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མ་ཕིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

མཆན་བིས་མེད།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒོན་མྱེའྱི་གཞུང་ 

བཞུགས་སོ། །

འགོ་ལ་ཕན་མཛད་ཐུགས་རེའི་གཏེར། །ཕུལ་ཕིན་ཡོན་ཏན་རོགས་པའི་སྐུ། །ཀུན་

གསལ་མཁྱེན་པའི་སྤན་མངའ་བ། །ཡང་དག་སྟོན་ལ་ཕག་འཚལ་ནས།༧ །རང་དང་

གཞན་ལ་ཕན་སླད་དུ། །མཁས་རྣམས་བཀའ་ལ་རབ་བརེན་ནས། །མ་རོག་བོ་ཡི་

མུན་སེལ་བ། །རྣམ་འབེད་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་བཤད། །

ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་སེང་སྐད་ཅན། །མཁས་རྣམས་བསྐུལ་བར་མི་འོས་

མོད། །ཤེས་འདོད་ལེགས་པའི་དོན་གཉེར་བ། །དད་མོས་བོ་ཡིས་འདིར་གསོན་

མཛོད། །༧ཡུལ་ནི་བོ་ཡུལ་བ་རུང་ལ། །གཟུང་དང་ཞེན་དང་འཇུག་ཡུལ་

གསུམ། །འཛིན་པ་ལ་ནི་སྣང་རུང་བ། །གཟུང་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་དེ་ལའང་གསུམ། །རང་

མཚན་དོན་སྤི་མེད་སྣང་ངོ་། །༧རང་མཚན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི། །རྣམ་པར་སྣང་

རུང་སྣང་ཚུལ་དང་། །མཐུན་པར་དོན་བེད་ནུས་པའོ། །བེམ་རིག་སོ་ནས་རྣམ་པ་

གཉིས། །མང་པོའི་རྣམ་པ་སྣང་རུང་བ། །དོན་སྤི་ཉིད་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །རང་

མཚན་ཡོད་དང་མེད་པའོ།༧ །འཛིན་པ་འཁྲུལ་ལ་གསལ་བར་སྣང་། །མེད་པ་

གསལ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་། །ཡིད་ཤེས་བསླད་ལ་གསལ་སྣང་གཉིས། །

༧རོག་པའི་ཞེེན་རུང་ཞེན་ཡུལ་ལོ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་སོ་ནས་
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མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས། །ཚད་མས་རོག་བ་འཇུག་ཡུལ་ཡིན། །མངོན་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་

གཉིས། །མངོན་དང་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡི། །རོག་པར་བ་བ་དེ་གཉིས་

ཡིན། །༧བརོད་བ་དང་ནི་བརོད་བེད་ནི། །བརྡ་ལས་གོ་བ་གོ་བེད་ཡིན། །བརོད་

བེད་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ། །མིང་ལ་དངོས་བཏགས་རྣམ་པར་གཉིས། །དངོས་ལ་

རྣམ་གཉིས་མིང་རིགས་སྒ། །བཏགས་པ་འདྲ་འབེལ་སོ་ནས་གཉིས། །འབེལ་བ་རྒྱུ་

འབས་ཚོགས་པ་དང་། །ཡ་གལ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་བཞི། །རིགས་མི་མཐུན་ལས་

ལོག་ཙམ་སྤི། །བེ་བག་མི་མཐུན་ལས་ལོག་ཅིང་། །མི་མཐུན་ནང་ལས་ལོག་པ་

ཡོད། །ཡ་གལ་དུ་མ་འདུས་པ་སྤི། །འཚོགས་པ་ཁ་ཡར་ཡ་གལ་ཡིན། །གཞན་ངེས་

ལྟོས་གཞིར་གྱུར་པ་བ། །རང་ངེས་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་བེད། །རིགས་ཀི་སྤི་ལྡོག་

བེ་བག་ལྡོག །བེ་བག་གྲུབ་པས་སྤི་ཡང་གྲུབ། །

༧གངས་ཀི་སྤི་ལྡོག་སོས་མི་ལྡོག །ཡ་གལ་ཁེགས་པས་སྤི་དག་

ནི། །ཁེགས་དང་མི་ཁེགས་ཆ་གཉིས་སྲིད། །ཚོགས་པ་གྲུབ་ན་ཡ་གལ་གྲུབ། །ཡ་

གལ་གྲུབ་ན་ཚོགས་པ་ནི། །གྲུབ་དང་མ་གྲུབ་ཆ་གཉིས་སྲིད། །བ་བེད་གཉིས་ལ་ཅི་

རིགས་ཡོད། །

༧གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་ཐ་དད་བོན། །འགལ་བ་ཉིད་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །ལྷན་

ཅིག་མི་གནས་ཕན་ཚུན་སང་། །དེ་ཡིན་མིན་ཁྱད་པར་གིས། །གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་

ཐ་དད་བོན། །ཕན་ཚུན་སང་འགལ་དེ་ལ་གཉིས། །དངོས་འགལ་དང་ནི་རྒྱུད་འགལ་

ལོ། །དངོས་སུ་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པའི། །ཐ་དད་བོན་ནི་དངོས་འགལ་ཡིན། །བརྒྱུད་

ནས་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པའི། །ཐ་དད་བོན་ནི་བརྒྱུད་འགལ་ཡིན། །དངོས་འགལ་



  3  

རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མྱེའྱི་གཞུང་།

དག་གི་ཁྱད་པར་ཏུ། །བས་དང་མ་བས་རྣམ་པ་གཉིས། །མ་བས་པ་ལ་རྣམ་པ་

ཉིད། །གསལ་དང་མི་གསལ་སོ་ནས་གཉིས། །ནུས་པ་མི་མཐུན་ཁྱད་པར་

གིས། །རྒྱུན་ནི་འགོགས་སུ་མི་རུང་བ། །གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་ཐ་དད་བོན། །དེ་ནི་

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ། །བེམ་རིགས་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་གཉིས། །བེམ་པོ་མེ་

ཆུ་ལྟ་བུ་ལ། །ཤེས་པ་ཚད་དང་སྒོ་འདོགས་བཞིན། །༧འགོ་ལྡོག་ངེས་པ་ཐ་དད་

བོན། །འབེལ་བ་ཉིད་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །བདག་གཅིག་པ་དང་དེ་བྱུང་འབེལ། །རང་

བཞིན་གཅིག་པ་འགོ་ལྡོག་ངེས། །

ཐ་དད་བོན་ནི་བདག་གཅིག་འབེལ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་སོ་ནས་

གཉིས། །འགོ་ལྡོག་ངེས་པ་རས་ཐ་དད། །དེ་བྱུང་འབེལ་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །ཕན་

འདོགས་བེད་པ་རྒྱུ་ཉིད་ལ། །དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་གཉིས། །བེམ་རིག་

གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་གིས། །དབེ་བ་གཉིས་ཀིས་རྣམ་པ་བཞི། །ཕན་འདོགས་བ་ནི་

འབས་བུ་ལ། །དེ་ལ་དངོས་བརྒྱུད་རྣམ་པ་གཉིས། །བེམ་རིག་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་

གིས། །དབེ་བ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི། །༧སྤི་འཆར་དེ་མིན་སྤི་འཆར་ལ། །ལྟོས་དང་

མི་ལྟོས་དགག་སྒྲུབ་ཡིན། །སྟོང་ཉིད་བུམ་མེད་དངོས་མེད་སོགས། །སྒྲུབ་པ་བཀག་

པ་དགག་པ་ཡིན། །བུམ་མེད་དངོས་མེད་བཀག་ལ་སོགས། །དགག་པ་བཀག་

རྣམས་སྒྲུབ་པ་ཡིན། །གཅིག་པ་བཀག་དང་ངོ་བོ་གཅིག །ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཅི་རིགས་

ཡོད། །རས་ལ་བརེན་པའི་སྒྲུབ་པ་དེ། །རང་དང་རང་ལ་བརེན་པའི་བོན། །བཀག་

དང་ངོ་བོ་མི་གཅིག་ལ། །གཞན་དང་གཞན་ལ་བརེན་པའི་བོན། །བཀག་དང་ངོ་བོ་

གཅིག་པ་ཡོད། །
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མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

ལྡོག་པར་བརེན་པའི་སྒྲུབ་པ་དེ། །རང་དང་རང་ལ་བརེན་པ་དང་། །གཞན་

དང་གཞན་ལ་བརེན་པའི་བོན། །བཀག་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་སྲིད། །དགག་པ་རྣམ་

གཉིས་མེད་མ་ཡིན། །མ་ཡིན་སྒྲུབ་བཀག་སྒྲུབ་པ་འཕེན། །རས་དང་ལྡོག་པའི་སོ་

ནས་གཉིས། །མེད་དགག་སྒྲུབ་བཀག་སྒྲུབ་མི་འཕེན། །བ་དང་ཡོད་པ་བཀག་པ་

གཉིས། །ཡོད་དང་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་པ་གཉིས། །ཐ་དད་ལྡན་དང་ངོ་བོ་གཅིག །རང་

ལྡོག་ལ་བརེན་ཡོད་སྒྲུབ་གསུམ། །རས་ལྡོག་སོ་ནས་ཡིན་སྒྲུབ་གཉིས། །

 ༈ ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་རས་ཡིན་ལ། །རང་མིན་ལོག་ཙམ་ལྡོག་པའོ། །གཅིག་

དང་ཐ་དད་སོ་ནས་ནི། །དབེ་བ་གཉིས་གཉིས་རྣམ་པར་བཞི། །དེ་མ་ཡིན་དང་རས་

གཅིག་ནི། །མི་འདུ་བ་དང་འདུ་བའི་བོན། །རས་དང་ལྡོག་པར་བརེན་པའོ། །རག་

དང་མི་རག་མཚན་ཉིད་ཀི། །ཐ་སད་བ་རུང་མི་རུང་བཞིན། །རང་ལྡོག་ཚད་མས་

ངེས་པ་དག རང་གི་རྣམ་འཇོག་ངེས་པ་ལ། །ལྟོས་པ་དང་ནི་མི་ལྟོས་པ། །རས་ཡོད་

དང་ནི་བཏགས་ཡོད་ཡིན། །དོན་ནི་རས་ཡོད་ཐ་སད་བཏགས། །རེན་དུ་རུང་དང་

རང་རྐྱ་ཐུག །དོན་བེད་ནུས་དང་སྒྲུབ་པས་འགྲུབ། །ཡིད་ཀིས་དམིགས་པའི་རས་

ཡོད་ལྔ། །མཚོན་བའི་མིང་དང་ཆ་ཤས་དང་། །མ་ཡིན་མིང་དང་སྒོ་བཏགས་

དང་། །སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་ལྔ། ། 

༈ མཚན་ཉིད་རས་ཡོད་ཁྱད་གསུམ་ཚང་། །མ་ཚང་བ་ནི་ལྟར་སྣང་ཡིན། །མ་

གྲུབ་གཞན་འགྱུར་མི་སྲིད་གསུམ། །མཚན་ཉིད་དག་ཏུ་བཀོད་པ་ལ། །མཚན་ཉིད་མ་

ཡིན་གཞན་མཚན་ཉིད། །མཚན་གཞིར་མ་དམིགས་རྣམ་གསུམ་ཡིན། །དེ་དང་གཞན་

གི་སོ་ནས་ནི། །དེ་དང་གཞན་གི་ཁྱད་པར་གིས། །རང་ལྡོག་རས་ཡོད་བཞི་རུ་
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རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མྱེའྱི་གཞུང་།

བཤད། །མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་ཁྱབ་མཉམ་པའི། །དོན་ལྡོག་གཞན་འགྱུར་དེ་ཡང་

གསུམ། །འགལ་དང་ཐ་དད་མེད་པ་དང་། །དོན་ལྡོག་གཞན་འགྱུར་ཐ་སད་

གདགས། །གཞན་དུ་མ་གྱུར་མི་སྲིད་པའོ། །མཚོན་བ་བཏགས་ཡོད་ཁྱད་གསུམ་

ཚང་། །མ་ཚང་པ་ནི་ལྟར་སྣང་ཡིན། །མ་གྲུབ་གཞན་འགྱུར་མི་སྲིད་གསུམ། །མཚོན་

བ་ཉིད་དུ་བཟུང་བ་ལ། །མཚོན་བ་མ་ཡིན་གཞན་མཚོན་བ། །མཚན་གཞིར་མ་

དམིགས་རྣམ་གསུམ་ཡིན། །དེ་དང་གཞན་གི་སོ་ནས་ནི། །དེ་དང་གཞན་གི་ཁྱད་པར་

གིས། །ཐ་སད་མ་གྲུབ་རྣམ་པ་བཞི། །མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་ཁྱབ་མཉམ་པའི། །ཐ་སད་

གཞན་འགྱུར་དེ་ཡང་གསུམ། །འགལ་དང་ཐ་དད་མེད་པ་དང་། །དོན་ལྡོག་དང་ནི་ཐ་

སད་དག །གཞན་དུ་མ་གྱུར་མི་སྲིད་པའོ། །མཚན་མཚོན་སྐྱོན་མེད་ཟུང་གཅིག་གི 

།རེན་བེད་པ་ནི་མཚན་གཞི་ལ། །དེ་མེད་མཚན་གཞི་ལྟར་སྣང་ཡིན། །དངོས་པོ་ཡོད་

མེད་ལ་སོགས་པ། །དེའི་རྣམ་འབེད་ཤེས་པར་མཛོད། །རྣམ་འབེད་འཕྲུལ་གི་སྒོན་མེ་

ལས། །ཡུལ་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའᨕ།། །། 

༈ གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཤེས་པ་སྟེ། །ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་འདི་ཡི་བཤད། །སེམས་

དང་སེམས་བྱུང་རྣམ་པ་གཉིས། །དེ་བཞིན་རོག་དང་རོག་བལ་དང་། །སྣང་འཇུག་དང་

ནི་སེལ་པས་འཇུག །ཚད་མིན་དང་ནི་ཚད་མའོ། །དོན་ཙམ་འཛིན་རིག་གཙོ་བོ་

སེམས། །མིག་དང་རྣ་”བ
1
་སྣ་དང་ལེ། །ལུས་དང་ཡིད་དང་ཉོན་མོངས་ཡིད། །ཀུན་

གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །ཁྱད་པར་འཛིན་རིག་འཁོར་སེམས་བྱུང་། །ཚོར་བ་འདུ་

ཤེས་སེམས་པ་དང་། །རེག་པ་ཡིད་བེད་ཀུན་འགོ་ལྔ། །འདུན་པ་མོས་པ་དྲན་པ་

1 པ
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མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

དང་། །འཛིན་པ་ཤེས་རབ་ཡུལ་དེས་ལྔ། །གསོ་བ་མ་ཆགས་མི་ལེན་ཅིང་། །བདེན་

སྨྲ་ཀུན་དགའ་ངག་ཞི་དང་། །ཚིག་འཇམ་ལྷ་སེམས་བམས་དང་བདེན། །མི་འདའ་

དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་གོ །ཆགས་སང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་དང་། །ཕྲག་དོག་མ་རིག་ར་

ཉོན་དྲུག །ལྟ་བ་ཐེ་ཚོམ་ཁོང་ཁོ་དང་། །འཁོན་འཛིན་འཆབ་པ་ཀུན་བཏགས་

དང་། །སེར་སྣ་སྒྱུ་གཡོ་རྒྱགས་དང་འཚེ། །ཁེལ་མེད་ནོན་རིས་རོད་མ་དང་། །ལེ་ལོ་

བག་མེད་བརེད་ངས་དང་། །གཡེང་འཁྲུལ་ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུའོ། །འགོད་གཉིད་རོག་དཔྱོད་

གཞན་འགྱུར་བཞི། །རོག་པ་འདྲེས་རུང་འཛིན་བོ་ཡིན། །

ངོ་བོ་ངེས་དང་མ་ངེས་དང་། །ཡུལ་ནི་རང་མཚན་ཡོད་དང་མེད། །བདག་

རྐྱེན་དོན་དང་བརྡ་ལས་བྱུང་། །མ་འཁྲུལ་དོན་དང་ཁྱད་པར་ལ། །འཁྲུལ་པ་ས་ཕི་

མིང་དོན་དང་། །སྣང་བཏགས་འདྲ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྲེ། །ཡང་ན་དོན་མཐུན་མི་མཐུན་

གཉིས། །གསལ་བར་འཛིན་བོ་རོག་མེད་ཡིན། །དེ་ལ་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་

གཉིས། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གསལ་འཛིན་བོ། །རོག་མེད་འཁྲུལ་པ་དེ་ལ་

གཉིས། །དབང་ཤེས་འཁྲུལ་དང་ཡིད་ཤེས་བསླད། །དོན་དང་མཐུན་པར་གསལ་

འཛིན་བོ། །རོག་མེད་མ་འཁྲུལ་དེ་ལ་བཞི། །དབང་ཡིད་རང་རིག་རྣལ་འབོར་རོ། །

རས་ནི་ཧིལ་པོར་འཛིན་པའི་བོ། །སྣང་འཇུག་ཉིད་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །དོན་

ལ་མཐུན་དང་མི་མཐུན་ནོ། །ཆ་ཤས་ཕེས་ནས་འཛིན་པའི་བོ། །སེལ་འཇུག་དོན་

མཐུན་མི་མཐུན་གཉིས། །བརྡ་དོན་ལ་བརེན་དོན་སྤི་འཆར། །དེ་ལ་ཕི་རོལ་དོན་དུ་

ཞེན། །དེ་ནས་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཐོབ། །སྒ་རོག་ཐམས་ཅད་གཞན་སེལ་

ཡིན། །དེའི་དངོས་ཡུལ་རང་མཚན་མེད། །ཞེན་པའི་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་
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རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མྱེའྱི་གཞུང་།

སྲིད། །རིག་པ་མཁྱེན་པ་རྣམས་ཀིས་བཞེད། །ཚད་མིན་མི་བསླུ་མ་ཡིན་བོ། །སྣང་

ལ་མ་ངེས་བཅད་ཤེས་དང་། །ཡིད་དཔྱོད་ལོག་ཤེས་ཐེ་ཚོམ་ལྔ། །གསལ་བར་སྣང་

ཞིང་སྒོ་འདོགས་དང་། །ངེས་ཤེས་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པ། །མི་འགལ་བར་རུ་འཇུག་པའི་

བོ། །རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ སྣང་ལ་མ་ངེས་དེ་ལ་གསུམ། །མངོན་དང་རོག་དང་

རོག་མེད་འཁྲུལ། །སར་རོག་བེད་པ་མ་ཉམས་པའི། །རིགས་ལ་སྒོ་འདོགས་དང་

འགལ་བར། །འཇུག་པའི་བོ་ནི་བཅད་ཤེས་སོ། །མངོན་དང་རོག་པ་བཅད་ཤེས་

གཉིས། །རོག་པ་རྣམ་གཉིས་མངོན་གསུམ་དང་། །རེས་སུ་དཔག་པའི་རེས་སུ་

སྐྱེ། །རགས་མོང་གང་ལ་མི་ལྟོས་པར། །བདེན་པའི་ངེས་བོ་ཡིད་དཔྱོད་ཡིན། །རྒྱུ་

མཚན་མེད་དང་ཕིན་ཅི་ལོག །མ་ངེས་པ་ཡི་ཡིད་དཔྱོད་གསུམ། །ལོག་ཤེས་དེ་མིན་

དེར་འཛིན་བོ། །རོག་དང་རོག་མེད་ལོག་ཤེས་གཉིས། །

གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཞེན་བོ་ནི། །ཐེ་ཚོམ་ཉིད་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །ཆ་མཉམ་པ་

དང་ཤས་ཆེར་འཛིན། །ཤས་ཆེར་རྣམ་གཉིས་དོན་འགྱུར་དང་། །དོན་མི་འགྱུར་གི་

ཐེ་ཚོམ་མོ། །འཇུག་ཡུལ་སར་མ་རོགས་པ་ལ། །མི་བསླུ་སྒོ་འདོགས་དང་འགལ་

བར། །འཇུག་པའི་བོ་ནི་ཚད་མ་ཡིན། །གང་དང་གང་ལ་གང་གིས་དང་། །གང་ཚེ་

ཇི་ལྟར་མི་བསླུ་ལྔ། །རང་རིག་བདག་གཅིག་གཞན་རིག་དང་། །རེས་དཔག་དེ་བྱུང་

འབེལ་བ་ཡིན། །

མངོན་སུམ་དང་ནི་རེས་དཔག་གཉིས། །གཞལ་བ་གཉིས་ལ་ལྟོས་པའི་

ཕིར། །ཚད་མ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས། །སྤི་རིགས་ཐ་དང་གཅིག་པ་སྲིད། །རྒྱུ་

མཚན་སྟོབས་ཀིས་གངས་ངེས་སོ། །དེ་འོད་ལ་ནི་དེར་འཛིན་བོ། །མངོན་སུམ་ཡིན་
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མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་ལ་ལས་འདོད། །དེའི་རང་མཚན་དེར་སྣང་འགྱུར། །དེ་མི་སྣང་བས་མངོན་

སུམ་འགལ། །གུང་ལ་ཕེད་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ། །རི་ལམ་ཤེས་པ་ཕེད་རྣམས་

ལ། །མངོན་སུམ་ཡིན་ན་ནམ་གུང་དུས། །ཕེད་རྣམས་རང་མཚན་ཅི་མི་

འགྲུབ། །གྲུབ་ན་ས་ཕི་གཅིག་སོགས་འགྱུར། །དབང་ཤེས་ཆ་གཉིས་འགལ་བས་

ན། །སེར་འཛིན་དབིབས་ལ་མངོན་སུམ་མིན། །མདོག་འཛིན་མིག་ཤེས་རེག་བ་

ལ། །མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་ལ་ལས་སྨྲ། །རེག་བ་མིག་ཤེས་ཡུལ་མིན་པས། །དེ་ལ་

མངོན་སུམ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །རོག་པ་ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་ལ། །འཁྲུལ་ཀང་དབང་ཤེས་

ཚད་མ་སྲིད། །རོག་པ་ཤེལ་གངས་ཁ་དོག་སོགས། །དེ་བཞིན་ས་ཕི་ཨུད་པལ་

དང་། །ཐག་ཁར་སྤྲུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་ལ། །དཀར་སོན་ཁར་འཛིན་མིག་ཤེས་བཞིན། །

གལ་ཏེ་སེར་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀང་། །དབིབས་ལ་མངོན་སུམ་མཚུངས་ཞེ་

ན། །དབང་ཤེས་དོན་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ། །ཆ་གཉིས་དག་ཏུ་འགལ་བའི་ཕིར། །དེའི་

རོད་པས་འདིར་མི་གནོད། །དེ་འོད་ལ་ནི་དེར་རོགས་བོ། །རེས་དཔག་མིན་ན་རེས་

དཔག་དཀའ། །རགས་དང་བསྒྲུབ་བར་འཁྲུལ་པའི་བོ། །ཚུལ་གསུམ་མེད་པས་རེས་

དཔག་མིན། །གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་ལེགས་རོགས་མཛོད། །རྣམ་པར་སྣང་ནས་

རོགས་པ་དངོས། །དེའི་རྣམ་པར་སྣང་སྟོབས་ཀིས། །གཞན་རིག་པ་ནི་ཤུགས་

རོགས་ཡིན། །རོག་བལ་བོ་ཡི་རྣམ་པ་དག །སྣང་ནས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་

དང་། །དེའི་རྣམ་པར་སྣང་སྟོབས་ཀིས། །གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པར་

མངོན། །ཚུལ་གསུམ་རགས་ལས་དེ་བཞིན་རེས། །འབས་བུ་ཐ་དད་མངོན་རོགས་

པས། །རྒྱུ་ནུས་ཐ་དད་ཡོད་རོགས་ཤུགས། །སོན་པོ་དངོས་སུ་རོགས་པ་ན། །སོན་
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རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མྱེའྱི་གཞུང་།

པོ་འཇལ་བེད་ཤུགས་རོགས་མངོན། །སྣང་སྟོང་འཚོགས་དོན་དངོས་རོགས་

པས། །སྣང་དང་བོན་ཉིད་ཤུགས་རོགས་རེས། །

རང་རིག་གིས་ནི་སོན་འཛིན་དག །སོན་པོ་འཇལ་བེད་དངོས་རོགས་

པས། །ཡུལ་རྣམས་སོན་པོར་ཤུགས་ལས་རོགས། །མངོན་སུམ་སོ་ལ་སེར་ཁེགས་

པས། །ཐ་དད་སོན་ལ་སེར་པོར་ཁེགས། །སོ་ལ་སེར་ཁེགས་གསེར་མདོག་

བཞིན། །སོ་ལ་སེར་ཁེགས་ཨུད་པལ་ལ། །གསེར་གི་སེར་པོ་ཁེགས་པ་

བཞིན། །རེས་དཔག་དངོས་ལ་བདེན་ཁེགས་པ། །མ་མཐོང་དངོས་ལ་བདེན་དངོས་

ཁེགས། །དངོས་ལ་བདེན་ཁེགས་གང་ཟག་བཞིན། །དངོས་ལ་བདེན་ཁེགས་ཤེས་

དངོས་ལ། །གང་ཟག་བདག་ནི་ཁེགས་བཞིན་ནོ། །

རང་གི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་དང་། །”དེ་ཡི
2
་མ་ངེས་གཞན་སྟོབས་

ཀིས། །ངེས་དགོས་ཤེས་པ་ཡང་དག་ནི། །རང་ངེས་གཞན་ངེས་ཚད་མའོ། །དོན་

བེད་སྣང་དང་གོམས་ཅན་གིས། །དོན་རིག་གཉིས་དང་རང་རིག་དང་། །རེས་དཔག་

རྣམས་ནི་རང་ལས་ངེས། །དང་པོ་བ་དང་ཡིད་མ་གཏད། །འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་གི་གཞན་

རིག་རྣམས། །གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མའ།ོ །སྣང་བ་རང་དང་བདེན་པ་གཞན། །སྤི་

ནི་རང་དང་ཁྱད་པར་གཞན། །སྣང་བ་གཞན་ལ་ངེས་དགོས་ཡོད། །ངེས་པའི་

སྟོབས་ཀིས་སྒོ་འདོགས་སེལ། །སྒོ་འདོགས་ཚད་མས་གནོད་པའི་བོ། །མ་རོགས་

ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་སོགས། །ངོ་བོ་གཅིག་པ་གནོད་བ་དང་། །གནོད་བེད་མ་ཡིན་

རལ་གི་བཞིན། །ཐ་དད་དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་དང་། །སོ་སྐྱེའི་བོ་དང་ཡེ་ཤེས་

2  དེའི
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མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

བཞིན། །ཕུང་གསུམ་ཡིན་པར་འདིར་མི་སྲིད། །རྒྱུ་གཅིག་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ། །ཐ་

དད་འབྱུང་བའི་སྐྱོན་ལས་གོལ། །དུས་གཅིག་རོགས་གཉིས་གཅིག་ཆར་འཇུག །ཐ་

དད་འཕྲད་མིན་གནོད་བེད་མིན། །རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དང་པོར་འཕྲད། །གཉིས་པར་ནུས་

མེད་གསུམ་པ་ལ། །སྐྱེ་འགག་མཉམ་པས་དེ་སྐྱོན་མེད། །ཡུལ་གཅིག་བདེན་རྫུན་

མཚུངས་པ་དང་། །ཐ་དད་འཕྲད་མིན་གནོད་བེད་མིན། །ཕི་དང་ནང་གི་སྣང་མུན་

བཞིན། །ཞེན་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཞེན་སྟངས་འགལ། །ཞེན་སྟངས་དོན་མཐུན་མི་མཐུན་

ཡིན། །སྒ་རག་མི་རག་འཛིན་བོ་ཡིན། །མཐུན་པས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་ཕིར། །”དེ་

ཡི
3
་རོད་པས་འདིར་མི་གནོད། །གཅིག་དོན་གཅིག་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། །གཅིག་དོན་

གཅིག་དང་མི་འགལ་ལ། །གཅིག་དོན་གཅིག་གིས་མི་འགོ་གོ །རྣམ་འབེད་འཕྲུལ་

གི་སྒོན་མེ་ལས། །ཡུལ་ཅན་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ།། །།

༈ མངོན་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིས། །རོགས་པར་བ་བ་དེ་ཡུལ་

ཡིན། །རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བོ་དང་ནི། །དེ་ཉིད་གཞལ་བར་མི་བསླུ་བ། །མངོན་དང་

མངོན་སུམ་ཚད་མའོ། །དབང་ཡིད་རང་རིག་རྣལ་འབོར་བཞི། །རང་ལ་ཡུལ་གི་

རྣམ་པ་དག །ཤར་ནས་ཡུལ་འཛིན་ནུས་པ་དང་། །དེ་ཉིད་ཤེས་པས་ཡུལ་འཛིན་

ནུས། །བསྐྱེད་པ་རྡུལ་ཕྲན་”དངོས
4
་དང་ཡིད། །དབང་དང་དབང་གཟུགས་ཡིད་

དབང་ཡིན། །བདག་རྐྱེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ། །བརེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་

བ་ཡི། །རིག་དང་རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་རིག །དེ་ཉིད་གཞལ་བར་མི་བསླུ་བ། །དབང་

3  དེའི

4  དངས
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རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མྱེའྱི་གཞུང་།

ཤེས་དང་ནི་དབང་མངོན་དང་། །དབང་པོ་མངོན་སུམ་ཚད་མའོ། །

མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ལེ་ལུས། །སོ་ནས་གསུམ་གསུམ་ཉིད་དུ་དབེ། །བདག་

རྐྱེན་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་ལ། །བརེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡི། །རིག་དང་རོག་བལ་

མ་འཁྲུལ་རིག །དེ་ཉིད་གཞལ་བར་མི་བསླུ་བ། །ཡིད་ཤེས་དང་ནི་ཡིད་མངོན་

དང་། །ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཚང་མའོ། །གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་བོན། །སོ་ནས་

གསུམ་གསུམ་ཉིད་དུ་ངེས། །རང་གི་ཤེས་པས་སྣང་སྟོབས་ཀིས། །རིག་དང་རོག་

བལ་མ་འཁྲུལ་རིག །དེ་ཉིད་གཞལ་བར་མི་བསླུ་བར། །རང་རིག་ཤེས་དང་རང་

རིག་མངོན། །རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན། །རོག་དང་རོག་མེད་མོང་བ་

ཡི། །སོ་ནས་གསུམ་གསུམ་ཉིད་དུ་དབེ། །བདག་རྐྱེན་ཏིང་འཛིན་ཡང་དག་

ལ། །བརེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡི། །རིག་དང་རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་རིག །དེ་ཉིད་

གཞལ་བར་མི་བསླུ་བར། །རྣལ་འབོར་ཤེས་དང་རྣལ་འབོར་མངོན། །རྣལ་འབོར་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན། །ཡུལ་དང་རེན་གི་ཁྱད་པར་གིས། །ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་

མཁྱེན། །ལམ་དང་ཕུལ་ཕིན་ཡེ་ཤེས་འབེད། །ཡུལ་ཤེས་རེན་གི་སོ་ནས་ནི། །དོན་

དམ་རོགས་དང་རྣལ་འབོར་གི། །མངོན་སུམ་ཞེས་སུ་ཐ་སད་གདགས། །དངོས་

སོགས་གཞལ་བ་གང་དག་ལ། །གཞལ་བེད་”ཀིས
5
་གཞལ་ཚད་མ་ལ། །དེ་དོན་

རོགས་”པ
6
་འབས་བུའོ། །

བདེ་སོགས་གཞལ་བ་བདེ་སོགས་ལ། །སྒོ་འདོགས་ཆོད་པས་ཚད་མ་

ལ། །བདེ་སོགས་རིག་པའི་རང་རིག་འབས། །རེས་དཔག་རེས་དཔག་ཚད་མ་

5  གིས

6  བ
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མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

ཡིས། །རོགས་པར་བ་བ་དེ་ཡུལ་ཡིན། །

འཚོགས་དོན་གྲུབ་བསལ་མེད་པ་གང་། །དཔག་འདོད་ཡུལ་དུ་བས་པ་

དང་། །ཚུལ་གསུམ་ཚང་པའི་གོ་བར་བཟུང་། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་”བསྒྲུབ
7
་བ་

དང་། །ཡང་དག་རགས་ཀི་”བསྒྲུབ
8
་བའོ། །གཉིས་ཀ་དངོས་དང་དངོས་མེད་

དང་། །དངོས་དང་དངོས་མེད་”ཚོགས
9
་པ་ཡི། །སོ་ནས་དབེ་བ་རྣམ་པ་བཞི། །བོན་

ཅན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་བསལ་མེད། །བསྒྲུབ་བའི་བོན་གི་དཔག་གཞིར་བཟུང་། །ཤེས་

འདོད་རོད་གཞི་མཐུན་དཔེ་དང་། །མི་མཐུན་དཔེ་དང་གགས་པ་དང་། །བཏགས་

བའི་བོན་ཅན་རྣམ་པ་དྲུག །རེས་སུ་”དཔག
10
་བ་བཏགས་པ་གང་། །རགས་ཀི་གོ་

བར་བཟུང་བ་བོན། །དགག་སྒྲུབ་སོགས་ཀི་རྣམ་པས་དབེ། །རགས་དང་ཤེས་

འདོད་རེས་དཔག་དང་། །ཕི་རོལ་ལ་ནི་བཀོད་བ་ལ། །བསྒྲུབ་བ་ཕོགས་དང་གཞལ་

བ་དང་། །དམ་བཅའ་ཞེས་སུ་ཐ་སད་གདགས། །ཚུལ་གསུམ་རགས་ལས་བསྒྲུབ་

པ་རོགས། །དེ་ཉིད་འཇུག་ཡུལ་མི་བསླུ་བ། །རེས་དཔག་རེས་དཔག་ཚད་མའོ། །

རེས་དཔག་སྒ་ནི་ཚོགས་དོན་ལ། །དངོས་དང་ཡ་གལ་གཉིས་ལ་

བཏགས། །དང་པོའི་”ལྟོས
11
་གཞི་བོན་ཅན་ལ། །མཐུན་ཕོགས་དང་ནི་མི་མཐུན་

ཕོགས། །རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལྟོས་པའི་གཞི། །བསྒྲུབ་བ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་

ལྟར། །བསྒྲུབ་བའི་བོན་གིས་མི་སྟོང་དང་། །སྟོང་པ་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་

7  བསྒུབ

8  སྒྲུབ

9  ཆོགས

10  དབག

11  ལྷོས
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རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མྱེའྱི་གཞུང་།

ཕོགས། །ཇི་ལྟར་བཀོད་བཞིན་ངེས་རུང་ངམ། །དངོས་སུ་ངེས་པ་ཕོགས་ཀི་

བོན། །ཇི་ལྟར་བཀོད་བཞིན་མཐུན་དཔེ་ལ། །ཡོད་པ་ངེས་པ་རེས་འགོ་ཡིན། །

རགས་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོན་ལ། །ཡོད་པར་ངེས་པ་རེས་ཁྱབ་པོ། །མི་

མཐུན་དཔེ་ལ་མི་འཇུག་དང་། །མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་མི་སྲིད། །ལྡོག་དང་

ལྡོག་ཁྱབ་དེ་བཞིན་ཤེས། །འགལ་འབེལ་ངེས་པས་དགག་སྒྲུབ་འགྲུབ། །རས་ལྡོག་

ཁ་ཚོན་ཆོད་མ་ཆོད། །སོགས་ཀི་རོད་པ་འདིར་མི་གནོད། །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་། །གཏད་ཚིགས་རགས་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །དགག་པ་དང་ནི་སྒྲུབ་པའི་

རགས། །དངོས་འབེལ་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས། །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་

ཚང་། །གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་སྒྲུབ་པའི་རགས། །རང་བཞིན་འབས་བུ་རྣམ་པ་

གཉིས། །བདག་གཅིག་འབེལ་བ་ལ་བརེན་ནས། །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་

ཚང་། །རང་བཞིན་རགས་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །དོན་སྒྲུབ་དང་ནི་ཐ་སད་སྒྲུབ། །དེ་

བཞིན་དེ་བྱུང་འབས་བུའི་རགས། །རང་ལྡོག་སོན་སོང་ཁྱད་པར་དང་། །བེད་པ་

སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་བཞི། །དགག་བ་དགག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །དགག་པའི་

རགས་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས། །འབེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་འགལ་ཟླར་དམིགས། །འབེལ་

ཡུལ་བཀག་ནས་འབེལ་པ་ཉིད། །འགག་པར་བེད་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །མ་

དམིགས་རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་ནི། །ཁྱབ་བེད་དངོས་འབས་མ་དམིགས་བཞི། །འགལ་

ཟླ་དམིགས་པ་ལ་བརེན་ནས། །དགག་བ་འགོག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚད། །འགལ་

དམིགས་ཕུན་ཚུན་སངས་པ་དང་། །ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་རེན་པ་གཉིས། །ཕན་

ཚུན་སངས་ལ་ལྟོས་ཅན་དང་། །ངེས་དངོས་སོགས་སུ་རྣམ་པར་དབེ། །མེ་དང་ཙན་
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མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

དན་མེ་དང་ནི། །དེ་བཞིན་དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་དང་། །མེ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་

ཀིས། །གང་རེག་པ་རེག་སྤུ་ལོད་བེད། །ནུས་པ་ཐོགས་མེད་འགོག་པ་བཞིན། །བཅུ་

གཉིས་དང་ནི་བཅུ་དྲུག་བཤད། །

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི། །གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་ལྟར་སྣང་

ཡིན། །འགལ་དང་མ་ངེས་མ་གྲུབ་གསུམ། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་ཡི། །གཏན་

ཚིགས་འགོག་པ་འགལ་བའི་རགས། །རང་བཞིན་དང་ནི་འབས་བུ་གཉིས། །རྣལ་

ལྡོག་གང་ཡང་མ་ངེས་པའི། །དེ་བཞིན་དེ་ནི་མ་ངེས་རགས། །ཐུན་མོང་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་གཉིས། །ཐུན་མོང་དངོས་དང་ལྷག་ལྡན་ནོ། །ཡང་དག་དང་ནི་འགལ་བ་

ཡི། །སོ་ནས་ལྷག་ལྡན་དེ་ཡང་གཉིས། །བཀོད་བཞིན་མ་དམིགས་མ་གྲུབ་

རགས། །ངོ་བོ་མེད་དང་མཐུན་པར་མེད། །དེ་བཞིན་ཤེས་འདོད་ཐེ་ཚོམ་དང་། །ཐ་

དད་མེད་སོགས་རྣམ་པར་དབེ། །མ་རོགས་ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་དང་། །རེས་དཔག་

ཚད་མ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར། །རོལ་བ་རང་གིས་རོགས་པའི་དོན། །གཞན་ལ་སྟོན་

པར་བེད་པ་ཡི། །ངག་ནི་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གོ །

སྒྲུབ་བེད་སུན་འབིན་ཤན་འབེད་པ། །བརོད་པ་གཙོ་བོར་ཁས་ལེན་

པ། །རོལ་དང་ཕི་རོལ་དཔང་པོའོ། །རོལ་བའི་ངག་ལ་རྣམ་པ་གསུམ། །དམ་བཅའ་

སྒྲུབ་བེད་སྐྱོན་སང་དག །ཕི་རོལ་དྲི་དང་སུན་འབིན་བརོད། །དབང་པོས་བཟློག་

དང་ཤན་ཡང་འབེད། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབིན་ཤན་འབེད་པ། །ལྟར་སྣང་བརོད་པ་

ཚར་གཅོད་གནས། །སྒྲུབ་འགོད་འདོད་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའི། །ཚིག་ནི་སྒྲུབ་དག་དངོས་

པོ་དང་། །དངོས་མེད་སོགས་ཀི་སོ་ནས་དབེ། །མི་ནུས་ཚིག་ནི་ལྟར་སྣང་ངོ་། །
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རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོན་མྱེའྱི་གཞུང་།

དོན་བོ་སྒའི་ཁྱད་པར་གསུམ། །འདོད་པ་འགོག་བེད་འགོག་ནུས་

པའི། །ཚིག་ནི་སུན་འཕིན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །དོན་དང་བརོད་ཚུལ་སོ་ནས་གཉིས། །མི་

ནུས་པ་ནི་ལྟར་སྣང་ངོ་། །དེ་ཡི་དབེ་བ་འདིར་མི་སྤོ། །སྐྱོན་བརོད་དག་ནི་བཟློག་མི་

ནུས། །ཐལ་འགྱུར་ཉིད་ཡིན་དེ་ལ་བདུན། །གཞན་ཡང་སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པ་དང་། །མི་

འཕེན་པ་ཡི་རྣམ་དབེ་བཤད། །བཟློག་པར་ནུས་ན་ལྟར་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་

བདུན་དུ་བཤད། །དམ་བཅའ་ལ་གནོད་སེལ་བེད་ཀི། །བོས་གྲུབ་པ་ནི་བསལ་བ་

ཡིན། །ལུང་རིགས་ཚད་མ་ཁས་བང་ངོ་། །རགས་ཁྱབ་བསལ་བའི་ཁྱད་པར་

གི། །ཐལ་འགྱུར་ལན་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །ལན་གིས་བཟློག་པར་མ་ནུས་ན། །སད་

དང་ཁོང་འཁོ་བེད་པ་བླུན། །བསྟོད་དང་རེས་འབང་དམ་པའི་ལུགས། །ལོག་རོག་

སྒོ་འདོགས་བཟློག་པ་དང་། །བསགས་པ་ཁོང་དུ་ཚུད་པ་ལ། །ཚར་གཅོད་པ་དང་

རེས་འཛིན་འཇུག །རོད་པའི་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན། །དགག་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མཁས་

པ་ཡི། །སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་བསྟོད་འོས་ཏེ། །བདེ་ཆེན་ལམ་སྟོན་སངས་རྒྱས་ཀི། །བསྟན་

པ་འདི་ཡིས་འཛིན་པ་ཡིན། །རྣམ་འབེད་འཕྲུལ་གི་སྒོན་མེ་ལས། །མངོན་སུམ་དང་

རེས་དཔག་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ།། །། 

༈ རང་ལ་རང་གིས་གསལ་འདེབས་ཤིང་། །རང་བས་དམན་ལ་ཕན་སམ་

ནས། །སོ་གསུམ་རྣམ་དག་སྦྱོར་བ་ཡིས། །བོ་མིག་འབེད་པའི་ཚུལ་འདི་སྦྱར། །རྣམ་

རོག་བོ་ཡི་དབང་བཙན་གིས། །འགལ་དང་ནོར་པ་ཇི་སྲིད་པ། །རོག་བལ་ཡེ་ཤེས་

མཛོད་འཛིན་པའི། །བརེ་ལྡན་མཁས་ལ་བཟོད་བར་གསོལ། །འདི་སྦྱར་ལས་བྱུང་

དགེ་བ་དེས། །མཁའ་ཁྱབ་འགོ་བ་ཇི་སེད་ཀིས། །ཤེས་བའི་དཀིལ་འཁོར་མཐའ་
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མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

ཡས་པ། །ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད་ཐོབ་ཤོག །གསལ་བེད་འདི་ཡང་རྒྱལ་བ་

ཡི། །བསྟན་པ་ཇི་སྲིད་གནས་བར་དུ། །ཉི་མའི་ཟེར་བཞིན་ཡོངས་ཁྱབ་ནས། །འགོ་

བའི་བོ་མིག་འབེད་པར་ཤོག །རྣམ་འབེད་འཕྲུལ་གི་སྒོན་མེ་རོགས་སོ།། །།

རིགས་པའི་ཚུལ་འདི་ནི། རིགས་ལྡན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། །རིགས་པ་སྨྲ་ཞིང་སེ་སྣོད་

རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་བོ་ལྡན། །གཤེན་གི་དྲང་སྲོང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བ་བ་ཡིས། །དཔལ་

ལྡན་མཁར་སྣའི་དགོན་དུ་སྦྱར་བ། །དགེའོ། །བཀྲ་ཤིས་སོ། །

སྨྲས་པ། དཀའ་གནད་རིག་པའི་རྣ
༵
མ་འབེ༵ད་འཕ༵ྲུལ་གི༵་ལྡེས། །བཅུ་ཕྲག་

རིག་པའི་ཐ་རམ་སོ་ཕེ་ནས། །རང་རིག་དཀིལ་འཁོར་གསལ་བའི་སྒོ༵ན་མེ༵འི་

པ༵ར། །སློབ་ཚ་རོང་གར་ཤེལ་སློབ་ཟུར་ཤེར་དབང་། དཔོན་བདག་གིས་བསྟན་འགོའི་དཔལ་

དུ་བསྒྲུབས། །༧སོན་བསགས་འབས་བུ་དབིག་འཛིན་ལས་འཁྲུངས་ཏེ། །གཞན་

ཕན་ལྷག་བསམ་ལོ་འབས་རབ་ཕྱུག་ཅིང་། །བོན་སྦྱིན་ཡོངས་འདུས་དབང་པོའི་

གིབ་བསིལ་ལ། །འགོ་ཀུན་ངལ་སྟེགས་བདེ་བས་ཀུན་ཚིམ་ཤོག། །།

པར་འདི་རབ་ལེགས་གཡུང་དྲུང་གིང་དུ་བཞུགས། །



  17  

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་རི་འདི། །

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

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་

སེངེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་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་བསོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་

དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའ།ོ །
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