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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་
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

གདམས་གཞུང་པའི་བཤད་སོལ་ལྟར་མཐའ་དག་པར་གསན་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་གདེང་ཐོབ་

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་



  ix  

ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བའི་རྣམ་ཐར།

བརེས་པས་རྨི་ལམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དུ་ཆོས་ཉན་པ་སོགས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་སྣ་ཚོགས་

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།༽



  x  

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་



  xi  

༸རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས།

རིག་གི་ལྟེ་གནས་བོད་ཀི་སན་རྩིས་ཁང་། ཕི་ལུགས་སན་ཁང་། ལག་ཤེས་སྒྱུ་རྩལ་གི་བཟོ་ལས་

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 །
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ཞུ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྲིང་རྡོ་རེ།

ཆོས་ཕོགས་ཀི་མཛད་པ། 

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་
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༸རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས།

དང་། འཛམ་གིང་འདིའི་འགོ་བ་ཡོངས་ཀི་ཞི་བདེ་གཙོ་བོ་འགོ་བ་མི་ལ་རག་ལས་པར་བརྟེན་དམ་

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་
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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་



  xliii  

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་བའི་སད་ཆ་བཞུགས་སོ། །

༼དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཀི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ།༽

༼ཕམ་པའི་སེ་འཆད་པ།༽
འདི་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་འོག་ནས་ཉམས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་གཉིས་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱོར་བ་ལ་ནི་ཉེས་

བས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཚིག་ཡན་ཆད་ནི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པའི་རྟེན་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་

པའོ། །སྔར་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་དུ་གསུངས་པ་མི་ཚངས་སྤོད་ལ་སོགས་པའི་ཕམ་པ་བཞི་པོ་དག་དགེ་

སློང་མ་རྣམས་ཀི་ཡང་ཕམ་པ་སྟེ་ཐུན་མོང་བ་དག་གོ །འོན་ཀང་དགེ་སློང་རང་གིས་རང་ལ་མི་ཚངས་པར་སྤད་ན་

ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །༸གང་བས་ན་རེག་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕོའི་རེག་པའོ་ཞེས་གཞུང་འོག་ནས་འབྱུང་བས་

དགེ་སློང་མས་ཕོའི་རེག་པ་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་བའོ། །གང་གིས་རེག་ཅེ་ན། དགེ་སློང་མ་

རང་གི་མིག་གི་གནས་མན་ཆད་ནས་པུས་མོའི་ལྷ་ང་ཡན་ཆད་ཀི་བར་གིས་སྐྱེས་པ་ལ་རེག་ན་ཕམ་པར་

འགྱུར་བས་སོ། །ཅི་ཞིག་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་ཞེ་ན། རེག་པ་བདག་གིར་བེད་ནའོ། །ཡུལ་གང་གིས་རེག་པ་

ལ་ཞེ་ན། ཕོའི་རེག་པ་བདག་གིར་བེད་ནའོ། །བསམ་པ་གང་གིས་ཞེ་ན། སྐྱེས་པ་ལ་ཆགས་སེམས་མེད་ཀང་རུང་

སྟེ་དགེ་སློང་མས་འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་བསམ་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །ཕོའི་རེག་པ་བདག་གིར་བེད་ན་

ཕམ་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མས་རང་གི་མིག་ནས་པུས་མོའི་བར་ལས་ཡན་ལག་གཞན་དཔྲལ་བའམ་རྐང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའི་མཐེ་བོ་ལ་སོགས་གིས་སྐྱེས་པ་ལ་རེག་ན་ནི་སོམ་པོ་འོ། །དགེ་སློང་མས་འདོད་ཆགས་ཀིས་འཁིག་པའི་

བསམ་པ་ལས་སེམས་གཞན་གིས་ཕོའི་རེག་པ་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་ནི་ན་སད་སོམ་པོར་འགྱུར་བ་ཉིད་

དོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་མས་སེམས་གཞན་གིས་སྐྱེས་པ་ལ་རེག་པ་དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐྱེས་པ་ཕོའི་ཆགས་པའི་སེམས་ཡོད་པ་དེ་སྐྱེས་པ་འདི་བདག་ལ་ཆགས་སོ་སྙམ་དུ་དགེ་སློང་མ་དེས་ཤེས་

པ་ན་ལྟུང་བ་ན་སད་པའོ། །འདིར་སྐྱེས་པའི་འདོད་ཆགས་ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེའི་ཚེ་སྐྱེས་པ་ལ་

ཡང་ཆགས་སེམས་མེད་དམ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་དགེ་སློང་མས་ཤེས་པ་མེད་ན་ནི་ན་སད་པ་དེ་ལས་ཀང་ན་སད་

པ་སྟེ་ཉེས་བས་འབྱུང་ངོ༌། །རེག་ཀང་བདག་གིར་མི་བེད་དང་དུ་མི་ལེན་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་

འདིར་གཏོགས་པའི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གཞན་ཡིན་ན་བིས་པ་ལ་ཡང་རེག་པར་མི་བའོ་ཞེས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་

དེའི་ཉེས་བས་ནི་ཡོད་དོ་<<ཊིཀ་>>དགེ་སློང་མ་རང་གི་བུ་ལ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་རེག་

པ་ལ་ནི་སྐྱོན་ཆགས་པ་མེད་དོ། །རང་གི་བུ་ལས་གཞན་ཡིན་ན་བིས་པ་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་དགེ་

སློང་མ་དགེ་བའམ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་ཀང་རེག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་མས་སྐྱེས་པ་

ལ་རེག་པ་དང་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་ལུས་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཕ་

རོལ་པོ་དེ་འཁིག་པ་བསྟེན་པ་དང༌། དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པ་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་དང་ཁིམ་པའི་རྣར་བཤུབ་ཅིང་སྨ་བ་

ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་ཚིག་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཚིག་དེ་དང་ལྡན་པའི་དོན་གོ་བར་ནུས་པ་སྟེ་

དོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་མཐུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ཕོ་ནི་ལྟུང་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་བེད་པའི་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མཐུ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕོ་ནི་ན་སད་བེད་པ་ཉིད་དོ་<<ཊིཀ་>>རེག་

པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བའོ། །     ། །

༈ གང་བས་ན་ལུས་བཀན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མས་ལུས་བཀན་པ་ལའོ། །ལུས་

བཀན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཉལ་བའོ་<<ཊིཀ་>>དགེ་སློང་མ་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན། ཆགས་པར་གྱུར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པས་ལུས་བཀན་ནའོ་ཟླ་ཇི་ལྟ་བུའི་ཕིར་ལུས་བཀན་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་འཁིག་པ་བསྟེན་

པའི་ཕིར་དགེ་སློང་མའི་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པའི་སྐྱེས་པ་ཆགས་པའི་ཕིར་ལུས་བཀན་ན་ཕམ་

པར་འགྱུར་རོ། །འཁིག་པ་བསྟེན་པའི་ཕིར་ཉེ་བར་གནས་པའི་སྐྱེས་པ་དེས་དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་སྤད་དུ་རུང་བ་

ཉིད་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་བའོ། །ལུང་ལས་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་བགོད་དུ་རུང་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཕོགས་སུ་ལུས་བཀན་

ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་མ་ཆགས་པར་གྱུར་པས་སྐྱེས་པ་ཆགས་པར་གྱུར་

པ་དང་ལྷན་ཅིག་གཞོག་སྟེགས་བེད་ན་སོམ་པོ་འོ། །གཞོག་སྟེགས་ནི་ཧ་ཅང་བརྟད་པར་མི་འཇུག་

ཅིང་བཙུན་སྤུ་མ་ཉམས་པར་ཀུན་ཏུ་རྩེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་སོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་པས་གཞོག་

སྟེགས་ནི་ཆགས་སེམས་ཆུང་ངུ་ལས་གྱུར་པའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཏེ་དགེ་སློང་མས་སྐྱེས་པ་དང་ཀུན་ཏུ་རྩེ་བ་

ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀིས་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བེད་པ་དང་ངག་གིས་འཁིག་ཚིག་སྨ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཆགས་

སེམས་འབིང་ལས་གྱུར་པ་འཕར་གཡེང་ངོ༌། །བེད་ན་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །

འཕར་གཡེང་ནི་ཤིན་ཏུ་བརྟད་པར་འཇུག་ཅིང་ཧྲལ་བག་ཙམ་བེད་པའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་འཕར་གཡེང་ནི་ཆགས་

སེམས་འབིང་ལས་གྱུར་པའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཏེ་དགེ་སློང་མས་སྐྱེས་པ་དང་ཀུན་ཏུ་རྩེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་

ཀིས་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བེད་པ་དང་ངག་གིས་འཁིག་ཚིག་སྨ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཆགས་སེམས་ཆེན་པོ་ལས་

གྱུར་པ་ཙབ་ཧྲལ་ལོ། །བེད་ན་སོམ་པོར་འགྱུར་བའོ། །ཙབ་ཧྲལ་ནི་བཙུན་སྤུ་ཉམས་ཤིང་འཁིག་པ་བརྟེན་པའི་

ཕིར་གཞོལ་བ་ངོ་ཚ་མེད་པར་ཞུགས་ཤིང་ཟེ་ལངས་པར་གྱུར་ནས་མགོ་འདར་བ་དང་ཚིགས་འགུལ་བ་དང་ཚིག་

འཁྲུལ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་གི་ལས་སོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་པས་ཆགས་སེམས་ཆེན་པོ་ལས་གྱུར་པའི་

ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་བེད་པའོ། །སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཆེ་གེ་མོར་ཤོག་ཅེས་དེ་ལས་དུས་མལ་ཚིག་གིས་

མནོས་ན་ཡང་ངོ༌། །སོམ་པོ་འོ། །བརའོ། །བེད་པ་མནོས་ན་སོམ་པོ། བར་ཞེས་བ་བ་ནི་དུས་ཚོད་ཀི་བར་སྟེ་

ཁོ་བོ་སྔ་དྲོ་སྟ་གོན་བེད་དེ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དུས་ཚོད་ཀི་བར་དུས་འདེབས་པར་བེད་པ་ཁོ་མོ་ཡང་སྟ་གོན་བེད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དོ་ཞེས་ཚིག་གིས་མནོས་ན་སོམ་པོ་འོ། །མཚན་མའོ། །བེད་པ་མནོས་ན་སོམ་པོ། མཚན་མ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆ་

ལུགས་ཀི་མཚན་མ་སྟེ་ཁོ་བོ་གོས་འདི་ལྟ་བུ་གོན་པ་ཁོད་ཀིས་མཐོང་ན་སྟ་གོན་གིས་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་

མཚན་མ་བེད་པ་མནོས་ན་སོམ་པོ་འོ། །སྐྱེས་པ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་དེའི་དགེ་སློང་མའི་གན་དུ་ཚུར་ལ་འོང་བ་

དང༌། སྐྱེས་པ་དེ་དུས་མལ་བཏབ་པའི་གནས་སུ་ཕར་ལ་འགོ་བའི་འཇུག་པ་དགེ་སློང་མས་བདག་གིར་

བེད་ན་སོམ་པོ་འོ། །སྐྱེས་པ་ཕས་འོངས་པ་དང་གུད་དུ་འགོ་བ་ལ་མི་ཚངས་པར་སྤད་འདོད་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་

མས་བ་ར་བེད་ཅིང་བལྟ་ཞིང་རྟགས་ནའང་སོམ་པོ་འོ། །ལུས་བཀན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བའོ། །   ། །

༈ དགེ་སློང་མས་གང་བས་ན་འཆབ་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མའི་ཕམ་

པར་འགྱུར་བ་བརྒྱད་པོ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་བྱུང་བར་ངེས་པར་ཤེས་སམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བཞིན་དུ་འཆབ་

པ་ལའོ། །སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གཏམ་གི་གཞི་ལས་སོ་ཊིཀ་ལས་མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་ན་སད་དོ་

ཞེས་པས་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་འོ། །འཆབ་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བའོ། །     ། །

༈ དགེ་སློང་མས་ཅི་ཞིག་བས་ན་བཟློག་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གེ་སྐྱེས་ལྟ་བུ་དེ་དགེ་

སློང་གི་དགེ་འདུན་གིས་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་བར་བའོ་ཞེས་

བཟོད་པ་གསོལ་བར་ངེས་པ་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་ཀང་དེ་ལ་ཕག་བ་བའི་འོས་མ་ཡིན་

པའི་སོམ་པ་བིན་པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་དགེ་སློང་མས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་ཤེས་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་

དེ་བཟོད་པ་གསོལ་བར་བེད་པ་དེ་ལས་བཟོད་གསོལ་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་དགེ་སློང་མས་བཟློག་པ་ཉིད་

བཞམས་བསོ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསོ་བ་བས་ཀང་མི་གཏོང་ན་དགེ་སློང་མ་དེ་ཕམ་པར་འགྱུར་

བའོ། །དཔེར་ན་དགེ་འདུན་གི་དབེན་ལ་བརྟུལ་ཏེ་རྩོལ་བ་མི་གཏོང་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་སྔར་བཤད་པ་

ཉིད་དང་འདྲ་སྟེ་བཟློག་པའི་ཕམ་པ་འདི་བསྐྱེད་པ་ལ་ཡང་བཞམས་བསོ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསོ་བ་

ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ཤིང་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་རོགས་པ་ཉིད་དང་དེའི་སྔ་རོལ་ཏུ་སོམ་པོ་དང་ཉེས་བས་སྐྱེད་པའི་ཚུལ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཡང་དབེན་བེད་པའི་སྐབས་དང་འདྲའོ་ཞེས་པའོ། །དགེ་སློང་མའི་བཟློག་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་

བའོ། །དགེ་སློང་མའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། །

༼ལྷག་མའི་སེ་འཆད་པ།༽

༈ དགེ་སློང་མས་སྨན་བེད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་སྐྱེད་པའོ། །སྔར་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་དུ་སྨན་

གི་སྐབས་ཀི་གཞུང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དགེ་སློང་མའི་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནོ་གསུང༌། དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་

མ་གཞན་ལ་ཁེད་ཉིད་བབས་ཏེ་ཁིམ་པ་མོ་བས་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་ཁིམ་པ་མོ་ཉིད་ཀི་བསྔགས་པ་

བརོད་ན་སོམ་པོ་འོ། །དགེ་སློང་མ་དག་ལ་ཡང་དེའི་རེས་སུ་འབང་བས་སོམ་པོར་འགྱུར་བར་ཤེས་པར་

བའོ། །དགེ་སློང་མས་བུད་མེད་གཞན་སད་འཚོང་མ་ཉིད་དུ་རང་གི་ཁིམ་ན་གནས་པ་དག་<<ཊིཀ་

>>གི་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མས་བན་མོ་ཟོང་གི་ཆེད་ཉིད་

དུ་སད་གར་གཏོང་ངམ་ཡུལ་གཞན་དུ་གཏོང་ཤ་མི་གསུང་བ་ནི་གཞན་སད་འཚོང་མ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་

ལས་ལུང་གི་གེང་གཞི་ཐ་དད་ཀང་དོན་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་དོན་འདྲ་བས་འདི་ཡང་

སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །མདོ་གསུམ་པོ་དེ་ནི་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་གསུངས་པ་སྐབས་འདིར་བསྡུས་ཏེ་ཊིཀ་ལས་སྨན་

བེད་པ་དང་རིགས་མཐུན་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་འདིར་གསུངས་སོ་ཞེས་སོ། །སྨན་བེད་པའི་དགེ་འདུན་

ལྷག་མའོ། །    ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་གཞི་མེད་པར་སྐུར་བ་འདེབས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་སྐྱེད་པའོ། །དགེ་སློང་མས་

བག་ཙམ་མོ། །གིས་སྐུར་བ་འདེབས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འདི་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་

སྔར་དགེ་སློང་གི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དག་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་ཡང་ཡིན་<<ཊིཀ་>>དགེ་སློང་གིས་ཆོས་

གོས་འཕོག་པ་དང་དགེ་སློང་གིས་སྐྱོན་ནས་སྨ་བ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་རོགས་པར་སྐྱེད་པ་ལ་ཕོ་ཡན་

ལག་ཏུ་དགོས་པ་ཉིད་ལ་ནི་སྐབས་འདིར་མོ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་ཉིད་དོ། །འདི་ནི་མཚན་མཐུན་ཡན་ལག་

ཏུ་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤིར་བསྟན་ནོ། །ཁྲུར་འཇུག་པ་དང་ལེན་པ་དང་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་ལ་སོགས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་རོགས་པར་སྐྱེད་པ་ལ་མོ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་དེ་ལ་ནི་སྐབས་འདིར་ཕོ་ཡན་ལག་ཏུ་

དགོས་པ་ཉིད་དོ། །འདི་ནི་མཚན་མི་མཐུན་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤིར་བསྟན་པའོ། །གཞི་མེད་

པ་དང༌། བག་ཙམ་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་གཉིས་སོ། །     ། །

༈ དགེ་སློང་མས་སྐྱེས་པ་དང་འཁིག་པ་དང་འབེལ་པའི་ག་ཅི་ཡང་རུང་བ་བདག་གིར་བེད་པ་

ལེན་པར་བེད་པ་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །བདག་གིར་བེད་པ་ནི་ལེན་པར་བེད་པའོ་ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་

སོ། །དགེ་སློང་མ་ཇི་ལྟ་བུས་བདག་གིར་བེད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་འཁིག་པའི་འདོད་

ཆགས་ཀིས་ཆགས་པར་གྱུར་པས་སོ། །བདག་གིར་བེད་ནའོ་༸ཡུལ་གང་ལས་བདག་གིར་བེད་ན་དགེ་

འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐྱེས་པ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་ལས་སོ། །དགེ་སློང་མ་ཆགས་པར་

མ་གྱུར་པས་སྐྱེས་པ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་ལས་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་ནི་སོམ་པོ་འོ། །སྐྱེས་པ་ཆགས་

པར་མ་གྱུར་པ་ལས་དགེ་སློང་མ་ཆགས་པར་མ་གྱུར་པས་ཅི་ཡང་རུང་བ་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་<<ཊིཀ་

>>ནི་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་མ་མ་ཆགས་པས་སྐྱེས་པ་མ་ཆགས་པ་ལས་ནི་ཉེས་བས་ཞེས་ལུང་མ་རྣམ་

ལས་སོ། །ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་གཞན་ལ་འདི་སྐད་སྨས་ཏེ་དགེ་སློང་མ་རང་ཉིད་ཆགས་པར་མ་གྱུར་

པས་ཞེས་བ་བ་ནི་འདིར་འདོད་ཆགས་མངོན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་བའི་དག་བཅོམ་ལྟ་བུ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་

ཉིད་ལ་ནི་མི་བའོ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་ལས་འཁིག་པ་དང་འབེལ་བའི་ག་ཅི་ཡང་རུང་བ་བདག་གིར་

བེད་པ་ལེན་པར་བེད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་དགེ་སློང་མ་གཞན་ལ་གོ་བར་བེད་པ་ལ་

དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་དུ་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་དུ་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འདིའི་འོག་མ་མཚན་འབལ་ཉིན་འབལ་ལམ་

འཇུག་ཆུ་རྒལ་དང༌བཞི་པོ་དག་ལ་ནི་ཁིམས་གོགས་དགེ་སློང་མ་གཞན་མེད་པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་དགེ་

སློབ་མའང་མེད་ཅིང་དགེ་ཚུལ་མའང་མེད་པར་རང་རང་གིས་སྦྱོར་བ་བས་པ་དེས་མཐར་ཐུག་ན་རང་རང་གི་དགེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །འོག་མ་བཞི་པོ་དག་ལ་ཁིམས་གོགས་དགེ་སློབ་མ་ཉིད་ནི་ཁིམས་གོགས་དགེ་

སློང་མའི་སུམ་ཆ་དང་བལ་བ་སྟེ་སུམ་གཉིས་བསྒྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཁིམས་གོགས་དགེ་སློབ་མ་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགེ་སློང་མས་མཚན་མོ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པ་འོག་མ་བཞི་པོ་བས་ན་ཡང་ལྷག་མ་དང་སོམ་པོར་མི་

འགྱུར་གི་མཐར་ཐུག་ལ་ཉེས་བས་དང་སྦྱོར་བ་ལ་ཉེས་བས་ཕ་མོར་འགྱུར་རོ། །འོག་མ་བཞི་པོ་དག་ལ་ཁིམས་གོགས་

དགེ་ཚུལ་མ་ནི་ཁིམས་གོགས་དགེ་སློང་མའི་སུམ་ཆའོ། །སྒྲུབ་ཅིང་སུམ་གཉིས་དང་བལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན་ཁིམས་གོགས་དགེ་ཚུལ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགེ་སློང་མས་མཚན་མོ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པ་འོག་མ་བཞི་པོ་བས་ན་

ཡང་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་གི་མཐར་ཐུག་སོམ་པོ་དང་སྦྱོར་བ་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མས་

དགེ་སློང་མ་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཚན་མོ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་བེད་པ་ན་བདག་ཉིད་ཁིམས་ཟླ་དང་

འབལ་བར་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཁིམས་ཟླ་དང་བལ་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །མཚན་མོ་འབལ་བ་

དང་ཉིན་མོ་འབལ་བ་དང་ལམ་དུ་འཇུག་པ་དང་ཆུ་རྒལ་བར་བེད་པ་ནི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་བར་ཆད་དམ་སོག་དང་

ཚངས་པར་སྤོད་པའི་བར་ཆད་བྱུང་བའི་དབང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ངོ༌། །ཁིམས་ཟླ་དང་བལ་བ་ལ་ཉེས་པ་

མེད་དོ། །མཚན་མོ་དང་ཉིན་མོ་དུས་དང་འབེལ་བ་མཚན་མོ་འབལ་བ་དང་ཉིན་མོ་འབལ་བ་གཉིས་ལ་རང་

རང་གི་མཐའ་མཚན་མོ་མཐའི་སྐད་ཅིག་དང་ཉིན་མོ་མཐའི་སྐད་ཅིག་ཉིད་ཀི་མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་རང་རང་གི་

སྦྱོར་བ་ཉིད་དོ། །དེས་ན་མཚན་མོ་འབལ་བ་ལ་ནི་མཚན་མོ་མཐའི་སྐད་ཅིག་གི་མདུན་རོལ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་སོམ་

པོར་འགྱུར་ལ་ཉིན་མོ་འབལ་བ་ལ་ནི་ཉིན་མོ་མཐའི་སྐད་ཅིག་གི་མདུན་རོལ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །མཚན་

མོའི་མཐའ་ནི་སྔར་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །ཉིན་མོའི་མཐའ་ནི་གང་ཞེ་ན། ཉི་མ་ནུབ་པའི་མཐའ་ནུབ་ཕོགས་ཀི་འོད་

དམར་པོ་ནུབ་ཀའི་མཐའ་ནི་ཉིན་མོའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །འོག་མ་བཞི་པོ་དག་ལ་ནི་དགེ་སློང་མ་མེད་པར་རོ་

ཞེས་གསུངས་པས་ཁིམས་ཟླ་དགེ་སློང་མ་གཞན་མེད་པར་དུས་ཀི་བེ་བག་མཚན་མོ་གནས་ཀི་བེ་བག་དབར་

ཁང་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་ཁིམས་ཟླ་དགེ་སློང་མ་གཞན་རྣམས་གང་ན་འདུག་པའི་གནས་དེ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་

པ་དེར་དགེ་སློང་མ་རང་གཅིག་པུ་གནས་ཏེ་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །ཁིམས་ཟླ་དགེ་སློང་མ་གཞན་



  8  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མེད་ཀང་དགེ་སློབ་མའམ་དགེ་ཚུལ་མ་ཡོད་ན་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་བས་དངོས་གཞི་སྐྱེད་པ་ལ་ནི་ཆོས་འདི་པའི་རབ་

བྱུང་མོ་གཞན་མེད་པར་རོ། །མཚན་མོ་འབལ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། །

༈ འོག་མ་བཞི་པོ་ལ་ནི་དགེ་སློང་མ་མེད་པར་རོ་ཞེས་གསུངས་པས་ཁིམས་ཟླ་དགེ་སློང་མ་གཞན་མེད་

པར་ཉིན་མོ་འོ། །དབར་ཁང་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་ནའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ཁིམས་ཟླ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མོ་གཞན་

མེད་པར་ཉིན་མོ་དབར་ཁང་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་ན་ཉིན་མོའི་མཐའ་ལས་འདས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །དགེ་སློང་མ་

གཅིག་པུ་ཉིན་མོ་འགོ་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་གཅིག་པུ་ཉེ་དུའི་ཁིམ་དུ་

ཟན་གི་ཕིར་དུས་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། ལོ་ཉེས་བྱུང་བའི་ཚེ་དེའི་ཚེ་གནང་བ་མ་ཐོབ་པའི་དགེ་སློང་

མས་ཀང་གཅིག་པུར་འགོར་རུང་ངམ་ཞེ་ན། ཉེ་དུ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་འབེལ་བའི་ཉེ་བར་སྤོད་

པ་དེའི་གནང་བ་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལས་ཐོབ་ན་འགོ་བར་བའོ། །ལོ་ཉེས་བྱུང་བའི་ཚེ་ཉེ་དུ་

རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཉེ་བར་སྤོད་པའི་གནང་བ་དེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་པར་བའོ། །ཉིན་མོ་

འབལ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ འོག་མ་བཞི་པོ་དག་ལ་ནི་དགེ་སློང་མ་མེད་པར་རོ་ཞེས་གསུངས་པས་ཁིམས་ཟླ་དགེ་སློང་མ་གཞན་

མེད་པར་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་རྒྱང་གགས་རེ་རེའི་མཐར་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རེ་རེའོ། །རྒྱང་གགས་ཕེད་ཕེད་

དུ་ནི་སོམ་པོ་རེ་རེར་འགྱུར་རོ། །གཅིག་པུ་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ འོག་མ་བཞི་པོ་དག་ལ་ནི་དགེ་སློང་མ་མེད་པར་རོ་ཞེས་གསུངས་པས་ཁིམས་ཟླ་དགེ་སློང་མ་གཞན་

མེད་པར་དགེ་སློང་མས་ལག་རྐལ་ལས་གཞན་གྲུ་ལ་སོགས་པས་ཆུ་ཀླུང་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་རྒལ་བ་ལ་དགེ་

འདུན་ལྷག་མའོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཞེས་སོས་པ་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་ལག་རྐལ་དག་གིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་ནའོ་ཞེས་འོག་

ནས་འབྱུང་བའི་ཕིར་འདིར་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་མ་ཕིན་ཀང་རྒྱུན་ཕོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕོགས་སུ་འགོ་ན་ཡང་དངོས་

གཞིར་འགྱུར་ཏེ་གྲུ་ལ་སོགས་པའི་བཞོན་པས་རྒྱུན་ཕོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕོགས་སུ་འགོ་ན་གྲུ་ཚུགས་ཙམ་

ལས་འདས་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་<<ཊིཀ་>>རོ། །དགེ་སློང་མ་གཅིག་པུ་ལག་པ་གཉིས་ཀི་ལག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རྐལ་དག་གིས་ཆུ་ཀླུང་རྒལ་བ་ལ་ནི་དེའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཁོ་ན་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་སྐྱེད་པའོ། །དགེ་

སློང་མ་གཅིག་པུ་ལག་རྐལ་དག་གིས་ཆུ་ཀླུང་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོ་

འོ། །ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས། རྩང་ལག་དང་ཆུ་ཕན་རྒལ་བར་བེད་ན་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཡུར་ཆུ་རྒལ་

བར་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུར་ཕན་མཆོངས་པས་རྒལ་བར་ནུས་པ་སྟེ་དགེ་སློང་མ་གཅིག་

པུས་ཡུར་ཕན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་ན་ནི་ཉེས་བས་སོ། །གཅིག་པུ་ཆུ་རྒལ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་

མའོ། །   ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་བུད་མེད་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །བུད་མེད་གང་རབ་ཏུ་འབིན་ན་

ཞེ་ན། ལུང་ལས་བུད་མེད་དེ་གསད་པའི་ཕིར་དམག་མི་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིད་མཐུན་པས་བུད་མེད་དེའི་

བདག་པོས་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་ཁིམ་ཐབས་ཀིས་1སངས་པ་ཕ་མས་ཡོངས་སུ་བཏང་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་

བྱུང་༸བུད་མེད་བསད་པར་རྒྱལ་པོས་རེས་སུ་གནང་བའོ། །ཚོགས་པ་ཡིད་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་པོ་དེ་དག་ཅི་ཞིག་གི་ཕིར་ཞེ་ན། བུད་མེད་དེ་གསད་པའི་ཕིར་རོ། །ཚོགས་པ་ཡིད་མཐུན་བདག་པོས་

ཡོངས་སུ་བཏང་བ་རྒྱལ་པོས་རེས་སུ་གནང་བའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །སྦྱོར་བ་བེད་པ་པོ་གང་གིས་རབ་ཏུ་འབིན་ན་

ཞེ་ན། མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་སོ། །འདིར་དེ་ལ་སྦྱོར་བའི་དགེ་སློང་མ་གཞན་ལ་ནི་ཉེས་

བས་<<ཊིཀ་>>སོ། །མཁན་མོའི་འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན། བུད་མེད་དེ་གསད་པའི་ཕིར་ཚོགས་པ་ཡིད་མཐུན་

པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལྡན་ཡིན་པ་དེ་མཁན་མོ་དེས་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་ཏེ་ཡིད་གཉིས་སམ་ངེས་པའི་འདུ་

ཤེས་ཀིས་ཊིཀ་ལས་འདུ་ཤེས་གཙོའོ་ཞེས་སོ། །རབ་ཏུ་འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །    ། ། 

༈ ནོར་བདག་ཤི་བ་དེའི་རིགས་བརྒྱུད་མ་ལུས་པའི་ནོར་དགེ་སློང་མ་རང་གིས་ལེན་པ་ལ་དགེ་

འདུན་ལྷག་མའོ། །དེད་པའི་ཚེ་དུས་ཁོ་ན་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིར་འགྱུར་གི་ཐོབ་པའི་དུས་འབབ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་

1  ཀིས། <<མཆན་བཞི་>>       ཀི། <<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དོ། །རིགས་བརྒྱུད་ཡོད་པ་ལ་སོམ་པོ་འོ་གཞན་ལེན་དུ་བཅུག་ན་ཡང་སོམ་<<ཊིཀ་>>པོ་འོ། །དེའི་དམིགས་

བསལ་ནི་དགེ་འདུན་གིས་ཐོབ་པའི་ཤི་བའི་ནོར་ལེན་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་

ན། གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་དབང་བ་དེ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ན་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །གལ་ཏེ་ཚེགས་དང་བཅས་ཏེ་

རང་གི་དོན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་ལེན་ན་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་<<ཊིཀ་>>མའོ། །ཤི་བའི་ནོར་ལེན་པའི་

དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་ལས་ཀིས་ཆད་པ་བཅད་པའི་དགེ་སློང་མ་ལ་དེ་ལྟར་ཤེས་བཞིན་དུ་

མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུའམ་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ཡང་རུང་སྟེ་ཆད་པ་གཅོད་པར་བེད་པའི་དགེ་འདུན་མ་

རྣམས་མ་ཚོགས་པར་ཐུག་ཐུབ་ཏུ་<<ཊིཀ་>>བཟོད་པ་གསོལ་ཏུ་འཇུག་པ་ཅིང་དེ་ལས་བཟོད་པ་ལེན་

པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །བཟོད་པ་གསོལ་དུ་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་

ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་སངས་རྒྱས་གཏོང་ངོ་ཞེས་ཆོས་གཏོང་ངོ་དགེ་འདུན་གཏོང་ངོ་ཤཱཀའི་

བུའི་དགེ་སྦྱོང་འདི་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀི་དགེ་སྦྱོང་གཞན་

དག་ཀང་ཡོད་ཀིས་མུ་སྟེགས་ཀི་དགེ་སྦྱོང༌དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་<<ལུང་>>ཚངས་པར་སྤད་པ་

ཉིད་སྤོད་དོ། །ཞེས་བ་བའི་ཚིག་དེ་ལ་ཞུགས་པ་བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་བ་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་

མའོ། །ཇི་ལྟར་མི་གཏོང་ཞེ་ན། དཔེར་ན་དགེ་འདུན་གི་དབེན་ལ་ཞུགས་པ་ལྟར་རོ་དགེ་སློང་མ་

དཀོན་མཆོག་གཏོང་བ་ལ་ཡང་བཞམས་བསོ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་

མར་འགྱུར་རོ་དེའི་སྔ་རོལ་ཏུ་སོམ་པོ་དང་ཉེས་བས་སྐྱེད་པའི་ཚུལ་ཡང་དབེན་བེད་པའི་སྐབས་དང་འདྲའོ་ཞེས་

པའོ། །སོང་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འདིའི་འོག་མ་དག་ལ་ཡང་ངོ༌། །དགེ་འདུན་གི་དབེན་ལ་ཞུགས་པ་ལྟར་

རོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་བཞམས་བསོ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་ནའོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་

མ་བཞིན་ནོ། །སོང་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༈ དགེ་སློང་མ་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཕིར་བཟློག་པ་ན་དགེ་སློང་མ་རྣམས་

ལ་འདི་ནི་དགེ་སློང་མ་ཁ་ཅིག་འདུན་པས་འགོ་འོ་ཞེ་སང་གིས་འགོ་འོ་གཏི་མུག་གིས་འགོ་འོ་འཇིགས་པས་འགོ་

སྟེ། འདི་ལྟར་དགེ་སློང་མ་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་བཟློག་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་མ་བཟློག་གོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། འདུན་པ་ལ་སོགས་

ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་འཇིགས་པས་འགོ་བ་ཉིད་དུ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་རེས་སུ་སྦྱོར་བ་ལའོ། །དགེ་

སློང་མ་རྣམས་ཀིས་བཞམས་བསོ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསོ་ཡང་མི་གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་

རོ། །དོན་གང་ལ་འདུན་པ་ལ་སོགས་པས་འགོ་བ་ཉིད་དུ་རེས་སུ་སྦྱོར་བ་མི་གཏོང་བ་ལ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་

རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་འཐབ་ཀོལ་ནི་ཚིག་རྩུབ་པོ་སྨ་བ་དང་ཕིར་སྨ་བ་དང་མཚང་འབྲུ་བ་

དང༌། འཇམ་རྩུབ་གང་ཡང་རུང་བའི ་ཚིག་གིས་ཅོ ་འདྲི ་བའོ། །རྩོད་པ་འཁོན་དུ་འཛིན་ཅིང་གནས་

པའོ། །དང་། འགེད་པ་ནི་ཤགས་འགེད་པའོ་བཟློག་པ་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་དང་བུད་མེད་བསྟེན་པ་དང་བུད་

མེད་བསྟེན་དུ་འཇུག་པ་སྟེ་གསུམ་པོ་ཁོད་འཐབ་ཀོལ་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་

ཀིས་བཟློག་པ་ལའོ། །དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་འདུན་པ་ལ་སོགས་པས་འགོ་བ་ཉིད་དུ་རེས་སུ་སྦྱོར་བ་ལའོ་ཞེས་སྔ་

མར་སྦྱར་རོ་འཐབ་ཀོལ་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་སེ་ཞིང་གནས་རྩེ་ཞིང་གནས་པ་ལའོ། །དགེ་སློང་མ་རྣམས་

ཀིས་བཞམས་བསོ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསོ་ཡང་མི་གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །སུ་དང་སེ་

ཞིང་གནས་པ་ལ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་གཞན་དང་ངོ༌། །ལྷན་ཅིག་སེ་ཞིང་གནས་པ་ལའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་

རོ། །དགེ་སློང་མ་དང་ཞེས་གེང་གཞིའི་དབང་གིས་གསུངས་པར་ཟད་ཀི་ཁིམ་པ་མོ་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་མོ་དང་དགེ་

ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སེ་ཞིང་གནས་པ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀས་

བཤད་པ་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་མདོ་རྩ་བའི་སྐབས་འདི་ཉིད་ཀི་རོགས་ཚིག་དང་དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པ་ལས་

ཀང་དོན་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་སེ་ཞིང་གནས་པ་ལ་ཞེ་ན། གཞོག་སྟེགས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མཐོ་འཚམ་པ་དང༌། འཕར་གཡེང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་རྩེ་བ་དགེ་སློང་མས་བུད་མེད་ལ་ཀུན་ཏུ་རྩེ་

བའོ། །དང་། རྩབ་ཧྲལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཅ་ཅོ་འདོན་པ་དག་གིས་སེ་ཞིང་གནས་པ་ལའོ་ཞེས་

སོ། །བུད་མེད་དང་བསྟེན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་གཞན་དག་ལ་ཁེད་གཉིས་སེ་ཞིང་གནས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་དགེ་སློང་མ་

བུད་མེད་དང་སེ ་ཞིང་གནས་པ་སྟེ་རྩེ ་ཞིང་གནས་པ་དེ ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་

ལའོ། །དགེ་འདུན་མས་བཞམ་སྟེ་བསོ་བ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསོ་ཡང་མི་གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་

འགྱུར་རོ། །བུད་མེད་དང་བསྟེན་དུ་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའོ། །     ། ། 

༈ རྟེན་དགེ་སློང་མས་དགེ་འདུན་འབེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ནི་ཡུལ་དགེ་སློང་མའི་

སྐབས་ལས་སོ། །བཞི་པོ་དེ་དག་རང་རང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གི་

དབེན་བེད་པ་དང་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་འབེད་པ་དེའི་རེས་སུ་ཕོགས་པ་དང་དགེ་སློང་མ་ཁིམ་སུན་ཕྱུང་བ་དེས་

རང་སྐྲོད་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་དགེ་སློང་མ་དག་ལ་བཀའ་བློ་མི་བདེ་བ་ཉིད་དུ་

བེད་པ་དང་བཞི་སྟེ་དེ་དག་ལ་བཞམས་བསོ་དང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་ན་དགེ་སློང་མ་ལ་དགེ་

འདུན་ལྷག་མ་བཞི་པོ་དེ་དག་སྐྱེད་དོ་ཞེས་པའོ། །དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་རྣམས་རོགས་

སོ། །    ། ། 

༼ལྟུང་བེད་ཀི་སེ་འཆད་པ།༽

༈ བསོམས། འཆང་བ་འབལ་བ་འཇོག་པ་དང་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སང་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་བཅུ་ཚན་

དང་པོ་ཐུན་མོང་པའོ། །སང་ལྟུང་བཅུ་ཚན་དང་པོ་ནི་དགེ་སློང་ཕ་མའི་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་ཡིན་ནོ། །བཅུ་པོ་དེ་དག་ནི་

དགེ་སློང་གི་རྣམ་པར་འབེད་པའི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །གཞན་ཡང་སང་བའི་ལྟུང་བེད་

དགུ་ནི་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མའི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཏེ་དགུ་པོ་གང་དག་ཡིན་ཞེ་ན། གསེར་དངུལ་ལ་རེག་

པ་དང༌། མངོན་མཚན་ཅན་གི་སྤོད་པ་དང་། ཉོ་ཚོང་བེད་པ་དང༌། ལྷུང་བཟེད་འཚོལ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བ་དང༌། འཐག་ཏུ་འཇུག་པ་དང༌། འཐག་པ་བསྐྱེད་པ་དང༌། འཕོག་པ་དང༌། བསྔོས་པ་

ལས་བསྒྱུར་བ་དང༌། གསོག་འཇོག་ལས་གྱུར་པའོ། །དགུ་པོ་དེ་དག་ནི་དགེ་སློང་གི་རྣམ་པར་

འབེད་པའི་སྐབས་སུ་སྔར་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་བཞིན་བལྟ་བར་བའོ། ། ༈ ད་ནི་བཅུ་དགུ་པོ་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་འཁྲུ་བ་

ལ་སོགས་པ་ནི་ཡན་ལག་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི་ཆོས་གོས་འཁྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་

སྟེ་ཆོས་གོས་འཁྲུ་འཚེད་འཆག་པ་གསུམ་ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་གི་ཆོས་གོས་འཁྲུ་འཚེད་འཆག་ན་སང་

བའི་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །དགེ་སློང་གིས་ནི་རང་གི་ཆོས་གོས་དགེ་སློང་མ་ལ་འཁྲུ་འཚེད་འཆག་ཏུ་འཇུག་ན་སང་

ལྟུང་སྐྱེད་དེ་ཡུལ་གི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །དགེ་སློང་དེ་ལས་དགེ་སློང་མས་གོས་ལེན་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་

པའོ། །དགེ་སློང་གིས་ནི་དགེ་སློང་མ་ལ་གོས་ལེན་ན་སང་ལྟུང་སྐྱེད་དེ་ཡུལ་གི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །དགེ་སློང་མ་

ལ་བིན་པ་དེ་དགེ་སློང་མས་འཕོག་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་ཕ་ལ་བིན་པ་

འཕོག་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་སྐྱེད་དེ་ཡུལ་གི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །ལུང་ལས། སོམ་དགའ་མོས་ལྷ་རྟེན་ཐོགས་

ཏེ་ཁེའུ་དང་བུ་མོ་དག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པ་ལས་ལྷ་བོན་མོ་འཕ་བར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་དགེ་སློང་མས་ལྷ་རྟེན་

བཅང་བར་མི་བའོ། །ལྷ་རྟེན་ནི་སྲུང་སྐྱོབ་བའི་ཕིར་སྣོད་ཟ་མ་ཏོག་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་ཅིང་ས་ལས་

བས་པའི་གཟུགས་ཀིས་བཀང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །ལྷའི་གཟུགས་བརན་མེ་

ཏོག་དང་བདུག་པ་དང་དྲིལ་བུ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་ལྷ་རྟེན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་

སོ། །འཆང་བའི་སང་བ་ལ་སོགས་པ་སང་ལྟུང་བཅུ་དགུ་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མའི་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་

བའོ། ། 

༈ ད་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དགེ་སློང་མ་ཁོ་ནའི་སང་ལྟུང་བཅུ་བཞི་འཆད་དོ་དགེ་སློང་མས་ལྷུང་བཟེད་

བིན་གིས་བརླབས་པ་ལས་ལྷག་པ་སྟེ་རང་གི་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་གཅིག་ལས་

འདས་པར་འཆང་བ་ལ་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་ལྷུང་བཟེད་ཞག་བཅུ་འདས་པར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འཆང་ན་སང་ལྟུང་སྐྱེད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སང་བའོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་ལྔ་པོ་དག་མེད་ཀང་རུང་སྟེ་བིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་རུང་བ་ཆོས་གོས་རེད་ན་ནམ་རེད་པའི་ཉི་མ་དང་པོ་ལའམ་ཆོས་གོས་སྔར་ནས་བིན་གིས་

བརླབས་ཟིན་པ་དེ་ཡང་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ལའོ། །ཉི་མ་དང་པོ་ལ་བིན་

གིས་མ་བརླབས་ན་ཞག་གཅིག་གི་ནུབ་མོ་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཤར་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་

ཅིང་བིན་གིས་མ་བརླབས་ན་ཞག་བཅུ་དྲུག་པའི་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཤར་ན་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བིན་

གིས་མི་རློབ་པའི་སང་བའོ། ། 

༈ དབར་སྔ་མ་ཁས་བླངས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དཔིད་ཟླ་ར་བ་ཉའི་ཉིན་མོའི་མདུན་

རོལ་ཏུ་ས་བརྐང་འབིན་པ་ལའོ། །འི་དགེ་འདུན་མ་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོར་སང་བའི་ལྟུང་བེད་རེ་རེར་

འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་ཆོམ་རྐུན་པས་བཅོམ་པའི་དོན་ཉིད་དུ་དུས་ཀི་

མདུན་རོལ་ཏུ་ས་བརྐང་འབིན་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ས་བརྐང་འབིན་པའི་སང་བའོ། ། 

༈ ས་བརྐང་དབྱུང་བའི་དུས་སུ་མི་འབིན་པ་ལའོ། །སྟེ་དབྱུང་བའི་དུས་ངེས་པ་ནི་དཔིད་ཟླ་ར་བའི་

ཉ་ཡིན་པས་དུས་དེར་དགེ་འདུན་མ་ཆོས་གོས་ས་བརྐང་འབིན་པ་ལ་ཚོགས་པ་སྦྱིན་པར་མི་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་ལ་

སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ས་བརྐང་མི་འབིན་པའི་སང་བའོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་དབིག་ནི་དངུལ་ལོ་<<ལྷ་>>དང་། གསེར་དེ་དག་ཀང་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་

ཅད་མཚོན་པའི་དོན་དུ་བེ་བག་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སློང་བ་ལ་སང་བའི་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པའོ། །རིན་པོ་ཆེ་

སློང་བའི་སང་བའོ། ། 

༈ ཟས་ལས་གཞན་གེགས་བམ་བི་བ་ལ་སོགས་གི་ཆེད་དུ་རེད་པའི་གོས་དེ་ཟས་སུ་

བསྒྱུར་བ་བས་ཏེ། བཟའ་བར་བའོ་ཞེས་བཟའ་བའི་ཕིར་ངེས་པར་འཇོག་པ་ལ་སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་བའོ། །གོས་ཟ་བ་ལས་གྱུར་པའི་སང་བའོ། ། 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༈ གོས་དང་མལ་ཆ་དང་སྟན་དང་དབར་ཁང་གི་ཆེད་དུ་ཡང་ངོ་། །རེད་པའི་ཡོ་བད་དེ་

ཟས་སུ་བས་ཏེ་བཟའ་བའི་ཕིར་འཇོག་པ་ལ་སང་བའི་ལྟུང་བེད་འདི་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་གསུམ་གི་ཆེད་དུ་ཅི་ཞིག་

རེད་པ་ལ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་ཡོད་བད་གང་ཡང་རུང་བ་རེད་པ་དེ་ཟས་སུ་བས་ཏེ་བཟའ་བའི་ཕིར་འཇོག་པ་

ལའོ། །གོས་ལས་གཞན་པ་གང་ཡང་རུང་བའོ་ཞེས་ཤ་མི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གསུང་ངོ་། །གོས་རྒྱུ་ལ་

སོགས་པ་ཟ་བ་སྟེ་གོས་རྒྱུ་ཟ་བ་དང་མལ་ཆའི་རྒྱུ་ཟ་བ་དང་དབར་ཁང་གི་རྒྱུ་ཟ་བ་དང་གསུམ་ལས་གྱུར་

པའི་སང་བའོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མའི་སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་བཞི་ཡན་ཆད་གངས་ཚང་བ་ཁ་ཅིག་གི་ཕིར་

ཟས་ཀི་རེད་པ་སྦྱིན་བདག་ལ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་ནས་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ལ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དགེ་སློང་གི་ཕིར་དང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པའི་ཕིར་སྦྱོར་དུ་བཅུག་ནས་རང་ལ་ཡོངས་

སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་<<ཊིཀ་>>སོ། །སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་བསྔོས་པ་བདག་ཉིད་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་བིན་

གིས་རློབ་པ་ནི་བདག་གིར་བེད་པའི་སང་བའོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཆད་པ་མེད་པར་དགེ་འདུན་མ་སྤིའི་ཕིར་

ཡང་ངོ་། །སྦྱོར་དུ་བཅུག་ནས་རང་ལ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལའོ། །ཞེས་སྔར་མར་སྦྱར་ཏེ་བསྒྱུར་ཞིང་འཇོག་པ་ལ་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་འདུན་ལ་བསྔོས་པ་བདག་ཉིད་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་བིན་གིས་རློབ་བདག་གིར་

བེད་པའི་སང་བའོ། ། 

༈ སྐྱེས་པ་ལ་ཆགས་པའི་དགེ་སློང་མས་རང་གི་ཚིག་ཉན་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་སྐྱེས་པ་འཁིག་

པ་བསྟེན་པའི་མཐུ་ཡོད་པ་ལ་རས་ཀི་ཐུམ་བུ་བཅིང་དུ་བཅུག་ཅིང་བཅིངས་པ་འགོལ་དུ་འཇུག་པ་

ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདིར་ཐུམ་བུ་ཞེས་སོས་པ་ནི་ནང་གི་སྙིམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཕི་རོལ་གི་སྤོག་མ་

ལ་སོགས་པ་དག་གི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །བཅིངས་པ་འགོལ་དུ་འཇུག་པའི་སང་བའོ། ། 
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༈ ལིད་ཀིས་ལྕི་བ་སང་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་སང་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ནས་གངས་མེད་ཀི་བར་

དང༌། རིན་གིས་ལྕི་བ་ཀར་ཤ་པ་ཎ་ཉི་ཤུ་ལ་སོགས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཡན་ཆད་པ་རི་བའི་གོས་

དགེ་སློང་མས་བདག་གིར་བེད་པ་ལའོ། །ཡང་དངོས་གཞིར་འགྱུར་ན་གོན་པ་ལ་ལྟ་ཅི་སོས་ཏེ་གོན་པའི་རྩ་

བ་གཅད་པའི་ཕིར་བདག་གིར་བེད་པ་ཡང་དགག་པར་མཛད་དོ། །གོས་ལྕི་བ་བསྟེན་པའི་སང་བའོ། ། 

༈ མ་རྣམ་ལས་ཀར་ཤ་པ་ཎ་ཉི་ཤུ་རི་ཞིང་ལིད་སང་ལྔ་པའི་ནས་སང་བཞི་དང་གཉིས་དང་གསུམ་དང་

ལིད་སང་གང་བའམ་གཞལ་དུ་མེད་པའི་གོས་ཀིས་མཐར་ཐུག་པའི་གོས་དགེ་སློང་མས་བདག་གིར་བེད་པ་ལའོ་

ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་བའོ། །འདིར་གོས་ཡང་བ་ཞེས་བ་བ་ལིད་ཀིས་ཡང་བ་ཉི་ཚེ་ལ་བ་སྟེ་འདིར་རིན་ཐང་གིས་ཡང་

བར་ནི་མི་སྦྱར་ཏེ་ཀར་ཤ་པ་ཎ་ཉི་ཤུ་མི་རི་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གོས་ཡང་བ་བསྟེན་པའི་སང་

བའོ། །སང་བའི་ལྟུང་བེད་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་གི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་དགུ་བཅུ་པོ་ལས་བཅོ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་

གཉིས་སོ། །དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མའི་ལྟུང་བེད་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་ནི་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་དུ་

སྔར་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །དགེ་སློང་གི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་གང་ཡིན་

ཞེ་ན། མ་བསྐོས་ཉི་མ་ནུབ་པ་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དང༌། སྐྲོད་པ་དང༌། ཡང་ཡང་ཟ་

བ་དང༌། ཟས་བསོད་པ་སློང་བ་དང༌། ཉལ་པོ་བེད་པར་ཤོམ་པའི་ཁིམ་ན་འདུག་པ་དང༌། ཉལ་པོ་

བེད་པའི་ཁིམ་ན་འགེང་བ་དང༌། སྔར་བིན་ནས་ཕིར་མ་བླངས་པ་གདེང་མེད་པར་སྤོད་པ་དང༌། ལོ་

ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དང༌། དབར་གི་རས་ཆེན་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ལས་

གྱུར་པ་ནི་དགེ་སློང་མའི་ལྟུང་བེད་ཐུན་མོང་དུ་བཅས་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་བསྡུས་

པའི་མདོ་ལྔ་ཞར་བྱུང་དུ་བསྟན་པ་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མོ་ལ་སྦྱིན་པའི་

ཕིར་ཟང་ཟིང་སྦྱིན་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་ཏུ་རུང་བ་སྟེ། སྦྱིན་དགོས་པའི་རྐེན་བྱུང་ནའོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལས། ཚོང་དཔོན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་སློང་གིས་སྔོན་ཆུང་མར་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་མ་དེ་མུ་གེའི་དུས་ནས་

བསོད་སྙོམས་ཀིས་ཕོངས་པར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་དགེ་སློང་གིས་བསོད་སྙོམས་འབོར་ན་དགེ་སློང་དེས་མུ་

གེའི་དུས་ན་དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་བསོད་སྙོམས་ཀི་ཕེད་སྦྱིན་ནོ་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མ་བེད་ཅིག །ཅེས་གསུངས་སོ། །བསོད་

སྙོམས་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པའི་ཟང་ཟིང་སྦྱིན་དུ་རུང་ངོ་དེ་ཡང་སྔོན་རང་གི་ཆུང་མར་གྱུར་པའི་

དགེ་སློང་མ་ཉིད་ལ་ཡང་ཟང་ཟིང་སྦྱིན་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་ཏུ་རུང་ངོ༌། །ཞེས་བ་བའི་སྒ་ནི་མ་དང་སིང་མོ་ལ་སོགས་

པ་དག་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །དགེ་སློང་མ་དེས་དགེ་སློང་དེ་ལ་ཟང་ཟིང་བླང་དུ་རུང་

ངོ་། །མ་མེད་པར་མཚན་མོ་ཉལ་བར་མི་ནུས་པའི་བུ་ཆུང་ངུ་དང་དེའི་མར་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་མ་ལྷན་ཅིག་

ཉལ་བ་ནི་རུང་བའི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དགེ་སློང་མ་ཐམས་ཅད་ལ་རུང་ངམ་

ཞེ་ན། བུ་ཆུང་ངུ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ལའོ། །མ་གཏོགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་མར་

སྦྱར་ཏེ་གནང་བ་མ་ཐོབ་ན་ནི་དགེ་སློང་མས་རང་གི་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་དུ་མི་རུང་ངོ་། །དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་

གནང་བ་དེ་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་པར་བའོ། །དགེ་སློང་མས་ནམ་

རང་གི་བུ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཁང་པ་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བར་མི་རུང་སྟེ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པ་བཅས་པ་

བཞིན་སློབས་ཤིག་ཅེས་ལུང་ལས་གསུངས་སོ། །གང་ལ་ལོ་བཅུ་གཉིས་མ་ལོན་པས་ཉེ་བར་འཇོག་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་རབ་ཏུ་འབིན་པ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་

ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གནས་སྐབས་གང་ལ་ཞེ་ན། མཁན་མོ་རང་ཉིད་བསྙེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་

གཉིས་མ་ལོན་པ་ཉིད་ལའོ། །གང་གིས་ཞེ་ན། མཁན་མོ་བདག་ཉིད་བསྙེན་པར་རོགས་པས་

སོ། །ལོ་བཅུ་གཉིས་མ་ལོན་པས་ཉེ་བར་འཇོག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ འཁོར་གཅིག་གམ་གཉིས་དང་འཁོར་གསུམ་ཡན་ཆད་མང་པོ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་

གནང་བ་དགེ་སློང་མ་ལ་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་པར་བའོ། །ཅི་

ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་ནམ་ཞེ་ན། འཁོར་དེ་ཉེ་བར་འཇོག་ནུས་པ་ནད་གཡོག་དང་འགོད་པ་བསལ་བ་ལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོགས་པ་ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་ལའོ། །ལྔ་ཚན་ཉི་ཤུ་གཅིག་སྔར་བསྟན་པ་ལས་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་ལ་གནང་བ་དེ་

སྦྱིན་པར་བའོ། །དེ་ཉེ་བར་འཇོག་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནང་བ་དེ་སྦྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་བསྙེན་པར་

རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལོན་པ་ཉིད་ལའོ། །འཁོར་ཉེ་བར་འཇོག་ནུས་པ་དང་ལོ་བཅུ་གཉིས་

ལོན་པ་ལས་གཞན་འཁོར་ཉེ་བར་འཇོག་མི་ནུས་པ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་མ་ལོན་པའི་དགེ་

སློང་མ་གཞན་གིས་གནང་བ་དེ་གསོལ་བར་མི་བའོ། །ཞར་ལ་བྱུང་བ་རོགས་སོ། །གང་ལ་འཁོར་ཉེ་བར་

འཇོག་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་གང་གིས་སྔར་འཁོར་ཉེ་བར་བཞག་པའི་གནང་བ་མ་ཐོབ་

པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་འདིར་འགྱུར་རོ། །ཅི་ཞིག་བས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འཁོར་ཉེ་བར་འཇོག་པའི་གནང་བ་

མ་ཐོབ་པའི་དགེ་སློང་མ་དེས་འཁོར་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཉེ་བར་འཇོག་ནའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འཁོར་

ཉེ་བར་འཇོག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་རབ་ཏུ་འབིན་པ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་དང་དགེ་སློབ་མར་བེད་པ་དང་

གནས་སྦྱིན་པར་བེད་པ་དང་བཞི་པོ་དག་གོ །འཁོར་ཉེ་བར་འཇོག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ འཁོར་ཉེ་བར་འཇོག་པ་ལས་ཅིག་ཤོས་ནི་འཁོར་མང་པོ་ཉེ་བར་འཇོག་པའི་གནང་བ་མ་ཐོབ་པའི་

དགེ་སློང་མ་དེས་འཁོར་གསུམ་ཡན་ཆད་མང་པོ་ཉེ་བར་འཇོག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །འཁོར་མང་

པོ་ཉེ་བར་འཇོག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ བུད་མེད་ཁིམ་སོ་བཟུང་<<ཊི་>>བ་བག་མར་བཏང་བ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཉིད་ཀི་

མདུན་རོལ་ཏུ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་བེད་པ་ལའོ། །མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལོ་

བཅུ་གཉིས་མ་ལོན་པར་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ བུད་མེད་ཁིམ་སོ་བཟུང་བ་ལས་གཞན་ཁིམ་སོ་མ་བཟུང་བ་ནི་ལོ་ཉི་ཤུའོ། །འི་མདུན་རོལ་ཏུ་

བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་ན་མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པ་བསྙེན་པར་

རོགས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ དགེ་སློབ་མའི་བསླབ་པ་མ་བིན་པ་ཁིམ་སོ་བཟུང་བ་དང་ཁིམ་སོ་མ་བཟུང་བ་གཉིས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་ལའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བེད་གཉིས་

སོ། །ཚིགས་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བེད་གཉིས་སོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མའི་སོམ་པ་བིན་དུ་ཟིན་ཀང་དགེ་སློབ་མའི་བསླབ་པ་དེ་ལ་ལོ་གཉིས་སུ་མ་སྤད་པ་

ཉིད་དོ། །མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་ལའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ། །བསླབ་པ་ལ་མ་བསླབས་པ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ ལོ་གཉིས་སུ་དགེ་སློབ་མའི་བསླབ་པ་ལ་སྤད་ཟིན་པ་ཉིད་མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་བསྙེན་པར་རོགས་

པར་མི་བེད་པ་ལའོ། །མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །རྐེན་མ་ཚང་བའི་ཕིར་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་

བེད་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །བསླབ་པ་ལ་བསླབས་པ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་བེད་པའི་

ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ གལ་ཏེ་ཁོ་མོ་ལ་ཁོད་བསྙེན་པར་རོགས་བེད་པའི་བརྔན་པ་གོས་ནི་དཔེ་སྟེ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་

ནས་ཐ་མ་རྐང་པ་མཉེ་བ་ཡན་ཆད་བིན་པ་ལྟ་ན་གོས་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་པ་དེའི་ཕིར་ཁོད་བསྙེན་པར་

རོགས་པར་བའོ་ཞེས་སུ་ལ་ཞེ་ན། བསྙེན་པར་རོགས་པའི་སོམ་པ་ལེན་པར་འདོད་པ་ལ་དེ་

སྐད་ཟེར་བ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སོམ་པ་གཞན་བླང་བའི་ཕིར་ཁོ་མོ་ལ་གོས་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་པ་ལྟ་ན་

དེའི་ཕིར་ཁོད་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བའོ་ཞེས་པའམ་ཀག་ཏུ་གཞུག་གོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཟེར་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་

སོ། །ཆོས་འཚོང་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་མོས་ཁོད་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་མི་དཀའོ་ཞེས་བ་བ་རེ་བར་

འགྱུར་བའི་ཚིག་ཁིམ་པ་མོ་ལ་བསྟན་པས་ཁིམ་རྒྱས་པར་བ་བ་ཁིམ་ན་གནས་པ་ལ་དགོས་པའི་ཡོ་བད་

རྣམས་སོང་དུ་བཅུག་ནས་རབ་ཏུ་མི་འབིན་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་དུ་འདྲིད་པ་ལ་

ནི་ཉེས་བས་<<ཊི་>>སོ། །འདྲིད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༈ མཁན་མོ་གང་ཞིག་གིས་ལོ་གང་ལ་གཞན་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བའི་ལོ་དེའི་རེས་སུ་ཕིས་དེ་ལོ་ལ་ཡང་

གཞན་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལོ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་

<<རང་ཊི་དང་ཊིཀའོ>>། །འཁོར་མང་པོ་གསོག་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ བུད་མེད་བདག་པོས་མ་གནང་བ་སྟེ་ཆུང་མ་རབ་ཏུ་འབྱུང་དུ་ཁིམ་ཐབས་ཀིས་མ་གནང་བ་

ཉིད་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལའོ། །མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །མ་གནང་བ་སྡུད་པའི་ལྟུང་

བེད་དོ། ། 

༈ མའི་སོ་ཐར་འགེལ་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཁྲུལ་མོར་སྤོད་པའི་འཁྲུལ་པ་མོ་སད་འཚོང་

མའོ། །མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །སྦྲུམ་མའོ། །མཁན་

མོ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །མྱ་ངན་གིས་གཟིར་

བའོ། །མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །ཙབ་ཀོལ་ཅན་

ནོ། །མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ་ཙབ་ཀོལ་ཅན་ནི་རབ་ཏུ་

འབིན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད་ཀི་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་སྦྲུམ་མ་

བསྙེན་རོགས་བེད་པ་ནི་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་གསུངས་པས་འཁྲུལ་པ་མོ་དང་མྱ་ངན་གིས་གཟིར་བ་བསྙེན་

རོགས་བེད་ན་ཡང་ཉེས་བས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །སྐྱོན་ཅན་སྡུད་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་

བཞིའོ། ། 

༈ མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བས་པ་དག་ལ་མ་

རྣམ་ལས་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་དང་ལུང་དབོག་པ་དང་རྣལ་འབོར་ཡིད་ལ་བེད་པས་ཕན་མི་འདོགས་པ་

ལའོ། །མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པ་བས་པ་

དག་ལ་བདག་པོ་ཁིམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་བར་ཆད་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་ན་བར་ཆད་ཀི་གནས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དེ་ལས་བར་ཆད་མེད་པའི་གནས་སུ་མི་འདྲེན་འཇིགས་པ་མེད་པར་མི་བེད་པ་ལའོ། །མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ། །མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བས་པ་དག་ལ་དགེ་སློང་མའི་

བསླབ་པའི་ཁིམས་རྣམས་ལ་མི་སློབ་པ་ལའོ། །མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །མཁན་མོ་ཉིད་ཀིས་

རབ་ཏུ་ཕྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བས་པའི་སློབ་མ་ནད་པ་དག་ལ་ནད་གཡོག་མི་བེད་པ་

ལའོ། །མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ནད་གཡོག་མི་བེད་ན་མཁན་མོ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད་ཀི་

གནས་སྦྱིན་པའི་སློབ་དཔོན་མ་ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བར་བསྟན་པ་ནི་ཉེ་གནས་ཀི་སློབ་བུ་དང་བཅས་

པ་གནས་སྦྱིན་པའི་སློབ་དཔོན་མས་ཀང་གནས་པ་ཉིད་དུ་བཞག་པའི་ཉེ་གནས་ན་བའི་ནད་གཡོག་མི་བེད་ན་

གནས་སྦྱིན་པའི་སློབ་དཔོན་མ་ལ་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ༌། །ཡལ་བར་འདོར་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་

བེད་བཞིའོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མ་རང་གིས་རང་གི་བསྟེན་པར་བ་བ་རང་གི་མཚན་མའི་ནང་དུ་སོར་གཉིས་

ལས་འདས་པར་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ཆང་བུ་འཛུད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཁུ་བ་འབིན་པའི་ལྟུང་བེད་

དོ། །རང་གིས་ཞེས་པ་ནི་རང་གིས་འཛུད་པ་ལ་བའི་གཞན་འཛུད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་མི་ཚངས་སྤོད་དུ་གཏོགས་པའི་

སོམ་པོར་འགྱུར་རོ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ཆང་བུ་སོས་པ་ནི་རས་འཇམ་པོ་ཧ་ཅང་མི་ཕ་བ་གཞན་དག་གི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །མི་

འཇམ་པ་དང་ཧ་ཅང་ཕ་མོ་ཉིད་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །འདི་རྣམས་ནི་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་བྱུང་ངོ་དགེ་སློང་

མས་ཆུའི་རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕོགས་སུ་བརྩལ་བར་མི་བའོ། །ཉེས་བས་སུ་རིག་པར་བའོ་ཞེས་

ཊིཀའོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་དང་དེའི་ཊིཀ་ལས། སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །སོམ་པོ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

རིགས་སོ། །དགེ་སློང་མས་མངལ་གི་སོར་ཁུ་ཆུ་བླུགས་པར་མི་བ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའོ། །ལུང་

ལས་རྐེད་པ་ཕ་བར་བ་བའི་ཕིར། རྐེད་ཆིངས་ཀིས་གོ་བཅིང་བར་མི་བ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་

བའོ། །གོ་བཅིང་བར་བ་བའི་རས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་རྐེད་ཆིངས་ཞེས་བའོ། །ནུ་མ་གཉིས་འཆང་དུ་མི་བཏང་བའི་

ཆིངས་མའི་རས་གང་ཡང་རུང་བ་སྤི་ལ་བང་ཆིངས་ཞེས་བ་སྟེ། བང་ཆིངས་ཀིས་ལུང་ལས་ནུ་མ་མཐོ་ཞིང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འགེང་བར་བ་བའི་ཕིར་ནུ་མ་གཉིས་བཅིང་བར་མི་བ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་

ནུ་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་འབར་བར་བ་བའི་ཕིར་བར་དུ་བཅད་པའི་རས་ནི་མཛེས་འགྱུར་གི་བར་ཆད་ཅེས་བ་

སྟེ། མཛེས་འགྱུར་གི་བར་ཆད་ཀིས་ནུ་མ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཅད་པར་མི་བ་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར་བའོ། །རྐེད་ཆིངས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་དཔེ་ཡིན་ཏེ་སྐ་རགས་དང་ལིག་ཏོ་ལ་སོགས་པའི་

རས་གང་གིས་འཆིང་ན་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདྲ་བའོ། །འདོད་པ་བསྟེན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་སོར་མོའི་ཚིགས་གཉིས་ལས་ལྷག་པས་རང་གི་མོ་མཚན་གི་ནང་

འཁྲུ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །རང་གིས་ཞེས་སྔར་སོས་པ་ནི་འདིར་ཡང་སྦྱར་ཏེ་གཞན་བེད་དུ་བཅུག་པ་

ལ་ནི་མི་ཚངས་སྤོད་དུ་གཏོགས་པའི་སོམ་པོར་འགྱུར་<<ཊིཀ་>>རོ། །འདོད་པ་བསྟེན་པ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་

ཆང་བུ་འཆང་བ་དང་འདྲ་བར་དེའི་གཟུགས་བརན་དང་དེ་ལྟར་བཅོས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་རང་གི་མོ་མཚན་དེ་ལ་ལག་མཐིལ་གི་ཐལ་ལྕག་གིས་བསྣུན་པ་ལ་

ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཆགས་སེམས་ཀིས་ཀང་རུང་ཆགས་པར་མ་གྱུར་པས་ཀང་རུང་སྟེ་བེ་བག་མེད་དོ། །ཧ་

ཅང་འདོད་པ་བསྟེན་པ་ལ་སྐྲངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་ལྟར་ལག་མཐིལ་གི་ཐལ་

ལྕག་གིས་བསྣུན་པ་ལ་ཡང་གནོད་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་པས་འདོད་པ་བསྟེན་པ་ལྟར་གནོད་པའི་ལྟུང་

བེད་དོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་རང་གི་མཚན་དེ་ལས་སྤུ་འཐོག་པར་རང་གིས་བེད་དམ་གཞན་ཞིག་བེད་

དུ་འཇུག་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་མཛེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཏེ་སྤུ་ཉག་མ་འགའ་བཏོག་པས་དེ་

མཛེས་པར་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཕལ་ཆེར་བཏོག་པ་ན་དངོས་གཞིའོ། །བསྟེན་པར་བ་བ་འཆོས་པའི་ལྟུང་

བེད་དོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མ་གཅིག་པུ་ཁིམ་པ་དང་འཁིག་པ་བསྟེན་པའི་མཐུ་ཡོད་པ་གཅིག་ལྷན་ཅིག་དབེན་

པ་སྐྱབས་ཡོད་པ་ན་འདོམ་གང་གི་ནང་ཚུན་ཆད་དུ་འདུག་གམ་འགེང་བ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རོ། །སྐྱབས་ཡོད་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྩིག་པ་དང་སབ་མོ་དང་ཡོལ་བ་དང༌། འཐིབས་པོ་དང་

མུན་པ་དང་ལྔ་པོ་དེ་དག་གང་རུང་གིས་ནི་སྐྱབས་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་འགྲུབ་བོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་

སློང་དང་ལྷན་ཅིག་དབེན་པ་སྐྱབས་ཡོད་པ་ན་འགེང་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་གསུང་ངོ༌། །དགེ་སློང་མས་བླ་

གབ་སྟེང་གཡོགས་མེད་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་སྐྱབས་མེད་པ་ནའོ། །མ་རྣམ་ལས། བླ་གབ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་

ཐང་ལའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཊིཀ་ལས། བླ་གབ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་བར་ཆད་མེད་པའི་ཕོགས་ན། ཞེས་བཤད་

དོ། །ན་སྔ་མ་ཁིམ་པ་དང་ངོ༌། །ལྷན་ཅིག་འགེང་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཕི་མ་དགེ་སློང་དང་

ངོ༌། །ལྷན་ཅིག་འགེང་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ལ་ནི་འདུག་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཚུལ་ཆེས་

ལྕི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་རང་ཊིཀ་དང་ཊིཀའོ། །དགེ་སློང་དེ་གོགས་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་

མེད་དོ། །དགེ་སློང་མ་ཁིམས་ཟླ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །ཁིམས་ཟླ་དེ་ཐག་རིང་ཐུང་ཇི་ཙམ་ན་འདུག་པ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པར་སྣང་བའི་ཐག་དེ་ཙམ་ན་

གོགས་དེ་འདུག་ན་ཁིམས་ཟླ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པའི་རྣར་རྣ་དྲུང་དུ་མ་

རེག་ཙམ་དུ་བསྙེན་ཏེ་ཚིག་དོན་མེད་པའམ་དོན་ཡོད་པ་ཡང་རུང་བཤུབ་ཅིང་སྨ་བ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ། །ཁིམ་པ་དེ་ལས་དེས་བཤུབ་ཅིང་སྨ་བ་དེ་ཉན་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མས་

དགེ་སློང་གིའོ། །རྣར་བཤུབ་ཅིང་སྨ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་དེ་ལས་ཀང་ངོ་།།དེས་དེ་ཉན་

པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པ་ལས་རིག་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལེན་པ་ལའོ། །ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཁིམ་པ་དེ་ལས་རིག་པ་དེ་ཀོག་པའི་དགེ་སློང་མ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་

སློང་མས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་སྒྱུ་ཐབས་ཀི་སེམས་ཀིས་རང་གི་ལག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྨ་བཅིངས་

ཤིང་བཅིངས་ཤིང་སྐྱེས་པ་ལ་འགོལ་དུ་འཇུག་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་ལྟུང་བར་

རྣམ་པར་བཞག་པ་དེའི་ཕིར་དམ་པ་ལས་གོད་པ་ཡང་དག་པའི་དོན་བདེན་པ་ཉིད་ལ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཀིས་འགོལ་དུ་བཅུག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་མས་རེག་པར་བ་བ་མ་



  24  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཡིན་པ་སྐྱེས་པ་དང་བསྟེན་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་བཅུ་གཅིག་གོ །

༈ དགེ་སློང་མས་རང་གི་བུ་ཆུང་ངུ་མ་གཏོགས་པའི་བུ་ཁེའུ་དང་བུ་མོ་དང་མ་ནིང་དག་འཚོ་ཞིང་རྩེ་བ་

ལ་སོགས་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དགེ་སློང་མས་རང་གི་བུ་འཚོ་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །བུ་འཚོ་

བའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ དགེ་སློང་ལ་ནི་འདི་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་མས་ཁིམ་བདག་ལ་མ་དྲིས་པར་རྩིག་པས་བསྐོར་

བའམ། ཕྱུགས་ལྷས་སམ་མགོན་ཁང་ལ་སོགས་སུ་ཁིམ་གཞན་དུ་མཚན་མོ་ཉལ་ཞིང་འདའ་བར་བེད་

པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བུད་མེད་ལ་རག་ལུས་པ་བུད་མེད་དབང་ཆེ་ཞིང་ཁིམ་བདག་གིས་བུད་

མེད་ཀི་ཚིག་ལས་འདའ་བར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་བུད་མེད་དེ་ལ་དྲིས་ན་ཁིམ་བདག་ལ་མ་དྲིས་པར་

མཚན་མོ་འདའ་བར་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་མས་མཚན་མོ་གནས་འདིར་སྔར་ནས་སྐྱེས་པ་མ་

ཞུགས་སམ་ཞེས་མ་བརྟགས་པར་མུན་ཁུང་དང་ནགས་འཐིབས་པོ་ལ་སོགས་པ་སྐྱབས་ཡོད་པར་མཚན་

མོ་ཉལ་ཞིང་འདའ་བར་བེད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གནས་ཁང་དུ་ཞེས་སོས་ཀང་མཚོན་པ་

ཙམ་སྟེ་གཡོགས་པའི་ཕོགས་གཞན་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདྲའོ། །དགེ་སློང་མ་གཞན་མེད་པར་དགེ་སློང་མ་

གཅིག་པ་ཉལ་ཞིང་མཚན་མོ་འདའ་བར་བེད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བསླབ་པའི་གཞི་འདི་

གསུམ་ལ་མཚན་མོ་མཐའི་སྐད་ཅིག་ལ་ནི་ལྟུང་བེད་དོ་མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་རང་ཊིཀ་དང་ཊིཀའོ། །དགེ་

སློང་མ་གཞན་དེ་ཤི་བའམ་བབས་སམ་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་དགེ་སློང་མ་གཅིག་པུ་

གནས་ཁང་དུ་མཚན་མོ་འདའ་བར་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྐྱེས་པས་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་སོ་

མ་བཅད་པའི་ཕིར་བསླབ་པའི་གཞི་གསུམ་བཅས་པ་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བེད་གསུམ་མོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་གཞན་དང་ཁི་གཅིག་ལ་མ་རེག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ལྷན་

ཅིག་ལུས་ཤ་མཐང་རེག་པ་དང་བཅས་ཤིང་མཚན་མོ་ཉལ་བ་ལའོ། །སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་ལྟུང་བེད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མ་གཉིས་མལ་སོ་སོར་བ་བའི་སྐབས་མེད་ན་དགེ་སློང་མ་གཞན་དེ་དང་ངམ་གཅིག་དང་

ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མ་ཟད་ཀི་དགེ་སློང་མ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཁི་གཅིག་

ལ་ཉལ་བའམ་སྟན་གཅིག་ལ་ཉལ་བ་དག་ཀང་རུང་སྟེ། ཆོས་གོས་ཀི་གཏུར་བུ་དང་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་

པས་མལ་གི་བར་དུ་བཅད་ཅིང་ལུས་ཀི་རེག་པའི་རོ་མྱོང་བ་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་དྲན་པ་ཉེ་བར་

བཞག་སྟེ། དེ་ལྟར་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་འབས་བུ་ནི་ལུས་ཀི་རེག་པའི་རོ་མྱོང་བ་མེད་པར་ཁི་

རྐང་པ་འཕྲུལ་ཏེ་ཞིག་ལ་ཁད་འདུག་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ཁི་མི་འཕྲུལ་མི་འགུལ་བ་གསེར་དང་དངུལ་གི་ཁི་མ་ཡིན་

པ་སྟེ་ཁི་ཐ་མལ་པ་ཤིང་ལས་བས་པ་ལྟ་བུའམ་སྟན་གཅིག་ལ་ནི་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །མལ་སོ་སོར་བས་པའི་སྐབས་ཡོད་ན་བར་དུ་བཅད་པ་ལ་སོགས་པས་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་

སོ། །མལ་ཁི་ལ་སོ་སོར་ལོངས་སྤོད་ཅིང་གནས་པ་བཏང་བ་མལ་ཁི་གཅིག་ལ་ཉལ་བའི་ལྟུང་

བེད་དོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་རང་གི་ལུས་ལ་བདག་རས་ཀིས་དྲིལ་ཞིང་ཕི་བའི་རང་གི་ལུས་ཀི་དྲིལ་ཕི་

དགེ་སློང་མ་གཞན་བེད་དུ་འཛུད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློབ་མའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ། །དགེ་ཚུལ་མའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཁིམ་པ་མོ་འོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །མུ་

སྟེགས་མོ་འོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མས་རང་གི་ལུས་ལ་ཆུ་འབའ་ཞིག་གིས་དྲི་མ་བཀྲུ་བཤལ་

བུད་མེད་གཞན་བེད་དུ་འཛུད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཙན་དན་ལ་སོགས་པ་རས་དྲི་ཞིམ་པོ་

དག་གིས་དགེ་སློང་མས་རང་གི་ལུས་བསྐུད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འབྲུ་མར་གི་

ཚིག་མས་སོ། །དགེ་སློང་མ་རང་གི་ལུས་བསྐུད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །རང་གིས་བེད་པའམ་གཞན་བེད་

དུ་འཇུག་ན་ཡང་བུད་མེད་བསྐུད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་འདིར་འགྱུར་གི་སྐྱེས་པ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ནི་རེག་པའི་ཕམ་

པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །བི་དོར་བེད་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་བརྒྱད་དོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལག་པ་སྦྲེལ་ཏེ་ཁྲུས་བེད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མ་ཆུ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་སྐྲ་བཅོས་པའི་ཕིར་པུ་ཤེལ་ཙིས་སྐྲ་ཤད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །པུ་ཤེལ་ཙི་ནི་དྲེས་མའི་རྩ་བ་ཡིན་པར་དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་མས་

སོ་མངས་ཀིས་སྐྲ་ཤད་པ་དང་། སིག་མའི་ཐུར་མ་ཕ་མོ་མང་པོ་བཤིབས་པའི་སིག་ཤད་ཀིས་སྐྲ་ཤད་པ་

དང་པུ་ཤེལ་ཙི་དང་སོ་མངས་དང་སིག་ཤད་དང་། གསུམ་ཆར་བསྡུས་པ་ཞེས་བ་བས་སྐྲ་ཤད་བ་དང་སྐྲ་

བརན་གིས་ཀང་ངོ་། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཊིཀ་ལས། སྐྲ་བརན་ཐོགས་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་སོ། །ལུང་ལས། སྐྲ་བརན་འཆང་ན། ཞེས་གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པའི་རྒྱན་མགུལ་རྒྱན་

དང་གདུ་བུ་རྒྱན་ཅན་དང་དོ་ཤལ་དང་སེ་མོ་དོ་དང་མུ་ཏིག་གི་ཆུན་བུ་ལ་སོགས་པ་<<མ་རྣམ་>>ཐོགས་པ་

ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཁིམ་པའི་རྒྱན་ཞེས་པ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྒྱན་རྣམ་པར་གཅད་པའི་ཕིར་ཏེ་ཞི་བ་ལ་

དགའ་བའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་རྒྱན་གི་བློ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ་ཁིམ་པའི་རྒྱན་རིན་པོ་

ཆེའི་རང་བཞིན་ལ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རིན་པོ་ཆེ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ་འདི་ལ་

རིན་པོ་ཆེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བེད་གཞན་ཡང་འབྱུང་ངོ་། །འཆོས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དྲུག་གོ །

༈ དགེ་སློང་མ་རང་གིས་བོ་བརྡུང་བའམ་གར་བེད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་

ན། གོམ་སྟབས་དང་ལག་སྟབས་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ཡན་ལག་གང་ཡང་རུང་བས་སོ། །ཐ་ན་སིན་མ་སྐྱོད་པ་

ལ་སོགས་པས་ཀང་ངོ་། །དགེ་སློང་མ་རང་གིས་གླུ་ལེན་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གླུ་བླང་

བ་དེའི་བསམ་པས་མགིན་བསྒྱུར་གང་ཡང་རུང་བའོ། །ཐ་མ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཙམ་འདོན་པ་

ཡང་ངོ་། །པི་ཝང་ལ་སོགས་པའི་རོལ་མོ་དགེ་སློང་མ་རང་གིས་བེད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་

སློང་ལ་ནི་འདི་ཉེས་བས་སོ། །རྒྱགས་པ་སྟེ་རྩེད་མོ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་གསུམ་མོ། ། 

༈ ལོངས་སྤོད་དུ་གྱུར་པའི་གདུགས་དགེ་སློང་མས་རང་གི་སྟེང་དུ་ཕུབ་སྟེ་ཐོགས་པ་

ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མས་ལོངས་སྤོད་དུ་གྱུར་པའི་མཆིལ་ལྷམ་གོན་པ་ལའོ། །ལྟུང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །མཆིལ་ལྷམ་ཁ་བོ་བས་ཏེ་གོན་ན་ལྟུང་བའོ་ཞེས་མའི་སོ་ཐར་འགེལ་ལས་བཤད་དོ་མཆིལ་ལྷམ་

ཞེས་པ་ལྷམ་ཉིད་དོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། དབར་ཁང་དང་མལ་སྟན་སྲུང་རྐང་པ་བཀྲུས་ཏེ་ཉལ་བའི་ཚེ་

མལ་སྟན་ལ་རྐང་པའི་རྡུལ་གིས་ཕོག་པ་སྲུང་བའི་ཕིར་ནི་མཆིལ་ལྷམ་གོན་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཁི་ཚད་

ཆུང་ངུ་ནི་ཁིའུ་ཞེས་བ་སྟེ་དེ་ལ་བདག་ཉིད་འདུག་ཏུ་འཇུག་པའི་བསྙེན་བཀུར་ཁིའུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཤོམ་དུ་

འཇུག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མས་ཁོ་མོ་

འདུག་པའི་ཕིར་ཁམས་སུ་ཁིའུ་ཤོམ་ལ་འདུག་ཏུ་བཅུག་ཅིག་ཅེས་བསོ་ཞིང་། ཡང་སོ་ཁང་དང་ཡང་ཐོག་དང་ཁང་

སྟེང་དུ་ཁིའུ་ཁེར་ལ་ཁོ་མོ་འདུག་ཏུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་སྟེ་དེས་ཁིའུའི་བསྙེན་བཀུར་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ལོངས་འཆོས་པ་ཉིད་ཡོ་ལངས་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་གསུམ་མོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་ཁིམ་གཞན་དུ་བདག་པོས་མ་བསོ་བར་དེར་སྟན་ལ་འདུག་པ་

ལའོ། ། ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཐུག་ཐུབ་ཏུ་ཞེས་བ་བ་ནི་བཙན་ཐབས་སུའོ། །ཕིས་གནོན་བེད་པའི་

ཞེས་བ་བ་ནི་ཟིལ་གིས་གནོན་ཅིང་འདུག་པའོ། །ལྟུང་བེད་དོ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་ཆོས་འཆད་ཅིང་ཁིམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཉན་དུ་གཞུག་པའི་གནས་སྐབས་

སུ་ཁིམ་པའི་སྟན་བཏིང་བ་ལ་དགེ་སློང་མས་ལོངས་སྤད་པ་ཁིམ་པ་ལ་མ་སྦྲན་པར་བོར་ཏེ་འགོ་

བ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་སྙིང་ནས་ལོག་ཐབས་བེད་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

འདི་པ་དང་ཕི་རོལ་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དབང་བ་ཉིད་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །གང་གི་ཚེ་དངོས་གཞིར་འགྱུར་བའི་མཐར་

ཐུག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སྔར་གནས་མལ་མ་བསྡུས་པར་སངས་ཏེ་འགོ་བར་བེད་པའི་ཉེན་ཀོར་གི་མཐའ་འདོམ་

བཞི་བཅུ་རྩ་དགུའི་མཐའ་ལའོ། །ཁིམ་པ་ལ་ལོག་ཐབས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་སྐུད་པ་འཁལ་བ་བལ་འཁལ་བ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །རྒྱ་ཅང་དང་

ལྕག་པོད་ལ་སོགས་པ་ནི་སྐ་རགས་ཀི་རྣམ་པ་སྟེ་སྐ་རགས་ཀི་དོན་དུ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དགོས་པའི་དབང་

གིས་དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་ནི་སྐུད་པ་འཁལ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་མ་གང་གིས་དགེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སློང་མའི་ཚོགས་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་<<ཊི་ལུང་>>ཀི་གོས་འོད་ལྡན་ལས་བདག་གིས་འདི་རེད་དོ་

སྙམ་དུ་ངེས་པའི་རྟོག་པའི་དབང་གིས་བདག་གིར་བེད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཅིག་གམ་

གཉིས་སམ་གསུམ་གི་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་མའི་ཚོགས་བཞི་ཡན་ཆད་ཀི་གོས་བདག་

གིར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་འབས་ཆན་དང་མར་དང་འབྲུ་མར་དང་སྣུམ་ཁུར་ལ་སོགས་པ་ཟས་ཅི་ཙམ་ཡང་རུང་བ་

བཙོང་བ་བས་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཚོང་བས་ཟིན་ན་དངོས་གཞིའོ་དེའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་ཉེས་

བས་སོ། །གལ་ཏེ་ཁེ་སོགས་ཀི་ཕིར་ཚོང་བེད་ན་ནི་སོགས་ཕིན་པའི་དུས་ན་སང་བར་འགྱུར་རོ། །ཟས་འཚོང་

བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་ཁིམ་དུ་ཆག་ཆག་ཕག་དར་བ་བ་དང་བཟའ་བཏུང་གཡོ་བ་དང་འབས་དྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་

ཁིམ་གི་འཕལ་གི་བ་བ་ཡང་ངོ་། །བས་པ་ལའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་དེ་བས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་

སློང་མས་ཆང་མནན་པ་ལ་སོགས་པ་ཆང་གི་ལས་བེད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བས་མི་བའོ། །ལུང་ཕན་

ཚེགས་ལས། དགེ་སློང་མས་ཆང་གི་ལས་བེད་ན་ལྟུང་བ་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སོམ་པོ་བཏགས་པ་

བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རིགས་སོ། །དགེ་སློང་མས་གཞན་ཆང་ཁང་བེད་དུ་འཇུག་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བས་བེད་དུ་

མི་གཞུག་གོ། །པ་སྟེ་རང་གིས་བེད་པ་ལ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆེས་ལྕི་བའི་ཕིར་དེ་ཡང་བཀག་པ་རིག་པར་

བའོ། །དགེ་སློང་མས་དངོས་པོ་རེན་པ་འཚོད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །རེན་པ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་

པར་ནི་སྔར་དགེ་སློང་གི་བཙོས་པའི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གི་དགེ་

འདུན་དང་། མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ནི་

དགེ་སློང་ཚོགས་སུ་མ་ལོངས་པ་དང་དགེ་སློང་མ་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་སུ་ལོངས་ཀང་རུང་མ་ལོངས་ཀང་རུང་ངོ་། ། 

ཊིཀ་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུའི་ཁིམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཀི་ཕིར་དབེན་པའི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཕོགས་སུ་རེན་པ་འཚོད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཁིམ་པ་མོའི་བཟོ་སྟོན་པ་ལས་གྱུར་པའི་

ལྟུང་བེད་གསུམ་སྟེ་སྐུད་པ་འཁལ་བ་དང་ཁིམ་གི་བ་བ་བེད་པ་དང་རེན་པ་འཚོད་པ་དང་ལྟུང་བེད་གསུམ་

མོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་ཟས་ཟོས་ནས་དེའི་འཕོ་ལ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ། ཡང་ཟ་བ་

ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སངས་ཟ་དང་འདི་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། སངས་ཟ་ལ་ནི་ཟས་སངས་པ་དང་ལྷག་

པོར་མ་བས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ལ་འདི་ལ་ནི་དེ་གཉིས་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགོས་སོ། །ལྟོ་འདུན་ནི་ཟས་ལ་གདུང་

བ་དང་བརྐམ་ཆགས་ཆེ་བའོ། །ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་དེ་ལྟར་བེད་ན་ནི་ཉེས་བས་

<<ཊི་>>སོ།། །།

༈ དགེ་སློང་མས་སོག་སྐྱའོ། ཟ་བ་ལ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ་དགེ་སློང་མས་སོག་སྐྱ་ཅི་ཙམ་ཟོས་ཀང་

རུང་སྟེ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ན་བའི་ཕིར་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཀུན་དོང་དང་ཀེའུ་དག་ཟ་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་

སོ། །ཚོགས་པར་དབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་དྲི་བསྟེན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་ཟླ་མཚན་འཛག་པའི་དུས་སུ་མངལ་གི་སོར་སེ་གབ་ཅེས་བ་བ་གོས་ངན་མི་འདོགས་

མི་འཆང་བ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་ཤམ་ཐབས་ལ་སོགས་པའི་གོས་ཁག་གིས་མ་རུངས་པར་

འགྱུར་བ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །སེ་གབ་དེ་ཐ་གུས་རྐེད་པ་ལ་བཏགས་ཏེ་མངལ་གི་སོར་བཞག་གོ །སེ་གབ་

དེ་དུས་དུས་སུ་བཀྲུ་བ་དང་ཁ་བསྒྱུར་བར་བའོ། །དགེ་སློང་མས་ཁྲུས་དང་ཆར་ཆུ་ལ་སོགས་པས་

ལུས་གཤེར་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་ན་ཆུ་གོས་ཀང་མི་འཆང་བ་ལའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་དེའི་ཚེ་ཆུ་གོས་མི་འཆང་མི་

གོན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འབྱུང་ངོ་། །འདོམས་ཀི་སྤུ་མན་ཆད་ནས་པུས་མོའི་ལྷ་ང་ཡན་ཆད་ཀི་ཕོགས་མི་འགེབས་པ་ལ་

ནི་དངོས་གཞིའོ། །སེ་གབ་དང་ཆུ་གོས་དེ་གཉིས་བཅང་བར་བའོ། །དགེ་སློང་མས་བཀྲུ་བཤལ་བ་ལ་

རང་གི་གོས་བིན་གིས་བརླབས་པ་རིང་པ་བཀྲུ་བར་འོས་པ་ཆོས་གོས་དང་གདིང་བ་དག་འཁྲུར་འཇུག་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདིའི་བེ་བག་ཞིབ་ཏུ་ནི་འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་ལྟུང་གི་རེས་སུ་འབང་བ་ལས་ཤེས་

པར་<<ཊི་>>བའོ། །གསུ་བེལ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་གོས་མ་རུངས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཁིམ་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

གཞན་དག་གིས་ཚོར་བ་ལ་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་གསུམ་སེ་གབ་མི་འཆང་བ་

དང་ཆུ་གོས་མི་འཆང་བ་དང་བཀྲུ་བཤལ་བ་ལ་འཁྲུར་འཇུག་པ་དང་ལྟུང་བེད་གསུམ་མོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་དགེ་སྦྱོང་གི་གོས་སྣམ་སྦྱར་དང་བླ་གོས་ལ་སོགས་ཁིམ་པ་ལ་བགོ་ཞིང་

བསྐོན་བའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཚད་ནི་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་

ཡན་ཆད་ལ་ལྟུང་བེད་དོ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ་དེ་བས་ཆུང་བ་ལ་ནི་ལྟུང་མེད་དོ་བིས་པ་དག་བསྲུང་བའི་

ཕིར་ཆོས་གོས་སྦྱིན་པར་གནང་བ་དེ་ལ་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་སྦྱིན་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་<<ཊི་

>>དོ། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལ་མ་གུས་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་དང་ལྷན་ཅིག་སྣམ་སྦྱར་བཟང་ངན་བརེ་བ་མ་གཏོགས་པར་སྣམ་

སྦྱར་བརེ་བ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་གི་སྦྱིན་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བརེ་

བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལེན་པའི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་བླ་གོས་ལ་སོགས་པ་བརེ་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །རྒྱལ་མཚན་

བརེ་བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མ་གཞན་གི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་བརོད་པ་ན་དེ་ལ་དགེ་སློང་མས་ལུས་སམ་ངག་གིས་

སེར་སྣ་བེད་སེར་སྣ་སྐྱེད་ན་ཞེས་བ་བ་ནི་ཕག་དོག་སྐྱེད་ནའོ་མ་རྣམ་ལས་སོ། །པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །ཡིད་ཙམ་གིས་སེར་སྣ་བེད་པ་ལ་ནི་བསམ་བའི་ཉེས་བས་ཉིད་ཡིན་ཏེ་འོག་མ་བཞི་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །དགེ་

སློང་མས་དགེ་སློང་མ་གཞན་དག་ལ་ཁིམ་ག་གེ་མོར་མ་འགོ་ཞིག་ཅེས་ཁིམ་དང་། དགེ་སློང་མ་གཞན་དབར་ཁང་

ན་གནས་པ་ལྟ་བུ་ལ་དགེ་སློང་མས་གནས་དང་། དགེ་སློང་མ་གང་དགེ་སློང་མ་གཞན་གི་གོང་ནས་བསོད་

སྙོམས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་རེད་པ་དང་། ཆོས་ཀི་ལུང་དབོག་ཏུ་གསོལ་ཞེས་དགེ་སློང་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དེས་ཆོས་ལ་སེར་སྣ་བེད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །སེར་སྣ་བེད་ཕག་དོག་བེད་པ་ལས་

གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་ལྔའོ། །     ། ། 

༈ གནས་ནི་དགེ་སློང་མའི་དབར་ཁང་ནས་ཡུལ་ནི་དགེ་སློང་མ་སྦྱོར་བ་ནི་གང་ཡང་རུང་

བས་རང་གི་ལུས་དང་ངག་གམ་གཞན་ལ་བཅོམ་བའམ་སྤིངས་ཡིག་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བས་སྐྲོད་པ་

ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གནས་ནི་ཁིམ་པའི་ཁིམ་གཞན་ནས་ཡུལ་ནི་དགེ་སློང་མ་སྔ་ནས་

གནས་པ་སྦྱོར་བ་ནི་གང་ཡང་རུང་བས་སྐྲོད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཕིས་འོངས་པ་ནི་དེར་

གཏོགས་པའི་ཤས་ཆུང་བས་དེ་སྐྲོད་ན་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་སྐྲོད་པ་ལས་གྱུར་པའི་

ལྟུང་བེད་གཉིས་སོ། །     ། ། 

༈ ལེགས་པར་མ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་ལེགས་པར་མ་ཐོས་པ་དང་ལེགས་པར་མི་དོགས་པ་

གཉིས་ཀ་བསྡུས་པས་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་ལ་མཐོ་འཚམས་པའི་བསམ་པས་ལྟུང་བ་གེང་བ་ལའོ། །ལྟུང་

བེད་དུ་འགྱུརུ་རོ། །གེང་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་པས་དྲན་པར་བེད་པ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འདིར་འགྱུར་རོ། །མཐོ་

འཚམས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བ་བའི་ཕིར་གཞན་གི་མདུན་དུ་མནའ་འདོར་བ་

ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་གི་དྲུང་མ་ཡིན་པར་མནའ་འདོར་བ་ནི་ཚིག་ཀལ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ཉེས་བས་

སོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་ནི་བདེན་པས་འཇུག་པ་ཡིན་ན་མནའ་འདོར་བ་ནི་ལོག་པར་སྟོན་པ་སྟེ་ཁོ་མོ་

ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་གི་མནའ་འདོར་བས་འཇུག་པ་དེ་གཅིག་པུ་བདེན་ནོ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་

བས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསམ་པ་ལོག་པར་སྟོན་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མ་ཁོ་བས་དགེ་སློང་མ་བདག་ཉིད་ལ་གནོད་པ་བེད་པ་ནི་རེག་པར་བེད་པའོ་

ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་སོ། །ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བསམ་པ་མི་བརྟན་ཁོས་འཁྲུག་པས་

ལུས་ཀི་རྣམ་པ་འགྱུར་བར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །    ། །
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༈ དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བའི་མདོ། །  ། ། སྐབས་བམ་པོ་དྲུག་པ། །     ། །

དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མའི་ཚོགས་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལ་འཚོ་བ་མ་དག་པའམ་ལྟ་བ་མ་

དག་པའི་སོ་ནས་དམོད་ཅིང་བརས་ཐབས་བེད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་

གསུམ་ལ་བརས་ཐབས་བེད་པ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཚུལ་ཁིམས་མ་དག་པའམ་ཆོ་ག་མ་དག་པའི་སོ་ནས་དམོད་ཅིང་

སྤོ་བ་ལ་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མས་འཁོར་གཙོ་བོ་དགེ་སློང་ལ་འཇིག་རྟེན་ན་

གགས་པའི་ཆུས་འཐོར་བ་ལ་དགེ་སློང་གི་ལུས་ལ་ཐིགས་པ་ཙམ་གིས་ཕོག་ན་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །དགེ་སློང་བརྒྱལ་བ་ཆུས་གཏོར་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་ལ་མཆིལ་མ་

གཏོར་བའི་ཐབས་སུ་ཐུས་ཞེས་མཆིལ་མ་གཏོར་བར་མི་བའོ། །ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་མའི་ཚོགས་ལ་སྤོ་

བའི་ལྟུང་བེད་སྔར་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་པ་གཞན་ལ་སྤོ་བར་

མི་བའོ། །སྤོ་བ་ནི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ་དགེ་སློང་ལ་སྤོ་བ་ནི་ལྕི་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟླ་བ་ཕེད་མགུ་བ་སྤད་

པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་པ་དེ་ལ་བརས་ཐབས་དང་སྤོ་བ་གཉིག་ཡང་ངོ་། །མི་བའོ་བས་ན་ཉེས་

བས་སོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་དག་གི་མདུན་དུའམ་སྔུན་ལ་སྤོད་ཡུལ་གི་

གོང་དུ་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་སྤོད་ཡུལ་གང་སངས་པ་དེར་དགེ་སློང་མ་འཇུག་

པར་བའོ། །དགེ་སློང་མས་ཟམ་པ་མི་བརྟན་ལྡེམ་པར་དགེ་སློང་དང་ལྷན་ཅིག་འགོ་བར་མི་

བའོ། །འགོ་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ལུང་ལས། ཟམ་པ་བརྟན་ཞིང་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཏུ་ནི་འགོ་བར་བ་སྟེ་འདི་ལ་

འགོད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་སྟན་ལས་ལྡང་བར་

བའོ། །མ་ལྡང་ན་ཉེས་བས་སོ། །དགེ་སློང་སྟན་ལ་འདུག་པས་དགེ་སློང་མ་དེ་འགེང་བའི་སྤོད་ལམ་གིས་ཡུན་

རིང་དུ་སོད་ཅིང་འགེང་བས་ཧ་ཅང་ཡུན་རིང་དུ་འདའ་བར་བེད་ན་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་དེ་

སྟན་ལ་འདུག་ཏུ་གཞུག་གོ །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་དེ་སྟན་ལ་འདུག་ཏུ་གཞུག་པ་དེ་མི་བེད་ན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དགེ་སློང་མ་ཉིད་ཀིས་སྟན་ལ་འདུག་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་ལ་ཞུས་ཏེ་གནང་ན་སྟན་དེ་ལ་འདུག་པར་

བའོ། །བླ་མར་གྱུར་པ་ལས་བརས་ཐབས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་གསུམ་དགེ་སློང་མའི་ཚོགས་

ལ་བརས་ཐབས་བེད་པ་དང་དེ་ལ་སྤོ་བ་དང་འཁོར་གཙོ་བོ་ལ་ཆུ་འཐོར་བ་དང་ལྟུང་བེད་གསུམ་མོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་རྩོད་པ་ཉེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་མཐུ་ཡོད་བཞིན་དུ་ཉེ་བར་

ཞི་བར་མི་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་དེ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འཁྲུག་ལོང་ཡལ་བར་འདོར་

བའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་ཉི་མ་སྔ་མའམ་ཡང་སྔ་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་བ་ནི་དགེ་འདུན་མས་ལས་དེ་མ་བས་ཤིང་ཕིས་

ཉི་མ་གཞན་ལ་དགེ་འདུན་མས་ལས་བེད་པའི་ཚེ་གཞི་ནས་འདུན་པ་བླང་དགོས་པས་འདུན་པ་ལེན་དུ་བཏང་བ་ན་

སྔར་འདུན་པ་བིན་ཟིན་པ་དེ་ཉིད་བདག་གིས་ཕིར་འདུན་པ་མ་བླངས་པས་དེ་ཡང་འདུན་པ་དབུལ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་

ཟེར་ཞིང་ཞག་ལོན་པའི་འདུན་པ་དེ་ཉིད་མི་སྦྱིན་ཏེ་འདུན་པ་ཕི་མ་མ་སྟེར་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུརུ་རོ། །བློ་མཐུན་པར་མི་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ གསོ་སྦྱོང་གི་ཉིན་མོའི་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་རྣམས་ལས་

གདམས་ངག་ནི་སོམ་འབོག་པར་<<ལུང་ཕན་>>དང་<<ཕན་ཊི་>>འདི་ནི་བ་བ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་བ་བ་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རེས་སུ་བསྟན་པ་དག་ཉན་པར་མི་བེད་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མི་བེད་པ་

ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་དང་གསོ་སྦྱོང་མཐུན་པ་བསྒྲུབས་པ་དག་མེད་

པར་གསོ་སྦྱོང་བེད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་སྔར་དགེ་སློང་གི་

དགེ་འདུན་ལས་འདུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་བླངས་ནས་གདོད་གསོ་སྦྱོང་བ་དགོས་ཏེ་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་དགེ་

སློང་གི་དགེ་འདུན་ལས་འདུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་མ་བླངས་པར་གསོ་སྦྱོང་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་གི་དགེ་སློང་

རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་མི་འཁོད་པ་ཉིད་དུ་གསོ་སྦྱོང་བེད་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས་མཚམས་

པོ་ཆེ་བཅད་ན་ནི་མཚམས་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་ཁོངས་ན་དགེ་སློང་མེད་པའམ་མཚམས་པོ་ཆེ་མ་བཅད་ན་ནི་དཔག་ཚད་



  34  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཅིག་གི་ཁོངས་ན་དགེ་སློང་མེད་པའི་གནས་ནི་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པོ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ལ་བའི་དགེ་

སློང་དག་དངོས་མེད་པ་ལ་ནི་མི་བའོ། །གནས་གང་ན་དགེ་སློང་བཞི་ཡན་ཆད་གནས་ཤིང་ལས་བེད་པ་མེད་པའི་

གནས་སུ་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་མ་དབར་

གནས་པར་ཁས་བླངས་པས་གཉིགའི་དགེ་འདུན་དགེ་སློང་ཕའི་དགེ་འདུན་དང་མའི་དགེ་འདུན་གཉིས་ཀ་

ལ་གནས་གསུམ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དོགས་པ་གསུམ་གི་དགེ་སློང་ཕའི་དགེ་འདུན་གང་རུང་གཅིག་ཁོ་

ན་ལ་དགག་དབེ་མི་བེད་དམ་དགེ་འདུན་གཉིས་པོ་གང་ལ་ཡང་དགག་དབེ་མི་བེད་པ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ། །ལྕི་བའི་ཆོས་ལས་འདས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་གསུམ་དང་ལྕི་བའི་ཆོས་དང་

འབེལ་བའི་ལྟུང་བེད་གཅིག་སྟེ་ལྟུང་བེད་བཞི་པོ་དག་གོ །  ། །

༈ དགེ་སློང་དག་མེད་པར་གསོ་སྦྱོང་བེད་པ་ནི་ལྕི་བའི་ཆོས་དང་འབེལ་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་གི་ལྕི་བའི་ཆོས་

ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པ་དབུལ་པོ་ལ་རེད་པའི་དོན་

ནམ་བསོད་ནམས་ཀི་དོན་ནམ་གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་ས་བརྐང་སྦྱོར་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཐོབ་ན་དངོས་གཞིའོ་

ཆོས་གོས་ས་བརྐང་གི་ཟོང་ཙམ་དགེ་འདུན་གི་དོན་དུ་དབུལ་པོ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པ་ལ་ཡང་ཐོབ་ན་ལྟུང་བེད་དངོས་

<<ཊིཀ་>>གཞིའོ། །དཔིད་ཟླ་ར་བའི་ཉའི་ཉིན་མོ་དབྱུང་བའི་དུས་སུ་དབྱུང་བའི་ཕིར་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་པ་ལ་ནི་

སང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་སྔར་བསྟན་ཟིན་པས་སྐབས་འདིར་ནི་དགེ་སློང་མ་ཆོམ་རྐུན་པས་བཅོམ་པའམ་འགོ་བ་ལ་སོགས་

པ་དགོས་པའི་དབང་གིས་དཔིད་ཟླ་ར་བའི་ཉའི་ཉིན་མ་སྔ་རོལ་ཏུ་གོ་བུར་དུ་ས་བརྐང་དབྱུང་བའི་ཕིར་དུས་

ཀི་སྔ་རོལ་ཏུ་བག་ཡངས་སུ་བ་བའི་ལས་ལ་མི་འདུ་ཞིང་འདུན་པ་མི་སྦྱིན་པས་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་

པའི་དགེ་སློང་མ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གོས་སོས་པ་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་རེད་པ་

གཞན་འགེད་པའི་ཕིར་ཡང་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་པའི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བེད་འབྱུང་ངོ་། །ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་

པ་འདིས་རེད་པའི་སྐལ་བ་ལེན་མི་འདོད་པ་ཉིད་ནི་མ་བས་པ་ཉིད་དོ། །འདིར་རེད་པའི་སྐལ་བ་

ལེན་མི་འདོད་པས་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །གཞན་ལ་གནོད་པར་སྤོད་པ་ལས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་གསུམ་མོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་ཁམས་གྲུ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་གནས་ནི་དབར་ཁང་སྟེ་དེའི་ལྡེ་མིག་ལ་

སོགས་པ་དག་ཐ་ན་ཁིམ་པ་ཡན་ཆད་གཞན་ལ་མ་གཏད་མ་བཅོལ་པར་དགེ་སློང་མ་གཞན་དུ་འགོ་བ་

ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དབར་ཁང་དགེ་འདུན་གི་ཡང་རུང་གང་ཟག་གི་ཡང་རུང་སྟེ་གནས་མལ་བཞིན་དུ་

གཞན་ལ་གཏད་པར་བའོ། །ཇི་ཙམ་དུ་སོང་ན་ཞེ་ན། དབར་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་ཕལ་གི་བ་བ་ཡོད་པའི་ཕོགས་དེ་

བཏང་ནའོ། །ཉེ་འཁོར་གི་ཚད་ནི་ཆོས་གོས་དང་འབལ་བ་ལ་སྔར་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་

ཆུང་ལས་ནི། འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་འདས་ན་ལྟུང་བའོ། །ཞེས་སོ། །འོན་ཀང་སྔ་མ་ལྟར་བཟུང་ངོ་། །གང་ཟག་གི་

དབར་ཁང་གཞན་ལ་གར་མི་བཏང་ངོ་། །གཏོང་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཁང་ཁིམ་གི་གཞི་དང་ཚོང་

ཁང་གི་གཞི་ཡང་ངོ་། །གར་མི་གཏང་གཏང་ན་ཉེས་བས་སོ། །དབར་ཁང་ཡལ་བར་འདོར་བ་

ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དོ། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་དབར་གི་ནང་དུ་ཡུལ་ལྟ་བའི་ཕིར་ལོངས་རྒྱུ་ཞིང་རྒྱང་གགས་ཀི་མཐའ་

ལས་འདས་པར་འགོ་བ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གི་ན་ཡུལ་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བ་བཀག་སྟེ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་

ཕིར་ཆེད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་འགོ་བ་ནི་མ་བཀག་གོ །བར་ཆད་གང་ཡང་རུང་བ་ཉེ་བར་གནས་པ་

འབྱུང་བ་ལ་ནི་དབར་གི་ནང་ལོགས་སུ་འགོ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་མས་དབར་གནས་པར་ཁས་

བླངས་ནས་དབར་གནས་པ་སྟེ་དགག་དབེ་བས་པའི་འོག་ཏུ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ལོངས་རྒྱུ་བ་དེར་མི་

འགོ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །འདིར་འགོ་བའི་ཚད་རྒྱང་གགས་ཀི་ཚད་ཀི་མཐའོ། །ཡུལ་འཁོར་ཆོམ་

རྐུན་པའི་འཇིགས་པས་དོགས་པ་དང་བཅས་པར་འགོ་བའི་དགེ་སློང་མ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །ཡུལ་འཁོར་གང་ལ་དག་བོ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་དང་བཅས་པ་ནི་ཕོགས་འདིར་སུ་ཡང་འགོ་བར་མི་

བའོ་སུ་འགོ་བ་དེ་གསད་པར་བའོ་ཞེས་ཁིམས་སུ་བཅས་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་ཡང་ངོ་། །འགོ་བ་ལའོ་ཞེས་སྔར་མར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྦྱར་ཏེ་དེར་འགོ་བའི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འགོ་བ་གསུམ་དང་། མ་འགོ་བ་གཅིག་ལས་

གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་བཞིའོ། །     ། ། 

༈ མུ་སྟེགས་ཀི་ལྷའི་གནས་ལ་སོགས་པའི་སྒས་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་ལ་སོགས་པ་བསྡུས་པ་

དང་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་གནས་སུ་སོང་སྟེ་རྩོད་པར་བེད་འཐབ་ཀོལ་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་

ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །རྩོད་པ་ནི་འཐབ་ཀོལ་ལོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་

སློང་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆོས་འདྲི་བའི་སྐབས་མ་ཕེ་བར་འདྲི་བ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་

སྐབས་འབེད་དུ་གཞུག་པར་བ་ཞེ་ན། དང་པོར་སྟན་བཏིང་སྟེ་དེའི་འོག་ཏུ་གཏམ་འདྲི་བས་ཕན་ཚུན་ཀུན་

དགའ་བར་བས་ནས་ལུང་འདྲི་བ་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་དང་མངོན་པ་དང་ཅི་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་དྲི་བའི་

སྦྱོར་བས་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་སྐབས་འབེད་དུ་གཞུག་པར་བའོ། །སྨ་བ་ལས་གྱུར་པའི་

ལྟུང་བེད་གཉིས་སོ། །   ། ། 

༈ དགེ་སློང་མས་དབར་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་འདོམ་གང་ལས་ལོགས་ཤིག་ནས་ཆབ་ཁུང་ས་འདུག་པ་དེ་ལྟ་

བུའི་ཕི་སར་དང་གཅི་བའི་སར་<<རང་ཊིཀ་>>གཅིག་པུ་མཚན་མོ་འགོ་བ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །བུད་མེད་མཐུ་དང་ལྡན་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདི་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འགོ་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་མས་རྩྭ་

སྔོན་པོའི་སྟེང་དུ་བཤང་བ་བེད་པ་དང་བས་ཟིན་པ་འདོར་བ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཕོག་ན་ནི་

དངོས་གཞིའོ། །མདུན་རོལ་ཏུ་ཉེས་བས་སོ། །ནད་པ་ལ་ནི་རྩྭ་སྔོན་པོའི་སྟེང་དུ་བཤང་བ་འདོར་བ་ལ་ལྟུང་བ་

མེད་དོ། །རྩྭ་སྔོན་པོས་ས་ཕོགས་དེ་ཐམས་ཅད་ཁབ་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ངོ༌། །དེར་བཤང་བ་འདོར་

བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་<<ཊི་>>དོ། །དབར་ཁང་གི་སྟེང་གི་རྩིག་པའི་ཕག་རྩིག་པའི་དྲུང་ཕི་རོལ་ཏུ་ཊིཀ་ལས་

འགའ་ཞིག་འདུག་པ་ལ་མི་ཕོག་གམ་ཞེས་མ་བརྟགས་མ་བལྟས་པར་བཤང་བའམ་གཅི་བ་འདོར་བའི་

དགེ་སློང་མ་ལའོ། །ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དབར་ཁང་གི་སྟེང་གི་རྩིག་པ་ལ་པུ་ཤུ་བཏགས་པ་ཡིན་ན་

པུ་ཤུ་མཐོ་ཆེས་པས་བལྟར་མི་སླེབས་པར་གྱུར་ན་རྩིག་པའི་ཕག་ཏུ་མ་བལྟས་པར་བཤང་བ་འདོར་བ་ལ་ནི་ལྟུང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བ་མེད་དོ། །རྩིག་པ་པུ་ཤུ་བཏགས་པ་ཡིན་ཡང་བལྟར་ནུས་པ་ཡིན་ན་ནི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །མི་གཙང་བ་

ལ་བོང་རོག་ལ་སོགས་པ་འཕང་ཞིང་ཟེར་མ་འཐོར་བར་མི་བའོ། །ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །བཤང་བ་

ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་གསུམ་མོ། །དགེ་སློང་མའི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་བརྒྱ་

དང་བརྒྱད་ཅུ་པོ་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼སོ་སོར་བཤགས་པའི་སེ་འཆད་པ།༽

༈ དགེ་སློང་མས་རང་གི་ཉེ་དུ་ལས་གཞན་གི་ཁིམ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཁིམ་ནས་བདག་གི་དོན་

དུ་འོ་མ་ངག་གི་རིག་བེད་ཀིས་བསླངས་ཏེ་འཐུངས་པ་ལ་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བའི་ལྟུང་བ་དངོས་

གཞི་སྐྱེད་པའོ་གང་གིས་བསླངས་ཏེ་འཐུང་ན་ལྟུང་བ་འདི་བསྐྱེད་ཅེ་ན། དགེ་སློང་མ་མི་ན་བས་སོ། །ན་བས་ནི་

བསླངས་པ་དང་འཐུངས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །མི་ན་བ་དེས་བསླངས་པའི་ཚེ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་

བས་སོ། །གང་ལ་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་གཞན་དགུ་པོ་དག་ཏུ་འགྱུར་ན་ཞོ་དང་མར་དང་ཞུན་

མར་དང༌། འབྲུ་མར་དང་སྦྲང་རྩི་དང་བུ་རམ་གི་དབུ་བ་དང༌། ཉ་ཤ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆུ་ལ་སྤོད་

པ་རྣམས་ཀིའོ་མ་རྣམ་ལས་སོ། །དང་། ཤ་དང་ཤ་སྐམ་རྣམས་གཞན་གི་ཁིམ་ནས་བདག་གི་དོན་དུ་

བསླངས་ཏེ་འཐུངས་སམ་ཟོས་པ་ལའོ་ཞེས་བ་བའི་རེས་སྙེགས་པའི་ཕིར་ཀང་ངོ༌། །ཞེས་སོས་སོ་ཞོ་ལ་སོགས་པ་

རེ་རེ་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །འོ་མ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བསྟན་པ་དེ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཞན་

བསླངས་པ་ལ་གང་ཡང་རུང་བ་གཞན་ཐོབ་ཅིང་ཟོས་པ་ལ་ནི་ན་སད་པ་མེད་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་

རོགས་པར་སྐྱེད་དོ། །འདི་དང་མདོ་འོག་མ་གཉིས་ནི་ཀུན་སློང་སྤི་ལ་ཞུགས་པའི་དབང་དུ་བས་པའོ་ཞེས་གསུངས་

སོ། །བསོད་པའི་ནང་ན་བསོད་ཤོས་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསོད་པའི་ནང་ན་མི་བསོད་ཤོས་འབྲུ་མར་ལ་སོགས་

པ་ཐོབ་སྟེ་འཐུངས་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །བསོད་པའི་ནང་ན་མི་བསོད་ཤོས་དེར་གཏོགས་པར་འབྲུ་མར་ལྟ་བུ་

བསླངས་པ་ལ་བསོད་པའི་ནང་ན་བསོད་ཤོས་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །ན་སད་པ་མེད་དོ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ཟོས་སམ་འཐུངས་ན་དངོས་གཞིའོ་ཐོབ་པ་ཞེས་སོས་པ་ནི་ཟ་བ་དང་འཐུངས་པ་མཚོན་པ་སྟེ་ཐོབ་

པའི་འབས་བུ་ནི་ཟ་བ་ཡིན་པས་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་བཏགས་ནས་ཐོབ་པ་ལ་ན་སད་པ་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་ཀི་མ་ཐོབ་པ་ལ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཊིཀའོ། །དེ་དག་ལས་གཞན་བསླངས་པ་དང་གཞན་ཐོབ་པ་ཙམ་པོ་དེ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་

བས་བེད་པ་ཉིད་དོ། །དམག་དཔོན་སེང་གེའི་གེང་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་བསླབ་པ་དྲལ་ཏེ་ཁིམ་དུ་འཇུག་པ་

ལས་གྱུར་པའི་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་ནི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་ཡང་ཡིན་པའོ། །སྔར་དགེ་སློང་གི་སྐབས་

སུ་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་བཅུ་གཅིག་པོ་རྣམས་

རོགས་སོ། །     ། ། 

༼ལྟུང་བ་ཉེས་བེད་ཀི་སེ་འཆད་པ།༽

༈ དགེ་སློང་མས་ཤམ་ཐབས་རང་གི་ལུས་ཀི་རྐེད་པའི་ཕོགས་སྣང་བར་བགོ་བར་མི་

བའོ། །དཔི་འགོ་བས་ཤམ་ཐབས་དམའ་བར་བགོ་བར་མི་བའོ་ཞེས་མའི་སོ་ཐར་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་

མ་འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀིས་ཆགས་པར་གྱུར་ཅིང་ཁིམ་གཞན་དུ་འགོ་བར་མི་བའོ། །ཞེས་

སྨས་པ་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་སོང་ཟིན་པའི་གནས་སྐབས་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་རོ། །མི་འདོད་བཞིན་དུ་རྐེན་

གི་དབང་གིས་འགོ་དགོས་པ་ན་ཡུལ་གི་དབང་གིས་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་སྐྱེས་པའི་རོ་མྱོང་བར་མི་བེད་པ་ལ་ནི་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །གང་གི་ཚེ་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་པ་དེའི་ཚེ་ན་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཁིམ་གཞན་དེར་མ་བསོ་བར་སྟན་

ལ་འདུག་པ་དང་རྩྭ་སྔོན་མི་གཙང་འདོར་བ་སྟེ་དེ་གཉིས་ནི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བས་དེ་གཉིས་མ་

གཏོགས་པ་ཉེས་བས་ཀི་སེའི་བསླབ་པ་གཞན་རྣམས་ནི་སྔར་དགེ་སློང་དག་ལས་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་དགེ་

སློང་མ་དག་གི་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །དགེ་སློང་མའི་བསླབ་པའི་ཆོས་མང་པོ་རྣམས་རོགས་སོ་དགེ་སློང་

མའི་རྣམ་པར་འབེད་པ་རྣམས་མ་ལུས་པར་དེ་རོགས་སོ། །     ། ། 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༼ལུང་ཞུ་བ་སྤིར་བསྟན་པ།༽

༼སྤིར་བསྟན་གི་མདོ་ཚན་རེ་ལྔ་འཆད་པ།༽

༈ ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཀིས་དགེ་སློང་རྣམ་དག་ལས་ཉམས་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་སོམ་པ་བླངས་ལ་

མ་སྐྱེས་པ་གཉིས་མ་བིན་ལེན་ལྟ་བུའི་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱོར་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཙམ་པོ་ཞིག་

སྐྱེད་ཀི་ཉེས་བས་ལས་ཆེ་བའི་ལྟུང་བ་གང་ཡང་མི་སྐྱེད་དོ། །མདོ་འདིས་ནི་རྟེན་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་

སློབ་མ་སྟེ་གསུམ་ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་སྟོན་པའོ། །དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ལས་གཞན་བསྙེན་པར་མ་རོགས་

ཤིང་ཁིམ་པ་ལས་གཞན་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཕོགས་མཐུན་ལས་གཞན་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་ལ་

ཡང་ངོ༌། །སྟེ་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ་ཉེས་བས་དེ་ཡང་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཉེས་བས་དང་བཤགས་

པར་བ་བའི་ཉེས་བས་གཉིས་པོ་ཅི་རིགས་སོ། །ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དེའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ལས་

འདས་པ་སྟེ་དགེ་ཚུལ་གིས་འབིན་རེག་བེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་ཡིད་ཀི་བསམ་བའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའོ། །འདི་

ལ་བཤགས་བའི་ཉེས་བས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ་གཉེན་པོ་ལུས་ངག་གིས་དངོས་སུ་མ་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཉམས་པ་ལྟུང་

བ་ལ་སྦྱོར་ན་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་སོས་ན་དེ་ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་སམ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་ཕམ་པ་འཆབ་མེད་བྱུང་ནས་

བསླབ་པ་བིན་པ་ནི་རྟེན་རྣམ་དག་ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགོས་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་སྐྱེད་པའི་རྟེན་གི་ཆ་ནས་དགེ་

སློང་རྣམ་དག་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དོ། །དགེ་སློང་བསླབ་པ་བིན་པས་ཉེས་སྤོད་བས་ན་སྤིར་བཏང་ལ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་

རོགས་པར་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་པའོ། །བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ལྡན་པའམ་འདྲ་བ་ཉིད་ཀང་ཡིན་ནོ་

ཞེས་པའོ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ཡན་ལག་གི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ནི། རྟེན་དགེ་སློང་རྣམ་དག་གིས་ནུབ་ལྷག་པར་

ཉལ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཡུལ་དགེ་སློང་བསླབ་པ་བིན་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་ཆ་ནས་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་འདྲ་བ་ཡུལ་དེ་

ལས་ནུབ་ལྷག་ལྟ་བུའི་ལྟུང་བ་རོགས་པར་འབྱུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་སེལ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ནི། རྟེན་དགེ་སློང་རྣམ་

དག་གིས་ཕ་མ་བེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཡུལ་དགེ་སློང་བསླབ་པ་བིན་པ་ནི་སེལ་བའི་ཆ་ནས་ཡུལ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་ལྡན་པའི་འདྲ་བ་ཉིད་ཀང་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ་དེས་ན་ཡུལ་དེ་ལས་ཕ་མ་ལྟ་བུའི་ལྟུང་བ་རོགས་པར་མི་འབྱུང་

ངོ༌། །ཀང་ཞེས་པ་ནི་རྟེན་གི་ཆ་ནས་དགེ་སློང་རྣམ་དག་དང་འདྲ་བར་མ་ཟད་ཀི་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་བསྙེན་པར་མ་

རོགས་པ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་སོ། །དེས་ན་བསླབ་པ་བིན་པས་བིན་ལེན་སྟོབ་ན་ནི་སྟོབ་པ་པོའི་གོ་ཆོད་ཅིང་དེས་

རེག་ནའང་བིན་ལེན་འཇིག་གོ །རྟེན་བསླབ་པ་བིན་པ་དེ་ལ་ཡུལ་བསླབ་པ་བིན་པ་གཞན་ནི་བསྙེན་པར་མ་རོགས་

པ་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་རང་བཞིན་འདྲ་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །

དེས་ན་རྟེན་བསླབ་པ་བིན་པ་དེས་ནི་ཡུལ་བསླབ་པ་བིན་པ་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་རེག་གཟས་ལ་སོགས་

པའི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་ལ་ནུབ་ལྷག་ལ་སོགས་པའི་ལྟུང་བ་མི་སྐྱེད་དོ། །རྟེན་དགེ་སློབ་མ་ལ་ཡང་ངོ༌། །མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ཡུལ་བསླབ་པ་བིན་པ་མོ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །༸དེས་ན་དགེ་སློང་མ་

བསླབ་པ་བིན་པ་མོས་གསོག་འཇོག་བས་པ་དེ་དགེ་སློབ་མས་ཟོས་ན་ཉེས་བས་རོགས་པར་སྐྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །འགོ་

བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་སྟེ་དགེ་སློང་སྤྲུལ་སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ན་བདག་ཉིད་ལ་དགེ་སློང་གི་འདུ་

ཤེས་ཡོད་ཅིང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ་འདྲ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་རྟེན་དགེ་སློང་གཞན་དང་

འདྲ་བར་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལྟ་བུའི་ལྟུང་བ་རོགས་པར་སྐྱེད་པའོ། །ཕམ་ལྷག་དང་པོ་གཉིས་དང་རྐུ་སོག་གཅོད་

བཞི་སྟེ་བདུན་ལ་སྦྱར་ཞེས་འཆད་དོ། །རྟེན་དགེ་སློང་སྤྲུལ་སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་བས་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་མཐར་ཐུག་ཁོ་

ནའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་མེད་དེ་མཐར་ཐུག་ཁོ་ནའི་ཚེ་ན་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་ན་ནི་སྦྱོར་བའི་

ན་སད་པ་ཉིད་དོ། །མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་བ་ནི་མེད་དོ། །ཁང་པ་ཁང་ཆེན་ལྟ་བུ་ལ་ཚིགས་སྔ་མར་དགེ་ཚུལ་

གིས་སྦྱོར་བ་བས་ཤིང་ཚིགས་ཕི་མ་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ནས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །སྟེ་ན་སད་པ་

ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །ཞུ་བ་ཆེ་ཤོས་ལས། ཕམ་པ་དང་པོ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གསུམ་ལ་དངོས་གཞིར་

འགྱུར་བར་གསུངས་པ་དང་། ཊིཀ་ལས། ཚིགས་ཕི་མར་དངོས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པའི་

དགོངས་པ་བཙལ་དགོས་སོ་གསུང་ངོ༌། །མ་བིན་ལེན་ལྟ་བུ་ལ་ཚིགས་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་དུ་བབས་ནས་མཐར་ཐུག་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་སྦྱོར་བ་ཚིགས་ཕི་མ་དགེ་སློང་གིས་བས་པ་ལ་ཡང་སྦྱོར་བའི་ན་སད་པ་དེ་དང་ལྡན་པ་



  41  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཉིད་ཡིན་ཚིགས་ཕི་མ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་ལ་ཡང་ཚིགས་སྔ་མ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་

ཚིགས་ཕི་མར་སྦྱོར་བ་བས་པ་ལ་ཡང་ན་སད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་སོ། །

རས་དངོས་སུ་བཀག་པ་བས་དཀོན་ཞིང་རིན་ཆེ་བའི་སོ་ནས་བཟང་པོ་ལ་ཡང་བཀག་པ་དེ་

དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཡུལ་གང་ན་བལ་ནག་པོ་བས་དཀར་པོ་དཀོན་ཞིང་རིན་ཆེ་བ་ཡིན་ན་བལ་

དཀར་པོ་ལ་སྟན་བེད་ན་སང་ལྟུང་སྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་དོན་དེ་ལྟར་རང་གི་རྣམ་བཤད་ཀི་ཆ་གཉིས་བསེ་བའི་སྐབས་ལས་

བཤད་དོ། །འདི་ཉིད་ཀི་ཊིཀ་ལས་ནི། བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་ལས་སྟན་བེད་པ་བཀག་སྟེ་དེ་བཞིན་དུ་སིན་བལ་ལས་

སྟན་བེད་པའང་བཀག །ཅེས་སོ། །རས་དངོས་སུ་བཀག་པ་དེ་དང་དཀོན་ཞིང་རིན་ཆེ་བའི་སོ་ནས་འདྲ་བ་ལ་ཡང་

ངོ༌། །སྟེ་བཀག་པ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འདི་ཉིད་ཀི་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས། བལ་དཀར་པོའི་སྟན་བེད་པ་ལ་

ཡང་སང་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པས་ཡུལ་གང་ན་བལ་དཀར་ནག་གཉིས་དཀོན་ཞིང་རིན་ཆེ་བའི་སོ་ནས་འདྲ་བ་

ཡིན་ན་བལ་དཀར་པོ་ལ་སྟན་བེད་ནའང་སང་ལྟུང་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཊིཀ་ལས་ནི། སིན་བལ་དང་འདྲ་བ་མོན་དར་དང་

དུ་གཱུ་ལའི་རས་ལ་སྟན་བེད་པའང་བཀག །ཅེས་སོ། །

དགེ་སློང་གིས་མི་གསོད་པ་ལྟ་བུའི་སྦྱོར་བ་བས་ནས་དགེ་སློང་མར་མཚན་གྱུར་ཏེ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་

པ་ནི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་དེ་སྐྱེ་བའི་ཞིང་ངམ་རྟེན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མོང་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་གྱུར་ན་སྦྱོར་བ་དང་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་དེ་སྐྱེ་བའི་ཞིང་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ་ལྟུང་བ་དེ་བྱུང་

ཟིན་ནས་མཚན་གྱུར་པ་ནི་ལྟུང་བ་དེ་གནས་པའི་ཞིང་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །སྤིར་དགེ་སློང་མ་གཉིས་ཁི་གཅིག་

ལ་ཉལ་ན་ནི་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་ལ་ན་སད་པའི་ཉེས་བས་སྐྱེད་པའི་དོན་གི་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་པ་ཉིད་

ལས་དེ་གཉིས་དགེ་སློང་ཕར་མཚན་གྱུར་ཏེ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་ན་ན་སད་པ་དེའི་ཞིང་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་ཏེ་

ཉེས་བས་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི་ཁི་གཅིག་ལ་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་ནི་མི་འགྱུར་བས་སོ། །མདོ་འདིས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཡང་མཚན་སྔ་མར་བཅས་པ་ཆུང་བ་དང་2འགལ་བའི་སྦྱོར་བ་བེད་བཞིན་པ་ལས་མཚན་གྱུར་པས་བཅས་པ་ཆེར་

སོང་ཡང་ལྟུང་བ་ཆེར་མི་འགོ་བར་ན་སད་ཉིད་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །དོན་གི་སྦྱོར་བ་ཞེས་པ་ལ་ན་སད་པ་དེ་ཉིད་ནི་

དོན་ཡིན་ཏེ། ཊིཀ་ལས། ལྟུང་བ་ན་སད་པ་ཉིད་དོན་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོ། །ལས་སོ་ཞེས་པ་ནི་གོང་དུ་སོས་པའི་ན་སད་པ་

ཉིད་ལ་སྦྱར་ཏེ་ན་སད་པ་དེའི་ཞིང་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཊིཀ་ལས། ན་སད་པའི་དོན་གི་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་

པ་ཉིད་ལས་མཚན་གྱུར་པ་ལ་དངོས་གཞི་ཡང་ན་སད་པ་ཉིད་འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཊིཀ་ལས། ན་སད་པའི་དོན་གི་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་པ་ཉིད་ལས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བ་དེའི་ཡུལ་ནི་

སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བའི་ཞིང་ཉིད་ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་། མཚན་གྱུར་

པ་དེ་ལྟུང་བ་ན་སད་པའི་དོན་གི་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་པ་ཉིད་ལས་ཞིང་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ན་སད་པ་དེའི་

ཞིང་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་རོ། །དགེ་སློང་མ་རེག་པའི་ཕམ་པ་རོགས་པར་བས་པ་དགེ་སློང་ཕར་མཚན་

གྱུར་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ན་སད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མདོ་འདིས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མཚན་སྔ་མར་ལྟུང་བ་ཆེ་

བ་བྱུང་ཟིན་ན་མཚན་གྱུར་པས་བཅས་པ་ཆུང་དུ་སོང་ན་སྔར་གི་ལྟུང་བ་ཡང་ཆུང་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ་ན་སད་

པའམ་ལྟུང་བ་ཆུང་བ་སྟེ་དགེ་སློང་མ་ཁུ་བ་འབིན་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་མཐར་ཐུག་གྲུབ་ནས་དགེ་སློང་ཕར་མཚན་གྱུར་ན་

ནི་ན་སད་པ་རང་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཉིད་དོ། །ཞེས་ཏེ་ན་སད་པའམ་ལྟུང་བ་ཆུང་བ་ལྟུང་བེད་དེ་ཉིད་སོ་ན་གནས་

ཀི་འབིན་པའི་ལྷག་མར་ནི་མི་འགྱུར་རོ་མདོ་འདིས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་མཚན་སྔ་མར་བཅས་པ་ཆུང་བ་དང་འགལ་བའི་

མཐར་ཐུག་གྲུབ་ནས་མཚན་གྱུར་ན་བཅས་པ་ཆེར་སོང་ཡང་སྔར་གི་ལྟུང་བ་ཆེར་མི་འགོ་བར་ཆུང་བ་དེ་ཉིད་སོ་ན་

གནས་སོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ་རང་གི་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་འདི་ལ་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊིཀ་ན་ཞལ་མི་གསལ་ཡང་། བམ་པོ་

ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ན་སད་པ་དང་རང་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ཞེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་

ཕས་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་དགུ་ཚུན་ཆད་བཅངས་པ་ལས་དགེ་སློང་མར་མཚན་གྱུར་ན་ཞག་

2  - བཅས་པ་དང་། <<ཞང་>>      + <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>         
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཅུར་མ་ལོན་པ་སྟེ་སྔར་གི་ཞག་དགུ་པོ་དེ་དག་ནི་ཞག་གཅིག་གི་ཆ་ཤས་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དོ། །ཞག་

གཅིག་གི་ཆ་ཤས་སྔ་དྲོ་ཙམ་ཞིག་བཅངས་པས་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་སྟེ་ཞག་དགུའམ་ཞག་བཅུ་སྔར་

བཅངས་པ་དེས་ནི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཞག་གཅིག་བཅངས་པའི་ལྟུང་བ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ལྷུང་བཟེད་

འཆང་བ་ལ་གསུངས་པ་འདི་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མཚན་གྱུར་པས་བཅས་པ་མེད་པ་ལས་ཡོད་པར་གྱུར་

ཀང་ལྟུང་བ་ནི་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་གི་སྔར་ལྟུང་མེད་དེ་ཉིད་སོ་ན་གནས་སོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །སྔར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ལྟུང་བ་བྱུང་ནས་ཕིས་ལྟུང་བ་དེའི་ཞིང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་མཚན་གྱུར་པ་ལ་ནི་སྔར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་

བ་བྱུང་བ་དེ་ཉམས་པའམ་དག་པ་ཡིན་པས་ལྟུང་བ་དེ་བཤགས་མི་དགོས་སོ། །

དེའང་དགེ་སློང་མ་འཁོར་ཉེ་བར་འཇོག་པའི་ལྟུང་བེད་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས་མཚན་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་དེ་དག་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་པའོ། །དག་ལུགས་ནི་མཚན་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀི་བཅས་པ་མེད་པར་གྱུར་པས་ལྟུང་

བ་དེའི་བེད་པ་ནུས་ལྡན་གི་གནས་སྐབས་དག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་གཏན་མེད་དུ་དག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་སླར་ཡང་མཚན་

གྱུར་ན་ལྟུང་བ་དེ་ཉིད་དང་བཅས་པར་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་པས་སོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །མཚན་གྱུར་པ་དེ་ལ་སྔར་དགེ་

འདུན་ལྷག་མའི་ཉེས་པ་བཅབས་པ་ཉམས་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་འཆབ་པ་དེ་ཉམས་པའམ་དག་པ་

ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ལྷག་མའི་འཆབ་པ་རོགས་པར་བྱུང་ནས་མཚན་གྱུར་ན་འཆབ་པ་དེ་ཉིད་དག་པས་སོ་བ་སྤད་མི་

དགོས་སོ། །སྔར་མགུ་བ་སྤད་པ་དེ་ནི་ཕིས་མཚན་གྱུར་པ་ན་དོན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེའང་དགེ་

སློང་ངམ་དགེ་སློང་མས་མགུ་བ་ཞག་དྲུག་གམ་ཟླ་བ་ཕེད་རིལ་གིས་སྤད་ཀང་རུང་ཆ་ཤས་ཀིས་སྤད་ཀང་རུང་སྟེ་

མཚན་གྱུར་ན་སྔར་མགུ་བ་སྤད་པ་དོན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་གདོད་གཞི་ནས་མགུ་བ་རོགས་པར་སྤད་དགོས་སོ། ། 

གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་མཚན་གྱུར་པས་ལྟུང་བ་ཆུང་དུ་འགྱུར་བ་དང་ལྟུང་བ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་མགུ་སྤད་དོན་

མེད་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ། དེ་གསུམ་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མཚན་གྱུར་པ་འདི་ལ་ཆོ་གའམ་བཅས་པ་རྣམས་གྱུར་

ཏོ། །པའི་ཕིར་རོ། །མེད་དུ་མི་རུང་བའི་སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་དེ་གཉིས་ཀའི་ཚེ་རེག་པའི་ཡུལ་བུད་མེད་ཀི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལུས་ཡིན་པ་ནི་རེག་པའི་ལྷག་མའི་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མདོ་འདི་རང་རང་གི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་

སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་དེ་གཉིས་ཀའི་ཚེ་ལུས་སམ་གཞིའི་ཡན་ལག་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །

དེས་ན་སྦྱོར་བ་ཁོ་ནའི་ཚེའམ་3མཐར་ཐུག་ཁོ་ནའི་ཚེ་ན་གཞིའི་ཡན་ལག་ཚང་བ་ཙམ་ཡིན་ན་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །འདིའི་ཊིཀ་ལས། དགེ་སློང་གིས་སྐྱེས་པའི་ལུས་ལ་རེག་པའི་སྦྱོར་བ་བརྩམ་པ་ན་སྐྱེས་པ་དེ་མཚན་གྱུར་ཏེ་བུད་

མེད་དུ་གྱུར་ན་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་རེག་པ་དེ་ནི་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ་རེག་པ་ལས་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་བེད་པ་པོ་

ཉིད་ཡིན། ཞེས་པ་ནི་ཁད་རིང་བའི་སྦྱོར་བ་ན་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཡང་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་དེའི་ཚེ་

ཡུལ་བུད་མེད་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །འགོ་བ་གཞན་དུད་འགོ་ལས་སྐྱེས་པའི་མི་ནི་མི་རང་གི་འགོ་བ་

ཉིད་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མི་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ལ་བརྐུས་སམ་བསད་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དུད་

འགོའི་བུ་བསད་པ་ཡིན་པས་མི་བསད་པའི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་རམ་སྙམ་དུ་དོགས་པར་མི་བའོ་གསུང་ངོ་། །མི་སྤྲུལ་

སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་འགོ་བ་གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བརྟེན་པ་ན་མིར་འདུ་ཤེས་ཏེ་བསད་པ་ལ་

མི་གསོད་པའི་ཕམ་པ་བསྐྱེད་པ་ཡོད་དོ་ཡང་ངོ༌། །ཞེས་པ་ནི་རང་གི་འགོ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་རོ་དེ་

བཞིན་དུ་དུད་འགོ་མིར་སྤྲུལ་པ་བསད་ན་ལྟུང་བེད་དོ། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་གནས་སྐབས་ལས་གཞན་མིས་དག་

བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ནི་མི་ལས་རྒྱུད་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་དག་བཅོམ་མིའི་རྟེན་ཅན་བསད་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་མཚོན་བསྣུན་པའི་

འོག་ཏུ་དེ་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་ནས་ཤི་ན་ཡང་མི་བསད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་རོ་དག་བཅོམ་བསད་པའི་མཚམས་

མེད་དུ་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། མཛོད་ལས། བསྣུན་འོག་དག་བཅོམ་པ་ལ་མིན། །ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་གིས་ཁང་ཆེན་བརྩིག་པ་

ལྟ་བུ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་ཉེས་པ་དེ་མེད་པ་སྟེ་ཁིམ་པར་བབས་པས་བར་དུ་ཆོད་པ་ཉིད་ལ་

བསླབ་རྒྱུན་སྔ་ཕིར་ལྟུང་བ་འོང་བ་ནི་ན་སད་ཐ་དད་དོ། །དེས་ན་བསླབ་རྒྱུན་སྔ་མ་ལ་སྦྱོར་བ་རྣམ་པའི་ན་སད་

3  - མཐར་ཐུག་ཁོ་ནའི་ཚེའམ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>      + <<མ་>><<སེར་>>        
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འོང་ཞིང་བསླབ་རྒྱུན་ཕི་མ་ལ་དངོས་གཞི་རྣམ་པའི་ན་སད་ཐ་དད་དུ་འོང་བ་ཡིན་གི་ལྷག་མ་དངོས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འོང་

བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གིས་ཁང་པ་ཕེད་བརྩིག་པ་ན་ནི་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བློས་བཏང་བ་སྔར་གི་འཕོ་ཟིན་

པར་བེད་ན་ཡང་ངོ༌། །སྟེ་ཐ་དད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་བསམ་རྒྱུན་སྔ་ཕི་གཉིས་སུ་སྦྱོར་བ་རྣམ་པའི་ན་སད་དང་

དངོས་གཞིའི་རྣམ་པའི་ན་སད་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་གི་ལྷག་མའི་དངོས་གཞི་གཅིག་ཏུ་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །གཞི་གཅིག་

ལ་དུ་མ་ཉིད་བཅས་པ་ལ་ནི་བཅས་པའི་གངས་ཇི་སྙེད་ལས་འདས་པ་དེ་སྙེད་ཀི་ཉེས་པ་སྐྱེད་

པར་འགྱུར་རོ། །

དེའང་རྫུན་གིས་སྐྱོན་ནས་སྨས་ན་ལྟུང་བེད་གཉིས་འབྱུང་བ་ཊིཀ་ལས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་དང་བིན་ལེན་མ་

བས་ལ་མི་རུང་བ་གསོག་འཇོག་ཏུ་བཞག་པ་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་ན་ལྟུང་བ་བཞི་སྐྱེད་པར་ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་པ་

ལྟ་བུའོ། །མི་ཚངས་སྤོད་ལྟ་བུ་ཆ་ཅན་དེའི་ཆ་འབིན་རེག་དང་དབེན་པར་འདུག་འགེང་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆ་དེར་

གཏོགས་པ་ཡིན་གི་ཆ་ཅན་དུ་མི་གཏོགས་སོ། །བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལྕི་བ་དེའི་ཆ་ནི་དེར་

གཏོགས་ཏེ་རིགས་མི་མཐུན་པར་ཡང་མ་གཏོགས་ལ་རིགས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀི་ལྕི་བར་ཡང་མ་གཏོགས་སོ། །ཞེས་

སོ། །དེས་ན་དགེ་སློང་གིས་རེག་པའི་བསམ་པས་བུད་མེད་ལ་རེག་པ་ནི་རེག་པའི་ལྷག་མར་གཏོགས་ཀི་མི་ཚངས་

སྤོད་ཀི་སྦྱོར་བར་མ་གཏོགས་ཏེ་མི་ཚངས་སྤོད་ཀི་ཀུན་སློང་མེད་པའི་ཕིར་རོ་མདོ་འདིས་ནི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་རང་

རང་གི་ཀུན་སློང་དགོས་ཀི་གཞན་གི་ཀུན་སློང་གིས་གཞན་མི་སྐྱེད་ཅེས་དོན་གིས་བསྟན་ཏོ། །དགེ་སློང་ཕས་ཁུ་བ་

འབིན་པའི་འདུན་པས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐའ་ཕམ་

པར་འགྱུར་བ་ཉིད་མ་གཏོགས་པ་ནི་འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དགེ་སློང་

ཕས་ཁུ་བ་འབིན་པའི་འདུན་པས་ཕྱུང་ན་རྨ་ཉམས་པ་ལྟ་བུའི་བུད་མེད་ཀི་ཟག་བེད་དུ་བརྩལ་ཡང་མི་ཚངས་སྤོད་དུ་མི་

འགྱུར་གི་འབིན་པའི་ལྷག་མར་འགྱུར་བའོ། །མཐའ་ཉིད་མ་གཏོགས་ཞེས་པ་ནི་བུད་མེད་ཡོངས་རོགས་ཀི་ཟག་བེད་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་ནི་འབིན་པའི་འདུན་པས་ཕྱུང་ཡང་མཐའ་ཉིད་དེ་ཕམ་པ་དང་པོར་འགྱུར་བས་ན་དེ་ནི་ལྷག་

མར་འགྱུར་བ་ལ་མ་གཏོགས་པའོ། །བ་བ་དུ་མ་སྟེ་མཐར་ཐུག་ཐ་དད་ཀིས་བར་དུ་ཆོད་པའི་སྦྱོར་བ་མ་རོགས་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དུ་མའི་འབས་བུས་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་རོགས་པ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་མི་བཞག་གི་ན་སད་ཐ་དད་དུ་

བཞག་གོ །དཔེར་ན་ཉུང་ངུ་ཉུང་ངུར་བརྐུས་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་ན་རིན་ཐང་ཚང་ཡང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་

བ་ལྟ་བུའོ། །ཁང་པ་ཁང་ཆེན་ལྟ་བུ་གཞན་གིས་ཕེད་བས་པ་ལ་དགེ་སློང་གིས་དེའི་འཕོ་ཟིན་པར་བེད་པ་ནི་

ལྟུང་བ་དངོས་གཞིའི་ཕེད་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ན་སད་དོ། །ཆོས་གོས་རིང་པ་ཕེད་བཀྲུས་ཟིན་པ་དགེ་སློང་མ་འཁྲུར་

འཇུག་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ན་སད་པ་སྟེ་སོམ་པོས་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་དག་

གི་ཆའམ་འབས་བུའི་ལྟུང་བ་ཉིད་ནི་རྒྱུའི་ལྟུང་བ་སོམ་པོ་ལས་ན་སད་པ་སྟེ་ཉེས་བས་ཡིན་ནོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ལྟུང་བེད་དང་སོར་བཤགས་ཀིས་སྐུར་བ་བཏབ་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་ཉེས་བས་ཀིས་སྐུར་

བ་བཏབ་ན་ཉེས་བས་ཕ་མོར་རོ། །སོག་གཅོད་ཕམ་པ་ལྟ་བུའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གི་གཞིའི་རྣམ་པ་མ་

དོར་བའི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཞུགས་པ་ནི་འདུ་ཤེས་ཀི་བསམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །སྔར་

ཡིད་གཉིས་ནི་འདུ་ཤེེས་དང་འདྲའོ་ཞེས་པ་དང་དོན་གཅིག་གོ །འོ་ན་ཟློས་སོ་ཞེ་ན། སྔ་མ་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་བསྡུས་

ལ་འདི་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །སོག་གཅོད་པ་ལྟ་བུ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བོའི་སྦྱོར་བའི་ལྟུང་བ་

རོགས་པར་སྐྱེད་པ་ལ་ནི་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེ་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་མིར་འདུ་ཤེས་པས་དུད་

འགོ་བསད་ན་སྦྱོར་བ་ལ་ནི་གསོད་པར་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་ལྟུང་དུ་འགྱུར་གི་དུད་འགོ་གསོད་པའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་

བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་སྦྱོར་ལྟུང་ཙམ་ཞིག་སྐྱེད་པ་ལ་འདུ་ཤེས་ཡན་ལག་ཡིན་པར་བསྟན་ནས་དངོས་གཞི་ལ་ནི་དོན་དེ་

ཕད་པ་ཡན་ལག་ཡིན་པར་སྟོན་ཏེ་མི་གསོད་པའི་ཕམ་པ་ལྟ་བུ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བོའི་དངོས་གཞི་རོགས་པར་སྐྱེད་པ་ལ་

ནི་སེམས་ཅན་ནམ་རས་གང་ལ་བསམས་པའི་དོན་གང་ཡིན་དེ་ལ་ནི་ཡན་ལག་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ་དེས་ན་འདུ་

ཤེས་ཀིས་གཟུང་བའི་དོན་དང་ཕད་ན་དངོས་གཞི་སྐྱེད་དོ། །དོན་ལ་མི་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་གང་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཡན་

ལག་ཡིན་གི་མིར་འདུ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་གང་གིས་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མི་ཚངས་

པར་སྤོད་པ་དང་ཁུ་བ་འབིན་པའི་ལྟུང་བ་གཉིས་ལ་ནི་འདུ་ཤེས་ཀིས་བསམས་པའི་དོན་དང་ཕད་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཡན་ལག་ཡིན་པ་ནི་དེར་མ་ཟད་ཀིས་མ་བསམས་པའི་དོན་དང་ཕད་པ་ཡང་ཡན་ལག་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །བསམ་

པའི་བུད་མེད་དེ་ཉིད་དང་མི་ཚངས་པར་སྤོད་དོ་སྙམ་པ་ལས་ནོར་ཏེ་གཞན་ཞིག་དང་སྤད་ན་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ་

གཞན་ལ་གཞན་དུ་ནོར་ཏེ་ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་ཡང་ལྷག་མར་འགྱུར་རོ། །

མི་བདེན་པ་སྟེ་རྫུན་དུ་སྨ་བའི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་ནི་ཉན་པ་པོ་ཡང་ངོ༌། །མ་ཟད་དོ་ཞེས་སྔ་

མར་སྦྱར་ཏེ་ཉན་པ་པོ་བསམས་པའི་དོན་དང་ཕད་པ་ཡན་ལག་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀི་མ་བསམས་པའི་དོན་དང་ཕད་པ་

ཡང་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ་འདི་ནི་ཀུན་སློང་སྤི་ཞུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་སོ་ཞེས་སྔ་མ་རྣམས་འཆད་དོ། །མི་ཚངས་སྤོད་

དང་རེག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དེ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ནི་ལག་པས་ལག་པར་དང་རྐང་པས་རྐང་པར་དང་

ཞེས་སྔ་མར་སོས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ལག་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་གཙོ་བོར་ནི་བསྟེན་དུ་རུང་བའི་ལམ་དང་ཡན་

ལག་དང་དུ་བླང་དུ་རུང་བའོ། །དང་དུ་བླང་དུ་རུང་བ་ཉིད་ནི་འཁིག་པ་བསྟེན་པའི་ཕིར་མཐུ་དང་

ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །པས་དེ་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་གཞུང་འདིའི་སྐབས་རྣམས་འོག་མ་

ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཡན་ལག་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དག་ལ་ནི་ཡན་ལག་ཚང་བ་ལས་གཞན་ཏེ་ཡན་ལག་

གཅིག་མ་ཚང་བ་ལ་ན་སད་པ་ཉིད་དོ། །དེ་ཡང་ཡུལ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཡུལ་རྫུ་

འཕྲུལ་ཅན་ཡིན་ན་ན་སད་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡན་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་མིན་མ་ཉམས་ལུས་དངོས་དང་། །ཐ་སྙད་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ཁིམ་

པ་དང༌། །བསྙེན་རོགས་རྣམ་དག་མཚན་དང་ལྟ་བ་མཐུན། །རུང་དང་ཚད་ལྡན་རང་དོན་ངག་ཏུ་སྨ། །རང་གིས་སྨ་དང་

བདག་དང་འབེལ་བར་སྨ། །འོག་ནས་སྟོན་པའི་ཡན་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ཡིན། །ཞེས་པ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་བཅད་དོ། །ཐ་

སྙད་ཡན་ལག་ལྔ་ནི། མི་ཡིན་སྨ་ཤེས་དོན་གོ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་མ་ནིང་དང་མཚན་གཉིས་པ་མ་ཡིན་

པའོ། །འོག་ནས་འཆད་པའི་ཡན་ལག་དུ་མའམ་གཉིས་མ་ཚང་བ་ལ་ནི་ན་སད་པ་དེ་བས་ཀང་ངོ༌། །ན་

སད་པ་སྟེ་ཆེས་ན་སད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རེག་པའི་ཡུལ་རྟེན་གཉིས་ཀའི་ལུས་རྨ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པས་ཉམས་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཡིན་ན་ཡན་ལག་གཉིས་མ་ཚང་བ་ཡིན་པས་རེག་ལྷག་གི་ཆེས་ན་སད་པ་སྟེ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་

སོ། །རེག་པ་འཁིག་ཚིག་སྨན་གི་ལྷག་མ་ལྟ་བུ་མི་ཡན་ལག་ལ་སེལ་བ་དུད་འགོ་ཡིན་ན་ཡང་ངོ༌། །ཆེས་ན་

སད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། དུད་འགོ་མོ་སྤུ་མེད་པ་ལ་རེག་ན་སོམ་པོ་འོ། །ཞེས་པ་ནི་

ཉེས་བས་ལ་སོམ་པོར་བཏགས་པའོ། །གཉིས་ནི་འདིའི་དམིགས་བསལ་ཏེ་དུད་འགོ་ལ་བརྐུས་ན་སོམ་པོ་དང་དུད་འགོ་

བསད་ན་ལྟུང་བེད་སྐྱེད་པ་དག་གོ། །ཡུལ་བུད་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོས་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ནི་རེག་

པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་འཁིག་ཚིག་བསྙེན་བཀུར་ལྟ་བུའི་དངོས་གཞི་རོགས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །རེག་པ་མ་

ཡིན་པ་ཞེས་སོས་པ་ནི་རེག་པའི་གཙོ་བོ་མི་ཚངས་སྤོད་དང་རེག་པའི་ལྷག་མ་དང་རེག་པའི་ཕམ་པ་སྟེ་གསུམ་ནི་རྫུ་

འཕྲུལ་ཅན་ཡིན་ཡང་རང་རང་གི་དངོས་གཞི་རོགས་པར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །

འགེལ་ཆུང་ལས། ཡུལ་རྟེན་གཉིས་ཀ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ཡིན་ན་ནི་འཁིག་ཚིག་ལ་སོགས་ཀི་ཡང་དངོས་གཞི་

རོགས་པར་བཤད་སྣང་སྟེ། དེ་ནི་དཔད་དགོས་སོ། །རེག་ཕམ་མམ་རེག་ལྷག་སྐྱེད་པ་ལ་ཡུལ་བུད་མེད་ལྟ་བུ་རེག་

པར་བ་བ་ཉིད་ནི་རྨ་དང་ཤུ་བ་དང་གཡན་པ་ལ་སོགས་པས་མ་ཉམས་པའོ། །ཡན་ལག་ཡིན་ནོ་ཞེས་གོང་

དུ་སྦྱར་རོ། །རེག་པ་བེད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཉམས་པའོ་ཞེས་ཀང་མཚོན་ནོ། །དེས་ན་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ཉམས་པ་རྨ་དང་ཤུ་

བ་དང་གཡན་པ་དང་ཁི་རྔོ་ཅན་ལ་རེག་ན་ན་སད་དོ་དགེ་སློང་རང་གི་ལུས་ཉམས་པ་རྨ་དང་ཤུ་བ་ལ་སོགས་པས་རེག་

ན་ཡང་ན་སད་དོ། །ག་ག་ཚིལ་བེད་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །སྟེ་རེག་པར་བ་བ་ཉིད་ནི་མ་ཉམས་པ་ཡན་ལག་ཡིན་

ནོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་དེས་ན་ལུས་ཉམས་པས་ག་ག་ཚིལ་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ་ལུས་ཉམས་པ་ལ་ག་ག་ཚིལ་བེད་ན་ཉེས་

བས་སོ་གཉིས་ཀའི་ལུས་ཉམས་ན་ནི་ཉེས་བས་ཕ་མོ་འོ། །རེག་པ་དང་ག་ག་ཚིལ་བེད་པའི་ཡུལ་སེན་མོ་དང་སོ་

དང་ཤ་མེད་པའི་རུས་པ་དང་སྤུ་དག་ནི་སྔར་མ་ཉམས་པའོ་ཞེས་སོས་པ་དེ་ལས་གཞན་ལུས་ཉམས་

པ་དང་ལྡན་པ་སྟེ་ཉམས་པ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཡུལ་གི་སེན་མོ་དང་སོ་ལ་སོགས་པར་རེག་

གམ་སེན་མོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ག་ག་ཚིལ་བེད་ན་རང་རང་གི་ན་སད་དོ་དགེ་སློང་གི་སེན་མོ་དང་སོ་ལ་སོགས་པས་

ཀང་ངོ་འོ་ན་སྤུ་དག་ནི་གཞན་དང་ལྡན་ཞེས་སྤུ་ལ་རེག་ན་སོམ་པོར་གསུངས་ན་ལན་བུ་ལ་རེག་ན་ལྷག་མ་སྐྱེད་པར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྔར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལན་བུ་དང་ཤ་གཉིས་ཀ་ལ་རེག་ན་ལྷག་མ་སྐྱེད་པ་ལ་དགོངས་ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཡུལ་མིའི་འགོ་བ་པ་ནི་རྫུན་དུ་སྨ་བ་དང་འཁིག་ཚིག་སྨ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སྙད་དུ་བ་བ་

རྣམས་ཀི་གཞིའི་ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་མི་མ་ཡིན་པའི་དྲུང་དུ་རྫུན་སྨ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་ན་སད་

དོ། །བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཡུལ་དུད་འགོ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །མིའི་འགོ་བ་པ་ཡིན་ཡང་ཤེས་པ་

རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་ཉམས་པ་སྨོས་པ་སེམས་འཁྲུགས་པ་ཚོར་བས་གཟིར་བ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་བ་བ་

རྣམས་ཀི་དངོས་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་སྨོ་བ་སེམས་འཁྲུགས་ཚོར་བས་གཟིར་བའི་དྲུང་དུ་རྫུན་དུ་སྨ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་ན་སད་དོ། ། 

རྫུན་དུ་སྨ་བའམ་གོས་སློང་བ་ལྟ་བུ་ཡུལ་མ་ནིང་དང་མཚན་གཉིས་པ་དག་ནི་རང་བཞིན་ཉམས་པ་དེ་

དང་ལྡན་པ་སྟེ་སྨོ་བ་ལ་སོགས་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དོ། །དེས་ན་མ་ནིང་དང་མཚན་གཉིས་པ་དག་ལ་རྫུན་དུ་སྨ་

བའམ་གོས་སློང་ངམ་བརེག་གཟས་ལ་སོགས་བེད་ན་ནི་ན་སད་དོ་མཚན་མེད་པ་ནི་མ་ནིང་གི་ཁོངས་སུ་འདུས་པས་

ལོགས་སུ་མ་སོས་ལ་ཟ་མ་དང་ཉམས་པའི་མ་ནིང་འགྱུར་བ་མི་བརྟེན་པ་ནི་དངོས་གཞིའི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཊིཀ་ལས་

བཤད་ཅིང་མཚན་གཉིས་པ་བུད་མེད་ཀི་བ་བ་བེད་ནུས་པ་ཡོད་པ་ནི་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་བུད་མེད་ལས་གྱུར་པ་

རྣམས་ཀི་དངོས་གཞིའི་ཡུལ་ཡིན་པར་མདོ་རྩ་འགེལ་ཉིད་ལས་སྔར་བཤད་དོ། །ལྷག་མ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རེག་པའི་

ཡུལ་ནི་སྨ་བའི་ཐ་སྙད་ཡུལ་དང་འདྲ་སྟེ་ཡུལ་དེ་མི་ཡིན་ཞིང་སྨོ་བ་སེམས་འཁྲུགས་ཚོར་གཟིར་མིན་པ་ངེས་

བཟུང་དུ་དགོས་པའོ། །གཉིད་ལོག་སྙོམས་ཞུགས་ལ་སོགས་པ་དོན་མི་གོ་བ་དང་སྨ་མི་ཤེས་ལ་རེག་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་

རོགས་པ་སྐྱེད་དོ་དོན་དེ་རྣམས་ནི་རེག་ཕམ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །གཞི་ཁིམ་པ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡུལ་

ཕི་རོལ་མུ་སྟེགས་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། ཆོས་འདི་པའི་སོམ་པ་བླངས་ཀང་སོམ་པ་མ་ཆགས་མ་

སྐྱེས་པ་དང་ཕམ་པའི་ལྟུང་བས་ཉམས་པ་སྟེ་ཡུལ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་རང་རང་གི་ལྟུང་བ་ཕེད་སྐྱེད་པའི་ཆ་

ནས་ཕེད་ཉིད་ཁིམ་པའོ། །

དེས་ན་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལ་གོས་སློང་བ་ལ་སོགས་པ་བེད་ན་ལྟུང་བ་ཕེད་སྐྱེད་པ་སྟེ་ན་སད་སྐྱེད་པའི་དོན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཏོ། །རྟེན་དགེ་སློང་རྣམ་དག་གིས་ཕ་མ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་ལྟ་བུ་ལ་ཡུལ་དགེ་སློང་དང་རྟེན་དགེ་སློང་རྣམ་དག་

གིས་ཆོས་གོས་འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་ལྟུང་ལྟ་བུ་ལ་ཡུལ་དགེ་སློང་མ་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་སོམ་པ་

སྐྱེད་པ་ཅན་ཕམ་པའི་ལྟུང་བའི་མ་ཉམས་པ་ཉིད་ནི་ཡུལ་གི་བསླབ་པ་དག་ལ་ཡན་ལག་ཡིན་

ནོ། །འདིའི་དམིགས་བསལ་ནི་སྐུར་འདེབས་གསུམ་དང་ཕམ་པ་འཆབ་བརོད་གཉིས་ཏེ་ལྔ་པོ་ཡུལ་ཉམས་པ་ལས་

ཀང་སྐྱེད་ལ་བསླབ་བིན་ནང་ཕན་ཚུན་ཕ་མ་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཏེ་དེ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པས་

སོ། །བརེག་གཟས་ལ་སོགས་པའི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་སྐྱེད་པ་ལ་ཡུལ་དེ་མཚན་རང་གི་ཕོགས་ཉིད་ཀི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་རང་དང་མཚན་མཐུན་པ་དགོས་པ་དང་བརེག་གཟས་ལ་སོགས་པའི་

ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་སྐྱེད་པ་ལ་ཡུལ་དེས་རང་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་ཁས་བླངས་པ་དག་གིས་ནི་ལྟ་བ་རང་

གི་ཕོགས་ཉིད་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་རང་དང་ལྟ་བ་མཐུན་པ་

དགོས་སོ། །

མཚན་མི་མཐུན་པ་དང་ལྟ་བ་ཐ་དད་པ་ལ་བརེག་གཟས་ལ་སོགས་བེད་ན་ནི་ན་སད་དུ་འགྱུར་རོ་གཞུང་

འདིའི་དམིགས་བསལ་ནི་སྐུར་འདེབས་གསུམ་པོ་འོ། །ཡུལ་བསྙེན་རོགས་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པའི་ལྟུང་བ་འདིར་

གཏོགས་པ་ལ་ཡུལ་ཁིམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་ཅན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ལས་ལྟུང་བ་ན་སད་པ་

དེ་བས་ཀང་ན་སད་དེ་ཆེས་ན་སད་དོ། །

དཔེར་ན་དགེ་སློང་ལ་བརེག་ན་ལྟུང་བེད། ཁིམ་པ་ལ་བརེག་ན་ཆེས་ན་སད་དེ་ཉེས་བས་ཕ་མོར་འགྱུར་བ་ལྟ་

བུའོ། །:འདིར་གཏོགས་པ་ལ་ཡུལ་ཁིམ་པ་ཡིན་ཞིང་ཁིམ་པའི་རྟགས་ཅན་ཉིད་ནི་ཡུལ་རབ་ཏུ་

བྱུང་བའི་རྟགས་ཅན་ཉིད་ཀི་བས་ན་སད་དོ། །4ཞེས་རྣམ་བཤད་དང་ཊིཀ་དང་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་གསུམ་གའི་རྩ་བ་

ན་སྣང་ངོ་། །འགེལ་པ་དེ་གསུམ་ལས། ཁིམ་པ་ལ་ཆེས་ན་སད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་གོས་སྣམ་སྦྱར་

4  + <<ཊིཀ་(ཁ་༥༨༢)>><<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>- <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་

༡༧༤)>><<ཞང་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རས་དག་ལ་ནི་རྒྱུ་དབིབས་ཁ་དོག་ལ་སོགས་རུང་བ་ཉིད་དང་

ཚད་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཡན་ལག་ཡིན་ཞེས་གོང་དུ་སྦྱར་ཏེ་འབལ་བའི་སང་ལྟུང་ལྟ་བུའི་ཡན་

ལག་ཉིད་དོ། །ཊིཀ་ལས། སོགས་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒས་ནི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བསྡུས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས་ས་བརྐང་

ལས་འབལ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་ལས་ལྷག་པའང་ཡན་ལག་ཡིན་ལ་ལྟུང་བེད་ཐ་མ་བཞི་ལ་ཚད་ལྷག་པ་ངེས་གཟུང་དུ་

དགོས་པའོ་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་མི་རུང་ངམ་ཚད་དང་མི་ལྡན་ན་རང་གི་ན་སད་དོ་ཞེས་སོ། །ཆོས་

གོས་འཁྲུར་འཇུག་གི་སང་ལྟུང་ལྟ་བུ་ལ་རང་འབའ་ཞིག་གི་དོན་ཉིད་ཆེད་དུ་བེད་པའི་ཀུན་སློང་གི་གཙོ་ཆེར་

ཡོད་པའོ། །ཡན་ལག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །དེས་ན་གཞན་ཁོ་ནའི་དོན་ནམ་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་

ཡིན་ན་ནི་ན་སད་དོ། །སྦྱོར་བ་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀིས་སྨ་བ་རྣམས་ཀི་དངོས་གཞི་ལ་ནི་ཡུལ་ཕ་

རོལ་པོས་དོན་གོ་བའོ། །ཡན་ལག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །

དེས་ན་རྫུན་དུ་སྨ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕ་རོལ་པོས་དོན་མ་གོ་ན་ཡང་ན་སད་དོ། །འོ་ན་ལྐུག་པས་དོན་གོ་བ་

ཡང་དངོས་གཞིའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། །སྨ་བ་པོ་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གོ་བ་ཡན་ལག་སྨ་མི་ཤེས་ལ་

ཡོད་པའི་དོན་གོ་བ་ནི་དངོས་གཞི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ། །སྟེ་ཊིཀ་དང་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་སྨ་མི་ཤེས་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གོ་

བ་དེ་ནི་གསོད་པའི་ལྟུང་བ་བཞི་དང༌། རང་གི་དོན་དུ་རྐུ་བ་སྟེ་ལྔ་པོ་དག་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་

སུ་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀི་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་དང་ལྔ་བཅུ་པའོ། །སྨ་བ་པོ་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གོ་

བ་ནི་གསོད་པའི་ལྟུང་བ་བཞི་དང་རང་གི་དོན་དུ་བརྐུ་བ་སྟེ་ལྔ་པོ་དག་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་རིག་བེད་

ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀང་སྦྱར་རོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་ལྐུག་པ་ལ་བཅོལ་ཡང་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། །སོམ་པ་ཡང་

དག་པར་ལེན་པར་བེད་པ་ལ་སྨ་ཤེས་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གོ་བ་ཡན་ལག་ཡིན་པ་ནི་དེར་མ་ཟད་ཀི་སྨ་

མི་ཤེས་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གོ་བ་ཡང་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ་དེས་ན་ལྐུག་པ་ལ་ཡང་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ཡོད་དོ། །ལྐུག་པ་ལ་བར་

མའི་དགེ་བ་ཡང་སྐྱེ་བ་ཡོད་དོ་གསུང༌། སྨ་ཤེས་ཤིང་དོན་གོ་བ་དེ་ནི་ལྟུང་བ་མཐོལ་བ་ལ་སོགས་ཀི་སྣོད་དམ་ཡུལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཕ་རོལ་པོ་དེ་སྨ་མི་ཤེས་པའམ་དོན་མི་གོ་བ་ཡིན་ན་དེ་ལ་རང་ངམ་གཞན་གི་ལྟུང་བ་མ་བརོད་

ཀང་བཅབས་པའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྫུན་དུ་སྨ་བའི་ཕམ་པ་ལ་སོགས་པར་ངག་གིའོ། །རྣམ་པར་རིག་བེད་

ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སྤིངས་ཡིག་དང་ལག་བར་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ལ་ནི་ན་སད་དོ། །ངག་

གིའོ་ཞེས་སོས་ན་གཞན་གི་ངག་གིས་ཀང་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རང་གིའོ། །ངག་ཏུ་སྨས་པ་ཡན་ལག་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་མངགས་པས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་སྨར་བཅུག་པ་ལ་ནི་ན་སད་དོ། །རང་

གིའོ་ཞེས་སོས་ན་རང་གི་ངག་དེ་ཡང་བདག་ཉིད་དང་འབེལ་བའི་རང་གི་ངག་ཡན་ལག་ཡིན་པའོ། །

དེས་ན་ཆེ་གེ་མོ་ན་རེ་འདི་སྐད་ཟེར་རོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་བསྙད་འདོགས་ཤིང་སྨ་བ་ལ་ནི་ན་

སད་དོ། །གསོད་པ་དང་རང་གི་དོན་དུ་བརྐུ་བ་དག་ལས་གཞན་པའི་དོན་ལ་རང་གི་བསྐོས་པ་ཉིད་བེད་དུ་བཅུག་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་གཞན་ལ་ཤིང་ལོན་པ་གཅད་དུ་བཅུག་པ་ལྟ་བུ་ལ་རང་གིས་མངོན་སུམ་དུ་

བསྐོས་པ་ཉིད་ཀི་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །ཊིཀ་ལས། རང་གི་བསྐོས་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་

རང་གིས་མངོན་སུམ་དུ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཉིད་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ་ལོག་ནས་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མངོན་པར་

ཞེན་པར་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ་དེས་ན་རང་གི་མངོན་སུམ་དུ་བསྐོས་པ་མ་ཡིན་པ་ལོག་ནས་བསྐོས་པ་བེད་དུ་བཅུག་

པ་ལ་ནི་ན་སད་དོ། །ཊིཀ་ལས་སོ། །ལོག་ནས་བརྒྱུད་པས་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་ན་སད་དོ་ཞེས་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་

པའོ། །བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་བེད་དུ་གཞུག་པ་ལ་ནི་རང་གི་བསྐོས་པ་ཉིད་ཡན་ལག་སྟེ། ཞེས་རིམ་པ་བསྒྱུར་ཏེ་

བཤད་པ་ལྟར་ན་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་རང་གིས་མངོན་སུམ་དུ་བསྐོས་པ་ཉིད་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །རྣམ་

པར་འབེད་པར་གཏོགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་སྤིར་བསྟན་པ་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། །

འདུལ་བའི་བསླབ་པ་སྤིར་བསྟན་པའི་མཆན་ཡིག་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་ཅེས་བ་བ་ཤཱཀའི་དགེ་སློང་ཤེས་

རབ་བཟང་པོས་སྦྱར་བའོ། །     ། ། 



  53  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༼གཞི་བཅུ་དྲུག་འཆད་པ།༽

༼གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལུང་ལས་དགེ་སློང་དག་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཞུགས་ནས་

སོམ་པར་བེད་པ་ན། དེ་དག་གང་པོ་ཆེ་འཁྲུགས་པ་དང་ཕད་ནས་འདི་གསུངས་ཏེ། བསོད་སྙོམས་སློང་བ་ལ་སོགས་

པའི་སྤོད་ཡུལ་གོང་དང་ལམ་དུ་ཞུགས་པས་རྣལ་འབོར་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པར་མི་བའོ། །མདོ་

འདིས་ནི་སོམ་པར་བེད་པར་བཀག་པ་ཡིན་གི་གདུལ་བའི་དོན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པའི་ཕིར། སེམས་རྩེ་

གཅིག་པ་ཉིད་མངོན་དུ་བ་བ་ནི་བཀག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྐྱོན་ཆགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །སོ་ཁང་དང་

ཁམས་ལ་སོགས་པ་སོ་མ་བཅད་པ་མི་མང་པོ་མངོན་པར་འདུ་བར་ཡང་རྣལ་འབོར་བསོམ་པར་མི་

བའོ། །སོ་བཅད་ན་ནི་མངོན་པར་འདུ་བ་ཉིད་རྒྱུན་བཅད་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ཚེ་ཁམས་ལ་སོགས་པར་ཡང་རྣལ་

འབོར་སོམ་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །<<ཊི་>>བསམ་གཏན་གི་ཚེར་མ་ནི་སྒ་ཡིན་པས་གནས་ཁང་དེར་མི་ལ་

སོགས་པའི་སྒ་བྱུང་བས་རྣམ་པར་གཡེང་བར་བེད་པ་དང་གཏུམ་པོ་དང༌། ནི་སྟག་དང་སེང་གེ་ལ་

སོགས་པའི་སོག་ཆགས་གཏུམ་པོ་དག་སྟེ་གཏུམ་ལང་ཆེ་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །ག་ཚོམ་པ་ནི་ཀལ་ཀ་ཅན་

དང་ནལ་ཁྲུག་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ག་ཚོམ་དང་སྨོན་ཐབས་ཆེ་བའི་ཕིར་རོ། །དག་ཡོངས་སུ་སང་བར་རིགས་

སོ། །དངོས་སུ་གཉིད་རྨུགས་དང་རྣམ་གཡེང་སོང་ཞིང་བརྒྱུད་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མཐའ་དག་སོང་བར་བེད་པའི་ཁང་

པ་ནི། སོང་ཁང་སྟེ་སོམ་པའི་གནས་བརྩིག་པར་བའོ། །སོང་ཁང་དེའི་རྣམ་པ་ཅི་འདྲ་བ་ཞེ་ན། ཕོགས་གཉིས་

ཀི་གནས་ཁང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སང་གདོད་དོ།5࿋6།གནས་ཁང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཁམས་བརྒྱུད་

མོའི་སང་གདོད་དོ་ཞེས་གཞི་འགེལ་ལས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། བསམ་གཏན་གི་ཁང་ཕན་གི་དབུས་སུ་བཀད་སའི་

ཁམས་བ། ཞེས་བཤད། ངོས་ཡ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཁང་བརྩིགས་པའམ་ཕོགས་གཉིས་ཀི་ངོས་རེ་རེའི་གནས་ཁང་དྲུག་

5  - སོང་ཁང་ཆུང་<<ཊི་ལུང་>>ངོ་། ། <<མ་>><<སེར་>>      + <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>         

6  + <<མ་>>-<<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དྲུག་བརྩིག་ཅིང་བར་དུ་སང་གདོད་པ་སྟེ་གནས་ཁང་བཅུ་པའམ་གནས་ཁང་བཅུ་གཉིས་པ་འདི་ནི་སོང་ཁང་ཆེན་པོ་

འོ། །གནས་ཁང་བཞི་ཡན་ཆད་བཅུ་མན་ཆད་འབིང་པོ་གཞན་གང་ཡང་རུང་<<ཊི་>>ངོ༌། །ཕོགས་གཉིས་ཀི་ངོས་

རེ་རེར་གནས་ཁང་ལྔ་ལྔ་ཕེང་དུ་བརྩིག་པའམ་དྲུག་དྲུག་ཕེང་དུ་བརྩིག་པ་དག་གིའོ། །བར་དུ་སང་གདོད་

དོ། །སོང་ཁང་ཆེན་<<ཊི་ལུང་>>པོ་འོ། །:སོང་ཁང་ཆུང་<<ཊི་ལུང་>>ངོ་། །7སོ་གེགས་སྒ་མི་འབྱུང་

ཐབས་ནི་འོག་ཏུ་ཀོ་བའི་དུམ་བུ་གཞུག་པ་དང་རས་མས་དཀི་བར་<<ཊིཀ་>>བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འབྱུང་

བ་དང༌། དྲངས་པའི་ཐབས་ཀང་ངོ༌། །སོ་གེགས་དེའི་ཕི་ངོས་སུ་རྩིག་ངོས་ཀི་སྐར་ཁུང་དེ་དམའ་ན་རྐུན་པོ་

དང་ཁི་ལ་སོགས་པ་དག་འཛུལ་བར་འགྱུར་ཞིང་མཐོ་ན་ནི་སྣང་བ་གསལ་བར་མི་འགྱུར་བས་རྩིག་པའི་ལོགས་དེའི་

གོང་དུ་གསུམ་ཆ་བོར་བར་སྐར་ཁུང་ཕི་རུབ་ལ་ནང་བིན་གིས་ཡངས་པ་ཡང་བཟང་

ངོ༌། །སོང་<<ཊི་ལུང་>>ཁང་དེར་སྐར་ཁུང་ལ་ཕུག་རོན་ལ་སོགས་པ་འཇུག་ནས་སྐར་ཁུང་ལ་དྲ་བ་དང་སོ་

གེགས་སོ་ལེབ་དང༌། སོ་<<ཊི་ལུང་>>གེགས་ནི་རླུང་གིས་ཕེ་ནས་འཕེད་གཏན་དང་གཅད་དཀའ་ནས་

གནམ་གཟེར་དང་འཁོར་གཏན་དང༌། དེ་རྣམས་དབེ་བའི་ཕིར་དབྱུག་གུ་སྐམ་ཁ་ཉེ་བར་

བཞག་གོ །དགེ་སློང་མང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སོང་ཁང་དུ་སོང་བ་པ་རྣམས་མི་ཤོང་ན་སོང་ཁང་དུ་མའི་འོག་ཁང་ཐ་

དད་ཀང་སྟེང་དུ་ཁང་མོ་ཆེ་སྟེང་ཁང་ཆེན་མོ་གཅིག་བའོ། །ཁང་མོ་ཆེ་བ་བ་དང་ཁང་ཐོག་བ་བ་ནི། ལུང་ཁ་

ཅིག་ལས། མི་ཤོང་ན་ཐོག་ཏུ་ཁང་མོ་ཆེ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་ཁ་ཅིག་ལས། མི་ཤོང་ན་སྟེང་ཁང་དུ་རིམ་

ཁང་གཉིས་པ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་འགལ་བ་མེད་པས་འདིར་གཉིས་ཀ་བསྡུས་སོ་ཞེས་

ཊིཀའོ། །ཡང་མི་ཤོང་ན་ཡང་ཐོག་གོ །བའི་སྟེང་དུ་རིམ་ཁང་གཉིས་པ་བའོ། །ལུང་ལས་སོ། །འཛེག་པའི་

ཕིར་སོང་ཁང་དེར་ཐེམ་སྐས་སོ། །བའོ། །ཐེམ་སྐས་ལ་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་མི་ལྟུང་བར་བ་བའི་ཕིར་

ཐེམ་སྐས་ལ་ཐེམ་སྐས་ཀི་ཕ་རོལ་ཚུར་རོལ་ཏུ་ཤིང་ཐག་གི་བརྟེན་ས་བའོ། །ཁ་ཁེར་གིས་བསྐོར་བར་

7  + <<མ་>><<སེར་>>- <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>      
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའོ། །ཁ་ཁེར་དེ་མི་འགུལ་བར་བ་བའི་ཕིར་ལྕགས་ཀི་གཟེེར་བུ་དག་གིས་གདབ་

བོ། །འོན་ཀང་མ་ཤོང་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་སོང་ཁང་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་སོང་ཁང་ཆེན་པོ་ཕི་རོལ་ཏུའམ་ཁང་

ཕན་གི་དང་ར་བ་སོ་ནང་དུ་ལྟ་བའི་གནས་ཁང་གི་ཚར་དག་ཀང་ངོ་། །བའོ། །སོ་དག་ཟུར་ཏེ་གདོད་པར་བ་

བའོ ་གནས་ཁང་ཐམས་ཅད་ལ་གཅིག་གི ་སོའི ་ཐད་ཀར་དྲང་ཐད་དུ་སོ་གཞན་གདོད་པར་མི་

བའོ། །གནས་ཁང་དག་ཕན་ཚུན་སོ་དྲང་ཐད་དུ་གཏོད་ཅིང་ཕན་ཚུན་སྣང་ནས་སོ་དག་ཟུར་ཏེ་གདོད་པར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིར་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །སོང་ཁང་ལ་སོ་ཁང་བའོ། །དེའི་ཉེ་འཁོར་གི་ཆེད་དུ་ས་ཕུག་

ཀང་ངོ༌། །ལ་སོགས་པ་དག་བའོ། །འདུག་པའི་ཆེད་དུ་ས་ལས་བས་པའི་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་དག་

དང་ཤིང་ལས་བས་པའི་ཁིའུ་ཡང་ངོ༌། །བའོ། །ཁིའུ་དེ་ནི་ངོས་བཞི་པོ་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཁྲུ་བཞིས་

འཁོར་བ་བཟང་ངོ༌། །སྟེ་གྲུ་བཞི་ངོས་རེ་རེ་ལ་ཁྲུ་རེའི་ཚད་དུ་བའོ། །དེ་ལས་ཆེར་བས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །ཁིའུའི་སྟེང་དུ་དྲ་བར་རྒྱུ་བའི་ཐགས་མའི་རྒྱུ་ནི་རྣམ་པ་ལྔའོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། རྩྭ་མུན་ཛའི་ཐགས་མ་

དང༌། རྩྭ་ཤ་ནའི་ཐགས་མ་དང༌། རྩྭ་དྲེས་མའི་དང༌། རས་མའི་དང༌། ས་ཕ་མོའི་ཐགས་

མའོ། །མུན་ཛ་ལ་སོགས་ལྔ་སོས་པ་ནི་མཚོན་པར་ཟད་ཀི་ཐག་གུ་ལ་སོགས་པ་བཀག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཁིའུའི་སྟེང་

དེར་སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་དག་གདིང་ངོ༌། །སྟན་དེའི་ཚད་ནི་ཁིའུ་དེའི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྟན་

ནང་ཚངས་ཅན་དེའི་ཐ་མ་རྣམས་མཐོ་སྟན་དེ་བས་ན་རས་སིད་དུ་ཁྲུ་བཞི་པ་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོ་པ་ཉིས་ལྟབ་ཏུ་བས་ཏེ་

དྲུབས་པར་བའོ། །གང་ལྷག་པ་ཉིད་བཟང་ངོ༌། །འདིར་སྟན་གི་ཚད་ཕོགས་བཞི་གར་ཁྲུ་དོར་བཤད་པ་

དང༌། ལུང་ཞུ་བ་དང་སིན་བལ་ཀི་སང་བའི་ཊིཀ་ལས། སྟན་གི་ཚད་ཆུར་ཁྲུ་ཕེད་དང་ལྔ་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོ་སོར་དྲུག་ཏུ་

བཤད་པས། དགེ་སློང་གི་སྟན་གི་ཚད་ཆེ་ཆུང་མི་མཐུན་པའི་ཁད་པར་ཅི་ཞེ་ན། སོམ་པའི་ཕིར་འདུག་པའི་སྟན་དང་

གོས་ཕབ་སྟེ་ཉལ་བའི་སྟན་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་དེའི་ནང་དུ་ཅིས་དགང་ཞེ་ན། ཤིང་ཨརྐའི་

དང་། སྤིར་བསྟན་གི་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། ཨརྐའི་ཤི་བལ་དང་རྔ་མོའི་བལ་ལ་སོགས་པ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྟན་ལ་སོགས་པ་བེད་པ་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་པ་ནི་གིངས་པའམ་ཕི་ཤུན་ལ་དགོངས་པའོ། །ཨ་རྐའི་ཤིང་བལ་ནི་

མི་རུང་བའི་རས་ཡིན་ཡང་སྟན་གི་ནང་ཚངས་བར་རུང་བར་གསུངས་པ་འདིའི་གནད་ཀིས་རྔ་མ་ནག་པོ་ལ་ཡང་སྟན་

གི་ནང་ཚངས་བར་རུང་བར་ཤེས་སོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །ཀ་ཤའི་དང༌། ཨེར་ཀའི་དང༌། ཤིང་སྤའི་སྤ་བའི་

དང༌། ཤལ་མ་ལི་ཤིང་བལ་གཞན་དག་གིས་དགང་ཡང་རུང་ངོ༌། །དག་གི་བལ་གིས་དགང་

ངོ༌། །ཡང་ན་བལ་དང་། རྩྭ་ཤ་ན་དང་། རས་བལ་དང༌། རས་མ་དག་དང་ལོ་མའི་ཚོགས་

དག་གིས་ཀང་དགང་ངོ༌། །སྟན་གི་ནང་ཚངས་རྣམས་ནང་གི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཁོད་སྙོམས་པར་ཁབ་ཅིང་

དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འདུག་ཅིང་གཞན་དུ་མི་འཆུག་པར་བ་བའི་ཕིར་སྟེང་གི་མདོ་མདོར་སྲུངས་

8བ་རོག་རྐང་པ་འདྲ་བ་དག་གིས་བཟུངས་གདབ་པར་བའོ། །སོམ་པ་ན་གཉིད་བོ་ན་གདོས་བུ་ནི་ཤིང་

ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པའི་གདོས་བུ་ཆུ་ཚོད་ཀི་སྣོད་འདྲ་བ་ཆུང་ངུ་མ་9བས་ཏེ། ལུང་མིག་ནས་སྐུད་པས་བཏགས་

ཏེ་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་གཉིད་བོ་ན་གདོས་བུ་དེ་རང་གི་རྣ་བ་ལ་བཏགས་ཏེ་བཅང་བར་བའོ། །གདགས་ཞེས་

རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །པར་བའོ། །རྣ་བ་ལ་བཏགས་ཞེས་ལུང་ལས་ཀང་ངོ༌། །སོང་བ་པ་གཉིད་ཡུར་ན་

སོང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་བས་དབྱུག་གུས་དལ་བུས་དེའི་སེམས་གནས་པ་ཉིད་འགོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་

གཟུག་པར་བའོ། །དབྱུག་གུ་དེས་སོང་བ་པའི་ལུས་སྣད་པར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་དབྱུག་

གུ་དེའི་རྩེ་མོ་ནི་མི་རྣོ་བར་བ་སྟེ་དཔེར་ན་བེའི་གཅད་འཕོ་ཊིཀ་ལས་བེ་ཞེས་བ་བ་གཞལ་སྣོད་གི་རྣམ་པ་དེའི་

གཅད་འཕོ་ལྟ་བུ་སྟེ་བེའི་ཞབས་ལྟར་མཉམ་པ་<<གཞི་ཊིཀ་>>རས་མ་དག་གིས་དཀིས་པས་

སོ། །སོང་བ་པ་གཉིད་ཡུར་བ་ལ་སོང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་བས་ཕོ་ལོང་སྐུད་པ་ལ་སོགས་ཟླུམ་པོ་<<གཞི་ཊི་ཀ་

>>འཕང་བར་བའོ། །ཕོ་ལོང་དེ་འཕངས་ནས་ཡང་ཕིར་འོང་བར་བ་བའི་ཕིར་ཐ་གུས་ཕ་མོ་རིང་

པོ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཕང་ཞིང་ཕིར་བླང་བར་འགྱུར་རོ། །གདགས་པར་བའོ། །འོན་ཀང་སོང་བ་པ་གཉིད་དུ་

8  སྲུངས། <<མ་>><<སེར་>>སྲུབས་པ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>

9  + <<མ་>><<སེར་>><<རིན་(ཁ་༡༢༡)>>- <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<མཚོ་(༨༥༣)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཡུར་ན་དེའི་མདུན་དུ་མར་མེ་སོང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་བས་བཞག་པར་བའོ། །འོན་ཀང་གཉིད་མ་སངས་ན་

རྐང་པ་ཡ་གཅིག་བརྐང་སྟེ་ཕིར་དབྱུང་ངོ༌། །འོན་ཀང་མ་སངས་ན་རྐང་པ་བརྐང་སྟེ་ཕིར་དབྱུང་ཡ་གཅིག་

ཀང་ངོ༌། །དགེ་སློང་སོང་བ་པ་མུན་ཁུང་ན་འཆག་པ་ལམ་མི་འཆོལ་ཞིང་མི་འཐོམ་པར་བ་བའི་ཕིར་

འཆག་པའི་འགོ་འཇུག་སླེབས་པའི་འཕེང་ཐག་ཐང་ཆད་རབ་ཏུ་བརྒྱངས་པ་དེ་ལྟ་བུ་སྨྱུག་མའི་སྦུ་གུ་ལ་སོགས་

པ་ལ་བསྐོན་པའི་སྦུ་གུ་ལ་འཇུས་ཏེ་བཅག་པར་བ་བ་འམ། ཡང་ན་སྦུ་གུ་དེ་ལ་བཏགས་པའི་ཐ་གུ་

ལ་ལག་པས་འཇུས་ཏེ་ཕར་ཁིད་ཚུར་ཁིད་ཅིང་བཅག་པར་བའོ། །སྐབས་འདིར་ལུང་ཁུངས་ནི། ཊིཀས་ལུང་

གཞི་ཁུངས་སུ་དྲངས་ཏེ། བཀའ་སྩལ་པ་སྦུ་གུ་བསྐོན་ལ་སྐུད་པས་བཏགས་པ་ལ་འཇུས་ཏེ་བཅག་པར་བའོ། །ཞེས་

གསུངས་ཀི་གཙུག་ལག་ལས་སྦུ་གུ་ལ་འཇུས་ཏེ་ཞེས་མ་གསུངས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་རུང་བར་གནང་བས་དེས་ན་

ལོགས་ཤིག་ཏུ་སོས་སོ། །ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་སྦུ་གུ་ལ་འཇུས་ཏེ་ཞེས་པ་འདི་ལུང་གཞི་ལས་མ་

གསུངས་ཀང་། ལུང་མ་མོ་ལས་ནི། སད་བུ་བེས་པ་ལ་སྦུ་གུ་བཅུག་ནས་དེ་ལ་འཇུ་ཞིང་འཆག་པར་བའོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །<<ཊི་>>སོང་བ་པར་མ་ཟད་ཀི་<<ལུང་>>མཆིལ་ལྷམ་ཅན་གིས་འཆག་པ་ན་སྒ་བྱུང་སྟེ་བཀའ་

སྩལ་པ་མཆིལ་ལྷམ་གོན་པ་ཅན་གཞན་གིས་བཅག་སྒ་འབྱུང་བས་སོང་བ་པ་གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་མ་

གུས་པའི་ཚུལ་ཡིན་པས་དགག་པ་མཛད་ཅེས་གཞི་འགེལ་ལས་སོ། །མ་གུས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་ཞེས་

ཊིཀའོ། །པར་མི་བའོ། །འཆག་པའི་ཚེ་རྐང་པ་གཉིས་ལ་རྡུལ་མི་འགོ་བར་བ་ཞིང་རྐང་པ་རྡུལ་ཅན་

གིས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་པ་ན་གོས་མ་རུང་པར་མི་བ་བའི་ཕིར་འཆག་སར་པར་ཐང་ཐགས་མ་ཁ་བོ་གདིང་

བར་བའོ། །པར་ཐང་འབམ་པོ་དང་སྟན་གཞན་གི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །སོང་བ་པས་ཞག་གསུམ་གསུམ་ཞིང་

རྐང་པ་གཉིས་སྣུམ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་བསྐུ་བར་བའོ། །འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པས་ཧ་ཅང་སྣུམ་པོར་བ་བ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ་འདི་ལྟར་དེང་སང་ཡང་ཡུལ་དབུས་ན་དང་པོར་རྐང་པ་གཉིས་འཁྲུ་ཞིང་ཕིས་སྣུམ་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྐུད་པར་

བེད་དེ། དེས་ན་གོས་ལ་སོགས་པ་སྣུམ་པོ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །གཉིད་བོ་བ་སངས་པར་སོམ་མ་ནུས་ན་རྣལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འབོར་སོམ་པའི་གནས་དེར་ཡང་ཉལ་བར་བའོ། །དེར་ཉལ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །སོམ་པའི་གནས་དེར་ཉལ་

ན་སོ་10གེགས་ལ་སོགས་པས་སོ་གཅད་པར་བའོ། །དེར་གོས་ཀང་ཕབ་སྟེ་ཉལ་དུ་རུང་བའོ། །སོང་

བ་པའི་ཕིར་ཞལ་ཏ་བ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བར་བའོ། །སོང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་བ་དེའི་བ་བ་

ནི་ནམ་ལངས་མ་ཐག་ཁོ་ནར་ཆག་ཆག་གདབ་པ་དང༌། ཕག་དར་བ་བ་དང༌། ལྕི་བ་

གསར་པའི་བྱུག་པས་བསྐུ་བར་བའོ། །གནས་དེར་སྟན་བཤམ་པར་བའོ། །མི་གཙང་བ་

བཤང་བ་དང་གཅི་བའི་སྐྱབས་གཉིས་བི་དོར་བའོ། །ཕག་དར་དང་ལྕི་བ་གསར་པའི་བྱུག་པས་ཆག་

ཆག་གདབ་པ་ལ་སོགས་པས་སོ། །ཕི་རོལ་ཆེ་ཆུང་གི་ས་དག་བི་དོར་བའོ། །དག་པར་བ་བའི་ཕིར་ཆབ་ཁུང་

ས་དག་བོང་རོག་དང་ས་དང་དུས་དང་མཐུན་པའི་ཆུ་དག་བཞག་པར་བའོ། །རྣལ་འབོར་གི་གནས་

དེར་སོང་བ་པ་དག་བསྡུ་བའི་ཕིར་གཎི་བརྡུང་ངོ༌། །གཎི་བརྡུང་བ་དེའི་གནས་ནི་ཁང་སྟེང་

ངོ༌། །དེ་ནི་ཕོགས་མཐོན་པོ་གང་ཡང་རུང་བའི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །དགེ་འདུན་བསྡུ་བའི་ཕིར་གཎི་བརྡུང་བ་ལ་

ནི་རྒྱུད་གསུམ་དང་གངས་གསུམ་དེ་སྙེད་ཀི་ཏོག་དག་གོ །བ་སྟེ་མཇུག་ཏུ་ཏོག་སྒ་ཆེན་པོ་ལན་གསུམ་

བའོ། །ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་གང་ཡང་རུང་སྟེ་ལས་བ་བའི་དོན་དུ་གཎི་བརྡུང་བ་ནི་རྒྱུད་གཅིག་དང་

ཏོག་གསུམ་མོ། །ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་ལས་བ་བའི་དོན་དུ་གཎི་བརྡུང་བ་ལ་ནི་རྒྱུད་གསུམ་དང་ཏོག་

གཉིས་སོ་ཞེས་སོ། །ཤི་བ་ལ་ཁོགས་ཕག་པས་བཏེགས་པ་ལ་སོགས་པས་རོ་དབྱུང་བའི་དོན་དུ་

གཎི་བརྡུང་བ་ནི་བི་བོ་ཡུ་བོ་འོ། །བི་བོ་ནི་རྒྱུད་ཉི་ཚེ་བརྡུང་ཞིང་མཇུག་ཏུ་ཏོག་མི་བརྡུང་བ་ཡིན་ནོ། །ལུང་ཁ་

ཅིག་ལས་ནི་རྒྱུད་གཅིག་དང་ཏོག་གཅིག་གོ་ཞེའོ། །སོང་བ་པ་སོང་བ་ལ་འདུ་པའི་དོན་དུ་ནི་

འཁར་སིལ་ལོ། །བཀོལ་བས་གཎི་བ་བ་བའོ། །ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་སོང་བ་པའི་དོན་དུ་ནི་གཎི་ཆུང་ངུ་

ཞེའོ། །འདི་དག་གི་དོན་གཅིག་ཁོ་ན་ཞེས་བ་སྟེ་དེ་བས་ན་འཁར་སིལ་ཉིད་གཎི་ཆུང་ངུ་ཞེས་བ་བར་བརོད་དོ་ཞེས་

10  + <<ཊིཀ་(ཁ་༦༠༩)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>-<<མ་>><<སེར་>>     
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་སོ། །གཞི་འགེལ་ལས་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་བྱུང་བ་གསུང་བགོས་ནི་སེར་

བ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་བྱུང་བ་ལ་གཎི་བརྡུང་བ་ལ་ནི་ཅི་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་དེ་ཙམ་བརྡུང་བར་བ་སྟེ་ནམ་

ཞི་བར་གྱུརུ་གི་བར་དུའོ། །ཟས་ཀི་ཕིར་འདུ་བའི་དོན་དུ་གཎི་དང་གཎི་ཆུང་ངུ་གཉིག་བརྡུང་

ངོ༌། །དེ་གཉིས་ཅིག་ཅར་རམ་མཇུག་ཐོག་ཁོ་ནར་བརྡུང་ངམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། བར་དུ་བཅད་དེའོ། །ཇི་ཙམ་

གི་བར་དུ་བཅད་དེ་ཞེ་ན། བསྒྱང་བས་སོ། །སྔར་གཎི་ཆུང་ངུ་བརྡུང་ལ་ཁང་སྐྱོང་གཙང་སྦྱར་ལ་སོགས་པས་

སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་དང་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་བས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་གདུགས་ཚོད་ལ་བབ་པའི་ཚེ་

གཎི་ཆེན་པོ་བརྡུང་ངོ༌། །དགེ་འདུན་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་ཚེ་ཟན་གི་ཕིར་འདུ་བའི་དོན་དུ་གཎི་བརྡུངས་

པས་ཐོས་ཞིང་གོ་བར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་ན་དུང་ཆེན་པོ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ཏེ་བུད་པར་

བའོ། །དེའི་ཚེ་རྔ་བོ་ཆེ་དག་སྒ་ཆེར་བརྡུང་ངོ༌། །གཎི་བརྡུངས་པར་མི་འགོ་བར་མི་བ་འགོ་བ་

ཁོ་ནའོ། །གཎི་བརྡུང་བ་ནི་དགེ་འདུན་འདུ་བའི་ཕིར་སྦྲན་པ་ཡིན་པས་འདིར་དོན་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཞེས་ངེས་པར་ཤེས་

པར་བ་བའི་ཕིར་དེར་འགོ་བར་བའོ། །དེར་བདག་གི་དོན་མེད་པས་ཁོ་བོ་མི་རྟོགས་ཀི་འགོ་བར་མི་བའོ་སྙམ་དུ་མི་

བསམ་མོ། །དེར་མི་མྱུར་བར་མི་བ་གཎི་ཕིར་མྱུར་བ་ཁོ་ནར་འགོ་བར་བའོ། །སོང་བ་དག་གི་མཆོད་རྟེན་ལ་

ཕག་བ་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ་དང་བསོད་སྙོམས་ལ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་འགྲུབ་པའི་དུས་ཀི་

ལྷག་མ་དེ་ཙམ་ཞིག་ལུས་ལུང་གཞི་ལས་དགེ་འདུན་ལས་འཐོབ་པ་རྣམས་ཁྲུས་བས་ནས་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་

འདུ་ཁོམ་པ་དང་བསོད་སྙོམས་པས་རྐང་ལག་བཀྲུས་ནས་གོང་དུ་བསོད་སྙོམས་ལ་འཇུག་ཁོམ་པ་ཙམ་ན་ཏིང་ངེ་

འཛིན་འཕོ་གཅོད་པ་སོང་བ་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་གདོན་ཅིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོམ་པ་ཅི་

བདེར་འཕོ་གཅད་པར་བའོ། །སོང་བ་པ་དག་ཅི་བདེར་བའོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀའོ། །རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་

གདོན་པར་བའོ་ཞེས་བ་བ་ནི་འགེད་ཀར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་རྒྱུད་དང་མདོ་སེའི་རྒྱུད་དང་བསྔོ་བའི་རྒྱུད་ཆགས་

གསུམ་གདོན་པར་བའོ་ཞེས་གཞི་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །འོ་ན་རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་གདོན་པ་དེ་སོང་བ་དང་དེའི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཞལ་ཏ་པ་གང་གིས་གདོན་པར་བ་ཞེ་ན། ལུང་མ་མོ་ལས། ཏིང་ངེ་འཛིན་སོམ་པའི་སྐབས་ནས་འོན་ཏེ་མི་ནུས་ན་

ལངས་ཏེ་ཀག་པ་གསུམ་ཀག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལས། འགེལ་ཆུང་ལས། བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ལངས་ཏེ་འདོང་

སྟེ་གསུམ་རྒྱུད་ཀག །ཅེས་བཤད་དོ་དེ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཕོ་གཅོད་པ་ན་སོང་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་

ཁ་ཏོན་དུ་གདོན་པའོ་སྐབས་འདིར་སོང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་པས་ནི་སོང་བ་པ་རྣམས་ལ་ད་ནི་ཞེས་སྦྲན་པར་བ་སྟེ། ཊིཀ་

ལས། སོང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་བས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ད་ནི་ཅི་བདེར་སྤད་ཅིག་ཅེས་བག་ཡངས་སུ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་

ལ། འགེལ་ཆུང་ལས། བསམ་གཏན་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་དུས་མི་རིགས་པའི་ཕིར་གདུགས་ཚོད་བབ་པ་དང་ཐོ་

རངས་སྔར་ལངས་པ་དང་ནམ་གི་དགུང་ལ་ཉལ་དུ་གཟུད་པའི་ཚོད་ལ་སོགས་པ་ནི་ལས་སུ་བསྐོས་པས་བ་ཞིང་སྦྲན་

ཏོ། །ཞེས་སོ། །རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་གདོན་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་དང་ཧ་ཅང་མང་བ་མ་ཡིན་པ་རན་པར་

བའོ། །འདི་ནི་ཊིཀ་ལས། རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་བཏོན་པའི་འོག་ཏུ་སྦྱིན་པའི་ཕན་ཡོན་བཤད་པར་བའོ། །ཞེས་སོ་

དེ་ཡང་སུས་བཤད་པར་བ་ཞེས་ན། ལུང་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་གནས་བརྟན་གིས་ཡོན་བཤད་པར་བའོ། །ཟས་

ཟོས་པའི་འོག་ཏུ་སྦྱིན་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀག་ཡོན་བཤད་པ་དེ་མང་ཉུང་རན་པར་རོ། །བའོ། །སོང་བ་པའི་

ཞལ་ཏ་བ་དེ་སྟན་བཤམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་དུ་སྔར་འདུ་ཤིང་གདན་ཆ་བརྟུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་དུ་

མཇུག་ཏུ་འགེད་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་སྔར་འདུ་མི་ཁོམ་པའམ་མཇུག་ཏུ་འགེད་པར་སོད་མི་ཁོམ་པའི་

རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་སོང་བའི་གནས་ཀི་ལྡེ་མིག་སས་པའམ་སེད་པ་བསྟན་པར་བ་དགེ་སློང་སོང་བ་

པ་དག་ལ་བསྟན་པར་བ་<<ཊིཀ་>>ཞེས་འོ། །སྔར་ལྡེ་མིག་འགའ་ཞིག་གི་ལག་ཏུ་བཞག་ན་ཡང༌། ལྡེ་མིག་འདིའི་

ལག་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་ལས་ཞི་གནས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་གི་

སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ གསོ་སྦྱོང་གི་གནས་ལ་གནས་དེར་གསོ་སྦྱོང་བ་བར་དགེ་འདུན་གིས་བློ་མཐུན་པར་

བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བའོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་གནས་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་བློ་མཐུན་པར་བ་ཞེ་ན། གནས་

ཐམས་ཅད་སྐྱེས་བུའི་རྩོལ་བས་མ་བས་པར་རང་གྲུབ་པ་བག་ཕུག་ལ་སོགས་པའམ། སྐྱེས་བུའི་རྩོལ་བས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བས་པ་མ་ཟིན་པའམ། སྐྱེས་བུའི་རྩོལ་བས་བས་པ་ཟིན་ཏེ་འཕོ་མ་ལུས་པ་ལའོ། །གྲུབ་བས་ཟིན་གསུམ་

གང་ཡང་རུང་བ་ལའོ། །གནས་དེའང་ཕི་རོལ་ཉེ་འཁོར་འདོམ་གང་དང་ལྡན་པའོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་ཁང་

པ་བརྩིག་པ་ཆུ་དང་གད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་བར་འདོམ་གང་གིས་བཅད་ལ་བརྩིག་གོ །མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཡང་བློ་

མཐུན་པར་བའམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་གནས་དེ་ལ་བློ་མཐུན་པར་བ་བར་དགེ་འདུན་འདོད་ན་སྟེ་དགེ་འདུན་

བཞེད་ན་ཞེས་<<ཊིཀ་>>འོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་གནས་ཞེས་སོས་པས་ལས་གཞན་ནི་དེར་མི་བའམ་སྙམ་དུ་དོགས་

པ་བསལ་བའི་ཕིར་དགག་དབེ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་གི་གནས་ཀང་གསོ་སྦྱོང་གི་གནས་ལ་བློ་མཐུན་

བས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །པས་གནས་དེར་ལས་གཞན་བེད་ན་ཡང་བློ་མཐུན་གཞན་བ་མི་དགོས་སོ། །གནས་དེའི་

ཕོགས་བཞིའི་མཚམས་པོ་ཆེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་གཅད་པར་བའོ། །གནས་དེའི་ཕོགས་ཕོགས་

ནས་ས་མཚམས་འདི་ཚུན་ཆད་ནི་ལས་ལ་འདུ་དགོས་སོ་ཞེས་མཚམས་གཅད་པ་ནི། ཕོགས་བཞིར་དཔག་ཚད་

ཕེད་དང་གསུམ་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་མཚམས་གཅད་པར་བའོ། །མཚམས་གཅོད་པའི་ས་གཞི་

དེའི་ངོས་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བང་བཞི་པོའི་ཕོགས་ཕོགས་སུ་ལུང་ལས་ཤར་དུ་ཕ་བོང་དང་རྩིག་པ་

དང༌། ལྷོར་ཀ་བ་དང༌། ཤིང་ལོན་པ་དང༌། ནུབ་ཏུ་ར་བ་དང༌། བ་སྐྱིབས་དང༌། ལུང་ལས་བང་

དུ་ལམ་པོ་ཆེ་དང༌། ཁོན་པ་ལ་སོགས་པ་དེའི་རྒྱུས་ཤེས་པའི་དགེ་སློང་གཉུག་མར་གནས་པ་

རྣམས་ཀིས་བརྟགས་ནས་དགེ་འདུན་གི་མདུན་དུ་ཕ་བོང་ལ་སོགས་པ་མཚན་མ་བརྟན་པོ་

ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་བརོད་དེ་དེའི་འོག་ཏུ་མཚམས་གཅད་པའི་ཕིར་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་བའོ། །མཚམས་

གཅད་པ་དེར་ཆོས་གོས་དག་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་བས་ན་མཚམས་ཆེན་པོ་དེའི་ནང་དུ་དགེ་སློང་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་གོས་དག་དང་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །བ་ཡིན་གི་མཚམས་བཅད་པ་ཙམ་

གིས་འབལ་བར་མི་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཆོས་གོས་དག་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་བའོ། །གསོ་སྦྱོང་

འབའ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མ་ཟད་ཀི་འདུལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེད་དུ་མཚམས་ཆུང་ངུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དཀིལ་འཁོར་བ་གཅད་བར་བློ་མཐུན་པར་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བའོ། །སྔར་མཚམས་པོ་

ཆེ་བཅད་པ་དེ་བག་ཡངས་སུ་མ་བས། མ་དཀོལ་བར་དེའི་སྟེང་དུ་ཕིས་མཚམས་པོ་ཆེ་བཅད་པ་གཞན་མི་འཆགས་

ལ། སྔ་མ་མཚམས་ཆེན་པོ་བཅད་པ་དེ་བག་ཡངས་སུ་མ་བས་མ་དཀོལ་པར་མཚམས་པོ་ཆེའི་སྟེང་དུ་

བཅད་པ་གཞན་དཀིལ་འཁོར་བློ་མཐུན་བ་བ་མི་འཆགས་སོ། །སྔར་མཚམས་པོ་ཆེ་བཅད་ཟིན་ནས་

ཕིས་དཀིལ་འཁོར་བར་བློ་མཐུན་པར་བ་བར་འདོད་ན་སྔར་གཅད་པའི་མཚམས་པོ་ཆེ་དག་དགོལ་བར་བའོ་

དཀིལ་འཁོར་ཡང་དགོལ་བར་འདོད་ན་དགོལ་བར་བའོ། །མཚམས་དགོལ་བ་གཉིས་ཀ་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་

བའོ། །ལས་བེད་པ་གཅིག་གིས་ཚིག་གཅིག་ལས་ཀི་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་མཚམས་པོ་ཆེ་དང་དཀིལ་འཁོར་

བ་གཉིས་ཅིག་ཅར་གཅད་པ་དང་ཅིག་ཅར་དགོལ་དུ་རུང་ངོ་། །མཚམས་གཉིས་ཀར་དགེ་འདུན་

བཀོད་དེ་དགེ་སློང་ལས་བེད་པས་མཚམས་གཉིས་ཀར་ཤིང་ངམ་དབྱུག་པའམ་སེག་གམ་རེ་ལྡེས་མནན་ནས་གསོལ་

བ་བས་ཏེ་ལས་བའོ། །ཞེས་ལུང་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་སོ། །ཆོ་གའི་སོ་ནས་མཚམས་མ་བཅད་པའི་གནས་

སུ་ནི་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྩིག་པ་མཚམས་ཡིན་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་

གི་ལྕགས་རི་ལྟ་བུ་རྩིག་པ་ཚུན་ཆད་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་ལ་འདུ་དགོས་

སོ། །རྩིག་པའི་ཕི་རོལ་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་ནི་ལས་ཀི་གནས་དེར་འདུ་མི་དགོས་ཏེ་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་མི་

སྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལས་ལ་ཞེས་སོས་པ་ནི་ཆོས་གོས་དང་འབལ་བ་ལ་ནི་རྩིག་པའི་ཕི་རོལ་ཉེ་འཁོར་ཡང་མཚམས་

ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པས་དེ་བསལ་བའི་ཕིར་ཞེས་ཊིཀ་ལས་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །ལས་ལ་རྩིག་པ་མཚམས་ཡིན་

ནོ་ཞེས་སོས་ན་རྩིག་པ་མེད་པ་ལ་ལས་མཚམས་ཀི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། རྩིག་པ་མེད་པ་ཕོགས་བཞི་ཀ་བས་བཏེགས་

པ་བརྒྱ་ཕུག་འདྲ་བའི་ལྡིངས་ཁང་11དུ་ལས་བེད་ན། ཝ་ཁ་ནས་ཆུ་འཛག་པའི་གནས་གང་དུ་བབ་པས་

སླེབས་པ་ཚུན་ཆད་ཡང་ངོ་། །ལས་ལ་མཚམས་ཡིན་ནོ། །མཚམས་མ་བཅད་པའི་གནས་རྩིག་པས་མ་བསྐོར་བ་

11   ཁང་། <<མཆན་བཞི་>>བང་། <<མ་>>        
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལ་ནི་ཝ་ཁ་ནས་ཆུ་འཛག་པའི་སྣེ་གང་དུ་འབབ་པ་ཚུན་ཆད་ལས་ལ་མཚམས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །གོང་དུ་

གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་བེད་ན། གོང་ལ་ནི་སྔར་འབལ་བའི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའི་གོང་གི་ཉེ་འཁོར་གི་

མཐའ་ཚུན་ཆད་དོ། །ལས་ལ་མཚམས་ཡིན་ནོ། །ལུས་ངག་གིས་བསྒྲུབས་པའི་མཚམས་གང་ཡང་མེད་པ་

དགོན་པ་ཐང་སྟོང་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་དབུས་ནས་ཕོགས་ཕོགས་སུ་རྒྱང་གགས་ཀི་མཐའ་ཚུན་

ཆད་ལས་ལ་མཚམས་ཡིན་ནོ་ཐང་སྟོང་པ་ལྟ་བུར་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་བེད་ན་ཕོགས་ཕོགས་སུ་རྒྱང་

གགས་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་ལས་ལ་འདུ་དགོས་སོ། །དེ་ཕན་ཆད་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་ནི་

ལས་ཀི་གནས་དེར་འདུ་མི་དགོས་ཏེ་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་མི་བསྐྱེད་དོ། །ཕོགས་གཉིས་ཀ་བསོམས་ན་སྤིར་

རྒྱང་གགས་གཉིས་ཀི་སིད་མཚམས་ཡིན་<<ཊིཀ་>>ནོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་ལས་མཐུན་པའི་

གསོ་སྦྱོང་གི་གནས་ཀི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ མཚམས་གཅད་པ་ལས་གཞན་པའི་ལས་ལ་འདུན་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབུལ་བ་ལས་དེ་ལ་མ་

འདུས་པའི ་མི ་མཐུན་པ་མི ་བསྐྱེད་དེ ། ཆོས་ལས་དེ ་དང་མཐུན་པ་འགྲུབ་བོ ། །པའི ་ཕིར་

རོ། །མཚམས་གཅད་པའི་ལས་ལ་ནི་དངོས་སུ་འདུ་དགོས་ཀི་འདུན་པ་འབུལ་བས་ལས་དེ་དང་མཐུན་པ་

མི་འགྲུབ་བོ། །ནད་པ་ཡིན་ཡང་མི་འགྲུབ་བོ། །དགེ་སློང་ཕམ་པ་འཆབ་མེད་བྱུང་བ་བསླབ་པ་བིན་པ་

ལས་འདུན་པ་དེ་བླང་དུ་རུང་ངོ་། །བསླབ་པ་བིན་པ་ལས་འདུན་པ་བླང་བ་སུ་ལ་རུང་ཞེ་ན། བསླབ་པ་བིན་པ་

དེ་ལ་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་འདུན་པ་བླང་དུ་རུང་བའོ། །དེ་ལ་དགེ་སློང་གི་

འདུ་ཤེས་མ་བཞག་པ་ལ་ནི་དད་པ་བླང་མི་དགོས་སོ་ཞེས་ཀང་བཤད་དེ་དགེ་སློང་མ་ཡིན་སྙམ་དུ་བསམས་ན་དད་པ་

བླངས་པར་མི་ཆུད་དོ་ཞེས་ཀང་བཤད་དོ། །བསླབ་པ་བིན་པ་དེ་ལ་འདུན་པ་དབུལ་དུ་མི་རུང་ངོ་། །བསླབ་པ་

བིན་པ་དེ་དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ནང་དུ་འདུན་པ་ལེན་དུ་འོང་ན་ཡང་དེ་ལ་འདུན་པ་འབུལ་དུ་མི་རུང་

ལ། དགེ་སློང་གཞན་ལས་འདུན་པ་བླངས་ཏེ་བརོད་པ་ན་ཡང་བསླབ་པ་བིན་པ་ལ་བརོད་པར་མི་རུང་སྟེ་གཞན་ལ་

བརོད་པ་དེ་ཐོས་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཡོངས་དག་དང་དགག་དབེ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སློང་བེ་མ་སྐྱེས་ལྟ་བུ་སྨོས་པའི་གནང་བ་ཐོབ་པས་ནི། ལས་དེ་ལ་མ་འདུས་ཤིང་འདུན་པ་མ་ཕུལ་ཡང་མ་

འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །ཡོངས་སུ་དག་པ་ཕུལ་བའི་གང་ཟག་དེ་དང་

ཡང་མཐུན་པ་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །གང་ཟག་དེ་ནི་དག་པར་བ་བའི་དགེ་འདུན་གཞན་རྣམས་དང་དག་པའི་རང་

བཞིན་དུ་མཐུན་པར་གཅིག་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སོ། །དོན་གང་ལ་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གསོ་སྦྱོང་དང་

དགག་དབེ་ལ་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཆོ་ག་གང་གིས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་ཡོངས་

དག་དང་དགག་དབེ་དེ་ཕུལ་བས་སོ། །ཡོངས་དག་དང་དགག་དབེ་གཉིས་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་བརོད་པ་

དེ་བཞིན་དུ་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་དེ་གཉིས་ལ་ལེན་པ་པོས་བརོད་པར་

བའོ། །ཡོངས་དག་ལེན་པ་དང་དགག་དབེ་ལེན་པའི་དགེ་སློང་དེས་དེ་གཉིས་བླངས་པ་དེ་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་

དགེ་སློང་ལ་བརོད་པར་བའོ། །ཡོངས་དག་དང་དགག་དབེ་ཕུལ་བས་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་བ་བའི་ཆོ་ག་དགེ་

འདུན་རྣམས་ཀིས་དེ་ནོད་ཅིང་ཁས་བླང་པར་བའོ། །དད་པ་འབུལ་ན་དད་པ་ལེན་པས་ཀང་དེ་ལྟར་མི་གནང་

གིས་འདོང་12ཞེས་མི་བའི་འདུན་པ་བླང་ངོ་ཞེས་<<ཊིཀ>>། ལྕགས་རི་གཅིག་གིས་བསྐོར་བ་ལྟ་བུ་མཚམས་

གཅིག་གི་ནང་དུ་དགེ་འདུན་ཚོགས་ཐ་དད་པ་གནས་ཁང་ཐ་དད་ན་གནས་པས་འདུན་པ་ལ་སོགས་

པས་ཡོངས་དག་དང་དགག་དབེ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་དབུལ་བས་<<ཊི་>>མཐུན་པར་བས་ཏེ། གསོ་

སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཐ་དད་པ་མང་པོ་སོ་སོ་ནས་བེད་པ་ལ་མི་རུང་བ་མེད་དོ། །འདུན་པ་དང་

ཡོངས་དག་ཅིག་ཅར་བརོད་པའམ་འཁར་བ་དང་དྲ་བའི་གནང་བ་ཅིག་ཅར་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་བ་

བ་རྩོམ་པ་འདྲ་བ་རྣམས་ཅིག་ཅར་བརོད་པ་ལ་ཡང་མི་རུང་བ་ནི་ཡེ་མེད་དོ། །དགེ་སློང་

གཅིག་གིས་དགེ་སློང་དུ་མའི་འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་དེ་དག་ལེན་པ་ལ་ཡང་མི་རུང་བ་མེད་

དོ། །དགེ་སློང་དུ་མའི་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་ལེན་པ་འདི་ལ་དུ་མའི་གངས་ཀི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། གངས་ཀི་བེ་

12  འདོང་། <<ཞང་>>འདོད། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བག་ངེས་པ་མེད་དེ་དགེ་སློང་ཇི་སྙེད་ཀི་མིང་ལ་སོགས་པ་བརོད་ནུས་པའི་ཚིག་གིས་དུ་མ་གངས་ཀི་ཚད་

གཟུང་ངོ་། །དགེ་སློང་ན་ཚབས་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གིས་དེར་འགོ་བའམ་སྨ་བར་མི་ནུས་ན་འདུན་པ་

ལ་སོགས་པ་དེ་དག་དབུལ་བ་དེ་ཊིཀ་ལས་ཇི་སྐད་སོས་པའི་སྔགས་ལས་གཞན་པ་ལུས་དང་ངག་གི་རིག་བེད་

གང་ངག་གི་རིག་བེད་ཀི་ཆོ་ག་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པ་ཡང་རུང་བས་འགྲུབ་བོ། །ལུས་ངག་གང་རུང་

བས་འགྲུབ་བོ་ཞེས་སོས་ན་ནི་ལུས་ཀིས་ཀང་ངོ་ཞེས་ཕིས་སོས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བས་ངག་གི་རིག་བེད་ཀི་ཆོ་ག་

རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པ་གང་རུང་བས་འགྲུབ་བོ་ཞེས་སྔ་མ་རྣམས་བཤད་དོ། །ལག་བར་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་

རིག་བེད་ཀིས་ཀང་ངོ་། །འགྲུབ་བོ། །དགེ་སློང་ན་ཚབས་ཆེ་བས་ཇི་ལྟར་ཡང་ལུས་ཀིས་ཀང་འདུན་པ་ལ་

སོགས་པ་འབུལ་མི་ནུས་ན་ཡང་ན་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་བེད་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནད་པ་

འདུག་པའི་གནས་དེར་འགོ་བར་བའོ། །

ཡང་ན་དགེ་སློང་ནད་པ་དེ་ཁིས་ལས་ཀི་གནས་སུ་ཚུར་ལ་བླང་བར་བའོ། །འདུན་པ་ལ་སོགས་

པ་དེ ་བླངས་ནས་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་མ་བརོད་ཀི ་བར་དུ་ལེན་པ་པོ ་དེས་གང་རྒྱུག་པར་མི ་

བའོ། །<<ཊི་>>རྒྱུག་པ་བས་ཅུང་ཟད་དལ་བའི་འགོས་མགོགས་པར་མི་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདུན་པ་བླངས་ནས་མ་ཕུལ་ཀི་བར་དུ་ཞེས་བ་བར་སྦྱར་<<ཊིལ་>>རོ། །མཆོང་

བར་མི་བའོ། །ཞེས་སྤིར་བསྟན་པའོ། །བེ་བག་ཏུ་བསྟན་པ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕི་རོལ་ལ་འོབས་ལ་

མཆོང་བར་མི་བའོ་ཞེས་རང་འགེལ་ལས་བཤད་ཅིང་ཊིཀ་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕི་རོལ་གི་རྩིག་པའམ་ས་རྒལ་ཏེ་

དེར་མཆོང་བར་མི་བའོ། །ཕི་རོལ་ཁམས་ཀི་བང་རིམ་ལ་མཆོང་བར་མི་བའོ། །ནམ་མཁའ་ལ་

འདུག་པར་འདུག་པ་དང་འགོ་བར་མི་བའོ། །མཚམས་ནང་ནས་མཚམས་ཀི་ཕིར་རོལ་ཏུ་འགོ་བར་མི་

བའོ། །སྐས་ཀི་གདང་བུའི་རིམ་པ་གཞན་བཞག་ནས་གཞན་དུ་ཐོད་རྒལ་དུ་གོམ་པ་དོར་

བར་མི་བའོ། །ཐེམ་སྐས་ཀི་ཐེམ་པའི་རིམ་པ་གཞན་བཞག་ནས་གཞན་དུ་ཐོད་རྒལ་དུ་གོམ་པར་དོར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བར་མི་བའོ། །ཆུ་ལོག་མ་ནུབ་ཙམ་ལ་འབོག་པར་མི་བའོ། །འགོ་བའི་ལམ་གཞན་ཡོད་ན་སྟེ་

མེད་ན་ནི་ཉེས་པ་མེད་<<ཊི་>>དོ། །གཉིད་ལོག་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་

མི་བའོ། །གཉིད་ལོག་པ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་གཉིས་ནི་<<བི་>>ལྟུང་བ་འབིན་པའི་སོ་ནས་སད་

པར་མ་ཟད་མ་ཀས་ཁད་དུ་བསད་<<ལུང་>>པ་བསྟན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཉིད་དང་མ་གུས་པ་ཉིད་རྣམས་

ཉིད་ཀིས་ཀང་སད་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གིས་སྤོ་ཞིང་བརྒྱད་དོ། །འདུན་པ་ལ་སོགས་

པ་ལེན་པ་པོ་དེས་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་སོང་ནས་དགེ་སློང་གཅིག་ལ་བརོད་པར་བའོ། །ལུང་ཁ་ཅིག་

ལས་དགེ་འདུན་ལ་བརོད་པར་བའོ་ཞེའོ། །དགེ་སློང་ལ་བརོད་ན་ནི་འདུག་སྟེ་ལན་གསུམ་བརོད་དགེ་འདུན་

ལ་བརོད་ན་ནི་འགེང་སྟེ་ལན་ཅིག་བརོད་ཅེས་ལུང་གཞི་དང་དེའི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་ལ་

བརོད་ན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་ཞེས་མི་བ་བར་དགོངས་སུ་གསོལ་ཞེས་བ་བས་བརྩམ་

མོ། །འདི་ནི་ཚིག་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་ལེན་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་དེ་དགེ་

འདུན་གི་ནང་དུ་མ་ཕིན་པར་ལེན་པ་པོ་དེ་ཚེའི་དུས་བས་སམ་བདག་ཁིམ་པར་གཟུང་དུ་གསོལ་

ཞེས་ཁིམ་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་སམ་དགེ་ཚུལ་ལམ་ཟ་མའམ་མ་ནིང་ལ་སོགས་པར་ཁས་བླངས་ཏེ་

བསླབ་པ་ཕུལ་ན་སྟེ་ཤིའམ་བབས་ན་འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་མ་བླངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །པས་ད་གཟོད་

གཞི་ནས་བླང་དགོས་སོ། །འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་ལེན་པའི་དགེ་སློང་དེ་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་ཕིན་ནས་དགེ་སློང་

དེ་ཤིའམ་བབས་ན་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་མ་བརོད་ཅིང་གོ་བར་མ་བས་ཀང་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་བླངས་པ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། ། པས་ད་གཟོད་བླང་མི་དགོས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གིས་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་

གསོ་སྦྱོང་གི་ཉིན་མོ་དགེ་སློང་གཟུང་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་གཞན་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དུའམ་འཕིན་པ་

བཏང་སྟེ་དགེ་སློང་འདི་བདག་ཅག་གི་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ཡིན་གིས་

ཐོངས་ཤིག་ཅེས་བརོད་པར་བའོ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་དགེ་སློང་གཟུང་ན་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་མཚམས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་མི་སྐྱེད་པས། འདི་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་

པ་དབང་པོ་ཆེ་ཚུར་འོངས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་གནས་ཁང་དུ་དགེ་སློང་གཟུང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཀརྨ་

ཤ་ཏཾ་ལས། དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པས་གཟུང་སྟེ། མཚམས་ཀི་ནང་ན་འདུག་ན། ཞེས་སོ། །དེ་སྐད་

བརོད་ཀང་མ་བཏང་ན་དགེ་འདུན་བདག་ཅག་དགེ་སློང་འདི་དང་ལྷན་ཅིག་བ་བ་ཅུང་ཞིག་

ཡོད་དོ་ཞེས་སྔ་མ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་སོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་བརོད་པར་བའོ། །དེ་སྐད་བརོད་པ་དེ་ལྟ་

ན་ཡང་མ་བཏང་ན་དགེ་འདུན་གིས་དཀིལ་འཁོར་བར་སོང་སྟེ་གསོ་སྦྱོང་བའོ། །གཞན་གིས་གཟུང་བའི་

དགེ་སློང་དེ་བཏང་བའི་ཕིར་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་མདུན་རོལ་སྔར་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་

རྣམས་ཀིས་མི་འབད་པར་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པར་མི་བ་སྟེ་འབད་པར་བའོ། །མཚམས་ཀི་ནང་ན་དགེ་

སློང་ཡོད་པར་དངོས་སུ་ཤེས་པར་མ་ཟད་འཁར་སིལ་གི་སྒ་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་མཚན་མའི་སོ་ནས་མཚམས་ནང་

དེ་ན་དགེ་སློང་ཡོད་པར་འཕིགས་པས་དེའི་འདུན་པ་མི་ལེན་ཞིང་དེ་མ་འདུས་པར་ལས་བེད་ན་མ་འདུས་པའི་

མི་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་མི་མཐུན་པའི་ལས་བེད་པས་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །ལས་ཀི་གནས་དེར་

མ་འདུས་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་དང་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་བ་བར་འདོད་པས་<<ཊི་>>དེ་དག་འདིར་མ་འོངས་

ཀང་སླའོ། །མངོན་པར་བརྟགས་ཆེད་དུ་བསམས་ཏེ་མཚམས་ཀི་ནང་ན་དགེ་སློང་གཞན་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་

འདུན་པ་མི་ལེན་ཞིང་དགེ་སློང་གཞན་དེ་དག་ལས་ཀི་གནས་དེར་མ་འདུས་པར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ལས་བེད་ན་

<<ཊི་>>དགེ་འདུན་དབེན་གི་བསམ་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ་དགེ་འདུན་དབེན་གི་ཆར་གཏོགས་པའི་ཉེས་པ་སོམ་པོ་

འོ། །ལས་ཞེས་སོས་པས་ནི་འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་ལས་བ་བ་ཐ་ན་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཞུ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡན་

ཆད་ཀུན་བསྡུའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགེ་སློང་དག་མ་འདུས་པར་ལས་བེད་པ་འདི་རུང་ངམ་མི་རུང་སྙམ་དུ་རྟོག་པ་

ཉིད་ན་<<ཊི་>>འདི་རུང་ངམ་མི་རུང་སྙམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟའམ་<<ཊི་>>འདི་གདོན་མི་ཟ་བར་རུང་ངོ་

ཞེས་ངེས་པར་བེད་པ་ལ་ནི་ཉེས་པའི་བེད་པ་གཉིས་ཏེ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པས་ལས་བེད་ན་སོམ་

པོ་དང་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་མ་ཡིན་པས་ལས་བེད་ན་མི་མཐུན་པས་ལས་བེད་པའི་ཉེས་བས་མི་འབྱུང་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མ་ཡིན་ནོ། །བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྒྱུ་མེད་པར་དགེ་སློང་མ་ལྷགས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་བཙལ་

ཞིང་འོལ་<<ཊི་>>སྤི་ཙམ་དུ་བཙལ་བའི་གོབ་ལོབ་གཡོ་སྒྱུ་མ་བས་ན་དག་ཅིང་ལྟུང་བ་མེད་པ་དང་མ་

འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་མེད་པའི་བེད་པ་ཡིན་མཚམས་<<ཊི་>>ཀི་ནང་ན་དགེ་སློང་ཡོད་པ་མ་འདུས་ཀང་

ལས་བེད་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། ། ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་

ན། བཙལ་བ་ཕོགས་དེ་དང་དེ་དག་མྱུལ་བ་དང༌། བཙལ་<<ཊི་>>བས་མ་རེད་ན་སྐད་ཀིས་འབོད་པ་

དང་དེས་<<ཊི་>>ཀང་མ་རེད་ན་ས་ཕོགས་མཐོན་པོར་འདུག་སྟེའམ་<<ཊི་>>འགེང་སྟེ་མིག་རྒྱང་

གིས་ཕོགས་ཕོགས་སུ་ལྟ་བ་དག་གིས་ནི་ཡོངས་<<ཊི་>>སུ་བཙལ་བ་དེ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་

མ་རེད་ན་དགེ་སློང་དག་མཚམས་ཀི་ནང་ན་འཁོད་ཅིང་དེ་དག་མ་འདུས་ཤིང་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་མ་བླངས་ཀང་མ་

འདུས་པའི་མི་མཐུན་པར་མི་འགྱུར་<<ཊི>>། གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་ལས་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་

གི་ཚོགས་པའི་སྐབས་སོ། །     ། ། 

༈ ད་ནི་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་གའི་སྐབས་སྟོན་ཏེ་ཚུལ་ཁིམས་གསོ་བ་སྦྱོང་བར་བའོ། །དུས་

གང་གི་ཚེ་ན་བ་ཞེ་ན། ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཀི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལའོ། །ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཞེས་སོས་པས་བཅུ་བཞིའི་

གསོ་སྦྱོང་ཡང་བསྡུས་པར་རིག་པར་བའོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །རྣམ་པ་གང་གིས་གསོ་སྦྱོང་བ་ཞེ་ན། སོ་སོར་ཐར་

པའི་མདོ་གདོན་པས་སོ། །གསོ་སྦྱོང་བའོ། །སེམས་དྲང་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གཞན་གིས་

ཀང་ཚུལ་ཁིམས་གསོ་བར་བེད་པ་ཡོད་པས་དེ་དག་བསལ་བའི་ཕིར། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པས་སོ་ཞེས་

སོས་<<ཊི་>>སོ། །དགག་དབེ་བས་ན་གསོ་<<ཊི་>>སྦྱོང་མི་བ་སྟེ་གསོ་སྦྱོང་འདི་མ་གྲུབ་པ་

ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་དགག་དབེ་ཉིད་ཀིས་གསོ་སྦྱོང་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །དགག་དབེ་བས་ནས་ཡང་

གསོ་སྦྱོང་མི་བའོ་ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་དགག་དབེ་བས་ན་ཡང་ཞི་གནས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་

དང་བཀ་ཤིས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང་དག་པའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་དག་པའི་ཉེས་དམིགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཛིན་དུ་གཞུག་པ་ནི་སོ་

སོར་ཐར་པའི་མདོའི་དབུ་ལས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་ཅག་གསོ་སྦྱོང་བས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས་མ་མཐོལ་མ་བཤགས་

ན་ནི་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་བར་རོ་དེ་དག་ནི་སྔར་བ་ཞིང་དེའི་རེས་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་དེ་གདོན་ཏོ། །

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའི་དབུ་ནས་བཤད་པའི་གེང་གཞི་གདོན་པ་དང་གསོ་སྦྱོང་གི་གསོལ་བ་

འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ནི་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་གི་ཐོས་པ་བསྒག་

པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གེང་གཞི་གདོན་པ་དང་གསོལ་བ་ནི་ཚིག་ཏུ་བརོད་ནས་དེའི་ལྷག་མ་ཕམ་

པ་གདོན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་སྔོན་<<བི་>>ཆད་ཐོས་པ་ཡིན་ན་བས་ཏེ་ཐོས་པ་བསྒགས་པས་ཀང་

བསྒྲུབ་པར་བར་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །ཀང་ངོ་། །ཞེས་པས་ནི་ཚིག་ཏུ་བརོད་པས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་

བར་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་<<ཊི་>>ཏོ། །ཕམ་པའི་སེ་ཚན་ནམ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སེ་ཚན་ལ་སོགས་པ་

སེ་ཚན་གང་དང་གང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པས་གདོན་པར་འགོ་བརྩམ་པའི་སེ་ཚན་ནི་འཕོ་ལ་མི་གཞག་པར་

རོགས་པར་བ་དགོས་སོ། །སེ་ཚན་ཕེད་བཏོན་ཅིང་ཕེད་འཇོག་པ་ནི་སད་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

<<ཊི་>>རོ། །ཕམ་པའི་སེ་དང་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སེ་དང་མ་ངེས་པའི་སེ་དང་ལྟུང་བེད་ཀི་སེ་དང་སོ་སོར་

བཤགས་པའི་སེ་དང་ཉེས་བས་ཀི་སེ་དང་སེ་ཚན་དྲུག་གི་གོ་རིམ་བཞི་པ་ལྟུང་བེད་ཀི་སེའི་ཐོག་མ་སང་ལྟུང་གདོན་

པའི་འགོ་བརྩམས་པ་ལ་རེག་ན་རིལ་གིས་རོགས་པར་གདོན་པར་བ་དགོས་སོ། །སོ་སོར་བཤགས་པའི་

སེ་ཚན་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐོས་པ་བསྒགས་པས་བསྒྲུབ་ཏུ་མི་རུང་སྟེ་ལས་ཕལ་ཆེར་བས་པ་མ་རོགས་པར་དོར་བ་ནི་མ་

ལེགས་པར་ཡིད་ལ་སྣང་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །

གསོ་སྦྱོང་འདི་ལ་ཟླ་བ་ཕེད་འདས་པའི་ཉེས་པ་བདག་ལ་ཅི་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་སོ་སོར་

བརྟག་པར་བའོ། །གང་གི་ཚེ་བརྟག་པར་བ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་རྣམས་གསོ་སྦྱོང་གི་ཕིར་འདུ་བར་འགྱུར་

བ་འདུ་བའི་མདུན་རོལ་<<ཊི་>>དེར་རོ། །སོ་སོར་བརྟགས་ནས་ཇི་ལྟར་འདུག་པར་བ་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་ངེས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པར་ཤེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་དང་བཅས་པར་ཤེས་པར་བཤགས་པ་དང་བིན་གིས་བརླབས་པ་གཉིས་ཀིས་

<<ཊི་>>ཕིར་བཅོས་ཏེ་གསོ་<<ཊི་>>སྦྱོང་གི་གནས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་དགག་དབེ་ལ་སོགས་པ་

ལས་ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འདུག་པར་བའོ། །དགེ་སློང་དེ་གསོ་སྦྱོང་བ་བའི་གནས་སུ་འདུག་པ་ན་

རང་གི་ལྟུང་བ་དྲན་ནམ་དེ་ལ་ཡིད་གཉིས་ཟ་ན་ལས་བེད་པ་ལས་གཞན་པའི་དགེ་སློང་གི་ནི་དྲུང་ན་མོ་

རང་གི་ལྟག་འོག་དྲུང་ན་འདུག་པའི་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་སྔགས་ལན་ཅིག་བརོད་པར་

བའོ། །མདུན་ནས་བའི་གོ་ནས་མི་བའོ། །གསོ་སྦྱོང་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པར་བེད་པ་པོ་ལྟ་བུ་ལས་ཀི་

ཆོ་ག་བེད་པས་ནི་འདུག་པ་ན་ལྟུང་བ་དྲན་ནམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་ན་རང་གི་སེམས་ཀིས་སོ། །ལྟུང་བ་བིན་

གིས་བརླབ་པར་བའོ། །ཆོ་གའི་སྔགས་དེ་གཞན་ལ་མི་བརོད་པར་ཆོ་ག་ཡིད་ཀིས་བཀག་པར་བའོ། །

ཊིཀ་ལས། འདི་དང་སྔ་མའི་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སྐབས་དག་ཏུ་ཧ་ཅང་ཡུན་རིང་ན་མི་མཛེས་པས་

སྔགས་ལན་རེ་བཟླས་པས་ཆོག་སྟེ་ལན་གསུམ་ནི་མི་དགོས་སོ། །ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་གསོ་

སྦྱོང་གི་ཉིན་མོ་དགེ་སློང་བདག་གཅིག་པུ་ལྟུང་བ་དེ་དང་མི་ལྡན་གནས་དེ་ན་ཡོད་པའི་དགེ་སློང་གཞན་

ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་མཐུན་པ་དང་ལྡན་པར་ཤེས་ན་དེའི་<<ཊི་>>ཚེ་དེས་བེམ་དུ་མི་དོར་བར་འགོགས་

བཤེས་ལ་དྲང་པོར་མཐོལ་བཤགས་བེད་དུ་གཞུག་པར་<<བི་>>འབད་པར་བའོ། །དགེ་<<ཊི་

>>འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་དུམ་པོ་ཚུགས་སུ་མི་གེང་བར་གོགས་པོ་མཛའ་བཤེས་དེ་ལ་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཞེས་བོས་ནས་གཞི་ཅི་ལས་ལྟུང་བར་གྱུར་པ་དེ་བརོད་དེ་ས་རྐོ་བ་འདི་དང་མེ་ལ་རེག་ཏུ་མི་བཏུབ་

པ་འདི་ལྟར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་ཅིར་འགྱུར། གོགས་པོ་ན་རེ། ལྟུང་བ་དང་བཅས་

པར་འགྱུར་རོ། །ཟེར་ན། འོ་ན་ཚེ་དང་ལྡན་པས་ཀང་ས་རྐོ་བ་འདི་དང་མེ་ལ་རེག་པ་འདི་ལྟར་

བས་སམ་ཞེས་དྲི་བར་བའོ་བས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་འོ་ན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཡང་ལྟུང་

བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །གོགས་པོ་ན་རེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བོས་ནས་ལྟུང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བ་བྱུང་བ་ནི་ཁོ་བོ་གཅིག་པུར་མ་ཟད་ཀི། དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དོན་ལྟུང་བ་དེ་དང་ལྡན་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན། ཀེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བོས་ནས། ཇེ་ཞེས་པ་ནི་གོ་རིམ་གི་དང་པོར་རོ་ཁོད་

རང་གི་ལྟུང་བ་ཆོས་བཞིན་དུ་ཕིར་བཅོས་གིས་ཤིག །དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང་

བཅས་པ་ཉིད་ཀིས་ཁོད་ལ་དག་པར་ཅིར་འགྱུར་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་<<ཊི་>>པ་བརྩོམ་

པས། གོགས་པོ་དེ་དགེ་འདུན་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མིག་ལམ་དུ་དེ་ལྟུང་བ་འཆགས་པ་དགེ་འདུན་གཞན་

གིས་མཐོང་ནས་འོ་ན་ངེད་རྣམས་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་དེ་བྱུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ན་ལྟུང་བ་བཤགས་ཟིན་པའི་དགེ་སློང་དེ་མ་

གཏོགས་པའི་དགེ་སློང་ལྷག་མ་དགེ་སློང་གཞན་རྣམས་ཀང་ལྟུང་བ་དེ་ཆོས་བཞིན་དུ་བཤགས་པ་བེད་པར་

འདོད་པ་རྣམས་ལྟུང་བ་འཆགས་སུ་གཞུག་གོ །<<ཊི་>>གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་འདི་ལ་

ཉེས་པ་གེང་བར་མི་འདོད་པའི་དགེ་སློང་དེ་ལ་དེའི་ཚེ་ལྟུང་བ་གེང་བར་མི་བའོ། །གལ་ཏེ་ཚེས་

བཅོ་ལྔ་ལ་གསོ་སྦྱོང་གི་ཉིན་མོ་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་ཅག་ལ་ལྟུང་བ་མཐུན་པར་ཡོད་པར་

ཤེས་སམ། ཡིད་གཉིས་སུ་གྱུར་ན་ནི་བཤགས་པ་མི་བཏུབ་པས་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་དགོས་པར་

ལུང་དང་ཀར་མ་ཤ་ཏཾ་ལས་གསུངས་སོ། །གནས་དེའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བ་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཤེས་ན་ནི་

དགེ་འདུན་རིལ་གིས་གནས་གཞན་དུ་ལྟུང་བ་མཐོལ་བཤགས་བེད་དུ་འདོང་བ་ནི་མི་རིགས་ཀི་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་

དགེ་སློང་དེ་དག་གི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་ལེན་པར་བེད་པ་དགེ་སློང་ལྟུང་བ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་

པའི་ཕིར་དགེ་སློང་དེ་དག་གི་ནང་ནས་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་རང་གི་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་པའི་

དོན་དུ་མིང་རིགས་མཐུན་པའི་ལྟུང་བ་མེད་པའི་དགེ་སློང་གང་ན་འདུག་པའི་གནས་གཞན་དུ་ལྟུང་བ་

བཤགས་པ་བེད་དུ་བཏང་བར་བའོ་དེས་དེ་རང་གིས་ཕིར་བཅོས་ཏེ་སླར་འཁོར་ནས་དེའི་མདུན་དུ་དགེ་སློང་

གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་རང་གི་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་པར་བ། 

དེ་ལྟར་དགེ་སློང་གནས་གཞན་དུ་བཏང་བ་དེ་མ་གྲུབ་ན་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གིས་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཕིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བ་བ་འདོད་པར་བ་མོས་པར་

བའོ། །གསོལ་བས་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབས་ལ་གསོ་སྦྱོང་ངམ་དགག་དབེའི་ལས་མི་བཤོལ་བར་བའོ་གང་ཟག་

རེ་རེ་ཞིང་བིན་གིས་བརླབས་ན་ཡང་དག་པར་འགྱུར་མོད་ཀི་རེ་རེ་ནས་བ་བ་ཚེགས་ཆེ་བས་འདིར་སྤིར་ལྟུང་བ་བིན་

གིས་བརླབ་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་ན་དགེ་སློང་བཞི་པས་ཉུང་བ་དགེ་སློང་གསུམ་མམ་གཉིས་

སམ་གཅིག་ཁོ་ན་འདུག་པ་ཉིད་ལ་ཡང་དགེ་འདུན་མང་དུ་འཁོད་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

བ་བ་ཕག་དར་ལ་སོགས་པ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་བ་དགོས་པར་གནས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ་

དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་ཞེས་ལུང་མ་མོ་ལས་སོ། །བཞི་པས་ཉུང་བ་ཉིད་གནས་ཀང་དེར་དགེ་སློང་མ་འོངས་པ་དག་འོང་སིད་

པས་དེའི་དོན་དུ་སྟན་ཐབས་སྟན་བཤམ་པའི་བ་བ་ཉམས་པར་མི་བ་གལ་རིམ་བཞིན་དུ་སྟན་དག་བཤམས་

པར་བའོ་ཞེས་ལུང་མ་མོ་ལས་གསུངས་པ་འདིར་བསྡུས་པའོ། །སྟན་གདིང་བ་ཡང་མི་ཉམས་པ་བའོ་ཞེས་འགེལ་

ཆུང་གི་མདོ་རྩ་ལས་བཤད་དོ། །དེའི་འགེལ་ཆུང་ལས། དགེ་འདུན་མ་ཚང་ཡང་དགེ་འདུན་མང་དུ་འཁོད་པ་བཞིན་དུ་

སྟན་ལ་སོགས་པ་གདིང་། ཞེས་གསུངས་སོ། །བཞི་པས་ཉུང་བ་གནས་པའི་དགེ་སློང་དེས་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་

གསོ་སྦྱོང་གི་ཉིན་མོ་ཆག་ཆག་དང༌། ཕག་དར་དང༌། ལྕི་བ་གསར་པའི་བྱུག་པ་བ་བ་

དང༌། སེང་གེའི་ཁི་བཤམ་པ་དང༌། མར་མེ་ཟུག་པ་དང༌། ཆོས་ཉན་དུ་གཞུག་པ་དག་

བས་ལ་ཕོགས་ཆེས་མཐོན་པོར་འདུག་སྟེ། དགེ་སློང་དག་འོང་ངམ་མི་འོང༌། ཕོགས་བཞིར་

རྣམ་པར་བལྟ་བར་བའོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་གོ་རིམ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་བའོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བ་

ན། དགེ་སློང་དག་འོང་བ་སྣང་ན། ཀེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བོས་ཏེ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཤོག་

ཅིག །དུས་དེང་ན་དགེ་འདུན་གི་གསོ་སྦྱོང་ངམ་དགག་དབེ་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བརོད་པར་བའོ། །དགེ་སློང་བཞིར་མ་ཚང་ན་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེའི་དུས་ཀི་བར་སྐྱ་རེངས་

མ་ཤར་ཚུན་ཆད་དུ་བསད་དེ་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་དག་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ་དྲོ་ལ་བབ་ཀི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བར་དུ་བསད་དེ་བིན་གིས་བརླབ་ཅེས་ལུང་མ་མོ་ལས་གསུངས་སོ་ཞེས་མདོ་སྔ་མའི་སྐབས་སུ་ཊིཀས་ཁུངས་དྲངས་

ཏེ་དྲོ་ལ་བབ་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་མོ་ཊིཀ་ལས་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་ཚུན་ཆད་དུ་བསད་དོ་ཞེས་བཤད་དོ་འགེལ་ཆུང་ལས་

སྐྱ་རེངས་ཤར་གི་བར་དུ་བསད་ཅེས་བཤད་ཀང་སྐྱ་རེངས་ཤར་ཟིན་ནས་བིན་གིས་བརླབས་ཀང་མི་ཕན་ནོ། །གནས་

དེ་ན་དགེ་སློང་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་འབའ་ཞིག་ཡོད་ན་སྤོད་ལམ་འདུག་སྟེ་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་བིན་

གིས་བརླབ་པའོ། །དག་བཅོམ་པ་མདུན་ན་བཞུགས་པར་བསམས་ཏེའོ། །དགེ་སློང་རང་ཉིད་མ་གཏོགས་པ་ལྷག་

མ་ཟླ་བོ་དགེ་སློང་གཞན་གཅིག་དང་བཅས་པ་སྟེ་དགེ་སློང་གཉིས་འདུག་པ་ཉིད་ཡིན་ན་མདུན་དུ་

ཙོག་ཙོག་པུར་འདུག་སྟེ་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །ཉེ་བར་ཙོག་ཙོག་པུར་ཕས་འདུག་

ཚུས་འདུག་སྟེ་གཅིག་ལ་གཅིག་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །གནས་དེ་ན་དགེ་སློང་གསུམ་ཡོད་ན་ནི་གསུམ་ཆར་

འཁོད་དེ་འདུག་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །ཊིཀ་ལས། དཔེར་ན་དགེ་འདུན་རིམ་བཞིན་དུ་གལ་ལ་འཁོད་པ་

དེ་བཞིན་དུ་འཁོད་དེའོ། །ཞེས་སོ། །ལུང་ལས། རིམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་ལ་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཚུལ་ནས་

འབྱུང་བའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་ལྔར་མ་ཚང་ན་དགག་དབེའི་ལས་སུ་མི་རུང་སྟེ་དགེ་སློང་བཞིའི་དགག་དབེ་བིན་

གིས་བརླབ་པར་བ་བ་ཡང་འཁོད་དེ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་སྟེ་དཔེར་ན་དགེ་སློང་གསུམ་གིས་གསོ་སྦྱོང་བིན་

གིས་རློབ་པ་ན་གལ་ལ་འཁོད་དེ་བ་བ་དེ་བཞིན་ནོ། །

གཅིག་ལ་གཅིག་དགག་དབེ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་སང་ཕོད་ཀི་དགག་དབེའི་ཚེ་གངས་ཚང་བར་བའོ་

ཞེས་བསམ། གསོ་སྦྱོང་གི་དུས་དེའི་ཚེ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་གནས་གང་ན་གསོ་སྦྱོང་གི་སོ་སོར་

ཐར་པའི་མདོ་འདོན་ནུས་པ་མེད་པར་ཤེས་ན་དེའི་ཚེ་གནས་དེར་གསོ་སྦྱོང་གི་དུས་ལ་ཐུག་

གི་བར་དུ་དེར་བསད་པར་མི་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་གནས་གང་ན་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་

འདོན་ནུས་པ་མེད་པའམ་དགེ་འདུན་གངས་མ་ཚང་བས་གསོ་སྦྱོང་དེ་ལས་འདའ་བ་སྟེ་གསོ་སྦྱོང་མི་བེད་པའི་

གནས་དེར་ཉེ་བར་འགོ་བར་མི་བའོ། །དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕི་མའི་གོང་

མ་དབར་གནས་པ་ཁས་བླངས་པ་སྔ་མ་བསྲུང་བར་མི་བའོ། །དབར་ཟླ་འབིང་པོའི་ཉ་ནས་དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཉའི་བར་དུ་ཞག་སུམ་ཅུ་བསྲུང་བར་མི་བའི་གཞན་དུ་ནི་བསྲུང་བར་བ་བ་ཁོ་ནའོ། །དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་

ཕི་མ་དེ་ལ་ཡང་ཟླ་བ་གཉིས་བསྲུང་གི་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཟླ་བ་གསུམ་པ་བསྲུང་བར་མི་བའོ། །མལ་ཆ་

ལ་སོགས་པ་དང་གནས་ཁང་བཟང་པོ་སྦྱིན་ཞེས་གནས་བསྟབ་པ་དང་། ལག་གི་བླ་ལ་སོགས་པའི་ལས་སུ་མི་

བསྐོ་ཞིང་ཡིད་དལ་དུ་བཞག་པ་དང་། ཆོས་གོས་དང་སྣུམ་བག་ལ་སོགས་པའི་རེད་པ་བསྟབ་པ་དང༌། གཡོག་

བེད་པ་སྦྱིན་པར་ཁས་བླངས་ཏེ་གཡོག་བེད་པའི་བསྙེན་བཀུར་བ་བསྟབ་པས་གསོ་སྦྱོང་གི་སོ་སོ་ཐར་པའི་

མདོ་འདོན་པར་བེད་པ་གཉེར་སྤན་དྲང་བར་བའོ། །དོན་གི་སོ་དང་ཚིག་གི་སོ་ནས་མདོ་སེ་འཛིན་

པ་འོང་བ་ཐོས་ན་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་

ལ་སོགས་པ་དག་གིས་བསུ་བར་བའོ། །དོན་གི་སོ་དང་ཚིག་གི་སོ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་

འཛིན་པ་དང་མ་མོ་མངོན་པ་ཡང་ངོ་། །ལམ་ཇི་སིད་དུ་བསུ་ཞེ་ན། དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་དུ་

བསུ་བར་བའོ། །ཐག་དེ་ཙམ་དུ་བསུ་བར་མ་ནུས་ན་རྒྱང་གགས་ལྔར་རོ། །བསུ་བར་བའོ། །དེ་ཙམ་དུ་

བསུ་བར་མ་ནུས་ན་རྒྱང་གགས་གསུམ་མམ་དེ་ཙམ་དུ་བསུ་བར་མ་ནུས་ན་དཔག་ཚད་ཕེད་རྒྱང་གགས་

བཞི་ཉིད་དམ། རྒྱང་གགས་གཅིག་པུ་ནུས་སམ་རྒྱང་གགས་ཕེད་དམ་ཁམས་སུ་ཡང་བསུ་

བར་བར་རུང་ངོ་། །ལུང་ལས། དཔག་ཚད་ཕེད་དམ་རྒྱང་གགས་གསུམ་མམ་རྒྱང་གགས་སམ་རྒྱང་གགས་ཕེད་

དམ་ཐ་ན་ཁམས་སུ་ཡང་བསུ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་གོ་རིམ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །བསུས་ནས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་

ན། ངག་གི་བཤེས་པའི་ཚིག་བོན་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྙན་པའི་ཚིག་གིས་བསུས་

ནས་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དེའི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་བླང་བར་བའོ། །གུད་ནས་འོངས་ཏེ་བསུ་བ་དེ་

ལ་ཁྲུས་ཆབ་བསྟབ་ཅིང་དུས་དང་མཐུན་པའི ་ཆུས་ཁྲུས་བའོ་བསྐུ་མཉེ ་དང་དྲིལ་ཕིས་ཀང་<<ཊིཀ་

>>བའོ། །གུད་ནས་འོངས་ཏེ་བསུ་བ་ན་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་<<ཊི་>>ལ་ཡང་སྣུམ་བག་གི་རེད་

པ་དབུལ་བར་བའོ། །སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དེའི་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པ་ལས་དང་རེད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བ་

བསྟབ་པ་སྦྱིན་ནོ། །བསྙེན་བཀུར་བ་བསྟབ་པ་ནི་གཡོག་སྦྱིན་<<བི་>>པའོ། །ཆོས་ཉན་པ་ཡང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ངོ་། །སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །དེར་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྤོ་བ་བསྐྱེད་པར་བ་ཞིང་སེང་གེའི་ཁི་བཤམ་པ་ལ་སོགས་པ་བའི་

ཐམས་ཅད་ཀིས་བརོད་པར་ནི་མི་བ་སྟེ་ཅ་ཅོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

དགེ་སློང་ཕག་དོག་ཅན་གཞན་མཁས་ཤིང་བཀུར་གིས་དོགས་པ་ལ་མདོ་སེ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་

པ་འདི་དག་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །བཀུར་སྟི་བ་བའི་རིགས་ཏེ་དེ་ལ་ཕག་དོག་སྐྱེད་ན་

སིག་ཏུ་འགྱུར་གིས་མ་བེད་ཅིག །ཞེས་གོ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་མ་

བས་པས་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་དེའི་ཉིན་མོ་གནས་གང་ན་རང་གི་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་དེ་

ཡོད་པའི་གནས་ནས་གནས་གཞན་དུ་འགོ་བར་མི་བ་སྟེ། ཐམས་ཅད་དུའང་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གསོ་

སྦྱོང་དང་དགག་དབེའི་ཉིན་ཞག་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་གནས་གཞན་དུ་སོང་བ་དེར་རང་གི་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་

ཡོད་པའི་གནས་རྣམ་པ་དེ ་ལྟ་བུར་ཕིན་པར་གྱུར་ན་ནི ་ཉེས་པ་མེད་པས་རྣམ་པ་དེ ་ལྟ་བུར་ཕིན་

པའམ། གནས་དེ་ན་འཐབ་ཀོལ་ཅན་འཁོད་པ་དག་དང་བལ་བར་གྱུར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་གནས་གཞན་དུ་འགོ་བ་ལ་ཉེས་

པ་མེད་དོ། །དེས་ན་འཐབ་ཀོལ་ཅན་དག་དང་འབལ་བའམ་དགེ་སློང་སྤོད་པ་བཟང་པོ་དང་བཟང་པོ་

དག་དང་ཕད་པར་འགྱུར་བའི་སེམས་པས་འགོ་ན་ནི་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་མེད་པའི་གནས་གཞན་དུ་འགོ་ཡང་

ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ནས་གནས་གཞན་དུ་སོང་ན་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པའི་དགེ་སློང་སྤོད་པ་བཟང་པོ་

ཡོངས་སུ་དག་པ་ལྟ་བ་མཐུན་པ་<<ཊི་>>དག་དང་ཕད་པ་དེ་ལྟ་བུར་འགོ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་དེའི་

ཚེ་འགོ་བར་མི་<<ཊི་>>བའོ། །སྤོད་པ་བཟང་པོ་ཅན་གི་དགེ་སློང་དང་བཅས་པའི་གནས་དེ་ན་གསོ་སྦྱོང་ལ་

སོགས་པའི་ལས་ཡོད་པའམ་གསོ་སྦྱོང་བིན་གིས་རློབ་པ་ཙམ་ལས་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་གང་ཡང་མེད་པ་

ཉིད་ཡིན་ཡང་སྤོད་པ་བཟང་པོ་ཅན་གི་དགེ་སློང་དང་བཅས་པའི་གནས་དེ་ནས་འཐབ་ཀོལ་

ཅན་གི་དགེ་སློང་དང་བཅས་པར་འགོ་བར་མི་བའོ། །འཐབ་ཀོལ་ཅན་གི་དགེ་སློང་དང་བཅས་པ་

གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་བེད་པའི་གནས་སུ་ཡང་འགོ་བར་མི་བ་ན་ལས་ཐམས་ཅད་མི་བེད་པའི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གནས་སུ་ལྟ་ཅི་སོས་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །

རབ་ཏུ་ཞི་བའི་སེམས་ཀིས་སྤོད་པ་བཟང་པོའི་ནང་ན་གནས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་

ལྟ་བུར་ནི་འཐབ་ཀོལ་ཅན་དག་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་ཏེ་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་བས་པས་ཀང་དེ་ཙམ་དུ་ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཊིཀ་ལས་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་དང་བཅས་པའི་

གནས་དང་། དགེ་སློང་དང་བཅས་པ་གནས་མ་ཡིན་པ་དང་། དགེ་སློང་དང་བཅས་པ་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་

སྟེ་གསུམ་ལུང་ལས་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་ནི། གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པའི་གནས་སོ། །གཉིས་པ་

ནི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་གང་ཡང་མེད་པ་སྟེ་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ཡོད་པའི་གནས་མ་ཡིན་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་

གི་ཁ་ཅིག་ཡོད་ལ་ཁ་ཅིག་མེད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ལུང་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན། དགེ་སློང་དང་བཅས་པ་

གསུམ་པོ་དེ་དག་གང་ཡང་རུང་བ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་སྟོང་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་མེད་པར་དགེ་སློང་

ཟླ་བོ་གཞན་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགོ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པས་དགེ་སློང་རང་གི་ཟླ་བོ་ལྷག་མ་དགེ་སློང་གཞན་

རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པའམ་ཚུལ་ཁིམས་དང་སོག་ལ་སོགས་པ་ལ་གནོད་པའི་དབང་མ་

གཏོགས་པ་དང་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་ལུས་སེམས་དགེ་བ་བ་བ་ལ་

ལས་སུ་རུང་བར་འགྱུར་བ་<<ཊི་>>དབང་མ་གཏོགས་པར་འགོ་བར་མི་བའོ། །

གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་དག་པས་ཀང་ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་འདིས་ཚུལ་ཁིམས་གསོ་བ་ཆེས་

ལྷག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་གསོ་སྦྱོང་དགག་དབེ་

དག་བིན་གིས་བརླབ་པ་ཙམ་དུ་བཤོལ་བ་ནི་རིགས་པ་ཁོ་<<ཊིཀ་>>ནའོ། །ལུང་ལས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ཉེ་

གནས་ལོངས་རྒྱུར་འགོ་ཊིཀ་ལས་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་གནས་གང་ཡིན་པས་བདག་ཉིད་གཞན་དུ་འགོ་བའི་

ཕིར་གནས་པ་སློབ་མ་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེའི་ཉིན་མོ་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་མ་བས་པ་

དོར་བར་མི་བའོ། །གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་མ་བས་པར་གནས་པ་འགོ་བ་ན་མི་བཏང་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་

བཤད་དེ་ལུང་དང་མཐུན་ནོ། །གཞན་<<ཊི་>>དུ་མི་འགོ་ན་ཚུལ་ཁིམས་དང་སོག་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ཀི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་ཡོད་ན་དེའི་<<ཊི་>>ཉིན་མོ་སློབ་མ་ལ་གནས་གང་ན་དགེ་སློང་སྤོད་པ་བཟང་

པོ་དང་ལྡན་པ་དང༌། གསོ་སྦྱོང་གི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་དང་ལྡན་པ་འདུག་པའི་གནས་

བསྟན་ནས་དེར་སོང་ཞིག་ཅེས་གནས་དེར་འགོར་གཞུག་པར་བའོ། །བདག་ཉིད་ཀང་དེའི་ཉིན་མོ་

འགོ་བར་<<ཊི་>>བའོ། །དེ་ལྟར་གནས་ཀིས་བསོ་བའི་ཚིག་དེ་ལས་གནས་པས་འདའ་བར་མི་

བའོ། །མཁན་པོས་བསོ་བ་བཞིན་དུ་སློབ་མས་ཀང་མཉན་ཅིང་<<ཊི་>>བའོ། །དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་གིས་གསོ་

སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་བས་ཟིན་པ་ན་དགེ་སློང་དག་ཕིས་འོངས་པ་ན་ཕིས་འོངས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་གསོ་

སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་དེ་གཉིས་དགེ་སློང་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་བས་ཟིན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སླར་ཡང་

བསྐྱར་ཏེ་བར་རུང་ངོ༌། །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་དེ་གཉིས་ལེགས་

པར་བས་ཟིན་ན་ཕིས་འོངས་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་བ་བ་དེ་ལ་དགེ་སློང་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་

ཅི་དགར་འཇུག་པར་བ་སྟེ་བས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་ལ་མ་བས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །

གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གཉུག་མར་གནས་པ་འདུ་བ་མཐུན་པ་དང་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དང་གོ་བུར་དུ་

འོངས་པ་འདུ་བ་མཐུན་པ་དང་འདྲེན་མར་གནས་པ་དང་འདྲེན་མར་གནས་པར་འདུ་བ་མཐུན་པའོ། །འདུ་བ་

མཐུན་པ་མུ་གསུམ་པོ་དག་ལ་ཡང་ངོ་། །ཅི་དགར་འཇུག་པར་བའོ། །གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གཉུག་མར་

གནས་པ་འདུ་བ་མཐུན་པ་ནི། དགེ་སློང་གཉུག་མར་གནས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་གསོ་སྦྱོང་བས་ཟིན་པ་ན་དགེ་སློང་གཉུག་

མར་གནས་པ་གཞན་དག་ཕིས་འོངས་ན་སྔ་མ་དང་ཕིས་འོངས་གཉིས་ཀ་གཉུག་མར་གནས་པའི་ཁོངས་སུ་འདུ་བས་

ན་འདུ་བ་མཐུན་པ་ཞེས་བ་སྟེ། སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་ཡིན་པར་རང་བཞིན་འདྲ་བའོ། །གོ་བུར་དུ་

འོངས་པ་དང་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་འདུ་བ་མཐུན་པ་ནི། གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་གསོ་སྦྱོང་བས་ཟིན་པ་ན་གོ་

བུར་དུ་འོངས་པ་གཞན་དག་ཕིས་འོངས་ན་ནིའོ། །འདྲེན་མར་གནས་པ་དང་འདྲེན་མར་གནས་པ་འདུ་བ་མཐུན་པ་

ནི། གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་འདྲེན་མར་གནས་པས་གསོ་སྦྱོང་བས་ཟིན་པ་ན་གཞི་པའི་དགེ་སློང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་མགོན་བུའི་དགེ་སློང་འདྲེན་མར་གནས་པ་གཞན་དག་ཕིས་འོངས་ནའོ། །འདུ་བ་མཐུན་པ་དག་ལ་ཡང་ཅི་དགར་

གནས་འཇུག་པར་བའོ། །ཞེས་སོས་པས་འདུ་བ་མི་མཐུན་པ་དག་ལ་ལྟ་ཅི་སོས་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །གཉུག་

མར་གནས་པས་གསོ་སྦྱོང་བས་ཟིན་པ་ན་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ཕིས་འོངས་ནའམ་འདྲེན་མར་གནས་པ་ཕིས་འོངས་ན་

ཡང་ཅི་དགར་འཇུག་པར་བའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལུང་ལས་གསུངས་སོ། །སྔར་གསོ་སྦྱོང་ངམ་དགག་དབེ་བས་ཟིན་པ་དེ་

རྣམས་ལས་གཞན་ཕིས་འོངས་པ་རྣམས་གིས་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་གསོལ་བར་བ་

སྟེ་དགེ་སློང་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ཁེད་རྣམས་ངེད་ཀི་གསོ་སྦྱོང་ལ་འདུན་པ་འབུལ་བའམ་འདུ་བར་ཞུ་ཞེས་སམ་ངེད་ཀི་

དགག་དབེ་ལ་འདུན་པ་འབུལ་བའམ་འདུ་བར་ཞུའོ་ཞེས་གསོལ་བར་བའོ། །གཞན་གིས་ཞེས་པ་འདིའི་ཊིཀ་ལས་ནི་

གང་ཟག་ཅི་དགར་འཇུག་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་གདོན་མི་ཟ་བར་འཇུག་པ་དགེ་འདུན་ལས་ཚོགས་པ་དེ་མ་ཐོབ་

སྟེ་ཕིས་འོངས་པ་རྣམས་ཀིས་གསོ་སྦྱོང་ངམ་དགག་དབེ་བེད་པ་དེར་དགེ་སློང་སྔ་མ་རྣམས་མི་འདུ་ཞིང་འདུན་པ་

འབུལ་དུ་མ་བཏུབ་ན་ཆོ་ག་མཚམས་གཞན་དཀིལ་འཁོར་བའམ་དངོས་པོ་མཚམས་གཞན་ལྕགས་རིས་ཀི་ཕི་རོལ་

ལྟ་བུ་མཚམས་གཞན་དུ་བའོ། །དེ་ནི་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཀི་ཉེས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ལས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །དགེ་འདུན་རྣམས་གསོ་སྦྱོང་བེད་བཞིན་པའམ་དགག་དབེ་བེད་བཞིན་པའི་ཚེ་དགེ་སློང་ཕིས་

འོངས་ན་ལྷག་མ་འཕོ་ཙམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བས་གསོ་སྦྱོང་དགག་དབེ་འགྲུབ་བོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་

འཕོ་ཚིག་བཞི་ཡན་ཆད་མྱོང་བས་འགྲུབ་ཅིང་དགག་དབེ་རང་གི་གལ་རིམ་གི་ཐད་ཀར་མ་སླེབས་ཀང་གལ་འོག་ན་

བེད་པའི་ཚེ་འོངས་ཤིང་དགག་དབེ་བས་པས་འགྲུབ་བོ། །ཞེས་སོས་ན་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་སྔ་མ་

རྣམས་ཀིས་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་ལེགས་པར་བས་ཟིན་པའི་གནས་དེ་ནས་དགེ་སློང་འགའ་ཡང་

ལངས་ཏེ་མ་སོང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་དགེ་སློང་ཕིས་འོངས་པ་རྣམས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་ལ་ཚོགས་པ་

སྦྱིན་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་སྔ་མ་དེ་དག་ཀང་གནས་དེ་ཉིད་དུ་བསད་དགོས་པར་ངེས་པ་སྟེ་ཅི་དགར་འཇུག་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་ལེགས་པར་བས་ཟིན་ནས་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་

དག་ཆེས་མང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་ངོ་། །ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་ཅི་དགར་འཇུག་པ་ནི་མ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཡིན་ནོ། །གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་དག་ལ་ཚོགས་པ་སྦྱིན་པའི་ཕིར་གཉུག་མར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གདོན་མི་ཟ་

བར་གནས་དེར་འདུ་བར་བ་བ་ཡིན་གི་ཅི་དགར་འཇུག་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་མང་པོ་མཐུ་ཆེ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །གལ་ཏེ་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཡིན་ལ་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་རྣམས་ཀི་ཚེས་

བཅུ་བཞིའམ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཡིན་ན། དུས་ཀི་ཕིར་ནི་ཆེས་མང་བ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་

པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཟླ་བ་སྔ་ཕི་ལ་མ་མཐུན་ན་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ་དུས་ཀི་ཕིར་ནི་ཞེས་སྤི་ཚིག་ཏུ་

གསུངས་པས་སོ། །གཉུག་མར་གནས་པའི་དགེ་སློང་གི་གངས་དང་གོ་བུར་ལྷགས་པའི་དགེ་སློང་གི་གངས་མཉམ་

པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཚེས་གངས་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་མཐུན་པ་དེ་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་

ཀིའོ། །རེས་སུ་འཇུག་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དུས་ཀི་ཕིར་ཞེས་པ་དང་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཞེས་པ་འདི་གཉིས་

ལ་ཡང་ངོ་། །ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །ངེས་པར་འཇུག་པར་བ་བ་ཡིན་གི་ཅི་དགར་འཇུག་པར་བ་

བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་དེའང་གཉུག་མར་གནས་པས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་གསོ་སྦྱོང་བས་ནས་སང་ཚེས་བཅུ་

དྲུག་ལ་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་ཆེས་མང་པོ་དག་དེ་རིང་ཚེས་བཅོ་ལྔའོ་ཞེས་ཟེར་ན་གཉུག་མར་གནས་པས་ཀང་གསོ་

སྦྱོང་ངེས་པར་བ་དགོས་སོ། །གནས་གཞན་དུ་གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ་བས་ནས་ཞག་གཅིག་ལོན་པའི་དགེ་སློང་དག་གོ་

བུར་དུ་འོངས་ན་གོ་བུར་བ་དང་གངས་མཉམ་པའམ་གངས་མང་བའི་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་དེ་རིང་ཚེས་བཅོ་

ལྔའོ་ཞེས་ཟེར་ན་གོ་བུར་དུ་འོངས་པས་ཀང་གསོ་སྦྱོང་ངེས་པར་བ་དགོས་ཏེ་འདི་ལ་ཡང་ངོ་ཞེས་པ་འདིའི་དོན་ནི་

གསོ་སྦྱོང་ངེས་པར་བ་བ་གཉིས་པོ་དེ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྐབས་སུ་རྟོགས་པར་བ་བ་ནི་གལ་ཏེ་གཉུག་མར་གནས་པ་

རྣམས་དེ་རིང་གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ་བའོ་སྙམ་པ་ན་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་ཆེས་མང་པོ་དག་དེ་རིང་ཚེས་བཅོ་དྲུག་ཁོ་ནའོ་

ཞེས་ཟེར་ན་གཉུག་མར་གནས་པའི་གསོ་སྦྱོང་དེ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་དག་དེ་རིང་གསོ་སྦྱོང་བཅོ་

ལྔ་པ་བའོ་སྙམ་པ་ན་གོ་བུར་བ་དང་གངས་མཉམ་པའམ་གངས་མང་བའི་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་དེ་རིང་ཚེས་

བཅུ་དྲུག་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་ན་གོ་བུར་དུ་འོངས་པའི་གསོ་སྦྱོང་དེ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །གསོ་

སྦྱོང་གི་གཞི་ལས་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་གའི་སྐབས་སོ། །     ། ། 
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༈ དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་དོན་གང་གི་ཕིར་ཡང༌། བླང་13བར་མི་

བའོ། །དགེ་སློང་གིས་གདམས་ངག་སྟོན་པ་པོ་རྣམ་བཤད་མེད་པར་བསོམ་པར་མི་བའོ། །ལུང་

གཞི་ལས་སོང་བ་པ་གཉིད་བོ་ན་རྣ་བ་ལ་གདོས་བུ་གདགས་པ་དང་ཕོ་ལོང་འཕང་བ་དག་གི་སྦྱོར་བ་

གསུངས་པ་དེ་ནི་རིགས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་ཀང་གསུངས་པས་ལུང་གཞན་གིས་གྲུབ་པ་

ཡང་ཡིན་ནོ། །རང་བཟོ་མ་ཡིན་པར་ཚིག་གཞན་གིས་བསྣན་པའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །བརྩོན་འགྲུས་ཞན་པར་

མི་བ་ལྷོད་པར་མི་བའོ། །བརྩོན་འགྲུས་ལྷོད་པར་བེད་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞེས་ལུང་ལས་

སོ། །བརྩོན་འགྲུས་ལྷོད་པར་མི་བ་བ་དེ་ནི་མདོ་སེ་ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་ལས་ཉིན་མོ་འདུག་པ་དང་འཆག་

པ་དག་གི་སྒིབ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བར་བེད་ཅིང་མཚན་མོའི་ཆ་སྟོད་དང་ཆ་སད་

ལ་སྒིབ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་རྣམས་ལས་སེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བེད་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གོ་

གཡས་པ་ཕབ་སྟེ་རྐང་པའི་སྟེང་དུ་རྐང་པ་བཞག་ནས་ལུས་དང་། ལྡང་པའི་འདུ་ཤེས་དང་སྣང་བའི་འདུ་ཤེས་དང་

ལྡན་པས་སེམས་དང་། ཊིཀ་དང་མ་མོ་ལས་བླ་གོས་བཞི་ལྟབས་སུ་བཏིང་ནས་སྣམ་སྦྱར་རིམ་པ་མང་དུ་ལྟབས་

ཏེ་སྔས་སུ་བཅུག་ནས་གོས་མ་འཕར་བས་ཉལ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་མི་ན་བས་ཉིན་མོ་གཉིད་

ཉལ་བར་མི་བའོ། །ངལ་བ་དང་ལུས་ཉམས་ཆུང་བ་ཡང་ན་བ་དང་འདྲའོ་གཉིད་ཀིས་སྙོམས་པ་མནགས་མི་ཐུབ་

པའམ་ཟས་ཀིས་སྙོམས་པ་མནགས་མི་བཟོད་པ་ཡིན་ན་དེ་སང་བའི་ཕིར་དེས་དེ་ཙམ་ཞིག་བསྟེན་པར་བའོ། །

དགེ་སློང་རོ་རྒྱབ་ན་བས་པུས་ཁྱུད་བཅང་བར་བའོ། །རྒས་པས་འཁོབས་དང་ནད་པ་མ་

གཏོགས་པ། །སོམ་བརྩོན་གཞན་གིས་པུས་ཁྱུད་བཅང་མི་བ། །ཞེས་འོད་ལྡན་རྩ་བ་ལས་སོ། །མིག་ལ་སོགས་པའི་

དབང་པོ་རྣམས་ཕི་རོལ་ཏུ་མི་འཕོ་བར་ནང་དུ་བསྡུས་པ་དང༌། ཡིད་ཕི་རོལ་ཏུ་མ་སོང་བ་

འཇིག་རྟེན་སེམས་པ་ལས་བཟློག་ཅིང་ཡིད་ནང་དུ་བསྡུས་པ་དང༌། སེམས་དང་བས་ཟིན་པས་གསལ་བ་

13  བླང་།<<སེ་>><<ཅོ་>><<མ་>><<སེར་>>བསླང་།<<སྣར་>><<པེ་>><<རང་(ཁ་༢༣༢)>><<ཊིཀ་(ཁ་༦༥༨)>><<ཆུང་(ཀ་

༥༨༥)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<རིན་(ཁ་༡༦༠)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང་། དྲང་པོ་གོམ་པ་ཡ་ཡོ་མེད་པས་མི་ཐོགས་མལ་གཅིག་ཏུ་མི་སོད་པར་དྲག་དལ་རན་པར་བཅག་

པར་བའོ། །དྲང་པོར་འཆག་མི་ནུས་ན་ཐ་གུས་བེས་ཏེ་བཅག་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་དུས་དྲུག་གི་ནུབ་

མོ་ཆོས་དང་ཁ་ཏོན་ཀོག་པ་ལ་ནད་པ་ནི་མ་འོངས་ཀང་ཉེས་མེད་མ་ཀག་ཀང་ཉེས་མེད་དོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་

བཤད་དེ་གནང་ངོ༌། །ཁ་ཏོན་པའི་འཆག་ས་ནི་སིད་དུ་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་སོ། །སོང་བ་པའི་འཆག་ས་

ནི་སིད་དུ་ཁྲུ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །འཆག་ས་དེ་ཐ་གུས་གཞལ་ཏེ་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་དུས་དུས་

སུ་འཁོར་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་པར་བའོ། །སེང་<<ཊི་>>གེའི་ཁི་ལ་སོགས་པ་ལ་འདུག་སྟེ་ཆོས་

བཤད་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་སྟོན་པར་ནུས་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་གཅིག་གིས་

སོ། །བཤད་པར་བའོ། །ཆོས་འདི་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་ཡང་རུང་བས་བཤད་པར་བའོ་རྒན་པ་དང་གཞོན་

པ་གང་ཡང་རུང་མཚན་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་གང་ཡང་རུང་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པ་གང་ཡང་

རུང་བས་སོ། །མ་གསོལ་མ་ཞུས་བར་ཆོས་བསྟན་པར་མི་བའོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་དེའི་ཚིག་

གིས་དགེ་འདུན་སྤན་དྲངས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནའོ། །ནི་མ་གསོལ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་

དེའི་ངོར་མགོན་དུ་བོས་པ་ལ་ནི་མ་གསོལ་བར་ཆོས་སྟོན་པའི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །ཊིཀ་ལས། དགེ་

སློང་གང་གི་ཚིག་གིས་དགེ་འདུན་སྤན་དྲངས་པའི་དགེ་སློང་དེས་ནི་གཞན་གིས་མ་གསོལ་བར་ཡང་མཆོད་སྟོན་གི་

རེས་ལ་ཡོན་བདག་ལ་ཆོས་བསྟན་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །མཆོད་སྟོན་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་

འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་དང་གནས་པ་རྣམས་ལ་གནས་ཀིས་དང༌། ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་ཀོག་པའི་སློབ་དཔོན་གིས་

དང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་དང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ནི་བསྙེན་

རོགས་རྣམས་ཀིས་མ་གསོལ་བར་ཆོས་བསྟན་པར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་པའོ། །གཞན་<<ཊི་

>>ཆོས་སྟོན་པའི་གྲྭའི་དྲུང་དུ་དགེ་སློང་གཞན་གིས་གྲྭ་གཞན་བཅུགས་ཏེ་ཆོས་སྟོན་པའི་སྒ་ཕན་ཚུན་གགས་པར་

འགྱུར་བའི་གྲྭས་ཆོས་བསྟན་པ་མི་བའོ། །གྲྭ་ཕེད་ཀིས་ངེས་པ་དང་བཅས་པར་ཆོས་བསྟན་པར་མི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བའོ། །སྟེ་གྲྭ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ལ་ལས་གྲྭ་ཕེད་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་བེད་ཅིང་ལ་ལས་གྲྭ་ཕེད་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་བེད་པ་

དེ་ལྟར་མི་བའོ། །ཆོས་འཆད་པ་པོ་གཉིས་ཀིས་ཉན་པ་པོའི་ཚོམས་གཅིག་ཏུ་ངེས་མེད་དུ་ཆོས་བསྟན་པར་

མི་བའོ། །སྟེ་གྲྭ་ཡང་རུང་གྲྭ་ཕེད་ཀང་རུང་བ་གཅིག་ཏུ་གང་ཟག་གཉིས་ཀིས་ཆོས་བསྟན་པར་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་

ལས་སོ། །ཆོས་སྟོན་པ་དུ་མ་ཡོད་ན་རྒན་རིམ་གིས་སོ། །བསྟན་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་སྨ་བ་པོ་བདག་

པས་རྒན་རབས་ཆོས་སྟོན་པ་དག་མང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་སྟན་གཉིས་སམ་གསུམ་གོང་དུ་བཞག་སྟེ་

ཆོས་སྨ་བས་བསྟན་པར་བའོ། །ཐམས་ཅད་ཀིས་གཞག་དགོས་སམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཆོས་སྨ་བ་དེས་རྒན་རབས་

གཉིས་གསུམ་གི་སྟན་དེ་དག་མི་འཐོབ་པ་ཡིན་ན་སྟན་གཉིས་སམ་གསུམ་བཞག་སྟེའོ། །གང་གིས་སྟན་

གསུམ་མི་ཐོབ་པ་དེས་སྟན་གསུམ་གོང་དུ་བཞག་པར་བ། གཉིས་མི་ཐོབ་པ་དེས་གཉིས་བཞག་པར་བ། གཅིག་གིས་

མི་ཐོབ་པ་དེས་གཅིག་བཞག་པར་བ། གལ་ཏེ་དེ་གནས་བརྟན་ཡིན་ན་ནི་གལ་གི་འགོར་གཞུག་པར་བ་ཞེས་<<ཊི་

>>སོ། །སེང་གེའི་ཁི་ལ་ཡང་ངོ་། །འདུག་སྟེ་ཆོས་བསྟན་པར་བའོ། །སེང་གེའི་ཁི་ལ་ནི་གོང་དུ་རྒན་རབས་

གཞན་གི་གོ་བཞག་མི་དགོས་སོ། །ཆོས་བཤད་པའི་གནས་ཁམས་ལ་སོགས་པ་བི་དོར་བས་པར་མཆིལ་མ་དོར་དུ་

མི་རུང་བས་མཆིལ་མ་དོར་བའི་སྣོད་གཞག་པར་བའོ། །མཆིལ་མའི་སྣོད་དེར་གཅལ་བླུག་

གོ །གཅལ་ཅི་ཞིག་བླུག་ཅེ་ན། བེ་མའམ་ཐལ་གཅལ་བླུག་གོ་དེ་ནི་དཔེ་སྟེ་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རུང་<<ཊིཀ་

>>བའོ། །བའི་འོ། ། མཆིལ་མའི་སྣོད་དེ་དུས་དུས་སུ་བི་དོར་བ་བས་སྦྱོང་བར་བའོ། །ཚེས་བརྒྱད་

མཁན་པོ་ཉམས་འགྱུར་ཏེ། །བཅུ་བཞི་སློབ་མ་ཉམས་པར་འགྱུར། །བཅོ་ལྔ་ལྡོབས་རྐེན་ཉམས་འགྱུར་བས། །དེ་ཕིར་

དུས་ཚིགས་སང་བར་བ། །ཞེས་བམ་ཟེ་དག་གིས་སྨས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ལུང་གཞིའི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དེ་བམ་

ཟེའི་ལུགས་དེ་ལས་བཟློག་སྟེ་གསུངས་པ་ནི། ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔའི་ནུབ་མོ་

ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་དགེ་སློང་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ་ཆོས་མཉན་པར་བའོ། །

འགེལ་ཆུང་ལས་ནི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་དང་མར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་དེ། ཉི་ཤུ་གསུམ་དང་ཡར་ངོའི་ཚེས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཅུ་བཞི་དང་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་སྟེ་ཉི་ཤུ་དགུ་དང༌། ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དང་མར་ངོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་སྟེ་སུམ་

ཅུའི་ནུབ་མོ་ཆོས་མཉན་པར་བའོ། །སྤིར་དེ་ལྟར་ཀག་དགོས་པ་ནི། རི་རབ་ཀི་ངོས་བཞི་མགོན་པོ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་

རིམ་པའི་ལྷ། རི་རབ་ཀི་བང་རིམ་གི་ལྷ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་དུ་དུས་དེར་འོང་བའི་ཕིར་དད་པ་དང་དགའ་བ་

བསྐྱེད་པར་ཀག་གོ །ཚེས་བརྒྱད་དང་ཉི་ཤུ་གསུམ་ལ་མགོན་པོ་དང་ལྷ་བན་གི་གཡོག་འོང་བའི་ཕིར་ཡི་གེ་

ཀག །ཚེས་བཅུ་བཞི་དང་ཉི་ཤུ་དགུ་ལ་མགོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་བུ་འོང་བའི་ཕིར་ཡི་གེ་ཀག །བཅོ་ལྔ་དང་སུམ་ཅུ་ལ་

མགོན་པ་དང་ལྷ་བན་ཉིད་འོང་བའི་ཕིར་ཡི་གེ་ཀག་གོ་ཞེས་བཤད་སྣང་ངོ༌། །ཐམས་ཅད་དུའང་ཞེ་ན། ནད་པས་

ཆོས་མཉན་པ་དེ་མ་བས་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་དུས་དྲུག་གི་ནུབ་མོ་ཆོས་དང་ཁ་ཏོན་ཀོག་

པ་ལ་ནད་པ་ནི་མ་འོངས་ཀང་ཉེས་མེད་མ་ཀག་ཀང་ཉེས་མེད་དོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དེ་གནང་ངོ༌། །ཆོས་དེ་

<<ཊི་>>བསྟན་པ་དང་གདོན་པ་སྨ་བའི་ཕིར་གཞན་གིས་རང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ན་དགེ་སློང་

གིས་མི་ནོད་པར་མི་བ་སྟེ་ཁས་བླང་བར་བའོ། །ན་སྟེ་མི་ནུས་པའམ་བ་བ་གཞན་གིས་བེལ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཡིན་ན། གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་ཁོ་བོ་ན་སྟེ་མི་ནུས་སོ་ཞེའམ་བ་བས་བེལ་ལོ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པས་ཤད་ཀིས་སྦྱང་བར་བའོ། །ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔའི་ནུབ་མོ་ཆོས་སྨ་བ་པོ་

མེད་ན་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒན་རིམ་གིས་ཆོས་ཚིགས་སུ་གཅད་པ་གང་སྨ་བ་དེའི་དོན་ཡིད་ཀིིས་དྲན་

པར་བ་ཞིང་ཐ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་རེ་ཙམ་ཡང་སྨ་བར་བའོ། །ཆོས་ཉན་པའི་གནས་

དེར་:མར་མེ་14གཟུག་གོ །གནས་ངོས་བཞི་པའི་ཁམས་སུ་ཆོས་མཉན་པའི་གྲྭ་ལ་ཟླ་གམ་

གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའམ། རིང་བུ་གྲུ་བཞིའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་གྲུ་བཞིར་<<ཊི་>>བཤམ་པར་

བའོ། །དེའང་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་གནོད་པ་གཞན་ཡང་རུང་<<ཊི་>>ངོ༌། །བླ་གབ་སྟེང་

གཡོགས་མེད་པར་ཆོས་ཉན་ན་བླ་རེ་གདགས་སོ། །

14  མར་མེ།<<རྩ་བཞི་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༡༦༣)>>མེ་མར། <<ཆུང་(ཀ་༥༨༨)>>ཡང་མེ།<<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རླུང་དང་ཆར་པ་འབབ་ན་བླ་རེ་བརྟུལ་ལོ། །བླ་<<ཊི་>>རེ་བརྟུལ་ནས་རླུང་དང་ཆར་

འབབ་པ་དེར་ལུང་ལས་དེ་དག་ཕིས་ཆོས་ཉན་པར་མི་བེད་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ཆོས་སྨ་བ་དང༌<<ཊི་>>ཉན་

པ་དག་གི་འཕོ་དོར་བར་མི་བའོ། །བླ་རེ་བསྡུས་ཀང་ཆོས་འཆད་པ་བཏང་དུ་མི་རུང་སྟེ། ཁང་པར་འཕོས་

ལའང་ཆོས་ཀི་འཕོ་ཤོད་ཅིག་<<བི>>། ཆོས་སྨ་བའི་གནས་དེར་གནས་བརྟན་གལ་གི་དང་པོར་

འདུག་སྟེ་རང་གིས་བསྟན་ན་དོན་དུ་འགྱུར་རམ་གཞན་གིས་བསྟན་ན་དོན་དུ་འགྱུར་ཞེས་པས་བརྟག་ཅིང་ཡུད་

ཙམ་ཞིག་ཅང་མི་སྨ་བར་བསད་ནས་རང་གིས་བསྟན་པས་དོན་དུ་འགྱུར་ན། གནས་བརྟན་རང་ཉིད་ཀིས་

ཆོས་སྨ་བར་བ་བའམ། གཞན་གིས་བསྟན་པས་དོན་དུ་འགྱུར་ན་དགེ་སློང་ཆོས་སྨ་བ་པོ་གཞན་ལ་དགེ་

སློང་ཆོས་སྨོས་ཤིག་ཅེས་གནས་བརྟན་གིས་གསོལ་བ་གདབ་བར་བའོ། །ཆོས་སྨ་བ་པོ་དེ་ཆོས་སྨ་

བ་ན་ཐམས་ཅད་ཀིས་སེམས་གཏད་དེ་གལ་ཏེ་ཆོས་སྨ་བ་ཡིན་ན་སྤོ་བར་བ་སྟེ་ལེགས་སོ་ཆོས་

བཟང་པོ་བཤད་དོ་ཞེས་བརོད་པར་<<ཊི་>>བའོ། །གལ་ཏེ་སྨ་བ་པོ་དེ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨ་ན་ཆོས་མ་ཡིན་

པ་མ་སྨོས་ཤིག་ཅེས་བཟློག་པར་བའོ། །ཅི་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་སད་པར་བ་ཞེས་ལུང་མ་མོ་ལས་སོ། །ཆོས་མཉན་

པའི་གནས་དེར་ཆོས་འགོ་མ་བཙུག་པའི་མདུན་དུའམ་རོགས་པའི་རེས་ལ་ཁིམ་པ་ལྷགས་པ་རྣམས་ལ་

ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བའོ། །མུ་སྟེགས་ཅན་དག་འདི་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཀན་

ཀ་འཚོལ་ཞིང་གནས་ན་རིགས་པའི་སོ་ནས་ལེགས་པར་ཚར་གཅད་ཅིང༌། མུ་སྟེགས་དེས་ཁོ་བ་

སྟོན་ན་ཡང་རང་གིས་ཁོ་བ་མི་བསྟན་པར་བཟོད་པར་བའོ། །ཆོས་སྟོན་པའི་དགེ་སློང་གིས་གནས་

བརྟན་གི་འཁོར་སྔར་བིན་པ་དེ་རྣམས་གནས་དེ་ནས་གུད་དུ་འཁིད་དེ་འགོ་བར་མི་བའོ། །ཆོས་འཆད་

པའི་ཚེ་མཉན་ཅིང་འཁོད་པ་ལས་ཁ་དྲངས་ཏེ་གུད་དུ་ཁུད་པར་ག་བཙུགས་ཤིང་མི་བཤད། འཁོར་དེ་དག་རང་

དགར་འགོ་ཞིང་ཕིར་འོང་ན་ཆོས་སྟོན་པ་དེས་འཁོར་དེ་དག་ཆོས་ཀི་སོར་གཟུད་པར་བ་ཆོས་མཉན་དུ་

གཟུད་པར་བའོ། །ཁིམ་པ་དག་ཆོས་ཀི་སོར་གཟུད་པར་བའོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་རབ་བྱུང་དག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཀང་ངོ༌། །ཆོས་སྨ་བ་དེས་གཞན་ལ་བླ་མ་ཉིད་དུ་ལྟ་བས་ངག་རེ་ས་དང་བཅས་པ་དང༌། གཞན་ལ་འཇིགས་

པའི་གནས་ཉིད་དུ་ལྟ་བས་ལུས་གུས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། རྒྱགས་པ་དང་ང་རྒྱལ་བཅོམ་པས་སེམས་

དམའ་བས་འཁོར་<<ཊི་>>གི་ནང་དུ་འཇུག་པར་བའོ། །རེ་ས་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པས་ཆོས་སྟོན་

པར་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཉན་པ་པོས་ཀང་སྔར་བསྟན་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པར་ཆོས་མཉན་པར་བའོ། །ཆོས་

མཉན་པའི་མཇུག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་དང་ལྷ་དང་སྦྱིན་བདག་གི་དོན་དུ་ཡོན་བསྔོ་ཞིང་བརོད་པར་བའོ་15ཞེས་ཊིཀ་ལས་དོན་

གི་དབང་གིས་མ་རོགས་ན་བཞག་ཅེས་པའི་སྐབས་ནས་བཤད་པའོ། །

གུས་པར་བས་ཏེ་ཆོས་བསྟན་པར་བའོ། །གུས་པར་བ་བ་བསྟན་པའི་ཕིར་ཆོས་ལ་

གུས་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། བརྟན་པ་ཚིག་མི་གཡོ་བའོ། །དང་། ཡིད་གཞན་ལ་

མི་གཡེང་བས་ཚད་མ་དང་ལྡན་པ་རིག་པའི་ཚིག་དག་གིས་དང་། ཐོགས་པ་མེད་པར་བརོད་པ་གོལ་

བའི་ཅི་མིང་གི16་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་བར་དུ་མ་ཆོད་ཚིག་དག་གིས་སོ། །དོན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་བརོད་པས་ཚིག་མ་འཁྲུལ་བ་དང་ཚིག་ཐོགས་པ་མེད་པར་བརོད་པ་དག་གིས་

སོ། །ཆོས་བསྟན་པར་བའོ། །གཏམ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་རོ། །ཆོས་བསྟན་པར་བའོ། །ཚིག་སྔ་མའི་དོན་

དང་ཚིག་ཕི་མའི་དོན་འབེལ་ཞིང་སྐབས་སུ་མ་ཆད་<<ཊི་>>བར་རོ། །ཆོས་བསྟན་པར་བའོ། །བམས་

པའི་ཆོས་སེམས་ནི་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་དང་བལ་ཞིང་མཛའ་བཤེས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀིས་<<ཊི་

>>དང་། སྙིང་རེའི་སེམས་ནི་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་སྔོན་ཏུ་བཏང་བས་<<ཊི>>། དང་། རེད་པ་དང་

བཀུར་སྟི་ལ་སོགས་པ་ཟང་ཟིང་དོན་དུ་གཉེར་འདོད་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་སོ། །ཆོས་བསྟན་པར་

<<ཊི་>>བའོ། །ཉན་པ་པོ་ཞུམ་པའི་གཉེན་པོ་ནི་ཡང་དག་པར་གཟེངས་བསྟོད་པས་<<ཊི>>། མི་རིགས་པར་

བེད་པའི་གཉེན་པོ་ནི་བསམ་པ་མཐུན་པར་ཆོས་སྟོན་པས་རངས་པ་དང༌། ཆོས་<<ཊི་>>ལ་མ་མོས་པའི་

15  བའོ། <<ཊིཀ་(ཁ་༦༦༩)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༡༦༤)>>བའི། <<མ་>>

16  མིང་གི  <<མ་>><<སེར་>>མི་དགེ  <<ས་>><<ཞང་>>མིང་གེ <<གུ་>>           
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཉེན་པོ་ནི་མོས་པ་དང༌། བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་སྟོན་པས་དགའ་བར་བེད་པས་སོ། །ཆོས་

སྟོན་པར་བའོ། །

མི་ནུས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གི་དབང་གིས་ཆོས་མཉན་པའི་འཕོ་མ་རོགས་ན་བཞག་

པར་བའོ་སྟེ་འདི་ལ་མི་རིགས་པ་མེད་<<ཊི་>>དོ། །དབངས་ཀི་ང་རོས་ཆོས་གདོན་ཅིང་སྨ་བར་

བའོ། །ཆོས་སྨ་བ་པོ་ལངས་ནས་ཆོས་བཤད་དེ་ཆོས་ཀི་དོན་རྣམ་པར་དབེ་བར་བའོ། །སངས་རྒྱས་

ཀི་བཀའ་ལས་དོན་བཏུས་ཏེ་བརོད་པར་ཡང་ངོ༌། །བའོ། །གཙུག་ལག་ལས་དོན་བཏུས་ཏེ་རང་གིས་ཡི་

གེ་མཛེས་པར་བ་བའི་ཕིར་སྙན་ངག་སེབ་པར་<<ཊི་>>བའོ། ། མདོ་སེ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་སྐབས་སུ་གལ་

གཟུང་བ་སྒ་སྐྱོན་དང་དོན་སྐྱོན་བརོད་པ་དང་སྒ་སྐྱོན་དང་དོན་སྐྱོན་སང་བ་གཞུང་གཟུག་པ་ཡང་

ངོ༌། །བའོ། །ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལའོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་དེ་གང་གི་སོ་ནས་ཤེས་པར་བ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་

གནས་བརྟན་གིས་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སིག་མའི་ཐུར་མ་བཅོ་ལྔ་སྐུད་པ་ལ་རྒྱུས་པ་ཉི་མ་རེ་ལ་ཐུར་

མ་རེ་སོ་བས་ཉི་མ་ཚེས་གངས་བགང་བར་བའོ། །དགེ་བསྐོས་ཀིས་གནས་བརྟན་གིས་བགང་བ་

དེ་ལས་ཞག་གངས་ཀི་ཉི་མ་དེ་བརྟགས་ཏེ་དགེ་འདུན་ལ་དེང་ནི་ཚེས་གངས་འདི་ལགས་སོ་ཞེས་ཉིན་རེ་

ཞིང་བརོད་པར་བའོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། བེ་བག་ཏུ་བས་པའི་ཉི་མ་བརོད་པར་

བའོ། །གང་གིས་བེ་བག་ཏུ་བས་པ་ཞེ་ན། ཟླ་བ་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་དབེ་བས་སོ། །བེ་བག་ཏུ་བས་པའི་

ཚེས་གངས་བརོད་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོ་ཁིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ལྟ་བུ་

དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲུང་མ་ལྷའི་རྣམས་ཀི་དོན་གི་ཕིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདོན་པའི་དགེ་

སློང་རྣམས་ལ་དགེ་བསྐོས་ཀིས་བསྐུལ་བའི་ཚིག་བའོ། །དུས་གང་གི་ཚེ་བ་ཞེ་ན། ཚེས་གངས་བརོད་

པའི་མོད་དེ་དེའི་མཇུག་ཐོགས་ལའོ། །

ཇི་ལྟར་བསྐུལ་བར་བ་ཞེ་ན། དེང་ནི་ཡར་གི་ངོའི་ཚེས་གཅིག་ལགས་ཏེ། གཙུག་

ལག་ཁང་གི་བདག་པོ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀི་བསོད་ནམས་སེལ་བའི་སླད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་རེ་ཀག་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སོ། །ཁིམ་བདག་དད་པ་ཅན་གིས་གཙུག་ལག་

ཁང་བརྩིགས་ནས་དེར་ཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཁིམ་བདག་དེའི་ཁང་པར་མཆོད་སྟོན་ལ་སྤན་འདྲེན་པ་ན་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོས་དགེ་འདུན་བཤོས་ལ་སྤན་འདྲེན་པའི་ཚིག་ཀང་དགེ་<<ཊི་

>>བསྐོས་ཀིས་དགོང་གར་ཉིན་རེ་ལན་རེ་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། ཡོན་

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་སང་དགེ་འདུན་བཤོས་ལ་སྤན་འདྲེན་ན། བཙུན་པ་

རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་དགེ་ལེགས་ཀི་ཡིད་དག་གིས་སོ་སོ་ནས་ཐུགས་བརྩེ་བར་མཛད་

དུ་གསོལ་ཞེས་སོ། །གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་པའི་ཕིར་ཟླ་བ་མར་ངོ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག་གིས་

ཞག་བཅོ་ལྔར་མི་ཆོག་པར་བའོ། །དེ་གང་གི་ཚེ་བ་ཞེ་ན། དུས་ཚིགས་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀི་དུས་

ཚིགས་རེ་རེ་ལ་ཟླ་བ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གཉིས་འདས་ཏེ། ཟླ་བ་ཕེད་ལུས་པ་ཉིད་

ལའོ། །དུས་ཚིགས་དྲུག་ནི་དགུན་སྟོད་དགུན་སད་དང༌། །དཔིད་དང་སོས་ཀ་དང་དབར་དང་སྟོན་ཉིད་དོ། །ལུང་

གེང་གཞི་ལས། དུས་ཚིགས་གཅིག་གི་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གཉིས་འདས་ཤིང་ཞག་འདུམས་པར་བོས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་

སོ། །ཟླ་བ་ལྷག་པ་བཤོལ་དོར་བ་ནི་<<བི་>>དགེ་སློང་གིས་བརྩིས་པ་མ་བཙན་གིས་རྒྱལ་པོའི་

རེས་སུ་འབང་བས་སོ་བཤོལ་དོར་བར་བའོ། །རྒྱུ་སྐར་ནི་དྲང་སོང་སྐར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་

སྐར་མཁན་གི་རེས་སུ་འབང་བས་ཤེས་པར་བའོ། །ཚེས་གངས་བརྩི་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་གིས་

ཚེས་གངས་སྐར་མའི་རྒྱུད་བསླབ་ཀང་ཉེས་པ་མེད་པ་ལ་<<བི་>>བའོ། །ཚེས་<<ཊི་>>གངས་བརོད་པ་ལ་

སོགས་འདི་ལ་དགོས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ལ་མཁས་པར་བ་བའོ། །དང་ཚེ་འདས་པ་

སེམས་ལ་གཞག་པར་བ་བ་དང༌། གསོ་སྦྱོང་གི་ཉི་མ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་

ལས་དགོས་པ་གསུམ་གསུངས་སོ། །མཚམས་བཅད་པར་བའོ་ཞེས་སོས་ན། མ་བརྟག་པར་ཡང་གཅད་དམ་ཞེ་

ན། དགེ་སློང་གོ་བུར་དུ་གནས་སྟོང་པར་ཞུགས་པ་དག་གིས་འདིར་གཞན་གིས་སྔར་མཚམས་གཅད་དམ་མ་གཅད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མ་བརྟགས་ཤིང་གསོ་སྦྱོང་གི་ཉིན་མོ་<<ཊི་>>ལ་མ་བསད་པར་གནས་འདི་སྟོང་པ་ཞིག་

གོ་སྙམ་ཞིང་མཚམས་བཅད་པར་མི་བའོ་བརྟག་ཅིང་གསོ་སྦྱོང་གི་ཉི་མ་ལ་བབ་ཀི་བར་དུ་བསད་དེ་

<<ཊི་>>བའོ། །སྔ་མ་བག་ཡངས་སུ་མ་བས་པར་གཅད་པ་གཞན་མི་འཆགས་སོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པ་དེ་ལ་

མཚམས་སྔར་བསྟན་ཟིན་པ་ཉིད་ལ་བཅད་ཟིན་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཉིད་ནི་མཚམས་གཞན་བཅད་པ་མི་

འཆགས་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་མཚམས་སྔར་བཅད་ཟིན་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་བཅད་པ་ཉིད་དུ་

ཤེས་ཀང་རུང་མི་ཤེས་ཀང་རུང་སྟེ་དེར་མཚམས་བཅད་པ་གཞན་མི་འཆགས་སོ། །ཤེས་བཞིན་དུ་བཅད་ན་ནི་ཉེས་

བས་སུ་འགྱུར་ལ་མི་ཤེས་པར་བཅད་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་འདིར་བེ་བག་ནི་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་<<ཊི་>>དོ། །<<ཊི་

>>མཚམས་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་དེ་མཚམས་དེའི་ནང་ན་གཅིག་ཀང་མེད་པར་སྐྱ་རེངས་

ཤར་བ་<<ཊི་>>ཉིད་ཀིས་ཀང་མཚམས་བཅད་པ་དེ་བག་ཡངས་སུ་འགྱུར་རང་གོལ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཀང་ཞེས་སོས་པ་ནི་མཚམས་དག་དགོལ་བར་བའོ་ཞེས་མཚམས་དགོལ་བ་ལས་ལ་ལྟོས་པར་མ་ཟད་ཀི་དེ་

མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཀང་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བསྟན་ཏོ། །དེ་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ནི་ལྔ་སྟེ། དགེ་འདུན་ཐམས་

ཅད་དོང་བ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཚན་གྱུར་པ་དང༌། ཞིང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དང༌། བབས་པར་གྱུར་པ་དང༌། ཤི་

བས་སོ། །ཞེས་ལུང་ལས་ཏེ་ཊིཀས་དྲངས་སོ། །

རུང་བའི་ཁང་པའི་རུང་བ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ཡང་ངོ༌། །དེ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཀང་བག་ཡངས་སུ་

འགྱུར་རོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །ཡང་ངོ་ཞེས་པའི་སྒས་ནི་ལས་ཀིས་ཀང་བག་ཡངས་སུ་འགྱུར་བར་བསྟན་ཏོ་<<ཊི་

>>མཚམས་བཅད་ཟིན་པའི་ཐ་གྲུའི་ནང་ཁོངས་སུ་མཚམས་གཞན་ཀིས་བསྐོར་དུ་མི་རུང་

མཚམས་གཞན་གི་ཕོགས་འདྲེས་པར་གཅད་དུ་མི་རུང་ངོ༌། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། དམིགས་བསལ་གསུམ་

སྟེ། ཆོ་ག་མཚམས་གཞན་དཀིལ་འཁོར་བ་དང་། བདག་པོ་མཚམས་གཞན་དགེ་སློང་མའི་དབར་

ཁང་གིས་ཁིམ་པའི་གོང་དང་མུ་སྟེགས་པའི་འདུག་གནས་ཀང་མཚོན་པ་དག་དང་། དངོས་པོ་མཚམས་གཞན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཁོན་པའམ་རིང་འཁིལ་བ་ལྟ་བུ་ཆུ་མཚམས་གཞན་ཡིན་ཡང་དེ་<<ཊི་>>དག་ལ་ནི་ཕི་རོལ་མཚམས་ཆེན་

པོ་གཅིག་གིས་བསྐོར་དུ་རུང་ངོ་ཕི་རོལ་ཏུ་མཚམས་ཆེན་པོ་གཅད་དུ་<<ཊི་>>རུང་ངོ༌། །ཊིཀ་ལས། དཀིལ་

འཁོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉེ་འཁོར་ནི་མཚམས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ། །ཞེས་མཚམས་པོ་ཆེའི་ས་ཁོངས་ན་གོང་

ཡོད་ན་གོང་དང་གོང་གི་ཉེ་འཁོར་ནི་མཚམས་པོ་ཆེའི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་ཏེ་འབལ་བའི་སྐབས་ལས་གོང་ལ་དེ་

ཡོད་པ་ནི་ཞེས་པས་སོ། །ཤིང་ལོང་པ་གཅིག་ལ་མཚམས་རྣམས་གསུམ་མམ་མཚམས་བཞི་མན་

ཆད་ཀི་ཐུན་མོང་གི་མུ་ཐུག་དུ་མ་བར་རུང་བར་རྣམ་པར་གནས་སོ། །མཚམས་འདི་ལ་འཇིག་

རྟེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་རུང་ཤིང་ལོན་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་མཚན་ཅན་རུང་བ་མཚན་མ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཐ་

སྙད་ལས་འདས་པ་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་བརྟན་པར་གནས་པ་ཡིན་ཡང་མཚན་མ་ཉིད་མ་ཡིན་<<ཊི་

>>ནོ། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་བས་པའི་མཚན་མ་དང་སྒྱུ་མ་བས་པ་དག་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་རུང་བ་དེ་ལྟར་

གྱུར་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་མཚམས་གཅོད་པའི་མཚན་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཟླ་བའི་འོད་དང༌། ཉི་མའི་

འོད་ཟེར་དང༌། སྐར་མའི་འོད་དང༌། ཆུའི་དབའ་ཀོང་གི་རླབས་དག་ཀང་མཚམས་གཅོད་པའི་

མཚན་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་མི་བརྟན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །པའི་ཕིར་རོ། །མཚམས་པོ་ཆེ་གཅད་པའི་མཚམས་

ཀི་ནང་ཁོངས་སུ་རིང་བུ་ལྟ་བུ་ཆུ་འཁིལ་བ་ཡོད་པ་ནི་མཚམས་གཞན་དང་འདྲ་སྟེ་མཚམས་ཐ་དད་

པའོ། །དཀིལ་འཁོར་བའི་མཚམས་ཀི་ནང་ངམ། རང་བཞིན་གི་མཚམས་ཀི་ནང་ན་རིང་བུ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་

བཞིན་ནོ། །དེས་ན་དགེ་སློང་མཚམས་ནང་གི་ཆུའི་ནང་ན་འདུག་པ་དེས་སྐམ་ས་ན་འདུག་པའི་དགེ་འདུན་གི་ཁ་བསྐང་

དུ་མི་རུང་ལ། དེས་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་ཡང་མི་སྐྱེད་དོ་མཚམས་ནང་གི་ཆུའི་ནང་དེར་འདུག་སྟེ་སྐྱ་རེངས་ཤར་

ན་དབར་རལ་བའི་ཉེས་པ་དང་བསྐམ་སར་བཞག་པའི་ཆོས་གོས་དང་འབལ་བའི་ཉེས་པ་འོང་ངོ༌། །འགེལ་ཆུང་

ལས། ཟངས་ཀི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ལ་དེའི་ནང་དུ་ཆོས་གོས་བཅུག་ལ་ཆོས་གོས་དེའི་སྣོད་ལ་མ་རེག་པར་སྐྱ་རེངས་

བྱུང་ན་འབལ་བའི་ལྟུང་བ་ཞེས་བའོ། །མཚམས་པོ་ཆེར་ཆུའི་རིང་བུ་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས་དེ་བསྐམ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ན། ཊིཀ་ལས། ཆུ་ཆད་ན་ནི་མཚམས་བཅད་པ་ཉིད་སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་མཚམས་བཅད་པ་ཉིད་དུ་རུང་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་སོ། །

གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འབབ་ཆུས་ཆོད་པ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བས་ནས། ཊིཀ་ལས། ཆུ་ལ་སོགས་

པས་མེ་བསྡུ་བར་དུ་ཆོད་ན་མཚམས་གཅིག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཆུས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕ་རོལ་ཚུར་

རོལ་གཉིས་མཚམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བའི་ཕིར་མཚམས་གཅད་དུ་མི་རུང་ལ། མཚམས་བཅད་ཟིན་ནས་མཚམས་ཀི་

ནང་དུ་ཆུ་འབབ་ན་སྔར་མཚམས་བཅད་པས་བརྩིར་མི་རུང་སྟེ་ཆུས་མཚམས་སུ་བཟུང་ངོ༌། །ཆུས་ཆོད་ཀང་ཆུ་དེ་ལ་

གལ་ཏེ་ཟམ་པ་ཆུས་མ་འཁེར་བ་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་མཚམས་གཅིག་པའི་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །ཟམ་པ་དེ་ཞིག་པ་ཡང་ཕིར་བཅོས་པ་བས་ན་ནི་མཚམས་གཅིག་པ་ཉིད་རེས་སུ་འཇུག་

གོ། །སྟེ་ཆུས་ཆོད་པའི་ཕོགས་གཉིས་ཀ་མཚམས་གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཐམས་ཅད་

དུའམ་ཞེ་ན། ཟམ་པ་ཞིག་ནས་ཡང་ཕིར་བཅོས་པའི་སྦྱོར་བ་མ་བཏང་བ་ཉིད་དོ། །དེས་ཡང་ཕིར་བས་ན་ནི་

རེས་སུ་འཇུག་གོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །དུས་ཇི་སིད་དུ་སྦྱོར་བ་མ་བཏང་བར་ཕིར་བས་ན་རེས་སུ་འཇུག་ཅེ་

ན། ཞག་བདུན་ཚུན་ཆད་ཕིར་བཅོས་པའི་སྦྱོར་བ་མ་བཏང་བ་ཉིད་ལས་ཕིར་བས་ན་རེས་སུ་འཇུག་གི་ཞག་

བདུན་དུ་སྦྱོར་བ་བཏང་ནས་དེ་ཕན་ཆད་ནི་ཕིར་བས་ན་ཡང་མཚམས་གཅིག་པ་ཉིད་མི་འཇུག་གོ །སྟེ་ཡུན་

རིང་དུ་བཏང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ་སྦྱོར་བ་བཏང་བ་མ་བས་ན་ནི་ཞག་བདུན་ཕན་ཆད་དུ་ཕིར་བཅོས་ཟིན་པར་བས་ན་

ཡང་རེས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །ནམ་མཁའ་ནི་མཚམས་གཞན་ཡིན་ཏེ། བར་དུ་ཆོད་པར་གྱུར་པ་

ཐ་དད་པ་ཡིན་པས་ནམ་མཁའ་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ཐ་སྙད་ཀང་མེད་ན་ས་ལ་སོགས་པ་དང་

འབེལ་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད་དེ་འབེལ་བ་མེད་པ་ཉིད་དོ་དེ་ལྟ་བས་ན་གནས་ཁང་གི་ནང་ན་འདུག་པའི་ནམ་མཁའ་

ཡང་གནས་ཁང་དང་འབེལ་བ་མེད་དེ་མཚམས་གཅིག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །

དེས་ན་དགེ་སློང་ནམ་མཁའ་ལ་འདུག་པ་དེས་ས་གཞི་ལ་འདུག་པའི་དགེ་འདུན་ཀི་ཁ་བསྐང་དུ་མི་རུང་ལ་

དེས་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་ཡང་མི་སྐྱེད་དོ་གནས་ཁང་གི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འདུག་སྟེ་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་དབར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རལ་བའི་ཉེས་པ་དང་ས་གཞིར་བཞག་པའི་ཆོས་གོས་དང་འབལ་བའི་ཉེས་པ་ཡང་འོང་ངོ༌། །དབུས་ནས་བརྩམས་

ཏེ་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་མཚམས་གཅད་པ་འཆགས་ཀིས་དེ་ཕན་ཆད་དེ་

ལས་ལྷག་པར་མཚམས་གཅད་པ་མི་འཆགས་སོ། །རིའི་སད་དང་རིའི་རྩེ་མོ་ལ་སོགས་པ་འོག་

དང་སྟེང་དུ་ཆུས་བར་དུ་མ་ཆད་པས་རོའམ་ཤིང་ལོན་པ་ལ་སོགས་པ་ས་བ་དང་འབེལ་བ་ལ་དཔག་ཚད་

ཕེད་དང་གསུམ་དེ་ཚུན་ཆད་ནི་ཐད་ཀའི་ས་གཞི་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་མཚམས་གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་ཉིད་དོ་མཚམས་པོ་ཆེ་གཅད་ན་ཐད་ཀའི་ས་གཞིར་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་ཚུན་ཆད་མཚམས་

གཅིག་པ་དང་འདྲ་བར་སྟེང་འོག་ཏུ་ཡང་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་མཚམས་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །དཀིལ་

འཁོར་བ་ལ་ཡང་ཐད་ཀའི་ཞེང་ཚད་དང་མཉམ་པར་སྟེང་འོག་ཏུ་ཡང་དེ་ཙམ་སྟེ་རས་ས་བ་དང་འབེལ་<<ཊིཀ་

>>ནའོ། །

ལས་ཀི་ཆོ་གས་ནི་ས་གཞི་མཚམས་མ་བཅད་པ་ཉིད་དུ་ནི་ལས་མཚམས་དེར་དགེ་སློང་

ཐམས་ཅད་ཆོས་གོས་གསུམ་ཆར་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་མི་འཆགས་སོ། །ས་གཞི་མཚམས་མ་

བཅད་ཀང་རྒན་པོ་དང་ནད་པ་སྣམ་སྦྱར་ཁོ་ན་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་ནི་འཆགས་ཏེ་དེ་ནི་ས་གཞི་མཚམས་བཅད་

པ་ལ་མི་ལྟོས་སོ། །མཚམས་བཅད་པ་དེ་ལས་ཀིས་དཀོལ་བས་སམ་དགེ་སློང་མེད་པར་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ལ་

སོགས་པས་ཞིག་ན་ས་གཞི་མཚམས་བཅད་པ་དེར་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་ཞིག་གོ་རྟེན་

གང་ཞིག་ན་བརྟེན་པ་གང་རིས་གཞིག་པ་བཞིན། ཆོས་གོས་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་ཞིག་པ་དེས་ནི་དེ་

མཚམས་བཅད་པ་མི་ཞིག་གོ །གང་རིས་ཞིག་ཀང་གང་མ་ཞིག་པ་བཞིན་ནོ། །མ་མོ་ལས་གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ་དེ་

ཉིད་ཀི་ཚེ་ནངས་པར་སྔར་ལངས་ཏེ། མཆོད་རྟེན་དང་གཙང་ཁང་ཕྱུར་བུ་དང་འཁོར་ས་

དང༌། གསོ་སྦྱོང་གི་གནས་དག་ཏུ་ཕག་དར་བ་བ་ཉིད་དོ། །གནས་ཁང་ངམ་ཁམས་སམ་རིང་

བུའི་ཚད་ཙམ་ཞིག་འཕག་ན་ཕག་དར་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་ན་བ་ལ་སོགས་པས་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལ་འདུན་པ་ལ་སོགས་ཀིས་ཡོངས་དག་བསྡུས་པ་ཕུལ་བ་ཉིད་ནི་ཕུལ་བ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་འབུལ་བར་བེད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ཟིན་པ་དེ་ལས་གང་ཡང་

རུང་བས་དགེ་འདུན་གིས་ཐོས་ཟིན་ཀང་དགེ་འདུན་དེའི་ནང་ནས་གང་ཟག་འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་དེ་དགེ་

འདུན་ལ་བརོད་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཏེ་བསྟན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་རེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཕིར་

རོ། །མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་གནས་པས་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དགེ་འདུན་ལ་འབུལ་བ་དང་

ལེན་པར་བེད་པས་ཀང་དབུལ་དུ་གཞུག་པར་མི་བའོ་འདི་ནི་མི་འཆགས་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དམིགས་

བསལ་ནི་དབར་ཁང་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགེ་སློང་གསོ་སྦྱོང་བེད་པ་ལ་འདུན་

པ་དབུལ་བར་བའོ། །ལེན་པར་བེད་པས་གཞན་ལ་ཕུལ་ནས། དེས་ཀང་གཞན་ལ་དབུལ་འདི་བརྒྱུད་པས་དབུལ་

བ་དང་འབུལ་དུ་གཞུག་པར་མི་བའོ། །དེ་ཡང་སྤིང་ཡིག་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །འདུན་པ་འབུལ་བ་ལས་དེ་

དང་མཐུན་པ་འགྲུབ་བོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་རྐེན་མེད་ཀང་དབུལ་དུ་རུང་ངམ་ཞེ་ན། ན་བ་དང་ནད་པ་དང་རྒན་པོ་

འདུ་བར་འོངས་མི་ནུས་ཏེ་འདུན་པ་ཕུལ་ན་འདུས་པ་དང་འདྲ་སྟེ་གསོ་སྦྱོང་དུ་རུང་ངོ་ཞེས་རྒན་པོས་ཀང་རུང་བར་

འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །

དབང་མེད་པ་ཞེས་པས་ནི་ཐ་ན་མཛའ་བཤེས་ཀིས་བཟུང་བ་ཡན་ཆད་བསྡུའོ། །དང་། སོག་གི་

བར་ཆད་དང་ཚངས་པར་སྤོད་པ་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་ཕོགས་འགྲུབ་པའི་བར་

ཆད་རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་ཀིས་འཇིགས་པ་ལས་གཞན་པས་བདག་ཉིད་དགེ་འདུན་གི་

ནང་དུ་མི་འདུ་བར་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་འབུལ་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །དབུལ་བ་མི་འཆགས་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །ལེན་པར་བེད་པས་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་བླངས་པ་དགེ་འདུན་ལ་མ་བརོད་ན་ནི་མ་གུས་པའི་ལྟུང་

བེད་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ལས་ཉེས་བས་སོ། །འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་ལེན་པར་བེད་པ་དེས་མཚམས་ཀི་ནང་

ནས་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་བླངས་ནས་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ཀི་འཇིགས་པས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ནས་ཀོག་སྟེ་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་ཁེར་ཏེ་འོངས་པ་

ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཕི་རོལ་ཏུ་མི་བའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དང་དེར་སོང་ན་ཚོགས་པ་ཡན་ལག་ཉམས་སུ་

འབྱུང་བའི་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནོ། །དགེ་བསྐོས་ཀིས་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚེ་ཚུལ་ཤིང་བིམ་པས་

དགེ་སློང་རྣམས་བགང་བར་བའོ། །འོངས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཤེས་པར་བའི་ཕིར། སོ་སོར་ཐར་པའི་

མདོ་གདོན་པས་སོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེ་སུས་གདོན་ཞེ་ན། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་ཁ་ཏོན་དུ་ལེགས་པར་ཐོན་

པས་གདོན་ཏེ། ཇི་ལྟ་ན་ལེགས་པར་ཐོན་པ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ན། ཚིག་ཕེད་ཀང་མ་འཁྲུལ་བ་ཉིད་

ནའོ། །གཞན་དུ་ན་མི་འཆགས་<<ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་>>སོ། །

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་དེ་སུའི་བ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིའོ། །བ་

བ་ཡིན་ནོ། །གནས་བརྟན་དང་པོས་འདོན་པར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་གནས་བརྟན་གཉིས་པའི་བ་

བའོ། །གནས་བརྟན་གཉིས་པ་དེས་ཀང་མི་ནུས་པ་ཡིན་ན་གནས་བརྟན་གསུམ་པའི་བ་བའོ། །གནས་

བརྟན་གསུམ་པ་དེས་ཀང་མི་ནུས་པ་ཡིན་ན་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་རེས་ཀིས་སོ། ། གདོན་པར་

བའོ། །རེས་བབ་པའི་ཚེ་གདོན་པར་མི་ནུས་ན་འདོན་པར་ནུས་པ་གཞན་ལ་བཅོལ་བར་བའོ། །གང་

ཟག་གིས་བཅོལ་ཏེ་མ་བཏུབ་ན་དགེ་འདུན་གིས་སོ། །བཅོལ་བར་བའོ། །དེས་རྟག་ཏུ་གདོན་པར་ཡང་

ངོ་། །དགེ་འདུན་གིས་བཅོལ་བར་བའོ། །བར་དུ་བརེད་པ་ལ་སོགས་པས་འདོན་པ་རྡུགས་ན་དེའི་འཕོ་ལྷག་མ་

རྣམས་དགེ་སློང་གཞན་གིས་སོ། །གདོན་པར་བའོ། །དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་གེང་གཞི་གདོན་པ་བློ་ལ་འཛིན་

ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཕམ་པ་གདོན་པ་བློ་ལ་འཛིན་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ལྷག་མ་གདོན་པ་བློ་ལ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་དགེ་སློང་རེ་རེས་

དུམ་བུ་འཛིན་པ་ཉིད་ཡིན་ན། འདོན་པར་བེད་པ་ཇི་སྙེད་ཀིས་གདོན་པ་འགྲུབ་པའི་དགེ་སློང་དུ་མ་

དག་གིས་སོ། །རིམ་གིས་གདོན་པར་བའོ། །ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་

ཡིན་ན། ནེའུ་སིང་ལ་སོགས་པའི་གནས་མཛེས་པ་ལ་སེད་ཅིང་འདོད་པས་གོང་དང་མི་ཉེ་གོང་དང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཐག་རིང་བར་གསོ་སྦྱོང་སོས་པ་ནི་དཔེ་སྟེ་ལས་གཞན་རྣམས་ཀང་བར་མི་རུང་ངོ་། །དགེ་སློང་ལམ་དུ་

ཞུགས་པ་ནའང་གོགས་ཚོང་པ་ལ་སོགས་པ་འགོན་པོ་མི་སོད་ན་དགེ་སློང་རྣམས་འགོ་བཞིན་དུ་གསོ་

སྦྱོང་བའོ། །ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་དེར་གསོ་སྦྱོང་རྒྱས་པར་བེད་པའི་སྒ་མི་འདོད་

ན་དགེ་སློང་རྣམས་འགོ་བཞིན་དུ་མདོར་བསྡུས་པས་<<བི་>>སོ། །

གསོ་སྦྱོང་བ། མདོར་བསྡུས་པའི་གསོ་སྦྱོང་བེད་པའི་སྒ་དེ་ཙམ་ཡང་འགོན་པོ་དག་མི་འདོད་ན་དགེ་

སློང་རྣམས་ཀིས་སོ་སོ་ནས་ཡིད་ཀིས་གསོ་སྦྱོང་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །དགེ་སློང་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

གསོ་སྦྱོང་བེད་པ་ལ་སྒ་ལས་གོལ་བ་མེད་པས་དེའི་ཕིར་སོ་སོ་ནས་ཡིད་ཀིས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ་ཞེས་

<<ཊིཀ>>། ཁིམ་པ་དད་པ་ཅན་དང་གཙོ་བོ་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་དགའ་བར་འགྱུར་དད་

པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཁིམ་བདག་དང་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ནི་ཆོ་ག་དགེ་སློང་གི་བ་བ་དང་བ་བ་མ་

ཡིན་པ་དག་རེས་སུ་བསྒགས་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །དད་པ་ཅན་གཙོ་བོ་དག་དགའ་བར་

འགྱུར་བ་ལྟ་ན་དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་གསོ་སྦྱོང་བེད་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ལུང་ལས་དགེ་སློང་ཆོམ་རྐུན་པས་

བསད་པར་བཤམས་པ་ལྟ་བུ་ཕོངས་ཤིང་ཉམ་ང་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་ཁིམ་པས་ཐོས་བཞིན་པའི་དྲུང་དུ་

བཤགས་ཡུལ་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་བཤགས་པར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་གི་མདུན་དུ་ལྟུང་བཤགས་

བེད་པ་དེ་ཆོམ་རྐུན་པས་ཐོས་བཞིན་དུ་ཆོམ་རྐུན་པའི་དྲུང་དུ་བཤགས་པར་བར་རུང་བར་ལུང་ལས་གསུངས་

ཏེ། ཊིཀ་ལས། གེང་གཞི་ནི་ཆོམ་རྐུན་པ་དག་ལ་གསུངས་མོད་ཀི་ཁིམ་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར་འདིར་སྤིར་བསྡུས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །

འགེལ་ཆུང་ལས། དགེ་སློང་ནད་ཚབས་ཆེ་བའམ་མི་རྒོད་ལ་སོགས་པས་གསོད་པར་བཤམས་ཏེ་ཤི་ལ་

ཐུག་པ་ལ་དགེ་སློང་གོགས་ལ་མཐོལ་བཤགས་བེད་དུ་མི་སླེབས་ན་བདག་གི་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་པ་ཁིམ་པ་ལ་མཐོལ་

བཤགས་སུ་བ། ཞེས་བཤད་དེ་ཁིམ་པ་ལ་རང་གི་གནས་ངན་ལེན་བརོད་པར་འགྱུར་བས་དེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཕོངས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པའི་ཚེ་ཁིམ་པ་དེ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསླབ་པའི་ཆོ་ག་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཁིམས་རྣམས་ཀི་ཚིག་རེས་སུ་

བསྒགས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཕོངས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཁིམས་རྣམས་ཀི་ཚིག་གི་དོན་གོ་

བར་བ་བ་ལ་ཡང་ངོ་། །འདིར་རྒྱལ་པོ་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་ཁིམ་བདག་གང་ལ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དོན་

འགྲུབ་པ་དེ་ལ་རིགས་པར་བའོ་ཞེས་རང་འགེལ་ལས་སོ། །བརྩམས་པའི་སེ་མཚན་ནི་རོགས་པར་བ་དགོས་སོ་ཞེས་

སྔར་སོས་ན་དེ་མ་རོགས་ན་གསོ་སྦྱོང་འཆགས་སམ་མི་འཆགས་ཞེས་ན། གེང་གཞི་གདོན་པ་དང་གསོལ་བ་ལས་

གཞན་ཕམ་པ་དང་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གདོན་པར་བརྩམས་ནས་མ་རོགས་པ་ལ་གསོ་སྦྱོང་མི་

འཆགས་པ་མེད་དོ། །ཉེས་བས་སུ་ནི་འགྱུར་རོ། །

དགེ་སློང་རྣམས་གསོ་སྦྱོང་བེད་པ་ན་གང་གདོན་པར་བ་བ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་དང་། ཇི་ཙམ་

འདོན་པ་དེེའི་ཚད་གེང་གཞི་གདོནཔ་དང་གསོལ་བ་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་དང་། གང་གི་ཚེ་གདོན་པའི་དུས་ཉའམ་

སྟོང་གི་དུས་དང་གང་གིས་འདོན་པར་བེད་པ་བསྙེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་དག་ཅིང་ལྟ་བ་མཐུན་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་

བཞི་པོ་དེ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་ཉེ་བར་མ་བཟུང་བ་ནི་གསོ་སྦྱོང་གི་གནས་སྐབས་འདིར་

ཆོས་མ་ཡིན་པས་གསོ་སྦྱོང་ལས་མི་འཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གདོན་པར་བ་བ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ཉེ་བར་མ་

བཟུང་བ་ནི་གདོན་པར་བ་བ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་མི་འདོན་པར་ལུང་ཕན་ཚེགས་འདོན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཇི་ཙམ་གདོན་

པ་དེའི་ཚད་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ཉེ་བར་མ་བཟུང་བ་ནི་གེང་གཞི་གདོན་པ་དང་གསོལ་བ་ནི་ཚིག་ཏུ་བརོད་དགོས་ཀང་ཚད་

དེ་ཙམ་ཡང་མི་བརོད་པའོ། །གང་གི་ཚེ་གདོན་པའི་དུས་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ཉེ་བར་མ་བཟུང་བ་ནི་ཟླ་ཕེད་ཀི་གསོ་སྦྱོང་

ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་གིས་གདོན་པར་བེད་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ཉེ་བར་མ་བཟུང་བ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་

མེད་པས་སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་དེ་དག་ལ་གསོ་སྦྱོང་གི་ལས་མི་འཆགས་སོ། །གནས་དེ་ནས་འགའ་

ཡང་མ་སོང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་གནས་དེ་ནས་སོང་བ་ཉིད་ཀི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། གསོ་

སྦྱོང་བས་པའི་མཚམས་དེ་ནས་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་ཐོས་པའི་ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་

པ་ཉིད་ན་སོང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གསོ་སྦྱོང་གཞི་དང་འབེལ་བ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོགས་པའི་སྐབས་སོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼དབར་གི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ དབར་གནས་གཅིག་ཏུ་བསད་པར་ངག་གིས་ཁས་བླང་ཡིད་ཀིས་དམ་བཅའ་བར་

བའོ། །དབར་གནས་པར་དམ་བཅའ་བར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །ཡུན་ཇི་སིད་དུ་ཁས་བླངས་ཞེ་

ན། ཟླ་བ་གསུམ་དུའོ། །ཉི་མ་གང་ལ་ཁས་བླངས་ཞེ་ན། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལའོ། །ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་

ནངས་པར་གནས་པར་ཁས་བླང་བར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་གསུངས་ཏེ་ཕི་མ་རེད་ལ་སོགས་པར་ཁས་བླང་བའི་གཞུང་

ནི་མི་སྣང་ངོ་། །ཟླ་བ་གང་གི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ཞེ་ན། དབར་སྔ་མ་ཁས་བླང་བའི་དུས་ནི་དབར་ཟླ་འབིང་པོའི་

ཉའི་ཕི་དེ་ཉིན་པར་གི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལའོ། །དབར་ཕི་མ་ཁས་བླང་བའི་དུས་ནི་དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་

ཉའི་ཕིས་དེ་ཉིན་པར་གི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལའོ། །དཔེ་སྟེ་ཞག་བཅུའམ་ཟླ་བ་ཕེད་ཀིས་དབར་ཁས་བླངས་

པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་ན་སྟེ་དབར་ཁས་བླང་བའི་སྔ་རོལ་ཞག་བཅུའམ་ཟླ་ཕེད་ཙམ་ན་གཙུག་

ལག་ཁང་རལ་ཚེམས་དང་རི ་མོ ་གསོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱན་གདགས་པ་ལ་སོགས་པ་བི ་དོར་

བའོ། །ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་ནི་ཞག་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ན་དབར་ཁས་བླང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་ན་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་བི་དོར་བའོ་ཞེའོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་ཟླ་བ་ཕེད་ནས་བརྒྱན་གཙུག་

ལག་ཁང་ཆུང་ནི་ཞག་བདུན་ཙམ་ནས་བརྒྱན། ཞེས་བཤད་དོ། །ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ཁས་ལེན་པའི་ཉི་མ་སྔ་མ་ཚེས་

བཅོ་ལྔའི་ཉིན་པར་ལ་ནི་ཁང་པ་དང་བག་ཕུག་ལ་སོགས་པའོ། །གནས་མལ་ཆ་ནི་ཁི་དང་སྟན་ལ་སོགས་པ་དང་

གོས་ཀི་:སྣམ་པ་17རྣམས་བདོག་གོ། །བགོ་བའི་ཕིར་སྟ་གོན་བའོ། །ཐ་ན་རེ་ཞིག་འདུག་པའི་ཁིའུ་དང་རྐང་པ་

བཀྲུ་བའི་ཆོལ་ཟངས་ཡན་ཆད་དོ། །དེའི་ཉིན་མོ་བདོག་པར་བའོ། །གནས་མལ་དེ་སྟོབ་པའི་དགེ་སློང་

གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བར་བའོ། །དགེ་འདུན་མང་བས་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་དགེ་འདུན་ལ་གནས་

17  སྣམ་པ། <<མ་>><<སེར་>>སྣལ་མ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མལ་སྟོབ་པར་མི་ནུས་ན་དགེ་སློང་དུ་མ་བསྐོ་བར་བའོ། །བསྐོས་པའི་འོག་ཏུ་གནས་མལ་སྟོབ་པའི་དགེ་སློང་

དེས་ཙན་དན་ལ་སོགས་པ་དྲི་ཞིམ་པོ་དག་གིས་བསྐུས་པའི་ཚུལ་ཤིང་གཟེབ་ཀི་སྤོག་མར་

རས་དཀར་པོ་བཏིང་བས་བཀིས་པའི་ཚུལ་ཤིང་གི་བམ་པོ་དག་རྒན་རིམ་དུ་བཞག་ནས་

འདི་སྐད་ཅེས་བརོད་དོ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅེས་བོས་ནས་གནས་འདིར་ཁིམས་སུ་བ་བ་དབར་གི་

ནང་དུ་འཁྲུག་ལོངས་སྐྱེད་པར་མི་བ་བ་འདི་དང་མཁོ་ཞིང་སྤད་པའི་དངོས་པོ་མྱུར་དུ་སྐྱལ་བ་ལྟ་བུ་གསར་བུ་

ཁིམས་སུ་བཅས་པ་འདི་ཡོད་དེ་ཁེད་ཅག་ལས་གང་ཁིམས་སུ་བ་བ་དབར་གི་ནང་དུ་འཁྲུག་ལོངས་

སྐྱེད་པར་མི་བ་བ་འདི་དང་གསར་བུ་ཁིམས་སུ་བཅས་པ་འདིས་གནས་འདིར་གནས་པར་སྤོ་བ་

དེས་ནི་ཚུལ་ཤིང་ལོངས་ཤིག །ཁེད་ཅག་ལས་སུས་ཀང་དབར་དགེ་འདུན་གི་ནང་

དུ་འཁྲུག་ལོངས་བསྐྱེད་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་སུས་ཀང་དབར་གི་ནང་ལོགས་སུ་དགེ་སློང་ལ་གེང་

བར་མི་བ་དྲན་པར་མི་བའོ་ཞེས་སྐབས་འདི་ཉིད་ཀི་ལུང་གཞི་ལས་གསུངས་སོ། །ཁེད་ཅག་ལས་གེང་བར་

འདོད་པའི་རྟེན་གང་གིས་གེང་བའི་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་ཉེས་པ་བྱུང་བ་ཅུང་ཟད་ཤེས་པ་གེང་བར་

འདོད་པ་:དེས་ད་18སྨོས་ཤིག །ཁེད་ཅག་ལས་གང་དབར་གི་ནང་དུ་དགེ་འདུན་ལ་

འཁྲུག་ལོངས་སྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་དགེ་འདུན་གིས་དབར་གནས་ཐོན་པའི་ཕིས་ཉེ་

བར་བརྟག་པར་དགོངས་སོ་ཞེས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་གོ་བར་བའོ། །གནས་མལ་སྟོབ་པའི་

དགེ་སློང་དེས་དེ་ལྟར་བའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་གནས་མལ་སྟོབ་པའི་དགེ་སློང་དེ་ལས་གཞན་པའི་དགེ་སློང་གཅིག་

གིས་ཆོ་ག་བརོད་དེ་དགེ་འདུན་གིས་ཚུལ་ཤིང་བླང་བ་དང་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བའི་ཕིར་

དགེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་བའོ། །གསོལ་བའི་ལས་དེ་བས་མ་ཐག་ཏུ་གནས་མལ་སྟོབ་

པ་པོ་དེས་དགེ་འདུན་ལ་ཚུལ་ཤིང་བིམ་མོ། །དང་པོ་ཁོ་ནར་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ཚུལ་ཤིང་འབིམ་

18  དེས་ད། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>དེས་ནི།<<སེ་>><<ཅོ་>>དེ་ང་། <<སྣར་>>དེ་ད།<<པེ་>>དེས་ན། དེས་ང། <<རང་(ཁ་

༢༥༦)>><ཆུང་(ཀ་༦༠༥)>>དེས་དེ། <<ཊིཀ་(ག་༡༣)>><<རིན་(ཁ་༡༨༣)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པར་བེད་པས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཚུལ་ཤིང་བླང་ངོ་། །སྟོན་པའི་ཚུལ་ཤིང་ལེན་པ་ལས་

གཞན་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་ནི་རང་རང་གི་སྟན་ལས་ཕེད་འཕགས་གུས་པའི་སྤོད་ལམ་གིས་

གནས་པས་སོ། །རང་རང་གི་ཚུལ་ཤིང་བླང་བར་བའོ། །དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ལ་ཚུལ་ཤིང་བིམ་པའི་མཇུག་ཏུ་

ཕིན་ནས་ཚུལ་ཤིང་འབིམ་པར་བེད་པ་དེས་ཡང་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་གལ་འགོ་ནས་རིམ་གིས་དགེ་ཚུལ་གི་ཚུལ་ཤིང་

ལེན་དུ་གཞུག་སྟེ། དགེ་ཚུལ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ནི་དགེ་ཚུལ་རང་རང་གི་སློབ་དཔོན་དང་མཁན་

པོ་དག་གིས་སོ། །བླང་བར་བའོ། །

དགེ་ཚུལ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་བིམས་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་གཙུག་ལུག་ཁང་གི་སྲུང་མ་མཉུག་མར་

གནས་པ་ལྷ་མོ་འཕོག་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་བིམ་པ་དེ་ཡང་བླང་ངོ༌། །ཚུལ་ཤིང་སྡུད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་དལ་བུས་བཞག་པར་བའོ། །ཚུལ་ཤིང་བསྡུས་པའི་འོག་ཏུ་ཚུལ་ཤིང་བགངས་ནས་

གནས་འདིར་དགེ་སློང་གངས་འདི་སྙེད་ཀིས་ཚུལ་ཤིང་བླངས་སོ་ཞེས་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་

གོ་བར་བའོ། །བསྐོས་པ་དེ་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་གནས་པར་བ་བ་ཉིད་ཀི་གཞི་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པ་

བསྟབ་པར་བའོ། །གནས་མལ་སྟོབ་པའི་དགེ་སློང་དེ་གནས་ཀི་གཞི་བསྟབ་པར་བ་བ་དེ་དག་གི་སོ་

ལྕགས་དང་ལྡེ་མིག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཤིང་ལག་ཏུ་བླངས་པས་དང་པོར་གནས་བརྟན་གི་མདུན་དུ་

འདུག་སྟེ་གནས་བརྟན་ཞེས་བོས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེ་གེ་མོ་ནི་སྤིར་ན་རེད་པ་དང་

བཅས་པ་བེ་བག་གོས་ཀི་རིན་དང་བཅས་པ་ལགས་ཀིས། གལ་ཏེ་བཞེད་ན་བཞེས་ཤིག་

ཅེས་གནས་ཀི་གཞི་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརོད་ཅིང་གནས་དེ་ལེན་པར་མོས་པ་

སྐྱེད་ཅིང་གནས་ཀི་གཞི་ལེན་དུ་གཞུག་གོ །སྟེ་དེའི་སོ་ལྕགས་དང་ལྡེ་མིག་གཏད་པར་བའོ། །གལ་འོག་མ་

རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །གནས་ཀི་གཞི་བསྟབ་པ་ན་འདོད་ན་བླང་བར་བའོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་

བར་དུ་ཆོད་པས་བླངས་པ་བླང་བར་མི་བའོ་ཚིག་གཉིས་ལ་ནི་མི་སྦྱིན་ཞིང་འོག་མ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པ་ནི་

ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་བིམ་པ་དང་འདྲའོ། །
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་གནས་ཁང་དེའང་འདོད་ན་བླང་བར་བའོ་བར་དུ་ཆོད་པས་བླངས་པ་བླང་བར་མི་བའོ་

ཚིགས་གཉིས་ལ་ནི་མི་སྦྱིན་ཞིང་འོག་མ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདིར་ཡང་བསྟན་ཏེ་བླང་བ་དང་མི་བླང་བ་གཉིས་དང་

མི་སྦྱིན་པ་དང་སྦྱིན་པ་གཉིས་ཏེ་འདྲ་ཆོས་བཞིའི་སོ་ནས་ལྷུང་བཟེད་འབེལ་མེད་འབིམ་པ་དང་འདྲ་བའོ། །དགེ་སློང་གི་

མཆོད་རྟེན་གི་དོན་དང་དགེ་འདུན་གི་དོན་མ་ཡིན་པར་དགོས་དོན་ལ་རང་དགར་གཞན་དུ་སོང་

བར་ཤེས་པ་ལ་ནི་དགེ་སློང་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ལ་བསྐོས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་གནས་ཀི་གཞིའི་སྐལ་བ་

ལྷག་པའི་འཐེབ་ཉིད་ཡོད་ན་དེ་ལས་བསྐོ་བར་བའོ། །མཆོད་རྟེན་གི་དོན་དང་དགེ་འདུན་གི་དོན་དུ་སོང་

བ་ལ་ནི་རྒན་རིམ་བཞིན་དུ་བསྐོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །མདོ་རྩ་བས་ནི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །ཤིང་ལོན་

པའི་དྲུང་དང་ནེའུ་སིང་གི་གཞི་དག་ལ་ཡང་བསླབ་པ་རྒན་རིམ་བཞིན་དུ་བསྐོ་བར་

བའོ། །དགེ་སློང་མང་ལ་གནས་ཁང་ཉུང་བས་དགེ་སློང་རེ་རེ་ལ་གནས་ཁང་རེ་བསྐོར་གནས་ཁང་གིས་མི་

ཆོག་མི་འཐེབ་ན་དགེ་སློང་གཉིས་གསུམ་བཞི་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་གནས་ཁང་གཅིག་ཐུན་མོང་དུ་བསོ་

འོ། །འོན་ཀང་མི་འཐེབ་ན་ཐ་ན་གནས་དེའི་ས་གཞི་དགེ་སློང་རེ་རེ་ལ་སྟན་གདིང་བའི་ཚད་ཙམ་ཡང་

ངོ་། །བསོ་བར་བའོ། །གདིང་བ་དུ་ཤོང་བ་འཁོད་དུ་གཞུག་གོ །ས་གཞི་གདིང་བའི་ཚད་ཙམ་དུ་བགོ་བ་དེ་ཡང་

གནས་ཁང་དེའི་གྲྭ་གཅིག་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་འཇོག་པ་ཤོང་བའི་ས་གཞི་ནི་མི་བགོ་བར་སྤི་བར་གཞག་གོ་

ཞེས་སྟོན་པ་ནི་མི་གངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ས་གཞིའི་ལྷག་གཅིག་བཞག་ལྷུང་བཟེད་དང་། བ་མ་བུམ་

དང༌། འདག་རས་དང༌། སོ་ཤིང་དང་། སན་དང་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་གི་འཇོག་པའི་གནས་ནི་མི་བགོ་

བར་སྤི་བར་བཞག་པ་ལ་ལྟོས་པར་བའོ། །གནས་<<ཊི་>>ཁང་ཉུང་ལ་དགེ་སློང་མང་བར་མི་ཤོང་ཡང་སོ་

ཁང་དང་། ཐེམ་སྐས་ཀི་ལོག་དང་། ཁམས་དང་། ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་བེད་པའི་གནས་དཔོང་

སའི་ར་བ་དང༌། དགེ་འདུན་གལ་ལ་བཀད་སའི་ར་བ་དང་། བསོ་ཁང་གི་ར་བ་སྟེ་དགེ་འདུན་སྤི་བར་

མཁོ་བའི་གནས་དྲུག་པོ་དེ་དག་ནི་གང་ཟག་གི་གནས་ཁང་དུ་བསྐོ་བར་མི་བའོ། །བསྐོ་བར་བེད་ན་ཉེས་

བས་སུ་འགྱུར་<<ལུང་>>རོ། །མཚན་མོ་གནས་ཁང་དང་ཁི་ལ་སོགས་པ་གནས་དང་མལ་ཆ་མི་བསྐོ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འོ། །ལུང་གསིལ་བུ་ལས་སྐར་མ་ཤར་ཕན་ཆད་མལ་སྟན་མ་བགོ་ཞིག །ཅེས་སོ། །ལུང་གེང་གཞི་ལས་ནི། མཚན་མོ་

སོད་འཁོར་ཕན་ཆད་མལ་སྟན་མ་བགོ་ཤིག །ཅེས་བཤད་དོ། །སོད་འཁོར་བ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་མོ། །སྦྱོར་མི་བཟོད་

པའི་ནད་པ་སྔར་ནས་འདུག་པའི་གནས་ཁང་ནད་པ་ལ་ཕལ་ཏེ་གཞན་ལ་མི་སྦྱིན་ནོ། །གནས་ཁང་

ཞེས་སོས་པས་ནི་ཁི་ལ་སོགས་པ་བཅད་པར་བསྟན་ཏོ། །

བསླབ་པ་རྒན་རིམ་བཞིན་བསྐོས་ན་ནད་པ་བསླབ་པ་གཞོན་པས་གནས་ཁང་དེ་ཉིད་སྔར་ནས་ཐོབ་པ་

མེད་ན་ནད་པ་ལ་གསར་དུ་གནས་ཁང་མི་སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །ནད་པ་དེ་དང་ནད་པ་དེའི་གཡོག་

དགེ་འདུན་སྤིའི་ལས་ལ་སོགས་པ་ལས་བེད་དུ་མི་གཞུག་གོ །མཛེ་ཅན་གིས་དགེ་འདུན་གི་

གནས་མལ་ལ་སོགས་པ་ལོངས་སྤད་པར་མི་བའོ། །མཛེ་ཅན་དེ་ལ་གནས་མཐའ་འཁོབ་དབེན་

པ་སྦྱིན་ནོ། །མཛེ་ཅན་དེ་དགེ་འདུན་གི་བསྟེན་པའམ་ལོངས་སྤོད་པར་བ་བ་དང་བཅས་པ་ཐ་

ན་འོན་ཀང་ཁམས་དང༌། ཁམས་གྲུ་བཞི་དང༌། སོ་ཁང་དང༌། བང་རིམ་དང༌། འཆག་ས་

དང༌། ཤིང་དྲུང་གི་གནས་དེར་ཡང་འདུག་པར་མི་བའོ། །གནས་དེ་རྣམས་སུ་མཛེ་ཅན་གིས་

འདུག་ན་གཞན་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །མཛེ་ཅན་དེས་དགེ་འདུན་བཤང་བའི་སྐྱབས་དང་གཅི་བའི་

སྐྱབས་གཉིས་སུ་འཇུག་པར་མི་བའོ། །དམན་པར་ཆོས་མཐུན་པར་རུང་ངམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་

བསལ་བའོ་གསུངས་སོ། །མཛེ་ཅན་དེ་ལ་དགེ་འདུན་གིས་གཡོག་བསྐོ་བས་སྙིང་བརྩེ་བར་

བའོ། །སྟེ་མཛེ་ཅན་དེ་ནི་ནད་ཡུན་རིང་ཞིང་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་བསྟན་པ་ནི་སྙིང་རེས་རབ་ཏུ་ཆེ་བ་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དབར་དག་ཉི་ཚེར་མ་ཟད་ཀི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་སློང་དགོན་པ་བ་སྟེ་ཤིང་དྲུང་བ་

དག་ལ་ལྷུང་བཟེད་དང༌། ཆོས་གོས་བཞག་པའི་ཕིར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་ཁང་བསྐོ་

བར་བའོ། །དབར་སྔ་མའམ་ཕི་མ་ཡང་རུང་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ན། དགེ་སློང་ཁ་གཅིག་

གོ་བུར་དུ་འོང་སིད་པས། དེ་ལ་སྦྱིན་པའི་དོན་དུ་གནས་ཁང་དང་གནས་མལ་ཁ་ཅིག་ནི་མི་བསྐོ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བར་བཞག་པར་བའོ། །རིལ་གིས་བསྐོ་བར་བའོ། །འོག་ནས་འབྱུང་བ་ནི་འདིའི་དམིགས་བསལ་ལོ། །

དགེ་སློང་མང་པོ་དག་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་ན་སྔར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དག་གིས་

གནས་ཁང་དང་མལ་ཆ་སྔར་བགོས་ཟིན་པ་རྣམས་ཀང་སླར་བསྡུས་ཏེ ་གཟོད་གཞི་ནས་བསྐོ་བར་

བའོ། །དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ཕི་མ་ཤོས་ཕིན་ཆད་ནི་མང་པོ་དག་ལྷགས་ན་ཡང་བཟོད་

བསྐོ་བར་མི་བའོ། །སྟེ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་གསུམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སློང་ཉུང་ལ་གནས་

ཁང་མང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་དགེ་སློང་གཅིག་ལ་ཡང་གནས་གཉིས་གསུམ་བཞི་ལ་སོགས་པ་དགེ་

སློང་གཅིག་གིས་ལོངས་སྤད་པ་ཇི་ཙམ་ཁབ་པའི་བར་དག་གོ །བསྐོ་བར་བའོ། །དབར་གི་གནས་མལ་སྟོབ་

པའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ལྟ་བུ་གནས་དེར་ཞག་གཅིག་ལས་མི་གནས་ན་ཞག་གཅིག་པ་དེའི་གནས་

མལ་ནི་བརས་ཏེ་འདུག་པར་བའི་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ལས་སྐལ་བ་ནོད་པར་མི་བ་སྟེ་སྐལ་བ་མནོས་ན་རང་

གིས་ནི་ཞག་གཅིག་ལས་ལོངས་སྤད་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་དགེ་སློང་གཞན་ལ་དེ་སྟོབ་པའི་གེགས་བས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞག་གཅིག་གི་དོན་དུ་གནས་མལ་བགོ་བཤའ་མི་བ་<<ཊི་>>ནོད་པར་མི་

བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །རེད་པ་འདོད་པས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་

མལ་ཆ་<<ཊི་>>མི་ནོད་དོ། །ལུང་ལས། དགེ་སློང་དག་གིས་རེད་པ་འདོད་པས་གཙུག་ལག་ཁང་བླང་བར་མི་

བ་བར་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས་གཙུག་ལག་ཁང་བླང་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས། བརྩེ་བའི་སེམས་ཀིས་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་དེ་བས་ན་འདིར་

བསྡུ་བར་མ་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་དོན་ནི་སྙིང་བརྩེ་བའི་སེམས་མངོན་གྱུར་ཏུ་མེད་ཀང་རེད་པ་འདོད་པ་

མ་ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་དགོངས་པའོ། །ཞེས་སོས་ན་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་གནས་ཁང་མང་པོ་མནོས་པ་དེས་

གནས་ཁང་གཅིག་ཏུ་བདག་ཉིད་འདུག་ཅིང་གནས་ཁང་གཞན་རྣམས་སྟོང་པར་བཞག་གམ་སྙམ་པ་གནས་ཁང་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤད་པར་བའོ། །སྟེ་གནས་ཁང་འབུལ་བའི་སྦྱིན་བདག་ཐམས་ཅད་ཀི་

བསོད་ནམས་སེལ་དགོས་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །ཞེས་སོས་ན་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་གནས་ཁང་མང་པོ་མནོས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ལྟར་སྤད་པར་བ་ཞེ་ན། གནས་ཁང་ལ་ལར་ཀག་པ་དང༌། ཁ་ཏོན་དང་འདུག་པ་

དང༌། བཅག་པ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་བ། གནས་ཁང་ལ་ལར་ལྷུང་བཟེད་

དང་། ཆོས་གོས་བཞག་པར་བ། གནས་ཁང་ལ་ལར་མཚན་མོ་ཉལ་བར་བ། གནས་ཁང་ལ་

ལར་སྔ་དྲོ་དང་། དགུང་ཚིགས་དང་། ཕི་དྲོ་འདུག་པས་གནས་ཁང་ཐམས་ཅད་ལོངས་སྤད་པ་དེ་

ལ་སྦྱར་བར་བའོ། །དགེ་སློང་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པས་གནས་ཀི་གཞི་གཙུག་

ལག་ཁང་རལ་པ་ཕོགས་གཅིག་ཆད་པ་དང༌། གྲུམས་པ་ནི་གས་པ་སྟེ་དེ་དག་ཕིར་བཅོས་པར་

བའོ། །དགེ་སློང་མ་དབར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་དགེ་སློང་མའི་གནས་དབར་ཁང་རལ་བ་དང་

གྲུམས་པ་བཅོས་པར་བའོ། །གང་ཟག་འཐབ་ཀོལ་ཅན་དག་གནས་དེར་འོང་བ་ན་འཐབ་ཀོལ་ཅན་གི་

མཚམས་ཀི་ནང་དུ་གནས་མི་འཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དགུན་ནོད་པ་དང་དཔིད་ནོད་པའི་

གནས་མལ་ཡང་དབར་གི་དུས་འདིར་བསྟབ་པར་བ་སྟེ་དགེ་སློང་སྔར་ནས་གནས་པ་རྣམས་ལ་བསྟབ་

པར་བའོ། །གནས་མལ་མ་ལུས་པར་རིལ་གིས་བསྐོ་བར་བའོ། །རིལ་གིས་བསྐོ་བ་དེ་ནི་གང་ཞེ་

ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དགེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། གང་ཟག་གི་ཁང་ཁིམ་དག་གི་ཉེ་འཁོར་

ཡང་ངོ་། །མ་ལུས་པ་རིལ་གིས་བསྐོ་བར་བའོ། །ཁམས་ཀི་ཉེ་འཁོར་དེ་ཡང་ངོ་། །རིལ་གིས་བསྐོ་བར་

བའོ། །འཐབ་ཀོལ་ཅན་དེ་དག་གནས་གཞན་དུ་དོང་བ་ཉིད་ཀི་འོག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཁང་ཁིམ་དང་

ཁམས་དང་དེ་དག་གི་ཉེ་འཁོར་དེ་དག་སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་རང་སར་མི་བཏང་བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་

རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་འཐབ་ཀོལ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་གནས་མི་ཐོབ་པའི་སྒྱུ་

ཐབས་དགུན་དང་དཔིད་ནོད་པའི་གནས་མལ་ཡང་བསྟབ་པ་དང་རིལ་གིས་བསྐོ་བ་སྔར་བསྟན་པ་དེ་དག་མི་

བའོ། །དུས་དང་གང་ཟག་ཕིས་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་ནི་གནས་དང་མལ་ཆ་སྔ་ན་མི་བསྐོ་འོ། །མདོར་

བསྟན་པ། རྒྱས་བཤད་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི་སང་རེ་དགུན་གིའོ་དཔིད་ཀིའོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དུས་

ཚིགས་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་འདི ་ནི ་སང་དང་གནངས་དང་གཞེས་ལ་སོགས་པ་ཉིན་མཚན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི་སྔ་དྲོ་དང་དགུང་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་ཉིན་ཚན་དེའི་ཡན་ལག་ཆེ་གེ་མོ་

ཞིག་ཕིས་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་བསྐོ་འོ། །ཞེས་ཕིས་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དག་བསྐོ་བར་མི་

བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཕིས་འབྱུང་བའི་གནས་

སུ་བསྐོ་འོ། །ཞེས་ཕིས་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དག་བསྐོ་བར་མི་<<ཊི་>>བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་

འདི་ནི་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང༌། ཉེ་གནས་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཕིས་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་བསྐོ་

འོ། །ཞེས་ཕིས་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དག་བསྐོ་བར་མི་བའོ་ཞེས་སོ། །

གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི་གཏམ་འདྲེས་པ་དང་ཕེབས་པར་སྨ་བ་དང༌། འགོགས་

བཤེས་དང་སོན་འདྲིན་ལ་སོགས་པ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཕིས་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་བསྐོ་

འོ། །ཞེས་ཕིས་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དག་བསྐོ་བར་མི་བའོ། །ཕིས་འབྱུང་བའི་དོན་

དུ་གཞན་གིས་བསྐོས་ཀང་རང་གིས་ནོད་པར་མི་བའོ། །བིའུ་ལ་སོགས་པའི་ཚང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཆའ་

བ་གཞིག་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་དབྱུ་གུ་ཐོགས་པ་དགེ་འདུན་གིས་ཐ་མལ་གི་ཚིག་གིས་བསྐོ་བར་

བའོ། །དགེ་སློང་གཅིག་གསོལ་བ་དང་ཞུ་བའི་ལས་ཀིས་བསྐོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་ཀང་ལས་ཀིས་བསྐོ་བ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ཚང་ཇི་ལྟར་གཞིག་པར་བེད་ཅེ་ན། ཚང་སོ་ང་མེད་པ་རྣམས་ནི་དབྱུག་གུ་ཐོགས་པ་དེས་

གདོན་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་གིས་མ་བསྐོས་པར་བ་ཚང་གཞིག་པ་ནི་ཉེས་བས། སོག་ཆགས་ཕ་མོ་སྦྲང་བུ་

ཏེ་མ་བུ་ག་དང་ཏེའི་ཏ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཚང་ནི་མི་འཕེལ་བར་བ་བའི་ཕིར་སྐུད་པས་

དཀིའོ། །ཚང་སྐུད་པས་དཀིས་ན་ཕིར་སྐྱེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་ཚང་སྐུད་པས་དཀིས་ཏེ་བཞག་

ན་ཆེར་མི་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ཁི་དང་སྟན་ལ་སོགས་

ཀིས་གོས་ལ་སོགས་པ་བསྡུས་པ་གནས་མལ་སྟོབ་པ་དེས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་སྦྱིན་ནོ། །གང་ཟག་རེ་རེ་ལ་

གནས་མལ་དུ་མ་བསྟབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཉིད་ན་གང་ཟག་རེ་རེ་ལ་ཁི་དང་སྟན་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཡང་ངོ་། །རྒན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རིམ་གིས་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་ལ་སོགས་པར་བསྟབ་ཏུ་ཡོད་ན་བསྟབ་པར་བའོ། །ལན་གངས་གཞན་ལ་ཁེད་པར་

བིམ་དུ་མེད་ན་ཡང་རྒན་རིམ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཇི་ཙམ་ཁོད་པ་ཡན་ཆད་ལ་བིམ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཁིའི་ཚད་ཆེན་

པོ་མལ་བཅར་རུང་བ་དག་ཀང་རྒན་རིམ་དུ་བསྐོ་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སྟན་ཚད་ཆེན་པོ་དག་

ཀང་ངོ་། །བསྐོ་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གི་ཁི་ལ་སོགས་པ་གནས་མལ་གོས་ལ་སོགས་པ་

གཡོགས་པ་དགེ་ཚུལ་འོག་རི་ཅན་ནམ་ཟེ་ཁུ་ཅན་མི་གཙང་བས་གནས་མལ་ཉམས་པར་བེད་

པའི་ཆོས་ཅན་ལ་<<ཊི་>>གནས་མལ་སྟོབ་པས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་སུས་ཀང་མི་སྦྱིན་

ནོ། །དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་གཡོག་པ་དགེ་སློང་མ་མི་གཙང་བས་ཉམས་པར་བེད་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡང་

སུས་ཀང་མི་སྦྱིན་ནོ། །དགེ་སློང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་འདིར་གནས་ལྷག་པར་འབོར་པ་ཡོད་ན་ཚོགས་

ཀི་དབར་ཁང་མེད་པའམ་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་ལོགས་སུ་གནས་པ་ག་མི་ཐུབ་པའི་དགེ་སློང་མ་དེ་

ལ་དགེ་སློང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འདབས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་གནས་ཁང་སྦྱིན་ནོ། །དགེ་སློང་

ཐམས་ཅད་ལ་བིམས་པའི་གནས་མལ་ལྷག་པ་འཐེབ་ཡོད་ན་བཟང་པོ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ངོ་། །དགེ་

སློང་མ་དེ་ལ་སྦྱིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་གནས་མལ་བསྟབ་ཟིན་ནས་གནས་མལ་སྟོབ་པ་པོ་དེས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

ཁེད་ཅག་ལས་གང་གིས་ཀང་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ལ་གདིང་བ་མེད་པར་

ལོངས་སྤད་པར་མི་བ་ཡོད་ཀང་གདིང་བ་རུང་བ་མ་ཡིན་པས་གཡོགས་ཏེ་ལོངས་སྤོད་

པར་མི་བ། རུང་ཡང་གདིང་བ་དྲི་མ་ཅན་གིས་གཡོགས་ཏེ་ལོངས་སྤོད་པར་མི་བའོ་ཞེས་

གོ་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བསོ་བ་བཞིན་དུ་མཉན་ནམ་མ་མཉན་བརྟག་པའི་ཕིར་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་མྱུལ་

ཞིང་སོ ་སོར་བརྟག་པར་བའོ། །གནས་མལ་སྟོབ་པ་པོ ་དེས་སྒོན་མེ ་ཐོགས་ཏེ ་ཉལ་གར་བལྟ་

<<བི>>། དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་གདིང་བ་མེད་པར་ལོངས་སྤོད་པར་མི་བའོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དམ་

ཚིག་སྔར་བསོ་བ་དེ་ལས་འདས་ཤིང་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ལ་ལོག་པར་ལོངས་སྤོད་ན་གནས་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སློབ་མ་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་གང་ཡིན་པའི་ལོག་པར་ལོངས་སྤོད་པ་དེ་ནི་དེའི་གནས་མཁན་པོ་དང་སློབ་

དཔོན་གང་ཡིན་པ་དང་ལ་བརོད་དེ་དབོག་པར་བའོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ། །ལོག་པར་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་དེ་དགེ་

འདུན་གི་གནས་བརྟན་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ནི་གནས་པ་སློབ་མ་ལས་གཞན་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གི་ལོག་པར་

ལོངས་སྤོད་པ་དེ་ནི་དགེ་འདུན་ལ་བརོད་དེ་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་དེ་དབོག་པར་བའོ། །གནས་

པའི་ནི་གནས་ལ་བརོད་ཅེས་པའི་འགེལ་ཆུང་ལས། དེའི་སློབ་དཔོན་ལ་དེ་ལྟར་བེད་དུ་མ་གཞུག་ཅིག་ཅེས་བསོ། དེ་

ལྟར་བསོ་ཡང་སློབ་དཔོན་ན་རེ་ངའི་ངག་མི་ཉན་གིས་ཅི་བདེར་བོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ན་མལ་སྟན་འཕོགས་ལ་བྲུབས་ཏེ་

བཞག །ཅེས་སོ། །

གཞན་གིས་ནི་དགེ་འདུན་ལ་བརོད་ཅེས་པའི་འགེལ་ཆུང་ལས། གནས་བརྟན་དུ་ཆུད་པ་ཡན་ཆད་གཅིག་གི་

མལ་སྟན་ལ་བསོ་བ་བཞིན་དུ་མ་བས་ན་གོས་བཏབ་སྟེ་ཉན་དུ་མ་བཏུབ་ན་དགེ་འདུན་ལ་ཞུས་ཏེ་སླར་དབོག །ཅེས་

སོ། །དབར་ཟླ་འབིང་པོའི་ཉའམ་དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉའི་ཉིན་མོ་དགེ་འདུན་ལ་གནས་མལ་བསྟབས་ཟིན་ནས་གནས་མལ་

སྟོབ་པ་པོ་དེས་དགེ་འདུན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བརོད་དེ། དགེ་འདུན་སང་སྦྱིན་བདག་ཆེ་གེ་མོ་

དང་། ཞལ་ཏ་བ་ཆེ་གེ་མོ་དང༌། བསོད་སྙོམས་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པའི་སྤོད་ཡུལ་གི་གོང་ཆེ་གེ་

མོ་དང་། ནད་གཡོག་ཆེ་གེ་མོས་དབར་གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །

ལུང་ལས། གནས་དང་སྤོད་ཡུལ་ལ་བལྟས་ནས་སྐྱབས་ཡོད་པར་ཞུགས་ཏེ་དབར་གནས་པར་དམ་བཅའ་

བར་བའོ་གནས་ལ་ཇི་ལྟར་བརྟག་པར་བ་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། གནས་དེ་ན་གནས་པའི་གོགས་ལ་བརྟག་པ་

ནི། འགོད་པ་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་ཏེ་བདག་ལ་གནས་འདིར་གོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་

དག་གིས་འགོད་པ་མི་སྐྱེད་པ་ཉིད་དང་། འགོད་པ་ལས་གཞན་ལུས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། ཡིད་མི་

བདེ་བ་དང་གསུམ་པོ་མ་སྐྱེད་པ་མི་བསྐྱེད་པ་ཉིད་དང་འགོད་པ་དང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་

བ་གསུམ་པོ་དེ་སྐྱེས་པ་སེལ་བ་ཉིད་དག་དང་། ལུས་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་མ་སྐྱེད་པ་སྐྱེད་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཉིད་དང་། བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེས་པ་ནི་མི་ཉམས་པར་རེས་སུ་སྲུང་བ་ཉིད་དག་དང་། ན་ན་

ནད་གཡོག་ཉིད་གོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་དག་ལས་འབྱུང་བ་སོ་སོར་

བརྟགས་པས་19ལུང་དང་འདི་ཉིད་ཀི་ཊིཀ་ལས། འགོད་པ་དང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་མི་སྐྱེད་

པ་ཉིད་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ཡོད་པའི་གནས་ལ་རྣམ་པར་བལྟས་ཏེ་

གནས་པར་ཁས་བླང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །:གནས་ལ་བརྟག་པ་ནི། གནས་དང་ཞེས་པ་འདིས་བསྟན་ཏེ་20གནས་དང་ཞེས་

པའི་འགེལ་ཆུང་ལས། གནས་ཁང་ཡོད་དམ་མེད་པ་དང་ཡོད་ཀང་ངན་ཏེ་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་བའི་གནས་

དང་། ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གནས་དང་། གོང་ལ་བརྟག་པ་ནི། སྤོད་ཡུལ་གི་གོང་གང་ནས་བསོད་སྙོམས་ལ་

སོགས་པ་ཐོབ་པའི་གོང་ཡོད་པ་དང་། སྦྱིན་བདག་ལ་བརྟག་པ་ནི། བསོད་སྙོམས་སྦྱིན་པར་བེད་པ་

དང་། ན་བའི་སན་སྦྱིན་པར་བེད་པའི་སྦྱིན་བདག་ལ་ཤེས་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་བལྟས་ཏེ་དེ་

རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་དེར་གནས་པར་ཁས་བླང་བར་བའོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེད་ན་དེར་གནས་

པར་ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །

གང་དུ་གནས་པར་ཁས་བླང་ཞེ་ན། གནས་སྟེང་གཡོགས་པའི་ནང་གི་ཕོགས་དེར་དགེ་སློང་དང་དགེ་

ཚུལ་རྣམས་ཀིས་ནི་དགེ་སློང་གི་མདུན་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བར་བའོ། །ཁང་པ་ཐོག་མེད་པར་

ཚུལ་དུ་མི་འཇུག་དགེ་ཚུལ་གི་མདུན་དུའམ་བདག་གཅིག་པུ་སྔགས་མི་བ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །དགེ་

སློང་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ཀིས་ནི་དགེ་སློང་མའི་མདུན་དུ་དབར་ཁས་བླང་ངོ་ཞེས་དོན་གིས་

ཤེས་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་མཚམས་དུ་མར་མཚམས་སུ་རས་

གཅིག་གིས་མནན་ཏེ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །རས་ཀིས་མ་མནན་པར་ལྟ་ཅི་སོས་སོ། །གནས་

19 - གནས་ལ་བརྟག་པ་ནི། གནས་དང་ཞེས་པ་འདིས་བསྟན་ཏེ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>  +  <<མ་

>><<སེར་>>      

20  + <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>- <<མ་>><<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གང་ན་དགེ་སློང་མེད་པ་ཉིད་དང༌། སོ་གེགས་མེད་པ་ཉིད་དང་བཅས་པར་ཡང་དབར་

གནས་པར་ཁས་བླང་བར་མི་བའོ། །ཆོས་ཀི་ཚུལ་སྦྱོར་བའི་སྦྱིན་བདག་དང་། ཞལ་ཏ་བ་

དང་། བསོད་སྙོམས་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པའི་སྤོད་ཡུལ་གི་གོང་དང་། ནད་གཡོག་དག་གནས་དེ་ན་

ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་པར་དགེ་སློང་གནས་མལ་སྟོབ་པ་པོས་དགེ་འདུན་སང་གནས་པར་

ཞལ་གིས་བཞེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པ་དང་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ནངས་པར་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པའི་

སྔགས་བརོད་པ་སྟེ་སྐབས་དེ་གཉིས་སུ་དེ་རྣམས་ཀི་མིང་བརོད་པར་བའོ། །ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་བརོད། ཅེས་

གསུངས་པས་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་བརོད་མི་དགོས་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །ཊིཀ་ལས། དགེ་སློང་དབར་གནས་

པར་ཁས་བླངས་པས་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་སྐྱ་རེངས་འཆར་

བར་མི་བའོ། །དབར་གནས་པར་ཁས་མ་བླངས་ཀང་དབར་གནས་པར་ཡིད་ཀིས་དམ་བཅའ་ན་དེས་ཀང་བིན་

གིས་མ་བརླབས་པར་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་སྐྱ་རེངས་འཆར་བར་མི་བའོ་ཞེས་ཀང་བསྟན་ཏེ། རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་

ལས། གནས་པར་ཁས་མ་བླངས་སུ་ཟིན་ཀང་དབར་གི་ནང་དུ་གནས་མི་སྟོང་ན་ཕི་རོལ་ཏུ་འགོ་བའི་ཕིར་བིན་གིས་

བརླབ་པར་བ་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་ཚུན་ཆད་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་འདའ་བར་བེད་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཆོས་དང་

ལྡན་ཆོས་དང་མི་འགལ་པའི་དོན་དུ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་འགོ་ན་ཞག་གཅིག་གམ་གཉིས་ནས་ཞག་

བདུན་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་དགེ་སློང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །དགེ་སློང་གི་བ་བ་

ཆོས་ལྡན་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ་དབར་གི་

མཚམས་ཀི་ནང་ན་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་འབུལ་བ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་ཞལ་བསོ་བ་ནི་

འཇུག་པ་དང་གནས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་བ་བ་དང༌། གནས་ཀི་གཞི་དང་མལ་ཆ་ལ་སོགས་པ་དགེ་འདུན་

ལ་འབུལ་བ་དང༌། བསླབ་པ་བརྟན་པོ་བཅའ་བ་ནི་འཇུག་པ་དང་གནས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་བ་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང༌། མཆོད་རྟེན་བརྩིགས་ནས་ཞལ་བསོ་བའི་ཆོ་ག་བ་བ་དང་། མཆོད་སོང་ཟུག་པ་ནི་མཆོད་

རྟེན་སོག་ཤིང་ཟུག་པ་དང༌། རྒྱལ་མཚན་བསྒེང་བ་གདུགས་གདགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་བ་བ་དང༌། <<ལུང་>>མཆོད་རྟེན་ལ་ཚོན་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པ་ལ་བབ་

བླ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཙན་དན་དང༌། གུར་ཀུམ་གི་བྱུག་པ་བསྐུད་པ་དང༌། མདོ་སེ་ཀག་པ་ན་

རེད་པ་འགྲུབ་པ་ཡོད་པས་དེ་ཀག་པའམ་ཀག་པའི་ལུང་ནོད་པ་དང༌། ངན་པ་བས་པ་ལས་འགོད་པ་བསལ་

བ་དང༌། སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་སང་བ་དང༌། རྩོད་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་ན་ཆོས་ཀི་ཕོགས་

དང་མཐུན་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྔར་དགེ་འདུན་གིས་ནན་ཏུར་བས་པ་དེས་དགེ་འདུན་ལ་བཟོད་པ་

གསོལ་བ་དང༌། སོ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་བ་བ་དང༌། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་དབྱུང་བ་

དང་། ནད་པ་དབུགས་དབྱུང་བ་༸ནི་ནད་པའི་དྲི་བའོ་ནི་བག་བསོ་བ་དག་ལའོ། །བིན་གིས་བརླབ་

པར་བའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་གཞན་གི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་བ་བ་དེ་

བསྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་དབར་གི་མཚམས་ནང་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་གིས་དབར་བིན་གིས་བརླབ་ཏེ་འགོ་བར་བའོ་དེ་

ལྟར་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་སོ། །

མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་མའི་བ་བ་ཆོས་ལྡན་ནི། ལྕི་བའི་ཆོས་ཀི་མགུ་

བར་བ་བ་དབུལ་བ་སྟེ་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་མགུ་བ་སྤད་པ་བ་དགོས་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །དབར་གི་

མཚམས་ནང་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་གིས་དབར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་མའི་ཆོས་དང་ལྡན་

པའི་དོན་ནི། སྔར་དགེ་སློང་མའི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་དེ་དག་ཉིད་ཀང་ཡིན་ལ་དེའི་སྟེང་དུ་འདིས་ཀང་བསྣན་པར་བསྟན་

པའི་ཕིར་ཡང་ངོ་ཞེས་སོས་<<ཊིཀ་>>སོ། །མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་གནས་པའི་དགེ་སློབ་མའི་བ་བ་ཆོས་

ལྡན་ནི། ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་ཉེ་བར་གནས་པའི་སོམ་པ་དང༌། བསྙེན་པར་རོགས་

པར་བ་བ་ལ་ཡང་ངོ་། །དབར་གི་མཚམས་ནང་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་གིས་དབར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འགོ་བར་བའོ། །མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་གནས་པའི་དགེ་ཚུལ་གི་བ་བ་ཆོས་ལྡན་ནི། བསྙེན་རོགས་བ་བ་དེ་ལ་

དབར་གི་མཚམས་ནང་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་གིས་དབར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །

མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་གནས་པའི་དགེ་ཚུལ་མའི་བ་བ་ཆོས་ལྡན་ནི། དགེ་སློབ་མའི་བསླབ་པའི་

སོམ་པ་སྦྱིན་པ་ལ་དབར་གི་མཚམས་ནང་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་གིས་དབར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་འགོ་བར་

བའོ། །མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་གནས་པའི་ཁིམ་པ་དང་ཁིམ་པ་མོའི་བ་བ་ཆོས་ལྡན་ནི། ཁེའུ་རྣམས་ཀི་

དཔྲལ་བ་གསལ་བར་བ་བའི་ཕིར་མགོ་དཀི་བ་ཐོད་བཅིང་བ་དང༌། བང་བསང་བ་བུད་མེད་བུ་བཙས་པའི་

མངལ་གི་དྲི་མ་བསལ་བའི་ཕིར་ཁྲུས་བེད་པ་དང་། སྐྲ་བསྐྱེད་པ་ཁེའུ་རྣམས་ཀི་སྐྲ་དེ་ཕན་ཆད་མི་བེག་པར་

གཞག་པ་དང༌། ཁེའུ་རྣམས་ཀི་དང་པོའི་སྐྲ་བེག་པ་དང་། རྣ་ཆ་གདུབ་ཀོར་གཞུག་པའི་ཕིར་རྣ་བའི་བུག་

པ་བསྐྱེད་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ལ་དགའ་སྟོན་བེད་ཅིང་དེར་དགེ་སློང་སྤན་འདྲེན་པ་དག་ལ་དབར་གི་མཚམས་ནང་ན་

གནས་པའི་དགེ་སློང་གིས་དབར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དགེ་

སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་དང་ཁིམ་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀི་བ་བ་ཆོས་ལྡན་ནི། དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་

སྐབས་སོ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་བ་བ་དང་དབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པར་ཀུན་དགའ་ར་བ་འབུལ་བ་དང་ཞེས་པ་

ནས་ནད་པ་དབུགས་དབྱུང་བ་དག་ལའོ་ཞེས་པའི་བར་སྔ་མ་དག་ལ་ཡང་ངོ༌། །དབར་གི་མཚམས་ནང་ན་

གནས་པའི་དགེ་སློང་གིས་དབར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །

དགེ་སློང་ལྷག་མའི་སྐབས་མ་གཏོགས་པ་སྔ་མ་དེ་དག་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་བ་བ་ཡིན་ན་

ཁིམ་པ་དང་ཁིམ་པ་མོས་ཀང་བཟོད་པར་གསོལ་བ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁིམ་པ་དང་

ཁིམ་པ་མོའི་བཟོད་པ་གསོལ་བ་ནི་ལྷུང་བཟེད་ཁ་ཕུབ་པ་ལས་ཁ་བསང་བར་གསོལ་བའོ། །ཁས་

བླང་བར་བའོ་ཞེས་སོས་ན་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་ཕིས་ཟས་དང་སན་

དང་ནད་གཡོག་དག་མེད་ལ། དེ་དག་མེད་པར་སོག་འཚོ་མི་ནུས། ཊིཀ་ལས། དབར་གནས་

པར་ཁས་བླངས་པ་ན་དབར་རལ་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །དེ་ལས་འདའ་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རྩ་བ་དང་འབས་བུ་ལ་སོགས་པས་འཚོ་བར་ནུས་ན་ནི་གནས་པར་བའོ། །གནས་དེ་ན་དབར་གི་ནང་དེར་དགེ་

སྦྱོང་གི་ཚུལ་ནི་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་སྟེ་ལམ་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་དང་། སོག་གི་བར་ཆད་

དང་། ཚངས་པར་སྤོད་པའི་བར་ཆད་ཡོད་ན་ཡང་ངོ༌། །དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དེ་

ལས་འདའ་བར་བའོ། །བདག་ཉིད་གནས་དེར་དབར་གནས་ན་ནི་འགའ་ཞིག་གིས་དགེ་འདུན་དབེ་བའི་ཕིར་

བརྟུལ་བ་ནི་རྩོལ་བ་སྟེ་ཆོས་དང་རེས་སུ་མི་མཐུན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཨེ་མའོ་དགེ་འདུན་དབེ་

བར་བའོ་སྙམ་པ་དང་། སིག་པ་ཅན་གི་ཚིག་དགེ་འདུན་དབེ་བ་དེའི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཚིག་བརོད་པ་

དག་བྱུང་ནའོ། །མྱུར་བ་ཁོ་ནར་དབར་གནས་པ་དེ་དྲལ་ཏེ་གུད་དུ་འགོ་བར་བའོ། །མཚམས་གཞན་ན་དགེ་

འདུན་དབེ་བའི་ཕིར་རྩོལ་བ་དག་ཡོད་ལ་དེ་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་རང་ལ་ནུས་པའི་མཐུ་ཡོད་པ་ལྟ་ན་

ལུང་ལས་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་དེར་མི་འགོ་བར་མི་བའོ། །མཚམས་གཞན་གི་དགེ་འདུན་གི་དབེན་དེ་ཞི་

བར་བ་བའི་ཕིར་དབར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་སོང་ན་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དུས་ལས་མི་འདའ་བར་མི་

བའོ། །བ་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་དབར་རལ་བའི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

གནས་འདིར་དབར་གནས་པར་བའོ་སྙམ་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་དམ་བཅས་

ན་དེའི་འོག་ཏུ་ཕིས། དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་ཅིང་གནས་པ་དང་། སྔར་དམ་བཅའ་པའི་གནས་སུ་

མི་འབེལ་བར་མི་བའོ། །གནས་འདིར་དབར་གནས་པར་བའོ་ཞེས་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པའི་སྔ་རོལ་

ཏུ་དམ་བཅས་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་ཕིས་གནས་གཞན་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་སྟེ་ལུང་

གཞི་དང་མདོ་འོག་མའི་ཊིཀ་ལས་གསུངས་སོ། ། ཊིཀ་ལས། བར་ཆད་མེད་ན་དེ་ལྟར་མི་བེད་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་

སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་མཚམས་པོ་ཆེ་བཅད་པའམ་ལྕགས་རིས་བསྐོར་བ་གཅིག་གི་ནང་ན་གཙུག་ལག་ཁང་

གཉིས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་གསོ་སྦྱོང་གཅིག་པ་ཉིད་ཀི་གནས་གཉིས་སུ་ནི་དམ་བཅའ་དང་གནས་སུ་མ་

འབེལ་བའི་ཉེས་པ་དེ་འབྱུང་བ་མེད་དོ། །གསོ་སྦྱོང་ཐ་དད་པ་དང་རེད་པ་ཐུན་མོང་བའི་ལས་བའོ་ཞེས་པ་ལྟར་

གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་ཐ་དད་ན་རེད་པ་གཅིག་པ་ཉིད་ལ་ནི་དམ་བཅའ་དང་གནས་སུ་མ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འབེལ་བའི་ཉེས་པ་དེ་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ། །གཞིར་གཏོགས་པ་དབར་གི་གཞིའི། །     ། ། 

༈ དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མས་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བར་མ་ཟད་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་པ་ལྔ་དགེ་

སློང་ཕ་མ་གཉིས་དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་གཉིས་དགེ་སློབ་མ་དང་ལྔ་ཆར་གིས་ཀང་གནས་པར་ཁས་བླང་བར་

བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པ་འགའ་ཡང་མེད་པའི་དགེ་ཚུལ་དག་འབའ་ཞིག་གིས་

དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། ། བསྙེན་པར་རོགས་སུ་ཟིན་ཀང་མི་གནས་པར་འདུག་པའི་

ལོ་མ་ཚང་བ་དགེ་སློང་བསྙེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའམ་དགེ་སློང་མ་བསྙེན་པར་

རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་མ་ལོན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་དག་གིས་ཀང་ངོ༌། །དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་

བར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་འབའ་ཞིག་གིས་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་ཚུལ་འབའ་ཞིག་པ་

དང་ལོ་མ་ཚང་བ་འབའ་ཞིག་པ་དེ་དག་ལ་ཁས་བླང་བ་མི་འཆགས་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་

ཀང་གནས་མེད་པའི་ཕིར་དེ་དག་གིས་གནས་པར་ཁས་བླང་བ་བཀག་གོ །དགེ་ཚུལ་འབའ་ཞིག་པ་དང་ལོ་མ་ཚང་བ་

འབའ་ཞིག་པ་དེ་དག་གིས་དབར་གནས་པ་ཁས་བླང་ན་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་མི་ནོད་པར་ཏེ་མི་བླང་བ་

བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །

གནས་མལ་སྟོབ་པར་བསྐོས་པ་མེད་ཀང་གནས་མལ་མི་ནོད་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་

འདུན་གི་གནས་མལ་སྟོབ་པར་མ་བསྐོས་པར་མ་བསྐོས་པའི་གང་ཟག་གིས་རབ་བྱུང་སུ་ལ་ཡང་གནས་མལ་

བསྟབ་པར་མི་བའོ་འོ་ན་གནས་མལ་ནོད་པ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། བསྐོས་པ་མེད་ན་མདུང་དོར་བས་བསྐོ་འོ་ཞེས་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སྔར་ལུང་གཞིའི་སྐབས་སུ་ལུང་ཞུ་བ་ལས་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཡོད་པ་དང་འཐལ་ཀོལ་བེད་པ་

མེད་པའི་གནས་སུ་དབར་གནས་པ་ཁས་བླང་བར་གསུངས་པ་དེ་གཞུང་གང་གིས་བསྡུས་སྙམ་ན་སྔར་ལུང་གཞིའི་

སྐབས་སུ་འགོད་པ་དང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་མི་སྐྱེད་པ་ཉིད་དང་སེལ་བ་ཉིད་དག་དང་ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དང༌། འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་

ཡོད་པ་དང་། འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་མེད་པ་དག་མ་བསྡུས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །འགོད་པ་དང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཞན་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་མི་སྐྱེད་པ་ཉིད་ཅེས་སོས་པས་ནི་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་མེད་པ་ཉིད་བསྡུས་

སོ། །འགོད་པ་དང༌། གཞན་སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་པ་ཉིད་སེལ་བ་ཉིད་ཅེས་སོས་པ་ནི་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་

ཡོད་པ་ཉིད་བསྡུས་པ་ཡིན་<<ཊིཀ་>>ནོ། །དབར་གནས་པར་ཁས་མ་བླངས་ཀང་དབར་གནས་པར་

དམ་བཅས་པས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་གནས་མི་གཏོང་ན་དབར་གནས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཕི་རོལ་ཏུ་འགོ་

ན་བིན་གིས་བརླབ་དགོས་སོ་གཞན་དུ་ན་དབར་རལ་བར་བརོད་པར་བའོ། །ནམ་མཁའ་ལ་དབར་གནས་

པར་ཁས་བླང་བ་མི་འཆགས་སོ། །གྲུའི་ནང་དུ་དགེ་སློང་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་དབར་གི་

ནང་དུ་ཆུ་ལ་འབམ་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ན་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བ་མི་འཆགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་

དུའང་ཞེ་ན། གྲུ་སྐམ་:ས་ལ་ཕིན་པ་དང་21གྲུ་ཆུ་ལ་གནས་ཀང་སྐམ་ས་ལ་གནས་པའི་ཕུར་པ་ལ་སོགས་

པ་བརྟན་པོ་དང་འབེལ་བ་ནི་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་མི་འཆགས་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །

ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་དབར་གི་ནང་དུ་དགེ་འདུན་བེ་བར་གྱུར་ལ་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་དེའི་ལྟ་བ་ལ་

མངོན་པར་ཞེན་ནས། ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་ཆོས་ཀི་ཕོགས་ནས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་སུ་

སོང་ན་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དེ་འཇིག་གོ །ལུང་དང་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་

ལས་བདག་གནས་པར་ཁས་བླངས་སམ་མ་བླངས་སྙམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཉིད་ལ་ནི་དབར་གནས་པར་ཁས་

བླངས་པ་མི་འཇིག་གོ །དབར་ཟླ་བ་གསུམ་གི་མཐའི་ཞག་དྲུག་ལུས་པ་ལ་ཕིར་རོལ་ཏུ་འགོ་བའི་ཕིར་

བིན་གིས་བརླབ་པ་མི་འཆགས་སོ། །ཧ་ཅང་ཡུན་ཐུང་ངུ་ལུས་པའི་ཕིར་རོ། །མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་

འགོ་བར་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་མཚམས་ཀི་ནང་ནས་འཕགས་པ་ན་དོན་དེ་གཞན་གིས་བསྒྲུབས་ཟིན་ནམ་བསྒྲུབ་མི་

དགོས་པའི་སྐབས་རེད་ཅིང་གནས་དེར་ཕིན་ཀང་བ་བ་མེད་པར་ཤེས་ནས་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་

21 +<<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༢༧༦)>><<ཊིཀ་(ག་༤༢)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>>སྐམ་ལ་ཕིན་པ་

དང། <<རིན་(ཁ་༡༩༤)>>ས་ལ་ཕིན་པ་དང་། ཞེས་པ། ཝཱ་ཎ་(༡༩༧༣)དང་།བློ་གིང་(༢༠༠༣)དང་། མདོ་སད་བཀིས་འཁིལ་ནས་གཞུང་

བཀའ་པོད་ལྔའི་རྩ་བ། བཅས་ཀི་ནང་དུ་མི་འདུག
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཚམས་ཀི་ཕིར་རོལ་ཏུ་སྐྱ་རེངས་འཆར་བ་བེད་པ་དང་། ཊིཀ་ལས་ཞག་བདུན་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་སོང་བ་ལས་

ཞག་གཅིག་གིས་དོན་གྲུབ་ནས་ཞག་གཉིས་སུ་གནས་པ་ལྟ་བུ་དོན་གྲུབ་ནས་ཕིར་མི་འོང་བར་སྐྱ་རེངས་ཤར་གི་བར་

དུ་གནས་པ་དག་ལ་ནི་སྔར་བིན་གིས་རླབས་ཀང་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དེ་འཇིག་གོ །བིན་

གིས་བརླབ་པ་འདི་ལ་ཞག་གངས་ཀི་མཐར་ཐུག་པའི་ཡ་མཐའ་ནི་ཞག་བདུན་ཉིད་དོ། །མ་མཐའ་

ཞག་གཅིག་ཡན་ཆད་ནས་ཡ་མཐའ་ཞག་བདུན་མན་ཆད་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བའོ། །ཐམས་ཅད་མཐའ་དེ་ཉིད་

ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་མ་ཐོབ་པའི་ཞག་གངས་ཀི་ཡ་མཐའ་ཞག་བདུན་པོ་དེ་ཡིན་

ནོ། །གནང་བ་མ་ཐོབ་པ་ལས་གཞན་གནང་བ་ཐོབ་པའི ་ཞག་གངས་གི་ཡ་མཐའ་ནི ་ཞག་བཞི་

བཅུའོ། །ཞག་བཞི་བཅུ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ལ་དེ་བས་ཉུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ཡང་འཆགས་

སོ། །ཞག་བཞི་བཅུ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་གནང་བ་དེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་ནོ། །ཞག་བཞི་བཅུའི་

གནང་བ་ཐོབ་ཟིན་ནས་སྔགས་ཀིས་ཞག་བཞི་བཅུ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །ཞག་བཞི་བཅུ་པོ་དེ་ལས་

ལྷག་པར་དབར་གནས་པའི་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་གནས་པར་མི་བའོ། །དབར་བིན་གིས་བརླབ་པ་

དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་པ་ལྔ་པོ་དག་གི་ཡང་ཡིན་ནོ། །སེ་པ་ལྔ་པོས་དབར་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་ནི་

གནས་གང་དུ་དབར་གནས་པའི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་འཆགས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་ནི་མི་འཆགས་སོ། །དགེ་

སློང་དང་དགེ་ཚུལ་གིས་དགེ་སློང་གི་མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་

དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ཀིས་ནི་དགེ་སློང་མའི་མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །

དབར་བིན་གིས་བརླབ་སྟེ་འགོ་བའི་ཆེད་དུ་བ་བ་ནི་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་ལྟ་བ་དང་། དབལ་

བའི་ཕིར་དང་། ཉེ་དུའི་བ་བ་ཆོས་དང་མི་འགལ་བ་རྣམས་དང༌། བདག་ཉིད་ཀི་ལུང་ལ་ནེམ་ནུར་

ཟ་བའི་ཆོས་ཐོས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། བསོམ་བྱུང་གི་རྟོགས་པ་ལ་ནེམ་ནུར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བསལ་

བའི་ཕིར་དབར་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་བ་བ་ནི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་དོན་

དུ་བིན་གིས་བརླབ་ཅེས་སྔར་སོས་པ་དེས་མ་བསྡུས་པ་ཉིད་དུ་དོགས་པར་མི་བ་སྟེ་བསྡུས་པ་ཉིད་དུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཤེས་པར་བའོ། །དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ཉིད་ལ་དབར་གནས་པའི་དགེ་སློང་སང་བར་

འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་དབར་གི་ནང་དུ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤོད་སང་བར་མི་བ་སྟེ་གནས་ནས་

དབྱུང་བར་མི་བ་བ་ཉིད་དེ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ནན་ཏུར་གཞན་ཡང་མི་བ་སྟེ་ནན་ཏུར་ཙམ་དུ་མཚུངས་པའི་

ཕིར་དང་ཉེས་པ་གེང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་ནན་ཏུར་བེད་པ་ཡིན་པ་ལ་དབར་གི་ནང་དུ་ཉེས་པ་གེང་བ་བཀག་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ཡང་ལུང་གཞི་ལས། དགེ་སློང་སུས་ཀང་དབར་གི་ནང་ལོགས་སུ་དགེ་སློང་ལ་གེང་བར་མི་བ་དྲན་པར་མི་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ནན་ཏུར་གཞན་ཡང་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆད་པ་ཕེའུ་

ཡང་མི་བ། ཞེས་བཤད་དོ། །ཕས་ཕམ་པ་ནི་སྐྲད་དོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །དབར་གི་ནང་དུ་ཡང་ཚུལ་

ཁིམས་འཆལ་ན་ནི་བསྐྲད་པར་བའོ། །དམ་བཅས་ན་དབར་གནས་པ་དང་གནས་སུ་མི་འབེལ་བར་མི་བའོ་ཞེས་

སོས་པ་དེ་ནི་དཔེ་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཆོས་ལྡན་གི་དམ་བཅས་པ་གཞན་དག་ལའང་རྐེན་འཛོམ་བཞིན་དུ་མི་

སྒྲུབ་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་ལུང་ནི་དམ་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་མི་བགིད་པ་ལས་ཉེས་བས་སུ་

གསུངས་ན་དམ་བཅས་པ་དུ་མཆིས། ཉེ་བར་འཁོར་ལྔ་སྟེ། དབར་གནས་འདིར་གནས་པར་ཁས་བླང་ངོ་སྙམ་དུ་དམ་

བཅའ་བ་དང་། ལྷུང་བཟེད་དམ་བཅའ་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བས་པ་ལས་མ་བིན་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཆོས་

གོས་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ཆོས་གོས་གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་དམ་བཅའ་བའམ་བདག་ཉིད་ཆོས་གོས་གསུམ་པའི་ཡི་དམ་

ཉིད་དམ་བཅའ་བ་དང༌། བསོད་སྙོམས་གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་དམ་བཅའ་བའམ་བདག་ཉིད་བསོད་སྙོམས་པའི་ཡི་དམ་

དམ་བཅའ་བ་དང༌། ནད་པའི་སན་གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་དམ་བཅའ་བའམ་བདག་ཉིད་སན་བཀུས་ཏེ་བོར་བའི་ཡི་དམ་

ཉིད་དམ་བཅའ་བའམ་ཞེས་སོ། །ཊིཀ་ལས། རྣམ་པ་དེ་དག་དམ་བཅའ་བ་ལས། ཁ་འོག་ཏུ་ལུས་འཁྲུས་བར་མི་བེད་ན་

ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་རྣམས་ཀང་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་ཆོས་ལྡན་གི་དམ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ་

ཞེས་རིགས་སོ། །གེང་གཞི་ལ་སོགས་པར་གཏོགས་པའི་དབར་གི་གཞིའོ། །དབར་གི་

གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༼དགག་དབེའི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ ངག་གི་ཉེས་པ་ཚར་བཅད་པ་ལྟ་བུའི་རྐེན་ལ་མ་ལྟོས་པ་དགེ་སློང་གིས་མི་སྨ་བའི་ཡིད་དམ་

བཅའ་བར་མི་བའོ། །མི་སྨ་བ་ནི་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལུང་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་ཊིཀ་

ལས་སོ། །མི་སྨ་བའི་ཡི་དམ་འདིས་སིག་པ་དག་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་བ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་བོ་སྙམ་པའི་བློས་མི་སྨ་བའི་ཡི་དམ་འཆའ་བ་ན་དགེ་འདུན་འབེད་པའི་ཆར་གཏོགས་

པའི་ཉེས་པ་སོམ་པོ་འོ། །གཞན་དུ་ཉེས་བས་སོ། །དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པས་དགེ་འདུན་

ལ་བདག་ལ་ཉེས་པ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་། དོགས་པ་སྟེ་གནས་གསུམ་པོ་གང་ལགས་པ་དེ་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་དག་གིས་སོས་ཤིག་བདག་གིས་ཀང་དེ ་བཞིན་དུ་སྐབས་འབེད་དོ ་ཞེས་དགག་དབེ་

བའོ། །དབར་རལ་བས་ཀང་དགག་དབེ་བ་དགོས་སོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད། དུས་གང་གི་ཚེ་

དགག་དབེ་བ་ཞེ་ན། དབར་གནས་པ་ཟླ་བ་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀི་ཐ་མ་སྟོན་ཟླ་འབིང་པོའི་ཉའམ་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་

ཉའི་ཉི་མ་ལའོ། །ཉི་མ་ལ་ཞེས་པ་ནི་ཉིན་མཚན་ཡིན་གི་ཉིན་མོ་ཁོ་ན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དགག་དབེ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་

ག་ནི་ནུབ་མོ་བ་བ་ཡིན་པར་གཞུང་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དགེ་འདུན་དགག་དབེ་མཛད་པར་འགྱུར་བ་

དེ་སྤོད་ཡུལ་གོང་དང་གོང་ཁེར་ལ་སོགས་པ་དག་དུ་བརོད་པར་བའོ། །སྦྲན་པར་བ་སྟེ་སྤོད་ཡུལ་ན་

གནས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསོད་ནམས་སེལ་བའི་ཕིར་རོ། །དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་

གང་ཚུན་ཆད་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བི་དོར་བེད་པ་ཞག་བཅུའམ་ཟླ་བ་ཕེད་ལ་སོགས་པ་ནས་

སོ། །སྤོད་ཡུལ་དུ་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་པ་སྟེ་དབར་གི་ལས་ཞག་བཅུའམ་ཟླ་བ་ཕེད་ཀིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་

ན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བི་དོར་བའོ་ཁ་ཅིག་ལས་ནི་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ན་ཞེའོ་ཞེས་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་འདིར་

དགག་དབེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀི་སྔ་རོལ་ཞག་བཅུའམ་ཟླ་བ་ཕེད་དམ་ཞག་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ན་སྤོད་ཡུལ་དུ་

བརོད་པར་བའོ་ཞེས་སོ། །ཇི་སྐད་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། ད་ཕིན་ཆད་ཞག་བཅུའམ་ཟླ་བ་ཕེད་གཉིས་ལ་སོགས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་འདི་ཙམ་ན་དགེ་འདུན་དགག་དབེ་མཛད་པར་འགྱུར་བ་ཁིམ་པ་ཁེད་ཅག་ལ་བརོད་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །དགག་དབེའི་སྔ་རོལ་ཞག་བཅུའམ་ཟླ་བ་ཕེད་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚུན་ཆད་ནས། གཙུག་

ལག་ཁང་བླ་རེ་ལ་སོགས་པས་རྒྱན་པར་བའོ། །ཞག་བཅུའམ་ཟླ་བ་ཕེད་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚུན་ཆད་ནས་

ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དག་བརྩིག་གོ །དེ་ཚུན་ཆད་ནས་གཙང་ཁང་ཕྱུར་བུ་དག་ཀང་རི་མོ་

བིའོ། །དེ་ཚུན་ཆད་ནས་མཆོད་རྟེན་དག་རལ་<<ཊི་>>གྲུམས་ལ་སོགས་པ་གསོ་བ་དང་དཀར་པོར་

བ་བ་<<ཊི་>>དང་བི་བད་རྡུལ་ལ་སོགས་པ་སྤྲུགས་པ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་རིང་པ་བསལ་བ་ལ་སོགས་པ་

བའོ། །ཚེས་བཅུ་བཞི་ནས་སེང་གེའི་ཁི་རྒྱན་པར་བའོ། །ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་དོ་མོད་མཚན་ཐོག་

ཐག་ཆོས་བཤད་པ་དང་མཉན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གིས། དེར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁིམ་པ་ཁེད་

ཅག་དག་གིས་འདུ་ཞིང་ཚོགས་པ་སྦྱིན་པར་བའོ། །ཞེས་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་མོ་སྤོད་ཡུལ་གོང་

ཡུལ་དུ་བརོད་དེ་སྐད་སྦྲན་ནས་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ནུབ་མོ་ཐམས་ཅད་འཚོགས་པ་ན་མདོ་སེ་དང་། འདུལ་

བ་དང༌། མ་མོ་འཛིན་པ་ཆོས་འཆད་པ་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དེ་དག་

གིས། ཚེས་བཅུ་བཞིའི་མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་ཁ་<<ཊི་>>ཏོན་གདོན་པས་ཆོས་མཉན་པ་

སྦྱིན་པར་བའོ། །ཚེས་བཅུ་བཞི་ལས་གཞན་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ནུབ་མོ་<<ཊི་>>ལ་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་

དང་མ་མོ་འཛིན་པ་ནི་དེ་དག་གིས་དགག་དབེའི་ལས་ལ་མ་བབ་ཀི་མདུན་རོལ་ཚུན་ཆད་

དུ། ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པས་<<གཞི་འགེལ་>>ལས་ཀི་

མཇུག་དང་དགག་དབེའི་ལས་ཀི་མཇུག་དང་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་མི་ཕད་པ་དེ་ཙམ་ཚུན་ཆད་ཀི་མཚན་འདའ་བར་

བའོ། །དགག་དབེ་ལས་དང་པོ་རྩོམ་པ་ཚུད་ཆད་དུ་ནི་ཆོས་བཤད་པར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་མདོ་འོག་མའི་སྐབས་

ནས་བཤད་དོ། །དགག་དབེའི་ལས་དེ་གང་གི་ཚེ་བ་ཞེ་ན། དགག་དབེའི་ལས་ནི་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་

འཆར་བའི་མདུན་དུ་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ཟིན་པར་བའོ། །ལས་ཀི་དང་པོ་ཁོ་ནར་དགེ་སློང་

དགག་དབེ་བེད་པ་པོ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བར་བའོ། །དགེ་འདུན་མང་བའི་ཕིར་དགག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དབེ་བེད་པ་པོ་གཅིག་གིས་མི་ནུས་ན་དགག་དབེ་བེད་པ་པོའི་དགེ་སློང་དུ་མ་བསྐོ་བར་བའོ། །ཊིཀ་

ལས། དགག་དབེ་བེད་པ་དུ་མ་ཡང་ཆོ་ག་ཅིག་ཅར་དུས་གཅིག་ཏུ་བསྐོར་རུང་བའོ། །ཞེས་ཏེ་གསུམ་མན་ཆད་ཆོ་ག་

གཅིག་གིས་སོ། །བཞི་ལ་སོགས་པ་བསྐོ་ན་ནི་ཆོ་ག་ཐ་དད་ཀིས་སོ། །དེ་བསྐོས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་དགག་དབེ་བ་

བའི་ཕིར་སུས་གསོལ་བ་བ་ཞེས་ན། དགག་དབེ་བེད་པ་པོར་བསྐོས་པ་དེ་ལས་གཞན་<<ཊི་>>ཞིག་

གིས་དགེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བའོ། །དགག་དབེ་བ་བ་འདི་ལ་གལ་ཚར་

གཅིག་ལ་དགག་དབེ་བེད་པ་པོ་དུ་མ་དག་གིས་གལ་གི་སྟོད་སད་དུ་བཅད་པ་ཆ་ལས་དགག་དབེ་བར་རུང་

ངོ༌། །རྩྭ་བིམ་པ་འདི་ལ་ཡང་གལ་གི་ཆ་སྟོད་སད་དུ་བཅད་པ་ལས་བིམ་པར་རུང་སྟེ་ལུང་གཞི་ལས་བཤད་དེ་

གསུང༌། དགག་དབེ་བེད་པ་པོར་བསྐོས་པ་དེས་དང་པོར་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་རྩྭ་:དུར་བ་22ཁེད་པར་

བིམ་པར་བའོ། །འི་བིམ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་ནི་སྔ་ནས་རྩྭ་དུར་བ་སྟ་གོན་བ་བ་ཡང་དེ་ཉིད་ཀི་ལས་ཡིན་

<<ཊིཀ་>>ནོ། །གཞི་ཊིཀ་ལས། ཀུ་ཤ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྩྭའི་རྣམ་པ་རྣན་པོ་:སྟེ་རྩྭ་དར་བ་23ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་

གོ །ཞེས་བཤད་ཅིང་། དེ་ཉིད་ལས། རྩྭ་ཀུ་ཤ་སྟ་གོན་བ་ཞིང་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁེད་པར་བིམ། ཞེས་

སོ། །ལུང་གཞི་དང་འགེལ་ཆུང་ལས། འཇག་མ་བིམ། ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་རེ་རེའི་དགག་དབེ་བས་ཟིན་གི་

བར་དུ་དགག་དབེ་བེད་པ་པོའི་དགེ་སློང་དེས་དགེ་སློང་རེ་རེའི་མདུན་དུ་འདུག་པར་བའོ། །དེང་

སང་ནི་དགེ་སློང་གསུམ་གསུམ་གི་མདུན་དུ་འདུག་པར་བེད་དེ་ཚེགས་ཆུང་བར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །དགག་དབེ་བེད་པ་

པོ་མདུན་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་དགེ་སློང་རེ་རེས་ཀང་དགག་དབེ་གོ་བར་བ་བ་ནི་སྔགས་ལན་གསུམ་

མོ། །བརོད་པར་བའོ། །ལན་གསུམ་འདས་པ་དེ་ཙམ་གིས་གཞང་འབྲུམུ་དང་རླུང་ལ་སོགས་པ་ནད་པ་ངལ་

བ་དང༌། ཆར་པ་དང་རླུང་ལ་སོགས་པས་གནས་མལ་ཕན་ཕུན་དུ་འགྱུར་བ་གནས་ཁང་དང་མལ་ཆ་

22  དུར་བ། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>དར་བ། <<རྩ་བཞི་>><<མཚོ་(༨༨༧)>><<རིན་(ཁ་༡༩༧)>>དཱུར་བ། <<རང་(ཁ་༢༨༣)>>

23  སྟེ་རྩྭ་དར་བ། <<གཞི་འགེལ་>>དེ་རྩྭ་བར་ཚུང་། <<མ་>>དེ་རྩྭ་དང་ཅུང་། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>རྩྭ་ངར་ཆུང་། <<སེར་

>>སྟེ་རྩྭ་དར་བ། <<མཚོ་(༨༨༨)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་སྟན་ལ་སོགས་པ་ཆུད་ཟ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཆོས་སྙན་ལས་སྨ་བ་ལསོགས་པས་གཡེངས་ཏེ་དགག་དབེའི་

དུས་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་འཆར་ཀ་ལས་ཡོལ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། རྒྱལ་པོ་དང་མེ་དང་ཆོམ་རྐུན་དང་ཆུ་ལ་

སོགས་པས་གནོད་པ་སོག་གི་བར་ཆད་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ན་གཉིས་སོ། །བཟླས་པར་བའོ། །ལན་

གཉིས་བཟླས་པ་དེ་ཙམ་གིས་ནད་པ་ངལ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ན་ཡང་དགག་དབེའི་སྔགས་ལན་ཅིག་

གོ །བཟླས་པར་བའོ། །དགག་དབེ་བེད་པ་པོ་དེས་གང་གི་ཚེ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གི་གལ་གི་དགག་དབེ་རོགས་

ན་དགག་དབེ་བེད་པ་པོ་གཞན་ཞིག་ལ་རང་གིས་དགག་དབེ་བའོ། །དགག་དབེ་བེད་པ་པོར་བསྐོས་པ་གཅིག་

ལས་མེད་ན་བསྐོས་པ་དེའི་དགག་དབེ་སུའི་མདུན་དུ་བ་ཞེ་ན། དགག་དབེ་བེད་པ་པོ་གཞན་མེད་ན་ནི་དགག་དབེ་

བེད་པ་པོར་བསྐོས་པ་དེས་གཞན་བེད་པ་པོར་མ་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་གཅིག་ལའོ། །རང་གིས་དགག་དབེ་གོ་

བར་བ་སྟེ་གལ་ན་འཁོད་པའི་དགེ་སློང་གཞན་གི་མདུན་དུ་དགག་དབེ་བེད་པ་པོ་རང་གིས་དགག་དབེ་བའོ། །དགེ་

སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་དགག་དབེ་བས་ཟིན་པའི་རེས་ལ་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དགག་དབེ་

བས་པ་དེ་ཉིད་དགག་དབེ་བེད་པ་པོ་དེས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་གོ་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་གོ་བར་

བས་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་སློང་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདི་སྐད་ཅེས་ལེགས་པར་དགག་དབེ་མཛད་

དོ། །ནི་མཛེས་ཤིང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་<<ཊི་>>རོ། །ཤིན་ཏུ་དགག་དབེ་མཛད་དོ། །ནི་འདི་ལ་

བདག་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ་ཞེས་དགག་དབེ་བེད་པ་པོའི་ཚིག་དེ་དང་མཐུན་པར་བེད་པ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ཤིན་

ཏུ་དགག་དབེ་མཛད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབས་མ་ཐག་ཏུ་དགག་དབེ་བེད་པ་པོ་དེས་རང་གིས་རས་གང་ཡང་རུང་

ཆུང་ངུ་ཡང་རུང་བ་ཐ་ན་ཁབ་ཀི་མཐའ་ཡན་ཆད་<<ཊི་>>ཙམ་གིས་ཀང་དགེ་འདུན་ལ་རས་

ཀི་དགག་དབེ་ནི་སྦྱིན་བར་བ་བའི་རས་ལ་དགེ་འདུན་སྤན་དྲངས་པའོ། །བརྩམ་པར་བ་སྟེ། ཇི་ལྟར་

བརྩམ་ཞེ་ན། དགག་དབེ་བེད་པ་པོ་དེས་ཁབ་ལ་སོགས་པ་རས་དེ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་དགེ་འདུན་ལ་ཚིག་

གིས་སོ། །རས་ཀི་དགག་དབེ་བརྩམ་པར་བའོ། །

དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ་ཁབ་ལ་སོགས་པ་རས་འདི་ལྟ་བུས་ཀང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དབར་གནས་པའི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་དགག་དབེ་བགིད་རུང་ངོ་ཞེས་

སོ། །རས་ཀི་དགག་དབེ་བའོ། །རས་ཀི་དགག་བས་པ་དེའི་འོག་ཏུ་དགག་དབེ་བེད་པ་པོ་དེས་དགེ་ཚུལ་

རྣམས་ལ་དགག་དབེ་བའོ། །དགེ་ཚུལ་གི་དགག་དབེ་བས་པ་དེའི་འོག་ཏུ་དགག་དབེ་བེད་པ་པོ་དེས་

དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ལ་དགག་དབེ་བའོ། །དགེ་སློང་དབར་གི་ནང་དུ་ཞག་

བདུན་ལ་སོགས་པ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་གནས་གཞན་དུ་སོང་བས་གནས་གཞན་དེར་དབར་སྔ་མ་

ཁས་བླངས་པའམ་ཚེས་གངས་ནོར་བའམ་འཐབ་ཀོལ་ཅན་འོངས་པའི་རྐེན་གིས་སྔར་དགག་དབེ་བེད་པ་ན་

གནས་གཞན་དེར་དགེ་སློང་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དེས་གཉུག་མར་གནས་པ་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་དགག་དབེ་

བས་ན་དགག་དབེ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གང་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དེ་ཉིད་དུ་དགག་

དབེ་ངེས་པར་འཆགས་ཀི་གཞན་དུ་ནི་མི་འཆགས་སོ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགག་དབེ་

བེད་པ་པོ་བུད་མེད་དགེ་སློང་མ་ལ་ནི་དགེ་སློང་ཕའམ་དགེ་སློང་མ་ལ་སོགས་པས་དགག་དབེ་བས་ན་དགག་

དབེ་བས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །བུད་མེད་ཀི་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་སྐྱེས་པས་དགག་དབེ་བས་ཏེ་དགག་དབེ་བེད་པ་

པོ་ཉིད་ནི་སྐྱེས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགག་དབེ་བེད་པ་པོར་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་དེ་དགེ་

སློང་མར་མཚན་གྱུར་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །དགེ་སློང་ཕའམ་དགེ་སློང་མ་ལ་སོགས་པས་དགག་དབེ་བས་ན་དགག་

དབེ་བས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པས་དབར་གནས་པར་མི་ནུས་པ་

ཉིད་ཡིན་ན་རང་གི་མིག་སྔའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་མདུན་ན་གནས་པ་དེ་ལ་དགེ་སློང་

འགོ་བར་རྩོལ་བ་དེས་ཚོགས་ཀི་དགག་དབེ་བགིད་དེ་ཞེས་གོ་བར་བས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་

གང་དག་དང་ཕད་པ་ལ་སོགས་པའི་དགག་དབེ་བ་བས་གོ་བར་བ་བའམ་ཕན་ཚུན་གོ་བར་བ་བས་དགག་དབེ་གོ་བར་

བས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ་ཞེས་ཊིཀའོ་འདི་ལ་ཚེས་གངས་ནི་ངེས་པ་མེད་དོ། །དགག་དབེའི་དུས་ལ་མ་བབ་པར་དབར་

གི་ནང་དུ་མི་འགོར་མི་རུང་བའི་བ་བས་དགེ་སློང་གནས་གཞན་དུ་འགོ་དགོས་ན་ཚེས་བཅོ་ལྔའམ་བཅུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཞི་ལ་དགག་དབེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བའོ། །དགེ་སློང་མི་འགོར་མི་རུང་བའི་བ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་རང་དགར་འགོ་བ་

མ་ཡིན་པའི་དགེ་སློང་དེས་དབར་གི་ནང་དུ་དགག་དབེ་བེད་པ་ལ་མི་རིགས་པ་ནི་མེད་པའོ། །བདག་ལ་ལྟུང་བ་གཞན་

གིས་གེངས་ཤིག་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སེས་ནི་མ་གེངས་ཤིག་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལྟུང་བའི་སེ་ཚན་གི་གཞིའམ་བདག་

ལ་ལྟུང་བ་གཞན་གིས་གེངས་ཤིག་བུད་མེད་ལྟ་བུ་གང་ཟག་འདི་ལས་བྱུང་བའི་ལྟུང་བས་ནི་མ་གེངས་ཤིག་ཅེས་གང་

ཟག་གམ་གཞི་དང་གང་ཟག་གཉིག་བཞག་ནས་ཀང་དགག་དབེ་བར་རུང་ངོ༌། །གཞི་བཞག་པ་དང་

གང་ཟག་བཞག་པ་དང་གཉིག་བཞག་སྟེ་དགག་དབེ་བེད་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་དགེ་འདུན་གིས་ནོད་ཅིང་ཁས་

བླངས་པར་བའོ། །ལྟུང་བ་གཞན་གིས་ནི་གེངས་ཤིག་ཕམ་པའི་ལྟུང་བས་ནི་མ་གེངས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ན་ཕམ་པས་

ཉམས་ན་ལྟུང་བ་གཞན་གེངས་ཀང་དོན་མེད་པས་ན་གཞི་གཞག་པར་བ་བ་མཐའ་མ་གཏོགས་པ་དགེ་

འདུན་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པ་སེ་ཚན་གང་ཡང་རུང་བ་འཇོག་ཅིང་དགག་དབེ་བེད་པ་ཉིད་ན་དགེ་འདུན་རྣམས་དང་

དགག་དབེ་བེད་པ་པོའི་དགེ་སློང་གིས་ཁས་བླང་བར་བའོ། །དང་པོ་གཞི་རྐང་པ་འཇོག་པ་དེ་འདི་སྐད་ཅེས་

བརོད་པར་བ་སྟེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བོས་པའི་ཚིག་གོ་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཀིས་ཅི་ནས་ཀང་གཞི་འཇོག་པར་བེད་ཅིང་གང་ཟག་འཇོག་པར་མི་

བེད་པ་དེའི་དོན་དུ་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཤིང་འདུག་པ་མ་ཡིན་གི། འདི་ལྟར་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་ནི་གསོ་

སྦྱོང་གསུངས་ལ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་གི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་

ནི་དགག་དབེ་གསུངས་པས། གལ་ཏེ་བདག་ལ་ཕམ་པའི་ལྟུང་བ་མེད་པར་སེམས་ཤིང་གཞི་དང་གང་

ཟག་བཞག་པ་མེད་པས་དགག་དབེ་བེད་པར་འདོོོད་ན་བཞག་པ་མེད་པ་ཁོ་ནར་དགག་དབེ་གིས་ཤིག་

ཅེས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པས་གཞི་འཇོག་པར་བེད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་དགོས་པ་མེད་ཀི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་

རྣམ་པར་དག་པ་དགོས་སོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་<<ཊིཀ་>>གོ །གཉིས་པ་གང་ཟག་རྐང་པ་འཇོག་པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་

ཅེས་བརོད་པར་བ་སྟེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་ཚེ་དང་ལྡན་པས་ཅི་ནས་ཀང་གང་ཟག་འཇོག་པར་བེད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཅིང་གཞི་འཇོག་པར་མི་བེད་པ་དེའི་དོན་དུ་འདུས་ཤིང་འདུག་པ་མ་ཡིན་གི་འདི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བརོད་པ་དང༌། གསུམ་པ་གཞི་དང་གང་ཟག་གཉིས་ཀ་འཇོག་པ་དེ་ལ་

འདི་སྐད་ཅེས་བརོད་པར་བ་སྟེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཅི་ནས་ཀང་གཞི་ཡང་འཇོག་པར་

བེད་ཅིང་གང་ཟག་ཀང་འཇོག་པར་བེད་པ་དེའི་དོན་དུ་འདུས་ཤིང་འདུག་པ་མ་ཡིན་གིས་འདི་ལྟར་

བཅོམ་འདས་ཀིས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བརོད་པའིའོ། །གཞི་བཞག་པའམ་གང་ཟག་བཞག་པའམ་

གཉིས་ཀ་བཞག་ནས་དགག་དབེ་བེད་པ་དེ་དགེ་འདུན་རྣམས་དང་དགག་དབེ་བེད་པ་པོའི་དགེ་སློང་གིས་ཁས་

བླངས་ཏེ་དགག་དབེ་བས་ཟིན་པ་ཉིད་ན་ཕིས་གང་ཟག་དེ་བསྙོན་པར་བེད་དེ་གཞི་བཞག་པའམ་གང་ཟག་

བཞག་སྟེ་དགག་དབེ་བས་ཟིན་པ་ཉིད་ན་བདག་གིས་ནི་བཞག་པ་ཉིད་གཏན་ནས་མ་བས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཞག་

གོ་ཞེས་བཞག་པ་སྤི་ལ་བསྙོན་པའམ། དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སེ་ཚན་བཞག་སྟེ་དགག་དབེ་བས་ཟིན་པ་ཉིད་ན་

བདག་གིས་ནི་ལྷག་མའི་སེ་ཚན་མ་བཞག་གི་ལྟུང་བེད་ཀི་སེ་ཚན་བཞག་གོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་བེ་བག་བཞག་པ་

ལ་བསྙོན་པས་ནི་སྔར་དགེ་འདུན་རྣམས་དང་དགག་དབེ་བེད་པ་པོའི་དགེ་སློང་གིས་དེའི་དགག་དབེ་ཁས་

བླངས་པ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཏེ་དེ་ལ་དགག་དབེ་བས་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཡང་གཟོད་དགག་

དབེ་བ་མི་དགོས་<<ཊིཀ་>>སོ། །བསྙོན་པ་དེ་ལ་བཞག་པ་སྔ་མ་སྟེ་བཞག་པ་སྤིའམ་བཞག་པ་ཕི་མ་

འདིའི་རྣམ་པ་སྟེ་བཞག་པ་བེ་བག་དེ་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་བཞག་པ་སྤི་ལ་

བསྙོན་པའམ་བཞག་པ་བེ་བག་ལ་བསྙོན་པའི་ཚིག་སྨ་ན་རྫུན་དུ་སྨ་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྐྱེད་པ་ཉིད་དོ། །གལ་

ཏེ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དག་གིས་རང་གི་གནས་དེར་དགག་དབེ་བེད་པའི་དུས་སུ་གཞན་

གནས་གཞན་ནས་དགེ་སློང་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་དག་འོང་ཞིང་དགག་དབེའི་ཚེ་འཐབ་ཀོལ་བེད་དུ་འོང་

བར་ཐོས་པར་གྱུར་ན་གལ་ཏེ་དབར་ཁས་བླངས་ནས་གསོ་སྦྱོང་ལན་གཉིས་ཐལ་བར་གྱུར་ནས་

སམ་གསོ་སྦྱོང་གསུམ་ཐལ་བར་གྱུར་ན་དགག་དབེའི་དུས་ལ་མ་བབ་ཀང་རུང་སྟེ་འཐལ་ཀོལ་བ་དེ་གནས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དེར་མ་འོངས་པ་ཉིད་ན་ཟླ་བ་ཉ་ཤི་གཅིག་གི་དུས་དང་སྦྱར་ཏེ་དགག་དབེ་བའོ། །གསོ་སྦྱོང་གཉིས་ཐལ་ནས་

སམ་གསོ་སྦྱོང་གསུམ་ཐལ་ནས་ཉ་ཤི་གཅིག་གི་དུས་སུ་སྦྱར་ཏེ་དགག་དབེ་བས་ན་ནི་དབར་ཟླ་བ་གསུམ་གི་ཕེད་

གནས་པ་དང་སུམ་ཉིས་གནས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་རྐེན་དབང་གིས་ཡུན་དེ་ཙམ་ཞིག་གནས་ན་དབར་གནས་པའི་ཡོན་

ཏན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དོན་དེ་ལྟར་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །དེའི་འཐད་བསྒྲུབ་ནི་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། ཐམས་

ཅད་ལ་ཡང་ཕེད་བས་པ་ནི་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་པའི་གགས་པ་ཡིན་ལ་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ནི་བས་པ་

ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཕགས་པའི་གགས་པ་ཡིན་པས། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་ཚེ་གནས་དེའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་

དགག་དབེ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་མ་གྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་འཐོབ་ཀོལ་བེད་པ་དེ་ལྟར་ལྷགས་ན་མཚམས་ཆེན་པོ་

དཀོལ་ལ་དཀིལ་འཁོར་བ་ལྔའམ། དྲུག་ཏུ་བློ་མཐུན་པར་བ་ཞིང་དགག་དབེ་སོ་སོར་བའོ། །ཞེས་

ཊིཀའོ། །འོན་ཏེ་དཀིལ་འཁོར་ལྔའམ་དྲུག་ཏུ་བློ་མཐུན་པར་བས་ཟིན་ཀང་དགག་དབེ་མ་བས་པའི་སྐབས་དེར་འཐབ་

ཀོལ་བ་དག་འོང་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་དགག་དབེ་མ་བས་པའི་སྐབས་དེར་འཐལ་ཀོལ་བ་དག་འདི་ནི་དེ་དག་

ལ་ངག་གིས་བཤེས་པའི་ཚིག་གིས་བསུ་ནས་རྫུན་གནང་ངམ་ཅི་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་དེའི་ལྷུང་

བཟེད་དང་ཆོས་གོས་བླང་བ་དང༌། གནས་ཁང་བསྐོ་བ་དང་ཁམས་བསྐོ་བ་དང་ཁང་པ་

བརྩེགས་པ་བསྐོ་བ་དང་ཁྲུས་ཆབ་བསྟབ་པ་དང་སྣུམ་བག་གི་རེད་པ་བསྟབ་པ་དང་ཆོས་

མཉན་པ་སྦྱིན་པ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་ལ་སོགས་པའི་:གཅམ་གསག་24མགུ་བར་འགྱུར་བ་དག་

བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ཀང་བདག་ཉིད་དང་མཐུན་པ་ཉིད་ཀི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ན་སྔར་དཀིལ་འཁོར་བ་

ལྔའམ་དྲུག་ཏུ་བློ་མཐུན་བས་པའི་དཀིལ་འཁོར་བ་དག་ཏུ་འཐབ་ཀོོལ་བ་དེས་མ་ཚོར་བར་གསོ་སྦྱོང་

བའོ། །འཐབ་མོ་པ་ལས་དད་པ་བླངས་ཏེ་གསོ་སྦྱོང་བའོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་ཀང་འཐབ་མོ་པ་ལས་འདུན་

པ་བླང་བར་མི་རིགས་སོ། །དེའི་ཚེ་གསོ་སྦྱོང་བེད་པ་དེ་འཐབ་ཀོལ་བ་དེས་ཚོར་ཏེ་འོ་ན་དེང་ཁོད་ཀི་དགག་

24  གཅམ་གསག  <<ཊིཀ་(ག་༧༡)>>གཅིམ་བསག <<མ་>>གཅེས་བསག <<ས་>><<གུ་>>གཅམ་བསག  <<སེར་>>  གཅན་

བསག <<ཞང་>>      
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དབེ་མ་ཡིན་ནམ་ཅིའི་ཕིར་གསོ་སྦྱོང་བེད་ཞེས་ཟེར་བ་དག་ལ། དེ་དག་ལ་གཉུག་མར་གནས་པ་དག་

གིས་འདི་སྐད་ཅེས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དགག་དབེ་དུས་ཡིན་མིན་མ་དཔོད་པར་སོད་ཅིག་ཁེད་ཅག་

གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་ཡིན་གིས་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེའི་དུས་དཔོད་པའི་དོན་འདི་ནི་གཉུག་

མར་གནས་པ་དག་གིས་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལན་གདབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་དབར་ཟླ་བ་གསུམ་

རོགས་པའི་མཐར་དགག་དབེའི་དུས་སུ་གསོ་སྦྱོང་བས་པའི་རེས་ལ་འཐབ་ཀོལ་བ་དེ་དག་གནས་དེ་ནས་ཕིར་དོང་

སྟེ་གནས་དེ་ནས་གཞན་དུ་སོང་བ་དག་ན་གསོ་སྦྱོང་གི་དུས་སུ་དགག་དབེ་བ་བའོ། །སྟེ་དགག་དབེའི་

ལས་འདི་ནི་གསོ་སྦྱོང་དང་རིགས་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགག་དབེའི་གཞིའོ། ། 

༈ ནང་འགས་པ་དང་བཅས་པས་ཕན་ཚུན་བཟོད་པ་གསོལ་བ་མ་བས་པར་དགག་

དབེ་མི་བའོ། །འཁོན་ཡོད་པ་བཤགས་པ་མ་བས་པར་ཚུལ་ནས་མི་དབྱུང་ངོ༌། །ད་སྟེ་ཞག་བཅུའམ་ཟླ་བ་

ཕེད་ཀིས་དགག་དབེ་དེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་ན་བཟོད་པར་གསོལ་བ་དེའི་དུས་ཡིན་

ནོ། །ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་ནི་ཞག་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ན་ཞེས་སོ། །དགག་དབེའི་དོན་དུ་འདུས་པ་ལ་

སོགས་པ་མི་མང་པོ་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བཟོད་པ་གསོལ་བ་དེའི་དུས་མ་ཡིན་ནོ། །དེར་སེམས་གཏོད་

པར་མི་ནུས་ལ་བཟོད་པར་བེད་པའི་སེམས་ཀང་སྐྱེངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་

ནི་འདུས་པའི་ཕིར་ཡང་སྤིའི་བཟོད་པ་གསོལ། ཞེས་པས་སོ། །ནང་དང་བཅས་པ་དེས་བཟོད་པ་བླང་བ་མ་

བས་པར་དགག་དབེ་མི་བའོ། །དེས་ཀང་མ་བཟོད་པར་ནི་དགག་དབེ་བ་བ་མ་ཡིན། ཚེས་བཅོ་ལྔ་དགག་

དབེའི་དུས་དེའི་ཚེ་གནས་དེར་འདུས་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕག་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ཕན་

ཚུན་ཀུན་དགའ་བར་མ་བས་པར་ག་ཚོམ་དུ་དགག་དབེ་མི་བའོ། །དགག་དབེའི་དུས་འབའ་ཞིག་ཏུ་

མ་ཟད་ཀི་དུས་གཞན་གི་ཚེ་ཡང་གཤེ་བ་སྟེ་བདག་གིས་ཉེས་ཏེ་བདག་ལ་གཞན་གིས་གཤེ་བ་ལ་བཟོད་པ་

མི་གསོལ་བར་མི་བའོ། །འདི་ནི་གནོད་པར་བེད་པའི་འཁོན་དུ་འཛིན་པ་སང་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སློང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མས་དགེ་སློང་ལ་<<ལུང་>>དགེ་སློང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་ཀི་ནང་དུ་བཟོད་པ་གསོལ་བར་

བའི་ཕི་རོལ་ཏུ་བཟོད་པ་གསོལ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་ཕ་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་བ་ནི་

ལམ་ག་ལ་སོགས་པར་བཟོད་པ་མ་ཡིན་དབར་ཁང་དུ་བཀུག་སྟེ་བཟོད་པར་གསོལ་བ་མ་ཡིན་གི་དགེ་སློང་ཕའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོང་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ལོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་ལ་བཟོད་གསོལ་བེད་པ་ན་དགེ་སློང་མས་

དགེ་སློང་གི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་ཕག་བས་ཏེ་བཟོད་པར་གསོལ་བར་མི་བའོ། །འདི་ནི་བཟོད་པ་མི་བླང་

དུ་མི་རུང་པའི་སྒྱུ་ཐབས་སང་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སློང་གིས་བཟོད་ན་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་གི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་

མགོ་བོས་ཕག་བས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་མས་བཟོད་པར་གསོལ་བར་བེད་པ་དེ་ལ་

དགེ་སློང་གིས་འགོངས་ཏེ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་མ་གུས་པར་བས་ཏེ་འགོ་བར་མི་བའོ། །ལུང་

ལས་དགེ་སློང་ལ་དགེ་སློང་མས་བཟོད་པར་གསོལ་བར་བེད་པ་ལ་དགེ་སློང་དེས་དེ་ལ་འགོངས་ཏེ་སོང་བ་ལས་འདི་

གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་མ་བཟོད་པར་གསོལ་བར་བེད་པ་དེའི་ཚིག་ལས་འདའ་བ་སྟེ་བཟོད་པ་མི་བླང་བར་མི་

བ་བཟོད་པ་བླང་བར་བའོ། །བཟོད་པ་གསོལ་བར་བེད་པ་ན་དུམ་བུ་ཚུགས་སུ་འཕལ་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་བར་མི་

བ་བར་བཟོད་པ་གསོལ་བར་བ་བ་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་བའི་མདུན་རོལ་ཏུ་སྔར་ཤད་སྦྱོང་བེད་པའི་ཐབས་

ཤེས་པའི་གང་ཟག་གཅིག་ཤོད་ཀིས་སྦྱོང་དུ་གཞུག་པར་བའོ། །འདི་ནི་བཟོད་པ་གསོལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐབས་ཡིན་ནོ། །བཟོད་པར་གསོལ་བའི་ཡུལ་དེ་བཟོད་པ་ལེན་པར་མི་འདོད་ན་བཟོད་པ་ལེན་པར་འགྱུར་

བའི་ཐབས་བཙལ་བ་ལ་བཟོད་གསོལ་བེད་པ་པོ ་དེས་མི ་འབད་པར་མི་བ་སྟེ་འབད་པར་

བའོ། །ཐབས་བཙལ་བ་དེ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་མི་བསྒྱང་ངོ༌། །ལུང་ལས། གང་སྔ་དྲོ་ཁོས་པ་ལ་དེས་ཕི་དྲོ་བཟོད་པ་

གསོལ་ཅིག་གང་ཕི་དྲོ་ཁོས་པ་ལ་ནི་དེས་ནུབ་མོ་འོ་གང་ནུབ་མོ་ཁོས་པ་ལ་ནི་དེས་ཕིས་དེ་ཉིན་མོ་བཟོད་པ་

གསོལ། ཅེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ནི། ཉེས་པ་བས་ཤིང་འཁོན་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ལོའམ་ཟླ་བར་བཞག་པ་མ་

ཡིན་གི་མྱུར་དུ་བཟོད་པར་གསོལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །ཁོ་བའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་དང་མ་བལ་ཁོ་བའི་མངོན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འགྱུར་ཞི་བར་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་མི་བསད་པར་མི་བ་སྟེ་བསད་པར་བའོ། །འཕལ་དུ་འཁྲུགས་པ་མ་ཞི་བ་

ལ་བཟོད་པ་མི་གསོལ་གི་ཞི་ནས་བཟོད་པར་གསོལ་ལོ། །བཟོད་པ་གསོལ་བར་བེད་པ་ལ་གཞན་དེས་

ཀང་མི་བཟོད་པར་མི་བ་སྟེ་བཟོད་པ་བླང་བར་བའོ། །སེམས་ལ་འཁོན་མ་བཏང་ཞིང་ངག་གིས་བཟོད་ཅིང་

འཇམ་པོར་བ་བ་མ་ཡིན་གི་སེམས་ཀིས་ཀང་བཟོད་པར་བ་དགག་དབེའི་གཞི་དང་འབེལ་བ་ཕན་

ཚེགས་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སོ། །དགག་དབེའི་གཞི་རོགས་སོ།། །། 

༼ས་བརྐང་གི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་ཆོས་གོས་ས་བརྐང་གདིང་བར་བའོ། །ས་བརྐང་

བཏིང་ན་འཆང་འབལ་འཇོག་པ་གསུམ་པོ་དག་གི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་སྔར་བསྟན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

ས་བརྐང་བཏིང་ན་ནི་ཡང་ཡང་ཟ་བ་དང༌། འདུས་ཤིང་ཟ་བ་དང༌། དགེ་སློང་འཁོད་པ་ལ་མ་

སྨས་པར་དུས་མ་ཡིན་པར་གོང་དུ་འགོ་བ་དང༌། ཕི་དྲོ་མ་སྨས་པར་གོང་དུ་འགོ་བའི་ལྟུང་བ་མེད་པ་སྟེ། མ་

མོ་ལས། ཕི་མ་ལ་མ་བསོ་བར་འགོ་བའི་ལྟུང་བ་མེད། ཅེས་གསུངས་སོ། །གོས་སློང་བ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་

མེད་ལ་ས་བརྐང་བཏིང་བའི་དགེ་སློང་དེ་ཡུལ་གཞན་ན་འདུག་ཀང་རུང་སྟེ་ས་བརྐང་མ་ཕྱུང་གི་བར་དུ་ས་བརྐང་

བཏིང་བའི་དགེ་སློང་ལྷག་མ་གཞན་དག་དང་ས་བརྐང་དང་འབེལ་བའི་རེད་པ་ཐུན་མོང་དུ་འགྱུར་

རོ། །རང་གི་བསླབ་པའི་ཚིགས་སྔ་ཕི་གང་གིས་ཀང་དེ་ལ་དབར་གནས་པར་ཁས་མ་བླངས་པ་

དང༌། ལ་དེ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་འོན་ཀང་དགེ་སློང་གིས་དབར་གནས་པར་ཁས་མ་བླངས་ཀང་དགེ་སློང་གིས་

ས་བརྐང་གདིང་བ་འབྱུང་བ་ཡོད་དེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས། དགེ་ཚུལ་ཕ་དབར་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་བསྙེན་པར་རོགས་ཏེ་ཟླ་

བ་གསུམ་འདས་པས་གཏན་པ་གདིང་ན་གཏན་པ་གདིང་བ་ཞེས་བ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དབར་རལ་ཕལ་

ཆེར་མ་གནས་བ་དང༌། ལ་དེ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །འོན་ཀང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། དབར་ཞིག་པ་ཞིག་གིས་གཏན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་གདིང་ན་ཁ་ཅིག་གི་ནི་གདིང་བ་ཞེས་བ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནི་དབར་ཕལ་ཆེར་གནས་ནས་རལ་25བ་ལ་

དགོངས་སོ། །གནས་དེར་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་གིས་དབར་སྔ་མ་ཁས་བླངས་པ་ཉིད་ན་ཁ་ཅིག་གིས་གནས་དེར་དབར་

ཕི་མར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དང༌། ལ་དེ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །འོན་ཀང་ལུང་ཞུ་བ་

ལས། དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དབར་ཕི་མ་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་གནས་ནས་གཏན་པ་གདིང་ན་དེ་དག་

གིས་གཏན་པ་གདིང་བ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ལ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །དབར་གནས་

པར་ཁས་ལེན་པ་ནས་ས་བརྐང་འདིང་བ་ཡན་ཆད་ན་མཚམས་ཐ་དད་དུ་ངེས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དབར་

གནས་གཞན་དུ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དག་ལ་ས་བརྐང་འདིང་བ་དེ་མི་འབྱུང་

ངོ༌། །ཞིང་ས་བརྐང་གི་ཕན་ཡོན་ཡང་མེད་དོ། །ལུང་ཞུ་བ་དང་མདོ་རྩ་བ་འདི་ཉིད་ལས། དབར་གནས་གཞན་དུ་

གནས་པར་ཁས་བླངས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་གནས་གཞན་དེ་དག་མཚམས་བཅད་དེ་མཚམས་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་ས་

བརྐང་གཏིང་ན་ནི་དབར་གནས་གཞན་དུ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དག་ལ་ཡང་ས་བརྐང་གདིང་བ་འབྱུང་བར་

གསུངས་སོ། །བསླབ་པ་བིན་པ་དང་སོ་བ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་དག་ལ་ཡང་ས་

བརྐང་གདིང་བ་དེ་མི་འབྱུང་ངོ༌། །ས་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་དེ་དག་གིས་ས་བརྐང་གདིང་བ་མི་

འཆགས་སོ་འོག་མ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །བསླབ་པ་བིན་ནི་མ་ཟིན་ལ་བསླབ་པ་སྦྱིན་པར་ནི་འོས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་ས་གཞན་ན་

གནས་པ་དེ་དག་ཉིད་འཐོབ་པ་ཡིན་ན་ས་བརྐང་གདིང་བ་དེ་མི་འབྱུང་ངོ༌། །དབར་གནས་པར་ཁས་

མ་བླངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོའི་ཐ་མ་དབར་གནས་གཞན་དུ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་མ་གཏོགས་པ་སྔ་

མ་གསུམ་པོ་དག་དང༌། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལས་གཞན་པའི་ས་གཞན་ན་གནས་པ་དག་དང༌། མ་

བསྙིལ་བའི་དགེ་ཚུལ་ནི་ས་བརྐང་གི་རེད་པ་དབང་ངོ༌། །ས་བརྐང་གི་ཕན་ཡོན་གཞན་ནི་མི་ཐོབ་པ་ཡིན་

ནོ། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་དག་རེད་པ་དབང་ངོོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པ་དེའི་དམིགས་བསལ་ནི། གནས་ནས་ཕྱུང་

25   རལ།<<མཆན་བཞི་>>ཙལ།<<མ་>>         
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བ་ནི་ས་བརྐང་གི་རེད་པ་མི་དབང་ངོ༌། །ཆོས་ཟང་ཟིང་མཐའ་དག་གི་སངས་པའི་ཕིར་རོ་དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་

བའང་དེ་དང་མཚུངས་སོ། །ས་བརྐང་བཏིང་ཟིན་ནས་དགེ་འདུན་དེ་རྣམས་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་གཉིས་སུ་གེ་

བ་དག་ན་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་དག་ཏུ་སོང་བའི་དགེ་སློང་ནི་སྔར་དགེ་

འདུན་མ་བེ་བས་བཏིང་བའི་ས་བརྐང་གི་རེད་པ་མི་དབང་སྟེ། དཔེར་26ན་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་ཉིད་ཀི་རེད་པ་མི་

དབང་བའི་ཆད་ལས་འཐོབ་པ་དང་འདྲའོ། །

ད་ནི་དངོས་པོ་གང་ས་བརྐང་དུ་གདིང་བ་དེ་བརོད་པར་བ་སྟེ་དངོས་གཞིའི་དུས་ནི་དབར་སྔ་མ་ཟླ་

བ་གསུམ་མོ། །དེ་དག་གི་མཇུག་ཏུ་སྟོན་ཟླ་འབིང་པོའི་ཉའི་དུས་ཀི་དགག་དབེའི་མཐར་དགག་དབེ་དེ་ཉིད་

མཐའ་ཡིན་ཏེ་དབར་སྔ་མ་ཟླ་བ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གི་མཐའ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཐའ་དེ་ཚུན་ཆད་དུ་གོས་ཀི་རེད་པ་

འབྱུང་བ་དང་སྦྱར་རོ། །དབར་གི་ཚུལ་འཇུག་སྔ་མ་ཟླ་བ་གསུམ་བསྡུས་པའམ་སོ་སོའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་སྟོན་

ཟླ་འབིང་པོའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ས་བརྐང་གདིང་བའི་ཉི་མའི་མཐར་ཏེ་ཉི་མ་དེའི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་གྲུབ་

པའི་གོས་ཀི་རེད་པར་བགང་བ་ནི་གོས་ཀི་རེད་པ་དངོས་སུ་གཏོགས་པའམ་དེའི་རིན་དུ་གཏོགས་པའམ་

རེད་པའི་ཆོས་གོས་སྣམ་སྦྱར་དང་བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་གསུམ་མོ། །ས་བརྐང་དུ་གདིང་ངོ༌། །གོས་ཀི་

རེད་པར་བགང་བ་དེ་ལས་སྒྱུར་བའི་ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ས་བརྐང་དུ་གདིང་བར་བའོ། །དགེ་

སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་གོས་ལྔ་ཆར་ཡང་ས་བརྐང་ཉིད་དུ་གདིང་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །བདག་པོ་གང་

གི་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་ཆོས་གོས་ས་བརྐང་དུ་གདིང་བའོ། །དགེ་འདུན་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྣམ་བུ་བཞིན་དུ་ཤད་ཅིང་བརབས་པ་མ་བས་པ་དང༌། ག་དག་འཆང་བའི་ཕིར་ཡ་

ཡོར་མ་གྱུར་པ་དང༌། སིན་དང་བི་བ་ལ་སོགས་པའི་མཆུས་མ་རྨུགས་པ་དང་། ཟེགས་པ་ནི་ཤ་སབ་

པ་སྟེ་དེ ་ལྟར་མ་བས་པ་མ་ཟེགས་པའོ། །རུང་བའི་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ས་བརྐང་དུ་གདིང་

26  དཔེར། <<མཆན་བཞི་>>        དབར།<<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བའོ། །སུས་ཀང་ཡོངས་སུ་ལོངས་མ་སྤད་པ་རིང་པར་མ་གྱུར་པའོ། །ཆོས་གོས་རིང་པ་ས་བརྐང་དུ་

གདིང་བར་བེད་ན་མ་གདིང་བར་བརོད་པར་བའོ། །ཆོས་གོས་དེངས་པ་ནི་ཟད་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་མ་གྱུར་པ་ས་

བའོ། །དུམ་བུ་རིགས་མི་མཐུན་པས་མཐུད་པའི་མཐུད་མ་རྒྱུ་སྤུན་རིགས་ཐ་དད་རས་མ་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་ཏེ་

བས་པ་ཅན་དང༌། ལྷན་པ་རིང་པོ་གན་པས་ལྷན་རིང་ཅན་དང་། ལྷན་པ་ཆུ་བུར་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་རློ་

བའི་ལྷན་པ་ཅན་དང༌། ཆོས་གོས་དག་གིས་མཐའ་ཐོག་ཐག་ཏུ་སྐུད་པའི་མཚམས་ཀིས་ཆ་ག་བསྟབ་པ་ཆ་ག་

ཅན་གོས་ཟེགས་པའི་མཐའ་ལ་སོར་གཉིས་ཀི་ཚད་ཀི་རས་མས་གན་པའི་ཕིར་ཆ་ག་བསྟབ་པའོ་<<ཕན་ཊི་

>>དང་། མཐའ་ཟེགས་པ་དག་སྐུད་པས་དཀིས་ཤིང་གཟུངས་གདབ་པ་གཟུངས་ཅན་མ་ཡིན་

པའོ། །སངས་པ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་གང་ཞག་བཅུ་འདས་པའམ་ཞག་གཅིག་བལ་བའོ་ཞེས་ལུང་དགེ་སློང་

བམ་ཟེའི་བུ་མོས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་སོ། །ཊིཀ་ལས། སངས་པ་ནི་ད་ལྟར་སངས་པར་གྱུར་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་

ཀི་སྔོན་ལན་ཅིག་སངས་པར་གྱུར་ཡང་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །དང་། རྔ་བལ་ལམ་གསོ་27མ་ལས་བས་པ་ལྟ་བུ་

རྒྱུ་མ་བརྟགས་པ་ནི་རྒྱུ་མི་རུང་བའོ་དང༌། བལ་ཕད་ནི་ཕག་དར་ཁོད་ཀི་གོས་ཡིན་པར་ལུང་ལས་

གསུངས་སོ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊིཀ་ལས་ཀང་། བལ་ཕད་ཅེས་བ་བ་ནི་ཕག་དར་ཁོད་ལ་བ་སྟེ་སྔར་བོར་བའི་

ཚེ་ན་བདག་པོ་བལ་བ་ཡིན་ལ་ཕིས་བླངས་པའི་ཚེ་ན་བདག་པོ་གཞན་དང་ཕད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕག་

དར་ཁོད་ཀི་གོས་མ་ཡིན་པ་ས་བརྐང་དུ་གདིང་བར་བ་བའོ། །གི་ལ་སོགས་པས་དྲས་ཤིང་དྲུབས་པ་

བཙེམས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཆོས་གོས་ཀི་བཟོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཟིན་པའོ། །ཆོས་གོས་སིད་དུ་ཁྲུ་ལྔ་

པའོ། །ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་པ་ཡང་འདིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྲུ་ཚད་ལྷག་པ་དང་གསུམ་ཕྲུགས་ལྷག་པ་ཡང་རུང་

ངོ༌། །ས་བརྐང་འདི་ལ་དགེ་འདུན་གིས་ཁབ་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལྷག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལོ་གཞན་ལ་ས་

བརྐང་ཉིད་དུ་སྔར་མ་བཏིང་བ་ཆོས་གོས་ས་བརྐང་དུ་གདིང་བར་བའོ། །སྔར་བཏིང་བ་ནི་མི་རུང་ངོ༌། །གཟེབ་

27    གསོ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>དོང་།  <<མ་>>གོས། <<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཀི་སྤོག་མའི་ནང་དུ་བཏིང་བའོ། །སྟེ་བརྐང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །སྤོག་མའི་ནང་དུ་ལྟབས་ཏེ་གཏིང་བ་ལ་

གཞག་གོ །དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཆོས་གོས་གསུམ་ཕྲུགས་དུ་མ་ཡང་གདིང་དུ་རུང་

ངོ༌། །ཆོས་གོས་གསུམ་ཕྲུགས་དེ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་སྙེད་པའི་གདིང་བར་བེད་པའི་དགེ་སློང་བསྐོ་བར་

བའོ། །ས་བརྐང་གདིང་བ་དེ་ནི་དགེ་སློང་རྣམས་སོ་སོའི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་སྔར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆོས་

གོས་ལས་གཞན་པའི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ཞིང་སྔར་ཆོས་གོས་རྣམས་ཀི་

28བིན་གིས་བརླབས་པ་མ་ཕྱུང་ན་ས་བརྐང་གི་བིན་བརླབས་མི་འཆགས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་དགེ་སློང་

རང་རང་གི་ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་སྔར་བིན་གིས་བརླབས་པ་དག་ས་བརྐང་གདིང་བའི་ཉིན་པར་ཕྱུང་

ནས་སོ། །གཟོད་ས་བརྐང་གདིང་བར་བའོ། །ས་བརྐང་འདིང་བའི་ཉི་མ་ཕན་ཆད་ནས་དབར་ནང་གི་ཉི་མ་གང་ཚུན་

ཆད་ཀི་བར་གི་ཉི་མ་གང་ལ་ཆོས་གོས་དེ་འབོར་ནས་ཞག་མ་ལོན་པར་ཆོས་གོས་དེ་འབོར་བའི་ཉི་མ་དེ་ཉིད་

ལ་ཚོགས་པས་མོས་པར་བའོ། །དབར་གནས་པར་ཁང་བླངས་པའི་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་

ཐམས་ཅད་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་འཚོགས་པས་ཆོས་གོས་འདིས་ས་བརྐང་གདིང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དགེ་སློང་ཐམས་

ཅད་ཀིས་མོས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་མོས་པར་བས་པའི་འོག་ཏུ་བློ་མཐུན་པ་འདི་བ་སྟེ་མོས་པར་བས་པའི་ཉི་མ་དེ་ཉིད་

དམ་ཉི་མ་གཉིས་པའམ་འདིང་བའི་ཉི་མ་ལ་མ་བབ་ཕན་ཆད་ནམ་དགའ་བ་ན་བར་རུང་ངོ་ཞེས་ཊིཀས་སོ། །དེ་ཡང་

གཙུག་ལག་ཁང་གང་དུ་དབར་གནས་པ་དེའི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ཆོས་གོས་དེ་ས་བརྐང་ཉིད་དུ་བ་བར་དགེ་

འདུན་རྣམས་བློ་མཐུན་པར་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བའོ། །ས་བརྐང་འདིང་བ་པོ་བསྐོ་བ་ཡང་

ངོ༌། །མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བའོ་ཞེས་སྔར་མར་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་འོ། །ས་བརྐང་འདིང་བ་པོ་ཇི་

ལྟ་བུ་བསྐོ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གང་ལ་ས་བརྐང་གདིང་བ་དེ་འབྱུང་བ་བསྐོ་བར་བའི་དབར་གནས་པར་ཁས་མ་

བླངས་པ་དབར་རལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་ས་བརྐང་གདིང་བ་དེ་མི་འབྱུང་བ་ནི་མི་བསྐོ་འོ། །ས་བརྐང་གདིང་

28  ཀི། <<ཞུ་>>ཀིས། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བར་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་དེ་ལ་ཆོས་གོས་དེ་དགེ་འདུན་གིས་གཏད་པར་བའོ། །གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་

ཀིས་ས་བརྐང་དུ་བློ་མཐུན་པར་བས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཉིན་མོ་གཏད་པར་བ་སྟེ་ཆོས་གོས་བློ་མཐུན་པར་བས་པ་དེ་ཉི་མ་

གཞན་དུ་བཞག་པར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་གཏད་པར་བ་ཞེ་ན། གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་བས་

ཏེའོ། །ཆོས་གོས་དེ་བཀྲུ་བ་དང་དྲུབས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བས་མ་ཟིན་པ་ཡིན་ན་བཀྲུ་བ་དང་། དྲུབས་

པ་བཙེམ་པ་དང༌། ཁ་བསྒྱུར་བ་དག་ལ་འདིང་བར་བེད་པའི་དགེ་སློང་དེས་བ་བ་དེ་སྔོན་དུ་འགོ་

བར་བའོ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཇི་ལྟར་སྔོན་དུ་འགོ་བར་བ་ཞེ་ན། གཉིས་སམ་གསུམ་བཀྲུ་བ་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་ལས་གཉིས་སམ་གསུམ་གི་ལས་གདོན་མི་ཟ་བར་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པས་སོ། །སྔོན་དུ་འགོ་

བར་བའོ། །ཆོས་གོས་དེ་བཀྲུ་བ་དང་དྲུབས་པ་ལ་སོགས་པ་བས་ཟིན་པ་ཞིག་ལག་ཏུ་གྲུབ་དེ་རེད་ན་ས་བརྐང་

གདིང་བ་པོ་རང་གིས་ཁབ་བསྲུབས་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་གསུམ་གྲུབ་བཙེམ་པར་

བའོ། །ས་བརྐང་དུ་གདིང་བའི་ཆོས་གོས་དེ་དགེ་འདུན་གིས་གཏད་པ་ན་འདིངས་པ་པོོོོས་ཆོས་གོས་དེ་མནོས་

པ་སྟེ་བླངས་པ་དང་རང་བེད་པ་ནི་ས་བརྐང་འདིངས་བ་པོ་རང་གིས་བཀྲུ་བ་དང་ཁ་བསྒྱུར་བར་བེད་པ་དང་ས་

བརྐང་འདིངས་པ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་བེད་པ་དང༌། བཏིང་ཟིན་པ་དེའི་མཇུག་དང་གནས་སྐབས་གསུམ་པོ་དེ་

དག་ཏུ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མནོས་པ་ན་གདིང་བར་འགྱུར་རོ། །རང་བེད་པ་ནི་གདིང་ངོ་དེའི་

མཇུག་དག་ཏུ་བཏིང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བའོ། །སེམས་གསུམ་བསྐྱེད་པའི་དང་པོ་

གདིང་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་ཉམས་ཏེ་མ་བས་ན་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ཚང་ན་ས་བརྐང་གདིང་

བ་མི་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །གདིང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་མ་བས་ཏེ་གཉིས་པ་

ཉམས་ན་ནི་མི་འབྱུང་སྟེ་དེ་དང་བལ་བ་ནི་ཕྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གདིང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་

དེ་མ་བས་ཏེ་གསུམ་པ་ཉམས་ན་ཡང་ས་བརྐང་བཏིང་བ་མ་བྱུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་ས་བརྐང་བཏིང་ཟིན་པའི་ཕིར་

རོ། །སྟོན་ཟླ་འབིང་པོ་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་དགོངས་གར་ས་བརྐང་གདིང་བ་པོའི་དགེ་སློང་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་ཚེ་དང་

ལྡན་པ་དག་བདག་སང་ས་བརྐང་གདིང་བར་འགྱུར་གིས་ཁེད་ཅག་གིས་རང་རང་གི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཆོས་གོས་གསུམ་པོའི་འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་བིན་བརླབ་རྣམས་དབྱུང་བར་བའོ། །ཞེས་དགེ་འདུན་

ཐམས་ཅད་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ཚོགས་པ་ལ་བརོད་པར་བའོ། །ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ནངས་པར་ས་བརྐང་

གདིང་བའི་དོན་དུ་གནས་དེར་དགེ་འདུན་འདུ་བའི་སྐབས་ཀི་བ་བ་རྣམས་རེས་སུ་བསྒྲུབས་པར་བ་ས་

བརྐང་འདིངས་བ་པོ་དགེ་སློང་དེས་གནས་དེར་གདན་ཆ་བཤམས་པ་དང་གཎི་བརྡུང་བ་དང་ཅིའི་ཕིར་གཎི་བརྡུང་

ཞེས་འདྲི་ན་ས་བརྐང་གདིང་བའི་ཕོར་རོ་ཞེས་ལན་གདབ་ཅིང་དགེ་སློང་རྣམས་གནས་དེར་འདུ་བར་བསོ་བར་

བའོ། །དེ་ཡན་ཆད་ནི་སྦྱོར་བའི་ཆོ་གའོ། །

དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ནི། ས་བརྐང་དུ་གདིང་བའི་ཆོས་གོས་གསུམ་ཕྲུགས་དེ་དག་ནི་དྲི་མ་བསེག་པར་དྲི་

ཞིམ་པ་འབྱུང་བ་དང་མེ་ཏོག་གིས་མཆོད་ཅིང་བདུག་སོས་བསེག་ན་ནི་དྲི་ཞིམ་པོས་བདུག་

པ་ཆོས་གོས་གསུམ་ཕྲུགས་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་དུ་མ་ཇི་སྙེད་འབོར་པ་གཟེབ་ཀི་སྤོག་མར་གོ་མའམ་

གཞོང་པ་ཞབས་ཅན་གི་ནང་དུ་ལྷན་ཅིག་བཞག་སྤོག་མའི་ནང་དུ་ལྷན་ཅིག་བཞག་པ་དེ་ས་བརྐང་འདིངས་བ་

པོའི་དགེ་སློང་གིས་པང་པར་ཐོགས་ཏེ་དགེ་སློང་རྒན་རིམ་གི་མདུན་དུ་འདུག་པས་ས་བརྐང་གདིང་

བ་བསྒྲུབ་སྟེ་ས་བརྐང་གདིང་བ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་བརོད་པར་བའོ། །དུས་གང་གི་ཚེ་གདིང་ཞེ་ན། ཚེས་

བཅུ་དྲུག་གི་ནངས་པར་ལའོ། །ཟླ་བ་གང་གི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ཞེ་ན། སྟོན་ཟླ་འབིང་པོའིའོ། །འདིའི་

དམིགས་བསལ་ནི་ཊིཀ་ལས། དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དབར་ཕི་མར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དག་ལ་ཡང་ས་བརྐང་

གདིང་བ་འཆགས་སོ་དེ་གདིང་བའི་དུས་ནི་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གོ །ཞེས་སོ། །ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་བུས་གདིང་ཞེ་

ན། ཆོ་ག་ལན་གསུམ་བཟླས་པས་སོ། །ཅི་ཞིག་ལན་གསུམ་བཟླས་པས་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་

འདི་སྐད་ཅེས་ཆོས་གོས་ས་བརྐང་གདིང་ངོ་ཞེས་སོ། །

མཇུག་གི་ཆོ་ག་ནི་ས་བརྐང་འདིངས་བ་པོའི་དགེ་སློང་དེས་ཆོས་གོས་ས་བརྐང་ལག་ན་ཁེར་ཏེ་གནས་

བརྟན་རྒན་རིམ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་རེ་རེའི་མདུན་དུ་འདུག་སྟེ་དགེ་སློང་རེ་རེ་ལ་ཡང་བཏིང་ངོ་ཞེས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྔགས་ལན་གསུམ་གསུམ་བཟླས་པས་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་བར་བའོ། །ས་བརྐང་

འདིངས་པ་པོ་ལས་གཞན་གིས་ནི་གནས་བརྟན་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གལ་ན་འདུག་པ་རེ་རེས་ཀང་དེའི་འཕལ་

འཕལ་ལ་འདི་སྐད་བརོད་དེ་ལེགས་པར་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་བཏིང་ངོ་ཤིན་ཏུ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བཏིང་

ངོ༌། །ས་བརྐང་འདི་ལ་རེད་པ་དང་། ཕན་ཡོན་གང་ཡོད་པ་དེ་བདག་གི་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔགས་

འདི་ལན་རེ་རེ་བཟླས་སོ། །ས་བརྐང་བཏིང་བ་འདི་ལ་གཉིད་ལོག པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་འདི་ཉམས་སུ་མ་

མྱོང་ཡང་ས་བརྐང་བཏིང་ངོ་ཞེས་གཉིད་སད་པ་ལ་སོགས་པའི་དུས་སུ་ཐོས་ནས་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་བེད་པ་ནི་

ས་བརྐང་བཏིང་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དང་འདྲའོ། །སྟེ་དེ་ལ་ཡང་ས་བརྐང་བཏིང་བའི་ཕན་ཡོན་དང་རེད་པ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གིས་རེས་སུ་ཡི་རང་ན་ཞེ་ན། དེ་གདིང་བའི་ཕིར་དེར་ཚོགས་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ་

གྱུར་པས་སོ། །དགེ་འདུན་གི་གལ་ན་གཉིད་ལོག་པ་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་གི་ལོག་ན་གཉིད་ལོག་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་ས་བརྐང་བཏིང་བའི་ཆོས་གོས་དེ་ཇི་ལྟར་བརྐང་བའི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བ་སྟེ། འདིངས་པར་བསྐོས་

པའི་དགེ་སློང་དེ་ཆོས་གོས་ས་བརྐང་དེ་དུས་དུས་སུ་བསེར་བུའི་ངད་ལ་བསང་བར་བ་ཉི་མ་ལ་:བསད་

པར་29བ་རྡུལ་སྤྲུགས་པར་བའོ། །ཆོས་གོས་ས་བརྐང་དེ་ཁིམ་ལ་སོགས་པ་གནས་དུ་བ་འཐུལ་བ་

ཅན་དང་རྡུལ་འཐུལ་བ་ཅན་དུ་བཞག་པར་མི་བའོ། །ཆོས་གོས་ས་བརྐང་དེ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་

དུ་བཞག་པར་མི་བའོ། །འདིངས་པར་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་དེས་ཆོས་གོས་ས་བརྐང་དེ་དང་མཚམས་ཀི་

ཕི་རོལ་ཏུ་སྐྱ་རེངས་ཀིས་ཆོད་པར་འབལ་བར་མི་བའོ། །དེས་ཆོས་གོས་ས་བརྐང་དེ་ཁེར་ཏེ་གང་དུ་

བཏིང་བའི་མཚམས་ལས་གཞན་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་ནམ་གོང་གཞན་དུ་འགོ་བར་

མི་བའོ། །དེས་ཆོས་གོས་དེ་ཁེར་ཏེ་མི་གཙང་བའི་བཤང་གཅིའི་སྐྱབས་སུ་འཇུག་པར་མི་

བའོ། །དེས་ཆོས་གོས་དེ་ཁེར་ཏེ་བླ་གབ་སྟེང་གཡོགས་མེད་པར་འཇུག་པར་མི་བའོ། །ས་བརྐང་

29  བསད་པར། <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ག་༩༨)>><<རིན་(ཁ་༢༡༢)>>བསང་བར། <<རང་(ཁ་༣༡༢)>>བསད་པར། <<མ་>><<སེར་

>>བསང་བར། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འདིང་བའི་དགེ་སློང་ལས་གཞན་པའི་གང་ཟག་གིས་ནི་ཆོས་གོས་དེ་བཞག་པ་དང་བསེལ་བ་དང་བཀྲུ་བར་མི་བའོ། །

ད་ནི་ས་བརྐང་དབྱུང་བ་བཤད་པར་བ་སྟེ། ས་བརྐང་དབྱུང་བ་ནི་དབེ་གཞིའོ། །རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་

གངས་ཀི་དབེ་བའོ། །མིང་གི་དབེ་བ་ནི་རང་ཉིད་ས་བརྐང་གི་འཇུག་པ་དང་བལ་བ་ནི་ས་བརྐང་གཞིགས་

སྙམ་པའི་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ས་བརྐང་གི་བིན་བརླབ་རང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། བཅོས་མ་ནི་

ལས་ཀི་ཆོ་གས་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་དབྱུང་བའོ། །རང་འཇུག་པ་དང་བལ་བའི་དབྱུང་བ་ནི། གནས་

སྐབས་གསུམ་པོ་འདི་དག་ལས་འབྱུང་སྟེ་ས་བརྐང་གིས་30བཏིང་བའི་མཚམས་ལས་གཞན་གནས་

གཞན་དུ་ཕིན་ན་ཞག་མ་ལོན་ཡང་ས་བརྐང་ཞིག་པ་དང༌། ས་བརྐང་འདིངས་བར་བེད་ཅིང་ས་བརྐང་བིན་

གིས་རློབ་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་གནས་གཞན་དུ་སོང་སྟེ་ས་བརྐང་བཏིང་བའི་དགེ་སློང་གཅིག་

ཀང་ས་བརྐང་གི་གནས་དེ་ན་མེེད་པར་ས་བརྐང་བཞག་པའི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་

དང༌། གནས་གང་དུ་ས་བརྐང་བཏིང་བའི་མཚམས་དེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་མཚམས་ཀི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་ཆད་པའོ། །དང་པོ་གཉིས་ཀིས་ནི་དེར་གཏོགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ས་བརྐང་བཏིང་བ་

རང་འཇུག་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ལ་ཐ་མས་ནི་གང་ཟག་གང་དེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡན་ཆད་

པ་དེ་ཉི་ཚེའི་ས་བརྐང་བཏིང་བ་རང་འཇུག་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཞེས་ཊིཀའོ། །གང་ཟག་གང་རང་འཇུག་པ་དང་བལ་

བའི་རྒྱུ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་དེ་ལ་དེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཆད་པ་དེའོ། །རྣམ་པར་བཞག་གི་དགེ་

འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་དེ་རྣམ་པར་མི་བཞག་གོ། །དགེ་འདུན་གི་གལ་ན་གཉིད་ལོག་པ་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་གི་ལོག་ན་

གཉིད་ལོག་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མདོ་འདིས་ནི་དེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཆད་པ་དེ་གང་ཟག་སོ་སོ་

རང་འཇུག་བལ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ། །དེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཆད་པ་དེ་དུས་གང་གི་ཚེ་ན་འགྲུབ་

ཅེ་ན། ཡུལ་གཞན་ཐག་རིང་ལ་སོགས་པར་འགོ་བར་འདོད་པའི་གང་ཟག་དགེ་སློང་དེས་ས་བརྐང་གི་མཚམས་

30  གིས། <<སྣར་>><<པེ་>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<མཚོ་(༨༩༨)>><<རིན་(ཁ་༢༡༢)>>གི <<སེ་>><<ཅོ་>><<ས་>>པས། <<ཊིཀ་

(ག་༡༠༠)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལས་འདས་པ་ན་དེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཆད་པ་དེ་འགྲུབ་བོ། །སྟེ་གང་ཟག་དེའི་ས་

བརྐང་ཞིག་པར་འགྱུར་རོ། །<<ལུང་>>སྦྱོར་བས་འགོ་བའི་མ་མ་ཞེས་བའོ། །བསམ་པ་གང་ཡང་རུང་བས་ཞེ་

ན། བདག་ནི་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་སྟེ་ཟླ་བ་ལྔའི་ཁོངས་སུ་ས་བརྐང་གི་མཚམས་འདིར་ཕིར་མི་འོང་བར་ངེས་སྙམ་

པའི་སེམས་ཀིས་སོ། །མཚམས་ལས་འདས་ཏེ་འགོ་ན་དེའི་ཚེ་ན་དེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་

ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ས་བརྐང་གི་མཚམས་ཀི་ནང་ནས་འགོ་བའི་ཚེ་ན་ཕིར་མི་འོང་བའི་སེམས་མ་སྐྱེས་ཀང་

མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ན་ས་བརྐང་གི་མཚམས་སུ་ཕིར་མི་འོང་བར་ངེས་པའི་སེམས་དེ་སྐྱེས་ན་

ཡང་ངོ༌། །དེའི་ཚེ་དེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཆད་པར་གྱུར་པ་སྟེ་གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐང་ཞིག་

པར་འགྱུར་རོ། །ངེས་པར་བེད་པའི་མ་མ་ཞེས་<<ལུང་>>བའོ། །མཚམས་ལས་འདས་པ་ན་དེ་འགྲུབ་བོ་ཞེས་པ་

དང་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་སྐྱེས་ན་ཡང་ངོ་ཞེས་བསྟན་པ་དེ་ཡང་ས་བརྐང་གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་ལས་ཆོས་གོས་

བ་བའི་བསམ་པས་ས་བརྐང་གི་རེད་པ་དང་བསམ་པ་རེས་སུ་འབེལ་བ་མེད་ན་མཚམས་ལས་

འདས་ཤིང་ཕིར་མི་འོང་བའི་སེམས་སྐྱེས་པའི་དུས་དེའི་ཚེ་ཉིད་ནའོ། །དེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་ཆད་པར་འགྱུར་ཏེ་གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐང་ཞིག་པར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་གོས་བ་བའི་བསམ་པ་རེས་སུ་

འབེལ་བ་ཡོད་ན་ནི་དེའི་ཚེ་ན་ས་བརྐང་མི་འཇིག་སྟེ་ཆོས་གོས་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་རྒྱུན་ཆད་

ནའོ། །དེའི་ཚེ་གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐང་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ས་བརྐང་རང་འཇུག་བལ་དུ་གྱུར་ནས་ནི་དགེ་

སློང་དེ་ས་བརྐང་གི་མཚམས་སུ་ཕིར་འོང་ན་ཡང་ངོ་། །མི་ཕན་ཏེ་དགེ་སློང་དེའི་ས་བརྐང་རང་འཇུག་བལ་གི་

གནས་སྐབས་ཉིད་ལ་གནས་སོ། །ཕིར་འོངས་ཀང་མི་ཕན་ཏེ་ཞེས་འགེལ་པ་པྲཛྙཱ་ཀ་རས་བཤད་ཅིང་རང་གི་རྣམ་

བཤད་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་གསལ་ལོ། །བེད་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཆད་ནའོ། །ཞེས་སོས་ན་དེ་ལ་གནས་སྐབས་དུ་ཡོད་ཅེ་

ན། གསུམ་ཡོད་དེ། ཊིཀ་ལས་ཆོས་གོས་བེད་པར་འགྱུར་བ་མཐར་ཐུག་པ་དང༌། ནི་ཊིཀ་ལས། ཆོས་

གོས་བའོ་སྙམ་དུ་བསམ་པ་དེ་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་དང་། ཞེས་སོ། །མཐར་ཐུག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆོས་གོས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བརྩམ་པ་ཟིན་པར་བས་པའོ། །ཞེས་ཀང་ཊིཀ་ལས་སོ། །ས་བརྐང་གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་ལག་ཏུ་ཐོབ་པའོ་གསུང་

ངོ༌། །ཆོས་གོས་བརྩམས་པ་དེ་མ་ཟིན་པའི་བར་སྐབས་སུ་མེས་འཚིག་པ་ལ་སོགས་པས་ཞིག་པ་ཞིག་པར་

འགྱུར་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆོས་གོས་བཟོ་བེད་པ་བརྩམས་པ་མ་ཟིན་པའི་བར་སྐབས་སུ་རྐེན་འགའ་ཞིག་གིས་རྒྱུན་ཆད་

པར་གྱུར་<<ཊིཀ་>>པའོ། །དང༌། ས་བརྐང་གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་བརླག་ཅིང་བརླག་པའི་གཏམ་ཐོས་པའོ་

གསུང༌། ཆོས་གོས་ལ་རེ་བའི་བསམ་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་གསུམ་ལ་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཆད་པ་དེ་གནས་

སོ། །འགེལ་པས་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཕིར་འོང་བར་བའམ་འོན་ཏེ་ཕིར་འོང་བར་

མི་བ་སྙམ་པའི་ཡིད་གཉིས་དང་ཆོས་གོས་བའམ་འོན་ཏེ་ཆོས་གོས་མི་བ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡིད་གཉིས་ནི་

དཔེར་ན་ས་བརྐང་གི་མཚམས་འདིར་ཕིར་མི་འོང་སྙམ་དུ་ངེས་པ་དང་ས་བརྐང་གི་རེད་པ་མི་བླང་ངེས་སྙམ་དུ་ངེས་

པས་ས་བརྐང་འབིན་པར་བེད་པ་དང་འདྲ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡིད་གཉིས་ཀིས་ས་བརྐང་གི་མཚམས་ལས་

འདའ་ཞིང་འགོ་བ་དང་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ཡིད་གཉིས་སྐྱེས་པས་ཀང་གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐང་

དབྱུང་བ་རང་འཇུག་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་བའོ། །མཚམས་ལས་འདས་པའི་མ་མ་ཞེས་བའོ་ལུང་ལས་སོ། །

གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་དབྱུང་བ་ལས་གཞན་པ་རང་འཇུག་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་བའི་བ་བ་

སྦྱོར་བས་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་བའོ། །ས་བརྐང་བཏིང་བར་ཟླ་བ་ལྔ་ལས་འདས་

པར་བཞག་སྟེ་ས་བརྐང་གི་བིན་བརླབ་རང་ཞིག་ཉིད་མི་བ་ཞེས་ཀང་གཞུང་འདིས་བསྟན་ཏོ། །དུས་སུ་ས་བརྐང་དབྱུང་

བ་དེའི་དུས་ནི་དཔིད་ཟླ་ར་བའི་ཉའོ། །འདིའི་དམིགས་བསལ་ནི་ཊིཀ་ལས། དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་

དབར་ཕི་མར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པས་ས་བརྐང་བཏིང་ན་ནི་དཔིད་ཟླ་འབིང་པོའི་ཉ་ལ་དེ་དབྱུང་ངོ་། །ཞེས་

སོ། །ལོ་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པའི་དཔིད་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ལ་དབྱུང་བར་ཐལ་བ་བསལ་བའི་ཕིར་ཚིག་འདི་སོས་ཏེ་ས་

བརྐང་བཏིང་བ་དེ་ཉིད་ཀི་མོད་ལ་འབྱུང་བའི་དཔིད་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ལ་དབྱུང་བར་བའོ། །དགེ་སློང་ཆོམ་རྐུན་པས་

བཅོམ་པ་ས་བརྐང་གི་རེད་པ་བགོད་པ་རིངས་པའི་དོན་ཉིད་དུ་ནི་དཔིད་ཟླ་ར་བའི་ཉ་བས་སྔར་ཡང་

དབྱུང་ངོ༌། །ཉའམ་སྟོང་གི་གསོ་སྦྱོང་གི་དུས་དང་སྦྱར་ཏེ་གསོ་སྦྱོང་བས་པའི་རེས་ལ་ས་བརྐང་དབྱུང་ངོ་། །སྔར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དུས་མ་ཡིན་པ་དེར་ས་བརྐང་དབྱུང་བ་ཉམས་སུ་མ་མྱོང་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་ས་བརྐང་བཏིང་ནས་ཟླ་བ་

ལྔ་འདས་ན་ནི་ཕྱུང་བ་དེ་མ་ཐོས་ཀང་ཕན་ཡོན་མི་འབྱུང་བས་ཟླ་བ་ལྔ་ཚུན་ཆད་ནི། ས་བརྐང་ཕྱུང་བ་དེ་མ་ཐོས་

ཀི་བར་དུ་ས་བརྐང་གི་མཚམས་ནང་ངམ་ཕི་རོལ་ན་འདུག་ཀང་རུང་སྟེ་ས་བརྐང་བཏིང་བ་དེའི་ཕན་ཡོན་

རེས་སུ་འཇུག་གོ །ཅིང་ཡོད་དོ། །ཐོས་ན་ནི་དེའི་ཕན་ཡོན་ལྡོག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དེ་

རྩ་བས་ཀང་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །ཅི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཐོས་ཀི་བར་དུ་ཕན་ཡོན་རེས་སུ་འཇུག་ཅིང་

ཐོས་ན་ཕན་ཡོན་ལྡོག་གམ་ཞེ་ན། ས་བརྐང་གི་མཚམས་འདིར་ཕིར་འོང་སྙམ་དུ་ངེས་པའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་ས་བརྐང་

གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་ལས་ཆོས་གོས་བ་བའི་བསམ་པས་རེས་སུ་འབེལ་བ་མེད་ནའོ། །མ་ཐོས་ཀི་བར་དུ་

ཕན་ཡོན་རེས་སུ་འཇུག་ཅིང་ཐོས་ན་ནི་ལྡོག་གོ །རེས་སུ་འབེལ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་གོས་ལ་རེ་བ་ཡོད་པ་དང་གོས་

བརྩམས་པ་མ་ཞིག་པ་དང་གོས་བརྩམས་པ་མཐར་ཐུག་པར་མ་གྱུར་པའི་ཤན་ཡོད་པའོ་རེས་སུ་འབེལ་བ་དེ་མེད་

<<ཊིཀ་>>ནའོ། །རེས་སུ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ལ་ཇི་སིད་དུ་ཕན་ཡོན་རེས་སུ་འཇུག་ཅེ་ན། རེས་སུ་འབེལ་བ་ཡོད་

ན་ནི་ས་བརྐང་ཕྱུང་བར་ཐོས་ཀང་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་རྒྱུན་མ་ཆད་ཀི་བར་དུའོ། །དེའི་ཕན་ཡོན་

རེས་སུ་འཇུག་གོ །དེ་ཆད་ན་ནི་ཕན་ཡོན་དེ་ལྡོག་གོ །ས་བརྐང་མ་ཕྱུང་ན་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀི་31ཞེས་

ཊིཀའོ། །ཐམས་ཅད་ཀིས། ཞེས་རྣམ་བཤད་དང་འགེལ་ཆུང་ངོ༌། །རེད་པ་གང་མི་བགོ་ཞེ་ན། ས་བརྐང་གདིང་བ་དེའི་

དུས་ཀི་རེད་པ་བགོ་བར་མི་བའོ། །ས་བརྐང་དེ་ནི་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་གཞན་དག་གི་

གཏེར་གི་གནས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དེ་ཕྱུང་བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ན་ས་བརྐང་བཏིང་བའི་དུས་ལས་བྱུང་བའི་རེད་པ་བགོ་

བར་བའི་དེའི་མ་ཕྱུང་བའི་སྔོན་དུ་བགོ་བར་མི་བའོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དམ་ཆོས་འདུལ་བ་ལས་གཞིར་

གཏོགས་པ་ས་བརྐང་གི་གཞིའོ། །     ། ། 

༈ ས་བརྐང་གདིང་བའི་དུས་ནི་སྟོན་ཟླ་འབིང་པོའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཡིན་ལ་ཟླ་བ་ལ་བཤོལ་འདོར་བ་ནི་རྒྱལ་

31  ཀི། <<ཊིཀ་(ག་༡༡༣)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>>ཀིས། <<རྩ་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༢༡༥)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པོའི་རེས་སུ་འབང་ཞེས་གསུངས་པས་བཤོལ་དོར་བའི་ཚེ་ན་སྟོན་ཟླ་འབིང་པོ་གཉིས་སུ་རྒྱལ་པོས་བས་པ་ན་ཟླ་བ་དེ་

གཉིས་གང་ལ་ས་བརྐང་གདིང་ཞེ་ན། དབར་གནས་ཟླ་བ་གསུམ་གི་ཐ་མའི་དུས་ཀི་དགག་དབེ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ཕིས་དེའི་ཉིན་པར་ས་བརྐང་གདིང་ངོ་། །བར་བའི་བཤོལ་ཟླའི་རེས་སུ་འབང་བས་ནི་མི་

བའོ། །འཐབ་ཀོལ་ཅན་གི་རྐེན་གིས་ནི་དུས་ཀི་སྔ་ཕིར་དགག་དབེ་བས་པའི་དགག་དབེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གདིང་བ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གཞུང་འདི་ལས་བཤད་ལུགས་གཉིས་ཏེ་བཏགས་མིང་དུ་བཤད་པ་དང་དངོས་མིང་དུ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཊིཀ་ལས། འདིར་གསོ་སྦྱོང་ཞེས་བ་བའི་སྒ་ནི་གསོ་སྦྱོང་གི་དུས་སུ་དགག་དབེ་བས་པའོ། །ཞེས་

གསུངས་པས་གསོ་སྦྱོང་གི་མིང་བཏགས་ཀང་དགག་དབེ་སྟེ་དངོས་གཞིའི་དགག་དབེའི་མཐའའི་ཚེས་བཅུ་

དྲུག་མ་ཡིན་པ་ལ་ས་བརྐང་གདིང་བར་མི་བའོ། །དངོས་མིང་དུ་བཤད་པ་ནི། འགེལ་ཆུང་ལས། འཐབ་ཀོལ་

ཅན་གི་རྐེན་གིས་དུས་ཀི་སྔ་རོལ་དགག་དབེ་བས་ན་དབར་རྣམས་ཀི་ཐ་མ་ལ་དགག་དབེའི་དུས་སུ་གསོ་སྦྱོང་བ་

དགོས་པས་དེའི་ཚེ་ན་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་གསོ་སྦྱོང་གི་མཐའ་མ་ཡིན་པ་ལ་ས་བརྐང་གདིང་བར་མི་བའོ། །ཞེས་བསྟན་

ཏོ། །ས་བརྐང་དབྱུང་བ་ཡང་ངོ་། །གསོ་སྦྱོང་གི་མཐའ་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་བའོ། །ས་བརྐང་ཕྱུང་བ་ཡང་གསོ་སྦྱོང་

གི་མཐའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་བའམ་ཞེ་ན། ས་བརྐང་དབྱུང་བ་འདི་ནི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཉི་མ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དེ་ཉིད་

ཀིའོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་རེས་ལ་དབྱུང་བ་ཡིན་གི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་དབྱུང་བ་ནི་མ་<<ཊིཀ་>>ཡིན་ནོ། །གཉུག་

མར་གནས་པས་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ས་བརྐང་བཏིང་བ་དགེ་སློང་གོ་32བུར་འོངས་པ་ཆེས་མང་པོ་རྣམས་ཀི་ཚེས་བཅོ་

ལྔ་ཡིན་པའི་དབང་གིས་གཉུག་མར་གནས་པ་དེ་དག་གིས་ཡང་གསོ་སྦྱོང་བཅོ་ལྔ་པ་བས་ན་ས་བརྐང་

འཇུག་པ་དང་བལ་བའི་ཕྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ས་བརྐང་དེ་ཆགས་པའི་དུས་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་

རོ། །ཊིཀ་ལས། ཡང་ཉི་མ་གཉིས་པ་ལ་ས་བརྐང་གདིང་བར་བའོ་བཀ་ཤིས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་བས་པ་ལ་ནི་འདིར་ཐལ་

བར་མི་འགྱུར་ཏེ་དེ་ནི་དུས་མ་ཡིན་པར་གདིང་བའི་བློ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ས་བརྐང་བཏིང་ཟིན་ནས་དེ་

32  གོ། <<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༢༡༦)>>བློ། <<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཏིང་བའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཆོས་ཕོགས་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་དག་ལ་ནི་ས་བརྐང་དབྱུང་བ་

དེ་ཐ་དད་པར་འགྲུབ་བོ། །ཕོགས་གཅིག་གིས་ཕྱུང་ཟིན་ནས་ཕོགས་ཅིག་ཤོས་ཀིས་ཀང་དབྱུང་དགོས་སོ་

འདིར་ས་བརྐང་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཕོགས་གཅིག་གིས་ཕྱུང་བ་ནི་ཕོགས་གཞན་གིས་ཀང་ཕྱུང་བ་ཡིན་ནོ་སྙམ་

དུ་མི་བསམ་མོ། །དབར་གནས་པའི་དགེ་འདུན་བེ་ནས་གནས་དེ་ན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ཡོད་ན་གང་གིས་ས་བརྐང་

གདིང་ཞེ་ན། ཆོས་སྨ་བ་དག་ཡོད་པའི་ཕོགས་དེས་ས་བརྐང་དེ་གདིང་ངོ་། །བར་བ་དབྱུང་བར་བ་

བརྐང་བར་བའོ། །དབར་གནས་པའི་དགེ་འདུན་བེ་བའི་གནས་དེར་ཆོས་སྨ་བ་པོས་གཞན་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨ་བ་

དག་གིས་ས་བརྐང་འདིངས་པ་བས་ཀང་གནས་འདིར་དགེ་སློང་དབར་གནས་པ་ལ་རེད་པ་འདི་སྦྱིན་པར་བའོ་

ཞེས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་གནས་ཀི་རེད་པ་དགག་དབེ་ཚུན་ཆད་དབྱུང་བ་ནི་ཆོས་སྨ་བ་དེ་དག་ལ་འོས་

པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨ་བ་དག་ལ་ནི་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཕོགས་གཞན་དུ་གནས་པའི་ཕིར་

རོ། །གནས་ཀི་རེད་པ་ནི་ཆོས་སྨ་བ་དེ་དག་ལ་འོས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་དངོས་སུ་བསྟན་པས་ས་བརྐང་གི་རེད་པ་ནི་

ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་སོ་སོར་འོས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཅིང་ཊིཀ་ལས་དངོས་སུ་ཡང་གསུངས་ཏེ་དེ་

ཡང་ཆོས་ཕོགས་པ་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་གཉིས་ཀས་སོ་སོར་ས་བརྐང་བཏིང་ན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་སོ་སོའི་ས་

བརྐང་གི་རེད་པ་འོས་པའོ། །ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་གནས་སུ་ནི་ས་བརྐང་གདིང་བ་དེ་སུ་ལ་མི་

འབྱུང་ཞེ་ན། ཆོས་ཟང་ཟིང་གིས་སངས་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་བར་རྣམས་ལ་མི་འབྱུང་ངོ་། །གནས་ནས་

ཕྱུང་ཡང་གནས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཐལ་ཕྱུང་མི་འགོ་བར་མཚམས་ཀི་ནང་མཐའ་འཁོབ་ཅིག་ཏུ་འཁོད་པ་ལས་ཆད་པ་མེད་

པ་དང་ཆད་པས་སྤད་པ་དེ་གཉིས་དེ་གཉིས་ཀ་དགེ་འདུན་དུ་ལོངས་ཏེ་ས་བརྐང་སོ་སོར་བཏིང་ནའང་ཆད་པ་ཡོད་པ་

རྣམས་ཀིས་ས་བརྐང་གི་ཕན་ཡོན་དང་རེད་པ་མི་ཐོབ་བོ། །འདི་ལས་བདག་གི་རེད་པ་དང་ཕན་ཡོན་འབྱུང་ངོ་སྙམ་སྟེ་

ས་བརྐང་འདིངས་པའི་བསམ་པ་ཡོད་ཅིང་དེ་ལ་འདུན་པ་མ་ལོག་པར་གནས་པས་ས་བརྐང་བཏིང་པ་ནི་ས་

བརྐང་བཏིང་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ཚང་ནའོ། །བསམ་པ་གནས་པ་ནི་བཏིང་བ་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་དགེ་

སློང་གཞན་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ས་བརྐང་འདིངས་པའི་བ་བ་ལ་དགེ་སློང་གིས་འདུན་པ་ཕུལ་བའི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དབང་གིས་འདུན་པ་འབུལ་བར་བེད་པ་དེ་ལས་ལྷག་མ་འདུན་པ་བླངས་པའི་དགེ་སློང་གཞན་རྣམས་ཀིས་

ས་བརྐང་འདིངས་པའི་བ་བ་བས་ན་འདུན་པ་འབུལ་བ་དེས་ཀང་ས་བརྐང་གདིང་བ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །པས་ཕན་ཡོན་ཐོབ་ཅིང་རེད་པ་དབང་ངོ་། །བསམ་པ་གནས་པ་དེ་དང་བལ་བ་ནི་ས་བརྐང་མ་ཆགས་པའི་

ཚུལ་གིས་ཕྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ས་བརྐང་གི་ཕན་ཡོན་ཡང་མི་དགོས་རེད་པ་ཡང་མི་དགོས་ས་བརྐང་ཡང་མི་

དགོས་སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་གདོད་ས་བརྐང་འདིངས་པ་ནི་གང་ཟག་དེ་ཉིད་ས་བརྐང་བཏིང་བར་མི་ཆུད་ཅེས་འགེལ་

ཆུང་ངོ་། །བསམ་པ་གནས་པ་ནི་བཏིང་བ་ཡིན་ལ་དེ་དང་བལ་བ་ནི་ཕྱུང་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་འདུན་པ་མ་

ཕུལ་བ་ལ་ནི་འདིངས་བ་པོ་དང་དབྱུང་བའི་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འདུག་ཏུ་ཟིན་ཀང་གཉིད་ལོག་

གམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ན་བཏིང་བའམ་ཕྱུང་བ་མ་ཐོས་ཀི་བར་དུ་དེ་ལ་ས་བརྐང་བཏིང་བ་དང་

ཕྱུང་བ་མི་འབྱུང་ངོ་། །སྟེ་བཏིང་བ་དང་ཕྱུང་བ་ཉམས་སུ་མ་མྱོང་བའི་ཕིར་དང་འདུན་པ་མ་ཕུལ་བའི་ཕིར་

རོ། །ཐོས་ན་ནི་བཏིང་བ་དང་ཕྱུང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་འདུན་པ་ཕུལ་བ་ལ་ནི་གཉིད་ལོག་གམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་

ཀང་མ་ཐོས་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ཡང་བཏིང་བ་དང་ཕྱུང་བ་འབྱུང་ངོ་། །གཙུག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལྟ་

བུ་སྟེ་གནས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་མཚམས་པོ་ཆེ་བཅད་པས་མཚམས་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ན་མཚམས་གཅིག་

གི་ནང་ན་གནས་དུ་མ་ཡོད་པ་དེར་གནས་ཐ་དད་གཞན་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་ཤིང་གནས་

གཞན་དེར་གནས་པ་རྣམས་ཀང་ས་བརྐང་བཏིང་བའི་ཕིར་དབར་གནས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དབར་

གནས་གཞན་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ས་བརྐང་གདིང་དུ་རུང་སྟེ་གནས་ཀི་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཀང་མཚམས་པོ་ཆེ་

གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པས་མཚམས་དེ་ཉིད་དུ་དབར་གནས་ཤིང་མཚམས་དེ་ཉིད་དུ་ས་བརྐང་བཏིང་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་

ནི་དབར་གནས་ཁས་ལེན་པའི་སྔ་རོལ་ནས་མཚམས་པོ་ཆེ་བཅད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །གཙུག་ཁང་ལག་

ཁང་ཐ་དད་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཊིཀ་ལས་གནས་གཞན་དེ་ནི་བཏིང་བའི་ཚེ་འདིངས་པའི་ཚེ་ཞེས་

ཊིཀ་དང་འགེལ་ཆུང་གིས་བཤད་པ་དེ་ལེགས་པས་ས་བརྐང་འདིངས་པའི་ཚེ་ན་མཚམས་པོ་ཆེ་བཅད་པའི་ཕིར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མཚམས་གཅིག་པ་དེ་ཡིན་ན་གནས་གཅིག་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །པས་མཚམས་ཐ་དད་པའི་གནས་གཞན་

དུ་དབར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ས་བརྐང་གདིང་བ་འཆགས་ཏེ་དབར་གནས་པའི་དུས་ན་མཚམས་ཐ་དད་ཀང་

ཊིཀ་ལས་ས་བརྐང་འདིངས་པའི་དུས་ན་མཚམས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོ། །མཚམས་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་ནང་

ན་གནས་དུ་མ་ཡོད་པའི་གནས་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་ས་བརྐང་བཏིང་ནས་མཚམས་ཐ་དད་གནས་པར་

བས་ན་གང་ཡང་རུང་བ་ས་བརྐང་བཏིང་བའི་གནས་དུ་མ་དེ་ལས་ཆོས་གོས་ས་བརྐང་དེའི་གནས་

ཡིན་ནོ། །པས་གནས་དེ་དག་གང་དུ་བཞག་ཀང་རུང་ངོ་། །གནས་ཐ་དད་པ་མང་པོ་རྣམས་མཚམས་པོ་ཆེ་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་པའི་ནང་དུ་ཆོས་གོས་གསུམ་ཕྲུགས་གཅིག་ཉིད་ས་བརྐང་དུ་བཏིང་ནས་མཚམས་པོ་ཆེ་བཀོལ་ཏེ་གནས་མང་

པོ་དེ་དག་མཚམས་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་གནས་སོ་སོར་ས་བརྐང་དེ་དབྱུང་གི་ཐམས་ཅད་ཀིས་

གནས་གཅིག་ཏུ་དབྱུང་དུ་མི་རུང་ངོ་། །གནས་གཅིག་ཏུ་ས་བརྐང་བཏིང་བའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཆོས་ཕོགས་དང་

ཆོས་མིན་ཕོགས་གཉིས་སུ་ཕེ ་བ་ཉིད་ན་ཕོགས་དེ་གཉིས་སོ ་སོ ་ཉིད་དུ་ས་བརྐང་དབྱུང་བར་

བའོ། །ཕོགས་གཅིག་གིས་ཕྱུང་བས་ཕོགས་ཅིག་ཤོས་ཀིས་ཕྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་ཀང་

ངོ༌། །གནས་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཕོགས་གཅིག་གིས་ཕྱུང་བ་ནི་ཕོགས་གཞན་གིས་ཀང་ཕྱུང་བ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་

མི་བསམ་མོ། །དགེ་སློང་ས་བརྐང་མ་བཏིང་ཁོ་ན་བཞི་ཡན་ཆད་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཚང་བས་ས་བརྐང་ཕྱུང་

བ་ནི་མ་ཕྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དབར་གནས་པར་ཁས་མ་བླངས་པ་དང་དབར་གཞན་དུ་གནས་པར་ཁས་

བླངས་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་སློང་ས་བརྐང་གདིང་བ་དེ་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དག་ས་བརྐང་འདིངས་

པ་པོའི་དགེ་འདུན་དུ་མ་ལོངས་པའི་ཁ་བསྐང་དུ་མི་རུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གིས་ས་བརྐང་

བཏིང་ནས་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་ཤིའམ་ཁིམས་ཕུལ་ལམ་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་སྟེ་ས་བརྐང་འབིན་པའི་ཚེ་ན་དགེ་འདུན་དུ་

མ་ལོངས་ན་དགེ་སློང་ས་བརྐང་་་་་དགེ་འདུན་གིས་ས་བརྐང་བཏིང་ནས་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་ཁིམས་ཕུལ་བ་་་་་མ་

བཏིང་བ་ཉིད་ཀིས་དབྱུང་བའི་དགེ་འདུན་དུ་མ་ལོངས་པའི་ཁ་བསྐང་བར་མི་རུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་

ནོ། །དགེ་སློང་ས་བརྐང་བཏིང་བ་ནི་སྣམ་སྦྱར་མེད་པར་གོང་དུ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་ཀིས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གོང་ཁེར་དུ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་བསྡུས་པ་དང་ལམ་པོ་ཆེ་སུམ་མདོ་དང་བཞི་མདོ་<<ལུང་>>ཚུན་

ཆད་དུ་འདུག་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ས་བརྐང་གི་གཞི་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པའི་

སྐབས་སོ། །ས་བརྐང་གི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼གོས་ཀི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ འདུལ་བའི་མདོ། བམ་པོ་བདུན་པ། མཚོན་གིས་མ་དྲས་པ་ནི་ཁ་ཚར་དང་ཕུན་

ཚར་མ་བཅད་པ་སྟེ་དེ་ནི་ཁིམ་པའི་གོས་ཡིན་པའི་ཕིར་བཀག་པའི་གོས་དགེ་སློང་གིས་ལོངས་སྤད་པར་མི་

བའོ། །ངུར་སྨིག་ཏུ་ཁ་བསྒྱུར་ཡང་གོས་དྲས་ཤིང་དྲུབས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ལྷས་སྦྱིན་པའི་ཆ་ལུགས་ཡིན་པས་

བཀག་པའོ། །དྲས་ཤིང་དྲུབས་པ་མ་ཡིན་པ་བཀག་པ་དེས་ན་ཊིཀ་ལས་གེགས་བུར་དྲས་ཤིང་དྲུབས་པ་སྟེ་

བཙེམས་པ་ཆོས་གོས་ཉིད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །རྣམ་པ་གང་གིས་དྲུབས་པ་ཞེ་ན། རྣམ་

པ་བཞི་པོ་འདི་དག་གིས་སྣམ་ཕན་ནི་གེགས་བུ་དག་དང་གེགས་བུ་ཕེད་མཐུད་པའི་སྣམ་བུའོ། །སྣེལ་གཞི་

འཕེད་ཆོད་ཉིད་དག་གིས་སོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ་འདིའི་ཊིཀ་ལས་སྣེལ་གཞི་ཞེས་བ་བ་ནི་སྣམ་ཕན་དེ་དག་གི་ཚལ་

བུ་སྣ་དྲང་ཐད་དུ་མ་བབ་པར་མཐོ་དམན་མི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀིས་འཆོལ་ཐབས་ཉིད་དུ་འདུག་པའོ། །སིད་དུ་བཏང་བའི་

ཚལ་བུ་རྣམས་ཀི་སྣ་མཐོ་དམན་དུ་འདུག་པས་སྣམ་ཕན་སྣེལ་གཞི་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་<<ཊིཀ་>>དང་ཐད་དྲང་དུ་

བཏང་བའི་སྣམ་ཕན་དག་གི་འཕོས་ནོན་པའི་ལྷག་མ་འཕོས་མ་ནོན་པ་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་མཉམ་པ་

ཉིད་སྣམ་བུ་གཅིག་ལ་ཚལ་བུས་ནོན་པའི་ལྷག་མ་མ་ནོན་པ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་སྣམ་བུ་

ལྷག་མ་དག་ཀང་དེ་ལྟར་མཉམ་པར་<<ཊིཀ་>>བའོ། །དང་། དབུས་ཀི་སྣམ་ཕན་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་དུ་

གཡས་གཡོན་གེགས་བུའི་འཕོ་ཕོགས་ཕོགས་སུ་ལྟ་བ་གཡས་ཕོགས་ཀི་ཚལ་བུ་རྣམས་ཀི་འཕོ་ཡང་

གཡས་ཕོགས་སུ་ཕི་རྒྱུད་དུ་ལྟ་ལ་གཡོན་ཕོགས་ཀི་ཚལ་བུ་རྣམས་ཀི་འཕོ་ཡང་གཡོན་ཕོགས་སུ་ཕི་རྒྱུད་དུ་ལྟ་བ་

ཉིད་དང༌། ངོས་བཞི་འཁོར་བར་མཐའ་སྐོར་གིས་བསྐོར་བ་ཉིད་ཀུན་ནས་མཐའ་བསྐོར་བ་དག་གིས་

སོ། །འདི་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཞན་དག་ལས་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་ཆོས་གོས་ཐ་དད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །སྣམ་ཕན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྣེལ་གཞི་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ནི་ཆོས་གོས་གང་ལ་བ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་ནང་དུ་བགོ་བར་བ་བ་མཐང་གོས་

དང་། སྟོད་དུ་བགོ་བར་བ་བ་བླ་གོས་དང་། སྣམ་ཕན་དུ་དྲས་ཏེ་སྦྱར་བ་སྣམ་སྦྱར་དང་གསུམ་ཆར་

ལའོ། །རྣམ་པ་དེ་ལྟར་དྲུབས་པ་བིན་གིས་བརླབ་པར་<<ཊི་>>བའོ། །

དགེ་སློང་མས་ནི་ཆོས་གོས་ལྔ་ལས་ཤིང་ང་དཔུང་བཅད་དང་། རྔུལ་གཟན་དྲས་ཞིང་

དྲུབས་པ་ཡང་རུང་དྲས་ཤིང་དྲུབས་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་རུང་སྟེ་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །དགེ་སློང་ཕའི་

33ཆོས་གོས་གསུམ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་མས་ཀང་ཆོས་གོས་གསུམ་ནི་དྲ་ཞིང་བཙེམ་མོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་

ལས་བཤད་ཅིང༌། མའི་རྣམ་འབེད་དང་ཀར་མ་ཤ་ཏཾ་ལས་ཀང་དོན་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །ཆོས་གོས་དྲས་ཤིང་དྲུབས་

པ། བརན་པོ་སྟེ་གཡར་པོ་ཡང་རས་ཙམ་དུ་ཡོད་ཅིང་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་བདོག་ནའོ། །དེ་བིན་གིས་

བརླབ་པར་བའོ། །ཊིཀ་ལས། གལ་ཏེ་མི་བདོག་ན་ནི་དྲས་ཤིང་དྲུབས་པ་མ་ཡིན་ཡང་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་སྟེ་ཆོས་

གོས་བིན་གིས་མ་བརླབས་པས་འདུག་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཡོད་ཅིང་ཞེས་བ་བ་ནི་རས་ཙམ་ཡོད་པ་ལས་

སོ། །བདོག་བཞིན་དུ་ཞེས་བ་བ་ནི་བ་བ་བེད་ནུས་པའོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་དང་ཞུ་འགེལ་ལས་བཤད་པས་རས་

ཙམ་དུ་ཡོད་ཅིང་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་བདོག་ནའོ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཡོད་ཅིང་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བདོག་

ནས་སོ་ཞེས་ལུང་གི་འགེལ་པ་དག་ལས་བཤད་དོ་ཟེར་ཏེ་ཚིག་དེ་ནི་མི་སྣང་ངོ་། །ཆོས་གོས་གསུམ་མམ་ལྔའོ་དེ་

དག་གི་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་བཞག་སྟེ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆོས་གོས་དེ་དག་མེད་པར་སྐྱ་རེངས་

འཆར་བར་འདའ་བར་མི་བའོ། །ཆོས་གོས་གཞན་མ་རེད་ན་དེ་ཡང་སྔགས་ཀིས་ཐོབ་ཅིག་སྔགས་ཀིས་

མ་ཐོབས་ཏེ་སྐྱ་རེངས་བྱུང་ན་ཉེས་བས་རེ་རེར་འགྱུར་<<ཊི་བི་>>རོ། །བརན་པོ་ཡང་རུང་སྟེ་ཁ་སྒྱུར་བ་གཞན་

མེད་ན་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གོས་ལ་ཡང་སྣམ་སྦྱར་ལ་སོགས་པའི་བིན་གིས་བརླབ་པ་འཆགས་

སོ། །དྲས་པ་གཞན་མེད་ན་མ་དྲས་པའི་གོས་ལ་ཡང་ངོ༌། །བིན་གིས་བརླབ་པ་འཆགས་སོ། །མ་དྲས་པ་དེ་

33  ཕའི། <<ཆུང་(ཁ་༡༩)>><<ས་>><<སེར་>><<ཞང་>>བའི། <<མ་>>མའི། <<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལ་གལ་ཏེ་འབོར་ན་གེགས་བུའི་འཕོ་ལྷན་ཐབས་གན་ནོ། །རྐེན་བྱུང་སྟེ་གཞན་མ་རེད་ན་ཚལ་བུ་གུད་

ནས་སྟེང་དུ་གན་པ་ལའང་སྔགས་འཆགས་<<བི་>>སོ། །ཁིམ་པའི་ཁིམ་དུ་ལོངས་སྤོད་དུ་རུང་བའི་ཁ་

ཚར་དང་ཕུན་ཚར་གི་མཐའ་གཅད་དུ་རུང་བ་ཆོས་གོས་ཀི་རྣམ་པ་ཉིད་དུ་མ་རེད་པ་རྣམ་པ་ལ་ཡང་

ངོ་། །གཞན་མེད་ན་དེ་ལ་ཡང་བིན་གིས་བརླབ་པ་འཆགས་སོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་གོས་དཀར་པོ་ཁྲུ་གང་བ་ལ་

ཡང་རྐེན་དབང་གིས་ཆོས་གོས་ཀི་བིན་བརླབ་འཆགས་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། འཆང་བའི་འགེལ་ཆུང་

ལས། འཁོར་གསུམ་གཡོགས་པ་འདི་ནི་ཆོས་གོས་གསུམ་དུ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བའི་ཚད། ཅེས་བཤད་པ་དང་

འགལ་ལོ། །ཆོས་<<བི་>>གོས་རྐུན་པོས་ཁེར་རམ་མེས་འཚིག་པའི་རྐེན་གཅིག་བྱུང་སྟེ་མ་རེད་ན་འདི་རྣམས་ལ་

སྣམ་བུས་གུད་ནས་བཙེམས་ཏེ་སྔགས་བཏབ་ན་འཆགས་སོ། །

ཕིང་པ་དང་། སྤུ་ཅན་ཆོས་གོས་གསུམ་ཉིད་དུ་བིན་གིས་མི་བརླབ་བོ་ཞེས་གསུངས་མོད་ཀི་ལ་བ་

དང་བེའུ་ཕྲུག་དག་ལ་སྤུ་བི་བ་ཡང་སིད་པས་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་པས་ལྭ་བ་ལུག་བལ་གི་སྣམ་བུ་སྟེ་དེའི་སྤུ་བི་བ་

དང༌། བེའུ་ཕྲུག་སྤུ་བི་བ་དང་། ཀམ་ལྭ་བ་འཐུག་པོ་ནི་ཀམ་མོ་ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་བཤད་དོ་ཀམ་

རྩུབ་པོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྭ་བ་སྟུབ་པོ་རྩུབ་པོ་འོ་ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །དང་། གོས་སེངས་

པ་དང་ལྔ་ནི་མི་དྲ་བར་ལྷན་ཐབས་གན་ཞིང་དྲུབ་བོ། །ཆོས་གོས་ཉིད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་

<<ཊི་>>བའོ། །དགེ་<<ཊི་>>འདུན་གིའམ་གང་ཟག་གི་གནས་མལ་མལ་ཆ་སྟན་ལ་མི་གཙང་བས་

གོས་པར་གྱུར་ན། མི་བསྒྱང་བར་དེའི་མོད་ལ་སྦྱང་བར་བ་བཀྲུ་བར་བའོ། །

དགེ་འདུན་གི་རྩྭའི་ཁི་དང་རྩྭའི་ཁིའུ་ནི་རྩྭ་མུན་ཛ་དང་དྲེས་མ་ལ་སོགས་པའི་ཐགས་མ་བརྒྱུས་

པའི་ཁི་དང་ཁིའུ་སྟེ་དེ་ལ་ནི་གདིང་བ་མེད་ཀང་རུང་ངོ་རྩྭའི་ཁི་དང་ཁིའུ་དེ་མ་གཏོགས་པ་དགེ་འདུན་གི་སྟན་

ཡན་34ཆད་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ལ་དགེ་འདུན་གི་གདིང་བ་དེ་མ་ཡིན་གང་ཟག་དབང་པའི་གདིང་

34  ཡན། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༣༣༣)>><<ཊིཀ་(ག་༡༣༠)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༢༢༠)>>མན། <<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བ་མེད་པ་ལ་འདུག་པར་མི་བ་སྟེ་འདིར་ཡན་ལག་གིས་རེག་པ་ཙམ་ལ་ཡང་གདིང་བ་གཞུག་དགོས་པར་རིག་པར་

བའོ། །དང་། དགེ་འདུན་གི་གདིང་བ་དང་སྟེང་ནས་གཡོགས་པའི་གོས་ལ་ཡང་གང་ཟག་གི་གོས་ཀིས་

བར་ཆད་མ་བཅུག་རང་གི་ཤ་མཐང་ལ་རེག་པར་ཉེ་བར་ལོངས་སྤད་པར་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་

འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་དགེ་འདུན་དང་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་མལ་དང་གོས་ཁ་བོ་དྲེའུ་རྔོག་དང་ཟ་འོག་

དང་ཚོན་རིས་ཅན་ཐམས་ཅད་<<ཊི་>>ཕལ་ཆེར་མ་ཉམས་ཧ་ཅང་རིང་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་

ངོ་། །ཞེས་སྔར་མར་སྦྱར་བའོ། །གདིང་བ་ངན་ངོན་ཙམ་དང་གདིང་བ་དྲི་མ་ཅན་གིས་ཞེས་སོས་པས་

གེགས་བུ་ཕེད་དང་གཉིས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །དགེ་འདུན་གིའམ་གང་ཟག་གི་གནས་མལ་ལ་སྤད་

པར་མི་བའོ། །གང་ཟག་གིས་གདིང་བ་བཅང་བར་བའོ། །གདིང་བ་དེ་ནི་སྟུག་ན་སྟེ་འཐུག་ན་

ཆིག་རྐང་རུང་ངོ་། །སེངས་པ་སེང་སེང་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཉིས་རིམ་མོ། །དུ་བ་དགོས་སོ། །གདིང་བ་

ཁ་ཁ་བོ་མི་རུང་ངོ་། །གདིང་བ་དེ་ལ་གེགས་བུའི་འཕོ་ཆོས་གོས་ཀི་གེགས་བུའི་ཚལ་བ་ལྟ་བུ་<<ཊི་

>>བའོ། །གདིང་བ་ལ་ཚལ་བུ་མ་བས་ན་གདིང་བར་མི་ཚུད་ཉེས་བས་<<བི>>། ཕོགས་གང་དུ་བ་ཞེ་

ན། གདིང་བའི་སྟེང་དུ་ཉལ་བ་ན་འོག་རོལ་རྐང་པ་ལོགས་སུ་སུམ་ཆ་བོར་ལ་སྟོད་དུ་སུམ་གཉིས་བོར་བའི་

མཚམས་སུ་སྟེ་འོག་རོལ་གི་གསུམ་ཆའི་དང་པོར་རོ། །བཅད་དེ་ཆོས་གོས་ཀི་ཚལ་བུ་གེགས་བུའི་འཕོ་

གཅིག་བའོ་<<ཊི་>>སྟན་ཡན་ཆད་ལ་དེ་མ་ཡིན་པའི་གདིང་བ་མེད་པ་དང༌། གདིང་གཡོགས་ལ་ཡང་བར་ཆད་མ་

བཅུག་པར་ཉེ་བར་སྤད་པར་མི་བའོ་དེ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྐབས་འདིར་ཁ་བོ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གི་མ་

ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་གཟུང་ངོ་ཞེས་ཊིཀ་གསུང་ངོ་། །

གདིང་བ་གེགས་བུ་གཅིག་པ་བིན་གིས་བརླབ་པར་མི་བའོ། །གཡན་པ་དགབ་

པ་ནི་དགེ་སློང་གཡན་པ་དེ་དང་ལྡན་པས་བཅང་བར་བའོ། །གཡན་པ་དགབ་པ་དེ་ཞག་ལྔའམ་

དྲུག་ཅིང་དྲི་མ་རྣམས་སྦྱང་བར་བ་བཀྲུ་བར་བའོ། །སིན་བལ་གི་གོས་དང་བལ་གི་གོས་



  145  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང༌། རྩྭ་ཤ་ནའི་གོས་དང་ཟར་མའི་གོས་རུང་ངོ་། །ཆོས་གོས་ཉིད་དང་གོས་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་དེ་དག་

ལས་བས་པའི་གོས་རུང་<<ཊི་>>བའོ། །བཀལ་བ་དང་འཐག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྣམས་སུ་མ་བས་པ་རྒྱུ་

སྤུན་གིས་ཐགས་སུ་མ་གཏག་པ་སྟེ་དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་གོས་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་>>དང༌། གསོ་

མ་ལས་བས་པའི་གོས་ནི་མི་རུང་ངོ་། །ལུང་ལས་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་གསུམ་པོ་སྐྲ་ལས་བས་

པ་སྐྲའི་ལྭ་བ་གོན་པའི། དང༌། གཅེར་བུ་པ་དང༌། བ་འུག་པའི་སྒོ་ལས་གོས་བས་པ་གོན་པའི་དམ་

བཅའ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ཡང་མི་རུང་ངོ༌། །ཊིཀ་ལས། དག་པ་དང་གོལ་བར་འཛིན་པ་མེད་ཀང་སྐྲའི་

ལྭ་བ་དང་གཅེར་བུ་པ་དང་བ་འུག་པ་དང་གསུམ་ནི་སོམ་པོ་འོ། །ཞེས་སོ། །མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་གསུམ་པོ་

དེ་འཆང་ན་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བམ་ཟེའི་བུ་མོ་ལས་སོ། །

དེ་ལ་ནི་དགེ་འདུན་གི་དབེན་གི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་འོ། །གསུམ་པོ་དེ་དག་ལས་

གཞན་བརྟེན་པ་ནི་མི་རུང་བ་སྟེ་ཉེས་བས་སྐྱེད་པ་དེའིའོ། །སྔ་མ་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་

རྒྱལ་མཚན་ལ་དག་པ་དང་གོལ་བར་འཛིན་པ་མེད་ཅིང་ཡང་དག་པར་བླང་བ་སྔོན་དུ་མ་བཏང་བས་འཛིན་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་ནི་ཉེས་བས་སོ། །དེ་དག་ཀང་ཡང་དག་པར་བླང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བས་འཆང་ན་ནི་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །མུ་

སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་ཅི་ཡང་རུང་བ་འཆང་ན་ཡང་དག་པར་བླང་བ་སྔོན་དུ་མ་བཏང་བས་ཀང་རུང་སྟེ་དག་པ་

དང་གོལ་བར་འཛིན་པས་འཆང་ན་ནི་སམ་པོར་འགྱུར་<<ཊིཀ་>>རོ། །རང་གི་སྐྲ་འབལ་བ་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་

བརྟུལ་ཞུགས་སྐྲ་ཐོགས་པར་བེད་པ་དང༌། ལུང་ལས་མུ་སྟེགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལོ་མ་དང་ཤུན་པ་ལ་སོགས་

པ་གོན་པ་དང༌། རི་དགས་ཀི་པགས་པའི་གཡང་གཞིའི་ནི་མུ་སྟེགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་པས་དགེ་སློང་

གིས་གཡང་གཞི་བཅང་བར་མི་<<ལུང་>>བའོ། །ལུང་ལས་ངས་ཆོས་གོས་གསུམ་གནང་ན་ཅིའི་ཕིར་བླ་གོས་

དང་མཐང་གོས་དང་བཅས་པར་འཚོ་བར་བེད་དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་སློང་གིས་མཐང་གོས་དང་བླ་གོས་དང་བཅས་པས་

འཚོ་བར་མི་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སད་གཡོགས་དང༌། སྟོད་གཡོགས་དང་བཅས་པས་འཚོ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བ་ནི་དགེ་སློང་གི་རྟགས་ཉམས་པ་དང༌། ཊིཀ་ལས་གསོ་མ་ལས་བས་པའི་གོས་སེང་སེང་པོ་གསོ་རས་མུ་

སྟེགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་<<ལུང་>>ནོ། །དང་ཁིམ་པའི་རྟགས་ཡན་ལག་གི་སྦུབས་དོར་མ་ལ་

སོགས་པའི་གོས་དང་། ལུང་ལས་འདི་ནི་ཁིམ་པའི་གོས་ཡིན་ནོ། །གོས་ཐམས་ཅད་རིལ་གིས་སྔོ་བ་

བཀག་པ་ཡིན་གི་གོས་ཐམས་ཅད་སེར་བ་དང་དམར་བ་ནི་མ་བཀག་གོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །རང་འགེལ་ལས་

ཀང་། འདིར་ཁ་ཅིག་ནི་ཐམས་ཅད་སེར་བ་དང་ཐམས་ཅད་དམར་བ་དག་ལ་ཡང་བཀག་གོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་དེ་ནི་མི་

རིགས་ཏེ་དེ་གཡོགས་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་མ་མཐོང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་ལུང་ལས་

ནི། གོས་ཐམས་ཅད་སེར་བའམ་ཐམས་ཅད་དམར་བའམ་དཀར་བ་ནི་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ལ་

ལུང་དེ་དང་མཐུན་པར་འོད་ལྡན་རྩ་འགེལ་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་བཤད་པས་ལག་ལེན་དོག་མཐའ་བཟུང་སྟེ་གོས་

ཁ་དོག་གཅིག་པའི་ཉེས་པ་དགག་པར་བའོ། །དང་། ཊིཀ་ལས་གོས་ཀི་ཁ་ཚར་སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་རིང་པོ་བེད་

པ་གདེངས་ཀ་ལྟ་བུ་མུ་སྟེགས་པའི་རྟགས་ཡིན་<<ལུང་>>ནོ། །དང་། གོས་ཁ་ཚར་མ་བཅད་པ་རིང་

པོ་དང༌། ཤིང་ང་དཔུང་བཅད་ལས་གཞན་པའི་རལ་ག་ནི་ལྷམ་སྒོག་གུ་ཅན་གི་རྣམ་པའོ་ཞེས་རང་འགེལ་ལས་

སོ་དང་། གཙུག་ཏོར་དང༌། ཞེས་བ་བ་ནི་སྐྲའི་ཚོགས་བཅིངས་པའི་གཙུག་ཏོར་རོ་<<ཕན་ཊི་>>ཐོད་ལ་

སོགས་པས་མགོ་དཀིས་པ་དང༌། ར་བལ་ལས་བས་པ་ར་ཕར་དང༌། རྔ་མོའི་བལ་ལས་བས་པའི་རྔ་

བལ་གི་སྣམ་བུ་འདི་ཡན་ཆད་ནས་རལ་ག་མན་ཆད་ལྔ་ནི་ཁིམ་པའི་རྟགས་ཡིན་པར་ལུང་ལས་བཤད་

དོ། །དང་། སྔར་སོས་པས་དེ་དག་ལས་གཞན་པ་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་སྟེ་མུ་སྟེགས་

ཅན་གི་ཆ་ལུགས་འཆང་བ་ཡང་མི་རུང་ངོ་ཞེས་བ་བར་སྦྱར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །འབལ་བའི་སང་བའི་ལུང་རྣམ་

འབེད་ལས་དགང་གཟར་དང་བླུག་གཟར་གཉིས་ཀང་མུ་སྟེགས་པའི་ཆ་བད་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། ལུང་ཞུ་བའི་

འགེལ་པ་ལས། མུ་སྟེགས་ཅན་གི་སྣོད་ནི་ཐོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་དོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་། ལུང་ཞུ་བ་ལས། མུ་

སྟེགས་ཅན་གི་སྣོད་བཅང་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་དགེ་སློང་གིས་དེ་དག་མི་བཅང་ངོ་། །འདི་རྣམས་མུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྟེགས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་བ་བའི་སེམས་ཡོད་ན་སོམ་པོ་འོ། །བརྟུལ་བཞུགས་བ་བའི་སེམས་མེད་པར་བགོས་ན་ཉེས་

བས་༸ཟས་ནི་ཐ་ན་པུ་ས་ལའི་འདབ་མ་འུ་སུའི་འདབ་མའོ་ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་གསུངས་སོ། །

བསྡུས་པ་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་ནི། ཟར་མའི་འདབ་མ། ཞེས་བཤད་ཀང་སྔ་མ་ལྟར་གཟུང་ངོ༌། །གང་དང་

གོས་ནི་ཐ་ན་རས་ཀི་དུམ་བུ་མར་མེའི་སྙིང་པོ་མར་མེ་གཅིག་གི་སོང་བུའི་རས་ཙམ་དེས་ཀང་དབང་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་སྙོམས་པར་བ་བའི་ཕིར་བགོ་བཤའ་བའོ། །ལྭ་བ་དང་ལྭ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་གོས་

གཞན་སྤད་དུ་མི་རུང་བ་དེ་དག་ནི་བཙོངས་ཏེ་བགོ་བཤའ་བའོ། །ལྭ་བ་དང་དེ་ལྟ་བུ་དག་ནི་མི་གཤིག་

པ་ཉིད་དོ། །རེད་པ་བགོ་བ་ལ་བ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་བའོ། །བ་བ་ལྔ་པོ་གང་ཞེ་ན། དེང་རེད་པ་འགོད་
35པར་འགྱུར་གིས་རེད་པ་འགོད་པའི་གནས་དེར་དགེ་འདུན་ཁེད་ཅག་གིས་ཚོགས་པར་

བའོ། །ཞེས་དགེ་འདུན་ལ་བརོད་པར་བ་བ་དང༌། རེད་པ་བགོ་བའི་ཕིར་གཎི་བརྡུང་བ་

དང་། རེད་པ་དབང་བ་རྣམས་ལ་ཚུལ་ཤིང་བིམ་པ་དང་། ཚུལ་ཤིང་བགང་བ་དང་། གང་ཟག་སོ་

སོའི་རེད་པའི་སྐལ་བ་བིམ་པ་དང་ལྔའོ། །རེད་པ་བགོ་བའི་དུས་སུ་བ་བ་ལྔ་པོ་དེ་དག་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་

བའོ། །རེད་པ་བགོ་བའི་བ་བ་ལྔ་པོའི་ཐ་མ་སོ་སོའི་སྐལ་པ་བིམ་པ། ཡན་ཆད་བེད་པ་ཉིད་ན་དགེ་སློང་

གཞན་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ཡང་དགེ་འདུན་སྤི་ལ་ཕུལ་བའི་རེད་པ་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དབར་གནས་

པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པའི་རེད་པ་གཞན་དག་ལ་ནི་གོ་བུར་དུ་འོངས་ཀང་མི་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

རེད་པ་བགོ་བའི་བ་བ་ལྔ་པོའི་མཇུག་སོ་སོའི་སྐལ་བ་བིམ་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་ཕིན་པ་ཉིད་ན་གོ་

བུར་དུ་འོངས་པ་དེས་ནི་འདིར་རེད་པ་མི་དབང་ངོ་། །རེད་པ་བགོ་བའི་བ་བ་ལྔ་པོ་དེ་ནི་རེད་པ་ཆུང་ངུ་

ལ་ཡང་ངོ༌། །བའི་རེད་པ་ཆེན་པོ་ལ་བ་བར་མ་ཟད་དོ། །རེད་པ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་རེད་པ་ཐོབ་པའི་བ་བ་

གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེར་ཞུགས་ཏེ་རེད་པ་ཐོབ་པའི་བ་བ་དེ་བས་ན་རེད་པ་བགོད་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་དགེ་སློང་དེ་

35  འགོད། <<རང་(ཁ་༣༣༩)>><<མ་>>འགེད། <<རྩ་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༢༢༢)>>བགོད། <<ཊིཀ་(ག་༡༣༦)>>བགོས། <<ཆུང་(ཁ་

༢༢)>>འགེད། <<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བ་བ་གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་མཚམས་ལས་འདས་ཏེ་གནས་གཞན་ནམ་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་བ་ཉིད་ཡིན་ཡང་

རེད་པའི་སྐལ་བ་དེ་མི་དབང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །རེད་པ་དབང་བ་དེའི་ཕིར་དགེ་སློང་གནས་གཞན་ནམ་ཡུལ་

གཞན་དུ་འགོ་བས་རང་གི་སྐལ་བ་ནོད་པ་གཞན་ལ་བཅོལ་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བཅོལ་བ་ན་ཁོད་ཀི་རེད་

པའི་སྐལ་བ་ནི་བདག་གིས་བླང་བར་བའོ་ཞེས་དགེ་སློང་གིས་དབར་གནས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁས་བླངས་པ་

དང་ལྡན་པས་རེད་པའི་སྐལ་བ་དེ་མ་མནོས་མ་བླངས་ན་སྐལ་བའི་སྐྱིན་མ་བསབ་པར་བ་བ་ཉིད་

དོ། །རེད་པའི་སྐལ་བ་ལེན་པར་ཁས་བླངས་པ་དེ་མ་མནོས་ན་རེད་པ་ཆུང་ངུ་ལ་བགོ་སྐལ་གི་ཆ་པ་ཎ་མ་ཤ་

ཀ་ལྔ་ལ་སོགས་དེ་བས་ལྷག་པ་ཡིན་ན་བསབ་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པའོ། །མ་ཤ་ཀ་ལྔའི་རིན་ཡན་ཆད་ནི་ངེས་

པར་བདའ་བར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །པ་ཎ་ལྔ་36ཡན་ཆད་ཀི་རིན་ནི་བླང་གི་ལྔ་པས་ཉུང་བ་མན་ཆད་ཀི་རིན་ནི་

བླང་37རིན་མི་ཆོག་གོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །ངའི་རེད་པའི་སྐལ་བ་ཁོད་ཀིས་ལོངས་ཤིག་ཅེས་མ་བཅོལ་ན་

དེའི་སྐལ་བ་ནོད་པར་མི་བའོ། །རང་གི་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁན་པོའི་རེད་པའི་སྐལ་བ་ནི་མ་བཅོལ་

ཡང་ནོད་པར་བའོ། །གོགས་པོ་མཛའ་བོ་ཡིད་གཅུགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་

ཡང་ངོ༌། །མ་བཅོལ་ཡང་ནོད་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་བེ་བ་ན་རང་གི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་

པ་སྟེ་གཞན་ཕོགས་སུ་སོང་བའི་དོན་དུ་ཡང་ནོད་པར་མི་བའོ། །མཁན་པོ་ཡང་རུང་སློབ་མ་ཡང་རུང་མི་དགེ་

བ་དང་ལོག་པ་ལ་བལྟས་པ་ནི་སྐལ་བ་མི་ནོད་དོ། །མ་བཅོལ་ན་ནོད་པར་མི་བའོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་དེ་

ནི་གནས་མལ་ལ་ཡང་ངོ༌། །རིག་པར་བའོ། །མ་བཅོལ་ན་ནོད་པར་མི་བའོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་

དེ་དག་ནི་ཟས་ལ་ཡང་ངོ༌། །རིག་པར་བའོ། །དེ་དག་ནི་གཞན་གི་ཚིག་གི་སྐབས་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་

རོ། །རེད་པ་དང་གནས་མལ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་དོན་དུ་ནོད་པའི་ཚེ་ན་ནོད་པར་བེད་པས་གང་ཟག་ཕ་

རོལ་པོ་གཞན་དག་ལ་གོ་བར་བའོ། །འདི་ཡང་གཞན་གི་ཚིག་གི་སྐབས་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །རེད་པ་

36  ལྔ། <<རྩ་བཞི་>><<ཆུང་(ཁ་༢༤)>>ཀ།<<མ་>><<མཆན་བཞི་>>

37  བླང་། <<ཆུང་(ཁ་༢༤)>><<མཆན་བཞི་>>གང་། <<མ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མི་དབང་བས་སྐལ་བ་དབང་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་སྐལ་བ་བླང་བར་མི་བའོ། །རབ་བྱུང་

གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་ཁིམ་པ་ནི་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བའི་རེད་པ་མི་དབང་བས་རེད་པ་དབང་བ་ནི་ཆོས་འདི་པའི་

རབ་བྱུང་གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་སྟེ་དེ་ལྟར་རེད་པ་དབང་བའི་རབ་བྱུང་གཅིག་པུ་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ན་འདུག་པ་

ཉིད་ཀིས་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་དགེ་འདུན་གི་ཕིར་ཕུལ་བའི་རེད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཐོབ་པ་ལ་མི་

དབང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །དགེ་འདུན་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་གཉིས་སུ་བེ་བ་ན་ཆོས་

མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་དག་ཏུ་སོང་བ་དེ་དགེ་འདུན་གི་རེད་པ་མི་དབང་

ངོ༌། །དབར་གནས་པ་དེའི་དུས་ཀི་རེད་པ་ལ་ནི་དབར་ཟླ་གསུམ་རོགས་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཡང་དབར་

གི་དུས་ཕལ་ཆེར་གནས་ཏེ་ཆེས་རིང་དུ་གནས་ན་དབར་གནས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དབར་གནས་པའི་

རེད་པའི་སྐལ་བ་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དབར་གི་ནང་དུ་ཆེས་རིང་དུ་གནས་ན་དེའི་འོག་ཏུ་བབས་པ་

དང་། ཁིམས་ཕུལ་ཡང་རུང་ཁིམས་ཕུལ་ནས་སླར་དགེ་སློང་དུ་ཞུགས་ཀང་རུང་ཤི་བར་གྱུར་པ་གཉིས་

ཀང་དབར་གནས་པའི་རེད་པའི་སྐལ་བ་དབང་ངོ་། །ཤི་ཡང་རེད་པའི་སྐལ་བ་དབང་ན་དེས་ཅི་བ་ཞེ་ན། ཤི་བའི་ཡོ་

བད་ཅི་རིགས་པར་སྤོད་རེད་པ་ཕུལ་བ་ནི་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བསྔོས་ཤིང་རྣམ་པར་ངེས་

པར་བེད་པ་ལྟར་དབང་ཞིང་ལོངས་སྤོད་པར་རྣམ་པར་བཞག་གོ། །སྟེ་རེད་པ་འདི་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་

འདི་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ལོངས་སྤད་པར་བའོ་ཞེའམ་དགུན་དཔིད་དམ་དབར་རམ་སྟོན་གནས་པའི་

དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་རེད་པ་འདི་འབུལ་གིས་དུས་ཚིགས་འདིའི་ཁོངས་སུ་སྤད་པར་བའོ་ཞེའམ་གནས་ཁང་འདི་ན་

གནས་པ་འདི་ལ་རེད་པ་འདི་ཁུད་པར་འབུལ་གིས་དེས་འདི་སྤད་པར་བའོ་ཞེས་ཡོན་བདག་གིས་རེད་པ་བསྔོས་ཤིང་

རྣམ་པར་ངེས་པར་བས་པ་དེ་ནི་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་སྤད་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་

དོ། །དེ་ནི་ཡོན་བདག་གིས་རྣམ་པར་ངེས་པར་བས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་<<ཊིཀ་>>ནོ། །

ཊིཀ་ལས་ཡོན་བདག་གིས་རྣམ་པར་ངེས་པ་མ་བས་པ་དེའི་ཚེ་རེད་པ་འཐོབ་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཀིས་ཞེས་སོས་ཏེ་ཆོས་ཕོགས་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་གཉིས་སུ་དགེ་འདུན་བེ་བ་ན་ཁིམ་ཆེ་གེ་མོ་འདི་ཁོད་ཀིའོ་

ཁིམ་ཆེ་གེ་མོ་འདི་ནི་ངེད་ཀིའོ་ཞེས་དགེ་འདུན་ཕོགས་གཉིས་ཀི་ཁིམས་སུ་བཅས་པ་ན་ཆོས་ཕོགས་པ་ཉིད་དུ་ངེས་

པར་བས་པའི་ཁིམ་དེ་ནས་ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་རེད་པ་ཕུལ་ལམ་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་ཚོགས་པ་ལ་རེད་པ་

མཉམ་དུ་ཕུལ་ན་ཡང་རེད་པ་དེ་ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་མི་དབང་སྟེ་ཆོས་ཕོགས་པ་ལ་འབུལ་བར་བ་དགོས་སོ། །ཆོས་

མིན་ཕོགས་ཉིད་དུ་ངེས་པར་བས་པའི་ཁིམ་དེ་ནས་ཆོས་ཕོགས་པས་རེད་པ་གྲུབ་ན་ཡང་རེད་པ་དེ་ཆོས་ཕོགས་པ་མི་

དབང་ན་ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་ལ་དབུལ་བར་བ་དགོས་སོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ཊིཀས་བཤད་དོ། །ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལྟར་ངེས་

སམ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས། ཅི་སྟེ་དབང་བའི་ཕོགས་དེས་བིན་ན་ནི་མི་དབང་བའི་ཕོགས་ཀིས་ཀང་ཅི་བདེར་ལོངས་སྤད་དུ་

རུང་ངོ་། །ཞེས་ཀང་ངོ༌། །རེད་པ་ནི་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་ངེས་པར་བེད་པ་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་གོ་ཞེས་སོས་པའི་རེས་

བསྙེག་པའི་ཕིར་རོ། །ཁིམ་དེར་ཕོགས་གཉིས་ཀས་རེད་པ་གྲུབ་པ་ན་ཕོགས་གཅིག་གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་དེ་གཞན་

ཕོགས་ལ་དབུལ་ཅི་དགོས་སྙམ་དུ་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་མདོ་འདི་སོས་ཏེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་ཕོགས་པ་

དང༌། ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་གཉིས་སུ་དགེ་འདུན་བེ་བ་ན་ཁིམ་ཆེ་གེ་མོ་འདི་ནི་ཁེད་ཀིའོ་ཁིམ་ཆེ་གེ་མོ་འདི་ནི་ངེད་

ཀིའོ་ཞེས་དགེ་འདུན་ཕོགས་གཉིས་ཀིས་ཁིམས་སུ་བཅས་པ་ན་ཕོགས་གཉིས་པོའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀིས་ཕོགས་

གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ན་ཡང་ཆོས་ཕོགས་པའི་སྦྱིན་བདག་གིས་ཕུལ་བ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཕོགས་པ་དབང་གི་

ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་མི་དབང་ལ་ཆོས་མིན་ཕོགས་པའི་སྦྱིན་བདག་གིས་ཕུལ་བ་རྣམས་ནི་ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་དབང་

གི་ཆོས་ཕོགས་པ་མི་དབང་ངོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི་ཆོས་ཕོགས་པའི་སྦྱིན་བདག་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་པའི་སྦྱིན་བདག་

ཐམས་ཅད་ཀིས་འབུལ་ལུགས་ཇི་ལྟར་དུ་ཕུལ་ན་ཡང་ངོ༌། །ཐོབ་པ་རྣམས་ཀིས་38ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་ངེས་

པར་བེད་པ་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་གོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་རེད་པ་ཐོབ་པ་པོ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་39སྔར་ཇི་ལྟར་

ཁིམས་སུ་བཅས་པ་ལྟར་དབང་བར་རྣམ་པར་བཞག་པར་བཞག་གོ་བེ་བ་དག་གི་ཕོགས་གཉིས་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་

38  ཀིས། <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ག་༡༤༢)>>ཀི། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>

39  ཀིས། <<ཞུ་>>ཀི། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སེ་ཚན་གཞན་དག་ལ་ཡང་འདི་རུང་ངོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །སྦྱིན་བདག་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་རས་འདི་དགེ་འདུན་ལ་

འབུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། དགེ་འདུན་གི་བེ་བག་འདི་ལ་འབུལ་ལོ་ཞེས་མི་ཟེར་བར་དགེ་འདུན་གི་བེ་བག་

ཡོངས་སུ་མ་བཅད་པར་རེད་པ་ཕུལ་ན་ལས་ཀི་མཚམས་ཀིས་དགེ་འདུན་ཡོངས་སུ་བཅད་

པ་རྣམས་དབང་སྟེ་མཚམས་ཆེན་པོ་བཅད་ན་ནི་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་གསུམ་ཚུན་ཆད་ཀི་རབ་བྱུང་རྣམས་དབང་ལ་

མཚམས་མ་བཅད་ན་ནི་རྩིག་པས་བསྐོར་བའི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ཀི་རབ་བྱུང་རྣམས་དབང་བ་ཉིད་དོ། །དགེ་འདུན་གི་

ཕིར་ཕུལ་བའི་རེད་པ་འདི་ལ་དགེ་སློང་གཅིག་ལ་སོགས་པ་དགེ་འདུན་དུ་མ་ལོངས་པ་མཚམས་གཅིག་གི་

ནང་དུ་གཏོགས་པ་ནི་དགེ་འདུན་ཉིད་དང་འདྲ་སྟེ་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བའི་རེད་པ་དབང་བ་དེ་ཉིད་དོ། །ལུང་གི་

ཆོས་ལ་ཕུལ་བའི་ཆོས་ཀི་རེད་པ་ནི་ལུང་ཆོས་དེ་སྨ་བ་རྣམས་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་གཙུག་ལག་ལུང་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་འཛིན་

པ་ནི་ལུང་ཆོས་ཀི་རེད་པ་དབང་བའོ་སྐབས་འདིར་ཆོས་སྨ་བ་དེ་ཉིད་ཀི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་དང་

དགེ་ཚུལ་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ནི་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་མི་དབང་ངོ༌། །དགེ་སློང་མ་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་ཤི་བའི་ཡོ་བད་རྣམས་ཀང་དགེ་སློང་དང་དགེ་ཚུལ་མི་དབང་ངོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི་མཚན་མི་

མཐུན་པ་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ལ་སྤི་ཐམས་ཅད་དམ་ཞེ་ན། ཅིག་ཤོས་མཚན་མཐུན་ཡོད་ན་མཚན་མི་

མཐུན་པ་རྣམས་མི་དབང་བ་ཉིད་དོ། །གནས་གང་ན་མཚན་མཐུན་པ་མེད་པ་དེ་ན་ནི་མཚན་མི་མཐུན་པ་ཡང་

དབང་ངོ༌། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ལ་ཡང་ཅིག་ཤོས་ཡོད་ན་མི་དབང་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མ་དེ་

བཞིན་ནོ། །ཏེ་ཅིག་ཤོས་གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་ཡོད་ན་ཡང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་མི་དབང་བའོ། །གནས་ནས་མ་

ཕྱུང་བ་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ལ་ནི་གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་མེད་ན་ཡང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་མི་དབང་ངོ༌། །གནས་ནས་

མ་ཕྱུང་བ་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ནི་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་མི་དབང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་སམ་ཞེ་ན། རྒྱུ་གང་གིས་གནས་

ཕྱུང་བའི་རྒྱུ་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་སེམས་མ་ལོག་ནའོ། །གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་མེད་ན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཡང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་མི་དབང་གི་རྒྱུ་ལས་སེམས་ལོག་ན་ནི་དབང་ངོ༌། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཤི་བ་དེའི་40ཡོ་བད་

ནོད་པར་བ་བླང་བར་བ་བ་ཉིད་ལ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་ནི་ཕོགས་ཐ་དད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་

གནས་ནས་ཕྱུང་བ་གཞན་ཡོད་ཀང་གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཕོགས་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་ཀི་

ལྟ་བ་ཐ་དད་པའི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ལ་ནི་ཕོགས་དེ་གཉིས་ལྟ་བ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་

གཅིག་མི་དབང་བ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ལ་ཡང་ཆོས་མིན་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པ་

མི་དབང་ལ་བཟློག་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཉེ་དུ་ལ་སོགས་པ་ཁིམ་པ་ཡང་དབང་ངམ་སྙམ་པ་བསལ་བའི་ཕིར་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་དང༌། མུ་སྟེགས་པ་ཡང་དབང་ངམ་སྙམ་པ་བསལ་བའི་ཕིར་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་

ལས་གཞན་པ་དག་ནི་ཆོས་འདི་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཤི་བའི་ཡོ་བད་དེ་མི་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་གི་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་དག་ཁོ་ན་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་<<ཊིཀ་>>ནོ། །ཤི་བའི་ཡོ་བད་བིན་

གིས་བརླབ་པའི་ཕིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབ་ཟིན་པའམ་དང་པོ་དང་ཐ་

མས་བིན་གིས་བརླབས་ཟིན་པ་ན་རབ་བྱུང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་འོངས་ཀང་གནས་དེར་

ཕིས་འོངས་པ་ནི་སྐལ་བ་མི་དབང་ངོ༌། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས། གལ་ཏེ་ཤི་བ་དེའི་དོན་དུ་ཡོན་

བཤད་པ་མ་བས་པར་བིན་གིས་བརླབ་པར་བེད་ན་ནི་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེས་འོངས་པ་སྐལ་བ་མི་དབང་བ་ཉིད་

དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་ཡང་མི་འཆགས་སོ། །ཞེས་སོ། །དང་པོ་དང་ཐ་མས་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་

ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤི་བའི་ཡོ་བད་དེ་ལས་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་དགེ་འདུན་གི་རྒན་པ་གལ་གི་གཙོ་བོ་

དང་གསར་བུ་གལ་གི་ཐ་མ་ན་འདུག་པ་སྟེ་གལ་གི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་དངོས་པོ་སྣ་རེ་རེ་ལ་སྦྱིན་པ་ནི་

དེ་ཞེས་བའོ། །ཤི་བའི་ཡོ་བེད་དེ་གང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་ཞེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་

གནས་གང་ན་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་འདུག་པའི་གནས་དེའི་མཚམས་སུ་གཏོགས་

40 - དེ། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༢༢༥)>> + <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༣༤༧)>><<ཊིཀ་

(ག་༡༤༥)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་དངོས་པོ་དེ་བིན་གིས་རློབ་པར་བེད་པ་ཡིན་གི་དེའི་མཚམས་སུ་མ་

གཏོགས་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གཙུག་ལག་ཁང་མཚམས་ཐ་དད་གཉིས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་གི་ནང་དུ་

དགེ་སློང་ཤི་ལ་དེ་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་ན་འདུག་ན་གང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་ཞེ་ན། ཤི་

བའི་ཡོ་བད་བིན་གིས་བརླབ་པ་འདི་ལ་ཤི་བའི་གནས་ཉིད་ནི་བིན་བརླབས་འཆགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཏེ་གང་ན་ནོར་རས་དེ་འདུག་པའི་མཚམས་དེར་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །གཙུག་

ལག་ཁང་བཞིའམ་གསུམ་གི་མཚམས་ཀི་བར་ན་འདུག་པའམ་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་ཀི་མཚམས་ཀི་བར་ན་

ཤི་བའི་ཡོ་བད་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བའི་རས་རྣམས་འདུག་པ་མཚམས་ཀི་བར་ན་འདུག་པའི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་

དེ་ལ་རབ་བྱུང་ཤི་བ་དེའི་ལུས་ཀིས་རེག་པས་སམ་ལུས་དེ་དག་འབེལ་བའི་ཁི་དང་ཁིའུ་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་

>>གཞན་གིས་རེག་པའི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་དེས་མཚམས་གཉིས་ནོན་ཏམ་མཚམས་གསུམ་བཞི་ནོན་ཀང་

རུང་སྟེ་མཚམས་ཇི་ཙམ་ནོན་ཅིང་ཁབ་པའི་མཚམས་དེར་གཏོགས་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་སོ། །བིན་

གིས་རློབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །འདི་ལ་ནི་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བའི་རས་ཀི་དབང་གིས་རྣམ་

པར་བཞག་གི་ཤི་བའི་དབང་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་རང་ཊིཀ་དང་ཊིཀའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གེ་སྐྱེས་ཀི་ནོར་རས་བཅོལ་ཏེ་

བཞག་པ་ལས་གེ་སྐྱེས་ཤི་བའི་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ནོར་དང་འདྲ་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་འདི་གསུངས་སོ། །ཊིཀ་

ལས། ནོར་དང་འདྲ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ཀི་ནོར་རས་རྣམས་སྔ་ནས་གང་ལ་བཅོལ་ཏེ་བཞག་པའི་ཁིམ་

པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ལ་བ་སྟེ། ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ལྟ་བུའི་མཚམས་ཀི་ནང་གང་ན་ནོར་དང་

འདྲ་བ་ཞེས་བ་བའི་གང་ཟག་དེ་འདུག་པའི་མཚམས་དེའི་ཁོངས་སུ་ནི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ཐག་རིང་པོ་

མཚམས་ཐ་དད་གཞན་ན་འདུག་པ་ཡང་གཏོགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

མཚམས་གང་ན་ནོར་དང་འདྲ་བ་དེ་འདུག་པའི་མཚམས་དེ་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་ནོར་དང་འདྲ་བ་དེ་བིན་གིས་

བརླབ་ན་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ཐག་རིང་པོ་མཚམས་གཞན་ན་འདུག་པ་བིན་གིས་བརླབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་ནོར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་འདྲ་བའི་གང་ཟག་མཚམས་དེ་ཉིད་ཀི་ནང་ན་འདུག་ཅིང་དྲུང་ན་འདུག་བས་དེ་ལ་བཅོལ་ཏེ་བཞག་པའི་ཤི་

བའི་ཡོ་བད་ཐག་རིང་པོ་མཚམས་ཐ་དད་གཞན་ན་འདུག་པ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་ཀིས་བིན་གིས་

བརླབ་པར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་ལ་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་བསྐུར་

བ་གང་ལ་བསྐུར་བར་བ་བའི་གང་ཟག་དེས་མ་སངས་པ་ནི་བསྐུར་བར་བ་བ་དེའི་རས་དེ་ཉིད་ཡིན་

ཏེ་བསྐུར་བར་བ་བ་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བར་སྐབས་དེར་སྐུར་བེད་དང་བསྐུར་བ་གཉིས་ཀ་ཤི་ན་དངོས་པོ་དེ་ནི་

བསྐུར་བར་བ་བའི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་དུ་འགྱུར་རོ། །བསྐུར་བར་བ་བའི་གང་ཟག་དེས་རས་འདི་ང་མི་འདོད་དོ་ཞེས་

སངས་པ་ནི་སྐུར་བར་བེད་པ་རས་ཉིད་ཀི་ཡིན་ཏེ་དེ་དབང་བའོ། །དེ་གཉིས་ཤི་ན་ཡང་དངོས་པོ་དེ་ནི་

སྐུར་བེད་ཤི་བའི་ཡོ་བད་དུ་འགྱུར་རོ། །སྐུར་བར་བེད་པ་དེས་བདག་གིས་སྔར་སངས་ཟིན་པས་མི་ལེན་ཏེ་ཞེས་

སངས་ན་ཡང་ངོ༌། །སྐུར་བར་བེད་པ་ཉིད་ཀི་རས་ཉིད་ཡིན་ཏེ་དབང་བའོ། །དེ་གཉིས་ཤི་ན་ཡང་དངོས་པོ་དེ་ནི་

སྐུར་བེད་ཤི་བའི་ཡོ་བད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཤི་བའི་ཡོ་བད་བིན་གིས་རློབ་ན་མཚམས་དེ་ན་ཡོད་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་

ཅད་ཀིས་བིན་གིས་རློབ་དགོས་པ་ལས་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་འབའ་ཞིག་གིས་ཁུད་པར་བིན་གིས་རློབ་ན་མཚམས་ཀི་

ནང་དུ་བིན་གིས་རློབ་པ་མི་འཆགས་པར་མ་ཟད་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཡང་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་འདུ་

ཤེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་དག་གིས་རས་དེ་བིན་གིས་རློབ་པར་དབང་བའི་དགེ་སློང་ཀུན་ལ་བསྡུས་ཤིང་

འདུན་པ་ཡང་མ་བླངས་པར་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་འབའ་ཞིག་གིས་ཁུད་པར་བགོ་བའི་བིན་གིས་རློབ་པ་མི་

འཆགས་སོ་དེས་ན་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་འདུ་ཤེས་པ་དག་གིས་ལྟ་ཅི་སོས་སོ། །ཡང་ཞེས་བ་བའི་སྒས་ནི་

མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ཡང་མི་འཆགས་ཏེ་འབའ་ཞིག་གིས་བིན་གིས་རློབ་པ་ནི་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །:མི་

འཆགས་པ་མི་བའོ་ཞེས་སྤིར་བསྟན་པ་དེས་འདི་ལ་ཉེས་བས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །རྐུ་སེམས་ཀིས་བིན་གིས་རློབ་

པར་བེད་ན་ནི་བརྐུས་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །བརྐུས་པ་ཉིད་ན་ནི་དངོས་པོ་ལས་རྣམ་པར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཞག་<<ཊིཀ་>>གོ །41མཚམས་དེར་ཤི་ན་དེའི་རོ་དབྱུང་བ་དང་རིམ་གོ་བདུག་པ་དང་མེ་ཏོག་དང་བ་

དན་ལ་སོགས་པས་ཤི་བ་དེའི་ལུས་ལ་མཆོད་ཅིང་བཀུར་སྟི་བ་བ་<<འོད་ལྡན་>>དང་། ཆོས་མཉན་པ་

རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པོའི་ཆོས་བསྒགས་པ་<<འོད་ལྡན་>>དང་། ཡོན་བཤད་པ་ཡོན་བསྔོ་བ་<<༸འོད་

ལྡན་དང་ལུང་ངོ་>>མ་བས་པར་ཤི་བའི་ཡོ་བད་བིན་གིས་བརླབ་པར་མི་བའོ། །རབ་བྱུང་ཤི་བའི་

ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ཁིམ་གཞན་ན་འདུག་པ་ཉིད་ནི་ཁིམ་བདག་གིས་

གང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བིན་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་

ན། གལ་ཏེ་ཆོས་འདི་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དང་ཤི་བ་དེ་དང་མཚན་མཐུན་པ་དང་གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་དང་

ལྟ་བ་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ཆོས་བཞི་ཚང་བས་རས་དེ་ནི་དབང་ཞིང་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་

པོ་དེས་ཕོངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནའོ། །ཁིམ་བདག་དེས་གང་ལ་བིན་པ་དེ་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མུ་སྟེགས་པ་

དང་ཁིམ་པ་དང་ཤི་བ་དེ་དང་མཚན་མི་མཐུན་པ་དང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་ལྟ་བ་ཐ་དད་པ་ལ་ནི་ཁིམ་བདག་དེས་

རས་དེ་བིན་ཡང་རས་དེ་མི་དབང་ངོ༌། །དེས་ཕོངས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བིན་ན་ཡང་ངོ༌། །ཁིམ་བདག་དེས་རང་དགར་

སྦྱིན་པར་མི་བེད་ན་རས་དེ་དབང་ཞིང་དེས་ཕོངས་པའི་རབ་བྱུང་གང་གིས་ཁིམ་བདག་དེ་ལ་བསླངས་པ་

དང་ལྡན་པའོ། །དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མཐར་གིས་སློང་ན་དང་པོ་འོ། །

དགེ་སློང་མང་པོ་དག་ལེན་དུ་འོངས་ཏེ་ཁ་གང་སྔ་བ་དབང་ངོ༌། །ཁིམ་གཞན་ན་འདུག་པའི་རས་དེ་ལ་ལེན་པ་

མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་ཞེས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་ལེན་པ་ཡོད་ཀང་རུང་སྟེ་ཁིམ་བདག་གིས་དགེ་སློང་འདི་ལ་

སྦྱིན་ཞེས་བེ་བག་ཏུ་42མ་བསྔོས་པར་སུས་:ཁེར་བ་ཁེར་ཅིག་43སྙམ་དུ་རས་དེ་བོར་བར་གྱུར་ན་རས་བོར་

བ་དེ་ལེན་དུ་སོང་བ་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རས་བོར་བ་དེ་དགེ་སློང་མང་པོ་དག་

41  + <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>-<<མ་>><<སེར་>> 

42  -མི་འཆགས་པ་་་་་་་་་་་།<<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>+ <<མ་>><<སེར་>>

43  ཁེར་བ་ཁེར་ཅིག  <<སེར་>>ཁར་བ་ཁེར་ཅག  <<མ་>>ཁེར་བ་ཁེད་ཅག<<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གིས་སྔ་ཕིར་ལེན་དུ་སོང་བ་དེ་ནི་མཐར་གིས་སློང་ན་དང་པོ་འོ་ཞེས་གོང་དུ་བསྟན་པ་དང་འདྲའོ། །སྟེ་དང་

པོར་ལེན་པ་དེ་དབང་ངོ་། །ཤི་བའི་འོག་ཏུ་བུ་ལོན་པ་བྱུང་ན་བུ་ལོན་པ་དེ་ལ་གཞལ་བར་བ་བའི་ཚད་

ཀི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ནི་བུ་ལོན་པ་དེ་དབང་བ་ཉིད་ཤི་བའི་ནོར་ལས་ཅི་ཆགས་པ་བིན་ལ་ལྷག་མ་བགོ་བ་

ཡིན་ནོ། །ཤི་བའི་ཡོ་བད་བགོས་ཟིན་ནས་བུ་ལོན་པ་བྱུང་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དེ་བགོས་ཟིན་ན་ཡང་ངོ༌། །

གཞལ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །བགོས་པ་ཀུན་སླར་བསྡུས་ཏེ་བུ་ལོན་ཅི་ཆགས་པ་སྦྱིན་ནོ། །དགེ་སློང་ཤི་བ་དེ་

དང་བུ་ལོན་པ་ལྷན་ཅིག་སྔར་ཆད་བས་ཏེ་གསར་སྟེར་བར་ཆད་དོ་ཞེས་སམ་རས་ལེན་པར་ཆད་དོ་ཞེས་རྣམ་

པར་བཞག་པ་བས་ཏེ་སྔར་ཆད་བས་པ་བུ་ལོན་དེད་པ་དེ་ལ་དགེ་སློང་ཤི་བ་དེ་ལ་བུ་ལོན་ཚུར་ཆགས་ན་

དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་སྦྱིན་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་གཞན་གི་44རས་སྔ་ཤུགས་སུ་ཁེར་ནས་དེའི་རིན་དུ་གསེར་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་

ཆད་བས་པ་ལས་དགེ་སློང་དེ་ཤི་ན་རིན་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་དམ་གང་ཡིན་པ་སྟེ་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་45ཞེས་

འོག་ཏུ་སྦྱར་ཏེ46་རིན་སྦྱིན་པར་བ་བ་སྔར་ཆད་བས་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པའི་གསེར་ཉིད་སྦྱིན་དགོས་ཏེ་རས་ལྟ་བུ་སྔར་

ཁེར་བའི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་སླར་སྦྱིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་ཤི་བ་དེའི་བུ་ལོན་ཕར་ཆགས་ན་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་

བླང་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་གཞན་ལ་གསེར་སྔ་ཤུགས་སུ་བཏང་ནས་དེའི་རིན་དུ་རས་ལེན་ཏོ་ཞེས་བས་པ་ལས་དགེ་

སློང་དེ་ཤི་ན་རིན་བླང་བར་བ་བ་སྔར་ཆད་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པའི་རས་ཉིད་བླང་དགོས་སྟེ་གསེར་ལྟ་བུ་

སྔར་བཏང་བའི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་སླར་བླང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་བུ་ལོན་ཅན་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ཀིས་བུ་

ལོན་མ་འཁོར་ཀང་ཤི་བ་ལ་བུ་ལོན་ཆགས་པ་དེས་གོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་

ལ་བུ་ལོན་ཆགས་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཟག་ལག་གི་བླས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

གི་དཀོར་བླངས་ཤིང་ཁེར་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་ཤི་ན་དཀོན་མཆོག་དེའི་དཀོར་ཇི་སྙེད་བླངས་

44  གི། <<སེར་>>གིས། <<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>

45  ནོ། <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ག་༡༥༦)>><<སེར་>><<རིན་(ཁ་༢༢༧)>>ན།<<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>

46  ཏེ། <<མཆན་བཞི་>>ཏོ། <<མ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་དེ་སྙེད་ལག་གི་བླ་དེའི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ལས་ཆ་མཉམ་པར་བསབ་བོ། །དཀོན་མཆོག་ལ་འབུལ་ཞིང་

དཀོར་བསབ་པར་བའོ། །ལུང་ལས། དགེ་འདུན་གི་དང་མཆོད་རྟེན་གི་དང་ཆོས་ཀི་ཡང་འདྲེས་པར་བེད་ན་དེའི་ལྷུང་

བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ལས་ཆ་གསུམ་དུ་བ་སྟེ་ཇི་སྙེད་བླངས་པ་དེ་སྙེད་དེར་དབུལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་མོད་ཀི་དེ་ནི་ཐ་

མལ་པའི་ཤེས་པས་གཟུང་བར་དཀའ་ལ་འདི་ལ་ལྷག་པར་ཕུལ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་འགེད་ལ་རེག་

གོ །ཞེས་ཊིཀའོ། །ལག་གི་བླ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལས་གསར་པ་ལ་སྦྱོར་དུ་འཇུག་པའོ། །འདིར་ལག་གི་བླ་ཞེས་སོས་པ་ནི་

དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་གཞན་དག་གིས་བརྐུས་ན་ཡང་ངོ་འདི་བཞིན་བར་རུང་ངོ་ཞེས་ཀང་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཤི་བ་དེ་སྔར་ན་

བ་ན་ནད་གཡོག་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཤི་བ་དེའི་ཡོ་བད་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་གདིང་བ་དང་

ལྷུང་བཟེད་དང་ཆུ་ཚུགས་དང༌། དྲུག་པོ་ནད་གཡོག་དེ་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་པས་དགེ་སློང་གཞན་རྣམས་

ཀིས་བིན་གིས་བརླབ་པར་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །ནད་གཡོག་ལ་ཡོ་བད་དྲུག་སྦྱིན་པ་དེ་ནི་ཡོ་བད་ཁ་

ཅིག་ནི་རབ་དང་ཡོ་བད་ཁ་ཅིག་ནི་འབིང་དང་ཡོ་བད་ཁ་ཅིག་ནི་ཐ་མ་དང་བཅས་པ་ལས་

སོ། །སྦྱིན་པར་བའོ། །དགེ་སློང་ཤི་བ་དེ་ལ་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་

བཟང་པོ་ལས་ནད་གཡོག་མི་དབང་སྟེ་བཟང་ངན་སེལ་མ་ཕམ་རྒྱལ་མེད་པར་དྲུག་སྦྱིན་ནོ། །ནད་པ་གཅིག་ལ་ནད་

གཡོག་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡོ་བད་དྲུག་པོ་དེ་ནད་གཡོ་དེ་དག་གི་ཐུན་མོང་ངོ་། །ཡིན་ནོ་ནད་པ་དེའི་

དོན་དུ་ནད་གཡོག་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་བ་ཉིད་ཡིན་ལ་ནད་པ་ཤི་ན་ནད་གཡོག་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་བ་

དེ་ལ་ཡང་ཡོ་བད་དྲུག་པོ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ནད་གཡོག་བདག་ཉིད་ཀི་བ་བས་སོང་ན་དེ་ལ་ནི་

སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །ཆོས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་ན་བ་ལ་ཁིམ་པ་དང་མུ་སྟེགས་པ་དང་རབ་བྱུང་གནས་ནས་ཕྱུང་བས་ནད་

གཡོག་བས་པ་དང་མཚན་མཐུན་ཡོད་བཞིན་དུ་མཚན་མི་མཐུན་པས་ནད་གཡོག་བས་ན་ཡང་ཤི་བའི་རས་དེ་མི་

དབང་བ་ཉིད་ཡིན་པས་ནད་གཡོག་ཁིམ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ལ་ནི་ཡོ་བད་དྲུག་པོ་མི་སྦྱིན་ཏེ་ཤི་བའི་

རས་གཞན་ཡང་མི་སྦྱིན་ནོ། །ཊིཀ་ལས། གང་ན་མཚན་མི་མཐུན་པ་དག་འབའ་ཞིག་ཡོད་ལ་མཚན་མཐུན་པ་དག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མེད་པ་དེར་ནི་མཚན་མི་མཐུན་པ་དག་ལ་ཡང་སྦྱིན་པར་བ། ཞེས་སོ། །ནད་གཡོག་གནས་གཞན་དུ་དབར་

གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ཞིག་གིས་ནད་གཡོག་བས་ནའང་དེ་ལ་ཡོ་བད་དྲུག་པོ་མི་སྦྱིན་པར་མི་

བའོ། །ཆོས་འདི་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཤི་བའི་ཡོ་བད་བགོ་བ་འདི་ལ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ཁིམ་པ་དང་མུ་

སྟེགས་པ་མི་དབང་ཡང་ཆོས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ནི་སོ་སོའི་སྐལ་བའི་ཆ་ཐམས་

ཅད་བསྙེན་རོགས་དང་མཉམ་པར་དབང་བ་ཉིད་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ཀི་སྐལ་བ་དགེ་སློང་གི་ཐང་བཞིན་དུ་དབང་ཡོ་

བད་དྲུག་ཀང་དབང་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །དབར་གི་རེད་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ལ་སུམ་ཆ་དབི་བ་

ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་<<ཊིཀ་>>ནོ། །ནད་པས་ཁ་ཆེམས་བཞག་སྟེ་ང་ཤི་རུང་མ་ཤི་རུང་ནོར་འདི་མི་འདི་ལ་བིན་

ཅིག་ཅེས་སྨས་པ་ནད་གཡོག་ལ་སོགས་པས་སྦྱིན་པ་ཕི་སྟེ་ནད་གཡོག་ལ་སོགས་པས་མ་བིན་ན་ཡང་ནད་

པས་ཁ་ཆེམས་ཇི་སྐད་སྨས་པ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ཤི་བ་དེས་སྔར་ལྟོས་མེད་དུ་སྦྱིན་ཟིན་

པའི་ཕིར་རོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ནོར་བདག་རབ་བྱུང་ཤི་བ་ན་ནོར་དེ་མི་དབང་ན་རབ་བྱུང་ནད་

པས་ང་ཤི་བ་ཉིད་ཀི་དུས་ན་དེའི་འོག་ཏུ་རས་འདི་ཉིད་གང་ཟག་ཆེ་གེ་མོ་ལ་བིན་ཅིག་ཅེས་སྦྱིན་པར་

བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་རབ་བྱུང་དེ་ཤི་བ་ན་ཤི་བ་དེ་ནོར་བདག་ཏུ་མི་འགྱུར་བས་ཤི་བ་ནོར་དེ་མི་དབང་

ངོ༌། །མི་དབང་བས་བིན་པས་ནི་བིན་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན། ཊིཀ་ལས། ནོར་དེ་དེ་ལ་མི་སྦྱིན་པར་དགེ་

འདུན་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །ཞེས་པས་སོ། །

ཁིམ་ན་གནས་པ་ཁིམ་པ་ནི་དེ་ཤི་བའི་ཚེ་ཡང་ནོར་དེ་དབང་བས་ཁིམ་པས་ང་ཤི་ན་རས་འདི་

གང་ཟག་ཆེ་གེ་མོ་ལ་བིན་ཅིག་ཟེར་ནས་ཤི་ན་གང་ལ་བིན་པ་དེ་དབང་ངོ༌། །ཁིམ་པས་དགེ་འདུན་ལ་བུ་དང་

ཆུང་མ་ཕུལ་ནས་ཁིམ་པ་དེ་ཉིད་ཤི་ན་དེའི་བུ་དང་ཆུང་མ་དག་ཅི་བདེར་བཞག་པར་བ་སྟེ་བདག་གིར་མི་

བའོ། །བགོ་བར་མི་བའོ། །གང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་དང་བོང་བུ་དང་དྲེའུ་དང༌སོག་སྐྱོབ་བེད་གོ་ཆ་

རྣམས་ཡོན་དུ་ཕུལ་བ་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་འབུལ་ལོ། །མཚོན་ཆ་ནི་མི་སྦྱིན་ནོ། །དབིག་དངུལ་དང་

གསེར་དང་དེ་དག་ལས་གཞན་ཟངས་མ་ལ་སོགས་པ་བརྡུངས་སུ་བས་པ་དང་བརྡུངས་སུ་མ་བས་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རྣམས་ནི་སུམ་ཆ་གསུམ་དུ་བགོས་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལའོ། །དབུལ་ལོ། །

རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ལུང་ལས་མུ་ཏིག་མ་གཏོགས་པ་ནོར་བུ་དང་བཻཌཱུརྱ་དང་དུང་གཡས་སུ་འཁིལ་བ་

ལ་སོགས་ཀང་ངོ༌། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དབུལ་ལོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། མུ་ཏིག་རྣམས་ནི་

གལ་ཏེ་མུ་ཏིག་ལས་གཞན་བཻཌཱུརྱ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་རྣམས་ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་དེའི་སྐུ་

སྐལ་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་རྣམས་ཀིས་མུ་ཏིག་རྣམས་བརེ་བས་སམ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་དག་པས་

ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གི་མུ་ཏིག་རྣམས་རིན་ལྷག་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང་རུང་། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ལ་མུ་ཏིག་

ལས་གཞན་པའི་རིན་པོ་ཆེ་མེད་ན་སྐྱིན་པ་མེད་ཀང་རུང་སྟེ་གལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་ཡོད་ན་དེ་དང་བརེས་ནས་མུ་

ཏིག་རྣམས་སངས་རྒྱས་ལ་འབུལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གི་མུ་ཏིག་རྣམས་ཀང་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དབུལ་བར་བའོ། །གུར་ཀུམ་དང་མཚལ་དང་མཐིང་ཤུན་ལ་སོགས་ཚོན་རྩི་ཆེན་པོ་

བརྒྱད་དུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་ལ་དབུལ་ལོ་དགེ་སློང་གིས་སྤད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་

སངས་རྒྱས་ཀི་དྲི་གཙང་ཁང་གི་རི་མོ་བ་<<ལུང་>>སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་བའི་མུ་ཏིག་དེ་དག་ནི་ཕེ་མར་

བཏགས་ཏེ་དྲི་གཙང་ཁང་གི་ཞལ་ཞལ་དུ་བའོ། །ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐལ་བའི་མུ་ཏིག་དེས་

དྲི་གཙང་ཁང་གི་ཞལ་ཞལ་བོས་ཤིག །ཅེས་རྩོད་གཞི་ལས་གསུངས་པ་འདིར་བསྡུས་སོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞལ་ཞལ་དུ་

བ་ཞེ་ན། འགེལ་ཆུང་ལས། མུ་ཏིག་དང་ཚོན་ཆེན་པོ་བསེས་ཏེ་བཏག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་དྲི་གཙང་ཁང་གི་རི་མོ་དང་

སྐྱང་ནུལ་དུ་བྱུག །ཅེས་བཤད་དོ། །གནས་མལ་གཞིའི་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། མུ་ཏིག་ཡོན་དུ་ཕུལ་ན་ཞིབ་ཏུ་བཏག་

ལ་རོ་ཐལ་དང་བསེས་ཏེ་བསྐུ། ཞེས་སོ། །མུ་ཏིག་དེ་མ་ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་སྐལ་གི་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་

ནི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་རྒྱན་བ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དག་བཙོངས་ལ་སྐུ་གཟུགས་དང་དྲི་གཙང་ཁང་དང་

མཆོད་རྟེན་གི་<<ལུང་>>རལ་གྲུམས་བཅོས་པའི་ཡོ་བད་དུ་བའོ། །

ཆོས་ཀི་སྐུ་སྐལ་གི་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་བི་བ་དང་། སེང་གེའི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཁི་རྒྱན་པ་<<ལུང་>>དག་གི་ཡོ་བད་དུ་བའོ། །ཐེག་པ་ཁོགས་དང་ཤིང་རྟ་<<ཊི་>>ནི་སྐུ་

གཟུགས་ལ་དབུལ་བའོ། །ཡུལ་བསྐོར་བའི་ཚེ་བཞུགས་པའི་ཕིར་སྐུ་གཟུགས་ལ་དབུལ་<<བི་>>རྒྱལ་

མཚན་དང་རྒྱལ་མཚན་དེའི་སོག་ཤིང་དག་ནི་རྒྱལ་མཚན་གི་ཡུ་བ་བ་བའི་དོན་དུ་དབུལ་བར་

བའོ། །རྒྱལ་མཚན་གི་སོག་ཤིང་དེར་རུང་བའི་སོག་ཤིང་མདུང་ཤིང་རིང་པོ་<<ལུང་>>རྣམས་

ཀང་ངོ་། །རྒྱལ་མཚན་གི་དོན་དུའོ། །སྐུ་གཟུགས་ལ་དབུལ་ལོ་ཞེས་བ་བའི་རེས་བསྙག་པའི་ཕིར་ཀང་ངོ་ཞེས་

སོས་སོ། །རྒྱལ་མཚན་གི་སོག་ཤིང་དེར་རུང་བ་ལས་གཞན་མདུང་ཤིང་ཐུང་ངུ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་ལ་ཊིཀ་

ལས་སོག་47ཤིང་ཐུང་ངུ་དག་དང་མཚོན་ཆ་རྣམས་ནི་དགེ་འདུན་ལ་དབུལ་བར་བའོ། །གཞན་དག་

དང་མཚོན་དེ་དག་ནི་མདུང་ཤིང་ཐུང་ངུ་ལྟ་བུ་སོག་48ཤིང་ཐུང་ངུ་རྣམས་འཁར་སིལ་གི་ཡུ་བ་

དང་། མཚོན་ཆ་རྣམས་ནི་ཁབ་དང་གི་གུར་བས་ཏེ་དགེ་འདུན་ལ་བིམ་མོ། །དགེ་འདུན་གི་སོག་

ཤིང་དང་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་ཇི་སྐད་སོས་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་ནི་ཞིང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་མི་བགོ་བར་དགེ་

འདུན་གི་སྤི་བར་བཞག་པ་དང་རས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གང་ཟག་སོ་སོར་བགོ་བ་དང་། འབས་ལ་སོགས་

པ་བཟའ་བ་དག་ཏུ་ཅི་རིགས་པར་བའོ། །མདོར་བསྟན་པའོ། །རྒྱས་བཤད། བཞག་པར་འོས་པ་ནི། གང་

དང་གང་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་ཞིང་དང་ཁང་ཁིམ་དང་ཚོང་ཁང་དང་གནས་མལ་དང་མགར་

སྤད་དང་། གསེར་མགར་གི་ལག་ཆ་དང་། སེན་མོ་གཅད་པ་ནི་བགོ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་འོག་ཏུ་

འཆད་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལས་གཞན་པའི་འདྲེག་མཁན་གི་ལག་ཆ་དང་། ར་མཁན་གི་ལག་ཆ་

དང་། སྟ་རེ་ནི་བགོ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་འོག་ཏུ་འཆད་པས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཤིང་མཁན་གི་ལག་ཆ་

དང་། བསིལ་ཡབ་མཁན་གི་ལག་ཆ་དང་། བན་དང་བན་མོ་དང་ལས་བེད་པ་

དང་། ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས། ལས་བེད་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་ག་བའོ། །ཞེས་བཤད་པས་གའི་ཆེད་དུ་གཞན་གི་

47  སོག  <<ཊིཀ་(ག་༡༦༢)>><<མཆན་བཞི་>>ཁོག  <<མ་>>     

48  སོག  <<ཊིཀ་(ག་༡༦༢)>><<མཆན་བཞི་>>      སློག  <<མ་>>     
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལས་བེད་པ་སྟེ་བན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རང་གི་ལུས་སྟོབས་ཀི་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་དང་། སྐྱེས་བུའི་བེད་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་འཚོ་བ་གང་ཡིན་པ་ཞོ་ཤས་འཚོ་བའོ་ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་སོ། །བ་ལང་དང་། མ་ཧེ་

དང་། ར་དང་། ལུག་དང་། སན་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཀི་གེགས་བམ་

དང་། བུ་ལོན་ཆགས་ཏེ་དཔང་རྒྱ་མྱུར་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་དམ་རྒྱ་བུ་ལོན་གི་ཡི་གེ་ལས་འཕལ་དུ་དགུག་

ཏུ་མེད་པ་དག་ནི་དང་པོར་འོས་པ་སྟེ་བཞག་པར་འོས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

དེ་རྣམས་ནི་དགེ་འདུན་གི་སྤིར་སྤད་ཅིང་བཀོལ་བ་ཡིན་པས་མི་བགོ་བར་བཞག །བགོ་བར་འོས་པ་ནི་གང་

ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་རས་དང་། རས་ཡུག་ཆེན་དང་། བེའུ་རས་དང་། མཆིལ་ལྷམ་བོལ་མེད་

དང་། ལྷམ་སྒོ་གུ་ཅན་དང་། འབྲུ་མར་དང་། འབྲུ་མར་གི་སྣོད་དང་། བ་མ་བུམ་

དང་། རིལ་བ་སྤི་བླུག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཀི་གེགས་བམ་ལས་གཞན་དང་ཕི་

རོལ་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་གེགས་བམ་རྣམས་ནི་བཙོངས་ལ་བགོ་བར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་སོ། །འགེལ་ཆུང་

ལས་ནི། གཞན་གི་གེགས་བམ་ནི་མུ་སྟེགས་ཀི་ཡི་གེ་ཏ་ར་ཀ་དང་:བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་49ཞེས་བཤད་དེ་ཏ་ར་ཀ་ཞེས་པ་ཚད་

མའི་བསྟན་བཅོས་དང་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་པ་སྒའི་བསྟན་བཅོས་སོ། །མྱུར་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་དམ་རྒྱ་ལས་གཞན་བུ་

ལོན་འཕལ་དུ་ཁུགས་པའི་དཔང་རྒྱའི་ཡི་གེ་དང་། ཚོན་རྩི་ཆེན་པོ་རྣམས་ལས་གཞན་ཐོད་ལེ་ཀོར་དང་བཙག་

དང་རམས་<<ལུང་>>དག་ནི་གཉིས་པར་འོས་པ་སྟེ་བགོ་བར་འོས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བཟའ་བར་

འོས་པ་ནི། གང་དང་གང་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་འབས་དང་། ཏིལ་དང་། ནས་དང་། མོན་སན་རེའུ་

དང་། མོན་སན་གེའུ་དང་། འབྲུ་གཞན་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དག་ནི་གསུམ་

པར་འོས་པ་སྟེ་བཟའ་བར་འོས་པ་ཉིད་དང་བཏུང་བར་འོས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཟས་དང་སྐོམ་དུའོ། །གཞིར་

གཏོགས་པ་གོས་ཀི་གཞིའོ། །     ། ། 

49  བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། <<ཆུང་(ཁ་༣༥)>>བྱཱ་ཀ་ར་བྱཱ། <<མ་>><<སེར་>>ཎཱ་ཀ་ར་བྱཱ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༈ ཆོས་གོས་ཀི་གེགས་བུ་ཡང་གེགས་བུ་གཞན་རྣམས་དང་ཚད་མཉམ་པར་བ་བ་དང་གེགས་

བུ་ཕེད་ཀང་གེགས་བུ་ཕེད་གཞན་དག་དང་ཚད་མཉམ་པར་བའོ། །མཉམ་པ་འདི་ནི་མཛེས་པ་ཉིད་དུ་བ་

བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །གེགས་བུ་དང་གེགས་བུ་ཕེད་གཞལ་བའི་ཕིར་དེའི་གཉིས་ཀི་ཚད་ཀི་

ཆགས་ཚད་འཇལ་བའི་ཤིང་བཅང་བར་བའོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ཆགས་ཤིང་གཅིག་གིས་གཉིས་

ཀའི་དགོས་པ་འགྲུབ་ན་ནི་གཉིས་མི་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་ལུང་གཞན་ལས། ཆགས་ཤིང་གཅིག་ཁོ་ན་བཅང་བར་

བའོ། །ཆགས་ཤིང་དེའི་ཚད་ཀིས་གེགས་བུ་བའོ། །གེགས་བུའི་ཚད་ཀིས་གེགས་བུ་ཕེད་བཅང་བར་བའོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཆོས་གོས་ཀི་ཚལ་བུ་འཕེད་ཆོད་འཆོལ་ཐབས་སུ་གན་པ་དང་ཡན་མན་ཐལ་རངས་སུ་གན་པ་དང་

མཐའ་སྐོར་དག་ཀང་ངོ་། །ཞེང་ཚད་མཉམ་པར་བའོ། །ཚལ་བུའི་སྣོལ་མ་ཆུར་འགོ་བ་དང་ཞེང་དུ་འགོ་བ་དང་

མཐའ་མ་བསྐོར་བ་ཞེང་ཚད་ཆེ་ཆུང་མ་ཁེར་བར་མཉམ་པར་བ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །ཚལ་བུ་དེའི་ཞེང་གི་

ཚད་ཀི་ཆགས་ཚད་འཇལ་བའི་ཤིང་བཅང་བར་བའོ། །ཚལ་བུ་དེའི་ཞེང་གི་ཆེ་ཚད་ནི་སོར་

བཞིའོ། །ཚལ་བུ་སྣེ་སྣོལ་དུ་འགོ་བ་དང་མཐའ་བསྐོར་བའི་ཞེང་ཚད་ནི་སོར་བཞིར་བའོ། །ཚལ་བུ་དེའི་ཞེང་གི་ཚད་

ནི་བ་རོག་གི་མཐོ་གང་ཡང་རུང་ངོ་། །

ཊིཀ་ལས། མཛུབ་མོའི་ཚིགས་དབུས་མའི་སྟེང་དུ་མཐེ་བོའི་ཚིགས་དབུ་མའི་ལྟོ་གཏད་དེ་རྒྱ་གམ་དུ་བ་རྐང་

འདྲ་བར་བཞག་པའི་མཐེབ་མཛུབ་གཉིས་ཀི་རྩེ་མོའི་བར་གི་ཚད་ནི་བ་རོག་གི་མཐོ་གང་ཞེས་བའོ་དེ་ལ་སོར་བཞི་ཁོ་

ན་ཡོད་དེ་རྣམ་པ་གཞན་གིས་བསྟན་པའི་ཕིར་དེ་སྐད་གསུངས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཚལ་བུ་ཆུང་ཚད་ཀི་ཞེང་ནི་

སོར་གཉིས་སམ་སོར་ཕེད་དང་གསུམ་མམ་མཐེབ་བོང་ཆེའི་སོར་གཅིག་གོ །དེ་ལྟར་ན་སོར་

བཞི་ནི་ཆོས་གོས་ཆེ་ཚད་ཀིའོ། །སོར་ཕེད་དང་གསུམ་དང་སོར་གཉིས་དང་མཐེབ་སོར་གཅིག་ནི་ཆོས་གོས་ཆུང་

ཚད་ཀིའོ། །འབིང་གི་ནི་བར་མའོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །ཆོས་གོས་འཚེམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚེ་ས་རེན་པ་ལ་ཆོས་གོས་

གདིང་བར་མི་བའོ། །ཆོས་གོས་གདིང་བ་དེའི་དོན་དུ་གཏན་པ་བའོ། །ཆོས་གོས་གདིང་བའི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཏན་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤིང་ལས་བས་པའི་སང་ལེབ་གྲུ་བཞི་འམ་སྨིག་མ་ལས་ཐགས་སུ་གཏགས་

པར་བས་པ་གྲུ་བཞི་དེ་ལ་ཆོས་གོས་བརྟོད་པ་ཐང་བཅད་ཅིང་བཅིང་བའི་ཕིར་ཐ་གུ་གཞུག་པའི་

བུ་ག་གྲྭ་བཞིར་གཏོད་པ་ནི་གཏན་པ་དེ་ཞེས་བའོ། །གཏན་པ་དེ་ནི་ཆོས་གོས་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་

ཇི་ཙམ་པར་རོ། །ཆོས་གོས་དང་འཚམ་པའི་ཚད་དུ་བའོ། །ཆོས་གོས་ཚད་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་གཏན་པ་

མང་དུ་མི་<<བི་>>བའོ། །ལུང་ལས་དགེ་སློང་གི་གོས་ལག་པས་འབལ་བར་བེད་པ་ན་མ་རུང་བར་གྱུར་ནས་

བཀའ་སྩལ་པ་ཆོས་གོས་གིའུས་དྲའོ། །གིའུ་དེ་བཅང་བར་བ་གིའུ་བཅངས་ཀང་ཉེས་མེད་པའོ། །དགེ་

སྦྱོང་མཚོན་ཆ་སངས་པ་ཡིན་པས་འདི་ཡང་མི་རུང་ངོ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་བསལ་བའོ། གིའུ་དེ་དབིབ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། བ་རོག་གི་མཆུ་ལྟ་བུ་སྒུར་པོའམ། བ་གག་གི་གཤོག་པ་ལྟ་བུར་དགེ་བོར་རོ། །ཅི་ལས་

བས་པ་ཞེ་ན་ནི། གིའི་རྒྱུ་ལྕགས་ལས་བས་པ་ལས་གཞན་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གིའུའི་ཡུ་བ་བསེབ་

རྩི་དང་སྤ་རྩི་ལ་སོགས་པ་འཚེར་བག་ཅན་གི་རྩི་ཅན་དང་། ཡུ་བ་ཁ་བོ་ཚོན་རིས་དང་འབུར་ཤད་ལ་སོགས་པ་

རི་མོ་ཅན་མི་བཅང་ངོ་། །

གིའི་ལྕགས་ཉི་ཚེ་ལ་སོར་དྲུག་གི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་མི་བཅང་ངོ་། །གིའི་ལྕགས་དང་ཡུ་བ་

གཉིས་ཀ་བསོམས་ཏེ་སོར་དྲུག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་ནི་གིའུ་སོར་བརྒྱད་ལས་ལྷག་པར་མི་

བཅང་ཞེས་སོ། །ཚད་དེ་བས་ལྷག་ན་ནི་མཚོན་ཆ་འཆང་བ་སྟེ་དགེ་སྦྱོང་མཚོན་ཆ་སངས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །གིའུ་སོར་བཞི་ལས་ཐུང་བ་ནི་སྤིར་མི་མཁོ་བས་བཅང་བར་མི་བའོ་དགོས་པ་མེད་

དོ། །དགོས་པ་ཆུང་བ་ལ་དགོངས་ནས་དགོས་པ་མེད་ཅེས་བསྟན་པ་སྟེ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་གསུངས་པ་

སྟོབས་ཆུང་བ་ལ་སྟོབས་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་དང་འདྲ་སྟེ་དམན་པར་དགག་པ་ཡིན་གི་མེད་པར་དགག་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཆོས་གོས་བཙེམ་པའི་གནས་ནི་བ་ལང་གི་ལྕི་བའི་བྱུག་50པས་བསྐུས་པར་བཙེམ་མོ། །འདི་ནི་

50  བྱུག<<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༣༦༥)>><<ཊིཀ་(ག་༡༦༦)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༢༣༢)>>ཕྱུག<<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རྡུལ་གིས་མ་རུངས་པར་འགྱུར་བ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །བ་ལང་གི་ལྕི་བ་མེད་ན་ཆག་ཆག་བཏབ་ཅིང་

ཕགས་པར་རོ། །ཆོས་གོས་བཙེམ་མོ། །དགེ་སློང་གིས་ཆོས་གོས་དེ་བཙེམ་པར་བ་བཙེམ་པར་རུང་

བའོ། །དགེ་སློང་གིས་བཟོ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་བའོ་ཞེས་སྤིར་བཀག་པས་འདི་ཙམ་ཡང་མི་རུང་ངམ་སྙམ་པའི་

དོགས་པ་བསལ་བའོ། །བ་གག་གི་གཤོག་ཤིང་དང་སྙུག་མའི་ཚལ་བུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་ཁབ་ཀིས་ཀང་

ངོ༌། །བཙེམ་པར་བའོ། །ཁབ་དེ་བཅང་བར་བའོ། །ཁབ་བཅངས་ཀང་ཉེས་མེད། ཁབ་དེའང་རྒྱུ་ར་གན་

དང་། ཟངས་དང་། འཁར་བ་དང་། ལྕགས་ལས་བས་པ་ལས་གཞན་པ་གསེར་དངུལ་ལ་

སོགས་པ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པའི་ཁབ་མི་བཅང་ངོ་། །ལུང་མ་མོའི་གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས་ནི་

ཁབ་ཀི་རྒྱུ་ཟངས་རྣོ་བ་དང་ལྕགས་རྣོ་བ་རྣོ་ལྕགས་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྕགས་བཟང་པོའི་རིགས་སོ། །དག་ལས་

བས་པ་བཅང་ངོ་ཞེས་སོ། །རྣོ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་དེ་གཉིས་ཀི་རིགས་གཞན་ཞིག་ཡོད་<<ཊི་>>དོ། །ཁབ་

དེའི་ཁབ་རལ་ཁབ་ཤུབས་སྦུ་གུ་ལྟ་བུ་སྦུ་གུའམ་ཆང་བ་ལྟ་བུ་གོ་ནས་ཁ་དབེར་རུང་བ་བཅང་

བར་བའོ། །བཟོའི་སྣོད་ཉེ་བར་གཞག་པར་མི་བའོ་ཞེས་དགེ་སློང་གང་ཟག་གིས་བཟོའི་ཆ་སྤད་སེལ་བ་སྤིར་

བཀག་པས་འདི་ཙམ་ཡང་མི་རུང་ངམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་བསལ་བའོ། །ཁབ་རལ་དེ་ངོ་ཚ་མེད་པ་ནི་དགེ་སློང་

ཚུལ་ཁིམས་ལས་གཡེལ་བ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་དང་གནས་མལ་མ་བསྡུ་བའི་སྐབས་ཀི་ཊིཀ་ལས་ཀང་བཤད་པ་ལྟར་

ཚུལ་ཁིམས་ལ་གཡེལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དང་། དགེ་ཚུལ་དག་ལ་གཞག་པར་མི་བའོ་ཞེས་ལུང་མ་

མོ་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་བྱུང་བས་རག་ལས་པར་གཞག་པར་མི་བའོ། །མི་བཤེས་པ་འཁོན་ཡོད་པ་མི་

འཛའ་བ་ལུང་མ་མོ་ལས་གསུངས་པ་དང་མི་དྲན་པ་ཧ་ཅང་བརེད་ངས་ཆེ་བ་དང་། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་

གནས་པ་མ་ཡིན་པ་སྨོ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ངོ་། །ཁབ་རལ་དེ་རག་ལས་པར་མི་བའོ། །ཁབ་

དང་གིའུ་དག་བཙས་མི་ཟོས་པར་བ་བའི་ཕིར་སྤ་ཚིལ་གིས་བསྐུས་པའི་རས་མར་

བཞག་པར་བའོ། །ཆོས་གོས་གོན་པ་ལུས་ལས་མི་འབིལ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཆོས་གོས་ལ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྒོག་གཟུངས་ཀི་རྟེན་ཆོས་གོས་ལ་ལྷན་པ་གྲུ་བཞི་ལག་མཐིལ་གན་པར་བས་ཏེ་སྒོག་གཟུངས་

གདགས་སོ། །སྒོག་གཟུངས་ནི་འཛིན་པའི་ཐ་གུའོ། །མི་འབིལ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཆོས་གོས་ལ་སྒོག་རྟེན་བས་

ཏེ། སྒོ་གུ་ཡང་ངོ་། །གདགས་སོ། །སྒོ་གུ་ནི་གཟུངས་བའི་ཐ་གུའོ། །བཙོ་བླག་མཁན་ལ་གོས་ཚོན་

གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཆེས་དཀར་པོ་ལྟ་བུ་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་འཁྲུར་གཞུག་པར་མི་

བའོ། །ཤས་ཆེར་བརབ་པ་དང་དྲུད་པ་ལ་སོགས་པས་ཆོས་གོས་ལ་ཤིན་ཏུ་གཟན་པས་བཀག་པའོ། །བཙོ་བླག་

མཁན་དེ་དང་འདྲ་བར་དགེ་སློང་རང་གིས་བརབ་པ་ལ་སོགས་པས་མ་རུངས་པར་འགྱུར་བའི་སོ་ནས་བཀྲུ་

བར་མི་བའོ། །བཙོ་བླག་མཁན་དེའི་གོས་འཁྲུ་བའི་སའི་ཆུའི་ངོགས་ཆུ་འགམ་ཉེ་ལོགས་སུ་གོས་བཀྲུ་བར་

མི་བའོ། །དྲུག་སེ་རྣམས་བཙོ་བླག་མཁན་གིས་འཁྲུ་སར་སོང་ནས་ཆོས་གོས་ཀིས་མགོ་དཀིས་ཏེ་རྔམ་པ་སུ་སུ་

ཞིང་གོས་འཁྲུ་བ་དེ་ཁིམ་པ་དག་གིས་མཐོང་སྟེ་མ་དད་པར་གྱུར་ནས་འདི་གསུངས་སོ། །ཤིང་ལེབ་ཀི་སྟེང་གི་

ངོས་ལ་གཏད་དེ་གོས་བཀྲུ་བར་མི་བའོ། །

འོ་ན་གང་དུ་བཀྲུ་ན། གཞོང་པ་འཇམ་པོར་བཀྲུ་བར་བའོ། །ཆུ་བདེ་བས་སོ། །ཧ་ཅང་མི་དྲོ་

ཧ་ཅང་མི་གང་བ་སྟེ་དེ་ནི་དྲི་མ་འདག་པའི་ཐབས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ལག་པ་གཉིས་ཀིས་མཐར་ཆགས་

ཀིས་བསྒྱུར་ཞིང་ངོ་། །བཀྲུ་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་མི་ནུས་ན་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་

སོ། །བཀྲུ་བར་བའོ། །ཇི་ལྟར་རང་གིས་བཀྲུ་བའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཁིམ་པ་ལ་བཅོལ་ཏེ། ཁིམ་པས་བཀྲུར་

རུང་ངོ་། །ཁིམ་པ་དེའི་བཀྲུ་བའི་ཚུལ་སྔར་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དེ་ལས་གཞན་གོས་ཆུད་ཟོས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་

ལོག་པར་སྤོད་པ་དགེ་སློང་གིས་བསྲུང་བར་བའོ། །ཕག་དར་ཁོད་ལེགས་པར་བཀྲུས་པ་

དང་། བཙེམས་པ་དང་། ཁ་བསྒྱུར་བ་བཅང་བར་བའོ། །བཤང་གཅི་ལ་སོགས་པ་མི་གཙང་

བས་གོས་པའི་ཆོས་གོས་མི་བཅང་ངོ་། །འཆང་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ་ལེགས་པར་བཀྲུས་ཏེ་བཅང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བར་བའོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་དང་དེའི་འགེལ་པ་ལས། :པི་པི་ལིང་51ལ་སོགས་པའི་ཚོན་ཞོ་ཅན་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་

གིས་གཤེར་བ་མ་བསྐམས་ཀི་བར་དུ་བསྐོལ་ཡང་ཚོན་ཕིན་པར་མི་ནུས་པས་བསྐམས་ནས་བསྐོལ་བར་བའོ། །ཧ་

ཅང་ཉི་མ་ཚ་བ་ལ་བསྐམ་ན་ཚོན་ངན་པར་འགྱུར་ལ་གིབ་མ་ལ་བསྐམ་ན་ཡང་རླན་ཁེར་ཏེ་ཧམ་པར་འགྱུར་བས་ཚོན་

ཁ་དོག་བཟང་བ་ཉིད་དུ་བ་བའི་ཕིར་གིབ་མ་དང་ཉི་མ་འདྲེས་མར་ཉི་གིབ་ཕེད་མ་ནི་ཉི་མ་གོས་

སེང་བས་བར་དུ་:བཅད་པའོ་ཚུ།52 བར་འགའ་ཉི་མ་ལ་གཞག །བར་འགའ་གིབ་མ་ལ་གཞག་བརྡུང་ཞིང་སྐམ་

པར་བའོ། །ཞེས་ཏེ་ཚོན་གི་རོག་བུ་རྣམས་ཆམ་ཆོམ་རྡུང་ཞིང་གིབ་མ་དང་ཉི་མ་འདྲེས་མར་བསྐམ་པར་བའོ་ཞེས་

རིམ་པར་བསྒྱུར་རོ། །ཚོན་གི་ནང་དུ་གོས་དག་མེད་པར་ཚོན་རྐང་པར་བསྐོལ་ལོ། །ཚོན་ལན་ཅིག་བསྐོལ་

ནས་ཁུ་བ་རྣམས་སྣོད་གཞན་དུ་བླུག་ལ་ཚོན་དེ་ཉིད་ལ་སླར་ཡང་ཆུ་བླུགས་ནས་ལན་གཉིས་པ་བསྐོལ་ཞིང་བེ་བག་

གསུམ་མན་ཆད་དུ་བསྐོལ་བར་བའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ལན་གསུམ་བསྐོལ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ཚོན་གི་ཁུ་བ་

མང་བ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ལན་གསུམ་བསྐོལ་བར་ཡང་བའོ། །དང་པོ་བསྐོལ་བ་བས་ཕི་

མ་བསྐོལ་བ་རྣམས་ཚོན་གི་ཁུ་བ་ཁ་དོག་ཆེས་ངན་པ་ཉིད་དོ། །ཕི་མ་ཆེས་ངན་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་

ཚོན་གི་ཁུ་བ་སྔ་ཕི་རིམ་པ་གསུམ་པོ་མི་བསེ་བར་སྣོད་ཐ་དད་པར་བཞག་གོ །ཚོན་ཁུ་སྔ་ཕི་རིམ་པ་གསུམ་པོ་

མི་ནོར་བར་ངོ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་འདི་ནི་ཚོན་དང་པོ་འོ། །འདི་ནི་གཉིས་པའོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པའི་ཡི་གེ་སྣོད་ཀི་སྟེང་དུ་བིའོ། །ལུང་ལས་དགེ་སློང་དག་གིས་དང་པོར་ནི་ཚོན་གསུམ་པ་བླུག་དེའི་

འོག་ཏུ་ནི་གཉིས་པ་བླུག་པས་ཚོན་དང་པོ་ལྷག་པར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་བ། སྔར་ཚོན་དང་པོ་ཉིད་དུ་བསྐོལ་བ་

དང་གོས་རྣམས་སུ་སྦྱར་རོ། །འཚེད་པའི་ཚེ་ན་ཚོན་དང་པོར་ཕྱུང་བའི་ཁུ་བ་ནི་བཟང་བས་ཐོག་མར་བཙོ། ཚོན་

འཛིན་པ་ཉིད་དུ་བ་བའི་ཚོན་གི་གོས་ཀུན་ནས་བསུབས་པ་ལ་ཚོན་དང་སྦྱར་བར་བའོ། །ཚོན་གིས་ཀུན་

51  པི་པི་ལིང་། <<རྩ་བཞི་>>པིབ་པ་ལ། <<རང་(ཁ་༣༦༩)>><<ཊིཀ་(ག་༡༧༠)>>ཕི་པ་ལ། <<མ་>>པི་པ་ལ། <<མཆན་བཞི་>>

52  བཅད་པའོ་ཚུ།<<མ་>>      བཅུད་པའི་ཚུ། <<ས་>><<ཞང་>>བཅད་༼ཚུ་༽པའོ།།<<སེར་>>བཅུད་པའི་་

་ཆུ། <<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ནས་བསུབས་པའི་གོས་དེ་ལ་ཚོན་དང་སྦྱར་བར་བའོ་ཞེས་རང་ཊིཀ་དང་ཊིཀའོ། །ཚོན་གི་ནང་དུ་ཆོས་གོས་བཅུག་

པའི་:ཚེ་ར་རི་མ་53ཤོར་བར་ལེགས་པར་བཅག །ལུང་ལས་ཚོན་ཉིད་དུ་ཆོས་གོས་གཞུག་པར་མི་བའི་ཚོན་བསྐོལ་བ་

དེ་ལས་ཐུན་ཇི་ཙམ་གིས་གོས་བངས་པར་འགྱུར་བ་རན་པ་བཅུ་ཞིང་གཞོང་པར་གོས་གཞག་པ་ལ་

བླུག་གོ །རན་པར་བཅུ་བ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཚོན་གི་ཐུན་མང་སྟེ། གཤེར་ཆེས་ན་གོས་ལས་འཛག་ལ་

སྐམ་ཆེས་ན་འདྲིས་པ་སྟེ་ཁེ་ཁོལ་ལུས་པར་འགྱུར་ཆོས་གོས་དག་ཕ་བོར་འགྱུར་<<ལུང་>>བས་

དེའི་ཕིར་ཐུན་རན་པར་རོ། །བླུག་གོ །ཐག་པ་དྲེས་ཏེ། གཟར་ཐག་ཐང་བཅད་ཅིང་བསྒྱང་པ་ཉིད་

ལ་གོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དེ་བཏགས་ཏེ་བསྐམ་ན་བཟང་ངོ༌། །གཟར་ཐག་དེ་ལ་གོས་དེ་ཇི་ལྟར་བཏགས་ཏེ་སྐམ་ཞེ་

ན། གོས་དེའི་ངོས་གཅིག་གི་མཐའ་མ་རྣམས་གཟར་ཐག་ལ་སྦྱར་བས་སོ། །ཇི་ལྟར་མཐའ་སྦྱར་བར་བ་ཞེ་

ན། དབང་བུ་ཐ་གུའི་དབང་བུ་དག་གིས་སོ། །འདི་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས། ཤིང་བུར་ཁག་འཛིན་དུ་གཞུག་གོ་

ཞེས་བཤད་ཀང་དབང་བུ་དག་གིས་སོ་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་གོས་ཀི་ག་ནས་ཐ་གུ་བཏགས་པ་དག་གིས་སོ། །ཞེས་

པའོ། །འདི་ལ་གཞུང་ཁུངས་གསུམ་ཡོད་དེ། སྐབས་འདི་ཉིད་ཀི་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། གོས་བསྐམ་པ་ན་གཟར་ཐག་

ལ་བསྐོན་པས་བར་དུ་ཚོན་མ་ཆགས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ག་ནས་ཐ་གུ་བཏགས་ལ་བསྒྱང་ཞིང་བེས་ནས་གཟུངས་

བཏབ་སྟེ་བསྐམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལུང་དེའི་འགེལ་པ་ལས། ག་ནས་སྐུད་པ་ཐོགས་ལ་ཞེས་བ་བ་ནི་གོས་

དེའི་ཐ་མའི་ཕོགས་ལ་སྐུད་པས་བཏགས་ཤིང་སྐུད་པ་དེ་ཤིང་བུ་རིང་པོ་ལ་བསྐོན་ཏེ་གཟར་ཐག་ལ་བཞག་པར་

བའོ། །ཞེས་སོ། །ལུང་དག་ཀང་ངོ་ཞེས་པའི་ཊིཀར། ཚོན་གི་ལས་བ་བ་ན་གཟར་ཐག་ལ་དབང་བུས་མཐའ་འབར་བར་

བའོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པའི་སྐབས་དེ་གོས་གཟར་ཐག་ལ་བརབས་པའི་ཕིར་གོས་ཀི་གྲྭ་གྲྭར་ཐག་གུ་བཏགས་པ་ལ་ལུང་

ཞེས་བའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དབང་བུ་དག་གི་གཟུང་དཀའ་བའི་གོས་རྣམས་ནི་རྩ་བཏིང་བའི་སྟེང་དུ་

སྐམ་པར་རོ། །ལུང་ལས་རྩྭ་བཏིང་ནས་བསྐམ་པར་བ་ཞིང་། འགེལ་ཆུང་ལས་ནི་ཐག་གུ་བརྒྱངས་ཏེ་སྐམ་པ་དེ་

53  ཚེ་ར་རི་མ། <<ཆུང་(ཁ་༣༩)>><<མ་>><<<<སེར་>><<གུ་>>ཚེར་རིམ། <<ས་>><<ཞང་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཚོན་གི་ཁུ་བ་ཆོས་གོས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་མི་འཚིག་པར་གོས་དག་ལ་ཚོན་གིས་ཁབ་པར་བ་བའི་

ཕིར་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོས་ཀི་བླ་འོག་བསྒྱུར་བར་བའོ། །ཡ་ཐོག་མ་ཐོག་སྣོར། ཚོན་གསར་པ་ནི་

གོས་གསར་པ་དག་ལ་བླུག་ན་བཟང་ངོ་། །ཚོན་རིང་པ་ནི་གོས་རིང་པ་དག་ལའོ། །བླུག་ན་

བཟང་ངོ་། ། གོས་གསར་པ་རྣམས་ནི་ཉི་མ་ལ་བསྐམ་ན་བཟང་བའོ། །གོས་རིང་པ་རྣམས་ནི་

གིབ་མ་ལའོ། །ལུང་ལས་ཆུའི་ནང་དུ་མ་བསུབས་པས་ཆོས་གོས་ཁ་བོར་གྱུར་ནས་མ་འདྲིས་པ་སྟེ་ཁེ་ཁོལ་

མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་<<ལུང་>>ཕིས་དེ་ཉིན་པར་ཉི་མ་གཞན་ལ་ཆུའི་ཐུན་ཇི་ཙམ་གིས་བངས་

པར་འགྱུར་བ་བླུག་གོ །ཅིང་བསུབས་པ་དང་བསྐམ་པར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས། ཆོས་གོས་ཚོན་གི་ནང་དུ་བཙོས་

ནས་ཆུར་གཞུག་པ་ནི་བར་དུ་ཞག་གིས་བཅད་ལ་བཀྲུ། ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །ཚོན་ཞག་ལོན་ན་ས་བར་འགྱུར་ལ་

ས་བར་གྱུར་ན་ཆུའི་ཐུན་གིས་ཀང་བཏོན་པར་ནུས་སོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁམས་ཀི་བང་

རིམ་དང་འཆག་སར་གོས་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཚོན་གི་ལས་མི་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་

ཚོན་གི་ལས་མི་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་སྟེང་དུ་བའོ། །ཆབ་ཁུང་ས་ལ་སོགས་པ་འཐོར་འཐུང་བ་

བའི་ཉེན་ཀོར་དུ་ཚོན་གི་ལས་མི་བའོ། །ཚོན་གི་ལས་བ་བའི་ཕོགས་དེར་ཆོས་གོས་འཚེད་པའི་སྔ་རོལ་

ཏུ་ཞལ་ཞལ་བའོ། །གལ་ཏེ་ས་གཞི་དེ ་རོ ་ཐལ་གིས་བྱུགས་པ་ཡིན་ན་དེའི ་ཚེ ་ཆུས་

བཀྲུའོ། །གལ་ཏེ་ཚོན་གི་ལས་བརྩམས་པ་ཆོས་གོས་ཁ་བསྒྱུར་བར་འགོ་བཙུགས་པ་ན་རླུང་དང་ཆར་

འོང་ན་ཁམས་སུ་བའོ། །ཁམས་སུ་ཚོན་གི་ལས་བས་ཟིན་ནས་ཚོན་གི་ལས་བས་པའི་ས་ཕོགས་

དེར་ལྕི་བའམ་སས་བྱུག་པར་བའོ། །དེར་གོས་ལ་སོགས་པ་བཅགས་ཕོགས་གཅིག་བརྡུངས་པའི་

ཕིར་བཅགས་པ་དང་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ནས་བཅགས་པའི་ཕིར་བརབས་པ་བ་སོས་བརར་བ་ནི་གང་པོ་ཆེའི་

སོས་ཇི་སིད་གཟུགས་བརན་སྣང་བ་དེ་སིད་དུ་བརར་ཅིང་འཚེར་བར་གྱུར་པ། རུང་བར་མ་གྱུར་པ་ནི་གོས་ཁ་

དོག་འཚེར་བ་མ་ཉམས་པ་སྟེ་ལོངས་སྤད་པ་བརྟེན་པར་མི་བའོ། །གོས་འདི་ལ་གོས་དེའི་ཁ་དོག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མདངས་འཚེར་བ་ཉམས་པ་ནི་ལོངས་སྤད་དུ་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མདངས་འཚེར་བ་ཉམས་པར་བ་

ཞེ་ན། གོས་ཁ་དོག་འཚེར་བ་དེ་ཆུས་བརླན་པ་ཉིད་ནའོ། །ཁ་དོག་འཚེར་བ་ཉམས་ཤིང་རུང་བ་ཡིན་

ནོ། །གོས་དེ་ལ་ཆུའི་ཟིལ་པས་བརླན་ན་ལག་པས་མཉེ་བས་ཁ་དོག་འཚེར་བ་དེ་ཉམས་པར་བ་

སླའོ། །ཤམ་ཐབས་བགོས་པའི་སྟེང་དུ་སྐ་རགས་བཅིང་ངོ་། །སྐ་རགས་ཅི་ཞིག་གིས་བཅིང་ཞེ་

ན། ཤུར་བུ་སྐུད་པ་མང་པོ་ལས་གཏགས་པ་སབ་མོ་ཞེང་ཆེ་བའམ་ལྕག་པོད་དམ་ལྷས་མ་གྲུ་བཞིར་འདུག་

པའོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །ལྷས་མ་ནི་གཙང་བའི་སྐད་དེ་ལན་བུའི་མིང་ངོ་། །ལྷས་མ་གྲུ་བཞི་ནི་ལན་བུ་གྲུ་བཞི་སྟེ་:ངང་མོ་

འདྲིལ་54ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས། སད་བུ་ཟུར་བཞི་པ་ནི་ལྕག་པོད་དོ། །ཞེས་སོ། །རྒྱ་ཅང་

ངམ་ནི་སྐུད་པ་མང་པོ་ལས་གཏགས་པ་ཉིད་དུ་དབུས་ཁོང་སྟོང་དུ་འདུག་པའོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །རྒྱ་ལྕང་ནི་སྐ་རགས་སྦྲུལ་

གི་མགིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཤུར་བུ་ཕེའུས་སོ། །ཤམ་ཐབས་བགོས་པའི་སྟེང་དུ་སྐ་རགས་མ་བཅིངས་

པར་གོང་དུ་འཇུག་པར་མི་བའོ། །འདི་ནི་ཤམ་ཐབས་བརླག་པར་འགྱུར་བ་སང་པའི་ཕིར་རོ། །སྐ་རགས་

ཁིས་གཅིག་གིས་བཅིངས་ཀང་གོང་དུ་འཇུག་པར་མི་རུང་ངོ་། །ཚིག་འདི་ཉིད་ཀི་ཊིཀ་ལས། སྐ་རགས་ཁིས་

གཅིག་གིས་བཅིངས་ན་དེ་ལྟ་ན་ཡང་རུང་བའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁིས་གཅིག་གིས་ཀང་རུང་ངོ་ཞེས་སྔ་མ་

རྣམས་འཆད་དོ། །འོན་ཀང་ཊིཀ་ཡི་གེ་ཆད་པ་སྟེ། ཚིག་འདི་ཉིད་ཀི་རང་འགེལ་ལས། སྐ་རགས་ཁིས་གཅིག་གིས་

བཅིངས་ན་དེ་ལྟ་ན་ཡང་མི་རུང་བའོ། །ཞེས་པ་དང་། གོས་གཞི་རོགས་ཀའི་སྐབས་ཀི་མདོ་རྩ་བ་ཉིད་ལས་ཁིས་

གཅིག་གིས་ཀང་མི་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་ཊིཀ་ཉིད་ལས། སྐ་རགས་ཀི་ཁིས་གཅིག་གིས་བཅིངས་པས་ཀང་གོང་

དུ་འཇུག་པར་མི་བའོ། །ཞེས་པ་དང་། 

ལུང་མ་མོ་ལས། སྐ་རགས་མདུད་པ་གཅིག་བོར་བ་ཡང་གོང་དུ་མ་འགོ་ཞིག་སོང་ན་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པས་གཞུང་བཞི་པོ་དེ་དག་ངེས་པར་བཟུང་ངོ་། །ཚོམ་བུ་ཅན་དང་། གསེར་སྐུད་ཀི་

54  ངང་མོ་འདྲིལ། <<མ་>><<སེར་>><<ཞང་>>དང་མོ་འདྲིལ། <<ས་>>ངང་མོ་འདྲི་ལ། <<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཤར་བུ་གསུམ་མམ་བཞིའི་ཚོམ་55ལ་མདོ་མདོར་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕས་སྤས་པའོ། །ཚར་ཚར་ཅན་ནི་

གསེར་ལས་བས་པའི་ཚར་ཚར་གེག་རྒལ་གི་བར་རི་ལུ་ཅན་གསེར་སྐུད་ཀི་བརྒྱུས་པ་ཐོག་མར་དྲིལ་བུ་:གཡེར་ཀ་

56འཕང་བ་འོག་པག་གང་ཡིན་པའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །འོག་པག་ནི་མགོའི་རྒྱན་ཡིན་ནོ། །དང་། ཟླ་གམ་ཅན་

ནི་གསེར་ལས་བས་པའི་རྒྱན་ཟླ་གམ་གྲུ་གསུམ་དག་གིས་བརྒྱན་པའི་འོག་པག་དང་། གསེར་སྐུད་ནི་གསེར་

ལས་བས་པའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་ནི་རྒྱན་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་རྒྱན་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །རྒྱན་ཐོགས་པ་བརྟེན་

པར་མི་བའོ་ཞེས་སོས་པས་དེ་དག་ཀང་བཀག་<<ཊིཀ་>>པའོ། །ཟ་འོག་དང་ཚོན་རིས་དང་སྐུས་རིས་འཕ་བཀོད་

པ་ལ་སོགས་པ་ཁ་བོར་བས་པའི་གོས་ཡང་རྒྱན་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་བཀག་པའོ། །རས་སམ་ལོ་མ་ལ་སོགས་

པའི་གཞི་མ་བཏིང་བའི་སར་ཆོས་གོས་བཞག་པར་མི་བའོ། །འདི་ནི་ཆོས་གོས་མ་རུངས་པར་

འགྱུར་བ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་གོས་དག་གོན་སྟེ་ས་ལ་འཁོད་པར་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་སོ། །མི་

གཙང་བའི་ཕོགས་སུ་ཆོས་གོས་དེ་བར་དུ་ཆོད་པར་གྱུར་ཀང་མི་བཞག་གོ །བརྟུལ་བ་ཐབས་

གཞན་ཡོད་ན་ཁུར་ལྕི་བས་ཆོས་གོས་མི་མནན་ནོ། །ཐབས་གཞན་ཡོད་ན་ཁུར་ལྕི་བས་

ནན་པར་མི་བའོ་ཞེས་བསྡུས་པ་ལས་སོ། །ཐབས་ཡོད་ན་ཁུར་ལྕི་བ་མི་སྐྱ་57ཞེས་

འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་ལས་སོ། །དེའི་འགེལ་ཆུང་ལས། ཆོས་གོས་གཟན་དུ་བོར་ཞིང་ཁུར་མི་སྐྱ། ཞེས་སོ། །ལུས་ཀི་

སྟོད་སད་གང་དུ་འོས་པ་ལས་གཞན་དུ་སྤད་པ་སྟེ་སྟོད་གོས་སད་དུ་གོན་པ་དང་སད་གོས་སྟོད་དུ་གོན་པས་

ཡོངས་སུ་སྤད་པར་མི་བའོ། །བཤང་བ་དང་། གཅི་བ་བ་བ་དང་། མི་གཙང་བའི་ངོ་བོ་

ཉིད་གང་ཡིན་པ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆག་ཆག་གདབ་པ་དང་ཕག་དར་བ་བ་དང་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་དང་ཆབ་ཁུང་ས་

ཕགས་པ་དང་བཀྲུ་བཤལ་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བི་དོར་བ་བ་དག་ཏུ་བླ་གོས་བགོ་བ་བརྟེན་པར་མི་

55  ཚོམ། <<མཆན་བཞི་>>ཚོམས། <<ཊིཀ་(ག་༡༧༥)>><<རིན་(ཁ་༢༣༥)>>ཚོས། <<མ་>>               

56  གཡེར་ཀ<<ཊིཀ་(ག་༡༧༥)>><<སེར་>><<ཞང་>>གཡེང་ཀ <<མ་>><<ས་>><<གུ་>>གཡེར་ཁ། <<རིན་(ཁ་༢༣༥)>>

57  སྐྱ། <<མ་>>      བསྐྱ། <<ཆུང་(ཁ་༤༢)>>བ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>       སྐྱེ། <<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའོ། །བླ་གོས་ཀི་སྟེང་དེར་ཉལ་བར་མི་བའོ། །སྣམ་སྦྱར་གོན་པའི་གནས་སྐབས་དྲུག་འདིར་

སྟོན། བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། མཆོད་སྟོན་དང་། མཆོད་རྟེན་ལ་ཕག་བ་བ་

དང་། ལུང་ལས་བླ་མ་ལ་ཞེ་ས་བ་བ་དང་། དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་དང་། གདམས་ངག་དང་

ཆོས་མཉན་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལས་གཞན་པའི་བ་བ་ལ་སྣམ་སྦྱར་བགོ་བར་མི་

བའོ། །སྣམ་སྦྱར་དེ་ལ་དེའི་སྟེང་དུ་འདུག་པའམ་ཉལ་བར་མི་བའོ། །དེས་ན་གྲྭ་རི་བ་ཡང་བཀག་པ་

ཡིན་ནོ། །སྣམ་སྦྱར་གི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་དངོས་པོ་འགའ་ཡང་བསྐུར་བ་ལ་སྦྱོར་བར་མི་བའོ། །སྣམ་

སྦྱར་གི་ནང་དུ་ཅི་ཡང་བཅུག་སྟེ་བསྐུར་བ་མི་བའོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ལག་པ་མ་གཏོགས་པ་ལུས་ལ་སྣམ་

སྦྱར་རེག་པར་བགོ་བར་མི་བའོ། །མཆན་ཁུང་གཡས་པའི་ཞེས་བ་བ་རྔུལ་དྲོད་ཀིས་སྣམ་

སྦྱར་དེ་མ་རུངས་པར་འགྱུར་རོ། །སིད་པའོ། །མཆན་ཁུང་གཡས་པའི་རྔུལ་གིས་དེ་མ་རུངས་པ་དེ་

ལྟར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་མཆན་ཁུང་གཡས་པའི་ཕོགས་དེར་སྣམ་སྦྱར་དེ་ལ་རྔུལ་དང་དྲི་

མའི་གཟན་བེད་པའི་གོས་གན་པར་བའོ། །གོས་གན་པར་བ་ན་གོས་དེའི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། སིད་དུ་ཁྲུ་

ཕེད་དང་དོ་དང་ཞེང་དུ་མཐོ་གང་ངོ༌། །གོས་དེ་ངོས་གཉིས་ཀར་སྐུད་པའི་གཟུངས་ཀིས་

མདོ་མདོར་གཟུངས་གདབ་ཅིང་སྦྱར་རོ། །དངོས་སུ་བཙེམ་པར་ནི་མི་བ་དུས་དུས་སུ་སྣམ་སྦྱར་ལ་གན་པའི་

གོས་དེ་བཀྲུ་བ་དང་ཁ་བསྒྱུར་བར་བའོ། །སྣམ་སྦྱར་ལ་གན་པའི་གོས་དེའི་ཁ་བསྒྱུར་བ་དེ་ནི་

བཙག་གིས་སོ། །ངུར་སྨིག་ཏུ་བཙོ་བར་མི་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །གདོང་ཕིས་བཅང་བར་

བའོ། །གདོང་ཕིས་ལ་ཡང་ཆག་བ་སྟེ། ཊིཀའི་སྐབས་གཞན་ལས། གདོང་ཕིས་ཀི་ཐ་དྲིལ་ཏེ་བཙེམ་ཞིང་རང་58ཆག་

བའོ། །ཞེས་སོ། །ལག་ཕིས་ཀང་བཅང་བ་བ་སྟེ། ཊིཀ་ལས། གདོང་ཕིས་ནི་ལག་ཕིས་ལ་སོགས་པ་དག་གི་དཔེ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་གང་གི་ལུས་ཁག་གམ་རྣག་འཛག་པས་རྣག་གཟན་ནོ། །བཅང་བར་བའོ། །རྣག་

58  རང་། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>>ངང་། <<ཞང་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཟན་དེ་ཆོས་གོས་ཀི་ནང་དུ་བགོ་འོ། །རྣག་གཟན་དེ་ལུས་ལ་འབར་ན་བསྐ་བའི་ཆུ་ཤིང་གིས་

བལ་ལ་སོགས་པའི་ཤུན་པ་དང་སྦྱར་བའི་ཆུའམ་སོ་ཕག་གི་ཕེ་མ་དང་སྦྱར་བའི་ཆུས་སངས་
59ཏེ། དལ་བུས་ཁད་ཀིས་ཁད་ཀིས་དགོག་པར་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་ནི་དྲི་མ་འདག་པ་དང་རྨ་

འཚོ་བར་འགྱུར་རོ། །རྣག་དང་ཁག་ལ་རྣག་གཟན་འབར་ན་རྣག་དང་ཁག་དག་ཀང་ངོ་། །བསྐ་བའི་ཆུའམ་ཞེས་

སོགས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །དུས་དུས་སུ་རྣག་གཟན་དེ་བཀྲུ་བ་དང་བསྐམ་པ་དང༌། ཁ་བསྒྱུར་བར་

བའོ། །རྣག་གཟན་དེའི་ཁ་བསྒྱུར་བ་དེ་ནི་བཙག་གིས་བཟང་ངོ་། །:འཛག་པ་དེའི་འཛག་པ་60པ་

བསྐམ་པ་དང་ཤ་བཀར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལ་སན་དུ་ནི་སའི་སྙིང་པོ་བོང་བ་བསེགས་པའི་ཐལ་བའམ་སོ་ཕག་གི་

རྣམ་པ་འདྲ་བ་<<ཤ་མི་>>གསུང་། བཟང་ངོ༌། །ཆོས་གོས་དག་ཁང་པའི་མཛོད་ལ་སོགས་པར་ཡང་

གར་བབ་བབ་ཏུ་མི་བཞག་གོ །རེ་ཞིག་ཙམ་བཞག་པའི་གནས་དགག་པ་ནི་སྔར་བས་ཟིན་པས་འདི་ནི་

མཛོད་དུ་གྱུར་པས་གནས་དེའི་དགག་པ་ཡིན་ནོ། །༸ཆོས་གོས་བཞག་པ་དེའི་དོན་དུ་གོས་དགལ་བའི་ཕིར་

གདང་བུ་བཅའོ། །གོས་ཀི་གདང་བུ་བཅའ་བ་དེའི་དོན་དུ་རྩིག་ངོས་ལ་སྦུབས་ཁུང་གདོད་པར་

བའོ། །གང་ཚེ་སྦུབས་ཁུང་གདོད་ཅེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པའི་ཚེ་ན་སྦུབས་ཁུང་གདོད་པར་

བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་བས་ཟིན་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས་ཟིན་ན་སྦུབས་ཁུང་བ་བའི་ཕིར་གཙུག་ལག་ཁང་

ལ་བུ་གུ་གདོད་པར་མི་བའོ། །རྩིག་པ་བརྐོས་ན་གཙུག་ལག་ཁང་མ་རུངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །༸གང་

ཟག་སོས་ཀི་ཁང་ཁིམ་ལ་ཡང་གདང་བུ་བཅའ་བ་དང་བརྩིག་པའི་ཚེ་ན་སྦུབས་ཁུང་གདོད་པ་དང་བརྩིགས་ཟིན་

ན་བུ་གུ་མི་བ་བ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཆོས་གོས་བཞག་པའི་གདང་བུ་དེ་ནི་ཤིང་བུའམ་

ཐག་པས་འགྲུབ་བོ། །གདང་ཤིང་གི་སྐྱིན་པར་ལྕུག་མའམ་ཐ་གུ་བཏགས་ཀང་རུང་ངོ་། །

59  སངས། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༣༧༥)>><<ཊིཀ་(ག་༡༧༨)>><<ས་>><<སེར་>>སྔངས། <<མ་>>བླངས། <<ཞང་

>>སངས། <<གུ་>>

60  འཛག་པ་དེའི་འཛག་པ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>འཇིག་པ་དེ་འཇིག  <<མ་>><<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༸ཆོས་གོས་ཀི་སྣོད་གཏུར་བུའི་ནང་དུ་གོས་དག་བཅུག་ནས་གོས་དག་བཀུར་ན་བཟང་

ངོ་། །ཆོས་གོས་དག་ཆུད་ཟ་བ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །༸གཏུར་བུ་དེ་བའོ། །གཏུར་བུ་དེ་ནི་སིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་

དང་ཞེང་དུ་ཕེད་དང་གསུམ་ཉིས་ལྟབ་ཏུ་བས་ཏེ་བཙེམ་མོ། །ཉིས་ལྟབ་ཏུ་བ་བ་ནི་ཞེང་དུ་ཡིན་གི་

སིད་དུ་མ་ཡིན་པ་ནི་དོན་གིས་གོ་བར་བའོ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་སོ། །ཁྲུ་གསུམ་དང་ཕེད་དང་གསུམ་ཉིས་

ལྟབ་ཏུ་བས་པ་འདི་ནི་ཆོས་གོས་བཞི་ལྟབ་བས་ཏེ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་པའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །གཏུར་བུའི་ཚད་ཀི་

རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། གཏུར་བུ་ནི་རེས་གང་ཆུར་ནི་ཁྲུ་གསུམ་ཞེང་དུ་ནི་ཁྲུ་ཕེད་དང་དོ་བ་དེ་

གཉིས་སུ་ལྟབ་ལ་གྲུབ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་ཉིད་ལས་ཀང་། ཁྲུ་གསུམ་དང་ཕེད་

དང་དོ་སྦྱར་ཏེ་བཙེམ། ཞེས་པ་དང་། འགེལ་ཆུང་དང་བསྡུས་པ་ལས་ཀང་། ཞེང་དུ་ཁྲུ་ཕེད་དང་དོ་བ། ཞེས་བཤད་

དེ་དེ་རྣམས་ནི་ཆོས་གོས་བརྒྱད་ལྟབ་བས་ཏེ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་པའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །༸གཏུར་བུ་དེའི་

དབུས་སུ་སིད་དུ་ཁ་གདོད་དོ། །གཏུར་བུའི་ཁ་དེར་ཁ་རན་དྲ་བའི་མིག་ལྟ་བུའི་བུ་གུ་ཅན་བའོ། །དྲ་

བ་ལྟ་བུ་བས་ལ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །༸ཁ་རན་བུ་ག་ཅན་ཅི་ལས་བས་ཞེས་ན། ཐ་གུ་ལས་སོ། །གཏུར་བུའི་

དབུས་སུ་ཁ་སྟོད་གདོད་པ་དེའི་ཁའི་མུ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀ་ལ་ཐ་གུའི་ཁུག་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་བས་ཏེ་ཁ་རན་བུ་གུ་

དུ་མ་ཡོད་པར་བའོ། །ཁ་རྒྱུན་ཏེ་ཁ་རྒྱུ་བའི་སད་བུ་གཞན་ཡང་ངོ་། །གདགས་པའོ། །ཁར་རྒྱུན་དེ་ནི་ཁ་རན་

གཡས་ངོས་ཀི་ཐ་གུའི་ཁུག་པ་ལ་བཅུག་ནས་ཁ་རན་གཡོན་ངོས་ཀི་ཐ་གུའི་ཁུག་པ་ལ་གཞུག་ཅིང་དེ་ལྟར་ཁ་རན་ཕན་

ཚུན་གཉིས་ཀི་ཐ་གུའི་ཁུག་པ་ལ་ཁ་རྒྱུན་དེས་བརྒྱུ་བའོ། །ལུང་ལས། སད་བུ་དྲ་བ་ལྟ་བུ་བས་ལ་སད་བུ་གཞན་གིས་

བརྒྱུ་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ནི། གཏུར་བུའི་ཁ་གཅད་པའི་ཕིར་སྒོག་གི་གཅིག་གི་མིག་ཏུ་གཅིག་

གཞུག་སྟེ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་དུ་བཙེམ། ཞེས་ཀང་བཤད་དོ། །༸གོས་འཕལ་དུ་ལོངས་སྤད་པར་བ་བ་དག་གཏུར་

བུའི་ཁ་ལོགས་སྟེང་དུ་གཞུག་གོ །སང་འགོ་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་ན་ཞག་གཅིག་གི་མདུན་རོལ་ནས་

བླ་མ་ལ་ཞུས་ཏེ་གནང་ན་འགོ་བར་བའོ། །འགོ་གར་བདག་ཉིད་གང་དུ་གནས་པའི་རང་གི་

གནས་སུ་ཆག་ཆག་གདབ་པ་ལ་སོགས་ཕག་དར་དང་ལྕི་བ་འཇམ་པོས་བྱུག་པ་བས་ཏེ་གཞན་དུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འགོ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་ལམ་དུ་ཞུགས་པས་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་གིས་སམ། འཕགས་

པའི་མི་སྨ་བ་ཉིད་ཀིས་འགོ་བར་བའོ། །ངལ་བསོ་བའི་གནས་སུ་ངལ་བསོས་བའི་གནས་དེ་

ནས་འགོ་བའི་ཚེ་གཙུག་ལག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདོན་ཏོ། །འབབ་ཆུའམ་ཁོན་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཆུ་བཅུས་པར་ཡང་ངོ་། །སུའི་ཕིར་གདོན་ཞེ་ན། ཆུ་དེ་གང་གི་ཡིན་པ་ཡུལ་གི་བདག་པོའམ་

ཁོན་པའི་བདག་པོ་དེའི་ཚིགས་བཅད་ཀག་པ་ནི་ཁོན་པའམ་ཡུར་བ་འདྲེན་པའི་མི་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་བསྔོ། འབབ་ཆུ་ནི་

རྒྱལ་པོ་ལ་བསྔོ་བའི་<<བི་>>ཕིར་རོ། །ཆུ་བཅུས་པའི་གནས་དེར་ཆུའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཕིར་ཡང་

གཙུག་ལག་གི་ཚིགས་བཅད་གཞན་གདོན་ནོ། །ལུང་ལས་ལམ་དུ་ཞག་ལོན་པར་གནས་པར་ནི་དགོང་ག་

དང་ནངས་པར་གི་དུས་གཉིས་སུ་རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པ་གདོན་པར་བའོ། །འབབ་ཆུ་དཀོན་པའི་ཡུལ་ཁོན་

པ་ལ་ལྟོས་ཤིང་འགོ་བའི་ཚེ་ན་དཔང་ཐག་བཅང་བར་བའོ། །དཔང་ཐག་དེའི་སིད་ཀི་ཚད་ནི་ཁྲུ་

བརྒྱ་ཡན་ཆད་ནས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་མན་ཆད་དོ། །ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་ནི་དཔང་ཐག་གི་

ཚད། ཡུལ་གི་ཁོན་པའི་དོང་རིང་ཐུང་གི་རེས་སུ་མཐུན་པ་བཅང་བར་བ་ཞེས་སོ། །དཔང་ཐང་ནི་ཡུལ་

རྣམས་དང་སྦྱར་ཞིང་བཅང་བར་བའོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ན་སྣང་ངོ་། །ཁོན་པ་དོང་ཐུང་ངུ་ཤ་དག་ཡོད་པའི་ཡུལ་དུ་ནི་

དཔང་ཐག་ཐུང་ངུ་ཡང་རུང་བའོ། །དཔང་ཐག་དེ་མེད་པར་ཁོན་པའི་ཆུ་མ་ཡིན་པའི་སྟེ་འབབ་ཆུ་ལ་

སོགས་པའི་ཆུ་དཀོན་པའི་ཡུལ་དུ་ཀུན་དུ་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་ལམ་དུ་འགོ་

བས་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་ཕིན་དུ་ཉེ་བ་ན་ཆོས་གོས་སྤྲུགས་ཤིང་ནུས་ན་ཁྲུས་བ་བའམ་མ་ནུས་

ན་རྐང་པ་དང་ལག་པ་བཀྲུས་ཏེ་བཏུང་བའི་ཆུ་རུང་བ་ཐོགས་ནས་མཆིལ་ལྷམ་ཕིས་

ཤིང༌ཆོས་གོས་གསུམ་གོན་ཏེ་སྤོད་ལམ་ཞི་བས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པར་

བའོ། །གཞན་དུ་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །

༸གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་སོང་ནས་གཉུག་མར་གནས་པའི་དགེ་སློང་རྒན་རིམ་བཞི་ཙམ་ལ་

ཕག་བས་ནས་ཐ་མལ་པའི་ཕོགས་ལོག་མ་ཡིན་པ་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་གནས་སུ་བསད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པར་བའོ། །དེ་ན་སོད་ཅིང་གཞན་དང་ཕད་པའི་ཚེ་སྒ་བསྐྱུང་བ་དང་། ཆ་ལུགས་འོ་བཟེ་བའི་ཕིར་མཛེས་

པ་དང་། མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་ཤིན་ཏུ་བསམས་པ་དང་། བ་བ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར་སྤོད་

ལམ་རན་པར་རོ། །གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དེའི་མིང་དང་གནས་ལ་སོགས་པ་རྒྱུས་ཤེས་པ་དང་ལྡན་

པས་བསུ་ཞིང་རང་གི་གནས་སུ་ངལ་བསོར་གཞུག་ཅིང་བར་བའོ། །དེའི་མིང་ལ་སོགས་པ་རྒྱུས་མི་ཤེས་

ན་མུ་གཅིག་པ་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ཡིན་ཡང་བསུ་བར་མི་བའོ། །མུ་མི་གཅིག་པ་གཞན་

དག་བསུ་བར་མི་བ་བར་མ་ཟད་དོ། །༸དགེ་སློང་བང་ཁང་གི་བདག་པོས་དགེ་སློང་གཞན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གནས་

འདིའི་སོ་ཆོད་ལ་གཞན་སུ་ཡང་ནང་དུ་མ་གཏོང་ཅིག་ཁོ་བོའམ་གཞན་གི་རས་འཚོལ་ན་མ་བིན་

ཅིག །ཐུག་ཐུབ་ཏུ་རས་ལེན་ན་ཟློག་ཅིག་ཅེས་བཅོལ་བ་ན་དགེ་སློང་གཞན་དེས་ཀང་དེའི་ཚིག་ཁས་

བླངས་ནས་ཡལ་བར་བོར་ཏེ་སོ་ཡང་མ་བཅད། འཚོལ་ན་ཡང་བིན། ལེན་ན་ཡང་མ་བཟློག་པར་རམ་དགེ་

སློང་གཞན་ཞིག་གིས་དགེ་སློང་བང་ཁང་གི་བདག་པོའི་གནས་སུ་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་ཁིད་དེ་འོངས་ཤིང་འདི་སྐད་

ཅེས་མི་འདི་ཁོ་བོའི་གོགས་ཡིན་ནོ་འདི་ནང་དུ་འཇུག་ན་སོ་མ་གཅོད་ཅིག་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཚིག་གིས་ཡིད་བཅུགས་པའི་དངོས་པོ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་པ་ལས་གནས་ཁང་དེའི་རས་

སྟོར་ཏེ། བརླག་པར་གྱུར་ན་རས་བརླག་པ་དེའི་སྐྱིན་མ་དགེ་སློང་གཞན་དེས་གཞལ་བར་བ་བ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་གཉིས་ཀ་ཕན་ཚུན་བེ་བག་མེད་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །༸དགེ་སློང་ལ་གཞན་གིས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་བཅོལ་ཏེ་གཞག་པ་ལས་བདག་པོ་དེ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལེན་

དུ་འོངས་ཏེ་རས་དེ་བདག་པོས་ཁོ་བོ་ལ་བིན་གིས་སྐུར་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ན་དེ་ལ་བསྐུར་རུང་ངམ་མི་རུང་ཞེ་ན། ཡིད་

ཆེས་པའི་རྟགས་ཅི་ཡོད་བརྟག་པའི་སོ་ནས་ཡིད་ཆེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱིན་པར་བའི་རྟགས་མ་བབ་ཅིང་

ཡིད་མི་ཆེས་པ་ལ་ག་ཙོམ་དུ་བསྐུར་བར་མི་བའོ། །གཏན་ཚིགས་ཡོད་ན་བིན་ཅིག་ཅེས་ལུང་གསིལ་བུ་ལས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོ། །༸གང་ཟག་གཞན་གི་རྒྱུས་མི་ཤེས་པའི་ཚིག་གི་བེ་བག་གམ་ལན་61ནས་རྟགས་ལ་སོགས་པའི་བེ་

བག་བརྟག་པ་ནི་ལེན་པ་པོ་དེའི་ཚིག་བདེན་རྫུན་བགམ་པའི་ཐབས་ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཀུན་གིས་

ཤེས་ཤིང་གགས་པར་འཕིན་སྤིངས་ཏེ་དེ་གཞན་གིས་ཐོར་རྐུས་ནས་བརྐུས་པ་དང་བཀའ་སྩལ་པ་གསུངས་ཏེ་གཏན་

ཚིག་སྨོས་ཤིག་དེའང་གཏན་ཚིགས་འདི་འདྲ་བར་ཤེས་པ་ཞིག་འོངས་ན་དེ་ལ་བིན་ཅིག་ཅེས་སོས་ཤིག་ལུང་གསིལ་

བུ་ལས་སོ་ཞེས་སོ། །༸ལྷུང་བཟེད་དམ་གཏུར་བུ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གཅིག་གི་ལག་ནས་གཅིག་གི་ལག་ཏུ་གཏོང་

བའི་ཚེ་དབུལ་བར་བ་བའི་དངོས་པོ་དེ་ལེན་པ་པོའི་ལག་ཏུ་མ་སོན་པར་ལྷུང་སྟེ་ཆག་པའམ་ཆུ་བོས་ཁེར་བ་

ལ་སོགས་པར་གྱུར་ནའོ། །གཞལ་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་སྟོབ་པ་པོ་དེས་དེའི་རིན་གཞལ་བར་

བ་དགོས་པའོ། །༸ཐམས་ཅད་དུའང་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ལེན་པའི་དངོས་པོ་དེ་མ་བླངས་བླངས་མ་ཟིན་པར་སྟོབ་

པ་པོ་དེས་བཏང་སྟེ་ལྷུང་ཞིང་ཆུད་ཟོས་ནའོ། །སྟོབ་པ་པོ་དེས་དེའི་རིན་གཞལ་དགོས་པའོ། །གལ་ཏེ་ལེན་པ་པོ་

དེས་བླངས་ཟིན་ནས་དངོས་པོ་དེ་ལྷུང་ཞིང་ཆུད་ཟོས་ན་ནི་ལེན་པ་པོ་དེས་དེ་ཡི་རིན་གཞལ་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །༸རང་འགེལ་ལས། མ་བླངས་པ། ཞེས་དང་། ཊིཀ་ལས་སྦྱིན་པ་དང་ལེན་པའི་དུས་དེ་ལ་བག་མེད་པས་

དངོས་པོ་དེ་བར་དུ་ལྷུང་སྟེ་ཆག་པ་ལ་སོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་ཁོད་ཀིས་ཟིན་ཏམ་མ་ཟིན་

ཅེས་དྲི་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་དྲིས་པ་ན་ཁོ་བོས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་ནས་དངོས་པོ་དེ་ལྷུང་སྟེ་ཆུད་ཟོས་ན་ནི་དེ་ལེན་

པར་བེད་པ་དེས་རིན་གཞལ་དགོས་སོ། །ཁོ་བོས་མ་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་བའི་སྐབས་སུ་དངོས་པོ་དེ་ལྷུང་སྟེ་ཆུད་ཟོས་ན་

ནི་འབུལ་བར་བེད་པས་དེའི་རིན་གཞལ་དགོས་སོ། །༸གོས་ལ་སོགས་པ་བརས་པ་བཤང་གཅི་ལ་སོགས་པ་མི་

གཙང་བས་མ་རུང་པར་གྱུར་པ་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པས་བདག་པོའི་སེམས་བཟུང་བར་

མ་གྲུབ་ན་བདག་པོ་དེ་ལ་རས་དེའི་རིན་སྦྱིན་ནོ། །རྒྱུས་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པས་བསུ་བར་བའོ། །ཞེས་སོས་པ་

དེ་ལ་བསུ་བ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། གཉུག་མ་པ་དག་གིས་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དེའི་ལྷུང་བཟེད་དང་། ཆོས་གོས་

61 ལན། <<མཆན་བཞི་>>ཕན།  <<མ་>>  
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བླང་བར་བའོ། །གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དེ་ལ་སྟན་གདིང་བར་བའོ། །གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དེའི་རྐང་པ་

བཀྲུ་བའི་ཆུ་བསྟབ་པ་ལ་སོགས་མདོང་གསོལ་བ་བས་མགོན་དུ་གཉེར་བར་བའོ། །བཏུང་བའི་དོན་གི་

ཆུས་ཀང་ངོ་། །གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དེ་བསླབ་པ་རྒན་ན་གཉུག་མར་གནས་པ་དེས་ཕག་བའོ། །སྤོད་པ་

བདེའམ་སྐུ་ཁམས་བཟང་ངམ་ཞེས་དྲིའོ། །གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དེ་ལ་བཟའ་བཏུང་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཅི་

ནུས་ཀིས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་འགྱུར་བར་བའོ། །གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དེ་ལ་གནས་ཁང་

དང་མལ་ཆ་དག་མཐུན་པའི་རྐེན་དུ་འབབ་པ་སྦྱིན་ནོ། །གཉུག་མར་གནས་པའི་དགེ་འདུན་གི་

གནས་བརྟན་གི་གན་དུ་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དེ་འགོ་བར་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་དེས་གོ་

བུར་དུ་འོངས་པ་དེ་གནས་པར་འོས་པར་འདུག་ན་གནས་འཆའ་བ་ལ་སྦྱར་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་གོ་

བུར་དུ་འོངས་པ་དེ་བསླབ་པ་རྒན་ན་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་དེ་ལ་གནས་མལ་བསྟབ་པའི་ཕིར་དགེ་

འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་གནས་མལ་དེ་སྟོབ་པའི་དགེ་བསྐོས་ལ་བསྐོ་བར་བའོ། །སྐབས་ལ་མ་བསད་

པར་བབ་ཅོལ་དུ་གནས་མལ་བརར་འཇུག་པར་གསོལ་ཞེས་བར་མི་བའོ། །ཧབ་ཤུར་ཅན་དུ་འགྱུར་

བ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་གོས་ཀི་མཐའ་ཟེག་ན་མཐའ་བསྐོར་ལྷན་རིང་གིས་གན་ཞིང་མཐའ་

ཟེག་པ་དེ་ཕིར་བཅོས་སོ། །

ཁབ་སྲུབས་སྨྱུང་ཚེམ་ལྟ་བུ་མྱུར་ཚེམས་འདྲ་འདྲ་རིང་པོ་དག་བཙེམ་པ་དག་གིས་མཐའ་སྐོར་

དེའི་གཟུངས་གདབ་བོ། །མཐའ་སྐོར་གིས་གན་པ་ནི་བཙོ་ཞིང་བཀྲུ་བར་བ་བ་ལ་བདེ་བའི་ཕིར་སྐབས་

སྐབས་སུ་གཟུངས་གདབ་པ་ཙམ་དུ་བཙེམ། ༸དུར་ཁོད་པས་རོའི་གོས་ནི་བླ་གབ་མེད་སྟེང་གཡོགས་མེད་

པར་གནས་གང་དུ་བཞག་ཅེ་ན། ཤིང་ལོན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྟེང་དུ་ཡུན་ཇི་ཙམ་བཞག་པར་བ་ཞེ་

ན། ཉི་མ་བདུན། ཊིཀ་ལས། ཞག་བདུན་ནམ། ཞག་བརྒྱད་དམ། ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་ཞག་ལྔའམ་

དྲུག་བཞག་སྟེ་འཁྲུར་བཅུག་ནས་གཟོད་ལོངས་སྤད་པར་བའོ། །དུར་ཁོད་པས་གཙུག་ལག་ཁང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་ཁིམ་གི་འདབས་སུ་ཕིན་པ་ན་བདག་དུར་ཁོད་པའོ་ཞེས་གོ་བར་མ་བས་པར་ག་ཙོམ་དུ་འཇུག་ན་ཉེས་

བས་སུ་འགྱུར་བས་གོ་བར་བས་ནས་དུར་ཁོད་པ་ཡིན་ཡང་བླའི་ཚུར་ཤོག་ཅེས་འབོད་ན། གཟོད་

གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཁིམ་དག་ཏུ་འཇུག་པར་བའོ། །སྦྱིན་བདག་དེས་བདག་གིར་བ་བ་བཏང་སྟེ་

ལྟོས་མེད་དུ་བིན་པའི་སྟན་དང་གོས་ལ་དུར་ཁོད་པས་ལོངས་སྤད་དུ་རུང་བར་མ་ཟད་དུར་ཁོད་པས་སྦྱིན་བདག་

གི་སྟན་རེ་ཞིག་གཡར་པོའི་ཚུལ་དུ་བཏིང་བ་ལྟ་བུ་སྦྱིན་བདག་དེས་བདག་གིར་བ་བ་མ་བཏང་བའི་ཡོ་བད་

ལ་ཡང་སྦྱིན་བདག་བསོད་ནམས་འདོད་པས་སྟན་འདི་ལ་འདུག་ཅིག་གོས་འདི་གོན་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ན་ལོངས་

སྤད་པ་བསྟེན་པར་བའོ། །དུར་ཁོད་པས་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ཁི་དང་ཁིའུ་དང་སྟན་ནང་

ཚངས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་སྤད་པར་མི་བའོ། །དུར་ཁོད་པས་མཆོད་རྟེན་ལ་ཉེ་བར་བསྙེན་ན་དཀར་པོ་

ལ་དགའ་བའི་ལྷ་གཙང་སྦྲ་ཅན་རྣམས་མི་དགའ་བས་འདོམ་གང་ཙམ་གིས་བགེད་དོ། །སྦྲང་བུས་ཟ་བའི་

ཡུལ་དུ་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྦྲང་ཡབ་བཅང་བར་བའོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་སྦྲང་ཡབ་ནི་ལྔ་

སྟེ། བལ་ལས་བས་པ་དང༌། ཤ་ན་ལས་བས་པ་དང༌། རས་བལ་ལས་བས་རལ་བལ་ལས་

བས་པའི་ཞེས་ཅོག་རོའི་འགྱུར་ལས་སྣང་ཡང༌། རས་བལ་ལས་བས་པ་དང་ཞེས་ལུང་དང་འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་དང་

ས་ག་ལྷའི་ཚིགས་ལེའུར་དང་གསུམ་ལས་བཤད་དོ། །པ་དང་འི་<<ལུང་>>༸སྣམ་བུའི་རས་མ་དང་འམ་

<<ལུང་>>༸ཤིང་གི་འདབ་མའི་དོག་པའོ། །སྦྲང་ཡབ་གང་པོ་ཆེའི་སྤུ་དང་རྟའི་སྤུ་དང་བ་ལང་

གི་སྤུ་ལ་སོགས་པ་སྦྲང་བུ་འཆི་བའི་བདག་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ལས་བས་པ་མི་རུང་ངོ་། །སྦྲང་ཡབ་ཀི་

ཡུ་བ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་སྟེ་སྦྲང་ཡབ་ཀི་ཡུ་བ་དང་བསིལ་ཡབ་ཀི་ཡུ་བ་དང་གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་དང་

འཁར་སིལ་གི་ཡུ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡུ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་གང་ཟག་གི་ལུས་བརྟེན་པའི་འཁར་བ་རྩི་ཅན་རི་མོ་

མེད་ཀང་ཁ་དོག་འཚེར་བ་ཉིད་དང༌། ཁ་བོ་ཉིད་མི་རུང་ངོ་། །གང་ཟག་གི་ཞེས་དངོས་སུ་གསུངས་པས་

དགེ་འདུན་གིས་ནི་སྦྲང་ཡབ་ཀི་ཡུ་བ་ལ་སོགས་པ་རྩི་ཅན་དང་ཁ་བོ་འཆང་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་

བསྟན་ཏོ། །༸སྦྲང་བུ་སྐྱོབ་པའི་སྦྲང་སྐྱབས་ཀང་ངོ་། །བཅང་བར་བའོ། །སྦྲང་སྐྱབས་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤིང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བུ་དབྱུག་པ་ལས་ཁང་བུའི་དབིབས་སུ་བས་པའི་སྟེང་དུ་རས་ཀིས་གཡོགས་པའོ། །ཇི་ལྟར་ཤིང་བུ་

ལ་གཡོགས་པར་བ་ཞེ་ན། བཅིང་བས་ངོས་བཞི་བསྐོར་བའི་རས་ཀིས་བཅིང་བས་སོ། །རས་དེ་དབྱུག་པ་ལ་

བཅིང༌། ༸དོན་འདི་ལྟར་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །སྟེང་ནས་གཡོགས་པའི་རས་དེའི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་

ན། སིད་དུ་ཁྲུ་བཞི་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོ་པའོ། །རས་ཁང་གི་ཚད་ནི་ཞེང་ཁྲུ་དོ་ཆུར་ཁྲུ་བཞིར་བ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་

ལས་སོ། །༸ངོས་བཞི་པོ་ཅིས་གཡོགས་ཅེ་ན། རས་སིད་དུ་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་པས་ངོས་བཞི་པོ་བསྐོར་ཅིང་

གཡོག་གོ །སྟེང་ནས་གཡོགས་པའི་རས་དང་ངོས་བཞི་པོ་བསྐོར་བའི་རས་ཀིས་ཐ་མ་རྣམས་ཀི་མཚམས་

འབར་བ་དང་བཅས་པའོ། །དེའི་མ་མཐའ་ནི་མལ་ཆས་སྦྱར་རོ། །ཁང་བུའི་གོར་བསྐོར་བའི་

རས་ཀི་ཐ་མ་མལ་གི་འོག་ཏུ་ཆུད་པར་གནོན། 

༸སྦྲང་སྐྱབས་ཀི་སོ་གསེགས་ཀར་གདོད་སོ་སྣོལ་མར་གདོད་དོ། །ཡུལ་ཚད་ཁུངས་ཚ་བར་

ནི་བསིལ་ཡབ་ཀིས་གཡབ་པར་སྦྱར་རོ། །ཏེ་གཡབ་པ་བའོ། །རླུང་གཡབ་པའི་བསིལ་ཡབ་བཅང་

བར་བའོ། །བསིལ་ཡབ་གཉིས་ཏེ་བཅོས་མ་ནི་བསིལ་ཡབ་མཁན་གིས་སྙུག་མ་ལ་གཏགས་པ་བས་

པའམ་རང་ཁྲུངས་ནི་ཤིང་ཏ་ལའི་ལོ་མ་ཚོགས་ཀི་ཆངས་བུ་བཅང་བར་བའོ། །གང་ཟག་གིས་བསིལ་ཡབ་

ཁ་ཁ་བོ་ཡུ་བ་ཁ་བོ་ནི་སྔར་སྦྲང་ཡབ་ཀི་སྐབས་སུ་བཀག་ཟིན་པས་འདི་ནི་བསིལ་ཡབ་ཀི་ལུས་མི་རུང་

ངོ་། །ཕི་ཁ་བོ་ལ་སྙེགས་སོ། །དགེ་འདུན་གིས་ནི་བསིལ་ཡབ་མཁན་གིས་བས་པ་དང་ཏ་ལའི་ཆངས་བུ་

ལས་གཞན་ཀོ ་ལྤགས་ལས་བས་པ་དང་རྨ་བའི ་གཤོག་པ་ལས་བས་པའི ་བསིལ་ཡབ་ཁ་བོ། ཡང་

ངོ༌། །༸བཅང་བར་བའོ། །༸ཡུ་བ་ནོར་བུ་དང་རྔ་མའི་བསིལ་ཡབ་རེད་ན་གང་ཟག་གིས་ཀང་མཆོད་

རྟེན་གི་ཕིར་ལེན་ན་ཉེས་པ་མེད་དེ་བླངས་ནས་མཆོད་རྟེན་ལ་འབུལ་ལོ། །དེ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀི་མཆོད་རྟེན་

ལ་ཡང་ངོ་། །དབུལ་ལོ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཆོད་རྟེན་ལ་དབུལ་བར་མ་ཟད་དོ། །སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་

ལྭ་བ་དང༌། སྔས་ནང་ཚངས་ཅན་དང་གོར་བུ་ནི་སྟན་ཟླུམ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་ཊིཀའི་སྐབས་གཞན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ནས་སོ། །དག་དགེ་འདུན་ནམ་དགེ་སློང་གང་ཟག་གིས་བཅང་བར་བའོ། །ཁིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་

ལྟ་བུས་བུ་དང་ཆུང་མ་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བའི་རེད་པ་ནི། བཞག་པར་བའམ་བཙོང་དུ་རུང་ཞེ་ན། སྦྱིན་

པར་བེད་པའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་གཞག་པའམ་བཙོང་བར་བསྒྲུབ་བོ། །ལེན་པར་བེད་པའི་དབང་

གིས་ནི་མི་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་ལེན་པ་པོ་དྲུག་སེ་ལྟ་བུ་ནི་དེ་དག་འཚོང་བར་འདོད་ཀང་སྦྱིན་པ་པོས་

ནི་གཞག་པའི་ཕིར་ཕུལ་ན་ཅི་བདེར་གཞག་ཅིང་བསླུ་བའི་ཕིར་ཕུལ་ན་ནི་བསླུར་གཞུག་པའོ། །གལ་ཏེ་བུ་དང་ཆུང་

མ་དེ་སྦྱིན་བདག་དེ་ཉིད་ཀིས་བསླུ་བར་བེད་ན། རིན་ཇི་ཙམ་དུ་འཇལ་བར་འདོད་པ་དེ་ཙམ་དུ་

བཙོང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གསེར་སང་བརྒྱས་བསླུ་ཡང་རུང་ཁབ་བམ་སྐུད་པས་བསླུ་ཡང་རུང་སྟེ་བསླུར་

གཞུག་པའོ། །༸ཕུལ་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་དེ་ལེན་པ་པོ་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དབུལ་དུ་རུང་

ངོ་། །སྦྱིན་པར་བེད་པའི་དད་པ་སེལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཤིང་ལུང་ལས་ཁིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གིས་དགེ་

འདུན་ལ་ནགས་ཚལ་འབུལ་བ་ན་ཕོ་ཤིང་རྣམས་ནི་ཕོའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། མོ་ཤིང་རྣམས་ནི་མོའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ཏེ་

ཕུལ་བ་ན་འདི་གསུངས། ལོན་པ་ལ་བཟའ་ཤིང་དང་གིབ་ཤིང་ཕུལ་བ་གལ་ཏེ་དར་དཔང་ལ་སོགས་པ་

རྒྱན་ཡིན་ན་མི་མང་པོ་འདུ་བའི་དུས་སྟོན་གི་ཚེ་ཤིང་ལོན་པ་དེ་ཉིད་རྒྱན་པར་བ་བའི་ཕིར་

བཞག་གོ །ཤིང་ལོན་པ་དེ་རིབ་ན་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཤིང་བལ་ལོན་པ་གཞན་རྒྱན་པ་དང་དེའང་མེད་ན་

རིགས་མི་མཐུན་པ་གཞན་རྒྱན་པའི་ཕིར་བཞག་གོ། །

༸ད་ནི་གནས་ཁང་དང་མེ་ཁང་དང་རུང་ཁང་ལ་སོགས་པ་འདི་རྣམས་ཀི་རྩིག་པ་ལ་ཕུལ་བ་དང་འདི་རྣམས་

ཀི་ཀ་བ་ལ་ཕུལ་བ་དང་འདི་རྣམས་ཀི་ས་གཞི་ལ་ཕུལ་ན་ཇི་ལྟར་བ་བ་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྟོན་ཏེ། རྩིག་པ་ལ་

ཕུལ་ན་གལ་ཏེ་གནས་ཁང་གི་ཁང་དུའོ། །༸རྩིག་པ་ལ་ཕུལ་བ་ན་ནི་རས་དེ་གནས་ཁང་གི་རྩིག་པར་རི་

མོ་བ་བའི་ཕིར་རོ། །བཅང་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་གནས་ཁང་གི་རྩིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མེ་ཁང་ལ་སོགས་པ་

བཅུ་གཅིག་གི་རྩིག་པ་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་ལས་གསར་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །མེ་ཁང་དང་ནི་རུང་ཁང་དང་བཀད་

ས་སྐྱེམས་མལ་བསོ་ཁང་གནས་འཁོར་གི་ཁམས་དང་དཔོང་ས་དང་བང་རིམ་འཆག་ས་སོ་ཁང་ཁམས་དེ་ལྟར་བཅུ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཅིག་པོ་དེ་རྣམས་ཀི་རྩིག་པ་ལ་ཕུལ་ན། ལས་གསར་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ་ལུང་གསིལ་བུ་ལས་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་

གསུངས། ནམ་ལུང་ལས་གནས་ཁང་དང་མེ་ཁང་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཀ་བ་ལ་ཕུལ་ན། རས་དེ་ལས་

གསར་པ་མཁར་ལས་བ་བའི་ཕིར་བཞག་པར་རོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ་གནས་ཁང་མེ་ཁང་རུང་ཁང་དང༌། བཀད་ས་

སྐྱེམས་མལ་བསོ་ཁང་གནས་འཁོར་གི་ཁམས་དང་དཔོང་ས་དང་བང་རིམ་འཆག་ས་སོ་ཁང་ཁམས་སོ། །དེ་ལྟར་བཅུ་

གཉིས་པོ་དེ་རྣམས་ཀི་ཀ་བ་ལ་ཕུལ་བར་རོ། །ཚིག་གཅིག་པོ་འདིས་དོན་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་བསྟན་ཏེ་གནས་

བཅུ་གཅིག་གི་རྩིག་པ་ལ་ཕུལ་བ་རྣམས་དང་གནས་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཀ་བ་ལ་ཕུལ་ན་རས་དེ་རྣམས་ནི་ས་ལས་གསར་

པའི་ཕིར་གཞག་གོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ་ལུང་གསིལ་བུ་ལས་མེ་ཁང་དང་རུང་ཁང་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་གསུངས་པ་

རྣམས་འདིར་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའོ། །༸མེ་ཁང་གི་ནི་སྣང་བར་རོ་ཞེས་པས་རིང་བུའི་ཡང་ངོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡན་

ཆད་ཀི་ཚིག་བཅུས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་འདི་རྣམས་ཀིས་ནི། ས་གཞི་ལ་ཕུལ་ནའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །འདི་ནི་འོག་

མ་རྣམས་ཀི་སྤིར་བསྟན་པ་ཡིན་<<ཊིཀ་>>ནོ། །མེ་ཁང་གི་ས་ལ་ནའོ་ཞེས་སྔ་མར་ཏེ་ས་གཞི་ལ་ཕུལ་ན་ནི་

མེ་ཁང་ལ་སོགས་པ་སྣང་བར་ཏེ་མེ་ཁང་གི་སྒོན་མེ་བ་བར་མ་ཟད་དགེ་འདུན་གི་སྒོན་མེ་གང་དུ་དགོས་པའི་རྒྱུར་

སྤད་པར་རོ། །མེ་ཁང་གི་ས་ལ་ཕུལ་བའི་རས་དེ་ཡང་ན་དགེ་འདུན་གི་སྣུམ་བག་གི་རེད་པ་སྟེ་ཤའམ་མར་

རམ་ཞུན་མར་ལ་སོགས་པར་བསྒྱུར་ཅིང་སྤད་པར་རོ། །ནད་པའི་རུང་བའི་ཁང་པའི་ས་ལ་ནའོ་ཞེས་སྔ་

མར་སྦྱར་ཏེ་ས་གཞི་ལ་ཕུལ་ན་ནི་ན་བའི་སན་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་བཞག་གོ །ལུང་ལས་ཚང་མང་བཀད་

སའི་ནི་ཟས་སུ་བསྒྱུར་བར་བའོ། །ལུང་ལས་ཆུ་ཁང་སྐྱེམས་མལ་གི་ས་གཞི་ལ་ཕུལ་ན་ནི་བཏུང་

བར་བསྒྱུར་རོ། །བསོ་ཁང་གི་གནས་ཀི་ས་གཞི་ལ་ཕུལ་ན་ནི་བསོ་ཁང་གི་ཡོ་བད་དུ་བའོ། །ངམ་

དགེ་འདུན་གི་སྣུམ་བག་གི་རེད་པར་རོ། །བ་བའོ། །འཁོར་གི་ཁམས་དང་དཔོང་སའི་ར་

བའིི་ནི་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་བེད་པའི་གནས་སོ་དེ་དག་གི་ནི་དགེ་འདུན་གི་སྣུམ་བག་གི་རེད་པར་

རོ། །བའོ། །སྔ་མ་དེ་གཉིས་ཀི་ས་ལ་ཕུལ་བའི་རས་དེ་ཡང་ན་སྐྱེས་པའི་རབས་ཀི་སེ་བི་བར་

བའོ། །བང་རིམ་དང་འཆག་ས་དང་སོ་ཁང་དང༌། ཁམས་དག་གི་ས་གཞི་ལ་ཕུལ་བ་ན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རས་དེ་ནི་དགེ་འདུན་གིས་བགོ་འོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་དབུས་ཀི་མཐོངས་ཀི་རིང་བུའི་ས་ལ་ནའོ་ཞེས་སྔ་

མར་སྦྱར་ཏེ་ས་གཞི་ལ་ཕུལ་ན་ཡང་ངོ་། །བགོ་བར་བའོ། །

ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་རིང་བུའི་ས་ལ་ཕུལ་བའི་རས་དེ་ནི་ཕོགས་བཞིའི་དགེ་འདུན་གི་

ཉིད་དུ་བཞག་གོ་ཞེས་འདི་ལུང་གསིལ་བུ་ལས་གསུངས་སོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་གང་རུང་

གི་དོན་དུ་དགེ་སློང་གཞན་ལས་ཡོ་བད་བླང་དུ་རུང་ངོ་། །བསྒག་ཏུ་ཡང་རུང་ངོ་། །སྦྱིན་པར་བ་བ་

དང་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀི་མིང་ཉན་དུ་གཞུག་པ་ནི། བསྒག་པ་ཞེས་བ་སྟེ་བསྔོ་བང་སོན་ལམ་བཀག་པའོ། །༸གང་གི་

ཚེ་བསྒག་པར་བ་ཞེ་ན། རེད་པ་འབུལ་བ་ལེན་པའི་ཚེའོ། །སྒོག་པར་བེད་པ་དེ་གཞན་གིས་མཐོང་བར་བ་

བའི་ཕིར་འཕང་ལོ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་རྟ་བ་སྟེ་དེའི་སྟེང་ནས་བསྒག་པར་བའོ། །ཚ་བ་དང་རླུང་

དང་ཆར་པའི་གནོད་པས་སྒོགས་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་ལ་མི་རེག་པར་བ་བའི་ཕིར་འཕང་ལོ་

གཉིས་དང་ལྡན་པའི ་ཤིང་རྟ་དེའི ་སྟེང་དུ་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་སོ ་བཞི ་དང་ལྡན་པ་ཡང་

ངོ་། །བའོ། །དུས་སྟོན་ཟིན་པ་ཉིད་གི་རེས་ལ་འཕང་ལོ་འཁོར་ལོ་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་རྟ་བརྟུལ་

ལོ། །ཞིང་ས་བར་བའོ། །༸དུས་སྟོན་དེ་ལ་རེད་པ་བྱུང་བ་དེ་དག་དགེ་སློང་སྣོད་སྤད་འདྲུབ་པས་བསྐོས་པས་

རེད་པ་བྲུབ་པར་བའོ། །དགེ་སློང་ཕ་མའི་དགེ་འདུན་གཉིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་མ་བསྔོས་པ་སྟོན་པ་

༸སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆོད་པའི་ཚེ་ཕུལ་བ་དགེ་སློང་ཕའི་དགེ་འདུན་གི་རེད་པ་

ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་སྐལ་བ་དབང་བ་འཇུག་པ་མེད་དོ། །སྟོན་པ་མཆོད་པ་འདི་ལ་སྐྱེ་བོ་

མང་པོ་འདུས་པའི་ཁོམས་ཚོགས་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་དགེ་སློང་མ་དེ་དག་གིས་འཕང་ལོ་འཁོར་ལོ་

དང་ལྡན་པའི་ཤིང་རྟ་སྟེ་སྐུ་གཟུགས་བཞུགས་པའི་ཤིང་རྟ་ཐ་དད་པ་སྟེ་སྐུ་གཟུགས་བཞུགས་པའི་ཤིང་རྟ་དགེ་སློང་

རྣམས་ཀིས་བཙུགས་པ་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་བཙུགས་ན་དགེ་འདུན་གི་དབེན་དུ་གཏོགས་

པའི་ཉེས་པ་སོམ་པོ་འོ། །གཞན་དུ་བཙུགས་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །༸དུས་སྟོན་དེ་ལ་རེད་པ་བྱུང་བ་དེ་དག་

དགེ་སློང་སྣོད་སྤད་འགེད་པར་བསྐོས་པས་བགོ་བར་བའོ། །སྣོད་སྤད་འགེད་པ་པོ་དེ་དགེ་འདུན་གི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བར་བའོ། །དེས་ཇི་ལྟར་བགོ་བར་བ་ཞེ་ན། བཙོང་བར་བ་བ་གཡུ་ལྟ་

བུ་ཞིག་ཕུལ་ཏེ་བགོར་མི་བདེ་བ་རྣམས་ནི་བཙོངས་ཏེ་རིན་བགོ་བར་བའོ། །སུ་ལ་བཙོངས་ཏེ་ཞེ་ན། དགེ་

འདུན་འདུས་པ་ལའོ། །ཇི་ལྟར་བཙོངས་ཏེ་ཞེ་ན། སྐྱེད་པ་སྟེ་གནས་བརྟན་གིས་རིན་གསར་པར་གཅད་པ་

དེ་ལས་སུ་ཉོ་འདོད་པས་རིན་སྐྱེད་པས་སོ། །དགེ་འདུན་ལ་མཐར་གིས་དྲིས་ཏེ་གང་གིས་རིན་ཆེར་བཏབ་པ་ལ་

བཙོང༌། ༸སྣོད་སྤད་འགེད་པའི་དགེ་སློང་དེ་ཉིད་ཀིས་དགེ་འདུན་འདུ་བའི་གནས་དེར་དགེ་འདུན་འདུ་བའི་

སྐབས་ཀི་བ་བ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་སྟེ་ཆག་ཆག་དང་ཕག་དར་དང་གནས་མལ་བཤམ་པ་དང་རེད་པ་བགོ་བ་ལྔ་

བའོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པ་དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་དགེ་འདུན་གི་

རས་བཙོང་བར་བ་བ་དེ་རྣམས་ཀི་རིན་ཐང་གདབ་བོ། །གནས་བརྟན་གིས62་རིན་ཐང་ཇི་ཙམ་དུ་གདབ་སྙམ་

ན་རན་པར་རོ། །སུ་ལ་ཡང་བཙོང་བར་མ་བིམས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་རིན་ཐང་རན་པར་གདབ་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་

གི་གནས་བརྟན་གིས་རས་དེའི་རིན་ཐང་རན་པར་བཏབ་ནས་སྣོད་སྤད་འགེད་པ་པོའི་གང་ཟག་གིས་རས་དེ་ལག་ན་

ཐོགས་ཏེ་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་མན་ཆད་གསར་བུ་ཡན་ཆད་དེར་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མདུན་དུ་རས་དེ་

:གཡར་སྔར་63བིམ་ཞིང་རས་འདི་ལ་རིན་འདི་ཙམ་རིའོ་ཞེས་བསྒག་པར་བའོ། །ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །༸གནས་བརྟན་

གིས་རིན་བཏབ་པ་དེས་ནི་དེ་ཙམ་འཇལ་བ་མ་བྱུང་ཡང་གནས་བརྟན་དེ་ལ་རས་དེ་ཉོ་བ་མི་དབབ་པ་ཉིད་

དོ། །རིན་བཏབ་པའི་འོག་ཏུ་སྐྱེད་ན་ནི་དེ་ལ་ཡང་འབབ་བོ། །༸རས་དེའི་རིན་ཐང་ཡང་ཆེར་སྐྱེད་པ་གཞན་མི་

འབྱུང་བར་ངེས་པར་བས་ནས་རས་དེའི་རིན་སྔར་བཅད་པ་དེ་ལས་རིན་ཐང་ཆེར་སྐྱེད་ན་ནི་སྐྱེད་པར་

བེད་པ་པོ་སུ་ཡིན་པ་ལ་རས་ཉོ་བ་དབབ་བོ། །རས་དེའི་མི་ཉོར་མི་གནང་བའོ། །དེ་ལྟར་རིན་ཆེར་སྐྱེད་པའི་གོང་

དུ་གཞན་གཅིག་གིས་རིན་ཆེར་སྐྱེད་ན་དེ་ལ་ཉོ་བ་འབབ་བོ། །དེས་སྐྱེད་པའི་གོང་དུ་གཞན་གཅིག་གིས་སྐྱེད་ན་ཡང་དེ་

ལ་ཉོ་བ་འབབ་སྟེ་གོང་ནས་གོང་དུ་སྐྱེད་པའི་ཐ་མར་དེ་ལས་གོང་དུ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་གཞན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་ན་དེའི་ཚེ་

62  གིས། <<ཞུ་>>      གི། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>

63  གཡར་སྔར། <<མ་>><<སེར་>>གཡར་སྔ། <<ཊིཀ་(ག་༡༩༧)>>གཡང་སྔར། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྣོད་སྤད་འགེད་པ་པོ་དེས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་འགོ་མཇུག་ཏུ་ལན་ཅིག་བཟླས་ཏེ་རས་འདི་གང་ཟག་ཆེ་གེ་མོས་

རིན་འདི་ཙམ་གིས་སྐྱེད་བེད་ཉོས་སོ་ཞེས་སྤིར་བསྒགས་ཏེ་ཏོག་བརྡུངས་ནས་རས་དེ་གང་ཟག་དེའི་མདུན་དུ་བཞག་

གོ །དེ་ཕིན་ཆད་ནི་གཞན་གིས་སྐྱེད་ཅིང་ཉོར་མི་གནང་<<ཊིཀ་>>ངོ་། །༸བདག་ཉིད་དགེ་འདུན་གི་རས་དེ་མི་

ཉོ་བས་རས་དེའི་རིན་ཐང་ཆེར་སྐྱེད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོས་ན་ཁིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གིས་

དགེ་འདུན་ལ་བུ་དང་ཆུང་མ་ཕུལ་ནས་བསླུ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་རིན་ཐང་གདབ་བམ་སྙམ་ན། བུད་མེད་ལུང་གསིལ་བུ་

ལས་བསླུ་བ་ལ་རིན་གདབ་པར་མི་བའོ། །རིན་སྐྱེད་པར་མི་བ། ༸དགེ་འདུན་གི་གོས་ལ་སོགས་པའི་རས་ཉོས་པ་

དེས་དགེ་འདུན་ལ་རིན་མ་ཕུལ་གི་བར་དུ་གོས་ལ་སོགས་པ་ལོངས་སྤོད་པ་དང༌། བཀྲུ་བ་དང་ཁ་

བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་བི་དོར་ཡང་མི་བའོ། །ཡང་ཞེས་པའི་སྒ་ནི་བ་བ་གཞན་དགག་པའི་དཔེར་བསྟན་པའི་

ཕིར་རོ། །༸རེད་པའི་བགོ་སྐལ་བ་དབང་བ་རྣམས་མང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་དགེ་སློང་བརྒྱ་ཡོད་པ་ལས་དགེ་

སློང་བཅུ་བཅུའི་སྐལ་བ་ཚོམས་གཅིག་ཏུ་གཅད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚོམས་ཀིས་བགོ་བར་

བའོ། །བགོ་སླ་བའི་ཕིར། ༸བཅུའི་ཚོམས་ལྟ་བུ་ཚོམས་སོ་སོའི་སྐལ་བ་ལོགས་སུ་ཕོག་པ་ཚོམས་དེའི་བགོ་

གསེས་སུ་མ་བགོས་པར་ཚོམས་དེ་ལས་འགའ་ཞིག་ཤི་ན་ཤི་བ་དེའི་ཚོམས་དེའི་སྐལ་བ་

ཚོམས་དེ་པའི་གང་ཟག་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་སྤིར་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

བགོས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་ཤི་ན་ནི་དེའི་སྐལ་བ་ཚོམས་སུ་གཏོགས་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཚངས་པ་མཚུངས་

པར་སྤོད་པ་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབ་བོ་ཞེས་ཊིཀས་བཤད་དེ་མདོ་རྩའི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །༸མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཡང་ལེ་ལོ་ཅན་ལ་ནི་བུ་ལོན་དུ་འགྱུར་ལ་དགེ་

སློང་མས་གོས་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་བས་ན་གོས་ལྕི་བ་བརྟེན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་

བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དང་ལྡན་པ་དགེ་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་བརྩོན་པའི་དགེ་

སློང་ཕ་ལ་ནི་སྦྱིན་བདག་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གང་ཡང་རུང་བས་ཕུལ་ཡང་གོས་བཟང་པོ་རྣམ་གངས་

སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་གོས་ཀར་ཤ་པ་ཎ་འབུམ་རི་བ་དང་ཟས་ཞིམ་ཞིང་བཟང་བ་སྣ་བརྒྱ་རོ་བརྒྱ་པ་རོའི་བེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བག་བརྒྱ་ཡོད་པ་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་སོ། །དང་། ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་མིག་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པའི་

ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་སོ། །ཊིཀ་ལས་མི་ལྔ་བརྒྱའི་གནས་བཅར་རུང་བའམ་ནེ་ཙོའི་སྣ་ལྟ་བུ་ལྔ་

བརྒྱ་ཡོད་པ་ཡང་བླང་ཞིང་ལོངས་སྤོད་པར་འོས་སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཚུལ་

ཁིམས་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་མ་དགེ་བ་ལ་བརྩོན་པ་ལ་ཡང་ཟས་རོ་བརྒྱ་པ་དང་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་འོས་

སོ། །༸མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་དགེ་འདུན་གི་རས་

ཀང་ངོ་། །འོས་སོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་བླང་ཞིང་ལོངས་སྤོད་པར་འོས་པའོ། །

༸དགེ་འདུན་གི་རས་ཇི་ལྟ་བུ་འོས་ཞེ་ན། མི་སློབ་པ་དག་བཅོམ་པའི་དགེ་འདུན་མན་ཆད་

ཀིའོ། །རས་ཀང་འོས་སོ། །༸དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་གང་ལ་འོས་ཞེ་ན། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་ཡང་

ངོ་། །འོས་སོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་འཕགས་པ་ལ་འོས་པར་མ་ཟད་དོ། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལ་

ནི་གོས་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་དགེ་འདུན་གི་རས་འོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །༸ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་

ལེ་ལོ་ཅན་བསྒྲུབ་མི་ཕོད་པ་ལ་ནི་བླངས་ཏེ་བདག་གིར་བས་པ་དང་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་བུ་ལོན་

དུ་འགྱུར་རོ། །ཚེ་རབས་གཞན་དུ་སྦྱིན་བདག་དེ་ལ་དཔ་འཇལ་བའམ་དེའི་བན་གཡོག་དང་ཕྱུགས་སུ་སྐྱེའོ་ཞེས་

བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དགེ་འདུན་གི་མཚམས་ཀི་ནང་ཉིད་ན་གང་ཟག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་

ཡོད་པ་དེའི་རེད་པས་འཚོ་བའམ། ༸གང་ཟག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་འདུག་པ་དེའི་རེད་

པས་འཚོ་ཞིང་མཚམས་ཀི་ནང་ན་གནས་བ་ལ་ནི་མཚམས་དེར་གཏོགས་པའི་དགེ་འདུན་གི་རེད་པ་

འོས་སོ། །གང་ཟག་གིས་64སྦྱར་བའི་རེད་པ་དང་དགེ་འདུན་གི་རེད་པ་གཉིས་ཀ་དབང་ངོ་ཞེས་པའོ། །༸གནས་

ཁང་འདི་ན་སུ་གནས་པ་དེ་ལ་རེད་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་ཁུད་པར་འབུལ་ལོ། །ངེས་པར་བས་པའི་གནས་ཁང་ན་

དགེ་སློང་གནས་ན་ཡང་ངོ་། །གནས་ཁང་དེའི་རེད་པས་འཚོ་བ་ལ་ནི་དགེ་འདུན་གི་རེད་པ་འོས་སོ་ཞེས་པ་སྟེ་

64  གིས། <<ཞུ་>>གི  <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གནས་ཁང་དེའི་རེད་པ་དང་མཚམས་དེའི་དགེ་འདུན་གི་རེད་པ་དེ་གཉིས་ཀ་དབང་ངོ༌། །

༸ངེས་པའི་གནས་ཁང་དེ་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་རེ་མོས་བསྐོ་འོ། །དེའི་རེད་པ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

གང་ཟག་གཅིག་ལ་མི་སྦྱིན་ནོ། །ལྕགས་ལས་བས་པའི་སྣོད་སྤད་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡེ་མིག་

ཀོག་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་ལྷུང་བཟེད་དང་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་མི་རུང་བ་ཆུང་ངུ་

དང་ལན་ཚྭའི ་སྣོད་དང་ལྕགས་ལས་བས་པའི ་ཟོ ་ཕོར། ཁ་ཟླུམ་འདྲ་བ་ཐོན་པོ ་ནང་ཟབ་རིང་

བའོ། །དང་། ལྡེ་མིག་ཀོག་པོ་དང་། གིའུ་65དང་ཁབ་དང་སེན་མོ་བཅད་པ་དང་། ནལ་

ཟེ་དང་ཐལ་ཕགས་དང་། མེ་འཇོག་པའོ། །སྟ་རེ་དང་སླ་ང་དང་ཕོར་བུ་ཟླུམ་བུ་ཁ་རུབ་པ་དག་

ནི་བགོ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ལྕགས་ཀི་སྣོད་ལྕོང་ཚོད་ཆེན་པོ་གཞན་དག་ནི་མི་བགོ་བར་ཕོགས་བཞིའི་དགེ་

འདུན་གི་ཉིད་དུ་གཞག་གོ། །སའི་སྣོད་སྤད་དག་ལས་ནི་ལྷུང་བཟེད་དང་ལྷུང་བཟེད་ཆུང་ངུ་

བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་མི་རུང་བ། དང་། སླ་ང་དང་བུམ་བུ་དང་བ་མ་བུམ་དང་གཞོང་པ་དང་

རིལ་བ་སྤིའུ་བླུག་དང་ཆུ་སྣོད་དག་གོ །བགོ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ཁི་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་

པ་གསེར་དང་དངུལ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་ར་གན་དང་ཟངས་དང་འཁར་བ་ལས་བས་པ་མན་ཆད་ནས་ཁི་

ལྕགས་ལས་བས་པའི་བར་དག་གོ །བགོ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །

༸རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པའི་ཁི་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བགོ་ཞེ་ནའང་། བརེས་ཏེ་བཙོངས་ཏེ་རིན་

བགོ་བར་བའོ། །ཤིང་ལས་བས་པའི་ཁི་ནི་བགོ་བར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །མ་མོ་ལས། ཚོན་ཆེན་པོ་ལྔ་

ནི་མི་བགོ་འོ། །ཚོན་རྩི་ནི་ལུང་མ་མོ་ལས། མཐིང་ཤུན། ལེའུ་རྒན་རྩི་དང་། རྒྱ་སྐྱེགས། གུར་ཀུམ། མཚལ་ལྔ་

ནི་སྣ་ལྔའི་རི་མོ་བ་བའི་ཕིར་གཞག་གོ་དེ་ལྟར་ལྔ་ལས་གཞན་པའོ། །བགོ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །༸ལྔ་ལས་གཞན་

པའི་ཚོན་རྩི་བགོ་བར་བ་བ་དེ་ཡང་ཚོན་རྩིའི་རོག་བུའམ་ཕེ་མ་ལྟ་བུ་མ་བསྐོལ་བའོ། །བགོ་བར་བའི་བསྐོལ་

65   གིའུ། <<སེ་>><<ཅོ་>><<ཊིཀ་(ག་༢༠༡)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༢༤༦)>>གེའུ། <<སྣར་>><<པེ་>>གི་གུ <<རང་(ཁ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའི་ཁུ་བ་ཡིན་ན་ནི་མི་བགོ་འོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། མ་བཙོས་པ་ནི་བགོ །བཙོས་པ་ནི་མི་བགོ །ཞེས་སོ། །༸ཚོན་རྩི་

ཆེན་པོ་བསྐོལ་བའི་ཁུ་བ་ཞིག་རེད་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཚོན་རྩི་ཆེན་པོ་བསྐོལ་བའི་ཁུ་བ་ནི་ཁ་བསྒྱུར་བར་

བ་བ་ཁ་བསྒྱུར་བར་འོས་པའི་གོས་ལ་སྦྱར་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ཚོན་རྩི་ཆེན་པོ་བསྐོལ་བ་དེ་གང་གི་གོས་

ལ་སྦྱར་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་གོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་སྦྱར་བར་བའོ། །ཀུན་དགའ་ར་བ་མེ་ཏོག་གི་ར་བ་

ལ་སོགས་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་པོ་དང་། དེ་དག་གི་ཆེད་ཀི་ས་གཞི་དང་དགེ་འདུན་གི་

གནས་མལ་དག་ནི་བཙོང་བར་བ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཞེས་པས་ནི་བགོ་བར་བ་བ་ཡང་མ་

ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ། །༸དེ་དག་ནི་གཏའ་མར་བཞག་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཚོན་ཆེན་པོས་ཁ་བསྒྱུར་

བ་ནི་གང་ཟག་གི་ཉིད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གིས་ཕ་མ་ལ་

ཟས་དང་གོས་ཀིས་འཚོ་བའི་འཐུད་མ་སྟང་བར་བའོ། །ཇི་ལྟར་སྟང་བར་བ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དགེ་སློང་

རང་ལ་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ལས་ལྷག་པའི་རེད་པ་གཞན་མེད་ན་ཡོན་བདག་ལ་བླངས་

ཏེ་སྟང་བར་བའོ། །བླངས་ཏེ་མ་གྲུབ་ན་རང་གི་ཟན་གི་སྐལ་བ་ལས་ཕེད་ཕ་མ་ལ་སྦྱིན་ནོ། །ཊིཀ་

ལས་གང་ཟག་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་དག་མི་ནོར་བར་བེ་བག་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར། ཆོས་གོས་དག་གི་

མཐའ་ལ་ཚོན་གི་ཐིག་ལེ་བའོ། །བས་མཚན་མ་གདབ་པར་བ་བའོ་<<ཊིཀ་>>༸ལུང་ཕན་ཚེགས་

ལས། མཛེས་དགའ་བོ་འོངས་པ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ངོ་མ་ཤེས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བོན་ཏོ་སྙམ་ནས་དགེ་སློང་

གནས་བརྟན་དག་ཀང་ལྡང་བར་བེད་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་འདི་ནི་སྟོན་པའོ། །འདི་ནི་ཉན་ཐོས་སོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བ་

བའི་ཕིར་མཛེས་དགའ་བོ་དང་གཞན་ཡང་རུང་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་གོས་དག་ལ་མཚན་མ་གདབ་པར་བའོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཊིཀས་ལུང་དྲངས་པ་ལས། དགེ་སློང་མཛེས་དགའི་ཆོས་གོས་དག་ལ་ཐིག་ལེ་བོས་ཤིག་དང་། འདི་ནི་

མཛེས་དགའ་བོ་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

༸ཆོས་གོས་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་དག་མི་ནོར་བར་བ་བའི་ཕིར་ཆོས་གོས་དེ་དག་ལ་མཚན་མ་

གདབ་བོ། །ལུང་གེང་གཞི་ལས། དགེ་སློང་གི་གོས་དང་མུ་སྟེགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུའི་གོས་བཙག་གིས་བཅོས་པ་དག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཆོམ་རྐུན་པས་འཕོགས་པ་ན་དམག་དཔོན་ཕག་སྐྱེས་པོས་ཆོམ་རྐུན་ལ་འཕོགས་ཏེ་དགེ་སློང་དང་མུ་སྟེགས་པ་དེ་དག་

ལ་གཏད་པ་ན་གོས་དེ་དག་ངོ་མ་ཤེས་ནས་འདི་གསུངས་པའོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། གོས་ངོ་མི་ཤེས་ཤིང་ནོར་

གིས་དོགས་པའི་ཕིར། ཞེས་སོ། །ཆོས་གོས་ཀི་གར་སྣག་ཚའི་ཐིག་ལེ་གསུམ་བ་ས་ནི་མཚན་མ་དེ་ཞེས་

བའོ། །ཚོན་གི་ལས་བ་བ་ན་གཟར་ཐག་ལ་གདགས་པའི་ཕིར་ཆོས་གོས་ཀི་གར་ལུང་ཐ་གུ་དག་ཀང་

ངོ་། །གདགས་པར་བའོ། །༸གོས་ཁ་ཚར་དང་ཕུན་ཚར་བཅད་པའི་འཕོ་ཅན་གི་མཐར་རང་ཆགས་

བའོ། །མཐའ་སྒིལ་ཏེ་དྲུབས་པ་ནི་རང་ཆགས་ཞེས་བ། སྣམ་སྦྱར་མ་ཡིན་པ་བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་

དག་ལ་དྲས་ཏེ་བིན་གིས་བརླབ་པར་ངེས་པ་མེད་དོ། །ཆར་འབབ་པ་དང་ཆར་འབེབ་པར་

དོགས་པ་དང་བགོད་པར་བ་བ་ཆུ་ཀླུང་གིས་ཆོད་པར་འགོ་བ་དང་གནང་བ་བིན་པ་དང་ས་བརྐང་བཏིང་བ་ལ་སོགས་

པ་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་དག་མེད་པར་མ་དྲས་པ་དེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ནི། སྣམ་སྦྱར་མ་དྲས་པ་དེས་

གོང་དང་66གོང་ཁིམ་གཞན་དག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་འདུག་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ནི་ཆོས་གོས་སྣམ་

སྦྱར་མེད་པར་གོང་དང་ཁིམ་གཞན་དག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། འདུག་པར་མི་བའོ། །མ་དྲས་

པའི་སྣམ་སྦྱར་ཡོད་པས་ཀང་དེར་འཇུག་པ་དང་འདུག་པར་མི་བ་ན་སྣམ་སྦྱར་གཏན་ནས་མེད་པས་ལྟ་ཅིས་སོས་

སོ། །༸རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་དག་མེད་པར་སྣམ་སྦྱར་མེད་པའམ་སྣམ་སྦྱར་མ་དྲས་པ་དེས་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་འདུག་

གནས་སུ་ཡང་འཇུག་པ་དང་འདུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་སྔ་མ་དེ་བཞིན་ནོ། །དུ་སྦྱར་བའོ། །དེ་ནི་འདུག་

གནས་དེ་ན་ད་ལྟ་མུ་སྟེགས་ཅན་མི་འཁོད་པའི་དབང་དུ་བས་སོ། །༸མུ་སྟེགས་ཅན་གི་འདུག་གནས་དེ་ན་མུ་སྟེགས་

ཅན་དག་འཁོད་ཅིང་མུ་སྟེགས་ཅན་ཉེ་བར་གནས་ན་ནི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་ཀང་འདུག་གནས་དེར་སྣམ་སྦྱར་

མེད་པར་འཇུག་པ་དང་འདུག་པར་མི་བའོ། །ཆོས་གོས་མ་དྲས་པ་ནི་མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ཀི་གོས་དང་

འདྲ་བ་བརྟེན་པས་དེའི་ཕོགས་ཀི་ནང་དུ་བརྟེན་པ་ཡིན་པར་དོགས་པར་འགྱུར་བས་དེ་དགག་པར་མཛད་དོ། །བེའུ་

66   དང་། <<ཊིཀ་(ག་༢༠༦)>><<མཆན་བཞི་>>ནང་། <<མ་>>         
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཕྲུག་ལ་སོགས་སྤུ་ཅན་ཆོས་གོས་གསུམ་ཉིད་དུ་བིན་གིས་མི་བརླབ་བོ། །རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་དག་

མེད་<<ཊིཀ་>>ནའོ། །༸སྤུ་ཅན་དེ་མལ་ཆ་མ་ཡིན་པ་ལུས་ལ་བགོ་བའི་གོས་སུ་མི་བསྟེན་ནོ། །ཏེ་

རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་དག་མེད་ན། ༸བགོ་བའི་གོས་སུ་ཞེས་སོས་པས་འོག་ཏུ་གདིང་དུ་རུང་བར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་

ཏོ། །སེང་སེང་རས་དང་སབ་མོར་བས་པ་དག་བདག་གིར་བའོ། །རུང་བར་བས་ཏེ་འཆང་བ་ལ་འདིར་ནི་

བདག་གིར་བའོ་ཞེས་བ་བའི་སྒར་གསུངས་སོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །རུང་བར་བ་བའི་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་

གིས་བརླབ་པའོ། །སེང་བ་དེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིའོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། བལ་ལས་བས་པ་དང་། གཞི་

ཊིཀ་ལས་རྩའི་རྣམ་པ་ཟར་མ་ཞེས་བ་བའི་ཤུན་པ་ལས་བས་པའི་རས་དང་། རྩྭ་དུ་གུ་ལ་ལས་བས་

པ་དང་། རས་བལ་ལས་བས་པའོ། །སྤུ་དམའ་བ་ནི་སྤུ་ཐུང་ངུ་སྟུག་པོ་ཕིང་ངེ་འདུག་པ་སྟེ་བེའུ་རས་

ལ་བའོ་ཞེས་<<ཊི་>>ལ་སོགས་པ་སྤུ་ཅན་གཞན་ཡང་རྣམ་པ་དེ་འདྲ་བ་རས་ཀི་རྣམ་པ་ཡང་བ་

གཞན་བེའུ་ཕྲུག་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་བདག་གིར་བར་རུང་ངོ་། །སྤུ་དམའ་བ་མ་ཡིན་པ་ལྭ་བ་སྣམ་བུ་ཕྲུག་

སྤུ་རིང་པོ་ཅན་ཡང་བདག་གིར་བར་རུང་ངོ་། །དྲི་མ་དང་ཤིག་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་མེད་ན་ལྭ་བ་དེ་སྤུ་

ཕིར་བསྟན་ཏེ་ཕི་སློག་ཏུ་བགོ་བར་མི་བ་སྟེ་སྤུ་ཕིར་བསྟན་ལས་གཞན་ནང་སློག་དུ་གོན་ན་ཉེས་པ་

མེད་<<ཊི་>>པའོ། །གནོད་པ་ཡོད་ན་ནི་ལྭ་བ་སྤུ་ཕིར་བསྟན་ཏེ་གོན་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལུང་ལས། དྲི་མ་ཅན་

དང་ཤིག་ཅན་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །༸གནོད་པ་ཡོད་ཀང་ལྭ་བ་དེ་ཕི་སློག་དེ་བཞིན་དུ་གོན་པས་

བཅག་པར་མི་བའོ། །ལུང་ལས། བ་ལང་རིའི་ཁིམ་ནས་ལྭ་བའི་གོས་རེད་ནས་དགེ་སློང་དེ་དག་ཤིག་མང་

པོས་ཟོས་པ་ན་མོས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་རེད་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྭ་བ་སྤུ་ཕིར་བསྟན་ཏེ་གོན་ལ་འདུག་པར་བ་ཞིང་ཉལ་

བར་ཡང་བའོ་བཅག་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །པར་སིག་སོག་པོ་འོ། །གི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་ལྭ་བ་ནི་

ཧ་ཅང་རིན་ཆེ་བའི་ཕིར་བཀག་པའོ། །དང། བེའུ་ཕྲུག་དང་། ནི་བེའུ་རས་ཀི་རིགས་སྤུ་ཧ་ཅང་རིང་བ་སྟེ་དེ་ལ་

མེ་ཏོག་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའི་རི་མོ་སྣང་བའི་ཕིར་བཀག་པའོ། །
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༸ཞུ་ཊིཀ་ལས་པར་ཏང་ཁ་བོ་ནི་གོས་ཀི་རིགས་ཁ་བོ་འོ། །པར་ཏང་ཁ་བོ་ནི་བཀ་བའི་ཕིར་བཀག་སྟེ་

གང་ཟག་གིས་བདག་གིར་མི་བའོ། །དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་བརྩོན་པར་བེད་པ་ན་གཉིད་བོ་བ་དགག་པའི་

ཕིར་ཕར་འགོ་ཚུར་འགོ་བེད་ཅིང་རུན་ཏིང་དུ་འཆག་པའི་འཆག་སར་གདན་རིང་པོ་པར་ཏང་གཏིང་བ་

ཁིམ་པ་བསོད་ནམས་འདོད་པས་བཏིང་ན་ནོད་པར་དེའི་སྟེང་དུ་བཅག་ཀང་ཉེས་པ་མེད་པ་བའོ། །འཆག་སར་

དྲེའུ་རྔོག་བཏིང་ན་བླང་བར་བའོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །ཊིཀ་ལས། པར་ཏང་ཁ་བོ་ཡིན་ན་བདག་གིར་མི་

བའོ། །ཞེས་བཤད་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ་བདག་གིར་མི་བ་ཡང་སྦྱིན་བདག་ལ་ཡིད་གཏད་དེ་འཆང་བ་དང་ལོངས་སྤོད་

དུ་རུང་སྟེ། འགེལ་ཆུང་ལས། དྲེའུ་རྔོག་དང་ཁ་བོ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྦྱིན་བདག་ཁིམ་པ་ལ་བསྔོས་ཏེ་བཅངས་ཀང་ཉེས་

མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །པར་ཏང་དེའི་སྟེང་དུ་འཆག་པའི་ཚེ་རྟག་ཏུ་ལམ་67གཅིག་ཏུ་བཅག་པར་མི་

བའོ། །སྟེ་རེས་འགའ་ནི་གདན་རིང་པོ་དེའི་གཞུང་དྲང་པོའི་སྟེང་དུ་བཅག་ཅིང་རེས་འགའ་ནི་གཡས་གཡོན་མཐའ་

གཉིས་སུ་བཅག་པར་བའོ། །ལུང་ལས་པར་ཏང་བཏིང་བ་དེའི་དབུས་ཁོ་ན་རོལ་ནས་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་གསུངས་སོ། །གསུངས་པ་ནི་པར་ཏང་བཏིང་བ་དེ་རོལ་ལམ་རལ་ན་ཕིར་བཅོས་པར་ནུས་པ་ཉིད་

ཡིན་ན་བཙེམ་པ་དང་ལྷན་པ་རིང་པོ་དག་གན་པས་ཕིར་བཅོས་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་ཕིར་

བཅོས་པར་མི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཧྲུལ་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་ན་འཆག་ས་དེ་ཉིད་དུ་པར་ཏང་ཧྲུལ་པོ་དེ་དང་

ལྕི་བ་དང་སས་བསེས་པའི་བྱུག་པ་བྱུག་པར་བའོ། །ཡོན་བདག་ལ་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

༸སྤུ་ཅན་དང་སྤུ་དམའ་བ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བསྟན་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་པར་སིག་གི་ལྭ་བ་ལ་སོགས་

པ་བཅང་བར་བའོ། །དེ་ལ་བིན་བརླབ་ནི་མི་ཆགས་པས་ཇི་ལྟར་བཅང་བར་བ་ཞེ་ན། སྦྱིན་བདག་དེ་

དབང་ངོ་སྙམ་དུ་བསམ་པས་དེ་ལ་ཡིད་གཏད་པས་སོ། །བཅང་བར་བའོ། །གང་ཟག་ལ་གཞན་གིས་བིན་ན་

ཡོན་བདག་ལ་བསྔོས་ནས་འཆང་བར་གནང་གི་རང་ཆེད་དུ་ནི་མི་གནང་ངོ་། །༸འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་བཅུ་གསུམ་

67  ལམ། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>མལ། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༣༩༦)>><<ཊིཀ་(ག་༢༠༩)>><<རིན་(ཁ་༢༤༨)>> 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ནི། སྣམ་སྦྱར་དང་། བླ་གོས་མཐང་བ་ཞེས་འདུལ་བ་བསྡུས་པས་ཟེར། དང་། མཐང་གོས་

དང་། ཤམ་ཐབས་སྔ་དྲོ་ཤམ་ཐབས་བགོས་ཏེ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །དང་། ལུང་ལས། ཤམ་ཐབས་རྣམས་

རྔུལ་གིས་དྲི་མི་ཞིམ་པར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ཤམ་ཐབས་ཀི་འཐེབ་ཆོངས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་པ་ནི་ཤམ་

ཐབས་ཀི་གཟན་ནུབ་མོའི་གོས་ཞེས་ཊིཀས་སྔར་བཤད་དོ་གསུངས། དང་། ལུང་ལས་སྣམ་སྦྱར་རྔུལ་ཏེ་དྲི་

མི་ཞིམ་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་རྔུལ་གཟན་སྟོད་ཆགས་ཆོངས་ཤིག་ཅེས་ལུང་ལས་སོ། །རྔུལ་གཟན་མཚན་མོའི་

གོས་ཞེས་ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས་སོ། །དང་། ལུང་ལས་རྔུལ་གཟན་དེའི་དྲི་མི་ཞིམ་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་རྔུལ་

གཟན་གི་གཟན་དང་། སྟོད་ཆགས་ཀི་འཐེབ་ཆོངས་ཤིག །གདོང་ཕིས་དང་། ནི་ཀུན་ནས་ཁྲུ་གང་གི་

ཚད་དུ་ཤེས་པར་བའོ་<<ཞུ་ཊིཀ་>>རྣག་གཟན་དང་། ནི་ཆུར་ཁྲུ་དྲུག་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་པའི་གོས་སོ་

ཞེས་འཆད་དོ་གཡན་པ་དགབ་པའི་ཚད་ཀི་རེས་སུ་འབངས་བའོ། །གཡན་པ་དགབ་པ་དང་། སྐྲ་བཟེད་

དང་ནི་གོས་ཞེང་དུ་ཁྲུ་ཕེད་དང་གཉིས་པ་སིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་པ་སྟེ་འཕགས་པ་ས་ག་ལྷའི་ཚིག་ལེའུ་ལས་

སོ། །གདིང་བ་དང་། དབར་གི་གོས་རས་ཆེན་བཅང་བར་བའོ། །སྣམ་སྦྱར་ལ་སོགས་པའི་

ཆོས་གོས་གནང་བ་དག་ནི་སྣམ་སྦྱར་ལ་སོགས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་མིང་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་

བཅང་བར་བའོ། །གནང་བའི་ཆོས་གོས་རང་རང་གི་མིང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་བཅང་བའོ། །མཁོ་བའི་

ཡོ་བད་ཀི་གོས་རས་ཡུག་ལྟ་བུ་སྟེ་ཟོང་ལ་སོགས་པ་གང་མཁོ་བེད་པར་བསྔོས་པའི་གོས་ཀང་ངོ༌། །མཁོ་

བའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་དེ་ནི་ལུང་ལས་ཁ་བསྒྱུར་བས་རིན་ཆུང་ངུར་གྱུར་ནས་འདི་གསུངས། དཀར་པོ་ཉིད་

དང་། ཁ་ཚར་དང་། ཕུན་ཚར་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དགེ་འདུན་གི་

གོས་ཡིན་ན་ཡང་ངོ་། །འཚོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་དང་མཁོ་བའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་དེ་གཉིས་ལས། གཞན་ལྷག་

པའི་ཡོ་བད་ཀི་གོས་དུ་མ་ཡང་གཞན་ལ་ཡིད་གཏད་པའི་སོ་ནས་རུང་བར་བས་པ་སྟེ་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དུ་

བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་བཅང་བར་བའོ། །ལྷག་པའི་ཡོ་བད་ནི་སྣམ་སྦྱར་འཐེབ་དང་བླ་གོས་འཐེབ་ལ་སོགས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའོ། །ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དུ་བིན་གིས་རློབ་པ་ན་སེམས་མི་བརྟན་པ་སྨོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡིད་གཏད་དེ་དེའི་

མིང་གིས་རུང་བར་མི་བའོ། །ཡིད་གཏད་པའི་ཡུལ་ནི་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དགོས་སོ་ཞེས་ཤུགས་

ཀིས་བསྟན་ཏོ། །བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་ཡིད་གཏད་ཏེ་དེའི་མིང་གིས་རུང་བར་མི་བའོ། །ཞེས་

པས་ཡུལ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དགོས་སོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །གང་ལ་ཡིད་གཏད་པ་དེའི་མངོན་སུམ་

དུ་རུང་བར་མི་བའོ། །<<ལུང་>>གང་ལ་ཡིད་གཏད་པའི་དགེ་སློང་ཡུལ་གཞན་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་

<<ལུང་>>དུ་གནས་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ན་ཡང་རུང་བ་བར་རུང་ཞིང་སྔར་བས་པ་ཡང་མི་

ཉམས་སོ། །དེ་བིན་བརླབ་མི་འཇིག་གོ །

༸གང་ལ་ཡིད་གཏད་པའི་དགེ་སློང་དེ་ཤི་ན་རུང་བ་ཉམས་སོ། །ཤི་བ་ཁོ་ནས་འཇིག་གམ་ཞེ་ན། ཤི་

བར་ཤེས་ནའོ། །ཤི་ཡང་ཤི་བར་མ་ཤེས་ན་རུང་བ་མི་འཇིག་གོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །བབས་སམ་ཕམ་

པ་བྱུང་ངམ་མཚན་གྱུར་ཏེ་དེ་ལྟར་ཤེས་ན་ཡང་འཇིག་པར་མངོན་ཏེ། འདི་ལ་ཆོ་ག་རྣམས་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བཤད་པས་

སོ། །རུང་བ་བས་པའི་དངོས་པོ་འདི་ལ་རུང་བར་བེད་པ་བདག་པོ་ཉིད་དོ། །ཡིན་གི་གང་ལ་ཡིད་

གཏད་པའི་ཡུལ་དེ་ནི་བདག་པོ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །༸སང་ལྟུར་ཕིར་བཅོས་པའི་ཕིར་ཆོས་གོས་

ལ་སོགས་པ་སངས་པ་བདག་གིར་མི་བའོ། །སང་བའི་ལྟུང་བེད་ཕིར་བཅོས་པའི་ཕིར་བཞག་པ་ཡིན་གི་

སྦྱིན་པའི་ཕིར་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སང་ལྟུང་ཕིར་ཆོས་པ་ན་དངོས་པོ་དེ་སུ་ལ་སང་ཞེ་ན། དགེ་སློང་

གང་ཟག་གཅིག་ལ་སང་བར་བའི་དགེ་སློང་མ་དང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་སང་བར་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་

ལ་སང་བར་མི་བའོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། དགེ་འདུན་ལ་སང་བར་མི་བའོ། །ཞེས་

དངོས་སུ་ཡང་གསུངས་སོ། །དམིགས་བསལ་ནི་ལྷུང་བཟེད་འཚོལ་བའི་སྐབས་ལས་འདི་ནི་དགེ་འདུན་ལ་སང་ངོ་ཞེས་

པ་དང་དགེ་སློང་མས་ནི་དགེ་སློང་མ་ལ་ཡང་ངོ༌། །གོ་བ་མི་གསལ་བ་གེན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སང་བར་

མི་བའོ། །བླུན་ཞིང་ཚུལ་མི་ཤེས་པ་ལ་མི་སང་། ༸སང་ལྟུང་ཕིར་བཅོས་ཟིན་ཡང་སངས་པའི་རས་དེ་བདག་པོ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལ་མ་བིན་ན་བདག་པོ་རང་གིས་བླང་ངོ་། །བསླངས་ཀང་མ་སྟེར་ན་མཐུས་ཀང་དགུག་སྟེ་གོགས་པོ་

བཟློག་ལ་དབོག་གོ། །གོས་ག་བུར་ལ་སོགས་པའི་དྲི་དག་གིས་གོས་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་བཀྲུས་ཏེ་

བགོ་བར་བའོ། །གོས་ལ་སོགས་པ་ཕེ་མ་དག་གིས་གོས་ན་སྤྲུགས་ཏེ་བགོ་བར་བའོ། །གོས་ལ་

སྣུམ་གིས་གོས་ན་རྩུབ་ཆལ་གིས་རྩུབ་པར་བས་ཏེ་ཐལ་ཆུ་ལ་སོགས་པས་སྣུམ་ཕྱུང་སྟེ་བགོ་བར་

བའོ། །ཆར་འབབ་པའི་ཚེ་ཡང་གནས་སྟེང་གཡོགས་ཡོད་པར་ནི་དགེ་འདུན་གི་གོས་དགེ་སློང་གིས་གོན་དུ་རུང་

མོད་ཀི་ཆར་འབབ་པའི་ཚེ་བླ་གབ་སྟེང་གཡོགས་མེད་པར་དགེ་འདུན་གི་གོས་མི་བགོ་

འོ། །ཆོས་གོས་བཀྲུ་བཤལ་བེད་པ་དང་། ཆོས་གོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཚོན་གི་ལས་དང་ལྷུང་བཟེད་ཁ་

བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་ཀི་ལས་དང་ཤིང་གཤག་པ་ལ་སོགས་པ་བེད་པའི་ཚེ་དགེ་འདུན་གི་གོས་

མི་བགོ་འོ། །མི་གཉིས་སམ་མང་པོས་དགེ་སློང་ལ་རས་བཅོལ་ཏེ་གཞག་ནས་ངེས་ཅག་ལྷན་ཅིག་པ་

འཚོགས་ཏེ་ལེན་དུ་འོངས་པ་ཉིད་ལ་བིན་ཅིག་ཞེས་མ་བསོ་ན། གཅིག་དང་བལ་བའི་ཕིར་དང་པོ་

འཚོལ་དུ་འོངས་པ་འགའ་ཞིག་མ་འཚོགས་ཀང་འདོམས་པར་བེད་པ་རས་དེ་འཚོལ་དུ་འོངས་པ་གང་རུང་གཅིག་

གིས་ལེན་དུ་འོངས་པ་ལ་དགེ་སློང་གི་རས་དེ་བིན་པ་ནི་ཡང་དག་པར་བིན་པ་ཉིད་ཀི་གངས་སུ་

གཏོགས་པ་ཡིན་འདིའི་ལུང་ནི་སྐྱེ་བོ་བཞིས་དགེ་སློང་ལ་གོས་གཏམས་པར་གྱུར་པ་གཅིག་གིས་ལེན་ན་སྩལ་བར་

བགི་ཉེ་བར་འཁོར་སྦྱིན་པར་བའོ་ཞེས་སོ། །ངེད་བཞི་མ་ཚོགས་ན་མ་སྦྱིན་ཅིག་ཅེས་བསོ་ན་ནི་གཅིག་གིས་ལེན་དུ་

འོངས་ན་མི་སྦྱིན་ནོ། །༸སྟེ་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །རས་དེ་འདོམས་པར་བེད་འཚོལ་བར་བེད་པ་དེ་གོགས་

འདོམས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་བཅས་ཏེ་ལྷན་ཅིག་ལེན་དུ་འོངས་པ་ལ་མི་སྦྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་དེ་

བདག་པོ་མ་ཡིན་པ་གཞན་ལ་ཡང་བིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

༸སྨོན་པས་ཕུལ་ན་བླང་དུ་རུང་ངམ་མི་རུང་སྙམ་ན་སྨོན་པས་དགེ་སློང་རང་གི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་

དང་། སྨོན་པ་དེའི་ཁིམ་ནས་བླངས་པ་ལས་བླང་བར་མི་བའོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། ཉེ་དུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མངོན་སུམ་དུ་གནས་པའི་ཁིམ་ནས་བླང་བར་བའོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །ཕ་སད་ནོར་གཅིག་ན་ཁིམ་བདག་གི་བུ་ཕས་རེ་ཞིག་

བསྐྲད་པ་དེས་ཕའི་ཁིམ་ནས་བླངས་ཤིང་རས་དགེ་སློང་ལ་འབུལ་ན་དེ་ལས་བླང་བར་བའོ། །བུ་དེ་ཕའི་

ཁིམ་གི་བདག་པོ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །དུར་ཁོད་ནས་རོའི་གོས་ཕིར་བཟློག་པ་དགེ་སློང་ལ་

འབུལ་ན་ཡང་ངོ་། །བླང་བར་བའོ། །དུར་ཁོད་ནས་ཕིར་བཟློག་པའི་གོས་དགེ་སློང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་དགེ་སློང་ལས་

ཕིར་འགུགས་ན་སྦྱིན་པར་བའོ། །སྟེ་ངན་པ་ནོར་དུ་མི་ཆེ་བའི་ཕིར་རོ། །དུར་ཁོད་ཀི་རས་དགེ་སློང་ལ་

ཕུལ་ནས་དགེ་སློང་ལས་ཕིར་བཀུག་པ་དེ་སླར་ཡང་དགེ་སློང་ལ་ཕུལ་ཏེ་རེད་ན་བླང་ངོ༌། །དེ་ནི་ཁོ་བ་མི་བསྟན་

པའི་ཕིར། མ་བགོ་བ་ལྔ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་གི་དཀོར་དང་། །ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་མཆོད་རྟེན་གི་དཀོར་ནི་འདིར་མ་གཏོགས་ཏེ་དེ་ནི་དགེ་སློང་གི་ནོར་ཉིད་དུ་བགོ་བར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །༸ཞིང་དང་ལ་ཐང་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ཁུངས་དང་། བགོ་བ་གསུམ་ནི། རྩ་བ་ནི་ལ་ཕུག་ལ་སོགས་

པ་དང་། འབས་བུ་ཤིང་ཐོག་ལ་སོགས་པ་དང་། བུ་རམ་ཤིང་དང་གསུམ་བགོ་བར་བའོ་དེ་གསུམ་ལས་

གཞན་པའི་ཟས་ཀི་དོན་དུ་སྦྱར་བ་འབས་དང་གོ་ནས་ལ་སོགས་པ་དང་། སྣོད་སྤད་ལ་སོགས་པ་དགེ་

འདུན་གི་སྤི་བུངས་གང་ཟག་ལ་བསྐོ་བས་ཉེ་བར་འཚོ་བར་བ་བ་དང་། ན་བའི་རུང་བ་སན་ཁང་དུ་

གཏོགས་པ་ཨ་རུ་ར་ལ་སོགས་པ་ནི་གང་ཟག་སོ་སོས་བདག་གིར་བ་བའི་ཕིར་བགོ་བར་མི་བ་བ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །གི་ཞལ་ཏ་དང་བསྲུངས་སྐྱབས་བ་བའི་ཕིར་ལས་བགོས་ཏེ་ལེན་པ་བཀག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

༸གོང་མཐའི་གནས་དང་དགོན་པའི་གནས་མཚམས་ཐ་དད་པ་ན། དགོན་པའི་གནས་དེར་དགེ་སློང་དག་

དབར་གནས་ཏེ་དགག་དབེ་བས་ནས་མཚམས་པོ་ཆེ་བཅད་ཅིང་གནས་དེ་གཉིས་མཚམས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་

ན། དགོན་པར་དབར་ཚུལ་སྦྱོར་བའི་སྦྱིན་བདག་དེས་དགོན་པ་དེར་གོང་མཐའ་བའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀང་བོས་ནས་

མཆོད་སྟོན་དྲངས་ཏེ་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པའི་རེད་པ་འབུལ་བ་ན་སྦྱིན་བདག་གིས་འདི་སྙམ་དུ་ཁོ་བོས་དགེ་འདུན་

ཙམ་གི་ཕིར་དབུལ་བར་བ་སྟེ་རེད་པ་འདི་ནི་གང་དབང་བའི་དགེ་འདུན་དེས་ལེན་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་སྟེ་དགེ་འདུན་ལ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འབུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ན་དབར་གནས་པའི་དུས་ཀི་མཚམས་སུ་གཏོགས་པའི་དགེ་འདུན་དགོན་པ་བ་རྣམས་ཁོ་ན་དབང་

ངམ་རེད་པ་འབུལ་བའི་མཚམས་སུ་གཏོགས་པའི་དགེ་འདུན་གོང་མཐའ་བ་རྣམས་ཀང་དབང་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་རེད་པ་

འདི་དགེ་འདུན་གིའོ་ཞེས་དགེ་འདུན་ཙམ་གི་ཕིར་འབུལ་བའི་རེད་པ་ལ་ནི་དབར་གིས་གནས་པའི་དུས་ཀི་

མཚམས་སུ་གཏོགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཁོ་ན་དབང་བ་ཉིད་དུ་འཇུག་གོ །རེད་པ་དེ་གནས་ཀིས་བསྟབས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ས་བརྐང་གི་གཞི་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་ཏེ་རེད་པ་དེ་དབར་གི་གནས་དེས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །

དེས་ན་རེད་པ་འབུལ་དུས་ཀི་མཚམས་སུ་གཏོགས་པའི་དགེ་འདུན་གཞན་གོང་མཐའ་བ་རྣམས་ནི་མི་

དབང་ངོ་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས། གལ་ཏེ་སྦྱིན་བདག་གིས་དགེ་སློང་འདི་དག་གཞན་དང་གཞན་དག་ལ་

ཡང་འབུལ་ལོ་ཞེས་དངོས་སུ་ཆད་པར་བེད་ན་དེའི་ཚེ་གཞན་དག་ཀང་དབང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །དབར་

ཡུན་རིང་དུ་གནས་ནས་དབར་རལ་བ་ནི་དབར་གནས་པའི་རེད་པ་མི་དབང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་

ནོ། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ན་དབར་གནས་པའི་རེད་པ་མི་དབང་ངོ་། །སྟེ་དེ་ནི་དགེ་

འདུན་ལས་ལོངས་སྤོད་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པར་བས་པའི་ཕིར་རོ། །༸ཁིའམ་རེ་ལྡེའམ་སང་ལེབ་ལྟ་བུའི་རས་གཅིག་

ཉིད་ཀིས་གཙུག་ལག་ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་མནན་པར་རས་དེའི་སྟེང་དུ་འདུག་སྟེ་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་

གཙུག་ལག་ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པ་དུ་མར་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ནི་དབར་གནས་པའི་རེད་པ་

སྐལ་བ་གཅིག་ཁོ་ན་དབང་བའོ། །དགེ་སློང་གཅིག་གིས་རས་ཀིས་མནན་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིར་དབར་

གནས་པར་ཁས་བླངས་ན་ཡང་དབར་གནས་པའི་རེད་པའི་སྐལ་བ་ནི་བཞི་མི་དབང་ངོ་། །སྐལ་བ་གཅིག་ཁོ་ན་དེ་

གནས་གང་ནས་སྦྱིན་པར་བ་ཞེ་ན། རས་ཀིས་མནན་ཏེ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་གཙུག་ལག་

ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པ་དུ་མའི་གངས་ཇི་སྙེད་མནན་པ་རྣམས་སུ་བདག་ཉིད་གཏོགས་པར་བགང་

བའི་ཆ་བསྡུས་ཏེ་མི་གཅིག་གི་སྐལ་བ་དབང་བ་ཉིད་དོ། །མཚམས་གཉིས་མནན་ན་མཚམས་རེ་རེ་ནས་སྐལ་བ་

ཕེད་ཕེད་དབང་མཚམས་བཞི་མནན་ན་མཚམས་རེ་རེ་ནས་བཞི་ཆ་རེ་རེ་དག་སྟེ་དེ་དག་ཕིར་བསྡུས་པས་སྐལ་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རངས་པ་གཅིག་ཁོ་ན་སྦྱིན་ནོ། །རས་ཀིས་མནན་ཏེ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལས་གཞན་པ་རས་ཀིས་མ་མནན་

པར་གནས་གཅིག་ཏུ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གནས་ཐ་དད་གཞན་གཅིག་ཏུ་གནས་

པར་ཁས་བླངས་ཏེ་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་ཉི་མ་གཅིག་ལ་སྔ་ཕི་རིམ་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མར་དབར་

གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་ནི་གནས་གང་དུ་དབར་སོད་པ་ཡུན་རིང་བ་ཉིད་ཀིས་དེའི་རེད་པ་རྣམ་

པར་བཞག་གོ །གང་དུ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་གནས་དེ་གཅིག་པུ་ནས་དེའི་རེད་པའི་སྐལ་བ་རངས་པ་གཅིག་

སྦྱིན་པར་བའི་གནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནས་སྐལ་བ་རེ་རེ་ཡང་མི་སྦྱིན་ལ་དེ་དག་ནས་ཆ་བསྡུ་བར་ཡང་མི་བའོ། །

དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་དག་ནི་དབར་གནས་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བ་

གོས་སམ་གོས་ཀི་རིན་གི་རེད་པ་ལ་སུམ་ཆ་དབི་བ་སྟེ་གསུམ་གཉིས་དབང་བ་ཉིད་དོ། །ཡོན་བདག་

གིས་མངོན་སུམ་དུ་སྤིར་ཕུལ་བའི་རེད་པ་ལ་ནི་མི་དབིའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཡོན་བདག་གིས་ཕལ་ལ་ཕུལ་བ་ནི་

དགེ་སློང་དང་མཉམ་པར་སྦྱིན་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་དག་ཟས་ཀི་རེད་པ་ལ་ནི་

བསྙེན་རོགས་དང་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་ཅིང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པའི་དགེ་

ཚུལ་དང་། དགེ་སློབ་མ་དག་ཀང་ངོ༌། །ཟས་གོས་ལ་སོགས་རེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྙེན་རོགས་དང་

མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །༸དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་ལ་རེད་པ་སྤིར་ཕུལ་ན་དགེ་སློང་

དང་། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་རེད་པ་སྐལ་བ་བགོ་བ་ནི་གང་ཟག་གི་གངས་སུ་ཡོད་པ་ལས་

མཉམ་པར་བགོ་བ་ཡིན་གི། དགེ་འདུན་གི་གངས་ལས་ཕེད་ཕེད་དུ་བགོ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཕེད་དགེ་སློང་

ཕའི་དགེ་འདུན་དང་ཕེད་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལ་སྦྱིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྔར་དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་སྟོན་དྲངས་

ནས་ཟས་ཀི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རས་ཡུག་ལ་སོགས་ཀི་རེད་པ་འབུལ་བ་ན་དགེ་འདུན་ལ་འབུལ་ཞེས་སྤི་

ཙམ་དུ་ཕུལ་གི་དགེ་སློང་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་འབུལ་ཞེས་བེ་བག་ཏུ་མ་བཅད་པ་དེ་ལ། དགེ་སློང་མ་དག་

གིས་གནས་དེར་ཟས་ཟོས་པ་ཉིད་དག་ཀང་རེད་པའི་སྐལ་བ་དབང་བར་མི་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དགེ་

སློང་མ་དེ་དག་ཀང་སྐལ་བ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གསར་དུ་ཁིམས་རོགས་ན་དགེ་སློང་མ་ཁིམས་རོགས་ནས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་ཀང་སྟན་ལེགས་ཤོས་དགེ་སློང་ལ་སྦྱིན་པ་དང་ཆུ་ལག་ཏུ་འབིམ་པ་དགེ་སློང་ལ་སྔར་བིམ་

མོ། །དང་། བསོད་སྙོམས་དག་ལ་གོང་ཡུལ་དེར་སྔར་དགེ་སློང་གིས་བླང་ཞིང་དེའི་ཕི་ནས་དགེ་སློང་མས་

བླང་སྟེ་དེ་ལྟར་སྟན་དང་ཆུ་དང་བསོད་སྙོམས་དག་ལ་དགེ་སློང་དགེ་སློང་མ་དག་པས་གཙོ་བོ་ཉིད་

མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཚོགས་པའི་དུས་ན་རྒན་པའི་མཐར་

གལ་གོང་དུ་སྟན་བཞག་གོ །འདི་ནི་བརྒྱ་ལ་དགེ་སློང་འགའ་འོང་སིད་པས་དེའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་

སོ། །དགེ་ཚུལ་ཕ་ཞིག་འོང་ན་ཡང་དེ་དེར་འདུག་ལ་ཟོ་ཞིག་ཅེས་ལུང་གསིལ་བུ་ལས་སོ། །མཆོད་སྟོན་ལ་སོགས་པ་

ལ་དགེ་སློང་དང་བཅས་པ་ཉིད་ན་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་ཡོན་བཤད་བེད་མི་ནུས་ན། དགེ་

སློང་མས་ཡོན་བཤད་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་ལ་ཟས་འབིམ་པར་བེད་པ་ཁིམ་པ་ལ་སོགས་པས་

དགེ་འདུན་ལ་ཟས་སྦྱིན་པའི་ཕིར་དགེ་འདུན་གི་མདུན་དུ་ཟས་ཉེ་བར་བཞག་པ་ན། དེ་ལ་དགེ་

འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་དང་པོར་སྙོམས་པར་བིམ་ཤིག་ཅེས་བསོ་བར་བའོ། །དེ་

སྐད་མ་བསོ་ན་ཉེས་བས་སོ། །དང་པོར་མ་སྨས་ན་ཡང་དེའི་འོག་ཏུ་སྨ་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ་དེའི་ཚེ་ཡང་མ་སྨས་ན་ཉེས་

བས་གཞན་དུ་འགྱུར་རོ། །དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་འཁོར་ལ་བལྟས་ཏེ་འཁོར་མང་ལ་ཟས་ཉུང་

བ་ཉིད་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་སྔ་མ་འཁོར་མང་ལ་ཟས་ཉུང་གི་ཞེས་བརོད་ཅིང་ཁེད་པར་

བིམས་ཤིག་ཞེས་སོ། །འཁོར་མང་ལ་ཟས་ཉུང་བ་ལས་གཞན་འཁོར་ཉུང་ལ་

ཟས་མང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་གནས་བརྟན་གིས་ཟས་འབིམ་པ་པོ་དེ་ལ་འཁོར་ཉུང་ལ་

ཟས་མང་བ་ཡིན་ནོ་བརོད་ཅིང༌། ཅི་འབོར་ཇི་ཙམ་གསོལ་གཅོད་བ་བིམས་ཤིག་

ཞེས་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་རྒན་པའི་མཐར་སམ་པྲ་བ་ཏ་ཞེས་པས་འབིམ་པ་

པོས་མ་བརོད་པར་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་68གལ་དེའི་དང་པོར་ཟས་བླང་

68  གིས། <<ཞུ་>>གི། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བར་མི་བའོ། །

སམ་པྲ་བ་ཏ་ཞེས་པ་ནི་མཉམ་པར་གྱུར་ཅེས་བ་སྟེ་དུག་མེད་པར་གྱུར་པ་ནི་མཉམ་པར་གྱུར་པ་སྟེ་སམ་པྲ་བ་

ཏ་ཞེས་ཊིཀ་ལས། ཟས་དྲང་བའི་ཕིར་སྦྱིན་བདག་གི་ཟས་བསོགས་པ་ན་ཡོན་བདག་གིས་གངས་བཅད་དེ་སྤན་

དྲངས་པ་ལས་མགོན་དུ་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་དག་ལས་གཞན་པའི་དགེ་སློང་དག་གོ་བུར་དུ་ལྷགས་ན་

སྦྱིན་བདག་དེ་ལ་གནས་བརྟན་གིས་མགོན་དུ་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་སྦྲན་པར་བའོ། །དེ་ནི་ཕོངས་པ་

སང་བའི་ཕིར་དང་སྐྱེངས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་ཆོས་གོས་གསུམ་དགེ་འདུན་ནམ་

གང་ཟག་ལ་སྦྱིན་དུ་གཞུག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་ན་བ་ལ་དགེ་སློང་གོགས་ཀིས་ཁེད་སང་ངམ་ནམ་ཤི་

གཏོལ་མེད་ན་ཆོས་གོས་གསུམ་དགེ་འདུན་ལ་འབུལ་བའི་རིགས་སོ་ཞེས་མ་བསོ་སྟེ་བདག་མ་ཤི་ན་ཞག་རེ་རེ་ཉེས་

བས་རེ་རེར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སློང་ནད་པས་དགེ་འདུན་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་འབུལ་ན་དགེ་འདུན་

གིས་ནད་གསོས་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ན་ཆོས་གོས་འདི་ཕིར་སྦྱིན་ནོ་སྙམ་པའི་སེམས་ཀིས་བླང་

བར་བའི་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡིད་ཀིས་བླང་བར་མི་བའོ། །གང་ཟག་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་ཕུལ་ན་

ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ཤི་བའི་རོ་ནི་སྟོད་གཡོགས་རྔུལ་གཟན་དང༌། སད་གཡོགས་ཀིས་

གཡོགས་ཏེ་རོ་དོར་རོ། །བར་བའི་སྒོན་མོར་མི་དོར་བ་སྟེ་དེ་ནི་མགོན་མེད་པར་ཐལ་བ་སྟེ་ཉེས་པ་སང་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ལུང་ལས། གཅེར་བུར་མ་དོར་བར་སད་གཡོགས་དང་རྔུལ་གཟན་གིས་དཀིས་ཏེ་བོར་

ཅིག །ཅེས་སོ། །སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་འབིང་གིས་དོར་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །

ཚིག་གཅིག་པོ་འདིས་བཅས་པ་གསུམ་བསྟན་ཏེ་དངོས་སུ་གཅིག་དང་ཤུགས་ཀིས་གཉིས་སོ། །དེ་ཡང་

ལུང་ལས། གོས་བཟང་པོ་དང་མ་དོར་ཅིག་ངན་པ་དང་ཡང་མ་དོར་བར་འབིང་པོ་དང་དོར་ཅིག །ཅེས་གསུངས་པས་

དགག་པ་གཉིས་དང་བསྒྲུབ་པ་གཅིག་སྟེ་བཅས་པ་གསུམ་མོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སྟོད་གཡོགས་དང་སད་

གཡོགས་གཉིས་ཀིས་རས་ལྷག་མས་རོ་དོར་བ་མི་བའོ། །སྟེ་སྟོད་གཡོགས་སད་གཡོགས་ཟུང་གཅིག་ལས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མང་བའི་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་དང་བཅས་ཏེ་རོ་དོར་བར་མི་བའོ་ལུང་ལས་དོན་དེ་ལྟར་རོ། །༸འགེལ་ཆུང་ལས། དགེ་

སློང་ཕྱུག་པོ་ཞིག་ཤི་ན་དགེ་སློང་གོགས་ཀིས་གོས་བཟང་པོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གཡོགས་ཏེ་དོར་ཟེར་ནའང་ཅི་རན་

པར་དཀིས་ཏེ་དོར་རོ། །ཞེས་སོ། །རོའི་རས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ཉམས་པའི་བློ་བསལ་བའི་དོན་དུ་འདིའོ་ཞེས་རང་

འགེལ་ལས་སོ་དེའི་དོན་ནི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་རས་མང་པོ་ཡོད་པའི་དགེ་སློང་ཤི་ན་རས་ཐམས་

ཅད་རོའི་རས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ཡིན་པས་རས་ཐམས་ཅད་རོ་དང་ལྷན་ཅིག་དོར་དགོས་སམ་སྙམ་ན་གོས་གཉིས་

ལས་གཞན་པ་རྣམས་མི་དོར་བར་ཤི་བའི་ཡོ་བད་དུ་གཞག་པའོ། །༸སྐ་རགས་ཀིས་ཤམ་ཐབས་མ་བཅིངས་

པར་གོང་དུ་འཇུག་པར་མི་བའོ། །སྐ་རགས་ཁིས་གཅིག་གིས་བཅིངས་པས་ཀང་གོང་དུ་འཇུག་

པར་མི་བའོ། །གོས་ཀི་གཞི་ཕན་ཚེགས་ལ་སོགས་པ་ཞུ་བ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་

སོ། །གོས་ཀི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼ཀོ་ལྤགས་ཀི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ མཐའ་འཁོབ་ངེས་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡུལ་དབུས་བསྟན་པར་བ་སྟེ། ཡུལ་དབུས་ནི་རོ་

རེའི་གདན་བཞུགས་ཏེ་ཡུལ་དབུས་ཀི་མཚམས་སོ། །བསྟན་པར་<<ཊིཀ་>>བའོ། །༸དེ་གང་ཞེ་

ན། ཤར་དུ་ནི་ཡུལ་ལི་ཁ་ར་ཤིང་འཕེལ་གི་མདུན་ཞེས་བ་བའི་གོང་ཁེར་ཡོད་དོ་འོད་ལྡན་ཞེས་བ་

བའི་གོང་ཡོད་པ་དེའི་ཤར་ཕོགས་གི་ནགས་ཀི་གཏོས་ཆེན་པོ་ལི་ཁ་རའི་ཤིང་ཚང་ཚིང་ཅན་ཞེས་

བ་བའི་ཚལ་དེ་ནི་དབུས་སོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ་དེ་ཕན་ཆད་ནི་མཐའ་འཁོབ་ཡིན་ནོ། །འོ། །ལི་ཁ་ར་ཤིང་འཕེལ་

ཞེས་པ་འདི་ལ་མ་ག་དྷ་བཟང་མོའི་རྟོགས་པ་བརོད་པ་ལས་བུ་རམ་ཤིང་འཕེལ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ལི་ཁ་ར་ནི་བུ་རམ་གི་

དབུ་བའི་བེ་བག་ཡིན་པར་བུ་རམ་དབྱུང་བའི་ཤིང་ནི་ལི་ཁ་ར་འབྱུང་བའི་ཤིང་ཡང་ཡིན་པས་ན་ལི་ཁ་རའི་ཤིང་འཕེལ་

ཞེས་ཀང་བ་བུ་རམ་ཤིང་འཕེལ་ཞེས་ཀང་བའོ། །ལྷོར་ནི་འདམ་བུ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་གོང་ཁེར་གི་ལྷོ་ན་ཆུ་

ཀླུང་འདམ་བུ་ཅན། དེ་ཞེས་བ་བའོ། །འདམ་བུ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་ཆུ་བོ་ཡོད་པ་དེ་ན་དབུས་སོ་ཞེས་ལུང་ལས་

སོ་དེ་ཕན་ཆད་ན་མཐའ་འཁོབ་ཡིན་ནོ། །ནུབ་ཏུ་ནི་བམ་ཟེ་སྤུན་གཉིས་ཀ་བ་དང་ཉེ་བའི་ཀ་བ་དང་གཉིས་ཀི་གོང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཁེར་བམ་ཟེའི་གོང་ཀ་བ་དང་ཉེ་བའི་ཀ་བ་ཞེས་བ་བ་ཡོད་དོ་དེ་ནི་དབུས་སོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ་དེ་

གཉིས་སོ། །ཕན་ཆད་ནི་མཐའ་འཁོབ་ཡིན་ནོ། །བང་དུ་ནི་ཨུ་ཤུར་ཞེས་བ་བ་ནི་གེས་མའི་རྩ་བའོ་ཞེས་མའི་

སོ་ཐར་འགེལ་ནའོ་དེ་ནི་ཆེད་དུ་བརོད་པའི་འགེལ་བ་ལས་ཀང་རྩྭ་དྲེས་མ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །ཨུ་ཤི་རའི་རི་

ཞེས་བ་བའོ། །ཡོད་དེ་དེ་ནི་དབུས་སོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ་དེ་ཕན་ཆད་ནི་མཐའ་འཁོབ་ཡིན་ནོ། །༸དེ་ལྟར་དབུས་

དང་མཐའ་འཁོབ་ཀི་ས་མཚམས་ཤེས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་མཆིལ་ལྷམ་གནང་བ་དང་མཐའ་

འཁོབ་ཏུ་ལྔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྙེན་རོགས་གནང་བ་ལྟ་བུའི་ས་མཚམས་ཤེས་པ་ནི་འདིའི་དགོས་པའོ། །༸ལུང་

ལས། །དགེ་སློང་གིས་མཆིལ་ལྷམ་བཅང་བར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་སྔར་བཅས་མཛད་དོ་དེ་ལ་གནང་བ་རེས་

བཅས་མང་པོ་ཡོད་པ་ནི་འདི་རྣམས་ཡིན་ནོ། །མཐའ་འཁོབ་ཏུ་རྐང་པ་བསྐྱང་བའི་ཕིར་མཆིལ་ལྷམ་ནི་ལྷམ་

ཉིད་དོ། །དག་བཅང་བར་བའོ། །ཡུལ་དབུས་སུ་ཡང་གནས་མལ་ལས་རྡུལ་མི་གོས་པར་:བསྐྱང་

བའི་69ཕིར་ཡང་ངོ་། །གནས་མལ་ཞེས་སོས་པས་ནི་ཁི་ལ་སོགས་པ་ཡང་བཟུང་སྟེ་དེ་ལ་ཡང་རྐང་པས་རི་

བའི་སྐབས་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་ལས་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ལྷམ་གནང་བ་དང་གནས་མལ་བསྐྱང་བའི་ཕིར་ལྷམ་གནང་

བ་དང་གོ་ཞུན་སྐྱེས་ལ་བརྟེན་ནས་རབ་བྱུང་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷམ་གནང་སྟེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མཐིལ་གཅིག་

རིམ་མོ། །བཅང་བར་བའོ། །རིམ་པའི་སྒ་སོས་ཀང་ཆིག་ཀང་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། རོལ་ན་སོགས་

པ་གཞུག་པས་ལྷན་པས་བཏབ་སྟེ་<<ལུང་>>བཅོས་པར་བའོ། །རོལ་ན་སོགས་པ་གཞུག་པ་མ་

གཏོགས་པ། རིམ་པ་གཞན་རིམ་པ་གཉིས་དང་རིམ་པ་གསུམ་པ་<<ལུང་>>ནི་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་དང་གནས་

མལ་བསྲུང་བའི་ཕིར་ཡང་མི་རུང་ལ་དེ་ལས་གཞན་པས་ཀང་མི་རུང་ངོ་། །

ཁིམ་པས་མཐའ་ན་གོམ་པ་བདུན་དུ་བགོས་ན་ཁིམ་པས་དམན་པ་མ་ཡིན་པས་ཞེས་

ལུང་ལས་གསུངས་པས་ལྷམ་ཕག་དར་ཁོད་ཀི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་སྟེ་ལྷམ་གི་མཐིལ་རིམ་པ་མང་ཡང་བཅང་དུ་

69  བསྐྱང་བའི། <<ཊིཀ་(ག་༢༢༨)>><<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>བསྐྱབ་པའི། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༤༠༩)>><<ཞང་

>><<རིན་(ཁ་༢༥༦)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རུང་ངོ་། །ཁིམ་པས་གོམ་པ་བདུན་ཙམ་བགོས་པས་རིངས་པར་ཆུད་དེ་བགོན་དུ་དབང་ངོ་། །དགེ་སློང་ལ་ཁིམ་

བདག་གིས་ལྷམ་མཐིལ་རིམ་པ་མང་པོ་ཅན་ཕུལ་ན་འདི་ལ་ལྷམ་མཐིལ་ཆིག་རྐང་བས་ཏེ་བཅང་བར་བའོ་སྙམ་པས་

རིམ་པ་མང་པོ་དེ་བླངས་ཀང་མི་རུང་བ་བླངས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་འཆད་པ་ནི་ལྷམ་མཐིལ་ཆིག་ཀང་ལ་སོགས་

པ་རུང་བ་ཙམ་གི་དངོས་པོར་བས་ཏེ་བཅང་སྙམ་པའི་དོན་ཉིད་དུ་རུང་བ་ཙམ་དེ་དང་བདག་ཉིད་དུ་

སྦྱར་ཞིང་ཁད་70པར་བ་བའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་ལྷམ་རིམ་པ་མང་པོ་ལྟ་བུ་རུང་:བ་མ་71ཡིན་པའི་དངོས་པོ་

ལེན་པ་ནི། མི་རུང་བ་བླངས་པའི་ཉེས་པ་སྐྱེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་

ལ་བདག་གིར་བ་བ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །༸རུང་བ་ཙམ་ཞེས་སྤིར་སོས་པ་ནི་ལྷམ་རིམ་པ་མང་པོ་དེ་ཆིག་རྐང་དུ་

བ་བ་ལ་ལུང་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་ཀང་འདིར་ནི་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྤིར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ་གོས་བརྒྱན་

ཅན་ལྟ་བུ་དགེ་སློང་ལ་ཕུལ་ན་ཡང་རྒྱན་འདི་རྣམས་བསལ་ཏེ་བཅང་བར་བ་སྙམ་པས་གོས་རྒྱན་དེ་བླངས་ཀང་མི་རུང་

བ་བླངས་པའི་ཉེས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུའོ་གསུངས་སོ། །ལྷམ་ཁ་བོ་བཀ་བ་དག་མི་བགོ་མི་བཅང་ངོ་། །ལྷམ་

ལུག་རུ་ལྟ་བུ་གཉེར་མ་མཐོ་དམན་དུ་བས་པ་དག་མི་བཅང་ངོ་། །ལྷམ་གི་རི་མོ་ཤིང་ཨ་ཤྭད་ཐ་བང་

ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་ལྟ་བུ་དང་ཤིང་ཀ་ར་བི་རའི་འདབ་མ་ལྟ་བུའི་རི་མོ་འདྲ་བས་ལྷམ་གི་བོལ་ལ་བརྒྱན་པ་

དག་མི་བགོ་མི་བཅང་ངོ་། །ལྷམ་ལ་གསེར་དང་དངུལ་གིས་བརྒྱན་ཅིང་སྤས་པ་དག་མི་བགོ་

མི་བཅང་ངོ་། །ལྷམ་སྒ་ཁིག་ཁིག་ཟེར་བ་དག་མི་བགོ་མི་བཅང་ངོ་། །ལྷམ་སྒ་ཀོག་ཀོག་ཟེར་

བ་དག་མི་བགོ་མི་བཅང་ངོ་། །ལྷམ་སྒ་ཏུག་ཏུག་ཟེར་བ་དག་མི་བགོ་མི་བཅང་ངོ་། །ལྷམ་སྒ་

ཐིག་ཐིག་ཟེར་བ་དག་མི་བགོ་མི་བཅང་ངོ་། །

མཆིལ་ལྷམ་དག་སེག་རས་སུ་འགྱུར་བ་སྔ་མ་དེ་དག་ལས་གཞན་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་

བཅང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་ཀོག་ཀོག་པོར་སྐྱེ་བའི་ལྷམ་མི་བགོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །ལྷམ་བོལ་ཀོ་བ་ཅན་

70  ཁད། <<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>ཕད། <<ཊིཀ་(ག་༢༢༩)>>ཁང་། <<སེར་>>

71  བ་མ། <<མཆན་བཞི་>>བས། <<མ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ནི་རྐང་པ་ནས་ལོང་མོའི་མཐར་ཐུག་པ་ཁབ་པའི་པགས་པའི་ལྷམ་མི་རུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །རྐང་པའི་

སོར་མོའི་ངོས་ལ་གོན་པའི་ལྷམ་སྣའི་སྦུབས་ཅན་དང་རྐང་པའི་རྟིང་པའི་ངོས་ལ་གོན་པའི་ལྷམ་རྟིང་པའི་

སྦུབས་ཅན་བཅང་བར་བའོ། །ཀླུའི་ཁ་ཆུ་དུག་ཅན་གི་ཆུས་འཇིག་རྟེན་དུ་གནོད་པ་བསལ་བའི་ཕིར་

བྱུང་ངོ་། །བའི་ལྷམ་བཅང་བར་བའོ། །ལྷམ་དེ་ནི་རྐང་པ་ཐམས་ཅད་ཕལ་ཆེར་གཡོགས་པ་ལ་བོལ་གི་སྣར་ཐོངས་

ཕྱུང་པའི་སྦུགས་ཐོངས་ཅན་ཞེས་བའོ། །༸རང་འགེལ་དང་ཊིཀས་ལུང་དྲངས་པ་ལས། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་སོག་མ་མེད་ཀི་

སེར་བ་ཕབ་པའི་ཚེ་ཀླུའི་ཁ་ཆུའི་ཆུ་ལས་རྩྭ་དག་ཀང་དུག་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་དེར་དགེ་སློང་དག་འཆག་པའི་རྐང་པ་ལ་

རྨ་བྱུང་ཞིང་རྨ་བེད་པར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྷམ་ཁ་ཆུ་ཆུས་བྱུང་བཅང་བར་བའོ་ལྷམ་ཡུ་ཆད་བཅང་བར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །༸རེ་ངར་གི་ཕེད་ཁབ་པའི་ལྷམ་ཡུ་ཆད་ཀང་ངོ་། །བཅང་བར་བའོ། །༸ལྷམ་ཡུ་

ཐུང་ནི་རེ་ངར་གི་ཕེད་ཁབ་པའི་ལྷམ་ཡིན་ནོ། །ཆུ་ལ་ཆབ་བོམ་འཆགས་པའི་ཚད་ནི་གང་ན་སྣོད་དུ་ཆུ་

འཁགས་པའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་དུ་ནི་ལྷགས་པ་བསྐྱབ་པའི་ཕིར་ཞྭ་དང་ལྷམ་ཡུ་རིང་

སྒོ་གུ་ཅན་ཡུ་རིང་ནི་རྐང་པའི་མཐིལ་ནས་པུས་མོའི་མཐར་ཐུག་པར་ཁབ་པའི་ལྷམ་ཡིན་ནོ། །ཡང་བཅང་བར་

བའོ། །༸དེ་གཉིས་ནི་ལྷགས་པ་བསྐྱབ་པའི་ཕིར་བཅང་བར་གསུངས་པ་ཡིན་པས་ལྷགས་པ་དང་བལ་ན་དབར་གི་

རས་ཆེན་བཞིན་དུ་གཞག་པར་རིགས་པར་བའོ་ནད་གསོ་བའི་དོན་དུ་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བཅང་དུ་རུང་

ངོ་། །བླ་མ་ནི་གོང་མ་སྟེ་གོང་མའི་དྲུང་དུ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ལ་སོགས་པའི་

དྲུང་དུ་མཆིལ་ལྷམ་བགོ་བ་བསྟེན་པར་མི་བའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་

ལྔ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པའི་ཚེ་དྲུང་དུ་ལྷམ་གོན་ཏེ ་མི ་འགོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །སེང་གེ་

དང་། སྟག་དང་། གུང་དང་གང་པོ་ཆེ་ཅང་ཤེས་དང༌། རྟ་ཅང་ཤེས་དང་ལྔ་པོ་དེ་ལ་སེན་མོ་

དང་མཆེ་བའི་སྟོབས་ཅན་ལྔ་ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་བཤད་དོ། །ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་ཀི་པགས་པ་དང་རྒྱུས་པ་དང་

རུས་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་ཀང་དགེ་སློང་གི་ལུས་ལ་གདགས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པར་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །

སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་གིས་གང་མཚོན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། གང་པོ་ཆེ་ཅང་ཤེས་ཀིས་ནི་གང་

པོ་ཆེ་ཕལ་པ་དང་རྟ་ཅང་ཤེས་ཀིས་ནི་རྟ་རྨུ་རྒོད་དང་སེང་སྟག་གུང་གསུམ་གིས་ནི་དེ་ལས་གཞན་

པའི་གཅན་གཟན་གཟིག་དང་སྤང་ཀི་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་འཕངས་པའམ་མཚོན་པ་ཡིན་པས་གང་

ཆེན་ཕལ་པ་དང་རྟ་རྨུ་རྒོད་དང་གཟིག་དང་སྤང་ཀི་ལ་སོགས་པའི་ཡང་ལྤགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་ལུས་ལ་

གདགས་པར་མི་བ་བ་ཡིན་ནོ། །མཆིལ་ལྷམ་དག་རྡུལ་ལ་སོགས་པ་སྤྲུགས་པའི་ཕིར་ས་ལ་སོགས་པ་

བརབ་པར་མི་བའོ། །རས་མ་ཆུས་གཤེར་བ་དག་གིས་མཆིལ་ལྷམ་དེ་དག་གི་རྡུལ་མེད་

པར་བ་བའི་ཕིར་ཕི་བར་བའོ། །ཕི་བའི་རས་མ་དེ་བཅང་བར་བའོ། །ལྷམ་རལ་ན་དགེ་སློང་གི་དེ་

དག་རྒྱུ་བའམ་བཙེམ་པར་བའོ། །བཟོ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་བའོ་ཞེས་སྤིར་བཀག་པས་འདི་ཙམ་ཡང་མི་

རུང་ངམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་བསལ་བའོ། །མཆིལ་ལྷམ་རྒྱུ་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་གན་པ་ལ་སོགས་པ་མི་མཛེས་

པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དབེན་པ་གཞན་གིས་མཐོང་ན་མི་དད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕོགས་སུ་

བའོ། །མཆིལ་ལྷམ་རྒྱུ་བ་དེའི་ཆེད་དུ་:སྨྱུང་བུ་72དང་ལྷམ་བཅོས་པའི་རྒྱུན་བེད་པའི་ཀོ་བ་བཅང་

བར་བ་སྨྱུང་བུ་དང་:འཕད་བུ་73ནི་བཅང་བར་བ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །སྨྱུང་བུ་དང་:གར་རྒྱུན་74བཅང་ཞེས་འགེལ་

ཆུང་ལས་སོ། །སྟེ་ལྷམ་མཁན་གི་ལག་ཆ་སྨྱུང་བུ་དང་ཀོ་བ་བཅང་དུ་རུང་ན་ལྷམ་མཁན་གི་ལག་ཆ་དྲ་གི་ཡང་བཅང་

དུ་རུང་ངམ་ཞེ་ན། ཀོ་བ་འདྲ་བའི་དྲ་གི་ཆེན་པོ་ནི་བཅང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །མཚོན་ཆ་འཆང་བར་གཏོགས་པས་

བཀག་པའོ། །ཁིམ་གཞན་དང་བཤང་གཅིའི་ཆབ་ཁུངས་དེ་གཉིས་སུ་ཤིང་གི་ལྷམ་བགོན་དུ་རུང་ངོ་དེ་

གཉིས་ལས་གཞན་པར་ཤིང་གི་མཆིལ་ལྷམ་བགོ་བར་མི་བའོ། །གནས་གང་དུ་ཡང་སྨིག་

72  སྨྱུང་བུ། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༤༡༥)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>>བསྙུང་བུ། <<ཊིཀ་(ག་༢༣༣)>><<ཆུང་(ཁ་༧༢)>>སྙུང་

པ། <<རིན་(ཁ་༢༥༧)>>

73  འཕད་བུ། <<མ་>>      གིའུ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>འབེང་བུ། <<སེར་>> 

74  གར་རྒྱུན། <<མ་>><<སེར་>>ག་རྒྱུན། <<ཆུང་(ཁ་༧༢)>>སླར་རྒྱུན། <<ས་>><<ཞང་>>སླང་རྒྱུན། <<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མའི་ལོ་མའི་གེགས་བུའི་ལྷམ་དང༌། རྩྭ་མུན་ཛ་དང༌། རྩྭ་སི་རི་དང་། དར་བ་དག་གི་མཆིལ་

ལྷམ་ཡང་བགོ་བར་མི་བའོ། །རྩྭ་ལས་སྐུད་པར་བཀལ་བའི་ཐ་གུའི་ཡང་ངོ་། །མཆིལ་ལྷམ་བགོ་བར་མི་

བའོ། །ལུང་ལས། དགེ་སློང་དྲེག་གིས་བཏབ་སྟེ་ཤུ་བས་ཀོ་བའི་ལྷམ་གན་པར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་དྲེག་གིས་

ཐེབས་པས་སད་བུའི་མཆིལ་ལྷམ་བཅང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པས་རླུང་དྲེག་ཅན་ལ་གནང་ཡང༌། རླུང་ཁག་ཅན་མ་

ཡིན་པས་སོ། །ཐ་གུའི་མཆིལ་ལྷམ་བགོ་བར་མི་བའོ། །ལུང་ལས། དགེ་སློང་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ནི་ཀོ་

ལྤགས་ཀི་སྟན་ལ་འདུག་པར་མི་བའོ་ཉལ་བར་མི་བ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཀོ་ལྤགས་ཀིས་བརྒྱུས་པའི་ཐགས་མ་ཡང་

ཀོ་ལྤགས་ཡིན་པས་ཀོ་ལྤགས་ཀིས་བརྒྱུས་པའི་ཁི་དང་ཁིའུ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་འདི་ཉིད་ཀི་

ཊིཀས་བཤད་དོ་དེ་ལྟར་ཀོ་ལྤགས་བཀག་པ་སྤིར་བཏང་བ་ནི་མདོ་རྩ་བར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ནས་དམིགས་བསལ་ནི་

ཁིམ་པའི་ཁིམ་གཞན་དུ་ཀོ་ལྤགས་ལས་སྟན་གཞན་མེད་ན། དགེ་སློང་ཀོ་ལྤགས་ལ་འདུག་པར་

བའོ། །ཁིམ་གཞན་དེར་ཡང་མལ་ཆ་གཞན་མི་འབོར་བའི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་དག་མེད་ན་ཀོ་ལྤགས་ཀི་སྟེང་

དུ་ཉལ་བར་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །སྤིར་བཏང་བ་ཀོ་ལྤགས་བཀག་ཀང་མིག་ལ་ཕན་པར་བ་བའི་

ཕིར་དོམ་ལྤགས་བཅང་བར་བའོ། །དོམ་ལྤགས་དེ་རྐང་པ་གཞག་པའི་གནས་སུ་གདིང་བར་

བ་སྟན་དང་རྐང་པའི་འོག་དང་ལྷམ་གི་ནང་དུ་གཞུག་པར་བའོ་དེ་ནི་མིག་ལ་ཕན་ཏེ་ལུང་ལས་མིག་གི་རྩ་རྐང་མཐིལ་

ན་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་བ་ཉིད་ཀི་ནི་དོམ་ལྤགས་ནི་དྲི་གཙང་ཁང་གི་སོར་

རོ། །གདིང་བར་བའོ། །༸ཡན་མན་དུ་འདོང་བའི་མིའི་མིག་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་རྐང་པ་ཕིས་ཏེ་འགོ། དོམ་ལྤགས་དེ་

མཆིལ་ལྷམ་དག་ཏུ་བགོ་བར་བའོ། །དོམ་ལྤགས་ཀི་ལྷམ་མིག་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། རླུང་ནད་ཅན་

གིས་ནི་དོམ་ལྤགས་ཀི་སྟེང་དུ་འདུག་པ་དང་ཉལ་བར་ཡང་བའོ། །གཞང་འབྲུམ་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཀང་སྔར་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །དུ་དོམ་ལྤགས་དེ་རྐང་པའི་གནས་སུ་གདིང་བ་དང་མཆིལ་ལྷམ་

དག་ཏུ་བགོ་བ་དང་འདུག་པ་དང་ཉལ་བར་ཡང་བའོ། །དོམ་ལྤགས་དེ་ལ་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་སྦྱར་བར་



  205  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའོ། །དོམ་ལྤགས་ཀི་སྤུ་ལ་རེག་པས་མིག་ལ་ཕན་པ་རླུང་ནད་གཞང་འབྲུམ་ལ་ཕན་པ་བེད་པ་ཉིད་

དུ་རིག་གོ །དོམ་ལྤགས་ཀི་སྤུ་དག་འོག་ཏུ་བསྟན་པར་མི་བ་བར་སྤུ་དག་གེན་དུ་བསྟན་པར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་དང་

ལུང་ལས་སོ། །དོམ་ལྤགས་ཆིག་རིམ་ཡང་ཕན་པ་བེད་ན་དོམ་ལྤགས་ཀི་མཆིལ་ལྷམ་དག་རིམ་པ་མང་པོ་

མཆོག་ཏུ་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་ཕན་པ་བེད་པ་ཉིད་དུ་རིག་གོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་བའི་ཕིར་ཀང་ངོ་། །ཞེས་སོས་

སོ། །མཆིལ་ལྷམ་དག་དོམ་ལྤགས་རིམ་པ་མང་པོ་མི་འབོར་ན་ཀོ་ལྤགས་གཞན་རིམ་པ་དུ་མའི་སྟེང་དུ་གཅིག་

གཞག་པས་ཀང་ངོ་། །ཕན་པ་བེད་པ་ཉིད་དུ་རིག་གོ །ལུང་ལས། དགེ་སློང་གིས་ཀོ་ལྤགས་བཅང་བར་མི་

བའོ། །བཅང་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་ཡུལ་ཨཥྨ་པ་རཱན་

ཏ་རྔོ་ཅན་དག་ཏུ་ནི་ཀོ་ལྤགས་མི་བཅང་བར་མི་བའོ། །ཅི་དགའ་མགུར་འཆང་དུ་གནང་ཞེས་

ཊིཀའོ། །ཊིཀ་ལས། ཡུལ་ཨས་པ་རཱན་ཏ་དག་ཏུ་ནི་ཀོ་ལྤགས་ཅི་དགའ་མགུར་འཆང་དུ་གནང་བས་དེ་ལས་གཞན་པ་

དག་ཏུ་བཀག །ཅེས་སོ། །ལུང་མ་མོ་ལས། ལོངས་ཨས་པ་རཱན་ཏར་ནི་ལྤགས་པ་དང་རྟག་ཏུ་ཁྲུས་གནང་བར་གསུངས་

ཏེ་ལོངས་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ཨས་པ་རཱན་ཏ་ལས་གཞན་པའི་མཐའ་འཁོབ་དུ་ཀོ་ལྤགས་

གནང་ངམ་མི་གནང་ཞེས་ན། འོད་ལྡན་ལས། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་དག་ཏུ་ནི་མལ་དང་སྟན་གཉིས་ཀ་ཡང་ཀོ་ལྤགས་

གནང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །འོན་ཀང་སྔ་མ་ལྟར་བཟུང་ངོ་། །ཨས་པ་རཱན་ཏ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གང་དུ་ཡང་སེང་གེ་དང་

སྟག་དང་གུང་དང་གང་པོ་ཆེ་ཅང་ཤེས་དང་རྟ་ཅང་ཤེས་དང་གང་པོ་ཆེ་ཕལ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཀོ་ལྤགས་མི་

བཅང་ངོ་། །སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་གང་གི་ཀོ་ལྤགས་མི་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་རྒྱུས་པས་

ལྷམ་བཙེམ་པར་མི་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས། པ་དང་རུས་པ་དང་སོ་དང་ཤ་ལ་སོགས་པ་འོ་མ་

<<ལུང་>>ཡང་མི་རུང་ངོ༌། །ཆུ་ལ་རྐལ་བེད་པས་རྐལ་པ་བསྐ་བ་ཅན་རྩིས་བསྐུས་པ་<<ལུང་

>>བཅང་བར་བའོ། །ཆུ་ལ་རྐལ་བེད་པས་ཡང་ན་རྐལ་སྐྱ་བཅང་བར་བའོ། །རྐལ་པ་བསྐ་བས་ཞེན་

པར་བས་པ་དཀར་པོ་ནི་རྐལ་སྐྱ་ཞེས་བའོ། །རྐལ་པ་ཁ་བོ་བཀ་བ་དག་མི་བཅང་ངོ་། །གང་ཟག་རྐལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མི་ཤེས་པས་ཆུས་མི་ཁེར་བའི་ཐབས་ཀི་སྟ་གོན་མ་བས་པ་སྟེ་རྐལ་མ་བསླབས་པར་ཆུའི་གཏིང་དུ་

འཇུག་པར་མི་བའོ། །དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་རྐལ་བསླབ་པར་བའོ། །འདི་ནི་མི་མཛེས་པ་

སང་བའི་ཕིར་རོ། །༸བ་ལང་གིས་རྒལ་ནུས་པ་དེ་མ་ཡིན་པ་བ་ལང་གིས་རྒལ་མི་ནུས་པའི་གཏིང་དུ་ཁྱུ་

མཆོག་ནི་བ་ལང་གི་མཆོག་སྟོབས་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པ་སྟེ་དེ་མ་གཏོགས་པའི་བ་ལང་ལ་བསྟེན་

པར་མི་བ་སྟེ། ལུང་ལས། བ་ལང་གི་མཇུག་མ་ལ་གཟུང་སྟེ་ཆུ་ཀླུང་རྒལ་བར་མི་བ། ཞེས་གསུངས་པས་བ་ལང་ལ་

ཞོན་ཏེ་རྒལ་བར་མི་བ་བ་ཡང་མཚོན་པའོ། །ཊིཀ་ལས། བ་ལང་ཞེས་པ་ནི་བ་ཡང་རུང་གང་ཡང་རུང་ངོ་གལ་ཏེ་བ་གང་

མོ་ལ་བརྟེན་ན་ནི་བཅས་པ་འདི་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་བས་གཅིག་དང་མོ་ལ་རེག་པའི་ཉེས་བས་གཞན་གཅིག་དང་

ཉེས་བས་གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །འོ། །ཁྱུ་མཆོག་མ་གཏོགས་ཞེས་པའི་ཁུངས་ནི། ལུང་ལས། ཁྱུ་

མཆོག་གི་མཇུག་མ་ལ་གཟུང་སྟེ་ཆུ་ཀླུང་རྒལ་བར་བའོ་ཞེས་སོ། །ཞེས་ཁྱུ་མཆོག་ནི་མཐུ་དང་ལྡན་པས་ངལ་བར་མི་

འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །༸ཆུ་ཀླུང་རྒལ་བ་ན་གང་པོ་ཆེ་དང༌། རྟ་དང༌། མ་ཧེ་དང༌། གཡག་

དག་གི་མཇུག་ལ་གཟུང་སྟེ་ཆུ་ཀླུང་རྒལ་བར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་ཀང་ཞོན་ཏེ་རྒལ་བ་ཡང་རུང་སྟེ་དེ་དག་

ལ་བསྟེན་པར་བའོ། །ཀོ་ལྤགས་ཀི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼སན་གི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ དགེ་སློང་གིས་སན་བསྟེན་པ་སྟེ་སན་ལོངས་སྤད་པར་བའོ། །སན་དེ་ནི་རྣམ་པ་

བཞིའོ། །སྐྱ་རེངས་ཤར་ནས་ཉི་མ་དགུང་ཚིགས་ཚུན་ཆད་ཁོ་ནའི་དུས་སུ་རྐེན་མེད་ཀང་དགེ་སློང་གིས་ཟར་

རུང་བ་ནི་ཟན་དང་འབས་ཆན་ལ་སོགས་པ་དང༌། སྔ་དྲོ་ནས་མཚན་མོའི་ཐུན་ཚོད་དང་པོ་ཚུན་ཆད་བིན་

གིས་བརླབ་དུ་རུང་བ་ནི་ཕྱུར་ཁུ་དང་རྩབ་མོ་དངས་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཞག་བདུན་ཚུན་ཆད་དུ་བིན་

བརླབ་ཆགས་པ་བུ་རམ་དང་སྦྲང་རྩི་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཇི་སིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་

བཅང་བ་ནི་གུར་ཀུམ་དང་ཨ་རུ་ར་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དོ། །སན་བཞི་ལས་དང་པོ་དུས་སུ་རུང་བ་མ་ཡིན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་གཞན་གསུམ་ཉིད་དག་ནི་ནད་པའི་ཕིར་རོ། །བིན་གིས་བརླབ་ཅིང་བསྟེན་པར་བའོ། །༸དེ་དག་ནི་

ནད་པའི་ཕིར་གནང་བ་ཡིན་གི་མི་ན་བའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་དམིགས་བསལ་བུ་རམ་བིན་གིས་

བརླབས་པ་ནི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་དགེ་བསྐོས་དང་ལག་གི་བླ་དང་ཟན་ཆད་པས་ཀང་ཟར་རུང་སྟེ་གཞུང་འོག་མ་

ནས་བསྟན་ཏོ། །

༸ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་བཏུང་བ་བརྒྱད་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ནི། འདི་ལྟ་སྟེ་ཤིང་ཐོག་ཙོ་ཚྭ་དང༌། ཀུ་

ཤུ་ཡིན་ཏེ་ལས་བརྒྱ་བའི་མདོ་ལས་བཤད་ཅིང་འོད་ལྡན་ལས་ཀང་ཀུ་ཤུ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཆུ་ཤིང་གི་འབས་

བུ་དང༌། རྒྱ་ཤུག་དང༌། ཨ་ཤྭད་ཐ་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དང༌། ཨུ་དུམ་ཝ་ར་དང། :ཙུ་པ་རུ་ཤ་

ག་དང༌། པ་རུ་ཤ་ཀ་ཟེར་<<ཊིཀ་>>རོ། །རྒུན་ཆུ་དང༌།75འབྲུམ་གི་ཆུ་ཞེས། <<ལུང་མ་མོ་>>༸ཤིང་

ཐོག་འབ་གོའི་76ཁུ་བ་ལས་སྐོམ་དུ་བས་པའི་བཏུང་བ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་རྣམས་ནི་ན་བ་དང་མི་ན་བ་

དང་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཏུང་དུ་རུང་བའོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་

ནད་པས་བཏུང་བར་བའི་མི་ན་བས་བཏུང་དུ་མི་རུང་སྟེ་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་སོ། །<<༸ཊིཀ>>རྒུན་ཆང་དང་སྦྲང་

ཆང་ལ་སོགས་པ་བཅོས་པའི་ཆང་ལས་བས་པའི་བཅོས་པའི་ཚྭ་དང༌། ནས་ཆང་དང་འབས་ཆང་ལ་སོགས་པ་

འབྲུའི་ཆང་གི་ལས་བས་པའི་འབྲུའི་ཚྭ་དང༌། ཞོ་ཁ་ཆུ་དང༌། ཞོ་ཁུའོ། །དར་བའི་དངས་མ་

དང༌། ཕྱུར་ཁུའོ། །༸འབས་དང་གོ་ལ་སོགས་པ་བཅོས་པའི་ཁུ་བ་རྩི་མེད་པར་མནན་པའི་རྩབ་མོ་དང་ལྔ་པོ་དེ་

དག་ལ་རུང་བའི་ཆུས་བཏབ་པ་རས་ཀི་ཚགས་ཀིས་བཙགས་པ་ཤིན་ཏུ་སླ་བ་བཞིན་གི་

75  ཙུ་པ་རུ་ཤ་ག་དང་རྒུན་ཆུ་དང། <<མ་>><<སེར་>><<གུ་>>པ་རུ་ཤ་ཀ་དང་རྩུབ་འགྱུར་དང་། རྒུན་

འབྲུམ། <<སེ་>><<ཅོ་>>ཙུ་པ་རུ་ཤ་ཀ་དང་རྒུན་ཆུ།<<སྣར་>><<པེ་>>པ་རུ་ཀ་ཤ་དང་། རྒུན་འབྲུམ་དང་། <<ཆུང་(ཁ་

༧༥)>>རྩུབ་འགྱུར་དང་། རྒུན་ཆུ་དང་། <<རང་(ཁ་༤༢༠)>><<ཊིཀ་(ག་༢༣༩)>><<རིན་(ཁ་༢༦༢)>>ཙུ་བ་རུ་ཤག་དང་རྩུབ་

འགྱུར་དང་རྒུན་ཆུ་དང་།<<ས་>>བ་རུ་ཤག་དང་། རྒུན་ཆུ་དང་། <<ཞ་>>      

76  
གོའི། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༤༢༠)>><<ཊིཀ་(ག་༢༣༩)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>ཁ་ཟུ་

རའི་ཆུ། <<ཆུང་(ཁ་༧༥)>>གེའི། <<མ་>><<སེར་>>ཀོ། <<རིན་(ཁ་༢༦༢)>>       
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཟུགས་བརན་སྣང་བ་འདམ་བུའི་ཉག་མའི་མདོག་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་སེར་བ་དག་ཀང་ཙོ་ཚྭ་ལ་

སོགས་པའི་བཏུང་བ་དེ་དང་འདྲའོ། །སྟེ་དུས་སམ་དུས་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནད་པའམ་མི་ན་བས་ཀང་

བཏུང་བར་བ་<<ཊིཀ་>>བཏུང་བ་དེ་རྣམས་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཏུང་དུ་རུང་ངོ་བིན་

གིས་བརླབས་པ་ནི་མི་ན་བས་བཏུང་དུ་མི་རུང་སྟེ་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་སོ། །རུང་ཆུས་བཏབ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟ་

བུ་ཉིད་ཀི་མདུན་རོལ་ཆུས་མ་བཏབ་ཅིང་ཚགས་ཀིས་མ་བཙགས་པ་དེ་སིད་ཏུ་བཅོས་པའི་ཚྭ་ལ་སོགས་པ་

དེ་དག་ལ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་<<ཊིཀ་>>མཚན་མཐུན་པས་བཟའ་བའི་ཆེད་ཀི་བིན་ལེན་བ་

བའི་ཕིར་རེག་ཏུ་མི་རུང་སྟེ་ཊིཀ་ལས་བསྙེན་པར་རོགས་པ་མཚན་མཐུན་པས་བིན་ལེན་མི་བའོ་ཞེས་གསུངས་

པ་དེ་ངེས་པར་གཟུང་ངོ་། །ཨ་རུ་ར་ལ་སོགས་པ་སྐྱུ་རུ་ར་དང་བ་རུ་ར་དང་ན་ལེ་ཤམ་དང་པི་པི་ལིང་དང་

ལྔ་བིན་གིས་མ་བརླབས་ཡང་ཐམས་ཅད་དུའོ་ཞེས་གོང་དུ་སྙེགས་ཏེ་དུས་སམ་དུས་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ན་

བའམ་མི་ན་བས་ཀང་བཟའ་བར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་བྱུང་ངོ༌། །གལ་ཏེ་སན་དེ་རྣམས་བིན་གིས་བརླབས་

པ་ནི་ནད་པས་ཟ་བར་བའོ་མི་ན་བས་ཟར་མི་རུང་སྟེ་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་སོ། །བུ་རམ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་

ཡང་ཐམས་ཅད་དུའོ་ཞེས་གོང་དུ་སྙེགས་ཏེ་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ན་བ་དང་མི་ན་བས་ཀང་ཟ་བར་

བའོ་ཞེས་པའོ། །ཊིཀ་ལས། བུ་རམ་དང་འདྲ་བར་སྦྲང་རྩི་ཡང་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟར་རུང་། ཞེས་བྱུང་ངོ༌། །བུ་རམ་

བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་ནད་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་ལྔས་ཟར་རུང་ཞེས་མདོ་འོག་མ་ནས་བསྟན་ཏོ། །གང་ཟག་ལྔ་

པོ་ལས་གཞན་གིས་ནི་བུ་རམ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་ཟར་མི་རུང་ངོ་། །༸བུ་རམ་དེ་བིན་གིས་བརླབས་

པ་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཟ་བ་ལ་དགེ་སློང་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། དགེ་སྐོས་དང་

ལག་གི་བླ་རྣམས་ནི་ནད་པ་དང་འདྲ་བ་སྟེ་བུ་རམ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་ཟར་རུང་བ་ཉིད་

དོ། །དགེ་སློང་ཟན་ཆད་པས་ཀང་བུ་རམ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་དང་གཞན་ཡང་དུས་སུ་རུང་བ་

མ་ཡིན་པ་ཞག་བདུན་པ་དང་འཚོ་བའི་བར་དུ་འཆང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟར་རུང་ངོ་། །ཐུན་ཚོད་དུ་

རུང་བ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་བཏུང་བ་དག་གོ། །བཏུང་བ་ཡིན་ཡང་ཐུག་པ་དང་འོ་མ་ལ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སོགས་པ་ནི་དུས་སུ་རུང་བ་ཡིན་ལ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ནི། ཤིན་ཏུ་སླ་བ་ཞེས་སོས་པས་སྐ་བ་ཉིད་བསལ་ཏོ་

འོད་ལྡན་ལས་ཀང་དངས་པ་ཞེས་བ་བ་འདིས་ནི་ཕེ་མ་དང་འདྲེས་པ་མ་དངས་པ་རྣམས་ནི་དུས་སུ་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་

པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེའོ། །བཏུང་བ་དེའི་རས་སམ་རྒྱུ་དེ་ནི་འབས་བུ་བཏུང་བ་དེ་ཉིད་དང་རིགས་གཅིག་པ་

མ་ཡིན་ཞིང་བཅས་ལྡན་མཚན་མཐུན་བསྙེན་རོགས་ཀིས་རེག་ན་ལག་ཉའི་ཉེས་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར་གལ་

ཏེ་བཏུང་བ་དེའི་རྒྱུ་དུས་སུ་རུང་བ་ཡིན་ན་ནི་བསྙེན་རོགས་ཀིས་སྦྱར་ཞིང་ཚགས་ཀིས་བཙགས་པར་མི་

བའི། བསྙེན་པར་མ་རོགས་པས་སྦྱར་ཞིང་ཚགས་ཀིས་ཀང་བཙགས་པར་བའོ། །དུས་

མ་ཡིན་པར་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་བསྙེན་པར་རོགས་པས་སྦྱར་ཞིང་བཙགས་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་རང་

འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་གསུངས་ཏེ་མདོ་རྩ་བས་ཀང་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །༸ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་བཏུང་བ་དེ་

དག་ཏུ་ཙོ་ཚྭ་ལ་སོགས་པའི་བཏུང་བ་ལས་གཞན་བལ་པོ་སེའུ་དང༌། མ་དུ་ལུང་ག་ལ་སོགས་

པ་རྩ་བ་དང་སོང་བུ་ལ་སོགས་པ་དུས་སུ་རུང་བའི་རས་སོ། །ལས་སྦྱར་བར་བེད་ན་དེ་དག་ཀང་བསྡུས་པར་

རིག་པར་བའོ། །བཏུང་བའི་རྒྱུ་དེ་རྒུན་འབྲུམ་ལ་སོགས་པ་དུས་སུ་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ན། མཚན་མོའི་

ཐུན་ཚོད་ཀི་ཆའི་ཚད་ཀི་མཐའ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཏུང་བ་དེ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བའི་མཐའ་ཡང་དེ་ཡིན་

ལ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་གཞག་ཅིང་བཏུང་དུ་རུང་བའི་མཐའ་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུང་ལས། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་

བའི་བཏུང་བ་འདི་དག་དུས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་ན་དུས་མ་ཡིན་པར་ཡང་ལོངས་སྤད་པར་བ་ལ་ནམ་གི་ཐུན་དང་པོ་

ཐལ་ནས་ནི་ལོངས་སྤད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དང་མཐུན་པར་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་། མཚན་

མོའི་ཐུན་ཚོད་དང་པོ་ལས་འདས་ན་གསོག་འཇོག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཊིཀ་ལས་ཀང་། མཚན་མོའི་ཐུན་

ཚོད་ཀི་ཆའི་ཚད་ཀི་མཐའ་གང་ཡིན་པ་དེ་བཏུང་བའི་མཐའ་ཡང་ཡིན། ཞེས་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་གཞུང་འདི་ཉིད་ཀི་

སྐབས་ཀི་འགེལ་ཆུང་ལས། དྲོ་ཟོས་ནས་དམར་ཐག་མ་ཆད་ཚུན་ཆད་དགེ་སློང་འཐུང་དུ་དབང་། ཞེས་བཤད་པ་དེ་

འཐད་པར་སེམས་སོ། །༸བཏུང་བ་དེའི་རས་སམ་རྒྱུ་དེ་དུས་སུ་རུང་བ་ལས་གཞན་ཞག་བདུན་པའམ་འཚོ་བའི་

བར་དུ་བཅང་བ་རྒྱུ་དེ་དུས་སུ་རུང་བ་ལས་གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་རྒྱུ་དེའི་མཐའ་གང་ཡིན་པ་ནི་འབས་བུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཏུང་བ་དེ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བའི་མཐའ་ཡང་དེ་ཡིན་པའོ། །བསིལ་བུའི་བུ་རམ་གི་བཏུང་བའི་སྐབས་ནས་

བཏུང་བ་བཙགས་པ་དགུང་བདུན་པ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་ངམ་ཉེ་བར་འཁོར་རུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པས་རྒྱུ་

ཞག་བདུན་པ་ལས་བས་པའི་འབས་བུ་བཏུང་བ་དེ་ཡང་ཞག་བདུན་པའི་རིགས་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་འཚོ་བའི་

བར་དུ་བཅང་བ་ལས་བས་པའི་འབས་བུ་བཏུང་བ་དེ་ཡང་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བའི་རིགས་ཉིད་ཡིན་པའོ། །རྒྱུ་བུ་

རམ་ལས་བས་པའི་བཏུང་བ་དེ་ཞག་བདུན་པའི་རིགས་ཉིད་ཡིན་ན། རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། བིན་གིས་བརླབ་པའི་

ཕིར་ནི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་བུ་རམ་ལས་བས་པའི་

བཏུང་བ་དེ་ཞག་བདུན་པའི་རིགས་ཉིད་ཡིན་ཡང་མཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བར་ཡང་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་སྟེ་ཡོན་ཏན་

ཡར་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་གསུང་ངོ༌། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་དེ་ཞག་བདུན་གི་ནང་

ཁོངས་སུ་རོ་དང་སླ་བ་མ་གྱུར་ན་བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་དེ་ཞག་བདུན་པའི་རིགས་དེ་ཡིན་གི་གྱུར་ན་ནི་སྐད་

ཅིག་མ་གང་ཚུད་ཆད་ན་གྱུར་པའི་སྐད་ཅིག་དེ་ཚུན་ཆད་པའི་རིགས་ཡིན་པ་སྟེ་ཞག་ལྔ་ན་རོ་དང་སླ་བ་གྱུར་

ན་སན་ཞག་ལྔ་པའི་རིགས་ཡིན་གི་ཞག་བདུན་པའི་རིགས་ནི་མ་ཡིན་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མ་གྱུར་ན་དེ་ཡིན་གི་

ཞེས་པ་དེ་འཐད་ཀང་གྱུར་ན་གང་ཚུན་ཆད་དེ་ཡིན་པའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་ཞག་ལྔ་

ན་རོ་དང་སླ་བར་གྱུར་པ་དེ་ཁེད་ལྟར་ན་སན་ཞག་ལྔ་པའི་རིགས་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་རློབ་ན་ནི་

དུས་ལྷག་པ་ལ་བརྟེན་ན་བིན་བརླབ་མི་འཆགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། དེ་ལ་ཞག་ལྔ་

པར་བིན་གིས་རློབ་ན་ནི་མ་འོངས་པའི་ཞལ་ལྔ་ན་རོ་དང་སླ་བར་འགྱུར་བ་དེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་སོ་སོ་སྐྱེ་

བོ་ཕལ་པ་མངོན་ཤེས་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་རང་འགེལ་ལས་ཤེས་པའི་ནུས་པས་བགོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་དེ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་ཉིད་གཏན་ནས་

མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་འདིར་བུ་རམ་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་རོ་

དང་ཕེ་མ་ཆང་གི་སྣོད་དུ་བཅང་སྟེ་ཆང་གི་རོ་དྲིས་གོས་པ་དང་སྦྱར་བའི་བཏུང་བ་དག་འདུས་པ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །སན་རྩ་བ་ཤིན་ཏུ་སླ་བ་ཡང་ངོ༌། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་བཏུང་བ་དག་ཏུ་འདུས་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། སན་རྩ་བ་དེ་ནི་རྩ་བ་ལ་སོགས་པའི་སོང་བུ་འདབ་མ་མེ་

ཏོག་འབས་བུའི་སན་ཆུས་སངས་ཤིང་བཀུས་པའི་ཁུ་བ་སྐྱུར་པོ་འོ། །

ད་ནི་ཞག་བདུན་པ་བཤད་པར་བ་སྟེ། ཞུན་མར་དང་འབྲུ་མར་དང་སྦྲང་རྩི་ནི་སྦྲང་མ་དང་བུང་

བའིའོ་<<འོད་ལྡན་>>དང་། བུ་རམ་གི་དབུ་བ་དག་ནི་ཞག་བདུན་བིན་བརླབ་འཆགས་པའི་སན་

ཞག་བདུན་པའོ། །བུ་རམ་དང་། ཞུ་འགེལ་ལས། ཧགས་ནི་བུ་རམ་གི་དབུ་བ་ལས་གྱུར་པའོ། །ཞེས་པས་

ཧྭགས་བུ་རམ་གི་དབུ་བའི་ཕེ་མ་ཀ་རའི་རོག་པོ་བས་མ་ཟིན་པའོ། །དང་། ལི་ཁ་ར་ཀ་རའི་རོག་པའོ། །ལ་

སོགས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཞག་བདུན་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་བུ་རམ་གི་དབུ་བ་ཞག་བདུན་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་འཕངས་སོ། །ལྷའི་བདུད་རྩི་ནི་བཟའ་བར་བ་བ་ཉིད་དང་ཞག་

བདུན་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཞུན་མར་དང་ངོ་བོ་ཉིད་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ་ཉིད་དོ། ། ཞག་ཚིལ་<<ལུང་

>>སྐོལ་ཅིང་ཚགས་ཀིས་བཙགས་པ་དག་ནི་བཟའ་བ་བ་བ་ཉིད་དང་ཞག་བདུན་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་འབྲུ་

མར་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དོ། །སེམས་ཅན་གང་གི་ཞག་འབྲུ་མར་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ཞག་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ་ཉའི་

ཚིལ་དང་སལ་བ་དཀར་པོའི་ཚིལ་དང་རི་བོང་གི་ཚིལ་དང་ཞེས་ལུང་ལས་བཤད་པ་དང་ཆུ་སིན་བིས་པ་

གསོད་ཀི་ཞག་དང་དྲེད་མོའི་ཞག་དང་ཞེས་འོད་ལྡན་ལས་སོ། །དོམ་གི་ཞག་དང་ཕག་གིའོ། །ཞག་སྟེ་

འབྲུ་མར་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞག་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་ནད་པ་ལ་ཕལ་ཆེར་ལན་མང་

དུ་སྦྱོར་བར་བེད་པས་ཞག་རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་གསུངས་ཀི་འདི་ལ་ངེས་པ་ནི་མེད་དོ། །ཞག་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་

ནད་པས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལས་ནད་གསོས་པ་ཉིད་ན་ཞག་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་གཞན་དག་ནད་

པའི་ཕིར་སློང་ན་སྦྱིན་ནོ། །སློང་བ་དེ་མེད་ན་དགེ་འདུན་གི་སན་ཁང་དུ་གཞག་པར་བའོ། །སན་

ཁུ་དང་མིག་སན་དག་ཀང་ངོ༌། །གསོས་པ་ཉིད་ན་དེ་དག་ནད་པའི་ཕིར་སློང་ན་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་དེ་མེད་

ན་སན་ཁང་དུའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །

༸ད་ནི་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་འཆད་དོ། །འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་ནི་གང་ཞེ་ན། རྩ་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་སོང་བུ་དང་འདབ་མ་དང༌། །མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་བཀེས་པ་སེལ་བའི་ཟས་ཀི་དོན་དུ་

ཁབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པའོ། །རྩ་བའི་སན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ག་སང་དང་ཤུ་དག་

དང་། ཡུང་ང་དང་སེའུ་གཤེར་དང་། བོང་ང་དཀར་པོ་དག་གོ །དེ་དག་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་

ཟད་ཀི་དེ་དག་དང་འདྲ་བ་གཞན་དག་ཀང་བསྡུའོ། །༸སོང་བུའི་སན་གང་ཞེ་ན། ཙན་དན་དང་སྤི་མོང་དང་

ཤུག་པ་དང་། སླེ་ཏེ་དང་ཐང་ཤིང་དང་སྐྱེར་པ་དག་གོ །འདབ་མའི་སན་གང་ཞེ་ན། བ་ཤ་ཀ་

དང་། ཀོ་ཤ་ཏ་ཀི་དང་པ་ཊོ་ལ་དང་ནིམ་པ་དང༌། སབ་ཏ་བར་ནའི་འདབ་མ་དག་

གོ །མེ་ཏོག་གི་སན་གང་ཞེ་ན། མེ་ཏོག་ནི་བཱ་ཤ་ཀ་དང་ནིམ་པ་དང་དྷ་ཏ་ཀི་དང༌། ཀླུ་ཤིང་

དང་པད་མའི་ཟེ་བ་དག་གོ །འབས་བུའི་སན་གང་ཞེ་ན། ཨ་རུ་ར་དང་སྐྱུ་རུ་ར་དང་བ་རུ་ར་

དང་ན་ལེ་ཤམ་དང་པི་པི་ལིང་དག་གོ །དེ་དག་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་དེ་དག་དང་འདྲ་བ་གཞན་

དག་ཀང་བསྡུའོ། །༸འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བའི་སན་སྤི་བའོ། །འི་སེ་མཚན་སྟོན་ནོ། །༸སྤི་པ་དེ་ནི་གང་ཞེ་

ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཤིང་ཀུན་དང༌། ལུང་ལས། ཤིང་ཀུན་ནི་ཤིང་གི་ཏང་ཆུའོ། །ས་རྩི་ནི་ཤིང་ས་ལའི་ཏང་

ཆུའོ། །ཞེས་སོ། །ས་རྩི་ནི་ཤིང་ས་རའི་ཞོ་འོ་<<འོད་ལྡན་>>དང་། རྒྱ་སྐྱེགས་དང་། སྤ་ཚིལ་

དང༌། རྒྱ་སྐྱེགས་ལས་གཞན་པའི་ཤིང་དག་གི་ཤིང་མ་ཞོ་ཐང་ཆུ་ལ་སོགས་པའོ། །འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་

བའི་སན་འགྱུར་བེད་དོ། །ཀི་སེ་ཚན་སྟོན་ནོ། །༸འགྱུར་བེད་དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཏིལ་གི་ཐལ་

བ་དང་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ཤིང་གི་ཐལ་བ་དང་། ས་ཚུར་གི་ཐལ་བ་དང༌། ནས་ཀི་ཐལ་བ་<<ལུང་

>>དང་། ནས་ཀི ་གམ་མའི ་ཐལ་བ་<<ལུང་>>དང༌། བཱ་ཤ་ཀའི ་ཐལ་བ་<<ལུང་

>>དང་། དེ་རྣམས་དང་འདྲ་བ་གཞན་གི་ཐལ་བའི་འགྱུར་བེད་དོ། །འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བའི་སན་

ལན་ཚྭའོ། །འི་སེ་ཚན་སྟོན་ནོ། །༸ལན་ཚྭ་དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། རྒྱམ་ཚྭ་དང། ཁ་རུ་ཚྭ་

དང་། ཚྭའི་རིགས་ཁ་དོག་དམར་པོ་དག་དང༌། རྒྱ་མཚོའི་ཚྭ་དང་། ༸ནི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནས་བྱུང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

<<ལྷ་>>བའོ། །བ་ཚྭའོ། །སན་མི་འདག་པར་སྐོལ་བ་དང་བགྲུང་བ་དང་བཀྲུ་བར་བ་བ་སན་ཁུའོ། །བའི་སེ་

ཚན་སྟོན་ནོ། །༸སན་ཁུ་དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཤིང་ཨ་མྲ་དང་ནིམ་པ་དང་ཀོ་ཤམ་པི་དང་

ཤི་རི་ཤ་དང་འཛམ་བུ་རྣམས་ཀི་ལོ་མ་བསྡུས་པའི་ཁུ་བ་དག་གོ །སན་ཁུས་ལུས་ལ་བྱུག་<<ལུང་

>>གོ །༸ལུང་ལས་དགེ་སློང་གཡན་པའི་ནད་ཀིས་ཐེབས་པ་ལ་གསུངས་པ་ནི་གཡན་པ་ལ་སོགས་པའི་ནད་སེལ་

བའི་སན་ཁུ་ཇི་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་བསྟེན་ནོ། །སན་བསྡུས་པའི་ཁུ་བས་ནམ་གསོས་ཀི་བར་དུ་ལན་དུས་

བཀྲུས་ཀང་རུང་ངོ༌། །༸ནད་པའི་ལུས་ལ་སན་ཁུས་བྱུགས་ཏེ་ལག་པས་ཇི་ཙམ་ཆོག་གི་བར་དུ་ལུས་མཉེས་ནས་ཆུ་

ཐལ་མལ་པས་བཀྲུས་ནས་སན་ཁུས་ལུས་ལས་བསྐུས་ནས་ཆུ་ཐ་མལ་ལས་བཀྲུའོ་ཞེས་དོན་དེ་ལྟར་ལུང་ལས་

བྱུང་ངོ༌། །ཡང་ངོ༌། །ལུང་ལས། དགེ་སློང་གིས་སན་ཁུས་ལུས་བྱུགས་ཞེས་ཆུས་བཀྲུས་ཏེ་སན་ཁུའི་བ་བ་མི་བེད་

ནས་བཀའ་སྩལ་པ་སན་ཁུས་ལུས་བྱུགས་ཏེ་ལག་པས་ཇི་ཙམ་ཆོག་གི་བར་དུ་མཉེས་ནས་ཁྲུས་བའོ་བཀྲུས་ནས་སླར་

ཡང་སན་ཁུས་བསྐུས་ནས་སན་ཁུའི་བ་བ་བེད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །བཀྲུས་ནས་ཡང་ངོ་ཞེས་པ་

འདིིའི་འགེལ་ཆུང་ལས་ནི། སན་གིས་བཀྲུས་པའི་འོག་ཏུ་ཡང་ཆུ་ཐ་མལ་པས་ཀང་བཀྲུ། ཞེས་སོ། །རང་འགེལ་དང་

ཊིཀ་ལས། བཀྲུས་ན་ཡང་ངོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཇི་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་བསྟན་ནོ་ཞེས་བ་བར་སྦྱར་རོ། །ཞེས་བཤད་

དོ། །༸ནད་པའི་ལུས་ལ་སན་ཁུས་བྱུགས་ཤིང་ལུས་མཉེ་བ་ལ་ནི་སན་ཁུས་ལན་དུ་མ་བཀྲུ་བ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་ནད་པ་

ཉམས་ཆུང་བའི་ལུས་མི་མཉེ་བ་སན་ཁུས་ཉིན་གཅིག་ལ་ལན་ཅིག་བཀྲུའོ། །ངལ་བ་ལ་སོགས་པ་སང་བའི་

ཕིར་ལན་དུ་མ་བཀྲུ་བ་བཀག་གོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །འདིའི་འགེའ་ཆུང་ལས། ནད་ཁ་ཅིག་ལ་མ་མཉེན་པར་སྤི་བོ་ནས་

བླུགས་ན་ཕན། ནད་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་བསུབ་ཅིང་མཉེ་སྟེ་སན་གི་ཆུས་བཀྲུས་ནའང་ཕན། ཞེས་སོ། །སན་ཁུ་རྣམ་པ་དེ་

ལྟར་བསྟེན་ནོ། །མདོ་འདི་ནི་སྐམ་རོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །དེའི་དོན་ཅི་ཞེ་

ན། འགེལ་ཆུང་ལས། སན་དུ་བའི་ཁུ་བས་རྔོ་དང་གཡན་པ་ལ་སོཊ་པ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་རྟག་པར་བཀྲུ་ཞིང་བཀྲུ། ཞེས་

སོ། །སན་བསྟེན་པར་བའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པས་དུག་སན་ཡང་བསྟེན་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་མ་བསྡུས་པ་

ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དུག་སན་དེ་ནི་སན་བཞི་པོ་གང་དུ་བསྡུ་ཞེ་ན། དུག་སན་དེ་ནི་འཚོ་བའི་བར་དུ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཅང་བ་ཉིད་དོ། །

དུག་སན་དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། ནུ་ཞོས་འཚོ་བའི་བེའུ་རྣམས་ཀི་ལྕི་བ་དང་གཅིན་དག་ནི་

དུག་སན་དེ་ཞེས་བའོ། །ཅིའི་ཕིར་དུག་སན་ཞེས་བ་ཞེ་ན། བེའུ་རྣམས་ཀི་ལྕི་བ་དང་གཅིན་ལ་སོགས་པ་དེ་

དག་ནི་དུག་ཟོས་པ་ལ་ཕན་ནོ། །ཐལ་བའི་སེ་ཚན་སྟོན་ནོ། །འདི་ཡང་དུག་སན་ཞེས་བའོ། །གང་གི་ཐལ་

བ་ཞེ་ན། ཤིང་ཀན་ཙ་ན་དང་། ཀ་བི་ཏ་ལ་དང༌། ཨ་ཤྭད་ཐ་དང་། ཨུ་དུམ་ཝ་ར་དང༌། ནྱ་

གོ་ངྷ་དང་དེ་རྣམས་ཀི་ཐལ་བའོ། །ཐལ་བ་དེ་དུག་ལ་ཕན་པའོ། །དུག་ལ་ཕན་པའི་ས་ནི་སོར་བཞིའི་

འོག་གི་བཟང་ངོ༌། །རླུང་དང་ཉི་མ་ལ་སོགས་པས་མ་ཉམས་པའི་ཕིར་རོ། །༸དུག་སན་དེ་དགེ་བསྙེན་དད་

པ་བད་77པ་ཡང་སིད་པས་དད་པ་ཅན་ལས་བླང་ངོ༌། །དགེ་བསྙེན་དད་པ་ཅན་དེས་དུག་སན་དེའི་བིན་

ལེན་བསྟབ་པར་བའོ། །ཤའི་བདག་ཉིད་ཀི་སན་དེ་ཡང་ངོ༌། །དགེ་བསྙེན་དད་པ་ཅན་དེས་བིན་

ལེན་བསྟབ་པར་བའོ། །༸ཤ་རློན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་ཤའི་སན་ཐམས་ཅད་བཤན་པའི་གནས་

ནས་བླང་ངོ༌། །དགེ་བསྙེན་དད་པ་ཅན་ཤ་འཚོང་ལ་ཉོར་བཏང་སྟེ་ཉོས་ལ་ཟོས་ཀང་ཉེས་མེད་དོ། །༸དགེ་བསྙེན་

དད་པ་ཅན་གིས་བཤན་པའི་གནས་ནས་ཤའི་སན་བླང་བ་དེ་ནི་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བ་བ་མ་ཡིན་པར་དོགས་

པར་མི་བའོ། །གལ་ཏེ་དུས་མ་ཡིན་པར་ཏེ་ཕི་མ་རེད་དང་ནུབ་མོ་ནས་ལས་བས་པའི་སན་

དགོས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནས་ལས་བས་པའི་སན་དེའི་དོན་དུ་བ་ལང་རྒན་པའི་ལྕི་བའི་ནང་ནས་

བྱུང་བའི་ནས་ཀིས་ཆོག་པར་བའི་ནས་གཞན་དུས་མ་ཡིན་པར་བཟའ་བར་མི་བའོ། །གལ་ཏེ་

ལྕི་བའི་ནས་དེ་ལས་བས་པའི་སྐྱོ་མ་ཚགས་ཀིས་བཙགས་ན་སྟེ་དེ་ལས་གཞན་ཚགས་ཀིས་མ་

བཙགས་པ་ནི་བཟའ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དུས་མ་ཡིན་པར་ཤའི་སན་དགོས་པ་ཉིད་

ཡིན་ན་མཚའམ་ལུང་ལས་དྲེད་མོ་དང་བསྡུས་པ་ལས་ཕ་རའི་རྟུག་པའི་ཤས་སོ། །ཆོག་པར་བའི་ཤ་

77  བད། <<མ་>><<སེར་>>བི། <<ཊིཀ་(ག་༢༥༤)>>དྲེད། <<ས་>><<གུ་>>དྲེང། <<ཞང་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཞན་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བར་མི་བའོ། །༸ཤ་དེའི་གལ་ཏེ་ཁུ་བ་ཚགས་ཀིས་བཙགས་ན་སྟེ་དེ་ལས་

གཞན་ཚགས་ཀིས་མ་བཙགས་པ་ནི་ཟ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་མ་ཆོག་ལ་ནད་པ་ཡང་ནད་ལ་བར་

འགྱུར་བ་ལྟ་ན་དེའི་འོག་ཏུ་ནས་གཞན་ལས་བས་པ་དང་ཤ་གཞན་ལས་བས་པའི་སན་དུས་མ་ཡིན་པར་ཡང་ཟ་བར་

བའོ། །གཞན་དུས་སུ་རུང་བ་དང་བཅས་པ་སྟེ་དུས་སུ་རུང་བ་དང་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་འདྲེས་པ་ལ་གཞན་

དུས་སུ་རུང་བ་དེ་ལྷག་པར་སྤད་རོགས་པར་སྤད་པའི་ཉེས་པ་བྱུང་བ་དེ་ཡོད་ཅིང་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་

ཞག་བདུན་པ་འདྲེས་པ་དང་ཞག་བདུན་པ་དང་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་འདྲེས་པ་ལ་ཡང་སྔ་མ་སྔ་མ་ལྷག་པར་སྤད་

པའི་ཉེས་པ་དེ་ཡོད་དོ། །དེའི་ཕིར་གཞན་དེ་དང་བཅས་པ་སྟེ་དུས་སུ་རུང་བ་དང་སན་གཞན་གསུམ་

འདྲེས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཆོ་ག་སྔ་མ་དུས་སུ་རུང་བའི་ཆོ་གས་འཇུག་པར་བའོ། །སྟེ་སྔ་དྲོའི་དུས་ཁོ་

ནར་ཟ་བར་བའི་དུས་མ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤད་པར་མི་བའོ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་ཞག་བདུན་པ་འདྲེས་

པའམ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་འདྲེས་པ་ན་ཆོ་ག་སྔ་མ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་ཆོ་གས་འཇུག་

པར་བ་སྟེ་ཐུན་ཚོད་གི་མཐའ་ལས་མ་ཡོལ་བ་ཁོ་ནར་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤད་པར་བའི་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ལས་ཡོལ་

བར་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤོད་པར་མི་བའོ། །ཞག་བདུན་པ་དང་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་འདྲེས་པ་ནི་ཆོ་ག་སྔ་མ་ཞག་

བདུན་པའི་ཆོ་གས་འཇུག་པར་བ་སྟེ་ཞག་བདུན་གི་ནང་ཁོངས་ཁོ་ནར་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤད་པར་བའི་འཚོ་བའི་བར་

དུ་བཅང་བའི་དུས་དེ་སིད་དུ་གཞག་ཅིང་ལོངས་སྤོད་པར་མི་བའོ་ཞེས་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་ལུང་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །

༸འདྲེས་ཏེ་དབེར་ཡང་མི་རུང་ན་ཆོ་ག་སྔ་མས་འཇུག་པར་བའོ་འདྲེས་ཏེ་དབེར་རུང་ན་སྔ་མ་ལྟར་མི་བཙན་

གིས་ཕེ་ཞིག་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་མདོ་འོག་མའི་སྐབས་ནས་བཤད་དོ། །༸བུ་རམ་གི་གོང་བུ་འབས་ཕེའི་ནང་དུ་

བཞག་ཀང་བུ་རམ་ཉིད་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་སན་རིགས་མི་མཐུན་གཞན་དང་རེག་ཀང་རང་བཞིན་གཞན་དུ་མ་

གྱུར་པ་ནི་སྔོན་གི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་སྔོན་སན་གི་རིགས་གང་ཡིན་པ་དེའི་

ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །༸འདྲེས་ཏེ་དབེར་རུང་ན་ཕེ་ཞིག །དེའི་ཕིར་སན་རིགས་མི་མཐུན་གཞན་དང་རེག་ཀང་གཞན་

དང་མ་འདྲེས་པ་ལ་ནི་སན་རང་རང་གི་ཆོ་གས་བིན་གིས་བརླབ་ཅིང་ལོངས་སྤོད་པ་རུང་བར་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བ་མི་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སན་འདྲེས་པ་སོ་སོར་དབེ་ནུས་ན་ཕེ་མ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་ཞག་བདུན་པ་

དང་ཚེ་གཅིག་པའི་སྔགས་ཀིས་སོ་སོར་བཏབ་སྟེ་རིམ་པར་བཅང་ཞིང་བཟའོ། །བུ་རམ་སོར་བ་སྟེ་གོང་བུར་

གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་འབས་ཕེའི་ནང་དུ་བཞག་སྟེ་འབས་ཕེའི་བག་ཆགས་པ་ནི་ཆུས་བཀྲུ་བས་བུ་

རམ་རང་ཁོ་ནའི་གངས་ཉིད་དུ་འགྲུབ་བོ། །བུ་རམ་སྐོལ་བ་ན་འགོར་དུ་མི་བཏུབ་པ་ལས་འགོར་གི་

གཟུངས་འབས་ཕེ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ལྷུག་78པ་དེ་ནི་བུ་རམ་ཉིད་ཡིན་གི་དུས་སུ་རུང་བ་ནི་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །སན་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་ཇི་སིད་བིན་བརླབ་ཡོད་པ་དེ་སིད་དུ་

གསོག་འཇོག་གི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ནད་པའི་ཆེད་དུ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤོད་པའི་ཕིར་

དུས་སུ་རུང་བ་ལས་གཞན་པའི་སན་གསུམ་པོ་རང་རང་གི་དུས་ཀི་མཐའི་བར་དུ་བིན་གིས་བརླབ་

པར་བའོ། །དུས་གང་གི་ཚེ་བིན་གིས་བརླབ་ཅེ་ན། ཟས་སྔ་མ་སྔ་དྲོ་དགུང་ཚིགས་ཚུན་ཆད་པའི་

ཚེའོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སན་དེ་བིན་ལེན་བས་ཏེའོ། །སན་བིན་གིས་རློབ་པའི་ཚེ་ན་བིན་ལེན་མ་བས་

པ་དང་གསོག་འཇོག་དང་འདྲེས་པ་དེ་གཉིས་ལ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་མི་རུང་བས་དེ་གཉིས་བསྲུང་

བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་གཉིས་དང་འདྲེས་པ་བསྲུང་བར་བ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ལག་པ་གཉིས་

བསྙལ་ཞེས་པ་ནི་ལག་པ་གཉིས་བཀྲུས་པ་སྟེ་ལག་པ་གཉིས་བཀྲུས་ནས་སོ། །བིན་ལེན་བས་ཏེ་བིན་གིས་

བརླབ་པར་བའོ། །ལག་ཉར་བླངས་པ་དང་། གསོག་འཇོག་བས་པ་དང༌། བིན་ལེན་མ་བས་

པ་དང༌། ནང་དུ་ཞག་ལོན་པ་དང༌། ནང་དུ་བཙོས་པ་དང༌། དགེ་སློང་གིས་བཙོས་པ་དང་

ལྔ་པོ་དག་ལ་ཆོས་ཅན། སན་བིན་གིས་བརླབ་པ་མི་འཆགས་སོ། ། ཏེ། མི་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །༸བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་ལྟ་བུ་བིན་ལེན་བས་ཤིང་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་རོ་དང་སླ་བ་ཉིད་ཡོངས་སུ་

གྱུར་ན། བིན་བརླབ་ཞིག་ལ་བིན་ལེན་མ་ཞིག་པར་རོ་སླ་གྱུར་ནས་ཐུན་ཚོད་ཀི་ཚིགས་འདས་ན་གསོག་

78  ལྷུག  <<མ་>>བླུག  <<མཆན་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འཇོག་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཊིཀ་ལས། རོ་མྱོས་པར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་ལས་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་དུ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་དང་སླ་བ་བཞིན་སྣང་བ་ལས་བཞིན་མི་སྣང་བ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་གསོག་འཇོག་བས་

པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་གྱུར་ན་ཡང་གསོག་འཇོག་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །༸སན་གསུམ་པོ་

བིན་གིས་བརླབས་པ་འོག་མ་དུས་སུ་རུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་བསེས་ཏེ་ལོངས་སྤོད་པར་མི་བའོ་ཞག་

བདུན་པ་དང་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བར་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་འོག་མ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་བསེས་པ་

དང་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བར་བིན་གིས་བརླབས་པ་འོག་མ་ཞག་བདུན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བསེས་ཏེ་ཡོངས་སུ་

ལོངས་སྤོད་པར་མི་བའོ། །དེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིའོ་ཞེས་སྔར་སན་གི་གོ་རིམ་བཞི་གསུངས་པ་ནི་

དཔེའོ། །འམ་མཚོན་བེད་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་མིག་སན་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་འཕངས་པ་ཡིན་ནོ། །

༸དེས་ན་མིག་ལ་བསྐུ་བའི་མིག་སན་བསྟེན་པར་བའོ། །སན་མ་ཡིན་པ་སེག་པའི་དོན་

དུ་མིག་སན་བསྟེན་པར་མི་བའོ། །མིག་མཛེས་པར་འདོད་པས་མིག་བྱུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་སོ། །༸མིག་སན་

དེའི་སྣོད་རིགས་པའོ། །༸མིག་སན་དེའི་སྣོད་དུ་རུང་བ་ཉེ་བར་གཞག་པར་བ། ༸དེའི་སྣོད་དུ་ཐུབ་པའོ་མིག་

སན་ཟངས་དང་འཁར་བའི་ནང་དུ་བླུགས་ན་གཡའ་འོང་བའི་ཕིར་རྭ་ལ་སོགས་པ་གཡའ་མེད་པར་བླུགས་

སོ། །༸དེའང་མིག་སན་སྐྱེར་པའི་ཁན་དའི་སྣོད་ནི་བེ་ཏའི་ཟ་མ་ཏོག་གི་གའུ་སྟེ་དེའི་ནང་དུ་གཞུག་

གོ །མིག་སན་རི་ལུའི་སྣོད་ནི་རས་ལ་སོགས་པའི་སྒྱིའུའོ། །མིག་སན་དུ་བ་མེ་མར་གི་དུ་བ་མིག་

ལ་ཕན་པ་དང་སིག་སན་སྦྲུས་པ་མིའི་འོ་མ་ལ་སོགས་པས་སྦྲུསུ་པའོ། །༸སན་སྣ་ཚོགས་ལས་བཙོས་ཏེ་མིག་སན་

འགྱུར་བ་དང། མིག་སན་ཕེ་མ་རྣམས་ཀི་སྣོད་ནི་སྨྱུག་མ་ལ་སོགས་པའི་དོང་བུའོ། །མིག་སན་བསྐུ་བའི་

ཐུར་མ་བཅང་བར་བའོ། །སན་མིག་ལ་བྱུག་པ་རྣམས་ལག་པས་བྱུགས་ན་འོ་མི་བཟེ་བའི་ཕིར་ལྕགས་ཀི་

ཐུར་མ་:མདེའུ་རྔལ་མ་79འདྲ་བས་བྱུག །༸ཐུར་མ་དེ་ཟངས་མ་དང་ལྕགས་དག་གི་བཟང་ངོ༌། །ཐུར་

79  མདེའུ་རྔལ་མ། <<ཆུང་(ཁ་༨༦)>><<ས་>><<སེར་>><<ཞང་>>མང་ཁུ་རྔལ་མ། <<མ་>>མདེའུ་རལ་མ། <<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མ་དེ་ནི་བརྡུངས་པ་མི་བཟང་གི་ཞེས་རང་འཁྲུངས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དག་གམ་བཞུས་ཏེ་བླུགས་པ་དག་

གོ །བཟང་ངོ༌། །ནད་པས་སན་གཞུག་པར་བ་བའི་ཕིར་མཆན་ཁུག་ནི་ལྕུག་མ་ལ་སོགས་པ་ལས་

བས་པ་སན་གི་སྣོད་ཀོ་ལྤགས་ཀིས་བཅིངས་པ་རིམ་པ་རེ་རེ་ཡང་སན་ཐ་དད་པར་གཞུག་པའི་མིག་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་

ཁ་གཅད་དུ་རུང་བའོ་ཞེས་སོ། །བཅང་བར་བའོ། །མཆན་ཁུག་དེར་སན་རྣམས་མི་ཤོང་བ་ཉིད་ཡིན་

ན། སན་གི་ཐུམ་པོ་སོ་སོ་དག་བྲུངས་སུ་བས་ཏེ་གཅིག་གི་སྟེང་ཏུ་གཅིག་བཅེར་བས་སམ་ཐུམ་པོར་ཕིར་

ཐུམ་གཅིག་ཏུ་བས་ཏེ་སན་རྣམས་བཅེར་རོ། །མཆན་ཁུག་ཏུ་བཅུག་པ་རླན་གིས་མི་འབྲུལ་80བར་

བ་བའི་ཕིར་སན་རྣམས་དུས་དུས་སུ་བསྐམ་མོ། །གང་དུ་བསྐམ་ཞེ་ན། ཉི་གིབ་འདྲེས་མ་

ལའོ། །བར་བར་ཉི་མ་ལ་བསྐམ་ཞིང་བར་བར་གིབ་མ་ལ་བསྐམ། ༸ཉི་མ་ཚ་བ་འབའ་ཞིག་ལ་བསྐམས་ན་

མཐུའི་ནུས་པ་འབིའོ། །སན་སྐམ་པ་ན་རླུང་དང་ཆར་པ་ལ་སོགས་པས་སན་མ་རུངས་པར་འགྱུར་བའི་

རྒྱུ་བྱུང་ན་དགེ་སློང་རང་གིས་བསྡུས་ཞིིང་གྲུབ་པར་བ་སྟེ་ལག་ཉར་བླངས་པའི་ཉེས་པ་མེད་

པའོ། །གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དགེ་ཚུལ་དང་ཁིམ་པ་མེད་

ནའོ། །ནད་པས་སན་ཕོར་འཁར་བ་ལས་བས་པའི་སྣོད་ཆུང་བཅང་བར་བའོ། །སན་བཏུང་བའི་ཕོར་བུ་

ཟངས་དང་འཁར་བ་ལས་བས་པ་བཅང་སན་གི་ནལ་ཟེ་ཡང་ནད་པས་བཅང་ངོ༌། །

༸སན་དཀྲུག་ཅིང་བཅུ་བ་ལག་པ་ཚ་བར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་ལྕགས་སམ་ཟངས་ལས་གཟར་བུ་

བས་ཏེ་བཅང་ངོ༌། །༸རང་འགེལ་ལས་མགུལ་བའི་ནད་ཅེས་བ་བ་ཟས་མིད་པའི་ཚེ་ན། འགོར་མི་བཏུབ་པས་

ཟས་མགུལ་བར་ཐོགས་པ་དེ་ཕུལ་བའི་ཆེད་དུ་སྐོམ་བཏུང་བའི་ཕིར་བཏུང་ཕོར་རོ། །འཁར་བའི་སྣོད་བཅང་

བར་བའོ། །༸ཟན་ཟ་བའི་ཚེ་རྣངས་པར་གྱུར་ན་ཆུས་ཕུལ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཕོར་བུའི་ནང་དུ་ཆུས་བཀང་སྟེ་གན་དུ་

གཞག །ནད་པས་ལན་ཚྭ་བཅང་བར་བ་བསེལ་བར་བའོ། །ནད་པའི་བད་ཀན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་ཚྭ་རོག་

80  འབྲུལ། <<མ་>><<མཆན་བཞི ་>>འདྲུལ། <<རྩ་བཞི ་>><<རང་(ཁ་༤༣༦)>><<ཊིཀ་(ག་

༢༦༣)>><<རིན་(ཁ་༢༧༡)>>རུལ། <<ཆུང་(ཁ་༨༦)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཟླུམ་པོར་བས་ཏེ་མིད་བད་ཀན་གི་སྟེང་དུ་ཕོག་ན་བད་ཀན་སླར་བང་བར་ཕན་ཏེ་རྒྱ་མཚོའི་ལན་ཚྭ་མ་རེད་ན་:ཐ་བ་ལ་

ལ་81བཅང༌། ༸ལན་ཚྭ་དེའི་སྣོད་ནི་རྭའི་སྦུབས་བཟང་ངོ༌། །རྭའི་སྣོད་དེའི་སྣུམ་དང་དྲི་མི་ཞིམ་པ་བསལ་

བའི་ཕིར་ལྕི་བས་ཀུན་ནས་བསྐོལ་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་ལྕི་བ་དང་བསེས་82པའི་ཆུའི་ནང་དུ་བསྐོལ་བའོ་

ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་ཅིང་། ལུང་ལས། བ་ལང་གི་ལྕི་བ་དང་འཚོས་ལ། ཞེས་སོ། །འགེལ་

ཆུང་ལས་ཀང་། སན་གི་སྣོད་རྭ་ལས་བས་པ་ཁག་དང་མི་གཙང་བས་རེག་པ་བཀྲུ་བའི་ཕིར་ཟངས་ཀི་ནང་དུ་བ་ལང་གི་

ལྕི་བ་དང་བསེས་ཏེ་བཅོས་ན་འདག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཁ་གབ་དེ་མེད་པའི་ཉེས་པས་རྡུལ་ལ་སོགས་

པས་རས་མ་རུངས་པར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་རྭའི་སྦུབས་དེ་ལ་ཁ་གབ་གཞུག་གོ །ཁ་གབ་

དེ་ཅི་ལས་བ་ཞེས་ན། རྭ་ལྕི་བས་ཀུན་ནས་བསྐོལ་བ་དེ་ཉིད་ལས་བས་པའོ། །ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས། དྲིས་

བསོས་པའི་འཇིམ་པ་ནི་དྲི་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་ནད་ཞི་བར་བེད་པ་ཅན་ནོ། །ཞེས་བཤད། དྲིས་བསོས་

པའི་སའོ། །ནད་པས་བཅང་བར་བའོ་དེ་ནི་ལག་པ་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་དུ་དགོས་པའི་ཕིར་<<ཊི་

>>རོ། །༸ཁ་གབ་བཀྲུ་བ་དང་ས་རང་ལ་དྲི་བསུང་ཞིམ་པོས་བསོས་པ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུས་བཀྲུས་ཀང་མི་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ་བཀྲུར་ཡང་གནང་འཆང་དུའང་གནང་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་ཏེ་སན་གི་དྲིས་བསོས་པའི་འཇིམ་པ་བཅང་ཞིང་དེ་

དང་སྦྱར་བའི་ཆུས་བཀྲུ་བའོ། །ཆུ་བསོ་བའི་ཕིར་ལྕགས་ཀི་གར་བུའོ། །ནད་པས་བཅང་ངོ་ཞེས་བ་

བར་སྦྱར་རོ་དགེ་འདུན་གིས་ཀང་བཅང་དུ་རུང་ངོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །༸ནད་པས་བཅང་བ་དེ་ནི་ན་བ་

དང་མི་ན་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྤད་པར་བའོ། །ལྕགས་ཀི་གར་བུ་དེ་བསེགས་པ་བརེག་པའི་

ཕིར་གར་བུ་དེ་ལ་ལྕགས་ཐག་གདགས་སོ། །ལྕགས་ཀི་གར་བུ་སེག་པའི་ཚེ་ལྕགས་ཐག་དེ་མེས་ཚ་

བའི་དུས་ནས་83གཤེར་བས་ལྕགས་ཐག་དེ་མནན་ནོ། ། ལྕགས་ཀི་གར་བུ་ཟས་ཀིས་རེག་པ་དེ་

81  ཐ་བ་ལ་ལ། <<མ་>>ཐ་མལ་པ། <<ཆུང་(ཁ་༨༧)>>ཚྭ་ཕལ་བ། <<ས་>><<གུ་>>ཐལ་བ་ལ་པ། <<སེར་>>ཚུ་ཕལ་བ། <<ཞང་>>

82  བསེས། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>བཤོས། <<མ་>><<སེར་>>

83 ནས། <<སྣར་>><<པེ་>><<ཊིཀ་(ག་༢༦༦)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>ན།<<སེ་>><<ཅོ་>>ན་ས།<<རང་(ཁ་༤༣༨)>><<མ་>><<སེར་

>>   
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བསེགས་པ་ན་དེ་ལ་ཟས་དང་འབགས་པའི་གནས་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་ལྕགས་ཀི་གར་བུ་དེ་རུང་

བར་བ་བའི་ཕིར་འབད་པ་ནི་དོན་མེད་དོ་ཞེས་པར་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །༸བཏུང་བར་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་

ཆུ་རུང་བ་ཤོས་ནི་སྔར་བསོ་འོ། །ཆབ་ཁུང་ལ་སོགས་པར་ཁྲུས་བ་བར་ལོངས་སྤོད་པའི་ཆུ་ནི་ཕིས་

སོ། །བསོ་འོ། །ཕི་རོལ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆུ་ནི་ཕིས་བསོ་སྟེ་སྔར་བསོས་ན་ལྕགས་ཀི་ཐུ་ལུམ་མི་གཙང་བའི་ཕིར་

རོ། །༸སན་པ་ན་རེ་གཞན་གིས་འཚོ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནད་པས་འདོམས་ཀི་གསོ་བ་བསྟེན་

པར་བའོ། །སན་གཞན་གིས་ནད་འཚོ་བར་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་འདོམས་ཀི་གསོ་བ་བསྟེན་པ་དེ་

ལ་མི་ཚངས་པར་བ་བའམ་དགའ་བ་འདོོད་པའི་ཕིར་གཅེའུ་བཅུག་ན་སོམ་པོ་འོ། །ཕམ་པ་དང་པོའི་ཆར་

གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་འོ། །༸འདོམས་ཀི་གསོ་བ་འདི་ལ་བུ་གུའི་རྒྱུ་ནི་ཟངས་མའམ་འཁར་84བའི་སྦུ་

གུ་བཟང་གི་སྦུ་གུའི་སིད་དུ་སོར་བཅུ་གཉིས་པ་བཤང་ལམ་གི་ནང་དུ་སོར་བཞི་བཅུག་ལ་ཕི་རོལ་ཏུ་སོར་བརྒྱད་

གཞག་སྟེ་ནང་དུ་འགོ་བ་དང་ཕི་རོལ་ན་འདུག་པའི་མཚམས་ཀུན་དེའི་མགོ་འདྲ་བར་བ་ལྕགས་ཀི་ནི་སྦུ་གུ་མི་

རུང་ངོ༌། །མཚོན་གི་གསོ་བ་གཏར་ཀ་ཡང་འདོམས་ཀི་གསོ་བ་དེ་དང་འདྲའོ། །མཚོན་གི་གསོ་བ་

བསྟེན་པར་བའོ་གཞན་གིས་འཚོ་བར་ནུས་པ་ཉིད་ན་དེ་ལ་སོམ་པོ་འོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་གསོད་པའི་ཆར་གཏོགས་པའི་

སོམ་པོ་འོ། །ལུང་ལས་དགེ་སློང་གི་གདོང་ནི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་གདོང་དུ་རྩའི་རྒྱུན་ལས་གཞན་

པར་མཚོན་གི་གསོ་བ་དེ་མི་བསྟེན་ནོ། །གདོང་ལ་གཏར་ཀ་བ་ན་རྩ་གང་ན་འདུག་པའི་སྟེང་དུ་བས་པ་ནི་ཉེས་

མེད་དོ་རྩ་མེད་པར་གདོང་ལ་གཏར་ཀ་བས་ན་གསོད་པའི་ཆར་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་འོ་གདོང་ལས་གཞན་པ་ལུས་ལ་

རྩ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཀར་སན་པས་བསོ་བ་བཞིན་དུ་གཏར་ཀ་བས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གཞང་འབྲུམ་

བཅད་པར་མི་བའོ། །སན་པ་ན་རེ་བཅད་ན་ཕན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཡང་སན་པའི་ངག་མི་མཉན་ཏེ་མི་བཅད་

དོ། །མཚོན་གི་གསོ་བ་མི་བ་བའི་ཕོགས་གཅིག་ནི་གཞང་འབྲུམ་གཅོད་པ་འདི་ཡིན་པས་འདི་ལ་ཡང་སོམ་པོར་རིག་

84 འཁར།  <<རྩ་བཞི ་>><<ཊིཀ ་ (ག ་༢༦༧)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<རིན ་ (ཁ ་

༢༧༢)>>ཁར། <<རང་(ཁ་༤༣༩)>><<ཆུང་(ཁ་༨༨)>>འཁོར། <<མ་>><<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པར་བའོ། །མཚོན་ལས་གཞན་ལུང་ལས་སེན་མོ་ལ་སོགས་པས་ཀང་ངོ༌། །གཞང་འབྲུམ་བཅད་པར་མི་

བའོ། །༸མཚོན་མ་ཡིན་པ་རྒྱུས་པ་དང་རྟ་རྔ་དང་སོ་ལ་སོགས་པས་མི་བཅད་དོ། །གཞང་འབྲུམ་དེ་ནི་གསང་

སྔགས་དང་སན་དག་གིས་གསོ་འོ། །སན་པ་ཞེ་འགས་པ་གཞང་འབྲུམ་གསོར་མི་གཞུག་

གོ །ནད་པ་གསོ་བའི་ཕིར་ནུབ་མོ་ཟས་ཟ་བ་ནི་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་

སློང་ནད་པ་ལ་སན་པས་ཕན་པར་བསོ་ནས་ཕི་དྲོ་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ཟོས་ཀང་ཉེས་མེད་དོ། །༸ནད་གསོ་བ་འདི་

ལ་བིན་ལེན་མ་བས་པ་དང༌། གསོག་འཇོག་བས་པ་དག་ནི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་མི་རུང་

བ་ཉིད་དུ་དོགས་པར་མི་བའོ། །གཞི་འགེལ་ལས། མུ་སྟེགས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་ཅེས་བ་བ་ནི་དུ་བ་རྔུབ་པ་ལ་

སོགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་དུ་འཇུག་པ་ནི་མུ་སྟེགས་ཀི་ལུགས་ཡིན་པས་འདིར་མི་རུང་ངམ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་

བསལ་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་ནད་པ་གསོ་བའི་ཕིར་སན་གི་རེང་བུའི་དུ་བ་ཁོང་པར་རྔུབ་པར་

བའོ། །དུ་བ་བཏུང་བ་ནི་དུ་བ་འབྱུང་བར་གོ་མོ་བརྟོལ་བའི་བུ་གུ་ནང་དུ་ཤུ་གུ་བཅུག་ལ་སྦུ་གུ་དེ་ཁར་བཅུག་ལ་དུ་

བ་བཏུང་ངོ༌། །༸དུ་བ་རྔུབ་པ་དེ་ནི་སན་གཅེའུས་ནི་སྦུ་གུ་འགྲུབ་བོ། །སན་གཅེའུ་དེ་ལྕགས་ལས་

བའོ། །ལྕགས་མེད་ན་སྨིག་མ་ལས་བ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་ཀང་། ལུང་ལས། སྨིག་མའི་སྦུ་གུས་རྔུབ་པར་

མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །༸སན་གཅེའུ་དེའི་སིད་ཀི་ཚད་སོར་བཅུ་གཉིས་པ་བཟང་ངོ༌། །སན་གཅེའུ་

དེ་རྩེ་མོ་རྣོ་བ་དང་རེག་བ་རྩུབ་པར་མི་བའོ། །དུ་བ་རྔུབ་པའི་ལྕགས་ཀི་སྦུ་གུ་དེ་བཙས་མི་ཁེར་བའི་ཕིར་

ནི་ཞུན་མར་རམ་འབྲུ་མར་གི་བསྐུས་ཏེ་ཤུབས་སུ་གཞུགསོ། །སན་གཅེའུའི་ཤུབས་དེ་ནི་

ཟུང་ང་བ་ལང་གི་སོའམ། ༸་རྩིག་ངོས་ལ་བཏབ་པའི་ཕུར་པའམ་ཆོས་གོས་ཀི་གདང་བུ་ལ་བཞག་

གོ །༸གི་གར་བབ་བབ་ཏུ་བཞག་པར་མི་བ་ཞེས་དགག་པའི་བསླབ་བ་གཉིས་ལུང་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་ཏེ་མདོ་

འདིའི་ཤུགས་ཀིས་སོ། །༸སན་གཅེའུ་དེ་དྲི་མ་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་ལུང་ལས་ཆུས་བཀྲུ་བར་མི་བའི་

མེར་གཞུག་གོ་མདོ་འདིས་ནི་བསླབ་བ་གཉིས་བསྟན་ཏེ་མེར་གཞུག་གོ་ཞེས་དངོས་སུ་བསྟན་ཅིང་ཆུས་བཀྲུ་

བར་མི་བ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༸ལུང་ལས་བིན་ལེན་བས་ནས་སྣར་བླུགས་པའི་ལས་བའོ། །སྣར་རྔུབ་པའི་ལས་སྣར་བླུགས་

པའི་ལས་དེ་ནི་སྣར་བླུག་པའི་སྤད་ཀིས་འགྲུབ་བོ། །སྣར་བླུག་པའི་སྤད་ནི་ཁ་དྲག་མཆུ་

གཉིས་པ་ནི་སྣ་བུ་ག་གཉིས་དང་སྦྱར་བའི་ཕིར་རོ། །མི་རྣོ་བ་བཟང་ངོ༌། །སྣར་

བླུགས་པའི་སྤད་དེ་བའོ། །སྣར་བླུགས་པའི་གཅེའུ་གཉིས་ལྕགས་སམ་ཟངས་

ལས་བ། སན་གི་ཕིར་ཤ་རློན་པ་བསྟེན་པར་བ་སྟེ་ཤ་རློན་པ་ཟ་བར་བའོ། །༸ཤ་

རློན་པ་དེ་ཟ་མི་ནུས་ན་ཟར་གཞུག་པའི་ཐབས་བའོ། །ཐབས་གང་ཞེ་ན། རས་

ཀིས་མིག་གཉིས་དགབ་བོ། །སྟེ་ཤ་རློན་པ་ཡིན་པར་མི་ཤེས་པར་བ་ཞིང་ཁར་

བསྙོད་པའོ། །མི་རྒལ་85སྐྱུག་མི་བོ་བར་བ་བའི་ཕིར་རས་དྲི་ཞིམ་པོས་ཤ་རློན་པ་དེ་ལ་བསོ་

འོ། །ཤ་རློན་པའི་དུམ་གྲུགས་ལ་སོགས་པའི་བཤན་ཤ་རློན་པའི་བམ་86ཟེར་མེད་པ་ཉིད་ན་མདུན་དུ་

བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ཡིད་དུ་འོང་བ་བཞག་སྟེ་མིག་རས་ཀིས་གཡོགས་པ་དེ་དགོལ་ལོ། །ཤ་

རློན་པ་དེ་དགེ་སློང་གིས་སན་ལས་གཞན་གི་དོན་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དེར་ཟ་ན་

དབེན་གི་ལྷག་མའི་ཆར་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་འོ། །བདག་ཉིད་འདྲེའི་ནང་དུ་གཏོགས་པར་བེད་པའི་ཕིར་

རོ། །མིའི་ཤ་ནི་དགེ་སློང་གིས་ཟོས་ན་སན་གི་དོན་དང་སན་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དུ་སོམ་པོ་

འོ། །ལུང་ལས་ནི། དགེ་སློང་དག་ཤ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་མིའི་ཤ་ཐ་ཆད་ཡིན་ནོ་དགེ་སློང་གིས་མིའི་ཤ་ཟོས་ན་ལྟུང་བ་

སོམ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཟོས་ན་དབེན་གི་སོམ་པོ་འོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །

༸<<ལུང་>>བདག་གི་ཆེད་དུ་ཤ་བསྔོས་ཏེ་བསད་པར་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ཟ་བ་པོས་

མཐོང་ཐོས་དོགས་པའི་སོ་ནས་ཤེས་ན་བཟའ་བར་མི་བའོ། །མི་ཤེས་བཞིན་དུ་ཟོས་87ནའང་རུང་མིན་ཡང་

85  རྒལ། <<རང་(ཁ་༤༤༡)>><<ཊིཀ་(ག་༢༦༩)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༢༧༣)>> དགལ། <<རྩ་བཞི་>>

86  བམ། <<མ་>><<སེར་>>   འགམ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>

87  ཟོས། <<ཆུང་(ཁ་༩༡)>><<ས་>><<གུ་>>བོས། <<མ་>>ཐོས། <<སེར་>>ཟོ་ནའང། <<ཞང་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རུང་སྟེ་ཉེས་བས་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་ཅིང་ཡིད་གཉིས་སུ་གྱུར་ན་འདུ་ཤེས་དང་འདྲ་ཞེས་རང་འགེལ་ལས་

གསུངས་སོ། །༸ཤ་གང་ཡིན་ཡང་སྟག་གི་གོད་མ་ཡིན་པར་ཤེས་ན་མི་བཟའོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་

ལས། སེང་གེ་ནི་ཤ་བཟང་པོ་དག་ཟོས་ནས་བོར་ཏེ་འགོའི་སྟག་ནི་གོད་མ་སེད་པར་བེད་པས་དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་སློང་

གིས་སྟག་གི་གོད་མ་བཟའ་བར་མི་བ་སྟེ་ཟ་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནི་ལྟོས་པ་དང་

བཅས་པའི་ཕིར་བཀག་པས་དེའི་ཕིར་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་གཞན་གིས་སས་པར་ཤེས་ན་ཡང་ཟ་བར་མི་བའོ། །ཞེས་

ཊིཀས་བཤད་ཅིང་། སེང་གེ་མ་གཏོགས་སྟག་ལ་སོགས་པ་གཅན་གཟན་གིས་ཟོས་པའི་ལྷག་མ་ཡང་བཟའ་བར་རེ་

བའི་སེམས་ཡོད་པ་བདག་གིས་བླངས་ན་ཉེས་བས་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དེ། འོད་ལྡན་དུ་ལུང་དྲངས་པ་ལས་

ནི་དགེ་སློང་གིས་སྟག་གི་གོད་སྤོད་ན་སོམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། འོད་ལྡན་ལས། སོམ་པོ་འདི་ནི་མིའི་ཤ་ཟ་

བ་སོམ་པོ་ཡིན་པ་དང་འདྲ་བར་རྐུ་བའི་སོམ་པོ་ལས་གཞན་ཁོ་ན་ཡིན་པར་རིགས་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །འདི་ནི་སོམ་

པོ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རིགས་སོ། །གང་པོ་ཆེའི་ཤ་དང་རྟའི་ཤ་དང་ཀླུ་རྣམས་ཀི་ཤ་མི་

བཟའོ། །འདི་རྣམས་ཀི་ཤ་ཟོས་ན་ཉེས་བས་སོ། །རྨིག་གཅིག་པ་རྟ་བོང་དྲེའུ་རྐང་ལ་སོགས་པ་དང་ཝ་

དང་སྤེའུ་དང་བ་ཤིང་རྟ་མོ་དང་ཁ་དང་བ་རོག་ཕོ་རོག་དང་བ་རྒོད་དང་ཆུ་སྐྱར་དང་ཁི་

དང་བི་ཁ་དང་འུག་པ་དང་བ་རྒོད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་བ་མི་རོ་ཟ་བ་ཐམས་

ཅད་དག་དང༌། བ་གར་དང༌། ཕོ་བང་དང་སྐྱིན་ཀོར་དང་ཆུ་ན་གནས་པའི་སྐྱིན་ཀོར་དང་སྐམ་ན་

གནས་པའི་སྐྱིན་ཀོར་རོ་ཞེས་ཊིིཀ་ལས་ཏེ་སམ་དང་བིའུ་སྐྱིན་ཀོར་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །དྲིའུ་སིན་ས་ལས་སྐྱེས་

པའི་སིན་བུ་རིང་པོ་དང་སིན་བུ་སལ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཞེས་མང་པོའི་ཚིག་ཏུ་བས་པས་ནི་ཤིང་སིན་

དང་སིན་མེ་ཁེར་དང་སྦྲུལ་དང་སིག་སྦྲུལ་དང་སེ་མོང་དང་བི་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ཀང་བསྡུའོ། །ཤ་ཡང་མི་

བཟའོ། །སིན་བུ་རྣམས་ཀི་ཚིལ་བཟའ་བར་མི་བའོ་ནད་དང་དབལ་བའི་ཕིར་ཚིལ་ལུས་ལ་བསྐུ་བར་ནི་

བའོ། །ཤའི་བིན་ལེན་སྟོབ་པ་པོ་དེ་ལ་དགེ་སློང་གིས་ཟར་མི་རུང་བའི་མི་ཤ་ལ་སོགས་པ་བཅད་པ་

ལས་བྱུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བའོ། །ཚིག་དེ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་འདི་ཅིའི་ཤ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཞེས་དྲིས་ན་གཞན་མ་སོས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དང་ར་ལུག་ཤི་ན་ཟ་རུང་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་

སོ། །༸ཟ་བ་པོ་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་གནས་བརྟན་དང་པོས་སོ། །དང་པོས་དྲི་བ་ཉམས་ཏེ་མ་དྲིས་ན་དེའི་

འོག་མས་སོ། །གང་པོ་བལ་གི་གང་མོ་ཆེ་དང་མིའི་འོ་མ་དག་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བཏུང་བར་མི་

བ་བ་ཉིད་དོ། །ཤ་དང་འོ་མ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གིས་པགས་པ་དང་རྨ་བསྐུ་བ་

དང༌། སྣར་བླུགས་པ་དང༌། མིག་བསྐུད་ཅིང་བཟའ་བཏུང་མི་བེད་པ་ལ་ནི་སྐྱོན་

ཆགས་པ་མེད་དོ། །ནད་པས་ནི་ཞུན་མར་དང་འབྲུ་མར་ཆང་དང་འདྲེས་པ་ཆང་གི་དྲི་རོ་

མི་མངོན་པ་བཏུང་བར་བ་བ་ཉིད་དགེ་སློང་ནད་པ་ལ་ཕན་པར་བ་བའི་ཕིར་མར་རམ་ཡུངས་མར་གི་ནང་དུ་

ཆང་ཉུང་ཟད་ཅིག་བླུགས་ཏེ་འཐུང་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །མི་ན་བས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཆང་དག་ཆང་མ་ཡིན་པ་

ཉིད་དུ་གྱུར་ན་སྟེ་ཆང་གི་དྲོ་རོ་གཉིས་ཀ་མེད་པར་འགྱུར་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཆང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དེ་ནི་ཕེད་

ཙམ་དུ་དྲུ་བར་བསྐོལ་བ་ལས་སྐྱུར་པོར་གྱུར་པས་འགྲུབ་བོ། །ཆང་ཟངས་གང་ཙམ་བསྐོལ་ནས་ཕེད་ཙམ་

དུ་དྲུ་བ་དྲི་དང་རོ་དང་ཁ་དོག་ཀང་ཆང་མི་འདྲ་ན་འཐུང་དུ་རུང༌། ༸ཆང་དེ་ནི་ནས་བརྔོས་པས་བཏབ88་

ཅིང་ཆང་དེའི་ནང་དུ་ཡོས་བླུགས་ཏེ་སྣོད་དང་བཅས་པ་སའི་ནང་དུ་བཅུག་བིབས89་ཏེ་གཞག་ན་ཚྭ་ཉིད་

དུ་འགྱུར་རོ། །ཆང་ནི་ཡོས་བླུགས་ལ་ས་དོང་དུ་གཞུག་པར་བས་ཏེ་ཚྭར་གྱུར་ན་ལོངས་སྤད་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་

ལས་གསུངས་སོ་ཚྭར་གྱུར་ཏེ་ཁ་དོག་ཀང་ཆང་མི་འདྲ་རོའང་ཆང་མི་བོ་ན་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་

སོ། །རྒུན་འབྲུམ་གི་ཁུ་བ་བཅིར་མ་ཐག་ཏུ་ནི་བསྐོལ་ན་ཡུན་རིང་དུ་གཞག་ཀང་ཆང་ཉིད་དུ་མི་

འགྱུར་རོ། །དྲོ་འཇའ90་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་དགེ་འདུན་གི་དུས་མ་ཡིན་པའི་བཏུང་བར་འགྱུར་རོ། །༸རང་འགེལ་དང་

ཊིཀ་ལས་ཏིལ་དག་ལས་ཏིལ་མར་ཞེས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་ནི་ཏིལ་མར་གི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་

88  བཏབ། <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ག་༢༧༤)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༢༧༥)>>གདབ། <<རང་(ཁ་༤༤༩)>>བླུགས། <<ཆུང་

(ཁ་༩༣)>>བཏད། <<མ་>>        

89  བིབས། <<ཆུང་(ཁ་༩༣)>><<མ་>><<སེར་>>བི་བས། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>

90  འཇའ། <<མ་>><<སེར་>>འཇམ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་དེས་ན་ཏིལ་བིན་ལེན་བས་པས་ཏིལ་མར་བིན་ལེན་བས་པར་མི་འགྱུར་རོ་དེ་བས་ན་དགེ་སློང་

གིས་ཏིལ་བིན་ལེན་བས་ཏེ་བཅིར་ན་དེའི་ཏིལ་མར་གཟོད་བིན་ལེན་བ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །བུ་རམ་ཤིང་བིན་ལེན་

བས་ཏེ་བཅིར་ན་དེའི་ཁུ་བ་གཟོད་བིན་ལེན་བ་དགོས་སོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་གསུངས་པས་བིན་ལེན་བས་པའི་འོ་མ་ལས་

མར་ཕྱུང་ན་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །

༸ལུང་དང་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ཚིལ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བསྐོལ་བའི་ལན་ཚྭ་ལ་སོགས་

པ་རས་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་བག་ཆགས་སུ་གྱུར་པ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བར་

མི་བ་བ་ཉིད་དོ་འགེལ་ཆུང་ལས་སྣོད་དམ་ཆུ་ཁ་ཟས་ཀིས་འབགས་པ་ཞིག་ལས་ཟས་བཙོས་ཏེ་ཟོས་པ་ན་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ནད་པས་ནི་ཞུན་མར་དང་འབྲུ་མར་ཆང་དང་འདྲེས་པ་བཏུང་བར་བ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་

དང་འགལ་བར་མི་བསམ་སྟེ་དེ་ནི་ཆང་གི་དྲི་མི་མངོན་ཞིང་ནད་པ་ལ་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །༸ཆང་འདོད་པའི་སེད་པ་ཡོད་ན་ཆང་གི་སེད་པ་དང་བལ་བར་བ་བའི་ཕིར་རྩ་བའི་སན་དང་

སོང་བུའི་སན་དང་འདབ་མ་དང་མེ་ཏོག་དང་། འབས་བུའི་སན་སྐམ་པོའི་ཕེ་མ་རས་མ་

དཀར་པོའི་ནང་དུ་ཐུམ་པོར་བས་ནས་ཆང་གི་རླངས་པ་ལ་བདུག་སྟེ་ཆང་གི་དྲིས་བསོས་པའི་སན་གི་ཕེ་མ་

དེ་ཆུ་དང་སྦྱར་བ་བཏུང་ངོ༌། །རོ་སྐྱུར་ཙམ་ཅུང་ཟད་ཆང་བོ་བ་འཐུང་ཡང་ཉེས་མེད་དོ། །༸ཆང་གི་དྲིས་བསོ་

བའི་ཐབས་ནི་སན་གི་ཕེ་མའི་ཐུམ་པོ་དེ་ཆང་དང་བཅས་པའི་སྣོད་ཀི་ནང་དུ་:འཆང་བ་ལ91་རེག་པར་

སྦྱངས་ཏེ་ཆང་གི་རླངས་པ་ལ་བཞག་པས་ཆང་གི་དྲི་བསོ་བར་བའོ། །སན་གི་ཕེ་མའི་ཐུམ་པོ་དེ་ཆང་

དང་རེག་པ་བསྲུང་ངོ༌། །རེག་པ་བསྲུང་དགོས་པ་དེའི་ཕིར་ཆང་གི་སྣོད་དེ་ཆང་གིས་མ་གང་བ་དང་

ཆང་གི་ཤུགས་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་བཅངས་ཏེ་བཞག་པར་བའོ། །གཞན་དུ་ན་གེན་དུ་ལུད་པས་

རེག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །༸ཕེ་མ་དེ་ཆང་དང་རེག་པ་བསྲུང་དགོས་པ་དེ་བཞིན་དུ་རས་གང་དང་རེག་ན་

91  འཆང་བ་ལ། <<མ་>><<སེར་>>ཆང་ལ་མ། <<ཊིཀ་(ག་༢༧༦)>><<ཆུང་(ཁ་༩༤)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཏུང་བ་དེའི་དྲི ་རོ ་མེད་པར་བེད་པའི་རས་མུ་ཟིའམ་ཤིང་ཀུན་ལ་སོགས་པ་དང་རེག་པ་སྲུང་བ་

དང༌། དུས་མ་ཡིན་པར་ཕི་དྲོ་ལ་སོགས་པ་བཏུང་བ་ལ་ནི་དུས་སུ་རུང་བའི་ཟས་དང་ཡང་རེག་པ་

བསྲུང་ངོ༌། །ཆང་གི་དྲི་རོ་མེད་པར་བེད་པའི་རས་དང་རེག་པ་བསྲུང་ཞེས་པའི་འགེལ་ཆུང་ལས། མེ་ཏོག་དང་འབས་

བུའི་སན་སྐམ་པོའི་ཕེ་མར་བ་བ་ནི་རོ་ཁ་བ་དང་མངར་བ་ལས་མི་བའི་ཉུག་པ་དང་སྐྱུར་བ་ལས་བ། དུས་མ་ཡིན་པར་

བཏུང་བ་ནི་ཚེ་གཅིག་པ་དང་ཞག་བདུན་པ་ལ་བའི་ཁ་ཟས་ཀིས་འབགས་ན་བཏུང་བའི་ཕིར་མ་འབགས་པར་བ་ཞེས་

སོ། །༸བཏུང་བ་དེ་ཟས་དང་རེག་པ་བསྲུང་བ་དེ་ནི་མཛེས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་བཟང་ངོ༌། །བའོ། །མཛེས་

པ་བཟང་བ་དེའི་ཕིར་བཏུང་བ་དེ་རས་མ་དཀར་པོས་བཙགས་པར་བའོ། །རོག་མ་དང་སྐྱོ་མ་ལྟ་བུ་

ཡོད་ན་མི་མཛེས་པའི་ཕིར་རས་ཀིས་བཙགས་ལ་བཏུང༌། ནད་པས་ཀང་མི་བཏུང་ན་མི་ན་བས་ལྟ་ཅི་

སོས། ཆང་ནི་རྩྭ་མཆོག་རྩྭའི་རྩེ་མོ་ཙམ་གིས་ཀང་མི་བཏུང་ངོ༌། །ན་དེ་བས་མང་བ་ལྟ་ཅི་སོས་

སོ། །༸རྩྭ་མཆོག་ནི་རྩྭའི་རྩེ་མོ་སྟེ། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། དགེ་སློང་དག་ང་སྟོན་པའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དག་གིས་མྱོས་པར་

འགྱུར་བ་མཐའ་ན་རྩའི་རྩེ་མོས་ཀང་བཏུང་བར་མི་བ་ཞིང་བླུད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

༸དགེ་སློང་མན་ཆད་ནས་དགེ་བསྙེན་ཡན་ཆད་ཆོས་འདི་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཞན་ལ་ཆང་

མི་བླུད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་བྱུང་གཞན་དང་ཁིམ་པ་སུ་ལ་ཡང་རུང་ཆང་བླུད་ན་ཉེས་བས་དགེ་བསྙེན་

མན་ཆད་ཀིས་གཞན་ལ་ཆང་བླུད་ན་སིག་པ་སྐྱེའོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །དགེ་བསྙེན་གིས་ཀང་མི་བླུད་

པའི་ལུང་ནི། གཅིག་ལས་འཕོས་པ་ལས། དགེ་བསྙེན་གིས་མི་བ་བའི་ལས་དྲུག་སྟེ། སེམས་ཅན་བཙོང་བ་དང་མཚོན་

ཆ་དང་ཆང་དང་དུག་བཙོང་བ་དང་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ལས་དང་ཏིལ་བཅིར་བའི་ལས་སོ། །ཞེས་སོ། །༸ནད་པ་ལ་ཕི་དྲོའི་ཁ་

ཟས་ལ་སོགས་གནང་ན་ཆང་འཐུང་བ་ཡང་གནང་ངམ་ཞེ་ན། མ་གནང་སྟེ་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་

བཅས་པ་སོག་གཅོད་པ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་པ་གནང་བའི་རྐེན་ཅན་གི་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནད་པ་

གསོ་བའི་དོན་ཉིད་དུ་ནི་བཀག་པ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །ཞེས་བ་བ་སྟེ་ནད་པ་ལ་གནང་ངོ་ཞེས་

གསུངས་པ་དེའི་ལྷག་མ་ནི་ཆང་འཐུང་བ་བཀག་པ་འདི་ཡིན་ཏེ་འདི་ནི་ནད་པ་གསོ་བའི་དོན་དུ་ཡང་བཀག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པའོ། །ཆང་མར་དང་བསེས་པ་དང་ཆང་བསྐོལ་བ་ནི་གཞན་གིས་མི་ཚོར་ན་དབེན་པར་འཐུང་ཡང་ཉེས་མེད་དོ་ཞེས་

འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་པ་ནི་ཞུན་མར་ཆང་དང་འདྲེས་པ་ཆང་གི་དྲི་རོ་མི་མངོན་པ་དང་ཆང་བསྐོལ་ཏེ་མྱོས་འགྱུར་

ལས་ཉམས་ནའོ། །སོག་སྐྱ་དང་། ཀུན་དོང་བཙོང་དང༌། ཀེའུ་རྒྱ་སོག་དག་བཟའ་བར་མི་

བའོ། །བཙོས་ཀང་རུང་མ་བཙོས་ཀང་རུང་མི་ཟའོ། །༸ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། ནད་པས་ནི་མཚམས་ཀི་ཕི་

རོལ་ཏུ་དབེན་པའི་ཕོགས་སུའོ། །ལུང་ལས། སན་པ་ན་རེ་དགེ་སློང་ཁོད་ཀི་སན་འདི་ཡིན་ཏེ་གཞན་གིས་

གསོ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་ཟེར་ན་ཟ་བར་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་གཞན་གིས་འཚོ་བར་ནུས་

སིད་ཀང་ན་བའི་རྐེན་ལྡན་ལ་གནང་བར་རིགས་སོ། །༸ནད་པས་དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་སོག་སྐྱ་ལ་སོགས་པ་ཟོས་

ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །ཟོས་མ་ཐག་ཏུ་འཇུག་པར་མི་བ་བར་མ་ཟད་ཀི་སོག་

སྐྱ་ནི་ཞག་བདུན་མ་ལོན་པ་དང་། ཀུན་དོང་ནི་ཞག་གསུམ་མ་ལོན་པ་དང༌། ཀེའུ་ནི་ཞག་

གཅིག་མ་ལོན་པར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པར་མི་བའོ། །འགེལ་ཆུང་དང་དེའི་མདོ་རྩ་བ་

ལས། བཙོང་ནི་ཞག་བདུན་སོག་སྐྱ་ནི་ཞག་གསུམ། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་ཕན་ཚེགས་དང་རང་གི་

རྣམ་བཤད་དང་ཊིཀ་དང་དེ་གཉིས་ཀི་རྩ་བ་ལས། སོག་སྐྱ་ནི་ཞག་བདུན་ཀུན་དོང་ནི་ཞག་གསུམ། ཞེས་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ཞིང་། དགེ་སློང་མས་སོག་སྐྱ་ཟོས་ན་ལྟུང་བེད་དང་ཀུན་དོང་ཟོས་ན་ཉེས་བས་སུ་འབྱུང་བའི་གནད་དང་

འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །༸དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་བཤང་

བའི་སར་འཇུག་པར་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་གཅི་བའི་སར་འཇུག་པར་མི་བའོ། །དགེ་

འདུན་གི་ནང་དུ་འགོ་བར་མི་བའོ། །མཆོད་རྟེན་གི་ཉེན་ཀོར་དུ་འགོ་བར་མི་བའོ། །ལྷ་དད་

པ་ཅན་གཙང་སྦྲ་འདོད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་རོ། །ཉེ་འཁོར་དེའི་ཐག་ནི་འདོམ་གང་ངོ༌། །ཁིམ་པ་

དག་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་ཡང་ཆོས་བསྟན་པར་མི་བའོ། །དགེ་བསྙེན་དད་པ་ཕིར་མི་

སྣུར་བ་ལ་བཤད་ཀང་ཉེས་མེད་དོ། །
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༸ཁིམ་པའི་ཁིམ་དག་ཏུ་འགོ་བར་མི་བའོ། །སྐྱེ་བོས་གང་བའི་ཕོགས་སུ་འགོ་བར་

མི་བའོ། །སོག་པ་བསྟེན་པའི་དགོས་པ་བསྒྲུབས་ཟིན་ནས་མཇུག་ཏུ་ཁྲུས་བ་སོག་པ་ཟོས་ཏེ་ཞག་གངས་

ཚང་ན་ཁྲུས་བའོ། །སོག་པ་བསྟེན་པའི་གོས་དག་གི་སོག་པའི་དྲི་ཆགས་པ་ནི་གོས་དེ་ཆུས་བཀྲུ་བ་

དང༌། སོག་མ་ལ་སོགས་པའི་དུ་བ་ལ་བདུག་པ་དག་གིས་བསལ་ལོ། །སོས་ཀིས་བདུག་ཅེས་འགེལ་

ཆུང་ཟེར་ཏེ་སོས་ཉུག་པ་བཀག་པའི་ཕིར་མི་རིགས་སོ། །༸གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་ཡང་རུང་བའི་ཁང་པའི་

ཉིད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པར་རུང་ཁང་དེའི་ནང་དུ་ཟས་བཙོས་པ་དང་དེའི་ནང་དུ་ཟས་ཞག་ལོན་

པར་བཞག་སྟེ་གནས་པ་དག་ནི་མཚམས་བཙོས་དང་ཞག་ལོན་གི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་སྟེ་ཊིཀ་ལས་དཔེར་ན་དགེ་

སློང་གི་གནས་ཉེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་འབོག་དགོན་པ་ལ་སོགས་པ་དེར་ཟས་འཚོད་པ་

དང་ཟས་བཞག་པ་དག་ལ་ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་ནང་དུ་ཞག་ལོན་པའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བ་དང་འདྲའོ། །

ད་ནི་རུང་བའི་ཁང་པ་དེ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ། །དེའང་བཅུ་པོ་འདི་རྣམས་སུ་རུང་ཁང་

བིན་གིས་བརླབ་པར་མི་བ་སྟེ་ཤིང་དྲུང་དང་། གང་པོ་ཆེའི་ར་བ་དང༌། མུ་སྟེགས་ཅན་གི་

འདུག་གནས་དང༌། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དང་། དགེ་སློང་མའི་དབར་ཁང་དང༌། གཙུག་

ལག་ཁང་གི་བང་རིམ་དང༌། སོ་ཁང་དང་། ཁམས་དང་། བསོ་ཁང་དང་། ལས་བརྒྱ་རྩ་

གཅིག་བེད་པའི་དཔོང་སའི་ར་བ་དག་ཏུ་རུང་ཁང་བིན་གིས་བརླབ་པར་མི་བའོ། །གཏུམ་འཁྲུག་ཅན་

དང་སྙོན་ཐབས་ཅན་དང་ཟིལ་གིས་92གནོན་པར་བེད་པ་དག་སང་བའི་ཕིར་རོ། །༸ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་བླ་གབ་

མེད ་པ ་སྟེང ་གཡོགས་མེད ་པ ་དང༌ །  མེ ་ཁང་དང༌ །  མཆོད ་རྟེན ་གི ་གནས་དང་ཟེར ་

<<ལུང>>། གཞི་དང་། ཁིམ་བདག་གི་གནས་དང་ཟེར་<<ལུང>>། གཞིར་ཡང་རུང་ཁང་བིན་

གིས་བརླབ་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཤིང་དྲུང་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དང་བླ་གབ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་དེར་

92  གིས། <<སེར་>><<གུ་>>གི། <<མ་>><<ས་>><<ཞང་>>  
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འབས་ཆན་གི་གཡོས་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཟས་བཙོ་བ་ཡང་མི་བའོ། །གཞན་བེད་དུ་ཡང་མི་གཞུག་

གོ །༸ཤིང་དྲུང་ལ་སོགས་པ་དང་བླ་གབ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དེར་ཟས་འཚོས་ཟིན་པའི་བི་དོར་ཡང་དགེ་

སློང་རང་གིས་མི་བའོ། །༸རུང་ཁང་བིན་གིས་བརླབ་པ་འདི་ལ་དུས་བཞི་ཡོད་དོ། །རུང་ཁང་བིན་

གིས་བརླབ་པའི་དུས་དག་དང་པོ་ནི། རུང་ཁང་དེ་ཉིད་ཐོག་མ་བརྩིག་པའི་ཚེ་དང་པོ་སོ་ཕག་གི་གཅལ་

འགེམས་པའི་ཚེ་ནའོ། །དང་པོ་སོ་ཕག་བཀམ་པའི་ཕིས་རུང་ཁང་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དུས་ནི་ལས་

གསར་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ་དང་པོ་སོ་ཕག་བཀམ་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་གནས་དེ་བརྩིག་པའི་ལས་གསར་པ་རྩོམ་

པ་ནས་འགོ་བཟུང་སྟེ་དེའི་མཁར་ལན་གི་ལས་མ་རོགས་ཤིང་ད་དུང་ལས་གསར་པའི་མཇུག་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་བར་གི་

དུས་གང་ཡང་རུང་བ་ཉིད་དོ། །རྩིག་ཕོའི་ལས་གསར་པ་དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་ལས་གསར་པ་མཐར་ཕིན་

པའི་འོག་ཏུ་དུས་གཞན་གི་ཚེ་རུང་ཁང་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དུས་ནི་གནས་དེར་དགེ་སློང་གནས་པ་ཉིད་

དང་མ་དྲལ་93བ་སྟེ་གནས་དེར་དང་པོ་དགེ་སློང་ཞུགས་པ་ནས་ཕིས་གནས་དེ་ན་དགེ་སློང་འགའ་ཡང་མེད་པར་

མ་གྱུར་པའི་བར་གི་དུས་གང་ཡང་རུང་བའོ། །དགེ་སློང་སྔར་གནས་པ་དེ་དག་མེད་པ་ན་ཕིས་རུང་ཁང་བིན་

གིས་བརླབ་པའི་དུས་ནི་དེར་གནས་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་དག་གནས་དེར་ཕིན་མ་ཐག་པའི་ཚེ་ཁོ་

ནའོ། །དགེ་སློང་དག་ཕིན་པའོ་ཞེས་སོས་ན་དེའི་དུས་ཀི་ཚིགས་ཅིས་གཟུང་ཞེ་ན། གནས་དེར་ཕིན་ནས་བ་བ་

གཞན་ཆུ་བཙགས་པ་དང་གནས་ཁང་བསྐོ་བ་སོགས་བརྩམས་པ་དང་ངལ་བསོ་བ་ནི་སྟན་ལ་སོགས་པ་

འདུག་པ་སྟེ་བ་བ་དེ་གཉིས་དངོས་ནི་ད་དུང་མ་བས་ལ་དེ་གཉིས་བ་བའི་མཚམས་ལ་ཐུག་པ་ཚུན་ཆད་ཀི་

དུས་དེ་ནི་དགེ་སློང་དག་ཕིན་པ་ཉིད་ཀི་དུས་དེ་ཉིད་དོ། །དུས་བཞི་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་འདུན་

གི་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སོ། །རུང་ཁང་བིན་གིས་བརླབ་བོ། །༸བིན་གིས་བརླབ་པའི་དུས་དང་པོ་

གཉིས་ནི་སོ་ཕག་འགེམས་པ་དང་ཕིས་ལས་གསར་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ་དེ་གཉིས་ལ་ནི་གང་ཟག་གིས་

93  དྲལ། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>བལ། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༤༥༠)>><<ཊིཀ་(ག་༢༨༡)>><<ཞང་>><<རིན་(ཁ་

༢༧༩)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཀང་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་ངོ༌། །གང་ཟག་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན། དེའི་མཁར་ལན་གི་ལག་གི་བླས་སོ། །དང་

པོ་གཉིས་ཀི་ཡང་དང་པོ་ཤོས་ཏེ་དང་པོ་སོ་ཕག་འགེམས་པའི་དུས་ལ་ནི་དགེ་སློང་ལག་གི་བླ་གཅིག་འབའ་

ཞིག་གིས་ཀང་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་ངོ༌། །ཇི་ལྟར་བིན་གིས་བརླབ་ཅེ་ན། དགེ་སློང་ལག་གི་བླས་རོ་བརེག་

པ་ན་དེའི་དང་པོར་གཞི་འདི་ནི་དགེ་འདུན་གི་རུང་བའི་ཁང་པར་འགྱུར་བའི་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་

ནས་ཚིག་ཏུ་ལན་གསུམ་བརོད་པས་སོ། །རོ་བརེག་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་རུང་ཁང་ཞེས་བའོ། །༸དུས་

གཉིས་པ་ཕིས་ལས་གསར་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ནི་དགེ་སློང་ལག་གི་བླ་གསུམ་ཡན་ཆད་རབ་ཏུ་མང་

པོ་དག་གིས་ཊིཀས་ལུང་དྲངས་པ་ལས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གཞི་འདི་ནི་དགེ་འདུན་གི་རུང་བའི་ཁང་པར་འགྱུར་

བར་སེམས་བསྡུས་ཤིག་ཅེས་བརོད་རུང་བའི་ཁང་པར་སེམས་བསྡུ་བས་བིན་གིས་བརླབ་པའོ། །ལུང་ལས་

ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གཞི་འདི་ནི་དགེ་འདུན་གི་རུང་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་བར་ངེས་པར་ཟུངས་ཤིག་ངེས་པར་

ཟུངས་ཤིག །ཅེས་བརོད་པར་གསུངས་སོ། །སེམས་བསྡུས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་རུང་ཁང་ཞེས་བའོ། །༸དུས་

གསུམ་པ་གཞན་གི་ཚེ་དགེ་སློང་གནས་པ་ཉིད་དང་མ་བལ་བ་ལ་ནི་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཁོ་ནས་

སོ། །བིན་གིས་བརླབ་བོ། །༸ལས་ཀི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་རུང་ཁང་ཞེས་བའོ། །༸དུས་བཞི་པ་གནས་པའི་ཕིར་

དགེ་སློང་དང་ཕིན་པ་ལ་ནི་དགེ་སློང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཇི་སྙེད་ཕིན་པ་དེ་སྙེད་ཀིས་གཞི་འདི་ནི་དགེ་

འདུན་གི་རུང་བའི་ཁང་པར་འགྱུར་བའོ་ཞེས་རུང་བའི་ཁང་པ་ཉིད་དུ་བསྒག་པའི་ཚིག་ཅིག་ཅར་

ལན་གསུམ་བརོད་པས་སོ། །བིན་གིས་བརླབ་བོ། །༸འཕལ་ལ་བྱུང་བའི་རུང་ཁང་ཞེས་བའོ། །༸རུང་པའི་ཁང་

པ་གཅིག་གིས་རྩིག་མཚམས་གཅིག་གི་ནང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་རབ་ཏུ་མང་པོ་གཎི་ཐ་དད་པ་དུ་མའི་

བ་བ་ནང་དུ་བཙོ་བ་དང་ཞག་ལོན་དུ་འཇོག་པའི་གནས་བེད་པ་ལ་མི་མཛེས་པ་མེད་དེ་མི་རིགས་པའམ་མི་

འཚམ་པ་མེད་དོ། །བ་གང་གི་གནས་ལྟ་བུའི་རུང་ཁང་ཞེས་བའོ། །རང་འགེལ་ལས། བ་གང་གི་གནས་ལྟ་བུ་ཞེས་

གསུངས་པ་ནི་ཁང་པ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་འབེལ་བ་མེད་པར་མཚམས་ཐ་དད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པར་གྱུར་པའི་རུང་བའི་ཁང་པ་ཉིད་དུ་མ་བསྟན་ཏོ། །གཙུག་ལག་ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པའི་རུང་ཁང་

གཅིག་བེད་པ་ནི་མི་རིགས་ཞིང་མི་འཚམ་པས་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །༸འོག་གི་མདོ་ལས་པད་མའོ་ཞེས་བ་བ་

ཡན་ཆད་མུ་གེའིའོ། །ཚེ་ན་གནང་གི་གཞན་གི་ཚེ་ན་མི་གནང་ངོ༌། །མུ་གེའི་ཚེ་དགེ་སློང་གིས་

བཙོས་པ་དང༌། ལག་ཉར་བླངས་པར་བིན་ལེན་བས་ཏེ་ཟོས་ན་ཉེས་མེད་བིན་ལེན་མ་བས་པ་

དག་ཟ་བར་བའོ། །མུ་གེའི་ཚེ་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་ཞག་ལོན་པ་བིན་ལེན་བས་པ་

དག་ཟ་བར་བའོ། །མུ་གེའི་ཚེ་སྔ་དྲོ་བའི་ཟས་སོ། །སངས་ནས་ཟ་བ་དང་ཡང་ཡང་ཟ་བར་གནང་

བའོ། །༸ཐུག་པ་དང་སྐྱོ་མ་ལ་སོགས་པའི་བཏུང་བ་ནི་མུ་གེ་དང་ལོ་ལེགས་པའི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

སངས་ཟ་དང་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་སྐབས་སུ་གནང་བའོ། །དུས་མུ་གེའི་ཚེ་དངོས་པོ་སྔར་བིན་ལེན་བས་པ་རྟེན་

དགེ་སློང་སྔར་ཟས་སངས་ཏེ་ལངས་པས་ཟ་བར་བའོ་ཞེས་སོ། །མུ་གེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་གིས་ཟས་སངས་

ཟིན་ཀང་སྔར་བིན་ལེན་བས་ཟིན་པ་ཡོད་པ་དེ་ཟ་བར་གནང་བ་སྟེ་ལུང་གི་གེང་གཞི་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་དགོས་

སོ། །༸སྔར་བིན་ལེན་བས་པ་དེ་བླང་བའི་ཕིར་ཟས་བརྩམས་པ་ལས་ལྡང་བར་བའོ། །མུ་གེའི་ཚེ་ན་

མཆོད་སྟོན་དྲངས་པའི་ལྷག་མ་སྔར་ཟས་སངས་ཏེ་ལངས་པས་ཟ་བར་བའོ་མུ་གེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་གིས་ཟས་

སངས་ཟིན་ཀང་མཆོད་སྟོན་དྲངས་པའི་ལྷག་མ་ཁིམ་པས་ཁེར་ཏེ་འོངས་པ་དེ་ཟ་བར་བ་བ་སྟེ་ལུང་གི་གེང་གཞི་དང་

སྦྱར་ཏེ་བཤད་དགོས་སོ། །༸མུ་གེའི་ཚེ་ན་མཆོད་སྟོན་དྲངས་པའི་ལྷག་མ་དེ་དང་པོ་བཞག་པའི་གནས་དེ་ནས་དགེ་

སློང་གིས་གནས་གཞན་དུ་ཁེར་བའི་བ་བ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་དེ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་པས་སོ། །སྔར་ཟས་

སངས་ཏེ་ལངས་པས་ཟ་བར་བའོ། །༸མུ་གེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་གིས་ཟས་སངས་ཟིན་ཀང་མཆོད་སྟོན་དྲངས་པའི་ལྷག་

མ་དགེ་སློང་གིས་ཁེར་བ་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པ་དེ་ཟ་བར་བ་བ་སྟེ་ལུང་གེང་གཞི་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་དགོས་

སོ། །༸ལྷག་མ་དེ་གནས་དེ་ནས་གནས་གཞན་དུ་ཁེར་བའི་བ་བ་བསྒྲུབ་པར་བ་གནས་གཞན་དུ་དྲངས་པར་བ་

བའོ། །མུ་གེ་ཚེ་ན་ནགས་ཀི་རུས་པའོ། །སྔར་ཟས་སངས་ཏེ་ལངས་པ་ལས་ཟ་བར་བའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཏེ་མུ་གེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་གིས་ཟས་སངས་ཟིན་ཀང་ནགས་ཀི་རུས་པ་ཟ་བར་གནང་བའོ། །ཊིཀ་ལས། ནགས་ཀི་རུས་

པ་ཞེས་བ་བ་ནི་དཔེར་ན་ཤའི་རུས་པ་ནི་རུས་པ་དག་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ནགས་ཀི་ཤིང་དག་གི་རུས་པ་ཡང་ཤིང་

ཏོག་རུས་པ་ཅན་དག་ཡིན། ཞེས་སོ། །༸ནགས་ཀི་རུས་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་རྒུན་འབྲུམ་དང་། བལ་

པོ་སེའུ་དང༌། :འདྲ་གོ་94ཏ་ལའི་འབས་བུ་དང་། སྟར་ག་དང་། བཱ་ཏཱ་མ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་

དང༌། ཨུ་རུ་མའི་ཀ་བེའུ་འབྲུ་དང༌། ཀུ་རུ་མའི་ཀ་བེའུ་འབྲུ་༸ཐང་ཤིང་འབྲུ་དང༌། ཁམ་བུ་

དང་། རྒྱ་ཤུགས་དང་། སར་དག་ནི་སྟོད་ཕོགས་ན་ཡོད་དོ་དེ་ནགས་ཀི་རུས་པ་ཞེས་བའོ། །ལུང་

མ་མོ་དང་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་ནི་མུ་གེའི་ཚེ་ན་པད་མ་སྔར་ཟས་སངས་ཏེ་ལངས་པས་ཟ་བར་

བའོ། །མུ་གེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་གིས་ཟས་སངས་ཟིན་ཀང་པད་ཟ་བར་གནང་བའོ། །༸པད་ཞེས་བརོད་པ་སྟེ་ཆུ་ནས་

སྐྱེས་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་པད་མའི་རྩ་བ་དང༌། པད་མའི་རྩ་ལག་དང༌། བེ་ཊ་ཀུ་མུ་ཏའི་

ས་བོན་<<ལུང་>>དང༌། ཨུད་པ་ལའི་རྩ་བ་དང༌། པད་མའི་སྙིང་པོ་དག་ནི་པད་དེ་ཞེས་

བ་སྟེ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་པ་དེ་ཞེས་བའོ། །གཞིར་གཏོགས་པའི་སན་གི་གཞིའོ། །     ། ། 

༈ འདུལ་བའི་མདོ། །བམ་པོ་བརྒྱད་པ། དགེ་སློང་གིས་རྒྱལ་སིད་དང་རྒྱལ་སིད་

དེའི་ཕེད་མངའ་རིས་ཀི་ཕེད་ཤ་ནོད་པར་མི་བ་བླང་བར་མི་བའོ། །༸རྒྱལ་སིད་ཕེད་ཅེས་པའི་འགེལ་ཆུང་

ལས། བློན་པོ་ཆེན་པོ་གིས་ཟེར་ན་ཁས་མི་བླང་། ཞེས་སོ། །༸རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པས་དགེ་སློང་ལ་ཕུལ་ན་དགེ་

འདུན་གི་ཆེད་དུ་གོང་ནོད་པར་བ་སྟེ་བླང་བར་བ་བའོ། །ཞིང་ཡང་ངོ༌། །ནོད་པར་བའོ། །༸གོང་

དང་ཞིང་དགེ་འདུན་ལ་གནང་གི་གང་ཟག་ལ་ནི་མ་ཡིན་<<ལུང་>>ནོ། །༸ཞིང་དེ་ཡལ་བར་མི་དོར་

རོ། །དགེ་འདུན་གི་ཞིང་ཐ་བར་བོར་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ་གསུངས་<<ལུང་>>སོ། །༸ཞིང་དེའི་ཐོག་ཤས་ནོད་

དེ་ཐོག་ཤས་བླང་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །དེས་ན་ཞིང་གི་ཐོག་ཤས་བེད་པ་བཙལ་ལོ། །ཞིང་གི་ཐོག་ཤས་སྟེར་

94  འདྲ་གོ  <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>འབ་གོ  <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༤༥༥)>><<ཊིཀ་(ག་༢༨༩)>>     འབ་ཀོ། <<རིན་(ཁ་

༢༨༡)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ན་བསླང༌། ཞིང་པ་གང་གི་ཞིང་དེ་རྨོས་པ་སྟེ་ཐོག་ཤས་བེད་པ་ས་ཞིང་དེའི་ཐོག་ཤས་ཀི་ཆ་དེ་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་བསྐྱལ་བར་བ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དབུལ་བར་བ་བ་སྟེ་བསྐྱལ་བར་བ་

བ་ཉིད་དོ། །ལུང་ལས་སྔར་ཞིང་པ་དེ་ཉིད་ཀི་དེ་བསྐྱལ་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ཤས་མི་བདག་ཉིད་ཀི་ཐོག་ཤས་

ཀི་སྐལ་བ་བས་དང་པོར་རོ། །དགེ་འདུན་གི་ཐོག་ཤས་དབུལ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། ༸ལུང་ལས། ཐོག་ཤས་དེ་

དག་སྐྱེད་པ་ན་བརྐུས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་བསྲུང་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་དག་བསྐོ་འོ། །གཙུག་ལག་ཁང་

དེར་ཞག་རེ་ལ་སོགས་པ་རས་ཇི་ཙམ་འདུ་བ་དང་། ཞག་རེ་ལ་སོགས་པ་རས་ཇི་ཙམ་འཛད་ཅིང་འགོད་པ་

དང༌། འདུ་འགོད་གཉིག་ལས་ཏེ་འདུ་བ་རྐང་པ་དང་འགོད་པ་རྐང་པ་དང་འདུ་འགོད་གཉིས་ཀ་དང་མུ་གསུམ་

ལས་གང་ཡང་རུང་བ་མི་མངོན་པས་ལུང་ལས་འདུ་འགོད་གཉིས་ཀ་མི་མངོན་པ་དང་འདུ་བ་མངོན་ལ་

འགོད་པ་མི་མངོན་པ་དང་འགོད་པ་མངོན་ལ་འདུ་བ་མི་མངོན་པ་དེར་རྩིས་གདབ་པར་མི་བའོ། །སྟེ་དགེ་

སློང་གིས་རྩིས་གདབ་པར་མི་བ་བར་ཅི་འདུག་པ་དང་འགོད་པའི་སོ་དེ་བཞིན་དུ་བསྡུ་ཞིང་བཅད་པར་བ། ༸འདུ་བ་མི་

སྣང་བ་ནི་འབྱུང་བའི་སོ་མི་མངོན་པའི་ཕིར་རོ་འགོད་པ་མི་སྣང་བ་ནི་ལོངས་སྤོད་ཀང་འབི་བར་མི་མངོན་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་གཞི་ཊིཀ་ལས་སོ། །༸འདུ་འགོད་མི་མངོན་པ་ལས་གཞན་འདུ་འགོད་གཉིས་མངོན་པ་<<ལུང་>>ལ་ནི་

རྩིས་བཏབ་ན་ལེགས་སམ་མ་བཏབ་ན་ལེགས་ཞེས་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་རྩིས་

གདབ་པ་དེ་ལ་འཇུག་པར་བའོ། །འདུ་འགོད་རྩིས་སུ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་སྟེ་འདུ་འགོད་ཀི་སོམ་བཟུང་བར་བའོ་

ཞེས་གཞི་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་ཡོན་བདག་གིས་གཡོག་ཕུལ་ན་གཡོག་བླང་བར་བ་ཞིང་

<<ལུང>>། ཉེ་བར་བཞག་གོ །ལྷ་འབངས་ཀི་ཁིམ་གང་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཡོག་

རྣམས་ཀི་བིས་པ་རྩེ་བ་ལ་སོགས་པས་གཏམ་ཐ་མལ་པའི་སྒ་མི་འབྱུང་བ་ལུང་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སྐད་

ཀིས་བོས་པས་ཐོས་པ་ཙམ་གི་ཐག་དེར་ལྷ་འབངས་གཡོག་རྣམས་ཀི་ཁིམ་བེད་དུ་གཞུག་གོ །ལྷ་

འབངས་ནི་དགེ་འདུན་གི་གཡོག་བེད་པའི་མི་སྐྱ་ཡིན་ཏེ་རྒྱལ་པོས་འབངས་ལ་བསོ་བ་ལྟ་བུར་གཡོག་དེ་རྣམས་ཀང་

དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ཇི་སྐད་བསོ་བ་བཞིན་དུ་ལས་རུང་བ་བེད་པས་ལྷ་འབངས་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་སྟེ། དེ་རྣམ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འབེད་འགེལ་ལས། ལྷ་འབངས་ཞེས་བ་བ་ནི་ལས་རུང་བ་བེད་པས་རུང་བེད་ཅེས་བའོ། ཞེས་སོ། །

༸རྒྱལ་པོས་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བའི་གཡོག་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ཐམས་ཅད་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པས་ཀག་

ཅོར་གི་སྒས་དགེ་སློང་དག་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཉིད་མི་འགྲུབ་ནས་གསུངས་པ་ནི་དགེ་འདུན་གི་ལས་བེད་པ་ནི་གཡོག་

ཇི་སྙེད་དགོས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་འཇུག་པར་བའོ། །འི་གཡོག་ཐམས་ཅད་ནི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་སོ། །༸དགེ་འདུན་གི་གཡོག་རྣམས་ལ་དགེ་འདུན་

གིས་ཟན་དང་གོས་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །གཡོག་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་པར་བའམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་

གཡོག་རྣམས་དགེ་འདུན་གི་ལས་བེད་ནའོ། །ཟས་དང་གོས་སྦྱིན་པར་བའི་གཡོག་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་པར་མི་

བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །

༸གཡོག་ན་བ་རྣམས་ལ་ཡལ་བར་མི་དོར་བར་དགེ་སློག་གིས་ནད་གཡོག་བའོ། །བ་གང་

དང་མ་ཧེ་དང་ར་དང་ལུག་དང༌། རྣམས་དགེ་འདུན་ལ་གནང་གི་གང་ཟག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལུང་ལས་

གསུངས་ཏེ་འོག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། །གང་པོ་ཆེ་དང༌། རྟ་དང་། རྔ་མོ་དང༌། བོང་བུ་

དང༌། འབྲུ་རྩམ་པ་འབྲུ་རེན་པ་དང་། འབྲུའི་སྣོད་ཤིང་སྒོམ་ལ་སོགས་པ་དང་ཟངས་སྤད་ལ་སོགས་པ་སྣོད་

ཀང་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་བླང་དུ་རུང་ངོ༌། །སྣོད་ཀང་ངོ་ཞེས་པ་འདི་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་

སྣོད་སྤད་ཀི་ཆེད་དུ་སྣོད་སྤད་བླང་བར་བ་ཞིང་སྣོད་སྤད་འགྲུབ་པ་བསྐོ་བར་བའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རང་འགེལ་དང་

ཊིཀ་ལས་གོང་ལ་སོགས་པ་དང་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་མཆོད་རྟེན་གིར་ཆེད་དུ་ཡང་བླང་དུ་མི་

<<ཊི་>>རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འཁར་བའི་ཁ་གཟར་དང་མཁར་བའི་ཚྭ་ཁུག་ནི་ཚྭ་འཇོག་པར་བེད་

པའི་སྣོད་དོ། །བཅང་བར་བའོ། །གང་ཟག་གིས་ཀང་ངོ༌། །༸ཁ་གཟར་དང་ཚྭ་ཁུག་དེ་གཉིས་

དང་ཕུལ་བའི་བཏུང་ཕོར་དང་ཆུ་བལྟ་བའི་སྣོད་དང་བཞི་ལས་གཞན་པའི་འཁར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའི་སྣོད་གང་ཟག་གིས་བཅང་བར་མི་བའོ། །ཡང་95ཞེས་བ་བ་ནི་བདག་གིར་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་

ལས་སོ། །༸བདག་གིར་མ་བས་ན་སན་ཕོར་དུ་བསེས་ཞིང་སྤད་དུ་རུང་སྟེ། སྐབས་འདི་ཉིད་ཀི་ཊིཀ་ལས། འདི་ལྟར་

འཁར་བའི་སྣོད་གཞན་ཡང་སན་ཕོར་དུ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤོད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་དེའི་ཕིར་འདི་ནི་བདག་

གིར་བ་བ་དགག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །༸དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་གིས་ཀུན་དགའ་ར་བ་ལྡུམ་ར་བསྲུང་བ་པའི་

གཡོག་ཉེ་བར་བཞག་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་ར་བའི་གཡོག་རེད་ན་བཅང༌། 

༸གནོད་སྦྱིན་གདུག་པ་ལ་སོགས་པས་འཇིགས་པ་བསྲུང་བའི་ཕིར་བིས་པ་རང་རང་གི་མཚན་

མཐུན་པ་དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་ལ་འབུལ་བ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་ཁེའུ་བླང་བར་བ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་

ནི་བུ་མོ་དག་བླང་བར་བའོ། །བིས་པ་དེ་དག་གི་ཆ་ལུགས་ནི་མགུལ་བར་དགེ་སློང་གི་ཆོས་

གོས་ཀི་ཚལ་བུ་བཏགས་པ་ཉིད་དོ། །རྐེད་པར་ཆོས་གོས་བཏགས་པ་ཡང་རུང་ངོ༌། །བིས་པ་དེ་

དག་ལ་ཕན་གདགས་པའི་སེམས་ཀིས་བསྐྱང་བར་བ་སྟེ་ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་གསུངས་སོ། །དེའང་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་བུ་དང་བུ་མོ་དེ་དག་སོ་སོར་

བསྐྱང་བར་བའོ། །བིས་པ་དེ་དག་སྐྱོང་བ་འཚོལ་བ་ན་བིས་པ་དེའི་ཉེ་དུས་དགེ་སློང་ལ་གོས་ལ་སོགས་པ་

ཕུལ་བ་བླང་བར་བའོ། །བིས་པ་དེ་དག་བསྐྱངས་པའི་མཇུག་ཏུ་བིས་པ་ཕིར་ལེན་པའི་ཚེ་བིས་པའི་རིན་

ཉིད་དུའམ་རྔན་པ་ཡང་ངོ༌། །དེའི་ཉེ་དུས་ཕུལ་བ་བླང་བར་བའོ་དད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པས་ལོག་འཚོ་

ཡིན་པར་དོགས་པར་མི་བའོ། །༸བིས་པ་དེ་དག་ཆེར་སྐྱེས་པ་ན་བིས་པ་དེ་དག་གིས་རང་ལ་ཕན་པ་བས་པ་

དྲིན་དུ་ཤེས་པས་ཀང་ངོ་། །དགེ་སློང་ལ་གོས་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་བ་བླང་བར་བ་སྟེ་དེའི་ཉེ་དུས་ཕུལ་བ་བླང་

བར་བ་བར་ནི་མ་ཟད་དོ། །༸དགེ་སློང་གིས་བིས་པ་བསྐྱངས་པ་དེའི་རིན་དང་རྔན་པ་བདའ་བར་མི་

བའོ། །དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་དགེ་སློང་ལ་གཞན་གིས་ཤིང་ཐོག་གི་རེད་པ་ཕུལ་ན་བླང་བར་བ་ཞིང་

95  + <<མ་>><<སེར་>>- <<ཊིཀ་(ག་༢༩༣)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བདག་གིར་བའོ། །དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་དགེ་སློང་ལ་ཞུན་མར་གིས་གང་བའི་བུམ་པ་དང་འབྲུ་མར་

གིས་གང་བའི་བུམ་པ་དང་སྦྲང་རྩི་དང་བུ་རམ་གི་དབུ་བ་ལ་སོགས་པས་གང་བའི་བུམ་པ་ཡང་

ངོ་། །ཕུལ་ན་བླང་བར་བ་ཞིང་བདག་གིར་བའོ། །༸ཞུན་མར་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་སྣོད་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་

ཀང་ངོ་། །འབུལ་ན་བདག་གིར་བའོ། །༸ཞུན་མར་ལ་སོགས་པ་དང་དེ་དག་གི་སྣོད་དེ་དག་བཞག་པར་

བའོ། །གང་དུ་གཞག་ཅེ་ན་ནི། གཞི་ལའོ། །མར་གི་བུམ་པ་དང་འབྲུ་མར་གི་བུམ་པ་ནི་མེའི་ནང་དུ་བསེག་ལ་བ་

ལང་གི་ལྕི་བས་རུང་བར་གིས་ལ་སྤོད་ཅིག་<<ལུང་>>བཤང་བའི་བུམ་པ་དང་གཅི་བའི་བུམ་པ་

དང༌། ཆང་གི་བུམ་པ་དག་ནི་མ་བཞག་ན་ནི་རྒྱང་རིང་པོར་འོར་ཅིག་<<ལུང>>༸གར་ཡང་ཉེ་བར་མི་

བཞག་སྟེ་མི་མཁོ་བ་ཉིད་དོ། །ཀི་ཕིར་རོ། །དགེ་འདུན་གི་ཕིར་ཡོན་བདག་གིས་འབས་ཆན་གི་

གཡོས་དང་ཚོད་མ་ལ་སོགས་པ་འཚོད་པ་གང་ཡིན་པ་དག་གི་ཞལ་ཏ་བའོ། །འདིར་གཞན་བེད་

དུ་གཞུག་པ་ཡིན་གི་རང་གིས་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་བཙོས་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །༸གོང་

དུ་བསོད་སྙོམས་ལ་འགོ་བའི་ཚེ་ལྷུང་བཟེད་དུ་བསོད་སྙོམས་མ་བླུགས་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ལྷུང་

བཟེད་བློས་མ་བཟུང་བ་ཉིད་ཀིས་བསོད་སྙོམས་ལ་འཇུག་པ་བསྟེན་པར་མི་བའོ། །སྟེ་དེ་ནི་

མི་གཙང་བས་གོས་པའི་ཉེས་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་དུ་བསོད་སྙོམས་བླུག་པ་གཡོགས་པར་

བེད་པའི་ཁ་གཡོགས་རས་ལ་སོགས་པ་བཅང་བར་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཁ་གཡོགས་བཅང་བར་བ་བ་

འདི་དང་འཁར་བ་ལས་བས་པའི་ཁ་གཟར་དང་ཚྭ་ཁུག་དང་ཕུལ་བའི་བཏུང་ཕོར་འཁར་བའི་སྣོད་བཅང་བ་

གཉིས་ལ་དགེ་སློང་ཕ་དང་དགེ་སློང་མ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་དོགས་པར་མི་བའོ། །ཁ་གཟར་

དང་ཚྭ་ཁུག་དང་ཕུལ་བའི་བཏུང་ཕོར་ལས་གཞན་པའི་འཁར་བའི་སྣོད་བཅང་བར་མི་བའོ་ཞེས་སོས་པ་དེ་ལ་དགེ་སློང་

དང་དགེ་སློང་མ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་དོགས་པར་མི་བའོ་དགེ་སློང་མས་ཀང་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་འཁར་

བའི་སྣོད་བདག་གིར་མི་བའོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་<<ཊིཀ>>། ༸དགེ་སློང་མ་ནད་པས་ཀོ་ལྤགས་ལ་སོགས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པའི་ཞྭ་ཡང་རུང་སྟེ། ཞྭ་བཅང་བ་ལ་མི་རུང་བ་ཉིད་དུ་ཡང་ངོ་། །དོགས་པར་མི་བའོ། །སིལ་བེད་

ཅེས་བ་བ་ནི་འཁར་སིལ་གི་མིང་གཉིས་པ་སྟེ་འཁར་སིལ་ཀིས་སྒ་མ་བྱུང་བར་བསོད་སྙོམས་ལ་ཁིམ་

དུ་འཇུག་པར་མི་བའོ། །སིལ་བེད་དེ་བཅང་བར་བའོ། །བསོད་སྙོམས་པས་ཁིམ་ནས་ཕིར་འབྱུང་

བ་དང་ཁིམ་དུ་འཇུག་པའི་ལམ་རྒྱུས་ལ་མཁས་པར་འབད་པར་བའོ། །མཁས་པར་འབད་པ་དེ་ཚུལ་

ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། མཚན་མ་གདབ་པར་བ་བས་སོ། །མཚན་མ་ཅི་ཞིག་གིས་ཞེ་ན། བསོད་སྙོམས་ཕེའམ་

འབས་ཆན་ཀི་འབམ་ཟེར་ལ་སོགས་པ་སྐབས་སྐབས་སུ་གཞག་པས་སོ། །ལུང་ལས་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་

རེད་པ་བཙལ་བར་མི་བ་ཞིང་ཆོས་བཙོང་པས་རེད་པའི་ཕིར་ཟོང་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་བསྟན་པས་འཚོ་བ་

སྦྱར་བར་མི་བའོ། །ལོག་པའི་འཚོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་བཀག་པ་མཛད་དོ། །ཆུ་མེད་ན་ཞོ་ཁ་ཆུ་དང་ཕྱུར་ཁུ་

དང་རྩབ་མོ་ལ་སོགས་པའི་ཁུ་བས་རྐང་པ་དག་བཀྲུའོ། །རྐང་པ་བཀྲུ་བ་དེ་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་

བཤང་བ་དང་གཅི་བ་ལ་སོགས་པ་བ་བ་ལ་ཡང་ཆུ་མེད་ན་དེ་དག་གིས་བཀྲུ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ་འདི་ནི་ཟས་རྐང་པས་

བརི་བར་མི་བའོ་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནོ། །༸སྟན་གཞན་མེད་ན་རྩྭ་བམ་ལ་འདུག་པར་བའོ། །རྩ་

བམ་མི་སྤོད་པའི་ཚེ་ན་རྩྭ་བམ་རྣམས་བླ་གབ་སྟེང་གཡོགས་མེད་པའི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཞག་གོ །རྩྭ་

བམ་རྣམས་སོ་སོར་བཞག་པར་མ་ཟད་ཀི་སྤུངས་ཏེ་ཡང་བཞག་ཏུ་རུང་ངོ༌། །རྩྭ་བམ་གི་བ་བ་ཟིན་པའི་

མཇུག་ཏུ་རྩྭ་བམ་འདོར་རོ། །དགེ་སློང་མང་བ་ཉིད་ཡིན་ལ་སྟན་གིས་མི་ཆོག་ན་རྩྭ་བམ་ལ་སྟན་

བའོ། །གལ་གི་ཚར་དུ་མ་ཉིད་ཀང་ངོ་། །མང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་བའོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་མང་བ་ཉིད་ཡིན་

ན་གལ་གི་ཚར་དུ་མ་ཉིད་ཀང་བར་རུང་<<ཊི་>>བའོ། །༸གལ་རེ་རེའི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། གལ་གཅིག་ལ་དགེ་

སློང་ལྔ་བརྒྱ་ཕེང་དུ་བས་<<ལུང་>>པའི་ཚར་རོ། །མན་ཆད་ཀི་ཚར་རིང་པོ་བར་རུང་བའོ། །༸གལ་གི་

ཚར་དུ་ཡོད་པའི་རྒན་པའི་མཐའ་རེ་རེར་ཟས་ཀི་སྤི་བུངས་རེ་རེ་བའོ། །དགེ་འདུན་ལ་ཟས་འབིམ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའི་:ཐོར་བན་96དང་:ཕག་ཚང་97བ་དག་རྐུ་བ་ཉིད་ན་བ་ར་བེད་ཅིང་མིག་གིས་བལྟ་བའི་སྤན་པ་དགེ་སློང་

དག་བསྐོ་འོ། །གཙང་སྦྱོར་ལ་སོགས་པ་ཟན་གི་ལས་བེད་པ་ཞལ་ཏ་བ་དག་གིས་གལ་པ་རྣམས་ཟ་

བའི་སྔ་རོལ་དང་པོར་བཟའ་བར་བའོ། །རང་གིས་ཟོས་ནས་བིམ་པ་ལ་སོགས་པ་བའོ། །༸དགེ་སློང་དག་གི་

འདུས་པ་ཆེན་པོའི་ཚེ་བསླབ་པ་རྒན་རིམ་དུ་གལ་ལ་འཁོད་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་དང་རྒན་རིམ་

ནས་སྙོམས་པར་འགིམ་98དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་དག་བསྐོ་འོ། །འདུས་པ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་

དགེ་སློང་མས་ནི་དགེ་སློང་མ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ཞིག་རྒན་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཁོད་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དགེ་སློང་མ་བསླབ་པ་རྒན་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་རྒན་རིམ་བཞིན་དུ་གལ་གོང་དུ་

བཞག་སྟེ་དགེ་སློང་མ་གཞན་རྣམས་ནི་བསླབ་པ་རྒན་གཞོན་མི་བརྩི་བར་གལ་ལ་ཅི་དགར་འཁོད་པར་

བའོ། །དུས་སྟོན་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་ཚེ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་རྒན་རིམ་བཞིན་དུ་འདུག་པ་ན་ཅ་ཅོ་

འདོན་པར་གྱུར་ནས་འདི་གསུངས་སོ། །

༸ངག་མུ་ཅོར་སྨ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་བསྐྱུངས་ཏེ་ཟན་གི་ཆེད་དུ་འགོ་བར་བའོ། །ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་ཤིན་ཏུ་བསམས་པ་དང༌། འགོ་བའི་སྤོད་ལམ་མཛེས་པས་སོ། །འགོ་བའི་སྤོད་

ལམ་མཛེས་པར་མ་ཟད་ཀི་ཆ་ལུགས་མཛེས་པས་སོ། །ཟན་གི་ཆེད་དུ་འགོ་བ་ལ་བསླབ་བ་བཞི་གསུངས་པ་

དེ་བཞིན་དུ་ཟན་གི་ཆེད་དུ་འདུག་པ་ལ་ཡང་བསླབ་བ་བཞི་སྟེ་སྒ་བསྐྱུངས་པ་དང་ཤིན་ཏུ་བསམས་པ་དང་སྤོད་

ལམ་མཛེས་པ་དང་ཆ་ལུགས་མཛེས་པས་ཟན་གི་ཆེད་དུ་འདུག་པར་བའོ། །འབས་ཆན་ལ་སོགས་པའི་ཟས་

རྐང་པས་བརི་བ་དང་འགོམ་བར་མི་བའོ། །ལྷུང་བཟེད་ཀི་གཞག་པའི་གཞི་ལྕགས་ལ་སོགས་པའི་

96  ཐོར་བན། <<ཊིཀ་(ག་༢༩༩)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>བློར་བད། <<མ་>>བོང་བད། <<སེར་

>>        

97  ཕག་ཚང། <<ཊིཀ་(ག་༢༩༩)>><<མཆན་བཞི་>>ཕག་ཅང་། <<མ་>>      

98  འགིམ། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>འདྲིམ། <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ག་༢༩༩)>>འབིམ། <<རིན་(ཁ་

༢༨༥)>> 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཕང་མིག་དང་ཞ་ཉེའི ་དབར་འདབ་དང་བྱུག་རིས་དང་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྐང་པས་རེག་པར་མི་

བའོ། །འདི་ནི་སྦྱིན་པའོ་བདག་ནི་ལེན་པ་པོ་འོ་སྙམ་དུ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་བསོད་སྙོམས་བླང་

བར་བའོ། །སེམས་རྣམ་པར་མ་གཡེངས་པས་ཡུལ་གཞན་ལ་སེམས་འཕོ་བར་མི་བ་བས་བསོད་

སྙོམས་བླང་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བསོད་སྙོམས་བླངས་ནས་ཟ་བའི་ཚེ་ན་ནི་སེམས་མ་གཡེང་ཞིང་སེམས་

གཞན་དུ་མི་འཕོ་བར་ཟས་ཟ་བར་བ་བ་དང་ལུས་འཚོ་བ་ཙམ་དུ་ཟ་བར་བའི་འཕར་གཡེང་ལ་སོགས་པའི་

ཕིར་མ་ཡིན་པ་དང་། བསོད་སྙོམས་དེ་མ་འདྲེས་པ་ནི་བསོད་སྙོམས་དེ་མ་འདྲེས་མ་བསླད་པར་ཟ་བར་བའོ་

ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་ཅིང་ཕེ་དང་འབས་སུ་མི་བསེ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །དང་། མི་དཀྲུག་པ་

དང༌། ནི་ཐམས་ཅད་སྣོད་གཅིག་ཏུ་དཀྲུགས་ཤིང་ཟ་བར་མི་བ་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་ཅིང་འོ་མ་དང་ཚོད་མ་

དཀྲུགས་ཅིང་མི་སྡུག་པར་མི་བ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །༸གནས་ཤིན་ཏུ་དབེན་པ་སྟེ་ལམ་པོ་ཆེ་ལ་

སོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཟ་བ་དང༌། ཉི་མ་ཕིའི་དུས་ལས་མ་ཡོལ་བར་བསོད་སྙོམས་ཟ་བ་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །ལུང་ལས་ནས་ཀི་ཐུག་པ་ལ་དགེ་འདུན་སྤན་དྲངས་ནས་སྦྱིན་བདག་གིས་ཟས་བསོད་པ་བིམ་པ་ན་ཟས་ངན་

པ་ལ་མགོན་དུ་བོས་ན་ཟས་བསོད་པ་བླང་དུ་མི་རུང་ངམ་སྙམ་སྟེ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་མ་བླངས་པ་ལ་གསུངས་པ་ནི་

དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་ནས་ཀི་ཐུག་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་མགོན་དུ་བོས་པའི་དངོས་པོ་དེ་ལས་

གཞན་ཤ་སྐམ་ལ་སོགས་ཟས་བསོད་པ་རེད་པ་ལེན་ཞིང་ལོངས་སྤོད་པ་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་མི་

རིགས་པ་ཉིད་མེད་དོ། །རང་གི་ཟས་ཟོས་པ་ལ་རང་གིས་ཟས་ལས་གཞན་སྦྱིན་བདག་གི་ཟས་

མནོས་པ་དང་ཟ་བ་ལ་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་:ཉེས་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །ཡུལ་སིག་བྱུང་གི་གད་རྣམས་ལྟ་བུ་

སྦྱིན་བདག་99གཞན་གིས་མགོན་དུ་བོས་པའི་སྐད་པ་100ན་དགེ་སློང་འདུག་པ་ལ་སྦྱིན་བདག་

99  + ཡིག་ཆེན་དང་ཡིག་ཆུང་གི་གོ་རིམ་འདི་བཞིན། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>> - འདི་ལས་ལྡོག་སྟེ་

འདུག  <<མ་>><<སེར་>>

100 པ། <<མ་>><<སེར་>>ས། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>   
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དེས་དགེ་སློང་གིས་ལེན་པ་དང་ཟ་བར་གནང་ན་སྦྱིན་བདག་དེ་ལས་གཞན་པ་སྣ་ཆེན་པོ་ལ་གཏོགས་པ་སྣང་

བེད་ལྟ་བུ་གཞན་གིས་དགེ་སློང་ལ་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་བིན་པ་ནི་ཡུལ་སིག་བྱུང་གི་གད་རྣམས་ལྟ་བུ་དེའི་

ཟས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་འདྲའོ། །དེ་ལ་ནི་དམ་བཅས་པ་ལས་འདས་པ་དང་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ཉེས་

པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་གསུངས་ཏེ་སྦྱིན་བདག་གཞན་གི་ཟ་བར་བསམ་ནས་སྦྱིན་བདག་གཞན་གི་ཟོས་པ་

ཡིན་པས་དམ་བཅས་པ་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་དང་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ་

དུ་དོགས་པ་བསལ་བའོ། །

༸སྨ་བ་པོའི་བསམས་པའི་དོན་གིས་ལྷའི་བརའི་དབང་གི་སྒ་ཐམས་ཅད་དོན་ཐམས་ཅད་ཀི་རོད་

པར་བེད་པ་དག་ཡིན་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརོད་པར་བ་བ་དག་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ཞེས་ཊིཀ་

ལས་གསུངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཚུར་ཤོག་ཅེས་འབོད་ཅིང་དགེ་སློང་ལ་བསོད་སྙོམས་སྦྱིན་པར་བེད་པ་ན་སངས་རྒྱས་

ཞེས་བརོད་པའི་སྒའི་དོན་གང་ལ་སྦྱོར་བ་སྨ་བ་པོའི་བསམ་པའི་དོན་གིས་ནི་རྣམ་པར་བཞག་གིས་

སངས་རྒྱས་ཞེས་ཐུབ་ཆེན་ཉིད་ལ་གགས་པས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཁོ་ན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལུང་ལས་དགེ་

སློང་བསོད་སྙོམས་པ་ལ་ཁིམ་བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཚུར་བོན་འདི་དག་སྣོམས་ཤིག་ཟེར་ན་བླང་དུ་རུང་ངམ་མི་

རུང་སྙམ་ན་ཁིམ་བདག་ལ་དྲིས་ལ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་འབུལ་བའོ་ཞེས་སྨ་ན་བདག་གིར་མི་བའོ་འོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ནི་

ཁོད་ཉིད་ལགས་སོ་ཞེས་སྨ་ན་བླང་བར་བ་སྟེ་འདི་ལ་འགོད་པར་མི་བའོ་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལའང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །༸ཟས་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་བླངས་པ་སང་བར་མི་བའོ། །སྟེ་གང་ལ་བླངས་པ་དེ་

ཉིད་ལ་ཕིར་སྦྱིན་པར་མི་བའོ་ཊིཀ་ལས་སོ། །༸ཕི་མ་ཐོབ་ན་ལྷག་པ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནི་

འདིའི་དམིགས་བསལ་ལོ། །༸ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་རྒྱུ་འབས་ལ་སྐུར་བ་མི་འདེབས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་

དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པའོ། །ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་ཊིཀ་

ལས་གསུངས་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་སྦྱིན་བདག་ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཚོགས་པ་དག་ལས་རས་བླངས་པ་ལྟ་བ་ཕུན་ཚོགས་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་ཚོགས་ལས་གཞན་ལྟ་བ་

ཉམས་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་གོ་རིམ་བཞིན་ལ་སྦྱིན་པ་དང༌། ནི་དད་པས་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཆུད་

གཟོན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་དེ་དག་ཀང་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་མཆོག་ལ་བླངས་པ་མཆོག་མ་ཡིན་པ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡང་དེ་

བཞིན་<<ཊིཀ་>>ནོ། །༸བདག་ཉིད་ཚིམ་པར་གྱུར་ཟིན་ནས་བསམ་བཞིན་དུ་འཚོ་བར་བེད་པ་ལྷག་པ་

ཐ་ན་ཁམ་གཅིག་ཡན་ཆད་ལེན་པ་དང་ལུས་འཚོ་བ་ཙམ་ལས་ལྷག་པ་ཐ་ན་ཁམ་གཅིག་ཡན་ཆད་ཙམ་ཟ་

བ་ནི་དད་པས་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཆུད་གཟོན་པ་ཡིན་ནོ། །ལུས་འཚོ་བ་ཙམ་ལ་ནི་དེ་ཆུད་གཟོན་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །༸དམིགས་བསལ་ནི་ལྟ་བའམ་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་ཚོགས་མིན་ཡང་ཕ་མ་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་ཕུ་ནུ་ལ་

སོགས་པ་ཉེ་དུ་གཞན་དག་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་ཕ་མ་དང་ཕུ་ནུ་དང་སིན་མོ་དང་གཉེན་ལ་ཡང་སྦྱིན་

པར་བ་ཞེས་ལུང་མ་མོ་ལས་དང་། ནད་པ་དང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་དང་སྦྲུམ་པ་
101དག་དང༌། སྦྲུམ་མ་སྙིང་རེའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པྲཛྙཱ་ཀ་ར་ལས་སོ། །༸ལྟ་བ་མ་དག་པ་དག་པར་

གདུལ་བ་ལ་སོགས་པ་གདུལ་བ་གདུལ་བ་དང༌། ཁིམ་པ་བསོད་སྙོམས་འདོད་པས་དགེ་སློང་གི་བསོད་

སྙོམས་ལ་ལག་གིས་འཛིན་ཅིང་རེག་པ་དང་ཁིམ་པ་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་སྦྱིན་ཞེས་ལུང་མ་མོ་ལས་

སོ། །༸ཟན་གི་དུས་སུ་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ལ་ནི་དད་པས་སྦྱིན་པ་དེ་ལས་བགོ་བཤའ་བའོ། །དེ་དག་

ལ་སྦྱིན་པ་ནི་དད་པས་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཆུད་གཟོན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །༸ལྷག་མར་མ་གྱུར་པའི་ཁམ་ཆངས་གཅིག་

བཞག་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པས་ཟས་ཀི་བ་བ་བེད་པའི་དང་པོར་ཟས་ཀི་ཁམ་ཆངས་གཅིག་ཟ་

བ་པོ་རྣམ་ཟ་བ་པོ་དམིགས་ཀིས་ངེས་པ་མེད་པར་མ་བཅད་པར་བཞག་པར་བའོ། །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་བསྔོས་ཏེ་བཞག་པའོ། །༸ཁམ་ཆངས་གཅིག་ཟས་ཀི་དང་པོར་བཞག་པ་དེའམ་ཟས་ཀི་ལྷག་མ་ལས་

དུད་འགོ་ཁི་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྦྱིན་པར་བའོ། །རང་གི་ཟས་ཟིན་ནས་སོ། །

101  པ། <<རང་(ཁ་༤༦༦)>><<ཊིཀ་(ག་༣༠༤)>><<ཆུང་(ཁ་༡༠༩)>><<མ་>><<སེར་>><<རིན་(ཁ་༢༨༧)>> མ། <<རྩ་བཞི་>><<ས་

>><<ཞང་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༸བདག་ཉིད་ཟ་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་བཞག་པའི་ཟས་ལས་བདག་ཉིད་ཀི་ཟས་ཀི་བ་བ་མ་

རོགས་པར་ལྷག་མ་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །ཁེད་ཁོ་ནས་འདི་ཟ་བར་བའོ་ཞེས་དད་

པས་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་ཀིས་མགོན་དུ་བོས་པའི་ཟས་ལ་ཡང་སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །ཡང་

ཞེས་པ་ནི་རང་གི་ཟས་ཀི་བ་བ་མ་རོགས་པར་སྦྱིན་པར་མི་བ་བར་མི་ཟད་ཀི་དེ་རོགས་ན་ཡང་སྦྱིན་པར་མི་བ་

བའོ། །ལྷུང་བཟེད་ཀི་འོག་གཞི་ཉིད་དུ་ཁུར་སྐྱ་ལ་སོགས་པ་བཏིང་བ་དང་འབས་ཆན་ལ་སོགས་པའི་ལྷག་མ་

ནི་ལྷག་མ་ཟ་བ་རྣམས་ལ་ཅི་བདེར་སྦྱིན་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ན་གཉུག་མར་གནས་

པའི་མི་མ་ཡིན་རྣམས་ལ་སྤི་བུངས་ལ་སོགས་པ་ལས་གཏོར་མ་སྦྱིན་ནོ། །གཉུག་མར་གནས་པ་དེ་

དག་གི་ཟས་ཀི་ཆོ་གའི་རེས་སུ་འབང་བས་གཏོར་མ་སྦྱིན་པའི་དུས་ནི་སྔ་དྲོ་དགུང་ཚིགས་ཕི་དྲོ་

མཚན་མོ་ལ་སོགས་ཅི་རིགས་པར་རོ། །གཏོར་མ་གཏང་བ་ནི་ཁ་ཅིག་སྔ་དྲོ་སྦྱིན་ཁ་ཅིག་ཕི་དྲོ་སྦྱིན་པ་ཡོད་

པས་སྔ་དྲོ་དང་ཕི་དྲོ་མི་སྣོར་བར་དུས་སུ་སྦྱིན་ནོ། །༸གཙུག་ལག་ཁང་གང་ན་གཉུག་མར་གནས་པའི་མི་མ་ཡིན་ཁ་

ཅིག་གི་ཆོ་ག་དང་མི་མ་ཡིན་ཁ་ཅིག་གི་ཆོ་ག་ཐ་དད་དེ་དྲི་དང་མེ་ཏོག་དང་བདུག་པ་དང་གཏོར་མ་ལ་སོགས་པ་ཆོ་

ག་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དྲི་དང་མེ་ཏོག་དང་བདུག་པ་དང་གཏོར་མ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རང་རང་གི་ཆོ་ག་

བཞིན་ཐ་དད་པར་རོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲུང་མའི་ལྷ་ལ་ཁིམ་པས་མཆོད་པ་ཡོད་དེ་ཁིམ་པས་མཆོད་པའི་

དུས་བཞིན་དུ་མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་སྦྱིན། ༸ཤིང་ཐོག་ཨ་མྲ་རུས་པ་རྩི་གུ་མ་ཆགས་པ་ཉིད་ཀི་

གནས་སྐབས་སུ་ཟོས་ན་དུས་མ་ཡིན་པར་སྤད་པས་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་མ་སིན་པ་དེ་ཟས་མི་

ཕོད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། བཟའ་བར་མི་བ་ཀུ་ཤུ་དང་ཁམ་བུ་དང་རྒུན་འབྲུམ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མ་སིན་པར་

མི་ཟའོ། །བཅའ་བ་ལྔ་ནི། རྩ་བ་དང་། སོང་བུ་དང་། འདབ་མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། འབས་བུ་

དང་། དེ་རྣམས་དང་གཞན་ཡང་བཅའ་བར་བ་བ་རྣམས་དང༌། བཟའ་བ་ལྔ་ནི། འབས་ཆན་

དང་། ཟན་དྲོན་དང་། ཟས་ཀི་ལྡེ་གུ་དང༌། ཤ་དང་། སྣུམ་ཁུར་དང༌། བསོད་པ་ལྔ་ནི། འོ་མ་

དང་། ཞོ་དང་། མར་དང་། ཆུ་ན་སྤོད་པའི་ཉ་ཤ་དང༌། ཤ་སྐམ་དག་ནི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་བཟའ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའི་ཕིར་མི་རུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །གསོ་མའི་ཐུག་པ་དང་ཉུངས་ཀར་གི་ཐུག་པ་དང༌། རྩ་

བ་དང་སོང་བུ་དང་འདབ་མ་དང་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཐུག་པ་དག་

ལོངས་སྤོད་པ་བསྟེན་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་དོགས་པར་མི་བའོ། །བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་

དག་ནི་འོ་མ་ལ་སོགས་པས་སངས་ན་འཆག་ཏུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད་ཀི་ཐ་ན་ཆུས་ཀང་སངས་ན་ལུས་ཀི་

འཆག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །ཆུས་ཀང་བརླན་པར་བས་ཏེ་བཟའ་བར་བའོ་དགེ་སློང་དག་བརླན་ཐམས་ཅད་

ནི་ཉམས་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་སོ། །ཉམས་ནི་འདིར་སྟོབས་ཀི་རྣམ་གངས་སོ་ཞེས་

ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས་སོ། །༸བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྐལ་པ་དང་བོད་པ་ལ་སོགས་པར་བླུག་པ་ནི་སྣོད་དེ་

དག་ཀོ་ལྤགས་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་མི་རུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གིས་སྣོད་དུ་ཟན་ཟ་རུང་

ངོ་། །སྣོད་ཇི་ལྟ་བུར་ཟར་རུང་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་ཤིང་ལས་བས་པའི་ཡོལ་གོར་རོ། །ཤིང་སེར་དུའོ། །༸ཡོལ་

ཁོར་རོ་ལས་བས་པར་ཡང་ཟས་ཟ་རུང་ངོ་། །སྣོད་དེར་སྔར་ཟས་ཟ་བའི་སྣོད་བས་པར་ཡང་ཟས་ཀི་

སྣོད་བར་རུང་ངོ༌། །སྣོད་དེར་སྔོན་ཟས་ཟོས་སུ་ཟིན་ཀང་ཡང་ཟས་ཀི་སྣོད་བར་རུང་བའོ། །ལྕགས་ཀི་ལྷུང་

བཟེད་ལ་སོགས་པ་ནི་སྔར་ཟས་བླུགས་པ་ཡང་བཀྲུས་ཏེ་ཟས་ཀི་སྣོད་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤིང་དང་རོའི་

ཡོལ་གོར་ཟས་སྔར་བླུགས་པ་ཡང་བཀྲུས་ཏེ་ཟས་ཀི་སྣོད་བའོ། །

༸ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པའི་བཀྲུ་བཤལ་ནི་གནས་པ་སློབ་མ་དང་ཉེར་102གནས་དེའི་ལས་

ཡིན་ནོ། །ཟས་ཀི་སྔ་རོལ་ཏུ་བཀྲུ་བར་མ་ཟད་ཟོས་ནས་ཀང་ངོ་། །ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པའི་བཀྲུ་བཤལ་བ་

བ་ནི་གནས་པའི་ལས་ཡིན་ནོ། །༸དགེ་སློང་གིས་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་གི་སྣོད་གཅིག་གི་ནང་ཏུ་ཟས་ཟ་

བར་མི་བའོ། །ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ན་དགེ་སློང་རེ་རེ་ལ་སྣོད་རེ་རེ་དག་མེད་ན་དགེ་སློང་གིས་གཞན་དང་

སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཟ་བར་བའོ། །རིམ་གིས་ཟ་ན་དུས་ལས་ཡོལ་བར་དོགས་ན་ལྷན་ཅིག་སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཟའི་དུས་

102 ཉེར། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>ཉེ། <<ཊིཀ་(ག་༣༠༨)>>ཉེས། <<མ་>><<སེར་>>      
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལས་ཡོལ་བར་མི་འགྱུར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་ཡང་ལྷན་ཅིག་སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཟ་བར་མི་བའོ། །༸དགེ་སློང་གིས་ལམ་དུ་སུ་དང་

སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཟར་རུང་ཞེ་ན། དགེ་སློང་དང་ངོ༌། །ལམ་དུ་གཞན་དང་སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཟ་བའི་ཚེ་དགེ་སློང་

གཞན་གིས་ལག་པ་བཏེག་ན་རང་གིས་ལག་གཞུག་གོ །དགེ་སློང་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ན་ཡང་

དགེ་ཚུལ་དང་ནི་སྣོད་གཅིག་ཏུ་མི་ཟ་སྟེ་གཞུང་འོག་མ་གཡོག་རྣམས་ལ་བཅངས་ཏེ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་པ་

བཞིན་དུ་དགེ་ཚུལ་ལ་བཅངས་ཏེ་ལག་ཏུ་སྦྱིན་ནོ། །ལམ་དུ་སྣོད་གཞན་མེད་པའི་ཚེ་རྐེན་གི་དབང་གིས་དགེ་

ཚུལ་ལ་འཚལ་མ་ཕོགས་སུ་སྦྱིན་པའི་རྐེན་དང་མི་ལྡན་ན་དགེ་སློང་གིས་དགེ་ཚུལ་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་སྣོད་

གཅིག་ཏུ་ཟ་བར་བའོ། །ལམ་དུ་སྣོད་གཞན་མེད་ཀང་དགེ་སློང་གིས་གཡོག་རྣམས་དང་སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཟ་བར་མི་

བའི་གཡོག་ལྷ་འབངས་རྣམས་ལ་ཟས་བཅངས་ཏེ་སྦྱིན་ནོ། །དགེ་སློང་རང་གི་ཉེ་དུས་ཡིད་

གཅུགས་པས་ངེད་དང་སྣོད་གཅིག་ནས་ཟ་བར་ཞུ་ཞེས་གསོལ་ན་ལམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་ལམ་དང་

ལམ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཟའོ། །དགེ་ཚུལ་ལམ་ཉེ་

དུ་དང་སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཟ་བའི་ཚེ་ན་དགེ་ཚུལ་ཉེ་དུ་དེ་གཉིས་ཀིས་རེག་པ་ལས་དགེ་སློང་གིས་ཟས་བིན་ལེན་

བས་པ་དེ་བིན་ལེན་བས་པ་འཇིག་པ་དང་བིན་ལེན་མ་བས་པ་དང་འདྲེས་པ་བསྲུང་

བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །འཇིག་པ་དང་འདྲེས་པ་ཇི་ལྟར་བསྲུང་ཞེ་ན། ཟས་དང་བཅས་པའི་ལྷུང་བཟེད་བིན་

གིས་བརླབས་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྷུང་བཟེད་བིན་ལེན་བས་ཏེ་དགེ་ཚུལ་ལམ་ཉེ་དུ་དེ་ལག་པ་དག་བསྙལ་

དུ་བཅུག་ཅེས་པ་ནི་ལག་པ་ཁྲུར་བཅུག་ནས་དགེ་སློང་གིས་སེར་སྤད་བཟུང་ལ་ཟ་བར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་

སོ། །མཆིལ་ལྷམ་དང་བཅས་ལྷམ་གོན་བཞིན་དུ་ཟ་བར་མི་བའོ། །ནད་པས་རྐང་པ་ས་ལ་

བཞག་ན་མི་ཕོད་པ་ནི་ལྷམ་གཉིས་ཕུད་པའི་སྟེང་དུ་རྐང་པ་གཉིས་མནན་ཏེ་ཟ་བར་བའོ། །སྒེན་མོ་གོས་མེད་

པ་དང་གོས་གཅིག་པས་ཟ་བར་མི་བའོ། །སྒེན་མོ་དང་གོས་གཅིག་པས་ཟོས་ཀང་ནད་པ་མི་ནུས་པ་

ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྒེན་མོས་ཟས་ཟ་ན་ནད་པ་དེ་གཡོག་དག་གིས་ལུས་དང་གོས་ལ་སོགས་

བསྐྱོར་བར་བ་སྦྲའམ་གུར་ལྟ་བུ་ཕུབ་སྟེ་སུས་ཀང་མི་མཐོང་བར་བའོ། །ནད་པས་ནུས་ན་ཆོས་གོས་སྟེང་མ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མེད་པར་ཟ་བར་མི་བ་རྔུལ་གཟན་ཙམ་བགོན་པ་ལ་བརྟེན་པར་བའོ། །ལུང་ལས། ནད་པ་ཞིག་གིས་རྔུལ་

གཟན་ལ་བརྟེན་པར་མ་ནུས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ཕོགས་དབེན་པར་ཟ་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་

ལས་ཀང་། ཕོགས་དབེན་པར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེའི་འགེལ་ཆུང་ལས། རྔུལ་གཟན་ཙམ་གོན་ཀང་མི་ནུས་ན་ནད་

གཡོག་གིས་དབེན་པར་བཞག་སྟེ་ཟས་སྦྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

༸ནད་པས་ནུས་ན་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཤམ་ཐབས་ལ་བརྟེན་པར་བ་བ་དེ་གསང་

བའི་ཕོགས་ཀང་ངོ་། །སྐྱོང་103བར་བའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །༸འདི་ནི་སྒེན་མོའི་སྐབས་དང་གོས་གཅིག་

པའི་སྐབས་གཉིས་ཀར་གཏོགས་པ་ཡིན་ན་ཟན་གི་ཕིར་འདུག་པའི་གང་ཟག་གིས་དངོས་པོ་འདི་བིན་ཅིག་

ཅེས་པའམ་སྤི་བུངས་འདི་ནས་བིན་ཅིག་ཅེས་འབིམ་མཁན་ལ་བརོད་ཅིང་གོ་བར་མི་

བའོ། །ནད་པས་ནད་དང་ཕོད་པའི་ཟས་འདིའམ་འདི་ནས་བིན་ཅིག་ཅེས་བརོད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་

དོ། །ལྟུང་བ་མེད་པ་དེ་ནི་དཔེར་ན་ཕོ་བའི་དྲོད་ཆུང་བས་ཟས་ཚོས་པ་བིན་ཅིག་ཅེས་པ་དང༌། ཟས་

དྲོད་ཆེ་བས་རློན་པ་བིན་ཅིག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱགས་པའི་གཉེན་པོ་ནི་བཀེས་སྐོམ་ནད་ཡིན་ལ་

རང་ལ་དེ་ཡོད་པས་བདག་ཉིད་ལ་ནད་པའི་འདུ་ཤེས་དང༌། ཟས་ཀིས་ནད་དེ་བསལ་བས་ཟས་ལ་

སན་གི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་ཟ་བར་བའོ། །ཆགས་པའི་གཉེན་པོ་ནི་ཟས་ལ་དྲན་པ་ཡང་

ངོ་། །དྲན་པ་བཅུ་པོ་སྟེ་ཉེ་བར་བཞག་ཅེ་ན། ཟས་འདི་མི་གཙང་བ་ལུད་ལ་སོགས་པ་ལས་འབྱུང་བ་

དང་། འབས་ཆན་ནི་སིན་བུ་འདྲ་ཞིང་ཕེ་ནི་རུས་ཕེ་འདྲ་བ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཟས་ཟོས་ན་བད་ཀན་དང་

སྣབས་དང་ཁག་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཟས་ཀི་ཕིར་རྒོལ་བ་རྣམས་དང་འབེལ་བ་སྟེ་ཟས་ཀི་ཕིར་

མ་དང་བུ་འཐབ་པར་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དང༌། ཟས་ནི་བཤང་གཅི་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་སད་པ་དག་དང་རྒྱུ་

མཐུན་པ་དང་། བརྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་པའི་རྣམ་པ་ཞིང་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཟས་འབྱུང་ལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཟས་ལ་བརྟེན་ཏེ་སེད་པ་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། ཟས་དེ་བཙལ་བ་དང་། ཟས་འདི་བིན་ལེན་

དང་གཡོས་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་ཉིད་དང་། ཟས་ལོག་པར་ཞུ་ཞིང་རིམས་ལ་སོགས་པའི་

ནད་དང་བཅས་པ་ཉིད་དང༌། ཟས་དེ་ཆ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་སོ་སོར་ཟས་ཀི་ཆ་གཅིག་ནི་ལུས་ཀི་མེས་

བསེག་ཆ་གཉིས་པ་བཤང་གཅིར་འགྱུར་ཆ་གསུམ་པ་སིན་བུས་ཟ་ཆ་བཞི་པས་ལུས་རྟས་པར་འགྱུར་བར་འགོ་བ་

ཉིད་དང་བཅུ་པོ་དེ་ཉིད་དག་གིས་མི་མཐུན་པ་ཆགས་པར་མི་རིགས་པ་ཉིད་དུ་དྲན་པ་བཞག་སྟེ་ཟ་

བར་བ་པའོ། །ཟས་ལ་སེམས་གཏད་པས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གནས་པས་སོ། །སེམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ཟས་ལ་རྩེ་གཅིག་པས་གཏད་པ་སྟེ། ༸སེམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཟས་ལ་གཏད་པས་སེམས་རྣམ་པར་མ་

གཡེངས་པས་སོ། །ཆ་ཤས་ཀི་ནི་མ་ཡིན་ཤེས་བཞིན་གིས་ཀག་ཅོར་མི་བ་བར་སྒ་བསྐྱུང་ཞིང་

ངོ༌། །ཟས་ཟ་བར་བའོ། །༸སྒ་དེ་མི་བ་བར་རོ། །ཟ་བར་བའོ་ཞེས་པ་སྟེ་ཊིཀ་ལས། རྐང་ལག་ལ་སོགས་པའི་

སྒ་མི་བ་བར་རོ། །ཞེས་སོ། །༸སྒ་མི་འབྱུང་104བར་ཐུག་པ་དག་<<བི་>>གོ །བཏུང་བར་བའོ། །༸སྒ་

ཁྲུམ་ཁྲུམ་མི་བ་བར་ཁུར་བ་ལ་སོགས་པ་ཟ་བར་རོ། །ཟས་དེ་འདེད་པ་ན་ཁྲུམ་ཁྲུམ་ཞེས་སྒ་འབྱུང་བ་

དག་ཆུ་ལ་སོགས་པས་སངས་ཏེ་སྙི་བར་བའོ། །ཟན་ཟ་བ་དེའི་དོན་དུ་འཁོད་པ་ན་གླུ་གིང་དང་

སིལ་སྙན་ལ་སོགས་པའི་རོལ་མོ་བེད་དུ་མི་གཞུག་གོ །དགེ་འདུན་ཟན་ཟ་བ་ན་རོལ་མོ་བེད་དུ་བཅུག་

བཞིན་དུ་ཟ་བར་མི་བའོ། །ཁང་པའི་དུས་སྟོན་དང་མཆོད་རྟེན་ལ་རོལ་མོ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་

ཊིཀར་ལུང་དྲངས་སོ། །

༸ཆོས་བཤད་པ་དང་ཡོན་བཤད་པ་བཤད་པ་བེད་བཞིན་པ་ཉིད་ན་ཟན་ཟ་བར་མི ་

བའོ། །ཆོས་བཤད་དང་ཡོན་བཤད་བེད་པའི་ཚེ་ན་རྒྱང་གགས་ཀིས་ཆོད་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་ཟ་མི་རུང་ངམ་ཞེ་

ན། དེ་ཐོས་ནའོ། །ཞེས་འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་བ་ཉིད་ལས་བཤད་ཅིང་། དེའི་འགེལ་ཆུང་ལས། གནས་བརྟན་གིས་སྦྱིན་

104  འབྱུང། <<རྩ་བཞི ་>><<རང་(ཁ་༤༧༤)>><<མ་>>><<མཆན་བཞི ་>>དབྱུང། <<ཊིཀ་(ག་༣༡༣)>><<རིན་(ཁ་

༢༩༠)>> བསླང། <<ཆུང་(ཁ་༡༡༦)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་བཤད་པ་བེད་པ་དེ་ཐོས་བཞིན་དུ་ཟན་མི་ཟ། མ་ཐོས་པར་ཟོས་པ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ལུང་

ལས། སྒ་ཡང་ཐོས་ལ་དོན་ཡང་གོ་བ་དེས་ཟ་བར་མི་བའོ་དོན་ཡང་མ་གོ་སྒ་ཡང་མ་ཐོས་ན་དེས་ཟ་བར་བ་སྒ་ནི་ཐོས་

ལ་དོན་ནི་མ་གོ་ན་དེས་ཀང་ཟ་བར་བ་སྟེ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཡོན་བཤད་དེར་སོ་སོར་རིག་པར་

བའོ། །དགེ་སློང་རྣམས་སྔར་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ཟིན་ནས་ཡོན་བཤད་བེད་པ་ན་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་ཕིས་

འོངས་ཏེ་ཡོན་འཆད་ཀི་བར་དུ་མ་ཟོས་ན་ཕིས་འོངས་ཏེ་དེའི་དྲོ་ཡོལ་བར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དུས་ཡོལ་བར་

འགྱུར་བ་དོགས་ཡོད་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པའམ་རྐང་པ་འཆད་ན་ཡང་ཚིག་གཉིས་སམ་གསུམ་

བཤད་པ་བེད་ཀི་བར་དུ་ཟ་བར་མི་བའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་ཟ་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །༸ཟན་ཟོས་ནས་ལག་པ་

བཀྲུས་ལྷུང་བཟེད་བཞག་ནས་ཁའི་ནང་ཡང་བཀྲུས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྦྱིན་

བདག་གི་བསྔོ་བ་ངན་པ་བཟློག་པའི་ཕིར་གདོན་ཏོ། །ཟན་ཟོས་ནས་མགོན་དུ་འབོད་པ་པོ་སྦྱིན་བདག་

ལ་ཡོན་བཤད་པ་ནི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྔོ་ཞིང་སོན་ལམ་འདེབས་པའོ་ཞེས་ཊིཀའི་སྐབས་སྔ་མ་ནས་བཤད་དོ། །

༸ནི་ཡོན་བསྔོ་བའོ་གསུང་ངོ་། །དང་། ཆོས་བཤད་པ་དག་བའོ། །གང་གི་ཚེ་བ་ཞེ་ན། དགེ་

སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཟོས་ཟིན་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་ཤེས་ནས་སོ། །ཡོན་བཤད་པ་དང་ཆོས་

བཤད་པ་དག་བའོ། །༸ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ཞེ་ན། ཀུན་ཏུ་ལྟ་བས་སོ། །གང་གིས་དེ་དག་བ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་

དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་གལ་གི་དང་པོས་སོ། །ཡོན་བཤད་པ་དང་ཆོས་བཤད་པ་དག་བའོ། །༸གལ་གི་དང་པོ་

བས་དེ་དག་མི་ནུས་ན་དེ་དག་ནུས་པའི་དགེ་སློང་གཞན་ལ་གལ་དང་པོ་བ་དེས་བཅོལ་ལོ། །གལ་

ཏེ་ཡོན་བཤད་པ་དང་ཆོས་བཤད་པ་མ་བས་མ་རོགས་པར་དགེ་སློང་རྣམས་གཞན་དུ་འགོ་དགོས་

བའི་རྐེན་བྱུང་ན་ཡོན་འཆད་པར་བེད་པ་ལ་འཁོར་ཐ་ན་དགེ་སློང་བཞི་ཡན་ཆད་སྦྱིན་ནོ། །འཁོར་

ཐ་ན་དགེ་སློང་བཞི་ཡན་ཆད་བཞག་སྟེ་འགོ་བར་བའོ། །༸འཁོར་དེ་ལ་འགོ་དགོས་པའི་རྐེན་བྱུང་ན་གང་གི་

འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་བིན་པ་ཡོན་འཆད་པ་པོ་དེ་ལ་ཞུས་ཏེ་འཁོར་དེ་ཡང་འགོ་བར་བའོ། །ཡོན་འཆད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་ཡོན་བསྔོ་བ་བེད་105པ་ན་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་དང་ཉེ་དགའ་དག་གི་མིང་སོས་པར་མི་བེད་ན་

འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པས་དེ་གཉིས་ཀི་མིང་སོས་པར་བའོ། །སྟེ་དེ་གཉིས་

ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་བསྟན་པ་སྐྱོང་བར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ་མིང་སོས་ན་དགའ་བ་ཡང་སྐྱེ་བའི་

ཕིར་ཞེས་ཊིཀའོ། །༸ཡོན་བཤད་པ་བེད་པའི་ཚེ་སྦྱིན་བདག་ལ་སོན་ལམ་བཏབ་པའི་འོག་ཏུ་དགའ་བོ་དང་ཉེར་དགའ་

བོའི་མིང་ནས་ཕྱུང་ནས་ཏེ་ཚེ་རིང་བ་དང་བདེ་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་དགེ་འདུན་གིས་སོན་ལམ་གདབ་ཅེས་འགེལ་ཆུང་

ལས་སོ། །༸དགེ་སློང་བ་ལང་བདག་ལྟ་བུ་མིད་པ་གཉིས་པས་ཟས་ཟོས་ནས་དུས་མ་ཡིན་པ་ཕི་དྲོའམ་

མཚན་མོའི་སྒེགས་པ་དག་བྱུང་ན་དང་པོར་སྒེགས་པ་བྱུང་བ་ལན་གཉིས་སམ་གསུམ་ཕིར་བོར་

ཏེ་དེ་ནི་ཁ་ཆུ་ལ་སོགས་པས་གནོད་པ་ཉིད་སང་བའི་ཕིར་རོ་ཁ་བཀྲུ་བ་ནི་ཁ་ལ་ཆགས་པ་དང་དབལ་བའི་ཕིར་རོ་

དེས་ན་ཁ་བཀྲུས་ནས་སྒེགས་པ་ཕི་མ་རྣམས་མིད་པར་བའོ། །སྟེ་དེ་ནི་འཚག་འབི་ཞིང་སྦྱོར་མི་བཟོད་

པའི་ཉེས་པ་སང་པའི་ཕིར་རོ། །༸སྒེགས་པ་དེ་ནི་ཟས་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཟས་ཡིན་ནོ། ། སྒེགས་པ་དེ་

ཟས་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་མིད་པ་གཉིས་པ་ལས་གཞན་གིས་ནི་དུས་མ་ཡིན་པ་ཕི་དྲོ་དང་མཚན་མོ་སྐྱ་

རེངས་འཆར་ཀ་ཚུན་ཆད་དང་ཟས་སངས་པའི་ཚེ་སྒེགས་པ་བྱུང་ན་ཕིར་བོར་ཏེ་ཁ་བཀྲུ་བར་

བའོ། །དེ་མིད་ན་ནི་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བ་དང་སང་ཟའི་ཉེས་པ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །༸གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་མཆིལ་མ་དོར་བའི་གནས་མཆིལ་མའི་སྣོད་ལ་སོགས་པ་མ་བཤམས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ས་

ཕོགས་སུ་མཆིལ་མ་དོར་བར་མི་བའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་གནས་དང་གང་ཟག་གི་གནས་ཁང་

བི་དོར་ཞལ་ཞལ་སོགས་པ་བས་པར་ཡང་མཆིལ་མ་དོར་བར་མི་བའོ། །སོས་ལྕེ་བཙིར་ཏེ་སྒ་

ཆིད་ཅེས་ཏེ་ཡང་མཆིལ་མ་དོར་བར་མི་བའོ། །སྒ་མེད་ཀང་རུང་སྟེ་མཆིལ་མ་དོར་བ་དེ་དང་མཆིལ་མ་དོར་

བ་དེའི་སྒ་ཧག་ཐེའི་ཞེས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བླ་མའི་དྲུང་དུ་མི་བའོ། །གཞན་ཟས་ཟ་

105 བེད། <<མཆན་བཞི་>>སྐྱེད། <<མ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བའི་དྲུང་དུ་ཡང་དེ་དང་དེའི་སྒ་མི་བའོ། །དཀོན་མཆོག་དང་བླ་མ་དང་ཟས་ཟ་བ་དང་གསུམ་བསྟན་ཟིན་པའི་

ལྷག་མའི་དགེ་སློང་དང་ཁིམ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་དྲུང་དུ་དེ་དང་དེའི་སྒ་ཡང་དང་ཡང་མི་

བའོ། །མཆིལ་མ་དོར་བ་དེ་དང་དེའི་སྒ་བ་བ་བཀག་པ་དེ་བསྲུང་བར་མི་ནུས་ན་གཞན་དུ་འགོ་བར་

བའོ། །སྤིར་ན་གཞན་ལ་མི་བདེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མི་བའོ། །བེ་བག་ཏུ་སྔུར་སྒ་ངར་ངར་པོ་ཅན་

གིས་གཞན་གི་དྲུང་དུ་ཉལ་བར་མི་བའོ། །སྔུར་སྒ་ཅན་དེས་སྔུར་སྒ་སང་བའི་ཕིར་བཅག་པའི་སོ་ནས་

གཉིད་བསྲུང་བའམ་གནས་གཞན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །མཆིལ་མ་དེའི་སྣོད་ཆོལ་ཟངས་ནི་གང་པོ་

ཆེའི་རྨིག་མཐིལ་ལྟ་བུ་ཆོལ་ཟངས་ཀི་ཞབས་མཉམ་པའམ་དེ་མེད་ན་རྩེག་མ་ལྕགས་སྒྱིད་ལ་སོགས་

པའི་སྟེང་དུ་ཆོལ་ཟངས་བཞག་པའོ། །མཆིལ་མའི་སྣོད་དེ་ཉེ་བར་བཞག་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་

གནས་ཁང་ནང་གི་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཞལ་བས་པ་དེར་མཆིལ་མ་དོར་དུ་མི་རུང་ལ་མཆིལ་མ་འདོར་བ་ན་

གནས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་ནི་ཚེགས་ཆེ་བས་དེའི་ཕིར་འདི་གསུངས་སོ། །༸མཆིལ་མའི་སྣོད་དེར་སོ་ཕག་གི་

ཕེ་མའམ་བེ་མའམ་ཐལ་བ་དག་གིས་གཅལ་བླུགས་སོ། །མཆིལ་མའི་སྣོད་དེར་སྦྲང་བུ་དག་

འདུ་ན་བསྐྲད་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་བསྐྲད་པ་ནི་འདུ་བའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ། །སྦྲང་ཡབ་

བཅངས་ལ་བསྐྲད་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །༸མཆིལ་མའི་སྣོད་དེ་དྲི་ང་བ་དྲི་མི་ཞིམ་པར་མི་འགྱུར་བ་

དང༌། དེར་སོག་ཆགས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་མཆིལ་མའི་སྣོད་དེ་དུས་

དུས་སུ་བཀྲུ་བ་དང་བསྐམ་པར་བའོ། །མཆིལ་མའི་སྣོད་དེ་བཀྲུ་བ་དང་སྐམ་པ་དེའི་དུས་ཀི་ཆེད་

དུ་མཆིལ་མའི་སྣོད་འཐེབ་གཞན་ཉེ་བར་བཞག་གོ །གཙུག་ལག་ཁང་རིལ་པོོ་ན་མཆིལ་

མའི་སྣོད་གཅིག་ལས་མེད་ན་བེལ་བར་འགྱུར་བས་མཆིལ་མའི་སྣོད་ཀིས་མི་བེལ་

བར་བ་བའི་ཕིར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གྲྭའི་ཀ་བ་བཞི་པོ་དག་གིས་ངོས་སུ་ཡང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མཆིལ་མའི་སྣོད་བཞི་པོ་དག་བཞག་པར་བའོ། །རླུང་གི་ལས་ཕེན་106སྒ་དང་

བཅས་པར་མི་བའོ། །དཀོན་མཆོག་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་བླ་མ་མཁན་པོ་དང་

སློབ་དཔོན་གང་གིའི་ཡང་མདུན་དུ་སྒ་མེད་པ་ཡང་མི་བཏང་ངོ༌། །དཀོན་མཆོག་དང་བླ་མ་ལས་གཞན་

གི་དྲུང་དུ་སྒ་མེད་པ་ཡང་ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་གཏང་ངོ༌། །ཤིང་ལོན་པའི་དྲུང་དུ་བཤང་བ་

དང་གཅི་བ་དག་མི་བའོ། །སྟེ་དེ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འདུ་བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

༸ཡུལ་དང་ས་ཕོགས་དེ་ནགས་མཐུག་པོས་ཁབ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དགོན་པ་ས་ཕོགས་དབེན་

པར་ཤིང་ལོན་པ་དེ་དག་གིས་ཁབ་ཅིང་ཤིང་དྲུང་ལས་གཞན་དུ་བ་བའི་སྐབས་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་

ཤིང་ལོན་པའི་དྲུང་དུ་བཤང་གཅི་བས་ཀང་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་གི་

ཡང་ངོ༌། །མ་གཏོགས་ཏེ་དེར་སྐྱེ་བོ་དག་མི་འདུ་བའི་ཕིར་རོ། །བཤང་བའི་སྐྱབས་བ་བཤང་བའི་ཆབ་

ཁུང་སའོ། །གལ་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆབ་ཁུང་ས་བེད་པ་ནི་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་རྒྱབ་ནུབ་བང་གི་ངོས་གཡོན་གི་ངོས་སུ་བའོ་རྐང་ཁྲུས་པ་དང་སྟོར་ཁུང་ལ་སོགས་པ་མི་གཙང་བའི་

ལས་ཐམས་ཅད་ཕོགས་འདི་གཉིས་སུ་བའོ། །རྒྱ་གར་གི་སྐད་ལ་ནུབ་དང་རྒྱབ་མིང་གཅིག་ཅིང་བང་དང་གཡོན་

མིང་གཅིག་པས་ནུབ་བམ་བང་གི་ངོས་སུའོ་ཞེས་པ་འདི་ནི་རྒྱབ་བམ་གཡོན་གི་ངོས་སུའོ་ཞེས་པ་སྟེ་ཊིཀ་ལས་འདིར་

ནུབ་དང་བང་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཉི་མ་ཤར་ནུབ་ཀི་འགོས་ཀིས་ཕོགས་ལ་ལྟོས་པ་ནི་མ་ཡིན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་

ཕོགས་བཞི་པོ་གར་ལྟ་ཡང་རུང་སྟེ་གང་ན་སོ་ཡོད་པ་ངོས་ནི་མདུན་ཏེ་སོ་ནི་ཤར་ཕོགས་ཞེས་བའོ་གཡས་ངོས་ནི་ལྷོ་

རྒྱབ་ནི་ནུབ་གཡོན་ངོས་ནི་བང་ཕོགས་ཞེས་བའོ། །དེས་ན་འདིར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱབ་བམ་གཡོན་གི་ཕོགས་སུ་

ཆབ་ཁུང་ས་བའོ་ཞེས་གསུངས་སོ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་ནམ་གཡས་ངོས་སུ་མི་བ་བར་རྒྱབ་བམ་གཡོན་ངོས་

སུ་བ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། མདུན་རྒྱབ་གཉིས་ནི་རྒྱབ་ཀི་ཕོགས་དམན་ཞིང་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀང་གཡོན་གི་

106  ཕེན། <<ཆུང་(ཁ་༡༢༠)>><<མ་>><<རིན་(ཁ་༢༩༢)>>འཕེན། <<ཊིཀ་(ག་༣༡༩)>>ཕིན། <<ས་>><<ཞང་>>ཕེ་ན། <<སེར་>>       

བིན། <<གུ་>>        
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཕོགས་དམན་པས་ཕོགས་ཀི་དམན་ཤོས་རྒྱབ་དང་གཡོན་ངོས་སུ་བ་བ་དམན་པ་བཤང་གཅིའི་སྐྱབས་བ་བར་

གསུངས་ཞེས་སྨས་སོ། །ཊིཀ་ལས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་ལོགས་མདུན་དང་གཡས་ཕོགས་ནི་ཕོགས་ཀི་གཙོ་བོ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དེར་ཆབ་ཁུང་ས་ལ་སོགས་པ་བར་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་བཤད་དོ། །གསེང་ལྡོང་ནི་ཁུང་ལ་སྟོར་ཁུང་

གི་ཝ་བཙུགས་པའོ། །ངམ་ཕུག་རྡུགས་སྟོར་ཁུང་གི་ཝ་མ་བཙུགས་པར་ཁུང་ཉི་ཚེ་བརྐོས་པ་སྟེ་ཆབ་ཁུང་ས་དེ་

གཉིས་གང་རུང་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཡང་ཐོག་ནས་ཆབ་ཁུང་ས་གཏོད་ན་ནི་ས་འོག་གི་ཁུང་གི་ཕོགས་ཉིད་

ཏུ་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་དག་བསྐྱེད་པར་བའོ། །ཐང་ལ་བེད་ན་ནི་མཐའ་འཁོར་བ་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་སྐྱེད་

པར་བའོ། །༸ཆབ་ཁུང་སའི་ནང་གི་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ་དོང་གི་བུ་གུའི་ཉེན་ཀོར་གཡས་གཡོན་དུ་རྐང་

རྟེན་ཤིང་རོ་ལེབ་བམ་སོ་ཕག་དག་གཞུག་གོ །བཤང་སའི་སྦུ་གུའི་ཁར་འདུག་པའི་རྐང་པ་མི་འབག་པའི་ཕིར་

རྐང་རྟེན་ཤིང་ལྷམ་རེ་རེ་གཞག་ཅེས་ཀང་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །

༸ཆབ་ཁུང་སར་ཁྲུས་བ་བའི་རིལ་བ་སྤིའུ་བླུག་བཞག་པར་བའོ། །༸རིལ་བ་སྤི་བླུག་གཞག་

ས་བའོ་ཞེས་རང་འགེལ་ཀི་མདོ་རྩ་ཉིད་ལས་བཤད་ཅིང་། འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། རིལ་བ་གཞག་པའི་ས་བའོ། །ཞེས་

སོ། །༸རིལ་བ་སྤི་བླུག་གཞག་པའི་གནས་བ་ཞེས་ལུང་དང་འདི་ཉིད་ཀི་ཊིཀ་ལས་བཤད་ཅིང་། འགེལ་ཆུང་གི་རྩ་བ་

ལས་ཀང་། རིལ་བ་སྤི་བླུག་གི་གནས་བའོ། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་དེང་སང་མདོ་རྩ་བའི་དཔེ་ཕལ་ཆེར་ལས། རིལ་བ་སྤི་

བླུག་བཞག་པར་བའོ། །ཞེས་སྣང་སྟེ་ཡི་གེ་ནོར་བར་སེམས་སོ། །༸ཆབ་ཁུང་སའི་ར་བ་ལ་སོ་རྩིག་པ་ཕན་ཚུན་

སྣོལ་མར་གདོད་དོ། །སོའི་ལག་གཅིག་ནང་དུ་སྣོལ་ལ་སོའི་ལག་གཅིག་ཕིར་སྣོལ་ཞིང་སོ་དྲང་ཐད་དུ་མི་

འདུག་པས་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་མི་དེ་ཕི་རོལ་ནས་མི་སྣང་བ་དེ་ལྟར་སོ་གདོད་པར་བའོ། །༸ཆབ་ཁུང་སའི་ར་བ་ལ་ཡང་

སོ་གེགས་སོོོ་ལེབ་གཞུག་གོ །སོ་གེགས་དེ་ལ་ལྕགས་ཀི་ཡང་མིག་དང་ཕག་ཤིང་ངམ་སོ་གཏན་

དག་ཀང་གཞུག་གོ། །ཆབ་ཁུང་སའི་ནང་དུ་འཇུག་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་གིས་

སེ་གོལ་དང་ལུད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་བའོ། །ཆབ་ཁུང་ས་དེར་སྔར་བཞུགས་ཟིན་

པས་ཀང་འཇུག་པར་འདོད་པས་སྒ་བས་པ་དེ་ཐོས་ན་སྒ་བའོ་ཞེས་པ་སྟེ་སེ་གོལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་ལུད་107པ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་བའོ། །ཆབ་ཁུང་སར་གོས་ལེགས་པར་བརེས་པས་ཤེས་

བཞིན་དུ་འཇུག་པར་བའོ། །ཁུང་གི་དཀིལ་དུ་འབབ་པར་འདུག་པར་བའོ། །སྐབས་སྔ་མའི་ཊིཀ་

ལས་ཤིང་ངམ་རོ་ལེབ་བམ་སོ་ཕག་ལས་བས་པའི་རྐང་རྟེན་གཉིས་ལ་བཤད་པས་མི་གོས་པར་ཁད་

ཀིས་བའོ། །བཤང་སའི་ཁང་ན་རྐང་རྟེན་ཤིང་ལེབ་འདུག་པ་ལ་མི་རེག་པར་བ་ཞེས་ཀང་འགེལ་ཆུང་ལས་

བཤད། ༸རང་ཤུགས་སུ་མི་འོང་ན་ནི་བསད་ཅིང་མཐུས་བཅིར་པར་མི་བའོ། །ཤུགས་ཀིས་འོང་ན་

དགག་པར་མི་བའོ། །མི་འོང་ན་བསད་པ་གཞང་འབྲུམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་འོང་ན་དགག་པ་འོར་གི་རྒྱུ་ཡིན་པར་

སད་བཤད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས་བཤད་དོ། །༸ཆབ་ཁུང་ས་དེ་དང་འབེལ་བ་བཤང་བ་བ་བའི་དོན་ལས་

གཞན་པས་ཆབ་ཁུང་ས་དེའི་དྲུང་དུ་འདུག་པར་མི་བའོ། །འགེང་བར་མི་བ་ཉལ་བར་མི་བ་བཅག་

པར་མི་བ་ཁ་ཏོན་ལ་སོགས་པ་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་སོ། །རྐང་པ་བཀྲུ་བ་དང་ཞེས་པས་རྐང་ཁྲུས་

ཀི་ས་དང་གཅི་བའི་སྐྱབས་གཉིས་ཀ་བསྟན་ཏོ། །འཐོར་འཐུང་བ་བ་ཞེས་པས་ཁ་གདོང་བཀྲུ་བ་དང་ལག་པ་

བཀྲུ་བའི་ས་བསྟན་ཏོ། །དག་ཏུ་ཡང་ཆབ་ཁུང་ས་དེ་བཞིན་ཏེ་དེ་དང་འབེལ་བའི་དོན་ལས་གཞན་པས་དེ་དག་

གི་དྲུང་དུ་འདུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

དགེ་བསྐོས་ཀིས་108དགེ་འདུན་གི་བཤང་གཅིའི་སྐྱབས་གཉིས་དང་རྐང་ཁྲུས་ས་དང་འཐོར་

109འཐུང་གི་ས་དག་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་དེ་དག་གི་ཕོགས་བི་དོར་བ་བར་འོས་པ་དག་བི་དོར་བའོ། །བཤང་

བའི་སྐྱབས་དེར་ས་དང་ལོ་མ་བཞག་པ་ཡང་ངོ་། །དགེ་བསྐོས་ཀིས་བའོ་ཞེས་སྔ་མའི་རེས་བསྙག་པའི་

ཕིར་<<ཊིཀ་>>༸ཞེས་སོས་སོ། །བཤང་བའི་སྐྱབས་དེར་ལོ་མ་བཞག་ཅེས་གསུངས་པ་ནི་བཤང་བ་ཕི་

བར་བ་བའི་བོང་རོག་ལ་སོགས་པ་དག་གི་དཔེའམ་མཚོན་བེད་ཙམ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་ལོ་མ་ལས་

107  ལུད། <<ཊིཀ་(ག་༣༢༡)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༢༩༣)>>  བུད། <<མ་>>         

108  ཀིས། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༤༨༠)>><<ཊིཀ་(ཁ་༣༢༢)>>ཀི། <<མ་>><<སེར་>><<ཞང་>>གི། <<གུ་>>

109  འཐོར། <<ཊིཀ་(ག་༣༢༢)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༢༩༤)>>འཐོས། <<མ་>>        
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གཞན་དག་ཀང་རུང༌། ༸གཅིན་གཅི་བའི་ཕོགས་གཅི་བའི་སྐྱབས་མ་ཡིན་པར་ཕོགས་གཞན་དུ་གཅིན་གཅི་

བ་མི་བའོ། །ས་ཕོགས་དུ་མར་གཅིན་གཅི་བར་མི་བའོ། །གཅིན་གཅི་བའི་རྒྱུན་གི་ཁུང་ས་ལ་སོགས་

པ་རྐོར་གཞུག་གོ །༸ཁུང་བུ་བརྐོ་བར་བའོ་ལུང་མོ་ལས། ས་ལྟུང་བར་དོང་ས་རྐོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་བ་

ཉིད་ལས་བཤད་དོ། །གཅི་བའི་སྐྱབས་གཅི་བའི་ཆབ་ཁུང་ས་བའོ། །དེ་གང་དུ་ཞེ་ན། བཤང་བའི་སྐྱབས་

དེའི་གོར་རོ། །བཤང་བའི་སྐྱབས་ཕུག་རྡུགས་ལ་ཝ་མི་ཟུག་ཀང་གཅི་བའི་སྐྱབས་ནི་ཕུག་རྡུགས་ལ་གཅི་

བའི་ཕིར་ཝ་གཞུག་པར་བའོ། །བཤང་བའི་སྐྱབས་ནི་ཕུག་རྡུགས་ལ་ཝ་མི་གཞུག་ཀང་གཅི་བའི་སྐྱབས་ནི་

ཕུག་རྡུགས་ལ་ཝ་གཞུག་དགོས་པ་དེ་ལས་གཞན་འོག་ཏུ་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་དག་སྐྱེད་དོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་

བཤང་བའི་སྐྱབས་ལ་སྔར་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ནི་གཅི་བའི་སྐྱབས་ལ་ཡང་འདྲའོ། །ས་དང་ལོ་མ་བཞག་པ་ཡང་ངོ་

ཞེས་བ་བ་ནི་འདིར་མི་དགོས་ཀི། ༸རྒྱུ་གཟེར་ལ་སོགས་པ་འཁྲུ་བའི་ནད་ཅན་ལ་ནི་ནད་པ་ངལ་བ་སང་བའི་

ཆེད་དུ་ཁིའུའི་སྦུ་གུ་བའོ། །སྦུ་གུ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཐགས་མ་བརྒྱུས་པ་རྣམས་དབུས་ནས་ཐགས་མ་ཕན་

ཚན་དུ་བཤུགས་པས་དབུས་སུ་མཐོངས་གདོད་པས་སོ། །ཐགས་མ་བཤུགས་སུ་མི་བཏུབ་ན་ཐགས་མ་

དེ་བཅད་དོ། །

གལ་ཏེ་འཁྲུ་ནད་ཅན་བཤང་བའི་ཕིར་འདུག་པ་ན་ཁིའུ་མི་རེག་པས་བཤང་ལམ་གི་ཐན་ཀོར་དང༌། ལུང་

ལས་འདུག་པ་ན་རྐུབ་རུས་ན་ན་ཐགས་མའི་སྦུ་གུའི་ཐན་ཀོར་འབོལ་བའི་ཕིར་དུ་ལོ་མའི་ཆངས་བུ་

དག་གཞུག་གོ །འཁྲུ་བའི་ཆེད་དུ་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པར་ས་བརྐོར་མི་རུང་བས་ས་སྣད་པ་བསྲུང་

བར་བའོ། །ས་སྣད་པ་བསྲུང་བར་བ་བ་དེའི་ཕིར་ཁིའུའི་བུ་ག་དེའི་འོག་གཞིར་གོ་མོ་བཟེད་པར་

བའོ། །གོ་མོ་ཧ་ཅང་མི་མཐོ་བ་བཟང་ངོ༌། །གོ་མོ་དེ་དྲི་ང་བར་དྲི་མི་ཞིམ་པར་མི་འགྱུར་བར་བ་

བའི་ཕིར་དུས་དུས་སུ་བཀྲུ་བ་དང་སྐམ་པ་དང༌། ཡུངས་མར་གིས་བསྐུ་བར་

བའོ། །གོ་མོ་དེ་བཀྲུ་བ་དང་བསྐམ་པ་དང་ཡུངས་མར་གིས་བསྐུ་བ་ལ་སོགས་པ་དེའི་དུས་ཀི་ཆེད་དུ་གོ་

མོའི་འཐེབ་གཞན་བསྒྲུབ་བོ། །གོ་མོ་དེ་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་དེའི་དུས་ཀི་ཆེད་དུ་གོ་མོ་ཐེབས་གཞན་མ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འབོར་ན་གོ་མོ་དེ་བཀྲུ་བ་དང་བསྐམ་པ་དང༌། གོ་མོ་དེའི་སྟེང་དུ་ལོ་མ་བསྒེལ་བ་བཞག་ཅེས་ལུང་ལས་གསུངས་ལ་

ཊིཀ་ལས་གོ་མོ་བཀྲུསུ་པ་དང་བསྐམ་པ་དང་ཡུངས་མར་གིས་བསྐུས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་སྟེང་དུ་བཤང་བའི་གཞི་ཉིད་དུ་

ལོ་མ་མང་པོ་ཕན་ཚུན་གཤིབས་པའི་ཆུན་པོ་དག་གོ་མོའི་སྟེང་དུ་གཞག་པར་བའོ། །ཞིང་ལོ་ཆུན་དེའི་སྟེང་

དུ་བཤང་བར་བ་<<ཊིཀ>>། ༸ལོ་ཆུན་དེ་ཡང་བཤང་བ་དེ་ཉིེད་དང་ལྷན་ཅིག་དུ་དོར་བར་བ་ཞིང་བཤང་བའི་དུས་

གཞན་གི་ཚེ་ན་ཡང་ལོ་ཆུན་གཞན་གཞག་པར་བའོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །བཤང་བར་བས་

ནས་བཤང་བ་དེ་བེད་པའི་བཤང་བའི་ལམ་ཕི་བར་བའོ། །ཅི་ཞིག་གིས་ཕི་བར་བ་ཞེ་ན། རས་

རྣོན་པོ་དང་རྩྭ་རྩུབ་པོའི་ཆངས་པ་མ་ཡིན་པས་ཕི་བར་བ་བས་སོ། །རས་རྣོན་པོ་དང་རྩ་ལ་སོགས་

པ་རྩུབ་པོས་ཕི་བར་མི་བ་སྟེ་སྣད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །༸བཤང་བའི་ལམ་ཕི་བ་འདི་ལ་རས་མ་

དང༌། ལོ་མའི་ཆུན་པོ་དང་དེ་བས་ཆུང་བ་ལོ་མའི་ཆངས་བུ་དང༌། ཤིང་དང་བོང་རོག་དང་ལྔ་པོ་

དག་བཟང་བ་ཉིད་དོ། །ཡིན་པས་དེ་དག་གིས་ཕི་བར་བའོ། །ཊིཀ་ལས་རས་མ་ལ་སོགས་པས་ཕིས་པའི་འོག་

ཏུ་སའི་ཕུང་པོ་གཉིས་ཀིས་བཤང་ལམ་བཀྲུ་བར་བའོ། །

ལུང་ལས། སའི་ཕུང་པོ་གཉིས་ཀིས་ཁྲུས་བ། ཞེས་སོ། །ས་ཕུང་གཉིས་ཀིས་བཀྲུ་བ་དེ་ནི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། བཤང་བ་བེད་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་སྔར་སོ་སོར་བཞག་པའི་སའི་ཕུང་པོ་ཕན་ཚུན་མ་འདྲེས་པའི་སའི་

ཕུང་པོ་གཉིས་པོ་དག་གིས་བཤང་བ་བས་པའི་ཕིས་བཤང་ལམ་བཀྲུ་བར་བའོ། །སྔར་བཞག་པའི། ཞེས་

པ་ནི་ཊིཀ་ལས། བཤང་བ་བེད་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་སྔར་བཞག་པའི། ཞེས་བཤད་དེ། འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། བཤང་

བར་འགོ་བ་ན་ས་ཕུང་སྔར་བས་ལ། ཞེས་སོ། །༸འཐོར་འཐུང་བ་བའི་ཆེད་དུ་འཐོར་འཐུང་གི་སར་རྐང་རྟེན་

ཤིང་ངམ་རོ་ལེབ་བམ་ས་ཕག་ལས་བས་པ་དག་ཁྲུས་བེད་པའི་ཆུའི་ཟེར་མ་དག་གིས་མི་ཉམས་པ་

ཉིད་དུ་ཁད་ཀིས་དལ་བུས་དལ་བུས་བཀྲུ་བཤལ་བའོ་ཞེས་སོ། །སའི་ཕུང་པོ་བདུན་པོ་དག་

གིས་ལག་པ་གཡོན་པ་བཀྲུའོ། །ལག་པ་གཡོན་པར་ལན་བདུན་བླང་བར་བའོ་ཞེས་འོད་ལྡན་ལས་སོ། །ལག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་གཡོན་པ་ལན་བདུན་བླུགས་ཤིང་བཀྲུ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །༸ས་ཕུང་གཞན་བདུན་གིས་ནི་ལག་པ་

གཉིག་བཀྲུའོ། །ལག་པ་གཉིས་བཀྲུས་པ་དེའི་རེས་ལ་ལག་ངར་གཉིས་ཀང་བཀྲུའོ། །ས་ཕུང་གཅིག་

གིས་དཔུང་པ་མན་ཆད་བཀྲུ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །ས་ཅུང་ཟད་གཅིག་གིས་ལག་ངར་མན་ཆད་དག་པར་

བཀྲུ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །འོད་ལྡན་རྩ་འགེལ་ལས་ནི། དེ་བཞིན་ཆུ་110མང་ལག་པ་གཉིས་བཀྲུས་ནས་ཞེས་

ལག་ངར་གཉིས་ཆུས་བཀྲུ་བར་བཤད་ཀང་ལུང་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་སས་བཀྲུ་བར་བཤད་པར་ལྟར་གཟུང་

ངོ༌། །༸ལག་ངར་གཉིས་བཀྲུས་པ་དེའི་འོག་ཏུ་ཡང་ལག་པ་གཉིས་སས་སོ། །བཀྲུའོ། །༸དེའི་རེས་ལ་ས་

གཞན་གིས་རིལ་བ་སྤིའུ་བླུག་གོ །བཀྲུའོ། །<<༸ལུང་>>དེ་ནས་དལ་གིས་ལངས་ཏེ་སྤོད་ལམ་

ཞི་བས་ཆོས་གོས་བགོས་ནས་རྐང་པ་གཉིས་བཀྲུའོ། །སས་བཀྲུའམ་ཆུས་བཀྲུའམ་ཞེ་ན། ལུང་དང་རང་གི་

རྣམ་བཤད་དང་ཊིཀ་དང་འགེལ་ཆུང་དང་འོད་ལྡན་དང་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལས་སས་བཀྲུའོ་ཞེས་མ་གསུངས་པར་

བཀྲུའོ་ཞེས་སྤིར་གསུངས་པ་ཉིད་ཀིས་འདི་ནི་ཆུས་བཀྲུའོ་ཞེས་དོན་གིས་ཐོབ་བོ་སྙམ་མོ། །༸གང་ཟག་ལྟོ་འཛག་

པས་ནི་འཛག་པ་ཐ་མ་མཐར་ཐུག་པའི་མདུན་རོལ་འཛག་པ་མ་ཆད་པའི་གནས་སྐབས་དག་ཏུ་བཤང་བ་

བས་པའི་རེས་ལ་རས་མ་ལ་སོགས་པས་ཕི་བ་ཙམ་བས་ཏེ་ས་ལ་སོགས་པས་མ་བཀྲུས་པས་འདུག་པ་

ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །འཛག་པ་ཆད་པའི་རེས་ལ་ནི་སྔར་བཞིན་དུ་བཀྲུའོ། །༸ལྟོ་འཛག་པ་དེ་ལས་གཞན་

ལྟོ་འཛག་པ་མ་ཡིན་པས་ནི་ཆུ་ཡོད་ན་འཐོར་འཐུང་གི་འཁྲུ་བཤལ་མ་བས་པར་འདུག་པར་མི་

བའོ། །ཆུ་མེད་ན་མ་བཀྲུས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་ལུང་མ་མོ་ལས་སོ། །སན་གི་གཞི་ཕན་ཚེགས་ལ་

སོགས་པའི་སྐབས་སོ། །སན་གི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼ལས་ཀི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ ལས་འཆགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཆོ་ག་ལས་འདས་ཏེ་བཞིར་མ་ཚང་བ་ལྟ་བུས་གསོལ་བཞི་ལ་

110  ཆུ། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>ཚུ། <<ཞང་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོགས་པའི་ལས་བེད་ན་ལས་མི་འཆགས་ལ་ལས་དེ་དག་གིས་འབས་བུ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་

ཡང་མི་འཆགས་སོ། །ལས་དེ་བས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཞིང་ལས་ཀི་འབས་བུ་ཡང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་

ལས་སོ། །ལས་བརོད་པའི་ཚིག་གི་གོ་རིམ་འཁྲུག་པ་ལ་སོགས་པ་སྐབས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ཆོ་ག་ལས་འདས་ན་ཉེས་

མེད་ཀི་ལས་མི་འཆགས་ཞེས་ཀང་མདོ་ནས་བསྟན་ཏེ་ཉེས་བས་ཀི་ལས་ནི་འཆགས་སོ་དེ་ལྟར་ན་ལས་གཏན་ནས་མི་

འཆགས་པ་དང་ལས་ཉེས་མེད་མི་འཆགས་པ་སྟེ་གཉིས་སུ་དབེའོ། །༸ཆོ་ག་ལས་འདས་ན་ལས་མི་འཆགས་པའི་

སྐབས་འདིར་ཆོ་ག་ནི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བ་སྟེ་དགེ་སློང་གི་ལྷག་མ་དབྱུང་བ་ལ་དགེ་སློང་ཉི་ཤུ་ཚང་

བ་ལྟ་བུ་དང༌། གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་བརོད་པ་མ་ཆད་པ་དང༌། ལས་ཀི་ཆོ་ག་བེད་པ་

པོ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དོ། །ལས་མི་འཆགས་སོ་ཞེས་སོས་ནས་ལས་ནི་གང་དང་གང་ཞེ་ན། ལས་ནི་

གསོལ་བ་སྟེ་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་དང་། བརོད་པ་ནི་གསོལ་གཉིས་ཀི་བརོད་པ་

གཅིག་དང་གསོལ་བཞིའི་བརོད་པ་གསུམ་པོ་དང་། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་དགེ་སློང་ཕའི་

གསོ་སྦྱོང་དང༌། གནས་གསུམ་གི་དགག་དབེ་བ་བའོ། །ལས་ཐོས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་སང་ལོག་

ལྔས་ལས་ཐོས་པས་ནི་ལས་མི་འཆགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ལས་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ལྟུང་

བ་ཉེས་བས་ཙམ་དུ་ནི་འགྱུར་རོ། །

༸ལས་འཆགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཆོ་ག་ལས་འདས་པའི་སྟེ་མི་འཆགས་པའི་ལས་དེ་མི་

བའོ། །བེད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །༸གེང་དྲན་པ་མ་བས་པར་ཆད་པའི་ལས་བེད་པ་ལ་སོགས་ལ་ཆོས་དང་

ལྡན་པ་མ་ཡིན་པས་ལས་མི་བའོ། །མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་དང་ཕིར་བཟློག་གི་མི་མཐུན་པ་སྟེ་མི་

མཐུན་པ་གཉིས་པོ་དག་མི་བའོ། །བསྒྲུབ་བ་བཞིར་ལོངས་ཡན་ཆད་ཚོགས་ཀིས་ལས་ཚོགས་ཀི་མི་

བའོ། །ལྷག་མའི་དབྱུང་བ་ལ་དགེ་སློང་ཉི་ཤུར་མ་ཚང་བའམ་གསོ་སྦྱོང་གི་ལས་ལ་དགེ་སློང་བཞིར་མ་ཚང་བ་ལྟ་བུ་

སྟེ་རང་རང་གི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཚང་བ་ཉིད་དུ་དུ་མ་གྱུར་པ་དག་གིས་ལས་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་

ཚང་བ་དང་ཞེས་སོས་ན་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་ཕའི་ལྷག་མ་དབྱུང་བ་ལ་ནི་དགེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སློང་ཉི་ཤུ་ལ་སོགས་ཀིས་ཉེར་གཅིག་ཡན་ཆད་བསྡུས་པ་དགེ་འདུན་ཉིད་དོ། །སྐྱེས་པ་བསྙེན་

པར་རོགས་པ་བ་བའི་ལས་ལ་ནི་ཡུལ་དབུས་སུ་དགེ་སློང་བཅུ་ལ་སོགས་ཀིས་བཅུ་གཅིག་ཡན་ཆད་

བསྡུས་པའོ། །དགེ་འདུན་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །༸སྐྱེས་པ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བ་བའི་ལས་ལ་ཡུལ་

མཐའ་འཁོབ་དག་ཏུ་ནི་དགེ་སློང་བཅུ་མེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ལས་བེད་པ་ཉིད་དང་དགེ་སློང་

ལྔ་ལ་སོགས་ཀིས་དྲུག་ནས་དགུ་མན་ཆད་བསྡུས་པའོ། །དགེ་འདུན་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱོར། ༸ཡོད་ན་ནི་

གཞིའི་ཆོ་ག་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པར་<<ཊིཀ་>>བའོ། །༸དབྱུང་བ་དང་བསྙེན་རོགས་བ་བ་སྟེ་ལས་དེ་གཉིས་ཀི་ལྷག་

མ་དགེ་འདུན་ཕའི་111ལས་གཞན་རྣམས་ལ་ནི་དགེ་སློང་བཞི་ལ་སོགས་ཀིས་ལྔ་ཡན་ཆད་བསྡུས་པ་དགེ་

འདུན་ཉིད་ཅེས་སྔ་མར་སྦྱོར་བའོ། །དགག་དབེ་ལ་ནི་དགག་དབེ་བེད་པར་གཏོགས་པ་ལྔ་ལ་སོགས་དགེ་འདུན་ཉིད་

དོ། །༸དམིགས་བསལ་བཞི་མ་གཏོགས་པའི་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་གནས་ཐ་དད་དུ་བ་བ་ཉིད་དོ་དམིགས་

བསལ་བཞི་ནི་དགག་དབེ་མགུ་དབྱུང་བསྙེན་རོགས་དང་བཞིའོ། །དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་ལས་ནི་དགེ་

སློང་དང་གནས་ཐ་དད་དུ་བ་དགོས་པ་ཉིད་དོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་དགག་

དབེ་ནི་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལ་བ་བར་མ་ཟད་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ངོ༌། །དགེ་སློང་མ་

རྣམས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་ནི་དགེ་སློང་དང་གནས་ཐ་དད་དུ་བ་བ་ཡིན་ཡང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དེ་དང་མཐུན་

པ་འགྲུབ་པ་རྣམས་ཀིས་བའོ་སོ། །དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་མཐུན་པར་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་མི་

འགྲུབ་བོ། །

༸མཐུན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་ཅེ་ན། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་འདུན་པ་དང་གསོ་སྦྱོང་དགེ་སློང་གི་

དགེ་འདུན་ལ་དབུལ་བས་མཐུན་པ་དེ་བསྒྲུབ་བོ། །འདུན་པ་དང་གསོ་སྦྱོང་འབུལ་བ་འདི་ལ་དགེ་སློང་མ་

གཉིས་ཀིས་བ་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལ་བླང་ཞིང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་འབུལ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་

111  ཕའི། <<སེར་>>པའི། <<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>            
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མ་དེ་གཉིས་འདུན་པ་དང་གསོ་སྦྱོང་འབུལ་ནུས་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །འབུལ་བར་བའོ། །༸དགེ་སློང་མ་

གཉིས་གས་ནུས་པ་ཉིད་མེད་ན་དགེ་སློང་མ་གཅིག་གོ །༸གིས་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་པར་བའོ། །དགེ་སློང་གི་

དགེ་འདུན་གིས་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གི་འདུན་པ་དང་གསོ་སྦྱོང་དགེ་སློང་མ་དེ་གཉིས་ལས། ལེན་

པའི་དགེ་སློང་གཅིག་བསྐོ་བར་བའོ། །ཐ་མལ་གིས་ཚིག་གིས་བསྐོ་བའོ། །༸ལེན་པར་བསྐོས་པའི་དགེ་

སློང་དེས་ལུང་ལས་དེའི་ཚེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་ཁང་དུ་བསད་པར་བའོ། །ལེན་པར་བསྐོས་པའི་དགེ་

སློང་དེ་འབོས་ན་དགེ་སློང་མ་དེ་གཉིས་ཀིས་ཤད་ཀིས་སྦྱང་ངོ༌། །དགེ་སློང་མ་དེ་དག་དེའི་དྲུང་ན་འོངས་པ་

དང་དགེ་སློང་དེས་མ་རེག་ཅིག་མ་རེག་ཅིག་ཅེས་སྨས་ཏེ་འབོས་པར་བེད་ནས་འདི་དག་གསུངས་<<ལུང་

>>སོ། །༸དགེ་སློང་དེས་ཀང་དགེ་སློང་མ་དེ་གཉིས་འབོས་ན་དེ་བཞིན་དུ་ཤད་ཀིས་སྦྱང་ནོ། །ལེན་པའི་

དགེ་སློང་དང་འབུལ་བའི་དགེ་སློང་མ་དེ་གཉིས་འབོས་པར་མི་བའོ། །འབུལ་བའི་དགེ་སློང་མ་དེ་གཉིས་ཀིས་

ལེན་པའི་དགེ་སློང་དེ་ངོ་མི་ཤེས་ན་དེ་གཉིས་ཀིས་དེའི་མིང་རུས་དྲིའོ། །དེ་དག་གིས་དེ་ཤེས་ན་ནི་དྲི་བར་

མི་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་ཏེ་མདོ་རྩ་བར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །༸ཞེས་སོས་ན་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། དགེ་

སློང་མའི་མགུ་བ་དང་དབྱུང་བ་ནི་དགེ་སློང་ཕའི་དགེ་འདུན་དང་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གཉིག་གནས་

གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ལ་བའོ། །གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་ལ་བ་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་དམ་ཞེ་ན། བུད་མེད་བསྙེན་པར་

རོགས་པར་བ་བ་ཡང་ངོ༌། །གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་ལའོ། །

༸བུད་མེད་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་འདི་ལ་དགེ་སློང་མ་དེ་དག་གི་ཚོགས་ནི་ཡུལ་དབུས་

སུ་བཅུ་གཉིས་སོ། །ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ནི་བཅུ་གཉིས་མེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པར་གཏོགས་པར་དྲུགུ་ཡན་

ཆད་དོ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་ན་ནི་གཞིའི་ཆོ་ག་ཁོ་ནས་བསྙེན་པར་རོགས་པར་<<ཊིཀ་>>བའོ། །༸དགེ་སློང་མ་བསྙེན་

པར་རོགས་པའི་སྔོན་རོལ་ཀི་སོམ་པ་གཉིས་དགེ་སློབ་མའི་སོམ་པ་དང་ཚངས་སྤོད་ཉེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་

སྦྱིན་པ་དང༌། འཁོར་ཉེ་བར་བཞག་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་འཁོར་མང་པོ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་

གནང་བ་སྦྱིན་པ་སྟེ་ལས་བཞི་པོ་དེ་དག་དང་མདོ་སྔ་མས་བརོད་པ་བུད་མེད་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པའི་ལས་ཀི་སྟེང་དུ་ལས་བཞི་པོ་དེ་དག་དང་བཅས་པ་སྟེ་ལས་ལྔའི་དགེ་འདུན་མའི་གངས་ཚང་གི་མ་

མཐའོ། །ནི་བཅུ་གཉིས་སོ། །༸མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ནི་བཅུ་གཉིས་མེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཉིད་གཏོགས་པར་དྲུག་

ཡན་ཆད་དགེ་འདུན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བཅུ་གཉིས་ཡོད་ན་ནི་མཐའ་འཁོབ་ཏུའང་གཞིའི་ཆོ་ག་ཉིད་ལ་བརྟེན་པར་བའོ་ཞེས་

<<ཊིཀ་>>༸དགག་དབེ་མགུ་དབྱུང་བསྙེན་རོགས་བེད་པ་དང༌། སྔོན་རོལ་སོམ་གཉིས་འཁོར་དང་འཁོར་མང་

གནང་དེ་ལྟར་དགེ་སློང་མའི་ལས་བརྒྱད་ཀི་གངས་ཚང་བ་ནི་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དགེ་སློང་མའི་ལས་བརྒྱད་པོ་དེ་

རྣམས་ཀི་ལྷག་མ་དགེ་སློང་མའི་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་དག་གི་ཚོགས་ནི་དགེ་སློང་མ་བཞིའོ། །ལས་

བེད་པ་མོས་ལས་ཀི་ཆོ་ག་བརོད་མི་ནུས་ན། དགེ་སློང་མ་དེས་དགེ་སློང་གིས་ལས་ཀི་ཆོ་ག་

བས་པའི་ཚིག་ཡིད་ཀིས་ངེས་པར་བརྟཊ་ཤིང་མཉན་ཏེ་ཐོས་ན་དེས་ལས་བས་པ་ཉིད་དུ་རུང་

ངོ༌། །ཇི་ཙམ་ཡན་ཆད་ཅེ་ན། འདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུང་བས་དེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ། །ཞེས་བ་བ་སྟེ་

ལས་ཀི་མཇུག་བསྡུས་པའི་གོང་ཡན་ཆད་དོ། །༸ནི་དགེ་སློང་གིས་བས་པ་མཉན་ན་རུང་ངོ༌། ། ༸ལས་ཀི་

མཇུག་སྡུད་ནི། དགེ་སློང་མ་ལས་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་ངེས་པ་ཁོ་ནར་བརོད་དགོས་ཞེས་རང་འགེལ་ལས་སོ། །༸དགེ་

སློང་ཕ་ལ་མི་འདུག་པར་འགེང་བ་ནི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐོང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་སྤོད་

ལམ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །༸དམིགས་བསལ་ནི་མགོན་པ་མི་སོད་ན་འགོ་བཞིན་དུ་བའོ་ཞེས་

སོ། །༸སྦྱིན་བསྐོ་དང་སྦྱིན་པ་དང་ཆད་པའི་ལས་ལ་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་ལ་ཡང་ལས་དེའི་ཁ་སྐོང་བ་ཉིད་མ་

ཡིན་ནོ། །དམིགས་བསལ་ནི་གསོ་སྦྱོང་གི་ལས་ལྟ་བུའོ། །

༸གཙུག་ལག་ཁང་མཚམས་གཅིག་གི་ནང་དུ་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འདུན་པ་

ཕུལ་ཏེ་ལས་སོ་སོར་དབེ་ན་ལས་གཞན་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་ཏེ་ལས་གཞན་གི་ཁ་སྐོང་བེད་པ་སིད་ཀང་གང་དུ་འདུན་པ་

ཕུལ་བའི་ལས་དེའི་ཕིར་འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་ཕུལ་བ་ཙམ་གིས་ནི་ལས་དེའི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐོང་བ་

ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི་ལས་དེའི་ཕིར་ཞེས་ཏེ་ལས་དེའི་ཆེད་དུ་འདུན་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་དག་

པའི་ཆོ་ག་བས་པ་ལས་ནི་ལས་དེའི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐོང་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །ལས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དེའི་གནས་སུ་ལུས་ཀིས་མ་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཊིཀ་ལས། བདག་ཉིད་ལས་ཀི་གནས་སུ་མ་འོངས་ནའོ། །ཞེས་

སོ། །༸གསོ་སྦྱོང་བེད་པ་ན་མཚམས་དེ་ན་དགེ་སློང་བཞི་ལས་མེད་པ་ལྟ་བུ་དགེ་འདུན་གི་ཁ་སྐོང་དངོས་སུ་བ་

དགོས་པའི་དགེ་སློང་དེས་ནི་འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་དེ་གཉིས་དབུལ་བར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་

ནོ། །ཏེ་འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་ཕུལ་ཏེ་དངོས་སུ་མ་འདུས་ན་དགེ་འདུན་གི་གངས་མ་ཚང་བའི་ཕིར། ༸བདག་ཉིད་

ལས་ཀི་གནས་སུ་འགོ་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །༸གང་ན་དགེ་སློང་བཞི་ཁོ་ན་ཡོད་ན་བཞིའམ་ཁ་སྐོང་བར་བེད་པའི་

དགེ་སློང་གཅིག་དགག་དབེ་བེད་པ་ཉིད་དུ་མི་བསྐོ་འོ། །དགེ་སློང་གསུམ་ལ་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་

དགག་དབེ་བར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །༸དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་། རྣམ་དག་

ལས་ཉམས་པ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་དང་། སིག་པ་མཚམས་མེད་པ་བས་པ་དང་། ལྟ་བའི་སོ་ནས་ཆོས་མ་

ཡིན་པའི་ཕོགས་སུ་སོང་བ་སྟེ་ལྷས་སྦྱིན་པའི་ཕོགས་སུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་སིག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་དང་། སོ་བ་སྤད་

པ་ལ་སོགས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་དང་། ཐ་དད་པར་གནས་པ་རྣམས་ཀང་རང་འགེལ་དང་

ཊིཀ་ལས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་པ་དག་གིས་ལས་དག་ལ་ཆོས་ཕོགས་ཁས་བླངས་པའི་ཐ་དད་པར་གནས་པ་ཁ་

སྐོང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །སྤོད་པའི་སོ་ནས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་སུ་སོང་བ་སྟེ་ཀོའུ་ཤམ་བི་པའི་དགེ་སློང་ལྟ་

བུ་ཐ་དད་པར་གནས་པ་རྣམས་ཀང་ཆོས་འདི་པའི་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀང་བླ་མ་རྣམས་གསུངས་

སོ། །༸ཚུལ་ཁིམས་ལ་འགལ་འཁྲུལ་དང་བཅས་བ་སྟེ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ཡང་ངོ༌། །ཁ་སྐོང་བ་ཉིད་མ་

ཡིན་ནོ། །༸ལག་རྡུམ་བསྙེན་རོགས་བེད་པ་ན། །ལས་དེ་བེད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །ཉེས་བས་བྱུང་ཡང་ལས་འཆགས་

སོ། །དེ་མཚུངས་གཞན་ལའང་དེ་བཞིན་ནོ། །༸འཁྲུལ་བཅས་དེའི་ཚད་གང་ཞེ་ན། ཡིད་ཀི་བསམ་པར་བ་བའི་

ཉེས་བས་བྱུང་བས་ཀང་འཁྲུལ་བཅས་ཡིན་གི་ལུས་ངག་གིས་བཤགས་པར་བ་བའི་ལྟུང་བ་འབའ་

ཞིག་གིས་འཁྲུལ་བཅས་ཡིན་པར་མ་ཟད་དོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་སང་བའི་ལྟུང་བེད་ནི་བིན་

གིས་བརླབས་པས་གནས་སྐབས་དག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་དེའི་ཚེ་བཤགས་པ་ལེན་པོར་འོས་པ་མེད་ན་ནི་

ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དང་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་དང་ཕིར་བཅོས་པར་བ་བའི་ཉེས་བས་ཀང་བིན་གིས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བརླབས་པས་གནས་སྐབས་དག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཉིན་ཞག་དེ་ཉིད་ལ་དངོས་སུ་བཤགས་པར་ནུས་པ་

ཉིད་ཡིན་ན་ནི་ལས་ཀི་གནས་སུ་འདུ་བར་འགྱུར་བ་ན་བིན་གིས་བརླབས་པས་དག་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་

རོ། །ནུས་པ་ཉིད་དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། ཉི་མ་གང་ལ་ལས་བེད་པའི་ལས་ཀི་གནས་སུ་འདུ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ་

བཤགས་པ་ལེན་པ་པོར་འོས་པ་ཡོད་ན་ལྕི་བའི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལས་གཞན་པའི་དབང་དུ་

བས་ཏེ་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་དང་། ཉེས་

བས་ཀི་བཤགས་པས་ཕིར་བཅོས་པར་བ་བའི་ཉེས་བས་ནི་ཆོས་ཅན། ལྟུང་བ་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་ཉིན་ཞག་

དེ་ཉིད་ལ་མི་ལྟོས་པར་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། ལྟུང་བ་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་ཞག་གི་ཆད་ལས་ལ་མི་ལྟོས་པར་བཤགས་

པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཙམ་གིས་ཕིར་བཅོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སོམ་པོ་དང་གང་ཟག་ཁད་པར་

ཅན་གི་ལྷག་མ་དང་གང་ཟག་དེའི་སང་ལྟུང་བཞིན་ནོ་ཞེས་མཐུན་དཔེར་སྦྱར་རོ། །ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་གང་ཟག་

ནི་ལས་ཀི་གནས་སུ་འདུ་བའི་ཚེ་ན་ལས་བེད་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕིར་

བཅོས་བེད་དུ་གཞུག་པའམ་བསྙིལ་བ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །འདུ་ཤེས་རེས་འཇོག་བས་པའི་ཚེ་ན་གང་ཟག་ལྟུང་

བ་བྱུང་བ་གཅིག་ལ་དེ་ལྟར་གསོ་བའི་ལྷག་མ་མེད་པར་འདུ་ཤེས་ན་བསྙིལ་བ་དང་མི་བསྙིལ་བའི་གཞིར་

འདུ་ཤེས་ན་མི་བསྙིལ་བ་དང་ཕིར་བཅོས་པ་བསམ་པའམ་བཤགས་པའི་བེ་བག་རྣམ་པ་དུ་མ་

རིགས་པ་ཁོ་ནའོ། །བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ཕམ་པས་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་བར་མི་འོས་

པ་དེ་དག་ནི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་བེད་པ་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་གིས་ལས་བས་པ་ནི་ལས་མ་བས་པ་ཉིད་

ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་འཆོས་པ་སོ་མགུ་དབྱུང་

བ་བེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་ཁ་སྐོང་བར་མི་འོས་ཀང་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པར་བེད་

པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ཕིར་བཅོས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་བསྙེན་པར་མ་

རོགས་པ་དང་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གིས་ནི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ཐོས་པ་དང་བཅས་པར་མི་

བའོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི། མ་སངས་པ་སྟེ་ཆོས་འདི་པ་གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་དང་མ་ལོག་པ་སྟེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཕམ་པ་དང་མཚམས་མེད་མ་བས་པའི་བསྙེན་རོགས་ནི་ལས་ཐོས་སུ་མི་རུང་བ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །སངས་

ལོག་ལྔས་ནི་ལས་ཐོས་སུ་མི་རུང་རོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །སངས་པ་གཉིས་ནི་ཆོས་འདི་པས་སངས་ཏེ་ཆོས་

མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་སུ་སོང་བ་དང་ཆོས་ཟང་ཟིང་གི་སངས་པ་སྟེ་གནས་ནས་ཕྱུང་བའོ། །ལོག་པ་གསུམ་ནི་རྣམ་དག་

ལས་ལོག་སྟེ་ཕམ་པས་ཉམས་པ་དང་བདེ་འགོར་འགོ་བ་ལས་ལོག་སྟེ་མཚམས་མེད་བས་པ་དང་བསྙེན་རོགས་ལས་

ལོག་སྟེ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པའོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀས་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ནི་

རང་གི་བཟོད་པར་བ་བའི་ལས་ལ་ཡང་ཐོས་སུ་རུང་ངོ་། །སངས་པས་ཐོས་སུ་མི་རུང་བའི་དམིགས་བསལ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །

༸དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་དྲི་བའི་ཕིར་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་དང་ལ་སོགས་བསྙེན་རོགས་

བེད་པའི་དངོས་གཞི་གསོལ་བཞིའི་ལས་བསྡུས་པ་སྟེ་ལས་དེ་གཉིས་ནི་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བ་བའི་

དགེ་ཚུལ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བ་བའི་དགེ་སློབ་མ་དག་གིས་ཡང་ཐོས་སུ་རུང་ངོ་། །ལོག་པས་ཐོས་སུ་མ་

རུང་བའི་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནོ། །༸རང་འགེལ་ལས་ཅི་ཐོས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ལས་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་

བསྒག་པ་རྣམ་པ་གང་གིས་རེས་སུ་བཟུང་བར་བ་ཞེ་ན། རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་མངོན་སུམ་དང་བསྒག་པ་དེ་དག་

བ་བ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དགེ་ཚུལ་བསྙེན་རོགས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་བེད་པ་ན་བསྒྲུབ་

བ་ཡུལ་དེ་དགེ་འདུན་གི་བལྟ་བའི་ཉེན་ཀོར་དུ་བཞག་པས་ནི་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་དུ་བསྒྲུབ་

རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ལུང་དང་ཀར་མ་ཤ་ཏཾ་དང་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བ་དང་ཁིམ་གི་བསླབ་པའི་

སོམ་པ་གཞིག་པ་དང་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པའི་ལས་ནི་ཐོས་པའི་མངོན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལས་ཡིན་ཡང་བསྒྲུབ་བ་

བལྟ་བའི་ཉེ་འཁོར་དུ་གཞག་སྟེ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་དུ་བསྒྲུབ་བོ། །མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་ནི་བལྟ་བའི་ཉེ་འཁོར་དུ་

གཞག་པས་བསྒྲུབ་བོ་ཞེས་ཊིཀས་རིམ་པ་བསྒྱུར་ཏེ་བཤད་དོ། །༸རེས་སུ་བསྒག་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དགེ་ཚུལ་

བསྙིལ་བའི་ལས་བརོད་པ་དང་པོ་བས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དེ་ལ་གོ་བར་བ་བས་བསྒྲུབ་པ་ནི་

རེས་སུ་བསྒག་པའོ། །རེས་སུ་བསྒག་པ་ནི་གོ་བར་བ་བས་བསྒྲུབ་བོ་ཞེས་ཊིཀས་རིམ་པ་བསྒྱུར་ཏེ་བཤད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དོ། །དགེ་སློང་བེ་མ་སྐྱེས་ལྟ་བུ་ལ་སྨོས་པའི་གནང་བ་དང་ཕག་མི་བ་བའི་སོམ་པ་དང་ཊིཀ་ལས་དོན་

འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ་དགེ་སློང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་:ཕག་མི་བ་བའི་སོམ་པ་དང་112ལྷུང་

བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་དང་གཏམ་འདྲེས་པར་མི་བ་བ་མི་སྨ་བའི་སོམ་པ་

དང་། དེ་དག་དང་ཆོས་ཟང་ཟིང་གིས་ལོངས་མི་སྤོད་པའི་སོམ་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འགོ་བར་

མི་བ་བ་དག་གི་སོམ་པ་དག་ནི་ཡུལ་དེའི་མངོན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པར་རོ། །བའོ། །༸སྔར་

གསོལ་བ་མ་བས་པར་གང་གི་དོན་དུ་ལས་བེད་པའི་གཞི་དེའི་དོན་དུ་ལས་བརོད་པར་མི་

བའོ། །ཞེས་སོས་པས་གསོལ་བ་བས་ནས་བརོད་པ་བའོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་གསོལ་གཉིས་དང་གསོལ་

བཞིིའི་ལས་བེད་པ་ནའོ། །༸མི་མཐུན་པ་དག་མི་བའོ་ཞེས་སྔར་སོས་ནས་འདིའི་མི་མཐུན་པ་དག་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་

གཉིས་ལས་དང་པོ་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་ནི་ལས་བེད་པ་དེའི ་མཚམས་ཀི་ནང་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པའི་དགེ་སློང་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་དེས་ལུས་ཀིས་མ་འདུས་ཏེ་ལུས་ཀིས་འདུས་པར་

རེས་སུ་མ་ཞུགས་སམ་དེ་ལ་ངག་གི་རིག་བེད་ལ་སོགས་པས་འདུན་པ་ཕུལ་བས་འདུས་པར་རེས་

སུ་མ་ཞུགས་པ་ཉིད་དང་། མི་མཐུན་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་ཏེ་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་ཉིད་

དོ། །༸གཉིས་པ་ཕིར་བཟློག་གི་མི་མཐུན་པ་ནི་ཕིར་བཟློག་པར་བེད་པ་ཡང་། ཊིཀ་ལས། ཡང་ཞེས་བ་

བའི་སྒས་ནི་ཕིར་བཟློག་པར་བེད་པ་ཡང་གལ་ཏེ་དེའི་མཚམས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ན་མི་མཐུན་པ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །རང་འགེལ་ལས་ཀང་། ཁ་སྐོང་བའི་ཕིར་འོས་པ་ལས་ཆོས་དེའི་གཞན་ནོ་སྙམ་དུ་ཤེས་པར་

བ་བའི་ཕིར་ཡང་གི་སྒའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཡང་གི་སྒས་ནི་ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་མ་བསྡུས་སོ། །གང་ལ་ལས་

དེ་བེད་པའི་ཡུལ་དེ་ལས་གཞན་པས་ཕིར་བཟློག་འཆགས་སོ་ཞེས་པས་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་དེས་ནི་མི་

འཆགས་སོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་སོ། །འོ་ན་དེ་ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཡུལ་དེའི་འདོད་པ་དང་མི་མཐུན་

112  + <<ཊིཀ་(ག་༣༤༧)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>><<མཚོ་(༩༦༠)>><<རིན་(ཁ་

༣༠༥)>>- <<མ་>><<སེར་>>  
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་ཆད་པའི་ལས་དང་ལྡན་ན་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་དེས་ཕིར་བཟློག་མི་འཆགས་སོ་ཞེས་པའོ་མདོ་འདིའི་ཤུགས་

བརོད་ནི་སྦྱིན་པ་དང་བསྐོ་བའི་ལས་ལ་ནི་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་དེས་ཀང་ཕིར་བཟློག་འཆགས་ལ་ལས་ཆོས་དང་མི་

ལྡན་ན་ནི་ཆད་པའི་ལས་ལ་ཡང་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་དེས་ཕིར་བཟློག་འཆགས་སོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ་ལུང་དང་ཊིཀ་ལས་

དངོས་སུ་བཤད་དོ། །༸གང་ཟག་ཇི་ལྟ་བུས་ཕིར་བཟློག་འཆགས་ཞེ་ན། འདུག་པའི་སྤོད་ལམ་ལས་མ་

ཉམས་པ་དང་། རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ངག་ཡང་དག་པར་བསམས་པས་མི་

མཐུན་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་འདི་གཉིས་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ་ཕིར་བཟློག་བེད་པ་དེས་འདུལ་བའི་

དོན་མངོན་པར་མི་ཤེས་པ་དང་ཕིར་བཟློག་བེད་པ་དེ་ནང་ཞེ་འགས་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ་དེ་གཉིས་

མ་གཏོགས་པ་ནི་ཕིར་བཟློག་མི་མཐུན་པ་ཉིད་དོ། །སྔར་སོས་པའི་ངག་ཡང་དག་པར་མ་བསམས་པ་

དེ་གང་ཞེ་ན། བཟློག་པའི་སོ་ནས་བསྟན་པའི་ཕིར་རྫུན་དུ་སྨ་བའི་རེས་སུ་མཐུན་པ་རྫུན་དུ་སྨ་བ་ལས་

སེམས་ཕིར་མ་བསྡུས་པ་ཉིད་ནི་ངག་ཡང་དག་པར་མ་བསམས་པའོ། །རྫུན་ངག་ཏུ་སྨ་ན་ལྟ་ཅི་སོས་

སོ། །༸ཅི་སྟེ་འབའ་ཞིག་ཅེ་ན། ཕ་མ་དག་དང་ངག་རྩུབ་པོ་དང་ཚིག་ཀལ་བའི་ཡང་ངོ་། །རེས་

སུ་མཐུན་པ་ཉིད་ནི་ངག་མ་བསམས་པའོ། །སྔར་སོས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། བཟློག་པའི་སོ་ནས་

བསྟན་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀང་རྫུན་དུ་སྨ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་

གིའོ། །རེས་སུ་མཐུན་པ་དེ་དག་ཡིན་ནོ། །

༸རྫུན་དུ་སྨ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་གི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཉིད་ནི། ངག་ཡང་དག་པར་མ་བསམས་པ་

ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀང་ཡིན་ཏེ་བཞི་པོ་དེ་དག་ནི། ངག་ཡང་དག་པར་སྐབས་

འདིའི་ཊིཀ་ལས། རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཡང་། ཞེས་སྣང་ངོ་། །དེ་ནི་ཊིཀ་ཡི་གེ་ཆད་པ་སྟེ་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་བཞི་པོ་དེ་དག་ལས་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་བ་བ་མ་

ཡིན་པ་བེད་པའོ། །གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་མི་བེད་པའོ། །སྔར་སོས་པའི་སྤོད་ལམ་ལས་མ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཉམས་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། བཟློག་པའི་སོ་ནས་བསྟན་པའི་ཕིར་མདོ་འདི་སོས་ཏེ་ཊིཀ་ལས་འདུག་པའི་སྤོད་ལམ་དེ་

བརྩམས་པ་ལ་སྟེ་འདུན་པ་ལས་འགོ་བའི་སེམས་ཀིས་འདུག་པའི་སྤོད་ལམ་བཏང་སྟེ་སྟན་ལས་

ལངས་བ་ནི་སྤོད་ལམ་ལས་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །རང་འགེལ་ལས་དགེ་འདུན་གི་བ་བ་དགོས་པ་ལ་ལྟ་

བའི་བློ་ནི་ལྟ་བ་ཞེས་བ་ལྟ་བ་གང་ཟག་འདི་ལ་ཆད་པའི་ལས་ལ་སོགས་པ་འདི་བས་ན་ལེགས་སོ་སྙམ་པའི་བློ་

དགེ་འདུན་ལ་དགེ་སློང་བཞིར་ལོངས་ཡན་ཆད་ལ་བརོད་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་ལས་གཞན་གང་ཟག་

ལ་ལྟ་བ་བརོད་པར་མི་བ་སྟེ་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་ལྟ་བ་བརོད་པར་མི་བའོ། །དགོས་པ་མི་འགྲུབ་

པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ཚོགས་སུ་ལོངས་པ་ལ་ཡང་ལྟ་བ་བརོད་

པར་མི་བའོ། །བསྙེན་པར་རོགས་ཀང་དགེ་འདུན་གི་ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་པ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ལྟ་བ་བརོད་པར་མི་བའོ། །གསོ་བའི་ལྷག་མ་མ་ལུས་པ་ཉིད་དེ་འདི་ལ་ཕམ་པ་

བྱུང་བ་བདག་གིས་ཤེས་སོ་ཞེས་སུ་ལ་ཡང་བརོད་པར་མི་བའོ། །སྟེ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་འཐབ་ཀོལ་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་འདུན་གི་ཞལ་ཏ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསྐོས་པ་སྔ་མ་བརེས་113ནས་ཕི་མ་བསྐོ་བ་ནི་

ཆེས་ལེགས་པ་སྟེ་ཆོས་དང་མཐུན་པར་བེད་པ་དང་། ཞག་གངས་དང་ཟླ་གངས་ཆེས་མང་དུ་བེད་པ་

སྟེ་ཡུན་རིང་དུ་བེད་པ་བསྐོ་བར་བའོ། །དུས་ངེས་པར་བས་ཏེ་མི་བའོ། །འདིས་ནི་ཚིག་འོག་མ་

གསལ་བར་འཆད་དོ། །ཞེས་སོས་ན་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དགག་དབེའི་མཆོད་གཉེར་ལྟ་བུ་སྟེ་བ་བ་རིགས་གཅིག་ཉིད་ལ་

ཡང་དང་ཡང་དུ་དུས་གཞན་དུ་ཡང་དགོས་པ་བྱུང་ངོ་ཅོག་ལ་ཁོད་ཁོ་ན་བསྐོ་འོ་ཞེས་དུས་ངེས་པར་བས་ཏེ་བསྐོ་

བར་མི་བའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱོར། འགེལ་ཆུང་ལས། ལོ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་དུ་གིས་ཤིག་ཅེས་མི་བསྐོ་འོ་ཅི་ནུས་པར་

གིས་ཤིག་ཅེས་བསྐོ་འོ་ཅི་ནུས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་བའོ་གསུང་བའམ་དགག་དབེའི་མཆོད་གཉེར་ལ་ཁོད་བསྐོ་འོ་

གནས་ཁང་བསྐོ་བར་ཡང་ཁོད་བསྐོ་འོ་སོང་བའི་ཞལ་ཏ་བར་ཡང་ཁོད་བསྐོ་འོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་བ་བ་རིགས་ཐ་དད་པ་

113  བརེས། <<ཊིཀ་(ག་༣༥༤)>><<རིན་(ཁ་༣༠༧)>>བརེད། <<རྩ་བཞི་>>རེས། <<རང་(ཁ་༥༠༦)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་

>>ཕྱུང། <<ཆུང་(ཁ་༡༣༥)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཞན་དང་གཞན་དག་ལའོ། །ཡང་དང་ཡང་དུའམ་གཞན་ལའོ་ཞེས་སོས་པ་ལས་གཞན་ལ་ཡང་ཞེས་པ་ནི་

བ་བ་རིགས་གཅིག་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐོ་ལས་དང་བ་བ་རིགས་ཐ་དད་ལ་དུས་ངེས་པར་བ་སྟེ་བསྐོས་པ་དེ་གཉིས་

ལས་གཞག་པ་སྟེ་བ་བ་གཅིག་ལ་དུས་ངེས་མེད་དུ་བསྐོས་པ་ལ་ཡང་ཡུན་ཇི་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་ན་བ་བ་བེད་

འཕོ་གཅོད་ཅིང་འཕོ་སང་བ་སྦྱིན་ནོ། །བསྙིལ་བའི་ཚུལ་དུ་མི་བའོ། །སྣོང་སྤད་འགེད་པ་ལ་སོགས་པར་

བསྐོས་པའི་གང་ཟག་མེད་ན་མདུང་སྟེ་ཚུལ་ཤིང་དོར་བས་རེད་པ་རྣམས་བགོ་འོ། །ཚུལ་ཤིང་མཚན་

མ་བཏགས་པ་མང་པོ་བས་ནས་དགེ་སློང་གཅིག་མིག་བཀབ་སྟེ་རས་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་ཚུལ་ཤིང་རེ་རེ་བཞག་ཅིང་གང་

ལ་བབ་པ་དེ་བླང་ངོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་

གང་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་བར་མི་འོས་པ་དེ་ནི་རེད་པ་བགོ་བ་ལ་སོགས་པའི་མདུང་དོར་བར་ཡང་

ངོ་། །མི་འོས་སོ། །དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་ཤིང་འབིམ་མཁན་དེ་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་བར་

འོས་པ་མ་ཡིན་པས་པ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལའོ། །༸ནི་གལ་ན་འཁོད་པའི་དགེ་སློང་

དེ་རྣམས་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པ་གང་གི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པ་བརེག་པའི་ཕིར་ཚུལ་ཤིང་དག་བིམ་པ་མི་

འཆགས་ཏེ་དབེན་མི་འཆགས་སོ། །ལས་ཀི་གཞི་གཞིར་གཏོགས་པའོ། །     ། ། 

༈ ལས་བརོད་པ་རིལ་པོ་ལྷག་གམ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ལྷག་པ་དག་གིས་ནི་ལས་མ་བས་པ་

ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་ལས་མི་འཆགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལྷག་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཊིཀའི་སྐབས་གཞན་ནས་

བཤད་དོ། །འོན་ཀང་དགག་ཚིག་ལྷག་ན་ནི་ལས་མི་འཆགས་ཏེ་བསྙེན་པ་རོགས་པར་མཛད་དོ་ཞེས་པ་ལ་བསྙེན་པར་

རོགས་པར་མི་མཛད་དོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ལས་བརོད་པ་ཉམས་ཏེ་ལས་འཆགས་པ་ལ་ངེས་གཟུང་དུ་བརོད་

དགོས་པའི་ཚིག་ཆད་ན་ལས་མ་བས་ཏེ་ལས་མི་འཆགས་པ་ཉིད་དོ། །ལས་ཀི་ཆོ་ག་བེད་བཞིན་པ་ཉིད་

ན་དགེ་འདུན་དེའི་གལ་ནས་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་སོང་ན་གསོལ་བཞིའི་ལས་ལ་ཚིག་བཞི་ཡོད་པ་

ལྟ་བུའི་ཚིག་མ་རོགས་པ་རྣམ་པར་འཁྲུགས་ཏེ་ཞིག་པ་ཉིད་དོ། །དཔེར་ན་བརོད་པ་དང་པོ་བེད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཞིན་པ་ན་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་ལངས་ཏེ་སོང་ན་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བ་ཤུལ་དུ་ལུས་ཀང་ཚིག་མ་རོགས་པ་འཁྲུགས་

པས་བརོད་པ་དང་པོ་བསྐྱར་དགོས་སོ། །ཚིག་རོགས་པ་ནི་མི་འཁྲུགས་པས་སྔར་གསོལ་བ་བས་ཟིན་པ་དེ་བསྐྱར་མི་

དགོས་སོ། །བསྙེན་རོགས་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་དེ་ལ་དགེ་སློང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གི་དགེ་

འདུན་གི་གངས་ཀི་ཚད་དག་ཏུ་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་སོང་བའི་ཤུལ་ན་དགེ་སློང་སྟན་ལས་

མ་ལོངས་པ་རྣམས་མ་ལུས་པ་ཉིད་ན་ཚིག་རོགས་པའོ། །དག་ཀང་འཁྲུགས་པ་ཉིད་དོ། །༸དཔེར་

ན་བརོད་པ་དང་པོ་བེད་བཞིན་པ་ན་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་ལངས་ཏེ་སོང་ན་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བ་ཤུལ་དུ་མ་ལུས་ན་ནི་

ཚིག་མ་རོགས་པ་བརོད་པ་དང་པོ་འཁྲུགས་པར་མ་ཟད་ཀི་ཚིག་རོགས་པ་སྔར་གསོལ་བ་བས་ཟིན་པ་དེ་ཡང་

འཁྲུགས་པ་སྟེ་སྔར་གསོལ་བ་བས་ཟིན་པ་དེ་ཡང་གཞི་ནས་བསྐྱར་དགོས་སོ། །ལས་ཀི་ཆོ་ག་བེད་བཞིན་པ་ན་དགེ་

སློང་ཁ་ཅིག་ལངས་ཏེ་སོང་ཡང་རང་རང་གི་དགེ་འདུན་གི་ཚད་དུ་ལོངས་པ་ཤུལ་དུ་ལུས་པ་ཉིད་ན་ཚིག་རོགས་

པ་དེ་འཁྲུགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཚིག་རོགས་པའི་ལས་དེ་ཆོ་ག་དག་པར་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ་ཡང་

བསྐྱར་དེ་བེད་པར་འདོད་ན་ཚིག་རོགས་པ་མ་འཁྲུགས་པ་དེ་དང་པོར་ཚིག་གིས་རྣམ་པར་བཀྲུག་

ཅིང་དེའི་འོག་ཏུ་གཞི་ནས་འདས་པར་བའོ། །ཇི་ལྟར་ཚིག་གིས་བཀྲུག་ཅེ་ན། གསོལ་བས་ཏེ་ཞུ་བས་སོ། །སུ་

ལ་གསོལ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་ལ་རྣམ་པ་གང་གི་གསོལ་ཞེ་ན། བཙུན་པ་དག་གསོལ་བ་བཀྲུག་ན་ཡང་

གསོལ་བ་བགིའོ། །ཞེའམ་བརོད་པ་བཀྲུག་ན་རེས་སུ་བསྒག་གོ་ཞེས་བ་བས་སོ། །གསོལ་

བ་དང་བརོད་པ་གཉིས་ཀ་བསྐྱར་ཏེ་བེད་ན་ནི་ཡང་གསོལ་བ་བགི་ཞིང་རེས་སུ་བསྒག་གོ་ཞེས་ཚིག་གཉིས་ཀ་བརོད་

དོ། །དགེ་འདུན་ལ་ཞེས་པ་ནི་དཔེ་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྔགས་ཀི་ཚིག་བཀྲུག་ན་ནི་རེས་

སུ་བསྒག་གོ་ཞེས་གང་ཟག་ལ་བརོད་དོ། །གསོལ་བཞིའི་ལས་སུམ་ཅུ་ནི་དབེན་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཟློག་པའི་

ཕིར་བསོ་བའི་ལས་བཅུ་དང་། དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བ་དང་། ལྟུང་བ་བྱུང་ནས་མི་དྲན་ན་ལྟུང་བ་དེའི་ངོ་

བོ་ཉིད་འཚོལ་དུ་གཞུག་པ་དང་། ཕམ་པ་འཆབ་མེད་བྱུང་བ་ལ་བསླབ་པ་སྦྱིན་པ་དང་ཆོས་མ་ཡིན་

པའི་ཕོགས་སུ་སོང་བ་ལ་མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་དང་། དེའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པ་དང་། སྔོན་མུ་སྟེགས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཅན་ད་ལྟ་དགེ་བསྙེན་སོམ་ལྡན་གི་གང་ཟག་ལ་ལས་ཀིས་གནས་སྦྱིན་པ་དང་། མུ་སྟེགས་ཅན་གི་གནས་པ་

དེ་ལས་གཞན་པའི་སོ་བ་སྟེ་ལྷག་མ་བཅབས་པ་ལ་སོ་བ་སྦྱིན་པ་དང་། ལྷག་མ་དང་ལྕི་ཆོས་ཀི་མགུ་བ་

སྦྱིན་པ་དང་། ཡང་གཞི་ནས་བསླང་བ་སྟེ་གཞི་ནས་སོ་མགུ་གཉིས་དང་ཡང་གཞི་ནས་བསླང་སྟེ་སོ་མགུ་

གཉིས་ཏེ་ལས་བཞི་དང་། དགེ་སློང་དག་པ་ལ་ལྟུང་བ་གེང་ན་དྲན་པས་འདུལ་བ་སྦྱིན་པ་དང་། དགེ་སློང་

སྨོན་པས་བས་པ་ལ་ལྟུང་བ་གེང་ན་མ་མྱོས་པས་འདུལ་བ་སྦྱིན་པ་དང་། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་

བསྙེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་དང་། མཚམས་ཆེ་ཆུང་གཉིས་དགོལ་བ་མཚམས་པོ་ཆེ་དགོལ་བ་

དང་དཀིལ་འཁོར་བ་དགོལ་བ་སྟེ་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བགངས་པ་དང་། ནན་ཏུར་གི་ལས་གཉིས་དང་ནན་ཏུར་

དངོས་ཀི་ལས་དང་ནན་ཏུར་བས་པ་ལ་བཟོད་པར་བ་བའི་ལས་དང་། དབྱུང་བ་གཉིས་ཏེ་ལྷག་མ་ལས་དབྱུང་བ་

དང་ས་བརྐང་དབྱུང་བ་དག་སྟེ་ལས་སུམ་ཅུ་པོ་དེ་རྣམས་ལ་ནི་བརོད་པ་གསུམ་མོ། །ལྷག་པོར་བ་བར་

གསོལ་བ་ནི་འབས་བུ་ཆུང་བས་ལན་ཅིག་གསོལ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །སོ་སོར་བཤགས་པའི་མཐོལ་བ་ལ་སོགས་པ་

ལན་ཅིག་བརོད་པས་ཆོག་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་ལྷག་པོར་འདིས་མཚོན་པ་ལྷག་པོར་བ་བར་གསོལ་བ་མ་

གཏོགས་པ་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་དོན་གི་སྔགས་བརོད་པ་ལན་

གསུམ་ཡང་ངོ་། །འདུན་པ་བརོད་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་དོན་དུ་གང་ཟག་ལ་བརོད་པ་རྣམས་ལ་

ཡང་ངོ་། །བརོད་པ་གསུམ་མོ། །གཞན་གིི་དོན་དུ་དགེ་འདུན་ལ་བརོད་པ་ནི་ལན་ཅིག་གིས་ཆོག་གོ་ཞེས་ཤུགས་

ཀིས་བསྟན་ཏེ་འདུན་པ་བརོད་པ་ལ་སོགས་པ་གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་ལ་བརོད་ན་ནི་ལན་ཅིག་གོ། །ལྷག་པོར་གསོལ་

བའི་སྔགས་བརོད་པ་ཡང་གང་ཟག་གི་མདུན་དུ་ཙོག་པུར་འདུག་སྟེ་བའོ། །རབ་ཏུ་འབིན་པར་དགེ་

འདུན་ལ་ཞུ་བ་ཡང་ངོ༌། །རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་འདོད་པ་སྟེ་ཙོག་པུར་འདུག་སྟེའོ། །༸སྐྱེས་པ་ད་ལྟར་གི་ཆོ་གས་

བསྙེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་ན་ཆོས་གོས་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་གསང་སྟེ་སྟོན་པ་

བར་ཆད་འདྲི་བའི་སྐབས་མ་གཏོགས་པར་བསྙེན་རོགས་ལེན་པ་དེ་ཕ་གུ་རྩ་བཏིང་བ་ལ་རྟིང་པ་གཉིས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཀིས་སོ། །མནན་ཏེ་འདུག་པར་བའོ། །࿌114ཅིི་བདེར་འདུག་ཏུ་གཞུག་པ་ཡིན་གི་ཙོག་པུར་འདུག་ཏུ་མི་གཞུག་

གོ །༸འདིར་ཕ་གུ་ཞེས་བ་བ་ནི་བོང་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །བུད་མེད་ད་ལྟར་གི་ཆོ་གས་བསྙེན་རོགས་བེད་

པ་ན་ཆོས་གོས་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་རློབ་པ་དང་གསང་སྟེ་སྟོན་པའི་སྐབས་མ་གཏོགས་པར་ནི་བསྙེན་རོགས་ལེན་

པ་མོ་སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལའོ། །འི་སྒས་ནི་སྟན་འཇམ་པ་དང་ཡངས་པ་གཞན་ཡང་

བསྡུའོ། །༸དགེ་འདུན་ལས་གཞན་གང་ཟག་གཙོ་བོ་ཆེར་རག་ལས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་ནི་གཉིས་ཏེ་

དགེ་འདུན་ལ་གཙོ་ཆེར་རག་ལས་པ་དང་དགེ་འདུན་རྐང་པ་ལ་རག་ལས་པའོ་དེ་དག་ནི་དགེ་འདུན་ལ་རང་དོན་

གི་སྔགས་བརོད་པ་ལ་དགེ་འདུན་གི་རྒན་པའི་མཐར་རོ། །ཙོག་པུར་འདུག་སྟེ་བརོད་པར་བའོ། །༸དགེ་

འདུན་ལ་གཙོ་ཆེར་རག་ལས་པ་ནི་བསྙེན་པར་རོགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཡུལ་དགེ་འདུན་རྐང་

པ་ལ་རག་ལས་པ་ནི་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་གི་གནང་བ་སྦྱིན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་དགེ་འདུན་གི་རྒན་པའི་

མཐར་ཙོག་པུར་འདུག་སྟེ་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་གཞུང་འདིས་བསྟན་ཏོ། །གང་ཟག་ལ་གཙོ་ཆེར་རག་ལས་པ་ནི་

མཁན་པོར་གསོལ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་གང་ཟག་དེའི་མདུན་དུ་ཙོག་པུར་འདུག་སྟེ་བརོད་ཅེས་དོན་གིས་གོ་བར་བའོ། །རབ་ཏུ་

འབིན་པའི་ཞུ་བ་དང་ནང་དུ་འོང་བ་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་དོན་དུ་ནི་དགེ་འདུན་ལ་སྔགས་བརོད་ན་

བརོད་པ་པོ་དེ་འགེང་སྟེ་འདུད་པ་དང་བཅས་པར་རོ། །བརོད་པར་བའོ། །ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་ཉིད་དང་མགོ་

སད་པ་ཉིད་ཀིས་བརོད་པར་བའོ། །ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་འདི་ནི་ལུང་ཕན་ཚེགས་ན་སྣང་ངོ་། །གསང་སྟེ་སྟོན་

པ་ཉིད་ཀིས་ནང་དུ་འོང་བ་ཞུ་བ་ནི་ས་ཐག་ཇི་ཙམ་དུ་བཀར་བའི་ལམ་གི་དབུས་བར་ཆད་དྲིས་པའི་གནས་

དང་ལས་ཀི་གནས་ཀི་བར་ནས་འགེང་སྟེ་འདུད་པ་དང་བཅས་པས་སོ་ཞེས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་དང་

སན་ལ་སོགས་པའི་རས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡང་ངོ༌། །འགེང་སྟེ་བའོ་མདུན་དུ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་

ཐོབ་བོ་དབྱུང་བ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཆོས་གོས་ལྷག་པའི་ཡོ་བད་དུ་རུང་བར་བ་བ་ནི་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་

114 + <<མ་>> - <<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཉིད་དོ། །དེས་ན་དགེ་སློང་གི་མདུན་དུ་འགེང་སྟེ་བའོ། །རས་དེ་དགེ་སློང་གཉིས་ཀའི་ལག་པས་བཟུང་སྟེ་བིན་

གིས་བརླབ་པ་དེ་བའོ། །འདི་ནི་གོས་ཀི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་ནི་

འོག་མས་སྟོན་པས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་དང་སན་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་དགེ་སློང་གཉིས་ཀའི་ལག་པ་

གཡོན་པར་བཞག་སྟེ་གཉིས་ཀའི་ལག་པ་གཡས་པས་སྟེང་ནས་བཀབ་ནས་སོ། །སན་དབྱུང་

བ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ་ལྷུང་བཟེད་དབྱུང་བ་ནི་ལག་པ་གཡས་པས་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཁ་ནས་བཟུང་སྟེ་བའི་སྟེང་ནས་བཀབ་

སྟེ་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་གི་ལག་གིས་བཟུང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་

གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་རེག་ཏུ་མི་རུང་བ་ཉིད་ལ་ནི་མདུན་དུ་བཞག་སྟེ་བིན་གིས་བརླབ་པར་

བའོ། །གསོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ནི་འདུག་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །བའི་སྤོད་ལམ་གཞན་

གིས་མི་བའོ། །༸བརྟད་པ་བྱུང་ན་ནི་སྤོད་ལམ་གཞན་གིས་ཀང་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་

སོ། །འགོན་པ་མི་སོད་ན་འགོ་བཞིན་དུ་བའོ་ཞེས་འདི་ཉིད་ལས་སོ། །སོ་བའི་ཉི་མ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་དགེ་འདུན་ཁོ་ན་

ལ་བརོད་དགོས་པ་ཅན་ནམ་དུས་མ་ཡིན་པར་གོང་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་ནི་གང་ཟག་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་བརོད་པར་

བ་སྟེ་དེ་ནི་དགེ་སློང་མེད་ན་དགེ་སློང་མའམ་དགེ་ཚུལ་ལ་བརོད་ཀང་རུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་

གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ངེས་པར་མ་བརྟེན་པ་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་བརོད་པའི་ཡུལ་

དགེ་འདུན་དུ་ལོངས་པ་མི་དགོས་ཀི་གང་ཟག་ལ་བརོད་དོ་དེའང་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་གི་དགེ་སློང་

ལ་བརོད་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ཆོས་གོས་ཀི་བིན་བརླབ་དབྱུང་བ་དང་། བིན་གིས་

བརླབས་པ་ནི་དབྱུང་བ་ལ་དགེ་སློང་ཉེ་བར་མི་གནས་སམ་ཆོས་གོས་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀང་རུང་ངོ་བིན་གིས་

བརླབས་པ་ལ་དགེ་སློང་ཉེ་བར་མི་གནས་ན་རང་གི་ཡིད་ཀིས་རྣམ་པར་བརྟགས་པས་རུང་སྟེ་

རང་གཅིག་པུས་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་དབྱུང་བ་འཆགས་སོ། །བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་ཆོས་གོས་ཉེ་བར་

གནས་པ་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའོ་དབྱུང་བ་ལ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཆོས་གོས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལ་སོགས་པའི་བིན་བརླབ་སྔ་མ་མ་ཕྱུང་ན་དེ་ལ་བིན་བརླབ་ཕི་མ་མི་འཆགས་སོ། །དམིགས་བསལ་

ནི་དགེ་སློང་མས་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་སྔ་མ་མ་ཕྱུང་བ་ཡང་ཕི་མ་འཆགས་སོ། །ཞེས་

སོས་ན་ངག་ཏུ་བརོད་མི་དགོས་སམ་ཞེ་ན། གཅིག་པུས་ཆོས་གོས་ལྷུང་བཟེད་དམ་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པ་

བིན་གིས་རློབ་ན་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཡུལ་དེ་ལ་དང་པོར་འདི་བིན་གིས་བརླབ་བོ་སྙམ་དུ་བསམ་

པ་འགྲུབ་ཅིང་སྔགས་ཚིག་ཏུ་ཡང་བརོད་པར་བའོ། །བཤགས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་དགེ་

སློང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུ་བ་ཉིད་ན་བླ་གོས་ཕག་པ་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ཉིད་དོ། །ཀིས་ཀུན་

ནས་གཡོགས་པ་དང་བལ་བ་ཉིད་རིགས་པར་ལྟ་བའོ། །༸ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་པའམ་སོ་བ་སྦྱིན་པར་གསོལ་

བ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་དོན་དུ་སྔགས་ལན་གསུམ་གང་ཟག་ལའམ་དགེ་འདུན་ལ་བརོད་པར་བེད་

པ་ཉིད་ན་ཟླ་བོ་དེ་ཕག་བ་བ་དེའི་འོས་ཉིད་བསླབ་པ་རྒན་པའམ་གཞོན་ཡང་དགེ་འདུན་དུ་ལོངས་པ་ལ་

ཕག་བས་ཏེའོ། །གསང་སྟེ་སྟོན་པར་བེད་པ་ཉིད་ན་ཡང་ངོ་། །ཕག་བས་ཏེའོ། །༸བསྙེན་རོགས་བ་

བའི་གང་ཟག་ལ་སྣམ་སྦྱར་བསྐོན་པས་སྣམ་སྦྱར་དང་བཅས་པ་ཉིད་ནི་བདག་ཉིད་བསྙེན་པར་

རོགས་པའི་ཕིར་འདུས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ངོ༌། །ཕག་བའོ། །༸བསྙེན་རོགས་བ་བའི་ཕིར་འདུས་

པའི་ལས་དང་པོར་དགེ་སློང་རེ་རེ་ལ་ཕག་གསུམ་གསུམ་མོ། །ཐལ་མོ་སྦྱོར་བར་བེད་པའི་གང་ཟག་དེའི་

དོན་ཉིད་ནི་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་ཞུ་བ་དང་མཁན་པོར་གསོལ་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་

སྟེ་གང་ཟག་དེའི་དོན་ཉིད་དུ་འདུས་པའི་དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་འདུས་པ་ལ་ཡང་རུང་སྟེ་གང་ཟག་དེའི་ཐལ་མོ་སྦྱར་

བ་ཉིད་དང་། སོ་115བའི་དུས་འདས་པ་བརོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉི་མ་བརོད་པ་ལ་གང་ཟག་དེས་ཐལ་མོ་

སྦྱར་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ཆོས་གོས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་སོགས་པ་གལ་ཏེ་གང་ཟག་གིས་རང་གི་

དོན་དུ་གང་ཟག་ལ་སྔགས་བརོད་ན་ཡུལ་གང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་གང་ཟག་གིས་སྔགས་བརོད་

115  སོ། <<ཞང་>><<མཚོ་(༩༧༢)>>སོང། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>  
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའི་མཇུག་ཏུ་ཐབས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །བརོད་དེ་ཁོད་ཀིས་དེ་ལྟར་བས་པ་ནི་དོན་དེ་བསྒྲུབ་པའི་

ཐབས་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །༸ཐབས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ་དེའི་རེས་ལ་གང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཡུལ་ལས་

ཅིག་ཤོས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཀིས་ལེགས་སོ་ཞེས་སོ། །བརོད་དེ་ཐབས་ཡིན་ནོ་

ཞེས་སྨས་པ་ན་དེ་ནི་ལེགས་སོ་ཞེས་པའོ། །བསྐོ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་དྲུག་སྟེ་འདུན་པ་ནི་

ཆགས་པ་སྟེ་འདུན་པས་འགོ་བ་དང་བལ་བ་དང་ཞེ་སང་གིས་འགོ་བ་དང་བལ་བ་དང་གཏི་མུག་གིས་འགོ་བ་

དང་བལ་བ་དང་འཇིགས་པས་འགོ་བ་དང་བལ་བ་དོན་གང་གི་ཕིར་བསྐོ་བ་རང་རང་གི་སྐབས་ཀི་བ་བ་

བས་པ་དང་མ་བས་པ་དྲན་པར་ནུས་པ་ནི་དཔེར་ན་ས་བརྐང་བཏིང་བ་དང་མ་བཏིང་བ་དྲན་པར་ནུས་

པ་ལྟ་བུའོ་དེ་ཡང་སྤོ་བ་དྲིས་ནས་སྤོ་བར་བས་ཏེ་བསྐོ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་བའོ། །གསོལ་གཉིས་དང་

གསོལ་བཞིའི་ལས་བས་པ་ཉིད་ན་ལས་བས་པ་བརྟན་པར་གནས་པ་སྟེ་ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརོད་པར་

བའོ། །གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་ལ་ནི་ཆོ་ག་འདི་མེད་དེ་གསོལ་བ་ནི་གོ་བར་བ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཊིཀ་

ལས། འདི་ནི་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་རྣམས་ནི་གང་གི་ཡན་ལག་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན། ཞེས་འབྱུང་བ་དེའི་སྤོས་པ་

ཡིན་ནོ་མཚམས་གཅོད་པར་བེད་པ་ཉིད་ནི་བཅད་ཟིན་པ་སྲུང་བ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་ཤེས་

པར་བའོ། །དཔེར་ན་མཚམས་བཅད་ཟིན་པ་མི་འཇིག་པར་བསྲུང་བ་ལ་དགེ་སློང་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ན་གནས་

པས་སྲུང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་བར་མཚམས་གཅོད་པ་ན་ཡང་ཕོགས་བཞིའི་མཚན་མ་བརྟན་པོའི་ས་ཁུངས་ཀི་

ཕི་རོལ་ནས་གཅད་དུ་མི་རུང་སྟེ་གང་ཚུན་ཆད་མཚམས་སུ་བེད་པའི་མཚམས་ནང་ནས་གཅོད་དགོས་སོ། །དཀིལ་

འཁོར་སྲུང་བ་ནི་མཚམས་པོ་ཆེ་ན་གནས་པས་ཀང་འགྲུབ་མོད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་བ་གཅོད་པ་ནི་མཚམས་པོ་ཆེ་ན་

གནས་པས་མི་འགྲུབ་ཀི་དཀིལ་འཁོར་བ་ཉིད་དུ་བེད་པའི་ཕོགས་བཞིའི་མཚན་མ་བརྟན་པོའི་ས་ཁོངས་སུ་འདུག་སྟེ་

བཅད་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་སྡུད་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་གིས་གཎི་བརྡུང་བ་དང༌། ཅིའི་ཕིར་གཎི་

བརྡུང་ཞེས་འདྲི་བ་ལ་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པ་འདིའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ལན་བརོད་པ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དག་གིས་ལས་ཀི་གནས་བསྡུ་བར་བ་བའི་དགེ་སློང་འདུ་བ་དང་ཕག་བ་བ་དང་མདུན་དུ་འགོ་བ་ལ་ནི་རྒན་

རིམ་དག་ལ་གོ་བར་བའོ། །གཎི་བརྡུང་བ་དང་འདྲི་བ་ལས་ལན་བརོད་པ་དང་སྟན་བཤམས་པ་སྟེ་དེ་གསུམ་

ནི་འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བའོ། །སྡུད་པར་བེད་པ་དེས་བསྡུ་བར་བ་བའི་དགེ་སློང་དེ་དག་གི་

དོན་དུ་ལས་ཀི་གནས་དེར་སྟན་བཤམ་མོ། །ལག་གི་བླའམ་ས་བརྐང་གདིང་བར་བསྐོས་པ་ལྟ་བུ་བསྐོས་

པའི་བ་བ་དེའི་དོན་ཉིད་སྟན་བཤམས་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་འདུན་བསྡུ་བའི་སྐབས་ཀི་བ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་

གང་ཟག་སུ་བསྐོས་པ་དེ་ཉིད་དོ། །ཀི་ལས་ཡིན་ནོ། །ཤིང་དྲུང་ལ་སོགས་འདུག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་

བསླབ་པ་རྒན་རིམ་དུ་བསྐོ་བར་བའོ། །གནས་མལ་ལ་སོགས་པ་བླང་བར་བ་བ་ལ་ནི་ལེན་པ་པོ་གང་

ཟག་འདོད་པ་དེ་མཆོག་ཉིད་དུ་བཞག་གི་དངོས་པོ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །པ་ཁོ་ནས་བཞག་གི་འདོད་པས་

མི་བཞག་གོ་ཞེས་སོ། །སྔགས་དང་ལས་སྤིར་བསྟན་པའོ། །     ། ། 

༈ དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པའི་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པ་བསོ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟུང་བ་དེ་བཤགས་

པར་བ་བ་དང་བིན་གིས་བརླབ་པས་ཕིར་མ་བཅོས་པས་གསོལ་བ་དང་བརོད་པའི་ལས་ཉམས་སུ་

མྱོང་བར་མི་བའོ། །སྟེ་དེ་མྱོང་བར་བེད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ་དགེ་འདུན་དེ་དག་ལ་ཡང་ཉེས་བས་སུ་

འགྱུར་<<ཊིཀ་>>རོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་དག་ནི་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་

དང་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་གཉིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལ་ནི་ཉེས་བས་སུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་

སོ། །དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ནི་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་ལ་སོགས་པ་ཆོ་ག་རྣམ་

གཞག་གང་གི་ཡན་ལག་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་བིན་ལེན་ལ་སོགས་པ་བས་ཀང་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་

ཤེས་པར་བའོ། །མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ཡང་ངོ་ཞེས་པ་ནི་འདིའི་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནོ། །མཚམས་གཞན་

དེར་འདུན་པ་དང་ཡོངས་དག་ལེན་པ་དེ་སོང་ན་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་ཡན་ལག་ཉམས་སོ། །ཏེ་

ཞིག་པའོ། །ཊིཀ་ལས། དེ་དག་བླངས་ནས་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་མ་བརོད་པར་མཚམས་གཞན་དུ་སོང་ནའོ། །དེས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འཇིགས་པས་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ནས་ཁེར་ཏེ་འོངས་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སྔར་སོས་པ་ནི་འདིའི་དམིགས་

བསལ་ཡིན་ནོ། །མཚམས་གཅིག་ཏུ་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་བཞག་ལ་མཚམས་གཅིག་ཏུ་རྐང་པ་ཡ་

གཅིག་བཞག་ན་མཚམས་གཉིས་ཀར་གནས་པ་ཉིད་ཡུར་བ་གཅིག་གི་ཕ་རོལ་ཚུར་རོལ་ན་དགེ་འདུན་

སེ་གཉིས་ལས་བེད་དེ་དགེ་སློང་གངས་སུ་གཅིག་གིས་མི་ཚང་ན་དགེ་སློང་གཅིག་ཡུར་བའི་ཕ་རོལ་ཚུར་རོལ་ཏུ་རྐང་

པ་ཡར་བཞག་ན་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་གི་གངས་སུ་ཆུད་དོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །གནས་དུ་མར་གཅིག་ཏུ་རྐང་

པ་ཡ་གཅིག་བཞག་ལ་གཅིག་ཏུ་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་བཞག་པས་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བ་འཆགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

པའོ་ཞེས་ཊིཀའི་སྐབས་འོག་ནས་བཤད་དོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མའི་མཚམས་ཐམས་ཅད་ནོན་པ་ལ་དགེ་

སློང་གནས་ན་ཤིང་ངམ་རེ་ལྡེ་ལ་སོགས་པའི་རས་ཀི་མཚམས་ཇི་ཙམ་ནོན་པ་དེ་དག་ཏུ་གནས་པ་ཉིད་

དོ། །ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་མཚམས་ཇི་སྙེད་ནོན་པ་དེ་དག་གི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་བསྐང་དུ་རུང་ཞིང་མཚམས་

ཇི་སྙེད་ནོན་པ་དེ་དག་ཏུ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་དུ་རུང་བ་ཉིད་དོ། །ལུང་གེང་གཞི་ལས། གནས་བཞིར་དགེ་

སློང་གསུམ་གསུམ་གནས་ལ་གསོལ་བ་བེད་པའི་དགེ་སློང་གིས་མཚམས་བཞིའི་གནས་མནན་ཏེ་དེའི་སྟེང་དུ་འདུག་

ནས་ལས་བའོ་ལས་བེད་པ་དེ་ཉིད་དེ་དག་གི་གངས་སུ་སྐོང་བ། ཞེས་གསུངས་ལ་དོན་དེ་ལྟར་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་

བཤད་དོ། །སྐབས་འོག་མའི་ཊིཀ་ལས། ཐམས་ཅད་ནོན་པ་ལ་གནས་པས་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བ་འཆགས་པ་

ཁོ་ན་ཡིན་པའོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །གཅིག་ཏུ་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་ལ་གཅིག་ཏུ་ཡ་གཅིག་གམ་ཐམས་ཅད་ནོན་པ་

ལ་གནས་ན་དེས་གནས་དུ་མར་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་ནི་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བ་

འཆགས་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ལྟར་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་གནས་དུ་མར་དབར་ཁས་བླངས་ན་གནས་མལ་གི་

སྐལ་བ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་རེ་རེ་ནས་རེ་རེ་བླང་སྟེ་དུ་མ་ནོད་པར་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །རས་ཀིས་མནན་

པར་ཁས་བླངས་པ་ནི་སྐལ་བ་གཅིག་ཁོ་ནའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེ་ནི ་གནས་མལ་ལས་གཞན་པའི་རེད་པ་

ལའོ། །གནས་དུ་མར་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དེས་གནས་གཞན་དུ་མཉམ་པར་གནས་པར་བའམ་ཞེ་

ན། གནས་ཅི་དགར་གནས་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །རྒྱལ་བ་སངས་རྒྱས་ནི་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་བེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་བར་མི་འོས་པའི་ཕིར་རོ། །༸ལུང་གེང་གཞི་ལས། མཚམས་

ཀི་ནང་དུ་རྒྱལ་བ་བཞུགས་བཞིན་དུ་དེ་མ་འདུས་པར་ལས་བགིར་རུང་ངམ་ཨུ་པ་ལི་རུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །རྒྱལ་བ་ནི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐོང་བར་བེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་དགེ་འདུན་ལས་དཀོན་

མཆོག་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལས་དེས་བ་བ་ད་ལྟར་གི་ཆོ་གས་བསྙེན་རོགས་བ་བ་ལྟ་བུ་ནི་ཆོ་ག་ལས་

མ་ཡིན་པས་བས་ན་མི་འཆགས་སོ། །གསོལ་བའམ་བརོད་པའི་ཚིག་ཕལ་ཆེར་ཏེ་སུམ་ཉིས་བས་

པ་ཉིད་ན་ལས་བས་པ་ཉིད་དོ། །གསོལ་བཞིའི་ལས་ལ་ཆོ་ག་ཚིག་བཞི་ཡོད་དེ་འོག་མ་མེད་པ་ནི་

བརོད་པ་གསུམ་པ་སྟེ་བརོད་པ་གསུམ་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ལ་ལས་འཆགས་པའོ། །གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ལ་

གསོལ་བ་ནི་འོག་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་བརོད་པ་ནི་འོག་མ་མེད་པ་སྟེ་བརོད་པ་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ལས་འཆགས་

པའོ། །གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་ནི་གསོལ་བ་ཉིད་འོག་མ་མེད་པ་ཡིན་པས་གསོལ་བ་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ལས་འཆགས་

པའོ། །མཚམས་གཅོད་པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཕོགས་བཞིའི་མཚན་མ་དག་མ་བརོད་པ་ཉིད་ན་ཕལ་ཆེར་བས་

ཀང་བའོ་སྙམ་པའི་མཚམས་མ་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་བེད་པ་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་དེའི་

དམིགས་བསལ་ནི་ལས་བེད་པ་སོ་བ་བེད་པས་ནི་ཉེ་བར་གནས་པའི་སོམ་པ་ལས་གཞན་

པའིའོ། །ལས་བས་པ་ཉིད་ན་བས་པ་ཉིད་དོ། །༸དགེ་འདུན་ལྷག་མ་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཆོ་ག་

འདི་རིག་པར་<<ཊིཀ་>>བའོ། །༸དགེ་སློང་སྨོན་པས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་བཏོན་པ་བས་པ་ཡང་

ངོ་། །བས་པ་ཉིད་དོ། །༸རང་བཞིན་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཚོན་པ་ཡིན་ཏེ་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་འདུན་གི་

དབེན་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ནི་ཡུལ་དང་རྟེན་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་བར་མི་འོས་

ན་དགེ་འདུན་གི་དབེན་མི ་འཆགས་ཏེ ་དཔེར་ན་དེ ་དག་གིས་གསོལ་བའི་ལས་མི་འཆགས་པ་དང་

འདྲའོ། །དབེན་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་འདི་ལ་ཡུལ་རྟེན་མཚན་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ནི་དབེན་འཆགས་པའི་

ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གི་དབེན་དུ་མི་འགྱུར་ལ་དགེ་སློང་གིས་ཀང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གི་དབེན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

<<ལུང་>>དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞད་གད་ཀི་བསམ་པའི་དངོས་པོས་

ཏེ་ཀུ་རེའི་བསམ་པས་ལས་བས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་གང་གིར་ཡང་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །དབེན་གི་

ལས་དང་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ལས་མི་འཆགས་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་མི་འཆགས་ཀང་འོན་ཀང་བའོ་སྙམ་པའི་

བློས་དགེ་འདུན་གི་དབེན་དང་གནས་ནས་འབིན་པ་ལས་བེད་པ་དག་ནི་དབེན་གི་ཕོགས་ཀི་

སོམ་པོ་འོ། །ལས་མི་འཆགས་<<ཤ་>>པའོ། །༸དབེན་བ་བའི་ཡུལ་དགེ་འདུན་དུ་མ་གྱུར་ཏམ་གནས་ནས་

འབིན་པ་པོ་དགེ་འདུན་དུ་མ་གྱུར་པ་ཉིད་དབེན་བེད་དམ་གནས་ནས་འབིན་ན་ཉེས་བས་སོ། །འདི་

ནི་རྩེད་མོའི་རྣམ་པ་ཡིན་གི་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བ་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་ཁས་བླངས་པ་

ཐ་དད་པར་གནས་པ་དག་གི་ནི་སོ་སོ་རང་གི་ལས་ནི་འཆགས་སོ་ཞེས་འོག་ནས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལས་

གཞན་པ་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་པ་མཚམས་མེད་བས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་བཞི་

ཡན་ཆད་ཀི་ཚོགས་ཀིས་གསོལ་བ་དང་ལས་བརོད་པ་དག་བས་པ་ནི་ལས་བས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

ནོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པ་མ་ཉམས་པ་དག་གི་ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་པས་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་དག་

བས་པ་ནི་བས་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །ལྷག་མའི་དབྱུང་བ་ལ་དགེ་སློང་ཉི་ཤུའི་

གངས་ཚང་བའམ་ས་བརྐང་དབྱུང་བ་ལ་དགེ་སློང་བཞིའི་གངས་ཚང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་རང་གི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཚང་བ་

དག་གི་ཞེས་པས་ནི་དགེ་འདུན་ཉུང་བ་བསལ་ཏོ། །ཁ་སྐོང་བར་འོས་པའི་དགེ་འདུན་གིས་ལས་དེ་མ་ཐོས་

ཏེ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ན་ལས་དེ་བས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ལྷག་མ་དབྱུང་བ་ལ་དགེ་

སློང་ཉི་ཤུ་ཚང་ཡང་ལས་བེད་པའི་གལ་ན་གཉིད་ཡུར་ཏེ་གསོལ་བ་དང་བརོད་པའི་ལས་མ་ཐོས་ན་དགེ་འདུན་གི་

གངས་མ་ཚང་བ་དང་འདྲ་སྟེ་ལས་སུ་མི་རུང་ངོ་། །ལས་ཀི་ཚིག་ཐམས་ཅད་མྱོང་དགོས་སམ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གིས་

གསོལ་བ་ཐོས་ན་དེ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ལྷག་མ་དབྱུང་བ་ལ་གསོལ་བ་ནི་ཐོས་བརོད་པ་བ་བའི་ཚེ་

གཉིད་ལོག་པས་མ་ཐོས་ཀང་ལས་སུ་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་གཉིད་ལོག་པས་དགེ་སློང་སང་ན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སངས་པ་ཞེས་བགིའམ་དེ་སྟེ་གསོལ་བ་བས་ནས་ཉལ་ཏེ་སང་ན་སངས་པ་ཞེས་བའོ་ཞེས་ལུང་བམ་ཟེའི་བུ་མོས་ཞུས་

པ་ལས་སོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའམ་དག་བཅོམ་པར་འཕལ་དུ་འགྱུར་བ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་

པའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་གང་ཟག་དེ་ཁིམ་ནས་ཕིར་འབྱུང་བའི་སྐབས་མ་རེད་ན་

མངགས་པ་ནི་འཕིན་པའོ་<<ལུང་མ་མོ་>>འདྲ་བས་ཞེས་པ་ནི་ལེན་པ་པོ་དང་འདྲ་བ་སྟེ་ལེན་པ་པོའི་དོད་

པོ་འཕིན་པ་དེས་རེས་ཟློས་ལ་སོགས་པ་བ་བས་རབ་ཏུ་འབིན་དུ་གཞུག་པ་ནི་ཆོ་ག་མ་ཡིན་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །

མངགས་པ་འཕིན་པ་དེས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དེའི་སྐབས་ཀི་བ་བ་རྣམས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །མངགས་པ་དེས་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལས་ལུང་མནོས་ཏེ་དེར་སོང་ནས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བ་བ་དེ་ལ་དེ་

དག་བསོ་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ་སློབ་དཔོན་དང་འདྲ་བས་མངགས་པ་ཡང་བསྙེན་པར་རོགས་པས་བའོ། །བསླབ་པ་ལེན་པ་

པོ་བུད་མེད་ལ་ནི་འཕིན་པ་དེ་བུད་མེད་དང་སྐྱེས་པས་ཀང་བར་རུང་ངོ༌། །བསླབ་པ་ལེན་པ་པོ་

སྐྱེས་པ་ལ་ནི་འཕིན་པ་དེ་སྐྱེས་པ་ཁོ་ནས་སོ། །བའི་བུད་མེད་ཀིས་མི་བ་སྟེ་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་ཡུལ་ལ་

དམན་པ་དབང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཞུ་བ་གསོལ་བ་དང་མཁན་པོར་གསོལ་བ་དང་བསླབ་པ་

ཁས་བླངས་པ་དག་བསླབ་པ་ལེན་པ་པོ་དེའི་མིང་ཁོ་ནས་བའོ། །ཞེས་སོས་ན་མངགས་པས་རབ་ཏུ་

དབྱུང་བར་རུང་བ་དེ་ཁོ་ནར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། བསྙེན་པར་རོགས་པ་མན་ཆད་རབ་ཏུ་དབྱུང་བའི་གོང་མ་

དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་དང་དགེ་སློང་མའི་བསླབ་པ་སྦྱིན་པ་དང་ཚངས་སྤོད་ཉེར་གནས་སྦྱིན་པ་ཡང་འཕིན་གིས་བར་རུང་

<<ལུང་>>ངོ༌། །མངགས་པའི་ཆོ་ག་ནི་དེ་ཡན་ཆད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །བདག་ལ་བསླབ་པ་མ་སྦྱིན་ཅིག་བདག་

བསྙེན་པར་རོགས་པར་མི་བ་ཞིག་ཅེས་བསླབ་པ་མི་ནོད་ན་བསླབ་པ་སྦྱིན་པའི་ཆོ་ག་བས་ཀང་བིན་པ་ཉིད་

མ་ཡིན་ནོ། །གསོལ་བ་བས་ཟིན་ནས་མི་ནོད་ན་མི་ནོད་པ་དེ་ལ་སྔར་གསོལ་བའི་ལས་བས་པ་དེ་ཡང་

ཉམས་སོ། །༸ཕིས་འོངས་ན་སྔ་མའི་ལས་དེ་ཅི་ཞིག་གི་ད་གདོད་ལས་བས་ཏེ་དབོག །ཆོ་ག་ལས་འདས་ན་ལས་

མི་འཆགས་སོ། །ཞེས་སོས་ན་བསོ་བའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་གང་ཞེ་ན། སྔར་བཞམས་ཏེ་བསོ་བ་ཉིད་ནི་བསོ་བའི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལས་འཆགས་པ་ལ་ངེས་གཟུང་དུ་དགོས་པའི་ཆོ་ག་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སྔར་བཞམས་ཏེ་བསོ་བ་མ་བས་ན་བསོ་

བའི་ལས་མི་འཆགས་སོ། །གནས་ནས་དབྱུང་བ་ལ་ཡང་སྔར་བཞམས་ཏེ་བསོ་བ་ཉིད་ཆོ་ག་ཉིད་ཡིན་ཏེ་

སྔར་སོས་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྔར་བཞམས་ཏེ་བསོ་བ་མ་བས་ན་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ལས་མི་འཆགས་

སོ། །དགོངས་སུ་གསོལ་གསན་དུ་གསོལ་ཞེས་སེམས་སྡུས་ཤིག་ཁོད་ཉོན་ཅིག །ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ནི་ཕ་རོལ་ཀི་སེམས་གཏད་པ་ཉིད་གཙོ་བོ་བས་ཕ་རོལ་ཀི་སེམས་གཏད་ན་

དགོངས་སུ་གསོལ་མ་བརོད་ཀང་ལས་འཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །གསོལ་བའམ་བརོད་པའི་དོན་གི་ཚིག་དོན་གི་

སྐབས་དག་གི་ཚིག་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་འཁྲུགས་པས་ནི་དོན་གོ་བར་བེད་ནུས་ན་ལས་མི་འཆགས་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཚིག་གི་ཕད་སྔ་ཕི་འཁྲུགས་པའི་གོ་བར་བེད་པ་མེད་ན་ནི་མི་འཆགས་སོ། །དགོངས་སུ་

གསོལ་མེད་པ་དང་གོ་རིམ་འཁྲུགས་པ་དེ་ནི་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །བེད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །སྐྱེས་པ་ལ་ཚེ་

དང་ལྡན་པའམ་དགེ་སློང་མ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་མཚན་གཞན་ལ་རྟེན་116པ་ཕོའི་མིང་འཇུག་ནོར་བར་བརོད་

པས་ནི་ལས་མི་འཆགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཉེས་བས་སུ་ནི་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་ཉིད་

དག་གི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ཕན་ཚུན་གཞན་བེད་པས་མ་ཡིན་ནོ། །སྐྱེས་པ་ལ་བུད་མེད་བསྙེན་རོགས་བ་

བའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་བེད་ན་ཡང་དགེ་སློང་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལ་བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པ་བསྙེན་རོགས་བ་བའི་ལས་ཀི་ཆོ་ག་

བེད་ན་ཡང་དགེ་སློང་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་དོན་དེ་ལྟར་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །ལས་ཀི་གཞི་

ཞུ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སོ། །ལས་ཀི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼ཕིར་བཅོས་པའི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ ནན་ཏུར་བས་པའི་གཞི་ནི་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་སྟེ་རྒྱུ་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་མ་ཞི་སྟེ་འཕོ་མི་

གཅོད་ཅིང་ཕིར་མ་བཅོས་བར་དགེ་འདུན་གི་ཤེས་ནས་ཉེས་པ་གེང་བ་པོས་ཁོད་ལ་ཉེས་པ་འདི་ཡོད་དོ་

116  རྟེན། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>བརྟེན། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཀ་༥༤༥)>><<ཊིཀ་(ག་༤༠༥)>><<རིན་(ཁ་༣༢༣)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཞེས་སོ་སོར་གོ་བར་བས་ཤེས་པར་བས་ཤིང་ནན་ཏུར་བ་བའི་གང་ཟག་དེ་དགེ་འདུན་གིས་ཉེས་པ་ཁས་

ལེན་དུ་བཅུག་ནས་མངོན་སུམ་དུ་འཇོག་པ་སྟེ་མངོན་སུམ་དུ་བཞག་པ་ལ་དགེ་འདུན་གིས་ནན་ཏུར་

གི་ལས་བའོ། །ལྟུང་བ་གེང་བ་པོ་རང་མ་བྱུང་ན་དགེ་འདུན་གིས་བཏང་སྙོམས་སུ་བའམ་ཞེ་

ན། དགེ་འདུན་གིས་བསྐོས་པས་ལྟུང་བ་གེང་བ་པོ་བསླང་བར་བའོ། །སྟེ་དགེ་འདུན་

ཐམས་ཅད་ཀིས་གཤེ་བ་ནི་མི་རིགས་ཤིང་མི་མཛེས་པས་གེང་བ་པོ་བསྐོས་ཏེ་གེང་བའོ། །གེང་བ་

པོས་སོ་སོར་ཤེས་པར་བས་ཤིང་ཞེས་པ་དང་མངོན་སུམ་དུ་འཇོག་པ་ལ་ཞེས་སོས་ན་དེ་གཉིས་ཀི་དམིགས་བསལ་

ནི། ནན་ཏུར་བ་བའི་གང་ཟག་དེ་དགེ་འདུན་གི་མངོན་སུམ་དུ་འདུ་བ་མི་སྟེར་ན་དགེ་འདུན་གི་མངོན་སུམ་དུ་

བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡང་ནན་ཏུར་བ་ཞིང་གེང་བ་པོས་ཉེས་པ་གེང་བ་མེད་ཅིང་གང་ཟག་དེས་ཉེས་པ་ཁས་བླངས་པ་

མེད་ཀང་དེ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་དགེ་འདུན་ལ་གགས་པ་ཙམ་གིས་སོ། །དགེ་འདུན་གིས་མཁེན་

པ་བཞིན་དུ་ཆད་པ་བཅད་དོ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །ཕིར་མི་བཅོས་པ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ལ་ནི། ལྟུང་བ་ཁས་

ལེན་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ན་འདི་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནམ་ཞེས་ན། མ་མཐོང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་

བའི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལ་ནི་རང་ལ་ཉེས་ལྟུང་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཁས་ལེན་པ་ཆོས་ཅན། མ་མཐོང་བ་གནས་ནས་

དབྱུང་བ་ཆགས་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏེ། མ་མཐོང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཉིད་རྣམ་

པར་བཤིག་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ཅི་ཞིག་ཡན་ལག་ཡིན་ཞེ་ན། རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། གགས་པ་དང་

མངོན་སུམ་གི་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཡན་ལག་ཡིན། ཞེས་སོ། །ཁས་ལེན་པ་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པ་ནི་དེར་མ་ཟད་

དེ། ཁིམ་སུན་འབིན་པ་ལ་བསྐྲད་པ་ནན་ཏུར་བ་བའི་སྐབས་ཀི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། གལ་ཏེ་སྐབས་མི་འབེད་ན་མ་

གུས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྐྲད་པའི་ལས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པ་ནི་གཞུང་འདི་ཡིན་ཏེ་ནན་ཏུར་

བ་བའི་ཡུལ་དེས་བདག་ལ་ཉེས་པ་མ་གེང་ཞིག་ཉེས་པ་གེང་བའི་སྐབས་མི་འབེད་ན་ཡང་སྔར་ཁིམ་པ་སུན་

ཕྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བསྐྲད་པ་ལ་སོགས་པའི་ནན་ཏུར་བ་བ་ལ་ནི་ཆོས་ཅན་ཡང་མི་རིགས་

པའི་ཕིར་རོ། །ཏེ་ཉེས་པ་ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་ཁས་བླང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་ཡང་མེད་པའི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཕིར། ༸རྒྱུ་གཉིས་ཀིས་མི་རིགས་ཏེ་བསྐྲད་པ་ལ་སོགས་པའི་ནན་ཏུར་བ་བའི་ཡུལ་དེས་ཉེས་པ་གེང་བའི་སྐབས་མི་

འབེད་ན། ཉེས་པ་ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཁས་བླང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

ཁས་ལེན་པ་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དོན་དེ་ལྟར་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །འོ་ན་ཅི་ཞིག་ཡན་ལག་ཡིན་

ཞེ་ན། རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། གགས་པ་དང་མངོན་སུམ་ཀི་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཡན་ལག་ཡིན་ཞེས་སོ། །ཞེས་

སོས་ན་དེ་གནང་བ་ཡིན་ནམ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་གེང་བ་པོ་རང་གི་ངང་གིས་མ་ལངས་ན་དགེ་

འདུན་གི་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བས་ལྟུང་བ་གེང་བ་པོས་བསླང་བར་བའོ། །ཞེས་པས་སྒྲུབ་པའི་

བསླབ་པར་བསྟན་གསུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ནན་ཏུར་བས་པ་དེ་ཕིས་དགེ་འདུན་ལ་བཟོད་གསོལ་བེད་ན་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་

དགེ་འདུན་གིས་117བཟོད་པར་བ་ཞེ་ན། གཤེ་བ་ཁིམ་པ་ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་གིས་གཞན་ལ་གཤེ་ན་དང་། ཁོ་བ་

དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྐྱོན་གིས་གཞན་ལ་སྤོ་བ་མི་འཛིན་པ་ཉིད་དང་། དགེ་འདུན་གི་ནི་དཔེ་སྟེ་དགེ་སློང་

གང་ཟག་གི་ཡང་རེད་པ་མེད་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གི་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་ཞིག་སྟེ་མེད་པར་

བའོ་སྙམ་བར་སེམས་མི་འཛིན་པ་ཉིད་དང༌། རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། བླའི་ག་ནི་རྒྱལ་པོས་བསྐོས་པའི་

མིའོ་འོག་གཟུ་ནི་ཡུལ་མིའི་ཚོགས་སོ། །ཞེས་སོ། །བླའི་ག་དང་འོག་གི་གཟུ་བོ་དང་ཉེ་དུའི་གང་ཟག་

རྟེན་ཉིད་དུ་མི་འཛིན་པ་དང་དགེ་འདུན་རྟེན་ཁོ་ན་ཡིན་པར་འཛིན་ཏེ་རྟེན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་མི་

འཛིན་པ་དང༌། ཁིམ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བར་མི་118བེད་པ་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་

མཚན་ཆ་ལུགས་འཆང་བར་མི119་བེད་པ་དང༌། མུ་སྟེགས་ཅན་ལ་ཉེ་བ་བསྙེན་ཏེ་བརྟེན་པ་

དང༌། དགེ་སློང་གི་ཆོ་ག་མ་ཡིན་པ་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྤོད་པར་མི་བེད་པ་དང་དགེ་སློང་གི་

བསླབ་པ་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དག་ལ་མི120་སློབ་པར་མི་བེད་པ་དང༌། སྐྲ་གེན་དུ་འགེང་

117  གིས། <<ཞུ་>>གི། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>

118  + <<མཚོ་(༩༨༣)>><<རིན་(ཁ་༣༣༦)>>- <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>      

119  + <<ཊིཀ་(ག་༤༠༩)>><<རིན་(ཁ་༣༣༦)>>     - <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>

120  +<<ཊི ཀ ་ (ག ་༤༠༩ )>><<མ ་>><<སེ ར ་>><<ཞང ་>><<གུ ་>><<རི ན ་ ( ཁ ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བར་གྱུར་པ་དང༌། སྐྲ་:ཐད་ཀར་121འཕར་བར་གྱུར་པ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀིས་དམའ་དབབ་པ་ཉིད་དུ་

བསྟན་པ། དགེ་འདུན་ལ་སྤུ་སྙོལ་སྤུ་འཁུངས་བར་བེད་པ་དང༌། དེས་ནི་རྒྱགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་

བསྟན་པ། ༸སད་པའི་གནས་སྐབས་དེ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སུ་འབྱུང་བར་བསྐྱོད་122པ་སྟེ་འབྱུང་

བར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། རང་བཞིན་གནས་པའི་དགེ་འདུན་དང་སྤོད་ཚུལ་མཚུངས་པར་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གིས་ཉེ་བར་སྟོན་པ་ལུས་གུས་པ་དང་བཅས་ངག་རེ་ས་དང་བཅས་སེམས་བསྙེན་ཞིང་རེས་སུ་མཐུན་

པའི་བ་བ་བེད་པ་དང་། ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་འཐབ་ཀོལ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཕིར་ལྡོག་པ་123བཟོད་པ་མཛད་

པར་ཞུ་ཞེས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་འདེབས་པ་ལའོ། །དགེ་འདུན་གིས་བཟོད་པའི་ལས་བའོ། །

༸ཞར་བྱུང་ནི་ལས་སྦྱིན་པ་ཁང་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལྷག་མ་ལས་དབྱུང་

བ་དང་། ཚུར་ཤོག་ལ་སོགས་ལས་གཞན་པ་སྟེ་ལས་ཀིས་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བ་བ་དང༌། ཁིམ་

གི་བསླབ་པའི་སོམ་པ་གཞིག་པ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཁ་བསང་བ་ཡང་ངོ་། །གསོལ་བ་ལའོ་ཞེས་གོང་དུ་

སྙེགས་ཏེ་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་འདེབས་པ་ལ་སྦྱིན་ནོ་ཊིཀ་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ལ་

ལན་གསུམ་དུ་བསོ་སྟེ་མ་བཏུབ་ན་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསིགས་པ་ནན་ཏུར་བའོ། །ཁོད་འཐབ་ཀོལ་

བེད་པ་མི་གཏོང་ན་གནས་ནས་འབིན་ནོ་ཞེས་བསིགས་པའོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཕིར་མི་

འཆོས་པར་ཕིར་མ་བཅོས་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྒྱུན་དུ་བེད་པ་ལྷག་མ་རིགས་འདྲ་བཞི་སྡུད་དུ་བེད་པ་ལ་

ནི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སད་པ་ནན་ཏུར་དུའོ། །གཉེན་པོ་ཆུང་བའི་སོ་ནས་སད་པའོ། །ཁིམ་སུན་

ན༣༣༦)>>    - <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༥༤༨)>><<ས་>>

121  ཐད་ཀར། <<ཊིཀ་(ག་༤༡༡)>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༣༣༦)>>ཐང་ཀུར། <<མ་>>     

122  བསྐྱོད། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༥༤༨)>><<ཊིཀ་(ག་༤༡༡)>><<མཚོ་(༩༨༤)>><<རིན་(ཁ༣༣༦)>>     སྐྱོང། <<མ་

>><<མཆན་བཞི་>>

123  - དང་།<<རང་(ཁ་༥༤༨)>><<ཊིཀ་(ག་༤༡༢)>><<མ་>><<མཆན་བཞི ་>><<རིན་(ཁ་

༣༣༧)>>+ <<རྩ་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འབིན་པ་མ་བཏང་བ་ལ་ནི་བསྐྲད་པ་ནན་ཏུར་བའོ། །བསྐྲད་པར་བ་བ་དེའི་ཕིར་དུ་དགེ་འདུན་འདུ་བ་ན་

བསྐྲད་བ་དེ་འདུ་བ་མི་སྦྱིན་པ་སྟེ་དེ་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འདུར་མི་བཏུབ་པ་དང་ཉེས་པ་གེང་བའི་སྐབས་

མི་འབེད་པ་དག་ལ་ཡང་ངོ་། །དགེ་སློང་འགོ་མགོགས་དང་ནམ་སོ་གཉིས་གལ་ཏེ་མཐུན་པ་མི་སྦྱིན་ན་མ་

གུས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྐྲད་པའི་ལས་བའོ། །གལ་ཏེ་སྐབས་མི་འབེད་ན་མ་གུས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྐྲད་པའི་ལས་བའོ་

ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ཁིམ་སུན་འབིན་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་སོ། །ཁིམ་སུན་འབིན་པ་པོ་དེ་བདག་ལ་ལྟུང་བ་

དེ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ན་ཡང་ངོ་། །གལ་ཏེ་ལྟུང་བ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ན་མ་གུས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་

བསྐྲད་པའི་ལས་བའོ་ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་སོ་དེ་ལྟར་ཁིམ་སུན་འབིན་པ་པོ་དེ་ལྟུང་བ་གེང་བ་ན་ལྟུང་བ་

མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ཡང་མ་མཐོང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ལས་མི་བ་བར་བསྐྲད་པ་ནན་ཏུར་བ་བར་གསུངས་

པས་ནན་ཏུར་བེད་པ་ལ་དང་པོའི་གཞི་བཙན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ཁིམ་པ་ལ་མཐོ་འཚམས་བརས་ཐབས་

བེད་པ་ལ་ནི་མཛའ་གཅུགས་ཀི་དངོས་པོ་ཕིར་བསྡུ་ཞིང་ཕིར་འགེད་པའོ། །འི་ནན་ཏུར་བ་སྟེ་གསོལ་

བཞིའི་ལས་ཀིས་སོ། །ཕིར་འགེད་བས་པ་འདི་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་བའི་ལས་ཀི་ལུང་ལས་གསོལ་བའི་

ལས་བས་ཟིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཁིམ་པ་དེ་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་དུ་གཞུག་གོ །གསོལ་བ་བས་

ཏེ་ཁིམ་པ་དེ་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་དུ་གཞུག་པར་བ་སྟེ་ཁིམ་པས་བཟོད་པ་ཉིད་བཟོད་པ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །༸འདིར་ལུང་

ལས་གསོལ་བ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་ཀི་བརོད་པའི་ཆོ་ག་ནི་ལུང་ན་མི་སྣང་ཡང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་བརོད་པའི་ཆོ་ག་ཡང་

བཤད་དོ་ཞེས་སོ། །ཕིར་མི་འཆོས་པ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ནི་ལྟུང་བ་གགས་པ་ཊིཀ་ལས་ནི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་

གནས་ནས་འབིན་པར་བེད་པའི་དགེ་འདུན་དག་གིས་ཤེས་པའོ། །ལྟུང་བ་གགས་པ་དེ་ཕིར་མ་བཅོས་པ་ཡིད་

ཀིས་བསམས་པ་རྐང་པས་ཕིར་བཅོས་སུ་མི་རུང་བ་སྟེ་བཤགས་དགོས་ཡན་ཆད་ཀི་ལྟུང་བ་དེ་ཕིར་

འཆོས་པའི་རྐེན་འཛོམ་བཞིན་དུ་ཕིར་མི་འཆོས་པ་དང༌། མ་མཐོང་བ་གནས་དབྱུང་བ་ནི་ལྟུང་བ་གེང་བ་ན་ཤེས་

བཞིན་དུ་བདག་ལ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ལྟུང་བ་ཕིར་འཆོས་པ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འདོད་པ་དང༌། སིག་ལྟ་མི་གཏོང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ནི། དགེ་སློང་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་བཟློག་ཀང་

མི་གཏོང་བ་ལ་ནི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བའོ། །ཊིཀ་ལས་ནན་ཏུར་གི་

ལས་གང་ཡང་རུང་བ་བས་པའི་རེས་ལ་ལས་དེ་བེད་པའི་དགེ་འདུན་གིས་ནན་ཏུར་བས་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་འདི་སྐད་

བསོ་བར་བའོ ་གནས་འདི ་ཉིད་དུ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུའི ་ལྟུང་བ་འདི ་ཕིར་བཅོས་པར་གིས་

ཤིག །གནས་གཞན་དུ་ཕིར་འཆོས་སུ་མི་གནང་བར་བསྟན་པའོ། །དགེ་འདུན་འདི་ཉིད་ལ་བཟོད་གསོལ་

གིས་ཤིག་དགེ་འདུན་འདི་ཉིད་ཀིས་ཁོད་ནན་ཏུར་ལས་བག་ཡངས་སུ་བེད་ནན་ཏུར་ལས་གོལ་བར་བེད་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་འདིས་མི་གནང་ན་མཚམས་གཞན་གི་དགེ་འདུན་

གིས་བག་ཡངས་སུ་བེད་པར་མི་དབང་བར་བསྟན་པའོ། །<<ཊི་>>རང་གི་ལྟུང་བ་བཅབ་པ་སྟེ་གསང་བར་

མི་བའོ། །གཞན་གི་ལྟུང་བ་འཆབ་པའི་ཉེས་པ་ནི་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་རྒྱས་

པར་བེད་མི་ནུས་ན་ཐ་ན་སེ་ཚན་གི་མིང་གོ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །བདག་ལ་འབིན་རེག་གི་ལྷག་མ་བྱུང་ངོ་

ཞེས་མི་བརོད་ཀང་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཉེས་བས་ནི་<<ཊི་>>བདག་ལ་ལྟུང་བ་

བྱུང་ངོ་ཞེའམ་བདག་གིས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བས་སོ་ཞེས་པ་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བས་སོ། །གོ་བར་བ་བ་ཉིད་

དོ། །ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་ཡུལ་གང་ལ་རིག་པར་བ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ་གོ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་

པའོ། །ཞུ་བ་ལས། སྨོན་པ་ལ་ནོངས་པ་སྨས་ན་སྨས་པ་ཞེས་བགིའམ་ཨུ་པ་ལི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་

རང་བཞིན་དུ་གནས་ན་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་ལ་ཡང་རིག་པར་བའམ་ཞེ་ན། ལྟ་བ་ཐ་མི་དད་པ་ལའོ། །འོ་ན་ལྟ་བ་

མཐུན་ན་ཁིམ་པའམ་དགེ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་རིག་པར་བའམ་ཞེ་ན། བསྙེན་པར་རོགས་པ་དང་བཅས་

པ་ལའོ། །གོ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །འོ་ན་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཕན་

ཚུན་དུ་རིག་པར་བའམ་ཞེ་ན། མཚན་མཐུན་པ་ལའོ། །གོ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་དགེ་སློབ་མ་

དང་གསུམ་གིས་ཡུལ་གང་ལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ལྟུང་བ་མཐོལ་བ་དང་བཤགས་པར་བ་ཞེ་ན། བསྙེན་བར་རོགས་པ་དང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཅས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ལྟུང་བ་རིག་པར་བ་བ་འདི་དང་གཞུང་གི་སྐབས་འོག་མ་ནས་འབྱུང་བའི་བཤགས་པ་

དང་བཅས་ཏེ་ཕིར་བཅོས་པར་བའོ། །དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་དགེ་སློབ་མ་དང་གསུམ་གིས་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་བེད་

པ་ན་རང་རང་གི་རིགས་མཐུན་པའི་ཡུལ་ལ་ཅིའི་ཕིར་མི་རུང་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསྙེན་པར་མ་

རོགས་པ་དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་དགེ་སློབ་མ་དང་གསུམ་པོ་དག་ནི་ལྟུང་བ་མཐོལ་བཤགས་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ་

བསྙེན་པར་རོགས་པའི་དགེ་འདུན་གི་འཁོར་དུ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཆོས་འདི་པ་བསྙེན་རོགས་མཚན་མི་མཐུན་པ་དང་དགེེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་དང་ཁིམ་པ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀི་ལྟ་བ་ཅན་<<ཊི་>>ལ་ལྟུང་བ་རིག་པར་བ་བ་དེ་བས་ན་བས་པ་ཉིད་དོ། །ཡིན་

པས་བཅབས་པའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །༸མཚན་མི་མཐུན་པ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་ལྟུང་བ་རིག་པར་

བེད་ན་བཅབས་པའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུརུ་ཡང་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་བེད་པའི་ཉེས་བས་སུ་ནི་འགྱུར་རོ། །དགེ་བསྙེན་

ནམ་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟུང་བ་རིག་པར་བེད་ན་བཅབས་པའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་ཡང་གནས་ངན་ལེན་བརོད་

པའི་ལྟུང་བེད་དམ་ཉེས་བས་ཅི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཊིཀས་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ནི་གང་

གི་ཡན་ལག་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་ཡང་

ངོ༌། །རིག་པར་བ་བ་དེ་བས་ན་བས་པ་ཉིད་དོ། །དེས་ན་ལྟུང་བ་བཅབས་པའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་ཡང་བརོད་པ་ལས་

ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་སོ། །༸དབེན་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པ་བསོ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་བདག་ཉིད་ལ་བསོ་བའི་ལས་བས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་བར་བ་

བ་ཉིད་དོ་བདག་ལ་ལྟུང་བ་འདི་བྱུང་ངོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་ནི་གནས་

ཁང་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་དགེ་སློང་དག་འདུ་བའི་གནས་དེར་ཚོགས་པ་ལའོ། །ཐམས་ཅད་ལའོ་ཞེས་སྔ་

མར་སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་ཇི་སྙེད་ཚོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་བར་བ་ཡི་དགེ་འདུན་ཁོ་ན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་

གཉིད་ལོག་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་མ་ཐོས་ན་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཐོས་པར་བ་བ་མ་

ཡིན་པ་དག་གིས་མི་ཐོས་པར་<<ཊི་>>བའོ། །གནས་དེར་ཚོགས་པ་ལ་ཚིག་ཇི་སྐད་དུ་རིག་པར་བ་ཞེ་ན། ཚེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང་ལྡན་པ་དག་ཞེས་བོས་ནས་བདག་ལ་སོ་<<ཊི་>>སོར་བཤགས་པར་བ་བ་འདི་རྣམས་ནི་དམན་པ་

ཉིད་དང་ཟས་ལ་འདུ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་སད་པའི་གནས་ཟང་<<ཊི་>>ཟིང་མེད་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་

ཕིར་ཞུགས་པ་རྣམས་སད་པའི་གནས་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱུག་པ་ནི་ཧ་ཅང་མི་རིགས་པ་སོ་སོར་བཤགས་པར་

བ་བ་བྱུང་གི་ཞེས་སྨེ་སྔགས་འདོན་པའི་རྣམ་པ་བརོད་པས་མཐོལ་བ་ལ་བཤགས་པའི་མིང་བརོད་དེ་ཆོས་

མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཆོས་དེ་སོ་སོར་འཆགས་སོ་ཞེས་གོ་བར་བའོ་འདི་ནི་མཐོལ་བ་ཡིན་གི་བཤགས་

པ་དངོས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ལུང་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བའི་ལྟུང་བ་རིག་པར་བ་བ་དེ་ནི་

ལན་གསུམ་བརོད་པའི་སྔགས་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་ལན་ཅིག་བརོད་པས་ཆོག་<<ཊི་

>>གོ །༸དགེ་སློང་གཞན་དེའི་མདུན་དུ་ཙོག་པུར་འདུག་སྟེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བའོ། །རས་ཀི་ཕིར་གཞན་འཆི་བར་

འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ཀི་བསམ་པར་བ་བའི་ཉེས་བས་དེ་ལས་ནི་ཕིན་ཆད་མི་བའོ་སྙམ་དུ་བསམ་པས་

བསམ་པར་བས་ན་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་ངོ༌། །<<ཊི་>>ཡིད་ཀི་ལྟུང་བ་དེ་ལས་གཞན་བཤགས་པར་བ་

བའི་ལྟུང་བ་ལས་ནི་བསམ་པར་བ་བའི་ཉེས་བས་བསམ་པ་དེ་དང་བཅས་པའི་བཤགས་པ་བས་ནས་

ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བའོ། །བསམ་པ་མེད་ན་བཤགས་པས་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །དེ་གཅིག་པུ་

ཞེས་སོས་པ་ནི་མང་པོ་དག་བསལ་ཏེ་གང་ཟག་གཅིག་ལ་བཤགས་པའོ་གཅིག་པུ་ཞེས་པ་འདི་ནི་ལྷག་མའི་སོམ་པོ་

ཡང་བ་དང་ལྟུང་བེད་དང་སོ་སོར་བཤགས་བ་དང་ཉེས་བས་བཤགས་པའི་ཡུལ་བསྟན་པའོ། །ལྟ་བ་ཐ་མི་དད་

པ་ལ་བཤགས་པར་བའོ། །ལྟ་བ་ཐ་དད་པ་ལ་ནི་བཤགས་ཀང་དག་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །བཤགས་

པའི་ཡུལ་གི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་མེད་པའི་དགེ་སློང་མ་རེད་ན་རང་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མི་མཐུན་

པ་ལྟུང་བ་མི་འདྲ་བ་ལ་བཤགས་པར་བའོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མི་མཐུན་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ལས་ཞེ་ན། རང་དང་ལྟུང་བའི་

སེ་ཚན་མི་མཐུན་པ་ལས་བཤགས་སོ། །དགེ་སློང་ཕ་རོལ་པོ་དེ་ལ་ལྷག་མའི་སེ་ཚན་གི་ལྟུང་བས་གོས་ཀང་

ལྟུང་བེད་མེད་ན་དེས་ལྟུང་བེད་བཤགས་པའི་ཡུལ་བར་རུང་བ་ལྟ་བུའོ། །སེ་ཚན་མི་མཐུན་པ་མེད་ན་ལྟུང་བ་བེ་



  286  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བག་ནང་མི་མཐུན་པ་ལས་བཤགས་སོ། །རང་དང་ལྟུང་བའི་སེ་ཚན་མི་མཐུན་པ་མེད་ན་དགེ་སློང་ཕ་རོལ་པོ་དེ་ལ་

ལྟུང་བེད་གཞན་གིས་གོས་ཀང་ཆང་འཐུངས་པའི་ལྟུང་བ་མེད་ན་དེ་ལ་བཤགས་ན་ཆང་འཐུངས་པའི་ལྟུང་བེད་དག་

པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །སང་བའི་ལྟུང་བེད་ལས་ནི་དངོས་པོ་དེ་སངས་པ་དང༌། <<ཊི་>>སངས་པ་དེ་

དང་ཞག་གཅིག་བལ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་སྟེ་བཤགས་བ་ལས་སོ། །ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བར་འགྱུར་

རོ། །<<ཊི་>>ཕིར་བཅོས་པའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པར་གཏོགས་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ཆར་གཏོགས་

པའི་སོམ་པོ་ལྕི་བ་ལས་ནི་དགེ་འདུན་གི་གངས་དགེ་སློང་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་

ལའོ། །བཤགས་པས་ལྡང་བར་འགྱུར་རོ་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་དགེ་སློང་ལྔའི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་<<ཊི་ལུང་

>>བའོ། །༸་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་ཡང་བ་ནི་གཅིག་ལ་བཤགས་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །དེ་

གཅིག་པུ་ལྟ་བ་ཐ་མི་དད་པ་ལའོ་སྔར་བསྟན་པའི་ཁོངས་སུ་འདུས་ཟིན་པས་ལྷག་མའི་སོམ་པོ་ཡང་བ་བཤགས་པའི་

ཡུལ་ནི་མདོ་རྩ་བས་སྐབས་འདིར་མ་བསྟན་ཏོ་ཞེས་སོ། །ཕིར་བཅོས་པའི་ལྷག་མ་མེད་པ་ནི་ཕམ་པའོ་དེའི་ཆར་

གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་ལྕི་བ་ལས་ནི་མཚམས་དེར་གཏོགས་པའི་དགེ་འདུན་གནས་ཀི་གཞི་དེ་ནས་

མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་མ་བཅད་པ་ལྔ་བས་ལྷག་པ་དྲུག་ལའོ། །བཤགས་པས་ལྡང་བར་འགྱུར་རོ། །༸ཕམ་

པའི་ཆར་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་ཡང་བ་དེ་ལས་ནི་མཚམས་དེར་གཏོགས་པའི་དགེ་འདུན་མ་བཅད་པ་དགེ་

སློང་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བཤགས་པས་ལྡང་བར་འགྱུར་བའོ། །དེས་ན་དགེ་སློང་ཉུང་བའི་

གནས་སུ་ནི་གནས་གཞན་ནས་དགེ་སློང་གཉེར་ཏེ་དགེ་འདུན་དྲུག་གི་ཚོགས་སུ་ཚང་བ་ཡན་ཆད་ལ་བཤགས་པར་

བའོ། །དེར་དགེ་འདུན་གཞན་བཞག་སྟེ་དྲུག་གི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བཅད་པ་ལ་བཤགས་པར་ནི་མི་

<<ཊི་>>བའོ། །<<ཊི་>>འཆི་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་མཐར་ཕིར་བཅོས་པ་དེ་ལ་ལུས་དང་ངག་གིས་འབད་

ཅིང་བརྩལ་བ་བཤགས་པའི་རྐེན་མ་འབོར་བ་ཉིད་ན་ཕིར་བཅོས་པའི་ལས་བས་པ་དང་

འདྲའོ། །སྟེ་ལྟུང་བ་དག་པ་ཡིན་ནོ། །༸དགེ་སློང་སྨོས་པ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་ལས་ཉམས་<<ཊི་

>>པས་ཁ་ན་<<ཊི་>>མ་ཐོ་བ་གང་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་བས་པ་དེས་ཕིར་སངས་དྲན་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རེད་པ་ན་བདག་གིས་མ་ལེགས་པ་བས་སོ་སྙམ་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཉེས་བེད་ཉེས་བས་<<ཊི་>>དང་

འདྲ་བ་གང་ཟག་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བ་བའི་སོ་ནས་འདྲ་བ་ཉིད་དོ། །བཤགས་པ་དེ་ཡང་ལོག་པ་

བསལ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་གི་ཕིར་བཅོས་པའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་མྱོས་པ་དང་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་ཚོར་བས་

<<ཊི་>>ཉེན་པ་དག་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །༸སྤིར་ལྟུང་བའི་ཆ་སེ་ཚན་གི་མིང་དང་བེ་

བག་ཏུ་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་བ་དེའི་རིགས་དང་ལྡན་པར་བརོད་པ་སྟེ་ལྟུང་བེད་ཀི་སེ་ཚན་ལས་ས་རྐོ་བའི་ལྟུང་

བེད་བྱུང་སྟེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཞིང་བཤགས་པ་དང་བསམ་པ་བས་ན་ལྟུང་བ་ལས་སོ། །ལྡང་ངོ་ཞེས་ཏེ་ལྟུང་བ་

དག་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་ནི་གལ་ཏེ་བཅབས་ན་ནི་ཞག་གཅིག་བཅབས་པའམ་ཞག་གཉིས་

བཅབས་པ་ལ་སོགས་པ་དུས་འདི་སིད་ཅིག་བཅབས་པ་ཉིད་དམ་དང་ལྡན་པ་བརོད་པར་<<ཊི་

>>བའོ། །མ་བཅབས་པ་ཉིད་དང་ངོ་། །ལྡན་པར་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་རྩ་འགེལ་འདི་ཉིད་ལས་བཤད་དོ། 

།འོན་ཀང་ལྟུང་བ་མ་བཅབས་སོ་ཞེས་ནི་བརོད་མི་དགོས་ཏེ་ལྟུང་བ་བཅབས་པ་བརོད་མི་དགོས་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་

ནས་མ་བཅབས་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པར་བརོད་ཅེས་གསུངས་སོ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དེ་ལས་བསླང་བར་བེད་

པ་དག་པར་བེད་པ་ནི་ལྟུང་བ་ལས་དབྱུང་བའོ། །དབྱུང་བ་དེ་དག་དགེ་སློང་གང་ལ་བ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་

ལས་ཞག་དྲུག་མགུ་བར་བ་བ་བླངས་མནོས་ཏེ་སྤད་པ་ལ་དབྱུང་བར་བའོ། །དགེ་སློང་

མས་ནི་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལས་ཟླ་བ་ཕེད་དོ། །མགུ་བར་བ་བ་མནོས་ཏེ་སྤད་པ་ལའོ། །༸དགེ་སློང་མས་

ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་ལྕི་བའི་ཆོས་ལས་འདས་ན་ཡང་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་

ཟླ་བ་ཕེད་མགུ་བ་དེ་མནོས་ཏེ་སྤད་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བཅབས་པའི་ཉེས་

པ་མེད་ན་མགུ་བ་དེ་འཆགས་སོ། །ལྕི་ཆོས་བཅབས་པའི་ཉེས་པ་མེད་ན་ལྕི་ཆོས་ཀི་མགུ་བ་དེ་འཆགས་སོ་

ཞེས་ཀང་སྦྱར་རོ། །སོ་བ་སྤད་པས་ལྷག་མ་བཅབས་པའི་ཉེས་པ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སོ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞེ་ན། དགེ་འདུན་ལས་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་བཅབས་པའི་ཉེས་པ་དུས་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་བཅབས་པའི་ཉེས་པ་དེ་

སིད་སོ་བ་མནོས་ཏེའོ། །སོ་བ་དང་མགུ་བ་དེ་གཉིས་སྤོད་པར་བེད་པ་ཉིད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མ་སྔ་མ་དང་རིགས་མཐུན་པ་དེ་བྱུང་སྟེ་རྐེན་གཞན་མ་བྱུང་བ་ཉིད་ན་མནོས་ཏེ་སྤད་པར་བས་པའི་སོ་

མགུ་དེ་གཉིས་ཞིག་ཅིང་གཞི་ནས་སོ་མགུ་སྦྱིན་མ་དགོས་ཀི་རྐེན་གཞན་མ་བྱུང་པས་དེའི་ཕིར་གཞི་

ནས་སོ་མགུ་བརྩམས་པ་ཉིད་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་སོ་བ་དེ་སྤོད་པར་བེད་པ་ཉིད་ན་དགེ་

འདུན་ལྷག་མ་སྔ་མ་དང་རིགས་མཐུན་པ་དེ་བྱུང་སྟེ་རྐེན་གཞན་མ་བྱུང་བ་ཉིད་ན་ཆོས་ཅན་གཞི་ནས་སོ་བ་སྦྱིན་པར་

བ་བ་ཡིན་ཏེ་མནོས་ཏེ་བས་པའི་སོ་བ་དེ་ཞིག་ཅིང་གཞི་ནས་སོ་བ་སྦྱིན་མི་དགོས་ཀི་རྐེན་གཞན་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་

རོ། །མགུ་བ་ཞིག་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །སོ་མགུ་ཞིག་པའི་རེས་སུ་བརྩམས་པ་ནི་དང་པོ་ཞག་གངས་

མཐར་ཐུག་པར་བ་བ་དང་འདྲའོ། །སྟེ་གཞི་ནས་ཞག་གངས་མཐར་ཐུག་པར་སྦྱིན་ཞིང་སྤད་པར་བའི་

སྔར་གི་སོ་མགུའི་འཕོ་བཅད་པ་ཙམ་གིས་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྒྱ་འདུལ་འཛིན་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་རྣམས་

གསུང་ངོ༌། །བརྩམས་པ་ནི་མཐར་ཐུག་པ་དང་འདྲ་བ་དེའི་ཕིར་སོ་བ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བིན་པ་དེ་དགེ་འདུན་

གངས་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པས་མ་འཆགས་ཏེ་སོ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་མ་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་

དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ན་དེའི་ཚེ་དང་པོ་སོ་མགུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སླར་ཡང་བསླང་

བར་བ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་ཚིག་གི་མཐར་སྦྱར་ཏེ། ཊིཀ་ལས། དེའི་ཚེ་དེ་ལ་སོ་བ་ཉིད་སྦྱིན་པར་བའི་གཞི་ནས་སོ་བ་སྦྱིན་

པར་ནི་མི་བ་སྟེ་སོ་བ་སྔ་མ་ཤོས་མ་ཆགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །འོ་ན་ལྟུང་བ་སྔ་མ་ལ་འཆབ་པ་ཡོད་ཅིང་ཕི་མ་ལ་

འཆབ་པ་མེད་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། བཅབས་པའི་སོ་བ་དང་མ་བཅབས་པའི་མགུ་བ་དག་སྔ་ཕི་ཐ་དད་པར་བསླང་
124བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །སོ་བ་དང་མགུ་བར་བ་བ་ཐ་དད་པར་གཞི་ནས་བསླང་སྟེ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །<<ཊི་>>སོ་བ་སྔ་མ་ཤོས་མ་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བར་མ་

ལྟུང་བ་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་བྱུང་བ་<<ཊི་>>དེ་ཡལ་བར་མི་དོར་བ་ཕིར་བཅོས་པར་བའོ། །ལྟུང་བ་ཕི་མ་དེ་

ལ་བར་མའི་མིང་བཏགས་ཏེ་ལྟུང་བ་སྔ་མ་དང་སོ་མགུ་སྦྱིན་པའི་བར་དུ་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ་གསུང་ངོ༌། །<<ཊི་

124  བསླང་། <<རང་(ཁ་༥༦༩)>><<ཊིཀ་(ག་༤༣༤)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>>བླང་། <<རྩ་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

>>བར་མ་དེ་ཕིར་བཅོས་པ་དེའི་ཕིར་<<ཊི་>>སོ་བ་ལ་སོགས་པ་འཆགས་པ་ལེན་པར་བེད་པ་དེའི་ཚེ་ལྟུང་

བ་ཕིས་བྱུང་བ་དེ་ཕིར་བཅོས་པའི་དོན་དུ་ཡང་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་སོ་བ་བླང་བའམ་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་མགུ་བ་

བླང་བ་བརྟེན་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལྟུང་བ་སྔ་མ་ཕིར་བཅོས་པའི་ཕིར་སོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལེན་པ་དེ་ནི་

ལྟུང་བ་ཕི་མ་དག་ཕིར་བཅོས་པའི་ཕིར་ཡང་བརྟེན་པར་བ་བ་ཡིན་པས་ལྟུང་བ་ཕི་མ་དག་གི་མིང་ཡང་དེར་བརོད་པར་

བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ལྟུང་བ་སྔ་མ་ཟླ་བ་ཕེད་བཅབས་ལ་ལྟུང་བ་ཕི་མ་ཟླ་བ་གཅིག་བཅབས་ཏེ་སོ་བ་ལེན་པའི་ཚེ་

ན་ཞག་གངས་ཇི་ལྟར་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་ལྟུང་བ་ཕིས་བྱུང་བ་དེ་བཅབས་པའི་དུས་ལྷག་པ་

ཡང་ལྟུང་བ་སྔ་མ་བཅབས་པའི་དུས་བརོད་པའི་སྐབས་དེར་གཞུག་ཅིང་བརོད་པ་ཉིད་དོ། །ཆོ་ག་བརོད་པ་

ན་དེ་ལྟར་བརོད་པའོ། །<<ཊི་>>སོ་བ་དང་མགུ་བ་དེ་གཉིས་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་ནོ། །ལྷག་

མའི་ལྟུང་བ་ལས་དབྱུང་བ་ཡང་ངོ༌། །གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་<<ཊི་>>ནོ། །༸དབྱུང་བ་དེར་

བསིགས་པ་སྔགས་བརོད་པ་ཡང་ངོ༌། །བའོ། །<<ཊི་>>ཁོད་ཀི་འགོ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ་དམྱལ་བ་དང་དུད་

འགོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་བའོ། །བསིགས་པ་དེ་དུས་ནམ་གི་ཚེ་བ་ཞེ་ན། གསོལ་བ་བས་ནས་དང་

ལས་བརོད་པ་དང་པོའི་བར་དུའོ། །གང་ཟག་དེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདུག་པ་ལ་བ་ཞེ་ན། རྩ་བཅད་དེ་ས་ལ་

བཀམ་པ་ལྟ་བུར་ལུས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་འགེལ་བ་ལའོ། །དེ་ལ་གཟེངས་བསྟོད་པའི་སྔགས་བརོད་

པ་ཡང་ངོ༌། །བའོ། །ཁོད་ཀི་འགོ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ་ལྷའམ་མིའོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་བའོ། །གཟེངས་

བསྟོད་པ་དེ་གང་གི་ཚེ་བ་ཞེ་ན། བརོད་པ་གསུམ་པའི་མཐར་ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརོད་པ་བས་མ་ཐག་

ཏུའོ། །ཕིར་བཅོས་པའི་གཞི་གཞིར་གཏོགས་པའོ། །     ། ། 

༈ ཕམ་པར་གྱུར་པས་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དགེ་འདུན་གི་ནང་ནས་ཕིར་བསྐྲད་པར་

བའོ། །སྟེ་གཞན་རེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཕིར་དང་བླ་མའི་སྣོད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་དགེ་འདུན་མི་བརིད་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་བཤད་དོ། །འཆལ་བ་བསྐྲད་པ་འདི་ལ་གང་ཟག་མི་དབང་གི་དགེ་འདུན་

དབང་ངོ༌། །སྟེ་གཙུག་ལས་ཁང་གི་བ་བ་ནི་ཚོགས་ལ་རག་ལས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །༸དགེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འདུན་དེས་བསྐྲད་པའི་བ་བ་དེ་ཡལ་བར་མི་དོར་རོ་སྟེ་འབད་བར་བའོ། །ནན་ཏུར་གཞན་ལ་བཟོད་པར་བ་

བ་བཞིན་དུ་དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བ་ལ་ཡང་གསོལ་བའི་ལས་ཀིས་བཟོད་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ནན་ཏུར་

བེད་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་འདི་ལ་བཟོད་པ་གིས་ཤིག་ཅེས་མ་བསྐོས་ན་ནན་ཏུར་བས་པ་ལ་

དགེ་སློང་གཞན་རྣམས་ཀིས་ནི་བཟོད་པ་བླང་བའི་ལས་མི་འཆགས་སོ། །བསྐོས་ན་ནི་འཆགས་<<ཊི་

>>སོ། །<<ཊི་>>ཁིམ་སུན་འབིན་པ་བསྐྲད་པས་གནས་གང་དུ་སུན་ཕྱུང་བའི་ཡུལ་གི་གནས་སུ་

ཡུལ་དེར་དེས་གནས་པར་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །དེ་དེས་ཁིམ་པ་དེ་དག་གི་མ་དད་པར་བ་བ་སང་བའི་ཕིར་

གཞན་དུ་འགོ་བར་<<ཊི་>>བའོ། །གནས་དེ་ནས་བསྐྲད་ཀང་ཡུལ་གཞན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་པ་དང་

ལོངས་སྤོད་བར་རུང་བས་བསྐྲད་པ་དང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ནི་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །སིག་ལྟ་མི་གཏོང་བ་གནས་

ནས་ཕྱུང་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་བྱུང་གཞན་རྣམས་ཀིས་གནས་

གཅིག་ཏུ་ལྷན་ཅིག་གནས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་ཆོས་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤད་

པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་སང་བ་འདི་ལ་འདུ་ཤེས་ཉིད་ཀིས་རྣམ་

པར་བཞག་གོ། །སྟེ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཡིན་པར་ཤེས་ལ་མི་སོང་བ་དེ་ཉེས་པ་འདིར་འགྱུར་གི་མི་ཤེས་པ་ལ་ནི་

མ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །ལས་བེ་བ་དང་འཁོར་ལོ་བེ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཉིད་ན་གནས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

དང་ལོངས་སྤད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་དང༌། ཅིག་ཤོས་ཆོས་ཀི་

ཕོགས་སུ་མི་བ་བ་ཡིན་པས་བས་ན་ཆོས་ཀི་ཕོགས་ལ་ཉེས་པ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་གི་ཅིག་ཤོོས་ཆོས་ཕོགས་པ་

དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ལོངས་སྤད་པ་ལས་ནི་ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་ལ་ཉེས་པ་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གསོ་

སྦྱོང་གཞག་པ་དང་དགག་དབེ་གཞག་པའི་ནན་ཏུར་བས་པ་ལ་ཡང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ལོངས་མི་

སྤོད་པ་དེ་གཉིས་མི་བའོ་ཞེས་ཀང་མདོ་འདིས་བསྟན་ཏོ། །འོན་ཀང་ཆོས་ཀི་ལོངས་སྤོད་གསོ་སྦྱོང་དགག་དབེ་མ་

གཏོགས་སོ། །རབ་འབྱུང་ལ་ནན་ཏུར་བས་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལས་གཞན་བསིགས་སད་ཕིར་འགེད་བས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་དག་<<ཊི་>>ལ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ལོངས་མི་སྤོད་པ་དེ་གཉིས་མི་བའོ། །ནན་ཏུར་

བས་པ་གཞན་དག་དེས་འགོགས་བཤེས་ལ་བརྟེན་ཏེ་གནས་པར་བ། བསིགས་སད་བསྐྲད་ཕིར་

འགེད་དང་བཞིའི་དབང་དུ་བས་ནས་འགེལ་ཆུང་ལས། དགེ་འདུན་ལ་འགོགས་སུ་རུང་བ་བཞི་ཕི་རོལ་ཏུ་མི་བསྐྲད་

པར་མཁན་པོའམ་མཛའ་125བོ་གཅིག་དང་གནས་འཆར་གཞུག །ཅེས་བཤད་དོ། །བསྐྲད་པ་ནི་གནས་དེ་ནས་བསྐྲད་

ཀང་ཡུལ་གཞན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ཕི་རོལ་ཏུ་མི་བསྐྲད་པར་དེས་འགོགས་བཤེས་ལ་བརྟེན་ཏེ་གནས་པར་བ་

བ་ཉིད་དོ། །འདིའི་ལུང་ནི་བམ་ཟེའི་བུ་མོས་ཞུས་པ་ལས། སད་པ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཅི་ལགས་ཨུ་པ་ལི་སད་པ་

ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་དགེ་སློང་གང་གི་ཕིར་དུ་དགེ་སློང་ལྷག་མའི་ལྟུང་བར་གྱུར་པ་ལ་ཁོད་ཀིས་ནམ་ལྟུང་བ་དེ་ལས་སླར་མ་

ལོག་པ་དེའི་བར་དུ་གཞན་ལ་གནས་འཆའ་ཞིང་འདུག་ཅིག་ཅེས་བསོ་བའོ། །ཁོད་ཀིས་གཞན་ལ་གནས་ཤིང་འདུག་

ཅིག་ཅེས་གསུངས་ན། དེའི་དོན་ཅི་ལགས་གང་ཟག་གང་ལ་མཛའ་བའམ་ངོ་ཚ་ཤེས་པའམ་ཁེལ་ཡོད་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་དེ་ལ་གནས་ཏེ་འདུག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བསིགས་པ་དང་བསྐྲད་པ་དང་ཕིར་འགེད་པ་ལ་ཡང་

སྦྱར་དུ་རུང་བར་དགོངས་ནས་སྤིར་མདོ་འདི་མཛད་དོ་ཞེས་སོ། །དགེ་སློང་གང་ལ་ནན་ཏུར་བ་བའི་ཡུལ་དེས་

འགྱུར་བ་བརྟེན་བས་སམ་ཉམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་བསྐྲད་:དོམ་ཟུག་126ཁོ་བ་ལ་སོགས་པར་བ་

བས་འགྱུར་བ་བརྟེན་ན་དེའི་ཚེ་དེའི་ཡོ་བད་ཀང་ཕྱུང་སྟེ་དོར་རོ། །<<ཊི་>>སྔར་བསྟན་པའི་

གང་ཟག་ནན་ཏུར་བ་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དེ་གཉིས་མཐུས་བསྐྲད་པར་བའོ། །གང་ཟག་དེ་གཉིས་

བསྐྲད་པ་ན་ཀ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་འཇུས་པ་དེ་ཡང་བཅད་པར་བའོ། །བཞོག་པར་བ་བའོ། །གང་ལ་

འཇུས་པ་དེ་ཕྱུང་བ་གནས་རིབ་པའི་ཆོས་ཀ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ་སོ་སྐྱེས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དབྱུང་

ངོ་། །དགེ་འདུན་གིས་བཅད་པ་དང་ཕྱུང་བ་དེ་ཕིར་བཅོས་སོ། །པར་བའི་གང་གིས་བཅད་པ་དང་ཕྱུང་

125  མཛའ། <<ཆུང་(ཁ་༡༦༦)>><<མཆན་བཞི་>>       མཛལ། <<མ་>>

126  དོམ་ཟུག  <<མ་>>ངོ་ཟུམ། <<རང་(ཁ་༥༧༦)>><<རིན་(ཁ་༣༤༧)>>ངོམ་ཟུང། <<ཊིཀ་(ག་

༤༧༦)>>དོ་མ་ཟུག <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>      ངོམ་ཟུག <<སེར་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བ་དེས་ནི་མ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །༸ཇི་ལྟར་ཕིར་བཅོས་ཞེ་ན། སྦྱིན་བདག་ལ་བཅོལ་ཏེའོ། །བཅོལ་ཏེ་མ་

གྲུབ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རས་ཀིས་ཕིར་བཅོས་སོ། །དགེ་སློང་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་གཙུག་

ལག་ཁང་ནས་བསྐྲད་པ་ན་དགེ་སློང་གཞན་གིས་གཟུང་བར་མི་བའོ། །དེ་ནི་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་

གསུངས་སོ། །<<ཊི་>>ཡང་དང་ཡང་དུ་དོན་གཞན་དང་གཞན་གི་ཕིར་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ལ་བསིགས་པའི་

ལས་ཀིས་འཐབ་ཀོལ་ཞི་བར་འབད་པས་ཀང་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ལས་མ་ལོག་ན་ཉེ་བར་ཞི་བར་བ་

བའི་ཕིར་དེ་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བའོ། །དངོས་པོ་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་མ་བརྟགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཞེས་རྩོད་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབབ་པ་ལས་གྱུར་པ་འཐབ་ཀོལ་

<<ཊི་>>ལ་ཉེ་བར་ཞི་བར་བེད་པའི་ཐབས་གཟུ་བོ་བསྐོ་བ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་བ་བས་སོ། །རྣམ་

པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས་གྱུར་པའི་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་པོ་གནས་པ་སློབ་མ་དང་ཉེ་གནས་ལ་གནས་

མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ཀིས་རང་ངམ་བསྐོས་པས་འབད་རྩོད་<<ལུང་>>པ་ཞི་བ་ལ་འབད་པར་

བའོ། །སྟེ་ཡལ་བར་མི་དོར་རོ། །༸རྒན་པ་ཡིན་ན་དགེ་འདུན་གིས་<<ཊི་>>སོ། །འཐབ་ཀོལ་གི་རྒྱུ་ཉེ་

བར་སྒྲུབ་པ་<<ཊི་>>བཟློག་པའི་ཕིར་འབད་པས་མ་ལོག་ན་དེ་ལ་ཡང་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བ་

བ་ཉིད་དོ། །འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་བ་བར་མ་ཟད་<<ཊི་>>དོ། །དགེ་སློང་གེ་སྐྱེས་ལྟ་བུ་དགེ་

སློང་མ་རྣམས་དང་ཡང་<<ཊི་>>དང་ཡང་དུ་འདྲེ་ཞིང་གནས་རྩེ་ཞིང་གནས་པ་འབད་<<ཊི་

>>པས་བཟློག་ཀང་མི་གཏོང་ན་དེ་ལ་ཡང་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བའོ། །<<ཊི་>>དགེ་སློང་མ་

རྣམས་དང་འདྲེ་ཞིང་གནས་པའི་རྒྱུ་འདིས་གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་དགེ་སློང་ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་

ཀིས་ཕག་བ་བའི་འོས་མ་ཡིན་པའི་སོམ་པ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་པར་<<ཊི་

>>བའོ། །ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་གཞན་བསིགས་པ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ལ་དེའི་དོན་དུ་

བསིགས་པ་ནན་ཏུར་བ་བའི་བསམ་པས་ཆོ་ག་གཞན་བསྐྲད་པ་ནན་ཏུར་གི་ཆོ་ག་བེད་པ་ནི་བསིགས་པའི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལས་ཉིད་འཆགས་སོ། །འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ལ་ནན་ཏུར་བེད་པའི་ཚེ་བསིགས་པའི་སྒའི་དོན་དུ་བསམས་ཏེ་

བསྐྲད་པའི་ལས་བེད་ན་བསིགས་པའི་ལས་འཆགས་སོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་སད་པ་དང་ཕིར་འགེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ནན་ཏུར་གཞན་བེད་པ་ན་རང་རང་གི་བསམ་པ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་དུ་

ན་རང་རང་གི་བསམ་པ་མེད་པས་ནི་ནན་ཏུར་གི་ལས་དེ་མི་འཆགས་སོ། །འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ལ་བསྐྲད་པའི་

དོན་ཉིད་དུ་བསམས་ཏེ་བསྐྲད་པའི་ལས་བེད་ན་ནི་བསིགས་པའི་ལས་མི་འཆགས་<<ཊི་>>སོ། །<<ཊི་>>ནན་

ཏུར་བས་པ་དེ་ལ་ནན་ཏུར་གཞན་བས་པ་ལ་ནི་ནན་ཏུར་སྔ་མ་ལས་ཉམས་སོ། །པ་ཡིན་ཏེ་གཞན་མི་འཆགས་

པ་ནི་མ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །བསིགས་པའི་ལས་བགིས་པ་ལ་སད་པའི་ལས་བགིད་ན་བས་པར་བརོད་པར་བ་སྟེ་

བསིགས་པའི་ལས་ནི་བག་ཡངས་སུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་ལུང་དགེ་སློང་བམ་ཟེའི་བུ་མོས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་

སོ། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་ནི་བསིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ནན་ཏུར་གི་ལས་གཞན་བེད་ན་ཡང་མི་

འཆགས་སོ། །ཤེས་པ་ཆོས་མཁས་པས་ཕལ་ལ་གགས་པ་དང་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཕོགས་བཅུ་

གར་སོང་ཡང་ཀུན་གིས་བསྟི་སྟང་དང་རིམ་གོས་མཆོད་པ་<<བི་>>དང་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་དང་མ་

མོ་འཛིན་པ་དང་མང་བ་ཞེས་སོས་པས་ནི་རྟོག་གེ་དང་སྒ་དང་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་བསྡུས་<<བི་

>>སོ། །ཐོས་པ་དང་རྒྱལ་<<བི་>>པོ་ལ་སོགས་པ་ཕིའི་ཕོགས་མང་བ་དང་སློབ་མ་ལ་སོགས་པ་ནང་

གི་འཁོར་མང་བ་དག་ལ་ནི་<<ཊི་>>གལ་ཏེ་དབེ་བར་འདོད་པས་གནས་ནས་འབིན་ན་དབེན་གི་སྐབས་

སུ་གཏོགས་པའི་སོམ་པོ་འོ། །དབེ་བར་མི་འདོད་པས་གནས་ནས་འབིན་ན་ནི་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཉེས་བས་

<<ཊི་>>སོ། །ཁིམ་པ་ལ་བརས་ཐབས་བེད་པ་ལ་ནི ་ཕིར་འགེད་པའོ ་ཞེས་པའི ་ཡུལ་ཁིམ་པ་ནི ་

དཔེའོ། །འམ་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །དེ་ན་དགེ་སློང་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་ལྔ་པོ་དག་ལ་

བརས་ཐབས་བེད་པ་ལ་ཡང་ཕིར་འགེད་པའི་ནན་ཏུར་བའོ། །འོ་ན་བརས་ཐབས་དེ་རང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། ཁོ་བ་ནི་བརས་ཐབས་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ནན་ཏུར་དགེ་སློང་ཕ་ལ་བ་བར་ཟད་དམ་ཞེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ན། ནན་ཏུར་གི་ལས་དག་ལ་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་དོགས་པར་མི་

བ་སྟེ་དགེ་སློང་མ་ལ་ཡང་ནན་ཏུར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ལ་ནན་ཏུར་བའོ་དགེ་སློང་མས་

དགེ་སློང་མ་ལ་ནན་ཏུར་བའི་དགེ་སློང་ལ་ནི་མི་བ་སྟེ་ལྕི་བའི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ནན་

ཏུར་དགེ་སློང་ཕ་མ་ལ་བ་བར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དགེ་ཚུལ་ལ་

སོགས་གསུམ་ལ་ཡང་ནན་ཏུར་དེ་དག་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཁིམ་པ་ལ་དེ་དག་བའམ་ཞེ་ན། ཁིམ་

པ་ལ་ནན་ཏུར་གི་ལས་དེ་དག་མི་བའོ། །སྟེ་དེ་ལ་དགེ་འདུན་མི་དབང་བའི་ཕིར་རོ། །༸འོ་ན་ཁིམ་པ་ལ་ཆད་

ལས་མེད་དམ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་ནི་དཔེ་སྟེ་ཆོས་འདི་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཕམ་པར་

འགྱུར་བ་ཡང་དཔེ་སྟེ་ཉེས་པ་གཞན་གིས་ཀང་<<ཊི་>>རུང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རྫུན་པས་སྐུར་

བ་འདེབས་པ་དང་ཁིམ་པའི་སྐྱོན་ནམ་ལྟ་བ་དང་འཚོ་བ་མ་དག་པས་སོད་པ་གཤེ་བ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྐྱོན་

ནམ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཆོ་ག་མ་དག་པས་སྤོ་བ་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་དབུབ་པར་བའོ། །<<ཊི་>>ཅི་ཁ་

སྦུབ་དུ་གཞག་པས་བའམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་འདིར་ལྷུང་བཟེད་བཟེད་པར་མི་བའོ་ཞེས་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་རྣམ་པར་

བཞག་པར་བ་བས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་ཀི་དབིབས་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །རྣམ་པ་གང་གིས་ཞེ་

ན། གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་ལས་བ་བས་སོ། །དགེ་སློང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་བསླབ་བ་ནི་ལྷུང་

བཟེད་ཁ་དབུབ་པའི་ཁིམ་དུ་འགོ་བར་མི་བའོ། །སྟན་ལ་འདུག་པར་མི་བའོ། །སྦྱིན་

པར་བ་བའི་ཆོས་བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་སྔར་ནས་བཤམས་པ་དང་ཁིམ་པ་དེའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་

ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤད་པར་མི་བའོ། །བསོད་སྙོམས་བླང་བར་མི་བའོ། །ཁ་ཕུབ་པ་དེ་ལ་

ཆོས་བསྟན་པར་མི་བའོ། །ལས་ཀི་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་ཁིམ་བདག་བཞི་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བེད་ན་ལས་

ཀི་གནས་མཚམས་ཐ་དད་པ་བཞིར་དགེ་འདུན་སོ་སོར་བཀོད་དེ་མཚམས་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ནོན་པའི་རས་ཀི་སྟེང་

ན་ལས་བེད་པ་འདུག་སྟེ་ལས་བས་ན་ནི་གནས་བཞི་པོ་གང་དུ་ལས་བ་བ་དེར་གཏོགས་པའི་ཁིམ་བདག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བཞི་པོ་དག་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་དབུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལུང་ལས་ཁིམ་བདག་བཞི:འམ་ཞེས་ཊིཀའི་དཔེ་

ཁ་ཅིག་ན་སྣང་སྟེ་ཡི་གེ་ནོར་བའོ། །127ལ་གནས་བཞི་པོ་དག་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་བཞི་ཁ་ཕུབ་པར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ་

ཡོད་དེ་ཁིའམ་ཁིའུའམ་ཤིང་ངམ་རེ་ལྡེས་གནས་བཞི་པོ་དག་གི་མཚམས་དག་མནན་ཏེ་ཁ་དབུབ་པར་བེད་ནའོ་ཞེས་

རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ལུང་དྲངས། །རང་ཕོགས་ཀི་ཡོན་བདག་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་དབུབ་འཆགས་ཀི་128ཐ་ན་

གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཕན་ཆད་ཆོས་129གཞན་ཕོགས་པ་ཚུན་ཆད་རང་གི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཡོན་བདག་གི་ཁིམ་དུ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་དབུབ་པ་དེ་མི་འཆགས་སོ། །ཆོས་འདི་པ་གནས་

ནས་མ་ཕྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ཡོན་བདག་ལ་ཡང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་ལྷས་སྦྱིན་པའི་དགེ་སློང་གིས་ཁ་དབུབ་པ་མི་

འཆགས་སོ། །ཁ་ཕུབ་པ་དེ་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་གིས་ཁིམ་བདག་དེ་ལ་དགེ་འདུན་གིས་ཁོད་ལ་ལྷུང་བཟེད་

ཁ་ཕུབ་བོ་ཞེས་གོ་བར་བའོ། །ཁིམ་བདག་དེས་གང་ལ་གཤེ་སྐུར་བཏབ་པའི་དགེ་སློང་དེ་ལ་བཟོད་པ་

གསོལ་བ་ཟིན་པ་དང་ལྡན་ཞིང་ལྷུང་བཟེད་ཕིར་བཟློག་པར་དགེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྔགས་ལན་

གསུམ་ཡང་བརོད་<<ཊིཀ་>>ན་གསོལ་བས་བཟློག་པར་བའོ། །མི་ཚངས་སྤོད་ལྟ་བུ་བས་ཀང་

འཆབ་པའི་སེམས་གཅིག་ཀང་མ་སྐྱེས་ན་མཐའ་ཕམ་པའི་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བར་འགྱུར་རོ། 

།ཐབས་གང་གིས་ལྡང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། བསླབ་པ་སྤོད་པས་སོ། །<<ཊི་>>བསླབ་པ་སྤོད་པ་དེ་གང་

གིས་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞེེ་ན་བསླབ་པ་སྤོད་པ་དེ་ཐོབ་པས་སོ། །མ་ཐོབ་པས་ནི་མ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །སུ་ལ་

ཐོབ་པ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་ལས་ཐོབ་པས་སོ། །ཆོ་ག་གང་གིས་ཐོབ་པ་ཞེ་ན། གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་

སྦྱིན་ནོ། །དུས་ཇི་སིད་དུ་སྦྱིན་ཞེ་ན། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུའོ། །སྦྱིན་ནོ། །༸གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་

ལྔའི་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་པ་སྟོན་ཏེ། ངོ་ཚ་བ་དང་ལྡན་པ་ནི་ལུང་ལས་ལྷག་མའི་ཉེས་པ་བྱུང་ནས་འགོད་དེ་

127  + <<མ་>>- <<མཆན་བཞི་>>

128  + འམ་ཞེས་་་་་་་་་་། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>      - <<མ་>><<སེར་>>

129  + འམ་ཞེས་་་་་་་་་་། <<སེར་>>      - <<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལུས་རིད་པར་གྱུར་པ་དང་། མདོ་སེ་འཛིན་པ་དང་། འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་། མ་མོ་འཛིན་

པ་དང་། ཤེས་པ་ནི་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་ཤེས་ཤིང་གགས་པ་སྟེ། ལུང་ལས། དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གགས་པ་

དང་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ། ཞེས་སོ། །དེ་དག་གིས་ནི་དགེ་སློང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པས་

དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་འདག་གོ །སོ་མགུ་སྤད་མི་དགོས་<<ཊི་>>སོ། །

ཕིར་བཅོས་པའི་བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན་སྐྱེས་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་གི་ཆད་པའི་ལས་

འབའ་ཞིག་ཉིད་ཀིས་ནི་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །མིང་དང་རིགས་དང་ལྡན་པར་བརོད་ཅེས་སྔར་སོས་

ན་མིང་ནི་གང་རིགས་ནི་གང་ཞེ་ན། མིང་རིགས་བརོད་པའི་སྐབས་འདིར་མིང་ནི་ལྟུང་བེད་ཀི་སེ་ཚན་

ལས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་སེ་ཚན་གི་མིང་ངོ་། །ས་རྐོ་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་སྟེ་ཞེས་བ་ལྟ་བུ་ལྟུང་བའི་བེ་བག་ནི་

རིགས་སོ། །ཕིར་བཅོས་པའི་གཞི་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སོ། །ཕིར་བཅོས་

པའི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི།༽

༈ འབིན་རེག་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་བསྒྲུབས་པ་འདི་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འབྱུང་བར་རྒྱུས་མི་

ཤེས་པ་ཉིད་དང་། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དེ་ས་ཞིང་བཅབས་པའི་སེམས་སྔ་ནས་ཉེ་བར་མ་བཞག་

པས་བརེད་པ་དང་། སྤིར་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའི་ལས་བས་སམ་མ་བས་དྲན་པར་མི་ནུས་པ་ཉིད་དང་

ལས་བས་པ་ཡང་འབིན་རེག་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀི་ངོ་བོ་ཅི་ཞིག་བས་དྲན་པར་མི་ནུས་པ་ཉིད་དང་འབིན་རེག་ལ་

སོགས་པ་དེ་ཡང་བསམ་བཞིན་དུ་བས་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅེས་དྲན་པར་མི་ནུས་པ་ལ་

ཆོས་ཅན་སོ་བ་སྤད་དགོས་ཀི་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་སྟེ་ལྷག་མ་འཆབ་པའི་ཀུན་སློང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཉིད་

དང་། བསྙེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་གཏན་ནས་མ་བླངས་པའི་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་ཉིད་དང། ལ་ཆོས་

ཅན་སོ་བ་སྤད་དགོས་ཀི་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་སྟེ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོ། །གནས་ནས་ཕྱུང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བ་ཉིད་ལ་ཆོས་ཅན་སོ་བ་སྤད་དགོས་ཀི་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་སྟེ་ལྟུང་བ་བརོད་པའི་ཡུལ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་དེ་ལྟར་ན་

དེ་རྣམས་ལ་སོ་བ་སྤད་དགོས་ཀི་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཐ་སྙད་དུ་རུང་བའི་འདུ་ཤེས་

ཉམས་པ་<<ཊི་>>སྨོ་བ་སེམས་འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་ཉིད་ལ་ནི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མན་ཆད་

ཉེས་བས་ཡན་ཆད་ཀི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཡང་ཞེས་པ་ནི་འཆབ་པ་ཡང་མི་<<ཊི་

>>འབྱུང་ངོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །<<ཊི་>>སྔོན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཁིམས་མ་བཅས་པ་ཉིད་ལས་དང་པོ་བ་

<<ལུང་>>ལ་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མན་ཆད་ཀི་ལྟུང་བ་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ༌། །མ་བཅས་པ་ཉིད་ཀི་བེ་བག་

སོམ་པ་གཏན་མ་བླངས་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ཀང་དོན་གིས་བསྟན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །འབིན་རེག་ལྟ་

བུའི་བ་བ་དེ་བས་པ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་རྒྱུས་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་ཉེས་སྤོད་ལ་ཞུགས་པ་ཉིད་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མི་

འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །བསླབ་པ་བཅས་པ་དག་ཐོབ་པ་ན་བཅས་པ་དེ་ལ་མངོན་པར་ཡིད་མ་ཆེས་བཞིན་

དུ་ཉེས་སྤོད་ལ་ཞུགས་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ངོ༌། །ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །བསླབ་པ་བཅས་པ་དག་བརོད་

པར་བེད་པ་པོ་ལ་འདི་ནི་བླུན་པོ་འོ་སྙམ་སྟེ་དེའི་ཚིག་ལ་མ་གུས་ཤིང་གང་ཟག་དེས་མངོན་པར་མི་ཤེས་པ་

ཉིད་དུ་འདུ་ཤེས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་དེས་ཉེས་སྤོད་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ལྟུང་བ་མི་

འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །༸གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལས་གཞན་པའི་ས་གཞན་ན་གནས་པ་བསིགས་སད་དམ་སོ་

མགུ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ལ་ནི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་མ་ཟད་སྔ་མ་འཆབ་པ་ཡང་འབྱུང་བ་ཡང་

ངོ༌། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་འབྱུང་ཡང་སོ་བ་སྤད་དགོས་ཀི་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་ངོ༌། །ལྷག་མ་འཆབ་པ་

ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཉིད་ལ་ལྷག་མའི་རྣམ་པ་མ་དོར་བའི་ཡིད་གཉིས་ཟ་བཞིན་དུ་བཅབས་བ་ནི་

ལྷག་མར་ཤེས་བཞིན་དུ་བཅབས་པ་དང་འདྲའོ། །སྟེ་འཆབ་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །སའམ་རྟེན་གང་ལ་

སོ་བ་སྤད་དགོས་ཀི་འཆབ་པ་མ་འབྱུང་བ་ཉིད་སྔར་བསྟན་པ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་གནས་ཕྱུང་དང་ཐ་

སྙད་དུ་རུང་བའི་འདུ་ཤེས་ཉམས་པ་དང་མ་བཅས་པ་སྟེ་བཞི་པོ་དེ་ལ་ནི་སོ་མགུ་སྤད་པ་ཡང་མི་འབྱུང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ངོ་། །དེ་དག་ནི་སོ་མགུ་སྤད་པ་མ་ཡིན་པའོ། །མ་གུས་པས་སོ་མགུ་སྤོད་པ་འཕོ་གཅོད་ཅིང་གཏོང་ན་

ཉེས་བས་སོ། །ཊིཀ་ལས། འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་འོང་བས་གཏང་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་པ་ནི་མ་གུས་པ་

མེད་པས་སོ། །སོ་མགུ་སྤོད་པའི་གནས་སྐབས་དེ་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དེའི་སེ་ཚན་དུ་གཏོགས་པའི་ལྷག་མ་

དངོས་གཞིའམ་སོམ་པོའམ་ཉེས་བས་<<ཊི་>>ལྷག་པར་སྤོད་པ་ཡང་ངོ༌། །ཉེས་བས་སོ། །༸གཞི་ཇི་ལྟ་

བའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སྟེང་དུ་འདིའི་ཉེས་བས་གཞན་རེ་རེ་འབྱུང་བའོ། །བཤགས་པ་ལེན་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕིར་

བཅོས་པའི་རྐེན་འཛོམ་པར་ཡོད་ལ་ལྟུང་བ་ཕིར་མི་འཆོས་ན་ཡང་ངོ་། །ཉེས་བས་སོ། །༸སྐྱ་རེངས་རེ་རེ་

ཞིང་ཉེས་བས་རེ་རེར་འགྱུར་<<ཊི་>>བའོ། །དགེ་སློང་སོ་མགུ་སྤོད་འཕོ་ལ་ཁིམ་པ་ལ་སོགས་པར་བབས་ཏེ་སོ་

མགུ་མི་སྤོད་པའི་ས་ནས་སླར་ཡང་དགེ་སློང་དུ་ཕིར་འོངས་པ་ནི་<<ཊི་>>སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེའི་

གནས་སྐབས་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སོ་མགུ་སྤོད་པའི་ས་ནས་130གནས་ནས་

ཕྱུང་བའམ་སྨོ་བ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་ནས་ཕིར་འོངས་པ་ནི་དེའི་131གནས་སྐབས་ཉིད་ཅེས་ཀང་མདོ་འདིས་བསྟན་

ཏོ། །མི་སྤོད་པའི་ས་ནས་ཕིར་འོངས་པ་ན་སོ་མགུ་ཞག་གངས་ཇི་ལྟར་བཤད་ཟིན་ཅིང་སྦྱངས་པའི་གཞི་ལ་

དེའི་འཕོ་ལྷག་མ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་རེས་སུ་སྒྲུབ་བོ། །ལྟུང་བ་བཅབས་པའི་དུས་ཞག་གི་གངས་

ངེས་པར་མི་ཤེས་ན་སྤད་པ་དང་བརོད་པ་གཉིས་ཀ་ཉུང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་བསྟེན་པར་

བའོ། །མདོ་འོག་མ་བཞི་པོའི་མདོར་བསྟན་ནོ། །སྤད་པ་ཉུང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་བསྟེན་པ་ནི་སྤད་པར་བ་

བ་ཉིད་ལ་དག་པའི་མཐའ་ཅན་ཉིད་ཀི་ཚིགས་དེ་ནས་ཡུན་རིང་ཐུང་གི་བེ་བག་གིའོ། །ཉུང་བ་ཉིད་

དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་བསྟེན་པར་བའོ། །དེའི་མཚོན་དཔེ་ནི་དག་པའི་མཐའ་ཅན་ཉིད་ཀི་བེ་བག་ཟླ་བ་བཞི་སོ་

བ་སྤད་པ་ལ་བསྟེན་པར་བའོ། །ཟླ་བ་བཞི་ནི་དཔེ་སྟེ་ཉུང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཟླ་བ་གསུམ་མམ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་

ལ་ཡང་བསྟེན་པར་བའོ། །སྤད་པ་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་གི་བརོད་པའི་ཚེ་ན་ནི་ཟླ་བ་བཞིར་བཅབས་པས་ཞེས་མ་བརོད་དོ་དེ་

130  + <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>     - <<མ་>><<སེར་>>

131  - གཞན། <<རྩ་བཞི་>>      + <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>      
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སྐད་བརོད་ན་བསྟེན་པར་བརོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ ་ངེས་པ་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་ཉིད་བརོད་པའི ་ཕིར་<<ཊི་

>>རོ། །བརོད་པ་ཉུང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་བསྟེན་པ་ནི་བཅབས་བརོད་པ་ནི་ཟླ་བ་བཞི་ལྟ་བུ་དུས་ངེས་པ་

ཅན་བརོད་པར་མི་བ་བའི་དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བརོད་པ་ལ་བསྟེན་པར་བའོ། །དེའི་མཚོན་དཔེ་ནི་

བསམས་བཞིན་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟུང་བ་དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཅབས་པ་

ཞེས་སོ། །བརོད་པར་བའོ། །སོ་བའམ་མགུ་བར་བ་བ་འདི་ལ་ལྟུང་བ་མང་པོ་གངས་ཇི་སྙེད་ལ་ཕིར་བཅོས་

པ་སེམས་པ་དེ་སྙེད་དུ་གཏོགས་པའི་སོ་བ་གཅིག་ཉིད་དམ་མགུ་བ་གཅིག་ཉིད་རེས་སུ་སྒྲུབ་

བོ། །པ་ཉིད་ཀིས་ཆོག་<<ཊི་>>གོ །བཅབས་པའི་ཞག་གངས་ཀི་ཚད་ངེས་པར་མི་ཤེས་པའི་ཆོ་ག་ནི་གོང་དུ་

བསྟན་ཟིན་ཏོ་ལྟུང་བའི་གངས་ཀི་ཚད་ངེས་པར་མི་ཤེས་པའི་ཆོ་ག་ནི་ལྟུང་བའི་གངས་ཀི་ཚད་ངེས་པར་མི་

ཤེས་ན་<<ཊི་>>ལྟུང་བ་དེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ངོ་ཞེས་བརོད་པ་ལ་བསྟེན་པར་བའོ། །ལྟུང་བ་

མང་པོ་སྟེ་ལྟུང་བ་གསུམ་ནས་གངས་ཤེས་མན་ཆད་ཉིད་ལ་ལྟུང་བ་ནི་ཚད་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དང་ལྡན་

པ་བྱུང་བ་ཞེས་སོ། །བརོད་དོ། །ལྟུང་བ་རྣམས་ཀི་བཅབས་པའི་དུས་ཞག་གངས་མང་ཉུང་ཐ་དད་པ་རྣམས་

ནི་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་བཅབས་དུས་ཡུན་རིང་ཞིང་ལྷག་པས་སོ། །ལྟུང་བ་གཞན་དག་གི་དུས་ཀང་བརོད་པ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་<<ཊི་>>རོ། །༸ཁུ་བ་ཕྱུང་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་སོགས་པ་རེག་པ་དང་འཁིག་པ་སྨ་བའི་

ལྟུང་བ་བྱུང་ལ་ཟླ་བ་ཕེད་བཅབས་པས་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་མང་པོ་བྱུང་ནས་བེ་བག་སོ་སོའི་

མིང་བརོད་པ་དག་ལ་ནི་ལ་སོགས་ཞེས་པ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་བརོད་པར་བའོ། །ལྟུང་བ་མང་པོའི་

མིང་བརོད་པ་ན་གང་གི་མིང་དང་པོར་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། གངས་ཀི་སོ་ནས་ལྕི་བ་ཉིད་ལྟུང་བ་དུ་མ་བྱུང་བ་

<<ཊི་>>དང་བསམ་པའི་སོ་ནས་ལྕི་བ་ཉོན་མོངས་པ་དྲག་པོས་བས་པ་ཉིད་དག་གིས་མིང་

དང་པོ་ཉིད་དུའོ། །བརོད་པར་བ་ཡི་སྔར་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་བ་དེའི་མིང་དང་པོར་སོས་པར་ནི་མི་<<ཊི་

>>བའོ། །སོ་བ་སྤོད་བཞིན་པ་ལ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་འཆབ་བཅས་སྔོན་བྱུང་བ་དྲན་ནས་ལྟུང་བ་གཞན་སྔ་

མ་དེ་ཕིར་གསོ་བར་འདོད་པ་སྐྱེས་ན་སོ་བ་ཐ་དད་པར་ཏེ་སོ་བ་སྔ་མ་ནི་བིན་ཟིན་ལ་སྔོན་བྱུང་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཞན་དེའི་སོ་བ་ནི་ད་གཟོད་སྦྱིན་ཞིང་ལྟུང་བ་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་སོ་བ་ཅིག་ཅར་སྤད་དོ། །མགུ་བ་

སྤོད་བཞིན་པ་ལ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་འཆབ་མེད་སྔོན་བྱུང་བ་དྲན་ནས་ལྟུང་བ་གཞན་སྔ་མ་དེ་ཕིར་གསོ་བར་འདོད་པ་

སྐྱེས་ན་སྔར་མགུ་བ་བིན་ཟིན་པ་དེ་ལས་མགུ་བ་ཐ་དད་པར་སྦྱིན་ཞིང་ལྟུང་བ་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་མགུ་བ་ཅིག་

ཅར་སྤད་དོ་ཞེས་ཀང་མདོ་འདིས་བསྟན་ཏོ། །<<ཊི་>>ཅིག་ཅར་སྤད་པ་དེ་མི་སིད་དོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ་གང་ལ་

མི་སིད་ཅེ་ན། ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བཅབས་པའི་རྒྱུ་ལས་ད་ལྟ་སོ་བ་སྤོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་སྔར་བྱུང་ལྷག་མའི་ལྟུང་

བ་དེའི་མགུ་བར་བ་བ་ལ་ནི་གང་ཟག་གཅིག་གིས་སོ་མགུ་གཉིས་དུས་ཅིག་ཅར་སྤད་པ་མི་སིད་

དོ། །མགུ་བ་ནི་སེམས་མགུ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ལ་སོ་བ་ནི་བཅབས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གཞོམ་པའི་ཕིར་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞིའོ། །     ། ། 

༈ ཉིན་མཚན་གི་ཐ་མའི་ཆ་མ་ཡིན་པ་སོད་ཐུན་དང་ནི་ཕེད་ལྟ་བུ་ལ་སོ་བ་སྤད་དགོས་ཀི་

འཆབ་པ་མི་འབྱུང་ངོ༌། །སྐྱ་རེངས་འཆར་ཀའི་སྐད་ཅིག་མདུན་རོལ་ཚུན་ཆད་དེ་ལ་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་ངོ་སྐྱ་

རེངས་ཤར་ན་ནི་འཆབ་པ་འབྱུང་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་<<ཊིཀ་>>རོ། །ལྟུང་བ་བརོད་པའི་ཡུལ་ལམ་ཡན་ལག་

བསྙེན་རོགས་ལྟ་མཐུན་མཚན་མཐུན་པ་རང་བཞིན་གནས་ཤིང་མཚམས་ནང་ན་གནས་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་

གང་ཟག་<<ཊི་>>མེད་ན་བརོད་པ་དེའི་སེམས་མ་ཡིན་པ་སྟེ་བརོད་པར་མི་བའོ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་

ཉིད་ཡོད་ཀང་འཆབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པའི་ཡན་ལག་གནས་དེ་ན་ཡོད་ཀང་རྐེན་འགའ་ཞིག་གིས་དེའི་

དྲུང་དུ་བགོད་དུ་མེད་དམ་བདག་ཉིད་གནས་དེ་ནས་གཞན་དུ་སོང་བའི་དབང་གིས་མི་བརོད་པའི་

སེམས་དེ་<<ཊི་>>ནི་འཆབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བརོད་པའི་ཡན་ལག་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་

དོ། །<<ཊི་>>འཆབ་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་དུ་དོགས་པ་དེའི་དོན་གི་དབང་གིས་བརོད་པའི་ཡན་ལག་

གི་དྲུང་དུ་མི་འགོའམ་བདག་ཉིད་གནས་དེ་ནས་འགོ་བར་བས་པ་ཡང་ངོ་། །མེད་པ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔ་

མར་སྦྱར་ཏེ་བརོད་པའི་ཡན་ལག་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་འདྲ་སྟེ་མ་བརོད་ཀང་བཅབས་པའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་

བའོ། །༸དགེ་སློང་གཞན་མེད་པའི་གནས་སུ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་སྟེ་བདག་གིས་དགེ་སློང་གཞན་ཡོད་པའི་གནས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སུ་ཕིན་ན་ནི་མ་བརོད་ན་འཆབ་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་པས་དེར་མི་འགོ་ན་ཡང་འཆབ་པའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་

ངོ༌། །དགེ་སློང་གཞན་ཡོད་པའི་གནས་སུ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་སྟེ་བདག་གིས་གནས་འདིར་མཚན་མོ་བསད་ན་ནི་མ་

བརོད་ན་འཆབ་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་པས་གནས་གཞན་དུ་ཕིན་ན་ཡང་འཆབ་པའི་ཉེས་པ་མི་འགྱུར་རོ་ལུང་

དང་ཊིཀའོ། །གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་དོན་མེད་པས་ནི་བརོད་པའི་ཡན་ལག་གི་དྲུང་དུ་མི་འགོའམ་བདག་ཉིད་

གནས་དེ་ནས་འགོ་ན་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་ཡང་ཉེས་བས་སོ། །གཞན་འབྱུང་ངོ༌། །<<ཊི་>>ཉིན་མཚན་གི་

མཐའི་མདུན་རོལ་ཏུ་བཅབས་<<ཊི་>>པ་ཡང་ངོ་། །ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ། །༸རང་གི་ལྷག་མ་

བཅབས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ན་ཡང་ཉེས་བས་སུ་ཟད་པས་མཐའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ཉེས་བས་ཕ་མོ་འོ། །ལྟུང་བ་བྱུང་བ་འདི་

གཞན་ལ་བརོད་དོ་སྙམ་དུ་བསམས་ཏེ་འཆབ་པའི་སེམས་བཏང་དགོས་པ་ལས་འཆབ་པའི་སེམས་མ་

བཏང་སྟེ་ལྟུང་བ་བརོད་པའི་བསམ་པ་མེད་བ་ཉིད་ནི་འཆབ་པ་དེའི་སེམས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འཆབ་པ་

འབྱུང་བ་ལ་ནི་བཅབ་བོ་སྙམ་དུ་ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགོས་ཀི་བརོད་དོ་སྙམ་པ་མེད་ན་འཆབ་པའི་ཉེས་པ་འབྱུང་

བའོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་དེའི་སོམ་པ་ནི་དགོས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་ཕམ་པ་འཆབ་

བཅས་བྱུང་པར་གྱུར་པས་ལྟུང་བ་ཕིར་མ་བཅོས་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །མོད་ལ་ཕིར་

འཆོས་ན་ཡང་ཉེས་བས་སོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེའི་དམིགས་བསལ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་

འདི་ནི་བཅབ་པ་སྤད་པ་རྣམས་ཀི་ལྡང་བའི་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ལྟུང་བ་རྣམས་

ཀི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་

བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼ས་གཞན་ན་གནས་པ་སྤོད་པའི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ སོ་བ་དང་མགུ་བར་བ་བ་སྤོད་པ་ཞེས་པས་ནི་གཞི་ནས་དང་ཡང་གཞི་ནས་སོ་མགུ་སྤད་པ་

དག་ཀང་བསྡུས་སོ། །དག་གིས་དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་མངོན་པར་སྨ་བ་ཕག་

འཚལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་བ་<<ཊི་>>དང་ལུས་ཀི་ཕག་འཚལ་བ་དང་མངོན་སུམ་དུ་མིག་སྔར་བབ་པ་ན་སྟན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལས་ལྡང་བ་དང་ལུས་འདུད་ཅིང་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་དང་གུས་པའི་ལས་ལག་པ་སྐྱོང་བ་དང་བསུ་བ་ལ་

སོགས་པ་མཆོད་པའི་ལས་དག་བདག་གིར་མི་བའོ། །སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེ་གཉིས་ཀིས་བདག་གིར་མི་

བ་བ་མངོན་པར་སྨ་བ་དང་ཕག་དང་མངོན་སུམ་དུ་ལྡང་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་སྐབས་དེ་དག་ནི་

དེ་གཉིས་ལས་གཞན་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དག་གིས་ཀང་སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེ་དག་ལ་མི་བ་སྟེ་ས་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སོ་མགུ་སྤོད་པ་ལ་མངོན་པར་སྨ་བ་དང་ཕག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པ་གུས་པའི་

ལས་རྣམས་མི་བའོ། །འོ་ན་སོ་བ་སྤོད་པས་སོ་བ་སྤོད་པ་བསླབ་པ་རྒན་པ་ལ་ཕག་བར་རུང་ངམ་མི་རུང་སྙམ་ན་མི་

རུང་སྟེ། གནས་མལ་གཞིའི་ཊིཀ་ལས། སོ་བ་ལ་སོགས་པ་སྤོད་པ་ནི་སིག་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་

ཁིམ་པས་ཀང་ཕག་བ་བར་མི་རིགས། ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་ཤེས་སོ། །སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེ་གཉིས་ཀིས་དགེ་

སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཆག་པ་ན་གོམ་པ་བསི་བ་ཉིད་ཀིས་ཕི་ནས་འགོ་བར་

བའི་དེ་ལས་གཞན་གོམ་པ་མཉམ་དུ་ཐད་ཀར་འགོ་བའམ་གོམ་པ་མདུན་དུ་ཐལ་ཆེས་པས་བཅག་པར་མི་

བའོ། །མདོ་འདིས་ནི་བཅས་པ་གསུམ་བསྟན་ཏེ་མི་བ་བ་གཉིས་ནི་དངོས་སུ་བསྟན་ལ་བ་བ་གཅིག་ནི་ཤུགས་ཀིས་

བསྟན་ཏོ་དེ་བཞིན་དུ་མདོ་འོག་མ་གཉིས་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་སུ་སྦྱོར། དེ་གཉིས་ཀིས་དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་

པའི་དྲུང་དུ་སྟན་ཆེས་དམའ་བ་ཉིད་ལ་འདུག་པར་བའི་དེ་ལས་གཞན་སྟན་མཉམ་པའམ་མཐོ་པས་

འདུག་པར་ཡང་ངོ༌། །མི་བའོ། །༸སྟན་མཉམ་པའམ་མཐོ་བས་འདུག་པར་མི་བ་ན་སྟན་གཅིག་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་

ཅི་དགོས་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དེ་གཉིས་ཀིས་དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཁིམ་དུ་འགོ་བ་ན་

དེའི་ཕིས་བཞིན་འབང་བའི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གིས་འགོ་བར་བ་ཡི་ཕིས་བཞིན་འབང་བའི་བདག་

ཉིད་ལས་གཞན་པས་དེའི་གོགས་མཉམ་པོའི་ཚུལ་གིས་སམ་དེའི་བླ་མའི་ཚུལ་གིས་ཁིམ་དག་ཏུ་འགོ་

བར་ཡང་ངོ༌། །མི་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་དུ་ངོས་དང་སྟེང་

གཡོགས་མ་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བར་མི་བ་བས་དེར་མལ་བཤམ་པར་མི་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་གཞན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རབ་ཏུ་དབྱུང་བའི་མཁན་པོ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་མཁན་པོ་དང་། གནས་སྦྱིན་པ་བསྙེན་

རོགས་ཀི་གནས་ཀི་སློབ་དཔོན་དང་། དྲུང་དུ་དགེ་ཚུལ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དགེ་ཚུལ་གི་གནས་ཀི་སློབ་

དཔོན་དག་མི་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་གསོལ་བའི་ལས་དང་བརོད་པའི་ལས་དག་གི་དགེ་འདུན་གི་ཁ་

སྐོང་བ་ཁས་མི་བླང་ངོ༌། །སྟེ་ཚོགས་ཀི་ཁ་སྐོང་མི་<<ཊི་>>བའོ། །

དེ་གཉིས་ལས་ཀི་ཆོ་ག་བེད་པ་པོར་བསྐོ་བ་དང་དགེ་སློང་མའི་ཆོས་སྟོན་པ་པོར་བསྐོ་བ་

དང་། དགེ་འདུན་གི་ཡིད་བརྟན་པ་སྟེ་གནས་ཁང་བསྐོ་བའི་ཞལ་ཏ་ལ་སོགས་པར་བསྐོ་བ་ཡང་

ཁས་མི་བླང་ངོ༌། །ལས་བེད་པ་དང་དགེ་འདུན་གི་ཡིད་བརྟན་པར་སྔར་བསྐོས་པས་ཀང་སོ་མགུ་སྤོད་པ་ན་

དེ་དག་མི་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་པར་སྔར་<<ཊི་>>བསྐོས་ན་

ཡང་མི་བའོ། །སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པའི་དགེ་སློང་གཞན་ཡོད་ན་དེ་གཉིས་ཀིས་གསོ་སྦྱོང་

ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པར་མི་བའོ། །གཞན་མེད་ན་ནི་གདོན་པར་བའོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་

བསྟན་ཏོ། །སོ་མགུ་སྤོད་པས་ཀང་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་ནི་བ་དགོས་ཏེ། ལུང་མ་མོ་ལས། བསླབ་པ་བིན་པའི་

དགེ་སློང་གིས་ལས་རྣམ་པ་གཉིས་བ་སྟེ་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེའོ། །བསླབ་པ་བིན་པས་གངས་སུ་བསྐངས་ཏེ་ནི་

གསོ་སྦྱོང་མ་བེད་ཅིག་དགེ་འདུན་གི་ལས་གཞན་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་སོ་མགུ་སྤོད་པ་ལ་ཡང་

མཚུངས་སོ། །

དེ་གཉིས་ཀིས་དགེ་སློང་གཞན་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་དང་ལྟ་བ་དང་ཆོ་ག་དང་འཚོ་བ་ཉམས་

པས་གེང་བར་མི་བའོ། །ཐམས་ཅད་ལ་གེང་བར་མི་བའམ་ཞེ་ན། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་དགེ་

འདུན་ལས་མ་བཀར་བ་ལའོ། །ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་དགེ་སློང་ལ་གེང་བར་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་

ལས་བཀར་བ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་ནི་བཀག་པ་མེད་<<ཊི་>>དོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་དགེ་སློང་

ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ་བརོད་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དང་ཕུར་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མི་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་དགེ་སློང་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ་གདམས་ངག་དང་གསོ་སྦྱོང་དང་

དགག་དབེ་དང་གསོལ་བའི་ལས་དང་བརོད་པའི་ལས་ཕིར་བཟློག་མི་བ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི་གསོལ་བ་

དང་། བརོད་པའི་ལས་དག་བཞག་པར་མི་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་དགེ་སློང་རང་བཞིན་གནས་པ་དེ་

དང་བརྟེན་པར་ཏེ་འཇིང་པ་བསྒིལ་བར་མི་བའོ། །དེ་གཉིས་སོ་མགུའི་ཆད་པ་དེའི་རྒྱུ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་

དང་དེ་བཅབས་པ་བས་པ་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་དག་ཀང་སང་ངོ་། །མི་སོང་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གཞན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་

ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ་བསླབ་པ་བིན་པས་ནི་ཆད་པ་དེའི་རྒྱུ་ཕམ་པའི་ལྟུང་བ་བས་པ་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་དག་ཀང་སང་ངོ་ནན་

ཏུར་བས་པ་དག་གིས་ནི་ཆད་པ་དེའི་རྒྱུ་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་བས་པ་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་དག་ཀང་སང་ངོ་ཞེས་

པའོ། །ཆད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཉེས་པ་ལས་གཞན་ཉེས་པ་གཞན་ཡང་སང་ངོ༌། །དེ་དང་འདྲ་བ་གཞན་ཡང་

མི་བའོ་ཞེེས་ལུང་ལས་སོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་

དང་མཐུན་པ་ཉིད་མ་གུས་པ་དང་བརས་ཐབས་ལ་སོགས་པ་མི་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་འདི་སྙམ་དུ་ཚངས་

པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་གུས་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བསྟན་པ་དེ་དག་མ་བས་ན་ནི་བདག་གིས་ས་

གཞན་ན་གནས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྙིང་པོ་མེད་པར་གསོག་ཏུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་ཡིད་ལ་

བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་ནངས་པར་སྔར་ལྡང་བར་བའོ་སྔར་ལངས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་དབེ་བ་

དང་། མར་མེའི་ཀོང་བུ་བསལ་ལུང་ལས་མར་མེའི་སོང་བུ་བསལ་བར་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆག་ཆག་དང་ཕག་དར་དང་ལུང་ལས་བའི་ལྕི་བ་འཇམ་པོའི་བྱུག་

པས་བསྐུ་བ་དག་ཀང་ངོ་། །བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་དགེ་འདུན་གི་བཤང་བ་དང་གཅི་བའི་སྐྱབས་

དག་ཀང་སྦྱང་ངོ་། །བི་དོར་བའོ། །

༸དེ་གཉིས་ཀིས་བཤང་གཅིའི་སྐྱབས་ཀི་ས་ཕག་པ་དང་དུས་དང་མཐུན་པའི་ཆུ་སྟེ་དགུན་

ནི་ཆུ་དྲོན་མོ་དང་ཚ་བའི་དུས་ནི་ཆུ་གང་མོ་དག་སྐྱབས་དེ་དག་ཏུ་གཞག་པར་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་གཙུག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལག་ཁང་གི་ཝའི་ཁ་དག་བསལ་ལོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་དགེ་འདུན་གི་ཁིའུ་ལ་སོགས་པའི་སྟན་བཤམ་

མོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་མཆོད་པའི་དུས་ཤེས་པར་བས་ཏེ་བདུག་སོས་དང་། དེའི་པོག་ཕོར་སོས་

ཕོར་དག་སྟ་གོན་བས་ཏེ་ཉེ་བར་བཞག་གོ །གལ་ཏེ་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་ཀིས་སྟོན་

པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པར་བསྒག་གོ །གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་ཀིས་

སྟོན་པའི་ཡོན་ཏན་སྒོགས་པར་མི་ནུས་ན་ཡོན་ཏན་སྨ་བ་པོ་གཞན་ལ་བཅོལ་ལོ། །འབས་ཆན་ལ་སོགས་

པ་ཟས་ཀི་སྤི་བུངས་བཤམས་ཟིན་པ་ན་དེ་གཉིས་ཀིས་གཎ�་132བརྡུང་ངོ༌། །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་

གཞན་རྣམས་ཚ་ན་དེ་གཉིས་ཀིས་བསིལ་ཡབ་ཀིས་གཡབ་པར་བའོ། །སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེ་དག་གི་

གལ་དུ་འདུག་པ་དང་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་བསྙེན་པར་རོགས་པ་མཚན་མཐུན་རང་བཞིན་དུ་

གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གལ་གི་མཐའ་ལུང་ལས་བསྙེན་པར་རོགས་པ་རྣམས་ཀི་གལ་གི་གོང་ཉིད་དུ་

འདུག་པ་དང་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་མི་133བའོ། །དགེ་སློང་སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེ་བསྙེན་རོགས་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་

པའི་གལ་གོང་དུ་འདུག་ཏུ་རུང་བ་ཡོད་དེ་དགེ་སློང་134མ་རྣམས་ཀི་གལ་གོང་དུ་འདུག་པའོ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནི། ལུང་

གསིལ་བུ་ལས། དགེ་སློང་མ་དག་འབའ་ཞིག་ཚོགས་ན་ཡང་རྟག་ཏུ་གལ་གི་དང་པོར་སྟན་གཅིག་ལྷག་པར་ཞོག་ལ་

འཁོད་ཅིག་དེ་སྟེ་དགེ་ཚུལ་ཕ་ཞིག་འོངས་ན་ཡང་དེ་དེར་འདུག་ལ་ཟོ་ཞིག །ཅེས་གསུངས་པ་ནི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་

པས་ནི་དགེ་ཚུལ་མཐོ་བ་ཡིན་ལ་དགེ་ཚུལ་བས་ཀང་སོ་མགུ་སྤོད་པ་གལ་མཐོ་བའི་ཕིར་རོ་དགེ་སློང་མགུ་བ་སྤོད་པ་

ནི་སོ་བ་སྤོད་པའི་དགེ་སློང་གི་གལ་གོང་དུ་འདུག་ཏུ་རུང་ལ་དགེ་སློང་སོ་བ་སྤོད་པ་ཡང་སོ་སྤོད་བསླབ་པ་གཞོན་པའི་

དགེ་སློང་གི་གལ་གོང་དུའོ་སོ་སྤོད་མགུ་སྤོད་གཉིས་ཀ་ཡང་བསླབ་པ་བིན་པའི་གལ་གོང་དུ་རུང་ངོ༌། །དེ་གཉིས་ཀིས་

དགེ་སློང་ཟས་ཀི་བ་བ་བས་ཟིན་ནས་དགེ་འདུན་གི་གདན་ཆ་དབེན་པར་སྐྱབས་ཡོད་པར་<<ལུང་

132  གཎ�། <<མ་>>         གཎྜི། <<སེ་>><<ཅོ་>><<རང་(ཁ་༦༠༥)>>གཎི། <<སྣར་>><<པེ་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༣༥༩)>>

133  + <<ས་>><ཞང་>><<གུ་>>- <<ཊིཀ་(ག་༥༢༢)>><<མ་>><<སེར་>>      

134  སློང་། <<མཆན་བཞི་>>      སློབ། <<མ་>>



  306  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

>>བརྟུལ་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་ལྷུང་བཟེད་ཀི་གཞི་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཕི་རོལ་ཏུ་དོར་རོ། །དེ་

གཉིས་ཀིས་མཆོད་པའི་དུས་ཤེས་པར་བས་ཏེ་མཆོད་རྟེན་དག་གི་ཕག་དར་བའོ། །<<ཊི་

>>མཆོད་རྟེན་ལ་ལྕི་བ་འཇམ་པོ་ལུང་ལས་བའི་ལྕི་བ་འཇམ་པོའི་བྱུག་པས་བསྐུའོ། །དགོང་གའི་འདུ་

སར་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་དགོང་གར་འདུ་ཡང་རུང་སྟེ་དགེ་འདུན་འདུ་བའི་དུས་སུ་དགེ་

འདུན་གི་སྟན་བཤམ་པ་དང་ལ་སོགས་པའི་སྒས་ནི་འདུ་དུས་ཤེས་པར་བས་ཏེ་བདུག་སོས་དང་དེའི་པོག་

ཕོར་135དག་ཉེ་བར་བཞག་གོ་ཞེས་བསྡུས་པ་ནས་སྟོན་པའི་ཡོན་ཏན་གི་སྐབས་གལ་ཏེ་ནི་ནུས་པ་ཉིད་

ཡིན་ན་སྟོན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པར་བསྒག་གོ་གལ་ཏེ་མི་ནུས་ན་སྨ་བ་པོ་ལ་བཅོལ་ལོ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་

བར་བཞི་པོ་དེ་དག་གོ །བ་སྟེ་སྔར་བསྟན་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་ནི་དགེ་འདུན་འདུ་བའི་དུས་སུ་ཡང་བའོ། །གལ་

ཏེ་དེ་གཉིས་ཀིས་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ན། ལུང་ལས། དེང་ནི་ཟླ་བ་ཕེད་ཀི་ཚེས་བཅུ་འདས་ལགས་སོ་ཞེས་བ་

བ་ལ་སོགས་པ་ཉི་མ་བརོད་པ་ཡང་ངོ༌། །བའོ། །གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་ཀིས་ཉི་མ་བརོད་མི་ནུས་ན་དེ་

གཉིས་ཀིས་དགེ་སློང་གཞན་ལ་ཚེས་གངས་བརོད་པ་བཅོལ་ལོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་དགོང་གར་<<ཊི་

>>མཚན་མོ་དུས་ཀི་དགོས་པ་དང་མཐུན་པ་སྟེ་གང་བའི་དུས་སུ་ནི་ཆུ་དྲོ་བ་དང་ཚ་བའི་དུས་སུ་ནི་བསིལ་

བའི་ཆུས་དགེ་སློང་གཞན་རྣམས་ཀི་རྐང་པ་བཀྲུའོ། །དགོང་གར་དགེ་སློང་གཞན་རྣམས་ཀི་རྐང་

པ་དག་སྣུམ་གིས་བསྐུའོ། །དགེ་སློང་རྣམས་རྐང་པ་བསྐུ་བ་དེ་དང་དུ་ལེན་པ་མི་འདོད་ན་དེ་གཉིས་ཀིས་

སྣུམ་དབུལ་ལོ། །སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེའི་<<ཊི་>>གནས་ཁང་ལ་སོགས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་བསྙེན་

པར་རོགས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་མར་བསྐོ་བར་འོས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སོ་བ་སྤོད་པ་

ལ་སོགས་པ་ནི་གང་གི་ཚེ་རིམ་གིས་བསྐོ་སྟེ་མགུ་སྤོད་པས་སོ་སྤོད་ཐ་མ་ཡིན་ནོ། །སོ་བ་སྤད་པས་བསླབ་པ་བིན་པ་

ཐ་མ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །<<ཊི་>>གནས་ནས་ཕྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་དེ་དག་ཐམས་

135   ཕོར། <<ཊིཀ་(ག་༥༢༣)>><<ས་>><<སེར་>>      བོར། <<མ་>>      པོར།<<ཞང་>><<གུ་>>     
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཅད་དུ་དགེ་འདུན་ལ་རེད་པ་བྱུང་བ་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་མི་གཡེལ་བར་འབད་པར་བའོ། །དེ་ཡན་ཆད་སོ་མགུ་སྤོད་པ་ལ་ཇི་སྐད་བསྟན་

པའི་ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སྤོད་པ་འདི་ལ་ལྟུང་བ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་སྦྱིན་པ་དང་ཕམ་པ་

འཆབ་མེད་བྱུང་ན་བསླབ་པ་བིན་པ་དག་ཀང་སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེ་དང་འདྲའོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་

གདོན་པར་མི་བའོ། །སོ་མགུ་སྤོད་པས་ནི་འདོན་པ་གཞན་མེད་ན་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོ་སོར་ཐར་པ་གདོན་དུ་རུང་

ཡང་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་བིན་པ་དང་བསླབ་པ་བིན་པ་ནི་འདོན་པ་གཞན་མེད་ན་ཡང་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོ་སོར་ཐར་

པའི་མདོ་གདོན་པར་མི་བའོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཚོལ་བ་བིན་པ་སྔ་མ་ནི་རང་གི་དགེ་འདུན་ལ་བཟོད་པ་གསོལ་ཞིང་

དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟོད་པ་བས་<<ཊི་>>བས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་

འཐོབ་བོ། །འོག་མ་བསླབ་པ་བིན་པ་ནི་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། །རང་བཞིན་དུ་གནས་

པ་འཐོབ་བོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ་མངོན་པར་སྨ་བ་དང་ཕག་དང་མངོན་དུ་ལྡང་བ་

དང་ཞེས་སྔར་སོས་པ་མན་ཆད་ནས་ནངས་པར་སྔར་ལངས་ཏེ་སོ་དབེ་ཞེས་སྔར་བསྟན་བ་ཡན་ཆད་ཀི་བར་

གི་མདོ་ཐམས་ཅད་དང་དེའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐ་མར་འོས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་ལ་སོགས་པའི་

སྒས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་རེད་པ་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་མི་གཡེལ་བར་བའོ་ཞེས་བསྡུས་ཏེ་དེ་དག་

རྣམས་ལ་ནི་སོ་བ་སྤད་ཟིན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མགུ་བ་མ་བླངས་པ་དང་། མགུ་བ་སྤད་ཟིན་པ་དང་ལྡན་

ལ་དབྱུང་པ་སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེ་དང་འདྲའོ་གཉིས་ཀང་ངོ༌། །

<<ཊི>>:སོ་དབེ་བ་ཡན་ཆད་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་136བསིགས་པ་དང་སད་པ་

དང་བསྐྲད་པ་དང་ཕིར་འགེད་པ་དང་། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དག་ཀང་སོ་དབེ་བ་ཡན་ཆད་

དང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་ལ་སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །འདི་ལ་

136  + <<མ་>><<སེར་>>       - <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དམིགས་བསལ་གསུམ་སྟེ་མདོ་འོག་མ་གསུམ་མོ། །དེ་རྣམས་ཀིས137་ནི་འདོན་པ་གཞན་མེད་ན་ཡང་གསོ་སྦྱོང་ལ་

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་ནི་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །གནས་ནས་དབྱུང་བ་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་འདི་པ་དག་གིས་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་དང་སྤོད་ལམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བ་བ་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་

གི་ལོངས་སྤོད་སང་བར་བ་བ་ཁོ་ནའོ། །གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེའི་དུས་ཉིད་ཀི་ཚེ་ནའི་རྒྱུ་ལས་དགེ་

འདུན་ལ་138བྱུང་བའི་སྐལ་བའི་ཆའི139་རེད་པ་ཡང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་མི་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བའི་མདུན་རོལ་ཏུ་དབར་གནས་པ་ལ་སོགས་པའི་རེད་པ་ནི་དེ་ཡང་དབང་སྟེ། དེའི་ཚེ་ན་དེ་

རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །རེད་པ་མི་དབང་བ་དེ་དུས་གཏན་དུའམ་ཞེ་ན། ཕེ་བ་

བཞིན་ནོ། །ཆོས་ཕོགས་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་གཉིས་སུ་དགེ་འདུན་ཕེ་བ་དག་ན་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་

ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་དགེ་སློང་ཡང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་དང་འདྲའོ། །སྟེ་དཔེར་ན་དགེ་སློང་གནས་

ནས་ཕྱུང་བ་དེས་ནངས་པར་སྔར་ལངས་ཏེ་སོ་དབེ་བ་ཡན་ཆད་དང་དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་མི་གཡེལ་བར་བའོ་གདོན་པ་

ནི་མི་བ་བ་ཉིད་དོ་གཞན་དག་གིས་140གནས་ནས་ཕྱུང་བ་སང་བར་བ་བ་ཁོ་ནའོ་དེའི་དུས་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་

རེད་པ་ཡང་མི་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པ་དང་འདྲ་སྟེ་ཆོས་མིན་ཕོགས་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་ཆོས་

འདི་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལས་མངོན་པར་སྨ་བ་དང་ཕག་དང་མངོན་དུ་ལྡང་བ་དང་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་དང་གུས་པའི་

ལས་དག་བདག་གིར་མི་བའོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནངས་པར་སྔར་ལངས་ཏེ་སོ་དབེ་ཞེས་སོས་པའི་གོང་ཡན་ཆད་

དང་དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་མི་གཡེལ་བར་བའོ། །ཆོས་མིན་ཕོགས་པའི་དགེ་སློང་དེས་ཆོས་འདི་པའི་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོ་

སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་ནི་མི་བ་བ་ཉིད་དོ། །གཞན་དག་གིས་ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་སང་བར་བ་བ་ཁོ་ནའོ་ཆོས་

མིན་ཕོགས་སུ་སོང་བ་དེའི་དུས་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་རེད་པ་ཆོས་ཕོགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བ་ཡང་ཆོས་

137  ཀིས། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>       ཀི། <<མ་>><<སེར་>>

138  ལ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>         གི། <<མ་>><<སེར་>>

139  ཆའི། <<མཆན་བཞི་>>          ཆ་ལ། <<མ་>>

140  གིས།  <<རྩ་བཞི་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>        གི <<མ་>><<སེར་>>     
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མིན་ཕོགས་པ་དེ་མི་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་

པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་དག་ལ་སོ་བ་ལ་སོགས་པ་སྤོད་པར་བེད་པ་ན་ཡང་མི་འཆགས་སོ་སོ་བ་སྤོད་པ་དང་

མགུ་བར་བ་བ་དང་བསླབ་པ་སྤོད་པ་དག་མི་འཆགས་སོ། །ཏེ་ཡུན་རིང་པོ་སྤད་ཀང་ཅུང་ཟད་

ཀང་མ་སྤད་པ་དང་འདྲ་སྟེ་མ་སྤད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དགེ་འདུན་མ་ཡིན་པ་གང་ཟག་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་

གསུམ་ལ་ཡང་ངོ༌། །གནས་དེ་ན་འཁོད་པའི་དགེ་སློང་དག་ལས་དགེ་སློང་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་

གསུམ་མམ་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པ་ཡང་རུང་སྟེ་ཡོངས་སུ་བཅད་ཅིང་ལོགས་སུ་བཀར་པ་དག་ལ་ཡང་

ངོ༌། །མང་པོ་ཡོད་པའི་གནས་འདིར་སྤད་པ་དཀའོ་སྙམ་པས་གནས་དེ་ན་དགེ་སློང་མང་པོ་ཉིད་ཡོངས་སུ་

སང་བར་མི་བའོ། །གནས་གང་ན་གནས་བརྟན་བསྙེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་དང་བཅས་ཤིང་

གསོ་སྦྱོང་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་ཡོད་པའི་གནས་ཉིད་དུ་སོ་མགུ་

སྤད་པ་དང་བསླབ་པ་སྤད་པར་འབད་པར་བའོ། །

མ་གྲུབ་ན་གཞན་དུ་ཡང་སྤད་པར་<<ཊི་>>བའོ། །གནས་གང་ན་གང་ཟག་གཞན་གསུམ་ལ་

སོགས་ཀིས་བཞི་ཡན་ཆད་བསྡུས་པ་སོ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་མིང་མཐུན་པ་སྟེ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་སྤོད་པ་དག་ཡོད་པའི་གནས་དེར་དེ་སྤད་པར་མི་བའོ། །གང་ཟག་གཞན་སོ་བ་སྤོད་པ་གསུམ་ལ་

སོགས་པ་ཡོད་པའི་གནས་དེར་སོ་བ་སྤད་པར་མི་བའོ་གཞི་ནས་སྤོད་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་གནས་དེར་

གཞི་ནས་སོ་བ་སྤད་པར་མི་བའོ་ཡང་གཞི་ནས་བསླང་སྟེ་སོ་བ་སྤོད་པ་དང་མགུ་བ་དང་གཞི་ནས་མགུ་བ་དང་ཡང་

གཞི་ནས་བསླང་སྟེ་མགུ་བ་དང་བསླབ་པ་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ་གཞན་གསུམ་ཡོད་ན་བདག་ཉིད་

དང་བཞི་སྟེ་ཚོགས་སུ་ལོངས་པས་བཀག་གོ །བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བཞིའོ། །སོ་སྤོད་མགུ་སྤོད་བསླབ་

པ་སྤོད་པ་དང་གསུམ་གི་དང་པོ་སོ་སྤོད་མགུ་སྤོད་གཉིས་ཀིས་གང་དུ་སོ་མགུ་བླངས་པའི་གནས་དེ་ལས་

མཚམས་གཞན་དུ་སྐྱ་རེངས་འཆར་བར་མི་བའོ། །བསླབ་པ་བིན་པ་ལ་ནི། ཆོ་ག་འདི་མེད་དེ་དེ་ནི་ཚེ་

གཅིག་པ་ཡིན་པས་གནས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །དགེ་སློང་གནས་དེར་ཇི་སྙེད་འདུས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པའི་དགེ་འདུན་ལ་སོ་མགུ་སྤད་པ་དེས་སྔར་འདས་པའི་ཞག་གངས་དང་ཕིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་

བའི་ཞག་གངས་སྔགས་ཀི་ཆོ་གས་བརོད་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །འདུས་པའི་ཞེས་སོས་པས་ནི་འདིར་ལས་

བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མ་ཚོགས་ན་བརོད་པ་འཆགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་མ་འདུས་ཀང་ཇི་སྙེད་འདུས་པ་ལ་

བརོད་པར་བ་བ་བསྟན་ཏོ་དགེ་འདུན་ལ་ཞེས་སོས་པས་ནི་གང་ཟག་ལ་བརོད་དུ་མི་རུང་སྟེ་བཞི་ཡན་ཆད་ཀི་ཚོགས་

ལ་བརོད་པར་བ་བར་བསྟན་ཏོ། །གལ་ཏེ་སོ་བ་ཡུན་རིང་དུ་སྤད་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་ཉིན་

རེ་ཞིང་ངོ༌། །

ལན་རེ་བརོད་པར་བའོ། །ཟླ་བ་ཕེད་ལས་ལྷག་པ་ན་ཡུན་རིང་བ་སྟེ་གསོ་སྦྱོང་གི་དུས་གཞན་གིས་ཆོད་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་<<ཊི་>><<ཊི་>>ཡུན་རིང་དུ་སྤད་པར་བ་བ་འདི་ལ་ནི་ཉི་མ་གསུམ་མམ་བཞི་ཞིང་

ངོ༌། །ལན་རེ་བརོད་པར་བའོ། །སོ་སྤོད་མགུ་སྤོད་དེ་གཉིས་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དང་དེ་བཅབས་པའི་དོན་

དེས་བརས་ཐབས་མི་བའོ། །སྟེ་ལྟུང་བ་བྱུང་ནས་ཆོས་བཞིན་དུ་ཕིར་འཆོས་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །<<ཊི་>>གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་འོང་བར་ཐོས་

ཤིང་། གལ་ཏེ་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་དེས་གཞི་དེས་གེང་དྲན་བེད་པས་འཇིགས་ན་སོ་བའམ་མགུ་བ་སྤོད་པ་

དེས་དགེ་འདུན་འཚོགས་པའམ་གང་ཟག་ལ་སྔགས་ལན་གསུམ་བརོད་པས་སོ་བའམ་མགུ་བ་དེ་

ཕིར་བཏང་བར་བ་ཞིང་བདག་ཉིད་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཉིད་དུ་བ་<<ཊི་>>བ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །འཐབ་ཀོལ་ཅན་དེ་སོང་ཞིང་འཇིགས་པ་དང་བལ་ན་གཙུགས་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་དུ་དགེ་འདུན་

ཚོགས་པའམ་གང་ཟག་གི་མདུན་དུ་སྔགས་ལན་གསུམ་བརོད་པ་སོ་མགུ་སྤོད་པའི་འཕོ་དེ་ཕིར་བླང་བར་

བའོ། །ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སྤོད་པའི་གཞིའོ། །     ། ། 

༈ གཡོགས་མ་གཅིག་ཏུ་མལ་བཤམས་པར་མི་བའོ་ཞེས་སྔར་སོས་པ་དེར་ཉལ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེས་ན་

ནི། སོ་བ་དང་མགུ་བར་བ་བ་སྤོད་པ་དེས་ནི་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང༌། ལྷན་ཅིག་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཏུ་གཡོགས་མ་གཅིག་པར་ཉལ་ན་ཞག་གངས་ཇི་ཙམ་ཉལ་བའི་ཉིན་མཚན་དེ་སོ་མགུ་སྤད་པའི་

ཞག་ཏུ་མི་བགང་བའི་གུད་དུ་བོར་ཏེ་གཅད་དོ། །ཉིན་མཚན་གི་མཐར་ནི་ཉེས་བས་རོགས་པར་འགྱུར་ལ་མདུན་

རོལ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སྐབས་འོག་ནས་བཤད་དོ། །དང་པོ་གཉིས་ཀིས་གཞན་དུ་སྐྱ་

རེངས་འཆར་བར་མི་བའོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་དེ་ལས་འདས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེེ་ན། གང་དུ་སོ་མགུ་བླངས་པའི་གནས་

དེའི་མཚམས་ཀི་ཕིར་རོལ་ཏུ་ཡང་ངོ༌། །ཞག་ལོན་པར་ཉལ་ན་ཉིན་མཚན་དེ་གཅད་དོ། །༸འདས་པ་དང་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་བརོད་པར་བ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་སྔར་སོས་ན་མ་བརོད་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། སོ་མགུ་སྤོད་པའི་ཞག་

འདས་པ་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་བརོད་པའི་དུས་དེར་མ་བརོད་ན་ཡང་ངོ༌། །ཉིན་མཚན་དེ་གཅད་དོ་དེ་ཡང་

ཉིན་རེ་ཞིང་མ་བརོད་ནའམ་ཞག་གསུམ་མམ་བཞི་ཞིང་མ་བརོད་ནའོ། །ཞག་འདས་པ་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་གང་

ལ་བརོད་ཅིང༌། ཐོས་པར་བ་བའི་དགེ་སློང་དག་སོ་མགུ་སྤོད་པའི་གནས་ཀི་མཚམས་དེ་ན་ཉེ་བར་མི་

གནས་མི་འཁོད་ན་མ་བརོད་པའི་ལྟུང་བ་དེ་མི་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་སོས་ན་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་འགོར་

<<ཊི་>>ཡང་མི་རུང་ངམ་ཞེ་ན། སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེ་ཉི་མ་དེ་ཉིད་ལ་ཕིར་ལོག་སྟེ་འོང་ན་མཚམས་

གཞན་དུ་འགོ་བ་ལ་ཉེེས་པ་མེད་དོ། །སོ་བ་སྤོད་པར་བེད་པས་སོ་བ་སྤོད་པར་བེད་པ་དང་

ལྷན་ཅིག་གཡོགས་མ་གཅིག་པར་ཉལ་བར་མི་བའོ། །ཉིན་མཚན་བཅད་པར་ནི་མི་འགྱུར་མོད་

ཀི་ཉིན་མཚན་གི་མཐར་ནི་ཉེས་བས་རོགས་པར་འགྱུར་ལ་དེའི་མདུན་རོལ་ཏུ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་

<<ཊི་>>རོ། །<<ཊི་>>སོ་མགུ་སྤོད་པ་དེ་དང་སྔོན་མུ་སྟེགས་ཅན་ཟླ་<<ཊི་>>བ་བཞིའི་བར་དུ་

མཁན་པོས་སྦྱར་བའི་གོས་ཀིས་གནས་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། སྟེང་གཡོགས་གཅིག་པའི་གནས་དེར་

ལྷན་ཅིག་ཉལ་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སྤོད་པའི་གཞི་ཞུ་

བའི་སྐབས་སོ། །སོ་བ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པའི་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤོད་པ་བསྟན་

པའི་གཞི་རོགས་སོ། །    ། ། 
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

༼ཡོངས་སུ་སྦྱང་བའི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ ཐ་མལ་པའི་ཤེས་པ་ལ་མ་གགས་པ་སྟེ་མངོན་ཤེས་ཀིས་བརྟགས་པས་ཁོད་ལ་ལྟུང་བ་མཐོང་ངོ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་གེང་དྲན་འཆགས་པའི་གཞི་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གིས་ལྷའི་མིག་གིས་བལྟས་ཏེ་གེང་

བ་དང་དྲན་པར་མི་བའོ་ལྷའི་མིག་གིས་ཇི་ལྟ་བར་ལྷའི་རྣ་བས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །དགག་དབེ་ཚུལ་

བཞིན་བེད་པའི་དགག་དབེ་ལན་གསུམ་བརོད་པ་རོགས་ནའམ་ནད་པ་ངལ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གིས་དགག་

དབེ་ལན་གཉིས་བརོད་པའམ་ལན་ཅིག་བརོད་པ་རོགས་ན། གང་ཟག་དེ་ལ་ལོ་དེ་ཉིད་ཀིས་དགག་དབེ་

བཞག་པའི་ནན་ཏུར་མི་འཆགས་སོ། །ཏེ་གང་ཟག་དེའི་ལོ་དེ་ཉིད་ཀི་ལྟུང་བའི་དགག་དབེ་བས་ཟིན་པའི་

ཕིར་རོ་རས་ཀི་དགག་དབེ་ནི་བས་ཟིན་པར་མ་ངེས་སོ་སྙམ་མོ། །དགག་དབེ་འཇོག་པའི་ནན་ཏུར་བེད་པ་པོ་

ནད་པའི་རང་བཞིན་དང་ལྡན་པ་ནད་པ་ཉིད་ཀིས་འཇོག་པར་བེད་ན་དེ་ལ་ཡང་སྔ་མ་དེ་བཞིན་དུ་མི་

འཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །ནད་པ་དེས་མངོན་སུམ་དུ་འཇོག་ན་མི་འཆགས་པར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། ནད་པ་དེས་གཞན་

མངགས་པས་དགག་དབེ་འཇོག་པས་ཀང་ངོ༌། །མི་འཆགས་སོ། །ཡུལ་ནད་པ་ཉིད་ལ་གཞན་གིས་

དགག་དབེ་འཇོག་པར་བེད་ན་ཡང་ངོ༌། །མི་འཆགས་སོ། །འདིར་དགག་དབེ་ཞེས་སོས་པ་ནི་གསོ་སྦྱོང་དང་

གདམས་ངག་གཞག་པའི་དཔེ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །ནད་པས་དགག་དབེ་འཇོག་པ་ལ་སོགས་པ་དགག་དབེ་གཞག་

པ་མི་འཆགས་པ་དེ་རྣམས་ནི་དགེ་འདུན་གིས་ཀང་ནོད་པར་མི་བའོ། །སྟེ་ཁས་མི་བླང་ངོ༌། །ནད་པས་གཞན་

གི་དགག་དབེ་འཇོག་ཏུ་འཇུག་ན་དགེ་འདུན་གིས་ནད་པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ནད་པ་ནི་

སྦྱོར་མི་བཟོད་པ་ཡིན་གིས་ཁོད་སོད་ཅིག་ཅེས་ལན་གདབ་པར་བའོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ་གཞན་

གིས་ནད་པའི་དགག་དབེ་འཇོག་ཏུ་འཇུག་ན་ནི་དགེ་འདུན་གིས་གཞན་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ནད་པ་ནི་

སྦྱོར་མི་བཟོད་པ་ཡིན་གིས་ཁོད་སོད་ཅིག་ཅེའམ་གཞན་གིས་མངགས་པས་ནད་པའི་དགག་དབེ་འཇོག་ཏུ་འཇུག་

ན་ནི་དགེ་འདུན་གིས་ཕོ་ཉ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཕོ་ཉ་ཞེས་བོས་ནས་ནད་པ་དེ་ལ་ནི་ལྟུང་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བ་ཡོད་པར་བརྒལ་ཞིང་ཡོད་མེད་བརྟག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ལན་གདབ་པར་བའོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ་

ནད་པས་མངགས་པས་གཞན་གི་དགག་དབེ་འཇོག་ཏུ་འཇུག་ན་ནི་དགེ་འདུན་གིས་ཕོ་ཉ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཞེས་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཕོ་ཉ་ནད་པ་དེས་ནི་བརྒལ་ཞིང་བརྟག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དགེ་འདུན་གིས་ལན་གདབ་

པར་བའོ། །ཉེས་པ་གང་བས་པ་དང་བེད་པ་པོ་གང་ཟག་གང་གིས་བས་པའི་རང་

གི་:ངོ་བོ་མ་གཏོགས་པ་141ཉིད་ན་ཡང་གེང་བ་མི་འཆགས་སོ། །བེད་པ་རང་གི་ངོ་བོ་རྟོགས་

ཀང་བས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་མ་རྟོགས་པ་ནི་དགེ་སློང་ཆེ་གེ་མོས་ཉེས་པ་བས་སོ་ཞེས་ཡིད་ཆེས་པ་ལས་ཐོས་ཀང་ཉེས་

པ་འདི་དང་འདི་དག་བས་སོ་ཞེས་ནི་མ་ཐོས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཉེས་པ་གང་བས་པ་ནི་མ་རྟོགས་པའོ་བས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་

རྟོགས་ཀང་བེད་པ་རང་གི་ངོ་བོ་མ་རྟོགས་པ་ནི་ཉེས་པ་འདི་དག་བས་སོ་ཞེས་ཡིད་ཆེས་པ་ལས་ཐོས་ཀང་གང་ཟག་

ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གིས་བས་སོ་ཞེས་མ་ཐོས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཉེས་པ་གང་བས་པ་ནི་རྟོགས་ཀང་གང་ཟག་སུས་བས་མ་རྟོགས་

པའི་དོན་དེ་ལྟར་ལུང་དགག་དབེའི་གཞི་ལས་གསུངས་སོ། །གཞུང་དོན་སོས་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་ལྷག་མས་སྟེ་ཐ་

མལ་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པས་གེང་བ་དང་གེང་བ་པོ་དང་གེང་བ་ནད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་བས་པ་དང་བེད་པ་རང་གི་

ངོ་བོ་རྟོགས་ནས་གེང་བས་ཀང་དུས་མ་ཡིན་པར་འཇུག་པར་མི་བའོ། །གེང་བ་དང་གེང་བེད་ལ་

སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ཉེ་བར་མ་བཞག་པར་གེང་བ་ལ་

འཇུག་པར་མི་བའོ། །མཐའ་དབེན་པ་མ་ཡིན་པར་ལྟུང་བ་གེང་བར་མི་བའོ། །བདག་ལ་ལྟུང་བ་གེངས་

ཤིག་ཅེས་སྐབས་འབེད་དུ་མ་བཅུག་པར་ལྟུང་བ་གེང་བར་མི་བའོ། །དེ་ནི་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་སང་

བའི་ཕིར་རོ། །གང་གིས་དགག་དབེ་བས་པ་དེ་ནི་སྐབས་ཕེ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །པས་དགག་དབེ་བེད་པ་

ན་གེང་བ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་<<ཊི་>>དོ། །གེང་བེད་ཀིས་ལྟུང་བ་གེང་ཡང་གེང་བུས་ལྟུང་བ་མི་དྲན་

141  ངོ་བོ་མ་གཏོགས་པ། <<མ་>> <<ས་>> <<སེར་>> <<གུ་>> ངོ་བོ་མ་རྟོགས་པ། <<རྩ་བཞི་>> 

<<རང་(ཁ་༦༡༧)>> <<ཊིཀ་(ག་༥༤༣)>> <<ཞང་>> <<མཚོ་(༡༠༡༩)>> <<རིན་(ཁ་༣༦༧)>> རང་བཞིན་མ་ཆུད་

པར། <<ཆུང་(ཁ་༡༩༠)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ན་ཁོད་ཀིས་གནས་འདིར་ཉེས་པ་བས་སོ་དུས་འདིའི་ཚེ་ཉེས་པ་བས་སོ་གོགས་འདི་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཉེས་པ་བས་

སོ་དྲན་པར་བའོ། །གེང་བ་དང་དྲན་པར་བེད་པའི་ཁད་པར་ཅི། ཊིཀ་ལས། གེང་བ་ནི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་

གེང་བ་ཡིན་ནོ་དྲན་པར་བེད་པ་ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་སྟེ། ཞེས་སོ། །དྲན་པར་ཞུ་འགེལ་ལས། མ་གེང་བ་ནི་

ཉམས་པ་མ་བསྒགས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲན་པར་མ་བགིས་པ་ནི་ཡུལ་དང་དུས་དང་གོགས་མ་བསྒགས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་བཟློག་པའི་སོ་ནས་གེང་དྲན་གི་ཁད་པར་གསལ་བར་བཤད་དོ། །<<ཊི་>>སྐབས་འབེད་པ་དེ་མི་

བེད་དེ་ཕོགས་འགའ་ལ་སྐབས་མི་འབེད་ན་གེང་བ་དེ་ལ་བརོད་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་བའོ། །བརོད་

བཅས་དེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ལ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་བརོད་པ་དང་བཅས་

པ་ཉིད་བས་ཀིས་ཁོད་ཀིས་གནས་འདི་ནས་མ་ཞུས་པར་འགོ་བར་མི་བའོ། 

།ཁོ་བོ་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཉེས་པ་འདི་ཡོད་ན་ཞེས་བརོད་པའི་ཕིར་བསོགས་142པ་

དེ་བརོད་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་<<ཊི་>>ཡོད་དོ་ཞེས་སོ། །བརོད་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་བས་པ་དེས་

དུལ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་སྐབས་མི་འབེད་ན་དེ་ལ་གདམས་ངག་མི་བསྟན་པས་མི་གདམས་པ་ཉིད་དུ་

བའོ། །མི་གདམས་པ་ཉིད་དུ་བས་པ་དེ་ལ་གཏམ་འདྲེ་བ་དང་ཕེབས་པར་སྨ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་

བཟློག་སྟེ་ཚིག་མི་སྦྱིན་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་མི་གདམས་པ་ཉིད་དུ་བས་ན་ཡང་མ་དུལ་ཞིང་སྐབས་མི་

འབེད་ན་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་གསོ་སྦྱོང་གཞག་གོ །པའི་ནན་ཏུར་བའོ། །གསོ་སྦྱོང་བཞག་པ་དེས་

ཀང་མ་དུལ་ཞིང་སྐབས་མི་འབེད་ན་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་དགག་དབེ་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་བའོ། །གསོ་

སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་གཞག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་གང་ཟག་འདི་འདུག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་གསོ་སྦྱོང་

དང་དགག་དབེ་མི་བའོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །གསོ་སྦྱོང་འཇོག་པའམ་དགག་དབེ་འཇོག་པའི་ནན་

ཏུར་བེད་པ་པོ་དག་གིས་གསོ་སྦྱོང་ངམ་དགག་དབེ་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་བས་པའི་གང་ཟག་དེ་དང་

142  བསོགས། <<རང་(ཁ་༦༡༩)>><<ཊིཀ་(ག་༥༤༥)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༣༦༨)>>བསྔོགས། <<རྩ་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསོ་སྦྱོང་ངམ་དགག་དབེ་བ་བ་ཡང་སྐབས་འདིར་བཟོད་པར་བས་པ་ཡིན་ཏེ་ནན་ཏུར་

དེ་ལས་གོལ་བ་ཡིན་ནོ། །གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀི་ཚིག་གིས་བཟོད་པར་བ་ཞིང་བག་ཡངས་སུ་བ་བར་མ་ཟད་

དོ། །གེང་བའི་སྐབས་ཏེ་བདག་ལ་ཉེས་པ་གེང་ཞིག་ཅེས་གེང་བའི་སྐབས་ཕེ་བ་ཉིད་ན་གལ་ཏེ་མཉེན་པ་

ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་གོང་པོའི་ཚིག་སྨ་ན་ཕུར་པ་དང་བཅས་པ་བའོ། །རྟ་དམུ་རྒོད་ཕུར་པ་ལ་ནན་གིས་

གཏགས་པ་དང་འདྲ་བར་གང་ཟག་དེ་ཡང་ནན་གིས་ལྟུང་བ་བཀལ་ཏེ། དྲི་མ་དང་བཅས་བཏང་བ་ཡིན་པས་ཕུར་པ་དང་

བཅས་པ་ཞེས་བའོ། །དོན་དེ་ལྟར་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །ཕུར་བཅས་དེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། གནས་དེ་ལྟར་མངོན་

སུམ་དུ་བབ་པའི་གནས་འདིའམ་གནས་གཞན་དུ་སྨ་བར་བའོ་ཞེའམ་ཉེས་པའི་གཞིའམ་དངོས་པོ་<<ལུང་

>>འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་སྨ་བར་བའོ་ཞེའམ་གནས་སམ་གཞི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གེང་བ་པོ་བདག་གང་

འདོད་པ་སྨ་བར་བའོ། །ཞེས་བ་བ་དང་ཁོད་ལ་ལྟུང་བ་འདི་བྱུང་ངོ་ཞེས་གེང་བ་ལ་ལྟུང་བ་བཀལ་

ཅིང་ཉེས་པ་བསྟན་ཏེ་བཏང་བས་སོ། །ཕུར་བཅས་བའོ། །གཞི་ཊིཀ་ལས་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

ཚུལ་ཁིམས་དང་། གཞི་ཊིཀ་ལས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བ་ཉམས་པ་སྟེ་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་

དང་། གཞི་ཊིཀ་ལས་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་ཆོ་ག་དང་། གཞི་ཊིཀ་ལས་ལོག་པའི་འཚོ་བས་འཚོ་བ་

ཉམས་པས་གེང་བ་དང་ལ་སོགས་པའི་སྒས་ནི། དྲན་པར་བ་བ་དང་། སྐབས་འབེད་དུ་གཞུག་པ་དང་

། བརོད་བཅས་དང་། མི་གདམས་པ་དང་། གསོ་སྦྱོང་གཞག་པ་དང་། དགག་དབེ་གཞག་པ་དང་། ཕུར་བཅས་དང་

བདུན་བསྡུས་གེང་བ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བེད་པ་ན་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་གིས་

གཞི་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན་འཆགས་སོ། །ཀི་གཞི་མེད་པར་གེང་བ་ལ་སོགས་པ་བེད་པ་ནི་མི་འཆགས་

<<ཊི་>>སོ། །གེང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་གཞི་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ལེགས་

པར་མ་མཐོང་བ་དང་ལེགས་པར་མ་ཐོས་པ་དང་ལེགས་པར་མི་དོགས་པས་མི་བའོ། །གེང་བ་ལ་སོགས་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འཆགས་པའི་གཞི་འདི་ལ་དངོས་པོ་ལས་བདེན་པ་ཉིད་ཀི་143རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་བདེན་རྫུན་ནི་

དངོས་པོ་ལས་འཇོག་པ་མ་ཡིན་གི་འདུ་ཤེས་ཀིས་འཇོག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལྟུང་བ་བྱུང་ཡང་མ་བྱུང་བར་འདུ་

ཤེས་པས་གེང་བ་ལ་སོགས་པ་བེད་ན་ནི་གཞི་མེད་པ་ཡིན་པས་གེང་བ་ལ་སོགས་པ་མི་འཆགས་ལ་ལྟུང་བ་མ་བྱུང་

བར་བྱུང་བར་འདུ་ཤེས་པས་གེང་བ་ལ་སོགས་པ་བེད་ན་ནི་གཞི་དང་བཅས་པས་གེང་བ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་རོ་

དོན་དེ་ལྟར་ཊིཀ་ལས་སོ། བེད་གཞི་ཐོས་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ཉེས་སྤོད་བེད་བཞིན་པའི་བ་བ་བེད་

པའི་རྟགས་སམ་མཚན་མའི་སྒ་ཐོས་པ་ནི་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་དང་འབིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་བེད་པ་དེ་

ལས་སྒ་ཤུབ་ཤུབ་པོ་དང་ལག་པ་སེབས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་གགས་པ་རང་གིས་ཐོས་པ་<<ཊི་>>དང་ཆེ་གེ་

མོས་མི་ཚངས་པ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་བས་སོ་ཞེས་གང་ཟག་གཞན་གིས་རང་ལ་བག་ཕེབས་པར་སྨ་བ་

ཐོས་པ་དང༌། ཆེ་<<ཊི་>>གེ་མོས་འདི་ལྟ་བུ་བས་སོ་ཞེས་གཞན་དག་ལོགས་ཤིག་ན་གཏམ་ཟེར་བ་རང་

གིས་ལོགས་ཤིག་ནས་<<ཊི་>>རེས་སུ་ཐོས་པའོ། །ལྟུང་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཐོས་ཀང་མི་བདེན་ངེས་

སྙམ་སྟེ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ནི་གེང་བ་ལ་སོགས་པ་འཆགས་པའི་གཞི་མ་ཡིན་ནོ། །ལྟུང་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་

བ་ཐོས་ཀང་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ནི་གཉིས་ཏེ་ཐོས་པ་ན་མི་བདེན་ངེས་སྙམ་སྟེ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་དང་ཐོས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

སྟེ་ཡིད་མ་ཆེས་པའོ། །ཐོས་པ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་དོགས་པ་ལ་ནི་གེང་བ་ལ་སོགས་པ་འཆགས་

ཏེ། ཊིཀ་ལས། མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དོགས་པ་དག་གིས་གཞི་དང་བཅས་པར་གེང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

བེད་ན་འཆགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་དང་མཐུན་པར་འོད་ལྡན་རྩ་འགེལ་ལས་ཀང་བཤད་དོ། །ཡོངས་སུ་སྦྱང་

བའི་གཞིའོ། །     ། ། 

༈ གེང་བ་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེའི་རྒྱུས་ཤེས་པའི་དགེ་སློང་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་གེང་བ་དང་དྲན་

པར་བ་བ་དང་སྐབས་འབེད་དུ་གཞུག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྒན་རིམ་གིས་འཇུག་པར་བ་བ་མ་ངེས་ཀིས་གང་

143  ཀི།<<ཊིཀ་(ག་༥༥༠)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་༣༦༩)>> ཀིས།<<རྩ་བཞི་>>ནི།<<རང་(ཁ་༦༢༡)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གེང་བར་འདོད་པས་སོ། །ཅི་དགར་འཇུག་པར་བའོ། །དགག་དབེའི་ལས་ཀི་དུས་<<ཊི་>>མ་ཡིན་

པར་དུས་གཞན་དུ་དགག་དབེ་དེ་གཞག་པར་མི་བའོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་ལས་ཀི་དུས་མ་ཡིན་པར་

དུས་གཞན་དུ་གསོ་སྦྱོང་དེ་མི་བའོ། །གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་འཇོག་པར་བེད་པ་བུད་མེད་དགེ་

སློང་མ་ཉིད་ཀིས་བུད་མེད་ལས་གཞན་སྐྱེས་པ་དགེ་སློང་ལ་སོགས་པའི་གསོ་སྦྱོང་དགག་དབེ་གཞག་

པ་ཉིད་བེད་ན་གཞག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་དམ་བས་ཟིན་པ་ཉིད་འཇོག་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་

མ་དེ་དགེ་སློང་ཕར་མཚན་གྱུར་ཀང་དེ་ལྟ་ན་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་གཞག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །བུད་

མེད་རྣམས་ནི་སྐྱེས་པའི་ཡུལ་ལ་དབང་མེད་པའི་ཕིར་<<ཊི>>། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་

ཉམས་སྨོན་པ་ལ་སོགས་པས་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་གཞག་ཀང་བཞག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །<<ཊི་

>>སོམ་པ་ཐོབ་ནས་ཉམས་པའམ་དང་པོ་ནས་མ་ཐོབ་པས་ཚུལ་ཁིམས་མེད་པ་དང་ཆོས་ཕོགས་པ་དང་

ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་ཕན་ཚུན་བློ་གཅིག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་གསོ་སྦྱོང་དགག་དབེ་གཞག་ཀང་བཞག་པ་

ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་ཉམས་པ་ཞེས་སོས་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་མེད་པ་དང་གཅིག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་

སོས་པ་དེ་གཉིས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་གཞན་གིས་གཞག་པ་ཡང་བཞག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་

གཉིས་ཞེས་པ་ནི་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་ཀང་མདོ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡོངས་སུ་སྦྱང་བའི་

གཞི་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་བཞག་པ་དང་ལྟུང་བ་གེང་དྲན་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་

བསླབ་པའི་དྲི་མ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བའི་ཐབས་སྟོན་པའི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼ལས་ཕེ་བའི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ སེ་སྣོད་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་དགེ་འདུན་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་དབེ་བར་ནུས་པ་ལ་མི་འདོད་པ་

ཞེས་པ་འདོད་བཞིན་དུ་གེང་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པས་དེ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཕར་གེང་བ་དང་དེས་ཚུར་གེང་

བར་བེད་པ་ན་ལོགས་པར་ཏེ་ཐ་དད་དུ་དབེ་བར་མི་བའོ། །གནས་གང་དུ་དུས་འདའ་བར་བ་བ་

ངལ་བསོ་བའི་གནས་བསྟི་གནས་ལྟ་བུ་གནས་དབེན་པ་གང་ན་མི་མཐུན་པ་དག་བོ་ཡོད་པ་དེ་དང་ལྷན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཅིག་ཏུ་འཁོད་པ་འདུག་པ་དང་འགེང་བར་མི་བའོ། །ངལ་བསོ་བའི་གནས་བསྟི་གནས་ལྟ་བུ་གནས་དབེན་

པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་སྟེ་མི་དབེན་པའི་གནས་སུ་ནི་མི་མཐུན་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་འཁོད་དུ་མི་རུང་ན་གོ་

གཉིས་སམ་གསུམ་གིས་བར་དུ་བཅད་དེའོ། །འཁོད་པར་བ་སྟེ་ལུས་ཀིས་144ཕ་རོལ་གནོན་པ་དང་

དེར་རེག་པ་སང་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །མི་མཐུན་པ་གཞན་དེས་ཀང་མི་མཐུན་པའི་ཡུལ་ཅིག་ཤོས་དང་

ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཁོད་པར་མི་བ་བ་དང་གོ་གཉིས་སམ་གསུམ་གིས་བར་དུ་བཅད་དེ་འཁོད་

པར་བ་སྟེ་སྔར་བསྟན་པ་གང་ཟག་མི་མཐུན་པ་དེ་གཉིས་ཀིས་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་གནས་ཁང་བར་དུ་

གནས་ཁང་གཞན་གིས་ཆོད་པ་གནས་ཁང་བསྐོ་བ་པོས་ཀང་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་དང་ནོད་པར་བ་

བ་ཉིད་དོ། །དེ་གཉིས་མི་ཕད་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །བར་དུ་མ་ཆོད་པ་བསྐོས་སམ་མནོས་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཤེས་

བ་གཞན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཆོས་དང་ཚུལ་ཁིམས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་འདུལ་བ་ལ་གལ་ཏེ་མི་

<<ཊི་>>མཐུན་པ་དེ་དང་ལྡན་པར་ཤེས་ནས་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་དད་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་

པ་ལ་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་མེད་དོ། །ཆོས་དང་འདུལ་བའི་ཕིར་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་ཡིན་གི་དོན་གཞན་

གི་ཕིར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །<<ཊི་>>དེ་ལ་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་ཆོས་མ་ཡིན་

པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་དག་གང་དང་དེ་ལས་གཞན་པ་ཆོས་ཀི་ཕོགས་པ་དག་དང་ཚོགས་ཏེ་

ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པོ་དེ་བས་ན་ཡང་ལས་མི་འཆགས་ལ་མ་ཚོགས་པར་སོ་སོར་ལས་བེད་ན་ཡང་

ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ་ཕོགས་སོ་སོའི་ལས་འཆགས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་དག་དེའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཀི་ཕོགས་པ་དང་འཐབ་

པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ན་དེ་དག་ལ་ཆོས་འདི་པ་དགེ་སློང་དང་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་

དང་དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་བསྙེན་མ་སྟེ་བདུན་པོ་དེ་དག་གང་གིས་ཀང་ཕག་མི་བ་བ་ཉིད་

144  ཀིས། <<ཞུ་>>ཀི། <<མ་>> <<མཆན་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དོ། །མངོན་དུ་ལྡང་བ་དང༌། སྟན་ལ་འབོད་པ་དང་། གཏམ་འདྲེ་བ་ཚིག་གི་ལན་ཀུན་དུ་སྨ་བ་

དང་། བག་ཕེབས་པར་སྨ་བ་ཡིད་གཅུགས་པའི་གཏམ་བ་བ་དང༌། ཀུན་དགའ་བར་འགྱུར་བ་

གཏམ་དྲི་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་བ་བ་དང༌། མིག་གིས་རྒྱུན་དང་ལྡན་པར་རྣམ་པར་བལྟ་བ་དང་། རྒྱུན་

དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་ཅུང་ཟད་བལྟ་བ་དག་ཀང་མི་བའོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་

ཞེན་པ་སང་བའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་དག་ཉེ་བར་འོངས་ན་ཚིག་མི་སྨ་བར་ལག་

པའི་ཐ་སྙད་ཀིས་གནས་མལ་ངན་པ་རེས་སུ་སྦྱིན་ནོ། །<<ལུང་>>ཁ་ཅིག་ལས་ནི་

ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་དག་འོངས་ན་དེ་དག་འདི་ཙམ་ཐོབ་བོ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་དེ་དག་གིས་ཐོས་པ་

དང་བཅས་པར་གང་ཟག་གཞན་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྨ་བའི་ཚིག་གིས་གནས་མལ་ངན་པ་རེས་སུ་སྦྱིན་པར་བའོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གང་ཟག་གཞན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པའི་མཇུག་ཏུའོ། །སྦྱིན་

ནོ། །ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་དག་ཁོ་བོ་ཅག་བསླབ་པ་རྒན་ནོ་ཞེས་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་རྒན་རབས་ཡིན་ན་ཅིའི་

ཕིར་གནས་མལ་ངན་པ་མཇུག་ཏུ་སྦྱིན་ཟེར་ན་ཇི་སྐད་ལན་གདབ་ཅེ་ན། ཁེད་ཀང་བདག་ཅག་ཤཱཀའི་

སས་ཀི་དགེ་སྦྱོང་དག་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་བདག་ཉིད་ཁས་ཆེའམ་ཞེས་པ་ནི་ཁེད་ཅག་དེ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བ་བའི་ཟུར་ཡིན་ནོ་ཁེད་ཅག་གང་དག་གི་སྤོད་ཚུལ་ངན་པ་འདི་ལྟ་བུ་གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་

དབེ་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཏམ་ངན་པ་སྤོད་ཚུལ་དེ་ལས་ཉེས་དམིགས་གང་བྱུང་བ་སྟེ་སྟོན་པ་གུད་དུ་

གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པའི་འདི་ལྟ་བུ་ལ་གནས་མལ་ངན་པ་འདི་ཡང་མི་འཐོབ་པ་ཡིན་ན་དེ་དག་ཀང་

ད་རུང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཡིན་པས་ཁེད་ཀི་སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་དང་ལྡན་པས་ཐུགས་རེ་

དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་གནས་མལ་ངན་པ་མཇུག་ཏུ་སྦྱིན་པ་འདི་རེས་སུ་གནང་ངོ་ཞེས་དེ་དག་

ལ་དངོས་སུ་ལན་མི་གདབ་པར་གང་ཟག་གཞན་ལ་ལན་གདབ་པར་བའོ། །དགེ་སློང་འཐོབ་ཀོལ་བེད་པ་

ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་དག་ལ་དགེ་སློང་མས་ཕག་མི་བ་<<ལུང་>>སྟན་ལས་ལྡང་བ་གཞན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

<<ཊི་>>གི་ལུགས་ལས་དབི་བར་མི་བའོ། །སྟེ་ལྡང་བར་རོ། །དགེ་སློང་མས་ཕག་མི་བ་བར་སྟན་ལས་ལྡང་

<<བི་>>ངོ༌། །འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་དག་ལ་ཁིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ལྟ་བུ་

དགེ ་བསྙེན་གིས་ཕག་མི ་བའོ ་ཞེས་གོང་དུ་བསྟན་ཟིན་ཅིང་བསོད་སྙོམས་དབུལ་བར་

བའོ། །འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་དག་ལ་ནི་ལས་རྣམ་པ་བཞི་རིམ་གིས་

བ་སྟེ་བཟོད་པར་བ་བ་གསོལ་བཞིའི་ལས་དང་དེའི་འོག་ཏུ་མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་གསོལ་བཞིའི་ལས་དང་དེའི་འོག་ཏུ་

མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པ་གསོལ་བཞིའི་ལས་དང་དེའི་འོག་ཏུ་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་དངོས་ཉིད་བའོ་ཞེས་གཞུང་

འདི་དག་གིས་སྟོན་ཏེ་བཟོད་པ་བས་པ་སྟེ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞེན་ཅིང་འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་

དག་ལ་དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟོད་པ་བས་ཟིན་པ་དེ་དག་ལ་དགེ་འདུན་གིས་གསོལ་བཞིའི་

ལས་ཀིས་མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་དེ་ཐོབ་པ་མེད་པར་ནི་དགེ་འདུན་དང་མཐུན་པར་མི་འབྱུང་

ངོ༌། །མཐུན་པ་ཐོབ་ཏུ་ཟིན་ཀང་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་མེད་པར་དེ་དག་གིས་ས་རང་བཞིན་དུ་

གནས་པ་ཉིད་མི་འཐོབ་བོ། །སྟེ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤོད་གཉིས་ཀི་འོས་ཉིད་མ་ཡིན་<<ཊི་

>>ནོ། །མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་དེ་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བིན་ནས་དེའི་རེས་ལ་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་དངོས་

དེ ་བ་སྟེ་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པའི་ལས་བས་ནས་དེའི ་རེས་ལ་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་དངོས་དེ ་བ་

བའོ། །མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་ནི་ཆོས་ཕོགས་པ་རྣམས་དང་སྔར་ཆོས་མིན་ཕོགས་སུ་སོང་བ་དེ་རྣམས་ཕོགས་

གཉིས་པོ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པས་གསོ་སྦྱོང་བ་བའོ། །མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྦྱིན་པ་

དེ་ནི་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སོ། །སྔ་མ་མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་ཡང་ངོ༌། །དགེ་འདུན་བེ་བ་རྣམས་མཐུན་པ་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་བར་རུང་ངོ་དང༌། ཡམས་ནད་དང་སེར་བ་ལ་སོགས་པ་ད་གཟོད་འབྱུངུ་

བ་བཟློག་སྟེ་བཀ་ཤིས་པའི་གསོ་སྦྱོང་བར་རུང་ངོ་དང༌། ཡམས་ནད་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་བྱུང་ཟིན་

ཞི་བར་བ་བའི་དོན་དུ་གསོ་སྦྱོང་བར་རུང་ངོ༌། །མཐུན་པའི་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པ་གསོ་སྦྱོང་གསུམ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པོ་འདི་ལ་གང་གི་ཚེ་བ་བར་འདོད་པས་དུས་དེ་ཁོ་ནའི་རྒྱུ་ཉིད་དུའོ། །བ་བ་ཡིན་ནོ་ཚེས་གངས་གང་ལ་

བས་ཀང་རུང་སྟེ་ཉ་སྟོང་གི་དུས་ཁོ་ནར་བ་བར་མ་ངེས་སོ། །ལས་ཕེ་བའི་གཞིའོ། །     ། ། 

༈ ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨ་བ་དག་གིས་ཆོས་སྨ་བ་དག་ལས་ཐ་དད་པར་དབེ་བའི་སེམས་

ཀིས་མཚམས་གཅིག་ཉིད་ཀི་ནང་དུ། གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཆོས་སྨ་བ་རྣམས་དང་མ་འདྲེས་

པར་ཐ་དད་པར་བས་ན་ལས་དེ་ཕེ་བ་ཡིན་ནོ། །ལས་བེ་བའི་བདག་ཉིད་ཀི་དགེ་འདུན་བེ་བ་འདི་ལ་

ཆོས་ཕོགས་པ་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་པ་སོ་སོའི་རང་གི་ལས་ཐ་དད་པར་བས་པ་ནི་ཐ་དད་པར་འཆགས་

སོ། །དེ་ལྟར་དགེ་འདུན་ཕོགས་གཉིས་སུ་བེ་བ་ན་རང་གི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་

ནན་ཏུར་གི་ལས་མི་འཆགས་སོ། །མཚམས་བཅད་པ་དང་རུང་ཁང་བཅད་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་འདུན་གི་

ལས་ནི་ཆོས་སྨ་བས་བས་པ་ཉིད་ན་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཏེ་ཆོས་ཀི་ཕོགས་པ་དེ་དགེ་འདུན་

ལས་མ་གཡོས་པའི་ཕིར་རོ། །༸ཆོས་མ་ཡིན་པར་སྨ་བ་དག་གིས་བས་ན་ནི་བས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་འདུན་བེ་

བ་འདི་ལ་གལ་ཏེ་རྩོད་པར་གྱུར་པ་དེ་གཉིས་ཀི་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་གཟུ་བོ་དག་ཡོད་ན་དེས་དགེ་

སློང་མ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གཟུ་བོ་དག་མེད་ན་ནི་ཆོས་སྨ་བ་དག་ཁོ་

ནས་<<ཊི་ལུང་>>སོ། །གཟུ་བོ་དེ་དག་གི་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་ནི་ཆོས་ཀི་ཕོགས་དང་

མཐུན་པ་དག་གིས་མ་འདུས་པའམ་ཕིར་བཟློག་བས་ན་མི་མཐུན་པ་ཉིད་དོ། །དུ་འགྱུར་ཞིང་དེ་དག་

དང་ལྷན་ཅིག་བས་ན་ཡང་ལས་འཆགས་སོ། །ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་དག་གིས་ནི་མི་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏོ་

དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ལས་བས་ན་ཡང་མི་འཆགས་སོ། །གཟུ་བོ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་སྨ་བའམ་ཆོས་མིན་སྨ་བ་རེས་སུ་

ཞུགས་ན་དེ་ཉིད་ཉམས་སོ། །གཟུ་བོ་ལས་ཉམས་པ་དེ་མི་བའོ། །དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་

ལས་དང་འཁོར་ལོ་མ་བེ་བ་དེ་དག་ཆོས་ཀི་ཕོགས་དང་གཞན་གི་སྟེ་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་སུ་དགའ་

བ་བསྟེན་ཅིང་རྣམ་པར་གནས་པ་ལ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གིས་ཕོགས་བཟུང་བ་མེད་པར་ཅི་ནས་ཀང་དེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དག་བེ་བར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་གདམས་ངག་བསྟན་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་མའི་དགེ་

འདུན་ལ་འཁོར་ལོར་ཕེ་ཟིན་བ་ལ་ནི་སྔ་མ་དེ་ལྟར་གདམས་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་མ་ཕོགས་

གཉིས་སུ་བེ་བ་དག་བདག་ཅག་ལ་གདམས་ངག་སྟོན་པར་ཞུ་ཞེས་དགེ་འདུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན་སིང་མོ་

དག་མཐུན་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་མཐུན་པ་ཉིད་ལ་ངེས་པར་སྦྱར་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །དབར་གནས་པའི་འོག་ཏུ་དགེ་འདུན་བེ་ན་དབར་གི་སྟེ་དབར་གནས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་རེད་པ་ནི་

ཆོས་སྨ་བ་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་གི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨ་བ་དག་མི་དབང་བ་ཉིད་དོ། །<<ཊི་>>དབར་

གནས་པའི་རྒྱུ་ནས་བྱུང་བའི་རེད་པ་དེ་ཡང་གཉིག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ལ་འདི་ཁོ་ན་ལ་འབུལ་ཞེས་བེ་

བག་ཏུ་མ་བས་པར་བགོ་བཤའ་བ་བའི་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་བ་དགེ་འདུན་ཙམ་ལ་ཕུལ་བ་

ཡང་ངོ༌། །ཅི་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལྟར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། རེད་པ་དབང་བ་དེ་ལ་གལ་ཏེ་ཆོས་སྨ་བ་བཞི་ཡན་ཆད་

དགེ་འདུན་གི་ཚད་ཉིད་ཡིན་ན་ཆོས་སྨ་བ་དེ་དག་གོ །རེད་པ་དེ་དག་དབང་ངོ༌། །ཕོགས་གཉིས་ཀ་

འདུས་པ་ལ་བེ་བག་ཏུ་མ་བས་པར་གོས་ལ་སོགས་པའི་རེད་པ་ཕུལ་བ་ན་གལ་ཏེ་ཆོས་སྨ་བ་ནི་དགེ་འདུན་གི་ཚད་

པས་ཉུང་བ་ཉིད་ཡིན་ལ་ཅིག་ཤོས་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨ་བ་ནི་དགེ་འདུན་གི་ཚད་དེ་ཉིད་ཡིན་ན་

ཕོགས་དེ་གཉིས་ཀི་གང་ཟག་གང་གི་པང་པར་ཕུལ་བའི་ཕོགས་དེ་རེད་པ་དེ་དབང་བའོ། །པང་པར་ཞེས་

སོས་པ་ནི་ལག་པ་དང་རྐང་པའི་དྲུང་གི་<<ཊི་>>དཔེའོ། །གལ་ཏེ་ཕོགས་དེ་གཉི་གའི་དགེ་སློང་གི་པང་པ་

ལ་སོགས་པར་ཕུལ་ན་ཕོགས་གཉིག་དབང་བའོ། །དེ་ཇི་ལྟར་བགོ་བར་བ་ཞེ་ན། ཕོགས་གཉིས་ཀ་དབང་བའི་

རེད་པ་དེ་ལ་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་གང་ཟག་གི་གངས་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ལས་ཆ་ཉིད་དུ་བགོ་བར་བ་བ་ཡིན་

གི་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨ་བའི་དགེ་འདུན་གི་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལས་ཕེད་ཕེད་དུ་བགོ་བ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ལས་ཕེ་བའི་གཞི་ཞུ་བ་དང་བམ་ཟེའི་བུ་མོའི་སྐབས་རོགས་སོ། །ལས་ཕེ་བའི་

གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

༼འཁོར་ལོ་ཕེ་བའི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ ལས་ཀི་དབེན་དང་འཁོར་ལོའི་དབེན་གཉིས་ལས་དགེ་འདུན་གི་འཁོར་ལོའི་དབེན་ནི་རྒྱུ་

གཉིས་ཀིས་འགྱུར་ཏེ་ཆོས་ཐར་པའི་ལམ་ལས་ཐ་དད་པའི་ལྷས་སྦྱིན་གིས་བསླབ་ཚིགས་ལྔ་ལྟ་བུ་དངོས་

པོར་ངག་གིས་གསོལ་བས་དགེ་འདུན་འབེད་པར་བེད་པས་སམ། ཆོས་ལས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོར་བ་བའི་

དོན་དེས་ལུས་ཀིས་ཚུལ་ཤིང་ལེན་དུ་གཞུག་དགེ་འདུན་འབེད་པར་བེད་པས་སོ། །གང་དག་ཐ་དད་

དུ་དབེ་བར་བ་བ་དག་དགེ་འདུན་བཞི་ཡན་ཆད་གི་ཚད་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་དག་ཐ་དད་དུ་

ཕེ་བ་ན་མཚམས་ཀི་ནང་ན་གཞན་ཆོས་ཀི་ཕོགས་པ་དགེ་འདུན་བཞི་ཡན་ཆད་གི་ཚད་དག་

ཀང་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དགེ་འདུན་གི་དབེན་དེ་མི་འཆགས་སོ། །འབེད་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཆོས་

མ་ཡིན་ཕོགས་ཀི་དགེ་འདུན་གི་ཁ་སྐོང་དུ་ཡང་མི་རུང་ངོ༌། །ཆོས་བསླབ་པ་གསུམ་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་

བསླབ་ཚིགས་ལྔ་སྟེ་གཉིག་རང་རང་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ཤེས་ན་སྟེ་ཆོས་ལ་ཆོས་ཡིན་

པར་ཤེས་ཤིང་ཆོས་མིན་ལ་ཆོས་མིན་དུ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཆོས་མིན་ཕོགས་སུ་དགེ་འདུན་འབེད་པར་བེད་ན་

མཚམས་མེད་པའོ། །ཆོས་ལ་ཆོས་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཆོས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་ལ་

ནི་མཚམས་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལ་བསམ་པ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པར་མེད་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །འགོ་བ་

རྣམས་ཐར་པ་ལས་བཟློག་པ་ནི་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་འོ་སྙམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་དགེ་འདུན་

དབེན་ལ་ཆོས་སུ་འདུ་ཤེས་པས་དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་དེས་ཀང་ངོ༌། །མཚམས་མེད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཡིད་གཉིས་ནི་འདུ་ཤེས་དང་འདྲ་བས་དེའི་ཕིར་འདི་ལ་ཡིད་གཉིས་ཟ་ན་ཡང་མཚམས་མེད་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རོ། ། འཁོར་ལོ་ཕེ་བའི་གཞིའོ། །     ། ། 

༼རྩོད་པའི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ འདུལ་བའི་མདོ། བམ་པོ་དགུ་པ་སྟེ་ཐ་མའོ། །འཁྲུག་ལོངས་ཏེ་རྩོད་པ་དག་གི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རྒྱུ་བཞིའོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། དང་པོ་འགེད་པའི་ཕིར་རྩོད་པའི་རྒྱུ་ནི། དངོས་པོའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དངོས་

པོའི་རང་བཞིན་ཉིད་འདུས་བས་ཀི་རང་བཞིན་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་རྟག་གོ་ཞེས་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་

དང་། གཉིས་པ་མི་གདམས་པའི་ཕིར་རྩོད་པའི་རྒྱུ་ནི་སོང་བ་དང། ཊིཀ་ལས། གདམས་ངག་ལ་སོགས་པ་

འཇོག་པར་གྱུར་པས་གཞན་སོང་བ་སྟེ། ཞེས་སོ། །དེའི་དོན་ནི་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། གདམས་ངག་འཇོག་པ་དང་

གསོ་སྦྱོང་འཇོག་པ་དང་དགག་དབེ་འཇོག་པའི་རིམ་པ་དེས་གང་ཟག་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པོ་གཞན་དེ་དགེ་སློང་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་ལོགས་ཤིན་ཏུ་སོང་བར་བེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི་འཇོག་པར་བེད་པ་པོ་དང་བཞག་

པར་བ་བ་དག་རྩོད་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བའི་ཕིར་རྩོད་པའི་རྒྱུ་ནི། གེང་བ་ལ་ལྟུང་བ་དང་

བཅས་ཏེ། བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ལས་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་

ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་བ་གེང་བ་ན་ལྟུང་བ་ཁས་ལེན་པ་ཉིད་དང་། བཞི་པ་བ་བ་ལས་ཀི་ཕིར་རྩོད་པའི་རྒྱུ་

ནི། ལས་ལ་འདུ་བ་མི་སྟེར་བ་དང་ཕིར་བཟློག་བེད་ཅིང་མཐུན་པ་མི་སྦྱིན་པའོ། །རྒྱུ་ནི་དངོས་པོའི་དེ་

བཞིན་ཉིད་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པའོ་རྒྱུ་དེ་དང་པོ་ལས་བྱུང་བ་ནི། དེའི་འབས་བུས་ཏེ་འགེད་པའི་ཕིར་རྩོད་

པའོ། །དེ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་གང་མང་གི་སོ་ནས་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བ་སྟེ་རྒོོོལ་ཕིར་རྒོོལ་གི་རྟོགས་པ་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་བ་བས་ཉེ་བར་ཞིའོ། །རྩོད་པའི་རྒྱུ་ནི་སོང་བ་དང་ཞེས་སྔར་བསྟན་པའི་རྒྱུ་དེ་གཉིས་པ་ལས་

བྱུང་བ་ནི། དེའི་འབས་བུ་སྟེ་འགེད་པའི་ཕིར་རྩོད་པའོ་དེ་ནི་གཉིས་ལས་དང་པོ་རྒྱུ་བཅས་ལ་འདི། ཊིཀ་

ལས། རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བ་བ་འདི་དང་། ཞེས་སོ། །ལུང་ལས་མངོན་སུམ་འདི་དང་། གཉིས་པ་རྒྱུ་མེད་ལ་ནི། དག་

པ་སྦྱིན་པ་སྟེ་དྲན་པ་མ་མྱོས་པས་འདུལ་བ་སྦྱིན་པས་སོ། །ཉེ་བར་ཞིའོ། །རྩོད་པའི་རྒྱུ་གསུམ་པ་ནི། ལྟུང་

བ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དོ། །རྒྱུ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ནི་དེའི་འབས་བུས་ཏེ་ལྟུང་བའི་ཕིར་རྩོད་པའོ་དེ་ནི་གཉིས་

ལས། ཉེས་པ་ངོ་ཤེས་ན་ནི། ཕིར་བཅོས་པ་སྟེ་ཁས་བླང་བའི་བ་བས་ཕིར་བཅོས་པའམ་རྩྭ་བཀམ་གི་ཕིར་

བཅོས་པ་དང༌། ཉེས་པ་ངོ་མི་ཤེས་ན་ནི། ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་ངེས་པར་འཛིན་པ་ལ་སྦྱར་བ་སྟེ་ངོ་བོ་ཉིད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

འཚོལ་བ་ཉིད་སྦྱིན་པས་སོ། །ཉེ་བར་ཞིའོ། །རྩོད་པའི་རྒྱུ་བཞི་པོའི་ཐ་མ་ལས་ལ་མཐུན་པ་མི་སྦྱིན་པའི་

འབས་བུ་ནི། བ་བ་ལས་ཀི་ཕིར་རྩོད་པའོ། །དེ་ནི་ལས་ལ་མཐུན་པ་སྦྱིན་དུ་གཞུག་པས་སོ། །ཉེ་བར་

ཞིའོ། །མའི་རྣམ་འབེད་ཀི་ཊིཀ་ལས། འགེད་པ་ནི་ཤགས་འགེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །འགེད་པ་རྒོོོལ་ཕིར་རྒོོལ་

གཉིས་རང་གིས་རྩོད་པ་དེ་ཞི་བར་མི་ནུས་ན་དགེ་འདུན་ཚོགས་པར་དབྱུང་བ་གཟུ་བོ་དག་

གིས་ཏེ་དགེ་འདུན་ཚོགས་པས་བསྐོས་པའི་གཟུ་བོ་དག་གིས་ལེགས་པར་ཏེ་ཆོས་ཕོགས་སུ་ཞི་བར་བསྒྲུབ་

བོ། །དགེ་སློང་དག་གིས་སོ། །དགེ་སློང་ཇི་ལྟ་བུ་དག་གིས་ཞེ་ན། འདྲང་བ་སྟེ་མོས་ཤིང་ཡིད་ཕེབས་པ་

དག་གིས་སོ། །འདྲང་བ་ཞེས་པ་ནི་མོས་ཤིང་གཏོད་པ་སྟེ། གོས་གཞིའི་བྱུང་བ་ལས། ས་སྐྱོང་ནི་ཕོ་བོ་ཡིན་ལ་

སེང་གེ་ནུ་བོ་ཡིན་ཡང་ཡུལ་མིའི་ཚོགས་རྣམས་སེང་གེ་ལ་འདྲང་བ་ཡིན་པས་སེང་གེ་སེ་དཔོན་བེད་དུ་བཅུག་

གོ །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །སུ་འདྲང་བ་དག་གིས་ཞེ་ན། རྒོལ་ཕིར་རྒོོལ་དེ་གཉིས་འདྲང་བ་དག་གིས་

སོ། །ཞེས་ཏེ་དེ་གཉིས་མོས་ཤིང་ཡིད་ཕེབས་པར་གྱུར་པ་དག་གིས་སོ། །གཟུ་བོ་དེའང་དགེ་སློང་གཅིག་ཡན་

ཆད་ཀིས་སོ། །དུ་མ་ཡང་རུང་<<ཊི་>>ངོ༌། །ཕོགས་གཉིས་ཀའི་དབུས་ན་གནས་པའི་གཟུ་བོ་དག་ལ་

རྒོོལ་ཕིར་རྒོོལ་དེ་གཉིས་ཀིས་འདྲང་བར་བ་སྟེ་མོས་ཤིང་ཡིད་ཕེབས་པར་བའོ། །གཟུ་བོ་དེ་དག་དགེ་

འདུན་གིས་གནས་དེར་རྩོད་པ་བྱུང་ངོ་ཅོག་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་གཏན་དུ་བསྐོ་འོ། །བར་བ་ཡི་རྩོད་པ་

གཅིག་གི་ཕིར་འཕལ་ལ་བསྐོ་བ་ནི་མ་ཡིནནོ། །གཟུ་བོ་བསྐོ་བ་འདིར་གང་ཟག་འཐབ་མོ་མི་བསྐྱེད་པ་

གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ནི་བདག་གམ་ཆོས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ་

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལ་འཛེམ་པའོ་ཞེས་ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ལས་གསུངས་ཤིང་བསླབ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་ཤིང་

བསླབ་པ་མ་ཉམས་པར་བསྲུངས་པར་འདོད་པ་གཟུ་བོར་བསྐོ་འོ། །བསླབ་པ་འདོད་པ་སྟེ་བསླབ་པ་ལ་གུས་པ་

བེད་པའོ་ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བཤད། འདུལ་བའི་ཚིག་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་

ངེས་པ་སྟེ་འདུལ་བའི་ལུང་རྣམས་ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ་ཐོན་ཅིང་དོན་ཡིད་ཀིས་གོ་བའོ། །རྩོད་པའི་ངོ་བོ་ལ་མཁས་པ་

དང་དབེ་བ་ལ་མཁས་པ་གཉིས་ནི། རྩོད་པ་བརྩོད་པའིི་ཀུན་ནས་སློང་བ་ལ་མཁས་པའི་རྩོད་པའི་འབྱུང་བ་ལ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མཁས་པའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུ་སྟེ། མཛོད་ལས། འདིར་ནི་འབྱུང་བ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །བྱུང་བ་འབས་བུ་ཡིན་པར་

བརོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །བ། རྩོད་པ་འགོག་པ་ལ་མཁས་པ་དང་འགགས་ནས་ཕིས་མི་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་

པ་རྣམས་ནི་རྩོད་པ་འགོག་པར་སྤོད་པ་ལ་མཁས་པའོ། །ཆོས་ཀི་དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་སྟེ་རྣམ་པར་

ཞེན་པའོ། །དོན་རྣམ་པར་ངེས་པས་མི་འགྱུར་བ་སྟེ་བསྟན་འཆོས་ལ་མཁས་པའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་གསུངས་ཏེ་སྒ་

དང་ཚད་མ་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་འཆོས་གཞན་ལ་མཁས་པའོ། །ཉེ་རིང་གི་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བར་བརྟན་ཞིང་ཉེ་

རིང་གི་ཉེས་རྩོམ་མེད་པར་སྨ་བ་དང་ཉེས་རྩོམ་བེད་དུ་མི་འཇུག་པའོ། །ཉེ་རིང་མི་འབེད་པའོ་སྙོམས་

པའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་འདུན་པ་དང་ཞེ་སང་དང་འཇིགས་པས་མི་འགོ་བ་བསྟན་ཏོ། །གཞན་གིས་སྨས་པ་ལ་སོགས་

པའི་དོན་བར་ཕད་པ་སྟེ་རང་གིས་གོ་བ་ལེན་པ་ལ་མཁས་པའོ། །སྨ་བ་ལ་སོགས་པའི་ས
྄
ོོ་ནས་རང་གིས་གཞན་

ལ་བར་སྤོད་པར་བེད་པའོ། །སྟེ་གཞན་ལ་གོ་བར་བེད་པ་ལ་མཁས་པ་སྟེ་གཏི་མུག་གིས་མི་འགོ་

བའོ། །གཟུ་བོ་དེ་དག་གིས་རྩོད་པ་དེ་ཉེ་བར་མ་ཞི་ན་དགེ་འདུན་གཞི་བོ་ལ་དབུལ་ལོ། །དགེ་

འདུན་གཞི་བོ་དེས་རྩོད་པ་དེ་ཞི་བར་མ་ནུས་ན་གཟུ་བོ་ལས་ཀང་ཡོན་ཏན་གསལ་བ་སྟེ་ཡོན་ཏན་ལྷག་པའི་

དགེ་སློང་དག་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་འོ། །གསལ་བ་དུ་དག་བསྐོ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་ཚད་

དགེ་སློང་བཞི་ལས་མི་ཉུང་བ་དག་གོ །ལས་ཚན་ཐ་དད་དུ་བས་ཏེ་བསྐོ་འོ། །གསལ་བའི་སེ་ཚན་དེས་

རྩོད་པ་དེ་ཞི་བར་མ་ནུས་ན་གསལ་བའི་སེ་ཚན་དེ་རང་གིས་ལུང་ལས་གསལ་བས་ཀང་གསལ་བ་དག་

གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བ་ཉིད་དོ། །དགེ་འདུན་གི་ཚད་ལས་མི་ཉུང་བ་དག་གོ་ཞེས་སྔར་སོས་པའི་

དགོས་པ་ནི་དེ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །གསལ་བའི་གསལ་བ་དེ་དག་གིས་རྩོད་པ་དེ་ཞི་བར་མ་ནུས་ཤིང་ཞི་བར་

བེད་པ་པོ་གཞན་བསྐོ་བར་ཡང་མི་བེད་ན་རྩོད་པ་དེ་གང་ལས་བླངས་པ་དེ་ལ་ཕིར་དབུལ་

ལོ། །གསལ་བའི་གསལ་བ་དག་གིས་ནི་གསལ་བ་དག་ལའོ། །གསལ་བ་དག་གིས་ནི་དགེ་འདུན་གཞི་བོ་དག་

ལའོ། །གསལ་བ་དག་གིས་དགེ་འདུན་གཞི་བོ་གཏད་ནས་རྩོད་པ་དེ་དགེ་འདུན་གཞི་བོའི་གན་དུ་ཕིར་འོངས་ན་

དགེ་འདུན་གཞི་བོས་རྩོད་པ་སེད་པའི་དགེ་སློང་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་འོ། །རྩོད་པ་སེད་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པ་པོ་དེས་རྩོད་པ་དེ་གནས་བརྟན་གནས་ཀི་བླ་མ་དང་བཅས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་སྟེ་

གསོ་སྦྱོང་དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་སྔ་མ་དག་ལས་གཞན་ལ་དབུལ་ལོ། །ཇི་ལྟར་དབུལ་བར་བ་

ཞེ་ན། སྔར་བྱུང་བའི་མཐའ་བརོད་བྱུང་བའི་མཐའ་སྔར་བརོད་དེ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དེ་ཞེས་པ་ནི་བྱུང་བའི་

ལོ་རྒྱུས་སྔར་བརོད་པ་སྟེ་ཊིཀས་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་ལས་དོན་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། རྩོད་པ་འདི་ནི་གཟུ་བོ་དང་

གསལ་བ་ལ་སོགས་པས་ཞི་བར་མི་ནུས་ནས་དགེ་འདུན་གི་བདག་རྩོད་པ་སེད་པ་པོར་བསྐོས་ཏེ་བདག་གིས་རྩོད་པ་

འདི་དགེ་འདུན་ཁེད་རྣམས་ལ་དབུལ་ལོ་དགེ་འདུན་ཁེད་རྣམས་ཀིས་རྩོད་པ་འདི་ཟླ་བ་གསུམ་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་

ཀིས་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་དུས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་དབུལ་ལོ། །<<ཊི་>>དབུལ་བའི་བདག་ཉིད་

ཀི་ལས་དེ་ནི་རྩོད་པའི་སོ་བ་དེའོ་ཡིན་ནོ། །རྩོད་པ་སོ་བ་ཞེས་ཀང་བ་རྩོད་པ་སོ་བ་སེད་པ་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ་རྩོད་པ་

དེ་ཞི་བར་བེད་པ་གཞན་དང་གཞན་ལ་གཏང་བར་བེད་པ་དེ་ནི་རྩོད་པ་སོ་བ་ཞེས་བའོ། །དགེ་འདུན་དེས་ཞི་བར་མ་

ནུས་ནས་རྩོད་པ་སེད་པ་པོ ་ཉིད་ལ་ཕིར་ཕུལ་བ་ན་རྩོད་པ་སེད་པ་པོ ་དེས་རྩོད་པ་དེ ་མདོ ་སེ ་

དང་། འདུལ་བ་དང་། མ་མོ་འཛིན་པ་དག་ལའོ། །དབུལ་ལོ། །<<ཊི་>>སྔར་བྱུང་བ་བརོད་དེ་

དུས་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུའོ། །དབུལ་ལོ། །སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དེ་དག་གིས་ཕིར་ཕུལ་བ་ན་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་དེ་

དག་གིས་ཀང་རྩོད་པ་ཞི་བར་མ་ནུས་ནས་རྩོད་པ་སེད་པ་པོ་ལ་ཕིར་ཕུལ་ན་སེད་པ་པོ་དེས་གནས་བརྟན་གགས་

པ་བས་ཀང་ཆེས་གགས་པ་དང་ཆེས་གཙོ་བོ་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ལའོ། །དབུལ་ལོ། །<<ཊི་>>སྔར་

བྱུང་བ་བརོད་དེ་དུས་ཐུག་པ་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དབུལ་བར་རོ། །གནས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཊིཀ་

ལས་སོ། །དེ་ཡང་མངོན་སུམ་གི་གནས་གཞན་མེད་པ་ཡིན་གི་གང་མང་གི་གནས་

གཞན་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གནས་བརྟན་དེས་རྒོལ་ཕིར་རྒོོལ་དེ་གཉིས་ལས་

བསྙེན་བཀུར་བདག་གིར་བ་བ་ཐ་ན་འདག་རས་དག་ཁྲུས་ཀི་འདག་ཚལ་དང་སོ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཤིང་ཡན་ཆད་ཅུང་ཟད་145སང་བར་བའོ། །གནས་བརྟན་དེས་རྒོལ་ཕིར་རྒོལ་དེ་གཉིས་དང་ལྷན་

ཅིག་འགེང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འཆག་སར་འཆག་པ་དང་གཏམ་

འདྲེ་བ་དང་བག་ཕེབས་པར་སྨ་བ་ཡང་ངོ༌། །རྒོོལ་ཕིར་རྒོོལ་དེ་གཉིས་ཀིས་གནས་བརྟན་དེའི་རེས་

སུ་འབང་ན་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ། །ཇི་སྐད་བརོད་པར་བ་ཞེ་

ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁེད་ཅག་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་

བྱུང་ནས་འཐབ་པ་སྟེ་རྩུབ་པོ་སྨ་བ་དང་ཕིར་སྨ་བར་གྱུར་མཚང་འབྲུ་བ་སྟེ་ཚིག་འཇམ་རྩུབ་གང་ཡང་

རུང་བས་ཅོ་འདྲི་བར་གྱུར་རྩོད་པ་སྟེ་འཁོན་དུ་འཛིན་ཅིང་གནས་པར་གྱུར་འགེད་པ་སྟེ་ཤགས་འགེད་

པར་གྱུར་ཅིང་གནས་པ་ནི་སྔར་མ་རེད་ད་ལྟ་དེ་རེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཉེས་པ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་

རྣམས་ཀིས་སད་པ་དང་རྣམ་སིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་འབིན་པ་རེད་ཀི་ལེགས་པ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་

བསྔགས་པ་དང་རྣམ་སིན་ཡིད་དུ་འོང་བ་འབིན་པ་རེད་པ་མ་ཡིན་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་མ་

འཐབ་ཅིག་མཚང་མ་འབྲུ་ཞིག་མ་རྩོད་ཅིག་མ་འགེད་ཅིག་འགེད་པ་གཉིག་རྒྱལ་བ་

མེད་དོ། །བང་རྒྱུག་པ་གཉིག་མགོགས་པས་རྒྱལ་བ་མེད་དེ་རྒྱུག་པ་གཉིས་ཀ་མགོགས་པ་མེད་དོ་

ཞེས་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པར་རོ། །རྒྱུག་པ་ལས་གཉིས་ཀ་མ་རྒྱལ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་གི་རྩ་བ་ཉིད་ལས་བཤད་དོ་གཅིག་

རྒྱལ་གཅིག་ཕམ་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །ཆོས་ཕོགས་པ་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་

པ་གང་ཆེས་མང་བའི་བློས་རྩོད་པ་དེ་ལེགས་པར་ཞི་བར་བཞག་པ་ནི་རྩོད་པ་ཞི་བར་ལེགས་

པར་བསྒྲུབ་པའི་མངོན་སུམ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་ཚུལ་ཤིང་གང་མང་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་

སིད་ཀི་ཞེས་འོག་ཏུ་སྦྱར་རོ་གང་ལ་སིད་ཅེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ཡིན་ལ་རྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་རྣམ་

པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་སིད་པ་ཡིན་ཏེ་ཆེས་མང་བའི་བློས་ལེགས་པར་བཞག་ཏུ་རུང་བའི་ཕིར་རོ་

145  -ཀང་།  <<མ་>><<མཆན་བཞི ་>><<རིན་(ཁ་༣༨༣)>>+<<རྩ་བཞི ་>><<རང་(ཁ་

༦༤༧)>><<ཊིཀ་(ག་༥༩༡)
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཀི། གཞི་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་ན་དགེ་སློང་གིས་མྱོས་འགྱུར་འཐུངས་མ་འཐུངས་ལ་

རྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། ཚུལ་ཤིང་གང་མང་བར་རུང་

བ་མི་སིད་དོ། །ཆེས་མང་བའི་བློས་ལེགས་པར་བཞག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་དེ་གང་གིས་གྲུབ་

ན་གཞི་དེའི་སྐབས་ཀི་ཐ་མལ་པའི་ཤེས་པ་ནི་འགེད་པ་ཕོགས་གཉིས་འབའ་ཞིག་གི་བློ་དང་

འབེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་ཆོས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་

པར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ན་ནི་འདུ་ཤེས་ཀི་དབང་གིས་གང་མང་བར་རུང་བ་སིད་དོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་དེའི་སྐབས་ཀི་ཤེས་

པ་ནི་འགེད་པ་གཉིས་ཁོ་ན་དང་འབེལ་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ་འཕགས་པའི་མངོན་ཤེས་དང་དབང་པོའི་

ཤེས་པ་དང་ཡང་འབེལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོ། །དོན་གང་ལ་ཚུལ་ཤིང་གང་མང་བ་ཞེ་ན། རྒོོལ་བ་དང་ཕིར་

རྒོལ་བ་དག་གིས་མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣོན་པོས་རྩོད་པ་དེ་གཅེས་པར་གཟུང་བ་ཉིད་དང་མངོན་

པར་ཞེན་པ་མི་ཕེད་པས་རབ་ཏུ་དམ་པ་སེ་སྣོད་དག་འཛིན་པ་ཉིད་དང་ཕ་རོལ་གནོན་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཉིད་དང་

མི་ཟད་པ་ཉིད་ནི་དྲག་པོ་ཉིད་དོ་ཡིན་ཞིང་རྩོད་པ་དེ་ཡལ་བར་བོར་ན་དགེ་འདུན་དེ་དག་ཕེ་བར་

དོགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཚུལ་ཤིིང་གང་མང་བ་བ་དེ་ལ་བསྟེན་པར་བའི་གཞན་དུ་མི་བའོ། །འདི་ལྟུང་བ་

ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ཞེས་རྩོད་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ན་ནི་བསམ་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་ལྟུང་བ་བཤགས་བ་

ཡན་ཆད་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་རྩོད་པའི་དོན་ལ་ཚུལ་ཤིང་གང་མང་བའོ། །བསམ་པར་བ་བའི་དོན་ཡིན་ན་ནི་འདི་

མི་བ་སྟེ་ཕན་ཚེགས་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགེ་འདུན་གཞི་བོ་དང་གཟུ་བོ་དང་གསལ་བ་ལ་

སོགས་པ་ནས་གནས་བརྟན་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ཡན་ཆད་གི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དག་ཡོངས་སུ་

ཉོན་མོངས་པར་ཉོན་མོངས་ཞེས་འགེལ་ཆུང་གི་རྩ་བ་ལ་སོགས་པ་མདོ་རྩ་བའི་དཔེ་རིང་པ་རྣམས་ན་སྣང་དེ་

ལེགས་ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ངལ་དུབ་ཀི་མིང་ཡིན་པས་ཉོན་མོངས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་མིང་

མ་ཡིན་པའོ། །འབད་ཅིང་བརྩམས་ཀང་རྩོད་པ་ཞི་བར་མ་གྱུར་པ་དག་ལ་ཚུལ་ཤིང་གང་མང་བའོ། །གང་གིས་

ཚུལ་ཤིང་གང་མང་བ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གཞི་བོས་སོ། །ཆོས་ཕོགས་པའི་བློ་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་པའི་བློ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དེ་གཉིས་གང་མང་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ཞེ་ན། ཆེས་མང་བའི་བློས་ལེགས་པར་བཞག་པ་འདི་ལ་ཚུལ་ཤིང་

བིམ་པས་ཆོས་ཕོགས་པའི་བློ་དང་ཆོས་མིན་ཕོགས་པའི་བློའི་གངས་བཟུང་ཞིང་བགང་བར་བ་བ་ཉིད་

དོ། །ཕི་ལུས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ལེན་པ་གང་མང་བ་ལས་ནང་གི་བསམ་པ་ཕོགས་གཉིས་གང་མང་བའི་བློ་གཟུང་ཞིང་

བགང་བར་བའོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། ཚུལ་ཤིང་འཛིན་པས་བསམ་པ་གཟུང་བར་བ་སྟེ་དགེ་འདུན་མང་ཉུང་དུ་གངས་

བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཚུལ་ཤིང་བིམ་པའི་དགེ་སློང་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བར་

བའོ། །དགེ་སློང་ཚུལ་ཤིང་འབིམ་པ་པོ་དེས་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པའི་ཚུལ་ཤིང་ངོ་བོ་གངས་མང་པོ་ཡོད་ཀང་

རིགས་རྣམ་པ་གཉིས་དག་ཉེ་བར་བཞག་གོ །ཚུལ་ཤིང་རིགས་གཉིས་པོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཆོས་ཀི་

ཚུལ་ཤིང་དག་ནི་དབིབས་ཀི་སྐྱོན་དང་བལ་བ་ཡ་ཡོ་མེད་པ་དང༌། ཁར་ཁོར་མེད་པ་

དང༌། ཅས་ཅུས་མེད་པ་དང་146ཁ་དོག་སྐྱོན་དང་བལ་བ་ཁ་དོག་བཟང་བ་དང། དྲི་སྐྱོན་དང་བལ་བ་

དྲི་ཞིམ་པ་དང་། རེག་པ་སྐྱོན་དང་བལ་བ་རེག་པ་འཇམ་པ་ཉིད་དག་ཡིན་ལ། ཅིག་ཤོས་ཆོས་

མ་ཡིན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ནི་བཟློག་པ་ཡ་ཡོ་ཅན་དང་ཁར་ཁོར་ཅན་དང་ཅས་ཅུས་ཅན་དང་ཁ་དོག་ངན་པ་དང་དྲི་

མི་ཞིམ་པ་དང་རེག་པ་རྩུབ་པའོ། །ཚུལ་ཤིང་འབིམ་པ་དེས་དགེ་འདུན་ལ་འདུ་བར་གསོལ་

ལོ། །དེའང་ཇི་སྐད་དུ་གསོལ་ཞེ་ན། ཚུལ་ཤིང་འབིམ་པར་འགྱུར་གིས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་

ཀིས་འདུ་བར་བའོ། །ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་འདུ་བ་སྦྱིན་པའི་རྣམ་པས་དད་པ་བིན་པ་སྟེ་

ཆོས་ཕོགས་པའི་དགེ་སློང་ནི་དད་པ་བིན་པའམ་ཚིག་བིན་ཏེ་ཚོགས་པ་ན་ཚུལ་ཤིང་བིམ་ན་ཆོས་མ་ཡིན་

པའི་ཚུལ་ཤིང་གངས་མང་དེ ་གངས་ལྷག་པར་འགྱུར་བར་སེམས་ན་བིམ་པར་མི་

བའོ། །ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ལྷག་པར་སེམས་ན་ནི་བིམ་པར་བའོ། །ཚུལ་ཤིང་འབིམ་པའི་ཚེ་ན་འབིམ་པ་པོའི་

ལག་པ་གཡས་པས་ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་དག་གཟུང་ཞིང་གཡོན་པས་ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་

146  + <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༦༥༠)>><<ཊིཀ་(ག་༥༩༥)>>- <<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཁ་

༣༨༦)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལས་ཅིག་ཤོས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤིང་དག་གོ །གཟུང་བ་བའོ། །ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤིང་དེ་དག་

ནི་རས་ལ་སོགས་པས་གཡོགས་ཏེ་སྔ་མ་ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིིང་དག་ནི་མ་གཡོགས་པར་གསལ་བར་སྣང་

བར་བས་ནས་དགེ་འདུན་ལ་བརོད་པར་བའོ། །ཇི་སྐད་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། ལུང་ལས་བསྔགས་པ་དང་

བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་བརོད་པར་བ་སྟེ་གནས་བརྟན་ཞེས་བོས་ནས་འདི་དག་ནི་ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་

ཡ་ཡོ་མེད་པ་ཁར་ཁོར་མེད་པ་ཅས་ཅུས་མེད་པ་ཁ་དོག་བཟང་བ་དྲི་ཞིམ་པ་རེག་པ་

འཇམ་པ་དག་ཡིན་གིས་ལོངས་ཤིག་ཅེས་སོ། །འདི་དག་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤིང་ཡ་ཡོ་ཅན་

ཁར་ཁོར་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལགས་ན་ལོངས་ཞིག་ཅེས་ལུང་ལས་སོ། །ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ལས་ཅིག་ཤོས་ཆོས་མ་

ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤིང་འཚོལ་ན་ཚིག་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མི་དབུལ་ལོ། །ཞེས་སོས་ན་དེ་ལྟར་ངེས་སམ་

ཞེ་ན། ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་དེ་གཡོགས་ཏེ་བིམ་ན་ལེན་པ་མང་བར་འགྱུར་བས་སམ་མ་གཡོགས་པར་ཕེ་སྟེ་བིམ་

བ་གང་གིས་ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ལེན་པ་མང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བིམ་པར་བའོ། །ཆོས་ཀི་

ཚུལ་ཤིང་བླངས་པ་རྣམས་ཀི་སློབ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤིང་ལེན་པར་རྩོམ་ན་ཚུལ་ཤིང་

འབིམ་པ་པོ་དེས་འདི་སྐད་དུ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཀི་མཁན་པོ་དང་། སློབ་དཔོན་དང། མཁན་

པོ་གཅིག་པ་དང༌། སློང་དཔོན་གཅིག་པ་དང༌། གཏམ་འདྲེས་པ་དང༌། ཕེབས་པར་སྨ་

བ་དང་། སོན་འདྲིན་དང་། འགོགས་བཤེས་ཀིས་ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་བླངས་ཀིས་ཁོད་

ཀིས་ཀང་ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ལོངས་ཤིག །གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤིང་བླངས་ན་

ཁོད་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་རྩོད་པར་གྱུར་ན་མ་ལེགས་སོ་ཞེས་རྣ་

དྲུང་དུ་གཤུབ་བོ། །ཅིང་དེ་སྐད་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརོད་པར་བའོ། །ཚུལ་ཤིང་མི་བླང་བ་ལྔ་ནི་ཆོས་མ་

ཡིན་པའི ་ཚུལ་ཤིང་བླང་བར་མི ་བའོ། །ལེན་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཐེ ་ཚོམ་ཟ་ན་མདོ ་སེ ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་། འདུལ་བ་དང་། མ་མོ་འཛིན་པ་དག་ལ་ལྔ་གང་བླང་བ་ལྔ་བཅུ་པ་147མ་དྲིས་པར་མི་

བའོ། །དྲི་བ་ནི་ཆོས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་འདུན་བེ་བར་འགྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་དབེན་

དུ་འགྱུར་བའི་འདོད་པའམ་བཟོད་པས་ཚུལ་ཤིང་བླང་བར་མི་བའོ། །རྩོད་པ་དེ་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་

ཕོགས་སུ་ཞི་བར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ཚུལ་ཤིང་བླང་བར་མི་བའོ། །དབེན་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་པ་དང་ཆོས་

མིན་ཕོགས་སུ་ཞི་བར་འདོད་པ་མེད་ཀང་དབེན་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་

དུ་ཤེས་ན་ཚུལ་ཤིང་བླང་བར་མི་བའོ། །མི་བླང་བ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལས་བཟློག་པ་ལྔའི་སྟེང་དུ་འདི་དང་དྲུག་སྟེ་

ཚུལ་ཤིང་བླང་བ་དྲུག་གོ །ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤིང་གངས་མཉམ་པ་ཉིད་ན་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་

ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་དི་ནྱ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་ཆོས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་གཅིག་བླང་ངོ་། །དེ་ལྟར་རྩོད་པ་དེ་ཞི་བ་

ཆོས་ཀིས་ཞི་བ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །༸ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤིང་གངས་མང་ན་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་པས་ཉེ་

བར་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་ཡང་སྐྱོ་སྔོགས་མི་བའོ། །བེད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལུང་ལས་གསུངས་སོ་

ཆོས་ཀིས་ཉེ་བར་ཞི་བ་ལས་སྐྱོ་སྔོགས་བེད་ན་ནི་ལྟུང་བེད་དུ་སྔར་བསྟན་ཟིན་ཏོ།།

ལྟུང་བ་གཏན་ནས་མེད་དམ་ལྟུང་བ་གཞན་ཡོད་ཀང་གང་གིས་གེང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་

ལ་ནི་གེང་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་དག་པ་སྦྱིན་ནོ། །གེང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་དེ་ནི་རྣམ་པ་

བཞི་སྟེ། ལྟུང་བ་གེང་ཡང་གཞི་ལྟུང་བ་མེད་པ་དང་། ལྟུང་བེད་བྱུང་བ་ལྷག་མས་གེང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་གཞན་

རེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་དབང་གིས་གང་གིས་གེང་བའི་ལྟུང་བ་མེད་པ་དང་། ཕིར་བཅོས་པ་ལ་མི་

ལྟོས་པའི་ཕིར་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་ཟིན་པར་ལྟུང་བ་གེང་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པས་བས་པ་ལ་

ལྟུང་བ་གེང་ཡང་ལྟུང་བ་མེད་པའོ། །དང་པོ་གཞི་མེད་པ་དང་གཞན་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང་ཕིར་བཅོས་ལ་མི་ལྟོས་

པ་གསུམ་ལ148་ནི་གེང་བ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པས་རྩོད་པ་དེ་འདུལ་ཞིང་ཞི་བར་བེད་བ་སྦྱིན་ནོ། །གད་

147  པ། <<མ་>> <<ས་>> <<སེར་>><<གུ་>> པོ། <<ཞང་>>

148  ལ། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༦༥༣)>><<ཊིཀ་(ག་༥༩༩)>><<ཆུང་(ཁ་༢༡༤)>><<མཚོ་(༡༠༣༢)>><<རིན་(ཁ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བུ་ནོར་ལྟ་བུ་དགེ་སློང་འདི་ནི་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་འདིས་ལྟུང་བ་མི་དྲན་ན་འདི་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་དག་པ་

སྦྱིན་པ་སྟེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་ནོ། །ཐ་མ་སྨོན་པས་བས་པ་ལ་ནི་ཆང་འཐུང་བ་

ལྟ་བུའི་བ་བ་དེ་དགེ་སློང་མྱོས་པ་ན་བས་ཀང་མ་སྨོས་པས་མ་བས་པས་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་དག་པ་སྦྱིན་པས་

རྩོད་པ་དེ་འདུལ་ཞིང་ཞི་བར་བེད་བའོ། །སྦྱིན་ནོ། །བེ་མ་སྐྱེས་ལྟ་བུ་མྱོས་པ་ན་བས་ཀི་མ་མྱོས་པ་ན་མ་བས་

པས་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་དག་པ་སྦྱིན་པ་སྟེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་ནོ།།

ལྟུང་བའི་ཕིར་རྩོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཉེས་པ་ངོ་མི་ཤེས་པའི་རྩོད་པ་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །ཉེས་པ་ངོ་ཤེས་

པའི་དབང་དུ་བས་ནས་གེང་བ་ལ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འཁྲུག་ལོངས་རྩོད་པ་རྣམ་

པ་གསུམ་སྟེ། གེང་བ་གེང་བེད་གཉིས་པོ་ཁོ་ན་རྩོད་ཀི་གཞན་ལ་རྩོད་པ་ཕིར་འཕོས་པ་མེད་པ་

དང་། གེང་བ་གེང་བེད་གཉིས་རྩོད་པར་མ་ཟད་ཀི་གཞན་ཁ་ཅིག་ལ་ཡང་ཕིར་འཕོས་པ་དང་བཅས་པ་

རྣམ་པ་གཉིས་པོ་ཕོགས་རེ་བའམ་ཉི་ཚེ་བ་ནི་མ་ཁབ་པའི་ཐ་ཚིག་སྟེ་དགེ་འདུན་མཐའ་དག་དང་མ་འབེལ་བ་

དང་། མཚམས་གཅིག་གི་དགེ་འདུན་མཐའ་དག་ཕོགས་གཉིས་སུ་ཆད་དེ་ལྟུང་བའི་ཕིར་རྩོད་པ་དང་

འབེལ་བའོ། །དང་པོ་ཕིར་འཕོས་པ་མེད་པའི་རྩོད་པ་ལས་ནི། གེང་བས་ལྟུང་བ་ཁས་བླངས་པ་དང་ཁས་

བླང་བའི་བ་བ་སྟེ་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་པར་བ་བས་རྩོད་པ་དེ་ཕིར་བཅོས་སོ། །ཏེ་རྩོད་པ་ཞི་བར་

བའོ། །གཉིས་པ་ཕིར་འཕོས་བཅས་ཉི་ཚེ་བའི་རྩོད་པ་ལས་ནི། <<ཊི་>>གེང་བ་གེང་བེད་གཉིས་དང་དེ་

གཉིས་ཀི་རེས་འབང་རྣམས་ཀི་རྒོལ་བ་དང་ལན་མངོན་སུམ་གིས་རྩོད་པ་འདུལ་ཞིང་ཞི་བར་བེད། བས་

རྩོད་པ་དེ་ཕིར་བཅོས་སོ། །ལྟུང་བའི་ཕིར་རྩོད་པ་གསུམ་པ་དགེ་འདུན་མཐའ་དག་དང་འབེལ་བའི་རྩོད་པ་ལ་

ནི། ཕན་ཚུན་ནས་ཕིར་བཅོས་པ་རྩྭ་བཀམ་པ་ལྟ་བུས་སོ། །རྩོད་པ་དེ་ཞི་བར་བའོ། །༸དཔེར་ན་རྩྭ་བཀམ་

པ་ན་རྩྭ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ནས་རྩེ་སྤོད་དུ་ཉལ་བ་དང་འདྲ་བར་དགེ་འདུན་ཕོགས་གཉིས་སུ་ཆད་པའི་དགེ་སློང་

༣༨༨)>>པ། <<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>པོ།<<སེར་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཐམས་ཅད་འདི་ལ་འཁྲུག་ལོངས་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་ཕན་ཚུན་ནས་འདུད་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ཕིར་དེའི་མིང་དེ་སྐད་

ཅེས་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཕིར་བཅོས་རྩྭ་བཀམ་པ་ལྟ་བུ་འདི་ལ་རང་ཕོགས་ཀི་གང་ཟག་མང་པོ་དག་གི་

དོན་དུ་ལྟུང་བ་གང་དགེ་འདུན་མ་ཡིན་པ་གང་ཟག་དགེ་སློང་གཅིག་ལ་བཤགས་པར་བ་བ་ལྷག་

མའི་སོམ་པོ་ཡང་བ་དང་སང་ལྟུང་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་གང་ཟག་གཅིག་གིས་གང་ཟག་མང་པོའི་ལྟུང་བ་རྣམས་

ཕིར་བཅོས་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་ལ་བཤགས་པར་བ་བ་དག་ནི་དེ་ལྟར་མི་བའོ། །ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་

ཏེ་དགེ་འདུན་ལ་ཕིར་བཅོས་པར་བ་བ་ནི་ཕམ་པའི་སོམ་པོ་ལྕི་ཡང་གཉིས་དང་ལྷག་མའི་སོམ་པོ་ལྕི་བ་དང་ལྷག་མའི་

དངོས་གཞི་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལ་གང་ཟག་མང་པོ་དག་གི་དོན་དུ་ལྟུང་བ་ནི་དུ་མ་དག་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་དུས་ཅིག་

ཅར་དུ་ཡང་ཕིར་བཅོས་སུ་རུང་ངོ༌། །འོ་ན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཕིར་བཅོས་བ་ཞེ་ན། གང་ཡིན་པ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཆོ་ག་བརོད་ཅིང་ལྟུང་བའི་མིང་དང་རིགས་སོས་པ་དང་ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ངོ་ཤེས་པ་དེ་གཞན་

ལ་སྣང་བར་བ་ཞིང་གོ་བར་བ་བས་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་སོ། །གཞི་འདི་ལ་ཁོ་བོ་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཡིན་

པ་དང་འདི་དག་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་:དང་དེ་དག་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ149་དེ་དག་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

དག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་དང་མ་འཆབ་པར་ཁོ་བོ་སྤོའ་ོཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལུང་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་དགེ་

འདུན་ཕོགས་གཉིས་སུ་ཆད་པ་ན་ཕོགས་གཅིག་གི་ཕིར་བཅོས་བ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཟད་དམ་ཞེ་ན། ཕོགས་གཞན་

གིས་ཀང་རང་ཕོགས་རྣམས་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་པའི་བློ་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ན་གཞན་ཕོགས་དེ་དག་ལ་

ཕིར་བཅོས་པར་བའོ། །ཕོགས་གཞན་བློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ན་ཕིར་བཅོས་པར་བའི་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཊིཀ་ལས་སོ། །ལྟུང་བ་བྱུང་ཡང་བདག་ལ་ལྟུང་བ་མ་བྱུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་ཁས་ལེན་ཡང་

དོན་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལ་ནི་བཤགས་པ་བས་ཀང་ལྟུང་བ་དག་བེད་བཤགས་པ་མི་འཆགས་སོ། །གེང་

བེད་གཅིག་གིས་གེང་བ་དུ་མ་ལས་ལྷན་ཅིག་པའི་དངོས་པོས་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྟུང་བ་གེང་བ་ཉིད་དུ་

149  +<<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>- <<མ་>><<སེར་>>        
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རུང་ངོ་། །གཅིག་གིས་དུ་མ་ལ་གེང་དུ་རུང་བའི་གེང་བ་པོ་དུ་མས་གེང་བ་གཅིག་ལ་གེང་བ་ཉིད་ཀང་རུང་

སྟེ་སྔ་མ་དེ་བཞིན་ནོ། །དུ་མས་གཅིག་ལ་གེང་དུ་རུང་བའོ་དུ་མས་དུ་མ་ལ་ཡང་གེང་དུ་རུང་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀི་ཊིཀ་

དང་ལུང་ལས། དགེ་འདུན་གིས་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་གེང་དུ་རུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གེང་བ་དང་གེང་བེད་དུ་མ་

རུང་བ་འདི་ལ་གངས་ཀི་བེ་བག་ནི་ཚད་ངེས་པ་མེད་དེ་གངས་ཇི་སྙེད་དགོས་པ་རུང་བ་ཉིད་དོ། །ཤཱ་

རིའི་བུ་ལྟ་བུའི་གེང་བ་པོས་ནི་ལྟུང་བ་གེང་ཞིང་འཆར་ཀ་ལྟ་བུའི་གེང་བ་ནི་ལྟུང་བ་ཁས་མི་ལེན་ན་གཟུ་བོ་རྣམས་ཀིས་

དེ་གཉིས་གང་ལ་གུས་པར་བ་ཞེ་ན། གེང་བ་པོ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལྡན་པས་ཡོན་ཏན་དང་པོ་ནི། ལུས་དང་

ངག་དག་གིས་བསམས་པ་ཉིད་དང་། ཡོན་ཏན་གཉིས་པ་ནི། སེ་སྣོད་དག་ཤེས་པ་ཉིད་

དང་། ཡོན་ཏན་གསུམ་པ་ནི། དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་བསམས་བཞིན་དུ་ཤེས་<<ཊི་>>བ་རྣམ་

པར་བཞག་པའི་ཆོས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་འདུལ་བ། ཆོས་མ་ཡིན་པ་དང་འདུལ་བ་མ་

ཡིན་པར་མི་སྟོན་པ་སྟེ་ལོག་པ་དང་། དེ་ལས་བཟློག་པ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དང་འདུལ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་དེ་

གཉིས་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དག་མི་སྟོན་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ལ་གཟུ་བོ་

རྣམས་ཀིས་གུས་པར་བའོ། །ཡོན་ཏན་དང་པོ་ལས་བཟློག་སྟེ་གེང་བ་པོ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་

དང་། ལོག་པར་སྟོན་པ་ལ་གཟུ་བོ་རྣམས་ཀིས་དེའི་ཚིག་དང་མཐུན་པར་མི་བ་སྟེ་སད་པ་དང་དེའི་

ཚིག་ཅུང་ཟད་ཀང་བསྒྲུབ་པར་མི་<<ཊིཀ་>>བའོ། །༸གེང་བ་པོ་དེ་ཚུལ་འཆལ་དང་ལོག་པར་སྟོན་པའི་རྣམ་

པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ན་ཡོན་ཏན་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡོན་ཏན་གཉིས་པའི་ཆ་ནས་སེ་སྣོད་

དག་ཚིག་གི་སོ་ནས་འཛིན་ཅིང་དོན་གི་སོ་ནས་མི་ཤེས་པས་གེང་བར་བེད་པ་ལ་ནི་དགེ་འདུན་གིས་

བློན་གདབ་པར་བ་སྟེ་ཚིག་འཇམ་པོ་སྙན་པའི་རྣམ་པས་བཟློག་པར་བའོ། །ཞེས་སོས་ན་དེ་ལ་བརྟག་པ་ཙམ་

ཡང་མི་བ་བར་རམ་ཞེ་ན། གེང་བ་པོ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལྡན་དེ་ལ་གེང་བའི་བསམ་པ་ཕན་བདེའི་བསམ་པ་དང་

ལྡན་མི་ལྡན་རྟོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དེ་སེམས་ཀི་སྤོད་པ་བགམ་པའི་ཕིར་ཚིག་གི་སོ་ནས་བརྒལ་ཞིང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ངམ་དྲི་ཞིང་བསམ་པའི་སོ་ནས་བརྟག་པར་བའོ། །སེམས་ཀི་སྤོད་པ་ནི་གཡོ་བ་ཡིན་པས་སྔར་སིག་པ་ལ་མ་

བཞུགས་ཀང་ཕིར་འཇུག་པར་འགྱུར་སིད་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་བརྒལ་ཞིང་བརྟག་པར་བ་ཞེ་ན། དྲི་བའི་གནས་སམ་

གཞི་གཅིག་གི་གནས་སུ་ཚིག་མི་གཞག་པས་སོ། །བརྒལ་ཞིང་བརྟག་པར་བའོ། །གནས་སུ་མི་བཞག་པས་

སོ་ཞེས་སོས་ན་གནས་དེ་གང་ཞེ་ན། གནས་ནི་དུས་མཚན་མོའམ་ཉིན་མོ་བས་པས་གེང་བ་དང་། ཡུལ་

ལོག་ཏུ་བས་པ་དང་གསལ་བར་བས་པ་དང་གོང་དུ་བས་པ་ལ་སོགས་པས་གེང་བ་དང་། སྤོད་ལམ་འགོ་བ་དང་

འགེང་བ་དང་འདུག་པ་དང་ཉལ་བས་བས་པས་གེང་བ་དང་། ཕམ་ལྷག་ལྟུང་བེད་སོར་བཤགས་ཉེས་བས་རེས་

སུ་བསྒྲུབ་པ་ཐ་དད་པས་གེང་བ་དག་གོ །བདེན་ནམ་རྫུན་བརྟག་པའི་ཕིར་དགེ་འདུན་གིས་དགེ་སློང་གཉིས་

སྔ་ཕི་བཏང་སྟེ་མིང་གི་སོས་པ་འདི་རྣམས་དྲིས་ལ་དོན་བརྟག་མཐུན་ན་གེང་བ་དེའི་ཚིག་བཙན་པར་བའོ། །གེང་བ་པོ་

དེ་ལ་བརྒལ་ཞིང་བརྟགས་པ་ན་གནས་གཞན་དུ་སྟེ་ལྟུང་བེད་བྱུང་ངོ་ཞེས་སྔར་ཟེར་ལ་ཕིས་དྲིས་པ་ན་ཉེས་བས་

བྱུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་འཕོ་བ་དང་། འཁྲུག་པའི་རོག་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་གེང་བ་མི་

འཆགས་ཏེ་གེང་བའི་བ་བ་མ་བས་སོ། །གནས་གཞན་དུ་འཕོས་ན་གེང་བ་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་སྟེ་དེ་ཉིད་ཀིས་

འདིར་དགོས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་རྩོད་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །གང་ལ་ལྟུང་བ་གེང་

བའི་གང་ཟག་དེས་ལྟུང་བ་ཁས་བླངས་ན་རྩོད་པ་དེའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ་ལྟུང་བའི་ཕིར་རྩོད་པ་དེ་ཞི་

བ་ཡིན་ནོ། །གེང་བ་པོས་ནི་ལྟུང་བ་གེང་ཞིང་གང་བ་ནི་ཉེས་པ་ཁས་མི་ལེན་ན་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ངེས་

པར་བ་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྨ་བ་པོ་ཆེ་གཞི་གང་ཞིག་བདེན་པ་མཐོང་བ་འཕགས་པའི་

ཆོས་ཐོབ་པ་ཉིད་དང་། བདེན་པ་མ་མཐོང་ཡང་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་

ལས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མ་ཟད་ཁིམ་པ་ཡང་རུང་བ་གེང་བ་གེང་བེད་ལས་

གཞན་དཔང་པོ་ཚད་མར་བ་སྟེ་དེ་དག་ཆེ་གཞིར་དྲི་བར་<<ཊིཀ་>>བའོ། །གེང་བ་གེང་བེད་གང་གི་

ཕོགས་སུ་ཆེ་གཞི་ཕེ་བ་བཞིན་ངེས་པར་བའོ། །དགེ་སློང་འདི་ཉེས་སྤོད་བེད་པ་བདག་གིས་ཀང་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་

བའི་གང་ཟག་ཆེ་གཞིའམ་དཔང་པོ་གཉིས་ཡན་ཆད་ཡོད་ན་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཉེས་སྤོད་བེད་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཐོང་བའི་ཆེ་གཞི་དེ་ཟླ་བོ་གཞན་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་གཞན་དེ་ལའང་དྲི་ཞིང་དེ་དག་གི་ཚིག་

བསྟུན་པར་བའོ། །ཉེས་སྤོད་བེད་པ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ན་མཐོང་བའི་ཟླ་བོ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་ལ་དེ་སྟེ་ཡོད་དོ་

ཞེས་ཟེར་ན་གཉིས་ཀ་ལ་དྲིས་ལ་དེ་གཉིས་ཚིག་མཐུན་ན་ནི་གེང་བེད་ཀི་ཚིག་བཙན་པར་བ་སྟེ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་

དུ་གཞུག་གོ་དོན་དེ་ལྟར་ལུང་ཞུ་བ་ལས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚིག་བསྟུན་པ་ན་གཅིག་ན་རེ་དགེ་སློང་འདི་ཆང་འཐུང་བ་མཐོང་

ངོ་ཞེས་ཟེར་ལ་གཅིག་ན་རེ་འདིས་ཆང་ནི་མ་འཐུངས་ཀི་ཧྭགས་ཀི་ཆུ་འཐུངས་སོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་

དག་གི་ཚིག་མ་མཐུན་པས་དགེ་འདུན་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ལས་དོན་གང་ལ་ཐེ་ཚོམ་

ཉིད་དུ་གྱུར་ན་<<ཊི་>>དོན་དེ་ཤེས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་

རོ། །༸གེང་བར་བེད་པའམ་ཆེ་གཞི་ལ་དགེ་སློང་དགེ་འདུན་ཐེ་ཚོམ་ཉིད་དུ་གྱུར་ན་གེང་བ་དེ་ཉིད་ལ་ཅི་འདི་ཁོད་ཀིས་

བས་སམ་མ་བས་ཞེས་དྲིས་ལ་གེང་བའི་ཚིག་བཙན་པར་བའོ་དོན་དེ་ལྟར་ཞུ་འགེལ་ལས་སོ། །བདེན་པ་མཐོང་བ་ཉིད་

དང་ཡོན་ཏན་ལས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཆེ་གཞི་དེ་ལས་གེང་བ་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་ངེས་པར་གྱུར་པ་

ནི་གེང་བ་རང་གིས་ལྟུང་བ་ཁས་བླངས་པ་དང་འདྲ་སྟེ་ལྟུང་བའི་ཕིར་རྩོད་པ་དེ་ཞི་བའོ། །རྩོད་པ་དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅན་གི་ཐེ་ཚོམ་དང་བལ་བའི་ཕིར་<<ཞུ་ཊིཀ་>>རོ། །ཉེས་པ་ངོ་ཤེས་པའི་རྩོད་པ་ཞི་བེད་བསྟན་ནས། ཉེས་

པ་ངོ་མི་ཤེས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། ལྟུང་བའི་ཕིར་རྩོད་པ་གེང་བ་ལྟུང་བ་མི་དྲན་པ་འདི་ལ་ལྟུང་བ་

དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །ངོ་

བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་ནི་གང་ཞེ་ན། ངེས་པ་དང་བལ་བ་རང་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་

བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་མི་དྲན་ནས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་མི་དྲན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཁད་དུ་གསོད་པ་བརེད་པའི་སོ་ནས་

ཁད་དུ་གསོད་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་དུ་ཁད་དུ་གསོད་པ་གཉིས་ལས་འདི་ནི་བརེད་པའི་སོ་ནས་ཡིན་ནོ། །གེང་བེད་

དགེ་འདུན་དུ་ལོངས་པ་ལ་བདག་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས་སྔར་ཁས་བླངས་ནས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་མི་དྲན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་ཏེ་བརེད་པའི་སོ་ནས་ཁད་དུ་གསོད་ན་ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ངེས་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པའི་

ཕིར་ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་དྲན་པ་ལས་ངེས་པར་སྦྱོར་བ་ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སྤོད་པ་སྦྱིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འདིའི་མིང་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་བ་ཞེ་ན། ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སྤོད་པ་དེ་ནི་ལྟུང་བ་དེའི་ངོ་

བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་དེ་ལྟུང་བ་དེ་དྲན་པ་ལ་ཕན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལྟུང་བ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་

དང་མཐུན་པ་ཞེས་བ་བ་ཉིད་དོ། །རྒྱ་གར་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བའི་

ཆོ་ག་འདི་ནན་ཏུར་གི་ཚུལ་དུ་ཡུལ་དེ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བ་བར་བསྟན་ཏོ། །འདི་ནན་ཏུར་གི་ཚུལ་དུ་

སྟོན་པ་དེ་ནི་མི་བཟང་སྟེ་མདོ་སེ་ལུང་གཞི་ལས་རང་གིས་150གསོལ་བ་འདེབས་དགོས་པར་གསུངས་པ་

དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་འདི་ནན་ཏུར་ཡིན་ན་ནི་ནན་ཏུར་གི་སྐབས་སུ་གསུང་བར་

རིགས་པ་ལས་རྩོད་པ་ཞི་བར་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་དེ་སྐབས་འཆོལ་བའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་

ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་ཕ་རོལ་པོའི་ལན་ནི་ནན་ཏུར་ཡིན་ཡང་རྩོད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆོས་ཡོད་པས་ནན་ཏུར་གི་སེ་

ཚན་ལས་ལོགས་སུ་གསུངས་སོ་ཞེ་ན། ནན་ཏུར་ཡིན་ན་རྩོད་པ་ཉེ་བར་ཞི་བེད་ཀི་ཆོས་ཡོད་བ་ཉིད་ཀིས་ནན་

ཏུར་གི་སེ་ཚན་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་མཛད་པར་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་མི་

བཞེད་པར་ཅིས་ཤེས་ཞེ་ན། འཐབ་ཀོལ་བེད་པ་ལ་བསིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྩོད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆོས་

ཡོད་ཀང་ནན་ཏུར་དེ་ཉིད་ཡིན་པས་ནན་ཏུར་གི་སེ་ཚན་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ལུང་ལས་རྣམ་པར་མ་

བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །སོགས་ཞེས་པ་ནི་འཐབ་ཀོལ་ལ་འབད་པས་མ་ལོགས་པ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་དང་

འཐབ་ཀོལ་གི་རྒྱུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་བསྡུའོ། །ཕོགས་སྔ་མ་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་ཆོས་

ཅན། ནན་ཏུར་ཡིན་ཏེ་ལྟུང་བ་ཡོད་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཡུལ་ལ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ་དཔེར་ན་

མ་མཐོང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ནན་ཏུར་དང་འདྲའོ་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་མ་གྲུབ་སྟེ་གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་

གྲུབ་ན་དེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བརོད་པ་ནི་བདག་ཉིད་ལ་ལྟུང་བ་དེ་ཡོད་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་

ཞིང་དགེ་འདུན་རྣམས་ཁད་དུ་གསོད་དོ་སྙམ་ན་ཆོས་ཅན་ཡུལ་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་ཉིད་

150  གིས། <<མཚོ་(༡༠༤༦)>>གི  <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྟུང་བ་ཡོད་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ་སྙམ་དུ་འཛིན་བ་ཉིད་ཀི་

ཤེས་པ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པ་སྟེ་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་སྐྱེ་བའི་

ཕིར་རོ། །ཐལ་བ་དེ་འདོད་ན་ནི། རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་འདིའི་སྐབས་མེད་པ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་ཉིད་འཚོལ་བ་སྦྱིན་པ་འདིའི་ཡུལ་ནི་ཤེས་བཞིན་དུ་ཁད་དུ་གསོད་པ་

ཡིན་གི་བརེད་བཞིན་དུ་ཁད་དུ་གསོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྩོད་པ་བཞི་པོ་གང་བྱུང་ཡང་དགེ་སློང་གིས་ཉེ་བར་ཞི་

བར་བ་བའི་ཕིར་བསྒྲུབ་པར་ནུས་ན་འབད་པ་མི་བསྐྱེད་པར་མི་བའོ། །མི་བེད་ན་བསླབ་བའི་ཉེས་

བས་སོ་དགེ་སློང་མ་ནི་རྩོད་པ་ཞི་བར་བེད་པའི་མཐུ་ཡོད་བཞིན་དུ་ཞི་བར་མི་བེད་པ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་

དོ། །རྩོད་པའི་གཞིའོ། །     ། ། 

༈ རྩོད་པ་དེ་ཞི་བེད་གང་ཡིན་བ་ཐམས་ཅད་ནི་བ་བའི་ལས་ཀི་ཕིར་རྩོད་པ་ལ་དངོས་

སམ་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་ཞི་བེད་དུ་འཇུག་སྟེ་ལས་ལ་མཐུན་པ་སྦྱིན་ན་ནི་དངོས་སུ་འཇུག་ལ་མངོན་སུམ་དང་གང་

མང་ལ་སོགས་པ་ནི་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་ཞི་བེད་དུ་འཇུག་གོ །བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་

དགེ་འདུན་གི་ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་གཟུ་བོ་ལ་སོགས་པ་

དགེ་འདུན་གི་རྩོད་པ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཐ་སྙད་ལ་དགེ་འདུན་ཚོགས་པར་དབྱུང་བ་གཟུ་བོ་དང་

གསལ་བ་དང་གསལ་བའི་གསལ་བར་འོས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །བསྙེན་རོགས་ལས་གཞན་དགེ་ཚུལ་ལ་

སོགས་པ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་རྣམས་གི་རྩོད་པ་དག་ལ་ནི་གཟུ་བོ་ལ་སོགས་པ་བསྙེན་པར་རོགས་

པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བ་སྟེ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཞི་བར་བའོ། །བུད་

མེད་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ཀི་རྩོད་པ་ནི་གཟུ་བོ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེས་པ་དགེ་

སློང་རྣམས་ཀིས་ཞི་བར་བ་བར་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །རྩོད་པར་བེད་པ་གཉིས་ཀའམ་གང་རུང་གཅིག་ཤི་སྟེ་

སོག་གམ་ལུང་ལས་ཁིམ་པའམ་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པར་བབས་ཏེ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་ལས་

ཉམས་ན་རྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སངས་པར་བ་པ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་<<ལུང་



  340  

ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

>>ཉིད་ནས་ལུང་ལས་ལྟ་བ་གཞན་གི་ཕོགས་ཉིད་ཀི་བར་དུ་གྱུར་ན་ཡང་ངོ་། །<<བི་

>>ཡུལ་གཞན་ཐག་རིང་ཉིད་དུ་སོང་ངམ་མཛེ་ལ་སོགས་པ་ནད་ཀི་རྣམ་པ་ཡུན་རིང་པོས་

བཏབ་ན་ཡང་ངོ༌། །སུ་ཞིག་ཤི་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཏུ་གྱུར་ན་རྩོད་པ་ཞི་བ་ཡིན་ཞེ་ན། དོན་སྦྱིན་པ་སྟེ་

ལྟུང་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས་པའི་དོན་སྟོན་པར་བེད་པའམ། ནི་གེང་བ་<<ཊི་>>པོ་འོ། །མངོན་པར་ལྟུང་བའི་

སྦྱོར་བ་ལ་བརྩོན་པ་ནི་གེང་བར་བ་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀའམ་གང་རུང་གཅིག་སོག་ལས་ཉམས་སམ་ནད་ཡུན་རིང་

པོས་བཏབ་པའི་བར་དུ་གྱུར་ན་རྩོད་པ་ཞི་བ་ཡིན་ནོ། །རྩོད་པའི་གཞི་ཞུ་བའི་སྐབས་སོ། །རྩོད་པའི་

གཞི་རོགས་སོ། །     ། ། 

༼གནས་མལ་གི་གཞི་འཆད་པ།༽

༈ སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པས་མཆོག་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཕག་བ་སྟེ་སོམ་པས་

མཆོག་དགེ་སློང་ལ་དགེ་ཚུལ་གིས་ཕག་བའོ་དགེ་སློང་མ་ལ་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་མས་ཕག་བའི་དགེ་སློབ་མ་

ལ་ནི་དགེ་ཚུལ་མས་ཕག་བའོ། །སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པས་མཉམ་ན་སོམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་རྒན་པ་

ལའོ། །ནི་ཕག་བའི་ན་ཚོད་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་<<ཊི་>>སོ། །༸དགེ་སློང་བསླབ་པ་རྒན་པ་ལ་དགེ་སློང་

བསླབ་པ་གཞོན་པས་ཕག་བའོ་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ་དགེ་ཚུལ་མ་བསླབ་པ་

རྒན་པ་ལ་དགེ་ཚུལ་མ་བསླབ་པ་གཞོན་པས་ཕག་བ་སྟེ་སོམ་པ་སྔར་བླངས་པ་ལ་ཕིས་བླངས་པས་ཕག་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་

ལས་སོ། །འོ་ན་སྐྱེས་པས་ཀང་བུད་མེད་བསླབ་པ་མཆོག་དང་བསླབ་པ་རྒན་པ་ལ་ཕག་བའམ་ཞེ་ན། སྐྱེས་པས་ནི་

མཚན་གི་རིགས་ཐ་མི་དད་པ་ལ་ཕག་བ་མཚན་མི་མཐུན་པ་ལ་ནི་ཕག་མི་བའོ། །སོམ་པས་མཆོག་ཡིན་

ཡང་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་ལ་དགེ་ཚུལ་གིས་ཕག་མི་བ་ཞིང་བསླབ་པ་རྒན་ཡང་དགེ་སློང་མ་ལ་དགེ་སློང་གིས་

ཕག་མི་བ་ལ་བསླབ་པ་རྒན་ཡང་དགེ་ཚུལ་མ་ལ་དགེ་ཚུལ་གིས་ཕག་མི་བའོ་ཞེས་པའོ། །འོ་ན་མཚན་མི་མཐུན་པ་ལ་

ཕག་མི་བ་བར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། སྐྱེས་པ་སོམ་པས་མི་དམན་པ་ནི་གཉིས་ཏེ་སོམ་པས་མཆོག་དང་སོམ་པས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཉམ་པའི་དེ་གཉིས་ལ་བུད་མེད་ཀིས་ཕག་བའོ་སྐྱེས་པ་སོམ་པས་དམན་པ་ལ་ནི་བུད་མེད་ཀིས་ཀང་ཕག་བ་

མི་དགོས་སོ། །ཊིཀ་ལས། དགེ་ཚུལ་མས་ཀང་དགེ་ཚུལ་ལ་ཕག་བ་དགོས་ལ་དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་

དགེ་སློང་མས་ཀང་དགེ་སློང་ལ་ཕག་བ་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་ལས། དགེ་སློང་མ་བསྙེན་པར་རོགས་

ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པས་ཀང་དགེ་སློང་དེ་རིང་བསྙེན་པར་རོགས་པ་ལ་ཡང་ཕག་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཊིཀ་

ལས། དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་སློང་མས་ནི་དགེ་ཚུལ་ལ་ཕག་བ་མི་དགོས་ལ་དགེ་ཚུལ་གིས་ཀང་དེ་གཉིས་ལ་ཕག་བ་

མི་དགོས་སོ། །ཞེས་སོ། །དམིགས་བསལ་བཅུ་གསུམ་ནི། ས་གཞན་ན་གནས་པ་སོ་སྤོད་མགུ་སྤོད་ལ་

སོགས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་དང་། དགེ་སློང་མ་ལ་མི་ཚངས་པར་སྤད་པས་

སུན་ཕྱུང་བ་དང་། ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ནི་ཐ་དད་པར་གནས་པའི་བེ་བག་

<<ཊི་>>དང་། ཐ་དད་པར་གནས་པ་ནི་གཉིས་ཏེ་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་སུ་སོང་བ་དང་གནས་ནས་

ཕྱུང་<<ལུང་>>བའོ། །དང་། མཚམས་མེད་པ་ལྔ་གང་རུང་བས་པ་དང་། གོས་<<ཊིཀ་>>ཕབ་

སྟེ་ཉལ་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་དང་། བ་བ་བསྒྲུབ་པས་བེལ་བ་

དང་། སེམས་གཞན་དུ་སོང་བ་ཕག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སེམས་གཏོད་པ་མི་སྦྱིན་པ་<<ཊི་

>>དང་། རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པ་མདུན་ཕར་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཁིམ་གཞན་ཁིམ་པའི་ཁིམ་<<ཊི་

>>ན་འདུག་པ་དང་། ཟས་ཀི་གལ་ན་འདུག་པ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པོ་དེ་རྣམས་ལ་ནི་ཁིམ་པ་དང་རབ་

བྱུང་གང་གིས་ཀང་ཕག་མི་བ་སྟེ་ཕག་བ་བ་ལ་མ་གཏོགས་སོ། །དམིགས་བསལ་ནི་ཁིམ་གཞན་ན་འདུག་པ་ལ་

རབ་བྱུང་གིས་ཕག་མི་བ་བ་ཡིན་གི། ཊིཀ་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁིམ་གཞན་ན་འདུག་པ་ལ་ཡང་ཁིམ་པས་ཕག་བ་

དགོས་སོ་འདིར་གཞུང་ནི་བདེ་ཆེན་མས་ཁིམ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕག་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དགེ་བསྙེན་

ནམ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཁིམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་ལྔ་ཆར་ལ་ཕག་བའོ། །ས་གཞན་གནས་པ་དང་

ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གསུམ་སྔར་བསྟན་མ་ཐག་པ་དེ་རྣམས་ལས་ཁིམ་གཞན་ན་འདུག་པ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་

ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཁིམ་པས་ཀང་ཕག་མི་བའོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁིམ་གཞན་ན་འདུག་པ་དག་ལ་ཡང་ཁིམ་པས་ཕག་བའོ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དེ་བཞིན་ཁིམ་པ་སོམ་ལྡན་ཡང་། །སོམ་བརྩོན་ཀུན་གིས་ཕག་མི་རུང་། །ཞེས་ཚིག་ལེའུར་བས་

པ་ལས་སོ། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་བའོ། །

དགེ་འདུན་ལས་གནང་བ་ཐོབ་ན་དགེ་སློང་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པར་བའོ། །མི་རུང་བ་

མེད་དོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་ངོས་ཤར་ངོས་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་གཅིག་གི་དབུས་སུ་དྲི་གཙང་ཁང་

དབུ་རྩེ་བ་བ་ཉིད་དོ། །དྲི་གཙང་ཁང་དེའི་མདུན་དུ་སོ་ཁང་ངོ་། །བརྩིག་པར་བའོ་ཞེས་སོ། །གཙུག་

ལག་ཁང་གི་དབིབས་ནི་གྲུ་བཞི་བཟང་བ་ཉིད་དོ། །རྣམ་པ་གཞན་ཡང་བཀག་པ་མི་བེད་དོ། །གཙུག་ལག་

ཁང་གི་དབུས་སུ་ཁམས་གསུམ་པ་ཡང་ངོ༌། །གྲུ་བཞི་བཟང་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་<<ཊི་>>སོ། །ངོས་གཅིག་

གི་དབུས་སུ་དྲི་གཙང་ཁང་བ་ཞིང་དེའི་གོ་གཉིས་སུ་གནས་ཁང་གཉིས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་ཀི་ངོས་གསུམ་ལ་ནི་

གནས་ཁང་དགུ་དག་གོ་ཁམས་ཀི་ངོས་བཞི་པ་ལ་ནི་དབུས་སུ་སོ་ཁང་བ་ཞིང་དེའི་ངོས་གཉིས་སུ་གནས་ཁང་གཉིས་

སོ་ཞེས་དོན་དེ་ལྟར་ལུང་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡང་ངོ་ཞེས་པ་འདི་

འགེལ་ཆུང་ལས། ངོས་གསུམ་པ་ཡང་ངོ་། །རྐུན་པོ་མེད་ཅིང་མི་འཇིགས་པའི་གནས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་ངོས་གསུམ་

དུ་བརྩིག་ལ་ངོས་གཅིག་མ་བརྩིགས་ཀང་རུང་། ཞེས་བཤད་མོད་ཀི་སྔ་མ་ལྟར་གཟུང་ངོ༌། །གཙུག་ལག་ཁང་ནོད་

པར་ཏེ་བླང་བར་བའོ། །དེའི་ས་གཞི་ཉེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནོད་པར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་ཁིམ་ལ་སོགས་པར་

གནས་པར་མི་བའི་བདག་ཉིད་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་ལས་གཞན་ཁིམ་

པའམ་རབ་བྱུང་དག་དགེ་འདུན་དབང་བ་ཉིད་གི་ས་གཞིར་ཆེད་དུ་བ་བ་དགེ་འདུན་གི་ཕིར་རམ་

ཆེད་དུ་བ་བ་གང་ཟག་དགེ་སློང་གི་ཕིར་གནས་ཁང་བརྩིག་པར་འདོད་ནས་གནས་ཀི་གཞི་བེད་པ་

ན་དགེ་འདུན་དུ་འགྱུར་བ་དགེ་སློང་དག་གིས་ས་གཞི་དེ་རེས་སུ་གནང་བར་བའོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་

ན། གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་ལ་ས་གཞི་དེ་གང་གིས་ཕུལ་བ་དེའི་སྦྱིན་བདག་ཡོད་ན་སྦྱིན་བདག་དེས་རེས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སུ་མ་གནང་ན་མ་ཡིན་གི་དེས་གནང་ངོ༌། །151དགེ་འདུན་གི་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ་གནས་ཁང་བརྩིག་པ་དེ་དགེ་

འདུན་གིས་ཀང་གནང་བར་བའོ། །གོང་ཁེར་གི་ཕི་རོལ་ལམ་གོང་ཁེར་གི་ནང་དུ་བསྟི་བའི་གནས་

ངལ་བསོ་བའི་གནས་དག་དགེ་སློང་གིས་བསིལ་ཁང་བརྩིག་གམ་བརྩིག་ཏུ་བཅུག་ཀང་རུང་ངོ༌། །དགེ་སློང་

བསོད་སྙོམས་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཚ་བ་དང་ངལ་བ་ལ་སོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་བསྟི་བའི་

གནས་བེད་དུ་གཞུག་ཏུ་རུང་བའོ། །ལུང་ལས་ནི། གོང་ཁེར་གི་ཕི་རོལ་ཏུ། ཞེས་གསུངས་ཀང་གོང་ཁེར་གི་ནང་དུ་

ཡང་འགལ་བ་མེད་པས་འདིར་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་མདོར་བསྡུས་<<ཊིཀ་>>སོ། །དགེ་སློང་རང་གི་ཁོན་པ་དེར་

དགེ་སློང་དང་ཁིམ་པ་གཉིས་ཀ་ཆུ་བཅུ་པར་རང་ཉིད་ཆུ་བཅུ་བའི་ཚེ་དེར་བུད་མེད་ཀང་བཅུར་འོང་པ་ན་གཅིག་གིས་

གཅིག་མི་མཐོང་བར་བར་དུ་གཅད་པའི་ཕིར་ཁོན་པ་སྐེད་པར་སོ་ཕག་གིས་བརྩིགས་ཏེ་རྩིག་གུ་བ་

བས་བུད་མེད་ལ་བལྟ་ཞིང་ཀུན་དུ་ཆགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཤེས་པ་བསལ་བར་བའོ། །དགེ་སློོང་ལ་བུད་

མེད་ཆུ་སློང་ན་དགེ་སློང་གིས་རིལ་བ་སྤི་བླུག་ལ་སོགས་པའི་ཆུས་བུད་མེད་ཀི་སྙིམ་པ་བཀང་སྟེ་འཐུང་དུ་

བཅུག་ཅིང་ཆུ་བླུད་པས་བུད་མེད་རེས་སུ་བཟུང་བར་བ་ཞིང་བུད་མེད་ཀིས་ཆུ་སྙིམ་པར་གང་འཐུང་

ཟིན་ནས་སྙིམ་པ་གཉིས་པ་དགང་ཞིང་བླུད་པར་བའི་སྙིམ་པ་ནས་འཐུང་བཞིན་དུ་ཆུའི་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཆུའི་

རྒྱུན་ཕི་མ་ཡང་སྙིམ་པར་བླུག་པར་མི་བའོ། །ལུང་ལས། བུད་མེད་ལ་ཆུ་རྒྱུན་མ་ཆད་སྦྱིན་པར་མི་བ་ཞིང་སྙིམ་

པ་ཁོང་ལ་ཐུངས་ཤིག་ཅེས་བསོ་ལ་སྐབས་སྐབས་སུ་བཅད་ཅིང་བླུག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་ཆུང་

ལས། དགེ་སློང་ལ་བུད་མེད་ཆུ་སློང་ན་བུམ་པས་ཁ་བླུགས་སུ་མི་བླུད་པར་སྙིམ་པ་བཀང་སྟེ་འཐུང་དུ་གཞུག་གོ །ཞེས་

སོ། །ཊིཀ་ལས། བུད་མེད་དགེ་སློང་ལ་ཆགས་པ་ཆུས་བརྣངས་ཏེ་ཤི་བ་ལས་བཅས། ཞེེས་སོ། །ཆུ་དེ་གོར་སོང་ནས་

ཤི་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །ལྟོ་ཆུས་གང་སྟེ་ཤི་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །དབར་གི་རེད་པ་དེའི་དུས་ཉིད་ཀི་ཚེ་

དབར་གི་ནང་དུ་འོངས་ཤིང་ཞག་བཞི་བཅུ་རྩ་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་མཚམས་དེའི་ནང་དུ་གནས་པ་ནི་རེད་

151    ངོ་།། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>ནའོ།། <<རྩ་བཞི་>><<ཊིཀ་(ག་༦༢༧)>><<རིན་(ཁ་༣༩༨)>>བ་

ནའོ།། <<རང་(ཁ་༦༧༧)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་དབང་ངོ༌། །འདིར་རེད་པ་དབང་བའི་རྒྱུ་ནི་གནས་པ་ཡིན་གི་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ནི་མ་ཡིན་

<<ཊི>>། དབར་གི་ཚུལ་ནང་དུ་གནས་གཞན་ནས་དགེ་སློང་འོངས་ཏེ་ཞག་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་མན་ཆད་ཞག་གཅིག་

གཉིས་ལ་སོགས་པ་གནས་ན་དབར་གི་རེད་པའི་ཡོན་སྐལ་ཟ་ཞིང་དབར་གི་ཡོན་སྐལ་རེད་པ་མི་དབང་བས་མ་

བིན་པ་ལ་ནི་མཚམས་དེའི་དགེ་འདུན་གི་ལས་སུ་བསྐོ་བར་མི་རིགས་སོ། །དེ་ལས་སུ་བསྐོ་བར་མི་

བའོ། །ལས་སུ་ནི་བསླབ་པ་གཞོན་རིམ་ནས་མཐར་ཆགས་སུ་རིམ་གིས་བསྐོ་འོ། །ཐམས་ཅད་

དུའམ་ཞེ་ན། ལུང་གསིལ་བུ་ལས། མདོ་སེ་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ནི་ལས་ལ་མ་བསྐོ་ཞིང་འདུལ་བ་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་

དང་མ་མོ་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ནི་ལས་ལ་མ་བསྐོ་ཞིག །ཅེས་གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་དབར་གི་ཚུལ་ནང་དུ་ཞག་

འགའ་ཙམ་གནས་པ་ལྟ་བུ་རེད་པ་མི་འཐོབ་པ་ལ་ཟས་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །དགེ་སློང་ཞིག་

གུད་ནས་འོངས་ཏེ་ཚུལ་གི་ཚེ་ཞག་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཡན་ཆད་མ་སླེབས་ན་ཚུལ་གི་ཡོན་སྐལ་ནི་མི་སྦྱིན་ཟན་ནི་

སྦྱིན། དགེ་སློང་གཞན་གི་རེད་པ་ལ་དགེ་སློང་གཞན་མགོན་དུ་མ་བོས་པས་དེར་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་འདུ་

བར་མི་བའོ། །གལ་ཏེ་ཟན་དེའི་དོན་དུ་མ་སོང་བ་དོན་གཞན་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་སོང་སྟེ་

དྲོ་ལ་བབ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་ཟ་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཆེད་དུ་བསམས་ཏེ་

འགོ་བར་མི་བའོ་ཞེས་སོ། །མུ་གེའི་ཚེ་རང་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྒྱགས་མ་ཁེར་བར་གཙུག་ལག་

ཁང་གཞན་དུ་ཟན་ཟོས་ན་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཉེས་པ་མེད་དོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དེ་ན་དགེ་

སློང་བཅུའི་ཟས་ཀི་ཡོ་བད་བསོགས་ཡོད་པ་ལས་གནས་དེ་ན་དགེ་སློང་དགུ་ལས་མེད་པ་ལྟ་བུ་དགེ་སློང་གི་

ཚོད་ཉིད་པས་ལྷག་པའི་འཐེབ་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་ཟས་ཀི་ཆེད་དུ་དེར་སོང་སྟེ་ཟས་བླངས་པ་ཡང་

ངོ༌། །ཉེས་པ་མེད་པའོ། །དགེ་<<ཊི་>>འདུན་ནམ་གང་ཟག་གིས་ཀང་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་རལ་བྱུང་ན་

བཅོས་པར་བའི་ཡལ་བར་མི་དོར་རོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་རལ་བྱུང་བ་དེ་ཕིར་བཅོས་པའི་ཕིར་

སྦྱིན་བདག་ལ་ཆོས་བཤད་པས་<<ཊི་>>སྤོ་བར་བའོ། །སྦྱིན་བདག་གིས་བཅོས་པ་མ་གྲུབ་ན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དགེ་འདུན་གི་རས་ལས་ཇི་ཙམ་གིས་ནུས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་ཕིར་བཅོས་པ་ལ་ངེས་པར་

སྦྱར་རོ། །མི་ནུས་པ་གཞན་ནི་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་གོ །ལྷ་འབངས་དང་རྩེ་རྒོད་མེད་ན་དགེ་སློང་རང་གི་ལག་

གིས་ཀང་ཕིར་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་བཅོས་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ནས་རེད་པ་ནོད་ཅིང་

རེད་པ་ལེན་པ་དེས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བི་དོར་ཏེ་རལ་གྲུམས་བཅོས་པར་བའོ། །བདག་པོ་གང་ཟག་

གཞན་དབང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་གཡར་ཏེ་འདུག་པའི་དགེ་སློང་རང་ཉིད་ལ་དད་ནས་ནི་དད་པའི་རེད་པ་ཕུལ་

བ་ནི་གང་ལ་ཕུལ་བའི་དགེ་སློང་དེ་དབང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོ་ནི་མི་དབང་སྟེ་རེད་པ་དེ་གཙུག་ལག་

ཁང་ཉིད་ཀི་མ་ཡིན་ནོ། །ཉེ་དགའ་དབང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པའི་བསོད་སྙོམས་པ་ལ་ཁིམ་བདག་

དད་པ་སྐྱེས་ཏེ་རས་ཡུག་ཆེན་ཕུལ་བ་ནི་ཉེ་དགས་སྨས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཁོ་བོའི་ཡིན་གིས་རས་ཡུག་ཆེན་ཁོ་

བོ་ལ་བིན་ཅེག་ཅེས་བླངས་པ་ན་བཀའ་སྩལ་པ་གང་ལ་དད་པ་སྐྱེས་ནས་ཕུལ་བ་དེ་ནི་གང་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཁོ་ནའི་ཡིན་

ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ནས་གཞན་དུ་འགོ་བའི་ཚེ་སོ་བཅད་དེ་སོ་ལྕགས་བཅུག་ལ་

འགོ་བར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་བསྲུང་མ་ཡང་བཞག་སྟེ་གཞན་དུ་འགོ་བར་བའོ། །དགེ་འདུན་

ཐམས་ཅད་མཆོད་སྟོན་ལ་སྤན་དྲངས་པ་ལྟ་བུར་འགོ་ན་ཡང་དགེ་སློང་གཅིག་བསྲུང་མར་བཞག །གཙུག་ལག་ཁང་གི་

བསྲུང་མ་དེ་ལ་ཟན་མེད་ན་དགེ་འདུན་གིས་སྦྱིན་ནོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་བསྲུང་མ་དེས་གཞན་དག་ཕིར་

རོལ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་ཕེས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ན། ཆོམ་རྐུན་པའི་རང་དབང་ཉིད་མེད་པར་

ངེས་པར་མི་ཤེས་པར་མཚན་མོ་ལ་སོགས་པ་སོ་དབེ་བར་མི་བའོ། །ངེས་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་

ཐབས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁང་སྟེང་དུ་འཛེགས་ཏེ་བལྟ་བ་དང་། ཆོམ་རྐུན་པས་དགེ་སློང་རང་དབང་མེད་

པར་ཁིད་ནས་དགེ་སློང་དེས་ངེད་ལ་སོ་ཕེས་ཟེར་དུ་འོང་སིད་པས་དེ་ལ་ཁོད་རིམས་ཀིས་མ་བཏབ་བམ་

ཞེས་བར་སྐད་བརོད་ཅིང་འདྲི་བར་བེད་པ་ནི་འདིར་ངེས་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཐབས་ཡིན་

ནོ། །ལུང་ལས། མ་བིན་པར་ལེན་པ་རྣམས་ཀིས་དགེ་སློང་གཞན་ཁིད་དེ་འོངས་ནས་དེས་སོ་ཕེས་ཞེས་སྨས་ན་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བཀའ་སྩལ་པ་རིམས་དང་བཅས་སམ་རིམས་མེད་ཅེས་བར་བའོ་གལ་ཏེ་རིམས་དང་བཅས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན་མི་དབེའོ་

འོན་ཏེ་རིམས་མེད་ཅེས་སྨ་ན་དབེ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། དགེ་འདུན་འོག་ཁིམས་བཅས་ལ་

དེ་152རིམས་ནའོ་མན་ངག་གི་ཚིག་བ། ཞེས་བཤད་དེ། ཕིས་ནས་འོངས་པའི་དགེ་སློང་དེས་རིམས་ནའོ་ཞེས་སམ་

རིམས་མེད་ཅེས་ལན་གདབ་པར་བ་བའོ། །ཁེད་གནས་གང་ན་འདུག་པ་ཞིག་ཡིན་དང་། ཁོད་ཀི་མིང་ཅི་ཡིན་

དང་། ཁོད་ཀི་ཕ་མ་གང་ཡིན་ལ་སོགས་པ་དྲི་ཞིང་སོ་སོར་ལན་འདེབས་པ་ཤེས་པར་བེད་དུ་

གཞུག་གོ་བར་བེད་དུ་གཞུག་པ་ཡང་ངོ༌། །ཐབས་ཡིན་ནོ། །ཆོམ་རྐུན་མ་ཡིན་པར་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་

གནས་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་དབེ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་

དགོན་པ་བས་འཇིགས་པའི་ཕིར་ཁི་བཅང་བར་བའོ། །ཁི་བསེལ་བའི་གང་ཟག་དེས་ནངས་པར་

སྔར་ལངས་མ་ཐག་ཁོ་ནར་བ་བ་གཞན་དག་མ་བས་པའི་མདུན་རོལ་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་

མཆོད་རྟེན་གི་འཁོར་ས་ཁིས་བཤང་གཅི་ལ་སོགས་པ་མ་བས་སམ་ཞེས་བལྟ་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་

ཁི་དེས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་གི་འཁོར་ས་དག་ཏུ་བཤང་བ་བས་ན་ཁི་བསེལ་བའི་དགེ་སློང་དེས་

དོར་བར་བ་ཞིང་གལ་ཏེ་ཁི་དེས་གནས་དེ་དག་ཏུ་གཅི་བ་བས་ན་ཕི་བར་བ། གལ་ཏེ་ཁི་དེས་

གནས་དེ་དག་ཏུ་སེར་མོ་དག་གིས་བད་ན་དགེ་སློང་དེས་ས་གཞི་མཉམ་པར་བའོ། །ཁིས་བཤང་གཅི་

བས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་གནས་དག་ཏུ་བ་གང་གི་ལྕི་བས་དཀིལ་འཁོར་བའོ། །ལྕི་བའམ་

འཇིམ་པས་ཞལ་ཞལ་བའོ། །དེ་ཇི་ལྟར་གསོལ་བར་བ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་ནས་ཟས་ཟོས་པའི་

ལྷག་རོལ་སྦྱིན་ནོ། །དེ་གང་དུ་སྦྱིན་པར་བ་ཞེ་ན། མཆོད་རྟེན་གི་ཉེ་འཁོར་གི་ཕི་རོལ་དང་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་ཉེན་ཀོར་གི་ཕི་རོལ་ཏུའོ། །སྦྱིན་ནོ། །མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་གིས་སྤོད་ལམ་བཞི་

པོ་ཅི་འདོད་པས་ལུང་དབོག་གོ། །འདུག་པ་དང་འགེང་འཆག་དང་ཉལ་ནས་ཆོས་འཆད་ན་ཡང་ཉེས་པ་

152  དེ། <<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>ང། <<ཆུང་(ཁ་༢༢༦)>>ད། <<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མེད་པའོ། །གསར་བུས་བླ་མ་ལ་ཆོས་ཀི་ལུང་ནོད་པའི་ཕིར་ནི་ཁམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དྲིས་

ཏེ། ཕག་བ་བ་སྔར་བཏང་བའི་སྤོད་ལམ་བསྟེན་པར་བའོ། །རྒན་པས་ནི་ཕག་མི་བ་བར་སྙུན་

གསོལ་ནས་སོ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །སྐབས་འདི་ཉིད་ཀི་ལུང་གཞི་ལས། ལུང་ནོད་པའི་དགེ་སློང་

གསར་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་དེས་ཕག་བས་ལ་ཁམས་སྙོམས་སམ་ཞེས་དྲིས་ནས་ལུས་བཏུད་དེ་ལུང་ནོད་པར་བའོ་ཇི་སྟེ་

རྒན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེས་ཁམས་སྙོམས་སམ་ཞེས་དྲིས་ནས་ལུས་བཏུད་དེ་ལུང་ནོད་པར་བའོ་ཞེས་ལན་མང་དུ་

གསུངས་ཏེ་རྒན་པས་ནི་ཕག་བ་བར་ལུང་ལས་མ་གསུངས་སོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོས་ལག་པ་གཉིས་ཀི་ཐལ་མོ་

སྣོལ་ཏེ་བཅང་ངོ་། །ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གུས་པའི་ཚུལ་དུ་ལུང་ནོད་ཅེས་ཀང་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །ཆོས་

ཉན་པ་ན་ལུས་འདུད་པ་དང་བཅས་ཏེ་ལུས་དང་སེམས་དམའ་བ་དང་བཅས་ཏེ་སེམས་འདུད་དོ། །ང་རྒྱལ་

སོང་བའི་ཡན་ལག་ཀང་སེམས་དམའ་བ་ཉིད་ཡིན་ལ་གུས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀང་སེམས་དམའ་བ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །ག་གྱུ་མེད་པར་གཡོ་སྒྱུ་མེད་པར་དྲང་པོར་རོ། །ཆོས་མཉན་པར་བའོ། །མདུན་ནས་དྲང་པོར་ནོད། ལུང་

འབོག་པར་བེད་པ་འཆག་པར་བེད་ཅིང་ཆོས་སྟོན་པ་ན་ལུང་ནོད་པར་བེད་པས་གོམ་པ་སི་བས་ཕི་ནས་

འགོ་ཞིང་བཅག་པའི་སྤོད་ལམ་བསྟན་པར་བ་བའོ། །ལུང་འབོག་པར་བེད་པ་འགེང་བ་ན་ལུང་ནོད་པར་བེད་

པས་ཀང་འགེང་བའི་སྤོད་ལམ་བསྟེན་པར་བའོ། །ལུང་འབོག་པར་བེད་པ་འདུག་པ་དང་ཉལ་བ་ན་ལུང་

ནོད་པར་བེད་པས་འདུག་པའི་སྤོད་ལམ་བསྟེན་པར་བའི་ཉལ་བས་ཆོས་མཉན་པར་མི་བ་བའོ། །ལུང་གཞི་

ལས། ལུང་འབོག་པའི་དགེ་སློང་གིས་སྤོད་ལམ་རྣམ་བཞིས་ལུང་འབོག་པར་བ་སྟེ་འཆག་པ་དང་འགེང་བ་དང་འདུག་

པ་དང་ཉལ་བས་སོ་ལུང་ནོད་པའི་དགེ་སློང་གིས་སྤོད་ལམ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་ལུང་ནོད་པར་བའོ་འཆག་པ་དང་

འགེང་བ་དང་འདུག་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཉལ་ཏེ་ཆོས་མཉན་པར་མི་བ་བ་སྟེ་ན་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །ཆོས་

ཉན་པ་པོས་གང་དུ་འདུག་པར་བ་ཞེ་ན། སྟན་ཆེས་དམའ་བ་ལ་འདུག་པར་བའོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་རྒན་པས་

ནི་འཆད་པ་པོས་གནང་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྟན་ལ་ལྷོད་ཕབ་ཏུ་འདུག་པར་བ་ཞིང་ཆོས་ཉན་པ་པོ་གསར་བུས་ནི་

ལྷོད་ཕབ་ཏུ་འདུག་ཅིག་ཅེས་ཆོས་འཆད་པ་པོས་བསོ་ནའོ། །ལྷོད་ཕབ་ཏུ་འདུག་པར་བའི་མ་བསོ་ན་ཙོག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པུས་སོ། །འདུག་པར་བའོ། །ལུང་ནོད་པར་བ་བའི་གཞུང་མང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་གསར་བུ་དེས་ལྷོད་

ཕབ་ཏུ་འདུག་པའི་ཕིར་ལུང་འབོག་པ་པོ་ལ་ཞུ་བར་བའོ། །ཁ་ཏོན་བེད་པ་ན་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་གིས་

ཐོས་པའི་ཉེན་ཀོར་མ་གཏོགས་པ་མཁན་པོ་རྣ་བ་མིན་པ་ཙམ་དུ་མིག་ལམ་དུ་སྣང་བའི་ཉེན་ཀོར་

དུ་འདུག་སྟེ་ཁ་ཏོན་བའོ། །སོམ་པའི་གདམས་ངག་ནི་དབེན་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སོང་སྟེ་

བསམ་གཏན་བ་བ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །

ལུང་འབོག་པ་དང་ཆོས་ཀི་ལུང་ནོད་པ་ནི་ཆོས་འཆད་པ་པོ་དེས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་

ཀགས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་འདོན་པར་བས་པའོ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་བང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་

མཚན་མར་འདྲིས་པར་བས་པའོ་དང་། ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བས་ཏེ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྣམ་གངས་ཀི་ཕོགས་ལ་

སོགས་པ་དག་ལ་ཤིན་ཏུ་ངེས་པར་བས་ཏེའོ། །དགེ་སློང་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགེ་འདུན་གི་གནས་

ཁང་བེད་པ་པོ་གནས་ཁང་དང་ལུང་ལས་ཁིམ་བདག་དད་པ་ཅན་དག་གིས་མགོན་དུ་འབོད་པའི་ཁིམ་འདི་དང་

འདིར་སོང་ཞིག་ཅེས་ཟས་ལ་བསྐོ་བ་དང་ཐུག་པ་འབིམ་པ་དང་<<ལུང་>>ཁུ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་བག་

ཚོས་རྣམས་སོ་ཞེས་སོ་བག་ཚོས་དང་ཤིང་ཐོག་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་འབིམ་པ་བསྐོ་བར་

བའོ། །བར་བུར་འབིམ་153པ་ལ་154ཡང་ངོ༌། །བསྐོ་བར་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སོ། །བར་

བུར་ཞེས་བ་བ་དེ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཁུར་བ་ལ་སོགས་པ་བིམས་པའི་ལྷག་རོལ་ཕིས་དེ་ཉིན་པར་བིམ་པར་

བ་བ་ནི་བར་བུར་དེ་ཞེས་བའོ། །གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། བར་བུར་འབིམ་པ་ཞེས་བ་བ་འདིའི་མིང་ཕན་ཚེགས་

འབིམ་པ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགེ་འདུན་གི་སྣོད་སྤད་བརར་སྦྱིན་པ་དང་བསྡུས་པའི་

དགེ་སློང་སྣོད་སྤད་འདྲུབ་པའོ། །བསྐོ་བར་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སོ། །དགེ་འདུན་སྤིར་དབར་གི་

153  འབིམ། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>><<རིན་(ཀ་༤༠༡)>>འདྲིམ། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༦༨༤)>><<ཊིཀ་༦༣༦)>>

154  + <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>- <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༦༨༤)>><<ཊིཀ་(ག་༦༣༦)>><<རིན་(ཁ་

༤༠༡)>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རས་ཆེན་མང་ཞིག་ཡོད་ན་ལོ་ཕི་མ་ལ་དགོས་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་གཅིག་དབར་གི་གོས་རས་ཆེན་ནོ། །སེད་

པ་དང་འགེད་པ་བསྐོ་བར་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སོ། །ས་བརྐང་ངོ༌། །སེད་པ་དང་འགེད་པ་བསྐོ་བར་

བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སོ། །འོ་ན་ས་བརྐང་སེད་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ས་བརྐང་འདིང་བར་

བསྐོས་པ་དེ་ཤིའམ་བབས་སམ་མཚན་གྱུར་ན་དེའི་ཚབ་མ་བེད་པའི་དགེ་སློང་ས་བརྐང་སེད་པ་པོར་བསྐོ་བ་སྟེ། ས་

བརྐང་གཞིའི་ཊིཀ་ལས། ས་བརྐང་གདིང་བའི་དགེ་སློང་གཞན་དུ་གྱུར་ན་དེ་སེད་པ་བསྐོ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །ས་བརྐང་ངོ་ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཀི་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། ས་བརྐང་གདིང་བའི་བསྲུང་མ་གཅིག་བསྐོ། ཞེས་སོ། །འོ་

ན་ས་བརྐང་སེད་པ་དང་། ས་བརྐང་གདིང་བ་ཐ་དད་ན་ས་བརྐང་ངོ་ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཀི་ཊིཀ་ལས། ས་བརྐང་སེད་པ་

ཞེས་བ་བ་ནི་ས་བརྐང་འདིང་བ་ཡིན་པར་དགོངས་སོ། །ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན་དེ་ནི་ས་བརྐང་འདིང་

བའི་ཚབ་མ་ཉིད་ལ་ས་བརྐང་འདིང་བ་ཞེས་བཏགས་པའོ། །ཡོན་བདག་དད་པས་དགེ་འདུན་ལ་གོས་མང་ཞིག་ཕུལ་

ནས་བསྲུང་མ་བེད་པ་གོས་དག་གོ །སེད་པ་བསྐོ་བར་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སོ། །གོས་དག་

འགེད་པ་དགེ་འདུན་གི་གོས་འགེད་པར་བེད་པ་ཡང་ངོ༌། །བསྐོ་བར་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་

སོ། །རས་བསྲུང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་སྐྱོང་དགེ་བསྐོས་དང་མངགས་གཞུག་པ་དགེ་བསྐོས་ཀི་དག་པ་

ལེན་ཞིང་དེའི་གོགས་བེད་པ་དག་གོ །བསྐོ་བར་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སོ། །དགེ་འདུན་གི་སེར་

སྤད་འབིམ་པའོ། །བསྐོ་བར་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སོ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་ཟན་གི་གལ་དུ་སེར་

སྤད་དེ་དག་འབིམ་པ་དང་། ཟན་གྱུ་ནས་ཏེ་ཟན་ཟོས་ཟིན་ནས་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་གསུངས་ཏེ་

ཟན་ཟོས་ཟིན་ནས་སེར་སྤད་བྲུབ་ཅིང་སེད་པར་བེད་པ་ནི་སེར་སྤད་འབིམ་པ་དེའི་ལས་ཡིན་ནོ། །ཆུའི་

ཞལ་ཏ་ཆུ་ཚགས་པའི་སྤད་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཞལ་ཏ་བའོ། །བསྐོ་བར་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་

སོ། །མཛེས་ཆོས་པ་བསྐོ་བར་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སོ། །མཛེས་ཆོས་པ་དེས་བལྟས་ཏེ་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་སྤོད་ལམ་ལ་སོགས་པ་མི་མཛེས་པ་བསྟེན་ན་སེ་གོལ་གི་སྒ་སྔོན་དུ་

བཏང་སྟེ། མཛེས་པ་ལ་ངེས་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །མཛེས་པ་ལ་སྦྱར་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་ནི། འདི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལྟ་སྟེ་ཟས་ཟ་བ་ལ་སྒ་སྐྱུང་བ་ཉིད་དང་མགོ་155བསྒྱུར་བ་དང་ལག་བརྐང་པ་ལ་སོགས་པ་མི་བ་བར་སྤོད་

ལམ་ཤིན་ཏུ་བསམས་པ་ཉིད་དང་། ཡིད་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་ཤིན་ཏུ་ནོགས་ཐུབ་པ་ཁ་ཟས་

ཟ་བའི་ཚེ་ཡ་གི་མ་གི་འོན་ཅིག་ཅེས་མི་བ་བ་ཉིད་ཀིས་སོ། །མཛེས་པ་ལ་ངེས་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །དུས་

གསུམ་དུ་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕག་བ་བ་ལ་སྒ་སྐྱུང་བ་ཉིད་དང་། གལ་རྒན་རིམ་གལ་རིམ་བཞིན་དུ་

བསྐོར་བ་<<བི་>>ཉིད་ཀིས་སོ། །མཛེས་པ་ལ་ངེས་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །ཟན་ཟ་བ་དག་ལ་ཁྭ་དང་བིའུ་དང་

ཕུག་རོན་ལ་སོགས་པ་བཟློག་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་བང་རིམ་གི་ཞལ་ཏ་བ་བསྐོ་བར་བའོ། །གསོལ་

གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བའོ། །བང་རིམ་གི་ཞལ་ཏ་བ་དེས་དང་པོར་ཟན་ཟོས་ཏེ་དབྱུག་གུ་བླངས་

ནས་ཟན་ཟ་བ་དག་ལ་ཁྭ་དང་བིའུ་དང་ཕུག་རོན་ལ་སོགས་པ་དག་བཟློག་པར་

བའོ། །ཁྭ་156ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་བང་རིམ་དག་ཏུ་གནས་འཆའ་བས་དེའི་ཕིར་དེ་དག་བཟློག་པར་བེད་པས་

བང་རིམ་གི་ཞལ་ཏ་པ་ཞེས་<<ཊི་>>བའོ། །གནས་མལ་ཁི་དང་ཁིའུ་དང་སྟན་དང་གནས་ལ་སོགས་

པའོ། །འབོག་པ་དང་ཞེས་བ་བ་ནི་སྟོབ་<<ལྷ་>>པའོ། །གནས་མལ་བི་བོ་ནི་ཤིང་ལོན་པའི་དྲུང་དང་

ནིའུ་སིང་ལ་སོགས་པ་སྟེ་བི་བོ་ཞེས་པ་ནི་ཁི་དང་ཁིའུ་ལ་སོགས་པ་མལ་ཆ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་དེ་ལྟར་

བཤད་དོ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་མལ་བི་བོ་འབོག་པ་བསྐོ་བར་བའོ། །གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བའོ། །ལུང་

ལས། དགེ་སློང་གལ་ན་ཤ་དག་འབིམ་པ་ན་བམ་ཟེ་དང་ཁིམ་བདག་འཕ་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ཟས་རུང་བ་ཤ་དང་

བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དེར་མི་གཞན་དག་འོང་བ་ལ་ཁིམ་པས་མཐོང་ན་ཁ་ཟེར་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་

སེའུ་ཆུང་འགག་སོ་སྲུང་བ་བསྐོ་བར་བའོ། །གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐོ་བའོ། །འདི་བསྐོ་བའི་སྔགས་

ཀང་ཟས་ལ་བསྐོ་བའི་སྔགས་དེ་ཉིད་ཀི་ཅི་རིག་པར་སྦྱར་རོ། །གནས་མལ་གི་གཞིའོ། ། 

༈ ཕག་འཚལ་བའི་གནས་མུན་ཁོད་དུ་དགེ་སློང་གིས་ཕག་མི་བ་བར་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་

155  མགོ  <<མཆན་བཞི་>>མིག  <<མ་>>       

156  ཁྭ། <<མ་>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>ཁ། <<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བ་བའི་སྒ་དང་བཅས་པའི་ཚིག་བརོད་པར་བའོ། །མུན་པར་ཕག་བེད་པས་མགོས་གཏུགས་པར་མི་བ་

བའི་ཚིག་ཙམ་ཀིས་ཕག་བ་ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་སོ་མུན་པར་ཕག་བས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཐལ་

མོ་སྦྱར་ཏེ་ལུས་བཏུད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཚིག་བརོད་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །ཕག་བ་བར་འོས་པས་ཉེན་

ཀོར་དུ་འོངས་པར་གྱུར་པ་གང་ཟག་གཞན་གིས་ཕག་བ་བར་བརྩམས་པ་ལ་བདག་གིས་ཕག་

སྔར་བས་ཟིན་ཀང་སླ་སྟེ་ཡང་ཕག་<<ཊི་>>བའོ། །ཕག་མི་བ་བར་མི་བའོ། །ཚངས་པའི་ཕག་ནི་

དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་གནས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ལ་ཕིར་ཕག་བ་བ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཚངས་པའི་ཕག་གིས་ནི་ཕག་

དེ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ནང་ཞེ་འགས་པ་དང་བཅས་པ་གནོད་པ་བས་པའི་བསམ་པས་ཉེ་བར་

གནས་པ་<<ཊི་>>ལ་ཕག་མི་བའོ། །རྩོད་པ་གཞན་ལ་ནི་རུང་ངོ་<<ཊི>>།བདག་ལ་གཞན་གིས་ཕག་

འཚལ་བ་ལ་ཨ་རོག་ཁ་ཞེས་བརོད་པར་མི་བ་བར་མི་བའོ། །ཨ་རོག་ཁ་ཞེས་བ་བ་ནི་ནད་མེད་

པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཤིས་པ་བརོད་<<ལྷ་>>དེའོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཆོད་རྟེན་

ནམ་བདག་གི་མཁན་པོ་ཚེ་འདས་པ་ལས་མིང་ནས་བརོད་དེ་ཕག་བའོ་ཞེས་སྐབས་འདི་ཉིད་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་

དོ། །གཞུང་འདིའི་དོན་ནི་དེར་མ་ཟད་དོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་དེ་ཕག་བ་བ་

ཡིན་པ་ལ་ནི། རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས། ད་ལྟ་ཕག་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་སྔོན་གི་གནས་སྐབས་དེ་ཉིད་མངོན་

སུམ་བ་སྟེ་ཕག་བ་རུང་བས་དེ་ལ་ནི་ཕག་མི་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་དགེ་སློང་རྒན་པོ་ཁོས་པའི་

དབང་གིས་ཤི་བ་སོམ་པ་རྒྱུན་ཆད་དེ་སྦྲུལ་དུ་གྱུར་པ་དགེ་སློང་ཅིག་ཤོས་ཀིས་སྔོན་གི་རྒྱུད་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་

བས་ཏེ་འདུད་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལ་བེ་བག་མེད་པར་རུང་བས་འདིར་སྤིར་མདོར་བས་སོ་ཞེས་

རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །ཟས་ཟ་བ་ལ་སོགས་པས་སགས་པའི་གང་ཟག་<<ཊི་>>ལ་ཕག་མི་

བའོ། །སགས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཟས་ཟ་བ་ལ་སོགས་པས་སགས་པས་གཞན་ལ་ཕག་མི་

བའོ། །སགས་པས་ཕག་འཚལ་ན་ཉེས་བས་སོ། །སགས་པས་ཕག་དེ་བདག་གིར་མི་བ་དང་དུ་བླང་བར་མི་

བའོ། །སགས་པས་ཕག་འབུལ་ན་ཉེས་བས་སོ། །ཕག་འཚལ་བ་པོ་སགས་པ་གཞན་ལས་ཕག་དེ་བདག་གིར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

མི་བ་དང་དུ་བླང་བར་མི་བའོ། །སགས་པ་ལ་ཕག་ལེན་ན་ཉེས་བས་སོ། །སགས་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་

ཏེ། ཟ་བས་སགས་པ་དང་མི་གཙང་བས་སགས་པའོ་ཟ་བས་སགས་པ་ནི་ཐ་ན་སོ་ཤིང་ཟ་བ་ཡན་ཆད་ནས་

ཟས་ཟ་མན་ཆད་ཟ་བས་སགས་པ་དང་། མི་གཙང་བས་སགས་པ་ནི་ཐ་ན་མི་གཙང་བ་དེའི་ས་བི་དོར་

བེད་པ་ཡན་ཆད་<<བི་>>ནས་བཤང་གཅི་བས་ཏེ་བཀྲུ་བཤལ་མ་བས་པ་མན་ཆད་མི་གཙང་བས་

སགས་པས་སོ། །ཕག་བ་བ་འདི་ལ་གཅེར་བུ་ཉིད་དང་གོས་གཅིག་པ་ཉིད་ནི་སགས་པ་དང་

འདྲའོ། །སྟེ་གཅེར་བུ་ལ་ཕག་མི་བའོ་གཅེར་བུས་ཕག་མི་བའོ་གཅེར་བུས་ཕག་བདག་གིར་མི་བའོ་གཅེར་བུ་ལས་

ཕག་བདག་གིར་མི་བའོ་ཞེས་པ་བཞི་དང་དེ་བཞིན་དུ་གོས་གཅིག་པ་ལའང་བཞི་སྟེ་རྣམས་པ་བརྒྱད་དོ། །ཕག་ནི་

རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཡན་ལག་ལྔས་པུས་མོ་གཉིས་དང་ལག་མཐིལ་གཉིས་དང་མགོ་དང་ལྔ་ས་ལ་གཏུགས་

ཏེ་འཚལ་བ་དང་། སྒྱིད་པ་ལ་འཁྱུད་པས་འཚལ་བ་མདུན་དུ་ཙོག་པུར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཕ་རོལ་

པོའི་རྐང་པའི་མཁིག་མ་གཉིས་ལ་ལག་མཐིལ་གཉིས་འཁྱུད་དེ་རྐང་པར་སྤི་བོ་གཏུགས་པའོ། །དེ་གཉིས་གང་ཡང་

རུང་བ་གཅིག་བས་ན་ཡང་ཕག་འཚལ་བ་ཉིད་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །གང་ཟག་སྦྲིད་པ་བྱུང་བ་ལ་སོས་པར་

གྱུར་ཅིག་ཞེས་བརོད་པར་མི་བ་སྟེ། མ་གུས་པར་མངོན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་

ཞེ་ན། རབ་བྱུང་རྒན་ཞུགས་དང་ཁིམ་པ་ལ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །ཏེ་དེ་གཉིས་ལ་སྦྲིད་པ་བྱུང་ན་

སོས་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །ཆེས་ཕོངས་པ་ཤས་ཆེས་པའི་ཕིར་དང་ཁིམ་པ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་ཆོས་དང་མཐུན་པར་བ་

བའི་ཕིར་ཏེ་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །གསར་བུ་སྦྲིད་པ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ནི་རྒན་པོས་ཨ་རོག་ཁ་ཞེས་བརོད་པར་

བའོ། །རྒན་པོ་སྦྲིད་པ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ནི་གསར་<<ཊི་>>བུས་ཕག་བའོ། །གསར་བུས་ལངས་ནས་ཕག་

བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །གསར་བུ་རང་ལ་སྦྲིད་པ་བྱུང་ན་ཡང་ངོ་། །རྒན་པོ་ལ་ཕག་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་ཏེ་

ཚིག་གིས་ཕག་བའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བརོད་པ་

དང་། མིང་ནས་བརོད་པ་དང་། རུས་ནས་བརོད་པས་བོད་<<ཊི་>>པར་མི་བ་སྟེ་དེ་ལྟར་བོད་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཀུན་ཏུ་སྤད་པར་མི་བའོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་དང་རུས་ནས་བརོད་ན་ནི་ཉེ་བའི་ཚིག་དང་བཅས་པར་

བརོད་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞེས་མཚན་ནས་བརོད་པའམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གོའུ་ཏ་མ་ཞེས་གདུང་ནས་

བརོད་པར་བའི་ཉེ་བའི་ཚིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཉེ་ཚིག་དང་བལ་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དེའི་མཚན་རྐང་པ་ནམ་གོའུ་ཏ་མ་ཞེས་གདུང་རུས་རྐང་པ་ནས་སོས་པར་མི་བའོ། །མ་གུས་པའི་

ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཉེ་བའི་ཚིག་དང་བལ་བར་རང་བས་བསླབ་པ་རྒན་པོའི་མིང་དང་རུས་སོས་པར་

མི་བའོ། །<<ཊི་>>རྒན་པ་འདི་ལ་གནས་བརྟན་ཞེས་བརོད་པ་དང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བརོད་

པ་ནི་ཉེ་བའི་ཚིག་ཉིད་ཀི་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སྔ་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་

ནི་གནས་བརྟན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བརོད་པ་དེ་ཉེ་ཚིག་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞོན་པ་ལ་ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཞེས་བརོད་པར་བའི་གནས་བརྟན་ཞེས་བརོད་པར་མི་བའོ། །

སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་དགེ་བ་གསོག་པ་གཙོ་བོར་བེད་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། འགེལ་ཆུང་

ལས། དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་གི་ཕིར་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་ན་དགོན་པ་དང་དབེན་པར་མི་བརྩིག་གི་མི་མང་པོ་

འདུ་ཞིང་ཕག་འཚལ་བའི་གནས་སུ་བརྩིག་ཅེས་བཤད་པས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པ་པོའི་དགེ་སློང་ལག་གི་བླ་

གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པའི་ལས་བེད་པ་པོས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འགོ་བ་དང་འོང་བ་དང་ལྡན་པའི་གཞིར་

གཙུག་ལག་ཁང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བ་སྟེ་བརྩིག་པར་བའོ། །ཤིང་ལོན་པ་དང་རིང་བུ་

དང་འཆག་པའི་སྤོད་ལམ་བེད་པའི་གནས་འཆག་ས་དག་ཀང་ངོ་། །ལྡན་པའི་གཞིར་གཙུག་ལག་ཁང་རབ་

ཏུ་གནས་པར་བའོ། །<<བི་>>གཙུག་ལག་ཁང་གཅོང་རོང་དང་གད་ཀར་མི་བརྩིག་ཉེན་ཀོར་དང་ངོ་། །ལྡན་

པའི་གཞིར་གཙུག་ལག་ཁང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བའོ། །རང་གི་ཐོས་བསམ་བསོམ་པ་གཙོ་བོར་བེད་པའི་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་དབང་དུ་བས་པ་ནི་སྐྱེ་བོའི་རྒྱུན་ལུགས་དང་<<ཊི་>>རང་དབང་དུ་གཏམ་ཟེར་བའི་ཀག་ཅོར་

ཆུང་བ་དང་<<ཊི་>>བམ་ཟེའི་ཀོག་པ་དང་མདུན་མའི་ཐ་སྙད་དང་གང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་ཆུང་བ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་ར་རྔ་ལ་སོགས་པའི་རྟུག་རིང་ཆུང་བར་གཙུག་ལག་ཁང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་

བརྩིག་པའི་ཆ་རྐེན་སྦྱིན་པ་པོ་ཁིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ལྟ་བུ་དེས་རེས་སུ་གནང་ན་སྟེ་གཙུག་

ལག་ཁང་བརྩིག་པའི་ཆ་རྐེན་ལས་སྟ་རེ་དང་འཇོར་ཧེམ་ལ་སོགས་པ་ཉོ་ན་ཉེས་སམ་མ་ཉེས་ཞེས་སྦྱིན་བདག་ལ་དྲིས་

ཏེ་དེས་གནང་ན་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པར་བ་བའི་ཆ་རྐེན་གི་དངོས་པོ་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་

བརྩིག་པ་དེ་བ་བའི་སྤད་སྟ་རེ་དང་འཇོར་ཧེམ་ལ་སོགས་པ་བ་བ་ལ་མི་རིགས་པ་མེད་པའོ། །འཇོར་ཧེམ་ལ་

སོགས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པའི་བ་བ་དེ་བཞག་པའི་ཁང་པ་སྦྱིན་ནོ། །སྤད་མི་འཁམས་པའི་ཕིར་

ཁང་བུ་དེར་སྤད་རྣམས་བྲུབ། ལག་གི་བླས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པའི་བ་བ་དེར་དགོས་པའི་འབྲུ་མར་དང་

འབེང་བ་དང་ཤིང་རྟའི་མིག་བསྐུ་བའི་མར་ལ་སོགས་པ་ཅི་དགོས་<<ཊི་>>པ་ཚོད་རན་པར་ཉོ་

འོ། །ལས་གསར་པའི་རྒྱུ་ལས་ཉོའ་ོཞེས་ལུང་ལས་སོ། །ལུང་ལས་དགེ་འདུན་ལ་བསྔོས་པས་གང་ཟག་གིས་ཟར་མི་

རུང་ངམ་སྙམ་པ་ལས་བཀའ་སྩལ་པ་སྦྱིན་པ་པོས་རེས་སུ་གནང་ན་ལག་གི་བླས་སྤི་བུངས་ཇི་འདྲ་བ་དེ་

འདྲ་བར་ཟའོ། །ཧ་ཅང་ངན་པ་དང་ཧ་ཅང་བསོད་པ་ཟ་བར་མི་<<ལུང་>>བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པའི་

གནས་དེ་ན་གནས་དེའི་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་མེད་དེ་གནས་དེ་ན་ཚོགས་སུ་ལོངས་པའི་ཟས་ཀི་སྤི་

བུངས་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཉེན་ཀོར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྤི་བུངས་ན་བཟའ་བའི་ཐང་ཇི་ཙམ་

ཡོད་པ་དེ་ཙམ་བཟའ་བར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པའི་ཆ་རྐེན་ལས་ལག་གི་བླས་ཚད་དེ་ཙམ་ཞིག་ཟར་

གནང་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པའི་ཆ་རྐེན་དེ་ལས་སྣུམ་བག་གི་རེད་པ་བ་ན་ཡང་དགེ་སློང་གཞན་གི་

ཐང་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་ལག་གི་བླས་<<ཊིཀ་>>ནོད་དེ་བླང་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །

ལས་གསར་པ་བེད་པའི་དགེ་སློང་ལས་ཆེ་བའི་ཕིར་ཡོན་བདག་གིས་ཕུལ་བ་ལས་ཟན་བསླང་སྟེ་བིན་ཀང་

རུང་བའོ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དག་གི་བརྩེགས་མ་ཉིད་ཀི་གངས་མང་བའི་ཡ་

མཐའ་ནི་ལྔའོ། །བརྩེགས་སུ་བ། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་<<ཊི་ལུང་>>གི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བརྩེགས་མ་ཉིད་ཀི་མཐའ་ནི་གསུམ་མོ། །བརྩེགས་སུ་བའོ། །དྲི་གཙང་ཁང་དང་དབུ་རྩེ་སོ་ཁང་

སྟེང་གི་བསིལ་ཁང་དག་ནི་ལྔ་བརྩེགས་དང་གསུམ་བརྩེགས་ལས་བརྩེགས་མ་གཉིས་ཀིས་

ལྷག་པར་བ་སྟེ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་གནས་དེ་གཉིས་ནི་བདུན་བརྩེགས་དང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་གནས་དེ་

གཉིས་ནི་ལྔ་བརྩེགས་སུ་བའོ། །<<ཊི་ལུང་>>དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་གནས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་

དེ་དག་བརྩེགས་མའི་རིམ་པ་ལིད་ལྕི་བས་འཇིག་པ་ཉིད་ཡིན་ན་བརྩེགས་མ་གཅིག་གམ་དུ་མ་ཇི་

སྙེད་གཞིག་པ་དེ་སྙེད་<<ཊི་>>གཞིག་པ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་འཇིག་པར་བེད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་

དོ། །གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས་པར་བརྩམས་པ་ཡོ་བད་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པས་ཆུང་ངུ་ཆེན་པོར་བསྐྱེད་

པའམ་ཡོ་བད་ལ་སོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པས་ཆེན་པོ་ཆུང་ངུར་བསྐྱུང་བར་བ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་

འཕོ་དེ་ཕིར་གཞིག་པ་ཡང་ངོ༌། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །མི་ནུས་ན་བཤིག་སྟེ་ཆུང་ངུར་བེད་དུ་གཞུག་སྟེ་

འདི་ལ་འགོད་པར་མི་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ་མཆོད་རྟེན་བརྩིག་གར་བརྩམས་པའི་འཕོ་དང་སྐུ་གཟུགས་

བཞེངས་པར་བརྩམས་པའི་འཕོ་དག་ནི་བརྩམས་པའི་འཕོ་དེ་ལས་ཆེར་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

རོ། །བརྩིག་འཕོ་བཤིག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའོ། །དེ་གཉིས་བརྩམས་པ་བསྐྱུང་བའི་ཕིར་བཤིག་པ་ནི་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཊིཀས་དངོས་སུ་བསྟན་ཏེ་རྩ་བར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ་མཉམ་པའི་ཕིར་བཤིག་ན་ཡང་དེ་

བཞིན་ནོ། །མཆོད་རྟེན་དང་སྐུ་གཟུགས་དག་རིང་པ་གསར་དུ་བཅོས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ནི་ཕེད་བརྩམས་པའི་

འཕོ་གཞིག་ཏུ་རུང་བར་མ་ཟད་ཀི་འཕོ་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཟིན་ཀང་གཞིག་ཏུ་རུང་ངོ་བརྩམས་

པའི་འཕོའམ་རོགས་པར་ཟིན་པ་དེ་དག་ཆེར་སྐྱེད་པའི་ཕིར་གཞིག་ཏུ་རུང་བར་མ་ཟད་ཀི་སྔ་མ་དང་ཚད་མཉམ་

པའི་ཕིར་ཡང་ངོ་། །གཞིག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །བསྐྱུང་བའི་ཕིར་ནི་གཞིག་ཏུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་ཤུགས་

ཀིས་བསྟན་ཏེ་དངོས་ཤུགས་དེ་དག་གི་ཁུངས་ནི། ལུང་ལས། ལྷག་པའམ་མཉམ་པར་བའི་ཆུང་བར་ནི་མི་བའོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །མཆོད་རྟེན་དང་སྐུ་གཟུགས་དག་གི་ཕོགས་གཅིག་རིང་པ་ཕིར་བཅོས་པའི་ཕིར་ཕོགས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

<<བི་>>གཅིག་ཞིག་པ་དེ་ཉི་ཚེ་བཤིག་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །གདུགས་དང་ཆར་བཀབ་

ལ་སོགས་པ་རིང་པ་ཕིར་བཅོས་པའི་ཕིར་མཆོད་རྟེན་དང་སྐུ་གཟུགས་དག་ལས་<<ཊི་>>དབོག་པ་

ཡང་ངོ་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །<<ཊི་>>གདུགས་ལ་སོགས་པ་རིང་པ་ཕིར་བཅོས་པའི་ཕིར་དབོག་ཏུ་རུང་

བར་མ་ཟད་ཀི་དེ་དག་མ་རིང་ཡང་གདུགས་ལ་སོགས་པ་མ་ལེགས་པ་ཕབ་ནས་ལེགས་གཞན་གདགས་པའི་

ཕིར་དབོག་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །གཞན་གདགས་པ་དེའི་དོན་དུ་གདུགས་ལ་སོགས་པ་ཕི་

མ་ཉེ་བར་མ་བཞག་པར་སྔ་མ་དབོག་པར་མི་བའོ། །སྐྱེས་པའི་རབས་དང་མཛད་པ་བཅུ་

གཉིས་ལ་སོགས་པའི་རི་མོ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའི་ཡི་གེ་དག་ཀང་ངོ༌། །རིང་པ་བཅོས་

པའི་ཕིར་ཕིས་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་<<ཊི་>>པའོ། །ཅི་ཞིག་གི་ཕིར་ཕིས་པ་ལ་ཞེ་ན། གཏམ་རྒྱུད་ཀི་རི་མོ་དང་

བཀའི་ཡི་གེ་གང་བིད་པའི་བེ་བག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ཕིས་བི་བར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །ཕིས་པ་ལ་ཁ་ན་

མ་ཐོ་བ་མེད་དོ་གཞན་གི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་<<ཊི་>>ནོ། །མཆོད་རྟེན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པར་རྩོམ་པར་

བེད་པ་པོ་ཁིམ་བདག་ལ་སོགས་པ་པས་བརྩིག་པར་བརྩམས་ནས་བརྩིག་འཕོ་ལུས་ཏེ་ཟིན་པར་མ་བས་ན་

དགེ་སློང་ལ་སོགས་པར་གཞན་གིས་དེའི་བརྩིག་འཕོ་ལྷག་མ་བརྩིག་པར་བའོ། །དེ་ལ་མི་རིགས་པ་མེད་

པའོ། །གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་གི་ཕིར་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་ཕེད་སྦྱིན་བདག་གིས་བརྩིགས་ཏེ་

དེའི་འཕོ་བརྩིག་པ་ན་དགེ་སློང་དག་གིས་མཁར་ལན་གི་སྟོང་གོགས་སྦྱིན་པར་བ་སྟེ་བརྩིག་པའི་ལས་ཀི་

གོགས་བེད་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་བ་བ་ཉིད་དོ། །ཕེད་ཅེས་བ་བའི་སྒ་ནི་ཆ་ཤས་ལ་སྙེགས་ཀི་ཆ་མཉམ་པའི་

ཕེད་ཁོ་ན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཙམ་བརྩིག་ན་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །བརྩིག་པའི་ལས་གོགས་བེད་པའི་དགེ་སློང་

དེས་མཁར་ལན་གི་ལས་གོགས་བ་བས་བསྟང་བ་སྟེ་ལས་ཀི་གོགས་བ་<<དུ་ལྷ་>>བའི་དུས་ནི་ཉི་མ་

<<ལུང་>>རངས་པོ་ཁོ་ནར་ལས་མི་བ་བར་གལ་ཏེ་དགུན་ཡིན་ན་ཟས་ཀི་འོག་རོལ་ཏུའོ། །ཕི་

དྲོ་ལས་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །དགུན་གང་ན་ཕི་དྲོ་བཏང་<<བི་>>ངོ་། །

གལ་ཏེ་སོས་ཀ་ཡིན་ན་ལུང་ལས་སྔ་དྲོ་ཟས་ཀི་མདུན་རོལ་ཏུ་ལས་བའོ། །སོས་ཀ་ཚ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ན་སྔོ་དྲོ་བཏང་<<བི་>>ངོ་། །སྔ་དྲོ་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པ་ན་ལས་འཕོ་གཅོད་པ་ཧ་ཅང་ཕིས་པས་ཟས་ཀི་བ་བ་

དག་གིས་ཉི་མ་དགུང་ཚིགས་ཡོལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་སིད་དུ་ལས་མི་བའི་ཟས་ཀི་བ་བའི་བསོད་སྙོམས་ལ་འགོ་

བ་དང་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁོམ་པ་དེ་ཙམ་གི་སྔ་དྲོ་དུས་ལུས་པར་རོ། །མཁར་ལན་གི་ལས་དེ་

ལས་དགེ་སློང་ལ་འདམ་རབ་དང་དེའི་འདམ་ཟེར་གིས་གོས་པ་ན་བཀྲུ་བཤལ་ལ་སོགས་པས་བི་དོར་མ་བས་

པར་ཟས་ཀི་ཕིར་དགེ་འདུན་གི་གལ་དུ་འགོ་བ་དང་བསོད་སྙོམས་ལ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་འཚོ་བ་ལ་འཇུག་

པར་མི་བའོ། །བི་དོར་བ་བ་དེའི་མཐའ་ཉིད་ནི་རྐང་ལག་བཀྲུས་པ་ཉིད་དོ། །གཙུག་ལག་ཁང་

བརྩིག་པ་པོའི་དགེ་སློང་ལག་གི་བླ་བརྩིག་པའི་ལས་བེད་པ་པོས་སྔ་དྲོ་ལས་བེད་ན་ཁེའུ་སུས་སྔ་དྲོའི་ཟས་

སྦྱོར་དུ་གཞུག་གོ །དགེ་སློང་གིས་ཡོན་བདག་ལ་དགེ་སློང་གསར་བུ་ལས་བེད་པ་རྣམས་བཀེས་ཀིས་ནངས་

པར་གཡར་སུས་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བསོ་ཟས་ཀི་འོག་རོལ་ཏུ་ཕི་དྲོ་ལས་བེད་ན་བརྩིག་པའི་ལས་བེད་པ་རྣམས་

ཀིས་སྐོམ་དང་རྐང་ལག་བསྐུ་མཉེ་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་ཡང་རུང་གང་ཟག་གི་ཡང་རུང་གནས་ཁང་

གི་སོ་གདོད་དོ། །སོར་སོ་གེགས་སོ་ལེབ་གཞུག་གོ །སོ་གེགས་ལ་ལག་གཟུངས་སོ་ལེབ་ལ་ནང་

ནས་དྲངས་པ་<<བི་>>དང་ཕི་ནས་འཐེན་པའི་ལྕགས་ཀི་ཡང་མིག་དང་ལུང་ལས་སོ་ཕེ་བས་སྒ་བྱུང་ནས་

བཀའ་སྩལ་པ་ཀོ་བའི་དུམ་བུ་དག་གཞུག་གོ །སོ་དབེས་ཀིག་ཀིག་མི་ཟེར་བར་ཀོ་བས་དཀི། གནས་ཁང་ལ་

སྐར་ཁུང་གདོད་དོ། །ཕོགས་གང་དུ་ཞེ་ན། རྩིག་ངོས་ཀི་དཀིལ་དུའོ། །སྐར་ཁུང་དེ་དབིབས་ཅི་འདྲ་ཞེ་

ན། ཕི་རོལ་གི་ཁ་རུབ་ལ་ནང་ལོགས་ངོས་ཡངས་པ་རྒྱ་མཚོའི་མུའི་<<བི་>>རྣམ་པ་<<ཊི་

>>བིན་གིས་ཡངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཕུག་རོན་ལ་སོགས་པ་ནང་དུ་འཇུག་པ་སང་བའི་ཕིར་སྐར་ཁུང་ལ་དྲ་བ་

གཞུག་གོ། །སྦྲང་བུ་མཆུ་རིང་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པ་སང་བའི་ཕིར་སྐར་ཁུང་ལ་སོ་གེགས་སོ། །སོ་ལེབ་

གཞུག་གོ །སོ་གེགས་དེ་རླུང་གིས་བེ་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་འཁོར་གཏན་དང༌། སོ་གེགས་ཀི་དཀིལ་དུ་ཤིང་གི་

གཏན་བུ་ཁྲུ་གང་ཙམ་བཏགས་ཤིང་གཏན་བུ་དེ་འཁོར་ལོ་བཞིན་དུ་བསྐོར་ནས་སོ་སྐྱེས་ལ་གཟུངས་གཏོད་པ་དེར་

བཞུག་<<ཊི་>>པའོ། །གནམ་གཟེར་སོའིི་ཡས་ཕུབས་ལ་བཏགས་པའི་གཟེར་བུ་ལ་སོགས་<<ཊི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

>>པའོ། །དང་། འཕེད་གཏན་རྩིག་པའི་སྦུག་གི་ཁོང་དུ་གཞུག་པའི་ཤིང་རིང་པོ་<<ཊི་>>དག་གོ །སོ་

གེགས་དེ་ལ་གཞུག་པར་བའོ། །སོ་དབེ་བའི་ཕིར་དབྱུག་གུ་སྐམ་ཁ་བཅང་ངོ་། །དབྱུག་གུ་དེས་སྐར་ཁུང་

གི་འཕེད་གཏན་ལ་སོགས་པ་དབེའོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་ཐགས་མ་རྒྱུ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་གསོར་གིས་

བཙུགས་པས་སྐར་ཁུང་ལ་ནང་དུ་ཕུག་རོན་ལ་སོགས་པ་མི་ཤོར་བར་བ་བའི་ཕིར་ཐ་གུའི་དྲ་བ་རྒྱུའོ། །ལུང་

ལས། སོ་འཕར་ལ་ཡང་མིག་གིས་བརྐོས་ཏེ་ཕུག་པས་སོ་འཕར་གས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་གསོར་གིས་ཕུག་པར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྐར་ཁུང་གི་སོ་འཕར་ལ་སོགས་པ་ལ་གསོར་གིས་བཙུགས་པས་བུ་ག་མང་པོ་གཏོད་དེ་ཐ་

གུའི་དྲ་བ་མིག་མངས་རིས་སུ་རྒྱུ་བའོ། །དྲི་གཙང་ཁང་ལ་སོགས་པ་གནས་ཁང་གི་མདུན་དུ་སོ་ལོགས་སུ་

ཁམས་བའོ། །གནས་ཁང་དང་ཁམས་ཀི་འོག་གཞིར་སོ་ཕག་གི་གཅལ་སོ་ཕག་གི་རིམ་པ་བདུན་

ནམ་བརྒྱད་གཞུག་གོ །དེ་ནི་གནས་ཁང་དང་ཁམས་ཀི་གཞིར་འོག་བརླན་མི་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་རོ། ། 

སོ་ཕག་གི་གཅལ་དེའི་སྟེང་དུ་ཀ་རྟེན་གི་སང་ལེབ་བོ། །གཞུག་པར་བའོ། །ཀ་རྟེན་གི་སང་ལེབ་དེའི་

སྟེང་དུ་ཀ་བའི་ཚར་དག་གོ །ཟུག་གོ །ཀ་བའི་ཚར་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ཀ་གཞུའི་འདབ་མ་

དག་གཞག་གོ། །ཀ་གཞུའི་འདབ་མ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་གདུང་མ་དག་གཞག་གོ །གདུང་མ་དེ་དག་

གི་སྟེང་དུ་ཕམ་དག་གཞག་གོ །ལྕམ་ཞེས་དེང་སང་གགས་སོ། །ཕམ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་སང་ལེབ་

དག་གོ། །དགོད་པར་བའོ། །སང་ལེབ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་སོ་ཕག་དགམ་མོ། །སོ་ཕག་བཀམ་པ་དེ་

དག་གི་སྟེང་དུ་སོ་ཕག་གི་ཕེ་མའི་འཇིམ་པའོ། །གན་པར་བའོ། །ཡང་ཐོག་ནས་མི་རྣམས་ཕིར་མི་

ལྟུང་བར་བ་བའི་ཕིར་བརྩེག་མ་དག་གི་སྟེང་དུ་ལན་ཀན་གི་ཤིང་རིང་པོ་རྣམ་པར་བཞག་པར་བ་སྟེ་ལན་

ཀན་གི་ཤིང་རིང་པོ་བེ་བར་བའོ། །རྩིག་པའི་བུ་གུར་ཤིང་བཅུག་ལ་ཤིང་གི་སྟེང་དུ་ཤིང་ལེབ་རིང་པོ་བེ་ཞེས་འགེལ་

ཆུང་གི་སྐབས་འོག་ནས་བཤད་དོ། །ལན་ཀན་བའོ་ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཀི་འགེལ་ཆུང་ལས། མདའ་ཡབ་བ། ཞེས་བཤད་

དེ། མདའ་ཡབ་ཞེས་ཀང་བ་སྤུ་ཤུ་ཞེས་ཀང་བ། བ་གམ་དང་བཅས་པའི་གོང་ལས་བསྐོར་བ་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ་མིང་གི་



  359  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རྣམ་གངས་ཡིན་ནོ། །ལན་ཀན་དེ་མི་འགུལ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཤར་བ་ནི་ལན་ཀན་གི་ཤིང་རིང་པོ་རྣམ་

པར་གཞག་པའི་བར་དུ་གཟུངས་ཀི་ཤིང་ཐུང་ངུ་དག་འཇུག་པ་སྟེ་དེ་དག་གཞུག་གོ །བད་ཤིང་རིང་པོ་དང་

གཟུངས་ཤིང་ཐུང་དུ་ཕེལ་ཀ་བས་ཏེ་སྦྱར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཤར་བ་དེ་སྟེང་གི་ཤིང་དེ་ལ་ལྕགས་ཀི་

གཟེར་བུ་དག་གིས་གདབ་ཅིང་སྦྱར་རོ། །བརྩེགས་མ་དག་ལ་འཛེག་པའི་ཕིར་ཐེམ་སྐས་

བའོ། །ཐེམ་སྐས་དེ་ཡང་འོག་ཁང་ཏུ་རོ་ལས་བས་པ། བར་ཁང་དུ་ས་ལས་བས་པ། སྟེང་ཁང་

དུ་ཤིང་ལས་བས་པའོ། །ཐེམ་སྐས་མེད་ན་ཡ་གད་ལས་འཛེག་པར་བའོ། །ཡ་གད་དེ་ཡང་

ཤིང་ལས་བས་པ་དང་སྨིག་མ་ལས་བས་པ་དང་ཐག་པ་ལས་བས་པ་ཡང་ངོ་། །རུང་

བའོ། །ཁམས་ལ་སོགས་པའི་མཐོངས་ཀི་གཞིའི་རིང་བུ་དང་སོ་ཁང་དུ་འདམ་རབ་མི་འབྱུང་བར་བ་

བའི་ཕིར་སོ་ཕག་གི་གཅལ་དུ་དགམ་པར་བའོ་གཞུག་གོ །སོ་ཕག་གི་གཅལ་དེའི་སྟེང་དུ་སོ་ཕག་

གི་སྲུབས་སུ་སོ་ཕག་གི་ཕེ་མའི་འཇིམ་པ་བསྐུ་བའོ། །སོ་ཕག་གི་ཕེ་མའི་འཇིམ་པས་བསྐུས་པ་དེའི་

སྟེང་དུ་རོ་ཐལ་གི་སྐྱང་ནུས་གིས་སོ། །བསྐུ་བར་བའོ། །གཅལ་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་རས་དེ་དག་མེད་ན་

རྐང་པ་འདམ་རབ་ལས་བསྐྱབ་པའི་ཕིར་གར་འགོ་བའི་སར་ཤིང་གི་སང་ལེབ་བོ། །གདིང་། <<བི་

>>རྐང་པ་བསྐྱབ་པའི་ཕིར་ཡང་ན་བར་བར་དུ་སོ་ཕག་དག་གཞུག་གོ །སོ་ཕག་གོམ་པ་རེ་རེར་བཞག་

གོ །ལུང་ལས་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ན་འདམ་རབ་ཀིས་གོས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྐོར་བ་

ན་འདམ་རབ་ཡོད་ན་ཡང་ཡང་ན་བར་བར་དུ་སོ་ཕག་དག་གོ་ཞེས་བ་བའི་བར་དག་ལྔ་པོ་དེ་དག་རབ་མི་འབྱུང་བར་

བ་བའི་ཕིར་སོ་ཕག་གི་གཅལ་གཞུག་གོ་ཞེས་བ་བས་ན་དེ་བཞིན་ནོ། །དུ་གཞུག་གོ །ལུང་ལས་མཆོད་རྟེན་གི་

འཁོར་ས་རྒྱ་ཆེས་བས་འཁོར་ས་ཁབ་པའི་སོ་ཕག་གི་གཅལ་མ་འབོར་ནས་གསུངས་པ་ནི་མཆོད་རྟེན་འདི་ལ་སོ་

ཕག་གི་གཅལ་དེ་མཆོད་རྟེན་གི་ཉེ་འཁོར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་གཅལ་བཀམ་པ་དེའི་ཞེང་གི་ཚད་འདོམ་གང་ཙམ་

བས་པ་ཉིད་ན་བས་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་སྨ་བ་བཞག་པའི་ཕིར་སེང་གེའི་ཁི་གྲུ་བཞི་བའོ། །ཞེས་

ཆོས་འཆད་པའི་ཁི་འོག་ཏུ་སེང་གེ་འདུག་ཏུ་རུང་བར་སྟེང་གྲུ་བཞི་བར་བ་<<བི>>། ཁིའི་རྐང་པ་བཞི་པོ་དག་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལ་སེང་གེའི་གདོང་ལྟ་བུ་བ་བ་ཉིད་དོ། །ཁིའི་རྐང་པ་སེང་གེའི་གཟུགས་བས་པའིའོ། །སེང་གེའི་ཁི་དེ་

གནས་གཞན་དུ་སོ་བའི་དོན་དུ་སོ་བར་བེད་པ་པོའི་ལག་པས་བཟུང་བའི་ཕིར་<<ལུང་ཊི་>>རྐང་པ་

བཞི་པོ་གྲྭ་བཞི་པོ་དག་ལ་ལྕགས་ཀི་ཡང་མིག་དག་གདགས་སོ། །ཁིའི་སྟེང་གི་གཞིར་ཐགས་མ་

རྒྱུ་བ་ནི་ཐ་གུ་དག་གིས་ཐགས་པ་མིག་མངས་རིས་སུ་གཏག་གོ །ཁིའི་སྟེང་གི་གཞི་སྣམ་བུ་ཞེང་སོར་བཞི་

ཙམ་གིས་:དྲ་བས་གེ་157<<བི>>། སེང་གེའི་ཁིའིི་སྟེང་དེར་སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་བཞག་གོ །སེང་

གེའི་ཁི་དེའི་སྟེང་དུ་བླ་རེ་གདགས་པར་བའོ། །

ཆོས་འཆད་པ་ལ་སྟེང་དུ་གནམ་ཡོལ་<<བི་>>བའོ། །སེང་གེའི་ཁི་དང་སྟེང་གི་བླ་རེ་ལ་དཔང་པ་ནི་

འཕང་བ་སྟེ་དར་གི་ལྡ་ལྡི་འཕང་བ་དང་མུ་ཏིག་ལ་སོགས་པའི་འཕང་འཕྲུལ་དག་གོ །གདགས་པའོ་གྲྭ་བཞིར་ཕན་

གདགས་ཕིར། སེང་གེའི་ཁི་གནས་གཞན་དུ་མི་སོ་བ་ནི་བརྟན་པ་སྟེ་གནས་གཞན་དུ་མི་སྐྱོད་པ་ལ་ནི་སོ་ཕག་

ལས་བས་པའི་ཐེམ་སྐས་སོ། །བའོ། །སེང་གེའི་ཁི་གནས་གཞན་དུ་སོ་བ་ལ་ནི་ཤིང་ལས་བས་

པའོ། །འི་སྐས་འདོམ་གང་ཙམ་པ་བ། ཤིང་ལས་བས་པའི་ཐེམ་སྐས་མ་འབོར་ན་དེ་ལ་ཡ་གད་དོ། །ཟུག་

པར་བའོ། །<<ཊི་>>རྐང་པ་གཉིས་འཕང་བ་དེར་རྐང་པ་གཉིས་བཞག་པའི་ཚད་ཅི་ཙམ་པ་དེ་ཙམ་གི་རྐང་རྟེན་

ཡང་ངོ༌། །བའོ། །རྐང་པ་བཞག་པའི་ཁིའུ་གཅིག་བཞག །མཆོད་པའོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྐང་རྟེན་ལ་མཆོད་པ་བེད་

ན་དང་དུ་བླང་བར་བ་སྟེ་ཁིམ་བདག་དད་པ་ཅན་གིས་དགེ་སློང་ཆོས་སྨ་བའི་རྐང་རྟེན་ལ་དྲི་བཟང་པོས་བྱུག་པ་དང་མེ་

ཏོག་གིས་གཡོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་བེད་ན་དང་དུ་བླང་བར་བའོ་ཞེས་པ་སྟེ་ཊིཀ་དང་ལུང་ལས་དེ་ལྟར་

གསུངས་པའོ། །སེང་གེའི་ཁི་ལ་འདུག་པའི་མདུན་དུ་མེ་ཏོག་དང་བདུག་སོས་དགམ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་

སོ། །ལུང་ལས། ཁིམ་བདག་དད་པ་ཅན་གིས་རྐང་རྟེན་ལ་དྲི་བཟང་པོ་དག་གིས་བྱུགས་པ་ལ་ཆོས་སྨ་བ་འགོད་དེ་དེ་

ལ་རྐང་པ་འཇོག་པར་མི་བེད་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་སྟེང་དུ་ལོ་མའི་ཆུན་པོའམ་རྩྭའི་ཆུན་པོ་བཞག་ནས་རྐང་པ་གཞག་

157  དྲ་བས་གེ། <<མ་>>དྲ་བར་བེ། <<ཆུང་(ཁ་༢༣༩)>>དྲངས་བེ། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>> དྲ་བས་བེ། <<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པར་བ་སྟེ་འདི་ལ་འགོད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་རྐང་རྟེན་ལ་དྲི་བཟང་པོས་བྱུགས་པ་དེའི་སྟེང་དུ་ཤིང་གི་

ལོ་མའི་ཆུན་པོའམ་རྩྭའི་ཆུན་བུ་158བཞག་གོ །སྟེ་ལོངས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དོགས་པ་སང་བའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་མེད་ན་ཤིང་ལོ་སྔོན་པོ་དགམ་འགེལ་ཆུང་ལས་

བཤད་དེ་མི་འཐད་པར་སེམས་སོ། །རྐང་རྟེན་བ་བ་འདི་ནི་ཁིའི་སྟེང་ན་འདུག་པ་དེའི་རྐང་པ་གཉིས་འཕང་བ་ན་

ནད་དུ་འགྱུར་བས་མི་འཕང་བར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །<<ཊི་>>རྐང་པ་གཉིས་མི་འཕང་བར་བ་བ་འདི་

ནི་རོས་ཀང་འགྲུབ་བོ། །<<ལུང་>>དགེ་སློང་རྣམས་ཁམས་སུ་ཟན་ཟ་བ་རྣམས་ལ་ཁྭ་ད་དང་

བིའུ་དང་ཕུག་རོན་དག་གིས་མི་འཚེ་བར་བ་བའི་ཕིར་<<ཊི་ལུང་>>ཁམས་སུ་བ་རྒྱ་དྲ་

བ་<<བི་>>བའོ། །བ་རྒྱ་དེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིའོ། །བཞི་པོ་གང་ཞེ་ན། རྩྭ་མུན་ཛ་ལས་བས་པ་

དང་། རྩྭ་བལ་པ་ཛ་ནི་དྲེ་མའི་རིགས་<<ཕན་ཊི་>>སོ། །ལས་བས་པ་དང༌། རྩྭ་ཤ་ན་ལས་

བས་པ་དང༌། རས་བལ་ལས་བས་པའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་ལུང་གེང་གཞི་ལས་བཞི་པོ་དེ་གསུངས་པའོ་

ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ལུང་ཕན་ཚེགས་སོ། །བ་རྒྱ་བཞི་159སྟེ་རྩ་མུན་ཛ་ལས་བས་པ་དང་། རྩ་བལ་པ་ལས་

བས་པ་དང་། ཤ་ན་ལས་བས་པ་དང་། རྩྭ་ཀུ་ཤ་ལས་བས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་

ལས། དེ་དག་ནི་འགལ་བར་ཤེས་པར་མི་བ་སྟེ་དེ་དག་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་དཔེ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁམས་གི་མཐོངས་དེའི་གྲྭ་བཞི་དག་ཏུ་བ་རྒྱ་འདོགས་པའི་གཟུངས་གཟེར་

གདབ་བོ། །གཟུངས་གཟེར་དེ་དག་ལ་བ་རྒྱ་གདགས་སོ། །གཟུངས་གཟེར་དེ་རྒྱུ་གང་ལས་བ་ཞེ་

ན། ཤིང་གི་གཟུངས་གཟེར་ནི་ཆག་པ་དང་འབྲུལ་བས། དེའི་ཕིར་གཟུངས་གཟེར་དེ་ལྕགས་

ལས་བས་པ་དག་གོ །བ་རྒྱ་དེའི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བུ་གུ་བ་<<བི་>>མཐོངས་གདོད་

དོ། །མཐོངས་གདོད་པ་དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་རྣམས་ཟན་ཟོས་ཟིན་ནས་ཁྭ་ད་དང་བིའུ་དང་ཕུག་རོན་

158  བུ། <<ཊིཀ་(ག་༦༥༦)>><<མ་>><<མཆན་བཞི་>> པོ། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༦༩༩)>><<རིན་(ཁ་༤༠༧)>>

159  བཞི། <<ཞུ་>>  ལྔ། <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དག་ཟན་ཕྲུལ་འཐུ་བ་ལ་ནང་དུ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །མཐོངས་དེ་ཡང་དྲོ་གར་བ་རྒྱས་དགབ་

བོ། །བཤོས་གསོལ་བའི་ཚེ་བ་མི་འོང་པར་བ་བའི་ཕིར། དབར་དག་ཁམས་སུ་བརི་ཆར་འོང་ན་དེའི་ཆུ་

མི་འབྱུང་བར་བ་བའི་སང་ལེབ་དག་གཡོགས་གོ །ཕོགས་གང་དུ་སང་ལེབ་དག་གཡོགས་ཤེ་

ན། ཁམས་ཀ་བའི་བར་དག་ཏུའོ། །ཅི་ཐམས་ཅད་དུ་གཡོག་གམ་ཞེ་ན། མུན་ནག་སེལ་བེད་སྣང་བ་འཇུག་

བར་བ་བའི་ཕོགས་བུ་ག་གཏོད་པ་དེ་མ་གཏོགས་པར་རོ། །གཡོགས་སོ། །གཡོགས་པས་མུན་པ་

གནག་ན་མདོ་མདོར་བུ་གུ་གདོད། སང་ལེབ་དག་མེད་ན་དེར་སེག་གམ་རེ་ལྡེ་དག་གིས་གཡོགས་

གོ །སེག་ནི་སྨིག་མ་ལ་སོགས་པའི་ཐགས་མ་གྲུ་བཞིའོ། །རེ་ལྡེ་ནི་དེ་ཉིད་ཁྲུན་རིང་པོ་འོ་ཞེས་གཞི་འགེལ་ལས་

སོ། །དབར་གི་ཟླ་བ་བཞི་པོ་དག་གི་མཐར་ཆར་པ་ཆད་པ་ན་སང་ལེབ་བམ་སེག་དང་རེ་ལྡེ་དག་

དབྱུང་ངོ་། །ལུང་ལས། སོས་ཀའི་དུས་སུ་དགེ་སློང་རྣམས་ཚ་བས་གདུང་བར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་འཁོར་

གི་ཁམས་ཟླུམ་པོ་བའོ། །

འཁོར་གི་ཁམས་དེ་ནི་བསིལ་བའི་རྐེན་གསུམ་ལྡན་པ་སྟེ། རྩིག་པས་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བའི་ནང་དུ་ཀ་བའི་

ཚར་དག་བཅུག་ནས་སྟེང་གཡོགས་པའི་བསིལ་གིབ་ཡོད་པ་དང་། བསིལ་གིབ་དེར་དགེ་སློང་རྣམས་ཁི་ལ་སོགས་པ་

ལ་འདུག་པའི་ལུས་ཀི་དྲང་ཐད་ཀི་རྩིག་པའི་ལོགས་ལ་སྐར་ཁུང་དག་གཏོད་ནས་དེ་ལ་རླུང་བསེར་བུའི་བརི་ངད་

ཞུགས་ཏེ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་ལུས་ལ་བརི་ངད་འཕོག་པ་དང་། ཁམས་དེའི་དབུས་ན་རིང་ཡོད་པས་ཆུའི་ངད་བསིལ་

བ་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་བསིལ་གིབ་དང་རླུང་བསེར་བུའི་བརི་ངད་དང་ཆུའི་རིང་དེའི་ཆུ་ངད་དང་བསིལ་བའི་རྐེན་

གསུམ་ལྡན་པ་ནི་འཁོར་གི་ཁམས། ཞེས་བའོ། །ལུང་ལས། འཁོར་གི་ཁམས་ངོས་གསུམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་

ཤིང་། ནུབ་ལྷག་གི་ཊིཀ་ལས་ཀང་། ཕལ་ཆེར་གཡོགས་ཤིང་ཕལ་ཆེར་བསྐོར་བ་ནི་འཁོར་གི་ཁམས་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། དབུས་མཐོངས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་མ་གཏོགས་པ་ཕལ་ཆེར་གཡོགས་ཤིང་བང་ངོས་བསིལ་གིབ་འབབ་

པའི་ཕོགས་མ་གཏོགས་པ་ཕལ་ཆེར་བསྐོར་བའོ། །འཁོར་གི་ཁམས་དེ་གནས་བསིལ་བར་བ་བའི་ཕིར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཕི་རོལ་རྩིག་པས་བསྐོར་རོ། །དབུས་སུ་རིང་བུ་གཞག་པར་བའོ། །འཁོར་གི་ཁམས་དེའི་ནང་དུ་ཀ་

བའི་ཚར་དག་ཟུག་གོ །འཁོར་གི་ཁམས་དེའི་རྩིག་ལོགས་ལ་སྐར་ཁུང་མང་པོ་དག་གདོད་དོ། །དེ་

ནི་བསིལ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཏེ། ལུང་ལས། སྐར་ཁུང་མ་གཏོད་པས་ཧ་ཅང་ཚ་བར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་སྐར་ཁུང་

གདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལུང་ལས་སྐར་ཁུང་དམའ་བར་གཏོད་པས་ཧ་ཅང་ཚ་བར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་

སྐར་ཁུང་དེ་དག་མ་མཐའ་དང་དགེ་སློང་འདུག་པའི་ཁི་ལ་སོགས་པའི་སྟན་གི་ཚད་དག་ཡ་མཐའ་ཐད་

ཀར་བབ་པ་བའོ། །སྟེ་རྩིག་ལོགས་ཀི་སྐར་ཁུང་ལ་རླུང་བསིལ་བ་ཞུགས་པ་དགེ་སློང་གི་ལུས་ལ་ཕོག་པར་

བའོ། །ཕུག་རོན་ལ་སོགས་པ་ནང་དུ་མི་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་སྐར་ཁུང་དག་ལ་དྲ་བ་དང་སོ་གེགས་སོ་ལེབ་

<<ཊི་>>དག་གཞུག་གོ །ཚང་མང་ལྟ་བུ་ཟས་ཀི་ཁང་པ་དང་། མེའི་ཁང་པ་དང་། ལས་བརྒྱ་རྩ་

གཅིག་གི་གནས་དཔོང་སའི་ཁང་པ་དང༌། དགེ་སྦྱོར་བེད་པ་གཉིད་བོ་ནས་ཕར་འགོ་ཚུར་འགོ་བེད་ཅིང་འཆག་

པའི་སྤོད་ལམ་བེད་པའི་གནས་འཆག་སའི་ཁང་པ་དག་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྩིག་ངོས་ཀི་

ཕོགས་<<ཊི་>>རྒྱུན་ལུགས་ཀི་ས་ཕན་ཆད་དུ་འཁོར་བར་གཙུག་<<ཊི་>>ལག་ཁང་གི་རྩིག་པ་ལ་

བརྟེན་ཏེ་ཁང་བུ་གཡོགས་མ་དང་བཅས་པའི་གོ་འབུར་དག་བའོ། །དགེ་སློང་གཙུག་ལག་ཁང་མ་ཟིན་གི་བར་

དུ་རྩིག་པ་ལ་བཅར་ལ་སྟེང་རྩྭས་གཡོགས་པའི་ཁང་པ་བས་ལ་དེར་གནས་<<བི་>>ས་ཁིམ་རུང་

ངོ་། །དགེ་སློང་དག་གི་གནས་སུ་ས་ཕུག་རུང་<<ཊི་>>བའོ། །དགེ་སློང་དག་གི་གནས་སུ་དག་ཁང་ཡང་

ངོ་། །རུང་སྟེ་གྲྭ་ཁང་ཞེས་བ་བ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གྲྭ་དག་གི་ཡང་ཐོག་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ཕ་རོལ་གི་མཚོན་རྡུགས་

པར་བེད་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །གྲྭ་ཁང་འདི་ལ་མི་ལྟུང་བར་བ་བའི་ཕིར་ལན་ཀན་གི་སྐབས་ནི་གཞུང་

གི་སྐབས་གོང་དུ་ཁམས་ལ་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དང་འདྲའོ། །ལུང་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇིག་རྟེན་པ་དག་

དགའ་མགུར་འགོ་ཞིང་འོང་བས་གཙུག་ལག་ཁང་ལམ་པོ་ཆེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

ཀུན་དགའ་ར་བ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་རྩིག་པ་ལྕགས་རིས་བསྐོར་བ་ཉིད་ཀང་རུང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ངོ་། །གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བསྐོར་བའི་རྩིག་པ་ལ་ཆུ་ཕིར་འགོ་ཞིང་ནང་དུ་མི་འཁིལ་བའི་ཕིར་མདོ་མདོར་ཆུ་

ཁུང་གདོད་པ་ཉིད་ཀང་ངོ་། །ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས། རྩངས་བཙུགས་པ་ནི་ཤིང་མང་པོ་བཙུགས་ཤིང་ཕ་

རོལ་པོའི་སྟོབས་འཇུག་པའི་བགེགས་བེད་པའོ། །ཞེས་བཤད་པས་ཤིང་འདོམ་གང་ལྷག་ཙམ་པ་མང་པོ་ལྕགས་རི་

ལྟར་ཕི་རོལ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བཙུགས་པ་ནི་རྩངས་ཞེས་བའོ། །རྩངས་དང་འོབས་དག་ཀང་རུང་ངོ༌། །རྩངས་

དང་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་སབ་མོ་དང་ཞེས་བཤད་པའང་ཡོད་དེ། འགེལ་ཆུང་ལས། སབ་མོ་དང་འོབས་ཀིས་ཀང་བསྐོར་

དུ་རུང་ངོ་ཞེས་ལུང་ལས་ཀང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བསྐོར་བའི་རྩིག་པ་ལ་བ་ལང་གིས་སྙེགས་ཤིང་རས་དྲུད་པར་གྱུར་

ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ཤིང་ཐགས་བེ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གང་ཟག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ལན་ཀན་160དང་དྲ་བ་དང་ཟས་ཀི་ཁང་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོ་བད་

ཡིན་ཏེ་ཡོད་བད་དེ་དག་དང་བཅས་པ་ཡང་རུང་ངོ་། །ཟད་པར་སྔོན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་

པ་ཟད་པར་སེར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་ཟད་པར་དཀར་པོ་སྟེ་ཟད་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཚན་མ་ཁ་དོག་བཞི་

པོ་དེ་དག་མཐོང་ནས་མངོན་དུ་བས་ཏེ་བསོམ་པར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་གི་གནས་ཁང་གི་རྩིག་པ་

དག་ཁ་དོག་སྔོན་པ་ལ་སོགས་པ་སེར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་བྱུག་སྟེ་ཁ་དོག་རྣམ་པ་བཞིར་

བའོ། །གནས་ཁང་གི་ངོས་བཞིར་ཚོན་སྣ་བཞི་བསྐུས་ལ་དགེ་སློང་གིས་མཚན་མ་གང་ལ་དམིགས་པ་དེ་ལ་བསམ་

གཏན་བེད་ཅིང་སོམ་<<བི་>>རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་གཙུག་ལག་ཁང་<<ཊི་>>ལ་

རི་མོ་བི་བ་ཉིད་རུང་ངོ་། །གང་དུ་ཅི་ཞིག་བི་ཞེ་ན། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོར་གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་

རོ་རེ་འཛིན་པ་བིའོ་ལ་སོགས་པ་ནི། ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། ལག་ན་དབྱུག་པ་འཛིན་པ་བི་ཞེས་དང་འགེལ་

ཆུང་ལས་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པ་དག་རི་མོར་བིའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕིའི་སོའི་སོ་ཁང་དུ་འཁོར་བའི་

འཁོར་ལོ་རི་མོར་བིའོ། །འཁོར་ལོ་དེ་ཅི་འདྲ་བ་བི་ཞེ་ན། ཆ་ལྔ་པར་བ་སྟེ་འགོ་བ་རིགས་ལྔ་པོ་དག་

160  + <<རང་(ཁ་༧༠༢)>><<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>- <<མ་>><<སེར་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བིའོ། །ཆ་ལྔ་པོ་ལས་སྟེང་གི་ཆ་གཉིས་པོ་དག་དུ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་སོ། །བིའོ། །མིའི་གནས་སུ་གིང་

བཞི་པོ་དག་གོ །ཤར་ལུས་འཕགས་པོ་དང་ལྷོ་འཛམ་བུ་གིང་དང་ནུབ་བ་ལང་སྤོད་དང་བང་སྒ་མི་སྙན་དང་བཞི་

པོ་བི་བར་བའོ། །ནང་གི་མུ་ཁྱུད་ལ་གང་བི་ཞེ་ན། རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། འགོ་བ་ལྔ་པའི་འཁོར་ལོའི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་

ཏུ་རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཅན་ནི་བར་མ་དོའི་སིད་པའི་སེམས་ཅན་<<ལྷ་>>ནོ། །ཟོ་ཆུན་རྒྱུད་མོ་

ནི་ཆུ་བཅུ་པའི་འཕྲུལ་གི་ཟོ་ཆུན་རྒྱུད་མོའི་བཟོ་བ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་ཏེ་དེ་ཡང་བཟོ་བ་རྣམས་མཐོན་དམན་

དུ་འཁོར་བ་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་ལྔ་སོ་སོའི་བར་མ་དོ་རྣམས་མཐོ་དམན་དུ་འཁོར་ཞིང་འཆི་འཕོ་བ་

དང༌། སྐྱེ་བ་དག་ཀང་ངོ་། །བི་བར་བ་སྟེ་སྐྱོ་བ་སྐྱེད་པའོ་<<ལྷ་>>འཁོར་ལོ་དེའི་དབུས་སུ་འདོད་

ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་དག་དང༌། བིའོ་ཞེས་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་

གསུངས་ཀང་ཕུག་རོན་ལ་སོགས་པ་བི་བ་ནི་ལུང་ལས་ཀང་མ་གསུངས་མོད་ཀི་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་འདོད་

ཆགས་མཚོན་པའི་བར་ཕུག་རོན་དང་། ཞེ་སང་མཚོན་པའི་བར་སྦྲུལ་དང་། གཏི་མུག་མཚོན་པའི་བར་

ཕག་གི་རྣམ་པར་རི་མོར་བི་བར་རོ། །ཕུག་རོན་དང་སྦྲུལ་དང་ཕག་གི་རྣམ་པར་བི་བ་ནི་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་

ལས་གསུངས་སོ་ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །སྔ་མ་ཕུག་རོན་དང་སྦྲུལ་དེ་གཉིས་གཏི་

མུག་གི་རྣམ་པ་ཕག་གིས་ཟ་བ་འདྲ་བར་བི་བར་རོ། །ཕག་གི་ཁ་ནས་སྔ་མ་གཉིས་སྐྱེས་པ་འདྲ་བ་བི་སྟེ་གཏི་

མུག་ལས་ཆགས་པ་དང་སང་བ་སྐྱེས་པར་བསྟན་པའོ། །གསུངས། འཁོར་བའི་འཁོར་ལོའི་ཕི་རོལ་གི་མཐའ་ཁོ་ར་

ཁོར་ཡུག་ཏུ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་བྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དང༌། མ་རིག་པ་ནི་བུད་

མེད་བི། འདུ་བེད་ནི་ར་མཁན་སྣོད་དག་བེད་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་སྤེའུའོ། །མིང་དང་གཟུགས་ནི་བུད་མེད་དང་

སྐྱེས་པའོ། །སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ནི་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཡུལ་དེ་དག་ཐ་དད་པ་ལ་ཆགས་པ་དག་གོ །རེག་པ་ནི་བུད་མེད་དང་

སྐྱེས་པའི་ལུས་ཀིས་རེག་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའོ། །ཚོར་བ་ནི་སྐྱེས་པ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་བེད་པའོ། །སེད་པ་ནི་བུད་

མེད་བུ་འཚོ་བའོ། །ལེན་པ་ནི་བུད་མེད་མངལ་ན་གནས་པ་འཇུག་པར་བེད་པའོ། །སིད་པ་ནི་དེ་ཉིད་མངལ་ན་གནས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

པ་དེ་ཉིད་འབང་བའོ། །སྐྱེ་བ་ནི་འབང་བ་སྟེ་དེ་ཉིད་སྐྱེ་བའོ། །རྒ་བ་ནི་སྐྱེས་པ་རྒས་ཤིང་འཁོགས་པའོ། །ཤི་བ་ནི་མི་ཤི་

བའི་གཟུགས་སུ་བིའོ། །ཞེས་འདུལ་བ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་གསུངས་ཏེ། རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་དེ་རྣམས་

ཁུངས་སུ་དྲངས་སོ། །དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་རྟག་པའི་སིན་པོའི་161པང་དུ་བླངས་ཏེ་ཡན་ལག་ལྔ་ཆར་

<<ཊི་>>ཉིད་ཀིས་བཟུང་བར་བི་བར་རོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མཚོན་པའི་བར་དཀིལ་འཁོར་དཀར་

པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཕག་མཛུབ་བཙུགས་ཏེ་དཀིལ་འཁོར་དཀར་པོ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གཞན་ལ་ཉེ་བར་སྟོན་པ་

མཛད་པ་བིའོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི་སྟེང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་བིས་ལ་དེའི་གཡས་ཕོགས་སུ་དཀིལ་

འཁོར་དཀར་པོ་བི་ཞེས་པའོ། །སྐུ་གཟུགས་བི་ཞིང་དེའི་དྲུང་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འགོག་པའི་བདེན་པའི་

བར་མཚོན་པ་དཀིལ་འཁོར་དཀར་པོ་བི་བར་བ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་དེས་དཀིལ་འཁོར་དེ་གཞན་

ལ་ཉེ་བར་སྟོན་པར་མཛད་པ་བིའོ། །འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་དེའི་འོག་ཏུ། བརྩམ་པར་བ་ཞིང་དབྱུང་

བར་བ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་འཇུག་པར་བ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་

སོ། །ཡི་གེར་བི་བར་བའོ། །དེ་སྐྱེ་བོ་ལྷགས་པ་རྣམས་ལ་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་དེ་སྟོན་པར་བེད་པའི་གཙུག་

ལག་ཁང་དེར་<<ཊི་>>བཞག་པར་བའོ། །སོ་ཁང་དེའི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཉན་

ཡོད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེའི་གདན་ལ་བཞུགས་ཏེ་བདུད་བཅོམ་

པ་དག་གོ །གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁམས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྔོན་གི་སྐྱེས་པའི་རབས་དག་གོ །རི་

མོར་བིའོ། །དྲི་གཙང་ཁང་གི་སོར་གཡས་གཡོན་དུ་གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་མེ་ཏོག་གི་འཕེང་བ་ཐོགས་

ཏེ་མཆོད་པ་བེད་པ་དག་གོ །བི་བར་བའོ། །ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་བེད་པའི་གནས་དཔོང་སའི་ཁང་པར་

བཤོས་གསོལ་བའི་བཀད་སར་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ཟེར་འཐད་དམ་དཔད་དགོས། གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་ཀུན་ཤེས་

ཀོའུ་དི་ནྱ་ལ་སོགས་པ་དག་བཅོམ་པའི་དགེ་འདུན་<<ཊི་>>གི་གལ་དག་གོ། །རྩིག་ངོས་ལ་རི་མོར་

161  པོའི། <<ཊིཀ་(ག་༦༦༡)>><<མ་>><<སེར་>>མོའི། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

བིའོ། །མཛོད་ཀི་སོར་གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་རིན་པོ་ཆེའི་མྱུ་གུ་ཐོགས་པ་དང་སྙེ་མ་ཐོགས་པ་དང་

འབྲུ་དག་གོ །བིའོ། །ཟས་ཀི་ཁང་པར་སྟེ་བཀད་སར་གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་

ཐོགས་པ་དག་གོ །བི་བར་བའོ། །བསོ་ཁང་གི་ཁང་པར་གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་མྱུ་གུ་

དང་། བུམ་པ་ཐོགས་པ་དག་གོ །བི་བར་བ་སྟེ་བུམ་པ་ནི་ཁྲུས་ཀི་དོན་དུ་དགོས་ལ་མྱུ་གུ་ནི་གདིང་བའི་

དོན་དུ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །མེ་བུད་པའི་གནས་མེའི་ཁང་པར་གྲུལ་བུམ་མེ་སར་བར་བེད་པ་

དང༌། བི་བར་བ་སྟེ་དེ་དག་ནི་མེ་ལ་དབང་བར་གགས་པའི་ཕིར་<<ཊི་>>རོ། །དེར་གྲུལ་བུམ་གི་བུ་མོ་

བི་དོར་ལ་སོགས་པ་བེད་པ་དང༌། མེ་སར་བར་བེད་པ་དག་ཀང་བི་བར་བ་བ་དང༌། དེར་

སྦྱིན་བདག་གང་ཡིན་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མར་མེ་ཐོག་པ་བི་བར་བ་སྟེ་མེ་བུད་པའི་ཁང་པ་ནི་མུན་

གནག་པའི་ཕིར་མར་མེ་ཟུག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་དང་། ལྷའི་ཕོ་ཉ་དམྱལ་བའི་རབས་བིས་ཞེས་ལུང་ཕན་

ཚེགས་ལས་གསུངས་སོ། །རྒྱ་ཆེ་འགེལ་པ་ལས། ལྷའི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བ་བ་ནི་སེམས་ཅན་སྐྱེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་

འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་དེ་དག་ནི་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་དེ་དགེ་བ་ལ་བརྩོན་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆུང་

ལས། ལྷའི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བ་བ་ནི་མི་གཅིག་བཙོན་དུ་བཟུང་ལ་གཤིན་རེའི་མདུན་དུ་ཞལ་ཆེ་སྦྱོར་བ་འདྲ་བ་བིའོ་ཞེས་སོ་

དག་གོ །ཆུའི་ཁང་པར་ཀླུ་ལག་ན་བུམ་པ་ཐོགས་པ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ་

དག་དང༌། ཀླུའི་བུ་མོ་ཆུ་འབིམ་པར་བེད་པ་དག་གོ །བི་བར་བ་སྟེ་ཀླུ་རྣམས་ནི་ཆུ་ལ་དབང་བའི་

ཕིར་རོ། །ནད་པའི་རུང་བའི་ཁང་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནད་པའི་ནད་གཡོག་མཛད་པ་བི་

ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་གསུངས་ཤིང་། འགེལ་ཆུང་གི་མདོ་རྩ་བ་ལས་ཀང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནད་གཡོག་

མཛད་པའོ་ཞེས་བཤད་པས་རིམ་གོ་མཛད་པའོ། །སན་ཁང་གི་སོར་ནད་པ་ཁི་ལ་ཉལ་བ་འདྲ་བར་བིས་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀིས་ནད་གཡོག་བེད་པ་འདྲ་བར་བི་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །བཤང་བའི་སྐྱབས་དང་། གཅི་

བའི་སྐྱབས་སུ་དུར་ཁོད་རྒྱས་པ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དག་གམ་མགོའི་ཐོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཀེང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རུས་དམ་དུམ་<<ཊི་>>དག་གོ །རི་མོར་བིའོ། །བཤང་གཅིའི་ཚེ་ཡང་དེ་བལྟས་ནས་མི་གཙང་བར་བསོམ་

ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་ཏེ་དེ་བལྟས་ཏེ་མི་རྟག་པར་ཡང་བསོམ་མོ། །གཙུག་ལག་ཁང་བླ་གབ་མེད་པར་ནི་ཉེས་པ་

མེད་<<ཊི་>>དོ། །བླ་གབ་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་སྟེང་གཡོགས་པར་མེ་དུ་བ་དང་

བཅས་པ་བུད་པར་ཡང་མི་བ་རི་མོ་མ་རུངས་པར་འགྱུར་བ་བཅང་བར་ཡང་མི་བའོ། །སྤིལ་བ་

སྟེ་ཞལ་ཞལ་འཇམ་པོར་བསྟར་བར་ནི་མེ་དུ་བ་ཅན་དང་མེ་དུ་བ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་བུད་པར་མི་བ་བཅང་བར་

ཡང་མི་བའོ། །མེ་བུད་པ་དང་བཅང་བ་དེའི་དོན་དུ་ཞུགས་ལིང་གོ་མོ་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་བཅང་

བར་བའོ། །ཊིཀ་ལས་མེ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་ནས་བསྐུལ་བ་ནི་མཉམ་པར་གཅེར་བ་སྟེ་དེ་ལྟར་མཉམ་པར་

གཅེར་བའི་ཕིར་ལྕགས་ཀི་ཕ་སྐམ་མོ། །བཅང་བར་བའོ་ལྕགས་ཀི་ཕ་སྐམ་ནི་ལྕགས་ཀི་ཐལ་ཕགས་

སོ། །ཤིང་གི་ཡོག་པ་ཤིང་གི་ཐལ་ཕགས་ཀིས་ཀང་ཕ་སྐམ་གི་ལས་དེ་འགྲུབ་བོ། །

གཙུག་ལག་ཁང་སྐྱོང་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་ཕག་དར་བའོ། །ཉི་

མ་རེ་རེ་ཞིང་གཙུག་ལག་ཁང་མཐའ་དག་ཕག་དར་བེད་མི་ནུས་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕོགས་གང་ན་མཁོ་

བའི་ཕོགས་སུ་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་ཕག་དར་བའོ། །མཁོ་བའི་ཕོགས་ནི། འགེལ་ཆུང་ལས། ཆོས་འཆད་པ་དང་

འདུ་བ་དང་བཤོས་གསོལ་བའི་ས་ཉི་ཚེ་ཕག་དར་བ། ཞེས་སོ། །མཁོ་བའི་ཕོགས་ཀི་ལྷག་མ་ཕག་དར་མ་བས་པ་

དེ་དག་ནི་ཚེས་བརྒྱད་དམ། ཚེས་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་ལ་གཎི་བརྡུངས་ཏེ་དགེ་འདུན་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕག་དར་བའོ། །དེའི་ཚེ་ངག་འཁལ་བ་དང་འཇིག་རྟེན་གི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་མི་བ་བར་<<བི་

>>ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་གིས་སམ་འཕགས་པའི་མི་སྨ་བ་ཉིད་ཀིས་སོ། །ཕག་

དར་བའོ། །གསོ་སྦྱོང་དང་དགག་དབེ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀི་མདུན་སའི་གནས་ཆོས་ཀི་འདུན་སར་མང་པོ་

འདུས་ཤིང་ཆོས་འཆད་པའི་སར་ཆག་ཆག་དང༌། ལྕི་བ་འཇམ་པོའི་བྱུག་པས་བྱུག་གོ །ཡོན་

བདག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཆོད་སྟོན་བེད་པའམ་སངས་རྒྱས་བལྟམས་པ་དང་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་དང་འདི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

རྣམས་ཀི་ཚེ་གཙུག་ལག་ཁང་བི་དོར་བ། ཕག་དར་ལ་སོགས་པ་བས་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་ཁྲུས་བའོ། །ལུས་

ལ་རྡུལ་ཆགས་པ་བཀྲུ། ཕག་དར་ལ་སོགས་པ་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་ཡང་ན་ལུས་བཀྲུ་མ་ནུས་ན་རྐང་ལག་

བཀྲུའོ། །ལག་པ་ཆུས་བརླན་པས་ལུས་ཀི་རྡུལ་ཕི་བའི་ཕིར་ལུས་ཀང་བྱུག་གོ །གདོང་དང་ལུས་ལ་

ཆུས་བཏབ་སྟེ་ཐལ་མོའམ་རས་མས་ཕི། ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་ལ་སྣུམ་བག་གི་རེད་པ་བ་

དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་བཤོས་བཟང་པོར་<<བི་>>བའོ། །དྲི་གཙང་ཁང་ས་གཞི་ལེགས་པར་བསྟར་བའི་ས་

གཞིའི་སྟེང་དུ་འགོ་བའམ་མཎལ་ཞལ་ཞལ་ལེགས་པར་བསྟར་བ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་འགོ་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་

ན། དཀོན་མཆོག་གི་དོན་དུ་ཕག་དར་བས་པའི་སྟེང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ལ་ཁ་ཏོན་བ་ཞིང་འགོ་བར་

བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པས་དྲི་གཙང་ཁང་ལྟ་བུར་ས་གཞི་ཕག་དར་བས་པའི་སྟེང་དུ་འགོ་བ་

དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་དོན་དུ་ཞལ་ཞལ་བས་པའི་སྟེང་དུ་འགོར་མི་རུང་ངོ་སྙམ་ནས་དགེ་སློང་དག་མི་འགོ་

བ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདོན་ཞིང་འགོ་བར་བ་སྟེ་འདི་ལ་འགོད་པར་མི་བའོ་

ཞེས་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་དང་། དྲི་གཙང་ཁང་ལ་སོགས་པའི་གིབ་མ་ལ་འགོམ་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་

ན། དྲི་གཙང་ཁང་གི་གིབ་མ་དང༌། སྐུ་གཟུགས་ཀི་གིབ་མ་དང༌། མཆོད་རྟེན་གི་གིབ་མ་

དང༌། མཆོད་རྟེན་གི་སོག་ཤིང་གི་གིབ་མ་ལ་མི་འགོམ་དུ་མི་རུང་ན་གཙུག་ལག་གི་སྟེ་སངས་རྒྱས་

ཀིས་གསུངས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདོན་ཅིང་འགོམ་སྟེ་འགོར་གནང་བས་འགོམ་མོ། །སྟེང་དུ་

འགོམ་དུ་རུང་ངོ༌། །

ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞིའི་ཉི་མ་དེ་ཉིད་ལ་གནས་མལ་མལ་ཆ་དང་སྟན་དང་གདིང་བ་ལ་

སོགས་པ་ལ་རོལ་བ་ལ་སོགས་པར་མ་གྱུར་ཏམ་ཞེས་སོ་སོར་བརྟག་པ་དང་བཅོས་པར་བའོ། །དེ་ལ་

སུས་སོ་སོར་བརྟག་པར་བ་ཞེ་ན། མལ་ཆ་ལ་སོགས་པ་རོལ་བ་དང་རལ་ཞིང་ཆད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་

ལྡན་པའི་གང་ཟག་དག་གིས་སོ། །དེ་དག་སུས་བཅོས་པར་བ་ཞེ་ན། གནས་པ་སློབ་མ་དག་གིས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སོ། །གནས་པ་དེ་དག་ཉིད་ཀིས་འདིར་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དག་གི་162མལ་སྟན་ལ་སོགས་པ་བཅོས་པར་བའོ་

ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །གནས་ཁང་ལ་སོགས་པ་གནས་མལ་གི་ས་གཞི་དག་དེ་ན་གནས་པའི་

དགེ་སློང་གིས་ཆག་ཆག་དང༌། ཕག་དར་དང༌། ལྕི་བ་འཇམ་པོའི་བྱུག་པས་བསྐུ་བར་

བའོ། །མལ་ཆ་དྲི ་མས་གོས་པ་གལ་ཏེ་སྤྲུག་པས་དྲི་མ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ན་སྤྲུག་པར་

བའོ། །གལ་ཏེ་ཧ་ཅང་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་ན་འགྱུར་བེད་ཀི་ཆུ་ལ་སོགས་པས་བཀྲུའོ། །ཆག་ཆག་

གཏབ་པའི་འོག་ཏུ་ཕག་གོ །དར་བའོ། །ཕག་དར་བས་པ་དེའི་འོག་ཏུ་མལ་དང་སྟན་བཤམ་

མོ། །མལ་དང་སྟན་གི་འོག་གཞི་རེ་ལྡེའམ་ཁི་ལ་སོགས་པ་རྡུལ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་མ་སྤྲུགས་

པ་ལ་དེའི་སྟེང་དུ་མལ་དང་སྟན་བཤམ་པར་མི་བའོ། །མལ་དང་སྟན་བཤམ་པར་བ་བ་དག་ལས་དེ་

དག་གི་ནང་ནས་གོས་གཅིག་ནི་ཁི་ལ་སོགས་པའི་རྡུལ་སྤྲུག་ཅིང་རྡུལ་ཕགས་པར་སྤད་དོ། །རྡུལ་སྤྲུག་

པའི་དོན་དུ་སྤད་པའི་རྡུལ་ཕགས་དེ་གོས་ཅི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ངན་པ་ཐ་མའོ། །རྡུལ་

སྤྲུག་པའི་དོན་དུ་སྤད་པའི་གོས་ངན་པ་དེ་རལ་ན་བཙེམས་པས་བཅོས་སོ། །གོས་ངན་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཞིག་ཆེས་

ནས་དེས་ཁི་ལ་སོགས་པའི་རྡུལ་སྤྲུག་པར་མི་ནུས་པ་ཕིར་བཅོས་པར་མི་རུང་བ་ཉིད་ན་གོས་ངན་པ་ཞིག་པ་དེ་

དམ་དུམ་དུ་གཤེགས་ནས་རས་མར་བས་ཤད་ཤད་པོ་དྲས་ཏེ་ཤིང་བུའི་རྩེ་མོ་ལ་བཅིངས་ཏེ་

བཏགས་ནས་སྦྲང་ཡབ་བཞིན་དུ་དེས་ཁི་ལ་སོགས་པའི་རྡུལ་སྤྲུག་གོ །རས་མར་བས་ཏེ་རྡུལ་སྤྲུག་པ་དེ་

ལྟར་སྤད་པ་ཡང་མི་རུང་བ་གོས་དེ་དམ་དུམ་ཞིག་པ་ཉིད་ཡིན་ན་སེར་སྣའི་ཕིར་བ་བ་མ་ཡིན་གི་སྦྱིན་

པ་པོའི་བསོད་ནམས་མངོན་པར་སེལ་བའི་ཕིར་དང༌། དངོས་པོ་དེ་ལོངས་སྤད་པ་ཡུན་རིང་བ་

ཉིད་དུ་བ་བའི་ཕིར་གོས་ཟད་ཅིང་དམ་དུམ་དུ་ཞིག་པ་དེ་ལྕི་བ་དང་ས་བསེས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

ཀ་བའི་སེར་ཀ་དང༌། རྩིག་པའི་སེར་ཀ་གན་པར་བའོ། །

162  གི  <<ཞང་>>  གིས། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>  
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སོ་ཁང་དང་ཁམས་སུ་རང་གིས་མལ་བཅའ་བར་མི་བ་ཉལ་བར་མི་བ་བ་དང༌། གཞན་གིས་

བཅས་ན་ཡང་གཟུང་བར་མི་བའོ། །མལ་སྟན་དེར་མི་བཞག་གོ །ལུང་ལས། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གིས་

ཡུམ་ཤི་བའི་མྱ་ངན་བསལ་བའི་ཕིར་ཡུམ་གི་མལ་ཁི་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བ་དེ་དགེ་འདུན་དག་གིས་ཁམས་སུ་

བཤམས་པ་རྒྱལ་པོས་མཐོང་ནས་མྱ་ངན་ལངས་པ་ལས་གསུངས་པ་ནི་སྦྱིན་པ་པོ་མྱ་ངན་བསང་བའི་

ཕིར་ཕུལ་བའི་རས་དེ་ནི་སྦྱིན་བདག་དེས་མཐོང་བར་བཞག་པར་མི་བའོ། །སྦྱིན་བདག་གིས་མཐོང་

བར་མི་བ་བའི་ཕིར་རས་དེ་སས་པ་ན་མལ་ཁི་དེ་དགེ་སློང་གིས་མལ་སྟན་ཀུན་བཙོངས་ཏེ་ཟོས་སོ་སྒ་མི་སྙན་པ་

འཕར་ཀ་དང་:དྲི་ངས་163སུ་འགྱུར་བའི་གཉེན་པོའི་ཕིར་ཚེས་བརྒྱད་དང༌། བཅུ་བཞི་ལ་སོགས་པ་

དུས་དུས་སྦྱིན་བདག་དེ་མེད་པའི་སྐབས་དག་ལ་མལ་ཁི་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཁམས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་

བཤམ་སྟེ་གཞན་གིས་164མཐོང་པར་བའོ། །དགེ་འདུན་དང་གང་ཟག་གིས་ཀང་ཁི་དང་ཁིའུ་བཅངས་ཀང་

ཉེས་མེད་བཅང་བར་བའོ། །ས་གཞི་སྤིལ་བ་སྟེ་ཞལ་ཞལ་འཇམ་པོ་བསྟར་བ་མི་ཉམས་མི་སྣད་པར་བ་

བའི་ཕིར་ཁི་རྐང་གི་མཐིལ་མཉམ་པར་བཅད་པས་ཁི་རྐང་མི་རྣོ་བ་གཅད་པར་བའོ། །

ས་གཞི་སྤིལ་བ་ཞལ་ཞལ་འཇམ་པོ་དེ་མི་ཉམས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡང་ན་ཁི་རྐང་དེའི་འོག་ཏུ་ཕུབ་

མའི་ཕུང་པོ་བཞག་པའམ་ཁི་རྐང་དེ་རས་མས་དཀི་བར་བ་ས་མི་སྣད་པར་བའོ། །ལུང་

ལས། དགེ་འདུན་ལ་ནི་ཁིའུ་རྐང་པ་ཁ་བོ་རེས་སུ་གནང་ངོ་གང་ཟག་ལ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རེས་སུ་མི་གནང་

ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་དགེ་འདུན་བཞིར་ལོངས་པ་མ་ཡིན་པ་དགེ་སློང་གསུམ་མན་ཆད་གང་ཟག་གིས་

ཁིའུའི་རྐང་པ་རི་མོ་ཁ་བོ་བིས་པའི་ཁིའུ་བདག་གིར་བས་པ་བརྟེན་པར་མི་བ་བ་ནི་བཅང་བར་

མི་བ་བའོ། །རྐང་པ་བིས་པའི་ཁིའུ་དགེ་འདུན་གིས་བསེལ་བ་དེ་དགེ་སློང་གང་ཟག་གིས་ཀང་གཡར་ཏེ་བདག་གིར་

མ་བས་པར་ལོངས་སྤད་པ་ནི་བརྟེན་པར་བའོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །ལུང་ལས། དགེ་འདུན་ལ་ནི་སྟན་བཟང་པོ་

163  དྲི་ངས། <<ཊིཀ་(ག་༦༦༨)>><<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>  དྲིངས། <<ཞང་>>

164  - མ།<<ཊིཀ་(ག་༦༦༨)>><<རིན་(ཁ་༤༡༣)>>   +  <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་རྒྱབ་ན་རྟེན་གནང་གིས་གང་ཟག་ལ་ནི་མི་གནང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སྟན་བཟང་པོ་ནི་སྟན་ཚད་ཆེན་པོ་

དང་ལུས་ཀི་རྒྱབ་རྟེན་ཤིང་ཟུར་བཞི་པ་རྒྱབ་ཏུ་བསྒེང་བ་<<ཕན་ཊི་>>དང་བཅས་པའི་སྟན་ཡང་

དགེ་འདུན་མ་ཡིན་པས་བདག་གིར་བ་བ་བརྟེན་པར་མི་བའོ། །ཁི་མཐོན་པོ་དང་ཁི་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པའང་མ་

ཡིན་<<བི་>>ཤིང་ལོན་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་བའི་མར་མེའི་སོང་པོ་ཡལ་ག་གཅིག་པ་དང་གཉིས་པ་དང་མང་པོ་

ཡང་དགེ་འདུན་མ་ཡིན་པས་བདག་གིར་བ་བ་བརྟེན་པར་མི་བའོ། །འི་མར་མེའི་སོང་བུ་དགེ་འདུན་མ་ཡིན་པས་

བདག་གིར་བ་བ་བརྟེན་པར་མི་བའི་ཡལ་ག་གཅིག་དང་ལྡན་པ་བདག་གིར་བ་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ལུང་

ཊིཀས་ཁུངས་དྲངས་སོ། །ལུང་གསིལ་བུ་ལས་ཀང་། མར་མེའི་སོང་བུ་ཡལ་ག་གཅིག་པ་གྲུབ་ན་གང་ཟག་ལ་ཡང་

གནང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མར་མེའི་སོང་པོ་ཡལ་ག་གཅིག་པ་དེ་གང་ཟག་ལ་འདིར་གནང་ཡང་གོང་དུ་བཀག་སྟེ་

ལུང་ཐ་དད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ནི་བཀག་པའི་ལུང་དེ་གཙོ་བོར་བ་སྟེ་ལག་ལེན་དོག་མཐའ་གཟུང་ངོ༌། །

དགེ་འདུན་ལ་ནི་ཡལ་ག་གཅིག་པའི་མར་མེའི་སོང་པོ་རེད་ན་རེས་སུ་གནང་ངོ་གང་ཟག་ལ་ནི་རེས་སུ་མི་

གནང་ངོ་ཡལ་ག་གཉིས་པ་དང་མང་པོ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ལུང་ཊིཀས་ཁུངས་དྲངས་སོ། །<<ལུང་>>ཁ་ཅིག་

ལས་ནི་ཡལ་ག་དུ་མ་ཡོད་པ་ཞེས་སོ། །<<ཊིཀ་>>དགེ་འདུན་དང་གང་ཟག་གིས་ཀང་སྟན་ཤིང་

<<ཊིཀ་>>བལ་གིས་ནང་ཚངས་ཅན་གྲུ་བཞི་དང༌། སྔས་ནང་ཚངས་ཅན་བཅངས་ཀང་ཉེས་

མེད་བཅང་བར་བའོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སྔས་ནང་ཚངས་ཅན་གི་རྣམ་པ་བསྟན་པའི་ཕིར་སྔས་དེའི་

སིད་དུ་ནི་ཁྲུ་བཞི་ཉིས་ལྟབ་ཏུ་བས་པ་དང་སྔས་དེའི་ཞེང་དུ་ནི་ཁྲུ་དོ་པ་གཉིས་ལྟབ་ཏུ་བས་ཏེ་བཙེམ་

པའོ། །འདི་ནི་ལུང་ལས། ནང་ཚངས་ཅན་དེ་ནི་རས་སིད་དུ་ཁྲུ་བཞི་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོར་བས་པ་དྲུབ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེ་ཉིས་ལྟབ་ཏུ་བས་ཏེ་བཙེམ་མོ། །གཞུང་འདི་ལ་འབྲུ་སྣོན་མི་མཐུན་པ་འགེལ་ཆུང་ལས་སྟན་གྲུ་བཞི་སིད་དུ་ཁྲུ་

བཞི་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོར་བས་ལ་སིད་ཉིས་ལྟབ་ཏུ་བས་ན་གྲུ་བཞིར་འགྱུར་གིས་དེ་ལྟར་བའོ། །ཞེས་སྟན་གི་ཚད་དུ་

བཤད་ཀང་འདི་ནི་སྔས་ནང་ཚངས་ཅན་གི་ཚད་ཡིན་ཏེ་ལུང་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊིཀ་ལས་སོ། །སྟན་ནང་

ཚངས་ཅན་དང་སྔས་ནང་ཚངས་ཅན་དག་ཤིང་བལ་གིས་བརང་ངོ་། །ནུབ་མོ་ཉལ་གར་མལ་བ་བའི་གཞི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སེམས་ཅན་ཡོད་དམ་མེད་མལ་དང་སྟན་ལ་སོ་སོར་བརྟག་པ་མ་བས་པར་ཉལ་བར་མི་བའོ། །ལུང་

ལས། སྟན་ལ་མ་བརྟགས་པར་ཉལ་བས་འོག་ཏུ་སྦྲུལ་ཆུད་པར་གྱུར་ནས་མལ་སྟན་ལ་བརྟགས་ལ་ཉལ་བར་བའོ་དེ་

ཡང་མལ་སྟན་:མེ་མར་165ལ་བརྟག་པར་མི་བའི་ཉིན་པར་མལ་སྟན་བརྟག་པར་བའོ། །ཞེས་སོ། །རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་

ལས་དོན་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། ཉལ་བ་ན་ལུས་དང་གོས་མི་འཕར་བར་བ་བའི་དྲན་པ་དང་། ནངས་པར་སྔར་ལྡང་བར་

བའོ་སྙམ་པའི་དྲན་པ་དང་། ནངས་པར་སྔར་ལངས་ནས་དགེ་བ་གཞན་དང་གཞན་བརྩོམ་པར་བའོ་སྙམ་པའི་དྲན་པ་

དང་། དགེ་བའི་ཆོས་ཡིད་ལ་བེད་པའི་འཕོ་ལ་གཉིད་ལོག་པར་བ་བའི་ཕིར་དགེ་བའི་ཆོས་ཀི་སྣང་བ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་

དྲན་པ་དང་བཞི་སྟེ་དྲན་པ་ཉེ་བར་མ་བཞག་པར་ཉལ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་གང་ཟག་གཞན་

དང་ལྷན་ཅིག་ཁིའམ་གཅིག་ལ་ཅིག་ཅར་ཉལ་བར་མི་བའོ་འདི་ནི་དགེ་སློང་ལ་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་དགེ་སློང་

མ་གཉིས་ཁི་གཅིག་ལ་ཉལ་ན་ནི་ལྟུང་བེད་དུ་སྔར་ལུང་རྣམ་འབེད་དུ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་སྟན་

གཅིག་ལ་ཅིག་ཅར་ཉལ་བར་མི་བའོ། །ནམ། ཁི་སྟན་ལས་གཞན་པའི་སྟེགས་བུ་གཅིག་ལ་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་

ཅིག་ཅར་ཉལ་བར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་ངོ་ཚ་ཤེས་ཤིང་ཁེལ་ཡོད་ཤེས་པས་མེད་ན་མལ་ཁི་གཅིག་གི་

སྟེང་དུ་གདིང་བའི་སྟན་སོ་སོར་བཏིང་སྟེ་ཆོས་གོས་ཀི་གཏུར་བུའམ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་སྣོད་ལ་

སོགས་པས་རང་བཞིན་གི་བར་དུ་བཅད་ནས་པ་འདི་ནི་ཕན་ཚུན་ལུས་རེག་པ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །མི་རེག་

པའི་ཚུལ་དུ་སེམས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་མལ་ཁི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་དགེ་སློང་གིས་གང་ཟག་གཞན་དང་

ལྷན་ཅིག་ཉལ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་གང་ཟག་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྟན་རིང་པོ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཉལ་བ་

དང་སའི་སྟེགས་བུ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཉལ་ན་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བ་བར་གཞུང་འདིས་བསྟན་པ་ཡིན་པར་ཊིཀ་ལས་

གསལ་ལོ། །ཊིཀ་ལས་ཁི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གང་ཟག་གཉིས་སམ་གསུམ་ནི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛེག་པ་དང་འདུག་པ་དང་

ཉལ་བར་བའི་གང་ཟག་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་མང་པོ་བཞི་ཡན་ཆད་དང་ལྷན་ཅིག་ཁི་གཅིག་ལ་སྟེང་དུ་

165  མེ་མར། <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>><<མཚོ་(༡༠༥༥)>> མར་མེ། <<ཞང་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འཛེག་པ་དང་འདུག་པ་དང་ཉལ་བ་ཉིད་བསྟེན་པར་མི་བའོ། །ཁི་ཆག་པའི་ཕིར་<<ཊི་>> རོ། །ཁིའུ་

ཕ་མོ་<<བི་>>རིང་པོ་ལས་ནི་གང་ཟག་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛེག་ཏུ་རུང་གཉིས་ལས་ལྷག་པ་གསུམ་

ཡན་ཆད་ལྷན་ཅིག་འཛེག་པ་ཉིད་བརྟེན་པར་མི་བའོ། །ཁིའུ་ཁི་ཆུང་ངུ་གྲུ་བཞི་ལ་གང་ཟག་གཅིག་ཁོ་ན་འདུག་

པར་166བའི་གཅིག་གཉིས་ཡན་ཆད་མ་ཡིན་པས་འདུག་པར་མི་བའོ། །ཁིའུ་ཞེས་སོས་པ་དེ་ནི་ཁི་ཐུང་

ངུའི ་དཔེ ་ཡིན་ནོ ་ཤིང་གི ་སང་ལེབ་ལ་ནི ་སྟོབས་ཅི ་ཡོད་པ་དང་ལྕི ་ཡོད་པ་ལས་འདུག་པར་མི ་<<ཊི ་

>>བའོ། །བསྙེན་པར་རོགས་པའི་དུས་ལོ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ལོ་བཞིས་བར་དུ་ཆོད་པའམ་བཞི་བས་ཀང་

ལྷག་པས་བར་དུ་ཆོད་ཅིང་ཁད་ཞུགས་པའི་བསླབ་པ་རྒན་པ་དང༌། དགེ་སློང་གིས་ལྷན་ཅིག་སྟན་གཅིག་

ལ་འདུག་པར་མི་བའོ། །བསླབ་པ་གཞོན་པ་དེ་ཆེས་རྒན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་

རོ། །ལོ་གསུམ་ལས་ལྷག་ན་མི་རུང་གི་ལོ་གསུམ་མན་ཆད་ནི་རུང་ངོ༌། །ཁིམ་པའི་ཁིམ་གཞན་དུ་སྟན་གཞན་

མེད་ན། རང་གི་མཁན་པོ་འདི་ནི་མཁན་པོ་ཡིན་ཏེ་གུས་པ་དང་བཅས་པས་འདུག་པར་བའོ་སྙམ་དུ་དང༌ཡང་

<<ཊི་>>འདི་ནི་མཁན་པོ་ཡིན་ཏེ་གུས་པ་དང་བཅས་པས་འདུག་པར་བའོ་སྙམ་དུ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་

སྟེ་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་ཁིམ་པ་དང་ཁིམ་དུའམ་གཙུག་ལག་ཁང་གང་

དུ་ཡང་སྟན་ལ་འདུག་པར་མི་བའོ། །རྐེན་ཡོད་ན་ནི་རུང་<<ཊི་ལུང་>>ངོ་། །

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་དང་ཡང་གནས་གང་དུ་ཡང་

དགེ་སློང་གིས་སྟན་ཅིག་ལ་འདུག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་ཟ་མ་དང་། གང་དུ་ཡང་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་

པར་མི་བའོ། །མ་ནིང་དང༌། མ་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་མཚམས་མེད་ལྔ་གང་ཡང་རུང་བ་བས་པ་

དང༌། མུ་སྟེགས་ཅན་དང༌། མུ་སྟེགས་ཅན་ཞུགས་པ་དང༌། རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་

དང༌། ཐ་དད་དུ་གནས་པ་གཉིས་ཏེ་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་སུ་སོང་བ་དང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དག་

166  - མི།<<ཞང་>>   +  <<མ་>><<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང༌། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ལོངས་སྤོད་ཅིང་གནས་པར་མི་བ་བ་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བ་

དག་དང་གནས་གང་དུ་ཡང་དགེ་སློང་གིས་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པར་མི་བའོ། །ཕམ་པ་འཆབ་མེད་བྱུང་ནས་

བསླབ་པ་བིན་པ་དང་གནས་གང་དུ་ཡང་དགེ་སློང་གིས་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པར་མི་བའོ། །བསླབ་པ་

བིན་པ་གཉིས་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་ཏུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། བསླབ་པ་བིན་པ་དང་

བསླབ་པ་བིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་དགེ་འདུན་

འདུས་པར་ནི་བསྙེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་དང་དེ་རིང་གསར་དུ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་ཡན་ཆད་རྣམས་

ཨར་མོ་ནིག་ཅེས་བ་བ་དྲེའུ་རྔོག་གི་སྟན་རིང་པོ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འདུག་ཀང་ལོ་གསུམ་ལས་ལྷག་པས་བར་དུ་ཆོད་པ་

དང་ལྷན་ཅིག་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པའི་ཉེས་མེད་དོ། །ཨར་མོ་ནིག་དྲེའུ་རྔོག་ཐགས་མ་ཁ་བོའི་<<ལྷ་>>ནི་

བསྙེན་པར་རོགས་པ་བཞི་ཡན་ཆད་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ལ་ནི་

སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པའི་ཉེས་པ་སྐྱེ་བའི་སྟན་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་བསྙེན་རོགས་དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་དེ་

ལས་གཞན་པར་ནི་ཨར་མོ་ནིག་དེ་ཡང་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པའི་ཉེས་པ་སྐྱེད་པའི་སྟན་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །བསྙེན་རོགས་དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ལས་གཞན་པར་ནི་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་གཞན་ལོ་

གསུམ་ལས་ལྷག་པས་བར་དུ་ཆོད་པ་དང་ཨར་མོ་ནིག་གི་སྟན་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འདུག་པར་མི་བའོ་བསྙེན་པར་མ་

རོགས་པ་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་དགེ་འདུན་འདུས་ན་ཡང་དགེ་སློང་གིས་བསྙེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་ཨར་མོ་ནིག་གི་

སྟན་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འདུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་གིས་ཁིམ་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་ན་ཉེས་བས་སྐྱེད་ན་སྟེགས་བུ་གཅིག་ལ་འདུག་ན་ཡང་ཉེས་བས་སྐྱེད་དམ་ཞེ་ན། ས་ལས་

བས་པའི་སྟེགས་བུ་ནི་སྟན་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ས་སྟེགས་སམ་ཤིང་ལེབ་བམ་རོའི་སྟེང་ན་ནི་ཁིམ་པ་དང་ཡང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུག་ཏུ་རུང་ངོ་ཞེས་ཊིཀ་ཆུང་ལས་སོ། །ས་ལས་བས་པའི་སྟེགས་བུ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ནི་དགེ་སློང་གིས་

དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུག་ཏུ་རུང་ཞིང་བསྙེན་རོགས་ལོ་གསུམ་ལས་ལྷག་པས་བར་དུ་ཆོད་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དང་ཡང་ལྷན་གཅིག་འདུག་ཏུ་རུང་བའོ། །

སྟན་གཅིག་འདུག་པ་སྔར་བཀག་པ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དོག་པའི་གནོད་པར་གྱུར་ན་

སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པའི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །སྟན་ལ་སོགས་པ་གནས་མལ་གཞན་དུ་སོ་བའམ་སེད་པ་ན་

མལ་སྟན་གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་ཁི་དང་བཅས་ཏེ་སོ་ན་གལ་ཏེ་གང་ཟག་གཉིས་ཡོད་ན་གང་ཟག་

གཅིག་གིས་ཁིའམ་ཁིའུ་བསྐུར་ཞིང་གང་ཟག་ཅིག་ཤོས་ཀིས་སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་ལ་

སོགས་པ་བསྐུར་བར་བའོ། །འདིར་བེ་བག་ཏུ་མ་སོས་པས་དགེ་འདུན་གི་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་གང་ཟག་གི་

ཡང་རུང་<<ཊི་>>ངོ༌། །དགེ་འདུན་གི་སྟན་ལ་སོགས་པ་གནས་མལ་དེ་སྙིང་མི་བརྩེ་ཞིང་བསི་བར་

མེད་བར་མདུན་ནས་ཚུར་དྲངས་ཞིང་བཤལ་བ་དང༌། གཡས་གཡོན་ནས་དྲངས་ཞིང་བཤལ་

བར་མི་བའོ། །ཅི་ནས་ཀང་དགེ་འདུན་ཀི་གནས་མལ་དེ་དུ་བས་གོས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དྲི་མ་

དང༌། རྡུལ་དག་གིས་གོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ལོངས་སྤད་པ་དང་བཞག་པར་མི་བའོ། །དགེ་

འདུན་གི་གནས་མལ་དེ་མི་གཙང་བ་བཤང་གཅིའི་སྐྱབས་དང་ཉེ་བར་ལོངས་སྤད་པ་དང་བཞག་པ་

བསྟེན་པར་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་སྟན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཉམས་པ་སྟེ་ཤས་ཆེར་བརླན་

པ་དང་ཅུང་ཟད་གཤེར་བ་དང་རྡུལ་ཆགས་པ་དང་རོལ་བ་ལ་སོགས་པས་ཉམས་པ་རྣམས་ཕི་རོལ་ཏུ་དོར་བར་མི་

བའོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་རྣམས་ཤས་ཆེར་བརླན་པ་ན་ཉི་མ་ལ་བསད་པ་

དང༌། ཅུང་ཟད་གཤེར་བ་ན་བསྐམ་པ་དང༌། རྡུལ་ཆགས་པ་ན་སྤྲུག་པ་དང༌། རོལ་ན་བུ་གུ་གན་

པར་བའོ། །གནས་མལ་རལ་ན་ལྷན་རིངས་གན་པས་བཅོས་སོ། །དབུས་ཟེགས་སམ་དབུས་རོལ་

ན་མཐའ་གཉིས་ས་ན་མཐའ་གཉིས་སྟན་དེ་སྐེད་པར་བཅད་ལ་དབུས་གཉིས་མཐའ་མར་བཏང་ལ་དབུས་

ཉིད་དུ་བའོ། །ཁ་བསྒྱུར་བ་དེར་འོས་པ་ན་གནས་མལ་དེར་ཁ་བསྒྱུར་རོ། །གོས་ཁ་དོག་ཡལ་ན་སླར་

བཀྲུས་ཏེ་བཙོ་<<བི་>>དགེ་འདུན་གི་གདན་ཆ་དེ་ཧ་ཅང་ཧྲུལ་ཏེ་བཙེམ་པ་ལ་སོགས་པས་ཕིར་བཅོས་མི་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ན། གདན་ཆ་ཧྲུལ་པོ་དེ་མར་མེའི་:སོང་རས་ཉིད་དུ་སོང་རས་ཉིད་དུ་167སྤད་པར་བ་

སྟེ་དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕུལ་བའི་མར་མེ་དགེ་འདུན་གིས་སྦྱིན་བདག་བས་ཏེ་དྲི་གཙང་ཁང་

དུ་འབུལ་བའི་མར་མེའི་སོང་རས་བ་བར་མ་ཟད་ཀི་གང་ཟག་གི་གནས་ཁང་དུ་འབུལ་བའི་མར་མེའི་སོང་རས་ཀང་བ་

བ་སྟེ། གང་ཟག་སྦྱིན་བདག་ཡིན་པ་ཡང་རུང་བ་གང་ཟག་ཆོས་ཀོག་པའི་མར་མེ་བས་ཀང་ཉེས་མེད་

དག་གི་སྙིང་པོ་མར་མེའི་སོང་རས་ཉིད་དུ་ལོངས་སྤོད་དོ། །གདན་ཆ་ཧྲུལ་པོ་དེ་མར་མེའི་སྙིང་པོ་དེར་

མི་མཁོ་བ་ལུག་བལ་ལས་བས་པ་ལྟ་བུ་ཉིད་ཡིན་ན་འཇིམ་པ་དང་བསེས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གང་རུང་དག་གི་རྩིག་པའི་སེར་ཀ་དང༌། ཀ་བའི་སེར་ཀ་དང་སོ་གེགས་ཀི་སེར་ཀ་དག་

བྱུག་པའི་ཕིར་<<རྣམ་ཊི་>>བསད་པ་དང་བསྐམ་པ་དང་སྤྲུག་པ་དེ་ལ་ནན་ཏན་བའི་སྦྱིན་བདག་

རྣམས་ཀི་ཤ་དང་ཁག་བཙིར་ཞིང་བསྲུབས་ནས་ཕུལ་བ་དེ་གང་དུ་ཡང་དོན་མེད་པར་དོར་བར་མི་བའོ། །དགེ་འདུན་

གི་གནས་མལ་སྐྱབས་པ་དང་སྤྲུག་པ་དང་བཙེམ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ལ་སུས་ནན་ཏན་བ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་

གནས་མལ་གང་ཟག་ལ་བསྐོས་པ་ནི་མནོས་པས་བསད་པ་དང་བསྐམ་པ་དང་སྤྲུག་པ་དང་བཙེམ་པ་དག་ལ་

ནན་ཏན་བ་དགོས་སོ། །མལ་སྟན་དུ་སྤོད་སྤོད་པའི་གང་ཟག་དེས་བའོ། །གནས་མལ་བསྐོས་པའི་ལྷག་མ་མ་

བསྐོས་པར་བཞག་པའི་གནས་མལ་རྣམས་ནི་དགེ་འདུན་གཎི་བརྡུང་བས་བསྡུས་ཏེ་དགེ་འདུན་དུ་

གྱུར་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསད་པ་དང་བསྐམ་པ་དང་སྤྲུག་པ་དང་བཙེམ་པར་བའོ། །ནོར་རས་ཅི་ཡང་

རུང་སྟེ་ཆོམ་རྐུན་པས་དགེ་འདུན་གི་རྐུ་འཕོག་བེད་པའམ་ཕྱུགས་ཤིག་ཞིང་ལ་ཟ་བ་མཐོང་ལ་ནུས་

ན་མི་བཟློག་པར་དགེ་སློང་གང་གིས་མཐོང་བ་དེས་མི་བའོ། །རྐུ་འཕོག་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་ཆུད་ཟ་བར་

འགྱུར་བ་དག་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བོ། །དམག་དང་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པས་སྐྲག་པ་ན་དགེ་འདུན་གི་

ནོར་རས་ཀི་དངོས་པོ་ཡལ་བར་མི་དོར་རོ། །བདག་དང་དགེ་འདུན་གི་འདྲ་སྟེ་མི་སྟོར་བར་ནན་ཏན་བ་སྟེ་

167  སོང་རས་ཉིད་དུ་སོང་རས་ཉིད་དུ་། <<མ་>><<སེར་>><<གུ་>>  སོང་རས་ཉིད་དུ་སོང་པས་ཉིད་དུ། <<ས་>>སོང་རས་ཉིད་

དུ། <<ཞང་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ་དེ་ཡང་རང་གི་རས་དང་དགེ་འདུན་གི་རས་གཉིས་ཀ་བསྲུང་བར་ནུས་ནའོ། །གཞན་

དུ་ན་རང་གི་རས་བསྲུང་བ་གལ་ཆེ་སྟེ་གནས་མལ་གི་ལྟུང་བེད་ཀི་ལུང་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །དམག་དང་ཆོམ་

རྐུན་ལ་སོགས་པས་སྐྲག་པ་ན་དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་གི་གདན་ཆ་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་ཁེར་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་

བོས་པ་ན་ཕིར་ལོག་སྟེ་རང་གི་གནས་སུ་མ་སོན་གི་བར་དུ་དགེ་འདུན་གི་གདན་ཆ་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་

དེ་དག་ནི་གང་གིས་ཁེར་བར་བེད་པའི་གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཀིས་ལོངས་སྤོད་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །གི་དགེ་སློང་བསླབ་པ་རྒན་རིམ་གིས་ལོངས་སྤོད་པར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་པར་ལུང་ལས་གསུངས། འཇིགས་པ་

དང་བལ་ན་སླར་ཕུལ་རྒན་རིམ་དུ་བིན་ཅིག་ཅེས་ལུས་ལས་སོ། །དེ་ལྟར་དགེ་འདུན་གི་རས་ཁེར་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་

བོས་པ་ན་གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་གི་རས་དེ་རང་གི་གནས་སུ་བསྐུར་བ་མི་འགྲུབ་ན། བདག་ཅག་གི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དམག་དང་རྐུན་པོ་མ་ཞིའི་བར་དུ་གནས་གཞན་དུ་ལོངས་སྤད་པས་ཡོངས་སུ་

སྤད་པར་བའོ། །འདི་ནི་འོག་མའི་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནོ། །

གནས་གཞན་གི་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ལ་སོགས་པ་ཟས་ཀི་རེད་པ་དང་ཡོ་བད་ཀི་རེད་

པ་མར་མེ་དང་འབྲུ་མར་རྐང་པ་བསྐུ་བ་དང་མཆིལ་ལྷམ་དང་གོས་དང་གདུགས་དང་ཤིང་དང་རྩ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་

དང་སན་ལ་སོགས་པ་དག་<<ཊི་ལུང་>>ནི་གནས་གཞན་དུ་ཁེར་ཏེ་ཡོངས་སུ་སྤད་པར་མི་

བའོ། །གནས་གཞན་གི་ཟས་དང་ཡོ་བད་ཀི་རེད་པ་དེ་གནས་གཞན་དུ་ཟ་བར་བེད་པ་དེ་ལ་དགེ་<<ཊི་

>>འདུན་གིས་སྦྱིན་པར་མི་བའོ། །གནས་གཞན་གི་རས་གནས་གཞན་དུ་ཟ་བའི་ཕིར་བླངས་ཟིན་པར་གྱུར་

ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། རས་དེ་གནས་གཞན་དུ་ནོད་པར་བེད་པ་ནི་ལེན་པར་བེད་པ་སྟེ་རས་དེ་ལེན་པར་བེད་པ་པོའི་

གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཀི་དབུལ་དུ་གཞུག་པར་བ་བ་སྟེ་རས་དེ་ལེན་པ་པོ་སུ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཉིད་དམ་

སྐྱིན་མ་དགེ་འདུན་དེ་ཉིད་ལ་འབུལ་བར་བ་བ་ཉིད་དོ། །གནས་གཞན་གི་རས་གནས་གཞན་དུ་ལེན་པ་པོ་དེ་མ་

རེད་དམ་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕིར་དེ་ལ་རས་དེ་མི་ཁུགས་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། གནས་གཞན་དུ་ཁེར་བའི་

རས་དེ་མི་ཁུགས་ན་དབོག་པར་བེད་པའོ། །ནི་སྟོབ་པར་བེད་པ་སྟེ་རས་དེ་སྟོབ་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་དེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཉིད་སྐྱིན་པ་འབུལ་དུ་གཞུག་པར་བ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་སྟེ་རས་དེ་ལེན་པ་པོ་དེ་ལ་སྟོབ་པར་བེད་པ་པོ་སུ་ཡིན་པ་དེ་

ཉིད་ཀིས་སྐྱིན་མ་བསབ་པར་བའོ། །ལུང་གསིལ་བུ་ལས། གང་གིས་བིན་པ་ལ་རིན་ཐང་བཞིན་དུ་ཕོག་ཅིག །ཅེས་

གསུངས་སོ། །འབོག་168པ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྟོབ་པའོ། །དགེ་འདུན་གི་རེད་པའི་ཆ་དབང་བ་ནི་རབ་བྱུང་ཚུལ་ཁིམས་

ལྡན་ཞིང་གནས་ནས་ཕྱུང་ལ་ཆོས་མིན་ཕོགས་སུ་སོང་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་ན་དགེ་འདུན་གི་རེད་པའི་ཆ་དབང་བ་

དག་གིས་དགེ་འདུན་གི་རྩྭ་དང་ཤིང་དགེ་འདུན་:གི་ས་169འཁོར་ནས་སྐྱེ་ཞིང་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་

དགེ་འདུན་ལ་མི་མཁོ་བ་གང་ཟག་རང་གི་དང་འདྲ་བར་སྤད་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་

དོ། །དགེ་འདུན་གི་ཡོ་བད་གང་ཟག་སོ་གཅིག་ཏུ་མ་བསྐོས་པར་རེས་ཀི་འཁོར་ཞིང་སྤད་པ་དགེ་འདུན་

གི་ཟངས་དང་སྤུ་གི་དང་རང་ཐག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སུ་སྔར་འོངས་པས་ལོངས་སྤད་པར་བ་བ་ཡིན་

གི་བསླབ་པ་རྒན་རིམ་གིས་སྤད་པར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དང་པོར་སུ་འོངས་པ་དེ་ལ་གཡར་པོར་སྦྱིན་

ནོ། །བསྐོས་ན་ནི་གང་གིས་མནོས་པ་དེ་བདག་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གི་ཟངས་སྤད་ལ་སོགས་པ་དེ་བསླབ་པ་

རྒན་གཞོན་གཉིས་ཀས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཅིག་ཅར་བརས་ན་ནི་རྒན་རིམ་དེའི ་ཉིད་ཀིས་སྤད་པར་

བའོ། །དགེ་འདུན་གི་ཟངས་ལ་སོགས་པ་གཡར་བ་དེས་གོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་བརྩམས་པ་དེ་མ་

ཟིན་ན་བ་བ་མ་ཟིན་པའི་འཕོ་དང་བཅས་པ་དེ་ལས་རང་ཉིད་ལ་སྣོད་ལ་སོགས་པ་གཞན་དབལ་བར་མི་

བའོ། །རྐང་པ་དེ་བཀྲུ་བར་ཆུས་རྐང་ཁྲུས་སར་རྐང་པ་འབགས་ཤིང་གོས་པ་ཉིད་ན་མ་ཟིན་པ་དེ་

ཡིན་ནོ། །མ་ཟིན་ན་རྐང་ཁྲུས་ས་དེ་དང་དབལ་བར་མི་བའོ། །བཤང་གཅིའི་ཆབ་:ཁུང་ས170་དེར་ཞུགས་

པ་ཉིད་ན་མ་ཟིན་པ་དེ་ཡིན་ནོ་མ་ཟིན་ན་ཆབ་ཁུང་ས་དེ་དང་དབལ་བར་མི་བའོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པའི་

ཕིར་འདུག་པ་གཞན་གིས་མཐུས་བསླང་བར་མི་བ་ཁོད་ལོངས་ཏེ་ཕིར་སོང་ཞེས་མི་བའོ། །བསོམ་པ་

168  འབོག <<མཆན་བཞི་>>འཁོག   <<མ་>>      

169  གི་ས། <<རང་(ཁ་༧༡༥)>><<མ་>>གིས། <<ས་>><<སེར་>><<གུ་>>གི་ཉེ། <<ཞང་>>

170  ཁུང་ས། <<རང་(ཁ་༧༡༥)>><<ཊིཀ་(ག་༦༧༧)>><<མ་>><<སེར་>><<གུ་>><<རིན་(ཁ་

༤༡༧)>>ཁུངས་ས། <<སེ་>> <<ཅོ་>>ཁུངས། <<སྣར་>><<པེ་>><<་ས་>><<ཞང་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

དེ་ལ་སོད་ཁང་དང་སོམ་པའི་སྟན་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་སྔར་འོངས་པས་ལོངས་སྤད་པར་བའི་རྒན་རིམ་

དུ་ལོངས་སྤད་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་བཙོ་<<ལུང་>>བླག་གི་ལས་བེད་ཅིང་བེལ་བ་ཚོན་ཁུའི་ལས་

ཀིས་འབགས་པ་བསླང་བར་མི་བའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ་དང་། ཊིཀ་ལས་ཟས་བརྩམས་པས་འབགས་པ་བསླང་བར་མི་

བའོ། །ཟས་ཀིས་འབགས་པ་བསླང་བར་མི་བ་བསླང་ན་ཉེས་བས་སྐྱེད་པའོ། །ལུང་གསིལ་བུ་ལས། དགེ་

སློང་ཟས་ཟ་ཞིང་བེལ་བ་དག་ལ་མ་བསླང་ཞིག་བཙུན་པ་ཇི་ཙམ་གིས་ན་ཟས་ཟ་ཞིང་བེལ་བ་ཞེས་བགི་བཀའ་སྩལ་པ་

ཆུང་ངུ་ན་ལན་ཚའམ་ལ་ཕུག་ཀང་རུང་བིམ་པར་གྱུར་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དགེ་སློང་ཟས་ཀིས་འབགས་པ་

བསླང་ན་ཉེས་བས་སྐྱེད་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་འདིས་ནི་དགེ་སློང་ཟས་ཀིས་འབགས་པ་ལངས་ན་ཉེས་བས་སྐྱེད་

པར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ་འབགས་ལངས་བར་མི་རུང་བའི་ཁུངས་ནི་གཞུང་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གལ་དུ་འདུག་པ་ན་

རང་གི་བྱུག་རིས་མ་ཡིན་པ་སྟེ་རང་གི་གལ་འོས་པ་མ་ཡིན་པར་འདུག་པར་མི་བའོ། །གལ་ཐོབ་པ་

ལས་གོང་དུའང་མི་འདུག་འོག་ཏུའང་མི་འདུག་<<བི་>>༸དགེ་འདུན་སྤི་པའི་ཟངས་དང་སྤུ་གི་ལ་སོགས་པ་འཁོར་

ཞིང་སྤད་པའི་དངོས་པོ་དེ་དག་གཡར་ཏེ་རང་གི་བ་བ་བས་ཟིན་ནས་འཁོར་ཞིང་སྤད་པའི་དངོས་པོ་དེ་

གང་ཟག་གཞན་འདོད་པ་ཡོད་ན་རང་གིས་བཅང་བར་མི་བའོ། །ད་དུང་བ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་

མཆོང་ཞིག་ཅེས་ལུང་ལས་སོ། །གོས་གདང་མཐོན་པོ་ལ་གཟར་བ་དང་དབོག་པ་མི་སླེབས་པ་རབ་པའི་ཆེད་དུ་རྐང་

རྟེན་དགེ་འདུན་གི་ཁིའུ་བཙུགས་པ་ལས་བར་སྐབས་ཉིད་དུ་དོན་གི་ཆེད་ཉིད་དུ་ཁིའུ་ལས་ལངས་ཏེ་

ཁིའུ་ལས་བབས་པ་ནི་ཁིའུའི་བ་བ་བས་ཟིན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཏེ་དེའི་སྐབས་སུ་གཞན་ཁིའུ་འདོད་ན་

ཡང་བསྐུར་བར་མི་བའོ་གཞན་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །བར་དུ་དོན་གི་ཆེད་ཉིད་དུ་ལྡང་བ་དེའི་དུས་ན་ཁིིའུ་

དེ་ལ་རང་གིས་ཆོས་གོས་སམ་པུས་འཁྱུད་སྐེད་ཆིངས་བཞག་པར་བའོ། །

ཁིའུ་བ་བ་བས་མ་ཟིན་པར་ཁ་རབ་དུ་འཕོག་པའི་སྐབས་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་འདུན་གི་ཟངས་

སྤད་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གིས་གཡར་ཏེ་ཚོན་གི་ཁུ་བ་ལ་སོགས་པ་བླུགས་ནས་རང་གི་བ་བ་བས་མ་ཟིིན་པའི་ཚེ་



  381  

མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ན་དགེ་འདུན་གི་སྣོད་སྤད་དེ་དགེ་སློང་གཞན་གཡར་བར་བེད་ན་སྦྱིན་དགོས་སམ་མི་དགོས་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་

སྣོད་སྤད་དེ་གཡར་བར་འདོད་པའི་གང་ཟག་གཞན་ཡོད་ལ་རང་གི་བ་བ་འགྲུབ་པའི་གནས་རང་ཉིད་ལ་སྣོད་

ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡོད་ན་། དགེ་འདུན་གི་སྣོད་སྤད་ཚོན་ཁུ་བླུགས་ཤིང་ཚོན་གི་ཁུ་བས་སགས་པ་

ཉིད་རང་གི་བ་བ་བས་མ་ཟིན་ཀང༌བསྟེན་པར་མི་བའོ། །སྟེ་རང་གི་སྣོད་དེར་ཚོན་ཁུ་རྣམས་བོ་སྟེ་དགེ་འདུན་

གི་སྣོད་དེ་གཞན་དེ་ལ་བསྐུར་བར་བའོ་ཊིཀ་ལས་དོན་དེ་ལྟར་བཤད། ༸དགེ་འདུན་གི་ཟངས་སྤད་ལ་སོགས་པ་

གཡར་བར་འདོད་པའི་གང་ཟག་ཕི་མ་ཤོས་དེ་ལ་དགོས་པའི་དོན་ཡོད་ན་གང་ཟག་སྔ་མ་ཤོས་རང་གི་སྣོད་གཞན་

ཡོད་བཞིན་དུ་དགེ་འདུན་གི་ཟངས་སྤད་ལྟ་བུ་གང་ཟག་ཕི་མ་ལ་མ་སྟེར་བའི་གང་ཟག་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལས་

དགེ་འདུན་གི་སྣོད་སྤད་དེ་ནན་གིས་བལ་བར་བས་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །དགེ་འདུན་གི་སྣོད་

དེ་ན་གང་ཟག་གཞན་དེའི་ཚོན་ཁུ་བླུགས་འདུག་ཀང་དེ་རང་གི་སྣོད་གཞན་དེར་གང་ཟག་ཕི་མ་ཤོས་ཀིས་ཚོན་ཁུ་

རྣམས་བོ་སྟེ་དགེ་འདུན་གི་སྣོད་དེ་གཞན་དེ་ལས་བལ་བར་བས་ཏེ་རང་གིས་ཁེར་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དོན་མེད་ན་

ནི་བལ་བར་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགེ་འདུན་གིས་སན་<<ལུང་>>བཏག་པའི་མཆིག་ནི་ལན་ཚྭ་

ལ་སོགས་པ་བཏག་པའི་ཕིར་འོག་གཞིར་བཞག་པའི་རོ་ལེབ་བོ། །དང་། དེའི་མཆིག་གུ་ནི་མཆིག་དེའི་སྟེང་

ནས་ལན་ཚྭ་ལ་སོགས་པ་འཐག་པར་བེད་པའི་རོ་ལེབ་ཆུང་ངུ་འཕོད་ཀང་བཞག་པའོ། །བཅང་བར་བའོ། །དགེ་

འདུན་གིས་སན་བཏག་པའི་གཏུན་བུ་བཅངས་ཀང་ཉེས་མེད་<<བི་>>དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གི་ཕིར་འདྲེག་

མཁན་གི་ལག་ཆ་ཡང་བཅང་ངོ༌། །

དགེ་འདུན་གིས་སྐྲ་དང་སེན་མོ་འདྲེག་པའི་སྣོད་བཅངས་ཀང་ཉེས་མེད། དེ་ཡང་འདྲེག་མཁན་གི་ལག་ཆའི་

སྣོད་དུ་བཅུག་སྟེ་སྤུ་གི་རྣམས་མི་སྟོར་བར་རྩིག་པ་ལ་བཞག་གོ །སྟེའུ་དང་སྟ་རེ་དང་གཟོང་

ལ་སོགས་པའི་སྒས་ནི་སྤད་ཕ་མོ་བསྡུ་བ་དང་། དེ་དག་གི་སྣོད་ཤིང་མཁན་གི་ལག་ཆའི་སྣོད་དང་

བཅས་པ་ཡང་ངོ༌། །དགེ་འདུན་གིས་བཅང་བར་བའོ་གང་ཟག་གིས་འཆང་ན་འགལ་འཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་

<<ཊི་ལུང་>>རོ། །དགེ་སློང་དེས་དགེ་སློང་གང་ཟག་ལ་གཡར་པོ་ཉིད་དུ་སྟེའུ་དང་སྟེ་རེ་དང་གཟོང་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ལ་སོགས་པ་མན་ཆད་ནས་ལག་ཆའི་སྣོད་ཐ་ན་ས་ལས་བས་པ་ཡན་ཆད་སྦྱིན་ནོ། །ལུང་ལས་སོམ་

དགའ་མོས་རྒྱུ་ནོར་བུ་མཆིང་བུ་ལས་བས་པའི་སྣོད་སེལ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ནི་དགེ་སློང་མས་ནོར་བུ་

མཆིང་བུའི་སྣོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཅང་བར་མི་བའོ། །རབ་བྱུང་སེ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

འབྲུ་མར་སྣོད་བཅངས་ཀང་རུང་ངོ་བཅང་བར་བའོ། །འབྲུ་མར་དེའི་ཚད་ནི་ཕུལ་གང་ལ་ཡུལ་དབུས་

ཀི་སང་བརྒྱད་ཀི་ཚད་དོ་དེ་མན་ཆད་ནས་ཕུལ་ཕེད་ལ་ནི་དབུས་ཀི་སང་བཞིའི་ཚད་དོ་དེ་ཡན་ཆད་

ཤོང་བའོ། །ཚོད་མ་བཙོ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་ལྕགས་ཀིས་དོག་ལེ་ཡང་ངོ༌། །ནི་སླང་ངའི་དབིབས་

འདྲ་བ་སྟེ། གོས་གཞིའི་ཊིཀ་ལས། སླང་ང་ནི་དོག་ལེ་འདྲ་བའོ། །ཞེས་སོ། །༸དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་བཅང་བར་བའོ། །ལྕགས་ཀི་དོག་ལེ་དེའི་ལྕགས་སྒྱེད་རྐང་པ་གསུམ་པའམ་རྐང་པ་བཞི་པ་དག་ཀང་

ངོ༌། །བཅང་བར་བའོ། །༸དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མས་ལྕགས་སྒྱེད་བཅངས་ཀང་ཉེས་མེད་<<བི་>>གང་ཟག་

གིས་ཀང་རྒྱ་ཐབ་རུང་ས་ལས་བས་པའི་ཐབ་རྒྱ་ཐབ་དང་སྒྱེད་པོ་དག་ཀང་ངོ༌། །བཅང་བར་བའོ། །

དགེ་སློང་མཚོན་ཆ་སངས་ཤིང་དབྱུག་པ་སངས་པ་ཡང་ཡིན་པས་འཁར་བ་འཆང་བ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་མི་

རུང་ངམ་སྙམ་ན་འཁར་བ་འཆང་བའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཁར་བ་བཅང་བར་བའོ། །དགེ་

སློང་:བེར་ཀ171་ཁེར་དུ་མི་གནང་ངོ་། ལྷུང་བཟེད་ཀི་སྣོད་ཀི་དྲ་བ་ནི་བ་རྒྱའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་<<ཊིཀ་

>>བཤད་དོ། །དེའང་ལུང་ལས། ཚོན་སྣ་ལྔའི་དྲ་བ་ཉེ་བར་བཞག་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཁ་དོག་

གཅིག་པ་ཡང་ངོ༌། །གནང་བ་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཅང་བར་བའོ། །༸འཁར་བ་དང་དྲ་བའི་གནང་བ་དེ་

དགེ་འདུན་གིས་སྦྱིན་པར་བ་སྟེ་གསོལ་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་པའོ། །དེ་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་ནམ་

ཞེ་ན། རྒས་པ་དང་ན་བ་གང་ཡང་རུང་བའམ་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་དག་ལའོ། །འཁར་བ་དང་དྲ་བའི་གནང་

བ་དེ་གཉིས་ཚིག་གཅིག་གིས་ཏེ་སྔགས་ཀི་ཆོ་ག་གཅིག་གིས་ཅིག་ཅར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་ལས་ཀི་

171  བེར་ཀ།<<ཆུང་(ཁ་༢༥༦)>><<སེར་>>བར་ཀ།<<མ་>>དེ་བེར། <<ས་>><<ཞང་>><<གུ་>>        
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཆོ་ག་གཅིག་གིས་ཅིག་ཅར་སྦྱིན་པ་ཡང་སིད་དོ། །ལུང་ལས་བསིལ་བའི་ཚལ་གི་དུར་ཁོད་ན་སིག་སྦྲུལ་མང་

བས་དེར་དགེ་སློང་ལ་སིག་སྦྲུལ་དག་གིས་བཟུང་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་སིག་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་

པོའི་ཕིར་དགེ་སློང་མཚན་མོ་ཕི་ནང་དུ་འཇུག་པ་ལ་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པས་རྐང་པ་ཟིན་པར་དོགས་པས་ཕིར་འཁར་

བ་སྒ་ཅན་གིས་སིལ་ཞིང་འགོ་འཁར་བའི་ཏོག་:གསེང་སྟོང་པོ་ཅན་172སྒ་དང་བཅས་པ་ཡང་བཅང་

ངོ༌། །སྔར་རྒན་པོ་དང་ནད་པ་ལ་གནང་བའི་འཁར་བ་ནི་ལུས་བརྟེན་པའི་ཕིར་གནང་བ་ཡིན་ནོ། །འཁར་སིལ་ནི་

དགོས་པ་གཞན་གི་དབང་གིས་གསུངས་སོ། །འདི་ནི་སིག་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་པོའི་ཕིར་གནང་བ་ཡིན་པས་དེ་

གསུམ་ཐ་དད་དེ། ཡུ་བའི་ནི་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་འཁར་བའི་ཡུ་བ་དང་མཁར་སིལ་གི་ཡུ་བ་དང་གོས་ཀི་

སོག་ཤིང་གི་ཡུ་བ་སྟེ་དེ་དག་གི་རྩ་བ་མ་ཐོག་ནས་གས་ན་ལྕགས་ཀི་སྦུ་གུ་ངོས་གཅིག་ཞབས་བཅུག་པ་

བསྐོན་ནོ། །ཡུ་བ་དེ་དག་གི་ཡ་ཐོག་ནི་གས་ན་ལྕགས་ཀི་གེགས་བུས་འཁོར་བར་དཀི་བས་སོ། །ལུང་

ཕན་ཚེགས་ལས། བཀ་ཞིང་ཉེ་བར་བཀ་བ་དང་བསྲུབས་པ་ལས་བས་པ་དང་རྨ་བའི་མདོངས་ལས་བས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་

གདུགས་༸ནི་གོས་ཀི་གདང་ཡིན་ནོ། །བཅངས་བར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གདུགས་བཀ་ཞིང་ཉེ་བར་བཀ་བ་

བཀག་པ་དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་སྨིག་མ་མཁན་དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་གདུགས་

ཁ་བོ་བཀ་བ་དག་བེད་པས་དེ་འདིར་ཉེས་པ་མེད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར། སྨིག་མ་མཁན་གིས་བས་པའི་

གདུགས་ཁ་བོ་བཀ་བ་ཡང་རུང་ཁ་བོ་མ་ཡིན་པ་ཡང་རུང་བའམ་ལོ་མ་ལས་རང་བཟོར་བས་པའི་

གདུགས་ཁ་བོ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་གདུགས་རྣམ་པ་གཉིས་གང་འབོར་བ་བཅང་བར་བའོ། །གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་

ནི་རང་གི་ལུས་ཀི་ཚད་དམ་གདུགས་ཉིད་ཀི་ལུས་ཀི་ཚད་དོ། །གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་ལུས་ཀི་ཚད་དུ་བས་ཀང་

རུང་གདུགས་ཉིད་ཀི་ཞེང་ཚད་དུ་བ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་། རང་གི་

ལུས་ཚད་དུ་གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་བའོ། །

172  གསེང་སྟོང་པོ་ཅན། <<མ་>>གསོང་གདངས་སྙིང་པོ་ཅན། <<ཊིཀ་(ག་༦༨༣)>>གསེང་སྟོང་སྙིང་པོ་ཅན།<<ས་>><<སེར་>><<གུ་

>>གསེར་སྟོང་སྙིང་པོ་ཅན། <<ཞང་>>  
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཁ་ཅིག་ནི་གདུགས་ཀི་རྩིབས་ཀི་ཚད་དུ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་

ནི། གདུགས་ཀི་ཚད་ཙམ་གི་རྩ་བ་གདགས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་ལ། འོད་ལྡན་ལས་ཀང་། གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་

གདུགས་ཀི་ཁོག་པའི་ཚད་དམ་ཁྲུ་དོ་བར་གནང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གདུགས་དེས་རང་གི་སྟེང་ནས་ཕུབ་ཅིང་

གོང་དབུས་སུ་འགོ་བར་མི་བའོ། །གལ་ཏེ་ལམ་གི་དབང་གིས་གོང་དབུས་སུ་མི་འགོར་མི་

རུང་ན་གདུགས་དེ་གོར་བསྙལ་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་ཆར་བབ་པ་ཉིད་ན་

གདུགས་དེས་དགེ་སློང་རང་གི་སྟེང་ནས་ཕུབ་ཅིང་གོང་དབུས་སུ་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བར་བའོ། །ཉེས་

མེད་དོ། །གོས་ཀི་ཆར་པ་བསྐྱབ་པའི་ཕིར་གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་ལ་གཞར་ཞིང་ཡིབ་དུ་མི་རུང་བ་ཉིད་མ་

ཡིན་ནོ། །འདིར་བསླབ་བ་གཞན་ཡང་ཊིཀ་ལས། ཡུ་བ་ནི་བི་དོར་བའོ། །ཞེས་སོ། །གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་ལ་ཟས་

ཆགས་མི་རུང་གིས་ཁྲུས་ཤིག་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ངོ༌། །ཆར་པ་ཆད་ན་དྲུང་ན་འཇུག་པའི་ཁིམ་དག་ཏུ་གདུགས་

དེ་བཞག་གོ །གང་དུ་བཞག་པའི་གོང་དེ་ནས་ཕིར་འབྱུང་གར་བླང་ངོ༌། །

རོལ་མོ་མཁན་ཞེས་པ་འདིའི་འགེལ་ཆུང་ལས་ནི། ར་མཁན་དང་། ཞེས་ཏེ་རས་རྔ་ལ་སོགས་པ་རོལ་མོ་

མཁན་གི་གནས་དང༌། སད་འཚོང་མའི་གནས་དང༌། ཆང་འཚོང་གི་གནས་

དང་། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དང་། གདོལ་བ་རིགས་:ངན་བཤན་173པ་ཕག་དར་བའི་ཁིམ་གི་

གནས་དག་འགོ་བ་དང་གནས་པར་བསྟེན་པར་མི་བའོ། །སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཏུ་

འཇུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ལྔ་ཞེས་བ་བ་ནི་དགེ་སློང་འགོ་བ་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའོ་ཞེས་ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །འདི་རྣམས་ཀི་ཁིམ་ནས་བསོད་སྙོམས་ལ་སོགས་པ་

མི་བླང་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །བཤང་གཅི་མི་བོ་བར་མི་གཙང་བའི་སྐྱབས་དང་ཉེ་བར་འདུག་

པར་མི་བའོ། །དེའི་ཉེ་འཁོར་དུ་འདུ་འཛིས་གནས་པར་མི་བ་དེར་ཁ་ཏོན་ལ་སོགས་པ་བེད་ཅིང་ངོ༌། །<<ལུང་

173  ངན་བཤན། <<མཆན་བཞི་>> འཇམ་ཤན། <<མ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཊི་>>ལྭ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་གོས་རིན་པོ་ཆེར་གྱུར་པས་དགོན་པ་བས་ཕོགས་དབེན་པར་

གནས་པར་མི་བའོ། །དགོན་པར་དགེ་སློང་གནས་ན་གོས་དར་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོ་མི་བགོ་རྐུན་པོས་

བདག་བསད་དུ་འོང་ངོ༌། །དགེ་སློང་གིས་ལྭ་བ་ཁིམ་དུ་བཞག་པས་སོག་ཆགས་སིན་བུ་རྣམས་ཀིས་རྨུགས་པར་གྱུར་

ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྡུམ་བུ་ན་མེ་རུ་ཀའི་ལོ་མ་བསྐམ་པའི་<<ཕན་>>ཕེ་མས་ལྭ་བའི་ལྟབ་ཚིགས་སུ་

བཞུགས་པ་བ་སྟེ་དེས་སོག་ཆགས་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་<<ཕན་ཊི་>>རོ། །ལྭ་བ་ལ་སིལ་ལ་སོགས་པ་སོག་

ཆགས་དག་མི་འབྱུང་ངོ་། །སྟེ་སིིན་གིས་མི་ཟའོ། །ཤིང་ན་མེ་རུ་ཀའི་ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་བཅུག་ན་དེའི་དྲིས་

སོག་ཆགས་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་<<ཕན་ཊི་>>རོ། །ཤིང་ཀུན་གིས་ཕེ་མས་བཏབ་ན་ཡང་ངོ༌། །ཤིང་

ནིམ་པ་དང༌། ནི་ཤིང་:ཆི་བ་བླུ་174བའི་ལོ་<<ཕན་ཊི>>མའོ། །བ་ཤ་ཀའི་ལོ་མ་དག་གི་ཕེ་མས་

བཏབ་ན་ཡང་ངོ༌། །གོས་ལྟབ་ཚིགས་བས་ནས་གོས་ཀི་རིམ་པ་གཅིག་གི་བར་དེར་དེ་དག་གི་ཕེ་མ་སོང་

ཞིང་བཏབ་ན་རིམ་པ་གཞན་དེ་ལ་ཡང་སིན་བུ་མི་འབྱུང་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པ་ཉིད་དོ། །དུས་དུས་སུ་གོས་

བསྐམ་པ་ཡང་སོག་ཆགས་མི་སྐྱེ་བ་དེའི་དོན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལུང་ལས་དགེ་སློང་དགོན་པའི་དྲུང་དུ་

ཆོས་རྐུན་པ་འོངས་ནས་ཏེ་ཕོགས་དང་ལམ་དང་ཚེས་གངས་ལ་སོགས་པ་དང་ཞེས་འདྲི་བ་ལ་ཁོ་བོ་ནི་དགོན་པ་

བའོ། །ཞེས་ཟེར་ཞིང་ལན་མ་ཐེབས་པས་དགེ་སློང་དེ་ལ་བརེག་པར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་དགོན་པ་བས་གང་

དུ་འགོ་བའི་ཕོགས་དང་འགོ་བའི་ལམ་རྒྱུས་དང་ཚེས་གངས་ནི་གཟའ་ལྷག་ལ་སོགས་<<ཕན་

>>པའོ། །དང་། ཉི་མ་ནི་ཚེས་གཅིག་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱུ་སྐར་གང་ལ་རྒྱུ་བ་དག་ལ་མཁས་པར་

བའོ། །དགོན་པ་བས། རྟག་ཏུ་མེ་དང་ཆུ་ཡོད་པར་བ་བའོ། །དགོན་པ་བས་ཕེ་དང་རས་མ་

དག་དང༌། སྦྲང་རྩི་དང་ཞུན་མར་དག་ཅི་འབོར་བ་བཅང་བར་བ་ཉེ་བར་བཞག་གོ །དེ་ནི་

ཆོམ་རྐུན་པའི་གནོད་པ་བཟློག་པའི་ཕིར་རོ། །དགོན་པ་བས་གལ་ཏེ་ཟས་ལས་ལྷག་རོལ་བྱུང་ན་ཡང་

174  ཆི་བ་བླུ། <<མ་>><<སེར་>>ཆི་བ་སླུ། <<ས་>><<ཞང་>>འཆི་བ་སླུ། <<གུ་>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ངོ༌། །ཉེ་བར་བཞག་གོ །ལྷག་མ་མེད་ན་དེར་ཟད་<<བི>>། དགེ་སློང་མ་འཇིགས་པའི་ཕིར་དགེ་སློང་མས་

དགོན་པ་ཕོགས་དབེན་པར་གནས་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བའོ། །རང་དབང་མེད་པར་སུན་འབིན་

དུ་འོང་བའི་མཐའ་དགག་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་གང་དུ་གནས་པར་བ་ཞེ་ན། གོང་ཁེར་གི་ནང་དུ་དགེ་སློང་མ་

རྣམས་ཀི་གནས་དབར་ཁང་བའོ། །དགེ་སློང་མ་དེས་དབར་ཁང་དེའི་ཕི་སོར་འདུག་པར་མི་

བའོ། །སོམ་དགའ་མོ་དབར་ཁང་གི་རྩིག་ལོགས་ཀི་སྐར་ཁུང་ཆེན་པོ་ན་འདུག་པར་བེད་ནས་དགེ་སློང་མས་སྐར་

ཁུང་དུ་འདུག་པར་མི་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་ཀང་ཊིཀ་ལས་སྐར་ཁུང་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་ཕི་རོལ་སྣང་

ཡེལ་ཅན་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་སློང་མས་འདུག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་མས་ལམ་གི་བཞི་མདོར་

འདུག་པར་མི་བའོ། །འགེང་ཞིང་མི་འདུག་ཅེས་ཀང་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །དགེ་སློང་མས་རང་གི་ཁང་པ་ལ་

སོགས་པ་གནས་གང་དུ་ཡང་གོས་མེད་པ་ཅན་གིས་འདུག་པར་མི་བའོ། །གོས་ཐམས་ཅད་ཕུད་དེ་

གཅེར་བུར་མི་འདུག་<<བི་>>གོ །དགེ་སློང་མ་གོས་མེད་པ་ཅན་གིས་འདུག་པར་མི་བ་བ་དེ་ལ་རྔུལ་

གཟན་ནི་གཅེར་བ་བསྐྱབ་པའི་གོས་ཉིད་ཡིན་པས་དེས་རྔུལ་གཟན་གོན་ན་གཅེར་ཐེར་འདུག་པའི་ཉེས་པ་

མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་ཚ་ན་ཁང་པའི་ནང་དུ་སད་གཡོག་དང་ནུ་ཁེབས་གཅིག་གོན་དུ་གནང་ངོ༌། །དགེ་སློང་མས་

རྔུལ་གཟན་ཉིད་གོན་དུ་གནང་ཟིན་ཀང་དཔུང་པ་གཉིས་མ་གཡོགས་པར་ཁིམ་པའི་དང་དགེ་བསྙེན་

གི་དྲུང་དུ་འདུག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་མ་དེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འདུག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་

དགེ་སློང་མ་བསམ་གཏན་བེད་ན་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་ཕེད་ཉིད་དོ། །ཀིས་འདུག་པར་བ་སྟེ་དེས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་ཕེད་

ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འདུག་པར་བའོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དགེ་སློང་མ་བསམ་གཏན་བེད་ན་ཟག་བེད་མོ་

མཚན་ཀི་སོར་འབུ་སྦྲང་ལ་སོགས་པ་སོག་ཆགས་ཕ་མོ་མི་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་གོས་ལ་

སོགས་པས་གཡོག་རས་མ་གཡོགས་པ་དེ་རྐང་པ་གཅིག་གི་རྟིང་པས་གན་རྐང་པ་གཅིག་བརྐང་སྟེ་འདུག་

གོ །ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་དགེ་སློང་མ་བཅུ་གཉིས་སེས་དགེ་སློང་གེ་སྐྱེས་ཤི་བའི་རུས་པ་རྣམས་བསྡུས་ནས་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཆོད་རྟེན་བརྩིགས་པ་དེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཆུ་འཐུང་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པས་བཤིག་པ་ན་གེ་སྐྱེས་གི་རུས་པའི་

མཆོད་རྟེན་ཡིན་པ་དེ་ཨུཏཔ་ལའི་མདོག་གིས་དེ་དག་ལ་སྨས་པ་ཡང་དག་གོ་སྙམ་ནས་བཅུ་གཉིས་སེ་ཁོས་པར་གྱུར་

ཏེ་འཕགས་མ་ཨུཏཔ་ལའི་མདོག་དེ་གསད་པའི་ཕིར་དེའི་སྣམ་སྦྱར་ལ་མཚོན་ཆ་དང་ཁབ་དང་སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་པ་

དག་གིས་བསྣུན་པ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འོང་དུ་མི་གཞུག་པར་ཁིམས་སུ་

བཅས་པར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་དག་གིས་དགེ་སློང་མ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

འཇུག་པ་དག་བཟློག་པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་མ་ཞིག་དགེ་སློང་ལ་ཁ་ཟེར་ཞིང་འོང་ན་ཡང་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་འོང་དུ་གནང་ངོ༌། །དགེ་སློང་མ་དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་མི་བེད་ན་དེ་དག་ཉེས་སྤོད་ལ་འཇུག་པ་དེ་ལས་བཟློག་

པའི་ཕིར་དགེ་སློང་དག་གིས་གཏམ་མི་འདྲི་བ་དང༌། མི་གདམས་པ་དང་། གསོ་སྦྱོང་གཞག་པ་

དང་། དགག་དབེ་བཞག་པ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་གདུལ་བར་བ་ཞིང་འདུལ་བ་ཐོབ་པར་

བའོ། །དགེ་སློང་མ་མ་དུལ་ཞིང་ཁ་ཟེར་བ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འོངས་པ་ལ་དེ ་ལྟར་ཚར་གཅད་པར་བ་

<<བི>>། དགེ་སློང་མ་དེས་དགེ་སློང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འོང་བར་དགེ་སློང་རེས་སུ་གནང་བ་

བེད་དུ་མ་བཅུག་ཅིང་གོ་བར་མ་བས་པར་ཐུག་ཐུབ་ཏུ་དགེ་སློང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་

པར་མི་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་ཁོད་དགེ་<<ཊི་>>སློང་རྣམས་དང་ནང་ཞེས་འགས་པ་

དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཁོད་དགེ་སློང་ལ་འཁོན་མེད་ན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འོང་བར་རེས་སུ་གནང་

ངོ་ཞེས་སོ། །གནང་བར་<<ཊི་>>བའོ། །མ་དྲིས་པར་ག་ཙོམ་དུ་རེས་སུ་གནང་བར་བའམ་ཞེ་ན། ཞེ་འགས་

པ་ཅན་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་དྲི་བས་དགེ་སློང་མ་དེ་ཞེ་འགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ངེས་པ་ཤེས་པར་བས་

ཏེ་གནང་བར་བའོ། །དགེ་སློང་མ་འཁོན་མེད་པར་ཤེས་ན་དྲི་མི་དགོས་པར་བཏང་<<བི་>>ངོ༌། །

འཕེད་གཏན་དང་། གནམ་གཟེར་དང་། འཁོར་གཏན་དང་། སོ་ལྕགས་དང་སོ་

ལྕགས་ཞེས་སོས་པ་ནི་སོ་གཏན་ཡང་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །ལྡེ་མིག་ཀོག་པོ་ཞེས་སོས་པ་ནི་དེས་དབེ་དགོས་པའི་

སོམ་བེད་མཚོན་པ་སྟེ། ལུང་ལས། སོམ་བེད་ལྔ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་ཆེན་པོ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བསམ་པའི་ཕིར་ཡང་དག་པར་སྦྱར་རོ། །སྟ་གོན་བ་བའོ། །དགེ་བསྐོས་ཀིས་དགོང་གར་

མཚན་མོའི་ཐུན་དང་པོའི་ཆར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་ལ་སོགས་པ་བསམས་ནས་<<བི་>>གྲྭ་གྲྭར་

རྐུན་པོ་ཡོད་པར་དོགས་པའི་ས་ཀུན་བཙལ་ཏེ།གཙུག་ལག་ཁང་སོ་སོར་བརྟག་པར་བའོ། །གཙུག་ལག་

ཁང་དེ་ཆོམ་རྐུན་གི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དགེ་<<ཊི་>>སློང་རྣམས་ཀིས་ཐུན་དུ་

གགས་པའི་ཐུན་པ་ཉིད་ཀིས་མེལ་ཚེ་བའོ། །མེལ་ཚེའི་ཐུན་པ་དེར་གྱུར་པས་གོས་ཕབ་སྟེའམ་

གཉིད་ཉལ་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དག་ངེས་པར་སང་ངོ༌། །གཙུག་ལག་

ཁང་དེར་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརྟན་གིས་དགེ་བསྐོས་ལ་ལུང་ལས་ཁེད་ཀིས་སོ་བཅད་དམ་

གཙུག་ལག་ཁང་སོ་སོར་བརྟགས་སམ་ཞེས་སོ་བཅད་པ་ལ་སོགས་པ་དམ་བཞག་བས་པ་ཉིད་དྲི་བར་

བའོ། །གལ་ཏེ་འཕེད་གཏན་དང་སོ་ལྕགས་ལ་སོགས་པ་སོམ་བེད་ལྔ་པོ་ཡང་དག་པར་སྦྱར་བ་དག་

གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་མ་བསམས་པ་ཉིད་ན། ཆོམ་རྐུན་པ་དག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་

བརླག་ན་རས་ཅི་བརླག་པ་དེ་དགེ་བསྐོས་སྐྱིན་པ་འཇལ་དུ་གཞུག་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །ཏེ་དགེ་བསྐོས་ལ་སྐྱིན་མ་འབབ་<<ཊི་>>བོ། །འཕེད་གཏན་དང་སོ་ལྕགས་ལ་སོགས་པ་སོམ་བེད་ལྔ་པོ་དེ་

དག་གངས་ཇི་ཙམ་བསམས་པའི་བ་བ་ཉམས་པར་བས་པ་སྟེ་བསམ་པ་མ་བས་པ་དེ་ཙམ་གི་ཆ་

དག་གོ །དགེ་བསྐོས་འཇལ་དུ་གཞུག་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་གལ་ཏེ་སོམ་བེད་ལྔ་པོ་ཡོད་བཞིན་གཅིག་གིས་མ་

བསམས་པར་རས་བརླག་ན་གཅིག་གི་ཆ་འཇལ་དུ་གཞུག་གོ་གཉིས་ཀིས་མ་བསམས་ན་གཉིས་ཀི་ཆ་འཇལ་དུ་

གཞུག་གོ་དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་ལྔ་ཆར་གིས་མ་བསམས་ན་སྐྱིན་མ་རིལ་གིས་འཇལ་དུ་གཞུག་གོ་ཞེས་ཊིཀའོ། །གཏན་

རྣམ་པ་ལྔས་བསམས་པ་ལས་ནང་ནས་ནོར་ཞིག་གཏོར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་སྐྱོང་ལ་སྐྱིན་པ་མི་འབབ་ཅེས་འགེལ་ཆུང་

ངོ༌། །དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྡེ་མིག་ཀོག་པོ་དང་སོ་ལྕགས་བཅང་བར་

བའོ། །འཕེད་གཏན་དང་སོ་ལྕགས་ལ་སོགས་པ་སོམ་པར་བེད་པ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་སོ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མ་བསམས་པར་གཞན་དུ་འགོ་བར་མི་བའོ། །གལ་ཏེ་གནས་སྟོང་པར་ཞུགས་པར་

གྱུར་ན་དེར་ཆག་ཆག་ལ་སོགས་པ་བའོ། །ཕག་དར་བ་ལྕི་བས་ཞལ་ཞལ་འཇམ་པོར་བ་གས་པ་དང་

ཞིག་པ་དང་གོགས་པ་རྣམས་སླར་བཅོས་པར་བ་ཞེས་ལུང་མ་མོ་ལས་གསུངས་པ་དེ་རྣམས། གནས་སྟོང་པ་གང་དུ་

ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་སྣོད་སྤད་<<ཊི་>>བསྡུ་སྐྱོགས་མ་བས་པར་བརྩམ་པར་འདུག་ན་གནས་ཇི་ལྟ་པ་

བཞིན་དུ་མཁོས་སུ་དབབ་པར་བའོ། །སྣོད་སྤད་དེ་དག་གལ་ཏེ་བི་དོར་བ་བ་དེ་བཟོད་ཅིང་འོས་པ་

ཡིན་ན་བཀྲུ་བཤལ་ལ་སོགས་བི་དོར་བའོ། །ལུང་མ་མོ་ལས། དགེ་སློང་གིས་གནས་སྟོང་པར་ཞུགས་པའི་

སྐབས་སུ་འདི་གསུངས་ཏེ་གནས་སྟོང་པ་དེ་ན་གལ་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་

རུང་བར་བེད་པ་དགེ་ཚུལ་ལམ་ཁིམ་པ་ཡོད་ན་རྩྭ་སྔོན་པོ་རྣམས་བེགས་ཤིག་ཅེས་ལུང་ལས་གསུངས་སྔོ་

བསབ་པ་རྩྭ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྷབ་ལྷུབ་འཐོག་པ་བེད་དུ་གཞུག་གོ། །ལུང་མ་མོ་ལས། དགེ་སློང་གིས་

གནས་སྟོང་པར་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་འདི་གསུངས་ཏེ་གནས་སྟོང་པ་དེར་ཞུགས་ཏེ་གནས་པ་ན་གལ་ཏེ་གཙུག་

ལག་ཁང་དེར་ཁིམ་པ་དག་འོངས་ཤིང་ལྷགས་ན། ཁིམ་པ་དེ་དག་ལ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་

གཏམ་དང་ཟས་སྐོམ་དང་གཡར་གཟིགས་ལ་སོགས་པ་ནུས་པ་དང་སྦྱར་བའི་མགུ་བར་བ་བའི་ཆོས་

གཞན་ཡང་བའོ། །

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་དགེ་སློང་གིས་ཤིང་ལོན་པ་མེ་ཏོག་གི་ཤིང་དང་

འབས་བུའི་ཤིང་ལ་སོགས་པ་བསྐྱེད་པ་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཤིང་ལོན་པ་དེ་བསྐྱེད་ནས་མི་

བསྐྱང་བར་མི་བའོ། །མ་བས་ན་ཉེས་བས། <<བི་ཊི་>>ཡུན་ཇི་ལྟ་བུ་བསྐྱང་ཞེ་ན། མེ་ཏོག་དེའི་ཤིང་

ལོན་པ་ནི་མེ་ཏོག་ཆགས་ཀི་བར་དུ་བསྐྱང་བར་བའོ། །མེ་ཏོག་ཤིང་ལོན་པ་ལས་གཞན་འབས་བུའི་

ཤིང་ལོན་པ་ནི་འབས་བུའི་ཆགས་ཀི་བར་དུ་བསྐྱང་བར་བའོ། །མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་གཉིས་ཀ་འགྲུབ་པའི་

ཤིང་ལོན་པ་ལ་ནི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་ཆེས་གགས་པ་དེ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །མེ་ཏོག་དང་འབས་བུའི་ཤིང་དེ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཉིས་ནི་ཡུན་རིང་བ་ཉིད་ན་ལོ་ལྔར་རོ། །བསྐྱང་བར་བའོ། །ལུང་ལས། དགེ་སློང་ཤིང་ལོན་པ་བསྐྱེད་

པས་ལོ་ལྔ་གར་ཡང་འགོ་བར་མི་བའོ་གལ་ཏེ་འགོ་ན་དགེ་སློང་གཞན་ལ་གཏད་དེ་འགོ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །བསྐྱེད་ཤིང་བསྐྱང་བ་འདི་ལ་དགེ་སློང་གཞན་ལ་བསྐོས་ཏེ་བསྐོས་པ་དེས་བསྐྱངས་པ་ནི་རང་ཉིད་

ཀིས་བསྐྱངས་པ་དང་འདྲའོ། །ཆུ་བཅུ་བས་བསྐྱང་བ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཤིང་ལོན་པ་བསྐྱེད་པ་དེའི་དྲུང་དུ་ལག་

པ་དག་དང་རྐང་པ་དག་བཀྲུ་བ་དང༌། སོ་ཤིང་དོར་ཏེ་སོ་བཀྲུ་བ་དང༌། ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་

བ་དང༌། ཁྲུས་བ་བ་ནི་ཤིང་ལོན་པ་བསྐྱེད་པ་དེའི་ཆུ་བཅུ་པ་ཡིན་ནོ། །གང་བ་ལྷགས་པ་བསྐྱབ་

པའི་ཕིར་ཤིང་ལོན་པ་སྐྱེད་པ་དེ་ལ་ཁང་བུའི་སྦུབས་བའོ། །དབུགས་རླངས་ཕིར་དབྱུང་བའི་

ཕིར་ཁང་བུ་དེ་ལ་སྐར་ཁུང་གདོད་དོ། །གང་བ་བསྐྱབ་པའི་ཕིར་ཁང་བུའི་སྦུབས་དེའི་གཡོགས་

མས་སྦུབས་སྟེ་དགབ་བོ། །སོས་ཀ་ཤིང་ལོན་པ་དེ་ཚད་པས་མི་ཚ་བར་བ་བའི་ཕིར་གཡོགས་མ་

དེ་བསལ་ལོ། །དབར་དག་ནི་ཤིང་ལོན་པ་དེ་མི་འབྲུལ་བར་བ་བའི་ཕིར་སྔ་མ་ཁང་བུའི་

སྦུབས་དེ་ཡང་ངོ་། །<<ཊི་>>ཁང་བུའི་སྦུབས་དེ་ལས་ཆུ་ཡི་ཡུར་བ་གདོད་ཁང་བུའི་སྦུབས་དེ་མ་

བཤིག་པའི་ཚེ་ཆུ་འཛག་པའི་ཆུ་ཁུང་གདོད་དོ། །མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་འབྱུང་བའི་རྩ་བའི་འོངས་མེ་ཏོག་དང་

འབས་བུ་ལ་སོགས་པ་ཐོགས་རྣམས་ཡལ་བར་མི་དོར་རོ། །ཤིང་ལོན་པ་མང་དུ་སྐྱེད་དེ་དགེ་སློང་གཅིག་གི་

ལག་གིས་མི་ཁབ་ན་དགེ་སློང་སློབ་མ་མང་ཉུང་ལ་བགོས་ཏེ་འཁོར་མང་ཉུང་གི་རྣམ་པར་དབེ་བའི་བེ་

བག་གིས་སྐལ་སྐལ་དུ་བགོས་ཏེ་ལས་བའོ་ཞེས་<<ལུང་>>སོ། །འཁོར་མང་ན་ཤིང་ལོན་པ་མང་དུ་བསྐྱང་ལ་

འཁོར་ཉུང་ན་ཤིང་ལོན་པ་ཉུང་ངུ་བསྐྱང་ངོ་ཤ་མི་གསུང་བི་དོར་བའོ། །ཞེས་པ་ནི་བསྐྱང་བར་བ་བའོ། །ཤིང་

ལོན་པ་ཁ་ཅིག་གི་དྲུང་ཏུ་སོ་ཤིང་ཞེས་པ་ནི་སོ་ཤིང་གི་རྩེ་མོ་སོའི་བར་དུ་ཅུང་ཟད་ཟོས་ཏེ་རྩེ་མོ་ལོང་ལོང་པོར་

གྱུར་པ་དེས་སོའི་དྲི་མ་རྣམས་དྲུད་ཅིང་ཆུས་སོ་བཀྲུ་བ་བཟའ་བ་དང་། ཤིང་ལོན་པ་ཁ་ཅིག་གི་དྲུང་ཏུ་ཁ་

བཀྲུ་བ་དང་ཤིང་ལོན་པ་ཁ་ཅིག་གི་དྲུང་ཏུ་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་ཁ་བཀམ་པ་དེ་ལྟ་བུས་ས་བཅུ་བ་ལ་

སོགས་བའི་ཤིང་ལོན་པ་གཅིག་པུ་དེ་ལ་ཆུ་བཅུ་བ་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་དེ་དག་འཇུག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

པས་སོ། །ཁ་བཀམ་སྟེ་<<ཊི་>>བའོ། །མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་ལ་སོགས་པ་<<ཊི་>>སྲུང་བའི་

ཕིར་དགེ་སློང་དག་བསྐོ་བར་བའོ། །སྲུང་མའི་དགེ་སློང་དག་ཟན་ཟ་བ་ཉིད་གི་དུས་ཀི་ཆེད་

ཉིད་དུ་དགེ་འདུན་གིས་དགེ་སློང་གཞན་དག་གོ །བསྐོས་ཏེ་བརེའོ། །བརེས་པའི་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་

དགེ་འདུན་ལས་ཀང་ཆེས་སྔར་དང་པོར་ཟན་ཟོས་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །སྲུང་མའི་དགེ་འདུན་ནི་དགེ་སློང་

ཕལ་དང་ཐབས་ཅིག་ཟ་<<བི>>། 

ཀོག་ཏུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་ཀོག་པའི་སློབ་དཔོན་གིས་རང་ལ་བསྙེན་བཀུར་དང་འཕལ་གི་བ་

བའི་<<ཊི་>>ལས་ཆེས་མང་པོ་བེད་པ་དང་སྤི་ཚོམས་སུ་བཤད་པ་དེས་ཚིག་འཛིན་པར་མི་ནུས་ཤིང་

དོན་གོ་བར་མི་ནུས་པ་ཤེས་རབ་ཆུང་བ་ལ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ལུང་དབོག་པ་དང་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པར་བ་

བས་ཀང་རེས་སུ་སྙིང་བརྩེ་བར་བའོ། །མཁན་པོ་ལ་སློབ་མ་མང་དུ་འདོག་ན་མཁན་པོ་ལ་གང་བསྟི་སྟང་

ཆེ་བ་དང་ཤེས་རབ་ཆུང་བ་ལ་མཁན་པོས་སྙིང་ནས་བསླབ་<<བི་>>བོ། །དགེ་སློང་མ་དེའི་འདུལ་བ་དགེ་

སློང་གིས་བཟུང་སྟེ་དགེ་སློང་མའི་འདུལ་བ་དེའི་ལུང་སྔར་མ་ཕོག་པའི་ལུང་དབོག་པ་དང་སྔར་ལུང་ཕོག་

ཟིན་པའི་ཚིག་ཁ་ཏོན་བ་བ་དང༌། བརེད་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་དམིགས་ཀིས་འདྲི་བའི་ལན་སྦྱིན་པ་

དག་གིས་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་ལ་རེས་སུ་སྙིང་བརྩེ་བར་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་སྤིང་ཡིག་

ལ་སོགས་པའི་ཡི་གེ་བི་བར་བའོ། །དེ་ལ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དགེ་སློང་གིས་

བཟོ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་བའོ་ཞེས་སྤིར་བཀག་པས་ཡི་གེ་འདྲི་བ་ཡང་བཀག་གམ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་བསལ་བའོ་

འོན་ཀང་ཆོས་དང་འགལ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཡི་གེ་སོམ་བརྩོན་གིས་བིར་མི་རུང༌། གང་ཟག་གང་གིས་འདུལ་བའི་དོན་དང་

ཚིག་སྔར་བཟུང་ཡང་དྲན་པར་མི་ནུས་ཏེ་བརེད་ངས་ཆེ་པ་དང་འདུལ་བའི་དོན་དང་ཚིག་སྔར་ནས་འཛིན་

པར་མི་ནུས་པས་འདུལ་བ་ཡི་གེར་བི་བར་བའོ། །འདུལ་བ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་གཞི་ཡིན་ཏེ། ཊིཀ་

ལས། འདིར་གཞི་དག་ནི་འདུལ་བ་ཉིད་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་སོ། །འདུལ་བ་དེ་དྲན་པ་དང་འཛིན་པར་ནུས་ན་ནི་ཡི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གེར་མི་བི་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གི་ཁ་ཏོན་དུ་སློབས་ཤིག་དགེ་འདུན་གིས་ནི་འདྲིར་གནང་ངོ༌། །ཡི་

གེར་བི་བ་དང་མི་བི་བ་འདི་ལ་དགེ་སློང་ཕ་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་ནི་འདུལ་བ་དེ་དང་འདྲའོ། །སྟེ་

དྲན་པ་དང་འཛིན་པར་མི་ནུས་པས་ནི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་ཡི་གེར་བི་བར་བའོ་དྲན་པ་དང་འཛིན་པར་ནུས་ན་ནི་སོ་

སོར་ཐར་པའི་མདོ་ཡི་གེར་བི་བར་མི་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འདུལ་བ་དེ་དང་ལྡན་པ་དང་སོ་སོར་ཐར་པ་དེ་དང་ལྡན་

པ་ཡང་ངོ༌། །ཡི་གེར་བི་བ་དང་མི་བི་བ་འདི་ལ་འདུལ་བ་འདི་དང་འདྲའོ་འདུལ་བ་དང་ལྡན་པ་ནི་གཞིར་གཏོགས་

པའི་ཕན་ཚེགས་དང་གསིལ་བུ་དང་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སོ་སོར་ཐར་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་རྣམ་འབེད་དང་དེར་

གཏོགས་པའི་ཕན་ཚེགས་དང་གསིལ་བུ་དང་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པའོ་ཊིཀས་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་དོ། །ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་

པའི་དངོས་པོ་ལ་བདག་པོ་གང་ཟག་གི་མིང་ཡང་ངོ༌། །ཡི་གེར་བི་བར་མི་བའོ། །ངོ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་

གང་ཟག་གི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་ལ་མཚན་མ་མངོན་མཚན་བ་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དགེ་

འདུན་གི་གནས་མལ་ཁི་དང་ཁིའུ་དང་གདན་ཆ་ལ་མིང་ཡི་གེར་བིའོ། །དགེ་འདུན་གི་མལ་སྟན་ལ་

དེའི་མཐའ་མར་མིང་ཡི་གེར་བི། ཡི་གེ་ཇི་ལྟར་བི་ཞེ་ན། སྦྱིན་པར་བ་བའི་ཆོས་འདི་ནི་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་

པོ་ལྟ་བུ་སྦྱིན་བདག་ཆེ་གེ་མོའི་གཙུག་ལག་ཁང་མིང་འདི་ཞེས་བ་བ་སྦྱིན་པར་བ་བ་འོད་

མའི་ཚལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སོ་ཞེས་སོ། །ཡི་གེ་བི་བར་བའོ། །དགེ་འདུན་གི་གོས་དག་ལ་ཡང་

ངོ༌། །ཡི་གེ་དེ་ལྟར་བི་བར་བའོ། །<<ཊི་>>གནས་མལ་གི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་གཞན་<<ཊི་>>དགེ་འདུན་

གི་སྣོད་སྤད་ལ་སོགས་ལ་ཡང་ངོ༌། །ཡི་གེ་དེ་ལྟར་བི་བར་བའོ། །

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀའི་སེབ་སྦྱོར་དང༌། ནི་རིང་པོར་དྲངས་པ་དང་ང་

རོ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཚིག་ནི་ཚིག་རེ་རེར་ཕེ་སྟེ་ཀོག་<<ཊི་>>པའོ། །དང་། ཚིག་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་གི་

རིམ་པ་ལ་རང་གིས་གཞན་དུ་སྦྱར་ཏེ་རང་གིས་སྦྱར་བ་དེ་ལ་གཞོལ་བ་སྟེ་རང་གིས་སྦྱར་བ་དེ་ཁོ་ན་ལྟ་བུར་

བས་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པ་ཉིད་ཀིས་ཚིག་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ལས་བཟློག་པར་རང་གིས་སྦྱར་ཏེ་ཀག་

པར་མི་བའོ། །སེབ་སྦྱོར་དང་། ཞེས་པ་ནི་སེབ་སྦྱོར་གི་སྒ་རིང་པོ་ལས་ཐུང་ངུའམ་ཐུང་ངུ་ལས་རིང་པོར་སྦྱར་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཏེ་ཀག་པར་མི་བའོ། །ཚིག་དང་། ཞེས་པ་ནི་ཚིག་རེ་རེེར་ཕེ་སྟེ་ཀག་པར་བ་བ་རྣམས་ཚིག་མ་ཕེ་བར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་

སྦྱར་ཏེ་ཀག་པར་མི་བའོ། །རིམ་པ་ལ། ཞེས་པ་ནི་ཚིག་སྔ་ཕིའི་རིམ་པ་གོ་རིམ་བཟློག་པར་སྦྱར་ཏེ་ཀག་པར་མི་

བའོ། །དེའང་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། རིམ་པ་སྦྱར་ནས་གདོན་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་དེའི་འགེལ་པ་

ལས། གོ་རིམ་སྒོ་བཏགས་ནས་འདོན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་དོ། །འོ་ན་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ལས་བོད་སྐད་དུ་སྒ་བསྒྱུར་ཏེ་

སྒ་ལོག་འགྱུར་བས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་འདིར་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན། ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། ལོངས་ཀི་ངེས་

པའི་ཚིག་རྒྱུ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་འགེལ་པ་ལས། ཡུལ་དེ་ན་གགས་པའི་ཚིག་གིས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཚིག་བསྟན་པར་ནུས་ཀི་གཞན་དུ་ན་བསྟན་པར་མི་ནུས་པས། ཞེས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕི་རོལ་པའི་

བསྟན་བཅོས་དག་གཟུང་བར་བ་བའམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་ཤེས་རབ་ཆེ་བས་གཞན་ལ་ལེགས་པར་གོ་བར་

བེད་ནུས་ཤིང་ཕས་ཀི་རྒོོོལ་བ་ཚར་གཅོད་ནུས་པ་དག་གིས་བསླབ་པར་བའི་བིས་པ་རྨོངས་པ་མི་གསལ་བ་མི་

མཁས་པ་དག་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས། ལུང་ལས། དགེ་སློང་རྣམས་ཕི་རོལ་པའི་བསྟན་འཆོས་

སློབ་པ་ཁོ་ན་ལ་རྩོན་པར་བེད་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་བཤད་ཉན་དང་ཁ་ཏོན་ལ་

བརྩོན་པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་གཏོང་ན་མུ་སྟེགས་སུན་ཕྱུང་བའི་ཕིར་དགེ་སློང་གིས་ཕི་རོལ་མུ་

སྟེགས་པའི་བསྟན་འཆོས་དག་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །ཊིཀ་ལས་ཚིག་དང་དོན་གཉིས་ཀ་

བཟུང་བར་བའོ། །བཀའ་ལ་བརྩོན་པ་མི་གཏོང་བ་དེའི་ཚད་ནི། ལུང་ལས། དུས་གསུམ་དུ་བས་ལ་དུས་གསུམ་

གཉིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ཀག་པར་བ་ཞིང་ཕི་རོལ་པའི་བསྟན་བཅོས་བཟུང་བ་དེའི་དུས་ནི་ཉི་མ་

དགུང་ལ་བསླབ་སྟེ་ཉི་མའི་སུམ་ཆ་བདེ་བ་མ་ཡིན་པ་ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་མ་ཡིན་<<ཊི་

>>པའོ། །དེའི་དུས་ནི་ཉི་མའི་སུམ་ཆ་བློ་གསལ་བའི་དུས་མ་ཡིན་པའི། ཞེས་པའོ། །ལུང་ལས། གསལ་བའི་དུས་

སུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་གདོན་པར་བ། ཞེས་གསུངས་སོ། །མཚན་མོ་ཡང་ངོ༌། །སུམ་ཆ་བདེ་བ་མ་

ཡིན་<<ཊི་>>པའོ། །མཚན་མོའི་དགུང་གཏར་ཁ་ལ་སོགས་པ་བསླབ་<<བི་>>གསང་སྔགས་དུག་གི་

གནོད་པ་སེལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཕན་འདོགས་པར་བེད་པ་དག་དགེ་སློང་གིས་གཟུང་བར་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

བའོ། །སྔགས་དེ་གདབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྦྱར་བར་སྔགས་གདབ་<<བི་>>བའོ། །གསང་

སྔགས་གནོད་པ་བེད་པ་ནི་བཟུང་བར་ཡང་མི་བ་སྦྱར་བར་ཡང་མི་བའོ། །མུ་སྟེགས་པའི་གསང་སྔགས་

པ་དེ་དག་གི་ཕག་གི་གནས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་

སུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་བརོད་པར་བའོ། །ལྷ་གཞན་ཁབ་འཇུག་ལ་སོགས་

པའི་ཕི་རོལ་པའི་ལྷ་ལ་ཕག་མི་བའོ། །མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པ་དབུལ་བར་མི་བའོ། །ཕི་རོལ་

པའི་ལྷའི་གཟུགས་ལ་ལྡང་175བ་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་བཀུར་སྟི་མི་བའོ། །གནོད་པར་ཡང་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་

ལུང་གེང་གཞི་ལས་སོ། །དེ་ལ་ངན་དུ་ཡང་མི་བརོད་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སོ། །མུ་སྟེགས་པའི་ལྷ་ཁང་ལྟ་བུ་ཕི་རོལ་

པའི་ལྷའི་གནས་སུ་དགེ་སློང་ཕིན་ན་དགེ་སློང་དེས་ལྷའི་གཟུགས་དེའི་མདུན་མངོན་སུམ་དུ་འགེང་སྟེ་

སེ་གོལ་གི་སྒས་གོ་བར་བས་ནས་གཙུག་ལག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདོན་

པས། ཕི་རོལ་པའི་ལྷ་དེ་ལ་ཕན་གདགས་པར་བའོ། །དགེ་སློང་རང་གིས་བཟོ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་

པ་དང་དགེ་སློང་གིས་བཟོ་སློབ་པའི་སློབ་དཔོན་བས་ཏེ་གཞན་ལ་བཟོ་བསླབ་པ་དང༌། བཟོ་དེའི་སྣོད་བཟོ་

སྤད་ཉེ་བར་གཞག་པར་མི་བ་སྟེ། སྔོན་སན་པ་ཡིན་ན་གཏར་ཁ་བེད་པའི་མཚོན་གི་ཤུབས་དང་

སྔོན་གོས་བཟོ་མཁན་ཡིན་ན་ཁབ་རལ་ཁབ་ཤུབས་དང་སྔོན་ཡི་གེ་པ་ཡིན་ན་རམ་ཕིས་སྣག་བུམ་ནི་མ་

གཏོགས་སོ། །རམ་ཕིས་ནི་སྣག་ཚའི་བུམ་པའི་མིང་སྟེ་དེ་ལྟར་ཞུ་བའི་འགེལ་བ་ལས་གསལ་ཞིང་ཡུལ་ཁ་ཅིག་

ན་སྣག་བུམ་ལ་རམ་ཕིས་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཆོས་འདི་ལ་ཚངས་པར་སྤོད་པར་མུ་གཅིག་ཕོགས་གཅིག་པ་ལ་

ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་བསོད་ནམས་ཀི་བསམ་པས་ལྷོག་པའི་སན་དུ་སོག་ཆགས་གསོན་པོར་

མིད་པ་ལ་སོགས་པ་མི་བའི་དགེ་བའི་གསོ་བ་སན་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པར་བའི་དགེ་སློང་གིས་སན་པ་བར་

རུང་སྟེ། ག་རྔན་གིས་ནི་དགེ་སློང་གིས་སན་པ་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་སན་པ་དེས་གཞན་ལ་བཀྲུ་

175  ལྡང། <<མ་>><<སེར་>><<ཞང་>>སང། <<ས་>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

སན་བཤལ་སན་བཏང་ནས་བཀྲུ་སན་དེ་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་ཀི་བར་དུ་དགེ་སློང་སན་པ་དེ་གཞན་དུ་འགོ་

བར་མི་བའོ། །དེ་ཉིད་དུ་བསད་པར་བའོ། །གདོན་མི་ཟ་བར་འགོ་དགོས་པའི་རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་176བྱུང་ན་ཧ་

ཅང་འཁྲུ་བ་དང་ཡེ་མི་འཁྲུ་བ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པའི་གཉེན་པོའི་ཆོ་ག་སན་དཔད་ཀི་ཐབས་

རྣམས་ནད་པ་དང་ནད་གཡོག་ལ་བསྟན་ཏེ་འགོ་བར་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་མ་བསྟན་པར་འགོ་ན་ཉེས་བས་

སོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་མཚན་མཐུན་པ་དགེ་སློང་གིས་ནི་དགེ་སློང་

ངམ་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་མས་ནི་དགེ་སློང་མའམ་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་ལ་དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་

འདྲེག་མཁན་གི་བ་བ་སྐྲ་དང་སེན་མོ་བེག་པ་ལ་སོགས་པ་བའོ། །དགེ་སློང་གིས་བཟོ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་

མི་བའོ་ཞེས་བཀག་པས་ཤིང་བཟོའི་རྣམ་པ་འདི་ཙམ་ཡང་བར་མི་རུང་ངམ་སྙམ་ན། ཁིའི་ཡན་ལག་ཁིའི་རྐང་པ་

ལ་སོགས་པ་ཆག་པ་བཅོས་པ་ཡང་ངོ༌། །དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་བའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་ཏེ་དགེ་སློང་ཤིང་

བཟོ་མཁན་གི་ཐ་སྙད་སང་བའི་ཕིར་རོ། །ཁི་ཞེས་སོས་པ་ནི་ཁིའུ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གི་དཔེ་ཡིན་<<ཊི་

>>ནོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པའི་ཕིར་དེ་དགེ་སློང་གིས་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་རིམ་པ་དག་སྐུད་པ་ལ་

བརྒྱུ་བ་ཡང་ངོ༌། །དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་བའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །དཀོན་མཆོག་མཆོད་པར་

གྱུར་པའི་ཕིར་ཡང་དགེ་སློང་གིས་སེམས་ཅན་གི་གཟུགས་མི་བི་བིས་ན་ཉེས་བས་<<བི་>>སེམས་ཅན་

གི་གཟུགས་མ་ཡིན་པ་འདབ་མའི་མྱུ་གུའམ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་རི་མོ་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀིས་བི་བ་

ཡང་ངོ༌། །དབེན་པའི་ཕོགས་སུ་བའོ་ཞེས་སྔ་མར་སྦྱར་རོ། །རི་མོ་སློབ་པ་དེའི་ཕིར་སེམས་ཅན་དང་སེམས་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་འདྲི་བ་ནི་རི་མོ་ལོབས་ཟིན་པས་འབི་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེས་ནི་རི་མོ་ལོབས་

ནས་སེམས་ཅན་གི་གཟུགས་འདྲི་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་འདྲི་ན་ཉེས་པ་མེད་པ་

ལྟར་རི་མོ་སློབ་པའི་ཕིར་ཡང་སེམས་ཅན་གི་གཟུགས་འདྲི་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

176  - དག <<མ་>><<མཆན་བཞི ་>> + <<རྩ་བཞི ་>><<རང་(ཁ་༧༣༤)>><<ཊིཀ་(ག་

༧༠༡)>><<རིན་(ཁ་༤༢༧)>>
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

གཟུགས་འདྲི་ན་ནི་ཉེས་པ་མེད་པའོ་གསུང་ངོ་། །

ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་ཤི་བའི་ལུས་ལ་སོས་ཆུ་དང་ཁྲུས་དང་བྱུག་པ་དང་མེ་

ཏོག་དང་གོས་ཀིས་དགབ་པ་དང་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བསྒེང་བ་དང་དུང་དང་རྔ་བོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་དབྱུང་

བ་དང་སོས་བསེག་པ་དང་མེ་ཏོག་གསིལ་མ་གཏོར་བ་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་བའོ། །རོ་དེ་བསེག་པར་

བའོ། །ལུས་མཆོད་པ་བས་ཏེ་བསེག་པར་བའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །ངེས་པར་བསེག་གམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་

སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་རྨ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནའོ། །རོ་དེ་ལ་སོག་ཆགས་ཡོད་མེད་སོ་

སོར་བརྟག་པས་ངེས་པར་བའོ། །སའི་དོང་བརྐོ་བ་དེར་གཞུག་པའམ་ཆུ་ཀླུང་ལ་བསྐུར་

རོ། །རེ་དེ་ལ་སོག་ཆགས་ཞུགས་པ་བསེགས་པ་དང་ཆུ་ལ་བསྐུར་བ་མི་རུང་སྟེ་དེ་ལྟར་བས་པས་སོག་ཆགས་

དག་འཆི་ན་ཚང་ཚིང་གི་དབུས་སུ་བཞག་གོ །སྤོད་ལམ་གང་ཞིག་གིས་ཞེ་ན། རོ་དེ་གོ་གཡས་པ་

བསྙལ་ཏེ་མགོ་བང་ཕོགས་སུ་བསྟན་ཏོ། །དགོངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་

འགེལ་པ་ལས། ཅིའི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་དབུ་བང་ཕོགས་སུ་བསྟན་ལ་ཁི་ཤོམས་ཤིག་

ཅེས་བཀའ་སྩལ་བར་མཛད་ཅེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་བང་

ཕོགས་ཀི་རྒྱུད་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་བཟླས་པའི་སོ་ནས་ངའི་བསྟན་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་གསུངས་པར་སྟོན་ཏོ་ཞེའོ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ནི་སྐབས་འདིར་ཡང་མཚུངས་པར་སྦྱོར་ཞེས་སྔ་མ་རྣམས་འཆད་

དོ། །རོའི་སྔས་སུ་རྩྭའི་ཆུན་པོ་གཞུག་གོ །རྩྭ་དག་གམ་ལོ་མ་དག་གིས་གཡོག་

གོ །ཆོས་མཉན་པ་ནི་ལུང་ལས་རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་གི་ཆོས་མཉན་པ་སྦྱིན་ཞེས་གསུངས་ལ། འོད་ལྡན་ལས་

ཀང་། རྒྱུད་ཆགས་གསུམ་པའི་ཆོས་བསྒགས་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དང་། ཡོན་བཤད་པ་ཡོན་བསྔོ་བ་

དག་བའོ། །བ་སྟེ་ཡོན་བསྔོ་བ་བ་ཞེས་ལུང་དང་འོད་ལྡན་ལས་གསུངས་སོ། །རོ་ལ་རེག་པ་དག་གིས་

གོས་དང་བཅས་ཏེ་ཁྲུས་གོས་དང་ལུས་ཐམས་ཅད་བཀྲུ་བར་བའོ། །རོ་ལ་རེག་པ་ལས་གཞན་རོ་ལ་མ་

རེག་པར་དེའི་གོགས་བས་པ་དག་གིས་ནི་རྐང་ལག་བཀྲུའོ། །རོ་བསྐྱལ་ཏེ་སླར་ལོག་ནས་དགེ་སློང་དེ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དག་གིས་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕག་བ་སྟེ་གཙུག་<<ཊི་>>ལག་ཁང་དུ་དང་བདག་གི་གནས་ཁང་དུ་འཇུག་

པར་བའོ། །མཆོད་རྟེན་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། བུམ་པའི་ཕོགས་ན་གཙང་ཁང་ཅན་ནི་རི་མོ་བིས་

པ་ཉིད་དང་གཙང་ཁང་མེད་པ་ཀ་བ་ལྟ་བུ་བསྒེང་བ་ཉིད་དོ། །མཆོད་རྟེན་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་

ལ་འོས་པ་ཉིད་དོ། །རབ་བྱུངུ་ཐམས་ཅད་ལའམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དགེ་བ་ཡིན་ན་སྟེ། ལུང་ཕན་ཚེགས་

ཀི་འགེལ་བ་ལས་ནི། ཉེས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་དགེ་བ་ཅན་ཏེ་ཉེས་བས་ཀི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡང་མི་བེད་པ་དེ་ལ་སོ་སོའི་

སྐྱེ་བོ་དགེ་བ་ཅན་ཞེས་བའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་ཚུལ་ཁིམས་དག་པའི་ཐ་སྙད་ལེགས་པར་

འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་ནའོ། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་ནི་མི་འོས་སོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་སྐུ་གདུང་གི་མཆོད་རྟེན་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བ་བ་ཉིད་དོ། །འོ་ན་རྣམ་པ་ནི་

གང་ཞེ ་ན། བང་རིམ ་བཞི ་དང ་འགབ་མ་མགུར་ཆུ་<<ཊི ་>>༸བུམ་གདན་<<ལུང་

>>དང༌། བུམ་པ་དང༌། པུ་ཤུ་དང༌། སོག་ཤིང་དང་། གདུགས་བཅུ་གསུམ་

དང་། ཆར་གབ་དག་གོ །པུ་ཤུ་ཞེས་བ་བ་ནི་མཆོད་རྟེན་གི་བེའོ་གདུགས་ཞེས་བ་བ་ནི་མཆོད་རྟེན་གི་

འཁོར་ལོ་ཞེས་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་སོ། །ལུང་མ་མོ་ལས་ཀང་འཕང་ལོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རང་སངས་

རྒྱས་ལ་གཉིས་ཏེ་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་དང་ཚོགས་ན་སྤོད་པའོ་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀི་མཆོད་རྟེན་ནི་ཆར་གབ་

མེད་པ་གདུགས་བཅུ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་ཡོད་པའོ། །དེ་ཡང་བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་

ཕིར་གསུངས་པ་ཡིན་གི་རང་སངས་རྒྱས་ཚོགས་ན་སྤོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ནི་དག་བཅོམ་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་རང་

འགེལ་དང་ཊིཀས་བཤད་པས་གདུགས་ལྔ་པ་ཉིད་དོ། །

ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་མཆོད་རྟེན་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་ཇི་

སྙེད་ཐོབ་པའི་ཚད་དག་གིས་ཆར་<<ཊི་>>གབ་མེད་པའི་མཆོད་རྟེན་དེའི་གདུགས་གཅིག་གིས་

ལྷག་པའོ། །ལུང་ལས། དག་བཅོམ་པའི་མཆོད་རྟེན་ནི་གདུགས་ལྔའོ་ཕིར་མི་འོང་བ་ནི་གདུགས་བཞིའོ་ལན་

གཅིག་ཕིར་འོང་བའི་ནི་གདུགས་གསུམ་མོ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་ནི་གདུགས་གཉིས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལུང་དེ་ནི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རང་འགེལ་དང་ཊིཀས་ཁུངས་སུ་དྲངས་སོ། །ཉན་ཐོས་ཀི་མཆོད་རྟེན་དེ་དག་གནས་གང་དུ་བ་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་གི་ཕོགས་བཞི་པོ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་ཉིད་དུ་སྔོན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

བཞུགས་པའི་དུས་ཕོགས་གང་དུ་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་གནས་པར་གྱུར་པའི་ཕོགས་དེར་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་དེའི་འཁོར་དུ་བའོ། །དཔེར་ན་མཆོག་ཟུང་གཅིག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

མངོན་སུམ་ན་གནས་པས་དེ་གཉིས་ཀི་མཆོད་རྟེན་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་གི་སྤན་སྔར་བརྩིག་པར་བ་

བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་བཤད་ཀང་། ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གཡས་

ཕོགས་སུ་ཤཱ་རིིའི་བུ་འདུག་པར་འགྱུར་ལ་གཡོན་ཕོགས་སུ་ནི་མོའུ་འགལ་གི་བུ་ཞེས་བརོད་པར་བེད་དོོ། །ཞེས་པ་

དེ་ལེགས་སོ་གསུངས། མཆོད་རྟེན་གི་ཡུལ་འདི་ལ་ཉན་ཐོས་ཀི་མཆོད་རྟེན་རྒན་རིམ་དུ་མི་བ་བར་མི་

བའོ། །དང་པོར་འོད་སྲུང་ཆེན་པོའིའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་གཞན་དག་གོ །དགེ་སློང་སེ་ལྔ་པོ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དགེ་བ་

<<ཊི་>>རྣམས་ཀི་མཆོད་རྟེན་ནི་བི177་བོ་སོག་ཤིང་མེད་པའོ། །བི་བོ་ནི་ཡུ་བོ་སྟེ་སོག་ཤིང་དང་

གདུགས་བཅུ་གསུམ་དང་ཆར་གབ་མེད་པའོ། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་མཆོད་རྟེན་དེ་དག་ནི་དགེ་འདུན་གི་ཀུན་

དགའ་ར་བའི་ཕི་རོལ་ཏུ་བའོ། །འཕགས་པའི་གང་ཟག་ལ་ནི་མཆོད་རྟེན་གི་དུས་སྟོན་བ་

བར་རིགས་སོ། །ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུའི་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པ་ཉན་ཐོས་ཀི་

མཆོད་རྟེན་ལ་རས་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རས་གང་དག་ཕུལ་བ་ནི་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་

སྤོད་པ་རྣམས་དབང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །པས་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་བགོ་བར་བའོ། །

ལུང་ཞུ་བ་ལས། ཉན་ཐོས་ཀི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྔོས་པར་གྱུར་པ་ནི་ཤི་བའི་ཡོ་བད་ཡིན་པས་ན་བགོ་བར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། གོས་གཞིའི་ཊིཀ་ལས། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཆོད་རྟེན་གི་དཀོར་ནི་དགེ་སློང་

གི་ནོར་ཉིད་དུ་བགོ་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན། ཞེས་སོ། །འོན་ཀང་ཉན་ཐོས་ཀི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕུལ་བའི་མུ་ཏིག་དག་ནི་

177   བི། <<རྩ་བཞི་>><<རང་(ཁ་༧༣༨)>><<ཊིཀ་(ག་༧༠༥)>><<ས་>><<སེར་>><<རིན་(ཁ་༤༢༩)>>སྐྱི། <<མ་>>ཕི། <<ཞང་

>><<གུ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གོས་ཀི་གཞིར་སྔར་བསྟན་པ་བཞིན་བའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་དབུལ་ཞིང་དྲི་གཙང་ཁང་གི་ཞལ་ཞལ་<<ཊིཀ་

>>བའོ། །ཉན་ཐོས་ཀི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕུལ་བའི་འབུད་དུང་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་དབུལ་

ལོ། །ཤིང་འཛམ་བུའི་གིབ་མ་ན་བཞུགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་དབུལ་ལོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །མཆོད་རྟེན་ལ་ཕུལ་

བའི་རས་དེ་ལས་འགའ་ཞིག་ནི་མཆོད་རྟེན་དེ་ཉིད་ཀི་ཞིག་རལ་བཅོས་པའི་ཕིར་མི་བགོ་བར་བཞག་

པར་ཡང་བའོ། །དབིག་དང་གསེར་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་མཆོད་རྟེན་དེ་ཉིད་ཞིག་རལ་དུ་གྱུར་པ་བཅོས་པའི་ཕིར་

བཞག་ཅེས་ལུང་ལས་ཏེ་རས་གཞན་ཡང་དེས་མཚོན་པའོ། །ཉན་ཐོས་ཀི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕུལ་བའི་རས་འཕན་དང་

གདུགས་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པར་རུང་བ་ཉིད་ཀང་ངོ༌། །བཞག་པར་བའོ་དེ་ཡང་མཆོད་རྟེན་དེ་ཉིད་ཀི་

དུས་སྟོན་གི་ཚེ་མཆོད་པར་བ་བའི་ཕིར་བཞག་<<ཊི་>>གོ །སངས་རྒྱས་ལ་ལྕཊ་ལས་བས་པའི་

མཆོད་རྟེན་བ་བ་ནི་ཆོས་དང་མཐུན་ནོ། །བར་རུང་ངོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་<<ཊི་>>གོ །སངས་

རྒྱས་ཀི་དབུ་སྐྲ་བཞུགས་པ་དང་སེན་མོ་བཞུགས་པའི་མཆོད་རྟེན་གསེར་དང་དངུལ་དང་

བཻཌཱུརྱ་དང་ཤེལ་ལས་བས་པ་ཡང་ངོ༌། །ཆོས་དང་མཐུན་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་མཆོད་རྟེན་དེ་ལ་

མཐུན་པའི་འཁོར་རི་མོ་བི་བ་ལ་སོགས་པ་དེའི་འཁོར་བའོ། །མཐུན་པའི་འཁོར་དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། དགའ་

ལྡན་གི་གནས་ན་བཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་

མཐའི་བར་གི་སྤོད་པ་ནི་དེ་ཞེས་བའོ། །མཆོད་རྟེན་ལ་ས་དཀར་ལ་སོགས་པ་དཀར་རྩིས་

དཀར་བར་བའོ། །མཆོད་རྟེན་གི་མདུན་དུ་མར་མེ་འཛིན་པ་སྟེ་མར་མེའི ་ཁང་བུ་<<ལུང་

>>བའོ། །མར་མེའི་རྐོང་བུ་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ན་སྣང་ཡང་ཁང་བུ་དང་རྐོང་བུ་ཊིཀར་ཡི་གེ་ནོར་བ་འདྲ་སྟེ། སྐབས་

འདི་ཉིད་ཀི་ལུང་གེང་གཞི་ལས། མཆོད་རྟེན་ལ་མར་མེ་ཕུལ་བ་ན་ཁིས་མར་མེ་འཐུངས་ནས་སྣོད་ཀང་ཁེར་ནས་

བཀའ་སྩལ་པ་མར་མེའི་ཁང་བུ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། མར་མེ་མི་འཆི་བའི་སྐྱབས་ཁ་ཡོད་

གཅིག་བ། ཞེས་སོ། །ལུང་ལས། མཆོད་རྟེན་ལ་བ་གང་གིས་རོག་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་མཆོད་རྟེན་ལ་ཁོར་ཡུག་

ཏུ། ལན་ཀན་ཤིང་ཐགས་<<བི་>>གིས་བསྐོར་རོ། །མཆོད་རྟེན་གི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཤིང་ཐགས་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

ཀིས་བསྐོར་<<བི>>། ༸ལུང་ལས། མཆོད་རྟེན་ལ་ལན་ཀན་གིས་བསྐོར་བ་དེ་ལ་རྟ་བབས་མེད་པས་མི་མཛེས་

པར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་སོར་རྟ་བབས་བསྒེང་བར་བའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོར་རོ་རིང་བསྒེང་ཞེས་

འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་ཀང་མི་འཐད་དེ། རྣམ་འབེད་འགེལ་དང་གཞི་འགེལ་ལས། རྟ་བབས་ཞེས་བ་བ་ནི་ལམ་པོ་

ཆེའི་སོ་འོ། །མཐོན་པོ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྒེང་བའོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ལེགས་སོ། །ཕན་ཚེགས་འགེལ་ལས་ཀང་། རྟ་བབས་

ནི་རྩ་བའི་སོ་ནས་ཕི་རོལ་ཀི་རྩིགས་པ་མ་གཏོགས་པར་ཤིང་གཉིས་བསྒེང་བ་ལ་ཤིང་གིས་བཀབ་པ་སོོའི་རྣམ་པ་ལྟ་

བུ་ཡིན་ཏེ་འདིའི་མིང་གཞན་ནི་སོ་དང་པོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །མཆོད་རྟེན་གི་དྲུང་<<ཊི་>>དུ་

རྒྱལ་མཚན་ཟུག་གོ །མཆོད་རྟེན་གི་གྲྭ་བཞིར་ཤིང་བཞི་བསྒེང་ལ་ཤིང་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་མཚན་བཞག 

།རྒྱལ་མཚན་དེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིའོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། སེང་གེའི་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཆུ་སིན་གི་

རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཁྱུ་མཆོག་གི་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །མཆོད་རྟེན་གི་

ཁོར་ཡུག་ཏུ་དྲི་གཙང་ཁང་གི་མུ་ཁྱུད་བའོ། །གཙང་ཁང་ཕྱུར་བུའི་ཚར་གིས་བསྐོར་བར་<<ཊི་

>>བའོ། །དེར་རྟ་བབས་བསྒེང་བར་བའོ། །གཙང་ཁང་གི་མུ་ཁྱུད་དེའི་མདུན་དུ་སོོ་ཡབ་ཀི་ཁམས་

བ་སྟེ་ས
྄
ོའི་དྲུང་དུ་ཁང་པ་བའོ། །<<ཊི་>>སོ་ཡབ་དེ་ལ་ལན་ཀན་ཤིང་ཐགས་<<བི་>>གིས་

བསྐོར་རོ། །<<ཊི་>>དྲི་གཙང་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ཀ་བ་རྣམས་བཙག་གིས་བསྐུ་མཚལ་གིས་

<<ལུང་>>བསྐུའོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྩིག་པའི་ངོས་དག་རྒྱ་སྐྱེགས་ལ་སོགས་ཀིས་ཁ་བོ་ལ་

སོགས་པར་བིའོ། །དྲིས་དབང་བསྐུར་བ་ཙན་དན་ལ་སོགས་པ་ཞེས་ཊིཀ་དྲི་བཟང་པོ་སྦྱར་བའི་དྲི་ཆབ་སྤི་

བོ་ནས་བླུག་སྟེ་དབུལ་ལོ། །མཆོད་རྟེན་ལ་འབྲུ་མར་གིས་བྱུག་པ་དང་དེའི་སྟེང་དུ་བབ་བླའམ་ཡུང་བས་

སེར་པོར་བསྐུ་<<བི་>>བ་དང༌། ཙན་དན་དང་གུར་ཀུམ་གི་དྲི་ཆབ་བསྐུ་ཞིང་ཆག་ཆག་དག་

ཀང་ངོ༌། །གོས་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་དཔད་པའི་ཕིར་མཆོད་རྟེན་ལ་གཟེར་བུ་མི་གདབ་

བོ། །མཆོད་རྟེན་བརྩིག་པའི་ཚེ་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བའམ་མུ་ཏིག་ལ་སོགས་པའི་ཕེང་བ་ལ་སོགས་པ་

གདགས་པའི་ཕིར་ཟུང་ང་ཕུར་བུ་ཆུང་ངུ་དག་གཞུག་གོ །ཟུང་ང་གཞུག་པའི་ཕིར་ཕིས་མཆོད་རྟེན་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ལ་བུ་ག་མི་དབུག་གོ །མཆོད་རྟེན་གི་སྟེང་དུ་མར་མེ་མི་ཟུག་གོ །མཆོད་རྟེན་ལ་མཆོད་པ་བ་

བའི་ཕིར་ཁིམ་པ་དག་མཆོད་རྟེན་ལ་འཛེག་ཏུ་གཞུག་གོ །ཁིམ་པ་མེད་ན་དགེ་ཚུལ་དག་

ཙན་དན་ལ་སོགས་པ་དྲི་ཞིམ་པོའི་ཆུས་རྐང་པ་བཀྲུས་ཏེའོ། །མཆོད་རྟེན་ལ་འཛེག་ཏུ་གཞུག་གོ །གལ་

ཏེ་དྲི་ཞིམ་པོའི་ཆུས་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་དེ་མ་བས་ན་དགེ་ཚུལ་གི་རྐང་པ་ལ་སོས་དྲི་ཞིམ་པོའི་ཕེ་མ་དག་གིས་

དྲིལ་ཕི་བས་ཏེའམ་<<ཊི་>>ཡང་ན་འབོབ་ལ་སོགས་པའི་གོས་ཀིས་རྐང་པ་དཀིས་ཏེ་སྟོན་པ་

སངས་རྒྱས་དངོས་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་མངོན་དུ་བས་ནས་མཆོད་པ་བ་བའི་དོན་གི་བརྣབ་

སེམས་ཀི་དྲན་པ་ནི་དུས་དྲན་བ་བའོ་གསུང༌། དུས་ལ་བབ་པར་སེམས་ཏེ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པ་དེ་ལྟ་

བུའི་དྲན་པ་དག་གིས་སོ། །དགེ་ཚུལ་དག་མཆོད་རྟེན་ལ་འཛེག་ཏུ་གཞུག་གོ །དགེ་ཚུལ་དེ་དག་ཀང་མེད་

ན་དགེ་སློང་དག་གིས་དྲི་ཞིམ་པོའི་ཆུས་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་སྔར་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་དུ་

བས་ཏེ་མཆོད་རྟེན་ལ་འཛེག་པར་བའོ། །

མཆོད་རྟེན་ལ་འཛེག་པ་དེའི་ཆེད་དུ་མཆོད་རྟེན་ལ་ཐག་པ་གདགས་སོ། །ལུང་ལས་མེ་ཏོག་

ཕེང་བ་རིང་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་མཆོད་རྟེན་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མུ་ཏིག་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པའི་ཕེང་བ་

དབུལ་ལོ། །ཆར་པ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་རྟེན་འཇིག་པར་བེད་པ་བཟློག་པའི་ཕིར་མཆོད་རྟེན་ལ་

ཁང་བུ་བ་སྟེ་ངོས་བཞི་བསྐྱོར་བའི་ཁང་པའི་སྦུབས་དང་དེའི་སྟེང་ཐོག་ཕུབ་པའི་སྟེང་གཡོགས་ཀིས་

གཡོག་གོ །སྦུབས་གཡོགས་དེའི་ནང་དུ་མུན་མི་གནག་པར་བ་བའི་ཕིར་སྦུབས་གཡོགས་དེ་ལ་

སོ་གདོད་དོ། །ཁང་བུའི་ངོས་བཞིར་སོ་བཞི་བ་<<བི>>། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལ་སོགས་པ་ལས་སངས་

རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་བ་བ་ཆོས་དང་མཐུན་པའོ། །སྐུ་གཟུགས་དེ་ལ་དུས་སྟོན་བའོ། །ལུང་གེང་

གཞི་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ལ་སྐུ་བལྟམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། འགེལ་ཆུང་ལས། ཚེས་

བདུན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡུམ་གི་ལྷུམས་ནས་བལྟམས། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་དཔིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བདུན་

སྐར་མ་རྒྱལ་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ན་སྐུ་བལྟམས་པ་དང༌། གཙུག་ཕུད་བཞག་པའི་དུས་སྟོན་བའོ་ཞེས་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྟེ། ལུང་གེང་གཞི་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལོ་ལྔ་ལོན་པ་ན་དབུ་སྐྲ་བེགས་སོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལོ་དྲུག་ལོན་པ་ན་

གཙུག་ཕུད་བཞག །ཅེས་གསུངས་པས་འདི་ནི་ལོ་ལྔ་ལྔའམ་དྲུག་དྲུག་ན་མཆོད་སྟོན་ལན་རེ་བེད་པ་ཡིན་པར་མངོན་

ཏེ། སྐབས་འདི ་ཉིད་ཀི ་ལུང་གེང་གཞི ་ལས། ལོ ་ལྔ་ཞིང་ལན་ཅིག་མཆོད་སྟོན་སྦྱར་རོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །དང་། དབུ་སྐྲ་བེགས་པའི་དུས་སྟོན་བའོ་ཞེས་པ་སྟེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ལ་ཁིམ་ནས་

མངོན་པར་བྱུང་སྟེ་ཉིད་ཀི་དབུ་སྐྲ་ཉིད་ཀིས་བེགས་པའི་དུས་སྟོན་བ་བའོ། །དེ་ཡང་ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་

ལས། གཙུག་ཕུད་འབེག་པའི་དུས་སྟོན་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུ་སྐྲ་བེགས་ཏེ་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བོར་བ་དང་

བརྒྱ་བིན་གིས་བླངས་ནས་མཐོ་རིས་ཀི་གནས་སུ་བཞག་པར་གྱུར་པའི་ཉི་མ་དེ་ལ་དད་པ་ཅན་གི་བམ་ཟེ་དང་ཁིམ་

བདག་དག་གིས་དུས་སྟོན་བས་པ་དེ་གཙུག་ཕུད་བེགས་པའི་དུས་སྟོན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དང་། ལུང་གེང་གཞི་

ལས། དཔིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་ཆུད། ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ཚེས་

བཅོ་ལྔ་ཟླ་བ་སྒ་གཅན་གིས་ཟིན་པའི་ནུབ་མོ་སངས་རྒྱས་པར་ལུང་གཞི་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་དཔིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་

གི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་དུས་སྟོན་དག་ཀང་ངོ༌། །དེ་གོང་ཁེར་དུ་

གཤེགས་པར་བའོ། །དེ་གོང་ཁེར་དུ་གཤེགས་པ་འདི་ལ་ཁོགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དགེ་སློང་གིས་

བསྐུར་དུ་རུང་ངོ༌། །ལུང་ལས་སུས་བསྐུར་བ་མི་ཤེས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་བསྐུར་བ་དེ་ནི་དགེ་སློང་གསར་

བུ་དག་ལ་འབབ་བོ། །ལུང་ལས་འཁོར་མེད་པས་མི་མཛེས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་དགེ་སློང་ལ་སོགས་པ་སེ་

པ་ལྔ་པོ་དག་གིས་སྐུ་གཟུགས་དེའི་འཁོར་ཞམ་རིང་བའོ། །གོས་དང་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་མཆོད་

ཡོན་དུ་བ་བ་ནི་རྒན་པོ་དགེ་སློང་རྒན་རབས་དག་གིས་བཟུང་ངོ༌། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་

གོང་ཁེར་དུ་གཤེགས་པ་དེ་ལ་རོལ་མོ་བེད་པ་རོལ་མོ་མཁན་དག་གིས་གིང་བུ་དང་སིལ་སྙན་ལ་སོགས་

པ་རོོལ་མོ་བ་བ་དང༌། བཀུར་སྟི་ཆེན་པོ་ནི་མི་མ་ཡིན་སྣ་ཚོགས་ཀི་འབག་གོན་ནས་མཆོད་པ་སྣ་

ཚོགས་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ཊིཀ་ལས་ལྷའི་གཟུགས་བས་པ་དག་གིས་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་ལྷའི་བུ་དག་བསིལ་

ཡབ་གཡོབ་པ་དང་ལྷའི་བུ་མོ་དག་གར་བེད་པ་དང་དྲི་ཟ་དག་སིལ་སྙན་བེད་པ་དང་གྲུལ་བུམ་དག་བསྟོད་པར་བེད་པ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

དང་མིའམ་ཅི་དག་གླུ་ལེན་པ་དང་ཀླུ་དག་ཆག་ཆག་འདེབས་པ་དང་བར་བར་དུ་མེ་ཏོག་ཁང་པ་དང་དྲི་གཙང་ཁང་བ་བ་

ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་བཟང་ངོ༌། །དུང་དང་རྔ་བོ་ཆེ་དང་རྔ་བ་ཏ་ཧ་ལ་སོགས་པའི་རོལ་མོ་བེད་དུ་

གཞུག་པའི་ཕིར། རོལ་མོ་མཁན་དག་ལ་ཀེ་མི་དག་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་གིས་

ཤིག་ཅེས་དགེ་སློང་གིས་བརོད་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །སྟོན་པ་ལ་མཆོད་པའི་ཕིར་ཡང་བརྟུལ་

ཞུགས་ཅན་གིས་བོ་གར་དང་གླུ་དང་རོལ་མོའི་སྒ་བོས་ཤིག་ཅེས་བརོད་པར་མི་བའོ་བཅོམ་ལྡན་ལ་མཆོད་པ་བོས་

ཤིག་ཅེས་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་འོད་ལྡན་ལས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་གོང་ཁེར་དུ་གཤེགས་པའི་ཞག་

གཅིག་གམ་གཉིས་ཀི་མདུན་རོལ་ཏུ་ལམ་པོ་ཆེ་དང༌། སང་དང༌། བཞི་མདོ་དང༌། སུམ་མདོ་

དག་ཏུ། སང་ངམ། གནངས་<<བི་>>སངས་རྒྱས་གཤེགས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་

ན་ཡི་གེར་བིས་པ་བསྒག་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་ཐོས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་

ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་ཏེ་ལམ་པོ་ཆེ་དང་སང་དང་བཞི་མདོ་དང་སུམ་མདོ་དག་ཏུ་སང་ངམ་གནངས་འབྱུང་བ་དེ་

ལྟར་སངས་རྒྱས་གཤེགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གོ་ཁའམ་ཏ་ལའམ་ཤོག་བུ་དང་བང་བུ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཡི་གེེར་བིས་པ་གང་པོ་ཆེའི་གཤུལ་སྟེང་དུ་དགེ་སློང་ངམ་ཁིམ་པས་ཞོན་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་རྒྱས་པར་བསྒག་གོ་<<བི་>>གདུགས་དང། རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་ལ་སོགས་

པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་བས་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡི་གེར་བིས་པ་བསྒག་པར་<<ཊི་>>བའོ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་པའི་སྐུ་གཟུགས་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུའི་ཆ་ལུགས་ཅན་དར་ཐོད་ལ་སོགས་

པས་བརྒྱན་པ་བ་བ་ཆོས་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་རྒྱལ་མཚན་དག་གིས་བསྐོར་རོ། །ལན་ཀན་

ཤིང་ཐགས་<<བི་>>གིས་བསྐོར་རོ། །སྐུ་གཟུགས་དེ་ལྕགས་ཀི་ཀ་བ་དག་གིས་ཀང་

ངོ༌། །བསྐོར་རོ། །ལྕགས་ཀི་ཀ་བ་དེ་དག་ལ་བ་དན་འཕར་དར་ལྕེའུ་ལྔ་པ་ལ་སོགས་པ་གདགས་

སོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གཟུགས་རེས་སུ་འགོ་བར་བ་མཐུན་པའི་འཁོར་བ་བ་སྟེ་མཛད་པ་བཅུ་

གཉིས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་རི་མོ་བི་བ་ལ་སོགས་པ་བ་སྟེ་འཁོར་གི་ཚུལ་དུ་བའོ། །རྐང་རྒྱན་དང་རྣ་རྒྱན་ནི་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

རྣ་བའི་བུ་གར་གཞུག་པའི་གདུབ་སྐོར་ཏེ་རྒྱན་དེ་གཉིས་ངེས་པར་བུད་མེད་ཀི་རྒྱན་ཡིན་པས་རྒྱལ་བུ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་གདགས་པར་མི་བའོ་རྒྱན་དེ་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱན་གདུབ་བུ་རྒྱན་དང་

དཔུང་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་རྒྱན་གཞན་རྣམས་གདགས་སོ། །ཚིག་ལེའུ་ལས་ནི། རྣ་རྒྱན་དང་ནི་ལག་གདུབ་

དང༌། །རྐང་པ་ལ་སོགས་རྒྱན་རྣམས་ནི། །དགག་པར་བའོ་འདི་དག་ནི། །ངེས་པར་བུད་མེད་རྒྱན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ལག་

གདུབ་ཀང་མི་བ་བར་བཤད་དོ། །ལུང་ལས། དྲིའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོས་ཀི་ལུས་སྦྱིན་པར་བའོ། །འདིའི་འགེལ་ཆུང་ལས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཙན་དན་དང་གུར་ཀུམ་དང་སོས་ཞིམ་པོས་བསྐུ། ཞེས་སོ། །

སྐུ་གཟུགས་དག་ཁོགས་ཀིས་བསྐུར་རོ། །ཤིང་རྟས་ཀང་ངོ༌། །བསྐུར་རོ། །སྐུ་གཟུགས་

བཞུགས་པའི་ཁོགས་དང་ཤིང་རྟ་དེ་ལ་གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་དག་བསྒེེང་

ངོ༌། །<<ཊི་>>བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་དབུ་ལ་མེ་ཏོག་གི་རྣ་བའི་གོང་དུ་རྒྱན་

གདགས་མེ་ཏོག་གིས་178ཐོད་བཅིང་བར་བའོ་ཞེས་ཊིཀ་ལས་སོ། །དབུ་ལ་སྙན་གི་གོང་དུ་མེ་ཏོག་གི་རྒྱན་

དབུལ་ལོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གཟུགས་དེ་ལ་མཆོད་ཡོན་མེ་ཏོག་དང་བདུག་སོས་ལྟ་

བུ་<<བི་>>དང་། ཞབས་ལ་ཙན་དན་ལ་སོགས་པའི་དྲི་ཆབ་གསོལ་བ་དག་ཀང་ངོ༌། །འབུལ་བ་

ཆོས་དང་མཐུན་པའོ། །དད་པས་ཕུལ་བའི་རས་ནི་གནས་པ་སློབ་མ་དང་། གཞོན་ནུ་དང་། རྒན་

པོ་དག་གིས་བླང་ངོ༌། །དེ་དག་གིས་བླངས་པའི་དད་རས་དེ་གནས་བརྟན་རྣམས་ཀིས་མི་སྟོར་བར་

བསྲུང་ངོ༌། །ས་གཞི་འབར་འབུར་ཅན་ལ་སོགས་པར་ནི་ཤིང་རྟ་ཁིད་པར་མི་ནུས་ལ་ས་གཞི་སྙོམས་པར་སྦྱངས་

པའི་ལམ་པོ་ཆེར་ཤིང་རྟ་ཁིད་པ་ཡིན་པས་གཞི་འགེལ་ལས། ལམ་པ་ཆེ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཤིང་རྟའི་ལམ་མོ། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། སྐུ་གཟུགས་བཞུགས་པའི་ཤིང་རྟའི་མདུན་གི་ལམ་པོ་ཆེར་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བའི་ཟ་མ་ཏོག་

178  གིས། <<ཞུ་>>གི  <<མ་>><<མཆན་བཞི་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

ཕེང་བའི་སྣོད་བའོ། །ཕེང་བའི་སྣོད་བགིའོ་ཞེས་ལུང་ལས་སོ། །དེ་ནི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་གཏོར་བ་དག་ས་ལ་མི་

འབབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊིཀ་ལས་བཤད་དོ། །ཕེང་བའི་ཟ་མ་ཏོག་འདི་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས། ཤིང་

རྟའི་མདུན་དུ་བེ་འདྲ་བའི་སྒོམ་གྲུ་བཞིར་བས་ལ་དེའི་ནང་དུ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཞག་ལ་གཏོར་རོ་ཞེས་སོ་དེ་ལྟར་

ཤིང་རྟའི་མདུན་དུའམ་ཤིང་རྟའི་སྟེང་དུ་ཡང་རུང་སྟེ། ལུང་ལས། ཤིང་རྟའི་སྟེང་དུ་ཕེང་བའི་སྣོད་བ་བ་བགིའོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། ཕེང་བའི་ཟ་མ་ཏོག་ནི་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བའི་སྣོད་དེ་སྣོད་དེའི་ནང་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པོས་བཀང་བའི་ཟ་

མ་ཏོག་དྲི་ཞིམ་པོའི་སྣོད་གའུ་ལ་སོགས་པ་གཞུག་གོ །ཤིང་རྟའི་མདུན་གི་སྒོམ་གི་སྟེང་དུ་ཞིམ་པོའི་དྲི་བསུང་

གིས་གབ་ཚེ་བཀང་ལ་བཞག་ཅེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གཟུགས་དེ་ལ། ཕེང་བ་

མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་དང་མུ་ཏིག་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་གདགས་སོ། །སྐུ་གཟུགས་ལ་མཆོད་པ་

རོགས་ཤིང་མཆོད་པའི་རོལ་མོ་བརྟུལ་བ་དག་ན་མཆོད་པ་དེར་ཚོགས་པའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་

ཕིར་དོང་བའི་ཚེ་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་བརྟུལ་ལོ། །གང་གི་ཚེ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་རྒྱན་བརྟུལ་བའི་

དུས་ནི་མཚན་མོ་འོ། །ཉིན་མོ་ནི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཕིར་དོང་དུ་ཟིན་ཀང་ཡང་ཕིར་འོངས་སིད་པ་དང་དང་པོ་ནས་

མི་འདོང་བ་ཡང་སིད་པས་ཉིན་མོ་རྒྱན་བརྟུལ་བར་མི་བའོ་སྐབས་འདིར་དེ་ལྟར་བ་བར་མ་ཟད་ཀི་མཆོད་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་དེ་ལྟར་<<ཊི་>>བའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གནས་སུ་དུས་སྟོན་ཞེས་པ་ནི་གང་ཟག་གི་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་དུས་སྟོན་བར་རུང་བ་སྟེ་དེ་ནི་ཁང་པའི་དུས་སྟོན་ཞེས་བའོ་ཊིཀས་བཤད་དོ་དེ་ལྟར་བ་བ་ཆོས་དང་

མཐུན་ནོ། །

མི་རུང་བ་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀིས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་དང་ནི་དགག་བའི་རིགས་མཐུན་

ལ་རུང་བ་དང་འགལ་བ་ཉལ་<<ཊི་>>བ་དང་འགོ་བས་བཤང་བ་དང་གཅི་བ་མི་བ་བ་ཉིད་དང་ཉལ་བ་

དང་འགོ་བས་ཟས་ཟ་བར་མི་བ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་རུང་

བ་མ་ཡིན་པར་བསྡུའོ། །ཕི་མ་རུང་བ་དང་མཐུན་ལ་སྔ་མ་མི་རུང་བ་དང་འགལ་བ་ཚྭ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

<<ཊི་>>དང་བསེས་པའི་རྒུན་ཆུ་བཏུང་བར་བ་བ་ཉིད་དང་ཁམ་ཕོར་དག་ཏུ་ཟས་ཟ་བར་བ་བ་ཉིད་དང་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་རུང་བར་རོ། །བསྡུའོ། །གནས་མལ་གི་གཞི་

ཕན་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སོ། །གནས་མལ་གི་གཞི་རོགས་སོ། །     ། །

འདུལ་བའི་མདོ་རྣམས་རོགས་སོ། །     ། །

༼འདུལ་བ་མདོར་བསྡུས།༽

༈ བརྩམས་ཚུལ་འདི་ལ་གསུམ་སྟེ། གང་བརྩམས་པ་བསྟན་བཅོས་ཀི་ཆེ་བ་དང་། གང་གིས་བརྩམས་པ་རྩོམ་

པ་པོའི་ཆེ་བ་དང་། གང་ལས་བཏུས་པ་ལུང་གི་ཆེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རོད་བེད་ཀི་གཞུང་ངོ་། །འདུལ་བའི་མདོ་

ཞེས་བ་བ་བརོད་བའི་དོན་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་རོད་བེད་ཀི་

གཞུང་འདུལ་བ་ལུང་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པ། རྒྱལ་པོའི་དཀོར་མཛོད་ན་ཡོ་བད་

གང་དགོས་རྣམས་ཚང་བར་ཡོད་པ་ལྟར་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་པོ་ལེན་

ལུགས། བར་དུ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་ལུགས། ཉམས་ན་ཕིར་འཆོས་ལུགས་རྣམས་གང་དགོས་ཚང་བས་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་བསླབ་པ་མཐའ་དག་གི་མཛོད་དུ་གྱུར་པ། མ་ལ་བརྟེན་ནས་བུ་འབྱུང་བ་ལྟར་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་

འདུལ་བ་མཐའ་དག་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་འབྱུང་བས་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་ཐམས་ཅད་ཀི་མ་ལྟ་བུ་འདི་

ནི། གང་གིས་བརྩམས་པ་རྩོམ་པ་པོའི་ཆེ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ། སེ་པའི་ཁད་པར་དང་། ཡོན་ཏན་གི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་

ནི། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ། ཡོན་ཏན་གི་

ཁད་པར་ལ་གཉིས་ཏེ། ཁིམ་པ་ཕོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་ནོ། ། དང་པོ་ནི་རིགས་མཐོ་བ་

བམ་ཟེའི་སློབ་དཔོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་གསུམ་སྟེ། བཙུན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་

དང་། སྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་དགེ་སློང་ཡིན་པས་བཙུན་པ་ཡོན་ཏན་

འོད། མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གཉིས་ཏེ་སྤིར་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཁས་པའི་ཁད་པར་དང་། བེ་བག་ཏུ་འདུལ་བ་ལ་

མཁས་པའི་ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི་མཁས་པ་ཡོན་ཏན་འོད་བདག་དང་གཞན་གི་གྲུབ་པའིི་མཐའ་རྒྱ་
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་མཁས་པ་སྟེ་རང་ལུགས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཁས་ཤིང་གཞན་ལུགས་ཕི་རོལ་

པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་མཁས་པ་ན་རང་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ། བེ་བག་ཏུ་འདུལ་

བ་ལ་མཁས་པའི་ཁད་པར་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུས་སློབ་

དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་དེའི་ཤེས་རབ་གི་དབང་པོ་རྒྱས་པ། སྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་སྒྲུབ་པ་པོ་སློབ་དཔོན་ཡོན་

ཏན་འོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་དམ་པ་ཉམས་ལེན་ནན་ཏན་སྙིང་པོར་སྒྲུབ་པ་

དེས། གང་ནས་བསྡུས་པ་ལུང་གི་ཆེ་བ་ནི། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨ་བའི་འདུལ་བ་ལུང་སྟེ་ལུང་དེ་ནི་སེ་པ་

བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་མཐའ་དག་གི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་མི་དགེ་བ་ལས་རིང་

དུ་འཕགས་པ་ཤེས་བའི་གཞི་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་རས་སུ་ཡོད་པར་སྨ་བའི་

འདུལ་བའི་ལུང་དུམ་བུ་བཞི་པོ་ཀུན་ལས་བསྟན་བཅོས་འདི་བཏུས་པ་ཡིན་ནོ། །བརྩམ་ཚུལ་བཤད་ཟིན་

ནས། ད་ནི་འགྱུར་བང་སྟོན་ཏེ་ཆོས་བསྒྱུར་བའི་སྦྱིན་བདག་གི་ཁད་པར་དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་

བདག །དཔལ་ལྷ་བཙན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་རལ་པ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་བཀའ་ལུང་གིས་མཁས་པ་པཎི་ཏའི་

ཁད་པར་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ། ཁ་ཆེ་བེ་བག་

ཏུ་སྨ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏ་རྒྱལ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། སྒྱུར་བེད་ལོ་ཙཱ་བའི་ཁད་པར་ཞུ་ཆེན་

གི་ལོ་ཙྪ་བ་བནེ་ཅོག་རོ་ཞེས་བ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་རྒྱ་སྐད་དང་རྒྱ་ཡིག་ལས་བོད་སྐད་དང་བོད་

ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཞིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ། ༈ འདི་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་ཉིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་

ཡོད། བམ་པོ་ནི་དགུར་བས་སོ། །     ། ། 

༈ སིད་དང་ཞི་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་གི་གཞི། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ན་སིད་རྩ་

དྲུངས་ནས་འབིན། །མ་སད་སོ་ཐར་ཚུལ་ཁིམས་སེལ་མཛད་པའི། །སྟོན་མཆོག་

བསྟན་དང་དེར་འདུན་ཚོགས་བཅས་བསྟོད། །སྟོན་པས་ཇི་གསུངས་དག་བཅོམ་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

འཕགས་ཚོགས་ཀིས179། །སྤི་བོས་བླངས་ཏེ་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་སོལ། །ཉི་ལྟར་

གསལ་མཛད་རྒྱལ་སས་ཡོན་ཏན་འོད། །གང་དེའི་མཛད་པ་དང་བཅས་ཕག་གི་

ཡུལ། །འདུལ་གཞུང་ལུང་དང་བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་ཕག་ལ། །ལེགས་པར་འཇུག་པའི་

རྣམ་དཔོད ་མཁའ་ལྟར་ཡངས། འདུལ་འཛིན ་རྒྱུ་སྐར་དབུས་ན་ཟླ ་ལྟར་

འཕགས། །ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་པ་དེ་ཨེ་མ་མཚར། །འདུལ་མདོ་རྩ་བའི་བརོད་བའི་

སྙིང་པོ་དག །གསལ་བེད་མཆན་འགེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་འདི། །ཐོས་བསམ་ཁུར་

ཆེན་བཏེགས་མཁན་དབེན་ཕོགས་སུ། །དུས་རིང་ས་འོག་གཏེར་བཞིན་ལུས་པའི་

ཚེ། །ཐུགས་རེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་180ཤུགས་ཀིས་བཏོན་མཛད་དེ། །བློ་ལྡན་ཐར་འདོད་

ཚོགས་རྣམས་སྐྱོང་ཕིར་དུ། །པར་དུ་བཀོད་མཛོད་ཕག་ན་པདོ་ཡིི། །བཀའ་དྲིན་

ལན་བརྒྱར་བསམ་བཞིན་ཅིས181་མི་འདུད། །དེས་ན་འདུལ་གཞུང་ཀུན་ལ་ཐོས་

བསམ་གིས། །སྒོ་འདོགས་བཅད་དེ་དུག་གསུམ་གཅོང་ནད་ཆེ། །ཞི་ཕིར་རྣམ་དག་

ཚུལ་ཁིམས་:གཙང་མའི་182སན། །ངོ་ལོག་མེད་པར་ཀུན་གིས་བསྟེན་འཚལ་

ལོ། །དེའི་མཐུས་བསླབ་གསུམ་ལུང་རྟོགས་ཆོས་འཁོར་ལ། །ཐེག་གསུམ་རིགས་

ཅན་རང་རང་སྐལ་བ་དང༌། །འཚམ་པར་ཐོས་བསམ་སོམ་པས་བཞུགས་པ་

ལས། །རྒྱལ་བསྟན་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དར་རྒྱས་ཤོག །འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གསུམ་

ལྡན་ངུར་སྨིག་གི །རྣམ་རོལ་རྒྱལ་མཆོག་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གཙོ། །ཞིང་འདིའི་ས་གཞི་

ས་ལས་གཞན་འགྱུར་བར། །ཚེ་མཐའི་མགོན་བཞིན་མགོན་དུ་བརྟན་བཞུགས་

179  ཀིས། <<ཞུ་>>       ཅིས། <<མ་>>

180  འཕྲུལ། <<ཞུ་>>      འགྲུལ། <<མ་>>

181  ཅིས། <<ཞུ་>>      ཅིག  <<མ་>>

182  གཙང་མའི། <<ཞུ་>>      གཅང་སའི། <<མ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གསོལ། །མགོན་ཁོད་མཛད་པ་སྒྲུབ་ལ་དམ་བཅའི་ཁུར། །ལན་བརྒྱར་གཟུང་བའི་

བདེ ་གཤེགས་སས་བཅས་ཀི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་སྐྱེས་བུ་ཆེ ་རྣམས་སྙིགས་དུས་

འདིར། །རང་རང་ནུས་མཐུ་མི་ཞུམ་ཆེར་ངོམས་ཤོག །མཐར་ཐུག་འབས་བུ་འཚོལ་

ལ་འགོ་བ་ཀུན། །གཅིག་ཏུ་འདུན་ཞིང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་འཇུག །ཚུལ་བཞིན་

བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོས་ས་སྟེང་ཡོངས་ཁབ་

ཤོག །ཞིང་འདིའི་མགོན་སོགས་ཁད་པར་ཅན་གི་ཆོས། །མཐོང་ཐོས་དྲན་པའི་འགོ་

བ་ཇི་སྙེད་རྣམས། །དཀར་པོའི་ས་བོན་བསྐྱེད་དང་འཕེལ་བ་ལས། །གཞན་དུ་མི་

འགྱུར་བདེ་དགེས་འཚོ་བར་ཤོག །དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པས། །ལུགས་

བཟང་མི་ཉམས་འཛིན་མའི་རྒྱན་དུ་དར། །ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞིའི་དཔལ་གཡང་མ་

ལུས་པ། །ཀུན་ལ་སན་ཕིར་ངང་གིས་འདུ་བར་ཤོག །ཀུན་ནས་བསགས་པའི་ཉེས་

པའི་ཚང་ཚིང་ཀུན། །མཆོག་གསུམ་བདེན་པའི་བིན་དང་རང་རང་གི །གཉེན་པོ་བིན་

ཟའི་དཔུང་གིས་བསེག་བས་ཏེ། །ཟག་མེད་བདེ་བ་མཆོག་ལ་མྱུར་རེག་ཤོག །

༸རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ནས་རྒྱལ་བསྟན་སྤི་དང་། བེ་བག་བསྟན་རྩ་སོ་

སོར་ཐར་པའི་བསླབ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དུས་ཀི་མཐའ་འདིར་མི་ཉམས་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་སུ་འབྱུང་བའི་

ཐུགས་ཀི་བཞེད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་བསྐྱེད་དེ། ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་མདོ་རྩ་

མཆན་འགེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་འདི། པར་བརྐོ་མཛད་རྒྱུར་འཕིན་ལས་ཀི་མཛད་པོ་ཡོངས་འཛིན་

དེ་མོ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ཆེན་པོ་དང་བཀའ་མོལ་གི་སྟེང་ནས་སྐུ་བཅར་སྤི་ཁབ་མཁན་པོ་དང་། ཞབས་འཕར་ཁང་གི་དོ་དམ་

ལས་བེད་སོགས་ལ་བཀའ་བསྒྱུར་ཅི་ཕེབས་ལྟར། ཕན་དང་ཞུ་དག་པ་མཚན་ཞབས་བླ་མ་བཅས་ནས་མ་དཔེ་པར་

ཡིག་སོགས་ལ་ཞུས་དག་ཅི་ནུས་དང་བཅས་༸གཞུང་ས་མཆོག་ནས་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་ལོར་མཆོད་
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ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤྱེས་རབ་བཟང་པོ།

སྦྱིན་འཛད་པ་མེད་པའི་པར་བརྐོ་མཛད་སྐབས་པར་བང་སོན་ཚིགས་འདི་བཞིན་ཕན་ལ་སྦྱར་དགོས་ཀི་བཀའ་ལུང་

སྤི་བོར་ནན་ཕེབས་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་པ་ཕུར་ལྕོག་དགེ་སྦྱོང་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་བམས་པ་རྒྱ་མཚོས་རབ་གུས་

དང་བ་ཆེན་པོས་སྦྱར་ཏེ་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

སརྦ་མང་ལཾ། །     ། །

པར་འདི་ངོ་མཚར་ལྷུན་གྲུབ་ཟིལ་གནོན་རེ་འབུམ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས། །གསུང་

པར་འདི་ལ་པར་ཡོན་སྤོད་ལེན་མི་ཆོག །དགེའོ།། 

བསྟན་པའི་རྩ་བ་འདུལ་བ་འབུམ་སེའི་ཚུལ། །ཇི་བཞིན་འགེལ་མཁས་ཡོན་

ཏན་འོད་ཀི་གཞུང་། །གོ་སླའི་མཆན་གིས་བཀལ་བའི་གེགས་བམ་འདི། །འཕགས་

བོད་འདུལ་འཛིན་ཡོངས་ཀིས་ལན་བརྒྱར་བསྔགས། །དེ་སླད་གཏོང་བའི་སོ་འཕར་

ཡོངས་ཕེས་ནས། །པར་དུ་བཀོད་པའི་རྣམ་དཀར་དྲི་མེད་དེས། །བསྟན་དང་སྟོན་པ་

གཅིག་གྱུར་ཆོས་ཚུལ་འདི། །ནམ་ཡང་ནུབ་མེད་འཇིག་རྟེན་འདིར་གནས་

ཤོག །སོང་བ་བདུན་ལྡན་སྐྱེ་འཕགས་འདུས་པའི་སེ། །ཀོག་དང་བསམ་གཏན་ལས་

ཀི་འཁོར་ལོ་ཡིས། །རྒྱལ་བསྟན་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་ལ་མི་ངལ་བས། །འགོ་བའི་ཉེར་

འཚོ་མཆོག་ཏུ་ལྷུན་ཆགས་ཤོག །བསྟན་འཛིན་ཐུགས་མཐུན་ཞབས་པད་ཡུན་བརྟན་

ཅིང་། །བསྟན་ལ་དད་ཀུན་ཆོས་མཐུན་བསམ་དོན་འགྲུབ། །བསྟན་ལ་སང་བའི་ཡིད་

སྲུབ་དཔུང་ཚོགས་ཀང་། །བསྟན་པའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་མིག་183རེད་ཤོག །མདོར་

ན་སིད་མཚོར་བིང་བའི་འགོ་བ་ཀུན། །རྣམ་དག་ལམ་སྟོན་བཤེས་གཉེན་དེད་དཔོན་

དང་། །མི་འབལ་མངོན་མཐོའི་གཟིངས་ལ་ཉེར་བརྟེན་ནས། །ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་

183  མིག  <<ཞུ་>>      མགོ  <<མ་>>
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མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ།

གིང་དུ་མྱུར་སོན་ཤོག །

ཅེས་པ་འདི་ཡང་། གངས་ལོངས་སྔ་རབས་མཁས་དབང་ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་མདོ་

རྩ་མཆན་འགེལ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་འདི་ཉིད་མཁོ་ཆེ་ལ་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པར་བརྟེན། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བློ་གིང་

ཤག་སྐོར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་ཞལ་སྔ་ནས་གསུང་བསྐུལ་གནང་དོན་བཞིན་དཔར་བང་སོན་ཚིག་

ཏུ། ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བི་ཟླ་༦ ཚེས་༢། ཕི་ལོ་༡༩༨༤ ཟླ་

༧ ཚེས་༣ ཉིན་བིས་པ་དགེ །      ། ། སརྦམངལཾ།  དགེའོ། ། 



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། །
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མཆན་འགེལ་བཞི་དང་བསྡུར་ཏེ་ནོར་བཅོས་རྣམས་རེའུ་མིག་ཏུ་འགོད་པ།

མཆན་འགེལ་བཞི་དང་བསྡུར་ཏེ་ནོར་བཅོས་རྣམས་རེའུ་མིག་ཏུ་འགོད་པ།

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་
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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་ོ སོམ་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་



༈ འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་མཆན་འགེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ། (དཔེ་སྡུར་མ་)

རྩོམ་པ་པོ།

ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ།

ཞུ་དག་འགན་ཁུར་བ།

སེར་བེས་ཏེ་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་རོ་རེ།

ཐྲེངས་དང་པོའི་ཞུ་དག་པ།

སེར་བེས་གཙང་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ།

སེར་བེས་ཏེ་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་རོ་རེ།

སེར་བེས་ལྡན་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གགས།

ཐྲེངས་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་གི་ཞུ་དག་པ།

སེར་བེས་ཏེ་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་རོ་རེ།

མཐའ་མའི་ཞུ་དག་དང་དཔྲེ་སྡུར་གི་ཞུ་དག་པ།

སེར་བེས་ཏེ་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་རོ་རེ།

སེར་བེས་ལྡན་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གགས།

གོག་ཀླད་དུ་དྲེབ་གཟུགས་དང་པར་རྩ་སོགས་སྒིག་མཁན།

སེར་བེས་གཞུང་གསར་ཏེ་བམས་པ་མཁས་གྲུབ།

གོང་འཁོད་མཆན་འགེལ་གི་ཞུ་དག་ལས་རོགས། གོག་ཀད་པ། གཞན་ཡང་སེར་བེས་ལྷོ་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་མཁས་

གྲུབ་ནོར་བཟང་དང་སེར་བེས་བསམ་བ་གཞུང་རྒན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལགས་རྣམས་ནས་སྤིར་ཞུ་དག་དང་བེ་བག་ཏུ་དཔེ་སྡུར་གི་ཞུ་དག་

སྐབས་ཕག་རོགས་གནང་བ་བཅས་ལས་མཆན་འགེལ་དཔེ་སྡུར་མའི་དཔེ་སྐྲུན་གི་ལས་འཆར་འདི་མཇུག་ལེགས་པར་གྲུབ་པས་

རིས་མེད་གསུང་རབ་གཅེས་སྒིག་ཁང་ནས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང་ཐུགས་རེ་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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