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གསོ་བ་རིག་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག་གོ་བདེར་བཀྲལ་བ། 

རག་  ་  ་བཟང་བ ན་འ  ན། 

ད ས་བ ད་  ་ག ག་ལག་  བ་ག  ར་ཁང་། 

༄༅།། ན་མོ་གུ་རུ་ཝགེཤྭར་བྷཻཥཛྱབྷྱཿ ཟུར་མཁར་བོ་གོས་རྒྱལ་པོའམ་ལེགས་བཤད་འཚོལ་གྱིས་བོད་
ཀྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་ལམ་འབྲས་བུ་ལས་བརྩམས་ཏེ་དྱི་བ་མཛད་པ་ལན་དང་བཅས་
པར་དེང་སང་དེ་ལ་གསོ་རྱིག་གཞྱི་ལམ་འབྲས་བུའྱི་རྣམ་བཞག་ཅེས་བྱ་ཞྱིང་། དེང་དུས་ཀྱི་འཚོ་བྱེད་སྨན་པ་
ཡོངས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་བསྟར་བ་དང་ཐུགས་སུ་ཆུབ་མྱིན་གང་ལྟར་ཡང་ཝཱརཱཎསྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་
གཉེར་ཁང་གྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་བའྱི་སོན་འགོའ ་ིསོབ་ཚན་དུ་ཡོད་པས་ཤེས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྣ་
བའྱི་ལམ་དུ་བྱང་ཡོད་ཚོད། 

 གསོ་རྱིག་གཞྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་མཛད་པ་པོ། 

རྣམ་བཞག་འདྱི་མཛད་པ་པོ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དགོངས་པ་འགེལ་བའྱི་བཀའ་སོལ་གཉྱིས་ལས་
ཟུར་མཁར་བ་དྷརྨ་སྭ་མའྱི་འབངས་སུ་འཁྲུངས་པའྱི་ཟུར་མཁར་བོ་གོས་རྒྱལ་པོའམ་ཀརྨ་ལེགས་བཤད་
འཚོལ་ཞེས་བྱ། ཀརྨ་པའྱི་བཤད་གྲྭ་ལེགས་བཤད་གྱིང་དུ་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ལེགས་པར་སྦྱངས། ཁྱད་
པར་སྒར་ཆེན་ཞབས་དྲུང་གྱི་བཀའ་བཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པར་སྦྱངས་ཤྱིང་། ལྷག་པར་མཚན་དོན་བཞྱིན་སྨན་
དཔྱད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་འོས་པ་རྩད་བཅད་དེ་མཚོ་སྨད་མཁན་ཆེན་དང་། གང་བུ་ཆོས་རེ་སོགས་ལྷོ་རོང་གྱི་
སྨན་པ་དང་། དེ་ནས་གཙང་སྟོད། ལ་སྟོད་ལྷོ་བྱང་དང་མངའ་རྱིས་མན་ཆད་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་དྲུང་
གནས་བྱང་པ་སྐུ་མཆེད། ས་སྐྱ་སྨན་གོང་བ་ཡབ་སས། ཕྱག་སྨན་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ། གུ་གེ་འ་པ་ཚེ་རྱིང་། 
བྱི་ཇྱི་དཔོན་སོབ་སོགས་མཁས་པར་གགས་པ་ཀུན་བསྟེན་ནས་གཞུང་གདམས་ངག་ལག་ལེན་དང་བཅས་
པ་ལེགས་པར་བསབ། སྐབས་དེར་ཁོང་གྱིས་ནད་དང་གཉེན་པོ་གསོ་ཐབས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ལེགས་པར་
དྱིས་ཤྱིང་རྩད་བཅད་པས་དོད་ཆེ་བ་རྣམས་སུའང་དབྱར་ཆུ་ཙམ་ལས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག་པས་
ཐུགས་བོ་ཁེངས་པ་མ་བྱུང་བ་ནྱི། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཆུ་ཡྱིས་མྱིན།། མཁས་པ་ལེགས་བཤད་ཀྱིས་མྱི་ངོམས།། 
གསུངས་པའྱི་རྣམ་ཐར་དུ་སྣང་། དེའྱི་རེན་བྱས་ཏེ་གཡུ་ཐོག་གྱི་གསུང་ཁོ་ན་རྩད་གཅོད་དགོས་པར་
གཟྱིགས་ནས་གཡུ་ཐོག་པའྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་མྱང་སྟོད་སྨད་དུ་རྒྱུན་རྱིང་བཞུགས་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་མཛད་དེ་
སྐྱྱི་ཕུད་དང་ལུང་དམར་སོགས་སུ་རྒྱུད་བཞྱི་གཡུ་ཐོག་གྱི་ཕྱག་དེགས་མ་ཕྱག་ཏུ་སོང་བ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུད་
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ཀྱི་ཚིག་དོན་ཞུ་དག་མཛད་དེ་པར་དུ་བཞེངས་པའྱི་གྲྭ་ཐང་རྒྱུད་བཞྱིར་གགས་པ་བོད་ཡུལ་གྱི་རྒྱུད་བཞྱི་པར་
མ་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱྱི་མོ་ཡྱིན་ཅྱིང་། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྨན་པ་མཁས་བླུན་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་རྒྱུད་
བཞྱིར་མཇལ་རྒྱུའྱི་བསྐལ་པ་འདྱིའང་ཁོང་གྱི་དྱིན་ཡྱིན་པར་འཁུམ། དེ་ནས་མྱང་སྨད་དུ་རྒྱུད་འགེལ་མེས་
པོའ་ིཞལ་ལུང་དང་ཤེས་བྱ་སྤྱྱིའྱི་ཁོག་འབུབས། རྒྱུ་བཞྱི་བཀའ་བསྟན་གྱི་རྣམ་དབྱེ། སན་འགེལ་མེ་ལོང་མའྱི་
མེ་ལོང་སོགས་བརྩམས། སན་ངག་གྱི་སོག་ཁ་གསལ་མཛད་པར་ཕྱྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་འགས་བཤུང་།  

གཞྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་རྣམ་བཞག་གྱི་གེང་གཞྱི། 

གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ནས་བསྒྱུར་བའྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་རྩ་འགེལ་དང་། ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས་གཟྱིགས་
རོགས་དཔྱྱིས་ཕྱྱིན་པ་མཛད། སར་ལྷ་རེ་རྣམས་ལ་དྱིས་ཤྱིང་རྩད་པའྱི་དོན་རྣམས་ཧོལ་རྒྱུགས་ཙམ་མ་སོང་
པར་བརགས་ཏེ་དེ་དག་གྱི་དོན་གྱི་སྱིང་པོར་དྱི་བ་མཆོད་བརོད་དང་བཅས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱད་ཅན་ཅྱིག་བྲྱིས་
ཏེ། བོད་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་རོ་རྱིང་ལ་ལན་གསུམ་སྦྱར། སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་སྤྱྱི་
ཚོགས་སུ་ངོ་དེབ་དང་། སྐད་འཕྱིན། ཡུའུ་ཊུབ་སོགས་མེད་པ་ལྟ་ཅྱི་གོག་འཕྱིན་དང་། ཚགས་པར་ཙམ་གྱི་
བརྒྱུད་ལམ་ཡང་མེད་པས་ཆ་ལན་དང་ཡྱིག་ཕྱིན་ཁོ་ནར་བསྟེན་ནས་ཐག་རྱིང་ཕན་ཚུན་བར་འཕོད་ཐབས་
བྱེད་པས་ན། ཁོང་གྱི་རེ་བར་རྒྱལ་སར་འགྱིམ་འགྲུལ་པས་དཔེ་བཤུས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གང་སར་ཁྱབ་པའྱི་
ཐུགས་རེས་མཛད་པར་མངོན། རེ་བ་བཞྱིན་ཕྱོགས་གང་སར་ཁྱབ་ཅྱིང་། བོད་ཀྱི་ལྷ་རེ་དུ་མས་ཁོང་ལ་ལན་
འགའ་ཞྱིག་ཕུལ་ཀང་ཐུགས་བོ་ཚིམ་པ་མ་བྱུང་བ་མ་ཟད། འགས་དྱི་ཚིག་གྱི་དོན་མ་གོ་བཞྱིན་དུ་ལན་འབུལ་
ཁུལ་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་རེན་གྱིས་སར་ཡང་ལན་གཉྱིས་པར་དྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ཉྱིད་ཀྱིས་ལེགས་པར་བཀྲལ་བ་
རོ་རྱིང་མཛེས་བྱེད་གསེར་གྱི་པ་ཏྲ་མཛད་དེ་ལན་གཉྱིས་པ་སྦྱར། དེ་ཡང་བོད་མཁས་པའྱི་བཀའ་ལན་ལས་
འདྱི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡྱི་མཁྱེན་རབ་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལས།། བྱུང་བའྱི་དྱི་ཚིགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་
ཆུས།། སྦྱངས་ཀང་རྨོངས་པའྱི་ངང་ཚུལ་མྱི་གཏོང་བ།། ཀེ་མ་བོད་སྨན་བླུན་པོའ་ིསྱིག་འདྱི་འད།། ཞེས་དེའྱི་
མཁྱེན་རབ་ནྱི་བོ་གོས་རྒྱལ་པོའ་ིམཁྱེན་པ་ལ་གོ་ཞྱིང་། རྨོངས་པའྱི་ངང་ཚུལ་མྱི་གཏོང་བ་ཐུགས་མད་པར་
སྣང་། 

དེའང་རོ་རྱིང་མཛེས་བྱེད་གཉྱིས་པའྱི་གེང་གཞྱིར་དྱི་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དྱིལ་ན་འདྱི་ལྟར་སྣང་སྟེ། སྤྱན་རས་
གཟྱིགས་ཀྱི་འདུལ་ཞྱིང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདྱིར་སོན་གྱི་བཙན་པོ་རྒྱལ་བོན་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་དྱིན་ལས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར་པས་བོད་ཀྱི་འགོ་བ་རྣམས་ལ་གཞན་གྱིས་སྟེར་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་གནས་
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སྐབས་ཀྱི་ཕན་པ་དང་མཐར་ཐུག་བདེ་བར་གྱུར་པ་སུས་ཀང་སོན་མྱི་ནུས་པ་དེ་ལྟ་དང་། ལྷག་པར་གསོ་བ་
རྱིག་པའང་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་དང་ས་ཕྱྱིའྱི་ལོ་པཎ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་དྱིན་ལས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དར་
རྒྱས་སུ་གྱུར་ནས་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་བདེ་བ་ལྷག་ཏུ་སྦྱྱིན་པ་དེ་ལྟ་ནའང་། གངས་ཅན་གྱི་སྨན་པ་
མཁས་པ་ཚད་མར་གྱུར་པ་རྣམས་ནད་དང་གཉེན་པོའ་ིའགོ་ལྡོག་ཇྱི་ལྟར་ཇྱི་སེད་དངོས་སུམ་དུ་གྱུར་པས་དེ་
མུར་ལུས་པ་དང་། སྨན་པ་འགས་སྣང་ལ་མ་ངེས་ཀང་ཤེས་རོམ་གྱི་ཀུ་ཅོ་འདོན་པ་དང་། ཕལ་ཆེན་ཟ་ལ་
རེངས་ནས་ཕྱུགས་བརྱི་སྨན་པའྱི་ཆ་ལུགས་བཟུང་བ་ཟེར་སོས་ཙམ་ལས་དོན་ལ་དཔྱོད་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་
མཐུ་ཐོབ་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་སྣང་ལ། དེའྱི་རྩ་བ་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་ཉྱིད་དམ་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་མྱིན་ལ་ཐུག་
འདུག་སྟེ། དེའང་ཆོས་དོན་གཉེར་མཁན་དག་ནྱི་ནང་དོན་རྱིག་པ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་རྣམས་ཕྱྱི་རོལ་པའྱི་རྱིག་
གནས་ཡྱིན་པས་དོར་བྱར་བཟུང་བ་དང་། སྨན་པར་རོམ་པ་རྣམས་ནྱི་རྱིག་གནས་འདྱི་ཉྱིད་དམ་པའྱི་ཆོས་
ཡྱིན་མྱིན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་དང་། བང་དོར་ལ་
རྨོངས་ཏེ་ཆོས་པའྱི་གལ་ལས་བྱོལ་ནས་ག་བརྔན་པ་བཞྱིན་ཟུར་དུ་གནས་པ་དང་། ཕྱྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་
གནས་ལུགས་ལ་མྱི་མཁས་པས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་རེན་འབྱུང་དང་། འབྱུང་བཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕན་ལས་འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་རྡུལ་རགས་པ་རྩོམ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ་རྨོངས་ཤྱིང་། རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་གང་གྱི་སྒོ་
ནས་སྨན་དཔྱད་ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་ནད་སེལ་སྟངས་རྣམས་ལ་དངོས་བརྒྱུད་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་དང་ཕན་ཚུན་སྤང་
འགལ་སོགས་གང་གྱི་སྒོ་ནས་ཇྱི་ལྟར་སེལ་ཚུལ་དང་ཕན་འདོག་ཚུལ་ལ་དཔྱོད་པའྱི་རྱིགས་པས་རྨོངས་པ་
དང་། རྩ་བརག་པའྱི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ། དུས་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་ཚུལ་སོགས་ཕྱྱི་ནང་སྦྱོར་ཚུལ་མྱི་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ངོ་
མཚར་རྩ་ལ་རོགས་སྐད་ཀྱི་ལོག་གྱུར་སྟོན་པ་སོགས་མང་དུ་མཐོང་བའྱི་རེན་གྱིས་དྱི་བ་འདྱི་དག་དྱིས་པར་
གསུངས།  

དེ་ལྟར་དྱི་བ་གཉྱིས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་བོ་ལྡན་དུ་མས་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་སུ་ཁྱབ་པར་སྤེལ་བ་ན་རྱིམ་
བཞྱིན་ལན་གྱིས་ཤོག་ཁྲ་དུ་མ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་བརག་པར་། དུ་མ་ཞྱིག་ནྱི་དོན་མ་གོ་བའྱི་ལན་དང་། 
འགས་དོན་ལ་དཔྱད་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀང་མུན་ཁྲོད་ཀྱི་མདའ་ལྟར་གནད་དུ་མ་སོང་བ་སོགས་སུ་སྣང་
བས་སར་ཡང་དྱི་བའྱི་དོན་རྒྱས་པར་བཀྲོལ་ཏེ་རང་ལན་དུ་བྱས་པ་རྒད་པོའ་ིཁ་ཆེམས་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ།། 

 དྱི་བ་དངོས། 
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དྱི་བ་དངོས་ལ་དོན་ཚན་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་མཆོད་བརོད་ལས་བྱུང་བའྱི་དྱི་བ་ལ། བདེ་གཤེགས་སྨན་བ་
མཆེད་བདུན་གྱི། ཞབས་ལ་ལན་བརྒྱར་ཕྱག་བྱས་ནས།། གངས་ཅན་སྨན་པ་མཁས་ཀུན་ལ།། ཐུན་མོང་དུ་
ནྱི་འདྱི་སྐད་ཞུ།། ཞེས་ཞར་བྱུང་དུ་གསུངས་པར་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་མྱི་སྐྱེ་བ་ནྱི་ངོ་མཚར་ཆེའོ།། ཅེས་རང་
འགེལ་དུ་གསལ་བར། དེ་ལ་དོགས་པ་སྐྱེ་ས་ནྱི་སྨན་པ་རྣམས་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་
སྐྱབས་སུ་འགོ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས། དེའྱི་སྐྱབས་སྟོན་པ་པོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡྱིན་དགོས་
ཀང་། དངོས་སུ་ངོས་འཛིན་པ་ན་སངས་སྨན་བ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་ཡང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གྱི་ནང་གསེས་ཀྱི་སྨན་བ་
སོགས་སྨན་བའྱི་མཚན་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བཞུགས་པ་ལས་གང་ཡྱིན་དང་། དེ་དག་ལོངས་
སྤྲུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། བདེ་གཤེགས་བདུན་ལས་དྲུག་སྨན་བ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། སྨན་བ་དེ་དག་
གྱིས་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་རྱིག་པ་ཅྱི་གསུངས་སོགས་ལ་ཚད་ལྡན་གྱི་རྱིགས་པ་དང་། ཁུངས་ལྡན་གྱི་ལུང་དགོས་
པ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། 

འདྱིའྱི་ལན་རྒྱས་པར་ནྱི་གོང་གསལ་རང་ལན་རྣམས་སུ་གསལ་ལ། དེ་ལ་ནང་སོ་དོན་ཡོད་ཀྱིས་སངས་
རྒྱས་སྨན་བ་ཉྱིད་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ལ། དེས་གཅེར་མཐོང་རྱིག་པའྱི་རྒྱུད་དང་། གསོ་དཔྱད་འབུམ་པ་དང་
རྒྱུ་བཞྱི་སོགས་མང་དུ་གསུངས་པ་ཞེས་པར་དྱི་བ་མཛད་པ་པོས་བརག་པ་མཛད་པ་ན། སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་
པ་སྐྱབས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཛད་པ་ལེགས་མོད། སྟོན་པས་གོང་གསལ་གྱི་གཞུང་དེ་དག་གསུངས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་
བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གྱི་བར་སྒྲུབ་ཀང་མྱི་འགྲུབ་པས་སོན་པའྱི་འཆལ་གཏམ་ལ་བདེན་པར་བཟུང་བས་ནོངས་
སོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།། 

དངོས་ལན་རྒྱས་པར་ནྱི་བོད་མཁས་པའྱི་དྱི་ལན་ལེགས་བཤད་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྣང་བ་གསར་པར་གསལ་བ་
ལྟར་ལ། མདོར་དྱིལ་ན་དངས་དོན་དུ་སྐྱབས་སྟོན་པ་པོ་སངས་རྒྱས་སྨན་བ་ཉྱིད་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་པར་
འདུལ་བ་སྨན་གྱི་གཞྱི་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་ལ་གདམས་པ་དང་། སྟོང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ལུང་གྱིས་འགྲུབ་
པ་དང་། མཉམ་སྦྱོར་ལས་ཀང་། ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅྱིག་པུ་ཉྱིད།། ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་སྣང་། ཞེས་
དང་། རོ་རེ་ད་བ་ལས། གང་དག་གང་གྱིས་གཟུགས་ཀྱི་ནྱི།། ལུས་ཅན་རྣམས་ནྱི་འདུལ་གྱུར་པ།། དེ་དང་དེ་
ནྱི་རྣམ་སྟོན་ནས།། སྣ་ཚོགས་ནོར་བུ་ཇྱི་བཞྱིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་
དང་མཚན་མ་ལས་འདས་ཀང་སོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། འདུལ་བྱའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་སྐུའྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་
ལྟ་བུས་འདུལ་བ་དེ་ལྟར་སྣང་ནས་དེའྱི་མཛད་པ་ཡྱིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བཀར་མྱི་འགྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་
ཀུན་དགའ་བོ་དང་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་སོགས་སྨན་བའྱི་འཁོར་དུ་སྒྲུབ་དཀའ་བར་སྣང་ངོ།། ངེས་པའྱི་དོན་དུ་
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ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་སོན་གསལ་དུ་གསང་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དངས་པ་ན། དེ་ལས་གཞན་ཡང་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པའྱི་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཤད་པར་བྱའོ། འདྱི་ལྟར་སྟེ། འཇམ་དཔལ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཟས་
གཙང་མར་གྱུར་རོ། འཇྱིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ནྱི་ལྷ་མོ་རྒྱུ་འཕྲུལ་མའོ། ཞེས་སོགས་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོན་པ་དང་། རྒྱུད་
གསུང་སའྱི་འཁོར་ཞེས་སོ་སོར་འབྱེད་པ་ནྱི་ལས་དང་པོའ་ིསེམས་ཅན་རྣམས་འཇུག་པར་བྱ་ཕྱྱིར་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པས་རྣམ་པར་རོལ་བར་བསྟན་པར་གསུངས་ཤྱིང་། རག་གཉྱིས་ལས་ཀང་། །རྒྱུད་སྟོན་པ་པོ་ང་
རྒྱུད་ཀང་། །རང་གྱི་འཁོར་ལྡན་ཉན་པོ་ང། །ཞེས་གསུངས་པས་འདྱི་དག་ལ་དོན་གཉེར་དང་ལྡན་པས་ཚུལ་
བཞྱིན་བསབ་པ་ལས་རོགས་མོད། ཤེས་བྱའྱི་རྣམ་གངས་ཙམ་དུ་བཟུང་བ་དག་གྱིས་ས་ཙམ་རྣ་བར་ཐོས་
པར་ཟད་དོ། ། 

ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ནྱི། གནས་འཁོར་དུས་ཆོས་མཛད་པ་སྟེ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཡྱིན་ཏེ། དམ་ཆོས་པད་
དཀར་ལས། བསྐལ་བ་བྱེ་སྟོང་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ། །དེ་ཡྱི་ཚད་ནྱི་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྱིན། །བྱང་ཆུབ་
མཆོག་རབ་དེ་ནྱི་ངས་ཐོབ་སྟེ། །ངས་ནྱི་རག་ཏུ་ཆོས་ཀང་རབ་བཤད་དོ། །ཞེས་དེའྱི་ཞྱིང་ངམ་གནས་
དང་། སྐུ་ཚེའྱི་ཚད་སོགས་མཐའ་ཡས་པར་གསུངས་པ་རྒྱས་པར་ཡབ་སས་མཇལ་བའྱི་མདོ་དང་མདོ་སེ་
རྒྱན་སོགས་ལས་ཤེས་སོ།   

དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་སྐུ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུར་རོ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཏེ།  རྒྱུད་
ལས། གཉྱིས་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་ཁྱབ་པའྱི་སྐུ། །ཀུན་ལ་སོམས་མཛད་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ། །ཆོས་ཀྱི་
དབྱྱིངས་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་
པའྱི་དོན་ནྱི་ཁོ་བོ་ལྟ་བུ་ས་སྤྱྱི་ཙམ་ཡང་དཀའ་བའྱི་གནས་སོ། །འདྱིར་སྐུ་གསུམ་གྱི་མྱིང་ཙམ་སྨོས་པ་ནྱི་སར་
ལན་བྱེད་པོ་རྣམས་ཀྱི་དོགས་སེལ་དུ་ཟུར་མཁར་བས་གཞན་གྱི་འདོད་པ་བརོད་སྐབས་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་ཐེ་
ཚོམ་འད་ཟ་མཁན་བྱུང་ན་སམས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སར་གྱི་བོད་ཀྱི་སྨན་པ་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་བདེ་གཤེགས་
བདུན་ཀ་སྨན་བ་ཡྱིན་མྱིན་ནྱི་སར་དངས་པའྱི་ལུང་གྱིས་གསལ་མོད། ད་དུང་ཟུར་མཁར་བས་སར་བསམ་
ཡས་དང་འཕྱངས་རྒྱས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་ཀྱི་དུས་སུ་བཞེངས་པའྱི་ས་དབྱངས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཕྱག་
གཡས་ན་ཨ་རུ་སྣམ་ཞྱིང་གཡོན་རང་རང་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ་ཡོད་པར་གསུངས། སྨན་བ་ཡྱིན་ན་སྨན་
དཔྱད་ཀྱི་ཆོས་ཤྱིག་གསུངས་དགོས་སམ་པ་ནྱི་བླུན་པོ་འགར་ཡོང་སྱིད་མོད། གཞན་དུ་རྒྱུད་འཕྲུལ་ད་བ་
ལས། སྨན་པ་ཆེ་མཆོག་གཙོ་བོ་སྟེ།  །ཟུག་རྔུ་འབྱྱིན་པ་བ་ན་མེད། །སྨན་རྣམས་མ་ལུས་ལོན་པའྱི་
ཤྱིང་། །ནད་དོ་ཅོག་གྱི་དག་ཆེན་པོ། །ཞེས་དང་། འདུལ་བ་གཞྱིར། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ནྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་
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དང་ལྡན་པའྱི་སྨན་པ་ཟུག་རྔུ་འབྱྱིན་པ་བ་ན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ།  འཚོ་བྱེད་བཞྱི་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པ་ནྱི་འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་འཕགས་པའྱི་བདེན་པའོ། འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་བའོ། འདྱི་ནྱི་
སྡུག་བསལ་འགོག་པའོ། འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་འགོག་པར་འགོ་བའྱི་ལམ་འཕགས་པའྱི་བདེན་པའོ་ཞེས་ཡང་
དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏེ། འཚོ་བྱེད། སྨན་པ་ཟུག་རྔུ་འབྱྱིན་པས་ནྱི་སྐྱེ་བའྱི་རྩ་བ་ཅན་གྱི་
སྡུག་བསལ་སྤོང་བའྱི་སྨན་མྱི་ཤེས་སོ། རྒ་བ་དང་། ན་བ་དང་། འཆྱི་བ་དང་། མྱ་ངན་དང་། སྨྲེ་ངག་འདོན་པ་
དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུགས་པའྱི་རྩ་བ་ཅན་གྱི་སྡུག་བསལ་རྣམས་སྤང་བའྱི་
སྨན་མྱི་ཤེས་སོ། འཚོ་བྱེད་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་སྐྱེ་བའྱི་རྩ་བ་ཅན་གྱི་སྡུག་བསལ་རྣམས་སྤང་བའྱི་སྨན་
མཁྱེན་ཏེ། རྒ་བ་ནས་འཁྲུགས་པའྱི་རྩ་་བ་ཅན་གྱི་སྡུག་བསལ་རྣམས་སྤང་བའྱི་སྨན་མཁྱེན་ཏོ།  དེས་ན་དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི་སྨན་པ་ཟུག་རྔུ་འབྱྱིན་པ་བ་ན་
མེད་པའོ། ཞེས་དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ནྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན། ནད་མྱི་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་
ཡྱིན། ནད་འབྱུང་བ་བསལ་བ་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན། བསལ་བ་སར་མྱི་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
སོགས་གསུངས་པས་ཁོང་དུ་ཆུབ་པར་སྣང་ཞྱིང་།  འདྱིའྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་སྐྱབས་སྟོན་པོ་
དང་། སྐྱབས་དངོས་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། སྐྱབས་སུ་འགོ་བའྱི་གོགས་དང་བསབ་བྱ་རྣམས་ཤུགས་ལ་
བསྟན་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒོ་དམ་པ་སྐྱབས་འགོ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། གཞན་དུ་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་སྨན་པར་ཁས་འཆེ་བ་དག་གནས་བརན་ཞལ་མར་གཟྱིགས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གལ་དུ་ད་
དུང་མ་ཚུད་ཟེར་བའྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་མ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་ཅྱིང་། དེང་སངས་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ནང་པའྱི་གལ་དུ་
ཚུད་མྱི་ཚུད་ཀྱི་ཐུགས་ཁྲལ་ཡོད་མེད་མ་ངེས་སོ། ། 

དྱི་བ་དངོས་ཀྱི་དང་པོ། 

དྱི་ཚིག་དངོས་ནྱི། རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་པའྱི། །གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚིག་དོན་ནྱི། །ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བྱེད་
ཅེས་བྱ་དང་། །གཅྱིག་གམ་མྱི་གཅྱིག་གང་དུ་སྨྲ། །གཅྱིག་ན་རྱིག་བྱེད་རྗུན་ཡྱིན་པར། །གཞུང་ལུག་ཆེན་མོ་
འགའ་ལས་བཤད། །མྱི་གཅྱིག་ཅེས་ན་སྤྱྱི་སྒོས་ཀྱི། །གཏམ་རྒྱུད་གང་གྱི་སྒོ་ནས་འཆད། 

 དོན་ནྱི། ཞེས་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་ཨ་ཡུར་ཝེ་ད་གཅྱིག་གམ་མྱི་གཅྱིག་ཅེས་སྤྱྱིར་དྱིས་ནས། གལ་ཏེ་དེ་
གཉྱིས་ཅྱིག་གོ་ཞེ་ནས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་སོགས་མདོ་རྒྱུད་མང་པོ་དང་། རྣམ་འགེལ་སོགས་བསྟན་
བཅོས་དུ་མར་རྱིག་བྱེད་མྱི་བདེན་པར་སྨྲས་པས་གསོ་བ་རྱིག་པའང་དོན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་རྫུན་པར་འགྱུར་
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ལ། དེ་གཉྱིས་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་ཐ་དད་འབྱེད་པའྱི་ཐབས་དེ་ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་ལུང་ཙམ་མྱིན་པར་ལུང་ཚད་
མ་དང་། རྱིགས་པ་རྣམ་དག་གྱིས་སྒྲུབ་དགོས་ཞེས་པའོ། འདྱི་ནྱི་དེང་ས་སྨན་པ་དང་གསར་འགོད་པ་སོགས་
སྨན་པ་མྱིན་པ་དང་། ཐ་ན་ནད་པ་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་རག་ཏུ་བཀོད་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཤེས་མ་ཤེས་ཀུན་
གྱིས་ལན་འདེབས་ཁུལ་བྱེད་མུས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཚད་འཛིན་བརག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་བརག་གཞྱི་གཅྱིག་འདྱི་རང་ཡྱིན།  

འོན་ཀང་དེ་དག་གྱིས་བརག་བྱ་དང་བརགས་ནས་ཤེས་འདོད་པ་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་དུ་སྣང་བའྱི་སྨན་དང་ནད་རགས་
སོགས་རས་སུ་ཡོད་པ་ཙམ་དང་། བརག་ཐབས་ནྱི་གཞུང་སོ་སོ་ནས་བཤད་པའྱི་ལུས་དང་ནད་ཀྱི་གནས་
ལུགས་དང་། བརག་ཐབས་སོགས་མཚུངས་སྡུར་བྱེད་པ་ཙམ་ལས་སྤྱྱི་སྒོས་ཀྱི་བྱུང་རབས་དང། ལྟ་གྲུབ་
སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརག་པ་དཀོན་པར་སྣང་ངོ་། དེ་ལ་སོན་གྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བྱུང་རབས་བརོད་པ་ཕལ་
ཆེར་དུས་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་བྱུང་བ་བརོད་པ་ལས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབ་ནས་ནད་ཀྱི་རྩ་བ་དུག་དང་སྨན་གྱི་རྩ་བ་
བདུད་རྩྱི་བྱུང་ཞྱིང་། དེ་ལ་བརྩད་པས་ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་འཁྲུགས་ནས་ཚངས་པར་རྨས་པའྱི་རེན་གྱིས་ཚེའྱི་
རྱིག་བྱེད་གསུངས་པ་སོགས་སྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་ཏུ་བཤད་པ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་པ་འགས་
ཚངས་པས་བཤད་པའྱི་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སར་ཚངས་པ་ལ་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཚངས་པས་
དན་ནས་སྐྱར་དུ་ཐོས་སོག་བྱས་པ་སོགས་འུག་པའྱི་རྫུན་དྲུག་ལྟ་བུའྱི་གཏམ་རྒྱུད་མང་དུ་སྨྲས་པ་རྣམས་ལ་
ཡྱིད་རེན་རུང་མྱིན་གང་ཡང་། བོད་ཀྱི་ས་ཕྱྱིའྱི་མཁས་པ་ཡོངས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་བགང་
སྐབས་གསོ་བ་རྱིག་པ་བགང་རང་མཛད་པ་ལས་དེ་དང་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད་པའྱི་སྒོ་ནས་
བཞག་པ་ཆེས་དཀོན་ཞྱིང་། འོན་ཀང་གཞུང་འགར་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་རྱིག་པ་ཞེས་གསུངས་པར་གོ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་
ཡོད་པར་སྣང་། དེ་ལ་རྱིག་གནས་ལྔའྱི་ཡ་གལ་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པ་བགང་བ་ནྱི་བོད་ཀྱི་རང་སྐད་དུ་སར་ནས་
སྨན་དཔྱད་ཀྱི་རྱིག་པ་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པར་འབོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུགས་གཞན་རྣམས་ཀང་གསོ་བ་རྱིག་པར་
བསམ་སྟེ་སྒེར་མྱིང་སྤྱྱི་ལ་ཐོགས་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེའྱི་ཞེ་འདོད་དུ་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་དང་། ཨ་ལོ་པེ་ཐྱིས་སྟེ་རྱིག་
གསར་སྨན་བཅོས་ཐམས་ཅད་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པར་དགོངས་པ་ཡྱིན། དོན་དུ་སྨན་དཔྱད་རྱིག་པ་ནྱི་སྤྱྱི་
དང་། བྱེ་བྲག་སོལ་རྒྱུན་དང་རྱིག་གསར་གྱི་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་ལུགས་གཉྱིས་སུ་བྱས་ཏེ། དེ་ལ་སོལ་རྒྱུན་ལ་
ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་དེ་ཨ་ཡུར་ཝེ་ད་དང་། གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ལུགས་སོགས་སོ་སོར་དབྱེ་ན་
གསལ་བར་སྣང་ཞྱིང་། དེ་ལ་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་ནྱི་འབྲས་བུའམ་དགོས་པའྱི་སྒོ་ནས་དང་། གསོ་བ་རྱིག་པ་ནྱི་
རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པས་མྱིང་དུ་བཏག་ཚུལ་ལའང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་སྣང་ལ། དེ་
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ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལས་ནད་དང་ལུས་ཟུངས་སོ་སོའ ་ིལྡང་ཚད་
དང་། འཕེལ་འགྱིབ་བམ་འཕེལ་ཟད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་མཚན་ཉྱིད་དམྱིགས་བསལ་གསུངས་པ་དང་། སྨན་བཅོས་
བྱེད་ཐབས་ལ་གསོ་ཐབས་དང་། དེ་ལ་ཟད་པ་གསོ་བ་དང་འཕེལ་བ་འབྲྱིད་པ་སོགས་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོར་སྣང་སྦྱྱིན་པའྱི་བྱ་ཚིག་དང་ཁྱད་ཚིག་མང་པོ་གསུངས་འདུག་ཀང་རང་རེ་རྣམས་ལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཤཤོར་ཅྱིང་མྱི་རྱིགས་སྟོངས་ཀང་མྱི་ཚོར་བར་ཤ་སྱིད་རུས་སྱིད་དུ་སོང་ཚར་བས་དེ་ཙམ་ལ་ཚོར་
སྣང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཡོད། དེང་སང་མཁས་པར་གགས་ཤྱིང་ས་གཞྱི་རྱིལ་པོ་སྐོར་བ་རྣམས་ཀང་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་
ཧྱིལ་ལྱིང་དང་། མེ་ཊྱི་སྱིན་སོགས་སྤྱྱི་བམ་གྱི་ཚིགས་ཀྱིས་སྐོར་བཞྱིན་སྣང་ངོ། ། 

དེའང་རྱིག་བྱེད་ནྱི་ཆེས་ས་མོ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་དར་ཞྱིང་། དེ་ལ་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་ཉྱི་ཤུ་སོགས་ལྟ་གྲུབ་
ཀྱི་དབྱེ་བ་དུ་མ་ཞྱིག་ཡོད་ལ། དེ་དག་གྱི་གཞྱི་རྩ་ནྱི་ཝེ་དའམ་རྱིག་བྱེད་ཅེས་པ་བྱ་རྩོལ་གྱིས་མ་སད་པའྱི་
རང་བྱུང་། ཐམས་ཅད་བརོད་རུང་བས་ཚད་མ། སུས་ཀང་མ་བྱས་པས་རག་པ་ཞྱིག་ཏུ་འདོད་ལ། དེ་ཉྱིད་
བྲཧྨའམ་ཚངས་པ་དང་ཨྱི་ཤྭར་སོགས་འབོད་པ་ལས་ངེས་བརོད་དང་མཆོད་སྦྱྱིན་སྱིད་སྲུང་སོགས་རྱིག་
བྱེད་བཞྱི་བྱུང་བར་བཤད་པ་དང་། ནང་པའམ་སངས་རྒྱས་པའྱི་སྟོན་པ་རང་ཉྱིད་ཀང་ཐོག་མར་རྱིག་བྱེད་
པའྱི་གྲུབ་མཐར་ཞུགས་ཏེ་དེ་དག་ལས་བསྟན་པའྱི་འབྲས་བུ་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་དེ་ལས་བཤད་པའྱི་ལམ་
རྣམས་འབད་པ་ཆེན་པོས་ཉམས་བཞེས་མཛད་ཀང་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པ་ན་འཁྲུལ་བར་གཟྱིགས་ནས་རང་
ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་མཐའ་གསར་གཏོད་མཛད་པ་ལ་ནང་པའམ་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་ཞྱིང་། དེས་ནྱི་ཆོས་སམ་
ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པས་
སྟོང་པ་དང་། དེ་ཉྱིད་རོགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བཞེ་པས། རྱིག་བྱེད་པས་བསླུས་པ་རྣམས་ལ་རྱིགས་
པའྱི་རྣམ་གངས་དུ་མའྱི་སྒོ་ནས་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ལ་འཛུད་པར་མཛད་པ་ནྱི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། སྟོང་ཉྱིད་སེང་
གེའྱི་ས་དབྱངས་གྱིས། །མུ་སྟེག་རྱི་དྭགས་སྐྲག་མཛད་པ། །བདག་མེད་སེང་གེའྱི་ས་དབྱངས་ནྱི། །རྨད་
འབྱུང་དེ་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱིས་བསགས། ཞེས་སོགས་ལྟར་སྤྱྱིར་རྱིག་བྱེད་བསླུ་བར་གསུངས་ན་བྱེ་བྲག་གྱི་གཏམ་
རྒྱུད་སོགས་རེ་རེ་བཞྱིན་དེ་བདེན་པ་དང་དེ་མྱི་བདེན་ཞེས་དབྱེ་དགོས་དོན་མེད་དེ། དེ་ལས་རྒྱ་མཚོ་སྲུབ་
ནས་དུག་དང་སྨན་དང་ཉྱི་ཟླ་སོགས་བྱུང་བར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་མོ་ཤམ་བུ་མོའ་ིམཛེས་སྡུག་ལ་བརག་པ་
ལྟར་སྟེ། དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་ལས། དཔལ་མོ་ཐོར་ཐོས་ལྷ་ཡྱི་ལོན་པ་གང་པོ་དག་དང་ལྷ་མོ་ཀོ་ཏུ་བ་དང་
ཟླ་བ་དང་། །བདུད་རྩྱི་སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་སྱིད་དུས་སུ་ཆུ་གཏེར་སྲུབ་ལས་ལྷ་ཡུལ་མཁའ་ལ་གལ་ཏེ་བྱུང་གྱུར་
ན། །ཨནྟ་ཀ་ཡྱི་རྒྱལ་སྱིད་ལ་ནྱི་ཟླ་བ་མེད་པས་གཟའ་ཚེས་དུས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་
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ཕྱྱིར་རོ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གྱིས། སྐྱེས་བུ་མྱི་བཟད་པས་བྱས་པའྱི། །རྱིག་བྱེད་འདྱི་ནྱི་གཞོམ་བྱ་
སྟེ། །འབྱུང་པོ་ཚེ་དང་ཆང་འཐུང་རྫུན། །སྨྲ་ཕྱྱིར་མ་ཁའྱི་བསྟན་བཅོས་བཞྱིན། །ཞེས་རྱིག་བྱེད་ནྱི་སྐྱེས་བུ་མྱི་
བཟད་པ་སྟེ་འགོ་བ་ལ་སྱིང་རེ་དང་བྲལ་བ་རང་གྱི་རེད་བཀུར་གྱི་ཆེད་དུ་གཏམ་རྒྱུད་དུ་མ་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཏེ་
བསླུ་ཐབས་བྱས་པ་ནྱི་སར་དངས་པའྱི་རྒྱུ ྒྱུུད་དང་། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་དང་ཆོས་གགས་སོགས་ཀྱི་
གཞུང་དང་། ཁྱད་པར་འཕགས་སྟོད་དང་། དཔའ་བོས་རོ་རེའྱི་ཁབ་སོགས་སུ་གསལ་ལོ། དེ་ལ་འགས་རྱིག་
བྱེད་ལས་བཤད་པ་འགའ་ཞྱིག་ཉམས་སུ་ལེན་བྱ་ཡང་ཡོད་པས་འདོར་ལེན་བྱ་དགོས་ཤྱིང་། གསོ་རྱིག་ནྱི་
དེའྱི་ཁྲོད་ཀྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་རེ་བ་ནྱི་སོན་ནས་ལྟ་བ་དེ་དག་གྱིས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་ཡྱིན་
སྱིད། གསོ་བ་རྱིག་པ་ནྱི་རང་རྱིགས་ཀྱི་ལེགས་བྱས་ཀྱི་འབྲས་བུས་མྱི་རབས་སོན་མ་དག་གྱིས་བསགས་
པའྱི་མྱོང་བ་དང་། སྐྱེ་བ་དུ་མར་འགོ་ལ་རག་ཏུ་བརྩེ་བའྱི་གཞན་དབང་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
རྣམ་རོལ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་གལ་དུ་ཨེ་ཚུད་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ལྟ་དགོས། དེང་སང་གྱི་
ངེད་ཅག་གྱིས་ནྱི་རྱིག་བྱེད་དང་ནང་པའྱི་གལ་གང་ཤོར་ཡང་ཅྱི་མྱི་སམས་པར་ཚན་རྱིག་པའྱི་གལ་དུ་ཆུད་
དམ་སམས་པ་ནྱི་རྨྱི་ལམ་ཚུན་དུའང་ཡོད་དོ།  

དྱི་བ་གཉྱིས་པ། 

 ལུས་ནད་སྨན་རྒྱུ་ཀུན་མཚུངས་ན། །གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ། །མཚན་ཉྱིད་མྱི་མཐུན་ཉྱིད་ཀྱི་
ཕྱྱིར། །ཞེ་ན་ཕུང་པོ་གང་གྱིས་འགྲུབ། ། 

ཞེས་གསུངས་པར་དྱི་བའྱི་དོན་མདོ་ཙམ་ནྱི། རྒྱུད་དོན་དྱིལ་ན་ཡོངས་གཏད་ལས། འགོ་བའྱི་ལུས་འདྱི་
འབྱུང་བ་བཞྱི་ལས་གྲུབ། གནོད་བྱེད་ནད་ཀང་འབྱུང་བ་བཞྱི་ཡྱིས་བསྐྱེད། གཉེན་པོའ ་ིསྨན་ཀང་འབྱུང་
བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་སྟེ། ལུས་ནད་གཉེན་པོ་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པར་འབྲེལ། ཞེས་གནོད་བྱ་ལུས་ཟུངས་ཐམས་ཅད་
འབྱུང་བ་བཞྱི་ལས་གྲུབ་ཅྱིང་གྲུབ་པ་བཞྱིན་དེའྱི་ངོ་བོར་གནས་པ་དང་། རླུང་སོགས་གནོད་བྱེད་ཉེས་པ་
རྣམས་ཀང་འབྱུང་ལྔའྱི་ངོ་བོར་གནས་པ་དང་། དེ་ལ་གནོད་བྱེད་གཉེན་པོ་སྨན་རྣམས་ཀང་འབྱུང་ལྔས་སྐྱེད་
ཅྱིང་དེའྱི་ངོ་བོར་གནས་པས་ལུས་ནད་གཉེན་པོ་གསུམ་ཀ་འབྱུང་བ་བཞྱིའམ་ལྔས་སྐྱེད་པ་མཚུངས་
ན། འབྱུང་བ་དེ་དག་མེ་ཆུ་བཞྱིན་མཚན་ཉྱིད་མྱི་མཐུན་པ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐོག་མར་ལུས་འདྱི་
འགྲུབ་པའང་མྱི་སྱིད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ལུས་ནྱི་གྲུབ་ན་དེ་རྒྱུ་རེན་གང་གྱིས་གྲུབ་བམ།  དེ་བཞྱིན་ནད་ཀྱི་
གཉེན་པོའ ་ིསྨན་གྱིས་ནད་ཞྱི་ཚུལ་ཡང་མཁྲྱིས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚ་བ་གཉེན་པོའ ་ིབསྱིལ་བས་ཞྱི་བ་ལྟ་བུ་
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མཚན་ཉྱིད་མྱི་མཐུན་པ་དངོས་འགལ་གྱིས་སེལ་ཡང་གནོད་བྱེད་དེ་གང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལུས་ནྱི་འབྱུང་བ་
བཞྱིའྱི་ངོ་བོར་གནས་ན་ལུས་ཀྱི་དོད་སོགས་མེའྱི་ངོ་བོ་མྱི་གཞོམས་པར་ནད་ཁོ་ན་འཇོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
རྱིགས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཞེས་པའོ།   

དེའྱི་ལན་ལ་དང་པོ་གནོད་བྱ་ལུས་འགྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། ཇྱི་ལྟར་མེར་བསེག་དངོས་
པོ་མེད། །རྒྱུ་མེད་པར་ནྱི་ཐྱིམ་ནས་འགོ། །སར་ཡང་སོག་གྱི་རླུང་ཤར་ནས། །ལས་ཀྱི་རླུང་ནྱི་སྣ་ཚོགས་
པ། །དེ་བཞྱིན་ལྷན་ཅྱིག་རྣམ་ཤེས་དང་། སར་ཡང་འཇྱིག་རེན་གསུམ་དུ་གནས། དེ་ལས་ལས་དང་དེ་ལས་
སྐྱེ། །སར་ཡང་འཁོར་ལོ་སྐོར་བ་འད། ཞེས་དང་། སྤྱོད་བསྡུས་ལས། འབྲས་བུ་མ་སྨྱིན་བྱས་པའྱི་ལས་
རྣམས་ཀྱིས། །སར་ཡང་རླུང་གྱིས་སྱིད་འདྱིར་འཇུག་པར་བྱེད། །ཅེས་དང། །ཟབ་མོ་ནང་དོན་ལས། རྒྱུ་ནྱི་
ངོ་བོ་གཟུགས་གཞན་མཐོང་། །དོན་ནྱི་ངེས་པར་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་། །རླུང་ཙམ་གཅྱིག་པུ་རྨོངས་འདུ་བྱེད། །ཀུན་
གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་ནྱི། །མངལ་འཇུག་བག་ཆགས་རྣམ་པར་སྤྱོད། །བག་ཆགས་ཉྱིད་ཀྱིས་རྣམ་
ཤེས་བཟུང་། །དེ་ཚེ་ཁུ་ཁྲག་ཞུ་ཐྱིག་ལ། །འདེས་པ་རུ་ནྱི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་བཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་བཅས་
པ། །ཇྱི་ལྟར་ཆང་རོས་མྱོས་པ་བཞྱིན། །ཉོན་མོངས་ཅན་ཡྱིད་སོག་རླུང་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་ལའང་ཡང་དག་
འགོ། ཞེས་དང་། ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། འགོ་དྲུག་བ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་དག་དང་
ནྱི། །ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་བག་ཆགས་ལས། །གྲུབ་སྟེ་མྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་འཕགས། ཞེས་དང་། ཟླ་ཟེར་
ལས། ལུས་དང་སེམས་དང་དབང་པོ་བདགཤ །འདུས་པའྱི་གཞྱི་ནྱི་འཚོ་བ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན།སྐྱེ་
བ་ས་མ་ནས་འདྱིར་འཕོས་པ་རྡུལ་ཕན་ཙམ་མེད་ཀང་ཚེ་འཕོ་བའྱི་མདོ་ལས་ཁ་འདོན་སོགས་དཔེ་བརྒྱད་ཀྱི་
སྒོ་ནས་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱྱིའྱི་འབྲེལ་བ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ།  དེ་ལ་བདག་ནྱི་རེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་སྟེ་རྒྱུ་དུས་
ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཏེ་ལས་འདུ་བྱས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་པ་དེར་བག་ཆགས་བགོ་གཞྱིར་བྱས་ཏེ་ཕ་མ་དེའྱི་བུར་
སྐྱེ་རྒྱུའྱི་ལས་བྱས་ལ་འབྲས་བུ་སྨྱིན་པའྱི་དུས་ལ་བབ་པའྱི་སྐྱེ་གནས་འཚོལ་བའྱི་བར་སྱིད་རླུང་གྱི་ངོ་བོ་ཅན་
དེ་མངལ་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦྱར་ནས། ཕ་མའྱི་རས་དེ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདེས་ནས་སེམས་དེས་ཤེས་པ་
དང་། ཁམས་དེ་དག་གྱིས་ལུས་ཀྱི་རྒྱུ་བྱས་ནས་མྱི་འབྲལ་བར་འདུས་པ་ནས་ཐ་མ་དེ་དག་བྲལ་བ་ལ་འཆྱི་
བའྱི་ཐ་སད་བྱེད་པའྱི་བར་ནྱི་འཚོ་བ་སྟེ་དུས་དེ་ལ་ཚེ་ཞེས་བྱ་ལ། ཚེ་ནྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་མྱིང་གཞན་ཏེ་སོབ་
དཔོན་དབྱྱིགས་གཉེན་གྱིས། དེ་ལ་སོག་གྱི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། འགོ་བ་རྱིས་མཐུན་པར་སོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་
འཕང་པའྱི་དུས་ངེས་པ་ལ་ཚེ་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། དེ་ཡང་སྟོང་ཉྱིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། རྒྱུ་
དང་རེན་ལས་སྐྱེ་དངོས་རྣམས། །ཡང་དག་པར་ནྱི་རོག་པ་གང་། དེ་ནྱི་སྟོན་པས་མ་རྱིག་གསུངས། །དེ་ལས་
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ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འབྱུང་། ཞེས་རྒྱུ་རེན་ལ་རེན་ནས་བྱུང་བའྱི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་
གྲུབ་པའམ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གྲུབ་པར་འཛིན་པས་ཡུལ་ལ་ཆགས་སོགས་སྐྱེས་ཏེ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ལས་བསགས་པ་
རྒྱུ་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ལ་བག་ཆགས་བགོས་པ་གཉེན་པོས་མ་བཅོམ་ཞྱིང་འབྲས་བུ་སྨྱིན་པའྱི་དུས་ལ་བབས་
པའྱི་འབྲས་དུས་ཀྱི་ཤཤེས་པ་མའྱི་མངལ་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦྱོར་ཏེ་ཚོར་འདུ་སོགས་མྱིང་དང་། མེར་མེར་པོ་
སོགས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གྲུབ་པ་ནས་རྒ་ཤྱི་སོགས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འགྲུབ་པའྱི་སྒོ་ནས་སྱིད་པའྱི་
འཁོར་ལོ་སྐོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། མཛོད་ལས། བྱེད་རྒྱུ་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་དང་། །སྐལ་མཉམ་མཚུངས་པ་ལྡན་པ་
དང་། །ཀུན་ཏུ་འགོ་དང་རྣམ་སྨྱིན་ཏེ། །རྒྱུ་ནྱི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་སྐྱེ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དྲུག་དང་། དམྱིགས་
པའྱི་རེན། བདག་རེན། དེ་མ་ཐག་རེན། རྒྱུ་རེན་ཏེ་རེན་བཞྱི་དང་བཅས་པའྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་ཤྱིང་འཕེལ་
ཏེ། དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་ལས། ལུས་འདྱི་ལ་ནྱི་ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་མཐའ་དག་རོ་དྲུག་ཟས་ཤྱིང་
འཐུང་བ་དག་ལས་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །རོ་དྲུག་དག་ཀང་འབྱུང་བ་ལས་ཏེ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ངེས་པར་ནམ་
མཁའྱི་ཁམས་ལས་ཏེ། །ལུས་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་མཉམ་སེག་པ་དག་ལས་རབ་གསལ་འགྱུར་མེད་རག་པར་
ཡང་ནྱི་འགྱུར་བ་སྟེ། །ཞེས་ལུས་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་དང་འཚོ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་བྱེད་པར་གསུངས་པ་
དང་། གསེར་འོད་ལས། ལུས་ནྱི་ཤེས་མྱིན་བྱེད་པ་པོ་ཡང་མེད། །རང་བཞྱིན་མྱི་རག་རེན་ལ་ལྟོས་ནས་
གྲུབ། །ཡང་དག་མ་ཡྱིན་རྣམ་རོགས་ལས་སྐྱེས་པ། །འཁྲུལ་འཁོར་བཞྱིན་དུ་ལས་ཀྱིས་དབང་གྱི་འཇུག ། ས་
ཆུ་མེ་རླུང་ལྷན་ཅྱིག་ལུས་སྒྲུབ་ནས། །རྒྱུ་རེན་ཇྱི་བཞྱིན་ཐ་དད་འབྲས་བུ་ཐོབ། ཞེས་ད་ལྟའྱི་ལུས་ནྱི་སོན་
བྱས་པའྱི་རྒྱུའྱི་འབྲས་བུ་དང་། མ་འོངས་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ད་ལྟ་བར་མྱི་ཆད་པར་བསགས་པ་དང་སར་
བསག་ནས་མ་སྨྱིན་པ་ལས་གྲུབ་པར་གསུངས་ཤྱིང་། བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགེལ་བར་རྩྱིབས་ལོག་སྐྱེས་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་དང་། བཟང་སྐྱོང་གྱི་ཞུས་པའྱི་མདོ་ལས་ལས་གསོག་ཚུལ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་
རྣམས་སུ་གསལ་ཞྱིང་། མདོ་ཙམ་བོད་མཁས་པས་གཞྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་བཀའ་ལན་དུའང་དངས་
ཡོད། ། 

གཉྱིས་པ་གནོད་བྱེད་ཉེས་པ་ནྱི། དེའང་གནོད་བྱེད་ཉེས་པའམ་ནད་རླུང་མཁྲྱིས་བད་ཀན་གསུམ་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་
འབྱུང་བ་བཞྱི་དང་ངོ་བོ་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཀང་སེམས་ཀྱི་རེན་བྱེད་ནུས་པའྱི་འབྱུང་ཁམས་ལ་གནོད་
བྱེད་དང་འདུ་བ་ཞེས་ཐ་སད་བྱས་ཤྱིང་། སེམས་ཀྱི་རེན་ནུས་མྱིན་གྱིས་འབྱུང་བ་དང་ཉེས་པ་སོ་སོར་
བཏགས་པར་འཁུམས་སོ།  དེ་ལ་གནོད་བྱེད་དམ་ཉེས་པ་ནྱི་གནོད་བྱ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཕ་བ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི ་ཆ་
ཤས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་ཏེ། དེའང་ར་ལ་སྒ་དང་། ཤྱིང་ལ་རྩྱི་བཏང་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་ཆུའྱི་རན་



12 
 

དང་། མེའྱི་ཚ་བའྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་རྩུབ་སོགས་རླུང་མཚན་ཉྱིད་དྲུག་ལྡན་དང་། སྣུམ་ཚ་སོགས་མཁྲྱིས་པ་
མཚན་ཉྱིད་བདུན་དང་། བསྱིལ་ལྱི་སོགས་བད་ཀན་མཚན་ཉྱིད་བདུན་ལྡན་ཏེ་མཚན་ཉྱིད་ཉྱི་ཤུ་པོ་གང་དུ་
གྲུབ་པ་དེར་ཉེས་པའམ་ནད་དམ་གནོད་བྱེད་ཅེས་བྱ་སྟེ་དེ་ལས་གཞན་དུ་ནད་ཅེས་བྱ་བ་རྡུལ་ཕན་ཙམ་རེད་
དུ་མེད་ཅྱིང་། དེ་དག་ནྱི་གནོད་བྱའྱི་ངོ་བོར་ཡོད་དེ། དེ་ཉྱིད་རང་གྱི་ལྡང་ཚད་ལས་མ་འགྱུར་ཚེ་དབུགས་ཀྱི་
འབྱྱིན་རྔུབ། ཁྲག་གྱི་འཁོར་རྒྱུགས་མྱག་ཞུ་དྭངས་སྱིགས་འབྱེད་པ། ལུས་ཀྱི་འགུལ་བསྐྱོད་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་
མཐའ་དག་དང་། དབང་པོས་ཡུལ་འཇལ་བ་དང་། འདུས་ཤེས་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། ཡྱིད་ལ་
བྱེད་པ་སོགས་སེམས་ཀྱི་བྱ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་དག་གྱིས་བྱེད་པ་ལས་གཞན་དུ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང་། ཟས་སྤྱོད་
དུས་གདོན་སོགས་ཕྱྱིའྱི་རེན་གྱིས་དེ་དག་རང་གྱི་ལྡང་ཚད་ལས་འགྱུར་ན་ནད་དམ་གདུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་
བས་འབྲས་མྱིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པས་ཉེས་པ་དང་ནད་སོགས་སུ་འབོད་པ་ཡྱིན་ནོ། དེ་ཡང་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་
ལས། ཇྱི་ལྟར་ཉྱི་མ་ཟླ་བ་དག ། རླུང་འདེགས་མཁའ་ལ་འཛིན་པ་དང་། །དེ་བཞྱིན་རླུང་མཁྲྱིས་བད་ཀན་
གྱིས། འགོ་བའྱི་ལུས་འདྱི་འཛིན་པ་ཡྱིན། །ཞེས་ཕྱྱིའྱི་ཉྱི་ཟླ་ས་སྒང་གྱི་འགོས་བཞྱིན་ནང་སྐྱེས་བུའྱི་ཁམས་
དང་འགྱུར་བ་རྣམས་འད་བར་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཉེས་པ་དེ་ཉེད་ཐོག་མར་ལུས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཕ་མའྱི་
ཁམས་ལ་ཡོད་པ་དེས་སྐྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས། སྐྱེ་བའྱི་དང་པོ་ཁུ་ཁྲག་གནས། །དུག་ཅན་
སྱིན་འབུས་དུག་སྐྱེད་འད། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། བཤད་རྒྱུད་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པས་དེང་སང་གྱི་
རྱིགས་རས་ཕ་རབ་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་དང་འད་བ་སོགས་རྣམ་རོག་དུ་མ་ཞྱིག་སྣང་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་སོ།  

ལུས་འཇྱིག་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་དོན་ཟབ་མོ་ནང་དོན་ལས། སྐྱེས་ནས་ལོ་གཅྱིག་བར་དུ་
ནྱི། །ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་སྟེ། །དེ་ནས་ཞག་རེ་རྩ་གཉྱིས་གཉྱིས། །ནུས་པ་སྐེམ་པར་བྱེད་པ་
སྟེ། །ལོ་བརྒྱར་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་གཉྱིས། །བསྡུ་བ་རགས་པའྱི་རྱིམ་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་ཀྱི་རྩ་
ཁམས་རྱིམས་བཞྱིན་ཉམས་ནས་མཐར། འབྱུང་འགྱུར་དུས་ཀྱི་རྱི་རབ་འཇྱིགས་དང་མཚུངས། ཞེས་ཕྱྱི་སྣོད་
ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་གཅྱིག་དག་གཅྱིག་གྱིས་བྱས་ཏེ་འཇྱིག་པ་དང་འད་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེང་སང་
འཛམ་གྱིང་གྱི་དོད་ཚད་འཕེལ་ཏེ་སྱིད་པའྱི་ཁྱག་རུམ་སོགས་ཆུ་ཁམས་རྣམ་འགྱུར་བས་འབྱུང་བ་གཞན་ལ་
འགྱུར་བ་ཐེབས་ཚུལ་ལྟར་ཤེས་པར་སྣང་ངོ། 

གསུམ་པ་གཉེན་པོས་གནོད་བྱེད་སེལ་ཚུལ་ནྱི།  
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སྨན་དང་ཟས་སུ་སྤྱོད་པའྱི་རས་རྩ་བ་དང་འབྲས་བུ་སོགས་ནྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལས་གྲུབ་ཅྱིང་དེའྱི་རང་
བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པས་ནུས་སྟོབས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་ལ་སོན་གྱི་དང་སོང་རྣམས་
ཀྱིས་བྱས་པའྱི་གཞུང་འགས་ཡོན་ཏན་བཅུ་བདུན་དང་། འགས་ནུས་པ་བརྒྱད་དང་། ལ་ལས་སྟོབས་གཉྱིས་
སོགས་རྣམ་གངས་མང་པོ་གསུངས་ཀང་། དོན་དུ་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་གྱི་རས་དང་བྱེད་པ་དེས་ལུས་
ཀྱི་འབྱུང་བའམ་གནོད་བྱེད་རྣམས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་མཐུན་པ་འཕེལ་ཞྱིང་གསོས་སུ་འགྱུར་བར་ཡོན་
ཏན་ཞེས་བྱ་ཞྱིང་། སྨན་གྱི་སྣུམ་པས་བད་ཀན་གྱི་སྣུམ་པ་དང་འབྱར་བག་གྱི་གོགས་བྱས་ཏེ་རང་གྱི་ངོ་བོ་
འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ལྟར་དང་། རས་དང་བྱེད་པ་དེས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་མྱི་མཐུན་ཅྱིང་འགལ་ཟླར་གྱུར་
པ་རླུང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་རྩུབ་པ་དངོས་འགལ་གྱི་སྒོ་ནས་འཇོམས་པའྱི་ཕྱྱིར་ནུས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ནུས་པ་དང་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ཀ་རས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་ལས་སོ་སོར་འཚོལ་བའྱི་ངལ་བ་མྱི་དགོས་
སོ། སྟོབས་ནྱི། ཙ་ར་ཀ་ལས། སྟོབས་མྱིན་ཅྱི་ཡང་བྱེད་མ་ཡྱིན། །ཅེས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་མྱི་མཐུན་པ་
གཞོམས་པ་དང་། མཐུན་པ་རྒྱས་པའམ་འཕེལ་བ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་པ་ལ་སྟོབས་ཞེས་བྱ་ཞྱིང་། དེ་མེད་ན་སྨན་
གྱི་བྱ་བ་ཅྱི་ཡང་མྱི་བྱེད་པར་གསུངས་པས་སྨན་དུ་བཀོལ་བའྱི་རས་རྣམས་སྐྱེ་སར་སྐྱེ་བ་སོགས་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ལྡན་ལ་གཙེགས་སུ་བྱེད་པའང་འདྱི་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན། དེ་དག་ལའང་རེན་གྱི་འབྱུང་བའྱི་ནུས་པ་
དང་། རོའ ་ིནུས་པ་དང་། ཞུ་རེས་ཀྱི་ནུས་པ་སོགས་རས་གཅྱིག་གྱི་བྱེད་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་སྣང་
ཞྱིང་། དེ་ལ་ཞུ་རེས་ཞེས་རས་དེ་དག་གྱི་ངོ་བོ་དང་རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་བྱ་ཞྱིང་།  འཁྱག་གོང་
ཆུར་འགྱུར་བ་ལ་ཞུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དང་པོ་ས་མཁྲེག་གྱི་གོ་བུ་ད་བ་སོགས་ཀྱིས་འཛིན་ནུས་ཤྱིང་། ཞུ་བ་ན་
གཤེར་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁུ་བར་འགྱུར་ནས་བུམ་པ་སོགས་སྣོད་ཚགས་དམ་པོས་བཟུང་དགོས་པ་སོགས་
སར་གྱི་རྣམ་པ་ལས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་བྱ་བ་བཞྱིན། དེ་ལྟར་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་རས་དང་ནུས་པ་ལ་མེ་དོད་
ཅེས་བྱ་ཞྱིང་། འབྲས་དང་རྩམ་པ་སོགས་ཟས་དང་སྨན་དུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཕོ་བའྱི་མེ་དོད་དང་ལུས་ཟུངས་སོ་
སོའ་ིམེ་དོད་ཀྱིས་བསྒྱུར་ནས་ཁྲག་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཟུངས་སོ་སོར་འགྱུར་བ་ལ་ཞུ་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ་རགས་
པའོ། གསོ་རྱིག་གྱི་གཞུང་ཡོངས་གགས་རྣམས་སུ་ཞུ་རེས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་རྒྱས་པར་མྱི་འབྱུང་བས་བོ་ལྡན་
འད་ཡོད་ན་འཚོལ་ཞྱིབ་དང་ཁ་སྐོང་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། གཞན་ཡང་རས་སྤྱྱི་ལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ནུས་པ་
དང་། རོའ།ི ཁ་དོག་གྱི ། དབྱྱིབས་ཀྱི། གཉེན་པོའ།ི དྱིའྱི་ནུས་པ། རས་སམ་ངོ་བོའ།ི ཞུ་རེས་ཀྱི་ནུས་པ་ཏེ་
བརྒྱད་པོ་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ནད་སེལ་ཞྱིང་འདུ་བ་སོམ་པར་བྱེད་པས་ན།  དྱི་མེད་ཤེལ་གོང་
ལས། མངོན་ཤེས་ཅན་ལས་སོ་སྐྱེའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མྱིན། །གསུངས་པ་ཐུགས་མད་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། འཇྱིག་རེན་
མགོན་པོ་སྐྱོབས་པ་ཡྱིས། བསམ་ཏན་ལས་དང་ཀླུ་རྣམས་དང་། །སངས་རྒྱས་བདག་ཉྱིད་ཆེ་རྣམས་
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ཀྱིས། །བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་བཞྱི་བཤད་དོ། །ཞེས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་མདོར་བཀའ་སྩལ་བ་བཞྱིན་
མཐའ་དག་སོ་སྐྱེས་འཇལ་བར་རོམ་བ་ནྱི་ཁབ་མྱིག་གྱིས་རྱི་བོ་འཇལ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་སྣང་ངོ། དེང་སང་
སྨན་རས་རྣམས་རས་སྒྱུར་གྱིས་གདུས་ཏེ་བརག་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཕ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གྱིས་བརག་པ་ན་འབྲས་བུ་
སོགས་སྨན་རྒྱུ་རེ་རེར་ལའང་རས་སྒྱུར་མྱི་འད་བ་དུ་མ་སོ་སོར་བསལ་རྒྱུ་ཡོད་ཅྱིང་།  རས་དེ་དག་རས་
གཞན་ཞྱིག་དང་སེབས་པ་ན་སར་གྱི་རས་ལས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་རས་སོ་མ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་སོགས་ངོ་
མཚར་གྱི་བལྟད་མོ་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅྱིང་། དེ་དག་སོག་ཆགས་སེམས་ལྡན་གྱིས་སྤྱད་དེ་མེ་དོད་རྣམས་
དང་རྱིམས་པས་འཕད་པ་ན་རས་གང་འགྱུར་ལ་ད་ལྟ་བོ་རྩེ་གཏོད་ཀང་། རས་དེ་དག་གྱིས་ལུས་སེམས་ཀྱི་
བྱེད་པ་ལ་འབྲེལ་བ་ཇྱི་ཡོད་སོགས་ལོག་གྱུར་གྱི་གཞལ་བྱ་དུ་མ་ད་དུང་ཡོད་པས། རེ་གུང་ཐང་པས། ཆོས་
ཚུལ་ཟབ་པའྱི་ཐག་གཅོད་མྱི་ས་བར། གསུངས་པའྱི་བསབ་བྱ་ཞེ་ལ་བཞག་སྟེ་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་
རྱིགས་སོ། མངོན་ཤེས་ཟེར་བ་སྤྱྱི་བམ་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་ཚོད་མྱི་སྣང་སྟེ། ཞྱི་བ་ལྷས། དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་ཕལ་
པ་ནྱི། །རྣལ་འབྱོར་འཇྱིག་རེན་གྱིས་གནོད་ཅྱིང་། །རྣལ་འབྱོར་བ་ཡང་བོ་ཁྱད་ཀྱིས། །གོང་མ་གོང་རྣམས་
ཀྱིས་གནོད། །ཅེས་གསུངས་འདུག་པས། དེང་སང་གྱི་ལྷ་རེ་ཕལ་ཆེར་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ཕལ་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་
དངོས་སུམ་གྱི་བར་སྟོང་ན་འཚོ་བ་ལ་ཡེངས་ནས་བཞུགས་པར་སྣང་ངོ།  

 

དྱི་བ་གསུམ་པ། 

 འཕལ་རེན་ཟས་སྤྱོད་སྨན་དཔྱད་ཀྱིས། ནད་སེལ་ནུས་པའྱི་ཤེས་བྱེད་ཅྱི། བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་ལས་ཡྱིན་
པར། ཡང་ཡང་རྒྱལ་བས་གསུངས་མྱིན་ནམ། ཞེས་གསུངས་ཏེ།   

དེ་ལ་དྱི་བའྱི་དོན་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མནར་མེད་ན་རླུང་བསྱིལ་བ་རྒྱུ་བའྱི་ཚོར་བ་བདེ་བ་
ཕ་མོ་ཚུན་ཆད་དགེ་བའྱི་འབྲས་བུ་དང་། ལུས་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཕ་མོ་ཐ་ན་རྐང་ལ་ཚེར་མས་འཛེར་
བའང་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨྱིན་དུ་ལན་གཅྱིག་མྱིན་པར་གསུངས་ན། ནད་ནྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་ཚོར་བ་ནྱི་དེ་སོན་བྱས་
པའྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅྱི་སྟེ་མྱིན། ཡྱིན་ན་དེ་འཕལ་རེན་གཉེན་པོ་སྨན་དཔྱད་ཀྱིས་སེལ་ན་ལས་
འབྲས་སྨྱིན་པའང་རེན་གྱིས་བཅོས་པར་ཐལ་བ་དང་། ད་དུང་གཞུང་ལས་བསྟན་པའྱི་ནད་རྱིགས་བཞྱི་བརྒྱ་
རྩ་བཞྱིར་བཤད་པ་ན། ལས་ཀྱིས་འཕང་བ་བརྒྱ་ལས་མེད་པས་སུམ་བརྒྱ་པོ་ནད་དམ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་
མྱི་སྦྱྱིན་པར་ཐལ་བ་དང་། གལ་ཏེ་སྡུག་བསལ་ན་མྱི་དགེ་པའྱི་འབྲས་བུ་སྨྱིན་པ་ལགས་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་
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དབང་སོན་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་མ་བགང་ཏེ། མྱི་དགེ་བས་མ་སྐྱེད་པའྱི་སྡུག་བསལ་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེས་པའོ།  

དེ་ལ་ལན་མདོར་ཙམ་ནྱི།  འདུལ་བ་ལུང་ལས། ལས་རྣམས་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ནྱི།། ཆུད་མྱི་ཟ་བར་ཉྱིད་
འགྱུར་ཏེ།། ཚོགས་ཤྱིང་དུས་ལ་བབས་པ་ན།། འབྲས་བུ་སྨྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་
དགེ་སྱིག་གྱི་ལས་གང་བྱས་ཀང་ལས་དང་འབྲས་བུའྱི་བར་དུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕག་གྱི་དུས་ཀྱིས་ཆོད་ཀང་
རེན་དང་ཚོགས་པ་ན་འབྲས་བུ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་སྨྱིན་པ་ལས་བར་ལམ་དུ་ཆུད་ཟ་བའྱི་སྐབས་མེད་པར་
གསུངས་ཤྱིང་། དེས་ན་མཛོད་ལས། མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ཡྱི།། མྱོང་འགྱུར་ལ་སོགས་ངེས་རྣམས་
གསུམ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལས་དེའྱི་རྣམ་སྨྱིན་ཚེ་འདྱིར་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་
མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལན་གངས་གཞན་དུ་མྱོང་བ་བཅས་འབྲས་བུ་འབྱྱིན་ངེས་དང་། གཞན་ཡང་འབྲས་
བུ་འབྱྱིན་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པ་མ་ངེས་པའྱི་ལས་གསུམ་གསུངས་ཤྱིང་། བཤེས་སྱིངས་ལས། རག་དང་མངོན་
པར་ཞེན་དང་གཉེན་པོ་མེད།། ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞྱི་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི།། དགེ་དང་མྱི་དགེ་རྣམ་ལྔ་ཆེན་པོ་
སྟེ།། ཞེས་དགེ་སྱིག་གྱི་ལས་བསག་ཚུལ་དང་། ཞྱིང་གྱི་སྒོན་ནས་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་དང། འཕེན་རོགས་ཀྱི་
ལས་དང་། བྱས་བསགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང། ལས་དེ་གཉེན་པོས་འཇོམས་ནུས་མྱིན་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་ཕྱྱིར། ལས་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ།། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡྱིན།། ཞེས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ཞྱིབ་པར་འབྱེད་དཀའ་བ་ནྱི་ཁྱྱིམ་བདག་དཔལ་སྦས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་སོགས་ལས་ཀང་
ཤེས་ལ།། ངེད་ཅག་ལས་འབྲས་ཞེས་ཁ་ནས་རག་ཏུ་བགངས་ཀང་དེའྱི་རྣམ་བཞག་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་གོ་
བའང་དཀའ་བར་སྣང་ངོ། །དེའང་ནད་ལ་གཞྱི་བརྒྱ་རྩ་བཞྱིར་དབྱེ་བའང་། གསོ་ཚེ་བང་དོར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར།། 
སྤང་བང་མུ་བཞྱིར་བརག་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བཅོས་རུང་མྱི་རུང་དང་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་དབྱེ་བ་
ལས་ནད་དོ་ཅོག་བཞྱི་བརྒྱ་ལས་མེད་པའྱི་དོན་མེད་དེ་མན་རྒྱུད་ཁོ་ན་ལ་ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྟོང་ལས་རྒལ་བ་
ཡོད་པ་དང་། རྣམ་པའྱི་སྒོ་ནས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་དབྱེ།། ཞེས་རྒྱུ་རེན་གནོད་བྱ་ཡུལ་དུས་སོགས་ཀྱིས་
བགང་མྱི་ནུས་ཀང་། བཤད་རྒྱུད་ལས། དེ་ལ་གཞན་དབང་བཅོས་ཀང་འཆྱི་བ་དང་། ཀུན་བརག་གདོན་ནད་
རྱིམ་གོས་གོལ་བ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་མ་བཅོས་འཆྱི་ལ་བཅོས་ན་འཚོ།། ལྟར་སྣང་མ་བཅོས་རང་བཞྱིན་འཚོ་
བ་བཞྱི།། ཞེས་གཞན་དབང་སོན་ལས་ཀྱི་ནད་ནྱི་འདྱིར་ཡང་སྨན་བཅོས་བྱེད་ནུས་པར་ཞལ་བཞེས་མཛད་
མེད་ལ། ཡོངས་གྲུབ་སྟེ་ཚེ་འདྱིའྱི་ཟས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བོར་སྐྱེད་པའྱི་ནད་ནྱི་སྨན་བཅོས་བྱ་
དགོས་ཤྱིང་མ་བཅོས་ན་འཆྱི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དང་། ལྟར་སྣང་འཕལ་གྱི་ནད་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཚོ་ཡང་སྨན་
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བཅོས་བྱས་ན་མྱུར་དུ་ནད་ལས་རྒྱལ་བ་ནྱི་འགེལ་བུག་ཤོར་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་གོགས་ཀྱིས་སང་ན་བདེ་བག་ཏུ་
ལངས་ཐུབ་པར་དཔེར་མཛད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གོ་རྒྱུ་ཆེ་སྟེ། དེང་སང་སོག་ཆགས་རྱིག་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ 

གྱིས་འཚོ་བ་(Self Healing) ཞེས་ལུས་ལ་གནོད་པའྱི་དག་ལ་རྒོལ་ནུས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་མཐུན་
རེན་ཡོད་པས་སྨན་དང་སྨན་པས་དེ་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱོར་ཞྱིང་འགལ་རེན་བསལ་བ་ཙམ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་
དང་ཕྱོགས་མཚུངས་པར་སྣང་ངོ།།  

ལས་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་མ་ཁྱབ་ཏེ་དགེ་བ་དང་འདེས་པའྱི་འདུ་བྱེད་ཀང་དུ་མ་ཞྱིག་བསག་ཅྱིང་
འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པའྱི་དུས་ལ་བབས་པ་དང་མ་བབས་པ་ཅྱི་རྱིགས་ཡོད་དེ་བདེ་དང་ཕན་པ་ཐམས་ཅད་དགེ་
འབྲས་ཡྱིན་པས་སྨན་བཟང་པོ་དང་། ཟས་རོ་གདའ་བ་དང་། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ལོངས་སྤྱོད་པ་
སོགས་དགེ་འབྲས་ཡྱིན་པས་དེ་དག་འཕལ་རེན་ཁོ་ནར་མ་ངེས་ཤྱིང་། རྒྱུད་ལས། རླུང་ར་ལས་དབང་རེན་
དང་བསོད་ནམས་ཀྱིས།། ཇྱི་འད་འཆྱི་ལ་ཇྱི་འད་འཚོ་བ་ཡོད།། ཅེས་ལས་རེ་རེར་ཡང་རྣམ་སྨྱིན་རྒྱུ་མཐུན་
བདག་འབྲས་སོགས་འབྲས་བུ་དུ་མར་འབྱྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། མཛོད་ལས། ལས་དང་དེས་སྒོས་ངེས་
འཇུག་རེད།། དེ་ཡྱི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ལས།། གཞན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ།། ངེས་པར་རབ་ཏུ་མྱི་
ཤེས་སོ།། ཞེས་གསུངས་པས་ཟས་སྨན་དཔྱད་རྣམས་འཕལ་རེན་ཁོ་ནར་འཇོག་དཀའ་བར་སྣང་བས་བདེ་
ལེགས་ཀྱི་རྩ་བ་ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ལ་ཚིག་ཙམ་མྱིན་པའྱི་མཁས་པར་མཛོད།།  

དྱི་བ་བཞྱི་པ།།                     

ནད་རགས་རྩ་ལ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ། །ཐུན་མོངས་པ་ཡྱི་གནད་གང་ཡྱིན། །དུས་བཞྱི་ཁམས་ལྔའྱི་སྦྱོར་ལུགས་
ཀང་། །ཟླ་མགོའ་ིདབང་ལ་ལྟོས་མྱི་ལྟོས།། ཞེ་འདོད་གང་ཡྱིན་དེའྱི་སྒྲུབ་བྱེད། རྩལ་དུ་འདོན་རྒྱུ་ཇྱི་ལྟར་
མཆྱིས།། ཇྱི་ལྟར་ཕྱྱི་རོལ་དེ་བཞྱིན་ནང་། ཞེས་པའྱི་ཚུལ་ཡང་བསམ་པར་བྱ།། 

དྱི་བའྱི་དོན་ནྱི། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལག་མགོའ་ིའཕར་རྩ་ལ་བལྟས་ནས་ནད་གཞྱི་
གང་ཡྱིན་དང་། གནས་གང་དུ་ན་བ་སོགས་ཞྱིབ་ཏུ་རོགས་པར་སྣང་ཡང་། རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་
སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་གྱི་སྒོ་ནས་ལྟ་གནས་དེ་ནས་ལུས་ཀྱི་སྟོད་སྨད་དང་དོན་སྣོད་བཅུ་གཉྱིས་སོགས་སུ་ཉེས་
པ་གསུམ་གྱིས་བསྐྱེད་པའྱི་ནད་གཞྱི་རྱིགས་དུས་ཀྱི་ཚ་བ། མ་ཞུ་གསར་རྱིང་རྒྱུ་འབྲས་དང་བཅས་པ། 
གནོད་བྱེད་ཀྱི་འདེ་གདོན། ངོ་མཚར་རྩ་བདུན་འཚོ་འཆྱི་དང་བཅས་པ་ཞྱིབ་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེ་
ལས་དུ་བ་དཔོག་པ་ལྟ་བུའྱི་རེས་དཔག་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་གནད་འགག་ངོ་མ་དེ་གང་ཡྱིན་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱྱི་
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རོལ་གྱི་དུས་བཞྱི་པོའ་ིཁམས་རྣམས་ནང་གྱི་སྐྱེས་བུའྱི་དོན་སྣོད་ཀྱི་ཁམས་དང་སྦྱོར་ནས་དེའྱི་རྩའྱི་མཚན་
ཉྱིད་ཞྱིབ་པར་རོགས་པར་དུས་བཞྱི་དང་ལོ་མགོ་གང་ནས་འཛིན་པར་ལྟོས་མྱི་ལྟོས་དང་། མྱི་ལྟོས་ན་དཔྱྱིད་
ར་ལ་ལོ་མགོ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དུས་དོན་གྱི་ཁམས་སྦྱར་བ་དགོས་མེད་དུ་ཐལ་ཅྱིང་། ལྟོས་ན་བོད་
འདྱིར་ལོ་མགོ་དང་ཟླ་མགོ་འཛིན་སྟངས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་སྣང་བས་ཅྱི་དན་དན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཁྱོད་ལ་
ཡྱིད་གཏོད་སའྱི་ལོ་མགོ་འམ་དཔྱྱིད་ར་གང་ལ་བྱེད་པ་དང། དེ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅྱི་ཡོད་སྨྲ་རྱིགས་
སོ་ཞེས་པའོ།།  

དྱི་བ་ལྔ་པ།   

རོ་ནུས་ཞུ་རེས་ཡོན་ཏན་ཀུན།། ཚང་བའྱི་སྨན་གཅྱིག་ཡོད་དམ་མེད།། ཡོད་ན་ཚ་གང་གཉྱིས་ཀའྱི་ནད།། དེ་
ཉྱིད་གཅྱིག་པུས་སེལ་ནུས་ཤྱིང་། ཚ་བསྱིལ་གོ་ས་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ།། ཚོགས་ན་འགལ་བ་ཇྱི་ལྟར་བརྩྱི།། འོན་
ཏེ་ཨ་རུ་ར་ཉྱིད་ལ།། ཐམས་ཅད་ཚང་བར་མ་བཤད་དམ།། 

དྱི་བའྱི་དོན་ནྱི། དེ་ལ་མངར་བ་སོགས་རོ་དྲུག་དང་། ལྱི་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་། ཡང་སྣུམ་སོགས་
ཡོན་ཏན་བཅུ་བདུན་དང་། མངར་སྐྱུར་སོགས་ཞུ་རེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཅས་ཐམས་ཅད་ཚང་ཞྱིང་འདུས་པའྱི་
སྨན་དུ་སྤྱོད་པའྱི་རས་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་གང་རུང་ཞྱིག་མཚན་གཞྱིར་བཟུང་སྟེ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད།། གལ་
ཏེ་ཡོད་ན་ཉེས་པ་གསུམ་ལས་གྱུར་པའྱི་ནད་ཐམས་ཅད་སྨན་དེ་གཅྱིག་པུས་སེལ་བར་ཐལ་ཏེ ། ནད་ཀྱི་
མཚན་ཉྱིད་ཉྱི་ཤུ་སྨན་གྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་བདུན་གྱིས་འཇོམས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ་དེ་ལ་རོ་ནུས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ཚ་གང་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ནད་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་ཐལ་ཏེ། སེལ་ཚུལ་ཡང་
གཉེན་པོ་བསྱིལ་བས་ཉེས་པ་ཚ་བ་དངོས་གཉེན་གྱིས་སྒོ་ནས་འཇོམས་ཤྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གཉེན་པོ་ཚ་
བའམ་དོད་ཀྱིས་ཉེས་པ་གང་བའམ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྒོ་ནས་འཇོམ་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ན་གཉེན་པར་ཚ་བསྱིལ་ཐ་
དད་པ་མེ་ཆུ་ལྟ་བུ་རས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཚོགས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ན་དེ་ལྟ་བུ་
ཤེས་བྱ་ལ་མྱི་སྱིད་དེ་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་ཚོགས་ན་དེས་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་
དངོས་འགལ་གྱི་སྒོ་ནས་སེལ་མྱི་ནུས་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་དེ་གཉྱིས་གོ་ས་གཅྱིག་ཏུ་གནས་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར། འོན་ཏེ་
ཨ་རུ་ར་ཉྱིད་ལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་བཤད་དེ། ནད་རྣམས་ཀུན་ལ་ཨ་རུ་ར་ཉྱིད་མཆོག ། ཅེས་
གཞུང་ལུགས་དུ་མས་ཡང་ཡང་གསུངས་འདུག་ན་དེ་དག་གྱི་དགོངས་པ་ལེན་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་བྱ་དགོས་
སམ་ཞེས་པའོ།། 
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དྱི་བ་དྲུག་པ།  

 ཆོས་འདྱི་ཁོ་ནས་མངོན་མཐོ་དང་། ངེས་ལེགས་ཐོབ་པའྱི་གནས་ཨེ་ཡོད། གཞན་དུ་ཁྲྱིམས་དང་སགས་
ལམ་ལ། མ་བརེན་འདྱི་ཉྱིད་མེད་པར་གསུངས།  

དྱི་བའྱི་དོན་ནྱི། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་འདུལ་བྱ་ཐུན་མོངས་པར་བསྟན་པའྱི་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་
དང་། སྤྱོད་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་སོགས་ལ་མ་བསབ་ཅྱིང་ཉམས་སུ་མ་བང་པར། ཆོས་འདྱི་སྟེ་གསོ་བ་
རྱིག་པ་ཁོ་ནའམ་འབའ་ཞྱིག་ལ་བསབ་སྟེ་ཉམས་སུ་བངས་ན་མངོན་མཐོ་ལྷ་མྱིའྱི་ལུས་རེན་དང་།  དེ་ལས་
ལྷག་པ་ངེས་པར་ལེགས་པ་སྟེ་ཐེག་པ་ཆུང་བ་དག་གྱི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ཐར་བ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་དག་
གྱིས་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་སྱིད་མཚོར་བྱྱིང་ཞྱིང་སྡུག་བསལ་གྱི་ཆུ་སྱིན་སྡུག་པའྱི་ཁར་ཆུད་པའྱི་རང་གྱི་མ་རྒན་
སེམས་ཅན་རྣམས་སོལ་བའྱི་ནུས་མཐུ་མངའ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའམ་སྐུ་ཐུགས་ཟུང་འཇུག་གྱི་གོ་འཕང་
ཐོབ་ནུས་སམ། གལ་ཏེ་དེ་ཐོབ་པར་ནུས་ན་མངོན་མཐོའ་ིརྒྱུ་ནྱི་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ཁོ་ན་དང་། སྤང་བྱ་ཤེས་སྱིབ་ཕ་
མོ་ནྱི་རོ་རེ་ཐོག་པའྱི་རྩེ་མོ་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྱི་ལམ་མཐར་ཐུག་ཁོ་ནས་སྤང་བར་བཀའ་བསྟན་ཚད་ལྡན་དུ་
མ་ནས་ལན་གཅྱིག་མྱིན་པར་གསུངས་ཀང་།  འདྱིར་ནྱི། མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་གཡོ་རྒྱུ་འདོད་པ་
རྣམས། །སྤང་སྟེ་ནད་པ་གསོ་བ་ལ་འཇུག་པ། །བ་མེད་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བགོད་འགྱུར་ཞེས། །འཚོ་བྱེད་
སྨན་པའྱི་རྒྱལ་པོས་བཤད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་འདུག་ན་ཁྱེད་ལ་ལུང་རྱིག་རྣམ་དག་སྒོ་ནས་གསལ་
བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་སོ།  

དྱི་བ་བདུན་པ།   

སྐྱེ་བོ་ངག་དང་བསྟན་བཅོས་ལས། །རྣམ་སྨྱིན་ཟུག་རྔུ་བསྐྱེད་པའྱི་དཔྱད། །རྩུབ་པོ་རྒྱལ་བས་མ་གསུངས་
ཞེས། །གགས་དེ་རྩོད་པ་གང་གྱིས་སྤོང་། ། 

དྱི་བའྱི་དོན་ནྱི། འདས་ལོག་སོགས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་བ་རྣམ་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་དང་། བསྟན་བཅོས་འགའ་དང་། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུང་རབ་ལ་ལར་ནད་པ་ལ་འདལ་གཅོད་དབུགས་བཤག་སོགས་ལུས་ལ་ཟུག་རྔུ་ཅན་
དང་། སེམས་ལ་འཇྱིགས་སྐྲག་སྐྱེད་བའྱི་དཔྱད་རྩུབ་མོ་མྱི་བྱ་ཞྱིང་དེ་བྱེད་པ་པོར་ཕྱྱི་མར་རྣམ་སྨྱིན་ཡྱིད་དུ་
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མྱི་འོང་བ་མྱོང་བར་གསུངས་སོ་ཞེས་གགས་ཤྱིང་། དཔྱད་མ་བྱས་ན་ནད་ཀྱི་ཡུལ་ཐོན་དཀའ་བས་ནད་ཀྱི་
ཟུག་རྔུ་དང་འཆྱི་བའྱི་འཇྱིགས་པ་དང་འབྲལ་བའྱི་དོན་དུ་དཔྱད་དགོས་པར་འགྱུར་བའྱི ་ཕྱྱིར་དེ་གཉྱིས་
དངོས་འགལ་དུ་སྣང་ན་ཁྱེད་ལ་དེ་གཉྱིས་འགལ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ལུང་རྱིགས་རྩོད་མེད་ཡོད་དམ་ཞེས་པའོ།  

དྱི་བ་བརྒྱད་པ།  

གཞུང་འབྲེལ་དངོས་བསྟན་ཡོངས་གགས་དང་། །ལུང་རྱིག་ལྟར་སྣང་འདྱིར་མྱི་འཇུག ། །ཅེས་སོགས་ཆོས་
ལུགས་གཞན་དག་གྱིས། གལ་ཏེ་འདྱི་ན་ཇྱི་སྐད་བྱ། ཞེས་གསུངས།  

དྱི་བའྱི་དོན་ནྱི། གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་བརྩམས་པའྱི་ཕྱྱི་གནོད་བྱེད་ཀྱི་རེན། ནང་གནོད་བྱའྱི་ཁམས། གཞན་
གསོ་བྱེད་ཐབས་སྟེ་ཕྱྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དང་། ཕྱྱི་ཤེས་བྱ་གཞུང་། ནང་གདམས་པ་ཐབས། གསང་པ་ལག་
ལེན་དམར་ཁྲྱིད། ཡང་གསང་མྱོང་བ་གནད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱིས་དྱིས་བྱུང་ན་ཞེས་པ་
སྟེ། འདྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་ནྱི་བན་བོན་དང་ས་དགེ་བཀའ་རྱིང་དང་། ཁ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤུ་སོགས་ཀྱི་དོན་མྱིན་པར་
སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་གཞན་སྟེ། སྐབས་དེར་རྱིག་གསར་གྱི་སྨན་ལུགས་བོད་དུ་ཡོད་མེད་ཇྱི་ལྟར་ཡང་
རྒྱ་དཀར་ནག་གྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་དག་གྱི་དྱི་བར་ཁྱེད་ཀྱིས་
ལན་ཇྱི་ལྟར་འདེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་བཞྱི་སོགས་ཀྱི་ལུང་ནྱི་ཕྱྱི་རྒོལ་བ་སྟེ་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་རྱིང་
ལུགས་གཞན་འཛིན་པ་དེ་དག་ལ་ཚད་མར་མ་གྲུབ་སྟེ་མུ་སྟེག་པ་ལ་ནང་པའྱི་ལུང་བཞྱིན་ནོ། དེས་ན་ཚུལ་
གསུམ་ཚང་བའྱི་རགས་ཡང་དག་གྱི་རྱིགས་པ་ཁོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས་པ་ལས་ལྟར་སྣང་གྱི་རྱིགས་པ་
ཡང་ཕྱྱི་རྒོལ་བར་འཇུག་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། ཞེས་པ་སྟེ། དྱི་བ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་གནད་ཆེ་ཞྱིང་སྤྱྱིར་རྱིག་པའྱི་
གནས་གང་ཡྱིན་རུང་ལུང་ཙམ་གྱིས་དམ་བཅའ་བ་ནྱི་འདམ་གྱི་ཕུར་པ་བཞྱིན་བརན་པོར་གནས་པའྱི་སྐབས་
མེད་ཅྱིང་། རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་བཞག་པ་ནྱི་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་གོ་ལུང་
པས། རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་སེང་གེའྱི་ས་དབྱངས་ཀྱིས། །གཞུང་ལུགས་སྨྲ་བའྱི་ཝ་ཚོགས་སྐྲག་མཛད་པ། །བོ་
ལྡན་ཤེས་རབ་ཞབས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལྷག་པར་དེང་སང་འཇྱིག་རེན་ཁམས་གཞན་གྱི་དོད་ཚད་
ཉུལ་ཞྱིང་། རྡུལ་གཅྱིག་སྟེང་དུ་རྡུལ་སེད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པའྱི་ཚན་རྱིག་ཀྱི་དུས་རབས་འདྱིར་རྒྱུད་ཀྱི་
ལུང་ཙམ་དང་རྱིག་པ་ལྟར་སྣང་གྱིས་གར་ཡང་མྱི་ཕྱྱིན་ཅྱིང་། རྒྱུད་བཞྱི་སོགས་ཀྱི་ལུང་དོན་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་
པས་བསྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་འཚོ་བྱེད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིགས་པ་རྣམ་དག་གྱི་ལམ་
ནས་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབ་པ་གལ་ཆེའོ།  
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མཇུག་བྱང་དང་ལན་ལ་རེ་བ།  

གནང་རྱིགས་རེས་སྦྱང་འགོ་བའྱི་གཉེན། །ཡོད་ན་འདྱི་ལན་གསལ་བར་ཐོབ། །མདའ་ལྔའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བ་
ལ། །ཅུང་ཟད་འདྱི་བར་ག་ལ་ནུས། །ཞེས་པ་སྟེ། 

དོན་ནྱི། སོན་གྱི་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གསོས་དང་། བྱི་ཇྱི་སོགས་བཙན་པོའ་ིབ་སྨན་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་
དང་རྒྱལ་པོ་དག་གྱིས་རེས་སུ་གནང་པའྱི་སྨན་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་དག་དེང་འདྱིར་འཚོ་ཞྱིང་བཞེས་པ་མེད་
ཀང་དེ་དག་དང་འད་བའྱི་ཆོས་སྱིད་ཀྱིས་མཐོ་བ་རྣམས་ཀྱི་བ་སྨན་པ་རྣམས་དང་། དེ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཀང་
བྱང་ཟུར་ལྟ་བུའྱི་སྨན་པའྱི་རྱིགས་སུ་འཁྲུངས་ཤྱིང་ཁུ་བྱུག་བྱེའུ་ཁྲར་མ་འགྱུར་བའྱི་མཁས་པ་དང་།  དེ་མྱིན་
ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་པ་མཁས་པར་ཚུལ་བཞྱིན་བསྟེན་ནས་ཕྱྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་དོན་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་གཡོ་སྒྱུ་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའྱི་སྒོ་ནས་སྨན་པ་
མཁས་པ་ལས་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལེན་མཐའ་དག་ལ་གོམས་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་སྟེ་འགོ་བའྱི་སོག་གྱི་མགོན་
སྐྱོབ་དང་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་བ་འད་ཡོད་འཆྱི་ན་དེ་བཞྱི་པོས་ཁོ་བོས་བཀོད་པའྱི་དྱི་བར་བཏང་སོམས་དང་
ཁྱད་གསོད་མ་མཛད་པར་རེས་འཇུག་གྱི་གདུལ་བྱ་ལ་དགོངས་ནས་ལན་གསལ་པོར་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་
ལ་གཞན་དུ་གྱུར་བ་ལྟོ་གོས་ལ་རྔམས་ནས་ནོར་ཕྱྱིར་སྨན་པའྱི་ཆ་བྱད་བཟུང་བ་དག་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཤེས་པས་
འདྱི་དོན་མེད་ལ་མྱི་ལྟོགས་པར་ཁྱྱི་སྐྱུགས་པའྱི་རེ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཅུང་ཟད་ཤེས་ནའང་འདོད་པའྱི་
དབང་ཕྱུགས་ཀྱི་བརྒྱལ་བ་དང་རྨུག་པ་སོགས་ཀྱི་མདའྱི་འབེན་དུ་གྱུར་བ་ལ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་འདྱི་བར་ག་
ནུས་ཏེ། རྱིག་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས། སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤྱིང་ཤེས་རབ་རྩལ་མེད་པས་ན་
ལེགས་བཤད་རྣམས། །དོན་དུ་མྱི་གཉེར་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཕག་དོག་དྱི་མ་དག་གྱིས་སང་བར་ཡང་།  །ཞེས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་ལེགས་བཤད་དོན་དུ་མྱི་གཉེར་བ་མ་ཟད་ཕག་དོག་གྱིས་ལེགས་བཤད་
འབྱུང་གནས་ལ་ཞེ་ནས་སང་བས་རང་བཞྱིན་བསེག་པའྱི་ཕྱྱིར་ལེགས་བཤད་འབྱུང་བའྱི་རེ་བ་མེད་དོ། ཞེས་
པའོ།  

སྦྱར་བྱང། 

 དེ་སྐད་གསོ་རྱིག་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཙམ། །མཐོང་བས་མ་ངོམ་ལེགས་བཤད་འཚོལ། །དེ་སད་ཉྱི་འོག་ཀུན་རྒྱུ་
བའྱི། །ཟུར་མཁར་བོ་གོས་རྒྱལ་པའོ།  
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སྤྱྱིར་སྦྱར་བྱང་དངོས་གཞྱིའྱི་དྱི་བར་མྱིན་ཀང་། དྱི་བ་འདྱི་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཀུན་སོང་ཕྱོགས་ཙམ་སྣང་
བས་གོ་བདེར་བཤད་ན། ཐོས་པའྱི་ཚོམ་ལས། རྱིག་པ་ནང་པར་འཆྱི་ཡང་བསབ། །ཚེ་འདྱིར་མཁས་པར་མ་
གྱུར་ཀང་། །སྐྱེ་བ་ཕྱྱི་མར་བཅོལ་བ་ཡྱི། །ནོར་ལ་རང་ཉྱིད་ལེན་དང་མཚུངས། །ས་པཎ་གྱིས། ལེགས་བཤད་
བྱྱིས་པ་དག་ལས་ཀང་། །མཁས་པ་དག་གྱིས་ཡོངས་སུ་ལེན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྱིག་པའྱི་གནས་
གཞན་ཇྱི་ལྟར་འཚམས་པར་བོར་ཆུད་ཅྱིང། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་ཕྱོགས་ཙམ་
མཐོང་བས་སྐོམ་བ་ལ་བ་ཚྭ་འཐུང་བ་ལྟར་གྱུར་ནས་སོན་གེང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་ཉྱི་འོག་སྟེ་བོད་ཀྱི་མཁས་
པ་མྱི་དགུ་སོགས་ཀྱི་བྱོན་གནས་སུ་འཚོལ་འཚོལ་བས་ངལ་ཏེ་ཕྱོགས་དང་རྱིས་སུ་མེད་པའྱི་མཁས་པ་རྣམ་
ཀྱི་ལན་གྱི་ལེགས་བཤད་ཐོབ་ཏུ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ས་ཉན་པ་ལྟར་སྒུག་ནས་འདུག་པ་མྱིང་གོང་དུ་སྨོས་
པསསོ། ཞེས་པའོ། 

འདྱིར་ཐོག་མར་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་གནད་འདོམ་སྱིང་པོར་དྱིལ་བ་ཚིགས་བཅད་
བཅུ་བཞྱི་པ་ཞྱིག་མཛད་དེ་ལྷ་སའྱི་རོ་རྱིང་ལ་སྦྱར་བ་ཕྱོགས་སུ་ཁྱབ་པར་བོ་གོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱས་པའྱི་
ལན་འགའ་འབྱོར་བར་ཐུགས་ཁ་ཁེངས་བར་རང་ལན་ཞྱིག་མཛད་དེ་མ་ཤེས་ན་དྱི་བ་པོ་ལ་དྱིས་ཞེས་བསྐུལ་
བ་རོ་རྱིང་ལ་སར་སྦྱར་བར་ལན་འདེབས་པའྱི་ཁུལ་བྱས་པ་ལས་དྱི་བ་པོར་དྱི་བ་ནྱི་ཕྱོགས་གང་ནས་མ་བྱུང་
བར་སྣང་ཞྱིང་། རང་ལན་དང་པོར་འདྱི་ལྟར་སྣང་ཏེ། ད་ནྱི་རྩོད་དུས་ཀྱི་མཐར་ཐུགཤ། ཐུབ་བསྟན་གྱི་སྱིང་པོ་
ཡོལ། མཁས་བླུན་མགོ་སོམ་དུ་སྤྱོད་པའྱི་དུས་འདྱིར། མཁས་པ་མྱི་དགུ་བྱོན་པའྱི་གནས་རྣམས་སུའང་ཚྭ་
བྲོ་བ་ཞྱིག་གང་ནའང་དཀའ་བར་སྣང་བས་། དཀའ་བ་ཙམ་གྱིས་དཀོན་པའྱི་དཔེ་ཐུགས་ལ་བཞག་སྟེ་ལན་གྱི་
རྣམ་གངས་འདྱི་ཙམ་ལའང་སྤྱོད་ལྡན་དགེས་པའྱི་ལང་ཚོ་སྐྱེད་དུ་གསོལ། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་དྱིས་པར་ཁ་
ཅྱིག་འདྱི་སམ་དུ་འགྱུར་ཏེ།ནོར་བུའྱི་འོད་ལ་སོན་མེ། སོན་མེ་ལ་ནོར་བུ་བཞྱིན་དོན་མེད་དེ། འབྲས་བུ་སླུ་མྱི་
སླུའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཤེས། ཆོས་འདྱིའྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་གོང་དུ་སྨོས་པ་རྣམས་མ་ཤེས་
རུང་ནད་ཀྱི་ཚ་གང་དང་། གཉེན་པོ་བསྱིལ་དོད་གོ་མ་ལོག་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤྱིང་། དེའྱི་
འབྲས་བུ་སླུ་བ་མེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ན། བཤད་པ་ནྱི་ཇྱི་ཙམ་མཁས་ཀང་ཚིག་ཙམ་སྟེ་ལག་ལེན་ནྱི་གཞན་
ཏེ་ཞེས་སོ། དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་སྣ་དང་ས་རྒྱུས་མེད་པར་ཐག་རྱིང་དུ་འགོ་འདོད་པ་ལྟ་
བུ་དང་། ལྟག་ཆུ་ཆད་པའྱི་རྱིང་བུ་ལྟ་བུ་དང་། ལག་རྡུམ་བྲག་ལ་འཛེག་པ་ལྟ་བུ་དང་། བརྒྱ་བྱྱིན་འགྲུབ་པའྱི་
རྒྱུ་གང་ཆེན་སྨོན་པ་ལྟ་བུ། མྱིག་མེད་ཀྱིས་གཟུགས་ལ་དཔྱོད་པ་ལྟ་བུ། ཕུབ་མའྱི་འོག་གྱི་ཆུ་དོང་ལྟ་
བུ། ལོང་བས་ལོང་བ་ཁྲྱིད་པ་ལྟ་བུ། རྒྱུ་མེད་ཀྱི་འབྲས་བུར་རེ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་མྱི་རྱིགས་པ་བཅུས་མྱི་རྱིགས་
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སོ། །དེས་ན། རྱིན་ཆེན་ལ་སོགས་བཟང་ངན་བརག་པ་ཡང་། །བསྟན་བཅོས་མ་ཡྱིན་དེ་མེད་པར་ཡང་
མྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་མ་སྱིལ་ན་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་
མྱི་ཐོགས་ཤྱིང་། དེས་ན་རྩ་བ་ཉམས་པའྱི་ལོན་ཤྱིང་ལྟར་འགྱུར་བས་ལེགས་པར་དཔྱད་དུ་གསོལ་ཞེས་
གསུངས་སོ།། དྱི་བ་རྩ་འགེལ་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་མྱི་རྱིགས་པ་བརྒྱད་ལས་མྱི་སྣང་ཡང་རྣམ་པ་བཅུས་
མྱི་རྱིགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིག་སྐྱོན་ཤོར་བར་སྣང་ངོ། 

 ཡང་སྦྱརབྱང་དུ། སོན་ཆད་གཞན་གྱི་ཡྱིད་ཙམ་ལའང་། །མ་བྱས་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་ཕེང་། །རབ་གསལ་
ནམ་མཁའྱི་གད་མོ་ཞྱིག ། ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོའ་ིཁོང་ནས་བྱུང་། །དེ་ཚེ་འགའ་ཞྱིག་དོགས་མེད་ཀང་། །ངང་པ་
འབྲོས་ཤྱིང་རྨ་བྱ་རྩེད། །ཙ་ཀོ་ར་ནྱི་འཕུར་ལྡྱིང་ལ། །ཕལ་གྱིས་རྱིང་དུ་དོར་བར་བྱེད།ཁྱུ་མཆོག་སྤྱོད་ལམ་
གྱིང་བ་དག ། མདངས་ངན་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་སམ་ཅྱི། །འགོ་མ་མྱོང་ལ་ས་རྒྱུས་ནྱི། །མེད་ཅེས་གོངས་པ་གེང་
བ་བཞྱིན། །དྱི་བ་དང་ནྱི་དྱི་ལན་གྱི། །རྣམ་དབྱེ་ཙམ་ལ་མྱི་མཁས་ཀང་། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་
གྱིས། །གཞན་སུན་འབྱྱིན་པ་སུ་ཡྱི་ལུགས། །དྱི་སའྱི་བསམ་པ་མ་ལོན་པར། །བྱུང་རྒྱལ་ཉྱིད་དུ་ལན་ལྡོན་
པ། ཁོང་ན་མྱི་བཙང་གྱིས་གང་ཞེས། །གཞན་ལ་སྟོན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། །འདྱི་ན་གར་འགོ་ཆ་མེད་ཀང་། །འོལ་
ཚོད་མཁར་བས་ལམ་འཚོལ་ཞྱིང་། །རང་བཟོའ་ིགོམ་པས་གསོ་རྱིག་གནས་། །འགོ་འདོད་དམུས་ལོང་ལྟ་
བུའང་སྣང་། །དེ་ཕྱྱིར་དཔྱད་གསུམ་རོན་པ་བཞྱིས། །རྒྱན་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྱིང་ར་ནྱི། །གང་བར་བྱེད་པོ་བརྒྱ་
ལམ་ན། །གལ་ཏེ་བྱུང་ན་ཅྱི་མ་རུང་། །ལན་གྱིས་གདབ་པར་མ་ནུས་ན། །སར་ཡང་དྱི་བ་པོ་ལ་དྱིས། །ཞེས་
པ་སར་ལུང་བསྟན་པ་ནྱི། །རྒྱགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ག་ལ་ཡྱིན། །དེས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ལེགས་པར་
བརག་པའྱི་ཡྱིད་གོ་ན།། ངང་པའྱི་རྒྱལ་པོའ་ིདབྱངས་བཞྱིན་དུ། །ཀུན་གྱི་དཔལ་དུ་འགྱུར་བར་བསོ། །ཞེས་དྱི་
བ་པོའ་ིདགོངས་པ་དང་། དྱི་བར་ལན་འདེབས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། དྱི་བའྱི་དགོས་པ་དང་། སད་
ནས་གཟུར་གནས་ཀྱི་མཁས་པ་འད་བྱུང་ན་ལན་གྱི་རེ་བ་མཛད་པ་བཅས་སུ་སྣང་བས་ཇྱི་བཞྱིན་བཤུས་
སུ། ཕྱྱིས་སུ་ཁོང་དགུང་ལོ་ཕེབས་ཤྱིང་ཁམས་མ་བདེ་བའྱི་སྱིན་རུམ་གྱིས་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཀྱི་སྣང་བྱེད་ཇྱི་
བཞྱིན་འབར་བའྱི་གེགས་བྱས་ནའང་དཔྱོད་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ཕེང་བ་མྱི་འགོང་བ་རང་ལན་རྒད་པའྱི་ཁ་ཆེམས་
མཛད་པ་བོ་གསལ་པད་མོའ་ིདཔུལ་དུ་དེང་སང་ཡང་མཇལ་དུ་ཡད་ཅྱིང་། སེ་སྱིད་ཆེན་པོས་དྱི་ལན་དངོས་
སུ་མཛད་ཀང་སྤྱན་ལམ་ནས་ནམ་ཡང་འདོར་མེད། སད་ནས་ཁོང་ཞལ་མ་བཞུགས་ཀང་བོད་མཁས་པས་
ལེགས་བཤད་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྣང་བ་ཞེས་པ་མཛད་པ་ད་ལྟ་མཇལ་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གྱི་ཐུག་བཞེད་ལྟར་ད་
ལྟ་དང་སད་ནས་འབྱོན་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བཀའ་ལན་འབུལ་རྱིགས་ཤྱིང་། འདྱི་དང་འད་བར་
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དེང་སང་གྱི་དུས་དང་མཚམས་པའྱི་དྱི་བ་དང་། ཆགས་སང་གྱིས་མ་སྦགས་པའྱི་བཀའ་ལན་སོགས་གསོ་
རྱིག་གྱི་དཔལ་དུ་དགོངས་ནས་སྩོལ་གནང་མཛད་ཚེ་འདྱི་དྱི་བ་པོ་སོགས་མཚུན་ལྷ་རྣམས་དགེས་པའྱི་
མཆོད་སྱིན་དུ་འགྱུར་ངེས་སོ།། 


