
འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་
དོན་འགྲུབ།

༼སོད་ཆ།༽

མཛད་པ་པོ། ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ། 

སྱེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆྱེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།



༄༅། །འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་

བ་དོན་འགྲུབ་ཅྲེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༼སོད་ཆ།༽

མཛད་པ་པོ། ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ། 

སྱེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆྱེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།



སེར་བེས་རིག་མཛོད་དེབ་སྤིའི་ཨང་། 

SJRB-0163

རིས་མེད་གསུང་རབ་གཅེས་སྒིག་ཁང་གི་པར་རྩ་རང་སོར་བཞག་ཡོད།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གིས་ཞུ་སྒིག་བས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གིས་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟོས།

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

༢༠༡༩ ཟླ་དང་པོར་གསར་དུ་རྩོམ་སྒིག་བས།

༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ ལ་བསྐྱར་སྒིག་བས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་དྲ་བང་།

 www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིག་འབེལ་དྲ་བང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

བཟོ་སྐྲུན་པ། སྐལ་བཟང་ཐར་འདོད།

བསྐྱར་སྒིག་པ། རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒིག་པ།

འཕྲུལ་དེབ་འདི་ནི་དེབ་གསལ་རྩོམ་སྒིག་ཁང་ནས་གནང་བའི་མ་དཔེ་སོར་བཞག་བས་ཡོད་ཅིེང་། དོ་བདག་གི་པར་གཞིའི་དཔེ་ཆར་སྐུ་

པར་འགའ་ཤས་དང་། དཀར་ཆག་རྒྱས་པ་ཞིག་བསྒིགས་འདུག་ནའང་། འདི་ག་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒིག་གི་སྐབས་འཕྲུལ་དེབ་ཀི་ལིད་ཚད་ལ་

བསམ་གཞིག་གིས་སྐུ་པར་རྣམས་བཞག་མེད་ལ། དཀར་ཆག་ཀང་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ལས་བསྒིགས་མ་ཐུབ་པ་སོགས་ལ་འདི་ག་རྩོམ་སྒིག་ཁང་

གིས་དོ་བདག་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་བ་ཡིན།

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ལ་ཡོད།



༄༅། །འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་

བ་དོན་འགྲུབ་ཅྲེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ། །

༼སོད་ཆ།༽

མཛད་པ་པོ།   ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ།

བརོད་བ།   ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས།

རིས་མེད་གསུང་རབ་གཅེས་སྒིག་ཁང་ནས་ཞུ་སྒིག་དང་འགེམས་སེལ་ཞུས།

དེབ་ཕེང་དང་པོ། བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༣ ཕི་ལོ། ༢༠༡༦



༄༅། །འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་མཆན་འགེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་
ཅེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། ། 

(དཔེ་སྡུར་མ།)

DÜLWA DOE TSAWAI CHAN DREL THONG WA DÖN DRÜB 
CHEJAWA ZHÜK SOE

Herein lies [Tsonawa Sherab Zangpo’s] Annotated Commentary on 
[Master Gunaprabha’s] Root Text of Vinaya, entitled ‘Through Seeing, 
Realizing The Meaning’

དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དེབ་གངས་ ༢༠༠༠༠ སྤི་ལོ་ ༢༠༡༦

First Edition:2016 (20,000 copies)

Published by:

རིས་མེད་གསུང་རབ་གཅེས་སྒིག་ཁང་ནས་ཞུ་སྒིག་དང་འགེམས་སེལ་ཞུས། 

Arranged and Distributed by The House For The Preservation and 
Composition of Non-Sectarian Scripture
 Sera Je Monastery House 53
Bylakuppe, Distt. Mysore
Karnataka 571 104, India
E-mail:  GesheTseringDorjee2013@gmail.com

དཔེ་དེབ་འདིའི་པར་རྩ་འགྱུར་མེད་ཐོག་བསྐྱར་དུ་པར་སྐྲུན་གནང་ན་དགག་བ་མེད།

རྒྱལ་སྤིའི་ཚད་ལྡན་དཔེ་རྟགས་ཨང། 9789383091294 (ISBN)

Printed and bound in Taiwan by The Corporate Body of The Buddha 
Educational Foundation, Taipei. 



དཀར་ཆག

  i  

དཀར་ཆག

ཐུབ་པའི་གསོལ་འདྱེབས་བདྱེན་པའི་རྔ་སྒ། ............................................. xii

སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀི་རྣམ་ཐར། ..................................................xiv

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བའི་རྣམ་ཐར། .....................................................xvi

རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་སིང་བསྡུས། .......................xix

གྱེང་བརོད། ......................................................................... xxiii

དཔྱེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད། ...............................................................xliii

འདུལ་བ་མདོ་ར་བའི་མཆན་འགྱེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ། .......................................... 1
ལུང་གཞིའི་སྐབས་ཀི་རབ་བྱུང་གི་གཞི། .............................................................. 1
ལུང་ཕྲན་ཚེགས་སོགས་ཀི་རབ་བྱུང་གི་གཞི། ..................................................25
ཞུ་བ་ཕལ་ཆྱེ་བའི་སྐབས་ཀི་རབ་བྱུང་གི་གཞི། .................................................82
རྣམ་འབྱེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་བསབ་པ་འབུལ་ཆོག .............................................89

དགྱེ་སོང་ཕའི་རྣམ་འབྱེད། ..............................................................................91
ཕམ་པ་བཞིའི་སྱེ། .....................................................................................91
མི་ཚངས་སྤོད་ཀི་ཕམ་པ། ........................................................................91
མ་བིན་ལྱེན་པའི་ཕམ་པ། ......................................................................101
སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ། .........................................................................129
མི་ཆོས་བླ་མའི་རྫུན་གི་ཕམ་པ། ..............................................................141



དཀར་ཆག

  ii  

ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གི་སྱེ། ........................................................................146
ལྟུང་བྱེད་ཀི་སྱེ། .....................................................................................177
སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བའི་སྱེ། ...............................................................396
ལྟུང་བ་ཉྱེས་བས་ཀི་སྱེ། ...........................................................................402

པར་བང་སོན་ཚིག .....................................................................................412
མཆན་འགྱེལ་བཞི་དང་བསྡུར་ཏྱེ་ནོར་བཅོས་རྣམས་རྱེའུ་མིག་ཏུ་འགོད་པ། ................414



༄༅། །ཐུབ་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེན་པའི་རྔ་སྒ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །མཁེན་བརྩེའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་ཀུན་རོགས་ཤིང་། །པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་

ཡིད་ཅན་ཀུན་གི་མགོན། །རྟེན་འབྱུང་གཏམ་གིས་སྡུག་ཀུན་གཞིལ་མཛད་པའི། །རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་

སེངེ་སྤི་བོས་མཆོད། །ཁོད་བསྟན་བང་ནས་བང་དུ་དར་འགྱུར་ཞེས། །ཇི་ལྟར་དཔལ་གི་མགུར་

ནས་དབུགས་དབྱུང་ལྟར། །ཁ་བའི་ལོངས་སུ་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཁབ་སྟེ། །འཛམ་གིང་རྒྱན་དུ་

གྱུར་པ་སྐལ་བ་བཟང། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཀར་མིན་ལས་དབང་གིས། །དེང་འདིར་རྒྱལ་བསྟན་ཉམས་

ཤིང་སྣོད་བཅུད་ཀུན། །སྡུག་ཟད་འཇིག་ཉེའི་ཉམ་ངའི་ངང་ཚུལ་འདི། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རེས་སྐྱོབ་

པའི་དུས་ལ་བབས། །དེ་སླད་བདག་ཅག་གངས་ལོངས་ལྷ་མི་ཀུན། །ལྷག་བསམ་དད་གདུང་དྲག་

པོས་ཉེར་བཟླུམས་ཏེ། །བདེ་གཤེགས་མཚན་བཟང་གཙུག་ཏོར་གསེར་སྦྱངས་ཏོག །དྲང་སོང་

སྣོད་མཆོག་ངུར་སྨིག་གོས་བཟང་བཅས། །ཕུལ་བའི་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་གང་མཆིས་

དང། །གཞན་ཡང་དུས་གསུམ་དང་འབེལ་དགེ་ཚོགས་ཀུན། །ལྷར་བཅས་འགོ་བའི་ཕན་བདེ་འབྱུང་

བའི་གནས། །རྒྱལ་བསྟན་མི་ནུབ་ཡུན་དུ་གནས་ཕིར་བསྔོ། །མཁའ་ཁབ་ལུས་ཅན་སྤི་དང་ཁད་

པར་དུ། །འཛམ་བུའི་སྒས་བསྟན་གིང་འདིའི་སྐྱེ་འགོ་ཀུན། །བམས་དང་སྙིང་རེའི་བསམ་སྦྱོར་གོང་

འཕེལ་ནས། །འཁྲུགས་རྩོད་གནོད་འཚེ་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་ཤོག །དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་བཙན་

གནོན་མནར་གཅོད་དང། །སྣོད་ཀི་རྒུད་པས་ནད་ཡམས་འབྱུང་འཁྲུགས་སོགས། །ཕི་ནང་འགལ་

རྐེན་རྒུད་ཚོགས་ཀུན་ཞི་ནས། །ཐམས་ཅད་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་རྟག་རོལ་ཤོག །རིས་སུ་མ་

ཆད་ཕི་ནང་ཆོས་ཚུལ་ལ༑ །ཞུགས་ཀུན་ཕན་ཚུན་གཉེན་གཤིན་འདུ་ཤེས་ཀིས། །དག་སྣང་ནོར་

བུའི་འོད་དང་མི་འབལ་བར། །གཅིག་ཏུ་འགོ་ཕན་བ་བ་ལྷུར་ལེན་ཤོག །ལྷག་པར་བསིལ་ལྡན་

ལོངས་སུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཞིང། །ཆོས་སིད་རང་དབང་

བདེ་སྐྱིད་གསར་པ་ཡིས། །བོད་འབངས་འཕལ་ཡུན་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །གངས་ཅན་ཞིང་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

གི་ཆོས་སིད་བ་བའི་གདུགས། །འདེགས་པའི་སི་ཞུར་གཏོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །ལྷག་བསམ་རྣམ་

དཔོད་དཔུང་པ་རབ་བརྟན་ཅིང། །སྐྱེ་ཀུན་ཕག་ན་པདོས་རེས་གཟུང་ཤོག །ཆོས་ཀི་ཞིང་དུ་ཆོས་

མིན་ཉེས་སྤོད་ཚོགས། །ཆོས་ཀིས་ཞི་ཞིང་ཆོས་སིད་ལེགས་ཚོགས་ཀུན། །ཆོས་ལྡན་ཡིད་བསམ་

ཆོས་བཞིན་མྱུར་འགྲུབ་སྟེ། །ཆོས་ཀི་བདེན་པས་ཆོས་མིན་མཐར་བེད་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་བཞིན་

ཤཱཀའི་དགེ་སློང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༣༡ ཤིང་སྤེལ་ཟླ་བ་༡༢ 

ཚེས་༡༥ ཕི་ལོ་༢༠༠༥ ཟླ་༡ ཚེས་༢༥ ཉིན་སྤི་སོས་བསྟན་འགོའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་གནས་ཆེན་རོ་

རེ་གདན་གི་རྟེན་མཆོག་སྤན་སྔར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །    ། །
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ཐུབ་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེན་པའི་རྔ་སྒ།

སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀི་རྣམ་ཐར།

༄༅། །དེ་ཡང་སློབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གི་རང་མཁས་ཀི་སློབ་མ་བཞིའི་ནང་ཚན་འདུལ་

བ་རང་ལ་མཁས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་བམ་ཟེའི་སློབ་

དཔོན་བཙུན་པ་ཡོན་ཏན་འོད་ནི། ཡུལ་བཅོམ་བརླག་ཏུ་བམ་ཟེའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་

དུས་སུ་མུ་སྟེགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། རེས་སུ་ཡུལ་

དེ་ཉིད་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རོགས་ནས་

མཁས་མཆོག་དབིག་གཉེན་གི་དྲུང་དུ་ཕེབས་ཏེ། སྤིར་སེ་སྣོད་གསུམ་ལ་སྦྱངས་ཤིང་། བེ་བག་ཏུ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་བསྟན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེ་མཐའ་དག་ལ་སྦྱངས། སེ་པ་བཅོ་

བརྒྱད་པོ་སོ་སོའི་ལུགས་མ་འདྲེས་པར་མཁེན་ཅིང་འདུལ་བ་འབུམ་སེ་ཐུགས་ལ་བཟུང་སྟེ་རྒྱུན་

དུ་ཁ་ཏོན་དུ་མཛད། དེ་ལྟར་ཀོག་པ་ཐོས་བསམ་དང་སོང་བ་བསམ་གཏན་ལ་བརྩོན་པར་མཛད་

པས་རང་དང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་ཞིང་། གཟུངས་དང་། 

སོབས་པ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། 

ལྷག་པར་སློབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་རིམ་གིས་བགོད་དེ་འཕགས་

པའི་ས་ཐོབ་པས་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཡོན་ཏན་འོད་ཅེས་སྙན་པའི་གགས་པས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་

ཁབ་ཅིང། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་མཛད་ཕིར་འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་གནད་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་པ་འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་མཛད་དེ། དེ་ལ་ནི། འདུལ་

བའི་མདོ། ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་ཤིང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་

ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཚད་མར་འཛིན་ཅིང་འདུལ་བ་ལུང་ལ་ལྟ་བའི་མིག་ལྟ་བུ་སངས་

རྒྱས་ཀི་བསྟན་པའི་སྒོན་མེ་སྔོན་བོན་པའི་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཙིགས་པོ་ཆེར་མཛད་

དོ། །ཡུལ་བཅོམ་བརླག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཨ་ག་པུ་རི་ཞེས་བ་བར་བཞུགས་ཏེ། ལྷན་ཅིག་

གནས་པའི་དགེ་སློང་ཡང་སྟོང་ཕག་ལྔ་རེ་ཙམ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སེ་སྣོད་གསུམ་ལ་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

མང་དུ་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ། ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་རེའི་ནང་དུ་ལྟུང་བ་བཤགས་པར་འོས་པ་རྣམས་

བཤགས། བསམ་པར་འོས་པ་རྣམས་བསམས། བིན་གིས་བརླབ་པར་འོས་པ་རྣམས་བིན་གིས་

བརླབས་ཏེ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་སྔོན་རྒྱལ་བ་ཞལ་བཞུགས་དུས་དང་བསྟན་པའི་གཏད་

རབས་ཀི་སྐབས་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་དུས་བཞིན་ཡོད་ལ། མདོ་སེ་འཛིན་

པ་དང། མ་མོ་འཛིན་པའང་མང་དུ་ཡོད་ཅིང། འདུལ་བ་འབུམ་སེ་ཐོན་པའང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་མོ། །ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྟོབས་ཀིས་རྒྱལ་པོ་ཤྲི་ཧརྵའི་བློན་པོ་མ་ཏང་རཱ་ཛ་ཞེས་བ་བ་ལན་ཅིག་

རྒྱལ་པོའི་ཆད་པས་མིག་ཕྱུང་བ་ཡང་སློབ་དཔོན་གི་སོན་ལམ་གི་སྟོབས་ཀིས་སོར་ཆུད། རྒྱལ་

པོའི་བླ་མར་གྱུར་པས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡོ་བད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འདུ་བ་བྱུང་ཡང་དེ་མ་ཐག་ཐམས་

ཅད་དགེ་བར་བསྒྱུར་ཏེ། རང་ཉིད་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ལས་ཉམས་པ་མི་མངའོ། །གཞན་ཡང་

འདུལ་བ་མདོའི་རང་འགེལ་དང་། འདུལ་བའི་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་གི་ཆོ་ག་ཀརྨ་ཤ་ཏམ་དུ་གགས་

པ་ཡང་མཛད་དེ། ད་ལྟ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་བཞུགས་ནས་དགེ་བསྙེན་དང་། བར་མ་རབ་བྱུང་

དང་། ཚིགས་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་དང་། བསླབ་གཞི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དགེ་སློང་གི་སོམ་

པ་ལེན་པའི་ཆོ་ག་དང་། གཞི་གསུམ་གི་ཆོ་ག་སོགས་འདུལ་བའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་རྣམས་བདག་ཉིད་

ཆེན་པོ་འདི་ཁོ་ནའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བྱུང་བས་བསྟན་པ་འདི་ལ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཞིག་

གོ །དགུང་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་བཞུགས་ཟེར་བ་བདེན་མིན་དོགས་པ་ཡོད་ཀང་སྐུ་ཚེ་རིང་པོ་ཞིག་ནི་

བཞུགས་པ་ཡིན་ཚོད་འདུག །མཐར་རང་ཉིད་ཀི་འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས། ། 

༼ལམ་རིམ་བླ་བརྒྱུད་གཞིར་བས་ཏེ་ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་ཆོས་འབྱུང་དང་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཀིས་ཁ་སྐོང་

ཞུས་ཏེ་བསྒིགས། ༽
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ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བའི་རྣམ་ཐར།

ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བའི་རྣམ་ཐར།

༄༅།  །ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་

པ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བ་ནི། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁི་ཕི་ལོ་(༡༣༡༠) ལོ་ཡས་མས་སུ་

ལྷོ་ཁ་མཚོ་སྣ་སྟོད་དུ་ཁིམ་ཐབ་དབུལ་པོ་ཞིག་ནང་སྐུ་བལྟམས། བིས་པ་སྨ་ཤེས་ཙམ་ནས་ཆོས་

བེད་པའི་འདུན་པ་ཁོ་ནས་སོ་གསུམ་གི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་མཐུན་པར་མཛད་པ་ལས་

བིས་པའི་ངང་ཚུལ་དུ་མི་འགོ་བ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པའི་ཚེ་བླ་མའི་དྲུང་དུ་འགོ་

ཟེར་ནས་སུས་བཀག་ཀང་མ་ཐུབ་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཟང་ཆེན་པའི་ཐད་དུ་བོས་ཏེ་རབ་

ཏུ་བྱུང་། ཚིགས་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་མནོས་ཏེ་མཚན་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ཞེས་བཏགས། 

དུས་དེའི་ཚེ་པཎི་ཏ་མཁས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རང་ཤུགས་ཀིས་བྱུང་བས་སེ་སྣོད་འཛིན་

པ་བློ་གོས་སེང་གེའི་སྐྱེ་བར་གགས་པ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཟང་ཆེན་པ་ལ་

བསམ་སྦྱོར་གཉིས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་ནས་བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་གཞུང་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་ཤིང་། ཁད་པར་དུ་འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞི་

དང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་བརོད་བའི་དོན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ་ལ་སྦྱངས་ཏེ་ཚིག་

དོན་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་ཅིང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཟང་ཆེན་པ་ལ་མཁན་

པོ་ཞུས་ཏེ་མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རོགས་ཏེ། འདུལ་བའི་

བསླབ་བ་མཐའ་དག་ཆེས་ཞིབ་པར་ཐུགས་ལ་མངའ་བ་ལྟར་ཕག་ལེན་ལ་ཐེབས་པར་མཛད་པས་

འཕགས་པ་ཉེ་བར་འཁོར་སླར་ཡང་གངས་རིའི་ཁོད་དུ་བོན་པ་ཇི་ལྟ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་བཟང་ཆེན་པ་ལས་དུས་གསུམ་གི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་བགོད་པ་གཅིག་པའི་

ལམ་པོ་ཆེ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད་གཉིས་ཀི་ལམ་སོལ། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་

གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་གསལ་བར་མཛད་པའི་མན་ངག་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཁིད་བཀའ་

གདམས་གཞུང་པའི་བཤད་སོལ་ལྟར་མཐའ་དག་པར་གསན་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་གདེང་ཐོབ་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

པར་མཛད། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སོན་ལམ་རླབས་པོ་ཆེའི་

མཐུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པའི་ཐོས་པ་ཉིན་པར་མཛད་

པར་མ་ཟད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མའི་རྣམ་ཐར་འབོངས་པས་མཚན་མོ་མནལ་ལམ་དུ་ཡང་སློབ་དཔོན་ཡོན་

ཏན་འོད་ལ་འདུལ་བ་གསན། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ་ལ་སྤོད་འཇུག །སློབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་ལ་

མངོན་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོ་ལ་ཚད་མའི་མདོ། སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་གགས་པ་

ལ་རྣམ་འགེལ་སོགས་ཚད་མ་སེ་བདུན། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ་ལ་གསང་འདུས། རེ་བཙུན་

བམས་པ་མགོན་པོ་ལ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གསན་པར་གགས། དེ་ལྟར་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་

བོན་ཞིང་། ལྷག་པར་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པས་མགོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་

སྲུང་རྣམས་དང་། དཀར་ཕོགས་ཀི་ལྷ་མང་པོས་འདུལ་བའི་བསྟན་བཅོས་གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་

གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་གོ་སླ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་གནད་བསྡུས་པ་ཞིག་རྩོམས་ཤིག  །དེ་ལ་ཐོས་

བསམ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ངེད་ཀིས་བུ་བཞིན་སྐྱོང་ངོ་ཞེས་བསྐུལ་ཞིང་།  དགེ་འདུན་མང་པོས་གྲྭ་

སྐོར་གི་གདན་སར་འབོན་དགོས་པར་བསྐུལ་ཏེ་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་གྲྭ་སྐོར་གི་སེང་གེའི་ཁི་ལ་

བཞུགས་ཏེ། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་སེལ་ཞིང་ལུང་སེ་བཞིའི་གནད་ཀུན་

བསྡུས་པ་འདུལ་བའི་མདོའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བ་བ་བརྩམས་ཏེ། དཀར་ཕོགས་ཀི་

ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་འདི་ལ་བསྔགས་པ་བརོད་ཕིར་བརྩམས་མ་ཐག་དཀར་ཕོགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་

ཀིས་གེགས་བམ་གདན་དྲངས་ཏེ་སླར་ཡང་ལན་གཉིས་པ་བརྩམས་ཞེས་གགས་སོ། །གཞན་ཡང་།  

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིས་ལམ་རིམ་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀང་མང་དུ་མཛད་དོ། །བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་པོ་ཏོ་བའི་རྣམ་ཐར་ལྟར་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་

རིམ་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་གཞུང་དང་སྦྱར་ཏེ་འཆད་པ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སོབས་པ་ཐོབ་ཅིང། ཕི་

ལྟར་དུ་གསང་སྔགས་ལ་དམ་དོག་ཆེ་བར་མཛད་ཀང་ནང་དུ་རང་ཉིད་སྔགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཕུལ་

དུ་ཕིན་པ་མངའ་བས། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རོགས་རིམ་གི་རྨི་ལམ་འཛིན་པ་ལ་མངའ་

བརེས་པས་རྨི་ལམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དུ་ཆོས་ཉན་པ་སོགས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་སྣ་ཚོགས་
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ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བའི་རྣམ་ཐར།

ནུས་པ་ཞིག་སྟེ།  དེའི་ཚུལ་ཟུར་ཙམ་ནི་སྔར་སོས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྟན་འགོའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་

མཛད་ནས་དགུང་ལོ་དོན་གཉིས་བཞེས་པའི་ཚེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་བསླབ་བ་རྒྱས་པར་མཛད་

དེ་གྲྭ་སྐོར་གི་གདན་ས་མོན་ག་པ་ལ་གཏད་ནས་ཞི་བར་གཤེགས་སོ། ། 

ཡང་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས། རེ་འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུའི་ནང་སྐུ་གཤེགས་ནས་

རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁེན་འདི་ཉིད་ཀི་ཡང་སིད་དུ་བོན་པ་བག་གོར་མཁན་ཆེན་ཆོས་

སྐྱབས་བཟང་པོས་མཛད་པའི་མཚོ་སྣ་བ་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས་ལས་ལམ་ཙམ་གསལ། ཞེས་

ཀང་འཁོད་དོ། །

གཞན་ཡང་༡༩༩༧/༥ ལ་གངས་ལོངས་ཤེས་རིག་སྙིང་བཅུད་ཀིས་བསྒིགས་པའི་མཚོ་ཊིཀ་

གི་དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད་དུ། འཁྲུངས་ཡུལ། མཚན། བརྩམས་ཆོས་གསུམ་ནི། ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ་

ལས། ཞི་བ་རིན་ཆེན་མཆོག་གི་གིང་ཉིད་དུ། །འདི་ནི་ཁམས་གསུམ་མཚོ་ཡི་སྐྱེ་བ་འཛིན། །ཞེས་

པས་འཁྲུངས་ཡུལ་མཚོ་སྣ་དང་། ཤེས་རབ་གཞོལ་བརྟན་བཟང་པོ་འདི་འཚོལ་ལོ། །ཞེས་པས་རབ་

བྱུང་གི་མཚན་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་མཆོག་གི་འོད་ཟེར་གིས། །ལུས་ཅན་ཉོན་

མོངས་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སྐེམ་ཞིང་། །ཞེས་པས་འདུལ་ཊིཀ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བཅས་ལུང་གིས་གསལ་

བར་བསྟན་པ་གགས་ཤིང། ཞེས་གསལ་འདུག །

ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་ནི། ༡༽ འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་

དང། ༢༽ འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་མཆན་འགེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་དང། ༣༽ ལམ་རིམ་བསྡུས་

དོན། ༤༽ བསླབ་བཏུས་སྟོང་ཐུན་ལེགས་བཤད་ཆོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ། བཅས་བཞུགས་སོ། ། ༼དུང་

དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས་འཁྲུངས་ལོ་དང་གཞན་རྣམས་ལམ་རིམ་བླ་བརྒྱུད་ཇི་བཞིན་བཀོད།༽
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

༄༅། །དཔར་སྐྲུན་གི་བསྔོ་སོན་དང་འབེལ་༸རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །

༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི་ ༡༩༣༥/༧/༦ ཉིན་མདོ་

སད་མཚོ་སྔོན་སྟག་འཚེར་དུ་ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་དང་། ཡུམ་བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་སྤིར་འཛམ་བུ་གིང་དང་བེ་བག་ཏུ་གངས་ལོངས་སྐྱེ་འགོ་ཡོངས་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་དཔལ་དུ་

སྐུ་བལྟམས།དགུང་གངས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས།  ཕི་ལོ་༡༩༥༠/༡༡/༡༧ ཉིན་གངས་ལོངས་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ལུགས་གཉིས་ཆོས་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་ཆ་ཚང་བསྐྱེད་བཞེས་མཛད་

ཅིང་། ༡༩༤༦ དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་དབུ་བཙུགས་ཏེ། དགུང་

ལོ་ཉེར་ལྔའི་སྐབས། ༡༩༥༩/༣/༡ ཉིན་ལྷ་སར་ལྷ་ལྡན་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་ལྷ་རམས་པའི་

དམ་འཇོག་མཛད། ༡༩༥༤ ལོར་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུའི་སྐབས།  ༸སྐྱབས་རེ་ཤར་ཆོས་གིང་རིན་པོ་ཆེ་

ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟོགས་རྣམ་རྒྱལ་འཕིན་ལས་མཆོག་གི་དྲུང་ནས་བསྙེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་འབུལ་

བཞེས་གནང་། ༡༩༥༩/༣/༡༧ ཉིན་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་བཙན་བོལ་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང༌།

སིད་ཕོགས་ཀི་མཛད་པ།

དམ་བཅའ་གསུམ་པ་(བོད་ཀི་རྩ་དོན་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་)དེ་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐེན་དུ། 

༡༩༦༠/༣/༣ ཉིན་མ་སུ་རིར་ན་གཞོན་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་

གནང༌།དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁོན་བསོམས་༡༠༠ལ་ཉེ་བ་དང་། 

གཞིས་ཆགས་༥༨དང་། རྒས་གསོ་ཁང་༡༥ དང་། གཞན་ཡང་བོད་གཞུང་ཟློས་གར། ལྡི་ལི་བོད་

ཁང་། ཝར་ན་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་། བཞུགས་སར་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།  ནོར་

གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་། རོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་། གསོ་

རིག་གི་ལྟེ་གནས་བོད་ཀི་སན་རྩིས་ཁང་། ཕི་ལུགས་སན་ཁང་། ལག་ཤེས་སྒྱུ་རྩལ་གི་བཟོ་ལས་
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༸རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས།

སོགས་གསར་འཛུགས་གནང་།  ༡༩༦༠/༩/༢ ཉིན་ཆོས་སིད་གཉིས་ལྡན་གི་བོད་ལོངས་མང་

གཙོའི་གཞུང་དང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དང་། ༡༩༩༢/༢/༡༡ ཉིན་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་གསར་

འཛུགས་གནང་སྟེ་དེ་ནས་བཟུང་སྔར་ནས་དགོངས་བཞེས་ཡོད་མུས་ལྟར་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་

ལྡན་གི་གཞུང་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

༡༩༧༣ ནས་ ༢༠༡༠ བར་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལན་དགུ་དང་། ནང་ལུགས་གོས་བསྡུར་

ཐེངས་གཅིག་བཅས་བསྐྱངས། ༢༠༠༡ ལོ་ནས་བཀའ་ཁི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་བཞིན་མི་མང་

གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་ཀིས་བསྐོ ་བཞག་བེད་པའི ་སོལ་བཟང་བཙུགས་པར་མ་

ཟད།  ༢༠༡༡ ལོར་ᨊགོང་ས་མཆོག་ནས་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེའི་གཞན་དབང་དུ་

གྱུར་ནས། བོད་ས་ཤོར་བའི་བར་གི་འདས་པའི་གནས་སྟངས། ས་ཤོར་ནས་ᨊགོང་ས་མཆོག་སྐུ་

འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་བར་གི་ད་ལྟ་བའི་གནས་སྟངས། སྐུ་འཚོ་ཞིང་མ་བཞུགས་པའི་མ་འོངས་

འབྱུང་འགྱུར་དང་འཛམ་གིང་འགྱུར་འགོས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་སོགས་ལས་བོད་

འབངས་ཡོངས་ཀི་འཕལ་ཕུགས་ཀི་བདེ་ཐབས་ཁོ་ནར་གཟིགས་ཏེ། མི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་

གི་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོས་དགེས་བཞིན་

དུ་མི་དམངས་ཀིས་འོས་འདེམས་བས་པའི་སྐབས་གསུམ་པའི་སིད་སྐྱོང་མཁས་དབང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་ལ་རྩིས་སྤོད་གནང་། སྐབས་དེར་བོད་གཞིས་བེས་གཉིས་སུ་མི་དམངས་ཀི་

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དང་། དངངས་སྐྲག་དང་། སེམས་འཚབ་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་ཀང་འདས་

པའི་ལོ་གསུམ་གི་ནང་ᨊགོང་ས་མཆོག་ཉིད་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་འཛམ་གིང་གི་མི་སྣ་མཁས་

དབང་སོགས་ཀིས་སྐུའི་མཛད་པ་འདི་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དང་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་གི་

གནས་སྟངས་བཅས་ལ་དཔགས་ན་མཛད་པ་འདི་ནི་བོད་མི་དམངས་རྣམས་ཀིས་བསྐལ་བའི་བར་

དུ་བཀའ་དྲིན་གཞལ་མི་ནུས་པ་ཞིག་གོ༑ །

ཆོས་ཕོགས་ཀི་མཛད་པ། 
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

ᨊགོང་ས་མཆོག་ནས་འཛམ་གིང་འདིའི་དུས་རབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་

གསུམ་བཞེས་པ་ནི། ༡༽ འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤོད་གོང་འཕེལ། ༢༽ ཆོས་ལུགས་དབར་མཐུན་

འབེལ །  ༣༽ བོད ་ཀི ་རྩ ་དོ ན ་དང ་རིག ་གཞུང ་འཛིན ་སྐྱོ ང ་སེལ ་གསུམ ་གནང ་བ ་

ལས། ༡༩༨༩/༡༢/༡༠ ཉིན་ཆེས་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་སོགས་

གགས་ཅན་གི་གཟེངས་རྟགས་བརྒྱ་ཕག་ལས་བརྒལ་བ་འབུལ་བཞེས་གནང་། དམ་བཅའ་གཉིས་

པ་དང་གསུམ་པ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐེན་དུ། ས་དགེ་བཀའ་རིང་ཇོ་ནང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་

བཅས་རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་བ་ཡུལ་གི་དགོན་པ་ ༢༦༢ གསར་འཛུགས་

དང་། སྔར་གཞུང་ཆེན་གི་སློབ་གཉེར་གནང་སོལ་མེད་པའི་དགོན་པ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གིང་

གི་གྲྭ་ཚང་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་སད་གྲྭ་ཚང་དང་། བཙུན་དགོན་ཁག་ལ་གཞུང་ཆེན་གི་སློབ་གཉེར་

གནང་རྒྱུ་དང་། མི་སྐྱ་ཕོ་མོ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཀི་རིགས་ལམ་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་སློབ་སྦྱོང་

གནང་རྒྱུའི་ལུགས་བཟང་སོལ་བཏོད་མཛད།  གདུལ་བ་ཁམས་དང་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མཐའ་

ཡས་པ་ལ་རང་གི་མོས་པ་དང་འཚམ་པའི་ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་བསྐོར་བར་མཛད་པ་དང་། 

རིས་མེད་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བླང་དོར་གི་བཀའ་སློབ་

སྩལ། འཛམ་གིང་སྤི་དང་བེ་བག་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་སྤི་ལ་དགོངས་ཏེ་ས་དགེ་

བཀའ་རིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་རིགས་ཀི་ཅོད་པན་དུ་བཀུར་ནས་དབང་ལུང་

མན་ངག་གི་གདམས་པ་བུམ་པ་གང་བོའི་ཚུལ་དུ་བཞེས་ཏེ། རིས་མེད་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གི་མཛད་བཟང་བསྐྱངས། ༡༩༥༤ ལོར་ལྷ་ལྡན་

ནོར་གིང་སྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་དབང་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་སྩལ་བ་ནས་

བཟུང་ད་བར་ཐེངས་༣༣གནང་བ་བཅས་བོད་བསྟན་སིད་དང་འབེལ་བའི་མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས་

ལགས་སོ། །

 མདོར་ན་སྤིར་འཛམ་བུ་གིང་འདིར་འགོ་བ་མིའི་གངས་འབོར་དུང་ཕྱུར་( ༧༠ )ཡོད་པ་

དང་། འཛམ་གིང་འདིའི་འགོ་བ་ཡོངས་ཀི་ཞི་བདེ་གཙོ་བོ་འགོ་བ་མི་ལ་རག་ལས་པར་བརྟེན་དམ་
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༸རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས།

བཅའ་གསུམ་གི་གཙོ་བོ་དང་པོ་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐེན་དུ་དམ་བཅའ་ཕི་མ་གཉིས་ཡིན་སྟབས།  

༸མགོན་པོ་གང་ཉིད་དགུང་ན་ཕ་བ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་བོད་བསྟན་སིད་ཧ་ཅང་གི་ཉག་

ཕ་བའི་དུས་སྐབས་དེར་ཆོས་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་ཡོངས་རོགས་བཞེས་ཏེ་མི་ལོ་༦༠ རིང་རང་

དབང་སླར་གསོ་དང་མི་རིགས་ས་བརྟན་ཆེད་དུ་བཙན་བོལ་དུ་ཐོག་མར་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་། དེ་

ནས་བཀའ་ཤག་སོགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་། གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། དགོན་སེ་ཁག་གསར་

འཛུགས་ཀིས་གཞིར་བས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་བཙན་བོལ་གི་ཕི་ནང་གང་དུ་ཡང་ཤེས་ཡོན་དང་ཆབ་

སིད་སོགས་ལ་སྤི་སེར་གང་ཐད་ནས་གཞན་ལ་ངོ་གནོང་མི་དགོས་པར་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབས་

ཀིས་ཕེབས་ཆོག་པ་ནི་ ༸མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་རེ་འོད་ཟེར་དང་དགོངས་གཞི་ཉག་གཅིག་

ལས་གྲུབ་པ་གོང་སོས་ལྟར་བོད་བསྟན་སིད་ལ་ཕོགས་གང་སར་ནས་འཐུས་སོ་ཚང་བའི་བཀའ་

དྲིན་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་པ་འདི། ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་པའི་ཐོག་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་འཛམ་

གིང་འགོ་བ་སྤིའི་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་དང་།  སོས་གཞིས་བེས་བོད་འབངས་ཡོངས་ཀི་མགོན་

དང་། སྐྱབས་དང་། དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་བོད་བསྟན་སིད་ཀི་སོག་ཤིང་ལགས་ན་སྤིར་དུས་

གསུམ་དུ་བསགས་དང་གསོག་པར་འགྱུར་བ་དང་། བེ་བག་ཏུ་ལོ་བཞིའི་རིང་དཔར་སྐྲུན་གི་ལས་

ལ་བརྩོན་པའི་རྣམ་དཀར་གི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་ནི། མགོན་པོ་གང་ཉིད་འཛམ་གིང་འདིར་འགོ་དོན་

མ་རོགས་བར་དགུང་ལོ་༡༡༣བར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་བཞིན་གཞུག་པར་

བསྔོ་སོན་ཤུགས་དྲག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  མཆན་འགེལ་དཔེ་སྡུར་མ་འདིའི་པར་ཕུད་ཀང་སྐྱབས་འོག་

པ་ཞུ་སྒིག་པ་བདག་གིས་འཕགས་ཡུལ་སེ་ར་ཆོས་སར་ནས་ ༢༠༡༥/༠༧/༠༦ ལ་རབ་གུས་དང་བ་

ཆེན་པོས་འབུལ་བ་ལགས་སོ། །
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

གེང་བརོད།

འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་ཐུགས་རེས་རབ་བསྐྲུན་པའི། །

སངས་རྟོགས་སྐྱོབ་པ་མཆོག་བརེས་ལྷ་ཡི་ལྷ། །

རྟེན་འབྱུང་གཏམ་གིས་འགོ་རྣམས་འདྲེན་མཛད་པའི། །

ཐུབ་དབང་སྨ་བའི་ཉི་མར་མགོས་ཕག་འཚལ། །

ཞེས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མཆོག་ལ་མི་ཕེད་

པའི་དད་པས་སོ་གསུམ་གི་གུས་ཕག་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་འདུལ་བའི་གེང་བརོད་འབི་བ་ལ་འཇུག་

པར་བའོ། །

 དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་དེ་ཉིད་ཀིས་འགོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་

སིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་ལས་བསྒལ་བའི་ཕིར་དུ་གདུལ་བའི་ཁམས་དང་མོས་པ་དང་འཚམ་པར་

དམན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་བལ་གི་སྤོད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་ས་

དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྤོད་པ་དང་། ཟབ་མོ་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་ཀི་སྤོད་

པ་བསྟན་པའི་སོ་ནས་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་བཀའ་བསྩལ་བ་ཐམས་ཅད་ནི། སེ་སྣོད་

རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུས་ལ། དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པས་

བསྡུས་པའི་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་གཞིར་བས་ཏེ། ཞི་གནས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ལྷག་པ་

སེམས་ཀི་བསླབ་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་གིས་བསྡུས་པའི་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་བཅས་

བརོད་བར་བསྡུས་ནས་སེམས་ཉོན་མོངས་པ་ལས་གོལ་བར་བེད་པའི་ཐབས་སྟོན་པར་བེད་

ལ། གོལ་བ་དེ་ཐོབ་པ་ལ་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གིས་བདག་འཛིན་མ་རིག་

པའི་རྩ་བ་གཅོད་དགོས་ཏེ། ཆོས་མངོན་མཛོད་ལས། འབལ་བའི་དོན་དུ་སོམ་གཙོའི་ཕིར། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། དེ་ལ་ཐོག་མར་འཇིག་རྟེན་ན་ས་ཞིང་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

འབྱུང་བ་བཞིན་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྐྱོན་མེད་པའི་ཞིང་ལ་ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
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གེང་བརོད།

བདག་མེད་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་དང་ཐར་པའི་གོ་འཕང་འགྲུབ་པར་ཡོད་ཀི། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ལ་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཁིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་

གི་གཞི་རྟེན་ལགས་པར་གསུངས། །ཞེས་དང་། དང་པོར་བསླབ་ལ་རབ་གུས་བ། །སོ་སོར་ཐར་པ་

འདུལ་བཅས་པ། །མང་ཐོས་དོན་གཏན་དབབ་ལ་བསྒིམ། །ཞེས་དང་། ཆོས་མངོན་མཛོད་

ལས། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱོར། །ཞེས་དང་། དབུ་མ་

འཇུག་པ་ལས། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དང་གསུང་སྐྱེས་དང་། །རང་བང་ཆུབ་ལ་བདག་ཉིད་ངེས་

རྣམས་དང་། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་ངེས་པར་ལེགས་པ་དང་། །མངོན་མཐོའི་རྒྱུ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་

ལས་གཞན་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་བསླབ་པ་གསུམ་གི་དོན་གི་རིམ་པ་དངོས་སུ་

བསྟན་ནས་ལྡོག་པ་ཤུགས་ལ་འཕངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་ཁུངས་ནི་མང་ཡང་རེ་

ཞིག་མ་སྤོས་སོ། །

ལུང་ལས་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་ཀི་ཆེ་བ་བརོད་པ་དང་དེ་ལ་གུས་པའི་ཚུལ།

ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། རྒྱལ་བ་སྟོན་པ་དེ་ཡི་དམ་ཆོས་ནི། །མདོ་དང་ཆོས་མངོན་ཡིན་

གསུངས་འདུལ་བ་ནི། །སྟོན་དང་བསྟན་པ་ཉིད་ཡིན་དེ་ཡི་ཕིར། །གཉིས་འགྱུར་ཕག་བར་འོས་པའི་

ཆོས་གཅིག་ཡིན། །ཞེས་དང་།སོ་སོར་ཐར་པ་ལས། ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་གྱུར་ན། །འདི་ནི་ཁེད་ཀི་

སྟོན་པའོ། །རང་བྱུང་ཉིད་ཀིས་གུས་བཅས་པར། །ནན་ཏན་དགེ་སློང་ཚོགས་མདུན་བསྟོད། །ཅེས་

དང་། འདུལ་བ་བསྟོད་པ་ལས། ཇི་ལྟར་འདི་ན་ཤིང་རྩ་གཙོ་བོ་སྟེ། །རྣམ་པར་འཕེལ་དང་ཀུན་འཛིན་

གཉིས་ཀི་གཞི། །དེ་བཞིན་དམ་ཆོས་ཚོགས་རྣམས་ཀུན་གི་ཡང་། །རྒྱུ་དང་རྩ་བ་འདུལ་བ་ཡིན་

པར་གསུངས། །ཇི་ལྟར་ས་ནི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཀི་གཞི། །དེ་ལས་འབྲུ་རྣམས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་

ལྟར། །དེ་བཞིན་འདུལ་བའང་སོམ་བརྩོན་རྣམས་ཀི་གཞི། །དེ་བཞིན་དེ་ལས་བསོད་ནམས་རྣམས་

ཀང་སྟེ། །ཚུལ་ཁིམས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་དགོངས། །དེ་ཡི་གནས་ནི་འདུལ་བ་ཡིན་པར་

གསུངས། །འདི་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ན་མཐར་ཕིན་འགྱུར། །འདི་ལ་མི་གནས་མཐར་ཕིན་ག་ལ་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

འགྱུར། །ཇི་ལྟར་ཆུ་ལོན་མི་བེད་ས་བ་ཡིས། །ཆུ་ཀླུང་དེ་ཡང་བཟློག་པར་འགྱུར་བ་ལྟར། །སངས་

རྒྱས་རྣམས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས། །བང་ཆུབ་གང་བརེས་ཐུབ་སློབ་རྣམ་དག་

པའི། །སེམས་ཅན་དག་བཅོམ་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་རྣམས། །དེ་ལའང་རྒྱུ་ནི་འདུལ་བ་ཡིན་པར་

གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ནི།སྟོན་དང་བསྟན་པ་གཉིས་ཡིན་

པས་ཕག་བ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་དང་།སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་

སྟོན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་གུས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ནན་ཏན་སྒྲུབ་པར་དགོས་པ་དང་།གཞན་ཡང་།ཤིང་

གི་རྩ་བ་ནི་ཤིང་གི་མྱུ་གུ་ནས་ཤིང་འབས་གྲུབ་པའི་བར་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དང་། ཀུན་འཛིན་པའི་

གཞི་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་དེ་ཡང་བདག་མེད་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔོད་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་དང་འབས་བུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ཀུན་གི་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དང་ཀུན་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསུངས། 

འཇིག་རྟེན་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་གནས་པ་དང་ཞིག་པའི་ས་མཚམས།

 གཞུང་དམ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཨུ་པཱ་ལིས་ཞུས་

པ། བཙུན་པ་རུང་བའི་ས་ཞེས་ཀང་བགི།མི་རུང་བའི་ས་ཞེས་ཀང་བགི་ན། བཙུན་པ་ཇི་ཙམ་གིས་

ན་རུང་བའི་སར་རིག་པར་བགི། ཨུ་པཱ་ལི་དམ་པའི་ཆོས་ཡོད་པའི་ཚེ་རུང་བ་དང་མི་རུང་བར་

འགྱུར། དམ་པའི་ཆོས་ཞིག་པར་གྱུར་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་རུང་བའོ། །བཙུན་པ་ཇི་ཙམ་གིས་ན་དམ་

པའི་ཆོས་མཆིས་པ་ཞེས་བགི། ཇི་ཙམ་གིས་ན་ཞིག་པ་ཞེས་བགི། ཨུ་པཱ་ལི་ཇི་སིད་དུ་ལས་བེད་

ཅིང་ནན་ཏན་བེད་པ་ཡང་ཡོད་པའི་བར་དུ་སྟེ། ལས་བེད་ལ་ནན་ཏན་བེད་པ་ཡང་ཡོད་ན་དམ་ཆོས་

ཡོད་པ་ཞེས་བའོ། །ལས་ཀང་མི་བེད་ལ་ནན་ཏན་བེད་པ་དག་ཀང་མེད་ན་དེ་ནི་དམ་ཆོས་ཞིག་པ་

ཞེས་བའོ། །ཞེས་དང་། ཚངས་པས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། བསླབ་པ་ལ་ནི་བརྟེན་པར་བ། །དེ་ལ་སྙིང་

ནས་ནན་ཏན་བ། །ཕིར་ནི་སང་བར་མི་བ་ཞིང་། །སོག་གི་ཕིར་ཡང་བཤིག་མི་བ། །རྟག་ཏུ་ནན་ཏན་

གནས་པར་བ། །འདུལ་བ་ལ་ནི་འཇུག་པར་བ། །ཞེས་དང་། ལུང་གཞི་ལས། ཕོགས་གང་ན་གང་
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གེང་བརོད།

ཟག་འདུལ་བ་འཛིན་པ་གནས་པའི་ཕོགས་དེ་ངས་སྣང་བ་སྐྱེས་པ་དང་། གསལ་བ་སྐྱེས་པ་དང་། 

འོད་སྐྱེས་པར་མཐོང་། ཕོགས་དེར་ང་ཐུགས་ཁལ་ཆུང་ངུར་གནས། ཕོགས་དེ་ངས་སྟོང་པ་མ་ཡིན་

པར་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་ལུང་ལས་གསལ་བ་ལྟར། ལས་ཀི་ཆོ་ག་བེད་པའི་དགེ་འདུན་དང་བསླབ་པ་

ལ་ནན་ཏན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཡོད་མེད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པ་གནས་པ་དང་ཞིག་པར་འཇོག་པས་རང་ཅག་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་བའི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཁི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་གི་སྐུ་རིང་ལ་དགེ་འདུན་གི་སེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་

པ་གནས་པ་ལ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨ་བའི་མཁན་པོ་

སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་ལས་བོད་མི་སད་མི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་དགེ་འདུན་གི་སེ་ཐོག་མར་

བཙུགས།དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་མཇུག་རྒྱལ་པོ་དེའི་སྐུ་རིང་ལ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨ་བའི་

ཕག་ལེན་གི་འདུལ་བ་ཉིད་བོད་མི་ལ་འཚམ་པར་གཟིགས་ཞིང་། འདུལ་བ་ལུང་དང་དེའི་དགོངས་

འགེལ་གི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་བསྒྱུར་བ་བཀར་བཏགས་ཏེ། རྩ་བཤད་ཕོགས་གསུམ་གི་མདོ་

སྤིའི་དགོངས་འགེལ་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ་དང་། དེའི་རང་འགེལ་དང་། ལས་ཆོག་ཀརྨ་ཤ་ཏམ་

བཅས། ཅོག་རོ་ལོ་ཙཱ་བ་དང་། ག་རོང་ཚུལ་ཁིམས་འབྱུང་གནས་གཉིས་ཀིས་བསྒྱུར། དེ་ནས་

བཟུང་ད་ལྟའི་བར་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨ་བའི་འདུལ་བའི་ཉམས་

བཞེས་དང་།ཕག་ལེན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་དེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སོན་ལམ་ལས་

གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཆོས་རྒྱལ་དང་།ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་གཞལ་དུ་མེད་པ་རང་ཅག་

གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀིས་ཡང་ཡང་བསམ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་རང་གི་ནུས་པ་

དང་འཚམ་པར་མི་ཉམས་ཡུན་གནས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་ཐབས་ལ་འོས་འགན་དུ་བསམ་སྟེ་ཤིན་

ཏུ་འབད་པར་རིགས་སོ། །རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་(ཝ་ན་མཐོ་སློབ་དགེ་ལྡན་སྤི་ལས་ཁང་༢༠༠༡)

འདུལ་བའི་གེང་བརོད་དུ། གསུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་བོད་དུ་དར་བའི་སོམ་རྒྱུན་ནི་གཞི་ཐམས་ཅད་

ཡོད་པར་སྨ་བའི་ནང་གི་གོས་དམར་བའི་སེ་ཡིན་ཞེས་ཀང་གགས་པ་དང་། ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་

ཏི་ཤ་བོད་དུ་ཕེབས་སྐབས་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་དུ་མ་གནང་ཡང་བོད་མི་གཅིག་ཀང་རབ་བྱུང་དང་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

དགེ་ཚུལ་སློང་བསྒྲུབས་མེད་ཅིང་། ཇོ་བོས་ཆོས་རྒྱལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བཀས་བཅད་ཡིན་

པས། ངས་འདུལ་བའི་སོམ་པ་མི་སྦྱིན་གི་ངའི་སོམ་རྒྱུན་ནི་ཕལ་ཆེན་པ་ཡིན་ཞེས་གསུང་སྒོས་

དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁོད་པ་ལྟར་ཡིན། ཞེས་འཁོད་འདུག །

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་ནི།

མདོ་མཛངས་བླུན་ལས། གལ་ཏེ་ཁ་ཅིག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བས་པའི་མཆོད་

རྟེན་མཐོ་ཁད་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལ་ཐུག་པར་བས་པའི་བསོད་ནམས་ཀིས་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

བསོད་ནམས་ཙམ་ལ་མི་ཕོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་མཆོད་རྟེན་ནི་གེན་པ་

མ་རུངས་པ་དག་གིས་བཤིག་པར་འགྱུར་གི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་རྣམས་ནི་གཞིག་

ནུས་པ་མེད་དོ། །དགེ་བའི་ཆོས་འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་གཏོགས་གཞན་མེད་དོ། །ཞེས་

པ་དང་། 

གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བགེགས་དང་བར་ཆད་བས་ཏེ་བསམ་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་

ན། དེའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ལས་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བ་ནི་དཔེར་ན། མི་ཞིག་མུན་ཁོད་དུ་སོང་ན་ཅི་ཡང་མ་

མཐོང་བ་དང་འདྲ་བར་དེའི་སིག་པའི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་ལྟེ། ཤིན་ཏུ་མི་སྣང་བའི་མུན་

པ་ནག་པོའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་ངོ་། །དཔེར་ན། རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཆུ་བོ་དང་། ཆུ་ཕན་

ཐམས་ཅད་འབབ་པ་ལྟར། མི་དེའི་སིག་པའི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། ཉེས་པ་ཐམས་

ཅད་དེའི་ལུས་ལ་འདུའོ། །དཔེར་ན། རི་རབ་ལྷུན་པོ་ནི་བསྐལ་པའི་མེ་བྱུང་ན། ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་

ཚིག་པ་དང་འདྲ་བར་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་མེས་ཚིག་ནས་ལྷག་མ་མ་ལུས་པ་ཡང་དེ་

དང་འདྲའོ། །ཞེས་དང་།

དེ་བས་ན་རྒན་པོའམ། གཞོན་ནུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ངམ། བདག་རབ་

ཏུ་བྱུང་ན། དེའི་བསོད་ནམས་མཆོག་ཏུ་ཆེའོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བ་ཀ་ལནྟ་

ཀ་གནས་པ་འོད་མའི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་ཁིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་
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གེང་བརོད།

ཞེས་བ་བ་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ཞིག་གིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་འདི་ལྟར་ཚད་མེད་དོ། །ཞེས་

ཐོས་ནས་འདི་སྙམ་དུ་བདག་ཅིའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་སྙམ་བསམ་ནས་

ཆུང་མ་དང་། བུ་དང་། བན་ཁོལ་ལ་ང་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །ཞེས་བས་སོ། །མི་དེ་རྒས་འཁོགས་པས་

ཁིམ་གང་གིས་མི་ཐམས་ཅད་སྐྱོ་སྟེ་དགོས་པ་མེད་དོ་སྙམ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །ཞེས་ཐོས་པ་

དང་། དེ་དག་དགའ་སྟེ་མྱུར་དུ་འགོ་བའི་རིགས་ཀི་དུས་ལ་བབ་བོ། །ཞེས་སྨས་སོ། །དེ་ནས་ཁིམ་

བདག་དེ་ཁིམ་ནས་བྱུང་སྟེ་འོད་མའི་ཚལ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གསོལ་དུ་

སོང་ནས་འོད་མའི་ཚུལ་དུ་ཕིན་པ་དང་། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ལྷ་དང་མི་ལ་ཕན་པའི་དོན་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ག་ལ་བཞུགས་ཞེས་དྲིས་

སོ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་འགོ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་པའི་

དོན་དུ་རྒྱུ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་སོ། །ཞེས་སྨས་སོ། །ཁིམ་བདག་དེས་ཡང་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་

སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་ཆེན་པོའི་མཁས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་མཆོག་སུ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པ་

དང་། དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་ཏོ། །རྒན་པོ་འཁར་བ་ལ་

བརྟེན་ཏེ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕིན་པ་དང་། འཁར་བ་བོར་ནས་ཕག་འཚལ་ཏེ་འདི་སྐད་

ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཙུན་པ་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནོང་ཞིག །བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བརྟགས་

ན། ཁིམ་བདག་འདི་རྒས་པས། སློབ་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། དགེ་འདུན་གི་ལས་བ་བ་རྣམ་པ་

གསུམ་ལས་ཉམས་ཏེ་མི་ནུས་སོ་སྙམ་བསམ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨས་སོ། །ཁོད་ཕིར་སོང་

ཞིག །ཁོད་ནི་རྒས་འཁོགས་ཏེ་དུས་ལས་ཡོལ་གི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་

བསོའ།ོ །དེ་ནས་མཐར་གིས་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་དང་། ཨུ་པ་ལི་དང་། མ་འགགས་པ་ལ་སོགས་

ཏེ། དག་བཅོམ་པ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཀུན་གི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། དེ་དག་ཀུན་

གིས་ཁོད་སྔར་སུ་ལ་ཡང་གསོལ་བ་མ་བཏབ་བམ་ཞེས་དྲིས་ན༑ བདག་གིས་སྔར་བཙུན་པ་ཤཱ་

རིའི་བུར་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །འོ་ན་ཇི་སྐད་ཟེར། དེ་ན་རེ། ཁོད་རྒས་འཁོགས་ཏེ་དུས་ལས་ཡོལ་

བས་འབྱུང་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་མཆིའོ། །དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་སྨས་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ལྟ་བུ་མཁས་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་མཆོག་དེས་ཀང་མ་གནང་ན། བདག་ཅག་ཀང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་གནང་བ་མེད་

དོ། །དཔེར་ན། སན་པ་མཁས་པ་སན་དཔད་ལ་མཁས་པས་ནད་པ་བརྟགས་ཏེ་སན་དཔད་མི་བེད་

པར་སོང་ན། སན་པ་ཆུང་ངུ་གཞན་དག་ཀང་གསོ་བར་མི་བེད་དེ། དེ་ལ་ངེས་པར་འཆི་བའི་མཚན་

མ་ཡོད་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་བློ་དང་ལྡན་པས་ཀང་མ་གནང་ན། དགེ་སློང་གཞན་

ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། གནང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་བསོའ།ོ །ཁིམ་བདག་དེ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་

འབྱུང་བར་མ་གནང་བས། འོད་མའི་ཚལ་ནས་ཕིར་བྱུང་སྟེ་སོའི་ཐེམ་པ་ལ་འདུག་ནས་སྐད་ཆེན་པོ་

ཕྱུང་སྟེ་སྨེ་སྔགས་འདོན་ཅིང་ངུས་སོ། །བདག་ཐོག་མ་སྐྱེས་ནས་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ནི་མ་བས་

ན། ཅིའི་ཕིར་བདག་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མི་གནང་། ཨུ་པ་ལི་ལྟ་བུ་འབེག་མཁན་ལས་བྱུང་བ་

དང་། མི་དེ་ལྟ་བུ་ཕག་དར་བ་ངན་སྐྱུག་འདོར་བ་དང་། སོར་ཕེང་ཅན་ལྟ་བུ་མི་གངས་མེད་པ་བསད་

པ་དང་། ཨ་སི་ཀ་ལྟ་བུ་མི་རྒོད་མ་རུངས་པ་དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་ན༑ བདག་ལ་

ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་དུ་མ་གནང་ཞེས་སྨས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་དྲུང་དུ་

གཤེགས་ཏེ་སྐུ་མངོན་པར་བསྟན་ནས་འོད་ཟེར་གིས་ལྷང་ངེ་ལྷམ་མེར་གསལ་ཏེ་མཚན་དང་དཔེ་

བད་ཀིས་བརྒྱན་ནས་བརྒྱ་བིན་ལྷའི་དབང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་རྒྱལ་མཚན་ལྟར་མངོན་དུ་

གཤེགས་ཏེ། ཁིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ལ་ཁོད་ཅིའི་ཕིར་ངུ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཁིམ་

བདག་དེས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཚངས་པའི་དབངས་ལྟ་བུར་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་

རངས་པ་ནི་བིས་པ་ཕ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་དུ་དགའ་སྟེ་ལུས་སད་ལྔ་ས་ལ་གཏུགས་ནས་སངས་རྒྱས་

ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སེམས་ཅན་གི་ནང་ན་མི་འགུམ་པ་དང་། མི་རྒོད་

བགིད་པ་དང་། བརྫུན་དུ་སྨ་བ་དང་། སྐུར་གེང་འདེབས་པའི་མ་རབས་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་

ན། བདག་འབའ་ཞིག་དངོས་སིག་ཅི་མཆིས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མ་

གནང་། བདག་གི་ཁིམ་གང་གི་མི་ཡང་བདག་རྒས་འཁོགས་པས་སྐྱོ་བར་གྱུར་ཏེ་དགོས་པ་མེད་

དོ༑ །ཞེས་མཆི་བས། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མ་གནང་ན། སླར་

ཁིམ་དུ་མཆིས་ཀང་གདོན་མ་འཚལ་བར་བདག་ཁིམ་དུ་འཇུག་མི་སྟེར་བས་གང་དུ་ཡང་མཆི་བའི་
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གེང་བརོད།

གནས་མ་མཆིས་ཏེ། འདི་ཉིད་དུ་ངེས་པར་སོག་དང་འབལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཁིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ནམ་མཁའ་ལ་ལག་པ་བཏེག་པ་ལ་འདི་ནི་

རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །འདི་ནི་རབ་ཏུ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་ངེས་པར་སུ་ཞིག་སྨ། ཁིམ་བདག་གིས་

གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་མཁས་པའི་

མཆོག །སངས་རྒྱས་ཀི་འོག་ཏུ་ཆེ་བ། འཇིག་རྟེན་གི་དེད་དཔོན་ཤཱ་རིའི་བུས་བདག་བསྟན་པ་ལ་

རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མ་གནང་ངོ་། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཐུགས་ཆེན་པོས་ཇི་ལྟར་བུ་སི་ཞུ་

ཆེ་བ་ལ་ཕ་མས་ཚིག་སྙན་པར་སྨ་བ་བཞིན་དུ་ཁིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་དེ་ལ་སྤོ་བ་བསྐྱེད་ནས་འདི་

སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁོད་མྱ་ངན་མ་བེད་ཅིག །ངས་ཁོད་རབ་ཏུ་དབྱུང་ངོ་། །ཤཱ་རིའི་བུས་ནི་

བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་གི་བར་དུ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་བ་སྤོད་ཅིང་བསྐལ་པ་བརྒྱར་

བསོད་ནམས་བས་པ་མ་ཡིན། ཤཱ་རིའི་བུས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤིན་ཏུ་སྤོད་དཀའ་བ་མགོ་བཅད་

པ་དང་། མིག་ཕྱུང་བ་དང་། རུས་པ་དང་། རྐང་དང་། ཤ་དང་། ཁག་དང་། པགས་པ་དང་། རྐང་པ་

དང་། ལག་པ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་བཅད་དེ་སྦྱིན་པ་བིན་པ་མ་ཡིན། ཤཱ་རིའི་བུས་ནི་སྟག་མོ་ལ་

ལུས་སྦྱིན་པ་དང་། མེ་དོང་དུ་མཆོང་བ་དང་། ལྕགས་གཟེར་སྟོང་ལུས་ལ་བཏབ་པ་དང་། ལུས་ལ་

མར་མེ་སྟོང་བཙུགས་པ་མ་ཡིན། ཤཱ་རིའི་བུས་ནི་ཡུལ་དང་། གོང་ཁེར་དང་། ཆུང་མ་དང་། བུ་

དང་། བན་ཕོ་དང་། བན་མོ་དང་། གང་པོ་ཆེ་དང་། རྟ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་སྦྱིན་པ་བིན་པ་

མ་ཡིན། ཤཱ་རིའི་བུས་ནི་བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་ཐོག་མ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁི་བརྒྱད་སྟོང་ལ་

བསྙེན་བཀུར་བས་པ་དང་། བསྐལ་པ་བར་མ་གངས་མེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དགུ་ཁི་དགུ་སྟོང་ལ་

བསྙེན་བཀུར་བས་པ་དང་། བསྐལ་པ་ཐ་མ་གངས་མེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཁི་ཕག་བཅུ་ལ་བསྙེན་

བཀུར་བས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བས་པ་

མ་ཡིན། ཤཱ་རིའི་བུ་ནི་ཆོས་ལ་དབང་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕིར་འདི་ནི་རབ་ཏུ་དབྱུང་གི །འདི་

ནི་རབ་ཏུ་དབྱུང་བའི་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་སྨ། ང་འབའ་ཞིག་ནི་ཆོས་ལ་དབང་མཛད་དེ། ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་དྲུག་གིས་བཏེག་ཅིང་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་བགོས་ཏེ་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་རོ་རེ་གདན་ལ་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

བཞུགས་ནས་བདུད་ཀི་སེ་རྣམས་བཏུལ་ཏེ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པས་ང་དང་མཉམ་པ་མེད་

དོ། །དེ་བས་ན་ཁོད་ངའི་ཕི་བཞིན་དུ་ཤོག་ཅིག །རབ་ཏུ་དབྱུང་ངོ་། །ཞེས་དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྤོ་བ་བསྐྱེད་པས་མྱ་ངན་ཀུན་ཞི་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་

སེམས་བསྐྱེད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕི་བཞིན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་མཽ་གལ་ཡ་ན་ཆེན་པོ་ལ་ཁིམ་བདག་འདི་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ནི་ལས་གང་དང་མཐུན་པ་དེས་འདུལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་

སངས་རྒྱས་དང་ལས་མཐུན་པ་ལ་ནི་གཞན་གིས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར་རོ༑ །གང་གཞན་དང་ལས་

མཐུན་པ་དེ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀིས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་ཞིག་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་ལས་

མཐུན་པ་ནི་མཽ་གལ་དང་། འོད་སྲུང་དང་། མ་འགགས་པ་དང་། ན་བུན་ལ་སོགས་པ་ཉེ་གནས་

གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་གང་དང་གང་ལས་མཐུན་པ་དེ་ལ་

གཞན་གིས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཚེ་མ་ཽགལ་ཡ་ནས་ཀང་ཁིམ་བདག་འདི་རྒས་འཁོགས་

ཏེ་ཁ་ཏོན་སློབ་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། དགེ་འདུན་གི་ལས་བེད་མི་ནུས་ཏེ་ལས་བ་བ་གསུམ་

ལས་ཉམས་སོ་སྙམ་བསམས་ཀང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ཞིག་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་པས། ཚུལ་གིས་བཟློག་ཏུ་མི་རུང་ངོ་སྙམ་བསམས་ནས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་སྟེ་བསྙེན་པར་

རོགས་སོ། །ཞེས་པ་དང་།

མཽ་གལ་གི་བུས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨས་པ་ཐོས་ནས་འདི་ལ་ནི་སྐྱེ་བ་དང་། འཆི་བའི་འཇིག་པ་

ཞིག་གིས་མ་བསིགས་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་བསམས་ནས་དེ་ལ་ངའི་

ཆོས་གོས་ཀི་མཐའ་འདི་ལ་དམ་དུ་ཟུངས་ལ་མ་བཏང་ཞིག་ཅེས་སྨས་ནས་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་

འཕགས་པ་ནི་རླུང་གིས་སྦུར་མ་བུས་པ་ལྟར་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ནས་སྐྱེས་བུས་ལག་ངར་

བསྐུམ་པ་ལས་བརྐང་པ་ཙམ་གིས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་དུ་ཕིན་ཏོ། །རྒྱ་མཚོའི་འགམ་དེ་ན་བུད་མེད་

ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་པའི་རོ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ། བཟང་བ། མངའ་བད་ལེགས་པ། མཚན་དང་ལྡན་པ་ལ་

སྦྲུལ་ཞིག་ཁའི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་སྣའི་ནང་ནས་བྱུང་། མིག་གི་ནང་ནས་ཞུགས་ནས་རྣ་བའི་ནང་དུ་
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གེང་བརོད།

བྱུང་བ་མཽ་གལ་གི་བུས་རབ་ཏུ་བརྟགས་སོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་ཀིས་བུད་མེད་འདི་ལྟ་

བུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་སུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་ན། ནམ་དུས་ལ་བབ་ན་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་སྨས་ཏེ་ཡང་སོང་

བ་དང་། བུད་མེད་ཅིག་ཟངས་པོ་ཆེ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་ཟངས་ཀི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ནས་འོག་ཏུ་མེ་པོ་

ཆེ་བུས་ཏེ་ཆུ་ཁོལ་བ་དང་གོས་ཕུད་ནས་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྐྲ་དང་སྤུ་ཀུན་བི་ནས་ཤ་

ཡང་ཚོས་ཏེ་རུས་པ་ཡང་བེ་ནས་ཆུ་ལུད་པས་རུས་པ་རྣམས་ཕིར་ཕྱུང་ངོ་། །རུས་པ་དེ་དག་རླུང་

གིས་བུས་པས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཟངས་ཀི་ནང་ནས་ཤ་ཕྱུང་སྟེ་ཟ་བ་ཞིག་མཐོང་

ངོ་། །དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་སྐྲག་སྟེ་བ་སྤུ་ཡང་ལངས་ནས་སློབ་དཔོན་ལ་ཤ་ཟ་བ་འདི་སུ་ཡིན་ཞེས་

ཞུས་ན། མཽ་གལ་གི་བུས་དུས་ལ་བབ་ན་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་སྨས་པ་དང་། ཡང་སོང་སོང་བ་

ལས། །ཞེས་སོགས་དེ་དང་འདྲ་བ་མང་ཙམ་འདུག་པས་རྒྱས་པར་དེ་ཉིད་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ལས།ཆུ་སིན་དེ་ལྟོགས་ནས་དེ་ཉིད་དུ་ཚེ་འཕོས་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་སིན་བུ་

ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་སོ། །ཆུ་སིན་གི་རོ་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་ཕྱུང་ནས་ཉི་མས་གདུངས་ཆར་པས་བརླན་

ཏེ་ཤ་ཟད་པར་གྱུར་པའི་རུས་པ་དེ་ནི་རི་འདི་ཡིན་ནོ། །དཔལ་སྐྱེས། འདི་ལྟར་རིག་པར་གིས་

ཤིག །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཀིས་འཕགས་པ་ནི་ཁོད་ཡིན་ནོ། །མི་བསད་པའི་རྐེན་

གིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཆུ་སིན་དུ་སྐྱེས་སོ། །ཁོད་ཀི་ད་ཡང་ཕིར་མིའི་ལུས་ཐོབ་པ་འདིས་འཁོར་

བ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་མ་ཕོགས་ན་འདི་ནས་ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་སྟེ། ཐར་

པར་ཤིན་ཏུ་དཀའོ། །དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་བདག་གི་ལུས་རིང་པ་ཡང་མཐོང་། དེ་སྐད་ཅེས་བསྟན་

པ་ཡང་ཐོས་ནས་འཁོར་བས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་སྟེ། གང་ལ་ནན་ཏན་བེད་པའི་ཆོས་དེ་ལ་མཐར་གིས་

ཡིད་ལ་བས་ནས་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་ལ་གནས་ཏེ་ལུས་རིང་པ་མཐོང་བས་མི་རྟག་པའི་ཆོས་ཁོང་

དུ་ཆུད་དེ༑ འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པར་རྟོགས་ནས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཟག་པ་

ཐམས་ཅད་ཟད་དེ་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །མཽ་གལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་སྨས་པ། ཆོས་ཀི་

སས་ཁོད་ཀིས་ནི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་བས་ཀི། སྔར་འདིར་འོངས་པ་ནི་ངའི་མཐུས་འོངས་

སོ། །ད་ནི་ཕིར་ཁོད་བདག་གི་མཐུས་འདོང་ངོ་། །ཞེས་སྨས་ནས་དེའི་ཚེ་མཽ་གལ་སྟེང་གི་ནམ་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

མཁའ་ལ་འཕགས་པ་དང་། དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་ཀང་སློབ་དཔོན་གི་ཕི་བཞིན་དུ་འོངས་པ་ནི་བའི་

ཕི་བཞིན་དུ་ཕྲུག་གུ་འབང་བ་འདྲ་བར་འོད་མའི་ཚལ་གང་ན་བ་དེར་འོངས་སོ། །ཞེས་དང་།

དེ་བས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་ནི་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་དེ། དཔལ་སྐྱེས་ལྟ་བུ་ལོ་བརྒྱ་

ལོན་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ན། གཞོན་ནུ་དར་ལ་བབ་

པ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་འབས་བུ་ཆེན་པོ་མཆོག་དམ་པ་རེད་པ་ལྟ་ཅི་སོས་ཏེ། ཆོས་ལ་བརྩོན་པ་དག་ནི་

རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤོད་པའི་སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆི་འཕོ་

སྐྱེ་བ་ན། །རྟག་ཏུ་བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག །ཅེས་དང་། སྤོད་འཇུག་ལས། བདག་ཀང་

འཇམ་དབངས་བཀའ་དྲིན་གིས། །ས་རབ་དགའ་བ་ཐོབ་བར་དུ། །རྟག་ཏུ་ཚེ་རབས་དྲན་པ་

དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་དང་། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ལས། བདག་ནི་རབ་ཏུ་

འབྱུང་བར་བེད་པ་ལ། །འཁོར་དང་ཉེ་དུ་ལོངས་སྤོད་གང་གིས་ཀང་། །གེགས་བེད་མེད་པར་

མཐུན་པའི་རྐེན་རྣམས་ཀུན། །ཇི་ལྟར་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་དང་། རྣམ་དག་

བསམ་པ་དེ་ཡིས་དྲངས་པ་ཡི། །དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་བག་ཡོད་ཆེན་པོ་ཡིས། །བསྟན་པའི་རྩ་བ་

སོ་སོར་ཐར་པ་ལ། །སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོ་བེད་པར་བིན་གིས་རློབས། །ཞེས་དང་།སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་

སིད་པ་མཐའ་དག་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པར་མཐོང་ཞིང་ཐར་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་ཡིད་འཕོག་པའི་བསམ་

པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གསུངས།

འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་རྒྱལ་པོ་ཀི་ཀིའི་རྨི་ལྟས་བཅུ་ལུང་བསྟན་ཚུལ།

མདོ་སེའི་ལུང་ལས། ཡང་དུས་དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཀི་ཀིས་མཚན་གཅིག་ལ་རྨི་ལམ་བཅུ་རྨིས་

ཏེ༑ དེས་སྨས་པ། ༡༽ གང་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་སྐར་ཁུང་ནས་བྱུང་བ་ན་མཇུག་མ་ཕ་མོ་ཐོགས་པ་

དང་། ༢༽ སྐོམ་པའི་ཕི་ནས་ཁོན་པ་སྙེགས་པར་རྨི་བ་དང་། ༣༽ བེ་བེ་གང་དང་མུ་ཏིག་བེ་གང་
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གེང་བརོད།

ཚོང་བེད་པ་དང་། ༤༽ ཙན་དན་དང་ཤིང་རིན་མཉམ་པར་བེད་པ་དང་། ༥༽ ཀུན་དགའ་ར་བ་མེ་

ཏོག་དང་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་བིན་པར་ལེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཕོགས་པ་དང་། ༦༽ གང་

པོ་ཆེ་ཕྲུ་གུས་སོས་ཀི་གང་པོ་འཇིགས་པར་བེད་པ་དང་། ༧༽ སྤེའུ་མི་གཙང་བས་གོས་པས་

གཞན་ལ་སྐུད་པ་དང་། ༨༽ སྤེའུ་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བར་མཐོང་བ་དང་། ༩༽ རས་གཅིག་མི་

བཅྭ་བརྒྱད་ཀིས་དྲས་ཀང་མ་རལ་བ་དང་། ༡༠༽ སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་

འཐབ་པ་དང་། རྩོད་པ་དང་གཡུལ་འགེད་པ་དང་མཚང་འདྲུ་བར་གྱུར་པས་འཇིགས་པ་མཐོང་

ངོ་། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་སད་པ་དང་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ལ་སྐྱོ་བས་ངའི་འཚོ་བའི་སོག་གི་བར་ཆད་

དུ་གྱུར་པའམ། རྒྱལ་སིད་ལས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རམ་སྙམ་སྟེ། ཞེས་པ་དང་། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་

ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འདིར་དགུང་གཅིག་ལ་བདག་གིས་རྨི་ལམ་བཅུ་ཁུམས་

པ། གང་པོ་ཆེ་སྐར་ཁུང་ནས་བྱུང་བ་ན། དེའི་མཇུག་མ་ཐོགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་བཞིན་

ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྨི་ལམ་དེའི་འབས་བུ་འདིར་བདག་ལ་ལུང་བསྟན་དུ་གསོལ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མ་འཇིགས་ཤིག །ཁོད་ཀི་ཡུལ་འཁོར་ཉམས་

པར་མི་འགྱུར་ལ། སོག་གི་བར་ཆད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་གིས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གཞན་དུ་ན་མ་འོངས་

པའི་ཚེ་སྐྱེ་དགུའི་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་ན་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞེས་བ་བ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་འབྱུང་སྟེ། དེའི་ཕི་མའི་དུས་ན་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལུས་མ་བསམས་པ། སེམས་མ་བསམས་

པ། ཚུལ་ཁིམས་མ་བསམས་པ། ཤེས་རབ་མ་བསམས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

ལུང་བསྟན་ཚུལ་ནི། མཚམས་འདི་ནས་ཀོག་པ་པོ་ལ་སྟབས་བདེའི་ཕིར་མདོའི་ཚིག་སྣ་ཅུང་

བསྡུས་ཏེ་ཚིག་དོན་རྣམས་རང་སོར་བཞག་ནས་དགོད་པར་བ་སྟེ། 

༡༽ གང་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་སྐར་ཁུངས་ནས་བྱུང་བ་ན་མཇུག་མ་ཕ་མོ་ཐོགས་པ་རྨིས་པ་

ནི༑ གཉེན་གི་ཚོགས་སངས་ནས་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་སུ་ཁིམ་གི་འདུ་ཤེས་

འཇོག་པས་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་དེའི་སྔ་ལྟས་སོ། །
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

༢༽ སྐོམ་པའི་ཕི་ནས་ཁོན་པ་སྙེགས་པར་རྨིས་པ་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ན་སྟན་ཅིག་

གནས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་འགྱུར་ཡང་ཉན་པར་འདོད་པར་མི་བེད་ཅིང་ཡིད་ལ་མི་འཇོག་

པ་དེའི་སྔ་ལྟས་སོ། །

༣༽ ཕེ་བེ་གང་དང་མུ་ཏིག་བེ་གང་ཚོང་བེད་པ་རྨིས་པ་ནི། གང་བཟའ་བ་ཙམ་གི་ཆེད་དུ་

དབང་པོ་དང་སྟོབས་དང་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཡང་དག་པར་སྟོན་པ་འབྱུང་བ་

དེའི་སྔ་ལྟས་སོ། །

༤༽ ཙན་དན་དང་ཤིང་རིན་མཉམ་པར་བེད་པ་རྨིས་པ་ནི། མུ་སྟེགས་ཀི་ཚིག་གང་ཡིན་པ་

རྣམས་བཟུང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དང་སྙོམས་པ་འབྱུང་བ་དེའི་སྔ་ལྟས་སོ། །

༥༽ ཀུན་དགའ་ར་བ་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་བིན་པ་ལེན་པ་རྣམས་

ཀིས་འཕོག་པ་རྨིས་པ་ནི། དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་མེ་ཏོག་གི་མཆོག་དང་འབས་བུའི་མཆོག་རྣམས་

འཚོ་བའི་ཕིར་དགེ་འདུན་ལས་བཅད་ནས་ཁིམ་པ་རྣམས་ལ་སྟེར་བར་གྱུར་བ་དེའི་སྔ་ལྟས་སོ། །

༦༽ གང་པོ་ཆེ་ཕྲུ་གུས་སོས་ཀི་གང་པོ་འཇིགས་པར་བེད་པ་རྨིས་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་བ་སིག་པའི་ཆོས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀིས་ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པ་དགེ་བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཟིལ་

གིས་གནོན་པར་འགྱུར་བ་དེའི་སྔ་ལྟས་སོ། །

༧༽ སྤེའུ་མི་གཙང་བས་གོས་པས་གཞན་ལ་སྐུད་པ་རྨིས་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་

རྣམས་ཀིས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་འགྱུར་བ་དེའི་སྔ་ལྟས་སོ། །

༨༽ སྤེའུ་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བ་རྨིས་པ་ནི། དུས་དེའི་ཚེ་རྨོངས་པ་རྣམས་རྒྱལ་པོར་

དབང་བསྐུར་བ་དེའི་སྔ་ལྟས་སོ། །

༩༽ རས་གཅིག་མི་བཅོ་བརྒྱད་ཀིས་དྲས་ཀང་མ་རལ་བ་རྨིས་པ་ནི། ཉན་ཐོས་སེ་པ་བཅོ་

བརྒྱད་དུ་གེས་པར་གྱུར་ཀང་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཐོབ་ནུས་པ་དེའི་སྔ་ལྟས་སོ། །

༡༠༽ སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་འཐབ་པ་དང་རྩོད་པ་དང་། གཡུལ་འགེད་

པ་དང་མཚང་འདྲུ་བར་རྨིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཀི་བསྟན་པ་རྩོད་པས་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་དེའི་སྔ་ལྟས་
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གེང་བརོད།

བཅས་གསུངས་སོ། །

ཡོངས་གགས་སུ་ཀིའི་ཀི་རྨི་ལྟས་བཅུ་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་གཉིས་སུ་གགས་ཀང་བཅུ་ནི་

གོང་དུ་བཀོད་པའི་མདོའི་ནང་དུ་གསལ། བཅོ་བརྒྱད་ནི་རྒྱ་གཞུང་གི་བཀའ་བསྟན་ནང་དུ་མ་རེད་

པར་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་བས་ན་མདོའི་ནང་དུ་ཆད་པའམ། ཡང་ན་བརྒྱད་ལྷག་པའམ་བཅུ་ལས་

འཕོས་པ་གང་ཡིན་དཔད་དགོས་སོ། །འོན་ཀང་བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བའི་གཞུང་ལས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་

གསལ་བ་ནི་དགོད་པར་འགྱུར་རོ། །

ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་སོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་ཀི་

བརེད་བང་ལས། དུས་ཕི་མར་འབྱུང་བའི་རྨི་ལྟས་བཅོ་བརྒྱད་གང་ཞེ་ན།

༡༽ གང་པོ་ཆེའི་མཇུག་མ་སྐར་ཁུང་ལ་ཐོགས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཁིམ་

ནས་འབྱུང་དཀའ་བའི་གནས་ནས་བྱུང་སྟེ། ཟང་ཟིང་མང་པོ་ཀུན་གཏོང་ཞིང་འདོར་ནུས་ན་རབ་ཏུ་

བྱུང་བའི་གནས་ན་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་སམ། གནས་ཁང་ཙམ་དག་ལ་ཆགས་ཤིང་འདུག་

པའི་ལྟས་སོ། །

༢༽ ཁོན་པས་སྐོམ་པའི་མི་སྙེགས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཆོས་ཉན་པའི་

ཕིར་སློབ་དཔོན་གི་ཐད་དུ་འོང་བའི་རིགས་པ་ལས་འོང་དུ་མི་བཏུབ་སྟེ་ཉན་པ་པོའི་གན་དུ་སློབ་

དཔོན་གིས་ཆོས་འཆད་དུ་འོང་ན་ཉན་པ་པོ་འབོལ་ཞིང་ཉན་དུ་མི་བཏུབ་པའི་རྟགས་སོ། །

༣༽ ཕེ་དང་མུ་ཏིག་མཉམ་པོར་བརེ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཕེ་དང་མུ་ཏིག་མཉམ་པོར་བརེ་བ་ནི་

ཕེ་བླང་བའི་ཕིར་ཆོས་སྟོན་པའི་རྟགས་སོ། །

༤༽ གང་པོ་ཆེའི་བེའུ་སེར་གི་གནས་ནས་སྐྲོད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བས་གནས་ནས་སྐྲོད་པའི་རྟགས་སོ། །

༥༽ ཀུན་དགའ་ར་བའི་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་བདག་པོ་ལས་གཞན་གིས་ལོངས་སྤོད་པ་

ཞེས་བ་བ་ནི། དགེ་འདུན་གི་ནོར་ཁིམ་པས་ལོངས་སྤོད་པའི་རྟགས་སོ། །

༦༽ འཐབ་པར་མི་འོས་པ་དག་སེ་རིས་སུ་བཅད་ནས་བརྒྱད་བཀག་དང་འཐབ་རྩོད་བེད་པ་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

ཞེས་བ་བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འཐབ་རྩོད་ཀིས་ནུབ་པར་འགྱུར་

བའི་རྟགས་སོ། །

༧༽ རས་ཡུག་གཅིག་བགོས་པ་ལ་བཟང་ངན་གཏོད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་

དང་འདུལ་བ་ནི་དཀར་པོའི་ཕོགས་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཕིས་ལྟ་བ་ཐ་དད་པས་གཞུང་ཐ་དད་པ་

བཟུང་སྟེ་ལྟ་བ་མང་པོར་གེས་པའོ། །

༨༽ མེ་ཏོག་གིས་བདག་རྔོས་ཤིག་པར་བསྐུལ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི། སྐྱེས་པས་བུད་མེད་གཉེར་

བའི་རིགས་ན་མི་གཉེར་གི། བུད་མེད་ཀིས་སྐྱེས་པ་གཉེར་ཞིང་ཕར་བསྐུལ་བའོ། །

༩༽ རེའུ་གསུམ་གི་བར་མ་སྟོང་པར་མཐོང་བ་ཞེས་བ་བ་ནི། དབུལ་པོར་གྱུར་ན་གཉེན་

ཡང་ངལ་ཏེ། དེ་བོར་ནས་གཞན་དང་མཛའ་བར་བེད་དོ། །

༡༠༽ ཙན་དན་སོལ་བར་འཚོང་བ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཆོས་མཁན་ཆོས་འཆད་ཅིང་སྟན་པ་ཁ་

ཅིག་རེད་པ་དང་བཀུར་སྟིའི་ཁེ་ཡོད་པ་ཉི་ཚེ་ལ་ཆོས་འཆད་ཀི། སྙིང་རེའི་ཤུགས་ཀིས་ཆོས་འདོད་

པ་ཀུན་ལ་བསྟན་ཞིང་བསོད་ནམས་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཚོལ་བའོ། །

༡༡༽ རྒན་པོ་སྤི་ཅེར་དུ་གནས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པའི་དུས་ན་ཡུལ་

དབུས་ནས་སྔར་ནུབ་སྟེ། མཐའ་འཁོབ་དུ་མཆེད་ནས་ནུབ་པའི་ལྟས་སོ། །

༡༢༽ རྟ་ཁ་དང་རྐུབ་གཉིགས་ཟ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི། སྣ་ལ་སོགས་པའི་བློན་པོ་ལ་སོགས་པ་བླ་

མ་དང་འོག་མ་ཡན་མན་གཉིས་ཀ་ལ་རྣོ་གཟན་བེད་པའོ། །

༡༣༽ ཁི་ཆེན་པོ་བས་ཆུང་ངུ་ཁ་དྲག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། རྒྱལ་པོ་བས་བློན་པོ་ཁ་དྲག་ཅིང་

སྐྱེས་པ་བས་བུད་མེད་ཁ་དྲག་སྟེ། བློན་པོ་དང་བུད་མེད་ཀི་ཁ་ཐབས་སུ་འགོ་བའི་རྟགས་སོ། །

༡༤༽ བ་བེའུ་འབེངས་མ་ཐག་ཏུ་བེའུ་ལ་ནུ་བར་འདོད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཕ་མས་བུ་ཚ་ལྟ་བུ་

ཁིམ་ཕུབ་སྟེ་ནོར་ཕོག་མ་ཐག་ཏུ་ངེད་ཀི་བདོག་པ་ཁེད་ལ་བིན་པ་ཡིན་གིས། ད་ངེད་ཁེད་ཀིས་

གསོས་ཤིག་ཅེས་སླར་སྦྱིན་དུ་རེ་བའི་རྟགས་སོ། །

༡༥༽ སྔ་དྲོ་དར་ལ་བབ་ལ་ཕི་དྲོ་རྒས་འཁོགས་པར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། ལས་སུ་བརྩམས་
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གེང་བརོད།

པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལ་དང་པོ་ཉིད་དུ་མཚར་ཅིག་བ་བ་ལྟར་གཞི་ཆེར་བརྩམས་ལ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་

སྐྱོ་ཞིང་གཏོང་བའི་རྟགས་སོ། །

༡༦༽ སེང་གེའི་རོ་རོ་དེ་ཉིད་ཀི་སིན་བུས་ཟོས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་འདི་འཇིག་

པ་ན་ཕི་རོལ་པ་གཞན་གིས་སུན་དབྱུང་ཞིང་གཞིག་པར་མི་ནུས་ཀི། དགེ་སློང་དག་ཉིད་ཀིས་

འཇིག་པར་བེད་པའི་རྟགས་སོ། །

༡༧༽ སྤེའུ་མང་པོ་འདུས་ནས་སྤེའུ་གཅིག་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། དགེ་སློང་

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་མང་པོ་འཚོགས་ནས་བདག་ཅག་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་གཅིག་དཔོན་པོར་

བསྐོ་བར་བའོ་ཞེས་སིག་ཅན་དཔོན་དུ་བསྐོ་བའི་རྟགས་སོ། །

༡༨༽ སྤེའུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མི་གཙང་བ་སྐུད་པ་མཐོང་བའོ་ཞེས་བ་བ་ནི། དགེ་སློང་

དག་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གེང་སྐུར་དང་། གཡོ་སྐྱོན་འདོགས་པར་འགྱུར་བའི་རྟགས་སོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །

སོམ་པ་སྲུང་བའི་ཕན་ཡོན་ནི།

སོམ་པ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཐུབ་

བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་བི་དོར་ལས། བསྙེན་གནས་ཀི་ཕན་ཡོན་གིས་དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་པའི་ཕན་

ཡོན་གི་བརྒྱའི་ཆ་ལ་སོགས་པར་མི་འགོ་ལ། དགེ་བསྙེན་གིས་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པའི་ཕན་ཡོན་

དང་། དེས་དགེ་སློང་གི་སོམ་པའི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགོའ།ོ །སྟོང་གི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་

འགོའ།ོ །དེ་ཡང་བསྐལ་པ་དང་བསྟན་པ་ལ་སྐྱོན་མ་ཞུགས་པའི་དུས་སུ་ལོ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་

ཚངས་པར་སྤད་པ་ལས། ད་ལྟའི་དུས་ཤིན་ཏུ་སྙིགས་མ་ལྔ་ལྷག་པར་བདོ་བ་འདི་ལྟ་བུའི་དུས་སུ་

ཉིན་ཞག་གཅིག་བསླབ་པའི་གཞི་གཅིག་ཙམ་བསྲུང་བ་ཡང་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་གསུངས་ལ། དེ་ལ་

ནི་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་དེ། མདོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། བསྐལ་པ་བེ་བ་གངྒཱའི་བེ་སྙེད་དུ། །དང་

བའི་སེམས་ཀིས་ཟས་དང་སྐོམ་རྣམས་དང་། །གདུགས་དང་བ་དན་མར་མེའི་འཕེང་བ་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

ཡིས། །སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་རིམ་གོ་བས། །གང་གིས་དམ་ཆོས་རབ་ཏུ་འཇིག་པ་

དང་། །བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་འགག་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ། །ཉིན་མཚན་དུ་ནི་བསླབ་པ་གཅིག་སྤོད་

པ། །བསོད་ནམས་འདི་ནི་དེ་བས་ཁད་པར་འཕགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་ཞེས་བ་བའི་མདོ་ལས། སྟོང་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཤ་སྟག་ཏུ་

གྱུར་ནས། རེ་རེ་ནས་ཀང་སྣོད་ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཙམ་སྙིང་པོ་དབུས་ཀི་རི་རབ་ཙམ་གིས་མར་

མེ་སར་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ལ་མཆོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀིས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞིག་གིས་འབྲུ་མར་གིས་བསྐུས་པའི་མར་མེའི་སྙིང་པོ་གཅིག་མཆོད་

རྟེན་གི་དྲུང་དུ་འཛིན་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་འགོ་བར་གསུངས་ཏེ། འདི་ནི་

མཆོད་ཡུལ་ཁད་པར་མེད་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ཁད་པར་མེད་པའི་དབང་

དུ་བས་པས་སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་ཟིན་མ་ཟིན་སོགས་ལའང་ཁད་པར་མེད་ཀང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

སོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཕུལ་བ་དང་། མི་ལྡན་པས་ཕུལ་བའི་དབང་གིས་བསོད་ནམས་ཀི་ཁད་པར་

དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ། བང་སེམས་དང་

སྔགས་ཀི་སོམ་པ་ལ་ཡང་རྟེན་གི་གང་ཟག་སོམ་ལྡན་རབ་བྱུང་དང་ཁིམ་པ་གཉིས་ཀི་བསོད་

ནམས་ལ་བརྒྱའི་ཆར་མི་འགོ་བ་སོགས་གཞུང་དུ་གསལ་ལོ། །

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀང་། ཚུལ་ཁིམས་ནི། དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཐེམ་སྐས་སོ། །ཤིང་ལ་སོགས་པའི་རྩ་བ་ས་ཡིན་པ་ལྟར་རྩ་བའོ། །ཚོང་དཔོན་ནི། ཚོང་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོག་མར་འགོ་བ་ལྟར་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོག་མར་འགོའ།ོ །བརྒྱ་བིན་གི་

ནི། རྒྱལ་མཚན་བསྒེང་པ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནི་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་དང་

ངན་སོང་གི་ལམ་གཏན་གཅོད་པའོ། །སིག་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་གསོ་བས་སན་གི་སོང་པོ་ལྟ་

བུའོ། །སིད་པའི་ལམ་ཉམ་ང་བའི་རྒྱགས་ཚོགས་སོ། །ཉོན་མོངས་པའི་དག་འཇོམས་པའི་གོ་

མཚོན་ནོ། །ཉོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་གདུག་པ་སེལ་བའི་རིགས་སྔགས་སོ། །སིག་པའི་ཆུ་ལས་སྒོལ་
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གེང་བརོད།

བའི་ཟམ་པའོ། །ཞེས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ལ། ཞེས་པ་དང་། 

ཁས་བླངས་པའི་བསླབ་པ་ལ་གཅེས་སྤས་སུ་མི་བེད་ན་བདག་སྐྲ་བེགས་ཤིང་གོས་ངུར་

སྨིག་བགོས་པ་ནི། དོན་མེད་དོ་སྙམ་དུ་བསམ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་

ལས། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འདི་ལ་རབ་བྱུང་ནས། །སིག་པའི་ལས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྤོད་པར་

བེད། །ནོར་དང་འབྲུ་ལ་སྙིང་པོར་འདུ་ཤེས་ཤིང་། །བཞོན་དང་བ་ལང་ཤིང་རྟ་རྣམས་ལ་

ཆགས། །གང་ལ་བསླབ་པའི་ནན་ཏན་མེད་པ་རྣམས། །དེ་དག་གིས་ཀང་ཅི་ཕིར་མགོ་བོ་

བེགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སོ་ཐར་གི་སོམ་ལྡན་སྔགས་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་གསང་

སྔགས་ལ་ཞུགས་ནས་ཀང་སོ་ཐར་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གཅེས་སྤས་སུ་བེད་པ་གཞི་དང་རྩ་བ་དང་

དངོས་གྲུབ་དང་སྔགས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོར་གསུངས་ཏེ། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་

ལས། རྒྱལ་བ་ངས་གསུངས་སོ་སོ་ཐར་པ་ཡི། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་འདུལ་བ་མ་ལུས་

ལས། །སྔགས་པ་ཁིམ་པས་རྟགས་དང་ཆོ་ག་སང་། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཉམས་སུ་བླང་བར་

བ། །ཞེས་སྔགས་པ་ཁིམ་པས་ཀང་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་ཀི་སྐོར་དང་། ལས་ཀི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་

རྐང་པ་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་པ་འདུལ་བ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་བ་དགོས་པར་གསུངས་

ན། སྔགས་པ་རབ་བྱུང་ལ་ལྟ་ཅི་སོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་དང་།

གཞན་ཡང་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་ལ་གཅེས་སྤས་སུ་བེད་པའི་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

བསླབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་པ་སེམས་ཀི་བསླབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེ་

ཞིང་། སེམས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་སྐྱེ་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་

པས་རང་རང་གི་སྒིབ་པའི་ས་བོན་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་རིམ་པ་དག་ངེས་པ་

ཅན་དུ་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལས་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་

གནད་མཐའ་དག་པར་ཤེས་ན། ཚུལ་ཁིམས་ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུར་མེད་མི་རུང་དང་། ཞི་གནས་ལྷག་

མཐོང་གི་རྒྱུར་མེད་མི་རུང་དང་། ལྷག་མཐོང་སང་བའི་ས་བོན་སོང་བེད་ཀི་གཉེན་པོར་མེད་མི་

རུང་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། འདི་ལྟར་ཤེས་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་རྟེན་དུ་



  xxxii  

ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

འགོ་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་རེད་ནས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས། ཁིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་

བཞིན་དུ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རྟེན་ལགས་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལེགས་པར་

དྲངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་སོགས་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕན་ཡོན་རྣམས་

དྲན་པར་བའོ། །

སོམ་པ་མ་སྲུང་བའི་ཉེས་དམིགས།

སོམ་པ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཐུབ་

བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་བི་དོར་ལས། གཞན་ཡང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་འདུལ་བའི་བཅས་པ་དང་

འགལ་བའི་ཉེས་བས་ཕ་མོ་རེས་ཀང་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་དང་ལམ་གི་རྟོགས་པ་གོང་མ་སྐྱེ་

བའི་གེགས་བེད་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལ། ད་ལྟ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྒྱུད་ཁས་བླངས་པའི་སོམ་པ་

དང་འགལ་བའི་ལྟུང་བས་ཐིབས་ཀིས་འགགས་པ་རྣམས་ལ། ལྟུང་བ་དེ་དག་དང་བཅས་བཞིན་དུ་

རྟོགས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་དབར་གི་ཆུ་བཞིན་བརོལ་འོང་བ་ནི། གནས་མེད་ཅིང་གོ་སྐབས་མེད་

དེ། ཏིག་ཏའི་སོང་པོ་ཆེན་པོའི་དབུས་ནས་བུར་ཤིང་གི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་།

 འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ཀང་། ཕམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཉེས་བས་ཕ་མོ་གཅིག་ཡན་

ཆད་ལ་རེ་རེ་ནས། ཅིའི་ཕིར་ལྟུང་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཕི་མ་ལ་ངན་འགོར་ལྟུང་བ་དང་། ཚེ་འདིར་ཡོན་

ཏན་གོང་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལས་ཉམས་པར་བེད་པའི་ཕིར་ལྟུང་བ་ཞེས་བ་བར་གསུངས་སོ། །ཞེས་

དང་། 

ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་མདོ་ལས། དགེ་སློང་དག་སོག་དང་བལ་ཞིང་ཤི་བ་ནི་

བླའི། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ཤིང་ཞིག་པ་ནི། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སོག་དང་བལ་ཞིང་

ཤི་བས་ནི། སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ཀི་ཚེ་ཟད་པར་འགྱུར་གི། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ཤིང་ཞིག་པས་ནི། སྐྱེ་བ་

འབུམ་ཕག་བརྒྱའི་བར་དུ་རིགས་དང་བལ་ཞིང་བདེ་བ་སངས་ཏེ་རྣམ་པར་ལྟུང་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་

སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོག་དང་བསོས་ཏེ་བསྲུང་བ་ལ་འབད་པར་
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གེང་བརོད།

བའི། སོམ་པ་ཁས་བླངས་ནས་བསྲུང་བ་ལ་གཡེལ་བར་བས་ན་ནི། ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

སྟེ། དགེ་སློང་ལ་རབ་ཏུ་གཅེས་པའི་མདོ་ལས། ལ་ལའི་ཚུལ་ཁིམས་བདེ་བ་སྟེ། །ལ་ལའི་ཚུལ་

ཁིམས་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པ་བདེ་བ་སྟེ། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་སྡུག་བསྔལ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་པ་བརྒྱ་ཕག་ཉམས་སུ་མྱང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་

ཡང་ལྟུང་བ་ཕ་མོ་ཞིག་གིས་ཀང་འབས་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབིན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་

ཀི་བསྟན་པ་ལ་དགེ་སློང་ཞིག་གིས་བསླབ་པ་ཕ་མོ་འདི་ཙམ་ཞིག་ལས་འདས་ཀང་ཅི་ཞིག་འབྱུང་

སྙམ་ནས་སྐྱེས་པ་གཅོད་པའི་ལྟུང་བེད་ལས་འདས་ཏེ། སྤིལ་བུའམ་སོ་ན་འདུག་པའི་ཤིང་ཨེ་ལའི་

འདབ་གཅག་བཅད་པས་རི་རབ་ལ་འཁོར་བའི་སྦྲུལ་ཆེན་པོ་མགོ་བོ་ལ་ཤིང་ཨེ་ལའི་སོང་པོ་ཆེན་

པོ་སྐྱེས་ཤིང་རྩ་བ་ཀད་པ་ལ་ཟུག་པར་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། གང་ཞིག་སྟོན་པ་

ཐུགས་རེའི་བསྟན་པ་ལ། །ཡང་བར་སེམས་ཤིང་ཅུང་ཟད་འདའ་བེད་པ། །དེ་ནི་དེ་ལས་སྡུག་

བསྔལ་གཞན་དབང་འཐོབ། །སྨིག་ཚལ་བེགས་པས་ཨ་མྲའི་ཚལ་ཉམས་བཞིན། །འདི་ན་ལ་ལ་

རྒྱལ་པོའི་ཚིག་ཆེན་ཡང་། །ལན་འགའ་འདས་ཀང་ཆད་པ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །ཐུབ་པའི་བཀའ་ལུང་

ཚུལ་མིན་འདའ་བས་ན། །དུད་འགོར་སྐྱེ་འགྱུར་ཨེ་ལའི་འདབ་ཀླུ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

དགེ་སློང་རབ་ཏུ་གཅེས་པའི་མདོ་ལས་ཀང་། གང་ཞིག་བསླབ་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །བདེར་

གཤེགས་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་བས། །བསླབ་པ་མི་གནས་སྐད་ཅིག་ལ། །གཟུགས་པོར་ཁིམ་པར་

གནས་པ་བཟང་། །བསླབ་པ་མི་གནས་རྟགས་འཛིན་པ། །འཇིག་རྟེན་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྙིང་དུ་

སྡུག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །ཀུན་གི་ཚིག་གི་ངན་སྣོད་ས། །དཔེར་ན་སོང་པོ་བཟང་པོ་ལ། །ཡུན་རིང་

ཡལ་ག་འཁྲུང་བ་བཞིན། །མི་དེ་རྟགས་ཙམ་ཡུན་རིང་ན། །ཁ་ན་མ་ཐོའི་གཏམ་འཕེལ་དང་། །སིག་

པའི་ལས་རྣམས་ཕེལ་བར་བཤད། །ཅེས་སོགས་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ཉེས་དམིགས་རྣམས་

དྲན་པར་བའོ། །

ཞུ་སྒིག་པ་ནས་ཕི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༧ ཚེས་༦ ཉིན་ལ། 
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དཔེ་སྐྲུན་ཞུས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། གུས་པ་བདག་ལྷ་རམས་ལོ་རིམ་མཐའ་མ་ 

(༢༠༠༩/༢༠༡༠) གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ། མདོ་རྩའི་མཆན་འགེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་འདི་དཔེ་ཀོག་

བེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་སེར་བེས་ལྷ་རམས་འཛིན་གྲྭར་ཉིན་རེར་

མཚོ་ཊིཀ་ཤོག་ངོས་ལྔ་དྲུག་ཙམ་དང་སྐབས་རེར་གསུང་ཆོས་ཀིས་ཆོས་ར་ཚུགས་རྒྱུ་མ་བྱུང་

སྐབས་ཤོག་ངོས་བཅུ་གངས་ཙམ་འགོ་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་ན། དེ་འཕོས་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་དཀོན་

ཡང་ནམ་བྱུང་ལ་དཔེ་ཀོག་ཕན་བུ་རེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བས། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་བྱུང་། ཕན་

གིས་དཔེ་ཀོག་བས་པའི་མཆན་འགེལ་དཔེ་གཟུགས་འདི་བློ་གིང་ཤག་སྐོར་མཁན་ཟུར་རིན་པོ་

ཆེ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་སྟེ་བློ་གིང་གྲྭ་ཚང་ནས་ ༡༩༨༤ 

ལོར་མཐུན་རྐེན་ཧ་ཅང་དཀོན་པའི་སྐབས་སུ་དཔེ་སྐྲུན་གནང་བ་དེ་རང་ལགས་ཤིང་། ཕག་དཔེ་

འདི་ནང་ཡིག་འབྲུ་ཆད་པ་དང་། ཉམས་པ་དང་། མི་གསལ་བ་དང་། སྐབས་རེ་ཡིག་ཕེང་ཙམ་ཆད་

པ་དང་། ཡིག་ཆེན་ཡིག་ཆུང་ཕན་ཚུན་ནོར་བ་སོགས་ཀིས་ཧ་ཅང་དཔེ་ཀོག་བེད་ཁག་པོ་

འདུག །ལོ་གཉིས་ཀི་མཚམས་སུ་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤོད་མཐའ་མའི་སྐབས་སུ་མཆན་འགེལ་

འདི་མཚོ་ཊིཀ་ལྟར་གདན་ས་གསུམ་དུ་ཡོངས་ཁབ་ཀིས་གཟིགས་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན་སྤི་ཡོངས་ལ་

ཕན་ཐོགས་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡོང་ངེས་རེད་བསམ་པ་སྔར་ནས་ཡོད་མུས་སུ་པར་རྩ་ཐབས་

འཚོལ་བས་སྐབས་སྟབས་ལེགས་ཀིས་བློ་གིང་གྲྭ་ཚང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་ནས་པར་རྩ་གནང་སོན་

བྱུང་སྟེ། རེས་སུ་པར་རྩ་དེ་ལ་ཞུ་དག་སྐབས་དེའི་མ་དཔེ་བློ་གིང་གྲྭ་ཚང་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་བ་དེ་

རང་རེད་འདུག་པས། འོ་ན་དཔེ་སྡུར་བ་ས་མཆན་འགེལ་གཞན་ཞིག་ཐབས་ཤེས་མ་ཞུས་ན་གཏན་

ནས་ཡོང་ཐབས་མི་འདུག་སྙམ་སྟེ། ལོ་གཅིག་ཙམ་གི་རིང་རྒྱ་གར་ནང་དགོན་པ་དང་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གང་སར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཐབས་ཤེས་བས་ཀང་བློ་གིང་གྲྭ་ཚང་ནས་དཔེ་

སྐྲུན་གནང་བའི་མཆན་འགེལ་དེ་ཉིད་མ་གཏོགས་ལག་སོན་མ་བྱུང་སྟབས།དེ་ནས་བོད་དུ་ཐབས་
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དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

ཤེས་བས་ཏེ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཚུད་ལ་ཞང་ཀང་གི་ལིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་

མཆན་འགེལ་ཞིག་ལག་སོན་བྱུང་བའི་མཚམས་ནས་ཞུ་དག་གི་ལས་འགོ་བཙུགས། ཞུ་དག་

སྐབས་ཉིན་གཅིག་ལ་བོད་ནས་ཐོན་པའི་མཚོ་ཊིཀ་གི་དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད་དུ། འདུལ་ཊིཀ་ཉི་

མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་བོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ས་དགེ་རིང་གསུམ་དང་། ཇོ་འབྲུག་ཀར་གསུམ་

སོགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་འདུལ་བའི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ཉག་གཅིག་ཏུ་སོན་ཕིར། བོད་ཀི་

གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་འདུལ་ཊིཀ་འདིའི་དགོངས་པ་གཞིར་བཞག་གི་སྟེང་ནས་

ཕིས་སུ་འདུལ་བའི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་སྟབས་བདེ་རེ་གནང་བ་མ་གཏོགས། འདུལ་ཊིཀ་འདི་

ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ད་ལྟའི་བར་དུ་སུས་ཀང་གསུངས་མེད་པ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་མཇལ་

སྐབས་བོད་དུ་མཚོ་ཊིཀ་འདི་ཆོས་བརྒྱུད་བཞི་ཇོ་ནང་དང་བཅས་པས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་

སྙམ། མཚམས་དེ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་བཞིའི་བཤད་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ཏུ་མཚོ་ཊིཀ་གཟིགས་

ཀི་ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་ཞུས་ཏེ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པར་ཤེས། དེ་ལྟར་ཆོས་བརྒྱུད་བཞིས་མཚོ་ཊིཀ་

གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་གཅིག །དེ་དང་མདོ་རྩ་མཆན་འགེལ་སྦྲགས་ནས་གཟིགས་ན་དགེ་མཚན་

ཆེ་བ་དང་གཉིས། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པ་གནས་པ་ལ་གལ་ཆེའི་ནང་གི་གལ་ཆེར་གཟིགས་ནས་མཚོ་སྣའི་ཁུལ་དུ་མཚོ་ཊིཀ་དང་

མཆན་འགེལ་གི་དཔེ་རྒྱུན་འཚོལ་ཞིབ་ཏུ་མངགས་ཏེ་མ་ཕི་བིས་མ་ཞིག་རེད་པ་ཤིང་པར་ལ་

བརྐོས་ཏེ་ད་ལྟར་པོ་ཏ་ལའི་ཞོལ་པར་ཁང་དུ་བཞུགས་གནང་མཛད་པ་དང་གསུམ། རྒྱ་གར་ནང་

ཆོས་བརྒྱུད་བཞིའི་བཤད་གྲྭ་ཚང་མར་མཆན་འགེལ་འདིའི་དཔེ་རྒྱུན་ཧ་ཅང་དཀོན་ཅིང་། ད་བར་

དེབ་གཟུགས་སུ་གཏན་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་མེད་པ་བཞི་ལས་ཕན་གིས་དཔེ་སྐྲུན་གི་བ་བའི་ཁུར་

ཡོངས་རོགས་བླངས་ཏེ་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་བཞི་ཇོ་ནང་དང་བཅས་པའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་

སློབ་གཉེར་བ་ཡོངས་ལ་མདོ་རྩ་མཆན་འགེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་དཔེ་སྡུར་མའི་དཔེ་དེབ་འདི་

ཉིད་འགེམས་སེལ་ཞུ་ཆེད་དུ་དེབ་གངས་༢༠༠༠༠ཉི་ཁི་ཐམ་པ་ཐཱའི་ཝན་ནང་པའི་ཤེས་ཡོན་བདེ་རྩ་

ལྷན་ཚོགས་ནས་མཆོད་སྦྱིན་དུ་སྩལ་བར་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

དཔེ་དེབ་འདི་༢༠༡༠ནས་ད་བར་ལོ་བཞི་ལྷག་ཙམ་མཇུག་མ་གྲུབ་པར་ལུས་པ་ནི། འདིའི་མ་

དཔེ་མི་གསལ་བ་སོགས་ལས་དཔེ་སྡུར་བས་སའི་མཆན་འགེལ་གི་པར་མ་གཞན་ཞིག་རྒྱ་གར་

དང་བོད་གཉིས་སུ་ཐབས་འཚོལ་བས་ནས་ལོ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་འགོར་བ་དང་། དཔེ་སྡུར་བས་

ཏེ་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་ལོ་ཡུན་དེ་ཙམ་འགོར་ནས་ཕག་དཔེ་འདི་ཉིད་དོན་གཉེར་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་རྣམས་

ལ་དུས་འགངས་ཤོར་བ་དང་། མ་ཟད་འདིའི་ནང་ཆད་ལྷག་ནོར་བ་ཡོད་ཚེ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ཅུང་ཟད་ཐུགས་བློ་ཁེངས་པ་ཙམ་ཡོད་ན་རིས་མེད་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ཞབས་

འདེགས་ཅུང་ཟད་ཙམ་དང་བསོད་ནམས་ཀི་བགོ་སྐལ་དུ་ཡང་བསམ་མོ། །

མཆན་འགེལ་འདིའི་ཁད་ཆོས་དང་པར་སྐྲུན་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི།

རྩ་བའི་མདོ་ལ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་སོ་ཐར་གི་མདོ་དང་། བཤད་པའི་མདོ་ལ་ལུང་སེ་

བཞི་དང་། ཕོགས་མཐུན་གི་མདོ་ལ་སྦྱངས་ཡོན་བཅུ་གཉིས་བསྟན་པའི་མདོ་ཚན་དགུ་བཅས་

བཞུགས་པ་དང་། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨ་བའི་ལུགས་ལ་རྩ་བཤད་ཕོགས་མཐུན་གི་འདུལ་

བའི་ལུང་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དགོངས་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར་འགེལ་ཞིང་། ཚིག་ཉུང་ཞིང་དོན་གསལ་

བའི་བསྟན་བཅོས་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ་འདི་ལས་ལྷག་པའི་རྒྱ་གར་མཁས་པས་མཛད་པའི་བསྟན་

བཅོས་གཞན་མེད་པས་མེས་པོ་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀིས་བཀར་བཏགས་ཅིང་ལོ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་

ཀང་བསྒྱུར་བ་ནས་བཟུང་།འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ།དེའི་འགེལ་བ་རང་འགེལ་དང་། རྒྱ་ཆེར་

འགེལ། འགེལ་ཆུང་དང་། ཤེས་རབ་བེད་པ།བཅས་རྒྱ་གར་མཁས་པས་མཛད་པའི་འདུལ་བའི་རྩ་

འགེལ་གཞུང་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་མཁེེན་མཚོ་སྣ་བས་ཕི་རབས་ཀི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ་མདོ་

རྩ་མཆན་འགེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་འདི་ཉིད། ལུང་རྣམ་འབེད་དང་། དེའི་འགེལ་པ། མདོ་རྩའི་

རང་འགེལ། རྒྱ་ཆེར་འགེལ། འགེལ་ཆུང་བཅས་འདུལ་བའི་གཞུང་ལྔ་གཞིར་བས་ཏེ། མཚམས་སུ་

འདུལ་བའི་ལུང་དང་བསྟན་བཅོས་གཞན་གི་ལུང་ཚིག་ཀང་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་ཏེ་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་
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དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

བའི་གཞུང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། འདུལ་བའི་མདོ་

རྣམས་རོགས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་གི་མདོ་རྩའི་གཞུང་ཆ་ཚང་བ་འགེལ་བཤད་བགིས་པས་འདུལ་

བའི་ལུང་དང་བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་གི་བརོད་བ་ཆ་ཚང་བས་ན་མཆན་འགེལ་འདི་དང་། མཚོ་

ཊིཀ་གཉིས་སྦྲགས་ཏེ་ཞིབ་གཟིགས་གནང་ཐུབ་ཚེ་ལུང་དང་བསྟན་བཅོས་གཞན་བཀག་མི་དགོས་

པར་འདིས་འཐུས་པ་དང་། མ་ཟད་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ཀང་། མདོ་རྩ་མཆན་འགེལ་དང་མཚོ་

ཊིཀ་གཉིས་ཀིས་འདུལ་བ་ལུང་དང་བསྟན་བཅོས་མདོ་རྩ་སོགས་ཀི་དགོངས་པ་ཆ་ཚང་བ་འགེལ་

ཡོད་པ་འདིས་འཐུས་པར་དགོངས་ཏེ། འདུལ་བའི་སྐོར་ལ་འགེལ་པ་ཉུང་ཤས་ལས་མཛད་མེད་པ་

དང་། རེའི་ལམ་རིམ་གསོལ་འདེབས་སུའང་། རྣམ་དག་ཚུལ་ཁིམས་ངད་ལྡང་ཟངས་ཆེན་

པ། །འདུལ་བ་འབུམ་སེའི་མངའ་བདག་མཚོ་སྣ་བ། །ཞེས་འདུལ་བ་ལུང་དང་དེའི་དགོངས་འགེལ་

གི་བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་ལ་མངའ་བརེས་པའི་སོ་ནས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པ་མཛད་པ་བཅས་

ལས་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་འདུལ་བ་ལུང་དང་མདོ་རྩ་བའི་བོད་འགེལ་གི་བསྟན་བཅོས་འདི་ལས་

ལྷག་པ་མ་མཆིས་པས་ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀིས་གཅེས་པར་མཛོད་ལ། 

མཚོ་སྣ་བས་མཆན་འགེལ་འདི་ཉིད་སྔོན་ལ་བརྩམས་ནས་རེས་སུ་འདུལ་བ་མཚོ་ཊིཀ་

བརྩམས་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་རིམ་བླ་བརྒྱུད་ཀི་རྣམ་ཐར་ལས། འདུལ་བའི་མདོའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་

འོད་ཟེར་ཞེས་བ་བ་བརྩམས་ཏེ། དཀར་ཕོགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་འདི་ལ་བསྔགས་པ་བརོད་

ཕིར་བརྩམས་མ་ཐག་དཀར་ཕོགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་གེགས་བམ་གདན་དྲངས་ཏེ་སླར་ཡང་ལན་

གཉིས་པ་བརྩམས་ཞེས་གགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མཚོ་ཊིཀ་ལས། ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་

པ་བཅུའི་འབྲུ་སྣོན་ནི་རྣམ་འབེད་འགེལ་དང་གཞི་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །ཁོ་བོས་གཞུང་གི་མཆན་

ཡིག་ཏུ་བཀོད་པ་དེར་བལྟའོ། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་མཆན་འགེལ་ལས། སྦྱོར་ལྟུང་གཏན་མེད་དེ་

ནི་འཐད་དམ་མི་འཐད་དཔད་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའི་ཐད་མཚོ་ཊིཀ་དུ། རྐུ་སེམས་

ཡོད་པས་སྦྱོར་ལྟུང་མེད་པའི་ཕམ་རྐང་དེ་མི་རིགས་པར་སེམས་སོ། །ཞེས་སོགས་རྣམ་ཐར་

དང་། གཞུང་གི་རྩོམ་འགོས་བཅས་ལས་ཤེས་ཐུབ། 
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བས་མདོ་རྩའི་དགོངས་འགེལ་གི་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་གཉིས་ལས་

མཆན་འགེལ་འདི་ཉིད་མདོ་རྩ་བའི་གཞུང་ཆ་ཚང་བའི་སྤི་ཁོག་བསྒིགས་པ་ཙམ་ལས་གལ་གནད་

ཆེ་སར་ཡང་དམིགས་བསལ་གི་འགེལ་བཤད་མེད་པས་མདོ་རྩ་བའི་སྤི་དོན་དང་། མཚོ་ཊིཀ་ནང་

མཆན་འགེལ་བཞིན་མདོ་རྩའི་དོན་རྣམས་མཐར་ཆགས་སུ་མ་འགེལ་བར་མཆན་འགེལ་དུ་མི་

གསལ་བའི་རིགས་ལ་འགེལ་བཤད་དང་། ཕལ་ཆེ་བའི་སྐབས་མདོ་རྩའི་ཚིག་དྲངས་ཏེ། སྤི་དོན་

དང་ཡན་ལག་གི་དོན་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་མཐའ་དཔད་པ་དང་། མཆན་འགེལ་དུ་མི་གསལ་བའི་

དོགས་དཔོད་དང་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་འགེལ་བཤད་གནང་འདུག །དཔེར་ན། ངེས་པར་འབྱུང་བའི། 

ཞེས་པའི་མདོ་རྩའི་ཚིག་འདི་རང་ལ་མཆན་འགེལ་དུ། ངེས་པར་འབྱུང་བ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

སྟེ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མེད་ཀང་མཚོ་ཊིཀ་ནང་དུ། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ངེས་

པར་དང་འབྱུང་བ་གཉིས་ཀི་དོན་སོ་སོར་གསུངས་ཤིང་། འབྱུང་བའི་སྒ་དོན་ལྔ་ལ་འཇུག་པའི་

མཚན་གཞི་སོ་སོར་བཀོད་ནས་སྐབས་འདིར་ངེས་པར་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་འབེལ་བས་འབྱུང་བའི་

སྒ་དོན་ཐོབ་བ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་ཤིང་། གང་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བ། གང་གིས་ངེས་པར་

འབྱུང་བ། གང་ངེས་པར་འབྱུང་བ། གང་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་སོགས་ཚིག་དེ་རང་ལ་ཤོག་

ངོས་གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་གིས་འགེལ་བཤད་གནང་སྟེ་མཐའ་དཔད་ནས་གསུངས་པ་དེ་འདྲའི་ཁད་

པར་མང་དུ་མཆིས་པས་མདོ་རྩ་བའི་མཐའ་དཔོད་ཡིན་པ་བཅས་གོང་གི་གསུངས་ཚུལ་རྣམས་

ལས་གསལ་བས་དེ་ལྟར་ཐུགས་ལ་ངེས་ནས་རང་ཤག་ཏུ་བང་ཁི་བཀོད་ལེགས་སུ་མཛེས་ཆོས་

སུ་བསྒིགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ཆེད་དུ་འབུལ་བས་གང་ནུས་ཀིས་

མཆན་འགེལ་དང་མཚོ་ཊིཀ་སྦྲགས་ཏེ་དཔེ་ཀོག་གནང་ནས་བསླབ་གཞི་ཕ་མོ་ཚུན་ཆད་ནས་ལག་

ལེན་དུ་འགེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཡིན།

ཞུ་དག་བེད་སྟངས་སྐོར།

༡༽ ཞུ་དག་ཐེངས་དང་པོ་ནི། གཅིག་གིས་མ་དཔེ་ཀོག་བཞིན་དུ་ཅིག་ཤོས་ཀིས་པར་རྩར་
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དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

མཛུབ་འདེད་ཀིས་མ་དཔེ་ཇི་བཞིན་བཅོས་སྒྱུར་གིས་ཞུ་དག་བས།

༢༽ ཞུ་དག་ཐེངས་གཉིས་པ་ནི། མ་དཔེ་ནང་ཡིག་འབྲུ། ཚིག།ཚིག་ཕེང་ཙམ་ཆད་པ་

དང་། མི་གསལ་བ། ཡིག་འབྲུ་ཉམས་པ་རྣམས་ཞང་ཀང་གི་ལིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་མདོ་རྩའི་མཆན་

འགེལ་དང་མཚུངས་སྡུར་གིས་དཔད་དེ། ཆད་པ་རྣམས་བསྣན། མི་གསལ་བ་རྣམས་གསལ་པོ་

དང་། ཡིག་འབྲུ་ཉམས་པ་རྣམས་སླར་གསོ་བར་བས་ཏེ་ཞུ་དག་བས།

༣༽ ཞུ་དག་ཐེངས་གསུམ་པ་ནི། འགོ་ནས་མཇུག་བར་གཙོ་བོར་བར་སྤོད་ཀི་གཞུང་དང་མི་

མཐུན་པ་ཕད་རྣམ་དབེ་དག་སེབ་སོགས་ནོར་བཅོས་དགོས་ངེས་རྣམས་ལ་ནོར་བཅོས་ཀིས་ཞུ་

དག་བས།

༤༽ ཞུ་དག་ཐེངས་བཞི་པ་ནི། འགོ་ནས་མཇུག་བར་གཙོ་བོར་ནང་དོན་སྔ་ཕི་མཚམས་

སྦྱོར་བེད་བཞིན་བེད་བཞིན་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དང་། དོགས་པ་ཡོད་པ་དང་། གོ་མ་བདེ་བའི་

རིགས་བཅས་ལ་དཔེ་སྡུར་ཆེད་དུ་སྨྱུ་གུ་དམར་པོས་རྟགས་བརྒྱབས་ཏེ་ཞུ་དག་བས།

༥༽ ཞུ་དག་ཐེངས་ལྔ་པ་ནི། འགོ་ནས་མཇུག་བར་ནོར་བཅོས་དང་དཔེ་སྡུར་དགོས་ངེས་

ཅན་རྣམས་ལ་ནོར་བཅོས་དང་དཔེ་སྡུར་བས། 

༦༽ ཞུ་དག་ཐེངས་དྲུག་པ་ནི། མཐའ་མའི་ཞུ་དག་དང་དཔེ་སྡུར་ཞུ་དག་བས།

ནོར་བཅོས་དགོས་ངེས་རྣམས་ལ་རིགས་གཉིས་ཡོད་དེ། ཡི་གེ་མི་གསལ་བ་སོགས་ཀིས་

ནོར་བཅོས་དགོས་པ་དང་། ཡི་གེ་གསལ་ཡང་དོན་ལ་གོ་རྒྱུ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་

པའི་རིགས་གཉིས་ལས། སྔ་མ་ནི་མཆན་འགེལ་བཞི་དང་ཞིབ་བསྡུར་བས་ཏེ་མཇུག་ཏུ་ནོར་

བཅོས་ཀི་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལས་དཔེ་སྡུར་བས་མེད། ཕི་མ་ལ་ནི་དཔེ་བསྡུར་ཀིས་ནོར་

བཅོས་དང་། དཔེ་སྡུར་བས་ས་མེད་པའི ་རིགས་ལ་ཞུ་སྒིག་པས་ཀང་ནོར་བཅོས་བས་

ཡོད། མཆན་འགེལ་གི་མ་ཡིག་རྣམས་ལས་ནོར་བཅོས་དགོས་ངེས་ཀི་དཔེ་སྡུར་བེད་སའི་མ་

ཡིག་དང་དཔེ་སྡུར་བེད་ས་མེད་པའི་མ་ཡིག་རྣམས་གཞུང་ཡིག་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཤོག་ངོས་སོ་སོའི་

གཤམ་ལ་སྡུར་མཆན་དུ་བཀོད་པ་ལས་དོགས་གཞི་ཅན་དང་།གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དང་། དག་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

སེབ་མི་འགིག་པ་ཡོད་ཀང་ཅུང་ཟད་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་མ་དཔེ་བཞིན་རང་སོར་བཞག 

དཔེ་སྡུར་བེད་སྟངས་སྐོར་ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ཀིས་མཁེན་དགོས་པ་ནི། 

གྲངས། དཔེ་སྡུར་གཞུང་ཁག་གི་མཚན་བྱང་། མཛད་པ་པོའི་མཚན། བསྡུས་མིང་།

༡
སེ་དགེའི་མདོ་རྩ་བ།༢༠༠༢/༥ལ།ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀི་ཤེས་རིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བསྟན་འགྱུར་དཔེ་སྡུར་མའི་དེབ་གྲངས་༨༨
ཡོན་ཏན་འོད། <<སེ་>>

༢ སྣར་ཐང་མདོ་རྩ་བ། ཡོན་ཏན་འོད། <<སྣར་>>

༣ པེ་ཅིང་མདོ་རྩ་བ། ཡོན་ཏན་འོད། <<པེ་>>

༤ ཅོ་ནེ་མདོ་རྩ་བ། ཡོན་ཏན་འོད། <<ཅོ་>>

༥
རྣམ་འབྱེད་འགྲེལ་བ།༢༠༡༣/ ལོར་ཡེ་ཤེས་སེའི་ཆོས་པར་ཁང་

ནས་བསྐྲུན་པའི་བསྟན་འགྱུར་དེབ་གྲངས་༡༩༧
དུལ་བ་ལྷ། <<རྣམ་>>

༦
མདོ་རྩའི་རང་འགྲེལ།༢༠༡༣ལོར་ཡེ་ཤེས་སེའི་ཆོས་པར་ཁང་ནས་

བསྐྲུན་པའི་བསྟན་འགྱུར་དེབ་གྲངས་༢༠༡ཀ /༢༠༢ཁ
ཡོན་ཏན་འོད། <<རང་>>

༧

འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བའམ་ཊིཀ།༢༠༡༣ལོར་ཡེ་ཤེས་སེའི་ཆོས་

པར་ཁང་ནས་བསྐྲུན་པའི་བསྟན་འགྱུར་དེབ་གྲངས་༢༠༢ཀ/ 

༢༠༣ཁ/ ༢༠༤ག

ཆོས་བཤེས། <<ཊིཀ་>>

༨

འདུལ་བ་མདོའི་འགྲེལ་བའམ་འགྲེལ་ཆུང་།༢༠༡༣ལོར་ཡེ་ཤེས་

སེའི་ཆོས་པར་ཁང་ནས་བསྐྲུན་པའི་བསྟན་འགྱུར་དེབ་གྲངས་

༢༠༦ཀ / ༢༠༧ཁ

ཡོན་ཏན་འོད་ཅེས་

གྲགས།
<<ཆུང་>>

༩
བྱེས་ཀི་བོ་གིང་གྲྭ་ཚང་ནས་༡༩༨༤ལོར་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་མདོ་

རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་

བཟང་པོ།
<<མ་>>

༡༠
ས་སྐྱ་མཁན་པོ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་༢༠༡༡/༠༥ལ་བསྒིགས་པའི་

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་

བཟང་པོ།
<<ས་>>
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དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

གྲངས། དཔེ་སྡུར་གཞུང་ཁག་གི་མཚན་བྱང་། མཛད་པ་པོའི་མཚན། བསྡུས་མིང་།

༡༡

སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕོགས་བསྒིགས་

ཁང་གིས་༢༠༡༣/༠༧ལ་བསྒིགས་པའི་མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་

མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་

བཟང་པོ
<<སེར་>>

༡༢
ཞང་ཀང་གི་ལིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༢༠༠༥/

༠༦ལ་བསྐྲུན་པའི་མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་

བཟང་པོ།
<<ཞང་>>

༡༣
བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སེལ་བའི་

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།༼དྲྭ་ཐོག་ནས།༽

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་

བཟང་པོ།
<<གུ་>>

༡༤

འདུལ་བ་མཚོ་ཊིཀ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།

༡༩༩༣/༠༨ལ་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀི་ཤེས་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་

བསྐྲུན།

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་

བཟང་པོ།
<<མཚོ་>>

༡༥
འདུལ་ཊིཀ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ།༡༩༩༣ལོར་ཝཱ་ན་མཐོ་སོབ་དགེ་ལྡན་

སྤི་ལས་ཁང་ནས་བསྐྲུན།སྟོད་ཀ/ སྨད་ཁ

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་

གྲུབ།
<<རིན་>>

༡༦
ཞུ་སྒིག་པ། (ཞུ་སྒིག་པས་ནོར་བཅོས་དགོས་སྐབས་) དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་རོ་

རེ།
<<ཞུ་>>

དཔེ་སྡུར་བེད་སྟངས་ནི།  དཔེ་སྡུར་ཁག་གི་ཕག་དཔེར་དེབ་གངས་གཅིག་ཡོད་ཚེ་སྡུར་

མཆན་དུ་ཤོག་གངས་གཅིག་པུ་དང་།དེབ་གངས་དང་པོ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་ཡོད་ཚེ་རིམ་བཞིན་ཀ་

ཁ་ག་གསུམ་གིས་མཚོན་པར་བས་སྟེ་ལྷན་དུ་ཤོག་གངས་བཀོད་ཡོད།མ་དཔེའི་མཆན་འགེལ་ཀོག་

པའི་སྐབས་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དང་། དོགས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཚིག་གསལ་པོ་ཡོད་ཀང་ནོར་བར་

ཐག་ཆོད་པའི་རིགས་རྣམས་ལ་དཔེ་སྡུར་བས་པ་མ་གཏོགས་ཚིག་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཚད་ལ་དཔེ་སྡུར་

བས་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན།ཕན་གིས་དཔེ་སྡུར་བེད་པའི་དགོས་པ་ནི། ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ལ་འགོ་ནས་

མཇུག་བར་ནང་དོན་གི་གོ་བ་སྟེར་ཐུབ་པ་འདི་རང་ལས་མེད་པས་གོང་གསལ་རྣམས་ལ་དཔེ་སྡུར་

བས་པ་འདི་གས་འཐུས་པར་བསམ། ཕན་གིས་དཔེ་སྡུར་བེད་སྐབས་ནོར་བ་ཐག་ཆོད་པའི་རིགས་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

གཞུང་ཡིག་ནས་ཕྱུང་བ་མ་གཏོགས་ཟུར་བལྟའི་པར་མའི་ནང་གི་ཚིག་ལ་གོ་རྒྱུ་ཆེ་བ་དང་མ་དཔེ་

ནང་གི་ཚིག་དེ་རྣམས་གོ་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་པ་རྣམས་ཀང་མ་དཔེ་བཞིན་རང་སོར་བཞག །རྩ་

བ་ཁག་བཞི་དང་དཔེ་སྡུར་བས་པ་ནི། སེ་དགེ་པར་མ་གཞིར་བས་པའི་བསྟན་འགྱུར་ཁོད་ཀི་མདོ་

རྩ་དཔེ་སྡུར་མའི་མཆན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ལས་རྩ་བ་གཞན་གསུམ་དང་མཚུངས་སྡུར་གིས་དཔེ་

སྡུར་བས་མེད། དེ་འཕོས་གཞུང་ཚན་རྣམ་འབེད་འགེལ་ནས་འདུལ་ཊིཀ་རིན་ཆེན་ཕེང་བའི་བར་

འདུལ་འགེལ་བཅུ་གཅིག་རྣམས་དང་དངོས་སུ་མཚུངས་སྡུར་གིས་དཔེ་སྡུར་བས་པ་ཡིན། དཔེ་

སྡུར་རྩ་བ་བཞི་མཐུན་ཚེ་<<རྩ་བཞི་>>དང་མཆན་འགེལ་བཞི་མཐུན་ཚེ་<<མཆན་བཞི་>>ཞེས་སྡུར་

མཆན་དུ་བཀོད་ཡོད། མཆན་འགེལ་འདིའི་ནང་གཞུང་ཡིག་ཏུ།ཡིག་ཆེན་དང་ཡིག་ཆུང་གི་སྡུར་

མཆན་ཁད་པར་འབེད་བེད་ནི། མཚམས་རྟགས་དང་མཆན་རྟགས་གཉིས་ཀའམ་མཆན་རྟགས་

ཡིག་ཆེན་ཡིག་ཆུང་གང་གི་མཚམས་སུ་ཡོད་པ་དེའི་སྡུར་མཆན་ཡིན།སྐབས་རེ་ཡིག་ཕེང་གཅིག་

ཙམ་མཆན་འགེལ་ལྔ་པོ་ཕན་ཚུན་མཚམས་སུ་མི་མཐུན་པ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་ཡོད་སྐབས་

སྡུར་མཆན་གཅིག་ཏུ་འགེལ་བཤད་བས་ཏེ་གཞན་རྣམས་ཀི་སྐབས་ཆད་ལྷག་གི་རྟགས་བརྒྱབས་

པ་མ་གཏོགས་འགེལ་བཤད་བས་མེད། གཞན་རྣམས་བསྟན་འགྱུར་དཔེ་སྡུར་མ་ཇི་བཞིན་དཔེར་

བླངས་ཏེ་མཚོན་རྟགས་སོགས་སྤད་པ་ཡིན།

མཚོན་རྟགས་གསལ་བཤད།

༡ དཔེ་རྟགས་ (<<>>)  ནི་སྡུར་མཆན་དུ་དཔེ་ཆའི་མཚན་བང་བསྡུ་སྐབས་སྤད་ཡོད།

༢ ཨང་རྟགས་སོར་ཁིམ་མ་ (ABC ་་་་་་་)  ནི་གཞུང་ཡིག་དང་སྡུར་མཆན་ཕན་ཚུན་གཏུག་

བེད་དུ་སྤད་ཡོད།

༣ ལྷག་རྟགས་ ( + )  ནི་སྡུར་མཆན་གི་ནང་དུ་སྤད་ཡོད་ལ། དེའི་རེས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ལྷག་

པའམ་ཡོད་པ་མཚོན་བེད་ཡིན།

༤ ཆད་རྟགས་ ( - )  ནི་སྡུར་མཆན་གི་ནང་དུ་སྤད་ཡོད་ལ། དེའི་རེས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ཆད་
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དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

པའམ་མེད་པ་མཚོན་བེད་ཡིན།

༥ མཚམས་རྟགས་ ( : )  ནི་གཞུང་ཡིག་གི་ནང་དུ་སྤད་ཡོད་པ་སྟེ། སྡུར་གཞི་དང་ཟུར་

བལྟའི་པར་མའི་བར་ཕན་ཚུན་ཚེག་ཁིམ་གཉིས་ཡན་མི་འདྲ་བ་བྱུང་སྐབས་མི་འདྲ་བ་དེའི་སྔོན་དུ་

མཚམས་རྟགས་དང་མཐར་སྡུར་མཆན་ཨང་རྟགས་སྤད་ཡོད་ཅིང་། ཚེག་ཁིམ་མི་འདྲ་བ་གཅིག་ལ་

ནི་ཨང་རྟགས་སྤད་པ་ལས་མཚམས་རྟགས་སྤད་མེད།

༦ སྡུད་རྟགས་ ( ་་་་་་་ )  སྡུར་མཆན་དུ་སྡུད་རྟགས་ཀིས་ཚེག་བར་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་ཡོད།

 ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ཀིས་མཆན་འགེལ་ཀོག་ཚུལ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་

ཏུ།  མདོ་རྩའི་ཚིག་གི་ནང་ཚིག་ཕད་(རོགས་ཚིག བེད་སྒ། འབེལ་སྒ། རྒྱན་སྡུད། འབེད་སྡུད། དང་སྒ།)འདི་

དག་མཆིས་ཚེ་སྐབས་རེ་ཚིག་ཕད་བཞག་སྟེ་ཡིག་ཆུང་དང་སྦྱར་ནས་ཀོག་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་

དེ། དཔེར་ན་ཤོག་གངས་༣༣ ནང་། ”སོག་ཆགས་དག་ཀུན་ཏུ་འཆགས་སོ། །པས་སོག་ཆགས་དང་

བཅས་པའི་ཆུ་ལ་ཁྲུས་རས་ཉིས་རིམ་པར་ཁྲུས་མི་བའོ། །” ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དེས་ཕད་གཞན་ལ་ཡང་

རིགས་བསྒེས་ཀིས་ཀོག་ཚུལ་ཤེས་པར་བ་ལ། 

ཡང་མདོ་རྩའི་ཚིག་གི་ནང་ཚེག་བར་རམ་ཚེག་ཁིམ་གཉིས་བཞག་སྟེ་ཡིག་ཆུང་དང་སྦྱར་

ནས་ཀོག་དགོས་པ་རྣམས་ནི་གཞུང་ཡིག་ཏུ་རི་མོའི་ཐིག་གིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། དཔེར་

ན། “ལྕགས་ཀིས་དོག་ལེ་ཡང་ངོ༌། །ནི་སླང་ངའི་དབིབས་འདྲ་བ་སྟེ།” ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི། མ་དཔེ་

བཞིན་བིས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཞུ་སྒིག་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་དུ་བགིས།



༄༅། །འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་མཆན་འགེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་

ཅེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༼ལུང་གཞིའི་སྐབས་ཀི་རབ་བྱུང་གི་གཞི།༽

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བི་ན་ཡ་སཱུ་ཏྲ། བོད་སྐད་དུ། འདུལ་བའི་མདོ། བམ་པོ་དང་

པོ། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ངེས་པར་འབྱུང་བ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ་དེ་ཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

དབང་དུ་བས་ཏེ་རྩོམ། ༸སོམ་པ་བླང་བའི་ཡུལ་དགེ་འདུན་མཚམས་དེ་ན་དགེ་སློང་ཇི་སྙེད་གནས་པ་

ཐམས་ཅད་ལས་ཀི་གནས་དེར་འདུས་ཏེ་ཚོགས་པ་ན་སོམ་པ་ལེན་པ་པོ་དེས་ཉན་ཐོས་དགེ་སློང་གི་ཆ་

ལུགས་འདི་བཞིན་བས། དགེ་འདུན་ལ་རྒན་རིམ་དང་གཞོན་རིམ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཁིམས་རྒན་རིམ་

ལ་ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་བཙུགས་པའི་ཕག་འཚལ་ཏེ། ལག་པ་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་འདི་ནི་ཙོག་པུར་འདུག་

པ་ན་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཞེས་པ་སྟེ་ལུང་གཞི་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་རྒན་རིམ་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་བཅུག་སྟེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་

ཙོག་ཙོག་པུར་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཕག་འཚལ་བ་ན་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་ནི་ཚིག་འདིས་བསྟན་པ་མིན1་ཏེ། ཕག་

འཚལ་ཏེ་ཞེས་སྔར་སོས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །ཙོག་ཙོག་པུར་ཏེ་པུས་མོ་གཉིས་གེན་དུ་ཙོག་

ཙོག་པུར་འབྱུང་བས་<<གཞི་ཊིཀ་>>འདུག་ཅིང༌། བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མཛད་

1  མིན། <<ཞང་>>ཡིན། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པར་གྱུར་པ་ལན་གསུམ་དང༌། གསོལ་བ་ནི་ཞུ་བའོ། །བཏབ་པ་ནི་

ཕུལ་བས་ཏེ་ཞུ་བ་ཕུལ་བར་གྱུར་པ་གསུམ་དང་ཞེས་པའོ། །༸ལས་བརོད་པ་གསུམ། གསོལ་བ་གཅིག་དང་

གངས་བཞི་ཡོད་པའི་ལས་ཀིས་ཅིག་ཅར་ནི་དུས་གཅིག་ཏུ་སྟེ་རིམ་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དུས་གཅིག་ཏུ་

གང་དང་གང་ཐོབ་ཅེ་ན། རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་བར་མའི་དགེ་བ་དང་། བསྙེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སློང་གི་

སོམ་པ་སྟེ་གཉིས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་ཁད་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཡུལ་དེའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་

ནི། ཊིཀ་ལས། ལྟ་བུ་ནི་ཞེས་བ་བའི་སྒ་ནི་རྣམ་པའི་ཚིག་ཡིན་ཏེ་སྔོན་གི་ཆོ་གའི་རྣམ་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུར་རིག་པར་བའི་

རྣམ་པ་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །སྔོན་གི་ཆོ་གའོ། །

ད་ནི་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བ་སྟེ་ཆེད་དུ་བ་བ་གང་གི་ཕིར་གནས་ན། རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་

བསྙེན་པར་རོགས་པ་དེའི་ཕིར་ཡུལ་གང་ན་གནས་ན་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་ལ་རྣམ་པ་ཅི་ཞིག་ཏུ་

གནས་ན་མཁན་པོ་ཉིད་དུ་གནས་པ་སྟེ་མཁན་པོ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་ལའོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་

རོགས་པ་དག་ཡོད་ཀི་མི་གནས་པ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བར་སྦྱར་<<ཊིཀ་>>རོ། །༸དགེ་ཚུལ་གི་མཁན་པོ་

ནི། དང་པོའི་མཁན་པོ་ཡིན་ཏེ་གཞན་གི་མཁན་པོ་ཉིད་པས་དང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །མཁན་པོར་

གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་རབ་<<ཊི་>>ཏུ་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་མ་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་

ནས་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྟེ ་བར་ཆད་མེད་པ་ལ་ཁོ ་བོས་ཁོད་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ ་ཞེས་སྐབས་

དབེའོ། །སོམ་པ་རྣམས་སྦྱིན་པའི་གོ་རིམ་བསྟན་པའི་ཕིར། དགེ་བསྙེན་ཉིད་དང༌། དགེ་ཚུལ་ཉིད་

དང་། དགེ་སློང་ཉིད་དང་ཚིགས་གསུམ་པོ་དག་གིས་ཚིགས་སྔ་མ་སྔ་མ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་

པ་སྟེ་ཚིགས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཉེ་བར་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཚིགས་ཕི་མ་ཕི་མ་མི་བའོ། །ཚིགས་སྔ་མ་མེད་པ་ལ་ཕི་མ་སྦྱིན་

པར་བེད་ན་སོམ་པ་སྐྱེ་ཡང་འབོགས་པ་པོ་ལ་ཉེས་བས་སྐྱེད་པར་ལུང་གེང་གཞི་དང་མདོ་རྩ་འགེལ་ལས་འབྱུང་

ངོ་། །སྐྱབས་སུ་འགོ་བར་ཁས་བླང་བའི་ཚིག་ནི་སོམ་པ་བླང་བའི་ཚིག་གི་འགོ་རྩོམ་པ་དང་སྟེ་

རྩོམ་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ཁས་བླང་བའི་ཚིག་དེ་ཉིད་དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་ཚུལ་དུ་ཁས་བླང་བའི་ཚིག་གི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འགོ་རྩོམ་པ་ཡིན་2ཞེས་ཊིཀ་ལས་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །སེལ་བ་དགེ་བསྙེན་ཉིད་དུ་ཁས་བླང་བའི་ཚིག་དང་

དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཁས་བླང་བའི་ཚིག་ལན་གསུམ་བརོད་པར་བའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་དགེ་བསྙེན་གི་

བསླབ་པ་ལྔ་དང་དགེ་ཚུལ་གི་བསླབ་པ་བཅུ་བརོད་པར་བའོ། །དེའང་འདི་དང་འདི་སོང་ངོ་ཞེས་སོང་བར་

ཁས་བླང་བའི་ཚུལ་གིས་ལན་གསུམ་བརོད་པར་བའོ། །མཁན་པོ་རང་གིས་བ་བ་ཅི་བས་ནས་གཏད་

ན་དགེ་བསྙེན་ཉིད་དུ་ཁད་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་པ་བིན་ནས་སུ་ལ་གཏད་ན་དགེ་

སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་བའི་དགེ་སློང་ལ་སོམ་པ་ལེན་པ་པོ་དེ་གཏད་པར་བ་སྟེ་འདི་དགེ་འདུན་ལ་

ཞུས་ཤིག་ཅེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་གཏོད་པའོ། །ཅི་ཞེས་བ་བ་ནི་དྲི་བའི་ཚིག་གི་སྟེགས་སོ། །བར་ཆད་ཀི་དྲི་མས་

མ་གོས་པར་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་མཁན་པོ་ལ་དྲིས་ལ། དག་ན་དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་བར་བ་སྟེ་

རབ་ཏུ་འབིན་པའི་ཞུ་བ་བའོ། །དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་གནས་ཁང་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ལ་ཡང་ཞུར་

རུང༌། གནས་ཁང་སོ་སོ་ན་དགེ་སློང་བཞི་ཡན་ཆད་སྟན་གཅིག་ལ་འཁོད་པ་ལ་ཡང་ཞུར་རུང་ཞུས་

པ་ན་གལ་དེ་ན་འཁོད་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་དག་སྟེ་བར་ཆད་མེད་ན་རབ་

ཏུ་འབྱུང་བར་བའོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །

མི་བརོད་ན་ཉེས་བས་<<ལུང་>>སོ། །མཁན་པོར་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ་པར་

བའོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་འདོད་པ་དེའི་གཙུག་ཕུད་བཞག་སྟེ་དེ་མ་གཏོགས་པ་ནི་མཁན་པོའམ་མཁན་པོས་

བསྐོས་པའི་འདྲེག་མཁན་གིས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེག་པར་བའོ། །གཙུག་ཕུད་གང་གི་ཚེ་བེག་ཅེ་ན། གཙུག་

ཕུད་བེག་གོ་ཞེས་དྲིས་ནས་དེ་བེག་ཏུ་སྟེར་ན་གཙུག་ཕུད་དེ་བེག་པར་བའོ། །རབ་<<ཊི་>>ཏུ་

འབྱུང་འདོད་པ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེག་པ་དེས་དུས་དང་མཐུན་པའི་ཆུས་ཁྲུས་བའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་མཁན་པོས་རབ་

ཏུ་འབྱུང་འདོད་པ་དེ་ལ་གོས་ངུར་སྨིག་ལ་སོགས་པ་རུང་བའི་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་གོས་གཉིས་པོ་

2  ཡིན། <<ཊིཀ་(ཀ་༡༨)>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༧༣)>>མིན། <<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དག་སྦྱིན་པར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་དང་གདིང་བ་དང་ཆུ་ཚགས་ཀང་སྦྱིན་པར་བའོ། །དེས་ཀང་མཁན་པོའི་

རྐང་པ་གཉིས་ལ་མགོས་གཏུགས་པའི་ཕག་འཚལ་ཏེ་ཆོས་གོས་དེ་དག་བླང་བར་བའོ། །དེའི་འོག་

ཏུ་མཁན་པོས་དེ་ལ་ཆོས་གོས་དེ་དག་བསྐོན་པར་བའོ། །གོས་བསྐོན་པ་ན་རབ་ཏུ་འབྱུང་འདོད་པ་དེ་ཟ་

མའམ་མ་ནིང་ངམ་མཚན་གཉིས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དེའི་མཚན་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་དེས་མ་ཚོར་

བར་མཁན་པོས་བརྟག་གོ །དགེ་སློང་ཡིད་ཆེས་པ་གཞན་གིས་བརྟགས་ཏེ་དེ་ལ་མཁན་པོས་ཐོས་ཀང་རུང་

<<ཊིཀ་>>ངོ་། །སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཆོ་གའི་ཚིག་གི་འགོ་རྩོམ་པ་སྟེ་རྩོམ་པས་

རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་བར་མའི་དགེ་བ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །གོ་རིམ་རྣམ་པ་གཞན་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་

ཕིར་མཁན་པོར་གསོལ་བའི་འོག་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེག་པ་དང་གོས་ངུར་སྨིག་སྦྱིན་པའི་གོང་ཏུ་ཡང་རབ་ཏུ་

འབྱུང་དུ་རུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གང་ཟག་དེ་དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཁད་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་སྟེ་དགེ་

ཚུལ་གི་སོམ་པ་སྦྱིན་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་ལ་མཁན་པོས་གཏད་པར་བའོ། །

ཅི་ཞེས་བ་བ་ནི་དྲི་བའི་ཚིག་གི་སྟེགས་སོ་ཡོངས་སུ་དག་གམ་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་མེད་དམ་ཞེས་

མཁན་པོ་ལ་དྲིས་ནས། བར་ཆད་ཀིས་མ་གོས་པར་དག་ན་དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་སྟེ་དགེ་ཚུལ་

གི་སོམ་པ་སྦྱིན་པར་བའོ། །དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་དེ་ནི་དགེ་ཚུལ་དེའི་སློབ་

དཔོན་ཡིན་ནོ། །བར་ཆད་རྣམས་ལོག་ཏུ་གསང་སྟེ་སྟོན་པར་བེད་པས་ན་གསང་སྟེ་སྟོན་པ་

དང་། བསྙེན་རོགས་བེད་པའི་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་བེད་པས་ན་ལས་བེད་པ་དང་། གནས་སྦྱིན་པར་

བེད་པས་ན་གནས་སྦྱིན་པ་དང་། ཀོག་ཏུ་འཇུག་པས་ན་ཀོག་པ་ཡང་ངོ་། །སློབ་དཔོན་ཡིན་ནོ། ། 

༈ སློབ་དཔོན་ལྔ་སྨས་ན་གནས་སྐབས་གང་ལ་སློབ་དཔོན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དོན་གྲུབ་སྟེ་

རང་རང་གི་སྐབས་ཀི་དགོས་པ་གྲུབ་ན་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་དོ། །ཅི་<<ཊི་>>མཁན་པོ་ཉིད་ཀང་

དོན་གྲུབ་ན་གྱུར་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། མཁན་པོར་གསོལ་བ་ཁས་བླངས་པ་ན་མཁན་པོ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དེར་གྱུར་ཏོ། ། 

༈ ཞེས་སྨས་ན་གང་གི་ཚེ་ན་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་ཚུལ་ལམ་དགེ་སློང་གི་སོམ་པ་སྦྱིན་པ་ན་སྔགས་

བརོད་པའི་ལས་བརོད་པ་ལན་གསུམ་ཡོད་པའི་ཐ་མ་གང་ཡིན་པ་བརོད་པ་གསུམ་པའི་ཆ་གཉིས་རོགས་

པ་ན་གྲུབ་སྟེ་ཆ་གསུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན་དོན་གྲུབ་ཟིན་པ་ཉིད་དོ། །དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་

སོགས་པའི་དོན་གྲུབ་པ་ཉིད་དེ་དེའི་དབང་གིས་ན་སློབ་དཔོན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དོ། །ཆ་

གསུམ་པའི་གོང་དུ་ཆ་གཉིས་པ་རོགས་པ་ན་གྲུབ་པ་ཉིད་དུ་ཊིཀས་བཤད་པ་དེ་ལེགས་སོ། །བརོད་པ་ཐ་མའི་ཆ་

གསུམ་པ་ལ་དོན་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་པར་དཔེས་བསྟན་པའི་ཕིར་དཔེར་ན་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་སྦྱིན་པའི་ཆོ་ག་ལ་

སྐྱབས་འགོའི་ཆ་དང་བདག་བརོད་ཀི་ཆ་དང་གཞན་བརོད་ཀི་ཆ་དང་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་བརོད་པ་སྟེ་

བཙུན་པས་ཞེས་བརོད་པ་ལས་གཞན་སློབ་དཔོན་གིས་ཞེས་བརོད་པའི་དུས་ན་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་སྐྱེས་

ཟིན་ཏེ་དགེ་ཚུལ་གི་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་ཟིན་པ་ཉིད་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟར་གི་ཆོ་གས་དགེ་སློང་གི་སོམ་

པ་སྦྱིན་པ་ན་ལས་བརོད་པ་ཐ་མའི་ཆ་གཉིས་རོགས་པ་ན་གྲུབ་སྟེ་ཆ་གསུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན་དགེ་སློང་གི་སོམ་པ་

སྐྱེས་ཏེ་ལས་བེད་པའི་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་དཔེས་མཚོན་ནས་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་སྨས་ན་དེའི་གནས་སྐབས་གང་

དུ་ཞེ་ན། གཞན་བརོད་པའི་དུས་འདིར་གཞན་བརོད་པ་ལན་གསུམ་གི་ཐ་མ་ལ་ཁས་བླངས་པའི་བདག་ཉིད་ཀིས་

མཁན་པོའི་དོན་གྲུབ་པ་ཉིད་ཏོ། ། 

༈ ཁས་བླངས་པའི་བདག་ཉིད་ཀིས་མཁན་པོའི་དོན་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་<<ཊིཀ>>། གནས་སྦྱིན་

པ་ནི་དུས་ཞག་གཅིག་དགོས་ཆེད་གནས་སུ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཉེ་བར་གནས་པ་མཚམས་

གཅིག་གི་ནང་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་<<༸བི་>>མཐར་ཐུག་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་དོན་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་གོང་

དུ་སྦྱར་ཏེ་དེའི་ཚེ་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་པའོ། ། ༈ ཀོག་པ་ནི་ཆོས་<<༸གཞི་ཊིཀ་>>ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཡན་ཆད་དང་ཚིག་ལྷུག་པ་རྐང་པའི་གཞུང་ཡང་རུང་སྟེ་བསླབ་པའི་བསམ་པས་ལན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གསུམ་བཟླས་ན་དོན་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ ་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་ཏེ ་དེའི ་ཚེ ་ན་ཀོག་པའི་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་

པའོ། །ཀོག་པའི་བསམ་པ་དང་སློབ་པའི་བསམ་པ་མེད་པས་བརོད་པ་ནི་ཀོག་པ་ཉིད་ཀང་མ་

ཡིན་ན་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་ཡོད་རེ་སྐན་ནོ། །རང་གི་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དེ་གཉིས་ལ༌དེ་གཉིས་

ལས་གཞན་དུ་སྟེ་ཚེ་དང་ལྡན་པའམ་བཙུན་པའམ་གནས་བརྟན་ཞེས་ཉེ་བར་མི་བརོད་མཁན་པོ་དང་སློབ་

དཔོན་ནང་ཡང་སྣོར་ཏེ་མི་བོད་དོ། །རང་གི་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དེ་གཉིས་ལས་གཞན་ལ་མཁན་པོ་དང་

སློབ་དཔོན་ཞེས་བརོད་པར་མི་བའོ། །དགོས་པའི་དོན་གི་ཆེད་དུའམ་སླད་དུ་མཁན་པོའི་མཚན་ནས་

སོས་ཏེ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་དེ་དང་བཅས་པ་སྟེ་ཚིག་དེའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བར་མ་ཆད་པར་མ་སྨས་

པར་མཁན་པོའི་མིང་མི་བཟུང་ངོ་། །ཟེར་ཡང་མིང་བློ་ལ་མི་བཟུང་བ་མ་ཡིན་གི། འགེལ་ཆུང་གི་རྩ་བ་

ལས། མཁན་པོའི་མཚན་མི་སོས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །མཁན་པོའི་མིང་ནས་བརོད་དགོས་པ་བྱུང་ན། འོད་ལྡན་

ལས། ཉེ་བའི་ཚིག་བས་ཏེ་འདུད་པ་དང་བཅས་བཞིན་དུ་མཁན་པོའི་མིང་བརོད་པར་བའི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

སོ། ། ༈ དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་སྟེ་དགེ་ཚུལ་ཉིད་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཆོ་གའོ། ། 

༈ དགེ་ཚུལ་ནི་གང་ཟག་ལས་བླང་བ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་ཡང་གང་ཟག་ལས་བླང་ངམ་ཞེ་ན། ད་ལྟར་གི་

ཆོ༌གས་བསྙེན་རོགས་བླང་བ་ནི་ཡུལ་དགེ་འདུན་ལས་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བའི་གང་ཟག་ལས་ནི་

མ་ཡིན་པའོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པའི་མཁན་པོ་ཉིད་དུ་ཕོགས་པར་གྱུར་པ་མཁན་པོ་བེད་པར་འགྱུར་

བ་དེས་ལས་བེད་པའི་སློབ་དཔོན་དུ་འོས་པ་དང་གསང་སྟེ་སྟོན་པའི་སློབ་དཔོན་དུ་འོས་པའི་དགེ་

སློང་ལ་འདིའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་མཛད་པར་ཞུའོ་གསང་སྟེ་སྟོན་པ་མཛད་པར་ཞུའོ་ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་པར་

བ། དེའང་ལས་ཀི་གནས་སུ་འདུ་བའི་སྔ་རོལ་ཏུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་སྟེ་ལུང་གཞི་དང་ཀར་མ་ཤ་ཏཾ་ལས་བཤད་

དོ། །དེང་སང་ཚོགས་སུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི་སླ་ཆོས་བས་པའོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པའི་མཁན་པོར་

གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ་པར་བའོ། ། ༈ མཁན་པོ་དེ་རང་གིས་ཞེས་སོས་པ་ནི་བཅོལ་བའི་ཆོ་ག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སང་བའི་ཕིར་རོ། །བསྙེན་རོགས་ལེན་པ་པོ་དེ་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་སྣམ་སྦྱར་དང་བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་

བིན་གིས་བརླབ་སྟེ་མཁན་པོས་ཆོ་ག་སོད་ནས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་དེའི་འོག་ཏུ་བསྐོན་པར་

བའོ། །ལྷུང་བཟེད་ཀང་མཁན་པོ་དེ་རང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ་དེའང་ལྷུང་

བཟེད་:ཐ་ཆད་པས་3མི་ཆུང་ངམ་ཆེ་ཚད་པས་མི་ཆེའམ་ཁ་དོག་མི་སྐྱའམ་ཞེས་དགེ་འདུན་ལ་

བསྟན་ནས་སོ། །གལ་དེ་ན་འཁོད་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆུང་ཆེ་སྐྱ་བའི་སྐྱོན་དང་ལྡན་པ་དེ་ལྟ་

བུ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་ལྷུང་བཟེད་བཟང་ངོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །དེ་

ལྟ་བུ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་རེ་རེ་ནས་ལྷུང་བཟེད་བཟང་ཞེས་སྨ་བར་བའོ་ཞེས་ལུང་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་བཤད་ཅིང་དེ་ལྟ་བུ་

ཉིད་མ་ཡིན་ན་ལྷུང་བཟེད་བཟང་ངོ་ཞེས་སོས་ཤིག་ཅེས་འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་ལས་གསུངས་སོ། །གལ་དཔོན་4གིས་

བརྟགས་ཏེ་བཟང་ངོ་ཞེས་སྨས་ན་འོག་མ་རྣམས་ཀིས་ནན་ཏན་དུ་མ་མཐོང་ཡང་བཟང་ངོ་ཞེས་སྨས་ན་ཉེས་མེད་དོ། །དེ་

ནས་སོམ་པ་ལེན་པ་པོ་དེ་ལས་ཀི་གནས་ནས་ཕིར་ཕྱུང་སྟེ་ཆོ་ག་ཐོས་པའི་ཉེ་འཁོར་ལས་བཀར་ནས་མཐོང་བའི་

ཉེ་འཁོར་དུ་བཞག་གོ །ལས་བེད་པས་གསང་སྟེ་སྟོན་པ་ལ་གསང་སྟེ་སྟོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་

གང་ཡིན་ཞེས་བ་བས་དྲིས་ཏེ་གསང་སྟེ་སྟོན་པ་དེས་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ་བའོ་ཞེས་སྨར་བཅུག་སྟེ་

ལས་བེད་པས་གསང་སྟེ་སྟོན་པ་ལ་སྤོ་བ་དྲིས་ཏེ་སྤོ་བར་བས་ནས་གསང་སྟེ་སྟོན་པ་དེ་དགེ་འདུན་ལ་

གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བར་བའོ། ། 

༈ གསང་སྟེ་སྟོན་པ་དེས་ཁོད་ཉོན་ཅིག་ཅེས་བ་བས་ཆོ་གའི་འགོ་བརྩམས་ཏེ་བར་ཆད་རྣམས་

འདྲི་བ་སྟེ་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་རྣམས་རེས་སུ་བསྟན་པར་བ་བར་ཆད་རྣམས་དྲི་བར་བའོ། །གསང་སྟེ་སྟོན་པ་

དེས་དེ་ལ་ཁོད་མ་བོས་ཀི་བར་དུ་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་མ་འོང་པར་སོད་ཅིག་ཅེས་སྨས་ནས་ཆོ་

གའི་ཚིག་ཟུར་སོས་པ་རེས་སུ་བསྟན་ན་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པས་དགེ་འདུན་ལ་སོམ་པ་

3 ཐ་ཆད་པས། <<མ་>>ཆུང་ཚད་པས། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>ཐ་ཚད་པས། <<སེར་>>      

4  དཔོན། <<ཆུང་(ཀ་༡༢)>><<མཆན་བཞི་>>དབོན། <<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལེན་པ་པོ་ཡོངས་སུ་དག་སྟེ་བར་ཆད་མེད་པ་གོ་བར་བས་ཏེ་དྲི་བའི་ཚིག་གི་སྟེགས་སོ་ཅི་མཆི་

ཞིག་གམ་སྟེ་ནང་དུ་འོང་བས་ཆོག་གམ་ཞེས་བ་བས་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འོང་བ་དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་བར་

བའོ། །གལ་དེ་ན་འཁོད་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་དག་ནའོ་ནང་དུ་འོང་

བས་ཆོག་གོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །མི་བརོད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་<<ལུང་>>རོ། །ལས་ཀི་སློབ་

དཔོན་བེད་པས་བསྙེན་པར་རོགས་པ་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་དུ་འདེབས་སུ་གཞུག་གོ །དགེ་

འདུན་གི་ནང་དུ་བར་ཆད་དྲི་བའི་ཆེད་དུ་དགེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བས་ནས་ལས་བེད་

པས་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་བར་ཆད་དྲི་བར་བའོ། ། 

༈ ༸དངོས་གཞི་ནི་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སློང་གི་སོམ་པ་

ཁད་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་སྟེ་དགེ་སློང་གི་སོམ་པ་སྦྱིན་པར་བའོ། །དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པ་

བརོད་ཟིན་པ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གིབ་ཚོད་འདི་ལ་ཁོད་ཀིས་སོམ་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་རིག་པར་བ་གོ་བར་

བའོ། །གིབ་མ་གཞལ་བ་དེ་ནི་ཐུར་མ་སོར་བཞི་པས་གཞལ་ན་བཟང་ངོ་སྟེ་སླ་བའོ། །དེ་ལ་མིང་མ་

གགས་པ་གཞན་བསྟན་པའི་ཕིར་ཐུར་མ་སོར་བཞི་པ་དེ ་ནི ་མིང་སྐྱེས་བུ་ཉིད་ཅེས་ཐ་སྙད་དུ་

བའོ། །ཤིང་བུ་སོར་བཞིའི་གིབ་མ་སོར་བཞི་ལའང་སྐྱེས་བུ་ཉིད་ཅེས་ཐ་སྙད་དུ་བ་སྟེ་ལུང་གཞི་དང་ཕན་ཚེགས་

དང་དེ་གཉིས་ཀི་འགེལ་བ་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །སྐྱེས་བུ་ཞེས་པ་ནི་སཾ་སྐྲ�ཏའི་སྐད་དུ་པུ་རུ་ཥ་ཞེས་པ་སྟེ་སྒ་བསྒྱུར་

ན་སྐྱེས་བུ་ཞེས་བ། དོན་བསྒྱུར་ན་ནུས་ལྡན་ཞེས་བ་སྟེ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་གིབ་ཚོད་རྟོགས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པས་

ན་སྐྱེས་བུ་ཞེས་བའོ། །ཉིན་མཚན་གི་ཆ་འདི་ལ་ཁོད་ཀིས་སོམ་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་ཉིན་མཚན་གི་ཆ་ཉི་ཤུ་རྩ་

གཉིས་པོ་སྔ་དྲོ་ལ་སོགས་པ་དང་། དུས་ཚོད་འདིའི་ཚེ་ན་ཁོད་ཀིས་སོམ་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་དུས་ཚོད་

ཀང་ངོ་༸རིག་པར་བའོ། །དུས་ཚོད་དེ་དག་ནི་ལྔའོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། དགུན་གི་དུས་དང་། དཔིད་

ཀི་དུས་དང༌། དབར་གི་དུས་དང་། དབར་ཐུང་ངུའི་དུས་དང་། དབར་རིང་པོའི་དུས་

སོ། །དང་པོ་དགུན་དཔིད་གཉིས་ནི་དགུན་ཟླ་བ་བཞི་དཔིད་ཟླ་བ་བཞིའོ། །དེའང་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་ཉ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འདས་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་འགོ་བཟུང་སྟེ་མཐར་ཆགས་སུ་རྩིས་པའི་ཟླ་བ་བཞི་བཞི་སྟེ། འགེལ་ཆུང་ལས། སྟོན་ཟླ་

ཐ་ཆུང་ཉ་བ་ནས་འགོ་བཟུང་བརྩིའོ། །ཞེས་སོ། །དགུན་དཔིད་གཉིས་ཀི་འོག་མ་དབར་གི་དུས་ནི་ཟླ་བ་

གཅིག་སྟེ་དབར་འབིང་ཉ་འདས་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་འགོ་བཟུང་བའི་ཟླ་གཅིག་གོ །དེའི་འོག་མ་དབར་

ཐུང་ངུའི་དུས་ནི ་ཉིན་ཞག་གཅིག་སྟེ་དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཅེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་<<ཊི་

>>གོ །ཐ་མ་དབར་རིང་པོའི་དུས་ནི་དབར་ཐུང་ངུ་ཉིན་ཞག་གཅིག་པོ་དེས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་མ་ཆོག་

པའོ། །ཚངས་པར་སྤོད་པའི་གནས་བརྟེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས་ནི། གོས་ཕག་དར་ཁོད་དང་། ཟས་བསོད་སྙོམས་

དང་། གནས་མལ་ཤིང་དྲུང་དང་། སན་བཀུས་ཏེ་བོར་བ་དང་བཞི་སྟེ་དེ་རྣམས་བརོད་པར་བའོ། །གདམས་ངག་

བཅུ་གཅིག་པོ་འདི་དག་ནི་ལས་ཀི་སློབ་དཔོན་གིས་བརོད་པར་བའོ། །ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའི་

ཆོས་ཕམ་པ་བཞི་པོ་རྣམས་ཀང་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་ཆོས་ཞེས་པ་ནི་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཆོས་མ་ཡིན་

གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཆོས་དང༌། གཞན་ལ་གནོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་དགེ་སྦྱོང་བེད་པའི་ཆོས་གཤེ་

ཡང་སླར་མི་གཤེ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་རྣམས་ཀང་ངོ་། །

བརོད་པར་བའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་ཆོས་ཞེས་པ་ནི་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཆོས་སོ། །དགེ་སློང་གི་དངོས་པོ་ཐོབ་ན་

ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་མཆོག་ཏུ་འདོད་པ་ནི་རབ་ཏུ་འདོད་པར་བ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་འདོད་འདུན་བསྐྱེད་པར་བ་བ་ནི་

དགེ་སློང་གི་སོམ་པའོ་དེའང་མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་ལས་ཆོ་ག་ཡང་དག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་ཀིས་

དགེ་སློང་གི་ཚུལ་ཁིམས་རོགས་པ་ཉིད་བརོད་ནས་བསྙེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པའི་དགེ་སློང་དང་

དེ་རིང་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་དགེ་སློང་གཉིས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཀིས་མཉམ་པར་གྱུར་པ་

ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ནན་ཏན་དུ་བ་བ་ལ་ངེས་པར་དགེ་སློང་གསར་བུ་དེ་སྦྱར་བར་བའོ། །འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་

སྙད་ཀི་ཚུལ་དང་འབེལ་བ་ནི་ཕ་དང་བུའི་འབེལ་བའོ་ཕ་བུའི་འབེལ་བ་དེའི་གཟུགས་བརན་དེ་ནི་དེ་དང་

འདྲ་བ་སྟེ་མཁན་པོ་ལ་ཕ་དང་འདྲ་བར་གུས་པར་བ་བ་ལ་ངེས་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །ལུང་ལས། ཁོད་ཀིས་མཁན་པོ་ལ་

ཕའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་པར་བའོ་མཁན་པོས་ཀང་ཁོད་ལ་བུའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོ། །དང་། ལུང་ལས་གོགས་ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྒན་གཞོན་འབིང་གསུམ་ལ་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་དུལ་བར་གནས་པ་སྟེ་གུས་པར་གནས་པ་ཉིད་དང༌། དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་བ་དགོས་

པ་ནི་ཀག་པ་དང་ཁ་ཏོན་དང་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྦྱོར་བས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་

ལ་ཡང་ངོ་། །ངེས་པར་སྦྱར་བར་བའོ་ཞེས་གོང་དུ་སྙེགས་སོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་མན་ཆད་ལྟུང་བ་སེ་བཞི་པོ་ནི་

བསྙེན་པར་རོགས་པའི་མཇུག་གི་ཆོ་གར་བེ་བག་རེ་རེ་ནས་མ་བརོད་ཀང་དེ་རྣམས་ཀི་སོམ་པ་ཡང་དག་

པར་བླངས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་ཐབས་<<༸གཞི་ཊིཀ་>>བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ད་

གཟོད་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པས་འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པ་ལས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཀང་བརོད་

པར་བའོ། །གཞི་ཊིཀ་ལས། བསླབ་པ་ལ་གུས་པ་ལ་ཡང་དགེ་སློང་གསར་བུ་དེ་ངེས་པར་སྦྱར་བར་

བའོ། །ཁིམས་ཕ་མོ་ཡང་གུས་པར་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་བསོ་<<༸བི>>། དོན་གང་གི་ཕིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་

བསྙེན་པར་རོགས་པའི་དོན་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་ངེས་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་

ན། དོན་དེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་<<༸ཊི་>>ཐབས་ནི་བག་ཡོད་པ་སྟེ་བག་ཡོད་པར་སྒྲུབས་ཤིག་ཅེས་བརོད་

པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །བསྙེན་པར་རོགས་པའི་ཆོ་གའོ། །     ། ། 

༈ གནས་པ་སློབ་མས་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་ལ་ཞུས་ནས་བ་བ་རྣམས་བའི་མ་

ཞུས་པར་བ་བ་གང་ཡང་མི་བའོ། །ཞེས་སྤིར་བཏང་ངོ་། །དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་ནི། བཤང་བ་དང་

གཅི་བ་དང་བཤང་བ་ནི་ཕི་སའོ་གཅི་བ་ནི་གཅིན་ནོ་ཞེས་<<ཞུ་ཊིཀ་>>སོ་ཤིང་འཆའ་བ་དང་<<བི་

>>དོར་བ་དང༌། ཆུ་འཐུང་བ་དང་<<ལུང་>>གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕག་འཚལ་

བའང་ཞུ་མི་དགོས་ཞེས་སྟོན་པ་ནི་མཆོད་རྟེན་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེན་ཀོར་ན་ཡོད་པ་དང་བཅས་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་མཆོད་རྟེན་ལ་ཞར་བྱུང་གི་ཕག་བ་བ་ནི་ཞུ་དགོས་པ་ལ་མ་

གཏོགས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ར༌བས་བསྐོར་བ་ནས་འགོ་ན་ར་བའི་ཕི་རོལ་ནས་འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང་ར་བས་མ་བསྐོར་བ་ནས་འགོ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྩིག་དྲུང་ནས་འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུའི་

མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་འཆག་པ་འབའ་ཞིག་གི་བསམ་པས་འགོ་བ་ཡང་ངོ་། །མཁན་པོ་སློབ་དཔོན་གི་ལྷུང་

བཟེད་བཀྲུ་བ་དང་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ལས་དང་། ཆོས་གོས་བཙེམ་པ་དང་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་

སོགས་ཆོས་གོས་ཀི་ལས་དང་། མཁན་<<ལུང་>>པོ་སློབ་དཔོན་ན་ན་ནད་གཡོག་དང་། མཁན་

<<ལུང་>>པོ་དང་སློབ་དཔོན་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་སྟེ་འགོད་པ་ན་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་སུ་གཞུག་པས་འགོད་པ་དེ་

བསལ་བ་དང་། མཁན་<<ལུང་>>པོ་དང་སློབ་དཔོན་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་ན་ལྟ་བའི་

རྣམ་པ་ནི་ལྟ་བའི་བེ་བག་སྟེ་དེ་སང་བ་ལ་གནས་པ་སློབ་མ་དེས་ཨེ་མའོ་ཞེས་སྤོ་བའི་ཚུལ་གིས་དེ་རྣམས་

བདག་གིས་བའོ་ཞེའམ་བེད་དུ་གཞུག་གོ་ཞེས་བརྩོན་པ་ཤས་ཆེན་པོ་སྟེ་འབད་པ་ཆེན་

པོས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ལ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ནན་ཏུར་ཆད་

པའི་ལས་བེད་པར་འདོད་པའི་དགེ་འདུན་ལ་གནས་པ་སློབ་མ་དེས་ཨེ་མའོ་ཞེས་སྤོ་བས་དགེ་

འདུན་གིས་བདག་གི་གནས་གི་བླ་མ་འདི་ལ་ནན་ཏུར་གི་ལས་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་

ལྟ་བུ་མི་བའོ་ཞེས་ཀང་ངོ་། །

མཁན་<<ལུང་>>པོ་དང་སློབ་དཔོན་ལ་ནན་ཏུར་གི་ལས་བས་ཟིན་པར་གྱུར་ན་ཨེ་<<ལུང་

>>མའོ་དགེ་འདུན་གིས་འདི་ལ་བཟོད་པར་བའོ། །བའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་མཛད་པར་ཞུའོ་ཞེས་སློབ་མ་དེས་

བརྩོན་པ་ཤས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བའོ་ལུང་གཞི་དང་གཞི་འགེལ་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་གསུམ་ཆར་ལས་དོན་

དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ལ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ནས་བཅབས་ན་འཆབ་པ་དག་པར་བ་བའི་

དོན་དུ་སོ་བ་དང་། ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་བྱུང་སྟེ་སོ་བ་དེ་ཞིག་ན་གཞི་ནས་སོ་བར་བ་བ་

དང་། དབྱུང་བ་ཆགས་པའི་དོན་དུ་མགུ་བར་བ་བ་དང་། ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་བྱུང་སྟེ་མགུ་བ་

དེ་ཞིག་ན་གཞི་ནས་མགུ་བར་བ་བ་དང་། ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ལས་དབྱུང་བར་འདོད་པ་ལ་སོ་མགུ་

དང་གཞི་ནས་སོ་མགུ་འདོད་པ་ལ་དེ་དག་སྦྱིན་པར་བ་ཞིང་དབྱུང་བར་འདོད་པ་ལ་དབྱུང་བར་བའོ། ། 
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༈ ཞེས་བརྩོན་པ་ཤས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་གནས་ཀི་བླ་མ་འདི་ལ་དགེ་འདུན་

གིས་སོ་མགུ་དབྱུང་བར་མཛད་པར་ཞུའོ་ཞེས་སློབ་མས་དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་འབུལ་བ་བའོ། །མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་

གནས་ཀི་བླ་མ་དེས་ཀང་གནས་པ་སློབ་མ་དེ་ལ་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ཀི་ལས་དང་ནད་གཡོག་ལ་སོགས་

པ་གོང་དུ་བསྟན་མ་ཐག་པ་དེ་བ་སྟེ་བ་བ་ཞུ་བ་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ་ཞུ་མི་དགོས་སོ། །

བདག་ཉིད་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སློང་གི་སོམ་པ་ཐོབ་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པར་འདི་

གསུམ་མི་བ་སྟེ་གཞན་གི་མཁན་པོ་ཉིད་དང་། གཞན་གི་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་ཉིད་དང་། རང་ཉིད་མི་

གནས་པར་འདུག་པ་སྟེ་རང་ཉིད་གནས་ཀི་བླ་མ་ལ་མ་བརྟེན་པར་འདུག་པར་མི་བའོ། །བསྙེན་པར་

རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་ཡང་ཚིག་འདི་ཉིད་ཀི་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྔ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པོ་དག་ལས་ལྔ་

ཚན་དུ་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་དང་ཡང་མི་ལྡན་པས་ནི་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་

གསུམ་བར་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ལོ་བཅུ་ལོན་ཞིང་ཆོས་ལྔ་ཚན་དང་ལྡན་ན་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་གསུམ་བར་

རུང་ངོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །འོ་ན་ཆོས་ལྔ་ཚན་གང་ཞེ་ན། ལྔ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཡོད་དེ། ནད་གཡོག་

དང་། འདིས་ནི་སྙིང་རེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཅི་མི་སྙམ་བའི་བཟོད་པ་བསྟན་ཏོ་དེ་གཉིས་ཡོད་པ་དེས་ནི་ནད་གཡོག་

བེད་ནུས་སོ། །ལྟུང་བ་བྱུང་བས་འགོད་པ་བསལ་བ་དང་། འདིས་ནི་འདུལ་བ་ལ་གནས་པའི་དོན་ཉིད་བསྟན་

ཏོ། །སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་སྐྱེས་པ་སང་བ་དང་། འདིས་ནི་ཆོས་མངོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་

བསྟན་ཏོ། །སློབ་མ་དང་ཉེ་གནས་རྣམས་རང་ཉིད་འདུག་པའི་གནས་ཡུལ་ཕོགས་གང་<<ལུང་>>དུ་མངོན་

པར་མི་དགའ་བ་དོར་ཞིང་མངོན་པར་དགའ་བའི་གནས་སུ་བཞག་<<༸ཊི་>>བ་འདིས་ནི་བསམ་པ་

ཤེས་པ་ཉིད་བསྟན་ཏོ། །བཞི་པོ་དེ་དག་ལ་རང་གིས་བེད་དམ་གཞན་བེད་དུ་འཇུག་ནུས་པ་བསྙེན་པར་

རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་དང་ཆོས་ལྔ་ཚན་དང་པོའོ། །སློབ་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ལྔ་ཚན་དུ་ཚང་

ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ་ལྔ་ཚན་མ་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ཕམ་པས་མ་གོས་ཤིང་རང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལ་འཛེམ་པ་ཉིད་དང་། ཡན་ལག་ཟླ་བོས་གང་མ་ཐོས་པའི་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་ཐོས་

པ་ཉིད་ལྔ་ཚན་གི་ཁ་སྐོང་དུ་སྦྱར་རོ། །མདོ་སེ་འདུལ་བ་མངོན་པ་གསུམ་སྟེ་སེ་སྣོད་གསུམ་པོ་མངོན་

པར་ཤེས་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་ཉིད་འཛིན་མཁས་རིག་གསལ་བཞི་ཡོད་པས་ལྔ་ཚན་བཞི་ཡོད་དོ། །སེ་སྣོད་

གསུམ་པོ་དེ་དག་དོན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་གཞན་འཛིན་དུ་འཇུག་ནུས་པ་མི་ཤེས་པ་ལ་འཛིན་ཅིང་གོ་

བར་བེད་པ་རྣམས་ཉིད་དོ། །དེ་དག་འཆད་པར་ནུས་པའོ། །ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་འདུལ་བར་གཏོགས་

པའི་བསླབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་བཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །དང་། སེམས་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་པོ་དག་བཟུང་སྟེ་

དེ་དག་ནི་སེམས་འདུལ་བར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཤེས་རབ་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་བཟུང་ངོ་། །སློབ་པ་

ཉིད་དོ། །

ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་སེམས་དང་ཤེས་རབ་ལ་གཞན་སློབ་དུ་འཇུག་ཀང་ནུས་པ་ཉིད་

དོ། །ལྷག་པའི་སྤོད་པ་ནི་སྤོད་ལམ་བཞི་གོས་བགོ་བ་དང་ཟས་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤོད་པ་ལ་བ་

བ་ནི། འདུལ་བ་ལས་འགོ་བ་དང་འོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ་རྟག་ཏུ་ལྷག་པར་སྤོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང་། འདུལ་བ་ལུང་དུམ་བུ་བཞི་དང་། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་བམ་པོ་གཉིས་པ་རྣམ་གཉིས་ལ་ཡང་

སློབ་པ་ཉིད་དོ། །སློབ་ཏུ་འཇུག་ཀང་ནུས་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་སྟེ་ལྔ་ཚན་སྔ་མ་ལ་སློབ་པ་དང་སློབ་འཇུག་གཉིས་ཡོད་

པ་དེ་བཞིན་ནོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སེམས་རབ་ཏུ་དང་བའི་དད་པ་ལ་སོགས་པ་དད་པ་དང་། ཚུལ་

ཁིམས་ནི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སོང་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཆོས་མང་དུ་ཐོས་པ་

དང་། འདིས་འདུལ་བ་ཤེས་པ་བཟུང་<<ཊི་>>གཏོང་བ་ནི་མ་ཆགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། ཤེས་རབ་

ནི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ་<<ཊི་>>ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དོ། །ཚུལ་

ཁིམས་དང་། འདིར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞེས་སོས་པས་ནི་འདུལ་བ་ཤེས་པ་ཉིད་བསྟན་<<ཊི་>>ཏོ། །ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་། སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་<<གཞི་ཊིཀ་>>ཤེས་རབ་དང་། འདིར་ཡང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

པར་འབེད་<<གཞི་ཊིཀ་>>པའོ། །ཉོན་མོངས་པའི་འཆིང་བ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། འདིར་མི་སློབ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ལ་<<ཊིཀ་>>བའོ། །ཉོན་མོངས་པ་སངས་པ་སྟེ་ཞེས་གཞི་འགེལ་ལོ། །རྣམ་པར་གོལ་བ་དེ་

ཤེས་པ་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བ་ནི་མི་སློབ་པའི་ལྟ་བ་སྟེ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་ཆོས་ལྔ་པོ་དེ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་ངོ་། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་དོ། །བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་ཉིད་ནི་དགེ་བ་དང་

མི་དགེ་བའི་ཆོས་བསྐྱེད་པ་དང་དགག་པ་བས་པ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་གཞི་འགེལ་ལས་བཤད་པས་ཡང་དག་སོང་བ་

བཞི་དང་། ཤེས་རབ་ནི་རྒྱུ་རྐེན་ཤེས་ཤིང་གཅིག་ལས་མང་དུ་སྤོ་ནུས་པ་དང་ཕིས་འབྱུང་བ་སྔ་ནས་ཤེས་པ་

<<བི་>>དང་ལྡན་པ་ཉིད་དང་ཡང་ཚུལ་ལྡན་མང་ཐོས་གཉིས་སྦྱོར་བར་མ་ཟད་ཀི་འདི་གཉིས་དང་ཡང་

སྦྱར་རོ། །ཐུན་མོང་གི་ཡན་ལག་བཞིའོ། །ཐུན་མོང་གི་ཡན་ལག་བཞི་པོ་དེ་རྣམས་དང་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་

ནི་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང་ལྡན་པ་<<༸གཞི་ཊིཀ་>>ཉིད་དང་། ནང་དུ་ཡང་དག་བཞག་པ་

དབེན་པ་རྣམ་གཉིས་ཏེ་ལུས་དབེན་པ་ནི་དགོན་པ་ན་གནས། སེམས་དབེན་པ་ནི་མྱ་ངན་མེད་པ་<<བི་>>རབ་ཏུ་

དབེན་པར་གྱུར་པ་<<ཊི་>>ཉིད་དང་། མཉམ་པར་བཞག་པ་དགེ་བ་ལས་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་རྒྱུན་དུ་

སེམས་པའོ། །ཉིད་མི་རྒོད་པ་ཉིད་<<༸ཊི་>>འདི་གསུམ་རེ་རེ་སྦྱར་བའི་ལྔ་ཚན་གསུམ་ཡོད་དོ། །ཟག་མེད་ཀི་

ལམ་གིས་རང་གི་ཉོན་མོངས་པ་སང་བའི་དོན་དུ་སློབ་པའི་གང་ཟག་བདུན་<<༸བི་>>ཉིད་དོ། །

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་ཞུགས་འབས་གནས་གཉིས་དང་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བའི་འབས་ཞུགས་འབས་

གནས་གཉིས་དང་། ཕིར་མི་འོང་བའི་འབས་ཞུགས་འབས་གནས་གཉིས་དང་། དག་བཅོམ་པའི་འབས་ཞུགས་ཏེ་སློབ་

པའི་གང་ཟག་བདུན་པོ་འདིའི་ལྔ་ཚན་ནི། ལུང་ལས། སློབ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་སློབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་ཤེས་རབ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་སློབ་པའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན། ཞེས་

གསུངས་སོ། །རང་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་མཐའ་དག་སངས་ཟིན་པས་རང་གི་ཉོན་མོངས་པ་སང་

བའི་དོན་དུ་མི་སློབ་པ་དག་བཅོམ་པ་ཉིད་དོ། །འདིའི་ལྔ་ཚན་ནི། ལུང་ལས། མི་སློབ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་

པོ་དང་ལྡན་མི་སློབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་མི་སློབ་པའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཤེས་པ་

དང་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན། ཞེས་གསུངས་སོ། །བྱུང་བ་སྔོན་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་གེང་གཞི་དང་། བཅས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་དགག་བཅས་དང་སྒྲུབ་བཅས་དང་གནང་བཅས་གསུམ་དང་། སྔར་བཅས་པའི་ཕིས་ནས་བཅས་པ་སྟེ་རེས་

སུ་བཅས་པ་དང་། སོག་ལ་བབས་ཀང་གཞི་འདི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བའོ་ཞེས་བཀག་པ་དང་། བ་

བ་གང་བས་རུང་མ་བས་རུང་ཉེས་པ་མེད་པར་གནང་བ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དོ། །བར་དུ་

གཅོད་པ་ནི་འདུལ་བ་ལ་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་བ་བ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ་དེ་ནི་བར་དུ་གཅོད་པར་ནུས་པ་

སིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་དག་བཅོམ་པའི་རིམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ལ་བ་<<བི་>>དང་། བར་དུ་

གཅོད་པ་མ་ཡིན་པ་གནང་བ་དང་བསྒྲུབ་པའི་བ་བ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། བར་དུ་གཅོད་པ་

དང་མི་གཅོད་པ་དེ་གཉིས་གཞན་ལ་སྨ་བ་པོ་ཉིད་དང་། རང་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རེས་སུ་སྟོན་

པ་སྟེ་སློབ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཉེས་པ་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་ཅིང་དགེ་བ་ལ་སྦྱོར་བ་ཉིད་དང་། རང་གི་སློབ་མ་

དེ་སློབ་དཔོན་གཞན་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་དང་། ཡུན་ཐུང་ངུ་རེ་ཞིག་གི་གནས་འཆར་འཇུག་

ནུས་པ་ཉིད་དང་ཡང་ཡན་ལག་སྔ་མ་བཞི་པོ་སྦྱར་རོ། །ཕམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་པོ་རྣམས་

དང་། ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པ་གནང་བ་དང་སྒྲུབ་པའི་བ་བ་རྣམས་དང་ལྟུང་བ་ཡང་བ་དང་། ལྟུང་བ་ལྕི་བ་

མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་བམ་པོ་གཉིས་པ་རྣམ་གཉིས་དང་རྒྱས་པ་

སྟེ་ལུང་དུམ་བུ་བཞི་པོ་སློབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་ལས་ཀོག་5པའི་བསམ་པས་བཟུང་སྟེ་ཚིག་ཁ་འདོན་དུ་ཐོན་

<<ཊི་>>པ་ཉིད་དོ། །རང་བས་བསླབ་པ་རྒན་པ་མེད་ན་རང་བས་བསླབ་པ་གཞོན་པ་ལོ་བཅུ་ལོན་

ཞིང་ལྔ་པ་དང་ལྡན་ན་དེ་ལ་གནས་བཅའ་བར་བའོ། །

གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་པས་སློབ་མ་བསླབ་པ་རྒན་པ་གནས་ཏེ་གནས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་བའམ་ཞེ་

ན། གནས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གཞན་ཐམས་ཅད་བ་ཞིང་ལུས་འདུད་པ་སྟེ་ཕག་འཚལ་བ་འབའ་ཞིག་ནི་བ་

དགོས་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །ཕག་འཚལ་བ་མ་གཏོགས་ཀང་ཐལ་མོ་སྦྱར་<<བི་>>བསྙེན་པར་རོགས་

5  ཀོག <<མཆན་བཞི་>>གོག <<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པར་མི་གནས་པར་འདུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་སོས་ན་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། བསྙེན་པར་རོགས་

ནས་ལོ་ལྔ་ལོན་ཅིང་ལྔ་ཚན་དུ་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་ལྔ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་ཐ་མ་ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་བ་མ་

ཡིན་པ་ཤེས་པའི་ལྔ་ཚན་དང་ལྡན་ན་གནས་མ་བཅས་པར་ལོངས་རྒྱུར་འགོ་བར་བའོ། །ལོ་

<<ཊི་ལུང་>>ལྔ་ལོན་ཅིང་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་ཐ་མ་དང་ལྡན་པ་ལས་གཞན་དུ་ལོ་<<ཊི་ལུང་>>ལྔ་མ་ལོན་

ནམ་ལོན་ཡང་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་ཐ་མ་དང་མི་ལྡན་ན་གསུམ་རིག་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ཡང་གནས་<<ཊི་

ལུང་>>མ་བཅས་པར་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ། །གསུམ་རིག་པ་ནི་དག་བཅོམ་པ་སྟེ་སྔོན་གི་གནས་

དང་། འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་དང་གསུམ་རིག་པའོ། །མི་བའོ་ཞེས་པས་བས་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་དེ་

ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་གནས་མེད་ཀི་ཉེས་པ་སྐྱེད་པར་བསྟན་ཏོ། །ཊིཀ་ལས། ཇི་ལྟར་

གསུམ་རིག་པ་ཡིན་ཡང་འདིར་མ་གནང་བ་བཞིན་གཞན་ལ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གནས་པ་དང་གནས་

ཀི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ བར་ཆད་དྲིས་ནས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་སྐབས་དབེའོ་ཞེས་སོས་ན་བར་ཆད་རྣམས་གང་ཞེ་ན། རབ་

ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་མཁན་པོར་འོས་པའི་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་འོངས་པའི་གང་ཟག་ལ་དྲི་བར་བ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་

རབ་ཏུ་འབིན་པར་བེད་པ་དག་གིས་དྲི་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ་དངོས་པོ་གང་དྲི་ཞེ་ན། ལོག་སྤོད་མུ་སྟེགས་

ཅན་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བ་ཞིང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་གསང་སྟེ་སྟོན་པ་ལ་

སོགས་པ་དག་གིས་ཀང་ངོ་། །དྲི་བར་བ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་ཕིར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་དྲི་ཞེས་

ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །དངོས་པོ་གང་ཞེ་ན། མུ་སྟེགས་ཅན་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འདྲི་བར་བའོ་ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་དྲིས་པ་

ན་མུ་སྟེགས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན་མུ་སྟེགས་ཅན་ཤཱཀའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པ་དང་། མུ་སྟེགས་ཅན་མེ་ལ་ལྷར་

འཛིན་པ་རལ་པ་ཅན་དང་དེ་གཉིས་མགུ་བ་བརྟག་མི་དགོས་པར་རབ་ཏུ་དབྱུང་དུ་རུང་ངོ་དེ་གཉིས་མ་

གཏོགས་པ་སེམས་མགུ་བར་མ་གྱུར་པའི་མུ་སྟེགས་ཅན་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་

བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་བའོ། །བཀོལ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་མིང་ངོ་། །མིང་ཅན་དེ་ནི་མདོ་སྔ་མ་ལས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མུ་སྟེགས་ཅན་ཞེས་པ་དང་མདོ་ཕི་མ་ཤཱཀ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་དེའི་མཇུག་གི་སེམས་མགུ་བར་

མ་གྱུར་པའི་མུ་སྟེགས་ཅན་ཡན་ཆད་ལོགས་སུ་བཀོལ་བའི་ལྷག་མ་ཤུལ་དུ་ལུས་པ་རྣམས་ལ་མིང་བཀོལ་

བ་ཞེས་གདགས་སོ། །ཊིཀ་ལས། བཀོལ་བའི་ལྷག་མ་ནི་མིང་ཅན་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །སེམས་མགུ་

བར་མ་གྱུར་པའི་མུ་སྟེགས་ཅན་ཞེས་སོས་ན་ཇི་ཙམ་གིས་ན་སེམས་མགུ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ཞེ་ན། མུ་སྟེགས་ཅན་དེ་

ལ་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ཀི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསྔགས་

པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་སྐྱོན་ཡང་དག་པར་ཏེ་སྒོ་འདོགས་དང་སྐུར་འདེབས་མེད་པར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརོད་

པ་ན་མི་གཡོ་བ་སྟེ་ཕག་དོག་དང་ཁོང་ཁོ་མི་སྐྱེ་བ་ཉིད་ནི་སེམས་མགུ་བར་གྱུར་པ་ཉིད་དོ། །

མུ་<<ཊི་>>སྟེགས་ཅན་སེམས་མགུ་བར་གྱུར་པ་དེའི་དོན་དུ་སེམས་མགུ་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་

དང་མི་ལྡན་པ་མུ་སྟེགས་ཅན་དེ་དགེ་བསྙེན་ཉིད་དུ་བས་པའི་ཆོ་<<ཊི་>>ག་དེའི་མཐའ་ཅན་

དགེ་བསྙེན་ཉིད་དུ་བས་པའི་མཐའ་ཅན་གི་མུ་སྟེགས་ཅན་དེ་ལ་དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་བཞིའི་ལས་

ཀིས་ཟླ་<<ཊི་ལུང་>>བ་བཞིའི་བར་དུ་མཁན་པོས་སྦྱར་བའི་གོས་ཀིས་གནས་པ་བིན་ལ་ཟླ་བ་

བཞིར་རབ་ཏུ་མི་དབྱུང་བར་དགེ་བསྙེན་དུ་གནས་པར་བའོ། །སེམས་མགུ་བར་གྱུར་ཟིན་ན་ཟླ་བ་བཞིར་

བཞག་ཅི་དགོས་ཞེ་ན། མགུ་བར་གྱུར་པ་དེ་བརྟན་པར་རྟོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །གནས་པ་བིན་པ་དེའི་ཟན་ནི་

དགེ་འདུན་གི་ལས་སོ། །སྦྱིན་པར་བའོ། །དེའི་གོས་ནི་མཁན་པོ་བེད་པར་འགྱུར་བ་ལས་སོ། །དེ་

གང་གིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་མཁན་པོ་དེས་གོས་སྦྱིན་ནོ། །མུ་སྟེགས་ཅན་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་དེ་དགེ་ཚུལ་

དག་པས་ཀང་གཞོན་པའི་ཕིར་དགེ་ཚུལ་དག་པས་ཀང་སྔར་ལས་སུ་བསྐོ་བའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་

དོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་མཁན་པོས་ཅི་ཁོད་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལོན་ནམ་

ཞེས་དྲི་བར་བའོ། །ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་ལོན་པ་བ་རོག་སྐྲོད་མི་ནུས་པ་དང་བ་རོག་སྐྲོད་ནུས་པ་

ཡིན་ཡང་ལོ་བདུན་མ་ལོན་པ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མི་བའོ། །གནས་ཀི་བླ་མ་གཅིག་གིས་སློབ་མ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དགེ་སློང་མང་པོ་ཉེ་བར་བཞག་ཏུ་གནང་ཡང་དགེ་ཚུལ་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་དགེ་ཚུལ་གཉིས་ལ་སོགས་

པ་གནས་ཀི་བླ་མ་གཅིག་གིས་ཉེ་བར་བཞག་པར་མི་བའོ། །གཞག་ན་རྩེ་ཞིང་གཡེང་བར་འགྱུར་བས་

བཀག་གོ །རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་གཉིས་བདག་ཅག་གཉིས་ནི་མཁན་པོ་གཅིག་ལས་དུས་གཅིག་ཏུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་

ངོ་ཞེས་གལ་ཏེ་སོ་སོར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མི་འདོད་ན་དེ་གཉིས་ཅིག་ཅར་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ལ་དགེ་

ཚུལ་དེ་གཉིས་ཀི་གང་རྒན་པ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བའོ། །དེས་ན་དགེ་ཚུལ་གཉིས་འཇོག་པའི་ཉེས་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒན་ཤོས་དེས་ཀང་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་ན་དགེ་ཚུལ་གཅིག་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་དུ་

འོས་པ་གཞན་ལ་དགེ་སློང་བ་མ་རན་གི་བར་དུ་རེ་ཞིག་གནས་པའི་དོན་དུ་གཏད་པར་

བའོ། །གང་ལ་གཏད་པའི་དགེ་སློང་དེས་དགེ་ཚུལ་དེ་མཁན་པོ་ལས་དབོག་པར་མི་བའོ། །གང་<<ཊི་

>>གིས་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བ་ཞེ་ན། གང་གཏད་པ་པོ་ཉིད་ཀིས་དེ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་

བའོ། །མི་སྟེར་བ་ལས་མཐུས་བཀུག་སྟེ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བའོ། །བཀོལ་བ་བན་ལ་སྦྱར་

བ་ཡིན་ནོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་བན་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བ་ཞིང་བསྙེན་པར་རོགས་

པར་བེད་པ་དག་ཀང་ངོ་བན་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་བའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །བཀོལ་བ་བུ་ལོན་

ཅན་དང་སྦྱར་བས་བུ་ལོན་ཆགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འགྱུར་ལ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེའི་ནང་ཡིན་ནམ་

ཞེས་པ་དེ་བོར་ཏེ་བཏང་ལ་ཚིག་དེའི་ཤུལ་དུ་ཁོད་ལ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་དེ་བཅུག་ནས་ལ་ལའི་བུ་ལོན་

མང་ཡང་རུང་ཉུང་ཡང་རུང་ཅུང་ཟད་ཆགས་པ་མེད་དམ་ཞེས་དྲི་བར་བའོ། །མེད་དམ་

ཞེས་པ་ནི་དགག་པའི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་ཕ་མ་གསོན་ཞིང་ཕ་མ་དེ་

གཉིས་ཀིས་སམ་གང་རུང་གཅིག་གིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མ་གནང་བ་ཡུལ་ཐག་མི་རིང་བ་ནི་འདྲི་

ཞིང་རྨེད་པ་འོང་ངམ་མི་འོང་བརྟག་པའི་ཕིར་ཞག་བདུན་རབ་ཏུ་མི་དབྱུང་བར་བསེལ་བར་བའོ། །ཡུལ་

ཐག་རིང་བའི་ཚད་ནི་ཕ་མས་དགུག་པར་ཉམས་ཀིས་མི་ལྕོགས་ཤིང་མཐུས་མི་ཁུགས་པ་ཙམ་ལ་བའོ། །ཡུལ་ཐག་

རིང་ན་ཞག་བདུན་བསེལ་མི་དགོས་ཀང་གལ་ཏེ་བསེལ་ན་དེས་དགེ་འདུན་ལ་ཞུས་པའི་གོ་ཆོད་དམ་སྙམ་ན་དེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཡུལ་ཐག་རིང་ན་ཞག་བདུན་བསེལ་དུ་ཟིན་ན་ཡང་དགེ་འདུན་ལ་མ་ཞུས་པར་རབ་ཏུ་དབྱུང་

བར་མི་བའོ། །ཡང་ཞེས་པའི་སྒ་འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་ཡུལ་ཉེ་ན་ཞུ་དགོས་པར་མ་ཟད་ཀི་ཡུལ་རིང་ན་ཡང་ཞུ་ཞེས་

ཀང་འཆད་དོ་ཞེས་ཊིཀས་གཞན་འདོད་བཀོད་དེ་དགག་པ་མ་བས་སོ། །ཞག་བདུན་བསེལ་བ་ན་རབ་ཏུ་འབྱུང་

བར་འདོད་པའི་ཟན་ནི་དགེ་འདུན་གིས་བིན་ན་རུང་ངོ་། །

གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་མ་ཞུས་ན་ཡང་སྦྱིན་པར་མི་<<ཊི་>>བའོ། །བཀོལ་བ་ཕ་མས་མ་གནང་བ་ལ་

སྦྱོར་དེ་ཡང་ཕ་མས་མ་གནང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དགག་ཚིག་ཏུ་མི་དྲི་ཡི། ཕ་མས་གནང་ངམ་ཞེས་བསྒྲུབ་

ཚིག་ཏུ་དྲིའོ་བཀོལ་བའི་མིང་ཅན་རྣམས་ཀི་མཇུག་ཏུ་ཡུལ་ཐག་རིང་བ་ནི་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་

རོགས་པར་མི་བ་བ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །ཞེས་པའི་སྒ་འདི་ལྷག་པར་བརོད་པར་བའོ་ཊིཀའོ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་

ཕིར་ཉེ་བར་འོང་བ་ལ་ཕ་མས་གནང་ངམ་ཞེས་དྲི་བར་བ་ཞིང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དག་གིས་ཀང་ངོ་ཕ་མས་

མ་གནང་བར་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་བའོ་ཡུལ་ཐག་རིང་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ་ཞེས་པའོ། ། ༈ 

རབ་ཏུ་དབྱུང་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་དགེ་ཚུལ་གི་མཁན་པོས་ནད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་

བར་བའོ། །ཡང་ན་ཁོད་ལ་ནད་གང་ཡང་རུང་བ་མེད་དམ་ཞེས་བར་ཡང་རུང་ངོ་། །རབ་

ཏུ་འབྱུང་བའི་དུས་ན་ནད་སྤི་ཙམ་དུ་འདྲི་མོད་ཀི་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་གསང་སྟེ་སྟོན་པ་ལ་

སོགས་པ་དག་གིས་ནི་མཛེ་དང་འབས་དང་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནད་བེ་བག་ཏུ་ཕེ་སྟེ་དྲི ་བར་

བའོ། །ནད་པ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་བའོ། །བཀོལ་བ་རྒྱུ་ལས་

བཟློག་པའི་ཆད་པ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་བར་ཆད་བཅུ་གཅིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་སྦྱར་བ་ཉིད་དོ། །འོག་ནས་འབྱུང་བ་

སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་བཅུ་གཅིག་པོ་འདི་ལ་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པར་ཡང་ཞེས་པ་ནི་ཆད་པ་

ཡན་ཆད་ཀུན་བསྡུ་བའོ། །འདྲའོ། །ཞེས་པ་ནི་སྤི་ལ་སྙེགས་<<ཊི་>>སོ། །སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པ་དེ་

ལྟ་བུའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་ཅན་ནི་ཕིར་བསྙིལ་ཕིར་དབྱུང་བར་བའོ། །སྤྲུལ་པའོ། །སྤྲུལ་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཞེས་བ་བ་ནི་ཀླུ་ལ་སོགས་<<གཞི་ཊིཀ་>>པའོ། །མ་ནིང་ངོ་། །འདི་དག་ལ་བཀོལ་བ་སྦྱར་ཞིང་སོམ་པ་སྐྱེ་

བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་རྟགས་ཅན་བསྙིལ་བ་རྣམས་སྦྱར་བར་བ། མ་ནིང་དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔའོ། །ལྔ་

པོ་གང་ཞེ་ན། སྐྱེས་ནས་དང་། ཞེས་པ་ནི་ཐོག་མ་མའི་མངལ་ཚུན་ཆད་ནས་མ་ནིང་དུ་འདུག་པའོ་ཞེས་འགེལ་

ཆུང་ལས་སོ། །ཊིཀ་ལས། སྐྱེས་གནས་མ་ནིང་ནི་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ཉིད་ནས་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་དབང་པོ་ཡོད་པ་མཚན་

གཉིས་པའོ། །ཞེས་<<ཊི་>>སོ། །ཟླ་བ་ཕེད་པའི་མ་ནིང་ནི་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ན་ལུས་འགྱུར་བ་དང་བསམ་པ་

འགྱུར་བ་གཉིས་ཏེ་ལུང་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ན་ཕོ་མོའི་མཚན་འགྱུར་བ་ལ་བཤད་དོ། །

ཊིཀ་ལས་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ན་ཕོ་མོའི་ཆགས་སེམས་འགྱུར་བ་ལ་བཤད་དེ། དེ་གཉིས་ཀ་ལྟར་གཟུང་ངོ་ཟླ་བ་

ཕེད་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་ཞག་བཅུ་བཅུ་ན་འགྱུར་ཡང་འདྲ་བ་དང་། སྐྱེས་པ་གཞན་གིས་འཁྱུད་ནས་བརྩལ་བ་ན་

དབང་པོ་ལས་སུ་རུང་བ་སྐྱེས་པ་གཞན་གིས་འཁྱུད་པ་ན་མོའི་འདོད་ཆགས་སྐྱེས་ཏེ་ཕོ་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་

ཕོའི་དབང་པོ་ལྡང་བ་དང་། བུད་མེད་དང་མཐང་6ཕད་པ་ཁོ་ན་འདོད་ཆགས་འབྱུང་གི་མ་ཕད་ཀི་བར་དུ་འདོད་

ཆགས་མི་འབྱུང་བའོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །དེ་དང་མཐུན་པར་ཊིཀ་ལས་ཀང་གཞན་དག་ནི་བུད་མེད་ལ་སོགས་

པས་བརྩལ་བ་ན་དབང་པོ་ལས་སུ་རུང་བ་ལྡང་བའོ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །ཞེས་གཞན་གི་ལུགས་བཀོད་དོ། །འཁྱུད་ནས་

ལྡང་བའི་མ་ནིང་ལུགས་དེ་གཉིས་ནི་གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡིན་པར་གཞི་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །ཕག་དོག་ཅན་ཕ་རོལ་

མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་མཐོང་ན་གདོད་འདོད་ཆགས་འབྱུང་གི་མ་མཐོང་གི་བར་དུ་མི་འབྱུང་བའོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་

བཤད་དོ། །ཊིཀ་ལས། ཕག་དོག་ཅན་གི་མ་ནིང་ནི་གཞན་གིས་བརྩལ་བའི་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་ཁོ་

ན་ཕག་དོག་གིས་དབང་པོ་ལས་སུ་རུང་བར་འགྱུར་ལ་གཞན་གི་ཚེ་མི་འགྱུར་བའོ། །ཞེས་སོ། །དང་། ཉམས་

པའི་མ་ནིང་ནི་ཕོ་མཚན་བཅད་དམ་མཛེ་ནད་ཀིས་རུལ་བ་ལ་སོགས་པས་ཕོའི་དབང་པོ་མེད་པར་སོང་བའོ། །སའི་

སེ་ལས་ཕོའི་དབང་པོ་མེས་འཚིག་པ་དང་སྔགས་ཀིས་སྐམ་པ་ལའང་བཤད་དོ། །མ་ནིང་ལྔ་པོ་འདི་ལས་ཐ་མ་

6  མཐང་། <<ཆུང་(ཀ་༣༦)>><<ས་>><<ཞང་>>མཐོང་། <<མ་>><<སེར་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཉམས་པའི་མ་ནིང་ནི་མ་ནིང་གི་ཉེས་པ་བསྟེན་ཕོ་མཚན་ཆད་ནས་མོའི་འདོད་ཆགས་འབྱུང་ན་དགེ་སློང་གི་

དངོས་པོའི་སྣོད་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པས་བསྙིལ་བའོ། །ཇི་སིད་དུ་མ་ནིང་གི་ཉེས་པ་བསྟེན་པར་མི་བེད་པ་དེ་སིད་

དུ་བསྙིལ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཊིཀའོ། །ཞུ་འགེལ་ལས། ཡན་ལག་སྐྱེས་བཅད་པ་ལ་སོགས་པས་ཉམས་པ་ནི་ཇི་སིད་དུ་

འགྱུར་བ་མི་བསྟེན་པ་དེ་སིད་དུ་དགེ་སློང་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །རྐུ་བ་དངོས་མིན་ཡང་མ་གནང་བ་སྤོད་པའི་ཆ་ནས་

རྐུ་བ་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བས་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་ལ་བཀོལ་བ་སྦྱར་ཞིང་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པ་དང་

དེ་ལྟ་བུའི་རྟགས་ཅན་བསྙིལ་བ་རྣམས་སྦྱར་བར་བའོ། །དེ་རང་གང་ཞེ་ན། བདག་ཉིད་བསྙེན་པར་རོགས་

པའི་ཆོ་ག་དང་པོ་ནས་མ་བས་པ་ཉིད་དམ་ཆོ་ག་བས་ཀང་མ་ཆགས་ཏེ་རང་ལ་བསྙེན་རོགས་ཀི་སོམ་

པ་མ་སྐྱེས་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ལ་ལན་གཉིས་སུ་དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་

པའི་ལས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ན་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མུ་

སྟེགས་ཅན་གི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་བླང་བ་ལ་སོགས་ལ་ཞུགས་པ་ལ་བཀོལ་བ་སྦྱར་

ཞིང་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་རྟགས་ཅན་བསྙིལ་བ་རྣམས་སྦྱར་བར་བའོ། །དེ་རང་གང་ཞེ་

ན། གཞི་འགེལ་ལས་མུ་སྟེགས་ཅན་གང་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་ཡང་དག་པར་བླངས་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བར་མ་ཡན་ཆད་བླངས་པ་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་ལྟ་བ་དེ་དང་ལྡན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཉན་ཐོས་ཀི་ཆོས་གོས་འདི་བོར་ཏེ་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་ཆ་ལུགས་དེས་མུ་སྟེགས་ཅན་

གི་འདུག་གནས་དེར་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཤར་ཏེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཚང་ན་མུ་སྟེགས་ཅན་ཞུགས་པ་དེ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །ཆོས་གོས་འདི་བོར་ཏེ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་འོག་མ་བཞི་པོ་དེ་མ་བས་པ་ཡང་རབ་<<གཞི་ཊིཀ་

>>ཏུ་བྱུང་བ་འདི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་ལྟ་བ་དེ་དང་ལྡན་ཞིང་ལན་གཉིས་སུ་དགེ་འདུན་དང་

ལྷན་ཅིག་ལས་ཉམས་སུ་མྱོང་ན་མུ་སྟེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་རྐུ་ཐབས་ལ་ལས་ལན་གཉིས་ཉམས་སུ་

མྱོང་བ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་དང་འདྲའོ། །མུ་སྟེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ལ་རིགས་གཉིས་ཡོད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་

ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལྟ་བ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཆོས་གོས་འདི་བོར་བ་ལ་སོགས་པས་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཤར་ན་ཡང་མུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྟེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལྟ་བ་དེ་དང་ལྡན་པས་ལན་གཉིས་ཉམས་

སུ་མྱོང་ན་ཡང་མུ་སྟེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་དང་རྐུ་ཐབས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། འདི་ལ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་འདི་བླངས་པ་དང་མུ་སྟེགས་ཀི་ལྟ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ལ་རྐུ་ཐབས་ལ་ནི་དེ་གཉིས་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགོས་ཏེ་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་འདི་མ་བླངས་ཀང་འགྱུར་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་ཡང་འགྱུར་རོ། །མ་བསད་པ་དང་། ཕ་

བསད་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་བསད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་དབེན་དགེ་འདུན་ཆོས་མ་ཡིན་

པའི་ཕོགས་སུ་ཕེ་བ་བས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གསད་པའི་བསམ་པའི་ངན་སེམས་

ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བ་དང་། དགེ་སློང་མ་ལ་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པས་སུན་ཕྱུང་བ་དང་། ཕམ་པར་

འགྱུར་བ་བཞི་ལས་ལྟུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཅེས་སོས་པས་གཅིག་གིས་ཀང་སྐྱེ་བའི་ཆོས་

ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་<<ཊི་>>བྱུང་བ་ལ་བཀོལ་བ་སྦྱར་ཞིང་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་

རྟགས་ཅན་རྣམས་བསྙིལ་བ་སྦྱར་བར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་སོ། །

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ནན་ཏུར་བས་པ་དེ་བབས་ནས་སླར་ཡང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསྙེན་རོགས་ལེན་ན་དེ་ལ་

སོམ་པ་སྦྱིན་ནམ་མི་སྦྱིན་ཞེ་ན། རྒྱུ་ལས་བཟློག་པའི་ཆད་པ་ནི་ཆད་པའི་རྒྱུ་ལས་བཟློག་པ་སྟེ་བསིགས་པ་

ལ་སོགས་པ་ཆད་པའི་རྒྱུ་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལས་བཟློག་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་སྟེ་འཐབ་ཀོལ་མི་

བེད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་<<ཊི་>>དག་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་། བསྙེན་པར་

རོགས་པར་མི་བ་ཆད་པའི་རྒྱུ་ལས་བཟློག་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་དག་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་

པར་མི་བའོ་ཞེས་པ་སྟེ། ཊིཀ་ལས། བསིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆད་པའི་ལས་བས་པར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་དེ་ལས་བཟློག་པ་

འཐབ་ཀོལ་མི་བེད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་དག་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མི་བ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་

བའོ། །ཞེས་སོ། །ཆད་པ་ནི་ནན་ཏུར་ཡིན་ལ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་ལས་བཟློག་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་སྟེ་ཉེས་པ་འཕོ་གཅོད་པར་

ངག་གིས་ཁས་མི་ལེན་ནའོ། །བསམ་པས་ནི་རྒྱུ་ལས་བཟློག་ཀང་རྒྱུ་ལས་བཟློག་པར་ངག་གིས་ནི་ཁས་མི་ལེན་པའོ་



  23  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འདི་ལ་སོམ་པ་ནི་སྐྱེ་སྟེ། ཊིཀ་ལས། ད་7ནི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་མི་འོས་པ་དག་གི་མཚན་ཉིད་

བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་ནན་ཏུར་བས་པ་དེ་བབས་ནས་བཟོད་པར་མ་གསོལ་བར་བསྙེན་པར་

རོགས་ན་བཟོད་པར་གསོལ་མི་དགོས་ཏེ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་ཉིད་བཟོད་པ་གསོལ་ཟིན་པ་ཡིན་

ནོ། །པའི་ཕིར་རོ་བཟོད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་བཟོད་པར་བ་བའོ། །གལ་ཏེ་སྔར་ནན་ཏུར་བས་པ་བབས་པ་དེ་ཕིས་

བསྙེན་པར་རོགས་པར་བས་ཟིན་ནས་ཕིས་འཐབ་ཀོལ་མི་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཕིས་

ཀང་འཐབ་ཀོལ་ལ་སོགས་པ་བེད་ཅིང་ཆད་པ་འོས་པའི་ཉེས་པ་བེད་ན་ནི་ཚོགས་པ་ཡོད་ན་དགེ་འདུན་

ཚོགས་པ་ཡོད་ན་ཞེས་ལུང་ལས་སོ་བླ་མ་རྣམས་ནི་ཆད་པ་གཅོད་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཡོད་ན་ཡང་ཆོ་ག་བསྐྱར་ཏེ་

ཆད་པས་བཅད་དོ། །ལྟུང་བ་མ་མཐོང་བས་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཆད་པའི་ལས་བེད་དུ་བཅུག་པ་ན་

གལ་ཏེ་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བདག་ལ་ལྟུང་བ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཤེས་བཞིན་དུ་རྫུན་ཟེར་ན་རྫུན་དུ་

སྨ་བའི་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་དོ། །

སོམ་པ་སྐྱེ་ཡང་བཀག་པ་རྣམས་བསྟན་པའི་ཕིར་ལག་རྡུམ་འཁིག་མ་ཕན་ཆད་ཆད་པ་དག་དང་

རྐང་རྡུམ་ལོང་བུ་མན་ཆད་ཆད་པ་དང༌། །ལག་པའི་སོར་མོ་སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ་འདྲ་བར་ཟླུམ་པོར་

འཇས་པ་བརྐང་དགུག་མི་རུང་བ་དང༌། །མཆུ་གཉིས་བཅད་པའམ་དང་པོ་ནས་མཆུ་གཉིས་མེད་པ་དང་

ལུས་ལ་རྨ་མཚན་ཅན། །ཁབ་ལ་སོགས་པས་རྩབས་ཤིང་སྣག་ཚ་ལ་སོགས་པས་བིས་པ་ཁི་རེས་ལ་

སོགས་པའི་མངོན་མཚན་བཏབ་པ་རྒན་ཆེས་པ་ལོ་བདུན་ཅུ་ལོན་པ་ཡན་ཆད་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་གཞོན་ཆེས་ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་ལོན་པ་བ་རོག་སྐྲོད་མི་ནུས་པ་དང་བ་རོག་སྐྲོད་ནུས་པ་ལོ་བདུན་མ་ལོན་པ་

<<ཊི་>>དང༌། །རྐང་པ་འཐེང་ཞིང་ལེག་ལེག་པོར་འགོ་བ་ནི་འཐེང་པོ་ལུས་ཀི་སད་དྲུད་ཅིང་བཤལ་ཏེ་འགོ་

བས་སད་འཆལ་བརླའི་ཕོགས་རླུང་བ་རྒོད་འགོས་ཀིས་ཉམས་པར་འགྱུར་བའོ་ཞེས་ཊིཀའོ་བརླ་རླུང་ནད་ཅན་ཏེ་

7 ད། <<ཊིཀ་(ཀ་༩༤)>><<མཚོ་(༡༦༣)>>དེ། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བརླ་ལ་རླུང་ཞུགས་ཏེ་སྐམ་པའོ་འགེལ་ཆུང་ངོ༌། །ཞར་བ་མིག་ཡ་གཅིག་པ་དང༌། །ལག་སོར་རྡུམ་པ་ནི་

རྐང་ལག་འཇལ་བའི་ཚིགས་ནས་སོར་མོ་སྐྱེས་སམ་མཁིག་མའི་ཕོགས་ན་མཚན་མ་ཙམ་གི་ལག་པ་ཡོད་ཅིང་བ་བ་

བེད་མི་ནུས་<<ཊི་>>པའོ། །

སྒུར་པོ་བང་དང་རྒལ་ཚིགས་ཞོམ་པ་<<ཊི་>>མིའུ་ཐུང་ཧ་ཅང་ལུས་ཆུང་བར་གགས་པ་

དང༌། །ལོག་མ་ལ་ལྦ་བ་ཡོད་པ་དང་ལྐུག་པ་སྨ་མི་ནུས་པ་དང་འོན་པ་དོན་དང་བཅས་པའི་སྒ་ཐོས་པར་མི་

ནུས་པ་དང༌། །རྐང་ལག་འཁུམ་ནས་འཕེ་ཞིང་འགོ་བ་རྟེན་འཕེ་ལག་པ་གཉིས་ལག་རྟེན་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུག་

བཞིས་ཕེ་བ་ནི་རྟེན་འཕེ་བའོ་མིང་གཉིས་པ་ནི་གྲུམ་བུ་ཞེས་ཀང་བའོ། །དང་ནི་ནད་ཀི་རིགས་རྐང་བམ་སྦམ་

པོར་གྱུར་པ་དང༌། །བུད་མེད་ཀིས་ངལ་ཞིང་དུབ་པ་བུད་མེད་ཤས་ཆེར་བརྟེན་པས་མཐུ་དང་གཟི་བརིད་

ཟད་ཅིང་ལུས་མི་བདེ་བ་དང་ཁུར་གིས་ངལ་ཆད་ཅིང་དུབ། །པ་དང༌། མི་གང་ལམ་དུ་འགོ་བ་དྲགས་པའི་

ཕིར་ལམ་གིས་ངལ་ཆད་ཅིང་དུབ་རྣམས་དང༌། །ཡ་ཟ་མ་ལུག་ནི་ཇི་ལྟར་ཟས་པ་མ་ཞུ་བ་ཐུར་དུ་

འབྱུང་བའོ། །གཞན་དག་ནི་རྐང་པ་ལྕགས་སྒོག་གིས་ཉགས་8པ་ལྕགས་སྒོག་ལས་བཀོལ་ཡང་བཅིངས་པ་བཞིན་དུ་

འགོ་བ་ནི་སྒོག་བཀོལ་ཞེས་བའོ་ཞེས་ཟེར་རོ་<<ཊི་>>གཏའ་གམ་པ་ནི་ལང་ཚོ་ལ་མ་བབ་པ་ཁོ་ནར་ནད་ལ་

སོགས་པས་ཉམས་པར་གྱུར་ཅིང་ཧ་ཅང་རྒས་པས་ཉམས་པ་བཞིན་དུ་བ་བ་ཅུང་ཟད་བེད་མི་ནུས་པ་སྟེ་ཆུང་བ་ཉིད་

ནས་ལང་ཚོ་ཉམས་པར་གྱུར་པའོ་<<ཊི་>>དང༌། །རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་པའི་མི་རྣམས་

ནི། །དྲང་སོང་ཡང་ཡིན་ལ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡིན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་

བསྙེན་པར་རོགས་པ་དགག་པ་མཛད། །མཛེས་པའི་བར་ཆད་དང་བལ་བའི་མཛེས་པ་རབ་ཏུ་དབྱུང་

བ་དང་། །སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་དང་བལ་བའི་ཡོངས་སུ་དག་པ་བསྙེན་པར་རོགས་པར། །བཀའ་སྩལ་

ཏོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །སུས་བཀའ་སྩལ་ཞེ་ན། རོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་

8  ཉགས། <<མ་>>ཉམས། <<རང་(ཀ་༦༤)>><<ཊིཀ་(༩༧)>><<མཆན་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཐམས་ཅད་རབ་མཁེན་ཏེ། དེ་ངེས་དོན་ཡིན་པར་གང་གིས་གྲུབ་ཅེ་ན། བདེན་པའི་མཚན་གིས་སངས་

རྒྱས་མི་རྫུན་པས་ན་བདེན་ཞེས་བ་<<བི་>>བཀའ་སྩལ་ཏོ། །བར་ཆད་མེད་པ་རྣམས་ནི་རུང་བར་བསྡུ་

བར་བ་བའི་སྐབས་རོགས་ཏེ། རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼ལུང་ཕན་ཚེགས་སོགས་ཀི་རབ་བྱུང་གི་གཞི།༽

༈ བཀོལ་བ་རྒྱལ་པོའི་བློན་པོ་རྒྱལ་པོས་བཀབས་པ་སྟེ་བཟང་བར་བཏོན་པ་ལ་སྦྱར་བར་

བའོ། །དེའང་རབ་ཏུ་དབྱུང་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་རྒྱལ་པོས་བཀབས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བ་ཞིང་

བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དག་གིས་ཀང་ངོ་། །རྒྱལ་པོས་བཀབས་པ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་

པར་མི་བའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །རྒྱལ་པོས་བཀབས་པ་དེའང་རྒྱལ་པོས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མ་གནང་བ་ཡུལ་གང་

ན་རྒྱལ་པོ་གང་གི་ཚིག་མངོན་སུམ་མམ་བརྒྱུད་པས་འདའ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡུལ་ཐག་མི་རིང་བ་སྟེ་

དེ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་བའོ། །རྒྱལ་པོས་གནང་ངམ་ཡུལ་ཐག་རིང་ན་རབ་ཏུ་དབྱུང་དུ་

རུང་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ། བཀོལ་བ་ཆོམ་རྐུན་པར་གགས་པ་ལ་སྦྱར་བར་བའོ། །དེའང་རབ་

ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་ཆོམ་རྐུན་པར་གགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བ་ཞིང་བསྙེན་པར་རོགས་

པར་བེད་པ་དག་གིས་ཀང་ངོ་། །ཆོམ་རྐུན་པར་གགས་པ་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་བའོ་ཞེས་

སྦྱར་རོ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ལྷམ་མཁན་ནི་ཀོ་ལྤགས་མཁན་ནོ་<<ཊི་>>དང༌། གདོལ་པ་

དང༌། ནི་རིགས་ངན་ནི་ཊིཀས་བཤད་དེ་བཤན་པའི་རིགས་སོ། །ཕག་དར་བ་ཞེས་པ་ནི་རིགས་ཀིས་:ཕི་རོལ་9ཆེ་

ཆུང་ལ་སོགས་པའི་ཕག་དར་རོ་ཅོག་བེད་པའོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་གདོལ་པ་མ་སོས་པར་ཕག་དར་བ་ཞེས་སོས་

སོ། །གཡུང་པོ་དང༌། ནི་ཀ་ཀོའམ་<<ཊི་>>བ་ལང་དང་བ་དང་སིག་སྤུར་དང་སྦལ་ལྕོང་ལ་སོགས་པ་འཆའ་

ཞིང་ཟ་བའོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །རིགས་ངན་དེ་ལྟ་བུ་དེའི་ཁིམ་དུ་རིགས་བཟང་པོ་རྣམས་ཀིས་ཟན་ཟ་

9 ཕི་རོལ། <<ཆུང་(ཀ་༤༢)>><<གུ་>>ཕི་རལ། <<མ་>><<སེར་>>ཕིར་ལོ། <<ས་>><<ཞང་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བར་མི་བའོ། །རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བཀག་པས་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་བཀག་པ་ཡིན་པས་<<ཊི་

>>མི་བའོ། །

སྔར་གཞིའི་སྐབས་སུ། ལག་རྡུམ་དག་དང་རྐང་རྡུམ་དང་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གཏའ་གམ་

ཡན་ཆད་བསྡུས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །གི་མཛེས་པའི་བར་ཆད་ནི་དེ་དག་ཁོ་ནར་གངས་ངེས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ་སྐྲ་སེར་ལ་སོགས་ཀང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མཚོན་པས་འཕངས་པ་བསྟན་པའི་ཕིར་མི་གང་དག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

སྐྲ་སེར་བ་སྟེ་ཡུང་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་<<ཊི་>>དང་ནི་སྐྲ་སེར་སྐྱ། །སེང་གེའི་སྐྲ་ལྟ་བུ་དེ་གཉིས་

བཀག་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྐྲ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ལང་ཁུ་ཁ། །རམས་ཀིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ། མི་རྣམས་ཐོག་

མ་མའི་མངལ་ན་སྐྲ་ནི་རྒས་ནས་མགོ་སྐྱར་གྱུར་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །དཀར་བ་<<ཊི་>>དང་། །མི་གང་

དག་གི་སྐྲ་རྩུབ་ལ་བཤོར་བ་དང་གང་ཆེན་སྐྲ་འདྲ་སྐྲ་མེད་པ་མགོ་ཟངས་མའི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་<<ཊི་

>>དང༌། །མགོ་ལ་སུལ་གསུམ་མམ་བཞི་ཡོད་པ་འབར་འབུར་10ཅན་གང་པོ་ཆེ། །མགོ་ཧ་ཅང་ཆེ་

བ་ལུས་ཧ་ཅང་སྦོམ་དང་ལུས་གེབས་འདྲ། །ལུས་འབས་ཀི་སྲུས་གེབས་པ་དང་འདྲ་བ་ལེབ་ལེབ་པོ་དང་

<<ཊི་>>ལས་ཚུལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་མི་གང་དག་བོང་བུའི་མགོ་ལྟ་བུ་དང་ཕག་གི་མགོ་ལྟ་

བུ། །མགོ་གཉིས་པ་ལུང་ལས་སྔོན་ཤང་ཤང་ཏིའུ་གཅིག་ལ་མགོ་གཉིས་ཡོད་པ་བྱུང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་

ལས་ཚུལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་མིའི་ལུས་གཅིག་ལ་མགོ་གཉིས་ཡོད་པའོ། །དང་མགོ་ཆུང་དང༌། །ནི་

དཔྲལ་བ་ཡན་ཆད་མཚོག་མ་མེད་པའོ་ཁ་ཅིག་ནི་མགིན་པ་ཡན་ཆད་མེད་དེ་བང་ལ་ཁ་སྣ་ལ་སོགས་ཡོད་པའོ་ཟེར་

རོ། །མི་གང་དག་གི་རྣ་བ་གང་ཆེན་རྣ་བ་འདྲ་རྟའི་རྣ་བ་འདྲ། །བ་གང་གི་རྣ་བ་འདྲ་སྤེའུའི་རྣ་བ་

འདྲ། །བོང་བུའི་རྣ་བ་འདྲ་ཕག་པའི་རྣ་བ་འདྲ། །རྣ་བ་ཡ་གཅིག་པ་དང་རྣ་བ་མེད་པ་དང༌། །མི་

གང་དག་གི་མིག་ཙན་དན་དམར་པོ་ལྟར་དམར་བ་དང་ཧ་ཅང་མིག་ཆེ་རྐོང་ཆེ་ལ་བཅུད་ཀང་ཆེ་བའོ། །ཞུ་བ་

10 འབུར། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༦༥)>><<ཊིཀ་(ཀ་༡༠༠)>><<ཆུང་(ཀ་༤༣)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༨༢)>>འཁུར། <<མ>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལས། མིག་པོ་ཆེ་དང་། ཞེས་པ་ནི་རྐོང་ཆེ་བ་ལ་བཅུད་ཀིས་མ་ཁེངས་པ་སྟེ། འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་ཉིད་ལས། མིག་

ཡངས་པ་དང་། ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །དང༌། །མི་ག་ཆུང་ནི་མིག་ཆུང་སྟེ། མི་ག་ཆུང་ཞེས་ཚིགས་བཅད་བསེབ་པའི་

ངོར་ཚག་ལྷག་པོ་བཅུག་པའོ་འགྱུར་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ཚིགས་བཅད་བསེབ་པའི་ངོར་ཚག་ལྷག་པོ་འཇུག་པའི་ལུགས་

སྣང་སྟེ་དགེ་སློང་དག་ཅེས་བོད་པ་ལ་དགེ་སློང་དག་ཞེས་ཚིགས་བཅད་བསེབ་པའི་ངོར་ཚག་ལྷག་པོ་བཅུག་པ་ནི་ཆེད་

དུ་བརོད་པའི་ཚོམས་དང་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་དང་རིགས་ཐིག་གིས་ཕོགས་སྔ་བཀོད་པ་དག་ན་སྣང་ངོ༌། །རང་གི་རྣམ་

བཤད་ཀི་མདོ་རྩ་ལས། མིག་ཆུང་མིག་ནི་ཧ་ཅང་སེར། །ཤེལ་མིག་མིག་ནི་ཆུ་བུར་འདྲ། །ཞེས་བཤད་པ་གུ་རོད་ལ་

ཚིག་འགྱུར་དེ་ལེགས་སོ། །

མི་ག་ཆུང་ནི་མིག་ཧ་ཅང་ཆུང་ཞིང་ཟླུམ་པ་<<ཊི་>>མིག་ཧ་ཅང་སེར། །བ་ནི་མིག་ལ་ཁ་

དོག་དམར་སེར་འདྲེས་མ་ཡོད་པ་<<ཊི་>>ཤེལ་མིག་ནི་མིག་མཆིང་བུ་ལྟར་འཚེར་བ་མིག་ཆུའི་ཆུ་བུར་

ལྟ་བུ། །ཕི་རོལ་ཏུ་རོལ་བ་<<ཊི་>><<ཊི་>>དང་པོ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ནས་མིག་ཡ་གཅིག་པ་དང་སྟེ་དེའི་

ཕིར་ཞར་བ་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བཞག་གོ་<<ཊི་>>མིག་མེད་པ་དང༌། །མི་གང་དག་གི་གང་ཆེན་སྣ་

འདྲ་རྟ་སྣ་འདྲ། །བ་ལང་སྣ་འདྲ་སྤེའུ་སྣ་འདྲ། །བུང་བུའི་སྣ་འདྲ་ཕག་སྣ་འདྲ། །སྣ་བུབས་

སྣའི་བུ་ག་གཅིག་ཡོད་པ་གཅིག་དང་སྣ་མེད་པ་དང༌། །མི་གང་དག་གི་ཀོས་ཀོ་གང་ཆེན་ཀོས་འདྲ་

རྟ་ཀོས་འདྲ། །བ་ལང་ཀོས་འདྲ་སྤེའུ་ཀོས་འདྲ། །བོང་བུའི་ཀོས་འདྲ་ཕག་ཀོས་

འདྲ། །ཀོས་སྨྱུང་ནི་ཀོས་ཀོ་གཡས་པའམ་གཡོན་པ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡོད་པ་དང་ནི་ཀོས་མེད་པ་

དང༌། །མི་གང་དག་གི་སོ་གང་ཆེན་སོ་འདྲ་བ་དང་རྟ་སོ་འདྲ། །བ་དང་། བ་ལང་གི་སོ་འདྲ་བ་དང་

སྤེ་སོ་འདྲ། །བ་དང་། བོང་བུའི་སོ་འདྲ་བ་དང་ཕག་སོ་འདྲ། །བ་དང་། སོ་གཅིག་པ་སོ་བར་

མེད་པར་འདུས་དང་གཅིག་པུ་ཀེ་རེ་འདུག་པའི་དང་སོ་མེད་དང༌། །མགུལ་བ་ཧ་ཅང་རིང་ཆེས་དང་

འཇིང་ནུབ་སྟེ་མགུལ་བ་མེད་ཅིང་མགོ་ཐལ་གོང་ལ་འབར་བ་<<ཊི་>>དང༌། །མགོ་མདུན་དུ་གུག་པའི་ཕིར་

མིག་ཕག་པ་དང་མཉམ་པས་ཕག་མིག་ཡང་ན་ཕག་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ན་མིག་ཡོད་པ་དང་ནི་ཆེས་སྒུར་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང༌། །ཕོ་མཚན་ཆད་པ་ཉམས་པའི་མ་ནིང་དུ་གྱུར་ན་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་ཡང་དེར་མ་གྱུར་ན་ཕོ་མཚན་ཆད་ཙམ་

གིས་མི་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པས་སྐབས་འདིར་བསྟན་པའོ། །དང་རླིག་པ་རླུང་གིས་རླུགས་རླིག་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་

དང༌། །རླིག་པའི་འབས་བུ་ཡ་གཅིག་ཡོད་པ་དང་རླིག་པ་མེད་པ་དང༌། །ལུས་བོང་ཧ་ཅང་རིང་

དང་ལུས་བོང་ཧ་ཅང་འབོལ་བུ་ཐུང༌། །འོ་ན་སྔར་བཤད་པའི་མིའུ་ཐུང་དང་ཁད་པར་ཅི། འགེལ་ཆུང་

ལས། མིའུ་ཐུང་ནི་ལུས་ཐུང་བར་གགས་པའོ། །ཞེས་བཤད་ཀང་མིའུ་ཐུང་ནི་མགོ་ལུས་ཚད་དུ་ལོངས་ཀང་རྐང་ལག་

ཐུང་བ་ལ་མིའུ་ཐུང་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པ་དེ་ཡིན་ལ་ཧ་ཅང་ཐུང་བ་ནི། འགེལ་ཆུང་ལས། ལུས་དང་རྐང་ལག་

ཐུང་ངུ་བ། །ཞེས་སོ། །ལུས་སྐེམ་པོ་དང་ཧ་ཅང་འཚོ་བས་མ་འོས་པར་ངལ་རྐེན་པ་སྟེ་རྩོལ་བ་ཆུང་ངུས་ཀང་

དབུགས་བརངས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་འབྱུང་བ་<<ཊི་>>དང༌། །སྐེམ་པོ་ངལ་རྐེན་ཧ་ཅང་འཚོ། །ཞེས་ལུང་

ལས་བཤད་དོ། །ཤ་མདོག་སྔོ་ཆེས་པ་དང་སེར་དམར་དཀར་ཆེས་པ་སྟེ་<<ཊི་>>ཁ་དོག་རྣམ་བཞི་

དང༌། །སད་པར་བ་བའི་ཤ་མདོག་དེ ་དག་བཀག་པ་ཡིན་གི་ལྷའི ་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་ནི ་མ་གཏོགས་<<ཊི་

>>སོ། །དམར་སེར་དང་དཀར་སྔོན་བཞི་ཁ་བོར་འདུག་ཀང་རུང་སོ་སོའི་ཁ་དོག་ཀང་རུང་དེ་བཞིན་དུ་གོལ་

པོ་ནི་རྐང་ཡོན་ནོ། །ལུས་ཉམས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཧ་ཅང་གདངས་ཏེ་འགོ་བའོ། །ཡང་ན་རྐང་པ་གཅིག་གི་སྟེང་

དུ་གཅིག་འདོར་ཞིང་འགོ་<<ཊི་>>བའོ། །ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་སུ་མ་ཟད་སྐྲ་སེར་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་

བུ་དག་གི་འབིན་རོགས་བེད་པ་དགག་པ་དེ་ཡང་དགག་པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་གཟུང་བར་བའོ། ། 

༈ ལྷམ་མཁན་ལ་སོགས་པ་རིགས་ལ་སྐྱོན་ཆགས་པ་དང་། ལག་རྡུམ་དང་ཤ་མདོག་ཁ་དོག་རྣམ་

བཞི་ལ་སོགས་པ་ལུས་ལ་དབིབས་དང་ཁ་དོག་གཉིས་ཀི་སྐྱོན་ཆགས་པ་རང་ངམ་གཞན་གིས་རབ་ཏུ་

བྱུང་ཟིན་བ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་ཟིན་པ་ནི་འཁོར་དུ་ཉེ་བར་བཞག་པར་མི་བའོ། །མཁན་པོས་ཀང་

མི་བསེལ་དགེ་འདུན་གིས་ཀང་སང་ངོ༌། །འདིར་གནས་སྦྱིན་པ་:འགག་པ་ཡང་གཞི་11གནས་ཁང་དུ་སྐབས་དབེ་བ་

11  འགག་པ་ཡང་གཞི། <<མ་>>བཀག་པར་མ་ཟད་ཀི། <<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>བཀག་པར་མ་ཟད་ཀི་གཞི། <<ཞང་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང་ཕི་བཞིན་འབང་བའི་དགེ་སྦྱོང་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཡང་བཀག་པའོ། །སོམ་པ་ལེན་པ་པོ་དུ་མ་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། མཁན་པོ་གཅིག་པ་དུ་མའི་ཚད་གསུམ་མན་ཆད་རུང་གི་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ནི་མི་རུང་ངོ་དེའང་

ཚིག་གཅིག་གསོལ་བཞིའི་ལས་གཅིག་གིས་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བར་རུང་ངོ༌། །ཚིག་

གཅིག་གིས་ནི་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་བསྙེན་རོགས་བར་རུང་བ་ཡོད་དེ་དགེ་སློང་ཚུར་ཤོག་ཅེས་ཚིག་གཅིག་གིས་ལྔ་

བརྒྱ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་རུང་བ་ལུང་ལས་གསུངས་སོ། །ལས་ཀི་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་བཅུ་གཉིས་བསྙེན་རོགས་

བར་རུང་བ་སིད་དེ་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་ཐ་དད་པ་བཞིས་གསུམ་གསུམ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་

པ་ལ་ལས་བེད་པ་གཅིག་གིས་ལས་མཚམས་བཞི་པོ་མནན་ན་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་རུང་བར་གསུངས་སོ། །སོམ་པ་

མཉམ་ཞིང་སོམ་པ་ཐོབ་པ་དུས་མཉམ་པ་རྣམས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་ཕག་མི་བའོ། །འོ་ན་དུས་

མཉམ་པ་རྣམས་ཀི་རེད་པ་དང་ལས་སུ་བསྐོ་བ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གང་གལ་དུ་སྔར་འོངས་པ་དེ་དང་པོའམ་

ཐུ་བོ་ཡིན་ནོ། །སྔར་འོངས་པ་དེ་རེད་པ་བླང་བ་ལ་དང་པོ་ཉིད་དེ་ལས་སུ་བསྐོ་བ་ལ་ཕིས་འོངས་པ་དེས་དང་པོར་

བ་རུང་<<ཊི་>>གང་ཟག་དགོན་པ་བས་དངོས་པོ་སྐྲ་ཚད་སོར་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་མི་

བཞག་གོ །སྐྲ་སོས་པས་ཁ་སྤུ་ཡང་སོས། སིན་མའི་སྤུ་ནི་སོར་གཉིས་ལས་ལྷག་པ་མ་བེགས་ན་ཉེས་བས་སུ་ཕལ་

ཆེར་སེ་པ་འདོད་ལ་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨ་ནི་སིན་མའི་སྤུ་བེགས་ན་ཉེས་བས་སུ་འདོད་དོ། །གོང་མཐའ་གོང་དྲུང་གི་

གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་བས་ནི་སོར་གཉིས་དེའི་འོག་མ་སོར་ཕེད་དང་གཉིས་ཉིད་ལས་ལྷག་པ་མི་

བཞག་གོ །སོར་ཕེད་དང་གཉིས་ལས་ལྷག་པ་སོར་གཉིས་ཀི་ཚད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་དུ་མི་བཞག་གོ་ཞེས་ཊིཀས་

བཤད་པས་ལྷག་པའི་ཚད་ནི་སོར་ཕེད་དོ། ། 

༈ སྐྲ་སྤུ་གིས་བེག་སྟེ་བ་ལང་གི་སྤུ་འདྲ་བར་ཆན་པས་མི་བེག་གོ །ཆན་པས་མི་བེག་གོ་ཞེས་

ལུང་དང་ཊིཀ་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །སྐྲ་ནི་བ་ལང་སྤུ་འདྲའི་བི་བད་སང་། ། ཞེས་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས་སོ། །༸མགོ་ལ་

རྨ་ཡོད་དེ་སྤུ་གིས་འདྲེག་ཏུ་མ་བདེ་ན། རྨའི་ཐན་ཀོར་ནི་ཆན་པས་བེག་པར་བ་སྟེ་ཆན་པས་མི་བེག་པ་ལ་མ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཏོགས་སོ། །དགེ་སློང་རང་ལ་གཙུག་ཕུད་འཇོག་པ་འདྲེག་མཁན་ལ་སོགས་པ་བེད་དུ་མི་གཞུག་

གོ། །དགེ་སློང་རང་གི་འདོམས་ཀི་སྤུ་འདྲེག་མཁན་ལ་སོགས་ལ་བེག་ཏུ་མི་གཞུག་རང་གིས་ཀང་མི་

བེག་གོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་གསང་གནས་ཀི་ཉེ་འཁོར་དུ་རྨ་བྱུང་སྟེ། རྨའི་ཆེད་དུ་སན་བསྐུ་བས་བཀྲུ་བ་

ལ་སོགས་པ་ཐབས་གཞན་གིས་མི་འཚོ་ན་མཁས་པ་ནི་འདུལ་བ་དང་མདོ་སེ་དང་མ་མོ་འཛིན་

པའོ། །གནས་བརྟན་གནས་བརྟན་ནི་བསླབ་པ་རྒན་པ་སྟེ་གཉིས་ཡན་ཆད་དག་ལ་དྲིས་ཏེ་འདོམས་ཀི་

སྤུ་འདྲེག་ཏུ་གཞུག་གོ །མཁས་པ་ཡང་ཡིན་ལ་གནས་བརྟན་ཡང་ཡིན་པས་མཁས་པ་གནས་བརྟན་ཏེ། འགེལ་

ཆུང་གི་རྩ་བ་ལས། མཁས་པའི་གནས་བརྟན། ཞེས་པས་སོ། །གནས་བརྟན་ལན་གཉིས་སོས་པ་ནི་གནས་བརྟན་

མཁས་པ་གཉིས་ཡན་ཆད་དག་ལ་འདྲི་དགོས་པར་བསྟན་པའོ། །བིན་པའི་སྤུ་བེག་པ་ཡང་རྨ་དེའི་ཕིར་

མ་ཡིན་པར་འདྲེག་པའི་ལས་བེད་དུ་མི་གཞུག་གོ །རྨའི་ཕིར་ནི་འདྲེག་ཏུ་གཞུག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

ནོ། །༸འདོམས་དང་བིན་པ་གཉིས་ལས། ལུས་གཞན་མགིན་པ་མན་ཆད་<<ཊི་>>གི་སྤུ་ཡང་རྨའི་ཕིར་

མ་ཡིན་པར་བེག་པར་མི་བའོ། །སྣའི་སྤུ་ནི་བེག་ཏུ་རུང་<<ཊི་>>ངོ་། །སེན་མོ་སྤུ་གིའི་སོ་ལྟ་བུ་མཐའ་

དམའ་ཞིང་དབུས་མཐོ་བའམ། སྟེའུའི་ཁ་ལྟ་བུར་དབུས་དང་མཐའ་མཉམ་པར་བེག་པར་བའོ། །

སེན་མོ་དེ་དག་རྒྱགས་པ་སྐྱེད་པའི་སྤིལ་བར་བི་དོར་མི་བའོ། །སེན་མོའི་ཁ་དོག་རྩི་དམར་

པོའམ་སྔོན་པོར་མི་འགྱུར། སེན་མོ་སྦྱར་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་གམ་སྙམ་ན་སེན་མོ་ལ་དྲི་མ་བསལ་བའི་

ཕིར་དྲུད་ཅིང་བཞར་པར་བའོ། །གོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་གོས་ཀི་སྒར་བརོད་མོད་ཀི་འདིར་ནི་ཆོས་གོས་

སྣམ་སྦྱར་དང་བླ་གོས་གོན་བཞིན་དུ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེག་པར་མི་བའོ། །མཐང་གོས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་

མཐང་གོས་ཀང་བཀག་ན་གཅེར་བུར་གྱུར་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །སྐྲ་བཟེད་པའི་གོས་བཅང་བར་

བའོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། སྐྲ་བཟེད་པ་དེ་བགོས་ནས་སྐྲ་བེག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཊིཀ་ལས། སྐྲ་

བཟེད་དེ་ཡང་བགོ་བའི་དོན་ཡིན་གི་འདིང་བའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་མེད་ན་རྔུལ་གཟན་གིས་སོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཕིར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །སྐྲ་བཟེད་ཀི་ཚད་ནི་གང་། མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ལས། བསྲུང་བའི་དོན་དུ་སྐྲ་བཟེད་ནི། །རྒྱར་ནི་ཕེད་

དང་གཉིས་ཁྲུ་ལ། །སིད་དུ་ཁྲུ་ནི་གསུམ་ཡིན་ཏེ། །ལྷག་པ་བཅང་བར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །བེ་ཤ་ཀའོ། །༸སྐྲ་བཟེད་

མེད་ན་སྟོད་ཀི་གཅེར་བ་སྐྱབས་ཏེ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེག་པར་བའོ། །རྔུལ་གཟན་གིས་སོ། །རྩྭ་སྟན་ཡན་ཆད་

སྐམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྟན་བཏིང་བར་ཡང་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེག་པར་མི་བའོ། །ས་ཕོགས་གང་དུ་དགེ་

འདུན་ཕག་དར་འཕག་པ་ཁམས་ལ་སོགས་པར་ཡང་སྐྲ་བེག་པར་མི་བའོ། །ཁ་སྤུ་བེག་པར་ཡང་མི་

བ་བར་སེམས་སོ། །

རྒན་པོ་སྦྱོར་མི་བཟོད་པ་དང་ནད་པ་མི་ནུས་པ་དང་རླུང་དང་ཉི་མ་དང་། ཆར་པ་དག་

དང་གསུམ་པོ་དག་ལ་ནི་རྒན་པོ་ནད་པ་ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁམས་ལ་སོགས་པར་འི་སྒས་ནི་གནས་

ཁང་དང་སོ་ཁང་ལ་སོགས་པ་བསྡུས་<<ཊི་>>འདྲེག་ཏུ་གཞུག་པར་བའོ། །སྐྲ་བེག་པའི་ས་ཕོགས་

དེར་བི་དོར་བ་བ་སྟེ་སྦྱང་བར་བའོ། །སྦྱང་བ་ནི་སྐྲ་མེད་པ་ཉིད་དང་ཆུས་བཏབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ས་འབུས་པ་

ལ་སོགས་པ་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །སྐྲ་བེགས་ནས་སྐྲ་ནི་ཕག་དར་ཁོད་དུ་དོར་རོ། །སེན་མོ་བཅད་པ་

ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ་ཕག་དར་ཁོད་དུ་དོར་བར་བས་པ་ཡིན་ནོ། །<<རྣམ་ཊི་>>དགེ་སློང་མ་དེ་འདོད་པའི་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཡན་ཆད་ནས་ཁམས་གསུམ་གི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དགེ་སློང་མ་དག་

བཅོམ་མ་ཡིན་ན། ལུང་ལས། གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དགེ་

སློང་མ་དེ་ཆགས་བལ་མ་ཡིན་ན་དགེ་སློང་མས་ཞལ་ཏ་མ་བས་དགེ་སློང་མ་གཞན་གིས་མ་བསྲུངས་

པར་འདྲེག་མཁན་སྐྱེས་པས་དགེ་སློང་མའི་སྐྲ་མི་བེག་གོ །འདྲེག་མཁན་འདོད་ཆགས་ཆེ་བ་ཞིག་ན་སྲུང་

མ་བཞག་ཀང་མི་གནང་ངོ༌། །༸འདྲེག་མཁན་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་དགེ་སློང་མ་དེ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པར་གྱུར་ན་དགེ་

སློང་མ་ཞལ་ཏ་བེད་པ་མོས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་བསྟན་པར་བའོ། །ཞེས་སོས་ན་ཇི་སྐད་བསྟན་

པར་བ་ཞེ་ན། དྲན་པ་ཉེ་བར་ཞོག་ཅིག་ཅི་འདྲི་བའི་ཚིག་གི་སྟེགས་སོ་རྣག་གི་ལུས་ཏེ་འདྲེག་མཁན་གི་

ལུས་མི་གཙང་བ་རྣག་དང་འདྲ་བ་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་འདི་ལ་ཆགས་པར་བ་བའི་སྙིང་པོ་ཆགས་པར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བ་བའི་དངོས་པོ་ཡོད་དམ་ཞེས་སོ། །འདྲེག་མཁན་དེ་དགེ་སློང་མ་ལ་འདོད་ཆགས་བསྐྱེད་པར་གྱུར་ན་

འདྲེག་མཁན་ལ་ནི་རྒན་ན་མ་དང་མཉམ་ན་སིང་མོ་དང་གཞོན་ན་བུ་མོའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་

ཞོག་ཅིག་ཅེས་སོ། །དགེ་སློང་མ་ཆགས་པ་ལྟར་བེད་ན་ཕ་དང་མིང་པོ་དང་བུར་སོམས་ཤིག་ཅེས་བསོ། ༸སྐྲ་

དང་ཁ་སྤུ་བེག་པ་དེ་བས་ནས་ལུས་རིལ་བུ་འཁྲུ་བའི་ཁྲུས་བའོ། །ཟླ་བ་ཕེད་ཅིང་འཁྲུ་བ་དང་དུས་རྣམ་ལྔ་

ལའང་མ་གཏོགས་པར་འཁྲུར་གནང་ངོ༌། །༸མགོ་དང་རྐང་ལག་བཞི་སྟེ་ཡང་ན་ཡན་ལག་ལྔའི་ཁྲུས་ཀང་

བའོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་རྩ་འགེལ་གཉིས་དང་འོད་ལྡན་དང་འགེལ་ཆུང་ལས། རྒས་པ་དང་ན་བ་དང་གང་བ་ལ་

སོགས་པའི་རྐེན་བྱུང་ན་ཡན་ལག་ལྔ་བཀྲུ་བར་བཤད་དོ་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ནི་རྐེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡང་ཡན་

ལག་ལྔ་བཀྲུས་ན་རུང་བར་བཞེད་དེ། ཡང་ན་ཞེས་པ་དང་རང་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །

སྒེན་མོར་ཏེ་གཅེར་བ་ཁོ་ནར་ཁྲུས་མི་བའོ། །འཁོར་གསུམ་གཡོགས་པ་ཉིད་ན་སྒེན་མོ་མ་ཡིན་

མོད་ཀི་འོན་ཀང་འདིར་ནི་གསང་བའི་གནས་གཡོགས་པ་ཉིད་ན་སྒེན་མོ་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་མས་སྐྱེས་པ་

ཁྲུས་བེད་པའི་ཆུ་འགམ་མམ་ངོགས་སུ་ཁྲུས་མི་བའོ། །འདག་ཆལ་གི་ཕེ་མ་དང་བཅས་པའི་ཁྲུས་དང་ཆུ་ཉི་

ཚེའི་ཁྲུས་གཉིས་ཀ་དགག་པ་མཛད་དོ། །༸དགེ་སློང་མས་བུད་མེད་ཁྲུས་བེད་པ་ཉིད་ཀི་ཆུ་འགམ་དུའམ་ཆུ་

ངོགས་སུ་ཡང་ཕེ་མ་བུལ་ཏོག་དང་སན་ཕེ་ལ་སོགས་པས་འཁྲུར་མི་དབང་སྟེ་དྲིལ་ཅིང་མཉེས་ན་འདོད་ཆགས་

ལྡང་བའི་ཕིར་རོ་དེས་ན་དེར་འདག་རས་ཀི་ཕེ་མས་ཁྲུས་མི་བའོ། །ཆུ་ཉི་ཚེས་ཁྲུས་བེད་པ་ནི་མ་བཀག་

གོ །༸ཁྲུས་བེད་པ་ན་མོན་སན་རེའུ་དང་བུལ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་འདག་རས་ཀི་ཕེ་མ་ག་རྩི་ལ་སོགས་

པའི་<<ཊི་>>དྲིས་བསོས་པ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ལ་རུང་ངོ༌། །དྲིས་བསོས་པ་དེ་བདག་ཉིད་འདོད་

པའི་ཕིར་མི་སྦྱར་རོ། །དེ་ནི་གཞན་གིས་བིན་ན་བླང་བར་བ་བདག་གིར་བ་རུང་བའོ། །ནད་པས་ནི་

འདག་རས་ཀི་ཕེ་མ་སན་གིས་བསོས་པ་ཡང་བླང་དུ་རུང་སྤོད་པ་དང་ལེན་པར་དབང་ངོ༌། །སན་གིས་

བསོས་པ་ནི་བདག་གིས་སྦྱར་ཡང་རུང་<<ཊི>>། དགེ་སློང་མས་བུད་མེད་ལ་ཁྲུས་དང་གཞན་གི་ཚེ་

ཡང་ཕེ་མས་མི་གཏོར་རོ། །བུད་མེད་སྐྲ་བཀྲུས་ཟིན་པའི་མགོ་ལ་སྦོམ་དགའ་མོས་སྐྱུ་རུ་རའི་ཕེ་མ་གཏོར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བས་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གསུངས། ཤམ་ཐབས་ཀི་ཐ་མ་མ་ཐ་ཉིད་ཀི་མདུན་དང་

རྒྱབ་ཀི་མཐའ་མ་མདུད་མ་བཅིངས་པར་སྐས་ལ་མི་འཛེག་གོ །སྐས་ནི་དཔེ་སྟེ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་

ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་འཛེག་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བ་སྟེ་འདི་ནི་འདོམས་མཐོང་བ་སང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་

འགེལ་ཆུང་ལས་སས་སྐས། ༸སྐས་ལ་འཛེགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་གི་དུས་སུ་ཤམ་ཐབས་ཀི་མཐའ་

མདུད་པ་དེ་ལྟར་མི་བ་དེས་ན་སྐས་ལ་བབས་མ་ཐག་ཏུ་མདུད་པ་དགོལ་བར་བའོ། །གལ་བེད་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཚེ་ན་ལག་པ་ལ་སོགས་པས་ཁ་མ་བཀབ་པར་གདང་བར་མི་བ་གལ་བ་བྱུང་ན་ཁ་དགབ་སྦྲིད་པའམ་

རྒོད་པའམ་འབོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚེ་ཡང་ཁ་དགབ་<<ཊི་>>པའོ། །སྒེན་མོར་ཁྲུས་བེད་པ་བཀག་པའི་ཕིར་

ཁྲུས་རས་བཅངས་ཀང་ཉེས་མེད་བཅང་བར་བའོ། །ཁྲུས་རས་ཉིས་རིམ་ལ་ནི་ཆུའི་སོག་ཆགས་

དག་ཀུན་ཏུ་འཆགས་སོ། །པས་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་ཁྲུས་རས་ཉིས་རིམ་པར་ཁྲུས་མི་བའོ། །

ཆོས་གོས་གསུམ་པས་ཁྲུས་རས་བཅང་བར་བའོ། །ཀང་ངོ༌། །ཞེས་པ་ནི་གཞན་གིས་ཀང་ངོ་

ཞེས་སྦྱར་<<ཊི་>>རོ། །ཁྲུས་རས་མེད་ན་ལུས་ཀི་མདུན་དང་རྒྱབ་ནས་སྔོའམ་ཤིང་གི་ལོ་མ་ལེབ་

ལེབ་པོ་དག་གིས་གན་ཏེ་གསང་གནས་གཡོགས་ལ། དབེན་པ་སྐྱེ་བོ་མེད་པའི་ཕོགས་སུ་ཁྲུས་

བའོ། །ཁྲུས་རས་གཅིག་རྐང་ལ་ཆུའི་སོག་ཆགས་འཆགས་ན་ཆུས་བཤལ་བས་མེད་པར་

འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཆུས་བཤལ་བར་བའི་སེན་མོས་གཟུང་བར་མི་བའོ་ཞེས་དགག་པ་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་

ལུང་ལས་དངོས་སུའོ། །༸ཁྲུས་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བེད་ན་ནི་སྟོར་ཁུང་དུའོ། །བའི་གཞན་དུ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །ལྷུང་བཟེད་བཀྲུས་པ་ལ་སོགས་པའི་བརྩོག་ཆུ་ཡང་སྟོར་ཁུང་དུ་དབོ་བར་བའོ། །ཡང་ཞེས་བ་བ་

ནི་སྟོར་ཁུང་ཞེས་སྦྱར་རོ། །ཁྲུས་བེད་པའི་ཁང་པ་བའོ། །ཁྲུས་ཁང་དེར་ས་གཞིར་སོ་ཕག་གི་གཅལ་

དགམ་མོ། །འདམ་རབ་མི་ལྡང་བའི་ཕིར་རོ། །སྟོར་ཁུང་ཆུ་ཕིར་འགོ་བའི་བུ་གུ་གདོད་དོ། །ཁྲུས་སར་ཆུ་

མི་འཁིལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཁྲུས་ཁང་གི་ས་གཞིར་དྲི ་མ་ལན་ལིན་རབ་བསལ་བར་བ་བཞར་བར་

བའོ། །སྟོར་ཁུང་དུ་ཁྲུས་བེད་ན་མི་འབྱུང་ཆུ་ཕིར་འགོ་བའི་ཞར་ལ་ལན་ལིན་རྣམས་ཀང་ཁེར་བར་ལན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལིན་མི་འབྱུང་ངོ༌། །སྟོར་ཁུང་ཁོ་ནར་ཁྲུས་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པ་དེ་བསྡུས་པའོ། །དགེ་སློང་གིས་སོ་

ཕག་ཕ་གུ་སོ་བསེགས་པ་དག་གི་དུམ་བུས་དྲུད་པས་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ལོང་

བུ་མན་ཆད་ལས་གཞན་པ་ལོང་བུ་ཡན་ཆད་པའི་ལུས་ལ་དྲུད་པར་མི་བའོ། །ཤ་སྣད་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། གཡན་པ་མ་གཏོགས་སོ་ཕག་ལོང་བུ་ལས། །ཡན་ཆད་དྲུད་ལ་སོགས་པ་ཉེས་བས་ཡིན། ། ཞེས་སུམ་བརྒྱ་

པ་ལས་སོ། །༸སོ་ཕག་གི་དུམ་བུ་དེ་ནི་རྣོན་པོ་གི་ལ་སོགས་པ་དང་གཞར་སྤད་ནི་རྒྱ་མཚོའི་དབུ་བ་ལ་

སོགས་པ་སྟེ་ཞེས་ཊིཀས་སོ་རྒྱ་མཚོའི་ལྦུ་བ་ནི་གཟུ་བ་ཡིན་གསུང་ངོ༌། །གཉིས་ཀི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་རྣོན་པོ་དང་གཞར་སྤད་ཀིས་ཀང་དྲུད་པར་མི་བའོ། །ཉ་ཕིས་མི་རྣོ་བར་དྲུད་པར་བའོ་ཞེས་རང་

འགེལ་དུ་ལུང་དྲངས་སོ། །འོ་ན་དེའི་དྲི་མ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་སྦྱང་ཞེ་ན། ཉ་ཕིས་ནི་མེས་དྲོས་ཙམ་གིས་

སྦྱང་ངོ༌། །མེས་གདུང་བ་ཙམ་སྦྱང་བ་སྟེ་གཞན་དུ་ན་ཉ་ཕིས་ཉམས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་རང་འགེལ་ལས་སོ། །ཉ་

ཕིས་ལ་ལུས་ཀི་དྲི་མ་དང་སྣུམ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་ནི་མེ་ལ་བསེགས་ཏེ་ཕིས་ན་དག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་

ལས་སོ། །༸འོ་ན་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། དགེ་སློང་རྣམས་ཉ་ཕིས་ཀིས་དྲུད་པར་བེད་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ཉ་ཕིས་ཀིས་

དྲུད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། བསྡུས་པ་ལས་ཀང་། ཉ་ཕིས་ཀིས་དྲུད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་

སྙམ་ན། ལུང་གི་རྣམ་བཤད་ལས། དགེ་སློང་དག་ཉ་ཕིས་ཀིས་དྲུད་པར་བེད་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ཉ་ཕིས་མི་རྣོ་བས་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཉ་ཕིས་རྣོ་བ་ཉིད་ནི་བཀག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ནི་རྣམ་

པ་འགའ་ཞིག་གིས་དྲུད་པར་བའི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ནི་རྣམ་པ་གང་གིས་ཀང་དྲུད་པར་མི་བའོ་ཞེས་བསྟན་པའི་

ཕིར་རོ། །དགེ་སློང་མས་ནི་རྐང་པ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ལུས་ལ་ནི་དྲུད་པར་མི་བའོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པ་དེར་

མ་ཟད་ཀི་ལུས་ཀི་ཕོགས་གང་དུ་ཡང་ཁུ་ཚུར་དག་དང་གོས་དྲིལ་བ་དག་ཡན་ཆད་ཉ་ཕིས་ལ་

སོགས་པ་དངོས་པོ་གང་གིས་ཀང་དྲུད་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་མ་ནི་འདོད་ཆགས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་

རོ། །༸ཁྲུས་བས་ནས་ལུས་ལ་ཆུ་འབྲུམ་ཕྲུམ་པས་ཆོས་གོས་གཤེར་འགྱུར་གཤེར་ནུས་གི་ཆུ་དང་མ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བལ་ཆུ་མ་བསྐམས་བས་12ཆོས་གོས་དག་བགོ་བར་མི་བའོ། །ལུས་ཀི་རླན་གིས་ཆོས་གོས་ཁ་

བོར་གྱུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གསུངས་སོ། །༸ཁྲུས་བས་ནས་ལུས་ཕིས་པར་བེད་པའི་ལུས་ཕིས་རས་ཁྲུ་གང་ཕན་

ཆད་པ་བཅང་བར་བ་བཅངས་ཀང་ཉེས་མེད་པའོ། །ལུས་ཕིས་མེད་ན་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ནི་ཁྲུས་བས་

པས་ལུས་གཤེར་བ་མ་བསྐམས་ཀི་བར་དུ་ཙོག་པུར་འདུག་པ་ནི་ལུས་ལ་ཆུའི་ཐིག་པ་མྱུར་དུ་འབྲུལ་བའི་ཕིར་

<<ཊི་>>ལ་ཁྲུས་རས་ཀིས་ལུས་ཕི་བར་བའོ། །ཁྲུས་རས་ཕེད་ཀིས་གཅུ་སྟེ་ལུས་ཕིས། ཕེད་ཀིས་

འདོམས་ཀང་གཡོགས་དགོས་སོ། །

བསོ་གང13་ནི་ཁྲུས་དང་བསྐུ་མཉེ་དང་དྲིལ་ཕིས་དང་སྟན་དང་མེ་སྟེ་རེག་བ་ལྔའོ་ཞེས་གསུངས་

སོ། །གཞི་འགེལ་ལས། བསོ་གང་ཞེས་བ་བ་ནི་ཁྲུས་ཀི་ཆོ་ག་ཡོ་བད་དང་བཅས་པའོ། །ཞེས་སོ། །བརྟེན་14པ་སྟེ་

ཉམས་སུ་མྱོང་<<ཊི་>>པར་བའོ། །བསོ་གང་བས་ཀང་ཉེས་མེད་<<བི་>>བསོ་གང་གི་ཁང་པ་

ཟླུམ་པོ་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །དེ་བརྩིག་པར་བ་བ་ནི་ས་གཞི་གམ་ས་ཆེ་བར་བཟང་ངོ༌། །གམ་

གསེག་ནི་རླན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །༸བསོ་གང་གི་ཁང་པ་ལ་སྐར་ཁུང་གདོད་དོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་གང་དུ་གདོད་ཅེ་ན། རྩིག་

པའི་ལོགས་ཀི་དཀིལ་དུའོ་དམའ་བར་ཡང་མི་གདོད་དེ་དུ་བ་སངས་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །མཐོ་བར་ཡང་མི་གདོད་

དེ་མུན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སྐར་ཁུང་ཕི་རུབ་ལ་ནང་བིན་གིས་ཡངས་པ་རྒྱ་མཚོའི་མུ་དང་

འདྲ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མུའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་བིན་གིས་ཡངས་པ་གདོད་དོ། །སྐར་ཁུང་དེར་ལུང་ལས་བིའུ་དང་ཕུག་

རོན་དག་འཇུག་ནས་སྐར་ཁུང་དྲ་བ་ལན་ཀན་ཅན་དང་ལུང་ལས་རླུང་དང་ཆུའི་ཟེར་མ་ནང་དུ་འོངས་ནས་སོ་

གེགས་སོ་ལེབ་དང་ལུང་ལས་སོ་གེགས་རླུང་གིས་བེ་ནས་འཁོར་གཏན་དང་སོ་གེགས་ཀི་དཀིལ་དུ་ཤིང་

12  བས། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༨༠)>><<ཊིཀ་(ཀ་༡༢༠)>><<མ་>>པས། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>བར། <<སེར་>><<རིན་(ཀ་༩༠)>>     

13  གང་། <<ཊིཀ་(ཀ་༡༢༡)>><<ཆུང་(ཀ་༥༡)>><<མ་>><<སེར་>>ཁང་། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་

༨༠)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<མཚོ(༡༧༡)>><<རིན་(༩༠)>>

14  བརྟེན། <<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>བསྟེན། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༨༠)>><<ཊིཀ་(ཀ་

༡༢༡)>><<སེར་>><<མཚོ་(༡༧༡)>><<རིན་(༩༠)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གི་གཏན་བུ་ཁྲུ་གང་ཙམ་གཏགས་ཤིང་གཏན་བུ་དེ་འཁོར་ལོ་བཞིན་དུ་བསྐོར་ནས་སོ་སྐྱེས་ལ་གཟུང་གདོད་པ་དེར་

གཞུག་པའོ། །གནམ་གཟེར་སོའི་ཡས་ཕུབ་ལ་གདགས་པའི་དང་འཕེད་གཏན་རྩིག་པའི་སྦུབས་ཀི་ཁོང་དུ་

གཞུག་པའི་ཤིང་རིང་པོ་དང་བཅས་པ་གཞུག་གོ །དབྱུག་གུ་སྐམ་ཁ་རའི་རྐང་པ་འདྲ་བ་ཡང་ཉེ་

བར་བཞག་གོ །ཡང་ཞེས་པ་ནི་སྐར་ཁུང་དེར་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དབྱུག་གུ་དེས་སྐར་ཁུང་དུ་འཕེད་གཏན་འབིན་

འཇུག་བེད་དོ། །

༸བསོ་གང་གི་ཁང་པའི་སོར་སོ་གེགས་སོ་ལེབ་དང་སོ་གཏན་འཕེད་གཏན་ལ་སོགས་པ་

དང༌། སོ་གེགས་ཀི་ཕི་རོལ་ངོས་སུ་ལྕགས་ཀི་ཡང་མིག་ཝང་མིག་དང་སོ་གེགས་ནང་དུ་འདྲེན་པའི་ལག་

གཟུང་ལེགས་པར་བའོ། །ལག་གཟུང་ནི་ལྕགས་ལས་བས་པ་སོ་ནང་དུ་འདྲེན་པའི་ཐབས་<<ཕན་ཊི་

>>སོ། །ཆུ་དྲོན་བཞག་པའི་ཕིར་བསོ་གང་གི་ཁང་པའི་ནང་གི་ཕོགས་སུ་བཞག་སྟེགས་

སྟེགས་བུས་ཕེང་བར་བའོ། །མེ་བུད་པ་སྟེ་མེ་སྦར་བའི་གནས་ཀི་སར་སོ་ཕག་གི་གཅལ་

བའོ། །མི་འཆི་བར་བ་བའི་ཕིར་སྦ་སྟེ་ཟླུམ་པོར་གཅེར་བར་བའོ། །མེ་སྦར་བ་དེའི་ཆེད་དུ་

ལྕགས་ཀི་ཐལ་ཕགས་ནལ་ཟེ་བཅང་བར་བ་བཅངས་ཀང་ཉེས་མེད་པའོ། །བསོ་གང་གི་ཁང་པར་མེ་

འབར་བ་ན་དགེ་སློང་ཉམས་ཤེད་ཆུང་བ་དེ་མི་རྨྱ་མི་འཁྲུགས་<<ཊི་>>བར་བ་བའི་ཕིར་བསོ་གང་དུ་

མེ་བུད་པའི་མེ་དབལ་གིས་མྱོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་འབར་བ་མ་ཞིའི་བར་དུ་མི་འཇུག་སྟེ་ནང་དུ་འཇུག་པ་རེ་

ཞིག་བསད་པར་བ་མེ་འབར་བ་ན་འཇུག་པར་མི་<<ལུང་>>བའོ། །རྨྱ་བ་ནི་ཉག་ཉོག་དུ་གྱུར་པ་ཙམ་སྟེ་

བོག་པའམ་བརྒྱལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །༸ལུང་ལས་མེའི་དུག་གིས་བོག་པ་ནི་མེས་བརྒྱལ་བ་སྟེ་དེ་མི་འབྱུང་བར་

བ་བའི་ཕིར་ཕེ་དང་ཡུངས་ཀར་གི་མར་དུ་བསེས་པ་དག་མེར་བླུག་གོ །ཕེ་དང་ཉུང་མར་

བསེགས་པའི་དྲི་མི་ཞིམ་པ་ཉིད་བསལ་བའི་ཕིར་བདུག་སོས་མེར་བླུག་གོ །འགེལ་ཆུང་

ལས། མེ་བསོ་བའི་ཚེ་རྡུལ་དང་སྣུམ་ལ་སོགས་པ་མིག་ཏུ་སོང་སྟེ་མཆི་མ་<<ལུང་>>ལས་དུད་པ་འཛག་

ན་ནས་ཀི་བག་ཟན་གིས་མིག་ལ་གན་ཏེ་མཆི་མ་གཅད་དོ། །འོན་<<ལུང་>>ཀང་འཛག་ན་སྐྱུ་རུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རའི་ཕེ་མ་སྦྲུས་པའི་ཆངས་བུས་ཀང་ངོ༌། །གཅད་དོ། །བསོ་གང་དེར་རྩྭ་བམ་རྩྭ་ཆུན་གི་སྟན་

གདིང་ངོ༌། །སྟེ་སླ་བའི་ཕིར་རོ། །བསོ་གང་དུ་བསྐུ་མཉེ་བས་པའི་འབྲུ་མར་གིས་སྟན་རྣམས་སྣུམ་པར་གྱུར་ནས་

འདི་གསུངས་<<ལུང་>>སོ། །བསོ་གང་གི་ཁང་པའི་ས་གཞིར་རྩྭ་དག་དགམ་མོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །ཁད་པར་ཇི་

ལྟ་བུ་དགམ་ཞེ་ན། གཤེར་བ་དག་གོ །ཅིས་གཤེར་བ་ཞེ་ན། སྐྱེ་བ་ཉིད་ཀིས་གཤེར་བས་སམ་སྦངས་པ་

ཆུས་བཏབ་པས་གཤེར་བའི་མེ་མི་མཆེད་པ་དང་ལུས་ལ་མི་ཟུག་པའི་ཕིར་རྩྭ་གཤེར་བ་དག་དགམ་

མོ། །རྩྭ་སྐམ་པོ་བཏིང་བ་ན་མེ་སྟག་གིས་འཚིག་ནས་འདི་གསུངས་<<ལུང་>>སོ། །

གཡན་པ་འཕྲུག་པའི ་ཆེད ་དུ་ལྕགས་ཀི ་ཕྲུག་སྤད་ལྕགས་ཀི ་གཟར་ཆུང་

བའོ། །ལྕགས་ཀི་ཕྲུག་སྤད་བཅངས་ཀང་ཉེས་མེད་<<བི>>། རས་ཀི་བླས་གཙུག་ལག་ཁང་སྐྱོང་གིས་

ཕྲུག་སྤད་དེའི་ལུང་མིག་ནས་ཐག་གུས་བཏགས་ཏེ་དབེན་པར་བཞག་གོ །གཡན་པ་འཕྲུག་

པའི་ཕྲུག་སྤད་དེ་ལ་སྣུམ་དང་དྲི་མ་མེད་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་མེར་བསེག་མེས་རུང་བར་

བའོ། །བསོ་གང་དེར་དགེ་སློང་གིས་ཁྲུས་མི་བའོ་ཁྲུས་བ་བ་དེའི་ཆེད་དུ་ཁྲུས་ཁང་བའོ། །ཁྲུས་

ཁང་བའོ་ཞེས་སྔར་བཤད་པ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁྲུས་ཁང་བ་བ་སྟེ་སྤིར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ་འདི་བསོ་གང་གི་གོར་

ཁྲུས་ཁང་བ་བ་སྟེ་བེ་བག་ཏུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །༸ཁྲུས་ཁང་དེའི་ནང་དུ་ཁྲུས་དོང་བའོ་དེའང་ཁྲུས་ཆུ་ལྡུགས་

པའི་ཆོས་གོས་དག་ཁྲུས་བེད་པའི་ཆུའི་གཟེར་བ་དག་གིས་མི་ཉམས་མི་གཤེར་པར་བ་བའི་ཕིར་

ལུང་ལས་ཁྲུས་དོང་བརྐོས་ལ་སོ་ཕག་གིས་བསྐོར་བའམ་སྒོན་པའི་ཁྲུས་དོང་བ་ནང་དུ་མི་འདུག་ཏུ་རུང་

བར་བའོ། །གང་ཁྲུས་བེད་པ་དེ་ཁྲུས་དོང་དུ་ཞུགས་ལ་གང་ཁྲུས་ཆུ་བླུག་པ་དེ་ཁྲུས་དོང་གི་ཁར་འདུག་སྟེ་ཁྲུས་ཆུ་

བླུག་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །༸ཁྲུས་དོང་དེ་ལ་སྟོར་ཁུང་སྟེ་ཆུ་ཕིར་འགོ་བའི་སྦུ་གུ་གདོད་དོ། །ཆུ་མི་

འཁིལ་བའི་ཕིར་<<བི>>། ༸ཁྲུས་བེད་པའི་ཆུ་ཧ་ཅང་ཚ་ན་ཁྲུས་བེད་པ་ཕི་མ་རྣམས་ལ་ཆུ་ཧ་ཅང་

ཚའོ་ཞེས་སྦྲན་པར་བའོ། །ཆུ་ཧ་ཅང་ཚ་བ་དེར་ཆུ་གང་མོས་བསེའོ། །ཆག་ཆག་གི་ཆུ་ལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོགས་པར་ཡང་ངོ༌། །ཆུ་ཚ་བ་དེར་ཆུ་གང་མོས་བསེའོ། །༸ཁྲུས་ཁང་དེར་ཐལ་བ་དང་འདག་རས་དང་

ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པས་ཐལ་བ་ནི་ཁྲུས་བེད་པའི་འདག་རས་ལ་དགོས་པའོ། །བ་ལང་གི་ལྕི་བ་ཡང་འདག་

རས་ལའོ་དང་སོ་ཤིང་གིས་བཀང་བའི་གོ་མོ་དག་བཞག་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་བསོ་<<ལུང་

>>གང་དུ་ཞུགས་པ་ན་མེའི་དུག་གིས་ཉམས་དམས་པར་གྱུར་ན་ཁེའུ་སུས་ཟ་བར་བའོ། །རྨ་ན་སྔ་

དྲོའི་ཟས་བ་སྟེ་བཀེས་ཤིང་རྨ་ན་གཡར་15སུས་ཟོས་ཀང་ཉེས་མེད་<<བི>>། ༸ཊིཀ་ལས་བསོ་གང་དུ་འཇུག་པ་

ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཆ་ལུགས་དང་བལ་བའི་ཕིར་མུ་སྟེགས་ཅན་ཤན་བསེ་བས་བསོ་གང་དུ་འཇུག་པ་སིད་པའི་ཕིར་

དེར་ཞེས་པ་འཁྲུ་གང་དེར་ཞེས་པ་ཁ་ཅིག་ལུང་ཟེར་ཡང་བསོ་གང་དེར་ཞེས་ལུང་དང་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་

བཤད་དོ། །དེར་མུ་སྟེགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ཤན་བསེ་བ་སྟེ་རྟགས་འདྲེས་པར་

བེད་པས་ཏེ་ཁོ་བོ་ཁེད་ཅག་ལས་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསེབ་ཏུ་འཇུག་པ་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་ཏེ་

ཞུགས་ཟིན་པར་གྱུར་ན་བསོ་གང་དེར་གཏོགས་པའི་དགེ་སློང་བསོ་གང་དེ་ན་གནས་པས་ཞུགས་ཟིན་པ་

དེ་ངེས་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་ཡིན་ནམ་མུ་སྟེགས་ཡིན་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཁོད་སུ་

ཡིན་ཞེས་དྲི་བར་བ་ཞིང༌། ཞུགས་ཟིན་པའི་ཐབས་ཀི་ཆོ་ག་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །

༸མ་ཞུགས་པའི་ཐབས་ཀི་ཆོ་ག་ནི་འཇུག་འདོད་པ་དེ་ངེས་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དྲི་བར་བ་བ་དེའི་

ཆེད་དུ་དང་ནང་དུ་༸དེའི་ཆེད་དུ་ཞེས་བ་བ་ནི་ངོ་མི་ཤེས་པ་ཤན་བསེ་བས་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་པ་དེ་ངེས་པར་

ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དྲི་བར་བ་བ་དང་མི་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ་རང་འགེལ་དང་ཊིཀས་བཤད་དེ་མི་འཇུག་པར་

བ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ནི་མདོ་རྩ་བ་ལས་མི་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་ཞེས་པ་དེའི་འགེལ་བ་ཡིན་གི་དེའི་ཆེད་

དུ་ཞེས་པའི་འགེལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མི་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་མཚོན་པ་སྟེ་དགེ་ཚུལ་ལ་

སོགས་པ་བསྐོས་ཀང་རུང་<<ཊི་>>སོ་16བ་སྒིན་པོ་བསྐོའོ། །བསོ་གང་དེར་ཁིམ་པ་མ་དད་པ་

15  གཡར། <<མ་>><<སེར་>>གཡང་། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>

16  སོ། <<ཊིཀ་(ཀ་༡༢༧)>><<ཆུང་(ཀ་༥༤)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༡༧༢)>><<རིན་(ཀ་༩༣)>>  བསོ། <<སེ་>><<སྣར་>><<པེ་



  39  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འཇུག་ཏུ་མི་གཞུག་གོ །ཁིམ་པ་དད་པ་ཅན་འཇུག་ཏུ་གཞུག་གོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་ལུང་ལས་

དངོས་སུའོ། །བསོ་གང་དེར་བསྐུ་མཉེ་ལ་སོགས་པ་བི་དོར་གི་ལས་ནི་སུས་བ་ཞེ་ན། ལྷན་ཅིག་

གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་དག་གིས་བའོ། །ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་བཤད་དོ། །སློབ་<<ཊི་

>>དཔོན་གི་ལུགས་ལས་གཞན་ལས་ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་གཞན་མ་མོ་ལས་ནི་བསོ་གང་དེར་བི་དོར་

གི་ལས་ནི། གཞོན་རབས་དག་གིས་བའོ་ཞེས་སོ། །བི་དོར་གི་ལས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕིར་མེ་

སྦར་བ་དང་། ཆུ་བསྐོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཟངས་དང་། ལུས་<<བི་>>བསྐུ་བ་ལ་སོགས་པའི་འབྲུ་

མར་དང་། སོ་ཤིང་དང་། བ་ལང་གི་ལྕི་བ་དང་། ས་དེ་གསུམ་པོ་དང་ལག་པ་བཀྲུ་བར་དགོས་པ་

<<བི་>>དང་། བུལ་ཏོག་དང་སན་ཕེ་ལ་སོགས་པ་འདག་རས་ཀི་ཕེ་མ་དང་། ཆུ་དང་བརྒྱད་པོ་དེ་ནི་བི་

དོར་གི་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ནོ། །ལ་སོགས་ཀིས་ཁིའུ་དང་ཉ་ཕིས་དག་ཀང་ཞེས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་བསྡུས་

པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང༌། བུད་ཤིང་སོ་ཤིང་སོག་ཆགས་བརྟག་པ་དང་། ལུས་ལ་དྲིལ་ཕི་

དང་། སྣུམ་གིས་བསྐུ་བ་དང་། ལུས་དང་སྣོད་སྤད་བཀྲུ་བ་དང་། ཐལ་<<བི་>>བ་དང་ཕག་པ་

དང་། ཕག་དར་དོར་བ་དང་དྲུག་པོ་དེ་ནི་བི་དོར་དངོས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ནོ་ལ་སོགས་ཀིས་གཙང་

སྦྲ་ཉིད་བས་ནས་གནས་ཇི་ལྟ་བར་བཞག་གོ་ཞེས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་བསྡུས་པའི་བི་དོར་གི་ལས་བའོ། །ལྷན་ཅིག་

གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་དེ་དག་གི་བསྐུ་མཉེ་ལ་སོགས་པ་བི་དོར་གི་ལས་ནི་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་བའོ། །

མདོ་སྔ་མའི་སོགས་པའི་སྒ་གཉིས་ཀིས་གང་བསྡུས་པ་དེ་བསྟན་པའི་ཕིར་ཁིའུ་དང་ཉ་ཕིས་དག་

ཀང་སོགས་སྔ་མར་བསྡུའོ། །གཙང་སྦྲ་ཉིད་བས་ནས་རང་རང་གི་གནས་ཇི་ལྟ་བར་བཞག་

གོ། །སོགས་ཕི་མར་བསྡུའོ། །སྣོད་སྤད་བུམ་པ་དང་རས་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་>>ཐམས་ཅད་ལ་གཙང་

>><<རང་(ཀ་༨༣)>>      བསོ། <<ཅོ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྦྲ་ཉིད་བས་ནས་གནས་ཇི་ལྟ་བར་བཞག་གོ་ཞེས་བ་བའི་ཆོ་ག་དེ་བཞིན་ནོ། །སྣོད་སྤད་དུ་མ་ཟད་ཡོ་བད་

སྤད་<<ཊི་>>ཐམས་ཅད་དབེན་པར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་སྦ་བ་དང་སྐམ་པ་དང་

བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པས་བི་དོར་བ་བཀྲུ་བ་དང་བཙེམ་པ་དང་གན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བསོ་གང་དེར་སྒ་

སྐྱུངས་ཏེ་འཇུག་པར་བའོ། །མཛེས་པ་སྟེ་མཐོང་ན་དང་བ་སྐྱེ་བར་རོ། །སྔོན་སྐྱོན་ཡོད་པ་མཛེས་

པར་བར་མི་རུང་གི་འཕལ་དུ་སོ་གསུམ་བསམས་ཏེ་འཇུག་པ་ལ་བའོ། །༸མཛེས་པ་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། 

ངག་ལེགས་པར་བསམས་པ་ལུས་དང་ངག་མ་གཡེང་བར་<<ཊིཀ་>>རོ། །དང༌། ལུས་སྤོད་ལམ་

མཛེས་པ་སྤོད་:པ་འོ་17བཟེ་བ་དང༌། ཡིད་ཤེས་བཞིན་དུ་སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བའོ། །གཞན་མེ་འདེ་བའི་

མདུན་དུ་འདུག་རང་གི་ལུས་ཀིས་བསྒིབ་སྟེ་མེ་མི་འདེ་ལུས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའོ། །

བསོ་གང་དེར་ངག་འདུ་འཛིའི་གཏམ་རྒྱལ་པོ་དང་རྐུན་པོ་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་སང་ངོ༌། །འོ་ན་

ཇི་ལྟར་གནས་པར་བ་ཞེ་ན། ཡིད་འཕགས་པའི་མི་སྨ་བ་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་དམིགས་

པས་སོ། །བསོ་གང་དུ་གནས་པར་བ་<<ཊི>>། ཡིད་ཚུལ་དང་མཐུན་པའོ། །༸བསོ་གང་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་

རོགས་པའི་མཇུག་ཏུ་རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་དང་པོར་བསྟོད་པ། བར་དུ་མདོ་འདོན་པ། ཐ་མར་བསྔོ་བ་

དང་གསུམ་གདོན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པ་སྟེ་རྒྱུད་དང་པོ་དང་། མདོའི་དོན་འཛིན་པའི་གཏམ་སྟེ་རྒྱུད་

གཉིས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་རྒྱུད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཕན་ཚེགས་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །ལུས་ལ་ཆོས་གོས་

གཅིག་ཁོ་ན་གོན་པས་བི་དོར་གི་ལས་ཐམས་ཅད་མི་བའོ། །ལུས་ཀི་བི་དོར་འབའ་ཞིག་མི་བ་བར་མ་

ཟད་དོ། །བསྐུ་མཉེ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ལུས་ཀི་བི་དོར་གི་ལས་དེ་ཁིམ་<<ལུང་>>པ་དད་པ་ཅན་ལ་བེད་དུ་

གཞུག་གོ །ཁིམ་པ་མ་དད་པ་སྟེ་དད་པ་མེད་པ་ལ་བེད་དུ་མི་འཇུག་གོ །ཁུར་ཁེར་དུ་གཞུག་པ་ལ་སོགས་

པ་ནི། ༸ལུས་ཀི་དེ་མ་དད་པ་བེད་དུ་མི་གཞུག་གོ་ཞེས་པའི་ཤུགས་ཀིས་དད་པ་ཅན་ལ་བེད་དུ་གཞུག་ཅེས་པ་སངས་

17  པ་འོ། <<སེར་>><<རིན་(ཀ་༩༣)>>པའོ། <<ཊིཀ་(ཀ་༡༣༠)>><<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རྒྱས་བཞེད་ཅིང་འདི་དང་གོང་མ་དེར་མ་དད་པ་འཇུག་ཏུ་མི་གཞུག་གོ་ཞེས་པའི་ཤུགས་ཀིས་དད་པ་ཅན་བསོ་

གང་དུ་འཇུག་ཏུ་གཞུག་ཅེས་པ་ལ་ཡང་དད་པ་བརྟན་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་མི་འཁྲུལ་བ་ནི་དད་པ་ཅན་དུ་

འདོད་དོ། །འདི་དང་སྔ་མ་ལ་ཡང་དད་པ་བརྟན་པ་ལ་གསུངས་སོ། །དད་པ་བརྟན་པས་གཡོག་གིས་ཤིག་ཅེས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞལ་ནས་གསུངས་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ངོ༌། །༸ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ནི་སེང་གེ་ལྟ་བུས་ཞེས་བ་

སྟེ་རི་དྭགས་ཕ་མོ་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་པ་དག་གིས་མི་ཐུབ་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ནི་ཝ་

ལྟ་བུ་ལ་ཞེས་བ་སྟེ་ཁིི་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་པ་དག་གིས་ཕམ་པར་བས་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །བསྙེན་

བཀུར་མི་བའོ། །འོད་ལྡན་ལས་ཀང་། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་འགོགས་པར་མི་བའོ་ཆོས་ཀི་

ལོངས་སྤོད་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤོད་མི་བའོ། །འདིར་གཞུང་ནི། བམ་ཟེའི་བུ་མོ་ལྟ་བུས་ཞུས་པ་ལས། དགེ་སློང་

ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པས་ཤེས་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་སོ་ཤིང་སྟོབ་པར་བེད་ན་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་

དེ་ཡང་ལོ་སྟོང་ཕག་དགུ་བཅུར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྱུར་བའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དང་

ལྷན་ཅིག་ཉལ་བར་བེད་ན་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་ན་ལོ་སྟོང་ཕག་དགུ་བཅུ་དང་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་ལོ་བེ་བ་ཕག་བཅུ་བཞི་

དང་ལོ་སྟོང་ཕག་བཞི་བཅུར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྱུར་བའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

༸རང་གི་སློབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་ཕམ་པའི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་བྱུང་བའམ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ཆར་

བྱུང་བས་མཆོག་ཏུ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་ཡང་སློབ་མ་དང་ཉེ་གནས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པས་

བསྙེན་བཀུར་བ་གནས་ནི་མི་བཅའ་འོ། །རང་གི་ཕ་མ་དང་ནད་པ་དག་ནི་ཁིམ་པ་ཡིན་ན་ཁིམ་

པར་ཡང་བསྙེན་བཀུར་བ་བ་ཡང་ངོ༌། །ཞེས་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ལྟ་ཅི་སོས་<<ཊི>>། ༸སན་རྣམས་

ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཁྲུས་ཀིས་ནད་པ་དང་ནད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་<<ལུང་ཊི་>>བཀྲུའོ། །ལེགས་

པར་སྦྱར་བའི་ཁྲུས་དེ་གང་ཞེ་ན། མཁིས་པའམ་བད་ཀན་ནམ་རླུང་འདྲེན་པ་རླུང་སེལ་བ་སྟེ་འགེལ་ཆུང་

ལས། རླུང་ནད་ལ་སོགས་པ་འབིན་པའི་སན་རྩ་བ་དང༌། སོང་བུ་དང༌། ལོ་མ་དང༌། མེ་ཏོག་

དང་། འབས་བུའི་སན་རྣམས་བསྐོལ་བས་ཁྲུས་བ་བ་ནི་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཁྲུས་དེའི་མིང་ཅན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཡིན་ནོ། །འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པས་སྔར་བསྐུ་མཉེ་བས་ནས་ཕིས་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཁྲུས་ཀིས་བཀྲུའོ་

སྔར་བསྐུ་མཉེ་བས་པ་དེ་ནི་ལུས་མི་རྩུབ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཤ་འཁོངས་ཤིང་གཉེར་མར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །སན་བསྐོལ་ཏེ་ཁྲུས་བས་པས་ལུས་རྩུབ་པར་གྱུར་ནས་གསུངས་<<ལུང་>>སོ། །༸བསྐུ་མཉེ་བས་པའི་

སྣུམ་དེ་དང་དབལ་བའི་ཕིར་སན་ཆུང་གི་ཕེ་ལ་སོགས་པའི་ཁྲུས་ཆལ་གིས་སོ། །ལུས་བསྐུས་

ཏེ། བསྐུ་མཉེ་བས་པའི་སྣུམ་གིས་གནས་མལ་མ་རུངས་པར་གྱུར་ནས་གསུངས་<<ལུང་>>སོ། །

༸ཁྲུས་<<ལུང་>>ཆལ་གིས་བཀྲུས་པས་ཡང་ལུས་རྩུབ་པར་གྱུར་ནས་གསུངས་པ་སྔ་མ་ལུས་མི་

རྩུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཕིས་ལྡུགས་པའི་ཆུའི་བུམ་པ་ཕི་མར་སྣུམ་ཐིག་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་

བླུག་གོ །སན་གི་ཆུས་འཁྲུ་བའི་ཚེ་སན་གི་ཆུའི་ནང་དུ་སྣུམ་ཐིག་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་བླུགས་ཤིག །༸སྣོད་གང་

དུ་བཀྲུ་ཞེ་ན། ལྕགས་ཀི་གཞོང་རིང་གྲུ་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ་འདྲ་བའོ་དུ་ནང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ནད་པས་ཁྲུས་

བའོ། །ལྕགས་ཀི་གཞོང་རིང་དེ་ནི་ནད་པས་བཅང་བར་བའོ། །འི་གཞན་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལྕགས་

ཀི་གཞོང་རིང་སན་གི་ཁུ་བ་བསྐོལ་བས་བསྐང་སྟེ་དེའི་ནང་དུ་ནད་པ་ཞུགས་པ་ན་གཞོང་རིང་དེའི་སྟེང་དུ་ཁ་

གབ་གཞུག་གོ །སྟེ་ཆུ་དྲོན་མོ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །ལྕགས་ཀི་གཞོང་རིང་དེར་གཉའ་

བར་སྔས་ནང་ཚངས་ཅན་གཞུག་གོ །དེ་ནི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་དེ་གཉའ་བ་ན་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་གར་བབ་བབ་ཁམས་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་རྐང་པ་མི་བཀྲུའོ། །རྐང་པ་བཀྲུ་བ་

དེའི་གནས་ནི་ཝ་ཁར་རོ། །<<བི་>>ཝ་ཁ་དེར་རྐང་ཁྲུས་ཀི་གཞི་རོ་<<བི་>>བ་རྩུབ་པོ་རུས་

སྦལ་གི་རྒྱབ་འདྲ་བ་ཆུ་མི་འབོ་བའི་སྐྱོར་ཅན་བའོ། །དེ་ཕོགས་གང་དུ་ཞེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟེང་

གི་སོ་གང་དུ་ལྟ་བ་དེ་ཤར་དུ་བརྩིས་ཏེ་གཡས་ལྷོ་གཡོན་བང་རྒྱབ་ནུབ་ཏུ་བས་པའི་ཤར་ལྷོའི་མཚམས་

སུའོ། །བེད་དུ་གཞུག་གོ། །རུས་སྦལ་གི་རྒྱབ་ཀི་རྣམ་པ་འདྲ་བ་རྩུབ་རུད་རུད་པོར་རོ། །བེད་དུ་

གཞུག་གོ །རྐང་ཁྲུས་ཀི་གཞི་ཡོད་སར་རྒན་པོ་དང་ནད་པས་འགོ་མ་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གསུངས་པ་ཆོལ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཟངས་ནི་རྐང་ལག་བཀྲུ་བའི་སྣོད་སའམ་ཟངས་སམ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་>>ལ་བས་པ་བཞག་

པར་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་མི་བའོ། །ཆོལ་ཟངས་ཀི་ཞབས་བ་གང་གི་རྨིག་པ་འདྲ་བ་

གོར་གོར་པོར་བ་གང་པོ་ཆེའི་རྨིག་པའི་མཐིལ་འདྲ་ལ་བར་བ་སྟེ་མི་ལྡེག་པར་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་

<<ཊི་>>རོ། །སྙིང་པོ་ཅན་ནོ། །སྙིང་པོ་དེ་ཕོགས་གང་ན་ཡོད་པ་ཞེ་ན། དབུས་ན་ཡོད་པ་ཀ་

དམྤའི་མེ་ཏོག་སྤ་བའི་མེ་ཏོག་འདྲ་བ་ལྕོག་ལྕོག་པོར་འདུག་ལ་རྩུབ་རུད་རུད་པ་ནི་རྐང་པ་མི་འདྲེད་པའི་

ཕིར་དང་ངོ་། །ལྡན་པའི་ཆོལ་ཟངས་བཅའ་བར་བའོ་ཞེས་སྦྱར་<<ཊི་>>རོ། །རྐང་པ་བཀྲུས་ནས་ཆོལ་ཟངས་

ཉིད་ཀང་བཀྲུས་ནས་ཆོལ་ཟངས་དེ་ཁ་བུབ་ཏུ་གཞག་གོ །གང་དུ་བཞག་པར་བ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་

གི་18ཆོལ་ཟངས་ནི་གཞན་འཁྲུ་བ་འོང་བའི་ཕིར་སྤིའི་ཁང་ཐོག་ཏུའོ། །གང་ཟག་གི་ཆོལ་ཟངས་ནི་རང་

<<བི་>>གི་གནས་ཁང་གི་སོ་གེགས་ཀི་ཕག་སོའི་རྒྱབ་ཏུའོ། །བཞག་གོ །གཙུག་ལག་ཁང་

གི་ཕོགས་གང་དུ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་བི་དོར་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་ཀིས་ཚོན་གི་ལས་བསྡུས་

པ་བས་པའི་ས་ཕོགས་དེར་ཆུས་བྱུག་གོ། །ཡང་ན་བ་གང་གི་ལྕི་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱུག་པས་

བསྐུའོ། །དབིབས་ཀི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་བསྐུ་ཞེ་ན། མདུང་རྩེའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཟུར་གསུམ་པའམ་ར་རྔའི་

རྣམ་པ་ལྟ་བུར་ཁ་ཞབས་ཅུང་ཟད་ཞུམ་པ་རྐེད་པ་སྦོམ་པོར་རོ། །དངོས་པོ་ཇི་ཞིག་གིས་བསྐུ་ཞེ་ན། བ་ལང་

གི་ལྕི་བའམ་འཇིམ་པས་སོ། །བསྐུའོ། །དཀོན་མཆོག་གི་དོན་ཉིད་དུ་བྱུག་པ་བསྐུ་བ་སྟེ་

མཆོད་པའི་མཎལ་དུ་བ་བ་<<ཊི་>>ལ་ནི་དབིབས་ཀི་རྣམ་པ་ངེས་པ་མེད་དོ། །གང་མཛེས་པ་བིར་

རུང་ངོ་། །འོན་ཀང་སེམས་ཅན་གི་གཟུགས་ནི་རབ་བྱུང་གིས་འདྲིར་མི་རུང་སྟེ་འོག་ནས་སྟོན་ནོ། །

ལྷུང་བཟེད་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི ་

བའོ། །<<ལུང་>>བས་ན་སོམ་པ་སྐྱེ་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་ཡོད་ན་ཡོད་ཙམ་གིས་རུང་ངམ་ཞེ་

18  གི། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༨༩)>><<ཊིཀ་(ཀ་༡༣༧)>><<ཆུང་(ཀ་༥༩)>><<རིན་(ཀ་༩༧)>>གིས།<<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ན། ཚད་པས་ཆུང་ངུ་དང་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ཆེན་པོ་དང་ཁ་དོག་སྐྱ་བོས་དབྱུང་རོགས་ཀང་མི་

བའོ། །ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོས་མི་བ་ན་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཚད་གང་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཁའི་ཆའི་ཡ་མཐའའི་མུ་

ཁོ་ན་ནས་མཐེ་བོའི་ལྟོ་གང་གི་མཐེ་བོའི་ཞེང་དུ་བརྩིའི་དཀྱུས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་ཉིད་

ལས། མཐེབ་མོའི་སོར་གཅིག་གི་ལྷག་མར། ཞེས་པ་དང་། གོས་གཞིའི་ཊིཀ་ལས། མཐེབ་སོར་གཅིག་དང་མཐེ་བོའི་

ལྟོ་གང་གཅིག་པར་བཤད་པ་དང་། གཞིའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་། མཐེ་བོའི་ལྟོ་གང་ཞེས་བ་བ་ནི་མཐེ་བོའི་སོར་གཅིག་

སྟེ། ཞེས་པ་དང་། རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། མཐོ་བོའི་ལྟོ་གང་གིས་མི་རེག་པ་ནི་མཐེ་བོའི་སོར་གཅིག་གིས་མ་གང་བ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། མཐེ་བོའི་ལྟོ་གང་ཞེས་བ་སྟེ་མཐེ་བོང་གི་ཞེང་ཚད་ཀི་སོར་གཅིག་གི་ཚད་

དོ། །ཞེས་པ་དང་། གཞུང་འགེལ་དང་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་མཐེ་བོའི་ཞེང་ལ་བརྩི་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་

མཐེ་བོའི་ཞེང་ཚད་དུ་བརྩི་བ་འདི་ལ་གཞུང་དྲུག་ཡོད་དོ། །

མཐེ་བོའི་ལྟོ་གང་གི་ཚད་སྟོང་པར་བཞག་སྟེ་དེའི་ཤུལ་དུའམ་ལྷག་མར་ཤོང་བ་དེ་ནི་རིགས་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱོར་དངོས་པོ་ཅི་ཙམ་ཤོང་བ་ཞེ་ན། འབས་ཐུག་པོ་ཆེ་ནི་འབས་ཀི་བེ་བག་གོ །རྒྱ་གར་

གི་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་བེའུ་ཆུང་གང་ལ་བོད་ཀི་ཕུལ་དོའོ་དེ་བཙོས་པ། བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། འབས་

ཐུག་པོ་ཆེ་ཆན་དུ་བཙོས་ན་གསུམ་འགྱུར་དུ་བརྩིའོ། །ཞེས་སོ། །བཙོས་པས་སུམ་འགྱུར་དུ་འཕེལ་བས་འབས་ཆན་

བེ་གང་ངོ་ཚོད་མ་ནི་འབས་ཆན་གི་སུམ་ཆའི་ཚད་དུ་བརྩི་སྟེ་སན་ཚོད་བེ་བག་གོ་དང་བཅས་ཚོད་མ་སྤི་

དང་བཅས་སན་ཚོད་དང་བཅས་པ་ནི་གཤེར་ཚོད་དང་བཅས་པའོ་ཚོད་མ་དང་བཅས་པ་ནི་ཚོད་ཤལ་ལ་སོགས་

པ་སྔོ་ཚོད་ཀི་:བ་ན་19དང་བཅས་<<ལྷ་>>པའོ། །:སན་ཚོད་དང་བཅས་པ་ནི་གཤེར་ཚོད་དང་བཅས་

པའོ། །ཚོད་མ་དང་བཅས་པ་ནི་ཚོད་ཤོལ་ལ་སོགས་པ་སྔོ་ཚོད་ཀི་བ་བ་དང་བཅས་20པ་ཤོང་བ་དེ་ནི་རིགས་པ་

ཡིན་ནོོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་གི་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ཚད་དུ་རིགས་པ་ཡིན་ནོ་བཙོས་པ་སན་ཚོད་དང་བཅས་ཚོད་མ་དང་

19  བ་ན། <<རྣམ་(༦༢༢)>><<མཚོ་(༡༧༦)>><<རིན་(ཀ་༩༩)>>བ་བ། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>

20  + <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>- <<རྣམ་(༦༢༢)>><<ཞང་>><<རིན་(ཀ་༩༩)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཅས་པ་དོ་ཤོང་བ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་གི་ལྷུང་བཟེད་ཆེ་བ་རུ་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྷག་པ་

ནས་བེའུ་ཆུང་གང་ལྷག་པ་ནས་དོའི་བར་བེའུ་ཆུང་ཕེེད་དང་དོ་བཙོས་པ་སན་ཚོད་དང་བཅས་ཚོད་མ་དང་

བཅས་པ་དེ་ཤོང་བ་དེ་ནི་དགེ་སློང་གི་ལྷུང་བཟེད་འབིང་ཚད་དུ་རིགས་པ་སྟེ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་ཞེས་

བ་བའི་<<ཊི་>>ཐ་ཚིག་ཡིན་ནོ། །སྦོམ་དགའ་མོས་ཁིམ་པ་མོའི་བུ་ཆུང་གི་རོ་ལྷུང་བཟེད་ཆེན་པོར་བཅུག་སྟེ་

དོར་བར་གྱུར་ནས་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་གི་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུ་ལས་ཚད་ལྷག་པའི་ལྷུང་བཟེད་

མི་བཅང་ངོ༌། །དེ་ནས་དགེ་སློང་གི་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ཚད་ནི་དགེ་སློང་མའི་ལྷུང་བཟེད་ཆེ་ཚད་དོ། །དགེ་སློང་མའི་

ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ཚད་ནི་ལྟོ་འགངས་པ་ཙམ་ཤོང་བའོ། །འབིང་ནི་དེ་གཉིས་ཀི་བར་<<ཊི་ལུང་>>རོ། །

དགེ་སློང་གི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་གཞི་ལྕགས་བསྐོར་ལ་བའོ་དགེ་སློང་མ་དེས་ལྷུང་བཟེད་དེའི་འོག་གཞིར་

ཞ་ཉེའི་དབར་འདབ་ནི་རོ་ཉེ་གེབས་པ་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཞབས་ཉིད་ལ་གན་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །ལུང་

ལས། ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཞབས་ཉི་ཚེ་ལ་ཞ་ཉེས་དཀི་བར་བ། ཞེས་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་གན་ཏེ་བཞག་པར་

བའོ། །དགེ་སློང་མས་ལྷུང་བཟེད་ཀི་གཞི་གདུ་བུ་ལག་སྐོར་བས་པ་ལས་བཅས་<<བི་>>ཞ་ཉེའི་དབར་འདབ་དེ་

དབིབས་ཅི་འདྲ་བ་བ་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་ཤིང་དང་ཤིང་པ་ཏ་ལའི་ལོ་མ་21ལྟ་བུ་ནི་རོ་ཉེའི་དཀིལ་འཁོར་དེ་

རོ་ཉེ་ལ་གེབས་ཏེ་ཟླུམ་པོར་བ་ཞེ་ན། འགེལ་ཆུང་ལས་ཏེ་དབིབས་གོར་མོར་བ་བ་ཉིད་དང་བང་ཆུབ་དང༌པ་ཏའི་ལོ་མ་

ཞེས་མིང་ཐ་དད་ཀང་དོན་གཅིག་སྟེ་འགེལ་ཆུང་རྩ་འགེལ་ལས་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་པ་ཏའི་ལོ་མའམ་ཞེས་ལུང་ལས་ཀང་

དེ་ལྟར་རོ་ལག་མཐིལ་གི་ཟུར་བཞི་པའི་དབིབས་ལྟ་བུར་རོ། །དབིབས་ལས་འདྲ་བ་གཅིག་པུར་མ་ཟད་ཀི་

དབར་འདབ་དེ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་ལས་ཀང་ངོ༌། །བང་ཆུབ་དང་པ་ཏའི་ལོ་མ་དང་ལག་མཐིལ་ཀི་ཚད་ལྟ་བུར་

རོ། །སོམ་པ་ལེན་པའི་ཚེ་དང་བླངས་ཟིན་པའི་ཚེ་ལྷུང་བཟེད་མེད་ན་བརན་པོ་སྟེ་གཡར་པོས་ལྷུང་བཟེད་ཀང་དེ་

ཉིད་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་གོས་གསུམ་དང་གདིང་བ་དང་ཆུ་ཚགས་ལྔ་པོ་ཡང་བརན་པོས་ཀང་

21  མ། <<མ་>><<གུ་>>མའམ། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༩༡)>><<ཊིཀ་(ཀ་༡༤༡)>><<ཆུང་(ཀ་༦༠)>><<ས་>><<སེར་>><<ཞང་>><<མཚོ་

(༡༧༧)>><<རིན་(ཀ་༡༠༠)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དེ་ཉིད་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ་དཔེར་ན་ལྷུང་བཟེད་བརན་པོས་རུང་བ་དེ་བཞིན་ནོ། །དབར་ཚུལ་དུ་ཞུགས་པ་ན་

སྦྱིན་བདག་གིས་ཚུལ་སྦྱོར་བ་ཡོད་ན་བསོད་སྙོམས་འགོ་མི་དགོས་པས་བསོད་སྙོམས་སློང་བའི་སྣོད་ལྷུང་བཟེད་མེད་

ཀང་སླའོ་སྙམ་ན་དབར་དག་ལྷུང་བཟེད་མེད་དུ་མི་རུང་དབར་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ་རྒྱུ་བ་མི་སྤད་

ཅེས་ཏེ་ལྷུང་བཟེད་མེད་པར་མི་རུང་ངོ་། །དགུན་ལ་སོགས་པ་ནི་སོས་མི་དགོས་སོ། །༸ལྷུང་བཟེད་མེད་པར་

ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ། །ཆོམ་རྐུན་པའི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་ལྷུང་

བཟེད་ཆེན་པོ་བཞག་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུ་ཐོགས་ནས་འགོ་བར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་མེད་པར་རབ་ཏུ་

དབྱུང་བར་མི་བའོ་ཞེས་སོས་ན་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། བཙལ་ཡང་མ་རེད་དམ་མི་རེད་པར་ངེས་པས་ནི་ལྷུང་བཟེད་

མེད་ན་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བའོ། །སྟེ་ཉེས་མེད་འཆགས་སོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པ་ནི་མི་བའོ་ཞེས་

ཊིཀའོ། །ཉེས་བཅས་སོ། །༸འདུག་སྟེ་བའི་འགེང་བཞིན་དུ་ལྷུང་བཟེད་སྣོད་ནས་དབྱུང་བ་དང་

གཞུག་པ་དང་སྐམ་22པར་མི་བའོ། །དེ་ནི་ལྷུང་བཟེད་ལྟུང་བ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །

༸ལྷུང་བཟེད་དེ་རན་པ་སྟེ་འོས་པར་སྤད་པར་བའོ། །མདོར་བསྟན་ནོ། །༸རན་པར་སྤད་པ་དེ་

རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ནི། སྣོད་གཞན་གིས་སངས་པ་ཐལ་བ་དང་ཉལ་ཉིལ་ལ་སོགས་པ་ལྷུང་བཟེད་དེར་མི་

བླུག་གོ། །དྲང་སོང་གི་སྣོད་ལ་མ་གུས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ་འོག་མ་གསུམ་ལའང་སྦྱར་རོ། །༸ལྷུང་བཟེད་དེས་

ཕག་དར་མི་དོར་རོ། །ཤིང་ཐོག་ཟོས་པའི་ལྷག་མ་ཤུན་པ་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་>>ངན་མ་ཟས་ཀི་ལྷག་

རོ་ཡང་ལྷུང་བཟེད་ཀིས་མི་དོར་རོ། །ལག་པ་བཀྲུས་པའི་ཆུ་དང་ཁ་བཀྲུས་པའི་ཆུ་ལྷུང་བཟེད་དུ་མི་

བླུག་གོ་དགེ་ཚུལ་བག་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་དགེ་སློང་གི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་བི་དོར་བེད་དུ་མི་

གཞུག་གོ །དེ་ནི་ཆག་པ་ལ་སོགས་པ་སང་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་ཚུལ་བག་ཡོད་པའི་ཆོས་ཅན་བི་དོར་བེད་དུ་

གཞུག་གོ་ཞེས་ལུང་ལས་དངོས་སུ་གནང་བ་ནི་འདིར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་མདོ་འདིའི་དངོས་ཤུགས་ཀིས་བཅས་པ་

22  སྐམ། <<སྣར་>><<པེ་>><<ཆུང་(ཀ་༦༡)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>>བསྐམ། <<སེ་>><<ཅོ་>><<རང་(ཀ་༩༣)>><<ཊིཀ་(ཀ་

༡༤༢)>><<རིན་(ཀ་༡༠༡)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཉིས་བསྟན་ཏོ། །༸ལྷུང་བཟེད་ཀི་རྩི་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་བེ་མ་ཅན་གིས་དང་བེ་མ་ཅན་གི་ལྕི་བས་ལྷུང་

བཟེད་ཀི་བི་དོར་མི་བའོ། །མ་མོ་ལས། བེ་མ་དང་འདྲེས་པའི་སས་མ་ཡིན་བེ་མ་དང་འདྲེས་པའི་ལྕི་བའི་རིལ་བུས་

མ་ཡིན་གི་སན་ཕེས་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆུང་གི་རྩ་བ་དང་པྲཛྙཱ་ཀ་རའི་རྩ་བ་ལས། ལྕི་བ་བེ་

མ་ཅན་གིས་མི་བ། ཞེས་མདོ་རྩ་འགྱུར་རིང་ལས་གཞི་མཐུན་དུ་སྣང་ངོ་། །མདོ་རྩ་ཀ་ཅོག་འགྱུར་ལས་གཞི་ཐ་དད་དུ་

སྣང་ངོ༌། །

༸ལྷུང་བཟེད་བཀྲུས་ནས་ཆུ་མ་བསྐམས་པར་ཧ་ཅང་གཤེར་བཞིན་དུ་ཕིར་སྣོད་དུ་མི་

གཞུག་གོ། །སྟེ་དེ་ནི་བཙའ་འཆགས་པའི་སྐྱོན་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ནང་དུ་མི་གཞུག་པ་ཡིན་ན་ཕིར་མི་གཞུག་གོ་

ཞེས་པ་ཅིའི་ཕིར་སྙམ་ན་སྣོད་གང་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་ཉིད་དུ་སླར་མི་གཞུག་པའོ། །ཧ་ཅང་ཉི་མའམ་མེའི་འོད་ལ་ལྷུང་

བཟེད་སྐམ་པར་མི་བའོ། །རྩུབ་པ་ཉིད་ཀི་སྐྱོན་སང་པའི་ཕིར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་རོའི་སྟེང་དུ་རེ་ཞིག་ཀང་མི་

གཞག་གོ། །ཆག་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་སང་པའི་ཕིར་རོ། །༸མི་གཙང་བའི་ས་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བཟེད་

མི་བཞག་གོ། །བསོད་སྙོམས་ལ་སོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ལྷུང་བཟེད་ཁེར་ཏེ་འགོ་བ་ན་ཆོས་གོས་ནར་ནས་གོས་

ཚགས་བེད་པ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ན་གར་བབ་བབ་སང་བར་རམ་ཁམས་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་རེ་ཞིག་ཀང་

བཞག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལྷུང་བཟེད་རེ་ཞིག་ཀང་མི་བཞག་གོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དོ། །འདི་ནི་ལུང་ཕན་ཚེགས་

ལས། དགེ་སློང་ཞིག་བསོད་སྙོམས་ཀི་ཕིར་རྒྱུ་བ་ན་ཆོས་གོས་ནར་ནས་དེས་ལྷུང་བཟེད་ས་ལ་བཞག་ནས་གོས་

ཚགས་བས་པ་དང་དེ་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་ནས་དགེ་སློང་ཤཱཀའི་བུ་རྣམས་ནི་གཙང་སྒ་མེད་དེ་ལྷུང་བཟེད་གར་

བབ་ཏུ་འཇོག་ཅེས་འཕ་བར་བེད་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྷུང་བཟེད་གར་བབ་བབ་ཏུ་བཞག་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །

༸གར་བབ་བབ་དེར་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ལྷུང་བཟེེད་གཏན་དུ་མི་བཞག་གོ །གནས་ཁང་དུ་

མཛོད་ལ་སོགས་པར་ཡུན་རིང་དུ་འཇོག་པ་དེ་ནི་གར་བབ་བབ་དེར་ལྷུང་བཟེད་ཡུན་རིང་དུ་མི་བཞག་གོ་ཞེས་པ་

སྟེ། ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། གནས་ཁང་དུ་ལྷུང་བཟེད་བབ་ཅོལ་དུ་བཞག་པས་ལྷུང་བཟེད་མ་རུངས་པར་གྱུར་ནས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཀའ་སྩལ་པ་ལྷུང་བཟེད་གར་བབ་ཏུ་བཞག་པར་མི་བའོ་འོན་ཀང་ལྷུང་བཟེད་བཞག་པ་དེའི་ཆེད་དུ་ངོས་ཁུང་བུ་ཁ་

བས་ལ་དེར་བཞག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

༸ལྷུང་བཟེད་བཞག་པ་དེའི་ཆེད་དུ་ངོས་ཁུང་ཁུང་བུ་བ་ལང་གི་མིག་གི་དབིབས་འདྲ་བ་

བའོ། །ངོས་ཁུང་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་སྤིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་གང་ཟག་སོས་ཀི་ཁང་ཁིམ་

དག་བརྩིག་པའི་ཚེ་ངོས་ཁུང་བཞག་པར་བའི་བརྩིགས་ཟིན་པའི་ཕིས་རྩིག་པ་བརྐོ་བས་ནི་ངོས་ཁུང་

བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དགོན་པ་བ་རྣམས་ཀིས་ལྷུང་བཟེད་བཞག་པའི་སྐོན་བུ་ཁ་སྦྱར་བའོ། །དེ་ཅི་

ལས་བ་ཞེ་ན། རྒྱུ་<<བི་>>ལྕུག་མའམ། སྤུན་<<བི་>>སད་བུ་ཐག་<<བི་>>བུ་ལས་བས་ཏེ་

གཏགས་<<བི་>>པའོ། །ཅི་ཞིག་གིས་བྱུག་པ་ཞེ་ན། སྐོན་བུ་ཁ་སྦྱར་ཏེ་ལྕི་བ་དང་ས་བསེས་པས་བྱུག་

པའོ། །ཁ་གབ་ཀང་ལྕུག་མའམ་སད་བུ་ལས་བས་པ་ལྕི་བ་དང་སས་བྱུགས་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང་

བཅས་པ་བའོ། །སྐོན་བུ་ཁ་སྦྱར་དེ་ནི་གཟར་ཐག་གི་ཐག་པས་ཤིང་ལོན་པ་ལ་དཔང་སྟེ་འཕང་ཞིང་

བཞག་ན་བཟང་ངོ༌། །སྟེ་རིགས་<<ཊི་>>སོ། །སྐོན་བུ་ཁ་སྦྱར་ས་ལ་མི་གཞག་གོ །དེ་ནི་སིལ་ཟ་བ་

ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་སང་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །༸སྐོན་བུ་ཁ་སྦྱར་དེ་ཡུལ་གཞན་དུ་མི་བསྐུར་རོ། །དེ་

ནི་ཁུར་ཁེར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་སང་བའི་ཕིར་རོ། །༸ལྷུང་བཟེད་སྣོད་དུ་བཅུག་སྟེ་ཡུལ་གཞན་དུ་བསྐུར་

བར་བའོ། །སྣོད་དུ་བཅུག་ཀང་ལྷུང་བཟེད་ལག་པས་ཐོགས་ཤིང་མི་བསྐུར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་དེ་

བསྐུར་བ་ནི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་སྣོད་ཀི་ལུང་ཐག་བཏགས་ཏེ་མཆན་ཁུང་གིས་སོ། །མཆན་འོག་ཏུ་

བཅངས་ཏེ་བསྐུར་<<ཊི་>>རོ། །

ལྷུང་བཟེད་དང་སན་དང་ལྷན་སྐུད་ལ་སོགས་པ་བར་བུར་དང་གསུམ་པོ་དག་སྣོད་ཐ་

དད་པར་གཞུག་པར་བའི་ཐམས་ཅད་སྣོད་གཅིག་ཏུ་ནི་མི་གཞུག་གོ །ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་གསུམ་

པོ་དེ་དག་བཅང་བར་བ་བཅངས་ཀང་ཉེས་མེད་པའོ། །སྣོད་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལ་བཅང་བ་འཆང་

བའི་ལུང་ཐག་རིང་ཐུང་མཉམ་པར་གདགས་པར་མི་བའོ། །སྣོད་གསུམ་པོ་ཐག་པ་མཉམ་པར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཅིག་བསོས་པར་མི་བ་སྟེ་རིང་ཐུང་དུ་སོ་རིལ་དུ་བའོ་གེང་གཞི་ནི་འཕགས་པ་འདི་ཅི་ར་རྔའམ་

ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །༸ལུང་ཐག་ཞེང་ཆུང་ངུ་གཞུ་རྒྱུད་འདྲ་བ་བས་ན་ཕག་པ་ཚ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་

མི་འདོད་པས་ནི་སྣོད་ཀི་ལུང་ཐག་ཞེང་ཆུང་ངུ་དག་ཀང་ངོ༌། །མི་བའི་ཞེང་ཆེན་པོ་བའོ། །༸ལུང་ཐག་

ཞེང་ཆེན་པོ་དེ་ཞུམ་སྟེ་འཁིལ་པར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་ལུང་ཐག་གི་དབུས་སུ་ཕིང་བུ་

སྟུག་པོས་སྦྱར། བར་དུ་ཕིང་བུ་གཞུག་བར་བའོ། །བསྡུས་པ་འགྱུར་རིང་<<ཤ་ཊིཀ>>། ༸ཕིང་བུ་དེ་ཕན་

ཚུན་དུ་མི་འཆུགས་པར་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་མདོ་མདོར་སྐབས་སྐབས་སུ་བ་རོག་གི་རྐང་རེས་

འདྲ་བར་སྐུད་པའི་གནོན་བུ་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་ནི་དཔེར་ན་རང་གི་མིག་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྐྱབ་པར་

བ་བ་བཞིན་དུ་བསྐྱང་བར་བའོ། །སྣམ་སྦྱར་ནི་དཔེར་ན་རང་གི་པགས་པ་རླུང་དང་ཉི་ཆར་ལ་

སོགས་ལས་བསྐྱབ་པར་བ་བ་དང་འདྲ་བར་རོ། །བསྐྱང་བར་བའོ། །ཆོས་གོས་སྣམ་སྦྱར་གོང་དུ་སོས་ཟིན་

པའི་ལྷག་མ་བླ་གོས་དང་མཐོང་གོས་ལ་སོགས་པ་ཡང་ངོ༌། །པགས་པ་དང་འདྲ་བར་རོ། །

༸ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་ལོངས་སྤད་པས་དེངས་པར་གྱུར་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། བཅོས་ལེགས་བ་བ་

ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་ཚིག་འདིའོ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་བཤད་དོ་ཊིཀ་ལས་ལྷུང་

བཟེད་ཀི་བཅོས་ལེགས་ནི་གན་པ་དང་བསེག་པ་དང་སྣུམ་གིས་བསྐུ་བ་ལ་སོགས་པའོ་ཆོས་གོས་ཀི་བཅོས་ལེགས་

ནི་བཀྲུ་བ་དང་དྲུབས་པ་དང་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པའོ་བཅོས་ལེགས་དེ་དག་བ་བ་རུང་སྟེ་<<ལུང་>>ཡལ་

བར་མི་དོར་རོ། །ཏེ་ལྷུར་བླང་བར་བའོ། །༸དགེ་སློང་གིས་བཟོ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་བའོ་ཞེས་བཟོ་བེད་པ་

བཀག་མོད་ཀི་འོན་ཀང་དགེ་སློང་གིས་ལྷུང་བཟེད་གན་པ་ལ་ནི་ལྕགས་བཟོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དེ་

ནན་ཏན་བའོ། །ལག་བཟོའི་ཐ་སྙད་བསལ་བའི་ཕིར་དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་གན་པར་བའོ། །དགེ་སློང་

གིས་བཟོའི་སྣོད་ཉེ་བར་བཞག་པར་མི་བའོ་ཞེས་བཟོའི་ཆ་སྤད་བསེལ་བ་བཀག་མོད་ཀི་འོན་ཀང་ལྷུང་བཟེད་གན་པ་

ལ་སོགས་པའི་ཆེད་དུ་དགེ་འདུན་གིས་མགར་སྤད་ཐེའུ་དང་སྐམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་བསེལ་ཀང་ཉེས་

མེད་<<བི་>>བསེལ་བར་བའོ། །འི་གང་ཟག་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀས་དངོས་སུ་བཤད་ཅིང་རྩ་བས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་གང་ཟག་ལ་དགོས་ན་ནི་དགེ་འདུན་ལ་གཡར་བས་ཆོག་གིས་གང་ཟག་གིས་མགར་སྤད་

བསེལ་ན་འདོོད་ཆེས་ཀིས་ཉེས་པར་འགྱུར་བའོ། །༸ལྷུང་བཟེད་ཀི་བུ་གུའི་ལྷན་པར་ལྷན་པ་རིང་པ་ལྔ་པོ་བུ་

རམ་དང་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ཚིག་མ་དང་སྤ་ཚིལ་དང་:རོ་ཉེ་ཞ་ཉེ་དཀར་པོ་རྣམས་དང་ཚོན་མོ་

སྟེང་ཞ་ཉེ་ནག་པོ་རྣམས་དེ་དག་23མི་བཟང་ངོ༌། །མི་རུང་སྟེ་མི་ས་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །

ལྷན་པ་ས་བ་ལྔ་པོ་ལྷན་རིང་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ལྷན་པ་ལྕགས་ལས་བས་པ་རིང་པོ་དང་ཐམ་ཕན་བུ་གུ་

དགག་པའི་ལྕགས་གཟེར་འགོ་ལེབ་དང་<<ལུང་>>ལྷན་པ་ལྕགས་ཀི་ལྷན་པ་གྲུ་བཞི་པའམ་ཟླུམ་པོའམ་ཟུར་

གསུམ་དུ་བས་པའམ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དོ་དེ་ནི་དབིབས་རིང་པོ་ལས་གཞན་པ་སྟེ་ལྷན་པའི་མཐའ་རད་རོད་མེད་པ་

དང་ལྷན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་མཐའ་ཐམས་ཅད་སོག་ལེའི་སོ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཆུ་སིན་གི་སོ་ལྟ་བུ་དང་ཕེ་མས་གན་

པ་དང་ལྔ་པོ་དག་བཟང་ངོ༌། །སྟེ་ས་བའི་ཕིར་ཕེ་མས་ཀང་གན་ན་བཟང་ངོ༌། །ཅིའི་ཕེ་མས་གན་ཞེ་

ན། ལྕགས་ཀི་ཕེ་མའམ་རོའི་ཕེ་མས་གན་ནའོ། །<<ལུང་>>ལེགས། ལྕགས་ཀི་ལྷུང་བཟེད་ལ་ནི་ལྕགས་

ཀི་ཕེ་མས་གན་པར་བ། སའི་ལྷུང་བཟེད་ལ་ནི་རོའི་ཕེ་མས་གན་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་ཀང་ཕན་ཚུན་སྣོལ་མར་ཡང་

རུང་བར་སེམས་སོ། །ཕེ་མ་དེའང་འབྲུ་མར་དང་བསེས་ཏེ་བརར་བ་ནི་བཏག་ཅིང་གནལ་པའོ་ཞེས་འགེལ་

ཆུང་ལས་སོ། །ཊིཀ་ལས་ཇི་སིད་ཡུན་དུ་བརར་ཞེ་ན། ཕེ་མ་དང་འབྲུ་མར་བསེས་པ་དེ་སྤ་ཚིལ་འདྲ་བ་ལ་འཇམ་

ཞིང་མཉེན་པ་ལ་ཐུག་24པར་གྱུར་པའི་བར་དུ་བརར་པས་སོ། །གན་ནོ། །༸རས་ཅིས་བརར་བར་བ་ཞེ་

ན། ལྕགས་ཀི་གར་བུ་སམ་རོའི་བེ་བག་ཀུ་རུ་བིན་དས་བེ་མ་རག་ཆོད་ཡིན་གསུངས་སོ། །བརར་བར་

བའོ། །བཏག་ཅིང་གནལ་༸ལྷུང་བཟེད་དྲོ་བ་དྲོན་པོ་ལ་ཕེ་མ་སྤ་ཚིལ་འདྲ་བ་དེས་གན་ནོ། །ལྷུང་བཟེད་དྲོན་པོ་ལ་

23  རོ་ཉེ་དང་ཚོན་མོ་སྟེང་དག <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ཀ་༡༤༩)>><<ཆུང་(ཀ་༦༤)>><<མ་>><<སེར་>>ཞ་ཉེ་

དཀར་བ་དང་ཞ་ཉེ་ནག་པོ་རྣམས་ཀིས། <<རང་(ཀ་༩༥)>> རོ་ཉེ་དང་ཚོན་མོ་སྟེ་དག <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་

༡༠༣)>>

24  ཐུག <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༩༦)>><<ཊིཀ་(ཀ་༡༥༠)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༡༠༣)>> - <<ཆུང་(ཀ་༦༤)>>      ཁྲུག <<མ་

>>      
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཕེ་མས་གཡོགས་པའི་སྟེང་དུ་གོ་གས་ཤིང་ཤུན་གིས་གཡོགས་ཏེ། དེའི་སྟེང་དུ་འཇིམ་པས་ལྷུང་བཟེད་

བསྐུས་ལ་ཅི་རན་ཙམ་སྐམ་པའི་ཚོད་དུ་བསོའོ། །ལྷུང་བཟེད་ཕེ་མས་གན་པ་དེ་སྐམ་ནས་འབྲུ་མར་

གིས་སྦངས་ལ་རོ་འཇམ་པོས་བརར་རོ། །བསྐམས་ནས་འབྲུ་མར་གིས་བསྐུས་ལ་འཇམ་པོར་བ་བའི་ཕིར་

བརར་རོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ངོ་གལ་ཏེ་རྩུབ་པར་གྱུར་ན་འབྲུ་མར་གིས་བསྐུས་ལ་བརར་རོ་ཞེས་བསྡུས་པ་ལས་བཤད་

དོ་དེ་ཡན་ཆད་ལྕགས་ཀི་ལྷུང་བཟེད་གན་པའི་ཐབས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ས་ལས་བས་པའི་ལྷུང་བཟེད་ནི་བུ་

རམ་དང་འཇིམ་པ་བསེས་པས་གན་ནས་བསེག་པས་སོ་ཞེས་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ལས་སོ། །དེ་ཡང་སྔ་མ་

བཞིན་དུ་བ་སྟེ་འབྲུ་མར་དང་བརར་བ་སྤ་ཚིལ་འདྲ་བ་ལ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་འདིར་ཡང་སྦྱར་རོ། །ཉིན་གཅིག་

བཞིན་དུ་ལྷུང་བཟེད་དེས་ཟས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ལྕགས་ཀི་ལྷུང་བཟེད་ཟླ་བ་དྲུག་གི་འོག་ཏུ་

བསེག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མི་སྤོད་ཅིང་ཁ་དོག་མ་བིན་མ་བསེགས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་སྤོད་པ་

ཉིད་ཡིན་ཞིང་ས་ལས་བས་པའི་ལྷུང་བཟེད་ཉིད་ཡིན་ན་ཟླ་བ་ཕེད་ལའོ། །བསེག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་

གལ་ཏེ་དབར་གི་དུས་བྱུང་ན་ལྷུང་བཟེད་དེའི་བ་བ་བཟའ་བ་འཛིན་པ་དང་བསོད་སྙོམས་སྦྱར་བའི་

བར་དུ་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་ཟས་བཟོས་ནས་བསྐུ་སྟེ་བཞག་བ་དང་ཕིས་དེ་ཉིན་པར་བསོད་སྙོམས་ལས་འགོ་

བའི་ཚེ་ལྕི་སྐམ་ལ་སོགས་པས་རྩུབ་ཁྲུས་ཉིད་ཀིས་ལེགས་པར་བཅོས་པ་ཉིད་བའོ། །

དབར་ལྷུང་བཟེད་ལ་བཙའ་མི་ཞུགས་པའི་ཕིར་སྣུམ་གིས་ཉིན་རེ་ཞིང་<<བི་>>བསྐུ་༸ལྷུང་བཟེད་དེ་

བསེག་པར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་བསེག་པ་དེའི་ཆེད་དུ་ར་བོ་བསེལ་བར་བའོ། །བསེལ་ཡང་ཉེས་

མེད་དོ། །༸དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ར་བོ་དེ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ལྷུང་བཟེད་བསེག་འགེབས་ཀི་ར་བོ་དང་པོ་ནས་ཕེད་ཀར་

བས་པའམ་དབིབ་མོ་ར་མ་ཉིད་ལས་འཕལ་ལ་བརྐོས་ཏེ་བས་པ་ཡང་རུང་ངོ༌། །བསེལ་བར་བའོ་༸དབིབ་

མོའི་ར་བོ་བ་བའི་ཐབས་ནི་ཕྲུ་བ་ལ་སོགས་པའི་ར་མ་དེ་ཐལ་བས་བཀང་སྟེ་ར་གཟོང་ལྕགས་ཕུར་གིས་

བརྐོས་ན་བཟང་ངོ༌། །སྟེ་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །༸ར་གཟོང་དེ་བཅང་བར་བའོ། །བཅངས་ཀང་ཉེས་

མེད་<<བི>>། ༸ར་བོ་དེས་དུ་བ་ཕིར་མི་འཆོར་བར་ལྷུང་བཟེད་ལ་དགབ་བོ། །ཕུབ་མ་དང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འཇིམ་པ་སྦྱར་བས་ར་བོའི་ཕི་རོལ་བྱུག་པས་སོ། །དགབ་བོ། །འབྲུ་མར་གི་ཚིག་མའམ་

ལྕི་བས་ར་བོ་ནང་བྱུགས་པས་སོ། །དགབ་བོ། །༸ར་བོའི་ཕི་ནང་ལ་བྱུག་པ་དེ་དག་བསྐམས་ཟིན་

པར་གྱུར་པས་སོ། །དགབ་བོ། །ས་གཞི་ཞལ་ཞལ་དང་སོག་ཆགས་བརྟག་པ་ལ་སོགས་པ་བི་དོར་

བས་པར་ཕུབ་མ་བཏིང་ཞིང་དུ་བ་ཁ་དོག་འཚེར་བར་བེད་པ་འབྲུ་མར་གི་ཚིག་མ་དང་

སྟར་དང་ཁམ་ཚིག་དང་བིའུ་ནུ་ཞོ་འབྱུང་25བའི་ལྕི་བ་ལ་སོགས་པའི་རས་བཀམ་པའི་སྟེང་དུ་ལྷུང་

བཟེད་ཁ་བུབ་ཏུ་བཞག་པ་ལ་ར་བོ་དེས་དགབ་པར་<<ཊི་>>བའོ། །

༸ལྷུང་བཟེད་ལ་ར་བོས་བཀབ་པའི་སྟེང་དུ་ལྕི་བ་དག་དང་སོག་མས་ར་བོ་གཡོགས་པར་

བཅེར་ཏེ་མེ་སར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་ཏེ་པོར་ཤིན་ཏུ་རྣམ་གངས་པར་ཤེས་ནས་བསེག་པའི་གནས་ནས་

ལྷུང་བཟེད་དབྱུང་ངོ༌། །ཤིན་ཏུ་གངས་ནས་དབྱུང་ངོ་། ཞེས་རང་འགེལ་གི་མདོ་རྩ་ཉིད་ལས་བཤད་དོ། །ཏེ་པོར་

ཞེས་བ་བ་ནི་ཧ་ཅང་ངོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་སོ། །༸ལན་ཅིག་བསེགས་པས་ཁ་དོག་མ་ཞན་ན་ཁ་དོག་ནག་

པོ་ཁེ་ཁོལ་མེད་པར་རོགས་པ་དེ་ཉིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྲུབ་པར་གྱུར་གི་བར་དུ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་བཟླས་ཏེ་བསེག་པར་བའོ། །ཁ་དོག་རོགས་པ་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་དོན་གཅིག་སྟེ་དེ་གཉིས་

གཞི་མཐུན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མ་རྣམས་འཆད་དོ། །༸བསེགས་ཀང་ཁ་དོག་མ་གྲུབ་ནས་བཟླས་ཏེ་བསེག་པའི་ཚེ་ལྷུང་

བཟེད་བི་དོར་བས་ཤིང་བི་དོར་བས་ཤིང་བསེག་པའི་གནས་སུ་གཞུག་པར་བའོ། ། བི་དོར་

བས་ཤིང་བི་དོར་བས་ཤིང་ཞེས་ལན་གཉིས་སོས་པ་ནི་ཁ་དོག་རོགས་པར་མ་གྱུར་ཏེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསེག་པ་ནས་

ཡང་དང་ཡང་དུ་བི་དོར་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །སོག་ཆགས་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས་བསེག་པའི་གནས་

ཀི་ཉེན་ཀོར་ཕག་དར་དང་ཆག་ཆག་བའོ། །ཆག་ཆག་བཏབ་པའི་འོག་ཏུ་ཕག་གོ་ཞེས་གནས་མལ་

གཞིའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་ངོ༌། །ཆུང་ངུར་ཕ་མས་བོར་བ་ལྟ་བུ་ལོ་ཚིགས་དུ་ལོན་མི་ཤེས་ཏེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པར་

25  འབྱུང་། <<མ་>><<སེར་>>འཐུང་། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མི་ཤེས་ན་མཚན་གི་ཉེན་ཀོར་དུ་སྤུ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་བག་མ་བས་པ་ནི་སྤུའི་ཚད་དུ་མི་བའོ། །ལོ་བཅུ་

གཉིས་ལོན་པ་ཡན་ཆད་བསྙེན་པར་རོགས་པར་ཁས་བླང་བར་བའོ། །མཚན་གི་ཉེན་ཀོར་དུ་སྤུ་

སྐྱེས་པ་དེ་ནི་གསང་བའི་སྤུ་བལྟ་བ་ན་མི་སྐྱེངས་པའི་ཕིར་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་བརྟག་པར་བའོ། །སྒྱུ་ཐབས་

ཇི་ལྟ་བུས་བརྟག་པར་བ་ཞེ་ན། ཟུང་ང་རྩིག་ལོགས་ཀི་ཕུར་པ་ལྟ་བུ་དང་གོས་ཀི་གདང་མཐོན་པོ་ལ་

འདུག་པའི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་དབབ་པ་དང་དགལ་བ་ལ་འོག་ནས་བལྟ་བ་ལ་སོགས་

པའི་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་མཚན་གི་ཉེན་ཀོར་དུ་སྤུ་སྐྱེས་པ་བརྟག་པར་བས་སོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པའི་སོམ་

པ་ལེན་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་ཤིང་ལ་སྐས་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་པའི་ཤིང་བར་ཆད་ཡོངས་སུ་སངས་པའི་ཕིར་

རོ་འོག་མ་ཡང་ངོ༌། །འཛེག་ཏུ་མི་གཞུག་གོ །བསྙེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་

ནི་འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཉེ་འཁོར་ལས་གཞན་པའོ། །ཏུ་མི་གཏང་ངོ༌། །བཀར་ནས་ཞེས་གོང་དུ་སོས་ན་གསང་སྟེ་

སྟོན་པ་བསོ་26བ་མི་ཐོས་པར་བ་བའི་ཕིར། བཀར་བ་དེ་ཐག་ཇི་ཙམ་བཀར་བར་བ་ཞེ་ན། བསྙེན་པར་རོགས་པར་

འདོད་པ་དེ་དགེ་འདུན་དུ་གཏོགས་པའི་དགེ་སློང་གཅིག་ཡན་ཆད་ཀིས་མིག་གིས་བལྟར་སྣང་བའི་ཉེན་

ཀོར་དུ་བཀར་ཏེ་དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་མདུན་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་ཁ་ཚུར་བསྟན་ཏེ་<<གཞི་

ཊིཀ་>>ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བཞག་པར་བའོ། །འགེང་སྟེ་འདུད་པ་དང་བཅས་པར་བཞག་པར་བའོ་ཞེས་

གཞི་འགེལ་ལས་བཤད་ཅིང་ཀར་མ་ཤ་ཏཾ་གི་དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས་ཀང་བཤད་དོ། །ཁིམ་པ་ལ་གནས་བཞི་པོ་

རྣམས་བརོད་པར་མི་བའོ། །སྟེ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཡོངས་སུ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །༸ཁིམ་

པ:དངངས་ཤིང་འདྲོགས་27པའི་ཕིར་རོ། །བསྙེན་པར་རོགས་མ་ཐག་པ་ལ་གནས་བཞི་པོ་རྣམས་མི་

བརོད་པར་མི་བའོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པའི་མོད་ལ་སེམས་མཐུན་པར་འགྱུར་བས་དེ་རེས་སུ་གནང་ངོ་། །

26  བསོ། <<མ་>>བསྐོ། <<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༡༠༥)>>  

27  དངངས་ཤིང་འདྲོགས། <<གུ་>>དངངེས་ཤིང་འདྲོགས། <<མ་>>དང་ངས་ཤིང་འདྲོགས།<<ས་>><<ཞང་>>དངངས་ཤིངའདྲེགས། <<སེར་

>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༸གཙུག་ལག་ཁང་གང་ན་གནས་ཀི་བླ་མ་མེད་པ་དེར་མ་འོངས་པའི་གསོ་སྦྱོང་ལ་

བསད་པ་མི་བའོ་དང་གནས་པར་ལུང་ལས་དབར་སྔ་ཕི་གཉིས་པོ་གང་ཡང་ཁས་བླང་བར་མི་

བའོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་གང་ན་གནས་མེད་པ་དེར་དབར་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀའི་ཁས་ལེན་བཀག་སྟེ་གེང་གཞི་དང་

བཅས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །བསྡུས་པ་ལས་ཀང་། གང་དུ་གནས་སྦྱིན་པ་དེ་ཤི་ལ་གཞན་ཡང་མེད་ན་དབར་སྔ་

མའམ་ཕི་མ་གཉིས་གང་ལ་ཡང་དབར་ཉེ་བར་ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །༸གང་ན་གནས་མེད་པ་དེར་དབར་

གནས་པར་ཁས་བླངས་ཟིན་པ་དབར་སྔ་མ་ཁས་བླངས་པའི་རེས་སུ་སྲུང་བར་མི་བའོ། །སྔ་མ་

དྲལ་ཏེ་གནས་ཡོད་པར་དབར་ཕི་མ་ཁས་བླང་བར་བའོ་ཞེས་ཊིཀའོ་རང་འགེལ་དང་ལུང་ཡང་ངོ༌། །༸གང་དུ་གནས་

མེད་པ་དེར་དབར་ཕི་མ་ཁས་བླངས་ཟིན་པ་ལ་ཡང་ཟླ་བ་གཉིས་ལས་ལྷག་པའོ། །བསྲུང་བར་མི་བའོ་

ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་རོ། །༸ཟླ་བ་གཉིས་ནི་བསྲུང་བར་བ་ཞེས་རྩ་བའི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཅིང་ཊིཀ་རྣམས་དང་ལུང་ལས་

དངོས་སུའོ། །༸གནས་བརྟན་རེད་དེ་སྤན་འདྲེན་པའི་ཚེ་གནས་ཁང་བཟང་པོ་དབུལ་བར་ཁས་བླང་བ་གནས་ཀི་སྟ་

གོན་དང་། གནས་བརྟན་དགེ་འདུན་གི་ལས་ལ་མི་བཞུགས་པ་ལས་ཀི་སྟ་གོན་དང་གནས་བརྟན་གི་གཡོག་ཅིག་

འོངས་ན་དེ་ཡང་དགེ་འདུན་གི་ལས་ལ་མི་གཞུག་པ་དང་། གནས་བརྟན་ལ་གཡོག་སྦྱིན་པར་ཁས་བླང་བ་ཉེ་གནས་

ཀི་སྟ་གོན་གིས་དེ་བཙལ་བར་བའོ། །དགེ་འདུན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་གནས་པ་ལ་གནས་བརྟན་མེད་པར་

གྱུར་ན་ཐམས་ཅད་འདོང་མི་དགོས་ཀི་གཅིག་གམ་གཉིས་ཀིས་བཙལ་ཏེ་རེད་ན་འདི་རྣམས་ཁས་བླང་ལ་སྤན་

དྲངས། ༸དབར་ཕི་མ་ཟླ་བ་གཉིས་ཀི་ཚེ་གནས་མེད་ན་བ་བ་སུ་ལ་ཞུ་ཞེ་ན། གནས་ཀི་བླ་མ་མེད་ན་བསྙེན་པར་

རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་28ལོན་པས་བསླབ་པ་གཞོན་ནུ་ཤ་སྟག་འཁོད་པའི་ནང་ནས་ཆེས་བསླབ་པ་རྒན་

ཤོས་པ་ལ་གཞོན་རྣམས་ཀིས་བ་བ་ཞུ་བར་བའོ། །དངོས་སུ་ཆེས་རྒན་པས་ནི་མ་ཞུས་པར་ཡང་བའོ་ཞེས་

རེས་སུ་གནང་བ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །

28  + <<ཞང་>>- <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༸གནས་ཀི་བླ་མ་ཡོད་ན་གནས་བརྟན་ཉིད་ལ་ཆད་པ་བྱུང་བའི་ཚེ་རེ་ཞིག་གི་གནས་ཉིད་ཀིས་སོ་ཞེས་

འགེལ་ཆུང་ལྔ་ཕྲུགས་ཀི་ཊིཀ་ལས་མཁན་པོ་སོོ་བ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་ཡང་རེ་ཞིག་གི་གནས་

ཉིད་ཀིས་སོ། །ཆེས་རྒན་པ་ལ་ཞུ་བར་<<ཊི་>>བའོ། །༸གནས་ཡོད་ན་ཡང་གནས་དེ་ཉེ་བར་མི་གནས་ན་

རེ་ཞིག་གི་གནས་ཉིད་ཀིས་གཞན་ལ་ཞུ་བར་བའོ་ཞེས་དོན་དེ་ལྟར་སྤྲུལ་པའི་གེང་གཞི་ལས་གསུངས་སོ་ལུང་དེ་ཉིད་

གཞུང་ཚིག་འདི་ཉིད་ཀི་ཁུངས་ཡིན་པར་ནི་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་འབྱུང་ངོ་གསུངས་སོ། །༸གནས་ཀི་བླ་མ་ལ་མ་

ཞུས་པར་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཞེས་པ་ནི། ཊིཀ་ལས། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་

ལ། ཞེས་སོ། །རང་འགེལ་ལས། ལུགས་ཐ་དད་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ། ཞེས་སོ། །ཡང་

འགེལ་ཆུང་ལས། ངོ་མི་ཤེས་པ་གསར་དུ་འོངས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ། ཞེས་སོ། །དེ་གསུམ་ནི་ཊིཀ་ལྟར་གཙོ་ཆེར་གཟུང་

ངོ༌། །བདག་གིས་སམ་བསྙེན་བཀུར་གི་ལས་མི་བའོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ། །འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་

དེས་ཀང་རང་ལ་ཚུར་བསྙེན་བཀུར་རྐང་པ་མཉེ་བ་ལ་སོགས་གི་ལས་བེད་དུ་གཞུག་པར་མི་

བའོ། །མ་ཞུས་པར་མི་བའོ་ཞེས་པས་ཞུས་ནས་བའོ་ཞེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཞུས་ན་མི་གནང་བའི་ཕིར་རོ། །༸མི་

གནས་པར་འདུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་ནི་གནས་པ་སློབ་མར་འོས་པ་དེ་གནས་ཀི་བླ་མ་

ཡོངས་སུ་འཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་གནས་ཀི་བླ་མ་མེད་ན་མི་གནས་པར་འདུག་པ་ལ་

གནས་མེད་ཀི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གནས་བརྟན་འཚོལ་གི་བར་དུ་བ་བ་མ་ཞུས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཡུན་ཇི་

སིད་དུ་མི་གནས་པར་འདུག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཅེ་ན། ཞག་ལྔའི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུའོ། །ཞག་ལྔ་

ཚུན་ཆད་ནི་མ་རེད་ཀང་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

༸ཞག་ལྔ་ཚུན་ཆད་ནི་དགེ་འདུན་ལ་རེད་པ་ཡོད་ན་གནས་འཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་

བ་དེ་ལ་ཡང་སྦྱིན་པར་འོས་པ་ཉིད་དོ། །དེའང་གནས་འཚོལ་བའི་སྦྱོར་བ་མི་གཏོང་བ་<<ཊི་>>ལའོ། །གོ་

བུར་དུ་འོངས་པས་ནི། ཉི་མ་དང་པོ་ལ་ངལ་བསོས་ནས་ཉི་མ་གཉིས་པའམ་གསུམ་པ་ལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གནས་བཅའ་བར་བའོ། །གོ་བུར་དུ་འོངས་པས་ཉི་མ་གཅིག་ནི་འདུག་པར་བ་ཡི་ཆེད་དུ་གནས་

བཅའ་བར་མི་བའོ། །གནས་པར་བ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་གནས་ཀི་བླ་མ་ཉེ་བར་མི་གནས་ཏེ་སྤོད་ཡུལ་

དུ་མ་གྱུར་<<ཊི་>>ན་གནས་ཀི་བླ་མ་ལས་གཞན་པའི་དགེ་སློང་རྒན་ཞིང་ཆེས་མཁས་པ་<<བི་>>ལ་བ་

བ་ཞུ་བར་བའོ། །ལས་སུ་བསྐོས་པར་སོང་བ་ན་ལས་སུ་བ་བ་དེ་གཞན་བྱུང་ན་ལས་སུ་བ་བ་

གཞན་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་མ་ཞུས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གནས་བཅའ་བར་མི་བའོ། །གཞན་ལ་དྲི་བ་དང་ལ་སོགས་ཀིས་

ལུས་ངག་གི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ལ་རང་གིས་བརྟག་པ་བསྡུས་<<ཊི་>>པས་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དང་འདུལ་

བ་ཤེས་པ་དང་། འཁོར་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་འདོགས་པ་ཉིད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ངེས་

པར་ཤེས་པར་བས་ནས་གནས་དེ་གཟུང་བར་བའོ། །དཔེར་ན་སོམ་པ་ལེན་པ་ན་ཆོ་ག་ལན་

གསུམ་བཟླས་པ་བཞིན་དུ་གནས་སུ་གཟུང་བའི་ཆོ་ག་ཡང་ལན་གསུམ་བཟླས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །སོམ་པ་ལེན་

པ་ན་ཐལ་མོ་སྦྱོར་བ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཐལ་མོ་སྦྱོར་རམ་ཞེ་ན། ལག་པ་གཉིས་ཀིས་གནས་ཀི་རྐང་

མཐིལ་གཉིས་ལ་བཅངས་ནས་སོ། །གནས་སུ་གཟུང་བར་བའོ། །གནས་<<ཊི་>>ཀིས་ཀང་གནས་

པ་ལ་འདི་ཅི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་ཅན་ཡིན་ནམ་བསླབ་པ་ལ་གུས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཡོངས་སུ་

བརྟགས་ནས་གནས་སྦྱིན་ནོ། །གནས་ཀིས་ནི་གནས་པ་ལ་བུའི་འདུ་ཤེས་དང་གནས་པས་ནི་གནས་ལ་

ཕའི་འདུ་ཤེས་དག་སྐྱེད་29པར་བའོ། །བུ་དང་ཕའི་གཟུགས་བརན་ལ་<<བི་>>བལྟའོ། །༸ཅི་

མཁན་པོ་ལ་ཡང་གནས་བཅའ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། རང་གི་མཁན་པོ་དེ་ཉིད་ནི་གནས་པར་བ་བའི་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པ་གནས་ཀི་བླ་མ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མཁན་པོར་གྱུར་ཙ་ན་གནས་ཀི་བླ་མར་གྱུར་ཟིན་པའོ། །དེའི་ཕིར་

རང་གི་མཁན་པོ་དེ་ལ་གནས་དེ་མི་བཅའོ། །ཊིཀ་ལས། གཅིག་མི་ལྟོས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པས་ནི་གནས་འཇིག་

29  སྐྱེད། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>བསྐྱེད། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༡༠༤)>><<ཊིཀ་(ཀ་༡༦༤)>><<མཚོ་(༡༨༦)>><<རིན་(ཀ་

༡༠༨)>>      - <<ཆུང་(ཀ་༧༡)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །གནས་དང་གནས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཉིད་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་

ཅིག་ཅར་རམ་སྔ་ཕིར་བྱུང་བ་ནི་གནས་བཅས་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ་ཞིག་པ་རང་

མཚན་པ་ཡིན་ནོ། །གནས་བཅས་པ་ཞིག་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་དང་ཊིཀ་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གནས་བཅས་པ་ཞིག་ཀང་སློབ་དཔོན་ཉིད་ཡིན་པ་ནི་མི་འཇིག་སྟེ་ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་

ལས་བཤད་དོ། །༸རང་གི་མཁན་པོ་མ་ཡིན་པ་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པ་དག་གནས་གཅིག་ཏུ་

ཚོགས་ན་གནས་པ་རང་ཉིད་གང་ལ་གནས་པར་འདོད་པས་གནས་སུ་འཇུག་པར་བ་སྟེ་རང་ཉིད་གང་

ལ་མོས་པ་དེའི་དྲུང་དུ་གནས་ཏེ་བ་བ་ཡང་དེ་ལ་ཞུ་བར་བའོ། །༸སྔ་དྲོ་དང་ཕི་དྲོ་སློབ་དཔོན་རེ་རེ་ལ་ཞུས་ཀང་ཉེས་

མེད་དོ། །རང་གི་མཁན་པོ་དེ་དང་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་མང་པོ་དག་གནས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་ན་མཁན་པོ་དེ་ཉིད་

ཀིས་གནས་པར་བའི་གཞན་གིས་ནི་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགེ་ཚུལ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་མཁན་པོ་

གཉིས་པོ་ཚོགས་ན་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་མཁན་པོ་ལ་བ་བ་<<བི་>>ཞུའོ། །

༸མཁན་པོ་ལམ་ཉེ་རིང་གང་ནས་འོངས་ཀང་རུང་མཁན་པོ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་སྟན་ལས་ལྡང་

བར། ཊིཀ་ལས། མཁན་པོ་འོངས་པ་མཐོང་ན་མཐོང་མ་ཐག་ཁོ་ནར་སྟན་ལས་ལྡང་བར་བའོ་མཁན་པོ་དེ་ནི་དཔེ་ཙམ་

སྟེ་གནས་གཞན་དག་མཐོང་ན་ཡང་སྟན་ལས་ལྡང་བ་བའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། མཁན་པོ་བཞིན་དུ་སློབ་

དཔོན་ལྔ་ལ་ཡང་ལྡང་བར་བའོ་བདག་དགེ་བ་སྤོད་ཀང་རུང་སྟན་ལས་ལྡང་བར་བའོ་དགེ་བ་སྤོད་པ་ལ་ནི་མཁན་པོས་

ཀང་འདུག་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བར་རིགས་ཏེ་ཟེར་ནས་འདུག་ཀང་ཉེས་མེད་བའོ། །གནས་དང་གནས་པ་གཉིས་

གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་པ་<<བི་>>དེ་ན་འདུག་ན་གནས་པས་གནས་དེའི་དྲུང་དུ་ཉིན་པར་

ལན་གསུམ་དུ་འགོ་ཞིང་བ་བ་ཞུ་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་མཁན་པོ་དང་སློབ་མ་གཉིས་ཀ་དགོན་པ་ན་འདུག་

ལ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ་ཡང་ན་སློབ་མ་གཙུག་ལག་ཁང་ན་འདུག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཊིཀ་ལས་གནས་ཀི་བླ་

མ་དགོན་པ་ན་འདུག་ལ་དགོན་པ་དེ་ཡང་རྒྱང་གགས་གཅིག་ཙམ་གིས་བར་དུ་ཆོད་ལ་མཚམས་

བཅད་པའི་ནང་ཡིན་<<བི་>>ན་གནས་པས་གནས་དེའི་དྲུང་དུ་ཉིན་རེ་ལན་རེ་འགོ་བར་བའོ། །གཙུག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལག་ཁང་གི་མཚམས་ནང་རྒྱང་གགས་ཙམ་ལ་ཡང་ཉིན་རེ་ལན་རེ་ཞུ་མཚམས་མ་བཅད་ན་གཅིག་དགོན་པ་ན་གནས་

ལ་གཅིག་མཚམས་ནང་ན་གནས་པར་མཚམས་ཐ་དད་ཀིས་ཆོད་པས་མི་གནང་། ༸གལ་ཏེ་དགོན་པ་དེ་རྒྱང་

གགས་ལྔ་ཡོད་ན་གནས་པ་གནས་ཀི་དྲུང་དུ་ཞག་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ཅིང་ཟེར་<<ལུང་>>ལྔའམ་དྲུག་

ཅིང་ངོ༌། །འགོ་བར་བའོ། །མཚམས་གཅིག་གི་ནང་ཡིན་ན་མཁན་པོ་དང་སློབ་མ་བར་དུ་རྒྱང་གགས་ལྔ་ཙམ་གིས་

ཆོད་ཀང་ཞག་ལྔ་དྲུག་ཅིང་ཞུས་ཀང་ཉེས་མེད་དགོན་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཚམས་ཐ་དད་དམ་མཚམས་མེད་

པ་ནི་མི་གནང་ངོ༌། །༸གལ་ཏེ་དགོན་པ་དེ་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་དག་ཡོད་ན་གནས་པས་གསོ་

སྦྱོང་གི་ཚེའོ། །ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་འགོ་བར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་ཟླ་བ་ཕེད་ཅིང་དྲིས་ཀང་ཉེས་མེད་ཅེས་འགེལ་

ཆུང་ངོ༌། །དེའང་མཚམས་པོ་ཆེ་བཅད་པའི་ནང་ཡིན་ནའོ། །

གནས་པ་སློབ་མ་ཆད་པས་བཅད་པར་འོས་པ་གནས་ཀི་བླ་མས་ཆད་པས་མི་བཅད་

པར་མི་བའོ། །ཆད་པ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། ཆད་པ་ནི་ལྔའོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། གནས་ཀིས་གཏམ་འདྲེ་བར་

མི་བ་བ་སྟེ་ཚིག་མི་སྨ་བ་དང༌། མི་སྡུག་པ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་གདམས་ངག་མི་སྦྱིན་པ་

དང༌། རྐང་པ་འཁྲུ་བ་དང་ལུས་མཉེ་བ་ལ་སོགས་པའི་བསྙེན་བཀུར་བེད་དུ་མི་གཞུག་པ་དང་། ལས་བརྒྱ་རྩ་

གཅིག་ལྟ་བུའི་ཆོས་དང༌། ཁ་ཟས་དང་གོས་ཟང་ཟིང་དག་གིས་ལོངས་སྤོད་དུ་མི་གཞུག་པ་

དང༌། དགེ་བའི་ཕོགས་བརྩམས་པ་ནི་སློབ་མ་ཅེ་རེ་རྩིགས་པ་དང་ཡི་གེ་ཀོག་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུན་

གཅད་པ་དང༌། ང་ལ་མ་གནས་པར་གུད་དུ་སོང་ཞིག་ཅེས་གནས་དགག་པར་བའོ། །ཆད་པ་ལྔ་པོ་

གང་ལ་འོས་ཞེ་ན། མ་དད་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་ཁོང་ན་མེད་པ་དང༌། ལེ་ལོ་ཅན་དགེ་བ་ལ་མི་

སྤོད་ཅིང་མི་དགེ་བ་ལ་སྤོད་ལ་ཟ་ཞིང་ཉལ་<<བི་>>བ་དང་བཀའ་བློ་མི་བདེ་བ་བསོ་བ་ལ་སླར་ཁལ་ཞིང་

མང་དུ་བཟློག་པ་དང་ཚིག་རྩུབ་མོ་སྨ་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བླ་མ་ལ་བསྟི་སྟང་མེད་ཅིང་འགིང་བ་དང་

ཚུལ་ཁིམས་སྦོམ་པོ་བསྲུངས་པས་ཆོག་གི་ཕ་མོ་བསྲུང་མི་དགོས་ཞེས་མ་གུས་པ་དང་སིག་པའི་གོགས་

སོག་གཅོད་པ་དང་རོལ་མོ་མཁན་དང་ཆང་ཚོང་བ་དང་རྐུན་མ་དང་འཕོན་མ་ཅན་དང་བསྟེན་པར་བེད་པ་དང་ལྔ་པོ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གང་རུང་གཅིག་དང་ལྡན་པ་ལ་ཆད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་འོས་པ་ཉིད་དོ། །གནས་པ་ཆད་པས་བཅད་པ་

གནས་ལས་གཞན་གིས་ཁ་འདྲེན་པའམ་ལེན་པར་བེད་པ་ལ་དབེན་<<ལུང་>>དང་ཉེ་བའི་ཉེས་པ་

སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཆད་པས་བཅད་པ་དེ་བཟོད་གསོལ་མི་བེད་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། གུས་པར་

མི་བེད་དེ་རྒྱུ་མི་གཏོང་ཞིང་བཟོད་གསོལ་མི་བེད་ན་དྲང་པོར་བ་བ་སྟེ་རྒྱུ་གཏོང་ཞིང་བཟོད་གསོལ་བེད་དུ་

གཞུག་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་ཤེས་ཉེན་ཅན་འཇིག་རྟེན་གི་ཤེས་ཆེ་བ་བསྐོ་བསྡུམ་བེད་པའི་དགེ་སློང་

མཁས་པ་བསྐོ་བར་བའོ། །སྔོན་གི་ཉེས་པ་བོར་ལ་མཁན་པོ་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་ཅིག་ཅེས་གོས་འདེབས་སུ་

གཞུག །༸ཆད་པ་བཅད་པའི་རྒྱུ་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་བཏང་སྟེ་ཉེས་པ་ཕོ་བཅད་བ་རྒྱུ་གཏང་བ་ཙམ་ཁོ་ནས་

སམ་ཞེ་ན། གནས་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་བར་བེད་པ་ལ་གནས་ཀིས་བཟོད་པར་བའོ། །ཆད་པས་

བཅད་པར་མི་འོས་པ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལ་ཆད་པས་བཅད་པར་མི་

བའོ། །བཟོད་པ་བླང་བར་འོས་པ་སྟེ་རྒྱུ་བཏང་བ་བཟོད་པ་གསོལ་བར་བེད་པ་ལ་མི་བཟོད་པར་མི་

བའོ། །རྒྱུ་བཏང་བ་བཟོད་པ་གསོལ་བར་བེད་པ་ལ་བཟོད་པར་བའོ་ཞེས་པ་དང་འདི་ལ་ཁད་པར་ཅི་སྔ་མས་ནི་

བཟོད་པར་བ་བ་ཙམ་ལུང་བསྟན་ལ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་པའི་བསླབ་པར་བསྟན་ཏོ། །

༸བཟོད་པ་བླང་བར་མི་འོས་པ་སྟེ་རྒྱུ་མ་བཏང་བའམ་བཟོད་གསོལ་མི་བེད་པ་ལ་བཟོད་པར་མི་

བའོ། །ཧ་ཅང་ལང་དུ་སོང་བ་སང་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །༸ཆད་པ་ལྔ་བཅད་ཅིང་དགེ་སློང་ཤེས་ཉེན་ཅན་

བསྐོས་ཀང་དྲང་པོར་མི་བེད་པ་སྟེ་རྒྱུ་གཏོང་བར་མི་བེད་ཅིང་བཟོད་པ་གསོལ་བར་མི་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་རང་གི་

གནས་ཁང་ནས་བསྐྲད་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་སྤིའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་བད་མེད་

པར་བསྐྲད་དམ་ཞེ་ན། དགེ་ཚུལ་ལ་ནི་ཆུ་ཚགས་དང་རིལ་བ་སྤིའུ་བླུགས་དང་མཐང་གོས་

དང་བཅས་པའི་བླ་གོས་ནི་དེ་གཉིས་ཕྲུགས་སུ་བཅས་པའོ། །ཀང་བིན་ཏེ་བསྐྲད་པར་བའོ། །དགེ་ཚུལ་

ལ་རས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་མི་སྦྱིན་པར་སླར་འོང་བའི་ཕིར་གཏར་བཞག་གོ་ཕིར་མ་འོངས་ཏེ་ཐལ་ཕྱུར་བཞག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཀང་རྐུ་སེམས་མེད་ཅིང་ཕིར་འོང་བའི་གཏར་བཞག་པས་ཉེས་མེད་དོ། །

གལ་ཏེ་དགེ་ཚུལ་དེ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་ལེན་པར་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཆོས་གོས་

གསུམ་དང་གདིང་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་དང་ཡོ་བད་ལྔ་བིན་ཏེ་བསྐྲད་པར་བའོ། །འདིར་ཆུ་ཚགས་མ་སོས་པ་ནི་

སྔར་སོས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་དེས་ན་ཡོ་བད་དྲུག་སྦྱིན་པར་བའོ། །བསྙེན་པར་རོགས་ཟིན་པ་ལ་ཡང་ཡོ་

བད་དྲུག་བིན་ཏེ་བསྐྲད་པར་<<ཊི་>>བའོ། །དེ་<<ཊི་>>ལྟར་བསྐྲད་པ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་བླངས་བར་མི་

བའམ་ཞེ་ན། སེང་གེ་ཟས་སངས་པ་དེ་ནམ་ཡང་ཕིར་མི་ལེན་པ་ལྟར་སློབ་མ་བསྐྲད་པ་ལ་ཕིས་ནམ་ཡང་སློབ་

པར30 ་མི་བའོ་ཞེས་རེ་བ་བཅད་པའི་ག་ཚོམ་མི་བ་སྟེ་དྲང་པོར་གྱུར་ན་ཡང་ཕིར་བླང་བར་<<ཊི་

>>བའོ། །༸སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སྤི་ལ་མི་ཕན་ཅིང་གང་ཟག་སོས་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་

ཁིམས་སུ་བ་བ་ཞག་གཅིག་ཀང་གནས་མེད་དུ་མི་འདུག་པའི་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་ལྟ་བུ་མི་བཅའ་སྟེ་དགེ་

འདུན་ཐམས་ཅད་ཁེའུ་སུས་གཅོད་པ་ལྟ་བུའི་ཁིམས་མི་བཅའ་<<བི་>>འོ། །

མཚན་མོ་ཉལ་བས་ཁའི་ནང་ན་བད་ཀན་གི་ལན་ལིན་<<ཊི་>>གནས་པ་ཉིད་ནི་མ་བཀྲུས་

པ་སྦགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སོ་ཤིང་ལ་སོགས་པས་ཁ་མ་སྦྱངས་པར་ཕག་འཚལ་བ་དང་བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ་

མི་བ་<<ཊི་>>བའོ། །ཁ་ལག་བཀྲུ་བ་ནི་དབེན་པར་བཀྲུ་ཞིང་སོ་ཤིང་ནི་སོ་བཀྲུ་བའི་ཤིང་ངོ་དེ་དབེན་པར་

དོར་རོ། །བཤང་གཅི་བ་བ་ཡང་ངོ་། །དབེན་པར་དོར་རོ། །༸རང་གཞན་གིས་ལོངས་སྤད་དུ་

རུང་བ་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་རྟག་ཏུ་གནས་པའི་ཤིང་ངམ་རྩིག་པའི་དྲུང་དུ་སོ་ཤིང་དང་བཤང་བ་དང་གཅི་བ་

སྟེ་གསུམ་པོ་དེ་དག་མི་དོར་རོ། །སོ་ཤིང་དེའི་སིད་ཀི་ཚད་ནི་སོར་བཅུ་གཉིས་མན་ཆད་སོར་

བརྒྱད་ཡན་ཆད་དོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་གང་ཟག་བད་ཀན་མང་བའི་སོ་ཤིང་ནི་སོ་ཤིང་དཀོན་

ཏེ་སོར་བརྒྱད་ཡན་ཆད་པ་མེད་ན་སོར་བཞི་ལས་ལྷག་པ་སོར་ཕེད་དང་ལྔ་ཡན་ཆད་དོ། །སོ་ཤིང་

30  པར། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>མར། <<ཆུང་(ཀ་༧༦)>><<ཞང་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སོར་བཞི་པ་མ་གཏོགས་པའོ་<<ཊི་ལུང་>>གནས་ཁང་དུ་རྐང་པ་ཁྲུ་བའི་སྣོད་ཆོལ་ཟངས་ཀི་ནང་དུ་

སོ་ཤིང་དོར་བ་ལ་མི་རིགས་པ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་མེད་དོ། །སོ་ཤིང་དབེན་པར་དོར་རོ་ཞེས་སྨས་

ན་སོ་ཤིང་དེ་ལ་ཝ་ཁ་ཡང་མི་དབེན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཏེ་ཝ་ཁར་སོ་ཤིང་དོར་ན་ཡང་དབེན་པར་

དོར་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །༸ཝ་ཁ་དེར་ཁྲུ་གང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོ་ཤིང་དོར་བ་དང་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་

རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་བར་རུང་བ་ཉིད་དོ། །ཁྲུ་གང་ཁོར་ཡུག་ལས་ལྷག་པར་ནི་སོ་ཤིང་དོར་བ་ལ་སོགས་པར་

མི་བའོ། །༸སོ་ཤིང་དོར་བ་དེའི་རེས་ལ་ལྕེ་བཞར་བར་བའོ། །ཞེ་ན། ཅི་ཞིག་གིས་བཞར་བར་བ་ཞེ་

ན། ལྕེ་བཞར་ཉེ་བར་བཞག་པར་བ་སྟེ་ལྕེ་བཞར་བཅང་བར་<<ཊི་>>བའོ། །དྲུག་སེས་གསེར་

དངུལ་ལས་བས་པའི་ལྕེ་བཞར་བཅང་ནས་གསུངས་པ་ཁབ་ཀི་རས་ཁབ་ཀི་རྒྱུ་དག་ལས་ཏེ་ར་གན་ཟངས་

དང་འཁར་བ་དང་ལྕགས་དག་ལས་བའོ་ཞེས་གསུངས་<<ལུང་>>སོ། །གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་

ལས་ལྕེ་བཞར་མི་བའོ་ཞེས་མདོ་འདིའི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ་རིན་པོ་ཆེ་བདག་གིར་བ་བའི་ཤན་བསེ་བར་མི་བ་བ་

ཉིད་དོ་ཞེས་པས་ཀང་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །

༸ལྕེ་བཞར་མེད་ན་ལྕེ་བཞར་བའི་དོན་འདི་ལ་སོ་ཤིང་བཤིག་པ་དག་གི་ཚལ་པ་ཡང་རུང་

ངོ་། །སོ་ཤིང་གི་ཚལ་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཟུར་མི་རྣོ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་དྲུད་

པར་བའོ། །སོ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སང་བའི་ཕིར་མི་རྣོ་བས་སོ་དྲུད་པ་དང་ལྕེ་བཞར་བ་དང་རྣ་

བ་དྲུད་པས་ཏེ་དེ་དག་དྲུད་བཞར་བའི་རྣོན་པོས་ནི་སོ་ལ་སོགས་པ་དྲུད་བཞར་མི་<<ཊི་>>བའོ། །མི་རྣོ་

བས་ཀང་དལ་གིས་མ་ཡིན་པར་སོ་ལ་སོགས་པ་དྲུད་བཞར་མི་བའི་དལ་བུས་ཁད་ཀིས་དྲུད་བཞར་

བའོ། །༸ཇི་ལྟར་དལ་བུས་ཞེ་ན། སོ་ལྕེ་རྣ་བ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གི་ཤ་ལ་མི་གནོད་པ་སྟེ་སོའི་རིལ་ལ་

སོགས་པ་མི་གནོད་པར་དྲུད་བཞར་རོ། །སོ་ཤིང་དོར་བའི་ཞར་ལ་སོ་དང་ལྕེ་གཉིས་ཀི་དྲུད་བཞར་ནི་

སོ་ཤིང་སྟེ་སོ་ཤིང་གི་དབུས་ཀིས་ལྕེ་བཞར་བ་དང་རྩེ་མོ་སོས་བཅས་པའི་ཕོགས་དེ་ཁའི་དྲི་མས་གོས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཤིང་སྦགས་པའི་སོ་ཤིང་དེ་ཆུས་མ་བཀྲུས་སམ། ཆུ་མེད་ན་སས་མ་བསྐུས་པར་མི་དོར་རོ། །སེ་

གོལ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་མ་བས་པར་སོ་ཤིང་མི་དོར་རོ། །སྒ་མ་བས་པར་སོ་ཤིང་མི་དོར་བ་དེ་ནི་

དཔེའམ་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །དཔེ་དེས་མཚོན་པའི་དོན་ནི་གང་དང་གང་ཞེ་ན། བཤང་བ་དང་གཅི་

བ་དང་། མཆིལ་མ་དང་སྣབས་དང་མ་ཞུ་བར་གེན་དུ་སྐྱུགས་པ་དང༌མ་ཞུ་བར་ཐུར་དུ་རླུགས་

པ་དང་དེ་རྣམས་ལས་གཞན་དག་བོང་རོ་ལ་སོགས་དོར་བར་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ངོ༌། །སྒ་མ་བས་པར་མི་

དོར་རོ་༸སོ་ཤིང་དེ་ལས་སོ་ལ་སོགས་པའི་བི་དོར་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་འདག་རས་དང་བ་གང་གི་

ལྕི་བ་སྐམ་པོ་ལས་ཀང་བི་དོར་འབྱུང་ངོ༌། །སོ་ཤིང་མ་རེད་ན་འདག་རས་དང་བ་གང་གི་ལྕི་བས་ཀང་ཁ་སྦྱང་

བར་<<ལུང་>>བའོ། །ལུས་ཀི་བ་བ་བསྒྲུབས་མ་ཐག་ཁྲུས་བས་སོ་ཤིང་དོར་བའི་འོག་ཏུ་མཆོད་

རྟེན་ལ་ཕག་བའོ། །

གནས་ཀི་འོས་ངེས་པར་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ནི། གནས་པ་སློབ་མས་བ་བ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་

དབང་དུ་བས་ཏེ། འདིའི་དམིགས་བསལ་ནི་དེས་ཐམས་ཅད་ལ་ཚོད་རིག་པར་བའོ་ཞེས་པ་དང་སོ་གེགས་ལ་

བརབས་པས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་བཞིའོ། །༸ལུས་ཀི་བ་བ་བསྒྲུབས་ནས་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕག་བས་ཟིན་པ་དེ་

ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གནས་པས་གནས་ཀི་དྲུང་དུ་སྔར་སོང་སྟེ་གནས་ལ་ཕག་བའོ། །གནས་པས་

གནས་ལ་སྙུན་གསོལ་ལོ། །སྐུ་ཁམས་བདེའམ་ཞེས་སོ། །༸གནས་པ་དེས་གནས་དེ་ཁྲུས་བེད་པའི་འདག་

རས་དང་སོ་ཤིང་བསྟབ་ཅིང་དབུལ་ལོ། །ཆུ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་བསྟན་ཡང་གྲུབ་པའི་ཕིར་མ་སོས་<<ཊི་

>>སོ། །༸གནས་པས་ཚང་མང་དེར་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་གང་སྟ་གོན་བེད་བལྟས་བརྟགས་ཏེ་གནས་ལ་

བརོད་པར་བའོ། །ཚང་མང་བལྟས་ཏེ་བརོད་པ་ན་བཟའ་བ་ལ་སོགས་གང་ལ་གནས་ཀི་བླ་མ་དགའ་བ་དེ་

བསྟབ་པ་ཉིད་དུ་བའོ་སྙམ་དུ་ཡིད་ལ་བ་བསྟབ་པར་ཡང་བའོ། །བདག་གི་སྐལ་བའང་མཁན་པོ་ལ་དབུལ་

<<བི་>>གནས་ཀི་ལྷུང་བཟེད་གནས་པས་བཀྲུ་བར་བའོ། །ཞེས་ཀང་བི་དོར་བའོ་ཞེས་རྒྱ་དཔེ་ལ་ཡོད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པར་སེམས་ཏེ་སིལ་བེད་ཀང་ངོ་ཆུ་ཚགས་ཀང་ངོ་ཞེས་པའི་སྒ་དེས་བི་དོར་བའོ་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་བི་དོར་བའོ་ཞེས་བ་

བས་ཤེས་སོ་སྙམ་མོ་གལ་ཏེ་གནས་ཀི་བླ་མ་དེ་བསོད་སྙོམས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་སྒ་སི་ལི་ལི་བེད་པས་

སིལ་བེད་དེ་འཁར་སིལ་སིལ་བེད་ཀང་ངོ་། །བི་དོར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་གནས་པས་བ་བའོ་གལ་ཏེ་

དེར་ཆུ་ཚགས་དགོས་པ་ཆུ་བཙགས་པར་བ་དགོས་པ་ཡོད་ན་ཆུ་ཚགས་ཀང་ངོ༌། །བི་དོར་བའོ་ཞེས་

ཊིཀ་ལས་སོ་གནས་པས་བ་བའོ། །གལ་ཏེ་གནས་པ་སློབ་མ་དེ་ཡང་བསོད་སྙོམས་པ་ཡིན་ན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

བསོད་སྙོམས་ལ་འཇུག་པར་བགིའམ་འོན་ཏེ་སོ་སོར་ཞེས་གནས་ལ་ཞུ་བར་བའོ། །བསོད་སྙོམས་ལ་འཇུག་པ་

ན་གལ་ཏེ་གནས་དེ་གནས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པར་བཟོད་ཅིང་འགོགས་པར་འདོད་ན་གནས་དེ་ཉིད་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསོད་སྙོམས་ལ་འཇུག་པར་བའོ། །ཉམ་ང་བ་ཁི་ཟ་བ་དང་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་

དང་འཕད་པའམ་གཡང་ས་ལ་སོགས་པར་གནས་པས་མདུན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །ཕིས་བཞིན་འབང་

བའི་དགེ་སློང་མདུན་དུ་འགོ་བར་མི་བའོ་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནོ། །དཔོན་སློབ་གཉིས་འགོགས་ཏེ་བསོད་

སྙོམས་ལེན་པའི་ཚེ་ཁིམ་པས་ཁ་ཟས་བསོད་པ་བཟང་བ་ཞིག་ཁེར་ཏེ་གནས་པ་ལ་སྟོབ་ན་དེ་ལ་བདར་བར་

བའོ། །གནས་འདི་ལ་ཕུལ་ཅིག་ཅེས་བསོ། གལ་ཏེ་གནས་དང་གནས་པ་གཉིས་མ་འགོགས་པར་བསོད་

སྙོམས་ལ་ཞུགས་ན་གནས་པས་བསོད་སྙོམས་བླང་སྟེ་ཕིར་འོངས་ནས་གནས་ལ་བསོད་སྙོམས་དེ་བསྟན་

པར་བའོ། །བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་བཟང་པོ་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གནས་པས་རེད་ན་གནས་ལ་

དབུལ་བར་བའོ། །གནས་དེས་ཟས་བསོད་པ་བསྟབ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་ཐམས་ཅད་ལ་ཚོད་

རིག་པར་བ་གནས་པ་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བའོ། །ཆུ་སྣོད་ནི་རིལ་བ་སྤི་བླུག་ལ་སོགས་པ་སྟེ་

དེ་དག་ནི་གནས་པས་དགང་བར་བའོ། །བརྟག་ཆུ་དང་བཏུང་ཆུ་དང་ཕི་རོལ་གི་ཆུ་སྣོད་གསུམ་སོ་སོར་དགང༌། 

༸གདུགས་ཚོད་བབ་བོ་ཞེས་ཟན་གི་དུས་ནི་གནས་པས་བརོད་པར་བའོ། །གནས་ཀིས་ཟན་

ཟོས་ནས་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་ཀིས་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུ་དང་ཁ་གཟར་ལ་སོགས་པ་བསྡུས་པ་ནི་གནས་

པས་བཀྲུ་བར་བའོ། །གནས་པས་གནས་ཀི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་བཀྲུས་པ་དེ་དག་རང་རང་གི་གནས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སར་བཞག་པར་བའོ། །གནས་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་རྟེན་གི་བི་དོར་བེད་པ་ན་

གནས་པས་འདག་རས་དང་ཆུ་དང་ཕགས་མ་ལ་སོགས་པ་དབུལ་ལོ། །འདིར་ཕག་འཚལ་བ་ན་

འདག་རས་དང་ཆུ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་སྙམ་ན་ཁྲུས་བས་ཏེ་ཕག་བ་བའི་ཕིར་ཏེ། ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། ལག་པ་དང་

རྐང་པ་བཀྲུ་བའི་ཆུ་དག་བིན་ནས་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕག་བས་སོ། །ཞེས་སོ། །གནས་ཀི་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་དེར་

གཏོགས་པ་བསྐུ་མཉེ་དང་དྲིལ་ཕིས་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པས་ནན་ཏན་བའོ། །གནས་ཀི་བླ་མ་གཟིམ་

པའི་མལ་དང་འདུག་པའི་སྟན་གནས་པས་བཤམ་པར་བའོ། །གནས་པས་གནས་ཀི་ཤམ་ཐབས་ཀི་

གཟན་ནུབ་མོའི་<<ཊི་>>གོས་དབུལ་ཞིང་བསྐོན་བར་མཁན་པོ་ཉལ་ཁར་སད་དཀིས་དབུལ་བར་

བའོ། །གནས་ཀི་ཤམ་ཐབས་ནི་ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན་གིས་བརེས་ནས་གནས་པས་<<ཊི་>>བླང་ཞིང་

རང་གི་གནས་སུ་བཞག་བར་བའོ། །

ཤམ་ཐབས་ནི་ཉིན་མོའི་གོས་ཏེ། ལུང་ལས། སྔ་དྲོ་ཤམ་ཐབས་བགོས་ནས། ཞེས་སོ། །༸གནས་ཀི་རྐང་

པ་བཀྲུ་བའི་ཆུ་དང་རྐང་བརྟེན་31གི་ཤིང་དང་རྐང་པ་འཁྲུ་བའི་སྣོད་ཆོལ་ཟངས་གནས་པས་དབུལ་

ཞིང་བསྟབ་བར་བའོ། །གནས་ཀི་མཆིལ་ལྷམ་གཉིས་གནས་པས་ཕི་བར་བའོ། །ཕག་དར་ལ་སོགས་

པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སོ་མགུ་སྤོད་པ་ལྟ་བུའམ་ཁང་སྐྱོང་ཉིད་དུ་མ་བསྐོས་ན་རང་ཁོ་ནའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་

དེར་བསྐོས་པར་གནས་ཀི་བླ་མ་ཕགས་མ་ཐོགས་པ་མཐོང་ན་གནས་པ་དེས་ངས་ཕག་དར་བའོ་ཞེས་

བླ་མ་ལས་ཆུང་བར་བའོ། །མཁན་པོ་ན་རེ་ངའི་བསོད་ནམས་ཀིས་སླའོ་ཞེས་ཟེར་ན་བཞག་ཀང་ཉེས་མེད་

གོས་འཚེམ་པ་ས་བརྐང་འདིང་བར་བསྐོས་ན་ཐ་ན་ཁབ་སྲུབས་གཉིས་གསུམ་འཚེམ་པ་ལ་སོགས་པ་<<ཤ་

མི་>>ཉིད་དུ་<<ཊི་>>བསྐོས་ན་རང་ཁོ་ནའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་དེར་མ་བསྐོས་པར་གནས་ཀི་བླ་མ་

ཁབ་ཐོགས་པ་ཡང་ངོ༌། །མཐོང་ན་ལས་ཆུང་བར་<<ཊི་>>བའོ། །ཤིང་<<ཊི་>>ཐོག་ལ་སོགས་པ་

31  བརྟེན། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>རྟེན། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༡༡༣)>><<ཊིཀ་(ཀ་༡༨༠)>><<ཆུང་(ཀ་༨༡)>><<རིན་(ཀ་༡༡༤)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རུང་བ་རུང་བར་བ་བ་མེས་32རུང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པ་ལ་སྔོ་ཆུང་ངུ་བརྔ་བ་

དང་མེ་ཏོག་བཏོག་པ་དང་འབས་བུ་བཏོག་པ་དང་ཤིང་ལོན་པ་ལ་སོ་ཤིང་བཅོག་པའི་བ་བ་ཉེ་

བར་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པར་གནས་ཀི་བླ་མའི་ཆེད་དུ་ཡང་ཞེས་པས་སྔར་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་དགེ་འདུན་

གི་ཆེད་ལ་ཡང་དགེ་ཚུལ་བསྐོའོ། །གནས་ཁང་གི་ནང་དུ་འོང་བར་འདོད་པས་སོ་གེགས་ལ་བརབས་པ་ལ་

སོགས་པའི་མདོས་གནས་པའི་དབང་དུ་བ་བ་རྒྱུན་ཆད་པས་དེ་ལ་ཞེས་སོས་ཏེ་གནས་དེ་ལ་ཞེས་སྙེགས་པའི་ཕིར་རོ་

སོ་གེགས་ལ་ལག་པ་ལ་སོགས་པ་བརབས་པས་གནས་ཁང་གི་ནང་ན་གནས་པ་ལ་གོ་བར་

བའོ། །ཆོ་ག་འདི་ནི་གནས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ཡུལ་ལ་མ་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བ་བ་ཡིན་ཞེས་ཊིཀ་ལས་

གསུངས་ཏེ་སོ་གེགས་ལ་བརབས་པས་ཞེས་པ་འདི་ནས་སོ་སྐྱེས་ལ་མི་དྲུད་པར་བའོ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་དོ་འདི་ནི་

གནས་དང་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བ་བ་ཡིན་ཞེས་པའོ། །

༸སོ་གེགས་ལ་བརབས་པ་དེ་ནི་དལ་བུས་ནི་སྒ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་སང་བའི་ཕིར་དང་ཡུན་མི་

རིང་བར་བའོ། །སོ་གེགས་དེ་དྲག་ཏུ་མི་འཕུལ་ལོ། །དྲག་ཏུ་འཕུལ་ཏེ་སོ་མི་དབེའོ། །དལ་བུས་ཧ་

ཅང་མི་མགོགས་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་ཕི་རོལ་ཏུ་འབྱུང་

བ་དང་སོ་སྐྱེས་ལ་ཆོས་གོས་མི་དྲུད་པར་བའོ། །ཆོས་གོས་མ་རུངས་པར་འགྱུར་བ་དགག་པའི་ཕིར་

རོ། །༸གནས་དེ་ལ་གནས་པས་བཀུར་སྟི་བའོ། །གནས་དེ་ལ་གནས་པས་བཞར་བར་བ་སྟེ་ཐག་མི་

རིང་བར་འདུག་པར་<<ཊི་>>བའོ། །༸གནས་དེ་དང་ཞེ་འགས་33པའི་གང་ཟག་ལ་གནས་པས་མི་

བཞར་རོ། །གནས་དེ་ལ་གནས་པས་ཁེལ་ཡོད་པར་བ་སྟེ་གནས་ལ་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་བཅས་པར་

གནས་པར་བའོ། །

32  མེས། <<ཞང་>><<མཚོ་(༥༥༨)>>ཆེས། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>

33  འགས། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༡༡༤)>><<ཊིཀ་(ཀ་༡༨༣)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༡༡༥)>>མི་མཛའ། <<ཆུང་(ཀ་

༨༢)>>      འབས། <<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༸གནས་དེའི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པའི་ལས་སུ་བ་བ་ལ་གནས་པས་ལེ་ལོ་མེད་པར་གིམས་

པར་གནས་པས་གནས་ཀི་བ་བ་བ་བ་དང༌། གུས་པར་བས་ཏེ་བ་བ་དང་མཛེས་པ་འགོ་བ་དང་

ལྡོག་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་འོ་བཟེ་བས་གནས་ཀི་བ་བ་ལ་འཇུག་པར་བའོ། །གནས་པས་གནས་ཀི་བ་བ་ལ་

ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་བག་སྐྱོང་བ་ཞུམ་པར་བེད་པ་<<ཊི་>>དང་གནས་ཀི་བ་བ་ལ་གུས་པ་དང་

བཅས་པ་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དེའི་དབང་གིས་དམན་པའི་ལས་ལ་མི་འཇུག་པ་<<ཊི་>>དང༌། གཉེན་བཤེས་བླ་མ་

མཐོང་ན་ངག་རེ་ས་དང་བཅས་པ་དང་སེམས་དམའ་བ་གནས་ཀི་བ་བ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་རྒྱགས་པ་

གཞོམ་པར་བ་བ་<<ཊི་>>དང་<<བི་>>མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ལ་གཡོག་བས་པས་ཆོག་པ་ནམ་དུ་མི་

བའི་ཤེས་བཞིན་གིས་རང་གི་དོན་བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་ལ་སོགས་<<ཊི་>>མི་ཉམས་པར་

བའོ། །བ་བ་འདི་ལ་དགེ་བར་འགྱུར་རམ་འོན་ཏེ་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་བ་གང་ཡིན་ཞེས་དགེ་བ་འཚོལ་

བ་ཅན་དུ་བའི་འཇིག་རྟེན་གི་སྤོད་པ་ལ་བསྡུ་བར་ནི་མི་བའོ། །༸གནས་དེ་ཉེས་པ་འབྱུང་བའི་བེད་པ་ལ་

འཇུག་ན་གནས་པས་བཟློག་པར་བའོ། །གནས་དེ་ལ་གནས་ན་བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་ལ་སོགས་པའི་

དགེ་བ་མི་འཕེལ་ན་དགེ་བ་འཕེལ་བ་དེ་བེད་པ་གནས་ཀི་བླ་མ་གཞན་ལ་བདག་གཏད་པར་ཞུ་

ཞེས་གནས་ལ་གསོལ་བར་བ་ཞུ་བར་བའོ། །

༸གསོལ་ནས་གནས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དྲི་བ་ལ་སོགས་པས་གནས་ཀི་བླ་མའི་འོས་ངེས་

པར་ཤེས་པར་བས་ནས་གནས་ཀི་འོས་སུ་རུང་ན་དེ་ལ་གཏད་པར་བའོ། །གནས་པ་དེ་སིག་པའི་

གོགས་པོ ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་འགོགས་པ་ལས་གནས་ཀིས་བཟློག་པར་

བའོ། །གནས་<<ཊི་>>ཀིས་གནས་པ་དེ་བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ལ་སྦྱར་བར་

བའོ། །གནས་<<ཊི་>>ཀིས་གནས་པ་དེ་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་དག་གིས་དགེ་བ་དེ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་སྟེ་བཏབ་

པར་བའོ། །གེགས་བམ་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་<<བི་>>༸གནས་ཀིས་གནས་པ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་སོགས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པའི་ལྟུང་བ་ལས་བསླང་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྩོན་པར་བ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་རྐེན་དུ་འབབ་པ་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བ་མེད་པའི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བའོ། །གནས་

པས་ཀང་གནས་ལ་དེ་གཉིས་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་<<ཊི་>>བའོ། །

ནད་གཡོག་ནི་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མཁན་བུ་དང་ཉེ་གནས་སློབ་བུ་དང༌། མཁན་པོ་དང་

སློབ་དཔོན་དང་རང་དང་མཁན་པོ་གཅིག་པ་དང་རང་དང་སློབ་དཔོན་གཅིག་པ་དང་

གཏམ་འདྲེས་པ་གཅུགས་པའི་གཏམ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་དགའ་བར་སྤོད་པ་དང༌། གང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

བག་ཕེབས་པར་ཀུན་ཏུ་སྨ་བ་དང་སོན་འདྲིན་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུག་པ་དང་ལམ་གཅིག་ཏུ་འགོ་བ་

ལ་སོགས་པས་འདྲིས་པ་<<ཊི་>>འགོགས་བཤེས་གང་གིས་གང་མཐོང་ངམ་ཐོས་མ་ཐག་ཁོ་ནར་རེས་སུ་

མཐུན་པ་མེད་ཀང་དགའ་བ་ཡོད་པའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཉེ་དུ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་

པ་མེད་ཀང་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ཡིད་ལ་དགའ་བ་ཡོད་པའོ། །ཀིས་ནད་གཡོག་བའོ། །ནད་གཡོག་བེད་པ་

པོ་གོང་དུ་སོས་པ་བཅུ་ལས་དང་པོ་དང་པོ་མེད་ན་འོག་མ་འོག་མས་སོ། །ནད་གཡོག་གི་སྐབས་འདིར་

ཀོག་པའི་སློབ་དཔོན་ཡང་ནད་གཡོག་བེད་པ་པོར་ནད་གཡོག་བ་བར་གཟུང་བ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །སློབ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ལས་ཀོག་པའི་སློབ་དཔོན་རིང་བའི་ཕིར་དེ་འདིར་ཡང་མི་གཟུང་ངོ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་

བསལ་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>༸རང་གི་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་དང་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ལྔ་ཆར་ན་སྟེ་

ཀུན་གི་ནད་གཡོག་ཅིག་ཅར་མི་ནུས་ན་གནས་པའོ་ཞེས་ཏེ་གནས་པའི་ཡུལ་གནས་ཀི་བླ་མའི་ནད་

གཡོག་བའོ། །འོ་ན་གནས་ཀི་བླ་མ་མང་པོ་དག་ཅིག་ཅར་ན་ན་གང་གི་ནད་གཡོག་བ་ཞེ་ན། གང་དང་འཇུག་

པའི་ནད་གཡོག་བའོ། །ཞེས་ཏེ་གང་ལ་བ་བ་ཞུ་ཞིང་བ་བ་བེད་པའི་གནས་དེའི་ནད་གཡོག་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་

སོ། །འདིའི་དམིགས་བསལ་ནི། ཊིཀ་ལས། གལ་ཏེ་དེའི་གནས་སྐབས་སུ་ནད་གཡོག་བ་དགོས་པ་གཞན་ཞིག་བཅལ་

ཐག་པར་གྱུར་ལ་གནས་དེ་ནི་སོག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་འཇིགས་པ་མེད་ན་དེའི་ཚེ་བཅལ་ཐག་པ་དེའི་ནད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཡོག་བའོ། །ཞེས་སོ། །

༸ནད་གཡོག་བ་བའི་སྐབས་འདིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེའི་རྟགས་སམ་ཆ་ལུགས་བརྩམས་པ་རབ་

ཏུ་མ་བྱུང་བ་ན་ན་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ན་བ་དང་འདྲ་བར་རབ་བྱུང་གིས་ནད་གཡོག་བའོ། །༸ནད་གཡོག་

གོང་དུ་སོས་པ་རྣམས་མེད་པ་ཞིག་ནའང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ཡིན་པས་དེ་ན་བ་དགེ་འདུན་

དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་ཡལ་བར་མི་དོར་ངེས་པ་ཁོ་ནར་བ་བ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །ནད་པ་དེ་ལ་

ནད་གཡོག་མེད་ན་དགེ་འདུན་གི་མཐར་ཐུག་པ་མན་ཆད་དང་གནས་བརྟན་གི་མཐར་ཐུག་པ་མན་ཆད་ལས་

བསྐོ་སྟེ་ནད་གཡོག་གཅིག་གིས་ནད་པའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ན་ལུང་དང་ཊིཀ་ལས་ནད་གཡོག་གཉིས་

སམ་རབ་ཏུ་མང་པོ་བསྐོ་ཞིང་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་མན་ཆད་ལས་བསྐོ་འགེལ་ཆུང་

ལས། གང་ཁིམས་གཞོན་ལས་34གནས་གལ་རིམ་བཞིན་ནས་གང་རྒན་པའི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་བསྐོ་བར་

བའོ། །དགེ་འདུན་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་འདུན་སྤིའི་སན་ནི་ནད་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ཏེ་ནད་

གཡོག་ལ་སོགས་པས་ནི་སྤད་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་ཊིཀའོ་ནད་པ་ཁོ་ནས་སྤད་དུ་རུང་ངོ༌། །དགེ་འདུན་གི་སན་

དང་ནད་པ་རང་གི་སན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་སན་དེ་ནད་གཡོག་གིས་<<ལུང་>>ནད་པའི་ཉེ་དུ་དང་

དེ་མེད་ན་ཡོན་བདག་གཞན་འཚོལ་དུ་གཞུག་གོ །

དེ་ལྟར་འཚོལ་དུ་བཅུག་ཀང་སན་དེ་མ་འབོར་ན་དགེ་འདུན་གིས་དཀོར་ལས་ཟོང་སྦྱིན་

པར་བ་འདིར་སན་སྦྱིན་པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་དངོས་པོ་གང་གིས་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བ་དེས་བེལ་བར་གྱུར་པ་དགེ་

འདུན་ལ་ནི་ཡོད་ན་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་དེ་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པར་<<ཊི་>>བའོ། །དགེ་

འདུན་གི་རས་མེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་དཀོར་ལས་སྦྱིན་པར་བའོ་དེ་ཡང་སྐུ་གཟུགས་ལ་གསོལ་བ་དང་

མཆོད་རྟེན་གི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་>>མན་ཆད་ཀང་ངོ༌། །སྦྱིན་པ་བ་ན་དཀོར་གཞན་ལས་ལྟ་ཅི་སོས་

34  ལས། <<མ་>>པས། <<ཆུང་(ཀ་༨༦)>><<མཆན་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

<<ཊི་>>ནད་པ་དེའི་ཕིར་ནད་པ་རང་དང་དེའི་འཁོར་གིས་ཀང་བེད་མི་ནུས་ན་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་

སློང་གིས་དགེ་འདུན་གི་དཀོར་ལས་དགེ་འདུན་ལ་བཏུང་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གདུགས་

གདགས་པ་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་བའོ། །ནད་པའི་རིམ་གོ་བ་བའོ། །༸དགེ་འདུན་གི་དཀོར་

མེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་དཀོར་ལས་སོ། །ཐམས་ཅད་བ་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །འོན་ཀང་བཏུང་བ་ནི་མི་

བའོ་གདུགས་གདགས་པ་ལ་སོགས་པ་བའོ། །འདི་ནི་ལུང་ལས། མཆོད་རྟེན་གི་གདུགས་སམ་རྒྱན་དགེ་འདུན་གིས་

ཕོག་ལ་སྦྱིན་པར་བ་ཞིང་བསྒྱུར་ནས་རིམ་གོ་དང་སྟོན་པ་མཆོད་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །༸དགེ་འདུན་དང་སངས་རྒྱས་

དེ་གཉིས་ཀི་དཀོར་བླངས་པ་སུས་བསབ་ཅེ་ན། སྔོན་ན་བ་དེས་མ་ཤི་ལ་འབོར་བ་ཡོད་ན་

བསབ་པ་ཉིད་དུ་བའོ། །འབོར་བ་མེད་ན་མ་བསབས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དེ་བསམ་པ་དག་པའི་ཕིར་དང་ཞིང་

ཆེན་པོའི་གནས་སྐབས་སུ་སྤད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ལུང་ལས། འབོར་བ་མེད་ན་ཕའི་ནོར་ལ་བུ་བཞིན་དུ་

རིགས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་འགོད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །ནད་གཡོག་གིས་ནད་པ་དེ་ལ་བསྙེན་བཀུར་

མི་བ་བར་མི་བ་སྟེ་ནད་གཡོག་ལེགས་པར་བའོ་ཞེས་པའོ། །༸ནད་པ་དེའི་ཚིག་དོན་དང་ལྡན་པ་

ནད་འཚོ་བ་ལ་ཕན་པ་དང་ཆོས་དང་ལྡན་པ་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར་བ་སྟེ་ཚིག་དེ་ནད་གཡོག་གིས་བཅག་

པར་མི་བའོ། །ནད་པ་དེ་ལྷག་པར་ཆགས་ཞེན་པའི་དངོས་པོ་བའི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་དེ་ཁེར་

ཤོག་ཅེས་འགུགས་ན་ནད་གཡོག་གིས་དགག་པར་མི་བའོ། །བླངས་ཏེ་བསྟན་པར་བ་སྟེ་སྦྱིན་པར་

<<ཊི་>>བའོ། །ནད་གཡོག་གིས་ནད་པ་དེ་ལའང་འཆི་གར་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་

གདམས་ངག་གིས་མི་གདམས་པར་མི་བའོ། །གདམས་ངག་མི་སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །

༸ཚད་མེད་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་བཤད་དེ་རྟག་ཏུ་དྲན་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་བསོ །༸ནད་གཡོག་གིས་

གདམས་ངག་བིན་པ་དེ་ནད་པས་བཟླ་བར་ཤིན་ཏུ་མི་བ་སྟེ་འདའ་བར་མི་བའོ། །བསོ་བ་བཞིན་དུ་

མཉན་ཞིང་ངག་མི་གཅག་གོ་༸ནད་གཡོག་དེས་ནད་པ་དེ་འཆིར་དྭོགས་ན་ནད་པ་དེ་དགེ་འདུན་གི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མལ་སྟན་ལས་བསླང་སྟེ་གང་ཟག་གི་མལ་སྟན་ལ་བཞག་པར་བའོ། །ཁོད་<<བི་>>ཤིར་ཉེ་

ཡིས་མལ་འཕོས་ཞེས་ནི་མི་བ་ཡིས་བསྐུ་མཉེ་དང་ཁྲུས་ལ་སོགས་པ་སྔར་བེད་འཕོ་གང་ཡོད་བ་བ་ལ་

ལངས་སུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀི་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་སོ། །བསྐུ་མཉེ་དང་ཁྲུས་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་རྒྱུ་ཐབས་གཞན་དག་

གིས་ཀང་རུང་ངོ༌། །༸འཆིར་དྭོགས་པ་དེའི་གནས་སྐབས་ཀི་འཆི་ལྟས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་བརྟག་

པ་ལ་ནད་གཡོག་གིས་འབད་པ་དང་ལྡན་པར་བ་འབད་པ་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་ནད་པ་ལ་བརྟག་པར་བ་

<<ཊི་>>བའོ། །༸ནད་པ་དེས་ངན་སྐྱུགས་ལ་སོགས་པས་སེ་བར་བས་མི་གཙང་བར་བས་པ་ཤི་

བའི་གོས་དེ་དག་བཀྲུ་བ་ནི་ནད་གཡོག་དེས་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ནད་གཡོག་སུ་བེད་བེད་པས་

བཀྲུའོ། །

དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དེ་འདུས་པ་ཚོགས་པ་ན་དགེ་འདུན་དེའི་གནས་བརྟན་མདུན་

དུའམ་སྣེ་ལ་འགོ་བར་བའོ། །དགེ་འདུན་འགོ་བའི་ཚེ་དགེ་སློང་དག་ཐོགས་ན་གནས་བརྟན་གིས་

བསད་པར་བའོ། །དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་གནས་བརྟན་དེ་ཐོགས་ན་བསད་པར་བ་བ་ཡང་ངོ༌། ། ཞེས་

བ་བའི ་སྒས་ནི ་གནས་བརྟན་འབའ་ཞིག ་ལ་མ་ཡིན ་གི ་དགེ ་སློང ་དེ ་དག་ལ་ཡང་བསད་པར་<<ཊི ་

>>བའོ། །༸གནས་བརྟན་དེ་གནས་ཁང་ལ་སོགས་ནས་མ་བྱུང་བ་ལ་དགེ་སློང་དག་གིས་ཐག་མི་རིང་བར་

སོང་སྟེ་བསད་པར་བའོ། །༸གནས་བརྟན་གོང་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཐོགས་ན་ཡང་ངོ༌། །དགེ་སློང་དག་

གིས་བསད་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་དག་གོང་དུ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ན་གནས་བརྟན་ཕིས་བཞིན་

འོང་བ་སྣང་ན་ཡང་ངོ༌། །དེ་དག་གིས་བསད་པར་བའོ། །དགེ་སློང་རྣམས་དེ་ལྟ་བསད་པ་ན་གལ་ཏེ་གོང་ནས་

སྦྲོན་པ་སྤན་འདྲེན་འོངས་ན་ཡང་སྦྲོན་པ་དེ་ལ་གནས་བརྟན་འོངས་ཀི་བར་དུ་རེ་ཞིག་སོད་

ཅིག་ཅེས་དགེ་སློང་དག་གིས་བསོ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཟས་ཀི་ཕིར་གོང་དུ་ཞུགས་ཏེ་སོན་

པ་ཉིད་ན་ལག་པ་འཁྲུ་བའི་ཆུ་དྲངས་པའི་ཚེ། གལ་ཏེ་གནས་བརྟན་ལ་བསད་ན་གདུགས་ཚོད་མི་ཡོལ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའི་དུས་སམ་ལོང་ཡོད་ན་ཡང་ངོ༌། །གནས་བརྟན་ལ་བསད་ན་གདུགས་ཚོད་ཡོལ་བའི་དུས་སམ་ལོང་

མེད་ན་བཀད་སའི་གལ་གི་གོང་དེར་གནས་བརྟན་དེའི་སྟན་བཞག་པར་བའོ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཁིམ་

གི་ནང་ན་གལ་ལ་འདུག་པ་དང་ཕི་རོལ་གོང་གི་ཉེ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཏུ་ཡང་གོས་ལེགས་

པར་བགོས་སམ་ཞེས་གནས་བརྟན་གིས་འཁོར་ལ་སོ་སོར་བརྟག་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བརྟགས་པ་ན་སྟོད་ཀི་

ཆོས་གོས་ལེགས་པར་མ་བགོས་པ་ཉིད་དམ། སད་ཀི་ཤམ་ཐབས་ལེགས་པར་མ་སྦྱངས་པ་

ཉིད་ཡིན་ན་མཛེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དེ་གཉིས་ལ་ལག་བར་ལ་སོགས་པ་བའོ། །གལ་ཏེ་བར་

བས་ཀང་མ་གོ་ན་དྲུང་ན་མོ་ལ་བར་བེད་དུ་གཞུག་གོ །དྲུང་<<ཊི་>>ན་མོས་བར་བསྟན་ཀང་

མཛེས་པར་དྲུང་<<ལུང་>>ན་མོས་ཀང་གོ་བར་མ་གྱུར་ན་གནས་བརྟན་རང་གིས་གོས་ཉེས་པར་གོན་པ་

དེ་ཉིད་གནས་བརྟན་གི་གན་དུ་བཀུག་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས་བཅོས་<<བི་>>སོ། །མཛེས་པར་<<བི་

>>བའོ། །གསར་བུ་དེ་དག་ལ་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་དེས་འདུ་འཛིའི་གཏམ་ཀུན་ཏུ་སྨ་བར་མི་

བའོ། །གནས་བརྟན་གིས་འཁོར་དང་གསར་བུ་དག་ལ་བཞད་གད་དང་རྩེད་མོ་དང་ཅལ་ཅལ་མི་བའི་བཙུན་པའི་

ཚུལ་དུ་བརིད་<<བི་>>བའོ། །གོང་<<ལུང་>>འདབ་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་པ་དེར་

གསར་བུ་དེ་དག་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཚུལ་ཞེས་པ་ནི་གསར་བུ་དེ་དག་གིས་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

བསླབ་བ་དང་ཁིམས་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་པ་དེ་ན་ཡོད་པའི་ནང་ཁིམས་དེ་ཚིག་གི་ཆ་ནས་འཛིན་དུ་

གཞུག་པར་བ་ཞིང་དོན་གི་ཆ་ནས་ལག་ལེན་ལ་ངེས་པར་སྦྱར་བ་ཡང་ངོ༌། །བའོ། །གཙུག་ལག་

ཁང་ན་གནས་ན་ལྷ་ཁང་འཁོར་གི་ཞལ་ཏ་དང་ལྷ་རིས་ཀི་ཞིང་དང་དཀོར་ལ་སོགས་པའི་ལས་བསྟན་ཅིང་བསོ །དགོན་

པར་གནས་ན་མི་རྒོད་དང་འདྲེ་གདོན་གནོད་པ་བེད་པའི་སར་མི་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་སློབ་མ་དང་འཁོར་རྣམས་རེ་

རེ་ལ་ཡུལ་བསྟན་ཅིང་རེ་རེ་ལག་ལེན་ལ་བསོ་གོ་བུར་དུ་འོངས་པའི་གནས་བརྟན་གིས་ནི་མ་བརྟགས་པར་

བརོད་དམ་ཞེ་ན། རང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་བརྟགས་བགང་ནས་གང་གི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཕིར་བརོད་ཅེ་ན། གནས་མལ་ཐོབ་པར་བ་བའི་དོན་གི་ཕིར་སུ་ལ་བརོད་ཅེ་ན། དགེ་སློང་གཉུག་མར་

གནས་པ་རྣམས་ལ་ངེད་རྣམས་ལ་གནས་མལ་ཞུའོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །

འགོ་བར་ཆས་པའི་གནས་བརྟན་གིས་ནི་གང་བརྟགས་ནས་འཕགས་པར་བ་ཞེ་ན། ཕོགས་

ཕོགས་གང་དུ་འགོ་བའི་ལམ་དང་ས་ཕོགས་བརྟག་པ་<<བི་>>དང་འགོན་པོ་ཚོང་པ་ལ་སོགས་པ་ལམ་

འགོགས་བཟང་པོ་དང་གནས་གང་དུ་འགོ་བའི་གནས་དེ་བདེའམ་མི་བདེ་བརྟག་པ་<<བི་>>དང་གནས་དེ་ན་

གནས་མལ་དང་ཡོ་བད་འབོར་ཏམ་མི་འབོར་བརྟག་པ་དང་གོགས་ཀང་བརྟག་སྟེ་ན་ན་མི་འདོར་བ་

ཉིད་བརྟགས་ནས་འཕགས་པར་བའོ། །ཅི་ལྟར་འཕགས་པར་བ་ཞེ་ན། ཐག་རིང་པོར་མ་སོན་

པར་གཞི་<<ཊི་>>གནས་འཆའ་བ་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཟིན་ཀི་ཐ་མར་དགེ་སློང་ལ་ལའི་

དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་མ་ལུས་སམ་ཞེས་<<ཊི་>>འགོ་བར་ཆས་པའི་གནས་བརྟན་དེས་འགོ་བར་ཆས་པ་

དེ་དག་ལ་འཕལ་དུ་རས་མི་བརླག་པའི་ཚོད་ཙམ་ལ་དྲན་པར་བའོ། །འགོ་བར་ཆས་པའི་གནས་བརྟན་གིས་

གསར་བུ་རྣམས་མི་རྒོད་པ་ཉིད་དང་མ་ཁེངས་པ་ཉིད་ལ་དགོད་རྒོད་<<ཊི་>>པ་ནི་ཉེ་

བར་མ་ཞི་བའོ་ཁེངས་པ་ནི་གང་གིང་ཆེ་བ་སྟེ་དེ་ལས་བཟློག་སྟེ་ཉེ་བར་མ་ཞི་བ་བཅོམ་པ་དང་རྒྱགས་པ་དང་ང་རྒྱལ་

བཅོམ་པ་ཉིད་ལ་དགོད་པར་བའོ། །ཁིམ་ཕིར་ཉེ་བ་གོང་དུ་ཡོད་པ་ན་འགོ་བར་ཆས་པའི་གནས་བརྟན་

འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་གནས་བརྟན་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་རྒོད་པ་ཉིད་དང་མ་ཁེངས་པ་ཉིད་ལ་དགོད་པར་

བའོ་དེ་ཡང་གསར་བུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་རྒན་གཞོན་ཐམས་ཅད་ཀང་ངོ༌། །མི་རྒོད་པ་ཉིད་དང་མ་ཁེངས་པ་

ཉིད་ལ་དགོད་པར་བའོ། །༸འགོ་བར་ཆས་པའི་གནས་བརྟན་གིས་རང་གི་འཁོར་གི་མིང་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཤེས་

པར་བ་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་གང་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་<<བི་>>བའོ། །

༸འདི་ནི་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པའོ་དེ་ཡང་བདག་གིས་བསྲུང་བར་བའོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་

དུའོ། །༸དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་གསར་བུ་རྣམས་ལ་སྤོད་པ་བསྟན་པའི་བ་བ་བསྒྲུབ་པས་ཕན་གདགས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པར་བའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་སྤོད་པ་ནི་སྤོད་ཡུལ་ཏེ། ཊིཀ་ལས། སྤོད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་བསོད་སྙོམས་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་

ཡུལ་ལོ། །ཞེས་པ་དང་། འགེལ་ཆུང་ལས། བསོད་སྙོམས་བེད་པའི་ཚེ་ཆང་ཚོང་བ་དང་སད་ཚོང་བ་དང་བཤན་པའི་

ནང་དུ་མི་འགོ་བར་བསྟན་པ་དང་། ཞེས་པས་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ལྔ་སང་བའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་རྒྱུ་བར་དང་

འགོ་ཉལ་འདུག་ལངས་བཞིར་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤོད་པའི་སྤོད་ལམ་བསྟན་པ་དང་ལུང་མནོད་པ་ལ་ལུང་

སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒས་ནི་ཁ་ཐོན་ཞུ་བ་ལ་ཁ་ཐོན་སྦྱིན་པ་བསྡུས་པ་དང་བཟའ་<<ཊི་>>བ་དང་བཏུང་

བ་ལ་སོགས་པ་ཟས་ཀི་རེད་པ་སློབ་<<བི་>>མ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་ཟས་མེད་ན་ཁིམ་པ་ཡོན་བདག་སྦྱོར་དུ་

གཞུག་པ་དང་ནད་པ་ལ་སན་<<ཊི་>>དང་ནད་གཡོག་ལ་སོགས་པ་བགོ་བཤའ་བ་བ་ལ་

སོགས་པའི་སྒས་ནི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ཟང་ཟིང་གིས་བགོ་བཤའ་དག་བསྡུས་

<<ཊི་>>པའི་བ་བ་བསྒྲུབ་པས་དགེ་<<ཊི་>>འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་གསར་བུ་

རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པར་བ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལྔས་ཕན་གདགས་པར་བའོ། །དབར་

གནས་པར་ཁས་བླངས་པའི་གནས་བརྟན་གིས་<<ཊི་>>དགེ་སློང་དབར་གནས་པར་ཁས་

བླངས་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་བི་དོར་ནི་རལ་གྲུམས་བཅོས་པ་སྟེ་ལུང་མ་མོ་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ་

དེ་ལྟར་བི་དོར་མི་བེད་པ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་མི་འདྲལ་ཞིང་མི་ཟག་པའི་ཕིར་གོས་བཏབ་སྟེ་བི་དོར་

རལ་འཆོས་<<ལུང་>>བེད་དུ་གཞུག་འཆོས་སུ་གཞུག་<<བི་>>ཅིང་བི་དོར་རལ་འཚེམ་

<<ལུང་>>བེད་པ་ལ་ནི་དགེ་ཞིང་བསོད་ནམས་ཆེའོ་ཞེས་གཟེངས་བསྟོད་པས་སྤོ་བར་བའོ། །གནས་

བརྟན་ཐམས་ཅད་ཀིས་གང་ལ་ཕན་གདགས་ཞེ་ན། རང་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་མདོ་སེ་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་ཀི་གཏམ་འདོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དག་ལ་གང་གིས་ཕན་གདགས་ཞེ་ན། རེས་སུ་

མཐུན་པ་འདོད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའམ་སང་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་བཤད་པ་ཉེ་བར་

བསྒྲུབས་པས་ཕན་གདགས་པར་བའོ། །འཕགས་པའི་མི་སྨ་བ་ཉིད་ནི་<<ཊི་>>ཚུལ་བཞིན་

ཡིད་ལ་བེད་པ་ཡིན་གི་གི་ན་ཁ་རོག་འདུག་པ་ནི་མི་བའོ་རང་གི་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་དགའ་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དག་ཅི་དགར་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་བག་ཡངས་སུ་བཞག་གོ །གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁིམ་པ་ཉེ་བར་

འོངས་པའི་འཚལ་མ་སྟེ་ཟན་སྦྱོར་དུ་གཞུག་གོ །དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་རང་གི་འཁོར་ལ་གོ་

བར་བའོ། །

༸རང་གི་འཁོར་གིས་འཚལ་མ་སྦྱོར་བར་མི་བེད་དམ་ཁིམ་པ་དེ་དག་འཚལ་མ་མི་འདོད་ན་ཁིམ་

པ་དེ་དག་ལ་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བས་ནས་བདག་ཅག་

དགེ་སློང་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པ་འདི་ཡོད་དོ་ཞེས་ཁིམ་པ་དེ་དག་ལ་བརོད་པར་བ་བདག་ཅག་ལ་

མགོན་དུ་བ་བ་ཆོས་ཡོད་དོ་ཞེས་བའོ། །<<ཊི་>>གནས་བརྟན་འབའ་ཞིག་གིས་བ་བར་མ་ཟད་ཀི་འཁོར་དེ་

དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་གི་འཁོར་ལ་དོན་ཡོད་པར་སྤོད་དམ་མེད་པར་སྤོད་ཅེས་

སོ་སོར་བརྟག་པར་བའོ། །དགོས་པ་མེད་པའི་བ་བ་བེད་ཅིང་དོན་མེད་པར་སྤོད་པ་སྟེ་དོན་མེད་

པས་དུས་ཡོལ་བར་བེད་ན་ཚར་བཅད་དོན་མེད་པ་དང་མི་དགེ་བ་སྤོད་ན་ཆད་པས་བཅད་དོ། །འཁོར་<<ཊི་

>>དེ་ལ་འདི་ལྟར་འགོ་བར་བ་འདི་ལྟར་འདུག་པ་དང་ཉལ་བར་བ་<<ཊི་>>བ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་དེ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རང་གི་འཁོར་དང་མཐུན་པར་བའོ། །འཁོར་ལྡན་པ་དེས་གཏམ་སྣ་ཚོགས་མེད་པར་

བའོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་ཏེ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་འཕོས་པའི་གཏམ་མོ་<<ཊི་>>དང་གཏམ་འགལ་བ་ནི་

ཆོས་དང་འདུལ་བ་དང་འགལ་བ་མེད་པར་བའོ། །གཏམ་སྣ་ཚོགས་ཀང་ཡིན་ལ་གཏམ་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་པ་

ཡོད་དེ་ཉོན་མོངས་པའི་གཏམ་རྣམ་པར་འཕོས་པའོ་གཏམ་འགལ་བ་ཡིན་ལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་དགེ་

བའི་གཏམ་སྣ་གཅིག་སྨས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཏམ་སྣ་ཚོགས་ཡིན་ལ་གཏམ་འགལ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཆོས་ཀི་གཏམ་སྣ་

ཚོགས་པ་དེ་ཉེས་པ་མེད་ཅིང་དགེ་བར་འགྱུར་རོ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་ཀང་མ་ཡིན་ལ་གཏམ་འགལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི་

ཆོས་ཀི་གཏམ་སྣ་གཅིག་སྨས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་དེ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་ཅིང་དགེ་བར་འགྱུར་རོ། །

ཕིས་བཞིན་འབང་བའི་དགེ་སྦྱོང་གནས་ཀི་<<ཊི་>>མདུན་དུ་འགོ་བར་མི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའོ། །དམིགས་བསལ་ནི་ཉམ་ང་བ་ལ་སོགས་པར་མདུན་དུ་འགོ་བར་བའོ་ཞེས་སྔར་སོས་སོ། །༸གོང་དུ་འདུག་

པ་དང་འགེང་བར་མི་བའོ། །དགེ་སྦྱོང་བླ་མས་སྨས་ན་ཕིས་བཞིན་འབང་བའི་དགེ་སློང་གིས་སྨ་བར་བ་

སྟེ་བླ་མས་མ་སྨས་ཀི་བར་དུ་འོག་མས་ཅུང་ཟད་ཀང་སྨ་བར་མི་བ་ཞིང་དགེ་སྦྱོང་བླ་མས་གང་སྨས་པ་དེ་ཕིས་བཞིན་

འབང་བའི་དགེ་སྦྱོང་གིས་ཅང་མི་སྨ་བར་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །དགེ་སྦྱོང་བླ་མའི་གཏམ་གི་བར་ཆད་ཕིས་

བཞིན་འབང་བའི་དགེ་སྦྱོང་གིས་མི་བ། བླ་མ་གཏམ་ཟེར་བ་ན་གོ་བུར་གི་གཏམ་མི་<<བི་>>བའོ། །དགེ་

སྦྱོང་བླ་མ་དེ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མི་རིགས་པ་<<ཊི་>>འཇིག་རྟེན་གི་ཆོས་དོན་མེད་པ་དང་ལོག་པའི་ཆོས་

<<བི་>>སིག་པ་སྨ་ན་ཕིས་བཞིན་འབང་བའི་དགེ་སློང་གིས་བཟློག་པར་བའོ། །དགེ་སྦྱོང་བླ་མ་ལ་

སོགས་པ་དེ་ཆོས་སྨ་བ་ན་<<ཊི་>>ཆོས་ཀི་རེས་སུ་ཕིས་བཞིན་འབང་བའི་དགེ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པས་

བསྟོད་ཅིང་ཡི་རང་བར་བའོ། །སྟེ་ལེགས་སོ་ཞེས་བ་བ་སྦྱིན་ནོ། །དགེ་སྦྱོང་བླ་མ་ལ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་

རེད་པ་བྱུང་ན་ཕིས་བཞིན་འབང་བའི་དགེ་སྦྱོང་གིས་བླང་བར་བའོ། །དགེ་སྦྱོང་བླ་མ་རང་གིས་བླང་བ་ནི་

ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །དགེ་སློང་ཁིམ་དུ་འགོ་བས་མི་རྒོད་པར་བ་སྟེ་རྒོད་བག་གི་རྣམ་འགྱུར་

མེད་པ་དང་ཁིམ་དུ་མ་ཁེངས་པར་བ་སྟེ་ཁེངས་པ་གང་གིང་མེད་པ་དང་ཁིམ་དུ་མི་གནས་དོན་མེད་པར་

ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་པར་བའོ། །ཁིམ་དུ་ཕིན་པ་ན་མིག་སད་པར་ཏེ་གཡེང་བག་ཏུ་བལྟ་བ་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དང་། ཁིམ་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བའོ། །

ཇི་དང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྦྱིན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་བསོད་ནམས་བཤད་པས་སྦྱིན་པ་དང་དུལ་བ་ནི་དབང་

པོ་རྣམས་ལ་དབང་བེད་པའོ་<<ཊི་>>དུལ་བ་དུས་གསུམ་དང་ང་རྒྱལ་མེད་ཅིང་ཐུལ་བར་བ་བ་བཤད་པས་

དང་ལུས་ངག་ཡང་དག་པར་སོམ་པ་འདོད་པ་ལྔ་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསམ་པ་དང་ཚངས་

པར་སྤོད་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཁིམ་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་གོང་པའི་ཆོས་ལས་

ཕིར་བཟློག་པའོ་<<ཊི་>>གནས་པ་དང་། གསོ་སྦྱོང་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཁིམས་བཟུང་བའི་ཡོན་ཏན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཤད་པ་དང་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ན་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་བཤད་པ་དང་

གོང་མ་དེ་རྣམས་བཤད་ནས་གང་འདོད་པ་བཞིན་དུ་ཁིམས་དབོག་པས་བསླབ་པའི་གཞི་བཟུང་བ་དག་ལ་

ཁིམ་པ་དེ་དག་ངེས་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སོར་གྱུར་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གི་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་<<ཊི་>>དྲན་དང་པོ་ནས་མངོན་

དུ་གྱུར་པས་བ་བ་དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་ཉེས་པར་འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར་བརྟག་ཅིང་དྲན་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་ཤེས་

པར་བའོ། །གང་གི་རེས་སུ་འབང་ཞིང་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཡུལ་མཁན་པོའམ་སློབ་དཔོན་གང་ཡིན་བས་ཆོས་ལ་

སོགས་པ་བསྟན་ཅིང་བསླབས་པས་བསྒྲུབ་པར་ཞེས་སྔ་མ་དང་སྦྱར་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་མི་བ་བར་མི་

བའོ། །མཁན་པོས་བསོ་བ་རྣམས་ལ་སློབ་མས་ཀང་བ་ཞིང་མཉན་༸ཁིམ་པའམ་རབ་བྱུང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

གསར་དུ་འོངས་པ་ལ་འོངས་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་གསར་དུ་འོངས་པ་དེས་བརོད་པ་བས་སྔར་གཉུག་

མར་གནས་པས་སྙན་པ་བརོད་པར་བའོ། །གཉུག་མར་གནས་པས་བཞིན་གི་མདངས་གསལ་

བར་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་དང་བར་བ་ཞིང་:ངོམ་ཟུག་35གནག་པར་མི་བའོ། །འོངས་པ་དེ་ལ་གཉུག་མར་གནས་

པའི་དགེ་སློང་དེས་འཛུམ་པ་སྔར་བའོ། །འོངས་པ་ལ་གཉུག་མར་གནས་པས་ཁོ་གཉེར་ཁོས་པ་འདྲ་བར་

གདོང་བསྡུས་པ་མེད་པར་བའོ། །

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འོངས་པ་དེ་གལ་ཏེ་ཁིམ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཁིམ་པ་དེ་ལ་དགེ་སློང་གིས་

ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བའོ། །གོང་མཐའ་གོང་དྲུང་པས་ཏེ་དགེ་སློང་གོང་མཐའི་གཙུག་ལག་

ཁང་ན་གནས་པས་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་ཁིམ་པ་ལ་སོགས་པ་མི་གོ་བུར་དུ་འོང་ན་ཀུན་དགའ་བར་

འགྱུར་བ་ཟས་སྐོམ་ལ་སོགས་པ་ཅི་ནུས་པས་བསླུག་36པར་བསྲུལ་བར་བའོ། །དགོན་པ་བས་ཀང་

35   ངོམ་ཟུག <<མ་>>ངོམ་ཟུམ། <<རང་(ཀ་༡༢༧)>><<ཊིཀ་(ཀ་༢༠༨)>><<རིན་(ཀ་༡༢༣)>>           ངོ་མ་ཟུམ། <<ཆུང་(ཀ་

༩༧)>>ངོམ་ཐུག  <<ས་>><<གུ་>>དོམ་ཟུག  <<སེར་>>ངོ་མ་ཐུག  <<ཞང་>>

36  བསླུག  <<མ་>><<སེར་>><<རིན་(ཀ་༡༢༤)>>བཟླུག <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ཀ་༢༠༨)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>> ལྷུག <<རང་(ཀ་

༡༢༧)>>      - <<ཆུང་(ཀ་༩༧)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ལ་ཆུ་དང་སྟན་ཙམ་ཡང་བསྟབ་པར་བའོ། །གནས་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ཕག་དར་

དང་དགེ་འདུན་གི་བང་ཁང་དུ་མལ་དང་སྟན་བཤམས་པ་དགེ་འདུན་འཁོད་པའི་ཁི་སྟན་གདིང་བ་

དང་། ཆག་ཆག་ལ་སོགས་པའི་ཆུ་བཞག་པ་དང་ཤིང་ཐོག་ལ་སོགས་པ་བིམ་པ་དང་ཟན་དྲངས་པ་

ནི་དགེ་ཚུལ་ཡན་ཆད་གཞོན་པས་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་བེད་ནའང་སྔོན་ལ་བིན་ལེན་བས་ཏེ་བིམ་པ་གསར་

བུས་བའོ། །ནང་གི་གཡོག་དང་ཕིའི་འཁོར་ཞེས་གཞི་ཐ་དད་དུ་འཆད་ཀང་གཡོག་ཀང་ཡིན་ལ་འཁོར་ཡང་ཡིན་

པས་གཡོག་འཁོར་ཞེས་གཞི་གཅིག་ཏུ་བ་སྟེ་གཡོག་འཁོར་ནི་ལྷ་འབངས་རྩེ་རྒོད་དང་ལྡུམ་ར་བསྲུང་བ་ལྟ་བུ་

ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་པས་མི་སྐྱ་གཡོག་འཁོར་དུ་བསེ་བ་རྣམས་སོ་དེ་ལྟ་བུའི་གཡོག་འཁོར་གི་བ་བ་ཚུལ་

དང་མི་མཐུན་པ་ཆང་འཐུང་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལྷ་དྲག་པོའི་རྟེན་འཛུགས་པ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་ལྷ་

དྲག་པོ་ནི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་སྟེ་དྲག་པོ་ཞེས་ཀང་བ་ཞི་བ་ཞེས་ཀང་བ་མ་ཧཱ་དེ་བ་དང་ཕྱུགས་བདག་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀང་

བ་སྟེ་མིང་གི་རྣམ་གངས་སོ། །

གལ་ཏེ་དགེ་སློང་རང་དང་ཡུལ་མི་གཞན་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི་མི་

དགག་པར་ཅི་བདེར་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་གོ །གཡོག་འཁོར་གི་བ་བ་མི་མཐུན་པ་དེ་གལ་ཏེ་རང་

གཞན་ལ་གནོད་པ་དེ་ལྟར་ན་དྲག་པོའི་སོ་ནས་རྒྱུན་བཅད་པ་ནུས་ཀང་གཡོག་འཁོར་གི་བ་བ་མི་མཐུན་པ་དེ་

དག་ཞི་བའི་སོ་ནས་རྒྱུན་བཅད་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མར་མར་མེའི་ཕེང་བ་དགོད་པ་དང་དུས་སྟོན་པ་ལ་

སོགས་པ་ཆོས་དང་ལྡན་པ་བ་བ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་བ་བ་དེས། གཡོག་འཁོར་ལ་

གོས་གདབ་པར་བའོ། །ཡང་ན་བསྐྱེད་ནས་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་བ་བ་རྣམ་པར་བཞག་ནས་སོ་

དེང་ཕིན་ཆད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་བ་བ་དེ་བའོ། །༸ཆོས་ལྡན་གི་བ་བ་ལ་བཞག་པ་དེའི་གཞི་ལས་གཡོག་

འཁོར་གི་སེམས་མི་དགའ་ཞིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་དེ་ནས་གོང་གཞན་དུ་འཕོ་བ་ལྟ་ན་སྦྱིན་པ་

དང་སྙན་པར་སྨ་བ་ལ་སོགས་པས་ཕིར་བསྡུ་བར་བའོ། །གཡོག་འཁོར་གི་བ་བ་མི་མཐུན་པ་དེ་དག་རྒྱུན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཅད་པར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དགེ་སློང་རང་ཉིད་གནས་གཞན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །རྒྱུན་བཅད་

པ་དང་ཆོས་ལྡན་ལ་བཞག་པ་དེའི་རྐེན་གིས་གཡོག་འཁོར་དང་རང་ཉིད་རྩོད་ཅིང་འཐབ་པའི་ཚིག་སྨ་བར་

མི་བའོ། །

དགེ་འདུན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྐུན་པོ་ལ་སོགས་པས་གནོད་པར་

བེད་ན་ཅི་ནས་ཀང་གནོད་པ་བེད་པ་དེ་ཉིད་རྐུ་བའི་ཚེ་རས་དང་བཅས་པར་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་དུ་

གཞུག་པའི་ཕིར་མངོན་སུམ་དུ་ཟིན་པས་ཅུང་ཟད་ཀང་སྨ་མི་ནུས་པར་བ་བའི་ཕིར་འཛིན་པ་བཏང་བ་

དེ་ལྟར་བའོ། །འཛིན་པ་མི་འགོ་ན་བབ་ཅོལ་དུ་མ་བརྟགས་པར་གཡོག་འཁོར་ལ་སོགས་པར་སུ་ལ་

ཡང་<<བི་>>འདི་བརྐུའོ་མི་བསུན་ནོ་ཞེས་གཞན་ལ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་མི་བརོད་པར་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་

རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བར་འགྱུར་བ་དང་རྒྱལ་བུའི་མཛའ་བཤེས་གནང་ཆེན་ལྟ་བུ་དང་ནང་བློན་གུང་

བློན་ཆེན་པོ་དང་བཀབས་པ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་འོང་བ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་བུ་གཞན་ལ་བ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ་

རང་འགེལ་གི་མདོ་རྩ་ལས་རྒྱལ་བུ་དང་ཞེས་པ་དང་ཊིཀ་ལས་ཀང་བཀབས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་ལ་

གཏོགས་པ་སིག་པའི་ཆོས་བསལ་བའོ་ཞེས་སོ་དང་ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་དུ་ཞབས་འབིང་གཉུག་མ་བེད་

པ་དག་ལ་སྐད་སྦྱར་རྐུན་པོ་ཆོད་པར་ནན་ཏུར་གིས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་ཏེ་བླའི་ག་དག་གལ་ཏེ་གསོད་གཅོད་

ལ་སོགས་ཀི་དྲི་མས་མ་གོས་པར་བརེག་བརྩོག་དང་གསོད་སྤྱུག་ལྟ་བུ་མི་བའི་ཚིག་གི་ནན་ཏུར་གིས་ཐུལ་ཅིང་

འོག་ཏུ་གཞུག་པར་ཕམ་པར་བའོ། །རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། བླའི་ག་ཞེས་བ་བ་ནི་རྒྱལ་པོས་བསྐོས་པའི་

གའོ། །ཞེས་སོ། །ཊིཀ་ལས། ག་དག་པར་ཞེས་བ་བ་ནི་ག་གང་དུ་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་པའི་ཆད་པ་མི་གཅོད་

པའོ། །ཞེས་སོ། །     ། ། 

༈ ༸ད་ནི་དགེ་སློང་མའི་སྐབས་བརོད་པར་བ་སྟེ་སྔར་དགེ་སློང་གི་ཆོ་གའི་སྐབས་སུ་དགེ་སློང་ཞེས་

སོས་པ་དག་གི་གནས་སུ་འདིར་ནི་དགེ་སློང་མ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །དགེ་སློང་མ་འགའ་ཞིག་ལ་མཁན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མོ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ལའོ་དགེ་འདུན་མ་ལ་ཞུ་བའི་དགེ་སློང་མ་ལ་གཏད་པར་བའོ་མཁན་མོར་གསོལ་བར་བའོ་ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པ་སྐབས་ཀིས་སྦྱར་རོ། །༸དགེ་སློང་ཕའི་གནས་སུ་དགེ་སློང་མ་ཞེས་སོས་པ་དེ་སྐབས་གང་དུ་ཞེ་

ན། རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡུལ་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐབས་སུ་དགེ་སློང་མ་ཞེས་

བརོད་པའོ། །

བསྙེན་རོགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། བསྙེན་པར་རོགས་པ་ལ་ནི་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དེ་

གསོལ་བ་སྟེ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པ་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་

བར་ཆད་དྲི་བའི་ཕིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་དང་དངོས་གཞི་གསོལ་བཞིའི་ལས་བེད་པ་དང་སྐབས་

གསུམ་པོ་ལས་གཞན་པའིའོ། །

སྐབས་སུ་དགེ་སློང་དག་གི་གནས་སུ་དགེ་སློང་མའོ་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་རོ། །སྐབས་གསུམ་པོ་དེར་དགེ་སློང་

དག་གི་གནས་སུ་དགེ་སློང་མ་ཞེས་མ་སོས་པ་ནི་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་གི་མིང་ནས་བརོད་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་བསྙེན་རོགས་བ་བའི་སྐབས་འདིར་དགེ་སློང་ཕའི་

དགེ་འདུན་གིས་ཁ་སྐོང་གི་གངས་མནན་37པར་བའོ། །

༸དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ལས་བེད་པའི་དགེ་སློང་མས། བར་ཆད་དྲི་བ་དང་གཉིས་

ཀའི་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ལས་བེད་པའི་དགེ་སློང་གིས་བར་ཆད་དྲི་བ་ནི་དགེ་སློང་མས་སྒིབ་པ་ལ་དགེ་

སློང་མ་གཞན་གཅིག་མདུན་དུ་བཞག་པས་ལན་གདབ་ཅིང་དེའི་ཚིག་གི་རེས་སུ་དེ་ཉིད་ཟློས་སུ་གཞུག་པར་

བའོ། །གསང་སྟོན་མས་ལོག་ཏུ་དྲི་བ་ལ་ནི་སྒིབ་མི་དགོས་སོ། །བུད་མེད་ལ་ནི་དགེ་སློབ་མ་ཞེས་བ་

བའི་ཚིགས་དགེ་ཚུལ་མ་ཉིད་དང་དགེ་སློང་མ་ཉིད་ལས་གཞན་ཚིགས་གསུམ་པ་འདི་ཡོད་དོ། །དགེ་སློབ་

མ་ཉིད་ཀི་ཚིགས་དེ་ལ་ཡང་དགེ་སློང་མ་འགའ་ཞིག་ལ་མཁན་མོ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ལའོ། །དགེ་

37  མནན། <<མ་>><<སེར་>>བསྣན། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༡༣༠)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་༡༢༦)>>བསྣུན། <<ཊིཀ་(ཀ་

༢༡༣)>>       - <<ཆུང་(ཀ་༡༠༠)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སློབ་མའི་མཁན་མོར་ལན་ཅིག་གསོལ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ཟེར་ཡང་ལན་གསུམ་གསོལ་ལོ། །༸དགེ་སློབ་མའི་བསླབ་པ་

འདི་གནས་སྐབས་གང་དུ་སྦྱིན་ཞེ་ན། དགེ་ཚུལ་མ་ཉིད་དང་། དགེ་སློང་མ་ཉིད་ཀི་བར་སྐབས་

སུ་སྦྱིན་ནོ་བསླབ་པ་དེ་ལ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་སྤད་པར་བ་དགོས་ཞེ་ན། སྤད་པའི་དུས་ནི་ལོ་གཉིས་

སོ། །ལོ་གཉིས་ལས་ལྷག་ན་ཡང་དེ་ཕིན་ཆད་བརྟུལ་ཞུགས་དེ་ཉམས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ་དེ་ཕིན་ཆད་མི་བསྲུང་

བར་བ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །༸ལོ་དུ་ལོན་པ་ལ་དགེ་སློབ་མའི་སོམ་པ་སྐྱེ་ཞེ་ན། བུད་མེད་ཁིམ་སོ་མ་བཟུང་བ་དང་

༸བུད་མེད་ཁིམ་སོ་བཟུང་བ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་སྐྱེ་བའི་དུས་ཀི་དང་པོ་ལོ་ཉི་ཤུར་ལོ་གཉིས་པོ་

དེས་མ་ལོན་པའི་དང་པོ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལོན་པ་དང་༸ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ལ་དགེ་སློབ་མའི་སོམ་པ་

སྐྱེའོ། །བུད་མེད་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་བར་བ་བའི་བེ་བག་བསྟན་པའི་ཕིར་བུད་མེད་ཁིམ་སོ་བཟུང་བ་

བག་མར་བཏང་བ་ཡིན་ན་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ལོ་རྣམས་ཀི་དང་པོ་ནི་ལོ་བཅུ་

གཉིས་ལོན་པ་ཉིད་དོ། །དགེ་སློབ་མའི་བསླབ་པ་དེ་གང་ལས་སྐྱེ་ཞེ་ན། སྦྱིན་པ་ལས་སྐྱེའོ། །སུས་སྦྱིན་

ཞེ་ན། དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་སོ། །ཇི་ལྟར་སྦྱིན་ཞེ་ན། སྦྱིན་པ་ནི་དགེ་སློབ་མ་ཉིད་ཅེས་བ་

བའི་ཚིག་གིས་མི་སྦྱིན་གི་བསླབ་པའི་སོམ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་སྦྱིན་པས་སོ། །བསླབ་པའི་སོམ་

པ་སྦྱིན་པ་དེའི་འོག་ཏུ་ལས་བེད་པ་མོས་བསླབ་པ་བཅུ་གཉིས་པོ་བརོད་པར་བའོ། །ཚངས་པར་

སྤོད་པ་ནི་བསྙེན་པར་རོགས་པའོ་དེ་ལ་ཉེ་བར་གནས་པ་ནི་ཉེ་བར་སྐྱེད་པར་བེད་པའོ་བསྙེན་པར་རོགས་

པ་སྐྱེ་བའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ངེས་པའི་སོམ་པ་ཞེས་པ་ནི་སོམ་པའི་རྒྱུ་ལ་འབས་མིང་བཏགས་པའོ། །

མ་ཐོབ་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉེས་མེད་དུ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སློང་མའི་སོམ་པ་སྐྱེ་

བར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཚེ་སྦྱིན་ཞེ་ན། གསང་སྟོན་མས་གསང་སྟེ་བསྟན་པ་སྟེ་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་དྲིས་

པའི་འོག་ཏུ་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་ཚངས་སྤོད་ཉེར་གནས་དེ་ཡང་དེ་སྦྱིན་པར་བའོ། །ཅི་

ཞིག་བས་ནས་སྦྱིན་ཞེ་ན། ལས་བེད་པ་མོས་དགེ་འདུན་མའི་དབུས་སུ་བར་ཆད་དྲིས་ནས་སོ། །ཚངས་

སྤོད་ཉེར་གནས་དེ་ཡང་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པ་བས་ནས་སྦྱིན་པས་སོ། །དགེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གོས་དག་ནི་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ཤིང་ང་དཔུང་བཅད་དང་རྔུལ་གཟན་གཉིས་ཏེ་ལྔ་ཉིད་དོ། །གནས་

རྣམས་བརོད་པ་ལ་ཤིང་དྲུང་ཉིད་མ་གཏོགས་སོ། །པ་གནས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་བརོད་པར་བའོ། །དགེ་

སློང་མ་བསླབ་པ་བསྲུང་བ་རང་དབང་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཤིང་དྲུང་དུ་སོད་པ་བཀག་པའོ། །༸དགེ་སློང་མའི་ལྟུང་བར་

འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་ཕམ་པ་ཐུན་མོང་བ་བཞི་དང་རེག་པ་ལུས་བཀན་འཆབ་པ་བཟློག་པ་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་

ཉིད་དོ། །ལྟུང་བ་ཆུང་ཡང་ཟླ་ཕེད་མགུ་བ་སྤོད་དགོས་པས་ལྟུང་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཆད་པ་ལྕི་བའི་ཆོས་རྣམ་པར་

དཀར་བའི་ཆོས་ནི་མ་ཡིན་ཡང་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཆོས་དེ་ལྟུང་བེད་གསུམ་དང་ཉེས་བས་ལྔ་སྟེ་བརྒྱད་པོ་

རྣམས་བརོད་པར་བའོ། །དེ་གནས་སྐབས་གང་དུ་བརོད་ཅེ་ན། ལྟུང་བ་འགྱུར་བའི་ཆོས་རྣམས་དང་

དགེ་སྦྱོང་བེད་པའི་ཆོས་རྣམས་བརོད་པའི་བར་སྐབས་སུ་བརོད་པར་བའོ། །བཀོལ་བ་མཚན་

གཉིས་པ་ནས་སྔོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡན་ཆད་དྲུག་པོ་དག་གོ །ལ་སྦྱར་རོ། །སྔོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་འབིན་རོགས་

བར་རུང་བ་སིད་དེ་མཚན་གྱུར་ནའོ། །༸དྲུག་པོ་དེ་ལ་ནི་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པར་ཡང་

འདྲ་འོན་ཀང་སྔོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ནི་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་གནས་སྐབས་སིད་དེ་མཚན་གྱུར་ནའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྟགས་

ཅན་ནི་བསྙིལ་བར་བའོ་ཞེས་མ་སོས་ཀང་དབང་དུ་བ་བ་ཡིན་ནོ། །༸མ་ནིང་མོ་ལྔ་སྟེ་ལུས་གཅིག་ལ་ཕོ་མོའི་མཚན་

གཉིས་ཀ་ཡོད་པའོ། །གེ་འདམས་ནི་མོ་མཚན་དང་བཤང་སོ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །ཕོ་མོ་གཉིས་

ཀའི་མཚན་ཡོད་ཀང་མ་ནིང་མོ་ཞེས་བརོད་པ་ནི་སྐད་དང་ཕི་བད་བུད་མེད་འདྲ་བ་ལ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །

༸མོའི་དབང་པོ་ནས་རྟག་ཏུ་ཟླ་མཚན་ཁག་ཟག་པ་དང་པོའོ། །རྟག་ཏུ་ཟླ་མཚན་མི་ཟག་

པ་ནི་མངལ་ན་ཟླ་མཚན་གི་ཁག་མེད་པའོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། ལོ་བཅུ་གཉིས་མན་ཆད་དང་ལྔ་བཅུ་ཡན་ཆད་མ་

གཏོགས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས་ཀང་། ལོ་ནི་བཅུ་གཉིས་ཡན་ཆད་ནས། །ལྔ་བཅུའི་བར་འཛག་དེ་

ནས་ཟད། །ཅེས་སོ། །མཚན་མ་ཙམ་ཡོད་པའོ། །དེ་གང་ཞེ་ན། མཚན་མ་ཆུ་འོང་བའི་བུ་ག་ཙམ་དུ་

གྱུར་པའི་མོ་མཚན་ཡོད་པ་མི་ཚངས་པར་སྤོད་དུ་མི་བཏུབ་པ་ནི་དེ་མཚན་མ་ཙམ་ཡོད་པ་ཞེས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བའོ། །བུད་མེད་སྔོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལས་ཕིས་བསླབ་པ་ཕུལ་བའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་ཕན་

ཚེགས་ལ་སོགས་པའིི་སྐབས་སོ། །     ། །

༼ཞུ་བ་ཕལ་ཆེ་བའི་སྐབས་ཀི་རབ་བྱུང་གི་གཞི།༽

༈ ལྷ་ལ་སོགས་པ་མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བ་པ་དང་མི་ཡིན་ཡང་བང་གི་སྒ་མི་སྙན་དུ་སྐྱེས་

པ་གཉིས་ནི་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པའི་ཞིང་ཉིད་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་

པ་རང་མཚན་པ་མི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་དང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་གཉིས་ནི་ལྷ་འགའ་ཞིག་ལ་

ཡང་ཡོད་དོ་སྒ་མི་སྙན་པ་ལ་ནི་སོམ་པ་གསུམ་ག་མི་སྐྱེ་བར་མཛོད་འགེལ་ལས་སོ། །༸ཚེ་དེ་ལ་མཚན་ལན་

གསུམ་དུ་གྱུར་པ་ཡང་སོམ་པའི་ཞིང་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཞིང་མ་ཡིན་པར་ནི་རང་འགེལ་

དང་ཊིཀ་ལས་བཤད། ༸མཚན་གྱུར་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་ནི་མི་ཉམས་སོ། །མཚན་ལན་གཉིས་འགྱུར་

བས་སོམ་པ་མི་གཏོང་ངོ་། །༸སོམ་པ་ལེན་བཞིན་པ་ཉིད་ན་སོམ་ལེན་མཚན་གྱུར་ན་ཡང་སོམ་པ་སྐྱེའོ། །དེ་

ཡང་མཚན་ལན་ཅིག་གམ་ལན་གཉིས་འགྱུར་ན་སྟེ་ལན་གསུམ་འགྱུར་བ་ལ་ནི་མི་སྐྱེའོ། །༸མཁན་པོ་དེ་དང་ལྡན་

པའི་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལྟར་མཁན་པོ་མེད་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ངོ༌། །སོམ་པ་སྐྱེའོ་དེའང་རྒྱུ་གཞན་ཚང་

ནའོ། །མཁན་པོ་དེ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ཉིད་ཁིམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་དང་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་<<ལུང་

>>ཡིན་ན་ཡང་ངོ་། །སོམ་པ་སྐྱེ་སྟེ་མཁན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སོམ་པ་སྐྱེའོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །མཁན་པོ་དེ་དགེ་སློང་

ཉིད་ཡིན་པར་སོམ་པ་ལེན་པ་པོ་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ནའོ། །མཁན་པོ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དེ་དགེ་སློང་ཉིད་མ་

ཡིན་པར་ལེན་པར་བེད་པས་ཤེས་ན་ནི་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ། །མཁན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ། །༸ང་

ལ་མཁན་པོ་མི་དགོས་ཞེས་ཟེར་ཞིང་མཁན་པོ་དེ་ཕིར་སོང་བ་ལ་ཡང་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ། །སོམ་པ་ལེན་

སེམས་ལོག་པའི་དབང་དུ་བ་བར་ཞུ་བ་ལས་གསལ་ལོ་མི་འདོད་ན་ཁིམས་མི་ཆགས་སོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་

ངོ་། །
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༸བསྙེན་རོགས་ལེན་པ་པོ་དང་མཁན་པོ་དེ་གཉིས་ཀི་མིང་ལེན་པར་བེད་པས་དང་ལས་བེད་པས་

མ་བརོད་ན་ཡང་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ། །ལེན་བེད་དང་ལས་བེད་པས་དགེ་འདུན་གི་མིང་མི་བརོད་ན་

ཡང་དགེ་འདུན་དེའི་སྐྱེ་གནས་དགེ་འདུན་ལ་རག་ལས་པ་ཅན་ཀི་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་སྟེ་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་

སློང་ཕ་མའི་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བའོ། །ཁིམ་པ་དང་འི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ་ཞེས་པའོ་

དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་པ་སྐྱེ་སྟེ་མཛོད་འགེལ་ལས་བཤད་དོ་ཁིམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མི་སྐྱེ་སྟེ་གསོལ་

བའི་འོག་ཏུ་ཡང་རུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་ནི་ཆ་ལུགས་

སོ། །ལ་ཡང་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ། །བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་ནི་མུ་སྟེགས་ཅན་ལ་སྐྱེ་སྟེ་མདོ་སེ་

དང་མངོན་པ་ལས་བཤད་དོ། །

༸སྒེན་མོ་ལ་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ངོ་ཚ་དང་བལ་བའི་ཕིར་རོ། །སྒེན་མོ་གོས་མེད་གཅེར་བུ་དང་

ཡང་དག་པར་བླང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བའི་སྒེན་མོ་ནི་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྡུས་ཟིན་པས་འདིར་ནི་དེ་

ལས་གཞན་པའོ་འཁྲུགས་པ་ཞེས་པའི་འགེལ་ཆུང་ལས། སེམས་འཁྲུགས་ཤིང་ཁོས་པ་དང་། ཞེས་སོ། །ཊིཀ་

ལས། འཁྲུགས་པ་ལ་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་སྟེ་བརྟན་པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་སྟེ་མྱོས་པ་སེམས་འཁྲུགས་པ་ཤེས་པ་

རང་བཞིན་ཉམས་ཚབས་ཆེས་བས་སོམ་པ་ལེན་སེམས་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པས་སོ་གཞན་དུ་ན་ལུང་ལས་སྨོ་བ་ལ་

སོམ་པ་སྐྱེ་བར་གསུངས་སོ། །དང་སྐྱེས་པ་གོ་ཆ་བ་ནི་བཅས་པ་མེད་དེ་ཁ་ཅིག་གིས་བུད་མེད་དང་འདྲའོ་ཞེས་འཆད་

དོ། །མཚན་དུག་མ་བུད་མེད་གང་དང་ཉལ་པོ་བས་པའི་སྐྱེས་པ་རྣམས་དེའི་རྐེན་གིས་མོད་ལ་འཆི་བ་དག་ལ་

ཡང་སོམ་པ་མི་སྐྱེའོ། །ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་ལྟུང་བ་མ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལས་བཟློག་པ་ལྟུང་བ་མཐོང་

བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཁས་མི་ལེན་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་སྟེ་བབས་ནས་སོམ་པ་ལེན་པ་ལ་ཡང་སོམ་པ་

མི་སྐྱེའོ། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་སོས་པ་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་ཆད་པའི་ལས་བེད་དུ་བཅུག་པ་རྒྱུ་ལས་བཟློག་པ་

ཁས་མི་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའོ། །༸སྔ་མ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་མི་བའོ་ཞེས་སོས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ན་བས་ན་སྐྱེའམ་མི་སྐྱེ་ཞེ་ན། བསླབ་པའི་ཚིགས་ཕི་མ་སྔ་མ་དགེ་བསྙེན་མེད་པར་དགེ་ཚུལ་བེད་པ་དང་དགེ་

ཚུལ་བས་པ་མེད་པར་དགེ་སློང་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ལ་ནི་འབོག་པ་པོ་ལ་ཉེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་

དོ། །ཀི་རྒྱུ་གཞན་ཚང་ན་སོམ་པ་སྐྱེའོ། །དེ་ཉེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞེས་ཀང་དགེ་སློབ་མའི་ཚིགས་ལས་འདས་ན་

ལྟུང་བེད་བསྐྱེད་ཅིང་སྔོན་ཆོག་བེད་པ་ལ་ཉེས་བས་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །

༸ད་ལྟར་གི་ཆོ་གའི་སྐབས་སུ་མཁན་པོར་མ་གསོལ་བར་བསྙེན་རོགས་བེད་བ་ལ་ཡང་

ངོ་། །འབོག་པ་པོ་ལ་ཉེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་རྒྱུ་གཞན་ཚང་ན་སོམ་པ་སྐྱེའོ། །བར་ཆད་མ་དྲིས་པར་བསྙེན་

རོགས་བེད་ན་ཡང་ངོ་། །ཉེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་སོམ་པ་སྐྱེའོ། །༸བར་ཆད་དེ་མེད་པར་བདག་ལ་བར་ཆད་

ཡོད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་ལ་སོམ་པ་སྦྱིན་ན་ཡང་ངོ་། །ཉེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་སོམ་པ་སྐྱེའོ། །ཕི་བད་

སྐྱེས་པ་འདྲ་བའི་བུད་མེད་ཉིད་དང་། ཕི་བད་བུད་མེད་འདྲ་བའི་སྐྱེས་པ་ཉིད་མཚན་གི་

རྣམ་པ་རང་རང་གི་38མཚན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པ་ལ་ཁིམས་ཕོག་ན་ཡང་ངོ་། །ཉེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་

ཀི་སོམ་པ་སྐྱེའོ། །དེ་ནི་ལག་རྡུམ་དག་དང་རྐང་རྡུམ་དང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་འཕངས་པ་ཉིད་

ཡིན་པས་མཛེས་པའི་བར་ཆད་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སིག་སིག་ལྟ་བུ་སེ་བ་ཤ་མཚན་ལ་སོགས་པ་སིག་ཏུ་གྱུར་

པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དང་། ཤར་གི་ལུས་འཕགས་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་ལུང་>>གིང་གཞན་ནས་

སྐྱེས་པའི་ཚུལ་བད་མི་འདྲ་བ་གདོང་ཁིའི་ལྟ་བུ་དང་རྣ་བ་གོན་པ་ལ་སོགས་<<ཊི་>>པ་གཉིས་

ཀང་ངོ་། །སོར་མོ་རྣམས་འབར་ཏེ་སེན་མོ་གཅིག་པ་དང་སོར་མོ་མ་འབར་བར་སེན་མོ་གཅིག་པ་ཁོ་ན་

ཡོད་པ་དང་། ལག་པ་འཇས་ཏེ་ལྟེབས་པ་ལག་པ་དང་དཔུང་མགོ་གཉིས་ཕག་པའི་ཕོགས་སུ་འབར་ཅིང་

སྤིང་39ཡིག་རྒྱས་བཏབ་འདྲ་<<ཊི་>>བ་དང་། གཞོགས་ཕེད་འཇས་པ་གཞོགས་ཕེད་སྐམས་པ་

དང་། སྤི་བོ་ཙོག་ཙོག་པོར་རིང་པོར་འདུག་པ་མགོ་སྨྱུང་མགོ་ཕོ་མཚན་གི་དབིབས་འདྲ་བ་དང་། སྨོན་ཐབས་

38  གི  <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>གིས། <<མ་>><<སེར་>>

39  སྤིང་། <<ཊིཀ་(ཀ་༢༣༡)>><<མཆན་བཞི་>>སྒིང་། <<མ་>>      
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཁན་གི་སྐྲ་ལྟར་སྐྲ་སྒ་ཚོམ་བུ་ཚོམ་བུ་སྒེ་ཅན་དང་། རྒྱབ་སྒུར་པོ་དང་། མདུན་དགེའོ་དང་། རྒྱབ་

མདུན་གཉིས་ཀ་དགེ་སྒུར་གྱུར་པ་དང་། ལག་སོར་རྡུམ་སྒུར་ཞེས་སྔར་སྨས་པའི་སྒུར་པོའི་དབེ་བ་བསྟན་

པའི་ཕིར་<<ཊི་>>སོར་མོ་དྲུག་པ་དང་། སོར་མོ་འབར་བ་དང་། སོར་མོ་མེད་པ་ལག་མཐིལ་

འབའ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། མིག་གི་པགས་པའི་ནང་དུ་རི་མ་སྐྱེས་པ་རི་མ་ནང་དུ་མིག་ལ་ཟུག་པ་

དང་། མིག་ནེའུ་ལེ་སེ་མོང་ལྟ་བུ་དང་། མིག་འུག་པའི་ལྟ་བུ་མིག་སེར་40སྐྱ་བ་ཟླུམ་པོ་སིན་པོའི་

མིག་འདྲ་བ་<<བི་>>དང་། མིག་ཕིན་ཅི་ལོག་མིག་གི་ག་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་ལོག་པ་མིག་གི་གྲྭ་ལོགས་ཀི་ཟུར་

སྣ་ལོགས་ན་འདུག་ལ་སྣ་ལོགས་ཀི་ཟུར་གྲྭ་ལོགས་ན་འདུག་པ་<<བི་>>དང་། མིག་བར་འཛིངས་པ་སྣ་

གོང་གཏན་མེད་ལ་མིག་གི་གཡས་གཡོན་འབེལ་བ་དང་མིག་རློ་བ་མིག་དྲ་བ་བཞིན་དུ་འཕང་བ་ཞེས་

ཊིཀའོ། ། དང་། 

༸མིག་བསླེ་བོ་རི་མའི་སྤུ་མེད་པར་རི་མ་སྐྱེ་བའི་མཐའ་ཁག་འཛག་པའི་ཤ་ལྟར་དམར་བ་<<ཊི་

>>དང་། མིག་ཟླུམ་པོ་དང་། མིག་གི་འབས་བུ་ཨུག་ཤུད་ཀི་རི་མོ་ལྟར་ཟླུམ་པ་སྟེ་ཞེས་ཊིཀའོ། །མིག་པོ་

མིག་ཧ་ཅང་ཆེ་དང་། མིག་ཡངས་པ་དང་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་པས་མིག་རྐོང་ཆེ་བའོ། །༸མིག་འཛེར་

བ་ཅན་མིག་གི་དབུས་ན་འཛེར་བུ་ཡོད་པ་དང་། མིག་ཤུ་བ་ཅན་དང་། མིག་འབྲུམ་བུ་ཅན་དང་། རྣ་

བ་སེར་ཆེས་བ་དང་། དཀར་ཆེས་བ་དང་། དམར་ཆེས་བ་དང་། སྦུབས་ཅན་དང་། རྣ་བ་

གཅེའུ་འདྲ་བ་སྦུ་གུ་ཅན་ནོ། །ཁི་རྔོ་ཤ་རྟག་ཏུ་གཡའ་བ་ཆུང་ངུ་དང་། ཁི་རྔོ་འཕུངས་པ་ཤུ་བ་རེ་རེ་ཙམ་

འདུག་པ་འབིང་དང་། ཁི་རྔོ་ཆེ་བ་དང་། རླིག་པའི་ནང་དུ་ཕོ་མཚན་ནུབ་པ་དང་། གེན་པ་

ལེགས་ཉེས་ཀི་བེ་བག་མི་ཤེས་པ་དང་བདག་ཉིད་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་ཤེས་པ་དང་། ལྕེ་གཏན་ནས་མེད་

པ་དང་། རྐང་པ་གཅིག་དང་<<རྣམ་ཊི་>>ལག་གཅིག་པ་དང་<<རྣམ་ཊི>>། རྐང་པ་མེད་པ་དང་

40  སེར། <<མཆན་བཞི་>>སེང་། <<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལག་པ་མེད་པ་དང་། ཡུང་<<ཊི་>>གི་ཁ་དོག་ལས་གཞན་པའི་སྐྲ་སྔོན་མཐིང་ཁ་དང་། མི་གང་ཞིག་གི་

མགོ་བོ་གང་པོ་ཆེའི་ལྟ་བུ་དང་། རྟའི་ལྟ་བུ་དང་། ཁིའི་ལྟ་བུ་དང་། བ་ལང་གི་ལྟ་བུ་

དང་། ལུག་གི་ལྟ་བུ་དང་། རི་དྭགས་ཀི་ལྟ་བུ་དང་། ཉའི་ལྟ་བུ་དང་། སྦྲུལ་གི་ལྟ་བུ་

དང་། མགོ་ལྟག་པ་ནས་དཔྲལ་བར་རིང་བ་དང་། ལུས་<<བི་>>གཅིག་ལ་མང་བ་དང་། མགུལ་པ་

ཁམ་41གཉེར་དུ་འདུག་པ་ཤིང་ཏ་ལའི་གཉེར་མ་ལྟ་བུ་དང་། ལུས་<<བི་>>སྐྲངས་བས་དུབ་པ་

དང་། འགེང་<<ཊི་>>བ་དང་འཆག་པའི་སྤོད་ལམ་གིས་དུབ་པ་སྟེ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་པོ་དེ་དག་

ལས་སེན་མོ་གཅིག་པ་ལ་སོགས་:མི་ན་བ་42རྣམས་སོ། །ནི་ལག་རྡུམ་ལ་སོགས་པས་འཕངས་པ་ཉིད་

ཡིན་ནོ་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་རོ། །༸མི་ན་བ་ལས་གཞན་ལག་པ་འཇས་ཏེ་ལྟེབས་པའམ་ཁི་རྔོ་གཡའ་བ་ལ་སོགས་པ་

དག་ནི་ན་བས་སོ། །འཕངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཏེ་ནད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པས་

འཕངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །རྐུན་པོས་ནི་ཕུང་ཀོལ་བའོ། །འཕངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཏེ་ཆོམ་རྐུན་པ་དབྱུང་

རོགས་མི་བའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པས་ཕུང་ཀོལ་བ་དབྱུང་རོགས་མི་བའོ་ཞེས་འཕངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་རྐུན་པོ་ནི་མ་བིན་

པར་ལེན་པའོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །རང་འགེལ་ལས། ཕུང་ཀོལ་བ་ནི་རྐུན་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་སྙིང་རེ་མེད་པ་བསད་བ་

གསོད་པར་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། ཞེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཕ་མ་དང་འདྲ་བའི་བསམ་པ་ཅན་ཉིད་ཀིས་

དེའི་འབངས་སུ་གཏོགས་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གནང་བ་ནི་ཕ་མ་ཉིད་ཀིས་གནང་བ་དང་འདྲ་བས་རབ་ཏུ་

དབྱུང་དུ་རུང་བའོ། །ཕ་མ་ལ་མ་དྲིས་ཀང་རྒྱལ་པོའི་འབངས་སུ་གཏོགས་པ་ལས་རྒྱལ་པོས་གནང་སྟེ་བཅུག་ན་ཉེས་

མེད་དོ་ཞེས་ལུང་ལས་གོ་བཞིན་སྐྱེས་བེ་བ་ཉི་ཤུ་པ་ཕ་མས་མ་གནང་ཡང་རྒྱལ་པོས་གནང་ནས་བསྙེན་རོགས་མཛད་

པ་ལྟ་བུའོ། །

41  ཁམ། <<ཆུང་(ཀ་༡༠༩)>> <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>ཁིམ། <<མ་>><<སེར་>>      

42  མི་ན་བ། <<ཊིཀ་(ཀ་༢༣༥)>><<ཆུང་(ཀ་༡༠༩)>><<མ་>><<ཞང་>><<མཚོ་(༢༡༩)>>མིན་པ། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༡༤༤)>><<ས་

>><<སེར་>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་༡༣༥)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༸ཕ་མ་བཞིན་དུ་གང་གིས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་སྐྱོང་བར་བེད་པ་གཉིས་ཀང་

གནང་ན་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་མ་གནང་ན་ཞག་བདུན་བསེལ་བ་དང་། མ་གནང་ན་དགེ་འདུན་ལ་ཞུ་

དགོས་བ་དག་ལ་ཕ་མ་དངོས་ཉིད་དང་འདྲའོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པ་ཞེས་པ་འདིས་ནི་བུད་མེད་

གཞན་གི་ཟླ་མཚན་གཞན་གི་མངལ་དུ་འཛིན་པར་བེད་པའང་བསྟན་དུ་རུང་ངོ་། །༸ཕ་མ་མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་

བ་པ་གཉིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཕ་མ་མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བས་མ་གནང་ཡང་ཞག་བདུན་བསེལ་བ་དང་དགེ་

འདུན་ལ་ཞུ་བ་མི་དགོས་པར་རབ་ཏུ་དབྱུང་དུ་རུང་ངོ་། །དེ་གཉིས་བསད་པ་ལས་ཕ་མ་བསད་པའི་མཚམས་

མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཕ་མ་མི་ཡིན་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །བུད་མེད་གཞན་གི་ཟླ་མཚན་

གཞན་གིས་མངལ་དུ་བསྐྱངས་པ་ལས་བུ་འབྱུང་བར་མཛོད་འགེལ་ལས་བཤད་པ་ལྟ་བུའམ་གཞན་གི་བུ་གཞན་གིས་

བསྐྱངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱེད་བེད་ཕ་མ་ཡིན་པ་དང་སྐྱོང་བེད་ཕ་མ་ཁས་ལེན་པ་གཅིག་གང་བསད་ན་མཚམས་

མེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕ་མ་བསད་པའི་མཚམས་མེད་དེ་ནི་མིའི་ལུས་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཕ་མ་མིའི་འགོ་བར་

གཏོགས་པ་གཉིས་བསད་པ་ལས་མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཕ་མ་མཚན་གྱུར་པ་གཉིས་བསད་པ་

ལས་ཀང་ངོ་། །མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་དེས་ན་བུད་མེད་བསད་ན་ཕ་བསད་པའི་མཚམས་མེད་བསྐྱེད་པ་

ཡོད་ལ་སྐྱེས་པ་བསད་ན་མ་བསད་པའི་མཚམས་མེད་བསྐྱེད་པ་ཡོད་དོ། །

༸མ་བསད་པའམ་ཕ་བསད་པ་ཙམ་བར་ཆད་ཡིན་ནམ་མཚམས་མེད་བས་པ་བར་ཆད་ཡིན་ཞེ་ན། མ་

བསད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ནི་མཚམས་མེད་པ་དེ་བས་ཏེ་མཚམས་མེད་རོགས་པ་ཉིད་བར་ཆད་ཀི་

གཙོ་བོའོ། །གཙོ་བོ་ཡིན་གི་མ་བསད་པ་ཉི་ཚེ་ནི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ཏེ་ཕ་མ་དུད་འགོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་གཏོགས་པ་

བསད་ན་ཡང་རབ་ཏུ་དབྱུང་དུ་རུང་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་དག་བཅོམ་པ་བསད་པ་དང་དབེན་བས་པ་དང་ངན་

སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མཚམས་མེད་དེ་བས་པ་ཉིད་བར་ཆད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་གི་དེ་དག་བས་པ་

ཙམ་པོ་ནི་བར་ཆད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ་དོན་དེ་ལྟར་ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་སོ། །གཞུང་འདིས་ནི་དགེ་སློང་མ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སུན་ཕྱུང་བ་དང་དགེ་སློང་ཕ་སུན་ཕྱུང་བ་གཉིས་ཀ་སྟོན་ཏེ་དང་པོ་ནི་ཡུལ་དགེ་སློང་མ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མ་

བྱུང་བ་ཉིད་ལ་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག་གིས་མི་ཚངས་པར་སྤད་པས་སྐྱེས་པ་རང་གིས་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དག་

དགེ་སློང་མ་སུན་ཕྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་ཕ་སུན་ཕྱུང་བ་ནི་དགེ་སློང་ཕ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མ་བྱུང་བ་ཉིད་ལ་

བུད་མེད་གང་ཞིག་གིས་མི་ཚངས་པར་སྤད་པས་བུད་མེད་རང་གིས་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དག་

དགེ་སློང་ཕ་སུན་ཕྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་གི་ཟླས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཁས་མི་བླང་སྟེ་འདི་ལྟར་གཞན་གི་ཉེས་པས་

གཞན་ལ་མི་གོས་པའི་ཕིར་རོ། །

༸སྔོན་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བའོ་ཞེས་སོམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པར་བསྟན་ནས་དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་བུད་

མེད་དགེ་སློང་མའམ་དགེ་སློབ་མའམ་དགེ་ཚུལ་མ་བསླབ་པ་ཕུལ་ནས་སྔོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བར་ཆད་ཅན་

སྐྱེས་པ་ཉིད་དུ་མཚན་གྱུར་པ་ནི་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང༌། བསྙེན་པར་རོགས་པར་བ་རུང་

བ་ཉིད་དོ། །མཚན་གྱུར་པས་སྔོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བར་ཆད་ལས་གོལ་བའོ། །༸ཕམ་པར་གྱུར་པ་ལ་སྤིར་སོམ་པ་

སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པར་བསྟན་ནས་དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་དགེ་སློང་མའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དགེ་སློང་དང་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རེག་པ་ལུས་བཀན་འཆབ་པ་བཟློག་པ་དང་བཞི་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལྷག་པར་སྤད་

པ་ཅན་ཡང་ངོ་། །བསླབ་པ་ཕུལ་ནས་སྐྱེས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ནི་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་

རུང་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །ཊིཀའོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པར་བར་རུང་སྟེ་ཁིམས་ཆགས་འགེལ་ཆུང་

ངོ་། །མཚན་གྱུར་པས་ཕམ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལས་གོལ་བའོ། །༸འདིར་དགེ་འདུན་གིས་བསྣན་པར་བའོ་ཞེས་

སྔར་སོས་ན་དགེ་འདུན་ཇི་ལྟ་བུས་བསྣན་པར་བ་ཞེ་ན། བུད་མེད་དགེ་སློང་མ་ཉིད་དུ་བསྙེན་པར་རོགས་

པར་བ་བ་ལ་དགེ་སློང་ཕའི་དགེ་འདུན་གཉུག་མར་གནས་པ་རིང་དུ་གནས་པ་<<ཊི་ལུང་

>>རྣམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུའམ་ཡན་ལག་ཉིད་དོ། །ཡིན་གིས་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་རྣམས་དང་

འགོ་བར་ཆས་པ་རྣམས་ཡན་ལག་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀའོ་གཉུག་མར་གནས་པའི་ཚད་ནི་གནས་དེར་ཟླ་བ་ཕེད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཡན་ཆད་གནས་པའོ་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ན་གདམས་ངག་ལ་སོགས་པ་ནོད་དགོས་པས་དེའི་ཡུལ་ནི་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་

དང་འགོ་བར་ཆས་པས་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ་གསུང་ངོ་། །

༸སོམ་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཚེ་ཉིད་ན་སོམ་པ་ལེན་སེམས་ལོག་སྟེ་བསླབ་པ་ཕུལ་ལམ་སོམ་

ལེན་ལ་མཚན་གཉིས་ཅིག་ཅར་བྱུང་སྟེ་རྟེན་ཉམས་ན་མི་སྐྱེའོ། །སྟེ་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་འགལ་རྐེན་སྟོབས་ལྡན་

གིས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕིར་རོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་ཞུ་བ་ཕལ་ཆེར་བའི་སྐབས་སོ། །     ། །

༼རྣམ་འབེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་བསླབ་པ་འབུལ་ཆོག༽

༈ ཐ་མལ་པའི་བློའི་རང་བཞིན་ཉམས་པ་སྨོ་བ་ལ་སོགས་པས་བསླབ་པ་དབུལ་བ་བས་པ་

ཉིད་ནི་བསླབ་པ་ཕུལ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་བཟློག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་

ཏོ། །༸ཉན་པ་པོ་སྨོ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་ཉམས་པ་དེ་ལ་བསླབ་པ་འབུལ་བར་བེད་ན་ཡང་ཕུལ་བ་ཉིད་མ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་བཟློག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །བསླབ་པ་འབུལ་བར་ཞེས་པ་ནས་

འདི་བར་འོག་ཏུ་དབེན་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཞེས་པའི་བར་ཡང་སྦྱར་རོ། །༸ཉན་པ་པོ་ལྐུག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

སྨ་མི་ནུས་པ་ལ་མ་ཡིན་ནོ། །༸ལྷ་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བ་པ་ལ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཚིག་<<ཊི་>>དང་བར་མ་གོ་བ་ཉིད་གེན་པ་དང་འོན་པ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་པ་

ལ་དབུས་ཀིས་ཕུལ་བ་དག་ཀང་བསྡུས་ཏེ་དེ་དག་ལ་ཡང་མ་གོ་བ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་སྣང་ངོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་

མ་ཡིན་ནོ། །༸དབེན་རུང་མི་དབེན་རུང་དབེན་པར་མ་ཡིན་ནོ། །

༸དབེན་རུང་མི་དབེན་རུང་དབེན་པར་འདུ་ཤེས་པས་མ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ལ་ཁིམས་འབུལ་

བར་བསམས་ཏེ། བསླབ་པའམ། སངས་རྒྱས་སམ། ཆོས་སམ། སྤིར་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་

ཆོས། དགེ་འདུན་ནམ། བེ་བག་ཏུ་ལུང་གི་ཆོས་མདོ་སེའམ། འདུལ་བའམ། མ་མོ་ནི་ཆོས་མངོན་པ་

ཡིན་ཏེ ་མདོ ་སེ ་འདུལ་བའི་སེ ་སྣོད་དག་གི་མ་ལྟ་བུའི ་གནས་ཡིན་པའི ་ཕིར་<<ཕན་ཊི ་>>རོ། །མ་

མོའམ། སློབ་དཔོན་ནམ། མཁན་པོ་འབུལ་ལོ། །ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ་ནི་འབུལ་བའི་ཚིག་དག་ཡིན་ནོ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཞེས་སྦྱར་རོ། །བདག་ཅེས་བ་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ལ་སོ་སོར་སྦྱར་རོ། །ཁིམ་

པའམ། བདག་དགེ་ཚུལ་ལམ། བདག་ཟ་མའམ། ཟ་མ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་གོ་བུར་དུ་ཟ་མར་གྱུར་པ་དང་

དང་པོ་ནས་ཟ་མར་སྐྱེས་པའོ། །དེ་ཡང་གཞི་འགེལ་ལས། ཟ་མ་ཞེས་བ་བ་ནི་རླིག་པ་ཕྱུང་བའི་ཉེས་པས་མཐུ་ཉམས་

པའམ་ས་བོན་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །ས་བོན་མེད་པ་དེ་ནི་སྐྱེས་པ་ལྟར་སྣང་སྐྱེས་པའི་ས་བོན་མེད་པ་སྟེ། རྣམ་འབེད་

འགེལ་ལས། ཟ་མ་ཞེས་བ་བ་ནི་དབང་པོ་ལས་སུ་མི་རུང་བའོ། །ཞེས་སོ། །

༸བདག་མ་ནིང་ངམ། བདག་དགེ་སློང་མ་སུན་ཕྱུང་བའམ། བདག་རྐུ་ཐབས་སུ་

གནས་པའམ། ཐ་དད་དུ་གནས་པའམ་ནི་གཉིས་ཏེ། གཞི་འགེལ་ལས། ཐ་དད་དུ་གནས་པ་ཞེས་བ་བ་

ནི་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ལས་བས་པའམ་ལྷས་སྦྱིན་ལྟ་བུ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་གནས་དམིགས་པའི་བློ་དང་ལྡན་

པའོ། །ཞེས་སོ། །དོན་དེ་ལྟར་ལུང་གཞི་དང་མ་མོ་ལས་ཀང་གསུངས་སོ། །༸ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤོད་མི་བ་

ཞིང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པར་མི་བ་བ་ཕམ་པ་བྱུང་བའམ། བདག་མུ་སྟེགས་ཅན་ནམ། བདག་མུ་

སྟེགས་ཅན་ཞུགས་པའམ། བདག་མ་བསད་པའམ། བདག་ཕ་བསད་པའམ། བདག་དག་

བཅོམ་པ་བསད་པའམ། དག་ནང་གི་ཉོན་མོངས་པ་བཅོམ་པར་བཟུང་དུ་གསོལ། ༸བདག་དགེ་འདུན་

གི་དབེན་བས་པའམ། བདག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་

བར་བཟུང་དུ་གསོལ། ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ་ནི་འབུལ་བའི་ཚིག་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ། །བདག་ནི་

གོགས་ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ཁེད་ཅག་དང༌། གནས་གཅིག་ཏུ་ལྷན་ཅིག་གནས་

པའམ། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤོད་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ་ནི་བསླབ་པ་དབུལ་

བའི་ཚིག་དག་ཡིན་ནོ། །ཚིག་ཏུ་སྨས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལས་བསླབ་པ་དབུལ་བར་འགྱུར་བར་མ་ཟད་ཀི་ཚིག་ཏུ་མ་

སྨས་པར་གཏོང་བའི་མཚན་མ་ལས་ཀང་ཕུལ་བར་འགྱུར་ཏེ་དེས་ན་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ལས་ཕུལ་བར་འགྱུར་

ཞེས་ཊིཀའི་རང་འགེལ་ལས་ཀང་ངོ་། །༸བསླབ་པ་འབུལ་བའི་ཆོ་གའོ། །འདུལ་བའི་མདོ་བམ་པོ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཉིས་པ། །     ། །

༼དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད།༽

༼ཕམ་པ་བཞིའི་སེ།༽

༼མི་ཚངས་སྤོད་ཀི་ཕམ་པ།༽

༈ གང་བས་ན་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། བཅུག་རེག་ཅེས་སོས་སོ་དེའང་བཅུག་ཅེས་

བ་བའི་སྒ་ལ་དོན་གཉིས་ལས་དང་པོར་གནས་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་པ་ནི། བཅུག་ཅེས་པ་གང་དུ་

བཅུག་པ་ཁ་བཤང་ལམ་མོའི་དབང་པོའོ། །གང་དུ་བཅུག་པ་དེའི་རེག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བས་ན་ཡན་

ལག་གི་བདག་པོ་དགེ་སློང་དེ་ཕམ་པར་འགྱུར་བའོ། །གཉིས་པ་བེད་པ་པོ་བསྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་

པ་ནི་བཅུག་ཅེས་པ་གང་བཅུག་པ་ཕོའི་དབང་པོའོ་གང་བཅུག་པ་དེའི་རེག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་བས་ན་ལམ་བདག་

དགེ་སློང་ངམ་དགེ་སློང་མ་དེ་ཕམ་པར་འགྱུར་བའོ། །༸གང་བཅུག་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕོའི་ཟག་བེད་

དོ། །གཅིན་འཛག་པ་དེ་ཕོའི་དབང་པོའོ། །གང་དུ་བཅུག་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། མོའི་ཟག་བེད་དེར་རོ། །བཅུག་

ནའོ། །༸མོའི་དབང་པོ་མ་ཉམས་པ་སྟེ་ནང་སོག་ཆགས་ཀིས་ཟོས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པར་རོ། །མོའི་ཟག་

བེད་འབའ་ཞིག་གམ་ཞེ་ན། ཁའམ་བཤང་བའི་ལམ་དུའོ། །བཅུག་ན་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །༸ཁ་

བཤང་ལམ་མོའི་དབང་པོ་གསུམ། ཉམས་པ་ནང་སོག་ཆགས་ཀིས་ཟས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་སྤད་ན་ནི་

སྦོམ་པོར་འགྱུར་བའོ། །མི་ཚངས་སྤོད་ཀི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་རོགས་པར་ཉམས་སུ་མི་མྱོང་བའི་ཕིར་

རོ། །ཕོའི་དབང་པོ་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ཡང་སྦོམ་པོ་ཉིད་དོ། །

༸བུ་མོ་ལོ་ཉུང་ངུ་ལོན་པ་ལྟ་བུ་འཁིག་པ་བསྟེན་དུ་མི་རུང་བ་མི་ཚངས་པར་སྤད་དུ་མི་བཏུབ་པ་ཉིད་

ལ་འཇུད་པར་བེད་ན་ནི་ཕམ་པ་ལས་ན་སད་དོ། །འཁིག་པ་བསྟེན་དུ་མི་རུང་བ་ཉིད་ཀི་ལམ་ཉམས་པ་དག་ལ་

འཇུག་པར་བེད་ན་སྦོམ་པོ་ལས་ན་སད་ཉེས་བས་སྐྱེད་དོ། །༸བགོད་པར་བ་བ་མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བ་པ་



  92  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཉིད་དང༌། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་དགེ་སློང་གི་ཁའམ་བཤང་ལམ་དུ་བགོད་པར་བེད་པ་མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བ་ཉིད་

དང་ཞེས་ཀང་སྦྱར་རོ། །༸བགོད་པར་བ་བ་སྐྱེས་པའི་སོ་གཉིས་<<བི་>>ཉིད་དང༌། བགོད་<<ཊི་

>>པར་བ་བ་མ་ནིང་ཉིད་དང༌། བགོད་པར་བ་བ་རོ་ཉིད་དང་བསྟེན་པར་བེད་པ་ཕོའི་དབང་པོ་

དང་བསྟེན་པར་བ་བ་ལམ་གསུམ་པོ་གཡོགས་མ་ཅན་རེག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་མི་གནོད་པར་སབ་

མོས་གཡོགས་པ། ཉིད་དག་ལ་སྤད་པ་ལ་ནི་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ན་མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་བ་ན་སད་པ་མེད་

དེ་ཕམ་པ་སྐྱེད་དོ། །སྦྱོར་བའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་ན་སད་པ་ཡོད་དོ། །༸བུད་མེད་གཉིད་ལོག་པའམ་ར་རོ་བ་ལྟ་བུ་

ཡུལ་དེས་མ་ཚོར་བ་དང༌། ཕ་རོལ་པོ་རང་བཞིན་ཉམས་པའི་གནས་སྐབས་དང༌། བགོད་པར་

བ་བ་མི་འདོད་མི་དགའ་བཞིན་དུ་ནན་གིས་བཅུག་པ་ཉིད་ན་ན་སད་པ་མེད་པའོ། །དགེ་སློང་གི་རང་

གི་བསྟེན་པར་བ་བ་སྟེ་རང་གི་ཁའམ་བཤང་ལམ་དུ་རང་གི་ཟག་བེད་བཅུག་ན་ཡང་ན་སད་པ་མེད་དོ་ཞེས་

སྦྱར་ཏེ་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །ཁུ་བ་འབྱུང་བའི་སྔར་མོ་མཚན་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་དྲུད་ཅིང་ཁུ་བ་འབྱུང་ཁར་ནང་

དུ་ལྡུག་པ་ཉིད་ལ་ན་སད་པ་མེད་པའོ། །སྔར་ནང་དུ་ཉུག་ཅིང་ཁུ་བ་འབྱུང་ཁར་ཕིར་འབྱུང་སྟེ་ཁུ་བ་ནང་དུ་མི་

དབོ་བར་ཁུ་བ་ཕི་རོལ་ཉིད་དུ་ཕོ་བ་ལ་ན་སད་པ་མེད་པའོ། །དབོ་བར་བའི་ནང་དུ་མི་དབོའོ་སྙམ་ན་བཅུག་

རེག་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བས་ན་དེ་ལ་ན་སད་པ་མེད་<<ཊི་>>དོ། །མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་རྒྱུ་དག་ཡོངས་སུ་སང་

བའི་ཕིར་དགེ་སློང་མ་བསྲུངས་པར་དུས་ཉིན་མོ་སྤོད་ལམ་གོས་ཕབ་སྟེ་གཉིད་ལོག་པར་མི་

བའོ། །དགེ་སློང་བསྲུངས་པ་ནི་གསུམ་སྟེ་སོ་བཅད་ཅིང་། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། སོ་སོ་གཏན་གིས་

བཅད། ཅེས་སོ། །རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། སོ་གཏན་ཞེས་བ་བ་ནི་སོ་ལྕགས་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆུང་

ལས། ཁང་པ་ལྟ་བུས་མཐའ་བསྐོར་ཅིང་འདུག་པ་ལ་སོ་གཏན་པ་བཅུག་སྟེ་ཉལ་ན་ཉེས་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཕོགས་

བཞི་པོ་ཀུན་ནས་བསྐོར་བ་ན་གནས་པ་ཉིད་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་སོ་བཅད་ཅིང་གནས་པ་དང་ཞེས་འགེལ་

ཆུང་གི་མདོ་རྩའོ། །དང་རང་གཉིད་མ་སད་ཀི་བར་དུ་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་བསོ་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་ཀུན་ནས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བསྲུངས་པ་ཉིད་དང༌། ཤམ་ཐབས་ཀི་མ་མཐའ་མདུད་པ་བོར་ཏེ་བཅིངས་པ་ཉིད་དོ། །མི་

ཚངས་པར་སྤོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། །

༈ ཁིམ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་བུད་མེད་ཀིས་འཁིག་པའི་ཕིར་ཚུར་ལ་བརོད་པ་སྟེ་འདྲིད་པ་

<<བི་>>དེར་དགེ་སློང་འགོ་བར་མི་བ་གནས་པར་ཡང་མི་བའོ། །དགོན་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་མི་

མ་ཡིན་པས་འཁིག་པ་བརྟེན་པ་ལ་སོགས་པ་གནོད་པའི་ཕིར་བརྩལ་བའམ་རྩལ་དུ་འོང་བ་དེར་

གནས་པར་མི་བ་འདུག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བས་ཁུ་བ་འཛག་པའི་

སྣོད་རྐལ་བུ་བཅང་བར་བའོ། །ཆོས་གོས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་སེམས་ཀིས་བཅང་<<ལུང་>>ངོ་། །༸འཛག་སྣོད་དེ་ཅི་རས་ཅི་ཞིག་ལས་བ་ཞེ་ན། རའམ་རི་དྭགས་

སམ་བི་བའི་པགས་པ་ལས་སོ། །བི་ལ་དང་ལུག་ལྤགས་ལ་སོགས་པ་ལ་བས་ན་ཡང་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །༸འཛག་སྣོད་དེ་དྲི་མི་ང་བར་ཏེ་དྲི་མི་ཞིམ་པར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་བསྐ་བ་ཨ་རུ་ར་ལ་

སོགས་པ་ཕེ་མས་བཀྲུ་བ་དང་བསྐམ་པར་བའོ། །བཀྲུ་བ་དང་སྐམ་པ་དེའི་དུས་ཀི་ཆེད་དུ་འཛག་

སྣོད་གཉིས་པ་གཞན་འཐེབ་ཅིག་བའོ། །ཁུ་བ་ཧ་ཅང་མང་བས་འཛག་སྣོད་ལྡར་བར་གྱུར་ཅིང་གཤེར་

ན་ཕྲུ་བླུག་གོ །སྟེ་རློད་གཞུག་པར་བའོ། །ཕྲུ་བླུག་གོ་ཞེས་སྨས་ན་ཕྲུ་ཅི་འདྲ་བ་བླུག་ཅེ་ན། བེ་མའམ་

སའིའོ། །ཕྲུ་བླུག་གོ །ཟན་ཟ་བ་དང༌། མཆོད་རྟེན་ལ་ཕག་འཚལ་བའི་ཚེ་འཛག་སྣོད་དེ་དབང་པོ་

ལས་ཕོག་ལ་དབང་པོ་བཀྲུས་ཏེ་དུས་དེ་གཉིས་སུ་དེ་མེད་པར་བའོ། །མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་

ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་སོ། །     ། །

༈ རྨའི་སོ་གསུམ་གི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། ཁའི་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའི་ཕོགས་ཀི་

དང་པོ་ནི་སོ་ཕན་ཆད་དུ་བཅུག་ན་ཕམ་པ་སྐྱེད་དོ། །བཤང་བའི་ལམ་གི་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའི་ཕོགས་ཀི་

དང་པོ་ནི་བུ་གའི་སྦུབས་ཀི་མཐའ་ཡན་ཆད་དུ་བཅུག་ན་ཕམ་པ་སྐྱེད་དོ། །འཛུམ་པའི་མཚམས་ལས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འདས་ན་ཕམ་<<བི་>>པ། བུད་མེད་ཀི་ཟག་བེད་ཀི་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའི་ཕོགས་ཀི་དང་པོ་ནི་པགས་རིམ་

རྨའི་ཁ་ཤུན་ཡན་ཆད་དུ་བཅུག་ན་ཕམ་པ་སྐྱེད་དོ། །ཕོའི་དབང་པོའི་ཚད་ཇི་ཙམ་འདས་ན་ཞེ་ན། ཕོའི་ཟག་བེད་

དེའི་ནོར་བུ་ནི་ཕོའི་དབང་པོའི་རྩེ་མོ་སྟེ་མཐེབ་བོའི་རྣམ་པ་འདྲ་བའོ། །ནོར་བུའི་ཚིགས་ལས་འདས་པ་བཅུག་

པ་ཉིད་ནི་བཅུག་པ་དེའི་མཐའ་སྟེ་བཅུག་པ་ཉིད་ཀི་མཐའའོ། །ཕོའི་དབང་པོ་རིལ་གིས་མ་འདས་ཀང་ཕམ་

པར་འགྱུར། ༸ཉམས་པ་དག་ལ་ནི་སྦོམ་པོར་རོ་ཞེས་སོས་ན་ཉམས་པའི་དབེ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྨའི་སོའི་ཕོགས་

ཀི་ཕམ་པ་སྐྱེད་ནུས་ཀི་མཚམས་ཀི་དང་པོ་ནི་ཁའི་དང་པོ་སོ་ཕན་ཆད་དང་བཤང་ལམ་གི་བུ་གའི་སྦུབས་ཀི་

མཐའ་ཕན་ཆད་དང་ཟག་བེད་ཀི་པགས་རིམ་ཡན་ཆད་དེ་གསོན་པོའམ་རོའི་རྨའི་སོ་གསུམ་གི་ནང་སོག་ཆགས་ཀིས་

ཅུང་ཟད་ཟིན་ཤས་ཆུང་ངུ་ཟོས་པ་སྦྲུལ་དང་སེ་མོང་དང་སིག་པ་དང་ལ་སོགས་པ་ཕིའི་སོག་ཆགས་ཀིས་ཅུང་

ཟད་ཟོས་པ་ཉིད་དང་ཤས་ཆེར་ཟིན་པ་ཉིད་ཕིའི་སོག་ཆགས་ཀིས་ཤས་ཆེར་ཟོས་པ་དང་༸རྨའི་སོ་གསུམ་

སྐྲངས་ལྡོར་གྱུར་པ་ཉིད་དང༌། རྨའི་སོ་གསུམ་གི་རུལ་མྱགས་པ་ཉིད་དང་མྱགས་པ་ཤ་ཟག་པ་

ཉིད་དང༌། རྨའི་སོའི་ནང་ཉིད་ནས་དེའི་དྲི་མ་ལས་སྐྱེས་པའི་སོག་ཆགས་དག་གིས་ཟོས་པ་སྦྲུལ་དང་

སིན་བུ་ལ་སོགས་པས་ཟོས་པས་ཞེས་པའི་འགེལ་ཆུང་ལས་ཕིའི་སོག་ཆགས་སུ་བཤད་ཀང་ཊིཀ་ལས་ནང་གི་སོག་

ཆགས་སུ་བཤད་པ་དེ་ལེགས་སོ། །ཉིད་ལྟ་བུ་ནི་རྨའི་སོ་རྣམས་ཉམས་པ་ཉིད་དོ། །ཁའི་དང་སོ་ཕན་ཆད་

ལ་སོགས་པ་ཕམ་པ་སྐྱེད་པར་ནུས་ཀི་ཕོགས་ཀི་དང་པོ་ཉམས་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་གི་ཕོགས་ཀི་དང་པོ་མ་ཉམས་ན་

མཆུ་ལ་སོགས་པ་ཕི་རོལ་ཉམས་ཀང་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །༸ལུས་ཉམས་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང་རྨའི་སོ་ཉམས་པར་མི་

འགྱུར་བར་བསྟེན་པའི་ཕིར་བགོད་པར་བ་བ་ཕོ་མོ་མ་ནིང་གི་ཕེད་བཅད་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ན་སད་པ་

མེད་ཕམ་པ་སྐྱེད་དོ། །རོ་རྐེད་པར་བཅད་པའི་སོ་གསུམ་གང་དུ་སྤད་ཀང་ཕམ་༸ལུང་ལས་བུད་མེད་ཕེད་དུ་

གཤགས་པ་ལས་བསྟེན་པར་བ་བ་ཁ་དང་བཤང་ལམ་དང་མོའི་དབང་པོའི་དབུས་ཕེད་ཚལ་དུ་གས་པ་ལ་

སོགས་པས་ཕེ་བའི་མཚམས་ཡང་ཕིར་འབོར་བ་སྦྱར་མཚམས་མི་མངོན་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སད་པ་མེད་དོ། །

༸རོ་ལྟ་བུ་མོ་མཚན་ནས་ལུས་ཆུ་གཤགས་སུ་གཤགས་ཏེ་སླར་སྦྱར་ནས་སྦྱར་མཚམས་མི་མངོན་པ་ལ་

སྤད་ན་ཕམ་པར་འགྱུར། ༸རྨའི་སོའི་མཚམས་འབོར་བ་སྦྱར་མཚམས་མངོན་པ་ལ་སྤད་ན་ནི་ཚིགས་འོག་

མར་སྦོམ་པོར་རོ། །མི་མངོན་པ་ལ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ལ་ནི་མངོན་པ་ལ་ཉེས་བས་སོ། །སྦོམ་པོའི་དབང་

དུ་བས་པ་ནི་འདི་མན་ཆད་ནས་མཐའ་ཉིད་བརོད་པ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་དོ། །ཕག་དང་སྤེའུ་དང་བ་ལང་ལ་

སོགས་པ་མེ་ལ་སོགས་པས་བཙོས་པ་སྤུ་དང་བཅས་པའི་སྤུ་མེད་པ་དག་ལ་རྨའི་སོ་དག་ཏུ་འཁིག་པ་

སྤོད་ན་སྦོམ་<<ཊིཀ་>>པོའོ། །ཕམ་པ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས། རྨའི་སོ་རྣམས་ཉམས་པ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེའང་སྤི་བཙོས་པས་བེ་བག་རྨའི་སོ་ཡང་ཚོས་ཏེ་ཉམས་པའོ། །༸རོ་རྐེད་པར་བཅད་

པའི་ཁར་རྩོལ་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཡང་མགོ་བཅད་པའི་ཁར་འཛུད་པར་བེད་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །གལ་

ཏེ་ཁུ་བ་འབིན་པའི་བསམ་པས་མགོ་བཅད་པའི་ཁར་རྩོལ་བར་བེད་ན་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཏེ་སྤིར་བསྟན་

ལས་གསུངས་སོ། །བསྟེན་པར་བ་བ་རྨའི་སོ་གསུམ་པོ་དང་བསྟེན་པར་བེད་པ་ཕོའི་དབང་པོ་ལུས་

ལས་ཐ་དད་པར་བས་ཏེ་བཅད་ནས་འཛུད་པ་གཉིས་ཀི་ལྟུང་བ་སྦོམ་པོའོ། །བསྟེན་བ་དང་བསྟེན་བེད་

གཉིས་པོ་གཅིག་བཀོལ་གཅིག་མ་བཀོལ་གི་མུ་ལས། གཞན་པ་གཉིས་ཀ་བཀོལ་བའི་མུ་དང་གཉིས་ཀ་མ་བཀོལ་

བའི་མུ་གཉིས་ཀང་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་རང་ལས་གཞན་གི་བསྟེན་བ་བསྟེན་བེད་གཉིས་དང་རྨ་དང་རྨ་

སྦྱོར་བ་ལྟ་བུ་རིགས་མཐུན་ལས་གཞན་རིགས་མི་མཐུན་པའི་བསྟེན་བ་བསྟེན་བེད་ཕན་ཚུན་དུ་སྦྱོར་བར་

བེད་ན་སྦོམ་པོའོ། །རྨའི་སོ་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་བུ་ག་ལུས་མཚོན་གིས་དྲལ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅོས་

43མ་དང་མིད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་པོ་ནས་དོད་པ་<<ཊི་>>ལས་བཅད་པ་དང་མ་བཅད་པ་ལ་ཡང་

ངོ་། ། སྟེ་སྦོམ་པོའོ། །ལུང་ལས། སྒོག་རུས་ཀི་སྦུ་གུར་བེད་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །འཁིག་པ་བསྟེན་

43  བཅོས། <<རང་(ཀ་༡༦༨)>><<ཊིཀ་(ཀ་༢༦༡)>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་༡༧༡)>>བཅས། <<མ་>>བཙོས། <<ཞང་>> 
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པར་བ་བ་མ་ནིང་མོ་ཕོའི་དབང་པོ་ཤོང་བའི་སྦུབས་མེད་པའི་བུ་ག་དེ་ལུས་ལས་བཅད་པ་དང་མ་བཅད་

པ་ལ་ཡང་ངོ་། །སྦོམ་པོའོ། །ཁའི་མཆུ་གཉིས་ལའོ། །མི་ཚངས་པར་སྤད་པའི་ཕིར་ཕོ་མཚན་གིས་རེག་ན་

སྦོམ་པོའོ། །མཆུ་གཉིས་ཕན་ཆད་ནས་སོའི་ཕི་རོལ་ཀི་མཚམས་ལ་ཐུག་པར་གྱུར་པ་ཕན་ཚུན་དུ་རྩོལ་ན་

སྦོམ་པོར་རོ། །འཛག་སྣོད་དུ་འདོད་ཆགས་ཀི་སེམས་ཀིས་འཛུད་ན་སྦོམ་པོའོ། །ཕོའི་དབང་པོ་རྐེད་པར་

བལྟབ་པ་སྟེ་འཇུད་པ་དང་ཕོ་མཚན་བཀིས་པ་དང་མོ་མཚན་གཡོགས་པ་མི་རེག་པར་འཇུད་པ་

གཉིས་ལ་སྦོམ་པོ་གཉིས་སོ། །མི་རེག་པར་འཇུག་པ་ལ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་ན་རྣམ་འབེད་ལས་གཡོགས་མ་ཅན་

ཉིད་དག་ལ་ནི་ན་སད་པ་མེད་དོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ལུང་ཞུ་བ་ལས་གཡོགས་མ་འཐུག་སབ་ཀི་ཁད་པར་

གིས་མི་འགལ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་སྔར་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་མཐའ་ཕམ་པ་ཉིད་དུ་བརོད་པའི་

གཡོགས་པ་དེ་ནི་བདེ་བ་ཉམས་མྱོང་ལ་མི་གནོད་པའི་བསྒིབས་པ་ཙམ་པོ་སྟེ་བསྒིབས་པ་ཙམ་པོ་དེས་

གཡོགས་པ་ལ་རྩོལ་བེད་ཡན་ལག་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀི་བརྩལ་བ་ཡུལ་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་དུ་དྲོད་དང་

ལྡན་པར་རེག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །སེང་རས་སམ་གོས་སབ་མོས་དཀིས་ཏེ་

བཅུག་ན་ཅིར་འགྱུར་མཐར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་ཞུ་བ་ལས་བཤད་དོ། །༸ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་མཐའ་ཉིད་བརོད་པ་

ལས་གཞན་ལུང་ཞུ་བ་ལས་སྦོམ་པོར་བརོད་པ་ཉིད་གིས་གཡོགས་པ་ཉིད་ནི་གོས་ཐུག་པོས་གཡོགས་

པས་མི་རེག་པར་འཛུད་པས་སྦོམ་པོར་རྣམ་པར་བཤད་དེ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གིས་

ཕིང་པའམ་:གོ་བ་44སྟུག་པོས་དཀིས་ཏེ་བཅུག་ན་ཅིར་འགྱུར་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་ཞུ་བ་ལས་སོ། །ཕམ་

པར་འགྱུར་བ་དང་པོ་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །     ། །

༈ དགེ་སློང་སྨོའམ་སེམས་འཁྲུགས་སམ་ཚོར་བས་གཟིར་ཏེ་བདག་ཉིད་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོར་

བདག་ཉིད་ཀིས་མི་ཤེས་མི་<<བི་>>དྲན་ན་རང་བཞིན་ཉམས་པའོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་ལས་བཤད་

44  གོ་བ། <<མ་>><<སེར་>>གོ་ག <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རང་བཞིན་ལས་ཉམས་པ་ནི་རང་བཞིན་ལས་ཉམས་པ་སྟེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་ཉམས་པ་

ཡིན་ནོ། །དེས་ནི་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་སོགས་ཅི་བས་ཀང་ལྟུང་བ་གང་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ་། །༸ཉམས་པ་དག་

ལ་ནི་སྦོམ་པོར་རོ་ཞེས་སས་ན་ཉམས་པ་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། ཉམས་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། མོ་<<བི་>>མཚན་

ནང་འབའ་ཞིག་ཉམས་པ་དང་ནང་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕི་རོལ་ལོ། །ཡང་ཉམས་པའོ། །ནང་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕི་

རོལ་ཡང་ཉམས་པ་ལ་ཕི་རོལ་ཉམས་པ་ཞེས་གསུངས་ཀི་ཕི་རོལ་འབའ་ཞིག་ཉམས་པ་ནི་མ་ཡིན་<<ཊི་

>>ནོ། །དགེ་སློབ་མས་འཁིག་པ་བསྟེན་པའི་ཕིར་གཞན་སྐྱེས་པ་འཁིག་པ་བསྟེན་ནུས་ལ་ཁས་

བླངས་པ་ན་དགེ་སློབ་མའི་བསླབ་པའི་གཞི་བཅུ་གཉིས་པོ་རྣམས་འཁྲུགས་པ་ཉིད་དོ། །དེ་མེད་པར་

འགྱུར་རོ། །སྔར་བླངས་པ་དགེ་ཚུལ་མའི་བསླབ་པ་ནི་འཁྲུགས་པ་མ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །བསླབ་པ་འཁྲུགས་པ་དེ་

ལ་དགེ་སློབ་མའི་བསླབ་པ་དེ་ཡང་བསྐྱར་ཏེ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ལོ་གཉིས་སུ་བསད་པ་ནི་ཁིམས་

ཕི་མ་ཕོག་ནས་<<བི་>>བརྩིའོ། །འཁིག་པ་བསྟེན་པའི་ཕིར་གཞན་ལ་ཁས་བླངས་པ་དེ་ནི་དགེ་སློང་གི་ལྟུང་

བ་སྦོམ་པོའོ། །མི་ཚངས་སྤོད་ཕམ་ནི་སྦྱོར་བ་ལུས་ཀི་བེད་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་སྦྱོར་བ་ངག་ཏུ་སྨས་ཙམ་གིས་མི་

ཚངས་སྤོད་ཀི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ཡོད་དེ་སྦོམ་པོ་འདིའོ། །༸བསྟེན་བར་བསྟེན་བེད་མ་ཤོང་སྟེ་མ་ཆུད་ན་ཡང་

ངོ་། །སྟེ་སྦོམ་པོའོ། །ཟག་བེད་དུ་ཟག་བེད་ཆུད་པར་བ་བའི་ཕིར་ལག་པར་རྨ་ཉེད་རྨའི་སོ་སྦལ་བར་བེད་

ན་ཡང་ངོ་། །སྟེ་སྦོམ་པོའོ། །༸དགེ་སློང་གིས་ཀླུ་མོ་མིར་སྤྲུལ་པ་ལ་འཛུད་པ་ན་སྦྲུལུ་རིང་པོར་གྱུར་ཏེ་དེ་ལ་

འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་དང་དགེ་སློང་གིས་མོའི་བསྟེན་བར་འཛུད་པ་ན་ངོ་ཚ་བས་ཀུན་ཏུ་འདོད་

ཆགས་མ་སྐྱེས་ན་སྦོམ་པོའོ། །ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་གང་ཤུ་ལ་སོགས་པས་བརོལ་བའི་ཕིར་

འདོད་ཆགས་ཀི་རོ་མ་མྱོང་ན་སྦོམ་པོའོ། །ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་སུ་མི་རུང་བ་བཅུག་ན་སྦོམ་

པོའོ། །འདོད་ཆགས་ཀི་རོ་མ་མྱོང་ན་སྟེ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་ལས་སུ་རུང་བ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་<<ཊི་

>>རོ། །༸ལུས་ཆེ་ཆུང་ཞུགས་ཏེ་ལག་པས་ཡུལ་གི་ལག་པར་གཟུང་དུ་མི་ཆོག་པ་དང༌། རྐང་པས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རྐང་པར་དང༌། ཚིགས་ཀིས་ཚིགས་སུ་དང༌། འདོམས་ཀིས་འདོམས་སུ་འཇུག་པར་མི་

རུང་བ་ལྟ་བུར་བརྟེན་དུ་མི་རུང་ན་སྦོམ་པོའོ། །འཁིག་པའི་རོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མི་མྱོང་བ་ཡིན་ནོ་ལག་

པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་མི་རུང་བ་ཉིད་ཀིས་ན་བསྟེན་པར་བ་བ་ཡང་མི་རུང་བ་ཉིད་དུ་མངོན་ཏེ་ཞེས་ཊིཀའོ། །

༸བུད་མེད་ཀིས་བརྩལ་བ་ན་སྤད་པའི་སེམས་གཡོ་བ་ཉིད་ཙམ་སྟེ་འཁིག་པའི་རོ་མ་མྱོང་བ་ལ་

སྦོམ་པོའོ། །ཤིང་དང་བ་སོ་དང་རོ་བ་དང༌། གོས་ལས་བུ་མོའི་གཟུགས་བས་པ་ལ་

བརྩལ་བ་ན་གལ་ཏེ་ནང་<<ཊི་>>ན་གནས་པའི་འདྲེ་ལ་སོགས་པས་མོའི་དབང་པོ་ཙམ་དོད་ཅིང་

དེར་བཅུག་ན་སྦོམ་པོའོ། །ནང་ན་གནས་པའི་འདྲེ་ལ་སོགས་པས་རྐང་ལག་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་ཐམས་

ཅད་དུ་རེག་པ་སྟེར་ན་དངོས་གཞིའོ། །བགོད་པར་བ་བ་རོགས་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །འཁིག་པ་

བསྟེན་པའི་དོན་དུ་བུད་མེད་ལ་རྩོལ་བའི་གང་ཟག་གིས་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་སྟེ་མོའི་དབང་པོར་

དགེ་སློང་གིས་རྐང་པ་འཇུད་ན་སྦོམ་པོའོ། །ཁ་དང་བཤང་ལམ་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་<<ཊི་>>ནོ། །བསྟེན་

པར་བ་བ་མོའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཕོའི་དབང་པོས་རེག་པ་དེ་ཙམ་ལ་

གཞོལ་བ་སྟེ་ཕི་རོལ་ལ་རེག་པ་ཙམ་གིས་བསམ་པས་<<ཊི་>>ཕི་རོལ་ཏུ་རེག་ན་སྦོམ་པོའོ། །ཚུར་

ཤོག་བདག་ཅག་གཉིས་མི་ཚངས་པར་སྤད་དོ་ཞེས་རང་དང་བསྟེན་པའི་ཕིར་གཞན་ལ་བསོ་

ནའོ། །སྦོམ་པོའོ། །སོང་ལ་མི་ཚངས་པར་སྤོད་ཅིག་ཅེས་གཞན་དང་བསྟེན་པའི་ཕིར་གཞན་ལ་བསོ་ན་སྦོམ་པོའོ་

ཞེས་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་ཀང་གསུངས་སོ་སྔ་མ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཚེ་ན་སྦོམ་པོའོ་ཕི་མ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་ཚེ་ན་སྦོམ་

པོའོ། །༸དང་པོ་འདོད་ཆགས་ཀིས་ལས་སུ་རུང་བ་མ་ཡིན་ཀང་རང་བཞིན་ངོ་བོ་ཉིད་གིས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

དབང་པོ་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད་བཅུག་པ་ཡིན་ན་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ན་མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་བ་ན་སད་

པར་བ་བ་མེད་དེ་ཕམ་པ་སྐྱེད་དོ། །མདུན་མ་མོའི་དབང་པོ་དང་ཕི་མ་བཤང་ལམ་གཉིས་སྦྱོར་བ་

གང་དུ་བརྩལ་བ་དེ་ལས་གཞན་དུ་འདོད་ཆགས་གྲུབ་སྟེ་མཐར་གཏུགས་པ་ལ་ན་སད་མེད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དོ། །མདུན་ན་མོར་ཉུག་ཅིང་ཕི་ན་མོར་ཁུ་བ་བླུག་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །སོ་<<བི་>>གསུམ་ཆར་དུ་སྤད་ལ་སོ་

ཐ་མ་གཅིག་ཏུ་འདོད་ཆགས་གྲུབ་པར་བའོ་སྙམ་སྟེ་ལམ་གཅིག་ཏུ་དང་པོར་བརྩལ་ཞིང་དེ་ནས་ལམ་ལྷག་མ་

གཞན་རྣམས་སུ་བརྩལ་བར་བའོ་སྙམ་པ་ལ་སོ་<<བི་>>དང་པོར་འདོད་ཆགས་གྲུབ་ན་ཡང་ན་

སད་པ་མེད་དོ། །སོ་གཉིས་སུ་མ་སྤད་པའི་ཕིར་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བ་མིན་ཏེ་ཕམ་<<ཊི་>>མོ། །དགེ་སློང་

ཉམས་པ་མེད་པར་བདག་ནི་ཉམས་པའོ། །དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ཞིག་པའོ། །

སྙམ་པའི་བསམ་པ་ཅན་གིས་བཅུག་པ་ལ་ཡང་ན་སད་པ་མེད་དོ། །ཕོ་<<ལུང་

>>མཚན་གི་ནད་ལ་སོགས་པའི་ནད་དང་བལ་བར་45བ་བའི་དོན་ཉིད་ཀིས་བཅུག་པ་ལ་ཡང་ན་

སད་པ་མེད་དོ། །མོའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལམ་༸གསུམ་ལ་ལམ་གསུམ་པོ་ལས་གཞན་ཉིད་དུ་ངེས་

པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་ལམ་གསུམ་པོ་ཡིན་ནམ་བརླ་ལ་སོགས་པའི་བར་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་<<ཊི་>>ཡིད་

གཉིས་ཟ་བས་བཅུག་པ་ལ་ཡང་ན་སད་པ་མེད་དོ། །ལམ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་ལམ་དུ་

འདུ་ཤེས་པ་དང་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་དེ་གཉིས་ཀིས་བཅུག་ན་སྦོམ་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཉིད་དོ། །དགེ་

སློང་བ་ལང་ལ་སོགས་པས་བརོས་པ་རེག་<<བི་>>འཆོས་ཏེ་བུད་མེད་ཀི་སྟེང་དུ་འགེལ་བ་རེག་

པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མི་བེད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འཇིགས་སྐྲག་པས་ཉམ་ཐག་པའི་བུད་མེད་

ཀིས་དགེ་སློང་གི་མགུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་མི་འདོད་མི་དགའ་བཞིན་དུ་འཁྱུད་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་

བར་མི་བེད་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །སོ་ཁང་ལྟ་བུ་ལ་བུད་མེད་དང་དགེ་སློང་ཕས་བྱུང་ཚུལ་བྱུང་སྟེ་དགེ་སློང་གི་མཆུར་

བུད་མེད་ཀི་མཆུས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་རེག་པ་ལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་མེད་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །ཁའི་མཆུ་གཉིས་

རེག་པ་ལ་ཞེས་ཁ་ཅིག་འཆད་ཀང་རྨ་དང་ཡན་ལག་གི་མཆུ་གཉིས་རེག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་སྟེ། ལུང་འདུལ་བེད་

ལས། དགེ་སློང་ཞིག་བསོད་སྙོམས་སྤད་པ་ལ་སོ་ཁང་དོག་པ་ཞིག་ནས་བྱུང་བ་དང་བུད་མེད་གཅིག་ཀང་ནང་དུ་

45 བར། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༡༧༥)>><<ཊིཀ་(ཀ་༢༧༠)>><<ཞང་>><<རིན་(ཀ་༡༧༤)>> <<ཆུང་(ཀ་༡༢༧)>>      བའི། <<མ>><<ས>><

<སེར>><<གུ>>      
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འཇུག་པ་དེའི་མོ་མཚན་གིས་དེའི་ཕོ་མཚན་ལ་རེག་པར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །༸དགེ་སློང་ཕས་ཁིའི་མདུན་དུ་ཟག་བེད་ཕིར་ཕྱུང་སྟེ་གཅིན་གཅི་བར་མི་བའོ། །ཡན་ལག་གི་རྣམ་

པ་ཟིན་པ་སང་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །དགོན་པ་གང་དུ་མི་མ་ཡིན་ནམ་གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པས་སོག་གི་

བར་ཆད་འབྱུང་བའི་དགོན་པ་དེར་གནས་པར་མི་བའོ། །མིའམ་ཅི་མོའི་བྱུང་བ་ལས་སོ། །ཆུ་

ཀླུང་གང་ན་ཉ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་བཟུང་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་དྭོགས་ཡོད་པས་དེ་

འཛིན་པའི་འཇིགས་པ་ཡོད་པའི་ཆུ་ཀླུང་དེར་དགེ་སློང་གིས་སྒེན་མོར་ལུས་ལ་རས་ཀིས་མ་

དཀིས་པར་རྒལ་བར་མི་བའོ། །ཆུ་ཀླུང་དེར་དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་ལ་རེག་པ་སང་བའི་ཕིར་ཤེས་

བཞིན་དུ་གྲུ་རྒལ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་བ་ལང་གི་ནང་དུ་ཡང་ཤེས་བཞིན་དུ་འགོ་བུད་མེད་

ལ་རེག་པ་སང་བའི་ཕིར་ཤེས་བཞིན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་ཁོན་པ་ཡང་ཤེས་བཞིན་དུ་བརྟག་

བུད་མེད་ལ་རེག་པ་སང་བའི་ཕིར་ཤེས་བཞིན་དུ་བརྟག་པར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་བསོད་སྙོམས་ལ་

ཡང་ཤེས་བཞིན་དུ་གོང་དུ་རྒྱུ་བར་བའོ། །ཡང་ཞེས་བ་བའི་སྒ་དེ་གསུམ་ནི་ཤེས་བཞིན་དུ་ཞེས་བ་བ་ལ་

བསྙེག་པའི་ཕིར་ཏེ་ཤེས་བཞིན་དེ་གསུམ་ནི། ཊིཀ་ལས། ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བུད་མེད་ལ་རེག་པ་སང་བའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་སོ། །༸རབ་<<བི་>>ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་ཞིག་འོང་ན་ཕོ་ཡིན་ནམ་མོ་ཡིན་ཞེས་ལེགས་པར་ཏེ་

གཏན་ལ་ཕེབས་པར་སོ་སོར་བརྟག་པར་བས་ནས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བའོ། །བུད་མེད་སྐྱེས་པ་

གཞོན་ནུ་འདྲ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་དགེ་སློང་དག་གི་ནང་དུ་གཞག་ན་གནོད་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་<<ཊི་

>>རོ། །འདི་ནི་དཔེ་སྟེ་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱོར་བ་ལྷོད་ན་ཉེས་བས་ཞེས་རང་འགེལ་ལོ། །

༸དགེ་སློང་གིས་གཅིག་པུ་བླ་གབ་སྟེང་གཡོགས་མེད་པར་གོས་46མི་དབབ་བོ། །དགེ་

སློང་གཅིག་པུ་གཉིད་ལོག་པ་དེའི་ཤམ་ཐབས་བུད་པ་ན་དགེ་སློང་དེ་ལ་བུད་མེད་ཀིས་བརྩལ་བ་ལས་འདི་གསུངས་

46  གོས། <<སྣར་>><<པེ་>><<རང་(ཀ་༡༧༧)>><<ཊིཀ་(ཀ་༢༧༣)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་༡༧༥)བློས། <<སེ་>><<ཅོ་

>>      ལོགས། <<ཆུང་(ཀ་༡༢༨)>>      བླས། <<མ་>>       གས། <<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སོ། །༸སྐྱེས་པས་ཐུག་ཐུབ་ཏུ་མི་ཚངས་པར་སྤད་དུ་འོང་པ་དགག་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་མས་གནས་ཁང་

སོ་མ་བཅད་པ་སོ་ཕེ་བ་དེར་གཅིག་པུར་མ་ཟད་ཟླ་མོ་ཡོད་ཀང་གོས་མི་དབབ་པར་མ་ཟད་སྙོམས་པར་

འཇུག་པར་ཡང་མི་བའོ། །ཡང་ཞེས་པས་དོན་གཉིས་བསྟན་ཏེ་ཟླ་མོ་ཡོད་ཀང་ཞེས་པ་དང་དེར་གོས་དབབ་

པར་ཡང་མི་བ་ཞེས་བསྟན་ཏེ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དང་པོ་འདུལ་

བེད་ཀི་སྐབས་སོ། །མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼མ་བིན་ལེན་པའི་ཕམ་པ།༽

༈ གང་བས་ན་མ་བིན་པར་ལེན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་གིས་རྐུའམ་གཞན་མངོན་སུམ་དུ་

རྐུར་བཅུག་པ་དག་གིས་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །བང་ཆེན་དུ་མངགས་ཏེ་རྐུར་བཅུག་པས་

ཀང་ངོ་། །ཕམ་པར་འགྱུར་རོ་མངགས་པའི་མངགས་པས་བརྐུས་པ་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །ཅི་

ཞིག་བརྐུ་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། རས་དེའི་བདག་པོས་མ་བིན་པའོ། །བུད་མེད་དམ་སྐྱེས་པའམ་མ་ནིང་གིས་

མ་བིན་པ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ལ་སོགས་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་ལ་སོགས་

པའོ། །སེམས་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན། རྐུ་སེམས་ཀིས་སོ། །རས་དེ་བདག་པོ་གང་གིས་བཟུང་བ་ཞེ་ན། མིའི་

རྒྱུད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དེ་རྐུའམ་རྐུར་བཅུག་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བའོ། །མི་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་ཀིས་

ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ནི་ན་སད་དོ། །དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དེར་

ངེས་པའི་འདུ་ཤེས་པས་སམ་གཞིའི་རྣམ་པ་མ་དོར་བའི་ཡིད་གཉིས་ཀིས་སོ། །ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ཡན་

ལག་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ནི། བཙོ་བླག་མཁན་གི་གོས་རླུང་གིས་ཁེར་བ་ཉིད་ན་བཙོ་བླག་མཁན་གི་བསམ་

པས་མ་བཏང་བ་ནི་དང་པོའི་བདག་པོ་ཉིད་བཙོ་བླག་མཁན་དང་མ་བལ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་

བརྐུས་ན་བཙོ་བླག་མཁན་ལ་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་སྐྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །བསམ་པས་བཏང་ན་ནི་དེ་དགེ་སློང་གིས་བརྐུས་

ཀང་ཕམ་པར་མི་སྐྱེད་དོ། །ཞེས་སེལ་བ་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་སེལ་བ་དངོས་སུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གསུངས་པ་ནི། དགེ་སློང་གི་ཆོས་གོས་ཆོམ་རྐུན་པས་ཁེར་བ་ཉིད་ན་དགེ་སློང་གི་བསམ་པས་མ་བཏང་བ་ན་དང་པོའི་

བདག་པོ་དགེ་སློང་རང་ཉིད་དང་མ་བལ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་དགེ་སློང་གིས་ནན་གིས་བཀུག་ཀང་ཕམ་པ་མི་སྐྱེད་

དོ། །ཞེས་པའོ། །བསམ་པས་བཏང་ན་ནི་དེ་ནན་གིས་བཀུག་ན་ཕམ་པ་སྐྱེད་དོ། །ཞེས་ཡན་ལག་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་

པ་ཡིན་ནོ། །

བདག་པོ་དང་བཅས་པའི་དུད་འགོའི་རས་བརྐུས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་སྨ་མི་

ཤེས་པ་དུད་འགོ་བ་དང་རྟ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ལྟ་བུ་ནི་ཞལ་ཏ་བེད་སྐྱོང་བར་བེད་པའི་མི་དེ་བདག་པོ་

ཉིད་ཡིན་པས་དེ་བརྐུས་ན་མི་ལ་བརྐུས་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དུད་འགོ་ལ་བཟའ་བཏུང་གི་

ཕིར་རྩ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་བིན་པ་ལ་ནི་ཞལ་ཏ་བེད་པའི་བསམ་པ་དང་འབེལ་བ་མེད་པར་ལྟོས་

མེད་དུ་དུད་འགོ་ལ་བིན་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་བརྐུས་ན་དུད་འགོ་ལ་བརྐུས་པའི་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །བ་

དང་རི་དྭགས་ལ་སོགས་ཡོད་པའི་ནགས་མེས་བཏང་བ་ལ་སོགས་ཀིས་རྒྱ་དང་རི་འཛུགས་པ་ལ་སོགས་

བསྡུས་པའི་ཐབས་དག་གིས་བཟུང་བའི་ཕིར་རྐང་བཞི་རི་དྭགས་དང་རྐང་གཉིས་བ་དང་རྐང་

མངས་སིག་རྐང་མེད་སྦྲུལ་ལིངས་བཏབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ལིངས་པ་མ་ཡིན་པ་

བདག་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་ལིངས་པ་བདག་པོ་ཡིན་པས་དེ་བརྐུས་ན་ལིངས་པ་ལ་བརྐུས་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནོ། །གཏེར་ལ་སོགས་པའི་རས་ལ་བདག་པོ་ཡོད་མེད་བེ་བག་མ་ཕེད་དམ་བདག་པོ་མི་ཡིན་ནམ་དུད་འགོ་

བེ་བག་མ་ཕེད་པ་སུའི་ཡིན་ཡང་རྐུའོ་ཞེས་བསམས་པ་ལ་ནི་གཞི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་

བཞག་གོ །ནོར་བདག་མི་ཡིན་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་དུད་འགོའི་ཡིན་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་<<བི་>>བརྐུ་བ་རས་

ཀི་རིན་ཐང་ནི་གང་དུ་བརྐུས་པའི་གནས་དང་གང་གི་ཚེ་བརྐུས་པའི་དུས་ཀིས་སོ། །ནི་རྣམ་པར་

བཞག་གི་གནས་གཞན་གི་རིན་ཐང་གནས་གཞན་དུ་མི་བརྩི་དུས་གཞན་གི་རིན་ཐང་དུས་གཞན་དུ་མི་བརྩིའོ། །

༸དགེ་སློང་གིས་རྐུ་བར་མ་བསམས་པའི་རས་འཁེར་བ་ལ་མ་བིན་པར་ལེན་པའི་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །བརྐུ་སེམས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་ལས་ཆོས་གོས་ཀི་གདང་བུ་བརྐུས་པའི་ཞར་ལ་ཆོས་གོས་མཆིས་ན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཆོས་གོས་བརྐུས་པའི་ལྟུང་བ་མེད་པར་གསུངས་སོ། །རང་གི་དང་གཡར་བའམ་བར་བའི་དང་ཡིད་

གཅུགས་པའི་སེམས་དག་གིས་བརྐུ་སེམས་མེད་པར་འདི་བདག་གིས་བསྐུར་རོ་ཞེས་གཞན་ལ་གོ་

བར་བས་ཏེ་བླངས་ན་མ་བིན་པར་ལེན་པའི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བརྐུ་སེམས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྐུ་

སེམས་མེད་པ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཞན་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་ལ་སོང་ཞིག་ཅེས་བསོ་བ་ལ་ལོངས་ཞིག་

ཅེས་ཟེར་བར་གོ་ནས་ལེན་པ་ལ་སོགས་གིས་ཀང་ངོ༌། །བསམ་པ་རྣམ་དག་སྙིང་རེས་སྦྱོར་བ་རྣམ་དག་རྫུ་

འཕྲུལ་ཏེ་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཆོམ་རྐུན་ལས་རས་འཕོགས་ནའོ། །ཕམ་ལྷག་གི་སྦོམ་པོ་

དང་ལྟུང་བེད་སོར་བཤགས་ཉེས་བས་ཀི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སྦྱོར་བ་མ་གནང་ཚད་བཟུང་ལས་གྱུར་པའི་

སྦྱོར་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །སྤིར་བསྟན་ཊིཀ་ལས་སྦོམ་པོ་དང་ལྟུང་བེད་ཀི་སྦྱོར་བ་ལ་སྦོམ་པོར་བཤད་དེ་

དགོངས་པ་བཙལ་ལོ། །༸ཕམ་པའི་སེ་ཚན་དེ་ལ་གལ་ཏེ་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ན་ཉེས་བས་ཏེ་དངོས་

གཞིའི་ན་སད་དང་སྦྱོར་བ་ཡིན་ན་སྦོམ་པོའོ། །སྤིར་བསྟན་ཊིཀ་ལས་ཕམ་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་ཉེས་བས་སུ་

བཤད་དེ་དགོངས་པ་བཙལ་ལོ། །༸ཕམ་པའི་སེ་མཚན་47གི་འོག་མ་ལ་ཡང་གལ་ཏེ་དངོས་གཞིའི་སྦྱོར་བ་

ཡིན་ན་སྦོམ་པོའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །དངོས་པོའི་རིན་ཐང་མ་ཚང་བར་མ་ཆོག་པ་བརྐུས་ན་

ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཡོད་ཀང་སྦོམ་<<ཊི་>>པོའོ། །དོན་ལ་བདག་པོ་ཡོད་ཀང་དབང་བར་ཤེས་པའི་

བདག་པོ་མེད་པའི་གཏེར་བརྐུས་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །

རང་གི་རས་ལ་གཞན་གིར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཏེ་བརྐུས་ན་ནི་མཐར་ཐུག་གི་སྦོམ་པོའོ། །རྣམ་པ་གཅིག་

ཏུ་ན་རང་གི་རས་ལ་རང་གིར་འདུ་ཤེས་ཏེ་རྐུ་ན་ནི་སྦྱོར་བའི་སྦོམ་པོའོ་དེའང་རང་གི་རས་གཡར་དུ་བཅུག་ནས་སྐྱིན་

མ་དབབ་པའི་བསམ་པས་བརྐུ་ནའོ། །མིའི་རས་ལ་:འགོ་བ་གཞན་གིར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཏེ་བརྐུས་ན་སྦོམ་

47  མཚན། <<མ་>><<སེར་>> ཚན།<<རང་(ཀ་༡༨༥)>> <<ཊིཀ་(ཀ་༢༨༢)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་༡༨༠)>><<མཚོ་

(༢༩༧)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པོར་འགྱུར་རོ། །48ཞེས་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་ཏེ་བསམ་པའི་སེལ་བའོ། །མི་ལས་:འགོ་བ་གཞན་དུད་

འགོ་དང་མི་མ་ཡིན་གི་ནོར་རས་བརྐུས་ན་སྦོམ་པོའོ། །49ཞེས་འགེལ་ཆུང་རྩ་འགེལ་དང་ལུང་

ལས་ཏེ་གཞིའི་སེལ་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་བདག་གིར་མ་བས་ཀང་ནོར་རས་འདམ་རབ་ལ་སོགས་པར་སྦ་

བ་དང༌། ཆུད་གཟན་པ་མེར་བསེག་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། རི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་རྒྱའམ་རིས་ཟིན་པ་

དེའི་<<ཊི་>>ཡང་མ་གྱུར་ཅིག་བདག་གི་ཡང་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྙམ་ནས་བཀོལ་ཏེ་བཏང་བ་དང་ལ་

སོགས་ནོར་བདག་དང་མི་ཕད་པར་བ་བའི་ཕིར་གནག་རྟ་བཅིངས་ཤིང་བཏགས་པ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་

ཅིང་ཊིཀ་ལས་བཅིང་བ་དང་སྐྲོད་པ་ལ་སོགས་པས་བདག་པོ་ལས་བལ་བར་བེད་ན་ཡང་ངོ༌། །སྦོམ་

པོའོ། །

༸ལུང་ལས་རི་དྭགས་ལ་སོགས་རྒྱའམ་རིས་ཟིན་པ་ན་དགེ་སློང་གིས་དུད་འགོ་དང་རྔོན་པ་གཉིས་ཀ་ལ་

སྙིང་རེ་དང་ལྡན་པའི་རྐུ་སེམས་ཀིས་བཏང་ན་ཉེས་བས་སོ། །བརྐུས་པའི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་

རང་དོན་འཚོ་ཆེད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྙིང་རེ་ཡོད་ཀང་ལྟུང་བ་གཏན་མི་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བཅས་པའི་རྟེན་ཅན་གི་

རིག་བེད་རྐུ་སེམས་ཀིས་སྐྱེད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །རྐུ་བའི་སྦྱོར་བ་སྔར་བས་ན་ཕིས་བཅོས་ཕིར་བཟློག་

ཀང་རྐུ་བའི་སྦྱོར་བ་དེ་མ་བས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་རྐུ་བའི་སྦྱོར་སྦོམ་བྱུང་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྦྱོར་བ་

ལ་སྦོམ་པོ་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་ཉེས་བས་སུ་སྨས་ན་དེ་གཉིས་ཀི་ས་མཚམས་གང་ཞེ་ན། བརྐུ་བའི་རས་ལ་ནོམ་

པའི་སྔ་རོལ་ནི་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་སྟེ་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ནོམ་པ་ནི་སྦྱོར་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་

ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །དགེ་སློང་གིས་གཞན་གི་རས་ཁུར་ཏེ་ལམ་དུ་འགོ་བ་ན་རྐུ་སེམས་ཀིས་ཕིར་ནུར་ཞིང་གོམ་

པ་ཕི་བའི་གོམ་པ་རེ་རེ་ལ་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། །རྐང་པ་བཏེགས་པ་གཞན་རེ་རེ་ལ་

48  + <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༡༨༩)>><<ཊིཀ་(ཀ་༢༨༥)>><<མ་>><<ཞང་>><<གུ་>><<མཚོ་(ཀ་༢༩༩)>><<རིན་(ཀ་༡༨༡)>>བདག་གི་

རས་ལ་གཞན་གི་ནོར་དུ་བསམ་སྟེ་བརྐུས་ན་ཡང་སྦོམ་པོ།   <<ཆུང་(ཀ་༡༣༣)>>-<<ས་>><<སེར་>>

49  + <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>><<མཚོ་(༢༩༩)>> - <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༡༨༩)>><<ཊིཀ་(ཀ་༢༨༥)>><<ཞང་>><<རིན་

(༡༨༡)>>  རྒྱུད་གཞན་གི་ཡང་ངོ་། ། <<ཆུང་(ཀ་༡༣༣)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཉེས་བས་རེ་རེར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་ཚོགས་པས་ན་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགོས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་

སེམས་ཅན་དེའི་གཞི་ལ་བརྐུས་པ་དང་མཚོན་བཏབ་པ་དང་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་སེམས་

ཅན་སོ་སོ་ལའོ། །སེམས་ཅན་ཚོགས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་སྨན་བེད་པ་ལ་ནི་གཞི་སེམས་ཅན་སོ་སོ་ལས་

ཀང་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཉལ་ཤོམ་འདུག་འགེང་དང་དམག་ལ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དེ་

བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་རོ། །ནོམ་ཉུག་བེད་པ་ན་སྦོམ་པོར་གསུངས་པས་གྲུ་ཕུར་

པ་ལ་བཏགས་པ་དགོལ་བ་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན་གྲུ་རྐུ་བའི་ཕིར་ཕུར་པ་ལས་བཀོལ་བ་ནི་གྲུ་ལ་

རེག་པ་གྲུ་ལ་ནོམ་ཉུག་བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །པས་དེའི་ཚེ་གྲུ་བརྐུ་བའི་སྦྱོར་སྦོམ་དུ་མི་འགྱུར་གི་སྦྱོར་བའི་

སྦྱོར་བ་ཉེས་བས་སོ། །གོས་མང་པོ་ས་ལ་བཏིང་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཁུར་དེ་བས་ནས་གཟོད་རྐུའོ་སྙམ་པས་རྐུ་བ་ལ་

ནི་ཁུར་བརྐུས་པ་ན་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའོ། །ཁུར་བཏེགས་ཏེ་འཕགས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ངོ་ཊིཀ་

དང་ལུང་ལས་ཀང་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །མེ་ཏོག་ལ་སོགས་བཏུས་ནས་<<ཊི་>>གཟོད་རྐུའོ་སྙམ་པས་རྐུ་བ་

ལ་ནི་ཕུང་པོ་བརྐུས་པ་ན་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའོ། །ཕུང་པོ་བཏེགས་ཏེ་འཕགས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེས་འགེལ་ཆུང་

ངོ་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་ཀང་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །ཆུའམ་འདམ་རབ་ལ་སོགས་པར་སྤིངས་པ་སྟེ་བིང་བར་བས་ཏེ་

རྐུ་བ་ལ་ནི་གནས་ཆུའམ་འདམ་རབ་ལ་སོགས་ཀི་སྟེང་ནས་བརྐུ་བ་རས་ཀི་སྟེང་བིང་སྟེ་རས་མི་སྣང་

བ་ན་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའོ། །

ཆུའི་གཏིང་དུ་ནོར་སོང་སྟེ་ཆུ་དྭངས་པས་སྟེང་ནས་བལྟར་སྣང་བ་ནི་སྦོམ་<<བི་>>པོའོ། །ལུང་རྣམ་

འབེད་ལས་སྤིངས་ཏེ་རྐུ་བའི་སྐབས་༸རྒྱ་གར་གི་འདུལ་འཛིན་ཁ་ཅིག་ན་རེ་གནས་ཀི་སྟེང་ནས་རས་ཀི་སྟེང་བིང་བ་

ན་ཕམ་པ་སྐྱེད་པ་མི་འཐད་དེ་དེའི་ཚེ་ན་རྐུ་སེམས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་ལུང་ལས། ཕིས་དབྱུང་ངོ་སྙམ་པའི་

བློས། ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་དོན་ནི་ཕིས་རྐུའོ་སྙམ་པའི་བློས་ཞེས་པ་སྟེ་དེའི་ཕ་རོལ་ན་རྐུ་སེམས་མེད་པར་ཤེས་སོ་

ཟེར་རོ་འོན་ཀང་ལུང་གི་ཚིག་དེ་ནི་ཕིས་རྐུའོ་སྙམ་པའི་བློས་ཞེས་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཕིས་དབྱུང་ངོ་སྙམ་

པའི་བློ་གོས་བསམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་བརྐུས་པ་རྐུ་བའི་བསམ་པས་མ་ཡིན་གི་བརྐུས་ཟིན་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བསྐུར་བའི་བསམ་པའོ། །དབྱུང་ངོ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་ཨུད་ཐར་ཞེས་སྐད་ཀི་

བིངས་གསུངས་ཏེ་ཨུད་50ཐར་ཞེས་པ་ནི་བརྐུ་བ་བསྐུར་བ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཊིཀས་སྐད་ཀི་བིངས་འདི་ཡང་

བསྐུར་བའི་དོན་ཡིན་གིས་བརྐུ་བའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །

མུ་ཏིག་གི་ཆུན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་དྲུད་ཅིང་བཤལ་ཏེ་བརྐུས་བ་ལ་ནི་གང་ལས་འདས་ན་ཞེ་

ན། འདྲེན་བེད་ངོས་ཀི་ས་གཞིའི་མཚམས་ལས་གང་འདས་ན་ཞེ་ན། འདྲེན་བེད་ངོས་ལས་ངོས་ཅིག་

ངོས་ཕི་མ་ཤོས་འདས་ན་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའོ། །བརྐུ་བའི་རས་དེས་ཁབ་ཅིང་ནོན་པའི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པའི་མཚམས་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ལ་མཚམས་དེ་ལས་འདས་ཀང་བརྐུས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོས་ན་མཚམས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མཚམས་དེའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་ས་ཞག་འདྲ་བར་

གོང་ཞིང་གྲུགས་པ་དང་ས་གཞི་སེར་ཀ་གས་པ་དང༌། ཡིག་འབྲུར་བིས་པ་དང༌། ཁ་དོག་

གཞན་ཚོན་སྣ་ཚོགས་བཀ་བ་དང༌། བར་མཚམས་སེག་དང་རེ་ལྡེ་ལ་སོགས་པ་དང་བར་ཆད་སྣང་

རྒལ་ལ་སོགས་པ་དག་གོ །ལུང་ལས་མུ་ཏིག་གི་ཆུན་པོ་གང་པོ་ཆེའི་སྟེང་ན་འདུག་པ་བཤལ་ཏེ་རྐུ་ན་འོག་གཞི་

སོག་ཆགས་རིད་པ་དང་ཉམ་ཆུང་བ་<<ལུང་>>ལ་ནི་རྩིབ་མ་ལ་སོགས་པ་མཚམས་ཐ་དད་

པར་བརྟག་51ཏུ་རུང་བ་རྣམས་མཚམས་སམ་བར་ཆད་ཉིད་ཡིན་ནོ། །རྩིབ་མ་ལ་སོགས་ལས་

འདས་ན་ཕམ། ཕྱུགས་ཆེན་པོ་རུས་པ་མི་མངོན་པ་ལ་ནི་ལུས་ལས་འདས་ན་ཕམ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ངོ་ལུང་ལས་ཀང་

དོན་དེ་ལྟར་བཤད། ས་གཞིར་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་གདིང་བ་བཏིང་བ་ཉིད་ཡོད་ན་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་གནས་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །མུ་ཏིག་ཆུན་བུ་ལ་སོགས་རྩྭ་བཏིང་བའི་སྟེང་ན་འདུག་པ་ལ་རྩྭ་ཁ་དོག་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཕོགས་

གཅིག་པར་བརོད་པར་བའོ་རྩྭ་ཁ་དོག་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ཕོགས་ཐ་དད་པར་བརོད་པར་<<ལུང་>>བའོ། །ས་ལ་

50   ཨུད། <<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༣༠༤)>>ཀུད། <<མ་>>      

51  བརྟག <<སྣར>><<པེ་>><<རང(ཀ༡༩༧)>><<ཊིཀ་(ཀ་༢༩༨)>><<ཞང་>>རྟག <<སེ་>><<ཅོ་>><<མ་

>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>><<རིན་(༡༨༥)>>       - <<ཆུང་(ཀ་༡༣༧)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྐྱེ་བ་ལོན་ཤིང་ལྟ་བུ་ཕྱུང་སྟེ་རྐུ་བ་ནི་དཔེར་ན་རས་ས་ལ་བཞག་པ་རྐུ་བ་དང་འདྲ་སྟེ་ས་ལས་འཕགས་ན་

ཕམ་པའོ། །ལག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་གདུ་བུ་ལ་སོགས་པ་བསྐོན་པ་ནི་ཕུད་ན་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་སྐྱེད་

པའོ། །ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་མ་གཞལ་བར་འགོ་ན་ནི་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་ས་མཚམས་ལས་འདས་

ན་ཤོ་གམ་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའོ། །མི་རྐུ་བ་ལ་གཉིས་ལས་རང་ལ་མི་མོས་པའི་མི་རྐུ་བ་ནི་མཐུས་འཛིན་པ་

སྟེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །རང་ལ་མོས་པའི་མི་རྐུ་བ་ལ་གལ་ཏེ་བརས་རྐུ་ན་ནི་བར་དེ་གྲུབ་ན་བརྐུས་པའི་ཕམ་

པ་སྐྱེད་པའོ། །བར་ནི་སྔ་དྲོ་ལ་སོགས་པའོ་ཁོད་ཀིས་ཁོ་བོ་འདི་ལྟ་བུར་མཐོང་བའི་ཚེ་དེའི་ཚེ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །ལུང་ལས་བ་རྐུ་བ་ལ་གཉིས་ལས་དེ་མངོན་སུམ་དུ་བབས་པ་རྐུ་བ་དང་སར་ཏེ་རྐུ་བའོ་དང་པོ་ནི་གཞན་དབང་

བའི་བ་ཁ་ཅིག་དགེ་སློང་གི་འཆག་སའམ་དང་རའམ་སོ་ཁང་དག་ཏུ་བབས་པའི་བ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་བ་སར་ཏེ་རྐུ་བ་དེ་ལྟར་ན་བ་འཕུར་དུ་བཅུག་སྟེ་སར་བ་ན་རྐུ་བའི་གནས་མ་ཡིན་པར་

ལོགས་ཤིག་ཏུ་འཕུར་ན་ནི་སྦོམ་པོ་<<བི་>>༸བརྐུས་པ་སྟེ་འཕུར་བ་ན་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའོ། །དུད་འགོ་གོ་བུར་

བའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི་རི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་རྒྱའམ་རི་ལ་བཏགས་པ་ནི་དགོལ་བ་ན་བརྐུས་པའམ་ཕམ་

པ་སྐྱེད་པའོ། །དུད་འགོ་གཉུག་མ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི་རྟ་ལ་སོགས་པ་ཁྱུའི་ནང་ནས་ཕུར་པ་ལ་བརྟོད་ཅིང་

བཞག་པས་རྐུ་བར་བེད་པའམ་བཅིང་སྟེ་ཞགས་པས་རྐུ་བ་<<བི་>>དང་ཁྱུ་ལས་བཀར་བ་སྟེ་གཉིས་ནི་

མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ན་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའོ། །གང་མཐུས་བཀི་དགོས་སམ་སྒ་ཕྱུང་སྟེ་བདའ་

52དགོས་ཅན་ཞིག་ནི་དེ་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ཉིད་དུ་ཕིན་ཀང་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཇི་སིད་དུ་བག་ཚ་བ་མེད་པའི་

ཡུལ་དུ་མ་ཕིན་གི་བར་དུ་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གསང་སྔགས་བཟླས་པ་དག་གིས་གཏེར་ལ་སོགས་པ་

འདྲེན་པ་ནི་ནོར་<<བི་>>མིག་སྔར་སྣང་བ་ནའོ། །ཕིས་བཞིན་འབང་བ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་

<<ལུང་>>དང་ནང་གི་བིན་བེད་པ་ཉེ་གནས་<<ལུང་>>གཉིས་བླ་མའི་ཆོས་གོས་འཁུར་ཏེ་ལམ་དུ་

52  བདའ། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༣༠༦)>>བར། <<ཊིཀ་(ཀ་༣༠༣)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འགོ་བ་ན་དེ་རྐུ་བར་འདོད་པས་གོམ་པ་ཕིར་ནུར་བ་དང་འབངས་པ་མདུན་ནས་རིང་དུ་སོང་བ་དང་ལམ་

ནས་གཡས་གཡོན་དུ་འབམས་པ་དང་གནས་ཁང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཡང་ཐོག་གཞན་དུ་འཛེག་

53པ་དག་གིས་བརྟོད་པ་དང་ཁྱུ་ལས་བཀར་བ་གཉིས་ནི་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ནའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་སྔ་མ་

ལྟར་འདིར་ཡང་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་གང་<<ཊི་>>དག་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ན་ཞེ་

ན། ཕིས་བཞིན་འབང་:བ་དང་54ནང་བིན་བེད་པ་དེ་གཉིས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་གི་ཕིས་བཞིན་

འབང་བ་དང་ནང་བིན་བེད་པ་དེ་གཉིས་ཀིས་བླངས་པའི་རས་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ཙམ་གིས་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །གྲུ་ནི་སྐམ་ས་ཐང་ལ་འཁུར་བ་དང་ཡུར་པོ་ཆེ་དང་ཆུ་ཀླུང་ཆུང་<<ལྷ་>>ངུའོ། །

ཆུ་འདལ་བ་མཚོའུ་དང་མཚོ་དག་གིས་སོ། །ཐོག་མ་འདུག་པའི་གནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ན་ཕམ་

<<བི་>>མོ། །ཆུ་<<ཊི་>>ཀླུང་ཆེན་པོ་དག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བརྐུས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆུའི་རྒྱུན་ཕོགས་བཞིན་

གྲུ་འཐུར་དུ་དྲངས་ཏེ་རྐུ་བ་ཉིད་ཀིས་སོ། །ཐོག་མ་འདུག་པའི་གནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ན་ཕམ། མཚོའམ་ཆུ་ཁ་

ཚོན་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་གྲུ་ཐད་ཀར་དྲངས་ཏེ་རྐུ་བ་ཡང་ཕ་རོལ་ཀི་འགམ་དུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ན་

ཕམ་པ་སྐྱེད་པའོ། །ཕ་རོལ་ཀི་འགམ་དུ་མ་ཕིན་ཀང་ཐོག་མ་འདུག་པའི་ས་མི་སྣང་ན་ཕམ་<<བི>>། འགམ་མི་

སྣང་བ་དེ་ལས་གཞན་པ་འགམ་སྣང་བ་ཉིད་ལ་ནི་ཕ་རོལ་དེར་ཕིན་ན་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་སྐྱེད་

པའོ། །ཆུའི་རྒྱུན་ལས་བཟློག་སྟེ་གྲུ་གེན་དུ་དྲངས་པ་ལ་ནི་གྲུ་ཚུགས་ལས་འདས་ན་བརྐུས་པའི་

ཕམ་པ་སྐྱེད་པའོ། །གང་ན་གྲུ་ཕུར་པ་ལ་བརྟོད་ཅིང་འདུག་པའི་གནས་དེ་ནས་ཁིད་དེ་ཕ་རོལ་ཏུ་བསྒལ་བའི་ཕིར་ཚུ་

རོལ་ཏུ་བཏང་བའི་གནས་སུ་གེན་ལ་འཁིད་པར་བེད་པའི་ཕོགས་དེ་ནི་གྲུ་ཚུགས་ཞེས་བའོ། །གཞན་གི་ཞིང་

ལས་ཀི་མཐའ་དག་ལ་ཆར་ཆེས་པའི་ཚེ་རང་གི་ཞིང་གི་ཆུ་བོ་སྟེ་གཞན་གི་ལ་ཆུ་གཏོང་བའམ། ཐན་པ་

53  འཛེག <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༢༠༥)>><<ཊིཀ་(ཀ་༣༠༤)>><<སེར་>><<ཞང>>འཛེགས། <<ཆུང་(ཀ་༡༣༨)>>འཇོག  <<མ་>><<ས་

>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་༡༨༧)>>      

54  བ་དང་། <<རང་(ཀ་༢༠༥)>><<ཊིཀ་(ཀ་༣༠༤)>><<རིན་(༡༨༧)>>བས། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བྱུང་བའི་ཚེ་གཞན་གི་ཞིང་གི་ཆུ་འགོག་རང་གི་ཞིང་ལ་བསྒྱུར་པ་ལ་ནི་རང་གི་ཞིང་ལས་ཀི་མཐའ་

གྲུབ་སྟེ་ལོ་ལེགས་པ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེད་ཀི་ལོ་

ལེགས་པ་མ་གཏོགས་པ་བསམ་པ་གང་གིས་ཞེ་ན། རང་གི་ལོ་ལེགས་དེའི་ཆེད་དུ་གཞན་གི་ལོ་ཉེས་པ་

དེར་འདུན་པས་གཞན་གི་ལས་ཀི་མཐའ་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་ཕུངས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ན་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་

སྐྱེད་པའོ། །ཆོམ་རྐུན་རྐུན་པོ་རྣམས་ལ་ཤས་ཐོབ་པར་བ་བ་དེའི་ཆེད་དུ་དགེ་སློང་གིས་ལམ་རྒྱུས་

གོ་བར་བེད་པ་ལ་ནི་རྐུ་ན་ཤས་སྐལ་བའི་ཆ་ཐོབ་ན་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའོ། །

ཞིང་ལ་སོགས་པ་ས་གཞི་དང་ཁང་ཁིམ་རང་གི་དང་གཞན་གི་འདབས་འབེལ་དུ་གནས་པ་དག་

རིབ་མ་དང་རྩིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བས་རྐུ་ན་ནི་རིབ་མ་ལ་སོགས་པའི་ཕ་ཐོག་ཚུར་55ཐོག་

གི་མཚམས་འབོར་ན་བརྐུས་པའི་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའོ། །ལུང་ལས་ས་གཞི་དང་ཁང་ཁིམ་ལྟ་བུ་ཤགས་

ཀིས་འཕོག་འདོད་པ་གལ་ཏེ་བླའི་གར་ཤགས་བཀེ་ན་ཞལ་ཆེ་རྒྱལ་ནའོ། །རྒྱལ་པོས་དགེ་སློང་དབང་ངོ་

ཞེས་བཅད་ན་ཕམ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ངོ་། །རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། བླའི་ག་ཞེས་བ་བ་ནི་རྒྱལ་པོས་བསྐོས་པའི་

མིའོ། །ཞེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འོག་གཟུར་ཤགས་བཀེ་ན་ནི་ཤགས་ཟླ་ཕ་རོལ་

པོའི་ཤགས་ཀི་སྦྱོར་བ་ཉིད་བཏང་སྟེ་སྤོ་བ་དང་ཡུས་བཏང་ན་བརྐུས་པའོ། །དགེ་སློང་མི་དབང་མོད་ཀི་

རྩོད་དཀའ་ཡིས་ཐོངས་ཞེས་ཟེར་ཏེ་བཏང་ན་ཕམ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ངོ་། །རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། འོག་གཟུར་ཞེས་བ་

བ་ནི་ཡུལ་མིའི་ཚོགས་སོ། །ཞེས་སོ། །འོག་གཟུར་ཕ་རོལ་པོའི་སྦྱོར་བ་མ་བཏང་ན་ནི། ཊིཀ་ལས་འོག་གཟུར་ཤགས་

རྒྱལ་བ་དེ་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས། ཞལ་ཆེ་རྒྱལ་བ་སྦྱོར་བ་སྟེ་སྦོམ་པོར་གྱུར་པ་ཉིད་དོ། །རྐུ་སེམས་མེད་

པ་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་རས་ཤོ་གམ་མ་གཞལ་བར་ཤོ་གམ་གི་ས་ལས་འདས་པ་ལ་ཆོས་ཅན་ཤོ་གམ་རྐུ་

བའི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དུ་གཏོགས་པའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་དྭོགས་པར་མི་བའོ། །སྟེ་སྐུ་སེམས་

55  ཚུར། <<མཆན་བཞི་>>      ཚུ། <<ཊིཀ་(ཀ་༣༡༠)>>      ཆུར། <<མ་>>      
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྐུ་སེམས་མེད་ཀང་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་ནི་འབྱུང་སྟེ་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་འགོ་

བར་མི་བའོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །དགེ་སློང་རྒན་པའི་ཟོང་གི་སྣོད་གཞོན་ནུ་ལ་བསྐུར་ཏེ་སོང་བ་ལྟ་བུ་ལ་གཞོན་ནུ་

གང་གིས་བླངས་པ་ཉིད་ཀི་རྒན་པའི་སྣོད་ལས་གཞོན་ནུ་དེས་ཤོ་གམ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །ནོར་རས་དེའི་བདག་པོ་ཕོགས་ཉེ་བ་ན་མེད་ཀང་ཁུར་ཁེར་པ་པོ་དེས་ཤོ་གམ་སྦྱིན་པར་བའོ། །དགེ་སློང་

ལ་ཤོ་གམ་མ་བཅད་ཅིག་ཅེས་རྒྱལ་པོས་གནང་བ་ལ་དགེ་སློང་གིས་བཅོལ་བ་ལ་སོགས་གཞན་གི་རས་ཤོ་

གམ་གི་གནས་ནས་འདས་ན་གཞན་དོན་དུ་མ་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སྦོམ་པོ་ཡིན་ནོ། །༸ནོར་བདག་ལ་

སྦྱིན་པའི ་ཕིར་ཤོ ་གམ་མ་བིན་ན་སྦོམ་པོ ་དགེ ་སློང་བདག་ཉིད་བསྐུར་བའི ་ཕིར་ཤོ ་གམ་མ་བིན་ན་ཕམ་

<<བི>>། དགེ་སློང་ཤོ་གམ་མ་གཅོད་བར་མ་གནང་བས་རང་གི་རས་གཞན་ལ་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་

གིས་འདའ་བར་མི་བའོ། །རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ངོ་མ་བིན་ལེན་གི་ཉེས་པ་མེད་

ཀང་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་བཀག་སྟེ་འཇིག་རྟེན་ན་ཁ་ཟེར་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་

ཊིཀའོ། །རྐུ་སེམས་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་གིས་འགེལ་བ་གཉིས་ཀ་ལྟར་འཐད་དོ། །

༸དགེ་སློང་གི་སྣོད་དུ་ཚོང་པའི་རས་བཅུག་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་མ་ཚོར་བར་འདའ་བ་དང་ཚོང་པའི་སྣོད་དུ་

དེས་དགེ་སློང་གི་རས་བཅུག་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་མ་ཚོར་བར་འདའ་བར་བེད་པ་མི་འགྲུབ་པར་བ་

བའི་ཕིར་མི་འབད་པར་མི་བའོ། །ཇི་ལྟར་འབད་པར་བ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་རྣམས་བསོད་སྙོམས་ལ་སོགས་

ལ་འགོ་བ་ན་སྲུང་མ་དགེ་སློང་དུ་མ་གཉིས་ཡན་ཆད་བཞག་པར་བའོ། །མ་བཞག་ན་ཉེས་བས་

སོ། །སྲུང་མ་བསོད་སྙོམས་ལ་འགོར་མེད་པས་སྲུང་མ་དེའི་ཟན་བསྐྱལ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །རིགས་པའི་

ཕིར་དེ་སྐད་བརོད་པ་ཡིན་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཅས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །༸ཚོང་པ་རྣམས་ཀིས་ཤོ་གམ་

གཞལ་དགོས་ཀི་རས་དགེ་སློང་གི་སྣོད་དུ་འཇུག་ན་སྲུང་མ་དེས་བཟློག་པར་བའོ། །བཟློག་ཀང་མ་བཟློག་ན་

ཚོང་པ་ཉིད་ཀི་རས་དགེ་སློང་གི་སྣོད་དུ་བཅུག་པ་ཉིད་སྲུང་མ་དེས་དགེ་སློང་གཞན་ལ་བརོད་པར་

བའོ། །སྲུང་མ་མེད་ན་དགེ་སློང་བསོད་སྙོམས་ལ་འགོ་བ་ན་རས་མི་ཕྱུང་མི་བཅུག་པར་བ་བའི་ཕིར་རང་གི་སྣོད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལ་མཚན་མ་གདབ་བོ། །གཞན་གི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་སྣོད་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་ལ་བསྐུར་བར་བེད་པ་ན་སྣོད་དེ་

ཁེར་ཏེ་འོངས་པ་ལ་ལེན་པ་པོས་སྣོད་འདི་ན་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་རས་མེད་དམ་ཞེས་དྲི་བར་

བའོ། །ཚོང་པས་གསེར་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གི་གཏུར་བུར་བཅུག་ན་གཞན་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་གིས་

གསེར་ལ་སོགས་པ་དེ་དོར་བ་མི་འགྲུབ་ན་དབྱུང་56བའི་ཆེད་དུ་དགེ་སློང་གིས་རེག་པ་ཉིད་དུ་བ་དེ་ལ་

ནི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་བག་ཡངས་སུ་གནང་<<ཊི་>>བའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་མམ་ཕ་མ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཕུལ་ནས་བསྔོས་ན་ལུས་ངག་གིས་མ་ཕུལ་ཡང་ཕུལ་ལོ་སྙམ་དུ་སེམས་ངེས་པ་སྐྱེས་ན་

ཕུལ་ཟིན་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཕ་མ་དེ་དག་གི་རས་དེའི་ཤོ་གམ་གནང་བར་བ་བའི་ཕིར་ཕ་མ་

ལ་མཆོད་པ་བེད་པའི་བསྔགས་པ་བརོད་དོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀི་རས་གནང་བར་

བ་བའི་ཕིར་དཀོན་མཆོག་གི་བསྔགས་པ་བརོད་པ་ཡང་ངོ༌། །བསྔགས་པ་བརོད་ཀང་མ་གནང་ན་ཤོ་གམ་སྦྱིན་

པར་བ་སྟེ་ཡུན་རིང་དུ་མི་ཐོགས་པར་བ་བའི་དོན་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བའི་གཅིག་གི་

དཀོར་ཟ་འོག་ལ་སོགས་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་སྐྱིན་པར་བླང་བའི་ཆོས་ནི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་

ཆོས་སོ། །སུ་སྦྱིན་པར་བའོ། །ཕིས་སྐྱིན་པ་བསབ་སྟེ་ཁོད་སྙོམས་སོ། །ཤོ་གམ་པ་དང་ཁ་མཆུར་འགྱུར་བ་

བཟློག་པའི་ཕིར་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པའི་རས་དང་བཅས་པ་ལམ་དུ་འགོ་བར་མི་

བའོ། །སོང་ན་རྒྱང་གགས་རེ་རེ་ཞིང་ཉེས་བས་རེ་རེའོ། །དེ་ནི་ཕོངས་57པའི་དུས་སུ་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་

ཡིན་ཏེ་གསེར་གི་མཐར་ཐུག་པ་ཡང་བསྐུར་བར་བའོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་པ་དེ་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་ནི་གོས་ཁ་སྒྱུར་བའི་ཐ་ན་བ་ལང་གི་ལྕི་བ་བཙིར་བས་ཀང་ཁ་བསྒྱུར་བ་

དང༌། གོས་དྲ་བའི་ཐ་ན་ཁ་ཚར་དང་ཕུན་ཚར་བཅད་པ་རས་གཏགས་ཟིན་པའི་ཕི་ལོགས་ཀི་ཁ་ཚར་

བཅད་པ་དང་དང་པོ་འཐག་པར་རྩོམ་པའི་སོག་ཤིང་གི་སྦུབས་ཀི་ཕུན་ཚར་བཅད་པ་ཡང་ངོ༌། །ཤོ་གམ་གཞལ་

56  དབྱུང་། <<ཊིཀ་(ཀ་༣༡༧)>>འབྱུང་། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>  

57  ཕོངས། <<ཊིཀ་(ཀ་༣༡༩)>>ཕངས། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དགོས་པ་དེ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་<<ཊི་>>དོ། །བཙོངས་པའི་ཟོང་ལྟ་བུ་མང་དུ་ཁེར་བ་ནི་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་དང་ཁ་ཚར་

བཅད་ཀང་ཤོ་གམ་དུ་འགྱུར་ཞེས་<<བི་>>སོ། །༸གོས་འདི་ཁ་སྒྱུར་ཅིག་ཁ་ཚར་ཆོད་ཅིག་ཅེས་གཞན་ལ་བཅོལ་

ན་རང་གིས་མངོན་སུམ་དུ་མ་མཐོང་བ་ལ་ཡིད་བརྟན་པའི་བློ་དེ་མི་འཆགས་རང་གིས་མངོན་སུམ་དུ་བལྟ་

དགོས་སོ། །ཚོང་པ་ནུབ་མོ་ཤོ་གམ་འདྲལ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་སྤོད་པ་གཞན་གི་འཚོ་བའི་ཐབས་ཀི་

58མཚང་བརྟོལ་བར་མི་བའོ། །རྔོན་པ་དང་ཉ་པ་དང་ཆང་འཚོང་བ་ལ་སོགས་པའི་59འཚོ་བ་ལ་ནན་ཏུར་

རམ་མཐུས་མི་<<བི་>>བཀག60 རང་དང་ཡིད་བཅུགས་པ་མ་ཡིན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཡིད་

གཅུགས་པ་ཉིད་དུ་མི་བའོ། །དེའི་རས་ལ་ལག་མི་གཞུག་ཐུག་ཐུབ་ཏུའང་མི་སྤད་<<བི་>>

༸གཞན་གི་ཚིག་གི་སྐབས་བཟློག་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །ཡིད་གཅུགས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ནི་

ཡིད་གཅུགས་བ་བའི་ཡུལ་འོག་མ་ལ་ཡིད་གཅུགས་གོང་མ་མི་བའོ། །མཛའ་བཤེས་ཐ་མ་ལ་ཡིད་གཅུགས་

འབིང་དང་ཆེན་པོ་མི་བའོ་འབིང་ལ་ནི་ཆེན་པོ་མི་<<ཊི་>>བའོ། །ཡིད་གཅུགས་བ་བའི་ཡུལ་དེ་ནི་སྡུག་པ་

འགོགས་བཤེས་དང་ཡིད་དུ་འཐད་པ་སོན་འདྲིན་<<ཊི་>>དང༌། བླ་མ་མཁན་སློབ་དང་ཚུལ་ཁིམས་

དང་ཐོས་པ་དང་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རེས་སུ་དྲན་ཅིང་སྒྲུབ་པར་འོས་པ་དང༌། སྦྱིན་<<ཊི་

>>པ་དང་བསྙེན་བཀུར་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པར་འོས་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཐོས་པ་དང་གཏོང་བ་ལ་

སོགས་པས་བསྟོད་པར་འོས་པ་དང༌། བདག་གིས་དེའི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་བླངས་

ཤིང་ལོངས་སྤད་ན་དགའའོ་སྙམ་དུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡོད་<<ཊི་>>བའོ། །ཆོས་གོས་འཚེད་པ་ལ་སོགས་པའི་

ལས་རྣམས་ནི་ལག་པོད་ཀི་ལས་ཀིས་ལས་བ་ཞིང་བསོད་ནམས་ཀི་བློས་ཀང་ལས་བ་སྟེ་

ག་རྔན་གིས་ནི་ལས་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གོགས་ཀིས་ལས་བཅོལ་བ་ལ་ག་བླངས་ན་ཉེས་<<བི་>>བས་

58  ཀི། <<ཞུ་>>ཀིས། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>

59  པའི། <<ཞུ་>>པས། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>

60  བཀག <<ཊིཀ་(ཀ་༣༢༡)>>དགའ། <<མ་>><<སེར་>>དགུག <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༸དགེ་སློང་མ་ཤར་ནས་སྐྱེས་ཀི་སྣམ་སྦྱར་ལྷུང་བ་ན་དགེ་སློང་མ་ལྷོ་ནས་སྐྱེས་ཀི་ཨ་བ་ས་ཐ་ཞེས་བརོད་དེ་ཡུལ་

དབུས་ཀི་སྐད་དུ་ལྷུང་ངོ་ཞེས་བ་བ་ལ་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་སྐད་དུ་ཨ་བ་ས་ཐ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་སྐད་ཐ་དད་གི་

ངེས་པའི་ཚིག་ནི་འདྲིད་པའམ་བསླུ་བ་མ་ཡིན་པས་དགེ་སློང་མ་ལྷོ་ནས་སྐྱེས་ལ་མ་བིན་ལེན་གི་ཉེས་པ་

མེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་གི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ཕི་རོལ་ཏུ་ལྷུང་བ་དགེ་སློང་གིས་མི་འཁར་61བར་བ་བའི་

བསམ་པས་བླངས་ན་ཡུན་རིང་སྟེ་འདིས་བཅབས་སོ་སྙམ་དུ་གཞན་དྭོགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཡུན་དེ་སིད་དུ་མི་

བསེལ་ལོ། །བདག་<<ཊི་>>པོ་གང་ཡིན་མི་ཤེས་ན་སུ་ལ་གཏད་པར་བ་ཞེ་ན། ལྷུང་བ་བླངས་པ་དེ་དགེ་

འདུན་གི་དགེ་བསྐོས་གཙུག་ལག་ཁང་སྐྱོང་ལ་གཏད་པ་ཉིད་དུ་བའོ། །དགེ་བསྐོས་དེས་རས་དེ་རབ་

ཏུ་བྱུང་བའི་ཡིན་པར་དྭོགས་ན་རས་དེའི་བདག་པོ་ངེས་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར། དགེ་འདུན་ལ་

བསྟན་པར་བའོ། །རས་འདི་བདག་གི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བའི་བདག་པོ་མ་བྱུང་ན་དགེ་བསྐོས་ཀིས་རས་

དེ་གཟར་ཐག་ཅེས་བ་བ་ཐག་པའི་འབེང་ལ་བཏགས་ཏེ་བཞག་གོ །གཟར་ཐག་དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀིས་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་བ་བའི་ཕིར་མངོན་པའི་གནས་སུ་ཀ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་གདགས་<<ཊི་>>སོ། །ནད་

པས་སན་སློངས་ཤིག་ཅེས་མ་གནང་བ་ནད་པས་མ་སྤིང་62བའི་གང་ཟག་དེ་ལ་ནད་གཡོག་གམ་གཞན་

གིས་སན་མི་བླང་ངོ་། །རྐུའོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ་མ་བིན་པ་ལེན་པའི་ཕམ་པར་

འགྱུར་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ཁང་ལ་ཕུལ་བ་དང་སོག་ཤིང་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕུལ་བའི་མཆོད་རས་ལྟ་བུ་དེ་རིགས་

ངན་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་བཅས་པའི་རས་གནང་བ་ལས་གཞན་པ་ངས་འཇིག་

རྟེན་པའི་ལྷ་ཁང་བརྩིག་པའི་ཕིར་ངའི་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཀིས་བདག་གིར་མི་བ་སྟེ་

བདག་གིས་ཐོབ་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་གི་རས་བསམ་པས་མ་བཏང་བར་ཆོམ་རྐུན་པས་འཕོགས་ན་དོན་ལ་དགེ་

61  འཁར། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>འཁམས། <<ཊིཀ་(ཀ་༣༢༣)>>

62  སྤིང་། <<ཊིཀ་(ཀ་༣༢༤)>><<མ་>><<སེར་>>སྦྲིད། <<ས་>><<གུ་>>སྦྲིང་། <<ཞང་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སློང་དབང་ཡང་ཆོམ་རྐུན་པས་བདག་གིར་བས་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པའི་ནན་ཁུགས་ཀིས་དགུག་

པར་མི་བའོ། །འདིར་ནི་རང་གིར་འདུ་ཤེས་ཀིས་འགུགས་པ་དེ་དགག་པ་མཛད་དོ་འདིར་བརྐུས་པར་གཏོགས་

པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་ཡིན་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པས་བཀག་<<ཊི་>>གོ །༸རས་

འཕོགས་པ་དེ་ནི་དགེ་སློང་གིས་ཆོས་བཤད་པས་ཆོམ་རྐུན་པ་ལས་བླང་བར་བའོ། །རིན་ཕེད་དུ་

ཉེ་བ་རིན་ཕེད་དུ་ཅུང་ཟད་མ་ཆོག་པའམ་ཕེད་པས་ཅུང་ཟད་ལྷག་པས་<<ཊི་>>ཀང་ངོ་། །བསླུ་བར་

བའོ། །༸ཆོས་བཤད་པས་མ་ཁུགས་ན་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་འཕོགས་པའི་རས་ནི་རིན་ཆེན་

པོས་བསླུས་63ཀང་རུང་ངོ་། །དེ་ནི་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་ཀི་ལས་ཀིས་ཉོན་མོངས་པ་སང་བའི་ཕིར་

རོ། །༸འདི་ཉིད་ཀིས་བསད་དོ་འདི་ཉིད་ཀིས་བརྐུས་སོ་ཞེས་མི་སྙན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ནི་བོར་པ་

ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་བོར་བའོ་ཞེས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་གཉིས་གསུམ་ཡན་ཆད་དཔང་པོར་འགྱུར་བའི་མངོན་

སུམ་དུ་མ་བབ་པར་དགེ་སློང་གིས་བསྐུར་བར་རམ་བླང་བར་མི་བའོ། །དེ་ནི་མ་དད་པ་སང་བའི་ཕིར་

རོ། །རོ་གོས་ལ་སོགས་པ་རོའི་རས་མི་མ་ཡིན་པས་བླངས་པ་ཉིད་ནི་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་

ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་རྐུས་ན་མི་མ་ཡིན་ལ་བརྐུས་པའི་ཉེས་པ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །

༸རས་དེ་དུར་ཁོད་དེ་ཉིད་དུ་བསྐྱལ་དགོས་ན་ཇི་ལྟར་འགོ་བར་བ་ཞེ་ན། ལུང་ལས། མདུན་དུ་སོང་ཞིག་

ཅེས་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་གིས་དེ་སྐད་བརོད་ནས་མི་མ་ཡིན་པ་རབ་ཏུ་གཏུམ་པ་རོ་

ལངས་དེའི་ཕིས་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་འགོ་བར་བའོ། །འདྲེས་ལྭ་བ་འཁེར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་

གིས་བསྐྱལ་ལ་འདྲེའི་སྔོན་དུ་སོང་ན་བཀལ་ཁ་བེད་པའི་ཕིར་རོ་ཕིས་བཞིན་དུ་འགོའོ། །༸འདྲེས་མཆིལ་མ་འཐོར་

རྐང་པས་འཁབ་པའི་ཕིར་དེ་ཁ་བུབ་ཏུ་བསྙལ་བ་ཁ་བུབ་ཏུ་ཉོལ་ཅིག་ཅེས་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་

གསུངས་ཏེ་དེ་ལྟར་བསྙལ་བ་ལ་རྐང་པའི་མཐའ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མགོར་ཐུག་གི་བར་དུ་མས་ཡར་

63  བསླུས། <<རྩ་བཞི་>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>>བླུས། <<རང་(ཀ་༢༢༢)>><<ཊིཀ་(ཀ་༣༢༦)>><<རིན་(ཀ་༡༩༣)>>     བླང་། <<ཆུང་

(ཀ་༡༤༨)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཐར་གིས་རོའི་རས་ཀིས་གཡོགས་པར་བའོ། །རོ་མ་རྨས་པ་ལ་མི་མ་ཡིན་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡོད་པས་རོ་

མ་རྨས་པ་ལས་བླང་བར་མི་བའོ། །འོན་ཀང་གང་གི་ཚེ་སིན་བུ་ཕེའུ་དང་གོག་མས་ཟོས་ཀང་རུང་དེའི་

ཚེ་བླང་བར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །དགེ་སློང་རང་གིས་རོ་རྨས་པ་དང་རོ་རྨས་པར་གཞན་བེད་དུ་

གཞུག་པར་མི་བའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་མ་བསྟབས་ཀི་བར་དུ་བླང་བར་མི་བའོ་སྙམ་དུ་དྭོགས་པ་བསལ་བའི་

ཕིར་བསྟི་གནས་ངལ་བསོ་བའི་གནས་ཉིད་དུ་སོ་ཤིང་དང་བཏུང་བའམ་ཁྲུས་བ་བའི་ཆུ་དང་ཁ་བཀྲུ་བ་

དང་ཁྲུས་བ་བའི་འདག་རས་དང་ཁ་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་དགོས་པ་བ་ལང་གི་ལྕི་བ་དང་ས་དང་ལྔ་པོ་དགེ་

སློང་གིས་ཅི་བདེར་བླང་ཞིང་ལོངས་སྤད་པར་བའོ། །འགོན་པོ་སུ་བྱུང་བ་ལ་བསྔོས་ཏེ་བཞག་པ་ཡིན་

པའོ། །དགེ་སློང་དང་དགེ་ཚུལ་བབས་པར་མི་འདོད་བཞིན་མི་དགའ་བཞིན་དུ་ཉེ་དུ་འབེལ་བས་

མཐུས་འཁིད་པ་ན་དགེ་སློང་གིས་གཟུང་བར་བའོ། །མི་རྐུ་བའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དྭོགས་པ་

བསལ་བ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལས་འབེབས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །མ་བིན་པ་ལེན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་

བ་ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་སོས་ན་མ་ཤ་ཀ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཀ་ཀ་ནི་ཞེས་<<ཊི་>>བ་བ་ནི་

པཎ་ཊིཀ་ཞེས་བ་སྟེ་མགོན་བུ་ཉི་ཤུའི་རིན་ཐང་གི་མིང་ཡིན་ནོ་ཀ་ཀ་ནི་བཞི་ལ་མ་ཤ་ཀའོ། །གཅིག་སྟེ་མགོན་

བུ་བརྒྱད་ཅུའི་རིན་ཐང་གི་མིང་ཡིན་ནོ། །སཾ་སྐྲ�ཏའི་སྐད་དུ་ཀ་ཀ་ནི་ཞེས་བ། ཕལ་སྐད་དུ་པཎ་ཊིཀ་ཞེས་བའོ། །༸རྣམ་

འབེད་ལས། མ་ཤ་ཀ་ལྔ། ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་ནི་ཀར་ཤ་པ་ཎའི་བཞི་ཆའི་དཔེའམ་མཚོན་བེད་ཙམ་

ཡིན་ཏེ་མདོར་ན་ཀར་ཤ་པ་ཎའི་བཞི་ཆ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཡུལ་དེ་ན་ཀར་ཤ་པ་ཎ་

གཅིག་ལ་མ་ཤ་ཀ་བཅུ་གཉིས་བེད་ན་མ་ཤ་ཀ་གསུམ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །༸འོ་ན་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ཞེས་མཚོན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བསླབ་པ་འཆའ་བའི་ཡུལ་དུས་གང་ན་ཀར་ཤ་པ་ཎ་དེའི་རིན་ཐང་གི་

ཚིགས་ཉིད་མ་ཤ་ཀ་ཉི་ཤུ་ཡིན་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྔ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཉི་ཤུའི་བཞི་ཆ་ནི་ལྔ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཡིན་པས་སོ། །ཡུལ་ཁ་ཅིག་ན་ཀར་ཤ་པ་ཎ་གཅིག་ལ་མ་ཤ་ཀ་ཉི་ཤུ་བེད་ལ་ཡུལ་ཁ་ཅིག་ན་བཅུ་གཉིས་བེད་ན་རིན་

ཐང་ཇི་ལྟ་བརྩི་ཞེ་ན། གང་དུ་རྐུ་བའི་གནས་དང་གང་གི་ཚེ་བརྐུ་བའི་དུས་ཀིས་ཀར་ཤ་པ་ཎ་དེའི་རིན་ཐང་

བརྩི་བ་རྣམ་པར་བཞག་གོ། །ཡུལ་གཞན་དང་དུས་གཞན་དང་གིང་གཞན་གི་རིན་ཐང་གཞན་དུ་བརྩི་བར་

མི་<<ཊི་>>བའོ། །རིན་ཐང་གདབ་པར་མི་ནུས་པ་དེ་ལ་རིན་ཐང་མེད་དོ་ཞེས་ཏེ་དེ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་

རམ་སྙམ་ན་ཆེ་བ་ཉིད་ཀིས་རིན་ཐང་གདབ་པར་མི་ནུས་པ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བརྐུས་ན་ནི་རིན་

ཐང་གི་ཆ་ནས་ཕམ་པ་སྐྱེད་ནུས་ཏེ་རིན་ཐང་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པ་ཉིད་དོ། །ཡིན་པའི་ཕིར་ཕམ་པའི་

གངས་མང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཕམ་པ་ནི་གཅིག་<<བི>>། ཆུང་བ་ཉིད་ཀིས་རིན་ཐང་གདབ་པ་དེར་མི་ཆོག་

པ་ཉིད་བརྐུས་ན་ནི་བརྐུས་པའི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏིལ་གི་འབྲུམ་བུ་ཡན་

ཆད་བརྐུས་ཀང་སྦོམ་པོར་འགྱུར་<<བི་>>རོ། །༸རིན་<<ཊི་>>ཐང་གདབ་པར་མི་ནུས་པ་རྐུ་བ་དེ་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གདུང་ནི་རིན་ཐང་གི་ཚད་གཞལ་དུ་མེད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །རིང་བསེལ་བརྐུས་ན་མཐར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་ཞུ་བ་ལས་སོ། །མཆོད་པའི་དོན་ཉིད་དུ་ན་ཉེས་

བས་སོ། །བརྐུས་པའི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་འཚོ་བའི་ཆེད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མཆོད་པའི་ཆེད་ཡིན་ཡང་ལྟུང་བ་

གཏན་མི་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བཅས་པའི་རྟེན་ཅན་གི་རིག་བེད་:རྐུ་སེམས་ཀི་རིག་བེད་64རྐུ་སེམས་ཀིས་བསྐྱེད་པ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

༸མི་བརར་མི་སྟེར་བདག་པོས་མ་ཚོར་བར་དཔེ་བི་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དཔེ་བིས་ཏེ་

སླར་བསྐྱལ་བ་ན་ཉེས་མེད་དོ་ལྷའི་ཡི་གེ་ཐལ་བྱུང་ཁེར་ན་ཕམ་<<བི>>། ༸ཟངས་སྤད་དམ་གསེར་རྒྱན་ལ་

སོགས་པ་བཤིག་སྟེ་རྐུ་བ་ལ་ནི་བཤིག་ཟིན་པ་དེའི་གནས་སྐབས་རྐུ་བའི་དངོས་པོ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །འགེལ་ཆུང་ནས། བཤིག་ཟིན་པ་ལ་རི་བའི་རིན་ཐང་བརྩི། ཞེས་སོ། །ཊིཀ་ལས། མ་བཤིག་པའི་སྔ་རོལ་

64  + <<མ་>><<སེར་>>- <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོ། །བང་གི་སྒ་མི་སྙན་གི་རས་རྐུ་ན་ནི་བརྐུས་པའི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་རས་ལ་

ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཉིད་དོ། །སྒ་མི་སྙན་གི་རས་དེ་ནི་རང་གི་རས་བརྐུས་པ་དང་

འདྲ་སྟེ་རྐུ་སེམས་ཀིས་བརྐུས་ན་སྦོམ་པོའོ། །བརྐུས་པའི་སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་དེའི་དུས་ན་མིའི་བདག་

ཉིད་གཞི་ཡོད་པ་བདག་པོ་ཉིད་ཡིན་གི་འདས་པའམ་ཕིས་འབྱུང་གི་བདག་པོ་ནི་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པ་

ཉིད་དོ། །ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་མེད་ཀི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷ་ཉིད་

དོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་དཀོར་བརྐུས་ན་མི་ཕམ་སྟེ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པས་སྦོམ་པོའོ་ཞེས་ལུང་གི་རྣམ་བཤད་

ལས་སོ། །གོས་ལ་སོགས་པ་བརན་པའམ་གཡར་བ་ངེས་པར་བིན་པ་ཉིད་བཞིན་དུ་བསི་བ་མེད་པར་

རྐུ་སེམས་ཀིས་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་ན་ཕམ་པའི་སྦྱོར་བ་བཞིན་དུ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཁོའི་

<<བི་>>སེམས་བསྒྱུར་བའི་གསང་སྔགས་དང་དབང་དུ་བེད་པའི་སན་བིན་པ་དག་གིས་རང་ལ་

རས་དབུལ་དུ་བཅུག་སྟེ་རྐུ་སེམས་ཀིས་ལེན་ན་ཡང་ངོ་། །སྦྱོར་བ་བཞིན་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་སྦོམ་

པོའོ། །འབའ་ཞིག་གཞན་གི་དོན་ཉིད་དུ་རྐུ་ན་ཡང་དངོས་གཞིའི་རྣམ་པའི་སྦོམ་པོའོ། །མཐར་

ཐུག་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་དངོས་གཞི་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བས་ན་དངོས་གཞིའི་རྣམ་པ་ཞེས་བའོ། །བདག་གི་ཡིན་ནོ་སྙམ་

པའམ་བདག་པོ་མེད་དོ་སྙམ་པའམ་བདག་ལ་བིན་ནོ་སྙམ་པའི་རྟོག་པས་ཀང་ངོ་། །རྐུ་ན་དངོས་གཞིའི་རྣམ་

པའི་སྦོམ་པོའོ། །ནོར་མང་པོ་ཞིག་འདུག་པ་ལ་གདམ་སྟེ་གང་བཟང་པོ་དེ་རྐུ་བར་འདོད་པས་གདམ་

<<ཊི་>>པ་ལ་ཡང་ངོ་། །

དངོས་གཞི་རྣམ་པའི་སྦོམ་པོའོ། །རྒྱན་འགེད་པ་ལ་དོར་བར་བེད་པ་སྟེ་གཡོ་བེད་པ་ན་གལ་ཏེ་

རྒྱན་རྒྱལ་བ་ཉིད་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཚེ་སྦྱོར་བ་སྟེ་སྦོམ་པོའོ། །རྒྱན་ལ་དོར་བེད་པ་དེ་ལ་རྒྱལ་བ་ཉིད་

དུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་བརྐུས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནོ། །གངས་ལ་དོར་བེད་ན་རྒྱལ་བ་ཉིད་དུ་མ་གྱུར་པའི་

ཚེ་ནི་སྦྱོར་བ་དེའི་སྦྱོར་བའོ། །ཉེས་བས་སོ། །རྩིས་བེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་བཅུ་ཁམ་དང་བརྒྱ་ཁམ་དང་ཡིག་འབྲུ་ལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོགས་པ་གེགས་བུ་ལ་བིས་ཏེ་བཞག་པ་ན་བདག་རྒྱལ་བར་བ་བའི་ཕིར་བཅུ་ཁམ་དང་བརྒྱ་ཁམ་ལ་སོགས་པའི་

མཚན་མ་ཕིས་པ་མེད་པར་བས་པ་དང་མཚན་མ་བསྣན་པ་ལྷག་པར་བསྣན་པ་གཉིས་དང་མཚན་མ་

65གནས་གཞན་དུ་ལྟག་འོག་སྣོར་ཅིང་བཞག་པ་ཡང་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་སྦྱོར་བ་

དེའི་སྦྱོར་བ་སྟེ་ཉེས་བས་ཉིད་དོ། །མཚན་མ་ཕིས་པ་དང་བསྣན་པ་གཉིས་ནི། འགེལ་ཆུང་ལས། བདག་རྒྱལ་བར་བ་

བའི་ཕིར་རྩིས་བེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཤོད་ལས་བསྣན་ནམ་ཕི་ན་དེའི་ཚེ་ཉེས་བས། ཞེས་སོ། །གནས་གཞན་དུ་བཞག་པ་

ནི། འགེལ་ཆུང་ལས། རྩིས་བེད་པ་ལ་བདག་རྒྱལ་བར་བ་བའི་ཕིར་བཅུ་ཤོད་དང་བརྒྱ་ཤོད་ཀི་གོ་སྣོར་ན་ཉེས་

བས། ཞེས་སོ། །ཊིཀ་ལས། མདོ་འདི་ནི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་རྒྱན་དང་གངས་འབའ་

ཞིག་གི་དབང་དུ་བས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །གངས་ལ་དོར་

བེད་པ་དེ་དེ་ལ་གྲུབ་པ་སྟེ་ནོར་ཐོབ་ན་བརྐུས་པའི་མཐར་ཐུག་ཡིན་ནོ། །རེད་པ་བགོད་པའི་ཚོམས་

གཅིག་གི་ནང་དུ་བདག་ཉིད་བགང་ནས་སླར་ཡང་བདག་ཉིད་ཚོམས་གཞན་དུ་ལུས་ཀིས་བགང་བ་ཡང་

གངས་ལ་དོར་བེད་པ་དེ་དང་ཆོས་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་འདྲའོ། །སྟེ་དཔེར་ན་གངས་ལ་དོར་བེད་པ་ན་ཉེས་བས་

སོ། །གྲུབ་པ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཚོམས་གཞན་དུ་བགང་བ་ཉེས་བས་སོ་གྲུབ་པ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་

ནོ། །རེད་པ་བགོད་པའི་ཚོམས་སྔ་མ་ཉིད་དུ་བདག་ཉིད་བགང་ཟིན་ནས་ཚོམས་ཕི་མ་དག་ལ་66ཕི་མ་

ཉིད་དུ་བདག་ཉིད་བགང་ཟིན་ན་ཚོམས་སྔ་མ་དག་ལ་ངག་གིས་བསྙོན་པ་ཡང་ངོ་། །གངས་ལ་དོར་བེད་

པ་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་ཏེ་འདྲ་ཆོས་གཉིས་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །ཚོམས་དུ་མར་བདག་ཉིད་བགང་ན་དེའི་སྐལ་

བ་ནི་ཚོམས་གང་ལས་བླངས་ཞེ་ན། གང་ཟག་དེའི་སྐལ་བ་ཉིད་ནི་ཚོམས་དེ་དག་གང་དུ་ཚོམས་ཐམས་

ཅད་ཀི་དང་པོར་བདག་ཉིད་བགང་བ་དེར་རོ། །གཏོགས་ཏེ་དེར་སྐལ་བ་ཉིད་དབང་ངོ་ཞེས་སོ། །རེད་

65  མ། <<ཊིཀ་(ཁ་༤༡)>><<ཞང་>><<རིན་(༡༩༩)>>པ། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>

66  - དང་།<<རང་(ཀ་༢༣༤)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༣༡༦)>>+  <<རྩ་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༡༩༩)>> + ཡང་། <<ཊིཀ་(ཀ་

༣༤༢)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པའི་སྐལ་བ་གཏན་མི་དབང་བ་ཡང་འདིར་དབང་ངོ་ཞེས་དབང་བར་སྒོགས་པ་ཡང་ངོ་། །གངས་ལ་

དོར་ཞེས་པ་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་ཏེ་འདྲ་ཆོས་གཉིས་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །དེ་ནི་སྐལ་བ་གཏན་མི་དབང་བ་

ལས་དབང་བར་སྒོགས་པའོ། །སྔ་མ་ཉིད་ཕི་མ་དག་ལ་ཞེས་པ་ནི་སྐལ་བ་གཅིག་དབང་བ་ལས་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་

འདོད་པས་ངག་གིས་བསྙོན་པ་སྟེ་ཚིག་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །༸ནོར་བདག་གིས་ལོངས་ཤིག་ཅེས་མ་

བསོ་བར་ནོར་བདག་དེའི་ཉེ ་དུ་ལ་ནོར་བདག་ན་རེ་ང་ལ་བིན་ཅིག་ཅེས་ཟེར་རོ་ཞེས་སློང་བ་ཡང་

ངོ་། །བརས་པ་གཡར་བ་དང་། བསྐྱིས་པ་དང་། གཏམས་པ་ནི་གཏད་དེ་བཞག་<<ཊི་

>>པའོ། །རྣམས་ངས་བརས་པ་མེད་དོ་བསྐྱིས་པ་མེད་དོ་ང་ལ་བཅོལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བསྙོན་པ་ནི་སྦྱོར་བ་

སྟེ་སྦོམ་པོའོ། །བསྣོགས་ན་པ་ནི་མི་སྦྱིན་པར་ངེས་<<ཊི་>>པའོ། །བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །གཏམས་པ་

ནི་གཉིས་ཏེ་ནོར་བདག་ལ་སྦེད་པ་རྒྱུས་མེད་པར་ཞལ་ཏ་པས་སྦས་པ་དང་ཞལ་ཏ་པའི་མངོན་སུམ་དུ་ནོར་བདག་གིས་

སྦས་པའོ་དང་པོ་ནི་མདོ་སྔ་མས་བསྟན་ཏོ་གཉིས་པ་ནི་གཏམས་པ་ཞལ་ཏ་པའི་མངོན་སུམ་དུ་ནོར་བདག་གིས་

སྦས་པ་ལ་གལ་ཏེ་རས་གནས་ནས་སོ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་དུས་མཉམ་ཏུ་བསྣོགས་པ་དང་བསྣོགས་ན་

བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །

༸རས་གནས་ནས་སོས་པའི་འོག་ཏུ་བསྣོགས་པ་དང་བསྣོགས་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །དང་པོར་

བསྣོགས་བར་དུ་བསྙོན་ཐ་མར་རས་གནས་ནས་སོས་ན་དེ་གསུམ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བསྙོན་པའི་སྔར་

བསྣོགས་ན་ནི་སྔར་བསྣོགས་པ་དེ་ཕིས་བསྙོན་པ་ལས་སྦྱོར་བ་ཐ་དད་པ་གཞན་ཉིད་དེ་སྦོམ་པོ་ཐ་དད་

དོ། །གནས་ནས་སགས་ན་བརྐུས་པ་ཉིད་དོ། །ཆུད་བཟན་པ་དང་ཞེས་སྔར་སོས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ནི་ཊིཀ་

ལས། སུ་ལ་ཡང་ཕན་པར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་རྟ་དང་བ་ལང་ལ་སོགས་པའི་སྒིད་པ་གཅོད་པ་དང་། རྟ་དང་བ་

ལང་ལ་སོགས་པ་གསོད་པ་ནི་རིན་ཐང་ཚང་བ་ཆུད་ཟོས་ཀང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་གི་ཆུད་བཟན་པའི་སྦོམ་

པོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དུད་འགོ་གསོད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ་གཞི་གཅིག་ལ་དུ་མ་ཉིད་བཅས་པ་ལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ནི། ཞེས་སོ། །ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་མཚམས་ཀི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལས་ལུས་ཀིས་མདའ་འཕང་ངག་

གིས་སྔགས་བཟླས་ཡིད་ཀི་མངོན་ཤེས་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཤོ་གམ་རྐུ་སེམས་ཀིས་

འདྲལ་ན་ཡང་སྦོམ་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཉིད་དོ། །མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་བདག་

པོའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ་དེའང་རྒྱལ་པོ་ས་ལ་དབང་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་མི་དབང་བའི་ཕིར་རོ། །༸བསོམ་

<<ཊི་>>པ་ལས་བྱུང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཤོ་གམ་གཞལ་དགོས་ཀི་རས་ནམ་མཁའ་ལས་ཁེར་བ་ལ་ནི་

མ་བིན་ལེན་གི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་གི་ཉེས་པ་མེད་པ་ཉིད་རྐུ་སེམས་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །དེའང་གང་

ཟག་བཟང་བ་ཡིན་པས་རྐུ་སེམས་མ་བྱུང་བའི་དབང་དུ་བས་པའོ་འདི་ལ་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་ཀང་མེད་པ་ཉིད་

དོ། །ཤོ་གམ་གི་མཚམས་གཞན་ཤོ་གམ་མེད་པའི་ལམ་དུ་ཤོ་གམ་མ་གཞལ་བ་ལ་ཡང་ངོ་། །མ་བིན་

པར་ལེན་པའི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་གི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཚོང་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་ཤོ་གམ་དྲལ་ཅིག་ཅེས་དགེ་སློང་

གིས་བསོ་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཚོང་པ་ལ་སོགས་པ་ལམ་གཞན་གསེབ་ལམ་ལྟ་བུ་དགེ་སློང་གིས་སྟོན་

ན་ཡང་ངོ་། །ཉེས་བས་སོ། །བསོ་བ་དང་ལམ་གཞན་སྟོན་པ་དེ་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་མི་བེད་པར་ཐབས་ཀིས་

བརོད་ཟུར་གིས་བརོད་ན་ཉེས་བས་ཕ་མོར་འགྱུར་རོ། །

དཔེར་ན་འགོན་པ་དག་གི་དབུས་སུ་དགེ་སློང་གིས་སྤིར་འདི་སྐད་ཅེས་ནམ་ཕེད་ན་ཕིན་ན་ནི་ཤོ་གམ་

གཞལ་དགོས་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་འདི་ལྟར་གིས་ཤིག་ཅེས་གསལ་བར་དངོས་སུ་མི་སྨ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་དེ་ལ་ནི་ཉེས་

བས་ཕ་མོར་འགྱུར་རོ། །ཤོ་གམ་གི་ས་རིས་སུ་གཏོགས་པའི་ལམ་གོལ་བ་གསེབ་ལམ་ལྟ་བུ་<<བི་>>ནི་

སྟོང་ལམ་དྲང་པོ་དང་འདྲ་སྟེ་ཤོ་གམ་མ་གཞལ་བར་ཕིན་ན་ཕམ་པའོ། །གསེར་དངུལ་ལྟ་བུ་ཁའམ་ལྟོར་མིད་པ་

དང་གོས་ཚེམ་བུའི་བར་དུ་བཅུག་པ་ནི་སྐུངས་གཞན་སྒོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་འདྲ་སྟེ་ཤོ་གམ་མ་གཞལ་

ན་ཕམ་པའོ། །ལུས་དང་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་ལ་ཤོ་གམ་མེད་པ་ལྟར་ལུས་དང་ཚེམ་བུའི་བར་དུ་བཅུག་པའི་

རས་ལ་ཡང་ཤོ་གམ་མེད་དམ་སྙམ་དུ་དྭོགས་པ་བཟློག་པའི་ཕིར་རོ། །མཐར་ཐུག་པའི་དུས་ན་རྐུ་སེམས་དང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བལ་ན་སྦྱོར་བའི་དུས་ན་རྐུ་སེམས་ཡོད་ཀང་མཐའི་མཐར་ཐུག་ཡོངས་སུ་རོགས་<<ཊི་>>པ་ཉིད་

མ་ཡིན་ནོ། །སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་ཉི་ཚེ་འགྱུར། སྦྱོར་བ་ལ་རྐུ་སེམས་དེ་མེད་ཀང་དངོས་གཞིའི་དུས་ན་རྐུ་

སེམས་དེ་ཡོད་ན་དེ་དངོས་གཞི་དེ་མ་བས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་རོགས་པར་

འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །རྐུ་སེམས་མེད་པར་ནོར་ཞིག་བླངས་ནས་འཕལ་ལ་རྐུ་སེམས་བྱུང་སྟེ་བརྐུས་ན་ཉེས་བས་

དང་སྦོམ་པོ་ནི་མེད་དེ་ཕམ་པར་ནི་འགྱུར་རོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །སྦྱོར་ལྟུང་གཏན་མེད་དེ་ནི་འཐད་དམ་མ་འཐད་

དཔད་དགོས་སོ། །རྐུའམ་རྐུར་འཇུག་པའི་སྦྱོར་བ་སྤིང་ཡིག་དང་ལག་བར་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་ཡན་ལག་

གཞན་ཚང་ན་མཐར་ཐུག་ལྟུང་བ་ན་སད་པ་མེད་དེ་ཕམ་པ་སྐྱེད་དོ། །ནན་ཁུགས་ནི་མཐུས་རྐུ་བའོ་དབང་

གིས་མནན་ཅིང་ལེན་པ་དང་དངན་འཐེན་ནི་རས་ཁེར་བ་མི་སྟེར་བའོ་ཞེས་ཊིཀའོ་གར་བླངས་ཏེ་ལས་བེད་པ་

ལས་ག་མ་བིན་ན་ཕམ་མོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་པ་ཡང་མ་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཕམ་པ་སྐྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །རས་ལིད་ཆེ་བས་གནས་ནས་སྐྱོད་མི་ནུས་པ་ལྟ་བུ་གནས་དང་བཅས་ཏེ་བརྐུས་པ་ཡང་མ་བརྐུས་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །རས་གནས་ནས་མ་སོས་པར་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར། ༸རྟ་ལ་སོགས་པ་བསད་པ་ཉིད་ནི་ཆུད་

བཟན་པའི་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་གི་བརྐུས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །བསད་པ་ཉིད་ནི་

ནམ་ཡང་བརྐུས་མིན་ཏེ། །དེ་ནི་རྐུ་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པར་བསྟན། །ཞེས་འོད་ལྡན་རྩ་བ་ལས་སོ། །དོ་<<ཊི་>>ཤལ་

རིང་པོ་ལྟ་བུ་བརྐུ་བ་ན་ཕོགས་གཅིག་གནས་ནས་འཕགས་ཀང་ཕོགས་གཅིག་གནས་ནས་མ་འཕགས་

པ་ཡང་བརྐུས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །

ཕོགས་ཐམས་ཅད་གནས་ནས་འཕགས་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །ཤིང་ཐོག་སྤྲུགས་ཏེ་རྐུ་བ་ལྟ་བུ་

ལྷུང་བ་རྐུ་བ་ནི་ལྷུང་བའི་རྩ་བ་དེ་ལས་འོག་གཞིར་ཁེར་ན་སྟེ་འོག་གཞིར་ལྷུང་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་

ནོ། །འོག་གཞི་དེ་ནས་སའམ་གོས་ལ་སོགས་པ་གཞི་ཉིད་དུ་གནས་པ་དེར་ལྷུང་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ་ཊིཀའི་འོད་ལྡན་

ལས་ཀང་ངོ་། །འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པ་ཙ་ར་ར་འཛག་པ་དང་<<ཊི་>>མོན་སན་ལ་སོགས་པ་ཕྲུ་ལུ་ལུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འབྲུལ་བར་བེད་པའི་བང་བ་ལ་སོགས་པའི་བུ་གུ་ནས་ནི་རས་ཀི་ཐ་མ་བྱུང་ནའོ། །བརྐུས་པ་ཡིན་

ནོ། །བུ་གུ་ནས་འབིན་པ་འདིར་བུ་གུ་ནས་བྱུང་བ་ཐ་མ་དེ་ཚུན་ཆད་རས་ཚོམས་གཅིག་པ་ཉིད་

ཡིན་གི་འབྲུ་རེ་རེ་ལ་རས་གཅིག་ཏུ་བས་ཏེ་རིན་ཐང་བརྩི་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འབྲུའི་ཕུང་པོ་ལས་ལན་དུ་མ་

ཞིག་བླངས་ཏེ་རྐུ་ན་ལན་རེ་རེ་ཞིང་བླངས་པ་ཐ་དད་དེ་ལྟུང་བའི་དངོས་གཞི་དག་ཀང་ཐ་དད་པ་ཉིད་

དོ། །བེ་བག་ཏུ་སྨ་བ་ལྟར་ན། ཕམ་པས་སོམ་པ་མི་གཏོང་བས་བླངས་པ་ལན་རེ་རེ་ཞིང་ཕམ་པ་ཐ་དད་པ་སྐྱེད་སིད་

དོ། །དེ་ཡང་ཕམ་པ་སྔ་མ་ལ་འཆབ་སེམས་མ་སྐྱེས་ཤིང་བླངས་པ་ལན་རེ་རེ་ཞིང་རིན་ཐང་ཚང་ནའོ། །གལ་ཏེ་རིན་ཐང་

མ་ཚང་བ་ལན་བརྒྱ་བླངས་ན་སྦོམ་པོ་ཐ་དད་བརྒྱ་སྐྱེད་ཀི་ཐམས་ཅད་བསོམས་ནས་ཕམ་པ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན་ནི། ཕུང་པོ་ལས་ལན་ཅིག་བླངས་པའི་ཕམ་པས་སོམ་པ་བཏང་བས་བླངས་པ་ཕི་མ་རྣམས་

ལ་ཕམ་པ་དང་སྦོམ་པོ་མི་སྐྱེད་དོ། །གཅིག་གིས་དུ་མ་རྐུ་བ་ནི་བགོད་རས་ཀི་འབྲུའི་ཕུང་པོ་རྐུ་བ་ལྟ་བུ་ལ་དབལ་

བར་བ་བ་ནོར་བདག་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་ནོར་བདག་དུ་མ་ཉིད་དེའི་རིན་ཐང་གི་ཆ་སོ་སོའོ། །ཉིད་དུ་

བརྩིའི་སྤིར་བསོམས་ཏེ་མི་བརྩིའོ། །༸ཐ་དད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་<<ཊི་>>དོ། །དུ་མས་གཅིག་

ལ་བརྐུ་བ་ན་རྐུན་པོ་རྣམས་ཀང་ངོ་། །དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་དེའི་ཆ་སོ་སོའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་རྐུན་པོ་དུ་མ་

ཉིད་དེའི་རིན་ཐང་གི་ཆ་སོ་སོར་བརྩིའི་སྤིར་བསོམས་ཏེ་མི་བརྩིའོ་ཞེས་པའོ་རིན་ཐང་གི་ཆ་སོ་སོར་བརྩི་བ་དེ་ཡང་

བགོད་རས་ལའོ་འཇོག་རས་ལ་ནི་རིན་ཐང་ཚང་བ་གཅིག་གིས་ཆོག་སྟེ། འོད་ལྡན་ལས། དགེ་འདུན་ཆེད་བས་སྐལ་བ་

མི་རྟག་སྟེ། །ཞིང་བགོ་མིན་ཕིར་སོམ་བརྩོན་མང་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །༸རྐུན་པོ་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་པ་འདི་ལ་རྐུན་

པོ་རྣམས་བློ་གོས་བསམ་པ་མི་མཐུན་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་རང་རང་གི་སྐལ་བ་ཐོབ་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་

གི་གནས་ནས་སགས་པ་ན་བརྐུས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མ་བིན་པར་ལེན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཞུ་

བའི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ དགེ་འདུན་གི་གོས་ཀི་རེད་པ་བགོད་པའི་ཚེ་དགེ་སློང་ནད་པའི་སྐལ་བ་བླངས་ཏེ་འོངས་པ་ན་དེའི་སྔ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རོལ་ཏུ་ནད་པ་དེ་ཤི་ན་གོས་དེ་སུ་དབང་ཞེ་ན། སྐལ་བ་བླང་བའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ནད་པ་དེ་ཤི་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་

ན་གོས་དེ་དགེ་འདུན་སྤི་བར་བཞག་པ་ཉིད་དེ་དགེ་འདུན་དབང་བ་ཉིད་དོ། །ཁིམ་པས་ཡོན་ཕུལ་བའང་དེ་

བཞིན་ནོ། །བླང་བའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཤི་བ་ལས་བཟློག་སྟེ་ཤི་བའི་སྔ་རོལ་ཏུ་བླངས་ཟིན་པ་ནི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་

ཉིད་དོ། །དེས་ན་ནད་གཡོག་ལ་སོགས་པ་ཅི་རིགས་ལ་དབང་ངོ་། །རང་གཏོགས་པའི་དགེ་འདུན་ནི་རང་དང་

ནོར་མ་བགོས་པའི་ཕུ་ནུ་དང་འདྲ་བས་དེའི་ཆེད་དུ་རྐུ་བ་ནི་བདག་གིར་མི་བེད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །བདག་ཀང་དེར་གཏོགས་པས་ཕམ། ཡོན་བདག་གཅིག་ལ་དགེ་འདུན་ཁག་གཉིས་སུ་འཁོད་དེ་བདག་པོ་ཐ་

དད་པ་མ་ཡིན་པའི་རས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྐུས་པ་ནི་རང་གི་རས་བརྐུས་པ་དང་འདྲ་སྟེ་

སྦོམ་པོའོ། །ཕོགས་བཞིའི་དགེ་འདུན་གི་གནས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གནས་གཅིག་གི་ཟངས་ལ་སོགས་པའི་རས་

གནས་གཅིག་ཏུ་བརྐུས་པ་ལྟ་<<ཊི་>>བུའོ། །རྐུན་པོ་མང་པོ་བརྐུ་བའི་ཆེད་དུ་ཞུགས་པ་ན་དེའི་ནང་ནས་དགེ་སློང་

རྐུ་བར་མི་འདོད་ནས་ཕིར་ལོག་གམ་ཕིར་མ་ལོག་ཀང་མ་བིན་པར་མི་བླང་བར་ངེས་པ་ན་དེར་རྐུན་པོ་

ལྷག་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་བརྐུས་པ་ནི་ཕིར་ལོག་གམ་མི་བླང་བར་ངེས་པ་དེའི་མ་བིན་ལེན་གི་ཡན་

ལག་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དང་པོ་ཞུགས་པའི་དུས་ན་ནི་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་ཉེས་བས་སོ། །༸རྐུ་བའི་གོས་ལ་

གཏོགས་ཏེ་བདག་རྐུར་མ་སོང་ཡང་སྐལ་བའི་ཆ་བདག་གིར་བའོ་ཞེས་ཆ་ལེན་བར་འདོད་པ་ནི་མ་བིན་

པར་མི་བླང་བའི་བསམ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་ཆ་ལེན་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །དངོས་སུ་འཕོགས་པ་པོའམ་

དངོས་སུ་རས་ལེན་པ་པོ་མི་བེད་ཀང་རྐུ་བའི་བ་བ་དེར་གཏོགས་པའི་ལས་ལམ་སྲུང་བ་ལ་སོགས་པ་རེས་

སུ་སྒྲུབ་པ་ནི་རྐུ་བ་དེའི་བ་བ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བ་ར་ཙམ་བས་ཀང་རུང་སྟེ་ཕམ། ༸རྐུན་<<ཊི་

>>པོ་རྣམས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་བརྐུས་ཤིང་བདག་གིར་བས་ཤིང་དབང་བར་གྱུར་པ་ལས་ཕིས་

མཁན་སློབ་ཀིས་འཕོག་པར་བེད་ན། ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ཉིད་དང་ཉེ་གནས་ཉིད་ཀང་བརྐུས་

པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་བརྐུས་པར་འགྱུར་རོ། །སླར་ཐུག་ཐུབ་ཏུ་འཕོགས་ན་ཕམ་མོ། །
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༸ཡོངས་སུ་བསྐོར་བས་ནི་མཚམས་འབོར་ནའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་ལ་ས་གཞི་དང་ཁང་ཁིམ་དག་ཡོངས་

སུ་བསྐོར་ཏེ་བརྐུ་བ་ལ་ནི་མཚམས་ཙམ་ཉིད་གཙོ་བོའོ། །ཡིན་གི་རིབ་མས་བཅད་པ་ལྟ་བུ་ངེས་

གཟུང་དུ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མཚམས་<<ཊི་>>ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ཞིང་གི་མཚམས་ཕུར་པ་

བཏབ་པའམ་ཟུར་རོ་བཙུགས་པ་ལ་སོགས་པ་གནས་པ་སོས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་རྐུ་བ་འདིས་མ་

བསྡུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བདག་པོའི་མངོན་སུམ་དུ་ཁེར་ཏེ་བླངས་པ་ཡང་རས་དེ་ཉིད་བདག་པོའི་

མིག་སྔར་ནས་མི་སྣང་བ་ཉིད་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཞེས་པ་ནི་ཕིས་བཞིན་འབང་བ་དང་ནང་བིན་

བེད་པ་གཉིས་མི་སྣང་བ་ཉིད་ན་བརྐུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་སོས་པར་མ་ཟད་པའོ། །སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད་ལ་སོགས་

པ་མི་མཐུས་བཟུང་སྟེ་བརྐུས་པ་ནི་<<ཊི་>>བག་ཕེབས་ཤིང་དབང་དུ་བས་པ་ཉིད་མི་འབོས་

67པར་གྱུར་ན་ཕམ་པའོ། །བཙོན་བཟུང་ན་ནི་མི་ཉིད་འཕོག་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །མི་རྐུ་བ་དེ་བདག་ཉིད་

ནི་བརྐུས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་བདག་ཉིད་གཞན་གིས་བརྐུས་ནའང་སླར་བོས་པ་ཉེས་མེད་

<<བི་>>གང་བརྐུ་བར་བསམས་པ་རས་ངན་པ་དེ་དང་འབེལ་བས་བརྐུ་བར་མ་བསམས་པ་

དེར་བཟང་པོ་ཞར་ལ་བྱུང་སྟེ་བླངས་པ་སླར་བསྐྱལ་ན་ནི་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་བརྐུ་བར་མ་བསམས་

པའི་ཕིར་རོ། །སྦོམ་པོ་ནི་གཞན་གིས་བླངས་པ་མི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་དབང་དུ་བ་བའོ་རྐུན་པོ་མང་པོ་

རྐུར་འགོ་བ་ན་ལེན་པ་པོ་གང་གིས་དངོས་པོ་གང་ལེན་པའི་དངོས་པོ་དེ་ལེན་པ་པོ་དེའི་གྱུར་ཅིག་ཅེས་རྐུན་

པོ་རྣམས་ཀིས་ཁིམས་སུ་བ་བ་བཅའ་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གཞན་གིར་རྐུ་བ་སྟེ་གཞན་གི་ཆེད་དུ་

རྐུ་ན་སྦོམ་པོའོ། །གཞན་གི་དོན་ཉིད་དུ་ན་ཡང་དངོས་གཞིའི་རྣམ་པའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེའི་སྤོས་པའི་ཡུལ་བསྟན་

པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །འོད་ལྡན་ལྟར་ན་རིགས་ངན་ལ་སོགས་པ་བདག་པོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་

བཅས་པའི་དུར་ཁོད་ནས་རོ་གོས་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གིས་རྐུ་སེམས་ཀིས་ལེན་ན་སྦོམ་པོ་སྐྱེད་

67  འབོས། <<<<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>འབས། <<མ་>><<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པའོ། །

འདི་ལ་མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་པ་མི་སྐྱེད་དེ་དངོས་པོ་མི་དམན་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །འོད་ལྡན་

ལས། འཇིག་རྟེན་ན་ནི་དུར་ཁོད་པའི་རས་ཐ་ཆད་ཉིད་ཡིན་པས་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཤིན་ཏུ་ཞན་པའི་ཕིར་དམན་པ་

སྦོམ་པོར་འགྱུར། ཞེས་པ་དེ་ནི་འཐད་ལྡན་ཡིན་གསུང་ངོ་། །འོན་ཀང་ཊིཀ་ལས་དུར་ཁོད་ཀི་རས་དེ་དག་ལ་བདག་པོ་

ཉིད་མེད་མོད་ཀི་འོན་ཀང་བཀེན་པ་ལ་སོགས་པས་འདི་བདག་གིས་འཐོབ་བོ་སྙམ་དུ་བདག་གིར་བ་བའི་བློ་སྐྱེ་བ་དེ་ལྟ་

བུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་བཅས་པའི་དུར་ཁོད་ནས་རོ་གོས་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གིས་བརྐུ་སེམས་ཀིས་ལེན་ན་

སྦོམ་པོ་སྐྱེད་པའོ་འདི་ལ་མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་པ་མི་སྐྱེད་དེ་བདག་པོའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ་གལ་ཏེ་དུར་ཁོད་

ཀི་རས་བདག་པོ་ཡོད་པ་དེ་བརྐུས་ན་ནི་ཕམ་པ་སྐྱེད་པ་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་གསུངས་  <<བི>>།   ཊིཀ་ལས་

ཀང་། དུར་ཁོད་འདི་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིའོ་ཞེས་བདག་པོས་བདག་གིར་བས་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ་བརྐུས་ན་ནི་ཕམ་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །༸ཆུད་བཟན་པའི་སྦོམ་པོ་སྔར་བསྟན་ཟིན་མོད་ཀི་གསང་སྔགས་ཀིས་ཆུད་གཟོན་

པ་བསྟན་པའི་ཕིར་རྩ་བ་ལ་ཕུག་ལ་སོགས་པའི་ལྡུམ་ཞིང་དང་སོང་བུ་དང་ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་

དང་འབས་བུའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ནི་སྡུམ་རའོ། །ལ་སོགས་པ་གསང་སྔགས་བཏབ་པ་དག་

གིས་སྐམ་པར་བེད་པ་སྦོམ་པོ་སེར་བ་ཕབ་ན་ཡང་སྦོམ་པོའོ། །དགེ་སློང་གིས་རྩྭ་ལ་སོགས་པའི་ཆས་

ཀིས་:བརྔོད་པའི་འདྲིད་པས་68རྟ་འདི་བཀི་བ་སྟེ་འཁིད་ཅིང་དང་། ཞོན་ཏེ་རྟ་འདི་བརྐུ་བར་

བའོ་སྙམ་ནས་མྱུར་དུ་གོམ་པ་འདོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་འགྱུར་བ་ཡང་སྦོམ་པོ་༸རྟ་ལ་མ་རེག་ཀང་སྦོམ་

པོའོ། །གྲུ་གཞིར་བཞུགས་ཏེ་གྲུ་འདི་བརྐུ་བར་བའོ་སྙམ་ནས་ལུས་འགྱུར་བ་ཡང་ངོ་། །མ་རེག་ཀང་སྦོམ་

<<བི་>>པོའོ། །རྟ་འདི་ལས་སམ་གྲུ་འདི་ལས་རྟའི་ཁལ་ལམ་གྲུའི་རས་འདི་ལྟར་བརྐུའོ་སྙམ་ནས་ལུས་

འགྱུར་བ་པ་ཡང་ངོ་། །སྦོམ་པོའོ། །མ་རེག་ཀང་སྦོམ་<<བི་>>པོའོ། །རང་དང་ནོར་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕ་

68  བརྔོད་པས། <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ཀ་༣༦༥)>><<མ་>><<ཞང་>>རོ་བས། <<རང་(ཀ་༢༥༥)>>འདྲིད་པས། <<ཆུང་(ཀ་༡༦༡)>>བརོད་

པས། <<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>བརྟོད་པས།<<རིན་(ཀ་༢༠༥)>> 
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མ་དང༌། ཕུ་ནུ་དང༌། བུ་སིང་དང༌། མཁནཔོ་དང་སློབ་དཔོན་དང་མཆོད་རྟེན་དང་རང་

ཉིད་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་སོགས་པ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བསྔོས་པའི་རས་ཤོ་

གམ་གཞལ་དགོས་པ་ཤོ་གམ་མ་གཞལ་བར་འདས་པ་སྦོམ་པོའོ། །གཞན་གི་དོན་ཉིད་དུ་ན་ཡང་དངོས་

གཞིའི་རྣམ་པའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེའི་སྤོས་པའི་ཡུལ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །བརས་པ་དང་བསྐྱིས་པ་དག་

མི་སྦྱིན་པར་ཐག་བཅད་པའི་སེམས་སྐྱེད་པ་སྦོམ་པོའོ། །

སེམས་སྐྱེད་པ་ལ་བསམ་བར་ཟད་པས་ལུས་ངག་ཏུ་ཐོན་ན་སྦོམ་པོའོ་ཞེས་ཟེར་ཡང་ཁ་ཅིག་འདི་ལ་ནི་ལུས་

ངག་ཏུ་ཐོན་ན་ཞེས་ལུང་བསྟན་བཅོས་གང་ལས་ཀང་མ་གསུངས་ལ་སྔར་ན་ནི་སྦྱོར་བ་གཞན་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔར་མི་

སྦྱིན་པར་བསམ་པ་ཐག་བཅད་པ་ཉིད་ན་སྦོམ་པོ་བསྐྱེད་པ་དང་མཚུངས་པར་སེམས་སོ། །ནད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་

གིས་གཞན་དགེ་འདུན་གི་དོན་དུ་བིན་པའི་རས་གཡོག་ལ་སོགས་པས་བགོད་པ་ཡང་ངོ་། །སྦོམ་

པོའོ་༸དགེ་འདུན་གིས་མ་ཚོར་བས་དེ་ལ་བདག་གིར་བ་བའི་སེམས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཏེ་སྦོམ་པོར་བཞག་གོ །ནོར་

<<བི་>>སྟོར་བ་ནོར་བདག་གི་སེམས་ཀིས་བཏང་བ་ལྟ་བུ་བདག་པོ་སུས་ཀང་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་

བདག་པོ་མེད་པ་ལ་མི་གཞན་གིས་བདག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་དགེ་སློང་གིས་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཏེ་

བརྐུས་པ་སྦོམ་པོའོ། །མཐར་ཐུག་གི་སྦོམ་པོ་ཡིན་པར་འོད་ལྡན་ལས་བཤད། ཟན་དྲོན་དང་འབས་ཆན་

དང་ཕེ་དང་ཉ་ཤ་དང་ཤ་དང་ཁུར་བ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་སྙོམས་དབང་བའི་གཞི་མེད་

པ་མི་དབང་བ་ནོད་ཅིང་ལེན་པ་སྦོམ་པོའོ། །ཕམ་པར་མི་འགྱུར་<<ཊི་ལུང>>། 

༸རེད་པ་བགོད་པ་ན་དགེ་སློང་རང་གི་སྐལ་བ་གཞན་གིས་བླངས་ཟིན་པ་ལ་བླངས་ཟིན་པར་རྒྱུས་

མི་ཤེས་པས་སླར་ཡང་རང་གི་སྐལ་བ་ལེན་པ་ནི་ལེན་པ་དེ་ཉེས་མེད་ཀི་གཞི་ཡོད་པ་སྟེ་ཉེས་མེད་ཀི་གཞི་

མེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། སླར་ཕུལ་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་

སོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་རེད་པ་བགོད་པ་ཉིད་ན་སློབ་མ་གཉིས་ཀིས་མཁན་པོའི་སྐལ་བ་སོ་སོར་བླངས་པ་ལྟ་བུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཞན་གི་སྐལ་བ་གཞན་གིས་བླངས་ཟིན་པ་ལ་བླངས་ཟིན་པར་རྒྱུས་མི་ཤེས་པས་སླར་ཡང་གཞན་གི་སྐལ་བ་ལེན་པ་

ནི་ལེན་པ་དེ་ཉེས་མེད་ཀི་གཞི་ཡོད་པ་སྟེ་ཉེས་མེད་ཀི་གཞི་མེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཀང་གཞུང་

འདིས་བསྟན་ཏེ་དོན་དེ་ལྟར་ཊིཀས་བཤད་དོ། །ཁོད་ཀིས་ཁོ་བོའི་སྐལ་བ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་མ་བཅོལ་བས་གཞི་

མེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །མ་བཅོལ་བར་གཞན་ཞིག་གིས་གཞན་གི་སྐལ་བ་མི་དབང་བ་བླངས་ན་བདག་པོར་གྱུར་

པ་དེ་ལ་ནི་མི་དབང་བ་བླངས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དེ་རང་གིས་མ་བླངས་པའི་ཕིར་དང་གཞན་ལ་ཡང་མ་བཅོལ་བའི་ཕིར་

རོ། །དགེ་སློང་མགོན་དུ་མ་བོས་པར་སྦྱིན་བདག་གི་ཟན་ཟ་ན་ཉེས་བས་སོ། །སྦྱིན་བདག་གིས་ཤེས་

རུང་མ་ཤེས་རུང་ཡོན་ཟོང་ཐོབ་རུང་མ་ཐོབ་རུང་སྟེ་ཡ་69རབས་ཀི་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་

སོ། །༸རས་ལ་ནོམ་པའི་སྔ་རོལ་གི་རྐུ་བའི་ཆེད་དུ་འགོ་བ་གོམ་པ་འདོར་བ་ཡང་ངོ་། །ཉེས་བས་

སོ། །ནོམ་པའི་སྔ་རོལ་ནི་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔར་སོས་པས་འདུས་མོད་ཀིས་འོན་ཀང་མདོ་འོག་མའི་ཡུལ་

བསྟན་པའི་ཕིར་འདི་བརྩམས་སོ། །

༸རྐུ་བའི་ཆེད་དུ་འགོ་བ་དེ་ལས་རྐུ་བའི་གོས་བེད་པ་ཉེས་བས་ཐ་དད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

ནོ། །རྐུ་བའི་ཆེད་དུ་འགོ་བ་དང་རྐུ་བའི་གོས་བེད་པ་གཉིས་ཀ་ལས་ཉེས་བས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་<<ཊི་

>>བའོ། །ཕག་དར་ཁོད་ཀི་གོས་ལྟ་བུ་དགེ་སློང་གིས་ལེན་ན་རས་འདི་བདག་པོ་གཞན་གིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་

ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བདག་པོ་ཡོད་དམ་མེད་ཞིབ་ཏུ་ལེགས་པར་སོ་སོར་བརྟག་

པར་བས་ཏེ་བདག་པོ་མེད་པར་ངེས་པར་གྱུར་ན་བླང་བར་བའོ། །སྟེ་དེ་ལྟར་བས་ན་རང་ཡང་འགོད་པ་མི་

སྐྱེད་ལ་གཞན་གི་ཚིག་གི་སྐབས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །བུ་ལོན་ཆགས་པ་ལྟ་བུའི་ཕིར་དགེ་སློང་གིས་

རང་གི་ལུས་བསྒེལ་ཞིང་བསྙལ་70བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་བུ་ལོན་ཆགས་ཏེ་ཞིང་རྨེད་པའི་མདུན་

དུ་དགེ་སློང་བདག་ཉིད་བསྒེལ་ཏེ་ཉལ་བ་ལས་བཅས་<<ཊི་>>ཕུག་རོན་ལ་སོགས་པའི་ཚང་གཞིག་པར་

69  ཡ། <<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༢༠༦)>>ཡང་། <<ཊིཀ་(ཀ་༣༦༩)>>      མ། <<མ་>>

70 བསྙལ། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༢༥༩)>><<ཊིཀ་(ཀ་༣༧༡)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༢༠༧)>>ཉལ། <<ཆུང་(ཀ་༡༦༤)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མི་བ་དགེ་སློང་གི་གནས་ལས་གཞན་དུ་ནི་སོ་ང་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་གཞིག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་གི་གནས་སུ་ནི་

སོ་ང་ཡོད་པའི་ཚང་གཞིག་པར་མི་བའོ། །སོ་ང་མེད་པ་རྣམས་ནི་གཞིག་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་དགེ་སློང་གི་

གནས་སུའོ། །རང་གིས་དབར་མ་གནས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་དབར་གི་རེད་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་སྐལ་

བའི་ཆ་མི་བླང་ངོ་། །རྐུ་སེམས་མེད་ན་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། རྐུ་སེམས་ཀིས་བླངས་ན་

ཕམ། ཞེས་སོ། །དབར་གི་རེད་པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་གཞན་དུ་ཡང་རེད་པ་མི་དབང་བ་མི་བླངས་སོ། །ཆོམ་རྐུན་པར་

གགས་<<བི་>>པ་ལས་འདི་ནི་སྦྱིན་བདག་གིའོ་སྙམ་པའི་སེམས་ཀིས་ལེན་པ་ལ་ཉེས་པ་

མེད་དོ། །རས་འདིའི་བདག་པོ་ནི་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །གང་

ལས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་འོང་བའམ་འབྱུང་བ་རྐུ་ཐབས་ཅན་གི་ཆོམ་རྐུན་པ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་གི་ཚིག་

གོ །ཚིག་དེ་ཉིད་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་ཆོམ་རྐུན་པར་མ་གགས་པ་ཞེས་སློབ་དཔོན་གིས་འདིར་སོས་ཏེ་

དེ་ལས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་བླང་བར་མི་བ་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ལས་བླང་

བར་བའོ། །ནོར་དེ་བླངས་ཏེ་ནོར་བདག་གིས་ངོས་ཟིན་ན་ཁུངས་བྱུང་དུ་ཟིན་ཀང་ཡུལ་མི་རྐུ་བར་མ་དཔད་པས་དགེ་

སློང་གཙང་མར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཆོམ་རྐུན་པར་གགས་པ་དེ་ལས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་བླངས་པ་

མཚོན་གིས་ཁ་ཚར་ཕུན་ཚར་ལ་སོགས་པ་བཅད་པ་དང་ཁ་དོག་ངན་པར་ཁ་བསྒྱུར་བ་བས་ཏེ་

སེལ་ཞིང་བཅང་བར་བའོ། །མཚོན་གིས་བཅད་པ་དང་ཁ་དོག་ངན་པ་དེ་ལྟར་བས་ཀང་ནོར་བདག་གིས་

ངོ་ཤེས་ཏེ་སློང་ན་སྦྱིན་ནོ། །མ་བིན་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཡོན་པོ་དང་ག་གྱུའི་རྣམ་པས་གནད་ལ་བསྒེ་བར་

མི་བའོ། །སོང་བེད་ཀི་བྱུང་བ་ལས་སོ། །

དེ་ཐམས་ཅད་དུ་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བས་སོ་མ་བིན་པར་ལེན་པ་ལ་ཡང་འདི་

སྦྱར་བ་ཡོད་དེ་གནད་ལ་བསྒེ་བས་སྦྱིན་དུ་འཇུག་པ་ན་བརྐུས་པར་འགྱུར་<<ཊི་>>རྫུ་འཕྲུལ་དང་འདྲ་བའི་ཡིད་

རྣམ་པར་དག་པས་གསང་སྔགས་བཟླས་པ་དག་གིས་ཁིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གི་བུ་ཁེའུ་རྣམས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འཛེ་ཏའི་ཚལ་ན་རྩེ་བ་ལས་གཡོན་ཅན་དག་གིས་བརྐུས་ཏེ་བཟུང་བ་གཏོང་བ་ལ་གཡོན་ཅན་ལ་འཕོག་པའི་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །བདག་གི་རས་གཞན་གིས་བརྐུས་པ་ལ་ཆོས་བཤད་དེ་བསླངས་ཀང་མི་སྟེར་ན་སྔགས་

བཟླས་ཏེ་སེམས་བསྒྱུར་ལ་བདག་ལ་སྦྱིན་དུ་འཇུག་པ་ནི་ཉེས་མེད་<<བི་>>དོ། །༸དགེ་སློང་གི་རས་བི་བས་

ཁེར་བ་བདག་པོས་འདི་ནི་བདག་གི་ཡིན་ནོ་སྙམ་པའི་བསམ་པས་བི་ཁུང་ནས་བླངས་པ་ལ་ཡང་

ངོ་། །བི་བ་ལ་འཕོགས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁི་དང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཕོགས་ཀང་ཉེས་མེད་<<བི་

>>དོ། །དགེ་སློང་གཞན་གི་རས་བི་བས་ཁེར་བ་ལ་དགེ་སློང་གཞན་གིས་དགེ་སློང་གཞན་དེའི་རས་

སུ་ལེན་པར་བེད་ན་ཡང་ངོ་། །བི་བ་ལ་འཕོགས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལིངས་པའམ་རྔོན་པ་དག་གིས་

མངོན་པར་རམ་རབ་ཏུ་གཙེས་པར་གྱུར་པའི་རི་དྭགས་རྨས་ཏེ་དགེ་སློང་གི་གནས་ཁང་དུ་

ཞུགས་པ་བཟུང་ཞིང་བླངས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པའི་བསམ་པས་བཟུང་

བའི་ཕིར་རོ། །རི་དྭགས་དེ་ཤི་ན་རྔོན་པ་དེ་དག་ལ་ཤ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །རང་གིས་བླང་བར་མི་

བ་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱིན་པར་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། ། ཊིཀའོ། །ཤ་བདག་ཡུན་རིང་དུ་མ་འོངས་ན་ཡང་བདག་ཅག་གིས་ཤ་

བརྐུས་ཤིང་མ་ཟོས་པར་བ་བའི་ཕིར་རུལ་རུལ་དུ་ཀེང་རུས་མངོན་པར་བཞག་<<བི>>། མ་བིན་པར་

ལེན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་འདུལ་བེད་ཀི་སྐབས་སོ། །མ་བིན་པར་ལེན་པའི་ཕམ་

པར་འགྱུར་བ་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼སོག་གཅོད་ཀི་ཕམ་པ།༽

༈ གཞན་གི་སོག་ལ་གནོད་པ་སང་བའི་བསླབ་བ་བསྟན་པར་བ་སྟེ་ནད་པ་སོས་པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་མི་ན་

བ་ལ་ཡང་འཆི་བར་འདོད་པའི་སེམས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྐེན་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་ནི་

རྐེན་ཚོགས་པའི་བེ་བག་སྟེ་ནད་པ་ཁོད་ཤི་ན་ལྷར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཆོས་བཤད་པ་ལྟ་བུའམ་ཁོད་དུག་ཟོས་པ་ནི་

བླའི་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ་དེ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་སྟེ་དེ་བསྟབ་པར་མི་བའོ། །དེ་བས་ན་བསླབ་བ་ལས་འདས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་<<ཊི་>>ཏེ་འདི་ནི་བསད་སེམས་མེད་པའི་དབང་དུ་བས་སོ་བསད་སེམས་ཡོད་ན་ནི་

དེའི་ཚེ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བར་ཊིཀ་ལས་བཤད་དེ་བསད་སེམས་ཡོད་ཅིང་མཐར་ཐུག་གྲུབ་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཡང་

སིད་དོ། །ནད་གཡོག་མི་ཤེས་པ་གེན་པ་ལ་ནད་པ་འཆི་བའི་དག་བོ་མི་འཆི་བའི་ཐབས་མ་སྨས་པར་

ནད་པ་དེའི་ནད་གཡོག་ཏུ་གེན་པ་མི་བཞག་གོ །དེའི་རིམ་གོ་བ་ནི་གེན་པ་མ་བསྐོ་ཞེས་འོད་ལྡན་རྩ་བ་

ལས་སོ། །༸ནད་གཡོག་ཏུ་བསྐོ་བའི་གནས་གཞན་ཡོད་ན་སྟེ་མཁས་ཤིང་མཛངས་པ་ནད་གཡོག་ཏུ་བཞག་པའི་

སྐབས་ཡོད་ན་ནི་མ་ཤེས་པ་ལ་འཆི་བའི་དག་བོ་སྨས་སུ་ཟིན་ཀང་གེན་པ་ནད་གཡོག་ཏུ་མི་བཞག་གོ །མཛངས་

པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འཆི་བའི་འཚོག་ཆས་དུག་དང་མཚོན་ལ་སོགས་པ་ནད་གཡོག་གིས་ནད་པའི་དྲུང་དུ་

མི་བཞག་གོ །ནད་པ་དེ་རང་ཉིད་འཆི་བའི་ཕིར་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དུག་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་

ནད་གཡོག་གིས་བཟློག་པར་བའོ། །དེ་ནད་གཡོག་གིས་མཐོང་བ་ན་མི་གསོས་ངེས་པའི་ནད་ཀིས་ཡུན་

རིང་དུ་མནར་བ་འདི་བས་ནི་ཤི་བ་སླའོ་སྙམ་སྟེ་ནད་གཡོག་གིས་དེ་མི་བཟློག་པར་བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་ན་ཉེས་

བས་སོ། །༸གཞན་ཤི་ན་དེའི་ནོར་རས་བདག་གིས་ཐོབ་འོང་སྙམ་ནས་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་རས་

ཀི་ཕིར་སེམས་ཅན་གཞན་འཆི་བར་འདོད་པར་མི་བ་གཞན་འཆི་བར་དགའ་བར་མི་<<ཊིཀ་

>>བའོ། །རང་ངམ་གཞན་གིས་ད་ལྟར་དང་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ན་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཅི་ཡང་རུང་བ་

བེད་པ་མངལ་ན་གནས་པ་རླུགས་པ་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་>>ལ་སེམས་ཀིས་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་

མི་བའོ། །ལུས་ངག་གི་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ནི་སེམས་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་བཀག་པས་ལུས་ངག་ཀང་བཀག་པར་གྲུབ་པ་

ཡིན་<<ཊི>>། 

༸གང་བས་ན་གསོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སོག་གི་དབང་པོའི་སྐད་ཅིག་རིགས་འདྲ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་

བཅད་ནའོ། །ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་སློང་གི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན། སོག་བཅད་པ་དེ་ལྟར་བསམ་

པས་སོ། །བསད་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ་བསད་སེམས་མེད་ན་ནི་བ་བ་དེའི་རྐེན་གིས་ཤི་ཡང་གསོད་པའི་ལྟུང་བ་

རྣམ་གཞག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏེ་ཆེད་དུ་མ་བསམས་པར་གྲུབ་པ་ནི་བེད་པ་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །གང་གི་སོག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཅད་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། མིར་གྱུར་པ་སྟེ་མིའམ་མིར་ཆགས་པའི་སོག་བཅད་ནའོ། །༸འདུ་ཤེས་ཀི་

ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མིར་གྱུར་པ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་མ་ནོར་བར་འདུ་ཤེས་པས་མིར་ནི་འདུ་ཤེས་ཞེས་བ་བ་

ནི་འགོ་བ་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པས་ནི་མཐར་འགྱུར་མེད་པར་བསྟན་ནོ་ཞེས་འོད་ལྡན་ལས་སོ། །སྦྱོར་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། རང་གི་ལུས་ངག་གམ་རང་གིས་བསྐོས་པའི་ལུས་ངག་གི་བ་བ་གང་ཡང་རུང་བས་སོ། །ཕམ་པ་སྐྱེད་

ནུས་པར་བེ་བག་མེད་ཁད་པར་མེད་པ་ཞེས་པ་འདི་གཞི་དེས་གཞན་གི་ཚེ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་དབང་དུ་བ་བ་

ཡིན་ནི་ཁུ་ཚུར་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀིས་བརེག་པ་དང་ལུས་དེ་དང་འབེལ་བ་རལ་གི་ལ་སོགས་པས་བརེག་

པ་དང་འཕངས་པ་ནི་གཉིས་ཏེ་ལུས་ཀིས་འཕངས་པ་ལག་པས་རོ་འཕངས་པ་ལྟ་བུ་དང་ལུས་དང་འབེལ་བས་

འཕངས་པ་གཞུས་མདའ་འཕངས་པ་ལྟ་བུ་དང་ཁོད་ཀིས་གསོད་ཅིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་གསོད་དུ་གཅུག་པ་

དང་ཁོད་ཉིད་དུག་ཟོ་ཞིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་བསད་བ་དེ་ཉིད་ལ་བསོ་བ་རྣམས་སོ། །དུག་བཟའ་བཏུང་ལ་བཏབ་

སྟེ་ལྟོར་གཏོང་བ་དང་ཕེ་མ། ལུང་ལས། དུག་གི་ཕེ་མ་ལུས་ལ་བསྐུ་མཉེ་དང་དྲིལ་ཕི་བ་བར་སྦྱོར་བ། ཞེས་

སོ། །ཊིཀ་ལས། དུག་གི་ཕེ་མ་བཏབ་པའི་གོས་བསྐོན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །དང་། རླུབས71་རྐོ་བ་ལ་

སོགས་པས་སའི་དོང་དུ་འཇོག་པ་དང་ཤིང་ཀ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་འབེང་རློན་གིས་བཅིངས་ཏེ་གསོད་པ་ཞེས་

ལུང་ལས་སོ། །ཊིཀ་ལས། ཤིང་སོང་པོ་བསྒེལ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །

འགེལ་ཆུང་ལས་ཤིང་གི་བར་དུ་བཙིར་ཏེ་བསད་པ་དང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གནས་པ་ལས་ཉམས་

པ་སྨོན་པ་འབོག་དགོན་པར་གཏོང་བ་དང༌། ལུང་རྣམ་འབེད་དང་དེའི་འགེལ་པ་ལས་ཤིང་ངམ་འཇིམ་པ་ལས་

བས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་མིའི་གཟུགས་ལག་ན་ཆུ་གི་ཐོགས་པ་དེས་མི་གཞན་འོང་བར་འགྱུར་བའི་བང་དུ་

འདེབས་པ་དང༌། སྟེ་འཁྲུལ་འཁོར་གི་བེ་བག་གོ །འཁྲུལ་འཁོར་ས་མདའ་འཛུགས་72པ་ལ་སོགས་པ་

དང༌། སྒྱུ་ཐབས་མིག་བཀབ་སྟེ་གཡང་སར་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་>>དང༌། སྔགས་ཀིས་རོ་

71  རླུབས། <<ཊིཀ་(ཀ་༣༧༩)>><<ཆུང་(ཀ་༡༧༨)>><<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་༢༡༡)>>རླུབ་ས། <<ཞང་>>

72   འཛུགས། <<ཊིཀ་(ཀ་༣༧༩)>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༣༢༧)>><<རིན་(༢༡༡)>>འཇུགས།<<མ་>>         
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལངས་རྦད་ནས་གསོད་པ་དང༌། ཡཾ་སེག་ཤིང་གི་སྦྱོར་བ་ལྟ་བུ་རེས་སུ་སྦྱོར་བ་ཞེས་པ་ནི་ཆོལ་བ་ཞེས་

ཀང་བ། དྲག་པོའི་ལས་ཞེས་ཀང་བ། མཐུ་བེད་པ་ཞེས་ཀང་བ་བ་གགས་པ་དེ་དག་རྣམས་གང་གིས་བསད་ཀང་

ཕམ་པ་སྐྱེད་ནུས་སོ། །བསད་པར་བ་བ་དེ་གཡང་དུ་བསྐྱུར་ཏེ་གཏོང་བས་བསད་ན་ཕམ་བའོ། །བསད་བ་

དེ་མེ་དང་ཆུར་འཇུད་པས་བསད་ན་ཡང་ཕམ་པའོ། །བསད་བ་དེ་གང་བ་དང་ལུས་ལས་སོས་ཀ་ཚད་

ཁུང་དུ་ཚ་བར་འདོགས་པས་བསད་ན་ཡང་ཕམ་པའོ། །<<བི་>>བསད་པའི་ཕིར་གཅན་གཟན་ནམ་

དགའི་ཁོད་ལྟ་བུར་ཕོ་ཉར་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པས་བསད་ན་ཕམ་པའོ། །སོགས་པའི་སྒས་ནི་དེར་སོང་

ན་ནོར་རེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སམ་ཕ་མ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འདྲིད་པས་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་བསྡུས་ཏེ་ཞེས་

<<ཊི་ལུང་>>སོ། །བསད་པ་དེ་བ་བ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ཆུང་ངུ་རྒྱ་ཤུག་གི་ཚིག་གུ་བསྣུན་པའམ་ཁབ་

བཙུགས་པའམ་ཡུངས་འབྲུ་འཕངས་པ་ལྟ་བུ་ཉིད་ཀང་དེས་ཤི་ན་ཕམ་པ་འབྱུང་ངོ༌། །བསད་73པར་བ་བ་

ནི་མིའི་སྐྱེས་པ་དང༌། བུད་མེད་དང་མ་ནིང་ཉིད་དོ། །དེ་གསུམ་གང་བསད་ཀང་ཕམ་པར་འགྱུར་

རོ། །མི་གསོད་པའི་གཞིའམ་སྦྱོར་བ་དེས་སྦྱོར་བ་བས་མ་ཐག་དེའི་ཚེའམ་ཕི་དུས་གཞན་གི་ཚེ་ཤི་ན་ཕམ་

པའོ། །དགེ་སློང་གིས་ནད་པ་ལ་ནད་པ་ཁོད་བདག་ཉིད་འཆི་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་གོས་བཏབ་པས་ནད་པ་དུག་ཟ་སྟེ་

བདག་ཉིད་འཆི་བར་འདུག་པ་ན་དགེ་སློང་འགོད་ནས་དགེ་སློང་དེས་ནད་པ་བདག་ཉིད་འཆི་བར་འདུག་པ་དེ་བཟློག་

ཀང་མ་བཟློག་པར་ནད་པས་དུག་ཟོས་ཏེ་ཤི་ན་དགེ་སློང་ལ་ཉེས་པ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་ནད་པ་ཁོད་

བདག་ཉིད་འཆི་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་གོས་བཏབ་པས་ནད་པ་རང་འཆི་བར་འདུན་པ་དེ་ཕིས་དགེ་སློང་གིས་

བཟློག་པའི་འོག་ཏུ་ཤི་ན་མི་དེ་དགེ་སློང་གི་གོས་སྔ་མ་བཟུང་སྟེ་ཤི་ན་སྦྱོར་བ་སྔ་མ་དེ་ཕམ་པ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་

ཉིད་མ་ཡིན་ལ་ཤི་བ་དེ་ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །

ནད་པ་ལ་དགེ་སློང་གིས་གོས་སྔ་མ་དེ་བཏབ་པ་ན་སྦོམ་པོ་བྱུང་བར་ཟད་ཀིས་ཕིས་ཤི་བ་ལས་ནི་དགེ་སློང་

73  བསད། <<སྣར་>><<པེ་>><<ཆུང་(ཀ་༡༦༩)>><<མ་>><<ས་>><<<<སེར་>><<ཞང་>><<གུ་>>གསད། <<སེ་>><<ཅོ་>><<རང་(ཀ་

༢༦༦)>><<ཊིཀ་(ཀ་༣༨༠)>><<རིན་(ཀ་༢༡༡)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལ་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་ངོ་ལུང་ལས་ནད་པ་དང་ཚུལ་ལྡན་དང་ཚུལ་འཆལ་དང་གསུམ་ལ་མཚོན་ཏེ་གསུངས་སོ། །དཀུ་

ནི་གསུས་པ་སྟེ་སྦྲུམ་མའི་ལྟོ་བ་མཉེས་པས་མ་དང་མངལ་ན་གནས་པ་གཉིས་ལས་མ་བསད་དོ་

སྙམ་པ་ལས་མངལ་གི་བུ་ཤི་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་བསད་པར་བསམ་པ་ཤོས་མ་ཤི་བར་སོག་གཅད་པར་མ་བསམས་པ་

ཤོས་ཤི་ན་ནི་སྦོམ་པོའོ། །གནོད་པ་བ་བར་ངེས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །སྐབས་འདི་ཉིད་ཀི་

ལུང་ལས་ནི། སྦྱོར་བ་སྔ་མ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསད་པར་བསམ་པ་ཤོས་དེ་མ་ཤི་

ཡང་དེ་གསོད་པའི་སྦྱོར་བ་བས་པའི་ཆ་ནས་སྦྱོར་བའི་སྦོམ་པོའོ། །ཊིཀ་ལས། བསམ་པ་ཤོས་ཤི་ན་ནི་ཕམ་པར་

འགྱུར། ཞེས་སོ། །༸དང་དུ་ལེན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ་རང་ཉིད་བེད་པར་སྨ་བ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་གནང་བ་གསོལ་བ་དང་དུ་

ལེན་པའོ་དང་པོ་ནི་གཞུང་འདིས་བསྟན་ཏེ་ཊིཀ་ལས་དང་དུ་ལེན་པའི་གཞི་དེ་ལས་མི་གསོད་པ་ལ་འཇུག་

པ་རང་ཉིད་བེད་པར་སྨ་བ་དེ་ལུས་སམ་ངག་གིས་དང་དུ་ལེན་ན་སྦོམ་པོའོ། །གལ་ཏེ་གནང་བ་གསོལ་བ་དང་

དུ་ལེན་ན་ནི་ལུས་ངག་གིས་དང་དུ་ལེན་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ་ཡིད་ཁོ་ནས་དང་དུ་ལེན་ན་ནི་བསམ་བར་ཟད་དོ། །འོད་

ལྡན་ནོ། །དགེ་སློང་ངམ་དགེ་སློང་མ་ལ་ཁོད་ཀི་མིང་གིས་བསད་པར་བ་བའི་མི་ལ་འཆི་བའི་ཡོ་བད་

དུག་སྦྱར་ལ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་ངོ་། །དང་དུ་ལེན་ན་སྦོམ་པོའོ། །ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། མི་མ་ཡིན་

བསད་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་འདིར་བསྡུས་པ་ནི་མི་ལས་གཞན་དུད་འགོ་མ་ཡིན་པ་བསད་

ན་སྦོམ་པོ་སྟེ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་དང་ཡི་དྭགས་དང་དམྱལ་བ་བསད་ན་སྦོམ་པོ་དང་། མི་ཉིད་གཟུགས་གཞན་དུ་སྤྲུལ་པ་

བསད་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ་དུད་འགོས་གཟུགས་གཞན་དུ་སྤྲུལ་པ་བསད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་སྤིར་བསྟན་རྩ་

འགེལ་དུ་འཆད་ལ་སྐབས་འདིར་ནི་མི་ཉིད་གཟུགས་གཞན་དུ་སྤྲུལ་པ་བསད་ན་སྦྱོར་བ་ལ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་ལ་མི་མ་

ཡིན་གིས་གཟུགས་གཞན་དུ་སྤྲུལ་པ་བསད་པ་ན་མཐར་ཐུག་ལ་ཡང་སྦོམ་པོ་འབྱུང་ངོ༌། །

ཊིཀ་ལས། འདིར་ནི་སྤྲུལ་པ་ཞེས་སོས་པས་དུད་འགོ་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན། ཞེས་པ་ནི་དུད་འགོ་

མིར་སྤྲུལ་པ་ལ་མི་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །ཊིཀ་ལས། དུད་འགོ་ལ་སོགས་པ་འགོ་བ་པའི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྤྲུལ་པ་ལ་མིར་འདུ་ཤེས་པས་གསོད་པར་བེད་པ་ལ་ནི་སྦྱོར་ལ་སྦོམ་པོ། ཞེས་པ་ནི་མིར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་དབང་

གིས་སྦོམ་པོར་གསུངས་པའོ། །སྤྲུལ་པ་བསད་ཅེས་པ་ལ་ཊིཀ་ལས། འདིར་ནི་སོག་ཆགས་སུ་གྱུར་པའི་སྤྲུལ་པ་གཟུང་

གི་སོག་ཆགས་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་བཟུང་སྟེ། ཞེས་སོ། །འོ་ན་གཏམ་གི་གཞི་ལས། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་མ་འབེལ་བའི་

སྤྲུལ་པ་བསད་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ཅི་ཞེ་ན། སྤྲུལ་པ་སེམས་ཅན་ཡིན་པ་ལ་མིར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་

བའི་དབང་གིས་སྦོམ་པོར་གསུངས་པའོ། །གལ་ཏེ་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ལ་སྒྱུ་མར་ཤེས་ཏེ་མགོ་བཅད་ན་ནི་ཉེས་བས་ཏེ་

སེམས་ཅན་གི་གཟུགས་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་བེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་པས་སོ། །ནད་པ་ལ་སན་སྦྱིན་ན་

དྲི་བར་བ་བ་དྲི་བར་འོས་པ་སྟེ་སན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་སྨས་མ་དྲིས་པར་ག་ཙོམ་དུ་ནད་པ་ལ་སན་

སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །འདི་ནི་མི་མཁས་པའི་ཡུལ་ལ་བཀག་པ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །ནད་པ་ལ་སན་སྦྱིན་པ་དྲི་

བའི་སྐབས་འདིར་སན་དཔད་ཀི་བསྟན་བཅོས་དང་སྦྱོར་བ་ཤེས་པའི་སན་པ་ཁིམ་པ་དང་སན་པ་དེ་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་དང་སན་པས་བཀོལ་བ་སན་གཡོག་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་མི་མཁས་པས་དྲི་བར་བ་བ་ཉིད་

དོ། །ནད་ཀིས་ཀང་ངོ་། །བཀོལ་བ་རྣམས་ལ་དྲི་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ནད་བུ་ཅན་ལ་ཡང་ངོ༌། །དགེ་སློང་

གནས་བརྟན་ལ་སོགས་<<ཊི་>>པ་རྒན་རབས་རྒན་རབས་ལན་གཉིས་སོས་པ་ནི་རྒན་རབས་དུ་མ་ལ་

དྲི་བར་བསྟན་པའོ། །དེའང་རྒན་བླུན་མ་ཡིན་པ་ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ་། །དྲི་བར་བ་བ་ཉིད་

དོ། །དྲི་བའི་ཡུལ་ལྔ་པོ་དེ་དག་སྔ་མ་སྔ་མ་མེད་ན་ཕི་མ་ཕི་མ་ལ་དྲི་བར་བའོ། །མྱུར་དུ་ཤི་ན་སྡུག་བསྔལ་

མེད་དོ་སྙམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཕན་པར་འདོད་པ་ཉིད་ཀིས་ནད་པ་འཆི་བའི་ཕིར་བསད་སེམས་ཀིས་

སན་མ་ཡིན་པ་དུག་ལ་སོགས་པ་བིན་པ་ལ་ནི་ཕན་པར་འདོད་པ་དེས་ལྟུང་བ་ན་སད་པ་མེད་དེ་ཕམ་

པ་སྐྱེད་དོ། །ཕ་བོང་ལ་སོགས་པ་ཁུར་གདེག་པར་མི་ནུས་པ་བཏེགས་པས་བདག་གཞན་ལ་གནོད་པར་

འགྱུར་བ་དེ་ལ་གདེག་པའི་གོགས་ཉིད་དགེ་སློང་གིས་མི་བའོ། །

དམིགས་བསལ་ནི། གལ་ཏེ་ཁང་པ་ལ་མེ་ཤོར་བ་ལ་སོགས་པའམ་གདེག་པའི་ལས་སུ་བསྐོས་པ་དེ་

ལྟ་བུའི་རྐེན་གིས་གདེག་དགོས་པ་བྱུང་ན་དངོས་པོ་ལིད་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཁིམ་པ་དག་མདོ་མདོ་ན་འཛིན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཅིང་ལག་རུབ་ཏུ་རུབ་པ་ཉིད་ལ་དེ་ནི་དུས་ཅིག་ཅར་ཐེག་ཅིག་ཅེས་ཅིག་ཅར་དུས་མཉམ་པར་གདེག་

པར་སྐད་སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་ཀང་གདེག་པའི་གོགས་བའོ། །སོ་ཡ་གསུམ་གི་ཐ་མ་ལ་ཐེག་ཅིག་ཅེས་

བརོད་པ་ལྟ་བུའོ་གསུང་ངོ་། །ཁུར་འདེགས་དཀའ་བ་དེ་བཞག་པ་ལ་ཡང་དུས་ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་ཞོག་ཅིག་

ཅེས་སྐད་སྦྱར་རོ། །སོ་ཡ་གསུམ་གི་ཐ་མ་ལ་ཞོག་ཅིག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ་གསུང་ངོ་། །མཁར་ལན་གི་ལས་

བེད་པ་ལ་སོགས་པས་སོ་ཕག་མི་འཕང་ངོ་། །ལག་ནས་ལག་ཏུ་སྦྱིན་པར་བའོ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་གོ །༸སོ་

ཕག་ལག་ནས་ལག་ཏུ་གཏོང་བ་ན་སོ་ཕག་གི་སྟེང་གི་ངོས་བེ་བའམ་འོག་གི་ངོས་བེ་བ་དང་སེར་ག་གས་པ་དེ་

ལེན་པ་པོ་ལ་མ་བརོད་མ་སྦྲན་པར་བེ་བ་དང་གས་པ་དེ་ཉིད་སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །དེ་ནི་ལེན་པ་པོ་ལ་

གནོད་པར་འགྱུར་བ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ཆོམ་རྐུན་པོ་ས་དགོང་བ་སྟེ་འཇིགས་ཤིང་སེམས་ཞུམ་པར་བ་བ་སྟེ་

བསིགས་པའི་ཕིར་ཚམ་<<ཊི་>>ངམ་ནི་གནོད་པ་མེད་པའི་བསམ་པས་འཇིགས་པ་སྟོན་པ་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་

ཚམ་ངམ་བའོ། །ལུས་ཀི་ཕུག་ཏྲིག་དང་ངག་གི་ཨཾ་རྩཾ་ཆེར་<<ཊི་>>བའོ། །༸ཚམ་ངམ་བསྟན་པའི་དགེ་སློང་

གིས་གཎི་ལ་སོགས་པ་ཆོམ་རྐུན་པ་ལ་མི་ཕོག་པར་འཕང་ངོ་། །སོགས་པའི་སྒས་ནི་ལུས་ཀིས་ཐིག་

རིང་བ་བ་དང་ངག་གིས་སིལ་བེད་འོན་ཅིག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་>>བསྡུའོ། །རླུང་གི་རི་ཕོགས་ནས་

རྡུལ་གི་བུམ་པ་སྟེ་ས་རྡུལ་གིས་བཀང་བའི་བུམ་པ་དང་ཐལ་བས་བཀང་བའི་གོ་མོ་ཡང་

ངོ་། །འཕང་ངོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །འདི་ནི་ཕོག་པར་འཕང་བ་ཡིན་གི་གཞན་དུ་ན་མདོ་སྔ་མར་གཎི་ལ་སོགས་པ་

ཞེས་སོས་པས་བསྡུས་ཟིན་པས་ཚིག་འདི་དོན་མེད་པར་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །

རྐུན་པོ་ས་འགོང་བའི་ཕིར་འུར་རོ་བཅང་བར་བའོ། །ཞེས་སོས་པས་ན་དེར་བོང་བ་ལ་སོགས་པ་

བཏུག་སྟེ་མ་ཕོག་པར་འཕང་ངོ་ཞེས་བ་བ་ནི་མ་བསྟན་པར་ཡང་བ་བར་ཤེས་པར་བའོ། །དགེ་སློང་ངལ་བ་མི་

ཕུལ་ལོ། །ཕུལ་ན་ཉེས་བས་རོགས་པའོ་དགེ་སློང་ཞེས་པ་དང་ངལ་བ་ཞེས་ཚིག་གཉིས་སོས་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་

ཡིན་ཡང་མི་ངལ་བ་དང་ངལ་བས་དགེ་སློང་མིན་པ་ཕུལ་ན་ཉེས་བས་ཕ་མོའོ། །དགེ་སློང་ངལ་བ་དེའི་གོགས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བའོ། །དགེ་སློང་སོས་པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་ཆོས་འདི་པ་ཐམས་ཅད་<<ཊི་>>ཀིའོ། །གོགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ངལ་

བསོར་གཞུག་གོ །དགེ་སློང་ངལ་བ་དེའི་སྣོད་སྤད་ལ་སོགས་པ་ལུས་ལ་ཁུར་ཁེར་བ་དག་བླང་བར་

བའོ། །དགེ་སློང་ངལ་བ་དེ་གོགས་དང་གལ་ཏེ་ལྷན་ཅིག་དུས་མཉམ་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་ལྟ་བུའི་གནས་

སུ་ཕིན་པར་མི་ནུས་ལ་སྔ་དྲོའི་དུས་ཀི་ཟས་དང་སྐོམ་གི་དུས་སུ་ནི་ངལ་བ་དེས་ཀང་ཕིན་པར་མི་

ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཟས་སྐོམ་གི་དུས་སུ་ནི་ངལ་བ་དེས་ཀང་ཕིན་པར་ནུས་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་གོགས་དེས་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་ཆེས་སྔར་སོང་སྟེ་དགེ་སློང་ངལ་བ་ཕིས་འོང་བ་དེའི་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ་དང༌། དགེ་སློང་ངལ་བ་

ཕིས་འོང་བ་དེའི་གལ་གི་གོ་བཞག་པ་ནི་བྱུག་རིས་བཞག་པ་དང༌། སྟེ་གོ་བཞག་པར་བ་ཞེས་ལུང་ལས་

སོ། །བཀད་སར་ཆུས་བྱུག་སྟེ་རེའུ་74ཆུང་བི་བར་བ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགེ་སློང་ངལ་བ་ཕིས་འོང་བ་དེའི་ཟན་

སྐལ་བིན་ལེན་བས་ཏེ་སྟོོབ་པ་དང་བརྟག་པར་བའོ། །སོ་སོར་བརྟག་པར་བ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །ཊིཀ་

ལས། འོང་ངམ་མ་འོངས་བརྟག་པར་བ། ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། རྒན་པོ་ཕིས་འོང་བའི་ཟན་སྐལ་ལ་ཤང་ཚེ་ལ་

སོགས་པ་བརྟག་དགོས་པ་ཡོད་ནའང་བརྟག །ཅེས་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་ངལ་བ་དེས་ཟས་སྐོམ་གི་དུས་

སུ་ཡང་གནས་སུ་ཕིན་པར་མི་ནུས་ན་གོགས་<<ལུང་>>དེས་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སྔ་དྲོ་ནི་ཟས་དང་སྐོམ་ཁེར་

ཏེ་བསུ་ཞིང་ཕི་དྲོ་ཡིན་ན་ནི་སྐོམ་ཁེར་ཏེ་བསུ་བར་བའོ། །གསོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་རྣམ་

པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ ལག་པ་བཅད་པ་ཙམ་གི་བསམ་པས་མིའི་འགོ་བ་པའི་ལག་པ་གཅོད་ན་སྦོམ་པོ་བསད་

སེམས་མེད་པས་གསོད་པ་དངོས་ཀི་སྦོམ་པོ་མི་སྐྱེད་ཀང་གསོད་པའི་ཆར་གཏོགས་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྐང་པ་དང་

རྐང་ལག་གི་སོར་མོ་བཅད་ཀང་སྦོམ་པོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ངོ་། །འོད་ལྡན་ལས། སྣ་འབུགས་པ་ལ་ཡང་སྦོམ་པོར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་སོ། །མིའི་མིག་འབིན་ན་ཡང་དེ་དག་དང་མཚུངས་སོ། །གསོད་སེམས་མེད་ན་ལག་པ་བཅད་པ་ཤི་ཡང་

74  རེའུ། <<ཊིཀ་(ཀ་༣༩༡)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>ངེའུ། <<མ་>>དེའུ། <<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྦོམ་པོའོ། །ཊིཀ་ལས་ནགས་དེ་ལ་ཡང་ཕོགས་གསུམ་སྟེ་སོག་ཆགས་ཡོད་པར་ཤེས་པའི་ཕོགས་དང་དྭོགས་པའི་

ཕོགས་དང་མེད་པའི་ཕོགས་དང་ཕོགས་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དགེ་སློང་གིས་སྤིར་སོག་ཆགས་

གསུམ་ཡན་ཆད་སོག་ཆགས་མང་པོ་ཡོད་པའི་བློས་བསད་སེམས་མེད་པར་དགོས་པ་གཞན་གི་ཕིར་ནགས་བསེག་

པ་དེ་སོག་ཆགས་ལ་མ་ལྟོས་པས་ནགས་མེས་གཏོང་ན་སྦོམ་པོའོ། །ཊིཀ་ལས། སོག་ཆགས་ཉུང་ངུ་ཡོད་

པའི་བློས་ནགས་མེས་གཏོང་བ་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ་བསད་པའི་བསམ་པ་ཡོད་ན་ནི་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལྟུང་

བ་འབྱུང་སྟེ་ནགས་མེས་བཏང་བ་དེས་མི་ཤི་ན་ནི་ཕམ་པར་རོ། །དུད་འགོ་ཤི་ན་ནི་ལྟུང་བེད་དོ། །འགོ་བ་གཞན་ཤི་ན་

ནི་སྦོམ་པོའོ། །སོག་ཆགས་མེད་པའི་ཕོགས་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ནི་སོག་ཆགས་མེད་པ་ལ་མེད་

པར་ཤེས་ན་ལྟུང་མེད་ཡིན་གི་མེད་ཀང་ཡོད་པར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ན་ནི་འདུ་ཤེས་ཀི་དབང་གིས་ཉེས་པར་འགྱུར་

རོ། །དགེ་སློང་གིས་སྐྲ་ཅན་མིའི་འགོ་བ་པ་འཚོང་ན་སྦོམ་པོའོ། །གསོད་པ་དངོས་ཀི་སྦོམ་པོ་མི་སྐྱེད་ཀང་

གསོད་པའི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པའི་སྦོམ་པོའོ། །གང་གིས་བརྐུས་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་དེ་བསད་དམ་མི་

བསད་གཏོལ་མེད་པར་བླའི་གར་རྒྱལ་པོ་ལ་འབུལ་ན་སྦོམ་པོའོ། །གསོད་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོ་ལ་

ཕུལ་ཏེ་བསད་ན་སྦོམ་པོ་དང་ཕམ་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ངོ་། །བསད་སེམས་ཡོད་ན་རྒྱལ་པོས་བསད་པ་

ན་དགེ་སློང་ལ་ཕམ་པ་བསྐྱེད་པར་ཊིཀས་བཤད་དོ། །གསོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཕན་ཚེགས་

ཀི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ གསོད་པའི་མི་ཞིག་བོས་ཏེ་གབ་ཅིང་གནས་པ་དགེ་སློང་གིས་མཐོང་སྟེ་གཤེད་མ་དག་དེར་འོངས་ནས་

དགེ་སློང་ལ་འདྲི་བ་ན་གསོད་པའི་བསམ་པས་མི་དེ་ནི་ཕོགས་འདི་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་བསད་བ་སྟོན་པས་བསོ་ན་

གཤེད་མ་དག་གིས་དེ་བསད་པ་ན་དགེ་སློང་དེ་ཕམ་པར་འགྱུར་བའོ། །སྟོན་པ་ནི་བསོ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དེ་གསོད་ཅིག་ཅེས་མ་བརོད་ཀང་བསད་བ་སྟོན་པ་ནི་གསོད་པར་བསོ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །མ་དང་མངལ་ན་གནས་པ་གཉིས་ལས་མ་བསམས་པ་ཤེས་ན་སྦོམ་པོའོ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་པ་དེ་ནི་དཔེའམ་མཚོན་བེད་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་དཔེ་དེས་མཚོན་པའི་དོན་ནི་ལུང་

ཞུ་བ་ལས། བཙུན་པ་མི་གཉིས་ལས་གཞན་དགུམ་པར་བསམས་པ་ལས་གཞན་དགུམ་ན་ཅིར་འགྱུར་སྦོམ་པོར་

འགྱུར་མ་བགུམ་པར་འཚལ་ནས་བུད་མེད་གཞན་བགུམ་ན་ཅིར་འགྱུར་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ་དག་བཅོམ་པ་དགུམ་པར་

འཚལ་ལ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་བགུམ་ན་ཅིར་འགྱུར་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་གསུངས་པའོ། །དགེ་སློང་

གིས་བདག་ཉིད་གསོད་ན་སྦྱོར་བ་ལ་སྦོམ་པོའོ། །ཤི་བ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ལས་སྐྱེ་བ་

མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཊིཀས་བཤད་ཅིང་། ཤི་བ་ན་བདག་ཉིད་ལ་སོ་ཐར་སོམ་པ་ལས་འདས་པའི་

ལྟུང་བ་མི་སྐྱེད་དེ་བདག་ཉིད་ལ་སོ་ཐར་སོམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་དང་ཊིཀ་ལས། དགེ་སློང་གིས་བསད་སེམས་

མེད་ཅིང་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པར་བསད་བ་བསྟན་ཏེ་གཤེད་མ་པས་དེ་བསད་པ་ན་དགེ་སློང་ལ་ཉེས་བས་སུ་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། འགེལ་ཆུང་ལས། གསོད་སེམས་མེད་པར་རོ་བོར་བ་ལ་སོགས་པས་མི་ལ་སོགས་པ་ཤི་

ཡང་ཉེས་བས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གསོད་པའི་སེམས་སུ་གྱུར་པ་མེད་པར་རྐེན་དེས་སོག་ཆད་དེ་མ་

ལེགས་པར་བས་ན་ཉེས་བས་བས་སོ། །འདི་ལ་བསད་སེམས་མེད་པས་སོག་བཅད་པའི་ཉེས་པ་མེད་

ཀང་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཞུགས་པའི་ཉེས་བས་ཏེ། ཊིཀ་ལས། ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་སོ། །མདོ་སྔ་མར་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟ་བུའམ་ཊིཀ་ལས་བཞད་གད་ཀི་བསམ་པས་མཚོན་འཕངས་པས་

ཤི་བ་ལྟ་བུ་ཆེད་དུ་མ་བསམས་པར་སོག་བཅད་པ་གྲུབ་པ་ནི་སོག་བཅད་པའི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་གི་

བེད་པ་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་གསོད་སེམས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །བསད་བ་དང་གསོད་བེད་དུས་མཉམ་དུ་

ཤིའམ་གསོད་བེད་སྔར་ཤི་ན་ནི་ཚེ་འདིར་སྦོམ་པོ་འབྱུང་བར་ཟད་ཀི་གསོད་བེད་དེ་ལ་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་

ལས་བེ་བག་ལྟུང་བ་སྐྱེ་བ་མེད་དོ། །ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ལས་སྐྱེ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དེ་

མཛོད་འགེལ་དུ་ཁུངས་དྲངས་སོ། །ཚེ་འདིར་སྦྱོར་བ་བས་པ་དེའི་རྐེན་གིས་བར་དོ་ལ་སོགས་པ་ཚེ་རབས་གཞན་གི་

ཚེ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་ན་དེ་ལ་མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་བ་མི་སིད་པའོ། །གསོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཞུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ སྦོམ་པོ་ནི། ནད་པ་ན་རེ། ཁྲུས་དང་སྐྱོད་པ་ལ་སོགས་བས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁོ་བོ་འཆི་བར་

འོང་ངོ་ཞེས་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ལ་དགེ་སློང་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་ཁྲུས་དང་སྐྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་

བཞིན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ན་ཤི་རུང་མ་ཤི་རུང་སྦོམ་<<བི་>>པོའོ། །ནད་པ་མྱུར་དུ་ཤི་སླའོ་

ཤི་ན་རུང་ངོ་ཞེས་དེའི་དོན་དུ་ནད་གཡོག་མི་བེད་ན་ཤི་རུང་མ་ཤི་རུང་སྦོམ་པོའོ། །ནད་པ་ལ་སན་ལ་

སོགས་པ་མིད་པར་བ་བ་མི་འཕོད་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ནས་གསོད་སེམས་མེད་པར་<<བི་>>སྦྱིན་ན་

སྦོམ་པོའོ། །འབས་ཡོངས་སུ་མ་སིན་པར་གཏོལ་ན་སྦོམ་པོའོ། །མདོ་བཞི་པོ་དེ་དག་ལ་ཊིཀ་ལས་

ཐམས་ཅད་དུའང་ཁོ་བ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །གསོད་སེམས་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཉམ་ཐག་པར་བ་བ་

འབའ་ཞིག་གི་བསམ་པས་མི་གཞན་དོང་དུ་འཛུད་པ་དང་སོ་གེགས་ཀིས་བཙིར་བ་ལ་སོགས་

གནོད་པ་གཞན་ཡང་བསྡུས་པས་ཉོན་མོངས་པར་བེད་པ་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཉམ་ཐག་ན་སྦོམ་པོ། གསོད་

པའི་སྦྱོར་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་པས་སྦོམ་པོར་རྣམ་པར་གཞག་<<ཊི་>>པའོ། །

ཁོ་བ་ཉིད་ལྷག་པར་སྤད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཊིཀའོ་ཤི་ན་ཡང་ཕམ་པའི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀས་ལུང་

དྲངས་སོ། །༸མི་གཞན་ལ་འདི་ལྟར་བས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བས་དགེ་སློང་རང་ཉིད་གཡང་ས་ནས་མཆོང་

བ་དང་། ཐག་པས་འཆིང་བ་ལ་སོགས་པ་བདག་ཉིད་འཆི་བའི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡང་

ངོ༌། །སྦོམ་པོའོ། །བདག་ཉིད་གསོད་ན་སྦོམ་པོའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེའི་མཚན་ཉིད་འདིར་སྟོན་པ་ཡིན་པས་མ་ཤི་ན་

སྦོམ་པོའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་ཤི་ཡང་སྔར་གི་སྦོམ་པོ་དེར་ཟད་དོ། །ནད་གཡོག་དང་དེ་མ་ཡིན་པས་ཀང་ནད་དྲག་

པོས་ཉམ་ཐག་པ་ལ་བབ་ཅོལ་དུ་བརྟག་པ་མ་བས་པར་མཚོན་དང་ཐག་པ་ལ་སོགས་པ་ཁབ་ཡན་ཆད་

སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །འཆི་བའི་འཚོག་75ཆས་མི་བཞག་གོ །སྔར་སོས་པ་དང་འདི་ལ་ཁད་པར་ཅི་སྔ་མ་ནི་ནད་

75  འཚོག <<ཊིཀ་(ཀ་༣༩༨)>><<ཞང་>><<མཚོ་(༣༣༧)>>འཆག <<མ་>><<སེར་>>འཆོག<<ས་>><<ག་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཡོག་གིས་མི་བཞག་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་ནད་གཡོག་དང་དེ་མ་ཡིན་པས་ཀང་ངོ༌། །གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་

པའི་ལག་གི་བླ་བེད་པའི་ཞལ་ཏ་བས་བ་བ་འདིས་གཞན་གི་སོག་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེས་ཤེས་

བཞིན་དུ་བའོ། །ཞལ་ཏ་བ་ནི་བ་བ་མང་བས་མཚོན་པ་སྟེ་གཞན་གིས་ཀང་ངོ༌། །གདོན་གིས་ཟིན་པ་ཐར་པར་བ་

བའི་ཕིར་གསང་སྔགས་ཀི་ཐལ་ལྕག་གདོང་དུ་བསྣུན་པར་བ་བ་ཡང་ངོ་། །ཟས་མིད་པ་མགུལ་དུ་

ཐོགས་ཏེ་རྣངས་པར་བསལ་བའི་ཕིར་རྒྱབ་ཏུ་ཁུ་ཚུར་བསྣུན་པ་ཡང་ངོ༌། །ཤེས་བཞིན་དེར་

གྱུར་པས་མི་ལ་སོགས་པ་སོག་ཆགས་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ལེགས་པར་སོ་སོར་བརྟག་

པར་བས་ཏེ་ཕ་བོང་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་དག་དྲིལ་བ་སྟེ་བསྒིལ་བར་བའོ། །འདེགས་པར་བེད་པའི་

ཚོམས་ཀི་ཕོགས་ཉུང་ངུས་ཕ་བོང་ལ་སོགས་པ་འདེགས་པ་ལྕི་བ་འདེགས་པའི་བ་བ་ལ་དགེ་སློང་

གིས་འབད་པར་མི་བ་དེར་གོགས་མི་བའོ། །ལག་པ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ཤིང་རྐང་པ་གཉིས་གནམ་ལ་

བསྒེང་སྟེ་སྤིའུ་ཚོགས་སུ་འགོ་བར་མི་བའོ། །བདག་ཉིད་ཀི་སོག་ལ་གནོད་པའི་ཆ་ནས་སྐབས་འདིར་

བཀག་པའོ། །དགེ་སློང་གཏེར་དཔད་ལ་སོགས་པ་མ་བསླབས་མི་མཁས་པས་བསླབ་པ་ལག་ལེན་ལ་

སྦྱར་བར་མི་བའོ། །འདི་ལྟར་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་གཞན་ལ་ཡང་མི་བསོ་བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་མི་གདབ་བཏབ་ཅིང་

བཏབ་ཏུ་བཅོལ་ན་ཉེས་བས་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ངོ་། །ཊིཀ་ལས། མཚོན་གི་ལས་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་གནོད་པར་ནུས་

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །མདའ་ལ་སོགས་པ་འཕོངས་ཤིག་དང་བལྟའོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཚོན་འཕང་བ་ལ་དགེ་

སློང་གིས་བསོ་བར་མི་བའོ། །ནད་པ་ལམ་དུ་འགོ་མི་ནུས་པ་ལམ་དུ་མི་བཀི་ལམ་དུ་མི་འཁིད་

པའོ། །ལམ་ཀི་ངལ་བས་སོག་ཆད་པ་ལ་སོགས་པ་གནོད་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་བས་དེའི་ཕིར་དགག་པ་མཛད་དོ་

ཊིཀའོ། །མི་ནའང་ངལ་ཞིང་ཉལ་ཉལ་བའི་མི་ལམ་དུ་ན་བ་འགྱུར་བ་མི་བཀི་ཁིད་ན་ཉེས་བས་ཞེས་འགེལ་ཆུང་

ངོ༌། །གསོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་འདུལ་བེད་དག་གོ །གསོད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་

བ་རོགས་སོ། །     ། ། 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༼མི་ཆོས་བླ་མའི་རྫུན་གི་ཕམ་པ།༽

༈ གང་བས་ན་སྨ་བའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། བདེན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཅིང་སྦས་ཏེ་རྫུན་པའི་

འདུ་ཤེས་བཀབ་ནས་བདག་ཉིད་མིའི་ཆོས་བླ་མ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་སྨས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་

བའོ། །འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་ཞེས་པའི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པ་ནི། ལུང་ལས། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་མ་གཏོགས། ཞེས་

སོ། །བདག་ཉིད་ཅེས་སོས་པ་ནི་གཞན་ཉིད་མིའི་ཆོས་བླ་མ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་རྫུན་སྨས་ཀང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བས་དེ་

བསལ་བར་བ་བའི་ཕིར། ༸མིའི་ཆོས་བླ་མ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་སྨ་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། འབས་བུའི་སོ་ནས་བརོད་པ་ནི་

བདག་གིས་ལྷ་རྣམས་མཐོང་ངོ་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བདག་མཐོང་ངོ་བདག་གིས་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྒ་ཐོས་

སོ། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བདག་གི་སྒ་ཐོས་སོ། །ལྷ་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུ་འགོའོ། །ལྷ་རྣམས་ནི་བདག་གི་

དྲུང་དུ་འོང་ངོ༌། །ལྷ་རྣམས་བདག་དང་ལྷན་ཅིག་ཚུར་ཤོག་འོངས་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་

གཏམ་འདྲེའོ་ཡིད་འབེབས་པར་བེད་པས་བག་ཕེབས་པར་སྨའོ། །སོ་སོར་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་

ལེགས་པར་བསྒགས་པས་ཕན་ཚུན་ཀུན་དགའོ། །ལྷ་རྣམས་བདག་དང་རྟག་པར་རྒྱུན་ཏུ་ཡང་ལྷན་

ཅིག་གནས་པར་བེད་དོ་ཞེས་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་སྨ་བ་ནི་བདག་ཉིད་མིའི་ཆོས་

བླ་མ་དང་ལྡན་པར་སྨས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །མཐོང་ངོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་སྨས་པས་ཕམ་

པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་ཟླ་ལ་ལྟོས་ན་ཟླ་གང་ཡང་རུང་བའམ་ཟླ་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ཞེ་ན། ལྷ་དང་ནི་བརྒྱ་བིན་ལ་

སོགས་པའོ། །ཀླུ་ནི་ཀླུ་ཕ་མོ་རྣམས་དང་རྣམ་ཐོས་སས་ལ་སོགས་པ་གནོད་སྦྱིན་དང་ནི་ལྷའི་གནས་སུ་

མཆོད་པར་བ་བ་གཏོར་མ་ལེན་པ་རྣམས་སོ། །དྲི་ཟ་དང་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀི་གླུ་དང་རོལ་མོ་བེད་པ་དྲི་ཟ་བ་རྣམས་

སོ། །མིའམ་ཅི་ནི་དུད་འགོ་མིའི་རྣམ་པ་ཅན་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་རྣམས་སོ། །དང་། ལྟོ་བ་འཕེ་ཞིང་འགོ་

བའི་སྦྲུལ་ཆེན་པོ་ནི། ལྟོ་འཕེ་ཆེན་པོ་དང་། སྟེ་ཀླུ་ཆེན་པོ་དགའ་བོ་དང་ཉེ་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

སོ། །ཡིད་དྭགས་དང༌། ནི་རྐང་པ་ཕིར་ལྟ་བ་ལྟོགས་པ་རྣམས་སོ། །ཤ་ཟ་དང༌། ནི་ཡི་དྭགས་ཀི་བེ་བག་སྟེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཤ་དང་ཁག་ཟ་བ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །

གྲུལ་བུམ་ནི་ཡི་དྭགས་ཀི་རྣམ་པ་ཉིད་དེ་ཡན་ལག་གི་འབས་བུ་བུམ་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་བ་དང་ལུས་

སྲུལ་པོའི་ནི་ཡི་དྭགས་ཀི་བེ་བག་ཉིད་དེ་ལུས་ཐུང་ངུ་དྲི་ང་བ་སོགས་དང་རེ་ལྡེ་ལ་སོགས་པ་གོན་པའོ། །ལྷ་ཀླུ་ལ་

སོགས་པ་བཅུ་པོའི་འབྲུ་སྣན་དེ་རྣམས་ནི་རྣམ་འབེད་འགེལ་དང་གཞི་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །ཟླ་ཉིད་ལའོ། །ལྷ་

ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་ལྷའི་མིག་ཅན་མི་ཆོས་བླ་མ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་དེ་དག་ཡོད་

པས་བདག་ཉིད་མིའི་ཆོས་བླ་མ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་<<བི་>>ནོ། །སྦོམ་པོའི་དབང་དུ་བས་

པ་ཉིད་ནི་རྡུལ་ཁོད་ཀི་ཤ་ཟ་མཐོང་ངོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བརོད་ནའོ། །རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། རྡུལ་

ཁོད་ཀི་ཤ་ཟ་ནི་ཕག་དར་ཁོད་ཀི་འདྲེའམ་ཚུབས་མའི་ནང་ན་འདུག་པའི་འདྲེའོ། །ཞེས་སོ། །ཚུབས་མར་རྫུ་ནུས་པ་

ཞིག་ཡོད་དེ། འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །ངོ་བོའི་སོ་ནས་བརོད་པ་ནི། མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་འདུ་ཤེས་བཅུ་

དང་མི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པའི་འདུ་ཤེས་བཅུ་སྟེ་འདུ་ཤེས་ཉི་ཤུ་དང་། ལུང་ལས། རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གི་བསམ་

གཏན་དང་འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་ལས་འདིར་ནི་རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གི་བསམ་

གཏན་བཞི་པོ་རྣམས་དང༌། བམས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མེད་པ་བཞི་པོ་རྣམས་དང་། ནམ་མཁའ་

མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་བཞི་པོ་རྣམས་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་

པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སྦྱོང་གི་འབས་བུ་བཞི་པོ་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་

ཤེས་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་སྒས་ནི་ཟད་པར་ཟིལ་གནོན་ལ་སོགས་པ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀི་ཡོན་ཏན་

གཞན་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མི་ཆོས་བླ་མའོ། །སྦོམ་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཉིད་ནི་

ཊིཀ་ལས་ཞི་གནས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ་དེ་ཡང་གཉིས་ཏེ་མོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བེད་པའོ་ཞི་

གནས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞིའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་སྐྱེས་ཀང་དེ་སྐྱེ་བ་ལ་ཉེ་བར་

ཕོགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཁད་པར་དེ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པ་སྟེ་འདོད་ཁམས་ཀི་སེམས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་འཛིན་པའོ། །
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཊིཀ་ལས། རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པ་འདོད་ཁམས་ཀི་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་མི་སྡུག་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་དམིགས་པའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེའི་བེད་ལས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྩ་བ་ནས་མི་སོང་ཡང་ཉོན་

མོངས་འགོ་རྣམ་པར་གནོན་པ་སྟེ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་བདག་ལ་ཡོད་དོ་ཞེས་རྫུན་དུ་སྨ་ན་ཡང་སྦོམ་

པོའོ། །དེའི་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་བརོད་པ་ནི། ཁིམ་རྣམས་སུ་འགོན་དུ་བོས་པ་ན་སྟན་ཁོ་བོ་བཤམ་པ་ནི་འཕགས་པ་

རྣམས་ཀི་ཁད་པར་གི་ཆོས་སུ་གགས་པ་ན་དེར་བདག་ལ་ཡང་སྟན་ཁོ་བོར་ཤམ་པར་བེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་

བདག་ཉིད་མིའི་ཆོས་བླ་མ་དེ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཅན་ཉིད་དུ་སྨ་བ་ནི་མིའི་ཆོས་བླ་མ་དེ་དང་ལྡན་

པ་ཉིད་མ་སྨས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སྨས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །བདག་ཅག་གི་ནང་ན་

དག་བཅོམ་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་སམ་དགེ་སློང་ལྷ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཡོད་དོ་ཞེས་བསམ་པ་ནི་རང་ལ་གོ་བར་

འདོད་པ་རང་གི་བསམ་པ་སྦྱོར་བ་ནི་གཞན་ལ་སྦྱོར་ཞིང་སྟོན་པ་ནི་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཉིད་

དོ། །བདག་ཅག་གི་ནང་ན་དག་བཅོམ་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྔར་སས་ནས་དེ་ནི་ང་ཉིད་དོ་ཞེས་རང་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་

ན་ནི་གཞན་ལ་སྦྱོར་ཞིང་སྟོན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ལ་ལྟུང་བ་ན་སད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་ཕམ་པར་འགྱུར་<<ཊི་

>>བའོ། །ལེགས་པར་མ་བསམས་ལེགས་པར་མ་བརྟགས་པར་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་

ལུང་བསྟན་པར་མི་བ་བསྟན་ན་ཉེས་བས་འབྱུང་བའོ། །ཅི་ནས་ཀང་ཕིས་འཇིག་རྟེན་དག་ཡིད་མི་ཆེས་པར་མི་

འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བསམ་པར་<<ཊི་>>བའོ། །སྨ་བའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་རྣམ་པར་འབེད་

པའོ། །     ། ། 

༈ བདག་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པའོ་ཞེས་སྨ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་མིའི་ཆོས་བླ་མ་སྔོན་

ཐོབ་པ་ད་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གཞན་ལ་གོ་བར་བེད་པ་ནི་མིའི་ཆོས་བླ་མ་མ་

བརོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་བརོད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་རྫུན་ན་ནི་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །བླ་མ་ཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པ་

བདེན་པ་ཉིད་ན་ནི་འདིའི་ལྟུང་བ་མེད་དེ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་བཞི་ནི་ཐོབ་ནས་

ཉམས་པ་སིད་པའི་ཕིར་དང་། མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན། དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པ་མི་སིད་ཀང་། བེ་བག་སྨ་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ནི། དབང་པོ་རྟུལ་པོས་དག་བཅོམ་ཐོབ་ཀང་དེ་ལས་ཉམས་པ་སིད་པར་འདོད་དེ། མཛོད་ལས། ཉམས་འགྱུར་དང་པོ་

ལས་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །ཤིང་ཐོག་ལག་ན་ཐོགས་ཏེ་ངས་འབས་བུ་ཐོབ་བོ་ཞེས་ཟེེེར་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་མིའི་ཆོས་བླ་མ་གོ་

བར་འདོད་པ་ནི་མེད་ཀང་བརོད་པར་འདོད་པ་ནི་ཡོད་པའི་འདུན་པས་མི་ཆོས་བླ་མ་དང་དོན་མི་མཐུན་ཡང་

མིང་མཐུན་པའི་དོན་བརོད་ན་སྦོམ་པོའོ། །བདག་གིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ་ཞེས་

རྫུན་སྨའོ་སྙམ་པ་ལས་ནོར་ཏེ་བདག་གིས་དག་བཅོམ་ཐོབ་བོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་ངག་ཏུ་ཡང་བརོད་པ་ནོར་ན་

ཡང་སྦོམ་པོ་འབྱུང་ངོ༌། །ངས་མིའི་ཆོས་བླ་མ་ཐོབ་བོ་ཞེས་གསལ་པོར་མི་བརོད་པར་ཟུར་གིས་གཞོགས་

སོས་བེད་པས་ཀང་གཞན་གིས་གོ་ན་སྦོམ་པོ་འབྱུང་ངོ་། །ཨེ་མའོ་ཁོད་ཁོ་བོ་ཅི་འདྲ་བར་དེ་འདྲ་བར་འགྱུར་ན་ཁོ་

བོ་དང་ཁོད་དང་ཡུ་བུ་ཅག་འདི་ལྟར་དག་བཅོམ་པར་འགྱུར་རོ་ཁོ་བོ་ནི་དག་བཅོམ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་

སོགས་པ་གཞོགས་སོས་བེད་པ་གཞན་གིས་ཐོས་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །ཡང་དག་བདེན་པར་སྨས་

པ་གཞོགས་སོས་ཀིས་རང་ཉིད་དག་བཅོམ་པར་སྟོན་པའི་ཚིག་སྔར་སྨས་ནས་འོན་ཀང་ཁོ་བོ་ནི་དག་བཅོམ་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཕི་མ་ཉིད་འོད་ལྡན་ལས་ཕི་མ་ཡང་དག་པ་ལ་གཞོགས་སོས་ཀི་སྦོམ་པོའི་རྒྱུན་དེ་མི་

འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ལ་གལ་ཏེ་ཚིག་ཕི་མ་བདེན་པ་སྨས་པའི་རེས་སུ་སྔར་གི་གཞོགས་སོས་ཀི་དོན་དེ་ཕ་

རོལ་པོས་གོ་ན་ནི་གཞོགས་སོས་ཀི་སྦོམ་པོའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཡང་མི་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །སྨ་བའི་ཕམ་པར་

འགྱུར་བ་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ ཉན་ཐོས་ཀི་ས་ལས། མིང་བམ་ཟེ་རིགས་བམ་ཟེ་སྒྲུབ་པ་བམ་ཟེ་དང་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ལས། འདི་ནི་

སྒྲུབ་པ་བམ་ཟེའོ། །ཁིམ་བདག་གིས་དགེ་སློང་ལ་སྨས་པ་སྦོམ་པོ་ནི་བཙུན་པ་ནི་དག་བཅོམ་པ་དག་

བཅོམ་པ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་མཆོག་འོས་པ། འགེལ་ཆུང་ལས། བམ་ཟེ་ནི་ཚངས་

པར་སྤོད་པའི་བཙུན་པའོ་སིག་པའི་ཆོས་སྩལ་བ་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུ་སངས་76པའོ། །ཞེས་སོ། །ཕན་ཚེགས་འགེལ་

76    སངས། <<ཆུང་(ཀ་༡༨༥)>><<མཆན་བཞི་>>ལྡངས། <<མ་>>       
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལས། སིག་པ་སངས་པས་ན་བམ་ཟེ་སྟེ་དག་བཅོམ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བམ་ཟེ་སིག་པའི་ཆོས་

སངས་ཏེ་སྩལ་བ་བཙུན་པའི་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་དྲུག་པོ་དག་ནི་མི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པ་

བསོམས་པས་ཤིན་ཏུ་དུལ་བ་ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་སྐྱེད་པས་སྦས་པ་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དག་གིས་ཤིན་

ཏུ་བསྲུངས་པ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཤིན་ཏུ་བསོམས་པ་དག་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་བ་ལ་དགེ་སློང་གིས་ཅང་མི་སྨ་བས་ལུས་ཀི་རིག་བེད་ཀིས་དང་དུ་ལེན་ཅིང་གཞན་གིས་

དེའི་དོན་གོ་པར་བེད་ན་སྦོམ་པོའོ། །ཚིག་གིས་དང་དུ་ལེན་ན་ནི་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །

ཡིད་ཁོ་ནས་དང་དུ་ལེན་ན་ནི་བསམ་བར་ཟད་དེ། འདུལ་བ་བསྡུ་བ་དང་མ་རྣམ་གི་ཊིཀ་ལས། ཐམས་ཅད་

དུ་ཡང་བསམ་པར་བ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཡིད་ཀི་ཉེས་བས་ཡིན། ཞེས་སོ། །ཁིམ་བདག་གིས་དགེ་སློང་ལ་སྨས་པ་

བཙུན་པ་ཁོད་གལ་ཏེ ་དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ན་བདག་གི་བསོད་སྙོམས་ལོངས་

ཤིག །ཁིམ་དུ་ཞུགས་ཤིག །སྟན་ལ་འདུག་ཅིག །ལག་ཆུ་བཟེད་ཅིག །བཟའ་བ་

དང༌སན་ཚོན་དང་བཅའ་བ་ལོངས་ལ་ཞེས་བ་བ་ནི ་བིན་ལེན་གིས་ཤིག་ཅེས་པའོ། །ཟོ ་

ཞིག །ཆོས་སྟོན་བས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་བོས་ཤིག །ཟེར་བ་ནི་ཊིཀ་ལས། སེམས་ཀིས་རེས་

སུ་ཡི་རང་ན་ནི་སྦོམ་པོའོ། །ཞེས་ཏེ་ལུས་ཀི་རིག་བེད་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བས་སོ་སེམས་ཁོ་ནས་ཡི་རང་ན་ནི་

བསམ་བར་ཟད་ཅིང་། ཊིཀ་ལས། ཚིག་གིས་ཡི་རང་ན་ནི་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁིམ་ནས་ཕིར་

བྱུང་ཞིག་ཅེས་པ་ལ་ཁིམ་བདག་ཇི་སྐད་ཟེར་བ་དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་གིས་ཅང་མི་སྨ་བ་ལུས་ཀི་རིག་

བེད་ཀིས་སྒྲུབ་ན་སྦོམ་པོའོ། །དེ་རྣམས་ལ་རྫུན་གི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཚིག་ཏུ་སྨས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །སྨ་བའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་འདུལ་བེད་དག་གོ །སྨ་བའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་

རོགས་སོ། །     ། ། 
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༼ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གི་སེ།༽

༈ ཁུ་བ་འབིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྨི་ལམ་ན་ཡང་སིད་པས་དེའི་ཕིར་རྨི་ལམ་ནི་རས་སུ་ཡོད་མོད་ཀི་

མེད་པ་དང་འདྲའོ། །འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལས་འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་<<ཊི>>། འདིར་རྨི་ལམ་དང་རྨི་

ལམ་གི་འབས་བུ་གཉིས་ཐ་དད་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ་རྨི་ལམ་ནི་གཉིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་དང་སེམས་

དེའི་ཡུལ་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ལ་སྣང་བ་སྟེ་ཊིཀ་ལས་སོ། །དེས་ན་རྨི་ལམ་ནི་གཉིད་ལོག་པ་ན་ལུས་ངག་ཏུ་མ་

གྲུབ་པའི་བསམ་པའི་ཆོས་ཡིན་ལ་རྨི་ལམ་དེའི་འབས་བུ་ནི་རྨི་ལམ་གིས་སྐྱེད་77པའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་

ནོ། །རྨི་ལམ་དེ་ཡིས་སྐྱོད་78པའི་འབས་བུ་ནི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་དག་སྟེ་གཉིས་ལོག་པ་ན་དངོས་སུ་ཁུ་བ་

བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མ་བས་པ་ཉིད་དོ། །གང་བས་ན་འབིན་པའི་ལྷག་

མར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁུ་བ་ཕྱུང་ནའོ་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན། དེར་འདུན་པས་སོ། །དབྱུང་སེམས་མེད་

པར་བབ་ཅོལ་དུ་ཕྱུང་བས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཕྱུང་ན་ཞེ་ན། རང་གི་ཁུ་བའོ། །གཞན་གི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཁུ་བ་

ཕྱུང་བ་ནི་མང་དུ་ཡོད་དེ། དང་པོའི་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་། རྩའི་སྦུབས་སུ་འོངས་པ་ལས་ཕྱུང་བ་དང་། དབང་པོའི་

མཐའ་ནས་ཕིར་ཕྱུང་བའོ། །གསུམ་པོ་དེ་གང་ལ་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དང་པོའི་གནས་ནསཕྱུང་བ་ལ་ལུས་ཀི་

གནས་ལས་འཕགས་ཏེ་གཞུང་པར་ཞུགས་ན་ལྷག་མའོ། །

ཁུ་བ་སྐྱོད་པའི་བདེ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཕིར་འབིན་པ་དང་། རིག་སྔགས་བསྒྲུབ་པའི་རས་སུ་ཁུ་

བ་དགོས་པའི་ཕིར་འབིན་པ་དང༌། ཁུ་བ་ཕྱུང་ནས་བུད་མེད་ཀི་མངལ་དུ་བླུགས་ཏེ་བུའི་ས་བོན་བ་བའི་ཕིར་

འབིན་པ་དང༌། ན་བའི་སན་ལ་ཁུ་བ་དགོས་པའི་ཕིར་འབིན་པ་དང༌། ཁུ་བའི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ཅི་འདྲ་ཞེས་

བརྟག་པའི་ཕིར་འབིན་པ་དང་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་བར་དེ་ཐམས་ཅད་བེ་བག་

མེད་དོ། ། རྣམ་པ་གང་གིས་འབིན་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། རེག་པས་སོ། །མ་རེག་པར་འདོད་ཆགས་

77 སྐྱེད། <<མ་>>སྤོད། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>      སྐྱོད། <<སེར་>>

78  སྐྱོད། <<མ་>><<སེར་>><<མཚོ་(༣༤༦)>>སྤོད། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཡིད་ལ་བེད་པས་ཕྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རེག་པ་ཙམ་གིས་སམ་ཞེ་ན། བརྩལ་བ་སྟེ་དྲུད་པས་སོ། །རེག་

པ་ཙམ་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་རེག་པས་ཕྱུང་ན་ཞེ་ན། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཕོའི་དབང་པོ་ལའོ། །གང་

གིས་རེག་པས་ཕྱུང་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། ནང་གི་དངོས་པོ་རང་གཞན་གི་ལག་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་ཕི་

རོལ་གིས་དངོས་པོ་བེམ་པོ་རྣམས་ཀང་ངོ༌། །ཕིར་རོལ་བེམ་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ་སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་དང་

སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་མ་ཡིན་པའོ་དེ་ཡང་གོས་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་མ་ཡིན་པས་ཕྱུང་ཡང་ལྷག་

མར་འགྱུར་གི་ད་ལྟར་རམ་སྔོན་སེམས་ཅན་དུ་བགང་པས་ཏེ་གསོན་པོའི་ཡན་ལག་གམ་རོའི་ལག་པ་ལ་

སོགས་པས་ཕྱུང་བས་སོ། །ལྷག་མ་སྐྱེད་དོ། ། བརྟེན་རུང་གི་ཚད་དུ་ལོངས་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་སེམས་ཅན་དུ་

བགང་བ་དེའི་ཡན་ལག་གང་ཡང་རུང་བ་རང་གི་རྣམ་པ་ལས་མ་ཉམས་པར་གནས་པས་སོ། །རེག་པས་

ཕྱུང་ན་ལྷག་མའོ། །ལུས་ཀི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་ཉམས་པས་ཕྱུང་ན་ནི་སྦོམ་པོ་སྟེ། ཤའི་དུམ་བུས་ནི་སྦོམ་པོའོ་

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །ཡན་ལག་གི་ཕོགས་ཀུན་རིལ་གིས་བཅིང་བ་དང༌། རིལ་གིས་

དམ་དུ་བཅིང་བ་གཉིས་མེད་པར་ཕོགས་གཅིག་བཅིང་བ་དང་ཕོགས་གཅིག་བསམས་པས་ཕྱུང་ན་ཡང་

ངོ༌། །དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །དངོས་པོ་ཕོ་མོ་སྤོད་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་རེག་པའི་བེ་བག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་

ངེས་པར་མྱོང་བའི་བདེ་བ་དང༌། བར་དུ་ཁུ་བ་འབྱུང་གའི་གནས་སྐབས་ན་ཁུ་བ་ཕྱུང་ལ་ཐུག་པའི་བདེ་

བ་དང༌། ཐ་མར་འདོད་ཆགས་ཀི་གདུང་བ་དང་བལ་བའི་གནས་སྐབས་ན་ངད་ལས་པའི་བདེ་བ་ཉམས་

སུ་མྱོང་བ་ལ་ཡིད་གཏད་ཅིང་ཡིད་ཀིས་རོ་མྱོང་བ་དག་ཀང་ངོ༌། །མེད་པར་ཡང་ངོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་དེ་

གསུམ་གང་རུང་མེད་པའམ་གསུམ་ག་མེད་པར་ཕྱུང་ན་ཡང་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །དང་པོའི་གནས་ནས་ཁུ་བ་མ་

འཕོས་ཏེ་རྩའི་སྦུབས་སུ་མ་འོངས་པ་ཕྱུང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །

ཤུགས་ཀི་གནས་སྐབས་ནི་དང་པོའི་གནས་ནས་ཁུ་བ་འཕོ་མ་ཟིན་ཞིང་འཕོ་ལ་ཁད་པ་སྟེ་དེའི་

སྐབས་སུ་ཡིད་ཀིས་བཏང་སྟེ་ལུས་ཀིས་བརྩལ་བ་བཏང་ན་སྦྱོར་བ་སྔ་མའི་དབང་གིས་ཁུ་བ་བྱུང་ཡང་ལྟུང་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རོགས་པར་མ་བས་པ་སྟེ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །དགེ་སློང་གིས་དབྱུང་བའི་བསམ་པས་གར་

བེད་པ་ཅུང་ཟད་གར་བེད་<<ལྷ་>>དང༌། རབ་ཏུ་གར་བེད་ཤས་ཆེར་གར་བེད་<<ལྷ་>>པ་

གཉིས་ཀིས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ལ་ལྷག་མ་ལས་ནི་ན་སད་པ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །དབྱུང་བའི་བསམ་

པས་ནམ་མཁའ་ལ་རྐེད་པ་རྐོང་བས་ཕྱུང་ཡང་ན་སད་པའོ། །ཕོའི་དབང་པོ་ལས་ཕོགས་གཞན་

ཊིཀའི་སྐབས་གཞན་ལས་བརླའི་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་དག་དུ་རེག་ཅིང་མཉེད་པས་ཕྱུང་ན་ཡང་ན་སད་

པའོ། །འབབ་ཆུའི་རྒྱུན་ལས་བཟློག་སྟེ་ཁ་གེན་དུ་གཏད་པའི་ཕོགས་སུ་ཕོའི་དབང་པོ་གཏོད་པས་

ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་ཡང་ན་སད་པའོ། །རླུང་གི་རི་ཕོགས་མ་ཡིན་པར་ཕོའི་དབང་པོ་གཏད་པས་ཁུ་བ་འབྱུང་ན་

ཡང་ངོ༌། །ན་སད་པའོ། །འཁིག་པའི་ལོངས་སྤོད་མངོན་དུ་གྱུར་པར་ངེས་པར་མྱོང་བ་ནི་བེ་བག་ངེས་

པར་མྱོང་བའོ། །འདི་ནི་དཔེ་སྟེ་ཕྱུང་ལ་ཐུག་པ་དང་ངད་ལས་པའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལ་ཡིད་གཏད་

ཅིང་ཡིད་ཀིས་རོ་མྱོང་བ་ནན་ཏན་གིས་སྒྲུབ་པས་ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་ཡང་ན་སད་པའོ། །དང་པོའི་གནས་ནས་ཁུ་བ་

འཕོས་ནས་ཏེ་རྩའི་སྦུབས་སུ་འོངས་ཟིན་པ་དབང་པོའི་སོར་ཕྱུང་ན་ཡང་ན་སད་པའོ། །ཆགས་པའི་

སེམས་ཞེས་བ་བ་ནི་དབྱུང་བའི་སེམས་<<ལྷ་>>སོ། །དང་། ལྡན་པ་ཉིད་ན་གཞལ་བའི་ཆེད་

ཀིས་གཞལ་བའི་གཞི་ཕོའི་དབང་པོ་ལག་པ་ལ་སོགས་པས་རེག་པ་ནི་ལྷག་མའི་སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་པ་མ་

ཡིན་ཏེ་ལྷག་མའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འདོད་ཆགས་ཀི་སེམས་ཀིས་གཞན་ནམ་རང་གི་

ཕོ་མཚན་ལ་མིག་བལྟ་ན་ཉེས་བས་སོ། །

འབབ་ཆུའི་རྒྱུན་ཕོགས་དང་རླུང་གི་རི་ཕོགས་སུ་ཕོའི་དབང་པོ་གཏོད་པ་ཡང་ངོ་། །ཉེས་

བས་སོ་དེའང་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་ཡིན་ནོ་གསུངས་སོ། །་དགེ་སློང་གིས་བང་རྒྱུག་པ་དང་མཆོང་བ་ལ་སོགས་པ་ན་

ཕོའི་དབང་པོ་ལ་བརླ་དང་གོས་ཀིས་རེག་པ་དང་བསོ་གང་བརྟེན་པ་ན་བསྐུ་མཉེ་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་དུ་མི་

གཞན་གིས་རེག་པ་དང༌། གསང་གནས་ཀི་ཕོགས་སུ་གཡན་པ་ཕྲུག་པ་དག་གིས་ཆེད་དུ་མ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བསམས་པར་བབ་བཅོལ་དུ་དབྱུང་བ་དེའི་དོན་མ་ཡིན་པར་དགེ་སློང་བང་རྒྱུག་པ་དང་གཡན་ཕྲུག་པ་

ལ་སོགས་པའི་བ་བ་ཞུགས་པ་ཁུ་བ་བྱུང་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་སྟེ་ཡུལ་ལྔ་

ལས། རེག་བ་མ་ཡིན་པ་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རྣམས་དགེ་སློང་གིས་མིག་རྣ་བ་སྣ་ལྕེས་ཉམས་སུ་

མྱོང་བ་ན་བབ་ཅོལ་དུ་ཁུ་བ་བྱུང་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །རེག་བ་ལོགས་སུ་བཀར་བ་ནི་ཆགས་སེམས་མེད་

ཀང་ཆེད་དུ་གཉེར་ཏེ་བུད་མེད་ཀི་རེག་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བས་སོ། །ཆགས་སེམས་མེད་པར་

རང་གིས་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་མཐོང་བས་ནི་བབ་ཅོལ་དུ་ཁུ་བ་བྱུང་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཆགས་སེམས་ཀིས་བུད་

མེད་ཀི་གཟུགས་བལྟའོ་སྙམ་ཞིང་བབ་བཅོལ་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་ནི་ཉེས་བས་དེ་གཞི་ལས་ཆགས་པའི་སེམས་ཀིས་བུད་

མེད་ཀི་ཡུལ་ལ་མིག་གཏད་དེ་མིག་གིས་བལྟ་བར་མི་བ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཞེས་དོན་དེ་ལྟར་ཊིཀ་ལས་བཤད་

དོ། །སྔོན་བུད་མེད་ལ་སྤད་པ་ལྟ་བུའི་རེག་བ་དང་རེག་བ་མ་ཡིན་པ་བཞི་སྟེ་བུད་མེད་ཀི་ཡུལ་ལྔ་པོ་སྔོན་མྱོང་བ་དེ་

ཕིས་དྲན་པས་དེ་ལ་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་

འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ ཤུགས་ཀི་གནས་སྐབས་ཞེས་སྔར་སས་ན་དེ་རང་གང་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་ཁུ་བ་རང་

གི་གནས་ནས་འཕོ་བར་འགྱུར་བ་ནི་དང༌། སྦུབས་སུ་འོངས་པའོ་ཞེས་སྔར་སས་ན་དེ་རང་གང་ཞེ་ན། ཁུ་བ་

རང་གི་གནས་ནས་འཕོས་མ་ཐག་པ་ནི་ཤུགས་ཀི་གནས་སྐབས་ཞེས་བ་བ་དང་རྩའི་སྦུབས་སུ་

འོངས་པའོ། །དབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་ཐོག་མ་བརྩམས་པ་ཙམ་ན་སྦྱོར་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་

ཏེ་ལྷག་མའི་སྦྱོར་བ་ཉིད་ཡིན་པས་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཤུགས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་བཏང་ན་རོགས་པར་

མ་བས་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་པས་ནི་འཕོ་བར་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་ལ་སྦོམ་པོར་བསྟན་ཏོ། །ཚད་འདི་ན་འཕོ་བར་འགྱུར་

བའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཉེས་བས་སོ་སྙམ་པ་དེ་བསལ་བའི་ཕིར་སྦོམ་པོར་གསུངས་སོ། །གཉིད་མ་ལོག་པའི་སྦྱོར་བ་མེད་

པར་གཉིད་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཕྱུང་བ་ལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཉིད་སད་པ་ན་རོ་མྱང་བ་དང་ཆེད་དུ་བསམ་པའི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྦྱོར་བ་མེད་པར་བབ་ཅོལ་དུ་ཕྱུང་བ་ལ་རོ་མྱང་བ་ནི་དེ་དང་ལྡན་པའམ་ལྷག་མའི་སྦྱོར་བ་དེ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་

ཡིན་པས་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་དོ། །རང་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཕོའི་དབང་པོ་ཅུང་

ཟད་མཉེད་པ་ཕོགས་གཅིག་མཉེད་པ་དང་། ཕོའི་དབང་པོ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་བསམ་པས་ཡོངས་སུ་

མཉེད་པ་དང་ཡན་<<ཞུ་ཊིཀ་>>ལག་སྐྱེས་ཆངས་པར་བཟུང་ནས་འཆིར་བ་བདག་གིར་བེད་ན་སྦོམ་

པོའོ། །རང་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་དེ་ལས་སུ་རུང་བ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་ལག་པ་ལ་སོགས་པས་

ནོམ་པ་ནི་སྦོམ་པོའོ། །སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་མ་ཡིན་པས་ནི་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་གིས་དབྱུང་བའི་ཕིར་

སན་:ན་ན་79ཀའི་འདབ་མ་ལ་སོགས་པ་ཁུ་བ་འབྱུང་བར་བེད་པའི་སན་ཟས་པའི་ཐབས་<<ཞུ་ཊིཀ་>>གིས་

རང་གི་ཁུ་བ་འབིན་ན་སྦོམ་པོའོ། །དགེ་སློང་གིས་གཞན་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་ཀང་ངོ༌། །འབིན་

ན་སྦོམ་པོའོ། །འགྱུར་བ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་སྦོམ་པོ་སྟེ ་ཤིན་ཏུ་སད་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་<<ཊི་

>>རོ། །འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ སེམས་ཅད་དུ་བགང་བས་སོ། །དེའི་རྣམ་པར་གནས་པས་སོ་ཞེས་སྔར་སོས་པའི་སྤོས་པ་ནི་བུད་མེད་

ལ་སོགས་པའི་རོ་རྣམ་པར་སྔོས་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། འི་སྒས་ནི་རྣམ་པར་རྣགས་པ་དང་རྣམ་པར་བཾ་

པ་དང་འབུས་གཞིག་པ་རྣམ་པར་ཟས་པ་དང་རྣམ་པར་དམར་བ་སྟེ་ལྔ་བསྡུའོ། །རྣམ་པར་གཞིགས་པ་དག་

དང༌། ནི་རྣམ་པར་འཐོར་བ་སྟེ་ཡན་ལག་རྣམས་བལ་<<ཊི་>>བའོ། །རུས་པ་དཀར་བར་གྱུར་པའི་ཀེང་རུས་

དག་དང༌། རོའམ་གསོན་པོའི ་མགོ ་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དག་དང་མགུལ་བའི ་བར་

དང་། རྩིབས་ལོགས་དང་རྒྱབ་དང་བང་དང་གཉེར་མ་ལྟོ་གཉེན་<<ལུང་>>དག་

དང༌། ལུས་ལ་ཆགས་པའི་སྐྲའི་གསེབ་དང་ལག་པ་དང༌། ཕག་པ་དང་། དཔུང་པ་དག་

དང༌། དཔུང་པའི་བར་དང༌། རྐེད་པ་དང༌། བརླ་དང༌། རྐང་པ་དང་། སྒིད་པ་དག་

79  ན་ན། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<མཚོ་(༣༤༩)>>ནན། <<ཞང་>><<གུ་>>ཀ་ཙ།<<ཞུ་འགེལ་(༦༩༧)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང༌། སྒིད་པའི་བར་དུ་འབིན་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་དངོས་གཞིའོ། །སྦོམ་པོ་ནི་འདི་མན་ཆད་

ནས་འཛག་སྣོད་ལ་དྲུད་པ། ཞེས་འབྱུང་བ་ཡན་ཆད་སྦོམ་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་གཞིའི་དུས་ན་འདོད་

ཆགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཡོད་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ་མེད་ན་ནི་ནམ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དེ་གཅི་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཊིཀའོ་

གཅི་བ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞུ་ཊིའོ། །ལྭ་བ་དང་། ཕིང་བ་དང༌། དྲེའུ་རྔོག་དང་། སྔས་ནང་

ཚངས་ཅན་དང༌། ཁི་དང་ཁིའུ་དང་སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། ཁིའི་གསེབ་དང༌། བུམ་

པ་དང༌། བུམ་བུ་དང༌། བུམ་པའི་བར་དང༌། བ་མ་བུམ་དང༌། ཆོལ་ཟངས་དང༌། རོ་བ་

དང༌། སྐྱང་ནུལ་ཞལ་ཞལ་<<ལུང་>>དང༌། སྐྱང་ནུལ་གི ་བར་ཞལ་ཞལ་གི ་བར་

<<ལུང>>དང་། སོ་གཏན་དང༌། ཤའི་དུམ་བུ་ནི་དེའི་རྣམ་པར་གནས་པས་སོ་ཞེས་པའི་སེལ་བ་

དག་གོ །དེ་ཡན་ཆད་ནི་སེམས་ཅན་དུ་བགང་བའོ་ཞེས་པའི་སེལ་བ། རང་གི་ཕོའི་དབང་པོའི་བུ་ག་དེ་ནི་འདིར་རྨ་

ཞེས་བ་སྟེ་དེ་འཆིར་ན་སྦོམ་པོའོ། །གཞན་གི་རྨ་དེ་འཆིར་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ་དེའང་གཞན་གི་ཡན་ལག་ལས་

འབིན་ན་སྦོམ་པོ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་དེའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་འདིར་ཉེས་བས་སོ། །མི་ཚངས་པར་སྤོད་པར་རྩོམ་པ་ན་

རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་བུད་མེད་དུ་བས་པ་ནི་མོའི་དབང་པོ་སྟེ་དེ་ལ་ལག་པ་ལ་སོགས་པས་འཚིར་ན་སྦོམ་

པོའོ། །བུད་མེད་དུ་བས་པ་དེར་ཞེས་པ་ནི་དཔེ་ཙམ་སྟེ་ཁ་དང་བཤང་བའི་ལམ་དུ་ཡང་<<ཊི་>>མཐེ་བོ་ནི་

དཔེ་ཙམ་སྟེ་བ་སོའི་རང་80བུ་ལ་སོགས་པའི་རས་གཞན་ཡང་<<ཊི་>>འཛུད་ན་སྦོམ་པོའོ། །དེ་གཉིས་ནི་

མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པའི་ཕིར་<<ཊི་

>>རོ། །མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་དོན་དུ་ཉེ་བར་འགོ་བ་དང་ཁུ་བ་དབྱུང་བའི་དོན་དུ་ཉེ་བར་འགོ་བ་ལ་ལམ་

ཁར་ཁུ་བ་ཤོར་ན་སྦོམ་པོའོ། །མི་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་ཆེད་དུ་ཉེ་བར་འགོ་བ་དང་དབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་ཉེ་བར་འགོ་

བ་ལ་ཤོར་ན་མཐར་མ་ཐུག་པའི་སྦོམ་པོ་དང་མཐར་ཐུག་པའི་སྦོམ་པོ་སྟེ་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །འབིན་པའི་སྦྱོར་བ་ཅུང་

80  རང་། <<མ་>><<སེར་>>རེང་། <<ཊིཀ་(ཀ་༤༣༠)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཟད་བརྩམས་པའི་གནས་ནས་དེ་ལས་གཞན་གནས་སུ་དབྱུང་བའི་དོན་འཕོ་བ་ལ་ལམ་ཁར་ཁུ་བ་ཤོར་ན་

ཡང་ངོ་། །སྦོམ་པོའི་འབིན་པར་གཏོགས་པའོ། །བེ་བག་ངེས་པར་མྱོང་བ་ལ་རྟོག་པའི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་

ལ་བེད་པ་ནི་རྣམ་འབེད་དུ་བསྟན་ཟིན་པས་སྐབས་འདིར་ནི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་སྟེ་དབྱུང་བའི་དོན་དུ་བུད་

མེད་ཀི་བརླ་དང་ནུ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལས་སོ། །ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་སྦོམ་པོའོ་འབིན་པའི་ལྷག་མར་

མི་འགྱུར་ཏེ་རེག་ཅིང་བཙལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །

དབྱུང་བའི་འདུན་པས་རང་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལ་ལག་པས་འཛིན་པ་ཁུ་བ་འབྱུང་ན་སྦོམ་

པོའོ། །འབིན་པའི་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ཏེ་བཙལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཊིཀ་ལས་ལག་པའི་རེག་པ་ལ་སོགས་པས་

བརྩལ་བ་མེད་པར་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་སོ། །འཛག་སྣོད་བཅང་བར་བའོ་ཞེས་སྔར་གསུངས་པའི་འཛག་

སྣོད་ལ་འདྲུད་པ་ལས་བབ་ཅོལ་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ལ་ནི་འབིན་པའི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དབྱུང་སེམས་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །མ་དང་སིན་མོ་དང་བུ་མོས་ཡུན་མི་རིང་བར་བཟུང་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པར་མ་ཟད་ཀི་སྔོན་གི་ཆུང་

མས་འཁྱུད་པ་ལས་བབ་ཅོལ་དུ་ཁུ་བ་བྱུང་བ་ལས་ཀང་ངོ་། །དགེ་སློང་གི་རྐང་པ་དང་བིན་པ་དང་

དཔུང་པ་དང༌། མཐེ་བོ་ལ་སོགས་པ་ནས་བུད་མེད་ཀིས་བཟུང་བ་ལ་བབ་ཅོལ་དུ་ཁུ་བ་

བྱུང་བ་ལ་ཡང་ངོ༌། །འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འདུལ་བེད་དག་གོ །འབིན་པའི་དགེ་

འདུན་ལྷག་མ་རོགས་སོ། །     ། །

༈ རེག་པའི་ལྷག་མ་འདི་ལ་བེད་པ་པོ་སྟེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་ཉིད་ནི་ཡུལ་བུད་

མེད་མཚན་དོན་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །བུད་མེད་དེ་མེད་ན་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་<<ཊི་

>>གོ །དབེན་པ་ན་བུད་མེད་དང་འདུག་པ་དང༌། དགེ་སློང་མ་དང་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་གཉིས་

ཀིའོ། །ཉལ་པོ་བེད་པར་ཤོམ་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ངོ་། །འདུག་པ་དང་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་གཉིས་ཀི་

བེད་པ་པོ་ཉིད་ནི་བུད་མེད་དོ། །དགེ་སློང་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལའོ། །རིག་པའི་ཞེས་ལུང་ལས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་ཆོས་སྟོན་པའི་རེས་སུ་འབང་སྟེ་རིག་པ་ཞེས་འདིར་

སོས་<<ཊི་>>སོ། །སྐྱེས་པ་ཕོ་མེད་པའི་བུད་མེད་དང་དགེ་སློང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགོ་བའི་

ལྟུང་བེད་ལའོ། །རེག་པའི་ལྷག་མའི་འོག་མ་འཁིག་པ་སྨ་བ་དང་བསྙེན་བཀུར་བསྔགས་པའི་ལྷག་མ་གཉིས་

ལའོ། །ཁིམ་པ་མོ་ལ་ཚིག་ལྔའམ་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་སྟོན་པའི་ལྟུང་བེད་ལའོ། །ཁིམ་པ་མོ་ལ་ཆོས་

སྟོན་པ་དེ་ཡང་ཁིམས་གོགས་སྐྱེས་པ་ཕོ་མེད་པར་རོ། །སྟོན་པ་ལའོ། །སྐྱེས་པ་དེ་ནི་རིག་པ་སྟེ་བརོད་པ་

དང་སྤོད་པ་དག་ཤེས་<<ཊི་>>པའོ། །ཡོད་ཀང་བུད་མེད་མི་རུང་བ་སྦྱར་མའི་སྤོད་པ་སྟོན་པར་བེད་པ་

<<ཊི་>>ལ་ཆོས་སྟོན་ན་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་པའོ། །ཅི་དེ་ནི་དངོས་གཞི་རོགས་པར་སྐྱེད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་

ཀང་མི་རུང་བ་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་དེ་ནི་ཉེས་བས་ཀིའོ། །བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་གི་ལྟུང་བེད་རོགས་པའི་བེད་པ་པོ་

ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཁིམས་གོགས་དེ་ཡང་བང་གི་སྒ་མི་སྙན་ལ་སོགས་པ་གིང་གཞན་ནས་སྐྱེས་པ་བར་སྐད་མི་

མཐུན་པའི་ཕིར་དང་རང་གི་གིང་ནས་སྐྱེས་ཀང་འགྱུར་བ་བརྟེན་པ་སྨན་ཐབས་མཁན་ནམ་མ་ནིང་ལྟ་བུ་ཞེས་

རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་གསུངས་པས་སྤོད་པའི་སོ་ནས་འགྱུར་བ་བརྟེན་པ་སྨན་ཐབས་མཁན་ནམ་མཚན་གི་སོ་ནས་

འགྱུར་བ་བརྟེན་པ་མ་ནིང་ལྟ་བུ་སྟེ་དེ་གཉིས་ནི་ཁིམས་གོགས་རིག་པ་ཉིད་དུ་མ་ཆོག་པ་ཉིད་དོ། །དེ་དག་

ལ་ཁིམས་གོགས་བ་སྟེ་ཁིམ་པ་མོ་ལ་ཆོས་སྟོན་ན་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་ལུང་དང་ཊིཀས་བཤད་དེ་བུད་མེད་དང་ལམ་དུ་

འགོ་བ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །ཁིམས་གོགས་རིག་པ་དེའི་ཡན་ལག་ནི་བར་ཕད་པའམ་དོན་གོ་བར་ནུས་པ་ཉིད་

དོ། །སྐྱེས་པ་དོན་མི་གོ་བ་ལ་ཁིམས་གོགས་བས་ཏེ་ཁིམ་པ་མོ་ལ་ཆོས་སྟོན་ན་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་ལུང་དང་ཊིཀས་

བཤད་དེ་བུད་མེད་དང་ལམ་དུ་འགོ་བ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །མཚན་གཉིས་པ་བུད་མེད་ཀི་མཚན་ཤས་ཆེ་བའི་རྣམ་པ་

དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་ལ་ནི་སྐྱེས་པའི་མཚན་ཅིག་ཤོས་དོན་མེད་དོ། །པ་སྟེ་བུད་མེད་ཀི་མཚན་དོན་ཡོད་པ་

ཉིད་དོ་དེའང་སྐྱེས་པའི་མཚན་དེས་བུད་མེད་ཉིད་ལ་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་མཚན་

གཉིས་པ་བུད་མེད་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་ལ་བུད་མེད་ཀི་སྐབས་ཀི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པར་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །

མཚན་གཉིས་པ་སྐྱེས་པའི་མཚན་ཤས་ཆེ་བའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་ལ་ནི་བུད་མེད་ཀི་མཚན་ཅིག་ཤོས་

དོན་མེད་པ་སྟེ། སྐྱེས་པའི་མཚན་དོན་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་དེའང་བུད་མེད་ཀི་མཚན་དེས་སྐྱེས་པ་ཉིད་ལ་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མི་བེད་པའི་ཕིར་རོ་དེས་ན་མཚན་གཉིས་པ་སྐྱེས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་མ་ལ་སྐྱེས་པའི་

སྐབས་ཀི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །མཚན་གཉིས་པ་དེས་ཁིམས་གོགས་བས་ན་ཁིམས་

གོགས་ཀི་སྐབས་འདིར་ཁིམས་གོགས་རིག་པའི་སྐྱེས་པའི་ཕེད་ཉིད་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་མཚན་

གཉིས་པ་ལ་ཁིམས་གོགས་བས་ཏེ་བུད་མེད་ལ་ཆོས་སྟོན་པའམ་བུད་མེད་དང་ལམ་དུ་འགོགས་ན་ཉེས་བས་

སོ། །བུད་མེད་བེད་པ་པོའི་ལྟུང་བ་བཅུ་གོང་དུ་སོས་པ་དེ་རྣམས་ཀི་འོག་མ་འཁིག་ཚིག་བསྙེན་བཀུར་ཁིམ་པ་མོ་ལ་

ཆོས་སྟོན་པ་དང་གསུམ་ལ་ཡུལ་བུད་མེད་དེ་ལེགས་པ་སྟེ་ཆོས་དང་ལྡན་པར་སྨས་པ་དང་གནས་ངན་

ལེན་གི་ཚིག་ལྟ་བུ་ཉེས་པར་སྨས་པ་དག་གི་དོན་ཀུན་ཤེས་པ་དང་འོག་མ་གསུམ་ལས་གཞན་ནི་

གོང་མ་བདུན་ཏེ་རེག་དང་དབེན་པར་འདུག་འགེང་ཉལ་ཤོམ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཉལ་དང་ལམ་དུ་འགོ་དང་བདུན་ལ་

ཡུལ་བུད་མེད་དེ་འཁིག་པ་བསྟེན་པར་བ་བའི་མཐུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་རང་རང་གི་ལྟུང་བ་

དངོས་གཞིའོ། །རོགས་པར་བེད་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འོག་མ་གསུམ་པོ་འཁིག་ཚིག་དང་བསྙེན་བཀུར་དང་

ཁིམ་པ་མོ་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་དང་གསུམ་ལ་ནི་ཡུལ་བུད་མེད་དེ་ལེགས་སྨས་ཉེས་སྨས་ཀི་དོན་ཀུན་ཤེས་པ་ལས་

གཞན་དོན་མི་གོ་བ་ཉིད་ཡུལ་དུ་བས་ན་ནི་ལྟུང་བ་རང་རང་གི་ཚིགས་འོག་མའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན་བུད་མེད་དོན་མི་གོ་བ་ལ་འཁིག་ཚིག་དང་བསྙེན་བཀུར་བསྔགས་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་ལ་བུད་མེད་དོན་མི་གོ་བ་ལ་

ཚིག་ལྔའམ་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་སྟོན་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའོ། །

འོག་མ་གསུམ་ལས་གཞན་རེག་81པ་ལ་སོགས་པ་བདུན་ལ་ནི། ཡུལ་བུད་མེད་དེ་འཁིག་པ་བསྟེན་པའི་

81  རེག <<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༣༥༥)>>རིག <<མ་>> 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཐུ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་འཁིག་པ་བསྟེན་པའི་མཐུ་མེད་པ་ཉིད་ཡུལ་དུ་བས་ན་ལྟུང་བ་རང་རང་གི་ཚིགས་འོག་མའི་

བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་པའོ་ཞེས་ཀང་བསྟན་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་བུ་མོ་ཆུང་ངུ་དང་འཁིག་པ་བསྟེན་དུ་མི་རུང་བ་ལ་རེག་ན་

སྦོམ་པོར་འགྱུར་ལ་དེ་དང་དབེན་པར་འདུག་འགེང་བེད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །མོའི་དབང་པོ་མེད་ལ་ནུ་

མ་ལ་སོགས་པ་བུད་མེད་དང་འདྲ་བ་<<ཊི་>>མ་ནིང་མོ་དང༌། ཕོ་མོའི་དབང་པོ་མེད་ལ་ཁ་སྤུ་ལ་སོགས་པ་

སྐྱེས་པ་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བ་མ་ནིང་ཕོ་དང༌། སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་ཁོ་ན་སྔགས་དང་སན་ལ་སོགས་པས་

གཟུགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་སྤྲུལ་པ་མོ་ལ་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་པོ་བེད་ན་ཡང་ན་སད་དུ་འགྱུར་ཏེ་སྔར་ན་

སད་དུ་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །རེག་པ་འཁིག་ཚིག་བསྙེན་བཀུར་བསྔགས་པ་དང༌། གསུམ་པོ་འདི་ལ་

སྐྱེས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་སྐྱེས་པ་ཕོ་ལ་དགེ་སློང་གིས་རེག་པ་དང་འཁིག་ཚིག་དང་བསྙེན་

བཀུར་བསྔགས་ན་རང་རང་གི་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བའོ། །གལ་ཏེ་རེག་པ་འཁིག་ཚིག་བསྙེན་བཀུར་བསྔགས་པ་དང་

གསུམ་པོ་དེ་དག་རང་རང་གི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བ་བའི་འདུན་པ་ཀུན་ཏུ་འདོད་

ཆགས་དང་ལྡན་པས་ཀང་གསུམ་པོ་འདི་ལ་ཡན་ལག་ཐུན་མོང་ངོ་། །ཀང་ངོ༌ཞེས་བ་བའི་སྒ་ནི་གསུམ་པོ་

འདི་ལ་ཞེས་བ་བའི་རེས་བསྙེག་པའི་ཕིར་<<ཊིཀ་>>རོ། །དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ཀི་རེག་པ་

བདག་གིར་བེད་རོ་མྱོང་བ་བེད་<<ལུང་>>ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །རེག་པའི་ལྷག་མའི་སྐབས་

འདིར་བུད་མེད་ཀི་སྐྲ་བསྡུས་པའི་ལན་བུ་ནི་ལུས་དེ་དང་ལྡན་པའམ་ལུས་དེ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དོ། །ལན་

བུ་ལ་རེག་ན་དངོས་གཞིའོ། །ལན་བུ་དེ་དང་འབེལ་བའི་སྐུད་པ་ལ་སོགས་པ་ལན་བུའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་

གོས་ལ་ཡང་ངོ་། །རེག་ན་དངོས་<<ཊི་>>གཞིའོ། །དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་ལ་ནོམ་པ་ལན་ཅིག་རེག་པ་

དང་། ཉུག་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་རེག་པ་དང་། ཤ་དང་སྦྱར་བའི་བསམ་པས་དགེ་སློང་གི་ལུས་བུད་མེད་ཀི་ལུས་

དང་བར་དུ་མ་བཅད་པར་82སྤོད་པ་དང༌། འཛིན་པ་ལག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཆང་བ་དང༌། འདྲེན་པ་

82  -དུ།<<ཊིཀ་(ཀ་༤༤༣)>><<མཆན་བཞི་>>     + <<མ་>>       
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཐག་རིང་པོ་ནས་ལག་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་དང་། ཡོངས་སུ་འདྲེན་པ་ཐག་ཉེ་བ་ནས་འཁོར་ཡུག་ཏུ་

བསྐོར་བ་དང་། བུད་མེད་སྟེང་དུ་བཞག་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་འོག་ནས་འཁྱུད་པ་དང༌། བུད་མེད་འོག་ཏུ་

བཞག་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་སྟེང་ནས་འཁྱུད་པ་དང༌། དགེ་སློང་དང་བུད་མེད་ཀི་ཤ་མཐང་དམ་དུ་སྦྱོར་བ་

རྣམས་ལ་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་བེ་བག་ཁད་པར་མེད་པ་ཉིད་དོ། །

བསྟེན་83པར་བ་:བ་བུད་མེད་ཀིས་84དགེ་སློང་ལ་རེག་པར་བས་པ་དགེ་སློང་གིས་རོ་མྱང་

བར་བེད་པ་ཉིད་ཀང་ངོ་། །༸བེ་བག་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ལ་བེ་བག་མེད་པ་

ཉིད་དོ། །བསྟེན་པར་བ་བ་སྐྱེས་པའམ་མ་ནིང་གིས་དགེ་སློང་ལ་རེག་པར་བས་པ་དགེ་སློང་གིས་རོ་མྱང་བར་བེད་པ་

ཉིད་ཀང་བེ་བག་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ལ་བེ་བག་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་ཀང་བསྟན་

ཏོ། །བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་རས་ལ་སོགས་པའི་གོས་ཀིས་བར་དུ་ཆོད་པ་ལ་དགེ་སློང་གིས་རེག་པ་ལ་ནི་

ལྷག་མའི་འོག་མར་རོ། །སྐྱེས་པའམ་མ་ནིང་གི་ལུས་ལ་རས་ལ་སོགས་པའི་གོས་ཀིས་བར་དུ་ཆོད་པ་ལ་དགེ་

སློང་གིས་རེག་པ་ལ་ནི་སྦོམ་པོའི་འོག་མར་འགྱུར་ཏེ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཀང་བསྟན་ཏོ། །ཕམ་ལྷག་གི་ན་སད་

ནི་སྦོམ་པོ་ཡིན་ལ་སྦོམ་པོ་ལྟུང་བེད་སོར་བཤགས་གསུམ་གི་ན་སད་ནི་ཉེས་བས་ཡིན་ན་ཉེས་བས་ཀི་ན་སད་ནི་ཅི་ཞེ་

ན། ཉེས་བས་ཀི་ན་སད་པ་ནི་ཉེས་བས་ལས་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་ཉེས་བས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དགེ་

<<ཊི་>>སློང་མ་ནི་བུད་མེད་ཀི་རིགས་ལས་མ་འདས་མོད་ཀི་འོན་ཀང་དགེ་འདུན་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་

ཕིར་དེ་ལ་རེག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་དྭོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་ཆགས་སེམས་མེད་ཀང་དགེ་སློང་གིས་དགེ་

སློང་མ་ལ་རེག་པར་མི་བའོ། །རེག་ན་ཉེས་བས་<<ཊི་>>སོ། །ཆགས་སེམས་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་

ཚང་བས་དགེ་སློང་མ་ལ་རེག་ན་ནི་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །ཆགས་སེམས་མེད་ཀང་བུད་མེད་ལ་ཡང་རེག་པར་

83  བསྟེན། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༣༠༩)>><<ཊིཀ་(ཀ་༤༤༣)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༢༣༤)>>རྟེན་གིས། <<ཆུང་(ཀ་

༡༩༨)>>བསྙེན། <<མ་>>     

84  བས། <<སེ་>><<ཅོ་>><<རང་(ཀ་༣༠༩)>><<མ་>><<སེར་>>བ། <<སྣར་>><<པེ་>><<ཊིཀ་(ཀ་༤༤༣)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<རིན་

(ཀ་༢༣༤)>>གིས། <<ཆུང་(ཀ་༡༩༨)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མི་བའོ། །རེག་ན་ཉེས་བས་<<ཊི་>>སོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་བུད་མེད་ཆུར་ལྷུང་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་གིས་

ཉམ་ཐག་པ་བསྒལ་བའི་ཕིར་ནི་བུད་མེད་ལ་དགེ་སློང་གིས་རེག་པར་བའོ། །ཇི་ལྟར་རེག་པར་བ་ཞེ་

ན། རང་གི་མ་དང་སིང་མོ་དང༌། བུ་མོ་ཡིན་ནོ་སྙམ་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་རྒན་མོ་ལ་ནི་

མར་བསམ་སྟེ། གཞོན་ནུ་ལ་ནི་སིང་མོར་བསམ་གཞོན་ནུ་ཆུང་ངུ་ལ་ནི་བུ་མོར་བསམ་<<བི་>>སྟེ་ལག་

པའམ་སྐྲ་དག་ལས་སོ། །རེག་སྟེ་ཆུ་ནས་དབྱུང་ངོ་། །རོ་སད་ལས་མ་བཟུང་<<བི>>། བུད་མེད་ཆུས་

འཁེར་བ་ལྟོ་ཆུས་གང་སྟེ་བརྒྱལ་ན་དྲན་པ་རེད་པར་བ་བའི་ཕིར་བེ་མ་བརལ་བའི་སྟེང་དུ་ཁ་

བུབ་ཏུ་བཞག་གོ །དེའི་ཚེ་ན་ཆུ་ཞུགས་པ་འཛག་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ཟགས་ན་དྲན་པ་རེད་པར་འགྱུར་

རོ། །གནས་མལ་གི་ལྟུང་བེད་ཀི་སྐབས་ལས་གདན་ཆ་དང་ཁི་དང་ཁིའུ་བསྲུང་བ་ན་དེས་ཕ་ཟད་ཙམ་གིས་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་བསད་པར་བའོ། །ཁ་ཏོན་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ལས་བའོ། །དེ་ལ་སེམས་གཏད་ཅིང་ཡེ་མིག་ཆེར་བས་པ་

ཡང་ངོ་ཞེས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་བསླབ་བ་དེ་གསུམ་དང་ལྡན་པར་བསྲུང་བར་བའོ། །

བ་ལང་རི་དང་ཕྱུགས་རི་ར་ལུག་རི་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་བུད་མེད་བརྒྱལ་བ་པ་གཏད་དེ་

བསོད་སྙོམས་མཆོད་སྟོན་ལ་སོགས་པའི་ཟན་ལ་འགོ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་དེས་དོན་མེད་པ་སང་ཕིར་བུད་

མེད་དེ་ལ་འདི་འཚོའམ་འོན་ཏེ་འཚོ་བ་མ་ཡིན་ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརྟག་པར་བའོ། །དགེ་

སློང་སེམས་དག་སྟེ་དགེ་ལེགས་ཀི་སེམས་དང་ལྡན་པས་སྙིང་བརྩེ་བས་བུད་མེད་འདིས་འཁྱུད་85པ་

འདི་བདག་གིས་བཏང་ན་སོག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་པས་བུད་མེད་འཁྱུད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །ཡང་ན་བུད་མེད་སེམས་དག་པས་བུ་ལ་སོགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་དགེ་སློང་ལ་འཁྱུད་པ་ན་དགེ་སློང་ཡང་

སྙིང་བརྩེ་ན་ཉེས་མེད་དེ་སན་གི་གཞི་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བན་མོ:ག་ཆང་ག་ལས་འཁྱུད་པ་86གནང་ངོ་ཞེས་

85  འཁྱུད། <<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༢༣༥)>>འགྱུད།<<མ་>>

86  ག་ཆང་ག་ལས་འཁྱུད་པ།<<མ་>>ཀ་ཙང་ཀ་ལ་ལ་འཁྱུད་པ། <<ཊིཀ་(ཀ་༤༤༧)>>ཀ་ཆང་གིས་འཁྱུད་པ་ལ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>> 

ཀ་ཆང་ག་ལས་འཁྱུད་པ། <<སེར་>>



  158  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཊིཀ་ལས་དྲངས་སོ། །ལུས་ཀི་རེག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ བུད་མེད་ཀི་ལུས་འཇམ་པ་དང་དྲོ་བ་དང་སྙི་བ་སྟེ་མཉེན་<<ལུང་>>པའི་བསམ་པ་

ཉིད་ཀིས་དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་ལ་རེག་ན་སྦོམ་པོའོ། །འདི་ལ་རེག་པའི་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ཏེ་འཁིག་པ་དང་

ལྡན་པའི་རོ་མྱོང་བའི་བསམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་སེམས་དང་མ་འདྲེས་པའི་སྙིང་བརྩེ་བས་

མེ་དང་ཆུ་དང་གཡང་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པར་བ་བའི་ཕིར་བུད་མེད་ལ་རེག་པ་ལ་ནི་

ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བུད་མེད་གཞན་ལ་ནི་ཆགས་སེམས་མེད་པར་རེག་ན་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ཡང་

མ་དང་བུ་མོ་དང་སིང་མོ་དག་ལ་དེ་དག་ཏུ་འདུ་ཤེས་པ་སྟེ་ཆགས་སེམས་མེད་པར་རེག་ན་ལྟུང་

བ་མེད་བའོ། །ཆགས་སེམས་ཡོད་ན་ནི་མ་དང་སིང་མོ་87དང་བུ་མོ་ལ་རེག་ཀང་དངོས་གཞི་རོགས་ཏེ་ཕམ་པ་དང་

པོ་བཞིན་ནོ། །སྔོན་ཁིམ་པའི་དུས་ཀི་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པ་སྔོན་སྤད་པ་ཉིད་ལ་ཀུན་དགའ་བ་ནི་ཆགས་

སེམས་མེད་པའི་ཡིད་ཀི་གཅུགས་བསྟེན་88པ་སྟེ་དེའི་ཆེད་དུ་རེག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་<<ཊི་>>པའོ། །ལུས་

ཀི་རེག་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ ཟས་དང་བསོད་སྙོམས་འབས་ཆན་དང་ས་དང་བོང་བ་ལ་སོགས་པ་མོའི་དབང་

པོར་རེག་པར་འདོད་པའི་ཕིར་འཛུད་ན་རེག་པར་གཏོགས་པའི་སྦོམ་པོའོ། །འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀིས་

འཇུད་ན་ནི་མི་ཚངས་སྤོད་ཀི་ཆར་གཏོགས་པའི་སྦོམ་པོའོ་ཞེས་གསུངས་<<ཊི་>>སོ། །རྒོད་བག་གིས་རེག་པ་ཁོ་

ནར་བ་བས་དགེ་སློང་གི་རྐང་པ་དང་ཕག་པ་ལ་སོགས་པས་བུད་མེད་ལ་ཕུལ་ན་ཉེས་བས་

སོ། །རྒོད་བག་གིས་རེག་པ་ཁོ་ནར་བས་པས་བུད་མེད་དེའི་སྟན་དང་ཁི་དང་ཁིའུ་ལ་སོགས་པ་བུད་མེད་དང་

བཅས་པའམ་བུད་མེད་མེད་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །དགེ་སློང་གིས་རྐང་པ་ལ་སོགས་པས་ཕུལ་ན་ཉེས་བས་སོ། ། འདམ་

རབ་ལ་སོགས་པས་འདྲེད་པ་འགེལ་བའི་བུད་མེད་རང་ཉིད་ལྡང་ནུས་དགེ་སློང་གིས་སློང་བའོ། །ཉེས་

87  + <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་༢༣༥)>>- <<མ་>><<སེར་>>

88  བསྟེན། <<མ་>>པ་སྟོན། <<ས་>>       པ་སྟེར། <<སེར་>>       པ་སྟོན། <<ཞང་>><<གུ་>>



  159  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བས་སོ། །བུད་མེད་ཀིས་རྐང་པ་དང་ཕག་པ་ལ་སོགས་པས་དགེ་སློང་ལ་ཕུལ་བ་དང་དགེ་སློང་དེའི་སྟན་ལ་ཕུལ་

བ་དང་འདྲེད་པ་འགེལ་བའི་དགེ་སློང་སློང་བ་དང༌། དེ་གསུམ་དགེ་སློང་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བེད་པ་ལ་ནི་དགེ་

སློང་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བུད་མེད་ཀིས་ལག་པ་ལ་སོགས་ནས་གཟུང་བ་ལ་

ལྟུང་བ་མེད་དོ་འདོད་ཆགས་མ་གཡོས་ན་ཡང་ངོ་། །དགེ་སློང་མི་འདོད་བཞིན་དུ་མས་འཁྱུད་པ་ལ་ཡང་

ངོ་། །རོ་མྱང་བ་མེད་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་གི་པང་པར་དགེ་སློང་སྔོན་ཁིམ་པའི་དུས་ཀི་བུ་མོ་འདུག་

པ་ལ་ཡང་ངོ་། །རོ་མྱང་བ་མེད་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བུད་མེད་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་པ་དགེ་སློང་གི་སྟེང་དུ་

འགེལ་བ་སྟེ་རང་དབང་མེད་པ་རེག་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བ་མེད་དོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། རིངས་པའི་འཇིགས་

པས་དགེ་སློང་བུད་མེད་ཀི་སྟེང་དུ་འགེལ་ཏམ་:བརབ་འཆོས89་ཏེ་རེག་ནའང་ཉེས་མེད། ཅེས་སོ། །མི་འདོད་པར་སྐྱེ་

བོ་མང་པོ་བོས་པའི་དུས་དག་ཏུ་དབང་མེད་པ་དང་སྦྱར་རོ། །ལུས་ཀི་རེག་པ་འདུལ་བེད་དག་

གོ །ལུས་ཀི་རེག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་ལ་འཁིག་90པ་91སྨས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །འདིར་སྒ་དང་དོན་

གཉིས་སུ་དབེ་སྟེ་སྒ་ཇི་ལྟ་བུས་སྨས་ཞེ་ན། རྒྱ་རྣ་རུ་དང་འཁིག་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྒའོ། །སྒ་དེའི་

དོན་ནི་གཉིས་ཀི་92གཉིས་སྤོད་པ་སྟེ་དོན་དེ་གསལ་བར་བརོད་པ་ཉིད་གིས་སོ། །རྒྱ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་

དོན་བརོད་པ་ན་ཚིག་གང་ལ་ཉན་པ་པོས་དོན་གོ་བར་བ་བ་ཉིད་འབྱུང་བ་དེ་བར་ཕད་པ་ན་མཐར་

ཐུག་པ་སྟེ་དངོས་གཞིའོ། །རྒྱ་ལ་སོགས་པ་དངོས་གཞི་དེ་དང་འབེལ་བའི་དོན་སྲུ་ཁོད་ཀི་རྨའི་སོ་གསུམ་པོ་

89 བརབ་འཆོས།<<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>སྟེག་འཆོས།<<ཆུང་(ཀ་༢༠༢)>>བརབ་འཆས།<<མ་>><<སེར>>

90   འཁིག <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༣༡༤)>><<ཊིཀ་(ཀ་༤༥༡)>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༣༥༩)>><<རིན་(ཀ་༢༣༦)>> འཕིག <<མ་

>>

91  -  ལས་བྱུང་བའི།<<སྣར་>><<<<པེ་>><<རང་(ཀ་༣༡༤)>><<ཊིཀ་(ཀ་༤༥༡)>><<ཆུང་(ཀ་༢༠༢)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་

(༣༥༩)>><<རིན་(ཀ་༢༣༦)>>+<<སེ་>><<ཅོ་>>

92  ཀི། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>ཀིས། <<རྣམ་(༤༤༡)>><<རང་(ཀ་༣༡༤)>><<ཊིཀ་(ཀ་༤༥༡)>><<རིན་(ཀ་༢༣༦)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དག་ནི་ལེགས་པར་དོད་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྨས་པ་ནི་སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ལྷག་མའི་

སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །སྲུ་ཁོད་ཀི་རྨའི་སོ་གསུམ་པོ་དག་ནི་ལེགས་པར་དོད་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་སྔར་བརོད་ནས་དེའི་རེས་སུ་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་དངོས་གཞིའི་ཚིག་བརོད་ན་སྔོན་འགོའི་

ཚིག་དེ་སྨས་པ་དེའི་ཚེ་ན་ནི་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་དངོས་གཞིའི་ཚིག་བརོད་པར་མི་བེད་ན་ཅིའི་ཕིར་སྦྱོར་བ་ཡིན་སྙམ་དུ་

དྭོགས་པ་བསལ་བ་སྟེ་དོན་དེ་ལྟར་ཊིཀ་ལས་སོ། །

སྲུ་<<ཊི་ལུང་>>ཁོད་ཀི་རྨའི་སོ་གསུམ་པོ་དག་ནི་ལེགས་པར་དོད་པ་ལེགས་པར་གནས་པ་ལེགས་

པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟོད་པ་བསྔགས་པ་བརོད་པ་དང་<<ཊི་ལུང་>>སྲུ་ཁོད་ཀི་རྨའི་སོ་གསུམ་པོ་

དག་ནི་མ་ལེགས་པར་དོད་པ་མ་ལེགས་པར་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོད་པ་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་

པ་བརོད་པ་དང་། <<ཊི་ལུང་>>སྲུ་ཚུར་ཤོག་དེ་དང་དེ་བའོ་ཞེས་གསོལ་བ་ནི་དངོས་སུ་གསོལ་བར་བེད་

པ་<<ལྷ་>>དང༌། <<ཊི་ལུང་>>བུད་མེད་དང་སྐྱེས་པ་དེ་དང་དེ་བའོ་ཞེས་བེད་པ་ནི་དགའ་བ་དང་ཡིད་དུ་

འོང་བ་ཡིན་གི་སྲུ་བདག་ཅག་ཀང་དེ་དང་དེ་བས་ན་དགའ་བ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཉེ་བར་གསོལ་

བ་ནི་དངོས་སུ་མ་སོས་པར་གསོལ་བར་བེད་པ་<<ལྷ་>>དང༌། ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་སྲུ་སྐྱེས་པ་གང་བུད་མེད་

གང་ལ་དེ་དང་དེ་བེད་པ་ནི་དགའ་བ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བར་འགྱུར་ན་ཁོ་བོས་ཀང་སྲུ་ལ་དེ་དང་དེ་བས་ན་དགའ་བ་དང་

ཡིད་དུ་འོང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེས་འདྲི་བ་ནི་སྐབས་<<ལྷ་>>འདྲིའོ། །93ལུང་ལས་སྲུ་སྐྱེས་པ་གང་བུད་མེད་

གང་ལ་དེ་དང་དེ་བེད་པ་ནི་དགའ་བ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བར་འགྱུར་ན་ཁོ་བོས་ཀང་སྲུ་ལ་དེ་དང་དེ་བས་ན་དགའ་བ་དང་

ཡིད་དུ་འོང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེས་དང་། ཡོངས་སུ་འདྲི་བ་ནི་སྐབས་དང་སྐབས་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་འདྲི་

<<ལྷ་>>བའོ། །སྲུ་ཁོ་བོ་ནི་ཁོད་ལ་དགའ་བ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བ་བདེན་ན་ཁོད་དེ་ལ་ཇི་ལྟ་ཞེས་དང་། བརོད་

པ་ནི་བདག་ཉིད་དགའ་བའི་སྐབས་བརོད་པ་<<ལྷ་>>དང༌། སྲུ་ནམ་ཞིག་ན་ཁོ་བོ་ཁོད་དང་ལྷན་ཅིག་དེ་དང་དེ་

93  <<འདྲིའོ། ། <<རྣམ་(༤༤༡)>><<རང་(ཀ་༣༡༨)>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༣༦༡)>>བརིའོ། ། <<མ་>>         
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལྟར་བེད་པར་འགྱུར་ཞིག་གུ་ཞེས་སོན་པ་དང༌། གཤེ་བ་ཁོད་ལ་བོང་བུ་དག་དེ་ལྟར་བེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཁོད་

ཀིས་དེར་མགལ་དུམ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་དང་། བསྔགས་པ་དང་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་

སོགས་པ་དེ་རྣམས་བུད་མེད་ཀིས་དགེ་སློང་ལ་སྔར་སྨོས་པ་ལ་དེའི་ལན་འདེབས་དགེ་སློང་གིས་ཀང་ཚིག་དེ་དག་

ཉིད་ཕིར་སྨ་བ་སྒྲུབ་པ་དག་ལ་ནི་<<ཊི་>>:ལུང་ལས་རྒྱའི་རྣ་རུ་ཞེས་བ་བའི་མིང་བརོད་པར་མི་བེད་ན་

སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་་་94ལུང་ལས་ཚིག་དེ་དག་སྔར་བརོད་ནས་རྒྱའི་རྣ་རུ་ཞེས་བ་བའི་མིང་དེ་བརོད་

པར་བེད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་བེ་བག་མེད་པ་ཉིད་དོ། །ཡུལ་དབུས་ན་ཆུ་སྣོད་

ཀི་བེ་བག་ལ་ཀུན་དི་ཀ་ཟེར་ལ་ཡུལ་ཀོ་ས་ལ་ན་མོའི་དབང་པོ་ལ་ཀུན་དི་ཀ་ཟེར་ཏེ་ཡུལ་དབུས་པའི་དགེ་སློང་ཀོ་ས་

ལར་སོང་སྟེ། དོན་གཞན་ཆུ་སྣོད་ལ་བསམ་པས་ཀུན་དི་ཀ་བརའོ་95ཞེས་བུད་མེད་ལ་སྨས་ན་ཡུལ་དེ་ན་

གནས་ངན་ལེན་གི་ཚིག་ཡིན་ཡང་ལོངས་ཀི་ངེས་པའི་ཡུལ་གི་སྐད་རིགས་ཐ་དད་པ་དག་ཚིག་གི་དབང་

གིས་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བསམ་པ་དག་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །

རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཡ་བ་ཞེས་ནས་ཀི་མིང་ཡ་བ་ཞེས་འཁིག་པའི་མིང་སྟེ། དགེ་སློང་གིས་ནས་ཀི་མིང་ཡ་བ་

ཞེས་བརོད་པར་འདོད་པ་ལས་དྲག་ཏུ་བརོད་པའི་དབང་གིས་ཡ་བ་ཞེས་པར་སོང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་འཁིག་པ་དང་མིང་གི་

ཆ་ཉིད་འདྲ་བ་བརོད་པར་འདོད་པས་འཁིག་པའི་མིང་བརོད་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཊིཀ་ལས། མདོ་སྔ་མ་ལ་ནི་སྨ་

བར་འདོད་པའི་སྒ་ཉིད་མ་ནོར་བར་བརོད་ཀང་ཡུལ་གི་སྐད་རིགས་ཐ་དད་པས་ཉེས་པ་མེད། ཅེས་སོ། །མདོ་ཕི་མ་འདི་

ནི་ཡུལ་གི་སྐད་རིགས་གཅིག་ཉིད་ཀི་སྒ་ནོར་བར་བརོད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །འཁིག་པ་དང་ལྡན་པ་སྨ་

བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ བསམ་པས་ནི་གནས་ངན་ལེན་ལ་བསམས་ཏེ་ངག་གིས་ནི་བུད་མེད་ལ་ཁོད་ནི་མཛེས་པ་སྡུག་གུ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཁོད་ནི་སིག་པ་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཁོད་ནི་རྨའི་སོ་གསུམ་པོ་

94  + <<མ་>>- <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<སེར་>>

95  འགེལ་བཤད་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཞུས་ཟིན།
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མཛེས་པའམ་སིག་ཅན་ཡིན་ནོ། །བསམ་པས་ནི་གནས་ངན་ལེན་ལ་བསམས་ཏེ་ངག་གིས་ནི་བགོ་

བཤའ་གིས་ཤིག །བསམ་པས་ནི་གནས་ངན་ལེན་ལ་བསམས་ཏེ་ངག་གིས་ནི་ཁོ་བོ་ལ་བགོ་བཤའ་

གིས་ཤིག །ཁོ་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉོལ་ཅིག །ཕད་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྨ་ན་ཐ་ན་རྒོད་བག་

ཙམ་གིས་སྨས་ན་ཡང་<<ཊི་>>སྦོམ་པོའོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འཁིག་པ་སྨ་བའི་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ཏེ་

འཁིག་པ་གསལ་པོར་སྨས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འཁིག་པ་དང་ལྡན་པ་སྨ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་

ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ སྦོམ་པོའོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་དུ་བུད་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནི་རྫུ་བ་ལུས་ཀི་ཆོས་དང་

འཕྲུལ་བ་སེམས་ཀི་ཆོས་སོ་གསུང་ངོ་། །རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་

ཅན་ལ་དགེ་སློང་གིས་འཁིག་པ་སྨ་ན་སྦོམ་པོའོ། །ཞེས་ཆགས་པའི་ཡུལ་དུ་འོས་པའི་མིང་གིས་བོས་པའོ། །སྲུ་

ཁོ་བོ་ལ་འཁིག་པ་བིན་ཅིག་ཅེས་གོ་བར་འདོད་པས་ངག་ཏུ་ནི་ནས་བིན་ཅིག །འཁིག་པ་དང་ནས་ཀི་མིང་ནི་

རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཡ་བ་ཞེས་དང་ཡ་བ་ཞེས་ཏེ་སྒའི་ཆ་འདྲ་བས་མཚོན་པའོ། །སྲུ་ཁོད་ལ་བདག་གིས་ཅི་མཐོང་

བ་དེ་བིན་ཅིག །སྲུ་ཁོད་ཀི་མདུན་ན་མོ་གང་ཡིན་པ་དེ་བིན་ཅིག །སྲུ་ཁོད་ཀི་ཡིད་དུ་

འོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་བིན་ཅིག །དགེ་སློང་ལ་བུད་མེད་ཀིས་སྨས་པ་བཙུན་པ་ཁོད་ཅི་ལ་དགའ་

བ་བིན་ཅིག་ཅེས་ཁིམ་བདག་གིས་བདག་ལ་སྨས་པ་དེས་ན་དགེ་སློང་ཁོད་ཅི་ལ་དགེས་པ་ནི་གསུངས་

ཤིག །ཁོད་ཅི་ལ་དགའ་ཞེས་བུད་མེད་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ལ་དགེ་སློང་གིས་སྲུ་ཁོད་ལ་ཁོ་བོ་དགའོ་

ཞེས་སྨས་ན་སྦོམ་པོའོ། །རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་ལ་ཁོད་ཅི་ལ་དགའ་བ་བིན་ཅིག་ཅེས་སྨས་

པ་དང་བུད་མེད་དེས་སྨས་པ་ཁོད་ཅི་ལ་དགའ་བ་བིན་ཅིག་ཅེས་དགེ་སློང་ཁོད་ཀིས་བདག་ལ་སོས་པ་དེ་དགེ་སློང་

ཁོད་ཉིད་ལ་དྲི་བར་བ་སྟེ་ཁོད་ཅི་ལ་དགའ་ཞེ་ན། བུད་མེད་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ལ་དགེ་སློང་གིས་སྲུ་ཁོད་ལ་ཁོ་བོ་དགའོ་

སྨས་ན་སྦོམ་པོའོ་ཞེས་<<ཊིཀ་>>བ་བ་དང༌། སྲུ་ཁོ་བོ་ལ་ཆུ་དང་བཅའ་བ་དང་ཐུག་པ་དང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཟའ་བ་བིན་ཅིག་ཁོད་ཉིད་ཆུ་དང་བཅའ་བ་དང་ཐུག་པ་དང་བཟའ་བ་དེ་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨས་

པ་དག་ལ་སྦོམ་པོའོ། །དེ་རྣམས་ལ་འཁིག་པ་སྨ་བའི་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ཏེ་འཁིག་པ་གསལ་པོར་སྨས་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །བུད་མེད་ལ་ཁོ་བའི་ཚིག་ཁོད་ལ་བོང་བུ་དག་འཁིག་པ་དེ་བེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་གོ་བར་འདོད་

པའི་བསམ་པས་ངག་ཏུ་བརོད་ཚུལ་ནི་ཁོད་ལ་བོང་བུ་དག་དེ་བེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨས་ན་སྦོམ་

པོའོ། །འདི་ལ་འཁིག་པ་སྨ་བའི་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ཏེ་འཁིག་པ་གསལ་པོར་སྨས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་འོག་མ་

གཉིས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །སྲུ་ཁོད་སྐྱེས་བུ་འཕོན་མ་པ་འཇོ་སེག་ཅན་དག་ལ་འཁིག་པའི་བསམ་པ་

སྐྱེད་དེ་བསོད་སྙོམས་སྤོད་དམ་ཞེས་སྨས་ན་ཡང་ངོ་། །སྦོམ་པོའོ། །༸མོའི་དབང་པོ་དེར་མགལ་དུམ་

དག་ཆུག་ཅིག་ཅེས་གོ་བར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ངག་ཏུ་བརོད་ཚུལ་ནི་ཁོད་ཀི་དེར་མགལ་དུམ་དག་ཆུག་

ཅིག་ཅེས་སྨས་ན་ཡང་ངོ་། །སྦོམ་པོའོ། །༸དགེ་སློང་དེ་རང་བཞིན་ངོ་བོ་ཉིད་གིས་གནས་ངན་

ལེན་བརོད་པ་ལ་ཚེ་རབས་གཞན་ནས་གོམས་<<ཊི་>>པས་གནས་ངན་ལེན་སྨས་པ་ཡང་

ངོ་། །སྦོམ་པོའོ། །འདི་ལ་འཁིག་པ་སྨ་བའི་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཊིཀ་ལས། ཀུན་ཏུ་འདོད་ཆགས་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་སོ། །འཁིག་པ་དང་ལྡན་པ་སྨ་བ་འདུལ་བེད་དག་གོ །འཁིག་པ་དང་ལྡན་པ་སྨ་

བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ བུད་མེད་ཀི་མདུན་དུ་དགེ་སློང་གིས་བདག་ལྟ་བུའི་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་འཁིག་པས་

བསྙེན་བཀུར་བས་ན་བསྙེན་བཀུར་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨས་ཏེ་དགེ་སློང་དེ་བདག་ཉིད་དང་

འཁིག་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་བསྔགས་པ་བརོད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །ཁོད་ལྟ་བུའི་དགེ་སློང་ཚུལ་

ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་འཁིག་པས་བསྙེན་བཀུར་བས་ན་བསྙེན་བཀུར་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བུད་མེད་

དེས་བསྙེན་བཀུར་བསྔགས་པ་ལ་དགེ་སློང་དེས་སྲུ་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་རེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དོན་གི་

ཚིག་ནི་བདག་ཉིད་ཀིས་བསྔགས་པ་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །ཁོད་ལྟ་བུའི་དགེ་སློང་ཚུལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་འཁིག་པས་བསྙེན་བཀུར་བས་ན་བསྙེན་བཀུར་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཡིན་ནོ་ཞེས་བུད་མེད་ཀིས་

སྨས་པའི་ཚིག་དེ ་ཉིད་དགེ་སློང་གིས་ཀང་ཚིག་དེ་ཁོ་ན་བསྐྱར་ཏེ་ཕིར་བཟླས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་

མའོ། །དགེ་སློང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་འཁིག་པས་བསྙེན་བཀུར་བས་ན་བསྙེན་བཀུར་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཡིན་

ནོ་ཞེས་སྨས་ཏེ་བདག་ལྟ་བུ་ཞེས་མ་སོས་ན་འཁིག་པ་དང་ཉེ་བར་སྦྱར་ཡང་བདག་ཉིད་དེ་དང་བདག་ལྟ་བུའི་དགེ་

སློང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བས་ན་བསྙེན་བཀུར་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨས་ཏེ་འཁིག་པ་

ཞེས་པ་མ་སོས་ན་བདག་ཉིད་དང་ཉེ་བར་སྦྱར་ཡང་འཁིག་པ་དང་ཉེ་བར་མ་སྦྱར་བར་བརོད་ན་སྦྱོར་བ་

དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་སྦོམ་པོ་སྐྱེད་དོ། །དགེ་སློང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བས་ན་བསྙེན་བཀུར་

རྣམས་ཀི་མཆོག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨས་ཏེ་བདག་ཉིད་དང་འཁིག་པ་གཉིས་ཀ་དང་མ་སྦྱོར་བར་བརོད་ན་ནི་སྦྱོར་བ་

དེའི་སྦྱོར་བའོ། །སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་དང་འདྲ་བ་སྟེ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའོ། །བསྙེན་བཀུར་བསྔགས་

པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ གང་གི་ཚེ་སྨན་བེད་པའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཉིས་ཀི་གཉིས་ཕད་ནའོ། །སུ་དང་ཕད་ན་ཞེ་

ན། བདག་ཉིད་ལས་གཞན་ཕོའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པས་གཞན་དང་ངོ༌། །སུ་ཕད་ན་ཞེ་ན། བདག་ཉིད་ལས་

གཞན་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་ལེན་པར་བ་བ་རྨའི་སོ་དང་ལྡན་པ་དག་དུའོ། །ཕད་པ་དེའི་དོན་དུ་དེ་གཉིས་

སྔར་མི་མཐུན་པ་དེ་གཅུགས་པར་མ་གྱུར་པ་མཐུན་པ་སྟེ་འཁིག་པའི་སོ་ནས་གཅུགས་པ་དང་ཕན་ཚུན་བག་

ཕེབས་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་སྦྱོར་བ་འཕིན་གསུམ་ལས་འཕིན་དང་པོ་ནི། སྤད་པར་བ་བ་སྐྱེས་པ་ལས་

འཕིན་སྤིང་བ་མནོས་པའི་དགེ་སློང་གིས་འཕིན་གཉིས་པ་ནི། གཞན་བུད་མེད་དེ་ལ་འཕིན་དགེ་སློང་གིས་

གོ་བར་བས་ཤིང་འཕིན་གསུམ་པ་ནི། གཞན་དེས་འཕིན་གི་ལན་སྨས་པ་དེ་སུ་ལ་བརོད་ན་ཞེ་ན། སྤད་

པར་བ་བ་སྔ་མ་སྐྱེས་པ་ལ་དགེ་སློང་དེས་བརོད་ནའམ་ཡང་ན་སྤད་པར་བ་བ་བུད་མེད་ལས་འཕིན་སྤིང་བ་

མནོས་པས་གཞན་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་གོ་བར་བས་ཤིང་གཞན་དེས་སྨས་པ་དེ་སྔ་མ་བུད་མེད་ལ་བརོད་ན་དེ་གཉིས་ཕད་པ་

ན་ལྷག་མར་འགྱུར་བའོ། །འཕིན་ཐ་མ་དེ་མནོས་པ་ཉིད་ན་འཕིན་ལན་དེ་བསྐྱལ་བར་འཇུག་པ་སྟེ་བསྐྱལ་བར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འོས་པའི་བར་མའི་སྟེ་འཕིིན་མནོས་པ་དང་ཚུར་སྐྱེལ་བ་གཉིས་ཀི་བར་ན་གནས་པ་འཕིན་དེའི་ལན་དེ་དགེ་སློང་

གིས་མ་བསྐྱལ་ཡང་དེ་སྨན་བེད་དུ་བཅུག་ཕང་ཡར་ཐོས་ཏེ་གཏམ་རྣམ་པར་འཁམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོས་པ་

ཉིད་ན་སྔ་མ་ལ་བརོད་ནའོ་དེ་བས་པ་ཉིད་དོ། །འཕིན་ནོད་པ་དང་གོ་བར་བེད་པ་དང་འཕིན་ལན་བརོད་པ་

དང་གསུམ་པོ་དེ་དག་གི་བ་བའི་འབས་བུ་སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་ཉིད་ནི་ཐ་དད་པ་སྟེ་སྦོམ་པོ་གསུམ་སྐྱེད་

པ་ཉིད་དོ། །ལུང་ཞུ་བ་ལྟར་ན་མངལ་ན་གནས་པ་དང་ཟ་མ་དང་མི་ཉིད་ལ་སྨན་བས་ཏེ་ཕད་པ་ཆོས་ཅན། སྨན་

བེད་ཆོས་ཅན། མཐའ་སྨན་གི་ལྷག་མའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་མི་མཐུན་པ་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་འདྲ་བའི་གནས་སྐབས་དངོས་ཉིད་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སྦྱོར་བ་

རྣམ་པའི་སྦོམ་པོ་སྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ་སྦོམ་པོ་སྐྱེད་དོ་དེ་ལ་དངོས་གཞིའི་རྣམ་པའི་སྦོམ་པོ་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །སྨན་བེད་

པའི་འབས་བུ་ཕད་པ་གཅིག་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རིམ་ཆད་དུ་དགེ་སློང་བཅུས་ཕོ་མོ་ཟུང་གཅིག་གི་སྨན་བེད་

ན་སྨན་བེད་པ་པོ་དགེ་སློང་བཅུ་པོ་སོ་སོ་ལ་ལྷག་མ་སྐྱེད་པ་བ་བ་རོགས་པར་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་

བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷག་མ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །སྨན་བེད་པའི་སྐབས་འདིར་དགེ་སློང་གིས་གཞན་ལ་

མངགས་པ་ནི་དགེ་སློང་རང་ཉིད་ཀིས་བས་པ་དང་འདྲ་སྟེ་ལྷག་མར་འགྱུར་བའོ། །སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་

དེ་གཉིས་ཀི་བདག་པོ་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྤད་པར་བ་བ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དག་ཉིད་དང་

འདྲ་སྟེ་དེ་གཉིས་ཀི་བདག་པོ་ལ་འཕིན་མནོས་ཤིང་བསྐྱལ་བ་ལས་དེ་གཉིས་ཕད་ན་ལྷག་མ་སྐྱེད་པའོ། །དེ་གཉིས་

ལས་ཀང་གཞན་དེ་གཉིས་ཀི་བདག་པོ་དག་ལས་ཀང་གཞན་ཏེ་དེ་གཉིས་སྤིར་ཡིད་འོང་གི་གང་ཟག་ལ་དགེ་སློང་

གིས་འཕིན་མནོས་པ་དང་། ཕར་བསྐྱལ་བ་དང་། ཚུར་བསྐྱལ་བ་བས་པ་ཉིད་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཐག་རིང་

པོ་ལ་སོགས་སུ་སྤིང་ཡིག་དང་། མངོན་སུམ་དུ་བིས་ཏེ་ལག་ནས་ལག་ཏུ་གཏོད་པའི་ལག་ཡིག་

དང་། ཡུལ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ས་ཚིགས་འདིར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ཕོགས་གཉིས་ན་འཕིན་གསུམ་ག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལ་ཚིག་ཉིད་དང་འདྲའོ། །དང་། སྔ་དྲོ་ལ་སོགས་པ་དུས་འདི་ཙམ་དུ་ན་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བར་དུས་དང་། དུས་བར་

བརྟུལ་བའམ་བ་དན་བསྒེང་བ་ན་དོན་གྲུབ་པར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་རྟགས་སམ་མཚན་མ་དང་

གསུམ་པོ་དེ་རྣམས་ནི་འཕིན་ཐ་མ་ཚུར་སྐྱེལ་བ་ལ་ཚིག་ཉིད་དང་ལྷག་མ་སྐྱེད་པར་འདྲའོ། །སད་འཚོང་མ་

ནི་སྐྱེས་པ་ཀུན་དང་མཐུན་ཞེས་གགས་པས་དེ་དང་སྤད་ན་མཐུན་པའི་སྨན་བེད་པའི་སྦོམ་པོར་ཟད་དམ་སྙམ་ན་སད་

འཚོང་མ་ནི་གའི་དབང་གིས་ཕད་པ་ཙམ་ཡིན་གིས་གཅུགས་པའི་དབང་གིས་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པས་མི་

མཐུན་པ་ཉིད་དོ། །དེ་དང་ཕད་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །

༸བུད་མེད་དེ་བདག་པོ་ཁོ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ལན་གངས་བཞི་པ་མན་ཆད་གཅིག་གམ་

གཉིས་སམ་ལན་གསུམ་ཞུགས་པ་མི་མཐུན་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་རོ་སྔར་ལན་གསུམ་ཞུགས་ཀང་བཞི་

པར་སྤད་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །བཞི་པར་ཞུགས་ན་མཐུན་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་ལན་བཞི་

ཞུགས་པ་ལྔ་པར་སྤད་ན་མཐུན་པའི་སྨན་བེད་པའི་སྦོམ་པོར་ཟད་དོ། །༸དང་སམ་འདུས་པ་ལ་སོགས་དམན་པ་བཞིའི་

དབང་དུ་བས་པའི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དེ་གཉིས་འཐབ་པ་ཙམ་ཉིད་ན་མཐུན་པ་ལས་ཉམས་པ་ཉིད་

དོ། །དེའི་བསྡུམས་བེད་ཅིང་མཐུན་པར་གྱུར་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་<<ལུང་>>རོ། །ཆུ་ཚིགས་ཀིས་བིན་པའམ་

རིན་ཆས་ཉོས་པ་ལ་སོགས་པ་དམ་པ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། གལ་ཏེ་བུད་མེད་དེ་དབང་བ་ལས་ལམ་

པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པར་འདི་ནི་ཁོ་བོའི་ཆུང་མ་མ་ཡིན་པར་བསྒགས་པ་ཉིད་ཀང་ངོ༌། །དྲིལ་བསྒགས་

ན་ལྟ་ཅི་སོས་སོ་འཐབ་ཚིགས་དེ་གཉིས་ཀི་བསྡུམས་བེད་ཅིང་མཐུན་པར་གྱུར་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་<<ལུང་

>>རོ། ། ཁོ་ཤུག་གཉིས་འཐབ་པ་ཉིད་ཀི་མོད་ལ་དེ་ལྟ་འཐབ་བཞིན་པ་ཉིད་དང༌། འཐབ་ཟིན་པའི་འོག་

ཏུ་དང་དཔེར་ན་ཤིང་དུམ་པ་རྐེད་པར་བཅད་ན་ཕན་ཚུན་འབོར་བ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཡུའུ་ཅག་གཉིསཀང་དེ་

བཞིན་ནོ་ཞེས་སྨས་པ་ཉིད་དང༌། དཔེར་ན་རེའུ་གསུམ་ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་སུ་གཏོར་ན་རེའུ་

འདི་གསུམ་ཕན་ཚུན་ཕད་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཡུའུ་ཅག་གཉིས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཉིད་དང༌། ཁིམ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གི་ལས་སམ་ཁིམ་ཐབས་ཀི་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་འཕལ་གི་བ་བ་བཏང་བ་ཉིད་དང༌། ལམ་པོ་

ཆེ་ལ་སོགས་པར་འདི་ནི་ཁོ་བོའི་ཆུང་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་ཉིད་ཀི་ཁོ་ཤུག་མ་ཡིན་པར་བསྒགས་པ་

ཉིད་དང༌། བདག་པོ་བཏང་བའི་ཕིར་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པར་དྲིལ་བསྒགས་པ་ཉིད་དག་ནི་འཐབ་ཚིགས་

བདུན་པོ་དེ་དག་བས་པའི་བསྡུམས་བེད་ཅིང་མཐུན་པར་གྱུར་ན་ནི་སྨན་གི་ལྷག་མ་བདུན་འབྱུང་སྟེ་དཔེར་ན་སོག་

དང་ལྡན་པ་ཕོ་མོ་ཟུང་བདུན་གི་སྨན་བས་ན་ལྷག་མ་བདུན་བྱུང་བ་ཉིད་དག་བཞིན་ནོ། །དེའང་དམན་པ་

བཞི་པོ་གང་རུང་གཞིར་བས་ན་ནི་ལྷག་མའི་དངོས་གཞི་བདུན་འབྱུང་ལ་དམན་པ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གཞིར་བས་ན་

ཕད་པའི་ལྟུང་བ་བདུན་འབྱུང་སྟེ་ཉེས་བས་གསུམ་དང་སྦོམ་པོ་གཉིས་དང་ལྷག་མ་གཉིས་ཏེ་དེ་ལྟར་བདུན་ནོ། །༸ཆུ་

ཚིགས་ཀི་བིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་ནི་ཊིཀ་ལས་ཆུང་མ་དེ་དབང་དུ་བ་བ་དེའི་འཐབ་

ཚིགས་དང་པོ་འཐབ་པའི་མོད་དང་དེའི་འོག་ཏུ་དུམ་པ་བཅད་པ་དང་གསུམ་ལ་ནི་ཉེས་བས་ཀི་དབང་

དུ་བས་པ་ཉིད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་སྐྱེས་པ་འདི་མི་སྤད་ཅེའམ་ཅིའི་ཕིར་བུད་མེད་འདི་མི་སྤད་ཅིའི་ཕིར་

སྐྱེས་པ་འདི་གོས་པོའི་གན་དུ་ཕར་ལ་མི་འགོ་ཅིའི་ཕིར་བུད་མེད་འདི་གོས་པའི་གན་དུ་ཚུར་ལ་མི་བཀི་

ཞེས་ཟེར་བ་དག་ཀང་ངོ༌། །སྨན་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་རྣམ་པར་འབེད་

པའོ། །     ། ། 

༈ སྦྲུམ་མའི་མངལ་ན་ཡོད་པ་གཉིས་ལ་ཕོ་དང་མོ་ཡིན་ན་ཁོ་ཤུག་ཏུ་སྡུས་ཤིག་ཅེས་མངལ་ན་

གནས་པ་དང༌། བུས་པ་96མངལ་ན་ཡང་མེད་པ་ལ་ད་གཟོད་བུ་ཕོ་དང་བུ་མོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་སྡུས་ཤིག་

ཅེས་མེད་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་ལྟ་བུ་འཁིག་པ་སང་བར་ངེས་པ་དང༌། ཕོ་མོའི་དབང་པོ་མེད་པ་སྟེ་ཟ་མ་དང་

མ་ནིང་འཁིག་པ་མི་བརྟེན་པ་དང༌། རིན་གིས་ཐོབ་པ་སྟེ་བུད་མེད་ཉོས་པ་བན་དུ་ཉོས་ཏེ་རིན་བིན་པ་ལས་

བསྡུས་པའང་སྦོམ་པོ་དང༌། བདག་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ལན་བཞི་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་སྔར་མཐུན་ཟིན་པ་

96  པ། <<མཆན་བཞི་>>ཕ། <<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང༌། དགེ་སློང་བདག་རང་གི་སྨན་བེད་པ་ནི་སྦོམ་པོའོ། །སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉིས་སྐད་སྦྱར་

ཟིན་བ་ཉིད་ན་དེས་དེ་མ་མཐོང་ནས་བུད་མེད་ཅིག་མ་མཐོང་ངམ་ཞེས་དགེ་སློང་ལ་དྲི་བ་ལ་རྩིག་པ་དེའི་དྲུང་ན་

འདུག་གོ་ཞེས་སྟོན་ན་སྦོམ་པོའོ། །ཁོད་ཀི་དེར་འཐབ་ཀོལ་གིས་ཤིག་ཁོ་བོས་བུ་མོ་དབོག་གོ་ཞེས་ཟེར་བའི་

འཕིན་དགེ་སློང་གིས་བསྐྱལ་ཏེ་འཐབ་ཀོལ་གི་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་བུ་མོ་འཕོག་ཏུ་འཇུག་ན་སྦོམ་

པོའོ། །ཆུང་མ་འདི་ཉོས་ཤིག་ཅེའམ་བུད་མེད་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཉོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ན་བེ་བག་

ལ་བརྟེན་ནས་སྨས་པར་སྦོམ་པོའོ། །བུད་མེད་ཉོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ན་ཉེས་བས་སྤི་ཙམ་སྨས་པ་

ལས་སོ། །སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་བར་བགིས་པ་ན་དགེ་སློང་དེར་འོངས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་རེད་མོད་ཅེས་སྨས་

པ་ཡང་ངོ༌། །ཉེས་བས་སོ། །སྨན་བེད་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ སྔར་བུ་མོ་བིན་ཟིན་པ་ལས་ཕིས་དོར་བས་པ་སྟེ་གཡོ་བས་ཏེ་མ་བིན་པ་དགེ་སློང་གིས་

འཕིན་བས་ཏེ་སྤད་པས་ནི་ཕད་ན་ནི་སྦོམ་པོའོ། །དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་སྟོན་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་

ཀི་ཕུང་པོ་བསོད་ནམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་ཀི་གན་དུ་ཁིམ་བདག་

བོས་པས་སོ། །ཕད་ན་སྦོམ་པོའོ། །༸ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་དང་བདག་ཉིད་ཀི་ཟན་སྦྱོར་བ་ལ་

སོགས་པའི་ཆེད་དུ་ལྡན་པས་ཀང་ངོ༌། །བརེག་པའི་སྐབས་ལས་གཞན་ལ་ཡང་བརེག་པར་མི་བའོ་བརེག་ན་

ཡང་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བས་ཞེ་སང་དང་རྒོད་བག་གི་བསམ་པ་དང་སྨན་བེད་པར་འདོད་པའི་སྐྱོན་

ཆགས་པ་མེད་པར་དགེ་སློང་གིས་ཁིམ་བདག་ལ་ཁུ་ཚུར་བསྣུན་པ་ལྟ་བུ་སེམས་ཅན་ལ་བསྣུན་པ་

ཡང་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བར་མ་འཕངས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བར་འཕངས་པ་ཡིན་

ནོ། །སྨན་བེད་པ་འདུལ་བེད་དག་གོ །སྨན་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ སྤོད་ལམ་བཞི་ཤོང་བའི་སྣོད་མ་ཡིན་པ་བརྩིག་པ་ཉིད་ལ་ནི་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་བརྩིག་

པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གཞན་གི་ཆེད་དུ་དགེ་སློང་གིས་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་བརྩིག་ན་གཞན་དེས་བསྐོས་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཉིད་དང་མ་བསྐོས་པ་ཉིད་དག་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོ་ངེས་གཟུང་གི་ཡན་ལག་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་

གཞན་དེས་བསྐོས་རུང་མ་བསྐོས་རུང་བརྩིག་པ་པོའི་དགེ་སློང་ལ་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གིས་

གཞན་ལ་བསྐོས་ཏེ་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་བརྩིག་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་བརྩིག་པ་དང་འདྲའོ། །སྟེ་བསོ་བའི་དགེ་

སློང་ལ་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་དུ་འདྲའམ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་པའི་ས་གཞིར་རྩིགས་ཤིག་ཅེས་བསོ་

ཡང་ཇི་སྐད་བསོ་བ་བཞིན་དུ་བརྩིག་པ་པོས་མི་བེད་པ་ལ་ནི་མི་འདྲའོ། །འོན་ཀང་དགེ་སློང་གི་ལུས་

ཀིས་སོ་ཕག་སྦྱིན་པ་དང་ངག་གིས་ལེགས་སོ་ཞེས་བརོད་པས་དང་དུ་ལེན་ཞིང་ནོད་ནའོ། །འདྲའོ་ཞེས་པ་

སྟེ་རང་ཉིད་ཀིས་བརྩིག་པ་དང་འདྲ་སྟེ་ལྷག་མ་སྐྱེད་པའོ། །

༸ཁང་པ་བརྩིག་པའི་སྦྱོར་བ་བས་པ་ནི་ལོ་མང་དུ་ངལ་བསོ་ཞིང་བས་ཀང་སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་ནི་

གཅིག་ཉིད་དོ། །ས་གཞི་བཙལ་བ་དང་མི་རུང་བ་ཉིད་དང་རྩོད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་རེ་རེ་ལ་

ལྟོས་པའི་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་རེ་རེ་སྐྱེད་དམ་ཞེ་ན། ས་གཞི་བཙལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམས་

ནི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་གཅིག་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་གིས་ལྷག་མ་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་ཐ་དད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ལ་

སྦྱོར་བའི་སྦོམ་པོ་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །ས་གཞི་མ་དག་པ་དང་ཚད་ལས་འདས་པ་

དང་དགེ་འདུན་ལ་མ་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་རེ་རེ་ལ་སྦོམ་པོ་རེ་རེར་མི་འགྱུར་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་

སོ། །༸གང་ལ་ཁང་པའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། བརྩིག་པའི་ས་གཞི་གཞན་ལ་97བླངས་པས་བཙལ་བ་

ལའོ། །ཁིམ་པ་ལ་བཙལ་བར་མ་ཟད་དེ། ཊིཀ་ལས། ས་གཞི་དེ་ཆོས་འདི་པའི་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་ལས་ཀང་བཙལ་

ནའོ། །སུས་བཙལ་ཞེ་ན། འདིར་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོས་བཙལ་ནའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། ཁང་པའི་ས་གཞི་

བསླངས་པ། ཞེས་བསླངས་ཏེ་བཙལ་བ་ལ་བཤད་དོ། །

༸དགེ་སློང་གིས་གཞན་བསྐོས་ཏེ་ཁང་པ་བརྩིག་ན་ནི་ཁོད་ཀིས་ས་གཞི་ཚོལ་ཅིག་ཅེས་དགེ་སློང་ལྟུང་བ་

97  ལ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<མཚོ་(༣༨༥)>><<རིན་(ཀ་༢༥༠)>>མ། <<མ་>><<སེར་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འབིན་པ་པོ་དེས་རེས་སུ་གནང་བ་ལ་བརྩིག་ན་ཁང་པའི་ལྷག་མ་སྐྱེད་པའོ། །ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོས་རེས་སུ་

གནང་བའི་སློང་བ་པོས་བཙལ་བ་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་ས་གཞི་བཙལ་བ་བཞིན་ཞེས་ཊིཀ་ལས་མདོ་འོག་མའི་

སྐབས་སུ་བཤད་དོ། །མཐར་རོ་ཞེས་པའི་ཊིཀ་ལས་ཀང་། གཞི་དེ་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་དེ་ཉིད་ཀིས་བཙལ་བའི་ཕིར་

རེས་སུ་གནང་བ་ཡིན་ལ། ཞེས་སོ། །དེས་རེས་སུ་གནང་བ་ལའོ་ཞེས་པའི་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། དེས་བསོ་ནའོ་ཞེས་

པ་གཞན་བཏང་སྟེ་སློང་དུ་བཅུག་ཀང་རུང་། ཞེས་སོ། །༸ཁང་པ་བརྩིག་པའི་ཡོ་བད་ཤིང་དང་སོ་ཕག་དང་ག་རྔན་ལ་

སོགས་པ་དག་ཀང༌རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུས་བཙལ་བ་དང་དེས་རེས་སུ་གནང་བས་སོ། །ཁང་པ་ཁང་ཆེན་བརྩིག་

པའི་ས་གཞི་ནི་མ་དག་གསུམ་ལྡན་པ་ལ་བརྩིག་ན་ལྷག་མ་སྐྱེད་པའོ། །ས་གཞི་དེ་དགེ་འདུན་ལ་མ་བསྟན་

པ་ལ་བརྩིག་ན་ལྷག་མ་སྐྱེད་པའོ། །གནས་བརྩིག་པ་བདག་གིས་བེད་དམ་གཞན་བེད་དུ་བཅུག་ན་ལྷག་

མ་སྐྱེད་པའོ། །སོ་མ་གཏོགས་པ་ཕོགས་ཀུན་ནས་བསྐོར་ཅིང་ཐོག་བཀབ་པའི་མཐར་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །ཁང་

པའི་འོག་མ་ཁང་ཆེན་ལ་ཡང་སྤོད་ལམ་བཞིའི་སྣོད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་ཞེས་པ་ནས་མཐར་རོ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་

དེ་དག་ཐུན་མོང་བ་ཉིད་དེ་མ་བཙལ་བ་ཉིད་བཙལ་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ་དེས་ན་ས་གཞི་དང་ཡོ་བད་མ་

བཙལ་བ་ལ་ཡང་ཁང་ཆེན་གི་ལྷག་མ་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ཁང་པའི་ལྷག་མ་ལ་ནི་གང་ཟག་གཅིག་གི་དོན་དུ་བེད་

པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པའོ། །ཁང་པའི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པའོ། །ཁང་ཆེན་ལ་ནི་ཚད་

ལས་ལྷག་པ་མི་དགོས་སོ་གསུང༌། 

༸གཞི་མ་དག་པ་ལས་སོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་མ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། མི་རུང་བ་ཉིད་དང་། གཞན་དང་

རྩོད་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དང༌། གནས་བརྩིག་པ་ལེགས་པར་བརྩམ་དུ་མི་རུང་བ་ཉིད་དང་

གསུམ་ནི་ས་གཞི་མ་དག་པའོ། །མི་རུང་བ་ཉིད་ནི་གང་ཞེ་ན། ས་གཞི་དེ་སྐྱེ་བ་པོ་སྦྲུལ་དང་སིག་པ་དང་གོག་

སྦུར་ལ་སོགས་པ་སོག་ཆགས་ཕ་མོའི་གནས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དང༌། རྩོད་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ནི་གང་

ཞེ་ན། རྒྱལ་པོའི་གནས་ལ་བརྟེན་པ་ཉིད་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷའི་གནས་ལ་བརྟེན་པ་ཉིད་དང༌། མུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྟེགས་ཅན་གི་འདུག་གནས་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ་དེ་དག་དང་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཉིད་དང༌། ཤིང་ལོན་

པ་བཅད་ན་གཞན་དང་རྩོད་པ་འབྱུང་བས་བཅད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང༌། བརྩིག་ཏུ་མི་རུང་བ་

ཉིད་ནི་གང་ཞེ་ན། གནས་བརྩིག་པ་དེའི་ཕི་རོལ་འདོམ་གང་གི་མཐའི་ཉེ་འཁོར་གི་ནང་རོལ་

ན། ཆུ་ཀླུང་ངམ་ལྟ་བུའམ། ངམ་གོག་གམ་ལྟ་བུའམ། ཁོན་པའམ་དེ་དག་གང་རུང་དང་འདོམ་སྟེ་

ཐུག་པ་ཉིད་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མི་རུང་བ་དང་རྩོད་པ་དང་བཅས་པ་དང་བརྩམ་དུ་མི་རུང་བ་དང་གསུམ་

པོ་དེ་དག་ཡིན་ནོ། །

ཚད་ལས་ལྷག་པའོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་ཁང་པའི་ཚད་ནི་གང་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་བརྩིས་པའི་

ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུ་འགེལ་ཆུང་ལས་མི་འབིང་པོའི་ལུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུ་ཕེད་དང་དོ་ནི་བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་གང་སྟེ། ཁང་པའི་ནང་རོལ་ཏུ་གཞལ་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་དེ་

བཅུ་གཉིས་དང་བདུན་གི་ཚད་དོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་བོང་ཚད་ནི་མི་འབིང་པོའི་བོང་ཚད་ལས་སུམ་

འགྱུར་རོ། །༸མ་བསྟན་པ་ལའོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་བསྟན་པ་དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། ཁང་པ་ཁང་ཆེན་བརྩིག་པའི་ས་གཞི་

དགེ་འདུན་ལས་བསྟན་པ་གནང་བ་ཐོབ་པ་ཉིད་ནི་བསྟན་པ་ཉིད་ཡིན་གི་ས་གཞི་དགེ་འདུན་གི་

སྤན་སྔར་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་ནི་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་ཁང་ཆེན་གི་

གནང་བ་བིན་ན་གནང་བ་དེ་ཐོབ་པའི་དགེ་སློང་གིས་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བརྩིག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་

པའོ། །ས་གཞི་མ་དག་པར་ཏེ་མི་རུང་བ་ཉིད་དང་། རྩོད་བཅས་ཉིད་དང་། བརྩམ་དུ་མི་རུང་པ་ཉིད་ཡིན་ན། དགེ་

འདུན་ལས་གནང་བ་གསོལ་བར་མི་བའོ། །གསོལ་ན་ཉེས་བས་<<བི་>>སོ། །༸དགེ་སློང་དེས་གང་ལ་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་འདུན་རང་དག་ས་གཞི་དེ་ཉེས་མེད་ཀི་གཞི་ཡིན་མིན་རྟོག་ཏུ་འདོང་བར་

བའོ། །གསོལ་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཡང་ན་དགེ་འདུན་གིས་དགེ་སློང་བསྐོས་པ་དག་གོ །རྟོག་ཏུ་བཏང་

བར་བའི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལོ་དྲུག་སྟན་གི་གནང་བ་གསོལ་བ་ན། སྟན་སྔ་མ་རིང་ཞིང་བཅོས་དཀའ་བ་ཉིད་ཡིན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ནམ་མ་ཡིན་བརྟག་པ་ལ་ཡང་རང་དག་རྟོག་ཏུ་འདོང་བར་བའོ་ཡང་ན་དགེ་སློང་བསྐོས་པ་དག་གོ་ཞེས་དེ་བཞིན་

ནོ། །གནས་གཞན་གིས་བས་ཟིན་པ་རེད་པ་བདག་གིས་སྟན་ཐོབ་པ་དང་གཞན་གིས་བས་པ་ལ་རེ་ཞིག་

ལོངས་སྤོད་པ་དག་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གནས་རིང་པ་ལེགས་སུ་འཆོས་ཤིང་བི་དོར་བེད་

པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །རིང་པ་ནི་དཔེ་སྟེ་གསར་པ་འཆོས་ཤིང་བི་དོར་བེད་པ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་<<ཊི་>>དོ། །ཁང་

པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ གཅིག་གི་དོན་དུའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་ལས་འདིར་ཡན་ལག་གི་ཁད་པར་ནི་ཚོགས་ཁིམ་པའམ་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་བཞི་ཡན་ཆད་<<ཊི་>>ཀི་དོན་དུའོ། །བརྩིག་ན་ཁང་ཆེན་གི་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །གཙུག་

ལག་ཁང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ ཐོག་མར་རྩིག་རྨངས་འདིངས་པ་ལྟ་བུ་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་བརྩིག་པར་རྩོམ་པ་ལྷག་མའི་ནི་སྦྱོར་བ་

སྟེ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །ཁང་པའམ་གཙུག་ལག་ཁང་སྟེང་མ་གཡོགས་པ་བེད་དུ་གཞུག་གོ་སྙམ་པའི་

བསམ་པས་བེད་དུ་འཇུག་པའི་མཐའ་ཟིན་པ་ཡང་སྦྱོར་བ་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་

བའོ། །གང་ཟག་དུ་མའི་གཉིས་སམ་གསུམ་གི་དོན་དུའོ། །བརྩིགས་ན་སྦོམ་པོའོ། །ཁང་པ་དང་ཁང་ཆེན་གི་

ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ཏེ་གཅིག་དོན་མ་ཚང་བའི་ཕིར་དང་། ཚོགས་དོན་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །༸བརྩིག་པ་པོ་ལ་ཁང་

པ་བརྩིག་པའི་ས་གཞི་ཚོལ་ཅིག་ཅེས་ས་གཞི་འཚོལ་བར་མ་བསྐོས་པར་རང་ཉིད་དབང་བའི་ས་གཞིར་ཁང་པ་

བརྩིག་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཁང་པའི་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ཏེ་ས་གཞི་བཙལ་བའི་ཡན་ལག་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །༸ཡོ་བད་གཞན་ལ་མ་བཙལ་བར་གང་ཟག་རང་གི་ཡོ་བད་དག་གིས་སོ། །ཁང་པ་བརྩིག་ན་སྦོམ་པོར་

འགྱུར་རོ། །ཁང་པའི་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཡོ་བད་བཙལ་བའི་ཡན་ལག་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །༸གཞན་གིས་ཁང་པ་

ཁང་ཆེན་ཕེད་བརྩིགས་པའི་འཕོ་དགེ་སློང་གིས་ཟིིན་པར་བེད་ན་ཡང་ངོ༌། །སྦོམ་པོའོ། །༸ཁང་པ་ཁང་

ཆེན་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི་དགེ་འདུན་ལ་གནང་བ་གསོལ་བའི་དགེ་འདུན་གིས་གནང་བའི་འོག་ཏུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མ་གྲུབ་སྟེ་རྐེན་འབོར་བཞིན་དུ་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་མ་བརྩིག་ན་ཉེས་བས་ཏེ་དགེ་འདུན་གིས་གནང་བ་དོན་མེད་

དུ་བས་པའི་ཉེས་བས་སོ། །ཁང་ཆེན་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི་ས་གཞིའི་བདག་པོ་ལ་གནང་བ་གསོལ་བ་སྟེ་ས་

གཞི་བདག་པོས་གནང་བའི་འོག་ཏུ་མ་གྲུབ་སྟེ་རྐེན་འབོར་བཞིན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་མ་བརྩིག་ན་ཉེས་བས་ཏེ་ས་

གཞིའི་བདག་པོས་གནང་བ་དོན་མེད་དུ་བས་པའི་ཉེས་པའོ། །དེ་ཡང་ཉེས་བས་འདི་ནི་ཁང་ཆེན་མ་བརྩིགས་པ་ལ་

འབྱུང་གི་ཁང་པ་མ་བརྩིགས་པ་ལ་མི་འབྱུང་སྟེ་ས་གཞི་བཙལ་བ་ལ་ཁང་པ་བརྩིག་ན་མཐར་ཐུག་ལ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་

བར་ཊིཀ་ལས་བཤད་པས་སྦོམ་པོ་མི་སྐྱེད་ན་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁང་པ་དང༌། གཙུག་

ལག་ཁང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །ཁང་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

དགེ་འདུན་ལྷག་མ་གཉིས་སོ། །     ། ། 

༈ ཉེས་པ་གང་གིས་སྐུར་བ་བཏབ་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། མི་ཚངས་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕམ་པར་

འགྱུར་བ་ལྷག་པར་རོགས་པར་སྤོད་པས་སྐུར་བ་བཏབ་པའོ་སུ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་ཅེ་ན། དགེ་སློང་

འཆབ་མེད་ཀི་ཕམ་པས་ཉམས་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །སྐུར་བ་བཏབ་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ་དགེ་སློང་རྣམ་དག་ལ་

སྐུར་བ་བཏབ་ན་ལྟ་ཅི་སོས་སོ། །༸མཚན་དང་ལྟ་བའི་ཕོགས་ལས་རང་གི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ཉིད་མཚན་

མཐུན་པ་དང་ལྟ་བ་མཐུན་པ་ཉིད་ནི་སྐུར་འདེབས་ཀི་སྐབས་འདིར་ངེས་གཟུང་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་

ནོ། །མཚན་མི་མཐུན་པ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྐུར་བ་བཏབ་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་ལ་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་ལ་

སྐུར་བ་བཏབ་ན་ཡང་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །༸བདེན་པས་བསམ་ཞེ་ན། བདེན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་རྫུན་དུ་སྨ་

བས་སྐུར་བ་བཏབ་པས་སོ། །ཐ་སྙད་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ་དང་། བདག་ལས་ཐ་དད་པ་སྟེ། ཆོས་

གསུམ་ལྡན་ན་མིའི་འགོ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གོ་བར་བས་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་བའོ། །བསམ་པ་ནི་

དགེ་སློང་ཕ་རོལ་པོ་དེ་ཉམས་པར་འདུན་པས་སྐུར་བ་བཏབ་པས་སོ། །ཅི་ནས་ཀང་འདི་ཚངས་པར་སྤོད་

པ་དང་དབལ་ལོ་སྙམ་ནས་ཞེས་སོ་སོར་ཐར་པ་དང་རྣམ་འབེད་ལས་སོ། །༸ཕམ་པ་བྱུང་བ་ཐོས་པ་དེ་ནི་ཐོས་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལས་གཞི་གཞན་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པས་ཐོས་པ་ལ་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨས་ན་གཞི་མེད་ཀི་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ་

དྭོགས་པ་ལས་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་གཞི་མེད་ཀི་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །སྔོན་ཉེས་སྤོད་

བེད་པ་མཐོང་སྟེ་ད་ལྟ་བརེད་ནས་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ནི་གཞི་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་གཞི་

མེད་ཀི་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ་ཐོས་ཏེ་བརེད་པ་དང་དྭོགས་ཏེ་བརེད་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །མཐོང་ཐོས་དྭོགས་གསུམ་

བརེད་གཞི་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་དོན་གི་དེ་མཐོང་ཐོས་དྭོགས་གསུམ་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་མི་རྫུན་བདེན་པར་སྨ་

བ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ནི་འདུ་ཤེས་དང་འབེལ་བ་ཡིན་གི་དོན་གི་དེ་ཉིད་དང་འབེལ་

བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མཐོང་ཐོས་དྭོགས་གསུམ་གི་གཞི་མེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་

འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ བརོད་པར་བ་བ་<<ཊི་>>དོན་གསལ་བ་ལས་གཞན་མི་གསལ་བ་ལ་གནས་པའི་

ཚིག་ནི་དགེ་སློང་གད་བུ་ནོར་དང་དགེ་སློང་མ་ཨུཏྤ་ལའི་མདོག་མཐོང་ངོ་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་

བ་ལྟ་བུ་དེ་བེད་པ་པོ་དང་བ་བ་མ་སྦྱོར་བའི་ཚིག་གིས་བདེན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་རྫུན་དུ་སྨས་ན་བག་ཙམ་

གི་ལྷག་མའོ། །གཞི་མེད་སྐུར་འདེབས་དོན་གསལ་བར་གོ་བར་བེད་པ་ལས་གཞན་དོན་མ་གསལ་བས་གོ་བར་

བེད་པའི་ཚིག་གི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ མི་བསྟེན་པ་ན་འཁིག་པ་བསྟེན་དུ་མི་རུང་བ་སྟེ་དགེ་སློང་མས་ཕོའི་དབང་པོ་ཆད་པ་དང་མི་ཚངས་

པར་སྤོད་ཅེས་སམ་དགེ་སློང་གིས་མ་ནིང་མོ་སྦུབས་མེད་པའི་མཚན་མར་མི་ཚངས་པར་སྤད་དོ་ཞེས་པས་སྐུར་

བ་འདེབས་ན་སྦོམ་པོའོ། །མ་ནིང་མོའི་ཁ་དང་བཤང་ལམ་དུ་མི་ཚངས་པར་སྤོད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་ན་

ནི་ལྷག་མར་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །༸འགའ་ཞིག་གིས་མི་ཚངས་པར་སྤད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་སྐུར་བ་གདབ་བའི་

མིང་མ་སོས་པར་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཡང་ངོ༌། །སྦོམ་པོའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་

སེམས་གསོད་སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བ་ན་སྦོོམ་པོ་དེ་ནི་མི་གསོད་པའི་སྦྱོར་བའི་སྦོམ་པོ་དང༌། དགེ་



  175  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འདུན་གི་དབེན་བས་པ་ན་སྦོམ་པོ་དེ་ནི་བསོ་བ་མ་བས་པར་དགེ་འདུན་གཉིས་སུ་བེ་བ་ན་སྟེ་དབེན་གི་ལྷག་

མའི་ཆར་གཏོགས་པའི་སྦོམ་པོའོ། །དེ་གཉིས་ལ་སིག་པ་ནི་མཚམས་མེད་འབྱུང་ངོ༌། །༸བསམ་པ་ནི་སྐུར་བ་

འདེབས་པར་འདོད་པས་སྦྱོར་བ་ནི་བདག་གིས་བསམས་ཏེ་སྨས་སོ་ཞེས་བ་བ་སྨ་བ་ལ་སོགས་ཀིས་

དགེ་སློང་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་སོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བ་བསྡུས་པས་ཟུར་གིས་གཞོགས་སོས་བེད་ན་ཉེས་

བས་སོ། །གཞི་མེད་པ་དང་བག་ཙམ་འདི་ནི་བག་ཙམ་གི་གཞི་ཡོད་པ་ལས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཡིན་

<<ལྷ་>>ནོ། །གི་ཞུ་བའོ། །     ། ། 

༈ སེ་སྣོད་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་འཁོར་བདག་ཉིད་ཀི་ཕོགས་སུ་ཁ་འདྲེན་ན་ལུང་

ལས་དབེན་དང་ཉེ་བའི་ཉེས་པ་སྦོམ་པོའོ། །བཞམས་བསོ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་པའི་ཚུལ་

གིས་མི་བཟློག་པ་ན་བསམ་པས་མི་གཏོང་བར་ལུས་ངག་གིས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་

དབེན་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྷག་མ་བཞི་པོ་འདི་དག་གི་ནི་བཟློག་པའི་ཚུལ་གིས་རེས་སུ་མཐུན་ནོ། །ཊིཀ་

ལས། མི་གཏོང་བར་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དེ་ནི་བཟློག་པའི་ཚུལ་གིས་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་སོ། །དབེན་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྷག་མ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་བཟློག་པ་དང་འབེལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཕན་ཚུན་

མཐུན་ནོ་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་གོ །༸བཟློག་པའི་ལས་ཀི་གསོལ་བ་ནི་དངོས་སུ་མ་ཡིན་ཡང་དངོས་སུ་བཟློག་

པ་ལས་བརོད་པ་དང་པོ་གཉིས་དང་སྦྱོར་ལྟུང་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོར་འདྲ་བ་སྟེ་དབེན་བེད་པ་ལྟ་བུ་གསོལ་བ་ལ་

མི་གཏང་ན་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །གསོལ་བ་འགོ་བརྩམས་ནས་གསོལ་བ་རོགས་ཀི་བར་དུ་ཚིག་གི་བ་

བ་རོགས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་ཚིག་གཅིག་ཉིད་དེ་སྦྱོར་ལྟུང་གཅིག་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །གསོལ་བའི་སྟོད་སད་

བར་གསུམ་ལ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་གསུམ་བསྐྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །༸འོ་ན་བརོད་པ་གསུམ་ལས་ལྟུང་བ་གཅིག་སྐྱེད་དམ་ཞེ་

ན། བརོད་པ་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་ནི་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་སྐྱེས་པ་ཉིད་དོ། །བརོད་པ་དང་པོ་རོགས་པ་དང་

གཉིས་པ་རོགས་པ་དང་གསུམ་པ་མ་རོགས་པ་ལ་སྦོམ་པོ་རེ་རེར་སྐྱེད་དེ་གསུམ་པ་རོགས་པ་ན་ལྷག་མ་སྐྱེད་པར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལུང་ལས་བཤད་དོ། །༸འོ་ན་མཇུག་སྡུད་བརོད་པ་ལས་ཀང་ལྟུང་བ་ཐ་དད་སྐྱེད་དམ་ཞེ་ན། མཇུག་སྡུད་བརོད་

ལ་ནི་བརོད་པ་གསུམ་པ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བཟླས་པ་ཐ་མའི་ནང་དུ་གཏོགས་པར་རིགས་

སོ། །༸བཞམས་བསོ་དང་གསོལ་བ་ལ་སོགས་བས་པ་ན་མི་གཏོང་བའི་བདག་ཉིད་ཀིས་འཇུག་པ་སྟེ་དགེ་འདུན་

གི་དབེན་བེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ལུས་ངག་གིས་འཇུག་པའམ་བསམ་པས་མི་གཏོང་བར་འཇུག་པ་ནི་ལྷག་མའི་སྦྱོར་བ་

ཉིད་ཡིན་པས་སྦྱོར་བའི་སྦོམ་པོ་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ཐ་མ་མ་གཏོགས་པའི་མི་གཏོང་བ་ནི་སྦྱོར་བ་ཉིད་དོ་ཐ་མ་ལ་ནི་

དངོས་གཞིའོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དོ། །༸འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱོར་བ་ཉིད་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁིམ་སུན་ཕྱུང་བ་ལ་

བསྐྲད་པ་མ་བས་པ་ནི་དེའི་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་བསྐྲད་པ་མ་བས་པར་དགེ་འདུན་ལ་ཁེད་རྣམས་འདུན་པས་འགོའོ་ཞེས་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་སྨ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི་སྦྱོར་བ་དེའི་སྦྱོར་བ་སྟེ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌། བཀའ་བློ་མི་བདེ་

བ་ལ་གེང་བ་དང་དྲན་པར་མ་བས་པར་བཀའ་བློ་མི་བདེ་བའི་ཚིག་སྨ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི་སྦྱོར་བ་དེའི་

སྦྱོར་བ་སྟེ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའོ། །ཁིམ་སུན་ཕྱུང་བ་ལ་བསྐྲད་པ་ནི་མ་བས་པ་དེ་དང་བཀའ་བློ་མི་བདེ་བ་ལ་གེང་

དྲན་མ་བས་པ་དེ་ལ་ནི་བཞམས་ཏེ་བསོ་བར་མི་བ་བ་ཉིད་དང་ལས་ཀིས་བསོ་བར་མི་བ་བ་ཉིད་

དོ། །དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་དང་དེའི་རེས་སུ་ཕོགས་པར་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་བཞམས་ཏེ་

བསོ་བ་ཚིག་འཇམ་པོས་གོས་གདབ་པ་དང༌། གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་མི་བསོ་བར་མི་བའོ། །གང་

གི་ཚེ་ན་དབེན་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྟུང་བ་རོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་བརོད་པ་གསུམ་པ་

རོགས་པར་བརོད་པ་དེའི་མཐའ་ལ་རང་གི་བསམ་པ་མི་གཏོང་ན་བསོ་གྱུར་གི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་རོགས་

པར་སྐྱེད་པའོ། །གང་མི་གཏོང་ན་དབེན་བེད་པའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། བརྟུལ་བར་བེད་རྩོལ་བར་བེད་པ་

ཉིད་དོ། །དེ་ལས་བརོད་པ་གསུམ་པ་རོགས་པར་བརོད་པ་དེའི་མཐའ་ལ་མི་གཏོང་ན་ལྷག་མའི་དངོས་གཞི་རོགས་

པར་སྐྱེད་པའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་༸ཡུལ་གང་ལ་བརྟུལ་བར་བེད་ཅེ་ན། དབེན་ལའོ། །གང་དབེན་བེད་པ་ལ་ཞེ་

ན། དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་ལའོ། །དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མའོ། །     ། ། ༈ གང་བས་ན་རེས་སུ་ཕོགས་པའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་དེའི་

གོགས་ཉིད་རེས་སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའོ། །དབེན་བེད་པའི་རེས་སུ་ཕོགས་པའི་དགེ་

འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་ཁིམ་སུན་འབིན་པའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁིམ་སུན་འབིན་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་རང་

གནས་དེ་ནས་ཕིར་སྐྲོད་པར་བེད་པ་རང་བསྐྲད་པར་བ་བའི་དགེ་འདུན་ལ་དགེ་འདུན་ཁེད་རྣམས་ཀིས་

ལོག་པའི་བསམ་པ་སྟེ་འདུན་པ་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་དང་འཇིགས་པའི་བསམ་པས་དགེ་འདུན་དེ་རང་

སྐྲད་པའི་ལས་དེ་ལ་ལོག་པ་དེ་ལྟར་ཞུགས་ཏེ་འདུན་པ་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་དང་འཇིགས་པའི་དབང་

གིས་བདག་ལ་སད་པའི་ལས་བས་སོ་ཞེས་བདེན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་རྫུན་དུ་སྨ་བ་ཉིད་དོ། །ཁིམ་

སུན་འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་བཀའ་བློ་མི་བདེ་བའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་གེང་བ་པོའི་དགེ་སློང་གིས་ལྟུང་

བ་འབིན་པ་པོའི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཉེས་པ་ཕམ་པ་ནས་བསམ་བ་ཡན་ཆད་གང་རུང་ཉིད་ཀིས་

བདག་ཉིད་ལ་ལྟུང་བ་གེང་བ་ཉིད་ན་བདག་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དེ་ལ་ཕོགས་བཅུ་ན་གནས་པའི་དགེ་

སློང་མཐའ་དག་གིས་ཏེ་དགེ་སློང་སུས་ཀང་བདག་ལ་མ་གེང་ཞིག་ཅེས་ལྟུང་བ་གེང་བའི་ཚིག་བརོད་པར་

མི་བ་བ་ཉིད་དུ་བེད་པའོ། །དེ་ལས་བརོད་པ་གསུམ་པ་རོགས་པར་བརོད་པ་དེའི་མཐའ་ལ་མི་གཏོང་ན་ལྷག་

མའི་དངོས་གཞི་རོགས་པར་བསྐྱེད་པའོ་ཞེས་སྔ་མ་གཉིས་ལའང་སྦྱར་བའོ། །བཀའ་བློ་མི་བདེ་བའི་དགེ་

འདུན་ལྷག་མའོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼ལྟུང་བེད་ཀི་སེ།༽

༈ དགེ་སློང་གིས་ཚེས་གཅིག་ལ་ཆོས་གོས་རེད་ན་ཚེས་གཅིག་གི་ཉིན་མཚན་གི་དང་པོ་མ་

ཡིན་པ་སྟེ་མཐའི་སྐད་ཅིག་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཏུ་བརྩི་བ་ལ་ཚེས་གཅིག་གི་མཚན་མོའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་མ་ཡིན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་ཐུན་ཚོད་སྔ་མ་རྣམས་སང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ངེས་གཟུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །ཚེས་གཅིག་

ལྟ་བུའི་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པོ་དེ་ཉིད་ཞག་གངས་ཐོག་མའི་ཞག་གཅིག་ཏུ་བརྩིའོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །༸དམག་གི་

ནང་ན་གནས་པ་དང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་རྟེན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་

ལ་ནི་མཚན་མོ་མཐའི་སྐད་ཅིག་གི་སྔ་རོལ་ཀི་དུས་རྣམས་སྦྱོར་བའི་སྣོད་ཉིད་དེ་སྦྱོར་བའི་རྟེན་ཉིད་ཡིན་

པས་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །འཆང་འབལ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཉིན་ཞག་གི་དང་པོ་ངོས་གཟུང་བ་

ནི་ཞག་དེའི་དང་པོ་ནི་སྐྱ་རེངས་དང་པོའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དེའོ། །རང་གི་གིང་གི་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཞེས་

འོད་ལྡན་ལས་བཤད་དོ། །༸དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་ཚེས་གངས་ངེས་པ་ཅན་གི་ལས་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ནི་བརེད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གིས་དུས་འདས་ན་ཤིང་ལ་སོགས་པར་ཉི་མ་ཤར་བའི་སྐད་

ཅིག་དང་པོ་དེ་ཉིན་ཞག་གི་དང་པོའོ། །ཆོས་གོས་འཆང་བ་ལ་སོགས་པ་བདག་པོ་དང་འབེལ་བའི་སང་བའི་ལྟུང་

བེད་རྣམས་ལ་ནི་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་དེ་དགེ་སློང་རང་དབང་བའི་ཡིད་གཉིས་སམ་ངེས་པའི་

འདུ་ཤེས་ལས་གཙོ་ཆེར་དངོས་པོ་དེ་དགེ་སློང་རང་གི་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཉིད་དོ། །རང་གི་ཉིད་དེ་ནི་

བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་གཞན་ལ་བསྔོས་པ་ཉིད་ན་རང་དབང་བ་ཉིད་དང་བལ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་དངོས་པོོ་དེ་

བིན་གིས་མ་བརླབས་ཀང་འཆང་འཇོག་ལ་སོགས་པའི་སང་ལྟུང་མི་སྐྱེད་དོ། །གོས་སམ་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་དེ་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སྦྱིན་པའི་དོན་དུ་བསྔོས་ཏེ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ངེས་པར་བས་པ་ཡང་བསྔོས་པ་

དེ་ཉིད་དོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དེ་རང་དབང་བ་དང་བལ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་པས་འཆང་འཇོག་པ་ལ་སོགས་པའི་སང་ལྟུང་

མི་སྐྱེད་དོ། །ཆོས་གོས་ལས་ཀང་ཞེས་པས་ལྷུང་བཟེད་བསྡུའོ། །མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་ཡིན་པར་

རྣམ་པར་བརྟགས་ཏེ་ལྷག་པའི་ཡོ་བེད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ནའོ། །རང་གི་ཉིད་དང་བལ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་

ཊིཀས་སྔ་མར་སྦྱར་བས་འཆང་འཇོག་ལ་སོགས་པའི་སང་ལྟུང་མི་སྐྱེད་དོ། །

༸གཞན་ལ་བསྔོས་པ་ཉིད་དང་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་འདི་ལ་སྔར་རེད་ཀི་ཞག་གངས་ཀི་རེས་སུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཞུགས་ཕིས་རེད་ལ་ཤན་བརེག་པ་ཉིད་ཀང་ཉམས་པ་སྟེ་ཤན་གི་ལྟུང་བ་ཡང་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་

ནོ། །རང་སྟོབས་ཀིས་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བར་མ་ཟད་དོ། །དགེ་སློང་གིས་ཆོས་གོས་རེད་ནས་ཞག་ལྔ་ན་དགེ་སློང་སྨོ་

བ་ལྟ་བུ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་ཉམས་ན་ཡང་ངོ༌། །རེས་སུ་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀང་ཉམས་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་སྔར་གི་ཞག་གངས་གཞན་ལ་ཤན་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀང་ཉམས་ཏེ་རང་སྟོབས་ཀི་ལྟུང་བ་མི་

འབྱུང་བར་མ་ཟད་དོ། །༸ཆོས་གོས་སྔར་རེད་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ལྟ་བུ་ཞག་ཤན་རེག་བེད་དེ་ཡོད་ན་ཕིས་

རེད་པའི་དངོས་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞག་ཤན་རེག་བེད་ལས་གཞན་ཞག་ཤན་རེག་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་ཤན་གི་

ལྟུང་བ་དགེ་སློང་ལ་འབྱུང་བ་ཉིད་དོ། །མར་དང་བུ་རམ་ལྟ་བུ་སན་ཞག་བདུན་པ་ལ་ནི་གཞི་རིགས་

མཐུན་པ་ལ་ཞག་ཤན་འབྱུང་གི་གཞི་རིགས་མི་ཐུན་པ་ལ་ནི་ཞག་ཤན་མི་འབྱུང་བའོ། །མར་གི་ཞག་ཤན་ནི་

མར་ལ་འབྱུང་གི་བུ་རམ་ལ་མི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །

༸དངོས་པོ་སང་དགོས་དང་འབེལ་བའི་སང་བའི་ལྟུང་བ་དེ་མ་བཤགས་པར་ཡོད་ན་ཕིས་རེད་པའི་

ཡོ་བད་རིགས་མཐུན་པའམ་རིགས་མི་མཐུན་པ་ཙམ་རང་གི་བདག་གིར་བས་པ་ལ་སང་དགོས་པ་

ཉིད་དོ། །སང་ཤན་བརེགས་པའི་ཕིར་རོ། །༸གོས་ཁྲུ་གང་ཁོར་ཡུག་པས་ཆུང་བ་ཉིད་ཀི་དུམ་བུ་དེ་ནི་

སང་དགོས་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ་སང་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་འདུན་གི་ཆོས་གོས་གང་ཟག་

གིས་གཡར་ཏེ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་འབལ་བའི་ཉེས་པ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ལ་དངོས་པོ་དེ་སང་དགོས་སམ་ཞེ་

ན། ཕོགས་བཞི་པའི་དགེ་འདུན་སྤིར་དབང་བ་ཉིད་གི་སྣམ་སྦྱར་ལ་སོགས་པ་ཡང་ངོ༌། །སང་དགོས་པ་ཉིད་

དུ་མི་འགྱུར་རོ། །སང་བར་བ་བ་འདི་ལ་དངོས་པོ་དེ་སྟོར་བ་ལ་སོགས་པས་གང་ཟག་དེ་ལ་མེད་ན་ནི་དེའི་ཚབ་མ་

གཞན་བཙལ་ཏེ་སང་མི་དགོས་ཏེ་མེད་པ་དེ་ཉིད་སངས་པའི་གཙོ་བོའོ། །འཆང་འབལ་འཇོག་པའི་ལྟུང་བ་

འདི་གསུམ་ནི་ས་བརྐང་བཏིང་བ་ཆོས་གོས་གསུམ་གའི་ས་བརྐང་བིན་བརླབ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་

གིས་དེ་ལས་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ནི་ཆོས་ཅན་མི་འབྱུང་ངོ་། །སྟེ་འཆང་འབལ་འཇོག་པའི་བཅས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་བག་ཡངས་དང་འབེལ་བའི་ཕིར་རོ་དཔེར་ན་དགེ་སློང་མས་ཆོས་གོས་ལྔ་ས་བརྐང་དུ་བཏིང་བ་བཞིན་ནོ། །     ། ། 

༈ གང་ལ་གོས་འཆང་བའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། གོས་དེ་གནས་སྐབས་དབང་བར་ཡོད་ནའོ། །རང་མི་

དབང་བའི་གོས་འཆང་བ་ལས་ཀང་སང་ལྟུང་སྐྱེད་དམ་ཞེ་ན། སང་ལྟུང་འདི་སྐྱེད་པ་ལ་བདག་པོ་རང་གི་ཡིན་པ་ཡན་

ལག་ཉིད་དོ། །ཞག་གངས་ཇི་ཙམ་ལ་སང་བར་འབྱུང་ཞེ་ན། བདག་པོ་རང་གི་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ཞག་བཅུར་རྒྱུན་

མ་ཆད་པར་རེས་སུ་ཞུགས་པ་སྟེ་ཞག་སྔ་མའི་རེས་སུ་ཞག་ཕི་མ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཞུགས་པ་ཡན་ལག་ཉིད་

དོ། །དུས་གང་གི་ཚེ་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཞག་བཅུ་ལས་གཞན་གི་ཞག་བཅུ་གཅིག་པའི་ཉི་མའི་སྐད་ཅིག་

དང་པོ་ལའོ། །སྟེ་ཞག་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐྱ་རེངས་དང་པོའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་སང་བར་འགྱུར་རོ། །༸དངོས་པོ་

གང་འཆང་བ་ལ་ཞེ་ན། གོས་ལའོ། །ལྷུང་བཟེད་དང་སན་ལ་མ་ཡིན་ནོ། །

༸གོས་དེའང་ཚད་ཇི་ཙམ་དུ་ལོངས་ན་ཟླ་འཇོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་འཆང་བའི་སང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེ་

ན། འཁོར་ལོ་གསུམ་པུས་མོའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་དང་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོ་སྟེ་འཁོར་ལོ་གསུམ་ཁེབས་པའི་

མཐའི་ཚད་ཡན་ཆད་ལའོ། །དེ་རང་གཞན་གཉིས་ཀས་དབང་ཡང་རུང་ངོ༌། །བིན་གིས་བརླབས་པ་

དང་མ་འབེལ་བའི་གོས་འཆང་བ་ལ་སང་ལྟུང་སྐྱེད་པའོ། །གོས་དེ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་འབེལ་ཀང་

འཆང་བའི་སང་ལྟུང་སྐྱེད་པ་ཡོད་དེ་གོས་གཞན་བིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་ཤན་རེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་

བཅས་པ་ལའོ། །སང་ལྟུང་སྐྱེད་དོ། །འདི་ལ་གཉིས་ཏེ་གོས་སྔར་རེད་བིན་གིས་མ་བརླབས་ན་དེའི་གོས་ཕི་མ་

རེད་བིན་གིས་བརླབས་ཀང་ཤན་གི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་དང་གོས་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་རེད་ནས་གོས་གཅིག་བིན་གིས་

མ་བརླབས་ན་གོས་གཅིག་བིན་གིས་བརླབས་ཀང་ཤན་གི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་སྟེ་ཊིཀ་ལས་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་

དོ། །༸གོས་སྔར་རེད་བིན་གིས་མ་བརླབས་ན་དེའི་ཤན་གིས་གོས་ཕིས་རེད་བིན་གིས་བརླབས་པ་འཆང་བའི་ལྟུང་

བ་སྐྱེད་པའི་དེ་ཕིས་རེད་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་སམ་སྔར་རེད་

ཀིས་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། གོས་ཕིས་རེད་བིན་གིས་བརླབས་པ་འདི་ལ་གཞན་གོས་སྔར་

རེད་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ཡོད་ན་སྔར་རེད་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དེའི་ཤན་ཞག་གངས་དུ་ཡོད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་ཚུན་ཆད་ནས་བགང་སྟེ་ཞག་བཅུ་འདས་པས་སོ། །འཆང་བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་གིས་གདིང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་བལ་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། ། 

ལྷུང་བཟེད་དང་བལ་བ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དེ་འདི་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། ལྷུང་བཟེད་

དང་འབལ་བའང་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་ཉེས་བས་སུ་དོན་གིས་བཤད་ཀང་དེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །༸ཅི་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་

ན། དགེ་སློང་གནས་གཞན་དུ་འགོ་བའི་ཚེ་གལ་ཏེ་དགོང་ག་ལྟ་བུ་དེང་ཉིད་ཕིར་ལྡོག་ཅིང་གནས་འདིར་

གནས་པར་བའོ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་མེད་ན་གདིང་བ་བཞག་སྟེ་གནས་གཞན་དུ་འགོ་བར་མི་

བ་ཞག་ཏུ་ལོན་པར་འགོ་ན་གདིང་བ་ཁེར་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །དེ་ཉིད་ཕིར་ལྡོག་པར་བའོ་སྙམ་པ་དེ་ལྟར་

བསམས་ཏེ་སོང་ནས་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་ཕིར་ལྡོག་པའི་དུས་མ་འབོར་ན་གདིང་བ་དེ་གོགས་

དག་ལ་བརས་ཏེ་གནས་གཞན་དེར་གནས་པར་བའོ། །གདིང་བ་བརར་མ་རེད་ན་བླ་གོས་སྣམ་

ཕན་བདུན་པ་བཞི་ལྟབ་ཏུ་བས་པའི་སྟེང་དུ་མཚན་ཐོག་ཏུའམ་ཞེ་ན། ཡུན་རིང་དུ་མི་ཉལ་ཡུན་ཐུང་

ངུ་ནི་ཉལ་<<ཊི་>>བར་བ་ནམ་གི་གསུམ་ཆ་དགུང་ཐུན་ལ་ཉལ་བར་བའོ་སོད་དང་ཐོ་རངས་ནམ་གི་སུམ་

གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཅག་པའམ་ཙོག་པུར་འདུག་ལ་ཁ་ཏོན་བའོ། །སྣམ་སྦྱར་བཞག་པར་མི་འོས་པ་དགེ་

སློང་མེད་ཅིང་སོ་གེགས་མེད་པའི་གནས་སུ་དབར་གི་རས་ཆེན་ཡང་བཞག་པར་མི་

བའོ། །དགེ་སློང་དང་སོ་གེགས་གང་རུང་གཅིག་མེད་ན་ཉེས་བས་ཕ་མོའོ། །༸ཆར་འབབས་པ་ན་སྣམ་སྦྱར་ནི་

བཞག་པར་བ་བ་ཡིན་ཡང་ཆར་འབབ་ན་དབར་གི་རས་ཆེན་མི་བཞག་གོ །དེ་ནི་དེས་བསྐྱབ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །བགོད་པར་བ་བའི་གནས་ཆུ་ཀླུང་གིས་ཆོད་པར་འགོ་བ་ལ་ཡང་རས་ཆེན་མི་བཞག་

གོ །ཟམ་པ་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །༸ཆར་འབབ་པ་དང་ཆུ་ཀླུང་གིས་ཆོད་པ་དེ་གཉིས་དྭོགས་

པར་ཡང་རས་ཆེན་མི་བཞག་གོ། །ཕར་བསྐུར་རོ། །༸སྣམ་སྦྱར་བཞག་པའི་གནས་དེ་ན་དགེ་སློང་དང་

བཅས་པ་ཉིད་དང་མེད་ན་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དེ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་མེད་<<ཊི་>>ནའོ། །སོ་གེགས་



  182  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཅས་པ་ཉིད་དུ་བཅས་པའི་གནས་དང་མེད་ན་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དེ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་མེད་<<ཊི་

>>ནའོ། །ཆར་འབབ་པ་དང་། ཆར་འབབ་ཏུ་དྭོགས་པ་མེད་ན་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དེ་གཉིས་དུས་གཅིག་

ཏུ་མེད་<<ཊི་>>ནའོ། །དང་། བགོད་པར་བ་བ་ཆུ་ཀླུང་གིས་ཆོད་པ་ཉིད་ལྟ་བུ་མེད་ན་སྣམ་

སྦྱར་མེད་པར་གར་ཡང་འགོ་བར་མི་བའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། སྣམ་སྦྱར་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་

མ་ཐོབ་པ་<<ཊི་>>གནང་བ་མ་བིན་པ་སོ་གེགས་དང་བཅས་པ་ཉིད་དང་། ས་བརྐང་མ་བཏིང་

བས་སྣམ་སྦྱར་མེད་པར་གར་ཡང་འགོ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་དང་བཅས་ཤིང་སོ་གེགས་དང་

བཅས་པ་ཡོད་ན་ནི་སྣམ་སྦྱར་མེད་པར་འགོ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ་དགེ་སློང་དང་སོ་གེགས་གང་རུང་གཅིག་མེད་ན་ནི་

ཉེས་བས་ཕ་མོའོ། །དགེ་སློང་དང་སོ་གེགས་པ་གཉིས་མེད་ན་ཡང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པའི་ལག་ཏུ་སྣམ་སྦྱར་

གཏམས་པ་ཡང་རུང་བར་གནང་ངོ་གསུང་ངོ་། །

༸ཆར་འབབ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གིས་དགེ་སློང་སྣམ་སྦྱར་མེད་པར་གོང་གཞན་དུ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཉིན་

མཚན་དེ་ཉིད་ལ་ཆོས་གོས་ཀི་གནས་སུ་ཕིར་འོང་བར་མི་ནུས་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ལུང་ལས་ཆོས་གོས་གསུམ་གི་

གནས་སུ་ཕིན་པར་མི་འགྱུར་ན་གནས་གཞན་ན་འདུག་པའི་ཆོས་གོས་ཀིས་བིན་བརླབ་ཕྱུང་

སྟེ། གོས་གཞན་ཁིམ་པ་ཡན་ཆད་ཀི་གོས་སམ་གཞན་ལ་བརས་པ་ལ་ཆོས་གོས་སུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་

ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གཞན་ལ་བརས་ཏེ་སྔགས་གདབ་པ་ནི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཆོ་གའི་རྣམ་པ་སྟེ་ཐབས་

སོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །ཆོས་གོས་ཀི་ཕྱུང་བ་ནི་འབལ་བའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཆོ་གའི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ་གཞན་ལ་བིན་

གིས་བརླབ་པ་ནི་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཆོ་གའི་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ། །སྣམ་

སྦྱར་རིན་གི་སོ་ནས་ལྕི་ཡང་རུང་ལིད་ཀི་སོ་ནས་ལྕི་བ་ཉིད་ཡིན་ན་སུ་ལ་ཞེ་ན། རྒན་པོ་དང་ནད་པ་

དག་ལ་ནད་པ་ཡང་རུང་རྒན་པ་ཡང་རུང་ཆོས་གོས་མི་ཐེག་པ་ཡང་དག་ན་སྣམ་སྦྱར་དང་མི་འབལ་བ་སྟེ་སྣམ་

སྦྱར་དང་བལ་ཡང་ཉེས་པ་མི་འོངས་བའི་གནང་བ་དགེ་འདུན་གིས་སྦྱིན་ནོ། །གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སོ། །སང་ལྟུང་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་གང་ཡང་རུང་སྟེ་རང་གི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་

གིས་བརླབ་པ་ནི་གང་དང་འབལ་བའི་དངོས་པོ་དང་ཆོས་གོས་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་མ་ཐོབ་པ་

ནི་གང་གིས་འབལ་བའི་གང་ཟག་གོ་དེ་དག་ནི་འབལ་བའི་སང་ལྟུང་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །ཆོས་གོས་

གསུམ་པོ་གང་ཡང་རུང་སྟེ་རང་གི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེའི་གནས་ཉེ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ནས་གཞན་ཏེ་ཆོས་གོས་དེའི་གནས་ལས་ཀང་གཞན་གནས་དེའི་ཉེ་འཁོར་ལས་ཀང་གཞན་ན་

གནས་པའི་དགེ་སློང་ལ་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་འཆར་ཀའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལའོ། །ཤར་ན་ཆོས་གོས་དང་འབལ་

བའི་སང་བའོ། །ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་དེ་བཞག་པའི་གནས་སུ་དགེ་སློང་ཉལ་ལམ་གནས་དེའི་ཉེ་འཁོར་དུ་དགེ་སློང་

ཉལ་ན་ནི་ཆོས་གོས་དང་འབལ་བའི་སང་ལྟུང་མི་འགྱུར་བའོ། །

༸ཡོལ་བ་དང་རྩིག་པས་བསྐོར་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་ལུས་ཀིས་མཚམས་བས་པ་ལ་ནི་ཡོལ་བ་དང་རྩིག་

པའི་མཚམས་གནས་ཀི་མཐའ་སྟེ་གལ་ཏེ་མཚམས་པོ་ཆེའམ་དཀིལ་འཁོར་བཅད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་ངག་གི་མཚམས་

བས་པ་ལ་ནི་ཕ་བོང་དང་ཤིང་ལོན་པ་ལ་སོགས་པ་མཚམས་ཀི་མུར་ཐུག་གནས་ཀི་མཐའའོ། །མཚམས་པོ་

ཆེ་བཅད་པའི་ནང་དུ་ཆོས་གོས་བཞག་ན་མུར་ཐུག་ཚུན་ཆད་ཆོས་གོས་ཀི་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་བ་དེ་ནི་མཚམས་པོ་

ཆེར་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་བས་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་གི་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

༸ཁང་པ་གཅིག་ལ་བདག་པོ་ཐ་དད་དུ་མ་ཡོད་ན་ཁང་པའི་བདག་པོ་གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་

བར་གི་མཚམས་རྣམས་ཞེས་མང་པོའི་སྒ་སས་པས་སེག་དང་རེ་ལྡེ་ལ་སོགས་པའོ། །ནི་ཐ་དད་པ་ཡིན་

པས་བདག་པོ་ཐ་དད་ན་ཁང་པ་གཅིག་གི་དེང་སྟོད་དང་དེང་སད་དུ་ཡང་ཆོས་གོས་དང་འབལ་བ་ཉིད་དོ། །ཁང་པ་

གོས་གཤིབས་གཉིས་སྤུན་ནོར་མ་བགོས་པར་གཉིས་དབང་བ་ལྟ་བུ་ནོར་ལས་དང་ལྟ་བ་མུ་སྟེགས་ཅན་ལྟ་བ་

མཐུན་པ་གཉིས་དབང་བའི་གནས་ལྟ་བུའམ་དགེ་སློང་ལྟ་བ་མཐུན་པ་གཉིས་དབང་བའི་གནས་ལྟ་བུ་ལས་:དད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་98ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཀི་བར་གི་མཚམས་རྣམས་ཡང་ངོ༌། །ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་

ཏེ་གནས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་དེར་ཆོས་གོས་དང་མི་འབལ་ལོ། །༸ཤིང་ལོན་པ་གཅིག་ཁོ་ནའི་ཡལ་ག་དང་

ཡལ་ག་ཕ་མོ་དག་མ་རེག་པ་ནི་རྩ་བ་གཅིག་ཀང་གནས་ཐ་དད་པ་ཉིད་དོ། །ཡལ་ག་གཅིག་ལ་

ཆོས་གོས་བཞག་སྟེ་ཡལ་ག་གཞན་ལ་དགེ་སློང་གནས་ན་འབལ་ལོ། །༸ཡལ་ག་དེ་དག་གི་རྩ་བ་ནི་ཤིང་ལོན་པའི་

སྟེང་གི་ཡལ་ག་དུ་མས་གེས་པའི་མཚམས་ཁོ་ནའི་འོག་ན་ཡལ་ག་མེད་པའི་སོང་པོའི་ཕོགས་ལ་བའོ་ཞེས་པ་ཊིཀ་

ལས་བཤད་དོ། །རྩ་བ་དེ་ཐུན་མོང་ངོ༌། །དེས་ན་དགེ་སློང་གིས་རྩ་བ་ལ་ཆོས་གོས་འཇོག་ཅིང་ཡལ་ག་གང་ཡང་

རུང་བར་སྐྱ་རེངས་འཆར་བར་བེད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་<<ཊི་>>དོ། །རྩ་བའི་རྩ་བ་ནི་ཤིང་ལོན་པའི་འོག་གི་ཆ་

ལས་ཡལ་ག་ཇི་སྙེད་གེས་པ་དེའི་མཚམས་ཁོ་ནའི་འོག་ན་ཡལ་ག་མེད་པའི་ཕོགས་ཀི་ཆ་ཡོད་པ་ལ་བ་སྟེ་ཞེས་ཊིཀ་

ལས་སོ། །ལ་སོགས་པ་ཡང་ངོ་། །ནི་དེ་མན་ཆད་ནས་ས་གཞི་ལ་ཐུག་པ་མན་ཆད་<<ཊི་>>དོ། །ཡལ་ག་

དང་ཡལ་ག་ཕ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མོང་<<ཊིཀ་>>ངོ༌། །ཤིང་ལོན་པ་གང་དག་གི་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་མེ་

ཏོག་དང་འབས་བུ་ནི་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ། །རེག་པའི་ཤིང་ལོན་པ་རྣམས་ནི་རྩ་བ་ཐ་དད་ཀང་

གནས་གཅིག་པ་སྟེ་ནགས་ཚལ་དེ་ཆུས་བར་དུ་མ་ཆོད་ཅིང་བདག་པོ་གཅིག་ན་དབུས་ནས་རྒྱངས་གགས་ཀི་

མཐའ་ཚུན་ཆད་གནས་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །རྒྱང་གགས་ཕན་ཆད་ནི་གནས་ཐ་དད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་འོག་ཏུ་འཆད་

དོ། །ཤིང་ལོན་པ་དེའི་སྟེང་གི་ཆ་འོག་མར་ཡལ་ག་ལ་ཆོས་གོས་དཔངས་ཏེ་དེའི་འོག་གི་ས་གཞིར་དགེ་

སློང་འདུག་ཅིང་སྐྱ་རེངས་འཆར་བར་བེད་པ་ནི་ཁང་པའི་སྟེང་གཡོགས་ལ་ཆོས་གོས་དཔངས་ཏེ་དེའི་ས་གཞི་

ལ་དགེ་སློང་གནས་པ་དང་འདྲའོ། །སྟེ་ཆོས་གོས་དང་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

༸ཐོག་ཕུབ་པའི་གྲུ་དང་ཐོག་ཕུབ་པའི་ཤིང་རྟ་དག་གི་ཡང་ངོ༌། །ཆ་འོག་མར་དཔངས་པ་ནི་

སྟེང་གཡོགས་དང་འདྲ་ཞེས་སྔར་བཞིན་ནོ། །གྲུ་དང་ཤིང་རྟ་ཐོག་ཕུབ་པའི་ཆ་འོག་མར་ཆོས་གོས་དཔངས་ཏེ་བཞག་

98  དད་པ། <<ཊིཀ(ཀ་༥༤༧)>><<མ་>><<སེར་>><<མཚོ་(༤༥༨)>><<རིན་(ཀ་༢༩༢)>>- <<རྩ་བཞི་>><<ཆུང་(ཀ་༢༣༧)>><<ས་

>><<ཞང་>>      ཐ་དད་པས། <<རང་(ཀ་༣༨༠)>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལ་དེའི་འོག་གི་གཞི་ལ་དགེ་སློང་ཉལ་ན་མི་འབལ་བའོ། །༸ལུས་ངག་གིས་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་མཚམས་མེད་

པ་ཐང་སྟོང་པ་ལྟ་བུ་ལ་དགེ་སློང་ཉལ་ན་ནི་དགེ་སློང་གི་རྐང་ལག་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་གིས་ཇི་ཙམ་དུ་

ཁབ་པ་མཐའ་སྟེ་གནས་དེའི་མཐའོ། །གནས་ཀི་མཐའ་དེ་ནས་ཉེ་འཁོར་འདོམ་གང་ཚུན་ཆད་དུ་ཆོས་གོས་དང་

མི་འབལ་ལོ། །༸གནས་ནི་བསྟན་ཟིན་ནས་གནས་ཀི་ཉེ་འཁོར་ནི་ཁོ་ར་སྟེང་དང་འོག་དང་ཕོགས་ཐམས་ཅད་

ནས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྤིར་བཏང་ལ་འདོམ་རེ་རེའོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་རྩིག་པས་བསྐོར་བའི་

གོང་ལ་ནི་ཇི་ཙམ་དུ་གང་གིས་ཇི་ཙམ་གིས་ཁབ་པ་ཞེ་ན། བ་ལང་དྲུག་གིས་དྲངས་དགོས་པ་དང་

ལྡན་པའི་ཤིང་རྟ་སྨིག་མས་བསྐང་བ་ཅན་གིའམ། ཡང་ན་བ་གག་ཁིམ་བ་དེ་ཕོ་སར་འཕུར་དུ་

བཅུག་ནས་ས་ལ་བབས་ཏེ་འདུག་པའི་ལམ་གིས་ཇི་ཙམ་དུ་ཁབ་པ་ཉེ་འཁོར་ཡིན་ནོ་དེ་ལ་འདོམ་

དགུའོ། །རིབ་མས་བསྐོར་བའི་གོང་ལ་ནི། ར་ལུག་རིབ་མའི་དྲུང་ནས་འགོ་བ་དག་གི་རྨིག་པས་

བསླང་བའི་<<ལུང་>>རྡུལ་གིའམ་མི་ཤེས་རབ་ཆེ་བས་རང་བཞིན་གིས་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་

ལྡན་པའི་བཤང་བ་བེད་དུ་འགོ་བ་ན་རིབ་མ་དེའི་དྲུང་ནས་ཐག་ཇི་སིད་དུ་འགོ་བའི་ལམ་གིས་སོ། །ཇི་

ཙམ་དུ་ཁབ་པ་དེ་ཚུན་ཆད་ཉེ་འཁོར་ཡིན་ནོ་དེ་ལ་འདོམ་དྲུག་གོ །འོབས་ཀིས་བསྐོར་བའི་གོང་ལ་ནི་

སྐས་གདང་བུ་རེ་རེ་ལ་ཁྲུ་རེ་རེའོ་ཞེས་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་དང་མའི་སོ་ཐར་གི་འགེལ་པ་ལས་སོ། །བཅུ་

གཉིས་པའི་སིད་ཀི་ཚད་ཀིས་ཇི་ཙམ་དུ་སླེབས་པའི་ལམ་གིས་ཁབ་པའམ། ཡང་ན་ཕག་དར་བོར་བའི་

བོང་བ་རགས་པ་རང་ཤུགས་ཀིས་འདྲིལ་བའི་ལམ་གིས་སོ། །ཇི་ཙམ་དུ་ཁབ་པ་དེ་ཚུན་ཆད་ཉེ་འཁོར་

ཡིན་ནོ་དེ་ལ་འདོམ་གསུམ་མོ། །

༸ཉེ་བར་སྤད་པའི་ཉེ་འཁོར་ནི་གནས་དེའི་འཕལ་གི་བ་བ་འབས་སྦྲུ་བར་བེད་པ་དང་བརྔོོ་བར་

བེད་པ་དང་འཐག་པར་བེད་པ་དང་ཁེའུ་སུས་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་ལུང་>>དང་། གཞན་དུ་འགོ་བའི་ཚེ་

ཁལ་འགེལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། འདུག་པ་ཕིར་འོང་བ་ན་ཁལ་འབོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། བ་བ་དེ་རྣམས་ཀི་རྡུལ་དག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གིས་མཚམས་དེར་གཏོགས་པ་ཇི་ཙམ་དུ་ཁབ་པའོ། །དེ་ཉེ་འཁོར་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་སོ་མོའི་དྲུང་ལྟ་བུ་

ཕོགས་གཅིག་ན་ཡོད་ཀི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །༸ངག་གིས་མཚམས་བཅད་པ་མེད་ཅིང་ལུས་

ཀིས་རྩིག་པ་ལ་སོགས་ཀི་མཚམས་མེད་པ་ཐང་སྟོང་པ་ལྟ་བུའི་ལམ་དགེ་སློང་བདག་ཉིད་དང་ལམ་དུ་ཐ་

དད་པ་མ་ཡིན་པར་འགོ་བའི་མི་དགེ་སློང་གི་ཆོས་གོས་ཁེར་བ་དེ་ལ་ནི། མི་ཞེས་སོས་པ་ནི་མཚོན་པ་

སྟེ་སྔ་ཕིར་ཆོས་གོས་ཐལ་བ་དང་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་<<ཊི་>>ལའོ། །

༸ལུས་ཀིས་ནོན་པའི་ཕོགས་ཉིད་ནས་བརྩམས་ཏེ་འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུའོ། །ཚུན་ཆད་ཉེ་

འཁོར་ཡིན་ནོ། །བར་དུ་ཆུ་དང་གོག་པོས་མ་ཆོད་ན་འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་ཚུན་ཆད་ནི་འབལ་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །༸གནས་ཀི་བདག་པོ་ཐ་དད་པའི་མཚམས་གཞན་ནམ་མཁའ་འམ་ཆུས་བར་དུ་ཆོད་པའི་མཚམས་གཞན་

ནི་དྲུང་ན་འདུག་ཀང་ཉེ་འཁོར་མ་ཡིན་ནོ། །ཁང་པ་གཅིག་ལ་བདག་པོ་ཐ་དད་པའི་མཚམས་སབ་མོས་བར་དུ་

བཅད་ན་སབ་མོའི་ནང་ངོས་སུ་དགེ་སློང་ཉལ་ཏེ་ཕི་ངོས་སུ་ཆོས་གོས་བཞག་ནས་དགེ་སློང་དང་ཆོས་གོས་ཀི་བར་དུ་

སོར་བཞིས་ཆོད་ཀང་འབལ་བའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །༸བདག་པོ་གཅིག་པའི་གོང་ཁེར་ཐོག་འབེལ་བ་ལྟ་བུའམ་ཡལ་

ག་ལོ་འདབ་འབེལ་བའི་ནགས་ཚལ་དེ་བདག་པོ་གཅིག་ན་དབུས་ནས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱང་གགས་

ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ནི་མཚམས་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་ཕན་ཆད་ནི་གནས་དང་ཉེ་འཁོར་ཐ་དད་པ་ཉིད་

དོ། །ཡིན་པས་དེར་ཆོས་གོས་དང་འབལ་བའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །འབལ་བའི་སང་བ་རྣམ་པར་འབེད་

པའོ། །     ། ། 

༈ ཆོས་གོས་ལ་སོགས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་དམ་དུམ་དུ་གྱུརུ་པ་རང་རང་གི་བིན་བརླབ་

འཆགས་པའི་མཐའ་ཚད་དུ་ཚོགས་པ་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཆོས་

གོས་ལ་སོགས་པ་སང་ལྟུང་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པ་མི་འཆགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་

འཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་དེ་ལ་ས་བརྐང་གི་བིན་བརླབ་ནི་མི་འཆགས་པར་ལུང་བམ་ཟེའི་བུ་མོ་ལས་བཤད་དོ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཞུ་བ་ལས་འཆགས་པར་བཤད་ཀང་དགོངས་པ་བཙལ་ལོ། །དགེ་འདུན་གི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་

ངོ་། །དེ་ལ་གང་ཟག་གིས་ཀང་བིན་བརླབ་འཆགས་སོ། །༸དགེ་འདུན་གི་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་

ལས་འབལ་ན་སང་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །འབལ་བའི་རྒྱུ་ནི་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་གིས་རང་གི་

ཉིད་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

༸དགེ་སློང་གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་ཏེ་དེ་དང་ཉེ་འཁོར་གཅིག་པའི་གནས་ཁང་དགེ་སློང་དང་མུ་སྟེགས་

ཐུན་མོང་དུ་དབང་བ་དེར་ཆོས་གོས་བཞག་ན་མི་འབལ་ཏེ་ཐུན་མོང་གི་གནས་དེ་ན་དགེ་སློང་ལས་གཞན་མུ་

སྟེགས་ལ་སོགས་པ་གནས་པས་མུ་སྟེགས་ལ་སོགས་ལས་གཞན་དགེ་སློང་གི་གནས་ཡིན་པ་དེ་མི་

ཉམས་སོ། །ཇི་སིད་དུ་དགེ་སློང་དེ་གནས་དེ་ལ་འབྱུང་འཇུག་ལ་སོགས་པའི་དབང་ཡོད་པ་དེ་སིད་དུ་གནས་དེ་

མི་ཉམས་ཏེ་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཆོས་གཞན་པ་མུ་སྟེགས་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་>>དང་། ཆོས་འདི་

པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐོས་དག་ནི་སྔར་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ལྟ་བ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ནི་

ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ལ་ལྟ་བ་ལས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་གནས་ནི་ཐ་དད་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་བ་བས་མ་འཕངས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ་འཕངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་གཞན་པའི་གནས་དང་ཆོས་འདི་པའི་གནས་ཕན་ཚུན་དུ་ནི་ཆོས་གོས་

དང་འབལ་ལོ། །༸སྔར་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་སོ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་ངོ་ཞེས་བསྟན་བ་དག་གིས་ནི་སོ་

ཁང་ཡང་མ་འཕངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སོ་ཁང་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཉིད་དུ་འཕངས་པ་ཉིད་ཐུན་མོང་བ་ཉིད་དུ་བསྡུས་པ་

ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སོ་ཁང་དང་མཚམས་ནང་དེའི་གནས་ཁང་གཞན་རྣམས་སུ་ཆོས་གོས་དང་མི་འབལ་ལོ། །

༸སྔར་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ནོར་ལས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་གནས་ནི་ཐ་དད་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་བ་

བས་ནི་ཕ་དང་བུ་དག་ཀང་མ་འཕངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་འཕངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཕ་སྦད་ནོར་ཐ་དད་ན་

ནི་ཕ་དང་བུའི་ཁིམ་ཕན་ཚུན་དུ་ཆོས་གོས་དང་འབལ་ཏེ་ཁང་པ་གཅིག་གི་དེང་སྟོད་ནི་ཕ་དབང་བ་དེང་སད་ནི་བུ་དབང་

བ་ལྟ་བུར་ཡང་ཕན་ཚུན་དུ་ཆོས་གོས་དང་འབལ་ལོ། །སངས་པ་གཉིས་ཏེ་ཆད་པའི་ལས་ཀི་སངས་པ་ལྷུང་བཟེད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཁ་ཕུབ་པ་དང་། ཁིམས་སུ་བ་བས་སངས་པ་ཁིམ་གི་བསླབ་པའི་སོམ་པ་བིན་པ་ཉིད་ཀང་འབལ་བ་ལ་བསྟན་པ་དེ་

དང་འདྲ་སྟེ་ཕ་སྦད་ནོར་ཐ་དད་ན་ནི་ཕ་སངས་པས་བུ་སངས་པར་མི་འགྱུར་ལ་ནོར་གཅིག་ན་ནི་ཕ་སངས་པས་བུ་

ཡང་སངས་པའོ། །ཉལ་པོ་བེད་པར་ཤོམ་པའི་ཁིམ་ན་འདུག་པ་དང་འགེང་བ་ཉིད་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ་

ཞེས་པ་སྟེ་ནོར་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་ལྟུང་བ་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་དུ་འབྱུང་ངོ་། །ཁིམ་གཅིག་ན་ཉལ་

པོ་ཤོམ་པ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་སྐྱེས་པ་དེ་དག་ནོར་གཅིག་ན་ནི་དགེ་སློང་འདུག་ན་ཉལ་པོ་བེད་པར་ཤོམ་པའི་ཁིམ་གཅིག་

ན་འདུག་པའི་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ་གནས་ཁང་གཅིག་ན་ཉལ་པོ་བེད་པའི་སྐྱེས་པ་དེ་དག་ནོར་ཐ་དད་ན་ནི་ཉལ་

པོར་ཤོམ་པའི་གངས་ཇི་སྙེད་པའི་ལྟུང་བ་དུ་མར་འགྱུར་རོ་འགེང་བ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །

༸གཙུག་ལག་ཁང་དང་གོང་གི་བར་ན་ཉེ་འཁོར་འདོམ་གང་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་དེ་གང་གི་ཉེ་འཁོར་ཡིན་ཞེ་

ན། གོང་ལ་ཉེ་འཁོར་དེ་ཡོད་པ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཁིམ་པ་མི་

བགྲུངུས་པ་དག་ལྷག་པར་གནས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཐ་དད་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀའོ་དེས་ན་ཉེ་འཁོར་དེ་དང་

གོང་དུ་ནི་ཆོས་གོས་དང་མི་འབལ་ལ་ཉེ་འཁོར་དེ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ནི་ཆོས་གོས་དང་འབལ་བར་འགྱུར་རོ་

གཙུག་ལག་ཁང་ནས་མཚམས་གཅོད་ན་ཡང་། ཊིཀ་ལས། གོང་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་མཚམས་གཅོད་པར་བེད་ན་ཡང་

མཚམས་སུ་མི་འགྱུར་ལ་མཚམས་སུ་གྱུར་ཟིན་པའི་ནང་དུ་གོང་གི་ནང་དུ་ཉེ་འཁོར་ཕིས་བྱུང་ན་ཡང་དེ་ཉི་ཚེ་

མཚམས་སུ་མ་གཏོགས་པར་ཁོལ་དུ་དབྱུང་བར་བ། ཞེས་སོ། །འབལ་བའི་སང་བ་ཞུ་བའི་སྐབས་

སོ། །འབལ་བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་མཐའ་ཚད་ལའོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་ཚད་དེ་བས་ཆུང་ན་ཞག་བཅུ་འདས་ཀང་

འཆང་བའི་སང་བར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཁ་བསྐང་བ་སྟེ་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་ཚད་དུ་མ་ཆོག་པར་ཁ་བསྐང་

བའི་གོས་ལ་རེ་བ་མེད་ན་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པ་ལས་ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀང་བིན་གིས་མ་

བརླབས་པར་ཞག་བཅུ་འདས་ན་འཆང་བའི་སང་ལྟུང་སྐྱེད་དེ་དཔེར་ན་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་ཚད་དུ་ཆོག་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཞག་བཅུ་འདས་ན་འཆང་བའི་སང་ལྟུང་སྐྱེད་པ་དང་འདྲའོ། །ཁ་བསྐང་བ་ལ་རེ་བ་ཡོད་ཀང་བིན་གིས་

བརླབ་པར་བ་བའི་ཆོས་གོས་གསུམ་ཚང་བར་ཡོད་པ་ཉིད་ན་ཡང་ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀང་ཆོག་པ་

དང་འདྲའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ཆོས་གོས་གསུམ་ཚང་བར་ཡོད་བཞིན་དུ་ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་པའི་གོས་རེད་ན་ཁ་

བསྐང་པའི་གོས་ལ་རེ་བ་ཡོད་ཀང་གོོས་དེ་བིན་གིས་མ་བརླབས་ཀང་ཞག་བཅུ་འདས་ན་འཆང་བའི་སང་ལྟུང་འབྱུང་

ངོ་། །གང་ལ་ཟླ་འཇོག་གི་སང་ལྟུང་འབྱུང་ཞེ་ན། སྔར་བསྟན་མ་ཐག་པ་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་ཁ་བསྐང་བ་རེ་བ་ཡོད་

ཅིང་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བའི་ཆོས་གོས་གསུམ་ཚང་བར་མེད་པ་ཉིད་དུ་ན་ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀི་གོས་དེ་

ནི་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་སུམ་ཅུ་འདས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་གི་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཤར་ན་ཟླ་འཇོག་གི་

སང་ལྟུང་སྐྱེད་པའོ། །འདི་ནི་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་བཅུ་འདས་པར་འཆང་དུ་གནང་ཡང་བིན་གིས་མ་

བརླབས་པར་ཞག་སུམ་ཅུ་འདས་པར་འཇོག་པར་མ་གནང་བའོ། །

གོས་སེར་པོ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ཁ་བསྐང་བའི་གོས་སྔོན་པོ་རེད་པར་རེ་བ་ལྟ་བུ་ཁ་དོག་རིགས་མི་མཐུན་

པ་དང་ལ་སོགས་པའི་སྒ་ནི་རྒྱུ་མི་མཐུན་པ་བསྡུས་ཏེ་བལ་གོས་གཞིར་གཞག་སྟེ་ཁ་བསྐང་པའི་གོས་རས་གོས་

རེད་པར་རེ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་རྒྱུ་ལས་རིགས་མི་མཐུན་པ་ནི་ཁ་བསྐང་པའི་གོས་སུ་ཆོག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

ནོ། །པས་རིགས་མི་མཐུན་པ་དེ་ལ་རེ་བས་རེ་བའི་གོ་མི་ཆོད་དེ། ཊིཀ་ལས། རིགས་མི་མཐུན་པ་འགྲུབ་པ་ཉིད་དུ་རེ་

བས་ནི་ཞག་སུམ་ཅུར་བཞག་སྟེ། ཞེས་སོ། །རིགས་མི་མཐུན་པ་དེ་རེད་པས་རེད་པའི་གོ་མི་ཆོད་དེ། ཊིཀ་

ལས། རིགས་མི་མཐུན་པ་ནི་མ་རེད་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་བསྟན་པའི་ཕིར་གོས་

དཀར་པོ་ཉིད་ནི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་རིགས་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་པ་ཉིད་

དོ། །གོས་དཀར་པོ་ནི་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །༸ཆོས་གོས་གསུམ་ཚང་བར་མེད་པའི་

དགེ་སློང་གིས་ཆོས་གོས་མི་ལངས་པའི་ཁ་གསག་གི་གོས་རེད་ནས་ཁ་བསྐང་བའི་གོས་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་ཏེ་གོས་

དེ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་བཞག་པ་ལས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་རོལ་ཏུ་ཁ་བསྐང་བའི་གོས་དེ་རེད་ཅིང་ཁ་བསྐང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བའི་གོས་ལ་རེ་བ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཞག་བཅུ་ཚན་གསུམ་པོ་གང་ལ་རེད་པའི་ཞག་བཅུ་པ་དེའི་ཞག་གངས་

དང་པོ་ལ་གོས་སྔ་མ་དེའི་ཞག་གངས་ཀི་བག་ཞད་ལ་གོས་ཕི་མ་དེ་སློན་པ་ཉིད་དེ་ཞག་ཤན་འབྱུང་བ་ཉིད་

བག་ལ་སློན་པ་ནི་གོས་ཞག་གངས་ཉུང་ཤོས་དེ་གོས་ཞག་མང་ཤོས་ཀི་ཞག་གངས་ཀི་བག་ཞད་ལ་སློན་པ་སྟེ་ཞག་

ཤན་འབྱུང་བའི་ཊིཀ་ལས། སྔར་བཞག་པ་དེའི་ཤན་གི་དབང་གིས་ཕི་མ་དེ་སྔ་མའི་བག་ལ་སླན་པ་ཉིད་ཡིན། ཞེས་

བཤད་དོ། །ཚེས་གཅིག་ལ་ཁ་གསོག་གི་གོས་རེད་ཅིང་ཚེས་ལྔ་ལ་ཁ་བསྐང་བའི་གོས་དེ་རེད་ན་ཞག་བཅུ་པ་དེའི་

དང་པོ་ཚེས་གཅིག་ནས་བརྩིས་པའི་ཞག་གངས་ཀི་བག་ཞད་ལ་གོས་ཕི་མ་དེ་སླན་པ་དེ་ཞག་ཤན་འབྱུང་བ་ཉིད་དེ་

ཞག་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་གོས་གཉིས་ཀ་ལས་ཞག་བཅུ་འཆང་བའི་སང་ལྟུང་བསྐྱེད་དེ་གོས་ཕི་མ་དེ་རེད་

ནས་ཞག་བཅུ་མ་ལོན་ཡང་སྔ་མ་དེ་ཚེས་གཅིག་ལ་རེད་པའི་ཞག་གངས་ཀི་བག་ཞད་ལ་བསླན་པས་ཞག་བཅུ་འཆང་

པའི་སང་ལྟུང་བསྐྱེད་པའོ་ཚེས་གཅིག་ལ་ཁ་གསོག་ཀི་གོས་རེད་ཅིང་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ཁ་བསྐང་བའི་གོས་དེ་རེད་ན་

ཞག་བཅུ་པ་བར་མ་དེའི་དང་པོ་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ནས་བརྩིས་པའི་ཞག་གངས་ཀི་བག་ཞད་ལ་གོས་ཕི་མ་དེ་སློན་པ་

ཉིད་དེ་ཞག་ཤན་འབྱུང་བ་ཉིད་དོ་ཞག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་གོས་གཉིས་ག་ལས་ཞག་བཅུ་འཆང་བའི་

སང་ལྟུང་སྐྱེད་དེ་གོས་ཕི་མ་དེ་རེད་ནས་ཞག་བཅུ་མ་ལོན་ཡང་གོས་སྔ་མ་དེ་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ནས་ཡོད་པའི་ཞག་

གངས་ཀི་བག་ཞད་ལ་བསླན་པས་ཞག་བཅུ་འཆང་བའི་སང་ལྟུང་སྐྱེད་པའོ་ཚེས་གཅིག་ལ་ཁ་གསོག་གི་གོས་རེད་ཅིང་

ཚེས་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་ཁ་བསྐང་བའི་གོས་དེ་རེད་ན་ཞག་བཅུ་པ་གསུམ་པ་དེའི་དང་པོ་ཚེས་ཉི་ཤུ་གཅིག་ནས་བརྩིས་པའི་

ཞག་གངས་ཀི་བག་ཞད་ལ་གོས་ཕི་མ་དེ་སློན་པ་སྟེ་ཞག་ཤན་འབྱུང་བ་ཉིད་དོ་ཞག་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པའི་སྐྱ་རེངས་

ཤར་ན་གོས་གཉིས་ཀ་ལས་ཞག་བཅུ་འཆང་བའི་སང་ལྟུང་སྐྱེད་དེ་གོས་ཕི་མ་དེ་རེད་ནས་ཞག་བཅུ་མ་ལོན་ཡང་གོས་

སྔ་མ་དེ་ཚེས་ཉི་ཤུ་གཅིག་ནས་ཡོད་པའི་བག་ཞད་ལ་བསླན་པས་ཞག་བཅུ་འཆང་བའི་སང་ལྟུང་བསྐྱེད་པའོ། ། 

༸བས་པས་གསར་པ་དང་རེད་པའི་གསར་པ་གཉིས་ལས་བས་པས་གསར་པ་ལས་སྟེ་ཟླ་བ་བཞི་

རིངས་པར་ལོངས་མ་སྤད་པས་གསར་པ་སྣམ་སྦྱར་གི་རིམ་པའི་ཚད་ཀི་མཐའ་ནི་ཉིས་རིམ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མོ། །གསར་པ་ལས་གདིང་བའི་ཡང་ངོ༌། །མཐའ་ནི་ཉིས་རིམ་མོ། །གསར་པ་ལས་བླ་གོས་དང་མཐང་

གོས་གཉིས་ཀི་རིམ་པའི་ཚད་ཀི་མཐའ་ནི་ཆིག་རྐང་ངོ་། །དུས་ཚིགས་ཟླ་བ་བཞི་རིངས་པར་ཡོངས་

སུ་ལོངས་སྤད་པའི་གོས་ལས་ནི་རིམ་པ་སྔར་ལས་ཉིས་འགྱུར་ཏེ་སྣམ་སྦྱར་དང་གདིང་བ་བཞིའི་རིམ་བླ་

གོས་གཅིག་མཐང་གོས་ཉིས་རིམ་དུ་བའོ། །བོར་བའི་ཕག་དར་ཁོད་ལས་བས་པའི་ཆོས་གོས་དག་ནི་

རིམ་པའི་ཚད་ངེས་པ་མེད་དོ། །ཇི་ཙམ་འདོད་པ་བའོ། །རིང་པ་རང་ཟད་པ་ཉིད་དང་དེངས་པ་སོ་སྐྱེས་

ཀི་བཤུད་པ་ལ་སོགས་པས་སབ་པར་གྱུར་པ་དང་འབུས་ཟོས་པ་ཅན་ཟད་ཉིད་ལ་ནི་རིམ་པ་ཅི་ཙམ་དགོས་པ་

རིམ་པའི་ཚད་སྔར་བསྟན་པ་ལས་ལྷག་པར་ལྷན་པ་དག་སྦྱར་རོ། །སྣམ་སྦྱར་ལ་སོགས་ཀི་རིམ་པའི་ཚད་

ལྷག་པར་སྦྱར་བ་ཉིད་དུ་མི་བའོ། །བས་ན་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་སོ། །

ཉེས་བས་དེར་མ་ཟད་ཀི་རིམ་པ་ལྷག་པར་99སྦྱར་ན་བིན་བརླབ་མ་འཆག་པས་ཞག་བཅུ་འདས་ན་འཆང་

བའི་སང་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀང་ཡིན་ནོ། །བིན་གིས་བརླབ་པའི་འོས་ཡིན་པས་རིགས་པ་ཅན་ཞེས་བ་

སྟེ་རིམ་པ་རིགས་པ་ཅན་སྣམ་སྦྱར་ཉིས་རིམ་ལྟ་བུ་དེས་ནི་བི་དོར་བ་བའི་ཆེད་དུ་དབོག་པར་འདོད་ན་བི་དོར་

བས་ནས་ཞག་བཅུའི་ནང་རོལ་ཏུ་ཆོས་གོས་འདི་ཉིད་དུ་སྦྱར་བར་བའོ་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

པར་བའོ། །སེམས་དེ་མ་སྐྱེད་པར་དབོག་པར་མི་བའོ། །ལོགས་སུ་ཕོག་པ་དེ་ལ་བིན་བརླབ་མེད་པས་

འཆང་ལྟུང་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དགག་པའི་བསླབ་བའོ། །དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་མ་བསྐྱེད་པ་གང་ཡང་རུང་

བས་ཆོས་གོས་ཀི་རིམ་པ་ལོགས་སུ་ཕོག་པ་དེ་ཉིད་དུ་མ་སྦྱར་བའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཞག་བཅུ་འདས་ན་རིམ་

པ་འཆང་བའི་སང་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །སྦྱར་ན་ནི་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །སྣམ་སྦྱར་གི་སྣམ་ཕན་དག་གི་གངས་ནི་དགུ་ཡན་ཆད། ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་མན་ཆད་དེ་བཅུ་

དང་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཟུང་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། །སྣམ་ཕན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དེ་ཡན་ཆད་ནི་

99   པར། <<ཊིཀ་(ཀ་༥༦༩)>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་༢༩༩)>>མར། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<ཞང་>>        
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཚེམ་བུ་སྟེ་ལྷན་པ་དེ་ལས་ལྷག་མི་བའོ། །སྣམ་ཕན་དགུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་དང་པོ་

གསུམ་ལ་ནི་དང་པོ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གི་གེགས་བུ་ཕེད་དང་གསུམ་པ་ཉིད་དོ། །སྣམ་ཕན་

བཅོ་ལྔ་པ་དང་བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅུ་དགུ་པ་སྟེ་གཉིས་པ་གསུམ་ལ་ནི་གེགས་བུ་ཕེད་དང་བཞི་པ་

ཉིད་དོ། །སྣམ་ཕན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་དང་རྩ་གསུམ་པ་དང་རྩ་ལྔ་པ་སྟེ་གསུམ་པ་ལ་ནི་གེགས་བུ་ཕེད་

དང་ལྔ་པ་ཉིད་དོ། །སྣམ་སྦྱར་དང་བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་དང་གསུམ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་

ཆེན་པོ་དག་ནི་ཚད་གཅིག་སྟེ་ཞེང་དུ་རང་གི་ཁྲུ་གསུམ་དང་ཆུར་ཁྲུ་ལྔ་དག་གོ །ཆོས་གོས་གསུམ་

ཆུང་ངུ་དག་གི་ཚད་ནི་ཞེང་དང་ཆུ་གཉིག་རབ་ཚད་ལས་ཁྲུ་ཕེད་ཕེད་ཕི་བའོ། །ཆོས་གོས་གསུམ་

འབིང་རྣམས་ཀི་ཚད་ནི་དེ་དག་གི་བར་མའོ། །མཐང་གོས་ཀི་ཚད་ནི་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོ་དང་ཆུར་ཁྲུ་

ལྔ་ཡང་ཡིན་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོ་དང་ཆུར་ཁྲུ་བཞི་ཡང་ཡིན་ནོ། །པུས་མོའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་དང་ལྟེ་བའི་

འཁོར་ལོ་གཅིག་སྟེ་འཁོར་ལོ་གསུམ་ཁེབས་པ་ཞེང་དུ་ཁྲུ་ཕེད་དང་དོ་ཆུར་ཕེད་དང་གསུམ་པ་ཉིད་ཡན་

ཆད་ཀང་རུང་ངོ༌། །རྡུལ་ཁྲུ་ལག་ཁྲུ་ལུས་ཁྲུ་གསུམ་ལས་འདིར་ཁྲུའི་དོན་ནི་རང་གི་ལུས་ཀི་ཆ་མཉམ་

པ་བདུན་དུ་ཕེ་བ་ལས་ཆ་གཉིས་ལུས་ལ་ལྟོས་ནས་ལག་པ་ཐུང་བའམ་རིང་བ་དེའི་ཚད་དུ་འདི་གསུངས་ཀི་

ལུས་དང་ལག་པའི་ཚད་དུ་འཚམ་པ་ལ་ནི་ལག་ཁྲུ་ཉིད་འདིར་ཡང་ཚད་ཡིན་ན་ལག་ཁྲུ་ནི་བརྐང་ཁྲུའམ་བསྐུམ་ཁྲུ་གང་

ཡིན་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས། གྲུ་མོ་ནས་གུང་མོའི་རྩེ་མོའི་བར། ཞེས་སོ། །ལུས་ཆེས་པས་མཐང་གོས་ཀི་ཚད་དེ་ཙམ་

གིས་ལུས་མི་གཡོགས་ལུས་མི་ཁེབས་ན་ལུས་དང་འཚམ་པའི་རལ་ག་དཔུང་བཅད་བས་ཏེ་ཁེབས་

པར་གཡོགས་པར་བའོ། །སྣེ་གཉིས་སྒོག་གུས་གདགས་ཤིང་སྤད་པའམ་བཙེམས་ཏེ་སྤད་པར་བའོ། །ཟླ་བས་

སང་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་བ་དེ་བས་ཀང་དམན་པ་ནི་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པ་བས་ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་བ་

དང་འདྲ་སྟེ་དཔེར་ན་གོས་ཁྲུ་གང་བ་དེ་ནི་ཁ་བསྐང་བ་ལ་རེ་བ་མེད་ཡོད་ཀིས་འཆང་འཇོག་གི་སང་བ་གཉིས་སུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འགྱུར་བ་ལྟར་གོས་ཁྲུ་གང་བས་ཆུང་བ་དེ་ཡང་ཁ་བསྐང་བ་ལ་རེ་བ་མེད་ན་འཆང་བའི་ཉེས་བས་དང་རེ་བ་ཡོད་ན་ཟླ་

འཇོག་གི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །དེའི་<<ཊི་>>དམིགས་བསལ་ནི་འཁོར་གསུམ་གི་

ཕེད་ཆུ་དང་ཞེང་གིས་མི་ཁེབས་པའི་གོས་ཁ་བསྐང་བ་ལ་རེ་བ་མེད་པ་ནི་ཟླ་འཇོག་ཏུ་གཏོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཁ་

བསྐང་བ་ལ་རེ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་དེས་ན་འཆང་བའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །གོས་

རུང་བ་མ་ཡིན་པ་རྔ་བལ་སོགས་པ་ཡང་ངོ༌། །རེ་བ་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །ཞུ་བ་ལས། གོས་

ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བཞག་པར་བགི་རུང་བ་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་ཏེ་གོས་མི་རུང་བ་ནི་རེ་བ་དང་བཅས་ཏེ་འཇོག་པ་བཀག་

པའོ་འོན་ཀང་རེ་བ་དང་བཅས་ཏེ་བཞག་ན་ནི། ཟླ་འཇོག་གི་ཞུ་བ་ལས། གོས་མི་རུང་བ་ནི་ཟླ་བ་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་

བཞག་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །གདོང་པ་ཕི་བའི་རས་གདོང་ཕིས་ཀུན་ནས་ཁྲུ་གང་<<ཞུ་ཊིཀ་

>>དང༌། ཆུ་ཚགས་ནི་ཀུན་ནས་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །དང༌། སྟན་འབམ་པོ་ནི་ནང་ཚངས་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྟན་གིང་པའོ། །དང༌། དྲེའུ་རྔོག་ཐགས་མ་ཁ་བོའི་ལ་སོགས་པ་ཡོ་བད་ཀི་གོས་ནི་

ཕོངས་པའི་དུས་སུ་མཁོ་བའི་གོས་རིན་ཆེན་པོ་<<ཞུ་ཊིཀ་>>བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དག་

གོ །༸རེ་བ་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་གོང་དུ་སྙེགས་ཏེ་ཟླ་འཇོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་གོས་དེ་རྣམས་ནི་ཁ་བསྐང་བ་

ལ་རེ་བ་དང་བཅས་ཏེ་བཞག་ཀང་ཟླ་འཇོག་ཏུ་མི་རུང་སྟེ་ཟླ་འཇོག་ནི་ཆོས་གོས་གསུམ་མ་ལོངས་པ་ཁོ་ན་ལས་བཅས་

པ་ཡིན་ལ་གོས་དེ་རྣམས་ནི་ཆོས་གོས་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞུ་བ་ལས། ཆོས་གོས་གསུམ་ཚང་ན་

གོས་གཞན་རེད་པ་ནི་ལོངས་ཀང་རུང་མི་ལོངས་ཀང་རུང་སྟེ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་ཞག་བཅུ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་

པས་སོ། །གདོང་ཕིས་ཆུ་ཚགས་སྟན་འབམ་གསུམ་ནི་ཞག་བཅུ་འདས་ན་འཆང་བའི་སང་བར་འགྱུར་ལ་དྲེའུ་རྔོག་ནི་

ཞག་བཅུ་འདས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་གི་སང་ལྟུང་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ་རུང་བའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར་<<ཊི་

>>རོ། །ཟླ་བས་སང་བ་ཞུ་བའོ། །ཟླ་བས་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ རབ་ཏུ་དབྱུང་བས་སྦྲུམ་མ་དབེན་པར་བཞག་གོ །གཞན་དུ་འདུག་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་

<<ཊི་>>རོ། །༸དབེན་པ་དེར་དགེ་སློང་མ་མི་འདུག་ན་དགེ་སློང་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཡལ་བར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མི་དོར་རོ། །དགེ་སློང་མ་སྦྲུམ་མ་དེ་ལ་དགེ་སློང་མ་གཞན་དག་གིས་ཟན་སྦྱིན་པར་བའོ། །དབེན་པར་

བཞག་སྟེ་བསོད་སྙོམས་ཀི་བེལ་བ་མེད་པར་གིས་ཤིག་<<ལུང>>། ༸འཁྲུར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡུལ་ཉེ་དུ་

མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ན་ཉེ་དུ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། ཕ་དང་མ་དག་གི་བདུན་པ་ཚུན་

ཆད་དེ་ལས་ཕའི་<<ཊི་>>བརྒྱུད་མའི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་མའི་བརྒྱུད་ཕའི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་

གང་ཡང་རུང་བ་སྔ་མ་གཅིག་ལས་ཕའམ་མ་གཅིག་པ་ལས་སྐྱེས་པ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ་ལྟ་བུ་

ཡང་ཕ་མ་དེ་དག་ལ་གཉིས་ཀ་དག་ཉིད་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་སྔ་མ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པ་ཉིད་དེ་མ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པ་

ཉིད་དང་ཕ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པ་ཉིད་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ནི་གཉེན་ཞེས་བ་ཞེས་པར་རང་འགེལ་ལས་སོ་ཉེ་དུ་ཡིན་

ནོ། །ཇི་སྐད་སྨས་པ་ལས་གཞན་པ་ནི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །

ཞུ་འགེལ་ལས། ཁོ་ཤུག་དག་ནི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་ཏེ་ཉེ་དུའི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཤད་དེ་རང་

གི་བུའམ་བུ་མོ་མེད་ནའོ། །འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་བའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་ལྟུང་བ་སྐྱེད་

པའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མིང་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ནི་མིང་ཤེས་

གཙོའོ། །ཞེས་བའོ་ཡེ་གི་ཉུང་བར་བ་བའི་ཕིར་མིང་དང་མིང་ཅན་དུ་བསེབས་པའོ། །༸འཁྲུར་འཇུག་པའི་ཡུལ་

གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། ཡུལ་དགེ་སློང་མ་ཉིད་དང་དགེ་སློང་མ་དེ་དགེ་སློང་རང་གི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་

ཉིད་དག་ལ་ཤེས་གཙོའོ། །འཁྲུར་འཇུག་གམ་འོག་མ་ལེན་པའི་སང་བ་ལ་ཡང་ཤེས་གཙོའོ་དགེ་སློང་མ་

ཉིད་དང་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དག་ལའོ་ཞེས་ལུང་ལས་དངོས་སུ་བྱུང་ངོ༌། །གང་བས་ན་འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་བར་

འགྱུར་ཞེ་ན། རང་གི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དགེ་སློང་རང་གི་ཆོས་གོས་རིང་པ་ནི་

མཚོན་པ་སྟེ་མི་གཙང་བ་ལ་སོགས་པས་གོས་པ་འཁྲུར་གཞུག་པར་འོས་པ་ཆོས་གོས་གསུམ་མམ་གསུམ་

པོ་དང་འདྲ་བའི་ཆོས་གོས་དང་གདིང་བ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་རང་གི་ངག་གིས་བསོ་བས་དགེ་

སློང་མ་ལ་འཁྲུར་འཇུག་གམ་ཚོས་འཚེད་དུ་བཅུག་གམ་ཆག་ཆག་ཏུ་བཅུག་པ་དག་ན་སང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལྟུང་སྐྱེད་པའོ། །བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དང་གཞན་གིས་ཆོས་གོས་འཁྲུར་གཞུག་པར་མི་འོས་པ་སྟེ་དྲི་མས་མ་

གོས་པའི་ཆོས་གོས་འཁྲུར་བཅུག་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཆོས་གོས་གསུམ་དང་གདིང་བ་སྟེ་བཞི་པོ་དེ་དག་ལས་

གཞན་སྔས་ནང་ཚངས་ཅན་ལ་སོགས་པའི་གོས་འཁྲུར་བཅུག་ན་ཉེས་བས་སོ་རང་གི་ངག་གིས་བསོ་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་

འཕིན་པ་དང་སྤིང་ཡིག་དང་ལག་བར་ལ་སོགས་པས་འཁྲུར་བཅུག་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ་ཞུ་བ་ལས་སོ། །༸ཆོས་གོས་

ཀི་ཕོགས་གཅིག་ལ་བས་པ་ཡང་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པའི་ལས་བས་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་གོས་ཀི་ཕོགས་

གཅིག་སྟེ་ཆོས་གོས་ཀི་ཐུ་བ་འཁྲུར་བཅུག་ན་ཡང་སང་ལྟུང་སྐྱེད་དེ་གོས་རིལ་པོ་འཁྲུར་བཅུག་པ་ལ་ནི་མི་ལྟོས་

སོ། །བ་བའི་ཕོགས་གཅིག་ལ་ལས་བས་པ་ཡང་ལས་བས་པ་ཉིད་དེ་འཁྲུ་བ་ཐ་ན་ཆུར་ཉུག་པར་བེད་དམ་འཚེད་པའི་

ཚེ་ན་ཚོན་དུ་ཉུག་པར་བེད་དམ་ཆག་པའི་ཐ་ན་ཐལ་མོ་སེབས་པར་བེད་ན་ཡང་སང་ལྟུང་སྐྱེད་<<ཊི་ལུང་>>དོ། །

༸བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་མ་དེས་ཆོས་གོས་འཁྲུ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་དེ་བས་པ་བས་པ་མཐར་ཐུག་པ་

ཉིད་ན་བེད་དུ་བཅུག་པའི་ལྟུང་བ་རོགས་པར་སྐྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་གི་བསྐོས་པ་ཙམ་ཁོ་ནས་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །བེད་དུ་བཅུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །འཁྲུར་བཅུག་པ་ལ་སོགས་པ་བསམས་པའི་འབས་བུ་

གྲུབ་པའི་མཐའ་མན་ཆད་ལུས་ཀི་རིག་བེད་དུ་མ་ཡོད་ཀང་སང་བའི་ལྟུང་བེད་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །འཁྲུ་

འཚེད་ཆག་པ་གསུམ་གང་རུང་གཅིག་བེད་ན་འབས་བུའི་མཐའ་མན་ཆད་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང་འཁྲུ་འཚེད་ཆག་པ་

གསུམ་ག་བེད་ན་སང་ལྟུང་གཅིག་ཏུ་མི་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན་ཚིགས་སུ་གྱུར་པ་གསུམ་པོ་འཁྲུ་བ་དང་འཚེད་པ་

དང་ཆག་པ་ཉིད་ལ་འབས་བུ་སང་བའི་ལྟུང་བེད་རྣམས་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །སྦྱོར་བ་གཅིག་གིས་

གསུམ་ཆར་བཅོལ་བའི་དབང་དུ་བས་སོ། །༸འཁྲུར་འཇུག་པ་དང་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་སྤོད་པ་ལ་

སོགས་པ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དོན་དང་འདུ་ཤེས་ཕད་

པ་ཉིད་ལ་ནི་རང་རང་གི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་རོགས་པར་སྐྱེད་པའོ། །དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་

པར་ཤེས་ཏེ་འཁྲུར་འཇུག་པའམ་ཆུ་སོག་ཆགས་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་ཤེས་ཏེ་སྤད་ན་དངོས་གཞི་རོགས་པ་ལྟ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བུའོ། །དོན་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དོན་དང་འདུ་ཤེས་མ་ཕད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་དང་ཉེ་

བ་སྟེ་ན་སད་པའོ། །དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་ལ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་འདུ་ཤེས་ཏེ་འཁྲུར་བཅུག་པའམ་ཆུ་སོག་ཆགས་མེད་པ་ལ་

ཡོད་པར་འདུ་ཤེས་ཏེ་ལོངས་སྤད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །

༸རང་རང་གི་གཞིའི་རྣམ་པ་མ་དོར་བའི་ཡིད་གཉིས་ནི་འོད་ལྡན་ལས་ངེས་པའི་འདུ་ཤེས་དང་

འདྲའོ། །སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་སྤད་ན་ནི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ལ་ཆུ་

སོག་ཆགས་མེད་པ་ལ་ཡིད་གཉིས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས་སྤད་ན་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་ཡིད་

གཉིས་ནི་འདུ་ཤེས་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་འདུ་ཤེས་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་ན་ངེས་པའི་འདུ་ཤེས་མ་ཡིན་ཡང་ཡིད་གཉིས་ཀི་འདུ་

ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཊིཀ་ལས་ཀང་། ཡིད་གཉིས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས་སྤད་ན། ཞེས་པས་སོ། །དགེ་འདུན་གི་ཁིམས་

སུ་བ་བ་གང་བས་པ་དེ་གང་ཟག་གིས་ཀང་བསྲུང་བར་བའོ། །གོ་བུར་དུ་འོངས་པས་ཀང་དགེ་

འདུན་གཉུག་མར་གནས་པའི་ཁིམས་སུ་བ་བ་དེ་ལས་མི་འགལ་བ་ཉིད་དུ་བའོ། །ཁིམས་སུ་བ་བ་ཡོད་

དམ་མེད་པ་ཉིད་དང༌། ཡོད་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་གོ་བུར་དུ་

འོངས་པ་དེས་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་ཡོད་མེད་དང་ཡོད་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གཉུག་མར་གནས་པ་ལ་དྲི་བར་

བའོ། །གང་གི་ཚེ་དྲི་ཞེ་ན། ཧ་ཅང་ཡུན་མི་རིང་བར་དྲི་བར་བ་སྟེ་ཡུན་རིང་པོ་འདའ་བ་མ་བས་པར་

རོ། །འཇུག་པའི་གནས་བཙལ་བ་དང་རས་བཞག་པ་དང་དེ་བསད་པར་དྲི་བར་<<ཊི་>>བའོ། །ཁིམས་སུ་བ་

ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་ནི་ཉེ་སེས་དགེ་འདུན་གི་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་བལ་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀིས་ལྟུང་བེད་

དུ་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན་དགེ་འདུན་གི་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་ལས་གཡོ་ཞིང་འདའ་བའི་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པར་མ་བཅས་པའི་ཕིར་རོ། །ཊིཀ་ལས། དགེ་འདུན་གི་ཁིམས་སུ་བཅའ་བའི་དབང་གིས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ལས་འདའ་བར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བས་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་

གོས་དང་དྲ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྷུང་བཟེད་གཞུག་<<ལྷ་>>པའོ། །དང་། ཕོར་བུ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྐོམ་གིི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྣོད་<<ལྷ་>>དང་སྐ་རགས་ལྷག་པ་འབུལ་བ་ན་དགེ་འདུན་གི་ཉེ་བར་བཞག་པའི་

དོན་དུ་སྟེ་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་གང་ཟག་གིས་ཀང་བླངས་བར་བའོ། །ལོངས་ལ་བླངས་ནས་ཀང་གཙུག་

ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སྤུངས་ཏེ་ཞོག་ལ་གང་དེས་བེལ་བའི་དགེ་སློང་དེ་ལ་སྦྱིན་པར་<<ལུང་>>བའོ། །དགེ་

སློང་དག་གིས་ཡོ་བད་ལྷག་པ་འདི་ཕོངས་པ་ཅི་བདེར་ཁེར་ཅིག་ཅེས་དགེ་འདུན་སྤིར་སྤུངས་ཏེ་བཞག་པ་དེ་ལྟར་

ཉེ་བར་བཞག་པ་ནི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་མེད་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་གིས་ཅི་དགར་

བསྐུར་རོ། །འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ བཤང་བ་ནི་ཕི་<<ཞུ་ཊིཀ་>>སའོ། །དང་། གཅི་བ་ནི་གཅིན་ནོ་<<ཞུ་ཊིཀ་

>>དང་། ལན་ལིན་ནི་གཏོར་ཁུང་དུ་གཏོགས་པའི་མི་གཙང་བའོ་<<ཞུ་ཊིཀ་>>དང་། འདམ་རབ་

ལ་སོགས་པས་མ་རུངས་པར་གྱུར་པས་བཀྲུ་བར་འོས་པ་འཁྲུར་འཇུག་པ་ལ་ཡན་ལག་གཞན་

ཚང་ན་ནི་ན་སད་པ་མེད་སང་ལྟུང་དངོས་གཞི་སྐྱེད་དོ། །རུང་བའི་སེལ་བ་ནི་དྲེའུ་རྔོག་དང་ཁིམ་པའི་

གོས་དང་ཆོས་གོས་དང་གདིང་བ་ཡིན་པའི་སེལ་བ་ནི་སྔས་ནང་ཚངས་ཅན་དང༌། འཚོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་

བིན་གིས་བརླབས་པའི་སེལ་བ་ནི་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དུ་རུང་བར་བས་པ་གོས་ལྷག་གི་སྔགས་ཀིས་བརྟགས་པ་

དང༌། བིན་<<ཞུ་ཊིཀ་>>བརླབ་མེད་པའི་ཕིར་སངས་པ་དང་རང་<<ཞུ་ཊིཀ་>>འབའ་ཞིག་གི་ཡིན་པ་

མེད་པའི་ཕིར་དགེ་འདུན་གི་ཆོས་གོས་རྣམས་འཁྲུར་འཇུག་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །འཁྲུར་

འཇུག་པའི་སང་བ་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་བའོ། །འདུལ་བའི་

མདོ་བམ་པོ་གསུམ་པ། །     ། ། 

༈ ལེན་པའི་སང་བའི་ཞར་ལ་འོངས་པ་བསྟན་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་མས་གོས་རིན་ཆེན་པོ་

བརེ་བའི་ཕིར་ནི་སྦྱིན་བདག་ལས་བླང་བར་བའོ། །འི་ལོངས་སྤད་པའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གོས་ལྕི་བ་

བརྟེན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ་པའི་དྭོགས་བཅད་དོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གོས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཟང་ངན་བརེ་བར་བའོ། །རྒྱལ་མཚན་བརེ་བའི་ཉེས་པའམ་གོས་འཚོང་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ་པའི་

དྭོགས་པ་བཅད་དོ། །གོས་ཀི་གངས་མི་མཉམ་ཡང་རིན་མཉམ་པས་སོ། །གོས་རིན་ཆེ་བ་གཅིག་དང་རིན་ཆུང་

བ་མང་པོ་བརེས་ཏེའོ། །༸རིན་མི་མཉམ་ཡང་ན་དགེ་སློང་མ་དེ་དགའ་བར་འགྱུར་<<ཊི་>>བ་ཉིད་ཀིས་

རིན་ཆུང་ངུས་ཀང་དགེ་སློང་མ་དེ་དགའ་བར་འགྱུར་བས་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་

སོ། །དགེ་སློང་མ་མི་དགའ་བ་མེད་པར་མགུ་བར་བས་ཏེ་བརེའོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །གང་བས་ན་ལེན་པའི་

སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་ལ་ལེན་ནའོ། །ཇི་ལྟར་ལེན་ན་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀིས་

སོ། །ཚིག་ལས་གཞན་པས་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ཞིག་ལེན་ན་ཞེ་ན། གོས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་ཕའི་དགེ་འདུན་ལ་གོས་འབུལ་བ་ལེན་པ་དང་དགེ་སློང་མ་ལ་དགེ་སློང་

གིས་ཆོས་ལེགས་པར་སྨ་བ་ལ་དགེ་སློང་མས་ཡོན་དབུལ་ལོ་ཞེས་ཕུལ་ན་གོས་བླངས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །དགེ་སློང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དགེ་ཚུལ་ཕོ་ཞིག་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་ཚེ་དེའི་ཡོ་བད་

དུ་དགེ་སློང་མས་གོས་བིན་པ་དང་ཆོས་གོས་བོར་རླག་བྱུང་བའི་དགེ་སློང་དག་གིས་དགེ་སློང་མ་ལ་གོས་

ལེན་པ་ལའོ། །ལྟུང་བ་མེད་དོ། །༸དགེ་སློང་མས་གོས་འབུལ་བ་ན་དགེ་སློང་གིས་མི་ལེན་ཏོ་ཞེས་ཕིར་སོང་བ་ལ་

དགེ་སློང་མ་དེས་བདག་ལ་དད་རས་འདི་ལྟ་བུ་མཆིས་ཀིས་བཞེས་ཤིག་ཅེས་བརོད་དེ་མདུན་དུ་བཞག་

ནས་མི་ལྟོས་པར་སོང་བ་ལ་བླངས་ན་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །དད་རས་ཞེས་པ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རེ་བདག་ཉིད་ཀི་

དད་པ་ཉིད་རས་ཡིན་ཏེ་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་གི་ནང་ནས་དད་པ་ཉིད་ནོར་རས་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་

རས་ནི་ནོར་རས་ཏེ་དད་པས་སྦྱིན་པའི་རས་རས་ཡུག་ལྟ་བུའོ་ཞེས་འཆད་དེ་བཤད་ལུགས་དེ་གཉིས་ནི་ཊིཀ་ལས་

བཤད་དོ། །ལེན་པའི་སང་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ མཐར་ཐུག་གོས་དེ་ལག་ཏུ་འོངས་པ་ཉིད་ན་དོན་<<ཊི་>>ལ་གྲུབ་པའི་བློ་སྐྱེ་བས་ཐོབ་

པ་ཉིད་དོ། །གོས་ཁེར་ཏེ་འོངས་པ་དེ་བདག་གི་མིག་གིས་བལྟ་བའི་ཉེ་འཁོར་དུ་འོངས་པར་གྱུར་པ་ནི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལག་ཏུ་འོངས་པ་དེའི་དང་པོའོ། །གོས་སློང་བ་ལ་སོགས་པའི་མཐར་ཐུག་ཀང་༸དགེ་སློང་མ་དང་གོས་དེ་ཐག་

རིང་སྟེ་ཉེ་བར་མ་གྱུར་པ་དགེ་སློང་གིས་ནོད་པ་སྟེ་ལེན་པ་ནི་སྦྱོར་བ་སྟེ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ཉིད་

ཐོབ་པ་ན་ཡང་ཉེས་བས་ཉིད་དོ། །དགེ་སློང་མ་དེ་སེམས་ཡངས་ཆེ་བ་སྟེ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དང་ཉོ་ཚོང་གི་ཐ་

སྙད་ཀི་དབང་མ་ཡིན་པ་སྟེ་རིན་མི་འཚལ་བར་འབུལ་གིས་བདག་ལ་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་

བ་ལྟ་བུ་ཉིད་དེ་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་ནི་གོས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཀིས་ལྷུང་བཟེད་སྦྱིན་པ་བསྡུའོ་

གསུངས་སོ། །ལ་ལྟུང་བ་མེད་པའི་སྦྱིན་ལེན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་བླངས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །༸དགེ་

སློང་མས་ནི་རེ་ཞིག་གི་སེམས་ཀིས་སམ་གཏན་དུ་སྦྱིན་པའི་སེམས་ཀིས་བིན་ཡང་རུང་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་རེ་ཞིག་

གི་གཡར་པོའི་སེམས་ཀིས་གོས་ལེན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་ལ་གོས་རིན་

གིས་བླངས་ནས་རིན་སྦྱིན་པ་བརེད་པ་ལའོ། །དེ་ལ་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་ལ་རིན་མ་བིན་པར་གོས་

བླངས་བ་ནི་ཡོད་མོད་ཀི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ལེན་པའི་སང་བའི་སྐབས་ཞུ་བའོ། །ལེན་པའི་སང་

བའོ། །     ། ། 

༈ གོས་སློང་བའི་སང་བ་འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། གོས་སློང་བའི་ཡུལ་མིའི་འགོ་བར་གཏོགས་

པ་ནི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་མི་མ་ཡིན་པ་ལས་གོས་བསླངས་ཏེ་ཐོབ་ན་ཡང་ཉེས་བས་སུ་ཟད་དོ་

གོས་སློང་བའི་ཡུལ་ཁིམ་པར་གྱུར་པ་ནི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། ཊིཀ་ལས། ཁིམ་པར་གྱུར་པ་

ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའོ། །ཞེས་སོ། །གོས་སློང་བའི་ཡུལ་དེ་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་གཉིས་ཀའི་དུས་ན་

སོག་དང་ལྡན་པ་ནི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་སྦྱོར་བའི་དུས་ན་སོག་ཆགས་དང་ལྡན་ཡང་མཐར་

ཐུག་གི་དུས་ན་སོག་དང་མི་ལྡན་ན་ནི་གོས་བསླངས་པ་དང་ཐོབ་ན་ཡང་ཉེས་བས་སུ་ཟད་དོ། །གོས་སློང་བའི་ཡུལ་ཉེ་

དུ་མ་ཡིན་པ་ནི་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་རང་གི་ཉེ་དུ་ལ་ཉེ་དུར་འདུ་ཤེས་

ཏེ་གོས་བསླངས་པ་དང་ཐོབ་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །༸འདིའི་འོག་མ་སློང་བར་རིགས་པ་དང་། སགས་པ་སློང་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་། སོ་སོ་ནས་སགས་པ་སློང་བ་དང་གསུམ་ལ་ཡང་ངོ༌། །དེ་ཉིད་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་ཇི་

ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་ན། གོས་འཕོགས་པ་དང༌། གོས་བརླག་པ་དང༌། གོས་མེས་འཚིག་པ་དང༌། གོས་

རླུང་གིས་ཁེར་བ་དང༌། གོས་ཆུས་ཁེར་བར་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་མེད་པས་ལྔ་པོ་དེར་མ་གྱུར་པའི་དགེ་

སློང་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའོ། །གོས་བསླངས་ན་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །ཐོབ་ན་

དངོས་གཞི་སང་ལྟུང་གི་བེད་པ་པོའོ། །ཅི་ཞིག་ཐོབ་ན་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་སོ། ། རང་འགེལ་ལས། ཚད་ཇི་

ཙམ་ཞིག་ཅེ་ན། མི་ཆུང་བའོ་ཞེས་སོས་ཏེ་ཆོས་གོས་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་ཚད་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་

སོ། །ཊིཀ་ལས། མི་ཆུང་བའོ་ཞེས་སྨས་ཏེ་ཆོས་གོས་རང་གི་ཚད་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ཀང་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་

ཁྲུ་གང་གི་ཚད་ལས་མི་ཆུང་བ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་པ་སྟེ་ཡན་ལག་འདི་དག་ཚང་ན་སང་བའོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་

བཤད་པ་དེ་གཟུང་བར་བའོ། །ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། རིན་ཐང་ལས་ནི་གོས་ཀར་ཤ་པ་ཎ་ལྔ་རི་

བ་བསླངས་ན་ལྔ་རི་བའི་གོས་ཐོབ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཀར་ཤ་པ་ཎ་བཅུ་རི་བ་ལ་སོགས་པ་བསླངས་ན་ཡང་

བཅུ་རི་བ་ལ་སོགས་པ་གང་བསླངས་པའི་གོས་དེ་ཐོབ་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཁ་དོག་ལས་ནི་གོས་སྔོན་པོ་

བླངས་ན་སྔོན་པོ་དེ་ཐོབ་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་སེར་པོ་ལ་སོགས་པ་བླངས་ན་ཡང་སེར་པོ་ལ་སོགས་པ་

གང་བསླངས་པ་དེ་ཐོབ་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཁྲུ་ཚད་ལས་ནི་གོས་ཁྲུ་ལྔ་པ་བསླངས་ན་ཁྲུ་ལྔ་པ་དེ་ཐོབ་ན་

སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཁྲུ་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་བསླངས་ན་ཡང་ཁྲུ་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་གང་བསླངས་པ་སྟེ་ཐོབ་

ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི་རིན་ཐང་ཀར་ཤ་པ་ཎ་ལྔ་རི་

བ་ལྟ་བུ་དང་། ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཁྲུ་ཚད་ཁྲུ་ལྔ་པ་ལྟ་བུ་ལས་རྣམ་པ་གང་དང་གང་

བསླངས་པའི་གོས་དེ་དང་དེ་ཐོབ་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །

ཊིཀ་ལས། ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའི་དབེ་བ་མ་བས་པར་སྤིར་བསླངས་པ་ན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཐོབ་ན་

ཡང་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །ཞེས་སོ། །༸ཀར་ཤ་པ་ཎ་ལྔ་རི་བའི་གོས་བསླངས་པས་གོས་ཀི་ངོ་བོ་གཞན་ཀར་ཤ་པ་ཎ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དྲུག་རི་བ་ཐོབ་པའམ་གོས་སྔོན་པོ་བསླངས་པས་གོས་གཞན་སེར་པོ་ཐོབ་པའམ་ཁྲུ་ལྔ་པའི་གོས་བསླངས་པས་གོས་

གཞན་ཁྲུ་དྲུག་པ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་གང་བསླངས་པ་དེ་མ་ཐོབ་པར་མ་བསླངས་པའི་གོས་གཞན་ཐོབ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་

ན། གོས་གང་དང་གང་བསླངས་པ་དེ་ལས་གཞན་ལ་གོས་ལྷག་པ་ཐོབ་པ་ནི་གོས་ལྷག་མ་དེ་ཐོབ་པའི་ཆ་ནས་

ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ལྷག་པ་ཐོབ་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྷག་པ་མ་བསླངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ལུང་རྣམ་

འབེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། དགེ་སློང་གིས་ཀར་ཤ་པ་ཎ་ལྔ་རི་བའི་གོས་སློང་བར་བེད་

ཅིང་ལྷག་པ་ཐོབ་ན་ལྔ་རི་བ་དེ་སློང་བ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་ལྷག་པ་ཐོབ་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་བཅུ་རི་བ་དང་ལྔ་

བཅུ་རི་བ་སློང་ཞིང་ལྷག་པ་ཐོབ་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་གིས་སྔོན་པོ་སློང་བར་བེད་པ་ན་སེར་པོ་ཐོབ་ན་

སྔོན་པོ་སློང་བ་དེ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་སེར་པོ་ཐོབ་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་སེར་པོ་དང་དམར་པོ་སློང་བ་ན་དེ་ལས་

གཞན་ཐོབ་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་དགེ་སློང་གིས་ཁྲུ་ལྔ་པ་སློང་བ་ན་ལྷག་པ་ཐོབ་ན་ཁྲུ་ལྔ་པ་སློང་བ་དེ་ལ་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར་ལ་ལྷག་པ་ཐོབ་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཁྲུ་བཅུ་པའམ་ལྔ་བཅུ་པ་སློང་བ་ན་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་ཀང་ལྷག་པ་ཐོབ་

པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རྣམས་ནི་གཞན་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་

ཞེས་པའི་མདོ་འདིའི་ཁུངས་ཡིན་ལ་སློང་བ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རྣམས་ནི་བསླངས་ན་ཉེས་བས་

ཀིའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེས་བསྡུས་སོ། །རས་མ་དང་ཁ་ཚར་དག་སློང་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་དག་སློང་

ནའོ། །ཁ་ཚར་བསླངས་པར་རས་མ་ཐོབ་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྐུད་པའི་གྲུ་གུ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང་སྤུན་སྤི་ཚད་ཁྲུ་

གང་ཡན་100ཆད་ནས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ཆོས་གོས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ལོངས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཙམ་སློང་ཞིང་

ཐོབ་པ་ལ་ནི་ན་སད་པ་ཉེས་བས་ཉིད་དོ། །རྒྱུ་སྤུན་དེའི་རྒྱུའི་རང་བཞིན་བལ་དང་རས་བལ་ལ་སོགས་

པ་ནི་རྒྱུ་སྤུན་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་བལ་དང་རས་བལ་སློང་ན་ཉེས་བས་སྐྱེད་པའོ། །གོས་ཁྲུ་གང་གི་རྒྱུར་ལོངས་པ་ལྟ་

བུའི་བལ་སློང་ན་ཉེས་བས་སོ་བལ་ཉུང་ངུ་ཅུང་ཟད་སློང་བ་ནི་རས་མ་དང་ཁ་ཚར་དག་སློང་ན་ལྟུང་མེད་དུ་གསུངས་པ་

100  ཡན། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<མཚོ་(༤༨༡)>>མན། <<མ་>><<སེར་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་མཚུངས་པར་སེམས་པས་སོ། །སློང་བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ ཆོས་གོས་མེད་པ་ཉིད་ལས་ཡོད་པའི་བློ་ཅན་མ་ཡིན་ཞིང་ཆོས་གོས་ཉོ་བའི་རིན་མེད་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས་ནི་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བའི་ཆོས་གོས་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་བཅུ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་མེད་ན་

དགེ་སློང་གིས་ཆོས་གོས་སློང་བའི་ཚད་ལས་མ་ལྷག་པར་སློང་བ་ཆོས་ཅན་ཆོས་གོས་སློང་བའི་ལྟུང་བ་མི་སྐྱེད་དེ་

ཆོས་གོས་སློང་བར་རིགས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཉིད་དོ། །ཊིཀ་ལས། ཆོས་གོས་བཅུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གི་

ནང་ནས་གང་དང་གང་མེད་པ་དེ་དང་དེ་སློང་བར་རིགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའང་སྦྱིན་བདག་མང་

པོ་ལ་ཁ་བཀམ་སྟེ་སློང་ན་ཆོས་གོས་བཅུ་གསུམ་པོ་གང་དང་གང་མེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་སློང་དུ་གནང་གི་སྦྱིན་བདག་

སོ་གཅིག་ལ་ནི་ཆོས་གོས་ཟུང་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་སློང་བ་བཀག་གོ །བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བའི་ཆོས་གོས་

གསུམ་ཡན་ཆད་མ་ཚང་བ་དེ་ནི་སློང་བར་རིགས་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །ཟུང་བསླང་

བར་བ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཟུང་གི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། ཁིམ་པའི་སྟོད་གཡོགས་ཆེ་ཚད་

ནི་རས་ཡུག་ཆེན་སིད་དུ་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་པའོ། །ཞེང་དུ་ནི་ཁྲུ་གསུམ་པའོ། །༸ཁིམ་པའི་སད་

གཡོགས་ཆེ་ཚད་ནི་རས་ཡུག་ཕན་སིད་དུ་ཁྲུ་བདུན་པ་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོ་པའོ། །ཁིམ་པའི་སྟོད་

གཡོགས་ཆེ་ཚད་ནི་ཆུ་ཞེང་དུ་ཁྲུ་ཕེད་དང་ལྔ་དང་ཕེད་དང་གསུམ་ཡིན་ལ་ཁིམ་པའི་སད་གཡོགས་ཆུང་ཚད་ནི་འཁོར་

གསུམ་ཁེབས་པ་སྟེ་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་གི་སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་ཀི་ཆེ་ཚད་ནི་སྣམ་

སྦྱར་དང་ཤམ་ཐབས་ཀི་ཚད་ཀི་རིམ་པ་སྔར་ཟླ་འཇོག་གི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་བསྟན་པའོ། །རིམ་པ་

ཇི་སྐད་བསྟན་པའོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རིམ་པ་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ཞེས་<<ཊི་>>སོ། །

༸སྦྱིན་བདག་སོ་གཅིག་ལ་གོས་ཇི་ཙམ་སློང་དུ་གནང་ཞེ་ན། སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་ཟུང་བསླང་

བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ཟུང་བསླང་བར་བ་བ་དེ་ཡང་ཁིམ་པའི་ཟུང་ངམ་དགེ་སློང་གི་ཟུང་གང་ཡང་རུང་

བའོ། །བསླང་དུ་གནང་བའི་ཚད་གོས་ཟུང་གཅིག་པོ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ནི་སྦྱིན་བདག་སོ་གཅིག་ལ་བསླང་



  203  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །སྔ་མ་ཁིམ་པའི་སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་ཐོབ་ན་མཐའ་ཚད་ཐོབ་པ་ལ་

རང་ཚད་ཁ་བསྐང་བ་ཡང་ངོ་། །བསླང་བར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཁིམ་པའི་སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་

ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་ན་ལྷག་པ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གི་ཆོས་གོས་ཟུང་གི་ཚད་ལས་

མ་ལྷག་པ་ནའོ། །ཕི་མ་དགེ་སློང་གི་སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་ཐོབ་ན་སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་དེ་ལས་

ལྷག་པ་སྦྱིན་བདག་ལ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །མདོ་འདི་གཉིས་ལ་བཤད་ལུགས་གཉིས་ཡོད་དེ་

བསླང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་སློང་བ་ལ་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་རང་འགེལ་ལས་བཤད་ཅིང་། 

ཊིཀ་ལས་ཀང་བསླང་བར་མི་འོས་པའི་གོས་རྔ་བལ་ལ་སོགས་པ་བསླངས་ན་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་ཕ་མོོའོ་

ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀའི་ལུགས་སོ། །གོས་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཐོབ་ན་ཉེས་བས་ཀི་དངོས་གཞི་སྟེ་ཉེས་

བས་ལྕི་བའོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་པའོ། །ཞེས་སོས་ན་བསླངས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། བསླང་བར་བ་

བ་མ་ཡིན་པ་གོས་ཟུང་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་བླངས་ན་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སོ། །གོས་ཟུང་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་དེ་ཐོབ་

ན་སང་ལྟུང་གི་དངོས་གཞིའོ་ཞེས་འགེལ་པ་པྲཛྙཱ་ཀ་ར་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་བཤད་དོ། །༸ཞེས་སོས་ན་མ་བིན་ན་

ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྦྱིན་པར་བ་བ་མི་སྦྱིན་ན་ཡང་ངོ་། །དངོས་གཞི་དེ་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །སློང་བར་རིགས་པའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ གོས་འདི་དགེ་སློང་ལ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྦྱིན་བདག་གི་བསམ་པས་སགས་པ་སྟེ་བསྔོ་བ་དགེ་སློང་ལ་

དངོས་སུ་མ་ཕུལ་བར་རང་ལ་སགས་པ་དགེ་སློང་གིས་ཤེས་པ་ནི་མ་སགས་པ་གོས་སློང་བ་སྔར་བསྟན་

པ་དང་འདྲ་སྟེ་སློང་བ་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་ཐོབ་པ་ན་དངོས་གཞིའོ། །སགས་པ་དགེ་སློང་གིས་མི་ཤེས་པ་

དེ་ཉིད་སློང་ན་སགས་པ་སློང་བ་ལས་གཞན་གི་སློང་བ་ཡིན་ནོ། །གོས་སློང་བའི་ཉེས་བས་ཡིན་པར་རིག་

པར་བའོ། །སགས་པ་སློང་བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ ཁིམ་བདག་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀི་གོས་གཉིས་སོ་སོ་ནས་སགས་པར་ནུས་པ་སྦྱིན་པར་བེད་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྤུངས་ཆེ་བ་ཡང་ངོ་། །སགས་པ་མ་ཕུལ་བར་ཤེས་པ་ནི་མ་སགས་པ་དང་འདྲའོ་དེ་ཉིད་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །ཆོས་གོས་གཉིས་སོ་སོ་ནས་སགས་པ་དེ་ཐོབ་ན་སྦྱོར་བ་གཅིག་པའི་ཕིར་ཆོས་གོས་སོ་

སོ་ཞིག་ཐོབ་ན་དེ་ལྟ་ནའང་ལྟུང་བ་གཅིག་ཉིད་དོ། །གོས་སློང་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་སློང་བ་དང་རས་ཆེན་ཐོབ་པ་

ལ་ཡང་དེ་བཞིན་<<ཊི་>>ནོ། །༸གེང་གཞི་ལས་ཁིམ་བདག་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀི་རས་ཡུག་རེ་རེ་སོ་སོ་ནས་

སགས་པ་སློང་བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ རང་འགེལ་ཊིཀ་ལས། ཅི་ཞིག་བས་ན་བསྐུར་བའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། བསྐུར་བ་སྟེ་སྦྱིན་བདག་

གིས་ཕོ་ཉའི་ལག་ཏུ་བསྐུར་བ་གསེར་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གིས་རེག་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དགེ་སློང་གི་

ཆོས་གོས་ཀི་རིན་སངས་ནས་ཏེ་གོས་རུང་བ་དུས་སུ་རེད་ན་ནི་ལེན་མོད་ཀི་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་མི་རུང་

ངོ་། །ཞེས་སངས་ནས་འོ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་ཞལ་ཏ་བེད་པ་འགའ་མཆིས་སམ་ཞེས་ཕོ་ཉ་དེས་དགེ་སློང་ལ་

ཡོངས་སུ་དྲི་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ཞིང་དགེ་སློང་དེས་ཕོ་ཉ་ལ་ཞལ་ཏ་བེད་པ་ནི་མི་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་

ཏེ། དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དེས་ཞལ་ཏ་བེད་པ་ག་ལ་བ་དེར་ཕིན་ནས་ཁེད་ཀིས་གོས་ཀི་རིན་འདི་དག་གིས་གོས་རུང་བ་ཉོས་

ལ་དགེ་སློང་ལ་དུས་སུ་བསྐོན་ཅིག་ཅེས་བསོ་ཞིང་དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དེས་དགེ་སློང་ག་ལ་བ་དེར་འོངས་ནས་དགེ་སློང་

ལ་སྨས་པ་ཇི་སྐད་སྨས་ཞེ་ན། སྔར་བྱུང་བའི་མཐའའི་ལོ་རྒྱུས་རེས་སུ་བརོད་པ་སྟེ་བདག་གིས་གོས་

ཀི་རིན་རྣམས་ཞལ་ཏ་བེད་པ་ལེགས་པར་གཏད་ཟིན་གིས་དེའི་གན་དུ་བཞུད་ཅིག་དང་དེས་ཁོད་ལ་གོས་རུང་བ་དུས་

སུ་བསྐོན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པའི་སྔར་བས་པ་ནི་དྲི་བ་ཡོངས་སུ་དྲི་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ཞིང་བསྟན་ཏེ་བསོ་

ཞིང་སྨས་པ་བྱུང་མཐའ་བརོད་པ་དང་དེ་རྣམས་སྔར་བས་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་སྔོན་དུ་སོང་བའི་ཞལ་ཏ་བེད་པ་ལ་

དགེ་སློང་གིས་བདག་གོས་འདོད་དོ་ཞེས་བསྐུལ་བར་གྱུར་ནའོ། །ལན་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་དང་དུ་ལེན་ན་སང་

བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །

རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ཀང་ཅི་ཞིག་བས་ན་བསྐུར་བའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དྲི་བ་སྔོན་དུ་བཀོད་པ་ན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཞུང་འདི་ནི་སང་ལྟུང་སྐྱེད་པའི་གཞུང་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གིས་བསྐུལ་བའི་ཚིག་སྨས་ཀང་ཞལ་ཏ་བ་དེ་གཉིད་ལོག་

པའམ་ར་རོའམ་འོན་པ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གིས་བར་མ་ཕད་ཅིང་གོ་བ་སྟེ་གོས་བ་བར་གོ་བར་བེད་མ་ནུས་པ་

ཉིད་ན་བསྐུལ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ལན་ཅིག་བསྐུལ་བས་གོས་ཐོབ་པར་མ་གྲུབ་ན་ལན་གཉིས་

སུ་ཡང་ངོ་། །བསྐུལ་བར་བའོ། །ལན་གཉིས་བསྐུལ་བ་དེས་ཀང་མ་གྲུབ་ན་ནི་ལན་གསུམ་དུ་ཡང་

ངོ་། །བསྐུལ་བར་བའོ། །ཚིག་གིས་ལན་གསུམ་བསྐུལ་བས་གོས་ཀི་རེད་པ་དེ་མ་གྲུབ་ན་དེའི་འོག་ཏུ་གོས་

འདོད་དུ་འོངས་བར་གོ་བར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་དེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་ཞལ་ཏ་བེད་པ་དེ་གང་ན་

འདུག་པའི་གནས་ཀི་ས་ཕོགས་སུ་ཅང་མི་སྨ་བར་བསད་པར་བའོ། །བསྐུལ་བསད་དྲུག་པོ་དེ་དག་གིས་

གོས་ཀིས་རེད་པ་མ་གྲུབ་ཅིང་རེ་བ་མེད་པར་གྱུར་པ་ན་སྦྱིན་པར་བེད་པའི་སྦྱིན་བདག་དེ་<<ཊི་>>ལ་

ཞལ་ཏ་བེད་པས་བདག་ལ་ཅི་ཡང་མ་བིན་གིས་ཁོད་ཉིད་ཤེས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་བསྒག་པར་བའོ། །སྦྱིན་

པར་བེད་པ་ལ་བསྒག་པ་དེ་ལྟར་སྦྱིན་བདག་ལ་གོས་ཀི་རེད་པ་དེ་སངས་པར་གྱུར་ཟིན་པ་ན་ཞལ་ཏ་བེད་

པས་དགེ་སློང་ལ་གོས་འབུལ་བར་བེད་ན་ཅི་ལྟ་བུ་ལས་བསླང་ཞེ་ན། ཁོ་བོས་སྦྱིན་བདག་ལ་བསྒགས་ཟིན་ཏོ་

ཞེས་རེད་པ་དེ་སངས་ཟིན་པ་སྨས་ཏེ་དེའི་འོག་ཏུ་ཞལ་ཏ་བེད་པས་སྨས་པ་གོས་འདི་ལོངས་ཤིག་བདག་གིས་

སྦྱིན་པར་བེད་པའི་སེམས་བསྡུ་བར་བའོ་ཞེས་སེམས་བསྡུ་བར་རེས་སུ་སྒྲུབ་པར་ཁས་

ལེན་པ་ལས་དགེ་སློང་དེས་གོས་དེ་དག་བླང་བར་བའོ། །གང་བས་ན་བསྐུར་བའི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་

ན། བསྐུལ་བ་གསུམ་དང་བསད་པ་གསུམ་སྟེ་བསྐུལ་བསད་དྲུག་ལས་ལྷག་སྟེ་བསྐུལ་བ་གསུམ་དང་བསད་

པ་བཞི་བས་སམ་བསྐུལ་བ་བཞི་དང་བསད་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བས་པ་དག་<<ཊི་>>གམ་མ་ལྷག་ཀང་

ཁས་མ་བླངས་ནའོ། །སྟེ་ཞལ་ཏ་བས་སྦྱིན་བདག་གི་སེམས་བསྡུ་བར་ཁས་མ་བླངས་ནའོ། །བསྐུལ་བསད་

དྲུག་ལས་ལྷག་པ་དེ་ཙམ་གིས་སང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་གོས་བསླངས་ཏེ་ཐོབ་ནའོ། །སྦྱིན་བདག་

དང་ཕོ་ཉ་དང་ཞལ་ཏ་བེད་པ་སྟེ་གསུམ་ཆར་མི་ཉིད་དང་གསུམ་ཆར་ཁིམ་པ་ཉིད་ཡིན་ན་སང་ལྟུང་

རོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །གཞན་དུ་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །སྨས་པ་བྱུང་བའི་མཐའ་རེས་སུ་བརོད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་ཞེས་སོས་ན་མ་སྨས་པར་བསྐུལ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་ལ་ཕོ་ཉས་བྱུང་མ་ཐག་རེས་སུ་བརོད་པ་མ་སྨས་

པར་དགེ་སློང་གིས་ཞལ་ཏ་བེད་པ་ལ་བསྐུལ་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཆོས་གོས་ཀི་རིན་སངས་ནས་ཞེས་སྨོས་ན་མ་

སངས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་ཆོས་གོས་ཀི་རིན་གསེར་དང་དབིག་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གིས་ལེན་དུ་མི་

རུང་སྟེ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གིས་མ་སངས་པར་ལེན་ན་ཉེས་བས་སོ་བསྐུལ་བསད་དྲུག་གིས་མ་གྲུབ་

སྟེ་སྦྱིན་བེད་ལ་བསྒགས་ཟིན་པ་ན་ཞལ་ཏ་བེད་པས་དགེ་སློང་ལ་གོས་སྦྱིན་པར་བེད་པ་ན་ཁོ་བོས་འདི་སྦྱིན་བདག་ལ་

སངས་ཟིན་གིས་ཁིམ་བདག་ཉིད་ལ་བིན་ཅིག་ཅེས་མ་སངས་པར་ལེན་པ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་མ་སངས་

པ་ལ་ཉེས་བས་གཉིས་སྐྱེད་པའོ། །མ་སངས་པ་ལའོ་ཞེས་པ་འདིས་ཉེས་བས་དེ་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་

ཏེ་རང་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །༸ཡོངས་སུ་དྲི་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ཞིང་ཞེས་སོས་ན་མ་དྲིས་པར་སྟོན་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་

ན། མ་དྲིས་པར་དགེ་སློང་གིས་ཕོ་ཉ་ལ་ཞལ་ཏ་བེད་པ་སྟོན་ན་ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །མ་གྲུབ་ན་སྦྱིན་

པར་བེད་པ་ལ་བསྒག་པར་བའོ་ཞེས་སོས་ན་མ་བསྒགས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་ཞལ་ཏ་བེད་པའི་ལག་ནས་

གོས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་མེད་པ་ཉིད་ན་སྦྱིན་པར་བེད་པ་ལ་མ་སྦྲན་ན་ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ་། །བསྐུར་

བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ནང་ཚངས་ཅན་དང་གིངས་པའི་སྟན་བཅང་བར་བའོ། །གང་བས་ན་

སིན་བལ་གི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། སིན་བལ་སིན་བུ་ལས་བྱུང་བའི་བལ་གི་སྟན་དགེ་སློང་རང་གིས་བཟོ་

བས་སམ་གཞན་ལ་བཅོལ་ཏེ་བེད་དུ་བཅུག་ནའོ། །སྟན་ལ་ནི་དེར་དགོས་པའི་སིན་བལ་མཐའ་དག་

བཀམ་པ་སྟེ་བཏིང་བ་ཉིད་འདི་ཙམ་བས་པ་ལ་དངོས་གཞི་སྐྱེད་པའོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །དེ་ལྟར་

བཀམ་པ་ཉིད་དེ་ནི་སྟན་བེད་པ་མཐར་ཐུག་སྟེ་བས་ཟིན་པའི་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །མདོ་འདིས་ནི་སིན་བལ་

འབའ་ཞིག་ཆ་གཉིས་དང་ལོ་དྲུག་སྟན་དང་བཞིའི་མཐར་ཐུག་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་སྟེ། སྐབས་འདི་ཉིད་ཀི་རང་འགེལ་

ལས། གདིང་བ་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀི་དང་པོའོ། །ཞེས་སོ། །༸སིན་བལ་གི་སྟན་གཞན་གིས་བས་ཟིན་པ་རེད་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བདག་གིར་བེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤོད་པ་དང༌། རིང་པའི་བི་དོར་མངོན་པར་འདུ་བེད་

པ་དག་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། མ་དག་པ་གསོལ་བར་མི་བའོ་རང་དག་རྟོག་ཏུ་

འདོང་བར་བའོ་ཡང་ན་དགེ་སློང་བསྐོས་པ་དག་གོ་སྟན་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་སྔར་ཁང་པའི་སྐབས་སུ་འདྲ་བར་

བསྟན་པ་དག་འདིར་ཡང་དྲངས་བར་བ་སྟེ་ལོ་དྲུག་སྟན་གི་གནང་བ་ཞུ་བ་པོས་སྟན་དེ་ལ་རྟོག་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་

དག་གིས་གང་བ་བ་དེ་བརོད་པར་བའོ། །སིན་བལ་གི་སང་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 

༈ བལ་དཀར་པོའམ་ཤ་ནའམ་ཁོབ་བལ་ལ་སོགས་པའི་རས་ཉུང་ངུ་དང་སིན་བལ་མང་ཤོས་སུ་

བསེས་ཏེ་སྟན་བེད་པ་ཉིད་ན་ལྟུང་བ་ན་སད་པ་ཉེས་བས་ཉིད་དོ། །དེ་ནི་སྟན་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་ནོ། །༸སིན་བལ་གི་རས་གསར་པ་ལས་ཉམས་པ་སིན་བལ་རིང་པ་ཉིད་ལ་སྟན་བེད་ན་ཡང་

ངོ་། །ན་སད་པ་ཉིད་དོ་དེ་དང་བསེས་ཏེ་བེད་ན་ཡང་ན་སད་པ་ཉིད་དོ། །སིན་བལ་གི་སང་བ་ཞུ་

བའོ། །སིན་བལ་གི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ ལུག་གི་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་དག་གོ །ལས་སྟན་བས་སམ་བེད་དུ་བཅུག་ན་སང་

བར་འགྱུར་རོ། །ཁ་བསྒྱུར་བའི་ནག་པོས་ཀང་ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གིས་ནག་པོས་

སོ། །གཞན་གིས་མ་ཡིན་ནོ། །ནག་སིང་སིང་པོ ་ནི ་ཡག་ལག་ཏུ་མི ་དགོས་ཏེ ་ལུག་གི་བལ་སྔོན་པོ ་

དང༌། འདམ་ཁ་དང༌། ཁམ་པ་དག་ཀང་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་དང་འདྲ་བ་དེ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་སྟེ་བལ་

ནག་པོ་འབའ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ནི་བལ་

ནག་པོར་གཏོགས་པ་དེ་ཉིད་དོ་ཞེས་ཀང་རིགས་ཏེ། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་ཅེས་བ་བ་ནི་ནག་

པོ་བཞི་སྟེ་རང་བཞིན་གིས་གནག་པ་དང་སྔོ་བས་གནག་པ་དང་འདམ་ཁ་དང་ཁམ་པའོ། །ཞེས་སོ། །བལ་ནག་པོ་

འབའ་ཞིག་གི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། དགེ་སློང་གིས་སྟན་གསར་པ་བེད་ན་ཕེད་ནི་ལུག་བལ་ནག་པོ་ལས་བས་ཕེད་ནི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དཀར་པོ་དང་ཁོབ་བལ་ལས་བའོ། །ཞེས་དེ་ལྟར་བསེས་པའི་སྟན་ནི་གནང་བ་ལས་ལུག་གི་བལ་ནག་པོ་དེ་དག་

སྟན་རིལ་པོའི་ཕེད་པས་ལྷག་པ་ཉིད་ན་ཆ་གཉིས་བསེ་བའི་སང་བའི་སང་བའོ། །ཆ་གཉིས་བསེས་པའི་སྟན་

གནང་བའི་ཚད་ནི། སྟན་གི་ཕེད་བལ་ནག་པོ་ལ་བ་ཞིང་ཕེད་ནི་བལ་དཀར་པོ་དང་ཁོབ་བལ་དག་ལས་

བ་སྟེ་དེ་གཉིས་ཀང་ཆ་མཉམ་པ་བཞི་ཆ་དང་བཞི་ཆ་ཉིད་དུ་བའོ། །སྟན་རངས་པ་གཅིག་གི་རྒྱུའི་ཕེད་ནི་

ལུག་བལ་ནག་པོ་བཞི་ཆ་ནི་དཀར་པོ་བཞི་ཆ་ནི་ཁོབ་བལ་ལ་སྤིར་བསེས་ཏེ་གིངས་པར་བའི་སྟན་ཕེད་ནག་པོ་བཞི་ཆ་

དཀར་པོ་བཞི་ཆ་ཁོབ་བལ་གི་ཁ་དོག་ལས་ཁ་བོར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་སོ། །༸དཀར་པོ་

དང་ཁོབ་བལ་གི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། ལུག་གི་གོ་དང་རྒྱབ་དང་གཉའ་བ་ནས་སྐྱེས་པ་ནི་ཁ་དོག་

དཀར་པོར་འདུག་ན་སྔ་མ་བལ་དཀར་པོའོ། །ལུག་གི་མགོ་དང་རྐང་པ་དང་ལྟོ་བ་ནས་སྐྱེས་པ་ནི་

ཕི་མ་ཁོབ་བལ་ཞེས་བའོ། །ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་སྟན་གི་བཞི་ཆ་གཉིས་བལ་ནག་དང་བཞི་ཆ་གཉིས་དཀར་པོ་

དང་ཁོབ་བལ་བསེ་བ་ནི་ཆ་གཉིས་བསེ་བ་སྟེ་ཆ་གཉིས་བསེ་བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ ཆུ་དཀྱུས་དང་ཞེང་གཉིས་ཀར་སྟན་གི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དགེ་སློང་དེ་དག་

གིས་:གཅད་པར་101བའོ། །སྟན་གི་ཚད་ལས་ཆུང་སྟེ་ཆུར་ཐུང་བ་ཉིད་དང་ཞེང་དུ་དོག་པ་ཉིད་ཞེང་

ཆུང་བ་ཉིད་དག་ནི་ཚད་དུ་ལོངས་པར་བསྐྱེད་པར་བའོ། །སྟན་དེ་རལ་ན་བཙེམ་པར་བའོ། །སྟན་

དེ་བུ་རོལ་དུ་གྱུར་ཏམ་དེར་མ་གྱུར་ཀང་ཤ་ཟད་སབ་མོར་གྱུར་པ་དག་ནི་ལྷན་པ་སྦྱར་བས་གན་

བར་བའོ། །སྟན་ཧ་ཅང་ཧྲུལ་དྲགས་ཏེ་བཅོས་དཀའ་བས་ཕིར་བཅོས་པར་མི་ནུས་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ལོ་

དྲུག་སྟན་གི་གནང་བ་སྦྱིན་ནོ། །གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སོ། །༸གང་བས་ན་ལོ་དྲུག་སྟན་གི་སང་བར་འགྱུར་

ཞེ་ན། ལོ་དྲུག་སྟེ་གནང་བ་མ་ཐོབ་པ་དེས་ལུང་ལས་སྟན་རིང་པ་གཞན་ཡོད་པའམ་མེད་ཀང་རང་

དགར་བཏང་སྟན་རིང་པ་དེ་སངས་བས་སྟན་སྔ་མ་བས་ནས་ལོ་དྲུག་མ་ལོན་པར་སྔ་མ་ལས་སྟན་

101  གཅད་པར། <<རང་(ཀ་༤༢༩)>><<ཊིཀ་(ཀ་༦༡༨)>>བཅང་བར། <<རྩ་བཞི་>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༣༡༧)>>བཅད་

དོ། ། <<ཆུང་(ཀ་༢༧༠)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཞན་ཟིན་པར་བས་པ་ཉིད་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ལོ་དྲུག་པ་ལ་བེད་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྟན་

སྔ་མའི་ཕེད་བརྩམས་ཏེ་འཕོ་ལུས་པ་ཉིད་ན་ཕིས་སྟན་གཞན་བེད་པར་རྩོམ་ན་ཟིན་ནས་སྟན་གཞན་བརྩམ་

ན་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་དང་འདྲའོ། །བརྩམ་པ་ཉིད་རྩོམ་པ་དེ་ལ་ཕིས་བརྩམ་སྔར་མཐར་ཐུག་སྟེ་ཟིན་

པར་གྱུར་ན་སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་ཉེས་བས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཕིས་བརྩམས་

པ་ཤོས་སྔར་མཐར་ཐུག་ཀང་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བར་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ་སྟན་གཉིས་པ་ཟིན་པ་མེད་པའི་ཕིར་<<ཊི་

>>རོ། །ཞུ་བ་ལས། དགེ་སློང་གིས་སྟན་བས་ནས་ལོ་དྲུག་གི་མདུན་རོལ་ཏུ་བབས་ཤིང་དེ་ཡང་བསྙེན་པར་རོགས་

ནས་སྟན་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིར་བསྡུས་པ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསླབ་རྒྱུན་སྔ་ཕི་ཐ་

དད་གཞན་གི་སྟན་གཉིས་པ་བེད་པ་ནི་ལོ་དྲུག་སྟན་གི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །སྟན་སྔ་ཕི་གཉིས་

ཀའི་བསླབ་རྒྱུན་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་དེ་ལྟར་ལུང་དང་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་དང་གསུམ་ཆར་

ལས་བཤད་དོ། །སྟན་སྔ་མ་ལོ་དྲུག་ཏུ་བཅང་ཞིང་སྟན་ཕི་མ་མི་བ་བ་ལས་འདས་བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་མཐོ་གང་གི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་གི་གདིང་བ་རིང་པ་ལས་ལྷན་པར་བས་ཏེ་

གདིང་བ་གསར་པ་ལ་མ་གན་ནའོ་དེའི་ཚད་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་གང་གིས་ལུང་ལས་ཚད་

དང་ལྡན་པའི་ཁྲུ་ཕེད་དང་དོ་ཕོགས་ཀུན་ནས་འཁོར་བས་གདིང་བ་གསར་པ་ལ་མ་གན་པའི་རང་གི་གདིང་བ་

<<ལུང་>>གསར་པས་གསར་པ་དང་རེད་པས་གསར་པ་གཉིས་ལས་འདིར་ནི་གསར་པས་གསར་པ་ལོངས་

སྤོད་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །གདིང་བ་གསར་པ་ཁ་དོག་མི་སྡུག་པར་བ་བའི་ཕིར་གདིང་བ་རིང་པ་

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་གང་འཁོར་བས་གན་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །གལ་ཏེ་གདིང་བ་རིང་པ་ཡོད་

ན་སྟེ་ཡོད་བཞིན་དུ་མ་གན་པར་སྤོད་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའོ། །གདིང་བ་རིང་པ་རིལ་གིས་མི་བདོག་ཀང་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་མཐོ་གང་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་ངོ་། །དེས་མ་གན་པར་སྤོད་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ལུང་

ལས། དེ་ཙམ་མེད་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ས་བ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ན་ཞེ་ན། བཅོས་པར་ནུས་ན་ཡང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དེས་མ་གན་པར་སྤོད་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་ངོ་། །བཅོས་པར་ནུས་པའི་ཚད་ནི་དམ་དམ་མཐུད་ཅིང་སྦྱར་དུ་

རུང་བས་ཀང་དེས་མ་གན་པར་སྤོད་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་ངོ་། །བཅོས་སུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་

<<ལུང་>>མཐོ་གང་གི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ ཁུར་ཁེར་བ་སྟེ་ཁུར་ཚ་བ་<<༸ཞུ་>>མེད་ན་དཔག་ཚད་གསུམ་གི་མཐའི་བར་དུ་རང་

གིས་བསྐུར་བར་བའོ་ལུང་ལས་སོ་དཔག་ཚད་གསུམ་པོ་དེ་ལས་འདས་ཏེ་རྒྱང་གགས་ཀི་མཐར་ཕིན་པར་

ལུག་གི་བལ་ཁེར་ན་སང་བའི་ལྟུང་བའོ། །ཁུར་ཁེར་བ་ཡོད་ན་ཡང་ངོ་། །འདས་པར་ལུག་གི་བལ་

ཁེར་ནའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་རྒྱང་གགས་ལས་འདས་པར་ལུག་གི་བལ་ཁེར་ནའོ། །དེའང་རྣམ་འབེད་ལས། ཁེར་བ་

ཡོད་བཞིན་དུ་བདག་ཉིད་ཀིས་བལ་ཁེར་ན་ནི་རྒྱང་གགས་ཀི་མཐར་ཕིན་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་ལ། དེ་ནི་ཊིཀ་ལས་ཀང་བཤད་དོ། །བལ་ཁུར་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པའི་ལམ་དུ་འགོ་བའི་ལམ་

ནི་རྒྱང་གགས་ཀི་བདག་ཉིད་དེ་རྒྱང་གགས་ཀི་མཐར་ཕིན་ན་ལྟུང་བ་སྐྱེད་དོ། །ཁུར་ཚ་བ་མེད་ཅིང་རང་

གིས་ཁུར་ན་དཔག་ཚད་གསུམ་གི་མཐའ་ནས་རྒྱང་གགས་ཕེད་དང་ཁུར་ཚ་བ་ཡོད་བཞིན་དུ་རང་གིས་འཁུར་ན་དང་

པོ་རྩོམ་པའི་དུས་ནས་རྒྱང་གགས་ཀི་ཕེད་དུ་ཕིན་ན་སྦྱོར་བའོ། །སྟེ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །༸ཞུ་བ་

ལས། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཁེར་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཞུ་འགེལ་ལས། མངོན་པར་ཤེས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཁེར་བ་

ནི་དགེ་བའི་སེམས་ཡིན་པའི་ཕིར་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་ལས་གཞན་སྔགས་བཟླས་

པ་ལ་སོགས་པས་ནམ་མཁའ་ལ་བལ་འགོ་བར་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །ས་གཞི་ལ་ཁེར་བ་མེད་པའི་

ཕིར་བལ་ཐོགས་པའི་སང་ལྟུང་དུ་མི་འགྱུར་གི་ཉེས་བས་སོ། །<<ཞུ་ཊིཀ་>>མངོན་པར་ཤེས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལས་

གཞན་པའི་སྤྲུལ་པས་བལ་འཁུར་བས་ཀང་ངོ་། །ཉེས་བས་སོ། །སྐབས་འདིའི་ཞུ་བ་ལས། རུང་བར་བགིད་པ་

སྤྲུལ་པས་དཔག་ཚད་གསུམ་ལས་འདས་པར་བལ་འཚལ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་སོ། །ལུང་དེའི་ཊིཀ་

ལས། རུང་བར་བགིད་པ་ནི་ཉེ་གནས་ལ་སོགས་པ་ཁུར་ཚ་བ་སྤྲུལ་པས། །ཞེས་སོ། །བླ་མ་རྣམས་ནི་དགེ་སློང་བདག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཉིད་དུད་འགོ་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ་པས་བལ་འཁུར་བས་ཀང་ཉེས་བས་སུ་གསུང་ངོ་། །ཞྭ་དང༌། ལྷམ་སྒོ་གུ་

ཅན་དང༌། སྟོད་ཀོར་ནང་ཚངས་ཅན་རྔུལ་གཟན་བར་ཚངས་ཅན་དང༌། རྒྱ་ཅང་དང༌། ལྕག་

པོད་དང༌། ཤུར་བུ་ཕེའུ་དེ་གསུམ་ནི་སྐ་རགས་ཀི་བེ་བག་གོ །ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་ཞྭ་ལ་སོགས་

པ་ལྡང་བ་དེ་ཙམ་ཁེར་ཏེ་འགོ་བ་དག་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཁུར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱང་གགས་ཀི་

བདག་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་རྒྱང་གགས་དེའི་ཚད་ཇི་ལྟར་བརྩི་ཞེ་ན། རྡུལ་ཕ་རབ་དང༌། རྡུལ་ཕ་རབ་དྲུག་

ལ་རྡུལ་ཕ་མོ་དང༌། ཆུ་རྡུལ་དང་། ལྕགས་རྡུལ་དང་། རི་བོང་རྡུལ་དང་། ལུག་རྡུལ་

དང་། གང་རྡུལ་དང༌། ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ་དང༌། སོ་མ་དང༌། ཤིག་དང༌། ནས་དང༌། ནས་འབྲུ་

དྲུག་གོས་གཤིབས་པ་ལ་སོར་གཅིག་ཏུ་རིག་པར་བ་སྟེ་སོར་མོའི་ཚིགས་གཅིག་གོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དོ། །དེ་དག་

རྣམས་ནི་སྔ་མ་དྲུག་ལ་ཕི་མའོ། །སོར་བཞི་ཕག་དྲུག་སྟེ་སོར་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ལ་ཁྲུ་གང་

ངོ་། །ཁྲུ་ཕེད་དང་བཞི་ལ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིའི་བོངས་ཀི་སིད་དོ། །ཁྲུ་བཞི་ལ་གཞུའོ། །གང་

ངོ་། །གཞུ་དེ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱང་གགས་སོ། །གཅིག་གོ། །རྒྱང་གགས་བརྒྱད་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག་<<ཊི་

ལུང་>>གོ །ཞར་ལ་དགོན་པའི་ཚད་བསྟན་པ་ནི་དགོན་པའི་དང་པོ་ནི་རྒྱང་གགས་དེའི་མཐའ་སྟེ་གོང་

ལས་རྒྱང་གགས་ཡན་ཆད་ཀིས་བར་དུ་ཆོད་པའོ། །རྐེན་མེད་པའི་ཚེ་ལུས་ཀི་ཁུར་ནི་ཕག་བརང་གི་ཁུར་ལ་བ་

སྟེ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་དེ་ལྟར་ཁུར་མི་བསྐུར་རོ། །གོ་དང༌། རྒྱབ་དང་རྐེད་པ་ཡིས་དང་མགོ་བོ་

དག་གིས་ཁུར་གང་ཡང་མི་བསྐུར་རོ། །དགེ་སློང་མ་ལ་ནི་བལ་འཁུར་བའི་སང་ལྟུང་མ་བཅས་པས་ཁུར་

བསྐུར་བའི་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་ཀང་མི་སྐྱེད་དམ་སྙམ་ན་ཁུར་བསྐུར་བ་བཀག་པའི་སྐབས་འདིར་དགེ་སློང་དང་

དགེ་སློང་མ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་དྭོགས་པར་མི་བའོ། །སྟེ་དགེ་སློང་གིས་ཁུར་བསྐུར་ན་

བསླབ་བའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་དགེ་སློང་མས་ཁུར་བསྐུར་ན་ཡང་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའོ། །ཁིམ་པའི་

ཁུར་གི་ཚད་གང་ཡིན་པའི་ཕེད་ལས་ལྷག་པར་དགེ་སློང་གིས་བསྐུར་བར་མི་བའོ། །ལུང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལས། ཁིམ་པ་གཅིག་གི་ཁུར་གཅིག་གང་ཡིན་པ་དེ་དགེ་སློང་གཉིས་ཀིས་བསྐུར་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཁིམ་པ་གཅིག་

གི ་ཁུར་ཞེས་བ་བ་ནི ་སང་ཉིས་སྟོང་ངོ ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་སོ། །བལ་ཐོགས་པའི ་སང་

བའོ། །     ། ། 

༈ ཕ་མ་དག་ནས་བདུན་པ་ཞེས་པ་ནས་ཡིད་གཉིས་ནི་འདུ་ཤེས་དང་འདྲའོ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་འཁྲུར་འཇུག་

གི་སྐབས་སུ་སྔར་བསྟན་པ་རྣམས་ནི་འདིར་ཡང་ཐུན་མོང་ཡིན་ནོ། །ཁད་པར་ནི་སྔར་འཁྲུར་འཇུག་གི་ཆོས་གོས་

རིང་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ཞེས་སོས་པའི་གནས་སུ་འདིར་ལུག་གི་བལ་བིན་བརླབ་མེད་པ་དག་

གཞུག་གོ། །ཆོས་གོས་འཆག་ཏུ་བཅུག་པ་དག་ནའོ་ཞེས་པར་བལ་རྨེལ་དུ་བཅུག་ན་སང་བའོ། །ཞེས་སྦྱར་

ཏེ་བལ་འཁྲུར་བཅུག་གམ་འཚེད་དུ་བཅུག་གམ་རྨེལ་དུ་བཅུག་པ་དག་ནའོ། །བལ་རྨེལ་དུ་འཇུག་པའི་སང་

བའོ། །     ། ། 

༈ ཅི་ཞིག་བས་ན་གསེར་དངུལ་གི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། རིན་པོ་ཆེ་བསམ་པས་བདག་གིར་

བས་ནའོ། །གནས་སྐབས་གང་ལ་བདག་གིར་བེད་པ་རོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལྕོགས་པ་སྟེ་ཐག་ཉེ་བ་མངོན་

སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ན་བདག་གིར་བ་བ་དེ་རོགས་སོ། །མངོན་སུམ་དུ་ནི་དེ་རོགས་སོ་མིག་སྔར་དུ་ནི་ཡན་

ལག་གོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །ལུང་ཞུ་བ་དང་དེའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་གསེར་དངུལ་མངོན་སུམ་དུ་ལེན་དུ་

བཅུག་ན་སང་ལྟུང་དུ་འགྱུར། ལོག་གི་ཕོགས་ནས་ལེན་དུ་འཇུག་ན་ཉེས་བས་ཁོ་ནར་རྣམ་པ་བཞག་གོ །ཐོབ་པར་

ལྕོགས་པ་དེ་བས་ཕ་ཟད་འདུག་པ་བདག་གིར་བེད་ན་ནི་ཕེད་ཉིད་དོ། །ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །བདག་

གིར་བེད་པ་གཅིག་པུ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། རིན་པོ་ཆེ་དེ་དགེ་སློང་རང་གི་ཡིན་པ་དང་རུང་བར་མ་

བས་པ་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་<<༸ཊི་>>ནོ། །ཞེས་སོས་ན་བདག་གིར་བས་པ་ཙམ་གིས་

སང་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རང་གིས་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ནའོ། །

རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། ཚིག་གིས་ཀང་བེད་ལ་སྤིངས་ཡིག་ལ་སོགས་པས་ཀང་བེད་ན་དེ་དག་ལས་

འདིར་རེག་ཏུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་ཞེ་ན། གང་ཡང་རུང་བས་སོ། །ཞེས་ཏེ་ངག་མཚན་ཉིད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལྔ་ལྡན་གི་དབང་དུ་བས་ནས་ངག་གི་རིག་བེད་གང་ཡང་རུང་བ་བས་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་སང་ལྟུང་སྐྱེད་དོ། །ཞེས་

པའོ། །སྤིངས་ཡིག་དང་ལག་བར་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་རེག་བེད་ཀིས་རེག་ཏུ་བཅུག་པ་ནི་ཉེས་བས་ཉིད་དུ་ལུང་ཞུ་བ་

ལས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་དེའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་འདི་ནི་ངག་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་རོ་སྤིར་བསྟན་པ་ལས་ཀང་ངག་

གིའོ་ཞེས་ངག་གི་རིག་བེད་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་སོ། །ཞུ་འགེལ་ལས་ཉོ་བ་ལ་སོགས་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་

གདགས་སུ་རུང་བའི་དོང་ཙེ་དང་པ་ཎ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་བས་པ་<<༸ཊི་>>ཟངས་མ་ལ་ནི་

རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་ཉེས་བས་སོ། །སྙད་གདགས་སུ་རུང་བ་ལས་གཞན་དོང་ཙེ་དང་པ་ཎ་ལ་སོགས་

པའི་མཚན་མ་མ་བས་པའི་ཟངས་མ་ལ་ནི་རེག་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞ་ཉེ་དང༌། ཁོ་ཆུ་དང༌། རོ་ཉེ་

དང༌། ལྕགས་དག་ལ་རེག་ན་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་དང་འདིའི་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ་

སྙད་གདགས་སུ་མི་རུང་བའི་ཞ་ཉེ་ལ་སོགས་པ་ལ་རེག་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །ཞ་ཉེ་དང་ཁོ་ཆུ་དང་རོ་ཉེ་དང་ལྕགས་

དག་ལ་ཡང་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་སྙད་གདགས་སུ་རུང་བའི་ཞ་ཉེ་ལ་སོགས་པ་ལ་རེག་ན་ཉེས་བས་

ཏེ། ཞུ་ཆུང་ལས། འཁར་བའི་མ་ཤ་ལེན་ནམ་ལེན་དུ་སྩལ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་པ་དང་། ཞུ་ཆེན་

ལས། ལྕགས་ཀི་མ་ཤ་བླངས་སམ་ལེན་དུ་བཅུག་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་

ཀང་ངོ་། །ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དེ་གཞན་གི་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་ཏེ་རེག་ནའོ། །དགེ་

ཚུལ་གཉིས་ཀིས་ཀང་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་ཀང་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་རང་གི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དེ་ལྟ་བུ་འདུ་ཤེས་ཏེ་རེག་

ནའོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། དགེ་ཚུལ་ཕ་མས་ཀང་བདག་གི་གསེར་དངུལ་ལ་རེག་ཏུ་མི་དབང་ཞེས་སོ། །ཞེས་སོས་ན་

རུང་བ་དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། གང་གིས་ཕུལ་བའི་སྦྱིན་བདག་དེ་ཉིད་བདག་པོ་ཉིད་ཡིན་སྙམ་དུ་དགེ་སློང་རང་གི་

བསམ་པས་མོས་སུ་གཞུག་པ་དང༌། གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་འདིས་རུང་

བའི་དངོས་པོ་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་མ་ཉོས་ཀི་བར་དུ་ནི་དངོས་པོ་འདི་ང་མི་དབང་གི་སྦྱིན་བདག་དེ་ཉིད་དབང་ངོ་

སྙམ་དུ་བསམ་པར་བ་སྟེ། ལུང་ལས། སྦྱིན་བདག་དེ་ཉིད་ལ་ཡིད་བབ་གཏད་དེ་འཆང་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་

པའོ། །དགེ་སློང་གིས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་རིན་པོ་ཆེ་གང་རེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཏ་བ་ཁོད་ཀིས་བདག་གཉེར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གིས་ཤིག་ཞལ་ཏ་བེད་གཉེར་ཀ་བེད་པ་དགེ་བསྙེན་ལ་སོགས་པ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པར་སྤོ་བར་བས་ཏེ་

བདག་པོ་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་དུ་གཞུག་ཅིང་དུས་ཕིས་དགེ་སློང་གི་གསེར་དངུལ་ལྟ་བུ་རེད་པ་ན་དངོས་

པོ་འདིས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་མ་ཉོས་ཀི་བར་དུ་ནི་དངོས་པོ་འདི་ང་མི་དབང་གི་ཞལ་ཏ་བེད་པ་དེ་དབང་ངོ་སྙམ་དུ་

བསམ་པ་དང༌། སྔགས་ལན་གསུམ་བརོད་པས་རིན་པོ་ཆེ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་དེ་

གསུམ་ནི་རང་གི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རེག་ཏུ་རུང་བའི་ཐབས་དག་ཡིན་ནོ། །རུང་བ་བས་པ་ལ་རེག་གམ་རེག་ཏུ་

བཅུག་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཆོས་ལས་མི་འབལ་བ་དང་ལྡན་པའི་དོན་རང་གི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་དང་

སན་ལ་སོགས་པའི་ཡོ་བད་མི་བདོག་པ་དེ་སྒྲུབ་པའི་རྐེན་གིས་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་ལ་རུང་བ་དེ་དག་

ཆགས་ཀི་དེ་སྒྲུབ་པའི་རྐེན་ལས་གཞན་པའི་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་འཆགས་སོ། །

དགེ་སློང་དག་ཡུལ་གཞན་དུ་འདོང་བའམ་དགེ་སློང་གིས་གང་ལ་ཡིད་གཏད་པའི་བདག་པོ་སྦྱིན་བདག་

གམ་ཞལ་ཏ་བེད་པ་དེ་ཡུལ་ཐག་རིང་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ལྟ་བུར་སོང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་རུང་བ་དག་ལ་

ཉམས་པ་མེད་དོ། །སྦྱིན་བདག་དེ་ཇི་སིད་གསོན་པའི་བར་དུ་ཉམས་པ་མེད་དོ། །བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་

འཚོ་བར་བ་བའི་དོན་དུ་བཟའ་བཏུང་སྦྱར་དུ་བཅུག་ན་ཡང་དེ་ལྟོ་འདུན་ཆེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་བཟའ་བ་དང་བཏུང་

བ་བེད་དུ་གཞུག་ཏུ་རུང་ངོ་། །བཟའ་བ་དེ་བེད་པ་བིན་པོ་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་བཟའ་བའི་

རིན་དུ་དབུལ་བའི་ཕིར་སྦྱིན་བདག་ལ་ཀར་ཤ་པ་ཎ་དངུལ་ལས་བས་པའི་གཟུགས་ཀི་ཁད་པར་བླང་

བ་ཡང་ངོ་། །རུང་བ་བས་ཏེ་བླང་བར་བའི་རུང་བ་མེད་པར་ནི་བླང་བར་མི་བའོ། །ལམ་རྒྱགས་ནི་རིན་

པོ་ཆེ་མན་ཆད་བཟའ་བར་སོས་པ་ཡན་ཆད་ལས་སོ། །བསྐུར་དུ་རུང་<<༸ཊི་>>ངོ་། །རིན་པོ་ཆེ་ལྔ་

ནི། གསེར་དངུལ་བཌཱཻུརྱ་དང་ཤེལ་དང་མུ་ཏིག་གོ །རིན་པོ་ཆེར་སོས་པ་ལྔ་ནི། ཟངས་དང་ཞ་ཉེ་ཁོ་ཆུ་རོ་ཉེ་ལྕགས་དང་

ལྔ། བཟའ་བ་ལྔ་ནི། འབས་ཆན་དང་ཟན་དྲོན་ཤ་དང་ཉ་ཤ་སྣུམ་ཁུར་རོ། །བཟའ་བར་སོས་པ་ལྔ་ནི། ཁ་དང་ཁེ་རྒོད་བ་

རྒོད་རྒྱ་སན་ཙི་ཙོའོ། །དེ་རྣམས་ལམ་རྒྱགས་སུ་བསྐུར་བར་ལུང་ལས་གསུངས་པ་འདིར་བསྡུས་པའོ། །དགེ་སློང་གིས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མེའི་དོན་དུ་རིན་པོ་ཆེ་མེ་ཤེལ་ནོར་བུ་མེ་ཤེལ་ཏེ་ཉི་མའི་འོད་དང་འབོར་བ་ན་མེ་འབིན་པར་བེད་པའི་ཕིར་

<<༸ཕན་ཊི་>>རོ། །ཉེ་བར་བཞག་པར་བ་ཞེས་གནང་བའོ། །འདི་ཡང་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དགོས་པ་

ཡིན་པས་རུང་བ་དག་འཆགས་སོ། །

མེ་ཤེལ་དེ་མ་སྦས་མ་བསྲུངས་པར་བཞག་པར་མི་བའོ། །མེ་ཤེལ་དེ་མི་དགེ་བ་བཅུའི་སྣ་

གཅིག་མ་བིན་པར་ལེན་པ་རྐུན་པོ་ལ་བསྟན་པར་མི་བའོ། །མེ་ཤེལ་དེའི་འབས་བུ་མེ་ཕྱུང་

ནས་རྐུན་པོ་དེ་ལ་མེ་སྦྱིན་པར་བ་སློང་དུ་བྱུང་ནའོ། །དགེ་སློང་གིས་ཆུའི་དོན་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་ཤེལ་

ཡང་ཉེ་བར་བཞག་པར་བའོ་ཞེས་གནང་ངོ་། །ཆུ་ཤེལ་དེ་སྦ་ཞིང་སྲུང་བའི་ཆོ་ག་ནི་འདྲ་སྟེ་ཆུ་ཤེལ་དེ་མ་

སྦས་པར་བཞག་པར་མི་བའོ་མ་བིན་པར་ལེན་པ་ལ་བསྟན་པར་མི་བའོ་ཆུ་ཤེལ་དེའི་འབས་བུ་ཆུ་ཕྱུང་ནས་རྐུན་པོ་དེ་

ལ་ཆུ་སྦྱིན་པར་བ་བའོ་ཞེས་པའོ། །དགེ་སློང་གིས་རྒྱ་དང་ཁབ་དང་སན་ཕོར་ལ་སོགས་པ་ཡོ་བད་འཆང་བར་

རེས་སུ་གནང་བར་གསེར་ལས་བས་པའི་རྒྱ་དང་གསེར་གི་ཁབ་དང་གསེར་གི་སན་ཕོར་ལ་སོགས་པ་རིན་

པོ་ཆེ་ལས་བས་པ་བདག་གིར་བ་བའི་ཤན་བསེ་བ་སྟེ་གནང་བའི་ཡོ་བད་དེ་དག་འཆང་བར་སྙད་

བཏགས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་འཆང་ཞིང་བདག་གིར་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །ར་གན་གི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཟངས་ཀི་

ལྷུང་བཟེད་དང་འཁར་བའི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཤིང་གི་ལྷུང་བཟེད་བདག་གིར་མི་བ་དེ་ལ་ཆགས་པ་

བསྐྱེད་པར་མི་<<༸ཕན་ཊི་>>བའོ། །དེ་དག་བླང་དུ་ནི་རུང་སྟེ། ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། ར་གན་གི་ལྷུང་བཟེད་ལ་

སོགས་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་མ་བླངས་པ་ནི་བླང་བར་བ་ཞིང་བླངས་པ་ནི་སོན་ཕོར་དུ་ལོངས་སྤད་པས་སྤད་པར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ར་གན་ལ་སོགས་པའི་ལྷུང་བཟེད་དེ་དག་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་སྔ་

རོལ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པའི་ཚེ་བདག་གིར་བས་པའམ། དེ་ལས་གཞན་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་ཚེ་

རེད་ཅིང་བདག་གིར་བས་པ་ཡང་རུང་སྟེ་གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་སྤད་དགོས་པ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་རྐེན་བྱུང་

པར་གྱུར་ན་སན་ཕོར་དུ་བསྔོས་ཏེ་སན་ཕོར་གིས་ཡོངས་སུ་སྤད་ཁ་ཟས་ནི་སན་ཡིན་སྣོད་སྤད་དེ་ནི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སན་གི་སྣོད་དོ་སྙམ་དུ་བསམས་པས་སོ། །བཟའ་བཏུང་གི་སྣོད་དུ་ཡོངས་སུ་སྤད་པར་བའི་ར་གན་ལ་སོགས་པའི་

ལྷུང་བཟེད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་སང་བར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལྷུང་བཟེད་དང་འདྲ་བར་བསོད་སྙོམས་ལ་སོགས་པ་ལ་

བསྐུར་བར་མི་<<༸ཊི་>>བའོ། །

ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་ནི། གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ལྕགས་ལས་བས་

པ་དང་། ས་ལས་བས་པའོ། །ཞེས་སྔར་སོས་ན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ནི་གང་དང་གང་ཞེ་ན། ནོར་བུ་

དང་། ཕན་ཊི་ལས། ནོར་བུ་ནི་སྣང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་དུག་འཇོམས་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཊིཀ་ལས། ནོར་

བུ་ཞེས་སོས་པས་ནི་ཆུ་ཤེལ་དང་མེ་ཤེལ་དག་འཕངས་པས་སོ་ནོར་བུ་ཁབ་ལེན་ཡང་འཕངས་ཀི་རོ་ཁབ་ལེན་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །མུ་ཏིག་དང་། བཻཌཱུརྱ་ནིི་བཻཌཱུརྱ་ལས་བྱུང་བས་

བཻཌཱུརྱཞེས་བ་སྟེ་རིན་པོ་ཆེེ་སྔོན་པོར་སྣང་བའོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་བཤད་ཅིང་། ལུང་གཞི་ལས། བཻཌཱུརྱ་

ཟུར་བརྒྱད་པ་དྭངས་པ་གསལ་བ་དྲི་མ་མེད་པ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མན་ཤེལ་དཀར་པོ་ནི་ཤར་ཀ་ཤི་ལ་

ཞེས་བ་བ་སྟེ་རིན་པོ་ཆེ་དུང་གི་རྣམ་པ་ལྟར་མཆོག་ཏུ་དཀར་བའི་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་སོ། །མན་ཤེལ་ནི་རིན་

པོ ་ཆེའི ་ཁད་པར་ཡིན་ཏེ ་ཁིམ་གང་ལ་དེ ་ཡོད་པ་དེར་འབོར་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཕན་

ཊིཀའོ། །དང་། བི་རུ་དང་། དངུལ་སྐྱ་དང་། གསེར་ས་ལེ་སྦྲམ་<<ཊི་>>དང་། རོའི་སྙིང་པོ་

མར་ག་ཏ་དང་། སྤུག་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཤིན་ཏུ་གཙོ་བོ་སྔོན་པོ་སེར་པོ་དཀར་པོར་སྣང་བ་ཁ་<<ལྷ་

>>102བོའོ། །དང་། རིན་པོ་ཆེ་དམར་པོ་ནི་པད་མ་ར་ག་ཡིན་<<༸ཊི་>>ནོ། །དང་། དུང་གཡས་

སུ་འཁིལ་བ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་བེ་བག་ཡིན་ཏེ་གང་ན་དེ་ཡོད་པ་དེར་དཔལ་དང་འབོར་པ་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པར་

འགྱུར་<<ཕན་ཊི་>>རོ། །ལ་སོགས་པ་ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གདུང་ལ་སོགས་པ་བསྡུའོ་དེ་རྣམས་ནི་

རིན་པོ་ཆེའོ། །ཞུ་འགེལ་ལས་ཉོ་བ་ལ་སོགས་འཇིག་རྟེན་གི་སྙད་གདགས་སུ་མི་རུང་བ་ཉོ་ཚོང་བར་

102  ལྷ། <<མཆན་བཞི་>>ལྷས། <<མ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མི་རུང་བ་རིན་པོ་ཆེ་གས་པ་དང་ཆག་པ་དང་དུམ་བུ་དང་འཚིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་པ་ལ་

ནི་ལྟུང་བ་ན་སད་པ་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །བསླབ་པའི་གཞི་འདིའི་འོག་མ་ལ་མངོན་མཚན་གི་སྤོད་པ་

ལ་ཡང་ངོ་། །སྙད་གདགས་སུ་མི་རུང་བ་དེ་ནི་ནོར་བུ་དང་མུ་ཏིག་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་སེར་ཀ་གས་པ་

འབར་རུང་མ་འབར་རུང་<<༸ཊི་>>དང་། དུང་གཡས་སུ་འཁིལ་བ་ལྟ་བུ་ཆག་སྟེ་བུ་ག་བྱུང་<<༸ཊི་

>>པ་དང་། རིན་པོ་ཆེེའི་དུམ་བུ་ཕོགས་གཅིག་མེད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་མེས་འཚིག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཏེ་ཉོ་ཚོང་བར་མི་རུང་བར་གྱུར་པའོ་པ་ཎ་ནི་མངོན་མཚན་ལྷག་མ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་ཉམས་པ་ཡིན་

གི་ཐལ་བར་གྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལེན་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དང་། དངུལ་ལ་སོགས་པ་ལ་པ་ཎ་དང་

དོང་ཙེ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་པའི་དབིབས་དང་རི་མོའི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་བས་ཀང་སྔོན་རྒྱལ་པོ་གང་གི་རིང་ལ་ཡང་

ཉོ་ཚོང་གི་གཞི་ཉིད་དུ་མ་སྤད་པ་སྟེ་སྔོན་ཉོ་ཚོང་བས་པ་ཙམ་ཡང་མི་དྲན་པའི་མངོན་མཚན་ཅན་དང་། པ་ཎ་

དང་དོང་ཙེ་ལྟ་བུའི་དབིབས་དང་རི་མོའི་ཁད་པར་མ་བས་པ་དངུལ་གི་ཕེ་མ་ལྟ་བུ་དང་། པ་ཎའམ་དོང་ཙེ་ལྟ་

བུའི་མངོན་མཚན་ཅན་དེ་དྲུད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པས་མཚན་དང་བལ་ཏེ་མཚན་དང་མི་ལྡན་པ་དང་རིན་

པོ་ཆེ་མ་ཡིན་པའི་རས་ལ་རིན་པོ་ཆེ་འདྲ་བར་བཅོས་པའོ། །གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

རེག་པའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ གསེར་དངུལ་འདི་གཉིས་ཀང་ནོར་བུ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་གི་དཔེ་ཡིན་<<༸ཞུ་ཊི་

>>ནོ། །གང་ལ་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། རེད་པ་ཁེ་སོགས་དང་བུན་དུ་གཏོང་ཞིང་ལྷག་འདོད་པ་

ལ་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་ངོ་། །བུན་སྐྱེད་བཏང་བའི་ཡུལ་ལྟ་བུ་སྟེ་གང་ལ་སྐྱེད་པའི་ཡུལ་ཕ་རོལ་པོ་དེ་ཁིམ་

པ་ཉིད་དང་། དགེ་སློང་རང་གི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡིན་ན་སང་ལྟུང་དངོས་གཞིའོ། །ཕ་རོལ་པོ་

རབ་བྱུང་དང་ཉེ་དུ་ལས་སྐྱེད་ན་ནི་ཉེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །གང་གི་ཚེ་སང་ལྟུང་དངོས་གཞིར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐྱེད་

ཕིན་ཏེ་ཁེ་ཐོབ་ན་དངོས་གཞིའོ། །སྐྱེད་མེད་ན་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མངོན་མཚན་ཅན་འདིའི་འོག་མ་ལ་ཉོ་ཚོང་བེད་པ་ཡང་མདོ་གསུམ་པོ་དེ་རྣམས་ནི་ཐུན་མོང་

ངོ་། །གཞི་གང་ལས་སྐྱེད་ཕིན་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་ཞེ་ན། པ་ཎ་དངུལ་ལས་དོང་ཙེའི་རྣམ་པ་འདྲ་བའི་གཟུགས་

བས་པའམ། གསེར་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་སྐྱེད་ཀི་གཞིར་སྤོད་པ་ལས་སོ། །སྐྱེད་ཕིན་ན་མངོན་

མཚན་ཅན་གི་སང་བའོ། །སྐྱེད་ཐོབ་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་སྦྱོར་བ་ལ་ནི་བུན་སྐྱེད་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་

གི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །སྐབས་འདིར་ནི་ནགས་ཀི་ལྡུམ་

རའི་མིང་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཞེས་བརོད་ཀུན་དགའ་ར་བ་སྲུང་བ་པ་ནི་ལྡུམ་རའི་ཤིང་ཐོག་ལ་སོགས་པ་སྲུང་བའི་

མིའམ། དགེ་བསྙེན་ནི་གཏན་ཁིམས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དག་དགེ་འདུན་གི་འཁོར་ན་ཡོད་ན། དེ་གཉིས་བསྐོ་

བས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་དོན་དུ་བུན་སྐྱེད་བཏང་བས་བསྐྱེད་པར་བའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་

གང་གི་དོན་དུ་བུན་སྐྱེད་གཏོང་ཡང་རུང་སྟེ་དཀོར་ཆུད་མི་བཟན་པའི་ཕིར་གཏའ་ཉི་རིར་བླང་བར་

བའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་དོན་དུ་བུན་སྐྱེད་གཏོང་བ་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དགུ་པོ་འདི་རྣམས་ཡི་གེར་བི་

སྟེ། དཔང་པོ་མིང་འདི་ཞེས་བ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་དང་། ལོ་དང་། ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ཚེས་གངས་འདིའི་

ཉིན་མོར་ཁེར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་མིང་འདི་ཞེས་བ་

བ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་སྐྱོང་དགེ་བསྐོས་མིང་འདི་ཞེས་བ་བ་ལས་ཁེར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། བུན་སྐྱེད་

ལེན་པ་པོ་མིང་འདིས་ཁེར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་ནོར་རས་དངོས་པོ་འདི་བཏང་བ་ཡིན་

ནོ་དང་། སྐྱེད་ཀི་ཚད་འདི་ཙམ་དུ་ཚད་དོ་ཞེས་པ་དེ་རྣམས་ཡི་གེར་བིས་ཏེ་ཡིད་ཆེས་པའི་དཔང་པོ་དང་

འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྒྱར་ཡི་གེ་བིས་ནས་སོ། །ཕིས་རས་དེ་བཏང་བར་བའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་དོན་དུ་

བུན་སྐྱེད་བཏང་བ་ན་བུ་ལོན་ལ་སོགས་པའི་བྱུང་བའི་མཐའ་དེའི་རྒྱུས་ཤེས་པའི་དགེ་སློང་དེས་བུ་ལོན་གདའ་

བའི་རྒྱུས་དེ་རྒྱུས་མི་ཤེས་པའི་དགེ་སློང་གཞན་ལ་ཡང་བཤད་ཅིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །གསེར་

དངུལ་ལ་སོགས་པ་ནི་རས་གགས་པ་ཅན་ཡིན་པས་རས་མངོན་མཚན་ཅན་གིས་སྤོད་པའི་སང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའོ། །དངུལ་འཚོང་བའི་སང་བའི་སང་བའོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་ཉིད་ལས་སོ། །     ། ། 

༈ ཉོ་ཚོང་གི་སང་ལྟུང་འདི་གཞི་གང་གིས་སྐྱེད་ཅེ་ན། སྔར་སོས་པའི་པ་ཎའམ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གཞན་

འབས་དང་གོས་ལ་སོགས་གིས་སྐྱེད་པས་སོ། །ཡང་ན་བུན་སྐྱེད་ལས་གཞན་ཉོ་ཚོང་ཁེ་འདོད་པ་ཅན་གིས་སོ་

ཞེས་ཊིཀ་ལས་དོན་དེ་ལྟར་ཡང་བཤད་དོ། །ཚོང་པ་ལྟ་བུ་དགེ་འདུན་ལ་ཆོས་སྟོན་འདྲེན་པའི་འབས་དགེ་འདུན་ལ་ཉོར་

བྱུང་ན་དགེ་འདུན་གི་བཤོས་ཀི་ཕིར་དགེ་འདུན་གི་འབས་རིན་གིས་ཉོ་བ་ལ་ཉོར་སྦྱིན་

པར་བའོ། །སྟེ་ཉོ་ཚོང་གི་ཉེས་པ་མེད་དོ་འབས་ཞེས་སོས་པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་འབྲུ་ཐམས་ཅད་དང་རས་བལ་ལ་

སོགས་པ་ལ་དེ་བཞིན་ནོ། །འབས་ཀི་བདག་པོ་དགེ་འདུན་གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་ཀི་བཤོས་ཀི་ཕིར་ཉོ་ན་འཐེབ་

དང་བཅས་པར་རོ། །རིན་ཆེར་སྐྱེད་དེ་སྦྱིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གཞན་གི་ཕིར་ཉོ་ན་ནི་རིན་ཐང་མཉམ་སྟེའོ་ཞེས་

ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ། འགེལ་ཆུང་ལས། དགེ་འདུན་གཞན་གི་ཕིར་ཉོ་ན་ནི་ཅི་རི་བ་ཙམ་གི་རྒྱུ་སྦྱིན་ནོ། །ཞེས་

སོ། །དགེ་འདུན་གི་འབས་ལ་སོགས་པ་ཟད་ན་དགེ་འདུན་གིས་ཀང་འབས་ལ་སོགས་པ་ཉོ་བར་

བའོ། །ལས་བེད་པའི་དགེ་སློང་གིས་ཉོ་བའོ། །མ་ཟད་ཀང་དགེ་འདུན་གི་འབས་ལ་སོགས་པའི་འབྲུ་གསར་པ་

ཡང་ངོ་། །ཉོ་བར་བའོ། །སྟོན་ཉོས་ན་རིན་ཆུང་བ་དང་སོག་ཆགས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་འབས་ལ་སོགས་

པ་རིང་པ་ལ་སོག་ཆགས་ཡོད་ན་ནི་བཙོང་དུ་མི་རུང་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །མེད་ན་རིང་པ་བཙོང་

གསར་པ་ཉོ་བར་བའོ། །སྟེ་ཉོ་ཚོང་གི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་གིས་ཕ་རོལ་ཚོང་བེད་པའི་རས་ལ་རིན་འདི་

ཙམ་རི་ཞེས་རིན་ཐང་མི་གདབ་བོ། །ཁིམ་པའི་ཉོ་ཚོང་བེད་པ་དག་ཏུ་དགེ་སློང་གིས་ལག་

གཞུག་པར་ཏེ་གཏོག་འདོད་དང་:བར་ཚངས་ཚོངས་103མི་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་གོས་ལ་སོགས་པའི་ཡོ་

བད་དག་ཉོ་ན་ཁིམ་པ་སྒིམ་པོ་ལ་བཅོལ་ཏེ་ཉོར་གཞུག་གོ །རང་གིས་ནི་མི་བའོ་འོད་ལྡན་ལས་སོ། །འོད་ལྡན་

ལས་ཉོ་བར་བེད་པའི་ཁིམ་པ་སྒིམ་པོ་མེད་ན་དགེ་སློང་རང་གིས་རས་དེའི་རིན་ཐང་གཅད་པར་བ་ཞིང་རིན་འདི་

103  བར་ཚངས་ཚོངས། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>བར་ཚངས་ཚངས། <<མ་>><<སེར་>>བར་འཚང་། <<རིན་(ཀ་༣༢༨)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཙམ་བིན་ཅིག་ཅེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་དྲི་བའི་ཚིག་བརོད་པར་བའོ། །ནོར་བདག་གིས་ནོར་མི་

རི་བ་ལ་རིན་ཆེར་བཏབ་ན་དགེ་སློང་གིས་ཅི་རི་བ་ཤེར་ཏེ་ལན་གསུམ་དུ་དད་པ་དྲིས་ཏེ་ཕ་རོལ་དད་ན་ཚོང་བས་ཀང་

ཉེས་མེད་དོ། །ཟོང་ལ་རྩེག་པ་ནི་ཉོ་བའི་ཚེ་ན་ཅུང་ཟད་སྐྱེད་པ་དང་འཚོང་པའི་ཚེ་ན་ཅུང་ཟད་བི་བར་བེད་པ་སྟེ་དེ་

ནི་ཟོང་ལ་རྩེག་པ་ཡིན་པར་གགས་སོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དོ་དགེ་སློང་ལ་གཞན་གིས་ཉོ་བ་དང་འཚོང་པའི་ཚེ་

ནའོ། །ནི་གཞན་གི་དོན་དུ་ཡང་མི་བ་ན་རང་གི་དོན་དུ་ལྟ་ཅི་སོས་སྟེ། བདག་དང་གཞན་གི་ཕིར་ཚོང་

བེད་ན་ཕ་རོལ་ཕམ་པར་མི་བ་སྟེ་མཉམ་པར་བ་<<བི་>>དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

གི་དོན་དུ་ནི་ཟོང་ལ་རྩེག་པར་བ་སྟེ་དེ་མི་བ་བ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཡོ་བད་དུ་ཚོང་བེད་པ་ལ་རྒྱལ་བར་བས་ཀང་ཉེས་མེད་<<བི་>>དེ་ཁོ་ན་ལྟར་

མ་ཡིན་ན་ངས་ཀར་ཤ་པ་ཎ་ལྔ་སྦྱིན་ནོ་ཞེེས་ཏེ་:ཡལ་བ་104ན་ཞྭ་ལ་སོགས་དག་དེའི་གཏར་འཇོག་པ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་

གཏའ་གཞུག་པའམ་ཡལ་ཟུག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་གདེང་མེད་པར་རྒྱལ་འགེད་ཅིང་སྐུགས་

བཙུགས་ཏེ་ནོར་ཐོབ་ཀང་ཉེས་བས་ཤེས་བཞིན་དུ་སྐུགས་བཙུགས་ཏེ་ནོར་ཐོབ་ན་ཕམ་<<བི་>>པའོ། །དགེ་

འདུན་གི་གསེར་ལ་སོགས་པའི་རས་དེ་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་ཁེ་སོགས་པ་ལ་དགེ་འདུན་གི་ལས་

བེད་པ་ལ་དམ་བཞག་པ་ལ་སོགས་ཏེ་དགེ་འདུན་གི་ནོར་རས་ཀི་གཉེར་ཀས་གཏད་དོ། །<<ཊིཀ་>>འདི་

མན་ཆད་ནི་དགེ་སློང་སོགས་པ་དེའི་བ་བ་བརོད་པར་བ་སྟེ་དགེ་སློང་དེས་དགེ་སློང་རྒན་རབས་རྒན་རབས་

དག་ལ་ཞེས་ལན་གཉིས་སོས་པ་ནི་གཅིག་ལ་ཞུས་པས་མི་ཆོག་གི་དུ་མ་ལ་མ་ཞུས་པར་དགེ་འདུན་གི་

དོན་དུ་དེའི་རས་ལས་ཁེ་སོགས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་སོགས་པ་དེས་དགེ་འདུན་

གི་རས་བླངས་པ་དེའི་ཚེ་དེ་མ་ཐག་ཁོ་ནར་རས་མནོས་པ་དང་བསབ་པ་དེའི་ཚིག་དུས་དང་རས་དང་རིན་ཐང་ལ་

སོགས་པའི་ཡི་གེར་བི་བའི་དམ་བཞག་ལ་དགེ་སློང་སོགས་པ་དེས་ནན་ཏན་བའོ། །སྟེ་གཞན་གི་

104  ཡལ་བ། <<ཊིཀ་(ཀ་༦༤༨)>><<མ་>><<སེར་>>ཡ་ལབ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འཕར་ཀའི་སྐབས་བསལ་བའི་ཕིར་དང་བདག་ཉིད་ཀིས་དྲན་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་འགོད་པ་མི་སྐྱེ་བར་བ་བའི་ཕིར་

<<ཊི་>>རོ། །ཉོ་ཚོང་བེད་པའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ ཡོད་ནའོ་རང་གི་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གོས་འཆང་བའི་སྐབས་སུ་སྔར་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དེ་རྣམས་

ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཡུལ་ལ་སྦྱར་བ་བའོ། །གོས་ལའོ་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་མཐའི་ཚད་ལའོ་ཞེས་མདོ་གཉིས་ནི་

འདིར་མ་གཏོགས་སོ་ལྷུང་བཟེད་ལའོ་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཐའི་ཚད་ལའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །ཕིས་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་ལ་རེ་ཞིང་ལྟོས་པ་དགེ་ཚུལ་ཕིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་དོན་ཉིད་དུ་ལྷུང་བཟེད་དེ་སྦྱིན་པར་

ངེས་པར་བས་པ་ནི་ཞག་བཅུ་འཆང་ལྟུང་མི་སྐྱེད་དེ་བདག་གིར་བས་པ་སངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་སྦྱིན་པར་བསྔོས་པ་ལས་ཕིས་མི་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་<<བི་>>ངོ་། །ལྷུང་བཟེད་ཁ་དོག་སྐྱ་བོ་དང་

དཀར་བ་དང་ཚད་པས་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་ཞག་བཅུ་འདས་པར་འཆང་བའི་སང་ལྟུང་མི་སྐྱེད་ཅིང་བིན་གིས་

བརླབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །པའི་ཕིར་རོ་དེ་དག་འཆང་ན་ཉེས་

བས་<<ཊི་ལུང་>>སོ། །སའི་ལྷུང་བཟེད་མ་ཚོས་པ་ཡང་འཆང་ན་ཉེས་བས་ཏེ་ལྷུང་བཟེད་རུང་བ་ཉིད་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མའི་རེས་ལ་བསྙག་གོ་ཆུང་ངུ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞུ་བ་ལས། ལྷུང་བཟེད་མ་ཚོས་པ་

འཆང་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་སོ། །སན་ཕོར་དུ་སྤད་པའི་བསམ་པས་ལྷུང་བཟེད་ཚད་པས་ཆུང་ངུ་གཅིག་

ལྷག་པར་འཆང་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེེད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ ཊིཀ་ལས་དགེ་སློང་གིས་སྤིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་གི་ལས་ཧ་ཅང་ཆགས་པར་མི་

བའོ། །ཊིཀ་ལས་བེ་བག་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་བདག་གི་ཡོ་བད་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་པར་ཧ་ཅང་

ཞེན་པར་མི་བའོ། །རང་གི་ཞེས་བ་བ་སྦྱར་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་

སོ། །ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་ཞེན་ཅིང་ལྷག་པར་ཆགས་པ་འབྱུང་པའི་དངོས་པོ་དེ་བཅང་བར་མི་

བའོ། །ལྷུང་བཟེད་མེད་པ་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་བློ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དགེ་སློང་ལྷུང་བཟེད་ཉོ་བའི་རིན་མེད་ཅིང་ལྷུང་

བཟེད་ཀང་མེད་ན་ཆོས་ཅན། ལྷུང་བཟེད་སློང་ལྟུང་མི་སྐྱེད་དེ་ལྷུང་བཟེད་བསླང་བར་བའོ། །བ་ཉིད་ཡིན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་གོས་མེད་ན་སློང་དུ་གནང་བར་མ་ཟད་དོ། །དངོས་པོ་གང་ཡོད་ན། ལྷུང་བཟེད་འཚོལ་བའི་ལྟུང་

བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་རང་ལ་ལྷུང་བཟེད་དེ་ཡོད་པ་ཉིད་ནའོ། །དེ་ཡོད་བཞིན་དུ་ལྷུང་བཟེད་གཞན་

འཚོལ་ན་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་ངོ་། །ལྷུང་བཟེད་ཇི་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་ལྷུང་བཟེད་སྐྱོན་མེད་པ་

ཚུན་ཆད་ནས་ལྷུང་བཟེད་ལྷན་པ་བཞི་མན་ཆད་གན་ཟིན་པ་ཡོད་པ་ནས་ལྷན་པ་བཞི་ཡན་ཆད་དེ་དག་

གན་དུ་རུང་ཞིང་ལྷན་པ་གཅིག་ཡོད་ལ་ལོངས་སྤད་དུ་མི་བཟོད་ན་ཡང་ལྷུང་བཟེད་ཡོད་པའི་གོ་མི་ཆོད་པས་

ཡོངས་སུ་སྤད་བཟོད་པའི་ལྷུང་བཟེད་ཡོད་པ་ཉིད་ནའོ། །ལྷུང་བཟེད་ལྷན་པ་ལྔས་གན་པར་འོས་པ་ཡིན་ན་

དེས་གན་ཀང་རུང་མ་གན་ཀང་རུང་སྤད་བཟོད་ཀང་རུང་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་གཞན་འཚོལ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ལུང་

རྣམ་འབེད་ལས་སོ། །ལྷན་པ་གཅིག་ཡོད་ལ་སྤད་དུ་མི་བཟོད་ན་གཞན་བཙལ་ཀང་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་

སོ། །བསླང་བའི་ཡུལ་དེ་ཁིམ་པ་ཡིན་ཞིང་དགེ་སློང་རང་གི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལས་ངག་གི་རིག་བེད་ཀིས་

ལྷུང་བཟེད་བསླང་བས་ཡོངས་སུ་བཙལ་ན་ལྷུང་བཟེད་འཚོལ་བའི་ཉེས་པ་བསྐྱེད་པའོ། །

དེས་ཞར་བྱུང་གི་མདོ་གསུམ་འཆད་དེ་ཁིམ་པ་ཡིན་པ་དང་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་ནི་འདིའི་འོག་

མ་འཐག་འཇུག་དང་འཐག་སྐྱེད་གཉིས་ལ་ཡང་ངོ་། །ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །འོག་མ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་གང་དང་གང་

ཁིམ་པ་ཡིན་པ་དང་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ཞེ་ན། འཐག་འཇུག་འཐག་སྐྱེད་གཉིས་ཀའི་ཐ་ག་པ་དང་

འཐག་སྐྱེད་ཀི་སྦྱིན་བདག་དང་འཐག་འཇུག་འཐག་སྐྱེད་གཉིས་ཀའི་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་ཁིམ་པ་ཡིན་པ་དང་ཉེ་

དུ་མ་ཡིན་པ་ལའོ། །གཞན་དག་ཅེས་པ་ནི་ཐ་ག་པ་དང་སྦྱིན་བདག་ལས་གཞན་ཕོ་ཉ་དག་གོ་ཕོ་ཉ་དེ་ཁིམ་པ་ཡིན་

ཞིང་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལས་འདི་ནི་དམིགས་ཀིས་བཀར་བའོ། །འཁྲུར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཉེ་

དུ་མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐབས་སུ་ཡུལ་ཉེ་དུ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་

པའི་ཡུལ་ལས་ཉེས་པ་སྐྱེད་པ་ལྟར་ཡུལ་ཉེ་དུ་ལས་ནི་སྐྱེད་མངོན་མཚན་ཉོ་ཚོང་གཉིས་དང་ལྷུང་བཟེད་

མེད་པ་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་བློ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དགེ་སློང་ལྷུང་བཟེད་ཉོ་བའི་རིན་མེད་ཅིང་ལྷུང་བཟེད་འཚོལ་བ་དང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཉིས་ལ་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །ཞེས་སོས་ན་བཙལ་བ་དེའི་ཚེ་ཉེས་པ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། བཙལ་བ་ཙམ་ན་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་

སོ། །ཁིམ་པ་ཉེ ་དུ་མ་ཡིན་པ་དེ ་ལས་བླངས་པས་ལྷུང་བཟེད་གྲུབ་སྟེ ་ཐོབ་ན་སང་ལྟུང་དངོས་

གཞིའོ། །ལྷུང་བཟེད་གོ་བུར་དུ་ཆག་པའམ་སྟོར་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་མེད་པར་གྱུར་ཀང་དེའི་རྒྱུས་མེད་པས་བདག་

ལ་ལྷུང་བཟེད་མེད་དོ་སྙམ་ན་རང་ལ་ལྷུང་བཟེད་མེད་པ་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་བློ་ཅན་གིས་སློང་བ་དང་ཐོབ་པ་

ལ་ནི་སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་གཉིས་ཀ་ལ་རང་རང་གི་ལྟུང་བ་ན་སད་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །

ལྷུང་བཟེད་མ་བླངས་ཀང་ལྷུང་བཟེད་འཚོལ་བའི་ཉེས་པ་སྐྱེད་པ་ཡོད་དེ་དགེ་སློང་རང་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཡོད་

བཞིན་དུ་རང་གི་ཡོ་བད་དག་གིས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་ཉོ་བ་ན་ཡང་ལྟུང་བ་ན་སད་དོ། །ཞེས་སས་ན་ཐམས་

ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། རང་གི་ཡོ་བད་དེ་དག་ཡོད་པ་ཉིད་ན་ལྷུང་བཟེད་ཀང་མི་ཉོ་བར་སློང་ན་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བ་

ན་སད་དོ་སློང་བ་ན་ཉེས་བས་ཕ་མོའོ་ཐོབ་ན་ནི་ཉེས་བས་རོགས་པའོ། །ཆོས་གོས་ལ་ཡང་རིགས་པ་འདི་ཉིད་རིག་

པར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་བཟང་པོ་མཛེས་པ་འདོད་པས་གཞན་དང་ལྷུང་བཟེད་བརེ་ན་ལྟུང་བ་ན་སད་

པའོ། །ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པ་བླངས་པ་འདི་ནི་དགེ་འདུན་ཁོ་ན་ལ་སང་ངོ་། །བར་བ་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་འབེལ་

མེད་ནི་དགེ་འདུན་ཁོ་ན་ལས་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སང་བའི་རས་གཞན་རྣམས་དགེ་སློང་གང་ཟག་ལ་སང་བར་

གསུངས་པ་ལས་འདི་ནི་དམིགས་ཀིས་བཀར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་དྲུག་བདུན་ལ་སོགས་པ་བསླངས་ན་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་དགེ་འདུན་ལ་སང་ངམ་ཞེ་ན། བསླངས་པའི་ལྷུང་བཟེད་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་དག་གི་ནང་ན་མཆོག་ཏུ་

འདོད་པ་གང་བཟང་བ་འདམ་པ་གཅིག་གོ །དགེ་འདུན་ལ་སང་ངོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་མཆོག་ཏུ་འདོད་

པ་དེ་ལས་གཞན་ལྷུང་བཟེད་ངན་ཤོས་རྣམས་ནི་དུས་ཀི་སྤི་ཐམས་ཅད་ཀི་དུས་ཀི་བེ་བག་ཐམས་ཅད་

དུ་སང་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཕིར་བླང་བར་བ་བ་ཉིད་ཀིས་སང་བ་ནི་མ་ཡིན་<<ཊིཀ་

>>ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་དུ་སང་བ་དེ་སུ་ལ་སང་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་པ་སེ་ལྔ་ཆར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལའོ། །བགོ་བར་<<ཊི་ལུང་>>བའོ། །ལྟུང་བ་འབིན་པོའི་དགེ་སློང་དེ་ལ་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལྷུང་བཟེད་

ནང་ན་ལྷུང་བཟེད་ཐ་ཆད་སྦྱིན་པར་བའོ། །རང་བཞིན་གི་མཚམས་གཅིག་གི་ནང་ན་ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ལྷུང་བཟེད་ཐ་ཆད་ཡིན་གི་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཀི་དགེ་འདུན་གི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཐབས་གང་གི་ལྷུང་

བཟེད་ཐ་ཆད་དེ་བསྙིག་པར་བ་ཞེ་ན། སང་བའི་ལྷུང་བཟེད་དེ་དགེ་འདུན་ལ་གལ་དུ་བིམ་པས་ལྷུང་བཟེད་ཐ་ཆད་དེ་

བསྙིག་པར་བའོ། །བིམ་པས་བསྙིག་པ་དེ་དགེ་སློང་སུས་བ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་

ཀིས་བསྐོས་པས་སོ། །བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་དེས་སང་ཕིས་དེ་ཉིན་པར་ལྷུང་བཟེད་བིམ་པ་དེ་བེད་

པར་འགྱུར་བ་ན་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགོང་ཁ་ཚུན་ཆད་དགེ་འདུན་གནས་གཅིག་ཏུ་ནམ་ཚོགས་

པའི་དུས་སུ་དགེ་འདུན་ལ་འཇལ་105བར་བ་གོ་བར་བའོ། །

ཇི་སྐད་འཇལ་བར་བ་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅེས་བོས་ནས་བདག་སང་ལྷུང་བཟེད་

འབེལ་བ་མེད་པ་ནི་བིན་གིས་བརླབ་པའི་འབེལ་བ་མེད་པ་དང་གཞན་ལ་སང་བའི་འབེལ་བ་མེད་པའོ་ཞེས་ཊིཀ་

ལས་བཤད་དོ། །འབེལ་མེད་དེ་དགེ་འདུན་ལས་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་འདུན་གི་གལ་དུ་ལྷུང་བཟེད་འབིམ་

པར་འགྱུར་གི། དགེ་འདུན་ཁེད་ཅག་རང་རང་གི་ལྷུང་བཟེད་དག་ཐོགས་ལ། སང་དགེ་

འདུན་གི་ནང་དུ་གཤེགས་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་འབིམ་པའི་གནས་དེར་དགེ་

སློང་རྣམས་འཁོད་པའི་དོན་དུ་ཆག་ཆག་དང་ཕག་དར་དང་སྟན་གདིང་བ་དང་གཎི་རྡུང་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལྷུང་

བཟེད་འབིམ་པ་པོར་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་དེས་ནན་ཏན་གིས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་འབིམ་པ་པོར་

བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་དེས་ལྷུང་བཟེད་དེ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་བཟུང་ཞིང་ལྷུང་བཟེད་དེའི་ཡོན་ཏན་

བསྔགས་པ་བརྩམ་ཞིང་སྟེ་བསྔགས་པ་བརོད་ཅིང་གལ་འགོ་ནས་རིམ་གིས་དབུལ་བར་བའོ། །སང་

ལྟུང་བྱུང་བའི་དགེ་སློང་དེ་དགེ་འདུན་གི་འདབས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བཞག་ལ་ཞེས་སོ། །བསྔགས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་བརོད་ཅེ་

1 0 5  འཇལ། <<སྣར་>><<པེ ་>><<ཊིཀ་(ཀ་༦༦༡)>><<མ་>><<མཆན་བཞི ་>><<རིན་(ཀ་

༣༣༢)>>མཇལ། <<སེ་>><<ཅོ་>>གཞལ། <<རང་(ཀ་༤༦༣)>>- <<ཆུང་(ཀ་༢༨༨)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ན། གནས་བརྟན་ཞེས་དགེ་སློང་རྒན་རིམ་ལ་བོད་པའོ། །ལྷུང་བཟེད་འདི་ནི་ཁ་དོག་ཤིན་ཏུ་གསལ་

བ་ནི་ཁ་དོག་ནག་ནོག་མེད་པའོ། །:ཚོན་གསལ་ཞིང་གདོང་པ་ལྟར་106སྣང་བ་ལྟ་<<བི་>>བུ། དབིབས་

ལེགས་པ་ནི་ཚད་དང་ལྡན་<<ཊི་>>པའོ། །ཚད་མ་སྟེ་ཆེ་ཆུང་དུ་མ་གྱུར་པ་ལོངས་སྤད་པར་བཟོད་

པ་བུ་གུ་དང་ཆག་གྲུགས་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་མེད་<<ཊི་>>པའོ། །ལགས་ཀིས་གལ་ཏེ་བཞེད་

ན། སྟེ་ལེན་པར་འདོད་ན་སྣོམས་ཤིག་ཁེར་ཅིག་ཅེས་བསྔགས་པ་བརྩམ་ཞིང་དབུལ་ཞེས་སྦྱར་ཞེས་

སོ། །ལྷུང་བཟེད་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་སྐད་བརོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོན་ཏན་གང་ཡོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྲང་པོར་

བརོད་པའོ། །གནས་བརྟན་ཚུན་ཆད་ཀིས་བདག་གི་ལྷུང་བཟེད་དང་བརེ་བར་འདོད་ན་ལྷུང་བཟེད་འབིམ་པ་དེ་

བླང་བར་བའོ། །བདག་གི་ལྷུང་བཟེད་བཟང་སྟེ་བརེ་བར་མ་དད་དམ་ཆོག་ཤེས་པ་ཞིག་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་མ་བརེས་

ཀང་ཉེས་མེད་དོ། །རང་གི་ལྷུང་བཟེད་ནི་དགེ་སློང་ལྷུང་བཟེད་འབིམ་པ་པོ་དེ་ལ་གཏད་པར་བའོ་དེས་གཏད་པའི་ལྷུང་

བཟེད་གལ་འོག་མ་ལ་བིམ་པར་བའོ་གལ་འོག་མ་དེས་ཀང་བརེ་བར་འདོད་ན་བརེ་བར་བ་སྟེ་གལ་རོགས་ཀི་བར་དུ་དེ་

བཞིན་དུ་བའོ། །དགེ་སློང་རང་ལ་ལྷུང་བཟེད་བསྟབ་པ་ན་མ་བླངས་པར་རང་གི་གལ་འོག་གི་དགེ་སློང་གཅིག་གམ་དུ་

མས་བར་དུ་ཆོད་པས་བླངས་ཟིན་པ་ན་ཁོ་བོ་འདོད་དོ་ཞེས་བླང་བར་མི་བའོ། །བར་དུ་ཆོད་པས་

བླངས་ཟིན་ནས་སློང་དུ་བྱུང་ན་སླང་བའི་ཚིག་ལན་གཉིས་ལ་ནི་ལྷུང་བཟེད་འབིམ་པ་པོས་མི་སྦྱིན་ཞིང་

ཚིག་གཉིས་པའི་འོག་མ་ཚིག་གསུམ་པ་ལ་ནི་མི་སྦྱིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སྦྱིན་ནོ། །ལྷུང་བཟེད་བསྙིགས་ནས་

དགེ་སློང་དེ་ལ་སྦྱིན་པ་ན་ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་དགེ་སློང་ལ་ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་འདི་ནི་གཞན་ལ་སང་བར་མི་

བ་བ་སྟེ་གཞན་ལ་རང་དགར་སྦྱིན་བཙོང་མི་བ་བ་ཉིད་དང་། རང་གི་བིན་གིས་བརླབ་པར་མི་བ་བ་

ཉིད་དང་གཞན་གིས་ཀང་བིན་གིས་བརླབ་པར་མི་བ་བ་དེ་ཉིད་དག་དགེ་སློང་བསྐོས་པ་དེས་གོ་བར་

བའོ། །མ་ཆག་གི་བར་དུ་ཆོངས་ཤིག་ཅེས་ཀང་བསོ །ལྷུང་བཟེད་དེ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་

106  ཚོན་གསལ་ཞིང་གདོང་པ་ལྟར། <<ཆུང་(ཀ་༢༨༩)>>མཚན་བཟང་ཞིང་གདང་པ་བལྟར། <<མ་>><<སེར་>>མཚོན་བཟང་ཞིང་གདོང་

པ་བ་ལྟར། <<ས་>><<ཞང་>>མཆན་བཟང་ཞིང་གདོང་པ་བ་ལྟར། <<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དགེ་སློང་དེ་<<ཊི་>>ལ་ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་འདི་ངང་གིས་མ་ཆག་གི་བར་དུ་དལ་བུ་དལ་བུས་

ལོངས་སྤོད་ཅིག་ཅེས་གོ་བར་བའོ་དགེ་སློང་བསྐོས་པ་དེས་དེ་སྐད་བསོ་བར་བས་སོ། །ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་དགེ་

སློང་དེས་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་གཉིགས་བསོད་སྙོམས་སུ་འགོ་བ་ལ་

སོགས་ཏེ་སྤད་ཅིང་བའོ་ཅོག་ཏུ་ཀུན་ཏུ་སྤད་པར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་དེ་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་སྣོད་

དང་ཁ་གཡོགས་ལ་སོགས་པ་ཡོ་བད་ཆེས་བཟང་པོ་ངེས་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །ཡོ་བད་དམན་

ཤོས་རྣམས་ནི་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་སྦྱར་རོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་ལུང་ལས་ནི་དངོས་སུ་གསུངས་

སོ། །བསོད་སྙོམས་བླང་བ་ལ་སོགས་པ་ལོངས་སྤད་པ་ན་ཆེས་ཡང་བ་ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་དེར་བླུགས་

པར་བའོ། །ཆེས་ལི་བ་ནི་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེར་བླུགས་པར་བའོ་ཊིཀའོ། །ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་དེ་

ཟས་ཟ་བ་ཉིད་ཀི་བ་བ་བསྒྲུབ་པའི་སྣོད་ཉིད་ལ་ནི་སྦྱར་བར་མི་བ་བ་ཁོ་ནའོ། །དེའི་ནང་ནས་ཟས་ཟ་

བར་མི་<<ཊིཀ་>>བའོ། །ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབ་པར་ཟ་བར་བའོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་ལུང་ལས་

དངོས་སུ་གསུངས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་དེའི་བི་དོར་ཡང་ལྷུང་བཟེད་གཞན་བི་དོར་བེད་པའི་དང་པོར་

བའོ། །རྣམ་པ་འདི་རྣམས་ལྟར་བ་བ་ནི་ལྷུང་བཟེད་ངན་པ་ཐ་ཆད་དེ་ཡུན་རིང་དུ་ཐུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །རང་ལ་

ལྷུང་བཟེད་ཡོད་བཞིན་དུ་ལྷུང་བཟེད་འཚོལ་བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ ཐ་ག་པ་ཁིམ་པ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པ་དེ་ལ་རིན་རྔན་པ་མེེད་པར་དགེ་སློང་རང་གི་

ངག་གིས་བསོ་བས་སམ། དགེ་སློང་གིས་བསྐོས་པའི་ཕོ་ཉ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གིས་ཀང་འཐག་ཏུ་

བཅུག་ནའོ། །སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཐ་ག་པ་ཉེ་དུ་དང་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འཐག་ཏུ་བཅུག་ན་

ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཉེ་དུ་ཉིད་དང་བཅས་པ་ལ་ནི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པས་འཐག་པ་དེ་མ་བས་པ་སྟེ་

དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཐག་ཏུ་བཅུག་ཅིང་གཉིས་ཀས་གཏགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་དབང་

གིས་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རིན་བིན་པ་དང་རིན་མ་བིན་པ་གཉིས་ཀ་དང་འཐག་ཏུ་བཅུག་ན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཡང་རིན་མ་བིན་པའི་དབང་གིས་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །རྔན་པ་མེད་པར་གོས་འཐག་ཏུ་

འཇུག་པའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོའི་དགེ་སློང་དེའི་ཕིར་དེའི་ཆེད་དུ་གཏག་པར་བ་བའི་གོས་འདི་དགེ་སློང་

དེ་ལ་སྦྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་སྦྱིན་བདག་གི་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་འཐག་པ་སྐྱེད་པའི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་

དོ། །བེད་པ་པོ་དེ་ཁོ་ནར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། ཁོ་ལག་ཆེ་བ་ཞེང་ཆེ་བ་དང་ཁྲུན་རིང་བ་ཉིད་དམ། འབས་

བཟང་བ་ཐར་གིས་ཞགས་པ་ཐག་རན་བཟང་བ་ཉིད་ལ་ཐག་107པ་དེ་དགེ་སློང་གིས་ངེས་པར་སྦྱར་

བའོ། །བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །གལ་ཏེ་འཐག་པ་སྐྱེད་པས་སྦྱིིན་བདག་གི་དོག་པ་ལ་སོགས་པ་བསྔོས་ཚོད་

ལས་ལྷག་པ་ཟད་ན་སྦྱིན་བདག་ལ་གནོད་པའི་ཆ་ནས་འཐག་པ་སྐྱེད་པའི་དངོས་གཞིར་འགྱུར་བའོ། །འཐག་པ་

སྐྱེད་པས་ཐ་ག་པའི་ལས་ཆེར་སྐྱེད་པ་དེའི་རྔན་པ་སྦྱིིན་བདག་གམ་དགེ་སློང་གིས་མ་བིན་ན་ཡང་

ངོ༌། །དངོས་གཞིར་འགྱུར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །འཐག་པ་སྐྱེད་པ་དེས་ཐ་ག་པ་ལ་གནོད་པའི་ཆ་ནས་འཐག་པ་

སྐྱེད་པའི་དངོས་གཞིར་འགྱུར་བའོ། །སྦྱིན་པར་བེད་པས་ཁོ་ལག་ཆེ་བ་དང་འབས་བཟང་བ་དེའི་དོན་དུ་

ཁོད་ཅི་དགའ་བར་གོས་བེད་དུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་དགེ་སློང་ལ་རེས་སུ་མ་གནང་བ་ལྟ་བུ་ནི་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་

པའི་བེད་པ་པོ་དག་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བུ་ཞེས་པས་ནི་ཐ་ག་པས་འཐག་ག་རེས་སུ་མ་གནང་བ་མཚོན་པ་སྟེ་རྔན་པ་

མ་བིན་ན་ཡང་ངོ་ཞེས་པའི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་འཐག་པ་སྐྱེད་པའི་གོས་གྲུབ་སྟེ་ཐོབ་པ་ནི་དངོས་

གཞིའི་བེད་པ་པོའོ། །གོས་གྲུབ་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་དགེ་སློང་གིས་འཐག་པ་སྐྱེད་པ་དེའི་ཕིར་འཐག་པ་

སྐྱེད་པའི་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ལུས་ངག་གི་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ཐ་དད་པ་ལ་ཐ་ག་པ་ལ་ཧྭགས་ཀི་

ལ་དུ་སྟེར་བ་དང་གཅམ་བསག་སྨ་ཞིང་འཐག་བན་བཟང་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྨ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་སྦྱོར་བའི་

ཉེས་བས་གཅིག་ཉིད་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །ཁོད་ཀི་ཕིར་གོས་འཐག་ཏུ་གཞུག་གིས་བཞུད་ལ་གོས་འཐག་པ་

107  ཐག <<མ་>><<ཞང་>><<གུ་>>འཐག <<རྩ་བཞི་>><<ཆུང་(ཀ་༢༩༢)>>ཐ་ག་པ། <<རང་(ཀ་༤༦༧)>><<ཊིཀ་(ཀ་༦༦༩)>><<ས་

>><<སེར་>><<མཚོ་(ཀ་༥༡༥)>><<རིན་(ཀ་༣༣༦)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཟིགས་ཤིག་ཅེས་སྦྱིན་བདག་གིས་དགེ་སློང་ལ་མ་བསོ་བར་འཐག་པ་སྐྱེད་པའི་བསམ་པས་ཐ་ག་པའི་དྲུང་དུ་

དགེ་སློང་ཉེ་བར་འགོ་བ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་དེ་ཉིད་ཀི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སྨ་མོད་ཀི་

ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །རང་ལ་བསྔོས་པའི་གོས་འཐག་པ་འཐག་བཟང་བ་དང་རྒྱ་ཆེར་སྐྱེད་པའི་སང་

བའོ། །     ། ། 

༈ འཕོག་པའི་སང་བ་འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། གང་ལས་དབལ་བར་བ་བའི་བདག་པོ་དགེ་

སློང་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཉིད་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་དང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་འཕོགས་ཀང་ཉེས་བས་སུ་

ཟད། ཞུ་བ་ལས་སོ། །དོ། །སུ་དབང་བ་ལས་འཕོག་ན་ཞེ་ན། གོས་ལྟ་བུ་གང་དབོག་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་དེ་

དག་དགེ་སློང་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ ་རང་གི ་ཉིད་མ་ཡིན་གི་དགེ ་སློང་གཞན་དེ ་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་

ནའོ། །དབོག་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་དེ་གོས་ཉིད་ཅེས་ཀང་ལྷུང་བཟེད་ལ་ཡང་མཚུངས་པས་གོས་སམ་ལྷུང་

བཟེད་ཡིན་ན་སང་ལྟུང་བསྐྱེད་པའོ། །ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོའི་དགེ་སློང་དེའིའམ་དགེ་སློང་དེས་གཞན་ལ་

བསྐོས་པ་གཞན་དེའི ་ལུས་དང་ངག་གཉིས་ཀ་བསྡུས་པ་ལུས་ངག་གཉིས་ཀའི་

འཚོགས་པས་འགོགས་108པའམ། ལུས་དང་ངག་ཐ་དད་པ་ལུས་རྐང་པའམ་ངག་རྐང་པ་དག་

གིས་དབོག་པའི་དོན་དུ་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ནི་སང་ལྟུང་འདི་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་དག་ཡིན་

ནོ། །དབལ་པར་བ་བའི་དགེ་སློང་དེའི་ལུས་ལས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་དེ་འབེལ་མེད་ཐ་དད་པའི་

དངོས་པོར་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པའི་དུས་ནི་སང་ལྟུང་དངོས་གཞིའི་མཐའི་བེད་པ་པོའོ། །མཐར་ཐུག་

གྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་སྦྱོར་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །གོས་འཕོག་པ་དེ་ནི་བདག་པོ་དེ་ལ་ཕིར་

སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །འཕོག་པའི་སང་ལྟུང་འདི་ལ་རང་གི་དོན་ཉིད་ནི་ངེས་གཟུང་དུ་དགོས་

པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏེ་གཞན་དོན་དུ་འཕོག་ན་ཡང་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལུང་རྣམ་

108  འགོགས། <<མ་>>འཕོགས། <<མཆན་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འབེད་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ལུང་ཞུ་བ་ལས། གཞན་དོན་དུ་འཕོག་ན་ཉེས་བས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ལོ་སྙམ་ན། དེ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་ལ་དགོངས་པ་སྟེ་ལུང་རྣམ་འབེད་དང་མདོ་རྩ་འགེལ་གཙོ་བོར་བའོ། །འཕོག་པའི་

རྟེན་དང་ཡུལ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་ནི་སྐྲོད་པ་དང་རྣམ་པ་གསུམ་གི་སོ་ནས་འདྲའོ། །དེ་དགེ་

སློང་མ་དང་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ཀིས་ནི་དགེ་སློང་གི་གོས་འཕོགས་ན་ཉེས་བས་སོ། །གསུམ་པོ་དེ་དག་

གི་གོས་དགེ་སློང་གིས་འཕོགས་ཀང་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་གི་གོས་འཕོག་པ་ཁིམ་པ་རྣམས་ལ་ནི་བསོད་ནམས་མ་

ཡིན་པ་མང་ངོ་ཞེས་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་བཤད་དོ། །

ཊིཀ་ལས་འཕོག་པ་ནི་གསུམ་ལས་དང་པོ་རང་གི་ཉིད་སེལ་བར་གྱུར་བའི་འཕོག་པ་ནི་བདག་པོ་རང་གི་

ཉིད་ལས་གཏན་དུ་སེལ་109བར་འདོད་དེ་གཏན་དུ་དབལ་བར་འདོད་བར་གྱུར་པའི་བསམ་པས་འཕོག་

པ་འཕོག་པའི་སང་ལྟུང་གི་སྐབས་འདིར་ཡན་ལག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །རེ་ཞིག་འཕོགས་ལ་ཕིར་སྦྱིན་

པར་བའོ་སྙམ་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་བློ་གོས་ངན་པས་བས་པའི་འཕོག་པ་ནི་བློ་གོས་ངན་བསམ་པ་ངན་

པ་བས་ཏེ་གོས་འདི་རེ་ཞིག་འཕོགས་ལ་དུས་ཅུང་ཟད་ཅིག་བདག་པོའི་སེམས་གདུང་བར་བའོ་ཡི་ཆད་པར་བའོ་ཅོ་

འདྲི་བར་བའོ་སྙམ་པ་ལ་སོགས་པས་འཕོག་པས་ནི་འཕོག་པའི་ལྟུང་བ་དངོས་ཀི་རེས་སུ་འཕོད་110པ་སྟེ་

རེས་སུ་མཐུན་པའི་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གསུམ་111པ་རིགས་པའི་དོན་གི་དབང་

དུ་བས་པའི་འཕོག་པ་ནི་ཚེ་འདིར་གནོད་པ་སྟེ་སྟག་དང་ཆོམ་རྐུན་ཡོད་པའི་ས་ཕོགས་སུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་

དང་ཚེ་ཕི་མར་མི་ཕན་པ་སྟེ་སིག་པའི་གོགས་དང་འགོགས་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་མི་དགེ་བ་བེད་པ་

ལ་འཇུག་པའི་བགེགས་བ་བར་ཆད་བ་བའི་ཕིར་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་འཕོག་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་

མེད་དོ། །འདི་ཡང་རེ་ཞིག་འཕོག་ལ་ཕིར་ནི་རེ་ཞིག་སྦྱིན་པར་བའོ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །བིན་འཕོག་

109  སེལ། <<སྣར་>><<རང་(ཀ་༤༧༣)>><<ཊིཀ་(ཀ་༦༧༧)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༥༡༨)>><<རིན་(ཀ་

༣༣༨)>>བསེལ། <<སེ་>><<ཅོ་>>སེལ། <<པེ་>>

110  འཕོད། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༤༧༣)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>>འཕོག <<ཊིཀ་(ཀ་༦༧༨)>>འཕད། <<རིན་(ཀ་༣༣༨)>>

111  གསུམ། <<ཞང་>><<མཚོ་(༥༡༩)>>གཉིས། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་༣༣༨)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཅེས་སོ་སོར་ཐར་པ་ལས་གསུངས་ཀང་གེང་གཞིའི་དབང་གིས་ཏེ་བིན་རུང་མ་བིན་རུང་དགེ་སློང་གཞན་གི་གོས་ལ་

བདག་ཉིད་དབང་བར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ནས་འཕོག་པའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་ཕ་དགོན་པ་བའི་ཆོས་གོས་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་སྣམ་སྦྱར་དང་བླ་གོས་དང་

མཐང་གོས་ལས་གང་འདོད་པ་<<ལུང་>>གཅིག་ལ་ནི་དགོན་པ་དེ་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་

པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དགོན་པ་དེའི་སྤོད་ཡུལ་གི་གོང་ཡང་དགེ་སློང་དགོན་པ་བ་རང་གི་

གནས་དགོན་པ་དེ་ཉིད་དང་འདྲའོ། །སྟེ་དེ་ལྟར་ཆོས་གོས་གོང་དེར་བཞག་ཅིང་དགེ་སློང་དགོན་པར་གནས་ན་

ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཡང་འབལ་བའི་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་འཆད་དོ། །སོ་སོར་ཐར་པ་ལས་དང་རྣམ་འབེད་ལས་དགེ་

སློང་དགོན་པ་བས་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་འགོ་དགོས་པའི་རྐེན་ཞིག་བྱུང་ན་དགེ་སློང་དགོན་པ་བ་དེས་ཆོས་ལྡན་

གི་དོན་གི་དབང་གིས་ཆོས་གོས་གཅིག་གོང་དགོན་པའི་སྤོད་ཡུལ་གི་གོང་ཡང་འཇིགས་པ་དང་བཅས་ན་

ནི་གོང་གཞན་ན་འདུག་པའམ་རང་གི་གནས་ན་འདུག་པ་དེ་ལས་ཞག་དྲུག་པའི་མཚན་མོའི་མཐའ་

ཚུན་ཆད་དུ་མཚམས་ཐ་དད་དུ་འབལ་བར་བའོ། །ཞག་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་ཞག་བདུན་པའི་སྐྱ་རེངས་

ཤར་བ་ལ་ནི་རྐེན་གཞན་མ་བྱུང་ན་བག་ཡངས་མེད་སང་ལྟུང་སྐྱེད་དོ། །དགེ་སློང་དགོན་པ་བ་ལ་མཚམས་

ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་སོང་བ་དེ་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་ཆོས་གོས་ཀི་གནས་སམ་དགོན་

པའི་གནས་སུ་མ་འོངས་པ་ལ་ཞག་དྲུག་ལས་ལྷག་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞག་བདུན་ལ་སོགས་པར་ཐལ་

བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་<<ཊི་>>པའོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཞག་དྲུག་ན་ལྡོག་པར་བའོ་སྙམ་དུ་བརྣག་པ་བས་ཏེ་སོང་ན་ཉེས་

པ་མེད་པ་ཡིན་གི་གོང་དུ་ལྡོག་པར་བརྣག་པ་བས་ཏེ་སོང་ན་བར་ཆད་བྱུང་ཡང་ཞག་དྲུག་འདས་ན་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་ཟེར་བ་དགག་པ་ནི་ཊིཀ་ལས་བསླབ་པའི་གཞི་འདིར་ཞག་དྲུག་ཏུ་འགོ་བ་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་ཞག་

དྲུག་ལས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཉིད་ལ་ནི་ཞག་དྲུག་ན་ལྡོག་པའི་བརྣག་པ་ནི་ཉེས་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ལ་

ཞག་གཅིག་ན་ལྡོག་པར་བརྣག་པ་ལྟ་བུ་ཞག་དྲུག་གི་གོང་དུ་ལྡོག་པར་བརྣག་པ་ནི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཡན་

ལག་མ་ཡིན་ཏེ་བརྣག་པ་བས་རུང་མ་བས་རུང་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་མ་འོངས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ནོ། །ཞག་བདུན་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ན་འབལ་བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ རས་ཆེན་བཙལ་དུ་གནང་བའི་དུས་ནི། དགེ་སློང་བདག་ཉིད་དབར་གནས་པར་ཁས་

བླངས་པའི་ཉིན་མོའི་ནི་དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་དང་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གོ །དུས་དེ་

གཉིས་ཀི་རང་རང་གི་ཟླ་བ་སྔ་མའི་ཉི་མའི་དང་པོ་ནི་དབར་ཟླ་ར་བ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གམ་དབར་ཟླ་འབིང་པོའི་

ཚེས་བཅུ་དྲུག་གོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཚུན་ཆད་ནས་རས་ཆེན་འཆང་བར་གནང་བའི་དུས་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་

དུ་དབར་གི་ཆར་པའི་གོས་རས་ཆེན་སྦྱིན་བདག་ལ་བླངས་ཏེ་ཡང་བཙལ་བར་བ་བཙལ་ཀང་ཉེས་མེད་

པའོ། །རས་ཆེན་བཅང་དུ་གནང་བའི་དུས་ནི། དགེ་སློང་བདག་ཉིད་ཀི་དབར་གི་ཚུལ་འཇུག་སྔ་ཕི་གང་

ཡིན་གི་ཟླ་བ་གསུམ་རོགས་པའི་འོག་གི་ཟླ་བ་ཕེད་ཀི་མཚན་མོ་མཐའི་སྐད་ཅིག་གི་བར་དུ་རས་ཆེན་

བཅང་བར་བའོ་བཅང་ཀང་ཉེས་མེད། རས་ཆེན་གི་སང་བ་འདིའི་བེད་པོ་གང་ཞེ་ན། སྔོན་བཙལ་དུ་གནང་

བའི་དུས་དང་ཕི་མ་བཅང་དུ་གནང་བའི་དུས་གཉིས་ལས་གནང་བའི་དུས་གཉིས་པོ་དེ་མ་ཡིན་པའི་

དུས་གཉིས་བཙལ་དུ་གནང་བའི་སྔ་རོལ་ཀི་དུས་དང་བཅང་དུ་གནང་བའི་112འོག་རོལ་ཀི་དུས་གཉིས་ནི་རས་

ཆེན་བཙལ་སྔས་པ་དང་བཞག་ཕིས་པའི་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོས་ན་ཟླ་བ་ཕེད་ལས་འདས་པར་

འཆང་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། བཅང་དུ་གནང་བའི་དུས་དེ་ལས་གཞན་དབར་ཟླ་བ་གསུམ་རོགས་ནས་ཟླ་ཕེད་འདས་

པ་ཉིད་དུ་རས་ཆེན་འཆང་ཚེས་གཅིག་གི་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཤར་བ་ལ་རས་ཆེན་བཞག་ཕིས་པའི་སང་ལྟུང་སྐྱེད་

པའོ། །ཞེས་སོས་ན་དེའི་སྔ་རོལ་ཏུ་བཙལ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། བཙལ་དུ་གནང་བའི་དུས་དེ་ལ་སྔར་རས་ཆེན་

བཙལ་བ་ལ་ནི་བཙལ་བ་ཙམ་ལ་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །བཙལ་དུ་གནང་བའི་དུས་ཀི་སྔ་

རོལ་ཏུ་བཙལ་བས་བཙལ་དུ་གནང་བའི་དུས་ཀི་སྔ་རོལ་ཏུ་རས་ཆེན་དེ་གྲུབ་སྟེ་ཐོབ་ན་མཐའ་རས་ཆེན་བཙལ་

སྔས་པའི་སང་ལྟུང་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོའོ། །དུས་སྔ་ཞིག་ཏུ་འཚོལ་བར་བེད་ཅིང་བཙལ་བར་རིགས་པའི་དུས་སུ་

112  བའི། <<ཞུ་>>       བས། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཐོབ་པ་དེ་ནི་སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་<<ཊིཀ་>>རས་ཆེན་

རང་རིང་ལ་ནི་བཙལ་སྔས་པ་དང་བཞག་ཕིས་པ་གཉིས་པོ་རང་རང་གི་ན་སད་པ་ཉིད་དོ། །དབར་ཁས་

བླང་བ་དེའི་རེས་སུ་འགོ་འབང་བར་བེད་བ་ནི་དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་སྟེ་རས་ཆེན་བཙལ་བ་དང་དེ་བཅང་བའི་

དུས་དང་དགག་དབེའི་དུས་སུ་བ་བ་ཉིད་དང་མཐའི་ཞག་བཅུ་ལ་བརྟད་པ་ལས་བྱུང་བའི་གོས་བླངས་པ་དང་མཐའི་

ཞག་དྲུག་ལ་དབར་བིན་གིས་བརླབ་པ་མི་འཆགས་པ་རྣམས་ཏེ་དེ་རྣམས་ཀི་དུས་ཚོད་ནི་དབར་གནས་པར་ཁས་

བླང་བ་སྔ་ཕི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་རེས་སུ་འབང་བ་ཡིན་ནོ། །དབར་གི་རས་ཆེན་གི་སང་

བའོ། །     ། ། 

༈ འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་བེད་ན་དབར་གི་གནས་པའི་ཕིར་རེད་པ་ཟས་ལས་གཞན་པ་ནི་བེད་

པ་པོ་ཉིད་ཡིན་གི་འཕལ་གི་མཆོད་སྟོན་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་རེད་པ་གཞན་ནི་བེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

དོ། །དབར་གི་རེད་པ་དེ་དབར་གནས་པ་ཟླ་བ་གསུམ་གི་ནང་ལོགས་དབར་ཁས་བླངས་ནས་དགག་དབེ་

མ་བས་པའི་དུས་སུ་དགེ་འདུན་སྤི་ཚོམས་སུ་བདག་གིར་བེད་ན་སང་ལྟུང་སྐྱེད་པའོ། །སྦྱིན་བདག་གིས་

དབར་གི་ནང་དུ་ཕུལ་ན་ཡང་དེའི་ཚེ་མི་བླང་གི་རས་ཀི་དགག་དབེ་བས་ནས་འབུལ་དུ་གཞུག་གོ །དེའི་དམིགས་

བསལ་ནི་ནད་པ་ལ་སོགས་གོ་བུར་གི་རྐེན་བྱུང་སྟེ་བརྟད་པ་རིངས་པའི་དབང་གིས་དབར་གནས་ཟླ་གསུམ་

གི་མཐའི་ཞག་བཅུ་ལ་དབར་གི་རེད་པ་ཕུལ་བ་ནི་བདག་གིར་བས་ཀང་ཉེས་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་མ་

གཏོགས་སོ། །མཐའི་ཞག་བཅུ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་མཐའི་ཞག་ཉི་ཤུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

འཆད་དོ། །བརྟད་པའི་དབང་གིས་དགེ་འདུན་གི་སྤི་ཚོམས་སུ་བདག་གིར་བེད་པ་གནང་ཡང་སོ་སོར་བགོད་པ་ནི་མི་

གནང་ངོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི། ཊིཀ་ལས། བརྟད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རེད་པ་དེ་དབར་གི་ནང་ལོགས་སུ་སོ་སོར་བགོས་

ན་ཡང་ངོ༌། །སང་ལྟུང་གི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །བརྟད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རེད་པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་བརྟད་པ་ལས་བྱུང་

རུང་མ་བྱུང་རུང་དབར་གི་རེད་པ་དབར་གི་ནང་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་རེད་པ་བགོད་ན་ཡང་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་པའོ། །མ་བགོས་པས་བཞག་ན་ཡང་ངོ༌། །སང་ལྟུང་གི་བེད་པ་པོའོ། །བརྟད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རེད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་བརྟད་པ་ལས་བྱུང་རུང་མ་བྱུང་རུང་སྟེ་དབར་གི་རེད་པ་གོས་བགོད་པའི་དུས་སུ་མ་བགོས་

ནའོ། །དེའང་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། དབར་གི་རེད་པ་གོས་བགོད་པའི་དུས་ལས་འདས་པར་འཆང་ན་སང་བའི་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཊིཀ་ལས་ཀང་ངོ༌། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་སྦྱིན་བདག་གི་ཚིག་གིས་ཁོ་བོ་

མ་འོངས་ཀི་བར་དུ་རེ་ཞིག་ཁེད་ཅག་གིས་མ་བགོ་ཞིག་བདག་འོངས་ནས་རང་གི་ལག་གིས་འབུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་སོ་

སོར་བགོ་བའི་དབང་མེད་ན་མ་གཏོགས་སོ་ཞེས་གོང་དུ་བསྙག་སྟེ་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོས་ན་དུས་གང་

གི་ཚེ་མ་བགོས་ན་ཞེ་ན། དགག་དབེའི་ཉིན་མོའི་ཕིས་དེ་ཉིན་པར་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་མ་བགོས་ན་སང་

ལྟུང་དུ་འགྱུར་ཏེ་དེ་སུ་ལ་ཞེ་ན། གོས་སྦེད་ཅིང་གཉེར་ཀ་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་

རྣམས་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའོ། །གོས་སྦེད་པའི་དགེ་སློང་བསྐོས་ན་ལྟུང་བ་མེད་<<ལུང་>>དོ། །གོས་སྦེད་

བའི་དགེ་སློང་དེ་དགེ་འདུན་གིས་མི་བསྐོ་བར་མི་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོའོ། །མ་བསྐོས་ན་

དགེ་འདུན་ཀུན་ཉེས་བས་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །དེའི་ཚེ་གོས་ཀི་རེད་པ་སོ་སོར་བགོད་པར་བེད་ན་ནི་གོས་སྦེད་

པའི་དགེ་སློང་བསྐོ་མི་དགོས་སོ། །བརྟད་པ་ནི་རིངས་པའོ། །ལས་བྱུང་བའི་སང་བའོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་བསྔོས་བསྒྱུར་གི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། བདག་ཉིད་ལས་གཞན་ཡོན་བདག་གིས་དགེ་

སློང་གང་ཟག་གཞན་ལ་བསྔོས་ཟིན་ནམ་ཡང་ན་དགེ་འདུན་སྤི་ལ་ཡིད་ཀིས་བསྔོས་ཟིན་པའི་

གོས་དེ་ལྟར་བསྔོས་པར་རང་གིས་ཤེས་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་བདག་ཉིད་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་གོས་དེ་ཐོབ་

ན་སང་ལྟུང་སྐྱེད་པའོ། །གོས་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་ལ་ཡང་གནད་ཀིས་སྦྱར་རོ། །ཐོབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་བསྒྱུར་

བ་ལ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སོ། །བསྔོས་བསྒྱུར་ཀི་སྐབས་འདིར་བདག་ཉིད་ལ་མ་བསྒྱུར་བར་བདག་ཉིད་

ལས་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་དེའི་འབས་བུ་གཞན་དེས་

ཐོབ་པ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །གོས་ལས་གཞན་ཟས་བསྔོས་པ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་ཏེ་གཞན་

ལ་བསྔོས་པའི་ཟས་བདག་ཉིད་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཐོབ་ན་ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ་། །ཊིཀ་ལས་ནི། ཟས་ཀི་རེད་པ་གཞན་

ལ་བསྔོས་པ་དེ་ཡང་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བར་བེད་ན་སྦྱོར་བ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀ་ལ་ཉེས་བས་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་སྟེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དཔེར་ན་མུ་ལྟོ་བ་གཅིག་ལ་བསྔོས་པའི་ཟས་མུ་ལྟོ་བ་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བར་བེད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་

ཀང་གསུང་། ཞེས་བཤད་དོ། །གང་ལ་བསྔོས་པ་དེ་ལས་དབལ་བར་བ་བ་དང་གང་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་སྦྱར་ཏེ་སྦྱིན་

པར་བ་བ་གཉིས་ཀ་སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་གཞན་ལ་བསྔོས་པ་གཞན་ལ་བསྒྱུར་

བ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རྟེན་གཞན་ལ་བསྔོས་པ་གཞན་ལ་

བསྒྱུར་བ་དང་གནས་ཁང་ལ་བསྔོས་པ་ཁམས་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་ཀ་བ་གཞན་ལ་བསྔོས་པ་ཀ་བ་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་

སོགས་ཉེས་བས་སོ། །མཆོད་རྟེན་གཅིག་ཉིད་ལྟ་བུའི་ཕོགས་གཅིག་ཉིད་ལ་བསྔོས་པ་ཕོགས་གཅིག་ལ་

བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །མཆོད་རྟེན་གི་ཐེམ་སྐས་ཀི་རིམ་པ་གཅིག་ལ་བསྔོས་པ་ཐེམ་སྐས་དེ་ཉིད་

ཀི་རིམ་པ་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་བང་རིམ་ལ་བསྔོས་པ་བུམ་པ་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ཉེས་བས་<<ལུང་

>>སོ། །

ལྷག་མ་ཟ་བ་དུད་འགོ་ཁི་ལ་སོགས་པའི་སྒས་བསྡུས་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པ་ལྷག་མ་

ཟ་བ་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ལུང་ལས་མུ་ལྟོ་བ་གཅིག་ལ་བསྔོས་པའི་རེད་པ་མུ་ལྟོ་བ་

གཞན་ལ་བསྒྱུར་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ་གང་ལ་བསྔོས་པ་དེ་རས་ཆུད་ཟ་བ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

སྐུ་གཟུགས་གཞན་གི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་དག་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་གཞན་ལ་ནི་

མཆོད་པའི་ཕིར་རེ་ཞིག་གཡར་པོར་སྦྱིན་དུ་རུང་ངོ་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །རང་གིས་གཞན་ལ་གོས་ལ་

སོགས་པ་སྦྱིན་པར་བའོ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བསྔོས་པ་མི་སྦྱིན་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཤི་བའི་ཡོ་བད་ལ་

སོགས་པ་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་དགེ་འདུན་ཀུན་གིས་བིན་གིས་རློབ་དགོས་པ་ལས་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་གིས་

མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་སོང་སྟེ་དགེ་འདུན་གིས་རེད་པ་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ལ་སོགས་པ་བིན་

གིས་རློབ་པར་བེད་ནའོ་ཉེས་བས་སོ། །བརྒྱ་དབང་བའི་རེད་པ་དགེ་སློང་བཅུས་བགོད་པ་ལྟ་བུ་དེ་སྐལ་བ་

དབང་བ་མ་ཚོགས་པ་དག་གིས་བགོད་ནའོ། །ཉེས་བས་སོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ཤི་བའི་ཡོ་བད་

ལ་སོགས་བིན་གིས་མ་བརླབ་པར་བགོད་ན་ཡང་ངོ༌། །ཉེས་བས་སོ། །དབར་གི་རེད་པ་ལ་སོགས་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དགེ་འདུན་ཀུན་དབང་བའི་རེད་པ་དགེ་འདུན་ལས་ལོགས་སུ་དགེ་སློང་གཅིག་གམ་གཉིས་

སམ་གསུམ་གིས་ལེན་ནའོ། །ཉེས་བས་སོ། །ལེན་པ་པོ་དེ་དག་ཀང་དབང་ན་ཅིའི་ཕིར་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། རེད་པ་བླངས་པ་དེ་ལ་ལེན་པ་པོ་ལས་གཞན་དག་གི་དབང་བའི་ཆ་ཤས་ཉིད་དང་མ་བལ་

ལོ། །བའི་ཕིར་རོ། །མདོ་འདིས་ནི་མདོ་སྔ་མ་བཞི་པོའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའོ། །རྐུ་སེམས་མེད་པ་ལས་འདི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ཡིན་གི་རྐུ་སེམས་ཡོད་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྐུ་སེམས་ཀིས་ནི་བརྐུས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གི་

ཕམ་པ་མི་སྐྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་གསུངས་ཏེ་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ནའོ། །བསྔོས་པ་མི་

སྦྱིན་ན་ཉེས་བས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དངོས་བསྒྱུར་དངོས་དང་དྲུག་སྟེ་དེ་ལྟར་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རྐུ་

སེམས་ཀིས་ནི་བརྐུས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཏེ། ཊིཀ་ལས། རྐུ་སེམས་ཀིས་བསྒྱུར་བར་བེད་ན་ཐམས་ཅད་དུ་བརྐུས་པ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

རྐེན་མེད་པར་ག་ཙོམ་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་སྟོང་པར་དོར་ཏེ་འགོ་བར་མི་བའོ། །སྦྱིན་

བདག་བཙོན་རར་ཆུད་པ་ལ་སོགས་པས་ཕོངས་པར་གྱུར་ནས་དགེ་སློང་རྣམས་འགོ་ན་ཡང་དགེ་སློང་གང་གཙུག་

ལག་ཁང་དེ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ཤས་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པའི་དགེ་སློང་དེ་གཙུག་ལང་ཁང་དེར་སྲུང་

མར་བཞག་གོ །གཙུག་ལང་ཁང་དེར་སོད་པའི་དགེ་འདུན་མ་ལྷགས་མ་བོན་ན་སྲུང་མ་དེས་གཙུག་ལག་

ཁང་དེ་ཉིད་སྲུང་ཞིང་ལོ་བཅུ་འདའ་བར་བའོ། །ཇི་ལྟར་འདའ་བར་བ་ཞེ་ན། ལོ་ལྔ་ནི་བསོད་སྙོམས་

ཀིས་སོ། །འདའ་བར་བའོ་ཞེས་པ་སྟེ་ལོ་ལྔ་པོ་འདའ་བར་བ་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དེར་ལོ་ལྔ་པོ་འདས་པའི་

དུས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་སྐྱོང་བའི་སྦྱིན་བདག་བཙོན་ར་ནས་མ་ཐར་པ་ལ་སོགས་པས་མ་བྱུང་ན་ལོ་

གཞན་ལྔ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་ཉེ་འཁོར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་འཚོ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཐུན་མོང་

ཏུ་བས་པས་འདའ་བར་བའོ། །ལོ་གཞན་ལྔ་པོ་འདའ་བར་བ་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དེ་གཉིས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་

སྔར་ནས་ཐ་དད་པ་རང་སོར་འཇོག་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་གཉིས་ཀི་རེད་པ་ཐུན་མོང་བའི་གསོལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཉིས་ཀི་ལས་བའོ། །གནས་གཉིས་ཀི་རེད་པ་ཐུན་མོང་དུ་བས་ཀང་གནས་གཞན་གི་རེད་པ་གནས་གཞན་དུ་

བསྒྱུར་བའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཆོ་གའོ། །ཞེས་སོ། །སྲུང་མ་ཡང་འགོ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་མལ་སྟན་དང་སྣོད་

སྤད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཉེ་འཁོར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དག་ཏུ་གཏམས་པ་སྟེ་

བཅོལ་ཏེ་བཞག་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་བོར་བ་དེར་དགེ་སློང་དག་ཕིས་འོངས་ཏེ་གཉུག་མར་

གནས་ན་མལ་སྟན་དང་སྣོད་སྤད་ལ་སོགས་བཅོལ་བ་དེ་རྣམས་ཁུངས་སུ་ཕིན་ནས་སྦྱིན་པར་བའོ། །དགེ་

འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་ཀང་གནས་གཞན་གི་རས་མལ་སྟན་དང་སྣོད་སྤད་ལ་སོགས་པ་

གནས་གཞན་དུ་མི་སྦྱིན་ནོ། །འདི་ནི་མདོ་འོག་མ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་བསྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

རེད་པ་ནི་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་ངེས་པར་བས་པ་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་གོ་ཞེས་མདོ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་དེ་བཟླས་

པ་ཡིན་ནོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་བཅོལ་ཏེ་བཞག་པའི་རས་དེ་རྣམས་བདག་པོ་ལ་ཕིར་མི་སྟེར་ན་གནས་

གཞན་དེར་རས་དེ་དང་པོ་བཙལ་ཏེ་འཇོག་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་ལ་དེ་དག་གིས་ཁིམ་བདག་གཅིག་གིས་ཕིར་

བཀུག་སྟེ་ཁུངས་སུ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །རས་དེ་མི་སྣང་ཞིང་མི་སྟེར་ནའོ། །ཁིམ་བདག་གཅིག་

གིས་གཙུག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་གཉིས་བརྩིགས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་ཏུ་སྔར་ཕུལ་ཟིན་པའི་རས་དེ་དག་གིས་

གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་ཁིམ་བདག་དེ་ཉིད་ཀིས་ཕིས་ཕུལ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། གཙུག་ལག་

ཁང་གཉིས་ཀི་བདག་པོ་ཁིམ་བདག་གཅིག་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཡང་སྔར་ཕུལ་ཟིན་པའི་ངེས་པར་བས་པ་

ལ་གཞིག་པ་མེད་དོ། །སྦྱིན་བདག་དེས་དངོས་པོ་དེ་དག་གནས་གཞན་དུ་ཕིས་ཕུལ་ཡང་རས་དེ་དག་ནི་

གཙུག་ལག་ཁང་གང་དུ་སྔར་ཕུལ་ཟིན་པ་དེ་ཉིད་དུ་སྤད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ་དང་པོ་ཉིད་ནས་གནས་སྔ་མ་ཤོས་དེ་ཉིད་

དུ་བིན་ཟིན་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །རས་དེ་ཕིས་ཕུལ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་

སྔར་གི་བདག་པོ་རྣམས་ལ་རས་དེ་མི་སྟེར་ན་རས་དེ་སྔར་ཕུལ་པའི་གཙུག་ལང་ཁང་དེ་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་

རྣམས་ཀི་མཐུས་གཟུང་མཐུས་བླང་བར་བའོ། །རས་དེ་སྣང་ཡང་མི་སྟེར་ནའོ། །གནས་གཞན་གི་རས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གནས་གཞན་དུ་གཡར་པོ་ཉིད་དུ་ནི་སྦྱིན་པར་བའོ། །ཞེས་སོས་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་

རམ་ཞེ་ན། མཆོད་རྟེན་གི་རེད་པ་གཞན་ལ་བསྔོས་པའི་རེད་པ་གང་ལ་བསྔོས་པ་དེ་ལ་འབུལ་བ་མ་

གྲུབ་པ་སྟེ་མཆོད་རྟེན་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་པ་མེད་དམ་ཞེ་ན། མ་

ག་ངྷའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མཆོད་རྟེན་གྲུ་བཞི་བང་རིམ་བཞི་པ་དང་བ་ར་ཎ་སེའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་

མཆོད་རྟེན་ཟླུམ་པོ་དང༌། མཉན་ཡོད་ཀི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་མཆོད་རྟེན་གཅིག་ལ་སྔར་སྣང་བ་དང༌། ལུང་

སན་གི་གཞི་ལས་གོང་ཁེར་གསལ་བར་ལྷ་ལས་བབས་ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་ལྷ་ལས་བབས་པའི་མཆོད་

རྟེན་སྐས་ཀི་གདང་བུ་འདྲ་བ་ཅན་རྣམས་ཀི་རེད་པ་ནི་མཆོད་རྟེན་བཞི་པོ་དེ་དག་ལས་གཞན་མཆོད་རྟེན་

ཕལ་པ་ལ་བསྒྱུར་བ་ནི་ཉེས་པ་མེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་ཏེ་ཉེས་བས་སོ། །བཞི་པོ་ནི་གང་ལ་བསྔོས་པ་དེ་ཉིད་

ལ་དབུལ་བར་མ་གྲུབ་ན་བཞི་པོ་གང་ཉེ་བ་ལ་བསྒྱུར་དུ་རུང་ངོ༌། །བསྔོས་པ་ལས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའི་

སང་བའོ། །     ། ། 

༈ འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པ་ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་རས་ཉི་མ་འདས་

སོ་ཅོག་ཉི་མ་དང་པོ་འདས་ཏེ་དེང་ནི་ཉི ་མ་གཉིས་པ་ལགས་སོ་ཞེས་དགེ་སློང་ལ་བརོད་པར་

བའོ། །བརེད་ནས་གསོག་འཇོག་ཏུ་འགྱུར་བ་སང་བའི་ཕིར་ཏེ། ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས། བརེད་པ་ལ་

སོགས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཅི་ཞིག་བས་ན་གསོག་འཇོག་གི་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། བཟའ་བའི་ཕིར་བིན་

ལེན་བས་ཏེ་བཟའ་བའི་ཕིར་འཆང་ནའོ། །སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལག་ཉ་འགེགས་པའི་ཕིར་བིན་

ལེན་བས་ཏེ་བཟའ་བའི་ཕིར་འཆང་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་ལ་བཟའ་བའི་ཕིར་བིན་ལེན་བས་ཏེ་རྐང་པ་བསྐུ་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཕིར་འཆང་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གང་འཆང་ན་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབས་པ་

དེ་འཆང་ནའོ། །གང་གི་ཚེ་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐྱ་རེངས་བརྒྱད་པ་ནི་བརྒྱད་པའི་སྐྱ་རེངས་ཏེ་ཞག་

བརྒྱད་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་ནའོ། །བརྒྱད་པའི་སྐྱ་རེངས་བྱུང་ནའོ། །ཞེས་འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་ཉིད་ལས་བཤད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཅིང་ཞག་བརྒྱད་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་

སོ། །བཟའ་བར་བ་བ་ནང་དུ་ཞག་ལོན་པ་ལ་སོགས་པ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་བིན་ལེན་བས་ཏེ་ཉིན་

མཚན་འདས་པར་བཞག་པ་ནི་གསོག་འཇོག་གི་སྐབས་འདིར་དེ་དག་གསོག་འཇོག་བས་པ་ཟོས་ན་ཉེས་

བས་སྐྱེད་པ་དང་འདྲ་བར་རྣམ་པར་བཞག་གོ །འདི་ལ་གསོག་འཇོག་གི་སང་ལྟུང་མི་སྐྱེད་དེ་རུང་བའི་

ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པ་ཞག་བདུན་པ་དེ་རྐང་པ་བསྐུ་བ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་པའི་

དོན་གང་གི་ཕིར་བསམ་པས་བརྟགས་པ་དེའི་ཕིར་འཆང་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བིན་ལེན་

མ་བཤིག་པར་བཞག་ཀང་གསོག་འཇོག་གི་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་ངོ༌། །འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པ་སྣར་བླུགས་པ་དང་

ལུས་ལ་བསྐུ་མཉེ་བ་བའི་ཆེད་དུ་འཆང་བ་དག་ནི་གསོག་འཇོག་བས་ཀང་གསོག་འཇོག་ཏུ་འཇོག་

པའི་ཉེས་པ་མི་སྐྱེད་པར་རུང་ངོ༌། །གསོག་འཇོག་བར་རུང་བའོ་ཞེས་ཊིཀའོ་གསོག་འཇོག་བས་པ་སྣར་བླུགས་སུ་

རུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་བིན་ལེན་མ་བས་པ་སྣར་བླུགས་སུ་མི་རུང་བའི་གནད་ཀིས་ཤེས་སོ། །གསོག་འཇོག་གི་

སང་བའོ། །སང་བ་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། ། 

༈ དགེ་འདུན་འདུས་པ་ལ་ཆོས་མིན་ལ་ཆོས་མིན་དུ་ཤེས་བཞིན་དུ་དང་ཆོས་ལ་ཆོས་སུ་ཤེས་

བཞིན་དུ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལྷས་སྦྱིན་གི་བསླབ་ཚིགས་ལྔ་ལྟ་བུ་ལ་ཆོས་ཡིན་ནོ་ཞེས་སུ་དང་ཆོས་

བསླབ་པ་གསུམ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པར་སྟོན་པ་ནི་དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པའི་ཆར་

གཏོགས་པའི་ཉེས་པ་སྦོམ་པོའོ། །གསོ་སྦྱོང་ལ་ཚོགས་པ་ན་ཅི་གསོ་སྦྱོང་འདི་ལ་ཁེད་ཡོངས་

སུ་དག་གམ་ལྟུང་བ་མེད་དམ་ཞེས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པར་བེད་པས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་

དྲིས་པ་ལས་བདག་ཉིད་མ་དག་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་ཅང་མི་སྨ་བས་བདག་ཉིད་ཡོངས་སུ་དག་

པར་སྟོན་ཅིང་དྲི་བ་གསུམ་པའི་དུས་འདའ་བར་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །སྦོམ་པོར་འགྱུར་བའི་རྫུན་དང་

ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་རྫུན་དེ་གཉིས་དང་མི་ཆོས་བླ་མ་རྫུན་དུ་སྨ་བའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་

དང༌། གཞི་མེད་བག་ཙམ་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་གཉིས་ཏེ་རྫུན་བཞི་པོ་དག་ལས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཞན་པའི་རྫུན་དུ་སྨ་བ་རྣམས་ནི་ཤེས་བཞིན་རྫུན་དུ་སྨ་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའོ། །ཞེས་སྤིར་བཏང་

བའོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་ལྷག་མས་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་ལ་སོགས་པའོ། །སྨ་བའི་སྔ་རོལ་ནས་འདུ་

ཤེས་བསྒྱུར་ན་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་འབྱུང་བར་མ་ཟད་ཀི་སྨ་བཞིན་བའི་ཚེ་ཉིད་ན་ཡང་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་

སྨ་འདོད་བྱུང་ན་ཡང་རྫུན་དུ་སྨ་བ་དེ་ཀུན་ནས་སློང་བ་ཡིན་ཏེ་རྫུན་སྨའི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞིར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གིས་མནའ་དོར་བར་མི་བའོ། །གལ་ཏེ་མནའ་འདོར་ན་ཁོ་བོ་བདེན་པར་ཞུགས་པ་

ཡིན་གི་གཞན་དུ་ན་ཁོ་བོ་བདེན་པར་ཞུགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་བསྒགས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བས་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་

སོ། །དེ་ལྟར་ཊིཀས་སོ། །རྫུན་དུ་སྨ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་གི་སྐྱོན་ནས་སྨས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཡུལ་དགེ་སློང་གིའོ། །སྐྱོན་ནས་སྨས་ན་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་ཚུལ་གི་སྐྱོན་ནས་སྨས་ན་ནི་ཉེས་བས་སུ་ཟད་དོ། །ཕ་

མ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་འོག་མ་ལ་ཡང་དགེ་སློང་གིའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་གི་ཕ་མ་བེད་ན་ལྟུང་བེད་འབྱུང་

ངོ༌། །བསམ་པ་ནི་སེམས་དག་པས་མ་ཡིན་གི་སྐྱོན་ཉིད་བརོད་པར་འདོད་པས་སོ། །སྨ་ན་སྐྱོན་ནས་

སྨ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སྦྱོར་བ་ནི་སྐྱོན་ནས་སྨ་བའི་ཚིག་འཇམ་པོས་བས་ཀང་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པ་

རུང༌། ཚིག་རྩུབ་པོས་བས་ཀང་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་རུང་ངོ་། །རུང་བ་མ་ཡིན་པར་གགས་

པའམ་སྐྱོན་བསམ་པ་སྐྱོན་གང་ཡང་རུང་བ་སྟེ་རིགས་ཀི་སྐྱོན་ནམ་ལུས་ཀི་སྐྱོན་ནམ་སེམས་ཀིའམ་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་སྐྱོན་ལ་སོགས་པ་སྨས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །སྐྱོན་ནས་སས་པ་དགེ་སློང་ཕ་རོལ་པོ་དེ་མི་

དགའ་བ་ཉིད་དུ་མ་གྱུར་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ་། །རུང་བ་མ་ཡིན་པར་གགས་པ་ལས་གཞན་ཆེ་བ་

རྒྱལ་རིགས་ཉིད་དང་རིགས་བཙུན་པ་བམ་ཟེ་ཉིད་ནི་ཁོད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨས་པའམ་ལ་སོགས་པ་ནི་

ཁོད་ཀི་རྒྱལ་རིགས་དང་བམ་ཟེའི་རིགས་ཀི་བཟོ་སློབ་དགོས་སོ་ལས་བ་དགོས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྨས་པ་ནི་ཉེས་

བས་ཏེ་སྐྱོན་ནས་སྨ་འདོད་པའི་བཟང་པོར་གགས་པའི་ཚིག་སྨས་ན་ཉེས་བས་སོ། །སྐྱོན་ནས་སྨ་བའི་ལྟུང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ཕ་མ་བེད་འདོད་གཞན་དབེ་བར་འདོད་པས་ལུང་ལས་ཁོད་ཀི་རིགས་ཀི་སྐྱོན་བརོད་པའི་ཚིག་

ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཟེར་རོ་ཞེས་སྨས་ནའོ། །ལྟུང་བེད་དོ། །དགེ་སློང་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་འདི་

སྐད་ཟེར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ན་སྣང་ཏེ་གལ་ཏེ་མིང་ནས་སོ་ཞེས་པ་དང་ཟློས་སྐྱོན་ཡོད་གསུང་ངོ་། །དགེ་སློང་མིང་འདི་ཞེས་

བ་བ་ན་རེ་ཁོད་ལ་འདི་སྐད་ཟེར་རོ་ཞེས་གལ་ཏེ་མིང་ནས་སོ། །གང་གི་མིང་ནས་སོས་པ་དེ་ཡང་དགེ་

སློང་ཉིད་ཡིན་ནའོ། །ལྟུང་བེད་དོ། །ཡང་ཞེས་པ་ནི་གང་ལ་བཟླས་པར་བ་བ་དེ་དགེ་སློང་ཡིན་པ་སྔར་བསྟན་

པར་མ་ཟད་པའོ། །ལུང་རྣམ་འབེད་ལྟར་ན་མིང་ནས་སོས་པ་ལས་གཞན་དུ་མིང་ནས་མ་སོས་པར་ཕ་མ་བས་ན་

ཉེས་བས་སོ་ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་སོ་ཡང་ན་ལུང་ཞུ་བ་ལྟར་ན་ནི་ཡུལ་དགེ་སློང་ཉིད་ཡིན་པ་ལས་

གཞན་དུ་སྟེ་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པས་ཕ་མ་བས་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཕ་མ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །     ། ། 

༈ སྐྱོ་སྔོགས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་འདི་ནི་འདུ་ཤེས་གཙོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། དགེ་

སློང་གཉིས་ཡན་ཆད་ཀི་རྩོད་པ་བཞི་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཉིད་ཞི་བར་བེད་པ་པོ་དགེ་འདུན་གིས་

ལེགས་པར་ཞི་སྟེ་ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞི་བར་བས་ཟིན་པ་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཡུལ་དེ་ལ་

བསམ་པས་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །གང་བས་ན་འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐྱོ་

སྔོགས་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཊིཀ་ལས། སྐྱོ་སྔོགས་བེད་པ་ནི་འཁྲུག་ལོངས་བེད་པ་སྟེ། ཞེས་སོ། །རྣལ་

དུ་མ་ཕབས་པའི་ཕིར་དང་རྒྱུས་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །སྐྱོ་སྔོགས་

བེད་པ་ནི། འགེལ་ཆུང་ལས། རྩོད་པ་ཞི་བ་མི་རིགས་ཀི་ད་དུང་རྩོད་པའི་རིགས་སོ་ཞེས་ཟེར་ནའོ། །ཞེས་བཤད་

ལ། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། རྩོད་པ་འདི་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བ་མ་ཡིན་གི་ཡང་ཉེ་བར་ཞི་བར་བའོ་ཞེས་བ་སྐྱོ་སྔོགས་བེད་

དེ། ཞེས་སོ། །སྐྱོ་སྔོགས་བེད་པ་པོ་གཉུག་མར་གནས་པ་དང༌། རྩོད་པ་དེའི་ཐོག་མཐའ་དབུས་གསུམ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཤེས་པའོ་ཞེས་ལུང་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་དེ་རྩོད་པ་དེ་ཞི་བེད་ཀི་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་དག་གོ །རྩོད་པ་དེ་ཞི་བར་བ་བའི་

ལས་ཀི་ཆོ་ག་བེད་པ་པོ་དང༌། རྩོད་པ་དེ་ཞི་བར་བ་བའི་ལས་ལ་དད་པ་འདུན་པ་འབུལ་བ་དག་ཁོ་ན་

ལ་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞི་སྐྱེད་པའོ། །ད་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ཞེས་ལྟ་བ་སྨ་བ་སྟེ་ད་ནི་རྩོད་པ་འདི་ལ་ཞི་བ་

ཡིན་པར་སེམས་སོ་ཞེས་སྨ་བ་དང་། ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་སྐྱོ་སྔོགས་བེད་པ་པོ་གོ་བུར་དུ་

འོངས་པ་དག་ལ་ནི་ཉེས་བས་འབྱུང་སྟེ་ཉེས་བས་ཁོ་ན་བེད་པ་པོའོ། །འཐབ་པའི་ཕིར་རྩོད་པ་ལ་ལྟུང་

བའི་ཕིར་རྩོད་པ་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བ་ལྟ་བུ་རྩོད་པ་གཞན་ཉིད་ལ་རྩོད་པ་གཞན་དུ་འདུ་

ཤེས་འཁྲུལ་ཏེ་སྐྱོ་སྔོགས་བེད་པ་ནི་རྩོད་པ་གང་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཀུན་སློང་སྤི་ཞུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་སོ་གསུང་ངོ་། །གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་

ཀི་འབས་བུ་བསླབ་པ་བིན་པ་ལ་གནས་པའམ་སོ་མགུ་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ལས་ཀི་འབས་བུ་ལ་

གནས་པ་དེ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་བསླབ་པ་སྦྱིན་པའི་ལས་མ་ཆགས་པས་ཁོད་བསླབ་པ་བིན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་

ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཀུན་ཏུ་སྤོད་སྐྱོ་སྔོགས་བེད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བེད་ཀི་ཕེད་ཉེས་བས་ཉིད་

དོ། །འདི་ལ་སྐྱོ་སྔོགས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་མི་སྐྱེད་པ་ནི་རྩོད་པ་ལ་སྐྱོ་སྔོགས་བས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྱོ་

སྔོགས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ཁིམ་པ་མོ་ལ་སྟོན་པ་ལའོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔར་སོས་པ་ལྟར་རིགས་པའི་སྐྱེས་པ་མེད་པར་ཁིམ་པ་

མོ་ལ་སྟོན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཅི་ཞིག་སྟོན་པ་ལ་ཞེ་ན། ཆོས་སོ། །སྟོན་པ་ལའོ། །དེའང་དགེ་

སློང་གིས་ཁིམ་པ་མོ་ལ་ཆོས་ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་སྟོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཚིག་དྲུག་ལས་མ་

ལྷག་པ་ལ་མ་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་ཏེ་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཚིག་དྲུག་ལས་མ་ལྷག་པ་ལ་ལྷག་པ་

ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་དགེ་སློང་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་ཀང་མ་ལྷག་པར་འདུ་ཤེས་ན་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་དགོས་པ་དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་ཚིག་ལྔ་ཁོ་ན་ཡོད་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་འཆད་པ་

ལྟ་བུ་ལ་ནི་རྩོམ་པ་ལྔ་པ་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་སྟོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ་འདི་ལ་ནི་ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མི་དགོས་སོ། །བུད་མེད་མཁས་པས་གོང་ནས་གོང་དུ་དྲིས་པ་ཞེས་པ་ནི་དོན་གི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་བས་པ་དང་སློབ་གཉེར་བསོད་པ་

དང༌། ཞེས་བ་བ་ནི་སྔར་ལུང་ཕོག་པའོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་བཤད་པ་ལས་དོན་སྔར་ནས་ཤེས་ཟིན་པ་དེ་

ངེས་ཤིང་བང་བར་བེད་པའོ། །ཁ་ཏོན་ཞུ་བ་དང་། ཞེས་བ་བ་ནི་ཁ་ཏོན་འདོན་པའོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་པ་

ལས་བཤད་པས་ཚིག་སྔར་ནས་བཟུང་ཟིན་པ་དེ་མི་བརེད་ཅིང་བང་བར་བ་བའི་ཕིར་ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ་འདོན་

པའོ། །དམིགས་ཀིས་འདྲི་བ་དང༌། ཞེས་བ་བ་ནི་ཚིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གནས་རྣམས་ངེས་པར་བེད་པའོ་

ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལོ། །དུས་ཁིམས་བསྙེན་གནས་འབོགས་པ་དང༌། ཡོན་བཤད་པ་ནི་ཡོན་

བསྔོ་བ་དེ་དག་རྣམས་ནི་ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་ཀང་ལྟུང་བ་འདི་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྔར་གནས་ཁང་དུ་ཚིག་

བཞི་བསྟན་ནས་ཕིས་ཁམས་སུ་ཚིག་གསུམ་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་གནས་ཐ་དད་གཞན་དུ་བསྟན་པས་ཚིག་དྲུག་ལས་

ལྷག་པ་ནི་སྔ་མ་གནས་ཁང་དུ་བསྟན་པ་དེ་ལྟུང་བ་འདི་བསྐྱེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མ་བས་པ་ཉིད་དོ་དེ་ལ་ལྟུང་

བར་མི་བཞག་གོ །སྟོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་གིས་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ཁིམ་པའམ་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་དང་དུས་ཅིག་

ཅར་རམ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པས་སྟོན་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་ལུང་གི་དོན་སྟོན་

བེད་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་དང་ལུང་ལས་ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཞེས་ཡི་གེ་ཡང་འདོན་ནའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ། །ཅིག་ཅར་འདོན་པར་མི་འདོད་བཞིན་དུ་གཡམས་ལ་གྲུབ་པ་ནི་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པ་ལ་མ་

གཏོགས་སོ། །དགེ་སློང་གིས་སྟོན་པའི་རེས་སུ་ཉན་དུ་གཞུག་པར་བ་བ་སྟེ་ཁོད་ཀིས་ཁོ་བོ་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཅིག་ཅར་རམ་སྔར་བརོད་པར་མི་བའོ་ཞེས་བསོ་བ་ལས་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དེས་ཅིག་ཅར་རམ་སྔར་

བརོད་པའི་རེས་སུ་དགེ་སློང་གིས་འདོན་པ་ཡང་ངོ་། །གཞུང་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་ཡུལ་གི་ཀུན་སློང་མེད་

པ་དང་རྟེན་གི་ཀུན་སློང་མེད་པ་དེ་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ་རྒྱ་གསུང་ངོ༌། །ཁ་ཏོན་ཞུ་བ་སྔར་བཏོན་པ་མི་བརེད་པར་བ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའི་ཕིར་སྦྱོང་བ་<<ཊི་>>དང་། སློབ་གཉེར་བསོད་པ་དང༌། འདོན་པ་ཕིར་ཟློས་ཤིང་འཆད་པའོ་

ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དེ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་གཞུང་ཚིག་འདོན་དུ་བཅུག་ནས་དགེ་སློང་གིས་དེའི་དོན་འཆད་

པའོ། །བརེད་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དྲན་པར་བ་བའི་ཕིར་དམིགས་ཀིས་འདྲི་བ་ཡང་ངོ་། །དེ་རྣམས་ལ་ཚིག་

སྒིལ་ཞིང་བཀགས་པའང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །འདོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་གསལ་བ་དང་དགེ་སློང་མ་གསལ་མ་ལྟ་བུ་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་སིག་ཅན་

ནི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དག་མ་དད་པར་གྱུར་པའི་ཁིམ་དུ་སོ་སོར་གོ་བར་བེད་པའི་དགེ་སློང་ཞིག་

དགེ་འདུན་གིས་བསྐོ་བར་བའོ། །གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོའོ། །ཁིམ་རྣམས་སུ་སོ་སོར་གོ་

བར་བེད་པ་པོ་དགེ་འདུན་གིས་བསྐོས་པས་སྨ་བར་བའོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ། །ཇི་སྐད་སྨ་བར་བ་ཞེ་ན། ཚེ་

དང་ལྡན་པ་སོག་དང་ལྡན་པ་དག་ཅེས་ཁིམ་པ་རྣམས་ལ་བོས་ནས་ཁེད་ཉོན་ཅིག་ཁིམ་རྣམས་སུ་

ཁིམ་སུན་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཁིམ་པ་དག་གོ་དང༌། གནས་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་སུ་

གནས་སུན་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་གོ །འདི་ལྟ་སྟེ་ཁིམ་རྣམས་སུ་ཁིམ་སུན་པར་

བེད་པ་ནི་དཔེར་ན་འབས་ས་ལུའི་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སེར་བའི་འཁོར་ལོ་ལྟར་

མི་བཟད་པ་ནི་འཁོར་ལོ་ལྟར་མི་བཟད་པ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་མཐུ་ཆེར་འབབ་པ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །གནམ་

ལྕགས་ཐོག་དང་བཅས་པ་བབ་པ་ན་འདི་ལྟར་འབས་ས་ལུ་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏེ་མ་མཐུ་ཆུང་བ་དང་

ཆུད་ཟ་བ་སྐམ་པ་དང༌། ཚུལ་མ་ཡིན་པས་ཞེས་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་དུས་མ་ཡིན་པས་མ་

རུངས་པར་ཆགས་གྲུགས་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཚུལ་མ་ཡིན་པས་མ་རུངས་པར་འགྱུར་བ་ནི་

རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་དྲུངས་ཕྱུང་བའོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་དུ་བཤད་དེ་ཊིཀ་ལས་ཆག་གྲུགས་ལ་སོགས་པ་ཞེས་

པའི་སོགས་ཁོངས་སུ་བསྡུའོ། །གནས་རྣམས་སུ་གནས་སུན་པར་བེད་པ་ནི་དཔེར་ན་བུ་རམ་ཤིང་གི་ཞིང་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ནད་ཀི་རིགས་ཊིཀ་ལས་ར་རི་དམར་པོ་ཞེས་བ་བ་བྱུང་ན། འདི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལྟར་བུ་རམ་ཤིང་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏེ་མ་དང༌། ཆུད་ཟ་བ་ཟེར་རོ། །ཆུད་ཟ་བ་དང༌། ཚུལ་མ་ཡིན་

པས་མ་རུངས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་དཔེ་དེ་དང་འདྲ་བའི་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་སིག་ཅན་དག་

ཡོད་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁེད་ཅག་དགེ་སློང་གསལ་བ་ལྟ་བུ་འདི་དང༌། དགེ་སློང་མ་

གསལ་མ་ལྟ་བུ་འདིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སྤིའི་ཚོད་མ་འཛིན་ཅིག །བསྟན་པ་ཡང་འདི་འདྲ་བ་

ཞིག་གོ་སྙམ་དུ་མ་སེམས་ཤིག་པའོ། །

འདི་ལྟར་དགེ་སློང་འདི་དང་དགེ་སློང་མ་འདི་ནི་ཡོས་འཚིག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཐལ་བར་

གྱུར་པའི་ཡོས་འཚིག་པ་ལ་མྱུ་གུ་སྐྱེར་མི་རུང་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་འདུལ་བ་འདི་ལ་<<དུ་ལྷ་

>>འཕགས་པའི་ལམ་གི་མྱུ་གུ་སྐྱེར་མི་རུང་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན་ཡིན་གིས། བདུད་བཞི་སྒིབ་

གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བཅོམ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དགེ་སློང་གནས་བརྟན་ཀུན་ཤེས་

ཀོའུ་དི་ནྱ་དང་མོའུ་འགལ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་<<ལུང་>>གནས་བརྟན་རྣམས་ལ་ལྟོས་ཤིག་ཅེས་

སྨ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་འདི་དང་དགེ་སློང་མ་འདི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁིམ་རྣམས་སུ་གོ་བར་

བེད་པར་དགེ་སློང་གང་ཟག་མི་སྤོ་ན་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁིམ་རྣམས་སུ་གོ་བར་བ་བའི་ཕིར་གསོལ་

བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བའོ། །གནས་ངན་ལེན་བརོད་པའི་ལྟུང་བེད་འདི་ནི་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་

པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེས་ན། ཉན་པ་པོ་དེས་དགེ་སློང་དེ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུས་མི་ཤེས་པ་

ཉིད་དང༌། ཉན་པ་པོ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ཉིད་དག་དང་ལྡན་པ་ལ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་

ཡུལ་དེ་ལ་བསམ་པས་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །གང་བས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སྨས་

ནའོ། །ཡུལ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་གང་སྨས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གཞན་གི་ཕམ་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དག་སྨ་ནའོ་མི་ཚངས་པར་ཡང་སྤད་མི་ཡང་བསད་དོ་ཞེས་བརོད་

པ་ལྟ་བུ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་སོ་སོ་རེ་རེ་ནས་བརོད་པ་ཡང་ལྟུང་བེད་བསྐྱེད་པ་རུང་མི་ལྔ་བསད་དོ་ཞེས་སམ་ལྷག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མ་བཅུ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་བསྡུས་ཏེ་བརོད་པ་ཡང་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་རུང་

ངོ་། །ལྟུང་བ་ཐ་དད་དུ་མ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བརོད་པ་དེ་ལ་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རམ་དུ་མར་འགྱུར་ཞེ་

ན། དགེ་སློང་གིས་མི་ལྔ་བསད་དོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སྦྱོར་བ་གཅིག་གིས་ཚིག་གཅིག་ཏུ་སྨས་པ་ལ་དོན་དུ་མ་ཡོད་

ཀང་དངོས་གཞི་གཅིག་<<ལྔ་བཅུ་པ་>>གོ །དོན་དུ་མ་ཉིད་ལ་ཚིག་ཐ་དད་པ་མེད་པས་ལྟུང་བེད་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །དགེ་འདུན་གིས་བསྐོ་བ་མ་བས་པ་སྟེ་ཁིམ་རྣམས་སུ་སོ་སོར་གོ་བར་བེད་པ་

གང་ཟག་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་མ་བསྐོས་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བསྐོ་བ་བས་ན་དེས་བརོད་པ་ལ་

ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་འདུན་ལ་མ་གསོལ་བ་སྟེ་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁིམ་རྣམས་སུ་གོ་བར་བ་བའི་

ཕིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་མ་བས་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་འདུན་ལ་གསོལ་ན་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །གནས་ངན་ལེན་བརོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ བདག་ཉིད་མི་ཆོས་བླ་མ་དང་ལྡན་པ་བདེན་པ་ཉིད་ནའོ། །འདུ་ཤེས་མ་བསྒྱུར་བར་བདག་ཉིད་མི་

ཆོས་བླ་མ་དང་ལྡན་པར་སྨ་བ་ནི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སུ་ལ་སྨ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བདེན་པ་མ་

མཐོང་བ་མཐོང་ལམ་མ་ཐོབ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལའོ། །མདོ་འདི་གཉིས་ནི་ཕན་ཚེགས་ལས་བྱུང་

ངོ་། །ལུང་ལས་དགེ་སློང་གིས་ཁིམ་པའི་མདུན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་བསྟན་པར་མི་

བའོ། །གདུལ་བའི་དོན་དུ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དེ་སྟེང་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་བྱུང་བ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་བའོ། །དགེ་སློང་མས་ཞེས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་མས་ཀང་སྟོན་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་སྔར་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པར་མི་བའོ། །མི་ཆོས་བླ་མ་བརོད་པའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །     ། ། 

༈ གལ་ཏེ་རས་ཡུགས་ཆེན་གི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་མལ་ཆ་སྟོབ་པར་བསྐོ་བ་ལ་སོགས་པ་འདུལ་བར་

གཏོགས་པའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟན་པ་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་དུ་དགོས་ཤིང་འདོད་ན་གསོལ་བའི་ཆོ་ག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྔར་བཏང་ནས་རས་ཡུགས་ཆེན་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་བའི་དོན་གི་ལས་བའོ། །རྟེན་གང་ལ་འདིའི་ལྟུང་བེད་

དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རས་ཡུགས་ཆེན་གི་གནང་བ་སྦྱིན་པའི་ལས་དེ་ལ་དད་པ་འདུན་པ་ཕུལ་བ་ལའོ། །ཞེས་ཏེ་

ལས་དེ་ལ་གཏོགས་པ་ལའོ། །དགེ་འདུན་གི་གོས་དགེ་སློང་གིས་གང་ཟག་ལ་མཛའ་བོ་བཤེས་ངོར་བིན་ནོ་ཞེས་སྐུར་

བ་འདེབས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི་བདག་པོ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དབང་བ་ཉིད་གི་

དངོས་པོ་ཟས་ཀི་རེད་པ་མ་ཡིན་པ་གོས་ཀི་རེད་པ་ཡིན་པ་གང་ལ་སྐུར་བ་གདབ་པར་བ་བའི་དགེ་སློང་

གིས་གང་ཟག་མིའི་འགོ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའམ་ཁིམ་པ་ལ་ལོག་པ་སྟེ་མི་རིགས་པར་བསྔོས་ཏེ་ལོག་པར་

བིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་ན་ལྟུང་བེད་དེ་དོན་ལ་ནི་ལོག་པར་བསྔོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་ཏེ་རྫུན་པའི་དོན་ཉིད་གང་ལ་སྐུར་བ་གདབ་པར་བ་བའི་དགེ་སློང་དེ་ཉིད་ལ་བརོད་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་མ་

ཟད་ཀི་ཉན་པ་པོ་གཞན་ལ་ཡང་སྐུར་བ་གདབ་བའི་དགེ་སློང་གི་མིང་མ་སོས་པར་བརོད་ན་ཡང་

སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ༌། །སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ སོ་སོ་ཐར་པ་དང་ལུང་རྣམ་འབེད་ལ་སོགས་པ་འདུལ་བ་དང་ལྡན་པར་གཏོགས་པའི་ཚིག་གང་

ཡིན་པ་ཉིད་ཁད་དུ་གསོད་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་དོ། །མདོ་སེའི་ཚིག་ལ་ནི་ཁད་དུ་གསོད་ན་ཉེས་བས་

སོ། །ཁད་དུ་གསོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ མཆོད་རྟེན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པར་བེད་པ་པོ་ལག་གི་བླས་དགེ་སློང་མཁར་ལས་ཀི་

ལས་གསར་པ་དག་བེད་པས་མཆོད་རྟེན་ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་གཉིས་བསྟན་ཏེ་མཆོད་རྟེན་ནི་སངས་

རྒྱས་ཆོས་སྐུའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཊིཀ་ལས། མཆོད་རྟེན་སོས་པས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་སོས་པ་

ཡིན་ཏེ་མཆོད་རྟེན་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སོ། །རྣམ་འབེད་ལས། ཤིང་ལོན་པ་འདིས་མཆོད་རྟེན་གིའམ་

ཆོས་ཀིའམ་དགེ་འདུན་གི་བ་བ་བེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ག་གསུངས་

སོ། །དང་། དགེ་འདུན་གི་ཡོ་བད་ཀི་དོན་དུ་གཞན་ལ་ཟུར་གིས་བསོ་སྟེ་ཤིང་ལོན་པ་བཅད་པར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའོ། །དེ་བཅད་པའི་སྔོན་འགོའི་བ་བ་ནི་ཤིང་ལོན་པ་བཅད་པ་དེའི་མདུན་རོལ་ཏུ་དེའི་ཚད་ཅི་ཙམ་ཞེ་

ན། ཉི་མ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ནས་ཤིང་ལོན་པ་དེའི་དྲུང་དུ་ཤིང་ལོན་པ་དེའི་ཕིར་དཀིལ་འཁོར་

མཎལ་སྐྱང་ནུལ་བ་བ་སྟེ་དེ་ལྟར་ཞལ་ཞལ་བ་བ་དང༌། མ་བསེགས་པར་དྲི་བསུང་ཞིམ་པོ་འབྱུང་བ་དང་མེ་

ཏོག་དང༌། བསེགས་པས་དྲི་ཞིམ་པོ་འབྱུང་བའི་བདུག་པ་བསེག་སོས་དང་མར་མེ་དང༌། གཏོར་མ་

ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་པ་དང༌། རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་གདོན་པ་དང༌། སྦྱིན་པའི་ཕན་ཡོན་

བཤད་པ་དེ་རྣམས་བས་ནས་ལྷ་གང་དག་ཤིང་ལོན་པ་འདི་ལ་གནས་པ་དེ་དག་གནས་

གཞན་ཚོལ་ཅིག །ཤིང་ལོན་པ་འདིས་མཆོད་རྟེན་ནམ་ཆོས་ཀིའམ་དགེ་འདུན་གི་བ་བ་

བེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་ནས་དགེ་སློང་ལག་གི་བླ་སྨ་བ་པོས་རང་གི་ལག་བདར་ཏེ་མི་བཅད་

པར་ཁིམ་པ་ཤིང་མཁན་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་དེ་ནི་ཤེས་པར་གིས་ཤིག་དེ་ནི་གོ་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་

སོ། །ཟུར་གིས་བསོ་སྟེ་གཅོད་དུ་གཞུག་གོ །གལ་ཏེ་རྨི་ལམ་མམ་མངོན་སུམ་དུ་ཤིང་དེ་ལ་མེ་འབྱུང་

བའམ། ཤིང་དེ་ལ་ཁག་འཛག་པའམ་ཡལ་ག་འགུལ་བའམ་ལོ་མ་ལྷགས་པ་ལོ་མ་འབྲུལ་བ་

ལ་སོགས་སྒ་འབྱུང་པ་མ་དགའ་བའི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་སྟོན་ན། ལག་གི་བླ་དེས་བསོད་ནམས་ཀི་

ཞིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྦྱིན་པ་དང་སེར་སྣ་དག་གི་སྟེ་སྦྱིན་པའི་བསྔགས་པ་སྦྱིན་གཏོང་

བས་ན་བསོད་ནམས་ཆེའོ་ཞེས་དང་སེར་སྣའི་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་སེར་སྣ་བས་ན་སིག་ཆེའོ་ཞེས་

བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ཀང་མེ་འབྱུང་བའམ་ཁག་འཛག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དེ་མི་གཏོང་

འཕོ་མི་གཅོད་ན་ཤིང་ལོན་པ་དེ་:བཅད་པར་མི་113བའོ། །ས་བོན་སྐྱེ་འཇིག་གི་ལྟུང་བེད་འདི་ནི་འདུ་

ཤེས་གཙོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། མ་ཉམས་པ་ཉིད་ལའོ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་མ་ཉམས་

པ་ལ་མ་ཉམས་པར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །དངོས་པོ་གང་གི་མ་ཉམས་པ་ཉིད་ལ་ཞེ་ན། འབས་དང་

113  བཅད་པར་མི། <<སྣར་>><<པེ་>><<མ་>><<སེར་>><<ཞང་>><<གུ་>><<མཚོ་(༥༥༣)>>གཅད་པར། <<སེ་>><<ཅོ་>>གཅད་པར་

མི། <<རང་(ཀ་༥༡༢)>><<ཊིཀ་(ཁ་༢༨)>><<རིན་(ཀ་༣༦༠)>> བཅད་པར། <<ས་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ནས་ལྟ་བུ་ས་བོན་དང་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བར་རྩོམ་པ་ཁེའུ་ཁ་ཐོན་པ་མཚོན་ནམ་མེ་ལ་སོགས་པས་རུང་

བར་མ་བས་པ་དག་གི་མ་ཉམས་པ་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་བའོ། །རུང་བར་བས་ཏེ་སྤོད་པ་

ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ལུང་རྣམ་འབེད་དང་དེའི་འགེལ་པ་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊིཀ་དང་འགེལ་ཆུང་དང་ལྔ་

བསྟུན་ནས་མཆན་ཡིག་འདི་བིས་པ་ཡིན་ནོ། །རྩ་རྒྱུན་ཞེས་པ་ནི་ས་འོག་རྩ་རྒྱུན་ཕ་མོ་སྤུ་འདྲ་བ་སྟེ་ཤིང་གི་རྩ་བ་དང་

འབེལ་བའི་རྒྱུན་ཕ་མོའོ་ཡན་ཆད་ཅེས་པ་ནི་རྩ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ཐ་ན་ས་འོག་གི་རྩ་རྒྱུན་ཕ་མོ་དང་དེ་ཡན་

ཆད་ཀི་རྩ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་པར་བས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའོ། །

དེ་ཡང་རྩ་རྒྱུན་ཕ་མོ་བཅད་ན་ཉེས་བས་དང་རྩ་བ་ལ་སོགས་བཅད་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པ་སྟེ། ལུང་རྣམ་འབེད་

ལས། ཤིང་ལོན་པའི་རྩ་རྒྱུན་ནི་རྩ་བའི་རྒྱུན་ཕ་མོའོ་འབིན་པར་བེད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ་ཤིང་ལོན་པའི་རྩ་བ་

འབིན་པར་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊིཀ་ལས་ཀང་། ཤིང་ལོན་པའི་

རྩ་རྒྱུན་འབིན་པར་བེད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་། འགེལ་ཆུང་ལས། ཤིང་གི་རྩ་བའི་ཡལ་ག་

འཕའུ་བཅད་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ས་བོན་སྐྱེ་འཇིག་གི་སྦྱོར་བ་ནི་ཇི་ལྟར་བས་ན་ཡང་

སྦྱོར་བའི་ཆ་ནས་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་རུང་ངོ་། །དོན་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་འབས་བུ་ཅན་གི་ཤིང་བསྒུལ་ཏེ་

ཤིང་ཐོག་སྤྲུགས་114པས་ཀང་ཤིང་ཐོག་མ་སིན་པ་ཆད་ན་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ་། །ཤིང་ཐོག་ཤིན་ཏུ་སིན་པ་

ཆད་ན་ཉེས་བས་སོ། །རྩ་དང་། འདམ་རབ་དང༌། ས་རྡུལ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ས་བོན་ནམ་

རྩྭ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་མནན་ནས་ཀང་དེ་དག་ཉམས་པར་བས་ན་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ༌། །ས་བོན་ནམ་རྩྭ་སྔོན་པོའི་

སྟེང་དུ་ཁུ་བ་ཚན་མོ་ཁུ་ཚན་དབོ་བ་དང་འཆག་པ་དང་ཡལ་ག་ལ་སོགས་པ་འདྲེན་པ་དང་དཀིལ་འཁོར་དང་སྐྱང་

ནུལ་བས་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་ས་བོན་ནམ་སྐྱེ་བ་ཉམས་པར་བས་ན་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ་། །ས་བོན་ནམ་

སྐྱེ་བ་འཇིག་པའི་བསམ་པ་ཡོད་ནའོ། །ས་བོན་གི་རིགས་ལྔ་པོ་ཉམས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་རླུང་དང་ཉི་མ་ལ་

114  སྤྲུགས། <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ཁ་༢༩)>><<ས་>><<སེར་>><<ཞང་>><<རིན་(ཀ་༣༦༡)>>སྤུལ། <<རང་(ཀ་༥༡༣)>>ཁྲུགས། <<མ་

>>སྨུགས། <<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སེའུ་གཤེར་སོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་འཇོག་པས་ཀང་ས་བོན་ཉམས་ན་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ༌། །མ་ཉམས་

ན་ཉེས་བས་སོ། །ས་བོན་གི་རིགས་ལྔ་པོ་ཉམས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ས་གཞི་སྐམ་པོར་གཤེར་བའི་ས་བོན་

བཞག་ན་ཡང་ས་བོན་ཉམས་ན་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ་། །བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན། ས་བོན་དང་སྐྱེ་བ་ཉམས་པ་དེར་

འདོད་ཅིང་འདུན་པས་སོ། །ས་བོན་སྐྱེ་འཇིག་གི་སྦྱོར་བ་ནི་དགེ་སློང་རང་གིས་བས་པས་ཀང་ངམ་དགེ་སློང་

གིས་གཞན་ལ་བསྐོས་ན་གཞན་གིས་བས་པས་ཀང་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་རུང་ངོ་། །གནས་

སྐབས་གང་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ས་བོན་ཉམས་པའམ་སྐྱེ་བ་ཆད་ཅིང་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ན་རང་རང་

གི་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞི་དག་གོ །སྦྱོར་བ་ལན་ཅིག་གིས་ནས་འབྲུ་མང་པོ་མེར་སེག་གམ་རལ་གི་ལན་ཅིག་

བརེགས་པས་རྩྭ་མང་པོ་བཅད་ན་ལྟུང་བེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རམ་མང་པོར་འགྱུར་ཞེ་ན། ས་བོན་ནམ་སྐྱེ་བ་ཉམས་

པར་བ་བའི་གངས་ཇི་སྙེད་པ་དག་གིའོ། །ལྟུང་བེད་ཀང་གངས་དེ་སྙེད་འབྱུང་ངོ་། །ཡལ་ག་བཅུ་ཡོད་པའི་

སོང་བུ་གཅིག་བཅད་ན་ལྟུང་བེད་བཅུ་སྐྱེད་དམ་གཅིག་སྐྱེད་སྙམ་ན་སོང་བུ་གཅིག་བཅད་པ་ལས་སོ། །ལྟུང་

བེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ས་བོན་སྐྱེ་འཇིག་སྦྱོར་བ་ལ་ནི་ས་བོན་དང་སྐྱེ་བའི་རས་གཅིག་ལ་སྦྱོར་བ་དུ་མ་

བརྩམས་པ་དེ་སྙེད་ཀི་ཉེས་བས་དག་ཏུ་འགྱུར་བའོ། །ས་བོན་གཅིག་ལ་ལན་དུ་མ་བསྣུན་ཏེ་འཇོམས་སམ་

ཤིང་སོང་པོ་གཅིག་ལ་སྟ་རེ་ལན་བརྒྱ་བསྣུན་ཏེ་གཅོད་ན། ཊིཀ་ལས་བསྣུན་པའི་སྦྱོར་བས་འཇུག་པ་འདི་ལ་

བསྣུན་པ་རེ་རེ་ལས་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་དེ་ཐ་དད་པ་ཡིན་གི་ས་བོན་ནམ་སྐྱེ་བའི་དངོས་པོ་གཅིག་

ཡིན་པ་ལས་སྦྱོར་བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ཤིང་ལོན་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་གནས་ནས་རྩ་ཐོན་དུ་བཏོན་ནས་བཏོན་ཡང་སྐྱེར་རུང་བའི་ཆོས་

ཡོད་ཅིང་བཏོན་པ་དེ་གནས་གཞན་དུ་བསྐྱེད་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་བཏོན་ཟིན་པ་ན་མཐའ་

སྟེ་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ཉ་ལྕིབས་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆུ་ན་འཕོ་བའི་རས་སོ། །དང་། ཉ་ཚང་ཞེས་བ་བ་ནི་

ཉ་ལྕིབས་དང་འདྲ་བའི་ཆུའི་རྩྭའོ། །དེ་གཉིས་ནི་སོག་ཆུ་དང་འབེལ་བ་ཡིན་པས་ཆུ་ནས་བཏོན་ན་འཇིག་གོ །དག་ཆུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ནས་བཏོན་པ་ནི་བཏོན་པ་དེ་ཉིད་མཐའ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་སྐྱེ་བ་འཇིག་པའི་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་

དོ། །རྒྱ་ཤུག་གི་ཚིག་གུ་དང་ཁམ་རྩིག་དང་སྟར་ཀ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གུ་མ་བཅོམ་པར་རིལ་མིད་

བེད་པ་ནི་ལྟུང་བེད་ཀི་ཕེད་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་ཤིང་ལོན་པ་འདི་ལ་ལ་

ཞིག་གིས་བཅད་པར་གྱུར་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་སྨས་ཏེ་གཞོགས་སོས་ཀིས་བཅོལ་བ་དེའི་ཚེ་ན་

བཏོན་པའི་ཕེད་ཉིད་ཞེས་ཏེ་བཏོན་ན་དངོས་གཞི་སྔར་བཤད་པའི་ཕེད་ཉིད་དེ་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སྐྱེད་

པའོ། །གཞི་དེ་ལས་བཅད་པ་གྱུར་ན་ནི་མཐའི་དངོས་གཞིའོ། །དགེ་སློང་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཤིང་ལོན་པ་

གཅོད་ན་ལྟུང་བ་རོགས་པར་མ་བས་པ་ཉིད་དོ། །ལྟུང་བ་རོགས་པར་མི་སྐྱེད་ཀང་། ཞུ་བ་མང་ཤོས་

ལས། དགེ་སློང་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཤིང་བཀུམ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་སོ། །སོང་བུའི་ས་བོན་ལ་རྩ་བའི་

ས་བོན་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བ་ལྟ་བུ་ས་བོན་ལ་ས་བོན་གཞན་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཏེ་ས་

བོན་འཇོམས་པས་ནི་ས་བོན་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེེས་པ་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་ལྟུང་བེད་དུ་གྱུར་བ་ཉིད་

དོ། །ཀུན་སློང་སྤི་ཞུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་སོ་གསུང་ངོ་། །

རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། ཤུན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཕི་ཤུན་:ར་བའོ་115ཕི་ཞེས་བ་བ་ནི་ནང་ཕི་ས་བའོ། །ཞེས་

བཤད། ཤུན་པ་ནི་གོ་116བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ཤིང་གི་ཕི་ཤུན་རིང་ནས་སྙིང་པོ་ལས་མཚམས་བེ་སྟེ་སྙིང་པོ་ལ་

ཅུང་ཟད་ཐོགས་པའི་ཤུན་པ་ནི་ཕེད་ཤི་བ་ཉིད་དུ་རེས་སུ་ཐ་སྙད་གདགས་སོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །དང་། ཕི་ནི་ཤིང་གི་

པགས་པའི་ནང་ཕི་ས་བ་སྟེ་དེ་རིང་ནས་ཤིང་ལས་མཚམས་བེ་སྟེ་སྙིང་པོ་ལ་ཅུང་ཟད་ཐོགས་པའི་ཕི་ནི་ཕེད་ཤི་བ་ཉིད་

དུ་རེས་སུ་ཐ་སྙད་གདགས་སོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །དང་། ཤིང་གི་འདབ་མ་སྐྱ་བོ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དང་། མེ་ཏོག་

ཁ་བེ་བ་འབྲུལ་ལ་ཐུག་པ་དང་། འབས་བུ་ཤིང་ཐོག་སིན་ཟིན་ཏེ་འབྲུལ་ལ་ཐུག་པ་རྣམས་ནི་ཕེད་སྐམ་

115  ར་བའོ། ། <<མ་>>རིང་པའོ། <<རྣམ་(༥༧༥)>> སྙི་བའོ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>རེ་བའོ། ། <<སེར་>>རི་བའོ། ། <<མཚོ་

(༥༥༥)>>     རི་བ།<<རིན་(ཀ་༣༦༣)>>

116  གོ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>འགོ། <<མ་>><<སེར་>>           
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་ལ་ཕེད་ཤི་བ་ཉིད་དུ་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པ་ཡིན་པས་འདིར་ཡང་གགས་པ་དེའི་རེས་སུ་ཕེད་ཤི་བ་ཉིད་

ཅེས་ཐ་སྙད་གདགས་སོ། །དེ་དག་བཤིག་ཅིང་ཉམས་པར་བས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཤུན་པ་ལ་སོགས་

པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་གི་སྙིང་པོའམ་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཤིང་སོང་པོ་དངོས་ཀི་རང་བཞིན་ལས་མཚམས་མ་

བེ་བ་མ་བལ་བ་དེ་ནི་ཕེད་ཤི་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཕོགས་དེ་ནས་ཕལ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཤིང་

ཤུན་ཤིང་ལས་མ་འཕགས་པ་དང་ལོ་མ་སྐྱ་བོར་མ་གྱུར་པ་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་མ་རྒྱས་པ་བཅད་པ་ནི་ལྟུང་

བེད། ནས་སམ་སན་མ་ལྟ་བུ་ས་བོན་གི་ཁམས་ས་བོན་གི་རིགས་བཏབ་པ་ལ་ད་དུང་རྩ་བ་མྱུ་གུ་མ་

སྐྱེས་པ་ལྷག་ལྷོག་ཙམ་དུ་རྩབས་སུ་གྱུར་པ་ནི་ཕེད་སྐྱེས་པ་ཉིད་དུའོ། །རེས་སུ་ཐ་སྙད་གདགས་

སོ། །དགེ་སློང་གིས་རྩ་བ་མ་ཟུག་པའི་ས་བོན་གི་དངོས་པོ་ཕྱུང་ན་ཅིར་འགྱུར་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་ཞུ་བ་ལས་སོ། །ཚ་

སོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ས་ཚོས་པ་འབུས་པའོ། །ས་འབུས་པ་དང་ཤ་མོ་ཕབ་དགོ་དགོ་ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་རྩ་

འགེལ་དང་པྲཛྙཱ་ཀ་ར་རྩ་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །དང༌། ཤ་བལ་ཞེས་བ་བ་ནི་ས་དྲེག་སྟེ་ས་ཞག་ལ་སོགས་པའི་

སྟེང་སྔོ་བ་དང་ཤ་བལ་ཆགས་པ་དག་<<དུ་ལྷ་>>གོ ། དང༌། སྣོད་ཀི་རླམ་དང་གོས་ཀི་རླམ་དང་ཁུར་བ་

ལ་སོགས་པའི་རླམ་ཧིལ་སྐྱ་བོ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་ཕེད་སྐྱེས་པ་ཉིད་དུའོ། །རེས་སུ་ཐ་སྙད་

གདགས་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ཉམས་པར་བས་ན་ཉེས་བས་སོ། །

འུ་ཤའི་ཁུ་ཚན་ནི་ཤ་ཁུ་དང་ཞེས་མ་རྣམ་གི་ཆུ་ལ་རྩེ་བའི་སྐབས་ནས་བཤད་ཅིང་སོག་ཆགས་

117དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་སྤོད་པའི་སྐབས་སུ། འུ་ཤ་དང་ཞེས་པའི་འགེལ་ཆུང་ལས། བཅུད་དང་། ཞེས་བཤད་པས་

འུ་ཤ་ནི་བཅུད་ཤའི་ཁུ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁུ་བ་ཚན་མོ་སྔོའི་སྟེང་དུ་དབོ་བ་དང་སྔོའི་ཕོགས་སུ་འཆག་ཅིང་

འགོ་བའི་གཏོགས་ལམ་དུ་རྩྭ་སྔོན་པོ་ཆད་པ་དང་སྔོའི་ཕོགས་སུ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དང་སེག་དང་རེ་ལྡེ་ལ་

སོགས་པ་འདྲེན་པ་དང༌། སྔོའི་ཕོགས་སུ་དཀིལ་འཁོར་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཞལ་ཞལ་མཎལ་གི་བྱུག་

117  + ཆགས། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>- <<མ་>><<སེར་>>  
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་དང་སྐྱང་ནུལ་བས་པའི་འོག་ཏུ་རྩྭ་སྔོན་པོ་ཉམས་པ་དག་ལ་ཆུ་ཚན་དབོ་བ་དང་འཆག་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་

དག་གི་བསམ་པ་ཉིད་ལ་ནི་ཞར་ལ་སྔོ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་ཀང་འདིའི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་སྔོ་ལ་སོགས་པ་

གཞིག་ཅིང་ཉམས་པར་བ་བའི་བསམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སོག་ཆད་པ་ལ་ཕོགས་པ་ཙམ་དུ་ཕོངས་པའི་ཚེ་

རྩྭ་ཀུ་ཤ་ལ་སོགས་པ་ས་ལ་སྐྱེས་བཞིན་པ་མ་བཅད་པས་བཅིངས་པའི་དགེ་སློང་དེས་ཐབས་གཞན་

གང་གིས་ཀང་མི་ཐར་ན་རྩྭ་ཀུ་ཤ་ལ་སོགས་པ་བཅད་ན་ཡང་ངོ༌། །ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་བཅིངས་པ་

དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་བཅིངས་པ་དེ་དག་ལས་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་སོ། །བཅད་པར་བ་ཞིང་དེས་

གཞན་ཡང་དགོལ་བར་བའི་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཅད་པར་མི་བའོ། །རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། ས་བོན་གི་ཆོས་མེད་པ་

ཞེས་བ་བ་ནི་ས་བོན་མི་སྐྱེ་བ་ཉིད་དོ། །ཞེས་བཤད། ས་བོན་གི་ཆོས་མེད་པ་ནས་ཀི་སྲུས་མ་སིན་པའམ་

ཊིཀ་ལས་ག་གོན་ལ་སོགས་པ་ས་བོན་དུ་མ་རེད་118པ་ནི་ཉམས་པར་བས་ཀང་ཉེས་པ་བེད་པ་ཉིད་མ་

ཡིན་ནོ། །

རུང་བ་མ་བས་པ་དག་གིའོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་ཡང་རུང་བ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། དགུ་པོ་འདི་བསྟན་ཏེ་མེས་

རེག་པ་འབས་དང་ནས་ལ་སོགས་པ་མེས་རེག་པ་དང༌། རྩ་བའི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ལ་མཚོན་

དང༌། སེན་མོ་དང༌། ནེ་ཙོ་དག་གིས་རྨ་བྱུང་བ་དང༌། འདིར་མཚོན་ལ་སོགས་པ་སོས་པ་ནི་

མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་ཤིང་ལ་སོགས་པས་རྨ་བྱུང་བ་ཡང་རུང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །རིས་པ་རྒུན་འབྲུམ་སྐམ་པ་ལ་སོགས་

པ་དག་གོ །དང་། དྲུངས་ནས་ཕྱུང་བ་སྟེ་ལ་ཕུག་ལ་སོགས་པ་རྩ་ཐོན་དུ་ཕྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། བཀྲུམ་པ་ནི་

བརྡུངས་པ་སྟེ་སན་མ་ལ་སོགས་པ་ཕེད་ཚལ་དུ་བཀྲུམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ས་བོན་ལ་སེར་ཀ་བཀས་པ་དང༌གས་

པར་གྱུར་པ་སྟེ་རང་གས་པ་ཉིད་ནི་རུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་རང་ཊིཀ་དང་ཊིཀའོ། །ལྕང་མ་ལ་སོགས་པའི་ཡལ་ག་

བཅད་པ་ལྟ་བུ་དགུ་པོ་དེ་དག་ནི་རུང་བའོ། །ས་བོན་ལ་མེས་རུང་བར་བེད་དམ་མཚོན་དང་སེན་མོ་ལ་

118 རེད། <<ཊིཀ་(ཁ་༤༠)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>> ངད་། <<མ་>>  རད། <<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སོགས་པས་རུང་བར་བེད་པ་ན་ས་བོན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་གི་བར་དུ་ལྟོས་པར་བ་

མི་དགོས་པ་སྟེ་རུང་བར་བས་ན་ས་བོན་ལས་མ་ཉམས་པར་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་དེ་གཞིག་པ་ལ་ཉེས་པ་

མེད་པ་ཉིད་དོ། །དགེ་སློང་གིས་བརྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རུང་བར་བ་བ་འདི་ལ་མེ་དང་འབེལ་བའི་རླངས་

པ་ནི་མེ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་རླངས་པས་བདུག་པ་ཉིད་ཀང་མེ་དང་མེས་རེག་པ་སྟེ་

རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ནས་ཀི་ཕུང་པོ་རྒུན་འབྲུམ་ལ་སོགས་པ་འབས་བུ་དག་མེས་རུང་བར་བ་བ་ལ་

འབྲུ་རེ་རེ་ནས་བརྟག་མི་དགོས་ཀི་ཕུང་པོའི་སྤིའི་ཚོམས་ཕོགས་གཉིས་སམ་གསུམ་དག་ཏུ་མེས་རེག་ན་ཞེས་

ལུང་དང་ཊིཀས་བཤད་པས་ཕལ་ཆེར་ལ་མེས་རེག་ན་ནི་གཙོ་ཆེར་བ་བ་གཙོ་བོར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་

ཊིཀས་བཤད་པས་དེ་ནི་རུང་བ་བ་བ་ཡང་དག་པའི་གངས་སུ་ཆུད་པ་ཉིད་དོ། །སྤི་ལ་རུང་བ་བས་ན་དེའི་

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དུ་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ཡིད་ལ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །ནས་ཀི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུ་ལ་ཕོགས་གཅིག་

ནས་མེས་རེག་པ་ནི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤིའི་རུང་བ་མི་འབྱུང་ངོ༌། །དགེ་སློང་གིས་མེས་སམ་

སེན་མོས་སམ་མཚོན་གིས་ས་བོན་གི་རིགས་ལྔ་པོ་དག་རུང་བ་དག་བས་པ་ཉིད་ནི་རུང་བ་བས་པ་

ཉིད་ཡིན་པས་དེ་གཞིག་པ་ལ་ས་བོན་འཇོམས་པའི་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །མེས་རུང་བ་བས་པ་མ་གཏོགས་པ་

བཟུང་རུང་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་བཙོས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་མི་ཟ་བ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་

ཞེས་ཊིཀའོ། །རུང་བ་བེད་པའི་གནས་དེ་ཡང་རུང་ཁང་ཡིན་པ་ཁོ་ན་ངེས་གཟུང་དུ་དགོས་སམ་སྙམ་ན་ས་རུང་

བར་མ་ཡིན་པར་ཡང་ངོ༌། །

མེས་རུང་བ་ལ་སོགས་པ་བས་པ་ཉིད་ནི་རུང་བ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བུ་རམ་དང་སྦྲང་རྩི་ལ་སོགས་པའི་

སན་ཞག་བདུན་པ་དང་ག་བུར་དང་ཨ་རུ་ར་ལ་སོགས་པ་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་ཆུ་གང་མོས་

མ་གཏོར་མ་བཏབ་བར་བཟའ་བར་མི་བ་སང་བར་བའོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་བཏུང་བ་ཡང་

ཆུ་གང་མོ་དེས་མ་གཏོར་བར་མི་བའོ། །ཊིཀ་ལས། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དྲོ་འཇའ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོ། །དྲོ་འཇའ་ནི་ཅི་ཞེ་ན། ལུང་གཞི་ལས། རྒུན་འབྲུམ་རྣམས་མཉེས་ལ་ཁུ་བ་བསྐོལ་ཏེ་དྲོ་འཇར་བས་ཏེ་བཞག་པར་བ་

དགེ་འདུན་གི་དུས་མ་ཡིན་པའི་བཏུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྒུན་འབྲུམ་གི་ཁུ་བ་བཙིར་མ་ཐག་ཏུ་

བསྐོལ་ན་ཡུན་རིང་དུ་བཞག་ཀང་ཕིས་ཆང་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ་དྲོ་འཇའ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སན་གཞིའི་ཊིཀས་བཤད་དོ། །ས་

བོན་འཇོམས་པ་དང་སྐྱེ་བ་འཇིག་པ་སྐྱེ་བ་གཅོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ འཕ་བའི་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པ་ལ་འཕ་བའི་ཡུལ་གང་ཟག་གནས་ཁང་ཟས་ལ་བསྐོ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་

གཉིས་པོ་དག་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཏེ་དེ་དག་གི་ཡུལ་ལ་འཕ་ན་ལྟུང་བེད་འབྱུང་བའི་ཕིར་

རོ། །གང་ཟག་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་དག་ནི་དགེ་འདུན་གི་ལས་བེད་པ་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་འདིར་

ཤིང་ཐོག་འབིམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་བསྡུའོ། །ལས་ཀིས་བསྐོས་པ་ཁོ་ནའམ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གིས་མ་

བསྐོས། རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། མ་བསྐོས་པ་ནི་རང་ཞུགས་པའོ་ཞེས་པས་གཏན་ནས་མ་བསྐོས་ཀང་རང་ཉིད་སྤོ་

བས་ཞལ་ཏ་བེད་པའོ། །

མ་བསྐོས་པ་འདི་འགེལ་ཆུང་ལས། དགེ་འདུན་གི་ཆོ་གའི་ལས་ཀིས་ནི་མ་བསྐོས་ཀི་ཁས་བསྐོས་པ་ལས་

བེད་པ། ཞེས་ཀང་བཤད་དོ། །པ་དག་ཀང་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཀང་ངོ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་ནི་བསྐོས་པ་དག་ཀང་

བེད་པ་ཉིད་ཡིན་པ་བསྡུའོ། །ཞལ་ཏ་དངོས་སུ་བེད་པ་འབའ་ཞིག་གམ་ཞེ་ན། ཞལ་ཏ་བེད་པའི་སྦྱོར་བ་དག་འཕོ་

བཅད་ཅིང་རེ་ཞིག་མ་བསྐོས་ཏེ་<<ལྷ་>>བག་ཡངས་སུ་བས་པ་ཡང་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཡང་

ངོ༌། །ཞེས་བ་བའི་སྒ་ནི་སྦྱོར་བ་དག་བག་ཡངས་སུ་མ་བས་པ་ཡང་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་པ་བསྡུའོ། །ལུང་ཞུ་བ་ཁ་

ཅིག་ལས། གཞན་གི་དོན་དུ་འཕའམ་གཞོགས་འཕས་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་འདིར་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་

པ་ལ་ནི་བདག་ཉིད་ཀི་དགོས་པ་དང་འབེལ་བའི་དོན་གིས་གང་ལ་འཕ་བའི་ཡུལ་དགེ་སྦྱོང་དེས་ཐོས་

པར་མིང་ནས་འབིན་ཅིང་འཕ་ཡང་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་རུང་ཟུར་གིས་ཁ་ཅིག་འདི་ལྟར་བེད་དོ་ཞེས་

གཞོགས་འཕས་བེད་ཀང་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་རུང་ངོ༌། །འཕ་དང་གཞོགས་འཕས་བེད་པ་དེ་དགེ་འདུན་

གིས་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་དམན་པའི་གངས་སུ་བགངས་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་བགངས་ནས་ཀང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འཕ་བ་དང་གཞོགས་འཕས་བེད་པ་ན་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོའོ། །མ་བགངས་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་ཀིའོ་ཞེས་

འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་ན་ཡང་སྣང་ངོ་། །ཊིཀ་ལས་བཤད་ཅིང་། ལུང་ལས་ཀང་། དགེ་འདུན་གིས་མ་བགངས་ཤིང་འཕ་

ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་དང་དུ་ལེན་པར་མི་ནུས་པ་ཁོ་གཏུམ་ཅན་

སླར་འཐབ་མོ་བརྒོལ་ཅིང་འཁོན་དུ་འཛིན་པ་ལ་ནི་བསྐུལ་བ་དང་དྲན་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཅུང་ཟད་

ཀང་བརོད་པར་མི་བའོ། །བསྐོར་བཏང་བའི་དགེ་སློང་གཞན་ཐབས་མཁས་པ་ངོ་བཟློག་ཕོད་པ་ལས་མངགས་

ཞེ་སང་བས་མི་དགའ་བར་གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་དང་དུ་ལེན་པར་མི་ནུས་པ་དེ་རང་གིས་དགེ་འདུན་

ལ་སོགས་པའི་ལས་སུ་དངོས་སུ་བསྐོ་བར་མི་བའོ། །བརྒྱུད་པས་ནི་བསྐོ་བར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་

སོ། །དགེ་སློང་འཁོན་ཡོད་པ་ལ་བདག་གིས་ལས་སུ་མི་བསྐོ་ལས་སུ་བསྐོ་དགོས་ན་ཡང་དགེ་སློང་འཁོན་མེད་པ་ལས་

བསྐོར་གཞུག་གོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །འཕ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ སྐབས་འདིར་ཞར་ལ་བྱུང་བ་ནི་གངས་སུ་གཞུག་པ་བཞི་སྟེ་བཞི་གང་ཞེ་ན། གེང་བར་གཏོགས་

པའི་བསོ་བ་ནི་ལྟུང་བ་གེང་བ་དང་འབེལ་བའི་བསོ་བ་སྟེ་ཁོད་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་ངོ་ཕིར་བཅོས་གིས་ཤིག་ཅེས་བསོ་

བ་ལྟ་བུའམ། ཊིཀ་ལས། གེང་བ་པོས་དྲིས་པའི་ཚིག་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཚིག་གིས་རྣ་ལ་གཟོན་པ་

ཚིག་གིས་ལན་ལོག་པ་བརོད་པའོ། །དང་། ཅང་མི་སྨ་བས་རྣ་ལ་གཟོན་པ་དང༌། གང་ཟག་བཅུ་

གཉིས་སྔར་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་ངོར་མིང་ནས་འབིན་ཅིང་འཕ་བ་དང༌། མིང་ནས་མི་འབིན་པར་ཟུར་

གིས་གཞོགས་འཕས་བེད་པ་དང་གང་ཟག་བཞི་པོ་དེ་དག་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་

ཁེལ་མེད་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་ཀི་གངས་སུ་མི་བགང་བར་མི་བའོ། །གང་བས་ན་འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་ཁོད་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་ངོ་། །ཕིར་བཅོས་གིས་ཤིག་ཅེས་བསོ་བ་ལ་སོགས་པ་བསོ་བ་དེ་

ལ་ལན་ལོག་པ་བརོད་པས་རྣ་ལ་གཟོན་ནའོ། །བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན། རྣ་ལ་གཟོན་པ་དེར་འདུན་པས་

སོ། །ཇི་ལྟར་བརོད་པས་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་བསོ་བ་ལ་ལན་གཞན་བརོད་པའམ་དོན་གཞན་དྲིས་པ་ལ་ལན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཞན་བརོད་ན་སྟེ་ལན་ལོག་པ་བརོད་པས་སོ། །དགེ་སློང་གིས་བསོ་བ་ན་ལན་ཅང་མི་སྨ་བས་རྣ་ལ་གཟོན་

ན་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་གིས་བསོ་བ་རྣ་ལ་གཟོན་པ་དེར་འདུན་པས་མི་དྲན་ནོ་ཞེས་བསོ་བ་རྣ་ལ་

གཟོན་ན་ཡང་ངོ༌། །ཉེས་བས་སོ། །གཏམ་འདྲི་བ་ལ་ལན་ཀན་པའི་ཕིར་མི་དྲན་ནོ་ཞེས་བས་ན་ཉེས་བས། དྲི་བ་རྣ་

ལ་གཟོན་ན་ཉེས་པ་སྐྱེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་པོ་འདྲི་བའི་ལན་དྲང་པོར་སྨས་ན་བརོད་

པར་བ་བའི་དོན་སེམས་ཅན་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན་དོན་གཞན་འདྲི་བ་ལན་གཞན་

བརོད་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དེའི་ཕིར་གཤེད་པ་དག་གིས་དགེ་སློང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསད་པར་བ་བ་

མཐོང་ངམ་ཞེས་འདྲི་བ་ལ་དེ་དགེ་སློང་གིས་མཐོང་བཞིན་དུ་རེ་ཞིག་མེ་འདེ་ཞིག །རེ་ཞིག་

སྐོམ་འཐུང་ཞིག །རེ་ཞིག་ངལ་བསོ་ཞིག །ནམ་<<ལུང་>>མཁའ་ལ་བལྟས་ཏེ་ནམ་མཁའ་

མཐོང་ངོ༌། །སེན་<<ལུང་>>མོ་ལ་བལྟས་ཏེ་སེན་མོ་མཐོང་ངོ༌། །དགེ་སློང་གི་རྣམ་འབེད་ལས། འདུ་

བེད་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ཡིད་ལ་བས་ནས་དོན་དམ་པར་ན་སེམས་ཅན་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་བརོད་པ་ལ་ལྟུང་བ་

མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་མོས་པ་བས་ལ་མུ་སྟེགས་

ཅན་གི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་མ་མཐོང་བ་སྟེ་བསམ་པ་དེ་ལྟར་བས་ནས་དོན་དམ་པར་ན་

སེམས་ཅན་ནམ་བསད་པར་བ་བ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨས་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཕོགས་

གང་དུ་ཆེ་གཞི་དཔང་པོ་ཉིད་བ་དགོས་པར་འགྱུར་བ་ཞལ་དཔང་དུ་གསོལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་བར་འགྱུར་

བའི་གནས་དེར་གནས་པར་རམ་བསྟེན་པར་མི་བའོ། །ལུང་ལས། དགེ་སློང་གིས་འཐབ་མོའི་ནང་དུ་

གནས་པར་མི་བ་ཞིང་ཐག་རིང་པོ་ཁོ་ནར་བོལ་བར་བའོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །ཆེ་གཞི་ཕེ་བ་ལས་གཞན་བསད་

པ་དང་བཅིང་བ་ལ་སོགས་པ་གནོད་པ་འབྱུང་དུ་དྭོགས་ན་གནོད་པའི་སོ་མ་བཅད་པའི་དགེ་སློང་དེས་ཆེ་

གཞི་དབེ་བར་མི་བའོ། །གནོད་པ་མི་བ་བར་མི་བཏུབ་ན་ཁ་བཙུམ་སྟེ་འདུག་གོ །བསོ་བ་རྣ་ལ་གཟོན་

པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༈ གནས་མལ་གི་ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སོས་ན་གནས་མལ་དེ་རང་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཉལ་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཁི་དང༌། འདུག་པའི་ཁིའུ་དང༌། སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་དང༌། ལྭ་བ་ནི་བལ་ལས་བཅོས་པའི་

གོས་སྤུ་དང་བཅས་<<ཊི་>>པའོ། །དང༌། སྔས་ནང་ཚངས་ཅན་ལ་སོགས་པ་དང༌། གོར་བུ་སྟན་ཟླུམ་ལ་

སོགས་པའོ། །ཊིཀ་ལས་སོ། །གོར་བུ་ཞེས་བ་བ་ནི་གྲུ་བཞིའོ་ཞེས་ཕ་རྣམ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀ་ལས་སོ། །ཞེས་བ་བ་

དེ་དག་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་འཇམ་པོ་དང་བེའུ་རས་ལ་སོགས་ཏེ་གནས་མལ་གི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་

བསྡུའོ། །ནི་གནས་མལ་ལོ། །གནས་མལ་གི་ཉེ་འཁོར་འདས་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་ན་དེའི་ཉེ་འཁོར་གི་ཚད་ནི་ཇི་

ཙམ་ཞེ་ན། གནས་མལ་གང་ན་འདུག་པ་ནས་འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་ཚུན་ཆད་ནི་གནས་མལ་དེའི་ཉེ་

འཁོར་རོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཁང་ཁིམ་དག་རྩིག་པ་ལ་སོགས་པས་བསྐོར་བ་ལས་ནི་སོ་ཁང་ནས་

སོ། །འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་ཚུན་ཆད་ནི་ཕི་ར་བས་བསྐོར་བ་མེད་ན་སྟན་གང་ན་འདུག་པའི་གནས་ན་འདོམ་བཞི་

བཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་མོ། །གནས་མལ་གི་ཉེ་འཁོར་དེ་ལས་འདའ་ས་པར་འགོ་བའི་ཕིར་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་བས་

འགོ་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་མ་ཟད་བརེད་པས་ཀང་གནས་གཞན་དུ་འཕགས་ཤིང་འགོ་བ་དང༌། གནས་

མལ་གི་ནང་དུའམ་གནས་དེའི་ནང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་ཏེ་<<ཊི་ལུང་>>གཉིད་ལོག་པ་

དང༌། སྙོམས་པར་བཞུགས་པ་ལ་སོགས་པས་བ་བ་གཞན་ལ་སེམས་གཡེང་བ་བསྡུའོ་ནི་ཕན་

ཕུན་གཞན་ཡང་བསྡུས་སོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དེ་རྣམ་པ་གཉིས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་

ནོ། །གནས་མལ་དེ་དགེ་སློང་རང་གི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པར་ལོག་ཏུ་ལུས་པར་གྱུར་པས་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་

གཉིས་ཡིན་ཏེ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པ་དང་ལམ་འདས་པ་གཉིས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་ལས་མ་

འདས་པ་དང་ཕན་ཕུན་གི་མདུན་རོལ་ཕན་ཕུན་དུ་མ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ཉིད་ཏུ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་

བས་འབྱུང་བའོ། །ཕན་ཕུན་ཞེས་བ་བ་ནི་མ་རུངས་<<ལྷ་>>བའོ། །གནས་མལ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པ་

དང་འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་འདས་པ་ལ་ནི་མཐའ་སྟེ་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞི་འབྱུང་བའོ། །གནས་མལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བརྟུལ་བ་རང་གིས་བས་སམ་གཞན་མངོན་སུམ་དུ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་སྦྱོར་བ་དང་མཐའ་དེ་

དག་མི་འབྱུང་ངོ༌། །མངོན་སུམ་དུ་བརྟུལ་བ་མ་ཡིན་ཡང་གནས་མལ་འདི་བསྡུས་ཤིག་ཅེས་བསྡུས་པར་

བཅོལ་བའི་དགེ་སློང་ཡོད་པ་ལ་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་མཐའ་དེ་དག་མི་འབྱུང་ངོ༌། །མེ་ཆུའམ་རྐུན་པོ་

ལ་སོགས་པའི་རྐེན་བྱུང་སྟེ་སོག་གི་བར་ཆད་ལ་སོགས་པ་ཉམ་ང་བ་དང་ཕད་པ་ལ་ཡང་སྦྱོར་བ་དང་མཐའ་

དེ་དག་མི་འབྱུང་ངོ༌། །གནས་མལ་བླ་གབ་མེད་པར་གཞན་གིས་བཏིང་ཟིན་པ་ལ་རང་གིས་ལོངས་སྤོད་པ་

ནི་དེ་མ་བསྡུས་ཤིང་སྡུད་དུ་མ་བཅོལ་བར་འགོ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ་དཔེར་ན་རང་གི་འདིང་བར་བེད་པ་དེ་མ་

བསྡུས་ཤིང་སྡུད་དུ་མ་བཅོལ་བར་འགོ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་འདྲའོ། །དགེ་སློང་གཉིག་མལ་ཁི་གཅིག་

གམ་སྟན་གཅིག་ཉིད་ལ་ཅིག་ཅར་ལོངས་སྤོད་སྤོད་པ་ལ་ནི་གང་ཕིས་ལངས་པས་བླ་གབ་མེད་པ་

ནས་གནས་མལ་བསྡུ་བར་བ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཕི་མས་མ་བརྟུལ་ན་ལྟུང་བེད་དོ་སྔར་སོང་བ་ལ་ནི་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་གཉིས་ཀ་གལ་ཏེ་མཉམ་དུ་ལངས་པར་གྱུར་ན་གཞོན་པས་སོ། །གནས་མལ་

བསྡུ་བར་བའོ་མ་བརྟུལ་ན་རྒན་པོ་ལ་ཉེས་བས་གཞོན་ནུ་ལ་ལྟུང་བེད་དོ། །ལོ་<<ཊི་>>གངས་མཉམ་པ་གིབ་

ཚོད་ཡན་ཆད་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་ན་གཉིགས་སོ། །གནས་མལ་བསྡུ་བར་བའོ། །མ་བསྡུས་ན་གཉིས་ཀ་ལ་

ལྟུང་བེད་དོ། །གནས་མལ་སྡུད་དུ་བཅོལ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ལྔ་པོ་གང་ཞེ་ན། ངོ་ཚ་མེད་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་

གཡེལ་བ་དང་། ནང་དང་ཞེ་འདྲས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། རྒས་པ་ཉམ་ཆུང་བ་དང་། ན་བ་སྦྱོར་མི་

བཟོད་པ་དང༌། བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལྔ་པོ་དེ་<<ཊི་ལུང་>>རྣམས་ལ་ནི་གནས་

མལ་འདི་སྡུད་དུ་བཅོལ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །བཅོལ་བའི་ངོ་བོ་བསྟན་པའི་ཕིར་བཅོལ་བ་ནི་

ལྔ་སྟེ་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་རེ་ཞེའམ། གཙུག་ལག་ཁང་ལྟོས་ཤིག་ཅེའམ། གནས་མལ་འདི་

རེ་ཞེའམ། གནས་མལ་སྡུས་ཤིག་ཅེའམ། སོ་ལྕགས་ཆུག་ཅིག་ཅེས་བ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་དེ་ལྟ་

བུ་ནི་དེ་དག་གི་ནང་ནས་གང་རུང་གཅིག་བསོ་ན་ཡང་བཅོལ་བ་དག་ཡིན་ནོ། །
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེའི་དབེ་བ་བསྟན་པའི་ཕིར་ཕན་ཕུན་ནི་གསུམ་སྟེ་རླུང་

གིས་གནས་མལ་བཟློག་པ་དང༌། ཆར་པས་གནས་མལ་གི་རིམ་པ་གཞན་བསླེབས་པར་

གཤེར་བར་གྱུར་པ་དང༌། སིན་བུས་ཟོས་པས་བླ་ནས་འོག་ཏུ་ཐལ་བ་སིན་དང་གོག་མཁར་བེད་པ་ལ་སོགས་

པས་ཀང་གནས་མལ་གི་རིམ་པ་གཞན་བསླེབས་པས་ཀང་ངོ༌། །དེ་གསུམ་ལས་གང་བྱུང་ཡང་རུང་སྟེ་ཕན་ཕུན་

དུ་གྱུར་ཅེས་བའོ། །དེ་ལ་ལྟུང་བ་བེད་པ་པོ་ནི་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ཉིད་བླ་གབ་མེད་པར་འཇོག་

པར་བེད་པ་པོ་ནི་དགེ་སློང་རང་ངམ་རང་གིས་བསྐོས་པས་བླ་གབ་སྟེང་གཡོགས་མེད་པར་བཞག་

པར་བས་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ནི་སྟེང་གཡོགས་ཡོད་ཀང་ས་གཞི་བརླན་ཅན་སིན་ལ་སོགས་པས་ཕན་ཕུན་དུ་

འགྱུར་བའི་ཉེན་ཅན་དུ་བཞག་པར་བས་པ་ལྟ་བུ་ནི ་ལྟུང་བེད་འདི་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་དག་ཡིན་

ནོ། །མཐར་ཐུག་སྟེ་འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་འདས་སམ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་ན་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་

པོའོ། །མཐར་ཐུག་གི་སྔ་རོལ་སྦྱོར་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །

དགེ་སློང་དགེ་འདུན་གི་མལ་སྟན་ལ་སྤོད་པ་ལས་གོགས་གཞན་ཞིག་ཕིས་འོངས་ཏེ་མལ་སྟན་དེ་ལ་འདུག་

ན་རེ་ཞིག་གི་དུས་ཡུན་ཅུང་ཟད་ཀི་དུས་སུ་གང་ཟག་གཞན་གནས་མལ་དེ་ལ་འདུག་པའི་བར་སྐབས་

དེ་ཉིད་དུ་གནས་མལ་དེ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་ན་ཡང་ཉེས་བས་དེའོ་དང་པོ་འཇོག་འཇོག་པའི་དགེ་སློང་དེ་ལ་ཉེས་

བས་སུ་འགྱུར་ཏེ་ལྟུང་བེད་དུ་ནི་མི་འགྱུར་ཊིཀའོ་བདག་སྔར་འགོ་ན་ཕི་མ་ལ་སྟན་བརྟུལ་ཅིག་ཅེས་བསོ་ལ་འགོའོ། །མ་

བསོ་བར་སོང་ན་ཉེས་བས་སོ། །གང་ཟག་གི་གནས་མལ་མ་བསྡུས་པར་བླ་གབ་མེད་པར་བཞག་སྟེ་འདོམ་བཞི་

བཅུ་རྩ་དགུ་འདས་སམ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་ན་ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །འོག་མ་བཞི་གདིང་བ་དང་སྐྲོད་པ་དང་

ཕིས་གནོན་དང་རྩ་བ་འབྱུང་བ་ལ་འདུག་པ་ལ་ཡང་གང་ཟག་གི་གནས་སུ་ནི་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །དགེ་སློང་

གིས་རེག་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་གསེར་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁིའམ་ཁིའུ་ཉིད་ལ་ནི་བླ་གབ་མེད་

པར་བཞག་སྟེ་སོང་ན་ཉེས་བས་སུ་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །ཏེ་དེ་དག་བརླིང་བས་རླུང་ལ་སོགས་པས་ཕན་ཕུན་དུ་མི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འགྱུར་རོ་ཊིཀའོ་རེག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་མ་བརྟུལ་ན་ཉེས་མེད་དོ། །རྐུན་པོའི་རྐེན་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བརྟུལ་བའི་ཕིར་རེག་

ཀང་བླང་སྟེ་བརྟུལ་དགོས་<<བི་>>སོ། །བརྟུལ་བར་བ་བའི་གནས་མལ་བླ་གབ་མེད་པར་བཏིང་སྟེ་

བསོད་སྙོམས་ལ་ཞུགས་པ་ན་དེའི་ཚེ་གལ་ཏེ་རླུང་དང་ཆར་པ་འོང་ན་དགེ་སློང་གཙུག་

ལག་ཁང་ན་འཁོད་པ་དགེ་སློང་སུ་ཐོ་ཕིན་འདུག་ཅིང་མཐོང་བས་བསྡུས་ཤིག་མ་བསྡུས་ན་ཉེས་བས་སོ་དེས་

ན་དེ་རྣམས་ཀིས་གནས་མལ་བརྟུལ་བར་བའོ་བསོད་སྙོམས་ལ་ཞུགས་པའི་དགེ་སློང་དེས་རླུང་དང་ཆར་

པ་མཐོང་ནས་གུས་པར་བས་ཏེ་མྱུར་དུ་ཕིར་འོང་བར་བའོ། །བསོད་སྙོམས་དེའི་དོན་ཉིད་ལ་གནས་མལ་མ་

བསྡུས་པར་ཕིན་ན་ཉེས་པ་མེད་པ་དང་ན་སད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལྟུང་བེད་རོགས་པར་སྐྱེད་དོ། །གལ་

ཏེ་གནས་མལ་བསྡུ་བ་བརེད་པས་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་ཞིང་ལམ་རིང་བ་སྟེ་ལམ་ཕེད་ཙམ་དུ་འདས་

སམ་གནས་སུ་ཕིན་ནས་བདག་གིས་གནས་མལ་བླ་གབ་མེད་པར་བཞག་གོ་སྙམ་དུ་དྲན་པ་རེད་ན་དེ་ལྟར་

བརེད་པ་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་ཡིད་ལ་བསམས་ཤིང་ཁར་ཡང་བརོད་ཕིན་ཆད་འདི་ལྟར་མི་བའོ། །ཞེས་

སེམས་བསྐྱེད་པར་བ་ཞིང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པར་ཡང་བའོ། །གལ་ཏེ་ལམ་རིང་པོར་མ་ཕིན་པར་

དྲན་པ་རེད་ན་ནི་དགེ་སློང་དེས་ཕིར་བཟློག་པར་བའོ། །དགེ་སློང་དེ་ཕར་འགོ་བ་ན་གལ་ཏེ་དགེ་སློང་ལམ་

ནས་ཚུར་འོང་བ་ཞིག་དང་མངོན་སུམ་དུ་ཕད་པར་གྱུར་ན་གནས་མལ་སྡུད་པ་བརེད་དེ་བླ་གབ་མེད་

པར་བཞག་པ་དེ་བརྟུལ་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་ཚུར་འོང་བ་དེ་ལ་བཅོལ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་ལམ་ནས་

ཚུར་འོང་བ་གནས་མལ་བསྡུ་བར་ཁས་བླངས་པས་གནས་སུ་སོན་པ་ཉིད་ན་གནས་མལ་བསྡུ་བ་དེ་བ་

བ་ཉིད་དོ། །མི་བེད་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་<<ལུང་>>རོ། །དགེ་སློང་གནས་ནས་འཕགས་

པར་འགྱུར་བ་ན་གནས་མལ་སྡུད་ཅིང་བསད་ན་མགོན་པའི་རེས་མ་སླེབས་ནས་ཆོམ་རྐུན་པས་བཅོམ་པ་ལ་

སོགས་པའི་རྐེན་ཉམ་ང་བ་དང་ཕད་པར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་ན་གནས་མལ་སྐྱབས་ཡོད་པའམ་བླ་

གབ་མེད་པ་ན་འདུག་ཀང་རུང་སྟེ་བསྡུ་བར་བའོ། །

འདི་ནི་བླ་གབ་མེད་པ་མ་ཡིན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ན་འདུག་པ་ལ་བ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་ཏེ་འོན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཀང་ཊིཀ་ལྟར་གཟུང་ངོ༌། །དགེ་སློང་འགོ་བར་བ་བ་དེས་གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་དེ་ས་རྡུལ་ལ་སོགས་

པས་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་ན་རླུང་ལ་སོགས་པར་སྤྲུགས་པར་བའོ། །དགེ་སློང་འགོ་བར་ཆས་པས་དགེ་

འདུན་ནམ་གང་ཟག་གཞན་གི་གནས་མལ་ལོངས་སྤོད་པ་དེ་ཁུངས་སུ་ཕིར་དབུལ་བར་བ་སྟེ་ཁུངས་སུ་གཏད་

པར་བའོ། །གནས་མལ་དེ་དགེ་འདུན་གི་ཡིན་ན་ནི་གནས་མལ་གི་ཞལ་ཏ་བ་ལ་གཏད་ཅིང་གང་ཟག་གི་ཡིན་ན་གང་

ཟག་དེ་ལ་གཏད་པར་བའོ། །ཊིཀ་ལས། གལ་ཏེ་དུས་ཀིས་ཐུབ་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕད་པར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་ན་གནས་

མལ་དེ་ཁུངས་སུ་ཕིར་དབུལ་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་དུས་ཀིས་མི་ཐུབ་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་

ན་ཡང་ན་རང་གི་བསྡུས་ཟིན་པའི་གནས་མལ་དེ་བཅོལ་བར་བ་སྟེ་ཁོད་ཀིས་གནས་མལ་འདི་བདག་པོ་ལ་

གཏོད་ཅིག་ཅེའམ་ཁོད་ཀིས་འདི་གཉེར་ཀ་གིས་ཤིག་ཅེས་བཅོལ་བར་བའོ་ཞེས་པའོ། །སུ་ལ་བཅོལ་ཞེ་ན། དགེ་

སློང་ལའོ། །དགེ་སློང་མེད་ན་དགེ་ཚུལ་ལ་ཁོད་ཀིས་གནས་མལ་འདི་བདག་པོ་ལ་གཏོད་ཅིག་ཅེས་

བཅོལ་བར་བའོ། །དགེ་ཚུལ་དེ་ཡང་མེད་ན་ཁིམ་བདག་ལའོ། །བཅོལ་བར་བ་བ་དེ་རྣམས་ཐམས་

ཅད་མེད་ན་འགོ་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་དག་འོང་ངམ་མི་འོངས་ཕོགས་བཞིར་རྣམ་པར་བལྟས་ཏེ་ལྡེ་

མིག་གཞན་གིས་མ་མཐོང་བར་སྦས་ནས་འགོ་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་ལམ་ཀར་བདག་གི་གནས་དེར་

གཏོགས་པའི་དགེ་སློང་ཚུར་འོང་བ་མཐོང་ན། ལྡེ་མིག་སྦས་པའི་ཕོགས་དེ་དགེ་སློང་དེ་ལ་བརོད་

པར་བའོ། །

གལ་ཏེ་དགེ་སློང་དགེ་འདུན་གི་སྟན་ཁེར་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕི་རོལ་དབེན་པར་སོང་ནས་དྲོ་གར་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འོངས་པ་ན་དགེ་འདུན་རྣམས་ཡོན་བདག་གི་ཁིམ་གཞན་དུ་མགོན་དུ་བོས་ཤིང་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་བཅད་པར་གྱུར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་ཉེ་འཁོར་གི་རྩིག་དྲུང་ངམ་ཤིང་ལོན་

པའི་དྲུང་ནི་ཉི་ཚེ་ན་སྐྱབས་པའི་དཔེའོ། །དུ་སྟན་རང་གི་སྟན་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་ཀང་རང་གིས་བཏིང་བའི་སྟན་

བཞག་སྟེ་མགོན་དུ་བོས་པའི་ཁིམ་དེར་ཟན་གི་ཕིར་འཇུག་པར་བའོ། །དགེ་སློང་རྣམས་མགོན་དུ་འབོད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའི་ཁིམ་གཞན་དེར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟན་དག་གཡར་པོར་སྦྱིན་ནོ། །ལུང་ལས་དགེ་སློང་དག་ཟན་

ཟོས་ནས་སྟན་རང་ཉིད་ཀི་མཆན་ཁུང་གིས་བླངས་ཏེ་འགོ་བ་ན་འཕགས་པ་དག་རོལ་མོ་བལྟར་འདོང་ངམ་ཞེས་འཕ་

ནས་དགེ་སློང་རང་གིས་ཁིམ་དེ་ནས་སྟན་དག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྐུར་བར་མི་བའོ། །སྐབས་འདིར་

འགེལ་ཆུང་ལས། མགོན་དུ་འགོ་ན་བདག་གིས་སྟན་རང་ཆས་སུ་ཁེར་ཏེ་མི་འགོ། ཞེས་ཀང་བཤད་དོ། །སྟན་བསྐུར་བ་

དེ་ནི་ཁིམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་དག་གི་ལས་ཁོ་ནའོ། །དེ་དག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྟན་དེ་དག་བསྐུར་

བར་བའོ། །ཁིམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་མེད་ན་སྟན་དེ་དག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྐྱལ་བའི་ཕིར་ཁིམ་པ་ལ་

བཅོལ་ཏེ་དགེ་སློང་རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འདོང་བར་བའོ། །ཁིམ་པ་དག་ན་རེ་བདག་ཅག་གིས་

བསྐྱལ་ལོ། །ཞེས་ཟེར་ན་མལ་ཆ་དང་སྟན་དག་བཞག་སྟེ་དགེ་སློང་རྣམས་ཁིམ་དེ་ནས་འདོང་བར་

བའོ། །ཁིམ་པ་དེ་དག་གིས་བསྐྱལ་བར་ཁས་བླངས་ཀང་མ་བསྐྱལ་ན་གནས་པར་བེད་པ་དགེ་

སློང་གཞོན་ནུ་ཉེ་གནས་དག་གིས་མལ་ཆ་དང་སྟན་དེ་དག་ཚུར་བླང་བར་བའོ། །གནས་པར་བེད་པ་དག་

མེད་ན་གནས་བརྟན་དེ་དག་དང་དགེ་སློང་རྣམས་རང་གིས་སོ། །བླང་བར་བའོ། །ཁིམ་དེར་གཡར་དུ་བཅུག་

པའི་སྟན་ཤིན་ཏུ་མང་བས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བླང་དགོས་ན་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་ཏེ་

སྟན་དེ་རྣམས་ཚུར་བླང་བའི་ཕིར་གཎི་བརྡུང་བར་བའོ། །ཡོན་བདག་དག་གིས་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་འོངས་ཏེ་ཡོན་བདག་རང་ཉིད་འདིང་བ་དག་གི་དོན་དུ་དགེ་འདུན་གི་སྟན་ཆ་དག་གཡར་པོར་

བེད་ན་གཡར་པོར་སྦྱིན་པར་བའོ། །ཡོན་བདག་ལ་གཡར་པོར་བིན་པའི་གདན་ཆ་དེ་དག་ཁིམ་པ་ལ་

ལས་བརྐུ་བ་སྲུང་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་གཅིག་ཡང་བཞག་པར་བའོ། །སྲུང་མར་བཞག་པའི་དགེ་སློང་

དེས་ཁིམ་པ་དེ་དག་གི་གསེབ་ཏུ་མི་བསད་པར་ཕོགས་ཕ་ཟད་གཅིག་ཏུ་བསད་པར་བའོ། །

སྲུང་མར་བཞག་པའི་དགེ་སློང་དེས་དགེ་སློང་རང་གི་ལས་བསམ་གཏན་དང་ཁ་འདོན་ལ་སོགས་པ་

བའོ། །སྲུང་མའི་དགེ་སློང་ཕོགས་གཅིག་ན་སོད་པ་དེས་གདན་ཆ་དེ་དག་སེམས་གཏད་ཅིང་ཡེ་མིག་ཆེར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བེད་པ་ཡང་ངོ༌། །བའོ། །ཡོན་བདག་དེ་རྣམས་དོང་ནའམ་སོང་ན་གདན་ཆ་དེ་དག་བརྟུལ་བར་

བའོ། །ཁིམ་པའི་གདན་ཆ་མ་རུངས་པར་གྱུར་བ་དག་དགེ་བསྐོས་ལ་སོགས་པས་བི་དོར་བའོ། །བི་

དོར་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། གདན་ཆ་དེ་དག་ཆང་གིས་མ་རུངས་པར་གྱུར་ན་ཆུ་དག་གིས་སོ། །གདན་ཆ་དེ་

དག་སྣུམ་གིས་མ་རུངས་པར་གྱུར་ན་འདག་ཆལ་གིས་སོ། །གདན་ཆ་དེ་དག་མི་གཙང་བས་མ་

རུངས་པར་གྱུར་ན་སའམ་འདག་རས་སམ་ལྕི་བས་སོ། །གནས་མལ་གི་འཐག་མ་ནི་འབེང་བུ་ལ་

སོགས་པའི་འཐག་མའོ་དེ་མི་གཙང་བས་མ་རུངས་བར་གྱུར་ཏེ་འདག་རས་ཀིས་བཀྲུས་ཀང་མ་དག་ན་འཐག་མ་

དེ་བཅད་པར་བ་ཞིང་གསར་པས་གསོ་བར་བའོ། །ཁིམ་པ་འདུག་འདུག་པའི་དགེ་འདུན་གི་སྟན་

མ་བརྟུལ་བ་མཐོང་ན་དགེ་སློང་ལ་སོགས་པ་སུས་མཐོང་བ་དེས་བརྟུལ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །གལ་

ཏེ་མཐོང་བ་དེ་རྒས་པ་དང་ན་བ་ཡིན་ན་དགེ་བསྐོས་གཙུག་ལག་ཁང་སྐྱོང་ཀིས་སོ། །བརྟུལ་བར་

བ་བ་ཉིད་དོ། །རྒན་པོའམ་ནད་པ་དེས་གདན་ཆ་མ་བསྡུས་པ་འདོང་བ་དེ་དགེ་བསྐོས་ལ་སྦྲན་པར་བ་བ་ཉིད་

དོ། །དགེ་<<ལུང་>>འདུན་གི་གནས་བརྟན་ནས་གསར་བུའི་བར་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཚམས་དེར་

གཏོགས་པའི་དགེ་སློང་མི་ན་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནད་པ་བལྟ་བར་བའོ། །མ་བལྟས་ན་ཉེས་བས་

སོ། །འདུག་སྟེའོ། །ནད་པ་བལྟ་བར་བའི་འགེང་སྟེ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མ་བས་ན་ཉེས་བས་<<བི>>། ནད་པ་

བལྟ་བ་དེར་རང་གིས་སྟན་ཐོགས་ཏེ་འགོ་བར་མི་བའོ། །ནད་པའི་ནད་གཡོག་གིས་ནད་པ་

འདུག་པ་དེར་ནད་འདྲི་བའི་དགེ་སློང་འོང་བའི་ཕིར་སྟན་དག་བཤམ་པར་བའོ། །

མཁན་པོའམ་སློབ་དཔོན་བསམ་གཏན་དང་ཁ་འདོན་ལ་སོགས་པར་དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་ལོགས་དབེན་པ་ལ་སོགས་པར་འགོ་ན། གལ་ཏེ་སློབ་མ་དང་ཉེ་གནས་དག་གིས་མཁན་

སློབ་ཀི་ཕིས་བཞིན་འགོ་བ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་གིས་སློབ་མ་དང་ཉེ་གནས་ཀི་དགེ་བའི་ཕོགས་མི་

འཕེལ་ན་མཁན་པོའམ་སློབ་དཔོན་དེའི་ཕིས་བཞིན་འགོ་བར་བའོ། །མཁན་པོའམ་སློབ་དཔོན་དེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འདུག་པའི་ཕིར་སློབ་མའམ་ཉེ་གནས་རང་གིས་སྟན་བསྐུར་བར་བའོ། །སློབ་མའམ་ཉེ་གནས་དེས་

བདག་ཉིིད་ཕིས་བཞིན་འགོ་བ་མ་ཞུས་པར་མཁན་པོའམ་སློབ་དཔོན་གི་སྟན་མི་བསྐུར་རོ། །གཙུག་

ལག་ཁང་གི་ཉེ་ལོགས་དབེན་པར་མཁན་པོའམ་སློབ་དཔོན་དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་འགོ་བ་ན་མཁན་པོའམ་སློབ་དཔོན་གི་

སྟན་སློབ་མས་ཕར་ཁེར་ཏེ་དེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཚུར་འོང་བ་ན་སློབ་མ་དྲུང་ན་མི་འདུག་ན་སྟན་དེ་སུས་བསྐུར་ཞེ་

ན། མཁན་པོའམ་སློབ་དཔོན་གི་སྟན་དེ་རང་མཁན་པོའམ་སློབ་དཔོན་ཉིད་ཀིས་ཕིར་བསྐུར་རོ། །ཆོས་ཉན་

པའི་སར་སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་དྲེའུ་རྔོག་ལ་སོགས་པ་བཏིང་སྟེ་བླ་གབ་མེད་པར་ཆོས་ཉན་པ་

ན། རླུང་དང་ཆར་བྱུང་ན་གདན་ཆ་རྣམས་གང་གིས་བཏིང་བ་དེས་བརྟུལ་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་གནས་

མལ་སྡུད་པ་ན་རྒན་པ་རྣམས་ཀི་གནས་མལ་ལྕི་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྒན་པ་རང་གིས་སྡུད་པར་མི་

ནུས་ན་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀི་གནས་མལ་ཡང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕན་ཚུན་ལྕི་ཡང་བརེས་ཏེ་བསྐུར་

བར་བའོ། །གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀི་གནས་མལ་ཡང་བ་ནི་རྒན་པོ་རྣམས་ཀིས་བསྐུར་ཞིང་། རྒན་པོ་རྣམས་ཀི་

གནས་མལ་ལྕི་བ་ནི་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀིས་བསྐུར་བར་བའོ། །གོར་བུ་དང་གོར་བུ་འབམ་པོ་དང་འབམ་པོ་ཁི་དང་ཁིའུ་

ལ་སོགས་པར་རིགས་མཐུན་པ་དང་མཐུན་པར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞག་པར་བའི་མི་མཐུན་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་བཞག་པར་མི་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་དགེ་འདུན་གི་གདན་ཆ་དང་མཆོད་པའི་

རས་བརན་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་གཡར་པོར་བསྐུར་བར་བའོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་

ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེའི་ཚེ་ཆར་འབབ་པ་དང་ཆར་འབབ་ཏུ་དྭོགས་པ་མེད་ན་བསྐུར་བར་

བའོ། །གལ་ཏེ་ཆར་འབབ་པ་ལས་འབབ་ཏུ་དྭོགས་ན་ནི་བརན་པོར་སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །

གལ་ཏེ་མལ་སྟན་བརས་པ་ལས་ལེན་ཡང་རུང་སྐྱེལ་ཀང་རུང་ལམ་ཀར་རླུང་དང་ཆར་བྱུང་

ན་ཤིང་ལོན་པའི་དྲུང་འམ་རྩིག་པའི་དྲུང་དུ་གདན་ཆ་དང་མཆོད་པའི་རས་རྣམས་ཕུང་པོར་གཅེར་

བར་བའོ། །ཕུང་པོར་གཅེར་བ་དེ་ལ་རས་གདན་ཆ་ལ་སོགས་པ་རས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་རིང་པ་ངན་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གོས་ངན་པ་གཅིག་གིས་སྟེང་ནས་གཡོག་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕིན་ནས་གདན་ཆ་

ལ་སོགས་པའི་རས་གཤེར་བ་རྣམས་སྐམ་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་ཤོར་རམ་འོད་པ་ཆེན་

པོ་ལྟ་བུའི་ཆུ་བྱུང་ན་གང་ཟག་གི་རས་གདོན་པར་མ་ཟད་དགེ་འདུན་གི་རས་ཡང་གདོན་པར་

བའོ། །གང་གི་ཚེ་གདོན་ཞེ་ན། རང་གི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ཐོན་ཟིན་ནའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་

དགེ་འདུན་གི་ཡང་གདོན་པར་བ་སྟེ་གང་ཟག་ནི་ཕོངས་པར་འགྱུར་ལ་དགེ་འདུན་ནི་ཕོངས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་

<<ཊི་ལུང་>>རོ། །མེ་ཆུའི་ནང་ནས་རས་བཏོན་ཟིན་པ་གཞན་གིས་རྐུ་བ་སྲུང་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་

ཆེན་པོ་གདོན་པའི་ལས་མི་ནུས་པའམ་མི་འོས་པ་དེ་སྲུང་མར་བཞག་པར་བའོ། །མེ་དང་ཆུ་མི་

བཟོད་པ་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་རས་གདོན་པའི་ཆེད་དུ་འཇུག་པར་མི་བའོ། །སྟེ་གང་ཟག་གི་དང་དགེ་འདུན་

གི་རས་མེས་འཚིག་གམ་ཆུས་ཁེར་ན་ཡང་དེ་ལ་འགོད་པར་མི་<<ལུང་>>བའོ། །གནས་མལ་གི་ལྟུང་

བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་གིས་ཁིམ་གཞན་དུ་གནས་གཡར་ཏེ་འདུག་པ་ན་རྩྭ་སྐམ་པོའམ་ཤིང་གི་ལོ་མ་ལ་སོགས་

པ་གདིང་བ་རང་གིས་བས་པའམ་གཞན་འདིང་དུ་བཅུག་ན་འགོ་ཁར་ཁིམ་བདག་ལ་རྩྭའམ་ལོ་མ་འདི་དག་

དོར་རམ་མི་དོར་ཞེས་དྲིས་ཏེ། དོར་ཅིག་ཟེར་ན་དོར་བར་བའོ། །དགོན་པ་སྟེ་ས་ཕོགས་སྟོང་པར་ནི་

རྩྭའམ་ལོ་མ་བཏིང་བ་ལ་སིན་བུ་མི་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡང་ན་སློང་བར་བའོ། །ཡང་ན་དོར་བར་

བའོ། །སློང་བ་དེ་ནི་རྩྭའམ་ལོ་མ་བཏིང་བ་དེ་རྣམས་འགོའམ་མཇུག་ཟློག་པར་ཙམ་བས་པ་ཉིད་ན་

བས་པ་ཉིད་དོ། །དེར་སྔས་སམ་འཕོངས་སུ་བས་ན་བས་པའོ་རྩྭ་བཏིང་བ་དཀྲུགས་པ་ནི་བདག་རིངས་ན་

འཕོངས་སྔས་གཅིག་དཀྲུགས་ན་དཀྲུགས་པར་ཆུད་དོ། །རྩྭ་བཏིང་བའི་སྟེང་དུ་གོས་དག་སྐམ་པའི་ཕིར་ས་

གཞིར་རྩྭ་བཏིང་བ་ཡང་མ་དོར་བར་བཞག་ན་སོག་ཆགས་སྐྱེ་བས་དོར་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །རང་གིས་

གོས་སྐམ་པའི་ཕིར་ས་གཞིར་རྩྭ་བཏིང་བ་ནི་དེ་འདོར་བ་ན་མ་དོར་བར་ཞོག་ཅིག་ཁོ་བོ་གོས་སྐམ་མོ་ཞེས་འགའ་ཞིག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སློང་བ་གང་ལ་སྦྱིན་ཞེ་ན། རྩྭ་འདོར་རམ་མི་འདོར་དྲིས་ལ་དོར་བར་ཁས་ལེན་ན་སྦྱིན་ནོ། །དགེ་སློང་

ཡུན་རིང་འཆག་པས་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེར་བེད་པ་དག་གིས་འཆག་ས་ས་གཞི་རྩུབ་པོ་དག་ཏུ་རྐང་མཐིལ་

གཉིས་ལ་ས་གཞི་རྩུབ་པོ་དེས་གནོད་ན་འཆག་ས་དག་ཏུ་རྩྭ་དག་གདིང་བར་བའོ། །འཆག་སར་

བཏིང་བའི་རྩྭ་དེ་དག་ཀང་དོར་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །འཆག་པའི་འཕོ་གཏོང་ན་སྟེ་འཕོ་གཅོད་ན་དོར་

བར་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་དགམ་པར་བ་བའམ་དགམ་དུ་བཏུབ་པ་མ་ཡིན་པ་ཕི་མ་ས་རྡུལ་དང་འདྲ་བ་

ཉིད་དུ་གྱུར་ན་ནི་དོར་བར་བ་མི་དགོས་ཏེ་སོག་ཆགས་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ་མ་གྱུར་པ་དོར་བར་བའོ། །སྟེ་

དེ་ལ་སོག་ཆགས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །འཆག་པའི་འཕོ་གཏོང་བ་ལས་གཞན་གི་ཚེ་སྟེ་འཕོ་མི་གཅོད་པའི་ཚེ་ན་

དུས་དུས་སུའི་སྐབས་སུ་སོག་ཆགས་ཡོད་མེད་སོ་སོར་བརྟག་པ་དང་སོག་ཆགས་མི་སྐྱེ་བར་བ་བའི་

ཕིར་བསྒྱུར་ལོག་བའོ་བརེ་བ་ཡང་བ། རྩྭ་བཏིང་བ་བརྟགས་ན་སིན་བུ་འཇུག་པར་བེད་དམ་རིང་ན་གསར་པ་

དང་ཡང་བརེ། ས་སྣུམ་པ་བརླན་ཅན་དང་དངར་བ་འཇམ་པོ་བུལ་བུལ་བར་ནི་ཉིན་རེ་ཞིང་

ངོ་། །བསྒྱུར་ལོག་བའོ་སིན་ལ་སོགས་པའི་སོག་ཆགས་འཕེལ་བའི་ཉེས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ས་སྣུམ་པ་དང་དངར་

བ་ལས་གཞན་ས་སྐམ་པ་དང་རྩུབ་པ་ཉིད་དུ་ནི་ཟླ་བ་ཕེད་ཅིང་ངོ་། །བསྒྱུར་ལོག་<<ཊི་ལུང་

>>བའོ། །འཆག་ས་དག་ཏུ་རྩྭ་དགམ་པའི་ཆེད་དུ་རྩྭའི་ཆུན་པོ་དག་ས་ལ་འཇོག་པར་བེད་ན་སིལ་དག་

བྱུང་ནས་<<ལུང་>>ཐག་པས་བཅིངས་ཏེ་ཤིང་ལོན་པ་ལ་དཔངས་ཤིང་བཞག་པར་

བའོ། །རས་ཀི་རྒྱུ་ལྕི་བ་དེ་དག་ས་ལ་འཇོག་པར་བེད་པ་ན་དེ་དག་ཏུ་སིལ་དག་བྱུང་<<ལུང་>>ནས་གོ་

མོར་བཞག་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཆག་པའི་སྟེང་དུ་བཞག་པར་བའོ། །སྔར་གནས་མལ་མ་བསྡུས་པའི་སྐབས་

སུ་གནས་ནས་འཕགས་པར་འགྱུར་བ་ན་ཞེས་བ་བ་ཡན་ཆད་ཁི་དང་ཁིའུ་དང་སྟན་ནང་ཚངས་

ཅན་དང་ལྭ་བ་དང་སྔས་དང་གོར་བུ་ཞེས་སོས་པ་ནི་འདིར་སྦྱར་བར་མི་བའོ། །འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་ཚུན་ཆད་ནི་

དེའི་ཉེ་འཁོར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔར་ཐལ་བའོ། །དེ་རྣམས་གདིང་བའི་བསླབ་པའི་གཞི་འདིར་ཡང་འདྲ་བ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྦྱར་བར་བ། ཐམས་ཅད་སྔར་དང་འདྲའམ་ཞེས་ན། དགེ་སློང་གཉིས་ཀ་ཅིག་ཅར་རྩྭའམ་ལོ་མ་བཏིང་བ་ལ་སྤོད་

པ་ནི་གཉིས་ཀས་དོར་བར་འདྲ་བ་ཉིད་དོ། །གདིང་བ་ནི་སོ་སོར་སྤོད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁིམ་བདག་ལ་དྲིས་ཏེ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་དེ་ཁོ་ན་ལ་དྲིའམ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་གནས་མ་ཡིན་

པར་ཏེ་ཁིམ་པའི་ཁིམ་དུ་ནི་རྩྭའམ་ལོ་མ་བཏིང་ནས་དོར་བ་ན་གནས་དེའི་བདག་པོ་རྣམས་ཞེས་མང་

པོའི་ཚིག་ཏུ་བསྟན་པ་ནི་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ལ་དྲི་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་

བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། གང་དུ་རྩྭ་དང་ལོ་མ་བཏིིང་བའི་གནས་དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉིད་གང་

ཟག་གི་གནས་ཁང་དུ་ནི་ཉེས་བས་ལས་མི་སྐྱེད་དེ་ཞུ་བ་ལས་སོ། །དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་རྩྭ་དང་ལོ་མ་

སྟན་དུ་བཏིང་བའི་འོག་གཞི་དེ་རོ་ཐལ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་རོ་བའི་གཞི་ཉིད་དང་བེ་མ་མང་བའི་གཞི་ཉིད་ལ་

སོགས་ཞེས་པས་བཟུང་བའི་གཞི་ཉིད་བསྡུས་ཏེ། ཊིཀ་ལས། རོ་ལས་གཞན་པས་མ་ཡིན་པ་ཡང་བསྡུའོ། །ཞེས་

སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་གསེག་མ་དང་ཞེས་པའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་། འཇམ་པོའམ་བརླན་

ཡོད་པས་སིལ་ལ་སོགས་པའི་སོག་ཆགས་སྐྱེ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཉེས་དམིགས་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ས་

གཞིར་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དགེ་སློང་རང་དང་རང་གིས་བསྐོས་པས་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་སྟན་དུ་གདིང་

བ་བཏིང་བ་བས་པ་ཉིད་ལྟ་བུ་ནི་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་དག་ཡིན་ཏེ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཡན་

ལག་ཡིན་ནོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་ས་གཞི་བརླན་ཅན་དེར་རྩྭའམ་ཤིང་ལོ་ལ་སོགས་པ་སྟན་དུ་བཏིང་ནས་དེ་མ་

བརྟུལ་བར་འགོ་ན་འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་འདས་སམ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །གདིང་བའི་

ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ སྐྲོད་པའི་ལྟུང་བེད་འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། གང་སྐྲད་པར་བ་བ་དགེ་སློང་ཉིད་དགེ་སློང་མ་དང་

བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ནི་དགེ་སློང་གིས་སྐྲད་ཀང་ཉེས་བས་ལས་མི་སྐྱེད་དེ་ཞུ་བ་ལས་སོ་དང་། གང་ནས་སྐྲད་

པའི་གནས་དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉིད་དག་ནི་ལྟུང་བེད་འདི་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཏེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཡན་ལག་ཉིད་དོ་གང་ཟག་གི་གནས་ཁང་ནས་ནི་དགེ་སློང་སྐྲད་ཀང་ཉེས་བས་ལས་མི་སྐྱེད་དེ་

ཞུ་བ་ལས་སོ། །བསམ་པ་ཅི་ལྟ་བུས་སྐྲད་ན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སྐྲད་བ་དེ་ལ་གནོད་པ་སོག་གི་བར་ཆད་ལ་

སོགས་པ་ཁང་པ་རིབ་ཏུ་དོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་དགེ་འདུན་འཁྲུག་པ་སྐྱེ་བ་ཞེས་པ་ནི་གནོད་པ་སྐྱེ་བ་དང་

འཁྲུག་པ་སྐྱེ་བ་གཉིས་ཉེ་བར་ཞི་བར་མི་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི་གནོད་པ་བསྐྱེད་ཟིན་པ་ཞི་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་

འཁྲུག་པ་བསྐྱེད་ཟིན་པ་ཞི་བར་མི་འགྱུར་བ་གཉིས་བའི་གཉེན་པོར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ན་སྐྲོད་པའི་ལྟུང་

བེད་འདི་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོའོ། །དེ་དག་གི་གཉེན་པོའི་བསམ་པས་སྐྲོད་ན་ཉེས་པ་མེད་<<ཊི་>>དོ། །གང་བེད་

པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐྲོད་པ་སྟེ་དགེ་སློང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ནས་ཕིར་འབིན་པ་ལའོ། །དགེ་སློང་

གིས་གཞན་ལ་བསྐོས་ན་གཞན་གིས་སྐྲོད་པར་བེད་པས་ཀང་ངོ་། །དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། ། 

སྐྲོད་དུ་འཇུག་པ་པོའི་ལྟུང་བའོ། །གཞན་གིས་དགེ་སློང་ལ་བསྐོས་ན་དགེ་སློང་དེས་གཞན་གི་ངག་གི་རེས་སུ་

འཇུག་སྟེ་གཞན་དོན་དུ་སྐྲོད་པར་བེད་པས་ཀང་ངོ་། །དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སྐྲོད་པར་བེད་པ་

པོའི་ལྟུང་བའོ། །དགེ་སློབ་119མ་དང་། དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ཀིས་ནི་དགེ་

སློང་ལ་སོགས་སྐྲོད་ན་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །བསམ་པར་བ་བའི་ཉེས་བས་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་དགེ་སློང་

གིས་སྐྲོད་པས་ཀང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ་། །ལྟུང་བེད་ལས་ན་སད་པའི་ཉེས་བས་ཡིན་ནོ། །སྙིང་ནས་སྐྲད་པ་ནི་མ་

ཡིན་གི་རྩེད་མོའི་ཕིར་བཞད་གད་ཀིས་ཀང་ངོ་། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་སྐྲོད་ན་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་

པོའོ། །ཁིམ་པས་དགེ་སློང་ལ་སོགས་སྐྲོད་ན་སོམ་པ་གཏན་ནས་མ་བླངས་པའི་ཁིམ་པ་རྣམས་ལ་ནི་བཅས་

འགལ་གི་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་ཡང་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་སིག་པ་ནི་མང་པོ་འབྱུང་ངོ་། །སྐྲོད་པའི་

ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ལྟུང་བེད་འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། གནས་

119  སློབ། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༥༤༨)>><<ཊིཀ་(ཁ་༧༧)>><<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<མཚོ་(༥༦༩)>><<རིན་(ཀ་

༣༧༨)>>སློང་། <<ཆུང་(ཀ་༣༤༥)>><<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དགེ་འདུན་གི་ཡིན་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ཡིན་པ་དག་གི་གནས་སུ་དགེ་སློང་སྔར་ཞུགས་

པ་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཡུལ་དེ་ལ་བསམ་པས་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །བདག་

ཉིད་ན་བའམ་ནད་པའི་སྟེང་ནས་ལུས་ཀིས་མནན་ན་ཕན་པ་ལྟ་བུ་ན་བ་དང་། སྟག་གིས་གཙེས་ཏེ་ཁང་བུའི་ནང་དུ་

བོས་པས་གཞན་དག་ཉལ་བའི་སྟེང་དུ་འགེལ་བ་ལ་སོགས་པ་འཇིགས་པའི་དབང་མ་གཏོགས་པར་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྔར་བཞུགས་པའི་དགེ་སློང་ཉལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྟེང་དུ་བདག་ཉིད་ཕིས་འོངས་ཏེ་ལུས་ཀིས་

གནོན་པར་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །ཕིས་གནོན་བས་ནས་ཉལ་ལམ་འདུག་ན་ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་རྣམ་

འབེད་ལས་སོ། །ལུས་ཀིས་ཕིས་གནོན་བེད་པ་དེ་ནི་དཔེའམ་མཚོན་པ་སྟེ་བསམ་པ་མཐོ་འཚམས་པར་

འདུན་པས་ཡུལ་དགེ་སློང་ལ་ངག་གིས་མཐོ་འཚམས་པ་དང་ལུས་ཀིས་མཐོ་འཚམས་པ་གཞན་དག་

ཀང་ངོ་། །འདིར་གཏོགས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཕིས་གནོན་ནི་ཕོགས་གཅིག་ནས་མཚོན་པ་སྟེ་ཕིས་

གནོན་དང་མཐོ་འཚམས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ལྟུང་བེད་འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟེང་ཡིན་པ་

དང་སྟེང་གི་ཐོག་ཉིད་ནི་བེད་པ་པོའོ། །གལ་ཏེ་བིན་གིས་གཞོལ་བ་རྒྱ་ཕིབས་ཀི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་

ཤིང་མེད་པའི་ས་གུར་འདྲ་བ་ཕུབ་པ་སྟེ་ཁིའི་རྩ་བས་མི་ཕུག་པ་ཉིད་དམ་སང་ལེབ་ཉིད་དམ་སང་ལེབ་དེ་

དང་འདྲ་བ་གཡམ་པ་ལ་སོགས་པས་གཡོགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་འདིའི་བེད་པ་པོའོ། །གང་ལ་རྩ་བ་

འགོ་བའི་སྐབས་མེད་པ་དེ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོས་ན་བེད་པ་པོ་དེར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་མནན་

པར་འོས་པ་ཁི་ལ་སོགས་པའི་རྩ་བ་ཕུར་བུ་ལྟ་བུ་རྣོན་པོ་ཉིད་ཀང་ངོ་། །བེད་པ་པོའོ། །དེ་ཐམས་

ཅད་དུ་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁི་གན་རྐལ་དུ་བཀན་པ་ཁིའི་རྐང་པ་གེན་ལ་བསྟན་པ་ཉིད་དང་ཁིའི་རྐང་པ་

ལ་རྐང་རྟེན་རོ་བ་དང་སང་ལེབ་ལ་སོགས་བཅུག་པ་ཉིད་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །རྩ་བ་ཕུར་བུ་ལྟ་བུ་དེའི་

སྟེང་ནས་དགེ་སློང་གིས་གནོན་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལིད་ཀིས་ཕབ་སྟེ་འདུག་གམ་ཉལ་ན་ལྟུང་བེད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དོ་ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་སོ། །འདུ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་བ་བའི་རྣམ་པས་སོ། །སྟེང་གི་ཐོག་ཡིན་པ་དང་རྩ་བ་

ཕུར་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །དེ་ལྟར་མི་ཤེས་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །རྩ་བ་འབྱུང་

བ་ལ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ རང་ཁོ་ན་སྤོད་པའི་དོན་ཉིད་དེ་ལས་གཞན་པའི་དོན་དུ་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་

ལ་སོགས་པ་ལ་སྤོད་ན་ལྟུང་བེད་འདིར་འགྱུར་བའོ། །ཡན་ལག་གཞན་ནི་འོག་མ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་<<ཊི་

>>དོ། །སོག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སྤོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་ན་སོ་ཆ་སོ་སྐྱེས་ལ་སོགས་པ་སྟེ་དེ་དང་པོར་སོའི་རིགས་བཞི་གཞུག་

པར་བའོ་དེ་དང་པོར་གཟུག་པར་བའོ་འདིར་སོ་ཆ་དང་ཞེས་སོས་པས་སོ་དང་འབེལ་བའི་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་ཀང་

མ་བསྡུས་ཏེ་ཡས་ཕུབ་ལ་སོགས་པའི་ལྷག་མ་དག་ནི་འཕལ་ལ་གཞུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སོ་གེགས་ནི་སོ་

ལེབ་སྟེ་དེ་དག་ཀང་ངོ་། །གཞུག་པར་བའོ། །རྩིག་པའི་ངོས་ལ་སྐར་ཁུང་དག་ཀང་གདོད་པར་

བའོ། །ལྟུང་བེད་འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་ནི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །གཙུག་ལག་

ཁང་འདིའི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། སྤོད་ལམ་བཞི་བར་རུང་ཞིང་ཤོང་བའོ། །སྤོད་ལམ་བཞི་ཤོང་བ་མན་ཆད་ནི་

ཉེས་མེད་གལ་ཏེ་བརྩིག་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རིལ་གིས་རོའམ་སོ་ཕག་འབའ་ཞིག་གམ་ཤིང་

འབའ་ཞིག་ལས་བས་པ་ཡིན་ན་ནི་ཉིན་གཅིག་ལ་རིམ་པ་ལྷག་པ་བརྩིགས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་པས་དེ་གསུམ་ལས་

བས་པ་མ་ཡིན་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའོ། །རོ་འབའ་ཞིག་གམ་སོ་ཕག་གམ་ཐམས་ཅད་ཤིང་ལ་བས་པ་ལས་

རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་བརྩིགས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་སོ། །ཆར་ཆུ་བསྐྱབ་

པའི་ཕིར་རྩྭའམ་ཤིང་ལེབ་ལ་སོགས་པས་རྩིག་ཕོའི་སྟེང་ནས་གཡོགས་པ་ཡང་ངོ་། །བས་པ་མ་ཡིན་ནའོ་

ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་རོ། །ཞུ་བ་ལས། དགེ་སློང་གིས་རྩིག་པ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་བརྩིག་ཅིང་ལྟུང་བེད་དུ་མི་

འགྱུར་བར་མཆིས་སམ་ཡོད་དེ་རྩྭ་དག་གིས་གཡོགས་པར་བེད་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་སང་ལེབ་དག་གིས་སམ་ཤིང་ལེབ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དག་གིས་གཡོགས་པར་བེད་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེ་དག་གིས་གཡོགས་པར་བའོ་སྙམ་པའི་སེམས་

པ་དེ་རིམ་པ་ལྷག་པར་བརྩིག་པའི་སྔ་རོལ་ནས་ཡོད་ན་ནི་རིམ་པ་ལྷག་པར་བརྩིགས་ཟིན་ནས་ཕིས་དེ་དག་གིས་

གཡོགས་པར་བེད་ན་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །<<དུ་ལྷ་>>སྦྱིན་བདག་རིངས་པར་འདོད་པས་ཡོན་བདག་གིས་

ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕེད་བས་ནས་བལྟའོ་ཞེས་སམ་གཙུག་ལག་ཁང་རིལ་པོ་ཟིན་ནས་

བལྟའོ་ཞེས་དགེ་སློང་ལ་མ་སྨས་པ་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའོ། །དེ་སྐད་སྨས་ན་ནི་དེ་ལ་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་

རོ་ཞེས་ཊིཀའོ་བདག་པོ་རིངས་ན་ལྟུང་བ་མེད་<<མ་རྣམ་>>དོ། །གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པ་ན་ཕ་གུ་སོ་མ་

བསེགས་པ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་ཉིན་གཅིག་ལ་རྩིག་པ་བས་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་གིས་གཞན་ལ་བསྐོས་ན་གཞན་གིས་བརྩིགས་པས་ཀང་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བེད་འབྱུང་

ངོ་། །ཉི་མ་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་ལ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་བརྩིགས་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །ཉི་མ་གཅིག་

ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཉི་མ་ཐ་དད་ལ་ཡང་ཕ་གུ་འཇིམ་པ་མེད་པ་ལས་སོ། །རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་

པར་བརྩིགས་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་དོ། །ཆུ་ཕིར་འགོ་བའི་ཆུ་ཁུང་དག་མ་གཏོད་པར་ཡང་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་

ལས་ཉི་མ་ཐ་དད་གཞན་ལ་ཡང་ཕ་གུ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་བརྩིགས་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་རུང་

ངོ་། །བརྐོས་ཏེ་རྨང་གི་རྩ་བ་མ་བཙུགས་པ་ནི་མ་བརྐོས་པར་རྨང་གི་རྩ་བ་བཙུགས་པ་དེ་འགེལ་ཆུང་

ལས་རྨང་གི་ས་མ་བརྐོས་པ་ཉིད་ཀང་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ཉི་མ་ཐ་དད་གཞན་ལ་ཡང་ཕ་གུ་རིམ་པ་གསུམ་

ལས་ལྷག་པར་བརྩིག་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་རུང་ངོ་། །ས་བརྐོས་ཏེ་རྨང་གི་རྩ་བ་གཟུག་པར་བའོ། །རང་འགེལ་

དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཡས་ཕུབ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ཆ་གོང་མ་མ་བཅུག་པར་ཡང་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་

པར་བརྩིགས་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་ཊིཀ་ལས་ཉི་མ་ཐ་དད་གཞན་ལ་ཡང་ཕ་གུ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་བརྩིགས་

ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པར་རུང་ངོ་། །མདོ་གསུམ་ཆར་ལས་རུང་ངོ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་སོས་པས་ནི་དེ་དག་གི་རིམ་པ་

རྣམས་ལྟུང་བའི་ཕིར་སོ་སོར་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །ལྟུང་བ་སྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་

པོའི་རིམ་པ་བཞི་པ་སྟེ་དེའི་མདུན་རོལ་ཏུ་རིམ་པ་གསུམ་པ་ལ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དང་པོའི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མདུན་རོལ་ཏུ་ཡང་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་ནི་འབྱུང་སིད་དེ་རིམ་པ་དང་པོ་བརྩིག་པའི་དུས་ཉིད་ནས་རིམ་པ་གསུམ་

ལས་ལྷག་པར་བརྩིག་པའི་ཀུན་སློང་བྱུང་ནའོ། །གཞན་དུ་ན་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་ཀང་མི་འབྱུང་ངོ་། །གཙུག་

ལག་ཁང་གི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ བཙུན་པའི་ཡན་ལག་ནི་དགེ་སློང་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མ་བྱུང་བ་མཁས་པའི་ཡན་ལག་ནི་

མདོ་སེ་དང་། འདུལ་བ་དང་། མ་མོ་དོན་དང་ཚིག་གི་སོ་ནས་འཛིན་པ་བརྟན་པའི་ཡན་ལག་ནི་བསྙེན་

པར་རོགས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་ལས་མི་ཉུང་བ་མཁས་པའི་ཡན་ལག་གི་བེ་བག་ནི་ཊིཀ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པའི་གོང་ཁེར་བའི་སྐད་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཚིག་སྨ་བ། གོང་ཁེར་པའི་སྐད་དང་ལྡན་པ་ནི་སྐད་

མཁས་པའི་ཕིར་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་སྐད་མི་བརོད་ཅེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །བཙུན་པའི་ཡན་ལག་གི་བེ་

བག་ནི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལུས་ཀི་རེག་པ་སུན་མ་ཕྱུང་ཞིང་ལུས་ཉེ་བར་གཞོལ་བ་ཉིད་དགེ་སློང་མ་དང་

ལྷན་ཅིག་ལུས་ཀིས་རེག་ན་ཡང་ལྟུང་བ་དེ་<<ཊི་ལུང་>>ཕིར་བཅོས་པ་བས་པ་དགེ་སློང་མའི་

སྟོན་པར་བསྐོ་སྟེ་དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོའོ། །

ཉི་མ་གང་ལ་བསྐོ་ཞེས་ན། གསོ་སྦྱོང་ཚེས་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པ་དང་བཅུ་བཞི་པ་གཉིས་ཀ་

ཡང་ཚེས་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་བསྐོའོ། །དེ་ནི་བསྡུམ་པའི་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་རོ་འདིས་

ནི་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ་ནི་མ་བསལ་ཏེ་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ་དེ་ཉིད་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྔར་གསོ་

སྦྱོང་བ་ཞིང་དེའི་འོག་ཏུ་དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པ་བསྐོའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔའི་ཚེ་མ་བསྐོས་ན་

བསྐོས་པར་མི་ཆུད་དོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དེ་ལུང་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །གནས་གང་དུ་བསྐོ་ཞེ་

ན། ལས་ཀི་མཚམས་བཅད་པའི་ནང་དུའམ་རང་བཞིན་གི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བསྐོའོ། །མཚམས་ཀི་ཕི་

རོལ་ཏུ་བསྐོས་ཀང་བསྐོས་པར་མི་ཆུད་དོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དེ་ལུང་ལས་ཀང་དོན་དེ་ལྟར་རོ། །མཁས་པའི་

དམིགས་བསལ་ནི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་སེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པ་མེད་ན་དགེ་སློང་ཕ་དང་དགེ་སློང་

མའི་སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་ཁ་ཏོན་དུ་ཐོན་པ་དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པར་བསྐོའོ། །སོ་སོར་ཐར་པ་ཐོན་པ་དེ་ཡང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མེད་ན་ཕམ་པ་བརྒྱད་དམ་ལྕི་བའི་ཆོས་བརྒྱད་སྟོན་ནུས་པ་བསྐོའོ། །ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། ཕམ་པ་བརྒྱད་པོ་བརོད་

པར་ནུས་ཀང་ལྕི་ཆོས་བརྒྱད་པོ་བརོད་པར་མི་ནུས་ན་བསྐོ་བར་བེད་པ་དེ་དག་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་བསྐོས་པ་

དེས་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་སྟོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བརྒྱད་པོའམ་ཡང་ན་

ལྕི་བའི་ཆོས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་སྟོན་ནུས་པ་བསྐོའོ། །འོན་ཏེ་ཕམ་པ་དང་ལྕི་ཆོས་གཉིས་ཚོགས་སྟོན་

ནུས་པ་མེད་ན་ནི་དེ་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་སྟོན་ནུས་པ་བསྐོར་རུང་སྟེ། དེ་ཡང་མེད་ན་ཇི་ལྟ་བུ་བསྐོ་ཞེ་ན། ཕི་མ་

ཞེས་བ་བ་ནི་སྔ་མ་ལྟ་བུ་མཚམས་ཀི་ནང་ན་ཡེ་མེད་ན་དེའི་འོག་འདི་ཕིས་བསྐོ་བར་བ་བ་ཡིན་པས་ཕི་མ་ཞེས་བའོ་སྔ་

མ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་མོད་ན་ཡང་ཕི་མ་འདི་བསྐོས་པའི་ལས་ཀང་མི་འཆགས་ལ་དེས་བསྟན་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་ཉིད་དུ་

འགྱུར་<<ལྷ་>>རོ། །ནི་ཀེ་སིང་མོ་དག་ཅེས་བོས་ནས་ཅི་ཞེས་པ་འདྲི་བའི་ཚིག་གོ་ཁེད་ཅག་དགེ་

སློང་མའི་དགེ་འདུན་ཚོགས་སམ་ཞེས་པ་ནི་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལས་གཅིག་ཏུ་བེད་དམ་

ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་པ་ནི་ཕམ་པ་མ་བྱུང་ངམ་ལྟུང་བ་གཞན་བཤགས་པ་དང་བིན་གིས་བརླབ་པ་གཉིས་

ཀིས་ཕིར་བཅོས་སམ་མཐུན་ནམ་ལྟ་བ་མཐུན་ནམ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་སོ། །ཕན་ཚུན་མཐུན་ནམ་ཞེས་

ཊིཀ་ལས་སོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འཐབ་མོ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་མེད་དམ་དགེ་སློང་མ་ཁེད་ཅག་ལ་དགེ་སློང་

གི་དགེ་འདུན་གིས་མ་བསྐོས་པའི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ཐུག་ཐུབ་ཏུ་སྟོན་པར་མི་བེད་

དམ། དགེ་སློང་མ་ཁེད་ཅག་ལ་ཆོས་སྟོན་པའི་གང་ཟག་ནི་འགའ་ཞིག་དགེ་སློང་གི་དགེ་

འདུན་གིས་བསྐོས་པ་ལས་འོང་གི་གཞན་ལ་མི་འོང་ངོ་། །དེ་ཡང་དགེ་འདུན་གིས་བསྐོས་ཏེ་འོངས་པར་ཟད་

ཀི་རང་དགར་འོངས་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་དགེ་སློང་མ་ཁེད་ཅག་ལ་དགེ་སློང་གཞན་འགའ་ཡང་ཆོས་སྟོན་

པར་མི་སྤོའོ། །

དགེ་སློང་མ་ཁེད་ཅག་གི་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེའི་དུས་ལ་སོགས་པར་

གདམས་ངག་ལམ་གི་ཚོགས་སོམ་པར་ལུང་འབོགས་པ་དང་། ནི་འདི་ནི་བ་བ་དང་བ་བ་མ་ཡིན་པའོ་ཞེས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རེས་སུ་བསྟན་པ་ནི་དགེ་འདུན་ལས་ཐོབ་པས་སོ། །དངོས་སུ་མི་འོང་ཡང་བརྒྱུད་ནས་འོང་སྟེ་དགེ་

འདུན་གིས་བསྐོས་ནས་འོང་བས་སོ། །སིང་མོ་དག་གིས་བསླབ་པའི་གཞི་བླངས་པ་དག་བག་ཡོད་པར་

སྒྲུབས་ཤིག་ཅེས་སྟོན་པ་སྙིང་བརྩེ་བ་ཅན་གིས་སྙིང་བརྩེ་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལ་གདམས་ཤིང་

རེས་སུ་བསྟན་པའི་ཚིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་དེ་སྟོན་ནུས་པའི་དགེ་སློང་དེ་དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པར་

བསྐོའོ། །མི་ཆོས་བླ་མ་དག་བཅོམ་པའི་མཐུ་ཉོན་མོངས་པ་སངས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་མ་བསྐོས་པར་དགེ་

སློང་མ་ལ་ཆོས་སྟོན་ན་ཡང་ཉེས་པ་སྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །དག་བཅོམ་པ་མ་ཐོབ་ཀང་བསམ་གཏན་དང་

པོའི་དངོས་གཞི་ཐོབ་པ་ཡན་ཆད་ནི་ཆོས་བླ་མའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པར་བསྐོས་ཀང་དེས་

དགེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་སྟོན་ན་ལྟུང་བེད་འདི་སྐྱེད་པ་ཡོད་དེ་དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པར་བསྐོས་ཀང་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མ་

བྱུང་བ་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་དང་མ་མོ་འཛིན་པ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་

ལས་གང་རུང་གཅིག་དང་ཡང་མི་ལྡན་པ་དང་དེས་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་སྟོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་

ཞེས་སྦྱར་རོ། །དེ་ནི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། དོན་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། གང་བསྐོ་བའི་དགེ་སློང་དེ་ཕམ་པ་མ་བྱུང་བ་

དང་གཅིག །སེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པའི་ཡན་ལག་ཅི་རིགས་པ་དག་དང་གཉིས། ལོ་ཉི་ཤུ་ལས་

མི་ཉུང་བ་དང་གསུམ། གོང་ཁེར་པའི་སྐད་སྨ་བ་དང་བཞི། དགེ་སློང་མ་ལ་རེག་པའི་ཉེས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དང་

ལྔ། བསྐོ་བའི་དུས་གསོ་སྦྱོང་ཚེས་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་པ་དང་དྲུག །བསྐོ་བའི་གནས་མཚམས་ཀི་ནང་ཡིན་པ་དང་

བདུན། བསྐོ་བ་པོ་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུག་ཅིང་མཐུན་པར་གྱུར་པ་དང་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་གང་རུང་གཅིག་

དང་མི་ལྡན་ན་ནི་དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པར་བསྐོས་ཀང་བསྐོས་པ་དེས་དགེ་སློང་མ་ལ་སྟོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། བསྐོས་པ་དེས་དགེ་སློང་མ་ལ་སྟོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར། ཞེས་བ་

བ་ནི་མི་རིགས་པའི་རྣམ་པས་བས་པ་ནི་མ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་མ་བསྐོས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དངོས་གཞིའི་ཁ་

ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པར་མ་བསྐོས་པར་འི་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྟོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །བཅོ་ལྔའི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚེ་དགེ་སློང་དེ་དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པར་དགེ་འདུན་གིས་

སྔར་བསྐོས་པ་ནི་ཆོས་འཆད་པའི་ཚེ་བསྐོ་མི་དགོས་ཏེ་སྔར་མ་བསྐོས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །པའི་

ཕིར་ལན་ཅིག་བསྐོས་པས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་བསྟན་པར་བའི་ཡང་བསྐོ་བར་མི་བའོ། །ཆོས་བཤད་པར་གསོལ་བ་

ལ་ཡང་འདི་གསུངས་ཏེ་མ་གསོལ་བར་ཆོས་སྨ་བ་ལ་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ་ཡོད་དེ་སྔར་གསོལ་ཟིན་པའོ་

ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཊིཀས་དྲངས་སོ། །དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པ་བསྐོ་བའི་དགེ་སློང་བཞིར་གངས་མ་ཚང་སྟེ། དགེ་

འདུན་དུ་མ་ལོངས་ཤིང་དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པར་འོས་པའི་དགེ་སློང་ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་

གསོལ་བ་འདེབས་ན་དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པར་མ་བསྐོས་པས་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་སྟོན་ན་ཡང་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་དགེ་སློང་མ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཉེས་མེད་དོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། ཆོས་བཤད་

པར་ཅི་གནང་ཞེས་དགེ་འདུན་མས་གསོལ་ཀང་ཉེས་མེད་དེ། ཞེས་བཤད་ཅིང་དེ་ལྟར་གསོལ་ན་དགེ་འདུན་གིས་མ་

བསྐོས་པ་ལ་དགེ་སློང་མས་ཆོས་ཉན་ཡང་ཉེས་པ་མེད་པའོ་སྤིར་བཏང་ལ་དགེ་འདུན་གིས་མ་བསྐོས་པ་ལ་དགེ་སློང་

མས་ཆོས་མཉན་ན་ཡང་ངོ་། །མ་བསྐོས་པར་སྟོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ལྟུང་བེད་འདིས་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་

ཞེ་ན། ཉི་མ་ནུབ་པ་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོ་བོའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དུས་དེ་ལ་བསམ་པས་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་

གི་གཙོ་བོའོ། །ཅི་ཞིག་རེས་སུ་བསྒྲུབ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འགེལ་ཆུང་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དུས་ཀི་མི་

མང་པོ་འདུས་ཤིང་། མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་ཆོས་སྟོན་པ་དང་ཉན་པ་ནི་ཉི་མ་ནུབ་ཀང་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །དེ་མ་གཏོགས་པར་ཉི་མ་ནུབ་པའི་ཚེ་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་སྟོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཅི་

ནས་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། ཆོས་སྟོན་པ་དེའི་ཚེ་གལ་ཏེ་སོ་ཕེ་ཞིང་སོ་ཕེ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་མདུན་དུ་དབར་ཁང་འདུག་པ་མ་ཡིན་པར་ཉི་མ་ནུབ་ཀི་བར་དུ་ཆོས་སྟོན་ན་ལྟུང་

བེད་དོ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ནི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་དེའི་ཚེ་མྱུར་དུ་ཐག་ཐོག་མེད་པར་རང་གི་གནས་སུ་འཇུག་ཏུ་ཡོད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའི་ཕིར་རོ། །ཉི་མ་ནུབ་ཀི་བར་དུ་སྟོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་ཅི་ཞིག་གི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆོས་འདྲི་བ་ལ་མི་འཇིགས་ཤིང་བག་མི་ཚ་བ་

དང་འདྲི་སོབས་པར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་ལ་ཟན་འབུལ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་མས་ཆོས་འདྲི་བ་

ལ་མི་འཇིགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་ལ་རྒྱ་ཅང་ལ་སོགས་པ་ནི་སྐ་རགས་ཀི་རྣམ་པ་དང༌། ཤུར་བུ་

དང་། ལྕག་པོད་དང༌། ཤུར་བུ་ཕེའུ་ཡང་ངོ་། །དབུལ་བར་བའོ། ། དགེ་སློང་གིས་ཟས་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་དགེ་སློང་མ་དག་ལ་བླང་བར་བའོ། །ཅི་ཞིག་རེས་སུ་བསྒྲུབ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་

ན། དགེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་སྟོན་པའི་དགེ་སློང་དེ་ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་ཆོས་སྟོན་པ་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་མ་

ཡིན་པ་ལ་ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏོ་ཞེས་སྨས་ནའོ་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལུང་ལས། ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་དགེ་སློང་མ་ལ་སྟོན་པ་བདེན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་

སོ། །ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་ཆོས་སྟོན་ཏོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ལྟུང་བེད་འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་

ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཡུལ་དེ་ལ་བསམ་པས་འདུ་ཤེས་

པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་གོས་བཟོ་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་བའོ། །དགེ་སློང་མའི་གོས་བཙེམས་ཏེ་ཟིན་པར་བས་ན་ལྟུང་བའོ། །གོས་བེད་གོས་འཚེམ་པའི་ལྟུང་

བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ཊིཀ་ལས། ཤེས་གཙོའོ་དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་

མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་གོས་བིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལ་གོས་

འབུལ་བ་མ་ཡིན་པ་དགེ་སློང་མའི་གང་ཟག་ལ་གོས་བིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དགེ་འདུན་མ་ལ་གོས་

དང་ཟས་འཕུལ་བ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་མའི་གོས་འཕོགས་སམ་བོར་བརླག་བྱུང་བ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང༌། ལེགས་པར་སྨ་བ་དགེ་སློང་མས་ཆོས་ལེགས་པར་འཆད་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་གིས་ཡོན་ཕུལ་བ་

དང༌། བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པའི་མཁན་མོ་བེད་པ་སྟེ་དེ་ལ་དགེ་སློང་གིས་གོས་བིན་པ་ལ་ཉེས་

པ་མེད། ཅེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ནི། དགེ་ཚུལ་མ་ཞིག་བསྙེན་པར་རོགས་པ་བེད་པའི་ཚེ་གོས་མེད་པ་ལ་

གོས་བིན་པ་དང་ཞེས་བཤད་དེ་བསྙེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་ལེན་པའི་དགེ་ཚུལ་མའམ་དགེ་སློབ་མ་ལ་དགེ་སློང་གིས་

གོས་བིན་ཡང་གོས་སྦྱིན་པའི་ཉེས་བས་མི་སྐྱེད་པ་དང༌། དགེ་སློང་མའི་གོས་ཀར་ཤ་པ་ཎ་ཉི་ཤུ་རི་བ་དེ་དགེ་སློང་

གི་གོས་ཀར་ཤ་པ་ཎ་བཅུ་རི་བ་གཉིས་དང་བརེ་བ་ལྟ་བུ་བརེ་བའི་ཕིར་དང་བཞི་པོ་དེ་དག་ལ་བིན་པ་ལ་ནི་ལྟུང་

བ་མེད་དོ་བཞི་པོ་དེ་དག་མ་ཡིན་པ་ལ་གོས་བིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །གོས་སྦྱིན་པའི་ལྟུང་

བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མགོན་ལམ་དུ་འགོ་བས་ལམ་རྒྱགས་རིན་པོ་ཆེ་ལྔའམ་བཟའ་

བ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་ལུང་>>བསྐུར་བར་བའོ་སུ་དག་གིས་བསྐུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་རང་གིས་

འཁུར་ན་ལག་ཉའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བས་རྩེ་རྒོད་གཡོག་སྐྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། རྩེ་རྒོད་མོ་གཡོག་བུད་

མེད་ལ་སོགས་པ་དང༌། དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་ཚུལ་མ་དག་གིས་སོ། །དགེ་སློང་དང་། དགེ་

སློང་མ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་འཁོར་མེད་ན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་ལམ་རྒྱགས་གཅིག་གིས་

བསྐུར་དགེ་སློང་མའི་རྒྱགས་ནི་དགེ་སློང་ཕས་བསྐུར་དགེ་སློང་ཕའི་རྒྱགས་ནི་དགེ་སློང་མས་བསྐུར་དུ་རུང་

ངོ༌། །མཚན་གཞན་ཕོགས་ཀི་ཟས་ལ་རེག་པས་ལག་ཉར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་གཉིས་

ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་གི་བིན་ལེན་སྟོབ་པ་ཡང་རུང་ངོ་མཚན་གཞན་ཕོགས་དཔང་པོར་འོས་

པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སློང་ལམ་དུ་འགོ་བ་དག་གིས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ན་བ་ལམ་དུ་

དོར་བར་མི་བའོ། །ན་བ་དེ་དགེ་སློང་ལམ་དུ་འགོ་བ་དག་གིས་བསྐུར་བར་བའོ། །དགེ་སློང་མ་

ལ་ཡང་དོར་བར་མི་བ་བ་དང་བསྐུར་བར་བ་བ་དེ་བཞིན་ནོ་དགེ་<<ཊི་>>སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དགེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སློང་མ་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ན་བ་ལམ་དུ་དོར་བར་མི་བའོ་དེ་བསྐུར་བར་བའོ། །ནད་པ་བསྐུར་བ་དེ་ལ་

དགེ་སློང་ཕ་དང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་གོགས་གཅིག་གིས་བའོ། །གོགས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་

ན། དགེ་སློང་ན་ན་དགེ་སློང་མས་མགོ་ལོགས་ནས་བཟུང་ཞིང་དགེ་སློང་མ་ན་ན་དགེ་སློང་གིས་མགོ་ལོགས་

ནས་བཟུང་བས་སོ་རྐང་པ་ལོགས་ནས་རིགས་མཐུན་པས་བཟུང་བར་བའོ། །དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་དག་

གིས་ནད་པ་ཁིད་དེ་གོང་དུ་ཕིིན་པ་ཉིད་ན་ནད་པ་བཞག་སྟེ་གཞན་དུ་སོང་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཅི་

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དམ་ཞེ་ན། ནད་པའི་སན་སྦྱར་བ་དང་ཟན་ལེགས་པར་སྦྱར་

ཏེ་མཚན་གི་རང་བཞིན་མཐུན་པའི་ནད་གཡོག་གཅིག་ཀང་བཞག་ནས་སོ་སྐྱེས་པ་ལ་སྐྱེས་

པ་དང་བུད་མེད་ལ་བུད་མེད་བཞག་པར་བ་རུང་<<ཊིཀ་>>ཆོམ་རྐུན་པ་ལ་སོགས་པས་འཇིགས་པ་དང་

བཅས་པའི་ལམ་ཉིད་དུ་དགེ་སྦྱོང་དང་དགེ་སློང་མ་མགོན་ཐབས་ཅིག་འགྲུལ་ཚོམས་གཅིག་ཏུ་

བཞུགས་ཤིང་ལམ་ཐ་མི་དད་པར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགོ་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་

པར་དགེ་<<ཊི་>>སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྔར་འཐམས་ཀང་རུང་མ་འཐམས་ཀང་རུང་སྟེ་མགོན་

ཐབས་ཅིག་ཏུ་འགོགས་ཏེ་དགེ་སློང་མ་གཅིག་དང་ཡང་ལམ་ལས་འདའ་ཞིང་འགོ་ན་དགེ་སློང་

མ་གཅིག་དང་ཡང་ཞེས་པས་ནི་དགེ་སློང་མ་དུ་མ་དང་ལམ་དུ་འགོ་ན་ཉེས་པ་སྐྱེད་པར་མ་ཟད་ཅེས་བསྟན་ཏེ་ཁིམས་

གོགས་ཀིས་ཉེས་པ་འདི་མི་ཁེགས་པའོ། །ཊིཀ་ལས། དགེ་སློང་མ་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་མང་པོ་གང་ཡང་རུང་ངོ་

ཞེས་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་མའི་མགོན་པ་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལམ་དུ་ཞུགས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཇི་སིད་དུ་འདས་ན་ཞེ་ན། རྒྱང་གགས་རེ་རེ་ལ་ལྟུང་བེད་

རེ་རེར་རོ། །འགྱུར་ཏེ་རྒྱང་གགས་གཅིག་འདས་ན་དངོས་གཞི་གཅིག །གཉིས་འདས་ན་དངོས་གཞི་གཉིས། རྒྱང་

གགས་གསུམ་འདས་ན་དངོས་གཞི་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རྒྱང་གགས་དེའི་ཕེད་རེ་རེར་ནི་

ཉེས་བས་སོ། །རེ་རེར་འགྱུར་ཏེ་རྒྱང་གགས་ཕེད་ཕེད་ཅིང་ཉེས་བས་རེ་རེར་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །དགེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་མགོན་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ཆུའི་འགམ་གཉིས་ཆོམ་རྐུན་པ་ལ་སོགས་པས་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་

ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་པར་འཐམས་ནས་ཞེས་པ་ནི་གེང་གཞི་ལས་བྱུང་བ་ཙམ་སྟེ་ཊིཀ་ལས་

དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་གཅིག་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་སྔར་འཐམས་ཀང་རུང་མ་འཐམས་ཀང་རུང་སྟེ་ཅིག་ཅར་

དུས་གཅིག་ཏུ་གྲུ་གཅིག་གིས་ཞེས་བ་བ་ནི་གྲུ་རས་གཅིག་<<ལུང་>>པའོ། །ཆུའི་ལམ་ལས་རྒྱང་

གགས་འདའ་ཞིང་སོ་སོར་ཐར་པ་ལས་གེན་དུ་འགོའམ་ཐུར་དུ་འགོ་ནའོ། །རྒྱང་གགས་རེ་རེ་ནི་ལྟུང་བེད་རེ་

རེའོ། །རྒྱང་གགས་ཕེད་ཕེད་དུ་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་མ་གཅིག་དང་ཡང་ལམ་ལས་འདས་ཞིང་འགོ་ནའོ་ཞེས་སྔར་

སོས་པ་དེ་འདིར་ཡང་སྦྱར་<<ཊི་>>རོ། །ཅི་<<ཊི་>>ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། ཆུའི་རྒྱུན་ཕོགས་སམ་རྒྱུན་

ལས་བཟློག་ཕོགས་སུ་འགོ་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་གི་ཐད་ཀར་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་ནི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་མ་

གཏོགས་སོ། །ཐད་ཀར་ཕ་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་དེའི་ཕིར་རམ་དེའི་ཆེད་དུ་ཞུགས་པ་ན་ཆུའི་གཞུང་ཡོ་བ་

ལས་གཟུར་པ་དང་། <<ཊི་>>ཆུ་ཀླུང་གི་འགམ་གཏིབ་ཆད་ཆུ་འགམ་གམ་པས་ཆོད་པ་དང༌། དབའ་

སློང་ཆུ་སྲུབས་ཆེན་པོ་འཁིལ་ཅིང་འཁྲུག་ལ་གཟུར་བ་དང༌། རུ་སྐྱ་ཞེས་བ་བ་ནི་གྲུ་སན་ཀི་སྐྱ་བ་ཆེན་<<ཊི་

>>པོའོ། །རུ་སྐྱ་སྐྱ་བ་ཆག་སྟེ་གྲུ་ཐུར་དུ་འབམ་པ་དང་གདོས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་གཙོག་ཤིང་<<ཊི་>>ངོ་

གདོས་པ་ཆག་པ་སྟེ་གྲུ་ཐུར་དུ་འབམས་པ་དང༌། རུ་སྐྱ་འཛིན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་རླུང་གཡོར་ཐོགས་པའོ་ཞེས་

ཊིཀ་དང་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་ཏེ་རླུང་གཡོར་ལག་འཕན་གཅེའུ་ལྔ་པ་ལ་སོགས་པ་ལག་ན་ཐོགས་པའི་མི་སྟེ་རུ་

སྐྱ་རླུང་གཡོར་ལག་ཏུ་འཛིན་པ་མཉན་པ་ཁིམ་ལམ་ཉེ་བའི་ཕིར་གྲུ་ཐད་ཀར་གཏོང་དུ་མ་བཏུབ་པའི་དབང་

གིས་ཐད་ཀར་འཇུག་པ་ལས་གཞན་ཆུའི་རྒྱུན་ཕོགས་སམ་རྒྱུནུ་ལས་བཟློག་ཕོགས་ཉིད་དུ་སོང་བ་ལ་

ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གྲུར་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ འདུལ་བའི་མདོ་བམ་པོ་བཞི་པ། གང་དག་འདུག་པའི་ཡུལ་བུད་མེད་གཅིག་པུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཉིད་དང༌། དགེ་སློང་ནི་གཅིག་པུ་ཉིད་ཡིན་པར་སྐབས་ཀིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་<<ཊི་>>བའོ། །གང་དུ་འདུག་

པའི་གནས་སྐྱེ་བོའི་རྒྱུན་ལུགས་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ས་ཕོགས་དབེན་པ་ཉིད་དང༌། རྩིག་

<<ལུང་>>པའམ་རིབ་མའམ་ཡོལ་བའམ་ནགས་འཐིབ་པོའམ་མུན་ནག་གི་སྐྱབས་དང་བཅས་པ་ཉིད་

དང་། བུད་མེད་དང་བར་འདོམ་གང་ཚུན་ཆད་དུ་འདུག་པ་ཉིད་ནི་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་

དག་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་དང་བུད་མེད་གཉིས་ཀ་འདུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དེའི་ཚད་ཅི་ཙམ་

ཞེ་ན། འདུག་པ་དེ་ནི་རྐུབ་ཚོས་ཙམ་ས་ལ་བཞག་པའོ། །རྐུབ་ཚོས་ས་ལ་འདུག་མ་ཐག་ཏུ་ལྟུང་བར་གྱུར་

<<བི་>> ཏོ། །གཅིག་པུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ་གཉིས་ཡོད་ཀང་གཅིག་པུ་འདུག་པ་ཞེས་སོས་པ་

ནི་བུད་མེད་གཅིག་པུ་ཉིད་དང་དགེ་སློང་ཡང་གཅིག་པུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །     ། ། 

༈ སྔར་བུད་མེད་གཅིག་པུ་ཉིད་དང་ཞེས་བུད་མེད་སྤིར་སོས་ཀང་འདིར་ནི་བེ་བག་དགེ་སློང་མ་གཅིག་

པུ་ཉིད་དང་སྐྱེ་བོ་རྒྱུན་ལུགས་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ས་ཕོགས་དབེན་པ་ཉིད་དང་སྐྱབས་དང་བཅས་པ་ཉིད་དང་བར་འདོམ་

གང་ཉིད་ནི་བེད་པ་པོ་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །དང་ངོ༌། །འདིར་དགེ་སློང་མ་གཅིག་པུ་བེད་པ་པོ་ཡིན་

གི་བུད་མེད་ཙམ་པོ་གཅིག་པོ་ཉིད་བེད་པ་པོ་མ་ཡིན་ཞེས་རང་གི་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཊིཀ་ལས་ཀང་ངོ༌། །འདུག་པ་ལའོ་

ཞེས་སྔར་སོས་པ་ལས་འདིར་ཁད་པར་ནི་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་གཉིས་ཀ་འགེང་བ་ལའོ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

ཏེ་འགེང་མ་ཐག་ཏུ་ལྟུང་<<བི་>>ངོ༌། །གཅིག་པུ་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་

བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་གི་ཡོན་ཏན་སྦྱིན་བདག་ལ་བརོད་ནས་

བཟའ་བ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པ་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཡུལ་དེ་ལ་བསམ་པས་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་

ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །དགེ་སློང་འདི་ནི་དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་དེ་ཡང་དག་པ་

མ་ཡིན་ཏེ་རྫུན་པའི་ཡོན་ཏན་དག་གིས་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པས་སོ། །བདེན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གང་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སྔར་དགེ་སློང་མགོན་དུ་མ་བོས་པ་ལའོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་གི་

ཡོན་ཏན་བརོད་ཅིང་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པ་དེ་ཟོས་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །སྔར་མགོན་དུ་བོས་པ་ལ་ཡང་སྦྱིན་པར་བསྔོས་

པ་ལས་ལྷག་ནའོ། །དེ་ཟོས་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ལུང་ལས། སྦྱིན་བདག་གིས་དགེ་སློང་ལ་གསུམ་འཕེལ་གི་ཟན་སྦྱིན་

པར་འདོད་པ་ན་དེ་ནི་མི་རུང་སྟེ་གཙང་ཕེ་སྦྱིན་པར་བའོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་མས་སྦྱིན་བདག་ལ་བརོད་

པས་སོ། །ཞེས་སོ། །གཙང་ཕེ་ཞེས་བ་བ་ནི་ནས་བགྲུས་པའི་ཕེའོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་སོ། །ཅི་ཞིག་སྦྱོར་དུ་

བཅུག་པ་ཞེ་ན། བཟའ་བར་བ་བའོ། །གོས་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟ་

བུ་བརོད་པས་ཞེ་ན། སྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་ཚོགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་

ནས་དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་བར་གང་ཡང་རུང་བ་བརོད་པས་སོ། །ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་

ནི་སྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཁོོ་ནར་མ་ཟད་ཀི་ཐོས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཀང་རུང་སྟེ་སེ་སྣོད་གསུམ་མང་དུ་ཐོས་

པ་ཡིན་ཞེས་རྫུན་དུ་བསྟོད་ནའང་ལྟུང་བ་འབྱུང་ངོ༌། །གང་བས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཟོས་ནའོ། །ཟོས་པ་

དེ་ནི་མགུལ་དུ་མིད་ན་དེ་དངོས་གཞིར་གྱུར་པའི་ཟོས་པ་ཡིན་གི་ཁར་བཅུག་པ་ཙམ་ཁོ་ན་ནི་མ་ཡིན་

པའོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་ལྟ་བུ་གཞན་གི་དོན་དུ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པ་དེ་ཤེས་བཞིན་དུ་མོའུ་འགལ་གི་ལྟ་བུ་གཞན་གིས་

ཟོས་ན་ན་སད་པར་བ་བ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་རང་གི་དོན་དུ་སྦྱོར་དུ་

བཅུག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སློང་བསོད་སྙོམས་ལ་ཞུགས་པ་ན་དགེ་སློང་མས་ཁིམ་བདག་ལ་

འདི་སྐད་ཅེས་དགེ་སློང་འདི་ལ་བསོད་སྙོམས་བིན་ཅིག་ཅེས་ཟེེར་བ་དགེ་སློང་གི་བླངས་ཏེ་ཟས་ན་ཡང་

ངོ༌། །ན་སད་དོ། །ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བུ་བརོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དགེ་སློང་མས་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གཙུག་<<ཊི་>>ལག་ཁང་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་ཁིམ་གཞན་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་ལས་གཞན་

དུ་ཡང་ནར་མའི་ཟས་ཀི་སྟེང་དུ་ཟན་ལ་བོས་པ་དང་དུ་བླང་བར་བའོ། །ཁིམ་པས་གོང་དུ་མཆོད་སྟོན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལ་བོས་ན་འགོ་ཞིང་ཟར་གནང་<<བི>>། དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་མགོན་དུ་བོས་པར་འགོ་བ་ན་སྔ་ཕི་རན་པའི་

དུས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། འཇུག་པར་བའི་ཧ་ཅང་སྔ་ཚོམས་སུ་འཇུག་པར་མི་བའོ། །ཁིམ་

<<ཊི་>>གཞན་དུ་མགོན་དུ་བོས་པ་དེའི་ཕིར་གཎི་བརྡུངས་ཏེ་གདུགས་ཚོད་འོང་གར་མཆོད་སྟོན་ལས་

དོང་ཡང་སྔ་ཕིར་མི་འདོང་གི་གཎི་བརྡུངས་ཏེ་བསྡུས་ལ་ཅིག་ཅར་འདུས་ཏེ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདོང་ངོ་། །གོང་དུ་དགེ་འདུན་

མཆོད་སྟོན་ལ་འདོང་བ་ན་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དང་གནས་བརྟན་རྣམས་ཀིས་རང་གི་འཁོར་ལ་ཚུལ་དང་

ལྡན་ནམ་མི་ལྡན་བལྟ་ཞིང་མི་མཛེས་པ་ཡོད་ན་མཛེས་པར་བཅོས་བར་བའོ། །དགེ་སློང་གོོ་བུར་དུ་

འོངས་པ་ལ་ནི་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་སོ། །ནད་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མེད་པར་ཁོ་བ་དང་ལེ་ལོ་

ལ་སོགས་པས་ག་ཙོམ་དུ་རང་གི་ཟན་བཅད་པར་མི་བའོ། །བཅད་ན་ཉེས་བས་སོ། །གོང་དུ་མཆོད་སྟོན་

ཟོས་ཟིན་ན་དོན་མེད་པར་རིང་དུ་མ་འཁོད་དེ་སྦྱིན་བདག་ན་རེ་ཕེ་འདྲེས་རྒུན་ཆབ་ལ་སོགས་པ་གསོལ་ཞེས་

སྐོམས་ཀི་ཕིར་གསོལ་བ་དག་འདེབས་ན་ཁིམ་གཞན་དེར་ཅི ་རན་ཞིག་བསད་པར་

བའོ། །དེར་བསད་པ་དང་བཏུང་བ་ལ་ཉེས་མེད་དོ། །འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཉི་མ་གཅིག་ལ་མགོན་དུ་འབོད་པ་

གཉིས་ཅིག་ཅར་དུས་མཉམ་དུ་རེད་པ་ཡང་རུང་མགོན་དུ་བོས་པ་སྔ་མའི་རས་ཕིས་རེད་ཀང་རུང་

སྟེ། ཟས་སྔ་མ་ལ་གོས་ཀི་རེད་པ་ཡོད་ཀང་རུང་མེད་ཀང་རུང་སྟེ་ཟས་ཕི་མ་ལ་གོས་ཀི་རེད་པ་གོས་དང་གོས་

ཀི་རིན་མེད་པའི་མགོན་དུ་བོས་པ་གཉིས་པ་རེད་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིའི་བེད་པ་པའོ། །

ཟས་ཕི་མ་ལ་གོས་ཀི་རེད་པ་ཡོད་ན་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གང་ལ་མགོན་དུ་བོས་པ་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེ་

ན། བཟའ་བར་བ་བ་ལ་མགོན་དུ་བོས་པ་ཟོས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའོ། །བཅའ་བ་ལན་གཉིས་ཟོས་ཀང་ལྟུང་

བ་མེད་དོ། །བཟའ་བར་བ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འབས་ཆན་ཟན་དྲོན་ལྡེ་གུ་ཤ་སྣུམ་ཁུར་དང་ལྔའི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་སྟེ་ལྔ་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལའོ། །གལ་ཏེ་མགོན་དུ་བོས་པ་སྔ་མ་ལས་གཞན་ཕི་མ་ཡང་

བཟའ་བ་ལྔའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་ཟོས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའོ། །དེ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་ནི་ལྟུང་

བ་མེད་དོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་གཉིས་སྔ་ཕིར་ཟོས་པ་ཉེས་མེད་དོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ངོ་། །ཊིཀ་དང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཞུ་བ་ལས། བཟའ་བ་ལྔ་པོ་ལས་གཞན་པའི་བཟའ་བ་དག་སྔར་གཡར་དྲངས་ནས་སླད་ཀི་བཟའ་བ་ལྔ་པོ་དག་གཡར་

དྲངས་ཏེ་ཟོས་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་ཞེ་ན། ན་བ་མ་ཡིན་པ་

དང་། ལས་མ་བས་པ་དང་། ལམ་དུ་མ་སོང་བ་ལ་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་བའོ། །ན་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་

ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀའོ། །མགོན་དུ་བོས་པ་གཉིས་པ་དེ་ནི་ཡིད་ཀིས་དང་དུ་བླངས་ན་བསམ་

བའི་ཉེས་བས་དང་ངག་གིས་ཁས་བླངས་ན་བཤགས་བའི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །ཁར་ཟ་བའི་མདུན་རོལ་

ཏུ་མགོན་དུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བཤགས་བའི་ཉེས་བས་སོ། །མགོན་དུ་བོས་པ་གཉིས་པ་ཟོས་ཏེ་མགུལ་དུ་

མིད་ན་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོའོ། །གོས་ཀི་རེད་པ་མེད་པའི་ཞེས་སྔར་སོས་ན་ཟས་ཕི་མ་ལ་གོས་ཇི་

ཙམ་ཞིག་ཡོད་ན་ཉེས་པ་ཁེགས་ཞེ་ན། ཡང་ཡང་ཟ་བའི་སྐབས་འདིར་ཉེས་པ་འདི་ཁེགས་པའི་གོས་ཀི་ཚད་ཆུང་

བའི་མཐར་གྱུར་པ་ནི་ཁྲུ་གང་གི་ཁོན་ནོ། །ལམ་དུ་མ་སོང་བ་ལའོ་ཞེས་སོས་ན་དགེ་སློང་གིས་ལམ་གི་

ཐག་ཇི་ཙམ་དུ་ཕིན་ན་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ཉེས་པ་ཁེགས་ཞེ་ན། ལམ་གི་མཐར་གྱུར་པ་ནི་དཔག་ཚད་ཕེད་

དོ། །ཡང་ཡང་ཟ་བ་ལས་གཞན་འདུས་ཤིང་ཟ་བ་དང་ཁྲུས་བེད་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །ལམ་ནི་དཔག་ཚད་ཕེད་དེ་

དགེ་སློང་དཔག་ཚད་ཕེད་ཡན་ཆད་དུ་སོང་བ་ལ་ཉེས་པ་དེ་དག་མི་འབྱུང་ངོ༌། །སྐམ་ལ་འགོ་བའི་ལམ་འདིར་རམ་

ཆུ་ལ་འགོ་བའིི་ལམ་གྲུར་འགོ་བ་ལ་ཡང་ངོ༌། །ལམ་ནི་དཔག་ཚད་ཕེད་དོ། །ལས་མ་བས་པ་དང་ཞེས་སོས་

ན་ལས་ཇི་ཙམ་ཞིག་བས་ན་ཉེས་པ་ཁེགས་ཞེ་ན། ལས་ནི་ཕག་དར་རེ་ལྡེ་ཙམ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཁྲུ་བཞི་ཙམ་

ཕོགས་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་བཤད་ཅིང་། གཞི་འགེལ་ལས། སེག་120ནི་སྨིག་མ་ལ་

སོགས་པའི་ཐགས་མ་གྲུ་བཞིའོ། །རེ་ལྡེ་ནི་དེ་ཉིད་ཁྲུན་རིང་པོའོ། །ཞེས་སོ། །མམ། དཀིལ་འཁོར་ས་གང་ལ་

བྱུག་པ་བ་མལ་ཞེས་བ་བ་ནི་བ་ལང་གཅིག་གི་གནས་སོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ནི་

བའི་ཀོ་བ་ཙམ་མམ་བ་ཉལ་བ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ལ་ཡང་ངོ་ཞེས་འདིར་ཡང་སྦྱར་ཏེ་འདུས་ཤིང་ཟ་བ་ལ་

120  སེག <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>སོག  <<མ་>>སག <<སེར་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ལས་ཀི་ཚད་འདི་ཡིན་ནོ། །

ཕག་དར་ལ་སོགས་པའི་ལས་དེ་ཡང་དགེ་འདུན་གི་ཉིད་དམ་མཆོད་རྟེན་གི་ཉིད་ཡིན་

ནའོ། །གཞན་དུ་བས་པ་ནི་ལས་སུ་མི་ཆུད་དོ། །ན་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ཞེས་སོས་ན་ན་བའི་ཚད་ཇི་ཙམ་གིས་ཉེས་པ་

ཁེགས་ཞེ་ན། ན་བ་ཉིད་ཀི་ཚད་ནི་མི་ནུས་པའོ། །སྟེ་ན་བ་མགོན་དུ་བོས་པ་གཅིག་གིས་འཚོ་བར་མི་

ནུས་པ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དོ་ན་སྟེ་ལས་བེད་མི་ཕོད་121པར་ན་ན་ཞེས་འགེལ་ཆུང་གིས་བཤད་དོ། །ན་སྟེ་ནར་མའི་

དགེ་སྦྱོར་ལ་སོགས་པ་མི་ནུས་པའོ་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་གསུང་ངོ་། །གཞན་ལ་ཡང་ངོ་ཞེས་འདིར་ཡང་སྦྱར་ཏེ་འདུས་

ཤིང་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་འདི་དང་འདྲའོ། །ཡོན་བདག་གིས་དགེ་སློང་ལ་ལོ་དྲུག་གམ་ཚེ་གཅིག་ཏུ་ཟན་སྦྱར་

བ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་པ་ལྟ་བུའམ་ཟླ་བ་བཞི་ལྟ་བུར་ཉིན་རེ་ཞིང་རྒྱུན་དུ་ཟས་འདྲེན་པར་བཤམས་པ་

ཟས་ནར་མ་ཟོས་པ་ནི་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པའི་མགོན་དུ་བོས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་དེ་ཟོས་ནས་གཞན་ཟ་

བ་ལ་ཡང་ཡང་བའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་ངམ་བཤེས་པའི་དབང་གིས་ཀུན་ཏུ་ལྟ་ཉེ་བར་

ལྟ་བ་དེ་ལ་མགོན་དུ་བས་པ་ཟོས་པ་ཡང་ངོ༌། །མགོན་དུ་བོས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་གཞུང་ནི་ཞུ་བ་

ལས། འདིའི་སྤན་གཟིགས་ཙམ་གསོལ་ལ་གདུགས་ཚོད་གཞན་དུ་གསོལ་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་ཉི་མ་གཅིག་ལ་མགོན་དུ་བོས་པ་སྔ་མ་བས་གཞན་མགོན་དུ་བོས་པ་ཕི་མ་གོས་དང་

བཅས་པ་<<ཊི་>>ཡོད་ན། དགེ་སློང་དེས་ཟན་སྔ་མ་ལ་ཟས་སོང་བ་སྲུང་དེ་ཟས་སོང་བ་མི་བ་ཞིང་

ཟས་ཕི་མ་ལ་འཇུག་པར་བའོ་སོང་བ་བསྲུང་ཞེས་པ་ལ་ཟས་སོང་བ་ནི་འགངས་པར་ཟོས་ནས་དེང་བདག་གིས་

ཟ་བར་མི་བའོ་ཞེས་ལྟོས་པ་མེད་པའི་བསམ་པས་སྟན་ལས་ལྡང་བ་ནི་ཟས་སོང་བ་སྟེ་བསྲུངས་བ་ནི་སོང་བ་དེ་མི་

བའོ། །མཐོ་འཚམས་པས་མགོན་དུ་འབོད་པ་བས་པ་ནི་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པའི་མགོན་དུ་བོས་པ་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་དོ་སྔར་རྩེད་མོའམ་རྫུན་དུ་ཟན་ལ་བོས་པ་ལས་ཟན་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་ཕིས་གཞན་ཞིག་གིས་བོས་ཏེ་ཟོས་ན་

121  ཕོད། <<ཆུང་(ཀ་༣༦༥)>>འཁོད། <<མ་>><<སེར་>>འདོད། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>        
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཡང་ཉེས་མེད་དོ། །

བིན་ལེན་མ་བས་པ་དང་རྨིག་པ་གཅིག་པའི་ཤ་ལ་སོགས་པ་མི་རུང་བ་ལ་བོས་པ་ཡང་

ངོ༌། །ལྟུང་བེད་འདི་སྐྱེད་པའི་མགོན་དུ་བོས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །མགོན་གི་གཙོ་བོར་བོས་པའི་

དགེ་སློང་དེའི་ཕིར་རམ་དེའི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར་དགེ་འདུན་སྤིར་སྤན་དྲངས་པ་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བ་

འདི་སྐྱེད་པའི་མགོན་དུ་བོས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །གལ་ཏེ་དེའི་ཕིར་དགེ་འདུན་

སྤིར་དྲངས་པ་ཡིན་ན་ནི་དགེ་སློང་དེའི་མགོན་དུ་བོས་པ་སྟེ་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀས་དངོས་སུ་བསྟན་ཅིང་རྩ་

བས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་དོན་དེ་ནི་ལེགས་འོངས་ཀི་བྱུང་བ་ལས་བསྡུས་སོ། །དགེ་སློང་ཁིམ་གཉིས་སུ་མགོན་དུ་

བོས་པ་ན་ཁིམ་གཅིག་ཏུ་བདག་ཉིད་ཟ་ཞིང་<<ཊིཀ་>>དེ་ལས་གཞན་པའི་ཁིམ་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་ལྔ་པོ་

འཇོག་པ་ཡང་ངོ༌། །ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པའི་མགོན་དུ་བོས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ལྟུང་བ་མེད་

པའོ། །འདི་ནི་ལུང་གསིལ་བུ་ལས། དགེ་སློང་ཟན་གཉིས་ལ་མགོན་དུ་བོས་པས་གཅིག་དགེ་སློང་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་

པར་བེད་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པར་བེད་ན་

ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གསུངས་སོ། །མགོན་དུ་བོས་པ་གཞན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་ལྔ་པོ་འཇོག་པ་དེ་ནི་ཆོས་དང་

ལྡན་པ་ཉིད་དོ། །གཞན་དུ་ལྔ་པོ་འཇོག་པ་དེ་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས་མགོན་གཉིས་པ་ཟོས་པ་མེད་ཀང་མགོན་

གཉིས་པ་དང་དུ་བླང་བའི་ཉེས་བས་སྐྱེད་དམ་ཞེ་ན། མགོན་དུ་བོས་པ་གཞན་དང་དུ་བླང་བ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་

ངོ༌། །གཞན་དུ་ལྔ་པོ་འཇོག་པ་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དོ། །གཞན་བླང་བ་ལ་ཡང་ངོ་ཞེས་བ་བ་ནི་མགོན་དུ་བོས་པ་

གཞན་བླང་བ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་འཇོག་པ་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །མུ་གེ་

བྱུང་ན་ཉི་མ་གཅིག་ལ་མགོན་དུ་བོས་པ་ཇི་སྙེད་བྱུང་བ་དག་བདག་གིར་བའོ། །

མུ་གེ་བྱུང་ན་མགོན་དུ་བོས་པ་ཇི་སྙེད་བྱུང་བ་ཟོས་ན་ཡང་ངོ༌། །ལྟུང་བ་མེད་དོ། །མུ་གེའི་ཚེ་ཁག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མང་པོ་ཞིག་ཏུ་སྤན་དྲངས་ཏེ་བདག་གིས་མི་ཁབ་ན་དགེ་སློང་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་དག་གི་ཚབ་མར་122བཀེ་བ་དང་

ལྔ་པོ་ལ་སྦྱིན་དུ་ཡང་རུང་ངོ༌། །སྦྱིན་པ་པོས་དགེ་སློང་རང་ཉིད་ལ་བིན་པའི་ཟས་དེ་སེ་ལྔ་པོ་ལ་སྦྱིན་པར་

བེད་ན་སྦྱིན་པ་པོ་མངོན་པར་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ལྟ་ན་དགེ་སློང་རང་གིས་ཁམ་གཉིས་

སམ་གསུམ་ཟོས་པའི་འོག་ཏུ་སྦྱིན་པ་པོ་དེ་ལ་ཁིམ་བདག་ཅེས་བོས་ནས་དགེ་སློང་ངམ་དགེ་

ཚུལ་ལ་སོགས་པ་འདི་བསོད་སྙོམས་ཀིས་ཕོངས་པ་ཡིན་གིས་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་གིས་

ཤིག་དང་འདི་ལ་སྦྱིན་པར་བའོ། །ཞེས་བརོད་པས་མངོན་པར་དགའ་བར་བས་ནས་

སོ། །དེའི་འོག་ཏུ་ལྔ་པོ་དག་ལ་སྦྱིན་པར་བའོ། །ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ལྟུང་བེད་འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་འདི་པའི་འདུག་གནས་མ་ཡིན་པ་སྟེ་མུ་སྟེགས་

ཅན་གི་འདུག་གནས་སོ། །འདུག་གནས་དེའི་བདག་པོ་ཁིམ་བདག་ཁིམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡ་མཚན་ཅན་

ཞེས་བ་བ་ནི་ཆོས་འདི་པ་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྤིའི་མིང་ངོ༌། །ཡ་མཚན་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིན་ན་ནི་

ཆོས་འདི་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ཡང་ཡིན་པར་གྱུར་པས་དེའི་ཕིར་ཡ་མཚན་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མ་

ཡིན་པ་སྟེ་མུ་སྟེགས་ཅན་ཁོ་ནའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་འདུག་གནས་སོ། །བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །རྟེན་གང་ལ་ཞེ་

ན། དགེ་སློང་མི་ན་བ་ལའོ་ན་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །སྦྱིན་བདག་གིས་དགེ་སློང་དེ་ལ་མ་བསྟབས་པ་

ལའོ། །སྦྱིན་བདག་གིས་བསྟབ་པ་དེར་འདུག་པ་དང་ཟ་བ་རེས་སུ་གནང་ངོ་སྦྱིན་བདག་ནི་དེ་ལ་བདག་པོ་ཡིན་ཏེ་

ངེས་པར་མ་ཕུལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཉི་མ་གཉིས་པ་དེའི་བསོད་སྙོམས་ཟོས་ན་ཟོས་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དངོས་

གཞིའི་བེད་པ་པོའོ། །མུར་འདུག་གི་གནས་སུ་ཟན་ལན་ཅིག་ཟོས་པས་ནི་ལྟུང་བར་མི་གྱུར་གི་ཟན་ལན་

གཉིས་ཟོས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །སོ་སོར་ཐར་པ་ལས། འདུག་གནས་གཅིག་ཏུ་ཞག་

གཅིག་ལོན་པའི་དགེ་སློང་མི་ན་བས་བསོད་སྙོམས་གཅིག་ཟ་བར་བའོ་དེ་ལས་ལྷག་པར་ཟ་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ཞེས་

122  མར། <<མཆན་བཞི་>>མིར། <<མ་>>         
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སོ། །ཊིཀ་ལས། ཉི་མ་དང་པོ་ལ་ནི་གནས་པ་དང་ཟོས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

ཉི་མ་གཉིས་སུ་གནས་ན་ཟན་མ་ཟོས་ཀང་ཞག་གཅིག་<<ཊི་>>ལོན་པར་གནས་ཟིན་པའི་དགེ་

སློང་དེར་ཉི་མ་གཉིས་སུ་གནས་ན་ཞག་ལོན་པ་ལ་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །མུར་འདུག་གི་གནས་སུ་

ཟན་མ་ཟོས་པར་ཞག་གཅིག་འདུག་པ་ནི་ཉེས་མེད་དེ་ཟན་མ་ཟས་པར་ཞག་གཉིས་འདུག་པ་སྟེ་ཉེས་བས་སྐྱེད་པའོ་དེ་

ལས་འདས་ན་ཞག་རེ་རེ་ཉེས་བས་<<བི་>>སོ། །བདག་པོ་ཁིམ་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་སོས་ན་དེ་མེད་པ་ལ་ཅིར་

འགྱུར་ཞེ་ན། བདག་པོ་སྦྱིན་བདག་ཁིམ་པ་མེད་པར་མུ་སྟེགས་ཅན་ཉིད་ཀིས་བས་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །ཉེས་

བས་ཀིའོ། ། དེར་ལན་གཉིས་ཟོས་པ་ནི་ཉེས་བས་ལྕི་བ་ཟན་མ་ཟས་ན་ཞག་གཉིས་ལོན་པ་ནི་ཉེས་བས་ཡང་

བའོ། །བསླབ་པའི་གཞི་འདི་ལ་དགེ་སློང་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་པ་འདུག་གནས་ཀི་བདག་པོ་

ཡིན་པ་ནི་མུ་སྟེགས་ཅན་བདག་པོ་ཡིན་པ་དང་འདྲ་བ་སྟེ་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །དགེ་སློང་

དེའི་ཉེ་དུས་བརྩིག་ཏུ་གཅུག་པའི་འདུག་གནས་ཉེ་དུ་བདག་པོ་ཡིན་པ་དེར་ཞག་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་གནས་ཤིང་

བསོད་སྙོམས་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་ཟོས་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །ཀང་ངོ༌། །ཞེས་བ་བ་མུ་སྟེགས་ཅན་དང་འདྲ་བ་

ཉིད་དོ་ཞེས་བ་བ་སྦྱར་རོ། །འདིར་གཞི་གཞུང་ནི། བདག་པོ་ཉེ་དུས་བགིད་དུ་སྩལ་ལགས་ན་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཉེས་

བས་ཀི་བེད་པ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་འདི་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེེར་ཏེ་དེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་རང་འགེལ་

ལས་བཤད་དོ། །འདུག་གནས་སུ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ལྟུང་བེད་འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། སྟོབ་པའི་བསོད་སྙོམས་བེད་པ་པོའོ། །མི་སྟོབ་པ་ཉིད་དུ་

བཟུང་བས་མ་བིན་པར་ལེན་པ་ཉིད་སྐྱེད་<<རང་ཊིཀ་>>པའོ། །ཇི་ལྟར་སྟོབ་པ་ཞེ་ན། ཚད་འདི་ཙམ་ཞིག་ཁེར་

ཅིག་ཅེས་ཚད་ཡོངས་སུ་བཅད་དེ་མ་དཔགས་པར་རོ། །སྟོབ་པའི་བསོད་སྙོམས་བེད་པ་པོའོ། །གལ་ཏེ་

ཡོངས་སུ་བཅད་དེ་སྟོབ་ན་ནི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་ན་ལྷུང་བཟེད་དེ་བརྒྱ་བླངས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །བསོད་སྙོམས་ཡོངས་སུ་མ་དཔགས་པར་སྟོབ་པ་ཐམས་ཅད་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཅི་བདེར་མ་བས་

པ་ཇི་ཙམ་འདོད་པ་ཁེར་ཅིག་མ་བས་པའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བས་སྟོབ་པ་ལས་ཀང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། སྦྱིན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་པོ་ཁིམ་པའི་བསོད་སྙོམས་བེད་པ་པོའོ། །བསོད་སྙོམས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ལྟུང་བའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། བླང་དུ་

གནང་བའི་བེའུ་ཆུང་དག་གིས་གངས་ཀི་ཚད་དང་ཚད་དེ་དག་ལས་ལྷག་ན་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པའི་བེའུ་ཆུང་དག་གི་

གངས་ཀི་ཚད་ནི་འབས་ཐུག་པོ་ཆེ་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་བེའུ་ཆུང་ཕེད་དང་ལྔ་ཚན་དུ་བཙོས་པ་

དེ་ཙམ་ཞིག་བླང་དུ་གནང་ངོ་ཚོད་མ་མ་གཏོགས་པ་དེ་ལས་ལྷག་པ་བླངས་ཏེ་ཟོས་ན་ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི་

ཚོད་མ་མ་གཏོགས་པ་ཞེས་པ་ནི་དེར་ཚོད་མ་བརྩི་བར་མི་བ་སྟེ་ལས་ལྷག་པའི་བསོད་སྙོམས་

ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་ཏེ་གོགས་དགེ་སློང་མང་པོ་ཡོད་ན་དགེ་སློང་རེ་རེས་ཀང་ཚད་དེ་ཙམ་རེ་རེ་བླང་དུ་

རུང་ངམ་ཞེ་ན། གོགས་ཀི་སྐལ་བ་དང་ཡང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །གོགས་དགེ་སློང་མང་པོ་ཡོད་ཀང་

ཕེད་ཙམ་ཞིག་བླང་བར་བའི་དེ་ལས་ལྷག་པ་མི་བླང་ངོ་གང་གི་ཚེ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཟོས་ཏེ་མགུལ་དུ་མིད་

པ་ནའོ། །ཟོས་སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གནས་དེ་ནས་མནོས་གནས་དེ་ནས་བླངས་པ་

སྟེ་ཟས་དེ་གནས་དེ་ནས་གུད་དུ་ཁེར་བའོ། །ལྷག་པར་མནོས་པ་དེ་ལ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་

པའོ། །བླངས་ནས་ཁེར་ཏེ་འགོ་བའི་ཚེ་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །གཞན་ལེན་དུ་བཅུག་སྟེ་གཞན་གིས་མནོས་

གཞན་གིས་བླངས་པ་རང་གིས་ཟོས་ན་ཡང་ངོ༌། །ཉེས་བས་ཀིའོ། །མནོས་པའོ་ཞེས་པའི་སེལ་བ་ནི་མནོས་ཏེ་

ཁེར་བ་ལས་གཞན་གནས་དེ་ཉིད་དུ་འདུག་སྟེ་ཟོས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་དོ་གསུམ་ཙམ་

ལས་ལྷག་པ་ཟོས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་པ་སྟེ་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་སམ་དུ་མས་ཟོས་ཀང་རུང་ངོ༌། །འབས་ལ་སོགས་པ་

བརྔོད་བཏག་གི་ལས་སུ་མ་བས་པ་མནོས་ཏེ་ཟ་བ་ལ་ཡང་ངོ༌། །ལྟུང་བ་མེད་དོ་སྐབས་འདིའི་ཉེས་པ་མེད་

པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི་འབྲུ་རྩམ་པ་ལེན་པའི་ཉེས་པ་གཞན་ནི་ཡོད་དེ། བླང་བར་བ་བའི་བསོད་སྙོམས་དེ་

གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གཅིག་གི་ལྷུང་བཟེད་གང་བ་གཉིས་སམ་གསུམ་བླངས་པ་ལ་སོགས་པ་རང་ཟ་བའི་བཟའ་བ་ལས་

ལྷག་ཅིང་མང་བ་ཉིད་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་དགེ་སློང་དག་ལ་བགོ་བཤའ་བའོ་རང་ཟ་བ་ལས་མི་ལྷག་

ན་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་བགོ་བཤའ་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ལྷུང་བཟེད་ཆེ་ཚད་གང་དང་ཆུང་ཚད་གང་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་དོ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང་། འབིང་ཚད་དོ་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་དོའམ་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ཚད་གསུམ་ཙམ་ལས་ལྷག་པར་ལེན་པའི་

ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ཇི་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་སྟེ་ཇི་ཙམ་གིས་བཀེས་པ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་བཟའ་བར་

བའོ། །དགེ་སློང་ཟས་ཟ་བར་བརྩམས་པས་ཆོག་པར་མ་ཟོས་པ་དེ་སིད་དུ་ལྡང་བར་མི་བའོ། །འོ་ན་

ཟས་བརྩམས་པའི་ཚད་ནི་གང་ཞེ་ན། ཐ་ན་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བའི་སན་ལན་ཚྭ་ཡན་ཆད་བཟའ་བ་དང་

བཅའ་བར་བ་བ་སན་བཞི་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག་གནས་དེ་ཉིད་དུ་ཟ་བའི་ཕིར་བིན་ལེན་

བླངས་ན་ཟས་བརྩམས་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཟས་བརྩམས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གཞན་དུ་

བཟའ་བར་བ་བ་གང་ཡིིན་པ་དེ་ནི་བིན་ལེན་བེད་པ་ཡིན་གི་ཟས་བརྩམས་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན། སངས་པ་ཉིད་དང་ཞེས་

འོག་ནས་བྱུང་ན་ནི་སངས་པ་ནི་ཟས་ཟོས་ཟིན་ནས་མི་ཟའོ་ཞེས་སངས་ཏེ་སྟན་ལས་ལངས་པ་སྟེ་ཞེས་ཊིཀ་དང་མ་

རྣམ་སྐབས་སུ་གནས་བཏང་བ་ཟན་ཟ་བའི་འཕོ་ལས་ལངས་ནའོ། །སྟན་གང་ལ་འདུག་པ་དེ་ལས་ལངས་

<<ལུང་>>པའོ། །གང་གི་གནས་བཏང་བ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་དགེ་སློང་གིས་འདུག་པའི་གནས་བཏང་

བའོ། །སྟན་གང་ལ་འདུག་པ་དེ་ལས་ལངས་<<ལུང་>>པའོ། །གང་གི་ཆེད་དུ་འདུག་པའི་གནས་བཏང་ཞེ་

ན། རྩ་བ་ལ་སོགས་ཀིས་སོང་པོ་འདབ་མ་མེ་ཏོག་འབས་བུ་བཅའ་བར་བ་བ་དག་བསྡུས་པ་བཅའ་བར་

བ་བ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་སོགས་ཀིས་བཟའ་བ་ལྔ་བསྡུས་པའི་ཟས་བརྩམས་ཏེ་འདུག་པའི་གནས་བཏང་

ནའོ། །བཅའ་བ་སངས་པས་བཟའ་བ་སངས་པར་མི་འགྱུར་ཡང་བཅའ་བ་ཉིད་སངས་པས་བཅའ་བ་ཉིད་སངས་པར་

འགྱུར་བས་བཅའ་བ་ལྔ་ཡང་འདིར་སོས་པའོ། །དགེ་སློང་གིས་འདུག་པའི་གནས་བཏང་བ་དེ་ཙམ་གིས་སངས་པར་

འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རྩ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅའ་བ་ལྔ་པོ་སངས་པས་ནི་བཟའ་བ་སངས་པར་མི་འགྱུར་བས་རྩ་བ་དང་

སོང་བུ་དང་འདབ་མ་དང་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་དང་ལྔ་ནི་བཅའ་བ་ལྔའོ་བཅའ་བར་བ་བ་ལྔ་

པོ་དག་ལས་གཞན་པ་བཟའ་བར་བ་བ་སང་བ་བས་ནས་སོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་དང་ཐུག་པ་སངས་པས་ནི་བཟའ་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སངས་པར་མི་འགྱུར་བས་ཐུག་པ་ལས་གཞན་པ་བཟའ་བར་བ་བ་བཟའ་བའི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་སངས་

ན་སང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། རུང་བ་མི་རུང་བ་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཟས་འབིམ་པ་པོ་གང་ལ་ཟས་སངས་ན་

སངས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། བིན་ལེན་སྟོབ་པ་ཐོབ་པའི་ཕོགས་མངོན་སུམ་ན་འགེང་བ་ཟས་འབིམ་

པར་བེད་པའི་ཕག་ཚང་བིན་ལེན་སྟོབ་པ་དེ་སང་བ་བས་ནས་སོ། །འདུག་པའི་གནས་བཏང་བའོ་ཞེས་གོང་དུ་

སྦྱར་ཏེ་ཊིཀ་ལས་ཟས་བརྩམས་པའི་གནས་དེ་ནས་དགེ་སློང་གིས་གནས་བཏང་ན་སངས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཊིཀ་ལས་རྩ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅའ་བ་སངས་པས་ནི་བཟའ་བ་སངས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འདིར་གཞུང་

ནི། ཞུ་བ་ལས། དགེ་སློང་གིས་བཟའ་བ་ལྔ་པོ་མ་གཏོགས་པའི་དངོས་པོ་དག་སངས་ནས་སླད་ཀི་བཟའ་བ་ལྔ་པོ་

འཚལ་ན་ཅིར་འགྱུར་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བཟའ་བ་ལྔ་ནི་འབས་ཆན་དང་ཟན་དྲོན་དང་ལྡེ་གུ་དང་ཤ་

དང་སྣུམ་ཁུར་དག་སྟེ་ཞེས་<<ཊི་>>སོ། །ཚིག་ཇི་ལྟ་བུ་སངས་ན་གསོལ་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ཡང་ཟས་

སངས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་སྔར་བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་གིས་སངས་པར་མ་ཟད་དོ། །ཕག་ཚང་བ་ཟས་འབིམ་མཁན་

ལ་སོང་ཞིག་ཅེས་བ་བ་སྨས་པ་ཡང་ངོ༌། །སངས་པ་ཡིན་ནོ། །འཚལ་ལགས་སོ་ཟོས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་

བ་བས་ཀང་ངོ༌། །སངས་པ་ཡིན་ནོ། །རེ་ཞིག་གསོལ་ཅིག་རེ་ཞིག་སོང་ཞིག་རེ་ཞིག་འཚལ་ལགས་སོ་ཞེས་རེ་

ཞིག་ཅེས་བ་བའི་སྒ་ཉེ་བར་སྦྱར་ན་ནི་སངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཆོག་གོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་

ངོ་། །རེ་ཞིག་ཅེས་བ་བའི་སྒ་ཉེ་བར་སྦྱར་ན་ནི་སངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དག་ལྟ་ཅི་སོས། ཐུག་པ་ལས་གཞན་པ་

ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེའི་ཚད་ནི་གང་ཞེ་ན། ཐུག་པའི་ནང་དུ་ཁ་གཟར་བཙུགས་པ་དེ་གེན་དུ་འགེང་དུ་མི་

གཏུབ་པ་ཉིད་ཀི་ཐུག་པ་དག་ནི་ཐུག་པ་ཉིད་དོ། །སྐྱོ་མའི་སྟེང་དུ་སོར་མོ་ལྔ་བཞག་པའི་རེས་

མི་མངོན་པ་ནི་སྐྱོ་མའི་ཐུག་པའོ། །དགེ་སློང་ལ་མཐོ་འཚམས་པའི་བསམ་པས་ཟས་མེད་པར་བིན་

ལེན་སྟོབ་པ་ལྟར་བེད་ལ་དགེ་སློང་གིས་ཀང་དེ་ཤེས་ནས་ཁོ་བོ་ལ་འདི་མི་དགོས་ཀིས་སོང་ཞིག་ཅེས་སྨས་པས་ནི་

ཟས་སངས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཟས་སངས་པའི་ཡུལ་དེ་བིན་ལེན་སྟོབ་པ་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །པའི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཕིར་རོ། །

ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། ཟས་མེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པས། འགེལ་ཆུང་ལས། རྩེད་མོ་བ་བའི་ཕིར་ཁོ་ན་

སྦྱིན་པ་ལྟར་བེད་པ་ལ་མི་འདོད་ཞེེས་བས་པ་ནི་སངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཕིས་ཡང་དག་པར་བིན་པ་བླང་སྟེ་ཟོས་པ་ནི་ཉེས་

མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ལྷག་པོར་བས་པ་ཉིད་ཅེས་འོག་ནས་འབྱུང་བས་ལྷག་པོར་གི་སྐབས་བསྟན་པར་བ་སྟེ། ལྷག་པོར་

བེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་དང་ལྷག་པོར་བེད་པ་པོའི་དགེ་སློང་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆུ་ལ་སོགས་པས་ཆོད་པ་

མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མི་འབྱུང་ཞེས་བ་བ་ནི་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཞེས་བ་བ་འདིའི་ཁོངས་

སུ་གཏོགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དང་། དགེ་སློང་དེ་གཉིས་ཕ་ཟད་ཚུ་ཟད་དུ་རྒྱང་རིང་བར་འདུག་སྟེ་བིན་ལེན་མི་

ཐོབ་པའི་ཕོགས་ཁྲུ་གང་བས་མཐོ་བ་ཡན་ཆད་ན་གཅིག་འདུག་པ་དང་། མདུན་མ་ཡིན་པ་རྒྱབ་དང་གོ་

ན་འདུག་པ་ལས་ལྷག་པོར་བ་བ་མི་འབྱུང་ངོ་སྔ་མ་ལས་བཟློག་པ་མཚམས་ཀི་ནང་དང་ཐོབ་པའི་

ཕོགས་དང་མདུན་ན་འདུག་པ་ལས་དགེ་སློང་གིས་ལྷག་པོར་བ་བ་འབྱུང་སྟེ་<<ཊི>>། ལྷག་པོར་བ་བའི་ཟས་དེ་

ལག་ཏུ་མ་བླངས་བར་ཐུ་བ་དང་བྱུག་རིས་སུ་བཞག་པ་ལ་ཡང་ལྷག་པོར་མི་འབྱུང་ངོ༌། །སོག་པ་དང་

དགེ་སློང་གིས་བཙོས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཟས་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། རུང་མིན་དེ་དང་འདྲེས་པ་ལ་

ནི་ལྷག་པོར་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །སྔགས་བཏབ་ཀང་མི་འཆགས་སོ། །ལྷག་པོར་དེ་སུས་བ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་ཟས་

ཟ་བའི་གནས་མ་བཏང་སྟེ་ཟ་བའི་གནས་དེ་ནས་མ་ལངས་བས་ལྷག་པོར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ལུས་ཀི་སོ་

ནས་ཟ་བའི་གནས་མ་བཏང་ན་བསམ་པའི་སོ་ནས་མི་ཟ་བར་བརྟག་པ་བས་པས་ཀང་ངོ༌། །ལྷག་པོར་

བ་བ་ཉིད་དོ། །ཞེས་བ་བའི་སྒ་ནི་མི་ཟ་བར་བརྟག་པ་མ་བས་པས་ལྟ་ཅི་སོས་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །ཅི་མ་གསོལ་བས་ཀང་

བའམ་ཞེ་ན། ལྷག་པོར་བགིས་ཏེ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞེས་གང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་སློང་དེས་ལྷག་

པོར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལྷག་པོར་བེད་པ་པོ་དེས་ལྷག་པོར་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཁོད་ཀིར་གྱུར་གིས་

བཞུད་ཅིག་ཅེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་བའོ། །སློབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ནི་ཅི་བདེར་གསོལ་ཅིག་

ཅེས་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་ཀང་ཟེར་ཏེ་འདིར་དོན་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་གི་ཚིག་ནི་ངེས་པ་མེད་པས་ལྷག་པོར་བ་བའི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཚིག་ནི་འདི་གཉིས་སམ་དེ་དང་མཐུན་པ་གཞན་གིས་ཀང་བར་རུང་ངོ༌། །ཚིག་ཙམ་ཁོ་ནས་ལྷག་པོར་བ་བར་ཟད་

དམ་ཞེ་ན། དང་པོར་ཁམ་གཉིས་སམ་གསུམ་ཟོས་ཏེ་ལྷག་པོར་བས་ནས་སོ། །ཁམ་གཉིས་གསུམ་ཟ་

བ་དེ་ངེས་པར་བའམ་ཞེ་ན། བ་བ་བཏང་བ་ནི་ཟས་ཀི་བ་བ་སངས་ཏེ་མི་ཟ་བར་བརྟག་པ་བས་ནས་ནི་བཟའ་

བར་མི་བའོ། །ཟ་བར་མི་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཡིད་ཀིས་སངས་པའི་ཕིར་ཉེས་བས་སུ་གྱུར་ན་ནི་མི་རུང་ངོ་ཞེས་བ་

བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་སོ་འདི་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་མི་ཟ་བར་བརྟགས་ཀང་སྟན་ལས་

མ་ལངས་པས་སངས་པ་མ་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

དགེ་སློང་གཅིག་གིས་ལྷག་པོར་བས་པའི་ཟས་དེ་ནི་ཟས་སངས་པའི་དགེ་སློང་གཞན་གིས་ཀང་

བཟའ་བར་བ་ན་ཟས་མ་སངས་པ་རྣམས་ཀིས་ལྟ་ཅི་སོས་པའོ། །འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་

གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། རང་གི་ཟས་སངས་ཟིན་པ་ཉིད་དང་ཟས་ལྷག་

པོར་མ་བས་པ་ཉིད་དག་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དེ་གཉིས་ལ་དེ་གཉིས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་

གཙོ་བོའོ། །ཟས་སངས་ནས་ལྷག་པོར་མ་བས་པའི་ཟས་ཟོས་ཏེ་མིད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །བཟའ་བ་ཁོ་ན་

ཟོས་པ་ལས་འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། བཟའ་བ་སངས་ནས་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་གང་ཡང་རུང་བའི་

ཟས་ཙམ་མོ། །ཟོས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཟས་ཙམ་མོ་ཞེས་བ་བ་སོས་ཏེ་བཅའ་བ་བ་བ་ཙམ་ཡང་ཞེས་བ་

བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཟས་ཙམ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཁམ་ཅིག་ཡན་ཆད་ཙམ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་

ལས་སོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། འདིར་123སྟན་གཅིག་པའི་ཟས་དང་པོར་བཅས་པས། ཞེས་བཤད་དེ། ལུང་

ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགེ་སློང་དག་སྟན་གཅིག་པའི་ཟས་ཟོ་ཞིག་དང་། ཞེས་དང་པོར་གསུངས་པའི་རེས་

ལྟུང་བེད་འདི་བཅས་པ་ཡིན་པས་སྟན་གཅིག་པའི་ཟས་ཀི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ཊིཀ་ལས་ཤེས་གཙོའོ་གང་ལ་སྟོབ་པའི་ཡུལ་དེས་ཟས་སངས་ཟིན་པ་ཉིད་དང་གང་སྟོབ་པའི་ཟས་དེ་

123  འདིར། <<ཊིཀ་(ཁ་༡༣༤)>>འདི། <<རང་(ཀ་༥༨༦)>>གདིང་། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ>>གདིར། <<ཞང་>>     
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལྷག་པོར་མ་བས་པ་ཉིད་དག་ལའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ཟོས་ཤིང་ཟས་སངས་པ་དེ་ལ་ཟས་ཙམ་སྟོབ་ནའོ། །ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་ལ་སྟོབ་ཅེ་ན། དགེ་སློང་ལའོ། །སངས་པ་ལ་སྟོབ་པའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །     ། ། 

༈ འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་

ན། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། གནས་སོ་སོ་ངེས་པ་ཞེས་པ་དང་ཊིཀ་ལས་ཟས་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡོན་བདག་གིས་

དགེ་འདུན་སོ་སོར་ཟ་བར་རྒྱུ་སྦྱོར་བའི་ཟས་ཀི་གནས་ཅན་དག་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ་དེ་ལས་གཞན་

པའི་དགེ་སློང་བཞི་ཡན་ཆད་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པ་མཚམས་ཀི་ནང་མཚམས་གཅིག་གི་ནང་ན་

གནས་པ་དག་གི་ཟན་ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པ་སྟེ་དགེ་འདུན་ལས་ཐ་དད་དུ་ཟ་བ་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོ་

ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་གཞིའི་ཡན་ལག་དེ་དག་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །མཚམས་

ནང་གི་དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་དགེ་སློང་རང་གཅིག་པུ་ཟ་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་རམ་ཞེ་

ན། གོགས་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ཟན་ཟོས་ནའོ། །གོགས་གཞན་དང་སྔ་ཕིར་ཟ་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་འདིར་

འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཅིག་ཅར་དུས་གཅིག་ཏུ་ཟ་བ་དང་ངོ༌། །ལྷན་ཅིག་པའི་ཟས་ཟོས་ནའོ། །ཊིཀ་ལས། རིམ་

གིས་ཟ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ནི་མ་ཡིན་གིས། ཞེས་སོ། །གོགས་དུ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཟོས་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་ཞེ་

ན། གོགས་གསུམ་ལ་སོགས་ཀིས་བཞི་ཡན་ཆད་བསྡུས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཟོས་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་

ངོ༌། །འདིའི་ལུང་ནི་རྣམ་འབེད་ལས། བཞི་པོ་དག་ལས་གཅིག་གིས་ཞལ་ཏ་བེད་ཅིང་ཟ་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་

གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་རང་དང་གོགས་དགེ་སློང་གསུམ་སྟེ་དགེ་སློང་བཞི་དུས་གཅིག་ལ་ཟ་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་

རོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། ལོགས་ཤིག་ཏུ་ཟ་བ་དེའང་དགེ་འདུན་དུ་ཚང་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་ཤིང་ཟ་བ་ལས་ལྟུང་

བར་འགྱུར། ཞེས་སོ། །གོགས་བསྙེན་པར་རོགས་པའམ་མ་རོགས་པ་གང་གི་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཞེ་ན། དགེ་

སློང་རྣམས་ཀི་གོགས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཟོས་ནའོ། །
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། གསུམ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་ཡིན་ལ་གཅིག་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་ན་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ལས་མ་བས་པ་དང་ལམ་དུ་མ་སོང་བའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་

ཟས་ཕི་མ་ལ་གོས་མེད་པའི་ཟས་གཉིས་པ་རེད་པའི་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་པ་

བཞིན་དུ་འདུས་ཤིང་ཟ་བ་འདི་ལ་ཡང་དགེ་སློང་ན་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ལས་མ་བས་པ་དང་ལམ་དཔག་ཚད་ཕེད་དུ་མ་

སོང་བ་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དོང་ཀའི་མེ་ཏོག་བརྔ་བ་ལ་སོགས་པ་དུས་སྟོན་ཆེན་པོ་ལ་མི་ཕལ་པོ་ཆེ་

འདུས་ནས་བཀད་ས་གཅིག་ཏུ་མི་ཤོང་སྟེ་ཁང་པ་སོ་སོར་ཆད་ཅིང་ཟོས་ན་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་

ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་བའོ། །ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྟགས་སམ་ཆ་ལུགས་འདི་མེད་པ་མུ་སྟེགས་པའི་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཟས་དགེ་སློང་ལ་བིན་ན་དེ་ཟ་བ་ལ་ཉེས་པ་འདི་མེད་དེ་དད་པར་དཀའ་བའི་གནས་ནས་དད་

པ་ཡིན་པས་གནང་བ་ལས་གཞན་པ་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་བའོ། །མཐར་ཐུག་ནི་ཟོས་པ་སྟེ་མགུལ་དུ་མིད་

ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཚང་མང་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་དགེ་འདུན་གི་བཀད་ས་བེད་པ་དེར་འོང་བར་བ་

བའི་གནས་དེ་ཉིད་དུ་གནས་པའི་དགེ་སློང་མཚམས་ཀི་ནང་ན་འཁོད་པ་དག་གི་དགེ་སློང་དག་

གིས་ཁང་ཁིམ་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་དག་འོངས་སམ་ཞེས་དྲི་བར་བའོ། །དེར་འོང་བ་ཉིད་མ་དྲིས་པར་ཟ་

ན་ལྟུང་བེད་ཀི་བཅས་པ་ལས་འདའ་བའི་ཕེད་ཉེས་བས་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་འདུས་ཤིང་ཟ་བ་བཏང་སྙོམས་སུ་

འཇོག་པའི་ཕིར་རོ་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །ཊིཀ་ལས་ཁང་ཁིམ་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་ཀང་གཞིའི་འདུག་

གནས་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་དག་འོངས་སམ་ཞེས་དྲི་བར་བའོ་མ་དྲིས་པར་ཟ་ན་ལྟུང་བེད་དོ་འདིར་མི་འདྲི་བ་ནི་ཟན་

ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ནི་ཟན་ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །བཟའ་

བར་བ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ལུང་ལས་ཐ་ན་ལན་ཚྭ་ཚུམས་གང་ཙམ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཟན་ལོགས་ཤིག་ན་ཟ་

བ་ལ་དགེ་འདུན་གིས་བིམས་སམ་ཟན་ལོགས་ཤིག་ན་ཟ་བས་དགེ་འདུན་ལ་བིམས་ན་ཡང་འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་

ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཟན་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །པའི་ཕིར་རོ། །ཟན་གི་དུས་ལས་སྔར་རིངས་པར་འགོ་

བར་ཆས་པ་དང་། གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ལམ་རིང་པོ་ནས་འོང་སྟེ་བཀེས་པ་དང༌། ནད་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང་། ནད་གཡོག་དང་། དགེ་འདུན་གི་ལས་ལ་བེལ་བ་དགེ་བསྐོས་དང་ལྔ་པོ་ལས་གཞན་པས་

དེར་གཏོགས་པའི་དགེ་སློང་གལ་དུ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་ཟོས་པར་ཚང་མང་ལ་སོགས་པ་

གཡོས་མལ་ཟས་ཀི་ཁང་པ་དང་སྤི་བུངས་དགེ་འདུན་སྤིའི་ཟས་ཀི་ཕུང་པོ་ལས་རང་གི་སྐལ་བ་

མནོས་ཏེའམ་བླངས་ཏེ་ཟ་བར་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་ལས་སྔར་ཟོས་སམ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་མནོས་ཏེ་ཟོས་

ནའང་ཉེས་བས་སོ། །འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་རང་ཉིད་གང་ན་གནས་པའི་གིང་སྟེ་རང་གི་གིང་གི་ཉི་མ་ཕེད་ཡོལ་ནས་འོད་ལྡན་

ལས་རང་གི་གིང་གི་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་འཆར་བའི་བར་དུ་ནི་རྐེན་མེད་པར་དགེ་སློང་གིས་ཟ་རུང་བའི་

དུས་མ་ཡིན་ནོ། །དུས་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་དེ་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོའོ། །བུ་རམ་

ཤིང་ངམ་ཉུང་མ་ལྟ་བུ་བཅའ་བར་བ་བ་དང༌། འབས་ཆན་ནམ་ཟན་དྲོན་ལྟ་བུ་བཟའ་བར་བ་བ་ཟོས་

ན་སྟེ་མིད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཞོའམ་འོ་མ་ལྟ་བུ་དུས་སུ་རུང་བའི་བཏུང་བ་འཐུངས་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་

དེ། ཞུ་བ་ལས། ཞོ་ནི་དུས་སུ་རུང་བའོ། །ཞེས་སོ། །དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ འབས་ཆན་ལ་སོགས་པ་སྔ་དྲོ་བའི་ཟས་དུས་སུ་རུང་བ་བིན་ལེན་བས་པ། བིན་ལེན་དེ་མ་

ཞིག་པར་ཕི་དྲོ་བའི་ཟས་ཀི་དུས་སུ་བཞག་སྟེ་ཉི་མ་དགུང་ཚིགས་ཡོལ་བ་དང༌། ཕི་དྲོའི་ཟས་ཐུན་ཚོད་དུ་

རུང་བ་དེ་བིན་ལེན་བས་པ་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་ཉི་མ་ནུབ་སྟེ་དམར་ཐག་ཆད་པ་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུ་

ཞེས་པས་ཞག་བདུན་པ་དང་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་གཉིས་མཚོན་པ་སྟེ་དེ་དག་ནི་གསོག་འཇོག་བས་པ་

ཡིན་ནོ། །གསོག་འཇོག་བས་པ་དེ་ཉིད་ལ་དེ་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོའོ། །དེ་ཟོས་ན་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལག་ཉར་བླངས་པ་ནི་བིན་ལེན་མ་བས་པར་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་གི་ཟས་ལ་རེག་

པ་སྟེ་ཟས་དེ་དགེ་སློང་གིས་མིད་པར་མི་བའོ། །རུང་ཁང་ལས་གཞན་པ་དགེ་སློང་གི་གནས་རང་བཞིན་གི་

མཚམས་ཀི་ནང་དུ་རེན་པ་བཙོས་པ་བསེག་པ་དང་གསོ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཡོས་བས་པ་དང་། རུང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཁང་ལས་གཞན་པ་དགེ་སློང་གི་གནས་རང་བཞིན་གི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ཞག་ལོན་པ་ཉིན་ཞག་ཕི་མའི་སྐད་ཅིག་

མར་བཞག་པ་མིད་པར་ཡང་མི་བ་དགེ་སློང་གིས་ཟ་བར་མི་བའོ། །མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ཡང་རུང་ཕི་རོལ་ཏུ་ཡང་

རུང་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་རེན་པ་བཙོས་པ་ཡང་ངོ༌། །མིད་པར་མི་བའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །

མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་དགེ་སློང་གིས་བཙོས་པའི་སྐབས་གཉིས་པོ་འདིར་རེན་པ་

བཙོས་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་དགེ་སློང་གིས་བཙོས་པ་དེ་ཡིན་པའོ། །ཏིལ་

དང་འབས་དང་ཤ་སྐམ་པོ་ལ་སོགས་པ་མི་སྙི་བ་རྣམས་ཀི་རེན་པའི་ཚད་ནི་ཕོགས་གཉིས་ནས་སུམ་ཆ་མེ་

དང་འབལ་བའི་བརླན་གིས་སྦངས་པ་ཉིད་ཀི་མདུན་རོལ་ཏུ་རེན་པའི་ཚད་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཕོགས་

གཉིས་ནས་སུམ་ཆ་སྦངས་ན་ནི་དེ་བཙོས་ཀང་རེན་པ་བཙོས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དེ། འགེལ་ཆུང་ལས། འབས་དང་སན་

མ་ལ་སོགས་པ་ས་བ་སུམ་གཉིས་ཚོས་ཤིང་འཇམ་པོ་མུལ་མུལ་པོར་གྱུར་པ་ནི་བཙོས་པའི་ཚད་དུ་ཚུད་དོ་ཞེས་ཕལ་

ཆེར་བས་པ་ཉིད་ན་བས་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་སྙི་བ་རྣམས་ཀི་རེན་པའི་ཚད་ནི་

ཁ་དོག་གྱུར་པའིའོ། །མདུན་རོལ་ཏུ་རེན་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཁ་དོག་གྱུར་ནས་ནི་དེ་བཙོས་ཀང་རེན་པ་བཙོས་

པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །འོ་མ་ལ་སོགས་པ་ཁུ་བ་རྣམས་ཀི་རེན་པའི་ཚད་ནི་ལན་གཉིས་ཁོལ་བར་གྱུར་

པ་ཉིད་ཀིའོ། །མདུན་རོལ་ཏུ་རེན་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ལན་གཉིས་ཁོལ་དུ་ནས་ནི་སླར་བསྐོལ་ཡང་རེན་

པ་བཙོས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །རྒུན་འབྲུམ་ལ་སོགས་པ་མེས་རུང་བར་བས་པ་ནི་མ་བཙོས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ་བཙོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ན་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་མེས་རུང་བ་མི་བ་ཞིང་དགེ་སློང་གིས་མེས་རུང་བ་མི་བ་སྟེ་

མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བཙོས་པའི་ཉེས་བས་དང་དགེ་སློང་གིས་བཙོས་པའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་དེ་ཡང་

མེས་རུང་བ་བས་ན་མེས་རེག་པ་ཙམ་གིས་རེན་པ་བཙོས་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་གི་ཚོས་ཟིན་ལ་ནི་མི་ལྟོས་སོ། །རུང་

ཁང་མ་བཅད་པའི་མཚམས་ཀི་ནང་ནས་སྐྱེས་པའི་ཤིང་ལོན་པའི་འབས་བུ་ཡལ་ག་དང་འབེལ་བ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་

ཏུ་འཕང་བའམ་རུང་ཁང་དུ་འཕང་བ་ན་འབས་བུ་དེ་ཞག་ལོན་པ་ཉིད་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཡིན་ཏེ་ཊིཀ་ལས་ཤིང་ཐོག་ལ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སོགས་པ་རུང་བའི་ས་ན་འདུག་པའི་རུང་བའི་སར་འགྲུབ་པ་ཉིད་དེ་རང་གི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་རྩ་བ་དང་སོང་པོ་

རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ས་ན་འདུག་པ་ལས་སྐྱེ་བ་ལ་རག་ལས་པའི་འབས་བུ་དེ་ནི་ནང་དུ་ཞག་མ་ལོན་པ་

ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་ཞག་ལོན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འཚེད་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་དེ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་འདུག་གམ་

རུང་ཁང་ན་འདུག་ཀང་བཙོ་བར་བ་བའི་རས་ཀི་སྣོད་ནི་རུང་ཁང་མ་ཟད་བཅད་པའི་མཚམས་ནང་གི་ས་ཕོགས་

ན་འདུག་ན་རྒྱུ་དེས་ཀང་མཚམས་ནང་གི་ས་དེར་རས་དེ་བཙོས་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །འཚེད་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་དང་བཙོ་བར་བ་བའི་རས་གཉིས་ཀ་མཚམས་ནང་ན་འདུག་པ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་

དོ། །བཙོ་བར་བ་བའི་རས་དེ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་འདུག་པ་བཙོས་ན་འཚེད་པར་བེད་པའི་མི་དེ་མཚམས་

ཀི་ནང་དེ་ན་འདུག་པ་ཉིད་ཀིས་ནི་རས་དེ་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བཙོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །མེ་མདག་

ནི་སྣོད་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་སྣོད་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

མཚམས་ཀི་ནང་ན་འདུག་པའི་མེ་མདག་གི་སྟེང་དུ་རས་བསེག་པ་ནི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བཙོས་པ་ཉིད་

ཡིན་ནོ་མེ་ལྕེའི་སྟེང་དུ་བསེག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་མེ་ལྕེ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀས་

བཤད་དེ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་མཚམས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་། མེ་ལྕེ་

ལ་བསེག་པ་ནི་ནང་དུ་བཙོས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །མཚམས་ནང་གི་མེ་དེ་ལས་རྩོལ་

བས་ཕིར་ཕྱུང་བ་སྟེ་བོང་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་མེ་ཕིར་ཕྱུང་བ་དང་མེ་མདག་འདྲིལ་ཏམ་མེ་ལྕེ་རླུང་གིས་ཁེར་

ཏེ་མེ་རང་བྱུང་སྟེ་མེ་དེ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་བྱུང་བའམ་རུང་ཁང་དུ་བྱུང་བའི་མེ་དེས་དེར་བཙོས་བ་དག་ནི་

མཚམསཀི་ནང་དུ་བཙོས་པའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་གང་དུ་བཙོས་པའི་གནས་དེ་མི་རུང་བའི་གནས་དེ་ཉིད་མ་

ཡིན་ནོ། །པའི་ཕིར་རོ། །མེ་དེ་དང་པོ་མཚམས་ནང་ནས་བྱུང་མོད་ཀི་མེ་དེས་གནས་གཞན་དུ་བཙོས་པ་ལ་

མཚམས་བཙོས་ཀི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །རུང་ཁང་མ་བཅད་པའི་མཚམས་ནང་གི་ཉེ་འཁོར་ནི་གནས་ཀི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །པས་ཉེ་འཁོར་དུ་ཟས་བཙོས་ན་མཚམས་བཙོས་སུ་འགྱུར་ལ་ཉེ་འཁོར་དུ་ཟས་བཞག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ན་ཡང་ཞག་ལོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཉེ་འཁོར་གི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། འདོམ་གང་སྟེ་རྩིག་པའི་ཕི་རོལ་ཉེ་འཁོར་འདོམ་

གང་ཚུན་ཆད་དུ་ནི་མཚམས་བཙོས་དང་ཞག་ལོན་འབྱུང་ངོ༌། །གལ་ཏེ་རུང་ཁང་བཅད་ན་ནི་ཉེ་འཁོར་འདོམ་གང་

ཡང་རུང་ཁང་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ལུང་ལས། :ནང་མཚམས་124དང་ཕི་རོལ་ཉེ་འཁོར་འདོམ་གང་དང་བཅས་པ་འདི་དགེ་

འདུན་གི་རུང་བའི་ཁང་པར་བགིའོ། །ཞེས་ལས་ཀི་ཆོ་གས་གསུངས་པས་སོ། །རྩིག་པས་བསྐོར་ཏེ་སྟེང་གཡོགས་

མེད་པའི་གནས་ལ་ནི་སྟེང་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་མགོ་བོས་སླེབས་པ་མན་ཆད་དོ། །

གནས་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དེ་མན་ཆད་དུ་མཚམས་བཙོས་དང་ཞག་ལོན་དུ་འགྱུར་ལ་དེ་ཡན་ཆད་དུ་

ནི་མི་འགྱུར་རོ། །སྟེང་གཡོགས་པའི་གནས་ཀི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ཡང་ངོ༌། །གནས་ཉིད་ཡིན་ནོ་སྦྱར་ཏེ་ནང་དེར་

མཚམས་བཙོས་དང་ཞག་ལོན་དུ་འགྱུར་རོ། །འོག་ཁང་རུང་བའི་ཁང་པ་ལགས་པ་ན་དེའི་སྟེང་གི་ཡང་ཐོག་

གཞན་ཡང་རུང་<<ཊི་ལུང་>>བའི་ཁང་པ་དེ་ཉིད་དོ། །ཡིན་ནོ། །འོག་ཁང་དགེ་སློང་དབང་ལ་སྟེང་གི་ཡང་

ཐོག་ཁིམ་པ་དབང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ནའོ། །དགེ་སློང་གི་གནས་སམ་དགེ་འདུན་གི་གནས་སུ་གཞན་ཁིམ་པ་ཁ་དྲག་

པོ་ཞིག་གིས་དབང་བས་ཏེ་ཁིམ་པ་དེ་གནས་པ་ཉིད་ནི་དགེ་སློང་གནས་དེ་ན་གནས་ཀང་ཁིམ་པ་ལས་

གཞན་དགེ་སློང་གི་གནས་ཉིད་མ་ཡིན་པས་གནས་དེར་ཟས་བཙོས་སམ་ཞག་ལོན་པར་བཞག་ཀང་

མཚམས་བཙོས་དང་ཞག་ལོན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ་ཟར་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །གཞུང་འདི་ནི་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དང་མ་

རོགས་པ་ཐུན་མོང་གི་གནས་ལ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དབང་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །འོན་ཀང་ཊིཀ་ལས། དགེ་

སློང་གི་གནས་སམ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གི་གནས་ན་དགེ་ཚུལ་ཙམ་གནས་སུ་ཟིན་ཀང་དགེ་སློང་གི་གནས་ཉིད་

ཡིན་ཏེ་དགེ་ཚུལ་རྣམས་ནི་དགེ་སློང་གི་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །གཞུང་འདིའི་དངོས་ཤུགས་ཀིས་བཅས་

པ་བཞི་བསྟན་ཏོ་ཞེས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ་ལག་ཉར་བླངས་པ་དང༌། ནང་དུ་བཙོས་པ་དང༌། དགེ་

སློང་གིས་བཙོས་པ་དེ་དག་མུ་གེ་མ་བྱུང་བའི་དུས་ཀི་ཕིར་དགག་པ་མཛད་ཅེས་པས་མུ་གེའི་དུས་ཀི་ཕིར་

124  ནང་མཚམས།<<སེར་>>   ནས་མཚམས། <<མ་>>     ནང་འཚངས། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གནང་བ་མཛད་ཅེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ་གསོག་འཇོག་ཏུ་འཇོག་པ་ནི་མུ་གེ་དང་མུ་གེ་མ་ཡིན་པའི་དུས་ཀི་

ཕིར་དགག་པ་མཛད་དེ་གསོག་འཇོག་གི་ཉེས་པ་སྐྱེད་པར་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་བིན་གིས་

བརླབ་པ་དག་ནི་མ་བསྡུས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཏེ་བིན་གིས་བརླབ་པས་གསོག་འཇོག་གི་ཉེས་པ་ཁེགས་

པའི་ཕིར་རོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་ཞག་བདུན་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་གསུངས་

སོ། །ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་ལ་ཟས་གསོག་འཇོག་བས་པའི་སྐྱོ་མ་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་འབགས་པར་གྱུར་པ་

སྟེ་འབར་བར་གྱུར་པ་ནི་ཟས་ཚད་ལོངས་ཀི་ཕེད་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ཟ་ན་ལྟུང་བེད་ཀི་ཕེད་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་

ཉིད་དོ། །

འདི་ནི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། དགེ་སློང་གིས་ལྷུང་བཟེད་དང་ཁ་གཟར་དང་ལྡེ་མིག་རྩོག་པོ་གསོག་འཇོག་

བས་པས་འབགས་པ་ཟ་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་ཟས་ཁམ་དུ་མ་

ལོངས་པས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །ཁའི་དྲི་མ་དང་ཁ་ཟས་ཀི་ཚིག་མ་ཁའི་གསེབ་ཏུ་

ཆགས་པ་ཐུན་འདས་ན་གསོག་འཇོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཁའི་ནང་མ་དག་པ་ཁ་དྲི་མ་ཅན་གིས་བཟའ་བ་ཟོས་པ་

དང༌། བཏུང་བ་འཐུངས་བ་དག་ཀང་ཟས་ཀི་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །འདི་ནི་ལུང་རྣམ་འབེད་

ལས། དགེ་སློང་གིས་ཁ་མ་བཀྲུས་པར་སྐོམ་འཐུངས་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁ་དེའི་ཕི་རོལ་མཆུ་

གཉིས་ནི་ལྕི་བའམ་སས་ཀུན་ནས་དྲུད་དེ་ཆུས་བཤལ་ན་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཁའི་ནང་ནི་

ཆུ་ཁུར་བ་དོའམ་གསུམ་གིས་བཤལ་ནའོ། །དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཁའི་ནང་ནི་ནངས་པར་དང་དྲོ་ཟོས་

པའི་འོག་ཏུ་སོ་ཤིང་ཟོས་ལ་ལན་གསུམ་ཆུས་དག་པར་བཀྲུའོ་ཕི་དྲོ་སྐོམ་འཐུང་ནའང་ཁ་ལན་གསུམ་ཆུས་དག་པར་

བཀྲུའོ། །ལྷུང་བཟེད་ནི་བསམ་པ་ཐག་པས་ལན་གཉིས་སམ་ལན་གསུམ་བཀྲུ་བཤལ་

བས་ན། ལྷུང་བཟེད་ལ་སོར་མོས་སྒ་འབིན་པར་བེད་པ་ན་སྒ་མི་སྙན་ཏེ་སྒ་སྙན་ཅིང་སང་སང་པོ་མ་བྱུང་དུ་ཟིན་

ཡང་དག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ལྷུང་བཟེད་དག་པར་བས་པས་རྩི་ལངས་ཁ་དོག་དྲེགས་པ་ལངས་པ་ལ་ནི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཆུད་ཟ་བ་མ་སངས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་ལ་ཟས་ཀིས་གོས་པའམ་འབགས་པ་མེད་པར་ནི་

<<ཊི་>>ཟ་བར་བ་བ་ལ་ལྷུང་བཟེད་རེག་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་འདག་རས་

བུལ་ཏོག་སམ་ལྕི་བའམ་ལྕི་བ་དང་འདག་རས་ལ་སོགས་ས་གང་ཡང་རུང་བས་ལན་གསུམ་

བཀྲུས་པ་ལ་སྣུམ་པ་ཉིད་ཡོད་ཀང་ངོ༌། །ཉེས་པ་མེད་དོ་ཐ་སྙད་དུ་བ་རིན་མི་ཆོག་པའི་ཕིར་རོ། ། ཞེས་

སོས་ན་ལངས་པ་དེ་ཇི་བ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་ལྷུང་བཟེད་དག་པར་བས་པ་ལ་སྣུམ་བག་གིས་ཚོན་རྩི་ལངས་པ་

བསལ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ་ལྷུང་བཟེད་ལྷན་ཅན་རུང་བ་བླུགས་པས་དེ་ནས་སྣུམ་བག་ཐོན་ཅིང་སྟེང་དུ་ཞག་ཉ་

མིག་ཆགས་ཤིང་འདུག་ན་སྟེང་གི་སྣུམ་བག་ཆགས་པ་བསལ་ཏེ་བཏུང་བར་<<ཊི་ལུང་>>བའོ། །ཞེས་སོས་ན་

འབགས་པར་གྱུར་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཕོགས་གང་དུ་ཟས་ལ་སོགས་པ་འབགས་ན་

འབགས་པའི་ཕོགས་དེ་ཉི་ཚེ་བཀྲུ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ཡིན་གི་རིལ་གིས་བཀྲུ་ནི་མི་དགོས་

སོ། །ཞེས་སོས་ན་སྣོད་སྤད་སྣུམ་ཅན་དེ་སྣུམ་མེད་པར་བ་བའི་ཐབས་གང་ཞེ་ན། བུམ་པ་དང་ལྷུང་བཟེད་ལ་

སོགས་པ་མར་གི་སྣོད་བེད་པ་སྣུམ་ཅན་དག་སྣུམ་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་ཆུའི་རིང་བུ་ཟབ་

མོ་གཏིང་རིང་པོའི་ནང་དུ་དཔང་སྟེ་གཞུག་གོ །

ཡུན་ཇི་སིད་དུ་བཞག་ཅེ་ན། ཉའམ། རུས་སྦལ་ལམ། སྦལ་པའམ། ཆུ་སིན་བིས་པ་

གསོད་དམ། ཉ་ཁི་བ་དག་གིས་སྣུམ་བག་མ་ལུས་པར་ལྡོགས་ཀི་བར་དུ་ཞག་གཉིས་གསུམ་

དུ་བཞག་གོ །བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ར་མ་སྣུམ་ཅན་དག་ཡང་ན་མེར་བསེགས་པས་ཀང་སྣུམ་མེད་པ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ལྡོག་པའམ་བསེགས་པས་སྣུམ་མེད་པར་གྱུར་པ་ནི་ཇི་ལྟར་དག་ཅིང་

གཙང་བར་བ་ཞེ་ན། བཀྲུས་པས་སོ། །དག་ཅིང་གཙང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་གང་གིས་བཀྲུ་ཞེ་ན། འདག་

རས་བུལ་ཏོག་ལ་སོགས་སམ། ལྕི་བས་བཀྲུས་ན་འདག་པ་ཉིད་དོ། །དུ་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་ལན་ཚྭ་ལ་

སོགས་པ་ཆུ་ལ་བཏབ་པ་མ་ཡིན་གི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ལན་ཚྭ་དང་ཁ་རུ་ཚྭ་ལ་སོགས་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཚྭ་ཆུ་རང་གི་བ་བ་བེད་པ་དང༌། འགྱུར་བེད་བ་ཚྭ་ཅན་གི་ཆུ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ་བླ་མ་རྣམས་ནི་

གོས་ཁ་དོག་འགྱུར་བེད་པ་ཚུར་ཀི་ཆུ་རང་གི་བ་བ་སྐྱེད་པ་དང་གཟུགས་བརན་མི་འབྱུང་བ་རོག་ཆུར་གྱུར་

པ་གསོག་འཇོག་བས་པའམ་བིན་ལེན་མ་བས་པར་འཐུང་བ་ནི་ལྟུང་བེད་ཀི་ཕེད་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་ཉིད་

དོ། །ཧུབ་གང་ཡན་ཆད་དུ་ལོངས་པའི་ཚད་དུ་ཆོག་ཅིང་སན་གི་ངོ་བོ་མ་རོགས་པའོ། །གསུམ་པོ་དེ་ནི་ན་བ་དང་

མི་ན་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་མ་ཡིན་པར་བིན་ལེན་བས་ན་མ་བཙགས་པར་ཡང་རུང་བ་ཉིད་

དོ། །ལན་ཚྭ་ཅན་དང་བ་ཚྭ་ཅན་གི་ཆུ་ནི་བཙགས་ན་དུས་མ་ཡིན་པ་དང་བིན་ལེན་མ་བས་པར་བཏུང་དུ་རུང་ཞེས་

འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དེ་མི་འཐད་པར་སེམས་སོ། །ལན་ཚྭའི་ཆུ་དང་འགྱུར་བེད་ཀི་ཆུ་རང་གི་བ་བ་

མི་བེད་པ་རང་རང་གི་བོ་བ་མི་མངོན་པ་དག་ལ་ནི་ཕེད་ཉིད་ཀང་མེད་པ་སྟེ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ཉིད་

དོ། །ལན་ཚྭའི་ཆུ་ནི་ཆུ་དེ་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་ཚོད་མའམ་ཐུག་པ་བཅས་ཏེ་ལན་ཚྭ་གུད་ནས་གདབ་མི་དགོས་ན་ལན་ཚྭ་

ཅན་གི་ཆུར་བརྩིའོ། །ཚད་འདིར་མ་ཕིན་པ་སྔ་དྲོ་དང་ཕི་དྲོ་བིན་ལེན་མ་བས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་

བཤད་དེ་མི་འཐད་པར་སེམས་སོ། །

ཚྭ་ཆུ་འགྱུར་བེད་རོག་ཆུ་གསུམ་གི་ཐ་མ་རོག་ཆུ་ལ་ནི་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་བྱུང་ན་མེད་

པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཕེད་ཉིད་ཀང་མེད་པའོ། །རོག་ཆུ་དེའི་ནང་དུ་ཤིང་ཀེ་ཏ་ཀའི་འབས་བུ་བཅུག་ན་དེས་

ཆུ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པར་འགྱུར་རོ། །སོག་མའི་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པ་འགྱུར་བེད་ཀིས་ཀང་

ངོ་། །ཆུ་རོག་མ་ཅན་གི་ནང་དུ་ཐལ་བ་བཏབ་ནའང་རོག་མ་དྭངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཟན་གིས་ཀང་ངོ་། །ཆུ་

རོག་མ་ཅན་གི་ནང་དུ་ཟན་བཅུག་ནའང་རོག་མ་དྭངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཆུ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པར་བ་བའི་ཕིར་གཞུག་པའི་

ཟན་དེ་མི་འཇིག་པར་བ་བའི་ཕིར་ཆུ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པར་བ་བའི་ཕིར་འཇུག་པའི་ཟན་དེ་སྣུམ་གིས་

བསྐུའོ་འབྱུང་ཁུངས་ཁོན་པའམ་ཆུ་མིག་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་ལན་ཚྭ་ལ་སོགས་པའི་ཟས་བཏབ་པ་མི་

མངོན་པ་ནི་ཡོད་པའི་གངས་ཉིད་མ་ཡིན་པས་བིན་ལེན་བ་མི་དགོས་སོ་དེ་ལས་ལག་ཉ་ལ་སོགས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའི་ཉེས་པ་ཡང་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། འདི་ནི་ལུང་ལས་དགེ་བསྙེན་དག་གིས་ཁོན་

པ་དག་ཏུ་མར་གསར་དང་འབྲུ་མར་དང་ཞོ་ལ་སོགས་པའི་བུམ་པ་དག་འཁྲུ་བར་བེད་པས་ཆུའི་སྟེང་དུ་སྣུམ་གི་ཞག་ཉ་

མིག་ཆགས་པར་གྱུར་ནས་དགེ་སློང་དག་མི་འཐུང་བ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་དེ་དག་གིས་འབགས་པ་ནས་ཟས་ཀི་བ་བ་

བར་མི་རུང་གི་བསལ་ལ་བཏུང་བར་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་སྣུམ་གི་ཞག་དེ་བསལ་ཡང་སྣུམ་གི་བག་ཆགས་ཡོད་མོད་

ཀི་ཡོད་པ་མི་མངོན་ན་བཏུང་དུ་རུང་བ་དེ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཁོན་པ་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་ལན་ཚྭ་དང་ཟན་ལ་

སོགས་པ་བཅུག་པ་ཆུ་ལ་ཁ་ཟས་ཀི་བག་ཆགས་པ་ཡོད་པར་མི་མངོན་ན་ཆུ་དྲངས་པའི་ནང་དུ་བརྩི་སྟེ་ཉེས་མེད་

དོ། །ཟས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ཟར་རུང་བ་མ་ཡིན་པའམ་ཟས་བིན་ལེན་མ་བས་པས་འདྲེས་པར་གྱུར་ན་

དེ་འདྲེས་པའི་ཕོགས་དེ་ཉི་ཚེ་བསལ་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གི་གཞན་ནི་ཟ་བར་བའོ། །ལག་ཉར་བླངས་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་བསལ་ཏོ། །ཟས་ལ་ཁྭའི་མཆུས་རེག་པ་ལ་ནི་རེག་པའི་ཕོགས་དེའི་ཐན་ཀོར་

ཡང་ངོ་། །བསལ་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བཙོག་པ་ཉིད་ཀི་ཉེས་པ་བསལ་ཏོ། །རིལ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་

འབེལ་བ་འོ་མ་ལ་སོགས་པའིི་རྒྱུན་གིས་ལྷུང་བཟེད་ཟས་ཀིས་སྦགས་པ་ལ་རེག་པ་ནི་རིལ་པ་ལ་སོགས་

པ་དེ་ལ་རེག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་རིལ་པ་ལ་སོགས་པའི་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་དག་བཙོག་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་དག་ཁུ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུན་ནི་འཐུར་དུ་འབབ་ཀི་སྟེང་དུ་མི་འགྱུར་གི་འཐུང་ལ་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

མ་བེད་ཅིག་ཅེས་ལུང་ལས་སོ། །ནོར་བ་ནི་བེ་བག་ལ་འཁྲུལ་བ་སྟེ་འབྲུ་མར་གི་བུམ་པ་ལ་ཚོན་རྩིའི་བུམ་པར་ནོར་

བ་ལྟ་བུ་དང་། བརེད་པ་ནི་སྤི་ལ་འཁྲུལ་བ་སྟེ་འབྲུ་མར་གི་བུམ་པ་ལ་བུམ་པ་སྟོང་པར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བ་ལྟ་བུ་

ནང་ན་རས་ཡོད་པ་བརེད་པས་བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་རེག་པས་ཀང་ལག་ཉའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་རེག་པ་ཉིད་

མ་ཡིན་ནོ། །

ནོར་བ་དང་བརེད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ་གནས་ནས་སོས་པ་གེན་དུ་བཏེགས་པ་དེ་

ཆུད་མི་ཟ་བའི་ས་ཕོགས་སུ་བཞག་པའི་ཕིར་རེག་པ་ཡང་ལག་ཉའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་རེག་པ་ཉིད་མ་



  303  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཡིན་ནོ། །ནོར་བ་དང་བརེད་པ་དེ་གཉིས་ཀིས་བཟའ་བ་གནས་སོས་པ་དེ་ཕིར་བཞག་པའི་དོན་དུ་བསྐུར་བ་ཡང་

གནས་ཀི་ཐག་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བར་ཏེ་ཐག་ཉེ་ཤོས་སུ་བསྐུར་བར་བ་སྟེ་གནས་ཀི་ཐག་རིང་བར་བས་ན་དེ་ལ་

རེག་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ནི་ལུང་གསིལ་བུ་ལས། དགེ་སློང་གིས་ཚོན་རྩིའི་བུམ་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་

ནས་འབྲུ་མར་གི་བུམ་པ་བཏེགས་ཏེ་ཁེར་བ་དང་པོ་ཤེས་ནས་འགེང་བཞིན་དུ་བོར་ཏེ་ཆག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་

སྩལ་པ་སྐས་ལ་འཛེག་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ཙམ་འཛེགས་ལ་མང་དུ་ལུས་ན་སླར་བབས་ལ་གནས་བདེ་བར་ཞོག་ཅིག་མང་

དུ་འཛེགས་ན་སྟེང་དུ་འཇོག་ལ་གནས་བདེ་བར་མ་འགེལ་བར་ཞོག་ཅིག་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཟོ་ཞིག །ཅེས་གསུངས་

སོ། །ཕམ་པ་མ་བྱུང་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་འདུལ་བ་ལ་མ་མོས་ཤིང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕམ་པ་མ་

བྱུང་ཡང་ལྷག་མ་དང་ལྟུང་བེད་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྷོད་ཅིང༌། གཡེལ་བས་ལག་ཉར་བླངས་པ་ཉིད་དང་

བིན་ལེན་བླངས་པ་ཉིད་ནི་མི་གཡེལ་བའི་ལག་ཉ་དང་བིན་ལེན་མ་ཡིན་ནོ། །གཡེལ་བས་ལག་ཉར་

བླངས་པ་དེ་དགེ་སློང་གཞན་གིས་བཟའ་རུང་ལ་གཡེལ་བས་བིན་ལེན་བླངས་པ་དེས་དགེ་སློང་གཞན་གི་བིན་ལེན་

གོ་མི་ཆོད་པའོ། །

བིན་ལེན་སྟོབ་པར་འོས་པ་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཟས་དེ་འབེལ་བ་མ་བལ་

བའི་བར་དུ་ནི་དགེ་སློང་གིས་ཟས་ལ་རེག་ཅིང་ཟས་བླང་བ་ཡང་ལག་ཉར་བླངས་པ་མ་ཡིན་ལ་བིན་ལེན་བས་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །བིན་ལེན་སྟོབ་པར་འོས་པའི་གང་ཟག་དེས་ཟས་སམ་ཟས་ཀི་སྣོད་ལ་ལག་པས་རེག་པར་མ་

ཟད་ཀི་དེས་བཟུང་བའི་ཐག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཟས་སུ་འབེལ་བ་ཉིད་ནི་ཟས་དང་འབེལ་བ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །སོམ་པས་མཉམ་པ་ལྟ་བ་ཐ་མི་དད་པ་མཚན་མཐུན་པ་དག་གི་གསོག་

འཇོག་བས་པ་དང་། བིན་ལེན་བས་པ་དང༌། ལག་ཉར་བླངས་པ་དག་ནི་གཅིག་པ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་བིན་ལེན་བས་པ་ནི་སོམ་པས་མཉམ་ཞིང་ལྟ་བ་མཐུན་པའི་དགེ་སློང་ཀུན་གིས་

ཟར་རུང་ལ་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་གསོག་འཇོག་བས་པའམ་ལག་ཉར་བླངས་པ་ནི་སོམ་པས་མཉམ་ཞིང་ལྟ་བ་མཐུན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའི་དགེ་སློང་ཀུན་གིས་ཟར་མི་རུང་ངོ༌། །དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀང་གསོག་

འཇོག་དང་བིན་ལེན་གི་ཆོ་ག་ཕན་ཚུན་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སོམ་པ་མི་མཉམ་ཡང་སོམ་པ་མཆོག་དང་

མཆོག་མ་ཡིན་པར་རོ། །གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་བིན་ལེན་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་གཅིག་

པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དགེ་སློང་རང་བཞིན་གནས་པས་བིན་ལེན་བས་པ་ནི་དགེ་སློང་བསླབ་པ་བིན་པས་ཟར་རུང་

ལ་དགེ་སློང་རང་བཞིན་གནས་པས་གསོག་འཇོག་བས་པ་དང་ལག་ཉར་བླངས་པ་ནི་དགེ་སློང་བསླབ་པ་བིན་པས་

ཀང་ཟར་མི་རུང་ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་མ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་དགེ་སློང་མ་བསླབ་པ་བིན་པ་དང་དགེ་

སློབ་མ་དང་གསུམ་པོ་སྔ་མ་སྔ་མའི་སོམ་པ་མཆོག་ཡིན་ལ་ཕི་མ་ཕི་མའི་སོམ་པ་མཆོག་མ་ཡིན་པས་སྔ་མ་སྔ་མས་

བིན་ལེན་བས་པ་ནི་ཕི་མ་ཕི་མས་ཟར་རུང་ལ་སྔ་མ་སྔ་མས་གསོག་འཇོག་བས་པ་ནི་ཕི་མ་ཕི་མས་ཟར་མི་རུང་ངོ་

དགེ་སློང་མ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་ལག་ཉར་བླངས་པ་ཡང་དགེ་སློང་མ་བསླབ་པ་བིན་པས་ཟར་མི་རུང་བའོ་

མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པར་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་དངོས་སུ་སོས་པས་མཆོག་མ་ཡིན་པ་དང་མཆོག་ཏུ་ནི་

གཅིག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་དགེ་སློབ་མས་བིན་ལེན་བླངས་ན་དེས་དགེ་སློང་མའི་བིན་ལེན་

གི་གོ་མི་ཆོད་ཅིང་དགེ་སློབ་མས་གསོག་འཇོག་ཏུ་བཞག་པ་ཡང་དགེ་སློང་མས་ཟར་རུང་བ་ལྟ་བུའོ། །སོམ་པས་

མཉམ་ཞིང་ལྟ་བ་ཐ་མི་དད་ཀང་སྐྱེས་པ་དགེ་སློང་ཕ་དང་བུད་མེད་དགེ་སློང་མ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་ལག་ཉ་

ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ཁིམ་པ་དང་འདྲའོ། །

ཊིཀ་ལས། དཔེར་ན་ཁིམ་པས་ལག་ཉར་བས་པ་དང་བིན་ལེན་བས་པ་དང་གསོག་འཇོག་བས་པ་དགེ་སློང་

གིས་ལག་ཉར་བླངས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་གིས་ལག་ཉར་བླངས་པ་དང་གསོག་འཇོག་

བས་པ་དགེ་སློང་མས་ཟར་རུང་ལ་དགེ་སློང་གིས་བིན་ལེན་བས་པ་དེས་དགེ་སློང་མའི་བིན་ལེན་གི་གོ་མི་ཆོད་

དོ། །དགེ་སློང་མས་ལག་ཉ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་བས་པ་ཡང་དགེ་སློང་གི་ལག་ཉ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་མ་ཡིན་ནོ་

མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པར་རོ། །ཞེས་སོས་ཀང་དགེ་སློང་གིས་གསོག་འཇོག་དང་བིན་ལེན་བས་པ་དགེ་སློབ་

མའི་གསོག་འཇོག་དང་བིན་ལེན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །དགེ་ཚུལ་དབང་བ་དག་གི་བཟའ་བར་བ་བ་ལ་དགེ་སློང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གིས་རེག་པ་ནས་ནོམ་པ་དང་ཉུག་པ་དང་སྦེད་པའི་བར་ལ་དགེ་སློང་ལ་ཉེས་པར་མི་125འགྱུར་

རམ་འགྱུར་བ་ནི་དགེ་ཚུལ་གིས་ཟས་གང་ལ་རེག་ཀང་ལག་ཉའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཏེ་དགེ་

ཚུལ་ཕ་མ་དབང་བའི་བཟའ་བ་ལ་དགེ་སློང་ཕ་མས་རེག་པ་ལ་ལག་ཉའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གསོག་འཇོག་བས་པ་

དང་ལག་ཉར་བླངས་པ་ལ་སོགས་པའི་རས་དེ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་བིན་ལ་ཕིས་བླང་ངོ་སྙམ་པ་ལྟོས་པ་

དང་བཅས་པས་བིན་པ་ནི་བཏང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་མ་བཏང་བའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་ལྟོས་བཅས་སུ་བིན་པས་ནི་གསོག་འཇོག་དང་ལག་ཉ་ལ་སོགས་མི་འཇིག་གོ་ཞེས་པའོ། །ཚིག་འོག་མའི་

ཊིཀ་ལས། གསོག་འཇོག་བས་པ་དང་ལག་ཉར་བླངས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་གཞན་ལ་བཏང་

ན་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏེ་དེའི་ཕིར་དེ་ཟོས་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

གསོག་འཇོག་བས་པ་དང་ལག་ཉར་བླངས་པ་ལ་སོགས་པའི་རས་དེ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་

པ་མེད་པར་བཏང་བ་ལ་ཕིས་བློ་ལོག་སྟེ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་སེམས་ཀིས་ཕིར་བླངས་པ་ཉིད་

ནི་བིན་ལེན་བས་ཏེ་ཟོས་ན་ཉེས་པ་ཕེད་ཉིད་དོ། །འདི་ནི་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་ཡིན་གི་གསོག་འཇོག་དང་ལག་

ཉ་ལ་སོགས་ཟོས་པའི་ཉེས་པ་སྐྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ལྟོས་པ་མེད་པར་གཏོང་བ་ན་གསོག་འཇོག་དང་ལག་ཉ་ལ་སོགས་

པ་ཞིག་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །དེ་བླངས་ན་ཉེས་པ་ཕེད་སྐྱེད་པ་དེའི་ཕིར་སྔར་ལྟོས་པ་མེད་པར་བཏང་བ་

དེ་བཟའ་བའི་ཕིར་བླང་བར་མི་བའོ། །གསོག་འཇོག་བས་པ་དང་ལག་ཉར་བླངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཟས་དེ་

བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་གཏོང་བ་ན་དགེ་སློང་ལ་སླར་བིན་ན་ནི་སྔར་གིས་སྔར་བཏང་བའི་ཟས་དེ་

ཡིན་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་ཕིར་མི་བླང་ངོ་། །མི་ཤེས་ན་ནི་བླངས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་

བསྟན་ཏེ་ཊིཀ་ལས་དངོས་སུ་བཤད་དོ། །ཞིང་གི་ཐོག་ཤས་ནོད་པ་དང་ཐོག་ཤས་མནོས་པ་དེ་བང་126བ་ལ་

125  + <<རང་(ཀ་༦༠༩)>><<ཆུང་(ཀ་༣༨༩)>><<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>> - <<རྩ་བཞི་

>><<ཊིཀ་(ཁ་༡༦༥)>><<སེར་>><<རིན་(ཀ་༤༡༦)>>

126  བང་། <<ཊིཀ་(ཁ་༡༦༧)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>བདེ། <<མ་>><<སེར་>>        
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོགས་པ་དག་ཏུ་བྲུབ་པའི་ཕིར་འབས་ལ་སོགས་པ་ལ་དགེ་སློང་གིས་རེག་པ་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་

ན། ཆུད་ཟ་བའི་རྐེན་བྱུང་བའམ་འགྲུབ་པར་བེད་པ་གཞན་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་ན་

རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ལག་ཉར་བླངས་པའི་ཉེས་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

བཟའ་བར་བ་བ་བཀལ་བའི་ཤིང་འབས་ལ་སོགས་པས་ཤིང་རྟ་ལ་ནི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་ན་ཞེས་

གོང་དུ་སྙེགས་ཏེ་ཤིང་རྟ་ཟས་དང་བཅས་པ་ལ་རེག་ཏུ་གནང་ཡང༌། ཁ་ལོ་པའི་སྟན་འབའ་ཞིག་ནི་རེག་ཏུ་གནང་

བ་ལ་མ་གཏོགས་པ་ཉིད་དོ། །ཊིཀ་ལས། ཁ་ལོ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྟན་ལ་ནི་རྐེན་ཡོད་ཀང་རེག་པར་མི་བ་སྟེ་

དེ་ལ་དགེ་སློང་གིས་གདོས་127པར་གྱུར་ན་ཤིང་རྟ་ཡིན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་

ལས། རྐེན་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་བཟའ་བ་བཀལ་བའི་ཤིང་རྟའི་ཁ་ལོ་པའི་སྟན་ཉིད་ལ་དགེ་སློང་གིས་རེག་པ་ནི་ལག་ཉར་

བླངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཏེ་དེ་གཉིས་ནི་ཊིཀ་ལྟར་གཟུང་ངོ༌། །འབས་ལ་སོགས་པས་གང་བའི་ཤིང་རྟ་ལ་

ཡང་ངོ་། །ཁ་ལོ་པའི་སྟན་མ་གཏོགས་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་མི་རེག་ཏུ་མི་རུང་བའི་རྐེན་དེ་

ལྟ་བུ་དག་ཡོད་ན་ཞེས་གོང་དུ་སྙེགས་ཏེ་ཤིང་རྟ་ཟས་དང་བཅས་པ་ལ་རེག་ཏུ་གནང་ཡང་ཁ་ལོ་པའི་སྟན་ལ་རེག་པར་

མི་བའོ། །ཟས་ཀིས་སྟོངས་པའི་ཤིང་རྟ་ནད་པ་ཞོན་པ་སྟེ་ནད་པ་བསྐྱོན་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཁ་ལོ་པའི་སྟན་མ་

གཏོགས་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་མི་རེག་ཏུ་མི་རུང་བའི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་ན་ཞེས་གོང་དུ་

སྙེགས་ཏེ་ཤིང་རྟ་ལ་རེག་ཏུ་རུང་ཡང་ཁ་ལོ་པའི་སྟན་ནི་རེག་ཏུ་གནང་བ་ལ་མ་གཏོགས་པ་ཉིད་དོ། །

བཟའ་བ་བཅུག་པའི་གྲུ་དང་འབས་ལ་སོགས་པས་གང་བའི་གྲུ་དང་ནད་པ་དང་མི་ན་བ་བཞུགས་པའི་གྲུ་

ལ་ནི་དགེ་སློང་གིས་མི་རེག་ཏུ་མི་རུང་བའི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་ན་ཞེས་གོང་དུ་སྙེགས་ཏེ་གྲུ་ཟས་དང་བཅས་པ་

ལ་རེག་ཏུ་གནང་ཡང་རུ་སྐྱ་མ་གཏོགས་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ་རུ་སྐྱ་ནི་གྲུ་སད་ཀི་སྐྱ་བ་ཆེན་པོའོ་ཞེས་

པའོ། །རུ་སྐྱ་དེ་ལག་ཏུ་འཛིན་པའི་སྟན་ཡང་ངོ༌། །མ་གཏོགས་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་རེག་ཏུ་

127  གདོས། <<མཆན་བཞི་>>བརོས། <<ཊིཀ་(ཁ་༡༦༨)>>      གདོམ། <<མ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གནང་བ་ལ་མ་གཏོགས་པ་ཉིད་དོ། །རུ་སྐྱ་དང་རུ་སྐྱ་འཛིན་པའི་སྟན་ལ་ནི་རྐེན་ཡོད་ཀང་རེག་པར་མི་བ་སྟེ་དེ་དག་ལ་

དགེ་སློང་གིས་གདོས་པར་གྱུར་ན་གྲུ་ཡན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་འདུན་གི་དང་གང་ཟག་གི་སན་བུ་

རམ་གི་ཁུ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་བསྐོལ་བས་གེན་དུ་ལུད་པ་ན་བསྐྱམ་པ་དང༌། ཊིཀ་ལས། གནས་ནས་

ཕིར་དབྱུང་བ་ཞེས་པས་བུ་རམ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཁ་དབི་བའི་ཕིར་སྣོད་ནས་ཕིར་དབྱུང་བ་དང་གནས་ནས་སྒིད་

པོའི་སྟེང་དུ་དབྱུང་བའོ། །ཞེས་ཀང་གསུང་ངོ་། །གཟར་བུའི་འཕར་བ་ལས་དང༌། སྒིད་པོའི་སྟེང་ནས་གཤོང་

དུ་དབོག་པ་དག་གི་ཆེད་དུ་དགེ་སློང་གིས་རེག་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །མི་རུང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྔ་མར་

སྦྱར་ཏེ་དེ་དག་ནི་རས་ཆུད་མི་ཟོས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་བསྐྱམ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་དང་པོ་ཉིད་ནས་བའམ་

ཞེ་ན། དང་པོར་ཤིང་དབི་བ་དང༌། མེ་གསད་པ་དང༌། གོས་ཀི་ཐུ་བ་ལ་སོགས་པས་

རླུང་གཡབ་པས་འབད་པར་བའོ། །འོན་ཀང་ཞི་བར་མ་གྱུར་ན་གཟོད་བསྐྱམ་པ་ལ་སོགས་པས་རེག་

པར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་ལམ་རྒྱགས་དེ་ཁུར་ཚ་བ་དགེ་ཚུལ་ཆུང་ངུ་ཆུང་ངུ་ལྟ་བུས་ཁུར་ན་དེས་ཆུ་ཀླུང་ལ་མ་ཐར་

ན་ཆུ་ཀླུང་རྒལ་བའི་ཕིར་རམ་དགེ་སློང་རང་གིས་ལམ་རྒྱགས་བསྐུར་དུ་རུང་སྟེ་འགོ་བར་ཆས་པའི་དགེ་

སློང་རང་ཉིད་འདུག་པའི་གནས་དེ་ལས་གཞན་ཞིག་ན་ཁུར་ཚ་བ་ཡོད་ན་ཁུར་ཚ་བ་དེའི་གན་དུ་མ་སླེབས་ཀི་བར་དུ་

དགེ་སློང་རང་ཉིད་ཀིས་ལམ་རྒྱགས་ཁུར་རུང་ངོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕིར་ཁུར་ཚ་བ་ཡོད་ན་དེའི་རེས་བསྙག་

པའི་ཕིར་ལག་ཉར་བླངས་པའི་ལམ་རྒྱགས་ཁེར་དུ་རུང་ཞིང་ཟར་རུང་སྟེ། གང་གི་ཚེ་ཁུར་དུ་

རུང་ཞེ་ན། བརྒལ་བ་དང་བསྙག་པ་དེར་དགེ་སློང་གིས་འཁུར་ན་ཁུར་དེ་ལ་ཐག་པ་གཏགས་ཏེ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་

པས་ཐག་པ་ནས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་མ་འབོར་རམ་ན་ལག་ཉར་བླངས་ཏེ་རང་གི་ཁུར་དུ་རུང་

ངོ་། །ལམ་རྒྱགས་གཞན་མེད་ན་ལག་ཉར་བླངས་པ་ཟ་བར་བའོ། །

ལམ་རྒྱགས་དེ་འཁུར་བའི་ཁུར་ཚ་བ་གཞན་མེད་ན་སྦྱིན་བདག་ལ་ཁོད་ཀིས་བསྐུར་དུ་ཅི་གནང་

ཞེས་སྦྱིན་བདག་སྤོ་བ་སྐྱེད་པར་བའོ། །སྦྱིན་བདག་ལ་བཅོལ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ་ཁུར་ཁེར་བ་མེད་ཅིང་

བདག་འགོ་བའི་ཆེད་སེ་སྣོད་གསུམ་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་མི་འགོར་མི་རུང་ན་དགེ་སློང་རང་གིས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོ། །ལམ་རྒྱགས་བསྐུར་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་རང་གིས་འཁུར་བའི་ལམ་རྒྱགས་དེ་ཉིད་ལས་བསྙེན་པར་མ་

རོགས་པའི་སྐལ་བ་སྦྱིན་པས་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པའི་སྐལ་བ་དང་བརེ་ཞིང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པའི་སྐལ་

བ་དེ་བླང་སྟེ་བཟའ་བ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། རང་གིས་ཁེར་བའི་ཟས་དེ་ཟར་མི་རུང་བའི་ཕིར་

མགོན་པོ་གཞན་ལ་ཟས་ཉི་རིམ་གིས་ཀང་བརེ་སྟེ་ཟའོ། །ཞེས་སོ། །ལུང་ལས། བདག་ཉིད་ཀིས་ཁེར་བ་དེ་ཁིམ་པ་དང་

རེས་ལ་ཟོ་ཞིག་དེས་ཏེ་དེ་ལ་མེད་ན་སྐལ་བ་གཉིས་སུ་ཆོད་ལ་གཅིག་ཁིམ་པ་ལ་བིན་ཏོ་དེས་ཁེར་ན་ནི་དེའི་སྐལ་བ་

སླར་སློང་སྟེ་ཟོ་ཞིག་བདག་གི་སྐལ་བ་ནི་དེ་ལ་བིན་ཅིག །ཅེས་གསུངས་ཤིང་ཊིཀ་ལས་ཀང་དོན་དེ་བཤད་དོ། །རང་

གིས་ཁེར་བ་དེ་ཉིད་ལས་བརེ་ཞིང་བླང་བ་དེ་ཡང་མ་གྲུབ་ན་རང་གིས་ལམ་རྒྱགས་ཁེར་བ་དེ་ཡང་ཟ་བར་

བ་བ་ཉིད་དོ། །ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་འབོག་དགོན་པར་ཕིན་པ་ལྟ་བུ་ལ་བིན་ལེན་སྟོབ་པའི་མི་གཞན་མེད་

ན་བིན་ལེན་མ་བས་པ་ལག་ཉར་བླངས་པ་དེ་ཟ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་རང་གིས་ལམ་

རྒྱགས་ཁེར་ཏེ་ལག་ཉར་བླངས་པ་དེའམ་རང་གིས་ཁེར་བ་དེ་ལས་གཞན་ལག་ཉར་མ་བླངས་པ་ཡང་

ངོ་། །བིན་ལེན་མ་བས་པར་ཡང་ཟ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ལག་ཉར་བླངས་པ་དང་བིན་ལེན་མ་བས་པ་དེ་གཉིས་གང་

གིས་ཟ་བར་བ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་སྔར་ཉིན་གཅིག་ཟན་བཅད་པར་བས་པའི་ཟ་བར་བ་བའོ། །ཉི་མ་གང་ལ་ཇི་

ཙམ་ཟ་ཞེ་ན། སྔར་ཉིན་གཅིག་ཟན་བཅད་ནས་ཕིས་དེ་ཉི་མ་དང་པོ་ལ་སར་གང་ངོ་། །

སར་གང་ཞེས་བ་བ་ནི་ལག་པ་ཁ་ཕུབ་པའི་སོར་མོ་སྒུར་པོར་བཀམ་པ་དག་གིས་ཕེ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ཙམ་

གཟུང་བར་ནུས་པ་ནི་སར་གང་ངོ་། །ཉི་མ་གཉིས་པ་ལ་སར་བ་ནི་དོ་ཟའོ། །ཉི་མ་གསུམ་པ་ལ་ནི་ཇི་

ཙམ་གིས་ཆོག་པ་ཟའོ། །དགེ་སློང་ཟན་ཆད་པས་རྒུན་འབྲུམ་ལ་སོགས་པ་ཤིང་ཐོག་མེ་ལ་སོགས་པ་

རུང་བར་མ་བས་པ་དང་། བིན་ལེན་མ་བས་པ་དང༌། ལག་ཉར་བླངས་པ་དག་ཀང་

དུས་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཟ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །དེ་དག་སུའི་བཟའ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་སློང་ཟན་མེད་པ་

ཤིན་ཏུ་བཀེས་པ་ཉིད་ན་ཟན་མེད་པའིའོ། །ཅི་<<ཊི་>>གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། ཤིན་ཏུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཀེས་པས་སོག་ལ་བབ་ལ་ཐུག་པ་ཉིད་ནའོ། །དགེ་སློང་ཟན་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་བཀེས་པ་ཉིད་ན་རྩ་བ་གོ་མ་ལ་

སོགས་པ་དག་ཀང་ངོ་། །དགེ་སློང་ཟན་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་བཀེས་པ་ཉིད་ན་རང་གིས་ཀང་ཤིང་<<ཊི་

>>ཐོག་ལ་སོགས་པ་བཏོག་པ་ཉིད་དང༌། རྩ་<<ཊི་>>བ་ལ་སོགས་པ་དབྱུང་བ་ཉིད་དང༌། བཙོ་

<<ཊི་>>བར་བ་བ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་ཀང་ངོ་། །བར་རུང་ལ་གཞན་བེད་དུ་འཇུག་ཀང་རུང་

ངོ་། །དགེ་སློང་ཟན་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་བཀེས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་བིན་ལེན་མ་བསྟབས་པ་དང༌། རུང་བར་མ་

བས་པ་དང༌། དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་རྐེན་དབང་གིས་ཟར་རུང་བར་བ་བ་

དག་ལ་རྩོམ་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་རྩོམ་འདོད་པ་ན། བང་གི་སྒ་མི་སྙན་དག་ན་<<ཊི་>>བདག་གི་

ཞེའམ་གཞན་གི་ཞེས་བེ་བག་ཏུ་རྟོག་པ་མེད་པ་གགས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་བུའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་བའོ། །

བང་གི་སྒ་མི་སྙན་པའི་ཁ་ཟས་བདག་པོ་མེད་པ་ཡིན་པར་བསམས་ལ་ཟའོ། །ལག་པ་བསྙལ་བ་ཞེས་

བ་བ་ནི་ལག་པ་བཀྲུས་པའོ་དང་ཤིང་གིའམ་སྔོའི་འདབ་མ་དག་ཡོད་ན་ལག་པའི་ཁོར་བའམ་འདབ་མའི་ནང་

ནས་ཆུ་བཏུང་བར་བའི་བ་སྐྱོགས་ཞེས་མིང་བཏགས་པའི་བུམ་བུའམ་རིལ་བ་སྤི་བླུག་ཁ་བཟློག་པ་ཉིད་ཀིས་

སྐོམ་མི་བཏུང་ངོ་སྐྱོགས་ཞེས་འདིར་སོས་པ་ནི་བུམ་བུའི་མིང་སྟེ། སྐབས་འདིའི་ལུང་གསིལ་བུ་ལས། བུམ་བུའི་

ནང་ནས་ཆུ་མ་མཐུངས་ཤིག །ཅེས་བཤད་དོ། །འོད་ལྡན་ལས། ཁར་རིལ་བ་སྤི་བླུག་བཟློག་ནས་བཏུང་བར་མི་

བའོ། །ཞེས་སོ། །ཊིཀ་ལས། སྐྱོགས། ཞེས་སོས་ལ། འོད་ལྡན་ལས། བ་མ་བུམ། ཞེས་སོ། །

ལུང་ལས་ཆུ་ཉུང་བས་ལག་པ་བསྙལ་བ་མེད་ཅིང་འདབ་མ་དག་མེད་ན་ནི་ཅི་གཞན་དག་གིས་མཐོང་ན་

མ་དད་པར་མི་འགྱུར་བ་ཕོགས་དབེན་པར་གཞན་གིས་མ་མཐོང་བར་བའོ། །མ་བསྒིབས་པར་ཁར་རིལ་བ་སྤི་

བླུག་བཟློག་ནས་ཆུ་བཏུང་བར་མི་བའོ་ཞེས་འོད་ལྡན་ལས་གསུངས་ལ་དོན་དེ་ལྟར་ལུང་ལས་ཀང་གསུངས་པས་མི་

བའོ། །འཕགས་པའི་རེས་སུ་འབང་བས་འཇིག་རྟེན་པའི་མདུན་དུ་རིལ་བ་སྤི་བླུག་དག་ཁ་ལ་བཟློག་སྟེ་གཏད་ནས་

ཆུ་མི་བཏུང་ཞེས་སུམ་བརྒྱ་པའོ། །ཊིཀ་ལས་སྐྱོགས་དེ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་ལས་བུམ་བུ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེ་ཆུ་དང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཞེས་པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་ཆུ་ལེན་ན་ཡང་<<ཊི་>>ཁ་མ་བཅད་པ་ཉིད་དུ་མི་

བཞག་གོ །སྐྱོགས་དེའི་ཞེས་པ་ནི་ལུང་ལས་བུམ་བུ་ཞེས་གསུངས་པ་སྟེ་དེའི་ཁ་གབ་ནི་རྣམ་པ་

གསུམ་སྟེ། ཤིང་ལས་བས་པ་དང༌། རོ་ལས་བས་པ་དང༌། ས་ལས་བས་པའོ། །གང་དུ་

བཞག་པའི་སྐྱོགས་གཞི་ཤིང་ལས་བས་པའམ་རོ་ལས་བས་པ་བཅང་བར་བའོ། །གཞན་

དག་ན་རེ། ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་སྣོད་ཉིད་དུ་<<ཊི་>>སྤོད་པ་ན་བིན་ལེན་དགོས་ཀང་འདབ་མ་དག་སྣོད་ཉིད་དུ་

སྤོད་པ་ན་བིན་ལེན་མ་བས་པ་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་འཆད་ཀང་རང་ལུགས་ནི་འདབ་མ་དག་ཟས་ཉིད་དུ་སྤོད་

པ་ན་བིན་ལེན་དགོས་ཀང་འདབ་མ་དག་ཟས་ཀི་སྣོད་སེར་ཉིད་དུ་སྤོད་པ་ནི་བིན་ལེན་མ་བས་

པ་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །འདབ་མ་དག་སྣོད་ཉིད་དུ་སྤོད་པ་འདི་ལ་འདབ་མ་བརྔས་པ་དང་མ་

བརྔས་པའི་ནང་དུ་ཟས་བླུགས་པ་དག་ནི་བིན་ལེན་བསྟབ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཁད་པར་མེད་དོ། །བརྔས་པ་

དང་སྣོད་གཞན་མེད་ན་འདབ་མ་མ་བརྔས་པ་དག་སེར་དུ་སྤད་དོ། །གཞན་ཡོད་ན་ནི་དེ་ལྟར་མི་བ་སྟེ་

ཤིང་ལོན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་འབེལ་བའི་འདབ་མས་སྐོམ་འཐུང་བ་ལ་སོགས་བེད་ན་བཞད་གད་དུ་འགྱུར་བས་མི་

<<ཊིཀ་>>བའོ། །གསོག་འཇོག་གི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ བིན་ལེན་བས་ཟིན་པའི་ཟས་གཞན་དང་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་བིན་ལེན་སྟོབ་པ་པོ་དང་དེ་

གཉིས་ཀ་མེད་པ་ལ་གདུགས་ཚོད་མི་ཡོལ་བའི་དུས་ཀིས་ཀང་མི་ཐུབ་ན་སྦྱིན་བདག་གི་བསམ་པ་ཐག་

པས་བཏང་བའི་ཟས་དེ་ནམ་བིན་ལེན་མ་བས་པར་དགེ་སློང་རང་གིས་བླངས་ཏེ་བང་གི་སྒ་མི་སྙན་པའི་

དུས་སུ་བིན་གིས་བརླབ་ཅིང་བཟའ་བར་བའོ། །ཉེས་པ་མེད་དོ། །གཞན་དང་བིན་ལེན་སྟོབ་པ་དང་དེ་གཉིས་

གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ཡོད་ན་ནི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀའོ། །བིན་ལེན་གི་མཚན་ཉིད་སྨ་བར་

འདོད་ནས་ལེན་པ་པོ་དེས་མངོན་སུམ་དྲངས་ཐད་ནས་བླངས་ན་བིན་ལེན་ཡིན་གི་གོའམ་རྒྱབ་ནས་བླངས་པ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །དུ་ལེན་པ་པོ་དང་སྟོབ་པ་པོ་མཚམས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ་མཚམས་གཅིག་ཉིད་ཀི་ནང་ན་གནས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པའི་དགེ་སློང་གིས་བླངས་ན་བིན་ལེན་ཡིན་གི་སོ་འཕར་ལ་སོགས་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ནས་

བླངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དུ་ཐོབ་པའི་ཕོགས་ནི་ཟས་ལེན་པ་པོ་དེ་ཟས་སྟོབ་པ་པོ་བས་ཁྲུ་གང་དུ་ལོངས་པས་

དམའ་བ་ན་འདུག་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་ཟས་ལེན་པ་པོ་དེ་ཐོབ་པའི་ཕོགས་ན་གནས་པས་འི་དགེ་སློང་གིས་

བླངས་ན་བིན་ལེན་ཡིན་གི་ཁང་སྟེང་ལ་སོགས་པ་ན་འདུག་པ་ལས་འོག་ནས་འདུག་པའི་དགེ་སློང་གིས་བླངས་པ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །ལེན་པ་པོའི་ལག་པ་གཉིས་བཀན་པས་ལེན་པ་པོའི་ལུས་ལག་པ་ལ་སོགས་པར་མནོས་སམ་

ལུས་དེ་དང་འབེལ་བ་ལག་པ་དང་འབེལ་བའི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་བར་དེ་ཡན་ཆད་དུ་ལེན་པ་པོའི་རྣམ་

བཞག་བསྟན་ནས། ད་ནི་སྟོབ་པ་པོའི་རྣམ་བཞག་སྟོན་ཏེ་དེའང་ཟས་དེ་གེན་དུ་འདེག་ནུས་པ་དགེ་ཚུལ་ལ་

སོགས་པ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་སྤེའུ་ཅང་ཤེས་ལ་སོགས་པ་མི་མ་ཡིན་པ་ལས་ཀང་བསམ་པ་

སྦྱིན་པར་འདོད་པས་བིན་པ་མནོས་པ་ནི་བིན་ལེན་ཡིན་གི་སྦྱིན་པར་མི་འདོད་པས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་རང་དབང་

མེད་པས་སྦྱིན་པར་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ་ཟས་སྟོབ་པ་པོའི་ཡན་ལག་གིས་ཏེ་ལག་པས་སམ་

ལག་པ་དེ་དང་འབེལ་བ་གཟར་བུ་ལ་སོགས་བས་བིན་པ་མནོས་པ་སྟེ་བླངས་པ་ནི་བིན་ལེན་

ནོ། །

ལུང་མ་མོ་ལས། རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དང་མཐུ་ཆེན་པོའི་དགེ་སློང་དག་སོད་པ་ཅན་གི་ལོངས་དེར་བསོད་

སྙོམས་ཀི་ཕིར་དོང་བ་དང་དེ་དག་ལ་སོད་པ་ཅན་གི་མི་རྣམས་ཀིས་རང་བཞིན་ལག་ནས་བིན་ལེན་མི་བེད་པར་

མདུན་དུ་དོར་བར་བེད་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་བོར་བ་དང་བིན་ལེན་བས་པས་ཏེ་འདི་ནི་ཡུལ་ཕོགས་རུང་བ་ཞེས་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས། སད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་ཡོད་དེ་དེ་དག་མ་ལ་ཡང་

ཉལ་པོ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ལས། སད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་གི་མི་དག་ཡོད་དེ་

དེ་དག་མ་དང་ཕ་ཡང་སོད་པར་བེད་ཕུ་ནུ་དང་བུ་སིང་ཡང་སོད་པར་བེད་དེ་དགེ་སློང་གང་དེར་འགོ་བ་དེས་དཀིལ་

འཁོར་བས་ཏེ་འདིར་ཞོག་ཅིག་ཅེས་བརོད་པར་བ་ཞིང་དེ་དག་གིས་དེར་གང་བཞག་པ་དེ་བིན་ལེན་བས་པར་བརོད་

པར་བ་ཞིང་བང་གི་སྒ་མི་སྙན་གི་དུས་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་བཟའ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིར་བསྡུས་པ་ནི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཡུལ་གི་མི་རྣམས་རང་གི་ཡུལ་ན་སད་པར་བ་བ་ཉིད་སོད་པའི་ཡུལ་ཡིན་ན། དེའི་ལུས་སམ་ལུས་དང་

འབེལ་བར་བིན་ལེན་བས་ན་གཞན་གིས་མི་རིགས་པར་བེད་པའམ་དེ་དག་ལག་གིས་བིན་ལེན་སྟབ་ཏུ་མི་བཏུབ་ན་

དཀིལ་འཁོར་ཞལ་ཞལ་གི་སྟེང་དུ་ཟས་དེ་ཞོག་ཅིག་ཅེས་བསྟན་ན་ཡང་ངོ་། །བིན་ལེན་མནོས་

པ་ཡིན་གི་ལུས་སམ་ལུས་དང་འབེལ་བར་མནོས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་དོ། །ཡུལ་ལ་ལ་ཞིག་ན་ཡུལ་ཆོས་ཀིས་

གཅིག་ལ་གཅིག་བཙོག་པར་འཛིན་ཅིང་རེག་ཏུ་མི་འདོད་དེ་བིན་ལེན་བེད་དུ་མི་བཏུབ་པ་ནི་ཟས་འབིམ་པ་པོས་

མཎལ་གི་སྟེང་དུ་སྤུངས་ཏེ་བཞག་པ་ལ་བིན་ལེན་ལྷག་མ་ལྟར་མ་བས་པར་ཟོས་ཀང་ཉེས་མེད་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་

བཤད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་དུ་ཟས་མནོས་པ་ལས་ལྷུང་བཟེད་ཀི་འོག་གཞིར་ཟས་ལྟུང་ན་བིན་ལེན་དུ་འགྱུར་<<ཊི་

>>རམ་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་དང་ལྷུང་བཟེད་དེའི་གཞི་ཤིང་གི་ལོ་མའམ་གཞོང་པ་ལྟ་བུ་དག་ནི་བིན་ལེན་

ནོད་དུ་རུང་བའི་སྣོད་ཙམ་དུ་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། ལྷུང་བཟེད་བཟེད་པ་ལས་ལྷུང་བཟེད་

ཀི་གཞིའི་སྟེང་དུ་ལྷུང་ན་བིན་ལེན་བས་པ་ཞེས་བ་ལྷུང་བཟེད་གི་གཞི་བཟེད་པ་ལས་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་དུ་ལྷུང་ངམ་

ལྷུང་བཟེད་བཟེད་པ་ལས་ལྷུང་བཟེད་ཀི་གཞིའི་ནང་དུ་ལྷུང་ན་བིན་ལེན་བས་པ་ཞེས་བ་སྟེ་འོན་ཀང་བིན་ལེན་གི་

སེམས་ནི་ཉེ་བར་བཞག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། ལྷུང་བཟེད་ཀི་གཞི་ཤིང་གི་ལོ་མའམ་

གཞོང་པ་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་དེའི་འོག་ནས་ལག་པས་བཟུང་ན། ཞེས་སོ། །ཐོབ་པའི་ཕོགས་ན་གནས་པས་ཞེས་སྔར་སོས་

པ་དེའི་སྤོས་པ་ནི་སྤེའུ་རྣམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ནི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཡིན་པས་སྤེའུས་ཤིང་ཐོག་ལྟ་བུ་

བིན་ན་དྲུང་དུ་འོང་དུ་ནི་འཇིགས་ཀི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དེ་ནས་དེའི་འོག་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་ལ་བིན་ན་ནི་དེའི་

ཕིར་སྤེའུ་ལས་བིན་ལེན་མི་ཐོབ་པའི་ས་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །

ཤིང་ཐོག་དག་གཞོང་པ་དང་མན་ཤེལ་དང་ཁི་དང་ཤིང་གི་ཁི་དེ་གེན་དུ་གདེག་པར་མི་ནུས་

པ་ལ་ཡང་དགེ་སློང་གི་ལག་པ་གཉིས་བཀན་ནས་བཟུང་སྟེ་འབིམ་པ་པོས་ཁི་དེར་ཤིང་ཐོག་ལ་སོགས་པ་བླུགས་ན་

བིན་ལེན་ཐོབ་པའོ། །ཁིའུ་དང་ཐུ་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་ཀི་གཞི་དག་གིས་བིན་ལེན་ནོད་དུ་མི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཤིང་ཐོག་དེ་དག་གནས་པ་སློབ་མ་དང་ཉེ་གནས་<<མ་རྣམ་

>>དག་གིས་མཆིལ་མའི་ཟེར་མས་མི་རེག་པ་དང་སེམས་མི་འཆར་བའི་ཕིར་ཅང་མི་སྨ་བར་ལུང་ལས་

སོག་ཆགས་སོ་སོར་བརྟག་པར་བའོ། །མི་སྙོམས་པར་འབིམ་པའི་གང་ཟག་དེ་ཟས་འབིམ་དུ་མི་གཞུག་

གོ། །སྙོམས་པར་འབིམ་པར་བེད་པ་དེ་འབིམ་པར་མོས་པ་སྐྱེད་པར་བ་སྟེ་འབིམ་དུ་གཞུག་པར་

བའོ། །དགེ་སློང་བིན་ལེན་བས་པས་དགེ་སློང་གིས་ཟས་བིམ་པ་ཉིད་ནི་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་

ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞུན་མར་གིས་བཀང་བའི་བུམ་པ་དང༌། འབྲུ་མར་དང༌། སྦྲང་རྩི་

དང༌། བུ་རམ་གི་དབུ་བས་བཀང་བའི་བུམ་པ་དག་བིན་ལེན་བས་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་འབིམ་

ན། ཞུན་མར་ལ་སོགས་པས་ཆོས་གོས་མ་རུངས་<<ཊི་>>པར་མི་འགྱུར་པར་བ་བའི་ཕིར་འབིམ་པར་བེད་པའི་

དགེ་སློང་གིས་རྩྭ་དང་ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་བར་དུ་བཅད་དེ་གོས་དག་བསྐྱབ་པར་

བའོ། །བིམ་པར་བ་བའི་ཟས་རྒུན་འབྲུམ་ལ་སོགས་པ་གཅེས་པ་བཟང་པོ་དང༌། བར་མ་དང༌། ཐ་

མ་དག་སོ་སོར་ཕེ་ནས་བིམ་པར་བའོ། །ཁམ་བུ་ལྟ་བུ་བིམ་པ་ན་ཞིམ་པ་རྣམས་དང་ཐ་མ་རྣམས་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་མི་སྙོམས་པ་སེལ་བའི་ཕིར་གསུངས་པའོ། །

དེའི་སྤོས་པ་ནི་ཤིང་ཐོག་ཨ་མྲ་ཞིམ་པོ་དང་བར་མ་དང་མི་ཞིམ་པ་དག་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞིམ་པོ་

རྣམས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བསལ་ཏེ་བིམ་པར་བའོ། །འབིམ་པར་བེད་པའི་སྐལ་བ་ནི་

མཁན་པོའམ་སློབ་དཔོན་གིས་ནོད་པར་བའོ། །འབིམ་བེད་ཀི་སྐལ་བ་མཁན་སློབ་ཀིས་

128བླངས་ན་འབིམ་བེད་ཀིས་མི་འཐོབ་པ་སྟེ་ཐོབ་པར་མི་རིགས་པའི་བཟང་པོ་ཐོབ་ན་འབིམ་པར་བེད་པ་པོ་

དེའི་གལ་གར་བབས་པའི་ལྟག་འོག་དྲུང་ན་འདུག་པའི་གལ་ཟླ་སུ་ཡིན་པས་སོ། །ནོད་པར་བའོ། །བདག་གི་

ལྟག་འོག་ནས་དགེ་སློང་མང་ཞིག་ཟན་འབིམ་དུ་དེང་སྟེ་འབིམ་བེད་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་དྲུང་ན་འདུག་པའི་དགེ་

128  ཀིས། <<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༤༢༡)>>གིས། <<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སློང་སྟན་ལས་མ་འཕགས་པས་དེ་དག་གི་སྐལ་བ་ཇི་ཙམ་ལེན་ནུས་པ་དེ་ཙམ་ནོད་པར་བའི་གཞན་

ནི་གཞན་དག་གིས་ནོད་པར་བའོ། །བདག་གིས་ནོད་པར་ལག་གིས་མི་ཁབ་པ་ནི་མ་མནོས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །བིན་ལེན་བས་པའི་ཟས་འདྲིལ་བ་ནི་རང་འདུག་པའི་གནས་ནས་སམ་སྟན་ལས་མ་འཕགས་

པས་ལེན་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་བིན་ལེན་མ་ཞིག་གོ །མི་ནུས་ན་ཞིག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །སྦྲང་བུ་

དང་གོག་སྦུར་ལ་སོགས་པའི་སྒས་ནི་བིའུ་ཕྲུག་བྱུང་མ་ཐག་པའི་ཚད་པས་ཆུང་བའི་སྐྱེ་བ་པོ་ཕ་མོ་དག་

བསྡུའོ། །དག་གིས་རེག་པ་ཡང་ངོ༌། །བིན་ལེན་མ་ཞིག་གོ །དགེ་སློང་གིས་འཛིན་པ་མ་བཏང་བ་

ལ་དགེ་སློང་ལས་གཞན་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པར་སྦྲང་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་གཞན་མི་ལ་སོགས་གིས་

རེག་པས་ཀང་ངོ༌། །བིན་ལེན་མ་ཞིག་གོ །བི་<<ཊི་>>མངས་ལ་སོགས་པའི་བི་བ་ཙམ་ཡན་ཆད་ཀིས་

རེག་པས་ནི་བིན་ལེན་གཞིག་པར་བེད་དོ། །བི་མངས་ནི་བི་བ་ཚང་གསོག་པར་ནུས་པ་ཞེས་གསུངས་

སོ། །བིན་ལེན་བས་ཟིན་པ་ལས་གཞན་གིས་རེག་གམ་བིན་ལེན་བས་སམ་མ་བས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་སླར་ཡང་

བིན་ལེན་སྟོབ་པ་ནི་མི་རིགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་གཞན་དག་གིས་རེག་གམ་སྙམ་པའི་ཐེ་

ཚོམ་བསལ་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །བིན་ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་

གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། བིན་ལེན་མ་བསྟབས་པ་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོའོ་

ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཡུལ་དེ་ལ་བསམ་པས་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །གང་གི་བིན་ལེན་མ་བསྟབས་པ་

ལ་ཞེ་ན། ཆུ་ཟས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་སོ་ཤིང་མིད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་དག་མ་གཏོགས་པ་

བཟའ་བར་བ་བའི་བིན་ལེན་མ་བསྟབས་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ནའོ། །

གང་དུ་ཟོས་ན་ཞེ་ན། ཁར་རོ་ཁ་ནས་མིད་ན་ལྟུང་བེད་དོ་སྣ་ནས་མིད་ན་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ལུང་

ཕན་ཚེགས་ལས། བིན་ལེན་བས་ནས་སྣར་བླུགས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་ནི་

ལྟུང་བ་མེད་དོ། །མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ལས། མགུལ་དུ་མིད་པ་མ་ཡིན་པ། འདི་ལ་བིན་ལེན་མི་དགོས། ཞེས་པ་དང་། ཊིཀ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལས། རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གིས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཅི་ཞིག་རེས་སུ་སྒྲུབ་ན་ཞེ་ན། ཟོས་ཏེ་མགུལ་དུ་མིད་

ནའོ། །ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་འམ་ཞེ་ན། བང་གི་སྒ་མི་སྙན་མ་གཏོགས་པར་རོ། །ཟས་ནའོ། །ཞུ་བ་

ལས། བང་གི་སྒ་མི་སྙན་གི་གིང་ན་ནི་ཟས་མ་བིན་པར་ཁའི་སོ་ནས་ཟ་བར་བེད་དེ་གལ་ཏེ་བང་གི་སྒ་མི་སྙན་པའི་དུས་

སུ་བིིན་གིས་རློབ་ན་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་བིན་གིས་མི་རློབ་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་སོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀས་ཀང་

བཤད་དོ། །དགེ་སློང་ནད་པ་རང་གིས་བིན་ལེན་མི་ནུས་ན་དགེ་སློང་གཞན་གིས་བིན་ལེན་བས་ནས་ནད་པའི་ཁར་

བསྙོད་པར་བ་བ་ཡིན་ཡང་དགེ་སློང་ནད་པས་བསྙེན་པར་རོགས་པ་མཚན་མཐུན་པ་གཞན་མེད་

ན། བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལས་ནད་པའི་ཁར་ཟན་བསྙོད་པ་ནོད་པར་བའོ། །བསྙེན་པར་

རོགས་པ་ཡོད་ན་ནི་ནད་པས་ཀང་མི་སྡུག་པའི་ཕིར་འདི་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །ནད་པ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་

པས་ནི་བསྙེན་པར་རོགས་པས་ཁར་བསྙོད་པ་བཟའ་བར་བའོ་ཞེས་ནད་པ་དམིགས་ཀིས་བཀར་བ་ནི་དགེ་

སློང་མའི་ཆ་ནས་དྭོགས་པ་བཅད་དགོས་སོ། །བིན་ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ད་ནི་བསོད་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བེད་འཆད་དེ་ཟས་བསོད་པ་གང་ཞེ་ན། འོ་མ་དང༌། དཀར་གསུམ་པོ་

ཞོ་དང༌། མར་གསར་<<ཊི་>>དང༌། ཆུ་<<ལུང་>>ན་སྤོད་པའི་ཉ་ཤ་ལ་སོགས་པ་ཆུའི་ནང་ན་

གནས་པའི་ཤ་ཟར་རུང་བ་ཐམས་ཅད་དང་། ཤ་དང་ཤ་སྐམ་མར་ཁུ་ལ་སོགས་པ་དག་ལྟ་བུ་ནི་ཟས་

བསོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཟས་བསོད་པ་དེ་ནི་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོའོ། །བེད་པ་པོ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་

དམ་ཞེ་ན། སྦྱིན་པར་བེད་པ་དེ་དགེ་སློང་རང་གི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་དང་ཁིམ་པ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀང་

ངོ༌། །བེད་པ་པོའོ། །ཞུ་བ་ལས། ཟས་བསོད་པ་ཉེ་དུ་ལས་བླངས་ཏེ་ཟ་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཆོས་འདི་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

སྦྱིན་བདག་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཕི་རོལ་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྦྱིན་བདག་ཡིན་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་

སློང་རང་གིས་ཟས་བསོད་པ་བླངས་ཏེ་རང་གིས་ཟོས་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །མ་ཟོས་པར་སློང་བ་ཙམ་ལ་

ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མི་ན་བས་བླངས་པ་ཙམ་ནི་ཉེས་བས་ཀིའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་ཀི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བེད་པ་པོ་དང༌། མི་ན་བར་གཞན་སློང་དུ་བཅུག་པ་ཉིད་ཟོས་པ་དེ་ལ་ནི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་

པོའོ། །གཞན་སློང་དུ་བཅུག་པ་ཙམ་ལ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་ཕ་མོར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་གིས་མ་བླངས་པར་སྦྱིན་

བདག་གིས་ཅི་བདེར་བསྟབས་པར་བས་ན་ནི་བསོད་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བ་མེད་པས་ཅི་བདེར་བསྟབས་པ་མ་

བས་པ་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །བསོད་པ་གཞན་བསྟབས་པ་ན་བསོད་པ་གཞན་བླངས་ཏེ་ཟོས་ན་

ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། འོ་མ་བསྟབས་ན་འོ་མ་འབའ་ཞིག་སློང་བའི་ལྟུང་བ་ཁེགས་ཀི་བསོད་པ་གཞན་སློང་བའི་ལྟུང་བ་མི་

ཁེགས་ལ་ཞོ་བསྟབས་ན་ཡང་ཞོ་འབའ་ཞིག་སློང་བའི་ལྟུང་བ་ཁེགས་ཀི་བསོད་པ་གཞན་སློང་བའི་ལྟུང་བ་མི་ཁེགས་

པས་ཊིཀ་ལས་བསྟབས་པ་ཁོ་ན་འབའ་ཞིག་ལྟུང་བ་ལས་འབིན་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་བསོད་པའི་ནང་ན་ངན་ཤོས་

ངན་པ་ནི་འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པའམ། བསོད་པའི་ནང་ནས་ཅུང་ཟད་བཟང་བ་བསོད་པ་ནི་འོ་མ་ལ་སོགས་

པའམ། བསོད་པའི་ནང་ན་འབིང་པོ་ཐ་མལ་པ་ནི་འོ་མ་དེ་ཉིད་ར་ལ་སོགས་པའི་ཡིན་པའམ། བཟང་པོ་ནི་

འོ་མ་དེ་ཉིད་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡིན་པའོ་འཐོབ་པར་ཕོགས་ན་ཞེས་ཏེ་ཐོབ་མ་ཟིན་ལ་ཐོབ་པར་ཕོགས་པ་ན་གལ་

ཏེ་ཟས་བསོད་པ་གང་སྟོབ་པར་བེད་པ་དེ་དང་མཉམ་པའམ་དེ་བས་ལྷག་པའི་ཟས་བསོད་པ་གཞན་བསླངས་ཀང་

ངན་པ་ནི་རའི་འོ་མའོ་བསོད་པ་ནི་འབས་ཀི་འོ་ཐུག་ཤ་ཁར་དང་བསེས་པའོ་ཐ་མལ་པ་ནི་བའི་འོ་མའོ་བཟང་པོ་ནི་གོང་

མ་སེག་ལ་སོགས་པའི་ཤ་ལ་བལ་པོའི་སེའུའི་ཁུ་བ་དང་ན་ལེ་ཤམ་ལ་སོགས་པའི་སོད་དང་སྦྱར་བའོ་ཞེས་ཊིཀས་

བཤད་དོ་ཟས་བསོད་པ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་འགའ་ཞིག་སྟོབ་པར་བེད་ན་ཡང་ཐོབ་སྟེ་ཟོས་པ་ན་ལྟུང་བེད་འབྱུང་

ངོ༌། །འོ་མ་སྟོབ་པར་བེད་པ་ན་འོ་མ་དང་མཉམ་པ་ཞོ་ལ་སོགས་པའམ་འོ་མ་བས་ལྷག་པ་གོང་མ་སེག་གི་ཤ་ལ་

སོགས་པ་བསླངས་ན་ཡང་ཐོབ་སྟེ་ཟོས་པ་ན་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་སྟེ། མདོ་འདི་ནི་ལུང་ལས། ངན་པ་ལ་

མགོན་དུ་བོས་ན་བསོད་པ་སློང་ན་དེ་སློང་བ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་ཟོས་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་མགོན་

དུ་གཉེར་བ་ལས་རིང་དུ་འདུག་པའི་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་པ་སྐབས་འདིར་བསྡུས་པའོ། །འོ་མ་བསྟབས་པ་ན་འབྲུ་

མར་བླངས་པ་ལྟ་བུ་ཟས་བསོད་པའི་བཟང་ཤོས་བསྟབས་པ་ན་ཟས་བསོད་པའི་ངན་ཤོས་རང་གིས་བླངས་ཏེ་ཟོས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་འདི་ལ་ནི་ཕེད་ལྟུང་བེད་ཀི་ཕེད་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ལུང་ལས། བསོད་པ་ལ་མགོན་དུ་བོས་པ་ན་

ངན་པ་སློང་ན་དེ་སློང་བ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་ཟ་བ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་མགོན་དུ་གཉེར་བ་

ལས་རིང་དུ་འདུག་པའི་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་པ་སྐབས་འདིར་བསྡུས་པའོ། །ཅི་བདེར་བསྟབས་པའི་ཚད་ནི་

བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བ་ན། ཟས་ཁེར་ཏེ་ཕིར་བྱུང་བ་སྦྱིན་པ་པོས་དགེ་སློང་ཅང་མི་སྨ་བ་ཉིད་དུ་ཕི་སོ་

ན་སོད་པའམ་ཁོ་བོ་ལ་འདི་མི་དགོས་སོ་ཞེས་ཕིར་སོང་བ་ལ་འོ་ན་ཅི་སློང་ཞེས་དྲིས་པ་ནི་ཅི་

བདེར་བསྟབས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ལ་ནི་བསོད་པ་བསླངས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །བསོད་པ་

སློང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་ཁོ་ན་ལོངས་སྤོད་པའི་དོན་ཉིད་ལ་བདག་

ཉིད་འཇུག་པ་དང༌། གཞན་འཇུག་ཏུ་འཛུད་པ་དག་ལའོ། །འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་

གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། སོག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཉིད་ལ་ཤེས་

གཙོའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཡུལ་དེ་ལ་བསམ་པས་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །སོག་ཆགས་དང་བཅས་པ་

གང་ལ་ལོངས་སྤོད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་དང་། ཞུན་མར་དང༌། འབྲུ་

མར་དང༌། སྦྲང་མའམ་བུང་བའི་<<ལྷ་>>རྩི་དང༌། བུ་རམ་གི་དབུ་བ་དང༌། འོ་མ་དང༌། ཞོ་

དང༌། མར་དང༌། བཅོས་ཆང་ལས་ཉམས་པའི་ཚྭ་དང་། འབྲུའི་ཆང་ལས་ཉམས་པའི་འབྲུའི་ཚྭ་

དང༌། ཞོ་ཁ་ཆུ་དང༌། རྩབ་མོ་དང་། ཤིང་ཐོག་དང༌། བཅའ་བར་བ་བ་ལ་སོགས་ཀིས་

བཟའ་བ་བ་བ་བསྡུས་པ་ལུས་ཀི་ཡོ་བད་དག་ཏུ་ཉེ ་བར་སྦྱར་བའི་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཉིད་

ལའོ། །སོག་ཆགས་ཇི་ལྟ་བུ་དག་གིས་ཞེ་ན། ཐ་མལ་པའི་མིག་ལ་སྣང་བ་དག་གིས་སོ། །སོག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་ཉིད་ལའོ། །མི་སྣང་བ་དག་གི་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཉིད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ་དེ་ནི་

ལུང་ལས་སིད་པ་བར་མ་དོ་ལྟ་བུ་ལས་གསུངས་སོ། །
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གང་གི་ཚེ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཤི་ན་སོག་ཆགས་དག་གི་སོག་གི་དབང་པོ་འགགས་པའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལའོ། །སོག་ཆགས་དུ་མའི་སོག་ཆད་ན་སོག་ཆགས་རེ་རེའི་ལྟུང་བེད་རེ་

རེའོ། །རང་སྤད་པའི་དོན་ཉིད་ལ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་སྤད་པ་ནི་གང་ཞེ་ན། སྤད་པ་ནི་ཁྲུས་དང་བཏུང་བ་ལ་

སོགས་པ་རང་གི་ལུས་ཀིར་ཉེ་བར་ལོངས་སྤད་པ་རང་གིར་སྤད་པ་ནི་ལུས་ཀིས་ཉེ་བར་སྤད་པའོ། །དེ་

དག་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུས་ཁྲུས་དང༌། བཏུང་བ་དང༌། སོ་བཀྲུ་ཤིང་

སོ་ཤིང་གིས་སོའི་བི་དོར་བས་ནས་དོར་བ་དང་། ལག་པ་དང༌། རྐང་པ་བཀྲུ་བའོ། །དེ་དག་ཁོ་

ནར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། ལུས་ཀི་ཡོ་བད་དག་ཏུ་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་ལུས་<<ལྷ་>>ཀིར་ཉེ་བར་སྤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཕི་རོལ་ཀིར་སྤད་པ་ནི་ལུས་ཀི་ཡོ་བད་དུ་

ཉེ་བར་སྤད་<<ལྷ་>>པའོ། ། ལུས་ཀི་ཡོ་བད་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བར་བ་བ་

དང༌། ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་དང༌། གནས་ཁང་ལ་སོགས་པ་དང་སོ་བཀྲུ་བ་དང༌། མེ་

ལ་སོགས་ཀིས་ཁི་དང་ཁིའུ་ལ་སོགས་བསྡུས་པ་ནི་ལུས་ཀི་ཡོ་བད་དག་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ལུས་ཀི་

ཡོ་བད་དེ་དག་སྒྲུབ་པ་ལ་ཅི་དགོས་ཞེ་ན། ལུས་ཀི་ཡོ་བད་དེ་དག་ཏུ་ཉེ་བར་སྦྱར་བའི་དངོས་པོ་ནི་ས་དང་ལྕི་

བ་དང་ཁ་སྒྱུར་བའི་ཚོན་དང་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་ཀིས་ཆུ་ལ་སོགས་པ་བསྡུས་པའོ། །དེ་རྣམས་

དགོས་ལུགས་ཇི་ལྟར་དགོས་ཞེ་ན། ལུས་ཀི་ཡོ་བད་དེ་དག་ཏུ་དགོས་པའི་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། སོག་

ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་སོགས་པས་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་བི་དོར་བ་བ་དང༌། བཀྲུ་

བ་དང༌། ཁ་བསྒྱུར་བ་དང༌། སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་སོགས་པས་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པ་ལ་

ཆག་ཆག་གདབ་པ་དང༌། ཕག་དར་བ་བ་དང༌། ཞལ་ཞལ་བ་བ་དང༌། སོག་ཆགས་དང་

བཅས་པའི་དངོས་པོ་ལས་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་དག་ཏུ་བ་བ་འུ་ཤ་ཤ་ཁུ་དང་ཞེས་མ་རྣམ་གི་ཆུ་ལ་རྩེ་བའི་སྐབས་

ནས་བཤད་ཅིང་བཅུད་དང་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་པས་འུ་ཤ་ནི་བཅུད་ཤའི་ཁུ་བ་སན་ཆུང་བའི་ཁུ་བའོ་ཞེས་སྔ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མ་རྣམས་འཆད་ཀང་དེ་ནིའདུལ་བའི་གཞུང་ལུགས་གང་ནའང་མི་སྣང་ངོ༌། །དང༌། ཐང་ཆན་ཁུ་དང༌། ཐུག་པ་

དག་ཏུ་བ་བའོ། །

འབབ་ཆུའི་ལམ་སོལ་ཡུར་བ་ལ་སོགས་པ་དགག་པ་དང༌། སྔར་མི་འབབ་པའི་ཕོགས་བསལ་

བ་དག་ཀང་ངོ༌། །སྦྱོར་བ་དག་ཡིན་ཞེས་འོག་གི་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་དེ་ནི་འདིར་ཡང་སྦྱར་རོ་ཞེས་སྔ་འགེལ་

ལས་སོ། །ལུང་ལས། དགེ་སློང་གིས་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུའི་ཡུར་བ་འགོག་གམ་སེལ་བར་བེད་ན་སོག་

ཆགས་ཇི་སྙེད་འཆི་བ་དེ་སྙེད་ཀི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སོང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཤིང་དང་

གཡེང་བ་ནི་ཆུ་ལོན་ལ་སོགས་པ་ཆུར་གཡེང་བ་དག་གོ་དེ་དག་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་དེ་ལྟ་བུ་དང་འདྲ་བ་གཞན་

དག་ཆུའི ་ནང་དུ་གཞུག་པ་དང༌། ཤིང་དང་གཡེང་བ་དག་དྲང་བ་ཆུའི ་ནང་ཉིད་དང་འདྲ་བ་

དང་། བཤལ་བ་ཆུའི་ནང་ནས་སྐམ་པར་དྲུད་ཅིང་བཤལ་བ་དག་ཀང་ངོ༌། །སྦྱོར་བ་དག་ཡིན་<<ཊི་

>>ནོ། །གོས་<<ཊི་>>རིམ་པ་གཅིག་པ་ཆིག་རྐང་ལས་གཞན་པ་རང་ཉིས་རིམ་ལྟ་བུའམ་གོས་སྤུ་

ཅན་ལ་སོགས་པའི་སྒས་གོས་ལྷན་པ་ཅན་བསྡུས་པ་གོས་<<ཊི་ལུང་>>སྤུ་ཅན་དང་ལྷན་པ་ཅན་དག་སོག་

ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུར་བཀྲུ་བ་ཡང་ངོ༌། །སྦྱོར་བ་དག་ཡིན་ནོ། །འོད་ལྡན་རྩ་བ་ལས། ཁྲུས་རས་སྤུ་བཅས་

གོས་དང་ཉིས་རིམ་དག་གིས་ནི། །སོག་ཆགས་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་ལུས་ཀིས་ཁྲུས་བ་བཀག །གང་ན་ཆུ་བས་སོག་

ཆགས་མང་བ་དར་ཁྲུས་རས། །རིམ་པ་གཅིག་པུས་ལུས་ཀི་ཁྲུས་ནི་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །གོས་རིམ་པ་གཅིག་པ་དེ་

ཡང་སོག་ཆགས་ཀི་ཁམས་ཉུང་བའི་ཆུར་ནི་བཀྲུ་བར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ནི་མདོ་འདིའི་

ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་གོས་རིམ་པ་གཅིག་པ་དེ་ཡང་སོག་ཆགས་ཀི་ཁམས་ལྷག་པར་མང་བའི་ཆུར་

ཁྲུ་བ་ལྟ་བུ་ཡང་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སྤོད་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་སྦྱོར་བ་དག་ཡིན་ནོ། །སྦྱོར་བ་དེ་

དག་གི་རྐེན་གིས་ཤི་ན་ནི། ཊིཀ་ལས། ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བར་དགོངས་པ་རིག་པར་བ། ཞེས་སོ། །སོག་

ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་སྤོད་པའི་རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །     ། ། 
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༈ ལག་པས་ཆུ་ཚགས་འཛིན་པ་ངལ་བས་སྤད་129ཚགས་ཤིང་བུ་གསུམ་ལ་དཔང་བའི་ཆུ་ཚགས་

བཅང་བར་བའོ། །ཆུ་ཚགས་དེ་གང་དུ་བཞག་པར་བ་ཞེ་ན། ས་ལ་བཞག་པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཆུ་བཟེད་

སྣོད་ཀི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ཤིང་བུ་གསུམ་མདུང་ཁིམ་དུ་ཕུག་པའི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཆུ་ཚགས་དེ་

དཔངས་ཏེ་བཞག་པར་བ་ཞིང་ཚགས་དེ་ཡང་ཆུ་བཟེད་པར་བེད་པས་ཏེ་ཆུ་དེ་ཡང་དགང་བ་ནི་ཆུ་ཚུགས་

སུ་བླུག་པར་བ་བ་<<ཊི་>>དང་། བླུགས་ནས་བཙག་པར་བ་བའི་ཆུ་བཟེད་པར་བེད་པ་རས་ལ་

སོགས་པའི་ཚགས་གདགས་པར་བ་བའི་ལྕགས་གཟེར་དག་ཤིང་<<ལུང་>>བུ་གསུམ་གི་ཡ་

ཐོག་ཏུ་གདབ་པའི་ཤིང་བུ་གསུམ་སྣོལ་མར་སྒེལ་བ་དང་ལྡན་པ་ནི་སྤད་ཚགས་དེ་ཞེས་བ་ཤིང་

ལྡང་ལྡང་པོ་གསུམ་སྤི་སྤོད་དུ་བ་སྟེ་ལྕགས་སྒིད་ལྟར་བཙུག་ལ་ཆུ་བཙགས་པར་བའོ། །འོད་ལྡན་ལས། དབྱུག་གུ་

གསུམ་ལས་ཆུ་ཚགས་གྲུ་གསུམ་གི་གའི་སད་བུས་བཏགས་ནས་བཙགས། ཞེས་སོ། །ཊིཀ་ལས། སྤད་ཚགས་ཞེས་

བ་བ་ནི་ཆུ་ཚགས་གྲུ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་རས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཆུ་གནས་པར་བ་བའི་

ཕིར་ཆུ་ཚགས་སུ་གཅལ་གཞུག་པར་བའོ། །ཆུ་ཚགས་ཀི་ནང་ནས་ཆུ་མྱུར་དུ་ཟག་ན་དེ་ན་གནས་

པའི་སོག་ཆགས་རྣམས་འཆི་བའམ་དངངས་སྐྲག་འབྱུང་བ་སང་པའི་ཕིར། གཅལ་ཅི་ཞིག་གཞུག་པར་བ་ཞེ་ན། བེ་

མའམ་ལྕི་བ་དེ་གཉིས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅལ་དུ་གཞུག་པར་བའོ། །ཆུ་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཆུ་ཚགས་ལ་

ཡང་ན་ཚགས་རྟེན་སྣོད་དོ། །གཞུག་གོ །ཚགས་རྟེན་སྣོད་དེ་ནི་ས་དང་ཟངས་མ་ལས་བས་པ་

གང་ཡང་རུང་ངོ༌། །ཚགས་རྟེན་སྣོད་དེ་ནི་ཤིང་བུ་གསུམ་གི་ཐོག་མ་རྩེ་མོ་ལ་གདགས་སོ་

ཡ་ཐོག་ཏུ་ལྕགས་གཟེར་དག་གདབ་པར་བའོ་ཞེས་ཊིཀས་ལུང་དྲངས་སོ། །

འགེལ་ཆུང་གི་རྩ་བ་ལས། ཤིང་བུ་གསུམ་གི་ཡུ་བ་ལ་གདགས་སོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཤིང་བུ་སྤི་སྤོད་གསུམ་གི་

རྐེད་པ་ལ་གདགས་སོ། །ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་ཀང་ཤིང་བུ་གསུམ་རྩེ་མོ་སྣོལ་མར་སྦྲེལ་བའི་རྩེ་མོ་གསུམ་ལ་

129  སྤད། <<སྣར་>><<པེ་>><<མ་>><<སེར་>><<རིན་(ཀ་༤༢༧)>>དཔང་། <<སེ་>><<ཅོ་>><<རང་(ཀ་༦༢༩)>><<ཊིཀ་(ཁ་༡༩༢)>><<ས་

>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གདགས་པའོ། །ཐབས་གང་གིས་གདགས་ཞེ་ན། སྣོད་དེ་ལ་བུ་གུར་ལུང་བས་ཏེའོ། །གདགས་སོ། །ཚགས་

རྟེན་སྣོད་དེ་ནི་ངོས་གཉིས་ནས་བུ་གུ་གཅིག་ལ་ལུང་ཐག་གཅིག་ཀང་བ་བུ་གུ་གཅིག་ལ་ལུང་ཐག་གཉིས་སུ་

གེས་པ་བ་སྟེ་ཤིང་བུ་གསུམ་ལ་བཏགས་ན་ཡང་འདུག་ཏུ་བཏུབ་བོ། །ཆུ་ཚགས་ཀི་ནང་དུ་ཚགས་རྟེན་

སྣོད་བཞག་ན་ནི་ཚགས་རྟེན་སྣོད་ཀི་འོག་ཏུ་སོང་བའི་སོག་ཆགས་རྣམས་འཆི་བར་འགྱུར་སིད་པས་ཆུ་ཚགས་ཀི་ཕི་

རོལ་ཀི་ངོས་སུ་ཚགས་རྟེན་སྣོད་གཞག་པར་བའོ། །དེ་ཅི་ཞིག་གིས་གདགས་ཞེ་ན། སྔ་མ་ས་

ལས་བས་པའི་ཚགས་རྟེན་སྣོད་ནི་ཐ་གུས་གདགས་སོ། །ཕི་མ་ཟངས་ལས་བས་པའི་ཚགས་རྟེན་སྣོད་ནི་

ལྕགས་ཐག་འཇམ་པོས་གདགས་སོ། །ཚགས་རྟེན་སྣོད་དེ་གང་ཟག་གིས་ཀང་བཅང་བར་

བའོ། །ཆུ་ཚགས་ལ་ཆུ་མི་འཛག་ན་ཤིང་ལེབ་ཀིས་ཆུ་ཚགས་ལ་དལ་བུས་དལ་བུས་ཡང་

དང་ཡང་དུ་བརབ་པར་བའོ། །བུམ་ཚགས་གཅེའུ་སྦུ་གུ་ཅན་ནི་དེ་ནས་ཆུའི་སྒ་ཏིག་ཏིག་སྒོགས་

ཤིང་འཛག་པའམ་ཡང་ན་དེའི ་ནང་དུ་ཆུ་སྒ་སྒོགས་ཤིང་འགོ ་བར་འགྱུར་བའི ་ཕིར་སྒ་སྒོགས་ཞེས་ཀང་

བའོ། །ཚེགས་ཆུང་ངོ༌། །བས་དེ་ལ་འདོད་པ་སྐྱེད་པར་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །གང་ཟག་གིས་ཀང་དེ་བཅང་

བར་བའོ། །དེ་ཅི་ལས་བས་པ་བཅང་ཞེ་ན། སའམ་ཟངས་མ་ལས་བས་པའོ། །དེའི་དབིབས་ཅི་འདྲ་

ཞེ་ན། བུམ་ཚགས་གཅེའུ་ཅན་དེ་ནི་ཕི་བུམ་པའི་དབིབས་ཅན་ནང་པད་མའི་སྙིང་པོའི་ནང་ན་གནས་

པའི་སྦུ་གུ་ལྟ་བུའི་བུ་ག་དག་དང་ལྡན་པ་བུ་གུ་དེ་དག་གིས་ངོས་འོག་མ་རྣམས་ལ་གཅེའུ་ལྟ་བུའི་སྦུབས་

ཅན་ཡིན་ནོ། །ནང་གི་བུ་གུ་དེ་དག་ཏུ་ཆུ་ཚགས་སུ་རུང་བའི་རས་མས་དགབ་པ་ཉིད་དོ། །ཆུ་

ཚགས་གང་ཟག་གིས་ཀང་ཉེ་བར་གཞག་པར་བའོ། །ཆུ་ཚགས་གྲུ་གསུམ་པའམ། རིལ་བ་

ཞབས་ལ་རས་ཚགས་ཅན་ནམ། བསལ་ཚགས་ནི་གོས་ཀི་དུམ་བུའོ་ཞེས་འོད་ལྡན་ལས་བཤད་དོ་

དག་ཀང་ངོ༌། །ཉེ་བར་གཞག་པར་བའོ། །དེ་མེད་པར་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ་ཞེས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་དེའི་

དམིགས་བསལ་ནི་<<ཊི་>>དགེ་སློང་ལམ་དུ་འགོ་བ་ན་ཆུ་ཚགས་མེད་ཀང་བ་མ་བུམ་དང་རིལ་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དག་གིས་ཆུ་རུང་བ་སོགས་ཆགས་མེད་པ་བཅུས་ནས་ལམ་དུ་ཁེར་ཏེ་ཞུགས་པ་ཉིད་དང་ལམ་དུ་

འབབ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཆུ་རུང་བ་བཅུར་ཡོད་པ་ཉིད་ཀང་ཆུ་ཚགས་དེ་དང་ལྡན་པ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་

པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཆུ་ཚགས་དེ་མེད་པར་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ། །

ཊིཀ་ལས། ཆུ་ཚགས་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེའི་

སོགས་ཁོངས་སུ་གང་བསྡུ་ཞེ་ན། རིལ་བ་སྤི་བླུག་བསྡུས་པར་གསལ་ཏེ། འགེལ་ཆུང་ལས། ཆུ་ཚགས་དང་ཀུན་ཏེ་

མེད་པར་ཡུལ་རྒྱུ་བར་མི་བའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཀུན་ཏེ་ཞེས་པ་ནི་ཆུ་སྣོད་རིལ་བ་ཉིད་ཡིན་པར་འགེལ་ཆུང་གི་

སྐབས་གཞན་ནས་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་ནང་ཞེ་འགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་

འགོ་བར་མི་བོ། །གལ་ཏེ་དེ་དང་འགོགས་ཏེ་མི་འགོར་མི་རུང་བའི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་ནང་དང་བཅས་

པ་དེ་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་ཏེ་ལྷན་ཅིག་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བར་བའོ། །ཆུ་ཚགས་པའི་བ་བ་བེད་པའི་

དུས་ན་ཆུ་ཚགས་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་གིས་སྔར་ཡང་མ་ཡིན་ཕིས་ཀང་མ་ཡིན་ནོ་ཡོ་བད་

གཞན་ཡང་རང་རང་གི་བ་བ་བེད་པའི་དུས་ན་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་མདོ་འདིས་སྤིར་བསྟན་པ་ཡིན་པར་

ཊིཀས་བཤད་དོ། །རང་ལ་ཆུ་ཚགས་མེད་ཀང་གཞན་གིས་འདི་ལྟར་ཆུ་བཙགས་པའི་དུས་དེར་ཆུ་<<ལུང་

>>ཚགས་གཡར་པོར་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་ཁས་བླངས་པ་ནི་ཆུ་ཚགས་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །དགེ་སློང་ལོངས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ལམ་དུ་མི་འབལ་ན་སྦྱིན་པར་ཁས་བླངས་ཀང་དེ་གཉིས་ལམ་ཐ་དད་དུ་

འབལ་བ་ན་གཡར་པོར་སྦྱིན་པར་ཁས་མ་བླངས་ན་མ་བལ་བའི་དུས་སུ་ཡང་གཞན་གི་ཆུ་ཚགས་དེ་

ལ་བརྟེན་པར་མི་བའོ། །ཆུས་ཕོངས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཉེ་འཁོར་ནི་རྒྱང་གགས་ལྔ་ཉིད་ཡིན་

པས་ལམ་གི་ཐག་དེ་ཙམ་དུ་འགོ་བ་ནི་ཆུ་ཚགས་མེད་ཀང་དེ་མེད་པར་ལོངས་རྒྱུ་བའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཆུས་ཕོངས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཉེ་འཁོར་དེ་ནི་རྒྱང་གགས་ལྔ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོས་

པའི་དམིགས་བསལ་ནི་དགེ་སློང་གིས་རང་གི་གནས་སུ་ཆུ་ཚགས་བཞག་སྟེ་གནས་གཞན་དུ་སོང་བ་ལམ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དུའམ་འགོ་ས་དེ་ན་ཆུ་ཚགས་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ནི་རང་དགར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །

རང་དགར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །བདག་གནས་གཞན་དེར་སོང་ན་ཆུ་ཚགས་ཡོད་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ངེས་པ་མེད་ན་དེའི་ཚེ་ཆུ་ཚགས་མེད་པར་དེར་འགོ་བར་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དོ་

གནས་གཞན་དེར་ཆུ་ཚགས་བརར་རེད་པའི་གདེང་ཡོད་ན་མ་ཁེར་ཡང་ཉེས་མེད་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །ཆུ་

ཚགས་གཅིག་གིས་དགེ་སློང་གཅིག་གམ་གཉིས་ཡན་ཆད་ནས་དགེ་འདུན་མན་ཆད་དགེ་སློང་དུ་མའི་

ཆུ་ཚགས་མེད་པའི་ཉེས་པ་ཁེགས་ཏེ་ཆུ་ཚགས་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །འབབ་ཆུའི་རྒྱུན་མགོགས་པ་ལ་ཡང་རྒྱང་གགས་ཕན་ཆད་ནི་ཆུས་ཕོངས་པར་མི་འགྱུར་བ་

ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །པས་འབབ་ཆུ་དྲག་པོའི་འགམ་ལ་འགོ་ཡང་རྒྱང་གགས་ཕན་ཆད་ཆུ་ཚགས་མེད་པར་འགོ་

བར་མི་བའོ། །ཕུ་ཆུ་དྲག་པོར་འབེབ་པ་ལ་སིན་བུ་མེད་ཅེས་ཏེ་ཆུ་ཚགས་བཞག་པའམ་མེད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་གི་

བསྐུར་དགོས་སོ། །ཆུ་རྒྱུན་མགོགས་པ་དེ་ལ་རྒྱུན་ཕོགས་སུ་འགོ་ན་རུང་གི་རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕོགས་སུ་

འགོ་བས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་དེ་ཡང་བརྟག་པའི་ཆུ་དེའི་རྒྱུན་སོང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རེས་སུ་འབེལ་བར་འགོ་བའི་

དགེ་སློང་གིས་ནི་སྔར་རྒྱང་གགས་ཀི་འགོར་ཆུ་བརྟག་པ་དེས་རྒྱང་གགས་ཀི་བར་དུ་ཆུ་བརྟག་མི་དགོས་

པར་ལོངས་སྤད་པ་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་ངོ༌། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་གལ་ཏེ་ཆུའི་རྒྱུན་མགོགས་པ་དེ་རྒྱང་

གགས་ཀི་ཕེད་ལྟ་བུ་ན་ཆུ་གཞན་དང་འདྲེས་པར་གྱུར་ན་གང་དུ་འདྲེས་པ་དེ་ཡན་ཆད་དུའོ། །མ་

བརྟག་པར་སྤད་དུ་རུང་གི་མན་ཆད་ལ་ནི་བརྟག་དགོས་སོ། །ཆུ་བརྟགས་པའི་གནས་ནས་འདོམ་གང་

ཁོར་ཡུག་ཚུན་ཆད་ནི་དེ་བརྟགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཁོན་པ་དང་མཚེའུ་ལ་གང་ནས་བཅུས་ཏེ་བརྟགས་

པའི་འདོམ་གང་ཚུན་ཆད་བརྟག་མི་དགོས་སོ། །མིག་གིས་བརྟག་པས་སོག་ཆགས་མི་སྣང་སྟེ་དག་པ་ཉིད་

ཀི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མིག་གང་གིས་ཞེ་ན། ལྷའི་མིག་གི་མངོན་པར་ཤེས་པས་བརྟག་པ་མ་ཡིན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གི་ཐ་མལ་པའི་མིག་གིས་བརྟགས་པས་སོ། །ལྷའི་མིག་གིས་ཆུ་བརྟག་པར་མི་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་ཏེ་

མ་འགགས་པས་ལྷའི་མིག་གིས་ཆུ་བརྟག་པ་ན་སིད་པ་བར་མ་དོའི་སོག་ཆགས་དག་གིས་ཁབ་པར་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་

ནས་གསུངས་པའོ། །སོག་ཆགས་ཡོད་མེད་བརྟག་པར་བ་བའི་ཆུ་མི་གཡོ་མི་འགུལ་བ་ཉིད་དང་རོག་པ་

མེད་པ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ་ཉིད་ལ་བརྟག་པར་བའོ། །བུམ་<<ཊི་>>པ་མ་གང་བ་ལ་བརྟག་སོག་ཆགས་མ་

རྟོགས་ནས་ཆུས་བུམ་པ་གང་བ་ཉིད་ལ་བརྟག་པར་བའོ། །

ཆུ་བརྟག་པ་དེ་ལ་བ་བ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པར་ཡུན་རིང་བ་ཉིད་ཀི་གངས་སུ་བགང་

བའི་ཡུན་རིང་པོ་ཉིད་དུ་བརྟག་པར་མི་བའོ། །ལུང་ལས། བ་ལང་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་རྟ་གཡས་ཀིས་

འཁོར་བར་འགྱུར་བའི་ཡུན་དེ་སིད་དུ་བརྟག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་ཡུན་རིང་ཡང་རུང་ཐུང་

ཡང་རུང་སྟེ། ལུང་ལས། ཇི་སིད་ཀིས་སེམས་དག་པར་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་བརྟག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཊིཀ་ལས་ཀང་

ངོ༌། །ལ་ལ་ཆུའི་སོག་ཆགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟའམ་མི་མཐོང་ན་རྩྭ་ལ་སོགས་པའི་རྩེ་མོ་འཇམ་པོས་སོག་

ཆགས་དག་གཞན་ལ་ཡང་བསྟན་ན་བརྟག་སླའོ། །ཆུའི་སོག་ཆགས་དེ་དག་ཁོན་པ་ལ་སོགས་པར་རྒྱང་

བསྐྱུར་བས་ནས་ལམ་གི་ཐག་ཇི་སིད་ཀིས་འཆི་བར་འགྱུར་བའམ་མྱོས་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་གི་ཐག་དེ་

སིད་དུ་མི་འདོར་རོ། །ཏེ་མི་འཕང་ངོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་གསུངས་པས་རྒྱང་བསྐྱུར་མི་བ་

བའོ། །བོར་བས་དེ་དག་དྲན་པ་ཉམས་ཤིང་གནོད་པར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་སོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་གཡང་ས་

ནས་འདོར་བར་མི་བའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དངངས་པ་དང་མྱོས་པ་དང་སྣད་པར་མི་བ་བར་དལ་བུས་དོར་རོ། །ཆུའི་

སོག་ཆགས་ལས་གཞན་ཤིག་དང་རྩ་ཤིག་དང་གོག་སྦུར་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཆི་བར་འགྱུར་བའམ་མྱོས་པར་

འགྱུར་བའི་ལམ་གི་ཐག་དེ་སིད་དུ་རྒྱང་བསྐྱུར་དུ་མི་འདོར་རོ། །སྐབས་འདི་ཉིད་ཀི་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་དགེ་

སློང་དག་གིས་ཤིག་དང་རྩྭ་ཤིག་དང་སོག་ཆགས་གཞན་དག་གཡང་ནས་མི་དོར་གལ་ཏེ་མར་མེའི་ནང་སྲུང་

བའི་ཕིར་དུ་སོག་ཆགས་ལྟུང་ན་མར་མེ་དེ་སྣང་བར་བེད་པ་སྟེ་མར་མེ་ལ་མི་སྒིབ་པའི་འོད་ཁང་གིས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མར་མེ་དེ་གཡོག་པར་བའོ། །མར་མེ་དེ་བེད་པས་མར་མེ་དེ་གཡོག་པར་བའོ་ཞེས་རང་འགེལ་ན་སྣང་ངོ༌། །

མར་མེ་དེ་སྣང་བར་བེད་པའི་འོད་ཁང་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སིག་མའི་ཚལ་རྣམས་གི་གཟེབ་དར་

དཀར་རམ་ལྷང་ཚེར་སབ་མོས་གཡོག་པ་ནི་འོད་ཁང་དེ་ཞེས་བའོ། །འོད་ཁང་མིག་བརྒྱ་

པ་སོས་པ་ནི་བུ་གུ་མང་བའི་དཔེ་སྟེ་བརྒྱ་ཁོ་ནར་མ་ངེས་ཡང་རུང་ངོ༌། །མིག་བརྒྱ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དང་པོ་

ནས་ར་མཁན་གི་བས་པ་སའི་སྣོད་བུམ་པའི་དབིབས་འདྲ་བ་ལ་ཚགས་དང་འདྲ་བར་བུ་གུ་མང་པོ་གཏད་ནས་སོ་

བཏང་བའམ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་ལ་ཕིས་བུ་གུ་མང་པོ་གཏོད་པ་ཅན་ནོ། །སྐྲ་དང་རྔ་མ་

དང་རྔོག་མ་ལ་སོགས་པའི་རིས་སྦྲུལ་བཟུང་བར་མི་བའོ། །འདི་ནི་སྦྲུལ་སྣད་པར་འགྱུར་བ་སང་བའི་ཕིར་

རོ། །སྦྲུལ་སེལ་བ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། སེ་གོལ་གི་སྒ་བྱུང་སྟེ་དེའི་འོག་ཏུ་ཀེ་བཞིན་བཟང་ཞེས་བོས་ནས་

མིག་ལམ་ན་མ་འདུག་པར་མི་རྣམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་བ་དེར་འདུག་ཅིག་ཅེས་བརོད་པར་

བའོ། །དེ་སྐད་བརོད་ཀང་མིག་ལམ་ནས་མི་སྣང་བའི་ཕོགས་ན་མི་འདུག་སྟེ། ལུང་ལས། ཇི་སྟེ་འདུག་ན་ཞེས་

གསུངས་པས་མིག་ལམ་དུ་འདུག་ན་དབྱུག་གུ་སྐམ་ཁ་ར་རྐང་འདྲ་བ་ཁ་བག་པས་དལ་བུས་ར་མའམ་

བུམ་པར་བཅུག་སྟེ་ཁ་བཅད་ནས་རླུང་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་ར་མའམ་བུམ་པ་དེ་ལ་བུ་གུ་ཕ་མོ་

དག་གཏོད་ཐབས་དེས་སྦྲུལ་དེ་བསལ་བར་བའོ། །ཐབས་དེ་རྣམས་མ་གྲུབ་ན་ལྕག་པོད་དམ་

ཤུར་བུའམ། ཤུར་བུ་ཕེའུས་སམ། ཡང་ན་ཐག་གུ་རས་མས་དཀིས་པའི་ཞགས་མིག་

གིས་སྦྲུལ་གི་མགུལ་བར་བཅིངས་ཏེ་དོར་བར་བའོ། །ལྕག་<<ཊི་>>པོད་ལ་སོགས་པས་བཅིང་

བའི་ཐབས་དེ་དག་ནི་དོར་<<ཊི་>>བ་འབའ་ཞིག་ལ་བ་བར་མ་ཟད་ཀི་ར་མའམ་བུམ་པའི་ནང་དུ་གཞུག་པ་

ལ་ཡང་བའོ། །སྦྲུལ་དེ་ནགས་དང་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་ཚང་ཚིང་གི་ནང་དུ་དོར་བར་མི་བའོ། །དེ་ནི་

མེ་གཏོང་བའི་ཉེས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །སྦྲུལ་དེ་ཚང་ཁུང་དུ་ཞུགས་ཀི་བར་དུ་བསད་པར་བའོ། །དེ་

ནི་འོལ་བ་ལ་སོགས་པས་ཁེར་བའི་ཉེས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ཤིག་རྣམས་ནི་གར་བབ་ཏུ་དོར་བར་མི་བའི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

<<ལུང་>>རས་མར་གཞུག་པར་བའོ། །

རས་མ་དེ་ནི་ཀ་བའམ་རྩིག་པའི་གསེབ་དག་ཏུ་གཞུག་པར་བའོ། །ལུང་དང་བསྟན་བཅོས་ཀི་

གཞུང་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་ཀང་། འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་གདམས་ངག་གི་བཤད་པ་ལས། རས་གང་ཚོས་བས་

པ་ཁ་དོག་ཡལ་ནས་གོས་རིང་པ་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཚེ་ཤིག་རྣམས་རས་མར་གཞུག་ཅིང་ཁ་བསྒྱུར་ནས་གོས་དེ་ཉིད་ལ་

བཏབ་སྟེ་གོན་པའོ། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །རྩ་ཤིག་ནི་ལི་བ་སྟེ་འོད་ལྡན་ལས་མད་ཀུ་ན་ག་རྣམས་ནི་གསིང་

མར་རོ། །རྩ་སྔོན་པོ་ཡོད་པའི་ཕོགས་སུ་བཞག་པར་བའོ། །ཡང་ན་ཕོགས་བསིལ་བར་གང་དུ་འོས་པ་

དེར་རོ། །ཉི་མས་འཚིག་པའི་ཕོགས་སུ་འཇོག་པར་བཀག་པའོ། །སྔ་མ་ཆུའི་སོག་ཆགས་རྣམས་ཁོན་པ་ལ་

སོགས་པའི་གཏིང་རིང་པོར་གཞུག་པའི་ཕིར་གང་ཟག་གིས་ཀང་བསལ་སྣོད་བཅང་བར་བའོ་

བསལ་སྣོད་ནི་བུམ་པ་གང་བཞིན་དུ་གཞུག་ཅིང་སྟོང་པར་དབྱུང་དུ་རུང་བས་ཏེ་མགིན་པ་དང་ཞབས་གཉིས་ཀར་

དཔང་ཐག་གཉིས་བཏགས་ཤིང་ཁོན་པའི་ནང་དུ་ཕིན་པ་ན་མགིན་པར་བཏགས་པའི་དཔང་ཐག་སློད་ཅིང་ཞབས་ནས་

བཏགས་པའི་དཔང་ཐག་འཐེན་པས་ཁ་སྦུབ་ཏུ་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །ཡང་ན་ཆུ་ཚགས་དེ་ཉིད་ལ་ཁ་

ཞབས་གཉིས་ཀར་དཔང་ཐག་གཉིས་བཏགས་ཀིས་ཆུའི་སོག་ཆགས་རྣམས་ཁོན་པ་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་

གཞུག་པར་བའོ། །ཆུ་ཚགས་ལ་སོག་ཆགས་ཆགས་པ་བསལ་བའི་ཐབས་ནི་ཆུས་

བཤལ་བས་ཡིན་གི་སེན་མོས་བཟུང་བ་ནི་བཀག་པའོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ནོ། །ཆུ་ཚགས་ལ་དྲི་མ་

ཆགས་པ་བསལ་བའི་ཐབས་ནི་ཆུས་བཀྲུ་བའོ། །ཆུ་ཚགས་རུལ་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཐབས་ནི་

ཉི་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསྐམ་པའོ། །དྲི་མ་བསལ་བ་དང་རུལ་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་གཉིག་ལ་ཡང་ཆུ་ཚགས་

དམ་དུ་བཙིར་བ་སྟེ་ཆུ་ཟག་ན་ཕན་པ་ཉིད་དོ། །ཆུ་བཙགས་ཀང་མ་བརྟགས་ན་འཐུང་དུ་མི་རུང་ངོ་འོན་

ཀང་ཆུ་རུང་བ་ལྔ་སྟེ། དང་པོ་དགེ་འདུན་གི་རུང་བ་ནི། ལུང་ལས། དགེ་འདུན་མཐུན་པས་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་གིས་

ཆུ་བཙགས་པར་གྱུར་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་མདོར་ན་བསླབ་པ་ལ་གུས་པའི་དགེ་འདུན་འདིའི་ཆུ་སྣོད་ཀི་ཆུ་ལ་ནི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སོག་ཆགས་མེད་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ཡིད་ཆེས་པ་དགེ་འདུན་དང་། གང་ཟག་གི་རུང་བ་ནི། བསླབ་པ་ལ་གུས་

པའི་གང་ཟག་འདིའི་ཆུ་སྣོད་ཀི་ཆུ་ལ་སོག་ཆགས་མེད་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ཡིད་ཆེས་པ་གང་ཟག་དང་། ཆུ་ཚགས་

ཀི་རུང་བ་ནི། ཆུ་ཚགས་དམ་པོ་འདིས་བཙགས་པའི་ཆུ་ལ་ནི་སོག་ཆགས་མེད་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ཡིད་ཆེས་པ་ཆུ་

ཚགས་དང་། ཁོན་པ་མོས་པས་རུང་བ་ནི། ཁོན་པའམ་ཆུ་མིག་གམ་འབབ་ཆུ་འདི་ལ་ནི་ནམ་ཡང་ཆུ་སོག་ཆགས་

དང་བཅས་པར་མ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་ཡིད་ཆེས་པ་ཆུ་ཚད་མ་ཡིད་ཆེས་པ་རེད་པའི་ཤེས་པས་ཆུ་ལ་རང་གིས་

མ་བརྟགས་པར་ལོངས་སྤད་པར་འཇུག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་སིད་པ་བར་

དོའི་སོག་ཆགས་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཡང་ཆུ་དག་པའི་ཐ་སྙད་དུ་བ་བར་རིགས་སོ་སྙམ་མོ། །

ལྔ་པ་ཉིན་ཞག་ཏུ་རུང་བ་ནི། ཆུ་བཅུས་པ་ཆུ་རའམ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པར་བཞག་པ་དང་ཁོན་པ་

དག་ནི་སྔ་དྲོ་ལྟ་བུ་ལན་ཅིག་བརྟགས་ན་སང་གི་ཉི་མ་འཆར་ཀ་ཚུན་ཆད་ནི་ལོངས་སྤོད་པའི་ཚེ་མ་

བརྟགས་པར་སྤད་དུ་རུང་སྟེ་སྔར་ལན་ཅིག་བརྟགས་པ་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་གོ །འདི་ལ་ཡང་ལུང་

ལས་ནི་ཁོན་པས་རུང་བ་ཞེས་མིང་བརྟགས་སྣང་སྟེ་བཅུས་པ་དང་ཁོན་པ་དག་ནི་ཞེས་པའི་ཁོན་པའི་ཆ་ནས་མིང་

བཏགས་པའི་སུམ་བརྒྱ་པ་དང་ལོ་དྲི་ལས་ནི་ཡིད་ཆེས་པའི་རུང་བ་ཞེས་མིང་དེ་སྐད་ཀང་བཏགས་སོ། །

རྐང་ཁྲུས་སྣོད་ནི་དགེ་འདུན་ལ་དགོས་པ་རྐང་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྲུ་བའི་རིལ་བ་སྟེ་སྣོད་དེ་ཆུ་མེད་པ་

སྟོང་པར་མཐོང་ན་ཆུས་དགང་བར་བའོ། །ཆུ་ཆུའི་སྣོད་དང་འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་

སྣོད་ཀང་དགེ་འདུན་གིས་ཉེ་བར་བཞག་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་ཆུའི་སྣོད་དང་འབྲུ་མར་ལ་

སོགས་པ་གཞན་གི་སྣོད་དེར་གཏོགས་པའི་སྣོད་སྤད་དྲུབ་པ་ནི་སྣོད་སྤད་འདྲུབ་པར་བསྐོས་པའི་དགེ་

སློང་དེའི་ལས་སམ་བ་བ་ཡིན་ནོ། །སྣོད་སྤད་འདྲུབ་པའི་ལས་བསྟན་པ་འདིར་དགེ་འདུན་གི་སྣོད་སྤད་དག་

གཡར་པོར་སྦྱིན་པ་དང་དེ་ནས་བླང་བ་དག་ཀང་སྣོད་སྤད་དྲུབ་པའི་ལས་དེའི་ཁོངས་སུ་མ་འདུས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ་འདུས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་སྦྱིན་པ་དང་བླང་བ་ཡང་སྣོད་སྤད་དྲུབ་པས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁིམ་པ་དགེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འདུན་གི་སྣོད་སྤད་རིང་པ་བར་བ་སྟེ་གཡར་བ་ཉིད་ལ་སྣོད་སྤད་རིང་པ་དེ་ཡོད་པ་ཉིད་ན་དགེ་སློང་སྣོད་

སྤད་འདྲུབ་པ་དེ་གཡར་པོར་སྦྱིན་པར་བ་བའོ། །ཁིམ་པ་རིང་པ་བར་བ་ཉིད་ལ་དེ་ཡོད་པ་ཉིད་ན་སྦྱིན་ཞེས་བ་

བའི་ཚིག་དེས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འོངས་པའི་ཡོན་བདག་སྣོད་སྤད་གཡར་བ་རྣམས་ལ་དགེ་འདུན་

གི་སྣོད་སྤད་རིང་པ་གཡར་པོར་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་ཀང་མ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་འདུན་ལ་

སྣོད་སྤད་གཡར་རམ་སློང་བའི་དགེ་སློང་ལ་ནི་དགེ་འདུན་ལ་སྣོད་སྤད་གསར་པ་ཡོད་ན་དེ་ཕིར་བླང་བ་

མེད་པ་གཏན་བིན་པ་ཉིད་དུའོ། །བ་སྟེ་དགེ་སློང་སྣོད་སྤད་འདྲུབ་པས་སྦྱིན་ནོ། །སྣོད་སྤད་གཞག་པའི་

གནས་ཀི་ཆེད་དུ་མཛོད་ཁང་བསྐོ་མཛོད་ཁང་བསྔོས་ཤིང་སྦྱིན་བར་བའོ། །སའི་སྣོད་སྤད་དང་

ཟངས་མའི་སྣོད་སྤད་དག་མཛོད་ཁང་ཐ་དད་སོ་སོར་བཞག་ཅིང་མཛོད་ཁང་གཞན་མེད་ན་མཛོད་ཁང་

གཅིག་གི་ནང་དུ་ཡང་སོ་སོར་བཞག་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་དོན་དུ་ཆུ་ཉེ་བར་བཞག་པར་

བའོ། །ཆུ་དེ་གནས་གང་དུ་བཞག་ཅེ་ན། གར་བབ་བབ་ཏུ་མི་བཞག་གོ །འོ་ན་གར་བཞག་ཅེ་ན། ཆུ་

བཞག་པ་དེའི་ཆེད་དུ་ཆུ་ཁང་བའོ། །དེ་ཕོགས་གང་དུ་བཞག་ཅེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་གི་

ལྷོ་ནུབ་ཀི་མཚམས་སུའོ། །བ་སྟེ་དེར་རྟག་ཏུ་གིབ་མ་འབབ་པའི་ཕིར་རོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་ཤར་དུ་

ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དེ་སྐད་གསུངས་སོ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་ཕོགས་གཞན་དུ་ལྟ་བ་ལ་ནི་ཆབ་ཁུང་སའི་ག་མ་གཏོགས་

པར་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལྷོ་དང་ནུབ་ཀི་མཚམས་ཁོ་ནར་ཆུ་ཁང་བའོ། །མུན་<<ལུང་>>གནག་པར་གྱུར་

ནས་ཆུ་ཁང་དེ་ལ་སྐར་ཁུང་གདོད་པ་དང་རབ་<<ལུང་>>ཆགས་པར་གྱུར་ནས་ས་གཞིར་སོ་ཕག་

གི་གཅལ་བགམ་པ་དང༌། ༸ཆུ་མི་འཁིལ་བར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཆུ་ཕིར་འགོ་བའི་ཆུ་ཁུང་གདོད་པ་

དང་ཆུ་ཁང་དེ་ལ་སོ་གདོད་པ་དང༌། སོ་དེར་སོ་གེགས་གཞུག་པ་དང་སོ་གེགས་དེ་ལ་ལག་བཟུང་

ལྕགས་ཀི་ཡང་མིག་གཞུག་པར་བའོ། །ཆུ་ཚགས་གཞག་པའི་ཕིར་ཆུ་ཁང་དེའི་ནང་དུ་གདང་

བུ་གདགས་པར་<<ཊི་>>བའོ། །ཆུ་སྣོད་ནི་ཤིང་གི་ཁིའུ་དག་གི་སྟེང་ལ་བཞག་གོ །ཡང་ན་ཆུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྣོད་དེ་སོ་ཕག་གི་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུའོ། །བཞག་གོ། །སོ་ཕག་གི་སྟེགས་བུ་ཉི་ཚེའི་སྟེང་དུ་གཞག་ཏུ་མི་

རུང་སྟེ་སོ་ཕག་གི་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་ཤིང་ལེབ་བམ་ལྕུག་དཀར་ལ་སོགས་པའི་གཞི་དག་ལ་ཆུ་སྣོད་བཞག་པར་

བའོ། །བདག་ཉིད་ཀི་དང་དགེ་འདུན་གི་ཆུ་སྣོད་ནི་རུང་བའི་ཆུ་སྣོད་མན་ཆད་ནས་ཕི་རོལ་ཆེ་ཆུང་དུ་འགོ་བའི་

ཁྲུས་ཆུའི་ཆེད་ཀི་བར་ཡན་ཆད་ཀང་དྲི་མ་མེད་པ་གཙང་སྦྲ་བའོ། །

དྲི་མ་མེད་པར་བ་བ་བསྟན་ནས་ད་ནི། གཙང་བར་བ་བ་བསྟན་པའི་ཕིར་ཆུ་སྣོད་རུང་བ་དང་ཁྲུས་ཆུའི་ཆེད་

ཀི་སྣོད་ཡན་ཆད་ཀང་གཙང་བར་རོ། །བའོ། །གཙང་སྦྲ་བའོ་ཞེས་པ་དང་གཙང་བར་རོ་ཞེས་པ་དེ་གཉིས་ཀི་

ཁད་པར་ཅི་ཞིག་གཙང་སྦྲ་བའོ་ཞེས་པ་ནི་སྔར་དྲི་མ་ལ་སོགས་པས་གོས་ཟིན་པ་བཀྲུ་བ་སྟེ། འདིའི་འགེལ་ཆུང་

ལས། ཆུ་སྣོད་ལ་ཁ་ཟས་དང་དྲི་མས་འབགས་པ་དག་པར་བཀྲུ་ཞིང་ཕི་དར་བ། ཞེས་བཤད་དོ། །གཙང་བར་རོ་ཞེས་

པ་ནི་དྲི་མ་ལ་སོགས་པས་མི་གོས་པར་བ་བ་སྟེ། འདིའི་འགེལ་ཆུང་ལས། སྣོད་སྤད་ཀུན་དྲི་མ་དང་ཁ་ཟས་དང་མི་

གཙང་བ་ལ་སོགས་པས་མ་འབགས་པར་གཙང་སྦྲ་བ། ཞེས་བཤད་དོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་གཙང་བར་རོ་ཞེས་པ་ནི་ཆུ་

སྣོད་དེ་ས་གཞི་གཙང་བར་བཞག་པ་དང་དྲི་མ་ལ་སོགས་གཞན་ཟས་ལ་སོགས་པ་སྦགས་པས་རེག་ན་བི་དོར་བ་བ་

སྟེ། ཊིཀ་ལས། གནས་ཐམས་ཅད་དུ་བཞག་པ་བཀག་པའི་ཕིར་དང་སས་བི་དོར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

བཤད་པས་སོ། །བཏུང་བར་བ་བའི་ཆུ་ཡང་ངོ་། །གཙང་སྦྲ་བའོ་གཙང་བར་བའོ། །བཏུང་བར་བ་བའི་ཆུ་

དེ་ལག་པ་ཁ་ཟས་དང་དྲི་མས་འབགས་པ་དང་གོས་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཁ་ཟས་དང་དྲི་མས་འབགས་

བཞིན་དག་གིས་བིམ་པར་མི་བའོ། །ཆུ་སྣོད་རྣམས་ཀི་ཕི་རོལ་སྦྱང་བ་ནི་གཙང་སྦྲ་བའོ་ཞེས་སྔར་

བསྟན་པས་རྟོགས་ལ་ནང་དུས་དུས་སུ་བཀྲུ་བཤལ་ཞིང་དྲི་མ་སྦྱང་བར་བའོ། །ཆུ་སྣོད་ཟབ་མོ་གཏིང་

རིང་པོ་སྟེ་ལག་པས་ཞབས་མི་སླེབས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནི་པུ་ཤེལ་ཙི་ནི་གེས་མའི་རྩ་བ་ཡིན་པར་དགེ་སློང་

མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །འི་ཁྲུད་ཤིང་ངམ་ལོ་མའམ་འདབ་མའི་ཆངས་

བུའམ། རས་མ་དྲིལ་དྲིལ་བ་ཤིང་བུའི་རྩེ་མོ་ལ་བཏགས་པས་སོ། །དྲུད་ཅིང་བཀྲུ་བཤལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བའོ། །པུ་ཤེལ་ཙིའི་ཁྲུད་ཤིང་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་ཟས་ཀི་འགམ་ཟེར་ཟས་ཀི་དུམ་གྲུགས་ཀིས་གོས་པར་

འགྱུར་བ་དེ་མི་སྲུང་བ་ཉིད་དུ་མི་བའོ། །པུ་ཤེལ་ཙིའི་ཁྲུད་ཤིང་ལ་སོགས་པས་སྦྱང་བར་བའོ། །ཆུ་སྣོད་བཀྲུ་

བཤལ་བས་པ་རྣམས་བསྐམ་པར་ཡང་ངོ་། །བའོ། །བཀྲུ་བ་དང་བསྐམ་པ་དེའི་ཚེ་སྣོད་སྤད་ཀིས་བེལ་

བར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་སྣོད་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུས་གཅིག་ཉིད་དུ་བཀྲུ་བ་དང་བསྐམ་

པར་མི་བའི་མཐར་གི་རེ་མོས་བཀྲུ་བ་དང་བསྐམ་པར་བའོ། །ཆུ་དང་འབེལ་བའི་ལས་ཆུ་བླང་བ་དང་

བཅགས་པ་དང་བརྟག་པ་དང་ཆུ་སྣོད་བཀྲུ་བསྐམ་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་གནས་པ་སློབ་མ་དང་ཉེ་གནས་ཀིས་བ་

བ་ཡིན་ནོ། །སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་དང་འབེལ་བ་ཕན་ཚེགས་ལ་སོགས་

པའི་སྐབས་སོ། །སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་སྤོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ འདི་ནི་འདུ་ཤེས་གཙོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། ཞུགས་པའམ་དངོས་སུ་མ་

བཞུགས་ཀང་ཉེ་བར་ཕོགས་པ་ལའོ། །ཅི་ཞིག་ལ་ཞུགས་པའམ་ཕོགས་པ་ལ་ཞེ་ན། གཉིས་ཀི་གཉིས་སྤོད་

པ་ལའོ། །གང་གི་སྤོད་པ་ལ་ཞེ་ན། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀི་སྤོད་པ་ལའོ། །དེའང་སྐྱེས་པ་དང་བུད་

མེད་དེ་གཉིས་ཁིམ་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་དོ། །སྦྱོར་ཟླ་གཅིག་མུ་སྟེགས་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ཁིམ་པ་མ་

ཡིན་ན་ཉེས་བས་<<ཊི་>>སོ། །གནས་ནི་དགེ་སློང་རང་གི་གནས་ལས་གཞན་ཉིད་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་

དེ་གཉིས་ཀའི་གནས་སམ་གང་རུང་གི་གནས་ཡིན་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །དགེ་སློང་རང་གི་གནས་སུ་ནི་ཉེས་པ་

འདིར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་གཉིས་ཀི་དྲུང་ན་དགེ་སློང་དེ་མ་གཏོགས་པའི་མི་གཞན་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་གཉིས་

སྤད་དུ་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །མི་གཞན་ཡོད་ན་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དེ་གཉིས་དང་དགེ་

སློང་གི་བར་ན་མ་བསྒིབས་པར་མངོན་སུམ་དུ་བརྣག་པ་སྟེ་ཆེད་དུ་གཏད་པས་<<ལུང་>>འདོམ་གང་གི་

ནང་དུ་འདུག་ན་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པའོ། །དབེན་པར་བརྣག་པས་འདུག་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་<<ཊི་>>ཉལ་པོ་

བེད་པར་ཤོམ་པའི་ཁིམ་ན་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 



  331  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༈ ཤེས་གཙོའོ་ནས་སྤད་དུ་རུང་བ་ཉིད་ནའོ་ཞེས་སྔ་མར་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་འདིར་ཡང་ཁས་བླངས་ཏེ་

སྔ་མ་དང་འདིའི་བེ་བག་ནི་དབེན་པར་བརྣག་པས་འདོམ་<<ལུང་>>གང་གི་ནང་དུ་འགེང་ན་ལྟུང་བེད་

སྐྱེད་པའོ། །དེ་གཉིས་དང་དགེ་སློང་གི་བར་ན་སྐྱབས་རྩིག་པའམ་ཡོལ་བའམ་མུན་ནག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་

པར་རོ། །མངོན་སུམ་དུ་འགེང་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །གལ་ཏེ་འགེང་བ་དེ་གང་པོ་ཆེ་ལ་

སོགས་པའི་འཇིགས་པའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ལུང་ལས། འཇིགས་པར་

གྱུར་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདུག་པ་ལ་ཡང་འཇིགས་པའི་དབང་གིས་ལྟུང་བ་མེད་པར་སྦྱར་

རོ། །ཚོར་བ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དག་དང་ཚོར་བེད་དགེ་སློང་གཉིས་ཀིས་མ་ཚོར་ན་འགེང་བ་དེ་

ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །གཉིས་ཀས་མ་ཚོར་རམ་གང་རུང་གིས་མ་ཚོར་ན་ཡང་ཉེས་བས་ཀིའོ། །སྤོད་པའི་

གནས་ལས་གཞན་དགེ་བའམ་ལུང་མ་བསྟན་ལ་དགེ་སློང་སེམས་གཏོད་ན་དེར་འདུག་པ་དང་འགེང་བར་

བེད་པ་ཡང་ངོ་། །ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །ཉལ་པོ་ཤོམ་པའི་ཁིམ་ན་འདུག་པ་དང་འགེང་བ་གཉིས་པོ་འདི་

ལ་མིག་གིས་མཐོང་བའི་སྤོད་ཡུལ་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ནི་ཉེས་པ་ཙམ་སྐྱེད་པའི་གནས་གཅིག་པ་

ཉིད་ཀི་མཐའ་ཡིན་གི་དེ་ཕན་ཆད་དུ་ཉེས་མེད་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །མཛོད་ནི་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཁམས་

ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཏེ་གནས་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་མཛོད་དུ་ཉལ་པོ་བེད་པའི་ཁིམ་དུ་དགེ་

སློང་འདུག་གམ་འགེང་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ཉལ་པོ་བེད་པའི་ཁིམ་དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཁིམ་གཞན་ནི་སོ་བང་གཏད་

ཁམས་ལ་སོགས་པས་མ་ཆོད་པ་ན་འདུག་པའི་དགེ་སློང་གིས་མཐོང་བ་ནི་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ་གལ་ཏེ་བཟའ་ཐ་

དད་པ་ཡིན་ན་གནས་ཀང་ཐ་དད་པ་ཉིད་དོ་གལ་ཏེ་བཟའ་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་གནས་ཀང་གཅིག་པ་ཉིད་

ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །ཉལ་པོ་བེད་པར་ཤོམ་པའི་ཁིམ་ན་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ མུ་སྟེགས་གཅེར་བུ་ཕོ་ཡང་རུང་མོ་ཡང་རུང་བ་ལའོ། །ཟས་བིན་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །གཅེར་

བུ་དེ་དགེ་སློང་རང་གི་ཉེ་དུ་ཡིན་པ་དང་གཅེར་བུ་དེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་བེད་པ་ལ་རེ་ཞིང་ལྟོས་པ་དང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ནད་པ་དང་གསུམ་ནི་ཟས་བིན་ཡང་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་

བའི་རྟགས་སམ་ཆ་ལུགས་འདི་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་མེད་པ་མུ་སྟེགས་

ཅན་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཅེར་བུ་ལ་བིན་ནའོ། །གང་དུ་བིན་ན་ཞེ་ན། གཅེར་བུ་དེའི་ལུས་ལག་པ་ལ་སོགས་

པར་བིན་པས་སམ་དེའི་ལུས་དང་འབེལ་བའི་སློང་ཕོར་ལ་སོགས་པར་བིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །དེའི་ལུས་དང་མ་འབེལ་བར་སློང་ཕོར་ས་ལ་གཞག་པར་བླུགས་ཏེ་སྟོབ་ན་ཉེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཅི་ཞིག་

བིན་ན་ཞེ་ན། བཅའ་བར་བ་བ་བུ་རམ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་དང་བཟའ་བར་བ་བ་འབས་ཆེན་ལ་སོགས་པ་

དག་གོ །བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་བིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། མ་བཀག་ཅིང་ཟར་རུང་བ་དག་

གོ །སུ་ལ་རུང་བ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་རང་དང་གཅེར་བུ་དེ་ལ་རུང་བའི་ཟས་བིན་ནའོ། །མུ་སྟེགས་གཅེར་བུ་

དེའི་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དང་དབལ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་བིན་པ་ནི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་མ་

གཏོགས་སོ། །གཞན་ལ་མ་བརྒྱུད་པར་དགེ་སློང་རང་གིས་སྦྱིན་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །རང་དང་དེ་ལ་

མི་རུང་བའི་ཟས་དག་ནི་ཉེས་བས་སོ། །རང་གིས་ཞལ་ཏ་བེད་དེ་གཞན་སྦྱིན་དུ་འཇུག་ན་ཡང་

ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །འོ་ན་རྣམ་འབེད་ལས། གཞན་སྦྱིན་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་

ན། དེ་ནི་རང་གིས་ཞལ་ཏ་མ་བས་པར་སྦྱིན་དུ་འཇུག་ན་ལྟུང་མེད་ཡིན་གི་འདི་ནི་རང་གིས་ཞལ་ཏའམ་ཀོ་ཤམ་

བས་ཏེ་སྦྱིན་དུ་འཇུག་ན་ཉེས་བས་སྐྱེད་པའོ། །ཟས་ལ་བགོ་བཤའ་བེད་པའི་ཚུལ་གིས་གཅེར་བུ་དེའི་

ལུས་སམ་ལུས་དང་འབེལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་སུ་རང་གིས་འཇོག་ན་ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ་། །གཅེར་བུ་

ལ་སྦྱིན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་དམག་ལ་བལྟ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གཡུལ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་སྟེ་

གཡུལ་སྤད་པའི་ཕིར་ཆས་པའི་དམག་ལ་དགེ་སློང་གིས་ལྟད་མོ་བལྟ་བའི་དོན་ཉིད་ཀིས་བལྟ་བར་

ཞུགས་པས་སོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་དང་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་པོའི་བུ་ཐུ་བོ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང་ཞང་བློན་གུང་བློན་ཆེན་པོ་དང་དམག་གི་ཁོམ་གི་རུ་སྣ་དང་ཞེས་བ་བ་ནི་གཡུལ་འགེད་པའི་

མིའོ། །གོང་ཁེར་གོང་རལ་ལོངས་དང་གསུམ་གི་འབྲུ་སྣོན་ནི་འདུལ་བའི་གཞུང་རྣམས་ན་མི་སྣང་ཡང་། བརྒྱད་སྟོང་

འགེལ་ལས། གོང་ཁེར་ནི་བཟོའི་བེ་བག་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་གནས་སོ། །གོང་རལ་ནི་ཚོང་པ་མང་པོ་ཡོད་པའི་

གནས་ཀི་ཁད་པར་རོ། །ལོངས་ནི་མི་རིགས་བཞི་གནས་པའི་ས་ཕོགས། ཞེས་བཤད་དེ་གོང་རལ་ནི་ཚོང་པ་མང་

པོ་ཡོད་པའི་གནས་ཀི་ཁད་པར་རོ་དེའི་དཔོན་གི་མི་དང༌། ལོངས་ནི་མི་རིགས་བཞི་གནས་པའི་ས་ཕོགས་སོ་

དེའི་དཔོན་ཀི་མིས་དགེ་སློང་བཀུག་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་དང་སོག་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་བྱུང་

བའི་དབང་ཉིད་ཀིས་དགེ་སློང་དེར་མི་འགོར་མི་རུང་ཞིང་དམག་མཐོང་ངམ་བལྟ་བ་ནི་མ་གཏོགས་

སོ། །གང་གི་ཚེ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་དམག་ལ་བལྟ་བའི་ཕིར་བདག་ཉིད་གང་ན་འདུག་པའི་

གནས་ནས་འཕགས་པ་སྟེ་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་གོང་ངམ་དབེ་ཐང་ཀ་ལ་སོགས་པ་གང་ན་དགེ་སློང་རང་ཉིད་

འདུག་པའི་གནས་དེ་ནས་འཕགས་ཏེ་གནས་དེའི་ཉེན་ཀོར་གི་ཚད་ནི་ཆོས་གོས་དང་བལ་བའི་ཉེ་འཁོར་སྔར་

བསྟན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་<<ཊི་>>མཐའ་ལས་འདས་ཏེ་མཐོང་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །ཉེ་འཁོར་གི་མཐའ་

ལས་མ་འདས་པར་དགེ་སློང་གིས་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ཙམ་གིས་མཐོང་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་རང་འགེལ་

དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །དམག་ལ་བལྟ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པས་བཀུག་པ་དང་བར་ཆད་ཀི་རྐེན་དེ་

དག་མེད་པར་གཡུལ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་དམག་གི་ནང་དེར་དགེ་སློང་ཉིན་མཚན་གཉིས་ལས་

ལྷག་པ་སྟེ་ཉིན་མཚན་གསུམ་པའི་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཤར་<<ཊི་>>པར་འདུག་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །དེ་

ཕིན་ཆད་ནི་ཞག་རེ་རེ་ཞིང་ལྟུང་བེད་རེ་རེར་འགྱུར་ལ་མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་རེ་རེར་འགྱུར་

རོ། །རིགས་པའི་ཚུལ་གི་དགོས་པ་མེད་ན་ཞག་གཉིས་ལས་ལྷག་པའི་སྔ་མ་ཞག་གཅིག་གནས་པའི་ཐོ་

རངས་ཞག་གཉིས་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ལ་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བེད་དོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། ཞག་ལོན་ན་ལྟུང་བར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འགྱུར་རོ། །ཞེས་པས་ཞག་གཅིག་ལོན་ནའོ། །དམག་གི་ནང་ན་གནས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ལྟུང་བེད་འདིའི་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། དམག་གི་དཔུང་གི་ཡན་ལག་གང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་དང་ཤིང་རྟ་

དང་རྐང་ཐང་དང་བཞི་པོ་རྣམས་ནི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །དགེ་སློང་གང་ལུས་སོག་ལ་སོགས་ཀི་བར་ཆད་

ཡོད་ན་ནི་ལྟུང་བ་མེད་ཀི་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་འགོ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་

བའོ། །དཔུང་ཡན་ལག་བཞི་པོ་ཀུན་བསྡུས་པ་དང་བཞི་པོ་གང་རུང་རེ་རེ་སོ་སོ་བ་དག་གོ །བེད་པ་པོ་

ཡིན་ནོ། །འཐབ་པའི་སྟ་གོན་བས་པ་གོ་བསྐོན་པ་དང་གཞུ་བརྡུང་དང་རལ་གི་ཕྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་

རེག་པ་དང་བཤམས་པ་དཀྲུག་པ་དང་མཐོང་བ་གསུམ་གི་དངོས་ལ་ནི་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞིའོ། །སྦྱོར་བ་

ལ་ནི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །འདི་ལ་བཤད་ལུགས་གཉིས་ཏེ། འགེལ་ཆུང་ལས། དམག་ལ་ལྟ་བར་འགོ་

བར་སེམས་ཤིང་སྦྱོར་བ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །སྐབས་འདིར་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ནི། འཐབ་པའི་སྟ་

གོན་བས་པའི་སྦྱོར་བ་སྟ་གོན་མ་བས་པ་དེ་ལ་ནི་དངོས་དང་སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། སྐབས་འདིར་ལུང་ལས་ཀང་། གོ་མ་བསྐོན་པའི་བཤམས་པ་འཁྲུག་པར་བེད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་མ་ཆས་པ་ཉིད་ལ་ནི་ན་སད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་དང་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། འདི་ནི་དམག་

ལྟུང་འདི་ཉིད་ཀི་ཉེས་བས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ་འོག་མ་ནི་དམག་ལྟུང་གསུམ་གའི་ན་སད་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་ལ་

དངོས་གཞི་ཞེས་སྔར་སོས་ན་དངོས་ལ་ཞེས་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་དམག་ལ་རེག་པ་ནི་གང་པོ་ཆེའི་

དཔུང་ལ་སོགས་པ་འཐབ་པའི་སྟ་གོན་བས་པ་རྣམས་ལ་རེག་པ་སྟེ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་ཅིང་། འགེལ་ཆུང་

ལས། དམག་མི་རྒོལ་བར་བཤམས་ཤིང་ཆས་སྟེ་འདོང་བ་ལ་རྟ་དང་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ཕྱུགས་ལ་ཀུ་རེ་བེད་ཅིང་

ཀན་ཀ་བརྩལ་བའི་ཕིར་རེག་པས་ཀང་ལྟུང་། ཞེས་སོ། །འོ་ན་དམག་མིའི་མཚོན་ཆ་ལ་རེག་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་

གི་རྣམ་བཤད་ལས། རིན་པོ་ཆེར་སོས་པ་ཞེས་བ་བས་མཚོན་ཆ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བ་དེ་ནི་འགྱུར་ཞེ་སྟེ་དེ་ལས་ཡུལ་

གཞན་ཡིན་པ་དེ་རྟོག་པར་བའོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་དོན་དེ་ལྟར་ཊིཀ་ལས་ཀང་བཤད་དོ་དང་། དམག་གི་གཡུལ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཤམས་པ་དགེ་སློང་གིས་དཀྲུག་པ་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་གནས་ནས་བསྐྱོད་པ་དང༌། དགེ་སློང་གིས་

དམག་ལ་བལྟ་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་དག་བདག་ཉིད་གང་ན་འདུག་པའི་གནས་དེ་ནས་འཕགས་ཤིང་གནས་

དེའི་ཉེན་ཀོར་གི་ཚད་ནི་འབལ་བ་ལ་སྔར་བསྟན་པའི་མཐའ་ལས་འདས་ཏེ་དམག་མཐོང་བ་དང་

གསུམ་པོ་ལྟ་བུ་ནི་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞིའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་དངོས་དག་ཡིན་ནོ། །མ་ཆས་པ་འཐབ་པའི་

སྟ་གོན་མ་བས་པ་ཉིད་ལ་དམག་ལྟུང་གསུམ་ག་ལ་ནི་ན་སད་པ་ཉིད་དོ། །འདིར་དཔུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་

པའི་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་བཟུང་ངོ་དེ་ལས་གཞན་པའི་གང་པོ་ཆེ་འཐབ་པ་དང༌། རྟ་འཐབ་པ་

དང༌། བ་གག་འཐབ་པ་དང༌། བ་ལ་བ་ཀ་བ་འུར་པའོ་<<ལྷ་བི་>>དང༌། བ་བ་རྟ་ཀ་བ་འཐི་བའོ་

<<ལྷ་བི་>>དང༌། བཞི་ཡན་ཆད་དམག་གི་ཚོགས་སུ་ལོངས་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་པ་འཐབ་པ་དང་བུད་

མེད་འཐབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྟེ་དེ་རྣམས་འཐབ་པའི་བ་བ་མི་བའོ་དང༌། འཐབ་པར་བེད་དུ་

གཞུག་པ་མི་བའོ་དང༌། འཐབ་པ་ལ་བལྟ་བར་མི་བའོ་བལྟས་ན་ཉེས་བས་<<བི>>། དམག་གི་

དཔུང་གི་ཡན་ལག་རེག་པ་དང་བཤམས་པ་དཀྲུག་པ་དང་མཐོང་བ་དང་གསུམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་

ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་བརེག་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བསམ་པ་རོག་པ་ཅན་གི་སེམས་ཉིད་

ཀིས་བརེག་ནའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །སུ་ལ་བརེག་ན་ཞེ་ན། དགེ་སློང་ཕ་རོལ་ལ་ཅི་ཞིག་གིས་བརེག་ན་ཞེ་

ན། ལུས་ལག་པ་ལ་སོགས་པས་སམ་ལུས་དེས་འཕངས་པ་བོང་བ་ལ་སོགས་པའམ་ལུས་དེ་དང་

འབེལ་བ་དབྱུག་པ་ལ་སོགས་པ་དག་བརེག་པའི་རས་གང་ཡང་རུང་བ་ལུས་ཀི་ཐ་ན་རྐང་པའི་མཐེ་

བོའམ། ལུས་ཀིས་འཕངས་པའི་ཐ་ན་ཉུངས་ཀར་རམ་ལུས་དང་འབེལ་བའི་ཐ་ན་རྩྭའམ་དེ་བས་ཀང་ཆེས་

ཆུང་བའི་དངོས་པོ་དག་གིས་བརེག་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །བརེག་པ་ལས་གཞན་གཟས་པ་དང་གནས་

ངན་ལེན་འཆབ་པ་དང་ཟན་གཅོད་དུ་འཇུག་པ་དག་རང་འགེལ་ལས་འོག་མ་གསུམ་པོ་ལ་ཡང་ངོ་། །དགེ་སློང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཕ་རོལ་ལ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །གང་གི་ཚེ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་ཊིཀ་ལས་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་བརེག་སྤད་ཀིས་རེག་

ནའོ་རེག་མ་ཐག་པའི་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་དངོས་གཞིར་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །བརེག་སྤད་རེ་རེ་ལ་ལྟུང་བེད་

རེ་རེའོ། །སོར་མོ་ལྔས་བརེག་ན་ལྟུང་བེད་ལྔའོ། །བརེག་སྤད་དག་གིས་མ་ཕོག་ན་བརེག་སྤད་རེ་རེ་ལ་ཉེས་

བས་སོ། །རེ་རེའོ། །དགེ་སློང་ཞིག་ཡན་ལག་ལས་སུ་རུང་ནས་ཡན་ལག་རོ་བས་བརྡུང་བ་ལ་གསུངས་པ་ནི་

བརེག་པར་བ་བ་ལུས་ལས་གཞན་སེམས་ཡིན་ལ་སེམས་ལས་གཞན་རང་གིས་ལུས་ལ་སེམས་རོག་

པ་ཅན་གིས་བརེག་པར་མི་བའོ། །རོ་གཙོགས་ཡན་ལག་འཁི་ཤིང་མི་བརྡུང་སྟེ། །འདོད་ཆགས་མེ་ནི་མི་སྡུག་

ཆུས་ཞི་འགྱུར། །ཞེས་འོད་ལྡན་རྩ་བ་ལས་སོ། །རོག་པ་ཅན་གི་སེམས་ཉིད་ཀིས་ཀ་བ་ལ་བརེག་པར་མི་

བའོ། །རོག་པ་ཅན་གི་སེམས་ཉིད་ཀིས་རྩིག་པ་དང་། ས་དང༌། ཤིང་ལོན་པ་དང༌། སོ་གེགས་ལ་

སོགས་པ་གཞན་ལ་ཡང་བརེག་པར་མི་བའོ་དགོས་པའི་དབང་གིས་དགེ་སློང་གིས་ཤིང་གཤགས་པ་དང་

བརྡུང་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཉེས་པ་མེད་<<ཊི་>>དོ། །བརེག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བེད་ན་གཟས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བརེག་པར་གཟས་ནའོ་རོག་པ་ཅན་གི་

སེམས་ཉིད་ཀིས་དགེ་སློང་ཕ་རོལ་ལ་ལུས་སམ་དེས་འཕངས་པའམ་དེ་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཐ་ན་རྐང་པའི་

མཐེ་བོའམ་ཡུངས་ཀར་རམ་རྩྭ་དག་གིས་བརེག་པར་གཟས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པའི་གཞུང་

ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་ཏེ་རེག་ནའོ་དང་མ་ཕོག་ན་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་པ་ནི་འདིར་མ་

གཏོགས་སོ། །བརེག་པར་གཟས་པའི་རས་རེ་རེ་ལ་ལྟུང་བེད་རེ་རེའོ། །སོར་མོ་ལྔས་གཟས་ན་ལྟུང་བེད་

ལྔའོ། །གཟས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གཞན་གི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་

དང༌། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དག་ཤེས་བཞིན་དུ་བཅབས་ནའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་

གཞན་དེའི་ཉེས་ལྟུང་བདག་གིས་བརོད་ན་རང་གཞན་གི་ལུས་སེམས་བདེ་བ་ལ་མི་རེག་པ་དང༌། དགེ་སྦྱོང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གི་ཚུལ་གི་བར་ཆད་ལ་སོགས་པ་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་རིག་པར་བའོ་ཞེས་སྔར་གི་རྣམ་བཤད་ལས་གསུངས་པས་བསོད་

ནམས་ཀི་བར་ཆད་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་མཚོན་པའོ། །དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་དང༌། ཚངས་པར་སྤོད་

པའི་བར་ཆད་དང་། དགེ་འདུན་འཁྲུག་ཏུ་དྭོགས་པའི་དབང་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་

འཆབ་ནའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཡུལ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དང་མཚན་མཐུན་པ་དང་ལྟ་བ་མཐུན་པ་དང་

མཚམས་ཀི་ནང་ན་འདུག་པ་ཡིན་ལ་ཉིན་མཚན་གི་མཐར་འཆབ་ན་དངོས་གཞིའོ་ཞེས་བེ་བག་ཏུ་བ་སྟེ་དེ་ནི་གང་ཟག་

གི་གཞིའི་སྐབས་ལས་ཤེས་པར་བའོ་ཊིཀ་ལས་སོ། །དུས་གང་གི་ཚེ་བཅབས་ན་ཞེ་ན། ཉིན་མཚན་གི་མཐར་

རོ། །ཏེ་སྐྱ་རེངས་འཆར་ཀ་ཚུན་ཆད་ཅེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་ཀང་། ལུང་

ལས། སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། ཞག་གཅིག་གི་སྐྱ་རེངས་

བྱུང་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་སྐྱ་རེངས་འཆར་ཀ་ནི་མཚན་མོའི་མཐའ་སྟེ་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་

ལག་ཡིན་ལ་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ནི་ཉིན་མོའི་དང་པོ་སྟེ་ལྟུང་བ་རོགས་པར་བསྐྱེད་པའི་དུས་ཡིན་པར་རྟོགས་པར་

བའོ། །ཉིན་མཚན་གི་མཐའི་སྔ་རོལ་ཏུ་བཅབས་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ལྟུང་བ་ཕམ་ལྷག་ལས་གཞན་

སྦོམ་པོ་དང་ལྟུང་བེད་ལ་སོགས་བཅབས་ན་ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །ཉིན་མཚན་གི་མཐར་ཡང་ཉེས་བས་ལ་སྔ་

རོལ་ཏུ་ཡང་ཉེས་བས་<<ཊི་>>སོ། །གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ནད་ཀི་གཉེན་པོའི་དོན་ཉིད་དགེ་སློང་ན་བ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་ཟན་བཅད་པ་དང་སན་བ་བའི་

ཕིར་ཟན་མ་བིན་པ་ནི་ཉེས་མེད་དོ། །དེ་མ་གཏོགས་པར་དགེ་སློང་གིས་ཆེད་དུ་བསམས་ཏེ་ཁིམ་པ་

སྦྱིན་པ་པོ་དེ་དག་དགེ་སློང་ཕ་རོལ་ཀི་ཟན་གཅོད་དུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །རང་འགེལ་

དང་ཊིཀ་ལས་རང་གི་ཚིག་གིས་བསོ་སྟེ་ཟན་གཅོད་དུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བེད་དོ་སྤིང་ཡིག་དང་ལག་ཡིག་དང་མངགས་པ་

དང་བརྒྱུད་པ་དང་ཟུར་གིས་ཟན་གཅོད་དུ་བཅུག་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཟན་གཅོད་དུ་བཅུག་པའི་ལྟུང་

བེད་དོ། །     ། ། 

༈ མེ་དང་འདྲ་བ་ལ་ཡང་རེག་པ་དགག་པའི་ཕིར་སེང་གེ་ལ་རེག་པར་མི་བའོ། །སེང་གེ་ནི་མེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་འདྲ་བར་བསྙེན་པར་དཀའ་ཞིང་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དུས་བིན་གིས་བརླབ་པ་སྔར་བས་ཏེ་

མེ་ལ་རེག་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པས་དུས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་

དང་དགེ་འདུན་དང་གོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ཀི་རང་འགེལ་ལས་ཆོས་

དང་མི་ལྡན་པའི་བ་བའི་དོན་ཉིད་ཀིས་ནི་འདིར་འཇུག་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་བ་བ་

མར་མེ་དང་བདུག་སོས་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཉིད་དང༌། རང་གི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ལས་དང་ཆོས་གོས་ཁ་

བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ཚོན་གི་ལས་ལ་ཡིད་ཀིས་བརྟག་པ་ནི་མེ་རེག་གནང་བའི་དུས་བིན་གིས་

བརླབ་པ་ཡིན་ནོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། ལྷུང་བཟེད་ཀི་ལས་བའོ་ཞེའམ་ཚོན་གི་ལས་བའོ་ཞེས་བའོ་

ཞེས་ཡིད་ཀིས་བརྟག་པ་ནི་དུས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་། སྤིར་མེ་ལ་རེག་པ་བཀག་ཀང་

ཆོས་ལྡན་གི་བ་བ་འདི་ལ་མེ་རེག་གནང་བ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམ་པ་ནི་དུས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བླ་མ་

རྣམས་གསུངས་སོ། །ཞག་གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་

བ་དུས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་ཐོག་མ་རེག་པ་ནས་ཟིན་གི་བར་དུ་གཟུང་ངོ་སྙམ་དུ་བསམ་པའོ། །ཅི་ཞིག་བས་ན་

འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། མེས་རྩེ་བ་ཉིད་ནའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པ་གང་གིས་རྩེས་བ་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཤིང་བུ་མེས་སར་ཏེ་གཅིག་གི་ལག་ནས་གཅིག་གི་ལག་ཏུ་གཞན་ལ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་གཞན་

ལ་གཏོང་བས་མགལ་མེ་ལས་ཟླ་བའི་དབིབས་ལྟ་བུ་བེད་པ་དང་ཉི་མའི་དབིབས་ལྟ་བུ་བེད་པ་

དང༌། འགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་བེད་པས་སོ། །རྩེ་བ་ཉིད་ནའོ། །ཅི་ཞིག་གིས་རྩེ་ན་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། མེས་སོ། །རྩེ་བ་ཁོ་ན་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མེ་རེག་གནང་བའི་དུས་

བིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་དགེ་སློང་ན་བའི་དབང་ཉིད་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་མེ་

ལ་རེག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཇི་ལྟར་རེག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་ངམ་གིས་རེག་གམ་གཞན་

ལ་བསྐོས་པས་རེག་ཏུ་བཅུག་པས་སོ། །རྩེ་བས་རེག་པ་ཁོ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མེ་སར་བའི་

ཕིར་རེག་པ་དང་མེ་གསོད་པའི་ཕིར་རེག་པ་དང་། མེས་རེག་ཟིན་པའི་བུད་ཤིང་བསྐུལ་བ་དང་མེས་སྔར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མ་རེག་པའི་བུད་ཤིང་མེའི་ནང་དུ་བསྐུལ་བ་དང༌། མེ་དང་བཅས་པའི་བུད་ཤིང་ཕིར་འདྲེན་པ་

དང་མེའི་མདག་མ་སྤུང་བ་དང་མདག་མ་འདྲུ་བ་དག་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །མེ་མ་མུར་ནི་

ཕེད་ཤི་བ་ཉིད་ཡིན་པས་རེག་ན་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །མེ་ལྕེ་དག་ཀང་ཕེད་ཤི་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་

སྦྱར་ཏེ ་མེ ་ལྕེ ་ལ་རེག་ན་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ ་། །མེ་མ་མུར་དང་མེ ་ལྕེ ་དེར་བུད་ཤིང་འཛུད་པ་

དང༌། འབིན་པ་ནི་མེ་ཕེད་ཤི་བ་ཉིད་ལས་གཞན་མེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་མེ་མ་མུར་དང་མེ་ལྕེ་དག་ཏུ་བུད་ཤིང་འཛུད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་<<བི་>>རོ། །འདི་རྣམས་

མེར་བསེགས་པ་ན་ཉེས་བས་སྐྲ་དང་སྤུ་དང་རུས་པ་དང་སེན་མོ་དང་མཆིལ་མ་དང་སྣབས་

དང་སྐྱུགས་པ་དང་རླུགས་པ་དང༌། མོན་སན་སེའུ་དང༌། བལ་སན་<<ཊི་>>མོན་སན་

གེའུ་རྒྱ་སན་<<བི་>>དང༌། ཏིལ་དང་འབྲུ་མར་དང་སྦྲང་རྩི་དང་མར་དག་ནི་བུད་ཤིང་

གི་ཕེད་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་མེར་བཅུག་པ་དང་ཕྱུང་བ་ནི་ཉེས་བས་ཉིད་དོ། །དེ་དག་ཀང་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་

དེ་རས་བལ་དང་བལ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བསྡུའོ། །མཁན་པོ་ལ་སོགས་གཞན་གི་བ་བ་སློབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་

གཞན་ལ་བིན་གིས་རློབ་པ་ནི་ཕེད་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ནོ། །བིན་གིས་བརླབས་

པའི་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་བས་སོ་ལོག་པར་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཉེས་བས་<<ཊི་>>སོ། །མེ་ལ་

རེག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་འདུན་པ་ཕིར་བསྒྱུར་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ལས་བ་བའི་ཡུལ་དགེ་སློང་གི་

དོན་གི་ཆེད་ཀི་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་བས་ཟིན་པ་རང་གི་སྔར་ལ་འདུན་པ་

ཕུལ་ཟིན་བ་དེ་ཕིར་བསྒྱུར་བའི་ཕིར་སྨས་ན་འདུན་པ་སླར་བིན་ཅིག་ཁོད་ལ་མི་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་

ཕིར་འཕོག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་<<ཊི་>>བའོ། །འདུན་པ་ཕིར་བསྒྱུར་བའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །     ། ། 
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༈ ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་མ་གཏོགས་པའི་སྣང་བ་མར་མེ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་སན་ལ་སོགས་པའི་

རས་གཞན་གི་སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་གནས་ནི་ཁང་ཁིམ་སྟེ་ཕལ་ཆེར་གཡོགས་ཤིང་ཕལ་ཆེར་བསྐོར་བ་

ཡན་ཆད་ཀི་གནས་ཀི་ཕོགས་སུ་ཉལ་ཏེ་གཉིད་ལོག་བར་མི་བའོ། །དེར་ཉལ་ན་མཚན་མོའི་མཐར་ནི་

དངོས་གཞིར་འགྱུར་བའི་ཉེས་བས་སོ། །མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་སྦྱོར་བར་འགྱུར་བའི་ཉེས་བས་སོ། །འདི་ནི་ལོངས་སྤོད་

ཅན་གི་ཡོ་ལང་སང་པའི་ཕིར་ཡིན་གི་བལྟ་བའི་ཕིར་བཀག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་ནད་པའི་

དབང་དང་ནད་གཡོག་གི་དབང་ཉིད་ནི་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་དེར་ཉལ་བ་ནི་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་ལ་མ་

གཏོགས་སོ། །སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་གནས་སུ་ཉལ་བ་འདི་ལ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ལྟུང་བེད་

སྐྱེད་ཅེས་ཟེར་ཏེ་མི་རིགས་པ་ཁོ་ནའོ། །མར་མེ་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་ལ་ཉལ་བ་དང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་

གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བ་དང་སངས་བསྙིལ་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བ་དང་བུད་མེད་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བ་སྟེ་

དེ་རྣམས་དགེ་སློང་གོས་ཕབ་སྟེ་ཉལ་བ་མ་ཡིན་པ་འདུག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ལམ་གིས་གཉིད་ལོག་<<ཊི་

>>པ་ལ་ནི་རང་རང་གི་ཉེས་པ་ཕེད་ཉིད་དོ། །དགེ་སློང་ཉལ་བས་གཉིད་ལོག་ལ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་

བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་ནི་ཉལ་བ་ལས་གཞན་པའི་སྤོད་ལམ་གིས་གཉིད་ལོག་ན་ནི་དེ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་ཡིན་གི་ལྟུང་

བེད་དུ་མི་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །ཉིན་མོ་ཉལ་བ་དེ་མཚན་མོའི་ལྟུང་བ་ལས་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀང་

ངོ་། །ཕེད་ཉིད་དོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་མར་མེ་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་ལ་ཉིན་མོ་ཉལ་བ་དང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་

གནས་གཅིག་ཏུ་ཉི་མ་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་ཉལ་བ་དང་སངས་བསྙིལ་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉིན་མོ་ཉལ་བ་དང་བུད་

མེད་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉིན་མོ་ཉལ་ན་ཡང་ཉེས་བས་ཏེ་མཚན་མོ་ཉལ་བའི་ཉེས་བས་ལས་ཐ་དད་དོ། །གནས་

གཅིག་ཏུ་ཉལ་ན་ཞེས་འོག་ནས་འབྱུང་ན་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཕལ་ཆེར་གཡོགས་པ་སྟེ་སུམ་

གཉིས་གཡོགས་པ་དང༌། ཕལ་ཆེར་བསྐོར་བ་ངོས་སུམ་གཉིས་བསྐོར་བ་ནི་གནས་བཞི་པོ་རྣམས་ཀི་མ་

མཐའ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དངོས་སུ་སོས་པས་གནས་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་ཐམས་ཅད་གཡོགས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཤིང་ཐམས་ཅད་བསྐོར་བ་དང་:ཐམས་ཅད་གཡོགས་ཤིང་ཕལ་ཆེར་བསྐོར་བ་དང་130ཕལ་ཆེར་གཡོགས་ཤིང་

ཐམས་ཅད་བསྐོར་བ་དང་གསུམ་མོ། །དྲི་གཙང་ཁང་ལྟ་བུ་གནས་དེའི་སོའི་ངོས་དང་ལམ་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པས་

བར་དུ་མ་ཆོད་པར་གནས་དེའི་སོའི་ངོས་འབེལ་བའི་ཉེན་ཀོར་ཁམས་སྟོད་ལྟ་བུ་དེ་གནས་སུ་གྱུར་ཏེ་

ཕལ་ཆེར་བསྐོར་ཅིང་གཡོགས་པ་ནི་གནས་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཏེ་གནས་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་ཉེ་འཁོར་དེ་སྟེང་གཡོགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཉེ་འཁོར་གནས་སུ་མ་གྱུར་པ་ནི་གནས་དེའི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །

སྟེང་ཁང་དང་འོག་ཁང་ཕོགས་ཁེར་གཞན་ཡིན་ལ་ཁེར་གཞན་གིས་<<ཊི་>>བར་དུ་མ་ཆོད་

པ་སོ་གནས་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡིན་ན་ཁེར་གཞན་དེ་ཡང་ངོ་། །གནས་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཉིད་ཡིན་

ནོ་ཞེས་གོང་དུ་སྙེགས་སོ་ཁེར་གཞན་གིས་བར་དུ་ཆོད་པ་ཉིད་ནི་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །གནས་

ཆེན་པོ་གཅིག་སྟེང་གཡོགས་གཅིག་གིས་བཀབ་པ་དེའི་ནང་གི་གྲྭ་གཉིས་ན་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པ་གྲྭ་

རེ་རེར་ཉལ་ན་དེ་གཉིས་ཀི་བར་ན་ཉེན་ཀོར་འདོམ་གང་ཙམ་<<ཊི་>>དང་བཅས་པ་ནས་སྤོད་ལམ་

བཞི་ཤོང་བའི་<<ཊི་>>གནས་ཁང་གི་ཚད་ཙམ་གི་ཁོན་གི་ཕ་རོལ་ན་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ཐ་

དད་པར་གྱུར་ཅིང་གནས་པ་ནི་གནས་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ནུབ་ལྷག་གི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཉེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནས་གནས་ཁང་ཙམ་གི་ཁོན་གི་བར་དུ་ཆོད་ན་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ཉེས་བས་སུ་མི་

འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་དང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ས་ཕོགས་དེ་ཤིང་ལོན་པའི་དྲུང་དང་

རྩིག་པའི་བར་དང༌། ནགས་གཞོན་ནུ་ཚང་ཚིང་གི་དྲུང་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་མ་བསྐོར་བ་དང་མ་

བཀབ་པ་དང་བསྐོར་བའི་སྣ་མ་སྤད་པ་དང་བ་སྐྱིབས་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་>>དག་ནི་གནས་ཀི་ཕེད་ཉིད་

དོ། །དེ་ལ་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་གནས་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ་མདོ་

130  + <<རང་(ཀ་༦༧༠)>><<ཊིཀ་(ཁ་༢༤༤)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<རིན་(ཀ་

༤༤༨)>>- <<མ་>><<སེར་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འོག་མ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །རྩའམ་ནགས་འཐིབ་པོ་དང་བཅས་པ་ཕོགས་ཀུན་ནས་བསྐོར་བ་སྟེ་མ་གཡོགས་

པའམ་ཕེད་གཡོགས་པ་དག་ཏུ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་ལ་ཡང་གནས་ཀི་ཕེད་ཉིད་དེ་ཉེས་

བས་འབྱུང་ངོ༌། །

འདིས་ནི་ཕོགས་ཀུན་ནས་བསྐོར་ལ་མ་གཡོགས་པ་གཞན་དག་ཀང་འཕངས་པར་རིག་པར་<<ཊི་

>>བའོ། །ཉེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནས་གནས་ཁང་ཙམ་གི་ཕ་རོལ་ནས་ཐ་དད་པར་གྱུར་ཅིང་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་སྔ་ཕིར་བསྟན་པ་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་བསྟན་པའི་ཕིར་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་འདི་ལ་ནི་བ་གག་

ཁིམ་བ་འཕུར་ནས་བབས་པའི་ལམ་ནི་འདོམ་དགུ་ཙམ་མོ་གསུང་ངོ༌། །ནི་ཙམ་གིས་བར་དུ་ཆོད་ན་

བར་དུ་ཆོད་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཏེ་གནས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་

ཅིང་། འགེལ་ཆུང་ལས། ཁང་མོ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་ཉལ་ནའང་བ་གག་འཕུར་བའི་ལམ་ཚུན་ཆད་དུ་ལྟུང་བའོ། །ཞེས་པས་དེ་

ཕན་ཆད་ནི་སྟེང་གཡོགས་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཉལ་ཡང་ལྟུང་མེད་དུ་ཤུགས་ཀིས་གསལ་ཡང་རིགས་པས་ནི་ཉེས་བས་

ཙམ་ཞིག་སྐྱེད་པར་འཐད་ཅེས་རིགས་སོ། །སྟེང་གཡོགས་གཅིག་པ་ལ་སོགས་པས་འབེལ་བའི་ཁང་པ་བརྒྱུད་མོ་ལ་

སོགས་པ་ནང་གཅིག་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་གནས་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀི་བར་ན་གནས་གཞན་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ་བར་ན་གནས་གཞན་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་ནི་སྟེང་གཡོགས་འབེལ་པ་ཐམས་ཅད་གནས་གཅིག་

པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བར་ན་གནས་གཞན་ཡོད་པའི་གནས་གཡས་གཡོན་གཉིས་པོ་རེ་རེར་དགེ་སློང་དང་དགེ་

ཚུལ་ཉལ་ན་འདིའི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞིར་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་སྟེ། བར་ན་གནས་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་ནི་ཞེས་པ་འདི་

ཉིད་ཀི་ཊིཀ་ལས། གནས་གཞན་འགའ་ཞིག་ན་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བར་བེད་ན་དངོས་གཞིར་

འགྱུར་བ་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་རང་གི་ཆར་གཏོགས་པའི་སོ་ནི་དགེ་སློང་བདག་ཉིད་

དབང་བའི་སོ་བཅད་པས་སོ་གེགས་ལ་སོགས་པ་བཅད་པ་ལ་ནི་ཉེན་ཀོར་ཡང་གནས་ཐ་དད་པ་

ཉིད་དོ། །སོ་རང་གི་ཕོགས་སུ་བཅད་ན་ནི་དགེ་སློང་ཉལ་བའི་གནས་དེའི་སོ་དྲུང་ཉིད་དུ་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཉལ་ན་ཡང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

ལྟུང་བ་འབིན་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་དེ་ཁིམས་གོགས་དགེ་སློང་གཞན་ཞིག་གིས་

བསྲུངས་པ་ཉིད་དང་བུད་མེད་བདག་པོས་བསྲུངས་པ་ཉིད་ནི་རང་གི་ཆར་གཏོགས་པའི་སོ་

བཅད་པ་དེ་དང་འདྲའོ། །སྟེ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ཉེས་པ་མེད་དོ་བདག་པོ་ཞེས་པ་ནི་དཔེ་སྟེ་མ་ལ་

སོགས་པས་བསྲུངས་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྟེང་ཁང་དང་འོག་ཁང་རིམ་ཁང་གི་ཁེར་གཞན་ལ་ནི་

སྐས་སྟེང་དུ་བརྟུལ་བ་ཉིད་རང་གི་ཆར་གཏོགས་པའི་སོ་བཅད་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་བ་

ཉིད་དོ། །ལུང་ལས། དགེ་སློང་སྟེང་ཁང་ན་ཉལ་ཞིང་བུད་མེད་བར་ཁང་དུ་ཉལ་ན་དགེ་སློང་དེས་སྐས་བསྡུ་བར་

བ། ཞེས་སྐས་བསྡུས་ན་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བའི་ཉེས་པ་མེད་པར་གསུངས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། དགེ་སློང་

ཡང་ཐོག་ཏུ་ཉལ་ན་བུད་མེད་འོག་ཁང་དུ་ཉལ་ལ་སྐས་སྟེང་དུ་དྲངས་ཏེ་ཉལ་ཡང་ཉེས་མེད། ཅེས་བཤད་དོ། །གནས་

ལས་གཞན་ཉེ་འཁོར་གནས་གཡོགས་བསྐོར་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་ནི་ལྟུང་བ་ན་སད་དོ། །དགེ་སློང་

ཉལ་བའི་ཁང་བུའི་སོའི་ཕི་རོལ་ཐོག་སྟེང་གཡོགས་མེད་པའི་དབེ་ཐང་ཀ་ལ་འདོམ་གང་ཚུན་ཆད་དུ་དགེ་ཚུལ་ཉལ་ན་

དགེ་སློང་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དོན་དེ་ལྟར་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །གང་བས་ན་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་

ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་

དང་ལྷན་ཅིག་གནས་གཅིག་ཏུ་མཚན་མོ་གཉིས་ཉལ་དུ་གནང་ཡང་མཚན་མོ་གསུམ་པ་ལ་

གཉིས་ཀ་ཉལ་ཏེ་གཉིས་ཀ་གཉིད་ལོག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །མཚན་མོ་གསུམ་པའི་གནས་སྐབས་གང་ལ་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། མཚན་མོའི་མཐར་ཏེ་སྐད་ཅིག་གང་གི་མཇུག་ཐོག་ཏུ་སྐྱ་རེངས་འཆར་བ་དེར་<<ཊིཀ་

>>རོ། །ལྷན་ཅིག་ཅེས་སོས་པ་ནི་དགེ་སློང་དང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་གཉིས་ཀ་ཉལ་བའི་སྤོད་ལམ་དེ་ཉིད་ཀིས་

གཉིད་ལོག་ན་དེའི་ཚེ་དངོས་གཞིར་འགྱུར་བར་བསྟན་ཏོ། །སྤོད་ལམ་གཞན་གིས་གནས་ཏེ་གཉིས་ཀ་གཉིད་ལོག་ན་

ནི་ཉེས་བས་སོ། །གཅིག་སྤོད་ལམ་གཞན་གིས་གཉིད་ལོག་པར་མི་བེད་གཅིག་ཉལ་ཏེ་གཉིད་ལོག་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་

དེ་ལྷན་ཅིག་གཉིད་ལོག་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མཚན་མོ་གསུམ་པའི་མཐའི་སྐད་ཅིག་གི་མདུན་རོལ་ཏུ་སོད་དང་ནམ་དགུང་ལ་སོགས་པའི་ཚེ་ན་ནི་

སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སོ། །ཞག་གསུམ་པའི་ཉིན་མོ་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཉལ་ན་ནི་ཉིན་མོ་ཐ་

དད་པ་ཉིད་ཀང་ངོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པས་མཚན་མོ་ཉལ་བའི་ཉེས་བས་ལས་ཐ་དད་པའི་ཉེས་བས་གཞན་ཡིན་ནོ་དོན་

དེ་ལྟར་ཊིཀ་ལས་སོ། །མདུན་རོལ་ཏུ་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། ལམ་གིས་དུབ་པ་རྨྱ་བ་

ལ་ནི་མཚན་མོའི་མཐའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ཉལ་ཏེ་གཉིད་ལོག་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །མཐའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ཉལ་

བས་རྨྱ་བ་སངས་ན་མཐར་ནི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་དེ་མཚན་མོའི་མཐའི་མདུན་རོལ་ཏུ་གཉིད་ལོག་པ་ཙམ་

བས་ཀང་རྨྱ་བ་མ་སངས་ན་མཚན་མོའི་མཐར་ཡང་ཉེས་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །སྐྱ་རེངས་བྱུང་ཡང་ཉེས་

མེད་<<བི>>། དགེ་སློང་གིས་བར་མི་རུང་བ་བིན་ལེན་ལ་སོགས་པ་བ་དགོས་པ་ཡོད་ན་དེ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བར་བེད་པའི་ནད་པ་དང་ནད་

གཡོག་ལ་ཡང་ངོ་། །མདུན་རོལ་ཏུ་དང་མཐར་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གནས་དེར་དགེ་

སློང་སིག་ཅན་འོངས་ན་རང་གི་དགེ་ཚུལ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་ལ་ཡང་ངོ་། །མདུན་རོལ་དང་མཐར་ཡང་ཉེས་

པ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་གང་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཅེ་ན། དགེ་ཚུལ་དེ་དང་ལྡན་པ་དགེ་སློང་ལ་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །དགེ་

སློང་ལ་སློབ་མའམ་ཉེ་གནས་དགེ་ཚུལ་ཡོད་པ་ནི་དགེ་ཚུལ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་ཡང་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར། གང་གི་ཚེ་

ཉེས་པ་མེད་ཅེ་ན། གནས་དེ་ན་དགེ་སློང་སིག་ཅན་ཉེ་བར་གྱུར་པ་དེས་རང་གི་དགེ་ཚུལ་སིག་ལྟ་ལ་

འགོད་པར་འགྱུར་བའམ་འགེལ་ཆུང་ལས་སིག་ཅན་དེས་དགེ་ཚུལ་གི་བཤང་ལམ་དུ་མི་ཚངས་པར་སྤད་པར་འགྱུར་

བ་ཉིད་ན་བདག་གིས་སློབ་མ་དགེ་ཚུལ་དང་ནུབ་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་ཉལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །དེའི་ཚེ་ན་

དགེ་ཚུལ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེས་པ་མེད་དམ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་སིག་ཅན་དེ་གནས་དེ་ནས་གཞན་དུ་

སྤྱུགས་པ་སྟེ་རེ་ཞིག་སྤྱུགས་པའམ་གཏན་སྤྱུགས་པ་ལ་འབད་པ་སྔར་བས་སམ་ད་ལྟ་བེད་པའི་དགེ་

སློང་དེ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་པ་མེད་དམ་ཞེ་ན། དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ་

དེའང་དབར་སྔ་མ་ཁས་བླངས་ན་ནི་དེ་ཟླ་བ་གསུམ་གི་དང་པོ་ཟླ་བ་གཅིག་མ་གཏོགས་པ་དུས་ཕི་མའི་ཟླ་བ་

གཉིས་པོ་དག་ལ་བབ་ན་ཉེས་པ་མེད་པ་དང༌། དབར་ཕི་མ་ཁས་བླངས་ན་ནི་དེའི་ཟླ་བ་གསུམ་གི་ཐ་མ་ཟླ་བ་གཅིག་

མ་གཏོགས་པ་སྔ་མའི་ཟླ་བ་གཉིས་པོ་དག་ལ་བབ་ན་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །དབར་གནས་པར་ཁས་མ་

བླངས་པ་ལ་ནི་དེར་ཡང་ཉེས་པར་འགྱུར་བས་གནས་པར་ཁས་བླངས་ན་ཞེས་སོས་སོ་གནས་པར་ཁས་བླངས་ཀང་

དབར་སྔ་མ་ཟླ་བ་གསུམ་གི་དང་པོ་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཉེས་པར་འགྱུར་བས་དུས་ཕི་མ་ཞེས་སོས་སོ་དབར་ཕི་མ་ཟླ་བ་

གསུམ་གི་ཐ་མ་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཡང་ཉེས་པར་འགྱུར་བས་སྔ་མའི་གཉིས་པོ་ཞེས་སོས་སོ། །དབར་གནས་པར་ཁས་

བླངས་པའི་དགེ་སློང་དེས་ཟླ་བ་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་གནས་པར་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །འདི་ནི་དབར་ཕི་

མ་ཤོས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ་དབར་སྔ་མ་ཤོས་ལ་ནི་མ་སོས་ཀང་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གནས་དེར་དགེ་སློང་སིག་ཅན་

འོངས་ན་དགེ་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་དེས་དེར་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་སྔ་མ་ཤོས་ཁས་

བླང་བར་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །དབར་སྔ་མ་ཁས་བླངས་ཟིན་ན་ཟླ་བ་གཉིས་ཀི་སྔ་མ་ཟླ་བ་གཅིག་ནི་དགེ་སློང་

དེས་མི་བསྲུང་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །གནས་དེར་ནི་དགེ་སློང་སིག་ཅན་འོངས་ན་དགེ་སློང་དེས་དགེ་

ཚུལ་སྔར་ཉེ་བར་མ་བཞག་པ་གནས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པས་ཉེ་བར་བཞག་པར་མི་བའོ། །དགེ་

སློང་དེས་དགེ་ཚུལ་ཁིད་དེ་ལམ་དུ་འགོ་བ་ན་དགེ་ཚུལ་གཉིད་བོ་བས་རྨྱ་ཞིང་གཉིད་ཡུར་བར་གྱུར་

ན་དགེ་སློང་དེས་དགེ་ཚུལ་དེ་མདུན་དུ་བཏང་སྟེ་འགོ་བར་བའོ། །དགེ་ཚུལ་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དེ་གལ་

ཏེ་བཀེས་ཤིང་བྲུ་བ་ཚ་བར་གྱུར་ན་དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་ནངས་པར་ཁེའུ་སུས་གི་དུས་སུ་ཁ་ཟས་

ཁེའུ་སུས་སྦྱིན་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་དགེ་ཚུལ་དེ་དྲོ་གར་ཡང་བཀེས་པར་གྱུར་ན་དྲོ་ག་དེའི་ཚེ་

ཡང་ངོ་། །ཁ་ཟས་སྦྱིན་པར་བའོ། །བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་

བེད་དོ། །     ། ། 
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༈ གང་བས་ན་འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཚུལ་ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཐར་པའི་

ལམ་གི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའོ་

ཞེས་སྐབས་འདིའི་ལུང་ལས་གསུངས་ལ་འདོད་པ་དག་ནི་བར་དུ་གཅོད་པའོ་ཞེས་བསྙིལ་བ་སྡུད་པའི་ལུང་ལས་

གསུངས་པ་དེ་དག་བསྟེན་ཀང་བར་དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་གསུངས་

པ་དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་བསྟན་པ་དེ་ནི་བར་དུ་མི་གཅོད་པ་དེ་ལྟར་བདག་གིས་

གོ་ཞིང་ཤེས་སོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒས་ནི་སིག་ལྟ་གཞན་ཡང་བསྡུས་སོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་

ཊིཀ་ལས་སོ། །སིག་ལྟ་དེ་ངག་ཏུ་བརོད་པར་འཇུག་པའི་ཚིག་དེ་བཞམས་བསོ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་

བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །སིག་ལྟ་མི་གཏོང་བའི་དགེ་སློང་དེ་ལ་གསོལ་བ་

དང་བཞིའི་ལས་བ་བས་སྤོ་ཞིང་སད་པ་ཉིད་དང་གནས་ནས་དབྱུང་བ་གཉིས་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་བ་

ལུང་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས། གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ལས་བགི་སྟེ་གདོལ་བུ་བཞིན་དུ་སད་པར་བགི་ཞིང་མཆོག་ཏུ་སད་

པར་བགིའོ་འདི་ནི་གསོལ་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་དང་སད་པའི་ཆོ་ག་ཅིག་ཅར་དུ་བ་བར་

གསུངས་ལ། ཊིཀ་ལས་ཀང་། སད་པ་དང་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ཅིག་ཅར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སྟེ་སད་པ་དང་

གནས་ནས་དབྱུང་བ་དེ་དུས་གང་གི་ཚེ་བ་ཞེ་ན། བསོ་བའི་ལས་བརོད་པ་གསུམ་པ་ལ་སིག་ལྟ་མི་གཏོང་བ་དེའི་

འོག་ཏུའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་མི་གཏོང་བ་དེའི་འོག་ཏུའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་

ཡིན་ཏེ་ལུང་ལས་དགེ་སློང་འཆི་ལྟས་ལས་དང་པོ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་སད་པ་དང་གནས་ནས་དབྱུང་བར་

གསུངས་པས་སོ། །སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་གཏོང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ ལྟུང་བ་འདིའི་བེད་པ་པོ་ནི་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་གཙོ་

ཞེ་ན། དེ་སྐད་སྨས་པས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སངས་པ་ནི་གནས་ནས་ཕྱུང་བའོ་དེ་ལས་ཕིར་བཅོས་

པ་ཉིད་ནི་བཟོད་པ་གསོལ་བ་སྟེ་དེ་<<ཊི་>>མ་བས་པའི་དགེ་སློང་ལ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཡུལ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དེ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །གང་བས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་སངས་པ་དེ་ལ་

ལུང་འབོག་པ་སྦྱིན་པ་དང༌། ཚིག་གམ་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དམིགས་ཀིས་འདྲི་བའི་ལན་སྦྱིན་པ་

དང༌། གནས་འཆའ་བ་སྦྱིན་པ་དང་རེས་སུ་བསྟན་པ་སྦྱིན་པ་དང༌། གདམས་ངག་སྦྱིན་

ནའོ། །དགེ་སློང་སངས་པ་དེ་ལ་རང་གི་ལྟ་བ་འདི་འདྲའོ་ཞེས་སྨས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དེ་ལ་ལྷུང་

བཟེད་དང་གོས་ཟས་ལ་སོགས་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤོད་སྦྱིན་པར་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

བའོ། །དགེ་སློང་སངས་པ་དེས་རང་ལ་ཚུར་བསྙེན་བཀུར་བེད་ན་དེ་དང་དུ་ལེན་ཞིང་བདག་གིར་བེད་

ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དགེ་སློང་སངས་པ་དེ་དང་གནས་གཅིག་གི་ནང་ཁོངས་སུ་ལྷན་ཅིག་ཉལ་ན་

ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཚེ་ན་དེ་དང་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། མཐར་རོ། །གང་གི་

མཐར་ཞེ་ན། མཚན་མོའི་མཐར་ཏེ་སྐྱ་རེངས་འཆར་བར་བེད་ནའོ། །ལོངས་སྤོད་ཆེ་བ་ལས་གཞན་ཐ་ན་ལྕི་

སྐམ་ཙམ་གིས་སྲུལ་ན་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་སྙིལ་སྡུད་སྐབས་ཀི་ཊིཀ་ལས་སོ། །གནས་

ནས་དབྱུང་བ་ནད་པ་དང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེའི་ལྟ་བ་དང་དབལ་བར་གཏོགས་པའི་དོན་གིས་

ནི་སྲུལ་ཡང་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །སངས་པའི་རེས་སུ་ཕོགས་པའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །     ། ། 

༈ ཊིཀ་ལས། བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་དེ་དག་བསྟེན་ཀང་བར་དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་

ཟེར་བའི་ཚིག་ནི་སིག་ལྟ་ཐམས་ཅད་ཀི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དེ་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་ཚིག་དེ་ཉིད་

ལ་ཞུགས་པའི་དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་བཞམས་བསོ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་ཀང་<<ལུང་>>མི་

གཏོང་ན་དེའི་འོག་ཏུ་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བར་བའོ། །འདི་ལ་ནི་སད་པར་བ་བ་

ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་གི་སང་བར་བ་བའི་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་མ་རོགས་པའི་ཕིར་

<<ཊི་>>རོ། །དགེ་ཚུལ་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་མི་གཏོང་ན་དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་ནི་བསམ་བའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རོ། །ཊིཀ་ལས་མ་གོ་བའི་དགེ་ཚུལ་ལ་ནི་བཟློག་པ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ལ་བསྙིལ་བ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ་དགེ་འདུན་གིས་

ལས་བས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་དགེ་ཚུལ་དེས་གོ་བར་མི་འགྱུར་བས་དེའི་ཕིར་གོ་བར་བ་བའི་ཆོ་ག་དེ་བསྟན་པའི་ཕིར་

དགེ་སློང་དག་གིས་དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཁོད་ལ་དང་པོར་བཟློག་པའི་ཕིར་བསོ་བ་གསོལ་བ་

དང༌། བཞིའི་ལས་མཛད་དོ་ཞེས་བ་བའི་རྩོམ་པ་དང༌། བཟློག་པའི་ཕིར་བསོ་བའི་ལས་དེ་བེད་པ་ན་དགེ་

ཚུལ་དེ་ཐོས་པའི་ཉེ་འཁོར་ནས་བཀར་ཏེ་མཐོང་བའི་ཉེ་འཁོར་དུ་བཞག་ནས་ལས་བ་སྟེ་བསྐོ་བའི་ལས་ཀི་གསོལ་བ་

བས་སོ། །ལས་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཡང་བས་ཟིན་གིས་སིག་ལྟ་འདི་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་རེ་རེའི་

མཐར་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་བསྒགས་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་སོ། །དེའི་འོག་ཏུ་

ཁོད་བསྙིལ་བ་རྩོམ་མོ་ཞེས་བསོ་བར་བ་བ་དང༌། བསྙིལ་བའི་གསོལ་བ་བས་སོ། །བསྙིལ་

བའི་ལས་བརོད་པ་དང་པོ་དང༌། བསྙིལ་བའི་ལས་བརོད་པ་གཉིས་པ་ཡང་བས་ཟིན་

གིས། སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཐོངས་ཤིག་ཅེས། གསོལ་བ་ལ་

སོགས་པ་རེ་རེའིི་མཐར་དགེ་འདུན་གིས་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་གིས་སིག་ལྟ་མི་གཏོང་བའི་དགེ་ཚུལ་དེ་

ལ་བསྒག་པར་བའོ། །ལས་བརོད་པ་གསུམ་པ་བས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་ནི་བསྒགས་ཀང་ཅི་ཡང་མི་ཕན་ཏེ་

བསྙིལ་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་པ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསྙིལ་བ་

སྟེ་དེ་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་དག་གིས་སིག་ལྟ་དེ་བཏང་ན་བརོད་པ་དང་པོ་ལ་

སོགས་པ་ཆོ་གའི་ཚིག་ཕི་མ་མི་བ་བརྩམས་པ་མཐར་ཕིན་པར་བ་བ་ནི་རིགས་པ་ཉིད་ཡིན་སྙམ་དུ་བསལ་བའི་

ཕིར་ཞེས་ཊིཀའོ། །དབེན་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་བཏང་ན་ཕི་མ་མི་<<ཊིཀ་>>བའོ། །སངས་པ་རེས་

ཕོགས་ཀི་གཞུང་སྔར་སོས་པ་དེ་རྣམས་ནི་འདིར་ཡང་ཐུན་མོང་ཡིན་ལ་འདིར་ཁད་པར་ནི་དགེ་སློང་སངས་པ་ཞེས་

སྔར་སྨས་པ་དེའི་ཤུལ་དུ་འདིར་ནི་དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བ་ཉིད་དོ། །དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བ་ཉིད་ལ་དགེ་སློང་

གིས་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་ཏེ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤོད་བེད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བདག་གིར་བེད་པ་དང་གནས་

གཅིག་ཏུ་འཚན་མོའི་མཐར་ཉལ་བ་དང་ཐ་ན་ལྕི་སྐམ་གིས་སྲུལ་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་དོན་དེ་ལྟར་ཊིཀ་ལས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སོ། །བསྙིལ་བ་སྡུད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སྔོན་པོའམ་ནི་རམས་ཉིད་དོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །འོད་

ལྡན་ལས། སྔོན་པོ་ཐམས་ཅད་གཟུང་བ། ཞེས་སོ། །བཙག་དམར་པོའམ་ནི་འོད་ལྡན་ལས་བཙག་ཅེས་སོ། །རྣམ་

འབེད་ལས། བཙག་ནི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ངུར་སྨིག་གིས་ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས། གོས་ངུར་སྨིག་སྟེ་

སེར་པོ་བགོས་ནས་སོ་ཞེས་མའི་སོ་ཐར་འགེལ་ལས་ངུར་སྨིག་ཅེས་བ་བ་ནི་:སྟར་ཀ་དང་ཤིང་ཀུན་131ལ་སོགས་

པ་ལ་བཙོས་ཏེ་ཁ་དོག་:ནོག་བག་132ཆགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གཞན་གི་གོས་སྤད་པ་ལ་ནི་

ལྟུང་བ་ན་སད་པར་འགྱུར་བས་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ནི་རང་གི་གོས་ཐ་ན་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཁ་གཡོགས་

དང་སྣོད་དང་རྐང་པའི་དབོབ་ནི་རྐང་པ་བཀི་བའོ་དང༌། སྐ་རགས་དག་གི་གོས་ལུས་ལ་བགོ་

བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཞེས་པ་ནི་བགོ་བ་ཉི་ཚེར་མ་ཟད་ཀི་སླེའུ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་བཟུང་ངོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་

སོ། །སླེའུ་ཞེས་པ་དེ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཁ་གཡོགས་ལ་སོགས་པ་སྟེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་

ལས། བགོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་བསོད་སྙོམས་སོ་སོར་གཡོགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། ཞེས་སོ། །ཡོངས་

སུ་ལོངས་སྤད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཆུ་ཚགས་ནི་ཁ་སྒྱུར་བར་མི་རིགས་<<ཊི་>>སོ། །རང་གིས་

ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གོས་ནི་གོན་དུ་རུང་བ་ཡོད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་པ་ལྔ་པོ་གཞན་དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་དང་དགེ་སློབ་

མ་དང་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློང་གཞན་གི་གོས་ཁ་དོག་རུང་བའི་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་དགེ་སློང་གིས་རེད་ན་

ནི ་ཡང་བསྐྱར་ཏེ་ཁ་དོག་རུང་བའི་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བར་བ་བ་མི་དགོས་པ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །ཁིམ་པས་གཞན་ལ་འཕོག་པའམ་བརྐུས་པ་ལ་གོས་ཁ་དོག་རུང་བས་ཁ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་ཞིག་དགེ་སློང་

གིས་རེད་ན་དེ་ཡང་གཟོད་ཁ་སྒྱུར་བའི་སོ་ནས་རུང་བར་བ་མི་དགོས་སོ། །ཁ་དོག་ཆེན་པོར་ཚོན་ཆེན་

པོ་བརྒྱད་དམ་དེ་དང་མཚུངས་པས་ཁ་བསྒྱུར་བའི་གོས་དེ་བགོ་བ་བསྟེན་པར་མི་བའོ། །མཚལ་དང་

131  སྟར་ཀ་དང་ཤིང་ཀུན། <<མ་>><<སེར་>>སྟར་ཀ་དང་ཤིང་ཤུན། <<ས་>><<མཚོ་(༦༤༥)>>སྟང་ཀ་དང་ཤིང་ཤུན། <<ཞང་>><<གུ་>>

132  ནོག་བག  <<མ་>><<སེར་>><<མཚོ་(༦༤༥)>>སྔོན་པོ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>



  350  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དེ་བཞིན་རྒྱ་སྐྱེགས་བཙོད་རྣམས་དང༌། །གུར་གུམ་དང་ནི་མཐིང་ཤུན་ལི་ཁི་དང༌། །རྨ་ཤིང་ལེའུ་རྒན་རྩི་རྣམས་མི་

རུང་སྟེ། །བརྒྱད་པོ་ཚོན་ཆེན་ཡིན་པས་བཀག་ཕིར་རོ། །ཞེས་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས་སོ། །

ཁ་ཚར་དང་ཕུན་ཚར་མ་བཅད་པ་ནི་ཁིམ་པའི་གོས་ཏེ་དེ་དག་ཀང་དགེ་སློང་གིས་བགོ་བ་བརྟེན་

པར་མི་བའོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། ཁིམ་པའི་གོས་འདྲ་བ་གོན་པ་ནི་ཅི་ལྟ་བུ་གོན་ཀང་ཉེས་བས། ཞེས་བཤད་ཅིང་། 

ཁིམ་པའི་གོས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས། ཊིཀ་ལས། ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་དང་ཁ་དོག་ཆེན་པོར་ཁ་སྒྱུར་བ་ཡང་མི་རུང་སྟེ་དེ་

ལ་སོ་སོར་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་ཁིམ་པའི་གོས་དེའི་

སྟེང་དུ་ངུར་སྨིག་གིས་གཡོགས་ཏེ་མི་གཞན་གིས་མ་མཐོང་བར་གོན་པ་བརྟེན་པར་བའོ། །ལམ་

དུ་གོས་བརས་པ་ནི་གཅིག་གིས་ཐོབ་པ་ཡང་གང་གིས་རེད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་བགོ་བར་མི་བ་བར་གཞན་དང་

ཐུན་མོང་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སུ་དང་ཐུན་མོང་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། གོགས་དག་དང་ངོ་། །གོགས་ཇི་ལྟ་བུ་དང་

ཞེ་ན། དགེ་སློང་དང་དགེ་ཚུལ་དག་དང་ངོ་། །གོས་བརས་པ་དེ་གོས་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་བསླབ་

པ་རྒན་རབས་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཇི་སིད་དུ་སླེབས་པ་དེ་ཚུན་ཆད་ཇི་ཙམ་ཁེབས་པའི་སྟེང་དུ་

གཡོག་གོ། །གོས་འདི་གང་ཟག་ཆེ་གེ་མོ་ལ་གཡར་པོར་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་དམིགས་ཀིས་མ་བསྔོས་བར་

སྤིར་བརན་པོར་བིན་ན་གཞན་གོན་པ་ལས་བཤུས་ནས་རང་གིས་གོན་ཏེ་བཅག་པར་འཆག་ཏུ་འགོ་བར་

མི་བའོ། །ཁིམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་བདག་བསོད་ནམས་འདོད་པས་དགེ་སློང་མགོན་དུ་བོས་ན་

རས་དཀར་པོ་ཁ་ཚར་མ་བཅད་པ་མན་ཆད་ནས་ཁ་ཚར་བཅད་ཅིང་གོས་བཟོ་བས་ཀང་གསར་པའི་ཐ་

སྙད་འཐོབ་པ་ཡན་ཆད་གསར་པ་ལ་གོས་འདིའི་སྟེང་དུ་བརིར་གསོལ་ཞེས་ཟེར་ན་དགེ་སློང་དེས་གོས་འདི་

འདུས་བས་མི་རྟག་པས་ཉེན་པར་གྱུར་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པས་སྟེང་དུ་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་བརི་

བར་བའོ། །གསར་པར་མ་ཟད་གོས་དཀར་པོ་རིང་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་བ་དགོས་ཏེ་གཞན་གི་

གོས་དཀར་པོ་ལ་སྤད་ན་ལྟུང་བ་ན་སད་འབྱུང་བ་དེ་དགག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གོས་

གོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༈ གང་བས་ན་ལོངས་པའི་གཞིར་གཏོགས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་ལ་ནི་སང་

བའི་ལྟུང་བེད་དུ་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕིར་སྐབས་འདིར་ནི་རང་གི་མ་ཡིན་པ་གཞན་གི་རིན་པ་ཆེ་<<ཊི་

>>དང་། རིན་པོ་ཆེ་དེར་སོས་པ་ནི་རང་གི་ཡང་རུང་རང་གི་མ་ཡིན་པ་ཡང་རུང་བ་<<ཊི་>>ལ་རང་གིས་

རེག་གམ་གཞན་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བ་འདིའི་བེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །རིན་པོ་ཆེར་སོས་པ་ནི་དེ་ནི་

རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་གཡུལ་དུ་སྤད་པའི་མཚོན་ཆ་རལ་གི་ལ་སོགས་དང་རོལ་མོར་སྤད་པའི་

ལག་ཆ་པི་ཝང་ལ་སོགས་ལའོ། །རིན་པོ་ཆེ་དང་མཚོན་ཆ་དང་རོལ་མོའི་ཆ་སྤད་དང་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་རང་

རང་གི་དགོས་པའི་ཕིར་རུང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་མུ་ཏིག་མིག་ཕུག་དང་མདའ་མདེའུ་ཡོད་པ་དང་པི་ཝང་

རྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུ་ནི་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ཀང་ལྟུང་བ་དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོའོ། །གསུམ་པོ་དེ་དག་

ནི་རང་རང་གི་དགོས་པའི་ཕིར་རུང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ཀང་ཉེས་

བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །རིན་པོ་ཆེ་དང་དེར་སོས་པ་དེ་གཉིས་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ན་འདུག་པ་ལྟུང་བའི་བེད་པ་

པོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དེའི་ཉེན་ཀོར་ན་འདུག་པ་ལ་བདག་གིར་

བ་བ་དང་། མ་འབེལ་བར་རས་ཆུད་མི་ཟ་བར་ཡོངས་སུ་བསྐྱང་བར་བ་བའི་སེམས་ཀིས་

རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་པ་ནི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །རིན་པོ་ཆེའམ་ཞེས་སོས་པ་བདག་པོ་ལས་

འཁམས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་དེའི་ཉེ་འཁོར་ན་འདུག་པ་དེ་ཡལ་བར་མི་དོར་རོ། །བར་ཡོངས་སུ་བསྐྱང་

བར་བ་སྟེ་བདག་པོ་ལས་འཁམས་པར་གྱུར་ན་བསྲུང་བའི་ཕིར་འབད་པར་བའོ། །ཡལ་བར་མི་དོར་བ་དེ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་

ན། རིན་པོ་ཆེའམ་དེར་སོས་པ་བདག་པོ་ལས་འཁམས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་དེའི་ཉེ་འཁོར་ན་འདུག་པ་སྟེ་དེ་

ཞག་བདུན་ནམ་བརྒྱད་དུ་དུས་སུ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་བསྡུ་སྐྱོགས་བའོ། །དགེ་སློང་དེ་བསོད་

སྙོམས་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་འགོ་བའི་ལམ་གཡོགས་སུ་རིན་པོ་ཆེའམ་དེར་སོས་པ་བདག་པོ་ལས་

འཁམས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་དེའི་ཉེ་འཁོར་ན་འདུག་པ་དེ་སའམ་ལོ་མ་འདབ་མའི་ཚོགས་དག་གིས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཡོགས་པར་བའོ། །རས་དེའི་བདག་པོ་ང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་སློང་ན་དེའི་ཚིག་རས་དེའི་རྟགས་

ཐམས་ཅད་ལ་མ་བབ་པར་ཁོ་བོའི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལུང་ལས་དགེ་སློང་གིས་ནོར་བུ་མ་

བརར་བ་ལ་ག་ཙོམ་དུ་སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །

རས་དེའི་བདག་པོ་ཞག་བདུན་ནམ་བརྒྱད་དུ་འོངས་བར་མ་གྱུར་ན་ཞག་བདུན་ནམ་བརྒྱད་འདས་

པ་དེའི་འོག་ཏུ་རས་དེ་དགེ་འདུན་གི་སྤིའི་མཛོད་དུ་གཞུག་པར་བའོ། །རས་དེ་དགེ་འདུན་གི་སྤི་

མཛོད་དུ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་བཅང་ཞེ་ན། ཟླ་བ་དྲུག་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་བཅང་བར་བའོ། །ཟླ་བ་

དྲུག་གི་འོག་ཏུ་བདག་པོ་མ་འོངས་ན་རས་དེ་དང་པོ་སངས་རྒྱས་སམ་དགེ་འདུན་གིས་རིས་

གང་ནས་རེད་པ་དེར་སངས་རྒྱས་སམ་དགེ་འདུན་གི་དངོས་པོ་དེས་རིས་དེར་ལོངས་སྤད་དུ་རུང་

ངོ་། །རས་དེ་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་ལ་རུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་རས་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དེས་རུང་

བ་བརྟན་པོ་གཞན་ཉོ་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་རས་དེ་རུང་བ་མ་ཡིན་ན་གཞན་ཉོས་སམ་རུང་བ་ཡིན་ན་

ལོངས་སྤོད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་རས་དེའི་བདག་པོ་འོངས་པར་གྱུར་ན་རེས་སུ་

གནང་བ་གསོལ་ཏེ་བདག་པོ་དེས་མི་སྟེར་ན་བདག་པོ་དེ་ལ་རས་དེ་ཕིར་སྦྱིན་པར་བའོ། །གལ་

ཏེ་བདག་པོ་དེ་རས་དེའི་སྐྱེད་སློང་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཁེད་ཀི་རས་དེ་ཆུད་མ་ཟོས་པར་ཡོངས་སུ་

བསྐྱངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དྲིན་ཆེ་བར་མི་སེམས་སམ་ཞེས་བརོད་པར་བ་སྟེ་

སྐྱེད་སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །དགོས་པའི་ཕིར་རུང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ནི་དངོས་གཞིའོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་རུང་བ་ཉིད་གང་

ཞེ་ན། ནོར་བུ་དང་མུ་ཏིག་དང་བཻཌཱུརྱ་ལ་སོགས་པ་དུང་གཡས་སུ་འཁིལ་བའི་བར་ལ་ནི་བརར་བ་

དང་མིག་ཕུག་པ་ཉིད་དགོས་པའི་ཕིར་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་པས་དགེ་སློང་གིས་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

ལུང་ལས། དགེ་སློང་གིས་ནོར་བུ་མ་བརར་བར་ལེན་ན་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བརར་བ་ལེན་ན་ནི་ལྟུང་བེད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དོ། །ནོར་བུ་མ་ཕུག་པ་ལེན་ན་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་ཕུག་པ་ལེན་ན་ནི་ལྟུང་བེད་དོ། །མུ་ཏིག་དང་བཻཌཱུརྱ་ནས་

གཡས་སུ་འཁིལ་བའི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་

པའི་མགུལ་རྒྱན་དང་<<དུ་ལྷ་>>ལག་ངར་ལ་བསྐོན་པའི་གདུབ་བུ་རྒྱན་ཅན་སབ་མོ་དང་

དཔུང་རྒྱན་དང་དོ་ཤལ་དང་དོ་ཤལ་ཞེས་བ་བ་ནི་མུ་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་རིང་དུ་འཕང་བའོ་སེ་མོ་དོ་ཞེས་བ་བ་

ནི་མུ་ཏིག་གི་སེ་མོ་དོ་དེ་ནུ་མ་སླེབས་ཙམ་དུ་འཕང་བའོ། །སེ་མོ་དོ་རང་རང་གི་དབིབས་ཉིད་དུ་གནས་པ་

ཡང་ངོ་། །དགོས་པའི་ཕིར་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་དེ་ལ་དགེ་སློང་གིས་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་

ན་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞིའོ། །ཞེས་སྐུ་གདུང་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཅེས་པའི་བར་གི་དྲུག་ལའང་སྦྱར་རོ། །དེ་རྣམས་རང་གི་

དབིབས་ལས་ཉམས་པ་ལ་རེག་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཕན་ཊི་ལས། པི་ཝང་ནི་སིལ་སྙན་གི་ཁད་པར་ལ་བ་སྟེ་ད་ལྟར་ནི་

མི་སྣང་ངོ་ཁ་ཅིག་ནི་པིའང་དུ་རབ་ཏུ་གགས་པ་ལ་ཡང་པི་ཝང་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་བཤད་པི་ཝང་རྒྱུད་དང་བཅས་

པའི་རོལ་མོའི་ཁད་པར་དང་འོད་མ་འདི་གིང་བུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་རྒྱུད་ཀི་སྦྱོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་<<ལྷ་

>>རོ། །དང་། བ་ལ་རི་དང་། མཧཱ་ཏི་དང་། སུ་གོ་ཤ་ཀ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་

ཉིད་ནའོ། །པི་ཝང་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་མེད་པ་ལ་རེག་ན་ནི་ཉེས་བས་<<ལུང་>>སོ། །དུང་དང་རྔ་བོ་

ཆེ་དང་རྔ་པ་ཊ་ཧ་རྔའི་ཕོགས་གཅིག་པགས་པས་གཡོགས་ལ་ཕོགས་གཅིག་མ་གཡོགས་པ་དང་། ར་རྔ་

ར་མའི་ཁ་པགས་པས་གཡོགས་པ་རྣམས་ནི་སྒ་འབིན་དུ་བཏུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནའོ། །དེ་དག་སྒ་འབིན་དུ་མི་

བཏུབ་པ་ལ་རེག་ན་ཉེས་བས་སོ། །

གཞུ་ནི་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་ཉིད་ནའོ། །རྒྱུད་མེད་པའི་གཞུ་ལ་རེག་ན་ཉེས་བས་སོ། །རལ་

གི་དང་རལ་གི་ཀོག་པོ་དང་། རལ་གི་སོ་གཅིག་པ་དང་། མདུང་དང་འཕང་མདུང་

དང་། ལྕགས་ཀྱུ་རྣམས་ནི་རལ་གི་ལ་སོགས་པའི་རང་རང་གི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནའོ། །རལ་གི་

ལ་སོགས་པ་དེ་ཉིད་ལས་ཉམས་པ་ལ་རེག་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཧ་ཅང་ཉམས་ན་ནི་ལྟུང་བ་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་

རོ། །མདའ་དང་ལྕགས་མདའ་དང་། མདའ་ཕེད་ལྕགས་ལས་བས་པ་རྣམས་ནི་མདེའུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་བཅས་པ་ཉིད་ནའོ། །མདེའུ་མེད་པའི་མདའ་ལ་རེག་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ནི་སྐུ་གདུང་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་ཊིཀའོ་ནང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྐུ་གདུང་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ནའོ། །མཆོད་རྟེན་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པའི་སྐུ་

གཟུགས་དེ་ལ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཉིད་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་ན་དགེ་སློང་གིས་

རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

སྟོན་པའི་བློས་རིན་པོ་ཆེའི་བློ་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། ནོར་བུ་མཆིང་བུ་ནི་ནོར་བུ་དང་

འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ནོར་བུ་མཆིང་བུ་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་ས་ལས་བས་པའི་ནོར་བུ་དག་ཀང་ཕེད་

ཉིད་དོ། །དང་། གསེར་ཆུ་བྱུགས་པའི་སོག་མ་ལ་ལན་བུ་རྒྱན་གི་རྣམ་པར་བས་པའི་འཕེང་བ་ནི་རིན་པོ་

ཆེའི་འཕེང་བ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་དང་། མཆུ་སྦྲང་ཤིང་བུ་ལས་བས་པའི་རྒྱུད་གཅིག་པར་འདུག་པའི་བིས་པ་

དག་རྩེ་བ་ཆ་བད་ཡིན་ནོ། །དང་། ར་རྔ་ཁ་ཅིག་པ་ལ་རེག་པ་ནི་ཉེས་བས་ཏེ་སྒ་ཆུང་བའི་ཕིར་རོ་

དང་། གཞུ་རས་བལ་རྨེལ་བ་ལ་དགོས་པའོ་<<ལྷ་>>དང་། མདའ་ལྟར་བཅོས་པ་སྟང་ཙམ་གཏོད་

ཅིང་འོལ་སྤི་མདའ་འདྲ་བ་རྣམས་ནི་དགེ་སློང་གིས་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བེད་ཀི་ཕེད་ཉིད་

དོ། །ཉེས་བས་སྐྱེད་པའོ། །དྲུག་པོ་དེ་རྣམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རེག་པའི་ན་སད་གཉིས་དང་རོལ་མོ་ལ་རེག་པའི་ན་

སད་གཉིས་དང་མཚོན་ཆ་ལ་རེག་པའི་ན་སད་གཉིས་ཏེ་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །གསེར་གི་གཏེགས་133བུ་ལ་

རེག་ན་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་གི་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ་མི་རུང་བ་ཉིད་དོ། །དགོས་པའི་ཕིར་རུང་བའི་ཡན་

ལག་མ་ཚང་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་སྟེ། རང་འགེལ་ལས། རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཉིད་ནི་མཁོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་མ་

ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོ། །

དམག་དང་རྐུན་པོ་ལ་སོགས་པས་འཇིགས་པར་གྱུར་ན། ལུང་ལས། གང་ཟག་ནི་ཕོངས་པར་

133  གཏེགས། <<མ་>>སྟེགས། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༦༩༦)>><<ཊིཀ་(ཁ་༢༧༥)>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༦༤༩)>><<རིན་(ཀ་

༤༦༠)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འགྱུར་གི་དགེ་འདུན་ནི་མི་འགྱུར་བས་དགེ་སློང་གིས་དང་པོར་རང་གི་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་བསྐུར་བར་བ་ཞིང་

གལ་ཏེ་ནུས་ན་ཕིས་དགེ་འདུན་གི་དང་པོ་མཆོད་རྟེན་གི་ལ་ཡང་འབད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་རང་གི་ལ་

མི་གནོད་ན་དགེ་འདུན་གི་དང་མཆོད་རྟེན་གི་དབིག་དངུལ་དང་གསེར་སྦས་ནས་

སམ་ཁེར་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །བེད་པ་པོ་གང་གིས་སྦས་ནས་སམ་ཁེར་ཏེ་འགོ་བར་བ་ཞེ་ན། ཁིམ་པ་དད་

པ་ཅན་ནམ་དགེ་ཚུལ་ལ་ནི་དད་པ་མ་སྨས་ཀང་གྲུབ་<<ཊི་>>བོ། །གིས་སོ། །དེ་གཉིས་ཀང་མེད་

ན་དགེ་སློང་རང་གིས་སོ། །སྦ་བ་དང་བསྐུར་བ་དེས་ཁིམ་པ་དད་པ་ཅན་ནམ་དགེ་ཚུལ་གིས་བརྐོ་བར་

བའོ། །དེ་གཉིས་མེད་ན་དགེ་སློང་རང་གིས་བརྐོ་བར་བའོ། །བསྐུར་བ་ལ་ཇི་ལྟར་བརྐོ་དགོས་སྙམ་ན། རྒྱ་ལ་

རས་དེ་སའི་འོག་ཏུ་སྦས་ཟིན་ན་དེ་བརྐོ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འཇིགས་པ་དང་བལ་ན་རས་སྦས་པའམ་ཁེར་བ་དེ་

གནས་དེ་ཉིད་དུ་སྦྱིན་ནོ། །རས་དེ་སའི་འོག་ནས་དྲུ་ཞིང་དབྱུང་བ་ཡང་སྦ་བ་དང་བསྐུར་བ་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་

དད་པ་ཅན་ནམ་དགེ་ཚུལ་གིས་དྲུའོ་དེ་གཉིས་མེད་ན་རང་གིས་<<ཊི་>>དྲུའོ། །མི་མ་ཡིན་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་

སོགས་པའི་གནས་ན་གལ་ཏེ་མི་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཀིས་བྱུང་བ་གསེར་ལ་

སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་གིས་གཞི་དང་ཐེམ་སྐས་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་དགེ་སློང་

གིས་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊིཀ་ལས་མི་མ་

ཡིན་པའི་གནས་དེར་ཟན་གི་ཕིར་སྣོད་གཞན་ཟངས་134མ་ལས་བས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་ན་གལ་ཏེ་དེ་

དག་གི་བསོད་ནམས་ཀིས་བྱུང་བ་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་དངུལ་སོགས་ལས་བས་པའི་སྣོད་དུ་ཟ་བ་ལ་ཡང་

ཉེས་པ་མེད་དོ་རེག་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞུ་བ་ལས་ནི་ལྷ་ཀླུའི་གནས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་ངམ་བློན་པོ་ཆེན་པོའི་ཁིམ་དུ་

ཡང་སྣོད་གཞན་མེད་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པ་རུང་བར་གསུངས་སོ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་ཀི་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་

ལུང་ཀོ་ལྤགས་ཀིི་གཞི་དང་ཊིཀ་ལས་མི་མ་ཡིན་པའི་གནས་ན་འདུག་པའི་ཕིར་མལ་ཆ་དང་། སྟན་

134   ཟངས། <<ཊིཀ་(ཁ་༢༧༧)>><<མཆན་བཞི་>>བླངས།  <<མ་>>         
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཞན་མེད་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པའི་མལ་ཆ་དང་སྟན་ལ་འདུག་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ་རེག་པ་ལ་ཡང་

ངོ་། །ཞུ་བ་ལས་ནི་ལྷ་ཀླུའི་གནས་སམ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་ངམ་བློན་པོ་ཆེན་པོའི་ཁིམ་དུ་ཡང་མལ་ཆ་དང་སྟན་གཞན་

མེད་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པ་རུང་བར་བས་པ་གསུངས་སོ། །

དགེ་སློང་གང་པོ་ཆེའམ་རྟ་ལ་སོགས་པའི་བཞོན་པས་འགོ་བར་བའོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་

ན། ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཆོས་དང་མི་འབལ་བའི་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་གི་དབང་ཉིད་ཀིས་སོ། །བཞོན་

པས་འགོ་བར་བའོ། །དེ་ལ་ཡང་གསེར་དང་རྒྱ་དར་ལ་སོགས་པ་ཆ་སེག་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀིས་བཞོན་པ་ལ་

ཞོན་ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་དགོས་པ་དང་བཅས་པའི་དབང་གིས་ཀང་རྒས་པ་དང་ན་བ་དག་

ལས་གཞན་པས་བཞོན་པས་འགོ་བར་མི་བའོ། །ཉན་པ་པོ་ཆོས་ཉན་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་འཆད་

པ་པོས་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པའི་སེང་གེའི་ཁི་ལ་འདུག་པར་བའོ་དེ་ཡང་ཁི་

འདིའི་དེའུ་རེ་མི་རྟག་པས་ཉེན་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པས་འདུག་པར་

བའོ། །རིན་པོ་ཆེ་ལ་རེག་པའི་ཉེས་པ་མེད་ཅིང་ཁི་སྟན་ཆེན་པོ་ལ་འདུག་པའི་ཉེས་པ་ཡང་མེད་དོ། །ཁིམ་དུ་ཁིམ་

པ་དེས་བཤམས་པ་ན་གོས་དག་ལ་གསེར་དང་དངུལ་གིས་སྤས་པ་སྟེ་བརྒྱན་པ་དྲིལ་བུ་ཆུང་

ངུ་དང་གཡེར་ཀས་གཤིབས་པ་སྟེ་གཡོགས་པའི་གོས་དག་ལ་གོས་འདི་ཁིམ་པའི་ཡིན་ནོ་

སྙམ་དུ་ཤེས་པར་བས་ནས་ཀང་ངོ་། །ཁིམ་པའི་ཡིན་ནོ་སྙམ་པ་དང་མི་རྟག་པས་ཉེན་པར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ་སྙམ་པ་སྟེ་ཡིད་ལ་བེད་པ་གཉིས་ཀ་དགོས་པའོ། །སེང་གེའི་ཁི་དེ་ལ་ནོར་བུས་སྤས་ཏེ་ནོར་བུས་

བརྒྱན་པའི་སྟེང་དུ་ཤལ་བ་འགོད་ལ་གསེར་དང་དངུལ་གིས་བརྒྱན་པ་གོས་དག་ལ་ཡང་

ངོ་། །སེང་གེའི་ཁིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྔར་བསྟན་པར་འདི་དག་འདུས་མོད་ཀི་འོན་ཀང་ལུང་ལས་དངོས་སུ་

གསུངས་པའི་ཚིག་ཡོད་པས་མདོ་འདི་ལོགས་སུ་བས་སོ། །སེང་གེའི་ཁི་ལ་གོས་གསེར་དངུལ་གིས་བརྒྱན་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཤམས་པ་དེ་དག་དགེ་སློང་གིས་དྲུབ་135པར་བ་སྟེ་རེག་པའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་བའོ། །ཆར་པ་བབ་སྟེ་

དྲུང་ན་ཁིམ་པ་མེད་ནའོ། །

དེ་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེར་ནི་ཁིམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་

ཡོད་མེད་གང་ཡང་མ་གསུངས་ལ་བ་བ་ཆོས་ལྡན་ཡིན་མིན་གསལ་བར་མ་གསུངས་པས་དོན་དེ་དག་འདིར་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་ནི། ཁིམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་ཡོད་ན་ནི་དེ་གཉིས་ལ་རེག་ཏུ་གཞུག་ཅིང་དེ་གཉིས་མེད་ན་དགེ་

སློང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཉིད་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་

བར་བཞག་པ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་གཟུགས་དེ་སྦ་བརྟུལ་དང་བི་དོར་བེད་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་

དོན་གི་དབང་ཉིད་ཀིས་རེག་པ་ལ་མི་རུང་བ་ཉིད་མེད་འདིའི་ཊིཀ་ལས། མཆོད་པའི་དོན་གི་

དབང་ཉིད་དུ་ནི་ཁིམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ན་ཡང་རེག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་བཤད་པས་འདི་ནི་

མཆོད་པ་ལས་གཞན་གི་དུས་སུའོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་འཆད་ཀང་ངེས་པ་མེད་དེ། འགེལ་ཆུང་ལས། མཆོད་པའི་དོན་གི་

ཕིར་རེག་གོ་ཞེས་བསམས་ཏེ་རེག་ཀང་ཉེས་མེད་དོ། །ཞེས་བཤད་པས་མཆོད་པའི་དུས་དང་གཞན་གི་དུས་སུ་ཡང་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྔར་སོས་དེ་དང་འདི་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཞེ་ན། 

སྔ་མ་ནི་མདོར་བསྟན་པ་སྟེ། ལོངས་པ་གཞིར་གཏོགས་ཀི་སྐབས་ཀི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། སྐུ་གཟུགས་སྐུ་གདུང་དང་

བཅས་པ་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་ལེན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བསྡུས་སོ། །ཕི་མ་ནི་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་སྟེ། གནས་མལ་མ་བསྡུས་པའི་སྐབས་ཀི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། རླུང་དང་ཆར་པ་བྱུང་བ་ན་དགེ་སློང་

རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་བོར་ཏེ་དོང་བ་དང་ཁེད་ཀིས་སྟོན་པ་བོར་རོ་ཞེས་གཞན་དག་སོད་པར་བེད་

ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ཁིམ་པའམ་དགེ་ཚུལ་གིས་སྤན་དྲངས་པར་བའོ་ཁིམ་པ་ཡང་མེད་དགེ་ཚུལ་ཡང་མེད་ན་དགེ་སློང་

རྣམས་ཀིས་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དེ་སྤན་དྲངས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བསྡུས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

135  དྲུབ། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༤༦༢)>>བྲུབ། <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ཁ་༢༨༠)>>



  358  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཟུགས་དེའི་རས་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དེ་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་སྟེའོ་ཞེས་

དོན་གིས་ཐོབ་བོ་གསུང་ངོ་། །

དགེ་སློང་གིས་ལག་རྒྱན་དང་རྐང་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་གང་ཡང་གདགས་པ་བསྟེན་པར་

མི་བའོ། །ལུང་ལས་དགེ་སློང་གི་རས་གཞན་གིས་བརྐུས་ནས་ཇི་ཙམ་ལེན་མ་ཚོར་བ་ལ་གསུངས་པ་རྒྱ་

བཅང་བར་བའོ། །དེང་སང་གི་ཐེ་ཚེ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱ་དེ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་བཅང་ཞེ་ན། རྒྱན་དུ་གདགས་སུ་མི་

རུང་བའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱ་བཅང་བར་བའོ། །རྒྱ་དེའང་ཅི་ལས་བས་པ་བཅང་ཞེ་ན། རོ་ཉེའམ་ཟངས་

སམ། ར་གན་ནམ་འཁར་བའམ། རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ཚིག་མའམ། ཤིང་ངམ་རོའམ་

སའམ། བ་སོའམ་ནི་གང་པོ་ཆེའི་རུས་པའོ། །གང་གི་ཀོ་ལྤགས་མི་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་དེའི་རྒྱུས་པ་དང་རུས་

པ་དང་ཞེས་གང་པོ་ཆེའི་རུས་པ་བཀག་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན་འདི་ནི་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །རྭ་དག་

ལས་བས་པའོ། །དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གཞན་པའི་རས་ཀི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །རྟགས་ནི་དགེ་འདུན་གི་

རྒྱ་ལ་ནི་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་བི་བར་བ་ངོས་གཉིས་སུ་རི་དྭགས་གཉིས་བ་གཉིས་བི་བར་བ་ཞེས་

ཊིཀ་ལས་སོ། །རྒྱས་བཏབ་པའི་རི་དྭགས་ཀི་གཟུགས་དེ་ནི་དགེ་སློང་གིས་གཞིག་ཏུ་མི་རུང་སྟེ་སེམས་ཅན་གི་

གཟུགས་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་བེད་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་སན་ལི་ཁར་ལ་སེམས་

ཅན་གི་གཟུགས་ཡོད་པ་དེ་དགེ་སློང་གིས་གཞིག་ཏུ་མི་རུང་བར་བཤད་པ་དང་མཚུངས་པས་དེས་ན་ཁིམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་གཞིག་ཏུ་གཞུག་པར་དོན་གིས་གོ་བའོ། །འོག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོའི་མིང་

བིའོ། །གང་ཟག་གི་རྒྱ་ལ་ནི་མིའི་རུས་པའི་ཀེང་རུས་སམ། མིའི་མགོའི་ཐོད་པ་བི་བར་

བའོ། །དགེ་སློང་གིས་སོ་མངས་ཀིས་སྐྲ་ཤད་པར་མི་བའོ། །སོ་མངས་དེ་ནི་དཔེའམ་མཚོན་པ་

ཙམ་ཡིན་ཏེ་སྨྱུག་ཤད་ལ་སོགས་པ་སྐྲ་ཤད་པའི་རས་གཞན་གིས་ཀང་སྐྲ་ཤད་པར་མི་བའོ། །མེ་ལོང་གིས་

བཞིན་བལྟ་བར་མི་བའོ། །ཐ་ན་ཆུ་ཡན་ཆད་ནས་འབྲུ་མར་དང་གཟུགས་བརན་སྣང་བའི་རིན་པོ་ཆེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མན་ཆད་ཀིས་སོ། །ཆུ་ལ་སོག་ཆགས་ཡོད་མེད་བརྟག་པའི་ཆེད་ཉིད་དང་། གདོང་པའི་རྨ་དང་

གཉེར་མ་དང་། སྐྲ་དཀར་བལྟ་བ་དང་ལུས་ཀི་གནས་སྐབས་སྔ་ཕིའི་མཚན་མ་བཟུང་བའི་

ཆེད་ལ་ནི་མེ་ལོང་ལ་སོགས་པར་བཞིན་བལྟ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གཞི་འགེལ་ལས་དཔྲལ་རིས་གསུམ་ནི་

དཔྲལ་བའི་ཕོགས་སུ་ཐལ་བའི་རི་མོ་གསུམ་བས་པའོ། །དཔྲལ་རིས་གསུམ་བརྟེན་པར་མི་བའོ། །ཕི་

རོལ་བམ་ཟེའི་ལུགས་ཡིན་པས་བཀག་པའོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། འགིའུ་ཝང་གི་ཐིག་ལེ་དག་གིས་རྒྱན་པར་མི་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་དེའི་འགེལ་པ་ལས། འགིའུ་ཝང་གིས་དཔྲལ་བའི་ཕོགས་སུ་ཐིག་ལེར་བས་ནས་

སོ། །ཞེས་སོ། །

དེ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་རང་གི་ལུས་ཀི་ཕོགས་གང་དུ་ཡང་འགིའུ་ཝང་གིས་བསྐུ་བ་བསྟེན་པར་

མི་བའོ། །གསོ་བའི་ཆེད་དུ་ནི་འགིའུ་ཝང་གིས་བསྐུ་བ་བསྟེན་པར་བའོ་ཞེས་རང་འགེལ་ལས་སོ། །འགེལ་ཆུང་

ལས། འགིའུ་ཝང་ནི་དྲི་བསུང་ཞིམ་པ་གང་གི་ལྟོ་ནས་འོངས་པའོ། །ཞེས་བཤད་དེ་གང་པོ་ཆེའམ་གང་གཞན་གི་ཡང་

ལྟོ་ནས་འོང་སིད་པའོ། །དེར་མ་ཟད་རས་དྲི་བཟང་པོ་གཞན་དག་ཙནྡན་དང་ག་རྩི་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ཀང་

ལུས་ལ་བསྐུ་བར་མི་བའོ། །གསོ་བའི་ཆེད་དུ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །སྦྱིན་བདག་བསོད་ནམས་འདོད་པས་

དགེ་སློང་གི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་ལུས་བསྐུ་བ་ཙནྡན་ལ་སོགས་པའི་དྲིས་བསྐུད་པ་དགེ་སློང་གིས་

བསྟེན་པར་བའོ། །བདག་གིར་<<ཊི་>>བའོ། སྦྱིན་བདག་བསོད་ནམས་འདོད་པ་དེའི་མདུན་དུ་དྲི་

བཟང་པོ་དེ་དོར་བར་མི་བའོ། །དྲི་བཟང་པོ་དེ་དག་གིས་སྦྱིན་བདག་གི་ངོར་རམ་ནད་གསོ་བའི་ཕིར་དགེ་

སློང་གི་ལུས་ལ་བསྐུས་པ་ན་དགེ་སློང་དེ་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འདུ་བར་མི་བའོ། །ཁིམ་པ་

འོངས་ཤིང་ལྷགས་པ་དག་ལ་ཆོས་བསྟན་པར་མི་བའོ། །ཁིམ་དག་ཏུ་བསོད་སྙོམས་ལ་སོགས་པ་

ལ་འགོ་བར་མི་བའོ། །དྲི་བཟང་པོས་ལུས་བསྐུ་བའི་བ་བ་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་ཁྲུས་བའོ་ནད་གསོས་པ་

ན་ཁྲུས་<<ལུང་>>བའོ། །དྲི་བཟང་པོ་དེ་དག་སྦྱིན་བདག་གིས་འབུལ་ན་དགེ་སློང་གིས་བླང་བར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བའོ། །འཕེང་བ་རྒྱུད་མེ་ཏོག་གི་འཕེང་བ་སྐུད་པ་ལ་བརྒྱུས་པ་དག་ཀང་ངོ་། །

དྲི་བཟང་པོ་དང་འཕེང་བརྒྱུད་བླངས་བ་དེ་གཉིས་ནི་མཆོད་རྟེན་ལ་དབུལ་བར་བའོ། །དྲི་བཟང་

པོ་དང་མེ་ཏོག་འཕེང་བརྒྱུད་བླངས་པ་དེ་གཉིས་ནི་སུའི་མཆོད་རྟེན་ལ་འབུལ་ཞེས་ན་ཉན་ཐོས་ཀི་མཆོད་རྟེན་ལ་

ཡང་ངོ་། །ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ལ་འབུལ་བར་མ་ཟད་ཀིའོ། །དྲི་བཟང་པོ་དང་མེ་ཏོག་འཕེང་རྒྱུད་དེ་གཉིས་

མཆོད་རྟེན་ལ་ཕུལ་བས་སྦྱིན་པར་བེད་པ་མངོན་པར་མ་དད་ན་རང་གི་མགོ་ལོགས་སམ་རྐང་

པ་ལོགས་སུ་སྔས་དང་ཉེ་བའམ་རྐང་པ་དང་ཉེ་བར་བཞག་པར་བའོ། །དྲི་བཟང་པོ་དང་མེ་ཏོག་འཕེང་བརྒྱུད་དེ་

གཉིས་ཕོགས་གང་དུ་བཞག་པར་བ་ཞེ་ན། སོའི་བང་ཐད་སོའི་དྲང་ཐད་མ་ཡིན་པར་རོ། །སོ་ཕེ་མ་ཐག་ཏུ་

མཐོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་སོའི་གཡས་ཕོགས་སམ་གཡོན་ཕོགས་ཀི་ངོས་སུ་བཞག་པར་བའོ། །དྲི་བཟང་པོ་

དང་མེ་ཏོག་འཕེང་བརྒྱུད་དེ་གཉིས་ནི་གཞི་གང་ལ་གཞག་པར་བ་ཞེ་ན། རང་ཉིད་འདུག་པའི་གནས་དེའི་རྩིག་པའི་

ངོས་ལའོ། །དྲི་བཟང་པོ་ནི་གནས་ཁང་གི་རྩིག་པ་ལ་བྱུག་པར་བའོ་མེ་ཏོག་འཕེང་རྒྱུད་ནི་གནས་ཁང་གི་རྩིག་པ་

དེར་ཁབ་བམ་ཚེར་མ་བཙུག་པ་ལ་དཔང་སྟེ་གཞག་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པའོ། །མེ་ཏོག་འཕེང་རྒྱུད་རྩིག་

པའི་ངོས་ལ་གཞག་པའི་ཚུལ་ནི་དམིགས་ཀིས་བཀར་ཏེ་བེ་བག་ཏུ་བརོད་པར་བས་ཏེ་རྩིག་པའི་ངོས་དེར་ཁབ་

བམ་ཚེར་མ་བཙུག་པ་ལ་མེ་ཏོག་གི་འཕེང་བརྒྱུད་དག་དཔང་བར་བའོ། །མིག་ལ་ཕན་

པའི་མིག་སན་ག་བུར་དང་ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲི་ཞིམ་པོ་དུས་དུས་སུ་སྣར་བསྣམ་པར་

བའོ། །རྟག་ཏུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །<<ལུང>>ཚངས་པའི་སྐུད་པ་ཟེར་བམ་ཟེའི་སད་བུ་ནི་མཆོད་སྦྱིན་གི་དག་

བེད་སད་བུ་སེ་རལ་འཕེང་བ་དག་ཐོགས་པ་ཅེས་བཤད་དེ་སེ་རལ་ཞེས་པ་ནི་ག་ཤལ་དུ་གོན་པ་སྟེ་རོ་སྟོད་ལ་སྐུད་པ་

ཁ་བོའི་ག་ཤལ་བསྣོལ་མར་གོན་ཏེ་རྒྱ་གམ་གི་ཚུལ་དུ་ཐོགས་པ་བསྟེན་པར་མི་བ་ཕི་རོལ་བམ་ཟེའི་ལུགས་

ཡིན་པས་བཀག་<<ལུང་>>པའོ། །ཚོན་སྣ་ལྔའི་སྐུད་པ་ལ་སྔགས་བཏབ་པའི་སྔགས་སྐུད་ཀང་

ངོ་། །ཐོགས་པ་བསྟེན་པར་མི་བའོ་འདི་ཡང་བམ་ཟེའི་ལུགས་ཡིན་པས་བཀག་པར་ལུང་ལས་གསུངས་སོ། །འགེལ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཆུང་ལས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྔགས་ཀི་སྐུད་པ་མགུལ་བ་དང་ལག་པར་མི་གཏགས། ནད་གསོ་བའི་

ཕིར་ནི་རང་གི་དཔུང་པ་སྟེ་བར་ལྷུ་གཡོན་པར་རོ། །སྔགས་སྐུད་གདགས་པར་བའོ། །

ནད་གསོས་པར་གྱུར་ན་སྔགས་སྐུད་དེ་གར་བབ་བབ་ཏུ་མི་དོར་རོ། །གལ་ཏེ་ནད་ཀི་ལྷག་

མ་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན་སྔགས་སྐུད་དེ་ཆོས་གོས་ཀི་མཐའ་མ་ཆོས་གོས་ཀི་གའམ་སྐ་

རགས་ལ་གདགས་སོ། །གལ་ཏེ་ནད་ཀི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པར་མ་གྱུར་ན་སྔགས་སྐུད་དེ་ཀ་

བའམ་རྩིག་པའི་གསེབ་ཏུ་གཞུག་གོ །དགེ་སློང་གིས་བོ་གར་དང་གླུ་དབངས་དང་ཕེག་རོབ་པ་

ལ་སོགས་པ་རོལ་མོ་ཀུན་ཏུ་སྤད་པར་མི་བའོ། །གར་ལ་སོགས་པ་བསླབ་པར་མི་བའོ། །རང་

གིས་སློབ་དཔོན་བས་ཏེའོ། །གར་ལ་སོགས་པ་བཟླས་པར་མི་བའོ། །ལད་མོ་བཟླས་པར་མི་བ་བ་ཁ་ཆེ་

གསུང་ངོ་། །བཟླས་པར་མི་བའོ་ཞེས་པ་ནི་གར་ལ་སོགས་པ་བརེད་པ་དྲན་པར་བ་བའི་ཕིར་སྦྱང་བར་མི་བ་བ་

སྟེ། སྐབས་འདི་ཉིད་ཀི་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། དགེ་འདུན་དེ་རྣམས་ཀིས་བརེད་ནས་སྨས་པ་ཡང་བསླབ་ཏུ་གསོལ་

དྲུག་སེས་སྨས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀག་པས་མི་བསླབ་བོ་གལ་ཏེ་མི་སློབ་ན་སྦྱང་བ་ཙམ་མཛད་པར་གསོལ་

བཀའ་སྩལ་པ་གར་དང་གླུ་དང་རོལ་མོའི་སྒ་སྦྱང་བར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །དེའི་འགེལ་པ་ལས། བརེད་པ་དྲན་པར་བེད་

པ་ནི་སྦྱང་བའོ། །ཞེས་སོ། །གར་ལ་སོགས་པ་བལྟ་བའི་ཕིར་འགོ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་མ་དགེ་

སློང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཀུན་ཏུ་གར་བེད་པ་སྟེ་ཚོམ་བུ་ཚོམ་བུར་བོ་གར་བེད་དུ་མི་གཞུག་གོ །སྟོན་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པར་བསྒག་པ་དང་། རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་

གདོན་པ་ལ་དབངས་ཀི་ང་རོ་བའོ། །གཞན་གི་དུས་སུ་ནི་མི་བ་སྟེ་གླུ་རྒྱངས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

པའི་ཕིར་རོ། །དབངས་ཀི་ང་རོ་དེ་དག་གཞན་གིས་མ་ཐོས་པར་དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་གོལ་སར་བསླབ་

པར་བའོ། །མཐོ་འཚམས་པ་ནི་གཞན་ལ་ཅོ་འདྲི་བ་དང་ཀུན་ཏུ་རྩེ་བ་ནི་འཇོ་སེག་བེད་པ་དང་

ཀུན་ཏུ་ཅ་ཅོ་འདོན་པ་སྒ་སྐད་ཆེན་པོ་ཉིད་བེད་པ་དང་། རྒོད་པ་ནི་རྐང་ལག་ལ་སོགས་པ་རྐོང་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་། དྲེགས་པ་ནི་ལུས་ངལ་བར་བེད་པ་དང་། ལུས་བསྒྱུར་བ་ལ་བརེག་པ་ནི་ཕན་ཚུན་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་

བཞད་གད་བེད་པ་སྟེ་<<ཊི་>>དེ་དག་མི་བའོ། །རྒོད་པའི་བསམ་པས་རྨ་བའི་ལག་འགོས་ལྟ་བུ་

ལུས་ཀི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཁས་རོལ་མོའི་གླུ་དབངས་བེད་པ་ལྟ་བུ་ངག་གི་རྣམ་པར་འགྱུར་བར་

མི་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་སེམས་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་འདྲེས་པ་ནི་རིགས་

མཐུན་རྣམས་ཆ་ཆར་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམ་མོ། །དགེ་སློང་རྐང་པ་གཉིས་གེན་དུ་སྒེང་ཞིང་རྨ་བའི་ལག་

འགོས་བེད་པ་ན་གནས་མལ་བསྐྱབ་པའི་བསམ་པ་དང་རྒོད་བག་གི་བསམ་པ་སེལ་མར་བྱུང་ན་བསམ་པ་སྔ་མས་

བས་པ་ཐམས་ཅད་ལྟུང་མེད་དེ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམ་ཞིང་རྒོད་བག་གི་བསམ་པས་བས་པ་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟ་<<ཊི་>>བུའོ། །

ཆང་འཐུང་བ་དག་ཕན་ཚུན་སྐོམ་སྣོད་བརྒྱུད་པས་འཐུང་བ་ལྟར་དགེ་སློང་གིས་སྣོད་བརྒྱུད་པས་

ཟས་ཀི་བ་བ་མི་བའོ། །སྣོད་གཅིག་ནང་དུ་ཧུབ་རེས་མི་བ་ཟས་ཟ་བའི་ཚེ་གཅིག་ལ་གཅིག་ཁ་ཟས་དང་སྣོད་

སྤད་བདར་ཞིང་མི་བཤུགས་<<བི>>། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་རྣ་རྒྱན་སྐུད་པ་ལ་བརྒྱུ་བར་མི་བ་མེ་

ཏོག་སྣ་ཚོགས་སེལ་ཞིང་རྒྱུ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱན་དུ་བ་བའི་བཟོ་ལག་དར་ཏེ་མི་བའོ། །བཟོ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་

བའོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་སྤོས་པ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །མེ་ཏོག་རྣ་རྒྱན་ལུས་ལ་གདགས་པར་མི་བའོ། །འདི་ནི་

མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་འདིས་འཕེང་བ་བརྒྱུ་ཞིང་འདོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དགག་པ་བས་པར་རྟོགས་པར་བའོ་ཞེས་

རང་འགེལ་ལས་སོ། །ངོ་སོ་ལས་བྱུང་བ་གར་མཁན་གི་ངོར་བལྟ་འདོད་ནས་མགུ་བའི་བ་དགའ་སྦྱིན་པར་

མི་བའོ། །དགེ་སློང་མི་རིངས་པར་བང་རྒྱུག་པར་མི་བའོ་རིངས་ན་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །མྱུར་བ་

དྲག་ཏུ་འགོ་བ་དང་མཆོང་བ་མཆོང་ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ། །བརླ་ཡ་གཅིག་ས་ལ་བཙུག་ནས་ལུས་བསྐོར་

བ་དང་ལག་པ་འཕར་ཏེ་ལུས་བསྐོར་བ་དང་ཉ་ལྟར་ཕི་གན་དུ་རྐལ་ཞིང་ལུས་བསྐོར་བ་བསྐོར་བར་མི་

བའོ། །ཆུར་ཆུའི་ནང་ནས་འཕོ་བའི་གསེག་མ་གདབ་པར་མི་བ་ཆུའི་སྟེང་དུ་རོ་འཕངས་ཏེ་ཕར་ར་འགོ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བར་མི་བའོ། །ཆུར་འཕོ་བ་འཕེན་པར་བེད་པ་ནི་ཆུའི་སྟེང་དུ་གོ་དུམ་དང་གསེག་མ་ལ་སོགས་པ་འཕོ་བར་བེད་པ་

འཕེན་པའོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་སོ། །ཆུ་ལ་རོ་ཕར་འཕེན་པ་ནི་ཆུའི་སྟེང་དུ་རོའི་དུམ་བུ་འཕེན་པར་བེད་པའོ་

ཞེས་ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །

ཆུར་ར་རྔ་ཁ་གཅིག་པ་ལྟར་ལག་པ་གཅིག་གིས་བརྡུང་བ་དང༌། རྔ་བོ་ཆེ་ལྟར་ལག་པ་

གཉིས་ཀིས་བརྡུང་ཞིང་སྒ་དབྱུང་བར་མི་བའོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས། ལག་པ་གཅིག་གིས་ཆུའི་སྟེང་

དུ་བསྣུན་པ་ནི་ཆུའི་སྒ་འབིན་པའོ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་བསྣུན་པ་ནི་ཆུ་རྔ་བརྡུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཏེ་ཆུ་ལ་ར་རྔ་ཁ་

གཅིག་པའི་སྒ་འབིན་པའོ། །ཆུ་ལ་རྔ་བོ་ཆེ་བརྡུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །རབ་འདྲེད་པ་ལ་ཕིལ་མོ་ཉུག་

པར་ཏེ་འདམ་རབ་འདྲེད་པ་འཐུར་དུ་གཞོལ་བ་ལ་ལུས་འདྲེད་པར་བེད་ཅིང་འཐུར་དུ་གཞོལ་བར་འགོ་བར་མི་

བའོ། །ཆབ་རོམ་དང་ས་འདྲེད་མོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕིལ་མོ་མི་ཉུག་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དེ་བིས་པ་དག་རྩེ་

བའི་ཕིར་ཁག་རྟ་ཉུག་པ་ལྟར་ཆབ་རོམ་འཇམ་པོ་དང་འདམ་རབ་འདྲེད་པོ་ལ་ཕིལ་མོ་ཉུག་མི་བའོ། །གང་པོ་ཆེེའི་

སྐད་ངུར་<<ལུང་>>དང་། རྟའི་སྐད་ཚེར་<<ལུང་>>དང༌། ཁྱུ་མཆོག་གི་སྐད་འབོད་

<<ལུང་>>དང༌། རྨ་བའི་སྐད་འགྱུར་<<ལུང་>>དང༌། ཁུ་བྱུག་གི་སྐད་དང་འདྲ་བ་མི་

དབྱུང་ངོ༌། །ཁས་དུང་གི་སྐད་འདྲ་བ་ཟེར་བ་ཁ་དང་ལག་པའི་སྦྱོར་བས་དུང་གི་སྒ་འབིན་པ་ནི་ཁའི་དུང་འབུད་

པ་དང་ཁས་སིལ་ཁོལ་གི་སྐད་འདྲ་བ་དང་ཁས་རྔ་བོ་ཆེའི་སྐད་མི་བའོ། །ཁའི་སོ་ནས་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒ་

འདྲ་བ་སྒོགས་པའམ་ཁ་རླུང་གིས་བཀང་བ་ལ་ལག་པའི་ཐལ་མོ་གཉིས་ཀིས་བརེག་ཅིང་བསྣུན་<<ལུང་ཕན་ཊི་

>>པའོ། །ལོངས་པའི་གཞིར་གཏོགས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ འདུལ་བའི་མདོ་བམ་པོ་ལྔ་པ། །གཞན་གི་དུས་སུ་ཞེས་སྐབས་འདིར་འོག་ནས་འབྱུང་བས་

གང་ལས་གཞན་གི་དུས་སུ་ཁྲུས་བེད་ན་ཞེ་ན། སོས་ཀ་རྣམས་ཀི་ཟླ་བ་ལྷག་མ་ཕེད་དང་གཉིས་

དབར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་དབར་འབིང་ཉའི་བར་དང་དབར་རྣམས་ཀི་དང་པོ་ནི་དབར་ཟླ་འབིང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པོའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉའི་བར་གི་ཟླ་བ་གཅིག་སྟེ་དེ་ལྟར་ན་ཚ་བའི་དུས་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གསུམ་པོ་

དེ་ལས་སོ། །གཞན་གི་དུས་སུ་ཁྲུས་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཟླ་བ་ཕེད་དང་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལ་ཚ་བའི་

གཉེན་པོའི་ཕིར་ཁྲུས་བེད་པ་རེས་སུ་གནང་སྟེ་དེ་ལས་གཞན་པའི་དུས་སུ་ཡང་ཉི་མ་དེ་ལ་ཚ་བ་སྐྱེས་ན་ཁྲུས་བའོ་

ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགེ་སློང་གང་ལ་འདིའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། གོས་མེད་པའི་ཟས་གཉིས་པ་རེད་

པ་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་ལ་སྟེ་དགེ་སློང་ན་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ལས་མ་བས་པ་དང་ལམ་དུ་མ་

སོང་བས་ཁྲུས་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ན་བ་དང་ལས་བས་པ་དང་ལམ་དུ་ཞུགས་པས་ཁྲུས་བས་པ་ལ་

ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །

དགེ་སློང་ལ་རླུང་གིས་སྐྱོད་ན་ཁྲུས་བས་ཀང་ལྟུང་བ་འདི་མི་འབྱུང་བས་དེས་མ་སྐྱོད་པ་ལ་ལྟུང་བ་

འདིར་འགྱུར་བའོ། །རླུང་གིས་སྐྱོད་པའི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། གོས་ཀི་གྲྭ་རླུང་གིས་བསྒུལ་བ་ནི་རླུང་གིས་

སྐྱོད་པ་དེའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་ལ་ཆར་གིས་ཕོག་ན་ཁྲུས་བས་ཀང་ལྟུང་བ་འདི་མི་འབྱུང་བས་

དེས་མ་ཕོག་པ་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་བའོ། །འདིར་གང་ཡང་རུང་བའི་ཆུས་ཕོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདིར་

ཆར་གིས་ཕོག་པ་ཡིན་ནོ་དེ་ལྟར་ཡང་ཆུ་རླུང་རྒལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་དུས་དེ་ཉིད་དུ་ལྷག་པར་གནས་ཏེ་ཁྲུས་བའོ་

ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་སོ། །ཊིཀ་ལས་ཀང་། ཆུས་ཕོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདིར་ཆར་

གིས་ཕོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཆར་གིས་ཕོག་པ་དེའི་མཐའ་ཚད་ནི་ཐིགས་པ་གཉིས་ཀིས་ཕོག་

པའོ། །གོས་ལ་ཕོག་པས་ཀང་ངམ་ཞེ་ན། ལུས་ལའོ། །གོས་ལ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་གི་དུས་སུ་ཁྲུས་

གནང་བའི་དུས་ཀི་ཉིན་མོ་ནི་ཁྲུས་སྔ་མ་བས་ནས་ཞག་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་མོའམ་དེའི་ཉིན་མོ་ཁྲུས་མ་བས་ན་དེའི་

མཚན་མོ་ཡང་ཁྲུས་བེད་དུ་གནང་བའོ་དེ་ལྟར་གནང་བའི་ཁྲུས་ཀི་ཉིན་མོ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ཁྲུས་སྔ་མ་བས་ནས་

ཞག་བཅོ་ལྔའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ཁྲུས་བེད་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་ཁྲུས་གིས་ཤིག་

གསུངས་པ་ཡང་གང་གི་ཉིན་མོ་ཁྲུས་བས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཉིན་མོ་ཡང་ཁྲུས་གཞན་གཉིས་པ་མི་བ་སྟེ་བེད་ན་ལྟུང་བེད་

སྐྱེད་ཅིང་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཁྲུས་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བུམ་པ་ལ་སོགས་པས་སྤི་བོ་ནས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་དུ་ཆུ་བླུག་བས་སམ་ཆུའི་ནང་དུ་རང་གི་ལུས་འཇུག་པས་སོ། །ཆུས་ལུས་ཀི་

ཚད་ཇི་ཙམ་དུ་ཁབ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ལྟེ་བར་སོན་ཏེ་ལུས་ཀི་ཕེད་ཁབ་ནའོ། །ལྟེ་བར་མ་ཕིན་དུ་

ཟིན་ཀང་ཕོགས་ཕོགས་ནས་བསོམ་སྟེ་ཆོག་པར་གྱུར་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །

རང་འགེལ་ལས་ལྟེ་བར་མ་ཕིན་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ཅི་ཞིག་རྟོགས་པར་བ་ཞེ་ན། མདུན་རོལ་ཏུ་ལྟེ་

བར་མ་ཕིན་པར་བཀྲུས་པ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སོ། །ཆུ་ལ་རེག་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བེད་པ་ནི་སྦྱོར་

བའི་ཉེས་བས་སོ། །འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་པའི་ཆུ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་འབྲུ་མར་དང་མར་དང་ཕྲུམ་ཁུ་དང་འོ་མ་ལ་

སོགས་པས་ཀང་ཁྲུས་བེད་ན་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །གནང་བའི་རྐེན་ཅན་གི་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་

བ་རྣམ་གཞག་གནང་བ་འབྱུང་བའི་དུས་དག་ཡོད་ཀང་དུས་བིན་གིས་བརླབ་དགོས་པའི་ཚེ་ན་བིན་གིས་

མ་བརླབས་ན་བསླབ་བའི་ཉེས་བས་སྐྱེད་པའོ། །ཁྲུས་བེད་པ་ལས་དོན་གཞན་ཆུ་རྒལ་བ་ལ་སོགས་པ་

ལ་གཞོལ་བའི་བསམ་བས་ཆུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་ལུས་ལ་ཆུས་ཁབ་ཅིང་ལུས་ཀི་དྲི་མ་དག་པར་གྱུར་

ཀང་ཁྲུས་མ་ཡིན་ནོ། །ཁྲུས་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ཁྲུས་བ་བར་མ་བསམས་པར་ཆུ་རྒལ་བ་དང་

བརྒྱལ་བ་ལ་གང་མོ་གདབ་པ་དག་ལ་ནི་ལུས་ལ་ཆུས་ཁབ་ཅིང་ལུས་ཀི་དྲི་མ་དག་པར་གྱུར་ཀང་ཁྲུས་

བེད་པའི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཨ་ས་པ་རན་ཏ་ལུང་ལས་རོ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་དག་ན་རྟག་ཏུ་ཁྲུས་

བེད་ཀང་ནི་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ཡུལ་ངེས་པར་ཁྲུས་བེད་པའི་ལྟུང་བ་འདི་མེད་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །ཨ་ས་པ་རན་ཏའི་ཡུལ་དག་ཏུ་ནི་རྟག་ཏུ་ཁྲུས་བེད་པ་བ་བ་རེས་སུ་གནང་ངོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་སོ་དེར་

ནི་བློ་གོས་དེ་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་དུས་མ་ཡིན་པར་ཁྲུས་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཊིཀ་ལས། འདི་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་

དུ་བས་པ་ཆོ་ག་བཙན་པོ་ནི་བཀས་བཅད་པ་དམ་པོ་སྟེ། ཞེས་ཊིཀ་ལས་གསུངས་པས་དགག་སྒྲུབ་སྤིར་བཏང་

ལ་བརྟེན་པར་ནུས་པ་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བག་ཡངས་སུ་བ་བ་གནང་བ་དམིགས་བསལ་ལ་

བརྟེན་པར་མི་བའོ། །ཆར་གིས་ཕོག་ན་འཁྲུར་གནང་ངོ་ཞེས་བཅས་པའི་ཕིར་ཕེད་ཀར་ཆར་གིས་ཕོག་པར་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྟེ་ཁྲུས་མི་བ་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ལྔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྙེན་པར་རོགས་པར་གནང་བ་ལས་བཅུའི་ཚོགས་མཆིས་

བཞིན་དུ་ལྔ་ཉི་ཚེས་ཆོག་ཅེས་ཏེ་ལྔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྙེན་རོགས་མི་བ་དཔེ་བཤད་པ་འདི་གཉིས་དང་འདྲ་བར་ཅི་

བའོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ལ་གནང་བའི་ཚིག་ལ་བརྟེན་ཏེ་སླ་ཆོས་སུ་སྒྱུ་མི་བ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །ཁྲུས་བེད་

པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་དུད་འགོ་གསོད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བསམ་པ་གསོད་པའི་སེམས་

ཀིས་གཞི་དུད་འགོ་ལ་སྦྱོར་བ་མཚོན་བསྣུན་ནའོ། །དུག་ལ་སོགས་པས་ཀང་ངོ༌། །མཐར་ཐུག་གང་གི་ཚེ་

ཞེ་ན། གཞིའམ་སྦྱོར་བ་དེས་བསྣུན་པ་དེའི་ཚེའམ་དུས་གཞན་ཕིས་གི་ཚེ་དུད་འགོ་ཤི་ན་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་བའོ། །ཞུ་བ་ལས་སེམས་ཅན་གི་གཟུགས་ཤིང་ངམ་ས་ལས་བས་པའམ་རི་མོ་ལ་སོགས་པ་

སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྣུན་ན་ནི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོ་ཉིད་དོ། །དུད་འགོའི་གཟུགས་ལ་

བསྣུན་ན་འདིར་གཏོགས་པའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གི་གཟུགས་ལ་བསྣུན་ན་ནི་མི་གསོད་པར་

གཏོགས་པའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀའོ་དེ་དག་ལྕི་ཡང་གཉིས་སུ་དབེ་སྟེ་བསམ་པའི་ཁད་པར་ཞེ་སང་གིས་

བསྣུན་ན་ནི་ཉེས་པ་ལྕི་བ་དང་དངོས་པོའི་ཁད་པར་འཕགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་བསྣུན་ཅིང་འཇིག་ན་ཉེས་པ་ཆེས་ལྕི་

བའོ་གཞན་དུ་ན་ཉེས་པ་ཡང་བའོ། །དུད་འགོ་གསོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་འགོད་པ་བསྐྱེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁོད་བསྙེན་པར་རོགས་པ་མ་

ཡིན་སོམ་པ་མེད་པ་ཡིན་ཞིང་སོམ་པ་ཉམས་པ་ཡིན་ཏེ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་སོམ་པ་ཉམས་པའི་སོ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་དགེ་སློང་མ་ཡིན་པའམ་སོམ་པ་མ་སྐྱེས་པའི་སོ་

ནས་དགེ་སློང་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པའི་དོན་གིས་འགོད་པ་བསྐྱེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །སུ་ལ་

འགོད་པ་བསྐྱེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་ལའོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མའམ་དགེ་ཚུལ་ལ་

སོགས་ལ་འགོད་པ་བསྐྱེད་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །བསམ་པ་གང་གི་ཞེ་ན། ཡིད་བདེ་བ་ལ་མི་རེག་པ་ཡིད་ལ་

གཅགས་པ་བསྐྱེད་པའི་སེམས་ཀིས་སོ། །བསམ་པ་ཐག་པས་སམ་ཞེ་ན། ཀུ་རེའམ་བཞད་གད་



  367  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཀིས་ཀང་ངོ༌། །འགོད་པ་བསྐྱེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་དེ་འགོད་པ་མ་སྐྱེད་ན་ཡང་

ངོ༌། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེ་ལས་གཞན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་

སོགས་པའི་དོན་གིས་འགོད་པ་བསྐྱེད་ན་ནི་ཉེས་བས་ཚོང་ཕམ་མོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་ཀང་ཉེས་བས་

སོ། །འགོད་པ་བསྐྱེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་ཕ་རོལ་པོ་ལ་དགེ་སློང་རང་གི་སོར་མོའམ་ཁུ་ཚུར་རམ་གྲུ་མོའམ་ཕག་

པའམ་མགོའམ་གོའམ་རྒྱབ་བམ་རྐེད་པའམ་བརླའམ་པུས་མོའམ་བིན་པའམ་རྐང་

པའི་མཐེ་བོ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་ནི་རང་གི་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་གཞན་དག་ཀང་འཕངས་པ་ཡིན་གི་གོས་ལ་

སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་:རང་ཊི་དང་ཊིཀའོ། །136དག་གིས་ག་ག་ཚིལ་བེད་སྐྱི་གཡའ་བར་བེད་པས་

རེག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ལུས་ཀི་དབང་པོ་དང་ལུས་ཀི་དབང་པོར་རེག་པ་དེ་གཉིས་ཀས་ཉམས་སུ་མྱོང་

ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིར་འགྱུར་རོ། །བསམ་པ་གང་གིས་རེག་ཅེ་ན། སྐྱི་གཡའ་བར་བ་བ་བག་འཁུམས་པར་བ་

བའི་སེམས་ཀིས་སོ། །སྐྱི་གཡའ་བར་བེད་པའི་བསམ་པ་ངེས་བཟུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་དེའི་ཕིར་

འདི་རྣམས་ལ་ནི་སྐྱི་གཡའ་བར་བ་བའི་བསམ་པ་མེད་པས་དགེ་སློང་གཞན་དེའི་མཆན་ཁུང་ལ་སོགས་པའི་རྨ་དང་

སྦྲང་བུ་དང་འབྲུམ་བུ་དང་སེ་བ་དང་སྤུའི་ཚོམས་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་ནི་ག་ག་

ཚིལ་བེད་པའི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སོར་མོ་གཅིག་ལྟ་བུ་རེག་བེད་གཅིག་གམ་སོར་མོ་ལྔ་ལྟ་བུ་རེག་བེད་

དུ་མ་ཉིད་ལ་ལྟུང་བེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའོ། །སོར་མོ་གཅིག་གིས་རེག་ན་ཡང་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་ཕ་མོ་དང་

སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་དང་ལྟུང་བེད་དང་ཉེས་པ་གསུམ་ནི་སྐྱེད་དོ། །ག་ག་ཚིལ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་ཆུ་ལ་རྩེ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པའི་ཆུའི་ཡུལ་ལ་སྦྱོར་བ་

136  རང་ཊི་དང་ཊིཀའོ། ། <<མ་>><<སེར་>>རང་ཊིཀ་དང་ཊིཀ།<<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>



  368  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རྩེ་བ་རེས་སུ་སྒྲུབ་ནའོ། །མདོར་བསྟན་ནོ། །རྩེ་བའི་བསམ་པས་ཆུའི་ནང་དུ་དགེ་སློང་ལྟེ་བ་མན་ཆད་ནུབ་

པར་་་་(རྒྱས་བཤད་)་་་་ཞུགས་ཤིང་ནུབ་པ་ཆུའི་འོག་ཏུ་བི་ཟུལ་བེད་པ་དང༌། ཆུའི་འོག་ནས་སྟེང་དུ་

འབྱུང་བ་དང་ཆུའི་ངོགས་ཆུའི་འགམ་གཞན་ནས་གཞན་དུ་ཕར་རྒལ་ཚུར་རྒལ་བ་དང༌། ཆུའི་རྒྱུན་

ཕོགས་སུ་འཐུར་ལ་འགོ་བར་རྩོལ་བ་དང༌། རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕོགས་སུ་གེན་ལ་འགོ་བར་རྩོལ་བ་

དང་ཆུ་ལ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་བརབས་ཏེ་རྔ་བོ་ཆེ་འདྲ་བའི་སྒ་འབིན་པ་དང༌། ཆུ་ལ་ལག་པ་གཅིག་གིས་

བརབས་ཏེ་ར་རྔ་ཁ་གཅིག་པ་འདྲ་བའི་སྒ་འབིན་པ། ལུང་ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས། ལག་པ་གཅིག་གིས་

ཆུའི་སྟེང་དུ་བསྣུན་པ་ནི་ཆུའི་སྒ་འབིན་པའོ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་བསྣུན་པ་ནི་ཆུ་རྔ་བརྡུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཏེ་ཆུ་ལ་ར་

རྔ་ཁ་གཅིག་པའི་སྒ་འབིན་པའོ་ཆུ་ལ་རྔ་བོ་ཆེ་བརྡུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་བ་དང༌། ཆུར་བཞུགས་ཏེ་ཆུའི་ནང་གི་

གསེག་མ་ལག་པས་འཁབ་པ་དང་འཕེན་པ་ཆུ་ལ་ལག་ཆངས་ཀིས་གཏོར་བ་དང་ཁོར་ཡུག་ཆུ་ལ་

ལག་པས་བསྐོར་བ་དང་རོ་རེ་དང་ཆུ་ལ་རོ་རེ་འཐབས་སུ་འཕངས་ཀང་རུང་རོ་རེ་འདྲ་བ་བིས་ཀང་རུང་ཁོན་པ་

བཞིན་དུ་འཐུར་ལ་འབྲུ་བ་དང་ཞེས་གསུང་ཡང་ཁོན་པ་དང་ཞེས་པའི་འགེལ་ཆུང་ལས་ཆུ་ལ་དྲག་ཏུ་བསྐོར་ན་དབུས་

སུ་བུ་གུ་འདྲ་བ་བྱུང་བ་དང་ཞེས་པ་དང་དབའ་ཀོང་ཆུ་འཁིལ་བར་བེད་པའི་དང་ཆོས་པར་བེད་པ་པོ་གསུང་

ངོ༌། །ཆུ་སྲུབས་འདྲེན་པ་སྟེ་ཆུ་ལ་རི་མོ་བི་བ་དང་ཤུར་ཤུར་པོར་དྲངས་པ་དག་བེད་ན་དགེ་སློང་ཆུའི་ནང་

དུ་བཞུགས་ཏེ་དེ་རྣམས་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞིའོ། །ཆུར་མ་བཞུགས་པར་སྤི་བོ་ནས་ཆུ་བླུགས་ཏེ་དབང་

བསྐུར་བས་ནུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ལ་ནི་དངོས་གཞི་མི་བཞག་གོ །ཊིཀ་ལས་ཆུར་བཞུགས་ཀང་བེམ་རོལ་

གིས་སོར་མོས་བརེག་ན་ཉེས་བས་སོ། །མ་ཞུགས་པ་དང་ཞུགས་པའི་ཡུལ་ལོ། །བེམ་རོལ་གིས་བརེགས་

པ་འདི་ལ་ཉེས་བས་སུ་རྟོགས་པར་བའོ་རང་འགེལ་ལོ། །བུམ་པའི་ནང་གི་ཆུ་དང་ཕྲུ་བའི་ཆུ་དང༌། རིལ་

བའི་ཆུ་དང༌། ཁམ་ཕོར་གི་ནང་གི་ཆུ་དང༌། བུ་རམ་གི་ཤིང་བཙིར་བའི་ཁུ་བ་འཛག་པ་

དང༌། སན་ཚོད་དང་འུ་ཤ་དང་ཤ་ཁུ་དང་ཞེས་མ་རྣམ་ལས་སོ། །སན་སྐོལ་བའི་ཐང་ཚ་བ་ཉིད་ཀི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཆུའོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། ཆན་ཁུ་བསེས་པ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཆུ་ཡོད་པ་ལ་རྩེ་བ་ཡང་

ངོ༌། །ཉེས་བས་ཏེ་འཇུག་ཏུ་མི་བཏུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཆུར་མ་ཞུགས་པར་རྩེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཉེས་བས་ཁོ་

ནའོ། །ཊིཀ་ལས། གར་དང་གླུ་དང་རོལ་མོ་དང་ཀུན་ཏུ་སྤད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གར་གི་བདག་ཉིད་ནི་སྔར་བཀག་ཟིན་

པས་གར་གི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཆུ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྩེ་བ་བོང་137བ་ལ་སོགས་པ་འཕེན་པ་དང་ལུས་ཀི་རྩེད་

མོ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་པས་ཆོ་ལོ་དང་མིག་མངས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་

ངོ༌། །ཉེས་བས་སོ། །

འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་པའི་ཆུ་མ་ཡིན་པ་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྩེ་བ་ཡང་ཉེས་བས། ཆུ་དང་ཆུ་མ་ཡིན་པ་དེ་

ལྟ་བུ་ལ་རྩེ་བ་གཞན་ལ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ནི་རང་གིས་རྩེ་བ་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་ཆུ་ལ་རྩེར་འཇུག་ན་ལྟུང་བེད་

དང་ཆུ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྩེར་འཇུག་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའོ། །ཆུ་ལ་རྩེར་འཇུག་ན་ལྟུང་བེད་<<མ་རྣམ་

>>དོ། །བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་ཆུ་ལ་རྩེ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རྒོད་པའི་བསམ་པས་རྩེད་མོའི་དགའ་

བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་འདུན་པས་སོ། །རྒོད་པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་འདོད་ངེས་གཟུང་གི་ཡན་

ལག་ཏུ་དགོས་པ་དེའི་ཕིར་འདི་དག་ལ་ནི་རྩེ་བའི་བསམ་པ་མེད་པས་སིམ་པར་འདོད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་

བསིལ་བར་འདོད་པས་ཆུ་ལ་རྒལ་བ་དང་ཆུ་ནང་དུ་ནུབ་པ་དང་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་བས་སམ་བེད་དུ་བཅུག་

པ་ལ་ནི་ཆུ་ལ་རྩེ་བའི་ལྟུང་བ་མེད་ལུས་བསིལ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཆུར་ཞུགས་ཅིང་བཀྲུས་པ་ནི་ཉེས་མེད་

དོ། །རྩེ་བའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་གི་བདག་ལ་ཕན་པར་བ་བའི་ཕིར་ལོག་དབེན་པར་རྐལ་སློབ་པའི་བསམ་པས་ཆུ་

ལ་ཐད་ཀ་ཕན་ཚུན་དུ་རྩོལ་བའམ་ལྟག་འོག་ཡན་མན་ཏུ་རྩོལ་བའམ་རྒལ་བ་ལ་ཡང་ངོ༌། །ཁུ་བ་ཚན་

མོ་གང་ཞིང་ངད་ལས་བར་འདོད་པས་ཁུ་བ་ཚ་བ་དག་ལ་དཀྲུག་པ་ལ་སོགས་པས་ཆུ་ལ་རི་མོ་བི་བར་

འདོད་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །ཐུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཚ་བ་ལས་གང་བར་བ་བའི་ཕིར་གཟར་བུ་དང་ཁ་གཟར་དང་སྐྱ་

137  བོང་། <<ཊིཀ་(ཁ་༣༠༢)>><<ས་>><<སེར་>><<ཞང་>><<རིན་ཀ་(༤༧༡)>> རོང་། <<མ་>>      བོར། <<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བས་དཀྲུག་པ་ནི་ཉེས་མེད་དོ། །ཆུ་ལ་རྩེ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་

དང་ལྷན་ཅིག་གནས་གཅིག་ཏུ་གཉིས་ཀ་ཉལ་བའི་སྤོད་ལམ་གིས་གཉིས་ཀ་གཉིད་ལོག་ན་ལྟུང་བེད་

དུ་འགྱུར་བའོ། །ལྷན་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ནི་གཉིས་ཀ་དག་ཀང་ལྷན་ཅིག་པར་གཉིད་ལོག་སྟེ་འདའ་བར་བེད་ན་ཞེས་བ་

བའི་དོན་ཏོ་ཞེས་རང་འགེལ་ལས་བཤད་ཅིང་། ཉལ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཕེད་ཉིད་དོ་ཞེས་པའི་ཊིཀ་ལས། དགེ་སློང་ཉལ་

བས་གཉིད་ལོག་པར་གྱུར་ལ་བུད་མེད་ནི་ཉལ་བ་ལས་གཞན་པའི་སྤོད་ལམ་གིས་གཉིད་ལོག་པར་གྱུར་ན་དེ་ལ་ཡང་

ཉེས་བས་ཁོ་ན་ཡིན་གི་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཉིན་མོ་དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་

ཉལ་བ་ལ་ཉེས་བས་སུ་ཟད་པས་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མཚན་མོ་ཉལ་ནའོ། །མཚན་མོའི་མཐའི་སྐད་ཅིག་གང་

ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། མཚན་མོའི་མཐར་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །མཚན་མོའི་མཐའི་སྐད་ཅིག་ལའོ་ཞེས་

ཊིཀས་བཤད་ཅིང་། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ནི། སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ཞག་

གཅིག་གི་སྐྱ་རེངས་བྱུང་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །མཚན་མོའི་མཐའི་མདུན་རོལ་སོད་དང་

ནམ་ཕེད་དང་སྐྱ་རེངས་འཆར་ཀ་ཡན་ཆད་ཏུ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་གིས་མིའི་བུ་མོ་ཆུང་ངུ་འཁིག་པ་

སྤད་དུ་མི་རུང་བ་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བའམ་དུད་འགོ་མོ་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་ན་ཡང་ཉེས་བས་སྐྱེད་ན་བོང་

ཚོད་ཇི་ཙམ་ཡན་ཆད་དགོས་ཞེ་ན། བ་གག་ཁིམ་བ་མོ་དག་གི་བོང་ཚོད་ཙམ་གི་ཚད་ནི་ཉེས་བས་དེ་སྐྱེད་

པར་བེད་པ་བོང་ཚོད་ཀི་ཆུང་བ་ཉིད་ཀི་མཐའའོ། །ཐ་ན་བ་གག་མོ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་ན་ཉེས་བས་སོ་དེ་

ལས་ཆུང་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་བསྡུས་པ་ལས་སོ། །བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་དངངས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བསམ་པ་ནི་ཀུ་རེའམ་བཞད་གད་བ་

བར་བསམས་པས་ཀང་རུང་ཀང་ཞེས་པ་ཁོ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བས་ཀང་རུང་བའོ་སྟེ་དགེ་སློང་གཞན་དེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འཇིགས་ཤིང་དངངས་པར་འདོད་པས་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་འདྲེ་ལ་སོགས་པ་འོང་ངོ་ཞེས་ཉེ་བར་

སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་བས་སྦྱོར་བ་ནི་འཇིགས་པར་བེད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་གོ་བར་བེད་ཅེ་

ན། འདྲེ་ལ་སོགས་པ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཡོད་དོ་དེས་ཁོད་ཟ་བར་འགྱུར་དེས་ཁོད་ཁིད་པར་འགྱུར་<<ལུང་

>>ཅེས་གང་ལ་གོ་བར་བེད་ཅེ་ན། དགེ་སློང་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས་གོ་བར་བེད་པར་མ་ཟད་གཞན་

ལ་བཅོལ་ན་གཞན་གིས་ཀང་གོ་བར་བེད་ན་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད་

འཇིགས་པ་མ་སྐྱེས་ཀང་ངོ༌། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཀང་གི་སྒས་ནི་འཇིགས་པ་སྐྱེས་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་

དུ་འགྱུར་བའོ། ། དངངས་པར་འདོད་པས་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་སྒོགས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བེད་དངོས་

གཞིའོ། །ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དེ་རང་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། རྒྱུད་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ནི། ཡི་

དྭགས་དང་ཤ་ཟ་དང༌། གྲུལ་བུམ་དང་ལུས་སྲུལ་པོ་དང་། གཟུགས་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ནི། ཡི་

དྭགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་གཟུགས་ལྭ་བ་ནག་པོ་དང་སོལ་བ་དང༌། ཀ་བ་འཚིག་པ་ལྟ་

བུ། སྒ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ནི། ཡི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་དེའི་སྒ་སེང་གེའི་སྐད་དང་སྟག་གི་སྐད་དང་གུང་གི་

སྐད་དང༌། མཚའ་དང་གཟིག་དང་ཝའི་སྐད་ལྟ་བུ། དྲི་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ནི། ཡི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་

དེའི་དྲི་བཤང་བའི་དྲི་དང་གཅི་བའི་དྲི་དང་ར་ཐུག་པོ་དང༌། ར་ཐུག་པོ་དེའི་ཟེ་བའི་དྲི་ལྟ་བུ། རེག་

བ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ནི། སེག་དང་རེ་ལྡེ་སེག་ནི་སིག་མ་ལ་སོགས་པའི་ཐགས་མ་གྲུ་བཞིའོ་རེ་ལྡེ་ནི་དེ་ཉིད་ཁྲུན་

རིང་པོ་ཞེས་གཞི་འགེལ་ལས་སོ། །དང་། ཕར་བའི་རེག་པ་རྩུབ་པ་ལྟ་བུའི་ཡི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་འདི་ན་

ཡོད་དོ་དེས་ཁོད་ཟ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་དག་ཉིད་སྒོགས་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །དངངས་པར་འདོད་པས་

ཡིད་དུ་འོང་བ་སྒོགས་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཡིད་དུ་འོང་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་

ན། རྒྱུད་ཡིད་དུ་འོང་བ་ནི། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་དྲི་ཟ་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་མིའམ་ཅི་དང༌། ལྟོ་འཕེ་

ཆེན་པོ་དང༌། གཟུགས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ནི། ལྷ་ལ་སོགས་པ་དེའི་གཟུགས་ནོར་ཅན་དང༌། ཚོང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དཔོན་དང༌། དེད་དཔོན་བསྐུར་བའི་སང་བའི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། ནོར་ཅན་ནི་ནོར་བེ་བས་ཕྱུག་པའོ་ཚོང་

དཔོན་ནི་ཅོད་པན་བཅིངས་པའོ་དེད་དཔོན་ནི་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དོན་མཐུན་བདས་པའོ། །ཞེས་སོ། །མ་རྣམ་

ལས། དེད་དཔོན་ནི་ཡུལ་གཞན་དུ་དོན་མཐུན་དེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་ལྟ་

བུ། སྒ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ནི། ལྷ་ལ་སོགས་པ་དེའི་སྒ་པི་ཝང་ལ་སོགས་པ་འོད་མ་དང་བ་ལ་རི་ལ་སོགས་པའི་

སྒ་ལྟ་བུ། དྲི་ཡིད་དུ་འོང་བ་ནི། ལྷ་ལ་སོགས་པ་དེའི་དྲི་ཨ་ཀ་རུ་དང་ཙན་དན་དང༌། གུར་ཀུམ་

དང༌། ཏ་མ་ལའི་ལོ་མའི་དྲི་ལྟ་བུ། རེག་བ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ནི། དར་དང་རས་ཡུག་ཆེན་ནི་རས་

བལ་ལས་བས་པ་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚད་དུ་ལོངས་པ་<<གཞི་ཊིཀ་>>དང༌། བེའུ་རས་ནི་བེའུ་རས་སྤུ་ཅན་

<<གཞི་ཊིཀ་>>དང་། དར་ལྭ་ནི་དར་སབ་མོ་རྒྱུ་སྤུན་སེང་བག་ཅན་<<གཞི་ཊིཀ་>>དང་། རྩྭ་དུ་གུ་

ལའི་རས་ནི་རྩྭའི་རྣམ་པ་ཀོ་ཏམ་པ་ལས་བས་པའི་རས་ཕན་<<གཞི་ཊིཀ་>>དང༌། ཀོ་ཏམ་པའི་རས་

ཀི་རེག་པ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་འདི་ན་ཡོད་དེ་ཁོད་ཟ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་<<ལུང་>>དག་ཉིད་

སྒོགས་ན་ཉེས་བས་སྐྱེད་པའོ། །འཁོར་བ་ལ་ཡིད་སྐྱོ་བ་སྐྱེད་བར་བ་བའི་ཆེད་ཉིད་དུ་འཁོར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་བཤད་པས་དེ་ལ་འཇིགས་ཤིང་དངངས་པར་གྱུར་ནི་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །སྐྱོ་བར་

བ་བའི་ཆེད་ཉིད་མ་གཏོགས་པ་དེའི་ཕིར་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་འཇིགས་སྐྲག་སྟེ་སྐྱོ་བ་སྐྱེད་བར་བ་བའི་

ཆེད་ཉིད་དུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་གཏམ་དང༌། དུད་འགོ་དང་ཡི་དྭགས་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་གི་གཏམ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་བཤད་པ་ལ་ནི་འགའ་ཞིག་དངངས་པར་གྱུར་ཀང་ལྟུང་བ་

མེད་དོ། །དངངས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་སྦེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་པ་དགེ་སློང་ངམ་དགེ་སློང་

མའམ་དགེ་སློབ་མའམ་དགེ་ཚུལ་ལམ་དགེ་ཚུལ་མ་<<ལུང་ཊི་>>དབང་བའི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་

གོས་དང་དྲ་བ་ནི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་སྣོད་དང༌། ཕོར་བུ་ནི་ཁ་ཕོར་དང་སྐ་རགས་ལ་སོགས་པ་དགེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྦྱོང་གི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་རུང་བ་ཚད་དང་ལྡན་པ་རང་གིས་སྦེད་དམ་གཞན་སྦེད་དུ་བཅུག་ན་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །བསམ་པའི་ཁད་པར་ཕན་པར་འདོད་པས་ནི་སྦེད་དམ་སྦེད་དུ་བཅུག་ཀང་ལྟུང་བར་

འགྱུར་བ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །ཡོ་བད་ལ་གཡེལ་ཞིང་ལེ་ལོ་བེད་པ་ལ་ཕིས་ལེ་ལོ་མི་བེད་པར་བ་བའི་ཕིར་

སྐད་ཅིག་སྦས་ཏེ་བསིགས་པ་དང་མི་དགེ་བའི་གོགས་པོའི་གན་དུ་འགོ་བ་ལ་མི་བཏང་བའི་ཕིར་རས་སྦས་ཏེ་གཏར་

བཟུང་བ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །སྦེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་གདེང་མེད་པར་སྤོད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་ལ་གོས་

ཕིར་བླང་བ་མེད་པར་གཏན་བིན་པ་གང་ལ་བིན་པ་དེས་གནང་བའི་གདེང་མེད་པར་ལོངས་སྤོད་

ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །གལ་ཏེ་བདག་གིས་ལོངས་སྤོད་པའི་གཞི་དེས་བདག་པོ་དེ་དགའ་བར་

མི་འགྱུར་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དེ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་པ་ཡོད་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ང་ཉིད་ཀིས་བིན་

པས་ང་ཉིད་ཀིས་སྤོད་དོ་སྙམ་སྟེ་རང་གིས་བིན་པས་རང་གི་བློས་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །རང་

གི་བློས་ཉེ་བར་འཚོ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་གི་གཞན་གི་བློས་ཉེ་བར་འཚོ་ན་ནི་མ་བིན་པར་ལེན་པ་དང་ལྡན་པའི་

སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཀུན་སློང་ནི་སྐུར་བ་འདེབས་པར་

འདོད་པས་ཡུལ་ནི་དགེ་སློང་ལ་འདུ་ཤེས་ནི་བདེན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་ལྟུང་བ་ནི་དགེ་

འདུན་ལྷག་མས་རྫུན་པས་སྐུར་བ་བརོད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །གསལ་བར་བརོད་པ་ཁོ་ནས་

སམ་ཞེ་ན། བག་ཙམ་གིས་སྐུར་བ་འདེབས་པས་ཀང་ལྷག་མས་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་འབྱུང་

ངོ༌། །བག་ཙམ་ནི་བེད་པ་པོ་དང་བ་བ་མ་སྦྱར་བ་སྟེ་དགེ་སློང་ཡང་མཐོང་བུད་མེད་ལ་རེག་པ་ཡང་མཐོང་ཞེས་ཟེར་

བ་ལྟ་བུའོ་གསུང་ངོ༌། །སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ རིག་པའི་སྐྱེས་པ་མེད་པའི་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགོ་བ་ལའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེ་ཡང་དགེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སློང་གིས་བུད་མེད་དང་ལམ་དུ་འགོ་བར་འདོད་པས་རང་དགར་ལམ་དུ་འགོ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

བའོ། །གཞན་གི་དབང་གིས་འགོ་བ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལམ་གི་ཐག་ཇི་སིད་དུ་ཞེ་ན། རྒྱང་གགས་རེ་རེར་

ལྟུང་བེད་རེ་རེར་འགྱུར་རོ། །རྒྱང་གགས་དེའི་ཕེད་རེ་རེར་ནི་ཉེས་བས་སོ། །རེ་རེར་འགྱུར་རོ། །བུད་

མེད་ཀིས་དགེ་སློང་ལམ་དུ་འགོ་བའི་སེལ་བེད་པ་ཕོངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་སེལ་བེད་པ་ནི་ཉེས་པར་འགྱུར་

བ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །འཇིགས་པའི་སེལ་དུ་སྐྱེས་པ་མེད་དེ་བུད་མེད་འོངས་ནས་ངས་སེལ་ནུས་ཞེས་ཟེར་བ་

དང་ངེད་ཡོད་ན་རྐུན་པོས་ཡུལ་མི་ངོ་ཤེས་པའི་ཕིར་རྐུན་པོ་མི་འོང་གིས་སེལ་བའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་འགོགས་པ་ནི་

ཉེས་མེད། དགེ་སློང་དེས་ལམ་ནོར་བ་བུད་མེད་ཀིས་ལམ་དུ་འཛུད་པར་བེད་ན་ཡང་ངོ༌། །མ་

གཏོགས་སོ། །དགེ་སློང་ལམ་དུ་འགོ་མི་ནུས་པ་བུད་མེད་ཀི་འཁིད་པ་ཡང་ངོ༌། །མ་གཏོགས་སོ། །བུད་

མེད་དང་ལྷན་ཅིག་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གོང་འཇོམས་པར་བེད་པའི་ཆོམ་རྐུན་པ་

དག་གམ། ཤོ་གམ་འདྲལ་བ་ཤོ་གམ་པ་དབང་ཆ་མི་སྦྱིན་པའི་ཕིར་ཤོ་གམ་རྐུ་བའི་ཚོང་པ་དག་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགེ་སློང་ལམ་དུ་འགོ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །འདོད་པས་ལམ་དུ་འགོ་ནའོ་ཞེས་པ་ནས་

མི་ནུས་པ་ཁིད་པ་ཡང་ངོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ལུང་ལས་སྐབས་འདིར་ཡང་གསུངས་ཤིང་། ཊིཀ་ལས་

ཀང་། སྔར་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འདིར་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཟོལ་པ་གཡོ་སྒྱུས་ཐ་སྙད་བེད་པ་

དག་དང་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་མེད་པར་རྐུ་ཐབས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རང་གིས་རྟགས་བླངས་པ་

དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགེ་སློང་ལམ་དུ་འགོ་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །རྐུན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་

འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །འོ་ན་མཁན་སློབ་དང་དགེ་འདུན་

དང་ལེན་པ་པོ་དང་དེ་རྣམས་ལས་སུའི་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། ལྟུང་བེད་འདི་སྐྱེད་པ་ལ་ནི་མཁན་པོའི་འདུ་ཤེས་གཙོ་སྟེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལྟུང་བེད་འདི་ནི་མཁན་པོ་ཁོ་ན་ལ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཡུལ་གང་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། བསྙེན་པར་རོགས་

པར་བ་བ་བསྙེན་རོགས་ལེན་པ་པོ་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པ་ཉིད་ལ་འདིས་ལོ་ནི་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་ནོ་སྙམ་དུ་དགེ་

སློང་གིས་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་མཁན་པོ་ཉིད་

ཀིས་ལྟུང་བེད་དོ། །དེ་ཡང་ལུང་གེང་གཞི་ལས། མཁན་པོ་ལ་ནི་ལྟུང་བེད་དོ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ནི་ཉེས་བས་

སོ། །ཞེས་སོ། །

ཅི་ཞིག་བས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བསྙེན་པར་རོགས་པར་བས་ནའོ། །མཁན་པོ་

དེས་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་དེ་ལ་ལོན་པ་ཉིད་མི་དྲི་བར་མི་བ་སྟེ་དྲི་བར་བའོ། །མཁན་པོ་ལས་

གཞན་གིས་སློབ་དཔོན་ལ་སོགས་པས་ཀང་ལོན་པ་ཉིད་མི་དྲི་བར་མི་བའོ། །དེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ཉིད་དུ་

དགེ་སློང་དག་གིས་ངེས་པར་མི་ཤེས་པར་སོམ་པ་ལེན་པ་པོ་དེ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་

བའོ། །སོམ་ལེན་དང་དགེ་སློང་དག་གིས་སོམ་ལེན་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་ལོན་པར་འདུ་ཤེས་པ་

དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་སོམ་པ་ལེན་པ་པོས་ལོ་ཉི་

ཤུ་ལོན་པ་ལ་ནི་ན་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་བསྙེན་པར་རོགས་པ་འཆགས་ཏེ་དགེ་སློང་གི་སོམ་པ་སྐྱེའོ་

ཞེས་སོ། །ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པའི་ཞིང་ཉིད་ལ་ཉམས་པར་བ་བ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་

དེའི་ཚེ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོ་ཉིད་མེད་དེ་ཞེས་ཊིཀའོ། །ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ལས་ཅིག་ཤོས་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་

པ་ལ་ནི་བདག་ཉིད་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ཉིད་ནའོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པ་འཆགས་སོ་འདི་

ལ་ནི་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དོན་འདི་ལྟར་ཊིཀ་ལས་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པ་ལ་ནི་བདག་ཉིད་ལོ་ཉི་

ཤུ་ལོན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ཉིད་ནི་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དག་གིས་ནི་ལོ་གངས་མི་

ཤེས་པ་དང་ལོ་ཚིགས་མི་དྲན་པ་དང་མི་ཤེས་པ་ནི་ལོ་དུ་ལོན་བསམས་ཀང་མི་ཤེས་པའོ་མི་དྲན་པ་ནི་སྔོན་

ཤེས་པ་ཡང་དེའི་ཚེ་བརེད་པའོ། །ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་ནམ་མ་ལོན་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་དག་ལ་ཡང་ངོ༌། །བསྙེན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པར་རོགས་པ་འཆགས་སོ། །ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་ཡང་ལོན་པར་འདུ་ཤེས་ཏེ་བསྙེན་པར་རོགས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་བདག་

ཉིད་ལོ་ཤུ་མ་ལོན་པར་ཤེས་ན་ནི་བསྙེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་དེ་ཞིག་གོ །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་

བསྙེན་པར་རོགས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་བདག་ཉིད་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་ནོ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་དེ་སྐྱེས་པ་ན་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་

ལོན་པའི་སོམ་པ་དེ་ཞིག་པའོ། །བསམ་པ་དེ་སྐྱེས་པ་ན་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་ན་ནི་སོམ་པ་དེ་མི་འཇིག་གོ །བསྙེན་པར་

རོགས་ཟིན་པ་ན་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་ནམ་མ་ལོན་བརྩི་བ་དེ་ཇི་ལྟར་བརྩི་ཞེ་ན། དང་པོར་མའི་མངལ་ན་གནས་པའི་ཟླ་

བ་བརྒྱད་དམ་དགུ་<<ལུང་>>དང༌། བཤོལ་གི་ཟླ་བ་ལོ་གསུམ་གསུམ་ན་ཟླ་བ་ལྷག་རེ་རེ་འོང་བ་དག་

དང་138བཅས་ཏེ་ལོ་ཉི་ཤུ་བརྩིའོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ནི་བརྩི་བར་བེད་ན་

བསྙེན་པར་རོགས་པ་ནི་འཆགས་ལ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དག་ལ་ནི་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་<<ཊི་

>>རོ། །མ་ལོན་པ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་ས་རྐོ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་རང་གིས་ས་རྐོའམ་གཞན་རྐོར་བཅུག་

པ་ལའོ། །གང་བརྐོས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་པའི་སའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ས་བརྐོས་

ནའོ། །བསྟན་བཅོས་ལས་གགས་པའི་ས་ནི་ས་བ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཡང་། ལུང་ལས། རོ་བ་འབའ་ཞིག་སྐྱོད་139པར་

བེད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་བེ་མ་འབའ་ཞིག་རྐོ་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་

བརྩིག་པ་པོ་དགེ་སློང་ལག་གི་བླས་རྒྱུ་སྐར་གི་སྦྱོར་བས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་བརྩིག་པའི་

ཐིག་འདེབས་པའི་ཚེ་དུས་ལས་ཡོལ་དུ་མི་རུང་ལ་དེའི་ཚེ་ན་རུང་བར་བེད་ས་རྐོ་བར་བེད་པའི་འོས་གཞན་

མེད་ན་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་མེད་ན་གནང་གི་ཡོད་ན་མ་གནང་ངོ་དགེ་སློང་གིས་ཐུར་མ་སོར་བཞི་

ཙམ་ས་ལ་འཛུགས་པ་ནི་ས་རྐོ་བའི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །གལ་ཏེ་ས་འཐས་པར་གནས་

138  - ཡང་།<<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༤༧༩)>>+ <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༧༣༡)>><<ཊིཀ་

(ཁ་༣༡༧)>>

139  སྐྱོད། <<མ་>><<སེར་>><<མཚོ་(༦༦༥)>>           སྐྱེད། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ན་དེ་བརྐོས་སམ་རྐོར་བཅུག་པ་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞིའོ། །གལ་ཏེ་ས་

འཐས་པར་གནས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ན་ཉེས་བས་སོ། །འཐས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་

ལུང་ལས་ཏེ་ས་ཕུང་འབོལ་བ་རྐོ་ན་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །འོ་ན་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཅི་ཞེ་

ན། སྔ་མ་ཤོས་རང་བཞིན་ཅན་ནི་ས་བརྐོས་ཤིང་སློངས་པ་ལས་ཟླ་བ་གསུམ་ལོན་པའི་འཐས་

པའོ། །དེ་ཡང་གལ་ཏེ་ཆར་ཆུ་ཞོད་ཅིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཆར་བབ་ན་ཟླ་བ་གསུམ་ལོན་ན་འཐས་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཆར་ཆུ་ཞོད་པ་ལས་གཞན་གི་ཚེ་ཆར་ཆུ་མ་ཞོད་པའི་ཚེ་ན་ས་བརྐོས་སློངས་པ་

ལས་ཟླ་བ་དྲུག་གོ །སོན་ན་འཐས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །འཐས་པར་གནས་པའི་རྩིག་པ་ནི་ས་

ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་མི་བའོ། །སྟེ་ས་ཉིད་ཡིན་པས་རྩིག་པ་རྐོ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

ས་དང་བེ་མ་འབེལ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་ས་དང་བེ་མ་ལྟ་བུ་འདུས་ཏེ་འདྲེས་པ་དག་ལ་ནི་དེ་གཉིས་གང་

ཤས་ཆེ་བས་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རམ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་མཚན་ཉིད་དག་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་ས་མང་པོ་དང་བེ་མ་ཉུང་ངུ་འདྲེས་པའམ་ས་མང་བ་དང་གསེག་མ་ཉུང་ངུ་འདྲེས་པ་ལ་

སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཉུང་ངུ་ས་ལས་གཞན་ཡོད་པའི་རས་ཉིད་ལ་ནི་ས་ཕལ་ཆེ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་

བརྐོས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །འཚིག་པ་ཉིད་ནི་ས་ཉམས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ས་ཉམས་

པ་ཉིད་བརྐོས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བེད་ཀི་ཕེད་ཉེས་བས་ཉིད་དོ། །ས་འཚིག་པ་རྐོ་ན་ཉེས་བས་སོ་འདམ་རབ་ཏུ་

གྱུར་པ་ལ་སོགས་པས་ཉམས་པ་རྐོ་ན་ཉེས་བས་སོ། །ས་ཞག་གྲུགས་པ་དང་ཆུའི་ངོགས་གྲུགས་པ་དང་

རྩིག་པ་གྲུགས་པ་དང༌། རྩིག་པ་དེའི་ཞལ་བ་སྐྱང་ནུལ་གྲུགས་པ་རྐོ་བ་དག་ཀང་ཕེད་ཉིད་དོ་ཞེས་

སྦྱར་ཏེ་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །ལུང་ལས། ས་ཞག་ས་བ་དགོགས་ན་ལྟུང་བེད་ཆུའི་ངོགས་ས་བ་རིབས་པར་བེད་ན་

ལྟུང་བེད་རྩིག་པ་ས་བ་འཇིགས་པར་བེད་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱང་ནུལ་ས་བ་དགོགས་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་

མདོ་འདིའི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་སོས་ན་ས་དང་གཞན་འདྲེས་ཏེ་གཞན་ཤས་ཆེ་བ་རྐོ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་འདྲེས་པའི་རོ་ཐལ་རྒྱུ་ནི་རོ་རྒྱུས་ལ་སོགས་པའོ་དང་། བེ་མ་ལ་སོགས་པ་གསེག་མ་ཤས་ཆེ་བ་

རྐོ་བ་ཡང་ཕེད་ཉིད་དོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །ཕུར་པ་འབིན་པ་ལ་སོགས་པ་འོག་མ་དྲུག་པོའི་བ་བ་

བས་པ་དག་ཀང་ཕེད་ཉིད་ཅེས་སྦྱར་ཏེ་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །དྲུག་པོ་གང་ཞེ་ན། ཕུར་པ་ས་ལ་བཏབ་པ་

འབིན་པ་དག་ཀང་ཕེད་ཉིད་དོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཉེས་བས་སོ། །

ལུང་ལས། ཕུར་པ་བཏབ་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་འདིའི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པ་དང༌། ས་ལ་

མཛུབ་མོ་ལ་སོགས་པས་རི་མོ་འདྲེན་པ་དང༌། ལྕི་བ་བརྐོག་པས་སའི་ཕེ་མ་འདྲེས་པའི་ལྕི་བ་

འགོགས་པ་དང༌། འདམ་མེར་མེར་པོར་སྣུལ་ཞིང་སྐྱོད་པ་ནི་འདམ་རབ་འཁྲུག་པར་བེད་པ་སྟེ་འཇིག་པར་

བེད་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་ཉེས་བས་སོ་དང༌། འདམ་རབ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཕྲུ་བ་དང་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་འདེག་པ་དང༌། རྩིག་པ་དང་གང་ལ་སོགས་པ་འཇིག་ཅིང་འབྲུལ་བར་བེད་པའི་བདག་

ཉིད་ཅན་ཀི་ཚྭ་སོ་བ་ཚྭས་ཞིག་པ་རྐོ་བ་དག་ཀང་ཕེད་ཉིད་དོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །ཚྭ་སོ་ཞེས་

བ་བ་ནི་ཆར་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ས་འབུས་པ་སྟེ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་པ་ལས་སོ། །ཕུར་པ་འབིན་པ་ལ་

སོགས་པས་འཇིག་པར་བེད་པའི་སྐབས་འདིར་དགེ་སློང་ལས་གཞིག་པའི་བློ་དང་ལྡན་ན་ཉེས་པར་

འགྱུར་བ་དེའོ། །ས་གཞིག་པའི་བསམ་པ་མེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་ས་ལ་རི་མོ་འདྲི་ཞིང་གངས་

བགང་བ་དང་བཅུ་ཤོད་དང་བརྒྱ་ཤོད་དགོད་པ་སྟེ་བཅུ་ཁམ་དང་བརྒྱ་ཁམ་ས་ལ་འདྲི་བ་དང་ས་གཞི་ལ་

རྩིས་ཀི་ཡི་གེ་དགོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཞར་ལ་ས་ཞིག་པར་གྱུར་ཀང་བགང་བ་དང་ཤོད་དགོད་པ་ལ་སོགས་པ་

ཁོ་ནའི་བསམ་པ་ལ་ནི་ས་རྐོ་བའི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཤོད་དགོད་པ་ནི་བཅུ་ཁམ་དང་བརྒྱ་ཁམ་འདྲི་བ་དང་

རྩིས་ཀི་ཡི་གེ་དགོད་པ་སྟེ། མཚན་མ་ཕིས་པ་དང་བསྣན་པ་ཞེས་པའི་འགེལ་ཆུང་ལས། ཤོད་ཕིས་པ་དང་བསྣན་པ་སྟེ་

བཅུ་ཤོད་དང་བརྒྱ་ཤོད་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། ཤོད་དགོད་པའི་བསམ་པ་ཞེས་བ་བ་

ནི་ཡི་གེ་ལ་སོགས་པ་བི་བའི་རྣམ་པ་སྟེ། ཞེས་བཤད་དོ། །ས་རྐོ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༈ སྦྱིན་བདག་གིས་བསྟབས་ཀང་ཚོད་རིག་པར་བའི་ཧ་ཅང་བསླང་140བར་མི་བའོ། །མ་

བསྟབས་པར་སློང་བ་ནི་མི་རིགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་འདི་ནི་བསྟབ་པའི་ཕིར་བས་པ་ཡིན་ནོ། །སང་ངམ་གནངས་

འབོན་པར་ཞུ་ཞེས་མགོན་དུ་བོས་པའི་ཁིམ་དུ་གདུགས་ཚོད་ཀི་ཉིན་མོར་ནི་གདུགས་ཚོད་ལ་

གཤེགས་སུ་གསོལ་ཞེས་བསྐུལ་ཡང་གདུགས་ཚོད་བསྐུལ་བ་དེ་མེད་ན་འགོར་རུང་ངོ༌། །མགོན་དུ་

བོས་པའི་ཁིམ་དུ་སོན་པ་ན་གདུགས་ཚོད་ཉི་མ་གུང་གི་དུས་ལས་ཡོལ་དུ་སོད་པར་བེད་ན་ད་ནི་གདུགས་

ཚོད་བིམས་ཤིག་ཅེས་སྦྱིན་བདག་ལ་དགེ་སློང་རང་གིས་བསོ་བ་ཡང་རུང་ངོ༌། །ཚིག་འབྲུ་དེ་ཉིད་དང་

དེ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལས་ཚིག་འབྲུ་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་ཚིག་སྟེ་སྟན་དག་ཅི་

བདེར་གིས་ཤིག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་ནི་ཚིག་ལ་གཅིག་ཏུ་འཆེལ་ཞིང་གུས་པར་མི་བ་དོན་གོ་བར་ནུས་

ན་ཚིག་འབྲུ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་སྨས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ་དེས་ན་ཚིག་འབྲུ་འདི་ཁོ་ན་བརོད་དགོས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་

འཆེལ་ཞིང་གུས་པར་མི་བའོ་ཞེས་དོན་དེ་ལྟར་ཊིཀ་ལས་བཤད་པའོ། །

ཚིག་འབྲུ་དེ་ཉིད་ལ་ནི་གུས་པར་བའོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་ཚིག་འབྲུ་དེ་ཉིད་ནི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ལྟ་བུའོ་

དེ་ལ་ནི་གུས་པར་བའོ་ཚིག་གཞན་དུ་བསྒྱུར་དུ་མི་རུང་ངོ༌། །དགེ་འདུན་ལས་སོ་སོར་དགེ་སློང་བདག་ཉིད་འབའ་

ཞིག་གུད་དུ་ཟན་གི་ཕིར་མགོན་དུ་བོས་པ་བདག་གིར་བའོ། །དགེ་འདུན་སྤིར་སྤན་དྲངས་པ་ཡོད་ན་

གང་ཟག་གིས་ཀང་ཁས་བླང་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་དགེ་སློང་གང་

ཟག་མགོན་དུ་བོས་པ་ཡང་ངོ༌། །བདག་གིར་བའོ། །དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་དུས་ཐམས་ཅད་ཇི་

སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཡང་ངོ༌། །མགོན་དུ་བོས་པ་བདག་གིར་བའོ། །དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་མགོན་དུ་གཉེར་བ་ན་

ཞག་གངས་དང་ཟླ་གངས་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་རྣམ་པར་བཞག་པ་མེད་པར་ཡུན་ཇི་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་

བཟའ་བ་སྦྱོར་རོ་ཞེས་མགོན་དུ་གཉེར་བ་དང་ལྡན་པ་ལས་སྔར་མགོན་དུ་གཉེར་བའི་དུས་རོགས་ནས་

140  བསླང་། <<རང་(ཀ་༧༣༥)>><<ཆུང་(ཀ་༤༦༤)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༦༦༥)>>བླང་།<<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ཁ་

༣༢༢)>><<རིན་(ཀ་༤༨༢)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཕིས་ཡང་བསྐྱར་ཏེ་མགོན་དུ་གཉེར་བ་གཞན་བས་ན་ནི་ཟླ་བ་བཞི་ལས་འདས་ཏེ་ཟོས་ཀང་ཉེས་མེད་དོ་དེས་ན་སྔར་

མགོན་དུ་གཉེར་བའི་དུས་རོགས་ནས་ཕིས་ཡང་བསྐྱར་ཏེ་མགོན་དུ་གཉེར་བ་གཞན་མ་བས་པར་ཟླ་བ་བཞི་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་འོག་ཏུ་བཤམས་པ་ཟོས་ནའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །ནམ་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པས་ལོ་གཅིག་གམ་

གཉིས་ལྟ་བུའི་ཉི་མ་རེ་རེ་ལ་མགོན་དུ་འབོད་པ་རེ་རེ་བས་ཏེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མགོན་དུ་བོས་ན་ནི་ཟླ་བ་བཞི་ལས་

འདས་ཏེ་ཟོས་ཀང་ཉེས་མེད་དོ་དེས་ཀང་ཉིན་རེ་ཞིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་མགོན་དུ་གཉེར་བ་མ་བས་པར་ཟླ་བ་བཞི་

པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་འོག་ཏུ་བཤམས་པ་ཟོས་ནའོ་ཞེས་སྦྱར་བའམ་དེ་ནས་མ་ཤིའི་བར་དུ་མགོན་དུ་བོས་ན་ནི་

ཟླ་བ་བཞི་ལས་འདས་ཏེ་ཟོས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ་དེས་ན་དུས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་ཀིས་མགོན་དུ་གཉེར་བ་

མ་བས་པར་ཟླ་བ་བཞི་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་འོག་ཏུ་སྔར་བཤམས་པའི་ཟས་ཟོས་ན་

ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །ཟོས་པའི་སྔ་རོལ་ཀི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཟན་གི་ཕིར་ཉེ་བར་འགོ་བ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སོ། །ནད་པ་ལ་ནི་མགོན་དུ་གཉེར་བ་ལས་རིང་དུ་འདུག་ཅིང་ཟ་བའི་

ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྦྱིན་བདག་ཉེ་དུ་ལས་བླངས་ཏེ་ཟོས་པ་ལས་ཀང་ངོ༌། །ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཁིམ་པས་

དགེ་སློང་ལ་ཟས་ལ་སོགས་གང་དགོས་པ་དེ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་རམ་ཟླ་བ་བཞི་ལ་སོགས་པར་

མགོན་དུ་གཉེར་བའི་དགེ་སློང་དེ་བར་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་འཁམས་ཁིམ་པར་བབས་པ་ལས་སླར་ཡང་དགེ་

སློང་བས་ན་བསླབ་རྒྱུན་སྔ་མའི་དགེ་སློང་ཉིད་ནི་ཕིས་བླངས་པའི་དགེ་སློང་དང་བསླབ་རྒྱུན་ཐ་དད་པ་ཉིད་

ཡིན་པས་བསླབ་རྒྱུན་སྔ་མའི་དགེ་སློང་མགོན་དུ་གཉེར་ནས་དེ་ལ་ཅི་བདེར་བསྟབ་པ་ཙམ་གིས་ནི་བསླབ་རྒྱུན་ཕི་མའི་

དགེ་སློང་ལ་ཅི་བདེར་བསྟབ་པར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །

དེས་ན་བསླབ་རྒྱུན་ཕི་མ་ཉིད་ལ་མ་བསྟབས་ན་སྔ་མའི་ཤུལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་སྦྱིན་བདག་དེའི་ཟས་ལ་སོགས་

པ་ལོངས་སྤོད་པར་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །འོན་ཀང་ཕིས་དགེ་སློང་གི་སོམ་པ་བསྐྱར་ཏེ་བླངས་པ་ཉིད་ན་ཡང་སྦྱིན་བདག་

དེས་གལ་ཏེ་ཡང་སྟོབ་པར་བེད་ན་ནི་ལོངས་སྤད་པར་བ་སྟེ། ཞུ་བ་ལས། གལ་ཏེ་ཡང་སྟོབ་པར་བེད་ན་ནི་རོ་མྱང་བར་

བའོ། །ཞེས་ཊིཀས་ལུང་དྲངས་སོ། །ཁིམ་པས་དགེ་སློང་ལ་ཟས་ལ་སོགས་པ་གང་དགོས་པ་དེ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་ཇི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སིད་འཚོའི་བར་དང་ཟླ་བ་བཞི་ལ་སོགས་པར་མགོན་དུ་གཉེར་བ་ལས་བར་སྐབས་སུ་དགེ་སློང་དེ་ཁིམ་པར་བབས་ཏེ་

སླར་ཡང་དགེ་སློང་བས་ནས་ཁིམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཟས་བསོད་པ་སློང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་ཅི་བདེར་མ་བསྟབས་

པ་སློང་བའི་ཉེས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཟས་བསོད་པ་སློང་ན་ནི་

བསོད་པ་མི་བསྟབས་པ་སློང་བའི་ཉེས་པ་སྐྱེད་ལ་ཕེ་ལ་སོགས་པ་ལྷུང་བཟེད་དོ་གསུམ་ཙམ་ལས་ལྷག་པ་སློང་ན་ཡང་

དངོས་པོ་དེ་མ་བསྟབས་པ་སློང་བའི་ཉེས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །བསླབ་རྒྱུན་སྔ་མའི་ཚེ་ན་ཅི་བདེར་བསྟབས་

ཀང་དེས་བསླབ་རྒྱུན་ཕི་མ་ལ་ཅི་བདེར་བསྟབ་པའི་གོ་མི་ཆོད་པའི་ཕིར་བསླབ་རྒྱུན་ཕི་མ་ཉིད་ལ་མ་བསྟབས་ན་མ་

བསྟབས་པ་སློང་བའི་ཉེས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །མགོན་དུ་གཉེར་བ་ལས་ཟླ་བ་བཞི་ལྷག་ན་ལྟུང་

བ་སྐྱེད་པར་མ་ཟད་ཀི་ཟླ་བ་བཞིའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ཡང་སྦྱིན་བདག་གང་གིས་ཟས་ཀི་དངོས་པོ་གང་དང་

གང་མ་བསྟབས་པའོ། །དེ་དང་དེ་སློང་ངམ་ཟན་མ་བསྟབས་པའི་ཉེས་པ་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཕེ་བསྟབ་པ་ལས་

མར་སློང་མར་བསྟབ་པ་ལས་ཤ་སློང་ན་བསོད་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །མགོན་དུ་གཉེར་བ་ལས་

རིང་དུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་

ན། འདུལ་བ་སྨ་བ་པོ་དེས་འདུལ་བའི་བསླབ་པ་མངོན་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་འདུལ་བའི་བསླབ་པ་

མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དུ་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོས་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པ་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །ཡུལ་དགེ་སློང་གང་

ལ་ཞེ་ན། ཁོད་ཀིས་འདི་ལ་སློབས་ཤིག་ཅེས་སྨ་བ་པོ་ལའོ། །གང་ལ་སློབས་ཤིག་ཅེས་སྨ་བ་ལ་ཞེ་ན། འདུལ་བ་

ལས་གསུངས་པའི་བསླབ་པ་ལའོ། །བསླབ་པ་གོ་བར་བེད་པའི་དགེ་སློང་གིས་ལྟུང་བ་འབིན་པར་བེད་

པའི་དགེ་སློང་ལ་ཁོད་ཀིས་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་བསླབ་པ་འདི་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་

ཚིག་གི་སོ་ནས་བརོད་པ་ནའམ། དོན་གི་སོ་ནས་བསོ་བ་ན་ཁོད་ཀི་ཚིག་གིས་ནི་ཁོ་བོ་བསླབ་པ་འདི་ལ་

མི་སློབ་བོ་ཞེས་དེ་རྒྱུ་མཚན་ནམ་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ནི་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་འདྲིའོ་ཞེས་ཟེར་

བ་སྟེ་རྒྱུའི་དངོས་པོ་དེས་བསླབ་པ་གོ་བར་བེད་པ་པོ་དེ་ལ་ཁོད་ནི་མི་ཤེས་པ་བིས་པ་གེན་པ་མི་གསལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བ་མི་མཁས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་ཁོད་ཀི་ཚིག་གིས་ནི་ཁོ་བོ་མི་སློབ་བོ་ཞེས་སྒོགས་པར་བེད་པའི་

ཚིག་བརོད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཞུ་བ་ལས་འདུལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་མ་གཏོགས་སོ་མདོ་སེ་

ལས་གསུངས་པ་ལ་ཁོ་བོ་འདི་ལ་མི་སློབ་བོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནི་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །བསླབ་པ་

ཉེ་བར་འཇོག་པ་སོང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་ཉན་རྣ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་དག་རྩོད་པར་གྱུར་པ་ན་

རྩོད་པ་དེ་དགེ་སློང་དག་དང་གོས་བེད་པ་ན་གོས་བེད་པ་དེ་དག་གིས་མཉན་པའི་ཕིར་ཅང་མི་སྨ་

བར་འཇབས་ཏེ་རྣ་གཏོད་ཅིང་མཉན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། རྩོད་པ་དེ་ཉེ་བར་ཞི་

བར་འདོད་པས་རྣ་གཏོད་ཅིང་མཉན་པ་ནི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །གཞན་གོས་བེད་པ་དེའི་

སྒ་དེ་དགེ་སློང་བདག་ཉིད་ཀིས་ཐོས་པ་ཙམ་ལ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སོ། །གོས་བེད་པའི་སྒའི་དོན་གོ་

བ་ལ་ནི་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞི་སྟེ་དགེ་སློང་བདག་ཉིད་ཀིས་གོ་ནའོ། །བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་

འཁྲུག་ལོང་བ་བ་ལ་གཞོལ་བ་སྟེ་རྩོད་པ་སར་བར་འདོད་པས་སོ་ཉན་རྣ་བེད་ཅིང་དོན་གོ་ན་ལྟུང་བེད་

དངོས་གཞིའོ། །ཆེད་ཀར་མཉན་པའི་ཕིར་ནི་མ་སོང་གི་དོན་གཞན་དོན་གཞན་གི་དབང་ཉིད་ཀིས་གོས་

བེད་པའི་གནས་སུ་སོན་ཅིང་རང་གིས་ཀང་དགེ་སློང་འདི་དག་གོས་བེད་དོ་སྙམ་དུ་ཤེས་པའི་འོག་ཏུ་རྐང་

པའི་སྒ་དང༌། སེ་གོལ་གི་སྒ་དང་ལུད་པའི་སྒ་དག་གིས་གོས་བེད་པ་དེ་དག་ལ་གོ་བར་བའོ་གོ་

བར་མི་བེད་ན་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ན་ངེས་པར་ལྟུང་བ་འབིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་

རྩོད་པའི་གོས་བེད་པ་ཡིན་པ་ལ་བེ་མོའི་གཏམ་བེད་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་འཁྲུལ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་བ་བ་གཞན་ཉིད་དུ་

ནོར་བ་དང་རྩོད་པ་དེ་ཞི་བར་འདོད་པས་ནི་རྣ་གཏོད་ཅིང་མཉན་ཡང་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་

སོ། །འཐབ་བཅུགས་མི་བ་བ་ནི་འཐབ་མོ་སར་བར་མི་<<ཊི་>>བའོ། །འཐབ་མོའི་གེང་བླངས་ཏེ་

འཐབ་ཏུ་མི་གཞུག་འཐབ་ཏུ་བཅུག་ན་ཉེས་བས། འཐབ་མོ་མཉན་པར་མི་བའོ། །བས་ན་ཉེས་བས་སོ། །འཐབ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མོ་དེ་བེད་པའི་གང་ཟག་ལ་ཉེ་བར་བསྐོར་ཏེ་དེའི་དྲུང་ན་འདུག་པར་མི་བའོ་འདུག་ན་ཉེས་བས་

སོ། །རྩོད་པ་དེ་ཉེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་མི་འབད་པར་མི་བ་སྟེ་འབད་པར་བའོ། །བདག་གིས་

ཞི་བར་ནུས་པ་ཙམ་གི་ཚོད་ལ་མ་འབད་ན་ཉེས་བས་བདག་གིས་འབད་ཀང་མ་ཉན་ཅིང་སླར་བདག་ལ་གཤེ་བ་ཙམ་

གི་ཚོད་ན་མ་འབད་ཀང་ཉེས་མེད། ཉན་རྣ་འཇབ་ཅིང་དྲུང་དུ་འདུག་སྟེ་ཉན་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་ལས་ཀི་གནས་ནས་མི་སྨ་བར་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གསོལ་བ་འབའ་

ཞིག་པ་ལ་སོགས་པ་གསོལ་གཉིས་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་དང་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་ལ་སོགས་པའི་

ལས་ལ་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་དགེ་སློང་དེ་འགོ་དགོས་པའི་རྐེན་གཅིག་བྱུང་ན་ཡང་ལྟག་

འོག་ན་འདུག་པའི་དགེ་སློང་གཅིག་འཁོད་པ་ལ་མ་སྨས་པར་ལངས་ཏེ་འགོ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

བའོ། །ཐག་ཇི་སིད་དུ་སོང་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འགེལ་ཆུང་ལས་དགེ་འདུན་གི་ལས་བེད་པའི་སྒ་ཐོས་

པའི་ཉེན་ཀོར་ལས་འདས་ན་ལྟུང་བེད་དངོས་གཞིའོ། །ཐོས་པའི་ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་པའི་མདུན་

རོལ་ཏུ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ལས་ཀི་གནས་ནས་དོན་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་འགོ་བ་དང་དོན་ཡོད་ཀང་མི་

རིགས་ལྟད་མོ་ལ་སོགས་པས་འགོ་ན་ནི་དགེ་སློང་ལ་སྨས་ཏེ་འགོ་ན་ཡང་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའོ། །གསོལ་

གཉིས་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་གསོལ་བ་བས་པ་ཟིན་ནས་ལས་བརོད་པར་བེད་པ་ཉིད་ལ་མ་སྨས་

པར་འགོ་ན་ཐོས་པའི་ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་ཀང་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའོ། །ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

པའི་ལས་བེད་པ་ན་མ་སྨས་བར་འགོ་ན་ཐོས་པའི་ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །དགེ་

འདུན་གི་ལས་བེད་པའི་སྒ་ཐོས་པའི་ཡུལ་ལས་མི་འདའ་བར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ནི་མ་སྨ་པར་

འགོ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཐོས་

པའི་ཡུལ་ལས་འདའ་བར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ལངས་ཏེ་འགོ་ན་མདུན་རོལ་ཏུ་ཡང་ཉེས་བས་སྐྱེད་པའོ། །ལས་ཀི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གནས་ནས་མི་སྨ་བར་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་མ་གུས་པའི་ཚུལ་གི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གིས་ཁོད་འདིར་འདུག་ཅིག་

ཅེས་པ་དང་ཁོད་གཞན་དུ་སོང་ཞིག་ཅེས་འགོ་བར་བསོ་བ་དང་ཁོད་ཀིས་གནས་མལ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་

བསོ་བ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་ལོངས་ཤིག་ཅེས་གཙུག་ལག་ཁང་ལེན་པ་པོར་བསོ་བ་དང་། ཁོད་ཀིས་

སྨོས་ཤིག་ཅེས་བསོ་བ་སྨ་བ་ལ་སོགས་ཀིས་བསོ་བ་གཞན་བསྡུས་པ་དགེ་འདུན་གིས་བདག་ལ་བསོ་བའི་

དོན་ལ་བསམ་པ་མ་གུས་པས་ངག་གིས་ཆོས་དང་ལྡན་པར་ཤད་ཀིས་སྦྱང་བ་ནི་བ་བ་དེ་ངས་

མི་འགྲུབ་པས་དེ་སྐད་མི་གསུངས་པར་ཞུ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཤད་སྦྱང་དེ་མེད་པར་དེ་ལས་བཟློག་སྟེ་མི་

འདུག་པ་དང་མི་འགོ་བ་དང་གནས་མལ་མི་ལེན་པ་ལ་སོགས་པས་འགལ་བར་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

བའོ། །སུས་བསོ་བ་ལ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གི་གསུང་གིས་བསོ་བ་ལ་ནི་འགལ་བར་བེད་ན་

ལྟུང་བེད་དངོས་གཞིའོ། །དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་བསོ་བ་ལ་དགེ་སློང་གིས་འགལ་བར་

བེད་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །མཁན་སློབ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དུ་ལོངས་པ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་སློང་གང་ཟག་མཁན་

པོ་དང་སློབ་དཔོན་དག་གི་གསུང་གིས་བསོ་བ་ལ་ནི་འགལ་བར་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་

གི་དགེ་འདུན་གིས་བསོ་བའི་དོན་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་མི་དགེ་བ་གིས་ཤིག་ཅེས་པའི་བསོ་

བ་ལས་ཀང་ཤད་ཀིས་སྦྱང་བ་མེད་པར་འགལ་ན་ཉེས་བས་འབྱུང་གསུང་ངོ༌། །

དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་སྨ་བ་ན་གོ་བུར་དུ་གཏམ་ཟེར་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་

འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་གཞན་དག་ལ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བར་དུ་གོ་བུར་དུ་གཏམ་

ཟེར་བ་དགེ་འདུན་གི་གཏམ་གི་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་གོ་བུར་དུ་གཏམ་ཟེར་བ་ནི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གིས་བསོ་

བ་ལས་འགལ་བར་བེད་པ་དེ་ཉིད་དོ། །ཡིན་ཏེ་ལྟུང་བེད་དོ། །ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་དེ། ཞུ་བ་

ལས་ཀང་། གསར་བུ་དག་གིས་གནས་བརྟན་ཆེས་སྨ་བ་རྣམས་ལ་གོ་བུར་དུ་གཏམ་ཟེར་བ་ནི་ལྟུང་བེད་དོ། །ཞེས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གསུངས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ནི། དེ་འདུས་ཏེ་ལས་བ་བའི་གོས་བེད་པ་ལ་མ་གུས་ཤིང་གཏམ་གཞན་ཟེར་ན་ཉེས་

བས་སོ། །ཞེས་བཤད་ཀང་ལྟུང་བེད་དུ་རིགས་སོ། །དགེ་འདུན་གི་ཐ་སྙད་པ་དགེ་འདུན་གིས་གང་ཟག་བཅུ་

གཉིས་ལ་སོགས་པར་བསྐོས་པ་ནི་དགེ་འདུན་དེའི་ཁ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་དགེ་འདུན་གི་ཐ་སྙད་པས་བསོ་བ་དེ་ནི་

དགེ་འདུན་གིས་བསོ་བ་ཡིན་རང་ཊིཀ་དང་ཊིཀའོ། །དེས་ན་དགེ་འདུན་གིས་བསྐོས་པའི་ཞལ་ཏ་བས་བསོ་བ་ལས་

འགལ་བར་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་

མ་གུས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ནི་དགེ་འདུན་དང་འདྲ་སྟེ་ཞལ་དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་མ་

གུས་པ་དེའི་གསུང་ལས་འགལ་བར་བེད་ན་མ་གུས་པའི་ཚུལ་གི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་

སྤི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དང་དག་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་

དང་ཞང་བློན་དབང་ཆེན་པོས་བསྐོས་པ་རྣམས་གི་ཚིག་མ་གུས་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་དཀྲུག་པར་མི་

བའོ། །སྟེ་དེ་རྣམས་ཀི་ཚིག་ལས་འགལ་བར་བེད་པ་ལ་ཉེས་བས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །མ་གུས་པའི་ཚུལ་

གི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་མྱོས་འགྱུར་འཐུང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་མྱོས་པ་འགྱུར་བ་ར་

རོ་བར་འགྱུར་བ་ཆང་འཐུང་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །མྱོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་བསྐོལ་ན་ནི་མྱོས་འགྱུར་

དེ་ཉིད་ལས་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །བསྐོལ་བ་འཐུང་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ལུང་དང་ཊིཀ་ལས་

སོ། །ཆང་ཟངས་གང་ཙམ་བསྐོལ་ནས་ཕེད་ཙམ་དུ་བ་དྲི་ཡང་མི་བོ་རོ་དང་ཁ་དོག་ཀང་ཆང་མི་འདྲ་ན་འཐུང་དུ་རུང་

ཞེས་འགེལ་ཆུང་གི་སན་གཞིའི་སྐབས་ལས་བཤད་དོ། །འབྲུའི་ཆང་གི་སྦང་མ་སྟེ་ཆང་གི་ནུས་པ་དང་མ་བལ་བའི་

སྦང་མ་ཟ་ན་ལྟུང་བེད་དོ་གླུམ་ཟ་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་དོ་དང་བཅོས་པའི་ཆང་གི་ཚིག་མ་ཟ་བ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་

ལས་ཆང་དུ་བས་པའི་ཚིག་མ་ཟོས་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ལ་ནི་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་དེའི་འཇུག་པ་ཡོད་

དོ། །ཕབས་ཀི་ཆངས་བུ་ནི་མྱོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕེད་ཉིད་ཡིན་པས་ཕབས་ཟོས་ན་ཉེས་བས་སྐྱེད་

དོ། །འདི་རྣམས་ལས་ཆངས་བུ་བས་ཏེ་འཐུང་ན་ནི་ལྟུང་བེད། འདི་རྣམས་ལས་ཆངས་བུ་ནི་མ་བས་ན་རྩ་བ་མྱོས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པར་འགྱུར་བ་དང་སོང་བུ་དང་འདབ་མ་དང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་མྱོས་པར་

འགྱུར་བའམ་མི་དྲན་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀང་མྱོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕེད་ཉིད་དོ་དེ་རྣམས་ཟོས་ན་ཉེས་བས་

འབྱུང་ངོ༌། །ན་བ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་མེད་པར་དགེ་སློང་གིས་ཐང་ཕོམ་པའམ་སྦྲང་རྩི་རྒོད་ཟ་ན་ཡང་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར་ཏེ་འོད་ལྡན་ལས་ག་གོར་ཞོག་དང་ཀོ་ཏྲ་པ་ནི་སེམས་འཁྲུལ་བར་མི་བེད་ཀང་མྱོས་པར་བེད་པ་ཡིན་པས་ཁ་

ཟས་མི་འཕོད་པ་ཟ་བའི་ཉེས་བས་སུ་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་སོ། །མྱོས་པར་འགྱུར་བའི་དྲི་དང་རོ་བོ་

བའི་ཐུག་པ་མྱོས་པར་མི་བེད་པ་རྣམས་ཀང་མྱོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕེད་ཉིད་དེ་འཐུང་ན་ཉེས་བས་

འབྱུང་ངོ༌། །གང་ལ་མྱོས་པར་འགྱུར་བའི་དྲི་རོ་ཡོད། །མྱོས་འགྱུར་ཁུ་བ་མིན་ཡང་བཏུང་མི་བ། །ཞེས་སུམ་བརྒྱ་པ་

ལས་བཤད་དོ། །ཆང་གི་དྲི་རོ་མེད་ཅིང་མྱོས་འགྱུར་མེད་ན་མདོག་ཙམ་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་ཆང་དང་

འདྲ་བ་འཐུང་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཆང་ཁར་བླུག་སྟེ་འཁུར་བར་བསེལ་བ་ཁར་སླུག་སྟེ་མྱངས་

པ་ནས་ལྟོར་མ་མིད་པར་སླར་བོར་བ་དང་ཆང་གིས་ལུས་བསྐུད་པ་ནི་སྦྱོར་བ་དང་འདྲ་སྟེ་ཉེས་བས་

སྐྱེད་པའོ། །བ་སྤུའི་བུ་ག་རྣམས་ལ་ཞུགས་པ་ལུས་བསྐུད་པ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་འདིར་སྐྱོན་ནོ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་

བཤད་ལས་གསུངས་ཏེ་འོད་ལྡན་ལས་ཀང་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་ནད་པ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་ནི་ཆང་འཁུར་བར་

བསེལ་བ་དང་ཆང་གིས་ལུས་བསྐུད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །མྱོས་པར་འགྱུར་བ་འཐུང་བའི་ལྟུང་

བེད་དོ། །     ། ། 

༈ འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་

ན། དུས་མ་ཡིན་པ་ཉི་མ་ཕེད་ཡོལ་ནས་སྐྱ་རེངས་ཤར་བའི་བར་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་

དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །དགེ་སློང་གང་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་

ན། དགེ་སློང་འཁོད་ཅིང་ཡོད་པ་ལ་བདག་ཉིད་གོང་དུ་འགོ་བ་ལ་མ་སྨས་པ་ལའོ། །གང་བས་ན་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དུས་མ་ཡིན་པར་དགེ་སློང་གོང་དུ་ཞུགས་ནའོ། །དུས་མ་ཡིན་པར་གོང་དུ་ཞུགས་ན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཐམས་ཅད་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པས་བརྟད་པ་སྟེ་རིངས་པའི་

བ་བ་མ་བྱུང་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །བརྟད་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གོང་དང་

ཁིམ་གང་སྨས་པ་གཅིག་ལས་གཞན་མ་སྨས་པའི་ཁིམ་དང་གོང་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །གོང་

འདིར་འགོའོ་ཞེས་སྨས་ཏེ་གོང་གཞན་དུ་སོང་ན་ཉེས་བས་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་ཅིང་གོང་གཅིག་གི་ཁིམ་

གཞན་དུ་འགོ་བ་སྨ་ཞིང་ཁིམ་གཞན་དུ་རྒྱུ་བ་ཡང་ཉེས་བས་སོ་ཊིཀས་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་འཁོད་པ་ལ་སྨས་ཏེ་འགོ་

བར་བ་བ་འདི་ལ་སྨ་བའི་ཡུལ་དགེ་སློང་མེད་ན་དགེ་སློང་མ་ཡང་དགེ་སློང་དེ་དང་འདྲའོ། །སྟེ་

དགེ་སློང་མ་ལ་སྨས་ཏེ་སོང་ཡང་ཉེས་པ་མེད་ལ་དེ་ལ་མ་སྨས་པར་དགེ་སློང་གོང་དུ་འགོ་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །དགེ་

སློང་མ་དེ་ཡང་མེད་ན་དགེ་ཚུལ་ལོ། །ཡང་དགེ་སློང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་དགེ་ཚུལ་ལ་སྨ་བར་བའོ། །དགེ་ཚུལ་དེ་

ཡང་མེད་ན་དགེ་སློབ་མ་ཡང་དགེ་སློང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་དགེ་སློབ་མ་ལ་སྨ་བརབའོ། །དགེ་སློབ་མ་དེ་ཡང་

མེད་ན་དགེ་ཚུལ་མ་ཡང་དགེ་སློང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་དགེ་ཚུལ་མ་ལ་སྨས་ཏེ་སོང་ཡང་ཉེས་པ་མེད་ལ་དེ་ལ་མ་སྨས་

པར་དགེ་སློང་གོང་དུ་འགོ་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །གེན་ལྐུག་དང་ཀ་ཀོ་ལ་སོགས་པ་བར་མི་ཕད་པ་ནི་སྨ་བར་

བ་བའི་ཡུལ་དུ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་སྨ་བའི་ཡུལ་གཞན་ཡོད་ན་བར་མི་ཕད་པ་ལ་སྨས་ཀང་གོང་དུ་འགོ་ན་ལྟུང་

བ་སྐྱེད་ལ་སྨ་བའི་ཡུལ་གཞན་མེད་ན་བར་མི་ཕད་པ་ལ་མ་སྨས་པར་གོང་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་

གོང་དུ་འགོ་བ་སྨ་བ་ན་དགེ་སློང་ཕ་རོལ་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་མཚམས་གཞན་ན་གནས་

པ་དང་རང་རང་གི་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་ལྟ་བ་གཞན་གི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ཐ་དད་པར་

གནས་པ་དག་ཀང་ངོ་། །མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་བར་མི་ཕད་པ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་སྦྱར་

རོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་ལྟ་བུས་གོང་དུ་འཇུག་པ་ལ་ནི་མ་སྨས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །དུས་མ་ཡིན་པར་གོང་དུ་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གོང་དུ་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བེད་ལ་གཉིས་ཏེ་དུས་མ་ཡིན་པར་གོང་དུ་རྒྱུ་བ་དང་། སྔ་དྲོ་གོང་དུ་རྒྱུ་བའོ། །དེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཡང་མཚན་མོའམ་ཕི་དྲོ་གོང་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བེད་ནི་དུས་མ་ཡིན་པ་ནི་ཉི་མ་ཕེད་ཡོལ་ནས་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་བའི་

པར་གོང་དུ་འགོ་ན་དགེ་སློང་འཁོད་པ་ལ་སྨས་ཀང་ཁིམ་བཞི་པར་འགོ་ན་ལྟུང་བེད་དོ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་

པ་ནི་ཁིམ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ལ་སོགས་པར་འགོ་བ་ལ་ཁིམ་རེ་རེར་སོང་བ་ལ་ལྟུང་བེད་རེ་རེའོ། །ཁིམ་གསུམ་

མན་ཆད་དུ་སོང་བ་ནི་ཉེས་མེད་དོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ངོ༌། །སྔ་དྲོ་གོང་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བེད་ནི་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་དགེ་སློང་

དེའི་ཚིག་གིས་སམ་དེའི་ངོར་དགེ་འདུན་ཟས་དང་བཅས་པའི་ཁིམ་དུ་སྤན་དྲངས་པ་ན་དགེ་སློང་དེ་

གུད་དུ་འགོ་ན་དགེ་སློང་དེས་སྦྱིན་པ་པོ་དང་སྦྱིན་བདག་ལ་ཁོ་བོ་མ་འོངས་པའི་དབང་གིས་དགེ་

སློང་རྣམས་ལ་ཟས་འབིམ་པ་དུས་ལས་ཡོལ་བར་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་བསོ་བར་བའོ་དེ་སྐད་མ་བསོ་

བར་ཁིམ་གསུམ་པར་འགོ་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནི་ཁིམ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ལ་སོགས་པར་

རྒྱུ་བ་ལ་ཡང་ཁིམ་རེ་རེར་སོང་བ་ལ་ལྟུང་བེད་རེ་རེ་འབྱུང་ངོ༌། །ཁིམ་གཉིས་མན་ཆད་དུ་ནི་ཉེས་མེད་དོ་ཞེས་

འགེལ་ཆུང་ངོ་། །ཁིམ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པར་ཡང་ཊིཀ་ལས་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་དང་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་ནི་ལྟུང་

བ་མེད་དོ། །གོང་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་

ན། མཚན་མོ་ནམ་མ་ལངས་པ་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ནམ་མ་ལངས་པ་ལ་མ་ལངས་པར་འདུ་

ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་ནུབ་མོ་འགོ་བ་དགག་པའི་སྐབས་འདིར་ནི་སྐྱ་རེངས་

དང་པོ་བར་པ་གཉིས་ཤར་ཡང་སྐྱ་རེངས་ཐ་མ་མ་ཤར་བ་ཉིད་ནམ་མ་ལངས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །སྐྱ་

རེངས་ཐ་མ་ཤར་ན་ནི་ནམ་ལངས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་བཙུན་མོའི་

འཁོར་དུ་ནུབ་མོ་ཕིན་ཏེ་བཙུན་མོའི་འཁོར་འདུག་པའི་གནས་དང་དགེ་སློང་གི་ལུས་སུ་འབེལ་བ་

ཉིད་ལའོ། །བཙུན141་མོའི་འཁོར་རམ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་འགོ་བ་དེའི་ཚེ་ནུབ་མོའི་གནས་སྐབས་མ་

141  བཙུན། <<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༦༧༦)>>ཚུན། <<མ་>>         
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཡིན་པ་སྟེ་ཉིན་མོ་འགོ་བ་ལ་ཡང་དེར་མཚན་མོ་གནས་ན་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ༌། །དེར་མཚན་མོ་དུ་མ་གནས་ན་

མཚན་མོ་རེ་རེ་ལ་ལྟུང་བེད་ཐ་དད་པ་རེ་རེའོ། །བཙུན་མོའི་འཁོར་དེའི་སོའི་གཏན་པའི་སོ་ལོགས་

ངོས་དང་ཕུགས་ལོགས་ངོས་ཀི་ཉེན་ཀོར་གི་གཉིས་པོ་རང་རང་གི་ནང་གི་ངོས་ཀི་མཐའ་གཉིས་ནི་བཙུན་

མོའི་འཁོར་དེའི་དང་པོ་མཐར་ཐུག་ཡིན་ནོ། །སོ་བཅད་ན་ནི་གཏན་པའི་ཉེ་འཁོར་སོ་ལོགས་སུ་གཞལ་བ་དེའི་

ནང་ངོས་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་ན་ལྟུང་བེད་དོ་སོ་མ་བཅད་ན་ནི་གཏན་པའི་ཉེ་འཁོར་ཕུགས་ལོགས་སུ་གཞལ་བ་དེའི་

ནང་ངོས་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་འགོ་བའི་མཐར་ཐུག་དང་གོང་དུ་འགོའམ་

གོང་དུ་རྒྱུ་ན་གོང་ཁེར་དུ་འགོ་བའི་མཐར་ཐུག་དག་ཀང་བཙུན་མོའི་འཁོར་དུ་འགོ་བའི་མཐར་ཐུག་དེ་དང་

འདྲའོ། །སྟེ་རང་རང་གི་སོའི་གཏན་པའི་ཉེ་འཁོར་འདས་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །བཙུན་མོའི་འཁོར་དུ་འགོ་བ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་

དགེ་སློང་གིས་ནུབ་མོ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་གི་གནས་སུ་འགོ་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ༌། །རྒྱལ་པོའི་

ཕོ་བང་དེ་གོང་ཁེར་གི་དབུས་ན་འདུག་སྟེ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་འགོ་བའི་ཕིར་གོང་དུ་སོང་ན་གོང་ཁེར་དང་དགེ་

སློང་འབེལ་བར་ཕིན་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་འགོ་བའི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སོ། །དེ་ལྟར་གོང་ཁེར་དུ་ཕིན་ན་

རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་འགོ་བའི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སྐྱེས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་

དུ་འགོ་བའི་དོན་ཉིད་ཡིན་ནའོ། །གོང་ཁེར་གི་སོར་འཇུག་ན་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་འགོ་བའི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་

བས་སོ་དགོས་པ་གཞན་གི་ཕིར་འཇུག་ན་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་འགོ་བའི་ལྟུང་བ་མེད་<<ཊི་>>དོ། །སྐྱ་རེངས་

དང་པོ་ཤར་བར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་ནུབ་མོ་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་འདི་ལ་སྐབས་འདི་ལས་ཅིག་ཤོས་དུས་མ་

ཡིན་པར་གོང་དུ་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དེ་ཡང་འབྱུང་ངོ༌། །དགེ་སློང་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་སྨས་

པར་འགོ་ནའོ། །དོན་འདི་ལྟར་ཊིཀ་ལས། བཙུན་མོའི་འཁོར་དང་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་གོང་ཁེར་

དང་འབེལ་བའི་ཉེས་བས་དང་འདི་ལ་ཅིག་ཤོས་ཀི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་སོས་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་པ་དེ་

རྣམས་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་དང༌། གཞོན་ནུ་དང༌། ཞང་བློན་དེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རྣམས་ཀིས་བོས་པ་དང༌། ལུས་སོག་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ཀི་རྐེན་དང༌། གདུལ་བ་གདུལ་བའི་

དབང་གིས་མ་ཡིན་པ་ལའོ། །ལྟུང་བ་འབྱུང་ལ་རྒྱལ་པོའི་ལུང་གིས་བོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ན་ཉེས་པ་

མེད་དོ། །རྒྱལ་པོ་ལ་མ་ཞུས་མ་བཟླུགས་པར་ག་ཙོམ་དུ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་ཉིན་པར་ཡང་འཇུག་

པར་མི་བའོ། །སོར་བསད་ནས་དགེ་སློང་འོངས་སོ་ཞེས་བརོད་ལ་ནང་དུ་བོན་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ན་འཇུག་པར་

<<ཊི་ལུང་>>བའོ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་ནུབ་མོ་འགོ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་འདིའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་ནི་ཀག་པར་

བའོ་འདོན་པ་ནི་དངོས་སུ་ཀོག་པའི་གསོ་སྦྱོང་གི་ལས་ཀི་ཚེ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་དེ་ལན་

གཉིས་ཡན་ཆད་སྔར་ཉམས་སུ་མྱོང་ཞིང་ཡིད་རྨོངས་པ་མ་ཡིན་པས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་

འདོན་པ་འདི་ལ་ས་རྐོ་ན་ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་བཅས་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་འདི་ཡོད་བསླབ་པའི་གཞི་འདི་ཡོད་པར་

བདག་གིས་ད་གཟོད་ཤེས་སོ་ཞེས་ཟེར་བའི་དགེ་སློང་དེ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །མཚན་

གཞན་དགེ་སློང་མ་རྣམས་གི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པའི་ཚེ་དགེ་སློང་མའི་བསླབ་པའི་གཞི་དགེ་སློང་

དང་ཐུན་མོང་བ་མ་བིན་པར་ལེན་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཅས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་དགེ་སློང་གིས་བདག་གིས་

ད་གཟོད་ཤེས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན་ཉེས་བས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་མ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ་ཞེས་ལུང་ཞུ་བ་ཁ་

ཅིག་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་སོ། །མདོ་སེ་དང་ལྡན་པ་སྨ་བ་བདག་གིས་ད་གཟོད་ཤེས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན་

ཡང་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །དགེ་སློང་མའི་བསླབ་པའི་གཞི་དགེ་སློང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་

ཆངས་བུ་འཛུད་ན་ལྟུང་བེད་དོ་ཞེས་བཅས་པ་ལྟ་བུ་ལ་དགེ་སློང་གིས་བདག་གིས་ད་གཟོད་ཤེས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་

ནི་ལྟུང་བ་མེད་ཅིང་མཚན་གཞན་གིས་འདོན་པའི་ཚེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་དགེ་སློང་མས་བདག་གིས་ད་

གཟོད་ཤེས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ལྟུང་བ་མེད་པ་ནི་ད་གཟོད་ཤེས་ཞེས་སྨས་ན་ཡང་བཅས་པ་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་རྒྱུས་ཆུང་བས་ཁད་དུ་གསོད་པའི་བསམ་པ་མེད་ནའོ་བསམ་པ་དེ་ཡོད་ན་ནི་བཅས་པའི་རྟེན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཅན་གིས་ཆོས་ཁད་དུ་བསད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལྟུང་མེད་མ་ཡིན་གི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ཉེས་བས་སོ། །སོ་

སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པའི་ཚེ་ཆོས་འདི་ཡོད་པར་བཞག་གིས་ད་གཟོད་ཤེས་སོ་ཞེས་ཚིག་དངོས་སུ་

སྨ་བ་ལ་སོགས་པས་མ་གུས་ཏེ་རྣ་བ་དང་ཡིད་མི་གཏོད་པར་ཉན་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པར་དེ་ལ་དེ་ན་

གནས་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་འགོད་དུ་གཞུག་སྟེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ནི་ཉེས་པ་རེད་པའོ་ལེགས་པར་རེད་

པ་མ་ཡིན་པའོ་ཞེས་འགོད་དུ་གཞུག་གོ། །བསླབ་པའི་གཞིའི་དངོས་པོ་ལ་ཁད་དུ་གསོད་པའི་

ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གང་བས་ན་ཁབ་རལ་འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། བ་སོ་དང་རུས་པ་དང༌། རའི་

ཁབ་རལ་ཁབ་ཤུབས་དགེ་སློང་རང་གིས་བཟོ་བེད་དམ་གཞན་ལ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་བའོ། །ཁབ་རལ་གཞན་གིས་བས་ཟིན་པ་རེད་པ་གཞན་གིས་བིན་པ་བླང་བ་དང་བས་ཟིན་པ་

ལ་སྤོད་པ་དག་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཁབ་རལ་དེ་ཁོད་ཀིས་བཅག་གམ་ཞེས་བཅག་པ་ཉིད་

བཤགས་པ་ལེན་པ་པོ་དེས་མ་དྲིས་པར་ལྟུང་བ་འཆགས་པ་བླང་བར་མི་བའོ། །བཅག་གམ་མ་དྲིས་

པར་མཐོལ་དུ་བཅུག་ན་དགེ་སློང་མཐོལ་ཚངས་ཀི་དཔང་པོ་བེད་པ་དེ་ཉེས་བས་སོ། །གལ་ཏེ་ཁབ་རལ་མ་

བཅག་པར་ལྟུང་བ་འཆགས་པར་བེད་ན་ལྟུང་བ་དེ་མ་བཤགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཏེ་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་

ཚངས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཁབ་རལ་འཆོས་པ་འདིའི་འོག་མ་ཁི་རྐང་དང་ཤིང་བལ་དང་གདིང་གཡན་རས་ཆེན་གི་ལྟུང་

བ་སྟེ་ལྔ་པོ་དག་ལ་ཡང་བཤད་མ་ཐག་པའི་མདོ་གཉིས་པོ་དེ་དག་དང་བཅག་པ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེའི་

ཤུལ་དུ་བཅད་པ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཏེ་བཅད་པ་ཉིད་མ་དྲིས་པར་འཆགས་པ་བླང་བར་མི་བའོ་

གལ་ཏེ་མ་བཅད་ན་མ་བཤགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཁི་རྐང་ལ་སོགས་པ་ཚད་པས་ལྷག་པ་དེ་བཅད་142ནས་

ལྟུང་བ་བཤགས་དགོས་པའོ། །དམིགས་བསལ་ནི་འོག་མ་ལྔ་པོའི་གཉིས་པ་ཤིང་བལ་གིས་གོས་པར་བས་པ་ལ་

142   བཅད། <<མཆན་བཞི་>>བཅག <<མ་>>      
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ནི་བསྡུས་པ་དང་ངོ་། །ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཤིང་བལ་བསྡུས་པ་ཉིད་མ་དྲིས་པར་འཆགས་པ་བླང་

བར་མི་བའོ་གལ་ཏེ་མ་བསྡུས་ན་མ་བཤགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །ཁབ་རལ་འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །     ། ། 

༈ ཁི་རྐང་པ་དམའ་བ་ཁི་རྐང་པ་ཐུང་ངུ་དང་ལྡན་པའི་ཁི་ལ་ཉལ་བར་མི་བའོ། །ཉལ་

ན་ཉེས་བས་སོ། །ཁི་ལ་འདུག་པའི་དགེ་སློང་གཉིད་ལོག་པའི་མགོ་ས་ལ་ཐུག་པར་འགྱུར་བའི་ཁི་ལ་ཉལ་བར་མི་བ་སྟེ་

དེ་ནི་གེང་གཞི་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །དགེ་སློང་ལ་སོགས་པ་ཉལ་བའི་མལ་དང་འབེལ་བའི་ཁིའི་ཉེན་

ཀོར་གི་ཕོགས་སུ་རྐང་པ་བཀྲུ་བར་མི་བའོ། །བཀྲུས་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཁིམ་པའི་མལ་གི་ཉེ་འཁོར་

ཕོགས་སུ་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །ཅི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཀྲུ་བར་མི་བའམ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་ལྷམ་ཡོད་པས་

སོ། །ཏེ་ལྷམ་ཡུ་ཆད་ལ་སོགས་པ་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པ་དེ་ནི་ལྷམ་ཡོད་པ་སྟེ་དེས་ཕོགས་དེར་རྐང་པ་བཀྲུ་བར་མི་

བའོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །ལྷམ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་གིས་ལྷམ་མེད་པ་ནི་མགོ་ལོགས་དང༌། རྐང་པ་ལོགས་

སུ་བཀྲུ་བར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་སོ། །མགོ་ལོགས་དང་རྐང་པ་ལོགས་མ་གཏོགས་པར་རོ། །གཡས་

གཡོན་དུ་རྐང་པ་བཀྲུ་བར་མི་བའོ། །མལ་སྟན་མཐོན་པོ་ནི་རྩ་བ་བུ་གར་བཞུགས་པ་མ་གཏོགས་པར་ཁི་རྐང་

ཁྲུ་གང་ལས་ལྷག་པ་དང་མལ་སྟན་ཆེན་པོ་ནི་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པ་ལ་

འདུག་པའམ་ཉལ་བར་མི་བའོ། །ཉལ་ལམ་འདུག་ན་ཉེས་བས་སོ། །མལ་སྟན་ཞེས་སོས་པས་སྟན་གཞན་

ཡང་འཕངས་པར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །

དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་ཁིམ་པའི་ཁིམ་གཞན་དུ་མལ་སྟན་ཆེ་མཐོ་ལས་གཞན་མེད་ན་མལ་སྟན་

མཐོན་པོ་དང་མལ་སྟན་ཆེན་པོ་ལ་སྔ་མ་ཤོས་འདུག་པར་བའི་ཉལ་བར་མི་བའོ། །འདི་ནི་ཀོ་ལྤགས་ཀི་གཞི་

ལས་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། དགེ་སློང་མལ་སྟན་ཐོངས་ཞེང་ཆེ་བ་ལ་མཆིས་ཀང་ནོངས་པར་མི་

འགྱུར་བ་མཆིས་སམ་ཨུ་པ་ལི་ཡོད་དེ་ལྷའི་ཁིམ་དང་ཀླུའི་ཁིམ་དང་རྒྱལ་པོའི་ཁིམ་དང་རྒྱལ་པོའི་བློན་པོའི་ཁིམ་དེ་



  393  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དག་ཏུ་སྟན་གཞན་མེད་ནའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མགོ་སད་དེ་ཉལ་བ་ཁམས་མ་སྙོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གསུངས་པ་

ནི་མལ་ཁི་རྐང་རྟེན་དང་བཅས་པ་སྟེ་སྔས་གཏད་པའི་ངོས་སུ་ཁིའི་རྐང་པའི་འོག་ཏུ་ཕ་གུ་ལ་སོགས་པ་བཅུག་

པ་ལ་མལ་བཅའ་བར་བའོ། །ཁི་བརྩེགས་མ་སྟེ་ཁིའི་སྟེང་དུ་ཁི་བཞག་པའི་སྟེང་དུ་དགེ་སློང་གིས་

འདུག་པར་མི་བའོ། །འདུག་ན་ཉེས་བས་སོ། །གང་བས་ན་ཁི་རྐང་འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་

ན། ཁིའམ་ཁིའུའི་རྐང་པ་ཚད་ལས་ལྷག་པར་དགེ་སློང་རང་གིས་བཟོ་བ་བེད་དམ་གཞན་ལ་བེད་དུ་

འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཁི་143རྐང་འཆོས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གཉིས་པ་ཤིང་བལ་གིས་གོས་

པར་བས་པའི་འོག་མ་གདིང་གཡན་རས་ཆེན་གསུམ་པོ་དག་ལ་ཡང་ངོ་། །རང་རང་གི་ཚད་ལས་ལྷག་

པར་བེད་དམ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཁི་རྐང་འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད་འདི་ནི་ཁིའམ་ཁིའུ་དག་

གིའོ། །ཚད་ལས་ལྷག་པ་བེད་དམ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལའོ་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་རོ། །ཁིའམ་ཁིའུ་དེ་དགེ་འདུན་གི་

ཡིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །གང་ཟག་གི་ལས་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཁི་རྐང་འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་

འོག་མ་ཤིང་བལ་ཀིས་གོས་པར་བས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཁིའམ་ཁིའུ་དག་ལའོ་དགེ་འདུན་གིའོ་ཞེས་ཏེ་དགེ་

འདུན་གི་ཁིའམ་ཁིའུ་དག་ལ་ཤིང་བལ་གིས་གོས་པར་བས་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །གང་ཟག་གི་གནས་མལ་གོས་པར་བས་

ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །གང་གི་ཚད་ལས་ལྷག་ན་ཁི་རྐང་འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁིའམ་ཁིའུ་དེའི་རྐང་པ་

དག་གི་ཚད་ལས་ལྷག་ནའོ། །ཁིའུའི་རྐང་པ་དང་ཁིའི་རྐང་པ་དེ་དག་གི་ཚད་ནི་ཁིའུའམ་ཁི་དངོས་ཀི་བུ་

གར་ཁིའུའི་རྐང་པའམ་ཁི་རྐང་གཞུག་པའི་ཕོགས་མ་གཏོགས་པ་རྐང་པ་ཉིད་ཀི་སིད་ཀི་ཚད་ཁྲུ་

གང་ངོ་། །ཁི་རྐང་གི་ཚད་ཁྲུ་གང་ཡིན་ན་དགེ་སློང་ལུས་རིང་ཐུང་འབིང་གསུམ་གང་གི་ཁྲུས་གཞལ་བར་བ་སྙམ་ན་

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཁྲུ་སུམ་ཆ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སོར་བརྒྱད་ལ་ཁྲུ་གཅིག་ཏུ་བརྩི་བས་

སོ། །གཞལ་བ་ཡིན་གི་དེང་སང་གི་དགེ་སློང་རང་རང་གི་ཁྲུས་གཞལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཁི་རྐང་འཆོས་པ་འདིའི་

143  ཁི། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>ཤིང་། <<མ་>><<སེར་>>           
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཉིས་པའི་འོག་མ་གསུམ་པོ་དག༌གདིང་བ་དང་གཡན་པ་དགབ་པ་དང་རས་ཆེན་དང་གསུམ་ལ་ཡང་

ངོ་། །ཁྲུ་ཚད་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཁྲུའི་སུམ་ཆས་སོ། །གདིང་བ་གཡན་དགབ་རས་ཆེན་དང་གསུམ་ནི་རྡུལ་

ཁྲུ་ནས་བརྩི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཁྲུའི་སུམ་ཆ་ལ་ཁྲུ་གཅིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་གཞལ་བ་ཡིན་གི་དེང་སང་གི་དགེ་སློང་རང་

རང་གི་ཁྲུས་གཞལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ལུས་བོང་ཚད་ལྡན་གི་དགེ་སློང་གི་གདིང་བ་དང་དགེ་ཚུལ་ལོ་བདུན་

ལོན་པའི་གདིང་བ་གཉིས་ཚད་མཉམ་པར་ཤེས་པར་བའོ་གཡན་དགབ་པ་དང་རས་ཆེན་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཁི་རྐང་

འཆོས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ འོག་མ་ལ་ཡང་ངོ་ཞེས་པས་འདི་ལ་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པར་ནི་སྔར་བསྟན་ན་

གནས་མལ་དེ་ལ་གང་བས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ཁིའམ་ཁིའུ་དག་ལ་ཤིང་བལ་

གིས་གོས་པར་བས་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དགེ་སློང་རང་ངམ་གཞན་བསྐོས་པས་གོས་

པར་བས་པས་སོ། །ཤིང་བལ་ནི་ལྔ་སྟེ། ཤིང་ཤལ་མ་ལིའི་བལ་དང༌། ཤིང་ཨརྐའི་བལ་

དང༌། ཤིང་ཀ་ཤིའི་བལ་དང་། ཤིང་སྤ་བའི་བལ་དང༌། ཤིང་ཨེར་ཀའི་བལ་དང་ལྔའོ། །ཤིང་

བལ་གིས་གོས་པར་བས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གཉིས་པའི་འོག་མ་གསུམ་པོ་དག་ལ་ཡང་ཚད་ལས་ལྷག་པར་བེད་དམ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལའོ་ཞེས་སྔར་

གསུངས་པས་གདིང་བའི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བེད་དམ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དེའི་ཚད་ཇི་

ཙམ་ཞེ་ན། གདིང་བ་འདིའི་ཚད་ནི་སིད་དུ་དཀྱུས་སུ་ཁྲུ་གསུམ་མོ། །སིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་གིས་མི་

ཆོག་ན་<<ལུང་>>སྟེ་འཆར་ཀ་ལྟ་བུ་ལུས་བོང་ཚད་ལས་ལྷག་པས་དེ་ཉལ་བ་ན་གདིང་བ་དཀྱུས་ཐུང་སྟེ་གདིང་

བའི་སྟེང་དུ་ལུས་མི་ཤོང་ན་ཁྲུ་ཕེད་དང་དོ་མན་ཆད་ཇི་ཙམ་དགོས་པ་དེ་ཙམ་བསྐྱེད་དོ། །དེས་ན་གདིང་

བའི་སིད་ཀི་ཚད་ནི་ཁྲུ་ཕེད་དང་ལྔའོ། །གདིང་བ་འདིའི་ཞེང་དུ་ནི་ཁྲུ་དོ་དང༌། སོར་དྲུག་གོ །གདིང་བ་

དེ་ཆུ་ཞེང་གི་ཚད་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དེ་བས་ཆུང་ངུ་ལ་བིན་གིས་རློབ་ན་བིན་བརླབ་མི་འཆགས་ལ་ཉེས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བས་སོ། །འདིའི་འོག་མ་གཡན་པ་དགབ་པ་དང་རས་ཆེན་གཉིས་ལ་ཡང་ངོ་། །གདིང་བ་ཚད་ལས་

ལྷག་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གཉིས་པའི་འོག་མ་གསུམ་པོ་དག་ལ་ཡང་ཚད་ལས་ལྷག་པར་བེད་དམ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལའོ་ཞེས་སྔར་

གསུངས་པས་གཡན་པ་དགབ་པའི་ཚད་ལས་ལྷག་པར་བེད་དམ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

བའོ། །དེའི་ཚད་ཅི་ཞེ་ན། གཡན་པ་དགབ་པའི་ཚད་ནི་སིད་དུ་ཁྲུ་དྲུག་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་མོ། །གཡན་

པ་དགབ་པ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གཉིས་པའི་འོག་མ་གསུམ་པོ་དག་ལ་ཡང་ཚད་ལས་ལྷག་པར་བེད་དམ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལའོ་ཞེས་སྔར་

གསུངས་པས་དབར་གི་རས་ཆེན་གི་ཚད་ལས་ལྷག་པར་བེད་དམ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

བའོ། །དེའི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། དབར་གི་རས་ཆེན་གི་ཚད་ནི་སིད་དུ་ཁྲུ་དགུ་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་དང་

སོར་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །དབར་གི་རས་ཆེན་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །     ། ། 

༈ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་ཀི་སིད་དུ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་

རང་གི་ཁྲུ་ལྔ་དང་ཞེང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཁྲུ་གསུམ་པའི་ཆོས་གོས་སོ། །གང་བས་ན་འདིའི་ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་རང་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེའི་སྐུ་ལུས་ཙམ་མེད་པར་བདེ་བར་གཤེགས་

པ་དེའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་དམ། ཚད་དེ་བས་ཀང་ལྷག་པའི་ཆོས་གོས་དགེ་སློང་རང་གིས་བཟོ་བེད་

དམ་གཞན་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་དམ་

དེ་བས་ལྷག་པའི་ཆོས་གོས་དེ་ལུས་དང་འབེལ་བས་སམ་ལུས་དང་མ་འབེལ་བས་སམ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་

སམ་རྣམ་པར་བརྟགས་ནས་སམ་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པར་ཡང་བཅང་བར་མི་བའོ། །བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་ཀི་ཚད་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་ལྟུང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བེད་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བའི་སེ།༽

༈ འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་

ན། ཟས་ལེན་པའི་ཡུལ་དགེ་སློང་མ་དེ་དགེ་སློང་དེའི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སྔ་མར་

སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་དགེ་སློང་གིས་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །ཅི་ཞིག་བས་

ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་སློང་མ་གོང་ངམ་གཞན་གང་ཡང་རུང་

བ་ན་འདུག་པས་རང་གི་ལག་གིས་དགེ་འདུན་ལ་མི་འབིམ་པར་དགེ་སློང་རང་ཉིད་ཟ་བའི་ཕེ་ལྟ་བུར་

བསྒྲུབས་པའི་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་དེ་དགེ་སློང་བདག་ཉིད་གོང་ན་འདུག་པས་དགེ་སློང་

རང་གི་ལག་གིས་བླངས་ཏེ་ཟོས་ན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བའི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞིའོ། །དགེ་སློང་མ་གོང་ལ་

སོགས་པ་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ན་འདུག་པ་ལས་དགེ་སློང་དབར་ཁང་ན་འདུག་པས་ཟས་བླངས་ཏེ་ཟོས་པ་ལ་ནི་

ལྟུང་བ་མེད་དེ་དགེ་སློང་མའི་དབར་ཁང་ནི་གོང་དང་འདྲ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་མ་གོང་ལ་

སོགས་པ་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ན་འདུག་པ་ལས་དགེ་སློང་གཙུག་ལག་ཁང་ན་འདུག་པས་ཟས་བླངས་ཏེ་ཟོས་པ་ལ་

ནི་ལྟུང་བ་མེད་དེ་དགེ་སློང་གི་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཉིད་ཀང་གོང་དང་འདྲ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ནམ་

མཁའ་འམ་གོང་ལ་སོགས་པ་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ན་དགེ་སློང་མ་དེ་འདུག་པ་དེ་ལས་དགེ་སློང་ནམ་མཁའ་ལ་

འདུག་པས་བླངས་ཏེ་ཟ་ན་ནི་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བའི་དངོས་གཞི་ཕེད་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ཟས་

གང་གོང་དུ་འཇོག་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་དེ་གུད་དུ་སོང་སྟེ་ཟས་བཞག་པའི་གོང་དེ་ན་ཉེ་བར་མི་

གནས་ན་གོང་དུ་གཞག་པའི་ཟས་དེ་དགེ་སློང་གིས་ལེན་པ་ནི་འཇོག་པར་བ་བའི་དགེ་སློང་མ་དེ་ལས་

བླངས་པ་མ་ཡིན་པས་དགེ་སློང་མ་ལ་ཟས་བླངས་ཏེ་ཟ་བའི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ལུང་དང་ཊིཀ་རྣམས་ལས་གསུངས་

པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་མ་ལས་ཟས་ལེན་པའི་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་སྟེ་དང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པོའོ། །     ། ། 

༈ ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོའི་དགེ་སློང་དེའམ་དགེ་སློང་མང་པོ་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དགེ་སློང་

འདི་ལ་བཅའ་བ་བིན་ཅིག་ཅེས་པའམ་བཏུང་བའམ་སན་ཚོད་དམ་བཟའ་བའམ་ཡང་བསྐྱར་

ཏེ་ལྷག་པར་བིན་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒས་ནི་ཟས་ལྷག་མ་དག་སྟོབ་པ་ཡང་བསྡུ་བའི་ཕིར་

རོ། །པས་ཟས་འདྲེན་པའི་བསྐོ་བཤམ་བེད་པ་ལ་ཞུགས་པའི་དགེ་སློང་མ་འདུག་པ་ནི་ལྟུང་

བ་འདི་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འདིའི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་དེ་མགོན་དུ་བོས་པས་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་

ན། གལ་ཏེ་བསྐོ་བཤམ་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་དེའི་ཚིག་གིས་སམ་བསྐོ་བཤམ་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་

དེའི་ཉེ་དུས་མགོན་དུ་བོས་པ་མ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་པའོ། །ལུང་རྣམ་

འབེད་ལས། དགེ་སློང་མ་དེའི་ངོར་མགོན་དུ་བོས་པ་ལས་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་མ་དེའི་

ཚིག་གིས་ཆོས་བཤད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དགེ་སློང་མ་དེའི་ངོར་དགེ་སློང་རྣམས་མགོན་དུ་བོས་པར་

འགྱུར་རམ་དགེ་སློང་མ་དེའི་ཉེ་དུས་མགོན་དུ་བོས་པ་ཡིན་ན་ནི་དགེ་སློང་མ་དེ་བསྐོ་བཤམ་བེད་པ་དེ་ལ་མ་བསོ་བར་

དགེ་སློང་གིས་ཟོས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །

དམིགས་བསལ་བསྟན་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་མས་བྱུག་རིས་སྟོན་པ་ནི་འདིར་ཟས་བིམས་ཤིག་དེའི་

འོག་ཏུ་འདིར་བིམས་ཤིག་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་གལ་རིམ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་གི་མདུན་གི་བྱུག་རིས་སྟོན་པར་

བེད་པ་དང་ཟས་འབིམ་པ་པོས་བརེད་པ་ལ་སོགས་པ་གལ་མཐོ་ཤོས་སུ་སྐལ་བ་མ་བིན་པར་ཐོད་རྒལ་དུ་འདས་ཏེ་

གལ་འོག་མར་སྐལ་བ་བིན་པར་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་གལ་གོང་མ་ཤོས་ཀི་དགེ་སློང་ལ་སྐལ་བ་མ་བིན་པ་ལ་དགེ་སློང་

མས་བིན་དུ་འཇུག་པ་ནི་དགེ་སློང་གིས་ཟོས་ཀང་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །དགེ་སློང་མས་

བསྐོ་བཤམ་བས་པ་ཡོད་ཀང་བསྐོ་བཤམ་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་སུས་མ་བསོ་བར་ཞེ་

ན། དགེ་སློང་ཟ་བ་པོའམ་དེ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡང་རུང་བ་དགེ་སློང་སྟོན་མོ་དེའི་ནང་དུ་ཟས་ཟོས་ཟིན་ནས་



  398  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྔར་ལངས་པ་དེས་བསོ་བ་བས་ན་ཡང་བསོ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་པས་ལྷན་ཅིག་མི་ཟ་བས་ཀང་རུང་བས་དགེ་

སློང་དེ་དག་གིས་ཇི་སྐད་བསོ་བར་བ་ཞེ་ན། སིང་མོ་ཁོད་དགེ་སློང་རྣམས་ཟན་ཟོས་ཀི་བར་དུ་རེ་

ཞིག་སོད་ཅིག་ཅེས་དེ་ཡང་བཟློག་པའི་ཚིག་གི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་མ་བསོ་བར་དགེ་སློང་གསུམ་

ལ་སོགས་པས་མགོན་དུ་བོས་པས་ཟོས་ན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བའི་ལྟུང་བ་དངོས་

གཞིའོ། །གཉིས་མན་ཆད་ལ་ནི་ན་སད་པ་ཡིན་ཏེ་ཊིཀ་ལས་སོ། །བམ་ཟེ་དང་ཁིིམ་བདག་གི་144ཁིམ་དུ་ཟོས་ན་

དངོས་གཞིའོ། །ཁིམ་དུ་ཟོས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་སྦྱིན་བདག་ཁིམ་པ་ཡིན་ནའོ། །ཊིཀ་ལས། སྦྱིན་བདག་

ཁིམ་གི་མི་ཐམས་ཅད་འདུས་པའམ་དེས་བསྐོས་པ་ལ་སོགས་པས་དགོན་པའི་ཐང་ལ་སྦྱར་བ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་

སོགས་པར་ཟན་སྦྱར་བ་དེ་ཡང་ཁིམ་དུ་ཟན་སྦྱར་བ་ཉིད་ཡིན་པར་རིགས་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །རང་འགེལ་དང་

འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་མ་ཐག་ཇི་ཙམ་ན་འདུག་པ་ལ་དགེ་སློང་གིས་མ་བསོ་ན་འདིའི་ལྟུང་

བར་འགྱུར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་བསོ་བའི་ཚིག་དེ་ཉེ་བར་གདགས་སུ་སྟེ་བསོ་རུང་བའི་ཐག་

ཙམ་ན་འདུག་སྟེ་གཏམ་ཐ་མལ་པ་ཐོས་སུ་རུང་ན་དེ་ལ་མ་བསོ་བར་ཟོས་ན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བའི་ལྟུང་བ་

དངོས་གཞིའི་བེད་པ་པོའོ། །གལ་ཏེ་ཚིག་དེ་ཉེ་བར་གདགས་སུ་ནི་མི་རུང་བའི་ས་ཐག་དེ་ཙམ་ན་དགེ་

སློང་མ་དེ་འདུག་ན་དེ་ལ་མ་བསོ་བར་ཟོས་ན་ཉེས་བས་ཀི་བེད་པ་པོའོ། །

བསླབ་པའི་གཞི་འདི་ལ་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་བསོ་བ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པ་

ནི་འདུ་ཤེས་གཙོའོ། །ཆེ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་འདུ་ཤེས་ཀི་དབང་གིས་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་བསོ་བ་ལ་བསོ་

བ་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་ན་ལྟུང་བ་མེད་པ་བཞིན་དུ་མ་བསོ་བ་ལ་བསོ་བ་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་ན་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་དོ་དགེ་སློང་

གཞན་གིས་བསོ་ཡང་རང་གིས་ཚིག་དེ་མ་ཐོས་པས་མ་བསོ་བ་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་ཏེ་ཟོས་ན་ལྟུང་བ་ན་སད་སྐྱེད་ཅིང་མ་

བསོ་བ་ལ་མ་བསོ་བ་ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་ཏེ་ཟོས་ན་ལྟུང་བ་དངོས་གཞིའོ། །བསོ་བ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ནི་འདུ་ཤེས་

144  གི  <<ཞུ་>>གིས། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཙོ་ཆེ་བ་དེའི་ཕིར་དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་བསོའམ་ཞེ་ན། དྲི་བ་ལ་བརྩོན་པར་བའོ། །དྲི་བ་འདི་ལ་དགེ་

སློང་རྒན་པོས་འཇུག་པར་བའོ་རྒན་པ་མི་འཇུག་ན་གསར་བུས་དྲི་བ་ལ་འཇུག་པར་བའོ། །གལ་

གོང་མ་རྣམས་ལ་མ་བིམས་པར་གལ་འོག་མར་འབིམས་སུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའི་གལ་གི་གོ་རིམ་དུ་མ་ཕེབས་

པར་འབིམ་དུ་དགེ་སློང་མས་འཇུག་པ་མ་བཟློག་པར་ཟ་བའི་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་

བ་སྟེ་གཉིས་པའོ། །     ། ། 

༈ ཁིམ་བདག་དད་པ་ཅན་ལ་གལ་ཏེ་སྦྱིན་པ་བིན་ན་དད་པ་ཅན་དེ་ཡོ་བད་ཀིས་ཕོངས་

པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཁིམ་གི་བསླབ་པའི་སོམ་པ་སྦྱིན་ཡོན་བདག་དེའི་ཁིམ་དུ་སྤན་དྲངས་

ཀང་རུང་མ་དྲངས་ཀང་རུང་དགེ་འདུན་མི་འགོ་ཞིང་དེའི་ཟས་ནོར་མི་ལེན་པའི་འོག་ཁིམས་བཅའ་པར་བའོ། །ཆོ་

ག་གང་གིས་སྦྱིན་ཞེ་ན། གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་ཀིས་སོ། །ཁིམ་གི་བསླབ་པའི་སོམ་པ་དེ་བག་

ཡངས་སུ་བ་བ་སྟེ་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་དེ་གཞིག་པ་ཡང་ངོ༌། །གསོལ་བས་སོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་

བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་ཀིས་བའོ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ཁིམ་དེར་མ་འོངས་པས་ཁིམ་བདག་དེ་སེམས་མི་དགའ་བ་

ཉིད་དུ་གྱུར་ན་ནི་ཁིམ་གི་བསླབ་པའི་སོམ་པ་བིན་པའི་ཁིམ་བདག་དེའི་སེམས་མི་དགའ་བར་གྱུར་པ་དེ་དགེ་

སློང་རྣམས་ཀིས་རྟོགས་ནས་དེའི་ཁིམ་དུ་འགོ་བ་དང་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་ཁིམ་བདག་དེའི་སྟན་ལ་

འདུག་པ་དང་ཆོས་བསྟན་པ་དག་བའོ། །འི་བསོད་སྙོམས་བླང་བར་ནི་མི་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་

སོ། །དམག་དཔོན་སེངེའི་ཆུང་མས་སྨས་པ་འོ་སྐོལ་གི་ཁིམ་དུ་དགེ་སློང་འགའ་ཡང་མི་འོང་སྟེ་ཁིམ་འདིར་དགེ་སློང་

རྣམས་ཀི་བཤོས་ཤིན་ཏུ་བཀག་ཀང་གདན་ལ་ལོངས་སྤད་པ་དང་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་ཞེས་ཟེར་བ་

ལས་འདི་གསུངས་སོ། །དམག་དཔོན་སེངེའི་ཆུང་མས་སྨས་པ་སྔོན་ནི་དགེ་སློང་རྣམས་ལྷུང་བཟེད་སྟོང་པར་བདག་གི་

ཁིམ་དུ་ཞུགས་ནས་ལྷུང་བཟེད་གང་བ་དག་གི་ཕིར་འབྱུང་ན། ད་ནི་ལྷུང་བཟེད་སྟོང་པ་དག་གིས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ངུ་བར་

བརྩམས་པ་ལས་འདི་གསུངས་སོ། །
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལྷུང་བཟེད་སྟོང་པ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་དེས་དེའི་ཁིམ་དུ་འཇུག་པར་མི་བའོ། །དེར་ལྷུང་

བཟེད་བསྐུར་དགོས་ནའང་ཟས་གཞན་ནས་བསླངས་ཏེ་བཀང་ལ་བསྐུར་རོ། །ཁིམ་གི་བསླབ་པའི་སོམ་པ་བིན་པ་

དེའི་བིས་པ་སློང་བ་དག་ལ་དགེ་སློང་དེས་རང་གི་བསོད་སྙོམས་ལས་སྣུམ་ཁུར་ནི་མཚོན་པ་

ཙམ་དུ་ཟད་དེ་བཅའ་བ་གཞན་དག་ཀང་སྦྱིན་པར་བ་ཞིང་ཁྲུལ་ཏེ་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བས་ལ་སྦྱིན་ནོ་རིལ་

གིས་ནི་མི་སྦྱིན་ནོ། །དགེ་སློང་དག་གིས་བཅའ་བ་རིལ་པོར་བིན་ཏེ་བིས་པ་དག་གིས་བླངས་ནས་འཆལ་ཞིང་

ཕིར་བྱུང་བ་མུ་སྟེགས་པས་མཐོང་ནས་སྨས་པ་བུམ་པས་བུམ་པ་འགེངས་ཏེ་ཁེད་ཀིས་ཀང་དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་སྦྱིན་

ལ་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་ཀང་ཁེད་ལ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལས་འདི་གསུངས་སོ་ཁིམ་དབུལ་པོར་གྱུར་པ་དེ་སླར་ཕྱུག་

པོར་གྱུར་ནས་དགེ་འདུན་སྤན་འདྲེན་ཅིང་ཁིམ་བདག་དེ་བག་ཡངས་སུ་བ་བ་དེ་འདོད་ན་ཁིམ་གི་བསླབ་པའི་སོམ་

པ་དེ་དགེ་འདུན་གིས་གཞིག་ཅིང་བག་ཡངས་སུ་བའོ། །ཊིཀ་ལས། ཁིམ་གི་བསླབ་པའི་སོམ་པ་དེ་བིན་པའི་

མདུན་རོལ་ཏུ་དགེ་སློང་མགོན་དུ་བོས་ན་ནི་དེས་བསླབ་པའིི་སོམ་པ་བིན་པའི་ཁིམ་ནས་ཟོས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་། ལུང་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ་དེས་ན་ལྟུང་བ་འདི་སྐྱེད་པ་ལ་ནི་ཁིམ་གི་བསླབ་པའི་སོམ་

པ་དེ་བིན་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་མགོན་དུ་མ་བོས་པའི་དགེ་སློང་གིས་ཁིམ་གི་བསླབ་པའི་སོམ་

པ་བིན་པའི་ཁིམ་ཞེས་བ་བ་ལ་གཡོས་མལ་གཅིག་པ་ཉིད་དང་ནོར་མ་བགོས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ཚུན་ཆད་ནི་

འདིར་ཁིམ་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཁིམ་དེ་<<ཊིཀ་>>ནས་དགེ་སློང་རང་གི་ལག་གིས་བཅའ་བ་དང་

བཟའ་བ་དག་བླངས་ཤིང་ཟོས་པ་ལ་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བའི་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་སྟེ། ཐམས་ཅད་

དུའམ་ཞེ་ན། ག་གོན་ལ་སྟོད་ཀི ་ཡུལ་ཁ་ཅིག་ན་ཉུངས་མ་ལ་ག་གོན་ཞེས་ཟེར་སྐད་དང་ལ་ཕུག་

དང༌། ལྡམ་ལྡུམ་མོད་པ་དག་ནི་བླངས་ཏེ་ཟོས་ཀང་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་ལ་གནོད་

པ་འགར་ཡང་མི་འགྱུར་བ་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ་དེ་དག་ནི་མོད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་བསླབ་པ་བལ་ཏེ་ཁིམ་དུ་

འཇུག་པའི་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་སྟེ་གསུམ་པའོ། །     ། ། 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༈ ནགས་འདི་ན་ཆོམ་རྐུན་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་རྟོག་པར་བེད་ཉུལ་ཞིང་བ་ར་བེད་བའི་དགེ་སློང་

གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བར་བའོ། །དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ནི་ཡིད་བརྟན་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དགེ་སློང་ཁོ་ན་ལ་བསྟེན་པར་མཛད་དོ། །བསྐོས་པ་དེའི་ལས་བསྟན་པའི་ཕིར་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་དེས་

དཔག་ཚད་ཕེད་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བརྟག་པར་བའོ། །བརྟགས་པ་ན་ཆོམ་རྐུན་ཡོད་དེ་

འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་གོགས་པོ་དག་ལ་གོ་བར་བ་བའི་ཕིར་དུང་བར་བརྟུལ་

བར་བའོ། །མི་མང་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་བ་ཞིང་བསིགས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཤིང་གི་ཁར་རས་ཀི་བ་དན་བཏགས་ལ་བ་

དན་སྔོན་པོ་བསྒེང་བར་བའོ། །འདབ་མའི་ཆང་བུ་དག་ལམ་ཀར་བཞག་པར་བ་གོགས་

ཕི་མ་འོང་བས་ལམ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རྩའི་ལོ་མ་ལམ་དུ་བོར་བ་ལ་ལམ་མཚོན་གི་བར་བའོ། །འཇིགས་པ་དང་

བཅས་པ་ལས་གཞན་འཇིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ན་བ་དན་དཀར་པོ་དག་གོ །བསྒེང་བར་བའོ། །ནགས་

ཉུལ་བའི་དགེ་སློང་དེ་ཁིའུ་སུས་ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དགེ་སློང་དེ་ལ་ཁིའུ་སུས་སྔ་དྲོའི་

ཟས་སྦྱིན་དང་ནགས་ཉུལ་བའི་ཟླ་གོགས་དག་ཀང་བསྐོས་ཏེ་སྦྱིན་པར་བའོ། །འདི་ལ་བེད་པ་པོ་གང་

ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པོའོ། །ཡུལ་གང་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཞེ་ན། ནགས་མ་ཉུལ་བ་འཇིགས་

མེད་དུ་ངེས་པར་མི་ཤེས་པ་ཉིད་ལའོ། །ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ནགས་མ་ཉུལ་བ་ཉིད་ལ་དགེ་སློང་གིས་

དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་གཙོ་བོའོ། །ཊིཀ་ལས། འདིར་ནགས་ཞེས་བ་བ་ནི་དགོན་པར་གྱུར་པ་ཙམ་ཉིད་ལ་

དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡིན་གི་ཤིང་ལོན་པའི་ཚོགས་འཐབས་པོ་འབའ་ཞིག་ལ་ནི་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། ། ཅི་ཞིག་བས་

ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ་གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་ཕི་རོལ་ཀི་ནགས་ཁོད་

ལ་སོགས་པ་དེ་དགོན་པ་ཡིན་ཏེ་གོང་ལས་རྒྱང་གགས་ཡན་ཆད་ཀིས་འཕགས་པའོ་ས་ཕོགས་དབེན་པ་ཆོམ་རྐུན་

གི་འཇིགས་པ་ཡོད་པ་དེར་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་དགེ་སློང་གིས་བླངས་ཏེ་ཟོས་ན་སོ་སོར་བཤགས་

པར་བ་བའི་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་ནགས་དེར་འཇིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཉུལ་བས་སྦྱིན་པ་པོ་དག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལ་ཆོམ་རྐུན་གིས་གནོད་པ་བསྲུང་བ་སྒྲུབ་ན་ཀུན་དགའ་ར་བའི་ཕི་རོལ་གི་དགོན་པ་ནགས་ཁོད་ལ་སོགས་པ་

དེར་བཅའ་བ་དངབཟའ་བ་བླངས་ཏེ་ཟོས་ན་ཉེས་པ་ཕེད་ཉིད་སོ་སོར་བཤགས་པའི་དངོས་གཞིའི་ཕེེད་དེ་ཉེས་

བས་སྐྱེད་དོ། །ནགས་མ་ཉུལ་ཏེ་བསྲུང་བ་མ་བསྒྲུབས་ཀང་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་གནས་ལས་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་གནས་ཉིད་ལོག་དབེན་པ་གཞན་དུ་ཟོས་ན་ཡང་ངོ༌། །ཕེད་ཉིད་དོ་

ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ཉེས་བས་སྐྱེད་དོ། །འདིའི་ལུང་ནི་ཤུལ་གི་ཕེད་དུ་འཚལ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཉེས་བས་སོ་ཤུལ་ནི་

ལམ་སྟེ་ལམ་རྒྱང་གགས་ཕེད་དུ་ཕིན་ཏེ་ཟོས་ན་ཉེས་བས་སོ། །:ནགས་བརྟགས་145པ་ལས་གྱུར་པའི་

སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་སྟེ་བཞི་པའོ། །སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་རྣམས་

རོགས་སོ། །     ། ། 

༼ལྟུང་བ་ཉེས་བས་ཀི་སེ།༽

༈ ཤམ་ཐབས་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་མཐང་གོས་ཀང་རྒྱ་ཅི་ནས་ཟླུམ་པོར་འདུག་ཟླུམ་པོ་ཞེས་བ་བ་

ནི་མ་མཐའི་ཁ་མཉམ་པར་འདུག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བགོ་བར་བའོ། །ཤམ་ཐབས་ཧ་ཅང་རྩེངས་

པ་པུས་མོ་གཉིས་ལས་གོང་དུ་ཐལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཟླུམ་པོར་བགོ་བར་བ་བ་ཡང་ངོ་། །ཟླུམ་པོར་བགོ་བར་

བའོ་ཞེས་བ་བའི་རེས་བསྙག་པའི་ཕིར་ཡང་ངོ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་སོས་སོ། །ཤམ་ཐབས་ཧ་ཅང་འཇོལ་བ་ལོང་བུའི་

ཚིགས་ལ་རེག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་རོ། །ལོང་བུ་ལས་བརྩམས་ནས་སོར་བཞི་བོར་བར་བའོ་ཞེས་བསྡུས་པ་

ལས་སོ། །ཤམ་ཐབས་ཀི་གྲྭ་ནི་ཕོགས་གཅིག་སྟེ་གང་པོ་ཆེའི་སྣ་ལྟར་ཕོགས་གཅིག་ནར་བ་མ་ཡིན་

པར་རོ། །ལྟེ་བའི་གོང་དུ་ཤམ་ཐབས་མ་ལྟེབས་པ་སྟེ་ཏ་ལའི་ལོ་མ་ལྟར་ལྟེབས་ཤིང་འདུག་པ་མ་ཡིན་པར་

རོ། །སྐ་རགས་མཐོ་དམན་དུ་བཅིངས་པའི་བར་ན་ཤམ་ཐབས་ལྷུག་པོའི་ནང་ན་འབྲུའི་ཕུར་མ་སྟེ་ནས་འབྲུའི་ཐུམ་

པོ་བཏུམས་པ་ལྟར་འདུག་པ་གོ་ནས་ཕི་རོལ་ཀི་རིམ་པའི་གྲྭ་ཕུར་མ་ལྟར་འདུག་པ་མ་ཡིན་པར་རོ། །སོ་

145  ནགས་བརྟགས། <<ཊིཀ་(ཁ་༣༧༨)>><<མ་>><<སེར་>><<ཞང་>>ནགས་མ་བརྟགས། <<རྩ་བཞི་>><<ས་>>ནགས་བརྟག <<རང་(ཁ་

༡༦)>><<ཆུང་(ཀ་༤༩༠)>><<རིན་(ཀ་༥༠༨)>>ནགས་བཏགས། <<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སོར་ཐར་པ་ལས། འབྲུའི་ཕུར་མ་ལྟར་མ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །འབྲུའི་ཕུར་མ་ནི་ནས་འབྲུའི་ཐུམ་པོ་སྟེ། རྣམ་འབེད་

འགེལ་པ་ལས། ནས་ཅན་146གི་ཕུར་མའི་རྣམ་པ་ལྟར་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཕུར་མ་ནི་ཐུམ་པོའི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཏེ་དཔེར་ན་ཕེ་མའི་ཕུར་མ་ཞེས་པ་ཕེ་མའི་ཐུམ་པོ་ཉིད་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །མདུན་གི་ལྟེ་བའི་འོག་ཏུ་ཤམ་

ཐབས་ཀི་རིམ་པ་སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་ལྟར་ཕིར་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་རོ། །ཆོས་གོས་ནི་

བླ་གོས་དང་སྣམ་སྦྱར་རོ་ཅི་ནས་ཀང་དང་པོ་གསུམ་ཟླུམ་པོར་འདུག་པ་དང་ཧ་ཅང་རྩེངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་

ཧ་ཅང་འཇོལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ཞེས་སྔར་བཤད་པ་གསུམ་པོ་ལྟར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བགོ་བར་བའོ། །

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཤིན་ཏུ་བསམས་ཤིང་རབ་ཏུ་བརྟག་པ་ལ་ངེས་པར་སྦྱར་བ་སྟེ་རྐང་ལག་

རྐོང་བ་ལ་སོགས་པ་མི་བ་བར་མཉམ་པར་བཞག་པའི་རྣམ་པས་ཁིམ་གཞན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །ཤམ་

ཐབས་དང་སྟོད་གཡོགས་དག་གིས་གཡོགས་པར་བ་བའི་ཡུལ་ལ་ཁབ་པར་ལེགས་པར་བགོས་ཤ་མཐང་ལ་

སོགས་པ་མི་སྣང་བར་ཆོས་གོས་ཀིས་གཡོགས་ཤིང་ངོ༌། །སྒ་བསྐྱུང་ཅ་ཅོ་བསྐྱུང་ཞིང་ངོ༌། །མིག་

གཡེང་བར་མི་མིག་འཕྲུལ་བ་མེད་པར་བ་ཞིང་ངོ༌། །རང་འགེལ་ལས་ཐམས་ཅད་དུ་བལྟ་བར་བའམ་སྙམ་

པའི་ཐལ་བ་སངས་པའི་ཕིར་གཉའ་ཤིང་གང་ཙང་དུ་བལྟ་ཞེས་བ་བ་ནི་འདོམ་གང་ཙམ་དུ་བལྟ་ཞིང་

ངོ༌། །རས་ལ་སོགས་པས་མགོ་མི་གཡོགས་པའི་རྣམ་པས་སོ། །འདོམས་ཀི་ཕོགས་སྣང་བར་འབྱུང་

བ་དེ་ཙམ་དུ་ཤམ་ཐབས་མི་བརེ་བར་རོ། །ཆར་པ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་བྱུང་ཡང་ཆོས་གོས་མི་བརེའོ་ཚུལ་

ཁིམས་དང་སོག་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ཀི་དབང་གི་ནི་བརེས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །ཆོས་གོས་ཕག་པའི་ཕོགས་སུ་

མི་གཟར་བར་རོ། །ངོས་གཉིས་ཀར་སོར་བཅུ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་ཉིད་ཀི་མི་གཟར་བའོ་ཞེས་རང་ཊིཀའོ་དགེ་

སློང་དག་ལ་ནི་ཕག་པ་གཡོན་པར་གཟར་བ་གགས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་ཞེས་རང་ཊིཀ་དང་ཊིཀའོ། །ལག་པ་གཡས་པ་

མདུན་དུ་བཏང་སྟེ་ཕག་པའམ་གཉའ་བའི་ཕོགས་སུ་བཞག་ལ་གཡོན་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བས་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་ལག་པ་

146  ཅན། <<མ་>><<སེར་>><<མཚོ་(༦༩༡)>> ཆན། <<རྣམ་(༧༤༨)>> ཙམ།<<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཉའ་གོང་དུ་མི་བསྣོལ་བར་རོ། །ལག་པ་བརྐང་སྟེ་ལྟག་པའམ་དཔུང་འགོར་ལག་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

ནས་སྤད་ཅིང་བསྣོལ་བ་སྟེ་དེ་ལྟར་ལག་པ་ལྟག་པར་མི་བསྣོལ་བར་རོ། །མཆོང་ཞིང་འགོ་བར་མི་བ་མི་

མཆོང་བར་རོ། །གོམ་པ་ཧ་ཅང་བརྒྱང་སྟེ་མི་འགོ་མི་བརྐང་པར་རོ། །མ་རྣམ་ལས་ཁིམ་འབིགས་པ་ལྟར་

ཙོག་པུས་མ་ཡིན་པར་རོ། །ཙོག་ཙོག་པོར་འདུག་ལ་མཆོང་ཞིང་མི་འགོའོ། །རྐང་པའི་རྟིང་པ་བཏེགས་ཏེ་

སོར་མོའི་བང་བ་ས་ལ་ཕབ་སྟེ་འགོ་བས་མ་ཡིན་པར་རོ། །དཀུར་རྐེད་པའི་ཕོགས་སུ་ལག་པ་གཉིས་མི་

བརྟེན་པར་རོ། །ལག་པ་གཉིས་རྐེད་པའི་ཕོགས་སུ་བརྟེན་ཏེ་གྲུ་མོ་སྨྱུང་སྨྱུང་པོར་བས་ཏེ་འགོ་བར་མི་

བའོ། །ལུས་མི་བསྒྱུར་བར་རོ། །ལག་པ་མི་སྐྱོག་པར་རོ། །མགོ་མི་བསྒྱུར་བར་

རོ། །གཞན་དག་དང་ཕག་པ་གཉིས་མི་སྤད་པར་རོ། །གཞན་དག་དང་ལག་པ་མི་སྦྲེལ་བར་རོ། །

ཁིམ་གཞན་དེར་ཁིམ་བདག་གིས་མ་བསོ་བར་དགེ་སློང་སྟན་ལ་འདུག་པར་མི་བ་འདུག་ན་

ཉེས་བས་སྐྱེད་པའོ། །ཁིམ་དུ་སྤན་དྲངས་པ་ལས་བདག་ཅག་གི་ཕིར་སྟན་བཏིང་ཞིང་འདུག་པ་ལ་ཁིམ་པ་རྒྱུས་མི་

ཤེས་ཏེ་བཞུགས་ཞེས་མི་ཟེར་ཡང་འཁོད་ཀང་ཉེས་མེད་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དེ་ཚིག་འབྲུ་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་

ལ་གུས་པར་མི་བའོ་ཞེས་པའི་སྐབས་ལས་སོ། །ཁིམ་<<ཊི་>>གཞན་དེར་སྟན་ལ་འོག་ན་སེམས་ཅན་ཡོད་

མེད་མ་བརྟགས་པར་འདུག་པར་མི་བའོ། །ཁིམ་གཞན་དང་སྟན་ལ་དལ་བུས་འདུག་པར་བའི་ལུས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ལིད་ཀིས་ཐིག་ཞེས་མི་དབབ་པར་རོ། །འདུག་པར་བའོ། །རྐང་པ་མི་བསྣོལ་

བར་རོ། །འདུག་པར་བའོ། །རྐང་པའི་སྟེང་དུ་རྐང་པ་བཞག་སྟེ་འདུག་པར་མི་བའོ། །བརླ་མི་བསྣོལ་བར་

རོ། །འདུག་པར་བའོ། །བརླའི་སྟེང་དུ་བརླ་བཞག་སྟེ་འདུག་པར་མི་བའོ། །མ་རྣམ་ལས་སེེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལྟར་

ལོང་བུའི་སྟེང་དུ་ལོང་བུ་མི་བཞག་པར་རོ། །འདུག་པར་བའོ། །ཡིག་མཁན་བཞིན་ནམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཆ་

བའོ། །ཁིའི་སྟེང་དུ་འདུག་སྟེ་ཁིའི་འོག་ཏུ་རྐང་པ་མི་དགུག་པར་རོ། །འདུག་པར་བའོ། །རྐང་པ་མི་

གདང་བར་རོ། །འདུག་པར་བའོ། །རྐང་པ་གཉིས་ཐད་ཀར་གདངས་ཏེ་མི་འདུག་གོ། །འདོམས་མི་སྣང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བར་རོ། །འདུག་པར་བའོ། །མདོ་འདི་གཉིས་ནི་འདུག་པར་བ་བ་དགུ་དག་དང་ཞེས་པ་ལ་མ་གཏོགས་ཏེ་ལུང་གི་

སྐབས་གཞན་དུ་གསུངས་པ་ལས་སྐབས་འདིར་ཞར་བྱུང་དུ་བསྟན་པའོ། །ལག་པ་:འགམ་པ་ལ་147བརྟེན་

ཏེ་སོམ་ཚུགས་བས་ཏེ་སྟན་ལ་འདུག་པར་མི་བའོ། །སྟན་ཐབས་གང་ལ་འདུག་པ་དེ་རྒྱབ་ཀིས་བསྐུར་

བར་མི་བའོ། །དེ་གཉིས་ནི་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལས་བསྡུས་<<རང་ཊིཀ་>>སོ། །

གོང་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལེགས་པར་ཟས་

བླངས་བར་བའོ། །ཇི་ལྟར་བླང་བའི་བསླབ་པ་ནི་འོག་ནས་འཆད་པ་རྣམས་ཡིན་<<བི་>>ནོ། །ལྷུང་བཟེད་ལ་

སོགས་པའི་ཁའི་མུ་དང་མཉམ་པར་ཟས་ཀིས་ཁེངས་པས་ཁད་ཆད་དུ་ཟས་ཀིས་གང་བ་མ་ཡིན་པར་

རོ། །ཅུང་ཞིག་མ་གང་བར་བས་ཏེ་བླང་བར་བའོ། །ཚོད་མ་ནི་བ་ན་ཐམས་ཅད་ཀི་དཔེ་ཡིན་ནོ་དང་། ཚོད་མ་

དང་བཟའ་བ་མཉམ་པ་མ་ཡིན་པར་རོ། །འབས་ཆན་ལ་སོགས་པའི་བཟའ་བ་དང་ཤ་སྐམ་ལ་སོགས་པའི་

ཚོད་མ་ནི་བཟའ་བ་བས་ཚོད་མ་ཉུང་བར་བླང་བར་བའོ་ཊིཀ་ལས་དགོས་པའི་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ཚོད་མ་ལེན་པ་

བཀག་བའོ། །ཡོན་བདག་གིས་ནན་གིས་བླུགས་པ་དང་སྙིང་བརྩེ་བས་ལེན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྟན་ལ་འདུག་པའི་

གལ་གི་རིམ་བཞིན་མཐར་ཆགས་ཟས་བླང་བར་བའོ། །སུ་རྒན་རིམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་འདུག་པར་གྱུར་ན་

ཡང་གལ་ཇི་ལྟར་འདུག་པ་བཞིན་བིམ་པར་བའི་རྒན་རིམ་ལྟག་འོག་ན་འདུག་པ་ལ་ཐོད་རྒལ་དུ་བིམ་པར་མི་

བའོ། །ལྷུང་བཟེད་ལ་ལྟ་ཞིང་ངོ༌། །བ་ནི་ཡིད་ཀིས་ལྟ་བ་ལ་བའི་མིག་གིས་བལྟ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་གཉའ་

ཤིང་གང་ཙམ་དུ་བལྟ་བའི་སྐབས་སུ་བཀག་ཟིན་ཏོ། །བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་རང་གི་མངོན་སུམ་དྲང་ཐད་དུ་

མ་འོངས་པར་ལྷུང་བཟེད་མི་བཟེད་པར་རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །ཡང་བསྐྱར་ཏེ་ཐོབ་པར་འདོད་

པའི་ཕིར་ཏེ་ཡང་ཐོབ་པར་བའོ་སྙམ་པའི་བསམ་པས་འབས་ཆན་གིས་སན་ཚོད་དམ་ཤ་སྐམ་ལ་སོགས་

པའི་ཚོད་མ་མི་དགབ་ཚོད་མས་འབས་ཆན་མི་དགབ་པར་རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །བཅའ་བ་

147  འགམ་པ་ལ། <<རང་(ཁ་༢༠)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༦༩༢)>>ལ་འགམ་པ། <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ཁ་༣༨༣)>><<རིན་(ཀ་

༥༡༠)>>མཁུར་བ་ལ། <<ཆུང་(༤༩༢)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་བཟའ་བའི་སྟེང་དུ་ལྷུང་བཟེད་བཟུང་བར་མི་བའོ། །

ལེགས་པར་ཟས་བཟའ་བར་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་མདོ་འོག་མ་ལྔའི་ལུས་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཟས་

ཟ་བའི་ཁམ་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་མ་ཡིན་པར་རོ། །ཟས་ཟ་བར་བའོ། །ཁམ་རང་དང་མཐུན་པ་དང་འཇིག་

རྟེན་དང་མཐུན་པའི་ཁམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པར་རོ། །ཟས་ཟ་བར་བའོ། །རང་དང་མཐུན་པ་དང་

འཇིག་རྟེན་དང་མཐུན་པའི་ཁམ་རན་པར་རོ། །ཟས་ཟ་བར་བའོ། །ཁམ་མ་གཟས་ཁམ་ཁའི་སོར་ཉེར་བར་

མ་འོངས་པར་ཁ་མི་གདང་ངོ༌། །ཁ་ཟས་ཀི་ཁམ་གིས་བཀང་སྟེ་ཚིག་མི་སྨ་བར་བའོ། །ལུང་

ལས། དྲུག་སེ་དག་ཚོད་མ་མངར་བ་ལ་ཚོད་མ་འདི་ཧ་ཅང་སྐྱུར་རོ། །ཞེས་ཙུག་ཙུག་ཟེར་བ་ལ་འདི་གསུངས་སོ་དེ་ནི་

མཚོན་པ་སྟེ་མངར་བ་ལ་སྐྱུར་བ་སྟོན་པའམ་སྐྱུར་བ་ལ་སྐྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྟོན་པའམ་རྒོད་བག་གམ་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་

ཡིན་པས་ཀང་ཙུག་ཙུག་ཟེར་ཞིང་ཟ་བར་མི་བའོ། །ཚོད་མ་སྐྱུར་བ་ལ་མངར་བར་སྟོན་པའམ་མངར་བ་ལ་

མངར་བ་ཉིད་དུ་སྟོན་པའི་རྒོད་བག་གམ་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པས་ཀང་བཅག་བཅག་ཟེར་ཞིང་ཟ་བར་མི་

བའོ། །འབས་ཆན་ཚ་བ་ལ་ཧ་ཅང་གང་ངོ་ཞེས་ཁ་རླངས་ཀི་བསོ་བ་སྐད་དུ་ཞེས་ཧུ་ཧུ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་

ཚ་བ་ལ་གང་བར་སྟོན་པའམ་ཚ་བ་ལ་ཚ་བ་ཉིད་དུ་སྟོན་པའམ་རྒོད་བག་གམ་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པས་ཀང་ཧུ་ཧུ་

ཟེར་ཞིང་ཟ་བར་མི་བའོ། །འབས་ཆན་གང་བ་ལ་ཧ་ཅང་ཚའོ་ཞེས་ཕུ་ཕུ་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་གང་བ་ལ་ཚ་བར་

སྟོན་པའམ་གང་བ་ལ་གང་བ་ཉིད་དུ་སྟོན་པའམ་རྒོད་བག་གམ་ཤེས་བཞིན་པས་མ་ཡིན་ཀང་ཕུ་ཕུ་ཟེར་ཞིང་ཟ་བར་

མི་བའོ། །ཟན་ཟ་བ་ན་ལྕེ་ཕིར་ཕྱུང་སྟེ་ཟས་མི་ཟའོ། །འབས་ཆན་ལ་སོགས་པའི་འབྲུ་རེ་རེ་ནས་ཐ་

དད་དུ་འབྲུ་རེ་བཏུ་ཞིང་ཟ་བར་མི་བའོ། །འདི་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་བེད་པའི་ཕིར་དགག་པ་ཡིན་<<ཊི་

>>འཕས་མི་གདགས་ཟས་ལ་འཕ་སོད་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཁ་ཟས་ལ་ངན་པ་དང་མི་ཞིམ་པ་དང་

ལན་ཚ་མི་བོ་བ་དང་སྟོན་མོ་ངན་ཏོ་ཞེས་མི་སད་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་གསུངས་སོ། །ཟས་ལ་བསྔགས་པ་དང་སྐྱོན་

གདགས་པར་མི་བའོ་ཞེས་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་སོ། །མཁུར་བ་མི་སོའོ། །ཟས་ཟ་བ་ན་མཁུར་



  407  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བ་ནས་མཁུར་བར་ཁམ་སོ་ཞིང་ཟ་བར་མི་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །མཁུར་བ་གཉིས་དགལ་148བཞིན་དུ་བཀང་སྟེ་

གཡས་གཡོན་སོ་བར་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །རྐན་མི་ཏོག་གོ །སྟེ་ལྕེས་རྐན་ཏོག་ཅིང་ཟ་བར་མི་

བའོ། །ཁམ་འཕོར་སོས་མི་བཅད་དོ། །དེ་ཁམ་འཕོར་བཅད་ཅིང་ཟ་བར་མི་བའོ། །བུ་རམ་ལ་སོགས་པས་

ལག་པ་ལ་གོས་ན་ཡང་ལག་པ་ནི་མི་ལྡག་གོ །ལྷུང་བཟེད་སོར་མོས་མི་བོག་གོ །ལག་པ་ལ་ཟས་

འཆགས་པ་མི་སྤྲུག་ཡང་ན་ལག་པ་ལ་ཟས་འཆགས་པ་ལྕེའི་སྟེེང་དུ་མི་སྤྲུག་་་གོ །ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་དུ་ཟས་

བླུགས་ཏེ་མི་བསྐྱམ་མོ། །ཡང་ན་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་དུ་ཟས་བླུགས་ཏེ་ལྕི་ཡང་ཅི་ཡོད་པ་ལག་སང་ལ་མི་གདབ་

བོ། །ཟན་ལ་མཆོད་རྟེན་གི་དབིབས་འདྲ་བར་བས་ཏེ་མི་གཞོམ་མོ། །

དྲུང་ན་འདུག་པའི་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དགེ་སློང་གི་ལྷུང་བཟེད་ལ་འཕས་

གདགས་པའི་ཕིར་མི་བལྟའོ། །ལག་པ་ཟས་དང་འབགས་པ་བ་མ་བུམ་ལ་སོགས་པས་ཆུ་

སྣོད་ལ་མི་བཟུང་ངོ༌། །དྲུང་ན་འདུག་པའི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་གཞན་ན་འདུག་པའང་དེ་བཞིན་<<དུ་ལྷ་

>>ནོ། །དགེ་སློང་ལ་ཟས་དང་འབགས་པའི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་ཟས་དང་མ་འབགས་པའང་དེ་བཞིན་

<<དུ་ལྷ་>>ནོ། །ཆུས་མི་གཏོར་རོ། །ཁིམ་པ་བདག་པོ་འདུག་པ་ལ་མ་དྲིས་པར་ལྷུང་བཟེད་

ཀི་ཆུ་ཟས་དང་འབགས་པའི་ཆུ་དེ་ཁིམ་པའི་ཁིམ་དུ་མི་དབོའོ། །ཁིམ་པས་ཕོ་ཞིག་ཅེས་པར་བསོ་ན་ཉེས་

མེད། ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་དུ་ཟས་ཀི་ལྷག་མ་ཤིང་ཐོག་ལ་སོགས་པ་:ཆན་ཕེད་149ཟོས་པ་ངན་

150མར་གྱུར་པ་<<ཊི་>>བླུགས་ཏེ་མི་དོར་བར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་ལན་གསུམ་དག་པར་

བཀྲུས་ཏེ་དེ་ནས་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་དུ་ཆུ་གཙང་བླུགས་ནས་གཙུག་ལག་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་དག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གིས་

148  དགལ། <<ཊིཀ་(ཁ་༣༨༦)>><<མ་>>དག་ལ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>       ད་གལ། <<སེར་>>

149  ཆན་ཕེད། <<ས་>><<གུ་>>ཕེད་ཕེད། <<རྣམ་(༧༥༦)>> ཕད་ཕེད། <<ཊིཀ་(ཁ་༣༨༨)>> ཆད་ཕེད། <<མ་>><<སེར་>>ཆན་

ཕེ། <<ཞང་>>     

150  ངན། <<རྣམ་(༧༥༦)>><<ཊིཀ་(ཁ་༣༨༨)>><<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>      བན། <<ཞང་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཟླས་བརོད་བས་པ་སྔགས་ཆུ་བཏབ་པའི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཆུ་བམ་ཟེ་ལ་སོགས་པ་སློང་བ་ལ་སྦྱིན་

པར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཆུ་སྦྱིན་པ་འདི་ནི་ལྷུང་བཟེད་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ་ཞེས་པའི་གངས་སུ་མི་བགང་སྟེ་འོན་

ཀང་ལུང་རྣམ་འབེད་དང་ཕན་ཚེགས་ལས་གསུངས་པ་འདིར་བསྡུས་པའོ། །ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་མ་གཡོགས་

པ་འོག་གཞི་མེད་པའི་སར་ལྷུང་བཟེད་མི་བཞག་པར་རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །ངོས་ཆད་པའམ་

ངམ་གོག་གི་གད་ཀ་མ་ཡིན་པར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་བཞག་པར་བསླབ་པར་བའོ། །བིན་གིས་གཞོལ་བས་

འདྲེད་པར་འགྱུར་བའི་གཡང་ས་མ་ཡིན་པར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་བཞག་པར་བསླབ་པར་བའོ། །དཀན་

གཟར་པོ་བང་རིམ་གཞོལ་པོ་མ་ཡིན་པར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་བཞག་པར་བསླབ་པར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་

འགེང་སྟེ་ལངས་ཏེ་ལྷུང་བཟེད་མི་བཀྲུ་བར་རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ་དེ་གད་ཀ་མ་

ཡིན་པ་དང་གཡང་ས་མ་ཡིན་པ་དང་དཀན་གཟར་པོ་མ་ཡིན་པ་དང་དེ་གསུམ་དུ་བསླབ་པར་བ་བར་

རོ། །ལྷུང་བཟེད་དེས་འབབ་ཆུ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ལས་ཟློག་སྟེ་ཆུ་མི་བཅུ་བར་རོ། །བསླབ་པར་

བའོ། །ལམ་གི་བཞི་མདོར་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བར་མི་བ་སྟེ་ཧ་ཅང་རྒྱུན་ལུགས་མང་བའི་ཕིར་ཊིཀའོ། །འདི་

ནི་ལྷུང་བཟེད་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ་ཞེས་པའི་གངས་སུ་མི་བགང་ངོ༌། །

འགེང་སྟེ་བཤང་གཅི་མི་བའོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡན་ཆད་ཆོས་བཤད་པ་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་འདི་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡུལ་མི་ན་བ་ལ་སྟེ་ཆོས་ཉན་པ་པོ་མི་ན་བ་ལ་དགེ་སློང་གིས་ཆོས་བཤད་ན་ཉེས་བས་སྐྱེད་

པའོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་ནད་པ་ཡིན་ན་ནི་འོག་ནས་འབྱུང་བ་འདི་དག་ལ་ཡང་དགེ་སློང་གིས་ཆོས་བཤད་པ་ལ་ཉེས་པ་

མེད་དོ། །འགེང་སྟེ་བཤད་གཅི་མི་བ་བ་མན་ཆད་བཞི་པོ་དེ་དག་རྟེན་མི་ན་བ་སྟེ་དགེ་སློང་བདག་ཉིད་མི་ན་བ་

ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པའོ། །དགེ་སློང་ན་བ་ཡིན་ན་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ་མདོ་འདི་ནི་ཤིང་ལ་མི་གང་ཙམ་ལས་མཐོར་

འཛེག་པ་ལ་ཡང་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། བསོམས་ལས། ན་བ་རྣམ་པ་བཞི་རྣམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་འདུག་པ་ལ་ཆོས་འཆད་པ་པོའི་དགེ་སློང་འགེང་སྟེ་ཆོས་མི་བཤད་པར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་ཉལ་བ་ལ་ཆོས་འཆད་པ་པོའི་དགེ་སློང་འདུག་སྟེ་ཆོས་མི་

བཤད་པར་རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་སྟན་མཐོན་པོ་ལ་འདུག་པ་ལ་ཆོས་

འཆད་པ་པོའི་དགེ་སློང་སྟན་དམའ་བ་ལ་འདུག་སྟེ་ཆོས་མི་བཤད་པར་རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །སྟན་

འདིང་བའི་ས་གཞི་མཐོ་དམན་མེད་ཀང་སྟན་ངན་པ་དང་བཟང་པོ་ཡང་སྟན་དམའ་བ་དང་མཐོ་བ་དེ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །སྟན་ཚད་མཉམ་པ་དེའི་ཚེ་ངན་པ་ནི་དམའ་བ་ཉིད་ཡིན་ལ་བཟང་བ་ནི་མཐོན་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འདིའི་

ཁུངས་ནི། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་ནུབ་མོ་འགོ་བའི་རྣམ་འབེད་ལས། བན་མོ་སྒུར་མཆོག་གིས་བཙུན་མོ་དེ་དག་ནི་སྟན་

བཟང་པོ་ལ་མཆིས་ཏེ་ཆོས་ཉན་ལ་བདག་ནི་སྟན་ངན་པར་མཆིས་ཏེ་སྟོན་ཏོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་བཀའ་སྩལ་པ་སྟེ་དེ་

ལྟར་ཆོས་ཉན་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རང་ཊིཀ་དང་ཊིཀའོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་མདུན་དུ་འགོ་

བ་ལ་ཆོས་འཆད་པ་པོའི་དགེ་སློང་ཕིས་ནས་འགོ་ཞིང་ཆོས་མི་བཤད་པར་རོ། །བསླབ་པར་

བའོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་ལམ་ནས་འགོ་བ་ལ་ཆོས་འཆད་པ་པོའི་དགེ་སློང་ལམ་གི་འགམ་ནས་

འགོ་ཞིང་ཆོས་མི་བཤད་པར་རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་མགོ་གཡོགས་པ་

དང་། བརེས་པ་དང༌། གཟར་བ་དང་། གཉའ་གོང་དུ་བསྣོལ་བ་དང་། ལྟག་པར་བསྣོལ་

བ་འདི་ལྔའི་མཚན་ཉིད་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ལ་དགེ་སློང་གིས་ཆོས་མི་བཤད་པར་རོ། །བསླབ་པར་

བའོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་མི ་ན་བར་མགོ་དོ ་ཀེར་ཅན་ནི་སྐྲ་གེན་དུ་གཙུག་ཏོར་ལྟར་བཅིངས་<<ལྷ་

>>པའོ། །དང་། ཞྭ་གོན་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་ཅན་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བའམ་མེ་ཏོག་

ལ་སོགས་པའི་ཕེང་བ་ཅན་དང༌། རས་ལ་སོགས་པས་དཀིས་པ་ཐོད་བཅིངས་པ་<<ཊི་>>ལ་ནི་དགེ་

སློང་གིས་ཆོས་མི་བཤད་པར་རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་གང་པོ་ཆེ་ཞོན་པ་

དང་། རྟ་ཞོན་པ་དང༌། <<དུ་ལྷ་>>མིས་བཏེགས་པའི་ཁོགས་ལ་འདུག་པ་དང་། <<དུ་ལྷ་

>>ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་བཞོན་པའི་སྟེང་དུ་འདུག་པ་དང༌། <<དུ་ལྷ་>>ཤིང་དང་ཀོ་བ་ལ་སོགས་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལས་བས་པའི་མཆིལ་ལྷམ་གོན་པ་ལ་ནི་དགེ་སློང་གིས་ཆོས་མི་བཤད་པར་རོ། །བསླབ་པར་

བའོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་ལག་ན་དབྱུག་པ་འཁར་བ་ཐོགས་པ་དང༌། ལག་ན་གདུགས་ཐོགས་པ་

དང་། ལག་ན་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པ་དང་མདུང་དང་འཕང་མདུང་ལ་སོགས་<<ལྷ་>>པའོ། །ལག་ན་རལ་

གི་ཐོགས་པ་དང་། ལག་ན་དག་ཆ་མདའ་<<ལྷ་>>གཞུའོ། །ཐོགས་པ་དང༌། གོ་ཆ་གོན་པ་ལ་

ནི་དགེ་སློང་གིས་ཆོས་མི་བཤད་པར་རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །ཆོས་འཆད་པ་པོ་གདུགས་ཕུབ་པའི་གདུགས་

ལག་ན་ཐོགས་པ་ལ་བཤད་དུ་རུང་བར་སེམས་སོ། །

དེ་དག་ལ་མི་ན་བའོ་ཞེས་པས་དགེ་སློང་མི་ན་བར་འགེང་སྟེ་བཤང་གཅི་མི་བ་བར་

རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །དགེ་སློང་མི་ན་བར་ཆུའི་ནང་དུ་བཤང་གཅི་མི་བ་བར་རོ། །བསླབ་པར་

བའོ། །རང་ངམ་གཞན་གིས་བཤང་གཅི་བས་ཟིན་པ་དག་ཀང་དགེ་སློང་མི་ན་བར་ཆུའི་ནང་དུ་མི་དོར་བར་

རོ། །བསླབ་བར་བའོ། །རྒྱ་མཚོ་ལ་གཟིངས་བཅས་ནས་འགོ་བ་རྣམས་ལ་བཤང་བ་དང་གཅི་བ་བེད་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་

བ་མེད་དོ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཁྲུས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་མི་ན་བར་

མཆིལ་མ་དང༌། སྣབས་དང༌། མ་ཞུ་བ་ཉིད་དུ་བྱུང་བའི་སྐྱུགས་པ་དང༌། <<དུ་ལྷ་>>མ་ཞུ་བ་

ཐུར་དུ་བྱུང་བའི་རླུགས་པ་ཡང་ངོ༌། །ཆུའི་ནང་དུ་མི་བ་བ་དང་དེ་རྣམས་ཆུའི་ནང་དུ་མི་འདོར་བར་བསླབ་བར་

བའོ། །དགེ་སློང་མི་ན་བར་རྩ་སྔོན་པོ་ཡོད་པའི་ས་ཕོགས་སུ་ཡང་བཤང་གཅི་དང་མཆིལ་སྣབས་དང་

སྐྱུགས་པ་དང་རླུགས་པ་དག་བདག་ཉིད་ཀིས་མི་བ་བ་དང་བས་ཟིན་པ་མི་དོར་བར་རོ། །བསླབ་པར་

བའོ། །ཐམས་ཅད་སྔོས་གང་སྟེ་གོ་སྐབས་མེད་པ་ནི་མ་གཏོགས་<<ལུང་>>། 

དགེ་སློང་ལ་སྟག་དང་ཁི་རྒོད་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་པར་ཤིང་སོང་པོ་

ལ་མི་གང་ཙམ་ལས་མཐོར་དགེ་སློང་གིས་མི་འཛེག་པར་རོ། །བསླབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟ་བུ་དགེ་སློང་

ཕའི་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་པའི་བསླབ་བ་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་གཉིས་དང་། ལུང་གི་སྐབས་གཞན་ནས་གསུངས་པའི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བསླབ་བ་བཞི་སྟེ། དེ་རྣམས་ནི་དགེ་སློང་གི་བསླབ་པའི་ཆོས་མང་པོ་རྣམས་སོ། །བསླབ་པ་དེ་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ནི་གང་ལས་འདས་ཀང་ཉེས་བས་སོ་ཉེས་བས་ཀི་སེ་རོགས་སོ། །དགེ་སློང་གི་རྣམ་པར་འབེད་པ་

རོགས་སོ། །     ། །
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པར་བང་སོན་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་རྩི་འདི། ། 

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

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་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་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་

རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། 

ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་

སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ  སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། །ཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་སོ། །



ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༡༨ ༡༥ སོངས་པ་ འོངས་པ་

༢༢ ༡༤ སྦྱོ་བའི་ སྐྱེ་བའི

༢༣ ༡༩ ཁར་ལ་ ཁབ་ལ

༢༥ ༤ རྐང་གིས་ གང་གིས་

༢༦ ༡༣
སྐྲ་་་

བའབཤོར་

སྐྲ་རྩུབ་ལ་

བཤོར་

༢༧ ༡༠ སིག་ནི་ མིག་ནི་

༣༡ ༨ ལན་ཆད་ ཡན་ཆད་

༣༢ ༨ མིའ་བོ་ མིང་པོ་

༣༧ ༡༥ གཟའ་ཆུང་ གཟར་ཆུང་

༤༠ ༥ ཉིཏ་བས་ ཉིད་བས་

༤༤ ༡ དེད་པ་ རྐེད་པ་

༤༤ ༡༡ སིའེགབནི་ མི་རེག་པ་ནི་

༤༥ ༡༢ འདྲང་ན་ འབིང་ནི་

༤༨ ༥ ན་ནི་ ་དེ་ནི་

༥༡ ༢ མཉེན་་་་ མཉེན་པ་

༥༣ ༡༠ དབང་པ་ དབབ་པ་

༥༥ ༡༤ སཞུས་ མ་ཞུས་

༥༧ ༡༠ རེ་རེ་ག་ རེ་རེ་ལ་

༥༩ ༤ སོག་གཅོད་ སོག་གཅོད་

༦༣ ༡༥ ལེནཔའིཁོ་ ལེན་པའི་ཚེ་

ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༦༧ ༡༥ ནད་གསོག་ ནད་གཡོག་

༦༨ ༡༥ བསྐོ་ངར་ བསྐོ་བར་

༦༩ ༥ མི་རས་ན་ མི་ནུས་ན་

༧༢ ༡ རེ་རེ་ག་ རེ་རེ་ལ་

༧༣ ༡༡ བའབསྒྲུབ་ལ་
བ་བ་བསྒྲུབ་

པ་

༧༨ ༡༨ འདིར་མི་ འདིར་ནི་

༧༩ ༡༠ དགེ་སློང་མའི་
དགེ་སློབ་

མའི་

༨༡ ༦ འབམ་རགས་
འབིན་

རོགས་

༨༡ ༡༦ མི་བཏུད་པ་ མི་བཏུབ་པ་

༨༢ ༣ སྔམ་པའི་ སོམ་པའི་་

༨༥ ༢
བསམ་པའི་

ནང་

པགས་པའི་

ནང་

༨༧ ༩ བསྐེད་པ་ བསྐྱེད་པ་

༩༥ ༧ བརྔད་པ བརོད་པ་

༩༦ ༨ ཕུང་ལས་ ལུང་ལས་

༡༠༡ ༡༠ ར་ས་དེ་ རས་དེ་

༡༠༥ ༨ ་་་་་་མ་པར་ ཕམ་པར་

༡༠༦ ༣ གསལས་ གང་ལས་

མཆན་འགེལ་བཞི་དང་བསྡུར་ཏེ་ནོར་བཅོས་རྣམས་རེའུ་མིག་ཏུ་འགོད་པ།
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སེར་བེས་ཏེ་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་རྡོ་རེ།

ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༡༡༠ ༡༤ བཅོག་ལྡན་ བཅོམ་ལྡན་

༡༡༠ ༡༦ བརྔོད་པར་ བརོད་པར་

༡༡༡ ༡ ཆང་པས་ ཚོང་པས་

༡༡༢ ༥ དེའི་རས་ དེའི་རས་

༡༡༢ ༧ འོབ་མ་ འོག་མ་

༡༡༣ ༡༠ སང་བའི་ཕིར་
སང་བའི་

ཕིར་

༡༡༩ ༡༡ ཏདང་ རྟ་དང་

༡༢༠ ༡༢ མདེ་པ་ མེད་པ་

༡༢༡ ༢ ཁམ་མོ་ ཕམ་མོ་

༡༢༢ ༢ ཏེ་དེ་ ཉིད་

༡༢༨ ༩ ་་་་་ཡོན་ ལས་གཡོན་

༡༢༩ ༦
ནངང་བོད་

མིན་

ནད་པ་ཁོད་

ཤི་ན

༡༣༠ ༡༣ བསྟོས་པའི་ བསྐོས་པའི་

༡༣༢ ༡༩ ཐད་དོ་ ཟད་དོ་

༡༣༣ ༥ དུསྤུལ་པ་ དུ་སྤྲུལ་པ་

༡༣༥ ༤ སོསམཔ་ སོས་པས་

༡༣༩ ༡༠ སོག་ཞགས་ སོག་ཆགས་

༡༤༠ ༡ ནག་ག་པ་ དགག་པ་

༡༤༡ ༨ ཐང་དུ་དྲང་བ་
ཐུང་ངུ་དྲི་ང་

བ་

༡༤༢ ༤ དེ་མི་ དེ་ནི་

༡༤༣ ༡༠ ན་སང་ ན་ཡང་

༡༤༥ ༡༠ བབན་པའི་ འབིན་པའི་

༡༥༡ ༥ སློམ་པོའ་ོ སྦོམ་པོའ་ོ

ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༡༥༢ ༡ སྐོོས་སོ་ སོས་སོ་

༡༥༢ ༡༡
ཕིམས་

གོགས་

ཁིམས་

གོགས་

༡༥༣ ༧ གནངན་ལེན་
གནས་ངན་

ལེན་

༡༥༣ ༩ ཉལ་ཤས་ ཉལ་ཤོམ་

༡༥༣ ༡༢ ཉེས་སས་ ཉེས་སྨས་

༡༥༣ ༡༢ བོནརི་ཀོ་བ་ དོན་མི་གོ་བ་

༡༥༣ ༡༥ སྟོན་མ་ སྟོན་ན་

༡༥༣ ༡༦
སོགས་

པརདུན་

སོགས་པ་

བདུན་

༡༥༤ ༡ ཁ་སྦུ་ ཁ་སྤུ་

༡༥༤ ༡༩ ལྷག་སར་ ལྷག་མར་

༡༥༦ ༥ ངེས་པ་ཟད་ དེས་ཕ་ཟད་

༡༥༨ ༡༡ སྲུ་ཁད་ སྲུ་ཁོད་

༡༦༢ ༡༢ ཉིད་ཅིས་ ཉིད་ཀིས་

༡༦༣ ༡༢ དེ་པ་ དེ་ལ་

༡༧༢ ༡༢ ལ་མང་ ལ་ཡང་

༡༧༥ ༦ ལྟག་མའི་ ལྷག་མའི་

༡༧༥ ༧ གུསདངལ་ ཡུལ་གང་ལ་

༡༧༥ ༡༦
བདག་བསད་

པ་

བདག་བསྐྲད་

པ་

༡༧༥ ༡༨ བླང་བ་པོའི་ གེང་བ་པོའི་

༡༧༥ ༡༩ འབིནཔཔོཇི་
འབིན་པ་

པོའི་

༡༧༦ ༡༥ ངེསབཅན་བི་
ངེས་པ་ཅན་

གི་
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མཆན་འགེལ་བཞི་དང་བསྡུར་ཏེ་ནོར་བཅོས་རྣམས་རེའུ་མིག་ཏུ་འགོད་པ།

ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༡༧༨ ༡༣ མིདའ་་འངི་་
མི་དབང་

བའི་

༡༧༩ ༣ སངཏུཅུ་ སང་ལྟུང་

༡༧༩ ༦ དེ་ན་དེ་ལྟར་ དོན་དེ་ལྟར་

༡༧༩ ༡༥ དེགོང་གི དགོང་ག་

༡༧༩ ༡༧ ཕེར་ཏེ་ ཁེར་ཏེ་

༡༨༢ ༡༠ འབལ་ཝ་ འབལ་ལོ་

༡༨༤ ༡༤ ཀོག་པོས་ གོག་པོས་

༡༨༥ ༡༥ ཕ་སོགས་ ལ་སོགས་

༡༨༦ ༡༠ སླངས་པ སངས་པ

༡༨༦ ༡༡ ཀིམ་གཅིག་ ཁིམ་གཅིག་

༡༩༣ ༡ མཚོན་མ་ མཚོན་པ་

༡༩༤ ༤ ན་སླད་བ ན་སད་པ་

༡༩༤ ༧ སོག་ཆབས་ སོག་ཆགས་

༡༩༤ ༨ གཉིས་ས་ གཉིས་ཀི་

༡༩༥ ༤
ལགར་

དསབེས་པའི་

ལ་གང་དེས་

བེལ་བའི་

༡༩༥ ༥ ཕིར་ཅིག་ ཁེར་ཅིག་

༡༩༦ ༡༥ འཕགས་ཕའ་
འཕགས་

པའི་

༡༩༧ ༡༢ ལྟུང་བ་་་ ལྟུང་བའི་

༡༩༨ ༥ ཆད་་་ལྡན་
ཚད་དང་

ལྡན་

༡༩༨ ༦ མན་ཆད་ ཡན་ཆད་

༢༠༠ ༡༤ སྤིད་བདག་ སྦྱིན་བདག་

༢༠༡ ༡༡ ཤེས་པ་་་་ ཤེས་པ་ནི་

༢༠༢ ༡༠ ཀི་རཏ་་་ ཀི་རིན་

ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༢༠༢ ༡༡ ཡངས་ཆུ་ ཡོངས་སུ་

༢༠༢ ༡༧ ཚིག་སྒས་ ཚིག་སྨས་

༢༠༧ ༡༥ ཆེད་ནི་ ཚད་ནི་

༢༠༩ ༡༦ ངདིར་ཡང་ འདིར་ཡང་

༢༡༢ ༢༠ སན་བོར་ སན་ཕོར་

༢༡༣ ༤ དེ་ས་ དེ་ལ་

༢༡༤ ༧ དཔལ་འབོར་
དཔལ་དང་

འབོར་

༢༢༡ ༡༢
དགེ་སློང་

གེས་

དགེ་སློང་

དེས་

༢༣༠ ༢༠ ཐོལ་པའི་ ཐོབ་པའི་

༢༣༨ ༩ བེད་པ་པོ་ བེད་པ་པོ་

༢༤༣ ༡༡ མཛའ་ངོ་ མཛའ་བོ་

༢༤༥ ༤
འགོ་མི་

གཅོད་

འཕོ་མི་

གཅོད་

༢༤༥ ༧ སན་ལག་ ཡན་ལག་

༢༤༥ ༡༢ ག་མོ་དང་ ཕ་མོ་དང་

༢༤༥ ༡༣ བལྡུང་བ་ འགྱུར་བ་

༢༤༥ ༡༤ བཐད་ན་ བཅད་ན་

༢༤༥ ༡༨ ན་སང་ ན་ཡང་

༢༤༦ ༤ ལྔོན་པོ་ སྔོན་པོ་

༢༤༦ ༤ ས་འོན་ ས་བོན་

༢༤༦ ༨ སེརྩ་གཤེར་ སེའུ་གཤེར་

༢༤༩ ༢ ཁུ་ཆེན་ ཁུ་ཚན་

༢༤༩ ༡༧ རུང་བགུ་ རུང་བ་དུ་

༢༥༢ ༡༦ འདི་གཞར་ལ་
འདིར་ཞར་

ལ་
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སེར་བེས་ཏེ་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་རྡོ་རེ།

ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༢༥༣ ༡༠ ཏེས་པ་ ཉེས་པ་

༢༥༧ ༡༥ སྟམ་དུ་ སྙམ་དུ་

༢༥༧ ༡༦ བརྟད་པ་ བརེད་པ་

༢༥༨ ༡༨ མཐོང་ངང་ མཐོང་བར་

༢༥༩ ༥ ཉི་ཚན་ ཉི་ཚེ་ན་

༢༥༩ ༡༩ ཕོན་བདག་ ཡོན་བདག་

༢༦༦ ༡༢
ཉལ་མལ་

འདུག་

ཉལ་ལམ་

འདུག་

༢༧༣ ༣ འདྲུས་ཤིང་ འདུས་ཤིང་

༢༨༢ ༣ ཐོས་ནས་ ཟོས་ནས་

༢༨༢ ༡༧
དགེ་སློང་ན་

དང་

དགེ་སློང་མ་

དང་

༢༨༢ ༡༨ ལགོན་དུ་ མགོན་དུ་

༢༨༧ ༡༤ མི་ཐད་དོ།། མ་ཟད་དོ།།

༢༨༩ ༡༨ རྩལ་ཞེས་ ཙམ་ཞེས་

༢༩༣ ༡ རིགས་སྟེ་ རེག་པ་སྟེ་

༣༠༡ ༧
དགེ་སློང་མ་

དང་

དགེ་སློབ་མ་

དང་

༣༠༥ ༦ ཟོ་ཞིལ་ ཟོ་ཞིག་

༣༠༦ ༡༠ ཤིང་གིང་མ་ ཤིང་གིའམ་

༣༡༨ ༡༠ དང་དང་ དག་དང་

༣༡༩ ༤ ཆུ་སོད་ ཆུ་སྣོད་

༣༢༥ ༨ སི་་མའབང་
གིབ་མ་

འབབ་

༣༢༦ ༡༡ བའོ་གེས་ བའོ་ཞེས་

༣༢༧ ༡༥ ཁི་་་་་ ཁིམ་ན་

ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༣༣༠ ༦
དྲལ་བའི་ཏེ་

འཁོར་

བལ་བའི་ཉེ་

འཁོར་

༣༣༠ ༡༧ ངདིའི་བེད་ འདིའི་བེད་

༣༣༠ ༡༧ དམང་གི་ དཔུང་གི་

༣༣༡ ༡༣ ལམགུརེ་ ལ་ཀུ་རེ་

༣༣༩ ༢ སྟན་ཅིག་ ལྷན་ཅིག་

༣༤༥ ༧ མི་བན་ མི་ཕན་

༣༤༥ ༡༢ སྐས་པ་ སྨས་པ་

༢༨༤ ༡༠ འགེལ་པས་ འགེལ་ལས་

༢༨༤ ༡༤ རྐངས་ རྐང་པ་

༢༨༤ ༡༧
བསལ་

སྙོམས་

བསོད་

སྙོམས་

༢༨༤ ༢༠
དགེ་གོང་མ་

དང་

དགེ་སློབ་མ་

དང་

༢༨༥ ༥ ཕུན་ཚབ་ ཕུན་ཚར་

༢༨༦ ༡༨ འདུགས་ འདུག་པ་

༢༨༩ ༢༠
ཀོ་ལྦགས་ཀི་

བཞི་

ཀོ་ལྤགས་ཀི་

གཞི་

༢༩༢ ༢༠ བཟང་ཁས་ བཟང་པོས་

༢༩༣ ༣ སས་དང་ སྔས་དང་

༢༩༤ ༡ བའི་གིར་ བའི་ཕིར་

༢༩༤ ༡༥ ཁོགསགཅིག་
ཕོགས་

གཅིག་

༢༩༦ ༡༡ རྒ་་བ་ རྒལ་བ་

རོང་བ་ བོང་བ་

༣༦༥ ༡༤ རྕེར་མོ་ རྩེད་མོ་
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མཆན་འགེལ་བཞི་དང་བསྡུར་ཏེ་ནོར་བཅོས་རྣམས་རེའུ་མིག་ཏུ་འགོད་པ།

ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༣༦༥ ༡༧
སགས་པའི་

རྐུ་

གགས་པའི་

ཆུ་

༣༦༦ ༡༠
སོགས་འཚ་

བ་

སོགས་པ་ཚ་

བ་

༣༧༡ ༥ བསན་པ་ བསྟན་པ་

༣༧༣ ༨ བཞི་་་མ་ བཞི་ཙམ་

༣༨༠ ༡༡ སོང་ཞིས་ སོང་ཞིག་

༣༨༠ ༡༩ གང་ཐག་ གང་ཟག་

༣༨༡ ༡ ལན་ ལ་ནི་

༣༨༡ ༦
དགེ་འདུན་

ཕིམ་

དགེ་འདུན་

གིས་

༣༨༡ ༡༤ འཅུ་བ་ནི་ འགྱུར་བ་ནི་

༣༨༢ ༤ བེད་ཙམ་དུ་ ཕེད་ཙམ་དུ་

༣༨༢ ༡༡
ཉེས་བབ་

བབྱུང་

ཉེས་བས་

འབྱུང་

༣༨༢ ༡༥
བེད་ཉིད་དེ་

བཐུང་ན་

ཕེད་ཉིད་དེ་

འཐུང་ན་

༣༨༢ ༡༦ འགྱུང་ངོ་ འབྱུང་ངོ་

༣༨༢ ༡༧ དྲི་རོ་མོད་ དྲི་རོ་ཡོད་

༣༨༢ ༡༩ སླང་པོ་རས་ སླར་བོར་བ་

༣༨༣ ༡ རྒུགསཔ་ ཞུགས་པ་

༣༨༣ ༩ ཁོང་དུ་ གོང་དུ་

༣༨༤ ༩ གེང་དུ་གྱུ་བ་ གོང་དུ་རྒྱུ་བ་

༣༨༤ ༡༥ སྦྱིན་པ་སོ་ སྦྱིན་པ་པོ་

༣༨༤ ༡༨ མམཆད་ མན་ཆད་

༣༨༥ ༡༡ བོསདངསུག་
ངོས་དང་

ཕུགས་

ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༣༨༥ ༡༣
ཉི་འཁོ་བ་

བུགས་

ཉེ་འཁོར་

ཕུགས་

༣༨༧ ༨
གསོད་་་་

བསམ་

གསོད་པའི་

བསམ་

༣༨༧ ༩ ཡིན་ས་ཕིར་
ཡིན་པའི་

ཕིར་

༣༨༧ ༩ སྙུང་མེད་ ལྟུང་མེད་

༣༨༧ ༡༦ ཁབ་འུབས་ ཁབ་ཤུབས་

༣༨༨ ༣ ཆབས་པར་ ཚངས་པར་

༣༨༨ ༥ ཅགས་པ་ འཆགས་པ་

༣༨༨ ༩ བགགས་པ་ འཆགས་པ་

༣༨༨ ༡༦ སོད་པ་ད་ནི་ ཡོད་པ་དེ་ནི་

༣༨༩ ༡ ཁྲུ་གང་ལ་ ཁྲུ་གང་ལས་

༣༨༩ ༢ འས་བསའོ་ ཉེས་བས་སོ་

༣༨༩ ༢ མབསྟན་ མལ་སྟན་

༣༨༩ ༦ ལུང་ཞུབངལ་
ལུང་ཞུ་བ་

ལས་

༣༨༩ ༩ ལ་གུ་ ཕ་གུ་

༣༨༩ ༡༥ འདི་ངི་ འདི་ནི་

༣༩༠ ༡ བེད་དུ་འབྱུང་
བེད་དུ་

འགྱུར་

༣༩༠ ༢ ཚར་ནི་ ཚད་ནི་

༣༩༡ ༦ ཞང་གིས་་་ ཞེང་གི་ཚད་

༣༩༢ ༣ འདེ་བར་ བདེ་བར་

༣༩༢ ༤
ལུང་དང་

འདྲེལ་

ལུས་དང་

འབེལ་

༣༩༢ ༧ ལྟུང་བེད་ ལྟུང་བེད་
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སེར་བེས་ཏེ་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་རྡོ་རེ།

ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༣༩༤ ༨ བས་ན་་་ བས་ན་ཡང་

༣༩༨ ༡ བརནི་ བ་བ་ནི་

༣༩༩ ༥ ཤམ་ཐབམ་ ཤམ་ཐབས་

༣༩༩ ༥ གྭ་ནི་ གྲྭ་ནི་

༤༠༡ ༨ ཡོད་འདི་ མདོ་འདི་

༤༠༣ ༡༠ གོས་་་་་་ གོས་ན་ཡང་

༤༠༣ ༡༣ འན་ལ་ ཟན་ལ་

༤༠༣ ༡༩ ངུ་མདའོའ་ོ དུ་མི་དབོའ་ོ

ཤོག ཕེང་། ནོར་བ། བཅོས་པ།

༤༠༤ ༧ གདིར་བསྡུས་
འདིར་

བསྡུས་

༤༠༤ ༧ ཞག་གིས་ དག་གིས་

༤༠༤ ༨ པོས་ཆད་ ངོས་ཆད་

༤༠༥ ༥ བཤད་བ་ངོར་
བཤད་པར་

རོ་

༤༠༦ ༢ རངལ་ རས་ལ་

༤༠༦ ༡༥ རྣམས་་་ རྣམས་ལ་
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ཐྲེངས་དང་པོའི་ཞུ་དག་པ།
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