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ཕྱུག་དང་རེ་བཙུན་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་ལས་དུས་འཁོར་གི་དབང་ཡོངས་རོགས་དང་བསྡུས་

རྒྱུད། འགེལ་ཆེན། དབང་མདོར་བསྟན་སོགས་ཀི་ལུང་། བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ཕྱི་ནང་གི་དབང་། 

ཀྱཻ་རོར་ཐོད་པ་ཅན་དང་མཚོན་ཆ་ཅན་གཉིས་ཀི་དབང་སོགས་དང་། དམར་པོ་སྐོར་གསུམ་

སོགས་ཀི་རེས་གནང་། བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག་སོགས་ཀི་ལུང་། སོབ་དཔོན་དགེ་འདུན་

རྒྱལ་མཚན་ལས། འདུས་པའི་འགེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་ཀི་ལུང་བཤད། རེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་

གསུང་འབུམ་གི་ལུང་དང་། རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་སོགས་ཀི་རེས་གནང་སོགས་དམ་པ་མང་པོའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཁིད་རེས་གནང་སོགས་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་ཞུས། དབེན་དགོན་དུ་བ་མ་

སོབ་དཔོན་དང་བཀའ་བཅུ་རབ་འབམས་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆོས་ཉན་པ་མང་པོ་ལ་

ལམ་རིམ་འབིང་ཁིད་དང་སྦྱར་ཏེ་གཟབ་བཤད་གནང་བ་སོགས་དབང་ཁིད་ལུང་རེས་སོགས་ཀི་

ཆོས་སྦྱིན་ཡང་མང་དུ་སྩལ།

མངོན་རོགས་རྒྱན། ར་ཤེ །རིན་ཕེང་སོགས་རིགས་ཚོགས་རྣམས་དང་། བསབ་བཏུས། 

འདུས་པའི་ར་རྒྱུད། དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་བསྡུས་པ་སོགས་གཞུང་ཆེན་མང་པོ་རེ་མོས་སུ་ཞལ་

འདོན་གནང་།

དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་པར་ལྷ་མཆོད་ཆེན་མོའི་ཉིན་གངས་ཅན་ཆོས་འཕེལ་གི་ཁིར་ཕེབས། 

༡༦༠༡ ལོ་སྟེ་དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཁིར་ཕེབས། 

དགུང་ལོ་ཞེ་བཞི་པ་ ༡༦༡༣ ལོ་ནས་ལོ་དྲུག་ལྷག་གི་རིང་ལྷ་ལྡན་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་

ཚོགས་དབུར་ཕེབས་ཤིང་། སེ་འབས་དགེ་གསུམ་གི་སོབ་གཉེར་ཐོན་པའི་དགེ་བཤེས་དྲག་གས་

རྣམས་ཀིས་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་དམ་བཅའ་འཇོག་རྒྱུ་དང་། ཨང་རིམ་བ་དགའ་གནང་རྒྱུ་སོགས་

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཐོག་མར་གསར་གཏོད་གནང་། སྐབས་དེར་རྒྱལ་བ་ཡོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཡོངས་འཛིན་ཀང་མཛད།

དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་གི་སྐབས་སེ་འབས་གཉིས་ཀི་མཁན་པོ་ལོ་ལྔ་རེ་མཛད། དགུང་ལོ་ལྔ་

བཅུ་པར་ལྷ་སའི་ལྕགས་པོ་རིའི་མཚམས་སུ་བོད་སོག་དམག་འཁྲུག་ལངས་སྐབས་ཆིངས་ཞུ་ནན་

ཆེན་མཛད་པས་དམག་མཚམས་བཞག །

༡༦༢༢ དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་པར་༧གོང་ས་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ངོས་

འཛིན་དང་མཚན་གསོལ་མཛད་དེ་འཕྱོང་རྒྱས་ནས་འབས་སྤུངས་སུ་གདན་དྲངས་ཤིང་སྐུ་གོང་

མའི་བཞུགས་ཁིར་མངའ་གསོལ་སོགས་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས། 

དགུང་ལོ་ང་ལྔ་པར་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་རབ་བྱུང་གི་མཁན་པོ་མཛད། དགུང་ལོ་རེ་བརྒྱད་

པར་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པར་བསྙེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་ཕུལ། དགུང་ལོ་དོན་གཉིས་ནས་བཟུང་ཞྭ་ལུ་
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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

དགོན་གི་མཁན་པོ་ལོ་ཉི་ཤུར་མཛད། 

དགུང་ལོ་དོན་བཞིའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་དབང་དུ་བསྒྱུར་བའི་སོག་པོའི་གོང་མས་པཎ་ཆེན་

ཞེས་པའི་མཚན་ཕུལ་ཏེ་གཙུག་ཏུ་བཀུར། 

སོབ་མ་གགས་ཆེ་པ། རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ། རིན་པོ་ཆེ་

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དང་སེ་ཆེན་ཆོས་རེ། སྟོང་འཁོར་སྤྲུལ་སྐུ། སྐྱིད་ཤོད་ཞབས་དྲུང་ཆོས་རེ་

སོགས་མང་དུ་བྱུང་།

དགུང་ལོ་གོ་གསུམ་པ་སྤི་ལོ་ ༡༦༦༢ ལོར་སྐུ་གཤེགས། གསུང་རོམ་ལ་གསང་འདུས་

རིམ་ལྔའི་འགེལ་པ་སོགས་པོད་ལྔ་བཞུགས།

༢༠༡༩.༡༠.༡༧.ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་ཕྱོགས་བཏུས་བས།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ལ། མ་ཕྱི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། 

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

སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕྱིའི་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་བར་སྤོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕད་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་ཀློག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའི་མ་ཕྱིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕྱི་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་ཕྱིའི་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་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

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

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

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

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་ར་བ་རྒྱལ་བའི་

གཞུང་ལམ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། །ཀུན་ཁབ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །དབེར་

མེད་བརོད་བལ་སེམས་ཀི་རོ་རེའི་དབིངས། །རེན་པར་སྟོན་མཛད་ཁབ་བདག་གྲུབ་

པའི་རེ། །ཟླ་མེད་བ་མའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་འདུད། །མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་

བཅུད་བསྡུས་ནས། །ལེགས་པར་འདོམ་མཛད་དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །གྲུབ་

མཆོག་དྷརྨ་བཛྲ་ཡབ་སྲས་ཀི། །བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ་བི། །

འདི་ལ་སྦྱོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། །དང་པོ་བསྟན་དང་ཐེག་ཆེན་

ལ། །འཇུག་པའི་སྒོ་དང་གཞུང་ཤིང་ཕྱིར། །ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པའི། །སྐྱབས་འགོ་

སེམས་བསྐྱེད་ནན་ཏན་བ། །སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བ་ཡང་། །ཚོགས་བསགས་སྒིབ་

སྦྱང་ལ་བལྟོས་པས། །ཡིག་བརྒྱ་འབུམ་ཙམ་ལྟུང་བཤགས་ནི། །བརྒྱ་ཕྱག་གང་མང་སོན་

བཏང་ནས། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། །དབེར་མེད་ར་བའི་བ་མ་

ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཡང་ཡང་བ། །དངོས་གཞི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ། །བཞེད་

ཚུལ་མང་དུ་འདུག་ན་ཡང་། །མདོ་སགས་དབེ་བས་གཉིས་སུ་ཡོད། །

ཕྱི་མ་རོ་རེའི ་ལུས་ཉིད་ལ། །གནད་དུ་བསྣུན་སོགས་ཐབས་མཁས་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

ལས། །བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ཏེ། །ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །ན་རོ་མེ་

ཏྲིའི་ཕྱག་ཆེན་ཏེ། །གྲུབ་སྙིང་སྐོར་ནས་བསྟན་པ་ཡི། །བ་མེད་རྒྱུད་སེའི་ཡང་སྙིང་

ཡིན། །སོན་མ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གིས། །དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ་

ཚུལ་ཏེ། །འདི་ལས་གཞན་པའི་ཐར་པའི་ལམ། །མེད་ཅེས་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་

གསུང་། །འདིར་ནི་དེ་ཡི་དགོངས་པ་བཞིན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁིད་ཕོག་

སྟེ། །སེམས་ཀི་ངོ་སྤོད་བེད་པའི་ཚུལ། །རྒྱུད་ལྡན་བ་མའི་གསུང་བཞིན་བརོད། །ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གའུ་མ། །ལྔ་ལྡན་རོ་སྙོམས་ཡི་གེ་བཞི། །ཞི་བེད་གཅོད་ཡུལ་རོགས་

ཆེན་དང་། །དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་ལ་སོགས་པ། །སོ་སོར་མིང་འདོགས་མང་ན་

ཡང་། །ངེས་དོན་ལུང་རིགས་ལ་མཁས་ཤིང་། །ཉམས་མོང་ཅན་གི་རྣལ་འབོར་

པས། །དཔྱད་ན་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འབབ། །དེས་ན་འདི་ལ་ལྟ་ཐོག་ནས། །སྒོམ་པ་

འཚོལ་དང་སྒོམ་ཐོག་ནས། །ལྟ་བ་འཚོལ་བའི་ལུགས་གཉིས་ལས། །འདིར་ནི་ཕྱི་

མའི་ལུགས་བཞིན་ཡིན། །བསམ་གཏན་བདེ་བའི་སྟེགས་བུ་ལ། །ལུས་གནད་བདུན་

དང་ལྡན་བས་ལ། །རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་དག་ཏུ་བསལ། །རིག་པ་དྭངས་སྙིགས་

ལེགས་པར་ཕྱེ། །རྣམ་དག་དགེ་བའི་སེམས་ལྡན་པས། །སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་

སོན་དུ་བཏང་། །ཟབ་ལམ་བ་མའི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ། །ཤུགས་དྲག་གསོལ་འདེབས་

བརྒྱ་ར་སོགས། །བས་ནས་བ་མ་རང་ལ་བསྟིམ། །སྣང་བ་བན་བུན་ངང་དེ་ལ། །རེ་

དོགས་ལ་སོགས་རྣམ་རོག་གིས། །བཅས་བཅོས་གང་ཡང་མི་བེད་པ། །གཡོ་མེད་

ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་གཞོག །

བརྒྱལ་དང་གཉིད་ལོག་ལྟ་བུ་ཡི། །ཡིད་བེད་བཀག་པ་མ་ཡིན་པ། །མ་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ཡེངས་དྲན་པའི་རྒྱང་སོ་ཚུགས། །འགྱུ་བ་རིག་པའི་ཤེས་བཞིན་སོགས། །རིག་ཅིང་

གསལ་བའི་ངོ་བོ་ལ། །ཧིམ་གིས་བསྒིམས་ལ་གཅེར་གིས་ལྟོས། །རྣམ་རོག་གང་དང་

གར་སྐྱེས་པ། །དེ་དང་དེ་ཉིད་ངོས་ཟིན་བ། །ཡང་ན་རལ་བསྐོར་མཁན་བཞིན་

དུ། །རྣམ་རོག་ཅི་སྐྱེས་རྦད་རྦད་གཅོད། །བཅད་མཐར་གནས་པ་དེ་ཡི་ཚེ། །དྲན་པ་མ་

ཤོར་ལྷོད་ཀིས་གོད། །ཧིམ་གིས་བསྒིམས་ལ་ལྷོད་ཀིས་གོད། །སེམས་ཀིས་འཇོག་

ས་དེ་ན་གདའ། །ཞེས་དང་གཞན་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། །འཇུར་བུས་བཅིངས་པའི་སེམས་

ཉིད་ནི། །གོད་ན་གོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་ཡེངས་གོད། །རྣམ་

རོག་གང་སྐྱེས་ངོ་བོ་ལ། །བལྟས་ཚེ་རང་ཡལ་སྟོང་སང་འཆར། །དེ་བཞིན་གནས་

ཚེའང་བརགས་པ་ན། །མ་སྒིབས་སྟོང་གསལ་ཧིག་གེ་བ། །མཐོང་བ་གནས་འགྱུ་

འདྲེས་པ་ཞེས། །གགས་ཤིང་རྣམ་རོག་ཅི་སྐྱེས་ཀང་། །མི་འགོག་འགྱུ་བ་ངོས་ཟིན་

པར། །བས་ཏེ་དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལ། །འཇོག་པ་རིངས་ཀི་བ་བརོན་ནི། །འཕུར་བའི་དཔེ་

དང་མཚུངས་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་གཟིངས་ནས་འཕུར་བའི་བ་རོག་ནི། །ཕྱོགས་རྣམས་

བསྐོར་ནས་སར་ཡང་དེར་འབབ་བཞིན། །ཞེས་པ་ཇི ་བཞིན་བསྐྱངས་པ་

ལས། །མཉམ་གཞག་ངོ་བོ་གང་གིས་ཀང་། །མ་སྒིབས་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ་

དང་། །གཟུགས་ཅན་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པས། །སྟོང་སང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་། །ཅི་

ཡང་འཆར་བས་ཧིག་གེ་བ། །དེ་ལྟར་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ནི། །མངོན་སུམ་ལྷག་གིས་

མཐོང་མོད་ཀང་། །འདི་ཞེས་གཟུང་ཞིང་བསྟན་དུ་མེད། །གང་ཤར་འཛིན་མེད་ལྷུག་

པར་འཇོག །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་སྦར་བཅངས་སུ། །གཏོད་པའི་གདམས་ངག་ཡིན་

ནོ་ཞེས། །དེང་སང་གངས་རིའི་སྒོམ་ཆེན་པ། །ཕལ་ཆེར་དགོངས་པ་གཅིག་གིས་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

སྒོག །དེ་ལྟ་མོད་ཀི་ཚུལ་འདི་ནི། །དང་པོའི་ལས་ཅན་སེམས་གནས་པ། །བསྒྲུབ་པའི་

རྨད་བྱུང་ཐབས་མཁས་དང་། །སེམས་ཀི་ཀུན་རོབ་ངོ་སྤོད་ཚུལ། །ཡིན་ཞེས་ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་མཚན་སྨྲ། །

ད་ནི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ། །ངོ་སྤོད་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀུན། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་ཚུལ་བཟུང་དང་། །བདག་བོ་རྨོངས་པའི་མུན་

སེལ་བའི། །ར་བའི་བ་མའི་ཞལ་གདམས་འགོད། །སར་གི་མཉམ་གཞག་ངང་ཉིད་

ལས། །མ་གཡོས་དྭངས་པའི་ཆུ་ནང་དུ། །ཇི་ལྟར་ཉེའུ་ཆུང་འཁྱུག་པ་ལྟར། །ཕ་མོའི་ཤེས་

པས་སྒོམ་པ་པོའི། །སྐྱེས་བུས་རང་བཞིན་མཛངས་པར་བརག །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྐྱོབ་

ཉིད་ཀིས། །སྐྱེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་ཡིན། །མེ་མིན་རླུང་མིན་ནམ་མཁའ་མིན། །རྣམ་ཤེས་

མ་ཡིན་ཀུན་མིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་ན་སྐྱེས་བུ་གང་། །སྐྱེས་བུ་ཁམས་དྲུག་འདས་པའི་

ཕྱིར། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཇི་ལྟ་བར། །དེ་བཞིན་ཁམས་ནི་རེ་རེ་ཡང་། །འདུས་ཕྱིར་ཡང་

དག་ཉིད་དུ་མིན། །གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་བཙལ་བ་ན། །མཉམ་བཞག་མཉམ་པར་འཇོག་

མཁན་སོགས། །རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མ་རེད་པ། །དེ་ཚེ་གཡེང་མེད་རེ་གཅིག་ཏུ། །ནམ་

མཁའ་ལྟ་བུའི་མཉམ་བཞག་སྐྱོང་། །ཡང་ན་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ངང་། །གཟུགས་སུ་མ་

གྲུབ་སྟོང་སང་ངེ་། །སྒིབ་མེད་སྣ་ཚོགས་འཆར་ཤིང་འཕོ། །འགག་མེད་གསལ་ཞིང་རིག་

པའི་རྒྱུན། །ཆད་པ་མེད་པ་འཇུག་པའི་སེམས། །ལྟོས་མེད་སྣང་ཞིང་འཛིན་པ་ཡི། །ཞེན་

ཡུལ་མགོན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། །རྒྱུད་དང་ཚོགས་ཞེས་བ་བ་ནི། །འཕེང་བ་དམག་སོགས་

བཞིན་དུ་བརྫུན། །ཞེས་གསུངས་ལུང་དང་རིགས་པ་ཡིས། །སྣང་ཚུལ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་

པའི། །ངང་དུ་རེ་གཅིག་མཉམ་པར་གཞོག །མདོར་ན་བདག་གི་དགེ་བའི་བཤེས། །དོན་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

དང་མཐུན་པའི་ཐམས་ཅད་མཁེན། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞལ་ས་ནས། །གར་ཤར་རྣམ་

རོག་འཛིན་པར་ཡང་རིག་ན། །དོན་དམ་ཆོས་དབིངས་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་འཆར། །ཤར་

བའི་ངང་དུ་རིག་པ་ཞུགས་པ་ལ། །རེ་གཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཨེ་མ་ཧོ། །ཞེས་

གསུངས་དེ་བཞིན་དམ་པས་ཀང་། །སྟོང་པའི་ངང་དུ་རིག་པའི་མདུང་བསྐོར་བ། །ལྟ་བ་ལ་

ཐོགས་ཐུག་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །ཞེས་སོགས་དགོང་པ་གཅིག་ཏུ་གནས། །རེས་ནི་ཕྱག་

ཆེན་བསྒོམ་པ་ལས། །བྱུང་བའི་རྣམ་དཀར་ཅི་མཆིས་པ། །དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་

མཚོར་བཅས། །བ་མེད་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། །

དེ་ལྟར་གོམས་ནས་ཚོགས་དྲུག་གིས། །ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཅི་ཤར་ཡང་། །སྣང་

ཚུལ་ཞིབ་མོར་རོག་ཤིག་དང་། །གནས་ཚུལ་རེན་པར་ལྷང་གིས་འཆར། །གང་ཤར་

ངོས་འཛིན་ལྟ་བུའི་གནད། །མདོར་ན་རང་སེམས་ལ་སོགས་པ། །གང་གང་སྣང་བའི་

དོན་དེར་ནི། །མ་འཛིན་དེ་དེའི་གནས་ཚུལ་དེ། །ངེས་པར་གིས་ལ་རག་ཏུ་སྐྱོང་། །འདི་

ལྟར་ཤེས་ནས་འཁོར་འདས་ཀི། །ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་སྦྱོར། །དེ་སྐད་དུ་

ཡང་འཕགས་པ་ལྷས། །དངོས་པོ་གཅིག་གི་ལྟ་པོ་གང་། །དེ་ནི་ཀུན་གི་ལྟ་པོར་

བཤད། །གཅིག་གི་སྟོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཀུན་གི་སྟོང་ཉིད་ཡིན། །ཅེས་

གསུངས་དེ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་ལ། །ཚུལ་བཞིན་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ངོར། །ཡོད་མེད་

ལ་སོགས་འཁོར་འདས་ཀི། །སྤོས་པའི་མཐའ་དང་བལ་མེད་ཀི། །དེ་ལས་ལངས་

ནས་བརག་པའི་ཚེ། །མིང་ཀང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ཞིག་གི །བ་བེད་རེན་འབེལ་

བསྙོན་མེད་པར། །རྨི་ལམ་སིག་རྒྱུ་ཆུ་ཟླ་དང་། །སྒྱུ་མར་ལྟ་བུར་ངང་གིས་

འཆར། །སྣང་བས་སྟོང་པ་མི་བསྒིབ་ཅིང་། །སྟོང་པས་སྣང་བ་མི་འགོག་པ། །སྟོང་དང་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

རེན་འབྱུང་དོན་གཅིག་པའི། །ལམ་བཟང་དེ་ཚེ་མངོན་སུམ་འགྱུར། །དེ་སྐད་སྨྲ་བ་

མང་ཐོས་སོང་བ་པ། །བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བ་སྟེ། །དགེ་བས་འགོ་ཀུན་

ཞི་སྒོ་གཉིས་པ་དང་། །བལ་བའི་ལམ་འདིས་མྱུར་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་སྤོད་བེད་ཚུལ་འདི་ཡང་། འདི་ནང་གི་ཆོས་བརྒྱད་

སྨོན་པའི་ཟློས་གར་ལྟར་མཐོང་ནས། དབེན་པའི་རི་སུལ་དུ་དྲང་སྲོང་གི་སྤོད་ཚུལ་

གིས་འདུག་ནས། ལམ་འདི་ལ་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་བེད་པ་གནས་བཅུ་རབ་

འབམས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་དང་ཧ་མཐོང་ཀ་བཅུ་བ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་

གཉིས་ཀིས་ས་མོ་ནས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་ངེས་དོན་ཕྱག་ཆེན་གི་

ཉམས་ལེན་བེད་པར་འདོད་པའི་རང་གི་སོབ་མ་མང་པོས་བསྐུལ་བ་དང་། ཁད་པར་

རེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་

ཀིས། རང་གཞན་ལ་འདོམས་པར་མཛད་པའི་ཉམས་འགུར་ཞིག་ཏུ་བཤེས་གཉེན་

བསྟེན་ཚུལ་ནས་ཞི་ལྷག་གི་བར་བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་ལྟར་གདམས་ནས། 

མཇུག་ཏུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ལམ་འདི་མ་ཡིན་པ། །ད་ལྟའི་གངས་ཅན་པ་ལ་མ་

གགས་པའི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་མཐར་ཐུག་པ། །ད་ལྟ་ཡི་གེར་འགོད་

པར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་དེ་དུས་དགག་བའི་དབང་གིས་མི་འགོད་པ་ཕྱི་དུས་ལ་

དགོངས་པ། དཔེར་ན་དམ་ཆོས་པད་དཀར་དུ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རོགས་

བའི་ཕྱིར། །ཐབས་འདི་རང་བྱུང་གིས་ནི་མཛད་གྱུར་གི། །དེ་དག་རྣམས་ལ་ཁེད་

ཅག་སངས་རྒྱས་སུ། །འགྱུར་རོ་ཞེས་ནི་ནམ་ཡང་མི་གསུང་ངོ་། །ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་སྐྱོབ་

པ་དུས་ལ་གཟིགས། །ཞེས་གསུང་པ་དང་འདྲ་བའི་བཞེད་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། སྟོན་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ། བདག་གི་ར་བའི་བ་མ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་ཅིང་གཟིགས་པ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀི་ཞལ་ས་ནས་ཀི་བར། ལམ་

འདི་མངོན་སུམ་དུ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་བའི་བིན་རླབས་ཀི་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་

ཤིང་། དམ་ཚིག་ལ་སེལ་མ་ཞུགས་པའི་རིགས་སུ་བྱུང་ཞིང་མདོ་རྒྱུད་དམ་པའི་མན་

ངག་འཛིན་པའི་སོང་བ་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས། དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་སྦྱར་བའོ། །

ཕྱག་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི།

ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། །ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་གསུམ་གི་གཞལ་ཡས་སུ། །དཔལ་དང་

པོའི་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀུན་གཙོ། །ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆོད་པ་དང་། །བམས་སྙིང་རེ་བང་སེམས་

འབོངས་པ་དང་། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཆོག་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པར་

བིན་གིས་རློབས། །ཞིང་རབ་འབམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་ན། །དུས་གསུམ་

གི་རྒྱལ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཡབ། །མཁེན་རབ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆོད་པ་དང་། །བམས་སྙིང་རེ་བང་སེམས་

འབོངས་པ་དང་། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཆོག་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པར་

བིན་གིས་རློབས། །ཡུལ་བང་ཕྱོགས་ཁ་བ་ཅན་ལོངས་འདིར། །ཐུབ་བསྟན་ལ་ཐུབ་

དབང་གཉིས་པའི་རེ། །རེ་བཙུན་བོ་བཟང་གགས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱུད་

བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆོད་པ་དང་། །བམས་སྙིང་རེ་བང་སེམས་འབོངས་པ་

དང་། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཆོག་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པར་བིན་གིས་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

རློབས། །འཇམ་དབངས་ཀི་སྲས་པོ་ཙོང་ཁ་པའི། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་

པའི་གཙོ། །རོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱུད་བདག་

འཛིན་འཁི་བ་ཆོད་པ་དང་། །བམས་སྙིང་རེ་བང་སེམས་འབོངས་པ་དང་། །ལམ་ཟུང་

འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཆོག་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པར་བིན་གིས་རློབས། །སྙན་

བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པའི་མཛོད་ཕྱེ་ནས། །སྐལ་ལྡན་གི་གདུལ་བ་སིན་མཛད་

པའི། །བ་སོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁི་བ་

ཆོད་པ་དང་། །བམས་སྙིང་རེ་བང་སེམས་འབོངས་པ་དང་། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཆོག་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པར་བིན་གིས་རློབས། །རིམ་གཉིས་ཀི་རྣལ་

འབོར་མཐར་ཕྱིན་ནས། །འཆི་མེད་ཀི་རིག་འཛིན་སྐུ་བརེས་པའི། །གྲུབ་མཆོག་དྷརྨ་

བཛྲ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆོད་པ་དང་། །བམས་སྙིང་རེ་

བང་སེམས་འབོངས་པ་དང་། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཆོག་མྱུར་ཏུ་

ཐོབ་པར་བིན་གིས་རློབས། །ཆོས་བརྒྱད་ཀི་འཆིང་བས་མ་གོས་པར། །ངེས་དོན་

གི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །བོ་བཟང་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆོད་པ་དང་། །བམས་སྙིང་རེ་བང་སེམས་

འབོངས་པ་དང་། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཆོག་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པར་

བིན་གིས་རློབས། །སྐུ་གསུམ་གི་ཕོ་བང་ཉམས་དགའ་བར། །ངུར་སྨྲིག་གི་གར་

གིས་འགོ ་ཀུན་འདྲེན། །མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ ་ཤེས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆོད་པ་དང་། །བམས་སྙིང་རེ་བང་སེམས་

འབོངས་པ་དང་། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཆོག་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པར་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

བིན་གིས་རློབས། །རེ་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མའི་གདན་ས་རུ། །དད་ལྡན་གི་གདུལ་བའི་

དཔལ་དུ་ཤར། །དྲིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱུད་བདག་འཛིན་

འཁི་བ་ཆོད་པ་དང་། །བམས་སྙིང་རེ་བང་སེམས་འབོངས་པ་དང་། །ལམ་ཟུང་

འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཆོག་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པར་བིན་གིས་རློབས། །རེ་བ་མ་

སངས་རྒྱས་སུ་མཐོང་བ་དང་། །གནས་འཁོར་བ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པ་དང་། །མ་འགོ་

ཀུན་སྒོལ་བའི་ཁུར་ཁེར་ནས། །ལམ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི། །དཔལ་

ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ། །དུས་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་བར་བིན་གིས་རློབས། །

ཞེས་པའང་དགེ་སོང་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྨྲས་སོ། །   

 ༈ ༀ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་

རྒྱས་འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།
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༄༅། །དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

པོའི་ར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒོན་མེ་

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། རབ་འབམས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ངུར་

སྨྲིག་འཛིན་པའི་གར་གིས་རྣམ་རོལ་བ། །བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་རེ་བཙུན་བ་མ་

ཡི། །ཞབས་ཀི་པདོར་གུས་པས་ཕྱག་བས་ཏེ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་

ཐུགས་ཀི་བཅུད། །མདོ་དང་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོའི་དོན། །གྲུབ་པའི་དབང་པོ་

ཀུན་གིས་གཤེགས་པའི་ཤུལ། །ཕྱག་ཆེན་ཡང་གསལ་སྒོན་མེ་བཤད་པར་བ། །

འདིར་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་

ཆེན་པོའི་གདམས་པ་འཆད་པར་བེད་པ་ལ་གསུམ། 

རོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ།

བརམས་པའི་གདམས་པ་དངོས་བཤད་པ། བརམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་

བ་བསོ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ཉིད་དམ་པའི་སྤོད་པ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པ་

སོགས་ཀི་ཕྱིར་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། རོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་

བ་བའི་ཕྱིར། རོམ་པ་དམ་བཅའ་སྤིར་སྟོན་པ་ལ། ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། ཀུན་ཁབ་ཀུན་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

གི་རང་བཞིན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །དབེར་མེད་བརོད་བལ་སེམས་ཀི་རོ་རེའི་དབིངས། །རེན་

པར་སྟོན་མཛད་ཁབ་བདག་གྲུབ་པའི་རེ། །ཟླ་མེད་བ་མའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་

འདུད། །མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་བསྡུས་ནས། །ལེགས་པར་འདོམས་

མཛད་དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་པ། །གྲུབ་མཆོག་དྷརྨ་བཛྲ་ཡབ་སྲས་ཀི། །བཀའ་སྲོལ་

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ་བི། །ཞེས་པ་སྟེ། ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་པོ་འདིའི་དོན་རོགས་

དཀའ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཞིབ་པར་མ་བིས་སོ། །

༼བརམས་པའི་གདམས་པ་དངོས་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། འདི་ལ་སྦྱོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས་ཏེ་བརམ་པའི་

གདམས་པ་དངོས་བཤད་པ་འདི་ལ་གསུམ། །སྦྱོར་བ་དང་། དངོས་གཞི་དང་། 

མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དང་པོ་བསྟན་དང་ཐེག་ཆེན་ལ། །འཇུག་པའི་སྒོ་དང་

གཞུང་ཤིང་ཕྱིར། །ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པའི། །སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ནན་

ཏན་བ། །སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བ་ཡང་། །ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦྱངས་ལ་

བལྟོས་པས། །ཡིག་བརྒྱ་འབུམ་ཙམ་ལྟུང་བཤགས་ནི། །བརྒྱ་ཕྱག་གང་མང་སོན་

བཏང་ནས། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། །དབེར་མེད་ར་བའི་བ་མ་

ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཡང་ཡང་བ། །ཞེས་པ་སྟེ། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཤནི་

པ། །བ་མ་གསེར་གིང་པ། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ལྷ་ཅིག་སོགས་འཕགས་ཡུལ་གི་མཁས་

གྲུབ་མང་པོ་ཕྱི་ནང་གི་ཁད་པར་ཡང་སྐྱབས་འགོ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་འབེད་ཅིང་། 

དེ་དང་མཐུན་པར་རེ་བཙུན་ས་པཎ་གིས། སྐྱབས་འགོ་མེད་ན་ཆོས་པ་མིན། །ཅེས་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱབས་འགོ་རྒྱུད་དང་”འདྲེས1་ངེས་ནན་ཏན་དུ་བེད་དགོས་ཏེ། 

དམ་པས་ཀང་བོ་སྙིང་བང་གསུམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གཏོད། བིན་རླབས་

ཤུགས་ལས་འབྱུང་ངོ་དིང་རི་བ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་བཞིན་དུ་མགོན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། །བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་

གིས། །འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བསམས་པའི་ཉམས་ཐག་རྣམས། །བདེ་གཤེགས་

རྣམས་ཀི་སྲས་ཞེས་བརོད་བ་ཞིང་། །འཇིག་རེན་ལྷ་མིར་བཅས་པས་ཕྱག་བར་

འགྱུར། །ཞེས་དང་། 

ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་ཀང་། ཐེག་ཆེན་ཆོས་སྒོར་འཇུག་འདོད་པས། །མུན་སེལ་

གདུང་བ་ཞི་བེད་པ། །ཉི་ཟླ་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་སེམས། །བསྐལ་བར་འབད་པས་སྐྱེ་

ཡང་རུང་། །ཞེས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་འཇུག་སྒོ་དང་། །

དེར་མ་ཟད། རྣམ་སྣང་མངོན་བང་དུ་ཡང་། གསང་བ་པའི་བདག་པོ། ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ཐབས་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་ཐེག་

ཆེན་གི་གཞུང་ཤིང་ཡིན་པས། སྤིར་ན་གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་

འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ཟབ་ཁིད་ཅི་འཆད་དམ་བསྒོམ་པའི་སོན་འགོར། 

སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད། མཎྜལ། རོར་སེམས། བ་མའི་རྣལ་འབོར་རྣམས་ལ་

འཁིད་བཞིའི་ཐ་སྙད་མཛད་ནས་ཕྱག་བཞེས་མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་། ཁད་པར་

སགས་བ་མེད་ཀི་གདུལ་བའི་མཆོག་རྣལ་འབོར་གི་དབང་ཕྱུག་མིད་ལ་རས་པས་

1  འདྲས
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ནི། ཐོག་མར་བམས་སྙིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། ངེས་འབྱུང་ལས་འབས། འཆི་བ་

མི་རག་པ་བསྒོམ་ཤིང་འདོམས་པར་ཡང་མཛད་དེ། ཇི་སྐད་དུ་ང་མི་ཁོམ་བརྒྱད་ལ་

འཇིགས་འཇིགས་ནས། །མི་རག་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསྒོམས། །ལས་རྒྱུ་

འབས་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བས། །སྐྱབས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བོ་ཕུགས་

གཏད། །ཐབས་བང་ཆུབ་སེམས་ལ་རྒྱུད་སྦྱངས་པས། །བག་ཆགས་སྒིབ་པའི་རྒྱུན་

ལམ་བཅད། །སྣང་བ་ཅི་སྣང་སྒྱུ་མར་རོགས། །ང་ངན་སོང་གསུམ་ལ་ཉམས་ང་

མེད། །ཅེས་དང་། །

དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་རྣམས་ལ། །རྒྱུ་འབས་དག་པར་མ་བསམས་

ན། །ངན་སོང་སྡུག་བསལ་མི་བཟོད་པས། །ཕ་ཞིང་ཕ་བའི་རྣམ་སིན་ལ། །བག་ཡོད་

དྲན་པས་ཟིན་ཀང་འཚལ། །ཅེས་པ་དང་། 

འདོད་ཡོན་ལ་སྐྱོན་དུ་མ་བལྟས་ཤིང་། །ཞེན་པ་ནང་ནས་མ་ལོག་ན། །འཁོར་

བའི་བཙོན་ར་མི་སྒོལ་བས། །ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་བོས། །ཀུན་འབྱུང་གཉེན་

པོ་བསྟེན་ཡང་འཚལ། །ཅེས་པ་དང་། འགོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཕ་མ་ལ། །བས་པ་དྲིན་

དུ་མི་གཟོ་ན། །ཐེག་པ་དམན་པར་གོལ་བའི་སྐྱོན། །དེ་ཕྱིར་བརེ་བ་ཆེན་པོ་

ཡིས། །བང་ཆུབ་སེམས་ལ་བསབ་ཀང་འཚལ། །ཅེས་སོགས་ལམ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་གསུངས་སོ། །

རེ་བཙུན་གི་རེས་འཇུག་གི་གཙོ་བོ་བཀའ་ཕྱག་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་ཀི་སྲོལ་

འབེད་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེས་ཀང་། དྭགས་པོ་ཆོས་བཞིར་གགས་པར། བོ་ཆོས་སུ་

འགོ་བ། ཆོས་ལམ་དུ་ལོངས་པ། །ལམ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བ། འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

འཆར་བ་བཞི་པོའི་རྒྱས་བཤད་བཀའ་གདམས་བོ་སྦྱོང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །

དེ་བཞིན་དུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས། ཞེན་པ་བཞི་

བལ་དུ། ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་ན་ཆོས་པ་མིན། །འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ན་ངེས་འབྱུང་

མིན། །བདག་དོན་ལ་ཞེན་ན་བང་སེམས་མིན། །འཛིན་པ་བྱུང་ན་ལྟ་བ་མིན། །ཅེས་

རྣམ་བཅད་ལ་ལྡོག་ཕྱོགས་བཞི་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་ཡོངས་གཅོད་ལ། ཚེ་འདི་ལ་

ཞེན་པའི་གཉེན་པོར། དལ་འབོར་མི་རག་པ་ངན་འགོའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་

སོགས་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་། འཁོར་བ་ལ་ཞེན་པའི་གཉེན་པོར། འཁོར་བ་མཐའ་

དག་སྡུག་བསལ་གི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བས་ནས། ལམ་བསབ་པ་གསུམ་

ལ་སོབ་དགོས་པ་དང་། རང་གཅིག་པུ་ཞི་བདེ་དོན་གཉེར་གི་གཉེན་པོར་བམས་སྙིང་

རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྒོམ། འཁོར་བའི་ར་བ་བདག་འཛིན་གི་གཉེན་པོར། གང་

ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སྒོམ་དགོས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་མདོ་རྒྱུད་ཚད་ལྡན་གི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་བོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ལམ་དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་བསགས་པས། སོན་འགོའི་སྐབས་སུ་བཤད་

ཀང་སོན་འགོའ་ོསྙམ་དུ་མི་སེམས་པར་དངོས་གཞི་དང་ཟུང་འབེལ་དུ་ཉམས་སུ་བང་

བར་བ་ཞིང་། སྤིར་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་

གསོག་པ་དང་། སིག་སྒིབ་སྦྱོང་བ་ལ་རག་ལས་པས་ཐུན་མཚམས་ཀུན་ཏུ་བསགས་

སྦྱང་ལ་འབད། ཁད་པར་སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཆོ་ག་བཞིན། །ཉི་ཤུ་ར་

ནི་རེ་རེ་བཟླས། །ལྟུང་སོགས་བིན་གིས་བརླབས་འགྱུར་བས། །འཕེལ་བ་རུ་ནི་མི་

འགྱུར་ཅེས། །གྲུབ་པ་མཆོག་རྣམས་ཀིས་བཤད་པས། །ཐུན་མཚམས་སུ་ནི་སྤད་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

པར་བ། །འབུམ་ཕག་ཏུ་ནི་བཟླས་གྱུར་ན། །རྣམ་པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་

འགྱུར། །ཅེས་ཉིན་བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་རེ་བཟླས་ན་ལྟུང་བའི་འཕེལ་ཁ་འཆད་ཅིང་འབུམ་

བཟླས་ན་ར་ལྟུང་ཡང་འདག་པར་གསུངས་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་ལ་

བརོན་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་ལྟུང་བཤགས་བརྒྱ་ཕག་དང་བཅས་པ་སོགས་སྟོབས་བཞི་ཚང་

བའི་བཤགས་བསམ་ལ་ནན་ཏན་སྙིང་པོར་བའོ། །དེ་ནས་འདི་ཕྱིའི་དགེ་ལེགས་

ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་གྲུབ་པའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་

རྣམ་ཐར་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གི་རང་གི་ར་བའི་བ་མ་དེ་ཉིད་དུས་གསུམ་གི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་དབེར་མེད་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་འདུས་པའི་

བདག་ཉིད་དུ་མོས་ནས་བ་སྒྲུབ་ཅེས་པའམ། ལམ་ཟབ་བ་མའི་རྣལ་འབོར་བསྒོམས་

ཏེ། སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་བེད་པ་ནི་གནད་ཀི་དོན་པོ་སྟེ། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་ཨ་ཏི་ཤ་གདམས་ངག་ཞུ་

ཞེས་སྐད་ཆེན་པོས་ཞུས་པ་ན། ཧེ་ཧེ་ཁོ་བོ་ལ་རྣ་བ་ལྟ་བཟད་པོ་བདོག་སྟེ་གདམས་

ངག་བ་བ་དད་པ་ཡིན་དད་པ་དད་པ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། 

ཆོས་རེ་ས་པཎ་གིས་ཀང་། དེས་ན་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་མིས། །དཀོན་

མཆོག་གསུམ་པོ་བ་མ་རུ། །འདུས་པར་མཐོང་ནས་བ་མ་ལ། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་

བིན་རླབས་འཇུག །ཅེས་གསུངས་ཤིང་། དམ་པས་ཀང་། བ་མས་བསྐྱལ་ན་གང་

འདོད་གནས་སུ་སེབ། །རྐང་གར་མོས་གུས་ཕུལ་ཅིག་དིང་རི་བ། །ཅེས་པ་དང་། 

རེ་བཙུན་མི་ལས་ཀང་། སྟོན་པ་ཁོད་དབུས་སུ་བཞུད་ར་ན། །རེས་འགའ་བ་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

མའི་སྣང་བ་འཆར། །བ་མའི་སྣང་བ་ཤར་ཙ་ན། །འབལ་མེད་སྤི་བོར་གསོལ་བ་

ཐོབ། །བརེད་མེད་སྙིང་གི་དཀིལ་དུ་སྒོམས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

༼དངོས་གཞི་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། དངོས་གཞི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ། །བཞེད་ཚུལ་མང་དུ་འདུག་ན་

ཡང་། །མདོ་སགས་དབེ་བས་གཉིས་སུ་ཡོད། །ཅེས་པ་སྟེ། །

དངོས་གཞི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་བཞེད་ཚུལ་མང་སྟེ། 

རྒྱལ་བ་འབི་ཁུང་པ་ནི་འགོ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པར་མཛད་ནས་ཐེག་པ་

གསུམ་དང་འབེལ་བའི་ཕྱག་ཆེན་སོགས་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་གའི་རྣམ་བཞག་མཛད་དེ། །

ཇི་སྐད་དུ། ཟབ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་བཞི་ལས། །བང་ཆུབ་རྣམ་གསུམ་ཐོབ་པའི་

ཐབས། །ལམ་གི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་བཞི་སྟེ། །འགོ་མགོན་གོང་མས་རབ་གསུངས་

པ། །སོམ་པ་གསུམ་ལ་མཚོན་པ་སྟེ། །ཉན་ཐོས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་འདི། །མི་

འབལ་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །གང་ཟག་བདག་མེད་རོག་པ་དེ། །ཆོས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་

ཡིན་ཅེས་གསུངས། །ཉོན་མོངས་བལ་བ་དམ་ཚིག་ཡིན། །ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པ་

ཡི། །མ་ངན་འདས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒོ་གསུམ་དེ། །ཕ་རོལ་

ཕྱིན་དྲུག་མི་འབལ་བ། །ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་དེ་ཉིད་ཡིན། །སྒྱུ་མ་སྤོས་པ་དང་བལ་

བ། །དེ་ནི་ཆོས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །རང་དོན་དྲི་མས་མ་གོས་པ། །དེ་ནི་དམ་ཚིག་ཕྱག་

རྒྱ་ཡིན། །སྟོང་དང་སྙིང་རེ་རོ་མཉམ་པ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

གསང་སགས་པ་ཡི་ལམ་ལྟར་ན། །ཕོ་ཉ་བསྟེན་པ་ལས་རྒྱ་ལ། །རླུང་སེམས་

ཁ་སྦྱོར་མི་འབལ་བ། །དེ་ནི་ཆོས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའོ། །ཉམས་པ་མེད་པ་དམ་ཚིག་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ཡིན། །ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་པ། །དེ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའོ། །གོལ་ལམ་

གཏུམ་མོའི་མན་ངག་དེ། །ལུས་ཀི་འཕྲུལ་འཁོར་དམིགས་པ་དང་། །རླུང་གི་ཡན་

ལག་ལས་རྒྱ་ཡིན། །བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་དེ། །ཆོས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་

བའོ། །ཆགས་པ་མེད་པ་དམ་ཚིག་སྟེ། །ལྷུན་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

འགོས་ལོ་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ནི། སྟོང་ཉིད་ངེས་པའི་རྣམ་པར་མི་རོག་

པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བཞེད་དེ། དེབ་སོན་གི་ཕྱག་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་

ཐོག་མར། ད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་གཞི་སོ་སོ་ཐར་པ་ནས་དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པའི་བར་གི་སྒྲུབ་པ་དང་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་འདེབས་པར་བེད་པ་

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གཏམ་བརོད་པར་བ་སྟེ། ཞེས་བཤད་པས་སོ། །

དེ་ལྟར་བཞེད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀང་། མདོར་བསྡུ་ན། མདོ་སགས་ཀི་དབེ་

བས་གཉིས་སོ། །དེ་ལས་འདིར་དང་པོའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་འཆད། 

ཕྱི་མ་ཡི་གེ་ཉུང་བར་སྟོན་པའི་ཕྱིར་ཐོག་མར་བཤད་པ། ཕྱི་མ་རོ་རེའི་ལུས་ཉིད་

ལ། །གནད་དུ་བསྣུན་སོགས་ཐབས་མཁས་ལས། །བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་

ཏེ། །ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །ནཱ་རོ་མྱཻ་ཏྲིའི་ཕྱག་ཆེན་ཏེ། །གྲུབ་སྙིང་སྐོར་ནས་

བསྟན་པ་ཡི། །བ་མེད་རྒྱུད་སེའི་ཡང་སྙིང་ཡིན། །ཅེས་སྨྲས་སོ། །

དེ་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཕྱག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས། 

ཕྱག་ནི་སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །རྒྱ་ནི་འཁོར་བའི་ཆོས་ལས་གོལ། །ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་

འཇུག་པ་སྟེ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་མ་སགས་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

ལུགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི། །དབང་བཞི་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་

སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུངས། བསྐྱེད་རིམ་ལ་གོམས་པ་བརན་པར་བས་ཏེ་རོ་རེའི་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་ཐབས་མཁས་པས་རླུང་དབུ་མར་

ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་སྟོང་ཉིད་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པའི་དཔེའི་འོད་གསལ་དང་། དེ་ལྟ་

བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་ཡིན་

ཅིང་། འོད་གསལ་དེ་གཉིས་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་སེམས་དེ་ལ་ངེས་དོན་གི་ཨ་ཐུང་

དང་། མི་བཤིག་པའི་ཐིག་ལེ་དང་། མ་བཅོས་པའི་སེམས་དང་། ཐ་མལ་གི་ཤེས་པ་

དང་། གཉུག་མའི་སེམས་ཞེས་སོགས་ཀི་མིང་གིས་གསུངས་སོ། །

དཔལ་མགོན་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའིམ། མཚོ་སྐྱེས་རོ་རེ་དང་གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་

དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་དང་། རི་ཁོད་དབང་ཕྱུག་དང་། ཏེ་ལོ་ནཱ་རོ་མྱཻ་ཏྲི་པ་སོགས་

འཕགས་ཡུལ་གི་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་དང་། དེར་མ་ཟད་མར་མིད་སྒམ་པོ་པ་ཕག་གྲུ་

སོགས་བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཕྱག་ཆེན་ཀང་

རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་གི་འོད་

གསལ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་”གྲུབ2་པ་སེ་བདུན་དང་། སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་གི་བརོད་བའི་

གཙོ་བོ་རྣལ་འབོར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཡང་སྙིང་པོའི་སྙིང་པོ་ཡིན་

ནོ། །གྲུབ་པ་སེ་བདུན་ནི། མགོན་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་གསང་བ་གྲུབ་པ་མཛད། 

འདིས་ནི་འདུས་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་འགེལ་ཏེ། དཔལ་ལྡན་འདུས་

2  སྒྲུབ
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ལས་མཆོག་གཞན་མེད། །འཇིག་སེ་ཀུན་གི་རིན་ཆེན་གཅིག །ཅེས་སོགས་འདུས་

པའི་ཆེ་བ་བརོད་ནས། འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཀང་ཅུང་ཟད་དང་། ཁད་པར་ར་རྒྱུད་

ཀི་ངེས་དོན་རོགས་རིམ་མཐོན་པོའི་སྐབས་ཀི་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཀི་ལམ་རལ་དུ་

སྟོན་ནས་འཆད། འདི་ནི་གྲུབ་སྙིང་གཞན་རྣམས་ཀི་ཕྱི་མོ་ལྟ་བུར་མཛད་དོ། །

དེའི་སོབ་མ་ཡན་ལག་མེད་པའི་རོ་རེས་ཐབས་ཤེས་གྲུབ་པ་མཛད། དེའི་

སོབ་མ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ། དེའི་ལྕམ་ལཀྵ�་ཀ་རས་གཉིས་མེད་གྲུབ་པ། 

ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ། དཱ་རི་ཀ་པས་གསང་བ་ཆེན་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

གྲུབ་པ། རྣལ་འབོར་མ་ཅི་ཏོས་དངོས་པོ་གསལ་བའི་རེས་སུ་འགོ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

གྲུབ་པ་མཛད་ཅིང་། སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་ནི། དོ་ཧ་གསུམ་ཡིན་ལ། བུ་སྟོན་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་སོགས་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་ནི་དམངས་དོ་ཧ་རྣམ་དག་དང་། གཞན་

གཉིས་ཁ་གཡར་ཡིན་གསུང་ངོ་། །

དེས་ན་འགའ་ཞིག་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀི་རིམ་ལྔ་དང་རོགས་རིམ་སྟོན་

ཚུལ་ཁད་པར་མེད་པ་མི་འཐད་དེ། དོ་ཧ་ལས། བམ་ཟེ་སྐུད་པ་འཁལ་བ་བཞིན། །རྣལ་

འབོར་ཤེས་པ་གོད་ལ་ཞོག །འཇུར་བུས་བཅིངས་པའི་སེམས་ཉིད་འདི། །གོད་ན་

གོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་དང་སོ་མ་མ་བཅོས་ལྷུག་པ། ཅེས་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

བཅུ་པ་ལས་ཀང་། བ་མ་དམ་པའི་དཔྱད་པ་མེད། །ཅེས་དང་པོ་ནས་དཔྱད་པ་མི་

བེད་པར་ཡིད་བེད་བཀག་ནས་བཞག་པས་གོལ་བར་འགྱུར་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཅེ་

ན། འདི་དང་འདི་འདྲ་བའི་གྲུབ་སྙིང་གི་ལུང་རྣམས་ལ་འཁྲུལ་བཞི་འོང་བ་བདེན་

ནའང་། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གསལ་སྒོན་སོགས་སུ། དོ་ཧ་སོགས་ནས་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

གསུངས་པ་ནི། སགས་ལམ་མཐོན་པོའི་ཉམས་ལེན་ཡིན་གསུངས་པ་བཀའ་གཞན་

དུ་མི་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དོ་ཧའི་དོན་དཔེར་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། སྙིང་རེ་དང་བལ་སྟོང་

པ་ཉིད་ཞུགས་པ། །དེས་ནི་ལམ་མཆོག་རེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་སྙིང་རེ་འབའ་

ཞིག་བསྒོམ་ན་ཡང་། །འཁོར་བ་འདིར་གནས་ཐར་པ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །གང་ཡང་

གཉིས་པོ ་སྦྱོར་བར་ནུས་པ་དེ། །འཁོར་བར་མི་གནས་མ་ངན་འདས་མི་

གནས། །ཞེས་སྙིང་རེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་དང་། །སྟོང་པ་ཉིད་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་སྦྱོར་

དགོས་པ་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། རོགས་པར་གྱུར་ན་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིན་ཏེ། །དེ་

ལས་གཞན་ཞིག་སུས་ཀང་ཤེས་མི་འགྱུར། །ཀློག་པ་དེ་ཡིན་འཛིན་དང་བསྒོམ་

པའང་དེ་ཡིན་ཏེ། །བསྟན་བཅོས་སྙིང་ལ་འཆད་པའང་དེ་ཡིན་ནོ། །དེས་མི་མཚོན་

པའི་ལྟ་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །འོན་ཀང་ཅིག་ཏུ་བ་མའི་ཞལ་ལ་”བལྟོས3་པ་ཡིན། །བ་

མས་སྨྲས་པ་གང་གི་སྙིང་ཞུགས་པ། །ལག་པའི་མཐིལ་ན་གནས་པའི་གཏེར་མཐོང་

འདྲ། །གཉུག་མའི་རང་བཞིན་བིས་པས་མ་མཚོན་པར། །འཁྲུལ་པས་བིས་པ་བསླུས་

ཞེས་མདའ་བསྣུན་སྨྲ། །ཞེས་རྣལ་འབོར་པས་གཉུག་མའི་སེམས་མངོན་སུམ་དུ་

ཉམས་སུ་མོང་ཞིང་རོགས་པར་གྱུར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉུག་མ་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་

འཕྲུལ་ཡིན་ཅིང་། གཉུག་མ་དེའི་རྣམ་འགྱུར་མ་ཡིན་པར་གང་ཟག་གཞན་སུས་ཀང་

ཤེས་པར་མི་འགྱུར་ལ། གཉུག་སེམས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད། ཀློག་པ་དང་། 

འཛིན་པ་དང་། སྒོམ་པ་རྣམས་ཀི་སྙིང་པོ་མངོན་དུ་གྱུར་པའང་ཡིན་ཏེ། བསྟན་བཅོས་

སྙིང་ལ་འཆད་པའི་དགོས་པའི་གཙོ་བོའང་དེ་ཡིན་ནོ། །

3  བལྟོག 
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

སྙིང་པོ་དེས་མཚོན་པར་བས་པའི་ལྟ་བ་ལས་ལྷག་པའི་ལྟ་བ་གཞན་ཡོད་པ་

མིན་ཏེ། འོན་ཀང་སྙིང་པོ་དེ་བསྒོམ་སྟོབས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་མོང་བར་

འགྱུར་བ་ནི། མཐའ་གཅིག་ཏུ་རོ་རེ་འཆང་ནས་དམ་པ་བར་མ་ཆད་པའི་བ་མ་དམ་

པའི་ཞལ་གི་གདམས་ངག་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་འདྲ་བའི་གདམས་པ་དང་ཉམས་

མོང་ཅན་གི་བ་མས་སྨྲས་པ་གང་གི་སྙིང་ལ་ཞུགས་པའི། སྙིང་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་རེ་

གཅིག་ཏུ་བཞག་སྟེ་བསྒོམས་པས་ནི། སྟོང་ཉིད་ཀི་དོན་ལག་པའི་མཐིལ་དུ་གནས་

པའི་གཏེར་དང་འདྲ་བར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉུག་མའི་རང་བཞིན་བིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་མ་

མཐོང་བར་བདེན་ཞེན་གི་འཁྲུལ་པས་བིས་པ་བསླུས་ཞེས་མདའ་བསྣུན་ས་ར་ཧ་

སྨྲའོ་ཞེས་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་མངོན་དུ་གྱུར་ན་བསམ་གཏན་ཅི། །ཅི་སྟེ་ལོག་ཏུ་གྱུར་

ན་མུན་པ་འཇལ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ནི། །དངོས་དང་དངོས་

མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་གཉུག་སེམས་དེ་བསྒོམས་

སྟོབས་ཀིས་མངོན་དུ་གྱུར་ན་དཔྱད་སྒོམ་གི་བསམ་གཏན་གིས་ཅི་བ། འོན་ཏེ་ལོག་

ཏུ་གྱུར་ན་མ་རིག་པའི་མུན་པ་འཇལ་ལ། སྙིང་པོ་དེ་ནི་དངོས་པོ་བདེན་པ་

དང་། །དངོས་མེད་ཆད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། 

ཡང་། བསམ་གཏན་བལ་བས་ཅི་ཞིག་བསམ་བར་ཡོད། བརོད་དུ་མེད་གང་

ཇི་ལྟར་བཤད་དུ་ཡོད། །སྲིད་པའི་ཕྱག་རྒྱས་འགོ་བ་མ་ལུས་བསླུས། །རང་བཞིན་

གཉུག་མ་སུས་ཀང་བངས་པ་མེད། །ཅེས་དང་། 
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

གཞན་ཡང་དོ་ཧ་ལས། རྒྱུད་མེད་སགས་མེད་བསམ་བ་བསམ་གཏན་

མེད། །དེ་ཀུན་རང་ཡིད་འཁྲུལ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ། །རང་བཞིན་དག་པའི་སེམས་ལ་

བསམ་གཏན་དག་གིས་མི་སད་དེ། །རང་ཉིད་བདེ་ལ་གནས་ཤིང་གདུང་བར་མ་བེད་

ཅིག །ཟ་ཞིང་འཐུང་ལ་གཉིས་སྤོད་ཀིས་དགའ་ཞིང་། །རག་ཏུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར་

ལོ་འགེངས། །ཆོས་འདི་ལྟ་བུས་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ། །རྨོངས་པའི་

འཇིག་རེན་མགོ་བོར་རོག་པས་གནན་ནས་སོང་། །གང་དུ་རླུང་དང་སེམས་ནི་མི་རྒྱུ་

ཞིང་། །ཉི་མ་ཟླ་བ་འཇུག་པ་མེད་གྱུར་པ། །མི་ཤེས་པ་དག་གནས་དེར་སེམས་ནི་

དབུགས་ཕྱུང་ཤིང་། །མདའ་བསྣུན་གིས་ནི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་བསྟན་ནས་

སོང་། །”ཞེས4་པའི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན་རང་བཞིན་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་

འོད་གསལ་གི་སེམས་གཞིའི་ཆོས་སྐུར་གགས་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་བསྒོམས་

སྟོབས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཚེ་རོག་དཔྱོད་དང་། སྨྲ་བརོད་བལ་

བས་རོག་དཔྱོད་ཀི་བསམ་གཏན་གིས་ཅི་ཞིག་བ་ཞིང་། བཤད་བར་ཡང་ཅི་ཞིག་

ཡོད། དེ་ཉིད་བསྒོམས་སྟོབས་ཀིས་མ་ངེས་པས་སྲིད་པའི་ཕྱག་རྒྱས་འགོ་བ་མ་ལུས་

པ་བསླུས་སོ། །བསླུས་ཀང་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་གཉུག་མའི་སེམས་དེ་གཞན་སུས་

ཀང་བངས་པ་འམ་ཕོགས་པ་མེད་དེ། སྤིར་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་དང་། ཁད་པར་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་པ་རྣམས་འཆི་བའི་ཚེ་སྣང་མཆེད་

ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་འཆར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཤར་ཡང་ཐ་མལ་པས་ལམ་དུ་སྒྱུར་བར་མི་ནུས་ལ། དེར་མ་ཟད་

4  ཞས
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

འདོད་ཁམས་པ་ཕལ་ཆེར་དབང་པོ་གཉིས་སྦྱོར་ལ་དགའ་ཞིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་དེའི་

གཏམ་བརོད་ཀང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གནད་ནི་ཤེས་པ་མེད་དེ། དོ་ཧ་ལས། ཁིམ་དང་

ཁིམ་ན་དེ་ཡི་གཏམ་སྨྲ་ཡང་། །བདེ་ཆེན་གནད་ནི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྣལ་འབོར་པས་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་གཉུག་

མའི་སེམས་དེས་སྟོང་པ་ཉིད་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ་འཇོག་པ་མ་གཏོགས་གཞན་བཟང་ངན་

གང་གི་ཡང་སྤོས་པ་ཅི་ཡང་མི་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱག་ཆེན་གི་རོགས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་ནི་ཚེ་སོན་མའམ་ཚེ་སྟོད་ཡན་ལ་

ལམ་ས་མ་ས་མ་ལ་སྦྱངས་ནས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པ་བང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། སེམས་

ཅི་ཡང་མི་རོག་པར་འཇོག་པ་ལྟ་བུ་དམིགས་པ་གང་རུང་གཅིག་ལ་དམིགས་ན་ཡང་། 

འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པས། གང་ཟག་འདི་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་

གོང་མ་རྣམས་ཅིག་ཆར་བའི་ཐ་སྙད་མཛད་དེ། ཀཱ་དཔེ་ལས། གང་ཟག་སྦྱངས་པའི་

འཕོ་ཅན་ལ། །ཅིག་ཅར་བ་ནི་བསྟན་པར་བ། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང་། 

རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གསལ་སྒོན་དུ་ཡང་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་བང་

བ་ཞིག་གིས་དམིགས་པ་ཅི་ལ་གཏད་ཀང་རླུང་དབུ་མར་འདུ་བ་ཞིག་སྣང་ངོ་། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་གནད་གཅིག་གོ །

དེ་མ་ཡིན་པའི་གདུལ་བས་ལམ་འདིའི་ཕྱག་ཆེན་མངོན་དུ་བེད་པ་ལ་ནི་

གཏུམ་མོ་སོགས་ངེས་པར་བསྒོམ་དགོས་ཏེ། རེ་བཙུན་མིད་ལས་ཀང་སོན་དུ་ནཱ་རོ་

མར་པའི་བཀའ་སྲོལ་བཞིན་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གཙོ་བོར་བསྒོམ་པས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྟ་བའི་རོང་། །ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་སྒོམ་པའི་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

རོང་། །ཐབས་ལམ་ཟབ་མོ་སྤོད་པའི་རོང་། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་འབས་བུའི་

རོང་། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེའི་གཏུམ་མོའི་ཨ་ཐུང་ཞེས་བསགས་བརོད་ཀང་ཆེར་

མཛད་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་རེ་ས་པཎ་གིས་ཀང་། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་ཅེས་བའི་

ཁིད། །མིད་ལ་ཡན་ཆད་དེ་ལས་མེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

རེ་སྒམ་པོ་པས་ཀང་ཐོག་མར་གཏུམ་མོ་བསྒོམ་པས་གཉུག་སེམས་མངོན་དུ་

གྱུར་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་འདིར་བསྟན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་

ལ་ནི། དབང་བཞི་རྣམ་དག་ཐོབ་པ་བསྐྱེད་རོགས་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་ལ་སྦྱངས་

པ་སོགས་ཀང་དགོས་ཏེ། ཀཱ་དཔེ་ལས། གང་ཟག་དང་པོའི་ལས་ཅན་ལ། །རིམ་གིས་

པ་ནི་བསྟན་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། གང་ཟག་འདི་ལ་རིམ་གིས་པའི་ཐ་སྙད་

ཀང་མཛད་དོ། །

དེས་ན་ལམ་འདིའི་གྲུབ་ཆེན་ཕལ་ཆེར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་སོ་སོའི་དབང་

བརྒྱུད་ལའང་བཞུགས་པ་དང་། ཆོས་རེ་ས་པཎ་གིས་ཀང་། ནཱ་རོ་ཏ་པ་དབང་བསྐུར་

དང་། །རིམ་གཉིས་ཆོས་ཀི་གཙོ་བོར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་ལ། རེ་བཙུན་གིས་

ཀང་། མི་ང་ཟེར་དེ་ཚོ་ཉན་བེད་ན། །བུ་ཁོད་ལ་ལྷ་ཆོས་ཀི་སྐལ་བ་ཡོད། །འཇུག་སྒོ་

དབང་དང་བིན་བརླབ་བ། །ཟབ་མོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་བིན། །”ཞེས5་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཚུལ་འདི་ལྟར་སོམ་གསུམ་རབ་དབེ་ལས་ཀང་། །ངེད་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ནི། །དབང་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་། །རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ཏིང་འཛིན་ལས། །བྱུང་

5   ཞས 
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

བའི་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །ཞེས་མཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་ཐམས་ཅད་དགོངས་པ་མི་

མཐུན་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །      ། །

༈ ད་ནི་མདོ་ལུགས་ཀི་ཕྱག་ཆེན་བེ་བག་ཏུ་སྟོན་པའི་ཕྱིར་སར་ཡང་དམ་

བཅའ་བ། 

སོན་མ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གིས་དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་ཚུལ་ཏེ། 

འདི་ལས་གཞན་པའི་ཐར་པའི་ལམ། །མེད་ཅེས་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་

གསུང་། །འདིར་ནི་དེ་ཡི་དགོངས་པ་བཞིན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁིད་ཕོག་

སྟེ། །སེམས་ཀི་ངོ་སྤོད་བེད་པའི་ཚུལ། །རྒྱུད་ལྡན་བ་མའི་གསུང་བཞིན་བརོད། །ཅེས་

བ་སྟེ། 

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་ཚུལ་གཉིས་ལས། སོན་མ་མདོ་ལུགས་ཀི་སྒོམ་ཚུལ་

ནི། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་

སྒོམ་ཚུལ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་ལམ་གི་སྲོག་དམ་པར་རྒྱལ་བའི་

ཡུམ་ལས་བསགས་ཤིང་། ཚུལ་འདི་མ་ཡིན་པའི་ཐར་པར་བགོད་པའི་ལམ་རིས་མི་

མཐུན་པ་གཞན་མེད་ཅེས་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། སངས་རྒྱས་རང་སངས་

རྒྱས་རྣམས་དང་། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀིས་ངེས་བསྟན་པའི། །ཐར་པའི་ལམ་ནི་གཅིག་

ཉིད་ཁོད། །གཞན་དག་མེད་ཅེས་བ་བར་ངེས། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་དེར་མ་ཟད། རོ་

རེ་ཐེག་པ་ལ་ཡང་འདི་ལས་གཞན་པ་དང་ལྷག་པའི་ལྟ་བའི་དབེ་བ་མེད་དེ། རེ་བཙུན་

ས་པཎ་གིས། ཕ་རོལ་ཕྱིན་དང་གསང་སགས་ལ། །ལྟ་བའི་དབེ་བ་བཤད་པ་

མེད། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་སྤོས་བལ་ལས། །ལྷག་པའི་ལྟ་བ་ཡོད་ན་ནི། །ལྟ་དེ་སྤོས་པ་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

ཅན་དུ་འགྱུར། །སྤོས་བལ་ཡིན་ན་ཁད་པར་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེས་ན་འདིར་ནི་ངེས་དོན་འགེལ་བར་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་ཤིང་རའི་སྲོལ་ཕྱེ་བ། རེས་འཇུག་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས། 

སྟོང་ཉིད་གང་གིས་རོགས་ཞེ་ན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ལུང་བསྟན་ཅིང་། །ཆོས་

ཉིད་བདེན་པ་གཟིགས་པ་ཡི། །ཀླུ་སྒྲུབ་སོབ་མ་ཟླ་གགས་ཡིན། །དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་

གདམས་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་ཡོད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཟླ་བས་བཀྲལ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་འཁིད་ཕོག་

སྟེ། སེམས་ཀི་ངོ་སྤོད་བེད་པའི་ཚུལ་མཁས་གྲུབ་ཀི་དམ་པ་བར་མ་ཆད་པའི་བིན་

རླབས་ཀི་བརྒྱུད་པ་དང་ལྡན་པའི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པའི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་

ཇི་ལྟར་བཞིན་བརོད་པར་བའོ། །

འོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་འདིར་བསྟན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་

རྒྱལ་པོ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་རང་བཞིན་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། དེ་རོགས་ན་རྒུད་པ་

ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་བས་ཆེན་པོའམ་མཆོག་སྟེ། ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཚད་མེད་

དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ད་ནི་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་བྱུང་ཀང་རྣམ་པར་གོལ་བའི་

འབས་བུ་འགྲུབ་པར་མཚུངས་པ་ལྟར། ཕྱག་ཆེན་གི་བཞེད་ཚུལ་གྲུབ་པའི་མཐའ་

གངས་མང་ཡང་འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་བེད་དུ་མཚུངས་པར་

བསྟན་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་བཟང་མཐའ་དག་པའི་རྣམ་པར་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

དབེ་བ་ལ་མཁས་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གའུ་མ། །ལྔ་ལྡན་རོ་

སྙོམས་ཡི་གེ་བཞི། །ཞི་བེད་གཅོད་ཡུལ་རོགས་ཆེན་དང་། །དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་ལ་

སོགས་པ། །སོ་སོར་མིང་འདོགས་མང་ན་ཡང་། །ངེས་དོན་ལུང་རིགས་ལ་མཁས་

ཤིང་། །ཉམས་མོངས་ཅན་གི་རྣལ་འབོར་པས། །དཔྱད་ན་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་

འབབ། །ཅེས་པའོ། །

དེ་ཡང་རེ་སྒམ་པོ་པ་ནི། ཆོས་དྲུག་ལྔ་ལྡན། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གི་སྒོ་ནས་སོབ་

མ་སྐྱོང་བར་མཛད་པ་ལས། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་ར་བ་འདི་ལ་ཡི་གེ་སོ་སོར་འདྲ་མིན་

འགའ་ཞིག་འདུག་ནའང་སེམས་ཉིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ། །རྣམ་རོག་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པ་ཆོས་སྐུའི་རླབས། །སྣང་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཆོས་སྐུའི་འོད། །སྣང་སེམས་

དབེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའོ། །ཞེས་པའི་དོན་མོས་གུས་དང་ཞེན་ལོག་གཙོ་བོར་བས་

པའི་ངོས་ནས་སོན་འགོ་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན། དངོས་གཞི་ངོ་སྤོད་རྣམ་གཉིས། རེས་ཉམས་

མོང་སྣང་ཐོག་ཏུ་སྐྱོང་བ་གསུམ་གིས་འཆད་པའི་སོན་འགོ་ནི་སྤི་དང་མཚུངས་ཤིང་། 

དངོས་གཞི་གཉིས་ནི་ཞི་ལྷག་གཉིས་ལ་ངོ་སྤོད་པའོ། །

གའུ་མ་ནི་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོའི་བཀའ་སྲོལ་ཏེ། འདི་ནི་སོན་འགོ་རང་བབ་

རྣམ་གསུམ། དངོས་གཞི་སྐྱོན་བཞི་རང་གོལ། འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་རང་ཤར་གི་སྒོ་

ནས་སྟོན་ཅིང་། དངོས་གཞི་ལ་རྐུན་པོའི་ངོ་སྤོད་ཅེས་ཀང་གསུངས་སོ། །

ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པའི་གཙོ་བོ་ནི། ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་ཡིན་

ལ། ཆོས་དྲུག་ནི་གཏུམ་མོ་ལམ་གི་རྨང་རོ། “སྒྱུ6་ལུས་ཆགས་སང་རང་གོལ། རྨི་

6  རྒྱུ
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

ལམ་ཉིང་འཁྲུལ་རང་སངས། འོད་གསལ་མ་རིག་མུན་སེལ། འཕོ་བ་མ་བསྒོམས་

སངས་རྒྱས། བར་དོ་རྒྱལ་བ་ལོངས་སྐུ། ཞེས་པ་ཡིན་ཅིང་། གའུ་མའི་གཙོ་བོ་ཡང་

ཆོས་དྲུག་གི་འོད་གསལ་སྒོམ་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །

ལྔ་ལྡན་ནི། དྭགས་བརྒྱུད་ལ་འཕིན་ལས་ཆེ་ཞིང་། འཇིག་རེན་མགོན་པོས་ར་

བ་མགུར་དུ་བཞེས་པ་ན། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ར་ཕོ་ལ། །གཞན་ཕན་གི་དཀྱུས་ཐོག་

མ་བཅད་ན། །ཁོམ་ལྷ་མི་འོར་ཆེ་མི་འབྱུང་བས། །སེམས་སོན་འགོ་འདི་ལ་ནན་ཏན་

མཛོད། །རང་ལུས་ལྷ་སྐུའི་རྒྱལ་པོ་ལ། །འགྱུར་མེད་ཀི་གཏན་ས་མ་ཟིན་ན། །མཁའ་

འགོའི་འཁོར་འབངས་མི་འདུ་བས། །ལུས་ཡི་དམ་ལྷ་ལ་ནན་ཏན་བསྐྱེད། །བ་མ་སྐུ་

བཞིའི་གངས་རིའི་ལ། །མོས་གུས་ཀི་ཉི་མ་མ་ཤར་ན། །བིན་རླབས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་མི་

འབྱུང་བས། །སེམས་མོས་གུས་འདི་ལ་ནན་ཏན་མཛོད། །སེམས་ཉིད་ཀི་ནམ་མཁའ་

ཡངས་པ་ལ། །རྣམ་རོག་གི་སྤིན་ཚོགས་མ་དྭངས་ན། །མཁེན་གཉིས་ཀི་གཟའ་སྐར་

མི་བཀྲ་བས། །སེམས་མི་རོག་འདི་ལ་ནན་ཏན་མཛོད། །ཚོགས་གཉིས་ཡིད་བཞིན་

ནོར་བུ་ལ། །སོན་ལམ་གིས་བི་དོར་མ་བས་ན། །དགོས་འདོད་ཀི་ཕིན་ལས་མི་

འབྱུང་བས། །རེས་བསོ་བ་འདི་ལ་ནན་ཏན་མཛོད། །ཅེས་པའོ། །

ཆོས་རེ་རྒྱ་རས་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ནི། འཁིད་ཆེན་བརྒྱད། རོ་སྙོམས་

སྐོར་དྲུག །རི་ཆོས་ཐུགས་ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་འདོམས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འཁིད་

ཆེན་བརྒྱད་ནི། །བ་མ་སྐུ་གསུམ་གི་འཁིད། བམས་སྙིང་རེའི་འཁིད། རྒྱུ་འབས་རེན་

འབེལ་གི་འཁིད། ལྔ་ལྡན་བདུད་རི་ཐིགས་པའི་འཁིད། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གི་འཁིད། 

ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་འཁིད། ཆོས་བརྒྱད་མགོ་སྙོམས་ཀི་འཁིད། གསང་སྤོད་ལྡོག་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

སྒོམ་གི་འཁིད་རྣམས་སོ། །

རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་ནི། རྣམ་རོག་ལམ་ཁེར། ཉོན་མོངས་ལམ་འཁེར། ན་ཚ་

ལམ་འཁེར། ལྷ་འདྲེ་ལམ་འཁེར། སྡུག་བསལ་ལམ་འཁེར། འཆི་བ་ལམ་འཁེར་རོ། །

རི་ཆོས་ལ་ཟབ་ཆོས་རྒྱན་བཞི། སྐོར་གསུམ་ཞལ་གདམས་ཀི་རྒྱན་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ནི། རི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་། གསང་བ་དབང་གི་གྲུབ་བོ་ཆེ། རོ་

རེའི་ལུས་ཀི་སྦས་བཤད། བར་དོའི་འཁིད་དང་བཞི་ཡིན། གཉིས་པ་ནི། དམར་ཁིད་

གེགས་སེལ་གི་རྒྱན། མགུར་འབུམ་དཀར་ཆག་གི་རྒྱན། སིལ་བུའི་སེ་ཚན་ཕན་

ཚེགས་ཀི་རྒྱན་རྣམས་སོ། །

ཡི་གེ་བཞི་པ་ནི། ཡིད་ལ་མི་བེད་པའི་སྐད་དོད། །ཨ་མ་ན་སིའི་སྒ་ལས་དྲངས་

ནས་ཀང་འཆད་ཅིང་། དེའི་དོན་ཚིག་འབྲུ་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཀང་སྟོན་ཏེ། འདི་ལྟར། དང་པོ་

སེམས་ཀི་གཞི་ར་བཅད་པ། གཉིས་པ་སེམས་ཀི་བཞག་ཐབས་བསྟན་པ། གསུམ་པ་

སེམས་ཀི་གོལ་ས་བཅད་པ། བཞི་པ་སེམས་ཀི་ལམ་འཁེར་བསྟན་པའོ། །

དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསལ་ཞི་བེད་ནི་འདི་ལྟར། དམ་

ཆོས་སྡུག་བསལ་ཞི་བེད་འདི། །གདོན་གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་འདུལ་ཙ་ན། །བརྟུལ་

ཞུགས་འཕྲུལ་འཁོར་འཆའ་བ་ཡིན། །ལུས་ལ་ན་ཚ་བྱུང་ཙ་ན། །དབིངས་རིག་

གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བ་ཡིན། །རྣམ་རོག་ཕ་མོ་སྐྱེས་ཙ་ན། །ཉོན་མོངས་ལ་འབུར་འཇོམས་

གཏོང་བ་ཡིན། །གཅིག་པུར་ལོག་ཏུ་ཉལ་ཙ་ན། །རིག་པ་རེན་པར་འཇོག་པ་

ཡིན། །མང་པོའི་གསེབ་ཏུ་སོད་ཙ་ན། །གང་ཤར་ངོ་ལ་བལྟ་བ་ཡིན། །བིང་ན་ཕཊ་

ཀིས་སེང་བ་ཡིན། །འཕོ་ན་ར་བ་གཅོད་པ་ཡིན། །རོད་ན་དབིངས་སུ་འཇོག་པ་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

ཡིན། །ཤེས་པ་ཡུལ་ཕྱིར་འབང་ཙ་ན། །དེ་ཉིད་དོན་ལ་བལྟ་བ་ཡིན། །དམ་ཆོས་སྡུག་

བསལ་ཞི་བེད་འདི། །ལྟས་ངན་བྱུང་ན་གཡང་དུ་ལེན། །རྣམ་རོག་ཇི་ལྟར་དགེས་

དགེས་མཛོད། །ན་ཚ་བྱུང་ན་བོགས་སུ་འདོན། །འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་དགེས་དགེས་

མཛོད། །འཆི་བ་བྱུང་ན་ལམ་དུ་སོང་། །འཆི་བདག་ཇི་ལྟར་དགེས་དགེས་

མཛོད། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསལ་ཞི་བེད་འདི། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་

ལགས། །ཞེས་དམ་པས་རེ་བཙུན་དང་མཇལ་དུས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཅོད་ཡུལ་ནི་དམ་པའི་གདམས་པ་མ་ཅིག་གི་ཟབ་ཆོས་ཏེ་ཡོངས་སུ་

གགས་པ་ལྟར་དང་། རོགས་ཆེན་མན་ངག་ལྟ་བའི་འཕེང་བ་སོགས་སོབ་དཔོན་

པདའི་ཐུགས་ཀི་བཅུད་ཕྱུང་བ་རྣམས་དང་། ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་ཅེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ། གདམས་དོན་ལ་སོ་སོར་འདོགས་བེད་ཀི་མིང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་པས་

བཏགས་ན་ཡང་། དྲང་ངེས་ཇི་བཞིན་འབེད་པའི་ལུང་རིགས་ལ་མཁས་པས་ལེགས་

པར་དཔྱད་ན། ཕན་ཚུན་ཚ་གང་ལྟར་མི་འགལ་བར་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འབབ་སྟེ། 

དྲི་མེད་འོད་ལས། ཇི་ལྟར་ས་ལ་རིན་ཆེན་མིང་། །དབེ་བ་ཐ་དད་ཐ་དད་ནི། །ཡུལ་དང་

ཡུལ་གི་དབང་གིས་བརོད། །རིན་ཆེན་དབེ་བ་འགར་ཡང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

འོ་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན་སྨྲས་པ། དེས་ན་

འདི་ལ་ལྟ་ཐོག་ནས། །བསྒོམ་པ་འཚོལ་དང་སྒོམ་ཐོག་ནས། །ལྟ་བ་འཚོལ་བའི་

ལུགས་གཉིས་ལས། །འདི་ནི་ཕྱི་མའི་ལུགས་བཞིན་ཡིན། །ཅེས་པ་སྟེ། ལུགས་

གཉིས་པོ་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་མགོན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། །ཞི་གནས་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐོང་གིས། །ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་བས་

ནས། །ཐོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་བ། །ཞེས་དང་། 

དཀོན་བརེགས་ལས་ཀང་། ཚུལ་ཁིམས་ལ་ནི་གནས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་

སྟེ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ནས་ཀང་ཤེས་རབ་བསྒོམ་པར་བེད། ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་

ལྟར་སྒོམ་ཐོག་ནས་ལྟ་བ་འཚོལ་བའི་ལུགས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཐོག་མར་ཞི་གནས་སྒོམ་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། 

དངོས་གཞི་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རེ་བཙུན་བམས་པས། བོ་ལྡན་གང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་

ཡུལ། །ལེགས་པར་རེད་དང་གནས་བཟང་དང་། །ས་བཟང་བ་དང་གོགས་བཟང་

དང་། །རྣལ་འབོར་བདེ་བའི་ཡོ་བད་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པའི་གནས་སུ་ཚུལ་ཁིམས་

རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་བཅས་ཤིང་། འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་དང་ལྡན་པས། ཞི་གནས་

ཀི་ཡན་ལག་གམ་ཚོགས་བསྟེན་པ་སོགས་དང་། སྦྱོར་བའི་ཆོས་དྲུག་རྣམས་ངེས་པར་

བསྒྲུབ་དགོས་སོ་ཞེས་བཤད་པ། བསམ་གཏན་བདེ་བའི་སྟེགས་བུ་ལ། །ལུས་གནད་

བདུན་དང་ལྡན་བས་ནས། །རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་དག་ཏུ་བསལ། །རིག་པ་དྭངས་སྙིགས་

ལེགས་པར་ཕྱེད། །རྣམ་དག་དགེ་བའི་སེམས་ལྡན་པས། །སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་

སོན་དུ་བཏང་། །ཟབ་ལམ་བ་མའི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ། །ཤུགས་དྲག་གསོལ་འདེབས་

བརྒྱ་ར་སོགས། །བས་ནས་བ་མ་རང་ལ་བསྟིམ། །

ཞེས་པ་སྟེ་རྣམ་དག་དགེ་སེམས་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། ཟབ་ལམ་བ་

མའི་རྣལ་འབོར་ནི་ལམ་གི་ཆ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བ་མའི་རྣལ་འབོར་ཏེ་ཟུར་དུ་

བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ་གཞན་ནི་གོ་བར་ཟད་དོ། །
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

དེ་ལྟར་སྦྱོར་བའི་རིམ་པ་སོན་དུ་བཏང་ནས། སེམས་གནས་བསྒྲུབ་པའི་

ཐབས་བཤད་པ། །སྣང་བ་བན་བུན་ངང་དེ་ལ། །རེ་དོགས་ལ་སོགས་རྣམ་རོག་

གིས། །བཅས་བཅོས་གང་ཡང་མི་བེད་པ། །གཡོ་མེད་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་

ཞོག །བརྒྱལ་དང་གཉིད་ལོག་ལྟ་བུ་ཡི། །ཡིད་བེད་བཀག་པ་མ་ཡིན་པ། །མ་ཡེངས་

དྲན་པའི་རྒྱང་སོ་ཚུགས། །འགྱུ་བ་རིག་པའི་ཤེས་བཞིན་བསོགས། །རིག་ཅིང་

གསལ་བའི་ངོ་བོ་ལ། །ཧིལ་གིས་བསྒིམས་ལ་གཅེར་གིས་ལྟོས། །རྣམ་རོག་གང་དང་

གང་སྐྱེས་པ། །དེ་དང་དེ་ཉིད་ངོས་ཟིན་བ། །ཡང་ན་རལ་སྐོར་མཁན་བཞིན་དུ། །རྣམ་

རོག་ཅི་སྐྱེས་རྦད་རྦད་གཅོད། །བཅད་མཐར་གནས་པ་དེ་ཡི་ཚེ། །དྲན་པ་མ་ཤོར་

ལྷོད་ཀིས་གོད། །ཧིལ་གིས་བསྒིམས་ལ་ལྷོད་ཀིས་གོད། །སེམས་ཀི་འཇོག་ས་དེ་ན་

གདའ། །ཞེས་དང་། 

གཞན་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། །འཇུར་བུས་བཅིངས་པའི་སེམས་ཉིད་ནི། །གོད་ན་

གོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་ཡེངས་གོད། །རྣམ་རོག་གང་སྐྱེས་

ངོ་བོ་ལ། །བལྟས་ཚེ་རང་ཡལ་སྟོང་སང་འཆར། །དེ་བཞིན་གནས་ཚེའང་བརགས་པ་

ན། །མ་བསྒིབས་སྟོང་གསལ་ཧིག་གེ་བ། །མཐོང་བ་གནས་འགྱུ་འདྲེས་པ་

ཞེས། །གགས་ཤིང་རྣམ་རོག་ཅི་སྐྱེས་ཀང་། །མི་འགོག་འགྱུ་བ་ངོས་ཟིན་པར། །བས་

ཏེ་དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལ། །འཇོག་པ་རིངས་ཀི་བ་བརོན་ནི། །འཕུར་བའི་དཔེ་དང་མཚུངས་

པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་གཟིངས་ནས་འཕུར་བའི་བ་རོག་ནི། །ཕྱོགས་རྣམས་བསྐོར་ནས་

སར་ཡང་དེར་འབབ་བཞིན། །ཞེས་པ་ཇི་བཞིན་བསྐྱངས་པ་ལས། །ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་འདིར་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ངོ་བོ་ནི་གསལ་བའི་ངར་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

དང་ལྡན་པ་དང་། རེ་གཅིག་པའི་མི་རོག་པ་ཡན་ལག་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་ནི། །མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ས་

པ་འདོད་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་མགོན་པོ་

བམས་པས། ཉེས་པ་ལྔ་སོང་འདུ་བེད་བརྒྱད། །བསྟེན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཞེས་

ཉེས་པ་ལྔ་སོང་བའི་གཉེན་པོ་འདུ་བེད་བརྒྱད་བསྟེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་

གནས་པ་དགུས་འགྲུབ་པར་གསུངས་ལ། སེམས་དགུ་པོ་དེ་ཡང་འཕགས་པ་ཐོགས་

མེད་ཀིས་ས་སེར་སྟོབས་དྲུག་གིས་འགྲུབ་ཅིང་། ཡིད་བེད་བཞི་དང་ལྡན་པར་

གསུངས་སོ། །

འོ་ན་དམིགས་རེན་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་ཞེ་ན། 

སྤིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱོན་མེད་བསྒྲུབ་པའི་དམིགས་རེན་ལ། 

ཁབ་པའི་དམིགས་པ། དཔྱད་པ་རྣམ་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ། མཁས་པའི་དམིགས་པ། 

ཉོན་མོངས་རྣམ་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་ཀང་། གདམས་

པ་འདིའི་བ་མ་གོང་མ་ཕལ་ཆེར་སེམས་ལ་དམིགས་ནས་ངོ་སྤོད་པར་བཞེད་པ་ལྟར་

འདིར་ཡང་ཚུལ་དེ་ཉིད་དོ། །

དེ་ཡང་བ་མ་ལ་མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུག་ཅིང་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་གཡོ་བ་དང་། 

ཡིད་མོས་གུས་དྲག་པོས་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གདུང་ཤུག་དྲག་པོས་

གསོལ་བ་རྒྱུན་རིང་དུ་བཏབ་པའི་མཐར་བ་མ་རང་ལ་ཐིམ་པས་བིན་གིས་བརླབས་

པར་བསམ་ཞིང་སྣང་བ་བན་བུན་དུ་གྱུར་པའི་ངང་དེ་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་

ཐུག་གི་དོན་འདི་འདྲ་ཞིག་གྲུབ་ན་སྙམས་པའི་རེ་བ་དང་། འཕལ་ཕུགས་སུ་མི་འདོད་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

པ་འདི་ལྟ་བུ་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་རོག་གིས་བཅས་

བཅོས་གང་ཡང་མི་བེད་པ། སར་འདས་ཀི་རེས་མི་གཅོད། མ་འོངས་པའི་སྔུན་མི་

བསུ་བར། ད་ལྟ་འགྱུ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་དེའི་ངང་དུ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག་

གོ །དེ་ལྟར་འཇོག་པའི་ཚེ་བརྒྱལ་བ་དང་། གཉིད་ལོག་པ་ལྟ་བུ་ཡི་ཡིད་ལ་བེད་པ་

ཐམས་ཅད་བཀག་པ་མ་ཡིན་པ། སེམས་གཡོ་མེད་དུ་གནས་པ་དེ་ཉིད་མ་ཡེངས་པ་

སྟེ་ཅུང་ཟད་ཀང་བརེད་པ་མེད་པའི་དྲན་པའི་རྒྱང་སོ་ཚུགས་པར་བེད། །དེ་ལྟར་

དམིགས་པ་དྲན་པའི་ཐག་པས་བཅིངས་ཀང་། དྲན་པ་ཉམས་ན་སེམས་འགྱུ་བའི་

རྣམ་རོག་འཕོ་ཉན་ཆེ་བས། དྲན་པའི་ཤུགས་ཞན་དུ་སོང་ནས་སེམས་གཞན་དུ་འགྱུ་

བའམ་མི་འགྱུ་བ་རིག་པའི་ཤེས་བཞིན་བ་ར་བ་ལྟ་བུ་བསོགས་ནས་འཇོག་དགོས་

ཏེ། དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། སེམས་ཀི་གང་ཆེན་ལོག་འགོ་བ། །དམིགས་པའི་ཀ་བ་

བརན་པོ་ལ། །དྲན་པའི་ཐག་པས་ངེས་བཅིངས་ཏེ། །ཤེས་བཞིན་ལྕགས་ཀྱུས་རིམ་

དབང་བ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

མདོར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱོན་མེད་བསྒྲུབ་པ་དྲན་ཤེས་ཀི་སྐྱོང་ཚུལ་ལས་མ་

འདས་ཤིང་། དེ་ཡང་དྲན་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། ད་བྱུང་ན་ཤེས་བཞིན་དྲན་པའི་འབས་

བུར་གསུངས་པས་ཞར་ལ་འོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་རྣམ་རོག་གཞན་འགགས་ནས། སེམས་

རིག་ཅིང་གསལ་བ་ངེས་བྱུང་ན་དེ་ཁའི་ངོ་བོ་ལ། དྲན་པ་ཧིམ་གིས་བསྒིམས་ལ་རེ་

གཅིག་ཏུ་གཅེར་གིས་ལྟོས་ཤིག །དེ་ལྟར་བལྟས་ནས་འགྱུ་བའམ་རྣམ་རོག་གང་དང་

གང་སྐྱེས་པ། དེ་དང་དེ་ཉིད་ངོས་ཟིན་པར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བེད་པ་ནི་ཤེས་བཞིན་ལ་

རགས་ལས་སོ། །
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ཡང་ན་ནི་འདུལ་བ་ལུང་ལས། མདའ་མཁན་དང་རལ་བསྐོར་མཁན་འཐབ་

ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར། དྲན་ཤེས་སྟོབས་བསྐྱེད་ནས་ཐོག་བརིས་སུ་རྣམ་རོག་ཅི་

སྐྱེས་པ་དེ་འཕལ་དུ་རྦད་རྦད་བཅད་འཕོ་འཐུད་མི་འཇུག་པའོ། །རྣམ་རོག་གི་འཕོ་

བཅད་པའི་མཐར་འགྱུ་བ་མེད་པར་གནས་པ་དེའི་ཚེ་དྲན་ཤེས་མ་ཤོར་བ་ཁོང་

གིམས་ལ་འཕལ་དུ་ལྷོད་ཆགས་པ་ཞིག་བས་ལ་མཉམ་གཞག་གི་ངང་དུ་གོད་དགོས་

ཏེ། མ་གཅིག་གིས། ཧིམ་གིས་བསྒིམས་ལ་ལྷོད་ཀིས་གོད། །སེམས་ཀི་འཇོག་ས་དེ་

ན་གདའ། །ཞེས་དང་། 

གཞན་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། བམ་ཟེ་ཆེན་པོས་ཀང་། འཇུར་བུས་བཅིངས་པའི་

སེམས་ཉིད་ནི། །གོད་ན་གོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁོང་གིམས་

ལ་ལྷོད་ཆགས་པ་ཞིག་བས་ཏེ། འདི་ཙམ་ལས་སྒིམས་དྲགས་ན་རོད་པ་སྐྱེ་བ་འདུག་

སྙམ་པ་ལས་ཅུང་ཟད་གོད། འདི་ཙམ་ལས་གོད་དྲགས་ན་བིང་བ་སྐྱེ་བ་འདུག་སྙམ་

པ་ལས་ཅུང་ཟད་བསྒིམས་ན་རན་པར་འགྱུར་བས། དེ་གཉིས་ཀི་མཚམས་སུ་རྣམ་

རོག་གི་འགྱུ་བ་ལས་སེམས་བན། གནས་ཆ་བྱུང་རེས་ཀི་བིང་ཟོན་བས་ནས་འཇོག་

དགོས་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གཽ་མིས། བརོན་པ་བསྟེན་ན་རོད་པ་འབྱུང་འགྱུར་

ཞིང་། །དེ་སངས་ན་ནི་ཞུམ་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །འདི་ཡི་རིགས་པར་མཉམ་འཇུག་

རེད་དཀའ་ན། །བདག་གི་སེམས་དཀྲུགས་པས་ནི་ཅི་ཞིག་བགི། །ཞེས་འབྱུང་བ་

བཞིན་ནོ། །

དེ་དག་གི་དུས་སུ་རྣམ་རོག་ལ་ཐོག་བརིས་བས་པ་དང་། རྣམ་རོག་གང་དང་

གང་སྐྱེས་པ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་པ་དེ་དང་དེའི་ཚེ་རྣམ་རོག་དེ་དག་རང་ཡལ་དུ་སོང་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

བའི་སྟོང་སང་འཆར་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་གཡོ་མེད་དུ་གནས་པའི་ཚེའང་

བརགས་པ་ན་མ་སྒིབས་སྟོང་སང་གསལ་ཧིག་གེ་བ། ས་ཕྱི་གཉིས་ཁད་པར་མེད་

པར་མཐོང་བ་དེ་ལ་གནས་འགྱུ་འདྲེས་པ་ཡིན་ཅེས་སྒོམ་ཆེན་པ་རྣམས་ལ་གགས་

ཤིང་ཐ་སྙད་མཛད་དོ། །

ཡང་ན་སེམས་གནས་པ་སྐྱོང་ཐབས་འདི་ལྟར་བ་སྟེ། རྣམ་རོག་ཅི་འདྲ་ཞིག་

སྐྱེས་ཀང་། མི་འགོག་པར་གང་དུ་འགྱུ་གང་ལ་འགྱུ་ངོས་ཟིན་པར་བས་ཏེ་རྣམ་རོག་

དེའི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་ཞིང་འཇོག་ལ། དེ་ལྟར་བཞག་པས་མཐར་འགྱུ་བ་འགགས་ནས་

གནས་པ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་རིངས་ནང་དུ་ཡུན་རིང་པོར་བཟུངས་པའི་བ་བཙོན་ནི། 

རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འཕུར་བའི་དཔེ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དོ་ཧ་ལས། ཇི་

ལྟར་གཟིངས་ནས་འཕུར་བའི་བ་རོག་ནི། །ཕྱོགས་རྣམས་བསྐོར་ནས་སར་ཡང་དེར་

འབབ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་བསྐྱང་བར་བ་སྟེ། 

ཡང་དགོན་པས། བོ་རྣམ་རོག་ལ་སྐྱོན་དུ་མི་ལྟ་ཞིང་། །མི་རོག་པ་ཆེད་དུ་མི་

སྒོམ་པར། །སེམས་རང་ལུགས་སུ་ཞོག་ལ་རྒྱང་སོ་ཚུགས་དང་། སྒོམ་ཞི་གནས་ཀི་

སྟེང་དུ་ཕེབས་པ་ཅིག་འོང་གི །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

གཞན་ཡང་དེང་སང་གི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཀི་བཞག་ཐབས་དྲུག་

གི་སྒོ་ནས་བསྐྱངས་ན་གདམས་པའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སྤིན་དང་

བལ་བའི་ཉི་བཞིན་བཞག །ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ལ་ལྡིང་བཞིན་བཞག །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་

གཟིངས་བཞིན་བཞག །བུ་ཆུང་ལྷ་ཁང་བལྟ་བཞིན་བཞག །མཁའ་ལ་བ་འཕུར་རེས་

བཞིན་བཞག །རས་བལ་བརལ་བ་བཞིན་དུ་བཞག །སེམས་ཀི་བཞག་ཐབས་འདི་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

དག་གིས། །རྣལ་འབོར་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །ཅེས་པ་སྟེ།

 དང་པོ་ནི། དཔེར་ན་སྤིན་དང་བལ་བའི་ཉི་མ་དེ་མཆོག་ཏུ་གསལ་ཞིང་དྭངས་

པར་གནས་པ་ལྟར་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་དེ་ལ་མཚན་འཛིན་གི་རྣམ་

རོག་དང་བིང་རོད་སོགས་ཀིས་མ་སྒིབ་པར་”འཇོག7་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན། མཁའ་ལྡིང་ནི་ནམ་མཁར་རྒྱུ་བའི་ཚེ་གཤོགས་པ་

རེབ་པ་སོགས་རོལ་བ་ཧ་ཅང་མི་དགོས་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་རྒྱུ་བ་བཞིན་དུ། 

སེམས་ཧ་ཅང་གིམས་པ་དང་ཧ་ཅང་ལྷོད་དྲགས་པ་མ་ཡིན་པར། ཁོང་གིམས་པའི་

གསལ་ཆའི་ངར་དང་ལྡན་ཅིང་། འཕལ་ལྷོད་ཆགས་པས་དྲན་ཤེས་ཀི་རྒྱ་དང་མ་བལ་

བར་སྐྱོང་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་རླུང་གིས་བསྐྱོད་ཀང་ཁར་རླབས་

ཅུང་ཟད་བྱུང་ཡང་གཡོ་བར་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ། སེམས་དམིགས་པ་ལ་འཇོག་པའི་

ཚེ། རྣམ་རོག་ཕ་མོ་འགས་ཅུང་ཟད་གཡོས་ཀང་། །རྣམ་རོག་རགས་པས་ཅུང་ཟད་

ཀང་མི་གཡོ་བར་འཇོག་གོ །

བཞི་པ་ནི། དཔེར་ན་བུ་ཆུང་ལྷ་ཁང་བལྟ་བའི་ཚེ། རི་མོའི་ཆ་ཤས་ཕ་བ་ལ་

རོག་དཔྱོད་མི་འཇུག་ཅིང་། ཆ་རགས་པར་བཀྲ་བ་ལ་མི་གཡེང་བར་བལྟ་བ་བཞིན་

སེམས་དམིགས་པ་ལ་འཇོག་པའི་ཚེ་སྒོ་ལྔའི་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་མི་

འོང་ཅི་ཤར་ཡང་རོག་དཔྱོད་དང་ཆགས་སང་མི་བེད་པར་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་

ཏུ་འཇོག་པའོ། །

7  འགོག
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

ལྔ་པ་ནི། དཔེར་ན་བ་ནམ་མཁར་འཕུར་བའི་རེས་མི་འབྱུང་བ་ལྟར། ཚོར་བ་

བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་། ཆགས་སང་རྨོངས་གསུམ་གང་

གིའང་དབང་དུ་མི་གཏོང་བར་མཉམ་པར་འཇོག་པའོ། །

དྲུག་པ་ནི། དཔེར་ན་རས་བལ་བརལ་བའི་ཚེ་འཇམ་ཞིང་ཁོད་ལྷོད་ལྷོད་པོར་

ཡོད་པ་བཞིན་དུ། མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ཚེ་སེམས་དུག་གསུམ་མངོན་གྱུར་པ་དང་

བིང་རོད་ཀི་རྩུབ་རེག་དང་བལ་བར་བས་ཏེ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

༈  དེ་ལྟར་བསྐྱངས་པ་ལས་ལག་རེས་ཅི་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་ཞེ་ན། མཉམ་

གཞག་ངོ་བོ་གང་གིས་ཀང་། །མ་སྒིབས་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ་དང་། །གཟུགས་ཅན་

གང་དུའང་མ་གྲུབ་པས། །སྟོང་སང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་། །ཅི་ཡང་འཆར་བས་ཧིག་

གེ་བ། །ཞེས་པའོ། །

དེ་ལྟར་བསྐྱངས་པས་མཉམ་གཞག་གི་ངོ་བོ་གང་གིས་ཀང་མ་བསྒིབས་པར་

དྭངས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་། གཟུགས་ཅན་གི་དངོས་པོ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་

སྟོང་སང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པ་ལ། ཡང་བཟང་ངན་གི་ཡུལ་ལྔ་ཅི་བྱུང་ཡང་

མེ་ལོང་དྭངས་པ་ལ་གཟུག་བརན་ལྟར་གསལ་ཧིག་གེ་བར་ཅི་ཡང་འཆར་བ། འདི་ཡིན་

འདི་མིན་གི་ངོས་བཟུང་དང་བལ་བའི་ཉམས་འཆར། འདི་འདྲ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཇི་ལྟར་

བརན་ཡང་ལུས་སེམས་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་བས་མ་ཟིན་ན་འདོད་སེམས་རེ་གཅིག་པ་

དང་། དེས་ཟིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞི་གནས་སུ་གསུངས་ཤིང་། མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་

སོགས་ཡོན་ཏན་མང་པོའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པ་དང་། ཁད་པར་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་

འཕགས་ལམ་རྣམ་ཀང་འདི་ལ་བརེན་ནས་འཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །



  39  

དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

འོ་ན་ལམ་འདི་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་ཅི་འདྲར་ངོ་སྤོད་ཅེ་ན་སྨྲས་པ། དེ་

ལྟར་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ནི། །མངོན་སུམ་ལྷག་གིས་མཐོང་མོད་ཀང་། །འདི་ཞེས་

གཟུང་ཞིང་བསྟན་དུ་མེད། །གང་ཤར་འཛིན་མེད་ལྷུག་པར་འཇོག །འདི་ནི་སངས་

རྒྱས་སར་བཅངས་སུ། །གཏོད་པའི་གདམས་ངག་ཡིན་ནོ་ཞེས། །དེང་སང་གངས་

རིའི་སྒོམ་ཆེན་པ། །ཕལ་ཆེར་དགོངས་པ་གཅིག་གིས་སྒོགས། །དེ་ལྟ་མོད་ཀི་ཚུལ་

འདི་ནི། །དང་པོའི་ལས་ཅན་སེམས་གནས་པ། །སྒྲུབ་པའི་རྨད་བྱུང་ཐབས་མཁས་

དང་། །སེམས་ཀི་ཀུན་རོབ་ངོ་སྤོད་ཚུལ། །ཡིན་ཞེས་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་སྨྲ། །ཞེས་

དེ་སྐད་དུ་བརོད་དོ། །

ད་ནི་བེ་བག་ཏུ་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ་ངོ་སྤོད་ཇི་ལྟར་བེད་ཚུལ་སྟོན་པར་

དམ་བཅའ་བ། ད་ནི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ། །ངོ་སྤོད་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ། །སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀུན། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །བདག་བོ་

རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་བའི། །ར་བའི་བ་མའི་ཞལ་གདམས་དགོད། །ཅེས་པ་སྟེ། 

གཞན་རོགས་ས་ཞིང་དམ་འཆའ་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་སོན་མ་རྣམས་དང་ཟློས་པའི་སྐྱོན་

མེད་དོ། །

དེས་ན་འདི་ལ་ངོ་སྤོད་ཚུལ་གི་དབེ་བ་སྤིར་བསྟན་པ་དང་། དེ་དག་གི་སྙིང་

པོ་དྲིལ་ནས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྟོན་པས་སེམས་རོགས་ན་སངས་རྒྱས་ཡིན་

པས། སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་མི་བཙལ་ཅེས་པ་དང་། ས་ར་ཧས་ཀང་། སེམས་ཉིད་

གཅིག་པུ་ཀུན་གི་ས་བོན་ཏེ། །གང་ལ་སྲིད་དང་མ་ངན་འདས་འཕོ་བ། །འདོད་པའི་

འབས་བུ་ཐམས་ཅད་སྟེར་བེད་པ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་འདྲའི་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

ལོ། །ཞེས་པ་དང་། གིང་རས་ཀིས་ཀང་རང་གི་སེམས་ཉིད་རོགས་ན་སངས་རྒྱས་

ཡིན། །སྒོ་འདོགས་ནང་ནས་ཆོད་ན་ཡོངས་ཀང་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། རང་གི་

སེམས་ཀིས་ཆོས་ཉིད་ཇི་བཞིན་དུ་རོགས་པ་དང་། མ་རོགས་པ་ལས་འཁོར་འདས་

གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་ཁེ་ཉེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་མདོ་རྒྱུད་དམ་པ་ཐམས་ཅད་དགོངས་

པ་མཐུན་ལ། སེམས་ཀི་གཞི་ར་བཅད་ནས་སྒོམ་ཚུལ། ཁ་ཅིག་ནི་མཉམ་གཞག་གི་

ངང་ནས་རང་གི་སེམས་ཕྱི་དང་ནང་དང་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འགག་པ་གང་དུ་

གྲུབ་དཔྱད་པ་ན། །གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བའི་ཚེ། །སེམས་ཀི་གཞི་ར་ཆོད་

པ་དང་། །སེམས་ངོ་འཕོད་པ་དང་། །ཕྱག་ཆེན་གི་དོན་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། 

དོ་ཧ་ལས། སེམས་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནི། །བཙལ་ན་མི་རེད་འཚོལ་

མཁན་གང་ནའང་མེད། །མེད་པ་དུས་གསུམ་མ་སྐྱེས་མ་འགགས་པས། །དེ་ཉིད་

གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ནི། །རང་བཞིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་ཡིན། །དེ་

ཕྱིར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་སྐུ། །ཞེས་པའི་དོན་དུ་འདོད། 

ཡང་འགའ་ཞིག་ནི། སེམས་བཙལ་བས་རང་གི་ལུས་འདིའི་སྤི་བོ་ནས་རྐང་

མཐིལ་གི་བར་གི་ཆ་ཤས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁ་དོག་དང་དབིབས་སོགས་

གཟུགས་ཅན་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བ་དེ་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བ་

སོགས་ཡིན་ཏེ། ཞང་རིན་པོ་ཆེས། ཀུན་གི་ས་བོན་རང་སེམས་གནས་ལུགས་

ནི། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་གི་ཐུགས་དང་ནི། །ཡེ་ནས་ཁད་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆོས་

སྐུར་སྣང་། །བེམ་པོ་མ་ཡིན་རང་གི་ངང་གིས་གསལ། །དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ཁ་དོག་

ཚད་ཀིས་སྟོང་། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ་སྙམ་དུ་དགོངས། 
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ཡང་ལ་ལ་ནི། སར་འདས་ཀི་ཤེས་པའི་རེས་མི་གཅོད། མ་འོངས་པའི་ཤེས་

པའི་སྔུན་མི་བསུ། ད་ལྟར་གི་ཤེས་པ་སོ་མ་མ་བཅོས་པ་དེའི་ངང་དུ་ལྷན་ནེ་བཞག་

པས་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་རེན་ཆེར་གི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ལ། དེའི་ཚེ་སེམས་ཀི་ར་བ་

ཆོད་ཅིང་སེམས་ངོ་འཕོད་པ་ཡིན་ཏེ། ས་ར་ཧས། སོ་མ་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་

བཞག །ཅེས་སོགས་དང་། 

གྲུབ་ཆེན་གིང་གིས། མ་བཅོས་སོ་མར་བཞག་ན་རོགས་པ་འཆར། །ཆུ་བོའི་

རྒྱུན་བཞིན་བསྐྱངས་ན་ཡོངས་ཀང་འཆར། །དམིགས་གཏད་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སོངས་ལ། །རག་ཏུ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག་རྣལ་འབོར་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

གསུང་གཞན་དག་ནི། སེམས་ལ་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཡུལ་གང་དང་གང་གི་

རྣམ་པ་ཤར་བ་དང་། དགེ་མི་དགེ་སོགས་བཟང་ངན་གི་རྣམ་རོག་ཅི་ཤར་ཀང་། 

དགག་བསྒྲུབ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པར། །དེ་ཁའི་ངོ་བོ་ལ་གཅེར་གིས་བལྟས་པས་

རང་ཡལ་དུ་འགོ། དེ་རེས་གང་དུའང་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་སྟོང་སང་ཧང་ངེ་བ་དེ་ལ་

འཇོག་ཅིང་། དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ཆོས་ཉིད་རོགས་པ་དང་སེམས་ངོ་འཕོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

གངྒཱ་མ་ལས། བོ་འདས་བར་མེད་དོན་དེ་རོགས་འདོད་ན། །རང་སེམས་རད་ཆོད་

རིག་པ་གཅེར་བུ་ཞོག །རོག་པ་དྲི་མའི་ཆུ་དེ་དྭངས་སུ་ཆུག །སྣང་བ་དགག་བསྒྲུབ་མི་

བ་རང་སོར་ཞོག །སོང་ལེན་མེད་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ་

ཞེས་བཞེད། 

ཡང་མང་པོ་ཞིག་ནི། རྣམ་རོག་གི་རིས་ཅི་སྐྱེས་ཀང་རང་ཡལ་དུ་མི་གཏོང་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

བར་ཐོག་རིས་བས། དེ་ཁའི་སྟེང་དུ་ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏང་པས་རང་གོལ་དུ་འགོ་བས། 

ཤར་གོལ་དུས་མཉམ་པ་སྟེ། རྣམ་རོག་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཙམ་གིས་ཆོས་སྐུ་གངས་མང་

བ་ཡིན་ཏེ། བ་མ་ཞང་གིས། དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ངང་ཉིད་ནས། །རྣམ་རོག་ཐོལ་གིས་

བྱུང་གྱུར་ན། །དེ་ཉིད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་ལས། །གཞན་ཞིག་སྙམ་དུ་མ་སེམས་

ཤིག །དེ་ཕྱིར་རྣམ་རོག་འཕོ་བ་དེ། །སྟོང་ཉིད་ལས་ནི་སྟོང་ཉིད་འཕོ། །ཆོས་སྐུ་ལས་ནི་

ཆོས་སྐུ་འཕོ། །ཟུང་འཇུག་ལས་ནི་ཟུང་འཇུག་འཕོ། །ཞེས་པའི་དོན་དུ་འདོམས་སོ། །

༼དེ་དག་གི་སྙིང་པོ་དྲིལ་ནས་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པ་ལས། །སྟོང་པ་ཞི་བ་

སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ། །མི་ཤེས་པས་ནི་འགོ་བ་འཁམས་གྱུར་པ། །དེ་དག་ཐུགས་རེ་

མངའ་བས་ཐབས་ཚུལ་དང་། །རིག་པ་བརྒྱ་དག་གིས་ནི་འཇུག་པར་མཛད། །ཅེས་

ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་བདག་མེད་པའི་ཚུལ་མ་ཤེས་པས། འགོ་བ་རྣམས་འཁོར་བར་

འཁམས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་འཁོར་བར་འཁམས་པ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་མངའ་བའི་

སྟོན་པས་འཁོར་བ་ལས་བསྒལ་བའི་ཕྱིར་དུ། བདག་མེད་རོག་པའི་ཐབས་ཚུལ་དང་། 

བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིག་པ་བརྒྱ་ཕག་དག་གིས་དངོས་དང་བརྒྱུད་

པས་བདག་མེད་རོགས་པའི་ལམ་ལ་འཛུད་པར་མཛད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེ་བཞིན་དུ་མགོན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་ཀང་། ཡན་ལག་འདི་དག་ཐམས་ཅད་

ནི། །ཐུབ་པས་ཤེས་རབ་དོན་དུ་གསུངས། །ཞེས་དང་། ཇོ་བོ་རེས་ཀང་། ཆོས་ཀི་

ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་དང་། །བཞི་སྟོང་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཆོས་ཉིད་འདི་ལ་

གཞོལ་ཅིང་འབབ། །ཅེས་རྒྱལ་བས་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་གསུངས་པ་



  43  

དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་གདུལ་བས་ཆོས་ཉིད་དམ་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཐབས་སུ་འབབ་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལ་སོན་དུ་བདག་མེད་ཐོས་

བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསྒོམ་དགོས་ཤིང་། སྒོམ་པ་ཡང་ཞི་གནས་ཙམ་

གིས་མུ་སྟེགས་ཅན་འགའ་ཞིག་ལྟར་ཉོན་མོངས་སོང་མི་ནུས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་

པོ་ལས། འཇིག་རེན་པ་དག་ཏིང་འཛིན་སྒོམ་བེད་ཀང་། །དེས་ནི་བདག་ཏུ་འདུ་ཤེས་

འཇིག་མི་འགྱུར། །དེས་ནི་ཉོན་མོངས་ཕྱིར་ཞིང་རབ་འཁྲུག་སྟེ། །ལྷག་སྤོད་ཀིས་ནི་

ཏིང་འཛིན་བསྒོམ་པ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་ཐར་པ་དངོས་སུ་ཐོབ་བེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཅི་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཆོས་ལ་

བདག་མེད་སོ་སོར་རོགས། །སོ་སོར་དེ་བརགས་གང་ཞིག་སྒོམ་བེད་པ། །དེས་ནི་མ་

ངན་འདས་འཐོབ་འབས་བུའི་རྒྱུ། །རྒྱུ་གཞན་གང་ཡིན་དེས་ནི་ཞི་མི་འགྱུར། །ཞེས་

བདག་མེད་ཆོས་ལ་སོ་སོར་བརགས་ཏེ། །བརགས་དོན་བསྒོམས་པས་འབས་བུ་

མང་འདས་འཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་བདག་མེད་པ་ལ་ཡང་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་ཕ་རག་མེད་ཀང་ཆོས་དང་

གང་ཟག་གི་དབེ་བས་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། བདག་མེད་འདི་ནི་

འགོ་བ་རྣམ་སྒོལ་ཕྱིར། །ཆོས་དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གཉིས་གསུངས། །ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པོ་དེ་ཡང་གསུངས་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལས། ཐོག་

མར་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ཀང་། སྒོམ་པའི་ཚེ་ཐོག་མར་གང་ཟག་གི་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

བདག་མེད་བསྒོམ་དགོས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཁོད་ཀིས་བདག་

གི་འདུ་ཤེས་ནི། །ཤེས་པ་དེ་བཞིན་ཀུན་ལ་བོས་སྦྱར་བ། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

དེ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཡོངས་སུ་དག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡིན། །གཅིག་གིས་ཀང་ནི་

ཐམས་ཅད་ཤེས། །གཅིག་གིས་ཀང་ནི་ཐམས་ཅད་མཐོང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །

དེས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བསྒོམ་པ་ལ། སོན་དུ་འགོག་རྒྱུའི་དགག་བ་

ངོས་འཛིན་དགོས་ཏེ། སྤོད་འཇུག་ལས། བརགས་པའི་དངོས་ལ་མ་རེག་བར། །དེ་

ཡི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དགག་བ་ངོས་མ་ཟིན་ན་

འབེན་མ་མཐོང་པར་མདའ་རྒྱབ་པ་དང་། དག་ངོས་མ་ཟིན་བར་དམག་འདྲེན་པ་དང་

འདྲ་བས་སོ། །

དགག་བ་ངོས་འཛིན་ཀང་ཧ་ཅང་ཁབ་ཆེས་ན་ནི་ཁད་མཐར་ལྟུང་ཞིང་། ཧ་

ཅང་ཁབ་ཆུང་ན་ནི། དགག་བ་ཕ་མོ་མི་ཁེགས་པས་རག་མཐར་ལྟུང་བས་ཉེན་ཡང་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། ར་ཤེས་ལས། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་བལྟ་ཉེས་ན། །ཤེས་རབ་ཆུང་རྣམས་

ཕུང་བར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་སྦྲུལ་ལ་བཟུང་ཉེས་དང་། །རིག་སགས་”ཉེས8་པར་བསྒྲུབ་

པ་བཞིན། །དེ་ཕྱིར་ཞེན་པས་ཆོས་འདི་ཡི། །གཏིང་རོགས་དཀའ་བར་མཁེན་གྱུར་

ནས། །ཐུབ་པའི་ཐུགས་ནི་ཆོས་བསྟན་ལས། །རབ་ཏུ་ལོག་པར་གྱུར་”པ9 ་

ཡིན། །ཅེས་གསུངས་སོ། །

8  ཉིས

9   ཕ 
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

དེ་ཡང་བརྒྱད་སྟོང་པར་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

འཁོར་བ་ན་འཁོར་བར་གསུངས་པ་བཞིན། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་མཐར་ཐུག་

པ་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་སམ། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་ལ། སྤིར་ངའོ་སྙམ་དུ་

འཛིན་པའི་བོ་ལ། ང་བདེན་གྲུབ་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་དང་། ང་བདེན་མེད་དམ་

མིང་ཙམ། རོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་བས་པ་དང་། དེ་གཉིས་གང་གིས་ཀང་ཁད་

པར་དུ་མ་བས་པར་ངའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་ཚུལ་གསུམ་ལས། ཕྱི་མ་ནི་ང་ཙམ་ཞིག་

འཇོག་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་དང་། བར་བ་ནི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ཡན་

ཆད་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་གི་གཞན་ལ་མི་འབྱུང་ཞིང་། དང་པོ་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་

འཛིན་ཡིན་ནོ། །

གང་ཟག་གཞན་དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བདེན་པར་འཛིན་པ་ནི་གང་ཟག་

གི་བདག་འཛིན་ཡིན་ཀང་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་མ་ཡིན་ལ། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་

སམ། འཇིག་ལྟ་ནི། དམིགས་པ་རང་རྒྱུད་ཀི་ང་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །

དེ་ནི་རང་རྒྱུ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཕ་མོ་ཞིག་གིས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། མགོན་

པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཇི་སྲིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དེ་སྲིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་

ཡོད། །ངར་འཛིན་ཡོད་ལ་ཡང་ལས་ཏེ། །ལས་ལས་ཀང་ནི་སྐྱེ་བ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ཉིད་འཁོར་བའི་ར་བ་ཡིན་པས་དེའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་ལམ་ཞེན་ཡུལ་

དེ་སུན་མ་ཕྱུངས་པར་བདག་འཛིན་སང་མི་ནུས་ཏེ། རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས། འདི་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

ཡུལ་སུན་དབྱུང་མེད་པར་ནི། །དེ་སང་བར་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར། སྐྱེས་བུ་བདེན་པར་འཛིན་པའམ། ང་བདེན་པར་འཛིན་པའམ། གང་ཟག་བདེན་

པར་འཛིན་པ་དེ་ཡི་ཞེན་ཡུལ་ནི། སྐྱེས་བུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་། །ང་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་དང་། གང་ཟག་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སོགས་ཡིན་པས་སུན་དབྱུང་དགོས་ལ། 

དེ་དག་སུན་འབིན་པ་ནི། དེ་དག་བདེན་མེད་དུ་ལྟ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་བདེན་

མེད་དུ་ངེས་ནས་གོམས་པར་བས་པས། གང་ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པ་བཟློག་པར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གིས་”ནི10་སོན་དུ་དགག་བའི་སྣང་ཚུལ་དང་། འཛིན་ཚུལ་

མན་ངག་མོང་འཁིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། སར་གི་མཉམ་གཞག་ངང་ཉིད་

ནས། །མ་གཡོས་དྭངས་པའི་ཆུ་ནང་དུ། །ཇི་ལྟར་ཉེའུ་ཆུང་འཁྱུག་པ་ལྟར། །ཕ་མོའི་ཤེས་

པས་སྒོམ་པ་པོའི། །སྐྱེས་བུའི་རང་བཞིན་མཛངས་པར་བརགས། །ཅེས་པའོ། །

འདི་ལྟར་སར་གི་ཞི་གནས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་

པའི་མཉམ་གཞག་གི་ངང་ནས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གཡོས་པར་དཔེར་ན་དྭངས་པའི་ཆུས་

གང་བའི་མཚོ་ནང་དུ་ཆུ་མི་གཡོ་བར་ཉེའུ་ཆུང་ཁྱུག་ཁྱུག་འཁྱུག་པ་ལྟར། མཉམ་གཞག་

གི་ངང་ནས་ཕ་མོའི་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པ་པོའི་སྐྱེས་བུའམ། ངའམ་

བདག་ཉིད་ཀིས་རང་བཞིན་ཏེ་གནས་ཚུལ་དང་། བོ་ལ་སྣང་ཚུལ་དང་། འཛིན་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་འདུག་ཕ་ཞིང་མཛངས་པ་སྟེ་སོ་སོར་འབེད་པ་དང་ཞིབ་པའི་བོས་བརག་པར་

བའོ། །དེ་ལྟར་བརགས་པ་ན། གནས་ཚུལ་ནི། སྐྱེས་བུ་དང་། ང་དང་། གང་ཟག་ལ་སོགས་

10  ན
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་དང་། རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དང་། ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་ལམ། 

མཐོ་ཡོར་དང་། ཤིང་ཕུང་ལ་མིར་བཏགས་པ་ཙམ་སྟེ། མདོ་ལས། དྲི་ཟའི་གོང་ཁེར་ཇི་

ལྟར་སྣང་གྱུར་ཀང་། །གོང་ཁེར་དེ་ནི་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ན་མེད། །གཞན་དུ་གོང་ཁེར་དེ་ནི་

མིང་ཙམ་སྟེ། །དེ་བཞིན་བདེ་བར་གཤེགས་པས་འགོ་འདི་གཟིགས། །ཞེས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ཇི་ལྟར་གཟིགས་པ་ལྟར་རོ། །

དེས་ན་རང་ཅག་རྣམས་ཀང་མ་འཁྲུལ་ན། །ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་རྐྱང་

བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་སྣང་དགོས་པ་ལས། དེ་ལྟར་མི་སྣང་བར་མ་རིག་པའི་གདོན་

གིས་བརླམས་པས། གནས་ཚུལ་དེ་ལོག་པར་སྣང་ཞིང་ཞེན་པས་ལས་བསགས། 

ལས་དེའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་འཁམས་ནས་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་མོང་བ་ཡིན་

པས་ན། ད་སྙིང་པོ་རྒྱན་ཆེར་གིས་བསྟན་ན། དེ་ལྟ་བུའི་སྣང་ཚུལ་དང་ཞེན་ཚུལ་ལ་

དགག་བའི་སྣང་ཚུལ་ཞེས་པའམ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྣང་ཚུལ་དང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་

ཚུལ་ལམ་ཞེན་ཚུལ་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་རང་ཅག་སོ་སྐྱེ་ལ་ད་ལྟའི་སྣང་བ་འཆར་ཚུལ་འདི་ལས་གཞན་པའི་

རགས་ཀི་དགག་བའི་སྣང་ཚུལ་གཞན་མེད་དེ། སོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་

མ་རིག་པས་བསད་པའི་དབང་གིས་ཡུལ་ཅི་སྣང་ཡང་བདེན་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། དེ་

བས་ན། འདི་ལྟར་གང་ཟག་དང་ཆོས་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས། 

འཁོར་བའི་ར་བ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ངའི་འཛིན་ཚུལ་ཇི་བཞིན་དུ་ངེས་འོང་སྟེ། 

དེ་ལྟར་རོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་དགག་བ་ཕ་མོའི་འཛིན་ཚུལ་མ་ལུས་པར་ངེས་ནུས་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཀང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བརགས་ཡོད་དུ་
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བསྟན་པ་དང་། དེ་ལས་”ལྡོག11་པའི་དགག་བ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ལོ། །ཞེས་མང་དུ་

གསུངས་སོ། །

ཚུལ་འདི་དག་ལ་ནི་མཁས་པའི་དབང་པོར་གགས་པ་འགོ་བ་མང་པོའི་འདྲེན་

པར་རློམ་པ་འགའི་ཡི་གེ་ལའང་ངེས་པ་མ་མཆིས་མོད། འོན་ཀང་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་

མཛད་པའི་དམ་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ཐུགས་རྒྱུས་ཆེ་བ་འདུག་སྟེ། མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་

རྒྱ་མཚོས། འོན་ཀང་བོ་བཟང་ཉིན་བེད་དབང་པོ་ཡིས། །རེས་འབང་མཁས་རློམ་རྒྱུ་

སྐར་དུ་མའི་ཚོགས། །རང་མཚན་རང་བཞིན་གྲུབ་དང་བདེན་དངོས་ཞེས། །ཐ་སྙད་

ཚིག་གིས་བཅིངས་པའི་དགག་བ་དག །རང་བོས་བཞག་པ་རིག་པས་བཀག་པའི་

དོན། །མཐའ་བལ་དབུ་མ་ཆེན་པོར་འདོད་པ་མཐོང་། །རྨི་ལམ་གཟུགས་དང་སྒྱུ་མའི་

ར་གང་གང་། །རང་སྣང་བོ་ལ་སྣང་ཙམ་མ་གཏོགས་པར། །དེ་ལས་ལོགས་སུ་ཅུང་

ཟད་ཡོད་མིན་ལྟར། །སྲིད་པའི་རེ་མོ་ནས་བཟུང་དམལ་བའི་བར། །སེམས་ཅན་ཇི་

སྙེད་རང་རང་སོ་སོ་ཡི། །རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་པ། །ཡོད་པའི་

དགག་བ་ཕ་མོ་མ་ཁེགས་ན། །ཇི་ཙམ་དཔྱད་ཀང་ཉི་ཚེའི་ལྟ་བ་ལས། །ཅུང་ཟད་

འཕགས་པ་མེད་པར་བདག་གིས་ཁུམས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་བརགས་པ་ན། སྐྱེས་བུའམ། གང་ཟག་གམ། ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་ལ་སྣང་

བ་ལྟར་གི་སྐྱེས་བུ་སོགས་ཡོད་ན་བདེན་པར་ཡོད་པ་ལས་འོས་མེད་ཡིན་ནའང་། དེ་

ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གི་སྐྱེས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུའི་ལུས་སེམས་གཉིས་རེ་རེ་

བ་ཡང་སྐྱེས་བུ་མ་ཡིན། ལུས་སེམས་གཉིས་ཚོགས་པ་ཡང་སྐྱེས་བུ་མ་ཡིན། 

11  ཟློག
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ཁམས་དྲུག་རེ་རེ་བ་ཡང་སྐྱེས་བུ་མ་ཡིན། ཁམས་དྲུག་ཚོགས་པ་ཙམ་ཡང་སྐྱེས་བུ་

མ་ཡིན། ཁམས་དྲུག་ལས་གཞན་དུ་ཡང་སྐྱེས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སྟོན་པ་ལ། 

སྐྱོབ་པ་བ་ན་མེད་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཉིད་ཀིས། སྐྱེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་

ཡིན། །མེ་མིན་རླུང་མིན་ནམ་མཁའ་མིན། །རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན་ཀུན་མིན་ན། །དེ་ལས་

གཞན་ན་སྐྱེས་བུ་གང་། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་།

 དེ་དང་མཐུན་པར་སྤོད་འཇུག་ལས་ཀང་། །སོ་དང་སྐྲ་སེན་བདག་མ་

ཡིན། །བདག་ནི་རུས་པ་ཁག་མ་ཡིན། །སྣབས་མིན་བད་ཀན་མ་ཡིན་ལ། །ཆུ་སེར་

དང་ནི་རྣག་ཀང་མིན། །བདག་ནི་ཞག་དང་རྡུལ་མིན་ཏེ། །གོ་མཆིན་དག་ཀང་བདག་

མ་ཡིན། །ནང་ཁོར་དག་ཀང་བདག་མིན་ཏེ། །བདག་ནི་ཕྱི་ས་གཅིན་མ་ཡིན། །དྲོད་

དང་རླུང་ཡང་བདག་མ་ཡིན། །བུ་ག་མ་ཡིན་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །རྣམ་ཤེས་དྲུག་ཀང་བདག་

མ་ཡིན། །ཞེས་སྐྱེས་བུའམ། བདག་གམ། ང་དེ་རང་གི་ལུས་ཀི་སའི་ཁམས་རུས་པ་

སོགས་སྲ་བའི་ཆ་ཡང་ང་མིན། ཆུའི་ཁམས་ཁག་སོགས་གཤེར་བའི་ཆ་ཡང་བདག་

མ་ཡིན། སྤི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་གི་མེ་ཁམས་དྲོད་ཀི་ཆ་ཡང་བདག་མ་ཡིན། 

ལུས་ཀི་རླུང་ཁམས་ར་ནང་ནས་རྒྱུ་བའི་ཡང་ཞིང་གཡོ་བ་ཡང་སྐྱེས་བུ་མ་ཡིན། 

ལུས་ཀི་ཁོང་སྟོང་སོགས་བུ་ག་རྣམས་ཀང་སྐྱེས་བུ་མ་ཡིན། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀང་བདག་མ་ཡིན་ཅིང་བདག་ཀང་དེ་དག་

མ་ཡིན། དེ་དག་ཚོགས་པ་ཡང་ང་མ་ཡིན། ང་ཡང་དེ་དག་ཚོགས་པ་མ་ཡིན། དེ་

རྣམས་ལས་གཞན་ན་ཡང་། སྒོམ་པ་པོའི་སྐྱེས་བུའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་བོ་ལ་སྣང་བ་

ལྟར་གི་སྐྱེས་བུ་མེད་པའི་ཕྱིར། 
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མདོ་ལས་ཀང་། གཟུགས་བདག་མ་ཡིན། ཚོར་བ་བདག་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་

བདག་མ་ཡིན། འདུ་བེད་བདག་མ་ཡིན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་མ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལྟ་ན་སྒོམ་པ་པོའི་སྐྱེས་བུའི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། ཁམས་དྲུག་རེ་རེ་བ་དང་། 

ཚོགས་པ་དང་། ཚོགས་པའི་དབིབས་སོགས་གང་ཡང་། སྒོམ་པ་པོའི་སྐྱེས་བུ་མ་

ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། གདགས་གཞི་བཏགས་ཆོས། བང་བ་ལེན་པ་པོ། ཡན་

ལག་ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ན་དེ་ཕྱིར་

དེ། མང་བས་བདག་དེ་དག་ཀང་མང་པོར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་ཀི་སྐྱོན་དུའང་འགྱུར་

རོ། །ཁད་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེས་བུ་ཡིན་ན། སྐྱེས་བུ་ན་བ་དང་། སྨྲས་པ་དང་། 

མཐོང་བ་དང་། བུ་བསྐྱེད་པ་སོགས་མི་འཐད་ཅིང་། སྐྱེས་བུ་གཅིག་ཀང་རྣམ་ཤེས་

དྲུག་ལྟར་སྐྱེས་བུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་ན་སྐྱེས་བུ་གཅིག་ལྟར་རྣམ་ཤེས་དྲུག་

ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །

དེ་དག་ཚོགས་པའི་དབིབས་སྐྱེས་བུ་ཡིན་ན། གཟུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་

གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་སྐྱེས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་གཞན་དུའང་སྐྱེས་བུ་མེད་དེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

འབེལ་མེད་གཞན་ཡིན་པས་ཕུང་པོ་འདུས་བས་སུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་

ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་ན། ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། 

གང་པོའི་རལ་གི་མདོ་ལས་ཀང་། །གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་ཡོད་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

གྱུར་ན། །རྒྱལ་བ་ཉན་ཐོས་བཅས་པས་དེ་མཁེན་འགྱུར། །ཐར་ཟུག་ཆོས་རྣམས་མ་

ངན་འདས་མི་འགྱུར། །མཁས་རྣམས་ནམ་ཡང་སྤོས་དང་བལ་མི་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཉེས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་མཉམ་གཞག་གི་ངང་ནས། ཤེས་པ་ཕ་མོ་ཞིག་གིས་དཔྱད་པས། ངེད་

རང་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བའི་མཉམ་པར་འཇོག་མཁན་གི་སྐྱེས་བུའམ། བདག་གམ། གང་

ཟག་གམ། ད་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་སྟོང་ཆམ་གིས་འགོ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་སྟོང་སང་

དེའི་དོན་སྤི་བོ་ལ་གསལ་བར་བས་ནས། གཞན་མ་སྤོས་པ་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་

བེད་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག །མེད་དགག་སྟོང་སང་དེའི་འཛིན་སྟངས་ཅུང་

ཟད་ཞན་དུ་སོང་ན་མཉམ་གཞག་གི་ངང་ནས་སར་ལྟར་དཔྱད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམ་

པ་ནི་མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྐྱོང་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །

ཐོག་མར་དེ་ལྟར་ངེས་པ་ན། སར་ལྟ་བ་ལ་གོམས་པ་མེད་ན། འཇིགས་པ་སྐྱེ་

ཞིང་། གོམས་པ་ཡོད་ན་ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྐྱེ་བར་གསུངས་སོ། །

རེས་ཐོབ་ཀི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་ནི། སྐྱེས་བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་དག་མ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་མཉམ་གཞག་དེ་ལས་ལངས་ནས་བརགས་པ་ན། 

བདག་ཉིད་ཀི་ཤེས་པ་མ་རིག་པའི་གདོན་གིས་བཟུང་བའི་དབང་གིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

ཏུ་སྣང་བའི་སྐྱེས་བུ་ནི་མེད་མོད། འོན་ཀང་སྐྱེས་བུའམ། གང་ཟག་གམ། ང་ཙམ་ཞིག་

ནི་ངེས་པར་ཡོད་ལ། ཡོད་ཚུལ་ཡང་ཐོ་ཡོར་ལ་མི་དང་། ཐག་ཁ་ལ་སྤྲུལ་དུ་བཏགས་

པ་ལྟར། སྐྱེས་བུ་ཞེས། རང་གི་ཁམས་དྲུག་གམ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་ལ་བཏགས་

པའི་མིང་ཙམ། བརའ་ཙམ་རོག་པས་བཏགས་ཙམ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་སྒྱུ་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

མ་ལྟ་བུའི་སྟོང་པ་རེན་འབེལ་དུ་ཤར་བ་ཙམ་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ནས་བསྒོམ་ཞིང་། 

མདོ་སེ་ཟབ་མོའི་དབངས་ཀིས་ཀང་དྲན་པར་བ་སྟེ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། སྒྱུ་མ་བེད་པ་དག་གིས་གཟུགས་སྤྲུལ་ཏེ། །ར་

དང་གང་པོ་ཤིང་ར་སྣ་ཚོགས་བས། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་གང་ཡང་མེད། །ཆོས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་བུ་མོ་གཞོན་ནུའི་རྨི་ལམ་

ན། །བུ་ཕོ་བྱུང་ཞིང་ཤི་བ་དེས་མཐོང་ནས། །བྱུང་ནས་དགའ་ཞིང་ཤི་ནས་མི་དགའ་

ལྟར། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་མཚན་མོ་ཆུ་ཡི་

ཟླ་བ་དག །དྭངས་ཤིང་རོག་པ་མེད་པའི་ཆུ་ནང་སྣང་། །ཆུ་ཟླ་སྟོང་པ་གསོག་སྟེ་

གཟུང་དུ་མེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གིས། །

ཇི་ལྟར་སོས་ཀའི་ཉི་མ་ཕྱེད་དུས་ན། །སྐྱེས་བུ་སྐོམ་པས་གདུངས་ཤིང་འགོ་

བ་ཡིས། །སིག་རྒྱུ་དག་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོར་མཐོང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་

ཤེས་པར་གིས། །སིག་རྒྱུ་ལ་ཡང་ཆུ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །སེམས་ཅན་རྨོངས་པ་དེ་ལ་

འཐུང་འདོད་དེ། །མི་བདེན་ཆུ་ནི་བཏུང་བར་ཡོང་མི་ནུས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་ཆུ་ཤིང་རློན་པའི་སོང་པོ་ལ། །སྙིང་པོ་འདོད་ཕྱིར་

སྐྱེས་བུས་དེ་གཤེགས་ཀང་། །ནང་དང་ཕྱི་རོལ་ཀུན་ན་སྙིང་པོ་མེད། །ཆོས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གིས། །ཞེས་སོ། །

དེ་ལྟར་རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་གོམ་པ་ཉམས་

འོག་ཏུ་ཚུད་པ་ན། སྡུད་པ་ལས། བདག་ཅི་འདྲ་བ་དེ་འདྲར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཤེས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅི་འདྲ་དེ་འདྲར་ཆོས་ཀུན་ཤེས། །ཞེས་གཞན་གང་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སྒོམ་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟ་བར། དེ་བཞིན་

ཁམས་ནི་རེ་རེ་ཡང་། །འདུས་ཕྱིར་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མིན། །གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་

བཙལ་བ་ན། །མཉམ་གཞག་མཉམ་པར་འཇོག་མཁན་སོགས། །རྡུན་ཕན་ཙམ་ཡང་

མ་རེད་པ། །དེ་ཚེ་གཡེང་མེད་རེ་གཅིག་ཏུ། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་མཉམ་གཞག་

སྐྱོང་། །ཞེས་བཤད་དོ། །

དེ་ཡང་སྐྱེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་དང་། །ཕྱི་ནང་གི་སའི་ཁམས་དང་། དེ་བཞིན་

དུ་ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ནི་རེ་རེ་བ་དང་། ཡང་

འདུས་པ་སོགས་འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད། རང་ཅག་རྣམས་ཀི་བོ་ལ་སྣང་བ་

དེ་ངེས་པར་བས་ནས། སར་སྐྱེས་བུའི་སྣང་ཚུལ་དང་འཛིན་ཚུལ་བརགས་ནས་

མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཇི་ལྟ་བར། གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་

མ་རེད་པ་དེའི་ཚེ། །མ་རེད་པ་ནི་རེད་པའི་མཆོག་དང་། མ་མཐོང་བ་མཐོང་བ་དམ་

པར་གསུངས་པ་བཞིན་སེམས་ཀི་དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་མཐོང་བས་སེམས་ངོ་འཕོད་

པ་ཡིན་པས་དེ་ཁའི་ངང་ལ་གཡེང་བ་མེད་པར་རེ་གཅིག་ཏུ། བདེན་གྲུབ་བཀག་ཙམ་

ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་མཉམ་གཞག་སྐྱོང་ངོ་། །

ཡང་ན་བདག་ཏུ་འདོགས་པའི་གཞི་ཕ་བ་རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་གསུངས་

ཤིང་། གདམས་ངག་པ་རྣམས་ཀང་སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་

ལ་སེམས་ངོ་སྤོད་པར་བཞེད་པ་ལྟར་སྨྲས་པ། ཡང་ན་མཉམ་པར་བཞག་པའི་

ངང་། །གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་སྟོང་སང་”ངེ12་། །སྒིབ་མེད་སྣ་ཚོགས་འཆར་ཞིང་

12   ང 
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

འཕོ། །འགག་མེད་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་རྒྱུན། །ཆད་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་

སེམས། །ལྟོས་མེད་སྣང་ཞིང་འཛིན་པ་ཡི། །ཞེན་ཡུལ་མགོན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། །རྒྱུན་

དང་ཚོགས་ཞེས་བ་བ་ནི། །འཕེང་བ་དམག་སོགས་བཞིན་དུ་བརྫུན། །ཞེས་གསུངས་

ལུང་དང་རིག་པ་ཡི། །སྣང་ཚུལ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པའི། །ངང་དུ་རེ་གཅིག་མཉམ་པར་

གཞོག །ཅེས་སོ། །

ཡང་ན་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས། སེམས་ཉིད་ཀིས་ནི་སེམས་ཅན་འཇིག་རེན་

དང་། །སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་ཤིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་འགོད། །ཅེས་སེམས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་

ཅད་ཀི་ར་བར་བསྟན་པས། སེམས་ཀི་གཞི་ར་ཆོད་ན་འཕྲུལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བས་

འདི་ལྟར་བ་སྟེ། སར་གི་རྒྱུན་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ངང་ནས་རང་སེམས་ལ་

བརགས་པ་ན་གཟུགས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་སྟོང་སང་ངེ་བ། ཉི་མ་ལ་སྤིན་ལྟ་

བུའི་སྒིབ་པ་མེད་པ། མི་འགྱུ་དགུ་འགྱུ། མི་དྲན་དགུ་དྲན་སྣ་ཚོགས་འཆར་ཞིང་། 

ཕྱིར་འཕོ་བ། མར་མེ་ཤི་བ་ལྟ་བུའི་འགག་པ་མེད་པ་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་རྒྱུན་ཆད་

པ་མེད་པར་བེང་ཆགས་སུ་འཇུག་པའི་སེམས་དེ། རང་སེམས་འཛིན་པའི་བོ་ལ་

གང་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་དབང་དུ་སྣང་ཞིང་། སྣང་བ་ལྟར་འཛིན་པའི་ཞེན་

ཡུལ་ལམ་སྣང་བ་ལྟར་གི་སེམས་དེ། 

མགོན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་སྤོད་འཇུག་ཏུ། རྒྱུན་དང་ཚོགས་ཞེས་བ་བ་ནི། །འཕེང་

བ་དམག་སོགས་བཞིན་དུ་བརྫུན། །ཞེས་འཕེང་བའི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ནས་སྲད་བུར་

བརྒྱུས་པ་ལ། འཕེང་བ་ཞེས་བཏག་ཙམ་དང་། གོ་མཚོན་ཐོགས་པའི་སྐྱེས་བུ་རེ་རེ་

ནས་འདུས་པ་ལ་དམག་ཅེས་མིང་རྐྱང་བཏག་ཙམ་མ་གཏོགས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ཅེས་གསུངས་པའི་ལུང་དང་རིགས་པ་ཡིས། སྣང་ཚུལ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་ངེས་པའི་

ངང་དུ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །

དེ་ལྟར་ཡང་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས། སེམས་ལ་སེམས་མ་མཆིས་ཏེ། སེམས་

ཀི་རང་བཞིན་ནི་འོད་གསལ་པའོ། །ཞེས་སེམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

སེམས་མ་མཆིས་ཏེ། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་སྟོང་པ་ཉིད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང་དཀོན་བརེགས་ལས་ཀང་། སེམས་ནི་དུས་གསུམ་གི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་མ་གཟིགས་མི་གཟིགས་གཟིགས་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

རེ་མར་པས་ཀང་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ངེས་ནས་སྒོམ་པ་ལ་

སེམས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སར་ཟིན་གི་ཐ་སྙད་མཛད་དེ། །ཇི་སྐད་དུ་ཤར་ཆུ་བོ་གངྒཱའི་

འགམ་དུ་ཕྱིན། །རེ་མྱཻ་ཏྲི་ཆེན་པོའི་བཀའ་དྲིན་གིས། །གཞི་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་

རོགས། །སེམས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྦར་ཟིན་བས། །དོན་སྤོས་བལ་གཉུག་མའི་ངོ་བོ་

མཐོང་། །སྐུ་གསུམ་མ་དང་མངོན་སུམ་མཇལ། །མི་ཁོ་བོའི་སྤོས་པ་དེ་ནས་

ཆོད། །ཅེས་གསུངས་ཤིང་། 

འགོ་མགོན་ཕག་གྲུས་ཀང་། འཁོར་འདས་གཉིས་ཀི་ར་བ་སེམས། །སེམས་

གདོད་ནས་དག་པ་དེ་བཞིན་ཉིད། །གདོད་ནས་ཞི་ཞིང་མ་སྐྱེས་པས། །སེམས་ཡེ་

ནས་སྤོས་པའི་མཐའ་དང་བལ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

མདོར་ན་བདག་ཅག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མ་

ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་གགས་པ་ལྟ་བུ་མིན་པ། དོན་དང་མཐུན་པའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

པ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀི་ཞལ་ས་ནས་ཀི་ཞལ་གདམས་འགོད་པ། མདོར་

ན་བདག་གི་དགེ་བའི་བཤེས། །དོན་དང་མཐུན་པའི་ཐམས་ཅད་མཁེན། །སངས་

རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞལ་ས་ནས། །གང་ཤར་རྣམ་རོག་འཛིན་པར་ཡོངས་རིག་ན། །དོན་

དམ་ཆོས་དབིངས་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་འཆར། །ཤར་བའི་ངང་དུ་རིག་པ་ཞུགས་པ་

ལ། །རེ་གཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཨེ་མ་ཧོ། །

ཞེས་གང་ཤར་རྣམ་རོག་འཛིན་པ་སྟེ། །གང་ཤར་རོག་པས་བརགས་པ་ཙམ་

དུ་རིག་ན། དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་རྐྱེན་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་ཏེ་

འཇུག་པར། ཐ་སྙད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་

གྱུར་པ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །

ཤར་བའི་ངང་དུ་རིག་པ་ཞུགས་པ་”སྟེ13། ཆོས་ཉིད་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་དེ་

དང་། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་ནས་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་ངོ་མཚར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀི་དོན་དང་མཐུན་པར། དམ་པས་

ཀང་། སྟོང་པའི་ངང་དུ་རིག་པའི་མདུང་སྐོར་བ། །ལྟ་བ་ལ་ཐོགས་ཐུག་མེད་དོ་དིང་རི་

བ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་གནས་སོ། །

གསུམ་པ་རེས་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་དགེ་བ་རྣམས་

བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བ་སྟེ། ར་བར། འདི་ལ་སྦྱོར་དངོས་རེས་གསུམ་

ལས། །ཞེས་དངོས་སུ་བསྟན་པ། མཇུག་གང་དུ་སྦྱོར་ཚུལ་ཁོང་ན་གནས་ཀང་མི་

གསལ་བ་མཚམས་འདིར་སྦྱོར་རྒྱུ་ཡིན་ཅིང་། སན་ཆད་ས་མཚམས་མེད་པའི་ཕྱིར་

13  སེ
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ར་བར་འགོང་ནའང་། རེས་ནི་ཕྱག་ཆེན་བསྒོམས་པ་ལས། །བྱུང་བའི་རྣམ་དཀར་ཅི་

མཆིས་པ། །དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །བ་མེད་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་

བསོ། །ཞེས་སྦྱར་ཀང་རུང་ངོ། །

ད་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་

ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཉམས་ལེན་ཇི་ལྟར་སྐྱོང་ཚུལ་དང་། སར་ཡང་མཉམ་པར་འཇོག་

པའི་ཚེ་དགག་བའི་དོན་སྤི་འཕྱུག་མེད་དུ་ངེས་པར་བ་བ་དང་། མཉམ་རེས་ཅི་ཡང་

རུང་བའི་སྐབས་སུ་མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་པའི་དོགས་པ་བསལ་བ་རྣམས་ཕྱོགས་

གཅིག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར། དེ་ལྟར་གོམས་ནས་ཚོགས་དྲུག་གི། །ཡུལ་དུ་

སྣང་བ་ཅི་ཤར་ཡང་། །སྣང་ཚུལ་ཞིབ་མོར་རོགས་ཤིག་དང་། །གནས་ཚུལ་རེན་པར་

ལྷང་གིས་འཆར། །གང་ཤར་ངོས་འཛིན་ལྟ་བའི་གནད། །མདོར་ན་རང་སེམས་ལ་

སོགས་པ། །གང་གང་སྣང་བའི་དོན་དེར་ནི། །མ་འཛིན་དེ་དེའི་གནས་ཚུལ་དེ། །ངེས་

པར་གིས་ལ་རག་ཏུ་སྐྱོང་། །འདི་ལྟར་ཤེས་ནས་འཁོར་འདས་ཀི། །ཆོས་ཀུན་རང་

བཞིན་གཅིག་ཏུ་སྦྱོར། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །

དེ་ལྟར་མཉམ་གཞག་ཏུ་གོམས་པར་བས་ནས། རེས་ཐོབ་ཏུ་མིག་ཤེས་

སོགས་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་ཅི་ཤར་ཡང་ཇི་ལྟར་

སྣང་བའི་ཚུལ་ལ་ཞིབ་མོར་བེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀིས་ལེགས་པར་རོགས་ཤིག་

དང་། །དེ་ལྟར་བརགས་པས་བདེན་པར་སྣང་ཡང་གསོག་དང་གསོབ་དང་རྨི་ལམ་

དང་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་གཟུགས་ལྟར་སྣང་ཡང་རང་དབང་གི་སྙིང་པོ་མེད་པའི་རེན་འབྱུང་

གི་གནས་ཚུལ་རེན་ལྷང་གིས་འཆར་ཞིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་ཉིད་ལ་ངེས་པ་ཇེ་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

ཆེར་འགོ་སྟེ། །རེ་མི་ཏྲས། གང་ཤར་ངོས་འཛིན་ལྟ་བའི་གནད། །ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

ད་ནི་མང་དུ་ཡང་ཅི་ཞིག་དགོས་མདོར་བསྡུ་ན་རང་ཅག་ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་

རྣམས་ལ་རང་གི་སེམས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་གང་དང་གང་ཞིག་སྣང་བའི་ཚུལ་དེ་

ཉིད་དགག་བའི་སྣང་ཚུལ་ཡིན་པས། སྣང་བའི་དོན་དེར་ཞེན་ཅིང་མ་འཛིན་པར། དེ་

དང་དེའི་གནས་ཚུལ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་ཙམ་ངེས་པར་གིས་ལ་མཉམ་

གཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ལས་ལངས་ནས་བཀག་པའི་ཤུལ་ན་ཅི་འདུག་

བལྟས་པ་ན་མིང་ཙམ། བཏགས་ཙམ་གི་བ་བེད་རེན་འབེལ་བསྙོན་མེད་དུ་འཆར་

བའི་རེས་ཐོབ་ཀི་རྣལ་འབོར་རེས་འཇོག་གིས་རག་ཏུ་སྐྱོང་བ་ཡིན་ནོ། །

མཉམ་རེས་སྐྱོང་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ནས། འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་

མ་ལུས་པ་ཀུན་གིའང་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་གི་དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་དབེར་མི་

ཕྱེད་པ་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་ནས་མཉམ་པར་འཇོག་པ་དང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་ཀུན་རོབ་པའི་

རང་བཞིན་སྣང་ཙམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྦྱར་ནས་གོམས་པར་བེད་དགོས་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་

ཡང་འཕགས་པ་ལྷས། །དངོས་པོ་གཅིག་གི་ལྟ་བོ་གང་། །དེ་ནི་ཀུན་གི་ལྟ་པོར་

བཤད། །གཅིག་གི་སྟོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཀུན་གི་སྟོང་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །

འོ་ན་ཆོས་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ངོར། །རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་

བའི་ཆོས་རྣམས་མིང་ཀང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་སྣང་ངམ་ཞེ་ན་སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་

ཆོས་ཉིད་ལ། ཚུལ་བཞིན་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ངོར། །ཡོད་མེད་ལ་སོགས་འཁོར་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

འདས་ཀི། །སྤོས་པའི་མཐའ་དང་བལ་མོད་ཀི། །ཞེས་བརོད་པར་བ་སྟེ། 

རེ་བཙུན་མི་ལས། དོན་དམ་བདེན་པའི་དབང་དུ་ནི། །བགེགས་ལས་སངས་

རྒྱས་ཉིད་ཀང་མེད། །སྒོམ་པ་པོ་དང་བསྒོམ་བ་དང་། །བགོད་བ་ས་དང་ལམ་རགས་

མེད། །འབས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མེད། །དེ་ཕྱིར་མ་ངན་འདས་པ་མེད། །མིང་དང་

ཚིག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ། །ཁམས་གསུམ་བརེན་དང་གཡོ་བར་བཅས། །གདོད་

ནས་མ་གྲུབ་སྐྱེ་བ་མེད། །གཞི་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་མེད། །ལས་དང་ལས་ཀི་རྣམ་

སིན་མེད། །དེ་ཕྱིར་འཁོར་བའི་མིང་ཡང་མེད། །མཐར་ཐུག་དོན་ལ་དེ་ལྟར་

སྣང་། །ཞེས་པ་དང་། སྨྲ་བསམ་བརོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །ཞེས་སོགས་

དང་། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོས་ཀང་། སྣང་སྲིད་རང་གོལ་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་བཞིན། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

འོ་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ལས་འབས་སོགས་གཏན་མེད་དམ་ཞེ་ན། དོན་དམ་དུ་

མེད་པས་མེད་གོ་མི་ཆོད་པས། ལས་འབས་སོགས་ཤིན་ཏུ་ཡོད་ཅེས་བརོད་པ། དེ་

ལས་ལངས་ནས་བཏགས་པའི་ཚེ། །མིང་རྐྱང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ཞིག་གིས། །བ་

བེད་རེན་འབེལ་བསྙོན་མེད་པར། །རྨི་ལམ་སིག་རྒྱུ་ཆུ་ཟླ་དང་། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ངང་

གིས་འཆར། །ཞེས་སྨྲས་པ་ལྟར། 

རེ་མི་ལས་ཀང་། ཨེ་མ་སེམས་ཅན་མེད་གྱུར་ན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་

ཅི་ལས་བྱུང་། །རྒྱུ་མེད་འབས་བུ་མི་སྲིད་པས། །ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་དབང་དུ་

ནི། །འཁོར་བ་དང་ནི་མ་ངན་འདས། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཡོད་

པ་དངོས་པོར་སྣང་བ་དང་། །མེད་པ་སྟོང་པའི་ཆོས་ཉིད་གཉིས། །ངོ་བོ་དབེར་མེད་རོ་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

གཅིག་པས། །རང་རིག་གཞན་རིག་ཡོད་མིན་ཏེ། །ཐམས་ཅད་ཟུང་འཇུག་ཡངས་པ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཡོད་ཚུལ་ཡང་མིང་ཙམ་བཏགས་ཙམ་དུ་ཡོད་པས་ཚིམ་པར་བས་ནས་

འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས། གཟུགས་ཀི་དངོས་པོ་མིང་

ཙམ་ཕྱིར། །ནམ་མཁའ་ཡང་ནི་མིང་ཙམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་བཞེད་པའི་ལྟ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གོ་དོན་

མཐར་ཐུག་པ་ནི་བཏགས་ཡོད་མིང་རྐྱང་ཞེས་པ་འདི་ཡིན་པས་གསལ་བར་བཤད་

ན། དཔེར་ན་ཁང་པ་ཀ་བ་བཞི་པ་ཞིག་གི་ནང་ན་ཀ་བ་ཡོད་པར་ནི་འདོགས་དགོས་

ཏེ། དེ་ན་ཀ་བ་བཞི་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཀ་བ་དེ་ནི་ཀ་བ་བཞི་པོ་སོ་སོའི་རེས་སུ་

འགོ་བའི་སྤི་ཡང་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཀ་བ་རས་སྤི་དེའི་མཚན་གཞི་ཅི་ཡིན་ཞེས་བཙལ་ན་བཞི་པོ་དེ་རེ་རེ་

ནས་དེའི་མཚན་གཞིར་མི་རུང་། བཞི་པོ་ཚོགས་པའང་དེའི་མཚན་གཞི་མིན། བཞི་

པོ་སོ་སོ་བ་དང་། ཚོགས་ཙམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་དེའི་མཚན་གཞི་ཡང་

བསྟན་རྒྱུ་མེད་དོ། །

དེས་ན་དེའི་ནང་གི་ཀ་བ་རས་སྤི་དེ་ནི་ཀ་བ་བཞི་པོའི་སྟེང་དུ་ཀ་བ་ཞེས་མིང་

གིས་བཏགས་ཙམ་སྟེ། མིང་གིས་བཏགས་ཙམ་དེས་ཚིམ་ནས་འཇོག་པ་མ་

གཏོགས་བཙལ་ན་མི་རེད་པས་བཏགས་ཡོད་མེད་རྐྱང་ཞེས་བ་སྟེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ལ་མཚུངས་སོ། །ད་ནི་གསལ་བའི་དོགས་པ་འདི་ཡོད་དེ། ལུགས་འདི་དང་འབལ་

བའི་ས་ཕྱིའི་ཡི་གེ་འགོད་པ་པོ་སོགས་འགའ་ཞིག །སོ་སྐྱེའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

འཁྲུལ་ཤེས་དང་། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སོ་སྐྱེའི་བོ་ལ་སྣང་བ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སྣང་ཞིང་འཆར་ཞེས་ཟེར་བཞིན་དུ། ད་ལྟའི་སྣང་ཚུལ་འདི་

ལས་གཞན་པའི་དགག་བའི་སྣང་ཚུལ་བདེན་གྲུབ་རྭ་རོང་ངེ་བ་ཞིག་འཛིན་པར་

འདོད་པ་ནི། རང་ཅག་སོ་སྐྱེའི་བོ་ལ་སྣང་བ། སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཟེར་མ་ནུས་པས་

ནོངས་པར་འདུག་པ། དེ་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་

སོགས་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་ཡོད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ལ། །

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་དགག་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་སོམས་

ཤིག །འོན་ཀང་ཚུལ་མཐོང་གི་དབང་ཤེས་ལྔ་ལ་ཡུལ་ལྔ་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་མ་གྲུབ་

བཞིན་དུ་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པར་སྣང་བས་འཁྲུལ་ཤེས་དང་། ཡུལ་ལྔ་རང་མཚན་

དུ་གྲུབ་པར་སྣང་བའི་ཆ་ལ་ཚད་མ་དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་དག་ཐ་སྙད་དུ་

འཇོག་པའི་ཚད་མར་འཇོག་པ་སོགས་ནི་ཤེས་དགོས་སོ། །

ཡང་མང་པོ་ཞིག་གང་ཟག་མི་འགོག །གང་ཟག་བདེན་གྲུབ་འགོག་པར་

གསུངས་སྙམ་དུ། མཉམ་གཞག་ཏུ་གང་ཟག་ལིང་པོ་ཞིག་བཞག་ནས། བོས་བས་ཀི་

གང་ཟག་བདེན་གྲུབ་ཞིག་འགོག་པའི་ངལ་བ་བེད་པ་ནི་ཆེས་མི་འཐད་དེ་རག་མཐར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་ཡང་བརོད་པར་བ་བ་དུ་མ་འདུག་ནའང་”མང14་བས་འཇིགས་པའི་

ཕྱིར་དེ་ཙམ་མོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བའི་ལམ་བཟང་

མངོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་བསྟན་པ། སྣང་བས་སྟོང་པ་མི་སྒིབ་ཅིང་། །སྟོང་པས་སྣང་བ་མི་

14  མངས
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

འགོག་པ། །སྟོང་དང་རེན་འབྱུང་དོན་གཅིག་པའི། །ལམ་བཟང་དེ་ཚེ་མངོན་སུམ་

འགྱུར། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། 

འདི་དང་མཐུན་པར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། །སྣང་བ་རེན་འབེལ་བསླུ་བ་མེད་

པ་དང་། །སྟོང་པ་ཁས་ལེན་བལ་བའི་གོ་བ་གཉིས། །ཇི་སྲིད་སོ་སོར་སྣང་བ་དེ་སྲིད་

དུ། །ད་དུང་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་རོགས་པ་མེད། །ནམ་ཞིག་རེས་འཇོག་མེད་པར་ཅིག་

ཅར་དུ། །རེན་འབེལ་མི་བསླུར་མཐོང་བ་ཙམ་ཉིད་ནས། །ངེས་ཤེས་ཡུལ་གི་འཛིན་སྟངས་

ཀུན་འཇིག་ན། །དེ་ཚེ་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་རོགས་པ་ལགས། །ཞེས་པ་དང་། 

འཇུག་པར་ཡང་། དེ་བཞིན་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ན་ཡང་། །སྟོང་ཉིད་

དག་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །བདེན་པ་གཉིས་སུའང་རང་བཞིན་མེད་པའི་

ཕྱིར། །དེ་དག་རག་པ་མ་ཡིན་ཆད་པའང་མིན། ། ཞེས་དང་། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་། །ཆོས་རྣམས་སྟོང་པ་ཉིད་ཤེས་ནས། །རྒྱུ་དང་

འབས་བུ་འཐད་པ་གང་། །ངོ་མཚར་ལས་ཀང་འདི་ངོ་མཚར། །རྨད་བྱུང་ལས་ཀང་

འདི་རྨད་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གོ་སའོ། །

དེ་ལྟར་ཞི་གནས་ཀི་ར་ལ་བསྐྱོན་ནས་ཕྱག་ཆེན་བསྐྱངས་པས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་

དམིགས་པའི་དཔྱད་སྟོབས་ཀིས་ལུས་སེམས་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་བས་ཟིན་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ནམ་ཐོབ་པ་ན་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །

བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་འགའ་ཞིག་ནི་ཕྱག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་རྣལ་འབོར་བཞིའི་

རྣམ་བཞག་མཛད་དེ། སེམས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པས་རེ་གཅིག་དང་། སེམས་

སྤོས་བལ་དུ་རོགས་པས་སྤོས་བལ་དང་། སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་རོགས་པས་རོ་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

གཅིག་དང་། མཚན་བཅས་ཀིས་སྒོམ་དུ་མེད་པས་སྒོམ་མེད་དེ་བཞི་ཡིན་ལ། ས་

མཚམས་རེ་རོད་ཚང་པ་ནི་དང་པོ་མོས་སྤོད། གཉིས་པ་མཐོང་ལམ། གསུམ་པ་ས་

གཉིས་པ་ནས་ས་བདུན་པའི་བར། །བཞི་པ་དག་པ་སོགས་ཀི་ངོ་བོར་བཞེད། །

ཞང་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆོད་ལ། །རྨོངས་པས་ས་ལམ་རི་

བ་འཁྲུལ། །འོན་ཀང་རྨོངས་པ་དགའ་བའི་ཕྱིར། །མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ས་ལམ་

རྣམས། །འདིར་ཡང་དོད་པོ་རི་བར་བ། །གསུང་ཞིང་། རི་ཚུལ་རེ་རོད་ཚང་པ་དང་

འདྲའོ། །

སྤོས་བལ་ས་དང་པོར་མཛད་པ་ལ། །གཞུང་ལུགས་པ་འགས་དེ་མི་འཐད་དེ། 

རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བརལ་བ་ལ། 

ཞང་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ཁྱུང་རལ་སྒོང་ཤུན་ནང་ནས་རོགས། །སྒོང་ཤུན་བལ་ན་

ནམ་འཕང་སྤོད། །སྐུ་གསུམ་ཡོན་ཏན་སེམས་ལ་རོགས། །སྒྱུ་ལུས་ཞིག་ན་གཞན་

དོན་འཆར། །ཞེས་གསུངས་ལ། འཇིག་རེན་མགོན་པོའི་གསུངས་ནས། ཁེད་ཀི་ཁབ་

པ་དེ་ངེས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་ལུང་རེད་ན་ཁོ་བོས་ར་བཟང་པོ་སྟེར། ས་བཅུའི་མདོ་

ལས་གསུངས་པ་ནི་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་གསུང་། གསུང་དགོས་པ་

ཅན་འདི་རིགས་ཀི་ཡིན་པ་འདྲ། 

རེ་བཙུན་ས་པཎ་གིས། དགེ་སོང་ནམ་མཁའ་འབུམ་གི་དྲི་ལན་དུ། འབི་སྟག་

དང་ཕྱག་རྒྱ་བའི་ཆོས་ལུགས་འདི་རྒྱུད་དང་སེ་སྣོད་གང་དང་མི་མཐུན་པ་གདའ། 

འདི་ཡང་དག་པའི་ལམ་མ་ལགས་སམ་སྙམ་དུ་སེམས་ཚིག་འདི་ཉིད་གཞན་དུ་མ་

འཕེལ་བ་ཞིག་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པའང་མཆིས་སོ། །
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

འོན་ཀང་འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་

ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་ཆོས་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པའི་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་

མི་བཟད་པས་ཕྱོགས་འཛིན་གི་སྣང་ཤུགས་དོར་ནས་དག་སྣང་ནོར་བུའི་འོད་ཀིས་

ཁབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི་འདི་ལྟར། དེ་སྐད་སྨྲ་བ་མང་ཐོས་སོང་བ་པ། །བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བ་སྟེ། །དགེ་བས་འགོ་ཀུན་ཞི་སྒོ་གཉིས་པ་དང་། །བལ་བའི་ལམ་

འདིས་མྱུར་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དམ་བཅའ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་དང་། བརམས་

པའི་དགེ་བ་འགོ་བ་རྣམས་སྒིབ་གཉིས་ཀི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཕྱིར་བསོ་བའོ། །

སྨྲས་པ། མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའི་སྙིང་པོ་མཆོག །རྒྱ་བོད་མཁས་

གྲུབ་ཡོངས་ཀི་དགོངས་པའི་གནད། །གྲུབ་མཆོག་དམ་པ་མ་ལུས་གཤེགས་པའི་

ལམ། །ཕྱག་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དེང་འདིར་ཤར། །མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་མོས་ཆུས་

ཡིད་དྲངས་ནས། །འཇིགས་རུང་སྲིད་པའི་བཙོན་ཁང་ར་བར་ཆུད། །སྡུག་བསལ་

གསུམ་གིས་མནར་བའི་ལུས་ཅན་རྣམས། །ངལ་བསོའི་བསྟི་གནས་དགའ་བའི་ཚལ་

འདི་ཡིན། །མཐའ་དག་འགོ་ལ་ལམ་བཟང་མཚོན་པའི་མིག །སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་

རྣམས་ཀི ་བཞེད་པའི ་སྲོལ། །ཕྱག་ཆེན་མ་འདྲེས་གསལ་བ་མཛེས་པའི ་

གཟུགས། །འཆར་བེད་གང་འདི་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ཉིད། །འདི་ནང་ཆོས་བརྒྱད་འཆིང་

བའི་སྒོག་བཅད་དེ། །དབེན་པའི་གནས་སུ་ཏིང་འཛིན་བདེ་བ་ལ། །འདོད་དགུར་སྤོད་

པའི་སྐལ་ལྡན་མང་པོ་ལ། །འཁྲུལ་མེད་ལམ་བཟང་འདོམས་པའི་བ་མའང་

ཡིན། །ཚུལ་འདིར་འབད་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ཚོགས། །བསིལ་ཟེར་ཐུར་མས་
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དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་འགེལ།

ཕྱེ་བའི་ཀུནྡ་ལྟར། །མཆོག་ཏུ་དཀར་བ་གང་ཞིག་བསགས་པ་དེ། །མ་རྣམས་སྒོལ་

ཕྱིར་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསོ། །དེ་ཡི་མཐུ་ལས་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །ཡིད་ཀི་བུམ་

བཟང་མདོ་སགས་ཟུང་འབེལ་གི། །ཕྱག་ཆེན་ལེགས་བིས་ཨ་མི་ཏས་གང་སྟེ། །ཟུང་

འཇུག་བདེ་བ་ཆེ་ལ་ལོངས་སྤོད་ཤོག །

ཅེས་དགེ་ལྡན་བཀའ་རྒྱུད་ཀི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ར་བ་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒོན་མེ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡང་རང་གི་སོབ་མ་ལམ་འདི་ལ་ངེས་

པ་རེད་ནས་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བེད་པ་གནས་བཅུ་རབ་འབམས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱལ་

མཚན་གིས་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་ཤུན་པས་མ་གོས་པའི་སྒྲུབ་པའི་མེ་ཏོག་གིས་ཡང་དག་

པར་མཆོད་ནས། ར་ཚིག་འདི་ལ་རོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀིས་འགེལ་པ་རྒྱས་ཤིང་

མཐའ་ཆོད་པ། ཉམས་སུ་བང་བའི་དོན་གི་སྙིང་པོ་གསལ་ཞིང་འདྲིལ་བ་ལུང་རིགས་

གི་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་དང་འབེལ་ཞིང་སྙན་རྒྱུད་ཀི་གདམས་པས་རྒྱན་པ་ཞིག་ཅིས་

ཀང་ཞུ་ཞེས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོ་སོའི་གྲུབ་པའི་

མཐའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་སོང་བ་པ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་

ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མགོགས་པར་སུག་བིས་སུ་

བགིས་པའོ། །

འདིས་ཀང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་

མངྒ་ལཾ། །     ། །

 ༈  ༀ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་

རྒྱས་འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་
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པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན།

ཆེར། །ཆོས་སྦྱིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།



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་སྒོ་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་སེངྒེའི་

རིང་ལུགས་སྒོ་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་བསོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ  སམནབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། །ཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་སོ།།
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