་ལ་སོབ་མ་རང་ལས་

མཁས་པ་བཞི་བྱུང་སེ། ཚད་མ་རང་ལས་མཁས་པ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོ། 

འདུལ་བ་རང་ལས་མཁས་པ་ཡོན་ཏན་འོད། ཕར་ཕིན་རང་ལས་མཁས་པ་འཕགས་

པ་གོལ་སེ། མངོན་པ་རང་ལས་མཁས་པ་བོ་གོས་བརྟན་པ་རྣམས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཐོགས་མེད་ཀིས་ཕེ་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འཛིན་པའི་རེས་འབང་རྣམས་

ལ་སེམས་ཙམ་པའམ་རྣམ་རིག་པ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀི་བདག་
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ཉིད་ཙམ་དུ་སྨྲ་བས་ན་དེ་ལྟར་གགས་སོ། །དབེ་ན། དབང་ཤེས་ལ་རགས་པར་སྣང་

བ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་དབང་གིས་

སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་དང༌། རྣམ་རྫུན་པ་གཉིས་ཡོད་ལ། རྣམ་བདེན་པ་ལ། 

གཟུང་འཛིན་གངས་མཉམ་པ། སོ་ང་ཕེད་ཚལ་བ། སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་གསུམ་

ཡོད་དོ། །འདི་གསུམ་གིཁད་པར་ལ་མཁས་པ་རྣམས་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པས་

འདིར་མ་བཀོད་ལ། རྣམ་རྫུན་པ་ལ། སེམས་ཀི་ངོ་བོ་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་དྲི་

མས་བསད་པར་འདོད་པས་དྲི་བཅས་པ་དང༌། མ་བསད་པར་འདོད་པས་དྲི་མེད་རྣམ་

རྫུན་པ་གཉིས། ཡང་སེམས་ཙམ་པ་ལ་ལུང་གི་རེས་འབང་དང༌། རིགས་པའིརེས་

འབང་གཉིས་སུ་ཡང་འབེད་དེ། རིམ་པ་བཞིན་ས་སེ་ལྔའི་རེས་འབང་དང༌། ཚད་མ་

སེ་བདུན་གིརེས་འབང་རྣམས་སོ། །

དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་གཉིས་ཀིས་དབུ་སེམས་

ཀི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཕེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསན་པ་དབར་དུས་ཀི་ཆུ་བོ་

ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏེ། མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བེ་བ་ཁག་ཁིག་

རིམ་པར་བོན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཉི་མ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་

ནོ། །རང་སེའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་རྣམས་ཀི་གཞི་ལམ་འབས་བུའི་རྣམ་བཞག་འདོད་ཚུལ་ལ་

མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་དེ་ཐམས་ཅད་ཞིབ་ཏུ་བཀོད་ན་ཡིག་ཚོགས་ཆེ་བར་འགྱུར་

བ་དང༌། གྲུབ་མཐའི་བསན་བཅོས་གཞན་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་ཕིར་འདིར་

མི་སོ་ལ། གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་པར་འཇོག་པ་ལྟ་བའི་སོ་ནས་ཡིན་པས་ན་འདིར་སོ་སོའི་

ལྟ་བའི་འདོད་ཚུལ་མདོ་ཙམ་ཞིག་བཤད་པར་བའོ། །
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདི་ལ་གཉིས། 

སྱོ་སྱོའི་ལུགས་ཀི་དགག་བའི་འདྱོད་ཚུལ་དང༌། 

བདག་མེད་ཕ་རགས་འཇོག་ཚུལ་ལོ། །དེ་ཡང་རང་སེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྟེན་

འབྱུང་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་མོད། འོན་ཀང་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་ཕི་

རོལ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྲུབ་པའི་བདག་མི་འདོད་

ཀང༌། ཕུང་པོ་ཉིད་བདག་ཏུ་འཇོག་པར་བེད་དེ། བེ་སྨྲའི་ནང་ཚན་མང་བཀུར་བ་

འགའ་ཞིག་གིས་ཕུང་པོ་ཚོགས་པ་བདག་ཏུ་འཇོགཁ་ཆེ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང༌། མདོ་

སེ་པ་གཉིས་ཀིས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་གང་ཟག་ཏུ་འཇོགསེམས་ཙམ་པས་ཀུན་

གཞིའི་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་ཏུ་འཇོགདབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་གང་

ཟག་ཏུ་འཇོགཐལ་འགྱུར་བས་ནི་འཇོག་ཚུལ་དེ་ཐམས་ཅད་མི་བཞེད་དོ། །

དེ་ཡང་བེ་སྨྲ་ནས་རང་རྒྱུད་པའི་བར་གིས་ལས་འབས་ཀི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་

བདག་འཇོག་ཚུལ་འདི་ཡང་གང་ཟག་སོགས་ཐ་སད་དུ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་

འདོད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ཏེ། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའོ་ཞེའམ། གང་ཟག་གོ་ཞེས་

ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམ་པར། གང་ཟག་དེ་ཕུང་པོ་རེ་རེ་བ་དང༌། 

ཚོགས་པ་དང༌། དེ་ལས་དོན་གཞན་པ་གང་དུ་གྲུབ་ཅེས་བཙལ་ན་དེ་དག་གང་རུང་

ཞིག་གང་ཟག་ཏུ་རེད་པར་བསམས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལ་རང་

ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དང༌། དེའི་ཡུལ་དེ་ལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞེས་

འདོགས་པར་བེད་ཅིང༌། འཚོལ་ལུགས་དེས་བཙལ་ནས་མི་རེད་ན་གང་ཟག་འཇོག་

མི་ནུས་པས་ཆད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་པར་སྣང་ངོ༌། །
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དེའི་དབང་གིས་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། བདེན་པར་གྲུབ་པ། ཡང་

དག་པར་གྲུབ་པ། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ། རས་སུ་གྲུབ་པ་

རྣམས་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པར་བཞེད་པ་སོགས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་ཤེས་དགོས་ཏེ། དེ་

ཡང་བེ་སྨྲས་གཟུགས་དང་ཤེས་པ་སོགས་དཔྱད་མཐར་རེད་དགོས་པར་བཟུང་

ཞིང༌། དེ་ཡང་མཐར་གཏུགས་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད་དང༌། རྒྱུན་གི་ཐུང་མཐའ་སྐད་

ཅིག་ཆ་མེད་ཅིག་ཡོད་དགོས་པར་མཐོང་ནས་རགས་པ་རྣམས་ལ་རོམ་གཞི་རྡུལ་ཆ་

མེད་དང༌། རྒྱུན་གི་རོམ་གཞིར་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་ཁས་བངས་ནས་ཆ་མེད་དང་ནམ་

མཁའ་སོགས་བཅོམ་པ་དང་གཞིག་པས་རང་འཛིན་གི་བོ་མི་འདོར་བ་རྣམས་རས་

ཡོད་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ། བཅོམ་གཞིག་གིས་རང་

འཛིན་གི་བོ་འདོར་བ་རྣམས་བཏགས་ཡོད་དང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང༌། ཀུན་

རོབ་ཏུ་བདེན་པ་ཡིན་ལ། བདེན་གཉིས་ཀི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དོན་བེད་ནུས་པའི་

རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད། མདོ་སེ་པས་དོན་དམ་པར་འབས་བུ་སྐྱེད་ནུས་པ་རྣམས་

རང་མཚན་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། དོན་

དམ་པར་དོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཆོས་རྣམས་སྤི་མཚན་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འདོད་ལ། རང་སྤི་གཉིས་ཀ་ཡང་རང་

ངོས་ནས་མ་གྲུབ་ན་མེད་དགོས་པར་འདོད་དོ། །

ཕ་རྡུལ་ཆ་མེད་སོགས་ཀང་བེ་སྨྲ་དང་འདྲ་བར་ཁས་ལེན་པས། བདག་གི་བ་

མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལྟ་མགུར་དུ། བེམ་པོ་འཛུམ་རིས་ཀི་རྒྱ་སག་ཁ་བོ། ཞེས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གསུངས་སོ། །སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀིས་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ནི་རང་མཚན་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། 

བདེན་གྲུབ་ཡིན་ལ། རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ནི་དེ་ལས་ཟློག་པར་

འདོད་དེ་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་དང་པོ་དང༌། ཀུན་བཏགས་ཕི་མར་འདོད་

དོ། །དེས་ན་ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སེམས་ཙམ་པ་རང་ལུགས་ཀི་རང་མཚན་

གིས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་ཀང༌། ཆོས་གང་ཡང་རང་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་ན་མེད་དགོས་

པར་འདོད་པས། ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་གི་རང་མཚན་གི་དོན་ནི་ཀུན་བཏགས་ཀི་སེང་

དུ་ཡང་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ལེགས་བཤད་སིང་པོར། གཞི་འགའ་ཞིག་སྔ་མ་ལྟར་

མི་འཛིན་ཀང༌། ཕི་མ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི་ཡོད་དོ། །ཞེས་སོ། །

འོན་ཀང་བེ་མདོ་ལྟར་ཆ་མེད་ཀིས་རགས་པ་མི་རོམ་པར་མ་ཟད་གཟུགས་

སོགས་འདུས་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ནང་ཤེས་པའི་རས་ཀི་སེང་ནས་སྐྱེས་ཤིང༌། 

འདུས་མ་བས་རྣམས་ཀང་རང་འཛིན་ཚད་མ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་འདོད་པས། 

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་ཞིང་ཕི་དོན་དུ་མེད་པར་བཞེད་དོ། །ཤེས་པ་སྔ་

མའི་སེང་གི་ནུས་པས་ཤེས་པ་ཕི་མ་ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེད་པས་ཡུལ་དང་ཡུལ་

ཅན་དུས་མཉམ་པར་རས་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་ལ་དེ་འདྲའི་ནུས་པ་ལ་དམིགས་རྐེན་དུ་

འདོད་དོ། །དམིགས་རྐེན་གིས་ཤེས་པ་ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེད་ཀང་ཡུལ་དེའོ་སམ་

དུ་རྟོག་པས་འཛིན་པ་ནི་བར་སྦྱོར་བ་ལ་ལྟོས་པས། ཆོས་རྣམས་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་

ཞེན་གཞིར་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་དེ། དོན་སྨྲ་ལ་ལྟོས་ན་དབུ་མའི་

ལུགས་དང་ཤིན་ཏུ་ཉེའོ། །སེམས་ཙམ་པ་རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་གི་ཕི་དོན་མེད་པར་
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གྲུབ་པས་ནི་དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀི་ཕི་དོན་ཁེགས་ཀང༌། དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀི་ཕི་དོན་ཁེགས་

ཙམ་གིས་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ། འདི་འདྲའི་ཁད་པར་གྲུབ་མཐའ་གོང་

འོག་གི་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཤེས་དགོས་སོ། །དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་སོགས་གསུམ་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པར་བཞེད་ཀང༌། བདེན་པར་གྲུབ་པ་

སོགས་ལྔ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་མི་བཞེད་དོ། །རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་ཕི་རོལ་པ་

འདོད་པ་ལྟར་གི་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་རགས་པ་དང༌། གང་ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་གང་

ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཕ་མོར་འདོད་དོ། །དེ་ཡང་སྔ་མ་དེ་མུ་སེགས་ཀིས་སྒོ་བཏགས་

པའི་ཀུན་བཏགས་ཁོ་ན་དང༌། ཕི་མ་ལ་གནས་མ་བུ་བས་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་

འཛིན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་ལྟར་སྣང་ལ་བརྟེན་ནས། རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་

འཐད་སམ་དུ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀུན་བཏགས་དང་གྲུབ་མཐའ་སྒོ་བཏགས་པ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀིས་འབྱུང་བ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཏེ། འདིའི་ཞེན་ཡུལ་བཀག་པ་

ལས་ལྷག་པའི་ཕ་བའི་བདག་མེད་བེ་མདོ་གཉིས་ཀིས་འཇོག་མི་ཤེས་སོ། །

དེས་ན་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་རེ་ཁོལ་ལྟར་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་རང་སྐྱ་

བར་སྣང་བ། སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནི་གང་ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་

ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་ཚུལ་ཡིན་ཅིང༌། འཛིན་པ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་གང་ཟག་ཕུང་པོ་

ལ་མ་ལྟོས་པའི་རང་སྐྱ་བ་དེ་བཀག་ནས། གང་ཟག་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་

ཙམ་དུ་བཞེད་པ་ལ་མང་བཀུར་བ་མ་གཏོགས་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་འདྲའོ། །ཕུང་པོ་

ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་ཙམ་སྒས་ནི། ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའི་བདག་
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བཀག་ནས་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་བཞེད་པར་མཐུན་ལ། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་ལུགས་ནི། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང༌། 

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་ཅི་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་འདོགས་པར་བེད་ཅིང༌། 

དེ་ཡང་ཕུང་པོ་རེ་རེ་བ་བདག་ཏུ་བཞེད་པ་དང༌། མང་བཀུར་བ་ཁ་ཅིག་གིས་ཕུང་པོ་

ལྔ་ཆར་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་འདོགས་པར་བེད་དོ། །རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་

གང་ཟག་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བཞེད་ནའང༌། ཕུང་པོ་གང་ཟག་

གི་གདགས་གཞི་ཡིན་ན་ཕུང་པོ་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་སམ་པ་དང༌། ཕུང་པོ་གང་

ཟག་ཡིན་པར་བཏགས་པ་ཡིན་སམ་དུ་བསམས་པར་འདུག་ཅིང༌། གང་ཟག་གི་

བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་ཀང་རེད་པར་འདོད་པའི་ཕིར་བཏགས་ཡོད་ཀི་དོན་ཀང་

མ་ཚང་བར་གསལ་ལོ། །ཐལ་འགྱུར་བས་ནི། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་

བདག་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་པར་གསུངས་པ། ཕུང་པོ་བདག་མ་ཡིན་པར་

མ་ཟད་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་རེད་པའི་ཆོས་གཅིག་ཀང་མི་བཞེད་ཅིང༌། རང་

རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་འདོད་ཚུལ་དེ་ལྟ་ན་རྟེན་འབྱུང་ཁས་བངས་པ་ཉམས་པར་

བཞེད་དེ་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ་ཡང་འདིར་ཞིབ་ཏུ་མི་སོའོ། །

ཐལ་རང་གཉིས་ཀ་གང་ཟག་རིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་དུ་གྲུབ་པར་བཞེད་པ་

མཐུན་མོད་ཀང༌། ཅི་ཙམ་ནས་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་མི་བཟོད་ཀི་མཚམས་དང༌། 

དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་མཚམས་སུ་སོང་མ་སོང་སོགས་ལ་མི་མཐུན་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་

བས་ནི། ངས་ལས་འདི་བསགས། འབས་བུ་འདི་མོང་ཞེས་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་

གིས་མ་ཚིམ་པར། ཐ་སད་བཏགས་པའི་དོན་དེ་ཕུང་པོ་རེ་རེ་བ་དང༌། ཚོགས་པ་དང༌། 
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དེ་ལས་དོན་གཞན་གང་དུ་གྲུབ་ཅེས་འཚོལ་བ་ནས་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་མཚམས་

དང༌། འཚོལ་ལུགས་དེས་བཙལ་ནས་དཔྱད་གཞི་དེ་རེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་རིགས་པས་

དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པར་བཞེད། རང་རྒྱུད་པས་དེ་འདྲ་བའི་རིགས་པ་དེ་ཐ་སད་པའི་

ཚད་མ་ཡིན་གི། དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པ་མིན་ལ། དེས་བཙལ་ནས་རེད་ན་

རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པའང་མ་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། དེས་བཙལ་བ་ན་ཡིད་

ཀི་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་ཏུ་རེད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་འཇོག་པར་སྣང་ངོ༌། །

དེས་ན་རང་རྒྱུད་པས། ཆོས་རྣམས་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་

ཕར་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་དོན་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་

པ་ནས་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་མཚམས་དང༌། དེས་བཙལ་ནས་དཔྱད་གཞི་དེ་རེད་རྒྱུ་

བྱུང་ན་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པར་བཞེད་དོ། །དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་དེ་

ཙམ་ཡང་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་མཚམས་དང༌། རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པར་

མི་འདོད་པར། རིགས་པས་བཙལ་བའི་ངོར་འདུས་མ་བས་དང་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་

དང༌། སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་ལྟ་བུ་གང་རུང་རེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་

གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་གང་དང་གང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་ཆོས་རང་

རང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་དཔྱོད་པར་སོང་མ་སོང་

གི་མཚམས་ཟིན་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །རང་རྒྱུད་པས་ཆོས་རྣམས་བོ་གནོད་

མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་གི་ངོས་ནས་

གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནི་བདེན་འཛིན་ཕ་མོ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་

དབང་གིས་འཛིན་པ་ལྟ་བུའི་ཀུན་བཏགས་དང༌། གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ལྷན་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྐྱེས་གཉིས་ཡོད་ཀང་གཉིས་ཀའི་ཞེན་ཡུལ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ། ཡང་དག་པར་

གྲུབ་པ། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་ཞིང༌། དེ་བཞིར་གྲུབ་

པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་བཞེད་དོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པར་བཞེད་དེ། 

དེར་མ་གྲུབ་ན་ཆད་ལྟར་འགོ་བར་འདོད་དོ། །དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་དེ་བརྒྱད་ཀ་ཚད་

གྲུབ་ཏུ་འདོད་མི་འདོད་ཁད་པར་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དབུ་མ་པས། ཆོས་

རྣམས་བོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་སོད་ལུགས་མེད་པར་

མཐོང་ན་དགག་བ་ཁེགས་པར་བཞེད་ཅིང་དེ་འདྲའི་དགག་བ་དང་དེ་འཛིན་པའི་རྟོག་

པ་བདེན་འཛིན་དུ་འདོད་པ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་བའི་ལུགས་སོ། །

དགག་བ་དེ་འགོག་པའི་རིགས་པ་གནད་ཆེ་བ་ནི་རྣམ་བདུན་གི་དཔྱད་པ་

དང༌། དེ་བ་་ན་གཅིག་དུ་བལ་གི་དཔྱད་པ་གཉིས་སུ་འདུ་ཞིང༌། དེའི་སོ་ནས་དཔྱོད་

ཚུལ་ནི་གགས་ཆེ་བ་ལྟར་རོ། །དཔྱད་པའི་སོབས་ཀིས་མཉམ་གཞག་ཏུ་བོ་དེའི་

དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པའི་ཡོད་པ་ཁེགས་པ་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀ་ཁད་པར་

མེད་ཀང་རེས་ཐོབ་ཏུ་ནི་རང་རྒྱུད་པས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཆོས་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུ་ཞིག་འདོད་ལ། ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་མཉམ་གཞག་ཏུ་བདེན་པ་དེ་ལྟ་བུ་བཀག་ཤུལ་

དུ་ལྷག་མ་ཅི་ལུས་བལྟས་པས། མིང་ཙམ་ཞིག་ལྷག་མར་ལུས་པར་བཞེད་དེ། འདི་ནི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་རོ། །དེ་ལྟར་གང་ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་

འཛིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་དང༌། དེའི་ཞེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བ་ལས་

གོལ་བར་འདོད་པ་ནི་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་མཐུན་ནོ། །རང་རྒྱུད་པས་ཆོས་དང་གང་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཟག་གཉིས་ཀ་བོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་དོན་གི་སོད་ལུགས་ཀི་

ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཕ་མོ་དང་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བཞེད་

ཅིང༌། ཤེས་སྒིབ་ལ་ཕ་རགས་དགུ་དང་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ལ་གཉིས་གཉིས་ཕེ་བའི་

བཅུ་གཅིག་ས་དང་པོ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་གི་སོམ་ལམ་བཅུ་གཅིག་གིས་སངས་

པའི་སོ་ནས་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་པར་བཞེད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་བའི་ཁད་ཆོས་ཀི་དགག་བ་

དང་འགོག་ཚུལ་ནི། མིང་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཡོད་

པར་འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་ཕ་མོ་དང༌། དེའི་ཞེན་ཡུལ་མིང་དང་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་

བཞག་པའི་ཡོད་པ་དེ་གང་ཟག་གི་སེང་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་བདག་

འཛིན་དང༌། ཆོས་ཀི་སེང་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་ལ། དེ་

ལྟར་འཛིན་པའིལྷན་སྐྱེས་གཉིས་ཀའང་འཁོར་བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་དང་

ཉོན་སྒིབ་ཏུ་བཞེད་དོ། །དེ་འདྲའིལྷན་སྐྱེས་ཀིས་འཛིན་པ་དེ་ངེས་པར་བེད་པ་ལ་ཐ་

སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་ལུགས་སམ། རྟོག་བཏགས་འཇོག་ལུགས་ལེགས་པར་

ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས་ཏེ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །

ལུགས་འདིའི་གང་ཟག་འཇོག་ཚུལ་ནི། ཕུང་པོ་ཚོགས་པ་གང་ཟག་གི་

གདགས་གཞི་དང༌། གང་ཟག་དེའི་བཏགས་ཆོས་དང༌། ཐ་སད་དུ་ངའོ་སམ་པའི་བོ་

གང་ཟག་འཇོག་བེད་ཀི་བོ་ཡིན་པར་ངེས་པའི་སོ་ནས་ཤེས་དགོས་ཤིང༌། ཕུང་པོ་

ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའོ་སམ་པའི་བོ་དེའི་ཡུལ་གི་ང་ཙམ་དེ་ལ་བདག་གམ་གང་

ཟག་ཅེས་བ་ལ། དེ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅིང་ལས་འབས་ཀི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་

ཅེས་བའོ། །དེའི་ལུགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་མཚམས་དངོས་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ངའམ་བདག་འདི་ཐ་སད་བཏགས་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམ་པར་

གང་དུ་གྲུབ་ཅེས་འཚོལ་བ་འདི་ནས་ཡིན་ལ། དེའི་ཚུལ་ཡང་ང་འདིར་སོད་དོ། །ངས་

མཐོང་ངོ༌། །ངས་ཚོར་རོ། །ངས་དྲན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀི་ཐ་སད་འདི་ཙམ་གིས་ཚིམ་

དགོས་པ་ཡིན་གི། དེ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམ་པར་དཔྱད་ན་རང་གི་མིག་སྣ་སོགས་རེ་རེ་

བ་དང་ཚོགས་པ་ཡང་ང་མ་ཡིན་པས། དེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡང་ང་མེད་པས་དེ་ནི་

ང་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་མེད་ཚུལ་ལོ་ཞེས་བཞེད། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་

དེ་འདྲའི་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་གཏན་མེད་དུ་བཟུང་ནས། དེ་ལྟར་འཛིན་ན་ཆད་

ལྟར་འཕུལ་བར་བེད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་བས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པས་མེད་གོ་མི་

ཆོད་ཅིང༌། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་ཡོད་གོ་ཆོད་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་

མེད་ཀང་ཐ་སད་དུ་རྣམ་བཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པའི་རྟེན་འབྱུང་གིས་མཐའ་གཉིས་

ཀ་སེལ་བར་བེད་དེ། ལུགས་འདིའི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །

དེས་ན་ཐལ་རང་གཉིས་ལ་དགག་བའི་ངོས་འཛིན་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་

གཉིས་དང༌། དེའི་དབང་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་མཚམས་ཀང་མི་འདྲ་བ་གཉིས་

ཡོད་ལ། འདིའི་མཚམས་ལེགས་པར་མ་ངེས་ན་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཕ་མོ་

འབེད་དཀའོ། །ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་ཤེས་སྒིབ་འདོད་ཚུལ་ནི། རྐེན་དང་ཕད་

ཀང་ཉོན་མོངས་དངོས་སུ་བསྐྱེད་པར་མི་ནུས་པའི་ཉོན་མོངས་ཀི་བག་ཆགས་དང༌། 

དེའི་འབས་བུ་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བདེན་སྣང་ཙམ་ཞིག་ལ་བ་ཞིང༌། འདི་ལ་ཕ་

རགས་གསུམ་མམ་བཞིར་བས་པ་དག་པས་གསུམ་གིས་སོང་བའི་སོ་ནས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལུགས་འདིར་གང་ཟག་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་རགས་པར་འདོད་

པ་ཙམ་རང་རྒྱུད་པ་སོགས་དང་འདྲ་མོད། འོན་ཀང་རང་རྒྱུད་པ་སོགས་ཀིས་བདག་

འཛིན་ཕ་མོར་འདོད་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་དེ་ཡང་འདི་པས་ཀུན་

བཏགས་སུ་བཞེད་དེ། ལེགས་བཤད་སིང་པོར། རས་ཡོད་ཀི་བདག་དེ་ནི་ཕི་རོལ་

པས་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་བཏགས་པའི་ནང་གི་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡོད་པར་

གཟུང་བའི་ཡུལ་ཡིན་ལ་ཞེས་སོ། །

དེས་ན་འདི་པའི་ལུགས་ཀི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་ནི། ཕུང་པོ་དང་

མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པ་མ་ཡིན་གི། ཚོང་དཔོན་ཚོང་པ་ལས་ཟུར་དུ་མི་

བཀར་བ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལས་ཟུར་དུ་མི་བཀར་བར་ཕུང་པོའི་རང་བཞིན་གིས་ཕུང་པོ་

ལ་དབང་བསྒྱུར་ཅིང་ཕུང་པོ་ཚུར་བདག་ལ་ལྟོས་ཀང་བདག་ཕར་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཚོང་

དཔོན་ལྟར་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཞིག་ལ་འཇོག་པར་གསུངས་སོ། །བེ་བག་སྨྲ་བས་

གཞི་གྲུབ་ན་ཆོས་བདག་ཡིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་པས། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་

རགས་ཀི་རྣམ་བཞག་ཁས་མི་ལེན་ལ། གང་ཟག་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་དུ་གྲུབ་

པས་སོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་དང༌། གང་ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་

ཡོད་ཀིས་སོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོར་འཇོག་ཅིང༌། བདག་མེད་ཕ་མོ་དང་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོ་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་དོ། །སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ནང་

ཚན་མང་བཀུར་སེ་ལྔས་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་ཁས་ལེན་པས། དེས་

སོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོར་མི་འདོད་དོ། །

ཐལ་འགྱུར་བ་མ་གཏོགས་རང་རྒྱུད་པ། སེམས་ཙམ་པ། མདོ་སེ་པ། བེ་བག་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྨྲ་བ་བཞི་གས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་རགས་འཇོག་ཚུལ་འདྲ་ཞིང༌། ཐལ་འགྱུར་

བ་དང༌། སེམས་ཙམ་པ། མདོ་སེ་པ་གསུམ་གའི་ལུགས་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

ཕ་མོ་སོང་ཉིད་དུ་འདོད་དོ། །བེ་སྨྲའི་ལུགས་ལ། མཚན་ཉིད་གསུམ་གིརྣམ་བཞག་མི་

འཇོག་ཅིང༌། སོང་ཉིད་མེད་པར་འདོད་དོ། །ཞེས་གགས་ཀང༌། མཛོད་གནས་བརྒྱད་

པ་ལས། མཚན་མེད་ཞི་བའི་རྣམ་པ་དང༌། །སོང་ཉིད་བདག་མེད་སོང་ཉིད་དུ། །ཞེས་

སོགས་ལ་དཔགས་ན་སོང་བདག་མེད་གཉིས་ལ་སོང་ཉིད་ཀི་ཐ་སད་ཡོད་པ་

འདྲའོ། །མདོ་སེ་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་རགས་འདོད་ཚུལ་དང༌། ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་ཁས་མི་ལེན་པ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ལ། མཚན་ཉིད་གསུམ་ལས། གཞན་དབང་

བདེན་གྲུབ་དང༌། ཀུན་བཏགས་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་བདེན་མེད་དུ་འདོད། 

ཡོངས་གྲུབ་བདེན་མེད་ཡིན་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོ་ཡོངས་གྲུབ་དང་སོང་

ཉིད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས། བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་སྣང་ཡུལ་དུ་མི་རུང༌། དེས་ན་བར་

ཆད་མེད་ལམ་གི་དངོས་གཞལ་འཇོག་མི་ཐུབ་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། འདིའི་ལུགས་

ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོ་དེ་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཀི་

ཤུགས་གཞལ་དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་གིས་དབེན་པའི་འདུ་བེད་དེ་དེའི་དངོས་

གཞལ་དང་སྣང་ཡུལ་དུ་འདོད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །བེ་སྨྲ་ལྟར་ན་དམིགས་པ་མི་རྟག་

སོགས་བཅུ་དྲུག་ཅི་རིགས་སེམས་རྟེན་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་རབ་མཐའ་དང་

འབེལ་བར་ཉམས་སུ་བངས་པས་རང་རྒྱལ་དང་བང་སེམས་ཀི་ལམ་ཕི་མ་བཞི་

བགོད་ལ། དམིགས་པ་མི་རྟག་སོགས་ཅི་རིགས་ཟག་མེད་ས་དགུ་ཅི་རིགས་ལ་

བརྟེན་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པས་ཉན་ཐོས་ཀི་དག་བཅོམ་འཐོབ་དགོས་སོ། །མདོ་སེ་
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པའི་ལུགས་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་ལམ་ཕི་མ་བཞི་ག་བདག་གིས་དབེན་པའི་འདུ་

བེད་ཁོ་ན་དམིགས་རྣམ་བས་པའི་སེང་ནས་གསར་དུ་སྐྱེ་དགོས་སམ་སམ་སེ་དཔྱད་

བར་བའོ། །

སེམས་ཙམ་པ། རང་རྒྱུད་པ། ཐལ་འགྱུར་པ་གསུམ་གིས་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གི་ཤུགས་གཞལ་མེད་པར་འདོད་ཅིང༌། སེམས་ཙམ་པ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་བས་

དེའི་དངོས་ཀི་གཞལ་བ་ལ་སོང་ཉིད་ཕ་མོས་ཁབ་པར་བཞེད་ལ། རང་རྒྱུད་པས་

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་རགས་དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོ་རྣམས་འཇོག་

གོ །སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་རགས་འཇོག་ཚུལ་སྔ་མ་

གཉིས་དང་མཐུན་ལ། ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོ་སོང་ཉིད་

དུ་འདོད་ཅིང༌། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ལ། རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་དང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སོང་དང་ཕི་རོལ་དོན་

སོང་རྣམས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མོ་དང༌། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་བསགས་པའི་ཕི་རོལ་

དོན་གིས་སོང་པ་དེ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རགས་པར་འཇོག་ཅིང༌། བདག་མེད་ཕ་མོ་

གཉིས་ཀ་སོང་ཉིད་དུ་འདོད་དོ། །

རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཀང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་

རགས་འདོད་ཚུལ་བེ་སྨྲ་དང་འདྲ་ལ། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ལ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་

སོང་དང༌། ཕི་རོལ་དོན་སོང་དང༌། རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རགས་པ་དང༌། བདེན་གྲུབ་

ཀིས་སོང་པ་བདེན་མེད། དོན་དམ་བདེན་པ་རྣམས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མོར་
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འདོད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པས། 

རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དང༌། མིང་བརས་བཞག་ཙམ་ཁས་མི་ལེན་པར། ཆོས་

ཐམས་ཅད་བོའམ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་ཙམ་དུ་འདོད་དོ། །མདོ་སེ་

སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་རགས་གཉིས་དང༌། 

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མོ་འཇོག་ཚུལ་གོང་དང་འདྲ་ལ། རགས་པ་འཇོག་ཚུལ་མི་

འདྲ་སེ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད་བསགས་པའི་ཕི་རོལ་མེད་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་

རགས་པར་འདོད་པ་སེམས་ཙམ་པ་དང་མཐུན་ནོ། །གཞི་གྲུབ་ན་རང་འཛིན་རྟོག་

པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་པ་གཉིས་

ཀ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་དོ། །

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ། གང་ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀིས་གྲུབ་

པས་སོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་དང༌། གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པས་སོང་པ་གང་ཟག་གིས་བདག་མེད་ཕ་མོ་དང༌། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་བསགས་པའི་

རགས་པ་དང༌། དེ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་རས་གཞན་གིས་སོང་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་

རགས་པ་དང༌། གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་བདེན་པས་སོང་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་

མོར་བཞེད། བདག་མེད་ཕ་མོ་གཉིས་དགག་བའི་སོ་ནས་མ་ཡིན་པར་སོང་གཞིའི་སོ་

ནས་འབེད་དེ། གཞི་གང་ཟག་གི་སེང་དུ་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་བཀག་པ་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཕ་མོ་དང༌། གཞི་ཕུང་སོགས་ཀི་སེང་དུ་དེ་བཀག་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་

ཕ་མོར་འཇོག་པས་སོ། །གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མོ་གཉིས་ལ་ཕ་རགས་

ཀི་ཁད་པར་མེད་ཅིང་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་དོ། །
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གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིས་རང་རང་གི་ལུགས་ཀི་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་སོང་ཚུལ་

ནི། བེ་བག་སྨྲ་བ་རྣམས་འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་རྒྱུ་འགག་པས་རྟག་པའི་མཐའ་སོང་ལ། 

རྒྱུའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབས་བུ་འབྱུང་བས་ཆད་པའི་མཐའ་སོང་ཞེས་སྨྲ། མདོ་སེ་པ་

དག་འདུས་བས་རྣམས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཇུག་པས་ཆད་མཐའ་སོང་ཞིང༌། སྐད་

ཅིག་གིས་འཇིག་པས་རྟག་མཐའ་ལས་གོལ་ཞེས་འདོད། སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀུན་

བཏགས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་རྟག་མཐའ་སོང་ལ། གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་

པས་ཆད་མཐའ་སོང་ཞེས་ཟེར། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཡོད་

པས་ཆད་མཐའ་དང་དོན་དམ་དུ་མེད་པས་རྟག་མཐའ་ལས་གོལ་ཞེས་བཞེད་པར་

གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་བེ་མདོ་གཉིས་ཀིས་མི་རྟག་པ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དབུ་མའི་

ལམ་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་དགོས་པ་འདྲའོ། །འོན་ཀང་རང་རང་གི་ལུགས་ཀི་བདག་

མེད་ཕ་རགས་རེ་རེའི་སེང་ནས་ཀང་མཐའ་གཉིས་སོང་བ་ངེས་པར་དགོས་པས་འདི་

སྤིའམ་མཚན་གཞི་ཙམ་ཞིག་ལ་དགོངས་པར་མངོན་ནོ། །ཐལ་འགྱུར་བས་གཞལ་ན་

རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་རང་སེ་མཐའ་དག་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་ཀར་ལྷུང་ཡང༌། 

རང་རང་གི་ལུགས་ལ་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་དབུས་ཁས་ལེན་པར་

རློམ་ནས་དབུ་མ་པར་ཁས་འཆེ་བར་བེད་དོ། །

དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་དེ་དག་ལ་མཆོག་དམན་གི་ཁད་པར་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གྲུབ་མཐའ་མཆོག་ཡིན་ཅེས་ཐེག་པ་དམན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་

བརས་པ་མི་རུང་སེ་དེ་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང༌། དེར་མ་ཟད་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས། གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འོག་མའི་ལྟ་བ་གོང་མ་གོང་མའི་ལམ་སེགས་སུ་གསུངས་པ་བཞིན། སོ་སོའི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་

བདག་གིས་སོང་པ་དང༌། རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀིས་སོང་པའི་བདག་མེད་དང༌། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་སོང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་མཚན་གིས་

ཡོད་ཀང་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་འཆིང་གོལ་གི་བ་བེད་

ཐམས་ཅད་བཞག་ཆོག་པའི་བདག་མེད་ཀི་རིམ་པ་རྣམས་ཕི་མ་ཕི་མ་ལས་སྔ་མ་སྔ་

མ་རྟོགས་ས་བ་དང༌། སྔ་མ་རྣམས་ཕི་མ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་མདོ་དང་

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང༌། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ལེགས་བཤད་རྣམས་སུ་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཅིང༌། གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་གྲུབ་མཐའ་འོག་མའི་ལྟ་བ་

བསན་ནས་རིམ་གིས་གོང་མར་ཁིད་ན་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ལས། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ལྟ་བ་

མཐོན་པོ་བསན་ན་ཕན་པ་ལས་གནོད་པ་ཆེ་བར་འགྱུར་བའང་ཡོད་པས་སོ། །ཕི་ནང་

གི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་ནི་ཞིབ་པར་གྲུབ་མཐའི་བསན་བཅོས་

རྣམས་སུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བས་འདིར་མ་སོས་སོ། །

སྨྲས་པ། གང་ཞིག་རྟོགས་ན་རང་དང་གཞན་གི་བསན་པའི་ཁད་པར་

ཤེས། །མཁས་པའི་མདུན་སར་ངོ་མཚར་གཏམ་གི་རོལ་མོ་སྒོགས་ལ་དབང༌། །ཡིད་

འོང་གགས་པའི་བ་དན་གཟུར་གནས་སྐྱེ་བོས་སྒེང་བེད་པ། །ཨེ་མ་གྲུབ་མཐའི་དེ་

ཉིད་འབེད་ལ་སུ་ཞིག་བརོན་མི་བེད། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྔོན་རབས་ཀི། །མཁས་པ་དུ་

མས་གཏམ་འདི་ཉིད། །རྒྱ་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་ཟིན་ཕིར། །གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་ལ་



  43  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དགོས་པ་ཅི། །གལ་ཏེ་ལེགས་བཤད་གསར་པའི་རིན་ཆེན་ཚོགས། །ཕྱུར་བུར་

སྤུངས་ཀང་ཚོང་དཔོན་ཕྱུག་པོ་ཡི། །དབིག་གི་སིང་པོ་དབུལ་པོའི་གོང་ཁེར་

གི། །སྲང་པར་བཀྲམ་བཞིན་སུ་ལ་དོན་དུ་འགྱུར། །རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་ལེགས་

བཤད་གེགས་བམ་ཀུན། །དངོས་པོར་འདུ་ཤེས་ཙམ་གིས་ཁང་ཕུག་གི །དཔེ་ཁིའི་

རྒྱུན་དུ་ངལ་བསོའི་དུས་འདི་འདྲར། །བདག་ལྟ་སིང་ལས་ཆུང་ངུར་གཞོལ་ལ་སོ། །དེ་

ཕིར་འདིར་ནི་བརོད་བའི་ལུས། །ཁོ་ལག་རོགས་པ་མཚོན་པའི་ཆེད། །འཕགས་

ཡུལ་གྲུབ་མཐའི་ཡན་ལག་མཆོག །ཉུག་ཙམ་སོན་པས་ཆོག་ཤེས་བགིས། །ཞེས་

པའང་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་

འདོད་ཚུལ་སོན་པ་ལེགས་བཤད་ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ལས། འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕི་རོལ་

པ་དང་རང་སེའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། 

༈ འཕགས་ཡུལ་རིན་ཆེན་གིང་ནས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཐུབ་བསན་

དབང་གི་རྒྱལ། །ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་དེད་དཔོན་དྲིན་ལས་གངས་རིའི་མུ་ཁྱུད་ཅན་གི་

ལོངས། །ལེགས་པར་དྲངས་ཏེ་སྐྱེ་རྒུའི་དད་པའི་རྒྱལ་མཚན་རེ་མོར་མངོན་མཆོད་

པས། །ཕན་བདེ་ལེགས་ཚོགས་ཆར་དུ་བབས་པའི་ངོ་མཚར་བྱུང་བ་ཕོགས་ཙམ་

གེང༌། །

གཉིས་པ་བྱོད་དུ་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ལ་བཞི། 

སྤིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བྱུང་ཚུལ། 

བེབག་ཏུ་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་ཚུལ། འཕོས་དོན་དུ་མདོ་སྔགས་རིག་

གནས་བྱུང་ཚུལ། ཞར་བྱུང་དུ་བོན་གི་ལུགས་སྲོལ་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསན་པ་སྔ་དར་བྱུང་བའི་ཚུལ་དང༌། 

ཕི་དར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལོ། །བོད་ཀི་རྒྱལ་པོའི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁི་བཙན་པོ་ནས་

གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གི་བར་རྒྱལ་རབས་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་གི་རིང་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསན་པའི་མིང་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་ལ། དེ་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲུལ་པར་གགས་པ་

ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་སན་ཤལ་གི་རིང་ལ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་གི་སེང་དུ། དཔང་སྐོང་ཕག་རྒྱའི་

གེགས་བམ་སོགས་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་པ་ཚིག་དོན་མ་ཤེས་ཀང༌། མཚན་

གཉན་པོ་གསང་བར་བཏགས་ནས་མཆོད་དེ ་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་དབུ་བརེས་

སོ། །རྒྱལ་པོའི་རི་ལམ་དུ་མི་རབས་ལྔ་ན་འདིའི་དོན་ཤེས་པ་འབྱུང་ཞེས་ལུང་བསན་

པ་བཞིན། དེ་ནས་མི་རབས་ལྔ་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་

བཙན་སམ་པོའི་རིང་ལ་བོན་པོ་ཐོན་མི་སམྦོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་བརངས་ཏེ་རིག་གནས་ལ་

མཁས་པར་སྦྱངས་ནས། ན་ག་རའི་ཡི་གེ་ལ་དཔེ་བས་ནས་མགོ་ཅན་གི་གཟབ་དང༌། 

ཝརྟུ་ལའི་ཡི་གེ་ལ་དཔེ་བས་ནས་མགོ་མེད་ཀི་གཤར་གཉིས་བཟོས་ཏེ་ཡི་གེའི་སྲོལ་

འབེད་པར་མཛད། བོད་ཀི་རྟེན་གི་གཙོ་བོ་མི་བསྐྱོད་རོ་རེ་དང༌། ཇོ་བོ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་

གཉིས་སྤན་དྲངས། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་བཞེངས། སངས་

རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མང་པོ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་བསན་པའི་སྲོལ་

བཏོད་པ་ཡིན་ནོ། །

འཇམ་དབངས་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གགས་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གི་དུས་

སུ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང༌། སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པ་བཤེས་

གཉེན་དུ་མ་གདན་དྲངས། བ་ཻརོ་ཙ་ན་ལ་སོགས་པ་སད་མི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང༌། དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་རབ་བྱུང་དུ་མ་འཕེལ། འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ་
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བསྲུངས། པ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན། ཨཱའ་ཙརྱ་རིན་ཆེན་མཆོགཡེ་ཤེས་དབང་པོ། ཀ་ཅོག་

ཞང་གསུམ་སོགས་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་ལོ་ཙཱ་བ་མང་དུ་བྱུང་བས་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་

འགེལ་དུ་མ་བསྒྱུར། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ནས་བཟུང་སེ་

དབུ་མའི་བར་གི་བཤད་པའི་ཁུར་བསྣམས་ཏེ་འཆད་ཉན་དར་བར་མཛད། སོབ་

དཔོན་པདྨ་སོགས་ཀིས་སྣོད་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ་གསང་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་

གནང་བས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡང་འགའ་ཞིག་བྱུང༌། དེ་ནས་ཕིས་སུ་རྒྱ་ནག་

ནས་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ན་བ་བ་བོད་དུ་འོངས་ནས། མི་དགེ་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལྟ་

ཞོགདགེ་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་འཁོར་བར་འཆིང་བེད་ཡིན། གསེར་སྒོག་དང་

ལྕགས་སྒོག་གང་གིས་བཅིངས་ཀང་ཁད་པར་མེད་པ་དང་མཚུངས་པས་ཅི་ཡང་

ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་ཁོ་ནས་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལྟ་བ་ལོག་པ་བསན་པས་བོད་

ཐམས་ཅད་དེའི་རེས་སུ་ཞུགས། སྔོན་གི་མཁན་ཆེན་བོདི་ས་ཏྭ་སོགས་ཀིས་བསན་

པའི་ལྟ་སྤོད་རྣམ་དག་འཛིན་པ་ཉུང་བར་གྱུར་པས། ཆོས་རྒྱལ་གིས་ལྟ་ངན་དེ་སུན་

འབིན་པའི་ཕིར་དུ་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་སྤན་དྲངས་ཏེ། ཧྭ་ཤང་རོད་

པས་ཕམ་པར་བས། ཁོའི་ལྟ་བ་རིགས་པས་སུན་ཕྱུངས་ནས་སོམ་རིམ་གསུམ་

མཛད་དེ་ལྟ་སྤོད་རྣམ་པར་དག་པ་སར་ཡང་གསལ་བར་བས་སོ། །མངའ་བདག་ཁི་

རལ་པ་ཅན་གི་རིང་ལ་པཎི་ཏ་ཛི་ན་མི་ཏ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པ་དུ་མ་སྤན་དྲངས་ཏེ། 

དམ་པའི་ཆོས་དུ་མ་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་སྐད་གསར་བཅད་

ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་ནས་གང་དར་མ་རྒྱལ་སར་འཁོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསན་པ་བོད་དུ་ལྷག་མ་མེད་པར་བསྣུབས་སོ། །



  46  

ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསན་པ་སྔ་དར་གི་དུས་སུ་ལྟ་བ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཁི་སྲོང་གིས་ལྟ་བ་དང་སྤོད་པ་

མཁན་པོ་བོ་དི་ས་ཏྭའི་ལུགས་བཞིན་གིས་ཤིག །ཅེས་ཐོག་མར་ཁིམས་བསྒགས་པ་

དང༌། ཧྭ་ཤང་གི་རེས་སུ་ཡང༌། ད་ཕིན་ཆད་ལྟ་བ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་ལྟར་

བ་དགོས་ཤིང༌། ཧྭ་ཤང་གི་ལུགས་ལྟར་བེད་ན་ཆད་པས་གཅོད་དོ་ཞེས་དྲིལ་

བསྒགས་པར་བཤད་པས། དེས་ན་བསན་པ་སྔ་དར་ལ་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་

འཛིན་པའི་པཎི་ཏ་འགའ་ཞིག་ཀང་བོན་མོད་ཀང༌། གཙོ་བོ་ནི་ཞི་འཚོ་དང༌། ཀ་མ་ལ་

ཤཱི་ལའི་ལུགས་ཡིན་པས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལྟ་བ་ཉིད་དར་ཆེའོ། །

གཉིས་པ་བསན་པ་ཕི་དར་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

གང་དར་མས་བསན་པ་བསྣུབས་པའི་དུས་སུ་དཔལ་ཆེན་ཆུ་བོ་རིའི་སོམ་གྲྭ་

ན་མཁས་པ་མི་གསུམ་བཞུགས་པ་བོས་ཏེ་མདོ་སྨད་དུ་བོན། བ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་

རབ་གསལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསེན་པར་རོགས། །བོད་ནས་ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁིམས་

ཤེས་རབ་སོགས་མི་བཅུ་འོངས་ནས་བ་ཆེན་ལས་སོམ་པ་བངས། དེ་རྣམས་བོད་དུ་

ཐོན་ནས་གནས་གཞི་བཟུང་ཞིང་སོམ་པ་སེལ་བས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་མེ་

རོ་སྨད་ནས་གསོས་ཏེ། སར་ཡང་བསན་པ་དར་བའི་མགོ་ཚུགས་ཏེ་རིམ་གིས་

འཕེལ་བས་དབུས་གཙང་གི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དགེ་འདུན་གི་སེས་བཀང་སེ་བཤད་

སྒྲུབ་ཀི་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེས་ན་བ་ཆེན་པོ་དང༌། ཀླུ་མེས་ལ་

སོགས་པ་གངས་ཅན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་མཆོག་ཏུ་ཆེའོ། །

སོད་ནས་གསོས་ཚུལ་ནི། ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀི་དུས་སུ་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་

ཆེན་བཟང་པོ་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་སོབ་པར་བཏང་བས་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ་མདོ་
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སྔགས་ཀི་ཆོས་མང་པོ་བསྒྱུར། འཆད་ཉན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ། ཀླུ་སྐར་རྒྱལ་བཏུལ་

ནས་དེས་རྒྱུད་བརླམས་པའི་ར་རི་སྐར་རྒྱལ་གིས་སེལ་བའི་ཆོས་ལོག་དང༌། 

སྔགས་ཀི་ལོག་སྤོད་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཚར་བཅད་དེ་བསན་པ་རྣམ་པར་དག་

པས་ཁ་བ་རི་པ་རྣམས་ལ་སྐུ་དྲིན་གིས་ཁབ་པར་མཛད། འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་

གིས་བསན་པ་སྔ་དར་ལས་ཕི་དར་སྔགས་ཀི་བསན་པ་བོད་དུ་དར་བ་ཡང་ཕལ་ཆེར་

ལོ་ཙཱ་བ་འདི་ཁོ་ནའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཐུགས་མད་པར་སྣང་

ངོ༌། །སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་སྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་མཛད་དེ་མཁའ་སྤོད་དུ་གཤེགས། ལོ་ཆེན་

འདིའི་ལྟ་བ་ནི་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །

གཞན་ཡང་ལྷ་བ་མ་འདིས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཀི་པནི་ཏ་དར་པཱ་ལ་དང༌། 

དེའི་སོབ་མའི་གཙོ་བོ་སདྷུ་པཱ་ལ། གུ་ཎ་པཱ་ལ། པྲཛྙཱ་པཱ་ལ་སེ་པཱ་ལ་གསུམ་དུ་གགས་

པ་དང་བཅས་སྤན་དྲངས་ཏེ། དེ་དག་ལས་ཞང་ཞུང་བ་རྒྱལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

སོམ་པ་བངས། སྨད་ནས་བལ་པོར་བོན་ཏེ་འདུལ་འཛིན་པྲེ་ཏ་ཀ་ལ་འདུལ་བའི་ལག་

ལེན་དང་བཤད་པ་ཞུས། དེའི་སོབ་མ་དཔལ་འབོར་ཤེས་རབ་དང༌། ཞང་མོ་ཆེ་བ་

བང་ཆུབ་སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་སོད་འདུལ་བ་ཞེས་གགས། གཞན་

ཡང་མངའ་བདག་ལྷ་སེའི་རིང་ལ་ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི་སྤན་དྲངས། མདོ་དང་

བསན་བཅོས་མང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང༌། དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་

སོམ་རྒྱུན་ལ་པཎ་ཆེན་སོམ་རྒྱུན་ཟེར་རོ། །

བསན་པ་སྔ་དར་དང་ཕི་དར་གི་རྣམ་གཞག་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་

གཞི་མ་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ཡིན་པའི་དབང་གིས་སོམ་རྒྱུན་དང་འདུལ་བའི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལག་ལེན་དར་ཚུལ་གི་སོ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་པར་སྣང་ངོ༌། །བསན་པ་སྤིར་དར་

ཚུལ་མདོར་བ་ས་པ་ནི་དེ་ཙམ་སེ། ཞིབ་པར་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་ལས་ཤེས་པར་

བའོ། །བོད་ཡུལ་གདུལ་བའི་བསོད་ནམས་ནོར་འཛིན་གཞིར། །སྐྱེས་མཆོག་དུ་མའི་

ཐུགས་བསྐྱེད་འབབ་སེགས་ལས། །བཀའ་བསན་ལྷ་ཆབ་གཙང་མའི་རྒྱུན་མང་

པོ། །ཟབ་རྒྱས་རང་སྒ་སྒོགས་བཞིན་བབས་པ་ལས། །བསབ་གསུམ་ནོར་བུའི་དྲྭ་བ་

རབ་འཁིགས་ཤིང༌། །ལུང་རིགས་རླབས་ཕེང་སོང་གི་འདུ་འགོད་ཅན། །བགང་ཡས་

མཁས་གྲུབ་གདེངས་ཅན་རོལ་པའི་གནས། །ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོས་ཡོངས་སུ་གང་

བར་གྱུར། །ཨེ་མ་མཐའ་འཁོབ་ལོངས་འདིར་འཕགས་ཡུལ་གི། །ཡ་མཚན་མ་ཚང་

མེད་པར་རོགས་མཛད་པའི། །ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རིམ་བོན་རྣམས་ཀི་དྲིན། །བསམ་

གིན་ལག་པའི་པདྨོ་སིང་གར་ཟུམ། །

གཉིས་པ་གྲུབ་མཐའ་སྱོ་སྱོའི་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀི་འཕིན་ལས་དང༌། ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་

ཀི་བཀའ་དྲིན་དང༌། བོད་ཀི་སྐྱེ་འགོའི་བསོད་ནམས་ཀི་མཐུ་ལས་གངས་ཅན་གི་

ལོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་དུ་དར་ཞིང་

རྒྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་དར་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ཡང་

བོད་ཀི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཐ་སད་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི། བེ་བག་སྨྲ་བའི་སེ་

པ་བཅོ་བརྒྱད་ལྟར་ཡུལ་གི་མིང་དང་སོབ་དཔོན་གི་མིང་ལས་བཏགས་པ་ཡང་སྣང་

ལ། ཁ་ཅིག་ནིརྒྱ་གར་གི་པཎ་གྲུབ་རེ་ལས་གདམས་པ་སྣ་རེ་ཞུས་ཤིང༌། དེ་ཉིད་གཙོ་

བོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་གདམས་པ་དེའི་མིང་གིས་གྲུབ་མཐའ་ཟུར་བར་བཏགས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

པ་ཡང་སྣང་བས། འཕགས་ཡུལ་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ལྟར་ལྟ་བ་ཁོ་ནའི་སོ་ནས་གྲུབ་

མཐའི་མིང་བཏགས་པའི་ངེས་པ་མི་སྣང་སེ། དཔེར་བརོད་ན། ས་སྐྱ་པ། ཇོ་ནང་པ། 

ཤངས་པ། འབི་གུང་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་གི་སོ་ནས་མིང་བཏགས་པ་མང་ཞིང༌། 

ཀར་པ། བུ་ལུགས་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སོབ་དཔོན་གི་སོ་ནས་མིང་བཏགས་པ་དང༌། 

བཀའ་གདམས་པ། རོགས་ཆེན་པ། ཕག་ཆེན་པ། ཞི་བེད་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གདམས་

པའི་སོ་ནས་མིང་བཏགས་པར་སྣང་བས་སོ། །

དེ་དག་གི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་ཞིག་རིམ་པས་བརོད་ན་འདི་ལ་གཉིས། གྲུབ་

མཐའ་གཞན་གིབྱུང་ཚུལ་དང༌། དགེ་ལུགས་པའི་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བདུན། 

རིང་མ་པ་དང༌། 

བཀའ་གདམས་པ་དང༌། བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང༌། ཞིབེད་པ་དང༌། ས་སྐྱ་པ་

དང༌། ཇོ་ནང་པ་དང༌། ཉི་ཚེ་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །

དང་པྱོ་ལ་སྤིར་གསར་རིང་གི་དབྟེ་མཚམས་ངྱོས་བཟུང་བ་དང༌། 

བེ་བག་ཏུ་རིང་མ་བའི་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། མདོ་ཕོགས་ལ་

གསར་རིང་གི་དབེ་བ་མ་བྱུང་བས། རིང་མ་དང༌། གསར་མའི་རྣམ་བཞག་ནི་གསང་

སྔགས་ཀི་བསན་པ་དར་ཚུལ་གི་སོ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ལའང་བཤད་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀང་གགས་ཆེ་བ་ནི། པཎི་ཏ་སྨྲ་ཏི་བོན་པ་ཡན་ཆོད་དུ་བསྒྱུར་བའི་

རྒྱུད་རྣམས་ལ་གསང་སྔགས་རིང་མ་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཕིན་ཆད་དུ་

བསྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་གསང་སྔགས་གསར་མའི་ཐ་སད་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་འཇམ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དཔལ་ར་རྒྱུད་ཀང་ཁི་སྲོང་གི་དུས་བསྒྱུར་བས་རིང་རྒྱུད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

འགྱུར་ཡང༌། རྒྱུད་སེའི་སྲོལ་འབེད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་གསར་མར་མཛད་པ་ཅི་

ཡིན་དཔྱད་པའི་གཞིར་སྣང་ངོ༌། །གསང་སྔགས་གསར་མའི་འགྱུར་མགོ་ནི་ལོ་ཙཱ་བ་

རིན་བཟང་ནས་ངོས་འཛིན་མོད། འོན་ཀང་འབོག་མི་དང༌། འགོས་དང༌། མངའ་

བདག་མར་པ་རྣམས་ཀང་ཡིན་ཏེ། བསན་པ་ཕི་དར་གི་ཐོག་མར་བོན་པའི་ལོ་སོན་རོ་

རེ་དབང་ཕྱུག་ལས་བསན་པ་འཕེལ་བཞིན་པའི་སྐབས། མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་

བཙན་གི་སྲས་ཁི་བཀྲ་ཤིས་བརེགས་པ་དཔལ་གིས་རུ་ལག་གི་ས་ཆར་རྒྱལ་སྲིད་

བསྐྱངས་པའི་སྲས་དཔལ་ལྡེ། འོད་ལྡེ། སྐྱིད་ལྡེ་བ་བ་མཆེད་གསུམ་བྱུང་བས། ལོ་

སོན་ལ་བསན་པ་སེལ་བར་ནུས་པའི་མཁན་སོབ་ཟུང་ཅིག་གནང་བར་ཞུས་པས། 

མཁན་པོ་ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་བརོན་འགྲུས་གཉིས་བཏང་བས་

དགེ་འདུན་གི་སེ་ཚུགས། མཁན་སོབ་དེ་བགོས་ནས། འབོག་མི་དང་སག་ལོ་གཉིས་

ལ་བསན་པའི་གཞི་མ་ཡིན་པས་འདུལ་བ། སིང་པོ་ཡིན་པས་ཤེར་ཕིན། ཉིང་ཁུ་ཡིན་

པས་གསང་སྔགས་ཉོན་ཞེས་བསོས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བཏང༌། སག་ལོས་གནས་སྐོར་

གཙོ་བོར་བས་ནས་སོབ་གཉེར་ཆེར་མ་བས། འབོག་མིས་བསོས་པ་བཞིན་

བསྒྲུབས་པས་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། འདིས་མ་རྒྱུད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཤད་

སྒྲུབ་ཀིས་བསན་པ་དར་བར་མཛད། ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་གིས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པ་དང༌། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་བཤད་བཀའ། བེ་བག་ཏུ་རྣལ་འབོར་

རྒྱུད་གསལ་བར་མཛད། རེ་འགོས་ཀིས་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའི་བཤད་བཀའ་སེལ། མངའ་བདག་མར་པས་ཕ་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་
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པ། མ་རྒྱུད་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ། སིང་པོ་དགེས་པ་རོ་རེ། ཡང་སིང་འཁོར་ལོ་བདེ་

མཆོགབཀའ་སྲུང་ཅན་གི་གདན་བཞི་ལ་སོགས་པའི་དབང་བཀའ། བཤད་བཀའ། 

མན་ངག་གི་བཀའ་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བས་མཁས་གྲུབ་ཀིས་བོད་ཡུལ་བཀང༌། 

གསང་སྔགས་ཀི་བསན་པའི་བདག་པོར་གྱུར་ཏེ། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་འདི་རྣམས་ནས་

གསང་སྔགས་གསར་མའི་བསན་པའི་དབུ་ཚུགས་པ་ཡིན་ནོ། །

བོད་སྔགས་བླུན་པོའི་ཁ་ནས་ཐོན་པའི་གཏམ། །ཆང་དྲི་འཐུལ་བས་མ་

སྦགས་འཕགས་ཡུལ་གི། །གྲུབ་མཆོག་ཞལ་ལུང་པད་དཀར་བསུང་ཞིམ་ལ། །སྔ་

འགྱུར་ཐེག་པར་གགས་པའི་བྱུང་བ་གེང༌། །

གཉིས་པ་བྟེ་བྲག་ཏུ་རིང་མ་པ་བྱུང་ཚུལ་ལ། 

ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང༌། གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་དང༌། དེ་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་དང༌། 

ཕིས་ཀི་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་བརོད་པ་དང་བཞི་ལས། ཐོག་མར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་

སམ་པོས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་རོགས་སོགས་ཀི་གདམས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་

ཤིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་སེ། བོད་ཁམས་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་སྤན་

རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་ཡིག་དྲུག་བཟླ་བ་འདི་ཐོག་མར་འདི་ནས་

དར། དེ་དུས་རྒྱ་གར་ནས་སོབ་དཔོན་ཀུ་ས་ར་དང༌། བམ་ཟེ་ཤམ་ཀ་ར། བལ་པོའི་སོབ་

དཔོན་ཤི་ལ་མཉྫུ་སོགས་སྤན་དྲངས་ནས་རྒྱུད་ཀི་ཆ་ལག་མང་དུ་བསྒྱུར་ཞེས་ཀ་ཁོལ་

མར་འབྱུང༌། དེ་ནས་མི་རབས་ལྔ་ན་རྒྱལ་པོ་ཁི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གིས་པཎི་ཏ་ཆེན་པོ་

ཤཱནྟ་རཀི་ཏ་སྤན་དྲངས། མཁན་པོས་དགེ་བ་བཅུ་དང༌། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་བརྟེན་

པའི་ཆོས་གསུངས་ཤིང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཁིམས་ཕོག་པས་ཡུལ་ལྷ་མཐུ་བོ་ཆེ་
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རྣམས་མ་དགའ་བར་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷས་དམར་པོ་རི་ལ་ཐོག་ཕབ། ཡར་ལྷ་ཤམ་པོས་

ཡར་ཀླུང་ཕང་ཐང་གི་ཕོ་བང་ཆུ་ལ་བསྐུར། བསན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་མི་ནད་ཕྱུགས་

ནད་མང་དུ་བཏང་བ་ལ། མཁན་པོས་ཐོག་མར་བོད་ཀི་ལྷ་སྲིན་མ་རུངས་པ་རྣམས་

འདུལ་དགོས་པ་འདུག་པས། སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤན་དྲངས་གསུངས་པ་

བཞིན་རྒྱལ་པོས་ཕོ་ཉ་བ་མངགས་པས། སོབ་དཔོན་གིས་མངོན་པར་ཤེས་པས་

མཁེན་ནས་རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་བོན་པ་དང་ལམ་དུ་མཇལ་ཏེ་བོད་དུ་གདན་དྲངས། ལྷ་

སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། ནམ་མཁའ་ལ་རོ་རེའི་འགོས་དང་

བཅས་ཏེ་ས་འདུལ་མཛད་ནས་ཟན་ཡང་མི་འགྱུར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་

ཁང་བཞེངས། རེ་དང་འབངས་ཉེར་ལྔ་སོགས་སྣོད་ལྡན་མང་པོར་ཡོ་ག་རྣམ་པ་གསུམ་

གིས་སྨིན་གོལ་ལ་བཀོད་པས་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོ་བྱུང་སེ། 

ནམ་མཁའི་སིང་པོ་ཉི་མའི་ཟེར་ལ་ཆིབས། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བག་ལ་ཕུར་བུ་

འདེབས། །རྒྱལ་བ་མཆོག་དབངས་རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་ཐོན། །མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་

བསད་པའི་མི་རོསོངས། །དཔལ་གི་ཡེ་ཤེས་མ་མོ་མངོན་སུམ་འཁོལ། །དཔལ་གི་

སེང་གེ་ལྷ་སྲིན་བན་དུ་འཁོལ། །བ་ཻརོ་ཙ་ན་ཡེ་ཤེས་སྤན་དང་ལྡན། །མངའ་བདག་རྒྱལ་

པོ་འཇིག་རྟེན་མི་གཡོ་གྲུབ། །གཡུ་སྒ་སིང་པོརྟོགས་པའི་མཆོག་དང་ལྡན། །ཛྙཱ་ན་ཀུ་

མཱར་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་སོན། །རོ་རེ་བདུད་འཇོམས་རླུང་ལྟར་ཐོགས་པ་མེད། །ཡེ་ཤེས་

དབངས་ནི་མཁའ་སྤོད་གནས་སུ་གཤེགས། །སོག་པོ་ལྷ་དཔལ་གཅན་གཟན་གཉའ་

ནས་འཛིན། །སྣ་ནམ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་ལ་བ་ལྟར་ལྡིང༌། །དཔལ་གི་དབང་ཕྱུག་ཕུར་པ་

གདངས་ཚད་འགུམ། །ལྡན་མ་རེ་མང་མི་བརེད་གཟུངས་རྣམས་ཐོབ། །སྐ་བ་དཔལ་
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བརེགས་གཞན་གི་སེམས་རྣམས་ཤེས། །ཤུད་བུ་དཔལ་སེང་ཆུ་བོ་གེན་དུ་

ལྡོག །རྒྱལ་བའི་བོ་གོས་རོ་ལངས་གསེར་དུ་བསྒྱུར། །ཁེའུ་ཆུང་ལོ་ཡིས་ནམ་མཁའི་

བ་རྣམས་ཟིན། །དྲན་པ་ནམ་མཁས་བང་ནས་གཡག་རོད་ཁུག །འོ་བན་དབང་ཕྱུག་ཆུ་

ལ་ཉ་ལྟར་འཛུལ། །ར་ཐོག་རིན་ཆེན་ཕ་བོང་ཟས་སུ་ཟ། །དཔལ་གི་རོ་རེ་རི་བག་ཐོགས་

པ་མེད། །ལང་འགོ་དཀོན་མཆོག་ཐོག་ཆེན་མདའ་ལྟར་འཕེན། །རྒྱལ་བའི་བང་ཆུབ་

མཁའ་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འཆའ། །ཞེས་སོ། །

སྔགས་འཆང་དར་ཀིརྟི། བི་མ་ལ་མི་ཏ། སངས་རྒྱས་གསང་བ། ཤཱནྟི་གརྦྷ་

སོགས་རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་གཞན་ཡང་མང་པོ་བོན་པས། དར་ཀིརྟིས་ཀང་ཡོ་ག་རོ་རེ་

དབིངས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་མཛད། བི་མ་ལ་མི་ཏ་སོགས་

སོབ་དཔོན་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྣོད་ལྡན་རེ་གཉིས་ལ་གདམས་པ་ཅི་རིགས་

བསན། དེ་དག་གིས་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞུང་ཆེན་མོའི་བཤད་པ་མཛད་སྐད་མི་འདུག་

ཅིང༌། གསང་སྔགས་ཀང་བཀའ་ཤིན་ཏུ་དམ་པས་ཁབ་གདལ་ཆེ་བ་མ་མཛད། འོན་

ཀང་བཻ་རོ་ར་གཉགས་གནུབས་སོགས་ཀིས་ཀུན་བེད་རྒྱལ་པོ། མདོ་དགོངས་

འདུས། སྒྱུ་འཕྲུལ་སྒྲུབ་སེ་བརྒྱད་ཀི་ལུང་མན་ངག་རྣམས་གསང་བའི་ཚུལ་གིས་

བསྒྱུར། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོས་མ་འོངས་པའི་དོན་དུ་རི་བག་མཚོ་སོགས་ལ་

གདམས་པ་ཟབ་མོ་དུ་མ་གཏེར་དུ་སྦས་ཏེ། ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གིང་དུ་གཤེགས་སོ། །དེ་

ལྟ་ན་གསང་སྔགས་རིང་མའི་ཆོས་ནི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སམ་པོའི་དུས་ནས་ཐོར་བུ་

ཙམ་བྱུང་མོད་ཀང༌། རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་ཁི་སྲོང་གི་སྐབས་ནས་ཡིན་ལ། གཙོ་བོར་སོབ་

དཔོན་པདྨ་དང༌། བཤད་མ་ཐག་པའི་སོབ་དཔོན་གཞན་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའང་མང་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ངོ༌། །སྐབས་འདིར་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པར་བརོད་འོས་ཀང༌། རྣམ་

ཐར་ལ་མི་མཐུན་པ་མང་བས་གཅིག་ཏུ་ཁ་ཚོན་གཅོད་དཀའ་ཞིང་ཡིག་ཚོགས་ཆེ་

བས་ཀང་འཇིགས་ནས་མ་བཀོད་དོ། །འགའ་ཞིག་གིས་སོབ་དཔོན་པདྨ་བོད་དུ་ཟླ་བ་

ཁ་ཤས་ལས་མ་བཞུགས་ཤིང༌། དེའི་རིང་ལའང་ལྷ་སྲིན་འདུལ་བ་དང་བསམ་ཡས་

ཀི་རབ་གནས་མཛད་པ་ཙམ་ལས་ཆོས་མང་དུ་མ་གསུངས། སོབ་དཔོན་ཕིར་

གཤེགས་རེས་མུ་སེགས་པ་ཞིག་སོབ་དཔོན་དུ་བརྫུས་ནས་མགོ་ལ་རོད་སྒོ་

བཙུགས་པ་སོགས་དེང་སང་ཨོ་རྒྱན་ཟ་ཧོར་མར་གགས་པ་འདིའི་ཆ་བད་ཀིས་བོད་

དུ་འོངས་ནས་རིང་མའི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པ་འདི་དར་བར་བས་སོ་ཟེར་བ་ནི་ཆགས་

སང་གི་གཏམ་ཡིན་པར་མངོན་ནོ། །ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་རིང་མའི་ཆོས་རྣམས་གུ་

རུ་ཆོས་དབང་གིས་བས་པ་ཡིན། དེང་སང་ཨོ་རྒྱན་ཟ་ཧོར་མ་ཞེས་གགས་པ་འདི་

ཡང་ཆོས་དབང་གི་ཆ་བད་ཡིན་ཟེར་བ་ནི། གུ་རུ་ཆོས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དུས་ཕིས་

བྱུང་བའི་གཏེར་སོན་ཞིག་ཡིན་པས་དུས་ཀང་མི་མཚུངས་པ་མ་ཤེས་པའི་བབ་ཅོལ་

སྨྲ་བར་ཟད་དོ། །རིང་མའི་ལུགས་ལ་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུའི་རྣམ་བཞག་བེད་དེ། ཉན་

ཐོས། རང་རྒྱལ། བང་སེམས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་ཐུན་མོང་གི་

ཐེག་པ་གསུམ། ཀྲ་ཡ། ཨུ་པ། ཡོ་ག་སེ་ལོངས་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔས་གསུངས་པའི་

གསང་སྔགས་ཀི་ཕིའི་ཐེག་པ་གསུམ་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག །ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་

ག །རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་སེ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་གསུངས་པའི་ནང་

གི་ཐེག་པ་བ་ན་མེད་པ་གསུམ་བཅས་དགུའོ། །

ཡང་ཕིའི་རྒྱུད་སེ་དང་ནང་གི་རྒྱུད་སེ་གཉིས་ལས། ཕི་ཀྲ་ཡའམ་བ་རྒྱུད་



  55  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

རྣམས་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀིས་གསུངས། ཨུ་པའམ་སྤོད་རྒྱུད་དང༌། ཡོ་ག་སེ་

རྣལ་འབོར་རྒྱུད་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀིས་གསུངས། ནང་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་

རྣམས་ནི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་ཆོས་འབྱུང་ཡངས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་གསུངས་

པར་བཤད། དེ་དག་ལས་བ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་ནི་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཆོས་སྐུ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པས་དག་ས་ལ་

གནས་པའི་གདུལ་བ་ལ་རོལ་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རྒྱ་ཆད་ཕོགས་ལྷུང་དང་བལ་བར་

དུས་བཞིར་དུས་མེད་དུ་སོན་པར་བེད་ཅིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་ནི་ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པས་ཚད་གཟུང་དང་བལ་བ་སེ། དེ་ལས་ཉུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་འཛམ་

བུའི་གིང་འདིར་དགའ་རབ་རོ་རེ་དང༌། ཤྲི་སིངྷ་དང༌། ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏ་དང༌། བི་མ་ལ་དང༌། 

པདྨ་ཀཱ་ར་སོགས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་

གསལ་བར་མཛད་དོ་ཞེས་འཆད། །བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ལ། རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད། 

རིག་འཛིན་བར་བརྒྱུད། གང་ཟག་སན་བརྒྱུད་གསུམ་དང༌། ཡང་བཀའ་བབས་ལུང་

བསན་གི་བརྒྱུད་པ། ལས་འཕོ་གཏེར་གི་བརྒྱུད་པ། སྨོན་ལམ་གཏད་རྒྱའི་བརྒྱུད་པ་

སེ་བརྒྱུད་པ་དྲུག་གི་རྣམ་བཞག་ཀང་བེད་དོ། །དེ་དག་ཞིབ་ཏུ་བིས་ན་མང་བར་

འགྱུར་བས་དེ་ཙམ་ལས་མ་སོས་སོ། །

རིང་མའི་ཆོས་ལ་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ། ཟབ་མོ་དག་

སྣང་གི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་དུ་དབེ་བར་སྣང་བས། དེ་དག་བོད་དུ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ནི། 

བཀའ་མ་སྒྱུ་འཕྲུལ། འདུས་པ་མདོ། སེམས་ཕོགས་ཏེ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་ཞེས་

ཟེར་བ་ལས། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སིང་པོའི་སྐོར་ནི། བི་མ་ལས་ར་རིན་ཆེན་མཆོག་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལ་བཤད་ཅིང་བསྒྱུར། དེས་གཙུག་རུ་རིན་ཆེན་གཞོན་ནུ་དང༌། གི་རེ་མཆོག་སྐྱོང་

གཉིས་ལ་བཤད། དེ་གཉིས་ཀིས་དར་རེ་དཔལ་གི་གགས་པ་དང༌། ཞང་རྒྱལ་བའི་

ཡོན་ཏན་གཉིས་ལ་བཤད། ཞང་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་མན་ངག་བརྒྱུད་པ་དང༌། 

དེར་རེས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་མང་པོ་ལ་སེལ་བས་དབུས་ལུགས་དང་

ཁམས་ལུགས་གཉིས་སུ་གགས། ཡང་བི་མ་ལའི་སོབ་མ་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར། 

དེའི་སོབ་མ་སོག་པོ་དཔལ་གི་ཡེ་ཤེས། དེའི་སོབ་མ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་

ཤེས་ཡིན་པས་དེ་དག་ལས་བརྒྱུད་པའང་བྱུང་བ་འདྲ། གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་

ཤེས་ལ་སོ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཐུགས་ཟིན་གི་སྲས་བཞི། སྲས་ཀི་དམ་པ་

ཁུ་ལུང་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་ལྔ། ཡོན་ཏན་ཡབ་སྲས་ལ་དང་པོའི་སོབ་མ་མང་

ཤེས་རབ་མཆོག །དེའིསོབ་མ་ཟུར་པོ་ཆེ་ཤཱཀ་འབྱུང་གནས། དེ་ལ་སོབ་མ་རེ་མོ་

བཞི། རེ་ལོག་དང་ལྔ། སོམ་ཆེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སོགས་བྱུང༌། རེ་མོ་བཞིའི་མཆོག་

ཟུར་ཆུང་ཤེས་རབ་གགས་སམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱ་པོ་པ། དེ་ལ་སོབ་མ་ཀ་བཞི། 

གདུང་བརྒྱད། ལྕམ་བཅུ་དྲུགགལ་མ་སོ་གཉིས། སོམ་ཆེན་གཉིས། ཡུས་པོ་ཆེ་

གཅིག །དཀྱུས་པ་གཉིས། ས་གུར་གཉིས། གོ་མཆོད་གསུམ་བ་བ་བྱུང༌། ཟུར་ཆུང་

གི་སྲས་ཕག་རོར་གི་སྤྲུལ་པར་གགས་པ་རེ་སྒོ་ཕུག་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀ་སེང་གེ །

དེ་ལ་སོབ་མ་མེ་བཞི། ནག་བཞི། སོན་བཞི་སེ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནག་བཞིའི་

མཆོག་ལྷ་རེ་ལྕེ་སོན་རྒྱ་ནག་བ་བ་དབུ་ཚད་སོགས་སེ་སྣོད་ལ་སྦྱངས་པས་མཁས་

པར་གྱུར་ཏེ། རྒྱ་བརོན་སེང་སྒོ་ཕུག་པར་རོད་དུ་འོངས་པ་རོད་པས་ཕམ་པར་བས་

པས་སྒོ་ཕུག་པ་མཉེས་ནས་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་གནང༌། དེ་ལ་
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སོབ་མ་བཟང་ལ་མང་བ་བྱུང་ཡང༌། གཙོ་བོ་དབོན་པོ་བ་མ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་

གཟུངས། དེ་ལ་སོབ་མ་ཆེས་མང་ཡང་ཐུགས་སྲས་དམ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་པོ་བདུད་

རི། དེའི་སོབ་མའི་གཙོ་བོ་དྲུག་གི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྟ་སོན་ཇོ་ཡེས་ཏེ། འདིས་

གསུང་སྒོས་ཐམས་ཅད་ཡི་གེར་བཀོད་པས་ཕི་རབས་ལ་དྲིན་ཆེའོ། །སྒོ་ཕུག་པའི་

སོབ་མ་གཙང་པ་སྤི་སོན་དང༌། ཉེ་སོན་གཉིས། གཙང་ནག་འོད་འབར། མེས་སོན་

མགོན་པོ། བ་མ་སྲོ། །དེ་ལ་པཀི་ཤཱཀ་འོད་དང༌། རྟ་ནག་བདུད་འདུལ་གིས་གསན། 

བདུད་འདུལ་ནས་ཟུར་བམས་པ་སེང་གེ །དེ་ལ་གཡུང་སོན་དང་འཇམ་དབངས་

བསམ་གྲུབ་རོ་རེས་གསན་ཅིང་འཕེལ། གཡུང་སོན་རོ་རེ་དཔལ་ནི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་

པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅན་གསར་རིང་གཉིས་ཀའི་གྲུབ་ཐོབ་རོད་མེད་ཞིག་གོ །

ཡང་སྒོ་ཕུག་པའི་སོབ་བརྒྱུད་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་གོང་བ་ལ་ནས་ཁམས་

སུ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ། གཞན་ཡང་རོག་གི་གདུང་བརྒྱུད་དང་སོབ་བརྒྱུད་རྣམས་ལའང་

དབང་དང་རྒྱུད་བཤད་མང་དུ་བྱུང༌། དན་འབག་དང༌། གཙང་སོད་མང་མགར་དང༌། 

ལ་སོད་ལྷོ་བང་སོགས་སུ་དར་ལ། ཡང་སྒོ་ཕུག་པའི་སོབ་བརྒྱུད་ཀ་དམ་པ་བདེ་

གཤེགས་སུ་གགས་པ་མཚན་དངོས་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང༌། སོབས་པ་མཐའ་ཡས་

བ་བས། འབི་ཆུའི་འགམ་སོམ་འབོར་དང་ཉེ་བ་ཡི་གེ་ཀ་འདྲ་བའི་ས་ཆར་དགོན་པ་

བཏབ་པས་ཀ་ཐོག་ཏུ་གགས་པ་དེར་ཡང་ཆེས་དར་རོ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའི་སྐབས་སོ། །འདུས་པ་མདོ་ནི་ར་བའི་རྒྱུད་ཀུན་འདུས་རིག་པའི་མདོ་དང༌། 

བཤད་པའིརྒྱུད་མདོ་དགོངས་པ་འདུས་པ་གཉིས་ཏེ། ད་ན་རཀི་ཏས་བལ་པོ་དར་བོ་

དི་དང་བ་སུ་ད་ར་ལ་བཤད། འབྲུ་ཤའི་ཡུལ་ཁོམ་དུ་རུ་ཆེ་བཙན་སྐྱེས་ལ་བཤད་དེ་
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བསྒྱུར། དེ་གསུམ་གིས་ཇོ་བོ་བསྣུབས་སངས་རྒྱས་ལ་བཤད། ཇོ་བོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་

མཚོ་སོགས་ལས་རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་དེ་ལྷ་རེ་ཤངས་པ་དང༌། ཐོ་གར་ནམ་མཁའ་

ལྷས་ལྷ་རེ་འུག་པ་ལུང་པ་ལ་བསྩལ་ཏེ་རིམ་པར་འཕེལ་བར་གྱུར། མདོའི་སྐབས་

སོ། །སྐབས་ཤིག་ཏུ་སོབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤོད་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་རོང་ཟོམ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་

བཟང་ཞེས་བ་བ་ཟླ་མེད་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སེ། དེས་ཀང་མདོ་སྒྱུ་

སེམས་གསུམ་གའི་གསན་པ་དང་ཉམས་བཞེས་གཞན་ལ་ལེགས་འདོམས་ཀི་

འཕིན་ལས་སེལ་ཏོ། །བསྐྱེད་རིམ་གི་གཙོ་བོ་ནི། སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་

སེ། འཇམ་དཔལ་སྐུ། པདྨ་གསུང༌། ཡང་དག་ཐུགས། བདུད་རི་ཡོན་ཏན། ཕུར་པ་

འཕིན་ལས་རྣམས་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སེ་ལྔ་དང༌། མ་མོ་རྦོད་གཏོང༌། 

དམོད་པ་དྲག་སྔགས། འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསོད་རྣམས་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་སེ་གསུམ་

ཞེས་གགས་སོ། །

དེ་དག་ལས་རྟ་མགིན་དང་ཕུར་པ་གཉིས་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀིས། 

རྒྱལ་པོ་ལ་རྟ་མགིན་དང༌། ཇོ་མོ་དང༌། འབེ་ཨ་ཙ་ར་ས་ལེ་ལ་ཕུར་པ་སྩལ་བས་དེ་

དག་ལས་རིམ་གིས་འཕེལ། འཇམ་དཔལ་སྐོར་ནི། སོབ་དཔོན་ཤཱིནྟཾ་གརྦྷ་དང༌། ཡང་

དག་སྐོར་ནི་ཧཱུཾ་ཀཱ་ར། བདུད་རིའི་སྐོར་ནི། བི་མ་ལ་མི་ཏ་རྣམས་ཀིས་བཤད་ཅིང་དར་

བར་བས་སོ། །མ་མོ་ལ་སོགས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་གིས་བོད་ཀི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་

བཏུལ་བ་རྣམས་དབང་བསྐུར་ཏེ་དམ་ཚིག་ལ་བཞག་ནས་རིས་སུ་བཅད་པའི་སེ་

གསུམ་པོ་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་གདམས་པའི་ར་ལག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀི་རིམ་པ་

བསན་པ་སེ། སྦྱོང་རྒྱུད་འཇིག་རྟེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་དག་དང་རྣམ་བཞག་མཚུངས་
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པའོ། །རིང་མའི་ཆོས་ཀི་སིང་པོར་གྱུར་པ་ནི་མན་ངག་རོགས་པ་ཆེན་པོར་གགས་པ་

སེ། དེ་ལ་ཡང་སེམས་སེ་དང༌། ཀོང་སེ་དང༌། མན་ངག་གི་སེ་གསུམ། སེམས་སེ་མ་

བུ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་ལྔ་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང༌། བཅུ་གསུམ་བི་མ་ལ་ལས་བྱུང༌། ཀོང་སེ་

ཡང་བི་མ་ལ་ལས་བྱུང་ཞིང༌། མན་ངག་གི་སེ་ལ་སིང་ཏིག་ཅེས་གགས་ཏེ་བཻ་རོ་ཉིད་

ལས་བྱུང་བའོ། །རོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཕོགས་སུ་གགས་པ་ནི། བཻ་རོ་ཙ་ན་དང༌། 

གཡུ་སྒ་སིང་པོ་ལ། གཉགས་ཛྙཱ་ནས་ཞུས། ཁོང་ལ་བཀའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་འདུས་

ཤིང་སོབ་མའི་དམ་པ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ལས། སོག་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ་

རིམ་པར་བརྒྱུད་དོ། །ཡང་བཻ་རོའི་སོབ་མ་སངས་སངས་རྒྱས་མགོན་པོས་རྦ་རཀི་ཏ་

ལ་བཤད། དེ་ནས་ཡ་ཟི་དར་མ་ཤེས་རབ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པ་དང༌། བཻ་རོ། ཇོ་མོ་སྒེ་

མོ། མར་པ་ཤེས་རབ་འོད་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པའང་ཡོད་དོ། །སེམས་ཕོགས་ཀི་

སྐབས་སོ། །

རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀོང་གི་སེའི་སྐོར་ལ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ཆུང་

བའི་དོན་ཀོང་དགུས་བསན་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་གསང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་

པའི་རོ་རེ་ཟམ་པའི་མན་ངག་རྣམས་བ་ཻརོས་དཔང་མི་ཕམ་མགོན་པོ་ལ་བཤད་པ་རིམ་

གིས་འཛེ་དར་བྷོ་ཏི་དང༌། དེ་ལས་མང་དར་སིང་ཧ་སོགས་ལྔ་དང༌། ངོར་རེ་དང༌། འཛེ་

ཇོ་སྲས་སོགས་ཀིས་ཞུས་པ་ལས་མང་དུ་འཕེལ་ལོ། །རོ་རེ་ཟམ་པའི་སྐབས་སོ། །ཤིན་

ཏུ་ཟབ་པར་གགས་པ་རོགས་པ་ཆེན་པོ་སིང་ཏིག་ནི། སོབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏ་སྔ་

མས་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་དང༌། མང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་གཉིས་ལ་བསན། མང་གིས་

དབུ་རུ་ཞཱའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནས་དེར་གདམས་ངག་རྣམས་གཏེར་དུ་སྦས། ཆིག་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བརྒྱུད་རྣམས་འབོམ་རིན་ཆེན་འབར་ལ་བཤད། དེས་སྦས་བོ་གོས་དབང་ཕྱུག་ལ་

བཤད། གནས་བརྟན་ལྡང་མ་ལྷུན་རྒྱལ་བ་བས་གཏེར་བཏོན་ཏེ། ལྕེ་བཙུན་སེང་གེ་

དབང་ཕྱུག་དང་ཁ་རག་སོམ་ཆུང་གཉིས་ལ་བཤད། ལྕེ་བཙུན་གིས་མང་བཀའ་

གདམས་པ་ལ་བསན་ཅིང༌། གདམས་པ་རྣམས་གཏེར་ཁ་གསུམ་དུ་སྦས། རོང་སྣར་

མདའི་ལྕེ་སོམ་ནག་པོ་དང༌། མས་གོ་འཆད་པ་སག་ནས་ཤངས་པ་རས་པ་དང། ་ཡར་

འབོག་གི་བསྣུབས་མཚོ་གིང་དགུའི་བ་དོར་འཁྲུངས་པའི་ཞང་བཀྲ་ཤིས་རོ་རེ་རྣམས་

ཀིས་གཏེར་བཏོན། ཕི་མ་འདིས་ལྕེ་བཙུན་རང་ལའང་ཐུག །དེས་སྲས་ཉི་འབུ། དེ་ནས་

རིམ་བཞིན་ཇོ་འབེར། འཁྲུལ་ཞིག་སེང་གེ་རྒྱལ་བ། མེ་ལོང་རོ་རེ། རིག་འཛིན་ཀུ་མཱ་རཱ་

ཛ། ཀོང་ཆེན་རབ་འབམས་པ་ལའོ། །ཀོང་ཆེན་རབ་འབམས་པ་འདི་ནི་རིང་མ་བའི་

བསན་འཛིན་གི་ཁོད་དུ་མཁས་པའི་རེ་མོར་སོན་པ་གཅིག་པུ་སེ། རིག་གནས་དང༌། 

མདོ་ཕོགས་དང༌། གསང་སྔགས་གསར་རིང་གི་བརམས་ཆོས་ཀང་ཤིན་ཏུ་མང་

ངོ༌། །མཁའ་འགོ་སིང་ཏིག་ཅེས་གགས་པ་ནི། རོ་རེ་འཆང་ལ་དགའ་རབ་རོ་རེས་གསན་

ནས། རིག་འཛིན་ཤྲི་སིང་ཧ་ལ་གནང༌། དེ་ལས་སོབ་དཔོན་པདྨས་གསན་ཏེ། ཡུམ་ཡེ་

ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གནང་ཞིང༌། ཕི་རབས་ཀི་དོན་དུ་གཏེར་དུ་སྦས་པ་པདྨ་ལས་

འབེལ་རལ་གིས་བཏོན་ནས། རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཀུན་མཁེན་རང་

བྱུང་རོ་རེ། གཡུང་སོན་རོ་རེ་དཔལ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པའོ། །

གཏེར་མ་བྱུང་ཚུལ་ནི། སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པ་ཚད་

མའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་གིས་མ་འོངས་པའི་གདུལ་བའི་དོན་དུ་མཆོག་ཐུན་འགྲུབ་

པའི་གདམས་པ་མང་པོ་གཏེར་དུ་སྦས་ཏེ་ཆུད་མི་ཟ་བར་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གཏེར་སྲུང་ལ་གཉེར་དུ་གཏད། སྐལ་ལྡན་ལས་འཕོ་ཅན་དང་འཕད་པའི་སྨོན་ལམ་

བཏབ། དུས་ནམ་གི་ཚེ་འདོན་པ་དུས་དེར་འདོན་རན་པའི་ལྟས་མཚན་འབྱུང་ཚུལ། 

གཏེར་སོན་གང་གིས་འདོན་པ་དེའི་མིང་རུས་མཚན་རྟགས་དང་བཅས་པ་གཏེར་གི་

ཁ་བང་དུ་བཏབ། ནམ་ཞིག་གནས་དུས་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་འཛོམ་པ་ན་གཏེར་དེ་

ཐོན་ནས་སྐལ་ལྡན་མང་པོ་ལ་སེལ་བ་ལ་གཏེར་ཆོས་ཞེས་གགས་སོ། །སྤིར་གཏེར་

ཆོས་རྒྱ་གར་དུའང་བྱུང་ཞིང༌། བོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་ལའང་ཡོད་པས་གཏེར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རིང་མའི་ཆོས་སུ་བེད་པ་ནི་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་བའི་སྐྱོན་ནོ། །གཏེར་སོན་

དུ་གགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རང་གིས་བཅོས་ནས་སས་ཏེ་བཏོན་པའི་རྫུས་མའང་

ཡོད་མོད་ཀང༌། རྣམ་དག་ཡིན་ངེས་ཀང་ཆེས་མང་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྨོད་མི་རུང་

ངོ༌། །གཏེར་སོན་ཚད་ལྡན་གཙོ་ཆེར་ཐང་ཡིག་ནས་ལུང་བསན་པའི་སངས་རྒྱས་བ་

མ་ནས་བཟུང་བདེ་ཆེན་གིང་པའི་བར་དང༌། ལུང་གིས་དངོས་སུ་མ་ཟིན་པའི་རོད་

བལ་གི་གཏེར་སོན་ཀང་མང་ཙམ་ཞིག་བྱུང་བ་རྣམས་ཕིས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་དབང་པོའི་

སེས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་ནས་གཏེར་སོན་བརྒྱ་རའི་གསོལ་འདེབས་

བརམས་པ་ལྟར་ལ། དེ་དག་ནི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་ཀ་རྣམ་པར་དག་པའོ་ཞེས་

ཆེན་པོ་རྣམས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་

དང༌། གུ་རུ་ཆོས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ལ་གཏེར་སོན་གོང་འོག་གཉིས་ཞེས་ཉི་ཟླ་ལྟ་

བུའི་གཏེར་སོན་གི་རྒྱལ་པོར་བེད་ལ། གཏེར་སོན་གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་འབར་གིས་ག་

ཐང་གིས་གཙོ་བའི་གནས་གཞི་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཞེངས་པ་དང༌། གཏེར་མང་པོ་དང་

ཁད་པར་སྨན་གི་རྒྱུད་བཞི་སོགས་གསོ་དཔྱད་སྐོར་མང་པོ་བཏོན་པས་བཀའ་དྲིན་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང་འཕིན་ལས་ཆེ་བར་སྣང་ངོ༌། །ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། གྲུབ་པའི་གོ་

འཕང་བརེས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ལྷག་པའིལྷས་ཞལ་བསན་ནས་དངོས་སུ་གསུངས་

པའི་གདམས་པ་སེ། འདི་ཡང་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་ཅིང༌། རིང་མའི་ཕོགས་

སུ་མང་ཙམ་ཞིག་བྱུང་སྣང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་རིང་མ་བའི་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་ལ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཞིབ་

ཏུ་འགོད་པ་ཡིག་ཚོགས་ཀི་ངལ་བ་ཆེ་བས་མི་འབི་ལ། འདིར་ལྟ་སོམ་གི་རྣམ་བཞག་

མདོ་ཙམ་བསད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་ད་ལྟའི་རིག་པ་གསལ་སོང་

རེན་པ་འདི་ལ་རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཟེར། དེའི་སྒ་བཤད་ཀང༌། སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་

ཀིས་བ་ས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རིག་པ་སོང་པ་འདིའི་ནང་དུ་རོགས་པས་ན་

རོགས་པ་དང༌། དེ་ལས་ལྷག་པའི་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའི་ཐབས་གཞན་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པ་མེད་པས་ན་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་ཡིན་སྐད། རོགས་ཆེན་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་ཕེ་

ན། སེམས་སེ། ཀོང་སེ། མན་ངག་གི་སེ་གསུམ་ལས། སེམས་སེ་ནི་ཅིར་སྣང་སེམས་

ཡིན་ལ་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་བས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལས་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་མེད་པ་སེ། འདིའི་ལམ་གི་སྣེ་འཁིད་ཚུལ་ཙམ་ཕག་ཆེན་དང་འདྲ་

ཤས་ཆེ་ཡང༌། ཕག་ཆེན་པས་ཡུལ་ལ་ཕར་རྒྱས་འདེབས་པ་ཡིན་ལ། སེམས་སེ་

བས་ཡུལ་ཅན་སེམས་ཉིད་རིག་སོང་ཀ་དག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་པས་དོན་ལ་མི་

འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཆེ་ཟེར། ཀོང་སེ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཀོང་ནས་འགོ་ས་

གཞན་མེད་པས་ཆོས་ཉིད་ཀི་ཀོང་ལས་གཞན་འབྱུང་འགོག་པ་ཡིན། འདིས་འོད་

གསལ་རིས་པོ་ཆེར་བེད་པ་གསར་མའི་རིམ་ལྔ་དང་ཆ་འདྲ་ཡང་དོན་ལ་ཁད་པར་ཆེ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

སེ། རིམ་ལྔ་ནི་རླུང་ལྔའི་བེད་ཆིངས་ཀི་གནད་ལས་སྒྱུ་ལུས་སོང་གཟུགས་ཀི་སྣང་

བརན་ཉིད་རིལ་འཛིན་དང༌། རེས་གཞིག་གིས་འོད་གསལ་དུ་དྭངས་སུ་འཇུག་པ་

ཡིན་པས་བ་རོལ་དང་བཅས་པ་ཡིན། ཀོང་སེ་པ་ནི་དམིགས་གཏད་བལ་བའི་གནད་

ཟབ་མོ་བ་རོལ་མེད་པའི་ངང་དུ་འཇོག་པ་ཟབ་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གིས་

འཇའ་ལུས་རོ་རེའི་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཟབ་པས། ལམ་འདིར་ཞུགས་པའི་རིག་

འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུར་གཤེགས་པ་ཤ་སག་བྱུང་ངོ་ཞེས་རོ་རེ་ཟམ་པ་

བ་རྣམས་ཟེར་རོ། །

མན་ངག་གི་སེ་ནི། སང་བང་བལ་བ་ཟུང་འཇུག་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་སོང་འཛིན་དང་བལ་བའི་ངང་དུ་

སྐྱེལ་བའི་གནད་ཀིས་འཁོར་འདས་གང་དུའང་མ་ཕེ་བའི་རིག་པ་ཉིད་ཆོས་ཉིད་ཀི་

ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་ཤར་ནས། རང་རིག་ལུག་གུ་རྒྱུད་ཀི་སྐུར་སྨིན་ཅིང་གོལ་བར་

བེད་པ་སེ། འདི་ནི་གནད་ཐོག་ཏུ་གོལ་བ་གནད་ལ་ཐེབས་པ་མེ་བཙའ་དང་

འདྲའོ། །འདིས་ལམ་ཐོད་རལ་གི་སྣང་བ་གཙོ་བོར་བེད་པ་གསར་མའི་སྦྱོར་དྲུག་དང་

འདྲ་མོད། དོན་ལ་ཁད་པར་ཆེ་སེ། སྦྱོར་དྲུག་པས་རླུང་ལྔ་དབུ་མར་བཅིངས་པའི་

གནད་ཀིས་སོང་གཟུགས་ཀི་སྣང་བ་ཤར་བ་བེད་རོལ་གི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་

རིམ་གིས་བཀྲི་བ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་ཡིད་དཔྱོད་ཐམས་ཅད་བཅད་ནས་གནས་

ལུགས་རང་གསལ་མངོན་སུམ་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

ཤིང༌། ལམ་འདིས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་འཇའ་ལུས་སུ་གོལ་བའང་ཀོང་སེ་སོགས་ཀིས་

བསྒྲུབས་པ་ལས་འཕགས་ཏེ། འདིར་ནི་རགས་པའི་སོ་གསུམ་ཕ་བ་དྭངས་མའི་སྐུར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དྭངས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ་མཐར་ཕིན་པས་སོ་གསུམ་ཕ་

རགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངང་ལ་གཞི་མེད་དུ་དྭངས་པ་ཡིན་པས་སོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཞན་ཡང་ངོ་བོ་ཀ་དགརང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ། ཐུགས་རེ་ཀུན་ཁབ་གསུམ་གི་

ཐ་སད་བེད་དེ། ཐོག་མའི་གནས་ལུགས་གཞི་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་སོང་པ་ལ་ངོ་བོ་ཀ་དག་

དང༌། སོང་པ་ཉིད་དེའི་མདངས་འགག་པ་མེད་པ་དེ་ལ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་དང༌། 

དེའི་རལ་དག་མ་དག་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཀུན་ཁབ་ཅེས་ཟེར་ཞིང༌། དང་

པོ་ལ་རིག་སོང་དབེར་མེད། གཉིས་པ་ལ་གསལ་སོང་དབེར་མེད། གསུམ་པ་ལ་སྣང་

སོང་དབེར་མེད་ཟེར་རོ། །སེམས་དང་རིག་པའི་ཁད་པར་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་མི་

འགྱུ་དགུ་འགྱུ་དྲན་པའི་གོ་བུར་གི་རྣམ་རྟོག་ལ་སེམས་དང༌། མ་རིག་པས་བསད་པ་

མ་ཞུགས་པའི་དབང་གིས་གཟུང་འཛིན་གི་སོས་པ་དང་བལ་ཞིང༌། གསལ་སོང་

འཛིན་མེད་ཀི་སོང་པ་ངོ་ཤེས་པ་ལ་རིག་པ་ཟེར། སེམས་ཀི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་ཆ་དེ་

འཁོར་བ་ཡིན། སེམས་ཀི་ངོ་བོ་སོང་པའི་ཆ་དེ་མང་འདས་ཡིན། འཁོར་བ་དང་མང་

འདས་གཉིས་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་སོང་པའི་ངང་དུ་དབེ་རྒྱུ་མེད་པས་འཁོར་

འདས་དབེར་མེད་བ་བ་ཡིན་ཟེར། སྣང་བ་སེམས་སུ་ཐག་བཅད། སེམས་སོང་པར་

ཐག་བཅད། སོང་པ་གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཐག་བཅད་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རིག་

སོང་རེན་པར་རྟོགས་པ་ནི་རིམ་གིས་པའི་རིག་པ་ངོ་འཕོད་པའི་ཚད་དང༌། རིམ་

གིས་བསོམ་པ་མིན་པར་བ་མས་རིག་པ་ངོ་སད་ཙམ་ཉིད་ནས་གང་སྣང་རིག་སོང་

རེན་པར་རྟོགས་པ་དེ་ཅིག་ཅར་བའི་རིག་པ་རང་ངོ་འཕོད་པའི་ཚད་དང༌། ཚེ་འདིར་



  65  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

རིག་སོང་རེན་པར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ཀང་སོམ་སོབས་ཀིས་བར་དོར་དེའི་རྟོགས་པ་

གཤའ་མ་ཞིག་འཆར་བ་ཐོད་རལ་བའི་རིག་པ་རང་ངོ་འཕོད་པའི་ཚད་ཡིན། མདོར་

ན་ད་ལྟའི་རང་གི་རིག་པ་དྲི་མ་མེད་པ་གསལ་སོང་འཛིན་མེད་འདི་ཁ་ཡན་དུ་གོད་

ཅིང༌། རྣམ་རྟོག་སྣང་བ་གནས་འགྱུ་གང་ལ་ཡང་བཟང་ངན་དགག་སྒྲུབ་མི་བ་བར་

རིག་སོང་རེན་པར་སྐྱོང་བ་འདི་རོགས་ཆེན་སོམ་ཚུལ་གི་སིང་པོ་སོབ་དཔོན་ཆེན་

པོའི་དགོངས་བཅུད་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། 

གཞི་ལམ་འབས་བུ་འདོད་ཚུལ་ནི། ཐོག་མའི་གནས་ལུགས་འཁོར་འདས་ཀི་

བོས་མ་རེག་ཅིང་འཁྲུལ་པའི་གཡའ་ཡིས་མ་གོས་པ། གནས་ལུགས་རེན་པ་འཁྲུལ་

མ་མོང་རྟོགས་མ་མོང་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་ལ་ཅིར་ཡང་བྱུང་དུ་མ་བཏུབ་པ་ལ་གཞི་

དང༌། ད་ལྟའི་རིག་པ་འདི་ལྷོད་དེ་བཞག་དུས་བཟང་རྟོག་ངན་རྟོག་ལུང་མ་བསན་

གསུམ་དང་བལ་བའི་སོང་སང་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དཀིལ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག་པ་ལ་

ལམ་དང༌། ལམ་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་མ་རིག་པ་དང་འཁྲུལ་པ་

རང་སར་དག་ནས་ཆོས་དབིངས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་འབས་བུར་འདོད་དོ། །རོགས་

ཆེན་གི་ལྟ་སོམ་གི་རྣམ་བཞག་འདི་རྣམས་ལུགས་འདིའི་ཚད་ཐུབ་ཀི་ཡིག་ཆ་

རྣམས་སུ་བཤད་པ་ལས་སིང་པོ་བ་ས་ཏེ་གོ་བདེ་བར་བིས་པ་ཡིན་ནོ། །

རིང་མའི་ཆོས་ལུགས་འདི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། མ་དག་པ་

དང༌། འདྲེས་མར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་སམ་ན། ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་ཆོས་དང་

ཆོས་མིན་རྣམ་འབེད་དང༌། ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་དང་ཞི་བ་འོད། ར་མི་ལོ་ཙཱ། ཆག་

ལོ་རྣམས་ཀི་སིངས་ཡིག་དང༌། རྔོག་གི་གཟེ་མ་ར་མགོས་པཎ་གི་སོམ་གསུམ་རབ་
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དབེ་རྣམས་སུ་རིང་མ་ལ་དམིགས་ཕུག་པའི་སྐྱོན་བརོད་མི་གསལ་ཡང༌། བོད་དུ་

དར་བའི་ཆོས་ལུགས་མ་དག་པ་རིས་མེད་ལ་དགག་པ་མཛད་པའི་གསེབ་ཏུ་རིང་མ་

བ་ལ་དབུ་ཕོག་ཞབས་ཕོག་གི་གསུང་རེ་གཉིས་ཡོད་པར་སྣང༌། འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་

བཙས་དང༌། འབི་གུང་དཔལ་འཛིན་གཉིས་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་མང་དུ་བཀོད་ནས་རིང་

མ་ཆོས་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་ཅིང༌། ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་དང༌། ཀར་མི་བསྐྱོད་རོ་

རེས་ཀང་དེའི་རེས་ཟློས་བས་འདུགབུ་སོན་གིས་མཛད་པ་ཡིན་ཁུལ་ཞིག་འདུག་པ་

གསུང་འབུམ་གི་དཀར་ཆག་རྣམས་སུ་མི་སྣང་ཞིང༌ཚིག་སྦྱོར་ལ་དཔགས་ཀང་

མཁས་པའི་གསུང་གི་ཉམས་མི་འདུག་པས། བླུན་པོ་ཞིག་གིས་བིས་ནས་བུ་སོན་

རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཁ་གཡར་བར་ཟད་དོ། །ལོ་ཙཱ་རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང༌། ཀུན་སངས་

ཐུགས་རེ་བརོན་འགྲུས། ཀར་པ་རང་བྱུང་རོ་རེ། གྲུབ་ཐོབ་ཨུ་རྒྱན་པ། བཅོམ་ལྡན་

རལ་གི། ཐར་ལོ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། ཕིས་ཀི་འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པོ། དཔའ་བོ་

གཙུག་ལག་ཕེང་བ་སོགས་གྲུབ་མཐའ་གཞན་གི་མཁས་པར་གགས་པ་དང༌། འཁོན་

སོན་དཔལ་འབོར་ལྷུན་གྲུབ་དང༌། གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་སོགས་རང་ཕོགས་པ་འགའ་

ཞིག་གིས་ཀང་ཆོས་རྣམ་དག་ཏུ་འཆད། བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་

སྲས་སོགས་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ནི་བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་པར་

མཛད་དོ། །དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་སྦྱར་ཞེས་པ་ཡོད་པའི་རིང་མ་རྣམ་དག་ཏུ་

སྒྲུབ་པའི་ཚིགས་བཅད་མང་ཙམ་པ་ཞིག་འདུག་པ་ནི། དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

གཞན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དེར་ཟད་ལ། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གསུང་མིན་

པ་ནི་སུས་བལྟས་ཀང་ཤེས་པར་སྣང་ངོ༌། །
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འོ་ན་དེ་དག་ལས་གང་གི་རེས་སུ་འབང་སམ་ན། ཇོ་གདན་བསོད་ནམས་

ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རེ་བ་མའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས། རོགས་ཆེན་གི་ལྟ་བ་

འདི་རྣམ་དག་ཡིན་མིན་ཞུས་པ་ལ་རེའི་ཞལ་ནས། རྣམ་དག་ཡིན་ཀང་ཕིས་ཀི་མི་

མཁས་པ་དུ་མས་བོས་བས་ཀི་ལྷད་པ་ཞུགས་འདུག་ཅེས་གསུངས། འོ་ན་བ་མ་རིན་

པོ་ཆེ་ནས་ལྷད་བསལ་མཛད་པ་ཞུ་ཞེས་གསོལ་བར། དེ་འདྲའི་འདུན་པ་མཆིས་

ཀང༌། ད་ལྟ་གསང་འདུས་རྒྱུད་འགེལ། སྒོན་གསལ་གི་མཆན་དང༌། བ་ས་དོན་

མཐའ་དཔྱོད། བདེ་མཆོག་རྒྱུད་འགེལ་སོགས་རོམ་པས་ལོང་མི་འདུག་གསུང་ཞེས་

བཤད། ལྷུ་ལ་དཀའ་བཅུ་པས་མཛད་པའི་རེའི་རྣམ་ཐར་དུའང་དེ་བཞིན་ཡོད་པར་

སྣང་ཞེས་བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཞལ་ནས་ཐོས་སོ། །དེ་བས་ན་ཁོ་

བོས་ནི། དེང་སང་གི་རོགས་ཆེན་གི་ལྟ་བའི་བཤད་ཚུལ་འདི་རྣམས་ནི་བསྲེ་བསད་

ཀི་དྲི་མ་ཅན་དུ་ཁས་འཆེ་ཡི། ལྟ་བ་དེའི་རང་ལྡོག་ནས་ལོག་པའི་ལྟ་བའོ་ཞེས་སྨྲ་བར་

མི་སོབས་སོ། །འོན་ཀང་མཐོན་པོའི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སོགས་

བོན་པའི་དུས་སྐབས་བཟང་པོའི་གདུལ་བ་དབང་པོ་ཡང་རབ་ཏུ་གྱུར་བ་དེ་དག་ལ་

རྒྱུད་ཚོད་དང་འཚམ་པའི་དབང་གིས་དོན་དུ་གྱུར་པར་སྣང་ཡང༌། དེང་སང་གི་སྐྱེ་བོ་

ཤེས་རྒྱུད་ཐ་མལ་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འཕགས་པ་དག་ལ་ལྟ་བ་མཐོན་པོ་དེ་ལྟ་

བུས་ཕན་པ་ལས་གཅིག་ཤོས་སུ་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཆེ་བར་སེམས་ཏེ། དབོན་སོན་

རིན་ཆེན་སང་པས། །ཆོས་རྒྱུད་དང་འཚམ་པར་མི་བེད་པར། །ཐེག་པ་ལ་མཐོ་

བསེགས་བེད་པ་འདི། །རྟ་རོད་ལ་བུ་ཆུང་བསྐྱོན་པ་འདྲ། །རང་རྒྱུད་དང་འཚམ་པ་

འདི་གལ་རེ་ཆེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཞན་ཡང་རིང་མའི་རྒྱུད་རྣམས་དང༌། ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་དང༌། གཞི་ལམ་

འབས་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་གང་དང་གང་ལ་ཡང་སད་ཞུགས་པ་མང་དུ་སྣང་མོད་

ཀང༌། རྒྱུ་མཚན་དེས་འདི་ནི་ལོག་པའི་ཆོས་སོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་མི་རུང་སེ། 

གཡའ་ཞུགས་པའི་གསེར་ལ་ར་གན་ནོ་ཞེས་ཟེར་མི་རུང་བ་དང་མཚུངས་སོ། །སད་

ཞུགས་པ་ནི་རིང་མ་གཅིག་པུར་མ་ཟད་ཀི། རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གིས་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ན་

བོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་སྣང་བས། ཚུལ་འདི་ལེགས་པར་ཤེས་ན་

རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའི་རང་ལུགས་འབའ་ཞིག་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀིས་འཇུག་ངོགས་

སྐྱོན་མེད་དུ་རིགས་པས་དྲངས་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། མདོ་ཙམ་འོག་ཏུ་

བཤད་པར་བའོ། དེས་ན་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། སྔ་འགྱུར་གསང་སྔགས་

རིང་མ་ནི། ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང༌། ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་དང༌། ཕོ་བང་ཞི་

བ་འོད་དང༌། འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་

སྨྲ་ལ། ཁོ་བོའི་བ་མ་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་ཉི་མའི་མཚན་ཅན་དང༌། རིག་རལ་ལ་སོགས་

པས་བསམ་ཡས་ནས་རྒྱ་དཔེ་རེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཕུར་པ་ར་བའི་དུམ་བུའིརྒྱ་དཔེ་

བལ་པོར་ཡང་སྣང་བས་རྒྱུད་ཡང་དག་གོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁོ་བོས་ནི། ཡིད་ཀི་

ཉེས་པ་རང་བཞིན་གདུག་པ་སེ། །མི་རིགས་པ་ཡི་གཟུགས་ལའང་མི་རིགས་ན། །ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བའི་ཆོས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས། །དེ་ཕིར་བཏང་སོམས་བཞག་ལེགས་ཉེས་པ་

མེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་དང༌། ཆོས་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་ཟེར་བ་དང༌། མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་

ནོ་ཟེར་བ་ལས་འབས་མཉམ་པར་བཤད་པ་དང༌། ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་གང་ལ་ཡོད་

མེད་དག །མི་ཤེས་མཐོང་བ་མེད་པར་རྒྱུ་བཞི་ཡིས། །རྣམ་དབེ་སྨྲ་བའི་ཁ་ནི་བདུད་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཀིས་ཕེ། །ཆོས་ལ་བརས་སྨོད་ཐུབ་པའི་གཞུང་ལས་བཀག །ཅེས་ཟེར་བ་བཞིན་དུ་

བཏང་སོམས་སུ་བཞག་གོ་ཅེས་གསུངས་སོ། །

བཞི་པ་ཕིས་ཀི་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་བརོད་པ་ནི། བཀའ་གཏེར་གི་གདམས་

པ་འཛིན་ཅིང་སེལ་བའི་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་སྔོན་བོན་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་བྱུང་བ་

ནི་བརོད་ཟིན་པ་ལྟར་ལ། དུས་ཕིས་སུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་སྨོས་ན། སོབ་དཔོན་གི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ལྔ་འབྱུང་བའི་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་ཉང༌། 

གསུང་སྤྲུལ་ཆོས་དབང༌། ཐུགས་སྤྲུལ་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ། ཡོན་

ཏན་གི་སྤྲུལ་པ་བང་བདག་པོ་བཀྲ་ཤིས་སོབས་རྒྱས། འཕིན་ལས་ཀི་སྤྲུལ་པ་སད་

ནས་དུས་བབས་སུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ལས་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་ནི་མཁས་པ་

དང་གྲུབ་ཐོབ་གཉིས་ཀ་འཛོམ་པ་ཞིག་སེ་བརམས་ཆོས་ཀང་མང་ལ། དེའི་སྐྱེ་བ་བང་

བདག་བཀྲ་ཤིས་སོབས་རྒྱས་དབང་པོའི་སེའོ། །པཎ་ཆེན་གི་གཅུང་རིག་འཛིན་རོད་

ཀི་ལྡེམ་ཕྲུ་ཅན་ནམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐྱེ་བ་ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རོ་

རེ་དང༌། དེའི་སྐྱེ་བ་བང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སོབས་རྒྱས་ཀི་སྲས་རིག་འཛིན་ངག་གི་

དབང་པོ་དང༌། དེའི་སྐྱེ་བ་རོ་རེ་བག་སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་པདྨ་འཕིན་ལས་སོ། །བང་

བདག་བཀྲ་ཤིས་སོབས་རྒྱས། སེ་པ་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརྟན་རོ་རེ་དང་མ་མཐུན་པས། 

ཁོ་དང་བང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་བསོངས་ནས་བཀྲས་སོབས་པ་ཡུལ་བཏོན་

ཏེ། སོབས་ཞེས་བ་བའི་སོབས་མེད་འཁམས་པོ་ཁོད། །ཁོ་བོས་པྲེ་ཏ་པུ་རིའི་འགམ་

དུ་བསྐྲད། །ཅེས་སིང་ཚིམ་སྨྲས་པ་ལ། བཀྲས་སོབས་པས། ཞིང་ཞེས་བ་བའི་ཞིང་

བཅུ་ཚང་བ་ཁོད། །བདག་གིས་རཱ་ཧུ་ལ་ཡི་ཞལ་དུ་གདབ། །ཅེས་ཟེར་ནས། གཤིན་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རེ་དང་གཟའི་ལས་སྦྱོར་གིས་ཞིང་ཤག་པ་ལྟོས་བཅས་བསྒལ། རྒྱུ་མཚན་དེས་

བཀྲས་སོབས་པ་རེ་ཞིག་གི་བར་དུ་བེས་སར་བེད་པའི་དབང་གིས་ལྷན་དུ་འཁོད་

པའི་སྔགས་གྲྭ་ལ་ཨེ་ཝཾ་ལྕོག་སར་ཟེར། ཕིས་སུ་དབུས་ཕོགས་སུ་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་

ནས་གཏན་ཆགས་པ་ཐུབ་བསན་རོ་རེབག་ཏུ་གགས་པའོ། །

གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ཀི་སྐྱེ་བརྒྱུད་མདོ་སྔགས་གིང་པའི་སྐྱེ་བ་ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་

བདག་གིང་པ་འགྱུར་མེད་རོ་རེས་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གོལ་གིང་བཏབ། དེའི་གཅུང་ལོ་ཆེན་

དར་ཤྲི་བ་བ་མདོ་སྔགས་གསར་རིང༌། ཐ་སད་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པ་

ཞིག་བྱུང་བས་བསན་ཆོས་ཀང་མང་དུ་བརམས་སོ། །གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ནི་མངའ་

བདག་ཉང་གི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་ཡིན་པ་དང༌། ལེགས་ལྡན་རེ་དང༌། ཆོས་རྒྱལ་དབང་པོའི་སེ་

དག་སྣང་ལ་མཇལ་བར་བརྟེན། དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་རྣམས་ཟུར་ཆོས་དབིངས་

རང་གོལ་དང༌། ཁ་ཚང་པ་བོ་མཆོག་རོ་རེ་ལས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསན་ནས་

ཉམས་བཞེས་འཆད་སེལ་ཡིག་འཇོག་ཅི་རིགས་མཛད། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བདེ་

ལེགས་བཤད་གིང་དུ་རིང་ལུགས་ཀི་སྒྲུབ་འཕིན་མང་པོ་འཛུགས་པ་མཛད་ཅིང༌། 

རིང་མའི་དགོན་པ་ཡང་མང་པོ་ཞིག་འདེབས་པ་མཛད་དོ། །དུས་སྐབས་དེར་རིང་

བསན་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་བྱུང་ནའང༌། མི་རིང་བར་ཇུན་གར་བའི་དམག་གིས་དགོན་པ་

གསུམ་ག་གཏོར། རོར་བག་སྤྲུལ་སྐུ། ལོ་ཆེན་དར་ཤྲི། རྣམ་གིང་པཎ་ཆེན་དཀོན་

མཆོག་ཆོས་གགས། གཏེར་བདག་གིང་པའི་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་

ཉེས་མེད་དུ་བཀྲོངས། སེར་འབས་སོགས་ལ་ཞུས་དག་བེད་ཁུལ་གིས་གྲྭ་རན་མང་

པོ་ཕུད་པ་སོགས་དགེ་ལུགས་པའི་ཞབས་འདེགས་སུ་རློམ་པའི་ཞབས་འདྲེན་ཆེན་
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པོ་ཅི་ཡང་བས། འོན་ཀང་མི་རིང་བར་རོར་སྨིན་གཉིས་སོར་ཆུད། རྣམ་རྒྱལ་གིང་

དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་རོ། །

དུས་ཕིས་རེ་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་འཕིན་ལས་ཀིས་གཏེར་བདག་གིང་པའི་

གཏེར་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆོས་སྐོར་རལ་འདོན་གིས་གསར་རིང་བསྲེས་པའི་

ཡིག་ཆ་མང་པོ་བརམས། དེའི་སོ་ནས་བདུད་རི་མཆོད་པ་དང་རིག་མ་མཆོད་པ་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་བར་བས་པས། ཆང་ནག་ལ་དགའ་བའི་སེར་སྐྱ་ཐམས་

ཅད་རེས་སུ་འབངས། དགེ་ལུགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་དགེ་བཤེས་འགའ་ཞིག་ཀང་དེ་

ལ་ཞུགས། ཆུ་ལྷོ་བང་གི་གཙང་དགོན་མང་པོ་སེར་ཁིམ་དུ་གཏོང་ལ་ཁད་བྱུང་བ། 

བདག་ཅག་གི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་མཻ་ཏིའི་མཚན་ཅན་གིས་ཆོས་དང་མཐུན་པར་

ཉམས་སྨད་ཅིང་ཚར་བཅད་པས་རིང་ཆོས་དེ་བག་ལ་ཞ་བར་གྱུར་ཏོ། །རེ་དྲུང་སྤྲུལ་

སྐུ་ཉིད་རྟོགས་པ་མཐོན་པོར་བོན་པ་ཞིག་ནི་ཡིན་ངེས་པས་དགོངས་གཞི་དང་

དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་སྲིད་ཀང༌། སྣང་ཚོད་ལ་གསར་རིང་ཐམས་ཅད་གཅིག་

ཏུ་བསྲེས་པས་གཉིས་ཀའི་གལ་དུ་མི་ཚུད་པ་དང༌། མཛད་པ་དེ་བསན་པའི་ར་བ་

ཚངས་སྤོད་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་མང་པོ་དམལ་བར་འགོ་བའི་

རྒྱུར་སོང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་སྣང་ངོ༌། །དབུས་གཙང་དུ་རིང་མའི་སེ་དགོན་ཆེ་བ་རོར་སྨིན་

གཉིས་དང༌། ཆུང་བ་མི་ཉུང་ཙམ་ཡོད་ཅིང༌། ཁམས་སུ་ཀཿ ཐོག་དང༌། རོགས་ཆེན་

དགོན་དང༌། ཟེ་ཆེན་དགོན་སོགས་ཡོད་འདུགདེ་དག་ཏུ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་

སོགས་ཆོས་ཀི་སིང་པོ་རྣམས་ནི་ཀ་དག་གདོད་མའི་ཀོང་དུ་ཐིམ་ནས་རིང་ཞིག་ལོན་

པས། ད་ལྟའི་རིང་མ་བ་རྣམས་ལས་བང་གེར་པ་དང༌། ཚོགས་འཁོར་གི་ཡོ་ལང་
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དང༌། མནན་སྲེག་འཕང་གསུམ་སོགས་ལས་སྦྱོར་གི་གཟུགས་བརན་ལ་སིང་པོར་

བེད་པ་ཙམ་མོ། །

དྲུག་ལྡན་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་གཅིག་ཏུ་འཁིལ། །གདམས་ངག་ལས་ཚོགས་རིན་

ཆེན་གཏེར་གིས་གང༌། །གྲུབ་མཆོག་ཀླུ་དབང་འབུམ་ཕག་རོལ་པའི་གནས། །རོག་

བལ་སྔ་འགྱུར་ཐེག་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས། །ས་ལམ་རིམ་པར་བགོད་པའི་ངལ་བ་

ཡི། །སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་འཚོལ་ལ་ལྟོས་མིན་པར། །ཐོད་རལ་ཁེག་ཆོད་གདམས་

པས་ཟག་བཅས་ཀི། །ཕུང་པོ་འོད་སྐུར་གོལ་བའི་ཆེ་བ་ཅན། །ནཱི་ལའི་མདོངས་ལྡན་

དག་ལ་དུག་ཟས་བཞིན། །འཚམས་པའི་རྒྱུད་ཚོད་ཅན་འགར་པད་འབྱུང་གིས། །བསན་

པས་གསེར་འགྱུར་རི་ཡིས་ལྕགས་ཁམས་བཞིན། །མོད་ལ་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་

ཅེས་གགས། །འོད་ཀང་རིན་ཆེན་སྣོད་དུ་བླུགས་འོས་པའི། །གདོང་ལྔའི་འོ་མ་ར་སྣོད་

འཇིག་པའིརྒྱུར། །ཉེར་དགོངས་མཐོ་བསེགས་ཆོས་དེ་སའི་ལྷ་མོར། །བཅོལ་ནས་སོབ་

དཔོན་རང་ཉིད་སྲིན་ཡུལ་གཤེགས། །དེ་ལྟའི་བྱུང་བ་བརོད་པའི་གཏམ། །ཚངས་པའི་

ཐིག་ལྟར་དྲང་བ་དང༌། །སིན་དཀར་བཞིན་དུ་དག་པ་འདི། །བོ་མིག་ཅན་ལ་གཟིགས་

མོར་སེལ། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་ལེགས་བཤད་

ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ལས། བོད་ཡུལ་དུ་བསན་པ་སྔ་ཕི་དང༌། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་རིང་

མར་གགས་པའི་གྲུབ་མཐའིབྱུང་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

སེམས་མཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སིང་པོ་ཅན། །དཔག་ཡས་རྒྱལ་སྲས་

སྤོད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེར། །མཁས་གྲུབ་གདེངས་ཅན་སོང་གིས་རེན་པ་ལ། །བཀའ་

གདམས་པར་གགས་གྲུབ་མཐའི་བྱུང་བ་གེང༌། །
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གཉིས་པ་བཀའ་གདམས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་མདྱོ་ཙམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

ཇྱོ་བྱོ་ཆྟེན་པྱོའི་བཀའ་དིན་ལས་བཀའ་གདམས་ཀི་ལུགས་སྱོལ་བྱུང་ཚུལ། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བསན་པ་དང་བསན་འཛིན་གཞན་བྱུང་ཚུལ། བཀའ་

གདམས་ཀི་བསན་པའི་སྤི་བབ་བཤད་པའོ། །དེ་ཡང་བ་མ་གོང་མ་རྣམས་བཀའ་

གདམས་པ་ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་ལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་གསུངས་ཀང༌། རེ་རིན་པོ་ཆེས་

སྤན་སྔ་རིན་ཆེན་འཕེལ་ལ་བཀའ་གདམས་ཞེས་བ་བའི་དོན་དེ་ཅི་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་པས། སྤན་སྔས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལས་ཡི་གེ་ན་གཅིག་ཀང་བཞག་ཏུ་མེད་

པར་གདམས་ངག་ཏུ་གོ་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ཞུས་པས། དེ་ཡིན་དེ་ཡིན་ཞེས་མཉེས་

སངས་ཆེ་བ་མཛད། ཆོས་གྲྭར་ཕེབས་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རིན་ཆེན་འཕེལ་

གིས་ཁོ་བོ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་སྐྱེས་ཆེན་པོཁེར་བྱུང༌། ཁོང་དེ་སྐད་ཟེར་ཏེ། དེ་ཤིན་

ཏུ་ཡིན་པ་འདུག་ཅེས་གསུངས། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་སེ་སྣོད་གསུམ་གི་

དོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་ཨ་ཏི་ཤའི་གདམས་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་དུ་

བ་ས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པས་ན་བཀའ་གདམས་པ་ཞེས་བ་སེ། འབོམ་གི་ཞལ་

ནས། ངོ་མཚར་བཀའ་ནི་སེ་སྣོད་གསུམ་ཡིན་ཏེ། །གདམས་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གིས་

མཛེས་པ་ཡི། །བཀའ་གདམས་རིན་ཆེན་གསེར་གི་ཕེང་བ་ལ། །འགོ་བ་གང་གིས་

བགངས་ཀང་དོན་ཡོད་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཀའ་གདམས་

ཀི་ལུགས་སྲོལ་ཁད་པར་ཅན་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་

ཤ་ནས་དབུ་བརེས། སོན་པ་རིན་པོ་ཆེས་སྲོལ་ཕེ། སྐུ་མཆེད་གསུམ་གིས་དར་ཞིང་

རྒྱས་པར་མཛད། གང་ཤར་གཉིས་དང་བ་ཡུལ་བ་སོགས་ཀིས་དེ་ལས་ཀང་རྒྱས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པར་མཛད་པའོ། །

ཇོ་བོ་རེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་པར་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལ། ཆེ་བའི་

ཡོན་ཏན་མདོ་ཙམ་ནི། ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ལས། ཤར་ཕོགས་ཟ་ཧོར་

རྒྱལ་པོའི ་སྲས་སུ་བལྟམས། །ཕི ་ནང་རིག་པའི ་གནས་རྣམས་ཀུན་ལ་

མཁས། །བསབ་གསུམ་རྣམ་དག་གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན། །ར་བའི་སེ་བཞི་

གེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི། །ལུགས་རྣམས་སོ་སོར་མ་འདྲེས་ཐུགས་ཆུད་པས། །ཀུན་

གིས་བཀུར་ཅིང་ཁོད་གསུང་ཚད་མར་ལེན། །རྣམ་གནོན་ངང་ཚུལ་ལ་སོགས་མ་ག་

དའི། །གཙུག་ལག་གནས་ཆེན་ཀུན་གི་བདག་པོ་མཛད། །ཡི་དམ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་

ཞལ་གཟིགས་ཤིང༌། །སེ་སྣོད་རྒྱུད་སེའི་ཆོས་ལ་མི་མཁེན་མེད། །གསེར་གིང་ཞལ་

གི་བུམ་བཟང་ལས་འོངས་པའི། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་བདུད་རི་རོགས་པར་

གསོལ། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབིན་རིགས་པའི་ང་རོ་ཡིས། །རོལ་བ་ངན་པའི་གང་ཆེན་

མོས་མཛད་ཅིང༌། །སྐལ་བར་ལྡན་རྣམས་རང་རང་བསམ་པ་དང༌། །མཐུན་པར་དམ་

པའི་ཆོས་ཀིས་ཚིམ་པར་མཛད། བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཞེས། །ཇོ་མོས་ལུང་བསན་ཇོ་བོ་ནཱ་རོ་པས། །བསན་པའི་བདག་པོ་ཉིད་དུ་མངའ་

གསོལ་བ། །དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་དཔལ་ལོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

ཇོ་བོ་རེ་དེ་ཉིད་བོད་དུ་བོན་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་བསན་

པ་ལ་འཕེལ་འགིབ་མང་དུ་བྱུང་སྣང་སེ། མཁན་སོབ་ཆོས་གསུམ་གིས་བསན་པའི་

སྲོལ་བཙུགས་པ་ཧྭ་ཤང་གིས་བསད་པར་བས། དེ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ཚར་བཅད་

ནས་ལྟ་སྤོད་རྣམ་པར་དག་པ་དར་རྒྱས་སུ་ཡོད་པ་རྒྱལ་ངན་གང་དར་མས་བསྣུབས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ནས་ལོ་བདུན་ཅུ་ཙམ་གི་རིང་ལ་བོད་མུན་གིང་དུ་གྱུར། དེ་ནས་བ་ཆེན་དགོངས་པ་

རབ་གསལ་གིས་མདོ་ཁམས་སྨད་ནས་བསན་པའི་མེ་རོ་བསང༌། ལོ་ཆེན་རིན་

བཟངགིས་མངའ་རིས་སོད་ནས་གསོས་པས་དབུས་གཙང་གི་ལོངས་སུ་དགེ་འདུན་

གི་སེ་འཕེལ་བར་གྱུར་མོད་ཀང༌། འགའ་ཞིག་འདུལ་བ་ལ་མོས་བོས་སྔགས་ཁད་དུ་

གསོད། འགའ་ཞིག་སྔགས་ལ་མོས་བོས་འདུལ་བ་ཁད་དུ་གསོད་པས་བསན་པ་

ཕོགས་རེ་བར་སོང༌། ཕལ་མོ་ཆེ་གྲུབ་མཐའི་ཁ་འཛིན་གི་བཤད་པ་ཙམ་ལས་ཐུབ་

བསན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཉམས་ལེན་དུ་འཁེར་ཤེས་པ་ལྟ་ཞོག །ཕོགས་མཐོང་གི་

གོ་བ་ཆགས་པའང་དཀོན་པར་གྱུར། ལྷག་པར་གང་དར་གིས་བསན་པ་བསྣུབས་

པའི་བར་དེར། སྔགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རྒྱུད་ཚིག་བོ་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཡི་གེར་

བིས་པར། བར་སྐབས་ཀི་ཚིག་བརེད་ནས་མ་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་བོ་བཟོའི་བསད་

བཅུག་བར་ཆད་གང་བྱུང་སྦྱར། ཡང་ལ་ལས་རྒྱུད་ཀི་མིང་བཏགས་པའི་རྟོག་བཟོའི་

ཡི་གེ་གོང་ཚིག་འབའ་ཞིག་གིས་གང་འདོད་དུ་བིས། སྔགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་

རང་གི་ཆུང་མ་ལ་དེ་རིང་ཆང་ཞིམ་པ་བཟོས་དང༌། ངས་རྒྱུད་པོ་ཏི་ལོང་བ་ཞིག་རོམ་

པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བའང་བྱུང༌། རྒྱ་གར་ནས་ཨ་ཙརྱ་དམར་པོ་ཞེས་བ་བ་དང༌། པཎི་

ཏ་ཤམ་ཐབས་སྔོན་པོ་ཅན་བ་བ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་ནས་བུད་མེད་སྤོད་པ་

ལ་སྦྱོར་བ་དང༌། དག་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་གསོད་པ་ལ་སྒོལ་བ་ཞེས་སྦྱོར་

སྒོལ་དུ་གགས་པའི་ཆོས་ལོག་དང༌། གཞན་ཡང་སྔགས་ལ་བསད་བཏགས་པའི་རིང་

སྤོད་མང་པོ་ཞིག་དར་བར་བས། དེ་དག་གི་དབང་གིས་ལྟ་སྤོད་རྣམ་དག་འཛིན་པ་

ཉུང་ཞིང་ཆོས་ལོག་སྤོད་པ་མང་དུ་གྱུར་པ་ལ། ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་དང༌། ཕོ་བང་ཞི་



  76  

ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བ་འོད་དང༌། ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་སོགས་ཀིས་ཆོས་ལོག་སུན་འབིན་གི་ཡི་གེ་བིས་

ནས་བཀྲམ་པས་ཀང་ཕན་པ་མ་བྱུང༌། དུས་དེར་མངའ་རིས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བ་མ་ཡེ་

ཤེས་འོད་ཀིས། བོད་ཀི་བསན་པ་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ཐུགས་ཀིས་མ་བཟོད་

པར་རྒྱ་གར་ནས་པཎི་ཏ་ཆེན་པོ་བསན་པ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཞིག་གདན་དྲངས་

ནས་དག་ཐེར་མཛད་པ་ལས་ཕན་ཐབས་གཞན་མེད་པར་དགོངས་ནས། རྒྱ་བརོན་

འགྲུས་སེང་གེ་ལ་གསེར་མང་པོ་བསྐུར་ནས་ཨ་ཏི་ཤ་གདན་འདྲེན་པར་བཏང་ཡང་

སྤན་མ་འདྲོངས། 

ད་དུང་གསེར་མང་པོ་བཙལ་ནས་སྤན་འདྲེན་པ་མངགས་དགོངས་ནས་

གསེར་ཚོལ་དུ་ཕེབས་པ་གར་ལོག་གི་རྒྱལ་པོས་བཟུང་ནས་མ་བཏང༌། ཡེ་ཤེས་

འོད་ཀི་དབོན་པོ་བང་ཆུབ་འོད་ཀིས་གསེར་མང་པོ་བཙལ་ནས་ཁུ་བོ་བླུ་བར་ཕིན་

ཀང་གཏོང་མ་ཉན། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་འོད་གར་ལོག་གིས་བཀྲོངས། ཁོང་གི་ཞལ་ཏ་

བཞིན་བང་ཆུབ་འོད་ཀིས་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ་གསེར་མང་པོ་དང་

བཅས་པཎི་ཏ་སྤན་འདྲེན་པར་རྒྱ་གར་དུ་མངགས། ནག་ཚོ་དང་རྒྱ་བརོན་སེང་

གཉིས་འཛོམས་ནས་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་བོད་ཀི་བསན་པའི་གནས་ཚུལ་དང༌། ཡེ་ཤེས་འོད་

ཀིས་དཀའ་སྤད་བས་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་ཞུས་ཏེ་བོད་དུ་འབོན་པར་གསོལ་བ་

བཏབ། སྔ་མོ་ནས་ཇོ་བོ་ལ་བོད་དུ་འབོན་པའི་ལུང་བསན་མང་པོ་ཡོད་ཀང༌། དེ་ནུབ་

ཡང་སྐྱར་གིས་རེ་བཙུན་མ་སྒོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བརྟག་པ་མཛད་པར་

མཁའ་འགོ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་དྲིས་གསུངས་པ་བཞིན་དྲིས་པར། བོད་དུ་བོན་ན་

བསན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིང་ཁད་པར་དུ་ཨུ་པ་སི་ཀ་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་
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ཐོགས་པའི་ལུང་བསན་བྱུང་སེ་བོད་དུ་འབོན་པའི་ཞལ་བཞེས་མཛད་དོ། །

བསན་པ་ལ་འཕེལ་འགིབ་དང་བསྲེས་བསད་ཞུགས་ཚུལ་དང༌། དེའི་དོན་དུ་

ལྷ་བ་མ་ཁུ་དབོན་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀིས་དཀའ་སྤད་ཆེན་པོ་བས་ཚུལ་གི་ཞིབ་ཆ་

ཤེས་ན་དེ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པ་དང༌། རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་རེད་དཀའ་བར་

ཤེས་པ་དང༌། ག་ཚོམ་དུ་མི་འཇུག་པར་རྣམ་དབེ་ཤེས་ནས་འཇུག་པ་སོགས་ཀི་

དགོས་པ་ཆེ་བས་ཞིབ་ཏུ་འབི་བར་འོས་ཀང༌། ཡི་གེ་ལྕེ་བས་འཇིགས་ནས་འདིར་

ཕོགས་ཙམ་ལས་མ་སོས་པས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །བོད་དུ་ཕེབས་ནས་བསན་

པ་ལ་བ་བ་མཛད་ཚུལ་ནི། ལམ་རིམ་ཆེན་མོར་ཇོ་བོ་རེའི་ཆེ་བ་གསུངས་པའི་སྐབས་

སུ། མངའ་རིས་སོད་དུ་ཕག་ཕེབས་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་དག་ཐེར་

མཛད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་ཀི་གནད་ཐམས་ཅད་

བ་ས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པར་དྲིལ་བ་གཞུང་བང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒོན་མ་

མཛད་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དེ། དེ་ཡང་མངའ་རིས་

སུ་ལོ་གསུམ། སེ་ཐང་དུ་ལོ་དགུ །དབུས་གཙང་གཞན་དུ་ལོ་ལྔའི་བར་དུ་སྐལ་བ་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་ལ་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་བསན་ནས་བསན་

པའི་སྲོལ་ནུབ་པ་རྣམས་གསར་དུ་བཙུགས། སྲོལ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་རྣམས་འཕེལ་

བར་མཛད། ལོག་པར་རྟོག་པའི་དྲི་མས་སགས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བསལ་ཏེ་

བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དྲི་མ་དང་བལ་བར་མཛད་དོ། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ་

གསུང་འདི་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ་བས་གོ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་

པར་སྣང་ངོ༌། །
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བོད་དུ་ལོ་བཅུ་བདུན་བཞུགས་ནས། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པ་ཆུ་ཕོ་

རྟའི་ལོ་དབྱུ་གུ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སེ་ཐང་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་

མཛད་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་རེ་བཙུན་བམས་པའི་དྲུང་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་

མཁའ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཆར་དུ་

སོབ་མ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརེས་པ་མང་དུ་བོན་ནའང༌། གདམས་ངག་བུམ་པ་གང་

བོའི་ཚུལ་གིས་གནང་ཞིང་བསན་པའི་བདག་པོར་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། 

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ། ཨ་ཏི་ཤ་རང་ཉིད་ལ་སྒོལ་མས་ལུང་

བསན་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་དང༌། སིང་རེ་པདྨ་དཀར་པོའི་མདོ་ལས་དགེ་

བསེན་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་ལུང་བསན་པ། འབོམ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་

ཡིན་ལ། སོན་པ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གདམས་ཀི་སྲོལ་ཕེ་བ་དང༌། སྐུ་མཆེད་གསུམ་

སོགས་ཀིས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་ཚུལ་རྣམས་འདིར་ཞིབ་ཏུ་བརོད་ན་ཧ་ཅང་

མང་བར་འགྱུར་བས་བཀའ་གདམས་ཆོས་འབྱུང་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། 

མདོ་ཙམ་ནི་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ལས། དེ་ལས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཡི་བར་དག་

ཏུ། །དགེ་བཤེས་སོན་པས་ཚོགས་ཀི་དཔོན་མཛད་དེ། །ཇོ་བོའི་གདན་ས་དཔལ་གི་

རྭ་སྒེང་བཏབ། །ཡོངས་སུ་དག་པའིསོབ་འཁོར་སྨིན་པར་མཛད། །དེ་ནས་ལོ་གངས་

ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ན། །སྐུ་མཆེད་གསུམ་གི་འཕིན་ལས་ཀོང་རོལ་ཏེ། །དབུ་རུ་བང་དུ་

བཀའ་གདམས་ཉི་མ་ཤར། །གངས་ཅན་མ་ལུས་འོད་ཀིས་གང་བར་མཛད། །དྲང་

སྲོང་ཆེན་པོ་པོ་ཏོ་བ་ལ་ནི། །ལྟ་སྤོད་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སོབ་མ་ནི། །དུས་རེ་ལ་ཡང་

ཉིས་སོང་ལྷག་ཙམ་དང༌། །སྤན་སྔ་བ་ལ་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བརྒྱ་འདུས། །ཕུ་ཆུང་པ་
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ཡིས་ཚོགས་པ་མ་བསྐྱངས་ཀང༌། །སྦས་པའི་ཚུལ་དུ་དཔག་མེད་སྨིན་པར་

མཛད། །ཁམས་པ་ལུང་པའི་ཐུན་བརྒྱད་མ་ལ་ཡང༌། །རྣམ་གོལ་དོན་གཉེར་བརྒྱད་

བརྒྱ་འདུས་པར་གགས། །སྐུ་མཆེད་གསུམ་གིས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པའི་

སྲས། །གང་ཐང་བ་ལ་སོང་ཕག་རེ་ཙམ་དང༌། དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་ཤ་ར་བ་ལ་

ནི། །རྣམ་ཐར་གཙང་བ་སུམ་སོང་ལྷག་རེ་འདུས། །དགེ་བཤེས་ཡ་གད་པ་ལ་སོང་

ལྷག་དང༌། །བ་ཡུལ་བ་ལ་ཉིས་སོང་བདུན་བརྒྱ་སོགས། །འཕིན་ལས་བསྐྱངས་པའི་

བཤེས་གཉེན་མཐའ་ཡས་ཏེ། །དེ་དུས་ཁོ་ན་བསན་པའི་གདལ་ཆེའོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་མངའ་རིས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བ་མ་ཁུ་དབོན་གིས་བསན་པ་འབའ་ཞིག་

ཐུགས་ལ་བརྣག་སེ་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤོད་གང་ལའང་མ་ལྟོས་པར་དཀའ་བ་ཆེན་

པོས་ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་བོད་དུ་གདན་དྲངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྔགས་ལ་

བསད་བཏགས་པའི་རིང་སྤོད་སོགས་ལོག་པར་སྤོད་པ་རྣམས་དང༌། མདོ་སྔགས་

གཉིས་ཚ་གང་ལྟར་འགལ་བར་འཛིན་པའི་ལོག་རྟོག་རྣམས་ཉི་མ་ཤར་བས་མུན་པ་

རང་སངས་ལ་སོང་བ་བཞིན་དུ་གྱུར། བ་ཆེན་པོའི་བརྒྱུད་འཛིན་སོགས་བསན་པ་ཕི་

དར་གི་ལྟ་སྤོད་རྣམ་དག་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཇོ་བོའི་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་ཞུགས་

པས། དབུས་གཙང་གི་སའི་ཁོན་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཐར་ཕི་གཙང་ནང་གཙང་པདྨའི་

སྦུབས་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་བསན་པ་བསན་འཛིན་གིས་

ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །བཀའ་གདམས་ཀི་ཆོས་ལུགས་འཛིན་པའི་དགོན་སེ་

དུ་མས་དབུས་གཙང་གི་ལོངས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་གྱུར་པ་ལས། དེང་སང་གི་བར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དུ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པ་ནི་བང་རྭ་སྒེང་དང༌། གཙང་གི་སྣར་ཐང་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་

དབེན་གནས་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །འདི་རྣམས་བཀའ་གདམས་གེགས་བམ་

ལས་རྒྱ་ཆེར་ལུང་བསན་ཅིང༌། རྭ་སྒེང་ནི་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆུ་འགོ་དག་པའི་ཞིང་

ཁམས་འབོམ་རེ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བ་

ཡིན་ལ། སྣར་ཐང་ནི་ཤ་ར་བའི་སོབ་མ་གཏུམ་སོན་བོ་གོས་གགས་པས་བཏབ་ནས་

མཁན་བརྒྱུད་གསེར་རིའི་ཕེང་བ་ལྟ་བུ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བོན་ནོ། །གདན་ས་གཞན་

རྣམས་ནི་དུས་ཀི་དབང་གིས་ཕལ་ཆེར་སོངས་ཤིང་མང་པོ་ཞིག་ད་ལྟ་བཙུན་མས་

འཛིན་པར་སྣང་སེ། བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་བུད་མེད་ལ་ཤིན་ཏུ་འཛེམ་པས། 

མཁའ་འགོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གི་བུད་མེད་ཞིག་དགོན་པར་འོངས་པ་དྲག་འཇུན་གིས་

ཕིར་བཏོན་པ་ལ་ད་ལྟ་ཁེད་རྣམས་ངེད་ཀི་རིགས་ལ་འཛེམ་སེ། སར་དགོན་ཤུལ་

རྣམས་བུད་མེད་ཀིས་འཛིན་ནོ་ཞེས་དམོད་བོར་བས། དེའི་རྟེན་འབེལ་གི་དབང་

གིས་ཡིན་ནོ་ཞེས་དམ་པ་འགའ་ཞིག་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང༌། ས་སྐྱ་པ་དང༌། དགྟེ་ལྡན་པར་གྲགས་པ་འདི་

རྣམས་ཀང་ཇྱོ་བྱོ་རྟེའི་འཕིན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཤ་སག་ཡིན་ཏྟེ། 

བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་མེས་པོ་ལྷོ་བག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་རྒྱ་གར་དུ་ལན་ཕི་མ་འབོན་

དུས་ཇོ་བོ་རེ་དང་མཇལ་ནས་གདམས་པ་གསན་ཅིང༌། ཁད་པར་དུ་མཉམ་མེད་

དྭགས་པོ་ལྷ་རེས། དང་པོ་ཇོ་བོའི་དངོས་སོབ་རྣལ་འབོར་པ་ཆེན་པོའི་སོབ་མ་རྒྱ་

ཡོན་བདག་ལས་བཀའ་གདམས་གསན། དེ་རེས་རེ་བཙུན་མིད་ལ་ལས་ཕག་ཆེན་

གསན་ནས་བཀའ་ཕག་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་ཀི་གདམས་པ་ལམ་རིམ་ཐར་རྒྱན་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མཛད། དེའི་སོབ་མ་འགོ་མགོན་ཕག་མོ་གྲུ་པས་དགེ་བཤེས་དོལ་བ་ལས་བཀའ་

གདམས་གསན་ཅིང་བསན་བཅོས་ཀང་མཛད། དེ་བཞིན་དུ་འབི་གུང་འཇིག་རྟེན་

མགོན་པོས་གང་ལུང་པ་དང༌། སག་ལུང་ཐང་པ་ཆེན་པོས་འཆད་ཀ་བ་དང༌། ཀར་པ་

དུས་གསུམ་མཁེན་པས་ཤ་ར་བའི་སོབ་མ་རྣལ་འབོར་པ་ཤེས་རབ་རོ་རེ་ལས་

བཀའ་གདམས་གསན་ནས། སྤོད་ཕོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་བཀའ་གདམས་

ལུགས་བཞིན་མཛད་པས། དེས་ན་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ཀི་སིང་པོ་ཕག་ཆེན་

དང༌། ཆོས་དྲུག་གི་གདམས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སུ་བེད་པ་ཆང་གི་ཕབ་རི་ལྟ་

བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་མན་ངག་རྣམས་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ལས་

བྱུང་བ་ཁོ་ནའོ། །འཇམ་དབངས་ས་པཎ་གིས་ཀང་སྣེའུ་ཟུར་པའི་སོབ་མ་སྤི་བོ་ལྷས་

པ་ལས་བཀའ་གདམས་གསན་ཅིང༌། ཁོང་གི་གསུང་རབ་རྣམས་སུ་ཡང་ཐེག་ཆེན་

ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་བཀའ་གདམས་ལུགས་ཁོ་ན་མཛད་

པས། རེས་འབང་གི་ས་སྐྱ་པ་རྣམས་ཀང་སྲོལ་དེ་བཞིན་བེད་དོ། །

རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་དོན་དངོས་གནས་ལ་ཇོ་བོ་རེ་དང་ཐུགས་རྒྱུད་

གཅིག་པར་ཚད་མའི་ལུང་གིས་གྲུབ་ཅིང༌། ཐུན་མོང་གི་སྣང་ངོར་ཡང་མཁན་ཆེན་

ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཆོས་སྐྱབས་བཟང་པོ་གཉིས་ལས་བཀའ་གདམས་ཀི་

ལམ་རིམ་གསན་ནས། དུས་ཀི་རིམ་པས་ཇོ་བོའི་གདམས་པ་ལ་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་

ཐེ་ཚོམ་གི་དྲི་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་བསལ་ཏེ་སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་ཀི་བསན་

བཅོས་ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་སོགས་མཛད་པ་དང༌། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ལུགས་སྲོལ་

ཉིད་ཀང་ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་རྣམ་ཐར་གཞིར་བཞག་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་
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གསང་སྔགས་ཀི་བསྣོན་པ་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་བཀའ་གདམས་ལས་མ་འདས་

ལ། ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སུ་དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་ལ་བཀའ་གདམས་གསར་པའི་མིང་

གི་ཐ་སད་ཀང་མཛད་དོ། །

དེ་ཡང་བཀའ་གདམས་གེགས་བམ་ལས་ལུང་བསན་པ་སེ། ཕ་ཆོས་ལེའུ་

ཉེར་དྲུག་པའི་མ་འོངས་ལུང་བསན་ལས། ཐ་མར་བསན་པའི་མེ་རོ་དག །གགས་པའི་

མཚན་གིས་གསོ་བར་བེད། །དུ་མའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པར་བེད། །དེ་ཡང་གནས་

མཆོག་དམ་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས། ལོ་ཙཱ་བ་ན་རེ། ཡན་ལག་གི་མིང་འདི་མ་

མོ་ལ་བཏགས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། ལུས་ལས་ཡན་ལག་རྒྱས་

བ་བའི་ལུགས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་རེ་བ་མ་དང་གདན་ས་

དགའ་ལྡན་ལུང་བསན་ཅིང༌། ལོ་ཙཱ་བའི་གསུང་དེ་བཀའ་གདམས་པ་ལུས་ལྟ་བུ་

ལས། བཀའ་གདམས་གསར་པ་དགའ་ལྡན་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་དེ་དར་རྒྱས་ཆེ་ཞེས་

པའི་དོན་དུ་སྣང་བས་སོ། །གཞན་ཡང་ཟུལ་ཕུ་བས། ཇོ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ་ཡི་

གེར་བཏབ་ཅིང༌། སོད་ལུང་པ་ལས་བཀའ་གདམས་གསན་པས། ཁོང་གི་བརྒྱུད་པ་

འདུལ་འཛིན་མང་དུ་བོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཀའ་གདམས་པ་ཤ་སག་གོ །དེར་མ་

ཟད་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞུང་ཆེན་མོའི་བཤད་རྒྱུན་རྣམས་ཀང་ཇོ་བོ་རེའི་བཀའ་དྲིན་

ལས་བྱུང་བ་སེ། དེའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། བོད་འདིར་དབུ་ཚད་བམས་ཆོས་ཡོངས་

སུ་རོགས་པའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་ནི་རྔོག་ལོ་ཆེན་པོ་སོབ་མ་ཡང་སོབ་དང་བཅས་

པ་ཡིན་ཅིང༌། རྔོག་ལོ་ཙཱ་བ་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་དངོས་སོབ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཡེར་པ་ལྷ་རིར་གསང་ཆོས་བཀའ་གདམས་གེགས་བམ་གནང་བའི་
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ཐུགས་ཀི་སྲས་པོ་གཅིག་པུ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ལ་ཇོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གསང་ཕུ་འདེབས་

པར་ལུང་བསན་པ་བཞིན་བཏབ། དེའི་སོབ་མ་དང་དབོན་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་བོ་

ལྡན་ཤེས་རབ་ཀིས་ཇོ་བོའི་ཆོས་རྣམས་ཁུ་པོ་ལ་གསན་ནས་བསན་རིམ་ཀང་

མཛད། དེའི་སོབ་མ་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་མཁས་པ་གོ་ལུང་པ་བོ་གོས་འབྱུང་གནས། 

ཕར་ཕིན་ལ་མཁས་པ་འབེ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་འབར། ཚད་མ་ལ་མཁས་པ་གངས་པ་

ཤེའུ། དབུ་མ་ལ་མཁས་པ་ཁྱུང་རིན་ཆེན་གགས། དངོས་ཀི་གདན་ས་པ་ཞང་ཚེ་

སོངས་སོགས་བྱུང༌། གོ་ལུང་པ་གཞོན་ནུའི་དུས་ཇོ་བོ་རེ་དང་འབོམ་ལས་བཀའ་

གདམས་ཀི་ཆོས་གསན། 

ཇོ་བོའི་གཞུང་ཆུང་རྣམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཆུང་བརྒྱ་ར་ལ་དོན་ཁོག་

འཆིང་བའི་ཊིཀྐ་དང༌། བསན་རིམ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་མཛད། བསན་རིམ་ཆེན་མོ་ནི་ལམ་

སྒོན་གི་དགོངས་འགེལ་ཟླ་མེད་ཡིན་པས་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས་ཀང་འདིའི་གེགས་

བམ་གཟིགས་དུས་སུ་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསུ་བ་མཛད་ཅིང༌། ལམ་རིམ་ཆེན་

མོ་ཡང་ཕལ་ཆེར་འདི་དང་མཐུན་པ་མཛད། གོ་ལུང་པ། འབེ། གངས་པ། ཁྱུང༌། ཞང་

རྣམས་ཀི་སོབ་བརྒྱུད་ལ་མཁས་པ་གནམ་གིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་རིམ་པར་བོན་པ་

རྣམས་ཀིས་བཤད་གྲྭ་མང་དུ་བཙུགས་པའི་འཆད་ཉན་གིརྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས་

པ་འདེའོ། །མདོར་ན་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གིས་དེབ་སྔོན་ལས། དུས་ཕིས་བོད་

དུ་བོན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་དང༌། རྣལ་འབོར་པ་གྲུབ་པའི་སྤོད་པ་

ཅན་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ན་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་རེ་ལ་གཏུགས་པ་ཁོ་ན་སྣང་བས། འབོམ་ཡང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རྒྱུན་ཆགས་པའི་
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འཕིན་ལས་ཅན་ཞིག་སེ། དེ་དག་གིས་ནི་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཆོས་

ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་འབས་བུ་ཕོགས་ཙམ་ཞིག་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ལུགས་སམ་

གྲུབ་མཐའ་ཇི་སེད་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་བོད་དུ་བོན་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་

ལོ་བསྐོར་བའི་འབས་བུ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

བཀའ་གདམས་ཀི་བསན་པའི་སྤི་བབ་བཤད་པ་ལ། 

ཆྱོས་ཀི་རྣམ་གྲངས་དང༌། 

གང་ཟག་གི་མཛད་སྤོད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། འབོམ་གི་ཞལ་ནས། བསན་

པ་ཐམས་ཅད་གྲུ་བཞི་ལམ་གིས་འཁེར་ཤེས་པ་ངའི་བ་མ་ཞེས་པ་དང༌། རྣལ་འབོར་

པ་ཆེན་པོས་གདམས་ངག་ལ་ནང་བན་ཆུད་པ་ནི། བེའུ་བུམ་ལག་མཐིལ་ཙམ་ཞིག་

ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ལ་མི་ཟེར་གི། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་གོ་བ་ལ་

ཟེར་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། སོམ་པ་རིན་ཆེན་བ་མས། འདུལ་བ་སྔགས་ཀི་

གོགས། སྔགས་འདུལ་བའི་གོགས་སུ་འཁེར་ཤེས་པ་ངའི་བ་མའི་བཀའ་བརྒྱུད་མིན་

པ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤིར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལ་སོང་ལེན་མི་བེད་པར་

ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐེན་དུ་འཁེར་བ་བཀའ་གདམས་པའི་

ཁད་ཆོས་ཡིན་པས། བཀའ་གདམས་སུ་མ་འདུས་པའི་ཆོས་མེད་ནའང༌། ཡོངས་སུ་

གགས་པ་ལ་གཞུང་དང་གདམས་ངག་གཉིས་སམ། ཡང་ན་མན་ངག་དང་གསུམ་དུ་

དབེའོ། །གཞུང་ལ་ལྟ་བ་གཙོ་བོར་སོན་པ་དང༌། སྤོད་པ་གཙོ་བོར་སོན་པ་དང༌། 

གཉིས་ཀ་ཟུང་འབེལ་དུ་སོན་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཇོ་བོས་མཛད་པའི་བདེན་
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གཉིས་ལ་འཇུག་པ་དང༌། དབུ་མའི་མན་ངག་སོགས་དང༌། གཉིས་པ་ནི། སྤོད་

བ་ས་སྒོན་མེ་དང༌། སེམས་བསྐྱེད་དང༌། སོམ་པའི་ཆོ་ག་སོགས་དང༌། གསུམ་པ་

ནི། བང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒོན་མའོ། །འདི་ནི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་སེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་

སེ་བཞི། དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལས་ཡི་གེ་ན་གཅིག་ཀང་དོར་དུ་མེད་པར་

གང་ཟག་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པར་དྲིལ་ནས་སོན་པའི་ལེགས་བཤད་རད་

དུ་བྱུང་བ་སེ། རེ་བ་མའི་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ལས། ཇོ་བོས་མཛད་པའི་གཞུང་མང་དུ་

ཡོད་ཀང་ར་བ་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནི་ལམ་སྒོན་ཡིན་ཏེ། མདོ་སྔགས་གཉིས་

ཀའི་གནད་བ་ས་ནས་སོན་པས་བརོད་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང༌། སེམས་འདུལ་

བའི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་བས་པས་ལག་ཏུ་བང་བདེ་བ་དང༌། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀི་

ལུགས་ལ་མཁས་པའི་བ་མ་གཉིས་ཀི་གདམས་པས་བརྒྱན་པས་ལུགས་གཞན་

ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག་ཏུ་གགས་པ་ནི། ས་རྒྱན་གཉིས། བསབ་སྤོད་

གཉིས། སྐྱེས་ཚོམས་གཉིས་ཏེ་དྲུག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་བསབ་སྤོད་གཉིས་ལྟ་སྤོད་

ཟུང་འབེལ། གཞན་རྣམས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་

གཞུང་ཡིན་ནོ། །ཇོ་བོའི་ཆོས་ཆུང་བརྒྱ་རར་གགས་པའང་བཀའ་གདམས་ཀི་གཞུང་

ཡིན་ལ། ར་ཤེས་དང༌། སོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་དང༌། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་རྣམས་ཀང་ཡིན་

ནོ། །གདམས་ངག་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། ལྟ་བ་གཙོ་བོར་སོན་པ་ནི། ཇོ་བོ་ཉིད་ཀི་

མན་ངག་སྤན་སྔ་བ་ལ་བརྒྱུད་པའི་བདེན་བཞིའི་འཁིད་དང༌། ཕུ་ཆུང་བ་ནས་བརྒྱུད་

པའི་རྟེན་འབེལ་གི་འཁིད། རྣལ་འབོར་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་འཁིད་
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རྣམས་ཡིན་ཏེ། བདེན་བཞི་དང་རྟེན་འབེལ་གི་འཁིད་ཀིས་ནི་ཐུན་མོང་བའི་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་དང༌། བདེན་གཉིས་ཀི་འཁིད་ཀིས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་ལ་འཁིད་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇོ་བོའི་སོབ་མ་བདེན་གཉིས་ལ་ཤིན་ཏུ་

མཁས་པ་ནི་རྣལ་འབོར་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེས་གོ་ལུང་པ་དང་སྤན་སྔ་བ་ལ་

གསུངས། སྤན་སྔས་ཀང་སོད་ལུང་པ་དང་བ་ཡུལ་བ་གཉིས་ལ་ལོག་ཆོས་སུ་

གསུངས། སོད་ལུང་པས་ལོག་ཆོས་དང༌། ཚོགས་ཆོས་གཉིས་ཀར་གསུངས་ཤིང་

བརམས་ཆོས་ཀང་མང་དུ་མཛད། སོབ་མ་ཁྱུང་ཁམས་ཀིས་ཀང་མང་དུ་གསུངས་

པས་དར་ཞིང་རྒྱས། སངས་རྒྱས་དབོན་གིས་ཀང་ཡིག་ཆ་རྒྱས་བ་ས་དུ་མ་མཛད། 

འཆད་ཁ་བས་མཛད་པའི་གྲུབ་མཐའི་བསན་བཅོས་དང༌། དེའི་འགེལ་བ་ལྷ་ལུང་

དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པར་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་བཀོད་ནས། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མ་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་མི་གནས་པར་འཁིད་པར་མཛད་དེ་བཀའ་

གདམས་པའི་ལྟ་བའི་ལེ་ལག་གོ །

དེ་ནས་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ནི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་འཛིན་པ་ལམ་སྒོན་ར་

འགེལ་དང༌། དབུ་མའི་མན་ངག་ར་འགེལ་སོགས་ཀིས་ཤེས་ཤིང༌། འབོམ་གིས་ཀང་

ཇོ་བོ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟླ་གགས་ལུགས་ཀི་རྟོགས་པ་ཕུལ་བས་ཐུགས་དགེས་ནས་

ཕག་ཐལ་མོ་སྦྱར། ངོ་མཚར་ཆེ། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ན་ལྟ་བ་འདི་ཁོ་ན་འཛིན་

ཞེས་གསུངས་པར་བཤད། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་པོ་ཏོ་བ་སོགས་སྐུ་མཆེད་

གསུམ་དུ་གགས་པ་རྣམས་ཀི་ལམ་རིམ་དང་གསུང་སྒོས་སུ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཟླ་

གགས་ལུགས་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་བ་འབྱུང་ཞིང༌། རྔོག་ལོ་ཡབ་སྲས་ནི་ལེགས་ལྡན་
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དང་ཟླ་བའི་གཞུང་ཁུངས་སུ་དྲངས་པ་མང་དུ་སྣང་ནའང་ལྟ་བསྐྱོ་ང་ཚུལ་ཞི་འཚོ་ཡབ་

སྲས་དང་མཐུན་པ་ཤས་ཆེའོ། །གསེར་གིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བོ་སྦྱོང་འགའ་ཞིག་

གི་ལྟ་བའི་འགོས་ནི་སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་དང་མཐུན་པའང་སྣང་ངོ༌། །དེ་

ལྟ་ནའང་བཀའ་གདམས་པ་ཕི་མ་ཕལ་མོ་ཆེས་རྒྱ་གཞུང་དེ་དག་གི་དོན་མ་འདྲེས་

པར་འཆད་ཤེས་པ་དཀོན་པར་བྱུང་འདུག་ཅེས་བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པས་གསུངས་སོ། །

སྤོད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གདམས་ངག་ནི་ཐེག་ཆེན་བོ་སྦྱོང་གི་གདམས་

པ་རྣམས་ཏེ། བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད་

པ་དང༌། སྐྱེས་ཟིན་གོང་འཕེལ་དུ་བས་པའི་སོ་ནས་ས་ལམ་བགོད་པའི་ཚུལ་ཡིན་ལ། 

ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེ་སྤི་དང༌། ཁད་པར་དུ་མདོ་སེ་ཕལ་པོ་ཆེ་དང༌། དགོངས་འགེལ་

གི་གཞུང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་དང༌། རི་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏམ་

དང༌། སེམས་ཅན་མགུ་བའི་ཚིགས་བཅད་དང༌། ཞི་བ་ལྷའི་བསབ་སྤོད་གཉིས་

རྣམས་གདམས་པའི་ཁུངས་ཡིན་ཅིང༌། མདོ་བསན་བཅོས་དེ་དག་གི་མན་ངག་སིང་

པོར་དྲིལ་བ། ཇོ་བོའི་བ་མ་དར་རཀི་ཏས་མཛད་པའིབོ་སྦྱོང་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོ་

དང༌། ར་བ་དུག་འཇོམས། བམས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་གེར་སོམ་རོ་རེའི་གླུ། གསེར་

གིང་པའི་སེམས་དཔའི་རིམ་པ་དང༌། རྟོག་པ་འབུར་འཇོམས་ལ་སོགས་པ་གདམས་

ངག་ཡི་གེར་བཀོད་པ་རྣམས་སོ། །དོན་བདུན་མར་ཉེ་བར་བཀོད་པའི་བོ་སྦྱོང་གི་

མན་ངག་ནི། གསེར་གིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་གསུངས། དེས་དགེ་བཤེས་སོན་པ་ལ་ལོག་

ཆོས་སུ་མཛད། དེས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལ་ལོག་ཆོས་སུ་མཛད། སྐུ་མཆེད་གསུམ་གི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རིང་ལ་ལམ་རིམ་ཚོགས་ཆོས་སུ་མཛད་ཀང༌། བོ་སྦྱོང་ལོག་ཆོས་ཉིད་དུ་མཛད་པར་

མངོན་ལ། པོ་ཏོ་བས་ཀང་གང་ཤར་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ལ་ལོག་ཆོས་སུ་གནང་བ་

ལས། གང་ཐང་བས་དམིགས་པའི་ས་བཅད་བརྒྱད་དུ་མཛད་པ་ལ་བོ་སྦྱོང་ཚིགས་

བརྒྱད་མར་གགས་ཤིང༌། དེ་ཉིད་ཚོགས་ཆོས་སུ་མཛད་པར་ཡང་མངོན་ནོ། །གང་

རི་ཐང་པས་ཞང་དང་གཉན། ཤ་བོ་སང་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་ཤིང༌། དེ་དག་གི་

གདམས་པ་འདྲེས་མར་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལ་ནི་བེའུ་བུམ་ཁ་བོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཤ་བོ་

སང་པའི་བོ་སྦྱོང་ཞེས་གགས་པ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན་ནམ་སམ་མོ། །ཞང་ཤ་ར་བས་ནི་

བ་འཆད་ཀ་བ་ལ་ལོག་ཆོས་སུ་མཛད་དེ། གཞན་ལ་གསུངས་པའི་གཏམ་ནི་མི་སྣང་

ངོ༌། །འཆད་ཀ་བས་ནི་གཙོ་བོར་རང་ཉིད་ཁོ་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང༌། རེ་

རེ་གཉིས་གཉིས་ལ་ལོག་ཆོས་སུ་མཛད་པ་ལས། ཕན་ཆེར་ཐོགས་པར་གཟིགས་

ནས་འགེ་ཕུར་ཚོགས་ཆོས་སུ་ཡང་གསུངས། སྔོན་འགོ་རྟེན་གི་ཆོས་སེམས་པ། 

དངོས་གཞི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྦྱོང་བ། རྐེན་ངན་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ། 

ཚེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་དྲིལ་ནས་བསན་པ། བོ་འབོངས་པའི་ཚད། བོ་སྦྱོང་གི་དམ་

ཚིགབོ་སྦྱོང་གི་བསབ་བ་སེ། དོན་བདུན་དུ་ས་བཅད། ར་བའི་ཚིག་ཡི་གེར་བཀོད་

པས་བོ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མར་གགས་པ་ཡིན་ནོ། །

བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་དང༌། གང་ཐང་པའི་ཚིག་བརྒྱད་མ། ཤ་བོ་

སང་པའི་བོ་སྦྱོང་རྣམས་སུའང་བདག་གཞན་བརེ་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམ་

ཚུལ་ལེགས་པར་བསན་ཀང༌། དོན་བདུན་མར་སྔ་མ་དེ་དག་ཏུ་མི་འབྱུང་བའི་གཏོང་

ལེན་རླུང་ལ་བསྐྱོན་པ་སོགས་དམིགས་པའི་འཕྲུལ་ཟབ་མོ་དང༌། འཁིད་རིམ་ཀང་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གཞན་ལས་རྒྱས་པས་འདི་ཉིད་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། །སྣར་ཐང་བ་སངས་རྒྱས་

བསོམ་པས་ཀང་འཆད་ཀ་བའི་ར་ཚིག་འདི་དག་ལ་གོ་རིམ་བསྒིགས་པའི་འཆད་

ཚུལ་བོ་སྦྱོང་ཚོགས་བཤད་མ་ཞེས་བ་བ་ཡོད་ལ། རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ཀང་

དོན་བདུན་མའི་གདམས་པ་འདི་མཆོག་ཏུ་གཟིགས་ནས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་རྒྱས་

པར་གསུངས་པ་བང་སེམས་རྭ་སྒེང་བས་ཟིན་བིས་སུ་མཛད་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་

ཧོར་སོན་ནམ་མཁའ་དཔལ་པས་བོ་སྦྱོང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བ་བ་མཆོག་ཏུ་ཟབ་

པ་ཞིག་མཛད་སྣང་ངོ༌། །དགེ་བཤེས་སོན་པའི་མན་ངག་ཐུན་བརྒྱད་མ་ནི་ཁམ་པ་

ལུང་པས་རལ་དུ་བཏོན་ཏེ་འཆད་པས་ཁམ་པ་ལུང་པའི་བོ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ་ཞེས་

གགས་སོ། །

ཐུན་བརྒྱད་ནི་ཟས་ལ་བརྟེན་པའི་བོ་སྦྱོང་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་དབུགས་ལ་

བརྟེན་པ་དང༌། ལུས་གངྒཱའི་བེ་མ་སེད་དུ་སྤྲུལ་པ་དང༌། ཤ་ཁག་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། 

གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། ལུས་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་

བུར་སྤྲུལ་ཏེ་བོ་སྦྱོང་བ་དང༌། འཆི་ཁ་མའི་མན་ངག་སེ་དམིགས་ཐུན་བརྒྱད་དུ་དྲིལ་

ནས་སོན་པའོ། །ཁ་རག་སོམ་ཆུང་བ་དབང་ཕྱུག་བོ་གོས་ཀིས་ཁ་རག་སྐོར་གསུམ་

བ་བའི་ཆོས་གསུངས། གདམས་པ་དེ་ནི་རོ་ནས་སྦ་སོམ་ལ་བརྒྱུད་པའི་སེམས་

ཕོགས་ཀི་གདམས་པ་དང༌། ཇོ་བོའི་གདམས་པ་རྣལ་འབོར་པ་དང༌། དགོན་པ་པ་ལ་

གསན་པའི་བོ་སྦྱོང་གི་གདམས་པའི་ཆུ་བོ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་སེ། བང་ཆུབ་

སེམས་སྦྱོང་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཏེ། ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་པ་ཞེས་པའི་ལམ་རིམ་གི་

མན་ངག་ཚིགས་བཅད་དུ་བསེབས་པ་མཛད་དོ། །གཞན་ཡང་དགེ་བཤེས་སོན་པ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནས་བརྒྱུད་པའིརྟེན་འབེལ་སིང་པོའི་འཁིད་ཀང་སིང་རེ་ཆེན་པོ་བསོམས་ཚུལ་ཁད་

པར་དུ་སོན་པས་སྤོད་པའི་གདམས་ངག་ཡིན་ལ། ཇོ་བོའི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཞང་

ཤ་ར་བས་མཛད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སོམ་པའི་ཆོ་ག་སོགས་ཀང་དེ་ཡིན་ནོ། །

ལྟ་སྤོད་ཟུང་འབེལ་དུ་སོན་པའི་གདམས་པའི་རྒྱལ་པོ་ནི། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་

ལམ་གི་རིམ་པ་ཞེས་གགས་པ་སེ། གཞུང་ནི་བང་ཆུབ་ལམ་སྒོན་ཡིན་ལ། སྔར་

བཤད་པའི་སྤོད་པ་དང་ལྟ་བའི་གཞུང་དང་མན་ངག་སོ་སོ་བ་དེ་དག་ཀང་ལམ་རིམ་

གི་ཡ་གལ་ཡིན་པས། ལམ་རིམ་གི་ཁོངས་སུ་དེ་ཐམས་ཅད་འདུ་བ་ཡིན་ལ། ལམ་

རིམ་ནི་ཇོ་བོ་རེ་ལ་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད་དང༌། ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་མན་ངག་གཉིས་

མངའ་བ་ལམ་གི་ལུས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཆ་ཚང་བའི་གདམས་

པ་ཡིན་པས་ལྟ་སྤོད་ཟུང་འབེལ་གི་གདམས་པ་ཞེས་བཏགས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་

རིམ་གི་གདམས་པ་ནི་ཇོ་བོས་འབོམ་ལ་ལོག་ཏུ་འཁིད་པར་མཛད་དེ། ངས་ཁོད་

མིན་པ་གཞན་ལ་གཏོད་ས་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ནས། མན་ངག་འདི་དགེ་བཤེས་

སོན་པ་ལ་གཏད་དེ་ཁོང་བསན་པའི་བདག་པོར་བིན་གིས་བརླབས་པས། འབོམ་

འཕིན་ལས་ཀི་ཁབ་གདལ་ཆེ་བ་ཡང་དེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་ནག་ཚོ་

ལ་གནང་བས། དེའི་སོབ་མ་ལག་སོར་བ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་རིམ་གི་ཡིག་ཆའང་

ཡོད་ལ། དགེ་བཤེས་གསང་ཕུ་བ་ལ་གནང་བ་ཐུགས་སྲས་ཕིན་ལས་པའམ་གོ་ལུང་

པས་མཛད་པའི་བསན་རིམ་ཆེ་ཆུང་ཡིན་ནོ། །ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་ནས་དགེ་བཤེས་

དགོན་པ་བ། དེ་ནས་སྣེའུ་ཟུར་པ་སོགས་ལ་རིམ་གིས་བརྒྱུད་པ་དང༌། འབོམ་རིན་

པོ་ཆེ་ནས་དགེ་བཤེས་སྤན་སྔ་བ། དེ་ནས་བ་ཡུལ་བ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་
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གདམས་གདམས་ངག་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཞེས་གགས་ཤིང༌། འབོམ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་

དགེ་བཤེས་པོ་ཏོ་བ་དང༌། དེ་ནས་ཤ་ར་བ་སོགས་ལ་བརྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་གདམས་

གཞུང་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་མཛད་དོ། །གཉིས་ཀའང་དོན་ལ་འདྲ་ཡང་གཞུང་བཤད་

ཀི་སོས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་བེད་མི་བེད་ཀི་སོ་ནས་སོ་སོར་བགང་བ་ཙམ་མོ། །ལམ་གི་སྣེ་

འཁིད་ཚུལ་ལ་མི་མཐུན་པ་མང་ཡང་གནད་གཅིག་པར་གསུངས་ལ། རེ་བ་མས་

བེའུ་བུམ་སྔོན་པོ་ལས། མན་ངག་ཐམས་ཅད་བ་ས་པའི་མགོ་ནི། །བཤེས་གཉེན་

དམ་པ་མི་གཏོང་བ་ཡིན། །ཞེས་པ་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་

ནས་འཁིད་པར་མཛད་དོ། །

བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་ལམ་རིམ་གི་གཞུང་མང་དུ་སྣང་

ཡང་གགས་ཆེ་བ་ནི་བེའུ་བུམ་སྔོན་པོ་དང༌། དཔེ་ཆོས་གཉིས་ཏེ། སྔ་མ་ནི་དགེ་

བཤེས་པོ་ཏོ་བའི་གསུང་སྒོས་དོལ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་བསྒིགས་པ་ལ་ལྷ་འབི་

སང་པས་འགེལ་པ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། རེའི་ཞལ་ནས། དགེ་བཤེས་ཡིན་ན་བེའུ་བུམ་

སྔོན་པོ་ལྟ་དགོས་ཞེས་བསྔགས་པ་མཛད་ཅིང༌། ལམ་རིམ་དུ་ཁུངས་ཀང་མང་དུ་

དྲངས་སྣང་ངོ༌། །དཔེ་ཆོས་ལ་ནི་གསུམ་བྱུང་སེ། ཐོག་མར་གབ་པས་བསྒིགས་པ་ནི་

བ་ས་པ་དང༌། བག་དཀར་བས་དེ་གཞིར་མཛད་ནས་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་དགེ་

བཤེས་ལ་གསན་པའི་དཔེ་ཡང་མང་དུ་བསྣན་ཏེ་བསྒིགས་པ་ནི་རྒྱས་པ་དང༌། ལྕེ་

སོམ་རོང་པས་སྔ་མ་གཉིས་ལས་གོ་བདེ་བའི་འབིང་པོ་ཞིག་མཛད་དེ། དེ་ལ་ནི་དཔེ་

ཆོས་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ཞེས་བའོ། །གོང་དུ་གཞུང་དང༌། གདམས་ངག་དང༌། ཡང་

ན་མན་ངག་སེ་གསུམ་དུ་བེད་ཅེས་པའི་མན་ངག་ནི། སྤིར་གདམས་ངག་དང་མན་
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ངག་མི་འགལ་ཡང་གསུམ་དུ་བེད་པའི་མན་ངག་ནི། ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསང་ཆོས་

བཀའ་གདམས་གེགས་བམ་དུ་གགས་པ་སེ། མན་ངག་དེ་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་ཡེར་པ་

ལྷ་རི་སིང་པོའི་མགུལ་དུ་ཁུ་རྔོག་འབོམ་གསུམ་ལ་གནང་བ་སེ། ཕ་སོན་པ་རིན་པོ་

ཆེས་ཞུས་པ་ལ་ཕ་ཆོས་དང༌། བུ་རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཁུ་སོན་བརོན་

འགྲུས་གཡུང་དྲུང་གཉིས་ཀིས་ཞུས་པ་ལ་བུ་ཆོས་སུ་གགས། ཁུ་སོན་དང་པོ་སོན་པ་

རིན་པོ་ཆེ་ལ་མི་མོས་པའི་ཚུལ་བསན་ཀང༌། འདི་དུས་ཁུ་ཆེན་པོས་ང་རྒྱལ་གི་རི་

བསིལ་ཏེ། སོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པ་སེ། གེགས་བམ་གི་ཁུ་དང་

དག་སྣང་འབེལ་བའི་ཚོགས་ན་གསལ་ལོ། །

འདིའི་མན་ངག་རྣམས་ཇོ་བོ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་དགེ་བཤེས་སོན་པ་ལ། 

གཙོ་བོར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆེད་གསུམ་པོ་ལ། གཞུང་དང་མན་ངག་གསུམ་བིན་ལ། 

ཞེས་ཞལ་ཆེམས་བོན་པའི་མན་ངག་དེ་ཡིན་ཅིང༌། སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལས་ཕུ་ཆུང་བ་

ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང༌། གཞན་གཉིས་ལ་ཕལ་ཆེ་བ་དང༌། ཕོགས་ཙམ་མངའ་

བ་ཡིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་ནམ་རིན་གིས། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་

ཡིན། །ཕལ་ཆེར་འཛིན་པ་ཚུལ་ཁིམས་འབར་དུ་གདའ། །ཕོགས་ཙམ་གསལ་བ་རིན་

ཆེན་གསལ་བ་ཡིན། །དེང་སང་དུས་ན་ཁོ་བོ་ཉིད་དུ་ཟད། །ཅེས་གསུངས། ཕུ་ཆུང་བ་

ལ་ཇི་ལྟར་བོན་པ་ནི། རྔོག་ལེགས་ཤེས་ཀིས་མངའ་རིས་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་

དང༌། དེས་ཕུ་ཆུང་བ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གཏད་པའོ། །དེ་ནས་རིམ་གིས་

འབོམ་ཀུ་མཱ་ར་མ་ཏིའི་བར་དུ་བོན། དེ་ཡན་ཆིག་བརྒྱུད་ཡིན་པ་ལ་དེ་ཉིད་ཀིས་

བཀའ་རྒྱ་བཀྲོལ་ཏེ་རེ་གཉིས་ལ་སེལ། དེ་ནས་རིམ་གིས་བརྒྱུད་པ་ལོ་ཆེན་ཐུགས་



  93  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

རེ་དཔལ་བ་ལས་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་གསན་པ་ནས་དབུས་གཙང་ཐམས་

ཅད་དུ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ལོ། །འདིའི་ཉམས་ལེན་ནི་རེས་དྲན་ལྔ་སེ། སྐྱབས་གནས་བ་

མ་དྲན་པར་མཛོད། །ལུས་ནི་ལྷ་ཡི་རང་བཞིན་ཏེ། །ངག་ནི་བཟླས་བརོད་རྒྱུན་པར་

མཛོད། །འགོ་བ་མ་ལུས་ཕ་མར་སོམས། །སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་སོང་པར་

དཔྱོད། །ལྔ་པོ་དེ་ཡི་སྐྱ་བར་ནས། །དགེ་ར་ཐམས་ཅད་དག་པར་མཛོད། །ཅེས་

པའོ། །སིང་པོར་གྱུར་པ་ནི་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ཡིན་ལ། ཉམས་སུ་

བངས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། འདུལ་བ་ནས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་བར་སན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་མཁས་པ། ལྟ་བ་མཐོ་ལ་སྤོད་པ་ཞིབ་པ་ཞིག་འབྱུང་གསུངས། 

ལྷ་ནི་བཞི་སེ། ཐུབ་པ། སྤན་རས་གཟིགས། སྒོལ་མ། མི་གཡོ་བའོ། །ཆོས་ནི་སེ་སྣོད་

གསུམ་སེ། དེ་རྣམས་ལ་ལྷ་ཆོས་བདུན་ལྡན་ཞེས་བའོ། །བཀའ་གདམས་པ་ལ་

སྔགས་ཀི་གདམས་པ་མེད་དམ་སམ་ན། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་

མན་ངག་ཀང་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབེལ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཐུབ་པ་དམ་ཚིག་གསུམ་

བཀོད་དང༌། མི་གཡོ་བའི་སྐོར་དང༌། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་བརྟེན་པའི་

སྨྱུང་བར་གནས་པ་སོགས་བཀའ་གདམས་ལ་དར་རྒྱས་ཆེ་ཞིང༌། ཇོ་བོའི་མན་ངག་

ཐོར་བུ་པ་མང་པོ་ཞིག་མཆིམས་ཀིས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བ་ས་པ་སྣར་ཐང་བརྒྱ་རར་

གགས་པ་དང༌། ཇོ་བོས་དགེ་བཤེས་ལག་སོར་བ་ལ་གནང་བའི་སྤན་རས་གཟིགས་

ཀི་གདམས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ལྷ་བཞིའི་ཁིད་སོགས་བཀའ་གདམས་པའི་སྔགས་

ཀི་མན་ངག་མང་པོའི་རྒྱུན་དེང་སང་གི་བར་དུ་བཞུགས་སོ། །ཇོ་བོ་བོད་དུ་མ་བོན་

གོང་དུ་སྔགས་ལ་བསད་པའི་རིང་ཆོས་ཆེར་དར་བ་ཉམས་སྨད་པའི་ཆེད་དུ་ཇོ་བོ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རེས་དོ་ཧ་གསུངས་པར་བཞེད་པ་ཡང་འབོམ་གིས་བོད་དུ་འདི་མི་འཚམ་ཞེས་

བཀག་པའི་ཚུལ་སོགས་བཀའ་གདམས་གོང་མ་རྣམས་གསང་སྔགས་སྤི་དང༌། ཁད་

པར་བ་མེད་ལ་ཤིན་ཏུ་དམ་དོགས་ཆེ་བ་མཛད་ནའང༌། དངོས་ཚོད་ལ་ཇོ་བོ་རེས་

འབོམ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཕ་རྒྱུད་

གསང་བ་འདུས་པ། མ་རྒྱུད་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོགབ་མེད་སྤིའི་མན་ངག་མཐར་ཐུག་

པ་གྲུབ་སིང་སྐོར་གི་མན་ངག་རྣམས་གསང་བའི་ཚུལ་གིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

གནང་བས་འབོམ་རེ་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་བསན་པའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་

ཡིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་གསང་སྔགས་ཁོམ་བསྒགས་སུ་མི་མཛད་པ་མ་

གཏོགས་བཀའ་གདམས་པ་ལ་གསང་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

སོ་སོའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་པས་ཤེས་པར་སྣང་ངོ༌། །དེར་མ་ཟད་ཆོས་ཀི་

གཙོ་བོ་བང་ཆུབ་ལམ་སྒོན་གི་ཉམས་ལེན་ལ་ཡང་གསང་སྔགས་ཡོད་དགོས་ཏེ། དེ་

མེད་ན་བསན་པ་ཡོངས་རོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། ལམ་

སྒོན་རང་གི་ཚིག་ལ་ཡང་དངོས་སུ་ཐོན་པའི་ཕིར་དང༌། ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས་ཀང་

ལམ་སྒོན་གིཁད་ཆོས་ལ། མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀའི་གནད་བ་ས་ནས་སོན་པས་

བརོད་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་པར་སྣང་བས་སོ། །

གཉིས་པ་བཀའ་གདམས་ཀི་སྐྱྟེས་བུ་དམ་པ་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀི་མཛད་སྤྱོད་

སྤིའི་སྱོམ་ནི། 

ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ལས། གང་ཟག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། 

དགེ་བཤེས་སོན་པ་ནས་ཉེ་བར་བརྒྱུད་དེ་མི་བརྒྱུད་བཟང་ཞིང་བརྟན་ལ། སོམས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཤིང་དཀིལ་ཆེ་བའི་ངང་ནས་གྲུབ་མཐའ་དང་རྣམ་ཐར་གཞན་དང་མི་མཐུན་པ་མེད་

ལ་མ་འདྲེས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་སུ་དང་ཡང་བསྲེ་བསད་ཆུང་ལ། ཐམས་ཅད་ལ་

ཕན་སེམས་ཆེ་བ་དང༌། མས་འཛེག་གིས་སོབ་ལ་ལྟ་བ་མཐོ་བ་དང༌། ་ག་ན་སྐད་

ངན་མི་འདོན་ཞིང་སྐྱིད་ན་སྐྱོ་ཤས་ཆེ་བ་དང༌། བོ་སྦྱོང་ཐམས་ཅད་མངོན་ཚན་ཆུང་

ལ་དོན་གི་ས་ཆོད་ཆེ་བ་དང༌། ངན་ངོན་གིས་འཚོ་ལ་བཟང་རྒུ་ལ་སྤོད་ཀང་མི་

གཡེང་བ་དང༌། གོ་གསལ་ལ་གཏིང་མི་རྟོགས་པ་དང༌། འགོགས་བདེ་ལ་མིག་སུས་

ཀང་མི་ཁེངས་པ་དང༌། བཀུར་བར་ཡང་ཞིང་ལྕེད་ཆེ་བ་དང༌། སན་ངག་ཤས་ཆུང་ལ་

ཆོས་སྐད་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། བརལ་ལན་དང་ཟེར་སྒོས་ཉུང་ལ་དོན་གཏན་ལ་ཕེབས་

པ་དང༌། གཤགས་རལ་དང་ཟུར་ཟ་ཉུང་ལ་དོན་རྣ་བར་བསྐྱེལ་མཁས་པ་དང༌། 

གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་མ་འདྲེས་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་སོན་པ་དང༌། མན་ངག་གི་

རྒྱབ་རྟེན་སེ་སྣོད་ལ་བེད་ཅིང་མན་ངག་ལ་སྤོད་ལམ་རྣམ་བཞིར་སེམས་པ་དང༌། 

ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་ཉེས་པ་མི་བརོད་ཅིང་སིག་གོགས་ལ་མི་ཉན་པ་དང༌། རིག་པ་

དང་མན་ངག་གི་རྣམ་གངས་མང་པོ་མི་བཟློས་ཤིང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བང་ཆེ་བ་

དང༌། སེ་དགོན་ལ་ཕོགས་རིས་མི་བེད་ཅིང་དད་ལྡན་ལ་དགེས་པ་དང༌། བ་མ་

སངས་རྒྱས་སུ་ཤེས་ཤིང་གོགས་ལ་དག་སྣང་ཆེ་བ་དང༌། རེ་རེག་དང་དམ་དོག་ཆེ་

ཡང་འཛིན་ཆགས་ཆུང་བ་དང༌། རྟག་ཏུ་བཅད་བདར་བེད་ཅིང་ཕི་རེས་སུ་བལྟ་བ་

དང༌། དམན་ས་བཟུང་ནས་བསན་པ་མཐའ་དག་གི་བདག་པོ་མཛད་པ་དང༌། འཇིག་

རྟེན་གི་བ་བ་ངན་པ་སངས་ནས་སེ་སྣོད་ལ་རོགས་པར་སོབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་

སྔར་ཇི་སེད་བསན་པ་རྣམས་སོ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་དེ་དག་དང་ལྡན་པ་ལ་ཇོ་བོ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཀའ་གདམས་པ་ཞེས་ཀང་བ། ལྷ་ཆོས་བདུན་ལྡན་ཞེས་ཀང་བ། དྲང་སྲོང་ཆེན་

པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་ཀང་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་སྤོད་ཀི་རེས་སུ་འབང་ཞིང་སིང་

ཐག་པ་ནས་གུས་པ་ལྷུར་ལེན་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་

བསམས་ན་རེ་རེ་ལ་ཡང་གོ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་རེ་ཡོད་པ་འདུག་གོ །པོ་ཏོ་བ་ཡབ་སྲས་ཀི་

མཛད་སྤོད་ཀི་སོམ་ཚིག་རྣམ་ཐར་མཛེས་པའི་པདྨོ་ལས་འབྱུང་བ་ཡང་བཀའ་

གདམས་པ་ཐུན་མོང་གི་མཛད་སྤོད་ཡིན་པས། ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བ་མཆིས་ཀང་

འདིར་མངས་དོགས་ནས་མ་བཀོད་པས་ཆོས་འབྱུང་གསལ་སྒོན་སོགས་ལས་ཤེས་

པར་བགིས་ཏེ་དད་པ་བསོམ་ཞིང་སྨོན་པའི་གནས་སུ་བའོ། །

རང་དོན་ཡིད་བེད་སོས་པས་དབེན་གནས་སུ། །ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཀ་ཤིའི་

གོས་ཀླུབས་ཏེ། །བག་ཡོད་ཀྲཥྞ་ས་ལེའི་པགས་པའི་སེང༌། །དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་

བརྟན་པོའི་དཀིལ་ཀྲུང་བཅས། །གཙུག་ན་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་ཐོར་ཅོག་

བཅིངས། །ལུས་ལ་ལྷ་བཞིའི་ཚངས་སྐུད་དཀར་པོ་འཆང༌། །ངག་ནས་སེ་སྣོད་གསུམ་

གི་གསང་ཚིག་འདོན། །སེམས་ཀི་རིལ་བ་བསབ་གསུམ་བདུད་རིས་གཏམས། །ཀུན་

རོབ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཐབ་ཁུང་དུ། །དོན་དམ་བང་སེམས་བིན་ཟ་འབར་བ་

ལ། །རང་ཉིད་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་ཡམ་ཤིང་དང༌། །འཇིག་ལྟའི་མར་ཁུ་བསྲེགས་

པའི་མཆོད་སྦྱིན་བརོན། །ཕི་གཙང་ནང་གཙང་པདྨའི་སྦུབས་འདྲ་བ། །བཀའ་

གདམས་དྲང་སྲོང་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར། །ཐོས་པས་ཡིད་རབ་འཕོག་འདི་གེང་བ་

ཡི། །བདག་གི་ལྕེ་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་སམ་སེམས། །གྲུབ་མཐའ་ཀུན་དང་མཉེས་

གཤིན་པས། །ཆགས་སང་རོད་པ་ཡོངས་བལ་བར། །གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཛིན་བེད་
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པ། །དེ་ཡིབྱུང་བ་མདོ་ཙམ་སྨྲས། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་

སོན་པ་ལེགས་བཤད་ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ལས། བཀའ་གདམས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་

ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་བདུད་རིས་ཆེར་མོས་པས། །གཉུག་མ་འོད་གསལ་དོན་

དམ་གཤིས་ཀི་ངང༌། །ལྡང་འཇུག་སོས་པ་མེད་པར་རྟག་མནལ་བ། །བཀའ་བརྒྱུད་

པར་གགས་གྲུབ་མཐའི་བྱུང་བ་གེང༌། །

གསུམ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་བྱུང་ཚུལ་ལ་གསུམ། 

བཀའ་བརྒྱུད་སྱོ་སྱོའི་བྱུང་ཚུལ་དང༌། 

དེ་དག་གི་ལྟ་སོམ་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག །དེ་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པའོ། །དང་

པོ་ནི། དུས་ཕིས་ཀི་འབྲུག་པའི་ཡི་གེ་འགའ་ཞིག་ན། མར་མི་དང༌། གིང་རས་པ་

སོགས་ན་བཟའ་རས་དཀར་གསོལ་བ་ཙམ་ལ་བསམས་ནས་དཀར་བརྒྱུད་ཅེས་

བིས་པའང་སྣང་མོད། བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་འཐད་དེ། བཀའ་

བབས་ཀི་གདམས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཡིན་པས། དེ་སྐད་སུ་གགས་པས་སོ། །བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ལ། མར་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་དང༌། ཁྱུང་པོའི་བརྒྱུད་འཛིན་གཉིས་བྱུང་བ་

ལས། རོ་རེ་འཆང་ནས་ཏེ་ལོ་ནཱ་རོའི་བར་དུ་བོན་པའི་བཀའ་བབས་ཀི་གདམས་པ་

རྣམས་མར་པ་ལ་མངའ་བས། དེའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །བཀའ་བབས་ཀི་གདམས་པ་བོན་ཚུལ་ནི། ཏེ་ལོ་པ་ལ་བཀའ་བབས་

བཞིའི་གདམས་པ་མངའ་སེ། རོ་རེ་འཆང༌། རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི། ཀླུ་ལས་གྱུར་པའི་
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རྣལ་འབོར་མ། ས་བདག་བྷི་སུ་ཀལྤ། ས་ར་ཧ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། ཏཻ་ལོ་པ་སེ། གསང་

འདུས་དང༌། གདན་བཞི་དང༌། ཆོས་དྲུག་གི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། འཕོ་བའི་བཀའ་བབས་

དང༌། རོ་རེ་འཆང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགོ་མ། ཀུ་ཀུ་རི་པ། ཙ་རྱ་པ། ཏེ་ལོ་པ་སེ། སྒྱུ་

མ་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་དྲུག་གི་རི་ལམ་གི་བཀའ་བབས་དང༌། རོ་རེ་འཆང༌། ཕག་ན་

རོ་རེ། ཌོམི་ཧེ་རུ་ཀ །བྷི་ནས་བཛྲ། ལྭ་བ་པ། ཏིལ་བརྡུངས་ཞབས་ཏེ། བདེ་མཆོག་

སོགས་མ་རྒྱུད་མཐའ་དག་དང༌། ཆོས་དྲུག་གི་འོད་གསལ་གི་བཀའ་བབས་དང༌། རོ་

རེ་འཆང༌། ཕག་ན་རོ་རེ། ཡན་ལག་མེད་པའི་རོ་རེ། པདྨ་བཛྲ། ཌཱ་ཀི་མ་སྐལ་བ་བཟང་

མོ། ཏཻ་ལོ་པ་སེ། དགེས་པ་རོ་རེ་དང༌། ཆོས་དྲུག་གི་གཏུམ་མོའི་བཀའ་བབས་རྣམས་

སོ། །བཀའ་བབས་བཞིའི་ངོས་འཛིན་དང་གོ་རིམ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་འགའ་རེ་ཡང་

སྣང་ངོ༌། །མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་ལ་ཡང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགོ་མ་གཉིས་སོགས་

ལས་བྱུང་བའི་བཀའ་བབས་ཀི་གདམས་པ་མངའ་བས་དེའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་

ལའང་བཀའ་བརྒྱུད་པར་འབོད་དོ། །དེལྟ་ན་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དང༌། 

དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་དོ། །སྔ་མ་ནི་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་ལས་བརྒྱུད་པ་སེ། 

དེ་ནི་རུས་ཁྱུང་པོ་གཞོན་ནུའི་དུས་བོན་ལ་ཞུགས་པས་ཐུགས་ལ་མ་འཐད་པར་

རོགས་ཆེན་བསབས། དེ་ལའང་ཐུགས་བོ་མ་ཁེལ་བར་བལ་པོར་སུ་མ་ཏི་ལ་ལོ་ཙཱ་

བསབས་ནས་ཆོས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་དུ་བོན། ལོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གི་རིང་ལ་རྒྱ་

བལ་བོད་གསུམ་དུ་འབོན་བཞུད་མཛད། རྒྱ་བལ་དུ་བ་མ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་ཐོབ་པ་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བསེན་ནས། མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་
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ཐུགས་སུ་ཆུད། ཐུན་མོང་གི་བ་མ་རོ་རེ་གདན་པ་ཆེན་པོ། མཻ་ཏི་པ། སྦས་པའི་རྣལ་

འབོར། རཱ་ཧུ་ལ་སེ་བཞི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགོ་མ་ནི་གུ་མ། སུ་

ཁ་སི་དྡྷི་སེ་དྲུག་པོ་དེ་གཙོ་བོར་མཛད། ནི་གུ་མ་ནི་ནཱ་རོ་པའི་ལྕམ་ཡིན་ལ་འཇའ་

ལུས་བརེས་ནས་མཁའ་འགོའི་ཚོགས་དཔོན་ལ་འབོན་པ་དང་མཇལ། སྒྱུ་ལུས་རི་

ལམ་གི་དབང་དང༌། ཆོས་དྲུག་རོ་རེའི་ཚིག་རང༌། སྒྱུ་མ་ལམ་རིམ་སོགས་གདམས་

པ་མང་དུ་གསུངས། མཻ་ཏི་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཆོས་སྐོར་གསན། བོད་དུ་བོན་

ནས་གང་རི་ཐང་བ་ལས་བསེན་པར་རོགས། འཕན་ཡུལ་འཇོག་པོ་རི་ལ་བཞུགས་

སྐབས། རྒྱ་གར་ནས་བ་མ་རཱ་ཧུ་ལ་གུཔྟ་བཛྲ་ཆོས་སོ་སྐྱེལ་དུ་བོན་ནས་རྒྱུད་སེ་ལྔའི་

དབང་དང༌། མགོན་པོའི་སྐོར་སོགས་སྤི་ལ་གགས་པ་དང་མ་གགས་པའི་གདམས་

པ་མཐའ་ཡས་པ་གནང༌། 

མཁའ་འགོས་ལུང་བསན་པ་བཞིན་གཡས་རུ་ཤངས་སུ་བོན་ནས་ལོ་གསུམ་

གི་ནང་དུ་ཞོང་ཞོང་གི་དགོན་པས་གཙོ་བའི་དགོན་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཏབ། དེ་ཕིན་

ནས་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དུ་གགས། གྲྭ་པ་ཁི་ཚོ་བརྒྱད་འདུས། དེར་ལོ་སུམ་ཅུའི་

རིང་འགོ་དོན་མཛད། སྐུ་ལུས་ཀི་བཀོད་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་གཅིག་ཅར་སོན་པ། རི་

བག་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་བཞུད་པ། བུམ་པའི་ནང་དུ་ཞག་བདུན་བཞུགས་པ། ནམ་

མཁའ་ལ་བཞུགས་ནས་ཆོས་གསུངས་པ་སོགས་ཡ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་མང༌། 

སོབ་མ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཀང་གཙོ་བོ་ནི། སྨེའུ་སོན་པ། གཡར་པོ་རྒྱ་མོ་ཆེ། 

རྡུལ་སོན་རིན་དབང༌། ལ་སོད་དཀོན་མཆོག་མཁར། རོག་ལྕོག་པ་རིན་ཆེན་བརོན་

འགྲུས། ཞང་སོམ་ཆོས་སེང་རྣམས་ཡིན། རོག་ལྕོག་པའི་སོབ་མ་སྐྱེར་སང་པ་ཆོས་



  100  
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ཀི་སེང་གེ །དེའི་སོབ་མ་གཉན་སོན་ཆོས་ཀི་ཤེས་རབ། དེའི་སོབ་མ་སངས་རྒྱས་

སོན་པ་སེ་དེ་ཡན་ཆད་ལ་བརྒྱུད་པ་རིན་ཆེན་བདུན་བརྒྱུད་ཟེར། སངས་རྒྱས་སོན་

པའི་སོབ་མ་ཨའི་སེང་གེས་གདན་ས་བསྐྱངས། ཤངས་སོན་གིས་འཇུག་དང༌། 

མཁས་བཙུན་གཞོན་ནུ་གྲུབ་ཀིས་བསམ་སིངས་བཏབ་པས་འཇག་བསམ་གཉིས་

སུ་གེས། ཤངས་སོན་གི་སོབ་མ་རྒྱལ་མཚན་འབུམ། དེའི་སོབ་མ་འཇག་ཆེན་

བམས་པ་དཔལ་ལ་རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ཀང་ཤངས་ཆོས་འགའ་ཞིག་

གསན་ཅིང༌། འཇག་པའི་སོབ་བརྒྱུད་མུས་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབོར་བ་ལ་མཁས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པའི་ཆོས་སྐོར་སོགས་གསན་

ནོ། །ཕ་རོད་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་རྟ་ནག་རོ་རེ་གདན་བཏབ་ཅིང༌། དེའི་སྲས་དྲན་

མཆོག་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན་དང༌། དེའི་སྲས་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་ཡབ་རེ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཕིས་ཀི་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོར་གགས་པ་ཡང་

ཤངས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་འདྲ་བས་ལྕགས་ཟམ་ཕོགས་སུའང་ཤངས་ཆོས་

དར་བར་སྣང་ངོ༌། །

ཤངས་ཆོས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནི། བདེ་མཆོག །ཀཻ་རོར། མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ། གསང་

འདུས། རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དེ་རྒྱུད་སེ་ལྔའི་སོ་སོའི་དབང་དང༌། སོམ་པའི་དབང༌། སྒྱུ་

ལུས་དབང་མོ་ཆེ། མཁའ་སྤོད་བཀའ་ལྔ། ནི་གུའི་ཆོས་དྲུག །སྒྱུ་མ་ལམ་རིམ། འཆི་

མེད་འཁྲུལ་འཁོར། ལམ་འཁེར་སུ་ཁའི་སྐོར་སོགས། ཕག་ཆེན་གའུ་མ། ཡེ་ཤེས་

མགོན་པོའི་ཆོས་སྐོར། བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔ། ཕག་མོ་གསང་སྒྲུབ། སྤན་རས་གཟིགས། 

རྣམ་འཇོམས། ཕག་རོར། མི་གཡོ་བ་སོགས་ཀི་དབང་བཀའ། སྐྱེར་སང་ལུགས་ཀི་
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སྤན་རས་གཟིགས་དང་རྟ་མགིན་སོགས་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་

ཆེའོ། །ཕག་ཆེན་གའུ་མ་ཞེས་པ་བདེ་བ་དང༌། སོང་པ་གའུ་ཁ་སྦྱོར་བཞིན་དབེར་མེད་

དུ་བསོམས་ནས་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བེད་པའི་གདམས་པ་སེ། དྭགས་པོ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་ཕག་ཆེན་དང་གནད་གཅིག་པར་སྣང༌། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོས་མཛད་པའི་

གཞུང་ཆེ་རིགས་མི་འདུག་པས། ལྟ་བའི་བཞེད་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་མ་ཤེས་ལ། བ་མགོན་

དབེར་མེད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་རྟོགས་པ་སྐྱེས་ཚད་སོང་པོ་ར་བ་ནས་བཅད་པ་བཞིན་

ཐག་ཆོད་ན་ཞེས་པ་དང༌། སྣང་སྲིད་རང་གོལ་ཞེས་དང༌། ཡིད་ལ་བར་མེད་ཅེས་

སོགས་ཀི་ཚིག་རིས་ནི་ཕག་ཆེན་པ་དག་གི་ཟེར་སྒོས་དང་མཚུངས་པར་སྣང་ངོ༌། །

དྭགས་པྱོ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 

མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀི་བོ་གོས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་འབོག་མིའི་

དྲུང་དུ་ལོ་ཙཱ་བསབས། ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་ལན་གསུམ་བལ་པོར་ལན་བཞིར་བོན། 

པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ། མངའ་བདག་མཻ་ཏི་པ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་སིང་པོ། གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་

བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཀི་བ་མ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ལ་བཏུགས། གསང་བ་

འདུས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣལ་འབོར་ཕ་མའི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་གདམས་ངག་ལག་

ལེན་དང་བཅས་པ་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས། མཻ་ཏི་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་

པ་མཐར་ཐུག་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། བོད་དུ་བོན་ནས་སོབ་མ་མང་དུ་བསྐྱངས་པ་

ལས། གཙོ་བོ་ནི་ཀ་ཆེན་བཞིར་གགས་པ་སེ། རྔོག་སོན་ཆོས་སྐུ་རོ་རེ། མཚུར་སོན་

དབང་ངེ༌། མེས་སོན་ཚོན་པོ། མི་ལ་རས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས་མེས་རྔོག་

མཚུར་གསུམ་ལ་བཤད་རྒྱུན་གི་བཀའ་བབས་པས། སོབ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བོན་པ་
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རྣམས་ཀིས། གསང་བདེ། དགེས་རོར། གདན་བཞི། མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་སོགས་ཀི་དབང་

དང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་ཞིང༌། མཚུར་སོན་དབང་གི་རོ་རེ་ལས་བརྒྱུད་

པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་དང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

དང་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བོན་པ་ཡིན་ནོ། །རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ལ་སྒྲུབ་

པའི་བཀའ་བབས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་མངའ་རིས་གུང་ཐང་དུ་འཁྲུངས། ཡབ་

གཤེགས་སྔ་བར་བརྟེན་ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེས་ཤིན་ཏུ་མནར་བས་མ་བཟོད་པར་མཐུ་

བསབས་ནས་དག་མང་པོ་བསད། སད་ནས་སིག་པ་ལ་འགོད་དེ་མར་པའི་དྲུང་དུ་

བོན། སིག་པ་སྦྱོང་བའི་ཆེད་དུ་རེ་ཞིག་ཆོས་མ་གནང་བར་མཁར་ལས་སོགས་

དཀའ་སྤད་མང་པོ་བེད་དུ་བཅུག་པའི་མཐར་དབང་དང་གདམས་ངག་རོགས་པར་

གནང༌། མིད་ལས་སིང་རུས་དང་དཀའ་སྤད་དྲག་པོས་བསོམས་པས་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་

ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས། སོབ་མ་གྲུབ་ཐོབ་རས་རྐང་གོན་པ་བ་ཁྱུ་འཕུར་བ་

ལྟ་བུ་བོན་པ་ལས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནི། ཉི་མ་ལྟ་བུ་དྭགས་པོ་ལྷ་རེ་དང༌། ཟླ་བ་ལྟ་བུ་

རས་ཆུང་བ་གཉིས་སོ། །

རས་ཆུང་བ་རྒྱ་གར་དུ་ལན་གཉིས་བོན་པའི་སྔ་མའི་སྐབས། བ་མ་ཝ་ལ་ཙནྡྲ་

ལས་ཕག་རོར་གཏུམ་པོ་ཁྱུང་གཤམ་ཅན་གི་གདམས་པ་གསན། ཕི་མ་རེ་བཙུན་གི་

བཀའ་ལས་ལུས་མེད་མཁའ་འགོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཡོད་པ་ལས་ལྔ་མར་པས་གདན་

དྲངས། ད་དུང་བཞི་ཡོད་པ་ཁོད་སོང་ལ་ལོངས་ཤིག་གསུངས་པས། རས་ཆུང་བ་རྒྱ་

གར་དུ་ཕིན་ནས་ནཱ་རོ་དང་མཻ་ཏི་གཉིས་ཀའི་དངོས་སོབ་ཏི་ཕུ་པ་ལ་ཞུས། གཞན་

ཡང་གདམས་ངག་མང་དུ་གསན་ནས། བོད་དུ་བ་མ་མིད་ལ་ལ་ཕུལ། མི་ལས་ངན་



  103  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

རོང་སོན་པ་ལ་གནང་བས། དེས་ཡིག་སྣ་ཡང་བརམས། དེ་ནས་མཆེད་པ་ལ་བདེ་

མཆོག་སན་བརྒྱུད་ཟེར། རས་ཆུང་བ་ཉིད་ནས་གཞན་ལ་མཆེད་པ་ལ་རས་ཆུང་སན་

བརྒྱུད་དུ་གགས་སོ། །མི་ལའི་སོབ་མ་ཉི་མ་ལྟ་བུའི་དྭགས་པོ་ལྷ་རེ་ནི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་མདོ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ཞུ་མཁན་གི་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ་ཡིན་པར་བཤད། 

གཞོན་ནུའི་དུས་སྨན་བསབས་ནས་མཁས་པར་གྱུར་པས་ལྷ་རེར་གགས། ཇོ་མོ་

གཅིག་ཀང་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་འགའ་བཞེས་དུས་ཇོ་མོ་དེ་འདས་

པས་ཐུགས་སྐྱོ་སེ་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཤ་བ་གིང་པ་ལས་བསེན་པར་

རོགས། བ་ཡུལ་པ། སྙུག་རུམ་པ། ལྕགས་རི་གོང་ཁ་བ་རྣམས་ལས་བཀའ་གདམས་

ཀི་ཆོས་མང་དུ་གསན། རེ་མིད་ལའི་སན་པས་ཐུགས་འཕོག་སེ་མཇལ་དུ་བོན་པས་

དགེས་བཞིན་དུ་རེས་སུ་བཟུང་སེ་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་གནང་ཞིང་

བསོམས་པས་རྟོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། བཀའ་གདམས་ཀི་ལམ་

རིམ་དང་མིད་ལའི་ཕག་ཆེན་གི་གདམས་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་ལམ་རིམ་ཐར་རྒྱན་

མཛད། འདི་ནས་བཟུང་བཀའ་ཕག་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་སུ་གྱུར། ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་བ་བའི་ཁིད་རིམ་གིས་སོབ་མ་བཀྲི་བར་མཛད། མར་མི་སམ་

པོ་ཕ་གསུམ་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་འདིར་མདོ་ཙམ་ལས་

འབིར་མ་ལངས་ཀང༌། རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་སོ། །མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རེའི་

རེས་འབང་རྣམས་ལ་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། དེ་ལ་ཡང་ནང་

གསེས་ཀིས་ཕེ་ན། ཀར་བཀའ་བརྒྱུད་དང༌། དེ་བཞིན་དུ། ཕག་གྲུ་དང༌། ཚལ་པ་

དང༌། འབི་གུང་པ་དང༌། འབྲུག་པ་དང༌། སག་ལུང་དང༌། འབའ་རོམ་དང༌། གཡའ་
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བཟང་དང༌། ཁོ་ཕུའི་བཀའ་བརྒྱུད་རྣམས་སོ་སོར་གེས་སོ། །

དྟེ་དག་ལས་དང་པྱོ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 

མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རེའི་སོབ་མ་ཀར་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའམ་

ཁམས་པ་དབུ་སེ་ཞེས་གགས་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་སེ། དེ་ནི་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཏེ་

བོ་མཆོག་གི་བ་མ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཇོ་བོ་རེའི་སོབ་མ་ཡོལ་ཆོས་དབང་སོགས་

བསེན་ནས་ཇོ་བོ་རེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་

དབུས་སུ་བོན་ནས་སོད་ལུང་རྒྱ་དམར་བ་དང༌། ཕྱཱ་པ་ཆོས་ཀི་སེང་གེ་ལ་བམས་

ཆོས་དང་དབུ་ཚད་གསན་ནས་མཁས་པར་བསབས། ཤ་ར་བ་ལས་བཀའ་གདམས་

ལམ་རིམ་དང༌། བ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བ་ལས་དབུ་མ་གསན། མལ་འདུལ་འཛིན་ལས་བསེན་

པར་རོགས་ཤིང་འདུལ་བ་བསབས། དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་པ་ལ་དྭགས་པོ་ལྷ་རེ་དང་

མཇལ་ཏེ་སིང་པོའི་དོན་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད། ལོ་རོར་རས་ཆུང་བ་དང་མཇལ་ནས་

ཆོས་དྲུག་སོགས་ནཱ་རོ་མཻ་ཏེའི་གདམས་ངག་ཇི་སེད་པ་གསན། གཞན་ཡང་བ་མ་

མང་པོ་ལས་གདམས་པ་དུ་མ་མནོས། དབེན་གནས་མང་པོར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་

གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། ཕིས་སུ་ཀར་ལྷ་སིང་གི་དགོན་པ་བཏབ་

པས་ཀར་པ་ཞེས་ཐོགས་ཤིང༌། མཚུར་ཕུར་ཡང་དགོན་པ་བཏབ། བསྐལ་བཟང་གི་

སངས་རྒྱས་དྲུག་པ་སེང་གེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང༌། སོབ་མ་སངས་

རྒྱས་རས་ཆེན་དང༌། དེའི་སོབ་མ་སྦོམ་བག་པ་སོགས་བྱུང༌། དུས་གསུམ་མཁེན་

པས་དབུ་ཞྭ་ནག་པོ་གསོལ་བས་ཞྭ་ནག་ཅན་དུ་གགས་ཟེར་ཡང༌། ཀར་པཀི་ལ་ཧོར་

རྒྱལ་པོས་ལས་ཀའི་ཞྭ་ནག་པོ་ཞིག་ཕུལ་བས་དེ་ཕིན་གི་སྐྱེ་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་ཞྭ་
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ནག་ཅན་དུ་གགས་པར་ངེས་སོ། །

དེང་སང་རྒྱལ་པོའི་བོན་པོ་རྣམས་ཀི་ལས་ཚན་ཆེ་ཆུང་ཞྭའི་ཏོག་གི་ཁད་

པར་གིས་བེད་པ་འདི་ཆེན་པོ་ཆིང་གི་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ལུགས་སྲོལ་གསར་པ་ཡིན་གི། 

ཧོར་དང་རྒྱའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དུས་སུ་ཞྭའི་དབིབས་ཀིས་འབེད་པས། རྒྱལ་པོའི་ཏི་ཤྲི་

བཀུར་བ་རྣམས་ལ་ཞྭ་ནག་གསེར་མདོངས་ཅན་འབུལ་བའི་སྲོལ་ཡོད་པའི་དབང་

གིས་ཡུང་ལོ་རྒྱལ་པོས་ཀང་བམས་ཆེན་ཆོས་རེ་སོགས་ལ་དབུ་ཞྭ་དེལྟ་བུ་ཕུལ་

སྣང་ངོ༌། །དེས་ན་ཀར་པ་ཚོས་ཞྭ་ནག་པོ་འདི་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་ལ་འཁའ་འགོ་མ་

བེ་བ་འབུམ་གི་དབུ་སྐྲ་ལས་བས་ནས་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་སོགས་ཆེ་བརོད་མང་པོ་

སྒོགས་པ་ནི་སྒོ་བཏགས་ཀི་གཏམ་དུ་དོགས་སོ། །

དེ་བཞིན་དུ་རྟོགས་ལྡན་གགས་སེང་ལ་ལས་ཞྭ་དམར་པོ་བྱུང་བས་དེའི་

བརྒྱུད་པ་ལ་ཞྭ་དམར་བ་ཟེར་བར་མངོན་ནོ། །སྦོམ་བག་པའི་སོབ་མ་ཀར་པཀི་སེ། 

ལ་ལས་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་སྐུ་སྐྱེས་ཟེར་ཡང་ས་ར་ཧའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གགས་

པ་ལས་དུས་མཁེན་གི་སྐྱེ་བར་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་མ་རྣམས་སུ་མི་སྣང༌། འོན་ཀང་

ཀརའི་རབས་འདྲེན་པའི་དུས་སུ་གཉིས་པར་བེད་པ་འདྲའོ། །པཀི་ཟེར་བ་སོག་སྐད་

དུ་སོབ་དཔོན་ཟེར་བ་ཡིན་པས་ཧོར་ཡུལ་དུ་བོན་སྐབས་དེ་ལྟར་གགས་པ་ལས་

མཚན་དངོས་ནི་ཆོས་ཀི་བ་མ་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །པཀི་འདའ་ཁར་གྲུབ་ཐོབ་ཨུ་རྒྱན་

པ་ལ་གདན་ས་གཏད་ནས། ཉི་མ་ལ་སོད་ཕོགས་ནས་ཞྭ་ནག་པོའི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་

པ་ཞིག་འོང༌། དེའི་བར་དུ་རྒྱལ་ཚབ་མཛོད་ཅེས་ཞྭ་ནག་གསེར་མདོངས་ཅན་ཨུ་

རྒྱན་པའི་དབུ་ལ་བསྐྱོན། དེ་ནས་མི་རིང་བར་མ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་སྐུའི་སྐྱེ་བ་ལ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སོད་མིད་ལའི་འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་བོན་པ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་རང་བྱུང་རོ་རེའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཀརའི་

རབས་དང་པོ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ། གཉིས་པ་པཀི། དེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་པར་བོན་

པ་སེ། གསུམ་པ་རང་བྱུང་རོ་རེ། བཞི་པ་རོལ་བའི་རོ་རེ། ལྔ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། 

དྲུག་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། བདུན་པ་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ། བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རོ་རེ། 

དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རོ་རེ། བཅུ་པ་ཆོས་དབིངས་རོ་རེ། བཅུ་གཅིག་པ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ། 

བཅུ་གཉིས་པ་བང་ཆུབ་རོ་རེ། བཅུ་གསུམ་པ་ད་ལྟ་བཞུགས་པའི་བདུད་འདུལ་

གགས་པ་རོ་རེ་རྣམས་རིམ་པར་བོན་ནོ། །ཞྭ་དམར་ཅན་ནི། རེ་བཙུན་ཏིལི་པའི་སོབ་

མ་ཁོལ་པོ་དགའ་ཞེས་པ་ལས་ཚེ་འཕོས་ནས། ནཱ་རོ་བའི་སོབ་མ་ཛ་ལནྡྷཱ་རར་སྐྱེས་

པ་བམ་ཟེ་ཀུན་རིག་བ་བ་ཞིག་བོད་དུ་འོངས་ནས་རེ་བཙུན་མི་ལ་དང་མཇལ། བལ་

བོད་མཚམས་སུ་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པ་ཚེ་འཕོས་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་ཞེས་

པར་འཁྲུངས། རེ་སམ་པོ་བ་དང་རས་ཆུང་བའི་སོབ་མར་གྱུར། དེའི་སྐྱེ་བ་དགེ་སོང་

ནམ་མཁའ་འོད་རེ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་སོབ་མར་གྱུར། དེའི་སྐྱེ་བ་བཀྲ་ཤིས་

གགས་པཀིའི་སོབ་མར་གྱུར། དེའི་སྐྱེ་བ་རྟོགས་ལྡན་གགས་པ་སེང་གེ་སེ། རེ་རང་

བྱུང་རོ་རེ་སོགས་བ་མ་མང་པོ་བསེན། མདོ་སྔགས་ཀི་གསན་པ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང༌། ལུང་

རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་མངའ། སོབ་མ་ཡང་གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་སོགས་

མང་དུ་ཐོན། དེའི་སྐྱེ་བ་ཞྭ་དམར་སྤྲུལ་སྐུ་མཁའ་སྤོད་དབང་པོ། དེའི་སྐུ་སྐྱེ་ཆོས་

དཔལ་ཡེ་ཤེས། དེའི་སྐྱེ་བ་ཞྭ་དམར་ཅོད་པན་འཛིན་པ་བཞི་པ་ཆོས་ཀི་གགས་པ་ཡེ་

ཤེས་དཔལ་བཟང་པོ། དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལགགར་དབང་ཆོས་ཀི་དབང་

ཕྱུགདཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོ། ཆོས་ཀི་དོན་གྲུབ། དེ་ནས་ཀང་སྐྱེ་སྲིད་ཡིན་རྒྱུ་བ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

འགའ་ཞིག་བྱུང༌། ཡང་རྒྱལ་ཚབ་དང༌། དཔའ་བོ་དང༌། སི་ཏུ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བརྒྱུད་

ཀང་སྣང་ངོ༌། །

ཞྭ་དམར་ནག་གི་སྐྱེ་བརྒྱུད་དེ་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་རྣམ་

ཐར་ཅན་ཏེ་བསན་བཅོས་བརམས་པའང་མང་ལ། རང་བྱུང་རོ་རེས་རིས་ཀི་བསན་

བཅོས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐྱེ་རབས་སོགས་བརམས་པ་དར་རྒྱས་ཆེ། མི་བསྐྱོད་

རོ་རེ། ནང་དོན་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པས་ལེགས་བཤད་ཀི་རོམ་པ་

ཤིན་ཏུ་མང༌། གཞན་ངོར་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དགག་པ་མཛད་ཀང༌། ཐུགས་ཀི་གཏིང་

མོས་པས་སེ་ར་རེ་བཙུན་པ་ལ་གོ་ཤཱཀ་གི་ལན་རོམ་པའི་བསྐུལ་མ་དང༌། རང་ཉིད་

ཀིས་བམས་པའི་དགོངས་པ་གཞན་སོང་དུ་བཀྲལ་ནས་ཕར་ཕིན་གི་ཡིག་ཆ་མཛད་

པ་ལའང༌། དགག་སྒྲུབ་གང་འོས་དགོས་གསུངས་པ་བཞིན། སེ་ར་རེ་བཙུན་པ་ཡབ་

སྲས་ཀིས་དགག་ལན་སོགས་མཛད་ནས་ཕུལ་བས་ཐུགས་མཉེས་ཤིང༌། ཕིས་སུ་

རེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གཟིགས་ཀང་ཟེར། གང་ལྟར་ཡང་འགོད་བཤགས་དང་བསོད་

པའང་མཛད་འདུག །མི་བསྐྱོད་རོ་རེའི་སོབ་མ་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེང་བའང་

མཁས་པར་བགང་དུ་རུང་བ་ཞིག་སེ། སྤོད་འཇུག་འགེལ་ཆེན་དང༌། རིས་ཀི་བསན་

ཆོས། ཆོས་འབྱུང་སོགས་མང་དུ་བརམས། སི་ཏུའི་སྐྱེ་བརྒྱུད་ཆོས་ཀི་ཉིན་བེད་བ་

བས་ཁམས་སེ་དགེར་དཔལ་སྤུངས་ཆོས་སེ་བཏབ། དུས་ཕིས་ཐ་སད་རིག་གནས་

ལ་འདི་ལས་མཁས་པ་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྣང༌། གསར་འགྱུར་དང་འགྱུར་བཅོས་མཛད་

པ་དང༌། རིག་གནས་ཀི་རོམ་པའང་ཤིན་ཏུ་མང༌། འོན་ཀང་དེའི་རྣམ་ཐར་ན་སི་ཏུ་

དང་པོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འཛིན་པ་ལ། རིང་མ་པ་ཞིག་གིས་ཇོ་ནང་པའི་ལྟ་བ་ལ་ཞུགས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ན་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་ལུང་བསན་པས། མཆོད་རྟེན་བ་རུང་ཁ་ཤོར་གི་དྲུང་དུ་ཕིན་ཆད་

དབུ་མའི་ལྟ་བ་དོར་ནས་གཞན་སོང་གི་ལྟ་བ་འཛིན་པར་དམ་བཅས་སོ། །ཞེས་འདུག་

པ་ནི་དབུ་རུལ་བ་ཤངས་ཀིས་མ་ཚོར་བའི་རྣམ་ཐར་དུ་འདུགཀར་པ་རིམ་བོན་དེ་རེ་

རེ་ལའང་སོབ་མ་དང་ཡང་སོབ་མང་དུ་བོན་པས་མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཀར་ཀཾ་

ཚང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་དགོན་སེ་མང་དུ་འཕེལ་ལོ། །

ཀར་མི་བསྐྱོད་རོ་རེ་དང༌། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེང་བ། འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པོ་

སོགས་ཀིས་དུས་ལ་བབས་ཤིང་དོན་དུ་འགྱུར་བར་གཟིགས་པ་ལྟ་བུའི་རིག་གནས་

སོགས་ཀི་སོས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པར་བརྟེན། དེ་ཕིན་ཆད་ཀར་འབྲུག་ཕལ་ཆེར་ཐ་

སད་ཀི་སོས་པ་ལ་དབུ་འཁོར་ནས་སྔོན་གི་སྒྲུབ་ཚུགས་བཟང་པོ་དེ་ཅུང་ཟད་ཉམས་

པར་སེམས། སེ་པ་རིན་སྤུངས་པའི་བརྒྱུད་པ་ནོར་བུ་བཟང་པོ། སེམས་དཔའ་གཞོན་

ནུ་རྒྱལ་མཆོག་པའི་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། བམས་ཆེན་དུ་བམས་སྐུ་ཆེན་པོ་

བཞེངས་པ་སོགས་དགེ་ལྡན་པ་དང་ཡོན་མཆོད་ཡིན་ནའང༌། དེའི་རེས་མ་ཀུན་བཟང་

དོན་ཡོད་རོ་རེ་སོགས་སེ་སྲིད་ཁ་ཤས་དགེ་ལུགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་མོས་པས་སྐྱི་ཤོད་

དུ་དམག་ཡང་ཡང་བཤམས་པ་སོགས་དགེ་ལྡན་པ་ལྷག་མེད་དུ་གཏོང་བའི་སྦྱོར་བ་

མང་དུ་བརམས། སན་ངག་མཁན་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འབངས་གེན་ལོག་གིས་སྲིད་

ཤོར་བས། ཀར་ཚེ་བརྟན། དེའི་བུ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ། དེའི་བུ་ཀར་བསན་སྐྱོང་

དབང་པོ་རྣམས་རིམ་པས་སེ་སྲིད་བས་ཏེ། དགེ་ལྡན་པ་མཆོད་ཡོན་ཤིན་ཏུ་འོ་བརྒྱལ་

བར་བས་པ་ན། ལེགས་བཤད་ལས། མེ་ནི་ཐུར་དུ་ཁ་བསན་ན། སོན་པ་པོ་ཡི་ལག་པ་

འཚིག །ཅེས་པའི་དཔེ་བཞིན། གུ་ཤྲི་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་མཚོ་ཁ་ནས་བོད་དུ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

བོན་ཏེ། དཔུང་ཤུགས་ཀིས་ཀར་སྲིད་ལྷག་མ་མེད་པར་བཅོམ། དེ་དུས་བསན་འཛིན་

རྣམས་གྲུབ་མཐའི་ཉེ་རིང་མི་མཛད་པར་ཆགས་སང་རེ་དོགས་སོགས་ཀི་སོས་པ་དང་

བལ་བའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་བཞུགས་ཡོད་ན་སྦྱིན་བདག་གི་སྲིད་ཉམས་ཀང༌། 

ཀར་བསན་ལ་འཕེལ་འགིབ་ཆེར་མི་འབྱུང་བ་གདོན་མི་ཟའོ། །

བོད་མཁས་པས། ཕག་ཆེན་བསོམས་པས་ཕག་ལས་ཇེ་མང་སོང༌། །ཟེར་བ་

བཞིན། ཀར་བསན་སྐྱོང་སོགས་ཀི་གོས་ངན་ལ་ཕུག་མཚང་ཞེ་གཏོགས་ཅི་རིགས་

མཛད་མཁན་བྱུང་བར་བརྟེན། དེ་ནས་བཟུང་ཀར་བསན་ཉམས་དམས་པར་གྱུར། 

ལྷག་པར་ཕིས་སུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་སིག་ཅན་གོར་དམག་གིས་འཚེ་བར་བས་

པའང་ཞྭ་དམར་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་རྒྱུ་བ་ཆོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འདུན་གོས་ཡིན་ཚུལ་གི་

དབང་གིས། འཇམ་དབངས་གོང་མའི་བཀའ་ཆད་ཀིས་ཡངས་པ་ཅན་སོགས་ཞྭ་

དམར་བའི་སེ་དགོན་རྣམས་རོ་མེད་དུ་གྱུར་ནས། ད་ལྟའི་དུས་ཀར་བསན་ཆེར་

ཉམས་པས་མཚུར་ཕུ་ན་ཞྭ་ནག་སྤྲུལ་སྐུ་དགེ་སྦྱོང་གི་ཆོས་བཞི་དང་དུ་ལེན་ཅིང་

བཞུགས་པ་ཙམ་ལྷག་མར་ལུས་སོ། །

ཕག་གྲུའི་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 

མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རེའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བདག་པོར་

དབང་བསྐུར་བ་རྒྱལ་བ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་སེ། དེ་ནི་མདོ་ཁམས་ལྷོ་རྒྱུད་

དུ་འཁྲུངས། ལོ་བདུན་ལོན་པའི་ཚེ་གནས་པ་རང་འཁྲུངས་སུ་གྱུར། དགུང་ལོ་དགུ་

པ་ལ་བ་ཁི་ཁང་བ་བར་མཁན་པོ་ལྷིང་ངེ་ཡན་ཐུབས་ཚུལ་ཁིམས་བ་བ་དང༌། སོབ་

དཔོན་ལྷིང་ངེ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། མཚན་རོ་རེ་རྒྱལ་པོར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གསོལ། ཡི་གེ་དང་ལྷ་བིས་མ་བསབས་པར་མཁེན། ཁམས་སུ་བཞུགས་རིང་སོབ་

དཔོན་བཅུ་དྲུག་ཙམ་བསེན། སྤོད་འཇུག་ལ་བཤད་པ་འགའ་རེ་ཡང་མཛད། དགུང་

ལོ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་དབུས་སུ་བོན། སོད་ལུང་དུ་དགེ་བཤེས་རྒྱ་དམར་བ་དང༌། ཕྱཱ་པ་

ཆོས་ཀི་སེང་གེ་ལ་ཆོས་གསན། ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་ལ་ཟུལ་ཕུར་བ་འདུལ་གིས་མཁན་

པོ། རྒྱ་དམར་གིས་སོབ་དཔོན། ཨར་གིས་གསང་སོན་མཛད་ནས་བསེན་པར་

རོགས། མཁན་སོབ་ལ་འདུལ་བ། གསང་སོན་ལ་ཕར་ཕིན། མང་བན་ལ་སྤོད་འཇུག་

སོགས་གསན་པས་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གགས། གཞན་ཡང་དམར་ཆོས་རྒྱལ་དང༌། 

དཔལ་ཆེན་རྒྭ༌ལོ་དང་། ས་ཆེན་ཀུན་སིང་དང༌། འབིམས་ལོ་ཙཱ་བ་དང༌། བང་སེམས་

ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བསེན་ནས་མདོ་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་མང་དུ་གསན། དེ་

ནས་སམ་པོར་བོན་ནས་མཉམ་མེད་དྭགས་པོའི་དྲུང་དུ་གདམས་ངག་གསན་པས་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། སྔར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕི་ཤུན་དང་

སྦུན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་གགས། ཕག་མོ་གྲུར་ཀུན་བཟང་ནགས་ཁོད་དུ་གདན་ས་

མཛད་པས་འགོ་མགོན་ཕག་མོ་གྲུ་པ་དང༌། རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་བག་རར་བཞུགས་

པས་མཐའ་ར་བར་ཡང་གགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་

པར་ཡང་ཞལ་གིས་བཞེས། སོབ་མ་བསྐྱངས་པས་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་མང་དུ་ཐོན། གྲྭ་

པ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལ་གདུགས་ཐོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་བྱུང་ཞེས་གགས། ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་བུ་ཆེན་ནི། མོས་གུས་མཐར་ཐུག་སག་ལུང་ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ། 

རྟོགས་པའི་མཐར་ཐུག་སྣ་ཕུ་པ་གིང་རས་པདྨ་རོ་རེ། ཤེས་རབ་མཐར་ཐུག་སར་ཕུ་

བ་བོ་གོས་སེང་གེ །ནུས་པའི་མཐར་ཐུག་མཚན་བུ་རྒྱ་རས་རྣམས་ལ་མཐར་ཐུག་
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གི་བུ་བཞི་ཟེར། སྐལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ །རྟོགས་ལྡན་མི་ཉག་སོམ་རིངས། གྲུབ་

ཐོབ་ཉག་རི་སེ་བོ། ཀུན་ལྡན་གཙང་བ་རས་ཆུང་རྣམས་ལ་གདམས་པའི་བུ་བཞི་ཟེར། 

ཆོས་རེ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ། འབན་ད་ཕུག་པ། ཆོས་རེ་ལྡུམ། ཆོས་རེ་གཏུམ་

རྣམས་ལ་རོ་གཅིག་རྟོགས་པ་ཕེད་དང་བཞི་ཟེར། གཤེན་སོམ་དཀར་བ། མང་

གཤེན་གོང་བ། རོག་སེང་གེ་ཁ་བ། རི་ལུང་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ཀི་སྲས་བཞི་ཟེར། 

རིན་པོ་ཆེ་ཤུག་རར་པ། ལྷ་པ་དགེ་འདུན་སྐྱབས། གྲུ་གུ་སོན་པ་བོ་གོས་སེང་གེ །རྒྱན་

ཐང་པ་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་མའི་བུ་བཞི་ཟེར། བ་མ་དམར་བ། ཡེ་ཕུག་པ། དགེར་སོམ། 

དགེ་བའི་བཤེས་སེང་གེ་དཔལ་རྣམས་ལ་ཉེ་བའི་སྲས་བཞི་ཟེར། གཞན་ཡང་གྲུབ་

པའི་སྐྱེས་བུ་བགང་ལས་འདས་པ་བྱུང་ཞིང༌། གདན་ས་མཐིལ་དུ་འགོ་མགོན་གི་

རེས་སུ་སྐྱུ་ར་རེན་པོ་ཆེས་ཅུང་ཟད་བསྐྱངས། དེ་རེས་རླངས་ལྷ་གཟིགས་ཀི་གདུང་

ལས་འཁྲུངས་པ་སྤན་སྔ་གགས་པ་འབྱུང་གནས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྤན་སྔ་ཐོག་

བརྡུགས་པ། བཅུ་གཉིས་པ་རིན་ཆེན་རོ་རེ། རིན་པོ་ཆེ་གགས་པ་ཡེ་ཤེས། གཉིས་

མཆོད་པ་གགས་པ་རིན་ཆེན། ཚེས་བཞི་རིང་མ་པ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། བཅུ་

གཉིས་གསར་མ་བ་གགས་པ་ཤེས་རབ། འདིའི་གཅེན་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་

གིས་དབུས་གཙང་གི་བདག་པོ་བས། ཚེས་བཞི་གསར་མ་གགས་པ་བང་ཆུབ། འདི་

ཉིད་ཀི་རྟོགས་བརོད་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པ་གསུང་ཐོར་བུ་ན་ཡོད། དེ་རེས་

ཆོས་རེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། སྤན་སྔ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ། ཉེར་གཉིས་རིན་

པོ་ཆེ་སོགས་མང་དུ་བོན་ནོ། །ཁད་པར་དུ་ཆོས་རེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་རེ་

བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་སོབ་མར་གྱུར་ཅིང༌། ཆོས་དྲུག་གི་གདམས་པ་རིང་མ་
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དང༌། རེའི་བཞེད་སྲོལ་ཆོས་དྲུག་གསར་མའི་གདམས་པ་གཉིས་ཀ་ཕོགས་གཅིག་

ཏུ་དྲིལ་ཏེ་དོ་ཧ་དང་རིམ་ལྔ་སོགས་ཀི་ཁུངས་དང་སྦྱར་བའི་ཁིད་ཡིག་བདེ་ཆེན་

གསལ་བའི་འོད་ཟེར་སོང་ལྡན་ཅེས་བ་བ་ཉམས་ལེན་མཁན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁོ་བ་ཞིག་

མཛད་འདུག་གོ །ཕག་གྲུའི་གདན་ས་འདི་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སེ་དགོན་ཤིན་ཏུ་

མང་བར་མཆེད་དེ། འགའ་ཞིག་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

ཞང་ཚལ་པ་ནི། 

ཞང་འགོ་བའི་མགོན་པོ་གཡུ་བག་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་སེ། དེ་ནི་སྐྱིད་ཤོད་དུ་

འཁྲུངས། མཚན་དར་མ་གགས་ཞེས་བཏགས། དགུ་ནས་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་ལ་མདོ་

སྔགས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པ་ལ་བསེན་པར་རོགས་ཏེ་མཚན་བརོན་

འགྲུས་གགས་པར་བཏགས། རྒྭ་ལོའི་དྲུང་དུ་གདམས་ངག་མང་དུ་གསན། དྭགས་པོའི་

སོབ་མ་སོམ་པ་ཚུལ་ཁིམས་སིང་པོ་དང་མཇལ་ཏེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསན་པས་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་བིན་རླབས་ཞུགས། སེམས་ཀི་ངོ་བོ་རེན་པར་གཟིགས། གུང་ཐང་གི་

གཙུག་ལག་ཁང་ལྷ་ཆེན་དང་བཅས་བ་བཞེངས། དགོས་པ་ཆེན་པོ་ལ་དགོངས་ནས་

འཁྲུགས་པ་མང་པོ་མཛད་པ་ལ་སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་བ་དུ་མས་སིག་བསོག་པས་ཀར་དུས་

གསུམ་མཁེན་པས་བཤོལ་བཏབ་པས། དེ་ཕིན་ཆད་འཁྲུགས་པ་མ་མཛད། གནས་

བདུན་དུ་སྐུའི་འགྱུར་བ་བདུན་བསན་ནས་མཚན་བདུན་དུ་ཐོགས། ཆོས་སྐྱོང་བ་རོག་

གིས་ཅི་བསོ་བསྒྲུབ། རྣམ་པར་དཀར་བའི་འཕིན་ལས་མཐའ་ཡས་ཤིང་དོན་གཉིས་པ་

ལ་མ་ངན་ལས་འདས། སོབ་མ་མང་དུ་བྱུང་ཡང་གཙོ་བོ་ནི་ནམ་མཁའ་འོད་དང༌། ཁ་

རག་པ་འདུལ་བ་འོད། ལྷ་ཕྱུག་པ་ཉི་ཟླ་འོད། འབི་ར་བ་ཤཱཀ་འོད་དེ་བཞི་གས་དགོན་པ་
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བཏབ་ཅིང༌། འདུལ་བ་འོད་ཀིས་ཁ་རག་ཏུ་ཀླུ་བཏུལ་དགོན་པ་བཏབ་པས། དེའི་དཔོན་

པོའི་རིང་ལ་གྲྭ་པ་ཁི་ཙམ་ཚོགས་ཟེར། གདན་ས་དངོས་མཉམ་མེད་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་

དང༌། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་བང་ཡེས། ལྷ་ཕྱུག་པ་ཉི་ཟླ་འོད། སངས་རྒྱས་འབུམ། སངས་

རྒྱས་སིང་པོ། སངས་རྒྱས་རས་པ། གསེར་ཁང་སེང་པ་སོགས་ཀིས་བསྐྱངས། གཞན་

ཡང་མར་པ་འོད་སོགས་བསན་པ་ལ་བ་བ་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་རིམ་པར་བོན་པས་ཚལ་

པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་གགས་སོ། །

དཔོན་ཆེན་དར་མ་གཞོན་ནུ་དང༌། སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་སོགས་ཚལ་

བའི་དཔོན་ཆེན་རིམ་པས་སྲིད་བསྐྱངས་བ་དེ་སྲིད་དུ་བསན་པའང་མ་ཉམས་པར་

གནས་ཀང༌། ཕིས་སུ་ཚལ་པའི་སྲིད་ཉམས་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ལ་མེ་འཇིགས་

བྱུང༌། ད་ལྟ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟེན་དང༌། མགོན་ཁང་སོགས་ཡོད་པ་ཙམ་མོ། །

འབྲི་གུང་པ་ནི། 

སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལས་བརྒྱུད་པ་སེ། དེ་ནི་འཁྲུངས་ཡུལ་འདན་

མ། གདུང་རུས་སྐྱུ་ར། ཆུ་མོ་ཕག་གི་ལོ་ལ་སྐུ་བལྟམས། གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་འགོ་

མགོན་ཕག་མོ་གྲུ་བའི་དྲུང་དུ་བོན། མཚན་རིན་ཆེན་དཔལ་དུ་བཏགས། གདམས་པ་

གསན་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཆེན་པོ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། མཛེ་ནད་ཀིས་བསྙུངས་པ་ལ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་བསོམས་

པས་ཀླུ་གདོན་དེ་ཡང་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐུ་ལུས་ལས་ཐོན་ནས་སོང་བ་གཟིགས། 

དེ་ཉིད་དུ་ནད་ཀང་དྲགདགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་ལ་སུམ་ཐོག་པས་མཁན་པོ་མཛད་དེ་

བསེན་པར་རོགས། སུམ་ཅུ་ར་བདུན་པ་ལ་འབི་གུང་དུ་ཕེབས་ནས་དགོན་པ་བཏབ། 
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རིམ་གིས་ཇེ་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཏེ་དགེ་འདུན་མཐའ་ཡས་པ་འདུས། གཉོས་རྒྱལ་བ་ལྷ་

ནང་པས་ཆོས་སོན་དྲངས་པའི་དུས་སུ་འཁོར་ལྔ་ཁི་ལྔ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་

འདུས། དུས་གཅིག་ལ་དགེ་སོང་འབུམ་ཕག་གིས་ཚུལ་ཤིང་ལེན་པ་བྱུང་ཞེས་

གགས། སན་གགས་ཀིས་འཛམ་གིང་ཁབ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྤྲུལ་པར་ཡང་གེང༌། དགུང་

ལོ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་པ་ལ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསན། སོབ་མ་ཡང་སྤན་སྔ་བཞི། 

གཉོས་མགར་ཆོས་གསུམ། དཔལ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་སོགས་མཐའ་ཡས་ཀང༌། 

གདན་ས་སྐྱོང་པ་ནི། རེ་སྤན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ། དབོན་རིན་པོ་ཆེ། གཅུང་རིན་པོ་ཆེ། 

གཉོས་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ། མགར་དམ་པ་ཆོས་སིངས་པ། དཔལ་ཆེན་ཆོས་ཡེ། 

དབོན་ཤེར་འབྱུང་སོགས་སོ། །

ཤེར་འབྱུང་ནི་སྐྱོབ་པའི་རུས་དཔོན། བ་མའི་ཞབས་ཏོག་དང༌། མཁེན་པ་ལ་

མཐའ་མེད། སྐྱོབ་པའི་བཞེད་པ་ཁད་ཆོས་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་པ་དགོངས་གཅིག་ཏུ་

གགས་པ་ཡི་གེར་བཏབ་བོ། །དེ་ནས་ཀང་གདན་རབས་མང་པོ་རིམ་པར་བོན་ཅིང༌། 

དུས་ཕིས་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་དང༌། ཆོས་ཀི་གགས་པ་གཉིས་རིང་མའི་སྔགས་

འཆང་ཆེན་པོར་གྱུར་པས་གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཀང་བསྔགས་བརོད་རྒྱ་ཆེར་

མཛད་དོ། །འོན་ཀང་ཞབས་དྲུང་སྤྲུ་ལུང་བས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཆོས་རྣམས་བཞག་

ནས་རིང་མའི་ལྕགས་སིག་སྐོར་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་བས་པས་མི་ཤིས་པ་བྱུང་

ཚུལ་ཀར་མི་བསྐྱོད་རོ་རེས་གསུངས་འདུག་ཅིང༌། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོར་

ཡང་མཐུ་བད་ཀི་སྦྱོར་བ་བགིས་པར། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྐུ་མཚམས་མཛད་

ནས་འཇིགས་བེད་ཀི་དྲག་པོའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཞག་བདུན་སྒྲུབ་པ་གནང་བས། འབི་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གུང་པ་ལ་ནད་ཅིག་བྱུང་ཞིང་རེ་སྐྱོབ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ཀི་རིན་ཆེན་ཐག་པ་ཡང་

འདིའི་དུས་ཆད་ནས་གཏན་མེད་བྱུང་སྣང་ལ། ད་ལྟ་ནི་དགེ་འདུན་ཉུང་ཞིང་གདན་ས་

ཡང་རྒྱ་ལམ་དང་ཉེ་བས་ལྷ་རྟེན་རྣམས་ཀང་འོ་བརྒྱལ་བར་བཞུགས་སོ། །དེ་དག་ལ་

གདན་སའི་གནས་ཀི་མིང་གིས་འབི་གུང་པ་ཞེས་གགས་སོ། །

འབྲུག་པ་ནི། 

རྒྱལ་བ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སོབ་མ་གིང་རས་པདྨ་རོ་རེ་དང༌། ཆོས་རེ་གཙང་པ་

རྒྱ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་སེ། གྲུབ་མཐོབ་གིང་རས་པ་ནི། ཉང་སོད་དུ་འཁྲུངས། 

མཚན་པདྨ་རོ་རེ་ཞེས་བཏགས། དགུང་ལོ་དགུ་པ་ལ་ཀོག་བསབས། བཅུ་གསུམ་ལ་

ཡོན་ཏན་མཁས་པར་མཁེན། བཅུ་བདུན་ལོན་པའི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གིང་ལས་དགེ་

བསེན་མཛད། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་ར་བརྒྱད་པ་ལ་ཕག་མོ་གྲུ་དང་མཇལ། ཁིད་གསན་

ཏེ་བསོམས་པས་ཞག་གསུམ་ལ་རྟོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། རྟོགས་པ་ཕུལ་

བས་འགོ་བའི་མགོན་པོ་ཡང་ཐུགས་དགེས། ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་དོན་རྒྱ་

ཆེར་མཛད། དེའི་སོབ་མའི་གཙོ་བོ་ནི། རེ་བཙུན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཏེ། ཉང་སོད་ཁུ་

ལེའི་ཆར་འཁྲུངས། མཚན་གཡུང་དྲུང་དཔལ་དུ་བཏགས། བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ཡབ་

ཀིས་གཅེན་པོའི་སར་བཞག་ནས་སོབ་གཉེར་མང་དུ་མཛད། བཅུ་གསུམ་པ་ལ་སྐྲ་

བཅད་དེ་མཚན་ཤེས་རབ་དཔལ་དུ་བཏགས། ཕིས་བ་མ་ཞང་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ་

མཚན་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཞེས་བཏགས་སོ། །

ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པ་ལ་རེ་བཙུན་གིང་རས་པ་ར་ལུང་ན་བཞུགས་པ་དང་

མཇལ། ཚྭ་བེ་གང་ཙམ་གིས་ཕག་རྟེན་མཛད་ནས་གསུང་གེང་མང་དུ་ཞུས། དེ་ནས་
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དབུས་སུ་བོན། སྣ་ཕུར་གིང་རས་པ་ལ་སར་ཡང་མཇལ་ནས་ཆོས་དྲུག་དང༌། ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་ལ་སོགས་པའི་གདམས་པ་གསན་པས་ཞག་བདུན་ནས་རས་ཐུབ་

པ་བྱུང༌། དགུན་འདག་སྦྱར་མཛད་དེ་བསོམས་པས་རླུང་ཕི་ནང་བསྲེ་ནུས་པ་དང༌། 

རིག་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་སོང་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པ་འཁྲུངས། རེ་བཙུན་རས་ཆུང་པས་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་རོ་སོམས་སྐོར་དྲུག་བཏོན། 

བ་མ་ཞང་གིས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་ཀོང་རོལ་གི་དགོན་པ་བཏབ། ཡི་དམ་གིས་ལུང་

བསན་པ་ལྟར་ར་ལུང་བཏབ། གིང་གིས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་འབྲུག་བཏབ། འདི་གསར་

དུ་རྒྱག་དུས་འབྲུག་སྒ་དྲག་པོ་ཐང་འགའ་གགས་པས་དགོན་པའི་མིང་འབྲུག་ཏུ་

བཏགས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་ཡང་འབྲུག་པ་ཞེས་ཐོགས་

སོ། །སོབ་མ་ཁི་ཚོ་ལྔ་ཙམ་འཚོགས་ཟེར། འགོ་དོན་ཤིན་དུ་ཆེ་ཞིང་ནཱ་རོ་པའི་སྤྲུལ་

པར་གགས། དེའི་སོབ་བརྒྱུད་ཀིས་བ་རོད་པོའི་ཉིན་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཁབ་པ་བྱུང་

སེ། མི་ཕེད་འབྲུག་པ། འབྲུག་ཕེད་སང་པོ། སང་ཕེད་གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་ཀུན་ལ་རླུང་ལྟར་

གགས་སོ། །

སོབ་མ་མང་དུ་བྱུང་བའི་གཙོ་བོ་ནི། དང་པོར་ཆེ་བ་སྦ་རྐང་གཉིས། བར་དུ་

ཆེ་བ་རྒྱ་འབས་གཉིས། ཐ་མར་ཆེ་བ་ལོ་རོད་གཉིས། གཞན་རས་པ་གསུམ། རྣལ་

འབོར་གསུམ། ཞིག་པོ་གསུམ་སོགས་མང་དུ་བྱུང༌། གདན་སར་དབོན་རས་དར་མ་

སེང་གེ་བཞུགས་ཤིང༌། དེ་ནས་དབོན་བརྒྱུད་རིམ་པར་བོན་པ་ལས་འཕིན་ལས་ཆེ་

བ་ནི་རྒྱལ་དབང་ཆོས་རེ་ཡིན་ལ། དེའི་སོབ་མ་ལྷ་རེ་པ་ངག་དབང་བཟང་པོ་དང༌། དེ་

ནས་སན་ངག་མཁན་སངས་རྒྱས་རོ་རེ། བོད་མཁས་པ་སོགས་སོབ་བརྒྱུད་བཟང་པོ་
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མང་དུ་འཕེལ། ཁད་པར་དུ་མཁས་པར་གགས་པ་པདྨ་དཀར་པོས་བསན་བཅོས་

མང་དུ་བརམས། དེའི་སྐྱེ་བ་དཔག་བསམ་དབང་པོ་སོགས་བོན། གཞན་ཡང་གཙང་

སྨོན། དབུས་སྨོན་དུ་གུགས་པ་གཉིས་དང༌། འབྲུག་སྨོན་ཀུན་ལེགས་སོགས་གྲུབ་

ཐོབ་ཡ་མཚན་ཅན་ཡང་འགའ་ཞིག་བྱུང་སེ། དེ་རྣམས་ལ་བར་འབྲུག་ཅེས་གགས་

སོ། །ལོ་རོད་གཉིས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཞིང༌། ཁད་པར་དུ་སྒྲུབ་པ་སིང་

པོར་བེད་པ་དག་གིས་མིག་ལྟོས་སུ་བེད་དགོས་པ་མང་དུ་མཆིས་པ་ལས་གཙོ་བོ་

ནི་དཀའ་སྤད་དང་སིང་རུས་ཀིས་རྐེན་ངན་ཐམས་ཅད་ལམ་དུ་ཁེར་ནས་སྒྲུབ་པ་

མཐར་ཕིན་པ་སེ་ཞིབ་ཏུ་སོ་སོའི་རྣམ་ཐར་གི་ཡི་གེར་བལྟ་ལ། འདིར་ས་ཁུངས་

འཛིན་པ་ཙམ་སྨོས་ན། རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་ནི་སྐྱོར་མོ་ལུང་དུ་མཁན་པོ་སྦལ་ཏི་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་དབང་ཕྱུག་བརོན་འགྲུས། དམ་བཅའ་ཆེན་པོ་དྲུག །ཞར་བྱུང་

གི་དམ་བཅའ་དྲུག །ཁད་པར་གི་དམ་བཅའ་གཅིག་སེ་བཅུ་གསུམ་གི་རྣམ་ཐར་ཅན། 

ཐུབ་པ་ལྔ་ལྡན་གི་གདམས་ངག་ལ་རལ་འདོན་དུ་མཛད། དེ་ལ་དབོན་བརྒྱུད་དང༌། 

སོབ་མ་འཇམ་དབངས་མགོན་པོ་སོགས་མཁས་པ་གསུམ། ཙ་རི་རས་ཆེན་སོགས་

རས་པ་གསུམ། ཨཱ་ལོ་ཤཱཀ་གསུམ་སེ་རྣལ་འབོར་པ་གསུམ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་

ལས། འཇམ་དབངས་མགོན་པོས་གཅོད་ཀི་གདམས་པ་ཟབ་དོན་ཐུགས་སིང་དང་

སོ་འབེད་བཅུ་མ་མཛད་པ་དར་རྒྱས་ཆེ། ཙ་རི་རས་པས་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་

བསྐྱངས་པས་སོབ་མ་ཡང་མང་དུ་བྱུང༌། དེ་ལ་སྨད་འབྲུག་ཅེས་གགས་སོ། །

རོད་ཚང་པ་མགོན་པོ་རོ་རེ་ནི། དང་པོའི་དུས་མཚན་དོན་གྲུབ་སེངྒེ༌། གཙང་

པ་རྒྱ་རས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་མགོན་པོ་རོ་རེར་བཏགས། ཐུགས་དམ་བཅུ་
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གཉིས། གོ་ཆ་དང་བཅུ་གསུམ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དམ་བཅའ་གསུམ། འཕལ་གི་

དམ་བཅའ་བདུན། ཁད་འཕགས་ཀི་དམ་བཅའ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཐར་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པ་མངའ་ཞིང༌། སོབ་མ་རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ། གྲུབ་ཐོབ་ཨུ་རྒྱན་པ། 

སྤི་ལ་དཀར་བ། ནེ་རིངས་པ་བཞི། གཞན་ཡང་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས་ཡང་དགོན་

པའིསོབ་མ་སྤན་སྔ་རིན་ལྡན། དེའི་སོབ་མ་ཟུར་ཕུག་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང༌། དེའི་

སོབ་མ་འབའ་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་སེ། འདིས་ཐར་གྲུ་སྐོར་གསུམ་སོགས་

བསན་བཅོས་མང་པོ་མཛད། སོབ་མ་མང་དུ་བོན། དེ་ལ་སོད་འབྲུག་ཅེས་ཟེར་

རོ། །གྲུབ་ཐོབ་ཨུ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་ནི། རྒྱ་གར་རོ་རེ་གདན། ཛ་ལནྡྷ་ར། ཨོ་

རྒྱན་རྣམས་སུ་བོན། དེར་མཁའ་འགོ་མ་མང་པོས་བིན་གིས་བརླབས་པས་རྟོགས་

པས་རྒྱུད་གོལ། ཧོར་རྒྱལ་པོ་ཧུ་པི་ལས་སྤན་དྲངས་པས་དེར་ཡང་བོན། ཀར་རང་

བྱུང་རོ་རེ། རྟོགས་ལྡན་ཟླ་སེང་སོགས་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སོབ་མ་དང༌། ཤོང་ལོ་

རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་དང་བོ་བརྟན་སོགས་ཀང་སོབ་མར་གྱུར། རོད་ཕྲུག་གགས་པ་

འབྱུང་གནས་ཀང་འདིའི་སོབ་བརྒྱུད་དོ། །སྤིལ་དཀར་པས་སོབ་མ་མ་བསྐྱངས། ནེ་

རིངས་པ་ལ་གངས་ཅན་ཤཱཀ་དཔལ་དུ་གགས་ཤིང་ནེ་རིངས་དགོན་པ་བཏབ། 

དབོན་བརྒྱུད་བཟང་པོ་རིམ་པར་བོན། རེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་རོམ་མཁན་ནེ་

རིངས་པ་འཆི་མེད་རབ་རྒྱས་ཀང་དེའི་དབོན་བརྒྱུད་དོ། །དེ་ལྟར་ལོ་རས་ནས་

བརྒྱུད་པ་ལ་སྨད་འབྲུག་དང༌། རོད་ཚང་དཔོན་སོབ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་སོད་འབྲུག་

ཟེར་ཞིང་ཁ་སྐད་ལ་སོད་འབྲུག་གནམ་གི་སྐར་མ། སྨད་འབྲུག་སའི་རི་ཤིང་ཞེས་མང་

བའི་ཚད་དུ་གགས་སོ། །འབྲུག་པ་སོད་སྨད་བར་གསུམ་སོགས་ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཡང་
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དར་རྒྱས་བཟང་ཞིང་ཆོས་རྒྱུན་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆེར་མ་ཆད་ཙམ་ཡོད་འདྲའོ། །

སག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 

སག་ལུང་ཐང་པ་ཆེན་པོ་ལས་བརྒྱུད་པ་སེ། འདི་ནི་གདུང་ག་ཟི། གཡང་ཤོད་

བོང་ར་སེང་དུ་འཁྲུངས། མཁན་པོ་ན་སོན་བ་སང་བ་ཤེས་རབ་རོ་རེ་ལས་རབ་བྱུང་

དགེ་ཚུལ་མཛད། མཚན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ཞེས་གསོལ། རྒྱ་གར་དུ་འབོན་པར་ལན་

ཁ་ཤས་ཆས་ཀང་ཟླ་བོ་སོགས་ཀིས་མ་བཏང༌། དེ་ནས་ཕག་གྲུའི་སན་པ་གསན་

ནས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་དུས་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དྲུང་དུ་ཕེབས་ནས་ཉེ་གནས་

མཛད། ཐུགས་རིས་ཆེ་ཞིང་གདམས་པ་རོགས་པར་གནང༌། ལན་གཅིག་ཐེལ་གི་

སང་གཤོང་གཅིག་ཏུ་སྐྱོ་སིང་ལ་བོན་པའི་སར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པས་རྟོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། དེར་འགོ་མགོན་བོན་ནས་ཕག་མཁར་

ཐུགས་ཀར་གཏད་དེ། འོ་སྐོལ་གི་ཇོ་བོ་ནཱ་རོ་པའི་ཞལ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་

རང་བཞིན་སོང་ཞིང་བདག་མེད་པར་བསོམ། དེའི་ངང་ནས་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་སོ་

ནས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཐོབ་པའི་ལམ་ཡིན་གསུང་བ་བ་སོགས་ངོ་སོད་ཟབ་རྒྱས་ཞིག་སྩལ་བ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོམ་མེད་ཀི་རྣལ་འབོར་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། ཕག་མོ་གྲུ་

པ་གཤེགས་ནས་མལ་གོར་བོན་འཆད་ཀ་པ་ལ་བཀའ་གདམས་གསན། ཞང་ཤ་ར་

བ་ལས་བསེན་པར་རོགས། དགུང་ལོ་སོ་དགུ་པ་ལ་དར་སྦས་རོང་གསུམ་དང་ཕོད་

མདོ་བས་སག་ལུང་དུ་གདན་དྲངས། འགོ་མགོན་གིས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་གནས་

དེར་དགོན་པ་བཏབ་པས། སག་ལུང་ཐང་པ་ཞེས་གགས། བག་བཙན་མཐུ་བོ་ཆེ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡང་དམ་ལ་བཞགརབ་ཏུ་བྱུང་ཕིན་ཆད་ཁིམ་པའི་ཁང་པར་མ་བོན། ཤ་ཆང་གསོལ་

མ་མོང༌། ཤ་ཆང་གི་མགོན་མི་བེད། གིང་གསེབ་ཏུ་བུད་མེད་མི་གཏོང་བ་སོགས་

འདུལ་བའི་ཕག་ལེན་ཞིབ་པར་མཛད། སྐུ་འདའ་ཁར་གྲྭ་བ་སུམ་སོང་ལྷག་ཙམ་

འདུས། ངོ་མཚར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་མ་བསན། དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་ལ་གཤེགས། དབོན་

རིན་ཆེན་མགོན་པོ་གདན་སར་བཏོན། འདིས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་བཞེངས་ཤིང་

དགོན་སེ་དར་རྒྱས་མཛད། 

དེའི་རེས་སུ་སངས་རྒྱས་ཡར་བོན་གདན་སར་བཞུགས། དེ་ལ་གདན་ས་

ཕེར་བའི་དབོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་བ་མ་དང་སངས་རྒྱས་དབོན་གཉིས་བྱུང་བའི་སངས་

རྒྱས་དབོན་པོ་གགས་པ་དཔལ་འོད་ཟེར་བཟང་པོ་ཁམས་སུ་བོན་ནས་རི་བོ་ཆེའི་

དགོན་པ་བཏབ། དེ་ནས་བཟུང་སག་ལུང་ཡ་ཐང་མ་ཐང་གཉིས་སུ་གེས། གཉིས་

ཀར་གྲྭ་བ་སུམ་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་འཚོགས། དེ་ནས་དབུས་གཙང་མདོ་ཁམས་

སོགས་སུ་སག་ལུང་པའི་ག་པ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་མང་དུ་འཕེལ། དབོན་བརྒྱུད་རིམ་

པར་བོན་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་མཆོག་ཡ་མཚན་ཅན་ཤ་སག་ལ། ཁད་པར་དུ་དུས་

ཕིས་སག་ལུང་ངག་དབང་གགས་པ་ཞེས་བ་བ་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཞིག་བོན། སན་

པ་ཆེ་བས་དབུས་གཙང་གི་ཆེ་དགུས་བཏུད། འབི་སག་གི་ཆོས་རྒྱུན་ཆད་ལ་ཁད་པ་

རྣམས་གསོས་པ་སོགས་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེའོ། །ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བ་

བ་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་གསན་བཞེས་ཆེ་ཞིང༌། མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་སན་

གགས་ཅན་དེས་ཆོས་འབྱུང་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ་སོགས་བརམས་ཆོས་མང་དུ་སེལ་

ལོ། །ད་ལྟ་ནི་ག་ཟིའི་གདུང་བརྒྱུད་དང་ཡ་ཐང་མ་ཐང་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐྱེ་བརྒྱུད་གཙུག་



  121  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་མི་ཉུང་ཙམ་ནི་སྣང་ལ། ཆོས་བརྒྱུད་སོགས་ཇི་ལྟར་གྱུར་

ཡོད་པ་ཆ་མ་མཆིས་སོ། །

འབའ་རྱོམ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 

བརྟུལ་ཞུགས་སྤོད་པ་ནག་པོ་པའི་སྐྱེ་བར་གགས་པ་འབའ་རོམ་པ་དར་མ་

དབང་ཕྱུག་ལས་བརྒྱུད་པ་སེ། འདི་ཉིད་འཕན་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་

སྔགས་ཆུང་གཞོན་པ་ཞིག་རར་བྱུང་ནས་སམ་པོ་པའི་བསྔགས་པ་མང་དུ་བརོད་ཅིང་

དེའི་དྲུང་དུ་ཕིན་པ་འཐད་ཟེར་བས་ཁོ་དང་འགོགས་ནས་སམ་པོར་སེབས་པ་ན་

སྔགས་ཆུང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པས། དེ་སམ་པོ་པའི་སྤྲུལ་པར་ཤེས། དེ་ནས་

སམ་པོ་པས་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ཁིད་གནང་བ་བསྐྱངས་པས་རྟོགས་པ་མཆོག་ཏུ་

གྱུར། བང་འབའ་རོམ་གི་དགོན་པ་བཏབ། བདེ་སོང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བསྲེ་འཕོ་

དང༌། གནས་ལུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་གསེབ་ལམ་རིག་པ་རྐང་འདེད་ཀི་མཚན་

གསོལ་བས་སོབ་མ་མང་དུ་འདུས་པ་ལ་ཁིད་བཏབ། སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་ནི་ཏི་ཤྲི་རས་པ་

ཡིན་ཞིང༌། གདན་ས་ནི་ཁོང་གི་གདུང་བརྒྱུད་རིམ་པས་བཟུང༌། སོབ་བརྒྱུད་ཧ་ཅང་

དར་རྒྱས་ཆེ་བ་མ་བྱུང་བ་འདྲ་ཞིང༌། ད་ལྟ་ནི་ཇི་འདྲ་ཡོད་ཆ་མ་འཚལ་ལོ། །

གཡའ་བཟང་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 

འགོ་མགོན་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སོབ་མ་སྐལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ལས་བརྒྱུད་པ་

སེ། དེ་ནི་མོན་འགར་དུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་གཞོན་ནུ་ལ་ར་འཚོ་བར་ཕིན་པའི་ཚེ། རི་ཁ་

ནས་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དགོན་པའི་རི་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་བསོམ་རང་བྱུང་དུ་ཤར། དེ་

ནས་འགོ་མགོན་དང་མཇལ། ངོ་སོད་ཅིག་བཏབ་པས་སྐལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སེང་གེར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཏགས། དེའི་སོབ་མ་ནི་གཡའ་བཟང་ཆོས་རེ་སེ། གདུང་རུས་གནུབས། མཁན་པོ་

ཆོས་སོན་བ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། མཚན་ཆོས་སྨོན་ལམ་དུ་བཏགས། ཤ་མི་སྨོན་

ལམ་འོད་ཀི་སོབ་མ་ཀླུབ་དཀར་ཚུལ་ཁིམས་གགས་ལས་འདུལ་བ་གསན་ནས་

འདུལ་བའི་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་ལ་གཙོ་བོར་མཛད་པས་གནུབས་འདུལ་འཛིན་

དུ་གགས། སྐལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སེང་གེའི་སན་པ་གསན་ནས་མཇལ་དུ་བོན། ཞལ་

མཐོང་བ་ཙམ་གིས་བ་མའི་ཐུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྟོགས་པ་འཁྲུངས། སོ་

བརྒྱད་པ་ལ་གཡའ་བཟང་གི་དགོན་པ་བཏབ། དྲང་སྲོང་རཱ་ཧུ་ལས་དངོས་སུ་མཇལ་

ཏེ་གཟའ་བསྲུང་གི་མན་ངག་ཁད་པར་ཅན་ཕུལ། མི་དང་མི་མ་ཡནི་པའི་གདུལ་བ་

མཐའ་ཡས་པསྨི་ན་གོལ་ལ་བཀོད། དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་པ་ལ་གཤེགས། སོབ་མ་བུ་ཆེན་

བཞིར་གགས་པ་ནི། གཉལ་སྨད་དཔལ་རི་བ་སངས་རྒྱས་བ་སོམ། གོ་ར་གདོང་པ་

སངས་རྒྱས་ལྷ་སོམ། གསེར་ལྡེ་བ་སངས་རྒྱས་ལེ་སོམ། དགོན་གསེར་པ་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་སོམ། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གཡའ་བཟང་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་

གགས་སོ། །དེང་སང་ནི་གདན་སར་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། འཕིན་ལས་མྱུར་བར་

གགས་པའི་ལྷ་མོའི་སྐུ་བརན་བཞུགས་པ་ཙམ་མོ། །

དགུ་པ་ཁྱོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 

ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སོབ་མ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚ་དང༌། ཀུན་ལྡན་རས་པ་སྐུ་མཆེད་

ལས་བརྒྱུད་པ་སེ། རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚ་ནི། ཤ་བ་སྨད་དུ་གནུབས་ནམ་མཁའི་སིང་

པོའི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། ལོ་ལྔ་ནས་ཡིག་རིས་བསབས། གཞོན་ནུའི་དུས་

ནས་ཆོས་ལ་དོན་གཉེར་དང་ལྡན་པར་གྱུར། གཅུང་ཉི་མ་སོགས་བ་མ་དུ་མ་ལ་ཆོས་
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མང་དུ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་དབུས་སུ་བོན། པུ་ཧྲང་ལོ་ཙཱ་བའི་དངོས་

སོབ་དམར་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སོགས་དང་མཇལ། བ་མ་དམར་གི་ཞལ་བཀོད་ལྟར་

ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དྲུང་དུ་བོན། གདམས་ངག་གསན་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའིརྟོགས་པ་

ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། མ་གཅིག་ལབ་སྒོན་གི་སྲས་པོ་ཐོད་སྨོན་བསམ་འགྲུབ་བ་བ་

ལ་གཅོད་ཞུས། བདུན་ཅུ་ར་བརྒྱད་པ་ལ་གཤེགས། ཀུན་ལྡན་རས་པ་ནི། དེའི་གཅུང་

ཡིན་ལ་ཕག་མོ་གྲུར་གཅེན་པོའི་རྒྱགས་སྐྱེལ་དུ་བོན་པས། རེ་བཙུན་མིད་ལའི་རྣམ་

ཐར་གསུང་བ་དང་ཐུགདེ་འདྲ་བ་ཞིག་ངས་ཀང་བ་སམ་ནས་ཆོས་གྲྭ་དེར་མགོ་ལྕོག་

ལན་གསུམ་བས། འགོ་མགོན་ལ་གདམས་པ་ཞུས་ཏེ་བསོམས་པས་རྟོགས་པ་ཁད་

པར་ཅན་བརེས། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ་མུ་གེ་བྱུང་བའི་ཚེ་ཁོ་བུའི་མཆོད་ཁང་

གི་སོ་ལ་ཕག་མཁར་གཏུག་གཏུག་མཛད་ནས། རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་དེ་རིང་རྣལ་

འབོར་པ་ལ་བསོད་སོམས་གཅིག་ཞུའོ་གསུངས་པས། མཆོད་ཁང་གི་སོ་བར་ནས་

ཕིར་ནས་མང་དུ་བྱུང༌། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀིས་བངས་ཀང་ཞག་ལྔའི་བར་དུ་ནས་

མ་ཟད་པའི་གྲུབ་རྟགས་ཀང་བསན། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་པ་མེ་མོ་གང་ལ་གཤེགས། 

རྒྱལ་ཚ་དང༌། ཀུན་ལྡན་རས་པ་སྐུ་མཆེད་ཀི་དབོན་པོ་ཁོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་

ཡབ་ཇོ་འཕན་དང༌། ཡུམ་སྲེག་མོ་གསལ་བེད་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། ལོ་

དྲུག་པ་ལ་ཀོག་བསབས། བརྒྱད་པ་ལ་རྒྱལ་ཚ་དང་མཇལ། བཅུ་པའི་སྐབས་སུ་

རྒྱལ་ཚ་དང་ཀུན་ལྡན་གིས་མཁན་སོབ་མཛད་དེ་དགེ་ཚུལ་སྒྲུབ། མཚན་བམས་པ་

དཔལ་དུ་བཏགས། བཅུ་དགུ་ལ་བསེན་པར་རོགས། ཀུན་ལྡན་དང་རྒྱལ་ཚ་གཉིས་

ལ་གདམས་ངག་ལུགས་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ར་དྲུགབཀའ་བབས་བཅུ་
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གསུམ་ཡོད་པ་གསན། ཉེར་བཞི་པ་ལ་བལ་པོར་བོན། པཎི་ཏ་བུདྡྷ་ཤྲི་དང་མཇལ། 

མི་ཏ་ཛོ་ཀི་བོད་དུ་སྤན་དྲངས། ཁོ་ཕུའི་གནས་གཞིའི་ས་བིན་གིས་བརླབས། དེ་རྟིང་

བུདྡྷ་ཤྲི་ཡང་སྤན་དྲངས། དེ་རེས་བཻཌཱུརྱ་ཚོང་འདུས་སུ་བོན་ནས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་

ཤཱཀ་ཤྲི་སྤན་དྲངས། ལྷ་མོ་ཆེ་ཁྲུ་བརྒྱད་ཅུ་པ་བཞེངས། སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

བྱུང༌། འགོ་དོན་དང་འཕིན་ལས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་མངའ་བརེས། ཡང་རྒྱལ་ཚ་དང་

ཀུན་ལྡན་གི་སོབ་མ་ལྕེ་སོམ་དང༌། མ་ཅིག་རེ་མ་སེ། དེ་དག་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་

དག་ལ་ཁོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་གགས་སོ། །

འོན་ཀང་བམས་པ་དཔལ་ནས་བིངས་དང་མི་འདྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཟུར་པ་

ཞིག་སྐྱོང་བར་མཛད་འདྲ་སམ། དེ་ལྟ་ནའང་ཁོ་ལོས་གསུངས་པའི་མན་ངག་འབྲུ་

དགུསིང་གཏམ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དོན་དགུ་མ་སོགས་ན་ལྟ་

བའི་རྣམ་བཞག་གསུངས་པ་རྣམས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཕག་ཆེན་ཁོ་ནར་སྣང་ལ། 

དེར་མ་ཟད་ཁོ་ཕུའི་མན་ངག་བརྒྱ་ར་འི་ནང་ཚན་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲིས་ཡུལ་འཁོར་

རྣམས་སུ་ཐོར་བུ་གསུང་པའི་སྐོར་དང༌། རོ་རེ་གདན་པ་ནི་ཥྐ་ལིངྒ་དེ་ཝས་གསུངས་

པའི་འཆིང་བ་རྣམ་གོལ་གི་བསན་བཅོས་སོགས་ཀི་ལྟ་བའི་བགོས་ཀང་ཕག་རྒྱ་པ་

དང་མཐུན་པར་འདུག་གོ །ཁོ་ལོའི་རེས་སུ་བ་ཆེན་བསོད་དབང་དང༌། སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ། དེའི་སོབ་མ་ཡང་རེ་བ་རིན་ཆེན་སེངྒེ༌། དེའི་སོབ་མ་བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེ་

རྣམས་བོན། བུ་སོན་གིས་ལུགས་ཟུར་པ་བཟུང་ཚུལ་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ༌། །ཁོ་ཕུར་

སྐབས་ཤིག་ནས་གཞུང་ཆེན་པོའི་འཆད་ཉན་ཀང་དར་བ་འདྲ་ཡང་ཧཱུཾ་གི་ཞབས་ཀྱུ་

ནས་ནཱ་དའི་བར་བཞིན་ཐིམ་ནས། ད་ལྟའི་དུས་སུ་འབྲུག་པའི་རབ་བྱུང་གཟུགས་ཁ་
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ཤས་རེས་སྐབས་སྐབས་སུ་བམས་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཚར་རེ་འདོན་

པ་ཙམ་ལྷག་མར་ལུས་སོ། །

དེ་ལྟར་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་

ཚུལ་གིས་སོ་སོ་བ་མང་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་དག་གི་ཁད་པར་འབེད་ཆོས་ཅི་ཞེ་ན། སག་

ལུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གི་ཆོས་འབྱུང་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ་ལས། མདོར་ན་ཉན་

ཐོས་ཀི་ངེས་འབྱུང༌། ཐེག་ཆེན་གི་སེམས་བསྐྱེད། གསང་སྔགས་ཀི་དམ་ཚིག་རྣམ་

པར་དག་པ་རྣམས་གཞིར་བཞག་པའི་སེང་དུ་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཁད་ཆོས་

མར་རྔོག་གི་རྒྱུད་བཤད། མིད་ལའི་སིང་རུས་དང་གདམས་ངག །སམ་པོ་པའི་ངོ་

བོའི་གད་དར། ཀར་པའི་རླུང་སེམས་དབེར་མེད། ཞང་གི་ལམ་མཆོག་མཐར་

ཐུག །འབའ་རོམ་པའི་བསྲེ་འཕོ་གསེབ་ལམ། ཕག་གྲུའི་གསང་སྔགས། སག་ལུང་

པའི་རྣམ་ཐར་སོ་དགུ །འབི་གུང་པའི་སོམ་གསུམ་གནད་གཅིག །གཙང་པ་རྒྱ་རས་

ཀི་རྟེན་འབེལ་དང་རོ་སོམས། ལོ་རོད་ཀི་མོས་གུས་དང་ཞེན་ལོག་རྣམས་ནི་ཆ་

མཐུན་ཁད་འཕགས་ཞེས་རེ་རེ་ལའང་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་ཡོད་མོད་ཀི། གང་ལ་

རལ་དུ་བཏོན་ནས་སོབ་མ་འཁིད་ཅིང་སྐྱོང་བར་མཛད་པའི་ཕིར་ཁད་པར་གི་འབེད་

ཆོས་སུ་བཞག་ཏུ་རུང་ཞིང༌། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ཡང་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་

བསན་པ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་སན་པར་གགས་སོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ལྟ་སྱོམ་གི་རྣམ་བཞག་ཕྱོགས་ཙམ་ཞིག་བཤད་ན། 

དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་མར་པའི་ལྟ་བ་ནི་དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀི་བ་མའི་གཙོ་བོ་ནཱ་རོ་པ་དང་མ་ཻཏི་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞིང༌། ལྟ་སོམ་སྤོད་པ་དང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་དེ་གཉིས་གཙོ་

བོར་མཛད་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་ལྟ་བའི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའི་བ་མ་མཻཏི་པ་ཡིན་པར་

མར་པ་རང་གི་གསུང་མགུར་ལས་འབྱུང་སེ། ཤར་ཆུ་བོ་གངྒཱའི་འགམ་དུ་ཕིན། །རེ་

མཻཏི་ཆེན་པོའི་བཀའ་དྲིན་གིས། །གཞི་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟོགས། །སེམས་

སོང་པ་ཉིད་ལ་སྦར་ཟིན་བས། །དོན་སོས་བལ་གཉུག་མའི་ངོ་བོ་མཐོང༌། །སྐུ་གསུམ་

མ་དང་མངོན་དུ་མཇལ། །མི་ཁོ་བོའི་སོས་པ་དེ་ནས་བཅད། །ཅེས་མཻ་ཏི་བའི་དྲིན་

ལས་སེམས་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟོགས་པས། སེམས་ཀི་གཉུག་མའི་ངོ་བོ་

ཞེས་པ་བདེན་པས་སོང་པའི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ་སྦར་ཟིན་བས་ཏེ། དེ་ཉིད་

རོགས་རིམ་གི་ལམ་ཟབ་མོ་དང་སྦྲེལ་ནས་བསོམས་པས་སྤིར་སྐུ་གསུམ་དང་ཁད་

པར་ཆོས་སྐུའི་མིང་ཅན་འོད་གསལ་མ་བུ་འཕོད་པ་བྱུང་བས་སོས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཆོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །མངའ་བདག་མཻ་ཏི་པ་ནི་དབུ་

མ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ལུགས་གཙོ་བོར་མཛད་པ་ཞིག་སེ། དེ་ཉིད་

ཀིས་འཚོ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ལས། དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཤེས་འདོད་པས། །རྣམ་

བཅས་མ་ཡིན་རྣམ་མེད་མིན། །བ་མའི་ངག་གིས་མ་བརྒྱན་པའི། །དབུ་མའང་འབིང་

པོ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྣམ་བཅས་མདོ་སེ་པ་དང༌། རྣམ་མེད་བེ་བག་སྨྲ་བ་སེ་ཉན་

ཐོས་སེ་པ་དང༌། རྣམ་བཅས་རྣམ་བདེན་པ་དང༌། རྣམ་མེད་རྣམ་རྫུན་པ་སེ་སེམས་

ཙམ་པ་གཉིས་ཀས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་རྟོགས་པ་མིན་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་བ་མའི་

མན་ངག་གིས་མ་བརྒྱན་པའི་དབུ་མའང་དབུ་མ་འབིང་པོ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པར་

གསུངས་ཤིང༌། བ་མའི་གདམས་ངག་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་གདམས་ངག་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཁོ་ན་ཡིན་པར་དེ་ཉིད་ཀི་དངོས་སོབ་པཎི་ཏ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རོ་རེའི་འགེལ་པར་

བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ་ཡང་ཟླ་གགས་ཀི་ལུགས་ཁོ་ན་འཛིན་པ་སེ། དེ་ཉིད་ཀིས་རྒྱུད་

ཕི་མའི་འགེལ་པར། ཕི་མའི་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་འདི། །སྒོན་མ་གསལ་བའི་རེས་འབངས་

ནས། །ཀླུ་སྒྲུབ་མན་ངག་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་

ལྷ། །ཀླུའི་བང་ཆུབ་ཤཱཀའི་བཤེས། །ཟླ་བ་གགས་པ་ལ་སོགས་པའི། །མན་ངག་རིམ་པ་

ལ་བརྟེན་ནས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། །ལྟ་བའི་བཤད་པ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་

ལྟར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །རེ་བཙུན་མི་ལའི་མགུར་རྣམས་སུ་ཡང་ལྟ་བ་ཕལ་ཆེར་ཐལ་

འགྱུར་བ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་ཏེ། ཁེད་བོ་དམན་རྣམས་ཀི་བསམ་ངོ་དང༌། །བསན་

ནས་ཀུན་མཁེན་སངས་རྒྱས་ཀིས། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན། །དོན་

དམ་བདེན་པའི་དབང་དུ་ནི། འགེགས་ལས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀང་མེད། །སོམ་པ་པོ་

མེད་བསོམ་བ་མེད། །བགོད་བ་ས་དང་ལམ་རྟགས་མེད། །འབས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་

མེད། །དེ་ཕིར་མ་ངན་འདས་པ་མེད། །མིང་དང་ཚིག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ། །ཁམས་

གསུམ་བརྟན་དང་གཡོ་བར་བཅས། །གདོད་ནས་མ་གྲུབ་སྐྱེ་བ་མེད། །གཞི་མེད་ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་པའང་མེད། །ལས་དང་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་མེད། །དེ་ཕིར་འཁོར་བའི་མིང་

ཡང་མེད། །མཐར་ཐུག་དོན་ལ་དེལྟར་གདའ། །ཞེས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་

གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མེད་པའི་ཚུལ་དང༌། ཨེ་མ་སེམས་ཅན་མེད་གྱུར་

ན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཅི་ལས་བྱུང༌། །རྒྱུ་མེད་འབས་བུ་མི་སྲིད་པས། །ཀུན་

རོབ་བདེན་པའི་དབང་དུ་ནི། །འཁོར་བ་དང་ནི་མ་ངན་འདས། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཀང་ཐ་སད་དུ་འཁོར་འདས་བ་བེད་རྒྱུ་

འབས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་མཁས་པ་ཡིས། །རྣམ་ཤེས་མ་

མཐོང་ཡེ་ཤེས་མཐོང༌། །སེམས་ཅན་མ་མཐོང་སངས་རྒྱས་མཐོང༌། །ཆོས་ཅན་མ་

མཐོང་ཆོས་ཉིད་མཐོང༌། །ཞེས་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སོང་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་དེ་མ་མཐོང༌། 

ཡེ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་དེ་མཐོང༌། ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཆོས་ཉིད་གཟིགས་པའི་

གཟིགས་ངོར་ཆོས་ཅན་སེམས་ཅན་མེད། སངས་རྒྱས་ཏེ་ཆོས་སྐུའི་མིང་ཅན་གི་ཆོས་

ཉིད་ཡོད་ཅེས་ལྟ་བའི་འཇོག་མཚམས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པར་

གསུངས་སོ། །

འོན་ཀང་མར་པ་ལ་མཁས་གྲུབ་ཀི་བ་མ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཡོད་ཅིང༌། དེ་དག་

གི་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་བས་ན། སོབ་མ་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ཚོད་ལ་

གཟིགས་ནས་སེམས་ཙམ་དང་མཐུན་པའི་གདམས་པ་ཕོག་པའང་མཆིས་ལ། མིད་

ལའི་གསུང་མགུར་འགའ་ཞིག་ཏུའང༌། རྣལ་འབོར་བཞིའི་ངོ་སོད་མཛད་ཅིང་དེ་དག་

ལ་ཡང་དབུ་སེམས་ཀི་ལྟ་བའི་བཤད་པ་ཅི་རིགས་པར་སྣང་ངོ༌། །དེས་ན་མར་མི་

སོགས་ཚད་ལྡན་གི་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་སོབ་མ་བཀྲི་བ་ལ་མཁས་པའི་སོབ་

དཔོན་ཡིན་པས་ཞུ་བ་པོའི་བོ་ཚོད་ལ་གཟིགས་ནས་ལྟ་སོམ་སྤོད་པ་གང་འཚམ་རེ་

གསུངས་པ་ལས་ཤེས་ཚད་མཐའ་དག་ལྷུག་པར་འཆད་པའི་དེང་སང་གི་འཆད་པ་པོ་

རྣམས་དང་མི་འདྲ་བས་ལྟབ་་གང་གསུངས་ཐམས་ཅད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དབུ་མའི་ལྟ་

བ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མི་འདུག་གོ །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མིང་འདོགས་ནི། རེ་བཙུན་གི་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མགུར་དུའང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྟ་བའིརོངས། །ཞེས་སོགས་ཕག་ཆེན་གི་སྒ་སྒོས་

ཙམ་འབྱུང་ནའང༌། གགས་ཆེ་བར་མཛད་པ་པོ་ནི་དྭགས་པོ་ལྷ་རེ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀི་

གཞུང་ལས་ལྟ་བའི་ངོ་སོད་ལ་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པའི་ལུགས་དང་སྔགས་ཀི་ལུགས་

གཉིས་འབྱུང་ཞིང༌། གཉིས་ཀ་ལའང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་གི་མིང་

འདོགས་པར་མཛད་ཅིང༌། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལུགས་ལ་སོང་ཉིད་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོར་གསུངས་པ་ཡོད་ཚུལ་མདོ་ལུང་མང་དུ་དྲངས་ནས་བསྒྲུབ་པའི་བསན་བཅོས་

ཀང་མཛད་དོ། །དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ཅེས་པའི་ཐ་སད་ཞང་ཚལ་པ་ཡན་ལ་དེ་འདྲའི་ཐ་

སད་གགས་མི་ཆེ་ཞིང༌། ཞང་གིས་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ལ་གཙོ་བོར་བས་པའི་བསན་

བཅོས་མཛད་ནས་དེ་ཕིན་ཆད་ལ་གགས་ཆེ་བར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ལྟ་ན་མར་པ། མིད་ལ། སམ་པོ་པ་རྣམས་དང༌། དེ་དག་གི་སོབ་མ། ཕག་གྲུ། 

འབི་གུང་སྐྱུ་ར། གིང་རས་པ། དུས་གསུམ་མཁེན་པ། སག་ལུང་པ་སོགས་ལྟ་བའི་

བཞེད་པ་མཐུན་ཅིང༌། སྣང་ཕོགས་རྟེན་འབེལ་ལ་གཙིགས་སུ་མཛད་པ་དང༌། སོ་

སོར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་དཔྱད་པ་མི་འདོར་བའི་ལུགས་སུ་སྣང་ངོ༌། །འོན་ཀང་

དེ་དག་གི་གསུང་འབུམ་རྣམས་སུ་སོབ་མ་མཁས་མི་མཁས་དུ་མའི་ཟིན་བིས་ཉག་

ཉོག་མང་པོ་བཅུག་པ་ལ་ཡིད་བརྟན་མི་སྣང་ངོ༌། །ཞེས་བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་རེ་བཙུན་མི་ལས་སམ་པོ་པར་གསུངས་པའི་མགུར་དུ། རང་སེམས་

སོང་པར་རྟོགས་ཙ་ན། །གཅིག་དང་དུ་མར་མ་སྦྲེལ་ཅིག །ཆད་པའི་སོང་པར་འགོ་

ཉེན་ཡོད། །བུ་སོས་པ་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །ཅེས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། སེམས་རང་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ངེས་པ་འདྲོངས་ཏེ་དེའི་ངང་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

མཉམ་པར་འཇོག་པའི་དུས་སུ་གཅིག་དུ་བལ་གི་དཔྱོད་པ་མི་བེད་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། 

རང་སེམས་སོང་པར་རྟོགས་ཙ་ན། །ཞེས་མཚམས་འཛིན་མཛད་འདུག་པས་

སོ། །བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་དེ་དག་གི་ཕག་ཆེན་ལ། མདོ་སྔགས་ཀི་དབེ་བས་གཉིས་

བཞེད་པའི་སྔ་མ་ནི། སེམས་ཀི་ངོ་བོའི་སེང་དུ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པའི་མི་རྟོག་པ་

བསོམས་ཏེ་གནས་པ་བསྒྲུབས། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་དམིགས་པ་ལ་གནས་པའི་

སེམས་གསལ་གསལ་རིག་རིག་པོ་དེ་ལུས་ཀི་ཕི་ན་འདུག་གམ་ནང་ན་འདུག་པ་

སོགས་ཀི་སེམས་འཚོལ་རྒྱབ་པས་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་གཅིག་ཀང་མ་རེད་པའི་བདེན་

མེད་དུ་ངེས་པའི་ཚེ། བདེན་མེད་དེས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སེམས་ཀི་ངོ་བོའི་སེང་

དུ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པ་སོང་ཉིད་མ་ཡིན་དགག་གི་ཚུལ་དུ་བསོམ་པ་ཡིན་ཞེས་

བཞེད་དོ། །

སྔགས་ལུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི། རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་གི་འོད་གསལ་ལ་བཞེད་ཅིང༌། དེ་ནི་གྲུབ་པ་

སེ་བདུན་དང༌། སིང་པོ་སྐོར་གསུམ་དུ་གགས་པའི་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་རྣལ་འབོར་བ་

མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་གི་སིང་པོའི་སིང་པོ་ཉིད་དོ། །དེ་སོམ་པ་ལ་ཐོག་མར་

གཉུག་སེམས་མངོན་དུ་བེད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་དགོས་པས། གཉུག་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་དེའི་སེང་དུ་རེ་གཅིག་

ཏུ་བཞག་པས། རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་འབྱུང༌། དེའི་སོབས་ཀིས་

ལྟེ་གསང་གི་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུ་བ་དེས་དྲངས་པའི་དགའ་བཞི་
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སྐྱེས་ཏེ་གཉུག་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་སྐྱེ། དེ་ཡུལ་སོང་པ་ཉིད་དང་དབེར་

མེད་དུ་གྱུར་པའི་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པས་རྣལ་འབོར་བཞི་

རིམ་གིས་བགོད་དེ་མཆོག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་བ་དང་སོང་པ་

ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབེལ་བ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསོམ་པ་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ཅེས་

པའི་ཐ་སད་མཛད་དོ། །

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་ལ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གཉིས་

ལས། རླུང་དབུ་མར་་ད་པའི་ལམ་བསོམ་མི་ནུས་པའི་དབང་རྟུལ་གིས་རེ་ཞིག་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལུགས་ཀི་ཕག་ཆེན་བསོམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དབང་རྣོན་ལའང་

གཉིས་ཏེ། ཚེ་སྔོན་མའམ་ཚེ་སོད་ཡན་ལ་ལམ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་སྦྱངས་ནས་རླུང་དབུ་

མར་འཇུག་པ་བང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། དང་པོ་ཉིད་ནས་སེམས་ཀི་ངོ་བོའི་སེང་དུ་རེ་

གཅིག་ཏུ་བཞག་སེ་བསོམས་པ་ཉིད་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

བས་པས་གཉུག་སེམས་མངོན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་ལ། འདི་ལ་གང་

ཟག་ཅིག་ཅར་བའི་ཐ་སད་མཛད་དེ། །ཀཱ་དཔེ་ལས། གང་ཟག་སྦྱངས་པའི་འཕོ་ཅན་

ལ། །ཅིག་ཅར་བ་ནི་བསན་པར་བ། །ཞེས་དང༌། རིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་ལས། ཅིག་ཅར་

བ་ཡི་གང་ཟག་དེ། །ཚོགས་བསགས་བསགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན། །རྒྱུད་སྦྱངས་

སྦྱངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན། །བོ་བཏུལ་བཏུལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན། །ཉམས་སྐྱེས་སྐྱེས་

པའི་གང་ཟག་ཡིན། །གང་ཟག་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །འདི་ནི་རེ་བ་མས་

ཀང་བཞེད་དེ། རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པ་ལ་བང་བ་ཞིག་གིས་དམིགས་པ་ཅི་ལ་གཏད་

ཀང་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པ་ཞིག་སྣང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཚེ་སྔ་མའམ་
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ཚེ་སོད་ཡན་ཆད་ལ་ལམ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་མ་སྦྱངས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ལམ་ཐུན་མོང་བ་

དང༌། དབང་དང༌། བསྐྱེད་རོགས་སོགས་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུ་ལ་གང་

ཟག་རིམ་གིས་པའི་ཐ་སད་མཛད་དེ། ཀཱ་དཔེ་ལས། གང་ཟག་དང་པོའི་ལས་ཅན་

ལ། །རིམ་གིས་པ་ནི་བསན་པར་བ། །ཞེས་སོ། །

ཕིས་ཀི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཀི་གཞི་ར་བཅད་ནས་སོམ་

པའི་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་འདོད་དེ། ཁ་ཅིག་ནི་མཉམ་གཞག་གི་ངང་ནས་རང་གི་

སེམས་ཕི་དང་ནང་དང་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འགག་པ་གང་དུ་གྲུབ་དཔྱད་པ་ན། 

གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བའི་ཚེ། སེམས་ཀི་གཞི་ར་ཆོད་པ་དང༌། སེམས་ངོ་

འཕོད་པ་དང༌། ཕག་ཆེན་གི་དོན་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། དོ་ཧ་ལས། སེམས་དང་སྣང་བ་

ཐམས་ཅད་ནི། །བཙལ་ན་མི་རེད་འཚོལ་མཁན་གང་ནའང་མེད། །མེད་པ་དུས་

གསུམ་མ་སྐྱེས་མ་འགགས་པས། །དེ་ཉིད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ནི། །རང་

བཞིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་ཡིན། །དེ་ཕིར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་

སྐུར། །ཞེས་པའི་དོན་དུ་འདོད། །ཡང་འགའ་ཞིག་ནི་སེམས་བཙལ་བས་རང་གི་ལུས་

འདིའི་སྤི་བོ་ནས་རང་མཐིལ་གི་བར་གི་ཆ་ཤས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཁ་

དོག་དང་དབིབས་སོགས་གཟུགས་ཅན་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བ་དེ་

སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བ་སོགས་ཡིན་ཏེ། ཞང་རིན་པོ་ཆེས། ཀུན་གི་ས་བོན་

རང་སེམས་གནས་ལུགས་ནི། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་གི་ཐུགས་དང་ནི། །ཡེ་

ནས་ཁད་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་སྣང༌། །བེམ་པོ་མ་ཡིན་རང་གི་ངང་གིས་

གསལ། །དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ཁ་དོག་ཚད་ཀིས་སོང༌། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ་སམ་
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དུ་དགོངས། ཡང་ལ་ལ་ནི། སྔར་འདས་ཀི་ཤེས་པའི་རེས་མི་གཅོད། མ་འོངས་པའི་

ཤེས་པའི་་ན་མི་བསུ། ད་ལྟར་གི་ཤེས་པ་སོ་མ་མ་བཅོས་པ་དེའི་ངང་དུ་ལྷན་ནེ་

བཞག་པས་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་རེན་ཆེར་གིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ལ། དེའི་ཚེ་སེམས་

ཀི་ར་བ་ཆོད་ཅིང་སེམས་ངོ་འཕོད་པ་ཡིན་ཏེ། ས་ར་ཧས། སོ་མ་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་

བཞག །ཅེས་སོགས་དང༌། གྲུབ་ཆེན་གིང་གིས། མ་བཅོས་སོ་མར་བཞག་ན་རྟོགས་

པ་འཆར། །ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྐྱངས་ན་ཡོངས་ཀང་འཆར། །དམིགས་གཏད་

མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སོངས་ལ། །རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག་རྣལ་འབོར་

པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ་གསུང༌། 

གཞན་དག་ནི། སེམས་ལ་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཡུལ་གང་དང་གང་གི་རྣམ་པ་

ཤར་བ་དང༌། དགེ་མི་དགེ་སོགས་བཟང་ངན་གི་རྣམ་རྟོག་ཅི་ཤར་ཀང༌། དགག་སྒྲུབ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པར་དེ་ཁའི་ངོ་བོ་ལ་ཅེར་གིས་བལྟས་པས་རང་ཡལ་དུ་འགོ། 

དེ་རེས་གང་དུའང་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་སོང་སང་ཧད་དེ་བ་དེ་ལ་འཇོག་ཅིང༌། དེ་

ལྟར་མཐོང་བ་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པ་དང༌། སེམས་ངོ་འཕོད་པ་ཡིན་ཏེ། གངྒཱ་མ་ལས། 

བོ་འདས་བར་མེད་དོན་དེ་རྟོགས་འདོད་ན། །རང་སེམས་རད་ཆོད་རིག་པ་གཅེར་

བུར་ཞོག །རྟོག་པ་དྲི་མའི་ཆུ་དེ་དྭངས་སུ་ཆུག །སྣང་བ་དགག་བསྒྲུབ་མི་བ་རང་སོར་

ཞོག །སོང་ལེན་མེད་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ་ཞེས་བཞེད། 

ཡང་མང་པོ་ཞིག་ནི། རྣམ་རྟོག་གི་རིས་ཅི་སྐྱེས་ཀང་རང་ཡལ་དུ་མི་གཏོང་བར་ཐོག་

བརིས་བས། དེ་ཁའི་སེང་དུ་ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏང་བས་རང་གོལ་དུ་འགོ་བས་ཤར་གོལ་

དུས་མཉམ་པ་སེ། རྣམ་རྟོག་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཙམ་གིས་ཆོས་སྐུ་གངས་མང་བ་ཡིན་ཏེ། 
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བ་མ་ཞང་གིས། དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ངང་ཉིད་ནས། །རྣམ་རྟོག་ཐོལ་གིས་བྱུང་གྱུར་

ན། །དེ་ཉིད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་ལས། །གཞན་ཞིག་སམ་དུ་མ་སེམས་ཤིག །དེ་ཕིར་

རྣམ་རྟོག་འཕོ་བ་དེ། །སོང་ཉིད་ལས་ནི་སོང་ཉིད་འཕོ། །ཆོས་སྐུ་ལས་ནི་ཆོས་སྐུ་

འཕོ། །ཟུང་འཇུག་ལས་ནི་ཟུང་འཇུག་འཕོ། །ཞེས་པའི་དོན་དུ་འདོམས་སོ། །

འདི་དག་ནིཕག་ཆེན་ཡང་གསལ་སྒོན་མེ་ལས་གསུངས་པ་སྒ་སོར་བཞག་ཏུ་

བིས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གིས་མཚོན་པའི་ཕིས་ཀི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སེམས་འཚོལ་

གི་མན་ངག་ཡི་གེར་བིས་བ་ཕལ་ཆེ་བར་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་གཉུག་སེམས་ཀི་ལབ་གེང་

མེད་པར། སེམས་རགས་པ་ང་འགོ་ང་འདུག་སམ་པ་སོགས་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀིས་

འཆར་བ་དེ་འབྱུང་གནས་འགོ་གསུམ་གིས་བཙལ་ཚུལ་འབའ་ཞིག་བཤད་འདུག་པ་

ནི་དུས་ཀི་དབང་གིས་གདུལ་བའི་བོ་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་ད་ལྟའི་སེམས་ཀི་གནས་

ལུགས་གཉུག་མའི་གཤིས་དེ་ཁ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གོམས་པ་ན། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་

གཉུག་སེམས་ཀི་སེང་དུ་ཁ་སོ་བ་ལས་ས་བར་དགོངས་སམ་སམ་མོ། །འོན་ཀང་ཡི་

གེ་འགའ་ཞིག་ན་སེམས་ཀུན་རོབ་པའི་གནས་ལུགས་ཙམ་ལས་དོན་དམ་གི་གནས་

ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ནི་ཆེད་དུ་དོར་བར་བས་འདུག་པ་

ནི་གཞུང་ལུགས་ལ་མ་སྦྱངས་པས་ལན་པའོ། །དེའི་ཕིར་བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས། ལེགས་པར་ཤེས་ན་གཅིག་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་བསོམ་ཡང་

སོམ་རྒྱུས་འཕོངས་པ་མི་འདུག་པས་རང་སེམས་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་བལྟ་བར་རློམ་

པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རིགས་པ་འདི་ཙམ་རེ་བསབས་ནས་ལུས་གནད་བསྲངས་ན་

ལེགས་པར་མངོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ད་དུང་བཤད་པར་བ་བ་ཆེས་མང་ཡང་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཡི་གེ་མང་དུ་དོགས་པས་མ་བིས་སོ། །བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་འགའ་ཞིག་གིས། ཕག་

ཆེན་གི་ལམ་ལ་རྣལ་འབོར་བཞིའི་རྣམ་བཞག་མཛད་དེ། སེམས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

དམིགས་པས་རེ་གཅིག་དང༌། སེམས་སོས་བལ་དུ་རྟོགས་པས་སོས་བལ་དང༌། སྣང་

སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པས་རོ་གཅིག་དང༌། མཚན་བཅས་ཀིས་སོམ་དུ་མེད་

པས་སོམ་མེད་དེ་བཞི་ཡིན་ལ། ས་མཚམས་རེ་རོད་ཚང་པས་ནི་དང་པོ་མོས་སྤོད། 

གཉིས་པ་མཐོང་ལམ། གསུམ་པ་ས་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར། བཞི་པ་དག་ས་

སོགས་ཀི་ངོ་བོར་བཞེད། ཞང་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆོད་

ལ། །རོངས་པས་ས་ལམ་བརི་བ་འཁྲུལ། །འོན་ཀང་རོངས་པ་དགའ་བའི་

ཕིར། །མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ས་ལམ་རྣམས། །འདིར་ཡང་དོད་པོ་བརི་བར་

བ། །གསུང་ཞིང་བརི་ཚུལ་རེ་རོད་ཚང་པ་དང་འདྲ་བར་བཞེད་དོ། །

བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་དངོས་གཞི་ཕག་ཆེན་གི་ཉམས་ལེན་

གཞིར་བཞག་ལ། ལས་དང་པོ་བས་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ་མེད་མི་རུང་གི་ཡན་ལག་

མང་པོ་ཞིག་དགོས་པར་གཟིགས་ནས་འཁིད་ལུགས་ཀི་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞིག་

མཛད་འདུག་སེ། རེ་སམ་པོ་པ་ནི། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང༌། འབི་གུང་འཇིག་རྟེན་

མགོན་པོས་ནི་ལྔ་ལྡན་དང༌། གཙང་པ་རྒྱ་རས་པ་སོགས་ཀིས་ཁིད་ཆེན་བརྒྱད། རོ་

སོམས་སྐོར་དྲུག་རི་ཆོས་རྣམས་འདོམས་པའི་སོ་ནས་སོབ་མ་འཁིད་པར་མཛད་

དོ། །དེ་དག་ལས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གི་སྒ་དོན་ནི། འགོ་མགོན་གིས། སེམས་དང་

རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུ་གསུམ། །དང་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དེ། གདམས་པས་གཅིག་ཏུ་

སྦྱོར་བའི་ཕིར། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་ཞེས་སུ་བཤད། །ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། སེམས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཉིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ། །རྣམ་རྟོག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཆོས་སྐུའི་

རླབས། །སྣང་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཆོས་སྐུའི་འོད། །སྣང་སེམས་དབེར་མེད་ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་པའོ། །ཞེས་པའི་དོན་མོས་གུས་དང་ཞེན་ལོག་གཙོ་བོར་བས་པའི་ངོས་

ནས་སྔོན་འགོ་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན། དངོས་གཞི་ངོ་སོད་རྣམ་གཉིས། རེས་ཉམས་མོང་

སྣང་ཐོག་ཏུ་སྐྱོང་བ་གསུམ་གིས་འཆད་པའི་སྔོན་འགོ་ནི་སྤི་དང་མཚུངས་ཤིང༌། 

དངོས་གཞི་གཉིས་ནི་ཞི་ལྷག་གཉིས་ལ་ངོ་སོད་པའོ། །

ལྔ་ལྡན་ནི། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ཞལ་ནས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེང་གེ་འདྲ་

སེ། །ལྔ་ལྡན་མེད་ན་མིག་མེད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉམས་

སུ་ལེན་པ་ལ་ལྔ་ལྡན་མེད་མི་རུང་ཡིན་པས་བཀའ་བརྒྱུད་ཕོགས་ལ་གདམས་པ་

འདི་འཕིན་ལས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང༌། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོས་ར་བ་མགུར་དུ་བཞེས་པ་

ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྟ་ཕོ་ལ། །གཞན་ཕན་གི་དཀྱུས་ཐོག་མ་བཅད་ན། །ཁོམ་

ལྷ་མི་འོར་ཆེ་མི་འབྱུང་བས། །སེམས་སྔོན་འགོ་འདི་ལ་ནན་ཏན་མཛོད། །རང་ལུས་

ལྷ་སྐུའི་རྒྱལ་པོ་ལ། །འགྱུར་མེད་ཀི་གཏན་ས་མ་ཟིན་ན། །མཁའ་འགོ་འཁོར་འབངས་

མི་འདུ་བས། །ལུས་ཡི་དམ་ལྷ་ལ་ནན་ཏན་བསྐྱེད། །བ་མ་སྐུ་བཞིའི་གངས་རི་

ལ། །མོས་གུས་ཀི་ཉི་མ་མ་ཤར་ན། །བིན་རླབས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་མི་འབྱུང་བས། །སེམས་

མོས་གུས་འདི་ལ་ནན་ཏན་མཛོད། །སེམས་ཉིད་ཀི་ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་ལ། །རྣམ་

རྟོག་གི ་སིན་ཚོགས་མ་དྭངས་ན། །མཁེན་གཉིས་ཀི ་གཟའ་སྐར་མི ་བཀྲ་

བས། །སེམས་མི་རྟོག་འདི་ལ་ནན་ཏན་མཛོད། །ཚོགས་གཉིས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་

ལ། །སྨོན་ལམ་གིས་བི་དོར་མ་བས་ན། །དགོས་འདོད་ཀི་འཕིན་ལས་མི་འབྱུང་
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བས། །རེས་བསྔོ་བ་འདི་ལ་ནན་ཏན་མཛོད། །ཅེས་པ་སེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམ་

པ། རང་ལུས་ལྷར་བསོམ་པ། བ་མ་ལ་མོས་གུས་བསོམ་པ། མི་རྟོག་པའི་ལྟ་བ་

བསོམ་པ། བསྔོ་སྨོན་གི་རྒྱས་འདེབས་དང་ལྔའོ། །ཁིད་ཆེན་བརྒྱད་ནི། བ་མ་སྐུ་

གསུམ་གི་ཁིད། བམས་སིང་རེའི་ཁིད། རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབེལ་གི་ཁིད། ལྔ་ལྡན་བདུད་

རི་ཐིགས་པའི་ཁིད། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གི་ཁིད། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁིད། ཆོས་

བརྒྱད་མགོ་སོམས་ཀི་ཁིད། གསང་སྤོད་ལྡོག་སོམ་གི་ཁིད་རྣམས་སོ། །སྤན་སྔ་

ཆོས་དྲུག་ན་རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབེལ་དང༌། ལྔ་ལྡན་བདུད་རི་ཐིགས་པ་མ་བགང་བར། 

དེའི་ཚབ་ཏུ་དག་སྣང་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཁིད་ཅེས་འདུག །དེ་ལྟ་ན་བདུན་ལས་མ་བྱུང་བས་

བམས་སིང་རེ་སོ་སོར་བེད་པ་ཡིན་ནམ་བརྟག་གོ །

གསང་སྤོད་ལྡོག་སོམ་ནི། གཙོ་བོར་གཏུམ་མོ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་གི་

བོགས་འབིན་པའི་སྤོད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། གཞན་རྣམས་ནི་ཤེས་སའོ། །རོ་སོམས་སྐོར་

དྲུག་ནི། རྣམ་རྟོག་ལམ་འཁེར། ཉོན་མོངས་ལམ་འཁེར། ན་ཚ་ལམ་འཁེར། ལྷ་འདྲེ་

ལམ་འཁེར། །་ག་བསྔལ་ལམ་འཁེར། འཆི་བ་ལམ་འཁེར་རོ། །དེ་ལས་དང་པོ་ལྔ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ལམ་འཁེར་ཡིན་ལ། འཆི་བ་ལམ་འཁེར་

ཞེས་པ་ཆོས་དྲུག་གི་བར་དོའི་གདམས་པ་ལས་འཕོས་པའོ། །རི་ཆོས་ནི་ཟབ་ཆོས་

རྒྱན་བཞི་སྐོར་གསུམ་ཞལ་གདམས་ཀིས་བརྒྱན་པ་ཞེས་བཤད་པས། རྒྱན་བཞི་ནི། 

རི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང༌། གསང་བ་དབང་གི་གྲུ་བོ་ཆེ། རོ་རེ་ལུས་ཀི་སྦས་

བཤད། བར་དོའི་ཁིད་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ནི། བརོད་བའི་

དངོས་གཞི་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཆོས་དྲུག་གི་རྒྱབ་ཆོས་ཡིན་ཞིང༌། གང་དུ་བསོམ་པའི་
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གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་རིམ་གཉིས་ཀི་སྔོན་འགོ་སོམ་པ་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་

རྣམས་སོ། །དབང་གྲུ་ནི། བདེ་མཆོག་ནག་པོ་པ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་དཀིལ་ཆོག་

དང༌། གཞན་ཡང་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཆོས་དྲུག་ལ་མཁོ་བའི་དམིགས་སྐོར་མང་དུ་ཡོད། 

སྦས་བཤད་ཀིས་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབས། བར་དོའི་ཁིད་ནི། 

རེ་བཙུན་གིས་ཚེ་རིང་མ་ལ་བར་དོ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ནས་གསུངས་པའི་འགེལ་པའོ། །སྐོར་

གསུམ་ཞལ་གདམས་ཀི་རྒྱན་ལ། དམར་ཁིད་གེགས་སེལ་གི་རྒྱན། མགུར་འབུམ་

དཀར་ཆག་གི་རྒྱན། སིལ་བུའི་སེ་ཚན་ཕན་ཚེགས་ཀི་རྒྱན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། 

གོང་གི་གདམས་པ་དེ་རྣམས་ཀི་གེགས་སེལ་དང༌། གཉིས་པའི་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་

ཆོས་དྲུག་དང་སྐྱེས་སྦྱོར། ཕི་མ་ནི་གསུང་སྒོས་ཐོར་བུ་རྣམས་སོ། །

ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ནི། 

མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལུགས་ལ་སོང་ཉིད་ལ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གསུངས་པ་ཡོད་ཚུལ་མདོ་ལུང་མང་པོ་དྲངས་ནས་བསྒྲུབས་པའི་

བསན་བཅོས་མཛད་པ་ལ། འགའ་ཞིག་གིས། མདོ་ཚིག་དེ་འདྲ་བཀའ་འགྱུར་ན་མི་

སྣང་ཞེས་ཟེར་མོད། རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྱུར་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཁོད་ན་མདོ་དེ་དག་སྣང་ལ། 

ཚིག་རིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མིན་ཀང་དོན་གཅིག་པ་ད་ལྟར་གི་སངས་རྒྱས་མངོན་

སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་མདོ་སོགས་བོད་དུ་འགྱུར་བའི་མདོ་གཞན་འགའ་ཞིག་ནའང་

སྣང་ངོ༌། །ཞེས་བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གསུངས་སོ། །འཇམ་དབངས་

ས་པཎ་གིས། སོམ་གསུམ་རབ་དབེར། ངེད་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི། །དབང་ལས་

སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལགས། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་མདོ་
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ལུགས་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐ་སད་མེད་ཟེར་བ་མི་འཐད་པར་སེམས་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་གདུལ་བ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་གས་ཀང་སེམས་རྟེན་ཞི་ལྷག་ལ་གནས་

ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་དུ་བསོམ་པར་པཎ་གྲུབ་མཁས་པ་དུ་

མས་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་གགས་པའི་བཀའ་མ་ལུས་པ་བ་ས་པའི་རབ་

བེད་ལས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་མངོན་པར་བརོན་པའི་དབང་པོ་རབ་ཞི་གནས་དང་

ལྷག་མཐོང་བསོམས་པས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་གནས་སྐབས་ཉིད་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ལས་བྱུང་བ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས་ཉིད་དང༌། ཞེས་དང༌། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། འདི་རྣམས་ཀང་དང་པོའི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསོམས་པ་ནི་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྦྱོར་བ་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་སོང་པ་ཉིད་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐ་

སད་འཇུག་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་རང་བཞིན་ཕག་

རྒྱ་ཆེ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཀང་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ག་ཕག་ཆེན་དུ་འགྱུར་རོ་ཟེར་ན། 

མི་འདྲ་སེ། གསུམ་ནི་ཡུལ་ཕོགས་རེ་བ་ལ་རྒྱས་འདེབས་པས་ཆེན་པོའི་སྒ་མི་ཐོབ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་འདེབས་པས་ཆེན་

པོའི་དོན་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །འཇམ་མགོན་ས་པཎ་གི་སོམ་གསུམ་རབ་དབེར་

དགག་པ་མཛད་ཡུལ་མང་ཡང་གཙོ་བོ་ནི། ཞང་ཚལ་བའི་ཕག་ཆེན་དཀར་པོ་ཆིག་

ཐུབ་ཏུ་བཞེད་པ་དང༌། འབི་གུང་པའི་དགོངས་གཅིག་གི་བཞེད་ཚུལ་གཉིས་ཡིན་

པར་སྣང་ལ། ས་པཎ་གི་གསུང་ལ་རེས་ཟློས་ཀི་ཚུལ་གིས་རང་གཞན་མང་པོས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཕོགས་དེ་ལ་ཁ་མང་དུ་ཟེར་མོད། ཐམས་ཅད་ཀིས་ཞང་ཚལ་པའི་དཀར་པོ་ཆིག་

ཐུབ་ནི་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པའི་དོན་ཅན་དུ་ཐག་བཅད་ནས་དགག་པ་བས་པར་

སྣང་ངོ༌། །འོན་ཀང་ཞང་ཚལ་བའི་གསུང་རྣམས་ལ་བོ་གཟུ་བོས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་ཅི་

ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པའི་ཕོགས་ནི་མིན་པར་གསལ་བས་སོམ་གསུམ་གི་དགག་པ་

རྣམས་ཐུབ་ཆོད་ཀི་གསུང་དུ་མངོན་ནོ། །

ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་སོབ་མ་རྟོག་གེ་བ་བོ་བཟང་རིན་ཆེན་

བ་བ་དང་པོ་དགེ་ལུགས་པ་དང༌། ཕིས་སུ་སྨིན་གོལ་གིང་དུ་སྒ་སོབ་པར་ཕིན་ནས་

རིང་མར་གནས་འགྱུར་བ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ་བ་དེས་བརམས་

པའི་ལམ་རིམ་གི་འབེལ་བསྒིག་བ་བ་ན་འདི་སྐད་ཅེས། ནོར་བཟང་བའི་བཀའ་དགེ་

དགོངས་པ་གཅིག་སྒྲུབ་ཏུ། སོམ་གསུམ་ལ་ཟུར་ཟ་མཛད་དེ་སེམས་འཚོལ་རྒྱབ་

པས་བདེན་མེད་ངེས་པ་སོང་ཉིད་མ་ཡིན་དགག་གི་བསོམ་ཚུལ་སོགས་གསུངས་པ་

ནི། ཐབས་མཁས་ཀི་ཁད་པར་དགོས་དབང་གིས་མིན་ན། སོང་ཉིད་མ་ཡིན་དགག་

གི་བསོམ་ཚུལ་སེམས་ཙམ་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ཉིད་ཆོས་རེ་ཉེར་

གཉིས་པ་དང༌། དཔལ་ཆོས་གགས་གཉིས་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང༌། སེམས་

བསྐྱེད་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ལ་དགོས་མི་དགོས་ཀི་ཉེས་པ་སོ་ན་གནས་ཤིང༌། ལམ་

ཐུན་མོང་བ་རྣ་བས་ཐོས་པ་མེད་ཅིང༌། བསྐྱེད་རིམ་སོགས་རོགས་རིམ་གིས་རྒྱུད་

སྨིན་བེད་ཀི་རིམ་པ་དང༌། ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་སོགས་ཀི་གཏམ་

ཙམ་ཡང་མེད་པ། སེམས་གནས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་

དང༌། རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཐུབ་བསན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཉམས་ལེན་གི་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

སོམ་ཆེན་པོ་གཉིས་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཧ་ཧ་དང་ཧི་ཧིའི་ཡུལ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བིས་སོ། །

ནོར་བཟང་བའི་ཕག་ཆེན་གསལ་སྒོན་དུ། བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསོམ་པ་ལ་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་གཉུག་

སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པས་གནས་ལུགས་བསོམ་པ་གཅིག་པུས་

མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་དང༌། དེས་

ན་བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསོམ་པ་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ཏུ་གསུངས་

པ་ལ། སོམ་གསུམ་རབ་དབེ་ལས་ཁོད་ཀི་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་པ་

དགོས་མི་དགོས། ཞེས་བརྟགས་པ་བས་ནས་འགོག་པ་ནི། འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཚོགས་

གཉིས་རོགས་པ་གཅིག་པུས་ཆོག་ཅེས་སྨྲ་བ་ལ། དང་པོར་མ་ལ་སྐྱེས་དགོས་སམ་

མི་དགོས་ཞེས་བརྟགས་པ་བས་ནས་འགོག་པ་དང་འདྲའོ། །ཞེས་གསལ་བར་

གསུངས་པ་བཞིན་དུ། སེམས་བསྐྱེད་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ལ་དགོས་མིན་གི་ཉེས་པ་

སོ་ན་གནས་པའོ། །ཞེས་བིས་པ་ནི་མངོན་སུམ་ལ་བསོན་འདིང་བའོ། །བཀའ་དགེ་

དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁེལ་བགད་བས་འདུག་ནའང༌། ནོར་བཟང་བའི་ཕག་

ཆེན་གསལ་སྒོན་དུ་བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསོམ་ཚུལ། ས་

ར་ཧའི་དགོངས་པ་གཉུག་སེམས་བསོམ་ཚུལ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ལས། བཀའ་

དགེ་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་གཏམ་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གང་ནའང་མི་

སྣང་བས། ཕིས་སུ་པར་བརོ་མཁན་གིས་དཔེ་ཆའི་ཁ་བང་ལ། བཀའ་དགེ་དགོངས་

པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ཞེས་བིས་པ་ལ་བརྟེན་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནས་དེ་སྐད་དུ་གགས་པ་གདོན་མི་ཟའོ། །

གལ་ཏེ་བཀའ་དགེ་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང༌། ནོར་

བཟང་བའི་སྒྲུབ་ཚུལ་དེ་དང༌། རེ་བ་མའི་བཞེད་པ་གཉིས་མི་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པ་གཟུ་བོས་བརྟགས་ན་ཤེས་པར་སྣང་བས་ཕོགས་ལྷུང་གིས་མོས་པའི་གཏམ་

གང་བྱུང་སྨྲ་བ་ཉིད་ཁེལ་བགད་ཀི་གནས་ཡིན་ནོ། །མཻ་ཏི་པ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འཛིན་

པར་གོང་དུ་བརོད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་པ་ལ། བོ་རིན་གིས། མཻཏི་བའི་ལྟ་བ་ཤཱནྟི་པའི་

རྣམ་རྫུན་གི་ལྟ་བ་རྣལ་འབོར་བཞིའི་སོ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བཤད་པ་དེ་ཡིན་

སྣང་ལ། ཞེས་སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་གི་ལྟ་བ་འཛིན་པར་སྨྲ་བ་ནི་ཅལ་ཅོལ་གི་གཏམ་

མོ། །དེའིཕིར་བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། སྔོན་དང་ཕིས་ཀི་རྟོག་གེ་བ་

ཁ་ཅིག་མཻ་ཏི་པ་སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཤཱནྟི་པའི་སོབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་

བ་ནི་འཕོངས་ཕིས་པའི་རོ་དང་མཚུངས་པས་དོར་བར་བ་བ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཡང་ཁོ་ན་རེ། འདི་དག་གི་ལྟ་བ་ཡང༌། རེ་གཅིགསོས་བལ། རོ་

གཅིགསོམ་མེད་དེ་རྣལ་འབོར་བཞིའི་རིམ་པ་ཤཱནྟི་པའི་ལྟ་བ་བསོམ་ཚུལ་ལྟར་གཏན་

ལ་འབེབས་པས་ན་སེམས་ཙམ་གི་ལྟ་བ་ཡིན་འདྲའོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི། བཀའ་བརྒྱུད་

གོང་མ་རྣམས་ཀི་གསུང་ལ་འདྲིས་ཆ་མེད་པར་རྣལ་འབོར་བཞིའི་རིམ་པ་ཡིན་ཕིན་

སེམས་ཙམ་ལས་མ་འདས་སོ་སམ་ནས་བྱུང་རྒྱལ་དུ་ཁ་ཚོན་བཅད་པ་སེ། བདག་གི་

བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། རྣལ་འབོར་བཞིའི་ཐ་སད་སོབ་དཔོན་ཤཱནྟི་པས་

སེམས་ཙམ་དུ་བཤད་མོད། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རྣལ་འབོར་བཞི་ལ་སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་ཀི་ངེས་པ་མི་སྣང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གོང་དུ་བརོད་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །
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པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས། ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྭའུ་མ། །ལྔ་ལྡན་རོ་སོམས་ཡི་གེ་བཞི། །ཞི་བེད་གཅོད་ཡུལ་རོགས་

ཆེན་དང༌། །དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་ལ་སོགས་པ། །ས་སོར་མིང་འདོགས་མང་ན་

ཡང༌། །ངེས་དོན་ལུང་རིགས་ལ་མཁས་ཤིང༌། །ཉམས་མོང་ཅན་གི་རྣལ་འབོར་

པས། །དཔྱད་ན་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འབབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལ། བོ་རིན་གིས། 

ཟུར་ཟ་བར་འདོད་ནས་ཞི་གཅོད་ལྔ་ལྡན་རོ་སོམས་སྐོར་དྲུག་སོགས་ལྟ་བ་རྐང་པ་

མིན་ཀང་བཤད་པ་ཟོར་ཡངས་པར་མཛད་ཟེར་བ་དང༌། ཡང་པཎ་ཆེན་གིས། དངོས་

གཞི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ། །བཞེད་ཚུལ་མང་དུ་འདུག་ན་ཡང༌། །མདོ་སྔགས་དབེ་བས་

གཉིས་སུ་ཡོད། །ཕི་མ་རོ་རེའི་ལུས་ཉིད་ལ། །གནད་དུ་བསྣུན་སོགས་ཐབས་མཁས་

ལས། །བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ཏེ། །ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །ནཱ་རོ་མཻ་

ཏིའི་ཕག་ཆེན་ཏེ། །གྲུབ་སིང་སྐོར་ནས་བསན་པ་ཡི། །བ་མེད་རྒྱུད་སེའི་ཡང་སིང་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བླུན་པོ་ཁ་དྲངས་པའི་ཕིར་མིན་ན་འཐད་དཀའོ། །ཞེས་སྨྲ་

ཞིང༌། རོགས་ཆེན་གི་ལྟ་བ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀི་འཇམ་དཔལ་ཞལ་

ལུང་དང་མཐུན་ཅིང་དཔྱད་གཞི་འགངས་ཆེ། དཔྱོད་བེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་མང་ཞེས་

སོགས་འཆལ་གཏམ་མང་དུ་སྨྲས་འདུག་སེ་ཆགས་སང་གི་གཏམ་དུ་ཟད་དོ། །

དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་དུ་གགས་པ་ནི་པཎ་ཆེན་བམས་པ་གིང་པ་

སོགས་ཀིས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་གསུང་མིན་པར་བཤད་ཅིང༌། བར་སྐབས་ཤིག་

ན། དེ་ལ་སྐྱག་གཏད་མི་འདུག་ཅེས་སོགས་ཕལ་སྐད་འགའ་ཞིག་ཀང་སྣང་ཞིང༌། 

ཚིག་གི་སྦྱོར་བའང་རེའི་གསུང་གཞན་གི་བབ་དང་མི་འདྲ་བ་དང༌། སྦྱར་བང་ན་མིང་
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གཞན་འཇམ་དབངས་བ་མས་རེ་བཟུང་ཞེས་བ་བས་ཞེས་སུ་ལའང་མ་གགས་པའི་

མཚན་བིས་པ་དང༌། རེའི་སོབ་མ་དང་ཡང་སོབ་རྣམས་ཀིས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པའི་གསུང་འབུམ་གི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་རྣམས་སུ་མ་ཐེབས་འདུག་པས། ཐེ་ཚོམ་

གི་གཞིར་སྣང་མོད། རང་གཞན་ཕལ་ཆེར་གིས་རེའི་གསུང་ཡིན་པར་བེད་ཅིང༌། དྲི་

བ་རྣམས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སོམ་ཆེན་རྣམས་སུན་འབིན་བེད་དུ་གོ་ནས། འབྲུག་པ་

པད་དཀར་སོགས་ཀིས་ལན་གི་ཡི་གེ་བརམས་པ་དང༌། ས་སྐྱའི་ཤཱཀ་མཆོག་པས་

ཀང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་བས་པའི་ལུགས་ཀིས་ཚིག་ངན་

གཙོ་བོར་བས་པའི་ལན་གི་ཡི་གེ་ཞིག་བིས་འདུག་ལ། རང་ཕོགས་ནས་སོམ་ཆེན་

ངག་དབང་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་དྲིས་ལན་བོ་བཟང་

བཞད་པའི་སྒ་དབངས་མཛད་ནས་རེའི་གསུང་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་མཛད་འདུག་

པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁ་ཚོན་གཅོད་དཀའ་བར་སྣང་ངོ༌། །

དེང་སང་གི་དུས་སུ་དགོན་བག་བུག་གི་བ་ཆུང་ཡན་ཆད་ཀིས་གནོད་བེད་

ཀི་རིགས་པ་གསར་པ་སྣ་གཅིག་ཙམ་སོ་རྒྱུ་མེད་ཀང༌། སོམ་གསུམ་གི་ལུང་ཐར་

ཐོར་བིས་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང༌། འབི་གུང་དཔལ་འཛིན་གི་དགག་ཡིག་གི་

ཚིགས་བཅད་རེ་གཉིས་དྲངས་ནས་རིང་མ་བ་འགོག་པའི་ཡི་གེ་བིས་པ་མང་དུ་སྣང་

སེ་རང་ཉིད་ངལ་བ་དང༌། ཤོག་སྣག་དྲོན་པ་ཙམ་སིང་པོར་ཟད་དོ། །དེས་ན་བདག་

བདེ་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། འཕགས་

པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་

ཤིང༌། ཆོས་དང་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པས། 
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ཕོགས་འཛིན་གི་སང་ཞུགས་དོར་ནས་དག་སྣང་ནོར་བུའི་འོད་ཀིས་ཁབ་པར་མཛད་

དུ་གསོལ། ཞེས་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཞེས་ཐུགས་བརེ་

བས་འདོམས་པར་མཛད་པ་ཉིད་སིང་ལ་བཅང་བར་འོས་སོ། །མཻ་ཏིའི་ཕག་ཆེན་

དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་དང༌། ནཱ་རོ་ཏ་པའི་ཟབ་ཆོས་བཟང་པོ་དྲུག །བཀའ་གདམས་

སེམས་སྦྱོང་གདམས་པའི་བདུད་རི་ཡིས། །གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་མོང་གོལ་བཅུད་

ལེན་སྨན། །རིམ་གིས་ཅིག་ཅར་གང་འཚམ་སྣོད་ལྡན་ལ། །ལྷ་རེ་སམ་པོ་པ་ཡིས་བིན་

པ་ལས། །བཀའ་བརྒྱུད་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དྲང་སྲོང་གིས། །གངས་དང་རི་སུལ་

ཡུལ་ལོངས་ཀུན་གང་སེ། །རས་དཀར་འདབ་གཤོག་ཅན་རྣམས་འཕུར་ལྡིང་

གིས། །མཁའ་དབིངས་བ་རོད་ཕུང་པོར་འཁྲུལ་བེད་ཅིང༌། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་

འདུས་པའི་ཁྱུ་འཁིགས་པས། །ས་ཀུན་ལི་ཁིའི་རྡུལ་གིས་སྦགས་པ་བཞིན། །ངོ་

མཚར་ཕུང་པོ་དེ་ལ་ལྷའི་དབང་པོས། །མིག་སོང་སྤྲུལ་ནས་བལྟ་བར་མ་ཟད་

ཀི། །རབ་འབམས་ཞིང་གིརྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡང༌། །ཆོས་ཀི་དབིངས་ནས་གཟིགས་

མོར་བཞེངས་སམ་སམ། །སྔོན་གི་བྱུང་བ་དེལྟ་བུ། །མཐོང་གོལ་སྐལ་བས་དབེན་

རྣམས་ལ། །ཐོས་པས་རྣ་བ་དོན་ལྡན་དུ། །སྒྲུབ་པའི་གཏམ་འགའ་འདིར་གེངས་

སོ། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་ལེགས་བཤད་ཤེལ་

གི་མེ་ལོང་ལས། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

དམ་པ་རྒྱ་གར་བོད་ལ་ཐུགས་བརེ་བས། །་ག་བསྔལ་ཞི་བེད་ཆར་ཆེན་

ལན་གསུམ་དུ། །ཕབ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འཁིལ་བའི་གདམས་ངག་མཚོ། །ཞི་བེད་

ཅེས་གགས་གྲུབ་མཐའི་བྱུང་བ་གེང༌། །
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཞི་པ་ཞི་བྟེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ལ་དངྱོས་དང༌། 

དེའི་ཡ་གལ་གཅོད་ལུགས་བྱུང་ཚུལ་གཉིས་ལས། སྔ་མ་དག་ཞི་བེད་ཀི་སྒ་

དོན་དམ་ཆོས་་ག་བསྔལ་ཞི་བེད་ཅེས་པའི་ཆོས་ཀི་མིང་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་

སེ། ཆོས་འདིས་ཚེ་རབས་སྔ་མའི་ལས་དབང་གིས་ཚེ་འདིར་ལུས་དམན་པར་གྱུར་

པ་དང༌། ནད་བུ་ཅན་དང༌། དབུལ་འཕོངས་དང༌། མི་མ་ཡིན་པས་གཙེས་པ་དག་གི་

་ག་བསྔལ་རྣམས་ཕལ་དུ་ཞི་བར་བས་ནས་རྣལ་འབོར་ལ་སྦྱོར་བཟོད་པར་བེད་

པས་དམ་ཆོས་་ག་བསྔལ་ཞིབེད་ཅེས་བའོ་ཟེར། འོན་ཀང་དེ་ཙམ་དུ་མི་གཟུང་སེ། 

ཤེར་ཕིན་ཉམས་ལེན་གིས་སྲིད་ཞིའི་་ག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བེད་ལ། 

གདམས་པ་འདིའི་སིང་པོ་ཡང་ཤེར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་

བཏགས་པ་ཡིན་གི། ཕལ་གི་རྐེན་ངན་ཙམ་ཞི་བར་བེད་པ་ལས་མེད་ན་གདམས་པ་

ཁད་པར་ཅན་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང༌། ་ག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་

པའི་སྔགས། ཞེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟར་བཏགས་པར་བཞེད་ལ། གང་ལས་བྱུང་

བའི་ཁུངས་ནི་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཙ་ར་སེང་

གེའི་བེ་བག་ཁོན་པའི་གིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐྱེ་བ་བདུན་པ་ཡིན་པས་སིག་པའི་དྲི་མ་

མེད་ཅིང་དགེ་བ་ལ་ངང་གིས་དགའ་བ་སེ། ཆུང་ངུ་ནས་སྒ་རིག་པ་སོགས་རིག་

གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། བི་ཀྲ་མ་ལ་ཤཱི་ལར་མཁན་པོ་དགེ་བའི་ལྷ་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། བ་མ་གསེར་གིང་པ་ལས་སེམས་བསྐྱེད། བ་མ་མང་པོ་ལས་

དབང་མནོས་པས་སོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན། མཚན་ཉིད་དང་སྒ་རིག་པའི་བ་མ་བཅུ་

གཅིགཕ་རྒྱུད་གཡོ་བ་རླུང་གི་བ་མ་བཅུ་གཅིགམ་རྒྱུད་བདེ་བ་ཉམས་ཀི་བ་མ་བཅུ་

གཅིགཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བརའི་བ་མ་བཅུ་གཅིགརིག་པ་ངོ་སོད་ཀི་བ་མ་བཅུ་སེ། གྲུབ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཐོབ་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི་ལ་གདམས་པ་མཐའ་དག་མནོས། བ་མ་འདི་དག་གི་

གངས་འདྲེན་ལ། ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི། ཀླུ་སྒྲུབ་སོགས་ཆེས་སྔ་བར་བོན་པ་དང༌། དུས་ཕིས་སུ་

བོན་པ་ཡང་ཅི་རིགས་ཞིག་བགང་འདུག་པ་དུས་ཐོག་མི་མཉམ་པར་སྣང་བ་ནི། དམ་

པ་སྐུ་ཚེ་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་བཞུགས་པས་ཡིན་ནམ་སམ་ལ། དམ་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀི་སོབ་མ་ཡིན་ཟེར་བ་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ནའང་སྣང་བས་བདེན་པ་འདྲ་

ཞེས་བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུངས། དམ་པས་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔའི་

བར་དུ་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་བསོམས་པས། ཡི་དམ་གི་ལྷ་བཅུ་གཉིས་སོགས་བགང་གིས་

མི་ལང་བ་དང༌། ངོ་མཚར་མཁའ་སྤོད་ཀི་བ་མ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གི་ཞལ་གཟིགས། མི་

སྨན། རང་མགོགས། རིལ་བུ། ས་འོགགནོད་སྦྱིན་མོ། རལ་གི། མཁའ་སྤོད་རྣམས་

ཀི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མཐོང་ལམ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བརེས། 

ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་སྤོད་པ་མཛད་པས་གྲུབ་ཐོབ་ཀི་སན་

པས་མཚན་ཡང་སྣ་ཚོགས་སུ་སྒོགས་སོ། །

བོད་དུ་ལན་ལྔ་བོན་པ་ལས། ལྔ་པའི་དུས་བོད་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུའང་བོན་པས་

དེར་ཡང་གགས་ཆེ། བོད་དུ་སོབ་མ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་པར་མཛད་པ་ལས་

གགས་ཆེ་བ་ཞི་བེད་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་སེ། སྔ་མ་ཁ་ཆེ་ཛྙཱ་ན་གུ་ཧྱ་ལ། དེ་ཨོང་པོ་ལོ་

ཙཱ་བས་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟེར། བརྒྱུད་པ་བར་པ་ར་ཆོས་ཀི་ཤེས་རབ། སོ་ཆུང་དགེ་

འདུན་འབར། སྐམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་གསུམ་ལ་གདམས་ངག་གནང་ནས་

འཕེལ་བ་ལ་ཟེར། བརྒྱུད་པ་ཕི་མ་ནི། དམ་པ་དིང་རི་གང་སྐོར་དུ་བོན། སོབ་མའི་

མཆོག་དམ་པ་ཕར་ཆེན། ཕར་ཆུང༌། བཛྲ་ཀྲོ་ད། ཀུན་དགའ་བཞི་ལས། དམ་པ་ཀུན་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དགའ་གཙོ་བོ་སེ། སྐུ་ཚེལྔར་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང༌། སྐུ་ཚེ་འདིར་

དེའི་གདམས་ངག་གི་མཛོད་དུ་གྱུར་པས་སོབ་མ་ཚ་བ་སོམ་པ་དང༌། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་

ཏེ་ནེ། རོག་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་ཞིག་པོ་ཉི་མ་སེང་གེ་སོགས་སྲོལ་འཛིན་མང་དུ་

བོན་ནས་ཞི་བེད་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་དོ། །

བརྒྱུད་པ་དེ་གསུམ་གི་གདམས་པའི་མཚན་ཙམ་སྨྲོས་ན། བརྒྱུད་པ་དང་པོ་

ནི། ཞི་བེད་སྒོན་མའི་སྐོར་གསུམ་དང༌། གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་

སོ། །བརྒྱུད་པ་བར་པ་ནི། ར། སོ། སྐམ་གསུམ་ཕན་དང་བཅས་པ་ཏེ། རའི་ཆོས་སྐོར་

ནི་ཚིག་བརྒྱུད་དང་དོན་བརྒྱུད་གཉིས་ལས། དོན་ཁིད་ནི་ལག་ཁིད་བཅུ་དྲུག །ཚིག་

བརྒྱུད་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སོན་ཐུན་དང་ཁ་འཐོར་དང་ཁར་ཕོག་སྣར་ཕོག་དང་

མཐར་རྒྱས་རྣམས་སོ། །སོ་ལུགས་ཀི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་ནི། ཚིག་བརྒྱུད་དང་དོན་

བརྒྱུད་གཉིས་ལས། ཚིག་བརྒྱུད་ལ་ཡང་བརྒྱུད་པ་ཆེན་པོ་དང་བརྒྱུད་ཕན་གཉིས། 

ཆེན་མོ་ལ་དམ་པ་སྐྱེས་མཆོགཆེ་བ་ང་བཞི། འབིང་སོ་གཉིས། ཆུང་བ་བཅུ་བདུན་ཏེ། 

དེ་ལ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་རེ་རེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་གདམས་པའི་ངོ་བོསོབ་མ་འཁིད་ལུགས་

ཆ་ཚང་རེ་རེ་ཡོད་པས་བརྒྱུད་པ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞིའམ། བརྒྱུད་པ་བརྒྱ་དང་གསུམ་དུ་

འགྱུར་བས་བརྒྱུད་པ་ཆེན་མོ་ཞེས་བའོ། །བརྒྱུད་ཕན་ནི། དོན་སྐོར་ལྔ་མ། རིམ་པ་

བཞི་མ། བསམ་གཏན་གི་ཐུན་ཆེ་ཆུང༌། གགས་པ་བརྒྱད། ཡབ་སྲས་གསུམ་མམ། 

སྐྱོན་ཅན་སྐྱོན་མེད་ལ་སོགས་ཆོས་སེ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་བཞུགས། དོན་བརྒྱུད་ལ་

ཕོགས་སུ་ལྷུང་བ་དང་མ་ལྷུང་བ་ལས། དང་པོ་ནི། རྣལ་འབོར་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི་

ལ་དོན་བརྒྱུད་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི། བ་མ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ལ་དོན་བརྒྱུད་སོ་གཉིས། 
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དམ་པ་བཅུ་བདུན་ལ་དོན་བརྒྱུད་བཅུ་བདུན་བཞུགས། ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ལ་མིག་

འབེད་ཀི་སྐོར་དང༌། མཁའ་འགོ་མའི་སྐོར་ལས། དང་པོ་ལ་བུ་བཞི་མ་དང་ལྔ་སེ། དེ་

ཡང་གཞུང་སྦས་པ་མིག་འབེད། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་དུས་དང་དུས་ཕན་ལ་གདམས་པ། 

ངོ་སོད་བརྒྱ་ར་དྲུག་པ། མ་འགག་རྣམ་དག །རོ་རེ་སེམས་དཔའི་གསང་ལམ་མོ། །

མཁའ་འགོ་མའི་སྐོར་ལ། སོའི་སྐོར་མགོ་ཆེན་མོ་བཞི་སེ། མཆོག་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་

སྐོར། ཐུན་མོང་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་སྐོར། གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཛ་ག་ཏའི་སྐོར། 

ཐུན་སྐོར་རོ། །བར་སྐོར་ལ་ཧེ་རུ་ཀའི་བར་སྐོར། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བར་སྐོར། རོ་

རེ་དྲིལ་བུ་པའི་བར་སྐོར། དམ་པའི་བར་ཐོར་བུ་བའོ། །ཐུང་མོང་སྒྲུབ་པ་ལ། དཀར་མོ་

སྐུའི་སྒྲུབ་པ། དམར་མོ་གསུང་གི་སྒྲུབ་པ། ནག་མོ་ཐུགས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་སོ། །དེ་ལ་

ཕག་མོ་ཆོས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས། ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས། སྤྲུལ་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་སོ། །ཛ་

ག་ཏའི་སྐོར་ནི། གཏུམ་མོ་འཁོར་ལོ་གཅིག་པ་ཡིན། ཐུན་སྐོར་ལ་སྤོད་ལམ། ཉམས་

སྐྱོང་ལུགས་སོ། །དེ་རྣམས་ཀི་ར་བའི་སིང་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱུད་སེ་དང་ཆོས་སྐད་

བསྟུན་པ་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་དོན་རྒྱུད། ཆོས་སྐད་མ་བསྟུན་པ་བརྒྱུད་པ་བཞི་པ་ཡོངས་

སུ་མ་གགས་པའི་དོན་རྒྱུད། མ་ཚང་མདོར་བ་ས། སོའི་རིག་པ་སྲང་འཇུག་སན་

བརྒྱུད་བཞི་རྣམས་བཞུགས་སོ། །སྐམ་ལུགས་ནི། སྐམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གིས་

དམ་པའི་གདམས་ངག་བཞིན་དུ་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཀ་བཤད། ་ད་པའི་སེང་དུ་མདོ་

རྒྱས་འབིང་དྲངས་ནས་ཀང་བཤད་པས། སོབ་མ་ཡས་བརྒྱུད་མས་བརྒྱུད་གཉིས་བྱུང་

བའི་ཡས་བརྒྱུད་ནི། འཁུན་དབང་ཕྱུག་རོ་རེ་དང༌། རྒྱ་མས་ཤེས་རབ་བ་མ་གཉིས་

ལས་བརྒྱུད་པ་སེ། དེ་གཉིས་ཀ་དང་པོ་ནད་པ་ཡིན་པས་སྐམ་གིས་ནད་ཐོག་ཏུ་ངོ་སད། 
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཞུང་སྐབས་དང་པོ། གདམས་ངག་བདེན་པ་བཞི། ལག་ལེན་ཐོར་བུ་དང་བཅས་པ་

གསུངས་པ། ཕིས་སུ་རྒྱ་སོན་གཞོན་ནུ་སེང་གེ་སྐམ་ལུགས་ཀི་གདམས་པའི་ཡི་གེ་

ཤེར་ཕིན་ཐུགས་བརྒྱུད། ལག་ལེན་སན་བརྒྱུད། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། གཏན་ཚིགས་

འཕྲུལ་གི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བ་བ་བརམས། མས་བརྒྱུད་ནི། སྒོ་ཆོས་བརོན་ལ་སྐམ་གིས་

གང་ཟག་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་གི་དབེ་བས་སིང་པོའི་དོན་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པ་

གཉིས་སུ་ངོ་སད་ནས་མདོ་མ་ལུས་པ་རྟེན་འབེལ་གི་འགོས་བཞིས་འཆད་དེ། མས་

བརྒྱུད་སོམ་ཐོག་ཏུ་སྐོར་བའི་གདམས་པའོ། །

ཡང་བར་དུ་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་ཕན་ལ་གྲྭ་པ་དང༌། ལྕེ་དང༌། ལང་ལུགས་གསུམ་

སེ། དགེ་བཤེས་གྲྭ་པ་ལ་དམ་པས་ཞི་བེད་སྒོན་མ་དགུ་སྐོར་གི་གདམས་པ་གནང་

སེ། མན་ངག་སྐུའི་སྒོན་མ། དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་གསུང་གིགསང་བ་ཐུགས་ཀི། ཡང་

དག་ལྟ་བའི། རིན་པོ་ཆེ་སོམ་པའི། བང་ཆུབ་སྤོད་པའི། མཉམ་ཉིད་གཞིའི། རྣལ་

འབོར་ལམ་གི། དངོས་གྲུབ་འབས་བུའི་སྒོན་མ་རྣམས་སོ། །ལྕེ་ཙནྡྲ་ཀི་རྟི་ལ་དམ་

པས་མདོ་རྒྱུད་ཞལ་སྦྱོར་གི་གདམས་པ་གནང་སེ། མདོ་་ད་པ་དང་རྒྱུད་མཚན་

བརོད་སྦྱར་ནས་ཕར་ཕིན་གི་གདམས་པ་དང༌། །སྔགས་ལ་གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་

ར་བརྒྱད་ཀི་གདམས་པ་རྣམས་སོ། །ལང་བཀའ་གདམས་པ་ལ་ཤེར་ཕིན་ཡི་གེ་མེད་

པའི་གདམས་པ་གནང་སེ། ངོ་སོད་ཀི་མཚང་གཅིག་ལས་མེད་ཟེར། བརྒྱུད་པ་ཐོར་

བུ་བ་ནི་འབོ་སོམ་ལ་མཚན་བརོད་གསེར་གི་ཐུར་མ་གནང༌། གུ་སོམ་ལ་ལས་རྒྱའི་

གདམས་པ། ཆུ་སོམ་ལ་སིང་གཏམ་ལྷུག་པའི་གདམས་པ། སོམ་པ་དམར་སོམ་ལ་

ཆིག་ཆོད་གསུམ་གི་གདམས་པ། གཉགས་ལོ་ཙཱ་པ་ལ་བདེ་མཆོག་དཔའ་བོ་གཅིག་
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པའི་གདམས་པ། ལྕེ་མོ་དཔལ་སྒོན་ལ་གྲུབ་ཐོབ་ཉམས་ཀི་ཆོས་སེ་བཅུ་དྲུག་པ། 

གཉལ་སོད་ངོར་རེ་སོམ་པ་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར། ཆུ་བར་གི་གནས་བརྟན་འབྱུང་

གགས་ལ་ཤེས་རབ་སིང་པོའི་གདམས་པ། སྔགས་བཤད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་

དུས་འཁོར་གི་གདམས་པ། ཤངས་པ་དབུ་སེབས་ལ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ། 

སེ་མོའི་རྒྱ་སོན་སྐྱི་རེགས་ལ་དགེས་པ་རོ་རེའི་གདམས་པ། ཞང་སག་ཆུང་བ་ལ་

ཕག་མོ་གསང་སྒྲུབ། བ་མ་དགོན་དཀར་བ་ལ་ཕག་ན་རོ་རེའི་གདམས་པ། སྐྱིད་ཤོད་

ཀི་འབན་གུང་རྒྱལ་ལ་བདེ་མཆོག་སན་བརྒྱུད། མ་གཅིག་ལབ་སྒོན་ལ་གཅོད་ཀི་

གདམས་པ་གནང་སེ། དེ་རྣམས་ནི་བརྒྱུད་པ་བར་མའི་སྐོར་རོ། །

བརྒྱུད་པ་ཕི་མའི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དྲི་མེད་ཐིག་པ་ཕག་བཞེས་ཀི་

སྐོར་ཞེས་མཚན་འདོགས་ཏེ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི་དམ་པ་སངས་རྒྱས་མ་ཻཏི་པའི་དངོས་

སོབ་ཡིན་པས། མ་ཻཏི་པའིཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན། དྲི་མེད་ནི་དམ་པའི་གསུང་རབ་

རྣམས་ལ་བ། ཕག་བཞེས་ནི་བསན་པ་གཞན་རྣམས་དང་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བའི་སྒྲུབ་པའི་

སྲང་ཡོད་པ་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་གསང་སྔགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་

པ་ཞེས་བ་སེ། མ་ཻཏི་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པའི་འགེལ་པར་ཡང་ལུགས་དེ་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ཡིན་པ་ལ། གསང་སྔགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སྤོད་པ་བ་ཚུལ་ཀེ་རོ་རེ་

ལས་བཤད་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་བྱུང༌། ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཕག་

རྒྱ་བཞིའི་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པས་གསང་སྔགས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་

དང་མཐུན་པར་སྣང༌། དེ་ཡང་ཐུན་མོང་དུ་གགས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་

བཤད་ཀི། དམ་པས་ཕར་ཆེན་དང༌། འབན་གུང་རྒྱལ་ལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་
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གནང་བར་གགས་ཤིང༌། ལས་རྒྱའི་གདམས་པའང་མང་པོ་ལ་གནང་བས་དམ་པའི་

ཆོས་་ག་བསྔལ་ཞི་བེད་ལ་གསང་སྔགས་གཏན་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གསང་

སྔགས་རེས་མཐུན་པར་བཤད་པ་ཉིད་ཀིས་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་བིན་རླབས་ལ་སོགས་པ་

ཡང་གསང་སྔགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་སེ། དངོས་ནི་མ་ཡིན་པས་ན་འདི་ལ་ལོག་

པར་རྟོག་པར་མི་བ་སེ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདོ་ཉིད་ནས་ཡི་གེ་བཞི་

བཅུ་ར་གཉིས་ཀི་གཟུངས་ཀི་སོ་བཤད་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །

ཆོས་སྐོར་འདི་ལ་ཐུན་མོང་བ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་སེ་གཉིས་

ལས། ཐུན་མོང་ལ་མདོ་རྒྱུད་ཕག་ལེན་དང་བཅས་པ། བཀའ་བབས་སན་བརྒྱུད་དང་

བཅས་པ། དྲི་མེད་ཕ་ཏིག་དང་བཅས་པ། དར་ཚགས་བཤད་འབུམ་དང་བཅས་

པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤི་མདོ་ཆུ་ཀླུང་མངོན་པར་རོལ་པའི་མདོ། སོས་མདོ་ཤེས་རབ་

སིང་པོ། སྤི་རྒྱུད་སེ་སྣོད་གསལ་བེད། སོས་རྒྱུད་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ། ཕག་ལེན་ནི། 

དབང་འཁོར་ཆེ་འབིང་དང་ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་གསུམ། བཀའ་བབས་སན་བརྒྱུད་ནི། 

བཀའ་བབས་བཞི། དེའི་ལམ་སོངས་སན་བརྒྱུད་བཞི། དྲི་མེད་ཕ་ཏིག་ནི། དྲི་མེད་ལ་

ཆོས་ཟུག་པ་ར་བའི་སྐོར་ལ་སོགས་པ་དྲུག །ཕ་ཏིག་ནི་པ་ཚབ་ཀིས་ཀུན་དགའ་ལ་

མ་བདེ་བའི་གེགས་རྣམས་དྲིས་པའི་གདམས་པའོ། །དར་ཚགས་བཤད་འབུམ་ནི་

དར་ཚགས་ཞལ་གདམས་བདུད་རིའི་སྐོར་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། པ་ཚབ་ཀི་

འཕལ་གཏམ་ཏེ་ནེས་ཡི་གེར་བཏབ་བོ། །བཤད་འབུམ་ནི་ཏེ་ནེ་དང་ཞིག་པོ་དང་སེ་

མདོ་བ་ལ་སོགས་པས་མཛད་པའི་བཤད་པ་རྣམས་སོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་

སེ་ལ་རྒྱུད་སོང་ཐུན་དང་བཅས་པ། དབང་ལམ་ཁིད་དང་བཅས་པ། གསང་མཛོད་
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གསུམ། བེའུ་བུམ་བརྒྱད་དོ། །

གསང་མཛོད་གསུམ་ནི། བ་མ་གསང་མཛོད། ཡི་དམ་གསང་མཛོད། མཁའ་

འགོ་གསང་མཛོད་དོ། །ལམ་སྐོར་ལྔ་ནི། བི་རཱུ་པའི་ཐབས་ལམ་སོ་བཞིའི་ལམ་སྐོར། 

ས་ར་ཧའི་ཐབས་ལམ་ཡུལ་བཞིའི་ལམ་སྐོར། གསེར་གིང་པའི་ལམ་སྐོར་བརྒྱད་པ། 

ཨཱ་རྱ་དེ་བའི་ལམ་སྐོར་བརྒྱད་པ། ནཱ་རོ་པའི་ཟུང་འཇུག་བཞིའི་ལམ་སྐོར་རོ། །བེའུ་

བུམ་བརྒྱད་ནི། ཟབ་མོ་དབང་གི་བེའུ་བུམ། ངོ་སོད་ར་བའི་བེའུ་བུམ། སན་བརྒྱུད་

ཁིད་ཀི་བེའུ་བུམ། སོ་བཞི་གནད་ཀི་བེའུ་བུམ། སྣ་ཚོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་བེའུ་བུམ། 

ཟབ་མོ་སྔགས་ཀི་བེའུ་བུམ། བཀའ་སྲུང་མཁའ་འགོའི་བེའུ་བུམ། མན་ངག་རྒྱལ་ཆ་

གསུམ་གི་བེའུ་བུམ་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་ནི་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ཆོས་སེའོ། །ཞི་བེད་ཀི་ཆོས་ཀི་སིང་པོར་གྱུར་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་གི་དོན་མ་ལུས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མན་ངག་

ཀུན་ལ་མ་གགས་པའི་ཁད་ཆོས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་

བ་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྤིར་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ཤེར་ཕིན་གི་བརྒྱུད་པའི་

བཀའ་བབས་དྲུག་མངའ་སེ། དགའ་ལྡན་ལྷའི་ཡུལ་ནས་བརྒྱུད་པ། ཀླུའི་ཡུལ་ནས་

བརྒྱུད་པ། ཨུ་རྒྱན་ནས་བརྒྱུད་པ། རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་བྷཾ་ག་ལ་ནས་བརྒྱུད་པ། ལྷོ་

ཕོགས་བྷེ་ཏ་ལ་ནས་བརྒྱུད་པ། ལྷོ་བྷི་ཤོ་ཀོ་ཏ་ཙན་དན་གི་གིང་ནས་བརྒྱུད་

པའོ། །བཀའ་བབས་དྲུག་པོའི་སིང་པོའི་དོན་གི་བཅུད་བ་ས་ནས་སོན་པའི་ཤེར་

ཕིན་གི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མན་ངག་ནི། སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ཀི་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་ལ། དེས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ། དེ་ནས་དགེ་སོང་སེང་གེའི་བར་བརྒྱུད་པ་སུམ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཅུ་སོ་དྲུག་སོང་བའི་དུས་སུ། རྒྱལ་པོ་གདུག་པ་ཅན་གིས་རབས་བཅད་དོ། །དེ་ནས་

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་དངོས་སུ་གསན་པ་བམས་པ་ཡིན་

པར་དགོངས་ནས་བམས་པ་བསྒྲུབས་པས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་ཤེར་ཕིན་གི་གདམས་

པ་དངོས་སུ་གསན་ནས་གཅུང་དབིག་གཉེན་ལ་གནང༌། དེས་དམ་པའི་ཞང་པོ་ཨཱར་

དེ་བ་ལ། དེས་དམ་པ་ལ་གདམས་སོ། །ཞེས་འཆད། གདམས་པ་དེ་ནི་ཡུམ་གི་དོན་

བསན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་མན་ངག་བཞིན་ཉམས་ལེན་དུ་དྲིལ་ནས་འཆད་

པའི་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་སེ། དེའི་ཚུལ་ཚིག་ཉུང་ངུས་སོན་མི་ནུས་ཤིང་རྒྱས་པར་

བཤད་ན་ཧ་ཅང་མང་བར་འགྱུར་བས་འདིར་མ་བིས་སོ། །

བཤད་རྒྱུན་ཡང་ཕིས་ཀི་བར་བྱུང་འདུག་ཀང་ད་ལྟ་རྒྱུན་ཆད་པ་འདྲའོ། །ཞི་

བེད་ཀི་ལྟ་བའི་ཁུངས་ནི་ཤེར་ཕོགས་ཀི་མདོ་ལ་གཏུགས་པར་འདུག་ཅིང༌། 

གདམས་ངག་གི་ཡི་གེ་རྣམས་སུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ཚད་མར་མཛད་པ་དང༌། དིང་རི་བརྒྱད་

ཅུ་པར་ཡང༌། སོང་པའི་ངང་དུ་རིག་པ་མདུང་སྐོར་བ། །ལྟ་བ་ལ་ཐོགས་རྡུག་མེད་དོ་

དིང་རི་བ། །ཞེས་ལྟ་བ་མཐའ་བལ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལས་མ་

འདས་པར་སེམས་སོ། །འོན་ཀང་ཕི་རབས་ཀི་ཡི་གེརྣམས་སུ་ནི་ཉ་དང་ཉུང་མ་

བསྲེས་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་གོར་མ་ཆགས་སོ། །ཞི་བེད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ལ་སྔོན་གི་

དུས་སུ་གྲུབ་པ་བརེས་པའི་སྐྱེས་བུ་གངས་ལས་འདས་པ་བོན་འདུག་ལ། ཆོས་སེ་

གགས་ཆེ་བ་ནི། སྐྱེས་མཆོག་བསམ་གཏན་དཔལ་གིས་བཏབ་པའི་ཡབ་ཆོས་

སིངས་དང༌། སོ་མོ་ཆོས་སིངས་གཉིས་ཡིན། དེར་སྐྱེས་མཆོག་པའི་རེས་སུ་བང་

སེམས་པ་དང༌། གུ་རུ་དཀོན་གཞོན་གདན་སར་བཞུགས། སྐྱེ་མཆོག་པ་ལ་རེ་རིན་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

པོ་ཆེའི་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་རེས་དོན་རིན་པས་ཀང་གདམས་ངག་གསན་པར་སྣང༌། 

དེང་སང་ནི་ཞི་བེད་ཀི་གདམས་པ་དབངས་གསལ་དང་རྟེན་སིང་གི་བིན་རླབས་

དང༌། ལྷ་ཆེན་ཨཾ་གོ་རའི་རེས་གནང༌། མཁྱུད་སྤད་སོགས་གདམས་ངག་ཐར་ཐོར་གི་

ལུང་ཙམ་ལས་གདམས་ངག་འགང་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་གེགས་བམ་བཞུགས་པ་མ་

གཏོགས་ཆོས་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་ནུབ་པ་འདྲའོ། །

གཉིས་པ་དྟེའི་ཡ་གལ་གཅྱོད་ལུགས་ནི། 

དེ་ཡང་གཅོད་ཅེས་བ་བའི་སྒ་དོན་ནི། གདམས་པའི་བེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་

བཏགས་པ་སེ། བམས་སིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་རང་དོན་ཡིད་བེད་གཅོད། 

སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བས་འཁོར་བའི་ར་བ་གཅོད། ཐུན་མོང་གིས་བདུད་བཞི་གཅོད་པས་

དེ་སྐད་དུ་བཏགས་ལ། ཡང་སྤོད་ཅེས་ཀང་བ་སེ། རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀི་ཉམས་ལེན་

ཐབས་ཤེས་ཀི་ལམ་ལ་སྤོད་པས་དེ་ལྟར་དུ་གགས་སོ། །གདམས་པ་འདི་ཡང་ཐོག་

མར་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ལས་བྱུང་བ་སེ། དམ་པ་བོད་དུ་ལན་གསུམ་པ་བོན་པའི་

དུས་གཙང་དུ་སྐྱོ་སོན་བསོད་ནམས་བ་མ་དང༌། ཡར་ལུང་པ་སྨ་ར་སེར་པོ་གཉིས་ལ་

གཅོད་ཀི་གདམས་པ་གནང༌། སྨ་ར་སེར་པོ་རང་གི་ཉེ་གནས་སྨོན་པ་སེ་རོང༌། དེས་

ཙེ་སོན་སུམ་སོན་གཉིས། ཙེ་སོན་གིས་གཉན་སོན། སུམ་སོན་གིས་སྐལ་ལྡན་སྲས་

མོ། དེས་གཙང་སོན། དེས་གཉན་སོན་སོགས་ལ་གནང༌། དེ་དག་ལས་མཆེད་པ་ལ་

ཕོ་གཅོད་དང༌། སྐྱོ་སོན་བསོད་ནམས་བ་མས་ལབ་སྒོན་ལ་གནང་སེ། དེ་ནས་བརྒྱུད་

པ་ལ་མོ་གཅོད་ཅེས་གགས་སོ། །

མ་གཅིག་ལབ་ཀི་སྒོན་མ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སོགས་ནས་ལུང་བསན་ཅིང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགོ་མ་མི་མོའི་གཟུགས་སུ་བོན་

པ་སེ་གཅོད་ཀི་གདམས་པས་བོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་མཛད་དོ། །མ་ཅིག་ལ་

སྲས་དང་སྲས་མོ་འགའ་བྱུང་བ་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་འདྲེན་ལུགས་མི་འདྲ་བར་སྣང་བ་

ལས། ཐོད་སྨོན་བསམ་འགྲུབ་ནི་ལ་ལས་མ་ཅིག་གི་སྲས་དང༌། འགའ་ཞིག་གིས་ཚ་

བོ་དང་ཡང་ཚར་བཤད་ཀང་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་མ་ཕལ་ཆེར་ན་སྲས་ཡིན་པ་བས་

འདུགགང་ལྟར་ཡང་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོར་གྱུར་པས་སོབ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་མོ་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིགསྲས་མོ་གྲུབ་ཐོབ་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་བོན་ཅིང༌། དེ་དག་ལས་གདམས་པ་རྒྱ་

ཆེར་དར་བར་གྱུར་ཏོ། །ལབ་སྒོན་ལ་སོབ་མ་མཆོག་བཞི་ཟེར་ཡང༌། གདམས་པའི་

རྒྱུན་ཁུ་སོམ་ཆོས་སེང་ལས་བརྒྱུད་པ་དར་ཆེ་ཞིང༌། དེང་སང་གི་བར་དུ་མ་ནུབ་

པར་བཞུགས་སོ! །ཕིས་སུ་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི་གཅོད་ཀི་གདམས་པ་འགའ་

ཞིག་ཀང་བྱུང་འདུག་ཅིང༌། རྒྱལ་ཐང་བ་བསམ་གཏན་འོད་ཟེར་གི་དག་སྣང་དུ་མ་

གཅིག་དང་མཇལ་ནས་གནང་བ་རྒྱལ་ཐང་ལུགས་དང༌། རྟོགས་ལྡན་སྣ་ཚོགས་རང་

གོལ་ལ་གནང་བ་སན་བརྒྱུད་ལམ་ཟབ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་དར་རོ། །རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་

པ་ཆེན་པོ་ལ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་བསྩལ་བའི་འཇམ་དབངས་ཆོས་

སྐོར་དུ་ཁོས་ནག་གི་བིན་རླབས་དང་གཅོད་ཀི་མན་ངག་བཞུགས་པ་རྒྱལ་བ་དབེན་

ས་པ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་དེང་སང་རང་ཕོགས་སུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་འདི་ཉིད་དོ། །

གཅོད་ཀི་གདམས་པའི་ངོ་བོ་ནི། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་སྔགས་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པར་སྤོད་པ་སེ། གདམས་པའི་ཁུངས་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་

གསུམ་དང་ལྷག་པར་དུ་མདོ་་ད་པ་ཡིན་པར་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དགོངས་པ་
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མཐུན་ཅིང༌། ཁད་པར་དུ་་ད་པ་ལས། རྒྱུ་རྣམ་བཞི་ཡིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

མཁས་སོབས་ལྡན། །བདུད་བཞིས་ཐུབ་པར་དཀར་ཞིང་བསྐྱོད་པར་མི་ནུས་

ཏེ། །སོང་པར་གནས་དང་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་དང༌། །ཇི་སྐད་སྨྲས་བཞིན་

བེད་དང་བདེ་གཤེགས་བིན་རླབས་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ནི། 

སོང་པར་གནས་པ། སེམས་ཅན་མི་གཏོང་བ། ཇི་ལྟར་སྨྲོས་བཞིན་བེད་པ། 

བདེ་གཤེགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་བཞི་སེ། དེ་ལས་དང་པོ་ནི། སོང་ཉིད་ཀི་

ལྟ་བ་སོམ་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི། བམས་སིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སོམ་པ་སེ། དེ་

གཉིས་ཞི་གཅོད་ཀི་ཉམས་ལེན་གི་དངོས་གཞིའོ། །གསུམ་པ་ནི། ལམ་གི་ར་བ་

བཤེས་གཉེན་བསེན་པ་དང༌། བཞི་པ་ནི། སྐྱབས་འགོ་ཚོགས་ཞིང་ཡན་ལག་བདུན་

པ་མཎལ་འབུལ་བ་རྣམས་ཏེ་དེ་གཉིས་ནི་ཉམས་ལེན་གི་སྔོན་འགོའ།ོ །བདུད་བཞིས་

ཐུབ་པར་དཀའ་བ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་ཆོད་ཚད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་

སོབས་ལྡན། ཞེས་པ་གདམས་པ་འདི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐབས་མཁས་ཀི་

ཉམས་ལེན་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་འཇོམས་པའི་སོབས་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་བསན་

ནོ། །སྔགས་དང་ཇི་ལྟར་རེས་སུ་མཐུན་ན། བརྟག་གཉིས་ལས། ཤིང་གཅིག་དང་ནི་

དུར་ཁོད་དང༌། །མ་མོའི་ཁིམ་དང་མཚན་མོ་དང༌། །ཡང་ན་དབེན་པའི་བས་མཐའ་

རུ། །བསོམ་པ་བཟང་བར་བརོད་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ལུས་ཀི་སྦྱིན་པ་

སྦྱིན་བས་ནས། །ཕི་ནས་སྤོད་པ་ཡང་དག་སྤད། །ཅེས་པ་དང༌། ངེས་པར་སྔོན་དུ་ལྷ་

མིན་གང༌། །བརྒྱ་བིན་ལྟ་བུར་འོངས་ན་ཡང༌། །དེ་ལ་འཇིགས་པར་མི་བ་སེ། །སེང་

གེའི་གཟུགས་ཀིས་རྣམ་པར་རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་མཐུན་པ་སེ། ལུང་
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དེ་དག་གིས་གང་དུ་ཉམས་སུ་བངས་པའི་གནས། ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ། 

ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སོང་དང་ཆོས་ཚད་འབྱུང་ཚུལ་བཅས་རིམ་པ་

བཞིན་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །ལྟ་བ་ནི། གདམས་པའི་ཁུངས་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་

གསུམ་དང་མདོ་་ད་པ་ལ་ཐུག་པས་ན། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ལས་མ་

འདས་ཤིང༌། ལབ་སྒོན་གི་གསུང་ཡིན་ངེས་རྣམས་སུའང་དེ་བཞིན་འབྱུང་མོད། བར་

སྐབས་སུ་གདམས་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འཆད་མ་ཤེས་པར་ཟེར་

སྒོས་སྣ་ཚོགས་བསྲེས་པ་དང༌། གཅོད་འདི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ལ་དར་བས་རང་

རང་གི་གྲུབ་མཐའི་ཞེན་གིས་ལྟ་བ་སོམ་ཚུལ་ཅི་རིགས་སུ་བཤད་པ་བྱུང་སྣང་ངོ༌། །

གང་ལ་གང་གི་རྣམ་རྟོག་མི་མངའ་ཡང༌། །གང་ལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རོལ་

གར་གིས། །གང་ལ་གང་འཚམས་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པས། །གང་ལ་གང་འདོད་

དངོས་གྲུབ་སེར་མཛད་པ། །ཕ་རན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཞེས་གགས་པས། །ཕ་རོལ་

ཕིན་པའི་ལམ་གི་སིང་པོ་དང༌། །ཕ་མའི་རྒྱུད་ཀི་མན་ངག་མཐར་ཐུག་པ། །ཕ་མཐའ་

ཡས་པ་གངས་ཅན་པ་ལ་གསུངས། །མ་ལུས་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པའི་

བཅུད། །མ་ལུས་འདུས་པའི་དམ་ཆོས་སྨན་མཆོག་འདི། །མ་ལུས་འགོ་བའི་་ག་

བསྔལ་ཞི་བེད་ཅེས། །མ་ལུས་མཁས་པས་མགིན་གཅིག་བསྔགས་པར་བེད། །ཨ་ཏི་

ཤ་ཡི་སྲོལ་དང་རེས་མཐུན་པ། །ཨ་དོན་སྐྱེ་མེད་བསོམ་པའི་གདམས་པ་མཆོག །ཨ་

མ་ལབ་ཀི་སྒོན་མའི་གཅོད་འདི་ཡང༌། ཨ་ཧོ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀི་སིང་ཁུར་

སེམས། །རྣམ་མང་གྲུབ་མཐའི་ནགས་ཀི་ཀོང༌། །ཞི་བེད་བྱུང་བ་བརོད་པའི་

གཏམ། །ཁུ་བྱུག་མགིན་པའི་རོལ་མོ་ཡིས། །རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་རྒྱས་པར་
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བས། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་ལེགས་བཤད་ཤེལ་

གི་མེ་ལོང་ལས། ཞི་བེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

མདོ་དང་རྒྱུད་སེའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་རོགས་ཤིང༌། །བཤད་སྒྲུབ་དྲི་མ་མེད་

པའི་འོད་དཀར་གིས། །ཐུབ་བསན་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །ས་སྐྱ་པར་

གགས་གྲུབ་མཐའི་བྱུང་བ་གེང༌། །

ལྔ་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ལ་གསུམ། 

སྤིར་ས་སྐྱ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ། 

བེ་བག་ཏུ་ཆོས་ཀི་གཙོ་བོ་ལམ་འབས་སོགས་བོན་ཚུལ། ས་སྐྱ་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་

པར་བཞག་པའོ། །ས་སྐྱ་པ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ནི་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་

ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འཁོན་གི་གདུང་བརྒྱུད་ནི་འོད་གསལ་ལྷ་ལས་ཆད་པ་སེ། 

སྤི་རིང༌། གཡུ་རིང༌། གཡུ་སེ་སེ། གནམ་ལྷ་མཆེད་གསུམ་དང༌། དེ་ནས་གཡའ་སངས་

སྐྱེས་ཀི་བར་ལ་གནམ་ལྷའི་བརྒྱུད་པར་གགས། གཡའ་སངས་སྐྱེས་ཀིས་སྲིན་པོ་སྐྱ་

རེངས་ཁག་མེད་བཏུལ་ནས་ཆུང་མ་གཡའ་འབྲུག་པི་ལི་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལས་

སྲས་ཞིག་འཁྲུངས་པ་སྲིན་པོ་དང་འཁོན་པའི་བར་དུ་སྐྱེས་པས་འཁོན་བར་སྐྱེས་སུ་

གགས། དེ་ནས་བཟུང་སེ་གདུང་བརྒྱུད་རིམ་བོན་ལ་འཁོན་རིགས་ཞེས་གགས་ཤིང༌། 

འཁོན་དཔལ་པོ་ཆེའི་བར་དུ་གདུང་ལྷ་རིགས་དང་ཚུལ་བཟང་ཞིང་མཐུ་ཆེ་བ་བསོད་

ནམས་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཕལ་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་འབའ་ཞིག་བོན། 

དཔལ་པོ་ཆེའི་སྲས་འཁོར་ཀླུའི་དབང་པོ་སྲུང་བ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་སད་མི་མི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་ཤེས་རབ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ཅིང༌། སོབ་དཔོན་པདྨ་

བསེན་ནས་གདམས་པ་ཉན། དེ་ནས་བཟུང་སེ་འཁོན་རོག་ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

བར་དུ་གདུང་བརྒྱུད་རྣམས་གསང་སྔགས་རིང་མ་ཉམས་ལེན་བེད་པ་འབའ་ཞིག་བྱུང༌། 

དེ་ནས་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་བ་བ་སྔགས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་

ཞིག་གིས། ཁོམ་དཀིལ་དུ་སྔགས་པ་མང་པོས་དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་ཀི་འབག་གོན་

ནས་འཆམ་བེད་པ་མཐོང་ནས་བ་མ་གཅེན་ལ་ཞུས་པས། གཅེན་གི་ཞལ་ནས། ད་ནི་

གསང་སྔགས་འཆོལ་བ་ཞེས་པའི་དུས་བྱུང་བ་ཡིན། ད་ཕིན་ཆད་བོད་སྔགས་རིང་མ་

ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་ཐོབ་ཚད་ལྡན་མི་འོང༌། རང་རེ་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་གཏེར་དུ་སྦེད། ང་

ནི་ན་རས་ཁོད་གཞོན་པས་མུ་གུ་ལུང་ན་འབོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་བ་བ་ཤིན་

ཏུ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་འདུག་པས། དེར་སོང་ལ་གསང་སྔགས་གསར་འགྱུར་སོབས་

ཤིག་གསུངས། རིང་མའི་ལྷ་རྟེན་དཔེ་ཆ། དམ་རས་ཐམས་ཅད་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་

གསུམ་བཞེངས་དེར་བཅུག་པས། ཆོས་སྐྱོང་གི་འཁུ་ལྡོག་དང་ཆོ་འཕྲུལ་བྱུང་བས། རོ་

རེ་ཕུར་པའི་ཆོས་སྐོར། དཀར་མོ་ཉི་ཟླ་ལྕམ་དྲལ་གི་གཏོར་ཆོག་སོགས་ཉུང་ཤས་

ཤིག་བཏོན་ནས་གཅུང་ལ་གནང༌། དེ་ནས་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་འབོག་མིའི་

དྲུང་དུ་བོན། གསང་སྔགས་ཕི་འགྱུར་རྣམས་ལ་སྦྱངས། གཞན་ཡང་འགོས་ཁུག་པ་

ལྷས་བཙས། ཁ་ཆེའི་པཎི་ཏ་ཧང་དུ་དཀར་པོ། ར་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་མཆོགའཛིན་པ་ལོ་

ཙཱ་བ་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀི་བ་མ་མང་དུ་བསེན། དབོན་པོ་རི་ས་དཔྱད་ལེགས་པར་

གཟིགས་ནས། ས་དཀར་དབུས་ཀི་ལོགས་སུ་དགོན་པ་བཏབ་པས་དེ་ཕིན་ཆད་ནས་

ས་སྐྱ་བ་ཞེས་གགས་སོ། །
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དེ་ཉིད་ཀི་སྲས་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སིང་པོ་སེ། བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་

གགས་ལས་ཆོས་མང་དུ་གསན་ཅིང༌། འཇམ་དབངས་བསྒྲུབས་པས་ཞལ་གཟིགས་

ཏེ་ཞེན་པ་བཞི་བལ་ལ་སོགས་པ་ཕར་ཕིན་གི་གདམས་པ་བསྩལ། བང་ཏི་དར་མ་

སིང་པོ་ལས་མངོན་པ། ཁྱུང་རིན་ཆེན་གགས་དང་མེས་ལྷང་ཚེར་ལ་དབུ་ཚད། 

གནམ་ཁའུ་པ་སྐུ་མཆེད་ལ་གསང་འདུས་དང་གཉན་མགོན་གི་ཆོས་སྐོར། སྐྱི་ཆུ་བ་

དག་ལྷ་འབར་ལ་ཀཻ་རོར། གུང་ཐང་པ་མལ་ལོ་ལ་བདེ་མཆོག་དང་མགོན་པོའི་མན་

ངག་པུ་ཧྲངས་ལོ་ཆུང་ལས་བདེ་མཆོག་སོགས་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཞང་སོན་ལ་

གསུང་ངག་གི་གདམས་པ་ལོ་བཞིའི་བར་དུ་གསན། གྲུབ་ཆེན་བིརྭ་པ་ཆོས་སོ་སྐྱེལ་

གི་ཚུལ་དུ་ས་སྐྱར་བོན་པ་ལས། སྤིར་རྒྱུད་སེ་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་ཀི་མན་ངགཁད་

པར་དུ་ལྕགས་རི་མི་འདའ་བའི་ཟབ་ཆོས་བཅུ་བཞི་ལ་སོགས་པ་སེ། མདོར་ན་

གསུང་ངག་ཉེ་བརྒྱུད་ཀི་གནད་ཟབ་མོའི་བདུད་རི་ངོམས་པར་གསོལ། ཁམས་པ་ཨ་

སིང་ལ་གསུང་ངག་ཐོག་མར་གསུངས་པ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལ་གཞུང་བཤད་ཨ་སིང་

མར་གགས། ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་པ། སྐུའི་བཀོད་པ་མི་འདྲ་བ་དྲུག་དུས་གཅིག་ཏུ་

བསན་པ། གདུལ་བ་རེས་སུ་བཟུང་བ་སོགས་ཀི་རྣམ་ཐར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅིང་

སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པར་གགས། སོབ་མ་མཆོག་ཐོབ་པ་གསུམ། བཟོད་པ་

ཐོབ་པ་བདུན། རྟོགས་ལྡན་བརྒྱད་ཅུ། གཞུང་བཤད་འཛིན་པའི་ཐུགས་སྲས་བཅུ་

གཅིགཚིག་རང་འགེལ་པའི་ཐུགས་སྲས་བདུན་སོགས་བོན། ཞིང་འདིར་མ་ངན་

ལས་འདའ་ཚུལ་བསན་ཏེ། བདེ་བ་ཅན། པོ་ཏ་ལ། ཨུ་རྒྱན། བང་གསེར་མདོག་ཅན་

བཞི་ན་སྐུའི་བཀོད་པ་བཞིས་འགོ་དོན་མཛད་ཅིང་ད་ལྟ་ཡང་བཞུགས་སྐད། ས་ཆེན་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལ་སྲས། ཀུན་དགའ་འབར། བསོད་ནམས་རེ་མོ། གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། དཔལ་

ཆེན་འོད་པོ་སེ་བཞི་ལས། དང་པོ་རྒྱ་གར་དུ་བོན་ནས་མ་ག་དར་སྐུ་གཤེགས། སོབ་

དཔོན་བསོད་ནམས་རེ་མོས་ཕྱྭ་པ་ཆོས་སེང་གེའི་དྲུང་དུ་ལོ་བདུན་དབུ་ཕར་སྦྱངས། 

དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ལ་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་སྒོ་འདོགས་ཆོད། ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་

མའི་ཞལ་གཟིགས། གདན་སར་བཞུགས་ནས་སོབ་མ་མང་པོ་ལ་གསུང་ངག་གི་

གདམས་པ་གནང་བས་གྲུབ་མཐའ་རོགས་པ་མང་དུ་བྱུང༌། ཆོས་གསུང་འཕོར། ཆོས་

ཁིའི་སེང་ནས་སྐུ་དེ་ཉིད་ལྷའི་རོལ་མོ་སོགས་བཀོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བདེ་བ་

ཅན་དུ་གཤེགས། 

རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནི། བང་སེམས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཚངས་

སྤོད་དགེ་བསེན་གི་སོམ་པ་བངས་ཏེ། ཤ་ཆང་མི་གསོལ་བ་སོགས་སོམ་བརོན་གི་

རྣམ་ཐར་མངའ། རྒྱུད་གསུམ་གི་པོ་ཏི་གསོལ་བའི་མནལ་ལམ་བྱུང་སེ་དེ་ནས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་གི་དུས་ཀཻ་རོར་མཚོ་

སྐྱེས་གསུངས་པར་བཤད་པ་འགང་ཆེ་བས་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར། དགུང་ལོ་

བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡབ་ས་ཆེན་ལས་ཆོས་མང་དུ་གསན། ཡབ་གཤེགས་ནས་ཀང་

ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུའི་ཞལ་བསན་ཏེ་ལམ་འབས་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་ཅེས་གགས་པ་བར་དོན་

གསལ་བར་བསན། སྐུ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བོན། དེ་ནས་བང་ཕོགས་གསེར་

མདོག་ཅན་དུ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སུ་གྱུར་ནས་

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པར་ཞལ་གིས་བཞེས། ཐུགས་སྲས་དམ་པ་ནི་འཇམ་

དབངས་ས་པཎ་ཉིད་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་གགས་པའི་མི་བརྒྱད། གུར་རྒྱན་ཞུས་པའི་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མི་བཞི། སོམ་བརོན་ཆེན་པོ་བཞི་སོགས་སོབ་མ་མང་དུ་བྱུང༌། དཔལ་ཆེན་འོད་པོའི་

སྲས་གཅེན་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། གཅུང་པོ་ཟངས་ཚ་བསོད་

ནམས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཏེ། ས་པཎ་ནི་སྐུ་བལྟམས་མ་ཐག་ཏུ་སཾསྐྲ་ཏའི་སྐད་

གསུངས། རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ས་སྐྱ་གོང་མའི་གསུང་བཅུད་མདོ་

སྔགས་ཀི་ཟབ་གནད་མ་ལུས་པ་གསན། མནལ་ལམ་དུ་མཁས་མཆོག་དབིག་གཉེན་

ལ་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་དང༌། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལ་རོ་རེའི་གླུ་སོགས་གསན། ཞུ་དོན་རོ་

རེ་སྐྱབས་ལ་བམས་ཆོས་སོགས་ལུང་གི་སྐོར། ར་བ་བང་བརོན་དང༌། ཚུར་སོན་

གཞོན་སེང་ལ་ཚད་མ། རེགས་པ་དབང་ཕྱུག་སེངྒེ་ལ་གྲུབ་མཐའ། སྤི་བོ་ལྷས་པ་བང་

ཆུབ་འོད་ལ་གདམས་པ་སྣ་ཚོགས་རྣམས་ཞུས། 

དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་དུས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་དང་མཇལ། པཎ་ཆེན་དང་

དེའིསོབ་མ་སངྒྷ་ཤྲི། སུ་ག་ཏ་ཤྲི། ད་ན་ཤཱི་ལ་རྣམས་ལ་སྒ་ཚད་སོགས་རིག་གནས་

ཆེ་བ་ལྔ། སན་ངག་མངོན་བརོད་སོགས་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་སེ་རིག་པའི་གནས་

བཅུ་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕིན་པ་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པ་ལ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་

ལས་བསེན་པར་རོགས། རིག་གཏེར་དང༌། སོམ་གསུམ་རབ་དབེ་བརམས་ནས་སྨྲ་

བ་ངན་པ་དང་ལྟ་བ་ངན་པ་མཐའ་དག་སུན་ཕྱུངས། སྐྱིད་གོང་དུ་རྒྱ་གར་ལྷོཕོགས་ཀི་

མུ་སེགས་འཕོག་བེད་གཙོ་བའི་རོལ་ངན་དྲུག་རིགས་པས་ཚར་བཅད་ནས་བསན་

པ་ལ་བཅུག་པས་སན་པའི་གགས་པས་ས་སེང་ཁབ། ཧོར་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གིས་

གདན་དྲངས་ནས་ཡུལ་དེར་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པ་སེལ། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུའི་

སེང་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བ་ས། སྐུ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ལ་མཁའ་སྤོད་དང༌། དེ་ནས་



  164  

ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཤར་ཕོགས་མུ་མུ་ནིར་རྒྱལ་པོ་ཉི་མ་སོབས་འཕེལ་གི་སྲས་སུ་གྱུར་ཏེ་ས་ལམ་ཕལ་

ཆེར་བགོད། དེའི་ཕི་མ་མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དྲི་མེད་དཔལ་

ཞེས་བ་བར་འཚང་རྒྱ་བར་གསུང༌། དེ་དག་ནི་མདོ་ཙམ་སེ་རྒྱས་པར་རྣམ་ཐར་གི་ཡི་

གེ་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

སོབ་མ་ཡང་རྟོགས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་གསུམ། མན་ངག་གི་བརྒྱུད་འཛིན་

གཉིས། བཤད་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་གསུམ། སོམ་ཕྲུག་འགེས་པ་བཅུ་གསུམ། གཞོན་

པ་བདུན། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཞི། སྦས་པའི་རྣལ་འབོར་པ་བཞི། མཁས་བཙུན་གི་

ཐུགས་སྲས་བཞི། སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ། སྦས་པའི་གྲུབ་

ཆེན་ཟངས་ཚ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བོན། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་ཐར་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མངའ་ཞིང༌། རེ་རེ་ལས་ཀང་སོབ་མ་ཡང་སོབ་མང་དུ་འཕེལ་

ལོ། །ཆོས་རེའི་གཅུང་ཟངས་ཚ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གི་སྲས་འགོ་མགོན་ཆོས་

རྒྱལ་འཕགས་པ་དང༌། གཅུང་པོ་འགོ་མགོན་ཕག་ན་གཉིས་ལས། འཕགས་པ་

འཁྲུངས་མ་ཐག་ས་པཎ་གིས་འདི་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡོང༌། 

ལུག་ལོར་སྐྱེས་པས་འཕགས་པ་ལུག་སྐྱེས་ཞེས་ཐོགས་གསུང༌། དགུང་ལོ་གསུམ་

པའི་དུས་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་ཐུགས་ཐོག་ནས་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ངོ་

མཚར་ཏེ། འདི་ནི་ངེས་པར་འཕགས་པའོ་ཞེས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་གགས་པས་དེ་ནས་

འཕགས་པ་ཞེས་གགས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པ་ལ་སྐྱེས་རབས་དང༌། དགུ་པ་ལ་བརྟག་

གཉིས་གསུངས་ཤིང་ཚོགས་ཀི་གཏམ་བཤད་མཛད་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ང་

རྒྱལ་ཆག་ཅིང༌། ཕོགས་ཀུན་ཏུ་གགས་པས་ཁབ། དགུང་ལོ་བཅུའི་དུས་ལྷ་སར་ཇོ་
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བོའི་དྲུང་དུ་ས་པཎ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྐྱོར་ལུང་མཁན་པོ་ཤེར་སེང་ལས་བསབ་བ་

སོགས་ཆོས་མང་དུ་གསན། བཅུ་བདུན་པ་ལ་ས་པཎ་གི་ཕག་ཕིར་ཧོར་ཡུལ་དུ་

ཕེབས་ཏེ། ཆོས་རེ་པཎ་ཆེན་ལ་མངའ་བའི་ཕི་མཚན་ཉིད། ནང་གསང་སྔགས་ཀི་

ཡོན་ཏན་ཕལ་ཆེ་བ་ཐུགས་སུ་ཆུད། ས་པཎ་ཐུགས་དགེས་ནས་ཆོས་དུང་དཀར་པོ་

རྒྱང་གགས་སོགས་གནང་ནས་བསན་པའི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ། ས་པཎ་

གཤེགས་ནས་ཧོར་རྒྱལ་པོ་སེ་ཆེན་ལ་དགེས་པ་རོ་རེའི་དབང་བསྐུར་བས་ཏི་ཤྲིའི་

མཚན་གསོལ། དབང་ཡོན་དུ་བོད་ཁི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཕུལ། ཁི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ནི། 

ལྷོ་བང་གཉིས། ཆུ་བ་གཉིས། ལྷ་ཤངས་གཉིས་ཏེ་གཙང་ལ་དྲུག །གཡའ་ཕག་གཉིས། 

རྒྱ་ཚལ་གཉིས། འབི་སག་གཉིས་ཏེ་དབུས་ལ་དྲུག །ཡར་འབོག་ཁི་སྐོར་དང་བཅུ་

གསུམ་མོ། །

འདི་ནས་བཟུང་སེ་བོད་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངའ་འབངས་སུ་གྱུར་ཏེ་ས་སྐྱ་

པ་ལུགས་གཉིས་ཆར་གིས་མངོན་པར་མཐོ་བར་གྱུར། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པ་ལ་

ཧོར་ཡུལ་ནས་ཆིབས་བསྐྱོད་དེ་རྒྱ་ཧོར་གི་ཡུལ་མཚམས་སུ་མཁན་པོ་སེ་ཐང་པ་

གགས་པ་སེང་གེལས་སོབ་ཇོ་གདན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གསང་སོན་ཡར་

ལུང་པ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ལས་བསེན་པར་རོགས། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་

ཕེབས་ནས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབོར་བས་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་ཚིམ་པར་

མཛད། སར་ཡང་གོང་མས་གདན་འདྲེན་གི་གསེར་ཡིག་པ་སེབས་པ་བཞིན་ཧོར་

ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་དབང་གནང་བའི་ཡོན་དུ། དབུས་གཙང་ཆོས་ཀི་

ཆོལ་ཁ། མདོ་སོད་མིའི་ཆོལ་ཁ། མདོ་སྨད་རྟའི་ཆོལ་ཁ་སེ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང༌། མུ་
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ཏིག་བེ་བོ་ཆེས་གཞལ་བ་ཕུལ། སར་ཡང་ས་སྐྱར་ཕེབས། གཙང་ཆུ་མིག་རིང་མོར་

དགེ་འདུན་ཁི་ཕག་བདུན་ལ་གསེར། ཇ། གོས་དར་སོགས་ཀི་རེད་འབུལ་བཅས་

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ། དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་པ་ལ་ཞི་བར་གཤེགས། འདི་ཉིད་ཀི་

སོབ་མ་མན་ངག་གི་བཀའ་བབས་གཉིས། རྒྱུད་ཀི་བཀའ་བབས་གཉིས། མགོན་

པོའི་བཀའ་བབས་བཞི། ནུས་པའི་བདག་ཉིད་གཉིས། ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་དྲུག་

སོགས་མང་དུ་བོན། གཅུང་འགོ་མགོན་ཕག་ན་ཤི་བ་གསོ་ནུས་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་

གི་བདག་ཉིད་ཅན་ཕག་ན་རོ་རེའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གགས་སོ། །ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་

ཏི་ཤ་བོད་དུ་ཕེབས་དུས། ས་སྐྱའི་རིའི་ངོས་ལ་འབོང་གཉིས་འདུག་པ་གཟིགས་ནས་

མ་འོངས་པ་ན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གཉིས་ཀིས་འཕིན་ལས་མཛད་པར་ལུང་བསན་ཏེ་གུར་

ཞལ་གཉིས་སོ། །

ས་དཀར་ལོགས་ལ་ཕག་མཛད་ནས། དྷིཿ ཡིག་བདུན་དང་ཧཱུཾ་ཡིག་འདུག་

པས་འཇམ་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་བདུན་དང༌། ཕག་རོར་གི་སྤྲུལ་པ་གཅིག་སེ་བརྒྱད་

ཀིས་འགོ་དོན་མཛད་པར་ལུང་བསན་པ་བཞིན། ས་ཆེན་གི་སྲས་འཁོན་སོན་ཀུན་

དགའ་འབར། རེ་བཙུན་སྐུ་མཆེད་གཉིས། གཅུང་དཔལ་འོད། ས་པཎ། ཟངས་ཚ་

བསོད་རྒྱན། འཕགས་པ་རྣམས་འཇམ་དབངས་དང༌། ཕག་ན་གསང་བདགས་ཆེན་

ཉིད་སྤན་རས་གཟིགས་ཏེ་རིགས་གསུམ་རྣམ་འཕྲུལ་དང༌། འཇམ་དབངས་བདུན་

བརྒྱུད་རིམ་པར་བོན་ནོ། །དེ་དག་ལས་ས་ཆེན། བསོད་རེ། གགས་རྒྱན་གསུམ་ལ་

དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ། ས་པཎ་དང་འཕགས་པ་གཉིས་ལ་དམར་པོ་རྣམ་གཉིས་ཞེས་

ཟེར་ཞིང༌། དེ་རྣམས་ལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་ལྔ་ཞེས་གགས་སོ། །
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དེ་ལྟར་ས་པཎ་ཁུ་དབོན་ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་དང་ཡོན་མཆོད་དུ་འབེལ་བ་ལ་

བརྟེན་ནས་ས་སྐྱ་པས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ལུང་བཞིན་

བ་མས་ཆོས་ཀི་བ་བ་མཛད་ཅིང༌། ཆོས་དང་མཐུན་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་བཀའ་

གནང༌། དཔོན་ཆེན་རྣམས་ཀིས་ཁིམས་ཀི་བ་བ་མཛད་དེ་ལོ་གངས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་

གི་བར་དུ་ལུགས་གཉིས་ཀིས་བདེ་བར་བསྐྱངས། ཧོར་རྒྱལ་པོས་བོད་ཐམས་ཅད་

ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་ལུགས་བེད་དགོས་པའི་ལུང་འབུད་གསུང་བ་ལ། འཕགས་པས་དེ་

ལྟར་བས་ན་ཀུན་སོང་དང་ཆགས་སང་གི་རྒྱུར་འགོ་བར་དགོངས་ཏེ་རང་རང་གི་

ཆོས་ལུགས་བབ་འཇོག་བས་ན་ལེགས་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་བེད་པའི་འཇའ་ས་

བསྒགས། འཕགས་པ་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ལ་བོད་ཕག་ཏུ་ཕུལ་བ་ནས་ཞེ་དྲུག་གི་

བར་བསྐྱངས། དེ་ནས་ད་ར་པཱ་ལས་ལོ་བདུན། ཤར་པ་འཇམ་དབངས་གཞི་ཐོག་

པས་བཅོ་བརྒྱད། བ་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་བཅུ་དགུབར་སོང་ལོ་གསུམ། མཁས་

བཙུན་ཆེན་པོས་བཅུ་དགུབ་མ་དམ་པས་ལོ་གསུམ་གདན་ས་མཛད། དེ་ནས་ཏ་

དབེན་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་གི་ལོ་གསུམ་པ་ལ་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

དབུས་གཙང་ཕལ་ཆེར་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་ས་སྐྱ་པའི་མངའ་ཐང་ཉམས་ཏེ། གདུང་

བརྒྱུད་རིམ་བོན་གིས་ད་ལྟའི་བར་དུ་རང་གི་མངའ་རིས་ཙམ་སྐྱོང་བར་མཛད། 

གདུང་བརྒྱུད་ནི། ཟངས་ཚའི་སྲས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས། དེའི་སྲད་བདག་ཉིད་ཆེན་

པོ་བཟང་པོ་དཔལ། འདི་ལ་སྲས་བཅོ་ལྔ་བྱུང་བས། སྲས་ཀི་གཙོ་བོ་ཏི་ཤྲི་ཀུན་བོ་

ཡན་ཆད་ཀིས་གདན་ས་སྤི་ལ་དབང་བསྒྱུར། ཀུན་དགའ་བོ་གོས་ཀིས་སྐུ་མཆེད་སོ་

སོར་བགོས་པས། གཞི་ཐོག་བ་བང༌། ལྷ་ཁང་བ་བང༌། རིན་ཆེན་སང་བ་བང༌། དུས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཆོད་བ་བང་བཞིར་གེས་པའི་སྔ་མ་གསུམ་གི་བརྒྱུད་པ་དེང་སང་མི་སྣང༌། དུས་

མཆོད་བ་བང་བ་ལས་ཕིས་སུ་འཇམ་དབངས་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་རེ་གདོང་

ཆོས་སེ་སྲིད་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་བཏབ་པས་གདན་ས་གོང་འོག་གཉིས་སུ་གྱུར། རེ་

གདོང་གི་བརྒྱུད་པ་ཕིས་སུ་ཞབས་དྲུང་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་ཡོངས་འདུ་བ་

བས་སེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་དང་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བཟང་མ་མཐུན་སྐབས་རྒྱལ་པོ་ལ་

མཐུ་བང་བས་པས། ལྷ་བཟང་གིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ན་བོས་ནས་ཨ་མདོར་

བོན། དེ་ནས་གདུང་བརྒྱུད་ཀང་ཆད་སྣང༌། གདན་ས་གོང་དུ་གདུང་བརྒྱུད་བར་མ་

ཆད་དུ་བོན་པས་ད་ལྟ་སྔགས་འཆང་དབང་་ད་སིང་པོ་ཁིར་བཞུགས་སོ། །

གདུང་བརྒྱུད་རིམ་བོན་ལས་ཚངས་སྤོད་རྣམས་ལ་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་

དང༌། བདག་ཆེན་ཞེས་སྔོན་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་དུས་ཀི་ཞེ་སའི་

མཚན་གི་འབོད་པར་སྣང་ལ། སྔགས་འཆང་རྣམས་ལ་ས་སྐྱ་ཁི་པ་ཞེས་ཟེར་བར་

སྣང་ངོ༌། །འཇིག་རྟེན་ན་རིགས་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཤཱཀའི་རིགས་ཀི་གཏམ་

བརོད་པས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་མདོ་ལས་བཤད་པ་ལྟར། བོད་འདིར་

འཇམ་དབངས་འཁོན་གི་རབས་བསད་པ་བསོད་ནམས་ཆེ་ཞེས་དམ་པ་རྣམས་

གསུངས་པ་དང༌། ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའི་མནལ་ལམ་དུ་གདན་གི་ལོགས་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་འཇམ་དབངས་ཀི་སྐུ་གངས་མེད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་གང་ཞིང༌། 

ཁད་པར་དུ་དེ་དག་གི་དབུས་ན་འཇམ་དབངས་ཀི་སྐུ་ཆེ་བ་མཚན་དཔེ་འབར་བ་

བདུན་ཡོད་པ་མནལ་ལམ་དུ་བྱུང་བས། གདུང་བརྒྱུད་ཀི་ནང་ནས་འཇམ་དབངས་

ཀི་སྤྲུལ་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་བདུན་དང༌། གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇམ་པའི་དབངས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཀི་ཐུགས་རེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དུ་བཤད་པས། འདིར་ཡང་གདུང་རབས་མདོ་ཙམ་གུས་

ཞེན་གིས་བིས་པ་ཡིན་ནོ། །

བསན་འཛིན་ཇི་སེད་བོན་པ་མཐའ་དག་པ་རེ་རེ་ནས་བགང་གིས་མ་ལང་

བས་གཙོ་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་སྨོས་ན། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བའི་བསན་འཛིན་ལ། མདོ་

ཕོགས་ཀི་བསན་འཛིན་གཡག་རོང་གཉིས། གསང་སྔགས་ཀི་བསན་འཛིན་ངོར་རོང་

གཉིས་ཞེས་གགས་པའི་གཡག་ཕྲུག་སངས་རྒྱས་དཔལ་ནི། དངོས་གཞི་རེ་ཐང་གི་

ལས་ཆེན་པ་བང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གི་སྲས་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཉེ་གནས་

གཡག་རུ་བ་བའི་སྲས་ཡིན་རྒྱུ་བས་པས་གཡག་ཕྲུག་ཅེས་གགས། བུ་དོལ་གི་སོབ་

མའི་ཁྱུ་མཆོག་ཉ་བརོན་གཉིས་སུ་འབོད་པའི་བརོན་འགྲུས་དཔལ་གི་སོབ་མ་ཡིན་

ལ། དེའི་སོབ་མ་རོང་སོན་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་སེ། བམས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དང༌། ཞི་བེད་ཀི་

གདམས་པ་དང་སོམ་རིམ་ལ་ཐུགས་ལྷག་པར་མོས་པས། ཕ་དམ་པ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་

ལའི་སྐྱེ་བར་ཡང་གེང༌། འདིས་ནཱ་ལེནྡྲ་ཆོས་སེ་བཏབ། པུ་ཏི་བཅུ་ལ་གྲྭ་སྐོར་མཛད། 

གཞན་ལ་འདོམས་པའི་གཞུང་ལུགས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི། རྣམ་བཤད་མཛད་པའི་གཞུང་

ལུགས་བཞི་བཅུ་ཡོད་ཅིང༌། སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་བཤད་པ་འབའ་ཞིག་མཛད་པས་སོབ་

མ་མཁས་པ་མང་དུ་ཐོན་པ་ལས་སེམས་དཔའ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཆོགསྨར་ཁམས་པ་

གགས་པ་བཟང་པོ། གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོ། སྣར་ཐང་པ་ཤེས་རབ་སེངྒེ། གྲྭ་

ཆུང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སོབ་མར་གྱུར། གཞན་

རྣམས་ཀི་ཁོད་ནས་དྭགས་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ནཱ་ལེནྡྲའི་གདན་ས་བསྐྱངས། 

བམས་ཆེན་རབ་འབམས་པ་སངས་རྒྱས་འཕེལ་གིས་འབས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་བཏབ། 
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ་ལས་ཆད་པའི་གྲྭ་ས་ཡང༌། ཐུབ་བསན་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཡངས་པ་ཅན་གཉིས། མཉན་

ཡོད་བ་གཤོང༌། ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོ། སྐྱེད་ཚལ་འོག་བཅས་བྱུང་བས། མཚན་ཉིད་

ཀི་གྲྭ་ཚང་མ་བུ་དྲུག་ཏུ་གྱུར། རབ་འབམས་པ་ཞེས་པའི་མིང་འདོགས་བེད་སྲོལ་

ཀང་སངས་རྒྱས་འཕེལ་འདིའི་སྐུ་རིང་ནས་དར་བ་ཡིན། སོབ་མ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་

ལས་པཎ་ཆེན་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་བམས་པ་ཆོས་གྲུབ་དང༌། འཇམ་དབངས་ཀུན་

དགའ་ཆོས་བཟང་གཉིས་ཀི་སྔ་མས་འབུམ་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཐུགས་འཛིན་མཛད་

པས་འབུམ་ཕག་གསུམ་པར་གགས། དགོན་པ་མཉན་ཡོད་བ་གཤོང་བཏབ། འཇམ་

དབངས་ཀུན་དགའ་ཆོས་བཟང་དང༌། དེའི་སོབ་མ་གཞུང་བརྒྱ་པ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་

འབར། འདིས་ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོ་བཏབ། གཞན་ཡང་ལྕགས་ཐང་པ་བམས་པ་

བསོད་ནམས་དང༌།

དེ་ནས་མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གགས་

སོགས་སོབ་བརྒྱུད་ཀི་མཁས་པ་མང་དུ་བོན། གཞན་ཡང་རོང་སོན་གི་སོབ་མ་ཤཱཀ་

མཆོག་ལྡན་གིས་ཐུབ་བསན་གསེར་མདོག་ཅན་དང༌། སངས་རྒྱས་འཕེལ་གི་སོབ་

མ་གོ་རམ་པ་བསོད་ནམས་སེངྒེས་ཐུབ་བསན་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། སེ་བདུན་པ་བསན་

པ་རབ་གསལ་གིས་རྭ་བ་སྨད་བཏབ་ཏེ་སོབ་མ་དང་ཡང་སོབ་མང་པོས་མཚན་ཉིད་

ཀི་བཤད་རྒྱུན་སེལ། མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་པའི་བསན་རིས་སོགས་ན་ས་སྐྱའི་མདོ་

ཕོགས་ཀི་བསན་འཛིན་གཡག་གཞོན་གཉིས་ཞེས་འདུག་པ་ལྟར་ན། གཡག་ཕྲུག་

སངས་རྒྱས་དཔལ་དང༌། རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས་གཉིས་ཏེ། ཕི་མ་ནི་ཉ་

དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་སོགས་བསེན་ནས་མདོ་ཕོགས་ལ་སྦྱང་བ་མཐར་ཕིན། 
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མཁན་ཆེན་བང་སེང་ལ་དབུ་མ་གསན་ཅིང་རང་གིས་མཁེན་རབ་ཀིས་དཔྱད་པས་

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བའི་གནད་ཕ་མོ་རྣམས་མཁེན་ནས་འདོམས་པར་མཛད་

པས། ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་ཀང༌། ངེད་དང་པོ་སོབ་གཉེར་བེད་དུས་དབུ་མའི་དཔེ་ཆ་

ཞིག་འདུག་ཅེས་ནོར་མི་ཆེ་བར་བེད་པ་ལས། དེང་སང་རིས་སུ་བེད་པ་འདི་ཁོ་བོས་

བསན་པ་ལ་བ་བ་བས་པ་ཡིན་གསུངས། ཀར་དཀོན་གཞོན་ན་རེ། དེང་སང་མཁས་

རོངས་ཀུན་ཁ་དབུ་མ་སྣ་དབུ་མ་ཟེར་བ་འདི་རེད་མདའ་བའིདྲིན་ཡིན། དེའི་གོང་ཐང་

སག་ན་དབུ་མ་ཤི་རོ་གཅིག་ལས་གཞན་མེད་ཟེར། ལོ་ཙཱ་བ་ནམ་བཟང༌། ལོ་ཙཱ་བ་

གགས་རྒྱལ། ལོ་ཙཱ་བ་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་སོགས་ལས་གསང་འདུས་སོགས་ཀི་

རྒྱུད་མན་ངག་ཐམས་ཅད་གསན་ནས་རྒྱ་ཆེར་སེལ། གསང་འདུས་དང་དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་མཛད་པས་ས་སྐྱའི་བསན་འཛིན་གི་ཁོད་ན་

འདི་ཁོ་ན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཀུན་ལ་གགས་སོ། །

ལེགས་བཤད་ཀི་སྐྱེས་ཀང༌། འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་མཆོག་བཀའ་ཆེན་

བཞི། །ར་འཇུག་བཞི་གསུམ་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བ་མ། །ཆོས་མངོན་མཛོད་དང་དཔལ་

ལྡན་འདུས་པ་སེ། །རྣམ་བཤད་མཛད་པའི་གཞུང་ལུགས་བཅུ་ཕག་གཅིག །ཅེས་པ་

ལྟར་རོ། །སོབ་མ་ཡང༌། གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་སྨྲ་བའི་བཤེས་གཉེན་

བདུན། །དཀའ་བཞི་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་བཅུ་ཕག་གཅིག །ཕར་ཚད་ཤེས་པའི་སོབ་མ་

བརྒྱ་ཕག་བརལ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ཡང་འདིའི་

གས་སོ། །རྒྱལ་ཚབ་རེ་ཡན་ཆད་དུ་དཀའ་ཆེན་བཞིར་གགས་པ་དང༌། དེའི་སེང་དུ་ཅི་

རིགས་བསྣན་པའི་དྲུག་སོགས་ལ་གྲྭ་སྐོར་བེད་པ་ལ་དཀའ་བཞི་པར་འབོད་པ་ཤ་སག་
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ལས་མེད་ཀང༌། རྒྱལ་ཚབ་རེས་པུ་ཏི་བཅུ་ལ་བཤད་པའི་སྲོལ་བཏོད་པ་ནས་དཀའ་

བཅུ་པ་ཞེས་པའི་སྲོལ་བྱུང་ངོ༌། །ས་སྐྱ་པའི་གསང་སྔགས་ཀི་བསན་འཛིན་ངོར་རོང་

གཉིས་སམ་ཀུན་དགའ་གཉིས་ཞེས་གགས་པ་ནི། ངོར་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དང༌། 

རོང་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན་གི་སོབ་མ་དག་ནས་གེས་པ་སེ། དེའི་སོབ་མ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁིམས། དེའི་

སོབ་མ་བུདྡྷ་ཤྲི། དེའི་སོབ་མ་ངོར་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་སེ། འདིས་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་

གི་དགོན་པ་བཏབ། ལམ་འབས་ཚར་བརྒྱད་ཅུ་ག་གསུམ། རོ་རེ་འཕེང་བའི་དབང་

ཚར་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གིས་མཚོན་དབང་ཁིད་མན་ངག་གནང་བ་གངས་ལས་འདས་ཤིང༌། 

བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ་བའང་ཁི་ཕག་ལས་བརལ། འདུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་

པས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་རོར་དཀར་སན་གཅིག་འབའ་ཞིག་མཛད། དམ་ཆོས་པདྨ་དཀར་

པོ་སོགས་ལས་རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་ཟིན་པར་ཡང་གགས་སོ། །

སོབ་མ་ཡང་བམས་ཆེན་རབ་འབམས་པ་སངས་རྒྱས་འཕེལ། གོ་ཤཱཀ་

གཉིས། འབུམ་ཕག་གསུམ་པ། ཀུན་དགའ་ཆོས་བཟང་སོགས་མང་བ་ལས་གཙོ་བོ་

ནི། མུས་ཆེན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། འདི་ལ་སོབ་མ་

གཞན་ལ་མ་གསུངས་པའི་ལམ་འབས་ཀི་གནད་རྣམས་ལོག་ཆོས་སུ་གནང་བས། 

དེ་ནས་བཟུང་ལམ་འབས་ལ་ཚོགས་བཤད་དང་སོབ་བཤད་ཀི་རྣམ་བཞག་བེད་པའི་

སྲོལ་བྱུང༌། གཞན་ཡང་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ། ཐར་རེ་བ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང༌། 

སྒྲུབ་ཁང་པ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་སོགས་རྒྱུད་འཛིན་རིམ་པར་བོན་པས་ངོར་

ལུགས་ཞེས་གགས་པ་གྱུར་ཏོ། །རོང་པ་ལ་སྔ་ཕི་གཉིས་ལས། བ་མ་དམ་པའི་སོབ་
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མ་རོང་ཆུང་བ་སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀི་དཔལ་བ་དང༌། དེ་ལས་རེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་

མཚན། རྒྱལ་མཚན་དཀོན་མཆོགདགེ་བ་བཟང་པོ་སོགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དཀོན་

མཆོག་གི་སོབ་མ་མུས་སྲད་པ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་སོབ་བརྒྱུད་བཅས་བོན་པ་ལ་རོང་

པ་སྔ་རབས་པའམ་མུས་སྲད་པ་ཟེར། ཡང་བ་མ་དམ་པའི་སོབ་མ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་རེ་

ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། དེའི་སོབ་མ་རོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། བག་ཐོག་པ་

བསོད་ནམས་བཟང་པོ་སོགས་མང་དུ་བོན་པའི་བག་ཐོག་པའི་ཐུགས་སྲས་ཐུ་སོན་

ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ནི། རིག་འཛིན་ཤྲི་སིངྷ་དང༌། སྣ་ནམ་རོ་རེ་བདུད་འཇོམས་

སོགས་ཀི་སྤྲུལ་པར་བཤད། ཐོན་མི་སམྦོ་ཊའི་བརྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པས་ཐུ་སོན་ཟེར། 

སྐུ་ན་ཕ་དུས་གལྔ་རྒྱལ་པོར་འབོད། རེ་བམས་པ་གིང་པ་ལས་བསེན་པར་རོགས། 

དབུས་ཀི་གོང་དཀར་རོ་རེ་གདན་བཏབ་ནས་དཀིལ་འཁོར་དུ་མའི་ཆོ་ག་དང་ལས་

རིམ་གར་སོགས་ཀི་ཕག་ལེན་བཙུགས། ཆོས་སྐྱོང་གིས་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པ་དང༌། 

མཐུ་སོབས་ནུས་པའི་གགས་པ་ཆེ་ཞིང་གསུང་རོམ་ཡང་མང༌། འདིརྣམས་ལ་རོང་

པ་ཕི་རབས་པའམ་གོང་དཀར་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཕིས་སུ་ཚར་ཆེན་བོ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་བོན། དང་པོ་དགེ་ལུགས་པ་མཛད་

རིས་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་བཞུགས་པ་ལ། ཉིན་གཅིག་བཙུན་མ་ཞིག་གིས་ཁོད་

རེ་བཙུན་རོ་རིང་པས་འབོད་པར་བཏང་བས་ཕག་རྟགས་འདི་བསྐུར་བ་ཡིན་ཟེར་པོ་

ཞིག་གཏད་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། དེས་ཐུགས་གཡོས་ནས་རོ་རིང་བའི་

དྲུང་དུ་བོན། རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཞུས་པས། རྣལ་འབོར་མས་ཀང་དཔེ་ཆ་རྐུ་བར་

འདུག་གསུངས། ཕག་དཔེ་བརེགས་པའི་བར་ན་མཁའ་སྤོད་མའི་བེའུ་བུམ་གི་དཔེ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཏོན་པའི་ཤུལ་སོང་པར་འདུག་པ་ལ་སྔར་གི་པོ་ཏི་བཅུག་པ་ཁིག་སེ་འགིག་པས་

ཐུགས་ངེས་ཆེན་པོ་འཁྲུངས། ངོར་རོང་ལས་འོངས་པའི་གདམས་པ་མ་ལུས་པ་

དང༌། ངོར་རོང་སོགས་བརྒྱུད་པ་གཞན་ལ་མ་གགས་པར་གདུང་བརྒྱུད་ཁོ་ན་ལ་

མངའ་བའི་སན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པའི་སྐོར་རྣམས་བདག་ཆེན་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་

དང༌། རོ་རིང་པ་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་ལས་གསན་ཏེ་ས་སྐྱ་བའི་གདམས་ངག་གི་

ཆུ་བོ་མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། 

འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེའི་དབང་ཕྱུག །མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། སྔགས་

འཆང་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། མཁན་ཆེན་བསབ་གསུམ་པ། བོད་མཁར་བ་མ་ཻཏི་

དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་སོབ་མ་མང་པོ་དང༌། དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན། བསོད་

ནམས་མཆོག་ལྡན། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གགས་སོགས་བརྒྱུད་འཛིན་མང་

དུ་འཕེལ། དུས་ཕིས་ཀང་རོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ། གནས་གསར་པ་ཀུན་

དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས། བདག་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བོ་

གོས་ཡབ་སྲས་སོགས་ཚར་ལུགས་སན་བརྒྱུད་འཛིན་ནུས་པ་མང་དུ་བོན། རྒྱལ་བ་

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་ཚར་ཆེན་ལས་གུར་ཞལ་སོགས་ཀི་གདམས་པ་གསན་

ཅིང༌། གནས་གསར་བ་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་ལས་གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་

པོས་ཀང་ཚར་ལུགས་ཀི་ལམ་འབས་གསེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ། མགོན་པོ་ཆེ་ཆུང་

གི་གདམས་པའི་སྐོར་སོགས་གསན། གསེར་ཆོས་དང་ཞལ་གི་མན་ངག་རྣམས་

དེང་སང་དགེ་ལུགས་ཕོགས་ལའང་དར་ཆེ་ཙམ་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཚར་ཆེན་ནས་

བརྒྱུད་པ་དེ་ལ་ས་སྐྱ་ཚད་ཀི་རྣ་བར་མ་གགས་པའི་གསང་ཆེན་སོབ་བཤད་ཀི་མན་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ངག་ཚར་ལུགས་ཞེས་གགས་སོ། །

སྔོན་གི་དུས་སུ་ཧོར་དང་རྒྱའི་ཡུལ་དང་མདོ་ཁམས་སོད་སྨད་རྣམས་སུ་ས་

སྐྱ་བའི་བསན་འཛིན་དམ་པ་དང་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་ཆོས་ཀི་སེ་མང་དུ་བྱུང་ལ། 

དེང་སང་སེ་དགེར་ལྷུན་གྲུབ་སེང་སོགས་དགོན་སེ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ཅིང༌། ངོར་གི་

མཁན་པོ་རིམ་བོན་གིས་སྐྱོང་བར་བེད་པ་ལས། ཕོགས་གཞན་དུ་ས་སྐྱའི་ཆོས་

བརྒྱུད་འཛིན་པའི་གྲྭ་སྒྲུབ་མི་སྣང་ངོ༌། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བ་ལ་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་

ཀི་རྣམ་གངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་

དབང་དང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ། མན་ངག་ལས་ཚོགས་སོགས་བགང་ལས་འདས་པ་ལྟ་

བུ་བཞུགས་པ་ལས། ལྕགས་རིའི་ཕིར་མི་འདའ་བའི་གསེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་ལ་

ངོས་འཛིན་མི་འདྲ་བ་སྣང་ཡང༌། ཚར་ལུགས་ལྟར་ན། མཁའ་སྤོད་སྐོར་གསུམ། 

དམར་ཆེན་སྐོར་གསུམ། དམར་ཆུང་སྐོར་གསུམ། འཆི་མེད་རོ་རེ་ལྷ་མོ། ཛཾ་དམར། 

སེང་གདོང་མ། འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་སེ་བཅུ་གསུམ། དེའི་སེང་དུ་སེངྒེའི་སྒ་བསྣན་པ་

ལ་ཀླུ་པའི་གསེར་ཆོས་བཅུ་བཞི་ཟེར་རོ། །གཞན་ཡང་རོར་ཕེང་གི་དབང་དང༌། སྒྲུབ་

ཐབས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་སྤི་བཀའ་དང༌། ཟུར་བཀའ། གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་

དང་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས། དུས་འཁོར། ཀཻ་རོར་བཀའ་བབས་བཞི། བདེ་མཆོག་

ལཱུ་ནག་དྲིལ་གསུམ་བོང་ཞལ་ཅན། གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་

སོགས་གསར་མ་དང༌། ཡབ་ཆོས་ཡང་དག་དང་ཕུར་པ་བཅས་རིང་མ་དང༌། མགོན་

པོ་གུར་དང༌། ཞལ་བཞི་པ། དུར་ཁོད་བདག་པོ། ཞལ་གི་བཀའ་སོད་བེག་ཙེ། ཕུར་

སྲུང་གི་སྐོར་སོགས་སྲུང་མའི་ཆོས་སྐོར་ཀང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཞིག་དེང་སང་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་མ་ཆད་པར་བཞུགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལམ་འབྲས་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་ཀི་སིང་པོར་གྱུར་པ་ནི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབས་བུ་

དང་བཅས་པ་སེ། དངོས་གཞི་དགེས་པ་རོ་རེའི་རིམ་གཉིས་ཀི་ལམ་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པའི་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་ལ། སྣང་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་

གི་རིམ་པའང་ཆ་ཚང་བ་འབྱུང་བས་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་ལམ་ཆ་ཚང་མ་

ནོར་བ་ཉིད་དོ། །དེ་ཉིད་བྱུང་ཚུལ་ནི། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སོབ་མ་

ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན། དེའིསོབ་མ་འབར་བའི་གཙོ་བོ། དེའི་སོབ་མ་གནས་བརྟན་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང༌། དེ་ཉིད་སྤོད་པ་ལ་གཤེགས་པའི་མཚན་བིརྭ་པར་གགས། 

དེའི་སོབ་མ་ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀ །དེའི་སོབ་མ་མི་ཐུབ་ཟླ་བའམ་པྲཛྙཱ་ཨིནྡྲ་རུ་ཅི། དེ་ཉིད་ལ་

བ་ཆེན་འབོག་མིས་ལོ་བཞིའི་བར་དུ་གསང་སྔགས་ཀི་དབང་བསྐུར། རྒྱུད་བཤད། 

མན་ངག་རྒྱ་ཆེར་གསན་ཅིང་ར་བ་མེད་པའི་ལམ་འབས་ཞིག་ཀང་གསན། འབོག་མི་

བོད་དུ་བོན་ནས་རྒྱུད་རྣམས་དང༌། བསམ་མི་ཁབ་ལ་སོགས་པའི་གདམས་པ་མང་

དུ་གནང་བས་སོབ་མ་མང་དུ་ཐོན། འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་དང་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་གཉིས་ཀང་

ཁོང་གི་སོབ་མ་ཡིན་ནའང༌། བ་ཆེན་ཆོས་ལ་དམ་པས་གདམས་ངག་ཆུང་ངུ་རེ་

ལའང་ཡོན་ཆེན་པོ་དགོས་པས། དེས་རང་ཉིད་རྒྱ་གར་དུ་ཕིན་ནས་པཎི་ཏ་རྣམས་ལ་

གཏུགས་སམ་ནས་ཡུན་རིང་དེར་མ་བཞུགས་པར་བོན་ནོ། །

འབོག་མི་གནམ་དཀར་པོ་ན་བཞུགས་དུས། པཎི་ཏ་ག་ཡ་ད་ར་བོད་དུ་བོན་

པའི་གཏམ་གསན་ནས་བསུ་བ་ལ་གུང་ཐང་དུ་བོན་ནས་བསུས་ཏེ་པཎི་ཏ་དང་
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འགོགས་ནས་ལམ་དུའང་ཆོས་མང་པོ་གསན། མུ་གུ་ལུང་དུ་སྤན་དྲངས། དེར་ལོ་

ལྔའི་བར་དུ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ཆ་ཚང་བ་ཞུས། གསེར་སྲང་ལྔ་བརྒྱ་ཡོན་དུ་

ཕུལ། པཎི་ཏ་རྒྱ་གར་གཤེགས། ཕིས་སུ་ཡང་བོད་དུ་ལན་གཉིས་བོན་པའི་རེས་མ་

ཁ་རག་ཏུ་སྐུ་གཤེགས་སོ། །འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་སུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཞུགས། 

མཚན་གཞན་སིན་གི་ཤུགས་ཅན་དང་ལྭ་བ་དམར་པོ་ཡང་ཟེར། ལྷ་མོའི་བ་བརྒྱུད་དུ་

བཞུགས་པའི་ལྭ་བ་དམར་པོ་ནི་པཎི་ཏ་གསང་བ་ཤེས་རབ་ཡིན་ཅིང༌། སྦྱོར་གོལ་

སོགས་དར་བར་བེད་པ་པོ་ལྭ་བ་དམར་པོ་གཞན་ཞིག་ཀང་བྱུང་སྣང་བས་གཅིག་ཏུ་

འཁྲུལ་བར་མི་བའོ། །འབོག་མིས་གསུང་ངག་ཚང་བ་ནི། ལྷ་བཙུན་ཀ་ལི། འབོམ་དོ་

པ་སོན་ཆུང༌། སེ་སོན་ཀུན་རིག་སེ་གསུམ་ལ་གནང༌། ཆ་ཤས་རེ་སོབ་མ་གེར་སོམ་

སེ་པོ་སོགས་ཕོ་གསུམ་དང༌། སོད་མོ་རོ་རེ་མཚོ་སོགས་མོ་བཞི་ལ་གནང་བས་

བདུན་གས་གྲུབ་པ་ཐོབ། གཞུང་བཤད་ཚར་ཕིན་པ་ལྷ་རེའི་གིལང་དབུ་དཀར་བ་

སོགས་ལྔ་ལ་གནང༌། བ་ཆེན་འབོག་མི་འདི་ནི་གཞུང་དང་གདམས་ངག་མང་དུ་

གསན་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། བསྐྱེད་རོགས་གཉིས་ཀ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ཅིང༌། རླུང་གི་

སོབས་ཀིས་ནམ་མཁའ་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་འཆའ་བ། འཆི་བ་ལམ་དུ་བས་ནས་སྐུ་དེ་ཉིད་

མ་སངས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བཞེད་ནའང༌། སྲས་རྣམས་ཀིས་སྤུར་སྦྱོང་བ་སོགས་

བས་པས་རྟེན་འབེལ་ཅུང་ཞིག་མ་འགིག་སེ་བར་དོར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་

བརེས་པ་ཞིག་གོ །

འབོག་མིས་གསུང་ངག་ཚང་བ་སོབ་མ་གསུམ་ལ་གནང་བའི་གཞན་གཉིས་

ལས་གདམས་པ་མ་འཕེལ། སེ་སོན་ཀུན་རིག་ལ། ཞ་མ་ལྕམ་སྲིང་ལ་བརྟེན་ནས་
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གདམས་པ་འཕེལ་བར་ལུང་བསན་པ་བཞིན། མ་གཅིག་ཞ་མ་དང༌། འཁོན་ཕུ་བ་

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལྕམ་སྲིང་གིས་སེ་སོན་ལ་གསུང་ངག་ཞུས། ཉམས་སུ་བང༌། གྲུབ་

པ་ཐོབ། གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་མཛད་སྣང་སེ་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་གཞན་ལས་

ཤེས་པར་བའོ། །སྤིར་བ་ཆེན་འབོག་མི་ནས་ལམ་འབས་ཀི་བརྒྱུད་པ་རིམ་གིས་

འཕེལ་བ་ལ་བཀའ་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་བྱུང་ཟེར་ཡང༌། གཙོ་བོ་ནི་རེ་

བཙུན་ས་སྐྱ་བ་ལ་བཀའ་བབས་པ་སེ། འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོས་འབོག་མི་

ལས་གུར་བརྟག་གི་བཤད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཤད་དཀའ་རྣམས་གསན། སེ་

སོན་གིས་རྒྱུད་ཀི་བཤད་བཀའ་བ་ཆེན་གི་དངོས་སོབ་མངའ་རིས་པ་གསལ་བའི་

སིང་པོ་ལས་བངས་ཤིང༌། འཁོན་དཀོན་རྒྱལ་ལ་ཡང་གསན། སེ་སོན་འདི་ཉིད་

ཐུགས་དམ་མཐོ་ཞིང་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་བཞུགས། བརྒྱད་ཅུ་

ར་བདུན་གི་དུས་ས་ཆེན་ཀུན་སིང་མཇལ་དུ་བྱུང་བས་དགེས་ཆེས་ཏེ། གདམས་

ངག་སྦྱིན་གི་ཤོག་ཅིག་གསུངས་པ་ལ། གེགས་ཅུང་ཟད་ཅིག་གི་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ་མ་

གསན་པས་ཕི་ལོ་སེ་སོན་ཆེན་པོ་གཤེགས། ཕིས་སུ་ས་ཆེན་གདམས་ངག་གིས་

ཐུགས་གདུངས་ཏེ། སེ་སོན་གི་གདམས་ངག་རྣམས་སུ་ལ་ཡོད་དྲིས་པས་དགོན་པ་

བ་སྐུ་མཆེད་ལ་ཡོད་ཟེར། གཅུང་གཤེགས། གཅེན་པོའི་དྲུང་དུ་བོན་པས་རྟེན་འབེལ་

འགིག་དཀའ་སེ་བ་ཞིག་ལ་ཞང་དགོན་པ་བས་དགེས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ལམ་འབས་

བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་རོགས་པར་གནང༌། དེ་ཕིན་ཆད་ལ་དཔལ་ལྡན་ས་

སྐྱ་པ་རྣམས་གཞུང་དང་གདམས་ངག་གཉིས་ཀའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །

ས་སྐྱ་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་ཡང་ལམ་འབས་འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣང་ཞིང༌། 
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ངོར་པ་ཡན་ལ་ཚོགས་སོབ་ཀི་ཐ་སད་མ་གགས་ལ། ངོར་པ་ཀུན་བཟང་གིས་ཚོགས་

བཤད་དང་སོབ་བཤད་ཀི་རྣམ་དབེ་བས་པས་དེ་ཕིན་ཆད་དུ་དེ་ལྟར་གགས་

སོ། །ལམ་འབས་ཀི་གདམས་པའི་བཞུགས་ཚུལ་རྒྱས་པར་སོས་ན་མང་དོགས་པས་

མདོ་ཙམ་ནི་འདི་སྐད་ཅེས་ཟེར་ཏེ། སྦྱང་གཞིའི་ནམ་མཁར་སྦྱང་བའི་སིན་འཐིབས་

པ། །སྦྱོང་བེད་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབོར་དྲི་བཞོན་གི། །རང་ཤར་རང་གོལ་དཔུང་

ཚོགས་འདི་སོས་ཚེ། །སྦྱང་འབས་ནམ་མཁའིདྲི་མེད་རང་ཞལ་བསན། །གཞི་ལ་

གནས་པ་དབང་གི་ངོ་སད་ནས། །ལམ་བསོམས་ལྟ་བས་མོང་བ་གྲུབ་མཐར་

ཤར། །འབས་བུ་མངོན་གྱུར་མི་ཟད་བང་མཛོད་འདི། །གཞན་གིས་མ་ཚོར་བི་རཱུའི་

ཁད་ནོར་ཡིན། །གདོད་མའི་དཀིལ་འཁོར་ནོར་འཛིན་ཡངས་པའི་གཞིར། །རྟེན་

འབེལ་དབང་བཞིའི་ཆུ་ལུད་ཀིས་བན་པས། །སྐུ་བཞིའི་འབས་བུ་ཀུན་གི་རེ་སྐོང་

བའི། །སོ་ནམ་ཚུལ་འདི་བི་རཱུའི་ཐབས་མཁས་ཡིན། །ར་ཡིག་སོ་སོར་རླུང་སེམས་

རོལ་རེད་ལས། །ཕི་རོལ་བགེགས་ཀི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་སྣང་ཡང༌། །འཁྲུལ་སྣང་ལྕགས་

ཟངས་གསེར་དུ་འགྱུར་བ་ཡི། །གསེར་འགྱུར་རི་འདི་བི་རཱུའི་ཟབ་ཁད་ཡིན། །གདོད་

ནས་སོས་བལ་སོང་པའི་རང་ཞལ་དང༌། །ར་ཡིག་ཁམས་རླུང་སོ་སོར་ཟུང་འཇུག་

ལ། །སྣང་སོང་གསལ་སོང་བདེ་སོང་རིག་སོང་ཞེས། །དབང་གི་ཕེ་བ་བི་རཱུའི་ལྟ་བ་

ཡིན། །འཁིད་ཚུལ་འདི་ལ་ཡོངས་རོགས་བསན་པའི་ལམ། །ཚང་ཞེས་དབངས་ཅན་

དགའ་བའི་གླུར་བངས་པས། །ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་ཆེ། །བི་རཱུ་པ་

དེས་བདག་ལ་བིན་ནམ་སམ། །ཞེས་སོ། །

ལམ་འབས་ལ་རང་སྐད་ཀི་བར་ཆད་མང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སྔོན་གི་དུས་སུ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྔོག་གི་གཟེ་མ་ར་མགོ་སོགས་ལས། མ་མོའི་རྒྱུད་ལུང་དཀྲུགས་པ་ལས། །ག་ཡ་ད་

རའི་གསེར་ཆོས་བྱུང༌། །ཞེས་སོགས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང༌། དེང་སང་རང་ཕོགས་

པ་འགའ་ཞིག་གིས། ལམ་འབས་ལ་ཐོས་བསམ་བགིས་པས་རྒྱུད་དོན་གོ་བ་ལ་མི་

ཕན་པར་སྨྲ་བ་སྣང་སེ། ཚད་མ་བཞི་དང་སན་བརྒྱུད་བཞིའི་འཁིད་ཚུལ་རྣ་བར་མ་

སོན་པའི་སྐྱོན་དུ་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བའི་ལྟ་བའི་བཞྟེད་ཚུལ་ལ། 

འཇམ་མགོན་ས་པཎ་དང་རོང་སོན་སོགས་མང་པོ་ཞིག་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་

པའི་ལྟ་བ་གཙོ་བོར་མཛད། རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་འཛིན། 

ཤཱཀ་མཆོག་པ་ནི་དང་པོ་དབུ་མ། བར་དུ་སེམས་ཙམ། མཐར་ཇོ་ནང་པའི་ལྟ་བར་

ཞེན། གཞན་མང་པོ་ཞིག་རོགས་ཆེན་གི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའང་སྣང་མོད། ས་

སྐྱའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་བ་ནི་ལམ་འབས་ཀི་ལྟ་བ་གསལ་སོང་འཛིན་མེད་དམ། 

འཁོར་འདས་དབེར་མེད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་བེད་དགོས་པས། དེའི་རྣམ་བཞག་ལ་མདོ་

སྔགས་ཀི་དབེ་བ་གཉིས་དང༌། མདོ་ལུགས་ལའང་ཀླུ་སྒྲུབ་རེས་འབང་གི་མན་ངག་

དང༌། བམས་པ་རེས་འབང་གི་མན་ངག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བསོད་ནམས་མིན་

པ་དང་པོར་བཟློག །བར་དུ་བདག་ནི་བཟློག་པ་དང༌། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟློག་

པ། །གང་གིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རིམ་པ་གསུམ་གི་དང་པོ་ནི། 

འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས། དལ་འབོར་རེད་དཀའ། ལས་འབས། བམས་སིང་རེ་

སོགས་བསོམས་པས་བཟློག་ལ། བར་དུ་བདག་བཟློག་པ་དང༌། ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་

བཟློག་པ་ལ་བདེན་འཛིན་གི་སོས་པ་གཅོད་པ་བདེན་མེད་ཀི་སོས་པ་གཅོད་པ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་

ངོས་བཟུང༌། རང་གི་ཕུང་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་ན། རྒྱུ་རྐེན་གང་ལའང་ལྟོས་མེད་དུ་

ཐོག་མ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་པ་ལ། འདི་དག་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པ་འབའ་ཞིག་

ཏུ་འདུག་པས། བདེན་པར་གྲུབ་པ་མི་འདུག་སམ་དུ་ཐག་རྦད་ཀིས་བཅད་ནས། དེ་ལ་

སེམས་གཏད་དེ། དང་པོར་སྒིམས་ཏེ་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་རྟོག་ཚར་བཅད། བར་དུ་

ལྷོད་དེ་ལྟ་ཐོག་ཏུ་སེམས་ལྷོད་ཀིས་གོད་པས། འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་རང་གོལ་གི་སོ་

ནས་རེས་སུ་བཟུང༌། མཐར་རེས་འཇོག་གམ། ཡང་ན་རང་སོ་བཟུང་སེ། ལྟ་བའི་དྲན་

ཤེས་མ་ཉམས་པའི་ངང་ལ་ཧད་དེ་ཕད་དེ་བཞགདེ་ལྟར་ཡིད་ཆེས་རེད་པ་ན། 

འཕགས་པ་ལྷས། གཅིག་གི་སོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཀུན་གི་སོང་ཉིད་

ཡིན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཁོལ་གིས་འགོ། 

ཆོས་ཀི་གནད་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་གོ་བ་ཞིག་འབྱུང༌། འདི་ནི་བར་དུ་བདག་ནི་

བཟློག་པ་དང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དབང་པོ་རབ་ལ་ལྟ་རིམ་དང་པོ་འདི་བསོམས་པས་

གཉིས་པ་ཡང་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བའང་སྲིད། སྔར་ཞི་གནས་སྐྱེས་ན་ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་

ཆུད་པ་མ་སྐྱེས་ན་ཡང་འདིར་ལྟ་བའི་གནད་ཟིན་པའི་སེང་དུ་ཞི་གནས་ཀི་སེམས་

ཟིན་ཏེ། ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེའོ། །

གཉིས་པ། བདེན་མེད་ཀི་སོས་པ་གཅོད་པ་ནི། ལས་ཉོན་གཉིས་བདེན་འཛིན་གི་

རྣམ་རྟོག་ལས་འབྱུང་ལ། བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་རྟོག་དེ་ཡང་སོས་པའམ་མཚན་འཛིན་

ལས་འབྱུང་བས་ན། དེ་བཅད་དགོས་པས། ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་ཟློག་པ། །ཞེས་

གསུངས། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་རེས་སུ། བདེན་མེད་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡིན་སམ་པའི་མཚན་འཛིན་གི་ཆ་དེ་ཡང་བཅད་དགོས་པས། རྟེན་འབེལ་གི་གནད་

ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་དྲངས། ངེས་པ་བརེད་

རེས་དེའི་རྒྱུད་འཐུད་པ་མ་ཡིན་པར་བདེན་མེད་ཡིན་སམ་པའི་ཞེན་པ་དེ་ཡང་བཏང་

སེ། ཡུལ་སོང་པ་ཉིད་དེ་ནི་ཡོད་མེད་སོགས་གང་དུ་ཡང་གཟུང་དུ་མེད་དེ། དེ་ནི་

གཉིས་འཛིན་གི་བོ་གང་གི་ཡང་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་སམ་དུ་ཐག་རྦད་ཀིས་

བཅད་དེ། ཡུལ་སོས་པས་མ་རེག་པ་ལ་བོའི་ལྷད་ཀིས་མ་བསད་པར་འཛིན་པ་དང་

མཚན་མ་དངསོ་ས་པ་ཐམས་ཅད་བཏང་སེ་འཛིན་མེད་ཀི་ངང་དུ་ཕམ་མེ་བཞག །དེས་

ན། འཛིན་པ་བྱུང་ན་ལྟ་བ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་འཛིན་པ་ཡང༌། ལྟ་རིམ་དང་པོའི་

ཚེ་བདེན་འཛིན་དང༌། གཉིས་པའི་ཚེ་མཚན་འཛིན་ལ་སྦྱོར་བར་བེད། གཉིས་པ་

བམས་པའི་མན་ངག་ལྟར་བསོམ་པ་ནི། ལུགས་འདི་ལ་གཞི་དུས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་རང་བཞིན་འོད་གསལ་འདི་ཉིད་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀི་གཞི་ཡིན་ལ། དེ་ངོས་

མ་ཟིན་པར་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་འཁྲུལ་པའི་གཉིས་སྣང་མངོན་གྱུར་པ་བག་ལ་ཉལ་

དང་བཅས་པ་འདི་འཁོར་བའི་ར་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མ་རིག་པ་ཡིན་པས། འདིའི་ར་བ་

བཅད་དེ་དབིངས་སུ་བསིམ་དགོས། དེ་ལ་གཟུང་འཛིན་གི་འཁྲུལ་སྣང་བཅད་པ་

གཉིས་ལས། དང་པོ་གཟུང་བའི་འཁྲུལ་པ་བཅད་པ་ལ། དྲོད་སྣང་བ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཚོལ་བ། རེ་མོ་སྣང་བ་མཆེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཚོལ་བ། བཟོད་པ་གཟུང་མེད་

རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཚོལ་བ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི། གཟུང་འཛིན་གཉིས་བལ་གི་སེམས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་

བ་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པ་ཞིག་རང་གི་སེམས་ལ་གནས་ཀང༌། དེ་མི་མཐོང་བ་ནི། ཕི་
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རོལ་གི་ཡུལ་འདི་དག་རང་སེམས་ལས་ལོགས་སུ་བདེན་པར་བཟུང་བ་འདིས་

བསྒིབས་པ་ཡིན་པས། སྒིབ་བེད་འདི་བསལ་དགོས། བསལ་ཚུལ་ཡང་འདི་དག་

སེམས་ཀི་འཁྲུལ་སྣང་ཙམ་ཡིན་གི། སེམས་ལས་ལོགས་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་

ཅེས་ཐག་བཅད་ནས་མོང་བ་ཐོན་གི་བར་དུ་འབད། དེ་ལྟར་འབད་པས་ཕི་རོལ་ཡུལ་

སྣང་འདི་དག་སེམས་ཀི་འཁྲུལ་ངོ་ཙམ་ལས་ཕི་རོལ་ན་བདེན་པར་མི་འདུག་སམ་

པའི་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་གསལ་སྣང་ཅུང་ཟད་འབྱུང་སེ། དེ་ནི་དྲོད་སྣང་བ་ཐོབ་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བ་བ་ཡིན། སར་ཡང་བསོམས་པས་སྔར་གི་སེམས་ཀི་གསལ་

སྣང་ཆེས་ཆེར་མཆེད། སྔ་མ་བས་ཡིད་ཆེས་པའི་མོང་བ་གསལ་པོ་འབྱུང་སེ། དེ་ནི་

རེ་མོ་སྣང་བ་མཆེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བ་བ་ཡིན། དེ་བས་ཀང་འབད་ནས་

བསོམས་པས། རང་རྒྱུད་ཀི་སེམས་འོད་གསལ་སྒིབ་བེད་ཀི་གཟུང་བའི་འཁྲུལ་སྣང་

མངོན་གྱུར་བ་དག་པའི་རང་སེམས་ལ་གསལ་སྣང་གི་དྭངས་ཆ་དང་བདེ་བ་སྔར་

བས་ཆེས་ལྷག་པ་འབྱུང་སེ། དེ་ནི་བཟོད་པ་གཟུང་མེད་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་

བ་བ། ནང་འཛིན་པའི་སེམས་ཀི་འཁྲུལ་སྣང་མ་ནུབ་ཀང༌། ཕི་གཟུང་བར་སྣང་བའི་

འཁྲུལ་སྣང་ནུབ་སེ། ཕི་ཡུལ་སྣང་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འབྱུང་བས། 

དོན་སྣང་བ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་ཀང་བ་བ་ཡིན། 

གཉིས་པ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་སྣང་བཅད་པ་ནི། སར་ཡང་འབད་

པས། ནང་འཛིན་བེད་སེམས་ཀི་འཁྲུལ་སྣང་དེ་ཡང་ནུབ་སེ། རང་སེམས་འོད་

གསལ་ལ་གསལ་སྣང་ཆེས་ཆེར་དོད་པ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལྟ་བུའི་ཉམས་

འཆར་ཏེ། དེ་ནི་ཆོས་མཆོག་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་ལྷན་
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སྐྱེས་ཀི་མ་རིག་པ་མ་དག་ཀང་ལྷན་སྐྱེས་དེ་ལས་མཆེད་པའི་གཟུང་འཛིན་གི་

འཁྲུལ་སྣང་མངོན་གྱུར་པ་ཕལ་ཆེར་དག་པའི་འོད་གསལ་ཤར་ཏེ། མཐོང་ལམ་ས་

དང་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན། སར་ཡང་

བསོམས་པས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀི་སོ་གཞི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མ་རིག་པའི་བག་ལ་

ཉལ་བ་དག་ཀང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དག་སེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་བལ་གི་སེམས་རང་

བཞིན་འོད་གསལ་རེན་ནེ་ཡེར་རེ་མཐོང་བ་ལྟ་བུའི་གསལ་སྣང་དང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་སེ། 

སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གི་འཁྲུལ་སྣང་མངོན་གྱུར་བ་ནུབ། དེའི་གཉེན་པོ་སྣང་

མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གི་གསལ་སྣང་རིམ་བཞིན་ཤར་བའི་སྦྱོར་ལམ་གསུམ་དང༌། 

དེའི་རེས་སུ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མ་རིག་པ་མངོན་གྱུར་པ་རགས་པ་ཡང་ནུབ་པའི་འོད་

གསལ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་མཆོག་གི་སྐབས་སོ། །དེ་ལྟར་བསོམས་པའི་མཇུག་

ཐོག་ཏུ། ལྷན་སྐྱེས་མ་རིག་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པའི་ཆ་ཤས་གཅིག་དག་པའི་རང་

སེམས་འོད་གསལ་གི་ཆ་ཤས་གཅིག་མངོན་དུ་ལྷག་གིས་མཐོང་བ་ནི། ས་དང་པོའི་

མཐོང་ལམ་ཞེས་བ་བའོ། །དེ་ནས་ས་བཅུའི་སྐབས་སུ་རང་སེམས་འོད་གསལ་དེའི་

སྒིབ་བེད་མ་རིག་པའི་ཆ་ཤས་རེ་དག་པའི་གསལ་སྣང་ཇེ་ཆེར་གྱུར་ཏེ། ས་བཅུ་

གཅིག་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ནི། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་སེམས་རང་བཞིན་འདོ་

གསལ་སྒིབ་མེད་དུ་མཐོང་བ་ཡིན་ཞེས་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་སྔགས་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་ནི། སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་

ལྟ་བ་ཡིན་པས། དེ་ལ་མོང་བ་འདོན་པ་ལ་ཁད་གཞི་སེམས་ངོས་ཟིན་དགོས་པས་

ཐོག་མར་སེམས་བཙལ། དེ་གསལ་སོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ངོ་སད། དེའི་ནང་ནས་གཉུག་
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མ་ཡེ་ཤེས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སེམས་མཛུབ་ཚུགས་སུ་ངོས་བཟུང༌། དེའི་དོན་སོམ་པས་

ཉམས་སུ་བངས་ཏེ། སེམས་འཁྲུལ་འབམས་སུ་མི་འཚོར་བར་ཅི་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀི་

རོལ་པར་འཆར་བ་དང༌། འཁྲུལ་སྣང་ཤར་སྲིད་ནའང་ལྟ་བའི་དྲན་འདུན་གིས་ཆབ་

རོམ་ཆུར་ཞུ་བ་ལྟར། འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཙམ་དུ་འཆར་བར་བེད་པ་ནི་

གསང་ཆེན་སོབ་བཤད་ལུགས་ཀི་ལྟ་བའི་བཞེད་ཚུལ་ལོ། །

དེ་ཡང་སེམས་བཙལ་ཚུལ་ནི། བོ་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་ཏེ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་

སེམས་འཚོལ་དང་དབིབས་མཚུངས་པར་རང་གི་སེམས་གང་དུ་འདུགམདོག་

དབིབས་ཅི་ལྟ་བུ་འདུག་ཅེས་བཙལ་བས། བརྟགས་ན་ངེས་པ་མི་རེད་པའི་ཐ་སད་དུ་

སེམས་གསལ་ཙམ་རིག་ཙམ་འགྱུ་ཙམ་མོང་རིག་ས་ལེ་བ་ངོས་ཟིན་ནས་ནང་ནས་

རང་བྱུང་གི་ཉམས་ཅུང་ཟད་ཤར་ན། གསལ་བ་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅེས་པ་

སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཆ་གཅིག་རྟོགས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་བཙལབ་ས་སེམས་སྐྱེ་

འགག་གནས་གསུམ་དང་བལ་བའི་སོང་ཉིད་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ན། སོང་པ་སེམས་ཀི་

རང་བཞིན་ཞེས་པ་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཆ་གཅིག་རྟོགས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་སོང་

པར་ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཚེ། ཅི་མེད་ཅང་མེད་ཀི་ཆད་སོང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་སོང་

བ་མ་ཡིན་པར། ཅི་ཡང་འཆར་དུ་རུང་བའི་གསལ་ཙམ་རིག་ཙམ་དུ་འདུག་པ་དེའི་

རང་ངོ་ལ་ཅེར་གིས་བལྟས་པས་རང་བཞིན་གང་དུ་ཡང་གཟུང་དུ་མི་འདུག་པས་

སོང་པ་ཉིད་དུ་ཐག་ཆོད། དེ་ལྟ་བུའི་གསལ་སོང་གཉིས་ཀང་ཡ་བལ་མ་ཡིན་པར་

སེམས་ཀི་རང་བཞིན་སོང་པ། སོང་པ་ཚོལ་མཁན་གི་འགྱུ་སེ་བ་ནི་གསལ་བ་ཡིན་

པས། གསལ་བའི་དུས་ན་སོང་པ། སོང་པའི་ངང་ནས་གསལ་བ་རང་ཤར་དུ་བྱུང་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བའི་གསལ་སོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཐག་ཆོད་པ་ལ་ཟུང་འཇུག་ལ་ཟློ་བ་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་

གོ་ཡུལ་ཙམ་མིན་པའི་མོང་བ་གཤའ་མ་ཞིག་ནང་ནས་ཤར་དུས་ཅིར་སྣང་འཁོར་

འདས་དབེར་མེད་ཀི་རོལ་བར་འཆར། དེ་ལྟར་མོང་བ་ཐོན་ཙ་ན་བཅོས་མིན་སེམས་

ཀི་ངོ་བོ་ཞེས་བ་བ་སེམས་གསལ་སོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཚང་བར་རྟོགས་

པ་ཡིན། རིམ་པ་འདི་ལ་ཐུན་མོང་བའི་ངོ་སོད་ཅེས་ཟེར། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། གཉུག་མ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ངོ་སད་པ་སེ། ཡེ་

ཤེས་དེ་ནི་རང་གི་སེམས་སྤི་ཙམ་པ་འདི་དང༌། འཁྲུལ་སྣང་གི་སེམས་འདི་ལ་ངོས་

འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར། གཞི་དུས་ཀི་གསལ་སོང་ཟུང་འཇུག་འཁྲུལ་མེད་ཀི་སེམས་

ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལ་མདོ་རྒྱུད་བསན་བཅོས་རྣམས་སུ། རྣམ་བང་

གི་སེམས་དང༌། བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་དང༌། རང་བཞིན་འོད་གསལ་གི་སེམས་

དང༌། སེམས་ཀི་རོ་རེ་སོགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་དུ་མར་བཏགས་ཤིང༌། ཀུན་གཞི་

རྒྱུ་རྒྱུད་ཅེས་ཀང་བའོ། །རང་རྒྱུད་ལ་སྣང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་སེམས་འཁྲུལ་པ་ནི་གོ་

བུར་བ་འཁོར་བ་སྦྱང་བ་ཡིན་ལ། དེའི་རང་བཞིན་ཡང་ཡིན་ལ་དེ་དང་ཐོག་མ་མེད་

པ་ནས་འགོགས་ཀང་སྔར་ངོ་མ་འཕོད་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ནི་མང་འདས་དང༌། 

དེ་གཉིས་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་འབེད་མི་ཤེས་པ་ནི་དབེར་མེད་དེ། དེ་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱུ་འཁོར་

འདས་དབེར་མེད་ཅེས་བ་ལ། དེ་ངོ་འཕོད་པའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་བལ་གི་རང་

སེམས་གསལ་སོང་ཟུང་འཇུག་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ལམ་འཁོར་འདས་

དབེར་མེད་ཀི་ལྟ་བར་བཞེད་དོ། །ལྟ་བ་དེ་ཉམས་སུ་བངས་པའི་གནད་གསུམ་གིས་

བརྟན་ཅིང་བོགས་དབྱུང་བར་བེད་དགོས་པས། གནད་གསུམ་ནི་སྣང་བ་སེམས་སུ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

སྒྲུབ་པ། སེམས་སྒྱུ་མར་སྒྲུབ་པ། སྒྱུར་མ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི་ཕི་རོལ་ཡུལ་སྣང་འདི་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་མ་རིག་པས་བསད་

པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཁོ་ན་ལས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་ཚུལ་ལུང་དང་དཔེས་གཏན་ལ་

ཕབ་སེ་བསོམས་པས་ཡུལ་སྣང་སེམས་སུ་ཐག་ཆོད་པའི་ངེས་པ་རེད་པ་ན་གསལ་

སོང་ཟུང་འཇུག་གི་ལྟ་བའི་སེང་དུ་འཛིན་པ་མ་ཞུགས་པ་བས་ཏེ་གསལ་ལ་རོག་པ་

མེད་པར་བཞགདེ་ལྟར་སྣང་བ་སེམས་སུ་ཐག་ཆོད་པས། ཕི་རོལ་ཡུལ་སྣང་བདེན་

མེད་དུ་རྟོགས་པ་རྣམ་བདེན་པའི་ལྟ་བ་དང་ན་མཉམ་པ་ཙམ་སེ། རང་བཞིན་གསལ་

བའི་ཆ་ལ་བརྟན་ཅིང་བོགས་འབིན་པར་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་སེམས་སྒྱུ་མར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་བཟུང་བ་འདི་འཛིན་

བེད་སེམས་འཁྲུལ་པས་བསད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན་ལ། བཟུང་བ་མ་གྲུབ་པས་

འཛིན་བེད་སེམས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་ལུང་དང་དཔེས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསོམས་

པས་རང་བཞིན་སོང་པའི་ཆ་ལ་བརྟན་ཅིང་བོགས་འབིན། དེ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་

འཁྲུལ་པའི་ཆ་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་ཀང༌། གཉིས་སོང་གི་སེམས་གསལ་སོང་ལ་

བདེན་འཛིན་མ་ཆོད་ན་རྣམ་རྫུན་པའི་ལྟ་བ་དང་ན་མཉམ་པ་ཙམ་ཡིན་པས། དེ་ལས་

གོང་དུ་བོགས་དབྱུང་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་སྒྱུ་མ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟེན་

འབེལ་གི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་དང༌། བརོད་བལ་གི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ནི། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་ནའང༌། གཟུང་འཛིན་ལས་

གཞན་པའི་ཆོས་ཞིག་བདེན་པར་གྲུབ་པའམ་སམ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་མ་གྲུབ་སེ། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་རྟེན་འབེལ་གི་གནད་ཀིས་བདེན་པར་མ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གྲུབ། ལེའུ་གཉིས་པ། བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་གྲུབ་མཐའི་བྱུང་ཚུལ། གྲུབ་

མཐའ་ཤེལ་གི་མེ་ལོང༌། འདུས་མ་བས་རྣམས་ཀང་འདུས་བས་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་

པའམ། འདུས་བས་བདེན་པས་སོང་པའི་ཆ་ལ་འདུས་མ་བས་ཞེས་བཞག་པ་ཡིན་

གི། དེ་ལས་ལོགས་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་མེད་དེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། འདུས་བས་

རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བས་ལྟ་ག་ལ་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས། དེས་ན་རྟེན་

འབེལ་གི་གནད་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ། དེ་ཡང་ལུང་ཚད་

མ་དང༌། ཁ་ཏོན་མར་མེ་མེ་ལོང་རྒྱ། །ཞེས་སོགས་ཀི་དཔེ་དོན་བསམས་ནས། ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདེན་སོང་དུ་ཐོས་བསམ་གིས་སྒོ་འདོགས་ཆོད། སོམ་བྱུང་གི་ཉམས་

མོང་སྐྱེས་པ་ནི་ཕར་ཕིན་དབུ་མ་དང་ན་མཉམ་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་

བདེན་སོང་དེ་ཡང་གཉུག་མ་ལྷན་སྐྱེས་སེམས་གསལ་བ་དང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཉམས་

སུ་མོང་བ་ནི་འཁོར་འདས་དབེར་མེད་ཀི་ལྟ་བ་སེ། རྟེན་འབེལ་གི་རྟགས་ལས་རྟག་

ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བའི་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་མཆོག་གོ །

གཉིས་པ་བརོད་བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ནི། དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ཉམས་

སུ་བངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཡུལ་སྣང་སེམས་སུ་རྒྱ་ཆོད། སེམས་སྣང་སྒྱུ་མར་རྒྱ་

ཆོད། སྒྱུ་མ་རྟེན་འབེལ་དུ་རྒྱ་ཆོད་དེ། འགལ་བར་སྣང་བ་ལྟ་བུའི་ཆོས་རྣམས་མི་

འགལ་བར་ཉམས་སུ་མོང་ཞིང་ངེས་པ་སྐྱེ་ལ། སྐྱེས་པ་དེའི་རང་བཞིན་འདི་ལྟར་ཡིན་

ཞེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། བརོད་བལ་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ་

མོ། །ཚིག་གིས་བརོད་དུ་མེད་པས་དོན་ལ་བསམ་དུ་མེད། བསོམ་བ་སོམ་བེད་མེད་

པས་དམིགས་པ་བསོམ་དུ་མེད། བལྟ་བ་ལྟ་བེད་མེད་པས་ཤེས་རབ་ཀིས་བལྟ་རྒྱུ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མེད། མཐོང་བ་མཐོང་བེད་མེད་པས་བལྟས་པས་མཐོང་རྒྱུ་མེད། དགོལ་བ་གོལ་

བེད་མེད་པས་དོན་ལ་གོལ་རྒྱུ་མེད། འོ་ན་མ་བརོད་ན་ཚིག་མི་གོམ་བསམས་ན་དོན་

མི་རིགམ་བསོམས་ན་ཉམས་སུ་མི་མོང༌། མ་བལྟས་ན་གནས་ལུགས་མི་མཐོང༌། མ་

གོལ་ན་འཚང་མི་རྒྱ་བས། ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དོན་དམ་གཤིས་ཀི་གནས་ལུགས་ལ་

གོ་བ་གོ་བེད་སོགས་གཉིས་ཆོས་སུ་སྣང་བའི་ཆ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཀང༌། ཐ་སད་ཀུན་

རོབ་ཏུ་བརོད་དུ་མེད་པ་དེ་ག་བརོད་པས་གོ་སེ། གནས་ལུགས་ཀི་དོན་རང་ངོས་

ནས་བརོད་དུ་མེད་ཀང་ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་ལུང་དང༌། བ་མའི་གདམས་ངག་གིས་

རྣམ་པར་ངེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉུག་མ་

དོན་གི་གནས་ལུགས་སུ་གོ་བར་བེད་པས་སོ། །བསམ་དུ་མེད་པ་དེ་ག་བསམས་

པས་རིག་སེ། བརོད་མེད་ཀི་གོ་ཡུལ་དེ་ཉིད་ལ་བསམ་བ་བསམ་བེད་ཀིརྣམ་རྟོག་

མེད་པར་བསམས་པས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་དབིངས་ལ་ངེས་པ་སྐྱེ་བས་

སོ། །བསོམ་དུ་མེད་པ་དེ་ག་བསོམས་པས་མོང་སེ། བསོམ་བ་སོམ་བེད་དང་བལ་

བར་བསོམ་པ་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་སོམ་ཚུལ་གི་མཆོག་ཡིན་པས་སོ། །བལྟ་རྒྱུ་མེད་

པ་དེ་ག་བལྟས་པས་མཐོང་སེ། གནས་ལུགས་ཀི་དོན་མཐོང་བ་མཐོང་བེད་མེད་པར་

མཐོང་བ་ཉིད་མཐོང་བའི་མཆོག་ཡིན་པས་སོ། །གོལ་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ག་རྟོགས་པས་

གོལ་ཏེ། གནས་ལུགས་ལ་བཅིངས་པ་མེད་ལ། བཅིངས་པ་མེད་པར་རྟོགས་པ་དེ་

ཉིད་གོལ་བ་ཡིན་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་ན་འཚང་རྒྱ་རུ་མེད་པར་འཚང་རྒྱ་སེ། 

སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་གདོད་མ་ནས་གང་དུ་ཡང་མ་དམིགས་ཤིང༌། སོས་པའི་

མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཛད་པ་དེ་ཉིད་ལ་སངས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱས་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས། དོན་དམ་པར་སངས་རྒྱས་དམིགས་སུ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་སེམས་ཅན་གི་དོན་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་སེམས་ཅན་

དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕིར། སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པ་ཡང་མེད་མོད་ཀང༌། ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལས་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ལྟར། རྣམ་

པར་རྟོག་པ་མེད་བཞིན་དུ་སྨོན་ལམ་གི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་གི་དོན་འབད་མེད་

དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

དོན་དེ་དག་ལ་དགོངས་ནས། རེ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏས་ཀང༌། ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་

སྐྱེས་པ་མེད། །སྐྱེས་པ་ཉིད་ཀང་མ་སྐྱེས་ལ། །སྐྱེ་མེད་ཉིད་ཀང་སྐྱེ་བར་སོན། །དེས་

ན་སྐྱེས་དང་མ་སྐྱེས་དང༌། །རྟོག་པ་དང་ནི་རྟོག་མེད་དང༌། །སྣང་བ་དང་ནི་སོང་པ་

དང༌། །འཁོར་དང་མ་ངན་འདས་པ་ཡང༌། །དམ་པའི་དོན་དུ་དབེ་བ་མེད། །དབེ་བ་

མེད་ལས་དབེ་བ་བྱུང༌། །དབེ་བའི་དབེ་བ་འབེད་ཤེས་ན། །འཁོར་འདས་ཀུན་གི་དེ་

ཉིད་རྟོགས། །ཤེས་བ་ཀུན་གི་དེ་ཉིད་གོ །བཟང་ངན་ཀུན་གི་དེ་ཉིད་ཤེས། །རྟོགས་

རྒྱུ་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་པས། །གོལ་རྒྱུ་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་གོལ། །ཤེས་བ་མེད་

པའི་ཤེས་བ་ཤེས། །འཆད་རྒྱུ་མེད་པར་འཆད་ལ་མཁས། །འདོད་པ་མེད་པར་འདོད་

དོན་འགྲུབ། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་བཟོ་བེད་པས། །ཆོས་ཀུན་གི་ནི་རྒྱལ་པོར་གྱུར། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེ་དག་གི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ན། རེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས། གསུམ་

པའི་གཉིས་པ་བརོད་བལ་བསན་པར་བ། །གཞོན་ནུ་རོད་དང་ལྐུགས་པའི་རི་ལམ་

དང༌། །གནད་ལ་འཕྲུགས་དང་དབང་པོའི་བདེ་བ་དང༌། །གསུམ་པའི་ཡེ་ཤེས་གསང་
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བའི་སོམས་འཇུག་དང༌། །ལོངས་སྤོད་རླབས་དང་དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའ།ོ །ཞེས་

གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཐུན་མོང་གི་དཔེ་བཞི་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དཔེ་བཞི་སེ་

བརྒྱད་ཀིས་ངོ་སོད་ཚུལ་གསུངས་ཤིང༌། དཔེ་དང་པོ་བཞི་ཡན་ཆད་ལ་བརྟེན་ནས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་དང༌། སྒྱུ་མ་དང༌། རང་བཞིན་མེད་པ་ཙམ་དུ་ལེགས་པར་

རྟོགས་ན། སང་བ་དང་པོ་མ་རིག་པའི་དུག་ཐོན་པ་ཙམ་ལས། འཁོར་བའི་་ག་

བསྔལ་གི་ར་བ་ཐ་མལ་རྣམ་རྟོག་རྒྱུན་ཆགས་རོལ་བའི་དུག་མི་ཐོན་པས། རྒྱུ་དུས་

ཀི་ལྟ་བ་དུག་ཅན་ཞེས་བ་སེ། ཡུལ་རྟོགས་པ་ཙམ་ལ་ལྟ་བར་བཞག་པ་ཡིན་

ནོ། །བརོད་བལ་གི་དཔེ་ཕི་མ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པ་དང༌། དབང་དང་རིམ་

གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱོན་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཀིས་རྣམས་རྟོག་རྒྱུན་ཆགས་རོལ་

བའི་དུག་འདོན་ནུས་པས། ལམ་དུས་ཀི་ལྟ་བ་དུག་མེད་ཅེས་བ། དོན་གི་ཡེ་ཤེས་

མཚོན་ནུས་པས་མཚོན་བེད་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་ཀང་བ་སེ། ཉམས་མོང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་ལྟ་བར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་དེ། རྒྱུ་དུས་ཀི་ལྟ་བར་བཞག་པ་དེ་

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བར་མ་སོན་པ་འདྲ་བས། དབུ་སེམས་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་

དང༌། དེ་ཉིད་ལམ་དུས་ཀི་ལྟ་བས་མཐོན་པོར་འཕར་བར་བེད་པའི་ཚུལ་དུ་སྣང་

ངོ༌། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བ་རྣམས་ཀི་འཁོར་འདས་དབེར་མེད་ཀི་ལྟ་བའི་བཞེད་ཚུལ་

དེ་ཙམ་མོ། །

སེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་རྣམ་པ་བཞི། །བསན་པ་རིན་ཆེན་སྒོན་མེ་མཐོར་

བཏེག་ནས། །ཕོགས་ཀུན་ཆོས་ཀི་སྣང་བས་འགེངས་བེད་པ། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བ་

ཡི་རིང་ལུགས་ནི། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བ་ཐར་ལམ་འཚོལ་བའི་མིག །ཉོན་མོངས་
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གཅོང་ནད་སེལ་བའི་སྨན་གི་མཆོག །གང་འདོད་རེ་བ་སྐོང་བའི་དཔག་བསམ་

ཤིང༌། །འཆི་མེད་གོ་འཕང་སེར་བའི་བདུད་རི་སེ། །ཁད་པར་རབ་འབམས་རྒྱུད་དོན་

གཅེས་ནོར་ཚོགས། །རྒྱུ་ལམ་འབས་བུའི་ཉམས་ལེན་སྒོམ་གཅིག་ཏུ། །བ་ས་པའི་

གདམས་པ་གསུང་ངག་ཅེས་གགས་པ། །བསན་པའི་ནང་མཛོད་སྐལ་ལྡན་སྤི་དཔལ་

ཡིན། །རྣམ་དག་སྲོལ་འདི་བསྲུང་བ་རང་ཉིད་ཀི། །ལས་སུ་ཡེ་ཤེས་སྤན་གིས་ཉེར་

གཟིགས་ནས། །བསན་སྲུང་སེ་དཔོན་གུར་མགོན་འཕགས་ཡུལ་ནས། །བསེ་འབག་

འཕུར་ཤེས་ཟོལ་གིས་བོན་པ་སམ། །དེ་ལྟའི་བྱུང་བ་བརོད་པའི་གཏམ། །ལྷ་ཡི་རོལ་

མོ་ལྟར་སན་ཅིང༌། །མུ་ཏིག་ཕེང་འདྲའི་ཡིད་འོང་བ། །གཟུར་གནས་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་

སེལ། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་ལེགས་བཤད་ཤེལ་

གི་མེ་ལོང་ལས་ས་སྐྱ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

ཀུན་མཁེན་ཞེས་སུ་གགས་པའི་བ་དན་དཀར། །མཁས་པའི་མདུན་ས་ཀུན་

ཏུ་ཆེར་གཡོ་བ། །དོན་བུ་པ་ཡིས་རྒྱ་ཆེར་བེ་བའི་སྲོལ། །ཇོ་ནང་གྲུབ་མཐར་གགས་

པའི་བྱུང་བ་གེང༌། །

དྲུག་པ་ཇྱོ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ལ་གསུམ། 

ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་དང༌། 

ལུགས་དེའི་གཞན་སོང་གི་ལྟ་བའི་འདོད་ཚུལ། དེ་ལྟ་བ་ངན་པར་བསྒྲུབ་

པའོ། །ཀུན་སངས་ཐུགས་རེ་བརོན་འགྲུས་ཀིས་ཇོ་མོ་ནང་དུ་དགོན་པ་བཏབ། དོལ་

བུ་པ་དེར་བཞུགས་ནས་གྲུབ་མཐའ་འདི་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བས་དེ་ནས་བཟུང་བརྒྱུད་
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འཛིན་རྣམས་ལ་ཇོ་ནང་པ་ཞེས་གགས། ཇོ་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་ར་བའི་ཁུངས་ནི། ཡུ་

མོ་མི་བསྐྱོད་རོ་རེ་སེ། དང་པོ་རྣལ་འབོར་པ། ཕིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་དད་བ་

རྒྱལ་པོ། སོག་འདུལ་འཛིན་སོགས་བ་མ་མང་དུ་བསེན། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་

མགོན་པོ་ལས་ཆོས་འགའ་ཞིག་གསན། ཟླ་མགོན་གི་སོབ་མ་སྒོ་སོན་གནམ་ལ་

བརེགས་ལས་དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགེལ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་དང༌། སྒོན་གསལ་

མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཞིབ་ཏུ་གསན། དེ་ནས་འུ་ཡུག་ཏུ་བོན་ནས་བསོམས་པས་

རྟོགས་པ་བརེས། གཞན་སོང་གི་ལྟ་བ་ཐུགས་ལ་ཤར། མངོན་ཤེས་མངའ་ཞིང༌། བ་

རོག་དང་སྐྱ་ཀར་སྤྲུལ་པ་སོགས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་དུ་མ་མཛད་པས་གྲུབ་ཐོབ་ཀི་གགས་

པ་ཆེ། དུས་འཁོར་སོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཀང་མཛད། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་

ག་གཉིས་པ་ལ་གཤེགས། སོབ་མ་མང་ཡང་གཙོ་པོ་ནི། སྲས་དརེ་ཤྭ་ར་སེ། གྲུབ་

ཆེན་ལ་མངའ་བའི་གཞུང་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ཚུན་ལ་ཐུགས་

སུ་ཆུད། མཁས་པ་མང་དུ་བསེན་ནས་དབུ་ཚད་དང༌། གསང་འདུས། དུས་འཁོར་ལ་

སྦྱངས་པ་རལ་དུ་ཐོན། མཁེན་རབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་འཇམ་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པར་ཡང་

གགས། བརམས་ཆོས་ཀང་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་འདུགདེའི་བུ་ཆེན་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར། 

དེའི་སོབ་མ་དརེ་ཤྭ་རིའི་སྲས་སེ་མོ་ཆེ་བ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ལ་འཇམ་

གསར་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། འདི་ཡན་ཆད་དུས་འཁོར་བཀའ་དོག་ཀང༌། འཇམ་

གསར་ནས་བཟུང་ཡངས་སུ་སོང་ཟེར། དེའིསོབ་མ་ཀུན་མཁེན་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར། 

དེའི་སོབ་མ་ཀུན་སངས་ཐུགས་རེ་བརོན་འགྲུས། འདིས་སྦྱོར་དྲུག་གི་ཡིག་

ཆ་མཛད། དེའི་སོབ་མ་བང་སེམས་རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས། དེ་གཉིས་ཀའི་སོབ་མ་མཁས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཙུན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། དེའི་སོབ་མ་ཀུན་མཁེན་དུ་གགས་པ་དོལ་བུ་པ་ཤེས་རབ་

རྒྱལ་མཚན་ཏ། བ་མ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ལས་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་གསན་

ཅིང༌། ཁད་པར་དུ་སྐྱི་སོན་འཇམ་དབངས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཕར་ཚད་

མངོན་པ་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས་ནས། དབུས་གཙང་རྣམས་སུ་གྲྭ་སྐོར་མཛད་པས་མཁས་

གགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱུང༌། སྐྱི་སོན་ལས། དབང་བསྐུར་རང་ཡང་ཟུར་བཀའ་བདུན་

ཅུ་ཙམ་གིས་མཚོན་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་གསན། ཆོས་ལུང་ཚོགས་

པའི་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པ་ལས་བསེན་པར་རོགས། འདི་ཡན་ཆད་དུ་

ས་སྐྱའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཡིན་ཀང༌། དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་དུས་ཇོ་ནང་དུ་ཕེབས་

ནས། མཁས་བཙུན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས་དབང་དང་གདམས་པ་དུ་མ་དང༌། ཁད་

པར་དུ་དུས་འཁོར་གི་དབང་ཁིད་གསན། དེ་ནས་བཟུང་ཇོ་ནང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་

ཞུགས། སྦྱོར་དྲུག་བསོམས་པས་སྲོག་རོལ་མཐར་ཕིན་པའི་རྟགས་བྱུང༌། དེ་ནས་ཇོ་

ནང་གི་གདན་སར་བཞུགས་ནས་སྐུ་འབུམ་ཆེན་པོ་བཞེངས། དེ་ནས་གཞན་སོང་གི་

ལྟ་བ་ལ་ཐུགས་ངེས་ཤིན་ཏུ་འདྲོངས་ཏེ། དེ་རལ་དུ་འདོན་པའི་གཞུང་རི་ཆོས་ངེས་

དོན་རྒྱ་མཚོ་བ་བ་སོགས་བརམས་པས། རི་བོ་བརེགས་པས་རྒྱ་མཚོ་རོལ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །

མཁས་པ་མང་པོ་ལ་དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགེལ་གི་བཤད་པ་དང༌། གཞན་སོང་

གི་ལྟ་བ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་གསུངས། ལྷ་དུ་མའི་ཞལ་གཟིགས་པ་དང༌། སྐུའི་བཀོད་

པ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་བསན་པ་སོགས་གྲུབ་རྟགས་བསན་པ་དང༌། སོབ་མ་མང་

པོ་ལ་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་བཤད་མན་ངག་གནང་བ། བསན་བཅོས་རོམ་པ་སོགས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མཁས་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། སྤིར་ཚོགས་པ་ཉིས་སོང་ཙམ་རེ་ཡན་ཆད་དང༌། 

སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བེད་པ་རང་ཡང་སོང་ཙམ་རེ་འདུ་བ་བྱུང༌། མཆིམས་བོ་བཟང་

གགས་པས་སྤན་རས་གཟིགས་སུ་གཟིགས་པ། ཉེ་གནས་ནམ་མཁའ་བང་ཆུབ་

ཀིས་འཇམ་པའི་དབངས་སུ་མཐོང་བ་སོགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་མང༌། སོབ་མ་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པ་བོན་པ་ལས། ལོ་ཙཱ་བ་བོ་གོས་དཔལ་དང༌། ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་

གཉིས་ཐུགས་སྲས་སུ་བེད། ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་འཕིན་ལས་ཀི་རྒྱུན་

སྐྱོང་བའི་མཁས་པ་མང་དུ་བོན། ཕོགས་རྒྱལ་པ་ནི། ས་སྐྱར་སོབ་གཉེར་མཛད་པས་

མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཐོག་མར་གཞན་སོང་གི་ལྟ་བ་ཐུགས་ལ་མ་འཐད་ནས་ཇོ་

ནང་དུ་རོད་པར་ཕེབས་པ་དོལ་བུ་བ་ཆེན་པོས་ལུང་རིགས་ཀི་འབེལ་གཏམ་མཛད་

པས་ཐུགས་ལ་མི་བདེ་བ་མེད་པར་སོང་ནས་སོབ་མར་གྱུར་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཀི་

བཤད་པ་དུ་མ་དང་ཁད་པར་དུ་དུས་འཁོར་གི་དབང་ཁིད་རོགས་པར་གསན། 

ཀུན་མཁེན་བུ་སོན་ལ་ཡང་ཆོས་མང་དུ་ཞུས། ངམ་རིངས་ཀི་ཆོས་དཔོན་

མཛད་ཅིང༌། ཕར་ཚད་ཀི་གཞུང་མང་དུ་བརམས། དེའི་སོབ་མ་ཉ་དཔོན་ཀུན་དགའ་

དཔལ་ཞེས་གགས་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དེ་བོན། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་

པས་ཀང༌། ཕོགས་རྒྱལ་བ་ལ་དུས་འཁོར་དང༌། ཉ་དབོན་ལ་ཕར་ཕིན་སོགས་

གསན། དེ་ཕིན་ཆད་ནས་དུས་འཁོར་གི་དབང་བཤད་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ཡང༌། 

གཞན་སོང་གི་ལྟ་བ་ནི་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་མགིན་གཅིག་ཏུ་བཀག་པས་བག་ལ་ཞ་

བར་གྱུར་ནའང༌། ཕིས་སུ་ཇོ་ནང་ཀུན་དགའ་གོལ་མཆོག་དང༌། ཁད་པར་དུ་གོལ་

མཆོག་གི་སྐྱེ་བ་ཏ་ར་ནཱ་ཐས་སྐྱར་གསོས་ཀིས་གསལ་བར་མཛད་ནས་འཆད་སེལ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང་ཡིག་འཇོག་ཀང་མང་དུ་མཛད། རྟག་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་གིང་བཏབ་ནས་རྟེན་

བཞེངས་དཔེ་བལ་དང༌། ཇོ་ནང་ལུགས་ཀི་བསན་བཅོས་དུ་མའི་པརབསྒྲུབས། 

ཚོགས་པའང་མང་དུ་འདུས། རིན་སྤུངས་སེ་པ་ཀར་བསན་སྐྱོང་དབང་པོ་དང་ཡོན་

མཆོད་དུ་གྱུར་པས་ལུགས་གཉིས་ཆ་ནས་གཟི་བརིད་ཆེ་ཙམ་བྱུང༌། མི་རིང་བར་

རིན་སྤུངས་པའི་མངའ་ཐང་ཉམས་ཤིང༌། ཏ་ར་ནཱ་ཐ་གཤེགས་རེས་གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་

པོས་དགོན་པ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་ནས་དགའ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གིང་ཞེས་

བཏགས། ཆོས་ལུང་བང་རེ་སོགས་ཇོ་ནང་གི་དགོན་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་དགེ་

ལུགས་པར་བསྒྱུར། གསུང་རབ་ཀི་པར་ཕལ་ཆེ་བ་ཡང་མི་མངོན་དབིངས་སུ་རྒྱས་

བཏབ་པས། དེང་སང་གི་དུས་སུ་མདོ་ཁམས་ཛ་མཐངདུ་་ཇོ་ནང་ཀུན་མཁེན་གི་ཡང་

སོབ་དྲུང་དཀའ་བཞི་པ་རནི་ཆེན་དཔལ་གིས་བཏབ་པའི་དགོན་པ་དང༌། དེ་ལས་

འཕེལ་བའི་དགོན་ཉག་ཉོག་འགའ་ཞིག་ཡོད་སྐད་ལས། དབུས་གཙང་དུ་ཇོ་ནང་གི་

གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་སེ་གཅིག་ཀང་མེད་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་

ཙམ་མ་གཏོགས་ཇོ་ནང་གི་ཆོས་རྒྱུན་རྣམས་ཀང་འཇའ་ལུས་གྲུབ་ཟིན་ཏོ། །

གཞན་སོང་གི་ལྟ་བའི་ཁུངས་ནི་ཡུ་མོ་མི་བསྐྱོད་རོ་རེ་ལས་བྱུང་བ་སེ། དེ་ཉིད་

ཀིས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་དྲུག་བསོམས་པས་སོང་གཟུགས་ཀི་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པ་

ནང་ནས་ཤར་བས་འཁྲུལ་གཞིབས་ཏེ་དྲང་དོན་གི་མདོ་དང༌། རྒྱུད་འགའ་ཞིག་གི་

ཚིག་ཟིན་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་སོང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་

བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ། བདེར་གཤེགས་སིང་པོ་དང་དོན་གཅིག་པ་

གཞིའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཉིད། རྣལ་འབོར་དྲུག་གི་རིམ་པས་ཉམས་སུ་
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བངས་པས་འབས་བུ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་འགལ་འདུའི་ཕུང་པོ་ཅན་

འདི་རྟོག་པ་ལ་ཤར་ནས་དེ་ལ་གཞན་སོང་གི་ལྟ་བའི་ཐ་སད་བས་ཏེ་དུས་འཁོར་གི་

ཁིད་དང་བསྲེས་ཏེ་ལོག་ཆོས་སུ་བཤད་པ། སོབ་མའི་རིམ་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་

བརྒྱུད་དེ་དོལ་བུ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གི་བར་དུ་བྱུང༌། འོན་ཀང་དེ་ཡན་ཆད་དུ་

ངག་སྒོས་ཙམ་ལས་ལྟ་བ་དེ་རལ་དུ་བཏོན་པའི་ཡིག་ཆ་སོགས་མ་བྱུང་ཞིང༌། ཆོས་

བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་ཀང་ཉམས་མོང་བཟང་བ་ཙམ་གི་རྣལ་འབོར་པ་འབའ་ཞིག་

ཏུ་ཟད་པས་ལུང་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་རྒྱ་ཆེར་སོས་པའི་བཤད་པ་མ་བས་པའི་དབང་

གིས་གགས་ཀང་མི་ཆེའོ། །དོལ་བུ་བས་ལྟ་བ་དེ་སོན་པའི་བསན་བཅོས་ངེས་དོན་རྒྱ་

མཚོར་གགས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་བཀའ་བ་་བཞི་པ་བ་བ་སོགས་ཐོར་བུ་མང་དུ་

བརམས་ཤིང༌། ལུང་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་མང་དུ་བཀོད་ནས་གཞན་སོང་དོན་དམ་

པའི་ལྟ་བ་ཞེས་པའི་གྲུབ་མཐའི་རང་བཙུགས། དེའི་རེས་འབང་ཕོགས་ལས་རྣམ་

རྒྱལ་གིས། འཁྲུལ་འཇོམས་ཆེ་ཆུང་གཉིས་དང༌། ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་གིས་

གྲུབ་མཐའ་འོད་གསལ་རྒྱན་བ་བ་སོགས་བརམས། དེ་ནས་བཟུང་ཇོ་ནང་པའི་ལྟ་

གྲུབ་འདི་གགས་ཆེ་བར་གྱུར། 

གཉིས་པ་གཞན་སྱོང་གི་ལྟ་བའི་འདྱོད་ཚུལ་ནི། 

དེ་ཡང་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོར་གགས་པ་དེར་འདི་བཞིན་དུ་བཞག་སེ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིན་ལུགས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་རྟག་པ་བརྟན་པ་ཐེར་ཟུགས། 

དེ་ཉིད་ཀུན་གཞི་ལ་རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཅིང༌། 

དེ་ཉིད་དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་ཀི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང༌། དེ་ཉིད་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་
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ཁབ་པར་བཞུགས་པའི་དབིངས་རིག་དབེར་མེད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་དང༌། དེ་ཉིད་བདེ་

གཤེགས་སིང་པོ་དང༌། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་དང༌། རྒྱུད་སེར་གསུངས་

པའི་རིགས་བརྒྱ་སོགས་དང་དོན་གཅིག་ཅིང༌། དེ་ཉིད་གཞི་འབས་དབེར་མེད་ཀི་

རྒྱུད་དུ་བཞུགས་ཚུལ་དང༌། དེ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་ཡོད་ཚུལ་

དང༌། དེ་ཉིད་གཞི་ལ་རྟག་ཏུ་བཞུགས་ཀང་རྣམ་ཤེས་ལ་གཏན་མི་སྣང་བར་འདོད་

ཅིང༌། གཞིའི་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་རྣལ་འབོར་དྲུག་གི་རིམ་པས་ཉམས་

སུ་བངས་པས་འབས་བུ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་སོགས་རྒྱས་པར་

བསན་ཅིང༌། དེ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོའི་མདོ་དང༌། རྔ་བོ་ཆེའི་

མདོ་དང༌། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གི་མདོ་དང༌། དཔལ་ཕེང་སེང་གེའི་ང་རོའི་མདོ་

དང༌། འཕེལ་བ་དང་འགིབ་པ་མེད་པར་བསན་པའི་མདོ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་

པའི་མདོ་དང༌། ཕལ་པོ་ཆེ་དང༌། དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་དང༌། གསེར་འོད་དམ་པ་

སོགས་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། བཀའ་ཐ་མའི་དགོངས་འགེལ་རྒྱུད་བ་ར་

འགེལ་སོགས་དང༌། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དབུ་མ་ལ་བསོད་པ་སོགས་ཀིས་ཀང་

རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས། འདི་ནི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བ། གྲུབ་པ་

བརེས་པའི་རྣལ་འབོར་བ་རྣམས་ཀིས་བསོམས་པ། ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་བཞེད་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་གི། ཀུན་རོབ་

ཀི་ཆ་འདི་རྣམས་ནི་རང་སོང༌། ཆད་སོང༌། དགག་སོང༌། ཉི་ཚེ་བའི་སོང་པ་ཡེ་ནས་

མེད་པ་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དོར་བར་བ་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་བིས་སོ། །
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གསུམ་པ་དྟེ་ལྟ་བ་ངན་པར་བསྒྲུབ་པ་ནི། 

ཀུན་མཁེན་དོལ་བུ་བ་ཆེན་པོ་ནི་བསམ་གིས་མིཁབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་

ཡིན་པར་གགས་ཤིང་གྲུབ་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་གདུལ་བ་འགའ་ཞིག་

ལ་སྐབས་ལ་ལར་གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་པའི་

དགོངས་གཞི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་སྲིད་ཀང༌། སྒས་ཟིན་ལ་ལྟ་བའི་བཞེད་

ཚུལ་དེ་མུ་སེགས་ཀི་འདོད་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པར་སྣང་སེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། མུ་

སེགས་སྒའི་ཚངས་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་འདི་སྐད་ཅེས། ཤར་དང་ནུབ་ལ་སོགས་པའི་

ཕོགས་ཀི་ཆ་དང་བལ་བ། སྐྱེ་བ་མེད་པ། འཇིག་པ་མེད་པ། སྒའི་རང་བཞིན་གི་

ཚངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། །གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་

པོའི་ཚོགས་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །

ཇི་སྐད་དུ། ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་ཚངས་པ་ནི། །སྒ་ཡི་དེ་ཉིད་དང་ཡི་གེ །གང་ལ་

འགོ་བའི་ཐ་སད་འབྱུང༌། །དོན་གི་དངོས་པོར་ཡོངས་འགྱུར་བ། །ཞེས་བཤད་དོ། །འདི་

སྒའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པས་སྒའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་བའོ། །འདི་ནི་སྒའི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པའི་ངོ་བོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །མཆོག་ནི་ཞེས་བ་བ་ནི་ༀ་གི་བདག་ཉིད་དོ། །ༀ་ནི་

སྒ་ཐམས་ཅད་དང་དོན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་གགས་སོ། །དེ་ཡང་རིག་

བེད་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་ཡི་གེ་དང་ཚིག་གི་རིམ་པའི་ངོ་བོས་གནས་པའི་རིག་བེད་དེ་

རྟོགས་པའི་ཐབས་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཟུགས་ཀི་ཚུལ་དུ་གནས་པའོ། །ཚངས་པ་མཆོག་

གི་བདག་ཉིད་དེ་ནི་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་དམ་པ་འབས་བུའི་

ཆོས་རེས་སུ་འཛིན་པ། ནང་གི་བེད་པས་མ་མཐོང་བའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཇོ་

ནང་པ་ན་རེ། དོན་དམ་པའི་ལྷ་དང་སྔགས་དང་རྒྱུད་དང་དཀིལ་འཁོར་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སོགས་པ་ཡང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པོའི་མིང་གིས་བསན་པའི་རྟག་པ། བརྟན་

པ། ཐེར་ཟུག་པ། བདག་དམ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ། གཅིག་ཏུ་གཙང་བ། སོབས་

སོགས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་རང་ཆས་སུ་གནས་པ། བརྟན་པ་དང་གཡོ་

བའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་གདོད་མ་ནས་ཁབ་པར་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཀུན་རོབ་རང་སོང་

འདི་དག་གི་གཞིའི་ཡིན་ལུགས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེས་ན་མུ་སེགས་སྒའི་ཚངས་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྒའི་

འགྱུར་བ་དང་རང་བཞིན་ཅན་དུ་ཁས་ལེན་པར་བེད་ལ། ཇོ་ནང་པས་ཀང་རྟག་བརྟན་

བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ཞིག་ཀུན་གི་ཡིན་ལུགས་སུ་འདོད་པར་སྣང་བས་ཁད་

པར་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཇོ་ནང་པས་ཐར་པ་ཐོབ་ཚུལ་སྨྲ་

བ་ཡང་ཡང་ཕི་རོལ་གངས་ཅན་པ་དང་ཁད་པར་མི་སྣང་སེ། གངས་ཅན་དག་ནི་ཤེས་

བ་ཉེར་ལྔར་འདུས་ལ། དེ་ལ་ཉེར་བཞི་ནི་བེམ་པོ་ཡིན་ཞིང་ཉེར་ལྔ་པ་ཤེས་པ་རིག་པ་

སེམས་པ་ཅན་གི་རང་བཞིན་རྟག་པ། བརྟན་པ། བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ། འདུས་

མ་བས་པ། འགོ་འོང་སོགས་ཀི་བ་བ་དང་བལ་བའི་རང་བཞིན་གི་བདག་ཏུ་ཁས་

ལེན་པ། དེ་ཡང་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་འདོད་པ་བྱུང་བ་ན་

གཙོ་བོས་རྣམ་འགྱུར་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པར་བེད། དེ་ལ་བོ་བེམ་པོའི་རང་

བཞིན་ཅན་གིས་ཞེན་པར་བེད། ཞེན་པར་བས་པའི་དོན་ལ་སྐྱེས་བུས་ལོངས་སྤོད་

པར་བེད་དོ། །

དེས་ན་སྔར་འཁོར་བའི་གནས་སྐབས་ན་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཡན་གར་བ་

ནམ་ཡང་མ་མཐོང་ཞིང༌། སྐྱེས་བུ་དང་ལོངས་སྤད་བ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དབང་གིས་འཁོར་བར་འཁོར་ཞིང་་ག་བསྔལ་མོང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བསམ་

གཏན་བསོམས་ཏེ་གོམས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ན། སྐྱེས་བུ་ཡུལ་ལ་འདོད་ཞེན་ཇེ་ཆུང་

ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་སེ། ལྷའི་མིག་གིས་བལྟས་པས་གཙོ་བོ་སྐྱེངས་པའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་

འགྱུར་གི་ཚོགས་སྤྲུལ་པར་མི་བེད་ཅིང༌། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀང་གང་ལས་དངོས་

སུ་སྐྱེས་པ་དེ་ཉིད་ལ་དང་པོར་ཐིམ་ཞིང་མཐར་རྣམ་འགྱུར་གཙོ་བོའི་ངང་ལ་ཞི་ཞིང༌། 

གཙོ་བོ་ནི་ནམ་ཡང་མི་གསལ་བ་ནུས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་

འཇིག་རྟེན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་མཐོང་བའི་ལམ་དུ་འགྱུར་ཚད་འདི་དག་ཀུན་ནམ་མཁའ་

ལ་འཇལ་ཡལ་བ་ལྟར་དུ་དག་ནས། བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཉག་གཅིག་གནས་

ཀི། གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ན་ཐར་པ་ཐོབ་ཅེས་འདོད་ལ། དེ་བཞིན་

དུ་ཇོ་ནང་པས་ཀང་ཆོས་ཀུན་གི་ཡིན་ལུགས་དེ་གདོད་མ་ནས་རྟག་པར་གནས་ཀང་

ཡུལ་ལ་ཞེན་པའི་དབང་གིས་མ་མཐོང་ལ། དེ་ནས་རྣལ་འབོར་བསོམས་པས་སྨིག་

རྒྱུ་དང་དུ་བ་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་མཐོང་ཞིང་མཐར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ན་དེ་

བཞིན་ཉིད་རྟག་པ་ཉག་གཅིག་སྣང་གི་གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སྣང་ཞིང༌། ཀུན་རོབ་

རང་སོང་ཐམས་ཅད་ཡེ་མེད་ལ་སོང་བས་དོན་དམ་ཡན་གར་བ་སྣང་བས་ན་སངས་

རྒྱས་ཐོབ་ཅེས་འདོད་དོ། །དེས་ན་འདོད་ཚུལ་དེ་གཉིས་ཀུན་ནས་མཚུངས་ཤིང་

བཟང་ངན་གི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདུག་པ་ནི་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་སུས་དཔྱད་

ཀང་ཤེས་པར་སྣང་བས་སོ། །

ཡང་ཇོ་ནང་པ་ན་རེ། ད་ལྟར་གི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་

བརྒྱད་འདུས་པ་འདི་དག་དྲི་མའི་རང་བཞིན་ཅན་ནོ་ཟེར་བ་ནི། དྲི་མ་སེམས་ཀི་རང་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཞིན་དུ་ཁས་བངས་པའི་མུ་སེགས་སྤོད་པ་པ་དང་མཚུངས་ལ། དྲི་མ་སེམས་ཀི་

རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་པས་དེ་སང་བའི་ཕིར་དུ་གཉེན་པོ་ལ་འབད་ཀང་དོན་མེད་པ་

ཁོ་ནར་འགྱུར་བས་ཐར་པ་འདོད་ཀང་འཁོར་བ་སྒྲུབ་པར་ཟད་དོ། །ཡང་ཇོ་ནང་པས། 

ཀུན་རོབ་འདི་རྣམས་འཁྲུལ་སྣང་ཁོ་ནར་ཁས་བངས་ནས་འདི་ལས་ལོགས་ན་དོན་

དམ་རྟག་པ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ནི། མུ་སེགས་རིག་བེད་གསང་བའི་མཐའ་སྨྲ་བ་

དག་སྣ་ཚོགས་འདི་ནི་འཁྲུལ་སྣང་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། འདི་ལས་ལོག་ན་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་རྟག་པ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་དེ་ནི་ཐར་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ལ། 

སྲོག་ཆགས་རྣམས་ལ་བདག་མི་གཅིག་པ་རེ་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ན་

བདག་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་ཐིམ་པར་འགྱུར་བར་འདོད་པ་དང་མཚུངས་ཏེ། མིང་སོ་སོ་

བ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་ཐར་པ་རྟག་པར་འདོད་པ་དང༌། གོལ་ཚུལ་དང་འཁོར་ཚུལ་

མཚུངས་པར་འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཇོ་ནང་པས་བཞག་པའི་ལྟ་བ་འདི་ལ་

རྟག་ཆད་གཉིས་ཀའི་སྐྱོན་ཆགས་པར་སྣང་སེ། དོན་དམ་རང་བཞིན་རྟག་པའི་རང་

བཞིན་དུ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པས་རྟག་པའི་མཐར་ལྷུང་ལ། ཀུན་རོབ་སྔར་འཁོར་

བའི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་ལ་སངས་རྒྱས་པ་ན་མེད་ཟེར་བས་ཆད་པའི་མཐར་ལྷུང་

བའི་ཕིར་རོ། །

ཇོ་ནང་པས་གཞན་སོང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་བརྟན་

གཡོ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་འདོད་པའི་ཤེས་བེད་དུ་བདེ་གཤེགས་སིང་པོའི་མདོ་དང༌། 

དུས་འཁོར། ཆོས་དབིངས་བསོད་པ་སོགས་མདོ་རྒྱུད་བསན་བཅོས་ཀི་ལུང་མང་པོ་

ཞིག་དྲངས་ནའང༌། དེ་དག་ནི་དགོངས་གཞི་དགོས་པ་དངོས་ལ་གནོད་བེད་གསུམ་
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ཚང་བའི་སོ་ནས་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་དགོས་པ་ཤ་སག་སེ། སེམས་ཅན་ལ་སོབས་དང་

མི་འཇིགས་པ་སོགས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ནི། སེམས་ཅན་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་

པར་དག་པའི་དྲི་མ་སྦྱངས་པས་དེ་དག་འབྱུང་བའི་གཞི་ཙམ་ལ་དགོངས་ལ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་རྟག་བརྟན་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ཡང་མུ་སེགས་ཅན་

དྲང་བའི་དོན་དུ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་དྲང་དོན་ཡིན་གི། ངེས་

པའི་དོན་ཡིན་ན་མུ་སེགས་བེད་ཀི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་སངས་

རྒྱས་རང་ཉིད་ཀིས་གསལ་པོར་གསུངས་ཏེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བོ་གོས་ཆེན་པོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་གསུངས་པ་དེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོག་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་

མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་ལྡན་པ་སེམས་ཅན་གི་ལུས་ཀི་ནང་ན་མཆིས་པར་

བརོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རིན་པོ་ཆེ་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་གོས་དྲི་མ་ཅན་གིས་

ཡོངས་སུ་དཀྲིས་པ་ལྟར། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གོས་ཀིས་ཡོངས་སུ་

དཀྲིས་པ། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་གིས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ། 

ཡོངས་སུ་རྟོག་པའི་དྲི་མས་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ། རྟག་པ་བརྟན་པ་ཐེར་ཟུག་པར་ནི་

བརོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་སྨྲ་བ་ནི་མུ་སེགས་བེད་

ཀི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་ཇི་ལྟར་འདྲ་བ་མ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མུ་སེགས་རྣམས་

ཀང་རྟག་པ་བརྟན་པ་ཡོན་ཏན་མེད་པ། ཁབ་པ་མི་འཇིག་པའོ། །ཞེས་རྟག་ཏུ་སྨྲ་བ་

རྟོག་པར་བགིད་དོ། །
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བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བོ་གོས་ཆེན་པོ། ངས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སིང་པོ་བསན་པ་ནི། མུ་སེགས་བེད་ཀི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། བོ་གོས་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི། སོང་པ་ཉིད་དང༌། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང༌། མ་

ངན་ལས་འདས་པ་དང༌། མ་སྐྱེས་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སྨོན་པ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཚིག་གི་དོན་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོར་བསན་པར་བས་ནས། 

བིས་པ་རྣམས་བདག་མེད་པས་འཇིགས་པར་འགྱུར་བའི་གནས་རྣམས་སང་བར་བ་

བའི་དོན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོའི་སོ་བསན་པས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་

གནས་སྣང་བ་མེད་པའི་སྤོད་ཡུལ་བསན་ཏོ། །བོ་གོས་ཆེན་པོ། མ་འོངས་པ་དང་ད་

ལྟར་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་

བའོ། །བོ་གོས་ཆེན་པོ། དཔེར་ན་ར་མཁན་ནི་འཛིམ་པའི་ཕུང་པོ་གཅིག་ལས་ལག་

པ་དང་བཟོ་དང༌། ལག་བཟུང་དང་ཆུ་དང་སྲད་བུ་དང་ནན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལས་སྣོད་

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བེད་དོ། །བོ་གོས་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་ཀང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་རྣམ་

པར་ལོག་པ་དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོར་བསན་པའམ། བདག་མེད་པར་

བསན་པས་ཀང་རུང་སེ། ར་མཁན་བཞིན་དུ་ཚིག་དང་ཡི་གེའི་རྣམ་གངས་སྣ་ཚོགས་

ཀིས་སོན་ཏེ། བོ་གོས་ཆེན་པོ། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་མུ་སེགས་བེད་

བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་དྲངས་པའི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
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སིང་པོ་བསན་པས་སིང་པོ་སོན་ཏེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟོག་

པའི་ལྟ་བར་ལྷུང་བའི་བསམ་པ་ཅན་དག་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་གསུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་

ལ་གནས་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང༌། མྱུར་དུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། བོགོས་ཆེན་

པོ། དེའི་དོན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་སོན་

པར་མཛད་དོ། །བོ་གོས་ཆེན་པོ། མུ་སེགས་བེད་ཀི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་བཟློག་པའི་ཕིར་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་བདག་མེད་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བའོ། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་བོ་གོས་ཆེན་པོ་ནི་འཇམ་དབངས་ཡིན་ལ། དེས་སོན་པ་ལ་ཁོད་ཀིས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་སོན་ཚུལ་དེ། དྲང་དོན་ཡིན་ན་དགོངས་གཞི་དང་

དགོས་པ་གང་ཡིན། ངེས་དོན་ཡིན་ན་མུ་སེགས་བེད་ཀི་བདག་དང་ཁད་མེད་

དོ། །ཞེས་གདུལ་བ་བོ་དམན་པའི་ཐེ་ཚོམ་བཅད་པའི་དོན་དུ་དྲི་བ་ཞུས་པའོ། །

དེ་ལ་སོན་པས་ལན་གནང་བ་ནི། ངེས་དོན་ཡིན་ན་བདེན་ན་ཡང༌། དྲང་བའི་

དོན་ཡིན་པས། མུ་སེགས་བེད་ཀི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་

དགོངས་གཞི་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡིན་ལ། དགོས་པ་ནི་མུ་སེགས་བེད་ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལ་དེ་མ་ཐག་ཡིན་ལུགས་བསན་ན་སྐྲག་

ནས་བསན་པ་ལ་གཞུག་པར་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཐབས་ཀིས་དྲངས་པའི་དོན་དུ་

བདག་རྟག་པ་ཁོ་རང་གི་འདོད་པ་དང་ཚིག་གི་སོན་ཚུལ་མཚུངས་པ་ལྟར་བསན་པ་

དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དད་ནས། དེ་ནས་རིམ་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགྱུར་པས། དེལྟར་བསན་པ་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཡོན་ཏན་ཁོ་ན་འབྱུང་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་པའོ། །མདོ་དེ་ངེས་དོན་ཡིན་ན། འདུས་མ་བས་མཚན་དཔེ་སོགས་

གཟུགས་ཅན་གི་ཡོན་ཏན་གིས་སས་པ་དང༌། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆོས་དབིངས་

མཐར་ཐུག་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་ཁམས་ཀིས་བ་ས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དུག་

གསུམ་གིས་ཟིལ་གིས་མནན་པ་སོགས་རྣམ་པར་མི་འཚམ་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཆོས་དབིངས་བསོད་པ་སོགས་ནས་བསན་པ་རྣམས་ཀང༌། 

ཀུན་རོབ་ཀི་དགོངས་གཞི་སེམས་གསལ་རིག་རྟེན་འབེལ་ལྟོས་ཆོས་འདི་དང༌། དོན་

དམ་གི་དགོངས་གཞི་དེ་བཞིན་ཉིད་འཁོར་བཅས་དང་དྲི་མ་སྦྱང་གཞི་ཐ་སད་

གདམས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་ར་ཤེ་དང་ནང་འགལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ར་

ཤེ་སོགས་ནི་རང་སོང་མེད་དགག་ཙམ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་གི། དོན་དམ་

གཞན་སོང་ནི་བསོད་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པས་ཁད་པར་ཆེའོ་ཞེ་ན། ར་

ཤེར་གཞན་གིས་མང་འདས་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་སོགས་སུ་འདོད་པ་དགག་

པའི་ཕིར་དུ། རེ་ཞིག་མང་འདས་དངོས་མིན་ན། །ར་ཤིའི་མཚན་ཉིད་ཐལ་བར་

གྱུར། །ར་ཤིའི་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །གལ་ཏེ་མ་ངན་

འདས་དངོས་ན། །མ་ངན་འདས་པ་འདུས་བས་འགྱུར། །དངོས་པོ་འདུས་བས་མ་

ཡིན་པ། །འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་མ་ངན་འདས་དངོས་ན། །ཇི་

ལྟར་མང་འདས་དེ་བརྟེན་མིན། །དངོས་པོ་བརྟེན་ནས་མ་ཡིན་པ། །འགའ་ཡང་གང་

ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ནས། འོ་ན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སངས་པ་མེད་པ་

ཐོབ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ། །འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །དེ་ནི་མ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ངན་འདས་པར་བརོད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེ་རང་སོང་ལ་དགོངས་

ཟེར་ན། ཁོད་མ་འདས་ལ་རང་སོང་གཞན་སོང་གཉིས་མི་འབེད་པར་དོན་དམ་ཁོ་

ནར་འདོད་པ་ཉམས་སོ། །གཞན་ཡང༌། འཁོར་བ་མ་ངན་ངན་འདས་པ་ལ། །ཁད་པར་

ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །མ་ངན་འདས་པ་འཁོར་བ་ལས། ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་

ཡིན། །མ་ངན་འདས་མཐའ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་འཁོར་བའི་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ནི་

ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ནི། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་ཀང་ཇི་ལྟར་བརྟག་སྨྲ་

དགོས་སོ། །

གཞན་ཡང་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཞག་དང༌། འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དྲང་

ངེས་འདོད་ཚུལ་སོགས་འཁྲུལ་པའི་གཏམ་གི་གཏེར་ཐམས་ཅད་རོལ་ན་ཧ་ཅང་མང་

བར་འགྱུར་བ་དང༌། གཞན་དུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར་འདིར་མ་སོས་སོ། །འདི་

ཙམ་ཞིག་བཤད་པའི་དགོས་པ་ཡང་དེང་སང་གི་ཆོས་འཆད་པར་རློམ་པ་བདུད་ཀི་

འཕིན་ལས་སིང་ལ་ཞུགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས། ཇོ་ནང་པའི་ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་དང་

མཐུན་པར་མ་ཟད། དུས་འཁོར་འགེལ་བཅས་ཀི་དགོངས་པ་དང༌། སྔགས་ལུགས་

ཕག་ཆེན་གི་གནད་ཀང་འདི་དང་མཐུན་ནོ། །ཞེས་བསན་པ་ལ་ཐན་སྐྱེལ་བའི་གཏམ་

ཁྭ་ཏ་བཞིན་འཛེམ་མེད་དུ་སྒོག་པ་སྣང་བས། ལྟ་ངན་དེའི་མཚང་ཅུང་ཟད་བརོལ་བར་

བས་པ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་ལེགས་ཉེས་གསེར་དང་བོང་བུ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

གཟིགས་པའི་ཆགས་བལ་གི་སྐྱེ་བོ་འདི་དག་གི་རྣ་བར་གཏམ་འདི་ལྟ་བུས་ཕྱུགས་

རིའི་གིང་བུའི་སྒ་ཙམ་གི་དོན་ཀང་བེད་པར་ག་ལ་འགྱུར། བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་

སུ་ལྟ་བའི་འདོད་ཚུལ་ཐ་དད་པ་མང་ཡང༌། གཞན་རྣམས་ལ་པཎ་གྲུབ་ཚད་ལྡན་གི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཞུང་དང་གདམས་ངག་ཅི་རིགས་ལ་གཏུགས་པའི་ཁུངས་རེ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཡོད་

ཅིང༌། ཐ་སད་སྦྱོར་ཚུལ་ནོར་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ནའང་ལུང་རིགས་ལ་མཁས་ཤིང་

ཉམས་མོང་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་གཟུ་བོའི་བོས་དཔྱད་ན་དོན་གི་གནད་འགག་

གཅིག་ཏུ་འབབ་པར་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཕག་ཆེན་ར་འགེལ་སོགས་སུ་

གསུངས་པ་ལྟར་ལ། ཇོ་ནང་པའི་ལྟ་བ་འདི་རང་མལ་ལས་རོལ་བ་ལས། རྒྱ་གར་པཎ་

གྲུབ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཁུངས་མེད་ཅིང༌། ངེས་དོན་གི་མདོ་རྒྱུད་མང་པོའི་དགོངས་པ་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཀྲལ་པས། གསོར་མི་རུང་གི་ལྟ་ངན་ཐ་ཆད་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སེམས་

ཅན་གཅིག་བཀོད་ན་ཡང༌། དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་མདོ་

རྒྱུད་ཀུན་ལས་གསུངས་ཤིང༌། སེམས་ཅན་དེ་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ན་

སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པའི་མགོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ། དེའི་ཐར་པའི་སྲོག་ར་གཅོད་ཅིང༌། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་སྐུའི་རྒྱུ་བཅོམ་པར་འགྱུར་བས། ཚུལ་དེ་ཐུགས་ཀིས་

མ་བཟོད་པར་སྔོན་བོན་གི་དམ་པ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གགས་པ་མང་པོས་ལྟ་ངན་དེ་ཚར་

གཅོད་པའི་བསན་བཅོས་མང་དུ་མཛད་དེ། བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་བདེ་

གཤེགས་སིང་པོ་གསལ་ཞིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཅེས་བ་བ་དང༌། ཐུགས་སྲས་ལོ་ཙཱ་

བས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན་གི་རྒྱན་ཅེས་བ་བ་དང༌། སེ་སྣོད་འཛིན་པ་

བརོན་འགྲུས་དཔལ་གིས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་གསལ་བར་བེད་པའི་སྒོན་མེ་ཞེས་

བ་བ་དང༌། ཡར་འབོག་པ་རིན་ཆེན་ཏོག་གིས་མཉམ་མེད་དབང་པོའི་རོ་རེ་དང༌། ཡེ་

ཤེས་ཐོག་ཏོག་དང༌། རོ་རེའི་ཐོག་ཆེན་དང༌། རོ་རེའི་ཐོ་བ་བ་བའི་དགག་ཡིག་གི་

བསན་བཅོས་མང་པོ་མཛད་ཅིང༌། ས་སྐྱའི་མཁས་པ་གནས་དྲུག་པ་དགེ་འདུན་



  209  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དཔལ་དང༌། བདེ་བ་ཅན་གི་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་རིན་ཆེན་གཞོན་ནུ་དང༌། དཀའ་བཞི་པ་

རིན་ཆེན་རོ་རེ་རྣམས་ཀང་འབད་པས་བཀགམཉམ་མེད་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། 

རང་རེའི་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་སུའང་ལྟ་ངན་དེ་འགོག་

པའི་ལུང་རིགས་མང་དུ་བཀའ་བསྩལ་ལ། སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས་ཀང་རེའི་ཞབས་ལ་མ་གཏུགས་པའི་སྔ་རོལ་གནས་རིང་དུ་བཞུགས་

སྐབས། སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་ཅན་བདག་རྟག་པའི་མཐའ་འཛིན་པའིལྟ་བ་འཇོམས་

པར་བེད་པ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ཞེས་བ་བའི་བསན་བཅོས་མཛད་ནས་མཇུག་ཏུ། ལྟ་

བ་འདིའི་ཕོགས་ལ་དགག་པ་བས་པ་མ་བཟོད་ན། འདི་ཁོ་ན་ཡིན་གི། གཞན་ནི་གཏི་

མུག་གོ་སམ་པའི་ཞེན་པ་ཡོད་ལ། ལུང་དང་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་མཐར་ཐུག་པ་

ཡོད་ཅིང་རོད་པར་བཟོད་པ་ཡོད་ན། མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་དང༌། རྒྱ་བོད་

ཀི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང༌། ཕི་ནང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཀུན་དཔང་དུ་བཙུགས་

ནས་གང་དང་མཐུན་རོད་པ་ལགས་པས། ཡུལ་དུས་གང་ཡིན་པར་རོད་པའི་སྐབས་

ཕེད་པར་ཞུ་ཡིག །ཅེས་པའི་འབམས་ཡིག་མཁས་པའི་གྲྭ་རྣམས་སུ་གཏོང་བར་

མཛད་དོ། །དེ་དུས་དོལ་བུ་པའི་ལུགས་འཛིན་པ་ཕོགས་རྒྱལ་དང་ཉ་དབོན་སོགས་

རོད་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མང་དུ་ཡོད་ནའང༌། གནས་འདི་ལ་སུས་ཀང་རོད་སོང་

བགིད་པར་མ་སོབས་སོ། །

ཕིས་སུ་ས་སྐྱའི་བསན་འཛིན་ཆེན་པོར་ཁས་འཆེ་བ་པཎ་ཆེན་གི་གགས་པ་

ཅན་ཟི་ལུང་པ་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་གིས་སྐུ་ཚེའི་སོད་ལ་དབུ་མ་རྣམ་ངེས་བ་བ་དང་

རོད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་སོགས་བིས་པར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀི་དགོངས་པ་
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མཐར་ཐུག་རེ་ཙོང་ཁ་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལྟ་བའི་བཞེད་ཚུལ་ལ་ཆགས་སང་གི་

གདོན་གིས་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐྱོད་པས་དགག་པ་ལྟར་སྣང་མང་དུ་བས་ཏེ། 

རང་ཉིད་རིགས་ཚོགས་དང་ཟླ་གགས་ཀི་གཞུང་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཁ་

པོབེད་ཅིང༌། ཡོད་མིན་མེད་མིན་གི་ལྟ་བ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་དགོངས་པར་འཆད། 

སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་ལུགས་གཉིས་རྣམ་འབེད་བ་བ་བརམས་ནས། ཐོགས་མེད་སྐུ་

མཆེད་དབུ་མ་པ་ཆེན་པོ་དང༌། ཟླ་གགས་སོགས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་

པར་བས་ནས་དེས་བཞེད་པའི་སོང་ཉིད་དེ ་ཆད་སོང་མེད་དགག་ཡིན་པས། 

བསོམས་པས་ཉམས་སུ་བང་བ་མིན་ཞེས་སོགས་རེས་ཟློས་བེད་པའང་ཡ་ང་བའི་

གཏམ་མང་དུ་བིས་ཏེ། སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་གཞུང་ལུགས་སྦྱངས་པའི་གྲུབ་དོན་དུ། 

གཤེགས་ཁར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་སྐུའི་རྒྱུ་འཇོམས་པའི་ལྟ་ངན་ཐ་ཆད་ལ་

ཐུགས་སོང་འདུག་པ་ནི་ཤཱཀ་མཆོག་རང་ཉིད་སྐུ་བསོད་ཆེ་བའི་རྟགས་དང༌། སྐུ་

ཚེའི་སོད་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་སྨད་པའི་ལས་ཀི་བེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་

ཞིང་བརེ་ཁར་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ། སྐུའི་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་རྣམས་སུ། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་

པ་ལས། གང་ཞིག་གཏི་མུག་འབའ་ཞིག་གིས། །བསྒིབས་ཤིང་དེ་ཉིད་གེགས་བེད་

པ། །དེ་ལ་དགེ་ལེགས་འགོ་བ་ཡང༌། །མེད་ན་ཐར་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་པའི་ལུང་

དོན་སྐུ་ཉམས་སུ་བསར་བ་ལ་ཐུགས་རིངས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའོ། །

གྲུབ་མཐའ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བེད་ལས་ལ། །ལེགས་བཤད་འོད་དཀར་འདྲེན་པའི་

ཡར་གི་ངོ༌། །ལྟ་ངན་མུན་པ་གཏིབས་པའི་ནག་པོའི་ཕོགས། །ཟུང་དུ་ཚོགས་པ་ཇོ་མོ་

ནང་པའི་ལུགས། །དུས་འཁོར་ལེགས་བཤད་སྐྱ་རེངས་དཀར་པོ་ཡིས། །མཁས་
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རྣམས་དགའ་བའི་ཉི་མ་སོང་འདྲེན་ལ། །གསོར་མི་རུང་གི་ལྟ་ངན་མུན་པ་ཡིས། །ཐར་

ལམ་སྒིབ་བེད་ཇོ་མོ་ནང་བའི་ལུགས། །མཁས་པས་ལ་ལར་སུན་འབིན་སེར་བ་

འབེབས། །སྐབས་འགར་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་ཕེང་བས་མཆོད། །བདག་འདྲས་རྣམ་

པ་གཅིག་ཏུ་ཐག་བཅད་ནས། །བསོད་སྨད་བརོད་དཀའ་ཇོ་མོ་ནང་བའི་ལུགས། །རྟག་

བརྟན་ཐེར་ཟུག་ལྟ་བའི་ལྕགས་སྐུད་དང༌། །དབང་རྒྱུད་མན་ངག་གསེར་གི་སྲད་བུ་

གཉིས། །གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བའི་ལུགས་འདི་ཏི་སེ་ནས། །ཡུ་མོའི་མཉམ་གཞག་མལ་དུ་

རེད་ཅེས་གགས། །དེ་ལྟའི་བྱུང་བ་བརོད་པའི་གཏམ། །རང་བཞིན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་

དང༌། །སྐྱོན་མཚང་ཚེར་མ་འདོན་པ་ཡི། །རྒྱ་ཁབ་ལྟ་བུ་འདི་བས་སོ། །གྲུབ་མཐའ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་ལེགས་བཤད་ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ལས། ཇོ་

ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

བདུན་པ་གྲུབ་མཐའ་ཉི་ཚེ་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

ཀོང་ནི་རཱུ་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་སོགས་ཕག་ཆེན་བརྒྱུད་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

བྱུང་བ་དང༌། གཞན་ཡང་ཁ་རག་སྐོར་གསུམ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཞིག་བྱུང་འདུག་

ཀང༌། བ་མ་ཀོ་བག་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་བ་བ་ཆོས་ལ་འདི་མི་མཁེན་བ་བ་

མེད་ཅིང༌། ལྷག་པར་གེགས་སེལ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་བྱུང་སེ། ཁོང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཇི་ལྟ་བུ་

འཛིན་བཤད་པ་མ་མཐོང་བས་མ་ཤེས་ལ། འོན་ཀང་དེ་དུས་བོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་

ཁོང་གི་ཞབས་ལ་མ་གཏུགས་པ་མེད་པས་འཕིན་ལས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། སོབ་མ་དང་ཡང་

སོབ་བཟང་པོ་མང་དུ་ཐོན་འདུག་ཀང༌། དེའི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ཡིན་བ་བ་དང་ཆོས་

རྒྱུན་འདི་ཡིན་བ་བ་ཞིག་རིང་དུ་མ་བྱུང་བ་འདྲ། 
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བོ་དོང་ཨེར་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོ་བྱུང་བས་མཁས་གྲུབ་མང་དུ་ཐོན། ཁད་པར་

དུ་བོ་དོང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་འཇིགས་མེད་གགས་པ་སོགས་མཚན་གི་

རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་

པའི་གགས་པས་ཕོགས་ཀུན་ཁབ་པ། དེས་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་དམ་དུ་མ་དང༌། ཁད་པར་

དུ་དབངས་ཅན་མ་དངོས་སུ་གཟིགས། རེས་སུ་བཟུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སན་ངག་ལ་

མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་གྱུར། རོ་རེ་སེམས་དཔས་བསྐུལ་ནས་དེ་ཉིད་བ་ས་

པ་སོགས་པོ་ཏི་བརྒྱར་ལོངས་པ་ཙམ་བརམས། གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་དང་རོང་ཊིཀ་

པ་གཉིས་ཀ་རོད་པས་ཕམ། ངམ་རིང་དུ་རིག་གཏེར་བཀག་པ་མཁས་གྲུབ་རེས་སྐུ་

ན་ཕ་དུས་རོད་པས་བཅོམ་པར་བས། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དངོས་སུ་མ་མཇལ་ཀང་མོས་

པས་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་འདུགམཁས་གྲུབ་རེའི་བསོད་པ་བུང་བ་རྣམ་པར་རེན་པའི་རྒྱུད་

མང་འདི་ཉིད་ཀིས་ཕུལ་བར་གགས་ཀང༌། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པ་ཡིན་པས་

མཚན་ནོར་བར་ཟད། སྐབས་ཤིག་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་བཙུགས་པར་བཞེད་ནས། 

དཔལ་མོ་ཆོས་ལྡིངས་སོགས་དགོན་སེ་ཁ་ཤས་བཏབ། དེར་འཆད་ཉན་མཛད་པས་

བོ་དོང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ནའང་ཧ་ཅང་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་པ་མ་བྱུང་བ་

འདྲའོ། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་བུ་སོན་ཞབས་ཞྭ་ལུ་ཆོས་སེར་གདན་དྲངས། ཞྭ་ལུ་

སྐུ་ཞང་སོགས་ཀིས་མཐུན་རྐེན་སྦྱར་ཏེ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དབང་དང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་

མན་ངག་དང་བཅས་པའི་འཆད་ཉན་ཡུན་རིང་མཛད། དུས་འཁོར་དང་རོར་དབིངས་

གཙོ་བའི་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་བཙུགས། སོབ་མ་

གོང་གསུམ་པ་ཆོས་ཀི་དཔལ་བ། ཁྱུང་ལྷས་པ། སྒ་ཚད་པ་རྣམས་ལས་དུས་འཁོར། 



  213  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

བདེ་མཆོགརྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་སྐོར་རྣམས་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས་གསན། བུ་སོན་

གིརེས་སུ་སྒ་ཚད་པ་ཁིར་བཞུགས། ཤར་ཆེན་དང་ཙནྡྲ་པ་སོགས་བརྒྱུད་འཛིན་

རིམ་པར་བོན། དེ་ལ་ཞྭ་ལུ་བའི་གྲུབ་མཐའམ་བུ་ལུགས་པ་ཞེས་གགས་སོ། །

ཕག་ན་རོ་རེ་དང་དབེར་མེད་པ་ལྷོ་བག་གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ནི་

ཡབ་མེས་རྣམས་ཤུད་བུའི་བརྒྱུད་པ་རིང་མ་པ་ཡིན་ཀང༌། འདི་ཉིད་ཀིས་བཀའ་

གདམས་གསན་པ་དང་ཕག་ན་རོ་རེ་དངོས་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཟབ་གནད་

ཀི་ཆོས་སྩལ་བ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་འཆད་སེལ་མཛད། ལྷོ་བག་གྲུབ་མཐའ་

ཞེས་པའི་ཐ་སད་མི་བེད་ཀང་འབུར་དུ་དོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཞིག་ནི་ཡིན་པར་སྣང་

ངོ༌། །འདི་དག་རྣམས་ཡི་གེའི་ངལ་བས་འཇིགས་ནས་རྒྱས་པར་མ་སོས་སོ། །     ། །

སོན་པ་ཚད་མ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའི། །བསན་པ་ཚད་མ་དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའི་

སྲོལ། །བསན་འཛིན་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་མཛད་པའི། །ལོ་རྒྱུས་ཚད་མ་མདོ་

ཙམ་གེང་བར་བ། །

གཉིས་པ་དགྟེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ན།ི 

དེ་ཡང་དགེ་ལུགས་པའམ་དགེ་ལྡན་པ་ཞེས་པ་ནི་གདན་སའི་མིང་གིས་

བཏགས་པ་སེ། རེ་རིན་པོ་ཆེས་འབོག་རི་བོ་ཆེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་

བཏབ་ནས་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་དེར་སན་ཆགས་པར་བཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རེའི་

རིང་ལུགས་ལ་ཆོས་རེ་དགའ་ལྡན་པའི་ལུགས་ཞེས་འབོད་པ་བྱུང༌། དེ་ཚིག་སྣ་

བ་ས་ནས་བརོད་པའི་ཚེ་དགའ་ལུགས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་མ་བདེ་བས། དགེ་ལུགས་

པ་ཞེས་འབོད་པ་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །རེའི་རིང་ལུགས་ལ་དགའ་ལྡན་ལུགས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞེས་པའི་མཚན་འབྱུང་བ་བཀའ་གདམས་གེགས་བམ་ལས་ལུང་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཕ་ཆོས་ཀི་ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པའི་མ་འོངས་ལུང་བསན་ལས། ཐ་མར་བསན་པའི་མེ་རོ་

དག །གགས་པའི་མཚན་གིས་གསོ་བར་བེད། །དུ་མའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པར་བེད། །དེ་

ཡང་གནས་མཆོག་དམ་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་ཚིག་རང་གཉིས་པས་རེའི་མཚན་ཟུར་

དང༌། གནས་མཆོག་དམ་པ་ནི་དགའ་ལྡན་པ་ཞེས་གནས་མིང་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་

ཁབ་པར་བསན་ནོ། །ཞེས་རང་རེའི་དམ་པ་འགའ་ཞིག་གསུང་ངོ༌། །འགའ་ཞིག་གིས། 

རེ་རིན་པོ་ཆེས་གྲུབ་མཐའ་སེར་དུ་བཟུང་བས་སེར་ལུགས་པར་འབོད་པ་ཕིས་སུ་སྒ་

ཉམས་ནས་དགེ་ལུགས་པར་གགས་ཟེར་བ་ནི་འདོད་རྒྱལ་སྨྲས་པར་ཟད་དོ། །

ཡང་བ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གིས་ཀླུ་མེས་བོད་དུ་འབོན་ཁར་དབུ་ཞྭ་

སེར་པོ་བཞེས་འཕོ་ཞིག་གནང་ནས་འདི་གོན་ལ་ང་རེས་སུ་དྲན་པར་གིས་གསུང་

བར་བརྟེན་སྔོན་གི་འདུལ་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་དབུ་ཞྭ་སེར་པོ་མནབ་པ་ཡིན་

པས། རེ་བ་མས་ཀང་འདུལ་བའི་བསན་པ་ཉམས་པ་གཞི་ནས་གསོ་བའི་རྟེན་འབེལ་

དུ་དབུ་ཞྭའི་ཁ་དོག་སྔོན་གི་འདུལ་འཛིན་རྣམས་དང་མཐུན་པའི་སེར་པོ་མཛད་པར་

བརྟེན། རེའི་རིང་ལུགས་ལ་ཞྭ་སེར་འཆང་བའི་ལུགས་ཞེས་ཀང་གགས་སོ། །བཻཌཱུར་

སེར་པོ་བ་བ་ན། རེ་རང་ཉིད་ལ་བཞེད་པ་མེད་ནའང༌། དྲུང་ན་འཁོད་པ་རྣམས་ཀིས་

གྲུབ་མཐའ་གཞན་ལས་ཁད་ཐོན་པའི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཞྭ་མདོག་ཀང་སེར་པོ་

མཛད། ཅེས་བིས་པ་ནི་རང་གི་ངང་ཚུལ་འཕགས་ཆེན་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦྱོར་

བའི་ཅ་ཅོའི་གཏམ་མོ། །

དེ་ལྟར་དགེ་ལུགས་པའམ་ཞྭ་སེར་ཅོད་པན་འཆང་བའི་ལུགས་ཞེས་གགས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

པ་འདི་ཉིད་ཀིབྱུང་བ་མདོ་ཙམ་ཞིག་བཤད་ན་འདི་ལ་བཞི། 

བསན་པའི་བདག་པྱོ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་ཚུལ་དང༌། 

དེའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་བསན་འཛིན་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་པར་མཛད་

པའི་ཚུལ་དང༌། ལུགས་མཆོག་དེ་ཉིད་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཚུལ་

དང༌། ཞར་བྱུང་དུ་ལུགས་འདི་ལ་གཞན་གིས་ལོག་པར་འཁུ་བས་གགས་མ་རེད་

པའི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རེ་བ་མའི་རྣམ་ཐར་དམ་པ་སོ་སོས་མཛད་པ་

ཆེས་མང་བས་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པར་འདོད་པ་དག་གིས་དེ་རྣམས་བལྟ་བར་བ་ལ། འདིར་

ནི་རྣམ་ཐར་གི་གཙོ་བོ་འགའ་ཙམ་ཞིག་བསད་པར་བ་སེ། འདི་ལ་གཉིས། 

རང་ཉིད་ཀིས་ཡྱོན་ཏན་བརྟེས་པའི་ཚུལ་དང༌། 

རྒྱུ་དེས་བསན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ། 

ཡྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་མ་སྱོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་བཞྟེས་པའི་ཚུལ་དང༌། 

ལུང་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ལ་མངའ་བརེས་པའི་ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། 

རང་ཅག་གི་འདྲེན་པ་དམ་པ་མཚན་བརོད་པ་དཀའ་བའི་རེ་བཙུན་བ་མ་བོ་བཟང་

གགས་པའི་དཔལ་དེ་ཉིད། སྔོན་རྒྱལ་སྲས་སིང་སོབས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ན་རྒྱལ་བ་

དབང་པོའི་ཏོག་གི་སྤན་སྔར་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་ལུས་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་བར་རྒྱལ་བ་

དགེས་པའི་ལམ་བཟང་རྒྱས་པར་བེད་པའི་དམ་བཅའ་མཛད་པ་དང༌། སར་ཡང་

བདག་ཅག་གི་སོན་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བོན་པའི་དུས་སུ་བམ་ཟེའི་ཁེའུར་གྱུར་པས་

སོན་པ་ལ་ཤེལ་དཀར་གི་འཕེང་བ་ཕུལ་ཏེ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཚོན། སྔོན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་བ་དུ་མའི་སྤན་སྔར་

རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་རླབས་པོ་ཆེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མཛད་པའི་

མཐུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་གྱུར་པ་ན། ཤར་ཕོགས་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཀླུ་འབུམ་

དགེ་དང༌། ཡུམ་ཤིང་བཟའ་ཨ་ཆོས་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་བསམས་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་

འཛིན་པར་མཛད་དོ། །

དེ་ནས་དགུང་ལོ་གསུམ་བཞེས་པ་ན་ཀར་རོལ་པའི་རོ་རེས་ཡོངས་རོགས་

དགེ་བསེན་དུ་བསྒྲུབས་ཏེ་མཚན་ཀུན་དགའ་སིང་པོར་གསོལ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་

པའི་དུས་ཆོས་རེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་ལས་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་དགེ་

ཚུལ་གི་སོམ་པ་བཞེས་ཏེ་བོ་བཟང་གགས་པ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་བར་མཛད་

ཅིང༌། བ་མ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལས་མདོ་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་མང་དུ་གསན་ཏེ་དགུང་

ལོ་བཅུ་དྲུག་བཞེས་པའི་ཚེ་བོད་དུ་བོན། དགུང་ལོ་གང་གི་སྐབས་ཡིན་པ་རྣམ་ཐར་

རྣམས་སུ་མི་གསལ་ཡང༌། སྐབས་ཞིག་ན་ཡར་ལུང་རྣམ་རྒྱལ་དུ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་

ཤྲིའི་མཁན་བརྒྱུད་ཚོགས་ཆེན་པོའི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁིམས་རིན་ཆེན་པས་མཁན་པོ། 

བེ་རིང་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་མགོན་པོས་ལས་སོབ། སོམ་བརོན་བསོད་ནམས་རོ་

རེས་གསང་སོན་མཛད་ཅིང༌། ཁ་སྐོང་དུ་འོས་པ་གངས་ཚང་བའི་དད་པའི་དགེ་འདུན་

ལས་བསེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་བཞེས་ཏེ་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

བསབ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་གཏམས་པར་གྱུར་ཏོ། །

གཉིས་པ་ལ། མང་དུ་ཐྱོས་པ་ལུང་གི་ཡྱོན་ཏན་ལ་མངའ་བརྟེས་པ་དང༌། 

ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་མངའ་བརེས་པའི་ཚུལ་གཉིས་
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སོ། །དང་པོ་ལ། ཐོས་པས་སྒོ་འདོགས་བཅད་པ་དང༌། བསམས་པས་གདམས་པར་

ཤར་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རེ་བ་མ་འདི་ཉིད་འཇིག་རྟེན་དུ་བོན་པའི་དགོས་

པ་ནི་བསན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་པ་འབའ་ཞིག་གི་ཆེད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཕོགས་རེ་ཙམ་

མ་ཡིན་པར་འདུལ་བ་ཀཱ་རི་ཀཱ་ནས་གསང་བ་འདུས་པའི་བར་གི་མདོ་དང་བསན་

བཅོས་མཐའ་དག་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐེན་དུ་འཁེར་ཤེས་པའི་ཐུབ་

བསན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སྲོལ་བཟང་པོ། གངས་རིའི་ཁོད་དུ་སྔར་བོན་པའི་

མཁས་གྲུབ་སུས་ཀང་གསལ་བར་བེད་མ་ནུས་པ་དེ་ཉིད་གདུལ་བ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ལ་ཉི་མ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་རྣམ་འགེལ་ལས། ཐབས་བྱུང་དེ་རྒྱུ་ལོག་གྱུར་པས། །དེ་འཆད་པ་ནི་

དཀའ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས་ན་རང་གིས་ཐོག་མར་བསན་པ་ཡོངས་རོགས་

ཀི་གནད་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ཞིག་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལ་ཐོག་མར་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་

མཐའ་དག་ལ་ཕོགས་རེར་མ་སོང་བའི་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་དགོས་པར་གཟིགས་

ནས། བཤེས་གཉེན་མཁས་པའི་དེད་དཔོན་ལ་བརྟེན་ནས། ཐོས་པའི་གྲུ་ཆེན་ལྷག་

བསམ་གི་བ་དན་དཀར་པོ་འཕར་བ། བརོན་པའི་རླུང་ཤུགས་དྲག་པོས་བསྐྱོད་དེ། 

གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཞུགས་ནས་གཞུང་

དོན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་འཚོལ་བ་ལ་བརོན་པ་རྒྱལ་སྲས་རྟག་ཏུ་ངུ་དང་མཚུངས་

པར་མཛད་དོ། །

དེའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པ་ལས་གཙོ་བོར་

བརམས་པའི་ཐོས་པ་མཛད་ཚུལ་ལ། 
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གཞུང་ལུགས་སྤི་ལ་ཐྱོས་པ་མཛད་ཚུལ་དང༌། 

ཁད་པར་དུ་དབུ་ཚད་ལ་ཐོས་པ་མཛད་ཚུལ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། རེ་བ་མ་

རང་ཉིད་ཀིས། དེ་ཉིད་ཕིར་ན་མི་ཕམ་ཆོས་རེ་དང༌། །འཛམ་གིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་

གཉིས་ཞེས་གགས་པའི། །གཞུང་ལ་ཕོགས་རེ་བ་དང་རགས་པ་རེས། །ཚིམ་པར་མ་

བས་ཀུན་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བདེ་བ་ཅན་

དུ་བོན། །སེ་ཐང་བ་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེ་དང༌། གདན་ས་བ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེསོབ་དཔོན་

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཨུ་རྒྱན་པ་རྣམས་ལ་བསན་བཅོས་མངོན་པར་

རྟོགས་པའི་རྒྱན་ར་འགེལ་དང་བཅས་པ་གསན་པས་ཞག་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་གིས་

ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང༌། བ་མ་འཇམ་རིན་པ་ལས་བམས་ཆོས་གཞན་རྣམས་ཀང་

གསན། ཁད་པར་དུ་ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་བའི་དྲུང་དུ་ཕར་ཕིན་གི་གཟབ་

བཤད་ཚར་གཅིག་གསན་པས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཚིམས། དེ་ཡང་དེང་སང་གི་སོབ་

གཉེར་བ་བཞིན་དུ་ཐལ་འཕེང་ཉོག་པོ་ཞིག་གིས་ཆོག་ཤེས་མཛད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཤེར་ཕོགས་ཀི་འགེལ་པ་ལ་བོད་སྔ་རབས་པས་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབེད་དུ་འདོད་པའི་

འབུམ་ཊིཀ་དང༌། བརྒྱད་སོང་དོན་བ་ས་དང༌། དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དང༌། མངོན་

རྟོགས་རྒྱན་བཞི་དང༌། དེའི་ནང་ནས་ཀང་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལ་ཐོགས་མེད་ཀིས་

མཛད་པའི་དེ་ཉིད་རྣམ་ངེས་དང༌། དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་ཉི་ཁི་གཞུང་འགེལ་

དང༌། འཕགས་པ་གོལ་སེས་མཛད་པའི་ཉི་ཁི་ལེའུ་བརྒྱད་མའི་འགེལ་པ་ཉི་ཁི་སྣང་བ་

དང༌། བཙུན་པ་གོལ་སེས་མཛད་པའི་ལེའུ་མང་གི་འགེལ་པ་ཉི་ཁི་རྣམ་འགེལ་དང༌། 

སེང་གེ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་དོན་གསལ་དང༌། བརྒྱད་སོང་འགེལ་ཆེན་

དང༌། ལེའུ་བརྒྱད་པའི་བ་ས་དོན་དང༌། ་ད་འགེལ་གསར་མ་དང༌། སངས་རྒྱས་
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ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས་མཛད་པའི་་ད་པའི་འགེལ་པ་པཉི་ཀ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཤཱནྟི་

བས་མཛད་པའི་ཉི་ཁི་དག་ལྡན་དང༌། བརྒྱད་སོང་པའི་འགེལ་པ་སིང་པོ་མཆོག་དང༌། 

དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་ཤེར་སིང་གི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་དང༌། སོབ་

དཔོན་དབིག་གཉེན་དང༌། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་མཛད་པའི་རོ་རེ་གཅོད་པའི་འགེལ་པ་

རྣམས་དང༌། སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོའི་རེས་འབང་ཆོས་ཀི་བཤེས་གཉེན་ལ་

སོགས་པའི་འགེལ་བཤད་རྣམས་དང༌། མདོ་སེ་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་དབིག་གཉེན་

གིས་མཛད་པ་དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་བཙུན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་མཛད་པ་དང༌། 

ཁ་ཆེ་ཛྙཱ་ན་ཤྲིའི་བ་ས་དོན་དང༌། བོ་བརྟན་གི་འགེལ་ཆེན་དང་བཅས་པའི་འགེལ་

བཤད་རྣམས་དང༌། རྒྱུད་བ་མ་ལ་ཐོགས་མེད་ཀིས་འགེལ་པ་དང༌། འབེད་གཉིས་ལ་

དབིག་འགེལ་དང༌། དབུས་མཐའི་འགེལ་བཤད་བོ་བརྟན་གིས་མཛད་པ་བཅས་

གཞུང་དེ་དག་གི་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་མཛད་དེ་ལོ་གཉིས་ཀི་

ཁོངས་སུ་བམས་ཆོས་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པར་གྱུར་ཏོ། །

འདུལ་མངྱོན་གི་གཞུང་ལ་ཐྱོས་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། 

རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས་ལ་མངོན་པ་མཛོད་རང་འགེལ་གི་

སེང་ནས་མཛུབ་འཁིད་མཛད་དེ་གསན་པས་གསུང་བཤད་གཞུང་གི་ཚིག་རིས་

ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པར། བསན་བཅོས་ཀི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་དོན་གི་

ཁོག་ལེགས་པར་བསྒིགས་ནས་འགངས་འཆུན་པའི་གོ་བ་བོགས་ཆོད་དུ་སེར་ནུས་

པ་ཞིག་འདུག་པས་དད་པ་ཆེན་པོ་འཁྲུངས། གང་གསུངས་ཐམས་ཅད་ལན་རེ་ཁོ་

ནས་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང༌། དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་ལ་དྲི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཏུགས་ལེགས་པར་མཛད་པས། རེ་བཙུན་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་འཕོག་པར་གྱུར་

ཏེ། ཁེད་ལ་མཛུབ་འཁིད་བེད་པ་ལ་ལེགས་པར་བསྒིམ་དགོས་པ་འདུག་ཅེས་

གསུངས། དབུ་མ་འཇུག་པའང་ཚར་གཅིག་གསན་ཅིང༌། ཕིས་སུ་མངོན་པ་ཀུན་

བཏུས་གཟབ་བཤད་དང༌། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རང་འགེལ་ཞིབ་ཏུ་གསུངས་པས་

སྤིའི་གོ་ལ་ལེགས་པར་འཁྲུངས། ཕར་ཕིན་དང་འདུལ་བ་རྣམས་ཀང་གསན། དབུ་

ཚད་ཀི་རིགས་པའི་སོ་དང་པོར་རེད་མདའ་བ་ལས་རེད་པས་འདི་ཉིད་འགན་ཟླ་མེད་

པའི་བ་མའི་གཙོ་བོར་མཛད། སྐྱོར་མོ་ལུང་པའི་མཁན་པོ་དཀའ་བཞི་པ་བོ་གསལ་

ཞེས་པ་འདུལ་མཛོད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་བེད་པ་ལ་འདུལ་བ་མདོ་ར་བ་འགེལ་པ་

ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་གསན་པའི་ཞར་ལ་མདོ་རའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་གི་

དབུ་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་མདའ་ཚད་མ་བཅུ་བདུན་ཙམ་རེ་ཐུགས་ལ་བཟུང༌། 

ཐོས་བསམ་མཛད་པའི་འདུལ་མངོན་གི་གཞུང་གི་སྐོར་ནི། མདོ་རའི་འགེལ་

ཆུང་ཡོན་ཏན་འོད་ཀིས་མཛད་པ་དང༌། ཆོས་ཀི་བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་རྒྱ་

ཆེར་འགེལ་བ་དང༌། མདོའི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་འབེད་ཀིས་མཛད་པ་

དང༌། ལུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་བ་སོབ་དཔོན་དགེ་ལེགས་བཤེས་གཉེན་གིས་

མཛད་པ་དང༌། རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་དུལ་བ་ལྷས་མཛད་པ་དང༌། ཕན་

ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་ཚུལ་ཁིམས་བསྐྱངས་ཀིས་མཛད་པ་དང༌། སོ་སོར་

ཐར་པའི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་ཁད་པར་བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པ་དང༌། སོ་སོར་

ཐར་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་བ་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པ་དང༌། དག་བཅོམ་པ་

ས་ག་ལྷས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་མེ་ཏོག་འཕེང་རྒྱུད་དང༌། སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་འོད་ཀིས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མཛད་པའི་དགེ་ཚུལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་སུམ་བརྒྱ་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་དུལ་བ་

ལྷས་མཛད་པའི་དགེ་ཚུལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལྔ་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་འདུལ་

བའི་འགེལ་པ་འགེལ་བཤད། ཡན་ལག་ཕན་དང་བཅས་པ་གུང་བསྒིགས་པའི་ལག་

ལེན་དང༌། གནང་བཀག་གི་ཁད་པར་རྣམས་རོགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། མངོན་པ་

མཛོད་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་དང༌། གགས་པ་བཤེས་གཉེན་གི་དོན་གསལ་དང༌། 

གང་སེལ་གི་འགེལ་བཤད་མཚན་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་འབངས་པ་དང༌། ཀུན་བཏུས་

འགེལ་པ་རྒྱལ་སྲས་མ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེག་པ་གོང་འོག་གི་མངོན་པའི་དོན་

མཐའ་དག་བཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚད་མའི་གཞུང་ལ་ཐྱོས་པ་མཛད་ཚུལ།

རེ་རང་ཉིད་ཀིས། ཁད་པར་ཚུ་རོལ་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་ཡི། །དེ་ཉིད་གཏན་

ལ་འབེབས་པའི་སོ་གཅིག་པུ། །ཡང་དག་རིགས་པའི་གཞུང་གི་དཀའ་གནས་

ལ། །འབད་པ་དུ་མས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྦྱངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། །སྔར་བ་མ་

རེ་བཙུན་པ་དང༌། ཕིས་སུ་ལོ་ཙཱ་བ་དོན་བཟང་ལས་ཀང་གསན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཚད་མ་སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་གཟིགས་རྟོག་མཛད་

ཅིང༌། གུང་བསྒིགས་ནས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས། བོད་ཀི་བཤད་སྲོལ་ཕལ་

ཆེ་བ་འགེལ་པ་དང་མི་མཐུན་པར་གཟིགས་ནས། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རང་

འགེལ་འགེལ་བཤད་དང་བཅས་པ་དང༌། རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་པ་ལྷ་ཤཱཀ་གཉིས་

དང༌། བམ་ཟེ་གཉིས་ཀི་འགེལ་པ་དང༌། རྒྱན་གི་འགེལ་པ་དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་

གཉིས་དང༌། རྣམ་ངེས་ཀི་རང་འགེལ་དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་ཆོས་མཆོག་གིས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཛད་པ་དང༌། རིགས་ཐིགས་ཀི་འགེལ་པ་ཆོས་མཆོག་གིས་མཛད་པ་སེ། འགེལ་

པ་འགེལ་བཤད་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་ཕན་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་

ནས་ཐུགས་སྦྱང་མཛད་པས། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀི་དགོངས་པ་དཔྱིས་

ཕིན་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་བོད་ཀི་ཚད་མའི་བཤད་སྲོལ་ཕལ་ཆེ་བ་སིང་པོ་མེད་

པར་བས་སོ། །

དབུ་མའི་གཞུང་ལ་ཐྱོས་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། 

རེ་རང་གི་ཞལ་ནས། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལ་ངལ་བ་མང་བས་ཀང༌། །ཟབ་

དོན་ཉམས་སུ་ལེན་དང་སྨྲ་བ་ན། །གང་ཡང་མ་བསབས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི། །ལྟ་

བའི་ཚུལ་ལས་རིང་དུ་མ་སོང་བར། །མཐོང་ནས་ལྷག་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་

ཀི། །ཟབ་མོ་འབེད་པའི་ཕ་བའི་རིགས་ལམ་ནས། །ཡང་དག་ལྟ་བ་འདྲེན་པའི་གནད་

ཀུན་ལ། །ལེགས་པར་སྦྱངས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པར་བས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། 

དེ་དུས་བོད་དུ་དབུ་མའི་བཤད་སྲོལ་ཤིན་ཏུ་ནུབ་པས། བ་མ་རེད་མདའ་བ་ལས་

འཇུག་པའི་བཤད་པ་མ་གཏོགས་ར་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཚོགས་གཞན་གི་

བཤད་པ་གསན་པ་མ་བྱུང་ཞིང༌། རིགས་ཚོགས་ཀི་ལུང་ཞིག་སྣར་ཐང་མཁན་པོ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ་དང༌། བདེ་བ་ཅན་པའི་བ་མ་འཇམ་རིན་པ་ལ་གསན། 

མདོར་ན་དེའི་དུས་སུ་ཁོང་དཔོན་སོབ་ལ་རིགས་ཚོགས་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་ལྟ་

ཞོགལུང་ལེན་པའི་ཡུལ་ཡང་དཀའ་བར་བྱུང་འདུག་གོ །

དབུ་མ་ལ་སྦྱངས་པ་མཛད་པའི་གཞུང་ནི། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་

ལུགས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་
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དང༌། རེས་འབང་གི་གཞུང་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་དོན་འགེལ་བཞི་བརྒྱ་པ་དང༌། དེའི་

འགེལ་པ་ཟླ་བས་མཛད་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་འགེལ་པ་

དང༌། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་མཛད་པའི་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་དོན་འགེལ་

དབུ་མ་སིང་པོ་དང༌། དེའི་རང་འགེལ་རྟོག་གེ་འབར་བ་དང༌། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་ཚིག་

འགེལ་ཤེས་རབ་སྒོན་མེ་དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་

ཀིས་མཛད་པ་དང༌། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་དོན་འགེལ་ཟླ་བས་མཛད་པའི་དབུ་

མ་འཇུག་པ་དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་ཛ་ཡ་ཨཱ་ནནྡས་མཛད་པ་དང༌། ར་བ་ཤེས་རབ་

ཀི་ཚིག་འགེལ་ཚིག་གསལ་དང༌། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་ཚིག་དོན་གསལ་བར་བེད་

པའི་དབུ་མ་རྒྱན་དང༌། དེའི་རང་འགེལ་དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་དང༌། དབུ་མ་བདེན་

གཉིས་དང༌། དེའི་རང་འགེལ་དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་དང༌། གཞན་ཡང་དབུ་མ་སྣང་

བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །

གཉིས་པ་གསང་སྔགས་ཀི་ཐྟེག་པ་ལ་ཐྱོས་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། 

རྟོགས་བརོད་ལས། འདི་ན་རོགས་སངས་རྒྱས་སུ་བགོད་པ་ལ། །ཟབ་མོ་རོ་

རེ་ཐེག་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག །རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་གསང་སྔགས་ཕར་ཕིན་ལས། །ཤིན་

ཏུ་ཁད་པར་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས། །ཉི་མ་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ཀུན་ཏུ་གགས། །ཚིག་དེ་

བདེན་པའི་ཚིག་ཏུ་འདོད་བཞིན་དུ། །ཟབ་མོའི་ཐེག་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅེས། །ཚོལ་

བར་མི་བེད་མཁས་པའི་ཁུར་འཛིན་པ། །དེ་འདྲ་དེ་ཡང་ཤེས་རབ་ཅན་ཡིན་ན། །དེ་

ལས་གཞན་པའི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་གང༌། །ཤིན་ཏུ་ཕད་དཀའ་གོང་ན་མེད་པའི་

ལམ། །འདི་འདྲ་ཡལ་བར་འདོར་བ་ཀེ་མ་མཚར། །དེ་ཉིད་ཕིར་ན་རྒྱལ་བའི་ཐེག་པ་
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མཆོག །སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་དཀོན་པའི་རོ་རེ་ཐེག །དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀི་གཏེར་

གྱུར་ཟབ་མོ་དེར། །ཞུགས་ནས་འབད་པ་མང་པོས་རིང་དུ་སྦྱངས། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཏེ། དེ་དུས་བོད་ན་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཚ་གང་ལྟར་འགལ་བར་འཛིན་པ་ཤས་

ཆེ་བས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ནི་གསང་སྔགས་ལ་མི་འཇུགསྔགས་

ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་སོང་བར་བེད་པ་ལ། རེ་འདིས་སྔོན་རྒྱལ་

བ་དབང་པོའི་ཏོག་གི་དྲུང་དུ་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དང་གསང་སྔགས་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་

ལམ་བཟང་རྒྱས་པར་བའོ་ཞེས་དམ་བཅའ་མཛད་པ་བཞིན་སྐལ་ལྡན་རྣམས་མདོ་

སྔགས་གཉིས་གཅིག་གཅིག་གོགས་སུ་འཁེར་ཤེས་པའི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་ལ་

འགོད་པའི་ཆེད་དུ་ཐོག་མར་རང་ཉིད་ཀིས་གསང་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ཕོགས་རེ་

ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པར་དགོངས་ཏེ། ཞལ་ནས། ང་ལ་སྔགས་

ཀི་ཕོགས་ལ་གཞན་གིས་བསྐུལ་དགོས་པ་མེད། ཆུང་ངུ་ནས་འདི་ལ་ཤེས་འདོད་

དྲག་པོ་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ཡང་རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསབ་དགོས་

སམ་པ་ཞིག་དང་པོ་ནས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། སྐབས་ཞིག་བ་མ་རེ་བཙུན་པའི་

ཞལ་ནས། ཁེད་ཀིས་སྔགས་ཀི་རད་གཅོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པ་ལ་ཡུན་རིང་འགོར། 

དེ་བས་རེ་ཞིག་སེ་སྣོད་ཀི་བཤད་པ་མཛད་པ་མི་འཐད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། 

བདག་སྔགས་ཀི་ཕོགས་ལ་ཤེས་འདོད་དྲག་པོ་ཡོད་པས་སྔགས་ཀི་རད་གཅོད་

ཅིས་ཀང་བགིད་པ་ལགས་ཞེས་ཞུས་སོ། །

དེ་ཡང་རེ་འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་སོ་བཞི་བཞེས་པ་རྟའི་ལོ་རོ་རེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་

སེ་གོང་འོག་མཐའ་དག་གི་དབང་ལུང་མན་ངག་བཤད་སྲོལ་ཁུངས་བཙུན་པ་ཡོད་དོ་
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ཅོག་གསན་རྒྱུའི་དགོངས་པ་གཏད་པའི་སྐབས་ཞིག་ན་མནལ་ལམ་དུ་ཁི་ཆེན་པོ་

ཞིག་གི་སོང་ན་བ་མ་ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་བགེས་ཉམས་ཅན་དབུ་རྒྱན་

གསོལ་ཞིང་རོར་དྲིལ་བཟུང་བ་ཞིག་བཞུགས་འདུག་པ་དེའི་སྐུ་མདུན་ན་རེ་རང་

བཞུགས་འདུག་པ་ལ། བ་མ་བཞེངས་ནས་རོ་རེའི་འགོས་ཀིས་གར་སབས་དང་

བཅས། རོརེ་གསོར་ཞིང་དྲིལ་བུ་བསིལ་ནས་རེ་རང་ལ་གཡས་བསྐོར་ལན་གསུམ་

མཛད་ཅིང༌། ཕེང་བ་ནས་བྱུང་བའི་ཨེ་ཀཱ་པ་ཙི་ཀཱ་པ་ཞེས་སྒ་བསྒགས་ནས། རེ་འདིའི་

དབུའི་སེང་དུ་རོ་དྲིལ་བཟུང་ནས་ཀར་བཛྲ་ཞེས་བ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ནས་ཁི་ལ་

བཞུགས་སོང་བ་ཞིག་རིས། མནལ་སད་པ་ན་ཐུགས་ལ་བདེ་ཉམས་ཆེན་པོ་

འཁྲུངས། གསང་མཚན་སྔར་ནས་དོན་ཡོད་རོ་རེ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པར་བྱུང་

དགོངས་པ་ཞིག་བྱུང༌། དེ་ནས་ཞཱ་ལུ་རི་སྦུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ་ལ་ཡོ་ག་

སོགས་གསན་པར་འབོན་དགོངས་ནས་ཡོད་པའི་ནུབ་གཅིག་མནལ་ལམ་དུ། ཁི་

ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སེང་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱུང་པོ་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་བ་མ་བགེས་པོ་ཞིག་

བཟང་པོའི་བཞུགས་སངས་མཛད་པའི་དྲུང་ན་རེ་རང་བཞུགས་འདུག་པ་ལ། བ་མ་

དེས་ཕག་གཉིས་ཀིས་ཐུགས་ཀའི་ན་བཟའ་བསལ་ནས་རེན་པར་བསན་པའི་ཐུགས་

ཀར་སྔགས་ཀི་འཕེང་བ་རིང་པོ་རིམ་པ་དུ་མས་བསྐོར་པའི་འཁོར་ལོ་ཡིག་འབྲུ་

རྣམས་ཁ་ཧྲམ་མེ་འདུག་པའི་སྔགས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཀོག་པ་ཞིག་རིས། ལྟས་ཁད་

པར་ཅན་དེ་དག་གཟིགས་ནས་ཞྭ་ལུར་ཕེབས་ནས་བ་མ་དེ་ཉིད་མཇལ་བས་སྔར་

མནལ་ལམ་དུ་བྱུང་བའི་དབིབས་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་འདུག་པས་དད་གུས་སྨྲ་མི་ཤེས་པ་

ལྟ་བུ་འཁྲུངས། 
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ་ནས་ལམ་སྒོན་ལས། བ་བ་སྤོད་སོགས་རྒྱུད་གསུངས་པའི། །གལ་ཏེ་

གསང་སྔགས་སྤོད་འདོད་ན། །དེ་ཚེ་སོབ་དཔོན་དབང་བསྐུར་ཕིར། །བསེན་བཀུར་

རིན་ཆེན་སོགས་སྦྱིན་དང༌། །བཀའ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བ་མ་དམ་པ་

མཉེས་པར་བ། །བ་མ་མཉེས་པར་གྱུར་པ་ཡིས། །ཡོངས་རོགས་སོབ་དཔོན་དབང་

བསྐུར་བས། །སིག་ཀུན་རྣམ་དག་བདག་ཉིད་ནི། །དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་ལྡན་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསམ་པས་རོ་རེ་འཆང་དངོས་སུ་བལྟ་བ་དང༌། 

སྦྱོར་བས་ལུས་ངག་གི་བསེན་བཀུར་བས། འཚོ་བ་ནར་མ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་དང་

གོས་དར་སོགས་འབུལ་བ་དང༌། སྐབས་སྐབས་དམ་ཚིག་གི་རས་ཚོགས་ཀི་མཆོད་

པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཉེས་པར་མཛད་ནས། ཐོག་མར་ཡོ་གའི་དཀིལ་འཁོར་

ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་དབང་གིས་སྣ་དྲངས་ཏེ། གདུགས་དཀར། དམ་ཚིག་གསུམ་

བཀོད། བཅུ་གཅིག་ཞལ། རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས། ཚེ་དཔག་མེད་སོགས་བ་རྒྱུད་དང༌། 

རྣམ་སྣང་མངོན་བང་སོགས་སྤོད་རྒྱུད་དེ། དེ་སྐབས་བོད་ན་ཡོད་པའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་

རྣམ་པར་དག་པ་ཕལ་ཆེར་གསན་ཅིང་བ་མེད་ལ་ཡང་གསང་འདུས་མི་བསྐྱོད་པ་

དང༌། བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པ་དང༌། ནག་པོ་པ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ནས་ཁོང་

ལ་མངའ་བའི་བཀའ་ལུང་ཕལ་ཆེར་བུམ་པ་གང་བོའི་ཚུལ་དུ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་

གཏམས་པར་མཛད་ནས་ལོ་གཅིག་བཞུགས། དེ་ལྟར་ཆོས་གནང་བའི་ཚེ་དབང་རེ་

རེ་རོགས་པའི་མཚམས་སུ་བ་མ་དེའི་ཞལ་ནས། ང་ལ་ཡང་འདི་བ་མ་འདི་ཞེས་བ་

བས་དགེས་བཞིན་དུ་གནང་བ་ཡིན་ནོ་བ་བ་རེ་ངེས་ཅན་དུ་གསུངས་ཤིང༌། བཀའ་

ལུང་ལེགས་པར་རོགས་པ་ན་ད་ནི་ཆོས་བདག་པོ་ལ་འཕོད་པས་འགོད་པ་མེད་དོ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི་རེ་བཙུན་ཁྱུང་པོ་རིན་པོ་ཆེས། ཀུན་མཁེན་འཕགས་པ་འོད་

དང༌། བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གཉིས་ལས་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་

བཞེས་པའི་བིན་རླབས་ཀི་བཅུད་མ་ཉམས་པའི་རོ་རེ་ཐེག་པའི་བསན་པ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་རེ་འདི་ཉིད་ཀི་ཕག་ཏུ་འཕོད་ནས་ཕོགས་འདིར་སྐྱེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཕན་བདེའི་ར་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་དགོངས་པར་གསལ་ལོ། །

ཉང་སོད་བདེ་ཆེན་དུ་དབར་སོན་གཉིས་ཙམ་གི་བར་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀི་

དཔལ་བ་ཚུལ་བཞིན་བསེན་ནས་རོ་རེ་རྣལ་འབོར་མས་དངོས་སུ་རེས་སུ་བཟུང་བ་

པནི་ཏ་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པའི་ལེགས་བཤད་རོ་རེ་འཕེང་བའི་དབང་

ཆེན་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས། བདེ་ལེགས་སུ་བེད་པའི་དཀིལ་འཁོར་གསུམ་དང་བཅས་

པའི་དབང་ལུང་མཛུབ་ཁིད་བཤད་པ་གར་ཐིག་དབངས་གསུམ་གིཕག་ལེན་དང་

བཅས་པའི་སོ་ནས་རོ་རེ་འཕེང་བ། རྣལ་འབོར་རོགས་འཕེང༌། འོད་ཀི་སེ་མ་སེ་

འཕེང་བ་སྐོར་གསུམ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་སྦྱངས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་ཕག་རོར་

འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་གསན་ནོ། །ལྷག་པར་རྣལ་

འབོར་རྒྱུད་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཉང་སོད་སྨད་ཀི་མཚམས་འཁིས་ར་

ཁང་ཞེས་པར་ཡོ་ག་བ་མགོན་བཟང་ཞེས་གདན་དྲངས་ནས། རོ་རེ་དབིངས་དང་

དཔལ་མཆོག་རེ་མོ་ལ་སོགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་གར་ཐིག་

དབངས། དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་གའི་འཁིད། ཕག་རྒྱ་འཆིང་བ་སོགས་བུ་སོན་རིན་པོ་

ཆེའི་ཕག་ལེན་ལྟར་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས། སར་ཡང་པན་གནམ་ཕག་པ་རིར་ཞྭ་ལུའི་ཡོ་ག་

པ་མཁས་པ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་རྒྱལ་མཚན་གགས་པ་སྤན་དྲངས་ནས། ཡོ་གའི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དབངས་དང་ཕག་ལེན་སོགས་ལ་དག་ཐེར་མཛད་ཅིང༌། བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པས་མཛད་པའི་རོ་རེ་འབྱུང་བའི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ། དེ་ཉིད་བ་ས་པ། རེ་མོ། 

དཔལ་མཆོགསྦྱོང་རྒྱུད་སོགས་རྒྱུད་དང༌། དེ་ཉིད་སྣང་བ། ཀོ་ས་ལའི་རྒྱན། དཔལ་

མཆོག་འགེལ་ཆེན་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་རིགས་དུ་མའི་ལུང་ཡང་

གསན་ནོ། །

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གི་གཞུང་གང་དང་གང་ལ་སྦྱངས་བ་ནི། བ་རྒྱུད་ལ། 

གསང་བ་སྤིརྒྱུད་དང་ལེགས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུད་དང༌། དེའི་བ་ས་དོན་བང་ཆུབ་མཆོག་

གིས་མཛད་པ་དང༌། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་དང༌། དེའི་བ་ས་དོན་སངས་

རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པ་དང༌། བསམ་གཏན་ཕི་མ་དང༌། དེའི་འགེལ་པ་སངས་

རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་དང༌། ཕག་ན་རོ་

རེའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་རིག་པ་མཆོག་དང༌། རོ་རེ་གཏུམ་པོའི་རྒྱུད་དང༌། རོ་རེ་རྣམ་

འཇོམས་ཀི་ར་བའི་རྒྱུད་དང༌། བཤད་པའི་རྒྱུད་རི་རབ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པར་བརྟེན་

ནས་བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་

དོ། །སྤོད་རྒྱུད་ཀི་སྐོར་བོད་དུ་མང་པོ་མ་འགྱུར་ཡང༌། གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་རྒྱུད་དང༌། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀི་གཙོ་བོ་ར་བའི་

རྒྱུད་ལ་དེ་ཉིད་བ་ས་པའིརྒྱུད་ཕི་མ་དང་བཅས་པ། དེའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་སྣང་བར་བེད་པ་སོབ་དཔོན་ཀུན་སིང་གིས་མཛད་པ་དང༌། དེ་ཉིད་བ་ས་པའི་

རྒྱས་འགེལ་ཀོ་ས་ལའི་རྒྱན་ཅེས་བ་བ་ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པའི་རྒྱུད་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང༌། བཤད་པའིརྒྱུད་རོ་
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རེ་རེ་མོ་དང༌། དཔལ་མཆོག་དང་པོ་དང༌། དེའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་སོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་

བཞི་པ་སོབ་དཔོན་ཀུན་སིང་གིས་མཛད་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་རྒྱུད་དང༌། དེའི་འགེལ་པ་པཎི་ཏ་མུཀི་ཀ་ཀོ་ཥས་མཛད་པ་དང༌། ངན་སོང་

སྦྱོང་བའི་རྒྱུད་དང༌། དེའི་འགེལ་པ་སྣང་བའི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་སེ། མདོར་ན་རྒྱུད་སེ་

འོག་མ་གསུམ་གི་རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕིན་

པར་མཛད་དོ། །

བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་ལ་ཐོས་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། རྣམ་ཐར་ཟུར་འདེབས་ལས། 

ཞྭ་ལུར་བ་མ་ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་ལ་རྒྱུད་སེ་བཞི་ཀའི་དབང་

རྒྱུད་མན་ངག་ཕལ་ཆེར་གསན་ཅིང༌། ཁད་པར་དུ་ས་སྐྱ་པ་དང་བུ་སོན་པའི་ལུགས་

ཀི་ཡོ་ག་དང༌། བ་མེད་ཀི་སྐོར་མ་ལུས་པ་དེའི་ནང་ནས་ཀང་གསང་འདུས་མར་

ལུགས། འགོས་ལུགས། ཇོ་བོ་ལུགས་སོགས་འཕགས་ལུགས་དང༌། ཡེ་ཤེས་

ཞབས་ལུགས། ཀུན་སིང་གི་ལུགས་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་བོད་ཀི་བཤད་སྲོལ་དང་བཅས་

པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལ། གསང་

འདུས་ར་རྒྱུད་ཀི་བཤད་སྲོལ་ནི་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ལ་གསན་ཅིང༌། གོང་

གསུམ་བདེ་ཆེན་པ་ཆོས་ཀི་དཔལ་བ་ལ་ཡང་འཕགས་ལུགས་ཀི་གསང་འདུས་སྐོར་

གསན་པར་མངོན་ཏེ། མཐའ་དཔྱོད་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་ལས། རེ་བཙུན་དམ་པ་ཀུ་མཱ་ར་

མ་ཏིའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། བུ་སོན་ཞབས་ཀི་སོབ་མ་རེ་བཙུན་དམ་པ་ཁྱུང་པོལྷས་

པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། རེ་བཙུན་དམ་པ་ཆོས་ཀི་དཔལ་བ་གསུམ་ཀ་བསོམས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས། འཕགས་ལུགས་ཀི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་རོགས་
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པར་མནོས་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀི་དབང་སོགས་ནི་བུ་སོན་གི་ཐུགས་སྲས་སྒ་ཚད་

པ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཡང་གསན་ནོ། །མ་རྒྱུད་བདེ་དགེས་སོགས་ནི། མདོ་སྨད་

དུ་བཞུགས་སྐབས་ཆོས་རེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་པའི་ཞབས་དྲུང་ནས། བདེ་མཆོག་

དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔ། འཇིགས་བེད་རྭ་ལུགས། ཀ་ཻརོ་རེ། ཕག་རོར་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་སོགས་

ཀི་དབང་དང་བཤད་པ་མན་ངག་ཅི་རིགས་པ་གསན། ཞྭ་ལུར་མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་

རྣམ་རྒྱལ་ལས་བདེ་མཆོག་མཻ་ཏི་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་གསན། སེ་ཐང་གི་ཆོས་

རོང་དུ་བ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུས་དཀིལ་

གི་དབང་དང༌། འཇམ་དབངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་རེས་གནང་གསན། ཞྭ་ལུ་རི་སྦུག་ཏུ་

ཁྱུང་ལྷས་པར། ལཱུ་ཨི་པ་དང༌། ནག་པོ་པའི་དབང་གསན། བདེ་མཆོག་ར་རྒྱུད་ཀི་

བཤད་པ་ནི། རྒྱུད་འགེལ་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་ལས། བ་མ་འཕགས་པ་འོད་ཅེས་པ་

ཇོ་བོ་ལུགས་དང༌། ལོ་ཆུང་དང་ས་སྐྱ་བའི་ལུགས་ཀི་དབང་དང་འཁིད་དང་བཤད་པ་

མངའ་བ་ཞིག་གིས་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་གནང༌། ཡང་བ་མ་དེས་མར་

དོའི་ལུགས་ཀི་བཤད་ལུང་ཡང་རེ་བ་ལ་ཞུས་གསུངས་པས་ཁོང་ལ་ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་

པ་གཉིས་ཀ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ནཱ་རོ་པའི་བཤད་སྲོལ་མངའོ། །བུ་སོན་ཞབས་ཀིས་

མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོའི་བཤད་ལུང་དེའི་སོབ་མ་བ་མ་བདེ་ཆེན་

པོ་ཆེན་པོ་ལ་བདག་གིས་ཐོས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཀཻ་རོར་གི་ར་རྒྱུད་

བརྟག་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་ས་སྐྱ་པའི་ལུགས་བཞིན་དུ་ས་སྐྱར་བ་མ་རོ་རེ་རིན་ཆེན་

པ་ལ་གསན་ཅིང༌། དེའི་མན་ངག་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་དབང་དོན་ཉམས་
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ལེན་གི་རིམ་པར་བསྒིགས་པའི་འཁིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བ་མ་དམ་པ་བསོད་

ནམས་རྒྱལ་མཚན་པའི་ཕག་ལེན་ལྟར་གདན་ས་ཐིལ་དུ་སྤན་སྔ་གགས་པ་བང་ཆུབ་

ལས་གསན་ནོ། །

གསང་འདུས་དང་བདེ་དགེས་སྐོར་གི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་དང་གང་ལ་

སྦྱངས་པ་ནི། ཕ་རྒྱུད་འདུས་པ་ལ་ར་བའི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་དང༌། ཕི་མ་ལེའུ་

བཅོ་བརྒྱད་པ་དང༌། ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་སྒོན་གསལ་དང༌། 

པཎི་ཏ་སེག་པའི་རོ་རེས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་ཀི་གེང་གཞིའི་བཤད་པ་དང༌། 

ཤདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝ་རས་མཛད་པའི་རྒྱན་བདུན་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང༌། སོབ་དཔོན་རབ་ཏུ་

ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཛད་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་འགེལ་པ་སོབ་མ་ལ་ཕན་པ་

དང༌། པཎི་ཏ་དྲི་མེད་སྦས་པས་མཛད་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱན་ལེའུ་བཅུ་

བདུན་གི་འགེལ་པ་དང༌། པཎི་ཏ་ཙ་ལུ་པས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་ཀི་འགེལ་པ་

རིན་པོ་ཆེའི་ལོན་ཤིང༌། གསང་འདུས་ཀི་འགེལ་པ་ཐ་ག་ནས་མཛད་པ་དང༌། པཎི་ཏ་

རོ་རེ་བཞད་པས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་ལེའུ་བཅུ་བདུན་གི་འགེལ་པ་དང༌། ཤཱནྟི་

པས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་བཤད་སྦྱར་སིམ་པའི་མེ་ཏོག་དང༌། ཡང་བཤད་པའི་

རྒྱུད་ལ་རོ་རེ་འཕེང་བ་དང༌། དགོངས་པ་ལུང་བསན་དང༌། ཡེ་ཤེས་རོརེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་དང༌། ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་པ་སོགས་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ནས་དགོངས་པ་ལུང་

བསན་གི་འགེལ་པ་ཤ་དྡྷཱ་ཀ་རས་མཛད་པ་དང༌། ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་འགེལ་པ་ཤདྡྷཱ་

ཀ་རས་མཛད་པ་དང༌། ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སིང་

པོས་མཛད་པ་དང༌། གསང་བ་འདུས་པའི་དོན་འགེལ་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང༌། མདོ་བསྲེ་དང༌། རིམ་པ་ལྔ་དང༌། འཕགས་པ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤོད་པ་བ་ས་

པའི་སྒོན་མེ་དང༌། དེའི་བཤད་པ་ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན་དང་ཀླུའི་བང་ཆུབ་ཀིས་མཛད་

པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཀླུའི་བོ་གོས་ཀིས་མཛད་པའི་རྣམ་བཞག་རིམ་པ་དང༌། སོབ་

དཔོན་ཀླུའི་བང་ཆུབ་ཀིས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་སོགས་རིམ་པ་ལྔའི་འགེལ་པ་བདུན་

དང༌། སོབ་དཔོན་ཤཱནྟི་པས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བས་ཀི་འགེལ་པ་རིན་པོ་

ཆེའི་འཕེང་བ་རྣམས་ཏེ་རྒྱུད་འགེལ་པ་འགེལ་བཤད། ཡབ་སྲས་ལྔའི་འགེལ་པ་མན་

ངག་དང་བཅསཔ་་གུང་བསྒིགས་ནས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་དོན་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་གཏན་ལ་ཕབ་བོ། །

རྣལ་འབོར་མ་རྒྱུད་ཀ་ཻརོ་རེ་ར་བའི་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པ་དང༌། བཤད་པའི་

རྒྱུད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མཁའ་འགོ་མ་རོ་རེ་གུར་དང༌། ཐུན་མོང་བའི་བཤད་པ། 

དཔལ་སཾ་པུཊ་རྒྱུད་ཕི་མ་དང་བཅས་པ་དང༌། འགེལ་པའི་སྐོར་ལ། ཀཻ་རོ་རེའི་འགེལ་

པ་རོ་རེ་སིང་པོས་མཛད་པ་དང༌། མཚོ་སྐྱེས་རོ་རེས་མཛད་པའི་པདྨ་ཅན་དང༌། མི་

ཐུབ་ཟླ་བས་མཛད་པའི་ཀུ་མུ་ཏི་དང༌། ཤཱནྟི་པས་མཛད་པའི་མུ་ཏིག་འཕེང་བ་དང༌། 

ནཱ་རོ་པས་མཛད་པའི་འགེལ་ཆེན་ལ་སོགས་པ་འགེལ་བ་བཅུ་གསུམ་དང༌། ཨིནྡྲ་བོ་

དིས་མཛད་པའི་གུར་གི་དཀའ་འགེལ་ཞལ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་གུར་གི་

འགེལ་པ་བཞི་དང༌། སོབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པས་མཛད་པའི་

མན་ངག་གི་སེ་མ་ལ་སོགས་པ་དང༌། རརྒྱུད་དང༌། བཤད་རྒྱུད་དང༌། འགེལ་པ་མན་

ངག་དང་བཅས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགེས་པ་རོ་རེའི་རྒྱུད་ཀི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་

གཏན་ལ་ཕབ་བོ། །མ་རྒྱུད་བདེ་མཆོག་གི་ར་རྒྱུད་དང༌། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཨ་བྷི་ད་ན་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་དང༌། རྣལ་འབོར་མཁའ་འགོ་མའི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་དང༌། མཁའ་

འགོ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་དང༌། འགེལ་པ་ལ་ཕག་ན་རོ་རེས་

མཛད་པའི་བདེ་མཆོག་བསོད་འགེལ་དང༌། ལངྐ་རྒྱལ་བཟང་དང༌། སྐལ་ལྡན་གགས་

པ་དང༌། སྐར་རྒྱལ་ཟླ་བས་མཛད་པའི་དཀའ་འགེལ་ལ་སོགས་པ་དང༌། རོ་ར་མཁའ་

འགོ་མའི་འགེལ་པ་བྷ་ཝ་བྷ་དྲས་མཛད་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་རོ་རེས་མཛད་

པའི་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་དཀའ་འགེལ་དང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགོའི་འགེལ་པ་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་བརྟེན་པར་བེད་པ་པཎི་ཏ་ནོར་བཟང་གིས་མཛད་པ་དང༌། མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོའི་

འགེལ་པ་པདྨ་བཛྲ་གིས་མཛད་པའི་གྲུ་རིང་ལ་སོགས་པ་ར་རྒྱུད་དང༌། བཤད་རྒྱུད་

འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐུགས་སྦྱངས་ལེགས་པར་མཛད་དེ་འཁོར་ལོ་བདེ་

མཆོག་གི་རྒྱུད་དོན་མཐའ་དག་གཏན་ལ་ཕབ་བོ། །

དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལ། བཅོམ་ལྡན་རལ་གི་དང༌། བ་མ་རེད་མདའ་བ་སོགས་

ཀིས་དགག་པ་མཛད་ནའང་རེ་འདིས་རྒྱུད་སེ་གཞན་དང་བཤད་སྲོལ་མི་འདྲ་བའི་

ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཆེན་དུ་དགོངས་ནས། འབའ་འུ་འབའ་གཉེར་དུ་བཞུགས་སྐབས། 

གོང་གསུམ་བདེ་ཆེན་པ་ཆོས་ཀི་དཔལ་བ་ལ་ཞིབ་ཏུ་གསན་པར་དགོངས་པའི་ཚེ་

མནལ་ལམ་དུ། ཆོས་ཀི་དཔལ་བས་བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་

ཚར་བཅུ་བདུན་ཉན་པ་ཡིན་ནོ་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང༌། དེ་ནས་ཉང་སོད་བདེ་ཆེན་དུ་བ་མ་

དེ་ཉིད་དང་མཇལ་བ་ན་ཕག་རྟེན་དང་སེར་པོ་ཞིག་ཕུལ། སང་ཉིན་གོས་ཡུག་ནེ་ཙོ་

ཁ་གཅིག་ཕུལ་ནས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་འགེལ་ཆེན་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་གསུང་

བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་དགེས་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་འགེལ་པའི་ལེའུ་དང་པོའི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཆོས་མཚམས། གང་ཞིག་ཆེན་པོའི་མི་རྣམས་སྨིན་པར་བ་བའི་དོན་དུ་ཞེས་པའི་

སྐབས་ལ་སེབས་བྱུང་བས་རྟེན་འགེལ་ཤིན་ཏུ་ནས་ལེགས། མདང་གི་དར་སེར་པོ་

དེ་སའི་ཁམས་་ད་རིམ་དང་མཐུན་པས་རོགས་རིམ་རོགས་པར་འོང་བ་འདུགད་

ནང་གི་གོས་ཡུག་འདི་ལང་གུ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡིན་པས་བསྐྱེད་རིམ་རོགས་པར་

འོང་བ་འདུགཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་གསུངས་ཏེ། ཐུགས་

དགེས་བཞིན་དུ་ཚིག་གི་འཕོ་དེ་ག་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ་འགེལ་ཆེན་རོགས་པར་

གནང་ནས་སར་ཡང་དབུ་ནས་ཚིག་མཚམས་བར་གནང་ཞིང༌། རྒྱུད་འགེལ་གི་

བཤད་པ་ཕག་ལེན་གི་མཛུབ་འཁིད་སྦྱོར་དྲུག་གི་ཉམས་འཁིད་སོགས་རོགས་པར་

གསན་ནས། སོན་དགུན་དཔྱིད་གསུམ་ཙམ་བཞུགས། 

བུ་སོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འགེལ་ཆེན་ཚར་དུ་གསན་ཞུས་པས་བཅུ་བདུན་ཉན་པ་

ཡིན་གསུངས། དེ་རེས་པན་གནམ་ཕག་པ་རིར་སར་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀི་དཔལ་

བའི་དྲུང་དུ་རོ་རེ་སིང་འགེལ། ཕག་རོར་སོད་འགེལ། ནཱ་རོ་འགེལ་ཆེན་ལ་སོགས་པ་

དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ཆ་ལག་དུ་མ་དང༌། གཞན་ཡང་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་གསན་ཅིང༌། 

སྐྱོར་མོ་ལུང་དུ་ཚལ་བ་རྟོགས་ལྡན་སྔོ་ཉལ་མ་ཞེས་གགས་པ་བ་མ་མཁས་པ་ཡེ་

ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལ་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ཀི་བཤད་པ་ཞིབ་པར་གསན་ཅིང༌། རྒྱུ་

མཚན་རིས་དང་ལག་ལེན་རྣམས་ལའང་མཁས་པར་སྦྱངས། ཇོ་ནང་དུ་ཕོགས་ལས་

རྣམ་རྒྱལ་བ་ལའང་སྦྱོར་དྲུག་གི་འཁིད་སྨིན་རྒྱས་སུ་གསན། བ་ས་རྒྱུད་ཕེང་བ་

འཛིན་པའི་སེབ་སྦྱོར་གི་ཚིགས་བཅད་སོང་སུམ་ཅུ་པ་དང༌། རྒྱུད་ཕི་མ་དང༌། བཀོལ་

བའིརྒྱུད་ལ་སོགས་པ་དང༌། འགེལ་པ་དང༌། འགེལ་བཤད་སོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་པ་ཟླ་
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བཟང་གིས་མཛད་པ་དང༌། པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་པའི་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་དང༌། 

དེའི་གོ་ལའི་འགེལ་པ་པདྨ་ཅན་སོ་མ་ནཱ་ཐས་མཛད་པ་དང༌། པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་

པའི་འགེལ་པ་དོན་དམ་སེ་མ་དང༌། ནཱ་རོ་པས་མཛད་པའི་དབང་མདོར་བསན་གི་

འགེལ་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་ཏེ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་དོ། །སྔ་ཕིར་

མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་གང་དང་གང་ལ་སྦྱངས་པའི་མཚན་སྨོས་པ་རྣམས་ནི་བདག་

གིས་རང་བཟོར་བགང་བ་མ་ཡིན་གི། དངོས་སོབ་འགའ་ཞིག་གིས་མཛད་པའི་རེའི་

རྣམ་ཐར་དུ་བཀོད་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བཀའ་གདམས་གོང་མའི་ཞལ་ནས། 

རྣམ་གོལ་སྒྲུབ་པ་ལ་པོ་ཏི་མཛོ་ཁལ་ཙམ་ལ་བ་བ་མ་བས་པར། བེའུ་བུམ་ལག་

མཐིལ་ཙམ་པ་རེ་སོན་པ་ཙུག་སྦེད་པ་ཙུག་བས་པས་གར་ཡང་མི་ཕིན། ཞེས་

གསུངས་པས་རེས་འཇུག་གོལ་བ་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་གཞུང་ཆེན་མོ་དེ་དག་

ལ་ཐོས་བསམ་གི་གཞི་བེད་དགོས་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བིས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཆོས་རེ་དོན་རིན་པ་སོགས་ལས་གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག་

འཇིགས་གསུམ་གི་དབང་བཤད་མན་ངག་རྭ་སྐྱོ་གཉོས་སོགས་ལས་བརྒྱུད་པ་མི་

འདྲ་བ་རྣམས་དང༌། བ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོངས་སུ་མ་གགས་པའི་ཉེ་

བརྒྱུད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མང་པོ་རྣམས་གསན་ཅིང༌། གྲུབ་ཆེན་ཛ་བ་རི་པ་ནས་

བརྒྱུད་པའི་ཕག་ན་རོ་རེ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་དབང་དང་མན་གག་གི་སྐོར། སྤན་སྔ་

གགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་དྲུང་ནས་མར་པ་དང༌། སམ་པོ་བ་ལས་འོངས་པའི་བཀའ་

བརྒྱུད་བའི་མན་ངག་གི་སིང་པོ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུགཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་དང༌། ཕག་མོ་

གྲུ་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་བཀའ་འབུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའང་གསན་ལ། 
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ཆོས་རེ་བ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ལས་ས་ལུགས་ཀི་གདམས་

པའི་སིང་པོ་དུ་མ་ཡང་གསན་ནོ། །ནང་རིག་པའི་སེ་སྣོད་དུ་མ་ཟད། ཚལ་དུ་ལྷ་རེ་

དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ལས་གསོ་དཔྱད་ཀི་སྐོར་དང༌། ལོ་ཆེན་ནམ་བཟང་དང༌། ས་

བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་སོགས་ལས་སྒ་དང༌། སན་ངག་དང༌། སེབ་སྦྱོར་སོགས་དང༌། 

རྟོགས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལས་རིས་ཀི་སྐོར་ཏེ། མདོར་ན་ཐུན་མོང་གི་རིག་

པའི་གནས་རྣམས་ཀང་ལེགས་པར་སྦྱངས། ཚལ་དུ་བཞུགས་དུས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་

དང་བསན་ཆོས་བོད་དུ་འགྱུར་རོ་ཅོག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་གཟིགས་རྟོག་ཞིབ་ཏུ་

མཛད་ཅིང༌། མདོར་ན་མཁས་བའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་འདི་མ་སྦྱངས་བ་བ་མེད་

པས་མང་དུ་ཐོས་པ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་བོན་ནོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཚུལ་ནི། 

ཞིབ་ཏུ་ཕེ་ན་རེ་རང་གིརྟོགས་བརོད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་ཡང་འདིར་

མདོ་ཙམ་བཤད་ན། བ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་ཕུལ་པའི་ཞུ་ཡིག་ལས། སྤིར་ད་ལྟ་བོད་ན་

གསང་སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་སྣང་ཞིང༌། དེ་

རྣམས་ཀང་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ལ་མ་བརྒྱུད་པ་མི་སྣང་བས་ཡི་དམ་རེས་

གསུངས་པ་ཙམ་གི་རྒྱུ་མཚན་ལས་གཞན་འགོད་རྒྱུ་མ་རེད་ན་ཐད་ཀ་ཐད་ཀའི་བོ་ངོ་

འབའ་ཞིག་ཏུ་སོང་ནས་ལམ་གི་གནད་མ་འཕྱུགས་པ་ཞིག་ལ་ངེས་པ་རྣམ་དག་སྐྱེ་

བའི་ཐབས་མི་འདུག །དེས་ན་གཟུ་བོར་གནས་པའི་སོ་ནས་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་

ཀིས་ལམ་འཕྱུག་མེད་ཅིག་འཚོལ་ན། མདོ་སེ་དང་རྒྱུད་སེ་རོད་མེད་གང་དང་ཡང་

མི་འགལ་ཞིང་དེ་དག་ནས་ཟིན་པ། དེ་ཡང་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་རིགས་པའིརེས་
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སུ་འབངས་ནས་དྲང་ངེས་ལེགས་པར་ཕེ་སེ་མཐའ་གཞན་དུ་དྲང་དུ་མི་བཏུབ་པར་

རིགས་པས་གནོད་མེད་དུ་འགྲུབ་པ་ཞིག་མེད་མི་རུང་དུ་སྣང་བས། གསུང་རབ་ཆེན་

པོ་རྣམས་དང་དེའི་དགོས་པ་འཚོལ་བའི་རིགས་པའི་སོ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་རིས་པོ་

ཆེར་བཟུང་ནས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་སྔར་མང་དུ་བྱུང་ཡང་དེ་ཙམ་ལ་ཆོག་ཤེས་

མ་བས་པར་བསན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་

ཏེ། ཡི་དམ་དང་བ་མ་ཐ་མི་དད་པར་བས་པ་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་གསོལ་པ་བཏབ། 

བསག་སྦྱང་གི་སོ་དུ་མ་ལ་འབད་པས་ད་ལྟ་གསུང་རབ་སྤི་དང་དགོངས་འགེལ་གི་

བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཁོལ་བཏོན་རེ་ཙམ་མིན་པའི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་ཉམས་ལེན་དུ་འགོ་བའི་ཕོགས་སུ་ཤེས་པ་ཡོད། 

ཚུལ་དེ་ལ་ངེས་པ་བདེ་བག་ཏུ་སེར་བར་བེད་པ་ནི་བདག་དང་གཞན་གི་གྲུབ་

པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་ཅིང༌། ནང་རིག་པའི་སེ་སྣོད་གསུམ་གི་

སིང་པོ་བསབ་པ་གསུམ་གི་གནད་རྣམས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་ནས་ཁས་

བངས་པ་ཙམ་ལ་མ་བཞག་པར་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་པར་མཛད་པ་མཁས་ལ་གྲུབ་པ་

བརེས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མས་རེས་སུ་བཟུང་བ། ལྷག་པའི་ལྷ་དཔག་ཏུ་

མེད་པས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་

ཤེས་ཀི་གདམས་པ་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་མཚན་ཉིད་དང་སྔགས་ཀི་ཐེག་པའི་

ལམ་གི་རིམ་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཉིད་ཡ་མཚན་པར་མཐོང་ནས་

སོབ་མ་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་རྣམས་དེ་ཁོ་ནའི་སེང་ནས་བེད་ཀིན་ཡོད། གདམས་ངག་དེ་

ཡང་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་གི་བསན་བཅོས་མན་ངག་མཐའ་དག་ལམ་གི་རིམ་



  238  

ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་སོན་པར་སྣང་བས་འཆད་ཤེས་པ་དང་ཉན་ཤེས་པ་གཉིས་

ཀིས་བཤད་ཅིང་ཉམས་སུ་བངས་ན་མན་ངག་ཆུང་ཆུང་དུ་མ་ཟད། གསུང་རབ་མཐའ་

དག་གི་གུང་འགིགས་ནས་འོང་བར་སྣང་བས་ཁིད་ཀི་རྣམ་གངས་མང་པོ་སོན་པ་མ་

བས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ཡང་མདོ་ཕོགས་ཀི་ཐོས་པ་ཕལ་ཆེར་མཛད་ཟིན་

ནས། གཙང་རོང་གི་ཆོས་ལུང་དུ་ཕེབས་ནས། དེའི་མཁན་པོ་གགས་པ་བཤེས་

གཉེན་ལ་བཀའ་ལུང་ཅི་རིགས་གསན་ཅིང༌། འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྲས་པོ་བ་མ་

དབུ་མ་པ་བརོན་འགྲུས་སེང་གེ་གསང་མཚན་དཔའ་བོ་རོ་རེར་གགས་པ་དང་ཐོག་

མར་མཇལ། ཁོང་གིས་འཇམ་དབངས་ཀི་བཀའ་བཞིན་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དབངས་

ཅན་མའིརེས་གནང་དང༌། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ཡང་གསན། 

ཁོང་རང་ལ་བིས་པའི་དུས་ནས་གཟིགས་སྣང་ནར་མར་འོང་བའི་འཇམ་

དབངས་ཀི་སྣང་བ་འདི་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཅིག་མཛོད་གསུང་བར། རེ་རིན་པོ་ཆེས་

གཞུང་ལུགས་ཀི་དཀའ་གནད་འདྲི་བ་སོགས་ཀིས་བརྟགས་པས་གཟིགས་སྣང་རང་

དགའ་བ་མིན་པར་ངེས་པ་རེད། ཕིས་སུ་རོང་ཆོས་ལུང་དུ་སར་ཡང་དབུ་མ་པ་དང་

མཇལ་ནས་འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐོར་གསན། བ་མ་དབུ་མ་པས་ལོ་ཙཱ་མཛད་ནས་

རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ལ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གི་ཆོས་ཀི་དྲི་བ་མང་དུ་ཞུས། 

དེ་དུས་འཇམ་དབངས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྐུལ་བར་བརྟེན། སྔགས་ཀི་གསན་སྦྱོང་

ཚར་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་འབོན་པར་ཐུགས་ཐག་བཅད། དེ་ནས་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་

སྔགས་ཀི་གསན་བཞེས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ནས། དཔོན་སོབ་གཉིས་ཀ་སྐྱིད་ཤོད་

དགའ་བ་གདོང་དུ་ཕེབས། མཚམས་དམ་པར་མཛད་ནས་བ་མ་དབུ་མ་བས་ལོ་ཙཱ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མཛད་ནས་རེ་བཙུན་ལ་མདོ་སྔགས་ཀི་དཀའ་བའི་གནད་མཐའ་ཡས་པ་ཞུས། 

འཁོར་ཇི་ལྟར་ཁིད་ཞུས་པ་ལ་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་རྣམས་ཁིད་གསུངས། 

འདི་ཡན་ཆད་དུ་རེ་བ་མས་འཇམ་དབངས་དང་དངོས་སུ་མ་མཇལ་བའི་ཚུལ་གིས་

བ་མ་དབུ་མ་པས་ལོ་ཙཱ་བས་ནས་དྲི་བ་སོགས་ཞུ་བར་མཛད་ལ། འདི་དུས་རེ་རང་

གིས་འཇམ་དབངས་ཀི་བསེན་སྒྲུབ་མཛད་པར་བརྟེན། འཇའ་གུར་གི་དབུས་ན་

བཞུགས་པའི་འཇམ་དབངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་ཞལ་དངོས་སུ་གཟིགས། དེ་ནས་

བཟུང་སེ་ནམ་འདོད་དུ་གཟིགས་ནས་མདོ་སྔགས་ཀི་གནད་ཟབ་མོ་རྣམས་རེ་བཙུན་

ལས་དངོས་སུ་གསན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་རེ་བཙུན་གི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ལ་འབོན་པར་ཆས་ཏེ། བ་མ་དབུ་

མ་པ་མདོ་ཁམས་སུ་འབོན་པའི་སྐྱེལ་ཐུང་ལ་དཔོན་སོབ་གཉིས་ཀ་ལྷ་སར་བོན་

ནས། ཐོག་སེང་མའི་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་བ་འདབ་འོག་ཏུ་མཚོད་པ་བཟང་བར་བཤམས་

ནས་གསོལ་བ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བཏབ་པས་ཞལ་དངོས་སུ་བསན་ནས་ཉམས་ལེན་གི་

གནད་བ་ས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འགའ་གསུངས་པ་ཟིན་བིས་མཛད། དབུ་མ་

པ་ལ་གསང་འདུས་མི་བསྐྱོད་པའི་དབང་ཕུལ། གསུང་འབུམ་ཁོད་ན་དབངས་ཅན་མ་

དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞིག་བཞུགས་པ་དེ་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས་བསྐུལ་བའི་

མཛད་བང་ཅན་དུ་སྣང་ནའང༌། སྔོན་གི་བིས་མ་རིང་པ་འགའ་ཞིག་ན་བ་མ་དབུ་མ་པ་

དཔའ་བོ་རོ་རེའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇམ་དབངས་བ་མའི་གསུང་

བཞིན་མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སོང་བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་གིས་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་

གི་རྒྱ་ཕིབས་འོག་ཏུ་བིས་བའོ་ཞེས་སྣང་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ཚིག་རིས་རྣམས་ནི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཐུན་པར་སྣང་ངོ༌། །ཁོང་མདོ་སྨད་དུ་བོན། རེ་བ་མ་དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་ལ་བབས་པ་

ན། དཔོན་སོབ་དགུ་འོལ་ཁ་ཆོས་ལུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཤེགས་སོ། །དེར་ཕེབས་

འཕལ་ནས་ཐོག་མར་གནད་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ་དཔོན་སོབ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སོབས་

བཞི་ཚང་བའི་བཤགས་སོམ་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་མཛད། རེ་ཉིད་ནས་ལྟུང་

བཤགས་ཕག་དང་བཅས་པ་མཛད་པས་ཕག་ཞབས་ཀི་སོར་མོ་རྣམས་སེར་ཁར་

སོང་ཞིང༌། རོ་ལ་ཕག་ཞབས་དང་དབུའི་རེས་བྱུང་བ་དང༌། རོ་གྲུ་བཞི་ཆེ་ཙམ་ར་བ་

བརྟན་པ་ཞིག་ལ་མཎལ་མཛད་ནས་ཕག་ངར་གིས་ཕིས་པས་ཕག་ངར་ལ་ཤ་རེན་

ཆགས་ཤིང་རོ་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པོར་གྱུར་པ་རྣམས་དེང་སང་ཡང་བལྟར་ཡོད་དོ། །

དེའི་ཚེ་མདོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ནས་འབྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་རད་

དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཕུག་ནས་སྦྱངས་པས་སིང་སོབས་ལྷག་པར་རྒྱས་

ཤིང༌། དག་པའི་གཟིགས་སྣང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང༌། དེ་ནས་སྨན་ལུང་རྒྱ་སོག་ཏུ་

ཕེབས་ནས་ཉམས་ལེན་ལ་བརོན་པས། རྒྱ་གར་གི་པཎ་གྲུབ་སངས་རྒྱས་བང་

སེམས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་སོགས་ཀི་གཟིགས་སྣང་ངོ་མཚར་བ་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་

ཐུགས་དམ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ། དེའི་ཚེ་ཕག་ན་རོ་རེའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་ལྷོ་བག་མཁན་ཆེན་

ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་མཇལ། ཕན་ཚུན་དག་པའི་སྣང་བས་ཆོས་བཀའ་མང་

པོ་གསན་རེས་མཛད། ཁད་པར་དུ་རེ་བ་མས་མཁན་ཆེན་རིན་པོཆེ་ལ་བཀའ་

གདམས་གདམས་ངག་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཁིད་དགོན་པ་

པ་ནས་སྣེའུ་ཟུར་པ་དང༌། སྤན་སྔ་བ་ནས་བ་ཡུལ་བ་ལ་བརྒྱུད་པ་གཉིས་ཀའི་ཉམས་

ཁིད་དང༌། གཉལ་ག་སྐོར་མཁན་ཆེན་ཆོས་སྐྱབས་བཟང་པོ་ལས་བཀའ་གདམས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གཞུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་རིམ་གི་ཁིད། པོ་ཏོ་བ་ནས་ཤར་བ་དང་དོལ་པ་ལ་

བརྒྱུད་པ་གཉིས་ཀ་གསན། གཉལ་ལོ་རོར་ཟླ་བ་ལྔ་ཙམ་བཞུགས་ནས་བང་ཆུབ་

ལམ་རིམ་གི་ཉམས་ལེན་རལ་འདོན་དང་གོ་ལུང་པའི་བསན་རིམ་ཆེན་མོ་ཞིབ་

གཟིགས་མཛད་པས། བསན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་བརོད་བ་མཐའ་དག་གང་

ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པའི་གདམས་ངག་ཏུ་འཁེར་བའི་ཚུལ་ལ་གོ་

བ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ཤིང༌། དེས་

མཚོན་ནས་ཚད་མ་དང༌། བམས་ཆོས་གཞན་དང༌། དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་དང༌། 

གསང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་གནད་དོན་མཐའ་དག་གདམས་ངག་ཏུ་ཤར་བའི་

ཚུལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། རྟོགས་བརོད་འདུན་ལེགས་མར་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་འདིར་མང་དུ་དོགས་ནས་མ་སོས་སོ། །འདི་དག་ཀང་རེ་

བ་མའི་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། སྔོན་བོན་གི་མཁས་གྲུབ་སུ་

ལའང་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་མ་ལུས་པ་གདམས་པར་ཤར་བའི་རྣམ་པར་

ཐར་པ་འདིལྟ་བུ་འཆད་རྒྱུ་མི་འདུག་པས་སོ། །

གཉིས་པ་བསྱོམས་པས་ཉམས་རྱོགས་ཀི་ཡྱོན་ཏན་བརྟེས་པའི་ཚུལ་ནི། 

དེ་ལྟར་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ནས་སོ་དྲུག་གི་བར་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

མཛད། སོ་དྲུག་གི་ཚེ་རེ་བཙུན་གིས་བསྐུལ་ནས་བ་བལ་ལ་བོན་ནས་བ་མ་ཡི་དམ་

དབེར་མེད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ལོ་བཞི་ཙམ་སོང་བ་ན་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་ཤར། 

དེ་ནས་ལམ་ཕོགས་རེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མདོ་སྔགས་ཀི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའི་ཉམས་ལེན་ལ་དགུང་ལོ་སོ་བརྒྱད་པ་ནས་ང་གསུམ་པའི་བར་དུ་ཐུགས་གཞོལ་

མཛད་པས། ཕི་ནང་ཐུན་མོང་བའི་ཡོན་ཏན་སྣ་རེ་ཙམ་ཐོབ་པ་ལ་རྟོགས་པ་མཐོན་

པོར་སོང་བར་རེ་བ་དག་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་པར། ཆོས་ནས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་

གི་ཉམས་རྟོགས་ཚད་མ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཏེ། རེ་རང་གི་ཞལ་ནས། 

ཁོ་བོ་ལ་གཞན་གིས་སན་བཟང་པོ་བཤམས་པ་དང༌། གུས་པའི་བསེན་བཀུར་

སོགས་ཅི་བས་པ་ཙམ་གིས་ཆེད་དུ་བསམ་མི་དགོས་པར་དུས་དེའི་སྐབས་རང་དུ་

འདི་ཐམས་ཅད་མིརྟག་ཅིང་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་བ་སྒྱུ་མའི་བསླུ་བིད་དང་འདྲ་བ་

ཡིན་སམ་པའི་སྐྱོ་བ་ཤུགས་དྲག་པོའི་སྣང་བ་བུན་ལོང་དུ་ཐོངས་པ་ཡིད་གཏིང་ནས་

འགྱུར་བ་རྒྱུན་རིང་པོར་སྐྱེ་བ་ཞིག་དང་པོ་ཉིད་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌། གཉལ་སྨད་སེང་གེ་རོང་དུ་འདུལ་བའི་ཆོས་མང་དུ་གསུངས་

ཤིང༌། ལག་ལེན་ཕན་ཚེགས་རུང་ཆུ་འདེབས་པ་ཡན་ཆད་ཞིབ་པར་མཛད་དེ། ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་མ་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་དགོས་པ་ཡིན། 

ངེད་ལ་ནི་སོ་སོར་ཐར་པའི་ཕན་ལྷག་སྦོམ་པོ་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་འོང་མ་

མོང༌། ལྟུང་བེད་ཉེས་བས་དང་བཅས་པའི་འགའ་རེ་བྱུང་བ་རྣམས་བཤགས་

བསམས་བེད་གསུངས་པ་དང༌། འོལ་ཁ་ཆོས་ལུང་དུ་མདོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལ་གཟིགས་

རྟོག་མཛད་ཅིང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་

སྦྱངས་པས། མདོ་སེ་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སིང་སོབས་དང་སྤོད་པ་གང་

རླབས་ཆེ་ཆེ་རྣམས་ལ་རེ་རེ་ནས་དམིགས་སུ་ཕུག་གིན་ཐུགས་སྦྱོང་བའི་དམིགས་

རྣམ་ནར་མར་བསེན་པས། དང་པོ་ཅུང་དཀའ་ཙམ་བྱུང་ཡང་ཕིས་ལེགས་པར་
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གོམས་ནས་འབད་རོལ་མི་དགོས་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སིང་སོབས་

དང་སྤོད་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཇི་འདྲའི་དཔག་དཀའ་བ་ཞིག་ལའང་ཞུམ་པ་ནམ་ཡང་མི་

སྐྱེ་ཞིང༌། སོ་དགའི་ཤུགས་དྲག་པོས་ངང་གིས་འཇུག་པ་ཞིག་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་

དང༌། སྐྱོར་མོ་ལུང་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཚོགས་སུ་མདོ་གསུངས་པའི་དོན་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པས། དགེ་འདུན་རྣམས་ཚོགས་གོལ་ན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མ་

བཞེངས་པ་དང༌། ཞལ་ནས། གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་དཔྱད་པ་ཞིབ་མོ་མཛད་སྐབས་

སྐུ་མདུན་དུ་གཞན་གིས་གཏམ་སྨྲ་བ་དང༌། སྤོད་ལམ་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་དེ་དག་ལ་

ཐུགས་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་འཕོ་བ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད། 

དགེ་སྦྱོར་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ་དེལྟར་འོང་བ་འོལ་ཁ་བམས་པ་གིང་ནས་བཟུང་

སེ་བྱུང་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། ཁད་པར་དུ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་སྔགས་ཀི་བདེ་སོང་

གི་རྟོགས་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་ཚུལ་ནི། མཁས་གྲུབ་རེས་མཛད་པའི་

གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དངོས་གྲུབ་སེ་མ་ལས། གཙང་རོང་དུ་བ་མ་དབུ་མ་པས་ལོ་ཙཱ་

བ་མཛད། རེ་འདིས་འདྲི་བ་པོ་མཛད་ནས། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ལ་ཆོས་ཀི་

དྲི་བ་མང་དུ་མཛད། ཁད་པར་དུ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་མ་བཙལ་ན་ལམ་གི་སྲོག་མི་

རེད། བཙལ་ཀང་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་ཞིང༌། ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཟུང་ན་གོལ་ས་དང་

ཉེས་དམིགས་གཞན་ལས་ཀང་ཆེ་བར་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་གསུངས་འདུག་

པས། འདི་ཉིད་འབབ་ཞིག་ཡིད་ལ་བཅགས་པའི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་པ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་

ཆགས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཚོལ་བ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་དང་འདྲ་བར་

ཡོད་པས། དེའི་ཚེ་ཡང་རེ་བཙུན་ལ་ལྟ་བའི་དྲི་བ་རང་ཤས་ཆེར་མཛད། དེ་དུས་ངེད་
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ཀི་ལྟ་བ་འདི་ཐལ་རང་གང་ཡིན་ཞུས་པས་གང་ཡང་མིན་གསུངས། དེ་དུས་རེ་འདིའི་

ཐུགས་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་གང་དུའང་གཟུང་མི་ཉན་པར་ལྟ་བ་དེ་

ཐུགས་ལ་བདེ་བ་ཙམ་ཡོད་པར་འདུག་གོ །དེ་ནས་ལྟ་བའི་སྐོར་ལ་དྲི་བ་དང་བརལ་

བརྟག་མང་དུ་མཛད་པས། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་གསུང་ནས། སྣང་

ཕོགས་དང་སོང་ཕོགས་ལ་ཉེ་རིང་གཏན་ནས་བེད་མི་ཉན། ཁད་པར་སྣང་བ་ལ་

གཙིགས་སུ་བེད་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས། ཕིས་དགའ་བ་གདོང་དུ་བཞུགས་

དུས་ཀང་དེ་འདྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་སེ། མདོར་ན་ཐ་སད་ཚད་མས་གྲུབ་པ་གཞག་ས་མེད་

པར་འཁྲུལ་ངོ་ཙམ་ལ་བསད་ནས་གཞན་ངོར་འཇོག་པ་མ་གཏོགས། རང་ལུགས་ལ་

གང་ཡང་གཞག་ས་མེད་པར་ལས་འབས་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀི་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོ་ལ་དབུ་

མའི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དེ་ཉིད་འགོག་པའི་ཆེད་དུ། རེ་བཙུན་གིས་ནན་ཏུར་ཆེ་

བར་མཛད་དོ། །

དེ་ལྟར་དྲི་བ་དང་བརལ་བརྟག་མང་དུ་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་རེ་བཙུན་གིས་

ཐལ་རང་གིཁད་པར། ལྷན་སྐྱེས་དང་ཀུན་བཏགས་ཀི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀིས་ཇི་

ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གི། བདག་དང་རྟགས་ཀི་དགག་བའི་ཚད་ཕ་རགས། ལྟ་བ་རྟོགས་

པའི་ཚད། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་འདིའི་ལུགས་ཀིས་ཀུན་རོབ་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་

ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་དཔྱད་པ་ཞིབ་ཏུ་མཛད་པའི་ས་བོན་ཤིན་ཏུ་འདྲིལ་བ་རེ་

དང༌། སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ལམ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར། 

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རིམ་པ་ལྔའི་ངོ་བོ་དང༌། གོ་རིམ། གངས་ངེས་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀི་གནད་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཤིན་ཏུ་འདྲིལ་བ་རེ་གསུངས། མི་གོ་བར་འདུག་
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ལགས་ཞུས་པས། འདིརྣམས་མ་བརེད་པ་གིས་ལ་ཟིན་རིས་སུ་བིས། བ་མ་དང་ཡི་

དམ་ཐ་མི་དད་དུ་བས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་གིས་བསེན་སྒྲུབ་བེད་པ་དང༌། 

བསག་སྦྱང་གཉིས་ལ་ལེགས་པར་འབད་པ་དང༌། གཞུང་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་རིགས་

པས་རྣམ་པར་དཔྱོད་ཅིང་ཞིབ་ཏུ་སེམས་པ་རྣམས་སུམ་སྒིལ་དུ་ཉམས་སུ་ལོང་ལ་

ཚིམ་མ་ས་བར། རྒྱུན་བསྲིངས་ལ་ལེགས་པར་དཔྱོད་ཅིག་དང༌། སྐབས་སུ་བབ་པ་

ན། ངས་ད་ལྟ་ས་བོན་བཏབ་པ་འདི་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྐེན་བས་ནས་ལེགས་པར་གོ་

བ་ཞིག་མྱུར་དུ་འོང་བར་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོ། །

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀི་ལུགས་ཀི་དབུ་མ་དང་གསང་བ་འདུས་པ་

ལ་ཤེས་འདོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཡོད་པས་རད་གཅོད་སའི་བ་མ་བོད་ན་སུ་དྲག་ཞུས་

པ་ལ། རེད་མདའ་བ་ལས་དྲག་པ་མེད། འོན་ཀང་ཁོད་ལ་མཐའ་མ་ལུས་པར་ཆོད་

པའི་གོ་བ་རོགས་པར་བེད་མི་ཐུབ། དབུ་མ་པས་ལོ་ཙཱ་བས་ནས་ངས་ཁོད་ལ་

བཤད་ན་དེ་ག་དྲག་པར་འོང་ནའང༌། ཁོ་ཡང་མྱུར་དུ་མདོ་ཁམས་ལ་འགོ་དགོས་པར་

སྣང༌། དེས་ན་ད་ལྟ་ནས་བཤད་པ་མ་བེད་པར་བ་བལ་གིས་ལ་དབེན་པ་བསེན། གོང་

དུ་བཤད་པ་ལྟར་སུམ་སྒིལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌། དམིགས་རྣམ་སྐྱོང་བ་སོགས་

ལ་ལེགས་པར་འབད་དང༌། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་དེ་རྣམས་ཀི་དོན་རེད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་དང༌། ལས་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་བཞེས་པ་ཆུ་ཕོ་སེའུའི་ལོའི་སོན། བ་མ་

དབུ་མ་བ་དང་རེ་འདི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡུལ་དབུས་ཀི་དགའ་བ་གདོང་དུ་ཕེབས་ནས་སྐུ་

མཚམས་ལེགས་པར་བཅད་ནས་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ཆོས་སྐོར་མང་དུ་གསན། 
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེའི་ཚེ་བ་མ་དབུ་མ་པས་ལོ་ཙཱ་མཛད་དེ་རེ་བཙུན་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང༌། སྔགས་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཁད་པར། སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་གི་དཀའ་གནད། རིམ་པ་ལྔའི་གོ་

རིམ་གངས་ངེས་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་དྲི་བ་མཛད། ལྷག་པར་རེ་འདིའི་ཐུགས་

ལ་ཁས་ལེན་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་རང་ལུགས་ལ་ཆོས་གང་ཡང་གཞག་ས་མེད་པར་

གཞན་ངོ་འབའ་ཞིག་ལ་སྐྱེལ་བའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དེ་ཅུང་བདེ་བར་ཡོད་པས། རེ་

བཙུན་ལ་ངེད་ཀི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཨེ་ཡིན་ཞུས་པས་མིན་ཏེ། ཁོད་

རང་གི་ངོས་ནས་སོང་ཕོགས་ལ་ངེས་པ་འདུག་གིསྣང་ཕོགས་ལ་མི་འདུག་པའི་ཕིར་

རོ་གསུངས། དབུ་མ་ཐལ་རང་གི་ཁད་པར་གང་ལགས་ཞུས་པས། སྣང་ཙམ་གི་

མངོན་ཞེན་ལྡོག་མི་ལྡོག་ལྟོས་དང་གསུངས། གཞུང་ལུགས་གང་ལ་སྦྱངས་ན་དགའ་

ཞུས་པས། སྤིར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་བཟང་ངན་མེད་ནའང་ཁོད་རང་གི་ལས་འབེལ་

དབུ་མ་ལ་ཡོད་པས་དེ་ལ་སྦྱོངས་གསུངས། སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་གང་ལ་སྦྱངས་ན་

ལེགས་ཞུས་པས། སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་འགེལ་པ་ཡོད་པའི་གཞུང་གཅིག་

ལ་སྦྱོངས་གསུངས། སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ་ལ་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་

ཚད་མར་བཟུང་བས་ཆོག་གམ་ཞུས་པས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་

འཁྲུལ་པ་ག་ལ་མངའ་ཞེས་གསུངས། ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །

མཁན་ཆེན་ཕག་རོར་བ་ལ་མཇལ་བའི་སྔོན་ཙམ་དུ་ཐུགས་དགོངས་ལ་ཁ་བ་

ཅན་ན་ད་ལྟ་ཡོད་པའི་བཀའ་བསན་ཆོས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་ཉན་

ཅིང་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་ད་དུང་སྒོ་འདོགས་ཐེ་ཚོམ་སོམ་ཉི་ལ་སོགས་པ་གཅོད་པ་དང༌། 

ཁད་པར་དབུ་མ་དང་སྔགས་ཀི་སྐོར། བེ་བག་ཏུ་གསང་འདུས་དང་བདེ་མཆོག་གི་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

སྐོར་རྣམས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་དུ་བོན་ནས། ཨོ་ཏནྟ་པུ་རི་དང༌། 

ནཱ་ལེནྡྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་ཀླུའི་བང་ཆུབ་སོགས་ལ་གཏུགས་པར་དགོངས་ཏེ། 

དཔོན་སོབ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་རྟགས་དང་རི་ལམ་སོགས་པ་དཔྱད་ནས་སྨོན་ལམ་དང་

རྟེན་འབེལ་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་ནས། རྒྱ་གར་ཤིང་གི་རི་ན་གྲུབ་ཐོབ་མི་ཏ་ཛོ་ཀི་

བཞུགས་པ་དང་མཇལ་ནས། མ་ག་དར་འབོན་དགོངས་པའི་ཐུགས་འདུན་མ་བོར་

བར་ཡོད་པ་གྲུབ་ཆེན་གིས་མཁེན་ནས། ཁེད་རྒྱ་གར་དུ་བོན་ན་རིག་པའི་གནས་ལྔ་

ལ་མཁས་པའི་པཎི་ཏ་ཆེན་པོ་རོ་རེ་གདན་གི་མཁན་པོ་བེད་པ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་

ནའང་སྐུ་ཚེ་ཐུང་བས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་དཀའ། དེ་བས་བོད་དུ་

བཞུགས་ནས་འཇམ་དབངས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་མྱུར་དུ་རེས་སུ་འཛིན་པར་

འདུག་གསུངས་ནས་བཤོལ་བཏག་པས། རེ་འདིས་ཀང་ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ་མི་

འབོན་པར་ཐག་བཅད། དེ་རེས་གྲུབ་ཆེན་གིས་བཤོལ་མ་བཏབ་ན་རང་རེ་གངས་

ཅན་པ་རྣམས་ལ་རེ་བ་མའི་ཐུགས་ཀི་བཅུད་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་གསང་བདེ་

སོགས་ཀི་གནད་ཟབ་མོ་བདུད་རིའི་སིང་པོ་མོང་བའི་སྐལ་བས་དབེན་པར་འགྱུར་

རྒྱུ་ལ། བ་མ་འདིའི་དྲིན་ལས་རེ་བ་མ་ལོངས་འདིར་བརྟན་ཆགས་པར་བཞུགས་ཏེ་

ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་བ་དང༌། དཀའ་གནད་ལེགས་བཤད་ཀི་ཡིག་འཇོག་མང་

དུ་མཛད་པར་བརྟེན། ད་ལྟའི་བར་དུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དུ་མས་ཟབ་གསང་ཆོས་ཀི་

བདུད་རི་ལ་ལོངས་སྤོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདིར་སྣང་བས་བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ་དད་གུས་

བསོམ་པ་དང༌། ཁད་པར་རང་རང་གིས་རེད་པའི་གདམས་ངག་བདུད་རིའི་བགོ་སྐལ་

ལེ་ལོ་དང་འདུ་འཛིའི་རྐུན་པོར་མ་ཤོར་བར་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་བརྟུན་ཏེ་བརོན་པར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རིགས་སོ། །

ཐལ་རང་གི་ལྟ་བའི་གནད་རྣམས་ལ་བ་བལ་ལ་འབོན་པའི་གོང་ཉིད་ནས་འདི་

བར་དུ་དཔྱད་པ་ནར་མར་མཛད་ནའང༌། མཐར་ཐུག་གི་གནད་ལ་མི་བདེ་བ་གཏན་

ནས་ལོག་པའི་ངེས་པ་འདྲེན་མ་ཐུབ། འདི་སྐབས་འོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞོལ་དབེན་

གནས་ལྷ་སིངས་སུ། རེ་བཙུན་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་རྒྱུ་ཚོགས་སུམ་སྒིལ་གི་སོ་

ནས་ལྟ་བའི་དམིགས་རྣམ་སྐྱོང་བ་ལ་འབད་པར་མཛད་པས་མཚན་མོ་ཞིག་མནལ་

ལམ་དུ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ལྔ་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་བཀའ་འགོ་བ་མཛད་ཀིན་འདུག་

པའི་ནང་ནས་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཡིན་ཟེར་བའི་པཎི་ཏ་སྔོ་བསངས་སྐུ་

བོང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་དབུ་མའི་རྒྱ་དཔེ་དབུ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས་བིན་གིས་བརླབས་

པའི་མཚན་མ་བྱུང༌། ཕི་ཉིན་འགེལ་བ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་གཟིགས་པས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡབ་སྲས་ཀི་ལྟ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་དང༌། དགག་བའི་མཚམས་འཛིན་སོགས་

ལ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་འཁྲུངས་ཤིང༌། མཚན་འཛིན་གི་

དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་ཞིགདེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་པའི་

སྒོ་འདོགས་ལྷག་མ་མེད་པར་དྲུང་ཕྱུང་བར་གྱུར་ཏེ། སོན་པ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་

ཐོབ་པའི་ཤུགས་ཀིས་རྟེན་འབྱུང་གསུང་བའི་སོ་ནས་བསོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་

པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བའང་མཛད་དོ། །

འགྲྟེལ་པ་གཟིགས་མཚམས་གང་དུ་སྒྱོ་འདྱོགས་ཆྱོད་པ་ནི། 

བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཞལ་ནས། རེ་རིན་པོ་ཆེ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་

གཟིགས་སྐབས། ར་ཤེས་རབ་བེད་བརྒྱད་པའི། བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་མེད་པ་
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ཡི། །ཞེས་སོགས་ཀི་ཐད་ཀི་འགེལ་པར་གཟིགས་ནས་སོང་ཉིད་གསར་དུ་རྟོགས་

པའི་ཚུལ་མཛད་པ་ཡིན་འདྲ། ར་ཤེས་ཊིཀ་ཆེན་དུ་ལུང་དེ་ལན་མང་པོ་འདྲེན་པའང་

མཛད་འདུག་ཅེས་གསུངས། རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས་ལས། དེ་ལྟར་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཀི་དོན་ལ་རིགས་པའི་སོབས་ཀིས་སྒོ་འདོགས་ལྷག་མ་མེད་པར་ཆོད་དེ་སོང་པ་

ཉིད་ལ་ཐུགས་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྷུར་མཛད་ཅིང༌། 

ཡང་དག་པའི་དྲན་ཤེས་ཀིས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པའི་གོམས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་

མཛད་པའི་སོབས་ཀིས། རེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས། ད་ལྟ་ལེགས་པར་གོམས་པས་རེས་

ཐོབ་ཏུའང་སྣ་ཚོགས་པའི་སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་སོང་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་སྒྱུ་མ་ལྟར་

འཆར་གི། སོང་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱས་མ་ཐེབས་པའི་སྣང་བ་རང་དགའ་བ་ཆེར་མི་འཆར་

བར་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོ། །

ཚུལ་འདི་ནི་མཁས་པ་མགུ་བར་བེད་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཆེས་དཔག་བར་

དཀའ་བ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་ཀང་བསོད་པའི་ཕེང་བས་བསྔགས་པར་བ་

བའི་ཡུལ་ཡིན་ན། བདག་ཅག་དག་གིས་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་སྨོས་ཀང་ཅི་ཞིག་འཚལ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བོད་འདིར་སྔོན་བོན་པའི་མཁས་པ་སུས་ཀང་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་མ་ཐོན་པའི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ཟབ་མོ་རེ་བ་མས་རེ་བཙུན་

འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་དྲིན་ལས་རེད་པ་སེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

དང༌། ས་སྐྱ་པ་དང༌། ཇོ་ནང་པ་དང༌། རོགས་ཆེན་པར་གགས་པ་རྣམས་ཀི་ལྟ་བ་

ལས་རང་རེ་དགེ་ལྡན་པའི་ལྟ་བ་ཁད་པར་འཕགས་པར་གྲུབ་བོ། །འོ་ན་བ་མ་རེད་

མདའ་བས་ཀང་ཇི་བཞིན་མ་དགོངས་སམ་ཟེར་ན། བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་
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མཁེན་པའི་ཞལ་ནས། ལྟ་བའི་རྣམ་བཞག་ཕལ་ཆེར་རེད་མདའ་བ་དང་རེ་བ་མའི་

བཞེད་པ་གཅིག་ཀང་སྣང་བས་ཡོད་མཐའ་དང༌། སོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་ཞིང་སོང་

པ་ཉིད་རྒྱུ་འབས་སུ་འཆར་བའི་ཚུལ་རེ་བ་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེས་ན་སྔར་རེ་བཙུན་གིས། རེད་མདའ་བས་ཀང་ཁེད་ལ་མཐའ་མ་

ལུས་པར་ཆོད་པའི་གོ་བ་རོགས་པར་བསྐྱེད་མི་ཐུབ་གསུང་བ་ཡང་གནད་འདི་ཡིན་

པར་སེམས་སོ། །

རིམ་གཉིས་ཀི་རྱོགས་པ་བརྟེས་པའི་ཚུལ་ནི། 

གསང་རྣམ་ལས། རེ་དེ་ཉིད་དགུང་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་པ་དང་ཞེ་དགུ་པའི་སྐབས་

འོལ་ཁ་གསང་སྔགས་ནང་བམས་པ་གིང་དུ། རྣམ་བཞག་རིམ་པའི་ཊིཀྐ་དང༌། 

སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ་མཛད་པའི་ཚེ་ཞལ་ནས། སྤིར་རིམ་ལྔའི་དོན་དང༌། ཁད་པར་དུ་

རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ར་

བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང༌། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ལྔའི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་དོན་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པ་རགས་པ་རྣམས་དཔྱིས་ཕིན་པ་ཞིག་ལེགས་པར་གོ་ནས་དེ་དུས་ལོ་

བཅུ་ལྷག་ཙམ་སོང་བ་ལ་དེ་བར་དུ་སྨྲ་མ་ནུས། དེ་ནས་ཟུར་ཙམ་སྨྲས་པ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌། ཨོ་ཀར་བག་ཏུ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་བསེན་སྒྲུབ་དང༌། ནི་གུ་ཆོས་

དྲུག་གི་ཁིད་བསྐྱངས་པས་དེ་ནས་བཤད་པའི་ཉམས་རྟོགས་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་མ་

འཁྲུངས་པ་དང༌། གཉལ་སེང་གེ་རོང་དུ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་

གི་ཉམས་ཁིད་བསྐྱངས་པས། སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྟོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་

འཁྲུངས། དུས་འཁོར་དཔའ་གཅིག་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་འདི་ལ་ཁོད་
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ཟླ་བ་བཟང་པོ་བོན་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འོང་བ་ཡོད་དོ་གསུངས་པ་དང༌། འོལ་ཁ་བསམ་

གཏན་གིང་དུ། གསང་འདུས་འཇམ་དཔལ་རོ་རེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་དང༌། 

འཇམ་དབངས་དང་བམས་པ་གཉིས་ཆོས་ཀི་བཀའ་བགོ་བར་མཛད་པའི་ཆུས་

བཀང་བའི་བུམ་པ་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོས་གནང་བ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

བུ་སོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་པ། རིན་པོ་ཆེའི་ཁིའི་སེང་ན་བམས་བཞུགས་མཛད་པས་

འདུས་པའི་ར་རྒྱུད་གཏད་ནས་འདིའི་བདག་པོ་གིས་གསུངས་ནས། སྔགས་དང་

ཕག་རྒྱས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་གཟིགས་པས། ལྷོ་བག་མར་པའི་

གདམས་པ་བསྲེ་བ་སྐོར་དགུ་དང༌། འཕོ་བ་ལ་ངེས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་རེད་པ་དང༌། 

དགའ་ལྡན་དུ་སྐུ་མཚམས་དམ་པར་བཞུགས་པའི་ཚེ་སེང་གི་སྣ་རེའི་ཕོགས་ནས་ཨ་

བ་དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་ནས་མར་སྣར་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་འོད་ཀི་ཐག་པ་ལྟ་བུ་སྐྱ་ན་ར་ར་འོང་བ་

གཟིགས་པས། དེ་ཚུན་ཆད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཞུ་བདེ་ཁད་པར་ཅན་དང་སོང་པ་

ཉིད་སྦྱོར་བའི་ཡེ་ཤེས་དགའ་བ་བཞི་དང་སོང་པ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་འཁྲུངས་

ནས་དེ་ཕིན་ཆད་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅནན་ར་མར་བསྐྱངས་པས། མཉམ་

གཞག་ཏུ་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་ཤིང༌། གྲུབ་ཆེན་གི་གཞུང་

ལས་འབྱུང་བ། ཕི་རོལ་པ་དང་ནང་པ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

ཆར་གཏོགས་ཙམ་རེ་ལ་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་མིང་བཏགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་གཞག་ཅིང༌། རེས་ཐོབ་ཏུ་གང་ཤར་ལྷའི་འཁོར་ལོ་

བདེ་སོང་གི་རོལ་བར་འཆར་བས་དུས་འདབ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་དང༌། 

སྐབས་ཞིག་ཏུ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ཞལ་ནས། ད་ཕིན་ཆད་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཙོ་བོར་བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྣལ་འབོར་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ལ་འགྲུས་པར་

མཛད་ན་སྔགས་བ་མེད་ཀི་སོ་ནས་རྟོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་

ཤིང༌། སོབ་མ་སྐལ་ལྡན་བདུན་ལ་ཡང་ལམ་གིརྟོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་རེ་སྐྱེ་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསན་པར་མཛད་པ་ལ་རེའི་ཞལ་ནས། ངེད་ཁམས་མ་སོམས་

པའི་སྐབས་ཀི་ཉམས་ཀི་སྣང་བ་ལ་གཏད་པ་ཆེར་མེད་དམ། རྟོགས་ལྡན་པ་ལའང་

འདྲི་དགོས་གསུང་ནས་བཀའ་གནང་བས། རྟོགས་ལྡན་པ་ན་རེ། བསྐྱར་མ་ཞུ་དགོས་

པ་མེད། ཚེ་བོས་བཏང་སྣོད་དུ་རུང་བའི་འཁོར་རྣམས་ལ་མདོ་སྔགས་ཀི་ལམ་

རོགས་པར་བསན་ནས་སོམ་དུ་བཅུག །རེའི་ཞལ་སྔ་ནས་རང་གིས་གཙོ་བོར་སྐུ་

མཚམས་ཀི་ངང་ནས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་མཛད་ན། ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ལམ་མྱུར་དུ་འཁྲུངས་

པའི་ནང་གི་རྒྱུ་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་ལ་སོགས་པ་སྔར་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་

འཁྲུངས་ཚར་ཞིང༌། ཕིའི་རྐེན་ཞིང་སྐྱེས་ཀི་ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་ཀིས་གོགས་མཛད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་མྱུར་དུ་འོང༌། ལྷག་པའི་ལྷས་ཀང་བིན་གིས་རློབ་པས་རྒྱུ་

ཚོགས་རྣམས་ཚང་ཞིང༌། ལམ་མྱུར་དུ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུང་ངོ༌། །ཞེས་རེ་བཙུན་

གིས་གསུངས། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

སྐབས་དེར་ལས་རྒྱ་བསེན་ན་སྐུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་

མངོན་དུ་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་ནའང༌། རེས་འཇུག་རྣམས་བསན་པའི་ར་བ་ཚངས་སྤོད་ལ་

གཅེས་སྦྲས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ལས་རྒྱ་བསེན་པ་མ་མཛད་ཅིང༌། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཕག་

རྒྱ་མས་ལམ་གི་གོགས་མཛད་པ་རེ་བཙུན་གི་གསུང་དེ་དག་དང༌། རྟོགས་ལྡན་པའི་

གསུང་ལས། རེའི་དྲུང་དུ་བུད་མེད་མཛེས་མ་གོས་ཡིད་དུ་འོང་བ་གོན་པ་ཐང་ཞྭ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དམར་པོ་ལ་ལེབ་འཇོག་བས་པ་ཞིག་དུས་རྒྱུན་དུ་འོང་སེ་ལྷའི་རྣམ་པར་མི་འོང་བ་དེ་

སྣོད་མིན་ལ་སྔགས་ཀི་གསང་བ་བསན་པའི་སྐྱོན་ཡིན་པར་སྣང༌། ལཱུ་ཨི་བའི་འགེལ་

པ་འདོད་འཇོ་བརམས་ཕིན་རོ་རེ་རྣལ་འབོར་མ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་འོང༌། 

གོགས་ཁད་པར་ཅན་མཛད་པ་ཡིན་པར་འདུགཏིང་འཛིན་པིར་ལེགས་མ་ལ་སོགས་

པའི་མཆོད་པའི་གླུ་འདི་ཡང་གདངས་དང་བཅས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བོས་

བསངས་བཞེངས་དུས་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་འཐེན་གིན་འདུག་པ་གཟིགས་པ་ཡིན་པར་

སྣང༌། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང༌། དབངས་ཅན་མ་ནི་ལས་རྒྱ་སེ། །ཞེས་དང༌། རེ་རང་གིས་ཀང༌། 

ཚུལ་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཐོགས་མེད་མཐུ་ལྡན་པ། །འཛམ་གིང་གནས་མཆོག་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་

ཡི། །དཔའ་བོ་རྣལ་འབོར་མ་ནི་འཁོར་བཅས་ཀིས། གཡེལ་བ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་

གོགས་མཛད་ཤོག །ཅེས་དང་། ཕོ་ཉའི་གོགས་དང་མྱུར་དུ་འདུས་པ་ལས། །བདེ་

བའི་དགའ་སོན་འབར་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་ཀིས་ཤེས་

པར་སྣང་ཞིང༌། དེའི་གནད་ཀིས་བར་དོར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པ་ཡིན་ཏེ། 

མཁས་གྲུབ་རེས། འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་ཁོད་སྐུ་འོད་

ཀི་གོང་བུར་གྱུར། །བར་དོར་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །མཆོག་གི་དངོས་

གྲུབ་བརེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དག་པའི་གཟིགས་

སྣང་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐུན་གཅིག་ལ་གཟིགས་པ་ཡང་བསམ་ལས་འདས་ན། མཐའ་

དག་པ་ནི་སུ་ཞིག་གིས་བརོད་པར་ནུས། རགས་རིམ་ཙམ་ནི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་

སོགས་ལས་ཤེས་པར་བ་ལ། འཇམ་དབངས་ཀིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཛད་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པ་ནི། རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས་ལས། ཁད་པར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡབ་གཅིག་

རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ཤིང༌། དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་མཛད་པའི་སོབས་ཀིས། གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དོན་ལ་

འཁྲུལ་པ་མི་མངའ་བར་གྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཇི་འདྲ་བའི་རྟོགས་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་

ནའང༌། ཐོག་མར་རིགས་པས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པས་ཕལ་ཆེར་དགོངས་འོང༌། དེ་ལྟར་

མཛད་ཀང་ཐུགས་ངེས་མཐའ་ཆོད་པ་འདྲེན་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ། བ་མ་དང་རེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཐ་མི་དད་ལ་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་ཅིང་མཎལ་ཕུལ་

བས། དེ་མ་ཁད་འབད་མེད་དུ་དཔྱིས་ཕིན་པར་དགོངས་ནས་འོང་བ་བསོན་མི་ནུས་

པར་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་གི་སྣང་བ་

སོགས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞིབ་པར་ནི་དངོས་སུ་ཡོངས་ལ་བསྒགས་པར་མི་ནུས་

མོད། འོན་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དཔྱོད། དཔྱད་པ་རོགས་མ་

རོགས། ཉམས་ལེན་གི་གནད། གདུལ་བ་ཇི་ལྟར་བཀྲི། འཁོར་ཇི་ལྟ་བུ་བསེན། 

གནས་ཇི་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་སོགས་ཕལ་ཆེར་རང་བཟོས་ཞུགས་པ་མ་བས། ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་བསན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། 

བསན་པའི་རྨང་བཙུགས་པའི་ཚུལ་དང༌། 

མཁས་པའི་བ་བ་གསུམ་གིས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་མཛད་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་

པོ་ནི། སྔ་མ་རིང་ཕིའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོས་གྲུབ་ནས་ལྷོ་བག་བ་བོ་དགོན་

པར་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཕིས་འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་སོ་ནས་
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བསན་པ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབེལ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་

དགོངས་ནས། ཆོས་གོས་གསུམ་ལྷུང་བཟེད་མཁར་གསིལ་སོགས་དང༌། བསོད་པ་

ཚངས་པའི་ཅོད་པ་ན་མཛད་ནས་རིང་ཕིའི་བམས་མགོན་ལ་འབུལ་རྒྱུ་བསྐུར་བ་

གནང༌། དེ་རེས་གཉལ་སྨད་སེང་གེ་རོང་དུ་འདུལ་བའི་ཆོས་མང་དུ་གསུངས། ལག་

ལེན་ཕན་ཚེགས་རུང་ཆུ་འདེབས་པ་ཡན་ཆད་ཞིབ་པར་མཛད། ཡོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་ཀི་གཞི་མ་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་དགོས་པ་ཡིན། ངེད་ལ་ནི་སོ་སོར་

ཐར་པའི་ཕམ་ལྷག་སྦོམ་པོ་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་འོང་མ་མོང༌། ལྟུང་བེད་ཉེས་བས་

དང་བཅས་པའི་འགའ་རེ་བྱུང་བ་རྣམས་བཤགས་བསམ་བེད་གསུངས་ནས་མཛད་

ཅིང༌། འཁོར་རྣམས་ཀང་ཚུལ་དེ་ཉིད་ལ་སྦྱོར་བར་མཛད། ཁད་པར་དུ་ཕིས་སུ་རེ་བ་

མ་དང༌། བ་མ་རེད་མདའ་བ་དང༌། ལོ་ཆེན་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་དང་གསུམ་

གནམ་རེད་ལྡིང་དུ་གདན་འཛོམ། 

སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དུ་མས་ཐོག་དྲངས་པའི་དགེ་འདུན་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་

གིས་དབར་གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ནས། ཆོས་རེ་གསུམ་གས་ཀང༌། བསན་

པ་རིན་པོ་ཆེ་དག་ཐེར་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་མཛད་པར་དགོངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཇི་

སྲིད་དུ་རྒྱལ་བའི་ནང་མཛོད་འདུལ་བ་རོགས་པར་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསན་པ་ཡོད་ལ། དེ་མེད་ན་མེད་པར་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་ཐུགས་ལ་ལྕི་བར་གྱུར་

ནས་བསན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་དགོངས་པའི་ཐུགས་ཀིས་འདུལ་བ་མདོ་ར་བའི་བཤད་

པ་རྒྱས་པ་རེ་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་དུས་སུ་གཞི་བཅུ་བདུན་ནས་གསུངས་པའི་

བཅས་པ་ཕ་མོ་ཞིག་ཡན་ཆད་ད་ལྟའི་གང་ཟག་གིས་ཉམས་སུ་བང་ནུས་ཙམ་རྣམས་
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དང༌། རྣམ་འབེད་ནས་འབྱུང་བའི་བཅས་པ་རྣམས་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ་ཐམས་

ཅད་རང་རང་གི་མིང་རིགས་ཀིས་ཕིར་འཆོས་པའི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་གི་

ཕག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པའི་སྲོལ་ལེགས་པར་བཙུགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་འདུལ་བ་གསན་

པ་ཕལ་ཆེ་བས་ཀང་རང་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ནས། ལྟུང་བ་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་

བཤགས་ཡུལ་མང་ཉུང་གི་བེ་བག་དང༌། དངོས་པོ་སངས་པའི་ཆད་ལས་སྔོན་དུ་

གཏོང་བ་སོགས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཕག་ལེན་ལ་བཏབ་ནས་ཕིར་བཅོས་

མཛད་དེ། དེ་ཕིན་ཆད་ཕག་ཕི་ལ་གཉུག་མར་གནས་པ་ཕལ་ཆེ་བས་ཉིན་རེ་བཞིན་

རང་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ནས་ལྟུང་བ་དང་ཡུན་དུ་མི་འགོགས་པར་ཕིར་འཆོས་

པ་དང༌། ཡོ་བད་བིན་རླབས་རུང་ཁང་གཅོད་པ། ནུབ་ལྷག་ཉལ་བསྲུང་བ་སོགས་ཀི་

ཕག་ལེན་དག་ལའང་ཆེས་བརོན་པར་མཛད་ན། དེ་ཙམ་དུ་བསྒྲུབ་མི་དཀའ་བ་

རྣམས་ལ་ནི་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་དགོས། དེ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་ར་བ་སོ་

སོར་ཐར་པའི་རང་རོགས་པར་གསོས་པས་བསན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་པ་ཞིག་ལ་འདི་

ཡ་མཚན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེའི་ཕིར་རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས་ལས། དེང་སང་གི་དུས་ན་ཐོས་

བསམ་པ་དག་གིས་ཐོས་བསམ་ལ་བརོན་པ་ལྷུར་བེད་པའི་ཚེ་ཡང་བསབ་པའི་གཞི་

ལ་གཅེས་སས་སུ་བེད་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཅུང་ཟད་དྲག་པར་

སོམ་ཕིན་ཆད་ཆང་དང་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་སོགས་འཇོལ་ཉོག་ཏུ་སྤོད་པ་ལ་ངོ་

ཚ་བའི་གནས་སུ་བེད་པ་དང༌། སྔོན་དུ་གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་དག་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཕལ་ཆེ་

བས་ཀང༌། གདིང་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པའི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཡོ་བད་དག་ངོ་
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ཤེས་པའང་དཀའ་བར་གྱུར་ཅིང༌། བ་གོས་དང༌། མཐང་གོས་སྣམ་ཕན་གེགས་བུར་

སྦྱར་བ་ལ་སོགས་པ་ནིརྣ་བས་ཀང་ཐོས་པར་མ་གྱུར་པ་ལས། དེང་སང་ཁ་ཆེ་དང་

རྒྱ་ནག་གི་བར་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་སྦྱོང་གི་རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་

ལྟ་བུ་དང༌། ཆང་དང་ཕི་དྲོའི་ཁ་ཟས་སོང་བ་དང༌། བིན་ལེན་དང༌། རུང་ཆུ་དང༌། ནུབ་

ལྷག་ཉལ་བསྲུང་བ་སོགས་བསབ་པའི་གཞི་ཕ་མོ་ཡན་ཆད་ལ་ནན་ཏན་དུ་བེད་པའི་

དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་དང་མཐུན་པས་ཁད་པར་གྱུར་པ་འདི་འདྲ་བ་ནི། བདག་ཅག་གི་

དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་འབའ་ཞིག་གི་བཀའ་དྲིན་མ་ཡིན་

ན། གཞན་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་གྱུར་པ་སོམས་ཤིག །ཞེས་གསུངས་

ཤིང༌། མཁས་པ་ཆེན་པོ་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་བས་ཀང༌། དུས་ཀི་དབང་གིས་

དགེ་སོང་ལྷོད་པའང་མང་རབས་བྱུང་བ་ན། རེ་བཙུན་དམ་པ་བོ་བཟང་གགས་པའི་

དཔལ་གིས་དང་པོར་སྐྱོར་མོ་ལུང་དུ་མཁན་ཆེན་བོ་གསལ་བ་ལས་འདུལ་བ་

ལེགས་པར་བསབས། ཕིས་དབེན་པའི་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་མཛད་

པའང་འདུལ་བའི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ལས་མ་འདས། ཕིས་འཁོར་སྐྱོང་བའི་ཚེ་ནའང་དྲུང་

ན་འཁོད་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བ་ནས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་

གདིང་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་མཁོ་བའི་ཡོབད་རྣམས་འཛིན་དུ་བཅུགཇོ་བོ་

ཆེན་པོ་ལྷ་གཅིག་གི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་བུ་གསུམ་ལ་བོ་སྦྱངས་ནས་

འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་བོས་སོམ་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་ཐར་པ་

མཚན་ཉིད་པ་ལ་བཀོད། དེ་དག་གི་སྤན་ལྟོས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀི་ཁམས་འདིར་

འདུལ་བའི་བསན་པ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དོན་ལ་གནས་པའི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསྔགས་པ་བརོད་པར་མཛད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་ཁས་འཆེ་བ་རྣམས་ཀིས་བང་སེམས་ཀི་ཚུལ་

ཁིམས་དག་པར་མ་བས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་མིང་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། གསང་

སྔགས་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀང་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་ཞིག་

མ་བྱུང་ན་ངན་འགོའི་སོ་འབེད་པ་ལས་མ་འདས་པར་དགོངས་ནས་དགའ་བ་གདོང་

དུ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་མང་པོ་ལ། བང་སའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ། ར་

ལྟུང་བཅུ་བཞི་པ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་རྒྱས་པར་བསྩལ་ཞིང༌། ཚུལ་ལེ་དང་བ་མ་ལྔ་

བཅུ་པའི་རྣམ་བཤད། ར་ལྟུང་རྣམ་བཤད་སོགས་མཛད་པར་བརྟེན། སོམ་པ་གོང་མ་

གཉིས་ཀི་བསྲུང་སོམ་ལ་འབད་ཅིང༌། ཉམས་ན་ཕིར་བཅོས་པའི་རྒྱུན་དེང་སང་གི་

བར་དུ་གནས་པ་ཡང་རེ་བ་མའི་བཀའ་དྲིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། 

འཆད་པའི་སྱོ་ནས་བསན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་ཚུལ་ནི། 

མོན་མཁར་བཀྲ་ཤིས་གདོང་དུ་བཞུགས་དུས་རྒྱ་བོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་

ཀི་རྣམ་ཐར་ཅི་རིགས་གསུངས་ནས། དཀའ་བཞི་པ་ཤེར་སེང་གིས་ཆོས་ཐོག་

གཅིག་ལ་པོ་ཏི་བཅུ་གཅིག་གསུངས་འདུགདུས་ཕིས་བོད་དུ་པོ་ཏི་དུས་གཅིག་ལ་

གསུངས་པ་དེ་མང་ཤོས་སུ་འོང་བ་འདྲ་གསུངས། དེ་ནས་དགེ་བཤེས་ཤ་སོན་

སོགས་དྲུང་ན་འཁོད་པ་ཀུན་གིས། རེ་ཉིད་ནས་ཀང་དེ་ཙམ་ཞིག་དུས་གཅིག་ཏུ་

གསུང་འཚལ་ཞུས་པས། རོལ་བ་བས་ན་དེ་ཙམ་ཞིག་འཆད་ཐུབ་པ་འདྲ་གསུང་

བར། སར་ཡང་ནན་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ། ཟླ་བ་དེའི་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཚེས་བཅུ་ནས་གནམ་གང་གི་བར་སྐུ་མཚམས་བཅད་ནས་ཕག་དཔེ་ལ་གཟིགས་

རྟོག་མཛད། གནམ་གང་གི་ཉིན་ཕག་དཔེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐ་རགས་བཅིངས། ཚེས་

གཅིག་ནས་ཆོས་འཛུགས་པར་བཞེད་པ་ལ། གསང་ཕུ་སོགས་གྲྭ་ས་སོ་སོ་ནས་

འབོན་པའི་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་མང་པོ་སྒུག་དགོས་བྱུང་སེ། ཉི་མ་གསུམ་ཙམ་གི་བར་

དུ་མར་མི་སོགས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ཐོར་བུ་བ་འགའ་གསུངས། ཚེས་ལྔ་ནས་ཉི་མ་

གཅིག་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་བཅོ་ལྔའི་དབུ་དུས་གཅིག་ཏུ་བཙུགས་ནས། ཉིན་རེ་བཞིན་ཐོ་

རངས་ནས་སྲོད་ཀི་བར་ལ་ཆོས་ཐུན་བཅོ་ལྔ་རེ་མ་ཆག་པར་གསུང་བཤད་མཛད། 

དེའི་ནང་ནས་པོ་ཏི་ཆུང་བ་གཉིས་རོགས་པར་གསུངས་ཚར་བ་ན། དེའི་དོད་དུ་སར་

ཡང་ཆུང་བ་གཉིས་བཙུགས་ནས། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། ཕར་ཕིན། མངོན་པ་གོང་

འོག་གཉིས། འདུལ་བ་མདོ་ར་བ། བམས་ཆོས་ཕི་མ་བཞི། དབུ་མ་རིགས་པའི་

ཚོགས་ལྔ། འཇུག་པ། བཞི་བརྒྱ་པ། སྤོད་འཇུག་སེ་བསན་བཅོས་བཅུ་བདུན་གི་

བཤད་པ། དཀའ་ཆེན་འགའ་ཞིག་བོད་ཀི་ཊིཀ་ཆེན་མོ་རེ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ཏུ་

འགེལ་བའི་འཆད་ཚུལ་དུ་མ་དགག་སྒྲུབ་དང་བཅས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། 

གཞུང་གཞན་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་རང་རང་གི་འགེལ་པའི་སེང་ནས་གཞུང་ཕ་རགས་མ་

ལུས་པ་ལ་བཤད་པ་ཞིབ་པར་མཛད་དེ། ཟླ་བ་གསུམ་ལ་རོགས་པར་མཛད་ཅིང༌། 

དེའི་སྐབས་སུ་ཡང་གསུང་ཆོས་གོལ་ནས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་བདག་འཇུག་ལ་

སོགས་པ་ཐུགས་དམ་རིམ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབོར་རྣམས་མ་ཆག་པར་མཛད། དེའི་

ཚེ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ཀང་འདི་ནི་ལྷག་པའི་ལྷས་དངོས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་པའམ། མི་

བརེད་པའི་གཟུངས་ཐོབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངེས་ཀི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཞན་ལ་འདི་ལྟ་བུ་འབྱུང་མི་སྲིད་དོ། །ཞེས་མཐུན་པར་གེང་ངོ༌། །

འདི་ནི་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་ཐར་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་

ཏེ། སྔ་ཕིར་བོན་པའི་མཁས་པ་སུ་ལའང་དེ་འདྲའི་ལོརྒྱུས་མི་འདུག་པས་སོ། །རྭ་སྒེང་

དུ་མདོ་སེ་རྒྱན་དང༌། དབུས་མཐའ། ཀུན་བཏུས་དང༌། ཉན་ས་ལ་སོགས་པ་གཞུང་ཆེན་

མོ་རྣམས་ཀི་གུང་ལེགས་པར་བསྒིགས་ཏེ་ཞི་གནས་ཀི་བཤད་པ་མཐའ་དག་པར་

གསུངས་ཤིང་བསོམ་དུ་བཅུག་པས། འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་གསུང་རབ་དང་མཐུན་

པའི་ཞི་གནས་ཀི་མོང་བ་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། བཀའ་གདམས་པའི་མན་ངག་གི་ཉིང་

ཁུ་བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམ་ཚུལ་གི་གདམས་པ་ཉམས་

ལེན་གི་གོ་རིམ་གསལ་ལ་འདྲིལ་བ་དང༌། དོན་དམ་བང་སེམས་ལ་འཇམ་དབངས་ཀི་

མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་གསུངས་པ་ཧོར་སོན་ནམ་མཁའ་དཔལ་གིས་ཟིན་བིས་སུ་

བཏབ་པ་བོ་སྦྱོང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་སོགས་ཀང་ཡོད་དོ། །ལྷས་བུ་དགོན་གསར་དུ་སེ་

སྣོད་འཛིན་པ་དུ་མ་ལ། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་མཐའ་དག་ཉམས་

ལེན་དང་སྦྱར་ཏེ་གཞུང་དོན་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྒིགས་ནས་གསུངས་པས་སྔོན་མེད་

ལེགས་བཤད་ཀི་བདུད་རིས་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་འཕོག་ཅིང༌། སྔོན་ཆད་ཚད་མ་

ནིཕིའི་གོ་རྒྱ་གཅོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། ནང་གི་ཉམས་ལེན་ལ་མི་མཁོ་ཟེར་བ་ཤ་སག་

ཡིན་པ་ལ། དེ་ནས་བཟུང་ཉམས་ལེན་སོན་པའི་བསན་ཆོས་མཆོག་ཏུ་བེད་པ་བྱུང༌། 

དེའི་དུས་ཀི་གསུང་ལ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་ཟིན་བིས་ཀང་མཛད། ཤེར་ཕིན་

གསུངས་པར་བཞེད་ནས་འཁོར་རྣམས་ལ་མར་མེ་རེ་འབུལ་བའི་ཞལ་ཏ་གནང་བར། 

རྒྱལ་ཚབ་རེས་ཟངས་ཆེན་པོ་ཞིག་མར་ཁུས་བཀང་བ་ལ་སོང་བུ་བཙུགས་ནས་སྦར་
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བ་གཟིགས་ཏེ་རྟེན་འབེལ་ཁད་པར་ཅན་དུ་དགོངས་ནས། མར་མེ་གཞན་ཐམས་ཅད་

ཀང་དེར་བ་ས། རེ་བ་མ་རང་ཉིད་ལ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀིས་འདོམས་པར་

མཛད་པའི་མན་ངག་བཞིན་དུ་ཤེར་ཕིན་གི་དོན་རྣལ་འབོར་པའི་ཉམས་ལེན་དང་སྦྱར་

ནས་གསུངས། དེ་ཉིད་རྒྱལ་ཚབ་རེས་ཟིན་བིས་སུ་མཛད་ནས་རྣམ་བཤད་སིང་པོ་

རྒྱན་ཞེས་སྔ་རབས་ཀི་མཁས་པ་སུས་ཀང་མ་ཐོན་པའི་ལེགས་བཤད་ཀི་གཏེར་ཆེན་

པོ་འདི་ཉིད་བརམས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསང་སྔགས་ཀི་སྐོར་ཡང་དགའ་ལྡན་དུ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་འགེལ་ཆེན་དྲི་

མེད་འོད་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་བཞིན་སྲས་ཀི་ཐུ་བོས་ཊིཀ་ཆེན་མཛད་ཅིང༌། 

གཤེད་སྐོར་གི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཐམས་ཅད་གུང་བསྒིགས་ནས་གསུངས་པ་

བཞིན་འཇིགས་བེད་བསྐྱེད་རིམ་ཆེན་མོ་མཛད་པ་དང༌། བརྒྱུད་རིགས་གསུམ་དང༌། 

སྤོད་རྒྱུད་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་འདུལ་འཛིན་གིས་ཡིག་ཆ་མཛད་པ་དང༌། གཞན་

ཡང་བདེ་གསང་གི་བསྐྱེད་རོགས་གསུངས་པ་ལ་སོབ་མ་རྣམས་ཀིས་ཟིན་བིས་

བས་པའང་མང་དུ་བཞུགས་སོ། །

མདོར་ན། མདོ་སྨད་དུ་བཞུགས་དུས་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་

མདོ་སེ་རྒྱན་འཆད་པར་མཛད་ཅིང༌། བོད་དུ་ཕེབས་ནས་གནས་རིང་དུ་མངོན་པ་

ཀུན་བཏུས་བཤད་པ་ནས་བརམས་ཏེ་འོན་གི་ལྷ་ཁང་ཀེ་རུར་ཚ་ཁོ་དབོན་པོ་

སོགས་ལ་ཕར་ཚད་དབུ་མ་སོགས་ཆོས་མང་དུ་གསུངས། བདེ་བ་ཅན་དང་དབུས་

སོད་བ་ཡུལ་དུ་ཕར་ཚད་དབུ་མ། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་རྣམས་དང༌། སྐྱོར་མོ་ལུང༌། 

བདེ་བ་ཅན། སོད་ལུང་མཚོ་སྨད། ངང་དཀར་སྲིན་པོ་རིའི་རིགས་ལྔ་ལྷ་ཁང་རྣམས་
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སུ་སེ་སྣོད་མང་དུ་གསུངས་ཤིང༌། སྐྱོར་མོ་ལུང་གི་བག་ཕུག་ཏུ། དུས་འཁོར་ཕར་

ཚད་དབུ་མ་སོགས་མང་དུ་གསུངས། གཉལ་སོད་རབ་གོང་དུ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་མང་

པོ་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མང་དུ་གསུངས་པ་ལ་ལུང་ར་ཆེན་མོར་གགས། འོལ་དགའ་

མགར་ཕུགཨེའི་ཏེའུར། ཉང་པོ་མདངས་མདོ་རྣམས་སུ་ཆོས་མང་དུ་གསུངས། པོ་ཏ་

ལར་གསང་བདེ་གུང་གསུམ། དགའ་སྐྱོར་ཟུལ་གསུམ་གི་གདན་ས་པ་རྣམས་ཀིས་

ཐོག་དྲངས་པའི་མཁས་མང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ལ། དབུ་མ་སྣང་བ། 

འདུལ་བ། ལམ་རིམ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་མང་དུ་གསུངས། འདི་དུས་ས་སྐྱའི་བསན་

འཛིན་རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཀང་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ལམ་རིམ་གསན་

འདུག་ནའང༌། ཤཱཀ་མཆོག་པ་སོགས་ཀིས་བརམས་པའི་རོང་སོན་གི་རྣམ་ཐར་

རྣམས་སུ་ས་འོག་གི་གཏེར་བཞིན་མི་མངོན་པར་བས་འདུགདགའ་བ་གདོང་དུ་བང་

སའི་ཚུལ་ཁིམས་ལེའུ། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ། ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་

རྒྱས་པར་བསྩལ། རྭ་སྒེང་དུ་སྔ་ཕིར་ལམ་རིམ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་མང་དུ་

གསུངས། འབི་གུང་མཐིལ་དུ་ཤྲི་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་དང༌། འབི་གུང་ལོ་ཙཱ་བ་གཉིས་

ཀིས་གཙོ་བའི་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་མང་དུ་གསུངས། འོན་བདེ་ཆེན་སེང་

དུ་ལམ་རིམ་གི་འཁིད་དང༌། དབུ་ཚད་ཀི་དཀའ་བའི་གནད་མང་པོ་གསུངས། འོལ་

ཁ་བམས་པ་གིང་དུ་བསྐྱེད་རོགས་དང༌། བང་ཆུབ་ལུང་དུ་སྔགས་རིམ་གསུངས། 

སེ་ར་ཆོས་སིངས་སུ་སྐུ་མཚམས་ཀི་ཁོག་ནས་གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་དང༌། 

མ་རྒྱུད་ཀི་རོགས་རིམ་འགའ་ཞིག་གསུངས། སེ་རར་དགེ་འདུན་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ལ། 

ར་ཤེས། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད། བཞི་བརྒྱ་པ། གསང་སྔགས་ལམ་རིམ། ར་ལྟུང་རྣམ་
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བཤད་དང༌། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་སོགས་ཞིབ་པར་གསུངས་ཤིང་ལམ་རིམ་གི་འཁིད་

ཀང་རྒྱས་པར་གནང༌། དེ་ནས་སྐྱིད་སྨད་གྲུམ་བུ་ལུང་དུ་དགེ་འདུན་སོང་ཕག་ལོངས་

པ་ལ། ལམ་རིམ་དང་བདེ་མཆོག་མ་རྒྱུད་ཀི་རོགས་རིམ་སོགས་མང་དུ་གསུངས། 

སར་ཡང་སེ་ར་ཆོས་སིངས་སུ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ལ། ར་ཤེ། ཚུལ་

ཁིམས་ལེའུ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང༌། ལམ་རིམ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མང་དུ་

གསུངས། ཟངས་རི་མཆིན་དུ་སྤན་སྔ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་སོགས་ལ་ལམ་རིམ་

སོགས་མདོ་སྔགས་མང་དུ་གསུངས། འོལ་ཁ་བསམ་གཏན་གིང་དུ་ཆོས་ཅི་རིགས་

གསུངས། དེ་ནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་རི་བོ་དགའ་ལྡན་དུ་ཕག་ཕེབས། ལམ་རིམ། 

སྒོན་གསལ། རིམ་ལྔ། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས། ས་སེ་དང་ཚད་མའི་དཀའ་གནད་

སོགས་མཐའ་ཡས་པ་གནང༌། སར་ཡང་འོན་གི་བཀྲ་ཤིས་དོ་ཁར་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་

བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ལ་དབུ་ཚད་ལམ་རིམ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས། དེ་ནས་

ཡང་དགེ་ལྡན་དུ་ཕེབས། ལོ་གངས་དུ་མར་གཙོ་བོར་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་བཤད་སྲོལ་

སོགས་ཟབ་ཆོས་བགང་ལས་འདས་པ་གསུངས། ལྷག་པར་གསང་བ་འདུས་པའི་

འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་མཆན་དང་བཅས་པ་དང༌། རིམ་ལྔའི་འཁིད་རྒྱས་པ་དང༌། 

སྦྱོར་དྲུག་གི་འཁིད་རྒྱས་པ་དང༌། དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་རྒྱས་

པ་དང༌། བདེ་མཆོག་གི་སྐོར་མང་པོ་དང༌། དབུ་ཚད་ཀི་བཤད་པ་དང༌། ལམ་རིམ་གི་

འཁིད་སོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གནང༌། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་སེ་སྣོད་

འཛིན་པ་སོང་ཕག་གཉིས་ཙམ་ལ་ལམ་རིམ་གི་འཁིད། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་འཁིད། 

དབུ་མ་འཇུག་པ། གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཆེན་པོ་བསྐོར་ནས་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་དོ། །འདི་ལ་

དེབ་སྔོན་ལས་བསན་པའི་བདག་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཞན་གི་བཤད་པ་བརྒྱ་ཚར་

བས། རེ་བ་མ་འདིའི་བཤད་པ་ལན་རེ་ཡང་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གྱུར་

ཏོ། །ཞེས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་བ་གསུངས། ཞེས་འབྱུང་བ་དོན་ལ་

གནས་པའོ། །

གཉིས་པ་རྩྱོད་པའི་སྱོ་ནས་བསན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། 

དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་དབུས་ཀི་གསང་ཕུ་དང་བདེ་བ་ཅན་དང༌། 

གཙང་རོང་གི་ས་སྐྱ། འདར་བཟང་ལྡན། ངམ་རིང་འགའ་རོང་ཆོས་སེ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་

པོ་ཨེ་དང་གནས་རིང་རྣམས་སུ་ཕར་ཕིན་གི་གྲྭ་སྐོར་དང༌། ཕིས་སུ་ས་སྐྱ་དང༌། 

གསང་ཕུ་དང༌། རེ་ཐང་སོགས་སུ་དཀའ་ཆེན་ལྷག་མ་བཞིའི་གྲྭ་སྐོར་མཛད་ཅིང༌། དེ་

དག་གི་ཚེ་ལུང་རིགས་སྨྲ་བ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་མདུན་སར་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་

རྣམས་ཀི་དོན་བརལ་བརྟགས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་ནས་དངོས་

སོབས་ཀི་རིགས་པས་རོལ་བ་མཐའ་དག་གི་སོབས་པ་བཅོམ་ཞིང༌། དུལ་བའི་

དཔལ་གིས་གཟུར་གནས་མཁས་པའི་ཚོགས་རྣམས་དད་པའི་སྤུ་ལོང་གཡོས་ཏེ་

གུས་འདུད་ལྷུར་ལེན་པར་གྱུར། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་མཁས་གགས་ཀིས་འཛམ་

གིང་ཁབ་པའི་དབང་གིས་དུས་ནམ་དུའང་རེ་བ་མའི་མདུན་སར་རོལ་བའི་དཀིལ་

འཁོར་བཤམས་ནས་རོད་པ་འཛུག་པ་སུ་ཡང་མ་བྱུང༌། དང་པོ་རོད་པར་འདོད་ནས་

འོངས་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་ཞལ་མཇལ་ནས་གསུང་གི་ལེགས་བཤད་ཐོས་པ་ན་ཡིད་

རང་དབང་མེད་པར་འཕོག་སེ་སོབ་མར་གྱུར་སྣང་ངོ༌། །
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གནམ་ཙེང་ལྡེང་དུ་བ་མ་རྣམ་གསུམ་ཞལ་འཛོམ་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་བའི་ཚེ། ཀར་དཀོན་མཆོག་གཞོན་ནུས། ལོ་ཙཱ་བ་དང་རང་རེ་གཉིས་རེད་

མདའ་བ་དང་ཙོང་ཁ་པ་གཉིས་དཔང་དུ་བཞག་ནས་རོད་པ་ཡིན། ཡང་ན་རེད་མདའ་

བ་དང་ངེད་གཉིས་བརད་པས་འཐུས། ད་ལམ་བ་མ་བོ་བཟང་གགས་པ་དང་རོད་རྒྱུ་

མེད། ཁོང་ལ་སྔ་མོ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཟང་པོ་ཡོད་པས་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་

རེ་ལའང་ཆགས་སང་མི་མཛད་པར་འདུགཅེས་ཚོགས་གཏམ་བཏང་བར་གགས་

ཤིང༌། རྣམ་ཐར་ཟུར་འདེབས་རྟོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ་ལས། 

མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་གགས་པས་གངས་ཅན་གི་ཁིད་འདི་ཁབ་པར་གྱུར་

ཏེ། ཀར་དཀོན་གཞོན་ལྟ་བུའི་བོ་ཡ་ཚད་པ་ཀུན་གིའང་གུས་པས་འཁུར་བར་སྣང་ངོ་

ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལུང་རིགས་ཀིས་སུན་མ་ཕྱུང་ན་ཡང་དག་པའི་ལམ་གི་

གོལ་སར་འགོ་བའི་ལོག་པར་སྨྲ་བ་རྒྱ་བོད་ཀི་མཁས་པར་གགས་པ་སུ་དང་སུའི་

གཞུང་ན་ཡོད་ཀང་མཛེས་ལམ་གིས་བཏང་སོམས་སུ་མི་འཇོག་པར། ལུང་དང་

རིགས་པ་བརྒྱ་ཕག་གིས་སུན་འབིན་པར་མཛད་པ་ནི་རེའི་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེ་

རྣམས་སུ་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་ས་རྔོག་བུ་སོགས་གངས་ཅན་མཁས་པའི་ཡང་

རེ་རྣམས་ཀི་གསུང་ནའང་མེད་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རེ་ཉིད་ཀི་

བཞེད་པའི་ཚུལ་ལ། རྟོག་གེ་ལ་སྦྱངས་པའི་རོལ་བ་དག་གིས་ལན་བརྒྱ་ཕག་གི་བར་

དུ་བརལ་ཞིང་དཔྱད་ནའང་དམ་བཅའ་ལས་ཆ་ཙམ་ཡང་གཡོ་བར་བགིད་མི་ནུས་

པས། མཁས་གྲུབ་རེས། རྟོག་གེ་ལ་སྦྱངས་རོལ་བ་མཐའ་དག་གིས། །ལན་བརྒྱར་

དཔྱད་ཀང་མགོན་པོ ་ཁོད་ཀི་གསུང༌། །ཆ་ཙམ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གཡོ་བ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སངས། །དག་པའི་ཐུགས་མངའ་ཁོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཕིས་སུ་རོང་སོན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དང༌། ངོར་བ་ཀུན་བཟང་དང༌། གོ་ཤཱཀ་

སག་ལོ་སོགས་རང་རང་གི་བོ་གོས་གང་ཡོད་ཀིས་རེའི་གསུང་རབ་ལ་རོལ་བའི་ཡི་

གེ་ལོག་ཏུ་མང་པོ་བིས་ནའང༌། མཁས་གྲུབ་རེ་དང༌། ཕིས་ཀི་ཀུན་མཁེན་རེ་བཙུན་

པ། མཁས་གྲུབ་ལེགས་ཆོས་པ་སོགས་དངོས་སོབ་དང་ཡང་སོབ་རྣམས་ཀིས་ལུང་

རིགས་རོ་རེའི་མེ་ཆར་གིས་ཐལ་བར་བརླག་ནས། དེ་དག་གིས་སེལ་བའི་དགག་

བཞག་གི་ཐག་ཧྲུལ་རྣམས་རང་རང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་ཡན་ལག་འཆིང་བེད་དུ་གྱུར་

བ་ནི། བོ་མིག་ཅན་རྣམས་ཀི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་བཞིན་ཡིན་པས། འདིར་

གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པའི་ངལ་བ་མ་བས་སོ། །

གསུམ་པ་རྩྱོམ་པ་ལྟེགས་བཤད་ཀི་འཕྟེང་བ་སྟེལ་བས་བསན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་

ཚུལ་ནི། 

རྭ་སྒེང་གི་དགོན་པ་གོང་དུ་ཇོ་བོའི་སྐུ་འདྲ་དབུ་ཡོན་མ་ཆེ་བར་གགས་པའི་

དྲུང་དུ་ཉིན་ཞག་མང་པོའི་བར་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ནས་

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་བར་གི་བ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་དང༌། ཁད་པར་དུ་

ཇོ་བོ་རེ། འབོམ་སོན་པ། པོ་ཏོ་བ། ཤ་ར་བ་རྣམས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་དུ་གཟིགས་

ཤིང་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསན་པའང་མང་དུ་བསྩལ་ནས་མཐར་པོ་ཏོ་བ་

སོགས་གསུམ་ཇོ་བོ་ལ་ཐིམ། ཨ་ཏི་ཤས་ཕག་སྤི་བོར་བཞག་ནས་བསན་པ་ལ་བ་བ་

རྒྱ་ཆེར་གིས་དང༌། བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་དང་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པའི་གོགས་

བདག་གིས་ཀང་བ་ཡི་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར། ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པའི་
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གསོལ་འདེབས་ལམ་མཆོག་སོ་འབེད་ཀང་དེ་དུས་མཛད། དེ་ལྟར་མཚན་མ་ཁད་

པར་ཅན་བྱུང་བས་རྟེན་འབེལ་ལེགས་པར་འགིག་ནས། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་

རིམ་པ་ཆེན་མོའི་རོམ་པ་མཛད། སར་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དགག་སྒྲུབ་དང༌། ལུང་

འདྲེན་མང་པོ་རྣམས་བཞག་ནས་དོན་གི་སིང་པོ་གསལ་བར་སོན་པའི་ལམ་རིམ་

ཆུང་ངུ་མཛད། དེ་ཉིད་ཁད་ཆོས་ལྔས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། བཤད་བ་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་རེ་རང་ཉིད་ལ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀིས་གནང་བའི་

གདམས་པ་ལམ་གི་གཙོ་བོ་གསུམ་ལ། ཇོ་བོའི་མན་ངག་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གིས་

བརྒྱན་པ། འཆད་ཚུལ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལམ་གི་གོལ་ས་བཅད་ནས་ངོ་བོ་མ་

ནོར་བ། གོ་རིམ་མ་འཁྲུགས་པ། གངས་ལྷག་ཆད་མེད་པ། བསྐུལ་བ་པོ་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་མཁན་ཆེན་ཟུལ་ཕུ་བ་དང༌། ལོ་ཆེན་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་བཟང༌། འབི་

གུང་ཆོས་རེ་ལ་སོགས་པ། གནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་བའི་དབེན་

གནས། འཁོར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེས་བུ་

ཆེན་པོ་རྣམས་སོ། །

བཀའ་གདམས་པའི་ལམ་རིམ་མང་པོ་ཡོད་ནའང༌། དེ་དག་ལས་ཀང་རེའི་

ལམ་རིམ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། མཁས་གྲུབ་རེས། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་

ཤའི་གདམས་པ་ལམ་གི་རིམ་པ་ལའང༌། གཞུང་པ་དང༌། གདམས་ངག་པའི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དག་གིས་མཛད་པའི་གདམས་ངག་ཡི་གེའི་རིམ་པ་དུ་མ་

དང༌། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པོ་ཏོ་བ་དང༌། སྤན་སྔ་པ་དང༌། འཆད་ཁ་བའི་གསུང་

བགོས་ལ་སོགས་པ་སྔ་ཕི་དུ་མ་དང༌། དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་ཁམས་པ་ལུང་པའི་
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གསུང་གི་རེས་སུ་འབང་བ་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་གོ་ལུང་པའི་བསན་རིམ་ཆེ་ཆུང་ལ་

སོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལའང་རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ། གསུང་རབ་

ཆེན་མོ་དག་གི་རེས་སུ་འབང་བ། དམ་པ་བརྒྱུད་པའི་གསུང་གིས་བརྒྱན་པ། མཁས་

པ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་འཇུག་ངོགས་རད་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་མོད་ཀི། དེ་ལྟ་ནའང་རེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀིས་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གདམས་པའི་

གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་མཛད་པ་འདི་དག་ལ་ནི། གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་

དང་བཅས་བ་མ་ལུས་པ་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐེན་དུ་འགོ་བའི་ལམ་གི་

ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་གངས་དང་གོ་རིམ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ད་ལྟ་རྒྱུད་ལ་

བསྐོར་བའི་དམིགས་རྣམས་ཀི་རིམ་པ་མོང་ཐོག་ཏུ་འཁེར་ཚུལ་སོགས་ལམ་གི་

ལུས་སྤི་དང༌། ཡན་ལག་སོ་སོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྔོན་ཆད་གངས་རིའིཁོད་འདིར་སུས་

ཀང་མ་ཐོན་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཁད་པར་བ་ན་མེད་པ་ཡོད་

པའི་ཚུལ་ལ་བོ་སྐྱོན་མ་ཞུགས་པའི་དཔྱོད་པ་ཞིབ་པར་བས་ནས་ངེས་པ་རེད་པ་

དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེའི་དུས་སུ་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྟ་དང༌། ཞོགས་ལྷ་

ཕྱུག་པོ་སོགས་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་ཆེན་དཀར་ཕོགས་པ་དུ་མས་ཀང་མཐུན་

རྐེན་སྒྲུབ་ཅིང་དངོས་སུའང་འབོག་པའི་ཆ་བད་ཀིས་འོངས་ནས་ཞོ་དང་ཆུར་བ་

སོགས་ཕུལ་ནས། སྨོན་ལམ་དུ་ཚུད་པ་དགོས་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པར། ལམ་

བཟང་བསྒིགས་པའི་མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་བེད་ཅིང༌། །འགལ་རྐེན་སེལ་བེད་མི་དང་མི་

མིན་ཀུན། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་ཡི། །རྣམ་དག་ལམ་དང་འབལ་

བར་མ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་མཛད། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀིས། ངེད་ཀིས་
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གདམས་པའི་ལམ་གི་གཙོ་བོ་གསུམ་གིས་མ་འཐུས་སམ་གསུངས་པ་ལ། དེ་གཙོ་

བོར་བས་ཏེ་ཨ་ཏི་ཤའི་གདམས་ངག་གིས་བརྒྱན་ནས་རྒྱས་པར་བརམས་པ་ཡིན་

ཞུས་པ་སོགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་བའང་ཡོད་དོ། །

ཚལ་གུང་ཐང་དུ་ཕར་ཕིན་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་འཕེང་བ་མཛད་

པས་མཁས་པ་རྣམས་ཡིད་འཕོག་པར་གྱུར་ཏེ། སག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བས་ཀང་ལེགས་

བཤད་འདི་གཟིགས་ནས་ང་རྒྱལ་གི་རི་བོ་བསིལ་ཏེ་རེ་བ་མ་ལ་ཆོས་ཀི་རེས་སུ་འབང་

བའི་དད་པ་ཐོབ་ཅིང༌། ཁོད་བོ་ཉི་མ་གཞོན་ནུའི་དུས་ཀི་ཚེ། །མདོ་དང་རྒྱན་གི་པད་

ཚལ་རྒྱས་མཐོང་ནས། བདག་བོ་ཁེངས་པའི་ཀུ་མུད་ལྷག་པར་ཟུམ། །ཟབ་ཡངས་

མཁེན་པའི་གཏེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གཟུ་བོའི་བོས་བསྔགས་བརོད་

མཛད། སེ་ར་ཆོས་སིངས་སུ་ར་ཤེས་ཀི་རྣམ་བཤད་མཛད་བཞེད་པ་ན། རིགས་པའི་

གནད་ཕ་མོ་འགའ་ཞིག་ཐུགས་ལ་འཆར་དཀའ་བ་བྱུང་བས། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབངས་ལ་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པས། ཤེར་ཕིན་གི་མདོའི་སོང་ཉིད་ཉི་ཤུའི་འགེས་

རང་རྣམས་གསེར་བཙོ་མའི་མདོག་ཅན་གི་ཡི་གེ་བར་སྣང་གང་བ་གཟིགས་པས་

དོགས་པའི་གནས་ལྷག་མ་མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་

མཚོ་མཛད། ཡང་གནས་དེར་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བསན་

བཅོས་ལེགས་བཤད་སིང་པོ་ཡང་མཛད་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་

ནི་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཐོས་པ་རྔོག་ལོ་དང༌། ས་པཎ་དང༌། བུ་སོན་སོགས་དང༌། 

རིགས་ལམ་ལ་ངལ་བ་མང་དུ་བསེན་པ་ཕ་པ་ཆོས་སེང་སོགས་སེང་ཆེན་བརྒྱད་དུ་

གགས་པ་དང༌། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་མི་དམན་པ་ཀུན་མཁེན་དོལ་བུ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བ་སོགས་བོད་དུ་སྔོན་བོན་གི་མཁས་པ་སུས་ཀང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་རྟོགས་པ་རེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་དྲིན་ལས་རེ་རང་ཉིད་ཀིས་གསལ་བར་གཟིགས་ནས་

འདོམས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། བསན་བཅོས་དེ་ཉིད་ལས། གཞུང་ལུགས་མང་ཐོས་

རིགས་པའི་ལམ་དུ་ཡང༌། །ངལ་བ་མང་བསེན་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་

ཚོགས་ཀིས་མི་དམན་དུ་མས་ཀང༌། །འབད་ཀང་རྟོགས་པར་མ་གྱུར་གནས་དེ་

ནི། །འཇམ་མགོན་བ་མའི་དྲིན་གིས་ལེགས་མཐོང་ནས། །ཤིན་ཏུ་བརེ་བའི་བསམ་

པས་བདག་གིས་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

སྔགས་ཀི་གཞུང་ཆྟེན་པྱོའི་རྩྱོམ་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། 

རྒྱ་སོག་ཕུར་བཞུགས་སྐབས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱ་རྱ་དེ་བ། སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས། ཀླུ་བང༌། ཟླ་བ་གགས་པ། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད། ཕོགས་གང༌། ཆོས་

གགས། ཡོན་ཏན་འོད་དང་ཤཱཀ་འོད། ལྷ་དབང་བོ། རྒྱན་མཁན་པོ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། ཨ་

བྷྱ་ཀ་ར་ལ་སོགས་པའི་པཎི་ཏ་དུ་མ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི། བམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧ། 

སོབ་དཔོན་ལཱུ་ཨི་པ། དྲིལ་བུ་པ། ནག་པོ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་ཆེན་དུ་མའི་སྐུའི་

སྣང་བ་དངོས་སུ་གཟིགས། ཉམས་སྣང་ལ་གཏད་པ་མེད་ལས་ཆེ་དགོངས་ནས་རེ་

བཙུན་ལ་ཞུས་པས། ཉམས་སྣང་རང་ག་བ་མིན་པས་གསོལ་བ་དྲག་པོ་ཐོབ། འདི་

རྣམས་ཀི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འོང་བའི་རྟེན་

འབེལ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། ཕིས་འོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞོལ་བམས་པ་གིང་ན་

བཞུགས་དུས། རེ་བཙུན་གི་གསུང་གི་གནང་བས་སོབ་དཔོན་ཀླུ་བང་གི་རྣམ་བཞག་

རིམ་པ་ལ་རྣམ་བཤད་རོམས། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འོང་ཞེས་བསྐུལ་བས་དེ་ཕལ་དུ་



  271  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མཛད། དེ་ཡང་སྤིར་རིམ་ལྔའི་དོན་དང༌། ཁད་པར་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལས་སྒྲུབ་

ཚུལ་སོགས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་བ་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང༌། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་

ལྔའི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་དོན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རགས་པ་རྣམས་དཔྱིས་ཕིན་པ་

ཞིག་ལེགས་པར་གོ་ནས་དེ་དུས་ལོ་བཅུ་ལྷག་སོང་བ་ལ་དེ་བར་དུ་སྨྲ་མ་ནུས། 

དེ་ནས་ཟུར་ཙམ་སྨྲས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། གནས་དེར་ལོ་ཙཱ་བ་སྐྱབས་

མཆོག་དཔལ་བཟང་པོས་བསྐུལ་བ་དང༌། ཁད་པར་དུ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་རྒྱལ་

ཚབ་སྤན་སྔ་བསོད་ནམས་བཟང་པོས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ལམ་

གི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་རོ་རེ་

འཆང་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆེན་པོའང་མཛད་ཅིང༌། རེ་རང་གི་ཞལ་ནས། སྔར་རྒྱ་

སོག་ཕུར་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་དང༌། ཨ་བྷྱའི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་པ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་མ་གཏོགས་རོམ་པ་རང་གི་སྐབས་སུ་དུས་མྱུར་

ཆེ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་སོགས་ཡུན་རིང་མ་གྲུབ་པས་རྒྱུ་མཚན་ཁད་པར་བ་

གཞན་ཆེར་མེད། ཅེས་གསུངས། འོལ་ཁའི་བསམ་གཏན་གིང་ན་བཞུགས་པའི་རིང་

ལ་སྐུ་མཚམས་དམ་པོ་བཅད་ནས་བ་མ་དང་ཡི་དམ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་

ཤུགས་དྲག་མང་དུ་མཛད་ཅིང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའིརོགས་རིམ་རིམ་ལྔ་

གསལ་སྒོན་མཛད་པའི་ཐུགས་འདུན་བཏང༌། ཟིན་བིས་འདེབས་པ་མཛད་པའི་དུས་

སུ་མནལ་ལམ་ངོ་མཚར་ཅན་བྱུང་བ་ནི། བྱཱ་གྷྲའི་གོང་གི་ཙནྡྲ་ནི། ཞེས་སོགས་ཡིན་

ལ། དེ་དག་གི་དོན་ཞིབ་པར་གསང་རྣམ་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། དེའི་དོན་གི་སིང་

པོ་ནི། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་དང༌། འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མན་ངག་རེ་འདིས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གསལ་བར་མཛད་པའི་ལྟས་སོ། །གསལ་སྒོན་དུ། གསོལ་བ་རིང་དུ་བཏབ་པས་

གཞུང་རོམ་པར་གནང་བའི་མཚན་མ་ཁད་པར་ཅན་རེད་ནས། ཞེས་དང༌། གདན་

རོགས་ཀི་ཁིད་ཡིག་ཏུའང༌། འདོད་པའི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་རེད། །ཅེས་གསུངས་

པའང༌། དོན་དེ་ཉིད་ལ་དགོངས་པའོ། །

དོན་གི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས། གནས་དེར་གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་གསལ་

སྒོན་ཞེས་བ་བ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་དང༌། རིམ་ལྔ་གདན་

རོགས་ཀི་ཁིད་ཡིག་དང༌། བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་དང༌། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་

ལས་བཏུས་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་སོགས་མཛད། གདན་ས་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་དུ། 

གསང་འདུས་འགེལ་བ་སྒོན་གསལ་གི་འགྱུར་ལ་དག་ཐེར་ཞིབ་ཏུ་མཛད་ནས་ཚིག་

དོན་ཞིབ་ཏུ་འཆད་པའི་མཆན་བུ། ལེའུ་སོ་སོ་དང་སྤིའི་དཀའ་གནས་ལ་མཐའ་

གཅོད། དོན་ཚན་སོ་སོའི་དམིགས་འབེད་པའི་བ་ས་དོན་རྣམས་མཛད་ཅིང༌། བདེ་

མཆོག་སྐོར་ལ་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས། དེའི་རྣམ་བཤད་འདོད་འཇོ། ར་རྒྱུད་ཀི་

ཊིཀྐ་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། རོགས་རིམ་ཆེན་མོ་རྒྱས་བ་ས། རོགས་རིམ་སྦས་

དོན་ལྟ་བའི་མིག་འབེད་སོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་མང་དུ་མཛད་དོ། །

རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་གསུང་རོམ་མཛད་པ་རྣམས་ནི། གང་འདོད་དུ་

མཛད་པ་མ་ཡིན་པར་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར། གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀི་སྐུའི་སྣང་བ་

གཟིགས་པ་སོགས་བསན་འགོར་ཕན་པའི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་གཟིགས། རེ་བཙུན་

གིས་དེ་དང་དེ་རོམ་པར་བསྐུལ་ནས་མཛད་པ་ཤ་སག་སེ། བསན་བཅོས་ཆེ་བ་ལྟ་

ཞོགབམས་བསོད་ཚངས་པའི་ཅོད་པན་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའི་སྒོན་མེ། བདེ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

བ་ཅན་གི་སྨོན་ལམ་རྣམས་ཀང་དོན་གི་ངོ་བོ་གོ་རིམ་སོགས་འཇམ་དབངས་ཀིས་

གསུངས་པ་བཞིན་མཛད་པས་སོ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་གཞུང་ཆེ་བ་དེ་དག་ཏུ། རིམ་

གཉིས་ཀི་གནད་རྣམས་བ་མེད་ཀི་ར་རྒྱུད་རྣམས་ན་སྦས་པ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་

ཀི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས། ར་བཤད་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཁོངས་ནས་ཐོན་པའི་

གདམས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་བོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་སུས་ཀང་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་

རྣམས་གསལ་བར་མཛད་དེ། སྒོན་གསལ་གི་མཆན་བུར། དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་

བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །སྦས་དོན་གསལ་བའི་ཀླུ་སྒྲུབ་མན་ངག་གིས། །རྒྱུད་རྒྱལ་

གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་ལེན་དང༌། རིགས་ལམ་ཕ་མོ་འབེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་

ཀིས། །སྲུབ་ཐག་བཟང་པོས་དཀྲིས་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི། །སྲུབ་ཤིང་མཆོག་གིས་

ཡང་ཡང་བསྲུབས་པ་ལས། །ཚིག་གི་ཟུར་ཕིན་དོན་གི་གནད་གསལ་བ། །སྔོན་ཆད་

ཕོགས་འདིར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའི། །ཚིག་དོན་བདུད་རིས་གང་བའིབུམ་པ་

རེད། །ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། བདེ་མཆོག་གི་རོགས་རིམ་དངོས་གྲུབ་སེ་མར་ཡང༌། 

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་རོགས་པའི་རིམ། །ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་གནས། །སྔོན་

ཆད་ཕོགས་འདིར་ར་བཤད་ཀི། །རྒྱུད་སེས་ལེགས་པར་མ་བཀྲལ་བ། །བདག་གིས་

བརོན་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །རིང་དུ་འབད་ལས་རེད་གྱུར་བ། །དེ་འདིར་བཤད་པར་བ་

ཡི་ཉོན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་མཁས་གྲུབ་རེས། ཕོགས་འདིར་སྔོན་ཆད་

གཞན་གིས་མ་མང་བའི། །ལམ་གི་མཐར་ཐུག་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་གནས། །ཇི་

བཞིན་གཟིགས་ནས་དེ་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཉམས་ལེན་སིང་པོར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་དོན་ལ་གནས་པ་ཡིན་གི། སན་ངག་གི་རབ་བཏགས་ལྟ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བུ་མ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་གཉིས་ཀི་ཟབ་གནད་དེ་གང་ཞེ་ན། བསྐྱེད་རིམ་ལ་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་བསོམ་པ་ནས་དཀིལ་འཁོར་ཉེར་བ་འི་བར་གི་དམིགས་སྐོར་རེ་ལྟ་བུ་

ཡང་རྒྱུད་སེའི་དགོངས་པ་གྲུབ་ཆེན་གིས་བཀྲལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་དོན་དཔྱིས་

ཕིན་པ་བོད་ཀི་བ་མ་སྔ་མ་སུས་ཀང་མ་ཐོན་པ་མང་དུ་ཡོད་ཅིང༌། ཁད་པར་དུ་

རོགས་རིམ་ལ་ལུས་དབེན་ནས་བརམས་ཏེ་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་

བཞེངས་ཚུལ་གི་བར་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་རེ་རེ་ལའང་ལེགས་བཤད་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་དུ་མ་དང༌། ལྷག་པར་ཡང་སོང་བཞིའི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྒྲུབ་

ཚུལ་རད་དུ་བྱུང་བ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གསལ་བར་

མཛད་པ་འདི་ལྟ་བུ། མར་འགོས་དང༌། ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམས་དང༌། བུ་སོན་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་སོགས་ཀི་གསུང་རབ་ནའང་མི་གསལ་ན། གཞན་དག་ལ་སྨོས་ཀང་ཅི་

དགོས། བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་རིང་

དུ་འདྲིས་པར་བས་ནས་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ན་ད་གཟོད་

ཆོས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་དད་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། འཇམ་དབངས་ཆོས་རེའི་རྣམ་

ཐར་ལས། པོ་ཏ་ལར་ཆོས་རེའི་ཞལ་ནས། རེ་བཙུན་ཆེན་པོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་

གིས་མངོན་རྟོགས་ལོན་ཤིང་ལས། འདི་དག་སོན་པའི་བ་མའི་ཚོགས་རྣམས་

ཀིས། །བཀའ་དྲིན་དྲན་པས་དད་པས་མཆི་མ་ལྷུངས། །རྟག་ཏུ་བ་མ་རབ་མཆོག་དེ་

དག་གི །ཞབས་པད་དྲི་མ་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རེ་བཙུན་ཆེན་

པོ་དང་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་ཚོད་ནི་ངེད་རང་ཚོས་དཔག་པར་མི་ནུས། བརམས་
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ཆོས་ནི། མངོན་རྟོགས་ལོན་ཤིང་དང༌། རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་གཉིས་ཁད་པར་ཆེན་པོ་

དཔག་ཏུ་མེད་པས། འདི་དག་སོན་པའི་བ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་དྲན་

པས་མཆི་མ་ལྷུང་ན། རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་ལ་ལྷུང་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ལེགས་པར་འཆད་

མཁན་དཀོན་པ་འདུག །བསན་པའི་འཇུག་སོ་རྣམ་དག་ཅིག་འདུག་སེ། འཇུག་མཁན་

མི་འདུགངེད་རང་གི་ཁ་ཐབས་ནི་འདིར་སོང་གསུངས་ནས་གསུང་འདར། སྤན་ཆབ་

བཏོན་པས་ནང་སོ་དཔོན་གཡོག་ཀུན་ཀང་སྤན་ཆབ་ཤོར། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

རོ། །དེ་ནས་སག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བས་ཀང༌། མདོ་སྔགས་མཐའ་དག་ཁད་པར་རོ་རེ་

ཐེག །རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་ཁད་པར་བ་མེད་དོན། །རིམ་གཉིས་མཐའ་དག་ཁད་པར་

སྒྱུ་ལུས་ལ། །སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་གཏེར་ཆེན་ཁོད་ལ་འདུད། །ཅེས་བསོད་པ་

མཛད་པའང་གཟུར་གནས་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གི་ངང་ཚུལ་ཡིན་པར་སྣང་ངོ༌། །

ཞིབ་པར་ནི་རེའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་རིང་དུ་འདྲིས་པར་བས་པ་ལས་ཤེས་

པར་འགྱུར་གི། བདག་ལྟ་བུས་ཇི་བཞིན་བརོད་པའི་རྔོག་ལ་ཐོགས། དགེ་ལུགས་

པའི་བསན་འཛིན་དུ་ཁས་འཆེ་བ་དག་གིས་རེའི་ལེགས་བཤད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

རྣམས་ངོས་ཟིན་པ་ཙམ་རེ་མ་མཐར་དགོས་རྒྱུར་འདུག་རུང༌། དེང་སང་གི་བསན་

འཛིན་ཆེན་པོའི་གོ་སར་བཞུགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་དབུ་ཞྭའི་ཁ་དོག་ཁོ་ནས་

ཆོག་ཤེས་མཛད་པར་སྣང་ངོ༌། །

ས་མོ་གང་གི་ལོར་ལྷ་སར་ཆོ་འཕྲུལ་མཆོད་པ་མཛད་ཅིང༌། དེ་ནས་རྒྱལ་བས་

ལུང་བསན་པ་བཞིན་འབོག་རི་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་བཏབ་ནས་

དེར་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། དགུང་ལོ་རེ་གསུམ་པ་ས་མོ་
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ཕག་གི་ལོ་ལ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་སོན་

པ་མཛད་ཅིང༌། དགའ་ལྡན་བམས་པའི་མདུན་དུ་རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དཔལ་སིང་པོ་ཞེས་

བ་བར་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའི་ང་རོ་

ཞེས་བ་བར་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་ཚད་མའི་ལུང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་

རོ། །དེ་ལྟར་རེ་བ་མའི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་འདི་དག་ནི་རྣམ་ཐར་གི་ཡི་གེ་

རྣམས་དང༌། ཚད་ལྡན་གི་གསུང་ལས་མཐོང་ཐོས་སུ་གྱུར་པ་གཅེས་གཅེས་རིགས་སྣ་

འགའ་ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དུས་ཀི་མཐའ་འདིར་བོད་ལོངས་སུ་བསན་པ་

རྣམ་པར་དག་པ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པའི་ཚུལ་གཙོ་བོར་བས་ཏེ་བིས་པ་

ཡིན་པས། འགང་ཆེ་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདིར་མ་ཐོན་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་མཆིས་པ་

རྣམས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བས་ནས་དད་པ་བསོམ་པར་བའོ། །

ཞིབ་ཏུ་བརོད་པ་ནིལྷོ་བག་གྲུབ་ཆེན་ལ་ཕག་ན་རོ་རེས། མ་ཏི་བྷ་དྲའི་ཡོན་

ཏན་གི་མཐའ་ང་ལག་ན་རོ་རེས་ཀང་རྟོགས་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་རྒྱལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་པ་ཕག་ན་རོ་རེས་ཀང་མཐའ་དཔོག་མི་ནུས་པར་

གསུངས་ན་གཞན་གིས་ལྟ་ཅི་སྨོས། རྣམ་པར་ཐར་པའི་གཙོ་བོ་ནི། རེ་བཙུན་འཇམ་

དབངས་ལ་རྟོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ཞུས་པར། 

རེའི་རྣམ་ཐར་བསམ་གིས་མི་ཁབ། རྣམ་ཐར་གི་གཙོ་བོ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་

ཀིས་ཆོས་ཟབ་མོ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང༌། དངོས་སོབས་ཀི་རིགས་པས་

གཞི་ལམ་འབསབུ་་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་འདི་ཡིན། ཞེས་གསུངས་

པ་དང༌། ཡང་རེ་འདི་ཉིད་ཀིས་སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཕོགས་རྣམས་གང་ཟག་གཅིག་
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འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་སུ་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་ཅན་གིས་གྲུབ་པར་མཛད་པ་ནི། སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་འདིའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པའི་དོན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

མདོར་ན་བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་

བཞག་ཆེན་མོ་ལས། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཞིག་མཆིས་ཀང༌། དེ་ཐམས་ཅད་

ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱལ་བའི་མདོ་སྔགས་ཀི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་

དགོངས་པའི་དོན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཕེ་བ་རྣམས་སོ་སོར་མ་

འདྲེས་པར་ལུང་དང་རིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་སོ་ནས་འཁྲུལ་པའི་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་ཙམ་

ཡང་མེད་པར་རང་གིས་ངེས་ཤིང༌། གཞན་དག་ལ་འདོམས་པར་མཛད་པས་ཐུབ་

པའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བཀའ་དྲིན་གིས་ནོར་འཛིན་གི་ཁོན་

ཁབ་པར་མཛད་པ་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་

པར་བའོ། །དེས་ན་རེ་བཙུན་འདི་ཉིད་ཀིས་འདུལ་བའི་ཕག་ལེན་ཕ་མོ་ཡན་ཆད་ནས་

གྲུབ་པའི་མཐའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་བར་དང༌། སྔགས་ཀིའང་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་

དང་ལག་ལེན་ཕ་མོ་ཡན་ཆད་ནས་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀི་བར་མཐའ་

དག་གང་ལའང་རུང་སེ་ས་ཆོས་དང་རང་བཟོའི་ཉེས་པས་ནམ་ཡང་མ་གོས་པར་རང་

རང་གི་སྲོལ་འབེད་པ་པོའི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་ལ་གཏུགས་ཤིང༌། དེ་

ཡང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་ལེགས་པར་གཏུགས་ཏེ། གནད་ཕ་མོ་རེ་ལའང་ལུང་རིགས་

དུ་མས་དཔྱད་དེ་ངེས་པ་སེར་བར་མཛད་པ་དང༌། ཚུལ་དེས་བསན་པ་ཐམས་ཅད་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགལ་བ་མེད་པར་གཅིག་གོགས་སུ་གཅིག་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་གང་ཟག་གཅིག་

འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐེན་དུ་བསྒིགས་པར་མཛད་པས། བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པ་གཉིས་

ཆར་འཛིན་ཅིང་སེལ་བར་མཛད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་སྔོན་བོན་པའི་

གངས་ཅན་གི་མཁས་གྲུབ་སུ་ལའང་མེད་པར་མ་ཟད་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་ལའང་འདི་བས་ལྷག་པ་ཡོང་ཐབས་མེད་པར་རིགས་པའི་

ཚུལ་དྲི་མ་མེད་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་ཆེ་གེ་མོ་དང་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གིས་

ལུང་བསན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གཞན་གི་ལུང་བསན་ཙམ་ལ་སྐྱབས་འཆའ་

བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་འདྲ་བའི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད། ཡི་དམ་གི་ལྷ་དུ་མའི་ཞལ་

གཟིགས་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་དུ་མ་བརེས་པ་སོགས་ལས་

ཀང་བཤད་མ་ཐག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །

རེ་བ་མ་རང་ཉིད་ཀིས། དང་པོར་རྒྱ་ཆེན་ཐོས་པ་མང་དུ་བཙལ། །བར་དུ་

གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར། །ཐ་མར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་

བངས། །ཀུན་ཀང་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོས། །ཞེས་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་རྒྱལ་

བའི་བཀའ་དང༌། དེའི་དགོངས་པ་འགེལ་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་གཞུང་

ལུགས་མཐའ་དག་ལ་འོལ་སྤི་ཙམ་དང་ཕོགས་རེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཞིབ་ཏུ་ཐོས་པ་

རྒྱ་ཆེན་པོ་བཙལ་བའི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འདུལ་བ་ཀཱ་རི་ཀཱ་ནས་དཔལ་

ལྡན་འདུས་པའི་བར་གི་མདོ་དང་བསན་བཅོས་མཐའ་དག་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་

བའི་ལམ་གི་གཙོ་བོ་དང་ཡན་ལག་ཅི་རིགས་པར་འདུ་བའི་ཚུལ་གིས་གཞུང་

ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར་བ་དང༌། དེ་ལྟར་ཤར་བའི་ལམ་གི་ལུས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་ཚུལ་གིས་ཐུགས་ཉམས་

སུ་བཞེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་གི་གནད་ལ་རིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་སོ་ནས་མོང་

སོབས་ཀིས་ངེས་པ་དྲངས་པས། མི་འཕྱུགས་པའི་གཟེར་ཐེབས་པའི་འབས་རྟགས་

ཡང་དག་པ་ནི་བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་འཁེར་ཤེས་པའི་མཛད་པ་སྤི་

དང༌། ཁད་པར་དུ་རེ་ཉིད་ཀི་མདོ་སྔགས་ཀི་གསུང་རབ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། འདི་དག་

ལ་ཅི་ཙམ་བརྟགས་ཀང་མ་འབེལ་བ་དང༌། ཟློས་པ་དང༌། འགལ་བ་དང༌། ཚད་ཐུབ་

ཀི་གཞུང་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཀན་ཀ་འབྱུང་བའི་གནས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་

པར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། གསུང་འདི་

ནི་རྣམ་ཐར་གི་སོམ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ངོ༌། །

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གི་ཕིར་ན། མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མས། མཐའ་ཡས་སྨོན་

ལམ་སོབས་མངའ་ཐབས་མཁས་ཀིས། །འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་མཐའ་ཡས་གདུལ་

བའི་ཚོགས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་ལམ་ལ་འཁིད་མཛད་པ། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་གི་

སྐྱབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚིག་སྤིའི་བཤད་སྒྲུབ་རྟགས་ཀི་དགེ་སྦྱོང་

གིས། །ཐུབ་བསན་མིང་ཙམ་ལྷག་མར་གྱུར་པའི་ཚེ། །བསབ་གསུམ་ལུང་རྟོགས་

རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་ཀུན། །ཁོད་ཀིས་ཉིན་མོར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་

དོན་གནས་ཀི་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་དད་པའི་སིམ་པས་འཐོར་བར་མཛད་པ་ཡིན། །

གཉིས་པ་རྟེ་བླ་མའི་རིང་ལུགས་དི་མ་མྟེད་པ་བསན་འཛིན་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་པར་

མཛད་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། 

རྟེའི་དངྱོས་སྱོབ་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ཚུལ་དང༌། 
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཕིས་སུ་བོན་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་བ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ་དང༌། བསན་འཛིན་

དེ་དག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྤིའི་སོམ་ཙམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

དངྱོས་སྱོབ་རྣམས་ཀི་གྲངས་འདྟེན་དང༌། 

དེ་དག་གིས་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་འདི་ཉིད་ལ་སོབ་མ་ཡང་སོམ་པ་གསུམ་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་ནས་

སྐྱེས་བུ་གསུམ་དང་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབོར་ལྷུར་ལེན་ཅིང༌། སེ་སྣོད་གསུམ་

དང་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་རྔ་བོ་ཆེ་བརྒྱུད་མར་སྒོགས་པའི་མཁས་པ་ནམ་མཁའི་དབིངས་

སུ་སྐར་ཚོགས་བཀྲ་བའམ། ནོར་འཛིན་ལ་རང་འཐུང་འཁིགས་པའམ། དཔྱིད་ཀའི་

ཤིང་ལ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ་ལྟ་བུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཞིག་བོན་པའི་ནང་ནས་

གཙོ་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་བརོད་ན། བ་མ་ཆོས་འབེལ་གསན་པ་བཞི་ནི། དབུ་མ་པ་

བརོན་འགྲུས་སེང་གེམཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ། 

བ་གོར་མཁན་ཆེན་ཆོས་སྐྱབས་བཟང་པོའ།ོ །བ་བལ་ལ་མ་ཕེབས་གོང་གི་སྲས་སྔ་

ཚར་བཞི་ནི། ཚ་ཁོ་དཔོན་པོ་ངག་དབང་གགས་པ། མདོ་སོད་པ་གགས་པ་བོ་གོས། 

ལྡོང་སོན་ཛྙཱན་ཤྲི། དགེ་བཤེས་ཤ་སོན་རྣམས་སོ། །ཕི་ཚར་གི་འཁོར་དག་པ་རྣམ་

བརྒྱད་ནི། བ་མ་འཇམ་དཀར་བ་ཞེས་གགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང༌། གནས་

བརྟན་བཟང་སྐྱོང་བ། གནས་བརྟན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། གནས་བརྟན་བང་སེང་བ་

སེ་དབུས་པ་བཞི། རྟོགས་ལྡན་འཇལ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་གགས། 

དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་བཀྲ་ཤིས། དགེ་བཤེས་དཔལ་སྐྱོང་བ་སེ་མདོ་སྨད་པ་

བཞི་དང་བརྒྱད་དོ། །དེ་དག་ཀང་ལུང་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་



  281  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གིས་མི་ཁབ་ཅིང་ཡི་དམ་ལྷས་རེས་སུ་བཟུང་བ་ཤ་སག་གོ །

སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་གཉིས་ཞེས་གགས་པ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དར་

མ་རིན་ཆེན་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འབི་གུང་བ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །གསང་བདག་གིས་ལུང་བསན་པའི་འཁོར་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་གསུམ་ནི། སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་གཉིས་དང་བ་མ་འཇམ་དཀར་བ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས། ནང་ཐུགས་ཀི་སྲས་གཅིག་པུ་ནི། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡིན་

ཏེ། རེའི་བསན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕིར་རོ། །འཕིན་ལས་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པའི་བུ་ཆེན་བཞི་ནི། འཇམ་དབངས་ཆོས་རེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན། 

མཚུངས་མེད་ཆོས་རེ་གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོ། རེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེང་

གེཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་བོ། །དབུས་གཙང་བསན་པའི་སྒོན་མེ་བཅུ་

ནི། གསང་ཕུ་བ་ཆོས་རེ་དཀོན་མཆོག་ཚུལ་ཁིམས། གཉལ་རོད་རིན་ཆེན་བསམ་

གྲུབ། མཁེན་རབ་དབང་ཕྱུག་གགས་པ་བཟང་པོ། གསང་ཕུ་བ་རྒྱལ་དབང་ཁ་ཆེ། 

གཉལ་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཧོར་སོན་ནམ་མཁའ་དཔལ། ཆོས་རེ་བོ་གོས་

ཆོས་སྐྱོང༌། བ་སོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རེ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེསྣར་ཐང་པ་རབ་

མཆོག་རྣམས་སོ། །གཞན་དོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་སེམས་དཔའ་དྲུག་ནི། བང་

སེམས་རྭ་སྒེང་པ་ཤཱཀ་བསོད་ནམས། བང་སེམས་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ། བང་

སེམས་བདེ་མོ་ཐང་པ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན། བང་སེམས་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་བཟང༌། 

བང་སེམས་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཆོགབང་སེམས་རྒྱལ་མཚན་གགས་བཟང་རྣམས་

སོ། །མི་དབང་གཙུག་ན་མཛེས་པའི་ཏི་ཤྲི་གཉིས་ནི། བམས་ཆེན་ཆོས་རེ་ཤཱཀ་ཡེ་
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ཤེས་དང༌། བང་དར་མའོ། །རྒྱ་ཆེན་མང་དུ་ཐོས་པའི་དབོན་སྲས་གཉིས་ནི། མ་ཅིག་

དབོན་པོ་ནམ་མཁའ་དཔལ་དང༌། ཡར་རྒྱབ་དབོན་པོ་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའོ། །སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་འཛིན་པའི་ཅོག་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ནི། ཞྭ་ལུ་པ་བཀྲ་ཤིས་

རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཆོས་རེ་ཞྭ་ལུ་པ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །རྣམ་དཔྱོད་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བའི་མཁས་པ་གཉིས་ནི། མུས་སྲད་པ་བོ་གོས་རིན་ཆེན་སེང་གེ་དང༌། ཞང་ཞུང་པ་

ཆོས་དབང་གགས་པའོ། །བསན་པ་ཕོགས་མཐར་སྐྱོང་བའི་དར་ཆེན་དྲུག་ནི། སོད་

ཤེར་བཟང༌། སྨད་ཤེར་བཟང༌། གུ་གེ་ངག་དབང་གགས་པ། ལྷོ་པ་རྒྱལ་མཚན་སེང་

གེབ་མ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རབ། བ་མ་ཡོན་ཏན་དཔལ་པ་རྣམས་སོ། །

སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་ལོ་ཙཱ་བ་གཉིས་ནི། འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་

བའམ་ཡིད་བཟང་རེ་པ་དང༌། སག་ལུང་ལོ་ཙཱ་བའོ། །ས་སྐྱོང་ཆོས་རེ་དྲུག་ནི། རིན་པོ་

ཆེ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ། རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། རིན་པོ་ཆེ་བང་ཆུབ་རོ་

རེ། རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ནམ་ཉེར་གཉིས་པ། འབི་གུང་རིན་པོ་ཆེ་

དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ། སག་ལུང་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འོད་རྣམས་སོ། །གསུང་

རབ་མང་དུ་མཁེན་པའི་བསན་འཛིན་བརྒྱད་ནི། འབོམ་སོན་ཤེར་འབྱུང་བོ་གོས། 

རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་བསམ་གྲུབ། བང་གིང་པ་གགས་པརི་ན་ཆེན། མངའ་རིས་པ་

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། འཇམ་པའི་དབངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། གུ་གེ་སངས་

རྒྱས་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་གགས་པ། རྒྱལ་སྲས་བདེ་འབྱུང་བ་

རྣམས་སོ། །མདོ་རོང་གི་མཁས་པ་བཞི་ནི། མདོ་སྨད་པ་འོད་ཟེར། མདོ་སྨད་པ་

ལེགས་བཟང༌། མདོ་སྨད་པ་བསོད་ནམས་ཤེས་རབ། རོང་པོ་ལྕེ་ནག་རྣམས་
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སོ། །མཁའ་སྤོད་གྲུབ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་གཉིས་ནི། སེ་ཞིང་རིན་པོ་ཆེ་བང་ཆུབ་

དཔལ་བ་དང༌། རིན་ཆེན་དཔལ་བའོ། །སྐྱེས་བུ་ཡ་མཚན་ཅན་གཉིས་ནི། སྐྱེས་

མཆོག་སྨོན་ལམ་མཐའ་ཡས་དང༌། རི་མི་འབབ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ནོ། །

སྤན་སྔ་བརྒྱད་ནི། སྤན་སྔ་ཀུན་དགའ་བོ་གོས། སྤན་སྔ་གཞོན་ནུ་འོད། སྤན་

སྔ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན། སྤན་སྔ་དཔལ་བཟང་བ། སྤན་སྔ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

སྤན་སྔ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། སྤན་སྔ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། སྤན་སྔ་རིན་ཆེན་

འཕེལ་བ་རྣམས་སོ། །ཁི་སེང་མཛེས་པའི་བ་ཆེན་བཞི་ནི། གུང་ཐང་པ་ཆོས་རེ་

མཛེས་པ་དཔལ། ཉན་པོ་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། སག་ཕུ་གུ་ཤྲི་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ། 

ཏེའུ་ར་པ་ཆོས་རེ་དཔལ་རྣམས་སོ། །ཚོགས་པ་སྐྱོང་བའི་མཁན་པོ་བཞི་ནི། སྐྱོར་མོ་

ལུང་མཁན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་བཟང༌། ཕག་མོ་གྲུ་པའི་མཁན་ཆེན་རྒྱལ་བཟང་བ། 

མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་རོ་རེ། སྤན་གཡས་མཁན་པོ་བང་ཆུབ་དཔལ་བ་རྣམས་

སོ། །སེ་དགོན་ཁ་མོའི་ཆེན་པོ་ལྔ་ནི། ཆེན་པོ་གགས་པ་བཟང་པོ། ཆེན་པོ་དྭགས་པོ་

འོད་ཟེར་སེང་གེ །ཆེན་པོ་བོ་གོས་འཕེལ། ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ཆེན་པོ་

བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་སོ། །དབང་བསྐུར་བའི་ཆོས་སོ་བ་གཉིས་ནི། གདན་

ས་མཐིལ་གི་ཆོས་སོ་བ་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་པུཎྱ་ཤྲི་དང༌། འབི་གུང་ཆོས་སོ་པ་

བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་ནོ། །འཆད་ཉན་གི་རྒྱལ་མཚན་བསྒེང་བའི་སོབ་དཔོན་བཞི་ནི། 

སོབ་དཔོན་བརོན་འགྲུས་གགས་པ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་པ། སོབ་དཔོན་སག་

ལེབ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། སོབ་དཔོན་བང་ཆུབ་དཔལ་བ་རྣམས་སོ། །རིགས་པ་སྨྲ་

བའི་དཀའ་བཅུ་བ་བཞི་ནི། དཀའ་བཅུ་པ་དར་མ་བཟང་པོ། འབའ་སེར་དཀར་བཅུ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པ། ཅོ་ཙ་དཀའ་བཅུ་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན། ལྷུ་ལ་དཀའ་བཅུ་པ་ལེགས་པ་དཔལ་

རྣམས་སོ། །

ཚིག་དོན་འཛིན་པའི་དཀའ་བཞི་པ་བཅུ་ནི། མཐིལ་ཆུང་དཀའ་བཞི་པ་དོན་

ཡོད། བག་དགོན་དཀའ་བཞི་པ་རིན་ཆེན་དཔལ། རྒྱལ་བ་དཀའ་བཞི་པ་རིན་ཆེན་

ཆོས་རྒྱལ། གེ་རེ་དཀའ་བཞི་པ་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུགསག་ཕུ་དཀའ་བཞི་པ་

སངས་རྒྱས་བཟང་པོ། གཡག་སེ་དཀའ་བཞི་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། གོས་དཀའ་

བཞི་པ། མཚུར་ཕུ་དཀའ་བཞི་པ། དཀའ་བཞི་པ་ཆོས་སེང༌། དཀའ་བཞི་པ་གགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་སོ། །བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའི་ཇོ་གདན་བཞི་ནི་ཇོ་གདན་ཟླ་

བ་བོ་གོས། ཇོ་གདན་བསོད་ནམས་ལྷུན་འགྲུབ། ཇོ་གདན་ལེགས་རིན་པ། ཀོང་པོ་ཇོ་

གདན་རྣམས་སོ། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་བརྟན་དྲུག་ནི། གནས་

བརྟན་ཆོས་བཟང་བ། གནས་བརྟན་རྒྱལ་སིངས་པ་དོན་གྲུབ་དཔལ། གནས་བརྟན་རྒྱ་

མ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱལ་པོ། གནས་བརྟན་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས། གནས་བརྟན་གཞོན་ནུ་

སངས་རྒྱས། གནས་བརྟན་ཀུན་དགའ་འབུམ་རྣམས་སོ། །ཚེ་བོས་བཏང་གི་རྟོགས་

ལྡན་ལྔ་ནི། ཀུ་ཅོར་རྟོགས་ལྡན་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང༌། རྟོགས་ལྡན་ནམ་མཁའ་

ཤོ་རེ། རོད་ཕྲུག་ཆོས་རེ་གགས་པ་འབྱུང་གནས། རྟོགས་ལྡན་རལ་ཞིག་པ། བུ་ལེབ་

ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་སོ། །གཞན་ཡང་ལྷ་གཟིགས་གགས་པ་རྒྱ་མཚོ། རྒྱ་

སོན་བོ་བཟང་གགས་པ། དྲུང་གཞོན་ནུ་དཔལ་བ། མཁན་པོ་བསམ་རྒྱལ་བ། བ་མ་

གསེར་ཐུབ་པ། ཡར་སིངས་རིན་པོ་ཆེ། ཞི་བོ་དབོན་པོ། དྲུང་ནམ་མཁའ་བ། བ་མ་

མགོན་པོ་བང་ཆུབ། བ་མ་བསོད་རིན། དྲུང་ཆོས་འཕགས་པ། བ་མ་ཤཱཀ་རིན་པ། བ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མ་ཟླ་བ་བཟང་པོ། བ་མ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན། རྒྱ་ར་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རྣམས་སོ། །

དེ་དག་ལས་འཆད་ཉན་གི་སོབ་དཔོན་བཞི་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཡིད་ཀི་

མཛེས་རྒྱན་ལྟར་བིས་པ་ཡིན་ལ། དེར་མ་གསལ་བ་ཡང་འདུལ་འཛིན་བོ་གོས་སྦས་

པ། འཕགས་འོད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། སྣར་ཐང་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ། 

ཟུལ་ཕུ་བ་མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་དཔལ་བཟང༌། རྒྱལ་བ་གགས་པ་བཀྲ་ཤིས། བ་

མ་ཀུན་བཟང་རིན་ཆེན། བ་མ་བསོད་དབང༌། འཇམ་དབངས་རོར་རིན། རྒྱ་མ་རིན་

པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བོ་གོས། ཆོས་རེ་རྒྱལ་མཚན་གགས་བཟང༌། བ་བཏང་རིན་ཆེན་

བཟང་པོ། གཙང་པ་བོ་བཟང་བ་རྣམས་ཏེ། ད་དུང་ཡང་རྣམ་ཐར་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་

ལ་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ནས་འདིར་མ་ཚུད་པ་རྣམས་འཇུག་པར་བའོ། །ཆོས་འབེལ་ཙམ་

ཐོགས་པ་ལ་བསམས་ན། རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ངོར་པ་ཆོས་རེ་ཀུན་

དགའ་བཟང་པོ་གཉིས་ཀང་བགང་དུ་རུང་ངོ༌། །ཟང་ཟིང་ནེ་རིང་བ་འཆི་མེད་རབ་

རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རེའི་རྣམ་ཐར་གསེར་གི་མཆོད་སོང་ལས་དངོས་སོབ་རྣམས་

ཀི་འདྲེན་ཚུལ་གོང་དང་མི་འདྲ་བ་འབྱུང་སེ་མང་དོགས་པས་མ་བིས་སོ། །མདོར་ན་

གསང་བདེ་གུང་གསུམ། དགའ་སྐྱོར་ཟུལ་གསུམ། ལོ་བ་ཡུལ་རིན་ཆེན་སང་གསུམ། 

རྒྱལ་གང་ཐང་གོས་གསུམ། རྭ་སྒེང་འཆད་ཁ་སྤིལ་བུ་གསུམ། འབི་སག་ཚལ་

གསུམ། ཨེ་གཉལ་སག་གསུམ་གི་ཆོས་དཔོན། ཐང་པོ་ཆེ་སོགས་གཡོར་ཕོགས་ཀི་

ཆོས་དབོན་རྣམས་ཀིས་དེ་དུས་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་དུ་མ་གཏུགས་པ་མི་སྣང་

ངོ༌། །དེ་ཡང་གོང་དུ་སྨོས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་ལུང་རྟོགས་དང༌། རིགས་རུས་དང༌། 

གོ་ས་མཐོ་བའི་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། །དམན་པ་དང་བར་མ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་རྒྱ་ཆེར་མནོས་པ་དང༌། ཆོས་འབེལ་ཙམ་ཐོགས་པ་ནི་ལོ་རེའི་ནང་

དུ་ཡང་བགང་དུ་མེད་དོ། །སྦྱིན་བདག་གི་དབང་དུ་བས་ན་སྣེའུ་གདོང་གོང་མ་ཆེན་

པོ། གཞིས་ཀ་སྣེའུ་རོང་པ། གཞིས་ཀ་བག་དཀར་བ། རྒྱ་མ་ཁི་དཔོན། ཡར་ལུང་ཇོ་

བོ། འོལ་དགའ་རོང་དཔོན། རིང་ཕི་གགས་པ་རིན་པོ་ཆེ། སོམ་པ་ཆོས་རྒྱལ། སོད་

ལུང་དཔོན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། རིས་སྤུངས་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་དབུས་

གཙང་གི་ཆེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཞབས་སྤི་བོར་བངས་ཏེ། རེད་པ་དང༌། བཀུར་

སིས་མཆོད་པར་མཛད་ཅིང༌། སོབས་ཀི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་གོང་མ་ཡུང་ལོ་ཆེན་

པོས་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདན་འདྲེན་པའི་སན་གསན་ཕུལ་ཏེ། བདོག་པའི་དངོས་པོ་

དུ་མས་མཆོད་ཅིང༌། གསེར་གི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་བརོད་པར་མཛད་དོ། །

གངས་ཅན་གི་ལོངས་འདིར་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་སྲོལ་ཕེ་སེ་རང་སྐྱ་ཐུབ་པར་

མཛད་པ་མང་དུ་བྱུང་འདུག་ནའང༌། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་གངས་ཅན་གི་ལོངས་

འདིར་ཕེབས་པ་ནི། ཇིལྟར་སྔོན་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སུ་བོན་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ཅིག་བྱུང་སེ། སྐུ་ན་

ཕ་མོའི་དུས་ཀར་པ་རོལ་པའི་རོ་རེས་དགེ་བསེན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། དབུས་གཙང་དུ་

ཕེབས་ན་ཐུབ་པའི་བསན་པ་འདི་ལ་ཐུབ་པ་དང་མཚུངས་པའི་འཕིན་ལས་འབྱུང་

གསུང་ཞེས་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སོན་ལས་བཤད་ཅིང༌། ཙ་རིར་བོན་དུས་

མོ་ལའི་ལ་རར་རེ་བཙུན་བམས་པའི་ཞལ་ནས། རིགས་ཀི་བུ་ཁོད་སངས་རྒྱས་འཇིག་

རྟེན་དུ་བོན་པ་ལྟ་བུ་འོང་བ་ཤེས་པར་གིས་ཤིག །ཅེས་རེ་བ་མ་ཉིད་ལ་གསུངས་པ་དེ་

དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེས་ན་དཔལ་ཡིད་བཟང་རེ་བ་ཆེན་པོས། དེང་དུས་ས་ཆེན་པོ་
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འདི་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་གདུགས་དཀར་པོ་གཅིག་གིས་ཁབ་པར་བས་ནས་ཡོད་པ་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དོན་ལ་གནས་པའི་བསྔགས་བརོད་དོ། །

གཉིས་པ་བུ་སྱོབ་དྟེ་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ཚུལ་ནི། 

དངོས་ཀི་སོབ་མ་དེ་ཐམས་ཅད་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་གི་མཐུ་

གྲུབ་པ་ཤ་སག་ཡིན་པའི་དབང་གིས། སོ་སོའི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང༌། བསན་པ་

ལ་བ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས། དེ་ཐམས་ཅད་བདག་ལྟ་བུས་

བརོད་པར་ག་ལ་ནུས། འདིར་ནི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རེ་གཉིས་ཙམ་གིས་རེའི་རིང་

ལུགས་རྒྱས་པར་མཛད་ཚུལ་བཤད་ན། རྟོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། རྒྱལ་

ཚབ་རེ། འདུལ་འཛིན་པ། མཁས་གྲུབ་རེ། འཇམ་དབངས་ཆོས་རེ། བམས་ཆེན་

ཆོས་རེ། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེཔཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ་རྣམས་ནི་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་

ཀི་སོ་ནས་དབུས་གཙང་དུ་རེའི་མདོ་སྔགས་ཀི་རིང་ལུགས་དར་རྒྱས་མཛད་པ་པོ་

དང༌། ཤེར་བཟང་གཉིས་ནི་བསན་པ་ཕོགས་མཐར་སེལ་བའི་གཙོ་བོར་སྣང་ངོ༌། །

དེ་དག་ལས་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང༌། མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་སེང་

གེ་གཉིས་རེ་བ་མའི་ཆོས་ཀི་ཁི་ལ་རིམ་བཞིན་བཞུགས་ནས་དགེ་ལྡན་བསན་པའི་

རང་འཛུགས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ལ། རེ་མ་ངན་ལས་འདའ་

ཁར་སྐུ་བེར་དང༌། དབུ་པཎ་གནང་སེ་གདན་སར་བཞུགས་པར་དོན་གིས་གོ་བར་

མཛད་པ་བཞིན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང༌། གནས་བརྟན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སོགས་

བུ་སོབ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མགིན་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་མི་འཇིགས་

སེང་གེའི་ཁི་ལ་དབང་བསྐུར། མཁས་གྲུབ་རེས་དཔལ་ལྡན་ཡོད་ཏན་མའི་བསྔགས་
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བརོད་དང༌། པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་སན་ངག་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོ་རད་དུ་

བྱུང་བས་བསོད་པ་མཛད། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་དུ། འདུལ་བའི་

འཆད་ཉན་དང་གཞི་གསུམ་གི་ཕག་ལེན་སོགས་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། དེས་གཞི་

བཟུང་ནས་མངོན་པ་གོང་འོགཚད་མ། ཕར་ཕིན། དབུ་མ་སོགས་མདོ་ཕོགས་དང༌། 

གསང་སྔགས་སྤི་དང༌། ཁད་པར་དུ་གསང་བདེ་དུས་འཁོར་ཀཻ་རོར་འཇིགས་བེད་

རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་རིམ་གཉིས་ཀི་ཁིད་སོགས། མདོར་ན་བོད་སྔ་མ་དག་གི་

བོའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་རེའི་བ་མའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་མཐའ་དག་རང་གི་

ཉམས་མོང་དང་ལུང་རིགས་དྲི་མ་མེད་པས་ལོ་བཅུ་གསུམ་གི་བར་དུ་འཆད་པར་

མཛད་པས་རེའི་དངོས་སོབ་ཕལ་ཆེ་བ་དང༌། སྐལ་ལྡན་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་མཐའ་དག་

རང་དབང་མེད་པར་ཡིད་འཕོག་སེ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁད་པར་མེད་པའི་གུས་འདུད་

མཛད་པར་བརྟེན། ཕ་རེས་བུས་ཟིན་པས་རེའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པ་རང་ཚུགས་

པར་གྱུར། དེ་རེས་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གདན་སར་བཞུགས་ནས་རྣམ་

པར་ཐར་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཉམས་པ་མེད་པར་བསྐྱངས། ཁད་པར་དུ་རེའི་གསུང་གི་

ཟུར་ཕ་མོ་རེ་ཙམ་ཡང་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་གསུངས་ཤིང༌། གཞན་ཕོགས་ནས་

རེའི་གསུང་རབ་ལ་རོལ་བ་རོམ་པའི་ལུགས་སུ་བེད་པ་མཐའ་དག་རིགས་པས་ཚར་

བཅད་པར་མ་ཟད། ཆོས་རེ་གུང་རུ་བ་སོགས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ལྟ་བའི་དཔྱད་

པ་མ་རོགས་གོང་གི་གསུང་སྒོས་ཐོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སོང་ཉིད་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་

འཆད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ལྟ་བའི་ངེས་ཤེས་སྐྱོང་ཚུལ་སོགས་ལ་རེའི་བཞེད་པར་

མ་སོང་བའི་འཆད་ཚུལ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སུན་ཕྱུངས་ནས། རེ་བ་མའི་ཐུན་
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མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོ་སྔགས་ཀི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་དང་བལ་བར་མཛད་པས་བསན་

པ་འདི་ལ་བཀའ་དྲིན་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་ཡིན་ནོ། །

སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་སིང་པོ་ནི། རེ་བ་མའི་བསན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་

པ་དང༌། དེ་ནི་བོད་དབུས་རང་དུ་རང་ཚུགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རང་གི་ལས་སུ་བ་བའི་

གཙོ་བོའ་ོསམ་དུ་ཁུར་གིས་བཞེས་པས། མངའ་རིས་དང༌། ཁམས་སོགས་ནས་

ཆོས་བར་ལ་འབོན་པའི་གསོལ་བ་ནན་ཏན་དུ་བཏབ་པ་དག་ལའང་འབོན་པའི་ཞལ་

བཞེས་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་སྣང་སེ། དགེ་བཤེས་ཤེར་བཟང་ལ་གནང་བའི་ཆབ་

ཤོག་ཏུ། 

ཡབ་རེ་དམ་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཟླ་མེད་པ། །ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བསན་པའི་

ཁུར་ཆེན་ནི། །ཤིན་ཏུ་ལྕི་བས་བདག་སིང་ཅི་ཡང་ནོན། །འོན་ཀང་ངལ་བའི་འདུ་ཤེས་

མཆིས་མ་ལགས། །དེ་ཕིར་སྔོན་ཆད་ཐུབ་བསན་ཉི་མའི་འོད། །གང་དུ་བལ་བའི་

མཐའ་འཁོབ་མུན་གིང་དུ། །དྲི་མེད་བསན་པའི་སྒོན་མེ་འཛུགས་པ་ལའང༌། །བདག་

ནི་ནམ་ཡང་ཞུམ་པ་མ་མཆིས་མོད། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གངས་ཅན་བསན་པའི་

གཞི། །སྐྱེས་མཆོག་དུ་མས་གང་དུ་གཙུགས་པའི་གནས། །ད་ལྟའང་དམ་ཆོས་མ་

ལུས་འབྱུང་བའི་ཁུངས། །དབུས་གཙང་དག་པའི་ཞིང་ཞེས་གགས་མོད་ཀི། །ལེགས་

པར་བརྟགས་ན་བསན་པའི་གཟུགས་བརན་ཙམ། །འདི་ཡང་སྣུམ་ཟད་མར་མེ་ཇི་

བཞིན་གྱུར། །ཐུབ་པའི་གཅེས་མཛོད་གང་ཡིན་ར་ལྟར་འདོར། །བོ་ངན་ལོག་པའི་

གཞུང་ལུགས་ཉིན་བཞིན་འཕེལ། །རང་དགར་སྤོད་པ་བདུད་ཀི་ཕོ་ཉ་ནི། །མང་པོས་

བཀུར་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་འཛིན་པ། །བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསིལ་ལ་ཆེར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བརོན་པའི། །དཔུང་ཚོགས་དུ་མས་མཐའ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁབ། །ཚུལ་འདིར་གྱུར་ཀང་བོ་

གོས་མིག་ལྡན་པ། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་འབེད་ལ་མ་ཞུམ་པའི། །བསན་པའི་ཁུར་

ཆེན་བཤེས་གཉེན་ཆེས་ཆེར་དཀོན། །དེ་བས་དེ་རེས་འཇུག་པའང་ཤིན་ཏུ་

དཀོན། །ཚུལ་འདི་ཡིད་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྣག་དཀའ་ནས། །བདག་ཀང་འབད་པ་དུ་མས་

བསན་པའི་ཁུར། །ཡབ་རེ་དམ་པའི་རིང་ལུགས་ཡོངས་རོགས་པ། །ཕོགས་འདིར་

འཛིན་ལ་བོ་གོས་ཤིན་ཏུ་འཆེལ། །ཕོགས་འདིར་བསན་པའི་ལོན་ཤིང་ར་བ་

ནས། །ཆོས་མིན་ཉེས་བཤད་ས་རེས་བཅད་པ་ན། །ལན་ཅིག་ཡལ་ག་ཅུང་ཟད་

ཕོགས་གཞན་དུ། །འཕེལ་ཡང་དགོས་པ་ཆུང་བར་བདག་གིས་མཐོང༌། །ད་ལྟ་ཕོགས་

འདིར་ཆོས་མིན་དཔུང་ཚོགས་དག། །ལེགས་བཤད་བསན་པའི་རུ་མཚོན་ཁོ་བོས་

འཛིན། །དེ་ཕིར་ཁོ་བོས་ཕོགས་འདི་བཏང་བ་ན། །ཐུབ་པའི་གཅེས་མཛོད་སུ་ཡིས་

འཛིན་པ་སྨྲོས། །དེ་ཕིར་ཁེད་ཅག་ལྷག་བསམ་དགེ་མོད་ཀི། །བདག་གིས་ཁེད་ཀི་

ཇིལྟར་བཞེད་པའི་དོན། །ཁས་བངས་བགིས་པའི་དམ་བཅའ་རྔོ་མི་ཐོགས། །ཞེས་

པའི་བཀའ་ལན་སིངས་པར་མཛད་འདུག་གོ། །

རེ་བ་མའི་བཤད་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུན་ཆད་ཀིས་དོགས་ནས་

གསང་སྔགས་ཀི་དཀའ་བའི་གནད་མཁའ་འགོའི་སིང་ཁག་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་མང་དུ་

སེལ་ན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོའི་བཀའ་ཆད་ཡོད་པ་དག་ཀང༌། སྐུ་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་བར་

བསན་པ་ཁོ་ན་ཐུགས་ལ་བརྣག་པས་འཆད་པ་དང་རོམ་པའི་སོ་ནས་གསལ་བར་

མཛད་པ་ལ། འཇམ་དབངས་ཆོས་རེའི་ཞལ་ནས། སྔགས་བཤད་ཙ་ན་མཁའ་འགོ་

རྣམས་ཀིས་སིང་ཁག་འཕོ་བ་ཙམ་གི་་ག་བསྔལ་ཡོད་པར་སྣང༌། འཁོན་དཀོན་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མཆོག་རྒྱལ་པོས་མི་བཅུ་བདུན་ལ་བརྟག་གཉིས་གསུངས་པ་ན། འབོག་མི་ཤཱཀ་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་མི་བཏང་ནས། ཁོད་རོ་རེའི་ཚེ་སྲོག་ཡོད་པ་ཨེ་ཡིན་གསུངས་ནས་བཀའ་

བཀོན་གནང༌། མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་ཚེ་བོས་བཏང་ནས་སྔགས་འཆད་པ་

འདུག་པ་གསུང་ཞེས་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ༌། །

སྨྲ་བའི་སེང་གེ་འདི་ཉིད་ཡབ་རེའི་རིང་ལུགས་གངས་ཀི་རི་བོར་གནས་

བཅས་ཏེ། ལུང་རིགས་ཀི་གད་རྒྱངས་གསང་མཐོར་བསྒགས་པས། ལོག་པར་སྨྲ་

བའི་ཝ་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཤིང་ས་བཀོང༌། བསན་འཛིན་རི་དྭགས་ཚོགས་

རྣམས་མགོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། གདན་ས་ལོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་སྐྱོང་བར་མཛད་

དོ། །རྒྱལ་ཚབ་རེ་དང་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་ཐར་ཞིབ་ཏུ་

གཞན་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་རེས་མཐུ་སོབས་ནུས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཞྭ་ལུ་བ་

ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། དེ་ནས་རེ་བོ་གོས་ཆོས་སྐྱོང་གསེར་ཁིར་བཞུགས། 

འདི་ཉིད་རྒྱུད་སེ་སྤི་དང་ཁད་པར་དུས་འཁོར་ལ་མཁས་པས་ཊིཀ་ཆེན་གི་ཁ་བསྐོང་

བརམས། དེ་ནས་མཁས་གྲུབ་རེའི་གཅུང་བ་སོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། རྟོགས་ལྡན་

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་བསེན་ནས་རེའི་སན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པའི་བདག་པོར་གྱུར། 

ལྟ་ཁིད་དང༌། དུས་འཁོར་གི་བསྐྱེད་རོགས་སོགས་མཛད། དེ་ནས་རེ་བོ་གོས་བརྟན་

པ་སེ། འདིས་དྭགས་པོ་གྲྭ་ཚང་བཏབ་པས་རེའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པ་ཕོགས་དེར་

དར་རྒྱས་ཀི་དབུ་ཚུགས། མདོ་སེ་རྒྱན་གི་འགེལ་ཆེན་དང༌། བམས་ཆོས་གཞན་

བཞིའི་ཊིཀྐ། རྣམ་འགེལ་ལམ་བསྒིག་སོགས་ལེགས་བཤད་མང་དུ་བརམས། དེ་

ནས་རེ་སྨོན་ལམ་དཔལ་བ་གསེར་ཁིར་བཞུགས། འདི་ཡན་ཆད་ལ་འཇམ་དབངས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཙང་པ་བདུན་བརྒྱུད་དུ་གགས་ལ། སྨོན་ལམ་དཔལ་བས་རེའི་ཞབས་མ་ཟིན་ཀང་

མནལ་ལམ་དུ་རེའི་ཞལ་མཇལ་ནས་ཆོས་གསན་པས་དངོས་སོབ་ཀི་གངས་སུ་

འདྲེན་པ་འདུགཁུ་སོན་གི་སྐྱེ་བར་ཞལ་གིས་བཞེས། རྣམ་འགེལ་གི་ཊིཀ་ཆེན་

བརམས་པ་དེང་སང་བར་དུ་དར་རྒྱས་ཆེ། བང་རེའི་གདན་ས་ནི། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་

ཆེའི་རེས་སུ་ཧོར་སོན་ནམ་མཁའ་དཔལ་བ་སོགས་དང༌། ཤར་རེའི་གདན་ས་ནི། 

ཤར་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། དཔོན་ཟླ་གགས་སོགས་མཁན་བརྒྱུད་རིམ་པར་བོན་

པ་ཡིན་ལ། བང་རེ་གྲྭ་ཚང་དང༌། ཉག་རོང་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ནི། མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་

ཁིར་བཞུགས་སྐབས་བཤད་གྲྭའི་སོབ་དཔོན་བཞི་བསྐོས་ནས་འཆད་ཉན་མཛད་པ་

རེས་སུ་གཉིས་སུ་འདྲིལ་ནས། བང་རེ་ལ་ཉན་པོ་ཆོས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དང༌། གཉལ་

སོན་དཔལ་འབོར་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་དང༌། ཉག་རོང་ལ་ཆོས་རེ་རབ་འབམས་པ་མཚེ་

མ་དབང་རྒྱལ། ཆོས་རེ་རྒྱལ་དབང་བ་སོགས་བ་བརྒྱུད་མ་ཆད་པར་བཞུགས་ནས་

རེ་བ་མའི་རིང་ལུགས་ཉམས་པ་མེད་པར་སྐྱོང་བར་མཛད་དོ། །

འཇམ་དབངས་ཆོས་ཀི་རེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་ལ། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་

པོས། ཁོད་ཀིས་ཆོས་སེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཐོབ་དང་དགོན་མ་ལས་བུ་དགའ་

བའི་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་འོང་གསུངས་ཤིང༌། རེ་རང་གིས་འགོག་པ་རི་ནས་གཏེར་

བཞེས་པའི་ཆོས་དུང་ཡང་གནང་བ་བཞིན། སྣེའུ་དཔོན་རིན་བཟང་གིས་སྦྱིན་བདག་

མཛད་ནས་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་འབས་སྤུངས་བཏབ། རེ་རིན་པོ་ཆེས་པོ་ཏི་བརྒྱ་བོ་ཐོག་

ནས་ཤོད་གསུངས་པས། སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་པོ་ཏི་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀི་ཚིག་དོན་

མཐའ་དག་ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་འཆད་པར་མཛད། དབུ་ཚད་དང་ཕར་ཕིན་སོགས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

རེ་བ་མའི་རིང་ལུགས་ཀི་བཤད་སྲོལ་དྲི་མ་མེད་པའི་འཆད་ཉན་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་

མཛད་པས། མུས་སྲད་པ་བོ་གོས་རིན་ཆེན་སོགས་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སོབ་མ་

ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུ་བྱུང༌། 

ཆོས་འཆད་ཀི་སོབ་དཔོན་བདུན་སོ་སོར་བསྐོས་པ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོར་

འཆད་ཉན་མཛད་པར་བརྟེན་གྲྭ་ཚང་བདུན་བྱུང་སེ། སོ་མང༌། བོ་གསལ་གིང༌། བདེ་

ཡངས། ཤག་སྐོར། ཐོས་བསམ་གིང་ངམ་རྒྱལ་བ། འདུལ་བ། སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་

རྣམས་བྱུང་བ་ཕིས་སུ། སོ་བོ་བདེ་སྔགས་བཞིར་སྒིལ། འཇམ་དབངས་ཆོས་རེའི་

རེས་སུ། དཔལ་ལྡན་སེང་གེ་སེ། འདི་ལ་གྲུབ་ཆེན་ཤ་བ་རི་དངོས་སུ་བོན་ནས་

དཔལ་མགོན་ཞལ་གི་གདམས་པ་སོགས་གནང༌། དེ་ནས་རིན་ཆེན་བང་ཆུབ། རེ་

དཔོན་བོ་བཟང་ཉི་མ། རོང་སོན་བོ་བཟང་གགས་པ། ཉན་པོ་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། རེ་

སྨོན་ལམ་དཔལ་བ། འཇམ་དབངས་ལེགས་པ་ཆོས་འབོར། འདིས་འཇམ་དབངས་

ཞལ་གཟིགས་ཏེ། ཁོད་ཀི་བོ་གོས་འདི་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ་ཞེས་གསུངས་པས་

འཇམ་དབངས་དགའ་བའི་བོ་གོས་སུ་མཚན་ཆགས། མཁས་གྲུབ་འགན་ཟླ་དང་

བལ་བ་ཞིག་སེ། གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནང་བས། ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་སོབ་མ་མང་དུ་ཐོན། མདོ་སེ་རྒྱན། མངོན་

རྟོགས་རྒྱན། ར་ཤེས། འཇུག་པ། ཚད་མ་རྣམས་ཀི་གཞུང་འགེལ་སོགས་ལེགས་

བཤད་ཀི་རོམ་པ་མང༌། གོ་ལན་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་བརམས་ནས་སྨྲ་བ་ངན་པ་

ཚར་བཅད། དགའ་བོའི་རེས་སུ་མཁན་ཁིར་ཐོན་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང༌། དེ་རེས་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པ། འདི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དགའ་ལྡན་གསེར་ཁིར་བཞུགས་ཤིང་རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་མཁན་པོ་

མཛད་པ་སོགས་འཕིན་ལས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། བརམས་ཆོས་ཀང་འདུལ་མཛོད་དབུ་ཕར། 

རྣམ་འགེལ་གི་ཡིག་ཆ་མཛད་པ་རྣམས་དེང་སང་བོ་གསལ་གིང་གི་འཆད་ཉན་གི་

གཞུང་གི་གཙོ་བོར་བེད། གཞན་ཡང་གསང་འདུས་བསྐྱེད་རོགས་སོགས་སྔགས་

ཀི་སྐོར་དང༌། ཆོས་འབྱུང་ཡིད་ཀི་མཛེས་རྒྱན། བསན་རིས་སོགས་ལེགས་བཤད་

མང་དུ་བརམས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཡོན་ཏན་རྒྱ་

མཚོ། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་དབང་ལྔ་

པ་ཆེན་པོ། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་བ་སྐུ་ན་རིམ་མཁན་ཁིར་བཞུགས་སོ། །

གྲྭ་ཚང་སོ་སོའི་བ་རབས་རྣམས་བིས་ན་མང་བར་འགྱུར་བས་གཙོ་བོ་འགའ་

ཞིག་སྨོས་ན། བོ་གསལ་གིང་དུ་ལེགས་ཆོས་པ་དང་བསོད་གགས་པ་གཉིས་སྨོས་

ཟིན་ལྟར་དང༌། བདེ་ཡངས་སུ། གྲྭ་ཆུང་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན། ཤག་སྐོར་དུ། སྣར་

ཐང་པ་རབ་མཆོག །ཐོས་བསམ་གིང་དུ་ཉན་པོ་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་བྱུང་འདུག །སོ་མང་དུ་རིན་ཆེན་བང་ཆུབ་དང༌། བམས་པ་ལྷུན་གྲུབ། 

གཞུ་ཁང་པ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ། གུང་རུ་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་རྣམས་དང༌། ཁད་

པར་དུ་གུང་རུ་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་ཡིག་ཆ་མཛད་ཅིང༌། འཆད་ཉན་ཀང་

གཞན་ལས་ལྷག་པ་མཛད། དུས་ཕིས་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་རོ་རེ་ཞེས་རྒྱ་གར་

གི་འཛམ་གིང་མཛེས་རྒྱན་རྣམས་དང་མཚུངས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེས་མདོ་

སྔགས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁད་པར་དུ་པོ་ཏི་ལྔ་ཀ་ལ་མཐའ་དཔྱོད་ཀི་ཡིག་ཆ་སྔོན་

མེད་ལེགས་བཤད་ཀི་གཏེར་དུ་གྱུར་པ་མཛད་པས་དེང་སང་སོ་མང་གི་འཛིན་ཆོས་
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ཀང་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁོ་ན་ལ་བེདལ། སོ་མང་པར་མ་ཟད་མཐའ་

དབུས་ཀི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་གི་ཐོས་བསམ་གི་གཞིར་བེད་པར་བརྟེན། 

ཡིག་ཆ་གཞན་ཕལ་ཆེར་ངལ་བསོ་མཛད་པར་སྣང་ངོ༌། །

བམས་ཆེན་ཆོས་ཀི་རེ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་པ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བོན་ནས་ཡུང་ལོ་དང་

དེའི་སྲས་ཟོན་ཏེརྒྱལ་པོ་གཉིས་ཀི་བ་མ་མཛད་ཅིང༌། རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་གྲུར་རེ་བ་

མའི་རིང་ལུགས་དར་བའི་དབུ་བཙུགས། བོད་དུ་བོན་ནས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་

བཀའ་ཕེབས་བཞིན་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གིང་བཏབ་ནས་སར་ཡང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་འབོན་

སྐབས་མཁན་ཁིར་དཀའ་བཅུ་པ་དར་རྒྱས་བཟང་པོ་བསྐོས། དེ་རེས་མཚུངས་མེད་

ཆོས་རེ་ཞེས་གགས་པ་གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོ་བཞུགས། འདིས་ལྟ་བའི་སྐོར་

སོགས་ལ་རེའི་གསུང་དང་མི་མཐུན་པ་འགའ་ཞིག་བཤད་པས། མཁས་གྲུབ་རེས། 

རྒྱན་བཟང་པ་ཁོད་ཀིས་གཞན་ཡང་ཟེར་ནས་བཤད་བཤད་མི་མཐུན་པ་མང་པོ་བེད་

ཀིན་འདུག་གསུངས་ནས་བཀའ་བཀོན་པས། རྒྱན་བཟང་པ་ཐུགས་མུག་སེ། བོ་

བཟང་གགས་པ་དགའ་ལྡན་གནས་སུ་གཤེགས། །བམས་ཆེན་ཆོས་རེ་མི་དབང་

གཙུག་ནས་མཛེས། །རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོ་གངས་རིའི་ཁོད་དུ་ལུས། །ཞེས་སོགས་

སྐྱོ་བའི་གཏམ་གསུངས། ཞྭ་ལུ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རིན་ཆེན་གི་རྣམ་ཐར་ལས། ཚུལ་

རིན་པ་འཇམ་དབངས་ཆོས་རེའི་དྲུང་དུ་ཆོས་གསན་པར་བོན་པས་རྟེན་འབེལ་མ་

འཛོམ་པས། སེ་རར་མཚུངས་མེད་ཆོས་རེ་ལས་ཆོས་གསན་པར། ལྟ་བའི་འཆད་

ཚུལ་རེའི་དངོས་སོབ་རྣམས་ཀི་བཤད་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

ཞུས་པར། རྒྱན་བཟང་པས་ཁོང་གཞན་ལ་ཅི་གསུངས་མ་ཤེས། ངེད་ལ་རེ་བ་མས་
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སོང་ཉིད་མ་ཡིན་དགག་གི་སོམ་ཚུལ་འདི་བཞིན་གསུངས་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་

ཞེས་འབྱུང༌། གུང་རུ་བའི་ལྟ་ཁིད་ནའང་འཆད་ཚུལ་དེ་བཞིན་བས་འདུག་སེ། རེ་ཉིད་

ཀིས་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་མ་རོགས་གོང་དུ་གསུང་བ་ཡིན་ནམ་སེམས། གུང་རུ་བས་

མདོ་སེ་རྒྱན་དང་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་འགེལ་པ། དབུ་མའི་སོང་ཐུན་རྒྱས་འབིང་

བ་ས་གསུམ་སོགས་མཁས་པའི་ཡིད་འཕོག་པའི་བསན་བཅོས་མང་ཞིག་མཛད་

འདུགགསུང་ལས་སྐྱེས་བའི་སོབ་མ་ཡང་མཁས་གྲུབ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེརིན་ཆེན་

བང་ཆུབ་སོགས་མང་དུ་བོན། རྒྱན་བཟང་པའི་རེས་སུ་མཁན་ཁིར་ཞྭ་ལུ་རབ་

འབམས་པ་དང༌། དེ་རེས་ཀུན་མཁེན་པར་གགས་པ་བོ་གོས་རིན་ཆེན་སེང་གེ་

བཞུགས། དབུ་མ་སོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཛད་ཀང༌། རེའི་དགོངས་པ་

དང་མི་མཐུན་པའི་བཤད་པ་རེ་གཉིས་ཡོད་པ། ཕིས་སུ་རེ་བཙུན་པ་སོགས་ཀིས་

དགག་པ་མཛད། དེང་སང་དགེ་བཤེས་སུ་རློམ་པ་ཚོས་རྒྱན་བཟང་པ་དང་ཀུན་

མཁེན་པའི་ཡིག་ཆ་མིག་གིས་ལྟ་བ་ཙམ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཚོད་དུ་བེད་མོད། བོགོས་

ཅན་གིས་མཐོང་ན་མཁས་པ་མགུ་བའི་ལེགས་བཤད་ཀི་གཏེར་དུ་སྣང་ངོ༌། །

དེ་རེས་གདན་སར་གནས་བརྟན་པ་དང༌། ལྷས་ཕུ་ཆོས་རེ་དང༌། གཉལ་སོན་

དཔལ་འབོར་ལྷུན་གྲུབ་རྣམས་བཞུགས། འདི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་སེ། ས་སྐྱའི་པཎ་

ཆེན་དུ་བེད་པའི་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་དང་རོད་པ་བགིས་པས་ཤཱཀ་མཆོག་པ་ལྐུགས་

པའི་གནས་ལ་བཀོད། རེ་ཉག་པའང་རོད་པས་བཅོམ་པས་མཁས་པའི་གགས་པས་

ཁབ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལེགས་བཤད་སིང་པོའི་དཀའ་འགེལ་མཛད། དེ་རེས་མང་

ཐོས་དཔལ་ལྡན་བོ་གོས། འཇམ་དབངས་དོན་ཡོད་དཔལ་ལྡན། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་
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མཚོ། རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་བཞུགས། འདི་ནི་རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་

འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་ཞིག་སེ། དབུ་མ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆ་ལེགས་བཤད་ཀི་གཏེར་

དུ་གྱུར་པ་མང་པོ་མཛད། གོ་ཤཱཀ་གཉིས་ཀིས་རེའི་གསུང་ལ་དགག་པ་བས་པའི་ལན་

དང༌། ཀར་མི་བསྐྱོད་རོ་རེའི་ཕར་ཕིན་གི་ཡིག་ཆའི་འཁྲུལ་པ་སེལ་བའི་བསན་བཅོས་

མཛད་ནས་ཀར་པ་ལ་ཕུལ་བས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ནས་བསྔགས་བརོད་མཛད། 

རེའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའི་འཆད་ཉན་ཡུན་རིང་མཛད་པས་གསུང་ལས་སྐྱེས་

པའི་སོབ་མའང་མང་དུ་ཐོན། རེ་བཙུན་པའི་རེས་སུ་མཁན་ཁིར། པཎ་ཆེན་བསོད་

གགས། ཆོས་གགས་བཟང་པོ། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། སོང་འཁོར་ཡོན་ཏན་

རྒྱ་མཚོ། རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་

ཆེན་པོ་རྣམས་བཞུགས་ཤིང༌། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་སྐུ་ན་རིམ་གིས་འཛིན་བདག་མཛད། 

དང་པོ་གྲྭ་ཚང་ལྔ་ཡོད་ཀང་ཕིས་སུ་བེས་པ་དང་སྨད་པ་གཉིས་སུ་སྒིལ་བའི་དང་པོ་ནི། 

འཇམ་དབངས་ཆོས་རེའི་སོབ་མ་མུས་སྲད་པ་བོ་གོས་རིན་ཆེན་སེང་གེ་འབས་སྤུངས་

སུ་བཞུགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ལོག་སྒྲུབ་བགིས་པས་ཐུགས་སུན་ནས་སེ་རར་

ཕེབས་པ་ན། སོབ་མ་མཁས་པ་བརྒྱ་ཕག་ཙམ་ཡང་རེས་སུ་འབངས་ནས་བོན་པ་

རྣམས་དེར་སན་ཆགས་པས་བེས་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་གགས། སྨད་པ་ནི་ཀུན་མཁེན་བང་

ཆུབ་འབུམ་དུ་གགས་པ་བང་ཆུབ་འོད་ཟེར་གིས་འཆད་ཉན་མཛད་པ་ལས་རིམ་གིས་

འཕེལ་བ་ཡིན་ལ། ཕིས་སུ་སྔགས་གྲྭ་ཡང་ཚུགས་སོ། །བེས་སྨད་གཉིས་ཀི་གདན་

རབས་དང་མཁས་གྲུབ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བོན་པ་ཐམས་ཅད་འདིར་མ་བིས་

སོ། །དེ་ལྟར་གདན་ས་རི་བོ་དགེ་ལྡན་ལ་བརྟེན་ནས་སེ་འབས་གཉིས་དང༌། དེ་ནས་བུ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང་ཚ་བོ་ཡང་ཚའི་ཚུལ་གིས་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་སེ་མང་དུ་འཕེལ་ནས། རེ་བ་མའི་རིང་

ལུགས་མཐའ་དབུས་ཀི་སའི་ཁོན་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་གྱུར་ལ། དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་

གེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལས་ལུང་བསན་པའི་ཚུལ་ཡོད་ཀང་མང་དོགས་ནས་

མ་བིས་སོ། །

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོས་གཙང་ཕོགས་སུ་

རེའི་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དགའ་ལྡན་བཏབ་ནས་ལོ་བརྒྱད་པ་ན་

འབས་སྤུངས། ལོ་བཅུ་གཅིག་པ་ན་སེ་ར། ལོ་ཉེར་དགུ་ལོན་པ་ན་རེ་འདིས་བ་མ་ཡི་

དམ་གིས་ལུང་བསན་པ་བཞིན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཆོས་སེ་བཏབ། ཞྭ་ལུ་པའི་རེས་

སུ་དགའ་ལྡན་ཁིར་ཕེབས་དགོས་ཚུལ་ནན་ཏན་ཞུས་ཀང༌། དག་མཁར་དགའི་ལུང་

པར་རྒྱག་དགོས་པ་ཡིན། ངེད་རང་གི་འདིར་ཡང་དགའ་ལྡན་ཙམ་ཞིག་འོང་བའི་རེ་

བ་ཡོད་གསུངས་ནས་མ་ཕེབས། དེ་དུས་ཆོས་སེ་འདིའི་ཉེ་འཁོར་ན་ངོར་བ་དང་གོ་

ཤཱཀ་སོགས་རེའི་རིང་ལུགས་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བ་མང་བས་དེ་སྐད་གསུངས་པར་སྣང་

ལ། ཕིས་སུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་རིམ་གིས་དར་རྒྱས་སུ་སོང་བའི་གཟི་བརིད་ཀིས། 

ངོར་དང༌། རྟ་ནག་ཐུབ་བསན་དང༌། གསེར་མདོག་ཅན་སོགས་ཉི་མའི་དྲུང་དུ་མེ་ཁེར་

བཞིན་སྣང་མི་རུང་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར་ཏོ། །རེ་འདིས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ཀི་

རིང་ལ་གཙོ་ཆེར་གདན་ས་འདིར་འཆད་ཉན་མཛད་ཅིང༌། གཙང་ཆུ་ལྷོ་བང་སོད་སྨད་

མང་པོར་ཆོས་པར་བཏེག་ནས་བསན་པ་ཁོ་ན་ཐུགས་ལ་དགོངས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་མོ་

རྣམས་ཀི་འཆད་ཉན་མཛད་ཅིང༌། འདུལ་ཊིཀ །གེང་འབུམ། རྣམ་འགེལ་ཊིཀ་ཆུང༌། 

རིགས་རྒྱན་སོགས་བསན་བཅོས་མང་དུ་མཛད། སོབ་མ་ཡང་རབ་འབམས་པ་སྨོན་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ལམ་དཔལ་པ། འདུལ་དཀར་ནག་གཉིས། བ་བཏང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། པཎ་ཆེན་

བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས། ཤངས་སོན་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན། རྒྱུད་པ་སྦྱིན་པ་དཔལ་

སོགས་སྔ་ཚར་དང༌། པཎ་ཆེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ། རེགགས་པ་བསམ་གྲུབ། 

སོབས་ལྡན་འོད་ཟེར། ཆོས་འབོར་དཔལ་བཟང་སོགས་བར་ཚར་དང༌། གནས་རིང་

པ་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས། རེ་དབོན་བོ་བཟང་ཉི་མ། པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རེ་མོ་སོགས་

ཕི་ཚར་གིསོབ་མ་མཁས་གྲུབ་བགང་གིས་མི་ལང་བ་བོན་ནོ། །

གདན་སར། པཎ་ཆེན་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས། པཎ་ཆེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ། 

པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རེ་མོ། འདིའི་དུས་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་

བཞུགས་པ་ལ། པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རེ་མོས་ཕག་དོག་གི་རྣམ་པ་མཛད་པས་དེར་མ་

བཞུགས་པར་འབས་སྤུངས་སུ་ཕེབས། དེ་ནས་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་གི་དགོན་པ་བཏབ་

ཅིང་འཕིན་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྐབས། པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རེ་མོས་ནན་ཏན་

མཛད་པ་བཞིན་བོན་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གདན་སར་བཞུགས། དེ་ནས་མངའ་

རིས་ལྷ་བཙུན་བསན་པའི་ཉི་མ། པཎ་ཆེན་ཤཱནྟི་པ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན། པཎ་ཆེན་

དོན་ཡོད་རྒྱ་མཚོ། ཤངས་སོན་བོ་གོས་ལེགས་བཟང༌། འདི་ཉིད་ཀིས་ལེགས་བཤད་

ཀི་ཡིག་ཆ་མཛད། གནས་རིང་ཆོས་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། ཤངས་སོན་ཆོས་

དཔལ་རྒྱ་མཚོ། ཕྱུག་གཞུང་བ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཤངས་སོན་བསམ་གྲུབ་

དཔལ་བཟང༌། ཉང་སོན་དམ་ཆོས་ཡར་འཕེལ། མང་སོན་ལྷ་དབང་བོགོས། པཎ་ཆེན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། དེ་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་འཕེང་

རྣམས་བཞུགས་སོ། །སེ་འདིར་གྲྭ་ཚང་གསུམ་བྱུང་བའི་བ་བརྒྱུད་རེ་རེ་ནས་བིས་ན་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མང་བས་མ་སོས་ལ། ཤར་རེའི་འཆད་ཉན་པ་དང་པོ་ཤངས་སོན་དྲི་མེད་བཤེས་

གཉེན་དང༌། དྲུག་པ་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། དཀིལ་ཁང་ནས། བརྒྱད་པ་ཤཱནྟི་པ་བོ་

གོས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། བཅུ་པ་བསན་པ་དར་བཟང༌། ཐོས་བསམ་གིང་ནས་དང་པོ་

ཀུན་མཁེན་ཆོས་འབོར་དཔལ་བཟང༌། བཞི་པ་ཁྱུང་ཕྲུག་བམས་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམས་

ཀིས་དབུ་ཕར་སོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ལེགས་པར་མཛད་འདུགརྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་

ཀིས་སྔགས་གྲྭ་འཛུགས་པའི་དགོངས་གཏད་ཡོད་ཀང་མ་གྲུབ་པ་ལ། པཎ་ཆེན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྔགས་གྲྭ་འཛུགས་པར་

མཛད་པས། སྔགས་ཆེན་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཚད་ལྡན་

འགའ་ཞིག་བྱུང་སྣང་ངོ༌། །

དེ་ལྟར་དབུས་གཙང་གི་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་དགེ་ལུགས་

པའི་དགོན་སྒྲུབ་སེ་གསར་པ་མང་དུ་འཕེལ་ཞིང༌། གྲུབ་མཐའ་གཞན་གི་ཆོས་སེ་དུ་

མ་ཞིག་ཀང་དགེ་ལུགས་པར་གནས་འགྱུར་ཏེ། གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་མེད་པར་

རེ་བ་མའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པས་ཁབ་པར་གྱུར་ཏེ་ཞིབ་པར་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སུ་

བལྟ་བར་བའོ། །སོད་མངའ་རིས་དང༌། སྨད་མདོ་ཁམས་ཀི་ལོངས་སུ་རེའི་བསན་པ་

དར་བ་ནི་ཐོག་མར་ཤེས་བཟང་གཉིས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ཏེ། རེའི་དངོས་སོབ་སོད་

ཤེས་རབ་བཟང་པོས་ཆུ་བོ་སི་ཏའི་ཆུ་བརྒྱུད་མངའ་རིས་མང་ཡུལ་དུ་སག་མོའི་

ཆོས་སེ་དང༌། དེའི་དབོན་པོ་ཤེས་རབ་པས་ཁིག་སེའི་ཆོས་སེ་བཏབ་པ་དར་རྒྱས་

ཆེ་ཞིང༌། ཟངས་དཀར་ཆོས་སེར་ཡང་རེའི་ཆོས་ལུགས་བཙུགས། གཞན་ཡང་གུ་གེ་

ངག་དབང་གགས་པ། གུ་གེ་བདག་པོ་བཀྲ་ཤིས་འོད་ལྡེ་དང༌། ཁི་རྣམ་རྒྱལ་འོད་དང༌། 
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ཤཱཀ་འོད་མཆེད་གསུམ་གི་བ་མར་གྱུར་ཏེ་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་གདན་ས་

མཐོ་ལྡིང་གསེར་གི་ལྷ་ཁང་དང༌། ར་རམ་གི་ཆོས་སེ་འབི་ལྡན་དང༌། བོས་སང་

སོགས་དགོན་རིང་མང་པོར་རེའི་ལུགས་བཟང་བཙུགས་ཏེ་རྒྱས་པར་བས། མཁས་

གྲུབ་རེའི་སོབ་མ་གསང་ཕུ་བ་ལྷ་དབང་བོ་གོས་ཀིས། ལྷ་བ་མ་བང་ཆུབ་འོད་ཀི་

གཅེན་པོ་འོད་ལྡེས་བཞེངས་པའི་དཔེ་ཐུབ་ཀི་ལྷ་ཁང་ཞིག་གསོས་དང༌། བར་སྐྱ་

ཆོས་སེ་དང༌། ལི་གིང་ཆོས་སེ་གཉིས་བཏབ། དེ་ནས་ཆོས་སེ་གསར་པ་མང་དུ་

འཕེལ་ཞིང༌། རིང་པ་ཕལ་ཆེར་དགེ་ལུགས་པའིགྲུབ་མཐའ་འཛིན་པར་གྱུར་བས་

མངའ་རིས་ཀི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དགེ་ལུགས་པས་ཁབ་པར་གྱུར། མདོ་ཁམས་སུ་

རེའི་བསན་པ་ཐོག་མར་དར་བར་བེད་པ་པོ་ནི་སྨད་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ཡིན་ཏེ། སེ་

ར་ཐེག་ཆེན་གིང་དུ་བམས་ཆེན་ཆོས་རེའི་གདན་སར། ཆོས་རེ་དར་རྒྱས་བཟང་པོ་

བཞུགས་སྐབས། སྨད་བང་སེམས་ཤེས་རབ་བཟང་པོས་ཟུར་ཆོས་པ་མཛད་ནས། 

རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་ཕག་སྲོལ་ལྟར་བཤད་པས་མཁས་མང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་འདུས་པའི་ཚེ། 

ཁོང་གི་ཐུགས་ལ་ཁོང་རང་འཁྲུངས་ཡུལ་ཀརའི་ཕོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་འདུལ་ཁིམས་

རྣམ་པར་དག་པའི་ཆ་ལུགས་འདི་ལ་གནས་ནས། ཆོས་བརྒྱུད་དང་ལྟ་སྤོད་རྣམས་

བཅོས་ན་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་བསན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་

འབྱུང་ངམ་དགོངས་པ་ཞིག་བྱུང་བས། ཀུན་མཁེན་བང་འབུམ་པའི་མངོན་ཤེས་

ཀིས་མཁེན་ཏེ། བང་སེམས་པ་གདན་དྲངས་ཞབས་ཏོག་བཟང་པོ་གནང༌། སྣམ་བུ་

དང་དབུ་ཞྭ་གནང་ནས། འཕོས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར་ཁེད་མགོགས་ཙམ་ཁམས་

སུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པས་ཁམས་ཕོགས་ཀི་བསན་པ་ལ་གང་ཕན་མཛོད་
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གསུངས། ཤེས་རབ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ལ་ང་ཁམས་ཕོགས་སུ་མགོགས་པར་འགོ་

བའི་སྐད་ཆ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ་འདི་ལྟར་གསུང་བ། ང་འདིར་བསད་པ་མི་འཐད་པ་

ཞིག་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞུས་ན་རེ་ཞིག་སོད་གསུང་ཨེ་

ཡོང་སམ་ནས། དགའ་ལྡན་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གནས་ཚུལ་ཞུས་

པས། བཤོལ་འདེབས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཁམས་ལ་འབོན་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ཁམས་

ཕོགས་སུ་རི་བོ་ཞེས་པ་ཞིག་ཏུ་གགས་པ། དེའི་ཉེ་སྐོར་གཅིག་ན་ཁོད་ཀི་གདུལ་བ་

དང་འཕིན་ལས་ཆེན་པོ་འོང་བ་ཡོད་གསུངས་ནས་ལུང་བསན་དང་རོང་བ་གནང༌། 

ཕིས་ཆབ་མདོའི་དགོན་པ་བཏབ། མཚན་ཉིད་ཀི་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་པས་གྲྭ་པ་སུམ་

སོང་ཙམ་འདུས་ཏེ་བར་ཁམས་མདོ་སྨད་དུ་འགོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་བས། ཀུན་མཁེན་

བང་ཆུབ་འབུམ་པའི་མངོན་ཤེས་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་བྱུང༌། 

དེ་ནས་རེའི་དངོས་སོབ་ཀུ་ཅོར་རྟོགས་ལྡན་པའམ་རྣལ་འབོར་པ་འོད་དཔག་

རོ་རེའི་སྲས་སུ་རྒྱལ་བ་འཕགས་པ་ལྷ་འཁྲུངས་ཤིང༌། དེ་ཉིད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་པར་

བོན་པ་རྣམས་དང༌། འཕགས་པ་ལྷའི་སོབ་མ་ཞི་བ་བཟང་པོ་དང༌། ལྕགས་ར་སྤྲུལ་སྐུ་

དང༌། རྒྱ་ར་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བརྒྱུད་དང༌། བ་སོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་

རྟ་ཚག་རེ་དྲུང་རིམ་བོན་དང༌། རེའི་དངོས་སོབ་གུ་ཤྲི་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ཀི་སྐྱེ་

བརྒྱུད་སག་ཕུ་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་དང༌། རྔོག་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་ལྡན་ཤེས་རབ་དང༌། ལེགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྐྱེ་བ་བག་གཡབ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེ་ཚང་དང༌། ཆུང་ཚང་གཉིས་སོགས་

དམ་པའི་སྐྱེས་རབས་ཀི་འཕེང་བ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་དང༌། གཞན་ཡང་

མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བོ་མང་དུ་བོན་པ་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་ཕོགས་ཐ་དད་པ་མང་
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པོར་དགེ་འདུན་གི་སེ་བཙུགས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པ་སེལ་བར་མཛད་པས། 

སང་དྲུགརོང་དགུབཤོང་བཅུ། རུ་གསུམ་དུ་གགས་པའི་ཁམས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་དུ་

དགེ་ལུགས་པའི་བསན་པ་དར་བར་གྱུར་ཏོ། །མདོ་སྨད་ཨ་མདོའི་ཕོགས་སུ་ཆོས་རེ་

དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གིས་བ་ཁྱུང་བག་ཏུ་ཆོས་སེ་བཏབ། རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའི་

འཁྲུངས་གནས་སུ་སྐུ་འབུམ་གི་མཆོད་རྟེན་བཞུགས་པར་གོང་དང་འདྲེས་མར་དགེ་

འདུན་མི་མང་ཙམ་ཆགས་པ། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དེར་ཕེབས་དུས་ཞལ་

ཏ་མཛད་པ་བཞིན། འདུལ་བ་ཆོས་རེ་འོད་ཟེར་རྒྱ་མཚོས་གཙང་དགོན་གི་གྲྭ་ཚང་

བཙུགས། བ་རབས་འགའ་སོང་བའི་རེས་སུ་མཚན་ཉིད་ཀི་འཆད་ཉན་དང༌། རྒྱུད་གྲྭ་

ཚུགས་ཤིང༌། ཕིས་སུ་གསོ་བ་རིག་པའི་གྲྭ་ཚང་ཞིག་ཀང་བཙུགས་སོ། །

རྒྱལ་དབང་བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་དོན་ཡོད་ཆོས་ཀི་རྒྱ་

མཚོ་མདོ་སྨད་དུ་ཆོས་སེ་འཛུགས་པར་བཏང་བ་བཞིན། རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེས་

དགོན་ལུང་བམས་པ་གིང་བཏབ་ནས་འཆད་ཉན་འཛུགས་པ་མཛད་པས་ཕོགས་

འདིར་མཚན་ཉིད་བཤད་གྲྭ་བྱུང་བའི་ཐོག་མ་ཡིན་ཅིང༌། ཕིས་སུ་རེ་འཇམ་དབངས་

བཞད་པས་རྒྱུད་གྲྭ་བཙུགས། ཆོས་སེ་འདི་ནས་བསན་པ་ལ་ཕན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་མང་

དུ་ཐོན། ཁད་པར་དུ་ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཆོས་ལྡན་དང༌། རེ་ཐུའུ་བཀྭན་པ་ངག་

དབང་ཆོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རོལ་པའི་རོ་རེ་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཤར་

ཕོགས་འཇམ་དབངས་གོང་མ་ཆེན་པོའི་མཆོད་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ནས་རི་བོ་དགེ་ལྡན་

པའི་བསན་པའིསྲོག་འཛིན་པར་མཛད། དགོན་ལུང་གི་མཁན་པོ་བཅུ་པ་བ་མ་བཙན་

པོ་བ་དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་གསེར་ཁོག་ཏུ་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་དམ་ཆོས་གིང་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཏབ་པ། སོ་མང་སོབ་ཟུར་ཧོར་ངག་དབང་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་བསྐྱངས་པས་

འཕེལ་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཏེ་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གོང་འོག་གཉིས། སྔགས་པ་སྨན་པ་སེ་གྲྭ་

ཚང་བཞི་ཡོད་པ་སྨིན་གོལ་ནོ་མིན་ཧན་སྐྱེ་འཕེང་རིམ་པས་སྐྱོང་བར་མཛད་དོ། །རོང་

པོ་ཆོས་རེ་རིན་པོ་ཆེར་གགས་པ་བོ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་དབོན་པོ་དཀའ་

བཅུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་རེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་ལ་

འགན་བཟོད་པའི་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོ་ལ་མངའ་

བརེས་པ་དེས། རང་གི་བ་མའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་རི་ཁོད་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་བཏབ། རོང་པོ་

དགོན་ཆེན་དུ་འཆད་ཉན་བཙུགས། ཕིས་སུ་དུས་འཁོར་དང་རྒྱུད་གྲྭ་ཡང་ཚུགས་པ་ད་

ལྟ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཡོད་ཅིང༌། སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་བུ་སོབ་མང་པོས་སྒྲུབ་སེ་བཅོ་

བརྒྱད་སོགས་བཏབ་པས། ད་ལྟའི་དུས་སེ་མང་དུ་འཕེལ་ལོ། །

རྒྱུད་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ། ལྕང་སྐྱ་རོ་རེ་འཆང༌། རེ་འཇམ་དབངས་

བཞད་པ་རྣམས་ཀི་སོབ་མའི་གཙོ་བོར་གྱུར་ཅིང༌། གསུང་རབ་སྤི་དང་རྒྱུད་སེའི་དོན་

ལ་ནང་བན་ཆུད་པ་གཡེར་གཤོང་སྔགས་རམས་པ་འཇམ་དབངས་བོ་གོས་དེས་

གཡེར་གཤོང་དུ་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་ཤིང༌། གདན་ས་དང་ཕོགས་ཡས་མས་དུ་མར་

དབང་ཁིད་མན་ངག་མང་དུ་གནང༌། སོང་འཁོར་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་

སོབ་བརྒྱུད་དང༌། སྐྱེ་བརྒྱུད་བཟང་པོ་དུ་མ་ཞིག་ཀང་ཐོན་ནོ། །མཁས་གྲུབ་བེ་བའི་

གཙུག་རྒྱན་རེ་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་རོ་རེས་མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་ཆོས་སེ་ཆེན་

པོ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་བཏབ། མཁས་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ལེགས་

པར་བསྐྱངས་ཤིང་ཡིག་ཆ་མང་དུ་མཛད། འཇམ་དབངས་བ་མ་དེ་ཉིད་སར་ཡང་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

བསན་འགོའི་མགོན་དུ་བོན་པ་འཇམ་དབངས་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཀོན་མཆོག་

འཇིགས་མེད་དབང་པོས་ལུགས་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ཡུན་རིང་སྐྱོང་བར་མཛད་པ་ནང་

གསེས་ཐོས་བསམ་གིང༌། རྒྱུད་པ། དུས་འཁོར་པ། སྨན་པ་བཅས་བཞི་ཡོད་ཅིང༌། 

དེང་སང་མདོ་སྨད་ཀི་བཤད་གྲྭ་ཀུན་གི་དབུས་ན་རྒྱལ་མཚན་གི་ཏོག་ལྟར་མངོན་

པར་འཕགས་པ་ལ་བུ་དགོན་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་ཡང་ཆེས་མང་ངོ༌། །ཅོ་ནེའི་

དཔོན་བརྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པ་ཆོས་རེ་རིན་ཆེན་ལྷུན་པོ་བ་བས་ཅོ་ནེར་དགོན་པ་བཏབ་

པ། ཕིས་སུ་གགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཏུ་གགས་པ་བརམས་ཆོས་མང་པོ་ཅན་དེ་ཉིད་

ཀིས་འཆད་ཉན་དང་རྒྱུད་གྲྭ་བཙུགས། དགོན་དེར་བཀའ་བསན་འགྱུར་གི་པར་

སོགས་བཞུགས་ཤིང་བུ་དགོན་ཀང་མང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་དེ་རྣམས་

ལས་ལུས་ལས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་གི་ཚུལ་གིས་གྲྭ་སྒྲུབ་མང་དུ་འཕེལ་བས་

མདོ་སྨད་ལྷོ་བང་གི་ས་ཆ་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར། ཨ་མདོའི་ཡུལ་དུ་སྔོན་གི་དུས་

ས་སྐྱ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་རེ་གཉིས་བྱུང་འདུག་ཀང༌། ད་ལྟ་

ནི་དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ཤ་སག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །

རེའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པ་མཐའ་དབུས་སུ་དར་ཚུལ་མདོ་ཙམ་དེ་བཞིན་

ལ། བེ་བག་ཏུ་རེ་བ་མའི་གསང་སྔགས་ཀི་བསན་པ་དར་བའི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་

ན། རེའི་སོབ་མ་གནམ་གིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུར་བོན་པ་དེ་དག་གི་ཁོད་ན་གསང་

སྔགས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌། གཞན་ལ་འཆད་པ་བསམ་མི་ཁབ་བྱུང་ཀང༌། འདུས་

པའི་བཀའ་བབས་པས་གསང་སྔགས་ཀི་བསན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་པ་ནི། 

མཁས་གྲུབ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་སེ། བ་མ་འདི་ནི་ཟབ་མོའི་ལྟ་བ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པ། 
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསྐྱེད་རོགས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པོ་མངའ་བ། ཡི་དམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས་

ཤིང༌། ཆོས་སྐྱོང་གིས་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པ། རེའི་འཕིན་ལས་སེལ་བ་ལ་སྨོན་ལམ་གི་

མཐུ་ཅན་ཞིག་སེ། རེའི་གསང་བ་འདུས་པ་དང་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་མན་ངག་མ་ལུས་

པ་འཛིན་པ། སོབ་མ་གཞན་ལ་མེད་པའི་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་ཡི་གེ་མེད་པ་མང་པོ་

ཡང་འདི་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། འདི་ཉིད་ལ་རེ་བ་མས་གསང་སྔགས་ཀི་

བསན་པ་གཏད་ནས་སེལ་བར་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། རེ་རིན་པོ་ཆེས་བམས་ཆེན་

ཆོས་རེ་ལ་རྒྱུད་ག་འཛུགས་པའི་ཞལ་ཏ་གནང་ནས་སེ་ར་རེ་ནས་རེས་འབང་གི་

མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་གསང་བདེ་གཉིས་ཀི་ར་རྒྱུད་ཀི་དབུ་ནས་ཆོས་

ཐུན་རེ་གནང་ནས། འགེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་ཀི་གེགས་བམ་ཕག་གིས་བཏེག་ནས། 

འདི་བདག་ཐུབ་པ་སུ་ཡོད་ཅེས་ལན་གསུམ་གི་བར་གསུངས་ཀང་སུས་ཀང་ལན་ཞུ་

མ་ནུས་པ་ལ། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་མཁས་མང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་དབུས་ནས་

བཞེངས་ཏེ་བདག་གིས་བགི་ཞེས་ཞུས་ཏེ་ཕག་ལན་གསུམ་མཛད་ནས་གེགས་བམ་

བངས། འབྲུག་པ་པད་དཀར་གི་ཆོས་འབྱུང་དུ། མཁས་གྲུབ་རེས་དེ་ལ་ཁེལ་བགད་

བས་ཞེས་བིས་འདུག་ཀང༌། རྣམ་ཐར་ཆོས་འབྱུང་གཞན་གཅིག་ནའང་མི་

འདུག །ཆོས་འབྱུང་དེ་ན། རོང་སོན་དང་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་གཉིས་གསང་ཕུར་བརད་

པས་རྒྱལ་རྔ་རོང་སོན་གིས་བརྡུངས་ཞེས་དང༌། དགེལྡན་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཚབ་དང་

མཁས་གྲུབ་གཉིས་རེའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོར་བེད་ཀང་ཁོ་བོས་བརྟགས་ན་དགེ་འདུན་

གྲུབ་ཡིན་པར་སྣང༌། ཞེས་སོགས་ཆ་མེད་ཀི་རྒྱུས་གཏམ་འདོད་རྒྱལ་དུ་བིས་པ་

འགའ་ཞིག་སྣང་སེ་འཕོས་དོན་ཙམ་མོ། །དེ་ནས་ཤེར་སེང་ལ་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་
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པོས། ཁོད་སྐྲག་མི་དགོས། ངས་ཆོས་རྒྱལ་ལ་གཏོད་པ་ཡིན། ཁོད་གཙང་དུ་སོང་

དང༌། རི་དྲིལ་བུ་ཁ་སྦུབས་པ་འདྲ་བའི་སེང་ན་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀིརྣལ་འབོར་པ་

ཡོད། དེས་ཁོད་ཀི་བསན་པ་སེལ་བར་བེད། སྲིན་མོ་གན་རྐལ་དུ་བསྒེལ་བ་འདྲ་བའི་

སེང་ན་གནོད་སྦྱིན་མོ་ཡོད། དེས་ཀང་ཁོད་ཀི་བསན་པ་སེལ་བར་བེད། དེ་ནས་ཁོད་

རང་གིས་ཤེས་ཡོང་ཞེས་ལུང་བསན། དེ་ནས་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང་བཅས་ཡབ་

སྲས་གཉིས་གཙང་དུ་ཕེབས། འདུལ་འཛིན་བོ་གོས་སྦས་པས་ཀང་ཡབ་སྲས་གཉིས་

ལས་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་མང་དུ་གསན་ཅིང༌། མཁས་གྲུབ་ཀི་སོབ་མ་མང་དུ་འདུས་

པ་རྣམས་ཀིས་གསང་སྔགས་ཀི་སྐོར་ཤེར་སེང༌། མཚན་ཉིད་ཀི་སྐོར་དགེ་འདུན་

གྲུབ་ལ་གསན། འདུལ་འཛིན་པས་ཟུར་ཆོས་པ་མཛད་དེ་འཆད་ཉན་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་

བ་བྱུང༌། མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་ནས། ང་རི་ཁུད་ན་གཞོན་པ་ཞིག་གི་

དུས་ན་ཆོས་རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེཆོས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། ཆོས་རེ་འདུལ་བ་

པ། དེ་དག་གི་བུ་ཆེན་དང་བཅས་པ་རི་ཁུད་ན་ལྷན་ཅིག་བཞུགས་འདུག་པ་མཐོང་སེ། 

སོན་པ་འཁོར་བཅས་འཇིག་རྟེན་དུ་བོན་པ་འདྲ་བ་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། 

དེ་ལྟར་འཆད་ཉན་འཕེལ་བར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཞིག་ཤེས་རབ་སེང་གེའི་

ཐུགས་དགོངས་ལ་སྔར་རེའི་དྲུང་དུ་རྒྱུད་སེལ་བའི་གཡར་དམ་ཕུལ་བ་གོ་བུར་དུ་

དྲན་པ་ལྟར་མཛད་ནས། གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་ཉན་མཛད་བཞིན་པའི་

སོ་ནས་ལྷུན་པོ་རེར་བོན། ཆོས་སེའི་བ་མ་འཕགས་འོད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་

བཅས་ཀིས་ཆོས་ཞུས། འདིས་རྒྱུད་འགེལ་སྒོན་གསལ་རྣམ་ངེས་བ་བ་བརམས་

ཤིང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་སྲོལ་ལེགས་པར་བསྐྱངས། རེས་ལུང་བསན་པའི་གཤིན་རེ་
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གཤེད་ཀིརྣལ་འབོར་བ་འདི་ཡིན་པར་བེད། ཆོས་སེ་དེར། རེའི་ལུགས་ཀི་སྒྲུབ་

དཀིལ་ཕག་ལེན་དང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་ཉན་བཙུགས་ཏེ། རྟེན་འབེལ་ཞིག་ལ་དགོངས་

ནས། རེ་རིན་པོ་ཆེས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་གི་ཞལ་འབག་དབྱུག་

ཞགས་དང་བཅས་འཇོག་པ་གནང་བ་ད་ལྟའང་དེར་མཇལ་རྒྱུ་སྣང༌། དེ་ནས་སེང་གེ་

རེར་ཕེབས། དེའི་དཔོན་མོས་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས་ཆོས་སེར་སྔ་མ་བཞིན་སྒྲུབ་

དཀིལ་ཕག་ལེན་དང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་ཉན་བཙུགས། རེའི་ལུང་བསན་གི་གནོད་སྦྱིན་

མོ་ནི་དཔོན་མོ་འདི་ཡིན་པར་སྣང༌། སེང་གེ་རེར་བཞུགས་སྐབས་སྔ་མའི་ལུང་

བསན་གི་འཕོར། དེ་ནས་རང་གིས་ཀང་ཤེས་ཡོང་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་ཤེར་

སེང་རང་གི་དགོངས་བཅད་ཀིས་འདུལ་ནག་པར་སྲད་རྒྱུད་བཙུགས་པའི་ཞལ་ཏ་

ཕེབས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉིན་གཅིག་སྐུ་མདུན་དུ་ཇ་གལ་གནང་བའི་གཡས་ཀིགལ་མགོར་

རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ། དེ་ནས་འདུལ་དཀར་བ་སོགས་དང༌། གཡོན་གི་གལ་མགོར་

འདུལ་ནག་པ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་བཞུགས་པར། རེ་ཤེར་སེང་གིས་འདུལ་ནག་པ་

ལ། ཁོད་ཀི་དགུང་སིང་གང་ཡིན་གསུངས་པས་རྟ་ཡིན་ཞུས་པར། དེ་བཟང༌། འཇིག་

རྟེན་གི་གཏམ་དཔེར་གཡག་ཤི་སར་རྟ་འཁབ་ཟེར་བས། ཁོད་སོང་ལ་གཡག་ཤི་

ལུང་པར་རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཉན་གིས་ཤིག་གསུངས་ནས་རེའི་པཎ་ཞྭ་དང་གོས་བེར་

གནང་བས། འདི་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པར་འོས། ངེད་ལ་རེའི་འགེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་

དང་ཤོག་ལྷུང་གནང་དགོས་ཞུས་ནས་བངས། གཡག་ཤི་ལུང་པར་ཡང་འབོད་པ་

སྲད་ཀི་ལུང་པའི་ཕུར་བོན་ནས། སྲད་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དུ་རྒྱུད་གྲྭ་ཚུགས་པས་

གཙང་སོད་རྒྱུད་པ་བྱུང༌། འདུལ་ནག་པའི་རེས་ནས། རྒྱུད་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཡར་
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འཕེལ་གི་བར་གདན་རབས་ཉེར་གཅིག་བོན་ཀང་ཆོས་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད་དུ་བོན་

པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། འདུལ་ནག་པ། འཇམ་དབངས་དགེ་འདུན་འཕེལ། རོ་རེ་འཆང་

བཀྲ་ཤིས་འཕགས་པ། པཎ་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ། རྒྱུད་ཆེན་བརོན་འགྲུས་

འཕགས་པ། མཁས་གྲུབ་རོ་རེ་བཟང་པོ། རྒྱུད་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། རྒྱུད་ཆེན་

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ། རྒྱུད་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་གི་བར་བོན། རྒྱུད་ཆེན་

དེ་རྣམས་བསྐྱེད་རོགས་ཀི་རྟོགས་པ་མཐོན་པོ་བརེས་པ་ཤ་སག་ཏུ་སྣང་ཞིང༌། རྒྱུད་

ཀི་བཤད་པ་གཙོ་བོར་འགེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་དང༌། ཊིཀྐ་ཆེ་ཆུང་དང༌། འདུལ་ནག་

པས་མཛད་པའི་རོ་རེའི་ལམ་བསྒིག་ཀང་འཆད་པར་མཛད་ལ། ཁིད་ཆེན་བརྒྱད་དུ་

གགས་པ་གསང་འདུས་རིམ་ལྔའི་དམར་ཁིད། བདེ་མཆོག་ལོདྲིལ་གི་ཁིད་གཉིས། 

རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་རྣལ་འབོར་བཞི་རིམ། དུས་འཁོར་གི་སྦྱོར་དྲུགཕག་རོར་

འཁོར་ཆེན་གི་བིན་རླབས་བཞི་ལྡན། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུགའཕོ་ཁིད་གསེར་གི་སོ་འབེད་

རྣམས་འཆད་པར་མཛད་པ་ལས། བར་སྐབས་ཞིག་ནས་འཁོར་ཆེན་དང་འཕོ་ཁིད་

གཉིས་བཞག་ནས། ཁིད་ཆེན་གཞན་དྲུག་འཆད་པས། ཕིས་སུ་སྲད་རྒྱུད་ལུགས་ཀི་

ཁིད་ཆེན་དྲུག་དང༌། སྨད་རྒྱུད་ལུགས་ཀི་ཁིད་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་གགས་སོ། །

ཡན་ལག་གི་ཁིད་ལ། དྲུག་ཅུ་པ་གསུམ་གི་ཁིད། འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཁིད། སྦྱིན་

སྲེག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཁིད་དེ་མན་ངག་གསུམ་དུ་གགས་པ་དང༌། མགོན་པོའི་

གཏོར་ཆེན་གི་ཁིད། གདུགས་དཀར་སོགས་ཟློག་ཆེན་བཞིའི་ཁིད་རྣམས་ཡོད་ཅིང༌། 

གཞན་ཡང་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གི་བསྐྱེད་རོགས་གཙོ་བའི་སྔགས་ཀི་མན་

ངག་དུ་མ་དང༌། བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཁིད་ལ་སོགས་པ་མདོ་སྔགས་ཀི་
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གདམས་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་ཡོད་པར་སྣང་ངོ༌། །རྒྱུད་

ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལ་སྲད་རྒྱུད་རང་ནས་སྔ་ཚར་གི་སོབ་མ་ཁ་ཤས་

བྱུང་འདུག་ཀང་ཆོས་བརྒྱུད་ཟིན་པ་ཞིག་མ་ཐོན། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་མེ་རན་བ་མ་ངག་

དབང་བོ་གོས་དང༌། ཞྭ་ལུ་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་བསན་འཛིན་གཉིས་ཞབས་ལ་

གཏུགས་ནའང༌། གསང་འདུས་ཀི་དབང་བཤད་སོགས་གནད་ཆེ་བ་རྣམས་མ་

གསན། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུའི་སྐབས་ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་རོ་རེ་

དང༌། ག་གཅིག་ལ་ལྕང་སྐྱ་རོ་རེ་འཆང་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཆོས་ལྡན་དང༌། ཐང་སག་

པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་དབུས་ནས་ཆེད་གཏད་ཀིས་བོན་ནས་ཞབས་ལ་

གཏུགས་པས། གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་དང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ། རིམ་གཉིས་ཀི་

ཁིད་ཀིས་གཙོ་བའི་སྲད་རྒྱུད་ཀི་གདམས་པ་རྣམས་བུམ་པ་གང་བོའི་ཚུལ་གི་

གནང༌། མི་རིང་བར་རྒྱུད་ཆེན་ཉིད་ཞི་བར་གཤེགས་སྣང་སེ་ཆོས་བདག་པོ་ལ་སོད་

ཀི་བར་དུ་བསྒགས་ནས་བཞུགས་པ་ལྟ་བུར་སེམས་སོ། །

དམ་པ་འདི་གསུམ་གིས་སྨད་རྒྱུད་དང་དབེན་ས་བརྒྱུད་པ་ལས་འོངས་པའི་

མདོ་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་རྣམས་ཀང་མ་ཚང་བ་མེད་པར་གསན་ནས་གདམས་

པའི་ཆུ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལ། རེ་ངག་དབང་ཆོས་ལྡན་དང༌། འཇམ་དབངས་

བཞད་པའི་རོ་རེ་གཉིས་ཀིས་ཡིག་ཆའང་མང་དུ་མཛད་ཅིང༌། ཐང་སག་པས་ཀང་

འཇིགས་བེད་ཀི་བསྐྱེད་རོགས་སོགས་མཛད། དེ་ནས་གྲུབ་མཆོག་འཇམ་དབངས་

བདེ་བའི་རོ་རེ། གུར་སྨོན་པ་དོན་ཡོད་མཁས་གྲུབ། རེ་ཕུར་བུ་ལྕོག་པ་ཆེན་པོ། ཁི་

ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན། རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། །ལྕང་སྐྱ་ཐམས་ཅད་
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མཁེན་པ་རོལ་པའི་རོ་རེ་སོགས་ཀིས་མཐའ་དབུས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་ཐམས་ཅད་དུ་དར་

ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དོ། །མཁས་གྲུབ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་སྲད་རྒྱུད་ཚུགས་ནས་

སར་དབུས་སུ་བོན་ནས་རྒྱུད་སྨད་པ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོའི་འཆད་ཉན་

མཛད། གཙོ་བོར་གསང་བ་འདུས་པ་དང༌། ཁིད་ཆེན་བརྒྱད་སོགས་འཆད་སེལ་གི་

སོ་ནས་རེ་བ་མའི་གསང་སྔགས་ཀི་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། དེ་རེས་རྒྱུད་པ་

སྦྱིན་པ་དཔལ་བ་ཁིར་བཞུགས་ནས་འཆད་ཉན་དང་རྒྱུད་ཊིཀ་རོམ་པ་མཛད། དེ་

ནས་བརྒྱུད་པ་ཟིན་ངེས་ཀི་བ་རབས་མང་དུ་བོན་ཅིང་ཁིད་ཡིག་སོགས་བརམས་

པའང་མང་བ་ལས་དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་གསང་འདུས་བསྐྱེད་རོགས་དར་

རྒྱས་ཆེ་བར་སྣང་ངོ༌། །

རེ་ཤེར་སེང་གི་ཞབས་ལ་ཐུག་ཙམ་གི་གནས་རིང་བ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་

རྒྱུད་ལ་ཕེབས་ནས། སྦྱིན་པ་དཔལ་པ་ལས་རྒྱུད་འགེལ་མན་ངག་རྣམས་གསན། 

སྦྱིན་པ་དཔལ་པའི་རེས་སུ། གགས་བཟང་པ་ཁིར་བཞུགས་པས་གཉིས་ཀ་ལོ་སྔ་

ཕིར་གཤེགས་པ་ན། རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཉན་པ་ཁོང་ལ་འོས་པ་ཡིན་ཀང༌། དབུ་མཛད་

དོན་ཡོད་སོགས་ཀིས་ཀྲེའུ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་པབ་སྐོས་པ་ལ་ཐུགས་ཅུང་ཟད་

མ་རངས་པའི་རྣམ་པས། རྒྱུད་པའི་ནང་རྟེན་མགོན་ཐང་དང་ཀ་པཱ་ལ་བསྣམས་ནས་

དབུས་སོད་དུ་བོན། ཐོག་མར་དཔོན་སོབ་དྲུག་དང༌། དེ་ནས་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་བྱུང་

བས་འདུས་པའི་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པའི་རྟེན་འབེལ་འགིགབཀྲས་རྒྱན་པས་རེས་

སུ་རྒྱུད་པའི་སོབ་དཔོན་དུ་སྤན་དྲངས་ཀང་མ་བོན་པར་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་བཙུགས་

པས་ལོ་རེ་བཞིན་གྲྭ་ཚོགས་ཇེ་འཕེལ་དུ་སོང་བ་རྒྱུད་ཆེན་རང་གིས་ལོ་བཅུ་གསུམ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གི་བར་བསྐྱངས་པས་དབུས་ཀི་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་འདི་བྱུང་ཞིང༌། བ་རབས་རིམ་

པར་བོན་པ་ལས་པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པ་དང༌། སོམ་སེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་

མཚན། རེ་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་སོགས་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བའང་འགའ་ཞིག་

བྱུང་ངོ༌། །བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པོའི་གཞི་འདིང་བ་པོ་

ཡང་རེ་ཤེར་སེང་ཡིན་ཅིང༌། གཙང་དབུས་སུ་རྒྱུད་ཀི་བཤད་ཉན་བཙུགས་པ་དེང་

སང་གི་བར་དུ་མ་ཉམས་པ་འདི་བཞིན་ཡིན་པས། ཆོས་རེ་ཡིད་བཟང་རེ་བས། རེའི་

སོབ་མ་ལ་སྣང་ཐང་བ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ལས་འཕིན་ལས་ཆེ་བ་མ་བྱུང་ཞེས་

བསྔགས་པའང་དོན་ལ་གནས་སོ། །

གསུང་རོམ་ཡང་རྣམ་འགེལ་ཊིཀྐ། ལྟ་ཁིད། ར་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ་སོགས་མཛད། 

ཞལ་སོབ་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ། འཕགས་འོད་པ། རྒྱུད་པ་སྦྱིན་

པ་དཔལ། རེ་སྨོན་ལམ་དཔལ་བ། འདུལ་དཀར་ནག་གཉིས་སོགས་མཁས་གྲུབ་

གགས་ཆེ་བ་མང་པོ་སྣང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་རེ་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཀང་རྒྱུད་

འགེལ་མང་དུ་བཤད། གནས་བརྟན་དོན་གྲུབ་དཔལ་གིས་ལྷོ་བག་ཏུ་སྒོན་གསལ་གི་

བཤད་པ་བཙུགས། ཆོས་རེ་ཟླ་རྒྱན་པས་ཉི་ལྡིངས་དང༌། རིང་ཕིའི་ཕོགས་སུ་རྒྱུད་

ཀི་བཤད་ཉན་མཛད། ཕིས་སུ་མདོ་ཁམས་སུ་རྒྱུད་སོད་སྨད་ཀི་རེས་སུ་འབངས་

པའི་གྲྭ་ཚང་མང་དུ་འཕེལ་ཏེ། རེ་བ་མའི་བཤད་སྲོལ་གི་འདུས་པའི་འཆད་ཉན་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་བར་གྱུར་ཏོ། །དབེན་ས་བཀའ་བརྒྱུད་བོན་ཚུལ་ནི། རི་བོ་

དགེ་ལྡན་དུ་རྟོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། སྐལ་ལྡན་གི་སོབ་མ་ལྔ་དྲུག་

ཙམ་གིས་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་དང༌། རེ་བ་མ་ཉིད་ལ་ཞུས་པའི་ལུང་བསན་མང་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

པོ་དང༌། ཡང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་དང་རེ་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་སན་བརྒྱུད་ཀི་

མན་ངག་ཁད་པར་ཅན་སྤྲུལ་པའི་གེགས་བམ་དུ་གགས་པའི་དོན་རགས་པ་འགའ་

ཞིག་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཡང་མངའ་ཞིང༌། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

སྤྲུལ་པའི་གེགས་བམ་དང་བཅས་པ་བ་མ་རྟོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ཁོ་ན་

ལས་གཞན་སུ་ལའང་མ་གནང༌། དེ་ནས་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཁས་

གྲུབ་རེ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཞུས་ཤིང༌། ཁད་པར་དུ་རྟོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་

མཚོ་ཉིད་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞུས། པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས། སྣོད་

ལྡན་གི་གང་ཟག་གསུམ་མ་གཏོགས་པ་སུ་ལ་ཡང་མ་གསུངས་ཤིང༌། གསུམ་པོ་དེ་

ལ་ཡང༌། ཚེ་འདིའིབ་བ་བོས་བཏང་བའི་སྣོད་ལྡན་གི་སོབ་མ་རེ་གཉིས་ཙམ་བྱུང་ན་

གདམས་པ་འདི་ཤོད། གཞན་སུ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་གཏམ་ཙམ་ཡང་མ་སྨྲ་ཞེས། ཡི་

དམ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་དཔང་བཙུགས་ཀི་བཀའ་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་མཛད་དོ། །

སོབ་མ་དེ་གསུམ་ལ་རོ་རེ་མཆེད་གསུམ་དུ་གགས་ཏེ། གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀི་རོ་

རེ། སོད་ལུང་པ་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ། ཁམས་པ་རིན་ཆེན་རོ་རེ་དང་གསུམ་མོ། །ཕི་མ་

འདིའི་མཚན་རོ་རེ་དཔལ་ཞེས་བིས་པའང་སྣང༌། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཚེ་

དབང་རོ་རེ་སྲོག་ཤིང་གི་ལོ་རྒྱུས་སུ། གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀི་རོ་རེ་ཉང་སོད་པ་ནམ་ཇོ་མོ་

ལྷ་རིའི་པདྨ་ཕུག་ཏུ་བཞུགས། སོད་ལུང་པ་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་གིབ་ཀི་རྒྱ་བག་རོ་རེ་

བརེགས་པའི་གཞལ་ཡས་སུ་བཞུགས། ཁམས་པ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་འཕན་ཡུལ་འཇོག་

པོའི་ཕུའི་དབེན་གནས་སུ་བཞུགས་ཤིང་འཆི་མེད་རོ་རེའི་སྐུ་སྐལ་དམན་གིས་

བལྟར་མི་སྣང་བར་གསུངས། དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་འབས་སྤུངས་ཀི་དབེན་དགོན་དགེ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འཕེལ་གི་གནས་སུ་བཞུགས་པར་བཤད་པའང་འདུག་ལ། རྒྱལ་བསོད་ནམས་རྒྱ་

མཚོའི་རྣམ་ཐར་དུ། གྲུབ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཞེས་པ་འཇའ་ལུས་བརེས་པ་དེ་ལ་

གཟིམས་ཆུང་ཉི་འོད་དུ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་དབང་གསན་པ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་རང་

གིས་སོབ་དཔོན་པདྨ་ལ་དངོས་སུ་གསན་པའི་ཚེ་དབང་ཕུལ་ཞེས་འབྱུང༌། གྲུབ་

ཆེན་ཆོས་ཀི་རོ་རེ་ནི། རྣམ་དག་འོད་གསལ་ལྷ་ཡི་ལམ་ལས་འོངས། །འཆི་མེད་རོ་

རེའི་འཇའ་ཚོས་ལུས་བཟུང་ནས། །བཞེད་དགུའི་རོལ་པས་འགོ་བ་འདྲེན་མཛད་

པ། །ཆོས་ཀི་རོ་རེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་འཆི་

མེད་རོ་རེའི་སྐུ་བརེས་པས་ད་ལྟ་ཡང་བཞུགས་པར་གགས་སོ། །

གྲུབ་ཆེན་དེས་རྒྱལ་བ་བོ་བཟང་དོན་གྲུབ་ལ་སན་བརྒྱུད་སྤྲུལ་པའི་གེགས་

བམ་དང་བཅས་པ་གནང༌། ཐུན་མོང་གི་སྣང་ཚོད་ལ། གྲུབ་ཆེན་ཆོས་རོར་དང༌། 

རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པའི་བར་དུ་ལོ་མང་སོང་ཡང་ཆོས་ཀི་རོ་རེ་འཇའ་ལུས་སུ་

བཞུགས་པ་རྒྱལ་བ་བོ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀི་དག་སྣང་གིས་མཇལ་བ་ཡིན་པས། འགའ་

ཞིག་གིས་ཅལ་ཅོལ་སྨྲ་བ་ནི་འཕགས་ཆེན་རྣམས་ཀི་གསང་བའི་གནས་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པར་ཟད་དོ། །རེ་བོ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀིས། མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་

དང༌། དེས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གནང༌། 

དམ་པ་སྔ་མ་གཉིས་དང་ཁད་པར་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་སན་བརྒྱུད་ཀི་

གདམས་པ་འགའ་ཞིག་ཡི་གེར་འགོད་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་སན་བརྒྱུད་སྤྲུལ་པའི་

གེགས་བམ་གིས་གཙོ་བའི་རེ་བ་མའི་མདོ་སྔགས་ཀི་གདམས་པའི་སིང་པོ་དུ་མ་

ཞིག་གཙོ་བོར་རྟོགས་ལྡན་པ་དང༌། མཁས་གྲུབ་རེ་ལས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་རྒྱལ་བ་
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དབེན་ས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་བར་དུ་བོན་པ་ལ་དབེན་ས་སན་བརྒྱུད་ཅེས་གགས་སོ། །

གཉིས་པ་ཕིས་སུ་བྱོན་པ་རྣམས་ཀིས་རྟེའི་བསན་པ་ལ་བ་བ་བས་པའི་ཚུལ་ནི། 

དེ་ཡང་ཕི་མའི་དུས་སུ་དགེ་ལྡན་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་སྐྱེས་མཆོག་

བེ་བ་ཁག་ཁིག་བོན་པའི་ནང་ནས། ཉི་ཟླ་ལྟར་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་ནི་རྒྱལ་བའི་

དབང་པོ་ཡབ་སྲས་གཉིས་སོ། །དེ་ལས་པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ནི། 

སོབ་དཔོན་པདྨ་དང༌། ཇོ་བོ་རེ་དང༌། མཉམ་མེད་སམ་པོ་པ་རྣམས་དང་ཐུགས་རྒྱུད་

གཅིག་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང༌། ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་དྲུང་དུ་འདྲི་ཞིང་ལན་ལྡོན་

པའི་མཆོག་ཉན་ཐོས་རབ་འབོར་དང༌། ཤམྦ་ལར་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའིར་བའི་རྒྱུད་

་ད་པ་པོ་རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་དང༌། འཕགས་ཡུལ་དུ་འཕེང་བ་སྐོར་

གསུམ་སོགས་བརམས་ནས་གསང་སྔགས་ཀི་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་སོབ་

དཔོན་ཨ་བྷྱ་ཀཱ་ར་དང༌། བོད་ཡུལ་དུ་འདུས་པའི་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་སྒ་བསྒྱུར་

ཆེན་པོ་རྟ་ནག་འགོས་དང༌། འཇམ་དབངས་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

དང༌། གསང་སྔགས་རིང་མའི་མཁས་གྲུབ་གཡུང་སོན་རོ་རེ་དཔལ་དང༌། རེ་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀི་སྲས་གཅིག་བུ་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། མཁས་གྲུབ་

ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་ཕོགས་ཀི་གང་པོ་དང༌། སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་

བརེས་པ་རྒྱལ་བ་བོ་བཟང་དོན་གྲུབ་རྣམས་ཀི་སྐུའི་སྐྱེ་འཕེང་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ། སྐུ་

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མངའ་བདག་དང༌། ཁད་

པར་དུ་རེ་བ་མའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པའི་བདག་པོ། སྤིར་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མངའ་ཞིང༌། ཁད་པར་དུ་རེ་བ་
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མའི་རིང་ལུགས་འཛིན་སེལ་གི་མཛད་འཕིན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་པཎ་ཆེན་བོ་

བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། སྐུ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་དང༌། རོ་རེ་

འཆང་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་དང༌། དེ་ཉིད་ཀི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

རིན་པོ་ཆེ་ད་ལྟ་བསན་འགོའི་དཔལ་མགོན་དམ་པར་བཞུགས་པ་འདིའོ། །

རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ནི། གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་འཁྲུངས་རབས་

ལྟར་ན་སྔོན་གི་སྐུའི་སྐྱེ་འཕེང་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་གགས་ཆེ་བ་རྣམས་ནི། འཕགས་

ཡུལ་དུ་རྒྱལ་བུ་དཀོན་མཆོག་འབངས་དང༌། བོད་དུ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་

མི་རེའི་རྣམ་པར་བསན་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སམ་པོ་དང༌། བཀའ་གདམས་ཀི་

ཕི་མོ་འབོམ་སོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་དང༌། རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་ས་

ཆེན་ཀུན་དགའ་སིང་པོ་དང༌། རེ་བ་མའི་སྲས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་

འདུན་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་ཉིད་ཀིས། དུས་དེང་ནས་བང་ཆུབ་སིང་པོའི་བར། །རེ་ཁོད་ཀི་

བསན་པ་འཛིན་པ་ལ། །དུས་ནམ་ཡང་བརོན་པ་བགིད་པར་སྨོན། །ཞེས་ཐུགས་སྨོན་

མཛད་པ་བཞིན་སྐྱེ་འཕེང་རིམ་བོན་གིས་རེ་བ་མའི་རིང་ལུགས་རྒྱས་པར་མཛད་པ་

སེ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀི་མགོན་དུ་གྱུར་ཏེ་བསན་

པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་མཐའ་འཁོབ་མུན་

གིང་ཆོས་ཀི་སྣང་བས་ཁབ་པར་མཛད། རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་རེའི་བསན་པ་

ལ་ལོག་པར་འཁུ་བ་རྣམས་ཚར་བཅད། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཆོས་སྲིད་འཕིན་

ལས་ཀི་གདུགས་དཀར་གཅིག་གིས་ས་སེང་ཁབ་པར་མཛད་དོ། །སྐུ་ཕི་མ་རྒྱལ་བ་

ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོས་གདུལ་བའི་བསོད་ནམས་དམན་པས་མཛད་པ་མཐར་མ་
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ཕིན་པ་ལ། སར་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་རྒྱལ་བ་

དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་རི་བོ་དགེ་ལྡན་བའི་བསན་

པ་དང་བསན་འཛིན་ཡོངས་ཀི་དཔལ་མགོན་ཆེན་པོར་གྱུར་ཅིང་དཀའ་གནད་

ལེགས་བཤད་ཀི་ཡིག་འཇོག་ཀང་མང་དུ་མཛད། ད་ལྟ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་

བཟང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལྷར་བཅས་སྐྱེ་དགུའི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་དུ་

འཚོ་ཞིང་བཞེས་སོ། །

རེ་བ་མ་འཇིག་རྟེན་དུ་བོན་པ་ནས་ད་ལྟ་ལཐུ་ག་གི་བར་དུ་མཁས་བཙུན་

བཟང་གསུམ་འཛམོ་པའི་བསན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་ས་ཆེན་པོའི་རྡུལ་གངས་ལ་ཅོ་

འདྲི་བ་ཞིག་བོན་པས། དེ་དག་གིས་བསན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་ཚུལ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་

ནས་བརོད་ཀིས་མ་ལངས་པས། སྤི་སོམ་ཙམ་ནི། སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་འགའ་ཞིག་

གིས། ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་འཛམ་གིང་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་

གཉིས་ཀི་གཞུང་ལུགས་རེ་བ་མས་གསལ་བར་མཛད་པ་བཞིན། བོ་གསལ་འདུས་

པའི་ཚོགས་ལ་འཆད་ཅིང་སོན་པའི་སོ་ནས་བཤད་པའི་རྒྱུན་མི་ཉམས་པར་མཛད་

པ་དང༌། ཐུན་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་ལ་ཡང་བསན་པ་ཡོངས་རོགས་ཀི་གནད་འདུ་བ་

བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་གཞུང་ཁིད། དམར་ཁིད་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་བརྒྱུད་

ལྡན་གི་མན་ངག་བཞིན་འཆད་སེལ་གི་སོ་ནས་བསན་པ་ལ་བ་བ་བེད། འགའ་ཞིག་

གིས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང༌། འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གཉིས་

ཀིས་གཙོ་བའི་རྒྱུད་སེ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་བཤད་སྲོལ་དྲི་མ་མེད་པ་འཆད་པ་དང༌། 

དབང་ཁིད་མན་ངག་གི་རྒྱུན་རྣམས་འབོག་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་རེའི་གསང་སྔགས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀི་བསན་པ་མི་ཉམས་ཤིང་འཕེལ་བར་མཛད། འགའ་ཞིག་གིས་གཞན་ཕོགས་ནས། 

རེའི་གསུང་རབ་ལ་རོལ་བའི་ལུགས་བེད་པ་རྣམས་ལུང་རིགས་ཀིས་ཚར་གཅོད་པ་

དང༌། རང་ཕོགས་ནས་ཀང་རེའི་དགོངས་པར་མ་སོན་པའི་སྨྲ་བ་ངན་པ་བྱུང་བ་

རྣམས་སུན་ཕྱུངས་ཏེ་རེའི་བཞེད་པ་མ་ནོར་བར་འཆད་པའི་སོ་ནས་བསན་པ་དྲི་མ་

དང་བལ་བར་བེད། འགའ་ཞིག་གིས་ཕི་རབས་ཀི་གདུལ་བའི་དོན་དུ་རེ་བ་མའི་

ལེགས་པར་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་བོ་དམན་གིས་བདེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པར་

ནུས་པའི་ལེགས་བཤད་ཀིརོམ་པ་ཅི་རིགས་སེལ་བའི་གོ་ནས་དུས་ཀི་མཐར་ཡང་

བསན་པ་མི་ཉམས་པའི་ཐབས་ལ་གཞོལ་བར་བེད། འགའ་ཞིག་གིས་རེ་བ་མའི་རིང་

ལུགས་ཀི་མདོ་སྔགས་ཀི་ལམ་བཟང་པོ་རྣམས་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་དྲི་མས་མ་གོས་པའི་

སྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་སོ་ནས་རང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་འཛིན་ཅིང་སེལ་བའི་སོ་

ནས་རེ་བ་མའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀི་བསན་པ་མི་ཉམས་ཤིང་འཕེལ་བར་བེད། ཡང་ལ་

ལས་བསན་པ་དགེ་འདུན་གི་སེ་ལ་རག་ལས་པར་དགོངས་ནས་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་

གྲྭ་སྔར་ཡོད་སྐྱོང་བ་དང་གསར་པ་འཛུགས་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་བསན་པ་རྒྱས་

པར་བེད། ལ་ལས་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དག་དབངདུ་་བ་ས་ཏེ་ཆོས་ལ་འདུན་

པར་བེད་པ་དང༌། མཐའ་འཁོབ་ཀི་སྐྱེ་བོ་སྔར་ཆོས་ལ་དད་པ་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་

ཐད་ཀར་དོན་དུ་གང་འགྱུར་གི་ཐབས་མཁས་པའི་མཛད་པས་ཆོས་ལ་བཀོད་ནས་

བསན་པ་དར་བར་བེད། ཡང་རྣལ་འབོར་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རེའི་རིང་ལུགས་ལ་

ལོག་པར་འཁུ་བའི་གདུག་པ་ཅན་ཞི་བས་འདུལ་དུ་མ་འཚལ་བ་རྣམས། རྒྱུད་སེ་ནས་

བཤད་པའི་མངོན་སྤོད་ཀི་ལས་ཀིས་ཚར་བཅད་དེ་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གེགས་བེད་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དང་བལ་བར་བེད། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པར་གྱུར་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བཤད་མ་ཐག་པའི་

རྣམ་པར་ཐར་པ་དེ་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའང་མཆིས་

སོ། །དེ་དག་གི་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་བརོད་པ་ཧ་ཅང་མང་བས་འཇིགས་ནས་མ་སོས་པས་

ཤེས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་འབྱུང་དང་དམ་པ་སོ་སོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་

རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བས་ཏེ། དད་པ་དང་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་

བ་བར་རིགས་སོ། །

གསུམ་པ་དགྟེ་ལྡན་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཐུན་མྱོང་

གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྤི་སྱོམ་ཙམ་བཤད་ན། 

བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། ཐོས་བསམ་ཕོགས་སུ་མ་སོང་

ཞིང༌། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བ་ཡིས། །མཉན་འོས་རིགས་པའི་ལམ་སྨྲ་

བ། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་མཁས་པ་ཟེར། །ཉོན་མོངས་དཔལ་ནི་ཆོག་པ་དང༌། །རང་དང་

གཞན་རྒྱུད་འདུལ་བར་ནུས། །ལྟ་སོམ་འཁྲུལ་བལ་གདེངས་ལྡན་པ། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་

གྲུབ་པ་ཟེར། །མཁས་པས་གྲུབ་པ་མ་བཅོམ་ཞིང༌། །གྲུབ་པས་མཁས་པ་མ་བཅོམ་

པར། །བསན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་མ་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པས་བསྲུང་སོམ་དག་

པ་ལ་ལག་ལེན་གཙོ་བོར་བེད། དེ་ནས་གཞུང་ལུགས་ཕོགས་རེ་བ་དང་ཉི་ཚེ་བ་

ཙམ་མ་ཡིན་པར་མདོ་སྔགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་གནད་ལ་ཐོས་བསམ་གིས་སྒོ་

འདོགས་ཆོད་པ་བེད། ཐོས་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་འདོར་ལེན་

གི་ཆ་གཉིས་མི་བེད་པར། མ་གི་འདུལ་བ་ཀཱ་རི་ཀཱ་ནས་བཟུང༌། ཡ་གི་གསང་བ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདུས་པའི་བར་གི་མདོ་སྔགས་ཀི་གནད་ཐམས་ཅད་འགལ་བ་མེད་པར་གང་ཟག་

གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐེན་དུ་འཁེར་བའི་བསན་པ་ཡོངས་རོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་

ལ་སྒྲུབ་པ་སིང་པོར་བེད། ཉམས་སུ་བངས་པའི་ལག་རེས་ལ་ར་ཐིག་སོགས་ཀི་

ཉམས་སྣང་ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་ལ་རྟོགས་པ་མཐོན་པོར་མི་རློམ་པར་ཆོས་ཉོན་མོངས་པའི་

གཉེན་པོར་སོང་མ་སོང་ལ་རྟོག་ཅིང་ས་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡས་འཛེགས་ཀིས་བགོད་

པ་ལས། ཐོད་རལ་འཁེགས་ཆོས་ཟེར་བའི་རིགས་ལ་འགམ་ཆུ་མི་ལྡང༌། ནང་དུ་

རྟོགས་པའི་ཀོང་རོལ་ཡང༌། ཕིའི་ཀུན་སྤོད་འདུལ་བའི་བཅས་པ་དང་མི་འགལ་ཞིང༌། 

ལས་འབས་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་ནས་འཛེམ་པར་བེད་པ་ལས། ཉེས་པ་ཕའུ་རེ་ལ་ཡང་འདི་

ཙམ་གིས་ཅི་གནོད་ཟེར་ནས་ཁད་དུ་གསོད་པའི་སིང་ཁམས་མི་བསྐྱེད། ཡི་དམ་གི་

ལྷ་རྒྱུད་སེ་ཚད་ལྡན་ནས་བཤད་ཅིང༌། སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་ལ་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་ཆ་ཚང་བ་བིན་རླབས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཞིག་ལ་གཙོ་བོར་བེད་

པ་ལས། ཁད་པར་དེ་དང་མི་ལྡན་པར་བིན་རླབས་ཆེ་བ་དང་དངོས་གྲུབ་མྱུར་བའི་ཁ་

པོ་བགང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་ཡིད་མི་རྟོན། སྲུང་མའི་གཙོ་བོ་ཡང་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀི་

བར་དུ་ལམ་གི་བར་ཆད་སེལ་བ་དང་མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་

པ་བསེན་པ་ལས། འཕལ་གི་ནུས་མཐུ་ཅུང་ཟད་རེ་ཡོད་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་རིགས་

ལ་བོ་ཕུག་མི་གཏོད། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསན་འགོའི་དོན་འབའ་ཞིག་ཐུགས་ཀི་

སེང་ན་ལྕི་ཡེ་རེ་ཡོད་པའི་དབང་གིས། རང་གཞན་དང་བསན་པ་ལ་ཕན་པའི་མཛད་

སྤོད་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བར་བེད་པ་སེ། དགེལྡན་པའི་སྔོན་བྱུང་གི་དམ་པ་རྣམས་ཀི་

རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོམ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་སྣང་ངོ༌། །
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གསུམ་པ་ལུགས་མཆྱོག་དྟེ་ཉིད་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་ནི། 

དེ་ཡང་བསན་པའམ་ཆོས་ལུགས་སམ། གྲུབ་མཐའ་ཞེས་པའི་མིང་འདོགས་

གང་བེད་ཀང་རུང་སེ། ཚད་དང་ལྡན་པར་འཇོག་བེད་ཀི་ཆོས་ནི། བདག་གི་བ་མ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཐུབ་བསན་ལྷུན་

པོའི་མཛེས་རྒྱན་ལས། སེ་སྣོད་གསུམ་གི་དགོངས་པའི་དོན། །འགལ་བ་མེད་ཅིང་

ལེགས་གནས་པ། །གང་དུ་ངེས་པར་ཡོད་པ་དེ། །དྲང་སྲོང་ཆེན་པོའི་བསན་པ་

ཡིན། །བསབ་པ་གསུམ་གི་སྒྲུབ་པ་ནི། །སྐྱོན་དང་བལ་བར་ལེགས་གནས་པ། །གང་

གི་ཕོགས་ལ་མཆིས་གྱུར་པ། །དེ་ནི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡིན། །ཐབས་དང་ཤེས་

རབ་ལེགས་འབེལ་ཞིང༌། །སོང་ཉིད་སིང་རེའི་སིང་པོ་ཅན། །གང་དུ་ལེགས་པར་

གནས་གྱུར་པ། །དེ་ནི་ཐེག་ཆེན་བསན་པ་ཡིན། །མཐའ་དང་བལ་བའི་ལྟ་བ་

དང༌། །དཔྱད་སོམ་ཆ་མཉམ་སོམ་པ་དང༌། །མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་འགལ་མེད་

སྤོད། །དེ་ནི་བསན་པ་སྐྱོན་མེད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤིར་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསན་པ་ཡིན་མིན་ནི། ལུང་གི་ཆོས་སེ་སྣོད་གསུམ་དང་མི་འགལ་བའི་ལྟ་སོམ་སྤོད་

གསུམ་དང༌། རྟོགས་པའི་ཆོས་བསབ་པ་གསུམ་རང་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་མི་མཐུན་གི་སོ་ནས་འཇོག་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་དེའི་སེང་དུ་ཐབས་

ཤེས་ཡ་མ་བལ་ཟུང་འབེལ་གི་ལམ་དང་སོང་ཉིད་སིང་རེའི་སིང་པོ་ཅན་དང་ལྡན་མི་

ལྡན་གི་ཆ་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

མདོར་ན་བསན་པ་སྐྱོན་མེད་ཡིན་མིན་ནི། ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་སྐྱོན་དང་

བལ་བ་ཡོད་མེད་ཀི་ངོས་ནས་འཇོག་པ་ལ་ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་མེད་ནི་
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ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་མི་མཐུན་གིས་ཡིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་ལུང་རིགས་

ཀིས་གནོད་མི་གནོད་ཙམ་ལ་བེད་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་མ་གཏོགས་པ་ལ་བསན་པ་སྐྱོན་

མེད་མི་སྲིད་པས། གྲུབ་མཐའ་གཞན་ལ་བསན་པ་སྐྱོན་མེད་མི་སྲིད་བ་དང༌། དེ་དག་

གི་སོན་པ་ཡང་སོན་པ་སྐྱོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་འདི་ལ་

ཆོས་དེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཚང་ཞེ་ན། སེ་སྣོད་བསབ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་ལ། སྤིར་

སེ་སྣོད་ཅེས་པའི་གོ་དོན་ནི། སྣོད་ཀི་སྐད་དོད་པི་ཊ་ཀ་ཞེས་འབྲུ་བེ་བཅུ་ཤོང་བའི་

ཡུལ་དབུས་ཀི་བེ་ཆེན་པོའི་མིང་ཡིན་པས། འབྲུ་མང་པོ་ཤོང་ཞིང་འདུ་བའི་སྣོད་ལ་

པི་ཊ་ཀ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་དུ། གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་དམ། གཏན་

ལ་དབབ་པའི་གཞི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ནས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀི་བར་གི་ཤེས་བའི་དོན་གི་སེ་སེ། ཚོགས་སམ་རིགས་ཐམས་ཅད་འདུས་

པའི་ཕིར་ན་སེ་སྣོད་ཅེས་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སེ་སྣོད་ནི། །མདོ་སེ་དང༌། འདུལ་བ་དང༌། 

མངོན་པའི་སེ་སོད་དེ་གསུམ་མམ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སེ་སྣོད་དེ་གཉིས་སུ་མཆིས་

ལ། དེ་རྣམས་སུ་མ་འདུས་པའི་ལུང་གི་ཆོས་མེད་དོ། །སེ་སྣོད་གསུམ་གི་བརོད་བའི་

གཙོ་བོ་བསབ་པ་གསུམ་དུ་འདུ་བས་ན། དེ་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པའི་རྟོགས་པའི་

ཆོས་ཀང་མེད་དོ། །

བོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་གིས། སེ་སྣོད་མང་དུ་ཐོས་པ་ལ་རྟོག་

གེ་བ་དང༌། སོན་པ་ཞེས་མ་རང་བའི་གནས་སུ་བེད་ཅིང་ཐོས་པ་དོར་ནས་ར་རླུང་

ཐིག་ལེ་སོམ་པ་ཙམ་དང༌། སེམས་ཀི་ངོ་བོ་གཅེར་མཐོང་དུ་ངོ་སད་པ་ཙམ་གིས་

གོལ་བར་རེ་བས་ཉམས་ལེན་ཉི་ཚེ་བ་དང༌། ཐོས་པ་བེད་པར་རློམ་པ་དག་ཀང་
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གཞུང་ལུགས་ཕོགས་རེ་བ་དང་ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་གིས་ཆོག་ཤེས་པར་བེད་པས། དེ་

དག་ནི། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། འདི་ན་དང་པོར་ཐོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་

བེད་པ་འབྱུང༌། །ཞེས་སོགས་ལུང་སེ་སྣོད་གསུམ་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གི་སོ་

ནས་རྒྱུད་རིམ་གིས་སྦྱངས་ཏེ་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་གིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་བཞག་དང་མི་མཐུན་ལ། དེས་ན་དེ་དག་ལ་གཞུང་ལུགས་

ལས་བཤད་པའི་བསན་པར་འཇོག་བེད་ཀི་ཆོས་མ་ཚང་ངོ༌། །དགེ་ལྡན་པའི་རིང་

ལུགས་འདི་ལ། མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བསམ་བགིས་ཏེ་ཐེག་པ་གོང་འོག་གི་

བསབ་པ་གསུམ་ཀ་གཏན་ལ་ཕབ། འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བསམ་བགིས་ཏེ་

ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་སྒྲུབ་པར་བེད། མངོན་པའི་སེ་སྣོད་ལ་ཐོས་

བསམ་བགིས་ཏེ་ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་ནོར་བར་རིག་པའི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་

ནས་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅིང་མངོན་སུམ་དུ་ཐོབ་པར་བེད། ཁད་

པར་དུ་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་ལས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་སྤོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང༌། བདག་མེད་ཕ་མོ་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་

པའི་སོ་ནས་བསན་པ་རྣམས་ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་གཙོ་བོར་བེད་པ་ཡིན་པས། 

ལུགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསན་པ་སྤི་དང་ཁད་པར་དུ་ཐེག་ཆེན་གི་

བསན་པར་འཇོག་བེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །

འཇོག་བེད་ཀི་ཆོས་དེ་ལ་གསང་སྔགས་མ་ཚང་ངོ་སམ་ན། གསང་སྔགས་

སྤི་ནི་མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་དུ་འདུ་བ་དཔུང་བཟང་གི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་གིས་

གསུང་ལ། ནང་གསེས་ཀིས་དཔེར་ན་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་སྐབས་སུ་གཟུགས་ལྟ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བུ་ལ་ཁ་དོག་གི་གཟུགས། དབིབས་ཀི་གཟུགས། སྣང་བའི་གཟུགས་སོགས་དང༌། 

འདུ་ཤེས་ལ་རང་མེད་རང་མང་རང་བཞིའི་འདུ་ཤེས་སོགས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོང་པའི་ཆ་གཙོ་བོར་སོན་པ་རྣམས་

མངོན་པ་དང༌། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་སྐབས་སུ་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་གི་སོ་ནས་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་ཚུལ་སོན་པ་རྣམས་མདོ་སེ་དང༌། སྔགས་ཀི་

སོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་སྤི་བེ་བག་སོན་པ་རྣམས་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་དུ་འདུ་བས་

ལོགས་སུ་དབེ་མི་དགོས་སོ། །

ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་ལ་ནོར་བའི་སྐྱོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་དགེ་ལྡན་པ་དང་

མཚུངས་པ་གངས་ཅན་གི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་མཆིས་པས། དེ་གསུམ་

གི་སོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་དགེ་ལུགས་པ་ཁད་པར་འཕགས་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ལྟ་བའི་སོ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་ནི། བོད་སྔ་རབས་པ་ཁ་

ཅིག་སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་ནས་དགེ་མི་དགེ་ལས་འབས་

སོགས་གཏན་མེད་དུ་འདོད་པའི་ཆད་ལྟ་ངན་པ་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པར་བེད། འདི་

ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མུ་སེགས་ཀི་ཐ་ཆད་རྒྱང་འཕེན་པ་ལ་རྟོག་གེ་བ་དང་སོམས་

འཇུག་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ཚན་སོམས་འཇུག་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སྐྱེ་བ་བརྒྱ་

ཚུན་ཆད་སོགས་ཀི་ལས་རྒྱུ་འབས་ཁས་ལེན་ཀང་ཐར་པ་ཁས་མི་ལེན་ལ། རྟོག་གེ་

པས་ལས་འབས་དང་ཐར་པ་མེད་མཉམ་དུ་འདོད་པ་ཡིན་གི་ལས་འབས་གཏན་མེད་

དུ་བཟུང་ནས་ཐར་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཕི་ནང་གི་རིགས་སྨྲ་སུས་ཀང་ཁས་མི་

ལེན་པས་སོ། །
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཡང་འགའ་ཞིག་སོང་པ་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ཀུན་རོབ་པའི་ཆོས་

གཞན་གིས་སོང་པའི་གཞན་སོང་ནི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། དེ་

ཡང་མི་འཐད་དེ། ར་ཤེས་ལས། གང་དག་སོང་པ་ཉིད་ལྟ་བ། །དེ་དག་སྒྲུབ་ཏུ་མེད་

པར་གསུངས། །ཞེས་རྟག་ལྟའི་མཐར་ཐུག་གསོར་མི་རུང་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གསུངས་

ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་ངེས་དོན་འཆད་པ་ལ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ལང་

གཤེགས་སོགས་ལས་གསུངས་པས་སོ། །ལ་ལ་ན་རེ། ཡོད་ཙམ་དུ་བཟུང་ན་མཚན་

འཛིན་དུ་འགྱུར་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། དེའི་

ཕིར་སོམ་ནའང་བདག་ཡོད་མེད་དང་སོང་མི་སོང་སོགས་གང་དུ་ཡང་ཡིད་ལ་མི་

བེད་པར་འཇོག་ཅིང༌། ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསོམ་པ་ཡིན་པ་དང༌། 

མ་མཐོང་བ་དེ་ཀ་མཐོང་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་ལྟ་སོམ་གཉིས་ཀ་ཧྭ་ཤང་གི་ལུགས་སོར་

བཞག་ཏུ་སྨྲ་བར་བེད། དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་མེད་དང༌། རྟག་མི་རྟག་དང༌། 

གཅིག་ཐ་དད་སོགས་ནི་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་

འགལ་བར་རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་གི་ལུང་རིགས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང༌། ཡིད་ལ་མི་བེད་སམ་

པ་དེ་ཀ་ཡིད་ལ་བེད་པར་སོང་ཞིང༌། མ་མཐོང་བ་དེ་ཀ་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་

གཉིས་ཀར་སོང་བས་འགལ་འདུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བས་སོ། །

ཡང་བསམ་གཏན་པར་ཁས་འཆེ་བ་དག་སོས་བཅས་ཀི་དགེ་སྦྱོར་ནི་གཡེང་

བ་ལས་མའ་དས་པས་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་འབའ་ཞིག་བསོམ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་

རིགས་པའི་རེས་སུ་འབང་བའི་དཔྱད་པ་བེད་མི་དགོས། རྟོག་དཔྱོད་གང་ཡང་མི་

བེད་པར་སེམས་འདས་པའི་རེས་མི་གཅོད། མ་འོངས་པའི་སྔུན་མི་བསུ། ད་ལྟར་གི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཤེས་པ་སོ་མ་ལ་བཟོ་བཅོས་མི་བེད་པར་གསལ་སོང་འཛིན་མེད་ཀི་ངང་ལ་རྣམ་

རྟོག་གི་བཟོ་ཐམས་ཅད་དོར་ནས་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་འབོལ་ལེ་ཤིག་གེ་

གོད་ནས་བཞག་པས་སེམས་ཆོས་སྐུའི་རང་ངོ་རེན་ཆེར་གིས་མཐོང་ནས་ཡོང་བ་

ཡིན་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ཡང་ཡིད་ལ་མ་བས་པར་བསད་

པས་གང་ཡང་མི་མཁེན་པ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ན་མི་

མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་མཐུན་པའི་འབས་བུ་འབྱུང་བས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་

སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱས་པར་ནི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལེགས་བཤད་ལམ་རིམ་

དང༌། ར་འཇུག་གི་རྣམ་བཤད། སྲས་ཀི་ཐུ་བོས་མཛད་པའི་སོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་

མིག་འབེད་དང༌། ལྟ་ཁིད་ལྟ་ངན་མུན་སེལ་སོགས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

དེས་ན་སྔ་རབས་བ་དེ་དག་གིས་དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་དཔྱད་པ་

ན་དགག་བ་མ་ལུས་པར་ཁེགས་པ་དང༌། བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་ལས་འབས་བ་བེད་

སོགས་བསོན་མེད་དུ་འཇོག་ཤེས་པའི་གཉིས་ཚོགས་དེ་འཇོག་མ་ཤེས་པས་དམན་

ལ། ངེས་དོན་འགེལ་པར་རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ལུང་བསན་པའི་དཔལ་མགོན་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་གི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་གདམས་གཞིའི་ངོས་ནས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་

མི་དམིགས་ཀང་གདགས་གཞིའི་སེང་དུ་མིང་དང་རྟོག་པས་ཕར་བཞག་ཙམ་དེ་ཐ་སད་

དུ་ཚད་མས་གྲུབ་ལ། ཆོས་རྣམས་རང་རང་གི་ངོ་བོས་སོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཐ་སད་

དུ་ཆོས་དེ་དང་དེར་གྲུབ་ཅིང་བ་བེད་སོགས་འཐད་ལྡན་དུ་འཇོག་ཤེས་པས། རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཁེགས་ཀང་ལས་འབས་ལ་སོགས་པའི་བ་བེད་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཐམས་ཅད་གཞན་ངོ་ཙམ་ལ་སྐྱེལ་མི་དགོས་པར་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཚད་གྲུབ་ཏུ་

ཁས་བངས་པས་ཆོག་པར་མ་ཟད། རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ལ་ངེས་པ་དྲངས་པ་ཉིད་ཀིས་

རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེར་འགོ་བས་སོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་གཅིག་གོགས་སུ་

གཅིག་འཁེར་ཤེས་པའི་ཟབ་མོའི་གཏམ་འདི་ནི། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཁོ་ནས་རེ་

བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རེད་ཅིང་གསལ་བར་

འདོམས་པར་མཛད་པ་ལས། གཞན་དུ་ན་སྔོན་བོན་པའི་བོད་ཀི་མཁས་པ་སུས་ཀང་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གསུངས་པ་མ་མཆིས་སོ། །

དེས་ན་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། ཇི་སྲིད་རེ་བཙུན་དམ་པ་མ་རེད་

པ། །དེསྲིདསྲིད་པའི་ར་བ་གཅོད་བེད་ལམ། །རྟེན་འབྱུང་མཐའ་དང་བལ་བའི་དབུ་མ་

ནི། །ཕོགས་ཙམ་ཞིག་ཀང་རྟོགས་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འཛམ་གིང་

རྒྱན་དྲུག་ལྟ་བུ་ལ་ཅོ་འདྲི་བའི་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཀང༌། རེ་

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་ཞལ་མ་མཇལ་གོང་དུ་མཐའ་བལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་ཉིད་ཀི་

ཕོགས་ཙམ་ཡང་མ་རྟོགས་པར་གསུངས་ན། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ལེགས་བཤད་

ཀི་བདུད་རིའི་རོ་མ་མངས་པའི་མཁས་པར་ཁས་འཆེ་བ་གཞན་དག་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་

མ་གྱུར་བ་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་དགོས། བོད་སྔ་མ་དག་གིས་དབུ་མའི་ལུགས་བཟང་ལྟ་ཅི་

སྨོས། རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ཀི་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཀུན་

བཏགས་པའི་ཀུན་བཏགས་དང༌། དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་འཇོག་པའི་ཚུལ་ཡང་སུས་ཀང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འཆད་མ་ནུས་

ཏེ། མཁས་གྲུབ་རེས། སུ་ཞིག་གིས་ཀང་གང་དུ་ཡང༌། །ལུང་བསན་མ་ནུས་ཟབ་པའི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གནས། །དགོངས་དོན་རིན་ཆེན་གཏེར་ཕེ་ནས། །འདི་ལྟས་དགེས་པ་བསྐྱེད་པར་

བས། །ཞེས་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །འོ་ན་མར་མི་ཡབ་སྲས། ས་ཆེན་ཡབ་སྲས་སོགས་དང༌། འབོམ་སོན་ཡབ་སྲས། 

བུ་རྔོག་རེད་མདའ་བ་སོགས་སྔོན་བོན་གི་དམ་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་ཟབ་དོན་མ་

རྟོགས་པར་སྨྲའམ་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་རེས་འབང་ལ་ངེས་པ་མི་འདུག་ཀང་གོང་མ་དེ་

དག་གིས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་རྟོགས་ཞེས་སྨྲ་མི་ནུས་སོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀི་རེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་བཞིན་དུ་དབུ་མའི་ལུགས་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་ལུང་རིགས་དྲི་མ་མེད་པས་

རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀི་དགོངས་པ་འཁྲུལ་མེད་དུ་བཀྲལ་

བའི་གཞུང་ཆེན་པོ་མཛད་པ་ནི་མི་སྣང་སེ། དེ་དག་གི་གསུང་རབ་རྣམས་མཐོང་བས་

ཤེས་བར་འདུག་པས་སོ། །

རེ་རང་གི་གསུང་ལས། གཞུང་ལུགས་མང་ཐོས་རིགས་པའི་ལམ་དུ་

ཡང༌། །ངལ་བ་མང་བསེན་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀིས་མི་

དམན་དུ་མས་ཀང༌། །འབད་ཀང་རྟོགས་པར་མ་གྱུར་གནས་དེ་ནི། །འཇམ་མགོན་བ་

མའི་དྲིན་གིས་ལེགས་མཐོང་ནས། །ཞེས་འབྱུང་བའི་དོན་འཆད་པ་ན་འགའ་ཞིག་

གིས། གཞུང་ལུགས་མང་ཐོས་བུ་སོན། རིགས་པའི་ལམ་དུ་ངལ་བ་མང་བསེན་ས་

པཎ་དང༌། ཕ་གཙང༌། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་མི་དམན་པ་མར་མི་

སམ་པོ་སོགས་ཞེས་བཤད་པ་ཡང་སྣང་ངོ༌། །དེས་ན་དགེ་ལྡན་པ་ནི། གནས་ལུགས་

ཟབ་མོའི་དོན་ལ་སྐྲག་གྱུར་ནས། །བོས་བས་ཉི་ཚེའིསོང་པ་མཆོག་འཛིན་པའི། །ལོག་

པའི་ལྟ་ངན་མཐའ་དག་རབ་སངས་ནས། །ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་སོང་པར་རྟོགས་
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པར་ཤོག །ཅེས་རེ་རང་གིས་སྨོན་པ་མཛད་པ་བཞིན་དུ། བོས་བས་དང་ཉི་ཚེའི་སོང་

པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་

དུ་དགག་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་སོང་པ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་

མཐར་ཐུག་པ་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ནི་

ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་གི་སྤི་ནོར་ལྟ་བུར་ལྡན་ལ། གྲུབ་མཐའ་གཞན་ལ་སྲིད་ཙམ་གི་

མཐའ་སུས་ཁེགས་ཀང་ཐུན་མོང་དུ་མི་ལྡན་པས་ན་ལྟ་བའི་སོ་ནས་གཞན་ལས་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་སོ། །

སོམ་པའི་སོ་ནས་ཀང་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་རིང་ལུགས་གཞན་ལས་ཁད་པར་

དུ་འཕགས་ཏེ། བོད་ཀི་བསམ་གཏན་པར་གགས་པ་རྣམས་འདི་སྐད་ཅེས། རྣམ་རྟོག་

ཐམས་ཅད་སང་བ་ཡིན་པས་དགག་དགོས་ཟེར་བ་དང༌། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་རྣམ་

རྟོག་ཆོས་སྐུའི་ཡོ་ལང་ཡིན་པས་ཇི་ཙམ་རྒྱས་པ་ཙམ་གིས་ཉམས་རྟོགས་རྒྱས་པ་

ཡིན་ཟེར། ལ་ལས་རྣམ་རྟོག་མ་རིག་ཆེན་པོ་སེ། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་བར་

བེད། །ཅེས་གསུངས་པས་རྣམ་རྟོག་མ་རིག་པ་ཡིན་ཟེར། ལ་ལས་རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུ་

ཡིན་ཟེར། འགའ་ཞིག་གིས་ཡིད་མ་འཕོས་པར་ས་ལེ་ཧྲིག་གེ་གནས་པའི་ཚེ་སངས་

རྒྱས་སམ་མང་འདས་ཡིན། ཅུང་ཟད་ཅིག་འཕོས་པ་ནས་སེམས་ཅན་ནམ་འཁོར་བ་

ཡིན་ཅེས་ཟེར། ཁ་ཅིག་མུན་ཁང་དུ་ལུས་ཀི་ཕེད་བཅིང་དང་མིག་གི་ལྟ་སངས་

བཅུན་ནས་སེམས་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་བཞག་པའི་ཚེ་དུ་སོགས་ཀི་ཉམས་

སྣང་ཟ་ཟི་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོས་

ཀང་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞེས་ཟེར། ཁ་ཅིག་དེ་དག་ཆོས་སྐུ་ཡོངས་རོགས་
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མཐོང་བ་མིན་གི་ཆོས་སྐུའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་མཐོང་བ་ཡིན་ཅེས་ཟེར། ཁ་ཅིག་དེ་

དག་ཆོས་སྐུ་མ་ཡིན་ཀང་མྱུར་དུ་ཆོས་སྐུ་མཐོང་བར་འགྱུར་བའི་སྔ་ལྟས་སུ་གྱུར་

པའི་ལམ་རྟགས་ཡིན་ཅེས་ཟེར། ཁ་ཅིག་སེམས་འཁྲུལ་པའི་འཁྲུལ་སྣང་བན་བུན་

ཡིན་པས་སིང་པོ་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་ཟེར། ཁ་ཅིག་དེ་དག་འདུས་བས་ཡིན་ཅེས་ཟེར། 

ཁ་ཅིག་དེ་དག་འདུས་མ་བས་ཡིན་ཅེས་ཟེར་བ་སོགས་སོམ་གི་ངོ་བོ་ལ་འཁྲུལ་པ་

མང་དུ་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །དེ་དག་ཀང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་སང་

བ་ཡིན་ན་སོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་ཀང་སོང་དགོས་ལ། དེས་ན་

དེ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་མི་སྲིད་ཅིང་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཐོབ་མི་རུང་བས་དང་

པོ་མི་འཐད། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་རང་རེ་རྟོགས་པ་མཐོ་བར་ཐལ་བས་

གཉིས་པ་མི་འཐད། རྣམ་རྟོག་སྤི་དང་མ་རིག་པ་བེ་བག་ཡིན་པས་གསུམ་པ་མི་

འཐད། དག་བ་དང་དག་ཆ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་མི་རུང་ཞིང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

འབད་མེད་དུ་གོལ་བར་ཐལ་བ་སོགས་ཀིས་བཞི་པ་མི་འཐད། སངས་རྒྱས་ལ་

སངས་རྟོགས་ཉམས་པ་མི་སྲིད་པས་ལྔ་པ་མི་འཐད། སྐུ་གསུམ་དང་སྐུ་བཞི་གངས་

མེད་གསུམ་གི་ཚོགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཐོབ་བར་མདོ་རྒྱུད་བསན་

བཅོས་ཐམས་ཅད་ལས་བཤད་པས་དྲུག་པ་མི་འཐད། རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད་བེ་སྨྲས་

འདོད་ཀང་ཆ་ཅན་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཡན་གར་བ་རངསེ་་སུས་ཀང་མི་འདོད་པས་

བདུན་པ་མི་འཐད། ཁམས་འདུས་ཀི་ཉམས་ཙམ་ས་ལམ་མཐོན་པོའི་ཡོན་ཏན་དུ་

འཁྲུལ་བས་བརྒྱད་པ་མི་འཐད། ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ངལ་བ་འབས་མེད་ཀི་གཏམ་

འབའ་ཞིག་ཏུ་འདུག་པས་སོ། །
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དེར་མ་ཟད་སོམ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང༌། སོམ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇོག་སོམ་ཁོ་ན་

དགོས་པར་བསམས་ནས། ལྟ་བ་སོམ་པ་སོགས་ཀི་ཚེ་ཡང་དཔྱད་པ་བགིད་པ་སྐྱོན་

དུ་བཟུང་ནས་གནས་ལུགས་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པའི་སོ་འགོག་པར་བེད་པ་དང༌། ཞི་

གནས་གསར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་གནས་ཆ་གཙོ་བོར་བས་ཏེ་ཤེས་པ་འཕང་ལེགས་

པར་བསོད་དེ་བསྒིམས་ནས་མི་རྟོག་པར་འཇོག་པ་དོར་ནས། འཇུར་བུས་བཅིངས་

པའི་སེམས་ཉིད་ནི། །གོད་ན་གོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་སོགས་ཀི་ཚིག་རིས་

ཙམ་ལ་འཁྲུལ་ནས་གོད་རབ་ལ་སོམ་རབ་ཅེས་སྨྲ་ཞིང༌། རིག་པའི་གཟེངས་ཀང་

སྨད། ལེགས་པར་བསྒིམས་པ་ཡང་གོད་པས་བིང་བ་ཕ་མོ་བསགས་པ་སོམ་བཟང་

པོར་འཁྲུལ་ནས་དེའི་ངང་དུ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་བར་བེད་ལ། ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་དང༌། 

ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉིད་པའི་ངོ་བོ་དང༌། སོ་སོའི་གྲུབ་ཚད། ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་དུ་

འཇོག་པའི་མཚམས་སོགས་ཀི་མིང་ཙམ་ཡང་མ་གགས་པར་མ་ཟད། ཕལ་ཆེ་བས་

བིང་བ་ཕ་མོ་ངོས་མ་ཟིན། བིང་རྨུགས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ། འཕོ་རོད་གཉིས་

ཀང་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ། མདོར་ན་བིང་བ་དང་སོམ་གི་ཁད་པར་ཙམ་ཡང་མ་ཕེད་པས་

རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་དག་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་ཕོགས་ཙམ་དུའང་མ་

སོན་པ་མང་ངོ༌། །

བ་མ་དབུ་མ་པ་དཔའ་བོ་རོ་རེས་ཀང་དང་པོ་སོམ་གི་མན་ངག་ཞིག་གསན་

པར་དགོངས་ནས། དེ་དུས་བོད་ན་འབར་འཇག་གཉིས་གགས་ཆེ་བས། འབའ་ར་བ་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ལ་གསན། ཕིས་སུ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ལ། 

འབའ་ར་བས་བཞེད་པའི་ལྷག་མཐོང་དེ་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉིད་པ་ཨེ་ཡིན་ཞུས་པར། 
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཅིས་ཀང་མིན་ཞེས་གསུངས། ཞེས་རྣམ་ཐར་ལས་འབྱུང་བས། རྟོགས་ལྡན་གངས་

ཀི་སེང་གེ་ལྟ་བུ་དེའི་ལྷག་མཐོང་ཡང་མཚན་ཉིད་པར་མ་གྱུར་ན་གཞན་དག་ལ་ལྟ་

སྨོས་ཀང་ཅི་དགོས་སོ། །རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ནི། སྤིར་སོམ་ལ་འཇོག་སོམ་ཁོ་ན་

དགོས་པ་བཀག་ནས། མཁས་པའི་དབང་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་སོམ་རིམ་སོགས་

ལས་གསུངས་པ་བཞིན། དཔྱད་སོམ་དགོས་པ་ལ་དཔྱད་སོམ། འཇོག་སོམ་དགོས་

པ་ལ་འཇོག་སོམ། དཔྱད་འཇོག་སེལ་མ་དགོས་པ་ལ་དེ་བཞིན་བེད་ཚུལ་དང༌། ཏིང་

ངེ་འཛིན་སྐྱོན་མེད་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་མན་ངག་མདོའི་དོན་བམས་ཆོས་དང༌། ས་སེ་དང་

དབུ་མ་སོམ་རིམ་སོགས་ཀིས་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་ལྟར། ཞི་ལྷག་སོ་སོའི་ཚོགས་

བསེན་པ་དང༌། དམིགས་རྟེན་གི་ཁད་པར་དང༌། དཔྱད་སོམ་དང་འཇོག་སོམ་གི་རྣམ་

དབེ་དང༌། སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་དང་སོང་བའི་འདུ་བེད་བརྒྱད་དང་ལྡན་

པར་བས་ནས་བསོམས་པས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་རེས་མཐུན་པ་གྲུབ་པའི་

ཚད། དེ་ནས་ཞི་ལྷག་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཐོག་མར་སོ་སོར་གྲུབ་པའི་ཚད། དེ་དག་གི་

གོ་རིམ། དེ་ནས་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་གྱུར་པའི་

ཚད། དེ་དག་གི་ཐག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མོང་བ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བའི་ཚུལ། ལུས་

སེམས་ལ་འབྱུང་བའི་རྟགས་ཀི་ཁད་པར། བིང་རྨུགས་གཉིས་ཀི་ངོས་འཛིན་དང་

ཁད་པར། འཕོ་རོད་གཉིས་ཀི་ངོས་འཛིན་དང་ཁད་པར། དེ་དག་གཉེན་པོ་གང་གིས་

ཇི་ལྟར་སེལ་ཚུལ། དྲན་ཤེས་བཞིན་གཉིས་ཀི་ངོས་འཛིན་དང་ཁད་པར། དེ་གཉིས་

སྐབས་གང་དུ་བསེན་ཚུལ་དང༌། ལས་དང་པོ་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསར་དུ་སྒྲུབ་པའི་

ཚེ་གནས་ཆ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་གསལ་བའི་ངར་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཚུལ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

སོགས་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འཁྲུལ་བ་དང་བལ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ལམ་རིམ་གི་ཞི་གནས་གསུངས་པའི་འཇུག་ཏུ། མདོ་དང་

དགོངས་འགེལ་བསན་བཅོས་ཆེན་མོ་ལས། །ལེགས་གསུངས་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབ་

པའི་རིམ་པ་ནི། །རོད་བེད་བརླིང་བས་བོ་གོས་ཆུང་རྣམས་ཀིས། །ཇི་བཞིན་མ་

རྟོགས་རང་གི་བོ་ཡི་སྐྱོན། །གཞན་ལ་བསོས་པས་གཞུང་བཟང་དེ་དག་ལ། །མི་རྟོག་

སྐྱོང་བའི་གདམས་པ་མེད་སམ་ནས། །ཡོད་པའི་གཞུང་དུ་མ་བཙལ་མེད་པའི་

སར། །འབད་པ་དུ་མས་ཚོལ་ཞིང་རེད་པར་སེམས། །དེ་འདྲས་ཕི་རོལ་བ་དང་ནང་པ་

ཡི། །ཏིང་འཛིན་རྣམས་ཀང་ཕེད་པར་མི་འགྱུར་ན། །ཐེག་པ་མཆོག་དང་ཐེག་པ་

དམན་པ་དང༌། །རོ་རེ་ཐེག་དང་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་ཡི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཁད་པར་གང་

ཡིན་པ། །ཇི་བཞིན་ཕེད་པར་འགྱུར་བ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཚུལ་དེ་མཐོང་ནས་གཞུང་

ལུགས་ཆེན་མོ་ཡི། །ཏིང་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་གོ་སའི་ངག་གིས་བཤད། །གཞུང་ལུགས་

ཆེ་ལ་ལོ་མང་སྦྱངས་པ་ཡི། །གོགས་དག་རང་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། །དོར་ནས་

གཞན་གི་མཆིང་བུའི་མ་ལེན་པར། །རང་ལ་རིན་ཆེན་ཡོད་པ་མཁེན་པར་

མཛོད། །ཁོད་ཀིས་སྦྱངས་པའི་གཞུང་ལས་གདམས་པའི་དོན། །ལོགས་སུ་མེད་པ་

གཟིགས་ནས་ཐུབ་དབང་གིས། །མང་དུ་ཐོས་པ་ནགས་ན་བདེའོ་ཞེས། །གསུངས་པ་

དེ་ཡི་དོན་ལའང་དཔྱོད་པར་རིགས། །ཞེས་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཐོས་པ་རྣམས་

དང༌། ཅི་ཡང་མི་རྟོག་འཇོག་པའི་ཞི་གནས་ལམ། །དང་པོར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་གྲུབ་

པའི་ཚད། །ལེགས་པར་དམིགས་ཕེད་གོ་བ་མ་རེད་ཀང༌། །སིང་རུས་ཙམ་ལ་རེ་བའི་



  334  

ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསམ་གཏན་པ། །དེ་དག་གིས་ཀང་ད་དུང་མཁས་པ་ལ། །བརྟེན་ནས་སྐྱོང་ཚུལ་ཇི་

བཞིན་ཤེས་པར་མཛོད། །དེ་ལྟ་མིན་ན་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ། །རེ་ཞིག་ངལ་འཚོ་

བས་ན་གནོད་པ་ཆུང༌། །ཞེས་བླུན་སོམ་ཙམ་གིས་ཆོག་ཤེས་པར་བགིད་པ་རྣམས་

ལ་ཐུགས་བརེ་བས་བསབ་བའང་འདོམས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་ན་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་རིང་ལུགས་འདི་ཉིད་ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

ཡོན་ཏན་གི་སོ་ནས་ཀང་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་འགྲུབ་བོ། །སྤོད་པའི་

སོ་ནས་ཀང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། བོད་སྔ་མ་ཕལ་ཆེར་འདི་སྐད་དུ། མོས་འགྱུར་

གི་བཏུང་བ་དང༌། ཕི་དྲོའི་ཁ་ཟས་སོང་བ་སོགས་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པ་ནི་ཐེག་

པ་འོག་མ་དམན་པ་ལ་མོས་པ་དག་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། ཐེག་པ་གོང་མ་དང་

སེམས་ཀི་རང་ངོ་ཤེས་པ་ལ་དེ་འདྲ་བ་འཆིང་བེད་ཡིན་པས་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་

ཟེར་ཞིང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་དག་ཡལ་བར་འདོར་བ་ལ་ཇི་མི་སམ་

པར་མ་ཟད་ཀི། ཁ་ཅིག་ནི་བ་གོས་དང་མཐང་གོས་ལ་སོགས་པའིརྟགས་ཀང་ཆེད་

དུ་འདོར་བ་སོགས་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་སུན་

འབིན་པའི་སོ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞིག་ཏུ་སོང་ནས་བ་

གོས་དང་མཐང་གོས་དྲས་དྲུབ་ཀི་ཚུལ་ཙམ་ཡང་ཕལ་ཆེར་གིས་མ་ཤེས་པ་རྣམ་

ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས་ལྟར་ལ། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་དེ་ལྟ་བུའི་སྣང་ཚུལ་

ཐུགས་ཀིས་མ་བཟོད་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་གཞི་མ་ནི་ལྷག་པ་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་བསབ་པའོ་ཞེས་དགོངས་ནས་ཆང་དང་ཕི་དྲོའི་ཁ་ཟས་སོང་བ་དང་བིན་

ལེན་དང་རུང་ཆུ་དང་ནུབ་ལྷག་ཉལ་བསྲུང་བ་སོགས་འདུལ་བའི་བཅས་ཁིམས་ཕ་མོ་
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རྣམས་ཀང་ཕག་ལེན་དུ་འདེབས་པར་མཛད་ལ། གསང་སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་

ཡང༌། རྒྱུད་ལས། ཕི་རུ་ཉན་ཐོས་སྤོད་བསྐྱངས་ཤིང༌། །ནང་དུ་འདུས་པ་ལ་རབ་

དགའ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདུལ་བའི་ཀུན་སྤོད་ལ་གནས་བཞིན་པའི་ངང་ནས་

རིམ་པ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སོགས་ཀུན་སྤོད་དག་པ་དང༌། དེའི་

སེང་དུ་བང་སེམས་དང་སྔགས་ཀི་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའི་བཅས་མཚམས་

རྣམས་ཀང་མིག་གི་འབས་བུ་ལྟར་བསྲུང་བའི་རྣམ་ཐར་གཙང་མ་དང་ལྡན་པས་སོ། །

མཁས་པ་སག་ཚང་པས་ཀང༌། ཁ་ཅིག་འདུལ་བ་གཙོར་བས་གསང་སྔགས་

སོང༌། །གཞན་དག་སྔགས་ལ་མོས་བོས་འདུལ་བ་འགོག །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་མཐའ་

དག་འགལ་མེད་དུ། །ལེགས་པར་ཉམས་སུ་ལེན་མཁས་ཁོད་ལ་འདུད། །ཅེས་དང༌། 

མཚན་ཉིད་གཙོར་བཟུང་གསང་སྔགས་ཟ་ཆོས་དང༌། །སྔགས་ཀིས་ཁེངས་ནས་

མཚན་ཉིད་ཁ་བཤད་ཙམ། །མདོ་སྔགས་མཐའ་དག་མ་ཚང་རོགས་བང་དུ། །བགོད་

ཐབས་མེད་པར་གཟིགས་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །ཅེས་སོགས་དང་པོར་འགལ་བའི་ཁུར་

ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཀི་དགག་པ་བཏང་ཡང༌། ཕིས་སུ་ཡོན་ཏན་འདི་ལྟ་བུ་མཐོང་

ནས་བསྔགས་པ་མཛད་འདུག་པས་སོ། །དེས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ངག་གི་དབང་

ཕྱུག་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོས། རད་བྱུང་རྣམ་ཐར་གཙང་མའི་ཁིམས་དང་ལྡན། །རླབས་

ཆེན་རྒྱལ་སྲས་སྤོད་པའི་སིང་སོབས་ཆེ། །བདེ་སོང་མཆོག་གི་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབོར་

སྤོད། །བོ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསན་དང་མཇལ་བར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་པ་མཛད་དོ། །གསང་

སྔགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཀང་དགེ་ལྡན་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། མཚན་ཉིད་ཐེག་

པའི་ཐེག་ཆེན་པ་གཞན་དང༌། རྒྱུད་སེ་གཞན་གི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་སོང་ཉིད་
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མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེས་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པའི་

གོགས་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཤེས་སྒིབ་རགས་པ་རྣམས་སོང་བར་ནུས་ཀང་ཕ་མོ་

སོང་མི་ནུས་པས། འཚང་རྒྱ་བ་ལ་དུས་རིང་པོར་འགོར་བ་ལ་བ་མེད་ཀི་ཐེག་པ་ལ་

སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་ཤེས་སྒིབ་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་པའི་མྱུར་ཁད་ནི། 

ཡུལ་ཅན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་ཡུལ་སོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པ་འདི་ཡིན་ལ། སྔགས་བ་

མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་གདུལ་བ་དབང་པོ་རྣོ་ཤོས་

ལས་ཀང་ཆེས་རྣོ་བ་ཅིག་དགོས་པས། དེ་འདྲ་བའི་འདུལ་བ་དེས་བདེ་སོང་སྦྱོར་བའི་

སོང་པ་ནི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་གི་སོང་ཉིད་ཕ་མོ་ཁོ་

ནར་ངེས་སོ། །གདུལ་བ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་སྔགས་ལམ་ལ་མོས་པ་ཙམ་གི་ཕལ་

པའི་གདུལ་བ་ལ་ནི། རང་རྒྱུད་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་གི་སོང་ཉིད་དང༌། གཟུང་

འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་པའི་སོང་ཉིད་དང་སྦྱར་བའི་བདེ་སོང་ཕལ་པ་ཙམ་ནི་ཡོད་

ཀང༌། གང་ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀིས་སོང་པའི་སོང་པ་དང་སྦྱོར་བའི་བདེ་

སོང་གི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གནད་དེའི་ཕིར་རེ་བ་མས་ལེགས་བཤད་སིང་པོ་ལས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་

ལ་འབེབས་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་གཉིས་པོ་འདི་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པའི་

སྐབས་སུ་རྒྱས་མོད་ཀང༌། གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་འགེལ་པའི་པཎི་ཏ་དང༌། གྲུབ་

ཐོབ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་དགཉིས་གང་རུང་ཅིག་དང་མཐུན་པར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཕུང་གསུམ་མེད་པས། ཚུལ་འདི་ནི་གསུང་

རབ་མདོ་སྔགས་མཐའ་དག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གནད་དུ་ཤེས་
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པར་བའོ། །དེའི་ཕིར་ཚུལ་གཉིས་ཀི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་སྲོལ་ལ་མི་བརྟེན་པར་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་འཚོལ་བ་ནི་ལོང་འཁིད་མེད་པའི་ལོང་བ་ཉམ་ང་བའི་ཕོགས་སུ་རྒྱུག་པ་དང་འདྲ་

ལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་དབུ་མ་པ་ལྟ་ཞོག་བེ་མདོ་རྣམ་རིག་པའི་ལྟ་བའི་

ཕོགས་སུའང་མ་སོང་བའི་ཅི་མེད་ཅང་མེད་དང༌། ཡོད་མིན་མེད་མིན་དང༌། སོང་ལྟ་

ཧར་སང་དང༌། གཞན་སོང་བདེན་དངོས་སོགས་བོད་ཀི་བོས་བས་ཀི་སོང་པ་ཉིད་

རྣམས་རྒྱུད་སེ་འོག་མའི་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཀི་ཟབ་མོར་ཡང་མི་རུང་ན་རྣལ་

འབོར་བ་མེད་ཀི་བདེ་སོང་སྦྱོར་བའི་སོང་པ་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར། དེ་མི་

རུང་བས་བསྐྱེད་རོགས་ཀི་ལམ་བསོམ་པའི་ལུགས་སུ་བས་ཀང་སྲོག་མེད་པའི་

གཟུགས་བརན་དུ་སོང་ཞིང༌། ཆོས་སྐུའི་ལག་རེས་འཇོག་བེད་ལམ་སོམ་པ་མེད་པ་

དང༌། ཐབས་ཤེས་ཡ་བལ་དུ་གྱུར་པས་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་མ་

ཟད། འཁོར་བའི་ར་བ་ལའང་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་ནུས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་

དགེ་ལྡན་པའི་གསང་སྔགས་ཀི་ལམ་ནི་ལྟ་བའི་སོ་ནས་ཀང་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་སོ། །

ཡང་གཞན་དག་གིས་དབང་བཞི་པ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་

ལ་ངོ་སོད་དགོས་པ་མི་ཤེས་པར་ཕལ་ཆེ་བས་སོང་ཉིད་ཀི་ངོ་སོད་ཙམ་དང༌། སོང་

ཉིད་ཀང་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པའི་ཧྭ་ཤང་གི་སོམ་ཙམ་ལ་བེད་པ་དང༌། དེ་ལས་

ཅུང་དྲག་པ་ལ་ལས་བདེ་སོང་དུ་ངོ་སོད་ཟེར་ཡང་སོང་ཉིད་ཀི་འདོད་ཚུལ་བཤད་མ་

ཐག་པ་ལྟར་སོང་བས་བདེ་སོང་གི་མིང་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། རོགས་རིམ་གི་རྒྱུད་སྨིན་

བེད་དུ་བསྐྱེད་རིམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་ནི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ཙམ་ཞིག་གི་ཕིར་དུ་རྒྱལ་བས་གདུལ་བ་བོ་དམན་ལ་གསུངས་པ་

ཡིན་གི། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་ནི་དང་པོ་ཉིད་ནས་རོགས་རིམ་བསོམ་

པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བསྐྱེད་རིམ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་ཞིང༌། 

རོགས་རིམ་ཡང་ལ་ལས་ངེས་དོན་རྐང་པ་བསོམ་ཟེར་བ་དང༌། ལ་ལས་ལྷའི་རྣལ་

འབོར་དང་ངེས་དོན་ཟུང་འབེལ་དུ་བསོམ་ཟེར་ཞིང༌། ངེས་དོན་བསོམ་པའང་ཅི་ཡང་

མི་སེམས་པར་འཇོག་པ་ལ་བེད་པས། མདོར་ན་ཧྭ་ཤང་གི་སོམ་མིན་པ་གཞན་གང་

ཡང་སངས་རྒྱས་ཀིརྒྱུར་མི་འདོད་པ་དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་རོགས་རིམ་ནི་དབང་བཞི་

པའི་དོན་བསོམ་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚུལ་ནི་ལྟེ་བའི་ར་འཁོར་དུ་གཏུམ་མོ་སྦོར་བེད་ཨ་

ཐུང་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་བསོམས་པའི་སོབས་ཀིས་སྤི་བོའིབང་སེམས་ཞུ་བ་

ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་སྐྱེས་པ་ན་བདེ་བ་དེའི་ངོ་ལ་ཆེར་བལྟས་པས་སོང་སང་བྱུང་བ་

ན། དེའི་ངང་དུ་མི་རྟོག་པར་འཇོག་པ་དེ་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཀི་རོགས་རིམ་བསོམ་

པ་ཡིན་ཅིང༌། དབང་བཞི་པའི་དུས་སུ་ཡང་བརྟག་གཉིས་ལས། ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་ཆེས་

ཕ་ཞིང༌། །རོ་རེ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་ལྟ་བུ། །རྡུལ་བལ་མཐར་ཕིན་ཞི་བ་ཉིད། །ཁོད་

རང་ཡང་ནི་དེ་ཡི་ཕ། །ཞེས་པའི་དོན་དུ་བསམས་ནས། ཚིག་དེ་བརོད་པའི་རེས་སུ་

མིག་གིས་བར་སྣང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟ་ཞིང༌། ནམ་མཁའ་དེ་རྒྱ་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེ་ལ་

སོང་ནས་མཐར་ནམ་མཁའ་གར་ཁབ་སེམས་ཀིས་ཁབ་པར་བསམ་པ་དབང་བཞི་

པའི་ངོ་བོའ་ོཞེས་ལུང་དེས་ནམ་མཁའ་དེ་ཐོགས་རེག་བཀག་པ་ལྟར་བདེ་སོང་ཡང་

བདེན་གྲུབ་ཀི་སོས་པ་བཀག་པའི་སོང་ཉིད་ཡིན་པའི་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་བ་མ་གོ་བར་

ནམ་མཁའ་སོང་སང་ལ་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་དུ་འཛིན་པར་བེད་དེ། ནམ་མཁའ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

སོང་སངས་ཀི་སེང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་གཟུགས་མེད་ནམ་མཁའ་མཐའ་

ཡསསྐྱེ་་མཆེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་འགྱུར་སྲིད་པ་ལས། རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པའི་

རོགས་རིམ་ཟབ་མོའི་ཕོགས་སུའང་མ་སོན་ནོ། །

ཡང་ལ་ལས། སེམས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པ་ལ་གནས་པ་འདི་ཀ་གོམས་

པར་བས་པ་ཁོ་ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ཚེ་འདིར་འཚང་

རྒྱའོ་ཞེས་ཟེར། ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ནི་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པའི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་ཚེ་འདིར་མ་འགྲུབ་པའི་འཚང་རྒྱ་

ལུགས་མེད་ལ། དེ་ཚེ་འདིར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྒྱུ་མེད་པར་མི་རུང་བས་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་

ཞིག་དགོས། དེ་ལ་མ་དག་པའི་ལུས་འདི་ལོངས་སྐུར་གནས་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་པས་

འདི་འདོར་དགོས་ལ། དེ་ལ་གཉེན་པོ་གང་གིས་འདོར་བ་དང༌། དོར་ནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་

བུ་ཞིག་གིས་ལོངས་སྐུ་དེ་སྒུབ་ཚུལ་ཤེས་ནས་ལམ་དེ་དག་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་

འབེལ་ཞིག་ཡོད་དགོས་ཀི། རྒྱལ་བའི་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་འགྲུབ་པའི་གཞི་

གང་ཡང་མེད་པར་སེམས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པར་བཞག་པ་ཁོ་ནས་འཚང་རྒྱ་ན། 

མཚན་དཔེ་དང་ལོངས་སྤྲུལ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཆོས་སྐུ་རྐང་པའི་སངས་

རྒྱས་སོ་སྐྱེའི་ལུས་ཅན་ཞིག་ཏུ་འཚང་རྒྱ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ངེས་པར་སངས་རྒྱས་འཐོབ་མི་ཐོབ་ནི། སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་

ཚུལ་ཤེས་ནས་ཐོབ་མ་ཐོབ་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས་ལ། འགོས་ལུགས་ཀི་

གདམས་པ་རྣམས་སུ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ངོས་འཛིན་གསལ་བར་མ་བྱུང༌། མར་ལུགས་པ་

དག་སྒྱུ་མ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་དང༌། ལུས་ལྷ་སྐུ་ལ་བས་ནས་ལྷ་སྐུ་སྣང་ལ་རང་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་ལུས་སུ་ངོ་སོད་པར་བེད་པ་ལས། སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་གཞི་གཏན་ལ་

ཕབ་ནས་སེམས་དབེན་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབོར་པ་དེས་ནང་གི་རྐེན་རོར་བཟླས་

དང༌། ཕིའི་རྐེན་ཕག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པས་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་སོགས་ཀི་

རིམ་པས་རླུང་སེམས་གཉིས་འཆི་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཞུགས་པའི་སེམས་དབེན་

སོང་པ་གསུམ་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་གི་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་

ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བ་ན་དེའི་བཞོན་པ་གཉུག་མའི་རླུང་དེའི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་དེ་མ་དག་

པའི་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་བའི་ཚུལ་རེ་བ་མས་རྒྱ་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་པ་འདི་ལྟ་བུ་

འདུས་པ་ལ་མཁས་པའི་ཡང་རེར་སོན་པ་མར་འགོས་གཉིས་ཀིས་ཀང་མ་དགོངས་

ན་བོད་ཀི་སྔགས་པར་ཁས་འཆེ་བ་གཞན་དག་གིས་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་དགོས། བ་མེད་

ཀི་རྒྱུད་ཀི་བརོད་བའི་སིང་པོ་ནིལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་སྒྱུ་ལུས་གཉིས་ཡིན་ལ། 

དེ་གཉིས་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གི་མན་ངག་བཞིན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མཛད་པ་རེ་བ་

མ་གཅིག་པུ་ལས་མ་བྱུང་བས་ན། ཚུལ་འདིས་གསང་སྔགས་ཀི་སོ་ནས་ཀང་དགེ་

ལྡན་བཀའ་སྲོལ་འདི་ཉིད་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་འགྲུབ་བོ། །

གཞན་ཡང་རྒྱུད་སེའི་གངས་དང་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང༌། བསེན་པ་དང་

དཀིལ་འཁོར་གི་ལས་རིམ་སོགས་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་

རེ་ཡོད་མོད་ཀང་མཐའ་དག་པ་ནི་བརོད་ཀིས་མ་ལང་པ། རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་

རབ་ལ་རིང་དུ་འདྲིས་པར་བས་པ་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །བོད་དག་འཁྲུལ་བ་འབའ་

ཞིག་སྨྲ་བའི་རྒྱུ་ནི། ར་རྒྱུད་རྣམས་སུ་རིམ་གཉིས་ཀི་གནད་རྒྱས་བཏབ་པ་དེ་བཤད་

རྒྱུད་ཀི་སོ་ནས་ར་རྒྱུད་ཀི་དོན་གསལ་བར་གྲུབ་ཆེན་གི་དགོངས་པ་བཞིན་འབེད་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དགོས་པ་ཡིན་པ་ལ། དེ་ལྟར་མ་གོ་བར་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གི་གཞུང་རྣམས་ཕིའི་གོ་

རྒྱ་གཅོད་པ་ཙམ་དུ་བས་ནས། དེ་རྣམས་སུ་བི་བར་འཕངས་པའི་སིང་པོ་འགའ་ཞིག་

རྣ་བ་ནས་བརྒྱུད་པའམ། ཤོག་དྲིལ་ལྟ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་བཀོད་ནས། ཟུར་དུ་སྦས་

པ་ལ་མན་ངག་ཏུ་གོ་ཞིང་མན་ངག་དེ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམ་དག་དང་བསྟུན་པ་ན་

རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་ཡང༌། འདི་ཉིད་མན་ངག་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་ལས་མཆོག་གོ་

སམ་དུ་བཟུང་བ་འདིས་ལན་པར་སྣང་ངོ༌། །དེ་ཡང་བསན་པ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཐོས་

བསམ་དང༌། ལམ་གི་ལུས་ཡོངས་རོགས་ལ་ཉམས་ལེན་མེད་པར་མན་ངག་སྣ་རེ་ལ་

བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་བག་ཙམ་རེ་བས་པ་ན་ཡན་ལག་མ་རོགས་པའི་དྲོད་རྟགས་ཕ་

མོ་རེས་ཚིམ་ནས་ངེས་ཤེས་རེད་པར་རློམ་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་རེད་དེ། དཔེར་

ན། གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་ལས། ཁོད་ཀིས་སྲོག་ཆགས་གསད་པར་བ། །མ་བིན་པར་

ནི་ཁོད་ཀིས་བང༌། །རྫུན་གི་ཚིག་ཀང་སྨྲ་བར་བ། །གཞན་གི་ཆུང་མ་བསེན་པར་

བ། །ཞེས་པ་སོས་མེད་ཀི་སྤོད་པ་རྣམས་དེར་མ་སེབས་པ་དག་གིས། སྲོག་གམ་

རླུང་རོ་རྐང་དུ་ཆགས་པ་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་གསོད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་

གཞན་གིས་མ་བིན་ཡང་རང་གི་གཉུག་མའི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྲུབ་པ་དང༌། རྫུན་པ་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སོན་པའི་ཚིག་འཆད་ཅིང་སྨྲ་བ་དང༌། སོང་ཉིད་སོམ་པའི་དོན་དུ་བཤད་

རྒྱུད་ལས་གསུང་བའི་ཚུལ་མ་མཐོང་བར་ལོག་སྤོད་ལ་ཞུགས་པ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་

སྣང་སེ། འབས་བུ་མི་བཟད་པ་འབིན་པར་རྒྱུད་དུ་མ་ལས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། རྒྱུད་སེ་དང་དེ་དག་གི་དགོངས་འགེལ་གི་

གཞུང་ཆེ་བ་རྣམས་ཕིའི་སོས་པ་གཅོད་པའི་ཆོས་རྒྱབ་ཙམ་དུ་མཐོང་ནས། དེ་དག་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཏུ་སྦས་ནས་མ་བཤད་པའི་གདམས་ངག་ཟུར་དུ་ཟབ་མོ་ཅིག་ཡོད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་

པས་ནི་ཆོས་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ལ་ཞེ་རིས་མེད་ཅིང་སྔགས་ཀི་གཞུང་ཆེ་བ་

རྣམས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོ་མི་སྐྱེ་བ་དང༌། དེ་དག་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བའི་གེགས་

བས་ནས་དེ་རྣམས་མྱུར་དུ་ནུབ་པའི་རྐེན་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་དུག་བཞིན་དུ་སང་བར་

བ་ལ། བ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་ཆེ་བ་རྣམས་གདམས་ངག་ཏུ་

འཆར་བའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བ་སེ། རིམ་ལྔ་ལས། དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་རྒྱུད་དུ་

ནི། །དེ་ཉིད་འདི་དག་རྒྱས་བཏབ་གནས། །བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རེས་འབངས་

ནས། །བ་མའི་ཁ་ལས་རྟོགས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀའ་སྩལ་

པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་བསྐྱེད་རོགས་སོགས་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་

དུ་བོན་པའི་གདམས་ངག་གི་གཞུང་སྲོང་བར་བེད་ནའང༌། གཞུང་ཆེ་བ་རྣམས་རིས་

སུ་མི་འདོར་བར། ར་རྒྱུད་དང༌། བཤད་རྒྱུད་དང༌། ཕོགས་མཐུན་གི་རྒྱུད་རྣམས་

གུང་བསྒིགས། དེ་དག་གི་དགོངས་པ་འགེལ་པའི་གྲུབ་ཆེན་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་

རྣམས་དང་མི་འགལ་བར་སྦྱར་ཏེ། ལམ་གི་ངོ་བོ། གངས་ངེས། གོ་རིམ། ཉམས་སུ་

བངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པ་སྐྱེ་ལུགས། གོལ་ས་གཅོད་པ་དང་གེགས་སེལ་

ཚུལ། བོགས་འབིན་ཐབས། འབས་བུ་འགྲུབ་ལུགས་རྣམས་སོ་སོར་མ་འཁྲུལ་བར་

གཏན་ལ་ཕབ་སེ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཁེར་བར་བེད་པ་ནི་

གྲུབ་མཐའ་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་

གྲུབ་མཐའ་གཞན་དག་གི་ཆོས་ཀི་སིང་པོར་བེད་པ་ཇི་སེད་ཅིག་མཆིས་པ་རྣམས་
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ཀང་ལུགས་འདི་ལ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་མཆིས་ཏེ། སྔོན་གི་དུས་སུ་སོད་འདུལ་དང་

སྨད་འདུལ་བར་གགས་པ་དེ་རྣམས་ཀི་འདུལ་བའི་སོམ་རྒྱུན་དང་བཤད་པ་དང་ལག་

ལེན་ཐམས་ཅད་དང༌། ཇོ་བོ་རེ་ནས་བཀའ་གདམས་པར་བརྒྱུད་པའི་ལམ་རིམ་དང༌། 

བོ་སྦྱོང་གི་གདམས་པར་གགས་པ་རྣམས་དང༌། རྔོག་ལོ་ཡབ་སྲས་སོགས་ནས་

བརྒྱུད་པའི་མངོན་པ། ཕར་ཕིན། དབུ་ཚད་ཀི་གཞུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་བཤད་སྲོལ་

དང༌། མར་འགོས་སོགས་ལས་བརྒྱུད་པའི་གསང་འདུས། རྭ་འབོ་ཤོང་སོགས་ལས་

བརྒྱུད་པའི་དུས་འཁོར། ས་ཆེན་ཡབ་སྲས་སོགས་ལས་བརྒྱུད་པའི་བདེ་མཆོག་

དང་དགེས་རོར། དམར་གི་བ་མ་རྣམས་ལས་བརྒྱུད་པའི་གསང་བདག་འཁོར་ལོ་

ཆེན་པོ། རྭ་སྐྱོ་ཞང་གསུམ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་གིས་

མཚོན་མདོར་ན་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་དབང་དང་རྒྱུད་ཀི་

བཤད་པ། བསྐྱེད་རོགས་ཀི་ཁིད་སོགས་ཀི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་མཐའ་ཡས་པ་

རྣམས་དང༌། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ཀི་སིང་པོ་བདེ་སོང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང༌། ནཱ་རོ་

དང་ནི་གུའི་ཆོས་དྲུག་དང༌། གཞན་ཡང་གཅོད་དང༌། ལམ་འཁེར་དང༌། རོ་སོམས་སུ་

གགས་པ་སོགས་མན་ངག་ཟབ་མོར་བེད་པ་ཇི་སེད་མཆིས་པ་མཐའ་དག་མ་ཚང་བ་

མེད་པ་དགེ་ལྡན་པ་ལ་མངའོ། །དེ་དག་ཀང་བར་སྐབས་སུ་མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་

པར་རྟོག་པའི་སྐྱོན་གིས་གོས་པ་རྣམས་རེ་ཡབ་སྲས་ཀིས་བསྲེགས་བཅད་བརར་

བའི་གསེར་བཞིན་དུ་དག་པར་མཛད་པས་གཞན་དག་ལ་ཡོད་པ་ལས་ཀང་ཁད་པར་

དུ་འཕགས་པ་འབའ་ཞིག་གོ །

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་སྒྲུབ་པའི་གདམས་པ་ཡང་རྒྱུད་སེ་དྲི་མ་མེད་པ་
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ལས་འབྱུང་བ། གྲུབ་ཐོབ་ཀི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལས་བརྒྱུད་པ། བོན་དང་མུ་སེགས་

སོགས་ཀིས་བསད་པ་མེད་པའི་གཙང་སིང་ངེ་བ་གང་ལ་གང་འདོད་དུ་ཡོད་པས། 

ལས་ཚོགས་ཀིས་དབུལ་ནས་གཞན་ལ་རེ་དགོས་པའི་སྐབས་ཀང་མ་མཆིས་

སོ། །གཞན་ཡང་སྒ་ཚད་བཟོ་གསོ་སན་ངག་རིས་སོགས་ཐ་སད་པའི་རིག་གནས་

རྣམས་ཀང་དགེ་ལྡན་པ་ལ་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་ཡོད་དོ། །དེས་ན་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་

ལྡན་པའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཐུབ་དབང་གངས་ཀི་རི་བོ་ལས་འོངས་པའི་

མདོ་སྔགས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆུ་བོ་མ་ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་འཁིལ་བའི་ཆོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བདག་གིས་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་

གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་བརོད་པ་ན། ཁ་ཅིག་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་འདི་

ལྟ་བུ་སྐྱེ་བ་སྲིད་དེ། ཁོད་ཀི་འདི་ལྟར་ན། བོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་རྣམས་ལ་ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། འོ་ན་

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་བཤད་པས་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་དེ་ལྟར་འགྱུར་

བའམ། བ་མེད་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡང་རེར་བཤད་པས་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་

བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མེད་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་མང་པོ་བབ་བོ། །

དེས་ན་བོད་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྣ་ཚོགས་འདི་དག་ལས་ཇོ་ནང་བའི་ལྟ་བ་ནི་

གསོར་མི་རུང་གི་ལྟ་ངན་ཐ་ཆད་དང༌། སག་ལོ་ཤཱཀ་མཆོག་ལྟ་བུའི་ཟེར་ལུགས་ཉེས་

པ་དག་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་འབུལ་དཀའ་བ་འདུག །གཞན་མ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐུར་བ་

འདེབས་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་གཅིག་ཀང་མི་སྣང་བས། བདག་བདེ་ལེགས་སུ་འདོད་པ་

རྣམས་ནི་ཀུན་ལ་དག་སྣང་གིས་ཁབ་པར་བེད་པ་ཉིད་རང་ལ་ཕན་པའི་འདུན་མའི་ར་
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བར་སེམས་སོ། །གོང་གི་ས་བཅད་བཞི་པ་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཆེར་མི་སྣང་ཞིང༌། 

གལ་ཏེ་བརོད་ཀང་མཚམས་འདིར་བིས་ན་གཏམ་གི་རྣམ་གངས་ཧ་ཅང་མང་བར་

འགྱུར་བས། སྐབས་བབ་བྱུང་ན་སར་ཟུར་དུ་འབི་བར་བའོ། །

ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་དོན་དམ་དབིངས་སུ་ཐིམ་པའི་མིང་གི་ཚོགས། རྟོག་

པའི་པིར་གིས་དུས་གསུམ་ཤེས་བའི་ཡི་གེར་བིས་སོ་ཅོག །བོ་བཟང་སྐད་ཅིག་

གཅིག་ཡུལ་མ་འདྲེས་ཆུབ་པའི་གགས་པའི་དབངས། །རྒྱལ་ཀུན་བསྔགས་པའི་གླུ་

རུ་ལེན་པ་ཀུན་མཁེན་ཙོང་ཁ་པ། །གང་གི་མཁེན་དང་བརེ་བའི་སིན་ཕུང་ནམ་

མཁའི་མཐའ་ཀས་ཁབ་པའི་ཀོང་ཟབ་ལས། །ཚིག་འབྲུའི་ཐིགས་པ་རེ་ཡང་མཐའ་

དག་འགོ་བའི་བསོད་ནམས་ཟོང་གིས་ཁུག་དཀའ་བའི། །ཟབ་རྒྱས་དམ་ཆོས་བདུད་

རིའི་ཆར་ཆེན་རོལ་མེད་འཇོ་བ་གཅིག་ཏུ་འཁིལ་བ་ལ། །དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་རིན་

ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་སན་པར་གགས། །འདི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་

གཙང་མའི་རང་བཞིན་ཕིར། །ཉེས་ལྟུང་རོ་དང་འགོགས་པའི་སྐབས་བལ་ལ། །རྣམ་

དག་ཏིང་འཛིན་གཏིང་ཟབ་མི་འཁྲུགས་པས། །ཉམས་རྟོགས་རྒྱུ་སྐར་སྣང་བ་ཅི་ཡང་

འཆར། །ཤས་རབ་རླབས་ཀི་འཕེང་བ་འཕྱུར་བ་ཡིས། །ཟབ་དོན་དབུ་བའི་ཟེག་མ་སོ་

བེད་ཅིང༌། །སྐལ་བཟང་ཡོངས་ལ་འཆི་བ་མེད་པའི་དཔལ། །སེར་བས་བདུད་རིའི་

མཚན་ཉིད་འཛིན་པ་ཉིད། ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་གཏམ་གི་ངམ་གནག་ཅིང༌། །རྒྱ་ཆེན་

ལུང་རིགས་ཕ་མཐའ་དཔོག་དཀའ་བས། །ཐེག་ཆེན་རིགས་ཀི་ནུས་པ་མ་སྨིན་

པའི། །བོ་ཆུང་བིས་པའི་ཚོགས་ལ་སྐྲག་པ་སེར། །ཕོགས་ལྷུང་ཁོན་པའི་གཏིང་དུ་

ངལ་བསོ་བའི། །སྐལ་ངན་འཕར་འགོའི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ལ། །གཟུར་གནས་འཁོར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལོའི་ལག་ཅན་མཐའ་ཡས་པ། །གགས་སན་མགིན་རྔ་སྒོག་བཞིན་འཇུག་པར་

བེད། །ཟབ་དོན་རིན་ཆེན་གཏེར་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི། །བསོད་ནམས་གཙུག་གི་ནོར་

བུ་འོད་འབར་ཞིང༌། །རྣམ་དཔྱོད་གདེངས་ཀ་མངོན་པར་མཐོ་བ་ཡི། །སྐལ་བཟང་ཀླུ་

དབང་བེ་བའི་རོལ་གནས་མཆོག །ཨེ་མ་འདི་ཡི་ངོ་མཚར་མ་ལུས་པ། །ཇི་བཞིན་

བརོད་ལ་རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་ཀང། །བོ་གོས་ངལ་བ་འཛིན་ན་བདག་ལྟ་ཡིས། །ཆ་

ཤས་ཙམ་ཡང་བརོད་ཀིས་ག་ལ་ལང༌། །འོན་ཀང་བདག་ཉིད་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་

དུ། །ལུགས་བཟང་འདི་དང་འབལ་བར་མ་གྱུར་ཅེས། །རང་དོན་ལ་གུས་སྲེད་པས་

ཡིད་དྲངས་ནས། །བོ་ལྡན་རྣ་བའི་དགའ་སོན་འདི་བགིས་སོ། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་ལེགས་བཤད་ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ལས། དགེ་

ལྡན་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

གསུམ་པ་འཕྱོས་དྱོན་དུ་མདྱོ་སྔགས་རིག་གནས་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

མདོ་ཕོགས་ལ་འདུལ་བ་དང༌། དབུ་ཚད། རྣམ་འགེལ། སྔགས་ལ་རྒྱུད་སེ་

བཞིའི་དབང་བཤད་མན་ངགཐ་སད་ལ་རིག་པའི་གནས་བཅུ་རྣམས་ཀི་ཐོག་མའི་

འབྱུང་ཁུངས། རྒྱ་བོད་དུ་དར་ཚུལ། སོ་སོའི་བརོད་དོན་གི་རྣམ་བཞག་གི་ཁོག་

ཕུགས་པའི་བཤད་པ་བཅས་རྒྱས་པར་བརོད་ན་བོ་ལྡན་མགུ་བའི་ལེགས་བཤད་

འབྱུང་མོད་ཀི། ཡིག་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་འཇིགས་ནས་འདིར་མིང་ཙམ་སྨོས་

པས་ཆོག་ཤེས་པར་བས་སོ། །     ། །

བོད་ཡུལ་མུན་པར་དམ་ཆོས་ཉི་མའི་འོད། འཆར་བའི་ལམ་ཡངས་འཆའ་

བར་གཤེན་ལུགས་ཀི། །སྐྱ་རེངས་ཕོ་ཉ་སྔོན་དུ་འོངས་པ་ལ། །བོན་ཞེས་གགས་པའི་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གྲུབ་མཐའི་བྱུང་བ་གེང༌། །

བཞི་པ་ཞར་བྱུང་དུ་བྱོན་གི་བྱུང་ཚུལ་མདྱོ་ཙམ་བཤད་ན། 

བོན་གཞུང་ལས། བསྐལ་པ་འདི་ལ་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ནས་བཅུ་པའི་བར་དུ། 

སོན་པ་གཙོ་མཆོག་ཀུན་བཟང་ནས་ཐང་མ་མེ་སྒོན་གི་བར་བཅོ་བརྒྱད་འབྱུང་ཟེར་

བས། དེའི་ནང་ཚན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས་སུ་འབྱུང་བར་བཤད་པའི་གཤེན་རབ་ནི་ད་

ལྟའི་བོན་གི་སོན་པ་ཡིན་ལ། །དེ་ཡང་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་གི་འོལ་མོ་ལུང་རིང་དུ་

གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་བ་བ་བྱུང༌། དེ་འགའ་ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་

ཡིན་ཟེར་ཞིང༌། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་བྱུང་ཞེས་ཀང་ཟེར། 

བཻ་ཌཱུརྱ་དཀར་པོ་ལས། ཞང་ཞུང་ཡུལ་ན་བོན་འདུལ་བར། །དགོངས་ཏེ་

གཤེན་རབ་མི་བོར་སྤྲུལ། །བོན་གི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་བསྐྱངས། །ཐེག་པ་རིམ་པ་

དགུ་རུ་གསུངས། །གསོན་པོ་རྣམས་ཀི་ལྷ་སོ་ཕེ། །གཤིན་པོ་རྣམས་ཀི་དུར་སོ་

བཅད། །འགོ་རྣམས་གཡུང་དྲུང་ལམ་ལ་བཀོད། །ཅེས་འབྱུང་ལ། གང་ལྟར་ཡང་

མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ནུས་པ་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སེ། འོན་

མདའ་གསེར་ཁང་རེ་ཞེས་ད་ལྟ་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་ཆགས་པའི་གནས་འདི་དང༌། རི་

བོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ། ཀོང་ཡུལ་བུ་ཆུ་ལྷ་ཁང་གི་ཤར་ཕོགས་བོན་རི་སོགས་བོད་

ཀི་གནས་དུ་མར་འོངས་ནས་སྲིད་པའི་ལྷ་གཉན་མང་པོ་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་བཏུལ་

བར་གགས། 

དེས་གཡུང་དྲུང་གི་ཆོས་ཕུང་སོ་བཞི་མཛོད་ལྔ་སོགས་བཤད། གདུང་འཚོ་

བ་མུ་ཚོ་ལྡེམ་དྲུགཏ་ཟིག་གི་མཁས་པ་མུ་ཙ་ཏ་ཧེ་སེ། ཁི་ཐོག་བར་ཙམ། འགུ་ཧི་ལི་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སར་མ། རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་ལྷ་བདག་སྔགས་དྲོ། རྒྱ་ནག་གི་མཁས་པ་ལེགས་ཏང་

སྨངས་པ། ཁོམ་གི་མཁས་པ་གསེར་རྔོག་ལྕེ་འབམས། བོད་ཀི་མཁས་པ་ལྡེམ་གིན་

ཚ་སྨད་དགེམི་ཉག་གི་མཁས་པ་ལྕེ་ཚ་གར་གུསུམ་པའི་མཁས་པ་མུ་སྤུངས་གསང་

ཏང༌། ཞང་ཞུང་གི་མཁས་པ་ཤིར་བུ་ཆེན་སོགས་རེས་འཇུག་མང་དུ་བྱུང་བས་བོན་

ཆོས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་སེལ་ཏེ་དར་བར་བས་སོ། །

བོད་དུ་དར་བའི་བོན་ལ། 

རྱོལ་བྱོན། 

འཁར་བོན། བསྒྱུར་བོན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། གཉའ་ཁི་བཙན་པོ་ནས་

རྒྱལ་རབས་དྲུག་པ་ཁི་ལྡེ་བཙན་པོའི་དུས་སུ་དབུས་འམ་ཤོད་འོན་བ་བར་རུས་

གཤེན་ཡིན་པའི་བིས་པ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལོན་པ་ཞིག་འདྲེས་ལོ་བཅུ་གསུམ་གི་བར་

དུ་བོད་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁིད་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ལ་མིའི་ནང་དུ་ཆུད་པ་ལ། མི་

མ་ཡིན་གི་ནུས་པས་ཡུལ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ན་ལྷ་འདྲེ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་

ཕན་གནོད་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་བེད། དེ་ལ་གསོལ་མཆོད་དང༌། ཡས་སག་གཏོང་

ལུགས་འདི་འདྲ་བས་པས་ཕན་ཟེར་བ་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པ་བྱུང༌། རྒྱལ་རབས་རྣམས་

སུ་གཉའ་ཁི་བཙན་པོ་ནས་ཁི་ཐོག་རེ་བཙན་བར་གི་རྒྱལ་རབས་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ལ་

ཆབ་སྲིད་བོན་གིས་བསྐྱངས་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་མ་བཤད་ཀང༌། བོད་ཡུལ་དུ་བོན་

དར་བའི་ཐོག་མ་འདི་ནས་བྱུང་བར་མངོན། འོན་ཀང་དེ་དུས་ཀི་བོན་རྣམས་ལ་མར་

འདྲེ་སྲི་གནོན་པ་དང༌། ཡར་རན་གི་ལྷ་མཆོད་པ་དང༌། བར་ཁིམ་ཐབ་འདོན་པ་

གསུམ་ཙམ་ལས། བོན་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་སོགས་ཀི་ཐ་སད་མ་བྱུང་བས་ཆོས་འབྱུང་
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དང་རྒྱལ་རབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་གི་གུམ་བཙན་པོའི་རིང་ནས་བོན་དར་བར་ཡང་

བཤད་དོ། །དེ་ལ་རྒྱུའི་བོན་ཆབ་ནག་ཅེས་ཀང་གགས་སོ། །

གཉིས་པ་འཁྱར་བྱོན་ནི། 

རྒྱལ་པོ་གི་གུམ་བཙན་པོའི་གི་ཤིད་བོད་ཀི་བོན་པོ་རྣམས་ཀིས་བེད་མ་

ཤེས་ནས། ཁ་ཆེ་དང༌། འབྲུ་ཤ་དང༌། ཞང་ཞུང་གསུམ་ནས་བོན་པོ་གསུམ་གི་ཤིད་

ལ་བོས་པ་ལ། གཅིག་གིས་གེ་གོད་ཁྱུང་དང༌། མེ་ལྷ་བསྒྲུབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྔ་

ཞོན་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་དང༌། གཏར་བ་ལེན་པ་དང༌། བ་སྒོས་ལྕགས་གཅོད་

པ་སོགས་ཀི་ནུས་པ་སོན། གཅགི་གིས་ཇུ་ཏིག་དང༌། ལྷ་བཀའ་དང༌། སོག་དམར་ལ་

སོགས་པ་མོ་བཏབ་ནས་ལེགས་ཉེས་གཏན་ལ་འབབས། གཅིག་གིས་གཤིན་པོ་

འདུར་བ་དང༌། གི་འདུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤིད་ཀི་བེ་བག་རྣམས་ཤེས། དེ་གསུམ་མ་

བྱུང་ཕན་ཆད་དུ་བོན་ལ་ལྟ་བ་འདི་ཡིན་བ་བ་མེད། དེ་ཕིན་ཆད་ནས་བོན་གི་ལྟ་བ་

ཅིག་ཀང་བཟུང་སེ། མུ་སེགས་དབང་ཕྱུག་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཁར་བ་བོན་དང་འདྲེས་

པ་ཡིན་སྐད། 

གསུམ་པ་བསྒྱུར་བྱོན་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་བསྒྱུར་བ་ནི། པཎི་ཏ་ཤམ་ཐབས་སྔོན་པོ་ཅན་གིས་ཆོས་ལོག་གཏེར་

དུ་བཅུག་ནས་ཁོ་རང་གིས་བཏོན་པ་བོན་དང་འདྲེས་པ་ལ་ཟེར། གཉིས་པ་བར་དུ་

བསྒྱུར་བ་ནི། ཁི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གི་དུས་བོན་རྣམས་ཆོས་ལ་འཇུག་དགོས་པའི་

བཀའ་ཁིམས་བས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བང་ཆུབ་ཟེར་བ་ལ། རིན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཆོས་ཉོན་
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བས་པས་ཁོས་མ་འདོད་པ་ལ། རྒྱལ་པོའི་ཁིམས་བཅད་པས་ཁོ་ཁོས་ཏེ་བོན་དང་

བསེབས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་འགའ་ཞིག་བོན་དུ་བསྒྱུར། དེ་རྒྱལ་པོས་

གསན་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་བོན་དུ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཀི་སྐེ་ཆོད་

གསུངས་ནས་མང་རབས་ཀི་སྐེ་བཅད་པས། བོན་རྣམས་སྐྲག་ནས་བསྒྱུར་འཕོ་དང་

བཅས་པ་གཏེར་དུ་སྦས་པ་རྣམས་ཕིས་སུ་བཏོན་པ་ལ་བོན་གཏེར་མ་ཡིན་ཟེར། 

གསུམ་པ་ཐ་མར་བསྒྱུར་བ་ནི། གང་དར་གིས་བསན་པ་བསྣུབས་རེས། གཙང་ཉང་

སོད་ན་གཤེད་རྒུར་ཀླུ་དགའ་བ་བས། དར་ཡུལ་སྒོ་ལག་བ་བ་དབུས་ཀི་བོན་གནས་

ཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མང་པོ་བོན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། ཡུམ་རྒྱས་པ་ལ་ཁམ་ཆེན། 

ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་ལ་ཁམ་ཆུང༌། གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བོན་མདོ། གཟུངས་སེ་ལྔ་ལ་ཀླུ་

འབུམ་དཀར་ནག་ཅེས་བཏགས། བར་ཆད་དང་བརོད་བ་ཆོས་དང་མི་འདྲ་བ་སྣ་

ཚོགས་བས་ཏེ། མཚོ་ལྔ་འདྲེའུ་ཆུང་གི་བག་ལ་གཏེར་དུ་སྦས། ཕིས་སུ་ཁོ་རང་གིས་

ཐོན་པ་ལྟར་བས་ནས་བཏོན། དེ་རེས་ཁྱུང་པོ་བོན་ཞིག་ལ་སོགས་པས་ཀང་དེ་འདྲ་

མང་དུ་བསྒྱུར། བསྒྱུར་བོན་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་པོ་དེ་ལ་ཆབ་དཀར་ཟེར་ཏེ་འབས་བུའི་

བོན་ཅེས་མིང་བཏགས་སོ། །

བོན་གི་ཆོས་ལ་བཀའ་འགྱུར་བིང་གི་ཚབ་ཡོད་ཅིང༌། ལྟ་བ་སོན་པའི་གཞུང༌། 

རོགས་པ་རིན་ཆེན་གསེར་གི་འཕེང་བ། ར་འགེལ་རླུང་གི་སྤུ་གི། མན་ངག་འཁོར་ལོ་

འོད་གསལ་སོགས་དང༌། སོམ་པའི་གཞུང༌། ཕུང་པོ་རང་འགྱུར་ཐིག་ལེ་དགུ་སྐོར། 

གསེར་ཐིགལུས་སེམས་ཉམས་མོང༌། སེམས་ལུང་ཡེ་ཁི་དཀར་པོ་སོགས་དང༌། 

སྤོད་པའི་སྐོར་ལ། ཁམས་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འབུམ། ཡེ་གཤེན་བཀོད་པ་
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དོན་གི་འབུམ། གཡུང་དྲུང་ས་བཅུ་ལམ་གི་འབུམ། རྣམ་དག་ཚུལ་ཁིམས་འདུལ་

བའི་འབུམ། དགེ་རྒྱས་ཚོགས་ཆེན་རོགས་པའི་འབུམ། གཞན་ཡང་ནད་འབུམ་ནག་

པོ། ཚེ་འབུམ་ཁ་བོ། སྨན་འབུམ་དཀར་པོ། གཏོ་འབུམ་ནག་པོ་སོགས་དང༌། འཕིན་

ལས་ཀི་སྐོར་ལ། གཏོ་ཐབས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། དཔྱད་ཐབས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང༌། 

གེར་སོམ་བཞི། སྐད་ཅོང་བརྒྱད། ཤི་ཐབས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། འདུན་ཐབས་བརྒྱད་

ཅུ་ར་གཅིག་སོགས་ཏེ་དེ་ལ་ཆབ་ནག་སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀི་བོན་ཟེར། བསྐྱེད་རོགས་

འབས་བུའི་སྐོར་ལ། སྤི་སྤུངས་བོན་མཛོད། ཕ་རྒྱུད་དྲག་པོ་དགུ་འདུས། མ་རྒྱུད་ཉི་

མ་དགུ་ཤར། ཁོ་རྒྱུད་མདོ་ཆེན་འབམས་པ་སོགས་ཏེ་དེ་ལ་ཆབ་དཀར་སྔགས་ཀི་

བོན་ཅེས་ཟེར། སྲུང་མའི་སྐོར་ལ། སྲོག་གི་སག་གདར་ཆེ་ཆུང༌། དྲ་བ་སྤུ་གི་དམར་

ནགདལ་འབམས་མ་མོའི་ཁག་སྒྲུབ་སོགས་དང༌། ཕོ་ཉ་བདུན། རྒྱལ་པོ། བཙན། 

དམུ། ཀླུ། གཟའ། དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀི་སྒྲུབ་སྐོར་དང༌། བོལ་སོང་འཁོར་ལོ་དགུ་

སྐོར། གཏད་ཀི་སྐོར། རོ་ཀུ་ཤག་པ་སྤང་རྒྱུག་ཐན་གི་སྐོར་སོགས་ཡོད་ཅེས་ཟེར་

རོ། །གཞུང་དེ་དག་ཏུ། མི་རྟག་པ་དང༌། ལས་འབས། བམས་སིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས། ཕིན་དྲུག་སོགས་ཀི་གཏམ་ཐར་ཐོར་དང༌། ལམ་ལྔ་ས་བཅུ། སྐུ་གསུམ་

སོགས་ཀི་རྣམ་བཞག་ཀང་བས། དབང་བསྐྱེད་རོགས། དམ་སོམ། རབ་གནས། 

སྦྱིན་སྲེག །དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད། གཤིན་ཆོག་སོགས་ཀི་དོད་དང་ལས་ཁ་ཚར་

བ་ཡང་མང༌། 

བཤད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དང་དབིབས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་ཅི་

རིགས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཡེ་གཤེན་ཏེ་ཐལ། ཆོས་སྐུ་ལ་བོན་སྐུ། ཡུམ་ཆེན་མོ་ལ་ས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དྲི་ཨེ་སང༌། ལོངས་སྐུ་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སྲིད་པ་སད་པོ། དག་བཅོམ་

ལ་གཤེན་སྲས། བང་སེམས་ལ་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ། བ་མ་ལ་དབོན་གསས། 

སོང་ཉིད་ལ་འ་མེ་ཉིད། ས་བཅུ་ལ་དྲི་མེད་ཤེལ་གི་ས། འོད་ཟེར་འཕོ་བ་རིག་འཛིན་

སིན་ཕུང་གི་ས། ཕག་རྒྱ་བསྒྱུར་པའི་ས་སོགས་ཀི་མིང་བཏགས་པས་མཚོན་བར་

ཆད་དང་མིང་འདོགས་སྒ་འདོད་རྒྱལ་བ་མང་དུ་སྣང༌། ལྟ་སོམ་སོགས་ཀི་འདོད་ཚུལ་

ལ། སྤིར་བོན་ལ་ཕི་བོན་དང་ནང་བོན་གཉིས་ཡོད་པར་གགས་ཤིང༌། བོན་གཞུང་

འགའ་ཞིག་ཏུ། དང་པོ་ཡེ་མེད་སོང་པ་ལ། །དེ་ནས་ཡེ་ཡོད་ཅུང་ཟད་སྲིད། །དེ་ནས་བ་

མོ་སྐྱ་ཙམ་སྲིད། །དེ་ནས་ཟིལ་པ་ཕྲུམ་ཙམ་སྲིད། །ཅེས་སོགས་ཟེར་ནས། མཐར་

སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་སོ་ང་ལས་སྐྱེས་པའི་ལུགས་དང༌། ཕྱྭ་དང་དབང་ཕྱུག་སོགས་

ཀིས་བས་པའི་ལུགས་སུ་སྣང་བ་རྣམས། མུ་སེགས་ཀི་ལྟ་བ་འཁར་བ་ཡིན་ཅེས་འབི་

གུང་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོས་གསུངས་ཤིང༌། དེང་སང་ཀུན་ལ་དར་ཆེ་བའི་གཏོ་ཆོག་

རྣམས་སུ་ཡང་གོང་གི་ཚིག་དེ་འདྲ་བ་མང་པོ་སྣང་ངོ༌། །

ཡང་བོན་གཞུང་འདུས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་བ་བ་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་དངོས་

རྣམས་ཞན་པས་ཡོད། །དམ་པའི་དོན་དུ་ཆགས་པ་སངས་པས་མེད། །གཉིས་ཀ་

སེམས་ཀི་ཆས་ཟིན་མ་ཆགས་མ་ཡེངས་པས། སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཞེས། མི་

རྟོག་ཡོངས་ཁབ་གསོལ་དྲངས་ན། །སོམ་པའི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན། །དེ་ལྟར་ལྟ་

སོམ་གཉིས་ཀ་འབེལ་བར་སྤད་ན། སྐྱེ་བ་འདི་ལ་ཐར་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་པར་

ངེས། །ཞེས་སོགས་ཀི་བཤད་ཚུལ་ནི། བཀའ་དང་བསན་བཅོས་ནས་བཤད་པ་དང་

དོན་འདྲ་བར་སྣང་ཞེས་སྤན་སྔ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་གིས་གསུངས། ཡང་ཀུན་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མཁེན་ཤེར་འོད་དང༌། སག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བས་བོན་གི་ཐེག་པ་དགུ་བ་རིང་མའི་རོགས་

ཆེན་དང་མཐུན་པར་ཡང་བཤད་དོ། །ཁོ་བོས་མཐོང་བའི་བོན་གཞུང་ཞིག་ན་འདི་

ལྟར་སྣང་སེ། གཞི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་གནས་ལུགས་ནི། སངས་རྒྱས་སེམས་

ཅན་གཉིས་ཀའི་སྔོན་རོལ་ན། འོད་གསལ་སོང་པ་བོན་གི་སྐུ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་རྣམ་

དག །བག་ཆགས་སྒིབ་པས་མ་གོས་ཤིང༌། ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ལ་ཅི་ཡང་གསལ་བ། 

གདོད་ནས་སངས་རྒྱས་ངོ་བོར་གནས་པ། བ་བའི་རྒྱུ་ལས་མ་གྲུབ། བེད་པའི་རྐེན་

ལས་མ་ལྟོས་པར་རོལ་མེད་ལྷུན་གྲུབ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་དེ། དེ་རྟོགས་པས་བཟང་དུ་

མ་སོང༌། མ་རྟོགས་པས་ངན་དུ་མ་སོང་བས། སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཡོད་

པ་དེ་གཉིས་ལ་བཟང་ངན་མེད། ཀུན་ལ་ཁབ་གདལ་ཆེན་པོར་ཡོད་པ་ནི་གཞིའི་

གནས་ལུགས་ཏེ། དེ་ལས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང༌། ཆོས་

ཐམས་ཅད་དེའི་ངང་དུ་གནས་སོ། །དེ་ཉིད་ཀི་རལ་འགག་མེད་དུ་འཆར་ཏེ། རྟོགས་

ན་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར། མ་རྟོགས་ན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་སུ་འཆར། དེའི་དོན་ཚར་

ཆོད་ནས་མངོན་དུ་གྱུར་ན་གཞི་ཡེ་གནས་ཀི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་

རྟོགས་ན་རང་རྒྱུད་ལ་རང་ཆས་སུ་འཆར་བ་སེ། དེ་ཤར་ནས་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་

མངོན་གྱུར་དུ་ཐོབ་བོ། །གནས་ལུགས་དེའི་ངོ་བོ་མ་སྒིབ་རེན་པར་ས་ལེ་གསལ་བ། 

རིག་པ་རྟོག་དཔྱོད་གཡོ་རོལ་གིས་མ་གོས་པའི་གཅེར་བུ་ལ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་ཏེ། 

དེའི་ཚེདྲན་མེད་དུ་ཧད་དེ། །གཏད་མེད་དུ་ཕོད་དེ། རྟོག་མེད་དུ་རེན་ནེ། འཛིན་མེད་

དུ་ཧྲིག་གེ་བ་དེ་ལ་རང་བྱུང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བ། དེ་ལ་ཅར་གིས་ལྟ་བ་ནི་ལྟ་

བ་ཞེས་བའོ། །
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སོམ་པ་ནི། ཙིཏྟ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ར་འདབ་བརྒྱད་དུ་གནས་པའི་

དཀིལ་ན་དྭངས་མ་ལྔ། དེའི་དཀིལ་ན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཚོན་གི་གྲུ་གུ་བསོག་པ་འདྲ་བ། 

དེའི་དཀིལ་ན་བོན་སྐུ་འོད་ཀི་གོང་བུ་གནས་ཏེ། དེ་ནི་ངོ་བོ་སོང་པས་རྟག་པར་མ་

སོང༌། རིག་ཅིང་གསལ་བས་ཆད་པར་མ་སོང༌། ཅི་ལྟ་བུར་ཡང་དམིགས་སུ་མེད་པ། 

དེའི་ར་སྒ་འོད་ཟེར་གསུམ་ལ། སོ་གསུམ་ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་དྲུག་འགག་མེད་དུ་

འཆར། དེའི་ངོ་བོ་ལ་ལྟ་བ་ལྟ་མཁན་གཉིས་མེད་དུ་ཅེར་གིས་བལྟས་པས་ལྷང་གིས་

ཤར་བ་ལ་ཡེངས་མེད་འབལ་མེད་དུ་འཇོག་པ་ནི་སོམ་པ་ཡིན་ཟེར། དབེ་ན། ཐུན་

སོམ། ངང་སོམ། ཀོང་སོམ་གསུམ་གི་དང་པོ་ནི་ངོ་འཕོད་ནས་གངས་དང་ཐུན་དུ་

བཅད་ནས་སོམ་པ་སེ། དང་པོ་གནས་པ་ཉུང༌། བར་དུ་ཆ་མཉམ། མཐར་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ངང་དུ་ཧྲིལ་གིས་འགོ། དེ་ཡང་བཞག་ན་སོད། བཏང་ན་འགོབཟུང་ན་ཟིན། 

དགོས་དུས་སེབས་ན་ཐུན་སོམ་ཚད་དུ་འཁོལ་བ་ཡིན། 

གཉིས་པ་ནི། སྐབས་ཤིག་སྣང་བ་རང་གོལ་གི་ཉམས་འཆར། ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་འདུ་འབལ་མེད་པས། སོམ་མེད་དང་ཡེངས་མེད་དུ་གནས་པ་བྱུང་ན་ངང་སོམ་

ཚད་དུ་འཁོལ་བ་ཡིན། གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་རིག་པ་དེ་ཉམས་སུ་བངས་པས་

དོན་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་བསོམ་བ་སོམ་བེད་ལས་འདས་པ་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ལྟ་བུ་

འཛིན་རྟོག་བོ་ལས་འདས་པ་ཅིག་འབྱུང༌། དེ་ཙ་ན་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་

སུ་འཆར། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བོན་དབིངས་རྣམ་དག་ཏུ་རྟོགས་ཏེ། འཁོར་འདས། 

བཟང་ངན། སང་བང༌། དབེར་མེད་རོ་གཅིག་པར་གྱུར་ནས་བོན་སྐུ་རང་ས་ཟིན་པས་

ཀོང་སོམ་ཟད་སར་སྐྱེལ་བའོ། །ཞེས་བྱུང་ངོ༌། འདི་དག་ནི་ཕིས་ཀི་རོགས་ཆེན་པས་
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ཟེར་ལུགས་དང་དབིབས་མཚུངས་པ་འདུག་པས་བོན་རོགས་གཉིས་ཐུགས་ནང་

གཤིན་པོ་ཡོད་འདྲའོ། །

ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུས་བོན་གི་གཞུང་བསྲང་ཟེར་ཏེ། དགུ་ནི། ཕྱྭ་གཤེན། 

སྣང་གཤེན། འཕྲུལ་གཤེན། སྲིད་གཤེན་ཏེ་རྒྱུའི་ཐེག་པ་བཞི། དགེ་བསེན། ཨ་

དཀར། དྲང་སྲོང༌། ཡེ་གཤེན་ཏེ་འབས་བུའི་ཐེག་པ་བཞི། ཁད་པར་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་

གཅིག་སེ་དགུའོ། །ཕྱྭ་གཤེན་ལ་གཏོ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། དཔྱད་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང༌། 

སྣང་གཤེན་ལ་གེར་སོམ་བཞི། སྐད་ཅོང་བརྒྱད། གཏའ་རག་བཞི་བཅུ་ར་གཉིས། 

འཕྲུལ་གཤེན་ལ་ལྟ་བང་རྫུ་འཕྲུལ་གི་གཞུང༌། སྲིད་གཤེན་ལ། ཤི་ཐབས་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ། འདུར་སོ་བཞི་འདུལ་ཐབས་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིགདགེ་བསེན་ལ་སྣོད་བཅུད་

འབྱུང་རོགས་ཀི་མདོ་སེ་སོགས་དང༌། དྲང་སྲོང་ལ་འབུམ་སེ་བཞི་སོགས་དང༌། ཨ་

དཀར་ལ་རྒྱུད་ལུང་དུ་མ་དང༌། ཡེ་གཤེན་ལ་སེམས་ལུང་སེ་བཞི་དང༌། ཁད་པར་བ་

ལ་མན་ངག་སེ་ལྔ་ཡོད་ཟེར། རྒྱུ་བོན་བཞིས་གཟུང་འཛིན་གི་རྟོག་པ་ཆ་བཞི་

སོང༌། །དགེ་བསེན་དྲང་སྲོང་གཉིས་ཀིས་ཉོན་སྒིབ་སྦྱོང༌། ཨ་དཀར་ཡེ་གཤེན་གཉིས་

ཀིས་ཤེས་སྒིབ་སྦྱོང༌། ཁད་པར་ཆེན་པོས་ལྷན་སྐྱེས་རད་ནས་གཅོད། ཡང་རྒྱུའི་

བོན་བཞིས་བསྐལ་པ་དུ་མར་སྦྱངས་པས་མོས་སྤོད་ཀི་ས་གཞི་ཐོབ། དགེ་བསེན་

དང་དྲང་སྲོང་གིས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་ལ་ལམ་བགོད་ནས་ཐར་པ་ཐོབ། ཨ་

དཀར་ཡེ་གཤེན་གིས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ལ་ཐར་པ་ཐོབ། ཁད་པར་ཆེན་པོས་ཚེ་གཅིག་

གིས་བོན་སྐུ་ཐོབ་ཅེས་བཤད་དོ། །བོན་ཇི་ལྟར་དར་བ་དང་འདོད་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་

བཤད་པའི་གཞུང་མ་རེད་པས། བོད་དུ་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་དུ་འབྱུང་ཚུལ་རྣམས་འབི་
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གུང་དགོངས་གཅིག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། ལྟ་སོམ་དང་ཐེག་པ་སོགས་ཀི་

འདོད་ཚུལ། ཡུལ་མང་མཁར་གསང་བའི་བོན་ཕུག་ཏུ། སག་གཟིགརྒྱ་དཀར་

ནག །བོད་ལ་སོགས་པའི་རིག་འཛིན་མཁས་པ་མཐའ་དག་འདུས་ནས། བོན་གི་སོ་

མོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་ལས་བ་ས་པའི་གསང་སྔགས་རོང་འཕང་ཉི་འོད་རྒྱན་བ་བ་

ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བིས་སོ། 

།བོད་ན་གཤེན་དར་སིང་དང༌། རྒྱལ་མོ་རོང་དུ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་སིང་སོགས་

ཡོད་པ་དུས་ཕིས་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་དམག་གིས་བཤིགས་ནས་ལྷ་སིང་དུ་དགའ་ལྡན་

བ་བའི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་གསར་འཛུགས་པ་མཛད། བོན་ལུགས་མི་ཆོག་པའི་

བཀའ་ཡམ་ཙམ་ཞིག་བསྒགས་ནའང༌། ད་དུང་རྒྱལ་རོང་དང་ཚ་ཁོ་སོགས་ན་བོན་སེ་

མང་ཙམ་ཡོད་པ་སྣང་ངོ༌། །ཆོས་དང་བོན་ཞེས་འགལ་བའི་ཚད་བེད་ཀང༌། །ཆོས་ལ་

བོན་འདྲེས་བོན་ལ་ཆོས་འདྲེས་པས། །ཆོས་མིག་རྡུལ་བལ་མི་ལྡན་བདག་ལྟ་

བུ། །ཆོས་བོན་རྣམ་དབེ་འབེད་ལ་སྒིད་ལུག་གྱུར། །བོན་ཞེས་སྨོད་ཀང་གལ་ལ་

ཐུག་པའི་དུས། །བོན་པོ་ཇུ་ཐིག་ཅན་ལ་བང་དོར་འདྲི། །བོན་ལྟར་གེར་ལ་དགའ་ཞིང་

གཏོ་ཐབས་སོགས། །བོན་གི་བཅོས་ཀས་ཕན་པར་ཀུན་གིས་རེ། །མནོ་བསམ་

བཏང་ཚེ་ཚེ་རབས་འདི་ཉིད་དུ། དུ་མའི་སོས་འདི་འདི་ལྟར་བེད་ཅི་ཁོམ། །ཁོམ་དུས་

ད་ལན་ལན་ཅིག་ཐོབ་དུས་སུ། །སུ་ཞིག་བསམ་གཏན་གཏན་དུ་སོམ་མི་བེད། །བེད་

རྒྱུ་མ་མང་བེད་ན་དམ་ཆོས་ཀིས། །སྨྲ་བ་མ་མང་སྨྲ་ན་ཆོས་གཏམ་སྨྲོས། །བསམ་རྒྱུ་

མ་མང་བསམ་ན་ལས་འབས་སོམས། །འགོ་འདུག་མ་མང་འགོ་ན་དབེན་པར་

སོང༌། །ཆོས་མིན་འཇིག་རྟེན་མིན་པའི་གཏམ། །མཁོ་མིན་མི་མཁོ་མིན་པ་
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འདི། །རྒྱས་མིན་བ་ས་པ་མིན་པ་རུ། །གསལ་མིན་མི་གསལ་མིན་ཙམ་

གེངས། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་ལེགས་བཤད་

ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ལས། བོན་གི་གྲུབ་མཐའ་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་ཡུལ་ཆེན་མཁའ་དབིངས་སུ། །རྒྱལ་བའི་འཕིན་ལས་གོ་ལའི་

ལམ་ཡངས་ལས། །ཆོས་བོན་རིག་བེད་ཉི་ཟླ་རྒྱུ་སྐར་རྣམས། །རིམ་པར་ཤར་བའི་

བྱུང་བ་གེང་བར་བ། །

རྩ་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

དེ་ཡང་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་འདིའི་མིང་རྒྱ་ནག་རང་སྐད་ལ་ཤེན་ཊེའུ་ཞེས་ལྷ་

གིང་དུ་གགས་ཆེ་ཞིང༌། ཤེའ་ན་ཊེའུ་ཞེས་ལུས་འཕགས་གིང་དུའང་འབོད་དོ། །རྒྱ་

གར་བ་རྣམས་ཀིས་མ་ཧཱ་ཙི་ན་ཞེས་འབོད་དེ། མ་ཧཱ་ནི་ཆེན་པོ་དང༌། ཙི་ན་ཞེས་པ་

ཚིན་ཞེས་པའི་རྒྱ་སྐད་ཟུར་ཉམས་པ་སེ། རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། ཚིན་

གིརྒྱལ་སྲིད་ལ་ཤི་ཧུའང་བ་བའི་རྒྱལ་པོ་སོབས་དང་མངའ་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་

གིས་མཐའ་དབུས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་དབང་བསྒྱུར་བར་བརྟེན། མཐའ་མི་རྣམས་

ཀིས་རྒྱའི་ཡུལ་གྲུའི་མིང་ལ་ཡང་རྒྱལ་སིད་ཀི་མིང་གིས་སྨྲས་ཏེ་ཚིན་གི་རྒྱལ་

ཁམས་ཞེས་འབོད་པ། རིམ་གིས་ཚིན་ཞེས་པ་སྒ་ཉམས་ནས་ཙི་ན་ཞེས་གགས་པར་

སྣང་ངོ༌། །བོད་དག་གིས་རྒྱ་ནག་ཅེས་འབོད་པ། རྒྱ་མི་རྣམས་གོས་ཀི་ཁ་དོག་ནག་

པོ་གཙོ་བོར་བེད་པས་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་སེ། འཕགས་ཡུལ་ལ་རྒྱ་གར་ཞེས་འབོད་

པའང་ཡུལ་དབུས་ཀི་མི་རྣམས་རས་དཀར་གོན་པ་ཤས་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་བཏགས་

པའོ། །འོན་ཀང་ཡི་གེར་འབི་བའི་ཚེ་རྒྱ་དཀར་ཞེས་མི་འབི་བར་རྒྱ་གར་ཞེས་འབི་བ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནི། ཕལ་སྐད་ལ་དཀར་པོ་ལ་གར་པོ་ཞེས་བཀག་པར་བེད་པའི་རྒྱུན་འབམས་པ་

ཡིན་གི། །འགའ་ཞིག་གིས་སྒ་བཤད་གཞན་བེད་པ་ནི་རྟོག་བཟོར་སྣང་ངོ༌། །ཡུལ་གྲུ་

ཆེན་པོ་འདིར་གྲུབ་མཐའ་ལ་ལུགས་སྲོལ་ཇི་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ནི། རྒྱའི་ཡིག་ཚང་ཁུངས་

མ་དག་ལས་འདི་ལྟར་བཤད་དོ། །

ཡུལ་འདིར་ལུགས་སྲོལ་ཐོར་བུ་པ་སྣ་ཚོགས་ཞིག་བྱུང་ནའང་ཉི་ཚེ་བར་ཟད་

ལ། གནས་ལུགས་ཀི་དོན་གསལ་བར་བེད་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཆེན་པོ་ནི་གསུམ་སེ། 

ཤེའུ། དོའུ། ཇིང་རྣམས་སོ། །དེ་ལས་དང་པོ་ནི་སྐར་མ་ལྟ་བུ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་ཟླ་

བ་ལྟ་བུ་དང༌། གསུམ་པ་ནི་ཉི་མ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །

འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་ན། ལུགས་སྲོལ་དང་པོ་གཉིས་བྱུང་ཚུལ་དང༌། 

ཉི་ཚེ་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཚུལ་དང༌། ཆོས་ཀི་ལུགས་སྲོལ་བྱུང་ཚུལ་དང་གསུམ་

མོ། །དང་པོ། ལུགས་སྲོལ་དང་པོ་གཉིས་བྱུང་ཚུལ། དང་པོ་གཉིས་ལས། 

སྐར་མ་ལྟ་བུ་ཤྟེའུ་ཞྟེས་བ་བའི་ལུགས་སྱོལ་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

ཤེའུ་ཞེས་པ་ཡི་གེའི་མིང་ཡིན་པས་ཡི་གེའི་སྲོལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནའང༌། སོབ་

དཔོན་ཨ་ནུས། བསབ་པ་ཀུན་གི་གཞི་འཛིན་ཅིང༌། །རིག་བེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་

རྒྱུ། །མིང་ཚིག་བརོད་པ་ཀུན་གི་གཞི། །ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་བཤད་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པར། ལུགས་སྲོལ་འདི་ཡི་གེ་འབི་ཀོག་གི་ཚུལ་ཙམ་

ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར། རིག་གནས་སྣ་ཚོགས་དང༌། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཀི་རྣམ་བཞག་

སོགས་དོན་གི་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་ངོ༌། །དེས་ན་

ཤེའུ་ཞེས་པ་དོན་འགྱུར་བས་ན་བསབ་ཚིག་གི་གཞུང་ཞེས་སམ་རིག་བེད་ཀི་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ལུགས་ཞེས་པའོ། །

དེའི་བྱུང་ཚུལ་ནི། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོག་མ་ཧྥུ་ཥི་ཞེས་བ་

བ་རིག་པའི་གནས་དང་བང་དོར་གི་ཚུལ་རང་སོབས་ཀིས་འབེད་ནུས་པ་ཞིག་བྱུང། 

དེས་བོན་པོ་མཁས་པ་ཚཱང་ཀི་བ་བ་ལ་གཏད་ནས་རྒྱའི་ཡི་གེ་འདི་ཐོག་མར་བཟོས། 

དབིབས་གཟུགས་དང༌། དམིགས་བསལ་དང༌། དངོས་བསན་དང༌། ཟུང་འཇུག་

དང༌། འཕྲུལ་ཤེས་པ་དང༌། སྒ་སྦྱོར་ཏེ་དོན་དྲུག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ། སྨྱུག་མའི་སམ་

ཊར་ས་རིས་འབི་བའི་སྲོལ་བཏོད། དེ་དུས་ཀི་ཡི་གེ་ནི་ཀྲོན་ཙི་ཞེས་པ་འཁོར་ཡིག་

ཡིན་པ་ལ། ཕིས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཚིན་ཤི་ཧུང་གི་བོན་པོ་ལི་ཟི་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ཕལ་དུ་

འཇུག་བདེར་བསམས་ནས་ལི་ཟི་ཞེས་གགས་པའི་ཡི་གེ་བཟོས། དམག་དཔོན་མེང་

ཐ་ཡན་གི་རི་བོང་གི་མཇུག་མའི་པིར་དང༌། ཐང་ཤིང་གི་དུ་བའི་སྣག་ཚ་བཟོས་ནས་

གོས་དར་ལ་བིས། ཡང་དུས་ཕིས་ཉུག་རུམ་པ་ཚའི་ཝན་བ་བས་ཤོག་གུ་བཅོས། དེ་

ནས་ཁའི་ཙི་ཞེས་གཟབ་མ་ཤར་དང༌། ཚོའུ་ཟེ་ཞེས་པའི་གཤར་མ་རྣམས་རིམ་གིས་

དར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཧ་ཅང་ས་ཆོས་སུ་གྱུར་ཏེ་ར་བའི་དོན་རྣམ་པ་དྲུག་དང་ཕལ་

ཆེར་འགལ། ལྟར་སྣང་དང་དོན་མེད་དོན་ལོག་གི་བསན་བཅོས་དུ་མ་དར་བས། ལི་

ཟི་དང་མེང་ཐེན་གི་རིག་པ་དེཕལ་དུ་ཕན་ཕན་འདྲ་ཡང༌། ཕུགས་སུ་མི་ལེགས་པ་

ཆེན་པོར་སོང༌། ཞེས་ཕི་རབས་ཀི་གཟུར་གནས་རྣམས་གེང་བར་བེད་དོ། །བསན་

བཅོས་བྱུང་ཚུལ་ནི། གོང་གི་རྒྱལ་པོ་དེས་པཱ་བཀྭའི་གཞུང་ལྱ་ཤན་ཞེས་པ་བརམས་

པ་གཞུང་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་དང་པོ་དང་རེ་མོར་གྱུར་པ་ཡིན། འདིས་ནེ་ཀིང་ཞེས་པ་

གནས་ལུགས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ནང་གི་ཆོས་བ་བ་ཡང་བརམས་སོ། །དེ་ནས་



  360  

ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེང་སང་ཨུ་ཀིང་སེ་གཞུང་ལྔར་གགས་པ་བྱུང་སེ། ཡཱི་ཀིང༌། ཤཱི་ཀིང༌། ཤུའུ་ཀིང༌། 

ལི་ཀིང༌། ཆུན་ཆོའུ་ཞེས་པ་ལྔ་ཡིན་ལ། ཡཱི་ཀིང་ནི་གོང་གིཧྥུ་ཥིས་བརམས་པ་ཡིན་

ལ། གཞན་བཞི་རོམ་པ་པོ་སུ་ཡིན་རད་མ་ཆོད། གཞུང་འདི་ལྔ་ནི་ཤེའུ་ཞེས་གགས་

པའི་ལུགས་སྲོལ་གི་ར་བ་ཡིན་ནའང༌། མིང་ལ་ཤེའུ་ཞེས་མིང་འདོགས་པར་ཇིང་

ཞེས་འབོད་པར་སྣང༌། ཤིའུ་དངོས་ནི། གཞུང་དེ་དག་གི་འཕོས་དོན་ནམ་ཉེར་མཁོ་

ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཐོག་མར་སོན་པ་པོ་ནི་ཁུང་ཕུའུ་ཙིའམ་ཁུང་ཙི་ཞེས་གགས་པ་སེ། 

བོད་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་སྐད་ཇི་བཞིན་མ་ཐོན་པར་ཀོང་ཙེ་ཞེས་འབོད་པ་དེའོ། །

འདི་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བོན་ནས་ལོ་ཧ་ཅང་མི་མང་ཙམ་ན། ཊིའུ་

ཝང་ཞེས་པའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་མཇུག་ཙམ་ཊེའུ་ཝིང་ཝང་གི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་

ས་ཆེན་པོ་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཤན་ཇུང་གི་ཡུལ་དུ་བྱུང༌། འདིའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་

ཐར་རྒྱ་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་གགས་ཆེ་ཞིང་སྐྱེས་མཆོག་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང༌། 

ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་ཁིམས་དང་མི་དྲག་ཞན་འབིང་གསུམ་གི་མི་ཆོས་བེད་ལུགས་

སོགས་འདིས་བས་པའི་ལུགས་ཀི་བསན་བཅོས་ལ་ཁུངས་ཚད་མར་བེད་ཅིང༌། 

དུས་ཐོག་དེ་ནས་བཟུང་སེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱལ་སྲིད་འཕོ་འགྱུར་མང་པོ་བྱུང་ཀང་

ཀོང་ཙེའི་ལུགས་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་བཟུང་སྣང་ལ། རྒྱལ་སྲིད་ཀི་སོབ་དཔོན་ཡིན་ཞེས་

ཀོང་ཙེའི་གཟུགས་དང་མིང་བང་ལ་རྒྱལ་པོ་ན་རིམ་གིས་ཕག་བེད་པའི་སྲོལ་ཀང་

ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡོད། ཀོང་ཙེའི་རིགས་བརྒྱུད་ལ་གོང་ནས་ད་ལྟ་གུང་གི་ལས་ཚན་

གནང་བཞིན་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེང་སང་གི་གུང་འདི་ཀོང་ཙེ་ནས་མི་རབས་བདུན་ཅུ་

དོན་གསུམ་པ་ཡིན་ཟེར་རོ། །
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བོད་དག་གིས་ཀོང་ཙེ་འཕྲུལ་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ཞིག་ཏུ་

བས་པ་དང༌། ནག་རིས་ཀི་གཏོ་བཅོས་ལ་ལར། །ཀོང་ཙེའི་མངོན་རྟོགས་བསོམ་

ཚུལ་སོགས་ཀིརྣམ་བཞག་བས་པ་དང༌། ཡང་ལ་ལས་བཟོ་བོ་ཀོང་ཙེ་ཞེས་བཟོའི་

འདུ་བེད་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཏུ་གོ་འདུག་པ་ནི་མུན་ནག་ལག་ནོམ་གི་དཔེར་སྣང་

ངོ༌། །དེ་ལྟ་ན་ཤེའུ་ཞེས་གགས་པའི་ལུགས་སྲོལ་གསལ་བར་བེད་པ་པོ་ནི་ཁུང་ཕུའུ་

ཙི་ཡིན་ལ། དེས་ལུགས་འདིའི་ར་བའི་གཞུང་ཚིགས་རང་ཁ་ཤས་ཙམ་བརམས་བ་

སོབ་མ་དང་ཡང་སོབ་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་ལ་ཟི་ཤེའུ་ཞེས་ཡིག་ཆ་

བཞིར་གགས་པ་སེ། རྒྱའི་སོབ་གྲྭ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐོག་མར་ཡི་གེ་ཕི་མོ་བསབས་

ནས་སོབ་གཉེར་བེད་པའི་གཞི་ཡིན་ནོ། །ཡིག་ཆ་བཞི་ནི། ཏ་ཤེའུ། ཅུང་ཡུང༌། ལཱུན་

ཡུས། མེང་ཙེ་སེ་བཞིའོ། །དེའི་དང་པོ་ཏ་ཤེའུ་ནི། ཁུང་རིའི་གཞུང་ཉུང་ངུ་དེ་ཙེང་ཙེ་

བ་བ་ཞིག་གིས་ཁུང་ཙི་ལ་དྲིས་ནས་རྒྱས་པར་བས་པའོ། །ཅུང་ཡུང་ནི། ཙེ་སེ་བ་བ་

ཞིག་དང༌། ལུན་ཡུས་ནི། ཙེ་ལེའུ། ཙེ་ཀང༌། ཙི་ཤ་བ་བ་གསུམ་གིས་སྒིགས། མེང་

ཙེ་ནི། རོམ་པ་པོའི་མིང་བསན་བཅོས་ལ་བཏགས་པ་སེ། དེ་རྣམས་ཁུང་རིའི་སོབ་མ་

དང་ཡང་སོབ་ཡིན་པར་སྣང༌། ཊེའུ་རྒྱལ་སྲིད་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་བསན་བཅོས་

རྣམ་གངས་མང་དུ་བྱུང་སེ། དུས་མཉམ་དང་སྔ་ཕི་ཅི་རིགས་པར་རིག་གནས་སྨྲ་བའི་

སོན་པ་བརྒྱ་ཕག་བྱུང་བར་གགས་པས་དེ་དག་གིས་སྔར་གི་གཞུང་དེ་དག་ལ་ཟུར་

བཀོལ་དང་ལྷན་ཐབས་ཀི་ཚུལ་གིས་སྦྱར་བའི་བསབ་གཞུང་ཐོར་བུ་བ་མང་པོ་

བརམས་ཤིང༌། རྒྱལ་སྲིད་ཀི་གཞུང་སྲོང་བར་བེད་པའི་ཁིམས་ཡིག་གི་སྲོལ་ནི། 

ཧཱན་གུར་གི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་སོབ་དཔོན་མཁས་པ་ཤེའུ་ཧུ་བ་བ་ཞིག་གིས་ཀོང་
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ཙེའི་ཚིག་རྒྱས་པར་བཀྲལ་ནས་སྲོལ་གསལ་བར་བས་པ་ཡིན་པར་སྣང༌། ཕིས་སུ་

ཙེའུ་ཕུ་ཙེ་བ་བའི་མཁས་པ་ཆོས་ལུགས་མང་པོ་ལ་སྦྱངས་པ་ཞིག་གིས་གཞུང་མང་

དུ་བརམས་པས། དེང་སང་དེ་གཙོ་བོར་བེད་པ་མང་ངོ༌། །ཡང་ཀང་ཅན་བ་བ་བོད་

ཀི་དེབ་ཐེར་དུ་གགས་པ་དང་དབིབས་མཚུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཙོ་བོར་བས་པའི་

གེགས་བུ་སྔ་ཕིར་བྱུང་བ་ཆེས་མང་བ་ཞིག་སྣང་ངོ༌། །ཤེའུ་ཞེས་བ་བའི་སྲོལ་འདིའི་

ཁོངས་ནས་རིག་གནས་མང་པོ་ཐོན་པ་ལས། ཐོག་མར་བྱུང་བ་ནི་རིས་ཀི་སྐོར་ཏེ། 

གོང་དུ་བཤད་པའི་ཨུའུ་ཙིང་གི་དང་པོ་ཡཱི་ཀིང་གི་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་རིས་ཀིརྣམ་

བཞག་ཡིན་པས་སོ། །ཡཱི་ཞེས་པ་བརེ་བ་དང་སོས་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པས། ཐང་གི་

དུས་སུ་བོད་དུ་འགྱུར་བའི་ནག་རིས་ལ་སོར་ཐང་ཞེས་བཏགས་པའང་རྒྱུ་མཚན་དེ་

ཉིད་དོ། །

དེའི་བྱུང་ཚུལ་ནི། གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ལྟར་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་

རྒྱལ་པོ་ཧུང་གསུམ་དང་དི་ལྔ་ལས། ཧུང་དང་པོ་རྒྱལ་པོ་ཧྥུ་ཥི་ཞེས་བ་བའི་དུས་སུ་

དེང་སང་ཧེ་ནན་ཞེས་འབོད་པའི་ཡུལ་གྲུའི་ཧེ་ཞེས་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོའི་ནང་ནས། 

ལུང་མཱ་སེ་འབྲུག་རྟ་ཞེས་པ་ལུས་པོ་བིངས་རྟའི་རྣམ་པ་ལ་མགོ་མཇུག་གཉིས་འབྲུག་

དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཐོན། དེའི་རྒྱབ་ཏུ་པཱ་བཀྭ་སེ་རི་མོ་བརྒྱད་ལ་བོད་སྐད་དུ་ཟུར་

ཆགས་པས་སར་ཁ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་འདུག་པ་མཐོང་ནས། པཱ་བཀྭ་ཞེས་པའི་ཕག་

རྒྱའི་རི་མོ་བཟོས། པཱཀྭ་བརྒྱད་ལ་བརྒྱད་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞིར་ཕེ་ནས་བཤད་པ་ལྱན་

ཤན་ཞེས་བ་བའི་གཞུང་གིན་རིའི་རྣམ་འགྱུར་གཙོ་བོར་བས་པ་ཞིག་བརམས། 

འབྲུག་རྟའི་རྒྱབ་ཀི་རི་མོ་དེ་ལ་ཧེ་ཐོའུ་ཟེར་ཏེ། ཐོའུ་ནི་རི་མོའམ་དཔེ་རིས་ཟེར་བ་
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ཡིན་ལ། ཧེ་ནི་འབྲུག་རྟ་ཐོན་པའི་ཆུ་བོའི་མིང་སེ་འབྱུང་ཁུངས་ལས་མིང་དེ་ལྟར་

བཏགས་པའོ། །

འདིས་བཤད་པའི་པཱ་བཀྭའི་གནས་ཚུལ་ལ་གནམ་སྔ་མའི་ལུགས་ཟེར། 

དེརེས་ཤེན་ནོང་བ་བས་ཀུའི་ཙང་ཞེས་པའི་སོར་ཐང་གི་གཞུང་ཁོ་ན་སའི་རྣམ་

འགྱུར་གཙོ་བོར་བས་པ་ཞིག་བརམས། ཡང་ཤྭན་ཡན་ཞེས་པའི་རི་ལས་ཁྱུང་གིས་

ཁེར་བྱུང་ཡང་ཟེར། ཁྱུང་སྐད་ལ་དཔེ་བས་ནས་བརམས་པ་ཡིན་ཞེས་ཀང་ཟེར་བའི་

གཞུང་ཞིག་ཀང་བྱུང་འདུག་སེ་གགས་ཆུང་ངོ༌། །ཧུང་གསུམ་པ་ཡིའི་ཥྱུང་ཞིས། 

གཟའ་སྐར་མ་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ནས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་ཕོ་མོའམ་ཐབས་ཤེས་ཀི་ཕེ་བས་

ར་བ་བཅུ་དང༌། བི་བ་གང་སོགས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀིས་བ་ས་པའི་ལོ་ཟླ་ཞག་

དུས་ཀི་རྣམ་བཞག་མཛད་ཅིང་དམར་འཁིད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཧུན་ཐེན་ཡི་ཞེས་པའི་ཆ་

སྤད་གོང་བུར་བཟོས་པ་དང༌། རི་མོར་བིས་པ་གཟའ་སྐར་འཁོར་ཚུལ་རྟོགས་ས་

བའང་བཟོས། ད་ལྟའི་ཙི་མིན་ཅུང་དང༌། བེ་ཡོའུ་སོགས་ཀང་དེའི་རིགས་སུ་

གཏོགས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཤིང་རྟ་དང་གྲུ་དང་མཁར་རོང་གི་བཀོད་པ། ལྱུས་ལྱུས་བཅུ་

གཉིས་སོགས་རོལ་ཆ། རུ་མཚོན་གི་བེ་བག་སོགས་ཀང་ཐོག་མར་བཟོས་པས་

ལུས་བཟོ་ཕལ་པའི་རིགས་རྣམས་ཀང་འདི་ནས་བྱུང་བར་སྣང་ངོ༌། །གནམ་ཕི་མའི་

ལུགས་ནི། དི་ལྔ་ལས་བཞི་པ་ཡོའུ་ཐོའུ་ཐང་ཞིའི་གནམ་ལོའི་ཐོག་མ་ཤིང་འབྲུག་ལོ་

ལ་ལྷོ་ཕོགས་ནས་ཡུའི་ཤང་ཞི་བ་བའི་འབངས་ཞིག་གིས་རུས་སྦལ་ངོ་མཚར་ཅན་

ཞིག་རེད་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བ་གཟིགས་པས་རུས་སྦལ་གི་རྒྱབ་ཏུ་དུས་ཚིགས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀི་རྣམ་བཞག་རི་མོའི་ཚུལ་གིས་རྒྱས་པར་ཡོད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་རིས་ཀི་སྐོར་

ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་ལ། ཤིང་འབྲུག་དེ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་

འབྲུག་ཆེན་ལུང་རྒྱལ་པོ་ཁིར་བཞུགས་པའི་ལོ་ཡན་ལ་ལོ་གངས་བཞི་སོང་དང་གོ་

གཉིས་སོང་ཟེར་ར། ོ། ཡང་ལ་ལས། ཡོའུ་རྒྱལ་པོ་ལ་འབངས་ཤིག་གིས་རུས་སྦལ་

ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ཕུལ་བའི་གཏམ་ཡོད་ཀང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བ་བ་འདི་འདྲ་བས་ཀི་

བཤད་པ་མེད། རེས་སུ་ཞིའི་ཡུའི་ཝང་གིས་ཧེ་ནན་ཕོགས་ཀི་ལཱུ་ཞེས་པའི་ཆུའི་ནང་

ནས་ཤེན་ཀུས་ཏེ་སྤྲུལ་པའི་རུས་སྦལ་ངོ་མཚར་བ་རྒྱབ་ན་པཱ་བཀྭའི་རི་མོ་ཡོད་པ་

ཞིག་ཐོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རིས་ཀི་རྣམ་བཞག་བགིས། འདི་ལ་ལཱུ་ཐོའུ་ཟེར་ཏེ། ཐོའུ་

ནི་དཔེ་རིས་དང༌། ལཱུ་ནི་སྔ་མ་ལྟར་འབྱུང་ཁུངས་ཀིས་བཏགས་པའོ། །ཞེས་ཟེར། 

གང་ལྟར་ཡང་གནམ་སྔ་ཕིའི་ཁད་པར་ནི། གནམ་ས་སོ་སོར་མ་ཕེ་བའི་གོང་དང༌། 

ཕེ་བའི་དུས་ལ་བེད་པར་སྣང་བས། དེས་ན་མཐར་ཐུག་གི་དུས་སུ་ཡང་པཱ་བཀྭའི་

ཚུལ་ལུགས་རང་གི་ངང་གིས་གྲུབ་པའི་འགྱུར་མེད་ཞིག་འདོད་པར་མངོན་ནོ། །

རུས་སྦལ་གི་རྒྱབ་ཀི་རི་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་རིས་བརམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

འདི་ཙམ་ལས། རུས་སྦལ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་པ་པོ་ཡིན་པའི་གཏམ་རྒྱའི་ཡི་གེ་

དང་གཏམ་རྒྱུན་ཚད་མ་རྣམས་ལ་མ་གགས་པས། བོད་ཀི་ནག་རིས་པ་དག་གིས་ལོ་

རྒྱུས་དེ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཧཱ་གསེར་གི་རུས་སྦལ་ཞེས་རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་བེད་

པ་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་སྐད་བེད་པ་ནི་སྒོ ་འདོགས་ཀི་གཏམ་འདོད་རྒྱལ་དུ་སྨྲས་

པའོ། །དེས་མཚོན་ནས་སར་ཁ་དང་ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས་ཀི་བྱུང་ཚུལ་སོགས་རྫུན་

གཏམ་མང་དུ་སྨྲ་ཡང་སྐབས་སུ་མ་བབས་བས་མ་བིས་སོ། །དེ་ནས་ཅི་གུར་གི་ཐོག་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མའི་རྒྱལ་པོའི་ཡབ་ཝེན་ཝང་ཞེས་པའི་སྐྱེས་མཆོག་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་དེས་

གནམ་སྔ་མའི་ལུགས་ཧྥུ་ཥེའི་དགོངས་པ་བངས་ནས། གནམ་ཕི་མའི་ལུགས་ཀི་

བཀྭ་བརྒྱད་ལ་བརྒྱད་བརྒྱད་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ཕེ་ནས་བཤད་པའི་སོར་ཐང་གི་གཞུང་

ཅིའུ་ཡཱི་ཞེས་བ་བ་ཁིའན་གནམ་གི་རྣམ་འགྱུར་གཙོ་བོར་བས་པ་ཞིག་བརམས། 

སྔར་གི་ལེའན་ཤན། ཀུས་ཙང༌། འདི་དང་བཅས་པའི་གཞུང་གསུམ་ལ་སོར་ཐང་གི་

གཞུང་གསུམ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་སོ། །

ཊིའུ་རིགས་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་རོགས་པའི་རེས་སུ་ཆིན་གུར་གི་རྒྱལ་པོ་བཙན་

ཞིང་རོངས་པ་ཞིག་གིས་རིས་འདིས་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ཤེས་པར་སྣང་བས་རྒྱལ་

སྲིད་ལ་གནོད་པ་འདྲ་བསམས་ནས། གཞུང་ཐམས་ཅད་བཙན་ཐབས་ཀིས་བ་ས་

པའི་ལུགས་སུ་བས་ནས་མེར་བསྲེགས་པས། གཞན་གཉིས་ནུབ་སེ། ཝེན་ཝང་གི་

གཞུང་གཅིག་པུ་ལུས་པས་ཕིས་ཀི་ཐམས་ཅད་དེའི་རེས་འབང་ཡིན་ནོ། །ཝང་འདིའི་

སྲས་པོ་ཅིའུ་ཀྱུང་གིས་རང་གི་ཡབ་ཀི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བཀྲལ་བའི་གཞུང་

བརམས་ཤིང༌། རེས་ཞིག་ན་ཁུང་ཕུའུ་ཙིས་ཀང་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་ཆེས་

གསལ་བར་བཀྲལ་ཞེས་གགས་ནའང་ཁུང་ཙིས་བརམས་པའི་སོར་ཐང་གི་གཞུང་

དངོས་ཞིག་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་དུ་སྣང་བས། ཅིའི་ཀྱུང་གི་གཞུང་ལ་གཞི་བས་ཏེ་ཅིའུ་

གུར་གི་སྐབས་སུ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་ཐོར་བུ་མང་ཙམ་བརམས་པ། 

ཁུང་ཙིའི་སོབ་མ་ཞིག་གིས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་ཤི་ཅིང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་

ཟེར་བས་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་པ་འདྲ་བསམ། ཧྥུ་ཤི། ཝེན་ཝང༌། ཅིའི་ཀྱུང༌། ཁུང་ཙི་བཞི་

ལ། ཅི་ནའི་ཡུལ་གི་ཕི་འབྱུང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐྱེས་མཆོག་བཞི་ཞེས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འབོད་པར་སྣང་ལ། བོད་དག་གིས་ལེན་པ་མི་བཞི་ཟེར་བ་ཡང་འདི་བཞི་ཡིན་པ་

འདུག་རུང༌། ཡི་གེ་ནོར་རམ། སྐད་མ་འབོར་བས་ཁུང་ཅི་ལ་ཀོང་ཙེ་དང༌། ཅིའུ་ཀྱུང་

ལ་ཇི་གོང་དང༌། ཇི་ནོང་ལ་ཤེ་ནོང༌། ཝེན་ཝང་ལ་ཝང་ཐེ་ཞེས་བིས་སོ། །ཅི་ནའི་ཡུལ་

དུ་རིས་ཀི་རིག་བེད་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་ནའང༌། 

བོད་རན་རྣམས་ཀིས། ནག་རིས་ཐོག་མར་རྒྱ་ཡུལ་དུ་རི་བོ་རེ་ལྔར་འཇམ་དབངས་

ཀིས་གསུངས་ཟེར་བ་དང༌། ལྷ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྤི་བོ་ནས་བྱུང་ཟེར་བ་དང༌། སོབ་

དཔོན་པདྨས་གསུངས་ཟེར་བ་སོགས་རྫུན་གཏམ་གི་འཕེང་བ་སྣ་ཚོགས་སེལ་བར་

བེད་དོ། །དེར་མ་ཟད་བོད་དུ་དར་བའི་རིས་བརྒྱུད་རྒྱ་ནས་བྱུང་བར་གགས་པ་འདི་

དག་ཀང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་མིང་ཙམ་ཡང་མི་འདུག་བས་བོད་ཞིག་གིས་བས་སམ་སམ་

མོ། །སྤིར་ན་སྐྱེས་མཆོག་དེ་རྣམས་འཇམ་དབངས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་མིན་པར་ཁ་ཚོན་

གཅོད་མི་ནུས་ཀང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་དེ་འདྲའི་གཏམ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གགས་ཤིང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀིས་ལུང་བསན་པའང་མ་མཐོང་བས། སྣང་ཚོད་དང་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་

གགས་པ་ཉིད་ཁས་བངས་པས་ཆོག་པར་སེམས་སོ། །

གསོ་དཔྱད་བྱུང་ཚུལ་ནི། ཐོག་མའི་རྒྱལ་པོ་ཧུང་གསུམ་གི་གཉིས་པ་ཡན་དྷི་

ཤེན་ཧུང་ཞི་ཞེས་པས་སྨན་གི་བསན་བཅོས་ཐོག་མར་མཛད་དེ། རེག་པ་ར་ལ་

བརྟེན་ནས་ནད་ངོས་འཛིན་པ་དང༌། འབྱུང་བ་ལྔའི་དར་རྒུད་རྟོགས་པའི་ཚུལ་རྒྱ་གར་

སོགས་ཡུལ་གཞན་དུ་མེད་པས་འདིའི་ཁད་ཆོས་ཡིན་པ་འདུགབོད་ཀི་སྨན་གི་རྒྱུད་

བཞི་ཡང་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་ནས་བྱུང་བར་སེམས་ཏེ། དེར་འབྱུང་བ་ལྔ་རྒྱ་

གར་ལུགས་ལྟར་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཞེས་མི་བརི་བར། ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཞེས་བརི་བ་དང༌། འཕར་ར་ལ་ཚོན་དང༌། ཀྭན་དང༌། ཆག་ཅེས་བྱུང་བའང་རྒྱ་སྐད་

ལ་ཚུལ་བཀྭན་ཋི་ཞེས་པ་སྐད་ཟུར་ཇི་བཞིན་མ་ཐོན་པ་ཡིན་པར་མངོན་པས་

སོ། །ཞུན་རྒྱལ་པོའི་བོན་པོ་ཡུས་ཟེར་བས། རོལ་མོ་ཁིན་རྒྱུད་ལྔ་པ་དང༌། ཤཱི་རྒྱུད་

ཉེར་ལྔ་པ་བཟོས། ཞིའུ་ཟེར་བའི་གླུའི་བསན་བཅོས་བརམས་ཏེ་དེང་སང་ཁང་ཞིའི་

ཟེར་བའི་ཟློས་གར་འདི་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་སེམས་སོ། །སན་ངག་གི་

གཞུང་ནི་སྔ་ཕིར་མང་པོ་བྱུང་འདུག་ཅིང༌། རྒྱན་གི་གངས་བོད་ལ་གགས་པ་ལས་

མང་བ་ཞིག་སྣང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཡི་གེ་དང༌། བཟོ་རིག་པའི་སྐོར་དང༌། 

ས་དཔྱད་དང༌། མི་དཔྱད་དང༌། ལྟས་བརྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡི་གེ་སྔ་མ་ནས་བྱུང་

བ་དང༌། ཕིས་སུ་བརམས་པ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་དར་སོ་ཡང་ཆེ་ནའང་གཞུང་

ཆེན་པོའི་གངས་སུ་མི་འདྲེན་པར་སྣང་ངོ༌། །

ད་ནི་ཤེའུ་ཞེས་གགས་པའི་ལུགས་འདིའི་འདོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། འདིའི་

ར་བའི་གཞུང་རྣམས་ཀི་དངོས་ཟིན་ལ་འཁོར་འདས་དང༌། བཅིང་གོལ་དང༌། འགོ་བ་

རིགས་དྲུག་གི་ཐ་སད་དང༌། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་དང་ལས་འབས་སོགས་ཀི་རྣམ་བཞག་ཡེ་མ་

བཤད་པས། ཤེའུ་ལ་སྦྱངས་པ་བས་པ་རྣམས་ཀི་ཁོད་དུ་ཆོས་ཕོགས་ལ་སྔ་མའི་བག་

ཆགས་ཡོད་པ་རེ་གཉིས་ཙམ་ལས། ཕལ་མོ་ཆེས་ཚེ་འདི་སྣང་ཁོ་ནས་ཆོག་ཤེས་པར་

བེད་ཅིང༌། གཞན་གིས་ལས་འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་སོགས་བཤད་ཚེ། དེ་འདྲའི་རྣམ་

བཞག་ཡོད་ན་སྔོན་གི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དང་ཁུང་ཙི་སོགས་གི་གཞུང་དུ་བཤད་ཡོད་

དགོས་རྒྱུ་ལ་མི་འདུག་པས་སོ། །ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །རྒྱལ་པོ་ཧྥུ་ཥེ་ཞི་དང༌། ཁུང་

ཕུ་ཙི་སོགས་གང་ཟག་ཁད་པར་བ་དེ་དག་གིས་དེའི་དུས་ཀི་མི་རྣམས་རེ་ཞིག་འཁོར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདས་ཀི་རྣམ་བཞག་སོགས་སོན་པའི་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པར་བསམས་ནས། ཨུའུ་ཇིང་

དང་ཟི་ཤེའུ་རྣམས་སུ་མི་ཆོས་ཀི་རྣམ་བཞག་སོགས་གནས་སྐབས་སུ་ཕན་པའི་

ཐབས་གཙོ་བོར་བཤད་ནའང༌། མུ་སེགས་རྒྱང་འཕེན་པ་བཞིན་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་དང་ལས་

འབས་སོགས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏམ་སྣ་གཅིག་ཀང་བིས་པ་མི་འདུག་གོ། །ཁུང་ཕུ་

ཅི་ལ་སོབ་མ་ཞིག་གིས་ཤི་ན་ཇི་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་མེད་

དོ་ཞེས་མ་སྨྲས་པར་དེ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པས་རེ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པའི་རྣམ་

བཞག་འཆད་ཅེས་ལན་བཏབ་འདུག་པ་དང༌། ཡང་ཁུང་ཙིས་སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་མཚན་

ཉིད་བཤད་པ་ལ། སོབ་མ་ཡེན་ཧྭཱུའུ་བ་བ་ཞིག་གིས། དེལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་

སྐྱེས་བུ་ཆེ་གེ་མོ་དང༌། ག་གེ་མོ་འདི་དག་ཨེ་ཡིན་ཞེས་འགའ་ཞིག་གི་མིང་སྨོས་ནས་

དྲིས་པ་ལ་རེ་རེ་ནས་མིན་ཟེར། ཁེད་རང་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་མཆི་ཞེས་ཞུས་པ་ལ། བདག་ནི་

དེ་འདྲ་ག་ལ་ཡིན་ཟེར། འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་ད་ལྟ་གང་ན་སུ་མཆི། ཞེས་དྲིས་པའི་

ལན་དུ་ནུབ་ཀི་ཕོགས་སུ་དེ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཁོ་ན་བྱུང་འདུག་ཅེས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ཚད་

མའི་སྐྱེས་བུར་བས་འདུག་པས་སོ། །

དེ་དག་གིས་བས་པའི་གཞུང་རྣམས་ཀི་སྦས་དོན་ལྟ་བུ་ལ་ས་ལམ་གི་རྣམ་

བཞག་ཀང་ཡོད་པར་མངོན་ཏེ། བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་རོལ་པའི་རོ་རེའི་ཞལ་ནས། ཡཱི་ཀིང་གི་དོན་གསང་སྔགས་བ་མེད་དང་མཐུན་པར་

བཤད་ཆོག་ཅེས་གསུངས་ཞེས་དངོས་སོབ་འགའ་ཞིག་ཟེར་ལ། ཇིན་རྒྱན་རབས་

དུས་བྱུང་བའི་ཧྭ་ཤང་ཧྥ་ཤེན་བ་བ་དང༌། དྷུའུ་མིན་བ་བ་བཤད་པ་ལ་མཁས་པ་

གཉིས་ཀིས་ཤེའུ་དང་ཏོའུ་གཉིས་ཀི་གཞུང་གི་དོན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལུགས་
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དང་མཐུན་པར་བཀྲལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྣང་ཞིང༌། ཕིས་ཀི་རྒྱ་ནག་ཆོས་འབྱུང་དུའང༌། 

ཤེའུ་སོན་ཁུང་ཙིའི་གཞུང་གིས་ཕི་ལྟར་སྲིད་བསྲུང་ལ་ནང་ལྟར་འཕགས་ལམ་ལ་

འཛེག་པའི་རིམ་པ་བསན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དང་མི་འགལ་ཞེས་བིས་

འདུག་གོ །དེ་ལྟ་ནའང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་སྦྱངས་པ་དག་གིས་དོན་དེ་

ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ཤེས་དཀའ་བའི་དབང་གིས་ཤེའུ་ཁོ་ན་ལ་སྦྱངས་པ་རྣམས་ཀི་བོར་མི་

ཆུད་པར་སྣང་ངོ༌། །ཨུའུ་ཅིང་སོགས་གཞུང་ཆེ་བ་ལྔའི་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་ནི། ཡིན། 

ཡཱི། ལི། ཀི། ཤཱིན་ཞེས་པ་ལྔ་སེ། རྒྱ་སྐད་དུ་ཨུའུ་ཆཱང་སེ་རིང་ལུགས་སམ། བརྟན་

ཆགས་པའི་ལུགས་ལྔ་ཞེས་པའོ། །

དེའི་དང་པོ་ནི་ངང་ཚུལ་འཇམ་པ། གཉིས་པ་ནི་བརེ་བའམ་མཉེས་གཤིན་པ། 

གསུམ་པ་ནི་ལུགས་སྲོལ། བཞི་པ་ནི་ཤེས་རབ། ལྔ་པ་ནི་བརྟན་པ་སེ། ཟི་ཤེའུ་ཞེས་

གགས་པའི་ཡིག་ཆ་བཞིས་ཀང་དེ་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བར་སྣང་ལ། འཇིག་རྟེན་ཡ་

རབས་ཀིས་འདི་ལྔ་སྲོག་ལྟར་གཅེས་པར་འཛིན་དགོས་ཞེས་རླུང་ལྟར་གགས་

སོ། །ཡང་ཡཱི་ཀིང་ལས་གནམ་ས་མི་གསུམ་གི་བྱུང་ཚུལ་འདི་ལྟར་བཤད་སྣང་སེ། 

སྔོན་གནམ་ས་མ་ཆགས་གོང་གི་དུས་དེ་ལ་ཧུན་ཏུན་ཟེར་ཞིང༌། དེ་ནི་འདྲེས་ཤིང་

འཛིངས་པ་དང༌། འཐིབས་ཤིང་མི་གསལ་བ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། འདིའོ་ཞེས་ངོས་

འཛིན་རྒྱུ་དང༌། སོ་སོར་དབེ་རྒྱུ་དང༌། ཐ་སད་བར་མེད་པ་ཞིག་ལ་བེད་པར་སྣང༌། 

གཏོ་ཆོག་ཕལ་ཆེ་བ་ན། དང་པོ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ་ཞེས་འབྱུང་བའང་འདི་ལ་ཁུངས་

བས་པར་མངོན། དེ་ནས་ཐས་ཇི་སེ་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་ཞེས་པ་རང་བཞིན་དང་

རང་གི་ངང་ཚུལ་ལམ་ཆོས་ཉིད་དང་གནས་ལུགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་
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རྣམས་ལ་སོ་སོར་དོན་བེད་པའི་ནུས་པ་རེ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ། འདི་ཡང་གནམ་ལ་

སོགས་པ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཏུ་འདོད་ཅིང༌། དེ་རང་གི་ངང་གིས་

གཡོ་ཞིང་འགུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ལིའང་ཡཱི་སེ་རྣམ་པའམ་རང་བཞིན་གཉིས་ཟེར་

བ་བྱུང་ཞིང༌། དེ་ནི་ཕོའི་རྣམ་པ་དང་མོའི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཡང་ས་བོན་འདེབས་

པ་པོ་དང་འཛིན་པ་པོ་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་དོད་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ཞིག་ལ་བེད་དོ། །

དེ་ནས་དེ་གཉིས་ཀིས་ཕོ་མོ་འདུས་ཤིང་ཚོགས་པ་ལྟ་བུར་གཡོ་བ་དང་

གནས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཚཱེ་ཤིང་སེ་རྣམ་འགྱུར་བཞི་ཞེས་ཕོ་ཆེ་ཆུང་དང་མོ་ཆེ་ཆུང་

བཞི་བྱུང༌། སར་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་འདུ་འཕོད་ལ་བརྟེན་ནས་པཱ་བཀྭ་སེ་སར་ཁ་

དང༌། ཅུའུ་གུང་སེ་ཕོ་བང་དགུར་གགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཞིང༌། དེ་རེས་གཉིས་ཀི་ནུས་

པ་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ་དང༌། ཡང་ཞིང་གཡོ་བ་དང༌། རྣོ་བའི་ཆ་རྣམས་སེང་དུ་

འཕགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་དེ་ལ་ཐཱེན་སེ་གནམ་ཟེར་ཞིང༌། དུས་དེ་ལ་གནམ་

ཕེ་བའི་དུས་དང༌། རོག་ཅིང་མི་གསལ་བ་དང༌། ལྕི་ཞིང་བརྟན་པ་དང༌། རྡུལ་བའི་ཆ་

རྣམས་འོག་ཏུ་བརྟན་ཆགས་པར་གནས་པ་དེ་ལ་ཏི་སེ་ས་དང༌། དུས་དེ་ལ་ས་བཙུམ་

པའི་དུས་ཟེར། དེ་ལྟར་གནམ་ས་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་གནམ་གི་གཟི་མདངས་རྣམས་

ཐུར་དང༌། སའི་གཟི་མདངས་རྣམས་གེན་དུ་སོང་ཞིང་འཕད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་

རྣམས་བྱུང་ཞིང༌། དུས་དེ་ལ་མི་གྲུབ་པའི་དུས་ཟེར་རོ། །

གནམ་ས་མི་གསུམ་ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་མམ། ནུས་པ་གསུམ་དང༌། མཐར་

ཐུག་གསུམ་ཡང་ཟེར་རོ། །གཏོ་ཆོག་པ་དགངར་གི་ཕ་སྨོས་པ་གནམ་ལ་ཡང་

ཙེ། །ངར་གི་མ་སྨོས་པ་ས་ལ་དོགས་མ་ཡུམ། དེ་གཉིས་བཤོས་ཤིང་ཚོགས་པ་
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ལས། ཞེས་སོགས་གེར་བའང་འདི་ཡིན་པར་སྣང༌། གནམ་ཞེས་པ་ནུས་པའམ་ཚུལ་

ལུགས་ཅེས་པའི་དོན་དང༌། ས་ཞེས་པ་དངོས་པོ་རྣམས་བསྐྱེད་པར་བེད་པའི་ནུས་

ལྡན་དུ་འདོད་ལ། འོན་ཀང་བར་སྣང་སྔོ་སངས་དང༌། ས་གཞི་ལ་ཡང་གནམ་སའི་ཐ་

སད་བེད་དེ་གནམ་སྔོ་ནག་ཟླུམ་པོ། ས་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་ཞེས་ཕལ་བ་རྣམས་ལ་

གགས་སོ། །འདི་ལུགས་ལ་གནམ་དགུའི་གངས་འདྲེན་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་སེང་འོག་གི་ཐ་

སད་མེད་ལ། བོད་དུ་གཏམ་དེ་བྱུང་བ་ས་འོག་རིམ་པ་བདུན་དང་མཚུངས་པར་

བསམ་ནས། རིམ་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྣན་ནས། གནམ་རིམ་པ་དགུ་ཡི་ཡང་སེང་ན་

ཞེས་གེར་བ་ནི་འཆལ་གཏམ་དུ་སྣང་ངོ༌། །

གནམ་ས་མི་གསུམ་ཐོག་མར་ཆགས་པའི་མགོ་བརམས་པ་ནས་མཐར་

འཇིག་པའི་བར་གི་ཡུན་ཚད་ལ་ཡི་ཡྦན་ཏེ་ར་བའམ་ཐོག་མ་གཅིག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། མི་

ལོ་ཆིག་འབུམ་ཉི་ཁི་དགུ་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཡན་གཅིག་གི་ཚད་དུ་བེད་པར་སྣང་བས། 

རང་རེའི་ལུགས་ཀི་བསྐལ་པ་གཅིག་ལྟ་བུ་ལ་འདོད་པར་མངོན་ལ། གནམ་ས་ཞིག་

པ་ན་སར་ཡང་ཧུན་ཏུན་དང་ཐས་ཇི་འགུལ་བ་སོགས་ཐུག་མེད་དུ་འཁོར་བར་འདོད་

དོ། །མི་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་དྭངས་མ་དང༌། ཉིང་ཁུ་བ་ས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་

ཡིན་པར་འདོད་ཅིང༌། སྐྱེ་གནས་བཞིའི་ཐ་སད་མེད་པས་མི་ཐོག་མར་གྲུབ་ཚེ་སྐྱེ་

གནས་འདི་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འདུག་གོ །གནམ་ས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་གནམ་ལ་བཞིན་

ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡོད་པ་ནི་འདིའི་སྔོན་གི་གཞུང་རྣམས་སུ་མ་བཤད་ལ། དེར་མ་

ཟད་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་དང༌། འགོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ཐ་སད་ཀང་མི་

འབྱུང་ངོ༌། །ཕིས་སུ་ཅོའུ་ཙེ་བ་བའི་མཁས་པ་ཆོས་ལུགས་མང་པོ་ལ་སྦྱངས་པ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞིག་གིས་བས་པའི་གཞུང་ན། མི་ཤི་བའི་རེས་སུ། མི་དེའི་བ་སྲོག་གམ། གཟི་

མདངས། ཕ་ལས་ཐོབ་པའི་སཱན་ཧུན་ཏེ་བ་གསུམ་སེང་དུ་བར་སྣང་ལ་འཕགས་ནས་

ཤཱིན་ཞེས་པར་འགྱུར་ལ། མ་ལས་ཐོབ་པའི་ལིའུ་པོ་སེ་བའམ་གཟི་མདངས་དྲུག་ས་

ལ་ནུབ་པ་ཀུའི་ཞེས་པ་འདྲེ་རུ་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་བ་ཙམ་ཞིག་སྣང་ངོ༌། །བོད་ཀི་ལས་

ཚོགས་བེད་པ་དག་གིས་བ་འཁམས་པ་འགུག་པ་དང༌། དྲག་ལས་སྐབས་དག་བོའི་

བ་དྲུག་གི་ཐ་སད་འབྱུང་བའང་འདི་འདྲ་ལ་ཁུངས་བས་པ་འདྲའོ། །ཕིས་སུ་རྒྱ་མི་

ཚོས། འཇིག་རྟེན་གི་བདེ་་ག་ཐམས་ཅད་ཐཱེན་ཏེ་གནམ་གིས་བས་ཟེར་བ་དང༌། 

ཕག་ལུག་སོགས་མིའི་བཟའ་བའི་ཆེད་དུ་དེས་བས་པ་ཡིན་པས་ཚོད་མ་དང་འདྲ། 

བསད་ཀང་ཉེས་པ་མེད་ཟེར་བ་དང༌། ཡུའུ་བཧྭང་སོགས་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་

གི་ལྷ་མང་པོ་དང༌། ཀུའ་ཤིན་ཏེ་ལྷ་འདྲེ་དུ་མའི་རྣམ་བཞག་དང༌། ཤི་བའི་རོ་ས་འོག་

ཏུ་སྦས་པ་ལ་མཆོད་པ་བས་ན་ཤི་བོ་དེས་ལོངས་སྤོད་པར་འགྱུར་བར་བསམས་

ནས་མཚུན་མཆོད་བེད་པ་སོགས་ནི་ཀ་ཀོ་དང་དོའུ་སིའི་ལུགས་སོགས་སྣ་ཚོགས་

འདྲེས་པ་དང༌། འགའ་ཞིག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལུགས་བསྲེས་པའང་སྣང་ངོ༌། །

ཁུང་ཙིའི་ཡིག་ཆ་ཏ་ཤེའུ་ཞེས་བ་བའི་ར་བའི་ཚིག་ཏུ། སོབ་གཉེར་རྒྱ་ཆེན་

པོའི་ལུགས་སྲོལ་ཞེས་བ་བ་ནི། སྣང་བའི་ཡོན་ཏན་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་རག་ལས། 

སྐྱེ་རྒུ་བཟང་དུ་གཏོང་བ་བཟང་པོའི་རེར་སོན་པ་ལ་རག་ལས། དེ་ཤེས་པའི་རེས་སུ་

འཛིན་པར་བས་ཆོགབཟུང་བའི་རེས་སུ་བརྟན་པར་བས་ཆོགབརྟན་པའི་རེས་སུ་

བདེ་བར་བས་ཆོགབདེ་བའི་རེས་སུ་བསབ་བ་བསན་མཆོགབསབ་བ་བསན་པའི་

རེས་སུ་ཤེས་པར་བས་ཆོགགང་དང་གང་ལ་ཁུངས་དང་མཐའ་ཡོད་པས་བ་བ་ལ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཐོག་མཐའ་ཡོད། སྔོན་རེས་ཤེས་པའི་དུས་སུ་ལུགས་སྲོལ་དང་ཉེ་བ་ཞེས་

བའོ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །

དེའི་ཚིག་གི་དངོས་བསན་མི་ཆོས་ཀི་རྣམ་བཞག་ཏུ་སྣང་བ་ཤེས་ས་ལ། 

སྦས་དོན་ལ་འདི་འདྲ་སོན་པར་སེམས་ཏེ། ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པ་གསལ་བར་

བེད་པ་ལ་སྣང་བའི་ཡོན་ཏན་ཞེས་དང༌། ཤེའུ་ཞེས་སོབ་གཉེར་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལུགས་

སྲོལ་གིས་དེ་གསལ་བར་བེད་པ་དང༌། སྐྱེ་དགུ་བཟང་དུ་གཏོང་བ་ཞེས་པ་ནི། 

སེམས་ཅན་ལམ་བཟང་པོ་ལ་འཁིད་པའི་དོན་དང༌། གཞན་དེར་འཁིད་པ་ལ་རང་ཉིད་

བཟང་པོའི་རེར་སོན་པ་ལ་རག་ལས་པར་ཤེས་ནས། ཐོག་མར་རང་ཉིད་བཟང་པོར་

སོན་པ་བས། དེརེས་གཞན་རེས་སུ་བཟུང༌། དེ་ཡང་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་བརྟན་

པ་དང༌། མི་ལྡན་པ་རྣམས་བདེ་བ་ལ་བཀོད། བདེ་བ་ལ་བཀོད་ནས་སྣོད་རུང་དུ་གྱུར་

པ་ན་བང་དོར་གི་བསབ་བ་བསན་ནས་འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་བཞག་སོགས་ཤེས་

པར་བས་ཆོག །དེ་ལྟ་བུ་གང་དང་གང་ལའང་ཐོག་མའི་ཁུངས་དང་རེས་ཀི་མཐའ་

ཡོད་པས། དེ་དག་རོགས་པར་ཤེས་པའི་དུས་སུ་ལུགས་སྲོལ་འདི་དང་ཉེ་བ་ཡིན་

ཞེས་པའི་དོན་ཅན་དུ་སེམས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཐོག་མར་རང་རྒྱུད་སྨིན་པར་བས། དེ་རེས་

གཞན་རྒྱུད་སྨིན་པར་བེད་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ལུགས་ཚིག་དེ་དག་གི་བརོད་བའི་

ཁོངས་ན་ཡོད་པ་འདྲ་ལ། སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་ཐ་སད་མ་བས་ཀང་བཟང་པོའི་རེར་

སོན་པ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་ཟེར་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་སམ་པ་ཁོ་བོའི་

རྟོག་པ་ལ་ཤར་བ་ཉིད་དོ། །རྒྱའི་སོབ་གཉེར་མཁན་གིས་གཞུང་དེ་དག་ལ་བསབས་

ནས་མཁས་པར་གྱུར་པ་ན་ཤྱན་ཤེན་ཞེས་པའི་མིང་འདོགས་ལ། དེའི་དོན་ཐད་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགྱུར་བས་ན་སྔོན་སྐྱེས་བ་བ་ཡིན་ཀང༌། དོན་འགྱུར་ལ་སྐྱེས་མཆོག་བ་བ་འཐོབ་

བོ། །དེའི་སེང་དུ་གོང་གི་གཞུང་ལྔའི་སོབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་པ་ན་ཚོད་དང་བསྟུན་

ནས་ཤོའུ་ཚའི་འམ། ཅྭང་ཡེན་ཟེར་བའི་མིང་ཐོབ་པར་སྣང༌། དེ་ལྟར་གཞུང་ལུགས་

ལ་སྦྱངས་ནས་རང་ཉིད་མཁས་པར་གྱུར། དེའི་སེང་དུ་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཡི་གེ་ལ་

མཁས་པར་གྱུར་ན་གཞན་བང་དོར་ལ་འགོད་ཤེས་པར་འགྱུར། ཡོན་ཏན་དེ་གཉིས་

ཚོགས་པ་ན་འབངས་ཐམས་ཅད་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་བསྐྱངས་ནས་སྲིད་སྐྱོང་གི་བ་

བ་སྒྲུབ་པའི་དཔོན་པོར་འོས་པ་ཡིན་པས་ཡོན་ཏན་གི་བབ་དང་བསྟུན་པའི་སོ་སོའི་

ལས་ཚན་འཛིན་པའི་མི་དཔོན་གི་གོ་སར་འཇོག་པར་བེད་དོ། །

བོད་ལ་དཔེ་མཚོན་ན་གཞུང་ལྔ་ནི་པོ་ཏི་ལྔ་ལྟ་བུ་དང༌། ཤེའུ་ནི་བ་ས་ཚད་

ཀི་གཞུང་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་དག་ལ་བསབས་ནས་ཤྱན་ཤེན། ཤོའུ་ཚའི། ཅྭང་ཡོན་

སོགས་ཀི་མིང་ལེན་པ་ནི། དགེ་བཤེས་ཞེས་འབོད་པ་དང༌། དཀའ་བཅུ་དང༌། རབ་

འབམས་པའི་མིང་བཏགས་བེད་པའི་སྲོལ་དང་མཚུངས། དེ་ནས་འབངས་རྣམས་

བང་དོར་ལ་འགོད་པའི་མི་དཔོན་གི་གོ་སར་འགོད་པ་ནི། བསབས་སྦྱངས་ཚད་ལྡན་

བས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དགོན་སེ་ཆེ་ཆུང་གི་འཆད་ཉན་གི་སོབ་དཔོན་བེད་པ་དང་

མཚུངས་པར་སྣང༌། དེང་སང་དུས་དབང་གིས་ཚད་ལྡན་དེ་ལྟ་བུ་དཀོན་པའང་རྒྱ་

བོད་གཉིས་ཀ་འདྲ་བར་སྣང་ངོ༌། །ཡང་རྒྱའི་གཞུང་ལུགས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་དོན་

ལེགས་པར་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་དཔོན་པོའི་གོ་ས་སོགས་དོན་དུ་གཉེར་བ་

དང༌། ཚོང་དང་ཞིང་ལས་སོགས་ཁིམ་གི་བ་བ་རྣམས་མི་འདོད་པར་རི་སུལ་དབེན་

པར་སོང་ནས་བསབ་པའི་གཞུང་ལུགས་དེའི་དོན་སེམས་པ་དང༌། སོབ་མ་བྱུང་ན་
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འཆད་ཅིང་རྒྱུན་པར་དོན་དང་བ་བ་ཉུང་ངུས་མི་ཚེ་ཡོལ་བར་བེད་པའང་སྣང་སེ། 

ཆོས་ལ་ཞུགས་པ་དག་གིས་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕིན་པ་ན་ཚེ་བོས་བཏང་ནས་དབེན་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་བ་དང་དབིབས་ཙམ་འདྲ་མོད། དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཕོགས་གཉིས་

ཀ་ལ་སྲིད་མཐའ་ཙམ་དུ་སྣང་ངོ༌། །ཁུང་ཙི་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་མོས་པ་ཞིག་ཡིན་འདྲ་

ལ། དེའི་དུས་སུ་རྒྱའི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་མ་བྱུང་བས། ཁོས་བརམས་

པའི་ཡིག་ཆ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལུགས་ལ་བཟང་ངན་གི་གཏམ་གང་ཡང་སྨྲས་

པ་མི་འདུགཅོའུ་ཕུའུ་ཙི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལུགས་ཀང་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་

འདུག་པས་དེའི་བརམས་ཆོས་སུ་བསྔགས་བརོད་ཀི་རྣམ་པ་ལས་སྨད་པའི་གཏམ་

བིས་པ་མེད། ཕིས་སུ་བྱུང་བའི་ཅོའུ་ཙི་བ་བའི་བླུན་པོ་ཞིག་གིས་ཆགས་སང་གི་

གཏམ་འདི་ལྟར་བིས་སྣང་སེ། འབངས་ཀི་བདེ་སྐྱིད་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའི་བསོད་

ནམས་ཀི་མཐུ་ལས་བྱུང་བས་སྐྱེ་རྒུ་ཡོངས་ལ་དྲིན་ཆེ་བ་ནིརྒྱལ་པོ་དང༌། རང་གི་

ལུས་ཕ་མས་བསྐྱེད་པས་རང་ལ་དྲིན་ཆེ་བ་ནི་ཕ་དང་མའོ། །

དེའི་ཕིར་ན་དྲིན་བསབ་དགོས་པས། རྒྱལ་པོ་ལ་འབངས་ཀི་མི་བོ་གོས་ཅན་

གིས་ཁིམས་ཀི་ལས་དང༌། སིང་སོབས་ཅན་གིས་དམག་གི་ལས་དང༌། ཕལ་པས་དཔྱ་

ཁལ་འཇལ་བ་སོགས་བེད། རང་རང་གི་ཕ་མ་ལ་ཇིསྲིད་འཚོའི་བར་དུ་བསེན་བཀུར་

དང་གཡོག་བེད་ཅིང༌། ཤི་ནས་རུས་པ་དང་མིང་ལ་ཕག་མཆོད་བེད། དེ་ལྟར་བེད་པ་

སྔོན་བྱུང་ཡ་རབས་ཀི་ལུགས་བཟང་ཡིན་པ་ལ། ཕིས་སུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་བ་བ་ཞིག་གིས། 

རྒྱལ་པོ་དང་ཕ་མའི་དྲིན་མི་བསམ་པར་ཁིམ་ནས་བྱུང་སེ། རང་གཅིག་པུའི་ལྟོ་གོས་

འབིད་པ་ཙམ་ལྷུར་ལེན་པའི་ཆོས་ལུགས་བཤད། ལུགས་སྲོལ་དེ་ཧྭན་མིང་ཡུན་ཕིང་
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རྒྱལ་པོ་ཅོལ་ཆུང་བས་རྒྱའི་ཡུལ་འདིར་དར་བར་བས་ནས་མི་མང་པོའི་རིགས་བརྒྱུད་

བཅད། སྔོན་གི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་ཉམས་པར་བས་སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལུགས་ཚེ་འདིའི་རྒྱལ་པོ་དང་ཕ་མ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། མཁའ་ཁབ་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་་ག་བསྔལ་དང་བལ་ནས་བདེ་བ་ལ་

འགོད་པ་དང༌། དེ་ཡང་་ག་བསྔལ་ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཁོར་བ་སྤི་བེ་བག་

གི་་ག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ནས་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་ཟད་མི་ཤེས་པ་ལ་

འགོད་འདོད་ཅན་ཡིན་པས། ཁོང་ཚོའི་ལུགས་ཀིདྲིན་ལན་གཞལ་ཚུལ་དང་འདི་

གཉིས་ལ་ནམ་མཁའ་དང་ཁབ་མིག་གི་ཚད་ཙམ་གི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པ་མ་ཤེས་པས་

ལན་པར་སྣང་ངོ༌། །དེས་མཚོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་སྨད་པའི་གཏམ་བིས་

པ་ཐར་ཐོར་གཞན་ཡང་སྣང་མོད་ཀང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་ལྟ་

བ་ངན་ཞེན་གི་དབང་གིས་ཅལ་ཅོལ་སྨྲས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ལ། རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསན་

པའི་དབུ་བརེས་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོན་པའི་ས་སྐྱོང་རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་ཕལ་

ཆེར་བསན་པ་ལ་དད་པ་ཤ་སག་ཏུ་གྱུར་པའི་དབང་གིས་རོལ་ཐབས་སུ་སྨྲས་པ་དེ་

དག་བག་ཆའི་སྒ་དང་མཚུངས་པར་གྱུར་ལ། དེང་སང་ཡང་རྒྱུ་མི་ཕལ་བ་འགའ་ཞིག་

གིས་དེའི་རེས་ཟློས་བེད་མོད་ཀང༌། ཁི་རན་ཀུ་ཅོ་འདོན་པ་ལ། རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་

གཞན་དག་རྒྱུག །ཅེས་པའི་དཔེར་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་ཆྱོས་ལུགས་དྱོའུ་སི་ཞྟེས་པ་བྱོན་གི་གྲུབ་མཐའ་འབྱུང་ཚུལ་

ལ། 

ལུགས་འདིའི་ར་བའི་སོན་པ་ནི་ལོའུ་ཀྱུན་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། ལོའུ་ཀྱུན་ལ་ལྷ་
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མི་གཉིས་ཡོད་པར་སྣང་ངོ༌། །སྔ་མ་ལ་ཐའི་ཤང་ལོའུ་ཀྱུན་ཟེར་ཏེ་མིང་དེ་བོད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན་རབ་མཆོག་གཙོ་བོ་བདག་པོ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྒྱའི་ལུགས་ཀི་

གནམ་ས་ཐོག་མར་ཆགས་དུས་སུ་བྱུང་ཟེར་རོ། །འདི་ནི་ལ་ལས་ལྷ་ཚངས་པར་ངོས་

འཛིན་པའང་འཐད་པར་སེམས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་ཐོག་མར་ཚངས་པ་ཆེན་

པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་དང་ཚངས་པ་རིམ་གིས་ཆགས་པར་མངོན་པ་སོགས་ལས་

བཤད་པ་དང་མཐུན་ཞིང༌། མིང་ལ་རབ་མཆོག་གཙོ་བོ་བདག་པོ་ཞེས་འདོགས་

པའང་ཚངས་པ་འཇིག་རྟེན་བེད་པ་པོར་སྨྲ་བ་དག་གི་འདོད་ཚུལ་དང་འགིག་པར་

སྣང་བས་སོ། །

ལོའུ་ཀྱུན་ཀིས་དེ་ནས་བཟུང་དུས་ཕིས་ཀི་བར་དུ་མིའི་སྤྲུལ་པ་ལན་བརྒྱད་

ཅུ་ག་གཅིག་བསན་ཟེར་ལ། དེའི་གངས་སུ་བདག་ཅག་གི་སོན་པའང་བགང་འདུག་

སེ། ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུའི་རྣམ་བཞག་སྨྲ་བ་དང་དབིབས་མཚུངས་པར་

སྣང་ངོ༌། །མིར་གྱུར་པའི་ལོའུ་ཀྱུན་ནི་སྤྲུལ་པ་དེའི་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་པ་འདྲ་ལ། 

འདི་བྱུང་བའི་དུས་ནི་ཁུང་ཙི་དང་དུས་རགས་པ་མཉམ་ཞིང༌། མའི་མངལ་དུ་ལོ་

བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉིས་བསད་ནས་སྐྱེ་དུས་སུ་སྐྲ་ཡང་དཀར་པོར་སོང་བས་ལེའུ་ཙི་

ཞེས་རས་པོར་འབོད་པ་ལ་ཕིས་སུ་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀིས་ལོའུ་ཀྱུན་ཞེས་སན་

མིང་བཏགས་པར་སྣང་ངོ༌། །འདིས་རི་ཕུག་ཞིག་ནས་གནམ་གི་ཆོས་ལེའུ་བདུན་ཅུ་

ར་གཉིས་རེད་ནས་སོབ་གཉེར་བས་ཏེ་དོའུ་སིའི་ལུགས་དར་བར་བས་ཞེས་བཤད་

པ་མཐོང་ཞིང༌། ལོའུ་ཀྱུན་འདི་བོན་གི་སོན་པ་གཤེན་རབ་དང་གཅིག་ཅེས་བདག་གི་

བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གསུངས་ཏེ། རྒྱའི་སྐད་དུ་སྐྱེས་མཆོག་ལ་ཤྱན་ཤིང་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཟེར་བའི་ཤྱན་སྒ་ཟུར་ཉམས་པས་གཤེན་ཞེས་བོས་པར་སེམས་སོ། །ཡང་ཡོན་ཤི་

ཐེན་ཙུན་ཞེས་པ་ལོའུ་ཀྱུན་དང་འདྲ་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག་ལ། དེའི་ལོ་རྒྱུས་མ་མཐོང་

ཡང་བརྟགས་ན་དེ་ཡང་སྤྲུལ་པ་ག་བརྒྱད་ཀི་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་འདྲ་སམ། དེ་ལྟ་ན་

དོའུ་སིའི་ལུགས་སྲོལ་གི་ཁུངས་ལྷ་ཚངས་པ་དང་དོན་གཅིག་པའི་ཐའི་ཤང་ལོའུ་

ཀྱུན་ལས་བྱུང་ཞིང༌། མི་ཡུལ་དུ་དེའི་སྤྲུལ་པ་ལོའུ་ཙི་དང་ཡོན་ཤི་ཐེན་ཙུན་སོགས་

ཀིས་རྒྱ་ཆེར་དར་བར་བས་པའོ། །

ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། གཟུགས་མེད་པ། དབིབས་དང་ཁ་དོག་མེད་པ། བ་

ན་མེད་པ་རང་བྱུང་གི་ལམ་ཆེན་པོར་འདོད་ཟེར། དོའུ་སིའི་གཞུང་ལུགས་ཆེ་བ་མ་

མཐོང་བས་འཁོར་འདས་དང་བཅིང་གོལ་སོགས་ཀི་འདོད་ཚུལ་ཅི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཆ་མ་

འཚལ་ཞིང༌། ཁོལ་ཕྱུང་གི་གཞུང་ཕན་འགའ་ཞིག་མཐོང་བ་ན་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་ལྷ་མང་པོ་དང༌། རྒྱ་ཡུལ་གི་རི་གཉན་ཆེན་པོ་ལྔ་དང༌། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་བཞིའི་

བདག་པོ་དང༌། རླུང་དང༌། ཆར་དང༌། གོག་གི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པའི་མི་མ་ཡིན་

མཐུ་བོ་ཆེ་རྣམས་ཀི་སོ་ནས་ལས་སྣ་ཚོགས་བེད་ཚུལ་སྣང་ཞིང༌། སྒྲུབ་པ་བེད་པའི་

ཚེ་ནའང་ལུས་དང་ཁ་དང་ལྕེ་དག་པར་བེད་པའི་སྔགས་རྣམས་དང༌། ཁྲུས་དང་

གཙང་སྦྲའི་ཆོ་གའི་ཚུལ་དང༌། དབུགས་ཀི་རླུང་མནན་ཅིང༌། ཤེན་ཟེར་བ་བའི་གཟི་

མདངས་ཏེ། དེ་གཟེངས་བསོད་ནས་སེམས་མ་ཡེངས་པར་གནས་པར་བེད་ཚུལ་

སོགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མན་ངག་གི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་སྣང་

བ་དང༌། སཱ་དུང་ཤྱན་ཤིང་སེ་སྐྱེས་མཆོག་བརྒྱད་ཅེས་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་

འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་དང༌། གང་ཐེན་ཤི་བ་བའི་ནུས་མཐུ་ཅན་ཞིག་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གིས་མི་མ་ཡིན་མ་རུངས་པ་མང་པོ་ས་བཀོང་ཞིང་ད་ལྟའི་ཕོ་བང་ཆེན་པོའི་ཕོགས་

ཀི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་བཀའ་ལ་བཏགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྣང་ཞིང༌། དེའི་

རིགས་བརྒྱུད་ཀི་མི་ཕོ་བང་ཕོགས་སུ་འགོ་ན་ཡུལ་དེའི་མི་མ་ཡིན་ཆེན་པོ་རྣམས་

ཀིས་བསུ་བ་བེད་པར་གགས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་

སོགས་ཐོབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཅན་མང་པོ་བྱུང་སྣང་བ་ལ་དཔགས་ན་འདོད་སེམས་རེ་

གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་སྒྲུབ་པའི་གདམས་པ་སོགས་ཡོད་པར་མངོན་མོད། 

ཐར་ལམ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཞིག་ནི་མེད་དམ་སམ་མོ། །

རས་དང༌། འཁྱུག་དཔྱད་དང༌། རྟེན་འབེལ་གི་བཅོས་པ་དང༌། ལྷ་དང་དྲང་

སྲོང་སོགས་ཀིས་བས་པའི་རིག་སྔགས་ཀི་སོ་ནས་ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་གདམས་

པ་ཆེས་མང་བ་ཞིག་ཡོད་པར་སྣང་ལ། རྟེན་ཁིམ་པ་དང་ཁིམ་ཐབས་སངས་པ་གཉིས་

ཡོད་འདུག་པས། ཕི་མས་སོམ་ཁིམས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀང་བངས་ནས་བསྲུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་

འདྲའོ། །རྒྱ་ནག་ལྷོ་ཕོགས་པ་རྣམས་སོབ་གཉེར་ལ་བརོན་པས་མཁས་པ་མང་སྐད་

ཐོས་ཀང་ཁོ་བོས་དེ་དག་དང་འབེལ་གཏམ་བགིས་པ་མེད་ལ། བང་ཕོགས་འདི་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོར་གྱུར་པས་སོས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་གཏིང་ཕིན་པར་

སྦྱངས་པ་དཀོན་པར་སྣང་བས། མཁས་པར་རློམ་པ་དག་ལ་དྲིས་ཀང་ལུགས་

གསུམ་ཀ་འདྲེས་མ་ལས། སོ་སོའི་རང་ལུགས་གཙང་སིང་ངེ་ཐོན་པར་སྨྲ་བ་ཉུང་བ་

དང༌། བདག་གིས་རྒྱའི་ཡི་གེ་མ་སྦྱངས་པས་གཙུག་ལག་ལྟ་བའི་མིག་དང་མི་ལྡན་

པར་གཞན་གིས་བཀགས་པ་ཉན་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཤེའུ་དང་དོའུ་སིའི་བྱུང་

བ་དང་འདོད་ཚུལ་ཕོགས་མཐོང་དེ་ཙམ་ལས་འབི་བར་མ་སོབས་སོ། །
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཉིས་པ་ལུགས་སྱོལ་ཉི་ཚེ་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

ཆེན་པོ་ཧཱན་གི་དུས་སུ་སིངྒ་ལའི་གིང་ནས་ཕི་རོལ་པའི་པཎི་ཏ་བམ་ཟེ་ཆེན་

པོར་འབོད་པ་ཞིག་བྱུང་ནས། རྒྱ་རྒྱལ་ཡོའུ་ཆང་ལ་ཁོའི་གྲུབ་མཐའ་འཛུགས་དགོས་

ཚུལ་བསད་པ་ན། ཧྭ་ཤང་དའུ་བཞུད་བ་བས་ཕི་རོལ་པ་དེས་ཤེས་པའི་རིག་བེད་

རྣམས་དང༌། དེའི་སེང་དུ་རིག་བེད་ཀི་རྣམ་གངས་གཞན་མང་པོ་དང་བཅས་པ་སཾསྐྲ་

ཏའི་སྐད་ཀིས་ཐོགས་མེད་དུ་བཏོན་པ་ན་ཁོ་ལས་གསུམ་འགྱུར་གིས་མང་བ་བྱུང་

བས་ཁོ་དཔའ་ཞུམ་སེ་ཧྭ་ཤང་ལ་ཕག་བཙལ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཀང་མི་མཁོ་བར་

ཤེས་ནས་པཎི་ཏ་དེ་རང་ཡུལ་དུ་བསྐྲད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་མུ་སེགས་པའི་

ལྟ་བ་ངན་པ་ད་ལྟའི་བར་དུ་མ་བྱུང་ངོ༌། །ཐང་གི་སྐབས་སུ་འཁྲུགས་པ་ཞིག་ལ་ཐོ་

དཀར་གི་དམག་མང་པོ་རམ་ཟླར་དྲངས་པ་རྣམས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་གཏན་ཆགས་པ་ལས་

རིམ་གིས་མང་དུ་འཕེལ་བ་ཧོའུ་ཟིའམ་ཧོའུ་ཧོས་ཟེར་བ་རྣམས་ཡིན་ལ། ཡང་ཇིང་

གིར་གིས་ནུབ་ཕོགས་པ་རྣམས་དབང་དུ་བ་ས་ནས་ཚུར་ཡོང་སྐབས་སུ་སི་ཡང་

ཞེས་བ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གིང་གི་འབངས་ཞིག་ནས་ཐེ་ཡན་ནུའི་སེ་ནམ་མཁའི་བདག་པོ་

ཟེར་བའི་ཆོས་ལུགས་མཁན་ཞིག་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་རིམ་གིས་

འཕེལ་བ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །

དེ་དག་གི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་རང་རང་གི་ལུགས་སྲོལ་ལ་སྤོད་ཅིང་རྒྱ་མི་དང་

འདྲེས་མར་འཁོད་ཀང༌། རྒྱ་མི་རྣམས་དེའི་ཆོས་ལ་མི་འཇུག་པར་མ་ཟད་གཉེན་

འབེལ་ཙམ་ཡང་མི་བེད་པར་སྣང༌། འདི་དག་གིས་འཇིག་རྟེན་གི་བདེ་་ག་བཟང་

ངན་ཐམས་ཅད་ཐེའན་གིས་བེད་ཟེར། ཐེའན་ཞེས་པ་ལྷ་དང་ནམ་མཁའ་དང༌། དོན་

གཞན་ལའང་འཇུག་པར་སྣང་ཡང༌། ཧོས་ཟི་སོགས་ཀིས་ཐེའན་ཞེས་པའི་སྒ་སྤི་ཙམ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ལས་དབེ་བ་མི་བེད་པས། འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ལའང་སྐྱབས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། ཕག་

མཆོད་སོགས་མི་བེད་པར་སྣང༌། མི་ཤི་བའི་རྣམ་ཤེས་ཐེའན་གིས་བ་ས་ནས་སར་

གང་དུ་སྐྱེ་བའང་ཐེའན་གིས་བེད་ཟེར། སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་ལ། འཇིག་རྟེན་འདི་ཞིག་

ནས་གསར་པ་ཆགས་དུས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན། དེའི་བར་དུ་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་དང་

འདྲེས་ནས་སོད་ཟེར་བ་དང༌། ཕལ་ཕལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཟེར་བ་དང༌། རིགས་པ་རྒྱུན་

ཆད་དུ་འགོ་ཟེར་བ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ། 

ཁོང་ཚོའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་ཚོས་བསད་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀི་རྣམ་ཤེས་

ཐེའན་ལ་གཏོད་པས་དེས་བདག་བེད། གཞན་གིས་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པས་སྲོག་ཆགས་

དེའི་རྣམ་ཤེས་བར་མ་དོར་འཁམས་པར་འགྱུར། དེས་ན་གཞན་གིས་བསད་པའི་སྲོག་

ཆགས་ཀི་ཤ་ཟོས་ན་སིག་ཆེ། ལུགས་སྲོལ་འདི་ལ་འཇུག་པའི་སྐལ་མེད་རིགས་ཆད་

རྣམས་ཕག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས། ཕག་ཤ་ཟོས་ན་རིགས་ཆད་དུ་འགྱུར། གཙང་སྦྲ་མ་

བས་ན་ཐེའན་མི་དགའ་བས་ཁྲུས་སོགས་གཙང་སྦྲའི་བརྟུལ་ཞུགས་གལ་ཆེ་ཟེར། དེ་

ཙམ་ལས་འཁོར་འདས་དང་བཅིང་གོལ་དང༌། ལྟ་སྤོད་སོགས་ཀི་རྣམ་བཞག་མི་བེད་

པར་སྣང༌། དེས་ན་འདི་དག་ནི་མུ་སེགས་པ་དངོས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལྟ་བུ་རིགས་པ་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་མིན་འདུག་པས་ཀ་ཀོའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཞིག་འདྲའོ། །

ཧོའུ་ཟི་དེང་སང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་འཕེལ་ཇེ་ཆེར་འགོ་བ་ཞིག་སྣང་མོད། 

འོན་ཀང་མི་རིང་བར་རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་གི་གདུལ་བར་གྱུར་ཏེ་ལྟ་བ་

ངན་པ་རྣམས་ཉི་མས་མུན་པ་བཞིན་བསལ་ནས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚུལ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །



  382  

ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདི་སྣང་བང་དོར་ཙམ་ལའང་རོངས་པ་དག །གཏན་འདུན་ཆོས་ཀི་སྣོད་དུ་

མི་རུང་བས། །ཚད་ལྡན་མི་ཆོས་གསལ་བེད་དྲང་སྲོང་འགའ། །ཙི་ནའི་སོན་པའི་

ཐོག་མར་རྒྱལ་བས་བསོས། །གང་འཚམས་ཐབས་འཕྲུལ་ཤེས་པ་དེ་རྣམས་

ཀིས། །དག་བེད་གཞུང་ལུགས་རྣམ་གངས་མང་སྦྱར་བས། །རོངས་པའི་དྲི་མ་

བཀྲུས་ཏེ་གདུལ་བའི་རྒྱུད། །དམ་ཆོས་བདུད་རིའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་བས། །ཚུལ་

དེས་གཙང་བར་བས་ཀང་ཚེ་འདི་ལ། །དམ་ཆོས་སེང་གེའི་འོ་མ་སྦྱོར་ནུས་

པའི། །སྐལ་མེད་ར་སྣོད་དག་ཀང་རྒྱལ་བསན་ལ། །མཐོང་ཐོས་འབེལ་བ་ཐོབ་པས་

དོན་ལྡན་འགྱུར། །ཀ་ཀོ་ལྟ་ངན་ལྕགས་ཁམས་ཅན་དག་ཀང༌། །མི་རིང་རིགས་ལྡན་

དྲག་པོ་ཤམ་བྷ་ལར། །བོན་ནས་མཛད་འཕིན་གསེར་འགྱུར་རི་བཟང་པོས། །གདུལ་

བའི་རིན་ཆེན་དང་པོར་བསྒྱུར་བར་ངེས། །ཙི་ནའི་ཡུལ་དུ་རིག་བེད་དང༌། །བོན་གི་

བྱུང་བ་བརོད་འདི་ནི། །ཇི་བཞིན་ངེས་པ་རེད་མིན་པར། །རབ་རིབ་ཕོགས་མཐོང་

ཚུལ་ཙམ་གེངས། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་ལེགས་

བཤད་ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ལས། མཧཱ་ཙི་ནའི་ཡུལ་དུ་རིག་བེད་དང་བོན་གི་གྲུབ་མཐའ་

བྱུང་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

གདུལ་བའི་ཞིང་ཀུན་རོལ་མེད་འགེངས་པ་ཡི། །རྒྱལ་བའི་འཕིན་ལས་ལྷུན་

གྲུབ་སིན་ཕུང་ལས། །ཕན་བདེའི་དཔལ་སེར་དམ་ཆོས་བདུད་རིའི་ཆར། །ཙི་ནའི་

ལོངས་སུ་བབས་པའི་བྱུང་བ་གེང༌། །



  383  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གསུམ་པ་ཉི་མ་ལྟ་བུའི་ཆྱོས་ལུགས་ཇིང་ཞྟེས་གྲགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་

རིན་པྱོ་ཆྟེ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ། 

རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བའི་ཚུལ་དང༌། 

བོད་ནས་བྱུང་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསན་པ་དངོས་

གཞི་མ་དར་བའི་སྔོན་དུ་ཡང་ཆ་འདྲ་འགའ་ཞིག་བྱུང་སྣང་སེ། སོན་པ་མཱེ་ཙིས་ལུས་

སྲོག་ལ་མི་བལྟ་བར་གཞན་ཕན་ཁོ་ན་དང་དུ་བང་དགོས་པ་དང༌། སེམས་ཀི་རང་

བཞིན་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གོ་བུར་གི་དྲི་མས་བསད་ཅིང་ལས་ཀིས་

བསྒྱུར་བར་བཤད་པ་དང༌། སོན་པ་ལི་ཡེ་ཙེ་བ་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟེན་ཅིང་

འབེལ་འབྱུང་དུ་བསན་པ་དང༌། དེ་དུས་རྒྱ་གར་དང་འབེལ་མེད་པས་ཡུལ་འདིར་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྒ་ཙམ་ཡང་མ་གགས་པ་ལ། འདིས་མངོན་ཤེས་ཀིས་རིག་ནས་ཁོ་

རང་གི་གཞུང་དུ་ནུབ་ཀི་ཕོགས་སུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་མཛད་པ་དང་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བའི་དགོངས་པ་ཅན། སྨྲ་བརོད་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སྐྱེས་བུ་འཕགས་པ་ཞིག་

བྱུང་སེ། དེའི་མིང་ནི་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་བིས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་སན་

ཐོག་མར་ཡུལ་འདིར་བསྒགས་པ་དང༌། ཡང་སོན་པ་ཅྭང་ཙི་ཞེས་བ་བས་རི་ལམ་དུ་

རང་ཉིད་ཕེ་མ་ལེབ་ཏུ་གྱུར་པ་རིས་ནས་མནལ་སད་རེས་བསམ་མནོ་བཏང་བས་

ཅིར་ཡང་སྣང་ལ་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། 

རྫུས་སྐྱེས་སུ་གགས་པའི་སོན་པ་ཡེ་སུ་སེ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་བ་བ་ཞིག་གིས། 

མིའིསྲོག་མི་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སོམ་པ་ཡན་ལག་བཅུ་པ་དང༌། དགེ་བའི་ལས་

ཀི་འབས་བུས་ལྷར་སྐྱེས་ནས་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་མོང་བ་དང༌། སིག་པའི་རྣམ་སྨིན་གིས་
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དམལ་བར་ལྟུང་ནས་རྟག་ཏུ་་ག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་དང༌། ཤེས་བཞིན་དུ་བས་

པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་བཤགས་པས་མི་འདག་པར་བཤད་པའི་བསན་ཆོས་ཀང་

བརམས་སོ་ཞེས་རྒྱ་ནག་ཆོས་འབྱུང་ལས་བཤད་དོ། །དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་

འཕིན་ལས་ལས་བྱུང་བའི་སྲོལ་བཟང་པོ་ཡིན་པར་སྣང་ཡང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་རྒྱུན་རིང་

དུ་དར་བ་མ་བྱུང་འདུག་གོ །ཊེའུ་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་རབས་ལྔ་པ་ཅོའུ་ཝང་གི་ལོ་ཉེར་དྲུག་

པ་ཤིང་ཕོ་སག་གི་ལོ་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ། ལྷོ་ནུབ་ཀི་མཚམས་ནས་

གསེར་གི་མདོག་ལྟ་བུའི་འོད་ཕུང་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་

རྒྱལ་པོས་གཟིགས་ནས་ལྟས་མཁན་རྣམས་ལ་དྲིས་པས། དེ་ཕོགས་སུ་བདག་ཉིད་

ཆེན་པོ་ཞིག་འཁྲུངས་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་དང༌། ལོ་སོང་སོང་ནས་དེའི་གྲུབ་མཐའ་

ཡུལ་འདིར་འབྱུང་བར་ལུང་བསན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིག་ཚང་དུ་བཞག་གོ །ཤིང་སག་

ལོ་དེ་ནས་རབ་འདོད་མེ་ཡོས་ཡན་ལ་ལོ་ཉིས་སོང་བདུན་བརྒྱ་དོན་གསུམ། རབ་

འདོད་ལྕགས་སེལ་ཡན་ལ་ཉིས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉེར་དྲུག་འདས་སོ། །

ཡང་ལ་ལས་ཅོའུ་ཝང་གི་ལོ་ཉེར་བཞི་པ་ཆུ་བི་ཡང་ཟེར་ལ། བོད་ཀི་ཡི་གེ་

འགའ་ཞིག་ན་མོའུ་ཝང་གི་ལོ་ཉེར་བཞི་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིག་ནོར་དུ་མངོན་

ནོ། །དེའི་དུས་སུ་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་སྐུ་བལྟམས་ཤིང་དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་

པའི་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སུམ་ཅུ་པའི་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་

ཚེས་བརྒྱད་ལ་སངས་རྒྱས་ནས། ལོ ་ཞེ ་དགུའི ་བར་ཆོས་ཀི ་འཁོར་ལོ ་

བསྐོར། །དགུང་ལོ་དོན་དགུ་པ་ཆུ་སེལ་ཟླ་བ་གནིས་པའི་བཅོ་ལྔ་ལ་མ་ངན་ལས་

འདས་སོ་ཞེས་ཧྭ་ཤང་གི་ཡི་གེ་རྣམས་སུ་འབྱུང༌། ཚེས་གངས་དེ་ལྟར་འདོད་པ་
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ཡང༌། མདོ་མང་འདས་ཀི་སེང་གེའི་སྒའི་ལེའུ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་བལྟམས་

པ་དང༌། མངོན་པར་འབྱུང་བ་དང༌། མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང༌། 

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་རྣམས་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་ཁོ་ནར་ལགས་ན། ཅིའིཕིར་

ཟག་མེད་མང་འདས་ཀི་ཚུལ་གཅིག་པུ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དང་སྦྱར་ཞེས་དྲིས་པའི་ཚིག་

ལན་དང་བཅས་པ་འབྱུང་བ་ལ་ཁུངས་སུ་བས་སམ་སམ་མོ། །སོན་པ་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ནི་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་མཱུ་དབང་གི་ལོ་ང་གསུམ་གི་དུས་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བརིས་

པའི་སང་ལོ་ཆིག་སོང་བཅུ་གསུམ་པ། ཆེན་པོ་ཧཱན་གི་མིང་དྷི་རྒྱལ་པོའི་ཡུང་ཕིང་གི་

ལོ་བརྒྱད་པར་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསན་པའི་དབུ་བརེས་སོ། །

དེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་དེའི་ལོ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཟང་ཞིག་གི་ནུབ་མོ་རྒྱལ་པོའི་

མནལ་ལམ་དུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་སྐུ་སྲིད་དུ་འདོམ་གསུམ་ལྷག་མངའ་བ། གསེར་གི་ཁ་

དོག་ཅན་མཚན་གིས་སས་པ། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་ཞིགནམ་མཁའ་ནས་ཕོ་བང་

གི་གསེར་ཁིའི་ཁང་པའི་མདུན་དུ་ཕེབས་པ་རིས། ཕི་ཉིན་བོན་པོ་རྣམས་ལ་དྲིས་

པས་བོན་པོ་ཧྥུ་ཡི་བ་བས་ཊེའུ་རྒྱལ་པོའི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་ན་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་

བའི་དྲང་སྲོང༌། སྐུ་ནི་ཁྲུས་ལྷག་པའི་འདོམ་གསུམ་གི་ཆུ་ཞེང་གབ་པ་དང༌། པགས་པ་

གསེར་མདོག་ཅན་འོད་དང་ལྡན་པ་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཟེར་བ་ཐོས་

ཏེ། ལྷའི་རི་ལམ་འདི་ཡང་དེ་དང་འབེལ་བ་ཞིག་མིན་ནམ་གསོལ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་

ཡིག་རིང་རྣམས་གཟིགས་པས། ཊེའུ་ཅོའུ་དབང་གི་དུས་ཀི་ལུང་བསན་དེ་རེད་ནས་

ལོ་བརིས་པས་སོང་དང་བཅུ་སོང་བ་དང་འགིག་སེརྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་དགེས་ནས། བང་

ཆེན་པ་ཝང་ཙུན་རྒྱ་གར་དུ་གྲུབ་མཐའ་ཚོལ་བར་བཏང༌། དེའི་སྐབས་རྒྱ་གར་ནས་
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འོད་སྲུང་གི་རིགས་ལས་དག་བཅོམ་པ་མ་ཏངྒི་དང༌། པཎི་ཏ་བྷ་ར་ན་ཞེས་པ་རྒྱ་སྐད་

ལ་སྒ་ཉམས་པས་ཧྥ་ལན་བ་བ་གཉིས་ཀིས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསན་པ་དར་བའི་དུས་ལ་

བབས་པར་གཟིགས་ནས། རྟ་དཀར་པོ་གཅིག་ལ་སོན་པའི་བིས་ཐང་གཅིག་དང༌། 

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སེ་དུ་མ་རིང་བསྲེལ་བེ་གང་དང་བཅས་པ་བཀལ་ནས་བོན་

པ་དང༌། རྒྱ་ཡུལ་ལོ་ཡོ་ཁིའི་ཞེས་པར་འཛོམ་པས། ཝང་ཙུན་དང་ལྷན་དུ་རྒྱལ་པོའི་

ཕོ་བང་དུ་འབོར། རྒྱལ་པོས་བསུ་བ་དང་བཀུར་སི་མཛད། 

རྟེན་རྣམས་རྒྱལ་པོ་ལ་གཟིགས་སུ་ཕུལ་བས་སོན་པའི་འདྲ་ཐང་དེ་སྔར་རྒྱལ་

པོའི་རི་ལམ་དུ་བྱུང་བའི་སྐུ་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྣང་བས་རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་དགེས། དག་

བཅོམ་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་རྒྱལ་པོ་དད་པར་བས། པེའི་མ་ཟེ་ཟེར་བའི་ལྷ་ཁང་

བཞེངས་ནས་རྒྱ་གར་པ་གཉིས་མཆོད་ཡུལ་དུ་མཛད་པ་ལ། གཉུག་མར་གནས་པའི་

བོན་པོ་རྣམས་ན་རེ། ལུགས་སྲོལ་མི་མཐུན་པ་འདི་ཡུལ་འདིར་དར་མི་རུང་ཞེས་རྒྱུ་

མཚན་མང་པོ་བསད་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པར། རྒྱལ་པོས། འོ་ན་གཉིས་ཀའི་ཆོས་

ཀི་གེགས་བམ་མེ་ལ་བསྲེགས་ནས་གང་མ་ཚིག་པ་དེ་མཆོད་གནས་བེད་པ་ཡིན་

གསུངས་པ་བཞིན་བས་པས། དོའུ་སིའི་ཆོས་རྣམས་ཚིགསངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མེའི་

སྐྱོན་གིས་མ་གོས་པས། དོའུ་སིའི་གཙོ་བོ་སེ་ལོའུ་དང་ཆུ་ཤན་ཤིན་གཉིས་མེ་ལ་

འཆོང༌། པཎི་ཏ་གཉིས་ནམ་མཁར་འཕགས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་བསན་པས་

རྒྱལ་བོན་འབངས་དང་བཅས་པ་ཆོས་ལ་དད་པ་ཐོབ། རྒྱལ་པོས་འདི་སྐད་ཅེས། ཝ་

སྐྱེས་སེང་གེར་གཏོགས་མིན་སྒོན་མེ་ནི། །ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་མི་འགྱུར་

ཏེ། །མཚོ་ཕན་རྒྱ་མཚོ་བཞིན་དུ་ཁབ་མི་ཆེ། སུང་ཅུ་རི་བོའི་བརིད་ལ་རི་ཕན་
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མིན། །ཆོས་སིན་སྐལ་ལྡན་འཇིག་རྟེན་ལ་ཁབ་ཅིང༌། །ཆར་གཙང་འགོ་བའི་ས་བོན་

ལ་ཞུགས་པའི། །སྔོན་མེད་བ་བ་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་མཐོང༌། །ཕོགས་ཀུན་འགོ་བ་མང་

པོའི་འདྲེན་པར་གྱུར། །ཅེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་བསྔགས་པ་བརོད་དོ། །

ཧེ་ནན་ཧྥུའི་མཁར་དེར་པེའི་མ་ཟིས་གཙོ་བའི་ལྷ་ཁང་བདུན་དང༌། བཙུན་

མའི་ལྷ་ཁང་གསུམ་བཞེངས། རྒྱལ་པོས་དགེ་བསེན་གི་སོམ་པ་བངས། བོན་ཆེན་

འགའ་ཞིག་གིས་གཙོ་བས་པའི་མི་སོང་ལྷག་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཡང་རྒྱལ་པོ་ན་རེ། ངེད་

ཀི་རྒྱལ་ཁམས་འདི་ན་རྟག་པར་འཚོ་ཞིང་བཞེས་ཏེ་འགོ་བའི་དོན་མཛད་པའི་སྐྱེས་

ཆེན་དམ་པ་འགའ་ཞིག་མེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པས། དག་བཅོམ་པའི་ཞལ་ནས། རི་བོ་

རེ་ལྔ་ན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་བཞུགས་ཚུལ་གསུངས་ནས། དག་བཅོམ་པ་དང་

པཎི་ཏ་གཉིས་འཇམ་དབངས་ཀི་ཞིང་ཁམས་རི་བོ་རེ་ལྔར་བོན། ལྷའི་མིག་གིས་

སྤྲུལ་པའི་གནས་ཀིཁད་པར་རྣམས་གཟིགས་ཤིང༌། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་དུས་

རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤྭ་ཀ་ལ་མི་མ་ཡིན་གིས་གོགས་བས་ནས་ནུབ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་

ཀི་རིང་བསྲེལ་སིང་པོར་བཞུགས་པའི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་བཞེངས་པའི་

གཅིག་རི་བོ་རེ་ལྔར་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་ནས། དེ་ཉིད་སིང་

པོར་བཞུགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ད་ལྟའི་ཏ་བོ་ཐཱ་ཟེར་བ་འདི་ཉིད་བཞེངས་ཤིང་

ཤེན་ཐུང་ཟེའི་དགོན་པ་བཏབ། རི་བོ་རེ་ལྔ་དང་ཕོགས་གཞན་དག་ཏུ་རིང་བསྲེལ་གི་

སིང་པོ་ཅན་གི་མཆོད་རྟེན་མང་དུ་བཞེངས་པ་ལས། གཅིག་ནི་ད་ལྟ་པེའི་ཅིང་གི་

མཆོད་རྟེན་དཀར་པོར་གགས་པ་འདི་ཉིད་ཀི་སིང་པོར་བཞུགས་སོ། །རབ་བྱུང་དྲུག་

བརྒྱ་ཉི་ཤུ་དང༌། བཙུན་མ་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་བསྒྲུབས། དག་བཅོམ་པས་ཐེག་པ་ཆུང་
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ངུའི་མདོ་སེ་ནས་ཉེར་མཁོ་བ་ས་པའི་མདོ་སེ་རིམ་པར་ཕེ་བ་ཞེ་གཉིས་པ་ཞེས་བ་

བ་བསྒྱུར་བ་མདོ་སེ་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་མ་ཡིན་ཅིང་དེང་སང་ཡང་བཞུགས། པཎི་ཏས་

ས་བཅུ་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པའི་མདོ་སེ་ལྔ་བསྒྱུར་བར་གགས་ཀང་བསན་པ་འཕེལ་

འགིབ་ཀི་དབང་གིས་དེང་སང་མི་བཞུགས་སོ། །

གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་དུས་འཕགས། གནས་བརྟན་ཙི་ལུ་ཀཱ་ཀ། དགེ་བསེན་

བདེ་འདུལ་སོགས་པཎི་ཏ་དྲུག་ཚན་གཅིག་དང༌། པཎི་ཏ་དར་ཀཱ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་

པ་ཆེ་ཆུང་གི་འདུལ་འཛིན་གསུམ་དང༌། པཎི་ཏ་གཞན་ཞིག་དང་བཅས་བཞི་ཚན་

གཅིག་བཅས་དང༌། སོབ་དཔོན་ཚོགས་མཆོག་སེ་དང༌། དགེ་བསེན་ཊི་ཁིན་སོགས་

ཀིས་ལྷོ་ཕོགས་ཀིང་ནན་གི་གནས་སུ་བསན་པ་ཐོག་མར་བཙུགས་སོ། །དེ་དག་ནི་

ཆེན་པོ་ཧཱན་གི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་སྒ་བསྒྱུར་མཁན་པོ་མཐོ་ཤོས་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དེའི་

རེས་སུ་ཧཱན་གི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་གསུམ་དང༌། དེ་ནས་ཇིན་གི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་

བཞི། དེ་ནས་ཇིན་དང་ཡུ་གུར་དང་སུས་སོགས་ཀི་རྒྱལ་རབས་མང་པོ་དང༌། དེ་

ནས་ཐང་གི་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཤུ། སུང་གི་རྒྱལ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་ཀི་རིང་ལ་རིམ་པས་

རྒྱ་གར་ནས་པཎི་ཏ་དང་གྲུབ་ཐོབ་ཤིན་དུ་མང་པོ་བོན། ཧྭ་ཤང་མཁས་པ་རྒྱ་གར་དུ་

བོན་པ་དང་མ་བོན་པ་ལུང་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་བསམ་གིས་མིཁབ་པ་མངའ་བ་ཡང་

བགང་ལས་འདས་པ་བྱུང་བས། དེ་དག་གིས་བཀའ་དང་བསན་ཆོས་དུ་མ་རྒྱ་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་བ་དང༌། བསན་པ་ལ་བ་བ་བས་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་ཅན་ཆེས་མང་ཡང་

ཡི་གེས་འཇིགས་ནས་མ་བིས་པས་རྒྱ་ནག་ཆོས་འབྱུང་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བ་

ལ། ཧོར་གི་རྒྱལ་པོའི་རིང་ནས་བཟུང་བོད་ཀི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་ཡང་བོན་
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པས། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་དུ་གྱུར་ཏེ་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ༌། །བཀའ་

དང་བསན་ཆོས་བསྒྱུར་བའི་གངས་ནི། སུས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཝེན་དྷིའི་དུས་སུ་དེ་ཡན་

ཆད་དུ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་དཀར་ཆག་ལ་བཏབ། དེ་རེས་ཐང་གི་དུས་སུ་སྔ་ཕིར་ལན་

གཉིས་དང༌། སུང་གི་དུས་ལན་གཉིས་སུ་དེ་དག་གི་བར་བར་དུ་བྱུང་བའི་གསར་

འགྱུར་རྣམས་བསྣན་ནས་དཀར་ཆག་རེ་བསྒིགས། མཇུག་ཏུ་ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་སེ་

ཆེན་གི་དུས་སུ་བོད་དང་རྒྱའི་བཀའ་འགྱུར་གོ་བ་ར་ནས་མ་ཚང་བ་རྣམས་བོད་

སྐད་ལས་བསྒྱུར་ཏེ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པའི་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གི་བསན་

ཆོས་པོད་ཉེར་གཅིག །ཧྭ་ཤང་མཁས་པ་དག་གིས་བརམས་པའི་གཞུང་ཆེ་བ་པོ་ཏི་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་བཅུག་ནས་ཁོན་སོམ་པོ་ཏི་བདུན་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུར་

ལོངས་པའི་དཀར་ཆག་གསར་དུ་བསྒིགས། དེའི་ཁོད་ན་བོད་དུ་མ་འགྱུར་བའི་མདོ་

རྒྱུད་བསན་ཆོས་ཀང་མང་དུ་སྣང་ངོ༌། །

རྒྱའི་ཡུལ་དུ་དར་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་རྣམ་པ་ལྔར་

གགས་ཏེ། འདུལ་བའི་བརྒྱུད་པ། གསང་སྔགས་ཀི་བརྒྱུད་པ། རྒྱ་ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད། 

ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད། སིང་པོ་དོན་བརྒྱུད་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ནི། དག་བཅོམ་པ་མ་ཏངྒི་

ལས་བརྒྱུད་པའི་སོམ་རྒྱུན་རེ་ཞིག་གི་བར་དུ་བྱུང་ཡང་ཕིས་སུ་རྒྱུན་ཆད་པ་འདྲ་ལ། 

རིག་འཛིན་ཀུ་མཱར་ཤྲི་ཞེས་བ་བ་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་ཤིང་མངོན་

ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བ་ཞིག་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བོན། འདི་ཕེབས་དུས་སུ་ཙནྡན་ཇོ་བོ་

ཡང་གདན་དྲངས། རྒྱལ་པོ་ཧུང་ཤི་བ་བས་བཀུར་སི་ཆེན་པོ་བས་ཏེ། ཅེའུ་ཧྭ་ཤང་

གཙོ་བའི་སོབ་མ་མཁས་པ་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་བཅས་པས་བཀའ་བསན་བཅོས་མང་དུ་
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བསྒྱུར། བཤད་པའི་སོ་ནས་ཀང་ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་རྒྱ་ཆེར་སེལ། ཁད་པར་དུ་

དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་མང་དུ་གནང༌། འདི་ནས་

བཟུང་ཧྭ་ཤང་རྣམས་བསེན་རོགས་ཀི་རེས་ལ་བང་སོམ་ལེན་པའི་སྲོལ་དང༌། འདུལ་

འཛིན་བུདྡྷ་ཛྙཱ་ན་དང༌། བི་མ་ལ་ཙཀྵུ་དང༌། དར་རུ་ཙི་བ་བ་གསུམ་ཡང༌། ཀུ་མཱ་ར་

དང་མཉམ་དུ་བྱུང་བས་ལུང་སེ་བཞི་སོགས་འདུལ་བའི་སྐོར་མང་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་དགེ་

སོང་གི་བསབ་བ་མཛུབ་ཁིད་དུ་བསན། གཞན་ཡང་གནས་བརྟན་དགེ་འདུན་གོ་ཆ་

བ་བ་བོན་ནས་ཀང་འདུལ་བའི་སོམ་རྒྱུན་དང་བསབ་བ་དར་བར་མཛད་པས་ཀུ་མཱར་

ཤྲི་དང་འདི་གཉིས་ལས་བརྒྱུད་པའི་སོ་ཐར་དང་བང་སེམས་ཀིརྒྱུན་ནི་དེང་སང་གི་

བར་དུ་གནས་སོ། །སིངྒྷཱ་ལའི་དགེ་སོང་མ་དེ་བ་ས་རཱ་སོགས་རྒྱ་གར་ནས་དགེ་སོང་

མ་བཅུ་ཕག་གཅིག་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག་ཀང༌། དེ་དག་ལས་བརྒྱུད་

པའི་དགེ་སོང་མའི་སོམ་རྒྱུན་བྱུང་མ་བྱུང་མ་ཤེས་སོ། །

ར་བ་བཞི་ནས་རོད་པ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཆོས་བདུན་གི་བར་ནི་བོད་དང་ཁད་

པར་མེད་ལ། བསབ་པའི་ཆོས་མང་པོའི་སྐོར་ལ་ཡུལ་ལུགས་དང་བསྟུན་ནས་སེ་པ་

གཞན་ནས་བངས་པའང་ཡོད་ཟེར། ཤ་མི་བཟའ་ཞིང༌། བཞོན་པ་མི་ཞོན་པ་དང༌། 

ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ཚད་ལས་ཀང་ཆུང་བ་འཆང་ཞིང༌། སྣམ་སྦྱར་གི་ཚལ་བུ་ནི་བ་སྤུ་

ཡས་ནོན་གི་ཚུལ་དང༌། ཡུལ་འདིར་སེ་པ་གཅིག་པུ་ལས་མེད་པས་འཁྲུལ་དོགས་མི་

དགོས་པས་ཡིན་ནམ་གྲྭ་རྟགས་ཀི་སྲོལ་མེད་དོ། །རྒྱའི་ཁིམས་ལུགས་ལ་ཁ་དོག་

སེར་པོ་རྒྱལ་པོ་དང༌། དམར་པོ་བོན་པོའི་ཚོས་སྐལ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་དུས་ཀི་རྒྱལ་

པོས་ཁ་དོག་དེ་གཉིས་རབ་བྱུང་བ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་གནང་བ་མ་སེར་ཞིང༌། 
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རྒྱའི་ཡུལ་ལུགས་ལ་ལུས་ཀི་ཤ་རེན་པར་མངོན་པ་ངོ་ཚའི་གནས་སུ་བེད་པའི་

དབང་གིས་ཧྭ་ཤང་རྣམས་གོས་ཕུ་ཐུང་མ་སྨུག་པོ་གོན་པའིསྲོལ་དར་ལ། ཕིས་སུ་

བོད་ཀི་བ་མ་བོན་པ་རྣམས་ཀིས་བོད་ལུགས་ཀི་རབ་བྱུང་བའི་གོས་གོན་ཀང༌། 

ཧོར་གི་རྒྱལ་པོའི་དུས་ཡིན་པས་དམིགས་བསལ་གནང་བར་བརྟེན་ད་ལྟའི་བར་དུ་

ཧྭ་ཤང་རྣམས་སྨུག་ཆས་དང༌། བོད་ཀི་དགེ་འདུན་རྣམས་གོས་དམར་སེར་གོན་པའི་

ལུགས་སོ་སོར་བྱུང་བར་སྣང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་གསང་སྔགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། གནས་བརྟན་ཤྲི་མི་ཏ་ཞེས་བ་བ་

རྒྱ་གར་ནས་བོན་པའི་སྔགས་འཆང་གི་ཐོག་མ་ཡིན་ཀང༌། ར་བ་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་

པ་གཟུངས་འགའ་ཞིག་བསྒྱུར་བ་ཙམ་ལས་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་མ་སེལ། དེ་

མཚུངས་རྒྱ་གར་ནས་གསང་སྔགས་ཀི་རིག་པ་འཛིན་པ་མང་ཙམ་བོན་འདུག་ཀང་

སྔགས་ཀི་ཆོས་འགའ་ཞིག་བསྒྱུར་བ་ལས་དབང་ཁིད་སོགས་གཅིག་ལ་ཡང་མ་

གནང༌། རིག་འཛིན་ཀུ་མཱར་ཤྲིས་ཀང་སྣོད་ལྡན་རེ་གཉིས་ཙམ་ལས་བིངས་ལ་མ་

གནང༌། ཅུང་ཟད་ཁབ་བརལ་དུ་སེལ་བར་མཛད་པ་པོ་ནི་རྒྱ་གར་ལྷོ་མཐའ་མ་ལ་ཡའི་

གནས་ཀི་སོབ་དཔོན་བཛྲ་བོ་དི་དང༌། དེའི་སོབ་མ་ཨ་མོ་ག་བཛྲ་གཉིས་ཏེ། ཐང་མིང་

ཧུའང་རྒྱལ་པོའི་དུས་སུ་ལྷན་དུ་ཕེབས་ནས། ཧྭ་ཤང་ཆན་ཞི་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་

དང༌། ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་གཉིས་གཙོ་བའི་སྐལ་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ་དབང་བསྐུར། 

རྒྱུད་བཤད། མན་ངག་གནང༌། ལས་ཚོགས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གཞན་ཕན་ཀང་མཛད། 

ཨ་མོ་ག་བཛྲ་གིས། རྒྱལ་པོ་ལ་རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་དབང་

བསྐུར་བས། རྒྱལ་པོ་སེ་སྣོད་གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཛོད་བ་བའི་མཚན་ཕུལ། ལྟས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ངན་གི་སྐར་མ་ཤར་བ་ལ། ཆོས་དབིངས་གསུང་དབང་གི་སྒྲུབ་པ་དང་སྦྱིན་སྲེག་

མཛད་པས་སྐར་ངན་ཡལ། རྣམ་སྲས་རྦད་པས་ཕ་རོལ་གི་དམག་དཔུང་ཟློག་པས་

རྒྱལ་པོས་གོ་ས་ཆེན་པོ་དང༌། མི་ཁིམ་སོང་ཕག་གསུམ་འབངས་སུ་ཕུལ། གསང་

སྔགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་པོ་ཏི་བདུན་ཅུ་ར་བདུན་བསྒྱུར། སོབ་མ་ཧུའི་ལང་

སེ་ཡེ་ཤེས་འོད་བ་བ་རང་གི་ཚབ་ཏུ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དུ་དབང་བསྐུར་ནས་མ་ངན་

ལས་འདས་སོ། །དེ་གཉིས་ཀི་སོབ་མ་དང་ཡང་སོབ་སྔགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་

འགའ་ཞིག་བྱུང་ཡང་གདམས་པའི་རྒྱུན་མི་རིང་བར་ནུབ་པ། སུང་གི་དུས་སུ་མཁན་

ཆེན་སྦྱིན་སྲུང་དང༌། ཆོས་བཟང་ལ་སོགས་པ་འཕགས་ཡུལ་ནས་བོན་པའི་པཎ་

གྲུབ་འགའ་ཞིག་གིས་སྲོལ་མཐུད་ཀང༌། བཀའ་ཧ་ཅང་དམ་པར་མཛད་པའི་དབང་

གིས་རྒྱུན་རིང་པོ་མ་བྱུང་བས། ཕིས་ཀི་ཧྭ་ཤང་རྣམས་ལ་དོན་ཞགས་ཀི་གཟུངས་

རིང་སོགས་གཟུངས་སྔགས་འགའ་ཞིག་ཁ་ཏོན་བེད་པ་རྒྱ་ཆེར་དར་བ་ཙམ་ལས་

གསང་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་མི་སྣང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད་ནི། ཐང་སང་བ་མ་ཞེས་གགས་པ་སེ། ཧྭན་གི་

བོན་ཆེན་ཊུང་ཀུང་གི་གདུང་བརྒྱུད་ཡིན་ལ། ཆུང་ངུ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་

ཤེས་རབ་དང་སོབས་པ་ཟླ་དང་བལ་བ་སེ། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ནས་དྲི་མེད་

གགས་པར་བསན་པའི་མདོ་དང༌། དམ་ཆོས་པད་དཀར་རྒྱུན་གི་ཞལ་འདོན་གནང༌། 

ཐོག་མར་མངོན་པའི་སྐོར་མཁས་པར་བསབས། དེ་ནས་འགྱུར་རོ་ཅོག་གི་བཀའ་

བསན་ལ་འདི་མ་གཟིགས་བ་བ་མེད། དགུང་ལོ་ཉེར་དགུའི་དུས་རྒྱ་གར་དུ་བགོད་

པའི་ཐུགས་འདུན་གིས་ཕལ་སྐད་ལ་སྦྱངས་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཐབས་མཁས་ཀིས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཞུས་པས་ལམ་ཡིག་གནང༌། དེ་ནས་རིམ་གིས་ཡུལ་གྲུ་དུ་མ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་གར་དུ་

བོན། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁ་ཆེ་སོགས་ཡུལ་ཐ་དད་པ་

མང་པོར་བོན་ནས་བིན་རླབས་ཅན་གི་གནས་རྟེན་དུ་མ་ལ་མཇལ་ཞིང༌། ཛེ་ཏ་རི་

དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་པཎི་ཏ་དུ་མ་ལས་ཐེག་པ་གོང་འོག་གི་ཆོས་མང་དུ་

གསན། གཙོ་བོར་ཤྲི་ན་ལེནྡྲ་ན་མཁན་ཆེན་དུལ་བ་བཟང་པོ་ཞེས་བ་བ་དགུང་ལོ་

བརྒྱ་དང་དྲུག་ལོན་པ་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ཞིག་བཞུགས་པ་

མཇལ། འདིའི་མཚན་ལ་དུལ་བ་ལྷ་ཡང་ཟེར་ཏེ། མཆོག་སེའི་སོབ་མ་སོབ་དཔོན་

དུལ་བའི་སེ་ཡིན་ནམ་ཡང་ཟེར། འོན་ཀང་ཐང་ཟན་ཙང་གིས་ཇོ་བོའི་བ་མ་ཛེ་ཏ་རི་

དང་ཡང་མཇལ་འདུག་ཅིང༌། འདི་དང་དུལ་སེའི་བར་དུ་བ་མ་མང་ཙམ་སྣང་བས་

དུས་ཐོག་འགིགས་མིན་དཔྱད། གང་ལྟར་ཡང་དེ་ཉིད་ལ་བམས་ཆོས་སེ་ལྔའི་སྐོར་

ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གསུམ་གི་རིང་གསན་ཅིང༌། སར་ཡང་ཟླ་བ་དགུ་ལ་ཚད་མ་དང་

མཛོད་ཞིབ་ཏུ་གསན། དེ་ནས་བཟུང་ལོ་གསུམ་གི་བར་དུ་ཆོས་མང་དུ་གསན། 

མུ་སེགས་ཀི་རོལ་བ་ཞིག་རོད་པས་ཕམ་པར་མཛད་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

སོ་ནས་ལྟ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅོད་པའི་བསན་བཅོས་ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཡོད་

པ་ཞིག་མཛད་པས་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་འཕོགགཞན་ཡང་པཎི་ཏ་འཕོག་

བེད་འོད་ཀིས་སེམས་ཙམ་སུན་འབིན་པའི་བསན་བཅོས་བརམས་པར། སོབ་དཔོན་

འདིས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བའི་བསན་བཅོས་ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་སོང་ཡོད་པ་

བརམས་ནས་སོབ་དཔོན་དུལ་བཟང་ལ་ཕུལ་བས་ཐུགས་མཉེས། དེ་དག་ལ་བརྟེན་

ནས་མཁས་པའི་གགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཏེ། འཕགས་ཡུལ་བ་རྣམས་མཧཱ་ཡཱ་ན་དེ་ཝ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སེ་ཐེག་ཆེན་ལྟར་འབོད་ཅིང༌། རྒྱ་གར་གི་སོབ་དཔོན་ཚུར་ཆོས་གསན་པའང་འགའ་

ཞིག་བྱུང༌། རྒྱལ་པོ་ཚུལ་ཁིམས་ཉི་མ་དང༌། ཀུམཱ་ར་དང༌། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་

རྒྱལ་པོ་ད་ཏུ་བྷ་དྲ་སོགས་ས་སྐྱོང་མང་པོས་ཀང་བཀུར་སི་ཆེན་པོ་བས། སྔ་ཕིར་རྒྱ་

གར་དུ་བོན་པའི་ཧྭ་ཤང་གིསོབ་དཔོན་མང་ཡང༌། དེར་སོབ་དཔོན་གི་གོ་ས་ཐོབ་པ་

དང༌། རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀི་མཆོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་སོབ་དཔོན་འདི་ཁོ་ནར་ངེས་

སོ། །ལམ་བར་དུ་ལོ་གསུམ་བཅས་ལོ་བཅུ་བདུན་འགོར་ཞིང༌། དེ་ནས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་

ཕེབས། ཅེན་ཀུའན་རྒྱལ་པོས་བསེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེར་བགིས་ཤིང༌། ཏ་ལའི་ལོ་མར་

བིས་པའི་རྒྱ་དཔེ་པོ་ཏི་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་དང༌། རིང་བསྲེལ་དང་སྐུ་བརན་མང་པོ། ཀ་ཅ་

སྣ་ཚོགས་བཅས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ། རྒྱལ་པོས་ཧུང་ཧྥ་ཟིའི་དགོན་སེར་བཞུགས་སུ་

བཅུག་ནས་ཧྭ་ཤང་མཁས་པ་བཅུ་གཉིས་དང་བཅས་པས་ཤེར་ཕིན་སོང་ཕག་བརྒྱ་

པ་དང་བམས་ཆོས་ཀིས་གཙོ་བའི་བཀའ་བསན་རྒྱ་དཔེ་གེགས་བམ་དྲུག་བརྒྱ་དང་

ང་བདུན་བསྒྱུར། འགྱུར་རིང་མང་པོ་ལ་འགྱུར་བཅོས་ཀང་མཛད། 

དེ་ནས་ཚི་ཨེན་ཟི་སེ་བམས་པ་གིང་གསེར་གསོ་མཛད་དེ། དེ་དུས་དགོན་

སེ་ཁག་སུམ་སོང་བདུན་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་ལས་གྲྭ་པ་བ་ས་པ་དང༌། གསར་དུ་

རབ་བྱུང་བས་པ་སོམ་པས་ཆིག་ཁི་བརྒྱད་སོང་དྲུག་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་འདུས་པའི་དགེ་

འདུན་གི་སེ་བཙུགས་ཏེ་སོ་བདཔོན་དེར་གཏན་བཞུགས་མཛད། རྒྱལ་པོ་འདས་

ནས་སྲས་ཀའུ་ཙུང་རྒྱལ་པོས་བི་མིང་ཟི་བ་བའི་དགོན་པ་དགེ་སོང་ལྔ་བཅུ་རེ་རེ་ལ་

དགེ་ཚུལ་རེ་དང་བར་མ་གསུམ་རེ་འཚོ་བ་རྒྱལ་པོས་སྦྱར་བ་བས་ཏེ་སོབ་དཔོན་ལ་

ཕུལ། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གིས་དགོན་སེ་གསུམ་ཀའི་མཁན་པོ་མཛད། ལམ་གི་རིམ་



  395  

ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

པ་གསུམ་པ་དང༌། བསོམ་ཚུལ་ལྔའི་སྲོལ་བཙུགས། འབུམ་འགེལ་སེམས་ལུགས་

མ། རྒྱ་ཆེན་སྤོད་པའི་དོན་བ་ས་སྐབས་བརྒྱད་མ། ལང་གཤེགས་དགོངས་འགེལ་

སོགས་མདོ་སེ་འགའི་ཊིཀྐ་དང༌། སོམ་ཚིགསེམས་འགེལ། མཛོད་འགེལ། ཚད་མ་

བ་ས་པ་ལ་སོགས་པའི་བསན་བཅོས་མང་པོ་མཛད། བསན་པ་སྤི་དང་ཁད་པར་དུ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ། སོས་སུ་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཤིན་ཏུ་དར་བར་མཛད། ཆི་ཨེན་ཟིའི་

ལྷོ་ངོས་སུ་མཆོད་རྟེན་འཕགས་ལུགས་མ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་བཞེངས་ནས། རྒྱ་དཔེ་

དང་རིང་བསྲེལ་རྣམས་ནང་གཞུག་ཏུ་ཕུལ། གཞན་ཡང་རྒྱུ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་

སྐུ་རྟེན་བེ་བ་གཅིག་སོགས་རྟེན་མང་པོ་བཞེངས། འཆི་ངེས་ཀི་སྲོག་བླུ་ཁི། མི་ཁི་

ཕག་ལ་མཆོད་སྦྱིན། མར་མེ་དུང་འབུལ་སོགས་མཛད། ལོ་བཞི་བཅུ་ཉེ་བར་འགོ་

དོན་མཛད་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔའི་ཐོག་མ་ངན་ལས་འདས་སོ། །

དེ་ལྟ་ན་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རྒྱལ་བ་

མ་ཕམ་པ། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད། གཅུང་དབིག་གཉེན། དར་རཀི་ཏ། སོབ་དཔོན་

དགའ་བོ། སོབ་དཔོན་དུལ་བ་བཟང་པོ་དང༌། དེ་ནས་ཐང་ཟན་ཙང་སེ་ཐང་གི་སྲིད་ཀི་

སེ་སྣོད་གསུམ་པ་སོབ་དཔོན་དེ་ཉིད་ལས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་དར་བ་ཡིན་ལ། ཐང་ཟན་གི་

སོབ་མ་ཁུའུ་ཀིཧྥ་ཤིལ་ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་སོབ་དཔོན་ཊི་ཡན་ཥེའན་ཤེའུ་སོགས་

ཀིས་གསན་ནས་དེ་ཕིན་ཆད་དུ་ལྟ་སྤོད་བརྒྱུད་པ་ཟུང་འབེལ་དུ་གྱུར་ཏོ། །བཞི་པ་

ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་བརྒྱུད་པ་ནི། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབངས། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། སོབ་དཔོན་མཐིང་མིག་ཅན། འདི་ཟླ་བ་

གགས་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཏེ་ཁུར་ཚོས་གཉིས་ལ་སྨེ་བ་མཐིང་ཁ་ཟུང་མིག་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང་འདྲ་བ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་གགས། རེ་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཕི་མའམ་ལེགས་ལྡན་

འབེད་ཆུང་བ། རེ་པྲཛྙཱརསྨི། རྒྱ་ནག་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་དཔལ། འདི་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

ཉེ་བརྒྱུད་ཀང་ཡོད་པར་གདའ། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་བོགོས། དེལ་ཊི་ཅེ་ད་

ཤིའུ་སེ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལྡན་བ་བས་གསན། འདི་ཉིད་རྒྱ་ནག་ཡུལ་

གིལྟ་བའི་བརྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་སྐུ་ཡོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་སྤོད་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་མངའ་བ། མངོན་མཁེན་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་

མཐུས་གདུལ་བ་འདུལ་བ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པ་སེ། ལྷོ་པ་ཐེན་གུར་གི་རྒྱལ་པོ་

མི་རབས་གཉིས་དང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སུས་ཝེན་དྷིའི་སོབ་དཔོན་དུ་གྱུར་ལ། འཕིན་

ལས་དཔེ་མེད་ཆེ། ཐིའན་ཐའི་རི་ལ་ཀྭ་ཆིང་ཟི་ཟེར་བའི་དགོན་སེ་ཆེན་པོ་གཅིག་

དང༌། ཡུས་ཁྱུ་ཝན་རིལའང་དགོན་སེ་ཆེན་པོ་གཅིག་བཞེངས། 

དེ ་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བའི་འཆད་ཉན་གི་གྲྭ་ས་དགོན་ཁག་སུམ་ཅུ་ར་

དྲུགབཀའ་བསན་འགྱུར་རོ་ཅོག་ཚར་བཅོ་ལྔ་དང༌། གསེར་དངུལ་ར་གན་ཙནྡན་ལ་

སོགས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀི་སྐུ་བརན་འབུམ་ཕག་བརྒྱད་བཞེངས། 

སོམ་པ་ཐོབ་པའི་སོབ་མ་ཁི་ཚོ་གཅིག་དང་སོང་ཕག་བཞི་ལྷགབརྒྱུད་པ་འཛིན་ངེས་

སུམ་ཅུ་ར་གཉིས། ཆོས་འབེལ་ཡོད་པ་གངས་ལས་འདས་པ་བྱུང་སེ། གསུང་རབ་

རིན་པོ་ཆེ་སྤི་ལ་སོང་པོ་བཀོད་པའི་དུས། རི་དྭགས་ཚལ་གི་དུས། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་

མདོ་སེའི། ཤེར་ཕིན་གི། མང་འདས་ཀི་དུས་ཏེ་དུས་ཚིགས་ལྔས་བེ་བས་ཁོག་

འབུབ་པའི་སོམ་དང༌། ཏུན་མིན་ཏེ་ཅིག་ཅར་འཇུག་པའི་སོ། ཙི་ཡན་མིན་ཏེ་རིམ་

གིས་འཇུག་པའི་སོབི་མི་སེ་གསང་བ་ཐུན་མོང་མིན་པའི། མ་ངེས་པའི། སེ་སྣོད་ཀི། 
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རིག་པའི། རྣམ་པར་འབེད་པའི། ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སོ་སེ་འཇུག་སོ་རྣམ་པ་

བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་སད་ཅན་གི་སྲོལ་བཙུགས། ཝེན་ཏི་རྒྱལ་པོས་བསྐུལ་ནས་ཆོས་

ཀི་དབིངས་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ལ་སོགས་པའི་བསན་ཆོས་བམ་པོ་བཞི་བཅུར་ཉེ་

བ་མཛད་ཅིང༌། ཕལ་ཆེན་དང༌། ཤེར་སྐོར། དམ་ཆོས་པད་དཀར། ར་བ་ཤེས་རབ། 

འབུམ་འགེལ་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་བཤད་བས་པ་ལ་སོབ་མ་རྣམས་ཀིས་

ཟིན་བིས་བཏབ་པས་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་བྱུང༌། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་སང་ལོ་སུམ་ཅུར་བསྐོར་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུའི་ཐོག་

ཁའི་ཧུའང་ལོ་བཅུ་བདུན་པ་དགུན་འབིང་གི་ཉེར་བཞི་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་

བཞིན་པར་མ་ངན་ལས་འདས་སོ། །

རྒྱ་ཡུལ་གི་དག་ལྷ་ཆེན་པོ་བཀྭན་ཡུན་ཆང་སེ་སིན་རིང་རྒྱལ་པོ། བཀྭན་

ལོའུ་ཡེར་འབོད་པའང་འདིས་དམ་ལ་བཏགས་ནས་བསན་པའི་སྲུང་མར་བསོས་པ་

ཡིན་ནོ། །བརྒྱུད་འཛིན་སོ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཊང་ཨན་ཙུན་ཅེ། ཧྥ་

ཧུ་ཝཱ་ཙུན་ཙེ། ཏུང་ཡང་ཐེའན་ཙུན་ཅེ། ཅོ་ཥི་ལང་ཅུན་ཅེ། ཀིང་ཥི་ཙུན་ཅེ། དེ་ནས་

རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ལ་ཐའན་ཐའི་ཙུང་ཞེས་བ་སེ། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ལྷོ་པ་ཀིང་ནན་གི་

སའི་ཆར་དར་སོ་ཆེ་བར་སྣང་ལ། རྒྱ་ནག་བང་བ་ཊུང་ཡུའན་གི་ཕོགས་སུ་གེས་པ་

ནི། ཊི་ཅེ་ཡབ་སྲས་ནས་དྷི་སིན་ཧྥ་ཞུན་ད་ཤིའི། ཡུན་ཧུ་ཝ་ཏི་ཡན་ད་ཤིའ། ཥིའན་

ཤེའུ་ཧྥ་ཙང་ད་ཤིའ། ཆིང་ལིའང་ཆིང་ཀུའན་ཀྭ་ཤིའ། ཀུའི་ཧྥུང་ཅུང་མཱི་ད་ཤིའ། འདི་

ཡན་གི་བ་རབས་ལྔའི་རིང་ལ་སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་འཆད་ཉན་གི་སོ་ནས་རྒྱ་ཆེར་

དར་བར་མཛད་པས་སོང་པོ་བཀོད་པའི་སོབ་དཔོན་ལྔར་གགས། ཆིང་ལིའང་ཀུའན་
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ཀྭ་ཤི་ནི། མཚན་དངོས་ཐེང་ཀྭན་ཏེ་བོད་སྐད་དུ་དྲི་མེད་གཟིགས། རི་བོ་རེ་ལྔར་

གཏན་བཞུགས་མཛད་པས་ཆིང་ལིའང་ཀྭ་ཤིར་གགས་པ་སེ། ཐང་མིང་ཧུའང་གི་

དུས་སུ་བྱུང་ལ། རིག་གནས་བཅུ་དང་སྲིད་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་རིག་བེད་མི་མཁེན་

པ་མེད། བང་ཆུབ་ཀི་ཐུགས་མངའ། རྒྱ་གར་དུ་མ་ཕེབས་ཀང་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་

ལ་རྒྱ་གར་མཁས་པ་དང་མཉམ་པས་ལོ་ཙཱ་མཛད་པ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པ། སྐུ་

བོང་སྲིད་དུ་ཁྲུ་དགུ་དང་ཚོན་བཞི་ལོངས་པ། ཕག་པུས་མོ་འདའ་བ། དུང་ཚེམས་

བཞི་བཅུ་ཚང་བ། སྤན་མི་འཛུམ་པ་སོགས་མཚན་དཔེ་མང་པོས་བརྒྱན་པ། མཐོང་

བ་ཙམ་གིས་མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིད་འཕོག་པ། ཙི་ནའི་ཡུལ་གི་མཧཱ་ཎི་ཏ་

འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་ཡིན་ལ། བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའི་རི་

བོ་རེ་ལྔའི་གནས་བསོད་ཀི་མགུར་དུ། ཤར་ཙི་ནའི་ཡུལ་གི་སེམས་དཔའ་

ཆེ། །མགོན་མ་ཕམ་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད། །མཚན་ཆིང་ལིང་ཀྭ་ཤིར་གགས་པ་

ཡང༌། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། 

རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཡང་གེང་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་

ཕལ་པོ་ཆེའི་འགྱུར་འཕོ་བསྒྱུར་ཞིང༌། ཕལ་པོ་ཆེའི་ས་མ་འགེལ་བམ་པོ་གསུམ་པ། 

སོམ་ཚིག་བམ་པོ་གཅིག་པ། ཆོས་ཀི་དབིངས་སུ་ལྟ་བ་ཟབ་དོན་ལྟ་བའི་མེ་ལོང་

ཞེས་བ་བ་བམ་པོ་གཅིག་པ། མེ་ལོང་སྒོན་མེའི་བསན་བཅོས་བམ་པོ་གཅིག་པ། བང་

ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་འཇུག་སོ་ལྔ་པ་སོགས་སེ་སྣོད་གསུམ་ཀའི་གསལ་བེད། འཐོར་

་ད་གབ་ཕྱུང་གི་རིགས་ཀི་བསན་བཅོས་ཁོན་སོམ་བམ་པོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་མཛད། 

ཕལ་ཆེན་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འདི་ལས་མཁས་པ་མ་བྱུང་བར་གགས་ཤིང༌། རྒྱལ་པོ་
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འཁོར་བཅས་ལ་སོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ཞིབ་བཤད་ལན་གཉིས་ཀིས་མཚོན། མདོ་

སེའི་བཤད་པ་ལན་དུ་མར་གནང༌། རྒྱལ་པོ་རབས་བདུན་གིས་བ་མར་བཀུར། 

དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་གཉིས་བཞུགས། དེ་ཉིད་ཀིས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ། སྐྱེས་

བུ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བ། ཐེག་ཆེན་ལ་སྔོན་འགོ། དངོས་གཞི་གཉིས་དང༌། ཅིག་

ཅར་བ་དང༌། ཐོད་རལ་གཉིས་ཏེ་ལམ་གི་རིམ་པ་ལྔས་འཁིད་ཚུལ་མཛད་ཅིང༌། 

བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་ཥེའན་ཤེའུ་ལུགས་ཞེས་གགས་སོ། །འདི་དང་སྔ་མའི་ཐའན་ཐའི་

ལུགས་གཉིས་ཀ་དོན་གཅིག་ཀང་གདུལ་བ་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་སྔ་མས་འཇུག་སོ་

བརྒྱད་དང༌། འདིས་རིམ་པ་ལྔས་འཁིད་ཚུལ་ཙམ་གིས་བརྒྱུད་པ་སོ་སོར་འདྲེན་པར་

སྣང་ངོ༌། །དེས་ན་བོད་ཀི་ཆོས་འབྱུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཏུན་མེན་དང་ཙེའན་མེན་ཞེས་

གྲུབ་མཐའ་སོ་སོལྟ་བུར་ངོས་བཟུང་བ་ཡང་ནོར་བ་སེ། ཏུན་མེན་དང༌། ཙིའན་མེན་

ནི་ཅིག་ཅར་དང་རིམ་གིས་འཇུག་པ་སེ་སོབ་མ་འཁིད་ཚུལ་གི་རྣམ་གངས་ཙམ་དུ་

སྣང་བས་སོ། །སོང་པོ་བཀོད་པའི་སོབ་དཔོན་ལྔ་པ་ནས་བརིས་པའི་རབས་ཉེར་

གཅིག་པ་ལུ་ཨན་ཕུ་ཋའི་ཧྥ་ཤིའ་ཞེས་བ་བས་རི་བོ་རེ་ལྔར་གནས་མཇལ་དུ་བོན་ཏེ་

སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ན་རེ་བཙུན་བམས་པ་དངོས་སུ་བཞུགས་པ་དང་མཇལ་ནས་

ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་སེ་ལྔའི་ཞིབ་བཤད་རོགས་པར་གསན་ཟེར། སོབ་དཔོན་དེ་དག་

ལས་ལྷོ་བང་གིསོབ་བརྒྱུད་མ་ཆད་པར་བོན་ཀང༌། ཊེ་ཅེ་ཡབ་སྲས་ཀི་བཞེད་སྲོལ་

གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཤད་པའི་རྒྱུན་ནི་རིང་དུ་མ་བྱུང་བ་འདྲའོ། །

ལྔ་པ་སིང་པོ་དོན་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། འཕགས་པ་

འོད་སྲུང་ཆེན་པོ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ། དག་བཅོམ་པ་ཤ་ནའི་གོས་ཅན། དག་



  400  

ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཅོམ་པ་ཉེར་སྦས། དེ་ལས་འཕགས་པ་དི་དི་ཀ་དང་ཉི་མ་གུང་པ་གཉིས་ལ་མཆེད། 

དི་དི་ཀ་ནས་དག་བཅོམ་པ་ནག་པོ། དེ་ནས་ལེགས་མཐོང་དང༌། བི་བྷ་ག་གཉིས་ལ་

འཆད། བི་བྷ་ག་ནས། བུདྡྷཱ་ན་ནྟེ། བུདྡྷཱ་མི་ཏ། དགེསོང་རིབས་ལོགས། པུ་ན་ཤ་ད། 

ཨ་ཤོ་བྷ་ཀ་སེ་རྟ་སྐད། འདི་སོབ་དཔོན་རྟ་དབངས་མིན་པ་འདུགམ་ཤི་བ། ཀླུ་སྒྲུབ། 

ཨཱར་དེ་ཝ། རཱ་ཧུལ་འདི་སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་འདྲ། སཾག་ནནྟི། དགེསོང་དག་

བཅོམ་པ་ག་ལ་ཤཀུ་མཱ་ར་ཏ། ཤ་ཡ་ཏ། བ་སུ་བནྡྷུ། མ་ནོ་ཏ། ཧ་ཀ་ལི་ཀ་ཤདགེ་སོང་

སེང་གེབྷ་ཤྱ་སིདྡྷ། བི་ཤྭ་མི་ཏ། པྲཛྙཱ་དྷ་ར། དེ་ནས་བོ་དི་དརོཏྟར་སེ་བང་ཆུབ་ཆོས་

མཆོག་འདི་འོད་སྲུང་ནས་བཟུང་ཉེར་བརྒྱད་པ་ཡིན་ཅིང༌། དེའི་བར་དུ་སིང་པོ་དོན་

གི་མན་ངག་སོབ་དཔོན་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་བར་མ་ཆད་དུ་གཏད། སོབ་དཔོན་

འདིས་བ་ཤྭ་མི་ཏ་ཕི་མ་ལ་གཏད་ནས་རང་ཉིད་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བོན། 

ཐོག་མར་ཀིའང་ནན་གི་རྒྱལ་པོ་ལིའང་ཨུ་དྷི་དང་མཇལ། རྒྱལ་བོན་དང་

དགེ་བཤེས་འགའ་ཞིག་གིས་ཆོས་ཞུས་པར། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མི་སོན་པར་ལྡེམ་

དགོངས་ཀི་གསུང་དང་བར་ཐབས་འབའ་ཞིག་བསན་པས་ཁོང་ཚོ་མི་མོས་པར་ཆད་

ལྟ་མཁན་དུ་བཟུང༌། སོབ་དཔོན་གིས་དོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་མཁེན་ནས་དེར་མ་

བཞུགས་པར་བང་ཡུ་གུར་གི་གནས་སུ་བོན། ལམ་བར་དུ་ཀིའང་ཞེས་པའི་ཆུ་ཀླུང་

ཆེན་པོ་བརལ་སྐབས་འདམ་བུ་ཉག་མ་གཅིག་གི་སེང་དུ་ཞབས་བཞག་ནས་ཆུ་ལ་མི་

འབིང་བར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཐོན་པ། དམག་དཔོན་གྲུ་ལ་ཞོན་པ་ཞིག་གིས་མཐོང་ནས་དད་

དེ་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ། ཀིའང་ནན་གི་རྒྱལ་བོན་སོགས་ཀིས་ཐོས་པས་འགོད་པ་

སྐྱེས། ཡུ་གུར་གི་ཕོགས་དེར་ཡང༌། སོབ་དཔོན་བོ་དི་རུ་ཙི་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་གར་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ནག་གི་སོབ་དཔོན་མཁས་པ་མང་པོས་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་སྐབས་ཡིན་པས། 

སོབ་དཔོན་འདིའི་འཕིན་ལས་སེལ་ཡུལ་གི་སྐལ་ལྡན་མ་རེད་པས་རེ་ཞིག་སྦས་པའི་

ཚུལ་གིས་སྒུག་སོད་མཛད། སྐབས་ཞིག་ཀིའང་ནན་གི་ཡུལ་ནས་ཧྭ་ཤང་ཧུའི་ཁེ་

ཞེས་བ་བས་སོབ་དཔོན་གི་རྣམ་ཐར་ཐོས་ནས་དད་པའི་ཤུགས་ཀིས་རེས་བསེགས་

ཏེ་འོངས་པས་མཇལ། དེ་དང་ཡུ་གུར་གིསོབ་མ་གསུམ་སེ་བཞི་ལ་སིང་པོ་དོན་གི་

མན་ངག་བསན་པས། གཞན་གསུམ་གིས་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས། ཧུའི་ཁེ་

གཅིག་པུས་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བས་སོབ་དཔོན་གིས་སིང་པོའི་བསན་པ་

གཏད་དེ། བདག་སྔ་མ་ཆུ་ཀླུང་བརལ་དུས་རང་རྟེན་བཅས་པའི་འདམ་བུ་ལ་ལོ་མ་ལྔ་

ཡོད་པའི་རྟེན་འབེལ་གིས། ཁེད་ལས་ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་གཏད་རབས་ལྔ་པ་ནས་མང་

པོ་འཕེལ། 

དེ་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཀི་སེ་པ་ལྔ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསན་ནས་སོབ་དཔོན་

མ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་བསན། ཕིས་རྒྱ་གར་ནས་འོངས་པ་འགའ་ཞིག་གིས། སོབ་

དཔོན་གིས་ལྷམ་ཡ་གཅིག་ཐོགས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ལོག་འགོ་བ་དང་ལམ་དུ་མཇལ་

ཟེར་བས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་ཏེ། སོབ་མ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་གདུང་བཞུགས་པའི་ཟ་མ་ཏོག་ཕེ་

ནས་བལྟས་ཙ་ན་ལྷམ་ཡ་གཅིག་ལས་ཅི་ཡང་མི་འདུག་ཟེར་རོ། །དརོ་ཞེས་པ་རྒྱ་

སྐད་ལ་སྒ་ཉམས་པས། ཕིས་སུ་མི་བིང་གིས་ཏ་མོ་ཙུ་ཤི་ཟེར་ཞིང༌། ལྷམ་ཡ་གཅིག་

དབྱུག་པ་ལ་བཏགས་པ་ཕག་པར་བཀལ་ནས། འདམ་བུ་ཉག་གཅིག་གི་སེང་དུ་ཆུ་ལ་

བརལ་བའི་རྣམ་པ་རི་མོར་འབི་སྲོལ་འདུག་པའང་ལོ་རྒྱུས་འདི་ལ་བརྟེན་པར་སྣང༌། 

འགའ་ཞིག་གིས་སོབ་དཔོན་འདི་ཕ་དམ་པ་རྒྱ་གར་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་ཏུ་བོན་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པ་གགས་ཆེ་ཞིང༌། ཞི་བེད་ཀི་གདམས་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ། དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྐུའི་རྣམ་པ་འཆད་སྐབས། རྟེན་འབེལ་གི་གལ་ཏེ་ཕག་པར་བཀལ་བ་ཞེས་པའང་

འདིའི་ཆ་བད་བིས་པ་དང་མཚུངས་པ་དང༌། དམ་པས་ལྷམ་ཡ་གཅིག་ཕག་པར་

བཀལ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་སྣང་བས་སོ། །ཞེས་ཟེར། འོན་ཀང་ལོ་

རྒྱུས་ཁུངས་མ་ལས་བཤད་པ་མ་མཐོང་བས་ཡིད་རྟོན་པ་དཀའོ། །

སྔར་གི་སོབ་དཔོན་གི་ལུང་བསན་བཞིན་ཧུའི་ཁེ་ནས་ལཱུ་ཙུ་ཆན་ཤིའི་བར་

སོབ་དཔོན་ལྔ་ལ་གདམས་ངག་ཆིག་བརྒྱུད་དང༌། ལཱུ་ཙུ་ཆན་ཤིས་སོབ་མ་མང་པོ་ལ་

གནང་བས་བརྒྱུད་པ་ལྔར་གེས་ཏེ། ལིན་གི་བརྒྱུད་པ། ཚོའུ་དུང་བརྒྱུད་པ། ཡུན་

མེན་བརྒྱུད་པ། ཝེའི་ཡང་བརྒྱུད་པ། ཧྥ་ཡན་བརྒྱུད་པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས་ལིན་

གི་དང༌། ཚོའུ་དུང་བརྒྱུད་པ་གཉིས་དེང་སང་གི་བར་དུ་ཡོད་ལ། གཞན་གསུམ་ནི་

ནུབ་བོ། །སིང་པོ་དོན་གི་བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་ཙུང་མེན་ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། དོན་ལ་བོད་ཀི་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་ཕོགས་མཚུངས་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བརའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པར་

སྣང་ངོ༌། །བོད་དུ་བྱུང་བའི་ཧྭ་ཤང་མཧཱ་ཡ་ན་ཡང་ཙུང་མེན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་

ཡང༌། ཁོས་བཤད་པ་དང་ཙུང་མེན་པ་སྤིའི་ལྟ་བའི་འདོད་ཚུལ་གཉིས་མི་གཅིག་པར་

སྣང་སེ། ཙུང་མེན་པ་དག་གིས་ངེས་འབྱུང་དང་བང་སེམས་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་དགེ་བ་

དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་བདེ་་ག་སོ་སོར་འབིན་ཡང༌། ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་རྒྱུར་མི་འགོ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ། དཔེར་ན་སིན་དཀར་

ནག་ཁ་དོག་སོ་སོར་སྣང་ཡང་ནམ་མཁའི་སྒིབ་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་བཞིན་

ནོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཧྭ་ཤང་མཧཱ་ཡ་ནས་དབེ་བ་དེ་མ་ཕེད་པར་བཟང་རྟོག་དང་ངན་
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རྟོག་ཐམས་ཅད་འཆིང་བེད་དུ་སྨྲས། ཙུང་མེན་གི་ལྟ་བ་སོམ་ཚུལ་གི་མན་ངག་ཏུ་ཅི་

ཡང་མི་བ་གང་ཡང་མི་བསམ་ཟེར་བའི་ཚིག་ཡོད་ཀང་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་

པའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པ་ལ། མཧཱ་ཡ་ནས་ལས་དང་པོ་བའི་སྐབས་

ནས་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པས་གོལ་བར་སྨྲས་པ་ཡིན་པས། དེས་ན་ཧྭ་ཤང་གཅིག་

གིས་ཟེར་ལུགས་ཉེས་པས་ཧྭ་ཤང་གི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ལོག་པར་གཟུང་མི་རུང་

ངོ༌། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བརྒྱུད་པ་རིམ་པ་ལྔ་བོན་ལ། ཐང་གི་རྒྱལ་

རབས་ཀི་གུང་ཡོལ་གི་སྐབས་ཙམ་ནས། ལྱུའི་མེན་ཞེས་འདུལ་བ་དང༌། ཀིཡོའུ་

མེན་ཞེས་བཤད་བརྒྱུད་དང༌། ཙུང་མེན་ཞེས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དེ་གསུམ་དུ་བ་ས་པས་

ཐ་སད་དེ་གསུམ་འབེད་པའི་སྲོལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་གགས་སོ། །

གཉིས་པ་བྱོད་ནས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། 

ཧོར་གི་རྒྱལ་རབས་ཡན་ཆད་དུ་བོད་ཀི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བོན་པ་

མེད་ལ། ཆེན་པོ་ཧོར་གི་དུས་སུ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། འགོ་མགོན་

ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་སོབ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་དང༌། ཀར་པཀིརང་བྱུང་རོ་རེ། 

རོལ་པའི་རོརེ་སེ་གསུམ་དང༌། རིང་མ་པ་གཡུང་སོན་རོ་རེ་དཔལ་རྣམས་བོན་ཅིང༌། 

ཏ་མིང་གི་ཡུང་ལོ་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་གདན་དྲངས་ཀང་མ་བོན་པར་སྐུ་

ཚབ་ཏུ་བམས་ཆེན་ཆོས་རེ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་པ་བོན་ཅིང༌། རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་ཀར་པ་

གཉིས་ཀའི་དངོས་སོབ་ཆོས་རེ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས། ཀར་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་སོགས་བོན་ནས་བསན་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དོ། །

བེ་བག་ཏུ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་ལུགས་སྲོལ་དར་ཚུལ་ནི། ཡུང་
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ལོ་རྒྱལ་པོའི་དུས་བམས་ཆེན་ཆོས་རེ་ཕེབས་པ་ནས་བསན་པའི་དབུ་བརེས་ནའང༌། 

དར་རྒྱས་ཆེ་བ་ནི། ཆེན་པོ་ཆིང་གི་དུས་སུ་བྱུང་སེ། གོང་མ་ཞི་ཙུ་ཧུའང་དི་མུག་དུན་

གི་ས་ཆར་བཞུགས་སྐབས། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་གིས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོར། ད་ལྟའི་མུག་དུན་གི་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་འབེལ་

བགིས་ཏེ་སྦྱིན་བདག་ཏུ་ཁུག་ན་ཕིས་སུ་རང་བསན་ལ་ཕན་པ་སྲིད་ཅེས་བསྐུལ་མ་

མཛད་པས་ཐུགས་དགོངས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀས་སྐྱེས་

བཟང་པོ་དང་བཅས་པའི་ཆབ་ཤོག་འབུལ་བར་བང་ཆེན་པ་གཏོང་བ་གནང་བས། 

གོང་མ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགེས་ནས་སོ་སོ་ལ་གསུང་ལན་དངོས་སྐྱེས་སམ་

མཐོ་བ་བཅས་གནང་སེ་དེ་ནས་བཟུང་ཡོན་མཆོད་ཀི་མགོ་ཚུགས། མི་རིང་བ་ན་

ཋུན་ཅེན་རྒྱལ་པོའི་སྲིད་ཇག་དཔོན་ལི་ཙི་ཆིང་གིས་བངས་པའི་ཚེ། གོང་མ་ཞི་ཙུ་

ཆེན་པོའི་དཔུང་གིས་ཇག་དཔོན་ཚར་བཅད་དེ་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་བདག་གིར་

བཞེས། དེ་དུས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་གོང་མ་མུག་ཏེན་དུ་བཞུགས་སྐབས་རིམ་གོ་

བར་གནང་བའི་བ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོར་དབང་མཛད་

པའི་ཉི་སྐར་དུས་ཚོད་སོགས་ལུང་བསན་ཅིང་གྲུབ་ཐོབ་ཁོ་རང་ཡང་རྒྱལ་པོ་དང་

ལྷན་དུ་པེའི་ཅིང་དུ་ཕེབས། 

གོང་མ་གསེར་ཁིར་བཞུགས་རེས་ཆབ་སྲིད་བརྟན་པའི་ཆེད་དུ་ཕོ་བང་

དབུས་ཀི་ཇིན་ཤན་ཟེར་བའི་རིའི་རེ་མོར་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པའི་མདུན་དུ་ལྷ་མོ་

དང་གདོང་ཅན་གཉིས་ཀི་རྟེན་ཐུག་གསུམ་བཙུགས། ཐུག་དེ་གསུམ་དེང་སང་རྒྱུ་

མཚན་མ་ཤེས་པས་རྒྱའི་ལུགས་ཀི་ཆིས་ཀན་ཟེར་བའི་ཤིང་རིང་པོ་གསུམ་དུ་
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བསྒྱུར་འདུགགཞན་ཡང་ཕི་རོལ་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཆབ་སྲིད་ཀི་བསྲུང་བ་ལྟ་བུར་ལྷ་ཁང་

སེར་པོ་རྟེན་བཅས་བཞེངས། སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་རྟེན་འབེལ་གི་བཅོས་མཁར་གི་

སེང་ནས་རྭ་དུང་འབུད་ཅིང་བསྐོར་བ་བེད་པའི་སྲོལ་ཀང་མཛད་པ་དེང་སང་གི་བར་

དུ་སྣང༌། རྒྱུ་མཚན་དེས་བ་མ་དེ་ལ་བཀྭན་དོང་གི་ཐམ་ཀ་བ་མའི་གོ་ས་གནང་བ་

དཔོན་བརྒྱུད་རྣམས་ཀིས་འཛིན་བདག་བེད་དོ། །

གཞན་ཡང་སོག་པོ་ཚོ་ཆེན་ཞེ་དགུ་རྣམས་ནས་ཆི་ཐོ་ཡོན་ཧུ་ཐོག་ཐུ་བ་མར་

འཛིན་པས། ཁོང་གིས་བསྐུལ་ནས་ཧོར་ཆིན་གཙོ་བའི་སོག་པོ་ཕལ་ཆེར་དང༌། 

འཇམ་དབངས་ཆོས་རེའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་རེ་བཙུན་དམ་པ་བོ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་གི་མཛད་འཕིན་ལ་བརྟེན་ནས། ཧལ་ཧ་ཐམས་ཅད་གོང་མར་མགོ་བཏགས་

པ་སོགས་དགེ་ལུགས་པའི་བ་མ་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གོང་མ་ཆེན་པོ་རང་བསན་གི་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་ཅིང༌། བོད་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་དང་ཕན་ཚུན་བང་མི་གཏོང་

རེས་ཀིས་འབེལ་ཇེ་ཟབ་ཏུ་གྱུར། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདན་

དྲངས་ཤིང༌། ནུབ་ཕོགས་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་ཞིང་གི་རྒྱལ་དབང་ས་སེང་གི་རྒྱལ་

བསན་ཡོངས་ཀི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཏ་ལའི་བ་མ་བཛྲ་ད་ར་ཞེས་པའི་

འཇའ་ས་དང་ཤེལ་ཐམ་ཕུལ། གོང་མ་བདེ་སྐྱིད་རྒྱལ་པོས་ལྕང་སྐྱ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཆོས་ལྡན་གདན་དྲངས་ཏེ་ཏ་ཀཽ་ཤྲི་ཞེས་པ་ཆབ་སྲིད་ཀི་བ་མ་

ཆེན་པོར་བསྔགས་པའི་གསེར་ཡིག་དང་གསེར་ཐམ་ཕུལ། མཆོད་ཡོན་གཉིས་ཀིས་

ཕོ་བང་ཆེན་པོར་གཙུག་ལག་ཁང་འགའ་ཞིག་བཞེངས་ཤིང༌། མཚོ་བདུན་དུ་ལྷ་ཁང་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཆེན་པོ་གསར་དུ་བསྐྲུན་པར་དགེ་འདུན་གི་སེ་བཙུགས། དེ་ཉིད་ཀི་སྲས་གོང་མ་

ཡུང་ཊིང་ཆེན་པོའི་སྐུ་རིང་ལ་ཁོ་བོ་གང་གི་སྐྱེ་བར་སྒོ་བཏགས་པའི་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ཐུའུ་བཀྭན་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཕོ་བང་གི་བ་མ་སེར་མོ་བ་རྣམས་

ལ་ལུགས་གཉིས་ཀི་བསབ་བ་ལེགས་པར་སོབ་པའི་ཐམ་ཀ་བ་མར་མངའ་གསོལ་

ཞིང་ཇིང་ཟིའུ་ཆན་ཤིའ་སེ་རྣམ་དག་བསབ་ལྡན་བསམ་གཏན་གི་སོབ་དཔོན་ཞེས་

པའི་གསེར་ཡིག་དང་ཐམ་ཀ་བསྩལ། ལྕང་སྐྱ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རེ་བཙུན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རོལ་པའི་རོ་རེ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཀི་ཐོག་གདན་དྲངས་ཏེ་བཀུར་

སི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མཛད་ཅིང་མི་རིང་བར་ཏ་ཀཽ་ཤྲིའི་བཀའ་ཐམ་གནང༌། 

པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇའ་ས་ཐམ་ཀ་དང་གཙང་

ཕོགས་ནས་ཆབ་འབངས་སྐོར་དང༌། རྒྱལ་དབང་བདུན་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་གོང་ས་ལྔ་པའི་དུས་བཞིན་འཇའ་ས་ཤེལ་ཐམ་གནང༌། རེ་

འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་རོ་རེ་སོགས་བཀུར་འོས་ཀི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་

ལ་ནོ་མིན་ཧན་གི་མཚན་དང་བཀའ་ཐམ་གནང་བས་མཚོན་བསན་འཛིན་གི་སྐྱེས་

བུ་མཐའ་དབུས་ན་བཞུགས་པ་རིས་མེད་ལ་བདག་རྐེན་གིས་ཁབ་པ་མཛད། 

དེའི་སྲས་གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོ་ཆེན་ལུང་གིས། ལྕང་སྐྱ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་རིགས་ཀི་ཅོད་པན་དུ་བཞེས་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་མང་དུ་གསན་ཅིང་

ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། གཙུང་ལག་ཁང་དང་རྟེན་གསུམ་བགང་ལས་འདས་པ་

བཞེངས་ཤིང༌། ཕོ་བང་དུ་དགའ་ལྡན་བིན་ཆགས་གིང་ཞེས་པའི་ཆོས་སེ་གསར་དུ་

བཙུགས་ཏེ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀི་གྲྭ་ཚང་དང༌། ཞེ་ཧོའུ་ཞེས་པའི་ས་ཆར་ཡང་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་དང་གྲྭ་ཚང་ཁག་མང་པོ་བཙུགས། བོད་དང་ཨ་མདོ་ནས་

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་གདན་དྲངས་ཤིང་ས་མ་ཏི་པཀིའི་ལུང་ལས་སྩལ། ཁོ་བོ་

ལའང་བོང་བ་གསེར་གཟིགས་ཀིས་བདག་རྐེན་ཚད་མེད་པ་དང་ཆན་ཤིའི་བཀའ་

ཐམ་ག་གནང༌། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་གདན་དྲངས་ཏེ་

བསེན་བཀུར་དཔེ་བལ་དང་འཇའ་ས་ཕུལ་ཞིང་ཆོས་གསན། བལ་པོ་གོརྵཱས་བོད་ཀི་

བསན་སྲིད་ལ་གནོད་པ་བགིས་པ་དཔུང་གིས་ཚར་བཅད། ཉི་འོག་ཐམས་ཅད་དུ་

དགེ་ལྡན་པའི་རིང་ལུགས་གཙོ་བོར་བེད་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་བསྒགས་སོ། །དེ་

ལྟར་པཎ་ཆེན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

གཟིགས་པས་མ་འོངས་པའི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ལ་དགོངས་ནས་ཇུར་ཆིད་ཀི་

པོག་ཏོ་དགེ་ལྡན་པ་དང་ཡོན་མཆོད་དུ་འབེལ་བའི་རྟེན་འབེལ་གི་སོ་འབེད་པར་

མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དུ་མདོ་སྔགས་ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་གང་

ལའང་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསན་པ་རིན་

པོ་ཆེ་སྐྱེ་དགུའི་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་སུ་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་བཞིན་དུ་རྒྱས་

ཤིང་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལྟར་གཟི་བརིད་ལྷམ་མེར་འབར་བར་གྱུར་ཏོ། །

དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་སོབས་རྒྱས་པའི། །སྐྱེས་མཆོག་དུ་མས་

འཕགས་ཡུལ་ཆོས་མཛོད་ལས། །རང་རང་བོ་ཡི་ནུས་པས་ཐེག་ཚད་ཀི། །གཞུང་

མང་རིན་ཆེན་ཙི་ནའི་ཡུལ་དུ་བངས། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ནོར་གིས་ཕྱུག་པ་

ཡི། །པཎ་གྲུབ་ཆོས་ཀི་ཚོང་དཔོན་དུ་མ་ཡང༌། མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་འདོད་རྒུའི་དབིག་

ཐོགས་ནས། །ལྷག་བསམ་གོམ་སབས་བསྐྱོད་པས་ཡུལ་འདིར་ལྷགས། །ཚུལ་དེས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཤར་ཕོགས་གདུལ་བའི་འཇིག་རྟེན་དུ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འབོར་བ་རབ་རྒྱས་

པས། །སྐྱེ་རྒུ་ཀུན་གི་རེ་བའི་ལག་པ་ནི། །གཏན་འདུན་ནོར་བུའི་དཔལ་གིས་བརྒྱན་

པར་གྱུར། །གསལ་གསལ་ཆོས་ཀི་དབིངས་ལས་རྟོག་མེད་དུ། །གང་གང་གདུལ་

བའི་སྐལ་བའི་རིང་བུ་མང༌། །དེ་དེར་འགོག་པ་མེད་པར་འཆར་བ་ཡི། །ཟབ་ཟབ་

སངས་རྒྱས་འཕིན་ལས་ཟླ་སྣང་མཚར། །ཡིག་ཚང་དུ་མའི་བརོད་བའི་ཚོན། །བོགོས་

པིར་གིས་འཐུང་བ་ལས། །ངོ་མཚར་གཏམ་གི་རི་མོ་འདི། །བོ་མིག་ཅན་ལ་གཟིགས་

མོར་བིས། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་ལེགས་བཤད་

ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ལས། རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་བྱུང་

ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

རྒྱལ་བའི་འཕིན་ལས་གདུལ་བའི་བགོ་སྐལ་དང༌། །འཚམ་པར་འཇུག་པའི་

ངོ་མཚར་རོལ་མོ་ལས། །ཆེན་པོ་ཧོར་དང་ལི་ཡུལ་ཤམྦ་ལར། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་

གནས་ཐུབ་བསན་བྱུང་ཚུལ་གེང༌། །

གཉིས་པ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་འགའ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

དེ་ཡང་ཁ་ཆེ་དང༌། བལ་ཡུལ་དང༌། པར་སིག་དང༌། ཙམ་པ་ཀ་དང༌། སེའུ་

དང༌། གསེར་མིག་དང༌། རྒྱུག་མ་དང༌། རམ་མ་དང༌། ཟངས་གིང་དང༌། སིངྒ་ལའི་

གིང་དང༌། པྲི་ཡང་ཀུའི་གིང་དང༌། ཡ་མུ་ནའི་གིང་དང༌། གསེར་གིང་དང༌། ཟླ་བའི་

གིང་དང༌། མ་ཁ་དང༌། ཁ་ཤ་དང༌། གི་ལང་དང༌། ཞང་ཞུང་དང༌། བྲུ་ཤ་དང༌། འ་ཤ་

དང༌། སུམ་པ་དང༌། ཟ་ཧོར་དང༌། མི་ཉག་དང༌། འཇང་ཡུལ་དང༌། ཡུ་གུར་དང༌། ཐོ་

གར་དང༌། ཨོ་རྒྱན་དང༌། འགོ་ལྡིང་པའི་ཡུལ་དང༌། ལོད་པའི་ཡུལ་དང༌། ཙོ་ལ་དང༌། 
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

ཀ་ལིང་ཀ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཐེག་པ་

གསུམ་ཚང་བ་དང། ་མ་ཚང་བ་ཅི་རིགས་དང༌། ཡུལ་དེའི་འགོ་བ་ཐུན་མོང་དང༌། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གདུལ་བ་ཁོ་ནའི་སྤོད་ཡུལ་ཅི་རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་དར་བ་

དང་ནུབ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པར་བཤད་ལ། དེ་དག་ཏུ་ལྟ་བ་ངན་པའི་རིགས་ཀང་དུ་

མ་ཡོད་ངེས་པས། དེ་རྣམས་མཐའ་དག་པ་ནི་བརོད་ཀིས་མི་ལངས་སོ། །དེས་ན་

འདིར་སོག་ཡུལ་དང༌། ལི་ཡུལ་དང༌། ཤམྦ་ལ་རྣམས་སུ་ཆོས་དར་བའི་ཚུལ་མདོ་

ཙམ་བརོད་ན། འདི་ལ་གསུམ་ལས། 

དང་པྱོ་སྱོག་ཡུལ་དུ་དར་བའི་ཚུལ་ནི།

 ཡུལ་འདིར་རྒྱ་གར་གི་པཎ་གྲུབ་སོགས་བོན་ནས་བསན་པའི་སྲོལ་ཕེ་བའི་

ལོ་རྒྱུས་མི་འདུག་པས། ཆོས་ཀི་ཐོག་མ་བོད་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དང་པོ་

བྱུང་བ་ནི། ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཡིན་ཏེ། སོབས་ཀིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཆིང་

གི་སི་བོད་དུ་བོན། མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། དབུས་གཙང་རུ་བཞི། ལྷོ་ཁམས་སང་

གསུམ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བ་ས། གཙང་དུ་མི་སྣ་བཏང་སེ་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་

སིང་པོ་ལ་འབུལ་ནོད་སོགས་བགིས་ཤིང་མཆོད་ཡོན་དུ་གྱུར། སད་ནས་སོག་ཡུལ་

དུ་གདན་འདྲེན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ། རྟེན་གསུམ་འགའ་ཞིག་གདན་དྲངས། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་སོག་པོ་ཐམས་ཅད་བསན་པ་ལ་དད་པར་གྱུར་ཏེ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་

མགོ་ཚུགས། དགེ་བསེན་སོགས་ཀི་སོམ་པ་ལེན་པའང་བྱུང་ནས་བསན་པའི་དབུ་

བརེས་སོ། །

འདི་སངས་རྒྱས་འདས་ལོ་ལྕགས་འབྲུག་ལ་འདོད་པའི་ལུགས་ལྟར་ན། ལོ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ་ནས་ཉིས་སོང་ག་བདུན་དང༌། མེ་ཡོས་ལ་འདོད་པ་ལྟར་ན་ལོ་ཉིས་སོང་ཞེ་གཅིག་

པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ཡོས་ལོ་ཡིན་ལ། ལོ་དེ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ལྕགས་འབྲུག་བར་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་གསུམ་འདས་སོ། །ཆིང་གིས་ཚ་བོ་གུ་ཡུག་དང་

གུ་ཏན་སྤུན་གཉིས་གིས་ལང་གྲུའུ་ཕོགས་སུ་ཁམས་ཀི་རྒྱལ་པོབེད་སྐབས། གུ་ཏན་

གིས་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གི་སན་པ་ཐོས་ནས་བོད་དུ་མི་སྣ་བཏང་སེ་སོག་ཡུལ་དུ་གདན་

འདྲེན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། ས་པཎ་ལ་སྔ་མ་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རེ་མོས། ཁའི་

ཞྭ་དང་ཕག་སྣའི་ལྷམ་གོན་པའི་ས་མཐའི་མི་གདན་འདྲེན་པར་འོངས་ཚེ། དེར་བོན་

ན་བསན་འགོའི་དོན་འབྱུང་བའི་ལུང་བསན་ཡོད་པ་དང་འགིག་པས་ཞལ་བཞེས་

མཛད་དེ། དཔོན་པོ་འཕགས་པ་དང་ཕག་ན་བཅས་བོན་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་

ལུག་ལོ་རྒྱལ་པོ་གུ་ཏན་དང་ཞལ་འཛོམ། རྒྱལ་པོ་ས་བདག་གི་ནད་ཀིས་ཐེབས་པ་

པཎ་ཆེན་གིས་སེང་གེ་སྒའི་སོ་ནས་ནད་ལས་སྒོལ་བར་མཛད། རྒྱལ་པོ་འཁོར་

བཅས་ལ་དགེས་པ་རོ་རེའི་དབང་གནང་ཞིང༌། རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསན་ནས་དད་

པར་བས། དེ་ཡན་ཆད་སོག་པོ་ལ་ཡི་གེ་མེད་པ་ལ། ས་པཎ་གིས་ཡི་གེ་གསར་བ་

བཟོ་པར་བཞེད་པ་ན། བུད་མེད་ཞིག་གིས། པགས་པ་མཉེད་པའི་ཤིང་སོག་ལེའི་ཁ་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཐོགས་པ་གཟིགས་ནས། སོག་ཡིག་དེའི་དབིབས་ཅན་བཟོས་ཏེ། ཨ་ཨེ་

ཨི། ན་ནེ་ནི། པ་པེ་པི། ཧ་ཀེ་ཁི། ག་གེ་གི། མ་མེ་མི། ལ་ལེ་ལི། ར་རེ་རི། འ་འེ་འི། ཏ་

ཏེ་ཏི། ཐ་ཐེ་ཐི། ཙ་ཙེ་ཙི། ཚ་ཚེ་ཚི། ཡ་ཡེ་ཡི། ཝ་ཝེ་ཝི་རྣམས་ཕོ་མོ་མ་ནིང་ངམ་སྒིམ་

ལྷོད་ཞན་གསུམ་དུ་བ་ས་ནས་ཀོག་པའི་སྲོལ་བཏོད། ལྕགས་ཕག་ལོ་ས་པཎ་དང་

རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཀ་གཤེགས་པས། ས་པཎ་གི་སྐུ་གདུང་ལང་གྲུའི་མཁར་གི་ཕིའི་
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སྤྲུལ་པ་སེའི་མཆོད་རྟེན་གི་ནང་ན་བཞུགས་ཞེས་གགས་སོ། །

དེ་རེས་མུང་ཁེ་རྒྱལ་པོའི་དུས་ཀར་པཀི་སོགས་བོན། མུང་ཁེའི་གཅུང་ཧུ་

བི་ལའི་ཚེ་ཆེན་ཧན་མངའ་ཐང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཏེ། རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་དང་རྒྱ་གར་གི་

ཕེད་ཙམ་ཁ་ཆེའི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དབང་དུ་བ་ས། བོད་ནས་ས་པཎ་གི་དབོན་པོ་

འཕགས་པ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་སྤན་དྲངས་ནས་ཆུ་གང་ལོརྒྱལ་པོ་དང་ཞལ་འཛོམ། 

རྒྱལ་པོས་ཆོས་ཀི་དྲི་བ་བགིས་ཏེ་དད་པར་གྱུར། འོན་ཀང་དེའི་སྔོན་དུ་ཀར་པཀི་ལ་

དད་པས། ལུང་གི་ཡོན་ཏན་འཕགས་པ་ཆེ་རུང༌། རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བ་མ་རྒྱ་བོ་

མཐོ་བ་འདྲ་ཞེས་རྒྱལ་པོས་ལོག་ཏུ་གེང་བ་བཙུན་མོ་མཛེས་མ་བཟང་མོ་བ་བ་བ་མ་

འཕགས་པ་ལ་དད་པ་དེས་འཕགས་པ་ལ་ཞུས་ཤིང༌། རྒྱལ་པོ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཆེད་དུ་

པཀི་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འགན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཞལ་གིས་བཞེས། རྒྱལ་པོ་

སོགས་ཀི་མདུན་སར་བཀིས་ནམ་མཁར་དཀིལ་ཀྲུང་བཅའ་བ། རི་ལ་ཐལ་བྱུང་དུ་

འགོ་བ་སོགས་བསན་པ་ལ། འཕགས་པས་རང་གི་ཡན་ལག་ལྔ་བཅད་ཅིང་སོ་སོར་

སྐྱུར་བ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔར་གྱུར་པ། སར་ཡང་འཕགས་པའི་སྐུར་གྱུར་པ་སོགས་རྫུ་

འཕྲུལ་བསན་ཞེས་ཡི་གེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་མཐོང༌། དེབ་སྔོན་ལས། ཧུ་པི་ལི་པཀི་དང་

མཇལ་ནས། བོད་ཡུལ་སོགས་གང་བདེར་ཆོས་སྤོད་ཅིང༌། ངེད་ལ་སྨོན་ལམ་བཟང་

པོ་ཐོབ་ཅེས་ཞུས་ཏེ་འཇའ་ས་བཟང་པོ་བསྒགས། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མི་འབྱུང་ངོ༌། །

ལང་གྲུའི་མཁར་ནང་དུ་ཀར་ལི་ཤིའི་མཆོད་རྟེན་བ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་འདི་ཀར་

པཀིའི་མཆོད་རྟེན་ཡིན་པ་ལ། སྐད་ཟུར་ཉམས་ནས་ཀར་ལི་ཤིའི་མཆོད་རྟེན་དུ་གགས་

སོ། །ཞེས་དམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཀར་པཀི་གནས་འདིར་སྐུ་མ་
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ངན་ལས་འདས་པ་གོར་མ་ཆག་ཀང༌། དེབ་སྔོན་སོགས་སུ་བོད་དུ་བོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་

འདུག་གོ །རྒྱལ་པོས་རེ་ཞིག་འཕགས་པ་ལ་དབང་མ་ཞུས་པར། ཐོག་མར་བཙུན་མོ་

ལ་ཀཻ་རོར་གི་དབང་ཞུར་བཅུག་སེ། དམ་ཚིག་ཅི་འདྲ་དགོས་པ་འདུག་ཅེས་དྲིས་པར། 

བཙུན་མོས་དམ་ཚིག་རྣམས་སྨྲས་པ་ལ། རྒྱལ་པོ་ན་རེ། དམ་ཚིག་གཞན་རྣམས་

བསྲུང་ནུས་ཀང༌། བ་མའི་བཀའ་ལས་མི་འདའ་བ་ངེད་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་མི་

ནུས་ཟེར་བ་ལ། བཙུན་མོས་འཇིག་རྟེན་གི་བ་བའི་ཕོགས་ལ་རྒྱལ་པོ་དང༌། ཆོས་

ཕོགས་ལ་བ་མ་གཙོ་བོ་བས་ཆོག་སྨྲས་པས། རྒྱལ་པོའི་སེམས་ལ་འཐད་པར་གྱུར་ཏེ། 

དམ་ཚིག་ཐུབ་པའི་འཁོར་ཉེར་བཞི་དང་བཅས་པས་དགེས་པ་རོ་རེའི་དབང་ཉན། 

དབང་ཡོན་དུ་གསེར་གི་མཎལ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀི་གཅིག་ལ་མུ་ཏིག་བུ་ག་མེད་པ་ལུག་

རིལ་ཙམ་སྤུངས་པའི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་དང༌། གཅིག་ལ་གསེར་གི་རི་གིང་སོགས་

བཀོད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རྟ་དྲེལ། རྔ་མོང༌། གསེར། དངུལ། གོས་དར་བསམ་གིས་

མི་ཁབ་པའི་འབུལ་བ་ཕུལ་ཞིང༌། རྒྱ་ནག་སྐད་དུ་ཤིང་ཤིང་ཏ་ཀ་ཽཤྲི་སེ་ཁམས་གསུམ་

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ། གོང་ཁེར་ལི་ཤིམ་གི་ས་ཆ་ཡུལ་མི་དང་

བཅས་པ་དང༌། ཕིས་སུ་རིམ་པས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འབངས་

སུ་ཕུལ། རྒྱལ་པོས་བོད་ཀི་བནྡེ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ལུགས་ས་སྐྱ་པ་བེད་དགོས་པའི་

ལུང་བསྒག་ཟེར་བ་ལ། འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས། རང་རང་གིས་སྔོན་ནས་དར་བའི་

ཆོས་ལུགས་སུ་གནས་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས་པས་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་

གོ །འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཤིང་གང་ལོར་བོད་དུ་བོན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྦྲུལ་ལོ་

སར་ཡང་ཧོར་ཡུལ་དུ་ཕེབས། ལྕགས་རྟ་ལོར་སོག་ཡིག་འཁོར་མ་གྲུ་བཞི་བཟོས་
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ཤིང༌། འཆད་ཉན་དང་སོམ་སྒྲུབ་སོགས་བེད་པའི་སྲོལ་བཙུགས་ཏེ་བསན་འགོའི་དོན་

རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད། རྒྱལ་པོས་རྒྱ་གར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་རིང་བསྲེལ་སོགས་རྟེན་

གསུམ་མང་པོ་སྤན་དྲངས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཤིང་དགེ་འདུན་གི་སེ་

བཙུགས་ནས་བསན་པ་དར་བར་བས་སོ། །

འོན་ཀང་འཁོར་ཡིག་གིས་སོག་སྐད་དུ་ཆོས་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པས། སོག་པོ་

རྣམས་ཀིས་ཆོས་འདོན་པའི་ཚེ་ཡུ་གུར་སྐད་ཀིས་འདོན་པ་ལ། ཡོལ་ཇེའི་རྒྱལ་པོའི་

དུས་སུ་ས་སྐྱ་པ་ཆོས་ཀི་འོད་ཟེར་བ་བ་བོན་ནས་སྔར་ས་པཎ་གིས་བཟོས་པའི་ཡི་

གེ་ལ་ཡི་གེ་མཇུག་མ་ཅན་མང་པོ་བསྣན་ནས་ཆོས་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་མཛད། ཕིས་སུ་

ཧའི་སན་ཁུ་ལུག་རྒྱལ་པོའི་དུས་གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་སོགས་བཀའ་བསན་ཆོས་སོག་

སྐད་དུ་བསྒྱུར། པོ་ཡན་ཐུའི་རིང་ལ་སྣར་ཐང་རིག་རལ་གི་སོབ་མ་འཇམ་དབངས་

ཧོར་ཡུལ་དུ་བོན། འདི་སྣར་ཐང་དུ་ཡོད་དུས་འབག་གོན་ནས་རིག་རལ་དངངས་

པར་བས་པས་བ་མ་ཐུགས་མི་མཉེས་པར་ཡོད་པ་ལ། སོག་ཡུལ་ནས་བཀའ་འགྱུར་

བཞེངས་ཐེབས་ཀི་ཡོ་བད་ཚན་ཆེན་བསྐུར་ཞིང༌། ཁད་པར་དུ་རྒྱ་སྣག་བཟང་པོ་

སམ་ཆུང་གང་ཕུལ་བས་བ་མའང་མཉེས། ཆ་རྐེན་བསྐུར་བ་དེས་བཀའ་འགྱུར་

བཞེངས་པ་སྣར་ཐང་གི་འཇམ་དབངས་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང༌། དེ་ལ་

མ་ཕི་བས་ཏེ་བཀའ་འགྱུར་མང་དུ་འཕེལ་ལོ། །

དེ་རེས་ཞིག་ཀར་རང་བྱུང་རོ་རེ་བོན་ནས་ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་དབང་

བསྐུར་ཟེར་ཏེ། ཅི་ཡཱ་ཐུ་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནམ་སམ། ཐོ་གྭན་ཐུ་མེར་གིས་ཀར་རོལ་པའི་

རོ་རེ་གདན་དྲངས་པ་དེ་ཉིད་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་ས་ཕོ་ཁིའི་ལོ་བོན། ཆིང་གིར་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནས་ཨེརྟེ་ནི་ཆོག་ཐུའི་བར་རྒྱལ་པོ་བཅུ་བཞིའི་རིང་ལ་ས་ཀར་གི་བ་མ་མང་དུ་བོན་

འདུག་ཅིང༌། རྒྱལ་པོས་ཏིའི་ཤྲིར་བཀུར་བའང་ཁ་ཤས་བྱུང་འདུགདགེ་ལྡན་པ་དང་

ཡོན་མཆོད་དུ་འབེལ་ཚུལ་ནི། ཐུ་མེད་ཀི་ཨ་ལ་ཐན་ཧན་གི་དུས་རྒྱལ་དབང་གསུམ་

པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སོག་ཡུལ་དུ་བོན། སོག་པོ་རྣམས་ཀིས་ཨོང་གྭོད་མཆོད་

པའི་ཆེད་དུ་སྲོག་གཅོད་མང་པོ་བེད་པའི་སྲོལ་བཅད། ཞྭ་སེར་གི་བསན་པའི་སྲོལ་

བཙུགས། རྒྱལ་དབང་དེ་ཉིད་སོག་ཡུལ་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་

དབང་བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོག་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པས་ལྷག་པར་སོག་ཡུལ་

དུ་བསན་པ་དར་བ་ལ་སྨན་པར་གྱུར། སོག་པོ་ཐམས་ཅད་དགེལྡན་པའི་སྦྱིན་བདག་

ཏུ་གྱུར། དེ་རེས་ཤི་རེ་ཐུ་གུ་ཤྲིས་ཡུམ་གསུམ་སོག་སྐད་དུ་བསྒྱུར། ཆ་ཧར་ལེགས་

ལྡན་ཧུ་ཐོག་ཐུའི་དུས་ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར་གཙོ་བའི་ལོ་ཙཱ་བ་མང་པོས་བཀའ་འགྱུར་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སོག་སྐད་དུ་བསྒྱུར། སོག་པོའི་རྒྱལ་ཕན་ཐ་མ་ལེགས་ལྡན་

གིས་རང་སྲིད་རང་གིས་ཉམས་པར་བས་ཏེ་ཧོར་གི་རྒྱལ་རབས་རོགས་པར་གྱུར་

ནའང༌། བདེ་སྐྱིད་རྒྱལ་པོའི་དུས་སོག་ཡིག་གི་བཀའ་འགྱུར་ཞུས་དག་མཛད་ནས་

པར་དུ་བསྒྲུབས། འཇམ་དབངས་གོང་མ་ཆེན་ལུང་རྒྱལ་པོའི་བཀས་བསན་འགྱུར་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སོག་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་པར་དུ་བསྒྲུབས། འདི་དུས་ལྕང་སྐྱ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རོལ་པའི་རོ་རེས་སོག་སྐད་དུ་ཆོས་བསྒྱུར་བ་ལ་མེད་མི་རུང་

གི་དག་ཡིག་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་ལགས་རོམ་མཛད་པ་ཕིས་ཀི་སྒྱུར་བེད་

རྣམས་ལ་གསུང་རབ་ཀི་བར་དོན་བལྟ་བའི་མིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །

ཧལ་ཧའི་ཡུལ་དུ་ཨ་སུ་ཐའི་རྒྱལ་པོས་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སོག་ཡུལ་དུ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

བོན་དུས་མཇལ། ཨེར་ཏེ་ནི་ཇོ་བོའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། དེའི་ཚ་བོ་རོ་རེ་ཐུ་

ཤི་ཡེ་ཐུ་ཧན་གི་སྲས་སུ་ཏ་ར་ན་ཐའི་སྐྱེ་བ་རེ་བཙུན་དམ་པ་བོ་བཟང་བསན་པའི་

རྒྱལ་མཚན་འཁྲུངས། ཧལ་ཧ་ཚོ་བདུན་ཡོངས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར། འཇམ་

དབངས་གོང་མ་ཆེན་པོས་ཀང་བཀུར་སི་གཟེངས་བསོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་མཛད། རི་བོ་

དགེ་རྒྱས་གིང་གི་དགོན་པ་བཏབ། དེ་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིམ་པར་བོན། ཡང་པཎ་

ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་དང༌། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་སོབ་མ་ཛ་ཡ་པཎི་ཏ་བོ་བཟང་

འཕིན་ལས་དང༌། ཨེར་ཏེ་ནེ་པཎི་ཏ་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་གཉིས་ཀིས་ཀང་དགོན་པ་

བཙུགས་ནས་བསན་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་ཧལ་ཧའི་ཡུལ་དུ་

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གི་སེས་ཡོངས་སུ་གང་སེ་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པ་

རྒྱས་པར་གྱུར། ཐོར་གྭོད་ཀི་ཡུལ་དུ་བང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་པར་གགས་པ་སོ་མང་

དཔོན་སོབ་དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་བོན་ནས་བསན་པའི་སྲོལ་བཙུགས་ནའང༌། ཨོ་རོ་སུའི་

མངའ་འོག་ཏུ་སོང་བས་ཧ་ཅང་འཕེལ་རྒྱས་མ་བྱུང་བས། དུས་ཕིས་ཨོ་རུ་སུའི་འོག་

ནས་ཐོན་ཏེ་འཇམ་དབངས་གོང་མའི་མངའ་ཞབས་སུ་ཆུད། དཔོན་ཁག་རྣམས་སོ་

སོར་ཕོགས་ཐ་དད་དུ་བགོས་ནས་འཁོད་ཅིང་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གུས་མཆོད་ལྷུར་

ལེན་པར་བེད་དོ། །

ཨོ་རོད་དམ་ཨོས་ལོང་ལ་ཚོ་བ་བཞི་ཡོད་པ་ལས། རྒྱལ་སྲིད་ཧོ་ཤོད་ཀིས་

འཛིན་བཞིན་པ་ཡིན་ཀང༌། ཨོ་རོ་སུའི་རིགས་ལས་སོན་པ་པོ་ཤོག་ཐུ་ཧན་སོབས་

འབོར་རྒྱས་པས། ཧོ་ཤོད་ཆེ་ཆེན་ཧན་གི་རྒྱལ་སྲིད་འཕོག་ནས་ཨོ་རོད་ཀི་རྒྱལ་

ཁམས་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར། མདོ་སྔགས་ཀི་གྲྭ་ཚང་མང་དུ་བཙུགས། དེའི་རེས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སུ་ཨེར་ཏེ་ནི་ཇོ་རིག་ཐུ་ཧུང་ཐས་ཅི་ཚེ་དབང་རབ་བརྟན་རྒྱལ་བསན་སྤི་དང་ཁད་

པར་དུ་དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་ཐོབ་སེ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནས་

སྔགས་ཆེན་དགེ་ལེགས་རབ་རྒྱས་དང་དཔལ་འབོར་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་རིམ་པར་སྤན་

དྲངས། དེ་རེས་འབས་སྤུངས་ནས་ཝ་ཤུལ་བ་བསན་པ་རབ་རྒྱས་སོགས་མཁས་པ་

མང་པོ་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཁིམ་པ་རྣམས་བསེན་གནས་ལ་བཀོད། དགེ་ཚུལ་སོང་རྣམས་

ལ་བསབ་བ་གནམ་རེ་ལྡིང་མ་གཉིས་འཛིན་དུ་བཅུག་ནས་འདུལ་ཁིམས་གཙང་མ་

བཙུགས། མཚན་ཉིད་ཀི་བཤད་གྲྭ་མ་ཚུགས་ཀང་ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་གི་འཆད་ཉན་

གཙོ་བོར་བས། དགེ་ཚུལ་སོང་རེ་རེ་ལ་འབངས་ཁིམ་ཚང་གསུམ་རེ། རྔ་མོང་དྲུག་

རེ། རྟ་ནོར་བཞི་བཅུ་རེ། ལུག་ཉིས་བརྒྱ་རེའི་བདག་རྐེན་མཛད་པ་སོགས་བསན་པ་

ལ་བསེན་བཀུར་བོད་ཀི་མངའ་བདག་ཁི་རལ་དང་མཚུངས་པ་མཛད། དེའི་རེས་སུ་

དེ་ཉིད་ཀི་སྲས་དགའ་ལྡན་ཚེ་རིང་དབང་པོས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནས་གགས་པ་དོན་

ལྡན་གི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཐོས་བསམ་གིང་དཔོན་སོབ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དང༌། 

འབས་སྤུངས་ནས་གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་སོ་མང་དཔོན་སོབ་བོ་བཟང་ཕུན་

ཚོགས་དང༌། ལས་ཆེན་པ་དགེ་འདུན་གགས་པ། སེར་བེས་པ་དཔོན་སོབ་སོགས་

ཆོས་ཀི་སྤན་ལྡན་མང་པོ་སྤན་དྲངས་ཏེ་མཚན་ཉིད་ཀི་འཆད་ཉན་བཙུགས། གཙུག་

ལག་ཁང་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མང་དུ་བཞེངས། དགེ་བཤེས་གསར་དུ་ཐོན་

པའི་རིགས་ལ་བདག་རྐེན་དང་གཟེངས་བསོད་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་ཅུན་གར་གི་

ཡུལ་དུ་བསན་པའི་སྲོལ་རྣམ་པར་དག་པཡུ་ན་རིང་ཙམ་གི་བར་དུ་འཕེལ་ནའང༌། 

ཕིས་སུ་ནང་འཁྲུགས་ཀིས་རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་པས་ད་ལྟ་ནི་སོན་དུས་ཀི་ཞིང་ས་སོང་
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པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ། །

ཨོ་རོད་ཚོ་བཞིར་གགས་པའི་ནང་ཚན། ཧོ་ཤྲོད་ཀི་དཔོན་པོ་ཧ་ནའི་སྲས་གུ་ཤྲི་

ཧན་བསན་འཛིན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོར་གགས་པ་ནི། ཆུ་ཕོ་རྟའི་ལོ་འཁྲུངས། མཚན་ཐོ་

རིལ་བའི་ཧུར་བཏགས། གཏེར་སོན་དྲི་མེད་ལྷུན་པོའི་ལུང་བསན་ལས་ཕག་ན་རོ་རེའི་

རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བཤད་ཅིང༌། སར་གནས་ཀི་བང་སེམས་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་

བོན་པ་ཞིག་སེ། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལོན་པའི་ཚེ། མགོ་དཀར་གི་དམག་ཁི་ཕག་

ཙམ་གི་སེང་དུ་དམག་དཔོན་བས་ཏེ་བོན་པས་ཕ་རོལ་གི་དཔུང་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

བཅོམ་སེ་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སན་པ་ཐོབ། དེ་སྐབས་ཡུལ་དེར་ཆོས་མ་

དར་བར་ཡོད་པ་ལས། སོག་པོའི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དག་ཏུ་རྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་

མཚོ་དང༌། གསེར་གི་རྒྱལ་པོ་མཆོད་ཡོན་ཟུང་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་དམ་པའི་

ཆོས་དར་ཞེས་པའི་ཆོས་ཀི་མིང་ཙམ་ཐོས་པར་བརྟེན་དད་པ་ལྷག་པར་འཁྲུངས་ཏེ། 

ཕོགས་དེར་ཕག་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ་བས་དཔྲལ་བ་སྐྲངས་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅེས་

གགས། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་བཞེས་པའི་ཚེ། ཡུམ་གཤེགས་ཏེ་དེའི་དགོངས་རོགས་སུ་

དབུལ་ཕོངས་རྣམས་ལ་སྦྱིན་གཏོང་རྒྱ་ཆེར་མཛད། 

བར་སྐབས་ཞིག་ཧལ་ཧ་དང་ཨོ་རོད་གཉིས་ཕན་ཚུན་མ་མཐུན་པར་འཁྲུག་

པ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་ཚེ། སིང་རེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ། ཧལ་ཧའི་ཁོད་དུ་ཚམ་

ཚོམ་མེད་པར་བོན་ནས་ཕན་ཚུན་གི་བར་དུ་འདུམ་པར་མཛད། དེ་ལ་སོང་འཁོར་

ཆོས་རེ་དང༌། ཧལ་ཧའི་རྒྱལ་བོན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མགུ་སེ། ཏའི་ཀཽ་ཤྲི་ཞེས་པའི་ཆོ་

ལོ་བིན། སར་རང་ཡུལ་དུ་བོན། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཨོ་རོད་ཀི་མི་
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ཞིག་གིས་མདོ་སེ་གསེར་འོད་དམ་པ་ལ་ཕག་ནས་ཞུས་པའི་ཚེ། མིང་དྲིས་པར། 

ཨལ་ཐན་ཀེ་རེ་ལ་ཟེར་ཞུས་པར། དེ་ནས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ན་ཁོད་ཀི་ཡུལ་དུ་ཆོས་འདི་

དར་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ། གསེར་འོད་དམ་

པ་སོགས་ཆོས་མང་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་བསན་པའི་སྲོལ་བཏོད། ཆ་ཧར་རྒྱལ་པོས་སོག་

པོ་ཚོ་ཆེན་དྲུག་གི་ནང་དུ་དུས་འཁྲུག་བསངས་པར་བརྟེན། ཧལ་ཧའི་ཁོད་དུ་འགའ་

ཞིག་བོས་པར། དཔོན་པོ་ཕན་ཚུན་ནང་མ་འཆམ་པའི་རྐེན་གིས་ཧལ་ཧ་ཆོག་ཐུ་

རང་ཡུལ་ནས་སྤྱུགས་པ་མཚོ་ཁར་འོངས་ནས། ཨ་མདོའི་ས་ཆ་རྣམས་མངའ་འོག་

ཏུ་བཅུག་སེ། རེ་ཞིག་དབང་ཐང་ཆེ་བར་བྱུང་བས་བསན་པ་སྤི་དང༌། ཁད་པར་རི་བོ་

དགེ་ལྡན་པའི་བསན་པ་ལ་གནོད་པ་ཅི་འཁོལ་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱལ་པོ་འདིའི་

སན་དུ་སོན་ཏེ། རེ་རིན་པོ་ཆེའི་བསན་པ་འབའ་ཞིག་གཅེས་པར་དགོངས་ནས་

དམག་གི་དཔུང་ཆེན་པོ་དང་བཅས་རང་ཡུལ་ནས་བོན་པ་མེ་གང་ཟླ་བ་དང་པོར་

མཚོ་ཁར་འབོན་ཏེ། གཡུལ་བཀེ་བས་ཆོག་ཐུའི་དམག་ཁི་ཕག་བཞི་དང་བཅས་པ་

ལྷག་མ་མེད་པར་བཅོམ་སེ། མདོ་སྨད་ཀི་ཕོགས་མཐའ་དག་མངའ་འོག་ཏུ་བ་ས། 

དེ་ནས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ལ་མཇལ་བའི་ཆེད་དུ་དབུས་སུ་བོན། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་

ཆེན་པོ་དང༌། པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀི་ཞལ་མཇལ་ཏེ་

གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་བསེན། དགའ་ལྡན་དུ་མཇལ་པར་བོན་པའི་ཚེ། དེ་དགོངས་ཉེར་

བདུན་ཡིན་ནའང་སྲོད་ཀི་དུས་རེའུ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མཐོང་བའི་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་དཀར་

བ་བྱུང་བས་བསན་སྲིད་མཐའ་དག་དཀར་འཇམ་དུ་འགྱུར་བའི་རྟེན་འབེལ་འགིག །

དེ་ནས་གང་ལོའི་དགུན་ཕིར་མཚོ་ཁར་བོན། བར་ཁམས་སུ་བེ་རི་རྒྱལ་པོ་
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དོན་ཡོད་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གནག་ཅིང༌། བོན་གི་རིང་ལུགས་ཁོ་ན་

གཙོ་བོར་མཆོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསན་ཏེ། ས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་དཔུང་གི་

ཚོགས་དང་བཅས་བེ་རིའི་སེང་དུ་བོན། མངའ་འབངས་ཕལ་ཆེར་བངས། བེ་རི་རྒྱལ་

པོ་ཕོགས་གཞན་དུ་བོས་པ་ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཉེར་ལྔ་ལ་བཟུང་སེ་

ཁི་མོན་དུ་བཅུགས་དགེ་ཀར་འབྲུག་སག་ལུང་བ་སོགས་ཀི་བ་དཔོན་བཙོན་དུ་ཆུད་

པ་རྣམས་ཀང་བཏོན་ཏེ་རང་གནས་སུ་བསྐྱལ། འཇང་རྒྱལ་པོ་ཚུན་ཆད་ཀི་སྐྱེ་རྒུ་

རྣམས་ཀིས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་ཞིང་གུས་འདུད་ལྷུར་བངས། དེའི་ཚེ་དབུས་གཙང་གི་

རྒྱལ་པོ་ནི་སེ་སྲིད་གཙང་པ་ཡིན་ཅིང༌། དེས་ཀར་པ་བ་མཆོད་ཀི་གཙོ་བོར་བཟུང་

སེ། དགེ་ལུགས་ཕོགས་ལ་བསམ་སྦྱོར་ལོག་པ་མང་དུ་བས་པར་བརྟེན། རྒྱལ་པོ་

འདི་དཔུང་གི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་དབུས་གཙང་གི་ཕོགས་སུ་བཏེགས། 

གཙང་པའི་དཔུང་མཐའ་དག་བཅོམ་སེ་གཙང་པ་རྒྱལ་བོན་བཟུང་ནས་དབུས་ཀི་

སྣེའུ་གཞིས་ཁར་བཙོན་དུ་བཅུག་ཅིང་དབུས་གཙང་གི་ཕོགས་ཀུན་མངའ་འོག་ཏུ་

བ་ས། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཏེ་བཀའ་ཁིམས་ཀི་གདུགས་དཀར་

པོ་སྲིད་རེའི་བར་དུ་འཁོར། དགེ་ལུགས་ལ་ལོག་པར་འཁུ་བའི་མི་བསྲུན་པའི་སྐྱེ་བོ་

ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པོར་ཁོ་ཤིང༌། བལ་པོ་ཡམ་བུའི་རྒྱལ་པོ། 

མངའ་རིས་རྒྱལ་པོ་སོགས་མཐའི་རྒྱལ་ཕན་མང་པོས་ཀང་ཡུལ་ལུགས་ཀི་སྐྱེས་

ཕུལ། དབུས་གཙང་གི་མངའ་འབངས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཕུལ་ཏེ། 

གནམ་བསྐོས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀི་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེག་པར་གྱུར་

ཏེ། ད་ལྟའི་བར་དུས་དགའ་ལྡན་གནམ་དགའ་ལྡན་དུ་གགས་པ་འདི་ཡང་རྒྱལ་པོ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདིའི་དྲིན་དུ་འཁུམས་སོ། །

འདི་ལ་སྲས་བཅུ་ཡོད་པ་ལས། ཏ་ཡན་ཧན་དང༌། དེའི་ཚ་བོ་ལྷ་བཟང་གཉིས་

ཀིས་རིམ་པར་བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་བས། སྲས་ཐ་ཆུང་ཨ་ཁུ་བཀྲ་ཤིས་བ་ཐུར་གིས་

མཚོ་སྔོན་པོའི་རྒྱལ་པོ་བས། དེལྟར་ཀཽ་ཤྲི་ཧན་གི་བརྒྱུད་པ་དཔོན་ཁག་སོ་སོར་

གེས་པ་རྣམས་ཀང་སོབས་འབོར་མངའ་ཐང་དང་ལྡན་ཞིང༌། གཞན་ལ་ལྟོས་མི་

དགོས་པའི་རང་ཚུགས་ཐུབ་པར་ཡོད་ཀང༌། ཕིས་སུ་བསན་འཛིན་ཝང་གིས་

འཁྲུགས་པ་བསངས་པར་བརྟེན། ཐམས་ཅད་འཇམ་དབངས་གོང་མའི་མངའ་ཞབས་

སུ་ཆུད། གོང་ནས་སོ་སོར་ཐོབ་དང་བདག་རྐེན་གནང་ཞིང༌། ཡབ་མེས་གོང་མའི་

སྲོལ་བཞིན་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསན་པ་བསན་འཛིན་དང་བཅས་པ་ལ་གུས་མ་

ཆོད་དང་རང་རང་གི་གནས་སུ་དགེ་འདུན་གི་སེ་འཛུགས་པ་སོགས་ཀིས་བསན་

པའི་ཞབས་འདེགས་ལྷུར་ལེན་པར་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་སོག་པོའི་ཡུལ་གྲུ་ཐ་དད་པར་

བསན་པ་དར་ནས། བར་སྐབས་ཞིག་ནས་སོག་བཙུན་རྣམས་དབུས་གཙང་དུ་སོབ་

གཉེར་ལ་འགོ་བའི་སྲོལ་དར་བས། བོད་དུ་སོབ་གཉེར་ཚད་ལྡན་བགིས་ཏེ་སོག་

ཡུལ་དུ་འོངས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ཅི་རིགས་ཀིས་བསན་པ་འཛིན་སེལ་བེད་ནུས་པ་

མང་དུ་བྱུང་ཞིང༌། དབུས་གཙང་དང་མདོ་ཁམས་ཅི་རིགས་ནས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་

སྔ་ཕིར་མང་དུ་བོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེང་སང་གི་དུས་སུ་ཧོར་གི་ཡུལ་གྲུ་ཐམས་

ཅད་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གི་སེས་གང་ཞིང༌། མཚན་ཉིད་ཀི་བཤད་གྲྭ་

ཡང་དར་བས་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །སོ་ལོན་དང་བར་

གྭད་ཀི་སེ་འགའ་ཞིག་ཙམ་མ་གཏོགས་སོག་ཡུལ་བིང་དུ་མུ་སེགས་དང་ཀ་ཀོ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

སོགས་ཀི་ལྟ་བ་ངན་པའི་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་ལ། སྔོན་བྱུང་གི་ས་སྐྱ་དང་ཀརའི་ཆོས་

བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཀང་དེང་སང་མེད་པས། ཞྭ་སེར་གི་རིང་ལུགས་འབའ་ཞིག་

གིས་ཁབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལི་ཡུལ་ལུང་བསན་པ་དང༌། 

གང་རུ་ལུང་བསན་པའི་མདོ་སོགས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལུང་

བསན་པར་ལྟར། ལི་ཡུལ་དུ་སོན་པ་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་ན་ཆོས་

རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཅེས་བ་བའི་བཙུན་མོ་ལ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀིས་བསྐྲུན་པའི་བུ་ས་

ལས་ནུ་མ་ནུ་བ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་རྣམ་སྲས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་བིན། དེ་

དམག་ཁི་དང་བཅས་ས་འཚོལ་དུ་ཕིན་པ། རྒྱལ་པོ་དར་ཨ་ཤོའི་བོན་པོ་ཨ་ཤ་འཁོར་

བདུན་སོང་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་པོས་སྦྱུགས་པ་དང་གཉིས་ཀ་ལི་ཡུལ་དུ་འཛོམ་པས་

ཡུལ་དེ་བཟུང༌། དེའི་བརྒྱུད་པ་བམས་པའི་སྤྲུལ་པ་ཛ་ཡ་སམྦ་ཝ་བ་བའི་དུས། འཇམ་

དབངས་ཀིས་དགེ་སོང་བ་ཻརོ་ཙ་ན་བ་བར་སྤྲུལ་ནས། དེས་ལི་ཡིག་བས་ཏེ་བསབས། 

རྒྱལ་པོས་ཙཱ་རའི་གཙུག་ལག་ཁང་བརིགས། ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་

འདོད་མཁན་མང་བས་སངས་རྒྱས་ཀི་རིང་བསྲེལ་བྱུང་ཚད་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་

དང་མཆོད་རྟེན་བརིགས། རྒྱལ་པོས་བསྐུལ་ཏེ་དགེ་སོང་བཻ་རོས་གནས་བརྟན་བཅུ་

དྲུག་སྤན་དྲངས་ཏེ་བསེན་བཀུར། དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་བདུན་པ་ལི་རེ་བི་ཛ་ཡ་

བིརའི་དུས་རྒྱ་གར་ནས་དག་བཅོམ་པ་བཞི་བོན། སོན་པས་ལུང་བསན་པའི་འོད་

སྲུང་གི་མཆོད་རྟེན་དང༌། རི་གང་མགོའི་སེང་དུ་གོའུ་ཏན་ཤན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་

བཞེངས། རྒྱལ་བུ་ཞིག་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ། དེ་ནས་བརམས་ཏེ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡུལ་དེར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཆེར་དར། ཆོས་རྒྱལ་མང་དུ་བོན། གཙུག་ལག་

ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་མང་དུ་བཞེངས་སོ། །

གསུམ་པ་ཤམྦ་ྷལའི་ཡུལ་དུ་བསན་པ་དར་བའི་ཚུལ་ནི། 

ཡུལ་དེར་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་དུས་ནས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་བསན་པ་

བྱུང་བ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡོད་ཅིང༌། མ་འོངས་པ་ནའང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དར་བར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ཡང་ཤམྦ་ལ་ཞེས་པ་ཤཱཀའི་རིགས་ཤམྦ་ཀ་ཞེས་བ་བས་བཟུང་བས་དེ་ལྟར་

དུ་གགས་ཟེར་ལ། ཤམྦ་ལ་ཞེས་པ་བདེ་འབྱུང་འཛིན་པ་ཞེས་བ་སེ། བདེ་འབྱུང་ནི་

དབང་ཕྱུག་གི་མིང་ཡིན་ལ། དེས་བཟུང་བའི་ཡུལ་ལ་ཤམྦ་ལའོ་ཞེས་ཀང་ཟེར། ཡུལ་

གི་བཀོད་པ་ནི། དབིབས་ཟླུམ་པོ་མཐའ་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་ནང་པདྨ་འདབ་

བརྒྱད་ཀི་དབིབས་ཅན། འདབ་མའི་དབིབས་ཀི་བར་རྣམས་ཆུ་བོས་བཅད་པ། 

དབུས་ཀི་ཟེའུ་འབྲུ་ལྟ་བུར་གངས་རི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། པད་འདབ་རེ་རེའི་ནང་དུ་གོང་

ཁེར་བེ་བ་ཕག་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གཉིས་གནས་པས་ཀུན་བསོམས་པར་གོང་ཁེར་བེ་

བ་ཕག་གོ་དྲུག་དང༌། གོང་ཁེར་བེ་བ་རེ་ལ་ཡུལ་ཁམས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་བརྒྱ་ཡོད་

ཅིང༌། བེ་བ་རེ་རེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་ཕན་ཀང་རེ་རེ་ཡོད་དོ། །ཡུལ་དེའི་

དབུས་སུ་སར་ཡང་གངས་རིས་བཅད་པའི་ས་གིང་བཞིའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པའི་དབུས་

ན་ཀཱ་ལ་པའིགོང་དང༌། དེའི་ལྷོ་ཕོགས་ན་མ་ལ་ཡའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བཟང་

གིས་བཞེངས་པའི་དུས་འཁོར་གི་བོས་བསང་ཆེན་པོ། ཤར་རུ་ཉེ་བའི་མཚོ། ནུབ་ཏུ་

པད་དཀར་མཚོ། བང་དུ་ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་རྣམས་ཀི་བཞུགས་གནས་ཆ་

བསགས་ཀི་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །
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དེར་དབང་བསྒྱུར་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཐོག་མ་ཉི་མའི་འོད་ཡིན་པར་གགས་ལ། དེ་

ནས་ཆོས་རྒྱལ་བདུན་དང༌། རིགས་ལྡན་ཉེར་ལྔ་རྣམས་ཏེ། དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་ལས། 

ཟླ་བ་ལྷ་དབང་གཟི་བརིད་ཅན། །ཟླ་བས་བིན་དང་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །སྣ་ཚོགས་

གཟུགས་དང་ལྷ་དབང་ལྡན། །ཞེས་ཆོས་རྒྱལ་བདུན་དང༌། གགས་པ་རིགས་ལྡན་

རིགས་ཀང་སེ། །དེ་ནས་རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར། །བཟང་པོ་རིགས་ལྡན་གསུམ་པ་

སེ། །དེ་བཞིན་བཞི་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལོ། །བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ་རིན་ཆེན་ཕག །བདུན་

པ་ཁབ་འཇུག་སྦས་པའོ། །ཉི་མ་གགས་དང་ཤིན་ཏུ་བཟང༌། །རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་

དཀའ་དང༌། །རིགས་ལྡན་ཉི་མ་བཅུ་གཉིས་པ། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་དང་ཟླ་བའི་

འོད། །མཐའ་ཡས་དང་ནི་ས་སྐྱོང་དང༌། །དཔལ་སྐྱོང་སེང་གེ་རྣམ་པར་གནོན། །སོབས་

པོ་ཆེ་དང་མ་འགགས་པ། །མི་ཡི་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །མཐའ་ཡས་རྣམ་རྒྱལ་

རིགས་ལྡན་དང༌། །རིགས་ལྡན་གགས་པ་དེ་ནས་སར། །དེ་སྲས་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་

ཅན། །རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །ཞེས་རིགས་ལྡན་ཉེར་ལྔའོ། །

སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བྱུང་ཚུལ་ནི། སྣ་ཚོགས་ཞེས་པ་ཆུ་རྟའི་ལོ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཕི་ལོ་ཉི་མ་ཞེས་པ་ཆུ་ལུག་

ལོའི་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཉ་ལ་བ་རོད་ཕུང་པོའི་རིར་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་གསུངས་པ་དང་

དུས་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་འོག་ཏུ་ཆོས་དབིངས་གསུང་གི་དབང་

ཕྱུག་བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་དང༌། སེང་དུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་གི་དཀིལ་

འཁོར་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་སོ་བར་མཛད་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོའི་སྐུར་

བཞེངས་ཏེ་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་གཙོ་བས། བང་ཕོགས་ཀཱ་ལ་པའི་སྤྲུལ་པའི་
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ཆོས་རྒྱལ་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་དང༌། གཞན་ཡང་དག་པའི་འཁོར་བགང་ལས་འདས་པ་

རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་ཏེ་དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་

གསུངས། ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བཟང་གིས་གེགས་བམ་ལ་བིས་ཏེ་ཤམྦ་ལར་སྤན་དྲངས་

ནས་དུས་འཁོར་གི་བོས་བསང་བཞེངས་ཤིང་རྒྱུད་འགེལ་སོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་

མཛད། དེ་ནས་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ན་རིགས་ལྡན་ཐོག་མ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་བོན་ནས་

ལོ་བརྒྱའི་བར་ར་རྒྱུད་གསུངས་ཤིང༌། ཁད་པར་དུ་དྲང་སྲོང་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་སྨིན་པར་བ་བའི་དོན་དུ་བ་ས་པའི་རྒྱུད་རྒྱལ་གསུངས་ཏེ། 

རིགས་མཐའ་དག་རོ་རེའི་རིགས་གཅིག་ཏུ་མཛད་པས་རིགས་ལྡན་ཞེས་པའི་མཚན་

གསོལ། དེ་རེས་རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པོ་ཁིར་ཕེབས་ལོ་བརྒྱར་ར་རྒྱུད་དང་

བ་ས་རྒྱུད་གསུངས་ཤིང་འགེལ་ཆེན་དྲི ་མེད་འོད་ཀི་བསན་བཅོས་མཛད་

དོ། །སྐབས་ཞིག་ན་པཎ་ཆེན་ཙི་ལུ་པ་དང་དུས་ཞབས་པ་ཆེ་བ་སོགས་ཀིས་ཤམྦ་ལ་

ནས་འཕགས་ཡུལ་དུ་དུས་འཁོར་དར་བར་མཛད། ཤྲིབྷ་དྲ་བྷོ་བྷི་དང༌། འབོ་ལོ་ཤེས་

རབ་གགས་སོགས་ལོ་ཙཱ་བ་ཉེར་ལྔ་རིམ་པར་བོན་པས་བོད་ཡུལ་དུ་དུས་ཀི་འཁོར་

ལོའི་བསན་པ་དར་བར་མཛད་དོ། །ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཤམྦ་ལར་རིགས་ལྡན་བཅུ་དགུ་

པ་རྣམ་གནོན་གིས་དབང་བསྒྱུར་ཞིང༌། དྲག་པོ་ཞེས་པ་ཆུ་སེལ་ལོ་འདི་རིགས་ལྡན་

དེ་ཉིད་ཁིར་ཕེབས་པའི་སང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་པ་ཡིན་ནོ། །རིགས་ལྡན་བཅུ་པ་རྒྱ་

མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་ཁིར་ཕེབས་པ་ཉི་སྒོལ་བེད་ཅེས་པ་ཤིང་སེལ་ལོ་ནས་མེ་མཁའ་རྒྱ་

མཚོའི་མགོ་ཚུགས་ཤིང་མ་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཨརོ་དང༌། ཨ་ནོ་ག་དང༌། ཕག་ལྡན་དང༌། 

བིས་པ་དབང་པོ་དང༌། གོས་དཀར་ཅན་དང༌། མ་དྷུ་མ་ཏི་དང༌། འཇོམས་བེད་དེ་ཀ་
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ཀོའི་སོན་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཞུགས། དེའི་ནང་ནས་བདུན་པ་མངར་ལྡན་ནམ། 

སྦྲང་རིའི་བོ་གོས་བ་བ་དེས་མུ་སེགས་བེད་པའི་རིས་བརམས་ཏེ་ཀ་ཀོའི་ཆོས་དར་

བར་བས་ཤིང༌། དེའི་ཚེ་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀང་ཀ་ཀོའི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པས་ནང་

པའི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་འཇིག་པར་བེད། ཀ་ཀོའི་གནས་ཚད་རགས་རིས་ལ་

འདི་ཕིན་ལོ་སོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་གནས་པར་བཤད་དོ། །

ད་ལྟའི་ལྕགས་སེལ་ལོ་འདི་ནས་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ཙམ་

འདས་པའི་རབ་བྱུང་ཉེར་གཉིས་པ་སེའུ་ཞེས་པ་མེ་ལུག་ལོ་རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་

འཁོར་ལོ་ཅན་ཤམྦ་ལའི་ཁི་ལ་བཞུགས་ནས་ཆོས་སོན་པར་འགྱུར་ལ། སང་ལོ་ལྔ་

བཅུ་ཙམ་འདས་པ་ན་ཐུབ་པའི་བསན་པའི་མདོ་ཕོགས་ཀི་མངོན་པའི་ལེའུའི་ཕེད་

འདས་ཤིང་སྔགས་ཀི་དུས་བཞིའི་རོད་ལྡན་གི་དུས་ཀི་མཇུག་ཙམ་གདོང་ངན་ཞེས་

པ་མེ་སེལ་གི་ལོ་ནས་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་ནུབ་ཕོགས་ཊི་ལི་ཟེར་བའི་ཡུལ་དུ་ལྷ་

མིན་གི་སྤྲུལ་པ་ཀ་ཀོའི་རྒྱལ་ཕན་དཔུང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བྱུང་ནས། ཆུ་བོ་

ཤཱི་ཏའི་ལྷོའི་ཡུལ་དབུས་བོད་ཀི་ཡུལ་ཁམས་དང་བཅས་པ་དབང་དུ་བ་ས་ཏེ་

འཛམ་གིང་ཕེད་ཙམ་ལ་མངའ་བསྒྱུར་ནས་ཤམྦ་ལར་དམག་འདྲེན་པར་རོམ་

མོ། །དེའི་ཚེ་དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་ལས། རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །སྨྲ་

མཁས་རྟ་མཆོག་ཏིང་འཛིན་གིས། །ཀ་ཀོའི་ཆོས་ནི་མཐར་བེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། རིགས་ལྡན་ཉེར་ལྔ་པ་འཇམ་དཔལ་གི་སྤྲུལ་པ་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་གིས་

ཀ་ཀོ་དེ་རྣམས་ཚར་གཅོད་པར་བེད་དོ། །

དེའི་ཚུལ་ནི། རིགས་ལྡན་དེ་ཉིད་ཀིས་ཀ་ཀོ་རྣམས་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་རླུང་
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གི་ཤུགས་ཅན་རྟ་བེ་བ་དགུ་དང༌། གང་པོ་ཆེ་འབུམ་ཕག་བཞི་དང༌། ཤིང་རྟ་འབུམ་

ཕག་ལྔ་དང༌། དམག་མི་མིག་གིས་མཐོང་ཚད་ཀི་དཔུང་དང་བཅས་ཤམྦ་ལ་ནས་

འཛམ་བུའི་གིང་དུ་འོང་ཞིང་རྒྱ་གར་གི་ཆུ་བོ་ཤཱི་ཏ་ཞེས་བ་བའི་འགམ་དུ་ཀ་ཀོ་དང་

གཡུལ་འགེད་པར་བེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ཀ་ཀོའི་རྒྱལ་པོ་སྦྲང་རིའི་བོ་གོས་བ་བར་དྲག་

པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་གིས་མཚོན་བསྣུན་ཅིང༌། ཀ་ཀོའི་དམག་དཔོན་ཟླ་བ་ཆེན་པོའི་བུ་

དང༌། དབང་པོའི་མགོན་པོ་གཉིས་ལ་རིམ་བཞིན་རིགས་ལྡན་གི་དམག་དཔོན་ཧ་ནུ་

མན་དང་དྲག་པོ་གཉིས་ཀིས་མཚོན་བསྣུན་ནས་ཕམ་པར་བེད་དོ། །སྐབས་འདིར་ལྷ་

གང་ཡིན་རྣམས་ཀིས་རིགས་ལྡན་གི་ཕོགས་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་

ཀིས་ཀ་ཀོའི་ཕོགས་བེད་ཅིང༌། དེ་ལྟར་གཡུལ་སད་པས་ཀ་ཀོའི་ཚོགས་མ་ལུས་

པར་བཅོམ་ནས་སའི་ཁོན་མཐའ་དག་ལ་རིགས་ལྡན་གིས་དབང་བསྒྱུར་བར་མཛད་

ཅིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཆེས་ཆེར་དར་བར་བེད་ལ། དེའི་དབང་གིས་མི་རྣམས་

ཚེ་ལོ་སོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱར་འཕེལ་ནས་སྔོན་མེད་པའི་རོགས་ལྡན་གི་དཔལ་ལ་

ལོངས་སྤོད་པར་འགྱུར་རོ། །འདིར་ནི་མདོ་ཙམ་སེ་ཞིབ་པར་དུས་འཁོར་ཊིཀ་ཆེན་

སོགས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །ཀ་ཀོ་དང་མུ་སེགས་པ་མི་འདྲ་བས་ཤམྦ་ལར་ཀ་ཀོ་

མ་ཞུགས་གོང་ནས་མུ་སེགས་པ་ཡོད་ཅིང༌། དེ་དག་གི་འདོད་ཚུལ་ལའང་རྒྱ་གར་གི་

མུ་སེགས་པ་དང་མཐུན་པ་དང༌། འགའ་ཞིག་དེ་ལས་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བའང་

ཡོད་པར་བཤད་པས། དེའི་ཚུལ་དང་ལྟ་ངན་དེ་རྣམས་སུན་འབིན་པའི་རིགས་པ་

དུས་འཁོར་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་འདིར་མ་སོས་པས་ཤེས་པར་འདོད་པས་རྒྱུད་

འགེལ་རྣམས་ལ་བལྟ་བར་བའོ། །ཀ་ཀོའི་ལུགས་ཕལ་ཆེ་བ་མུ་སེགས་པ་བཞིན་རྟོག་
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གེ་དང་སོམས་འཇུག་སོགས་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པར་འཇིག་རྟེན་གི་མི་ཆོས་བཞིན་

དུ་རོངས་ཞེན་ཨ་འཐས་ཀིས་བཞག་པ་ཞིག་འདྲ་ལ་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་ཤས་ཆེ་

བར་སྣང་ངོ༌། །

ད་ལྟའི་རྒྱའི་ཡུལ་སོགས་ན་ཡོད་པའི་ཧོའུ་ཟི་དང༌། ཐཱེན་གྲུའུ་ཞེས་འབོད་པ་

འདི་དག་ཀང་ཀ་ཀོའི་རིགས་ཡིན་པར་སྣང་ལ། དེ་འདྲ་གཞན་ཡང་མང་བས་ཕོགས་

ཐ་དད་ནས་ཀ་ཀོའི་རིགས་རིམ་གིས་འཕེལ་ནས་མ་འོངས་པ་ན་ཊི་ལིའི་ཡུལ་དུ་ཀ་

ཀོའི་དམག་དཔུང་ཆེན་པོ་ལྷགས་པའི་དུས་སུ་ཐམས་ཅད་སོབས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་

འཛམ་གིང་ཕེད་ཙམ་ལ་དབང་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་དམ་པའི་གསུང་ལས་

ཐོས་སོ། །པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀི་གསང་བའི་གསུང་

ལས། ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཤམྦ་ལར་དུས་འཁོར་གཅིག་པུར་མ་ཟད་ཀི་མདོ་སྔགས་ཀི་

བསན་པ་ཐམས་ཅད་དར་བར་ཡོད་ལ། རེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལེགས་བཤད་ཀི་

གསུང་རབ་རྣམས་ཀང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཤམྦ་ལར་གདན་

དྲངས་ཏེ་དེ་ན་དར་རྒྱས་ཆེ་བར་བཞུགས་སོ། །ཞེས་གསུངས། 

རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་གིས་ཀ་ཀོ་རྣམས་ཚར་བཅད་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་བའི་དུས་སུ་སྔོན་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྐུ་ལུས་

དབུ་དང་སྐུ་གཟུགས་སོ་སོར་ཕལ་ཏེ་ཕོགས་ཐ་དད་དུ་བཞུགས་པའང་རིམ་གིས་ཇེ་

ཉེར་སོང་བ། དུས་དེའི་ཚེ་གཅིག་ཏུ་འཕོད་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་དངོས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌། རེ་བ་

མའི་སྐུ་གདུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཉིད་ཀང་དེའི་དུས་སུ་ཨ་ཙ་ར་ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་དུ་

གདན་དྲངས་ནས་རེ་བ་མ་དངོས་སུ་གྱུར་ཏེ་དེ་གཉིས་ཀིས་སར་ཡང་བསན་པའི་བ་བ་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་གིས་དག་སྣང་དུ་

མཁེན་ནས་ལུང་བསན་པའང་ཐོས་སོ། །རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་ནི་པཎ་ཆེན་

དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་རོ་རེའིརྣམ་འཕྲུལ་ཙོང་ཁ་པའི། །བོ་བཟང་ཆོས་

ཀི ་མདུན་ས་མཛེས་པའི ་རྒྱན། །མ་འོངས་ནག་ཕོགས་ལྷ་མིན་ཀ་ཀོའི ་

དཔུང༌། །འཇོམས་མཛད་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །རིགས་ལྡན་གི་དམག་དཔོན་ཧ་ནུ་མན་ནི་རྒྱལ་དབངསུ་་མ་ཏི་ཀ་ལྤ་བྷ་དྲ་ས་མུ་དྲ་

སེ། གསང་རྣམ་གསོལ་འདེབས་ལས། མ་འོངས་ཀ་ཀོའི་དཔུང་ཚོགས་གཞོམ་པ་

ལ། །མི་བཟད་རོ་རེའི་རུ་མཚོན་རྔམས་བརིད་ཅན། །མི་རེ་བཅུ་གཉིས་བདག་པོའི་སྣང་

བ་ཡིས། །འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་དགེ་ལེགས་སྦྱིན། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། 

དམག་དཔོན་དྲག་པོ་ནི་བདག་གི་འདྲེན་པ་ཛྙཱ་ན་ཤ་ས་ན་སྱ་དི་པཾ་ཤྲི་བྷ་དྲ་ཡིན་པར་

པཎ་ཆེན་ཤྲི་མཱན་ཛྙཱ་ནའི་གསང་བའི་ལུང་གིས་བསན་ཚུལ་རྣམ་ཐར་དགེ་ལྡན་བསན་

པའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་བརོད་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །པདྨའི་གཉེན་དེ་ནམ་མཁའི་དབིངས་

འཕགས་ཀང༌། །འོད་སྣང་ས་གཞི་ཀུན་ལ་འབབ་པ་བཞིན། །ཉི་མའི་གཉེན་དེ་འཛམ་

གིང་དབུས་བོན་ཀང༌། །དམ་ཆོས་ས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་ཆེར་རྒྱས་པས། །ཐུབ་དབང་ཞལ་

གི་ཆུ་འཛིན་ལས་འོངས་བའི། །ལུང་བསན་ཆར་གིས་གཤེར་བའི་ལི་ཡུལ་དུ། །ལུས་

ཅན་བསོད་ནམས་མྱུ་གུ་སྨིན་པའི་རེར། །དམ་ཆོས་གསེར་གི་སེ་མས་ཡོངས་སུ་

དུད། །རྒྱལ་བསན་ཆོས་ཀིཁི་ཆེན་འདེགས་བཟོད་པའི། །དད་སོབས་དཔུང་བའི་

ཤུགས་འཆང་མིའི་སེང་གེ །དུ་མས་ཡོངས་བཟུང་ཧོར་གི་ཡུལ་དག་ཀང༌། །དེང་དུས་

གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་དཔལ་ཡོན་འཛིན། །རིགས་ལྡན་དྲག་པོའི་དཔུང་གི་ཆར་ཆེན་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

གིས། །ལྟ་ངན་དྲི་མ་ཀུན་བཀྲུས་ནོར་འཛིན་བཞིན། །རོགས་ལྡན་གསར་པའི་འཛུམ་

བག་གསལ་བེད་པའི། །འབྱུང་འགྱུར་གཏམ་གི་དབར་རྔ་འདི་ཡང་སན། །བཀྲ་ཤིས་

པདྨ་ཁ་འབེད་པའི། །རྒྱལ་བསན་ཉི་མ་འོད་པོ་ཆེ། །ཧོར་དང་ལི་ཡུལ་ཤམྦ་ལར། །ཤར་

བའི་ངོ་མཚར་མདོ་ཙམ་སྨྲས། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་

པ་ལེགས་བཤད་ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ལས། །ཡུལ་གྲུ་གཞན་འགའ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་མཐའ་

བྱུང་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

རྩ་བའི་ས་བཅད་ལྔ་པ་གྲུབ་དྱོན་བཤད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། 

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབངས་ཀིས་བརོད་པར་བ་སེ། གང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་

གསེར་ལྡན་གཞི་ལ་ཐོག་མར་དགེ་བ་སེམས་བསྐྱེད་ར་བ་བརྟན་པོ་ཚུགས། །དེ་ཡི་

སོབས་ཀིས་བསྐལ་པ་དུ་མར་བར་དུ་དགེ་བ་ཚོགས་གཉིས་ཆབ་རྒྱུན་མང་དུ་

འཐུངས། །རྣམ་པ་དེ་ལྟས་བསྐྱེད་ཅིང་བསྲིངས་ལས་ཐ་མར་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ལོན་པའི་

རལ་རོགས་པས། །སྲིད་པའི་གདུང་འཕོག་འཕིན་ལས་བསིལ་གིབ་ཀུན་ཏུ་དགེ་བས་

འགོ་རྣམས་ཡོངས་སྐྱོབ་ཐུབ་པའི་དབང༌། །དེ་ཡི་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀ་ཻལ་ཤ། བརེ་

ཆེན་ཉི་མའི་དྲོད་ཀིས་གདུངས་པ་ལས། །བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་ཆོས་ཀི་ཆུ་བོའི་

རྒྱུན། །གདུལ་བའི་ཞིང་ཁམས་རྣམས་སུ་གཞོལ་ཞིང་བབས། །བསབ་གསུམ་ནོར་

བུའི་སིང་པོ་ཅན། །སེ་སྣོད་དག་བེད་འཁིལ་པ་ཉིད། །བཤད་སྒྲུབ་རླབས་འཕེང་གཡོ་བ་

ལ། །ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ཞེས་གགས། །དེ་ཉིད་ལུང་རིགས་གདེངས་ཀས་ཉེར་

བཏེག་ལེགས་བཤད་ནོར་བུ་འབར་བའི་གཟི་འོད་ཀིས། །ལྟ་ངན་ས་འོག་མུན་པ་ཀུན་

འཇོམས་བང་དོར་གནས་ལུགས་གསལ་བར་བེད། །ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་གཏེར་གིས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྐལ་བཟང་ཀླུ་ཕན་ཀུན་སྐྱོང་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དུ། །དགེ་ལེགས་འདོད་དགུའིགྲུ་

ཆར་འབེབས་མཁས་བསན་འཛིན་ཀླུ་དབང་ཚོགས་ཀིས་བདག་གིར་བཟུང༌། །རྣམ་

དག་ཚུལ་ཁིམས་པདྨའི་རིང་བུར་རེན། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀི་མགིན་རྔ་

བརྡུང༌། །སྤོད་པ་རབ་ཞི་དབང་པོ་ཉེར་དུལ་བའི། །སོམ་བརོན་ངང་ཚོགས་འདུ་བའི་

གནས་སུ་གྱུར། །ཐུབ་བསན་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་དེས། །ཡུལ་དགུས་ཐ་གྲུ་ཀུན་

གང་སེ། །འཕྱུར་ཞིང་ལུད་པ་གངས་རི་ཡི། །མུ་ཁྱུད་འཛིན་པའི་ལོངས་སུ་བབས། །དེ་

ཉིད་མོས་པ་ཐ་དད་པའི། །གཤོང་བུ་རྣམས་སུ་དྲངས་པ་ལས། །བཤད་སྒྲུབ་པད་མས་

མཛེས་པ་ཡི། །གྲུབ་མཐའི་རིང་བུ་མང་ཞིག་འཁིལ། །ཐུབ་དབང་ཏེ་སེ་ལས་འོངས་

པའི། །དག་བེད་རྒྱུན་དུ་གཅིག་ན་ཡང༌། །འགའ་ཞིག་རང་རང་བོས་བས་ཀི། །བ་ཚྭས་

བསད་པས་མ་རུངས་གྱུར། །དེ་ཚེ་འཇམ་དབངས་མི་ཡི་གར་མཛད་པ། །བོ་བཟང་

རྒྱལ་བའི་མཁེན་རབ་ཀེ་ཏ་ཀས། །མ་དག་རོག་པའི་དྲི་མ་བཀྲུས་བས་ཏེ། །ཆོས་ཚུལ་

བདུད་རིའི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་མཛད། །ཀྭ་ཡེ་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་སེམས་དང་

ལས་སུ་བ་བ་ནི། །་ག་བསྔལ་རང་བཞིན་འཁོར་བ་འདི་ལས་ཐར་པའི་ཐབས་ཚུལ་

འཚོལ་བ་སེ། །ཚུལ་དེ་ནམ་ཡང་སེམས་པ་མེད་པར་འདི་སྣང་ཁོ་ནས་ཆོག་ཤེས་

པ། །དེ་དག་ཤ་ཚུགས་མི་རུ་སྣང་ཡང་ཕྱུགས་ཀི་གངས་སུ་བགང་བ་ཉིད། །

དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་བཅིང་གོལ་གི། །རྣམ་བཞག་སྨྲ་བ་ཕི་ནང་སེ་

གཉིས་ལས། །གང་གི་རེས་སུ་འབང་ན་བསླུ་བ་དང༌། །མི་བསླུའི་ཁད་པར་ཐོག་མར་

དཔྱད་དགོས་ཏེ། །གྲུབ་ཀང་ཁེ་ཆུང་མ་གྲུབ་ཀང༌། །གནོད་པ་ཆུང་བ་འདི་སྣང་གི །བ་

བཞག་ཆུང་ངུ་རེ་ལ་ཡང༌། །མནོ་བསམ་བརྒྱ་ཕག་གཏོང་བེད་ན། །མ་ནོར་གཏན་དུ་
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འཚེངས་པ་དང༌། །ནོར་ན་ཕུང་ཚབས་ཆེ་བ་ཡི། །བང་དོར་གནས་ལ་མི་དཔྱོད་

པར། །ག་ཚོམ་འཇུག་པ་ཇི་ལྟར་རུང༌། །དེས་ན་ཕི་རོལ་མུ་སེགས་པའི། །འདོད་ཚུལ་

ཤེས་ནས་ལུགས་དེ་ལ། །ཚད་མའི་གནོད་པ་འབབ་པའི་ཚུལ། །མཐོང་ནས་དུག་

ལྟར་སོང་བ་དང༌། །རང་གི་སོན་པས་གསུངས་པ་ཡི། །འཁོར་བའི་འཇུག་ལྡོག་རིམ་

པ་རྣམས། །ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་དངོས་སོབས་ཀིས། །རིགས་པས་གཏན་ལ་ལེགས་

ཕབ་པས། །བསན་པ་ཁོ་ན་ཐར་འདོད་ཀི། །འཇུག་ངོགས་མཆོག་དང་སོན་པ་

ཉིད། །བསླུ་མེད་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་རུ། །ངེས་རེད་བསན་དང་སོན་པ་གཞན། །མི་

འཚོལ་སྲོག་གི་ཕིར་དུ་ཡང༌། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་མི་སོང་བར། །སིང་ནས་

གཏན་གི་སྐྱབས་གནས་སུ། །འཛིན་པ་མདུན་མ་ཀུན་གི་གཞི། །དེ་བཞིན་བོད་ཀི་

ལོངས་འདིར་ཡང༌། །ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་སྣ་ཚོགས་པ། །རྒྱ་ཡི་གོས་ཀི་རི་མོ་

བཞིན། །འདྲ་དང་མི་འདྲ་རྣམ་པ་མང༌། །དེ་དག་རྣམས་ཀི་ལྟ་སོམ་སྤོད། རྣམ་བཞག་

ཇི་ལྟ་བུ་ཡི་ཚུལ། །མ་འདྲེས་ཤེས་ནས་ལུང་རིགས་ཀིས། །ཡང་དག་ལྟར་སྣང་དབེ་

དགོས་ཀང༌། །འགའ་ཞིག་ཆགས་སང་དབང་དུ་གྱུར། །ལ་ལ་རོངས་ཞེན་ཙམ་གིས་

འཇུག །གཞན་དག་ཀུན་ལ་དག་སྣང་བསོམ། །ཕལ་ཆེར་ཆོས་ལ་རྟོག་དཔྱོད་

མེད། །བོ་ལྡན་ལུགས་ནི་དེ་མིན་ཏེ། །ཕོགས་ལྷུང་དོར་ནས་གཟུ་བོའི་བོས། །ནོར་

དང་མ་ནོར་མཆོག་དམན་གི། །ཁད་པར་འཚོལ་བར་བེད་པ་ཡིན། །རྒྱལ་བའི་གསུང་

རབ་དཔང་བཞག་སེ། །དངོས་སོབས་རིགས་པས་དཔྱད་པ་ན། །བོ་བཟང་རྒྱལ་བའི་

རིང་ལུགས་ལ། །རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་པ་འབྱུང༌། །དེ་ལྟ་མིན་པར་ཆགས་སང་

འབའ་ཞིག་གིས། །རང་ཕོགས་བསོད་ཅིང་གཞན་ཕོགས་སྨོད་པ་ཡིས། །བསན་ལ་
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དགག་སྒྲུབ་བེད་པར་རློམ་པ་དག །མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁེལ་བའི་གནས་ཉིད་

དོ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཇི་སེད་དུ། །ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་རྣམས་ལ། །ཉམས་ལེན་

དུས་སུ་མི་མཁོ་བ། །སྣ་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏེ། །དྲང་ངེས་སྣ་ཚོགས་གསུངས་

པ་ཡང༌། །མཐར་ཐུག་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འབབ། །ཐེག་པ་ཐ་དད་བསན་པ་

ཡང༌། །མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་ཆེ་ལ་གཞོལ། །དེཕིར་ཀཱ་རི་ཀཱ་ནས་བཟུང༌། །འདུས་པའི་

བར་གི་མདོ་བསན་ཆོས། །ཇི་སེད་མཆིས་རྣམས་གང་ཟག་གཅིག །འཚང་རྒྱ་བ་ཡི་

ཆ་རྐེན་ཡིན། །དེས་ན་སྐལ་ལྡན་ཐར་འདོད་རྣམས། །ཕོགས་རེ་བ་དང་རགས་པ་

རེས། །ཚིམ་མིན་གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་ལ། །གནད་དུ་འགོ་བའི་ཐོས་པ་

བཙལ། །ཐོས་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་ཕིར། །ཕི་ལྟས་ཁོ་ནར་མ་སོང་བར། །བསོམ་

པས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ། །གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཐབས་སུ་དྲིལ། །སངས་

རྒྱས་འབྱུང་བ་ལས་ཀང་ཆེས་དཀོན་པ། །གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་དགའ་སོན་

ལས། །རང་གི་བགོ་སྐལ་ཆ་ཙམ་ལོན་ན། །དེ་ནི་བསན་པ་འདི་ལ་སྐལ་ཆད་ཡིན། །ལྷ་

ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་ངུ་ཙམ། །ཤེས་ཤིང་ཉམས་སུ་བངས་པ་ཡིས། །ས་ཆོད་ཅི་ཡང་

མི་འབྱུང་བས། །རྒྱུད་དོན་གདམས་པར་འཆར་བ་གཅེས། །དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་ལ་

གནས་ནས། །རིམ་གཉིས་ལམ་གི་བགོད་ལུགས་དང༌། །དེ་ལས་དངོས་གྲུབ་རིམ་པ་

ཡིས། །རོ་རེ་འཆང་གི་སར་བགོད་ཚུལ། །རྒྱུད་ཀིས་བསན་རིམ་ལེགས་ཤེས་

ནས། །ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབོར་པ། །དེ་ལ་སྔགས་ཚུལ་གཟིགས་པ་

ཡི། །མཁས་པས་གསང་སྔགས་པ་ཞེས་ཟེར། །དེ་ལྟའི་ཚུལ་གིས་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས། །ཉམས་འོག་ཆུད་པའི་སྐལ་ལྡན་དེས། །འདི་སྣང་སྒྱུ་མའི་ལྟད་མོ་ལ། །ཡེངས་
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པས་མི་ཚེ་འདའ་མིན་པར། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་དབེན་གནས་སུ། །འདོད་ཆུང་

ཆོག་ཤེས་ལ་གནས་པས། །མདོ་སྔགས་ཟུང་འབེལ་ཉམས་ལེན་གིས། །ཚེ་དང་སྒྲུབ་

པ་སོམས་པར་བ། །དེ་ལྟར་ཡོངས་རོགས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ། །གནང་དུ་སྨིན་

པའི་ཐོས་བསམ་སོམ་བེད་པ། །འདི་ནི་བོ་བཟང་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་སེ། །དུས་

གསུམ་རྒྱལ་བ་གཤེགས་པའི་ལམ་བཟང་ཡིན། །འདི་ལྟའི་ཚུལ་ལ་སྒིད་ལུག་

ནས། །སེམས་ངོ་འཕོད་པ་ཙམ་ཞིག་གིས། །འཕལ་དུ་གོལ་བ་རེ་བ་ནི། །རང་མགོ་

རང་གིས་བསྐོར་བར་ཟད། །གྲུབ་མཐའ་ཤེས་པའི་དགོས་པ་དང༌། །གྲུབ་མཐའི་བྱུང་

བ་བརོད་པ་ཡི། །གྲུབ་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདི། །གྲུབ་པ་འདོད་རྣམས་གཅེས་པར་

གཟུང༌། །ཞེས་པ་སེ། གྲུབ་དོན་བཤད་པས་མཇུག་བ་་བ་ནི་དེ་ཙམ་མོ། །

སར་ཡང་སྨྲས་པ། །གང་ཡང་འདི་ན་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་འོ་མཚོ་

ལས། །རབ་དཀར་འོད་ཀི་རླབས་འཕེང་ཡིད་འོང་འཕྱུར་པ་ལ། །རྣམ་མང་རྒྱུ་སྐར་

ཀུན་དའི་ཚོགས་རྣམས་རོད་པ་ཡིས། །ཆུ་གཏེར་རྣམས་ནི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་སྐལ་

བཟང་བེད། །དེ་བཞིན་བསན་དང་བསན་འཛིན་དང༌། །གྲུབ་མཐའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་

ཡི། །ཉོན་མོངས་མེད་པའི་གཏམ་འདིས་ཀང༌། །རང་གཞན་སྐལ་བ་བཟང་ལ་

སྦྱོར། །འོན་ཀང་འཁོར་བའི་མུ་ལ་སེགས་འཆའ་བའི། །ལྟ་ངན་ཚུལ་དང་ཐུབ་བསན་

ཁང་བཟང་གི །བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་ཆོས་སོ་ལ་འཇུག་པའི། །གྲུབ་མཐའི་ཐེམ་སྐས་

ཉིད་ཀང་རྣམ་གངས་མང༌། །ཚུལ་དེརོགས་པར་བརོད་པ་ལ། །མཁས་པའི་ཡང་རེར་

སོན་རྣམས་ཀང༌། །བོ་གོས་ངལ་བ་འཛིན་བེད་ན། །བདག་ལྟས་སྨྲ་བ་བཞད་གད་

གནས། །དེ་ལྟ་མོད་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐའ་བིས་པའི་རྐལ་གིས་ཆོད་མིན་ཀང༌། །སིན་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྔོན་དག་གིས་མཚོ་བཅུད་འཐུངས་པ་ཆར་དུ་སྐྱུག་པར་བེད་པ་བཞིན། །རྣམ་མང་

རང་གཞན་གྲུབ་མཐའི་དེ་ཉིད་བདག་བོའི་སྤོད་ཡུལ་མ་གྱུར་ཀང༌། །ཕོགས་ཙམ་

མཐོང་ཞིང་ཐོས་རྣམས་ཡི་གེའི་འཕེང་བར་སེལ་ལ་སུ་ཞིག་གཤུང༌། །

དེ་ཕིར་བོ་མིག་གསལ་རྣམས་ཀི། །སིང་ལ་ཡ་མཚན་བསྐྱེད་པ་དང༌། །རང་

ཉིད་བསོད་ནམས་འཕེལ་བའི་ཆེད། །ཚུལ་འདིར་འབད་པའི་ངལ་བ་བགིས། །ཞིབ་ཏུ་

བིས་ན་ཚིག་ཚོགས་ཧ་ཅང་མང་བས་གེགས་བམ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །གེགས་བམ་

ཆེ་ན་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ལྟ་འདོད་སྐྱེ་བོ་སྒིད་ལུག་འགྱུར། །སྒིད་ལུག་གྱུར་ན་ཁང་

ཕུག་མུན་པར་རྡུལ་ཁོད་གི་ནར་ངལ་བསོར་འགྱུར། །གི་ནར་ངལ་བསོའི་བསན་

ཆོས་རོམ་ལས་རན་པོ་གི་ནར་ཉལ་བ་འཐད། །དེ་ཕིར་ཚིག་གི་ཡལ་འདབ་རྒྱས་

མིན་ཡང༌། །དོན་གི་སིང་པོའི་མེ་ཏོག་མང་བཞད་པའི། །གཏམ་གི་སྦྱོར་བ་ཙན་དན་

ལྕུག་མའི་ཕོན། །བོ་ཆུང་བོ་ཡི་ར་བར་འཚམ་འདི་འཁྲུངས། །འདིར་འབད་བསོད་

ནམས་རྒྱལ་བའི་ཞིང་རྣམས་སུ། །ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སིན་གི་ཕུང་པོ་

དང༌། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའི་རེ་སྐོང་བའི། །ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་

གྱུར་ཅིག །བསབ་གསུམ་ནོར་བུའི་ཏོག་མཛེས་ཤིང༌། །སེ་སྣོད་དར་གི་ཤམ་བུ་

ཅན། །བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕོགས་ཀུན་ཏུ། །ནམ་ཡང་མི་ནུབ་བསྒེང་གྱུར་

ཅིག །ཁད་པར་ཐུབ་བསན་སིང་པོ་མཆོག །བོ་བཟང་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཡི། །མདོ་

སྔགས་རིང་ལུགས་དྲི་མེད་འདི། །སྲིད་མཐའི་བར་དུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །བསན་འཛིན་

རྣམས་ཀི་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས། །དགེ་

འདུན་སེ་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་གཙང་རྟག་ཏུ་བཤད་དང་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ། །ས་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

དབང་མཐའ་དག་བསན་ལ་དད་ཅིང་མངའ་ཐང་རོད་མེད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང༌། །འགོ་

རྣམས་དགེ་བཅུའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཐར་པའི་གོང་དུ་བགོད་གྱུར་ཅིག །

བདག་ཀང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དལ་འབོར་ཐོབ། །ཡང་དག་དགེ་བའི་བཤེས་

ཀིས་རེས་སུ་བཟུང༌། །བོ་བཟང་རྒྱལ་བསན་ཐོས་བསམ་སོམ་པ་དང༌། །འཆད་རོད་

རོམ་པས་འཛིན་ཅིང་སེལ་བར་ཤོག །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་རླབས་ཆེན་མཛད་པའི་

ཁུར། །གཅིག་ཏུ་འཁེར་ལ་ཟླ་བལ་སིང་སོབས་ཀིས། །སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་འཇམ་དཔལ་

དབངས་བཞིན་དུ། །མཁའ་ཁབ་འགོ་བའི་དཔུང་གཉེན་བགིད་པར་ཤོག །གྲུབ་

མཐའི་བྱུང་བ་བརོད་པའི་གཏམ་འདི་ལ། །བིས་པའི་སྐྱོན་གིས་འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་

པའི་ཚོགས། །གང་མཆིས་སྐྱབས་མཆོག་རྣམས་ལ་བཤགས་བགིད་ཀིས། །བརེ་

ལྡན་ཐུགས་རེས་ཉེས་པ་སྦྱང་དུ་གསོལ། །གཏམ་འདི་འབི་དང་པར་དུ་བརོ་བ་

སོགས། །མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་དང་ཀོག་དང་སེམས་པ་ཀུན། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་

བས་བསྔགས་པ་ཡི། །རྣམ་དག་ལམ་དང་འབལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །མཆོག་གསུམ་

ཐུགས་རེ་ཀུན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཉི་མའི་འོད་དང་མཚུངས། །སྲུང་མའི་འཕིན་

ལས་དུས་ལས་ནམ་ཡང་མི་ཡོལ་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕེང་བཞིན། །རྟེན་འབྱུང་མཐུ་

ལས་འདོད་དགུ་ཡིད་བཞིན་འཇོ་བ་དཔག་བསམ་ཤིང་འདྲ་སེ། །བདེན་པ་འདི་དག་

མཐུ་ཡིས་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་ལེགས་བཤད་

ཤེལ་གི་མེ་ལོང་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་ཀུན་མཁེན་བ་

མ་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་ཁི་ཆེན་གུང་ཐང་པ་དགེ་འདུན་ཕུན་



  436  

ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཚོགས་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་རབ་འབམས་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་

མཁེན་རབ་ཀིས་འདོད་དགུར་དབང་བསྒྱུར་བའི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་

བསན་པའི་སྒོན་མེས་འདི་ལྟ་བུ་རོམས་ཤིག་ཅེས་དངུལ་གི་མཎལ་ལྷ་རས་དང་བཅས་

ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་དང༌། དེ་མཚུངས་ཐུ་མེད་པེའི་ཟིའི་དགོན་སེའི་ཁི་པ་

གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བའི་ལྷ་རམས་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ཀིས་འཕིན་ཡིག་གི་ལམ་ནས་ཡང་

ཡང་བསྐུལ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཨོའུ་ཧན་དཀའ་བཅུ་ཡོན་ཏན་དཔལ་

བཟང་དང༌། ཁེན་ཟིན་དཀའ་བཅུ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་བམས་

པ་གིང་གི་གྲྭ་རིགས་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཕེད་ཙམ་བིས་ཟིན་པ་ན། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁེན་

དཔྱོད་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་རོང་པོ་བིའི་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་མི་ཕམ་ཟླ་བས་

གཟིགས་ནས་ཅི་ནས་ཀང་མཇུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞིག་གྲུབ་པར་གིས་ཞེས་ནང་

མཛོད་དང་བཅས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ངེས་པ་དོན་གི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལྕང་

སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་རོལ་པའི་རོརེ་དང༌། ཐུབ་བསན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མངའ་བདག་དོན་

གི་སད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ཏེ་བདག་གི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རེ་བཙུན་ངག་དབང་བམས་

པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་འཇམ་པའི་

དབངས་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་དང༌། ཁབ་བདག་སག་ཕུ་པ་ཆེན་པོ་ཧ་

ས་བཛྲ་ཞབས་དང༌། བསབ་གསུམ་རིག་གནས་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་པཎི་ཏ་ཛྙཱ་ན་

ཤྲི་བྷུ་ཏི་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་བཅུ་ཕག་གསུམ་ལྷག་གི་ཞབས་རྡུལ་སྤི་བོར་

བསེན་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས། མཁས་པ་མགུ་བའི་གཏམ་སྨྲ་བ་ལ་བོ་གོས་ཀི་སོབས་པ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ།

མི་དམན་པའི་བཙུན་གཟུགས་སོམས་ལས་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་ཞེས་བགི་བས་

རང་ལོ་བཅུ་ཕག་དྲུག་དང་ཉག་མ་ལྔར་སེབས་པ་བོ་ངན་ཞེས་པ་ལྕགས་མོ་བའི་ལོ་

རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་བརྒྱད་བདུད་རི་སྦྱོར་བ་བཟང་པོའི་

ཉིན་བཤད་སྒྲུབ་བསན་པའི་འབྱུང་གནས་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་དགོན་ལུང་བམས་པ་གིང་

དུ་རོགས་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཨོར་དུ་སུ་ཧང་གིན་དགེ་སོང་བོ་བཟང་དར་མ། 

ཨོ་ཐོག་དགེ་སོང་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། ཅུན་གྭར་དགེ་སོང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ལྡན་

རྣམས་ཀིས་བགིས་སོ། །

འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་སིང་པོའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་

ཕོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་

གྱུར་ཅིག །གྲུབ་མཐའི་བསན་ཆོས་འདི་བརམས་ནས་འཇུག་ཙམ་ལ་སེབས་པའི་དུས་

སུ་ཁོ་བོ་ཡུན་རིང་ན་བ་དང་ཐུགའོན་ཀང་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་བསྒྲུབས་པར་བགིས་ཏེ། 

ཞུས་དག་ཀང་ཡམ་མེ་བ་ཞིག་བགིས་ཟིན། ཞིབ་ཆ་མ་ཐུབ་པས་ད་དུང་ནོར་འཁྲུལ་

འགའ་ཞིག་ཡོད་ཀང་སྲིད་པས་བཟོ་བཅོས་དགོས་སོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ། །     ། །

༈ དེ་ཡང་ཤེས་བའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་ལག་མཐིལ་གི་རས་ལྟར་གཟིགས་

པའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེ་བཙུན་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་

ནས། དང་པོར་གྲུབ་མཐའ་འདི་གསར་རོམ་གནང་སྐབས་བོད་ཀི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་

བཞག་སྔ་སོར་རོམ་མཁན་མ་བྱུང་འདུག་པས་དཀའ་ལས་ཆེ་ཡང་སོ་སོའི་འདོད་

ཚུལ་སོགས་ཞིབ་པར་བིས། འཐད་མི་འཐད་ཀི་དགག་སྒྲུབ་སོགས་རང་རང་གི་ཐད་

དཀར་མ་འདྲེས་པར་བཀོད། དགེ་ལྡན་པའི་སྐབས་སུ་དེ་དག་སོ་སོའི་ཆོས་ལུགས་
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ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འཐད་ལྡན་ཐམས་ཅད་དགེ་ལུགས་པའི་ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་དང་མདོ་སྔགས་ཀི་

གནད་གང་དང་གང་དུ་འདུ་ཚུལ། དེའི་སེང་དུ་ཁད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་

ཡོད་ཚུལ། དེས་ན་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་མཆོག་དམན་གི་

ཁད་པར་འབེད་པ་གལ་ཆེ་ཚུལ། གཞན་རྣམས་ཀང་རང་རང་ལ་ཐད་ཀར་དོན་དུ་

འགྱུར་ཚུལ་ཤེས་ནས་ཆགས་སང་དང་འཕ་སྨོད་མི་རུང་ཚུལ་ཞིབ་པར་འགོད་

དགོས་ཞེས་གསུང་སྒོས་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་ཡང༌། གདུལ་བའི་ལས་ཀི་དབང་གིས་

བར་སྐབས་ཤིག་ནས་བསྙུན་གི་ཚུལ་བསན་ཏེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ཁི་

ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་མཁའ་སྤོད་དུ་འབོན་པའི་ཐུགས་

དགོངས་ཅིས་ཀང་ལྡོག་ཏུ་མ་བཏུབ་པར་བརྟེན། ཟླ་ཚེས་ཀི་ཉིན་བར་དུ་སྔ་རོམ་

འགའ་ཞིག་ལ་ཞུས་དག་དང༌། རོམ་མཇུག་སྐོང་དགོས་པ་རྣམས་ཚ་དྲག་གི་རོམ་པ་

གནང་བ་སོགས་ཀི་བར་སྐབས་སུ་གྲུབ་མཐའ་འདི་ཡང་ཉུང་ངུར་བ་ས་པའི་ཚུལ་

གིས་བཀའ་རོམ་གང་མགོགས་དང་ཞུས་དག་ཡམ་མེ་བ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་

བ་ཡིན་པས་དེ་ལུགས་ཀུན་གིས་དགོངས་འཚལ་ལོ། །དགེའོ། །
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པར་བང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ།  ། 

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌།  ། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

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

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

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ།  ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ།  ། 

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་

ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་

དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །     ། །

༄༅། །ནམཿ   སམནྟབུདདྷནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏརེསྭཱཧཱ།།

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པོ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །


	ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 

	༄༅༅། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སྟོན་པ་ལེགས་བཤད་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
	རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་ཚུལ། 
	ཕྱི་བ་མུ་སྟེགས་པའི་བྱུང་ཚུལ་དང༌། 
	རྒྱང་འཕེན་པ་ལ་བསམ་གཏན་པ་དང༌། 
	གྲངས་ཅན་པའམ་སེར་སྐྱ་བ་ལ། 
	ཚངས་པ་བ་ནི། 
	ཁྱབ་འཇུག་པ་ནི། 
	དཔྱོད་པ་པ་ནི། 
	དབང་ཕྱུག་པ། བྱེ་བྲག་པ་དང༌། རིག་པ་ཅན་པ་གསུམ་ནི། 
	གཅེར་བུ་པ་ནི། 
	གཉིས་པ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བྱུང་ཚུལ་ལ་གཉིས། 
	ཉན་ཐོས་སྡེ་གཉིས་ལས། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནི། 
	རྩ་བའི་སྡེ་བཞི་ནི། 
	མདོ་སྡེ་པའམ་དཔེ་སྟོན་སྡེ་པ་ནི། 
	ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ནི། 
	དབུ་མ་པའམ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་པའི་དོན་ནི། 
	སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ནི། 
	སོ་སོའི་ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱའི་འདོད་ཚུལ་དང༌། 





	གཉིས་པ་བོད་དུ་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ལ་བཞི། 
	སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བྱུང་ཚུལ། 
	བསྟན་པ་སྔ་དར་བྱུང་བའི་ཚུལ་དང༌། 
	གཉིས་པ་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་བྱུང་ཚུལ་ནི། 


	གཉིས་པ་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་བྱུང་ཚུལ་ནི། 
	རྙིང་མ་པ་དང༌། 
	དང་པོ་ལ་སྤྱིར་གསར་རྙིང་གི་དབྱེ་མཚམས་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། 
	གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་རྙིང་མ་པ་བྱུང་ཚུལ་ལ། 

	གཉིས་པ་བཀའ་གདམས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 
	ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བཀའ་གདམས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་བྱུང་ཚུལ། 
	གཉིས་པ་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང༌། ས་སྐྱ་པ་དང༌། དགེ་ལྡན་པར་གྲགས་པ་འདི་རྣམས་ཀྱང་ཇོ་བོ་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཏེ། 
	བཀའ་གདམས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྤྱི་བབ་བཤད་པ་ལ། 
	ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དང༌། 
	གཉིས་པ་བཀའ་གདམས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་སྤྱིའི་སྡོམ་ནི། 


	གསུམ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་བྱུང་ཚུལ་ལ་གསུམ། 
	བཀའ་བརྒྱུད་སོ་སོའི་བྱུང་ཚུལ་དང༌། 
	ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དང༌། 
	དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 
	དེ་དག་ལས་དང་པོ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 
	ཕག་གྲུའི་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 
	ཞང་ཚལ་པ་ནི། 
	འབྲི་གུང་པ་ནི། 
	འབྲུག་པ་ནི། 
	སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 
	འབའ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 
	གཡའ་བཟང་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 
	དགུ་པ་ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི། 


	གཉིས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ལྟ་སྒོམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཕྱོགས་ཙམ་ཞིག་བཤད་ན། 
	ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་ནི། 

	བཞི་པ་ཞི་བྱེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ལ་དངོས་དང༌། 
	གཉིས་པ་དེའི་ཡ་གྱལ་གཅོད་ལུགས་ནི། 

	ལྔ་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ལ་གསུམ། 
	སྤྱིར་ས་སྐྱ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ། 
	གཉིས་པ་ལམ་འབྲས་བྱུང་ཚུལ་ནི། 
	གསུམ་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བའི་ལྟ་བའི་བཞེད་ཚུལ་ལ། 

	དྲུག་པ་ཇོ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ལ་གསུམ། 
	ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་དང༌། 
	གཉིས་པ་གཞན་སྟོང་གི་ལྟ་བའི་འདོད་ཚུལ་ནི། 
	གསུམ་པ་དེ་ལྟ་བ་ངན་པར་བསྒྲུབ་པ་ནི། 

	བདུན་པ་གྲུབ་མཐའ་ཉི་ཚེ་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཚུལ་ནི། 
	གཉིས་པ་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་ནི། 
	བསྟན་པའི་བདག་པོ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་ཚུལ་དང༌། 
	རང་ཉིད་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་བརྙེས་པའི་ཚུལ་དང༌། 
	ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་མ་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བཞེས་པའི་ཚུལ་དང༌། 
	གཉིས་པ་ལ། མང་དུ་ཐོས་པ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་ལ་མངའ་བརྙེས་པ་དང༌། 
	གཞུང་ལུགས་སྤྱི་ལ་ཐོས་པ་མཛད་ཚུལ་དང༌། 
	འདུལ་མངོན་གྱི་གཞུང་ལ་ཐོས་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། 
	གཉིས་པ་ནི། ཚད་མའི་གཞུང་ལ་ཐོས་པ་མཛད་ཚུལ།
	དབུ་མའི་གཞུང་ལ་ཐོས་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། 
	གཉིས་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཐོས་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། 
	གཉིས་པ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཚུལ་ནི། 

	གཉིས་པ་བསྒོམས་པས་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྙེས་པའི་ཚུལ་ནི། 
	འགྲེལ་པ་གཟིགས་མཚམས་གང་དུ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ནི། 
	རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་ཚུལ་ནི། 


	གཉིས་པ་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། 
	བསྟན་པའི་རྨང་བཙུགས་པའི་ཚུལ་དང༌། 
	འཆད་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་ཚུལ་ནི། 
	གཉིས་པ་རྩོད་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། 
	གསུམ་པ་རྩོམ་པ་ལེགས་བཤད་ཀྱི་འཕྲེང་བ་སྤེལ་བས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་ཚུལ་ནི། 
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