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བཀའ་དྲིན་ལེགས་གསོལ།





v

སྟོན་འགྟོའི་མཆིད། 

རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྲི་རྣམ་ཐར་ཁག་གྲི་སོར།

རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་རྣམ་ཐར་ཁག་ནས་ད་ལྟ་མཇལ་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པ་ནྱི་རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དངོས་སོབ་བཙུན་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་མཛད་པ་«རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་

ངོ་མཚར་པདྨོའྱི་འཕེང་བ་»དང་།	མཁན་ཆེན་ཉྱི་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པ་

«རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་སྐལ་ལྡན་དྭངས་བ་འདེན་བྱེད་ངོ་མཚར་

པདྨོ་སྟོང་ལྡན།»	ཡང་རོམ་པ་པོ་སུ་ཡྱིན་གསལ་ཁ་དང་མཛད་བྱང་མེད་པ་ཅན་

«སྐུ་མདུན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་གནའ་བོའྱི་

ཞལ་ལུང་»བཅས་ཡྱིན།	རྣམ་ཐར་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་ངེས་ཏེ།	ཀུན་མཁེན་ཉྱི་

མས་མཛད་པའྱི་རེའྱི་རྣམ་ཐར་ལས།	“བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་

ལོགས་རྱིས་སུ་རྣམ་ཐར་བཀོད་བདེ་བའྱི་ཆེད་དུ།	རྣམ་ཐར་འད་མྱིན་གསུམ་ལ་

སོགས།	ལུང་རྱིགས་མཐའ་དག་ནས་བཏུས་ཏེ་བསྒྱིགས་པའྱི་དགེ་དེས་མཉམ་

མེད་བླ་མའྱི་བྱྱིན་རླབས་སེམས་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག”	ཅེས་གསུངས་

པས་ཤེས་ནུས་སྙམ་མོ།།
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བསོད་ཚོགས་ཀྲི་སོར།

											རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དམུ་གཤེན་

ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་«དཔལ་ལྡན་རེ་

སྨན་རྱི་བ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་

»དང་།	མཁན་ཆེན་ཉྱི་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའྱི་«མཉམ་མེད་ཆེན་པོར་

བསྟོད་ཚིག་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཡོན་ཏན་བང་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཉུང་ཐུས་ཀུན་

གསལ་ལྡེ་མྱིག»	མངའ་རྱིས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་«རེ་

འགྲོ་བའྱི་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་བསྟོད།»	གདན་ས་

བ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་«རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ཤེས་

རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྟོད་ཕག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ།»	མཁན་ཆེན་ཉྱི་མ་བསྟན་

འཛིན་གྱིས་མཛད་པའྱི་«བསྟོད་ཕག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་བདེ་

ཆེན་ཐར་ལམ་ཐེམ་སྐས།»	ཁོད་སྤུངས་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་«རེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་གསོལ་འདེབས་བདེ་རྒྱལ་

མའྱི་རྣམ་བཤད་ངོ་མཚར་ནོར་བུའྱི་རྒྱན་ཕེང་།	 སྨན་རྱིའྱི་ཡོངས་འཛིན་སོབ་

དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་མཆོག་གྱིས་མཛད་པའྱི་«མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསོལ་འདེབས་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་བམ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའྱི་

དོན།»	སོ་རྱིགས་མཁན་མྱིང་ཉྱི་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའྱི་«སངས་རྒྱས་

གཉྱིས་པ་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རེ་མྱུར་གཟྱིགས་

མ།»	གཤེན་བཙུན་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་

པའྱི་«ཀུན་མཁེན་བླ་མ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་རེས་སུ་དན་པའྱི་ངག་གྱི་ཕེང་བ་བུང་
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བ་རྣམ་པར་བརེན་པའྱི་དབྱངས་སྙན་»དང་།	 «ཀུན་མཁེན་མཉམ་མེད་ཆེན་

པོའྱི་སྐེས་རབས་མདོ་ལུགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་མེ་ཏོག»	སྨན་རྱིའྱི་

ཡོངས་འཛིན་སོབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་མཆོག་གྱིས་མཛད་པའྱི་«རེ་

མཉམ་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་མཐོང་བ་ལ་བསགས་བསྟོད་ཀྱི་ཚིག་

ཕེང་»སོགས་བཞུགས།	གཞན་ཡང་དེབ་འདྱིར་མ་ཁོད་པའྱི་བསྟོད་ཚིག་གྲངས་

ལས་འདས་པ་ཡོད་ངེས་ཀང་ཡྱིག་ཚོགས་ཀྱི་འཇྱིགས་པས་རེ་རེ་བཞྱིན་འགོད་

ཐབས་བྲལ།	

རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སོར།

རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དྲུང་མུ་ཉྱི་ཝེར་གྱིས་

མཛད་པའྱི་«མཉམ་མེད་བླ་མའྱི་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་གསལ་བྱེད་མཐོང་བའྱི་དགའ་སྟོན་

»དང་།	«རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ནང་སྒྲུབ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་བསམ་པ་སྐོང་བའྱི་གཏེར་

ཆེན།»	«མཉམ་མེད་བླ་མའྱི་གསང་སྒྲུབ་སྣང་སེམས་དོན་སྒྲུབ།»	«མཉམ་མེད་

བླ་མའྱི་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་དམ་ཚིག་གསལ་བྱེད་ལྷ་གཉན་ཤེལ་སོང་དྱི་མེད།»	ཤེས་

རབ་དགོངས་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའྱི་«མཉམ་མེད་བླ་མའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མཆོག་

ཐུན་འབྱུང་གནས་བསམ་འཕེལ་དབང་རྒྱལ།»	 དཀར་རུ་གྲུབ་དབང་བསྟན་

འཛིན་རྱིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའྱི་«བླ་མ་མཆོད་པ།»[1]	 གཤེན་གྱི་དང་སོང་

ཁོད་སྤུངས་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་«རེ་

མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བརྒྱུད་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའྱི་

ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ་»དང་།	 «རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་བླ་མའྱི་རྣལ་

[1]		 འདྱི་ལ་ནང་ཁུལ་སེ་ཚན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད།
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འབྱོར་བྱྱིན་རླབས་སྤྱིན་ཕུང་།»	 གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་སྲུང་བའྱི་སྐོར་ལ་སོ་

རྱིགས་ཁོ་ཏ་ཝེར་ཞྱིས་མཛད་པའྱི་«རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲུང་འཁོར་ཉྱི་

ཟླའྱི་གུར་ཁང་»དང་།	 བླ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བར་དོའྱི་སྐོར་ལ་དྲུང་མུ་ཉྱི་ཝེར་

གྱིས་མཛད་པའྱི་«མཉམ་མེད་བླ་མའྱི་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆ་རྐེན་རོགས་ཆེན་སྙྱིང་པོ་

བར་དོའྱི་དུས་ཀྱི་ངོ་སྤོད་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ་»སོགས་བཞུགས།		

སང་བའྲི་སོར།

རེའྱི་སྐང་བའྱི་སྐོར་ནྱི་མདོ་སྨད་པའྱི་སྤང་རྒན་མགོ་དཀར་བས་[2]མཛད་པའྱི་

«བླ་མ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚོགས་བསྐང་འདོད་འབྱུང་རྒྱན་བཟང་»དང་།	བླ་མྱིང་གཤེན་

སྤྲུལ་པས་མཛད་པའྱི་«མཉམ་མེད་བླ་མའྱི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐང་བ་རྱིན་ཆེན་སྙྱིང་

པོ།»	ཀུན་འགྲུབ་རྒྱལ་སས་[3]ཀྱིས་མཛད་པའྱི་«མཉམ་མེད་བླ་མའྱི་ནང་སྒྲུབ་

ཀྱི་ཆ་ལག་སྐོང་ཆུང་རྒྱལ་འཕགས་དགེས་པའྱི་དུང་དབྱངས་»སོགས་བཞུགས།	

ད་ལམ་འདྲིར་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྲི་སོར།�

རེ་བླ་མའྱི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ད་

ལམ་འདྱིར་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་སྐོར་ནྱི་རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

དངོས་སོབ་བཙུན་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་«རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་པདྨོའྱི་འཕེང་བ་»དང་།	མཁན་ཆེན་

ཉྱི་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པ་«རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་སྐལ་

[2]		 ཁོང་ནྱི་སྐམ་གཡུང་དྲུང་ཉྱི་མའྱི་རྒྱལ་པོ་ཡྱིན།	ཁོང་གྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་དྲུང་

མུ་ཉྱི་ཝེར་དང་མདོ་སྨད་པའྱི་སྤང་རྒན་མགོ་དཀར་བ་ཡང་ཞུ།	

[3]		 སྨན་རྱིའྱི་ཡོངས་འཛིན་སོབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་མཆོག་གྱི་མཚན་ཡྱིན།
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ལྡན་དྭངས་བ་འདེན་བྱེད་ངོ་མཚར་པདྨོ་སྟོང་ལྡན།»	རོམ་པ་པོ་སུ་ཡྱིན་གསལ་

ཁ་དང་མཛད་བྱང་མེད་པ་ཅན་«སྐུ་མདུན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་གནའ་བོའྱི་ཞལ་ལུང་»བཅས་ཡྱིན་ཞྱིང་།	 དེ་བཞྱིན་བསྟོད་

ཚོགས་ཁག་ནས་དམུ་གཤེན་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོས་

སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་«དཔལ་ལྡན་རེ་སྨན་རྱི་བ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་»དང་།	མཁན་ཆེན་ཉྱི་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་

པའྱི་«མཉམ་མེད་ཆེན་པོར་བསྟོད་ཚིག་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཡོན་ཏན་བང་

མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཉུང་ཐུས་ཀུན་གསལ་ལྡེ་མྱིག»	 གདན་ས་བ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་«རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

བསྟོད་ཕག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ།»	 མཁན་ཆེན་ཉྱི་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་

པའྱི་«བསྟོད་ཕག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་བདེ་ཆེན་ཐར་ལམ་ཐེམ་

སྐས།»	སྨན་རྱིའྱི་ཡོངས་འཛིན་སོབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་མཆོག་གྱིས་

མཛད་པའྱི་«མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསོལ་འདེབས་སྐུ་གསུམ་

ལྷུན་གྲུབ་བམ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའྱི་དོན།»	མངའ་རྱིས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

གྱིས་མཛད་པའྱི་«རེ་འགྲོ་བའྱི་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

སྐུ་བསྟོད།»	སོ་རྱིགས་མཁན་མྱིང་ཉྱི་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའྱི་«སངས་

རྒྱས་གཉྱིས་པ་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རེ་མྱུར་

གཟྱིགས་མ།»	 གཤེན་བཙུན་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་

གྱིས་མཛད་པའྱི་«ཀུན་མཁེན་བླ་མ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་རེས་སུ་དན་པའྱི་ངག་

གྱི་ཕེང་བ་བུང་བ་རྣམ་པར་བརེན་པའྱི་དབྱངས་སྙན་»དང་།	«ཀུན་མཁེན་མཉམ་

མེད་ཆེན་པོའྱི་སྐེས་རབས་མདོ་ལུགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་མེ་ཏོག»	



x

སྨན་རྱིའྱི་ཡོངས་འཛིན་སོབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་མཆོག་གྱིས་མཛད་

པའྱི་«རེ་མཉམ་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་མཐོང་བ་ལ་བསགས་བསྟོད་

ཀྱི་ཚིག་ཕེང་»སོགས་བཞུགས།	

ཞུ་སྒྲིག་དང་འབེལ་བའྲི་གསལ་བཤད།

ད་ལམ་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་བྱས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ནྱི་«རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་ཤེས་རབ་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་པདྨོའྱི་འཕེང་བ་»དེ་ཉྱིད་བོན་གཞྱིས་ཐོབ་

རྒྱལ་གསར་པ་ནས་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རེའྱི་རྣམ་ཐར་དེ་

མ་ཕྱིར་བཞག་ནས་སོག་སེ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་པའྱི་ཉྱི་མས་ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༨	ལོར་ཤྱིན་

ཧཱ་དཔར་ཁང་ནས་བསྐྲུན་པའྱི་བཀའ་བརེན་པོད་གྲངས་༡༥༢	 ནང་དུ་བཞུགས་

པ་ཅན་དང་ཤྱིན་ཧཱ་བཀའ་བརེན་པོད་གྲངས་༢༠༣	 ཅན་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་

པའྱི་རེའྱི་རྣམ་ཐར་གཉྱིས་ལ་མཚུངས་བསྡུར་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང་།	«རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་སྐལ་ལྡན་དྭངས་བ་འདེན་བྱེད་ངོ་མཚར་པདྨོ་སྟོང་ལྡན་

»དེ་ཡང་སོན་ཞུས་བཞྱིན་བོན་གཞྱིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པ་ནས་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་

མཚོས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རེའྱི་རྣམ་ཐར་དེ་མ་ཕྱིར་བཞག་ནས་ཤྱིན་ཧཱ་བཀའ་

བརེན་པོད་གྲངས་༢༠༠	 ནང་དུ་བཞུགས་པ་ཅན་དང་།	 ཤྱིན་ཧཱ་བཀའ་བརེན་

པོད་གྲངས་༢༠༣	 ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་རེའྱི་རྣམ་ཐར་ཁག་གསུམ་ནང་ཕན་

ཚུན་མཚུངས་བསྡུར་ཞུས་ཡོད།	 ཐོབ་གསར་ཅན་དུ་མ་འཁོད་པའྱི་རྱིགས་གང་

ཡོད་གཞན་གཉྱིས་ནས་ཁ་བཀང་བར་མ་ཟད་ནོར་བའྱི་རྱིགས་གང་ཡྱིན་དེ་དག་

མཆན་ཨང་དུ་འགོད་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད་ཅྱིང་།	 ཡོངས་གྲགས་དང་མྱི་མཐུན་

པའྱི་བརྡ་དག་ཚིག་ཕད་མྱིང་ཚིག་སོགས་ནོར་བའྱི་རྱིགས་རྣམས་ལ་དག་བཅོས་



xi

གཟབ་ནན་བྱས་ཡོད་ཁུལ་དང་།	 མཚུངས་བསྡུར་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་མྱི་

མཚུངས་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་མཆན་ཨང་དུ་བཅུག་པ་ཙམ་ལས་ཚིག་ཕད་དང་

དག་ཆ་ནོར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མཚུངས་བསྡུར་གྱི་མཆན་བུ་བཏབ་མེད།	 «སྐུ་

མདུན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་གནའ་བོའྱི་ཞལ་

ལུང་»དེ་ཉྱིད་ནྱི་ཤྱིན་ཧཱ་བཀའ་བརེན་༡༥༢	དང་ཤྱིན་ཧཱ་བཀའ་བརེན་༢༠༣	ནང་

དུ་བཞུགས་པ་བཅས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་པོད་གྲངས་༢༠༣	 ཅན་དེ་མ་

ཕྱིར་བཞག་ནས་མཚུངས་བསྡུར་ཞུ་སྒྱིག་བྱས་ཡོད་ཞུ།	«དཔལ་ལྡན་རེ་སྨན་རྱི་

བ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་»འདྱིའྱི་

མ་ཡྱིག་ཐོབ་གསར་ཅན་མཁས་མཆོག་རྡོ་རེས་ལག་བྲྱིས་བྱས་པ་ཞྱིག་ལ་མ་

ཕྱིར་བཞག་ནས་གཞན་ཡང་མ་ཡྱིག་གསུམ་ཙམ་ལ་མཚུངས་བསྡུར་ཞུས་ཁུལ་

ཡྱིན།	 «མཉམ་མེད་ཆེན་པོར་བསྟོད་ཚིག་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཡོན་ཏན་བང་

མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཉུང་ཐུས་ཀུན་གསལ་ལྡེ་མྱིག་»དེའྱི་མ་ཕྱི་ནྱི་ཁྱུང་པོ་རེ་དྲུག་

དགོན་གྱིས་ཆབ་མདོ་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་ལྕགས་པར་ཅན་ཞྱིག་ལ་བཞག་

ནས་ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་དགོན་གྱི་བཀའ་བརེན་དཔེ་རྱིང་པོད་གྲངས་༡༡	 ནང་དུ་

བཞུགས་པ་ཞྱིག་ལ་མཚུངས་བསྡུར་ཞུས་ཀང་།	དེ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཁད་པར་

ཆེར་མ་མཐོང་།	མཚུངས་བསྡུར་ཞུ་སའྱི་མ་ཡྱིག་གཞན་ལག་སོན་མ་བྱུང་བས་

མཚུངས་བསྡུར་ཞུ་ཐབས་བྲལ།	«རེ་འགྲོ་བའྱི་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་བསྟོད་»དང་།	«རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མཚན་གྱི་བསྟོད་ཕག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ།»	 «སངས་རྒྱས་གཉྱིས་པ་རྒྱལ་བ་

མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རེ་མྱུར་གཟྱིགས་མ་»གསུམ་པོའྱི་

མ་ཡྱིག་ཐོབ་གསར་ཅན་གྱི་པར་མ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ཡོད་ཞུ།	«བསྟོད་ཕག་
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སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་བདེ་ཆེན་ཐར་ལམ་ཐེམ་སྐས་»ཀྱི་མ་ཡྱིག་

ནྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སེའྱི་དེབ་གྲངས་༢༣	ནང་དུ་བཞུགས་

པ་དེ་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་དགོན་གྱི་བཀའ་བརེན་དཔེ་རྱིང་པོད་

གྲངས་༡༡	ནང་དུ་བཞུགས་པ་ཞྱིག་ལ་མཚུངས་བསྡུར་ཞུས་ཡོད།	«ཀུན་མཁེན་

བླ་མ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་རེས་སུ་དན་པའྱི་ངག་གྱི་ཕེང་བ་བུང་བ་རྣམ་པར་བརེན་

པའྱི་དབྱངས་སྙན་»དང་།	«ཀུན་མཁེན་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་སྐེས་རབས་མདོ་

ལུགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་མེ་ཏོག་»གཉྱིས་ཀྱི་མ་ཡྱིག་དབྲ་སྟོན་

གསུང་འབུམ་དེབ་གཟུགས་ཅན་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བ་ཡྱིན།	 «མཉམ་མེད་ཤེས་

རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསོལ་འདེབས་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་བམ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་

པོའྱི་དོན་»དེ་དང་།	 «རེ་མཉམ་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་མཐོང་བ་

ལ་བསགས་བསྟོད་ཀྱི་ཚིག་ཕེང་»དེ་གཉྱིས་སྨན་རྱིའྱི་ཡོངས་འཛིན་སོབ་དཔོན་

བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་འབུམ་ནས་ཟུར་དུ་ཕྱུངས་ནས་འདྱིར་

བཀོད་པ་ཡྱིན་ཞུ།	 ཁོ་བོ་ནྱི་སྐེས་སྟོབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་སྦྱངས་རོགས་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ཀྱིས་སྟོངས་ཟྱིན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་སུ་ནོར་

འཁྲུལ་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་གོར་མ་ཆག	གང་ཤོར་བའྱི་ནོར་འཁྲུལ་དེ་དག་ཡུལ་

གཡུང་དྲུང་གནས་བཞྱིའྱི་དྲུང་དུ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།	རྣམ་དཔོད་བློ་གྲོས་

ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་མཁས་དབང་དག་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་ཡོ་སང་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་

ཡོད་པར་ཞུ།

	དོལ་པོ་དགེ་བཤེས་ཕུན་ཚོགས་ཉྱི་མས་གནས་མཆོག་ཝཱརཱཎསྱིའྱི་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་

ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༧ ཟླ་༤	ཚེས་༡༥	ཉྱིན་བྲྱིས།



        རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས། 1

༄༅།� །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གི་རྣམ་ཐར་ངྟོ་

མཚར་པདྟོའི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

༄༅།།	བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ཞྱིང་སྐབས་སུ་མཆྱིའོ།�།

བརེ་བ་ཆེན་པོས་རེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ་ལོ།།

ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་ཤྱིང་།�།

འཆད་རོད་རོམ་པའྱི་ལེགས་བཤད་འོད་སྟོང་ཅན།�།

གདུལ་བྱའྱི་བློ་མུན་སེལ་བའྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན།�།

སྨྲ་བའྱི་ཉྱི་མ་བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་འདུད།�།

མཁེན་ལྡན་ཁེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ།�།

བློ་དམན་བདག་གྱིས་བརོད་པར་མྱི་ནུས་ཀང་།�།

རང་གཞན་དད་མོས་གུས་པ་བསྐེད་པའྱི་ཕྱིར།�།

བདག་གྱི་ལྷག་བསམ་དག་པས་དགོད་པར་བྱའོ།�།

དེ་ལ་འདྱིར་མཚན་བརོད་པར་དཀའ་བ་འགྲོ་བའྱི་མགོན་གཅྱིག་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐེ་བ་ས་མ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས།	

བདག་ཅག་གྱི་བློས་དཔོག་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་།	སྐེ་བ་འདྱི་ལ་འཁྲུངས་པ་ཕན་ཆད་
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ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་རགས་རྱིམ་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ།	འདྱི་ལ་དོན་རྣམ་པ་

གཉྱིས་ཏེ།	 ཀུན་ལ་གྲགས་པ་ཐུན་མོང་གྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་།	

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནང་གྱི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ།།

དང་པོ ་ལ་ལྔ་སྟེ།	 སྐེ ་བ་བཞེས་ཤྱིང་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི ་ཚུལ་

དང་།	 ཞུགས་ནས་ཡོངས་འཛིན་བསྟེན་པ་དང་ཐུགས་བཅུད་ཅྱི་ལྟར་ལོན་པའྱི་

ཚུལ་དང་།	 ལོན་ནས་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཅྱི་ལྟར་བརེས་པའྱི་

ཚུལ་དང་།	བརེས་ནས་བསྟན་པའྱི་བྱ་བ་འཛིན་སྐོང་སེལ་གསུམ་གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་

ཚུལ་དང་།	བསྒྲུབས་ནས་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཚུལ་ལོ།� །དང་པོ་ལ་སྐེ་བ་

བཞེས་པའྱི་ཚུལ་དང་།	བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པའོ།།[1]

	དང་པོ་ནྱི།	མཁས་གྲུབ་དམ་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་དབང་གྱིས་སེམས་ཅན་

གྱི་དོན་དུ་སྐེ་བ་བཞེས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི།	སོན་གྱི་རྱིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་

བརླབས་པའྱི་ས།	ཤར་རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆུའྱི་འགྲམ།[2]	སྟེགས་ཅོག་[3]ཅེས་བྱ་བ་

ཡྱིན་ནོ།� །རུས་ཆེན་དབྲ་ཡྱི་རྱིགས།	ཡབ་རྒྱུ་ཡྱི་བོན་བཞྱི་ལ་མཁས་པ་ཀླུ་རྒྱལ་

ཞེས་བྱ་བ་དང་།	ཡུམ་དད་མོས་གུས་པ་ཆེར་ལྡན་པ་རྱིན་ཆེན་སྨན་ཞེས་བྱ་བ་

གཉྱིས་ལ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའྱི་མེ་ཕོ་སྤེལ་ལོར་དུས་ཁད་པར་ཅན་དཔྱིད་ར་སྟག་

[1]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་སུ་གསོལ་བའོ།།	ཞེས་	 	

	 གསུངས།

[2]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན་དང་ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན་དུ།	ཤར་རྒྱལ་		

	 མོ་རོང་རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆུའྱི་འགྲམ།	ཞེས་གསུངས།

[3]		 ཐོབ་གསར།	སྟེགས་སྐོག་	ཤྱིན་ཧཱ།	༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	༢༠༣				

	 སྟེགས་མཆོག་	ཅེས་པ་ཡོད་ཀང་ཞུ་སྒྱིག་པས་སྟེགས་ཅོག་ཏུ་བཅོས་ཡོད།	
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ཟླའྱི་ཚེས་ལྔ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་སོ།།[4]	 དེ་ཡང་ཆུང་ནས་ཡུམ་གྱིས་བཙའ་རྱི་ཅུང་

མ་ཚོགས་པའྱི་ལན་གྱིས་སྤྱན་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཆུ་ཤྱིང་ཐུར་ཟུག་ནས།	ཕྱིས་

ནས་སོབ་དཔོན་སྤྱན་གཅྱིག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་གྲགས་སོ།� །སར་ཡང་དཔོན་རྒྱུད་

ཡྱིན་ལ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ཡོད་པའྱི་བར་མ་ཡྱིན་ནོ།�།ཡབ་ཀྱིས་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་

དུ་བཏགས་སོ།� །ཅྱི་ཞྱིག་ནས་ཡབ་ཀྱིས་ཡྱི་གེ་སོབ་ཏུ་བཅུག་སྟེ་ཀོག་ལ་མཁས་

པར་བྱུང་།	 ཆུང་ནས་བློ་རལ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ཞྱིང་རྒྱུའྱི་བོན་བཞྱི་ལ་མཁས་

པར་སྦྱངས་སོ།།[5]

གཉྱིས་པ་ནྱི།	དེ་ནས་འཁོར་བ་འདྱི་དག་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱ་མཚོར་གཟྱིགས་

ཏེ།	 མཐའ་ཡས་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་

ནས།	 བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཕྱྭ་བླ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ་བྱོན་ནས།	

དང་པོ་བསྙེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་བླངས་ནས།	 ཅྱི་རྱིགས་བར་དུ་ཆང་བཅད་པ་

ཙམ་བྱས།	 དེའྱི་དུས་སུ་ཁོ་ཀོང་རྣམ་གསུམ་དང་།	 ཡར་མེ་བའྱི་བཀའ་བརེན་

རྣམས་དང་།	མཛོད།	གབ་པ།	ར་རྒྱུད་གཞུང་ཆེན་རྣམས་དང་།	གཞན་ཡང་འཕྱིན་

ལས་ལ་སོགས་བློ་འཛིན་མང་དུ་མཛད་དོ།།

གཉྱིས་པ་[6]ཡོངས་འཛིན་བསྟེན་པ་དང་ཐུགས་བཅུད་ཅྱི་ལྟར་ལོན་པའྱི་ཚུལ་

[4]		 ཤྱིན་ཧཱ།	 ༡༥༢	 བཀའ་བརེན།	 མེ་ཕོ་སྤེའུ་ལོ།	 དུས་ཁད་པར་ཅན་ལ་སྐུ་

འཁྲུངས་སོ།།	ཞེས་གསུངས།	ཤྱིན་ཧཱ།	༢༠༣	མེ་ཕོ་སྤེལ་ལོ།	དུས་ཁད་པར་

ཅན་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་སོ།།	ཞེས་གསུངས།

[5]		 	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཆུང་ནས་བློ་རལ་ལྡན་ཞྱིང་རྒྱུའྱི་བོན་བཞྱི་ལ་	

	 	མཁས་པར་སྦྱངས་སོ།།	ཞེས་གསུངས།

[6]		 ཤྱིན་ཧཱ།	༡༥༢	བཀའ་བརེན།	གསུམ་པ་	ཞེས་གསུངས།	
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ནྱི།	 ཕྱྭ་བླ་མ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ་རང་ལོ་བཅུ་པའྱི་ཐོག་ཏུ་ཁྱིམ་

པའྱི་རགས་དོར་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་པའྱི་རགས་ལེན་པར་མཛད།[7]	གཙང་གཙུག་

གྱི་སོམ་པ་ཞུས་ནས་ཚུལ་མྱིང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཚན་གསོལ་

ཞྱིང་།	སྱིད་རྒྱལ་དེའུ་ནག་གྱི་སྐོར་རེས་གནང་དང་བཅས་པ་ཞུས་སོ།� །དུས་དེ་

ནས་བཟུང་སྟེ་ཤ་ཆང་སོག་གསུམ་གཏན་དུ་སངས་པར་མཛད་ནས།	ཕྱི་གཏོར་

ནང་གཏོར་མ་ཆག་པར་མཛད།	 བེ་དང་སོང་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ་

སེམས་བསྐེད་ཕར་ཕྱིན་གཞུང་ལུགས་མཚན་ཉྱིད་སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས་འ་

ཞའྱི་དགོངས་འགྲེལ་ལྟར་ཚར་གཅྱིག་གསན།[8]	 གཞན་ཡང་བཀའ་བརེན་གྱི་

སྐོར་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཞུས་སོ།�།མཁས་གྲུབ་རྱིན་ཆེན་བློ་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སྟོད་སྨད་

བར་གསུམ་ཀུན་ནས་ལོ་དུ་མའྱི་ཕག་ཕྱིར་འབྲེང་ཞྱིང་།	ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་

རྒྱུད་ལུང་མང་དུ་གསན།	མཚན་ཉྱིད་སེ་ལྔ་ལ།	མཛོད་ལ་ལུང་མཚན་ཉྱིད་སྱིད་

པའྱི་མཛོད་ཕུགས་གསལ་རབ་[9]ཀྱི་འགྲེལ་བ་དང་།	 སྒ་འགྲེལ་ལ་སོགས་ཀྱི་

འགྲེལ་བཤད་དང་།	ཁད་པར་གཉོས་དང་འ་ཞའྱི་དགོངས་དོན་ཅྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་

[7]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	 བཀའ་བརེན།	 གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ་ཁྱིམ་

པའྱི་རགས་དོར་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་པའྱི་རགས་ལེན་པར་མཛད་དོ།� །ཞེས་

གསུངས།

[8]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	 བཀའ་བརེན།	 བེ་དང་སོང་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་

དུ་ལུང་མཚན་ཉྱིད་སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས་འ་ཞའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཚར་

གཅྱིག་གསན།	ཞེས་གསུངས།

[9]		 ཐོབ་གསར།	གསལ་ལམ་	ཞེས་གསུངས།	
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གསན།	འབུམ་ལ་ཁམས་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབས་པའྱི་བཤད་པ།	རྨེའུ་[10]མཁས་

པ་དཔལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་དང་།	 བསྡུས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་

སོགས་འབུམ་སེ་མང་དུ་གསན།[11]	 འདུལ་བ་ལ་བར་ཏྱི་ཀ	མངོན་པ་སེ་བཞྱི།	

མདོ་ར་དུང་ཕོར།	གསང་ལུང་ལ་སོགས་མང་དུ་གསན་ཞྱིང་།	ཁད་པར་འདུལ་

བ་སྨད་ལུགས་ཀྱི་འཐོར་བུ་རྣམས་དང་།	 ཀུན་ལས་བཏུས་པ།	 མདོར་བསྡུས་

ལ་སོགས་འདུལ་བའྱི་སེ་མང་དུ་གསན།	མདོ་ལའང་འདུས་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་གཟེར་

མྱིག་དཔལ་ཆེན་པོའྱི་དགོངས་པ་ལྟར་དང་།	ཁད་པར་འཕྱིན་ལས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་

བཤད་པ་ལ་སོགས་གཉོས་དང་འ་ཞའྱི་དགོངས་པ་ལྟར་དང་།	གཞན་ཡང་བྱུང་

ཁུངས་མདོ་དང་།	 མདོ་ཕན་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ལ་སོགས་མདོ་སེ་མང་དུ་གསན།	

དབུ་ཚད་ཀྱི་སེ་ལ་དབུ་མ་བདེན་གཉྱིས།	ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་མངོན་དུ་བཤད་པའྱི་

མདོ་རྒྱུད་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར།	 འགྲོ་མགོན་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་

པ།	 གཞོན་རྒྱལ་གྱི་ཚད་མ་རྣམ་འབྱེད་དང་།	 དབུ་མ་རོད་ཟློག་གཏན་ཚིགས་

ཐྱིགས་པ་ལ་སོགས་རྒོལ་བ་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་

མང་དུ་གསན།	དུས་དེ་ཙམ་ནས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཁོད་འདྱིར་རང་གཞན་གྱི་

མཁས་པ་སུ་ལ་ཡང་།	གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་བཤད་པ་དང་རོད་པ་བྱས་པའྱི་

ཚེ་ན།	 ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་རྒྱུ་སྐར་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་ལྟར་གཞན་གྱི་སོབས་པ་

གཞོམ་པར་བྱས་སོ།།[12]	གཞན་ཡང་དང་དོན་མུན་སེལ་སྒོན་མ།	ངེས་དོན་ནམ་

[10]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	རྨེའུ་	ཞེས་པ་དེ་མེད།

[11]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་སོགས་	

	 འབུམ་སེ་མང་དུ་གསན།	ཞེས་གསུངས།

[12]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་ཟླ་བ་ཟྱིན་གནོན་ལྟར་གཞན་
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མཁའ་འཕྲུལ་མཛོད།	བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ།	མན་ངག་རྱིན་

པོ་ཆེ་གཏེར་སྤུངས་ལ་སོགས་མང་དུ་གསན།	 རྣམ་དག་པད་མ་ཡུམ་གྱི་སྐོར་

དང་།	གཡུང་དྲུང་ལས་དག	མཆོད་གཏོར་རྱིས་འགོ་བདུན་པ།	སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྱི་རེན་མཆོག་སོ་སོའྱི་མངའ་དབུལ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་གསན།	

རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས་སྒྲུབ་བསྟོད་མདོའྱི་རྒྱུད་དང་།	དཔལ་མགོན་སོ་སོའྱི་སྒྲུབ་

ཐབས།	མུན་སེལ་ལ་སོགས་ལྷག་པའྱི་ལྷའྱི་སྒྲུབ་སྐོར་མང་དུ་ཞུས་སོ།� །གསང་

སགས་ལ་ར་བའྱི་རྒྱུད་གསང་བ་བསེན་ཐུབ།	ཞྱི་བ་ཀུན་སྣང་ཁབ་པ།	ཕྱིན་ལས་

གཡུང་དྲུང་ཡོངས་རོགས།	ཁོ་བོ་དབང་ཆེན་བསྙེན་སྒྲུབ།	འཆོང་དགུ་དང་བཅས་

པ་ཁད་པར་དབལ་མོ་ལས་ཐྱིག་གྱི་སྐོར་དང་།	དེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་

དང་གདམས་པ་མ་ལུས་པ་གཉོས་དང་འ་ཞའྱི་ཕག་ལེན་ལྟར་གསན་ཅྱིང་།	རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་མཁས་པར་སྦྱངས་སོ།�།རོད་ཟློག་ལ་ཞྱི་བ་ལྟར་དུ་ཨ་གསལ་དང་།	ཁོ་

བོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ།	དག་པོ་སྐུ་རོགས།	གེ་ཁོད་སྐོར་ལ་གསང་དག་

ཆེ་ཆུང་།	མེ་རྱི་གད་ཕུར།	བསྐེད་མྱི་དགོས་ཀྱི་གེ་ཁོད་ཐོག་མདའྱི་སྐོར་དང་ཛོ་

སྒྲུབ་ཐྱིས་སྒྲུབ་ལ་སོགས་དན་པ་གསང་སྒྲུབ།	བསྟན་སྲུང་ཡུམ་སས་ལ་སོགས་

སྐོར་མང་དུ་ཞུས།	སེམས་དོན་སྐོར་ལ་གབ་པ་དགུ་སྐོར།	སེམས་ཕན་སེ་དགུ་

དང་བཅས་པ།	ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད་རྒྱལ་བའྱི་ཕག་ཁྱིད།	སྒོན་གཟེར་མ་བུ་དང་

བཅས་པ།	 གཅྱིག་བརྒྱུད་སྐོར་ལ་འོད་གསལ་གཅྱིག་བརྒྱུད།	 ཉམས་གཅྱིག་

གྱི་སོབས་པ་གཞོམ་པར་བྱས་སོ།།	ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཉྱི་མའྱི་འོད་

ཀྱིས་རྒྱུད་སྐར་ཟྱིལ་གནོན་ལྟར་གཞན་གྱི་སོབས་པ་གཞོམ་པར་བྱས་སོ།།	

ཞེས་གསུངས།
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རྒྱུད།	ར་རླུང་གཅྱིག་བརྒྱུད།	འཕོ་བ་གཅྱིག་བརྒྱུད།	གེགས་སེལ་ལག་ལེན་དང་

བཅས་པ་གསན།	ཨ་ཁྱིད་རྒྱལ་བའྱི་ཕག་ཁྱིད།	རྒྱབ་སྐོར་གེགས་སེལ་ལག་ལེན་

དང་བཅས་པ།	ཞྱི་གཅོད་ཏྱིང་འཛིན་ལྔ་འགྱུར།	བོགས་འདོན་ལྷོ་བྱང་གཉྱིས་ཀྱི་

རྒྱུད་དང་།	ཞྱི་བ་ཉམས་ལེན་ལྔ་སྐོར།	དམར་བྱང་ལ་སོགས་སེམས་ཕོགས་ཀྱི་

བོན་སེ་མང་དུ་གསན་ནོ།�།མཁས་གྲུབ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

མཛོད་སོ་ཕེས།	མཁའ་འགྲོའྱི་སོག་སྙྱིང་བཏོན་ནས་གནང་།	གདམས་ངག་ཁད་

པར་ཅན་གྱི་གསང་དོན་ལྡེ་མྱིག་ཐམས་ཅད་ལག་ཏུ་གཏད་དོ།� །དབལ་བོན་ཆེན་

པོ་མེ་སྟོན་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ།	དབལ་ཕུར་ནག་པོའྱི་སྐོར་ལ་རྒྱུད་

འགྲེལ་ར་བར་འཆམ་པ་ལུང་དོན་རྒྱས་པའྱི་སེ་དང་།	 ཕྱིན་ལས་ཉམས་སུ་བླང་

བ་ལས་ཐྱིག་འགྲེལ་ཆུང་གྱི་སྐོར་དང་།	ཐུགས་ཀྱི་བརྣག་པ་དབལ་ཕུར་མན་ངག་

གྱི་སེ་ལ་སོགས་ཕུར་ནག་གྱི་སྐོར་དབང་ལུང་མ་ལུས་པ་གསན།	 རོགས་ལྡན་

ཆེན་པོ་མཐའ་བཞྱི་[13]བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ།	ཚེ་དབང་གྱི་སྐོར་

གསང་སྒྲུབ།	དུར་ཁོད་གནས་བརྒྱད།	ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་ལ་སོགས་སྒྲུབ་སྐོར་དང་

བཅས་པ་རྣམས་གསན།	སྟག་ལ་མེ་འབར་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཉག་རོང་བ་བསོད་ནམས་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ་སྤུ་གྲྱི་དམར་ནག་སྐོར་སྲུང་ཟློག་ལས་སྦྱོར་ལག་ལེན་དང་

བཅས་པ་གསན།	ཞང་སྟོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ།	བྱམས་མའྱི་

བོན་སྐོར།	ཕྱི་སྒྲུབ།	ནང་སྒྲུབ།	གསང་སྒྲུབ་ལ་སོགས་ཀྱི་དབང་མ་ལུས་པ་གསན།	

བློ་གྲོས་ཁྱི་འོད་ཀྱི་དྲུང་དུ།	 རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་སྒྲུབ་སྐོར་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་

རྣམས་གསན།	ཕོ་རེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ།	མྱི་བདུད་ལ་སོགས་ད་བ་

[13]		 ཐོབ་གསར།	མཐའ་ཞྱི་	ཞེས་གསུངས།	
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དམར་ནག་གྱི་སྐོར་ལུང་དང་རེས་གནང་མ་ལུས་པ་གསན།	ཝལ་ཝལ་[14]ཤེས་

རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ།	 དབལ་གསས་ཁྱུང་ནག་གྱི་སྐོར་དང་གཞན་ཡང་

གཉན་གྱི་སྐོར་ལ།	ཁྱུང་ནག་རལ་ཆེན་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའྱི་སྐོར་དང་།	ཨ་མ་དེད་

དེ་ས་ལ་རྒྱུ་བའྱི་སྐོར་དང་།	 གཉན་རེ་གོང་སོན་བར་སྣང་ལ་རྒྱུ་བའྱི་སྐོར་ལ་

སོགས་གཉན་གྱི་སྐོར་མང་དུ་གསན།	 རོང་སྟོན་ཆེན་པོའྱི་དྲུང་དུ་ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་ལ་སོགས་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་གསན་ཞྱིང་།	 ལུགས་དེ་ལ་བསྟན་པའྱི་

ཆོས་ལ་མཁས་པར་མཛད་དོ།།[15]	ཁོད་པོ་བླ་མ་སྣང་ལྡན་གཙུག་ཕུད་ཆེན་པོའྱི་

དྲུང་དུ་ཁྱུང་དམར་གྱི་རླུང་སྐོར་ལས་ཀྱི་ཁ་ཚར་དང་བཅས་པ་རྣམས་གསན་ནོ།།[16]	

རོགས་ལྡན་ཤེས་རབ་བློ་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་དུ།	 བསྟན་སྲུང་པོམ་རའྱི་སྐོར་ལ་སྙན་

བརྒྱུད་དང་གཏེར་ཁ་གཉྱིས་ཀྱི་ལུང་རྣམས་གསན།	དེ་ལ་སོགས་ཏེ་གཞན་ཡང་

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མང་པོའྱི་དྲུང་དུ།	ལུང་རེ་རེ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་མཐའ་

བརེན་པར་གསན་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མང་སྟེ་འབྲྱི་མ་ནུས་སོ།།	

དེ་དག་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས།

ཡོངས་འཛིན་མཁས་གྲུབ་དུ་མའྱི་རེས་བཟུང་ཞྱིང་།�།

[14]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	ཅན་དུ་པ་ཝལ་	ཞེས་གསུངས།	

[15]		 ཐོབ་གསར།	 རོང་སྟོན་ཆེན་པོ་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁེན་གྱི་དྲུང་དུ་ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་ལ་སོགས་བོན་ཆོས་མང་དུ་གསན་ཞྱིང་།	ལུགས་དེ་ལ་བརེན་ནས་

ཆོས་ལ་མཁས་པར་མཛད།	ཅེས་གསུངས།

[16]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	བླ་མ་སྣང་ལྡན་

པའྱི་དྲུང་དུ་ཁྱུང་དམར་གྱི་སྐོར་ལས་ཀྱི་ཁ་ཚར་དང་བཅས་པ་རྣམས་གསན།	

ཞེས་གསུངས།
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ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་གུས་པས་རབ་བསྟེན་ནས།�།

ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོ་མྱི་ལུས་བསམ་ལེགས་འད།�།

མང་ཐོས་མཁས་གྲུབ་རེ་ལ་གུས་པས་འདུད།།[17]

གསུམ་པ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཅྱི་ལྟར་བརེས་པའྱི་ཚུལ་ལ་

གསུམ་སྟེ།	འཆད་པ་ལྷའྱི་རྔ་སྒས་སོབ་མ་ཅྱི་ལྟར་རེས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཚུལ་དང་།	

རོད་པ་སེང་གེའྱི་ང་རོས་རྒོལ་བ་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་ཚུལ་དང་།	རོམ་པ་ཉྱི་མའྱི་འོད་

ཀྱིས་ལམ་བཟང་གསལ་བར་མཛད་པའྱི་ཚུལ་ལོ།�།དང་པོ་ལ་གཞུང་ལུགས་གང་

དང་གང་འཆད་པ་དང་།	སོབ་མ་ཅྱི་ལྟར་བྱུང་པའོ།� །དང་པོ་ནྱི།	སྤྱྱིར་བདེ་བར་

གཤེགས་པའྱི་གསུང་རབ་བཀའ་དང་བཀའ་ལ་བརེན་པའྱི་[18]བོན་དུ་གྱུར་ཚད།[19]	

རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་པ་མེད་ཀང་།	འཆད་པ་གཙོ་ཆེ་བ་མཚན་

ཉྱིད་སེ་ལྔ་ཡྱིན་ལ།	དེ་ཡང་སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	ཚུལ་ཁྱིམས་དག་པ་འདུལ་

བ།	ཏྱིང་འཛིན་དག་པ་མདོ།	ཤེས་རབ་དག་པ་འབུམ།	གཞལ་བྱ་དབུ་ཚད་རྱིག་

[17]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཡོངས་འཛིན་	 	

	 མཁས་གྲུབ་དུ་མའྱི་རེས་བཟུང་ཞྱིང་།�།ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་གུས་པས་རབ་	 	

	 བསྟེན་ནས།�།ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་རྒྱུད་ལུང་མང་དུ་གསན།�།ཐོས་པ་རྒྱ་		

	 མཚོ་མྱི་ལུས་བསམ་ལེགས་འད།�།མང་ཐོས་མཁས་གྲུབ་རེ་ལ་གུས་པས་		

	 འདུད།།	ཅེས་གསུངས།

[18]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	བཀའ་དང་བརེན་པ་	ཞེས་གསལ།

[19]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	སྤྱྱིར་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་གསུང་རབ་	 	

	 བརེན་པ་བོན་དུ་གྱུར་ཚད།	ཅེས་གསལ།
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པའྱི་སེ།	 དེ་ལ་སོགས་གཞུང་ལུགས་བཅུ་ཕག་ཙམ་ལ།[20]	 འཆད་ཉན་གྱི་སོ་

ནས་གཏན་ལ་དབབ།	སྒྲུབ་པའྱི་སྐོར་ལ་གསང་སགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་གཉན་

པོ་རྣམས་གསང་ཚིག་ཡྱིན་པས་མང་ཐུན་ལ་སོགས་མྱི་མཛད་ཅྱིང་།[21]	 ཕག་

བཞེས་རེ་ཙམ་མ་གཏོགས་དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་སོབ་མ་འགའ་དང་འགའ་ཙམ་ལ།	

གང་ཞུས་པ་དེ་ཉྱིད་བཀའ་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས་ལེགས་པར་འཆད་དོ།� །དེ་ཡང་ཁོག་

ཆེ་བ་ཁོ་ཕུར་ཞང་གསུམ།	 དབལ་མོ་ལས་ཐྱིག་ལ་སོགས་བསྟན་སྲུང་གྱི་སྐོར་

དང་།[22]	གཞན་ཡང་གསང་སགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཕག་བཞེས་དང་།	ལས་ཀྱི་ཁ་

ཚར་ལ་སོགས་མཐའ་བརེན་པར་འཆད་པ་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་ཅྱིང་བགྲང་

བར་མྱི་ནུས་སོ།� །དགོངས་བརྒྱུད་ལ་གབ་པ་དགུ་སྐོར།	སྙན་བརྒྱུད།	ཨ་ཁྱིད།	

ཞྱི་གཅོད།	 ཉམས་ལེན་ལྔ་སྐོར་དེ་ལ་སོགས་རེས་མོས་ཚུལ་དུ་ཀུན་ལ་འཆད་

དོ།།[23]	གཅྱིག་བརྒྱུད་རྣམས་ནྱི་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་གསང་བ་ལྟར་གཅྱིག་རེ་

མ་གཏོགས་བསེབས་གཅྱིག་ཏུ་མང་པོ་ལ་མྱི་གནང་བར་ལག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་

[20]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	གཞུང་ལུགས་བཅུ་ཕག་གསུམ་ཙམ་ལ།	ཞེས་	

	 གསལ།

[21]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དེ་ལ་སོགས་གཞུང་ལུགས་བཅུ་ཕག་ཙམ་ལ།	

འཆད་ཉན་གྱི་སོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ།	 སྒྲུབ་པའྱི་སྐོར་ལ་གསང་སགས་ཀྱི་

གཞུང་ལུགས་གཉན་པོ་རྣམས་ཞེས་པ་དེ་མེད།

[22]		 ཐོབ་གསར།	དབལ་མོ་ལས་ཐྱིག་གྱི་ལས་སོགས་བསྟན་སྲུང་གྱི་སྐོར་དང་།		

	 ཞེས་པ་གསུངས།

[23]		 ཐོབ་གསར།	ཉམས་ལེན་ལྔ་སྐོར་དེ་ལ་སོགས་རེས་མོའྱི་ཚུལ་དུ་འཆད་དོ།།		

	 ཞེས་གསུངས།
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དུ་མཛད་དོ།�།གཞན་ཡང་རོགས་ཆེན་གྱི་སྐོར་དང་།	དམར་བྱང་ཆེན་མོ་གསང་

གཅོད་གནད་ཀྱི་མེ་ལོང་།	དེ་ལ་སོགས་སེམས་ཕོགས་ཀྱི་བོན་སེ་མང་དུ་འཆད་

དོ།�།ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གཞུང་ལུགས་གང་འཆད་ཀང་།	གཙོ་ཆེ་བ་མཁས་

པ་གཉོས་དང་།	 འགྲོ་མགོན་ཁུ་དབོན།	 མཉམ་མེད་བྲུ་རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་

སོགས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དགོངས་འགྲེལ་དང་ཕག་

ལེན་ཅྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མཛད་དོ།� །བོན་འཆད་པའྱི་སོ་ནས་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་བློ་

བསྐེད་འདོན་པའྱི་ཐབས་ལ།	རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཉྱིད་ལས་ལྷག་པའྱི་མཁས་པ་གཞན་

དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།	འཆད་པ་པོ་གཞན་རྣམས་ནྱི་ཚིག་གྱི་ཕེང་བ་ཁོ་ནར་

བརྒྱུས་ནས་འཆད་ལ།	མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པའྱི་དབང་པོ་འདྱིས་ནྱི་གཞུང་ལུགས་

གང་འཆད་ཀང་།	ཐོག་མར་བསྡུས་དོན་གྱི་སོ་ནས་དོན་གྱི་ཚོམ་ཚོམ་བཅད་ཅྱིང་

སྐབས་དོན་འདྱི་ཡྱིན་ནོ།� །ཞེས་གསུངས་ནས་ཚིག་ཉུང་ཞྱིང་དོན་མང་ལ་བཟུང་

ས་བ་ཞྱིག་ཐོག་མར་བསྟན་ནས།	དེའྱི་རེས་སུ་ཚིག་གྱི་འབྲུ་རེ་རེ་ནས་གཉེར་ཞྱིང་

རྣམ་གཞག་མ་འདེས་པར་འཆད་དོ།� །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་བློ་

བསྐེད་གཞན་ལས་ཆེ་ཞྱིང་།	དེའྱི་སྙན་གྲགས་ལ་བརེན་ནས་བློ་གསལ་བའྱི་དོན་

གཉེར་ཅན་རྣམས་མ་བསྡུས་པར་ཡང་།	 རང་བཞྱིན་ངང་གྱིས་འཁོར་དུ་འདུས་

ཤྱིང་འོང་བ་ཡྱིན།	ཞེས་ཐུན་ར་ལ་འཁོད་པའྱི་སོབ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་

ལས་ཐོས་སོ།�།མདོར་ན་གངས་ཅན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས།	སོབ་མ་ཕྱི་

ནང་གསང་གསུམ་འཛོམས་པའྱི་བཤེས་གཉེན་དམ་པའྱི་གྲངས་ནྱི།	རེ་དྲུང་རྱིན་

པོ་ཆེ་འདྱི་ལས་མང་བ་མེད་དོ།།[24]	

[24]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	དྲུང་རྱིན་པོ་ཆེ་		
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འདྱིར་སྨྲས་པ།

སོན་ཚེ་སྐེ་བ་གྲངས་མེད་རྣམས་སུ་ཡང་།�།

རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་སྦྱངས་མཐུས་དུས་འདྱི་རུ།�།

གཟྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཅྱི་བཞྱིན་ལེགས་རོགས་ནས།�།

སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ།�།

ཐར་འདོད་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྟོན་མཛད་པའྱི།�།

མཁེན་རབ་མཚུངས་མེད་བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་འདུད།�།[25]

གཉྱིས་པ་སོབ་མ་ཅྱི་ལྟར་བྱུང་བ་ནྱི།[26]	དྲུང་ཉྱིད་ཀྱི་དངོས་སོབ་ཏུ་གྱུར་བ།	

འཕྲུལ་ངག་བདེན་པའྱི་བོན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་བཞུགས་ནས།[27]		འཆད་རོད་རོམ་

གསུམ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་བློ་གྲོས་ཅན།	རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ཆེན་པོ་རྱིན་ཆེན་

	 འདྱི་ལས་མང་བ་མེད་དོ།།	ཞེས་པ་གསུངས།

[25]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	ལྟར།	སོན་ཚེ་

སྐེ་བ་གྲངས་མེད་རྣམས་སུ་ཡང་།� །རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་ལེགས་

སྦྱངས་ཤྱིང་།� །དུས་འདྱིར་མདོ་རྒྱུད་གསུང་རབ་གང་ལ་ཡང་།� །གཟྱིགས་

པ་ཙམ་གྱིས་ཅྱི་བཞྱིན་ལེགས་རོགས་ནས།� །སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཆུ་ཟླ་ལྟ་

བུའྱི་ཚུལ།� །ཐར་འདོད་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྟོན་མཛད་པའྱི།� །མཁེན་རབ་

མཚུངས་མེད་བླ་མའྱི་ཞབས་	 ལ་འདུད།།	ཅེས་གསུངས།

[26]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	ལྟར།	གཉྱིས་པ་	

	 སོབ་མ་ཅྱི་ལྟར་བྱུང་བ་ནྱི།	ཞེས་གསུངས།

[27]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	ལྟར།	འཕྲུལ་ངག་

བདེན་པའྱི་བོན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྱི་དབུས་ན་བཞུགས་ནས།	ཞེས་གསུངས།
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རྒྱལ་མཚན་དང་།[28]	མངའ་རྱིས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གཉྱིས།[29]	མཁས་

པའྱི་བྱ་བ་གསུམ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྒྱལ་རྱིགས་བྲུ་ཤའྱི་

གདུང་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་དབང་ལྡན་དང་།	ཤེས་རབ་སེང་གེ་གཉྱིས།	ཕྱི་

ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་གསན་ནས་ཡུལ་ངེས་མེད་དུ་བཤད་

སྒྲུབ་སེལ་བར་མཛད།	 མེ་ཉག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་དེ་ལ་སོགས་གྲྭ་

ཐོགས་[30]མཉམ་པ།	དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བསྟན་པའྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་སོབ་མ་

མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་དང་།	རེ་ཉྱིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དག་

ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་ནས།	བསྟན་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕན་པའྱི་སོབ་མ་བརྒྱ་ཕག་ཙམ་

དང་།	སོམ་པ་མནོས་ནས་ལུང་རེ་ཙམ་དང་བོན་ཐུན་རེ་ཙམ་ཞུས་པའྱི་སོབ་མ་

སྟོང་ཕག་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་སོ།� །དེ་དག་ལས་འཕོས་ནས་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་

ཆེ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པའྱི་བཤད་གྲྭ་ཡང་དགོན་སེ་མང་དུ་ཡོད་ཅྱིང་།	དེའྱི་ཕྱིན་

ལས་ལྷ་སེ་མྱི་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།	 བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཞབས་ཏོག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་ལྔ་བརྒྱའྱི་དུས་འདྱིར་བོན་གྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་

པས་བཀའ་དྱིན་གཞལ་དུ་མེད་དོ།།	

[28]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་	 	

	 མཚན་དང་།	ཞེས་གསུངས།

[29]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	ལྟར།	མངའ་	 	

	 རྱིས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གཉྱིས།	ཞེས་པ་དེ་མེད།

[30]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	ལྟར།	གྲལ་ཐོག་		

	 ཞེས་གསུངས།
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དེ་དག་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས།

བསྟན་པའྱི་དར་ཆེན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོས་འཕར།�།

སྙན་པའྱི་དུང་ཆེན་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་འབུད།�།

སྙྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱིར་བོན་བསྟན་ཀུན་ཏུ་དར།�།

དཔག་མེད་བཀའ་དྱིན་བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཆེ།།[31]

གཉྱིས་པ་རོད་པ་སེང་གེའྱི་ང་རོས་རྒོལ་བ་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི།	ས་རྒོལ་

དུ་ཁས་བླངས་བའྱི་ཚེ།	 རང་གྱི་དམ་བཅའ་བ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་པ་འགོད།	

དེ་ལ་འགལ་བ་དང་།	 མ་གྲུབ་པའྱི་སྐོན་སངས་པའྱི་སོ་ནས་ཚེར་མ་འབྱྱིན།	 ཕྱི་

རྒོལ་དུ་ཁས་ལེན་པའྱི་ཚེ་གཞན་གྱི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ་སུན་འབྱྱིན་ཡང་དག་

བརོད་པ་ཡྱིན།[32]	དེའྱི་ཚེ་རྒོལ་བ་གཞན་གྱི་སོབས་པ་འཕོག་པ་དེའྱི་ཚེ་སྙེ་ཐང་

བདེ་བ་ཅན་དང་།	འབྲས་ཡུལ་སྐེད་ཚལ་དང་།	ར་བ་སྟོད་དང་།	ན་ལེནྡྲ་ལ་སོགས་

སུ་རོད་སྐོར་བྱོན་པས།[33]	རྒྱལ་བའྱི་ཚད་དུ་འཇོག་པ་ཡྱིན་ལ།	དེ་ཡང་རེ་རྱིན་

[31]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	ལྟར།	བསྟན་པའྱི་

དར་ཆེན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོས་འཕར།� །སྙན་པའྱི་དུང་ཆེན་སོབ་མ་རྣམས་

ཀྱིས་འབུད།� །རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་སྟོད་སྨད་ཀུན་ཏུ་དར།� །སྙྱིགས་མའྱི་དུས་

འདྱིར་བོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ།� །དཔག་མེད་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བ་ངོ་མཚར་ཆེ།།	

ཞེས་གསུངས།

[32]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	ལྟར།	ཡྱིན་ལ།		

	 ཞེས་གསུངས།

[33]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	སྙེ་ཐང་བདེ་བ་

ཅན་དང་།	འབྲས་ཡུལ་སྐེད་ཚལ་དང་།	ར་བ་སྟོད་དང་།	ན་ལེནྡྲ་ལ་སོགས་
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པོ་ཆེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཚད་མ་རྣམ་འབྱེད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར།	 རོད་པ་ཁད་པར་ཅན་

ནྱི།	 དགག་སྒྲུབ་གཉྱིས་ལ་བརེན་དགོས་ཤྱིང༌།	 དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་མ་ཤེས་ན་

རོད་པ་བབ་ཆོལ་གྱི་ངག་ཏུ་འགྲོ་བས།	དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའྱི་སྐེས་

བུ་རོད་པ་ལ་ཉེ་བར་འདུན་པའྱི་རྒོལ་བ་པོ་དེ་ནྱི།	དམ་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་

བསྟོད་པར་འོས་ཏེ།	གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའྱི་

ལམ་སྟོན་པར་བྱེད་པའྱི་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཛིན་

ཞྱིང་སྐོང་བ་དང་སེལ་བར་བྱེད་པའྱི་སྐེས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།� །ཞེས་གསུངས།	

དེས་ན་དགག་སྒྲུབ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས།[34]	 རེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་

དགོངས་འགྲེལ་དང་།	རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་སུ་མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་སོབས་

པས་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྣམས་སོ།།	

དེ་དག་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས།

མང་ཐོས་ཟབ་རྒྱས་ལུང་རྱིགས་སྦྱོར་བ་ཡྱིས།�།

རང་གཞུང་སྒྲུབ་དང་གཞན་གཞུང་སུན་འབྱྱིན་པའྱི།�།

ཚད་ལྡན་མཁས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་མྱི་ཉམས་ཕྱིར།�།

རྱིག་པ་གནས་བརྒྱད་འཕོ་བའྱི་འོད་དཀར་ཅན།�།

ངོ་མཚར་ལེགས་བཤད་མདངས་གསལ་དེང་འདྱིར་ཤར།�།

རང་གཞན་རོད་པས་རྒྱལ་བའྱི་སོབས་པ་ཐོབ།�།[35]

སུ་རོད་སྐོར་བྱོན་པས།ཞེས་པ་དེ་མེད།

[34]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཞེས་གསུངས་པས།	དེས་ན་དགག་བྱ་ཆེ་བ་		

	 རྣམ་བཞག་རྣམས།	ཞེས་གསལ།

[35]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	 བཀའ་བརེན།	 ཤྱིན་ཧཱ།	 བཀའ་བརེན།	 ༡༥༢	 ལྟར།	 མང་
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གསུམ་པ་རོམ་པ་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་ལམ་བཟང་གསལ་བར་མཛད་པའྱི་ཚུལ་

ནྱི།	 དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར་སོན་གྱི་བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུའྱི་མཁས་པ་རོད་པ་དང་བྲལ་བ་དེ་

རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྱིན་ལ།	 ཁུངས་

ཐུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མེད་པའྱི་ལུགས་གསར་དུ་བཀོད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་།	མཁས་པ་

གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་སྒོས་རྣམས་འཐོར་བ་སྡུད་པར་བྱེད་པ།	ཟབ་མོ་རྣམ་

པར་འབྱེད་པ།	འཁྲུགས་པ་གོ་རྱིམ་བསེབས་པ།	རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྡུས་པར་བྱེད་པའྱི་

སོ་ནས།	བློ་གསལ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་བདེ་བའྱི་སད་དུ་ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བའྱི་

བོན་ཅྱི་རྱིགས་པ་རོམ་པར་མཛད།	དེ་ཡང་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོན་མེ་

ས་བཅད་དང་བཅས་པ།	ཁམས་སྡུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ་ས་བཅད་

དང་བཅས་པ།[36]	 བྱང་སེམས་གབ་པའྱི་འགྲེལ་པ་གསལ་བྱེད་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ས་བཅད་དང་བཅས་པ།	འདུལ་བ་ཆེ་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་འཕྲུལ་གྱི་

སྒོན་མེ་འདུལ་བརྒྱུད་མུ་ཏྱིག་ཕེང་བ་དང་བཅས་པ།	ཐེག་རྱིམ་གྱི་འགྲེལ་པ་དོན་

རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག[37]	 ས་ལམ་དང་ཚད་མ་གཉྱིས་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་

ཐོས་ཟབ་རྒྱས་ལུང་རྱིགས་སྦྱོར་བ་ཡྱིས།� །རང་གཞུང་སྒྲུབ་དང་གཞན་

གཞུང་སུན་འབྱྱིན་པའྱི།།� ཚད་ལྡན་མཁས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་མྱི་ཉམས་

ཕྱིར།�།རྱིག་པའྱི་གནས་བརྒྱད་འཕོ་བའྱི་འོད་དཀར་ཅན།�།ངོ་མཚར་ལེགས་

བཤད་མདངས་གསལ་དྱིང་འདྱིར་ཤར།�།རང་གཞན་ཀུན་ལ་མཁས་པ་ཕལ་

ཆེར་དང་།�།ལེགས་པར་རོད་ཅྱིང་རྒྱལ་བའྱི་སོབས་པ་ཐོབ།�།ཅེས་གསུངས།

[36]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཁམས་སྡུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ས་བཅད་དང་བཅས་

པ།	ཞེས་གསལ།

[37]		 ཤྱིན་ཧཱ།	༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	༢༠༣	བཀའ་བརེན་ལྟར།	ཐེག་རྱིམ་	
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རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒོན་མེ་ས་བཅད་དང་བཅས་པ།	 དབུ་མ་བདེན་གཉྱིས་

ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་།[38]	 ཐལ་ཕེང་གྱི་སྐོར་ལ།	མཛོད།	ས་ལམ།	ཚད་མ།	 ཐེག་

རྱིམ།	ཚད་བསྡུས་ལ་སོགས་མང་དུ་མཛད།	རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཆོག་ཁྱིག	གཟུངས་

སྒྲུབ་རྱིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས།	ཕག་བཞེས་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར།[39]	གཟུངས་

འདུས་བཀྲ་ཤྱིས་གཏེར་སྤུངས།	ཆོག་ཁྱིགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱན་ས་བཅད་

དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ།� །སྦྱྱིན་སེག་རྱིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་མངོན་རོགས་དང་

བཅས་པའོ།� །སྤྱྱི་སྤུངས་སྐོར་ལ་གསང་སགས་ཀྱི་སྤྱྱི་དོན།	 གསང་དོན་རྣམ་

འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒོན་མེ།	ཞྱི་བ་གཡུང་དྲུང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཆོག་ཁྱིགས།	སྨན་

གྱི་ཆོག་ཁྱིགས།	ཁོ་བོ་དབང་ཆེན་གྱི་མངོན་རོགས་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་གསུམ།	

ཨ་གསལ་གྱི་མངོན་རོགས།	དབལ་གསས་ཀྱི་མངོན་རོགས།	བརྒྱུད་བསྐང་དང་

བཅས་པ།	ཕུར་པའྱི་མངོན་རོགས།	ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྒྱན་བརྒྱུད་

བསྐང་དང་བཅས་པ།	གཞན་ཡང་ཕུར་པའྱི་འཆམ་ཡྱིག	གར་སྟབས་ཕག་རྒྱའྱི་

རྱིམ་པ་གཟྱི་བརྱིད་བཀོད་ལེགས།	སྲུང་མའྱི་སགས་འཛབ།	ཕོ་ཉའྱི་རྒྱུག་འཛབ།	

མ་མོ་བརྣག་པའྱི་སྙྱིང་འཛབ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིགས་པ་རྣམས་དང་།	གེ་ཁོད་

གསང་བ་དག་ཆེན་གྱི་ཆོག་ཁྱིགས་ཕག་བཞེས་དང་བཅས་པ།	 རྱིག་འཛིན་

འདུས་པའྱི་ཆོག་ཁྱིགས།	ཚེ་དབང་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོག་ཁྱིགས།	ཚེ་དབང་སྦྱྱིན་

	 གྱི་འགྲེལ་པ་གསང་དོན་རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག	ཅེས་གསུངས།	

[38]		 ཤྱིན་ཧཱ།	༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	༢༠༣	བཀའ་བརེན་ལྟར།	བདེན་	 	

གཉྱིས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་།	ཞེས་གསུངས།	

[39]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	གཟུངས་སྒྲུབ་རྱིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས།	ཕག་		

	 བཞེས་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར།	ཞེས་པ་དེ་མེད།
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སེག་གྱི་མངོན་རོགས།	དུར་ཁོད་གནས་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོག་ཁྱིགས་མངོན་རོགས་དང་

བཅས་པ།	དབལ་གསས་ཁྱུང་ནག་གྱི་ཆོག་ཁྱིགས།	ཁྱུང་དམར་གྱི་ཆོག་ཁྱིགས་

མངོན་རོགས་དང་བཅས་པ།	 ལས་ཆོག་རྱིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་གསོ་སྦྱོང་དང་

བཅས་པ།	དབང་ཁྱིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་འགུ་ཡའྱི་དབང་ཁྱིད།	ཨ་གསལ་གྱི་དབང་ཁྱིད་

ཐུགས་རེའྱི་སྤྱིན་དཔུང་།	དབལ་གསས་ཀྱི་དབང་[40]ཤྱི་རྱི་ལོག་གྱི་དབང་ཁྱིད་

བདུད་རྱི་ཀུན་ཐྱིག	ཕུར་པའྱི་དབང་ཁྱིད་བྱྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ།	གེ་ཁོད།	དན་

པ།	ཚེ་དབང་ལ་སོགས་ཀྱི་དབང་ཁྱིད་མང་དུ་མཛད།	བསྐང་བའྱི་སྐོར་ལ།	མཁེན་

གསོལ་རྣམ་དག་ཆུ་རྒྱུན།	སྤྱྱི་བསྐང་རྱིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས།	མྱི་བདུད་ཀྱི་བསྐང་

བ་དང་བཀའ་བསོ་ངར་དག	སྒ་བླ་མའྱི་བསྐང་བ།	རྒྱལ་པོའྱི་བསྐང་བ།	པོམ་རའྱི་

མཆོད་ཐབས་དང་བཅས་པ།	སྱིད་རྒྱལ་དེལ་ནག་གྱི་མངོན་རོགས།	མདོས་ཀྱི་

ཕག་བཞེས་དཔེ་རྱིས་དང་བཅས་པ།	མྱི་བདུད་ཀྱི་མངོན་རོགས།	མཁེན་གསོལ་

རྨད་བྱུང་མ་དང་།	 བསྟན་སྲུང་གྱི་དམོད་བཅོལ་དང་བཅས་པ།	 མངའ་དབུལ་

བཀྲ་ཤྱིས་གཏེར་མཛོད།	མུན་སེལ་སྒོན་མའྱི་ཆོག་ཁྱིགས།	ཀོང་རྒྱས་ཀྱི་མངོན་

རོགས།	རྱིས་འགོ་བདུན་པའྱི་མངོན་རོགས།	བདུད་རྱི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་མངོན་རོགས།	

སེམས་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ།	འོད་གསལ་གྱི་ཕག་ལེན།	ཞྱི་བ་སྙན་བརྒྱུད་ཨ་ཁྱིད་

རྣམས་ལ།	བྲུ་རྒྱལ་བ་མན་ཆད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་

བཤད་དང་།	ཞྱི་གཅོད་ལ་ཏྱིང་འཛིན་ལྔ་ཚོགས་ཀྱི་ཚིག་བཤད་དང་།[41]	དམར་

[40]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དབལ་གསས་ཀྱི་	

	 དབང་།	ཞེས་པ་དེ་མེད།

[41]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཞྱི་གཅོད་ལ་ཏྱིང་འཛིན་ལྔ་ཙོ་ལྔ་འགྱུར་ཚིག་		
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བྱང་གྱི་ཚིག་བཤད་ཅྱི་རྱིགས་པ་རྣམས་སོ།� །བསྟོད་པའྱི་སྐོར་ལ།	ཡུལ་མཆོག་

གནས་བཞྱིའྱི་བསྟོད་པ་ཚོགས་གཉྱིས་རྒྱ་མཚོ།[42]	མཁའ་འགྲོ་མའྱི་སྤྱྱི་བསྟོད།[43]	

མུན་སེལ་སྒོན་མའྱི་བསྟོད་པ་གསོལ་འདེབས་དང་བཅས་པ།	བླ་མ་སྤྱྱིའྱི་བསྟོད་

པ་ཕྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།	འདུལ་ཕག་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས།	བྲུ་བདག་ཉྱིད་རེ་བཙུན་

གྱི་བསྟོད་པ་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཐེབ།	 ཁོ་ཚང་འབྲུག་ལྷའྱི་བསྟོད་པ་ཕྱིན་ལས་རྒྱ་

མཚོ།	སྨོན་ལམ་ལ་བྱང་སེམས་གབ་པའྱི་སྨོན་ལམ།[44]	ས་ལམ་གྱི་སྨོན་ལམ་

རྱིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་རྣམས་སོ།� །གཞན་ཡང་ཀད་དོན་ནོར་བུའྱི་རྒྱན་ལ་སོགས་

ཅྱི་རྱིགས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱད་པར་བྱའོ།།	

དེ་དག་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས།

བརེ་ལྡན་ཁེད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ཉྱི་མའྱི་འོད།�།

འཛམ་གྱིང་འདྱི་རུ་ཤར་བར་གྱུར་ལགས་ཀང་།�།

འགྲོ་བ་ཕལ་ཆེར་མ་རྱིག་མུན་པར་འགྱུར།�།

དེ་སད་བློ་ཡྱི་མུན་པ་སེལ་མཛད་ཅྱིང་།�།

	 བཤད་དང་།	ཞེས་གསལ།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཞྱི་གཅོད་ལ་ཏྱིང་		

	 འཛིན་ལྔ་གཙོ་ལྔ་འགྱུར་ཚིག་བཤད་དང་།	ཞེས་གསལ།

[42]		 སྟེང་དགོན་བཀའ་བརེན་དཔེ་རྱིང་པོད་གྲངས་༩༨ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་

«ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱིའྱི་བསྟོད་པ་བྱྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།»	ཞེས་པ་

དེ་དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་མྱིན་དཔོད།	

[43]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	མཁའ་འགྲོའྱི་སྤྱྱི་བསྟོད།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་	

	 བརེན།	མཁའ་འགྲོ་བསྟོད་པ།	ཞེས་གསུངས།

[44]		 ཐོབ་གསར།	སྨོན་ལ་བྱང་སེམས་གབ་པའྱི་སྨོན་ལམ།	ཞེས་གསུངས།	
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གདུལ་བྱའྱི་བློ་གྲོས་པད་ཚལ་འབྱེད་པའྱི་སད།�།

ལེགས་བཤད་འོད་ཀྱིས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད།།[45]

			 བཞྱི་པ་བསྟན་པའྱི་བྱ་བ་འཛིན་སྐོང་སེལ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་

ཚུལ་ནྱི།	 སྟོད་དབུས་གཙང་རུ་བཞྱི་མན་ཆད།	སྨད་རྒྱ་སོ་དར་རེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་

དབེན་གནས་[46]རྣམས་སུ་ཐུགས་དམ་ཆུ་བོའྱི་རྒྱུན་བཞྱིན་མཛད་ནས།	 ལྷག་

པའྱི་ལྷ་དང་བསྟན་སྲུང་མང་པོའྱི་ལུང་བསྟན་མང་དུ་བྱུང་ངོ་།� །དེ་ནས་མཐའ་

ཡས་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ།	ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གོ་འཕང་ལ་དམྱིགས་

པའྱི་ཐུགས་བསྐེད་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས་ཏེ།	 མེ་ཕོ་སྟག་གྱི་ལོ་དགུང་ལོ་སོ་

གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ།	ཡུལ་དབུས་གཙང་དག་པའྱི་ཞྱིང་དུ་ཕག་ཕེབས་སོ།�།དེ་ནས་

མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་སྐེས་བུ་མང་པོའྱི་དྲུང་དུ།[47]	ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་

གྱི་བོན་སེ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོར་མཛད་དོ།� །དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་སོབ་

མ་ཤེས་རབ་ཅན་མང་པོ་ལ་བཤད་ཉན་གྱི་དབུ་བཙུགས་ནས་ཐོས་བསམ་སོམ་

སྒྲུབ་མཛད་ནས་ཀུན་གྱིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་སོབ་དཔོན་སྤྱན་གཅྱིག་པ་

[45]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	ལྟར།	ལེགས་		

	 བཤད་འོད་ཀྱིས་སྣང་གསལ་རྒྱས་པར་མཛོད།།	ཅེས་གསུངས།

[46]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	སྨད་རྒྱ་མོ་དར་རེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དབེན་གནས་		

	 ཞེས་གསུངས།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	སྨད་རྒྱལ་མོ་དར་རེ་ཡན་ཆད་	

	 ཀྱི་བོན་	ཞེས་གསུངས།

[47]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དེ་ནས་མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་		

	 དྲུང་དུ།	ཞེས་གསུངས།
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ཆེན་པོ་ཞེས་སྙན་པའྱི་གྲགས་པས་ས་སྟེང་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་མཛད་དོ།།[48]	 དེ་

ནས་མཁན་སོབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་རེས་སུ་བཟུང་ཤྱིང་།	 བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་

དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པར་དགོངས་ནས།	ལྷོ་སྟོད་ནས་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས་དངོས་

ཀྱི་མཁན་བུ།	 དང་སོང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲུང་དུ།	 མཁན་སོབ་དཔང་པོ་

ལོ་ཙཱ་དང་།	 གཞན་ཡང་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དང་སོང་རྨ་མེད་བཅུ་ཕག་ཙམ་

གྱི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རོགས་པའྱི་སོམ་པ་ལེགས་པར་མནོས།� །དེ་ཕན་ཆད་

ཕྱི་ཡྱི་ཚུལ་བཅུ་གསུམ།	ནང་གྱི་ཁྱིམས་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ།	ར་བ་དང་ཡན་ལག་

ཕོགས་མཐུན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཁོག་པའྱི་སྙྱིང་དང་།	དཔྲལ་བའྱི་མྱིག་བཞྱིན་

དུ་གཅེས་སྤས་ཆེན་པོར་མཛད་ཅྱིང་།	སར་ཡང་[49]བཤེས་གཉེན་དམ་པ་འབུམ་

ཕག་ཙམ་ལ་སོམ་པ་འབོགས་ཤྱིང་མཁན་སོབ་མཛད་དོ།� །རེ་ཉྱིད་ཀྱི་གསུངས་

པ་ལས་ཀང་།	 གཞན་ཡང་[50]བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ལ་ལའྱི་འདུལ་བརྒྱུད་

ནྱི།	 སེམས་ཅན་ལས་ཟད་པའྱི་དབང་ངམ།	 རྒྱུད་འཛིན་གྱི་གོ་མ་ཆོད་པའམ།	

རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དམན་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཆད་པར་མངོན་

ནོ།� །དེས་ན་མཁས་པ་དང་འདུལ་འཛིན་གྱི་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་གྱི་

[48]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་	

སོབ་མ་ཤེས་རབ་ཅན་མང་པོ་ལ་བཤད་ཉན་གྱི་དབུ་བཙུགས་ནས་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའྱི་སོབ་དཔོན་སྤྱན་གཅྱིག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་སྙན་པའྱི་གྲགས་

པས་ས་སྟེང་མ་ལུས་པ་ཁབ་པར་མཛད་དོ།།	ཞེས་གསུངས།

[49]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	༢༠༣	བཀའ་བརེན།	སར་ཡང་	ཞེས་	

	 པ་དེ་མེད།

[50]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	གཞན་ཡང་	ཞེས་པ་དེ་མེད།
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སྣང་བ་རྒྱབ་ཏུ་དོར་ནས།	བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱིར་དུ།	དཀའ་

བ་དང་དུ་ལོངས་ཤྱིག་ཅེས་གསུངས་སོ།།	

འདྱི་སྐད་ཅེས།

འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཆེན་ས་ལ་བཀོད་པ་དང་།�།

བསྟན་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར།�།

ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྱི་ཁུར་ཆེན་མྱི་ངལ་བ།�།

བསྟན་པའྱི་མངའ་བདག་ཁེད་ལ་གུས་པས་བསྟོད།།[51]

དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར་སྤྱྱིར་ཡང་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་སེ་པ་མང་

པོས་དགོན་སེ་རྣམས་སུ་བཞུགས་པར་ཞུས་པ་དང་།	 སའྱི་མྱིག་རེ་ཕུལ་ནས་

དགོན་སེ་འདེབས་པའྱི་ཞུ་བ་མང་དུ་ཕུལ་ཡང་ཐུགས་མ་བཞེད།[52]	བཤད་ཉན་
[53]གྱི་བཀའ་བབས་རྒྱལ་རྱིགས་བྲུ་ཚང་ཡྱིན་པས།	 ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་

པའྱི་རོགས་ལྡན་མཛད་པར་དགོངས་ཏེ།	གཡས་རུ་དབེན་ས་ཁར་ཕེབས་ནས་བྲུ་

ཤའྱི་གདུང་འཛིན་ཆེན་པོ་ཡེ་རྒྱལ་བ་དང་གཞོན་རྒྱལ་བ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱལ་

[51]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	ལྟར།	འགྲོ་ཀུན་

བདེ་ལེགས་ས་ལ་བཀོད་པ་དང་།� །བསྟན་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱས་པར་བྱ་བའྱི་

ཕྱིར།�།ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྱི་ཁྱིམས་ལ་རབ་གནས་ཤྱིང་།�།རྨད་བྱུང་སྤྱོད་པའྱི་

ཁུར་ཆེན་མྱི་ངལ་ཞྱིང་།�།བསྟན་པའྱི་མངའ་བདག་ཁེད་ལ་གུས་པས་བསྟོད།།	

ཅེས་གསུངས།

[52]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	ལྟར།	ཐུགས་མ་	

	 བཞེད་	ཅེས་པ་དེ་མེད།

[53]		 ཐོབ་གསར།	བཤེས་གཉེན་	ཞེས་གསུངས།
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ཐེབས་མཛད་པའྱི་ཞུ་བ་ཡང་ཡང་ཕུལ་ནས་དབུ་རེ་དཀར་དམར་དང་མཁར་སྣ་

རྣམས་ལ་བཞུགས་ནས།	ཉ་མཆོད་དགུ་གཏོར་དང་།	དཀར་ངོ་[54]ཐམས་ཅད་ལ་

བཤད་ཉན།	མར་ངོ་[55]རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་ཅྱི་རྱིགས་

པར་མཛད་དོ།� །སྐབས་ཤྱིག་ཏུ་སོན་གྱི་ཡབ་ཡུམ་ལ་མཇལ་འཕད་དགོས་པའྱི་

ཆད་བོར་བཞྱིན།	སོབ་མ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ཕྱིར་ཁྱིད་ནས་རྒྱལ་རོང་

རབ་བརན་སྟེགས་ཅོག་ཏུ་[56]ཕེབས་སོ།�།སར་ཆུང་དུས་གྲྭ་སར་ཕེབས་ནས་ལོ་

མང་པོ་སོང་བས་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ཞལ་འཕད་ནས་ཟླ་ཤས་སུ་བཞུགས་ནས་

དྱིན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་ལ་ང་ཁོད་གཉྱིས་ལ་མཇལ་བའྱི་ཁས་ལེན་ཡོད་བཞྱིན་པས་

འདྱིར་འོང་བ་ཡྱིན།	ད་ནྱི་གྲྭ་སར་མ་སོང་ན་ར་བའྱི་བླ་མའྱི་བཀའ་དང་འགལ་བ་

ཡོད།	དངུལ་འདྱི་དང་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཟས་ནོར་གྱིས།	མ་གྲོང་པའྱི་གོང་འདྱིར་

ལྷ་ཁང་གཅྱིག་བཞེངས་དང་འདྱི་ཕྱི་གང་ཡང་ལེགས་སོ་གསུངས་ནས།	 ཡབ་

ཡུམ་ལ་མེ་ཏོག་སྨོན་ལམ་གསུངས་ནས་སར་བྱོན་ནས།	དར་རེ་མདོ་རྒྱུ་ཕེབས་

པ་དང་།	སྟོད་ཀྱི་གྲྭ་ས་ནས་འོང་པའྱི་གྲྭ་པ་དཔོན་སོབ་འགའ་རེའྱི་སྐད་ལ།	གཡས་

རུ་དབེན་སར་ས་གཡོས་བྱུང་ནས་འཇྱིག་སོང་ཟེར་བས།	 ཕ་དེ་བདེན་ཨྱི་སྱིད་

དམ་བྱས་པས།	 བདེན་ངེས་མེད་ན་དེ་འད་ག་ལ་ཟེར་བས།	 དེ་ལ་ཐུགས་ཆད་

ནས།	 ང་ཕྱིན་སྟོད་དུ་འགྲོ་དགོས་མེད་གསུངས་ནས་མདར་དོར་ཕེབས།	 ཡོན་

བདག་མང་པོས་ཞབས་ཏོག་ཞུས།	 ལ་མོ་རེ་རུ་བཞུགས་ནས་ཀེང་ཙེ་སྒྲུབས་

[54]		 ཐོབ་གསར།	དཀར་ངོས་	ཞེས་གསུངས།

[55]		 ཐོབ་གསར།	མར་ངོས་	ཞེས་གསུངས།

[56]		 ཐོབ་གསར།	སྟེགས་སྐོགས་	ཞེས་གསལ་ཡང་ཞུ་སྒྱིབ་པས་སྟེགས་ཅོག་ཏུ་	

	 ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།	
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པས།	བསྟན་པའྱི་བདག་པོར་གྱུར་པའྱི་རགས་སུ།	ཉྱི་ཟླ་ཁོང་དུ་མྱིད་པ་སོགས་

དང་ལྷ་ཞལ་བསྟན་སྲུང་མངོན་སུམ་མཇལ་བ་སོགས་གྲུབ་རགས་མང་དུ་བྱུང་།	

འགྲོ་ལ་ཕན་པའྱི་སོབ་མ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་སྐད།	དེའྱི་མཚམས་སུ་མ་མཆོག་སྱིད་

པ་རྒྱལ་མོས་ལུང་བསྟན་ནས།	 དབེན་ས་ཁ་ཡྱི་གསེར་སྒོམ་དང་དཀོར་ཆ་མ་

བརླག་པར་ཡོད།	ཁོད་རང་དབུས་གཙང་སྟོད་དུ་སོང་དང་།	བསྟན་པ་དར་ཞྱིང་

རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ།� །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ནས་ཡར་ལ་བྱོན་པར་

དགོངས།	 དེར་སོབ་མ་རྣམས་ལ་རྱི་ཁོད་བཞེངས་པ་གཉེར་གཏད།	 དེ་ནས་

དཔོན་སོབ་གཉྱིས་སོགས་ཡར་ལ་བྱོན་པའྱི་ལམ་དུ།	 ཆོས་རེ་བློ་བཟང་གྲགས་

པ་མཆོག་དང་ཞལ་མཇལ་ཞུ་གནང་སྐབས།	བན་བོན་གྱི་འདུལ་བརྒྱུད་གཅྱིག་

ཅྱིང་།	 འདུལ་བའྱི་བསྟན་པ་རགས་ཙམ་འཛིན་པའྱི་དུས་བབ་ཀྱི།	 གསོ་དགོས་

ཚུལ་གྱི་ཞལ་ཏ་བཟང་པོ་གནང་ནས་ཕེབས།	དེ་ནས་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་དབེན་

ས་ཁར་ཕེབས་པས།	དགོན་པ་ཞྱིག་ཤུལ་ས་ཁད་མཐོ་དམན་དུ་སྣང་།	གྱིང་ཟུར་

པའྱི་ཐད་དེར་བཞུགས་ནས།	 ལྷ་སྲུང་ལ་བསྐང་གསོལ་མཛད་ནས།	 བརོ་སོག་

བཅུག་པས།	སོན་གྱི་གསེར་མཆོད་བོང་བུས་ཐེག་ཙམ་དང་།	བྲུ་ཆེན་ཁྱུང་རྒྱལ་

གྱི་ཐུགས་དམ་གསེར་བྲྱིས་ཁམས་བརྒྱད་དང་།	ལྷ་ཆ་དཔེ་རེན་འགའ་ཞྱིག་ཐོན་

བྱུང་།	སྲུང་མར་གཏང་རག་བསྐང་གསོལ་རྒྱས་པར་བྱས།	མ་མཁའ་འགྲོའྱི་ལུང་

བསྟན་ཅྱི་བཞྱིན་མཛད་པ་དགོངས་ཕལ།[57]	 བླ་མའྱི་གསུང་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལ་

[57]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	བཀའ་བརེན།	༡༥༢	ལྟར།	སྐབས་ཤྱིག་

ཏུ་སོན་གྱི་ཡབ་ཡུམ་ལ་མཇལ་འཕད་དགོས་པའྱི་ཆད་བོར་བཞྱིན།	སོབ་མ་

རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ཕྱིར་ཁྱིད་ནས་རྒྱལ་རོང་རབ་བརན་སྟེགས་

ཅོག་ཏུ་ཕེབས་སོ།�།སར་ཆུང་དུས་གྲྭ་སར་ཕེབས་ནས་ལོ་མང་པོ་སོང་བས་
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ཡབ་ཡུམ་སོགས་ཞལ་འཕད་ནས་ཟླ་ཤས་སུ་བཞུགས་ནས་དྱིན་ཆེན་ཡབ་

ཡུམ་ལ་ང་ཁོད་གཉྱིས་ལ་མཇལ་བའྱི་ཁས་ལེན་ཡོད་བཞྱིན་པས་འདྱིར་འོང་

བ་ཡྱིན།	 ད་ནྱི་གྲྭ་སར་མ་སོང་ན་ར་བའྱི་བླ་མའྱི་བཀའ་དང་འགལ་བ་ཡོད།	

དངུལ་འདྱི་དང་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཟས་ནོར་གྱིས།	མ་གྲོང་པའྱི་གོང་འདྱིར་ལྷ་

ཁང་གཅྱིག་བཞེངས་དང་འདྱི་ཕྱི་གང་ཡང་ལེགས་སོ་གསུངས་ནས།	ཡབ་

ཡུམ་ལ་མེ་ཏོག་སྨོན་ལམ་གསུངས་ནས་སར་བྱོན་ནས།	 དར་རེ་མདོ་རྒྱུ་

ཕེབས་པ་དང་།	སྟོད་ཀྱི་གྲྭ་ས་ནས་འོང་པའྱི་གྲྭ་པ་དཔོན་སོབ་འགའ་རེའྱི་སྐད་

ལ།	གཡས་རུ་དབེན་སར་ས་གཡོས་བྱུང་ནས་འཇྱིག་སོང་ཟེར་བས།	ཕ་དེ་

བདེན་ཨྱི་སྱིད་དམ་བྱས་པས།	བདེན་ངེས་མེད་ན་དེ་འད་ག་ལ་ཟེར་བས།	དེ་

ལ་ཐུགས་ཆད་ནས།	ང་ཕྱིན་སྟོད་དུ་འགྲོ་དགོས་མེད་གསུངས་ནས་མདར་

དོར་ཕེབས།	ཡོན་བདག་མང་པོས་ཞབས་ཏོག་ཞུས།	ལ་མོ་རེ་རུ་བཞུགས་

ནས་ཀེང་ཙེ་སྒྲུབས་པས།	བསྟན་པའྱི་བདག་པོར་གྱུར་པའྱི་རགས་སུ།	ཉྱི་ཟླ་

ཁོང་དུ་མྱིད་པ་སོགས་དང་ལྷ་ཞལ་བསྟན་སྲུང་མངོན་སུམ་མཇལ་བ་སོགས་

གྲུབ་རགས་མང་དུ་བྱུང་།	 འགྲོ་ལ་ཕན་པའྱི་སོབ་མ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་སྐད།	

དེའྱི་མཚམས་སུ་མ་མཆོག་སྱིད་པ་རྒྱལ་མོས་ལུང་བསྟན་ནས།	དབེན་ས་ཁ་

ཡྱི་གསེར་སྒོམ་དང་དཀོར་ཆ་མ་བརླག་པར་ཡོད།	ཁོད་རང་དབུས་གཙང་

སྟོད་དུ་སོང་དང་།	བསྟན་པ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ།� །ཞེས་གསུངས་

པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ནས་ཡར་ལ་བྱོན་པར་དགོངས།	དེར་སོབ་མ་རྣམས་ལ་རྱི་

ཁོད་བཞེངས་པ་གཉེར་གཏད།	 དེ་ནས་དཔོན་སོབ་གཉྱིས་སོགས་ཡར་ལ་

བྱོན་པའྱི་ལམ་དུ།	 ཆོས་རེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་མཆོག་དང་ཞལ་མཇལ་ཞུ་

གནང་སྐབས།	བན་བོན་གྱི་འདུལ་བརྒྱུད་གཅྱིག་ཅྱིང་།	འདུལ་བའྱི་བསྟན་པ་

རགས་ཙམ་འཛིན་པའྱི་དུས་བབ་ཀྱི།	གསོ་དགོས་ཚུལ་གྱི་ཞལ་ཏ་བཟང་པོ་	

གནང་ནས་ཕེབས།	དེ་ནས་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་དབེན་ས་ཁར་ཕེབས་པས།	
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བརེན་ནས།	དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་[58]ཤྱིང་མོ་བྱའྱི་ལོ་ལ་སྨན་རྱིའྱི་ཞོལ་[59]གཡག་

ཆེན་ཕུག་ཏུ་དགོན་པ་འདེབས་པའྱི་གྲབས་མཛད།	 དཔོན་སོབ་རྣམས་ས་ཆར་

གཟྱིགས་རོག་ལ་ཕེབས་ནས།	དབྱར་ཐོག་གཅྱིག་ཏུ་ཆར་ཐེར་ཕུབ་ནས་བཞུགས་

སོ།�།ལུང་པ་དེ་ཡྱི་ནང་དུ་གཏན་དུ་བཞུགས་པའྱི་མཐའ་བཞྱི་བསོད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན་ཞེས་བྱ་བ་ཞྱིག་གྱི་རྨྱི་ལམ་དུ་ཁེད་འདྱི་རུ་མ་འདུག་ཁེད་ལས་ལྷག་པའྱི་

སོན་གྱི་རྱིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་སྐེས་བུ་ཞྱིག་འདྱི་རུ་

འབྱོན་ནས་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བས་འབོད་སྙམ་པ་བྱུང་ངོ་།� །ཕྱི་ནས་རོགས་

ལྡན་དེས་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་བའྱི་ཚེ་ན།	 ང་ལ་རྨྱི་ལམ་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་དེ་

ཁེད་སོབ་དཔོན་བྱོན་པའྱི་ལྟས་སུ་འདུག་གསུངས།	ཨ་ལ་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ།	རེན་

འབྲེལ་བཟང་གསུངས་སོ།�།རེ་ཉྱིད་ཀྱི་རྨྱི་ལམ་ལ་ཡང་།	ལུང་པ་དེའྱི་ནང་དུ་ཅོད་

པཎ་ཁ་ལྷམ་མེ་གང་བྱུང་པ་དང་།[60]	གཞན་ཡང་ལས་ལྡན་སོབ་མ་འགའ་ལ།	བླ་

དགོན་པ་ཞྱིག་ཤུལ་པ་ཁད་མཐོ་དམན་དུ་སྣང་།	 གྱིང་ཟུར་པའྱི་ཐད་དེར་

བཞུགས་ནས།	 ལྷ་སྲུང་ལ་བསྐང་གསོལ་མཛད་ནས།	 བརོ་སོག་བཅུག་

པས།	སོན་གྱི་གསེར་མཆོད་བོང་བུས་ཐེག་ཙམ་དང་།	བྲུ་ཆེན་ཁྱུང་རྒྱལ་གྱི་

ཐུགས་དམ་གསེར་བྲྱིས་ཁམས་བརྒྱད་དང་།	ལྷ་ཆ་དཔེ་རེན་འགའ་ཞྱིག་ཐོན་

བྱུང་།	སྲུང་མར་གཏང་རག་བསྐང་གསོལ་རྒྱས་པར་བྱས།	མ་མཁའ་འགྲོའྱི་

ལུང་བསྟན་ཅྱི་བཞྱིན་མཛད་པ་དགོངས་ཕལ།	ཞེས་པ་དེ་མེད།

[58]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣བཀའ་བརེན།	དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་		

	 ཞེས་པ་དེ་མེད།

[59]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ས་མོ་བྱའྱི་ལོ་ལ་སྨན་རྱིའྱི་ཞོལ།	ཞེས་གསལ།

[60]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣བཀའ་བརེན།	ལུང་པ་དེའྱི་ནང་		
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བྲང་གྱི་ས་དེ་ཉྱིད་དུ་དཔག་བསམ་ལོན་ཤྱིང་ཡལ་ག་ལོ་འབྲས་རྒྱས་པར་བྱུང་

བ་རྨྱིས་པ་དང་།	དགོན་པ་མ་བཏབ་པའྱི་ས་མོ་ལོ་ལ་རྱི་བོ་འགས་གནས་དེ་ཉྱིད་

དུ་ཕྱུགས་རྣམས་འཚོ་བ་ན།	དུང་དང་གྷན་དེའྱི་སྒ་ཡྱིས་ཕྱུགས་རྣམས་བསྐོགས་

པ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ནས་རེན་འབྲེལ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་པོ་བྱུང་ངོ་ཞེས་ཡྱིད་

ཆེས་པའྱི་སོབ་མ་འགའྱི་གསུང་ལས་ཐོས་སོ།� །དེ་ནས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་

ཀུན་ནས་སེ་པ་མང་པོའྱི་འབུལ་བ་མང་དུ་བྱུང་བ་དང་།	 བྲུ་ཚང་རྣམས་ཀྱིས་

མཐུན་རྐེན་མཛད་པ་དང་།	རེན་འབྲེལ་ཐམས་ཅད་རང་འགྲྱིག་ཏུ་སོང་།	བླ་བྲང་

ལ་སོགས་དགོན་པ་གྲྭ་ཤག་དྲུག་ཅུ་ཙམ་རྱིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་སྐད་ཅྱིག་ཉྱིད་

ལ་གྲུབ་པའོ།།[61]	 དགོན་པའྱི་མྱིང་ནྱི་བཀྲ་ཤྱིས་སྨན་རྱི་ཞེས་བྱ་བར་འདོགས་

པར་མཛད་དོ།།[62]	 སྟོད་མངའ་རྱིས་མན་ཆད་སྨད་རྒྱ་ཡྱི་མཆོད་རེན་དཀར་པོ་
[63]ཡན་ཆད་ཀྱི་བུ་སོབ་ཐམས་ཅད་མེ་ཏོག་གྱི་བཅུད་ལ་སྦྲང་བུ་འདུས་པ་བཞྱིན་

དུ།	ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་སྤྱིན་དཔུང་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འདུས་སོ།�།དེ་

	 དུ་ཅོད་པཎ་ཁ་ལྡེམ་མེ་གང་བྱུང་པ་དང་།	ཞེས་གསུངས།

[61]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	བླ་བྲང་ལ་སོགས་དགོན་པ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གྱིས།	

རྱིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་སྐད་ཅྱིག་ཉྱིད་ལ་གྲུབ་པའོ།།	 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣བཀའ་

བརེན།	 བླ་བྲང་ལ་སོགས་དགོན་པ་ཤགས་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་པོར་མ་

ཐོགས་པར་སྐད་ཅྱིག་ཉྱིད་ལ་གྲུབ་པའོ།།	ཞེས་གསུངས།

[62]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	དགོན་པའྱི་མྱིང་ནྱི་བཀྲ་ཤྱིས་སྨན་རྱི་ཞེས་བྱ་		

	 བར་འདོགས་པར་མཛད་དོ།།	ཞེས་པ་དེ་མེད།

[63]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣བཀའ་བརེན།	དཀར་པོ་ཞེས་པ་	

	 དེ་མེད།
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ནས་སངས་རྒྱས་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བཅའ་གཞྱི་བཞྱིན་དུ།	གྱིང་གྱི་བཅའ་

ཁྱིམས་ལེགས་པར་མཛད།	 ཕོགས་བཞྱིར་ཐོ་བཞྱི་བརེགས་ཏེ་དེ་ཚུན་ཆད་མྱི་

ནག་པ་དང་སྐེས་དམན་འོང་དབང་མེད་པ་དང་།	ཚོགས་སུ་སོམ་པ་མ་བླང་བར་

གྲལ་ལ་འདུག་ས་མེད་པ་དང་།	བླངས་ཀང་བླ་གོས་དང་གདྱིང་ལྷུང་[64]མེད་པར་

གྲལ་ལ་འདུག་དབང་མེད་པ་ལ་སོགས་ཁྱིམས་ཡྱིག་མྱི་འད་བ་གསུམ་གྱི་བཀོད་

པ་མཛད།	དགོན་པ་རྣམས་ལ་ཀ་བ་གཉྱིས་པའྱི་ས་དང་།	གཉྱིས་ཐོག་ཙམ་མཛད་

པའྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡང་མ་བཞེད་དེ།[65]	ངེད་རང་སེ་པ་ལུགས་སུ་མྱི་བྱེད།	བདེ་བདེ་

སྐྱིད་སྐྱིད་འད་བ་ཁོ་ནས་མྱི་འོང་།	བྱ་བྲལ་གྱི་འཆད་ཉན་ཡྱིན་པས།	སོབ་གཉེར་

བ་ཁོ་ན་གཅྱིག་ལ་གཉྱིས་པ་ཙམ་གྱི་ཁང་ཆུང་ཆོག་གསུངས།	 གཞྱིས་ཀ་རྱིན་

སྤུངས་པ་ལྟ་བུས་ཡོན་བདག་བྱེད་པར་འདུག་ཀང་མྱི་དགོས་གསུངས།	 དེས་

ན་བསྟན་པའྱི་དོན་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་ལུགས་ཁེ་གྲགས་སྙན་

པ་ཟོག་པོ་ལ་སོགས་མྱི་མཛད།	 དེ་ལྟར་མོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལས་དག་མ་དག་གྱི་

ཁད་པར་མཐོང་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་དང་།	 དུས་རག་ཏུ་གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོའྱི་

དབུས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་།	བྱྱིན་རླབས་གཟྱི་བརྱིད་ལྟ་བས་

མྱི་ངོམས་པར་བཞུགས་པ་ལགས་སོ།།[66]	དེ་ནས་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་པའྱི་

[64]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	བླ་གོས་དང་གདྱིང་ལྷུང་	ཞེས་པ་དེ་མེད།

[65]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	གཉྱིས་ཐོགས་མཛད་ཞུ་ཡང་མ་བཞེད།	ཤྱིན་

ཧཱ།༢༠༣	 བཀའ་བརེན།	 གཉྱིས་ཐོག་མཛད་ཞུས་ཡང་མ་བཞེད།	 ཅེས་

གསུངས།

[66]		 ཐོབ་གསར།	དུས་རག་ཏུ་གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོའྱི་དབུས།	ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་

ཡོན་ཏན་དང་།	བྱྱིན་རླབས་གཟྱི་བརྱིད་ལྟ་བས་མྱི་ངོམས་པར་བཞུགས་པ་
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ཕྱིར།	ཉ་མཆོད།	དགུ་གཏོར།	གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་དཀར་ངོ་[67]ཐམས་ཅད་ལ་

བཤད་ཉན།	མར་ངོ་[68]ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་པར་མཛད།	དེ་ཡང་ཞྱི་

ཁོ་དང་ཕུར་པ།	གེ་ཁོད།	ཚེ་དབང་།	དན་པ།	རྣམ་རྒྱལ།	རྣམ་དག	མུན་སེལ།	

ཀེང་ཙེ།	བོན་སྐོང་གཉྱིས།	གཉན་དང་པོམ་ར་ལ་སོགས་སྒྲུབ་པ་མང་དུ་མཛད་

དོ།� །མཛད་པའྱི་དུས་སུ་རང་རང་གྱི་གཞུང་དང་།[69]	ཕག་བཞེས་རྣམས་ལས་

ཅྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར།	ལོ་དང་ཟླ་བ་སྐར་མ་གཟའ་དང་ཕོགས་མཛད་པའྱི་དུས་

ཚོད་ཀང་ལེགས་པར་བརགས་ནས་སྒྲུབ་པར་མཛད།	བཤེས་གཉེས་དམ་པ་ལ་

ལའྱི་ཕག་ལེན་ལྟར།	བུམ་པ་ཙམ་ལ་བརེན་པ་དང་།[70]	གཏོར་མ་དང་རྡུལ་ཚོན་

ཙམ་ཁོ་ན་ལ་བརེན་པར་མྱི་མཛད་ཅྱིང་།	སོ་སོ་རང་རང་གྱི་གཞུང་ལས་བྱུང་བ་

ཅྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རེན་རས་དང་སྒྲུབ་རས་རྣམས་ལོ་དང་ཟླ་བའྱི་གོང་ནས་ཚགས་

སུ་གཞུག་གསུངས་པ་ལྟར་མཛད།	སྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་ནས་ཕྱི་རགས་ནང་རགས་

གསང་རགས་ལ་སོགས་ངེས་པར་ཐོན་པར་མཛད་ཅྱིང་།[71]	ཞྱི་རྒྱས་དབང་དག་

ལགས་སོ།།	ཞེས་གསུངས།

[67]		 ཐོབ་གསར།	དཀར་ངོས་	ཞེས་གསུངས།

[68]		 ཐོབ་གསར།	མར་ངོས་	ཞེས་གསུངས།

[69]		 ཐོབ་གསར།	མཛད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀང་རང་རང་གྱི་གཞུང་ལུགས་དང་།		 	

	 ཞེས་གསུངས།

[70]		 ཐོབ་གསར།	བུམ་པ་ཙམ་ལ་བརེན་པ་དང་།	ཕག་ལེན་ལྟར།	བུམ་པ་ཙམ་ལ་	

	 བརེན་པ་དང་།	ཞེས་གསུངས།

[71]		 ཐོབ་གསར་དང་	ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན་དུ།	གསང་རགས་	ཞེས་པ་དེ་		

	 མེད།
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གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་ཤྱིང་།	 དེར་བརེན་དུས་

ཆེན་ཁོ་ཕུར་བཀའ་སྐོང་སོགས་ཀྱི་གེར་ཆེན་རྒྱས་འབྲྱིང་གདངས་དབྱངས་མང་

པོ་གསུངས་ནས།[72]	བསྟན་པ་སྲུང་བའྱི་བོན་སྐོང་རྣམས་བྲན་བཞྱིན་དུ་འཁོལ་

ཞྱིང་།[73]	 ལས་རྣམས་ཐོགས་པ་མེད་པར་བསྒྲུབས་སོ།� །ལྷ་ཞལ་གཟྱིགས་

སམ་ཞུས་པའྱི་ཚེ་ན།	གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་རོགས་ན་ལྷ་ཞལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན།	

གསུངས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས།	འདྱི་མཐོང་འདྱི་ཚོར་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་མེད་

ཅྱིང་།	 འོན་ཀང་སྒྲུབ་པ་གང་མཛད་པའྱི་དུས་སུ།	 ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་སྨན་

ངད་པས་ཁྱི་ལེར་བྲོ་བ་དང་།[74]	རེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་འོད་ཁ་དོག་སྣ་ལྔས་གཡོགས་

ནས།	སྐུ་མྱི་མངོན་པར་བདག་གྱི་བླ་མ་དང་།	ལས་ལྡན་གྱི་སོབ་མ་འགའ་ཡྱིས་

གཟྱིགས་སོ།།[75]	 དེ་ནྱི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་པའྱི་རགས་ངེས་པ་

ཅན་དུ་འདུག་གོ།།[76]	བུམ་ཆུ་ལ་སོགས་ཀྱིས་གདོན་དང་ནད་ཀྱི་རྱིགས་ཐ་དག་

[72]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དེར་བརེན་དུས་

ཆེན་ཁོ་ཕུར་བཀའ་སྐོང་སོགས་ཀྱི་གེར་ཆེན་རྒྱས་འབྲྱིང་གདངས་དབྱངས་

མང་པོ་གསུངས་ནས།	ཞེས་པ་དེ་མེད།	

[73]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཞྱི་རྒྱས་དབང་དག་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བསྟན་པ་སྲུང་

བའྱི་བོན་སྐོང་རྣམས་བྲན་བཞྱིན་དུ་འཁོལ་ཞྱིང་།	ཞེས་གསུངས།

[74]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	འོན་ཀང་སྒྲུབ་པ་གང་དང་གང་མཛད་པའྱི་དུས་

སུ།	ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་སྨན་གྱི་ངད་པ་ཅྱི་ལྱི་བྲོ་བ་དང་།	ཞེས་གསུངས།	

ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	འོན་ཀང་སྒྲུབ་པ་གང་དང་གང་མཛད་པའྱི་དུས་

སུ།	ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་སྨན་གྱི་ངད་པ་ཅྱི་ལྱི་བྲོ་བ་དང་།	ཞེས་གསུངས།

[75]		 ཐོབ་གསར།	ལས་ལྡན་གྱི་སོབ་མ་འགས་མཐོང་ངོ་།�།གསུངས་གསུངས།

[76]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དེ་ནས་ལྷ་མང་
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ལས་སྐོབ་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ།� །དེ་ཡང་རེ་ཉྱིད་ལ་ལྷ་ཞལ་གཟྱིགས་དང་མ་གཟྱིགས་

ཁད་པར་མེད་ཅྱིང་།	 དེ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཏེ།	

གདུལ་བྱའྱི་སྣང་ངོ་ཙམ་གྱི་ཁོ་ནར་ཟད་དོ།།[77]

དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར།

སོན་ཚེ་གོང་ནས་ལྷ་དང་དཔོན་གསས་དང་།�།

གཞལ་ཡས་མཆེད་ལྕམ་བདག་གྱིས་ལྷར་སྒྲུབ་པ།�།

དུས་འདྱིར་སྒྱིབ་པ་བྱང་ནས་ལྷ་ཞལ་ཁུམས།�།

ཞལ་མཐོང་གྲུབ་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་རུ་གསལ།�།

བདག་དང་གཉྱིས་མེད་ཀུན་བཟང་ངང་ལ་བདེ།�།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།� །ཁད་པར་བོན་སྐོང་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའྱི་

ཚེ་ན།	སྒྲུབ་ཁང་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་འུར་སྒ་ཐུག་ཆོམ་དང་།	འོད་མུན་

ནག་འཐྱིབས་པ་དང་དེ་སོགས་ལས་རྣམས་གྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་དུ་མ་ཡོད་པ་

ཡྱིན� །ཞེས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཁོད་པའྱི་སོབ་མ་དག་གྱིས་གསུངས་སོ།� །སྤྱྱིར་ཡང་

བསྟན་པའྱི་དགྲ་བོར་དམྱིགས་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་ན།	 གྱི་གྲན་གཏྱིང་བརླག་

ལ་འགྲོ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཀང་།	 ཞལ་ནས་དམོད་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གསུངས་པ་

པོའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་པའྱི་རགས་ངེས་པ་ཅན་དུ་འདུག་གོ།།	ཞེས་	ག སུ ང ས ་

གསུངས།

[77]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དེ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་	

	 བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་མོད་ཀང་།	གདུལ་བྱའྱི་སྣང་ངོ་ཙམ་གྱི་ཁོ་	

	 ནར་མཛད་དོ།།�ཞེས་གསུངས།	
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ཡང་།	ཕ་རོལ་པོ་དེ་ལ་མྱི་འདོད་པ་མང་པོ་འབྱུང་ཞྱིང་།[78]	ཆོ་འཕྲུལ་འཇྱིགས་

ཤྱིང་སྐག་པའྱི་ལྟས་ངན་དུ་འོང་།	དེ་ལ་[79]བརེན་ནས་རེ་ཉྱིད་ཀྱི་སོབ་མར་གྱུར་

ཚད་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གང་དུ་འགྲོ་ཡང་།	 མྱི་[80]ཡྱི་གནོད་པ་ལྟ་ཅྱི་

སྨོས།	མྱི་མ་ཡྱིན་དང་འབྱུང་པོའྱི་གནོད་པ་ཡང་མྱི་ཚུགས་སོ།� །དེ་ནྱི་རེ་ཉྱིད་ཀྱི་

ཐུགས་རེ་བྱྱིན་རླབས་དང་།	ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་[81]གཞལ་དུ་མེད་པའྱི་རགས་

སོ།།

དེ་དག་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས།

ཞྱི་རྒྱས་དབང་དག་ལྷ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཅྱིང་།�།

དེ་ཡྱི་མཐུ་སྟོབས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ།�།

བསྟན་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པའྱི་དོན་རྣམས་སྒྲུབ།�།

ལོག་ཕོགས་བདུད་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་གེགས་མྱི་ནུས།�།

དེ་འདའྱི་སྐེས་བུ་བསོད་ནམས་ངོ་མཚར་ཆེ།�།

རྱིང་པོར་མྱི་ཐོགས་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་བམ་སྙམ།�།

བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་འགྲོ་བ་ཅྱི་སྙེད་པ།�།

[78]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཕ་རོལ་པ་དེ་ལ་མྱི་འདོད་པ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་		

	 ཞྱིང་།	ཞེས་གསུངས།	

[79]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དེའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་		

	 ཞེས་གསུངས།	

[80]		 ཐོབ་གསར།	མྱིས་གནོད་པ་ལྟ་ཅྱི་སྨོས།	ཞེས་གསུངས།	

[81]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དེའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་		

	 ཞེས་གསུངས།	
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དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རེས་བསྐབ་ཏུ་གསོལ།�།

དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར།	མཁས་པ་ལ་ལ་ནྱི་ཐོས་བསམ་གྱི་བྱ་བ་ཁོ་ནས་དུས་འདས་

ནས།	རེ་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མྱི་མཛད།	ལ་ལ་ནྱི་ཐོས་བསམ་གྱི་བྱ་བ་བཤོལ་ནས།	

དབེན་པའྱི་གནས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནར་མཛད།	ལ་ལ་ནྱི་འཆད་པ་དང་རོད་པ་ལྷུར་

བླངས་ནས་རོམ་པ་མྱི་མཛད།	ལ་ལས་རོམ་པ་ཁོ་ན་མཛད་ནས་འཆད་པ་རོད་

པ་གཙོ་བོར་མྱི་ལེན།[82]	མདོར་ན་བོད་གངས་ཅན་ཁོད་འདྱིར།	འཆད་རོད་རོམ་

གསུམ་ཆ་མཉམ་དུ་མཛད་པ་དང་།	 བཤད་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀ་སེལ་མར་མཛད་པ་

ནྱི།	རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལས་ལྷག་པའྱི་སྐེས་མཆོག་གཞན་བྱོན་པ་མེད་དོ།།[83]	འཕལ་

དུ་སོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྙོམ་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་སྐད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་གཏོང་

ཞྱིང་།[84]	དེའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་སོབ་མ་རྣམས་ཀང་རྱིང་པོར་མྱི་ཐོགས་པར།	ཕྱི་

དང་ནང་དང་གསང་བའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་ཞྱིག་གྱིས་བརྒྱན་ནས།	བསྟན་པ་ལ་ལྷག་

པར་ཕན་འདུག་གོ� །གཞན་ཡང་རེ་ཉྱིད་གང་དུ་བཞུགས་པའྱི་ས་ཕོགས་དེར།	

ནད་ཡམས་མུ་གེ་དུས་ཀྱི་འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་།	 ཡོན་བདག་

རྣམས་ལ་ལོ་ལེགས་པ་དང་།	 འབྱོར་པ་ཆེ་བ་དང་།	 བཀྲ་ཤྱིས་པ་ཁོ་ན་འབྱུང་

[82]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	རོད་པ་མྱི་མཛད་ནས་འཆད་པ་གཙོ་བོར་མྱི་		

	 ལེན།	ཞེས་གསུངས།	

[83]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཉྱིད་ལས་ལྷག་པའྱི་སྐེས་མཆོག་	

	 བྱོན་པ་མེད་དོ།།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཉྱིད་ལས་ལྷག་	

	 པའྱི་གཞན་ནས་བྱོན་པ་མེད་དོ།།	ཞེས་གསུངས།	

[84]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	འཕལ་དུ་སོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྙོམ་	

	 ལས་ཀྱི་དབང་དུ་མྱི་བཏང་ཞྱིང་།	ཞེས་གསུངས།	
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ངོ་།� །ཡང་དུས་ཤྱིག་གྱི་ཚེ་རེ་ཉྱིད་བདེ་བ་སང་དུ་འགྲོ་མགོན་བློ་གྲོས་རྱིན་པོ་ཆེ་

བའྱི་བཤད་ཁྱིད་ལ་མཇལ་དུ་བྱོན་པའྱི་ཚེ་ན།[85]	བཤད་ཁྱིད་དེའྱི་སྟེང་ན་རེ་ཉྱིད་

ཀྱིས་བོན་གསུང་མོང་བ་དང་།	སོབ་མ་རྣམས་གྲལ་ལ་འཁོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་རྱིམ་

པ་རྣམས་ཐུགས་ཉམས་ལ་གསལ་བར་ཤར་ནས།[86]	 འོ་ལགས་[87]ངོ་མཚར་

ཆེ་གསུངས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་ཐུགས་དགེས་སོ།�།ཞེས་བདག་གྱི་བླ་མ་དྱིན་ཅན་རྒྱལ་

ཚབ་པས་གསུངས་སོ།།[88]	 དེས་ནྱི་འ་ཞ་བློ་གྲོས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐེ་སྤྲུལ་ཡྱིན་

པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅྱིང་།[89]	 	སྤྱྱིར་ཡང་འ་ཞ་བློ་གྲོས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཉྱིད་སྐོང་

བར་མཛད།[90]	 དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འགྲོ་མགོན་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བརམས་པའྱི་

[85]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	 བཀའ་བརེན།	 བློ་གྲོས་རྱིན་པོ་ཆེ་ས་ཡྱི་བཤད་པའྱི་ཁྱི་ལ་

མཇལ་དུ་བྱོན་པའྱི་ཚེ་ན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	བློ་གྲོས་རྱིན་པོ་ཆེ་

བའྱི་བཤད་ཁྱིད་ལ་མཇལ་དུ་བྱོན་པའྱི་ཚེ་ན།	ཞེས་གསལ།	

[86]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	སོབ་མ་རྣམས་གྲལ་ལ་འཁོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་རྱིམ་

པ་རྣམས་ཐུགས་ལ་གསལ་བར་ཤར་བའྱི་ཚེ།	ཞེས་གསལ།	

[87]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	 བཀའ་བརེན།	 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	 བཀའ་བརེན།	 འོ་ལེགས་སོ་	

ཞེས་གསུངས།	

[88]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཞེས་བདག་གྱི་བླ་མ་རྒྱལ་ཚབ་པས་གསུངས་	

	 སོ།།	ཞེས་གསུངས།	

[89]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	དེས་ནས་འ་ཞ་བློ་གྲོས་རྱིན་པོ་ཆེ་པའྱི་སྐེ་བའྱི་	

	 སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅྱིང་།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དེས་ནས་		

	 འ་ཞ་བློ་གྲོས་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐེ་བའྱི་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད།	ཅེས་གསལ།

[90]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	སྤྱྱིར་ཡང་འ་ཞ་		

	 བློ་གྲོས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཉྱིད་སྐོང་བར་མཛད་དོ།།	ཞེས་གསལ།
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གསུང་རབ་མཐའ་ཡས་པ།	 སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཀུན་ན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་།	

རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཕག་ཏུ་ཕེབས་སོ།� །ཡང་རེ་ཞྱིག་གསེར་སོའྱི་ཉེ་འདབས་ནས་

དམུ་རྒྱལ་ཉྱི་མའྱི་དབང་པོ་དང་རེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བོན་བསྟན་གྱི་ལ་རྒྱར་དམྱིགས་

ནས་ཉྱི་འོད་རར་བཞོན་ནས་ན་བཟའ་ཉྱི་མའྱི་སབ་མདར་བཀལ་བ་དང་།	མཁའ་

ལ་འཕུར་ནས་དབུ་ཞྭ་ཉྱི་མས་འཚིག་པ་སོགས་གྲུབ་རགས་བཞག་པར་མཛད།[91]	

ཡང་རེས་ཤྱིག་གྱི་ཚེ་ན་རེ་ཉྱིད་དཔོན་སོབ་རྣམས་ཕྱུག་མོ་དཔལ་རྱི་[92]ལ་བྱོན་

པའྱི་ཚེ་ན།	 ལམ་དུ་སེ་པ་ཞྱིག་གྱིས་རོང་ལ་ཕག་ནས་འདེབས་པའྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་

ནས།	 རོང་དུ་སྤྱན་དངས།	 འབུལ་བ་མང་དུ་བྱས་ནས་ཕག་ནས་འཐོར་བར་

མཛད་དོ།� །ཕྱིས་ནས་སེ་པ་དེ་ལ་དམག་འབུམ་ཚོ་ཙམ་གྱིས་བསྐོར་ཀང་རོང་

ལ་གནོད་པ་སྨོས་ཀང་ཅྱི་དགོས།	ཕག་ནས་ཕོག་ཚད་ལ་གནོད་པས་མ་ཚུགས་

སོ།� །དེ་ནས་ཡུལ་ཕོགས་དེའྱི་སེ་བ་འཁོར་བཅས་དམག་དང་བཅས་པ་རྣམས་

དད་པ་སྐེས་སོ།� །ཕྱིས་ནས་སེ་བ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སོབ་མར་གྱུར་

ཚད་ལ་བཀུར་སྟྱི་ཡང་དག་པར་བྱེད་དོ།� །དེས་ན་མཐུ་སྟོབས་བསམ་གྱིས་མྱི་

ཁབ་པར་མངའ་བ་ལགས་སོ།� །འཕལ་དུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མང་

དུ་ཐོས་ཏེ།	རེ་ཞྱིག་མ་བྲྱིས་སོ།�།སྐབས་སུ་བོན་འཆད་པའྱི་ཚེ་ན་རེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཞལ་

[91]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	 བཀའ་བརེན།	 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	 བཀའ་བརེན།	 ཡང་རེ་ཞྱིག་

གསེར་སོའྱི་ཉེ་འདབས་ནས་དམུ་རྒྱལ་ཉྱི་མའྱི་དབང་པོ་དང་རེ་གཉྱིས་ཀྱིས་

བོན་བསྟན་གྱི་ལ་རྒྱར་དམྱིགས་ནས་ཉྱི་འོད་རར་བཞོན་ནས་བཟའ་ཉྱི་མའྱི་

སབ་མདར་བཀལ་བ་དང་།	 མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་དབུ་ཞྭ་ཉྱི་མས་ཚིག་པ་

སོགས་གྲུབ་རགས་བཞག་པར་མཛད།	ཅེས་པ་དེ་མེད།	

[92]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	དཔལ་རྱི་	ཞེས་གསལ།	
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ནས་འོ་ལགས་ཁོ་རེ་ཚོ་བོན་གང་དགོས་ཉན་ཤོག	 ང་ལྟ་བུའྱི་སྐེས་མཆོག་དང་

འཕད་པ་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་ཡྱིན།	 ཁེད་རང་ཚོ་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱ་ནྱི་མྱི་

དགོས།	གང་དགོས་ང་ལ་ཞུས་པས་ཆོག	བོན་རྒན་ང་ཡྱིས་སོག་ལ་མ་བལྟས།	

ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ལུང་གྱི་བྱུང་ཁུངས་རྣམས་ལེགས་པར་བཙལ་ནས་

དཀའ་བ་མང་དུ་བྱེད་དགོས་པར་བྱུང་གསུངས་སོ།� །དེ་བས་ན་ལུང་རྣམས་ལ་

བདེ་ས་མྱི་ཆོག་པའྱི་བརྡ་རུ་ངེས་པར་གོ་དགོས།	འཕལ་དུ་སྐུ་ཅུང་ཟད་བགྲེས་པ་

དང་།[93]	དགོང་ཇ་ཞལ་རེ་ཙམ་གསོལ་ནས་བཞུགས་པ་ཡང་།	ཉྱི་མ་ཕེད་ཕན་

ཆད་ལ་དུ་བ་མྱི་གཏོང་པར་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་བལྟས་པས་ཆོག་མོད།	ལར་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་རྣམས་འདོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་ཆོག་ཤེས་དགོས་པ་ཡྱིན།	 གྲུབ་ཆེན་གོང་མ་

རྣམས་ཀྱིས་དམན་པའྱི་ས་འཛིན།	 ཧྲུལ་པོའྱི་གོས་གོན།	 ཕ་ཚན་གྱི་ཁེ་གྲགས་

སངས།	གཉེན་འདུན་གྱི་ཐག་པ་རྦད་ཀྱིས་བཅད་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་དགོས་མོད།	

དེང་སང་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཇ་སུན་རེ་ཙམ་ལ་ཐུན་བཅག་པ་ལ་

ཚེགས་མེད་གསུངས།	ཡང་དུས་རེ་ཞྱིག་ཚེ་ན་དཔོན་སོབ་འགའ་ཞྱིག་དང་ཆས་

ཏེ།	ཕྱུག་མོ་དཔལ་རྱི་ལ་རྱིག་འཛིན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་དུ་བྱོན་ནས།	ས་སོར་གང་

ཟག་མོས་གུས་དང་ལྡན་པ་མང་པོས་གསང་ཕུག་བཙལ་དུ་ཕྱིན་ཀང་ངེས་པ་མ་

རེད།	རེ་ཉྱིད་ནྱི་ཚེ་དབང་གྱི་སྤྲུལ་པའམ།	བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་སྐེས་བུ་ཡྱིན་

པས།	ངོ་མཚར་ཆེ་བའྱི་རགས་དུ་མ་ཞྱིག་དང་ལྡན་པ།	ཉམས་དགའ་བའྱི་གནས་

ངེས་པ་ཅན་ཞྱིག་རེད་དོ།� །སྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་ནས་རེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཚེ་དབང་གྱི་ཞལ་

[93]		 ཐོབ་གསར།	འཕལ་དུ་སྐུ་ཅུང་ཟད་བསྒེས་པ་དང་།	ཞེས་གསུངས།	
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གཟྱིགས་ཤྱིང་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་[94]སོ་ནས་བསྟོད་པ་མཛད།	 ཡང་པོམ་

རའྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའྱི་ཚེ་ན།	སར་བསོད་བློ་རྱིན་པོ་ཆེས་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་

བཟང་གྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་དུས་པོམ་རའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་པ་དང་།	པོམ་རའྱི་སྒྲུབ་པ་

མཛད་དུས་ཀུན་བཟང་གྱི་ཞལ་གཟྱིགས་པ་རྣམས་ནྱི།	རེ་ཉྱིད་ལ་ཅྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་

ཏེ།	གཟྱིགས་སྣང་གྱི་བཀོད་པ་གཅྱིག་ཏུ་འདུག་གོ�།ཡང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཉྱིད་ལ་མོ་

རེའྱི་བཟང་[95]མཚོ་གོང་ན་བཞུགས་པའྱི་དུས་སུ།	སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ་དང་།	ཀེང་

ཙེ་ལན་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའྱི་དུས་སུ།	 བསྟན་པའྱི་བདག་པོར་འོང་པའྱི་

རགས་སུ།	 ཉྱི་ཟླ་ཁོང་དུ་སོང་བར་རྨྱིས་པ་དང་།	 མཁའ་ལ་བྱ་བཞྱིན་འཕུར་བ་

དང་།	ས་ལ་མེ་ཏོག་འཐུ་པ་དང་།	 དེ་སོགས་ཡ་མཚན་ཆེ་བའྱི་རྨྱི་ལམ་མང་དུ་

བྱུང་ངོ་།� །སྱིད་རྒྱལ་དེལ་ནག་གྱི་ཞལ་གཟྱིགས་ཀང་དེའྱི་དུས་སུ་བྱུང་བ་ཡྱིན།	

ཞེས་སོགས་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་སོབ་མ་དག་གྱི་གསུང་ལས་ཐོས་སོ།� །ཁད་པར་མྱི་

བདུད་ནྱི་སྐེ་བ་ས་མ་རྣམས་སུ་ཡང་བསྟེན་ཅྱིང་བསྒྲུབས་ནས་བསྟན་པ་སྲུང་བར་

ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་དང་།	སྐེ་བ་འདྱི་ལ་ལུས་དང་གྲྱིབ་མ་བཞྱིན་དུ་འཁོར་ཞྱིང་།	

མྱི་དང་མྱི་གཏམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཕྱིན་ལས་གང་བཅོལ་བ་ཐམས་ཅད་རེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཅྱི་

ལྟར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ།�།དེ་ནས་རེ་ཉྱིད་དགུང་ལོ་

ལྔ་བཅུ་ཤྱིང་བྱ་ལོའྱི་སྟེང་དུ།[96]	སྨན་རྱི་བཏབ་ནས་ལོ་སྐོར་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་བར་

[94]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	གནས་ཆེན་ཀྱི་	ཞེས་གསུངས།	

[95]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཟང་	ཞེས་པ་དེ་མེད།	

[96]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	དེ་ནས་རེ་ཉྱིད་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་སྟེང་དུ།	སྨན་	

	 རྱི་བསྟབ་ནས་ལོ་སྐོར་གཅྱིག་ཙམ་བར་དུ།	ཞེས་གསུངས།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣		

	 བཀའ་བརེན།	དེ་ནས་རེ་ཉྱིད་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་བར་དུ།	སྨན་རྱི་བཏབས་		
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དུ།[97]	གནས་དེ་ཉྱིད་དུ་ཞབས་བརན་པར་བཞུགས་སོ།�།དེ་ནས་རེ་ཉྱིད་ཀྱི་སོབ་

མ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱལ་ཐེབས་སུ་བསྐོས་པ་ལ་རེ་ཞྱིག་

རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དང་།	མེ་ཉག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གཉྱིས་

སོ།།[98]	 དེ་ལས་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བཤད་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀ་རེ་ཉྱིད་

ཀྱིས་ཅྱི་ལྟར་མཛད་པ་ལྟར་སོལ་ལེགས་པར་བཙུགས་སོ།།

དེ་དག་འདྱི་སྐད་དེ།

བརྒྱ་བའྱི་མགོན་པོ་གཉྱིས་པ་བསྟན་འགྲོའྱི་མགོན།�།

བརྡ་དང་དངོས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་ཐ་དག་གྱིས།�།

བསྟན་པ་འཛིན་སྐོང་སེལ་བའྱི་ཁུར་ཆེན་བཞེས།�།

མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་བརོད་དཀའ་བ།�།

འཛམ་གྱིང་ས་སྟེང་དབྱར་རྔ་ལྡྱིར་བའྱི་ཚེ།�།

བསྟན་འཛིན་མདོངས་མཐའྱི་ཚོགས་རྣམས་དགེས་དགུས་བྲེལ།�།

ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་དངོས་དང་མཚུངས་པའོ།།[99]

	 ནས་ལོ་སྐོར་གཅྱིག་ཙམ་བར་དུ།	ཞེས་གགསུངས།	

[97]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	སྨན་རྱི་བཏབས་	

	 ནས་ལོ་སྐོར་གཅྱིག་ཙམ་བར་དུ།	ཞེས་གསུངས།

[98]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	རྒྱལ་ཐེབས་སུ་

བསྐོས་པ་ལ་རེས་ཤྱིག་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་རོང་པོ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་

དང་།	ཆབ་ལ་མཁས་པ་མེ་ཉག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གཉྱིས་སོ།།	ཞེས་

གསུངས།	

[99]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དེ་དག་འདྱི་སྐད་	
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ལྔ་པ་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཚུལ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	འགྲོ་དོན་རོགས་པའྱི་དུས་

དང་རེས་བཞག་གྱི་རྱིམ་པའོ།� །དང་པོ་ནྱི།	རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཉྱིད་[100]མེ་ཕོ་སྤེལ་ལོ་

ཡྱིན་པས།	དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུའྱི་སྟེང་དུ་ཤྱིང་མོ་ལུག་གྱི་ལོ།	དབྱར་ཟླ་འབྲྱིང་པོའྱི་

མར་ངོ་ལ་བླ་བྲང་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད།	ཐ་ཆུང་གྱི་དཀར་ངོའྱི་ཚེས་པ་གཅྱིག་ནས།	རེ་

རྱིན་པོ་ཆེ་ཉྱིད་ཀྱིས་འོ་ཅག་ཆུ་འགོ་ཕུག་ལ་འགྲོ་དགོས་གསུངས་ནས།[101]	སོབ་

མ་འགའ་ལ་བོན་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འཆད་[102]ཐུན་བཙུགས་ཏེ་གཟྱིམ་ཐེར་ཕུབ་

ནས་བཞུགས་སོ།� །སྨད་ནས་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པས་བཤད་ཉན་མཛད།	 དེ་ནས་

ཞག་གྲངས་ཅྱི་རྱིགས་ནས་ས་གཡོ་བ་དང་།	 ཕན་ཚུན་རྱི་རྣམས་ངུར་བ་དང་།	

མཚན་མོར་འཇའ་ཟུག་པ་ལ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་ངོ་།� །ཅྱི་ཞྱིག་ན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་

	 དེ།	བརྒྱ་བའྱི་མགོན་པོ་གཉྱིས་པ་བསྟན་འགྲོའྱི་གོན།�།བརྡ་དང་དངོས་ཀྱི་	 	

	 ལུང་བསྟན་ཐ་དག་གྱིས།�།བསྟན་པ་འཛིན་སྐོང་སེལ་བའྱི་ཁུར་ཆེན་བཞེས།།		

	 མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་བརོད་དཀའ་བ།�།འཛམ་གྱིང་	 	

	 ས་སྟེང་དབྱར་རྔ་ལྡྱིར་བའྱི་ཚེ།�།བསྟན་འཛིན་མདོངས་མཐའྱི་ཚོགས་རྣམས་	

	 དགེས་དགུས་བྲེལ།�།ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་དངོས་དང་མཚུངས་པའོ།།	ཞེས་	

	 པ་དེ་མེད།

[100]	 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཉྱིད་			 									

	 ཅེས་པ་དེ་མེད།

[101]	 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	 བཀའ་བརེན།	 རེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཆུ་འགོ་ན་འགྲོ་དགོས་གསུངས་

ནས།	 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	 བཀའ་བརེན།	 རེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཆུ་འགོ་རུ་འགྲོ་དགོས་

གསུངས་ནས།	ཞེས་གསུངས།

[102]	 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	འཆད་	ཅེས་པ་		

	 དེ་མེད།
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ཕོགས་སྐུ་ལ་བསྙུང་གཞྱི་ཅུང་ཙམ་བྱུང་བ་འད་བས།	སྐབས་སུ་བོན་འཆད་པའྱི་

ཚེ་ན།	 བསྟན་པ་ལ་ཨེ་ཕན་སྙམ་ན་འཆད་ཉན་དགོས་པ་ཡྱིན།	 ཕོགས་ཕོགས་

ཀུན་ནས་འཆད་ཉན་ལ་འབད་དགོས་གསུངས།	 ཉྱིན་ལ་སོབ་མ་རྣམས་ལ་བོན་

བཤད།	མཚན་ལ་མྱི་མ་ཡྱིན་དང་ཀླུ་རྣམས་ལ་བོན་བསྟན་ཅྱིང་།	སྨོན་ལམ་བཏབ་

པར་མཛད།	 སྦས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ལ་ལུང་བསྟན་ཅྱི་རྱིགས་

པར་མཛད།	 འདྱི་ལྟར་ཁེད་ལ་དང་པོ་བསྟན་པ་ཚུགས་པར་དཀའ་བ་ལྟ་བུ་འོང་

ཞྱིང་།	 ཕྱི་ནས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བ་ཡྱིན།	 སྐབས་སུ་ན་ཚ་ལ་སོགས་

ལན་ཅྱི་རྱིགས་པར་འོང་སྟེ།	 ཕུར་པའྱི་སྒྲུབ་པ་རེ་གྱིས་དང་མྱི་སྐོན།	 ནམ་ཞྱིག་

ལོ་དྲུག་ཅུ་ཁ་རལ་ཙམ་ལ་བབས་པའྱི་ཚེ་ན་ངེས་པ་མེད་གསུངས་སོ།� །ཕྱི་ནས་

རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ཆེན་པོས།	ལུང་བསྟན་ཅྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཐོག་ཏུ་ཕེབ་པར་བྱུང་

གསུངས་སོ།� །དེ་ནས་སྐུ་རྱིམ་ལ་སོགས་མང་དུ་མཛད་ནས།	 བསྟན་དང་འགྲོ་

བའྱི་མགོན་དུ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་བཞུགས་པའྱི་

གསོལ་བ་བཏབ་བོ།� །དེ་ལྟར་ཡང་ཚེས་པ་བདུན་གྱི་དགུང་མོར་ཐུགས་དམ་ལ་

བཞུགས་པའྱི་ཚེ་ན།	ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་འཁར་སྱིལ་དང་།	སྣམ་སྦྱར་དང་།	ལྷུང་

བཟེད་རྣམས་ང་ཡྱི་རར་[103]ཞོག་གསུངས།	ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོ་རངས་སྐ་རེངས་

ཤར་ནས།	ཐུན་མཛད་དེ་པད་ཞུ་དང་སྣམ་སྦྱར་ན་བཟའ་རྣམས་མྱི་འཁྲུགས་པར་

གསོལ་ཅྱིང་།	རེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཞལ་ནས།	ཡར་མེ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་བོན་འཆད་པའྱི་ངང་

དུ་གཤེགས་པ་ཡྱིན་པས།	བདག་ཀང་དེ་ལྟར་བྱེད་གསུངས་ནས།	བོན་སྤྱོད་དགུ་

[103]	 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	 བཀའ་བརེན།	 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	 བཀའ་བརེན།	 སྐུ་ཞོགས་སུ་	

ཞེས་གསུངས།
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རྱིམ་རྣམས་ངེས་པར་ཚར་ནས།	གཞྱི་རང་ངོ་སྤོད་པ་གཅེར་མཐོང་ལྟ་བའྱི་ཁྱིད་ཀྱི་

སྐབས་དེར།	སྤྱན་དར་ཙམ་ནམ་མཁའ་ལ་གཟྱིགས་ཏེ་དེ་ནས་རྱིང་པོར་མ་ལོན་

པར་བདེ་བར་གཤེགས་སོ།� །འདྱི་དག་ནྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཞལ་གསུངས་

རྣམས་བཀོད་དོ།།

འདྱི་དག་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས།

བསྟན་པ་མཐར་ཕྱིན་འགྲོ་བའྱི་མགོན་པོ་ཉྱིད།�།

རག་པ་ཐེར་ཟུག་ལོག་ལྟ་སུན་འབྱྱིན་དང་།�།

གདུལ་བྱ་ཞྱིང་ཁམས་གཞན་དུ་དགོངས་པའྱི་ཕྱིར།�།

རེ་ཤྱིག་མ་ངན་འདའ་དགོངས་སྙུང་ཚུལ་བསྟན།�།

བླ་མ་ཡྱི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་ཡྱིས།�།

འཇའ་འོད་ལམ་མཚོན་རོལ་མོས་སྣ་དངས་ནས།�།

ནུབ་ཕོགས་སྟག་གཟྱིག་ཡུལ་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ།�།

གཤེན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཉྱིད་དུ་སྤྱན་དངས་སོ།�།

ད་ལྟ་མོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་གཙོ་བོ་ཡང་།�།

བརྒྱ་བའྱི་དུས་ན་རང་གནས་དམ་པར་གཤེགས།།

གཉྱིས་པ་རེས་བཞག་གྱི་རྱིམ་པ་ནྱི།	 དེ་ནས་ཞག་ཅྱི་རྱིགས་ལ་སྐུ་ཁམས་

བསྙེལ་བའྱི་ལུགས་སུ་བྱས།	དེ་ནས་གདུང་བླ་བྲང་དུ་གདན་དངས་ནས།	རེས་

མཇུག་བུ་སོབ་རྣམས་ཀྱི་དད་པའྱི་རེན་གཡུང་དྲུང་བཀོད་ལེགས་ཀྱི་གསེར་བུམ་

བཞེངས་པའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་སོ།� །དེའྱི་ཚེ་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གྱི་ཆར་

ཕབ་པ་དང་།	ཀད་ན་རྒོད་ལྡྱིང་བ་དང་།	གཞའ་ཚོན་གྱི་གུར་ཕུབ་པ་ལས་སོགས་

བྱུང་།	དེ་ནས་དགུང་ཞག་བཞྱི་བཅུའྱི་བར་དུ་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་དུ་མང་ཇ་གསུམ་རེ་
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ཙམ་དང་།	 མཆོད་པའྱི་བྱེ་བྲག་མང་དུ་ཕུལ་ལོ།� །ཕྱིས་བྱ་ལོ་ལ་སྤུར་དང་པོའྱི་

ཚེས་ལྔར་བཞུས་ཏེ་རེན་རྱིང་བསེལ་མང་དུ་བྱོན།[104]	དེ་ནས་ཕྱི་རབས་རྣམས་

འདེན་པའྱི་སད་དུ།	སྐུ་ཡྱི་རེན་དུ་རེ་ཉྱིད་ཀྱི་གསེར་སྐུ་མདངས་ལྡན།[105]	གསུང་

གྱི་རེན་དུ་མདོ་གཟེར་མྱིག་ལ་སོགས་གསུང་རབ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་དང་།	

ཐུགས་ཀྱི་རེན་དུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་མཆོད་རེན།[106]	གཞལ་དུ་མེད་པའྱི་བྱྱིན་

རླབས་དང་ལྡན་པ་རྣམས།	རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་

མཛད་དོ།�།རེན་དེ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་མར་མེ་ཕུལ་བའྱི་ཚེ།[107]	འཛིན་ཞྱིང་སྣང་བ་

མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་བོ།།

ལེགས་པར་འདྱི་སྐད་ཅེས།

རེ་ཉྱིད་གང་དུ་འཁྲུངས་པའྱི་ས་དག་ལ།�།

གདུལ་བྱ་སོབ་མའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་།�།

ཁེད་ཀྱི་ཐུགས་རེས་ནམ་ཡང་མྱི་གཏོང་བར།�།

[104]	 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཕྱིར་བྱ་ལོ་ལ་སྤུར་བཞུས་ཏེ་རེན་རྱིང་བསེལ་		

	 མང་དུ་བྱུང་ངོ་།།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཕྱི་བྱ་ལོ་ལ་སྤུར་བཞུས་ཏེ།		

	 རེན་རྱིང་བསེལ་མང་དུ་བྱོན་ནོ།།	ཞེས་གསལ།

[105]	 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	གསེར་སྐུ་བདུན།	

ཞེས་གསུངས།

[106]	 ཐོབ་གསར།	ཐུགས་ཀྱི་རེན་དུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལེགས་ཀྱི་མཆོད་རེན།	ཞེས་		

	 གསུངས།

[107]	 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ན་དེ་རྣམས་ཀྱི་

དྲུང་དུ་ངོ་སྐལ་གྱི་མར་མེ་ཕུལ་བའྱི་ཚེ།	ཞེས་གསུངས།
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འཕྱིན་ལས་བཟང་པོས་རག་ཏུ་བསྐོང་བར་མཛོད།།

གཉྱིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་ཐར་ནྱི།	དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར་སྐེས་བུ་དམ་

པ་འདྱི་ཉྱིད་རྒྱལ་བའྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྱིན་པར་ངེས་ཏེ།	ཁ་བྱང་ལས།	སྟོང་རྒྱུང་ང་ཡྱི་

སྤྲུལ་པ་ལ།� །སྤྱན་ལ་ཐོགས་མེད་བྱ་བ་འབྱུང་།� །འཕྱིན་ལས་རྣམ་བཞྱིས་འགྲོ་

བ་འདེན།� །ཞེས་དང་།	དན་པ་ང་ཡྱིས་བྱྱིན་བརླབས་པའྱི།� །ཤེས་རབ་མྱིང་ཅན་

བདུན་བརྒྱུད་འབྱུང་།� །ཚད་གསུམ་ཟུང་འབྲེལ་འགྲོ་བ་འདེན།� །ཞེས་དང་།	རེ་

ཉྱིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀང་།	འདུལ་འཛིན་གྱི་སྐེས་བུ་རྣམས་ནྱི།[108]	རྒྱལ་བ་སས་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དང་།	བྱྱིན་རླབས་དང་འོད་ཟེར་དུ་ལུང་དུ་བསྟན་

པ་ཡྱིན།	 གསུངས་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་གྲུབ་ཐོབ་འགའྱི་ལུང་བསྟན་ཡོད་པར་

སྣང་ངོ་།� །ཞེས་སོགས་ལུང་བསྟན་ལ་མངའ་བརེས་ཤྱིང་།[109]	 རྱིག་པ་འཛིན་

པའྱི་ས་ལ་བཞུགས་སོ།�།འོན་ཀང་རྱིགས་པས་དཔད་ན་དོན་དུ་ཕྱི་ལྟར་དང་སོང་

རྒྱལ་བ།	 ནང་ལྟར་གསང་བ་འདུས་པ།	 གསང་བ་ལྟར་ཀུན་བཟང་གྱི་དགོངས་

པ་རེར་ཆྱིབས་པའོ།།[110]	དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདྱི་ཡང་།[111]	བློ་བཟོ་དང་

[108]			ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	འདུལ་འཛིན་གྱི་སྐེས་བུ་རྣམས་ནྱི།	ཞེས་པ་		

	 དེ་མེད།

[109]			ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཞེས་སོགས་ལུང་བསྟན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་	

	 ཅྱིང་།	གསུངས།

[110]			ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	གསང་བ་ལྟར་དུ་	

	 ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྱི་དགོངས་པ་རེར་ཆྱིབས་པའོ།།	ཞེས་གསུངས།

[111]		 	ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དེ་ལྟར་བདག་

གྱིས་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདྱི་ལ་ཡང་།	ཞེས་གསུངས།
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ཚོད་ཡོད་[112]མ་ཡྱིན་པར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཞབས་ཟུང་ཡུན་རྱིང་

དུ་བསྟེན་པར་བྱས་པ།	 ཐུགས་ཀྱི་བུམ་པ་གང་བྱོའྱི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་པ་རྒྱལ་ཚབ་

དམ་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་ལས་ཐོས་པ་རྣམས་དང་།	མཁས་གྲུབ་

ཤེས་རབ་སེང་གེ་[113]ཡྱིས་མཛད་པའྱི་ཨ་ཁྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཟུར་ཙམ་བརེན་

པ་དང་།	 བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མངའ་རྱིས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

གསུངས་པ་རྣམས་དང་།	 གཞན་ཡང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཉེ་གནས་སོབ་མ་

འགའ་ལ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་།[114]	 ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ་

ལགས་སོ།།[115]

སངས་རྒྱས་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་ཚུལ་ཤེས་དགོས་མོད།�།

ད་རུང་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ནམ་ཞྱིག་ནུས་ཙམ་ན།�།[116]

འབད་པར་བྱ་སྙམ་དེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཐུན་འབྲས་བུ་ཡྱིས།�།[117]

[112]			ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	བློ་བཟོ་དང་ཚོད་	

	 བཟོ་	ཞེས་གསུངས།

[113]			ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཤྱིན་ཧཱ།	༢༠༣	བཀའ་བརེན།	མཁས་གྲུབ་ཤེས་

རབ་རྱིན་ཆེན་ཞེས་གསུངས།

[114]		ཐོབ་གསར།	གཞན་ཡང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཉེ་གནས་ཀྱི་སོབ་མ་འགའ་ཡྱི་གསུངས་

པ་རྣམས་ཀང་།	ཞེས་གསུངས།	

[115]			ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཕོགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལ་སོགས།		

	 ཞེས་གསུངས།	

[116]			ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ད་རུང་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ནྱི་ཞག་གྱིས་ནུས་ཙམ་

ན།།�ཞེས་གསུངས།

[117]		 	ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	འཆད་པར་བྱ་སྙམ་དེཡྱི་རྒྱུ་མཐུན་འབྲས་བུ་



        རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས། 45

སྐེ་བ་གཞན་རྣམས་དག་ཏུ་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ན།�།

གཡེལ་བ་[118]མེད་པར་སོ་གསུམ་དགེ་ལ་འབད་པར་བྱ།�།

མཁས་གྲུབ་ཁེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དཔག་པར་དཀའ།�།

ཅུང་ཟད་འདྱི་བཀོད་བདག་གྱིས་དཔེར་བརོད་ན།�།

ཟད་མེད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོགས་ལས་ཆུ་ཐྱིགས་ཙམ།�།

ཅྱི་བཞྱིན་བརོད་པར་མ་ནུས་ཉེས་པ་གང་།�།

མཁེན་ལྡན་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ།�།

དགེ་བ་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་ཕྱིར་བསོ།�།[119]

འདྱི་ནས་[120]རྣམ་མཁེན་མངོན་དུ་མ་བྱས་བར།�།[121]

འཕོ་བཟང་བསྟན་པ་འདྱི་དང་མཇལ་བའྱི་དོན།�།

བདག་ཀང་ཁེད་ཀྱི་རེས་སུ་རབ་འབྲང་སྟེ།�།

བོན་གྱི་སྙྱིང་ཁུ་བདུད་རྱི་ལེན་པ་དང་།�།[122]

ཡྱིས།�།ཞེས་གསུངས།	

[118]			ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	གཡོ་བ་	ཞེས་གསུངས།	

[119]			ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དགེ་བས་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་ཕྱིར་བསོ།�།ཞེས་		

	 གསུངས།	

[120]			ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	དུས་འདྱིར་	ཞེས་གསུངས།	

[121]			ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	དུས་འདྱིར་རྣམ་མཁེན་མངོན་དུ་མ་བྱོན་པར།།	

ཞེས་གསུངས།

[122]			ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	བོན་གྱི་སྙྱིང་ཁུ་བདུད་རྱི་ལེན་པ་དང་།�།�ཞེས་	

	 གསུངས།	
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རང་གཞན་གཉྱིས་དོན་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་གྱུར་ཅྱིག�།

སྐབས་གནས་ལྷ་དང་བཀའ་སྲུང་མཐུ་བྱྱིན་གྱིས།�།

ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རེན་རབ་འབྱམས་མཐའ་ཡས་ནས།�།[123]

རྣམ་ཐར་ཕྱིན་ལས་ནམ་མཁའྱི་ཆར་བཞྱིན་དུ།�།[124]

ཀུན་ཁབ་བཀྲ་ཤྱིས་ཡོངས་སུ་དར་རྒྱས་ཤོག�།

ཅེས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་སས་པོ་མཉམ་མེད་དམུ་ལ་འདུལ་བ་རྱིན་

པོ་ཆེ་དང་།	རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་[125]གཉྱིས་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་

སྤྱྱི་བོར་ལེན་པའྱི་མང་དུ་ཐོས་པའྱི་བཙུན་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ།	 རེ་ཉྱིད་

ལ་དད་པ་ཐོབ་པའྱི་སོབ་མ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསྐུལ་ནས།	བོད་ཀྱི་འབུམ་འགྱུར་

དུས་ཁད་པར་ཅན་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་ཁང་གསར་ཆེན་པོར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་

འཕེལ།[126]	བཀྲ་ཤྱིས།།�།།	

[123]			ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་ཁམས་འབྱམས་མཐའ་	 	

	 ཡས་ན།�།ཞེས་གསུངས།	

[124]			ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	རྣམ་བཞྱི་ཕྱིན་ལས་ནམ་མཁའྱི་ཆར་བཞྱིན་དུ།།	

ཞེས་གསུངས།	

[125]		 ཐོབ་གསར།	 འདྱི་རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་རྒྱལ་གྱི་ཞལ་སོབ་ཡྱིན་ནོ།།	 ཞེས་པའྱི་

མཆན་བུ་ཞྱིག་འདུག	

[126]			ཐོབ་གསར།	བོད་ཀྱི་འབུམ་འགྱུར་དུས་ཁད་པར་ཅན་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་ཁང་པ་		

	 ཆེན་པོ་ནས་སྦྱར་བར་བཀྲ་ཤྱིས་སོ།།	ཞེས་གསུངས།	
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༄༅།� །སྐུ་མདུན་རིན་པྟོ་ཆེ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གི་

རྣམ་ཐར་གནའ་བྟོའི་ཞལ་ལུང་བཞུགས་པ་ལེགས་སྟོ།།[127]

ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཐོགས་མེད་མཁེན་པ་རྒྱས།�།

རབ་འབྱམས་བོན་སོ་ཡོངས་ལ་མངའ་བསྙེམས་ཤྱིང་།�།

མྱི་ནུབ་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་མཛད་པ།�།

མཉམ་མེད་རེ་བཙུན་སྨན་རྱི་བ་དེ་རྒྱལ།�།

མཁས་གྲུབ་སྨན་རྱིའྱི་སྤྱན་གཅྱིག་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་

རགས་ཙམ་བརོད་པ་ལ།	འཁྲུངས་ཡུལ་མདོ་སྨད་རྒྱལ་རོང་ཆུ་ཆེན་གྱི་ལུང་པ།	

སྟེགས་ཅོག་བྱ་བའྱི་གྲོང་པ་རུ།	ཡབ་བྲག་ར་ཀླུ་རྒྱལ་བྱ་བ་གེར་བོན་ལ་མཁས་

པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་།	ཡུམ་མཁའ་འགྲོའྱི་མཚན་རགས་དང་ལྡན་པ་རྱིན་ཆེན་སྨན་

ཞེས་བྱ་བའྱི་སས་སུ་མེ་ཕོ་སྤེལ་གྱི་ལོ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས།	ཆུང་ངུའྱི་དུས་ཀྱི་མཚན་

ལ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་ཟེར།	 སྐུ་མཆེད་གསུམ་གྱི་བར་པ་ཡྱིན།	 དེ་ཡང་ཆུང་ནས་

བློ་རལ་རྱིག་པའྱི་སྟོབས་དང་ལྡན་ཞྱིང་།	 ཡབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་སེལ་གཏོ་ཇུ་ཐྱིག་

ལ་སོགས་རྒྱུ་ཡྱི་བོན་ལ་ཐུགས་སྦྱངས་ལེགས་པར་མཛད།	དེ་སྐབས་གྲྭ་ས་རུ་

ཕེབས་ཆས་མཛད་ཚེ།	ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ནས།	ཁོད་གྲྭ་སར་འགྲོ་ན།	ངེད་གཉྱིས་

[127]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	 བཀའ་བརེན།	 ལེགས་སོ།།	 ཞེས་གསལ་ཡང་འདྱིར་ཤྱིན་

ཧཱ།༡༥༢	ལྟར་བཅོས་ཡོད།
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མ་ཤྱི་གོང་དུ་འདྱི་རུ་ཕྱིར་མ་འོང་ན་གཏོང་ཐབས་མེད་གསུངས།	ཁོང་གྱིས་གྲྭ་ས་

བསྐོར་ནས་སར་རང་ཡུལ་དུ་འོང་ཞྱིང་ཡབ་ཡུམ་དང་མཇལ་བའྱི་ཞལ་བཞེས་

མཛད་པས།	ཡབ་ཡུམ་གྱིས་བཀའ་གནང་ནས་སྟོད་ཀྱི་གྲྭ་སར་ཕེབས།	མཚན་

ལྡན་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ།	གཙང་མ་གཙུག་ཕུད་ཀྱི་ཁྱིམས་བླངས་

ནས།	 མཚན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ།	 སྱིད་རྒྱལ་ལས་དགུ།	 དབལ་

མོ་ལས་ཐྱིག	 དེལ་ནག་ཆེ་ཆུང་།	 བཙན་དར་ཆས་ཅན་ལ་སོགས་ཞུས།	 ཕོ་རེ་

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ།	 བདུད་བཙན་དྲྭ་བ་དམར་ནག་གྱི་སྐོར་དང་།	

རོགས་ལྡན་ཤེས་རབ་བློ་གྲོས་ལ།	 བསྟན་སྲུང་པོམ་རའྱི་སྐོར་རྣམས་ཞུས་ནས།	

མཐུ་རལ་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་མཛད།	ན་རྱིང་པ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་

དུ།	དབལ་ཕུར་ལུང་དོན་རྒྱས་པའྱི་དབང་ལུང་རོགས་པར་ཞུས།	དེ་ནས་ལྷོ་སྟོད་

དུ་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡེ་ཤེས་ལ།	 དག་པ་དང་སོང་གྱི་ཁྱིམས་རོགས་པར་

ཞུས།	ལྷོ་ཚ་བ་སང་དུ་མཁས་གྲུབ་རྱིན་ཆེན་བློ་གྲོས་དང་མཇལ་ནས།	ཕྱི་ནང་

གསང་བའྱི་དབང་ལུང་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞུས།	ཕག་ཕྱིར་འབྲེངས་ནས་ཐེ་ཚོམ་

གྱི་སྒོ་འདོགས་ལེགས་པར་བཅད།	ཁད་པར་དུ་སྙན་བརྒྱུད།	ཨ་ཁྱིད།	ཞྱི་གཅོད་

ལ་སོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་དམར་ཁྱིད་ཉམས་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་ཞུས་ནས།	 མདོ་

ཁམས་སྟོད་སྨད་ལྷོ་བྱང་གྱི་དགོན་པ་དང་།	རྱི་ཁོད་རྣམས་སུ་ཉམས་ལེན་མཛད་

པས།	སྟོང་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་དོན་རོགས་ཏེ།	དགོངས་པ་ཉམས་དང་ལྡན་

པར་གྱུར།	 དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་ར་གཅྱིག་གྱི་དུས་སུ་གཡས་རུ་དབེན་ས་ཁར་

ཕེབས་ཏེ།	དུས་དེ་ཙམ་ན།	བོན་གྱི་འདུ་གནས་རྒྱལ་རྱིགས་བྲུ་ཡྱི་གདན་ས་ཆེན་

པོ།	གཡས་རུ་དབེན་ས་ཁ་བྱ་བའྱི་བོན་སེ་ཡོད་དེ།	དང་པོ་ཐང་སྟོད་དུ་དགོན་པ་

དུང་སྐད་ཀྱིས་ཁབ་ཙམ་བྱུང་།	དེ་ནས་ཡར་ལ་རྒྱས་པས་ཐང་མཐའ་ཡན་ཆད་དུ་
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དགོན་པ་ཆགས་ཏེ།	དེ་ཡང་དུང་སྐད་ཀྱིས་ཁབ་ཙམ་བྱུང་ལ།	གྱིང་སྟོད་པ་དང་

གྱིང་སྨད་པར་གྲགས།	ཡང་ཡར་ལ་རྒྱས་ནས་གཡས་ངོས་སུ་དུང་སྐད་ཀྱིས་ཁབ་

ཙམ་ཆགས་པས་གྱིང་ཟུར་པ་ཟེར།	དེ་ལ་གྲྭ་ས་ཆེན་པོ།	གྱིང་གསུམ་དུ་གྲགས་ཏེ་

བོན་གྱི་བསྟན་པའྱི་དར་སོ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་རུ་བཞུགས་ནས་གདན་ས་རྱིན་པོ་

ཆེའྱི་སྐུ་མདུན་རྣམས་དང་།	དགེ་རྒན་དབོན་པོ་རྣམས་ལ་གཏུགས་ནས།	དབང་

ལུང་ལ་སོགས་བཀའ་རྒྱུད་ནོད།	སེ་སྣོད་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས།	གྲྭ་

སའྱི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟན་པའྱི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོར་མཛད་དོ།	དབུས་ཀྱི་ན་ལེན་ཏྲ་

རུ་བྱོན་ནས།	རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁེན་གྱི་དྲུང་དུ།	ཕར་ཕྱིན་མངོན་པ་དབུ་

ཚད་སོགས་གཞན་སེའྱི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་མཁེན་པར་མཛད།	 དེ་

ནས་རྒྱལ་བའྱི་གདན་ས་གཡས་རུ་དབེན་ས་ཁར་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས།	

གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞྱིག་སྨྱིན་གྲོལ་ལ་བཀོད།	རེ་ཞྱིག་དུས་དྱིན་ཆེན་ཕ་

མའྱི་ཐུགས་དང་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར།	སྐུ་མདུན་ཁྱི་གོང་ཟུར་གཉྱིས་དང་སྤྱྱི་པ་ལ་

དགོངས་ཞུས་བྱས་ནས།	སོབ་མ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ཕག་ཕྱིར་ཁྱིད་ནས་ཕ་

ཡུལ་དུ་ཡབ་ཡུམ་དང་མཇལ་བར་བྱོན།	སྟེགས་ཅོག་ཏུ་ཡབ་ཡུམ་མཇལ་བས།	

སར་ཆུང་ངུའྱི་དུས་གྲྭ་སར་ཕེབས་པས།	དེ་བར་སྐུ་ཚད་རྒྱས་པ་དང་།	སྐུ་བྱད་

འགྱུར་བ་ལ་སོགས།	ལྷག་པར་སྤྱན་ཡ་གཅྱིག་བཙུམས་ནས་ཡེ་མྱི་གཟྱིགས་པ།	

ལ་ལས་སར་སྐེ་བ་གོང་མ་ཡར་མེ་བའྱི་དུས།	དཔེ་བྱད་ལེགས་པ་ལ་ཡོན་བདག་

བུད་མེད་རྣམས་ཆགས་པ་གཡོས་པས་ཐུགས་སུན་ནས།	དབང་པོ་མ་ཚང་པའྱི་

ཚུལ་གྱི་བྱད་བཞྱིན་ངན་པའྱི་ཐབས་མཛད་ཟེར།	 ལ་ལས་ངན་སོང་འཁོར་བའྱི་

སོ་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར།	དེ་ཙུག་མཛད་པ་ཡྱིན་ཟེར།	ཚོགས་མ་བསགས་པ་ཁ་ཅྱིག་

གྱིས་ཆུང་དུས་བྱ་ཁྭ་ཏས་བྲུས་ཟེར་བ་དང་།	ཨམ་ཚོད་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཤྱིང་
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སོས་སྣད་ཟེར་བ་ཡོད་དེ་ཡེ་མྱི་བདེན།	 ལུང་ལས།	 བརྒྱུད་པའྱི་བླ་མ་ཀུན་ལ་

གསོལ་འདེབས་མ་ལྕོགས་ན་འདྱི་སྐད་བཏབ།	ཨཱ་ཨཱོྃ་ཧཱུྃ།	རེ་མ་རྱིག་མུན་སེལ་

རྱིན་པོ་ཆེ།།[128]	ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྤྱན་གཅྱིག་པ།� །འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ས་

ལེར་གསལ།�།མཉམ་མེད་བླ་མ་ཁེད་ལ་སོལ་བ་འདེབས།�།འཁོར་བ་འཁྲུལ་པའྱི་

ལས་ངན་བསལ་དུ་གསོལ།།[129]	ཞེས་ལྕགས་འཕང་གྱི་གཏེར་ཁ་ནས་གསུངས་

པ་དེ་དངོས་ཡྱིན་པར་སྣང་ཞྱིང་།	 འཁོར་ཞྱིག་གྱིས་ཁོང་ལ།	བླ་མ་ཞར་བ་བྱས་

ནས་ལོག་ཞུས་[130]བཏང་བས།	 དགོངས་པས་མཁེན་ནས་མདུན་དུ་བོས་ཏེ།	

ཁོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཞར་བ་ཟེར་བ།	ང་ལ་མྱི་སྐོན་ཀང་།	ཁོད་རང་གོ་འཕང་རོགས་

པའྱི་ཆེད་དུ།	ངས་ཁོད་ལ་མྱིག་བསྟན་གྱིས་ལྟོས་གསུངས་ནས།	སྤྱན་ཡ་བསྒད་

ནས་གཡས་གཡོན་གྱི་སྤྱན་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་མཐོང་ཟེར་ཡང་གྲགས།	དེ་

ལྟར་སྤྱན་ཡ་ཟུམ་པས།	 ཡབ་ཡུམ་གྱིས་སས་སུ་ཞལ་མ་འཚོ།	 ཁོང་ཞག་ཟླར་

བཞུགས་ནས་དབང་ཁྱིད་ལུང་གསུམ་མཛད།	 སོབ་མ་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁྱིམས་

དང་།	རྱིན་ཆེན་ཚུལ་ཁྱིམས་བྱ་བ་གཉྱིས་སུ་བྱུང་།	ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ནས།	

[128]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཨཱ་ཨཱོ་ྃཧཱུ།ྃ	རེ་མ་རྱིག་མུན་སེལ་དམ་པ་རྱིན་པོ་	

	 ཆེ།།	ཞེས་གསལ།

[129]		 ཤྱིན་ཧཱ།	༡༢༦	བརེན།	མང་མཁར་ལྕགས་འཕང་གྱི་གཏེར་མ་ཁོ་བོ་དབང་

ཆེན་ངོ་མཚར་རྒྱས་པའྱི་ལག་ལེན་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ།	ཤོག	༡༡བ༤	ལས།	

ཨ་ཨཱོྃ་ཧཱུྃ།	 རེ་མ་རྱིག་མུན་སེལ་དམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ།� །ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྤྱན་

གཅྱིག་པ།� །མཉམ་མེད་བླ་མ་ཁེད་ལ་སོལ་བ་འདེབས།� །འཁོར་བ་འཁྲུལ་

པའྱི་ལས་ངན་བསལ་དུ་གསོལ།།	ཞེས་གསུངས།

[130]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ལྕོག་ཞེས།	ཞེས་གསལ།
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ངེད་གཉྱིས་ཀྱི་བུ་ཞྱིག་གྲྭ་སར་སོང་བ་དེ་མ་གཟྱིགས་སམ་ཞུས་པས།	གང་འད་

ཞྱིག་ཡོད་གསུངས།	འདྱི་འད་ཡོད་ཞུས་པས།	དེ་དང་ང་གཉྱིས་གྲྭ་སར་གནས་

གཅྱིག་ཡྱིན།	ཁོང་ཕ་མ་དང་མཇལ་དུ་འགྲོ་ཟེར་ཡང་བླ་མ་དང་དགོན་པས་བཀའ་

མ་གནང་།	ད་སང་ཕོད་འབྱོན་པར་ཡོད་གསུངས་སོ།�།དེར་འབྱོན་ཁར་ཡབ་ཡུམ་

ལ་མེ་ཏོག་སྨོན་ལམ་མཛད་ནས་གསུངས་པ།	ང་འདྱིར་སོད་ཚེ་ཁོད་གཉྱིས་ཀྱིས་

གནས་གཡར།	 འབྱོར་ལྡན་ལེགས་ངེས་ཀང་དབང་ལུང་གང་ཟབ་བྱས།	 ད་ང་

ཡྱི་ཁྱི་འདྱི་ཞག་བདུན་བར་དུ་མ་བཤྱིག	བཤྱིག་ན་རེན་འབྲེལ་འཆུག་འགྲོ།	ཞག་

བདུན་ནངས་པར་བཤྱིག་དང་དངོས་གྲུབ་གཅྱིག་ཡོད་གསུངས་ནས་ཕེབས་

སོང་།	དེ་ནས་ཞག་བདུན་ནས་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་གཟྱིགས་པས།	བལ་དངུལ་སང་

རྡོག་[131]བརྒྱ་ཙམ་དང་ཕག་བྲྱིས་འདྱི་ལྟར་འདུག	 དྱིན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཞུ་

བ།	ང་ཁེད་གཉྱིས་ལ་མཇལ་བའྱི་ཁས་ལེན་ཡོད་པས་འདྱིར་འོང་བ་ཡྱིན།	ད་ནྱི་

གྲྭ་ས་སྐོང་པར་མ་སོང་ན།	ར་བའྱི་བླ་མའྱི་བཀའ་ལ་འགལ་བ་ཡོད།	དངུལ་འདྱི་

དང་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཟས་ནོར་གྱིས།	དགེ་ར་ཆེན་པོར་གྲོང་པའྱི་གོང་གྱི་རྱི་ཁོད་

འདྱིར།	 ང་ཡྱི་སོབ་མ་འདྱི་གཉྱིས་དང་སེབས་ལ་གསས་ཁང་གཅྱིག་བཞེངས་

དང་།	རེན་འབྲེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་གསུངས་པར་འདུག	ཡབ་ཡུམ་གྱིས་གསུངས་པ་

ལྟར་གྲུབ་པས།	དགོན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་ད་ལྟ་ཡང་དར་རྒྱས་

སུ་ཡོད་སྐད་དོ།།	

[131]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢བཀའ་བརེན།	བལ་དངུལ་སང་འདེགས་	ཞེས་གསལ།	ཤྱིན་

ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	བལ་དངུལ་སང་འདེགས་ཞེས་གསལ།	བལ་དངུལ་

སང་རྡོག་ཡྱིན་ངེས་པས་བཅོས་ཡོད།
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དེར་མཉམ་མེད་ཡབ་སས་གྲྭ་ས་རུ་ཕེབས་པར།	 དར་རེ་མདོ་རུ་ཕེབས་པ་

དང་།	 སྟོད་གྲྭ་ས་ནས་འོངས་པའྱི་གྲྭ་དཔོན་སོབ་འགའ་བྱུང་བས།	 གཡས་རུ་

དབེན་ས་ཁ་ས་གཡོས་བྱུང་ནས་ས་འོག་ཏུ་སོང་ཟེར་བས།	 ཕད་དེ་བདེན་ཨེ་

སྱིད་དམ་བྱས་པས།[132]	 བདེན་ངེས་པ་མྱིན་ན་དེ་འད་ཟེར་ག་ལ་བཏུབ་ཟེར་

བས།	 དེ་ལ་ཐུགས་ཆད་དེ།	 ད་སྟོད་དུ་འགྲོ་དགོས་མེད་གསུངས་ནས།	 དར་

མདོའྱི་རྱི་མགོར་བྱོན་ནས་བཞུགས།	དེ་རུ་ཡོན་བདག་གྱི་ཞབས་ཏོག་མང་བར་

བྱུང་།	 སོབ་མ་ཡ་མཚན་ཅན་གཉྱིས་བྱུང་བར།	 མྱིང་ཚུལ་ཁྱིམས་དབང་ལྡན་

དང་།	བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་དུ་བཏགས།	གདུལ་བྱ་རྒྱས་ཤྱིང་ཡོད་ཙམ།	བོན་

སྐོང་གྱི་ལུང་བསྟན་བྱུང་ནས།	དབེན་ས་ཁ་རུ་དུས་དང་སོན་དབང་གྱིས་སྲུང་མ་

གཏུབ་ཀང་།	གསེར་གྱི་ཁམས་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་དཀོར་ཆས་རྣམས་མ་བརླག་

པར་ཡོད།	ཁོད་སྟོད་དུ་སོང་ལ་བསྟན་པ་ཚུགས།	འདྱིར་མ་སོད་གསུངས་པས།	

དམ་པའྱི་ཞལ་ནས།	 ངེད་དཔོན་སོབ་གཉྱིས་གཙང་དུ་འགྲོ་བ་ཡྱིན།[133]	 ཁོད་

སོབ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ང་ཡྱི་སོལ་ཟུངས་ལ་རྱི་ཁོད་དུ་སོད་གསུངས་ནས་ཕེབས་

སོ།� །སོབ་མ་དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བོན་དགོན་ལེགས་པོ་གཉྱིས་བཏབས་སོ།� །དེང་

སང་ལ་མོ་རེ་པ་ཟེར།	དེར་མཉམ་མེད་དཔོན་སོབ་གཉྱིས་དབེན་ས་ཁ་རུ་ཕེབས་

པར།	 ཞྱིག་ཤུལ་ས་ཁད་མཐོ་དམའ་རུ་སྣང་།	 གྱིང་ཟུར་པའྱི་ཐད་དེ་མཐོ་བར་

[132]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ཕ་དེ་བདེན་ཨེ་བསྱིད་དམ་བྱས་པས།	ཞེས་		

	 གསལ།

[133]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	ཁོད་སྟོད་དུ་སོང་ལ་བསྟན་པ་ཚུགས།	འདྱིར་		

	 མ་སོད་གསུངས་པས།	དམ་པའྱི་ཞལ་ནས།	ངེད་དཔོན་སོབ་གཉྱིས་གཙང་		

	 དུ་འགྲོ་བ་ཡྱིན།	ཞེས་པ་དེ་མེད།
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གདའ་བས།	 ལྷ་སྲུང་ལ་བསང་དང་བསྐང་གསོལ་མཛད་ནས།	 རོ་སོག་བྱས་

པས།	མཁས་གྲུབ་རྱིན་ཆེན་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བཞག་པའྱི་གསེར་མཆོད་བོང་བུས་

ཐེག་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་།	བྲུ་ཆེན་ཁྱུང་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་དམ་གསེར་ཁམས་

དུམ་པ་བཅུ་དྲུག་མ་ཉམས་པ་བྱུང་།	གཞན་ཡང་མང་ཇ་འདེག་སའྱི་མཁར་ཉག་

སོགས།[134]	 དཔེ་ཆ་ལྷ་ཆ་དཀོར་ཆ་འགའ་ཞྱིག་ཐོན་པས།	 སྲུང་མར་གཏང་

རག་བསྐང་མཆོད་རྒྱས་པར་མཛད།	དེར་རེའྱི་ཐུགས་ལ།	 ད་དགོན་པ་གཅྱིག་

འདེབས་དགོས་འདུག་པ།	ག་རུ་འདེབས་དགོངས་པར།	ལུང་བསྟན་བྱུང་ནས།	

སང་ཁོད་ཀྱི་ལྷམ་དེ་གར་བབ་སར་དགོན་པ་ཐོབ་གསུངས་པ་བྱུང་བས།	 ཅྱི་

ཡྱིན་དགོངས་ན།	 ཁ་བ་རང་མཐྱིལ་ནུབ་པ་ཙམ་བབ་འདུག	 ཡར་བཞེངས་པ་

དང་།	ཕགས་བུ་ཡ་གཅྱིག་སྟོར་[135]ནས་མྱི་འདུག་པ་བཙལ་བས།	ཝ་མོ་གཅྱིག་

གྱིས་ཁུར་སོང་པའྱི་རེས་དེད་པས།	ཐོབ་རྒྱལ་བྱ་བའྱི་རྱི་མགོར་བཞག་འདུག	དེ་

རུ་རྱི་ཁོད་ཅྱིག་ཏུ་ཆོས་ལུགས་བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་གཉྱིས་འདུག་

པས།	ཁལ་བཀལ་ནས་འགྲོ་གྲབས་འདུག་པར།	ད་ཁོད་གཉྱིས་འདྱིར་སོད།	ང་

རང་གཉྱིས་འགྲོ་བ་ཡྱིན་ཟེར།	རེའྱི་ཞལ་ནས་ཕེབས་ག་ལ་དགོས།	མཉམ་པོར་

བཞུགས་པས་ཆོག་མོད་གསུངས་པས།	 འོ་ངེད་གཉྱིས་འགྲོ།	 ཁེད་རང་གཉྱིས་

བཞུགས་ཟེར།	འོ་ན་ཚ་བ་ཞྱིག་སྐོལ་དང་དེ་གསོལ་ལ་བྱོན་གསུངས་པས།	ཁོང་

གཉྱིས་ན་རེ།	 ཚ་བ་སྐོལ་བའྱི་ལུང་པར་ཆུ་ཐག་རྱིང་པོ་ཡོད་ཟེར།	 མཉམ་མེད་

[134]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	 བཀའ་བརེན།	 གཞན་ཡང་མང་ཇ་འདོག་པའྱི་མཁར་ཉག་

སོགས།	ཞེས་གསལ།	

[135]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན་དང་།	ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན་དུ།	གཏོར་			

	 ཞེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་སྟོར་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།	
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ཆེན་པོས་ཡར་ཕྱིར་གཟྱིགས་པས།	 ན་བའྱི་གཤོང་སོ་ལོང་ལོང་ཞྱིག་ཏུ་སང་

འབུར་རེ་བ་ཅྱིག་འདུག	དེར་ཕེབས་ནས་ཧོས་རུ་རེ་ཟུག་པས་ཆུ་སོ་ཆྱིལ་གྱིས་

བྱུང་།	ཆུ་འདྱིར་འདུག་ཇ་གསོལ་གསུངས་པས།	འོ་དེ་ག་རང་ཡྱིན།	ངེད་གཉྱིས་

འདྱིར་མྱི་ལོ་མང་པོར་བསད་པས་ཆུ་མ་མཐོང་།	 ད་ཁེད་འདྱིར་བཞུགས་པའྱི་

སྐལ་པ་ཡོད་པར་སྣང་ཟེར།	 གསོལ་ཇ་དངས་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་སྨོན་ལམ་མཛད།	

ཁོང་གཉྱིས་རྱི་བོ་གསེར་མདོག་ཅན་དུ་བྱོན་ནས་བཞུགས་པས།	བསྟན་པ་རྒྱས་

པར་བྱུང་སྐད།	 དེ་ནས་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ།	 ཁོད་

ཀྱི་ཐུ་བ་རུ།	རྡེའུ་དང་གསེག་མ་རྣམས་ཁེར་ལ།	མྱིག་བཙུམ་ལ་མཚམས་སྐོར་

གྱི་ཕོགས་སུ་གོམ་པ་དགུ་རེའྱི་སར་རེ་རེ་སྐྱུར་གསུངས་ནས།	 དགོངས་པ་ལ་

བཞུགས།	རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དེ་ལྟར་མཛད་པས།	འུར་འུར་ཐུག་ཐུག་

འགའ་བྱུང་བས།	སྤྱན་གྱིས་བལྟས་པས་གང་ཡང་མྱི་སྣང་།	རེའྱི་ཞལ་ནས།	ད་

རེས་ཁོད་ཀྱི་རྡེའུ་མ་ཟད་པར་ལྟ་ལ་མ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན།	སར་གྱི་དབེན་ས་ཁ་ལྟ་

བུའྱི་དགོན་པ་གཅྱིག་ཆགས་པར་ཡོད་དེ་ཅུང་མ་བྱུང་།	ད་རྒྱ་ཆུང་ལ་རྒྱུན་རྱིང་

པ་ཞྱིག་ཡོང་པར་ཡོད་གསུངས།	 དེར་དགོན་པ་བཏབ་པ་དེང་སང་བཀྲ་ཤྱིས་

སྨན་རྱི་བྱ་བ་བོན་གྱི་གདན་ས་འདུལ་བའྱི་གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་རུ་ཡོད།	དེ་རུ་བོན་གྱི་

སོལ་བཙུགས་པ་ནྱི།	 དགེ་སྦྱོར་གྱི་ཁྱིགས་ཁ་ལ།	ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གྱི་ཡར་ངོ་

ལ་འཆད་ཉན།	མར་ངོ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ།	གཞན་ཡང་ཉ་མཆོད་དགུ་གཏོར།	གསོ་

སྦྱོང་།	བསང་།	སྦྱྱིན་སེག	མཆོད་གཏོར།	ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་གཏོར་མ།	དམ་

ཅན་སྲུང་མའྱི་གསོལ་ཁ་སོགས་མ་ཆག་པར་མཛད།	 གྲུབ་རགས་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་

མར་མངའ་བརེས་ཤྱིང་།	ཤེས་རབ་ལྷ་མཆོག་སྨྲ་སེང་དང་།	ཁ་གསས་ཁྱུང་རྒོད་

ལ་སོགས་པ།	ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་པ།	བཀའ་སྐོང་མྱི་བདུད་དང་མྱི་དང་
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མྱི་གཏམ་པ་ལྟར་མངག་ཆོག་པ་དང་།	རྒྱལ་པོ་ཤེལ་ཁབ་ཅན་བྲན་དུ་ཁྱི་བཞྱིན་

འཁོར་བ་དང་།	མཉམ་མེད་ཆེན་པོར་བྱང་པ་རྣམས་ཀྱིས།	གཡག་རྣམས་ཕུལ་བ།	

ལྷ་རེན་དུ་བཙུགས་པ།	སྨན་རྱིའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་བྱང་ཁ་གང་ཡྱིན་ལ་གཏོང་བ།	འཚོ་རྱི་

མྱི་དགོས་པར་བྱང་ཁར་ཡན་ནས།	ཚེས་མཆོད་ཀྱི་གསོལ་ཁ་བྱེད་དུས་མྱི་ཡྱིས་

འདེད་མྱི་དགོས་པར།	རང་བཞྱིན་དགོན་པར་འབབ་ཡོང་བ།	སྐུ་མདུན་ནས་སྲུང་

བཙུག་དར་དང་རྔ་ཚོམ་གྱིས་བརྒྱན་པས།	སར་གཟས་ལ་ཡན་པ་སོགས་བྱུང་།	

སྒྲུབ་རས་སམ།	མཆོད་པར་དགོས་པའྱི་ཡུལ་དེར་མྱི་སྐེ་བའྱི་འབྲུ་སྣ་རྣམས་ལྷ་

གཡག་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་མདུན་གྱི་དྲུང་དུ་སྤྲུག་གསྱིག་བྱེད་པའྱི་སྤུ་གསེབ་ནས་

འབབ་པ་དང་།	ཆོམ་རྐུན་གྱིས་གཟུང་དུ་ཆས་ཚེ་རྭ་རེར་གཟེད་ནས་གསོད་པ་

བྱུང་།	སྙན་པའྱི་བ་དན་ས་སྟེང་ཀུན་ཏུ་ཁབ།	བཀའ་ལུང་བོན་གྱི་ཆར་ཆེན་ཕབ་

ནས།	བུ་སོབ་སྐ་བཞར་གྱི་ཉག་མ་ཙམ་འཕེལ་ཏེ།	བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་དར་རྒྱས་

རྒྱ་ཆེན་པོར་མཛད།	

ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བོན་ལ་ཡང་།	 ལུང་ཆེན་སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	

བྱང་སེམས་གབ་པ་དགུ་སྐོར།	ཐེག་རྱིམ།	ཁམས་སྡུད།	དབུ་མ་བདེན་གཉྱིས།	

ས་ལམ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོན་མེ།	 ཚད་མ་རྣམ་འབྱེད།	 འདུལ་བ་ཆེ་ཆུང་ལ་སོགས་

ཀྱི་འགྲེལ་དགུ་དང་།	 གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་བོན་རྣམས་ལ།	

མངོན་རོགས་ཕག་བཞེས་ལ་སོགས་མ་བཏབ་པ་གང་ཡང་མེད།	 རེ་ཡྱི་ཞལ་

ནས།	 ད་ཡང་ང་ཡྱི་ཁྱི་འདྱི་ཁོད་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཟུངས་དང་ནོན་པ་

འབྱུང་།	ཁོད་ཕྱིན་ཆད་ནས་བོན་སྐོང་གསོལ་ལ་རགས་རྱིལ་སྒྱིལ་བ་གང་བབ་དེ་

ཁྱི་ལ་དགོད་དགོས།	དགོན་འདྱི་ཡྱི་བསྟན་པ་ནྱི།	དུས་ཀྱི་བསྐལ་པའྱི་བར།	བར་
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ཆོད་མེད་པར་དར་བར་འབྱུང་གསུངས།	ཤྱིང་མོ་ལུག་གྱི་ལོར་གཏེར་གྱི་ཆུ་མྱིག་

ཁར་བྱོན་ནས་བཞུགས་ཏེ།	འཁོར་རྣམས་ལ།	བཀའ་རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་

སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི།	ཁྱིད་འཆད་པ་རོགས་པའྱི་དུས་གསུངས་པ།	ད་ཞག་བདུན་བར་

ང་ཡྱི་རར་སུ་ཡང་མ་ཡོང་གསུངས་ནས།	ཅོག་གུར་སོ་བཅད་མཛད།	དབྱར་ཟླ་ཐ་

ཆུང་གྱི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཉྱི་ཤར་དུས་སྐུ་གཤེགས་སོ།�།དེ་རུ་གཞའ་ཡྱི་ཀ་བ་ཟུག	

མེ་ཏོག་གྱི་ཆར་བབ།	 འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་འཐྱིབས་པས།	 དེ་ལ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་

མཚན་ཐུགས་མ་ཆེས་པ།	ད་གདུང་ས་ལ་མྱི་བཞག་པ་འད་དགོངས་ནས།	ཞག་

གསུམ་ནས་གཟྱིགས་པས།	ཞབས་ས་ལ་མ་རེག་པར།	ཁྱི་གདན་ཁ་ནས་ཁྲུ་དོའྱི་

སར་འཕགས་ཏེ།	བར་སྣང་དུ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཉམ་བཞག་མཛད་ནས།	འདུལ་གོས་

པད་ཞྭ་གསོལ་ཏེ་འདས་ནས་སྣང་།	དེར་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས།	ཞག་འགའ་

རུ་གདུང་མཆོད་རྒྱས་པར་ཕུལ་ནས།	 ཆུ་མྱིག་ཁར་ཀླུ་གནས་སར།	 ཟྱིམ་ཁང་

ཁར་གདུང་ཁང་བརེགས་ཏེ།	དེར་གདུང་གདན་དངས་ནས།	གདུང་སེག་བླུགས་

ཤྱིང་།	ཞུགས་ལ་བཞེན་པས།	རྱིང་བསེལ་ཅོ་ཀའྱི་སོ་ང་ཙམ་གསུམ་བྱུང་།	དེ་ལ་

ངོ་མཚར་སྐེས་ཏེ།	དར་སྣ་ལྔ་ཡྱི་ན་བཟའ་གསོལ།	ཚན་སོས་ཀྱིས་བསང་།	ང་ཡྱི་

བླ་མ་དེ་འདྱི་འད་ཡྱིན་གསུངས་ནས།	ཀུན་ལ་ངོམ་པར་མཛད།	གཏེར་གྱི་ཆུ་མྱིག་

ཏུ་བྱོན་ནས་ཁྲུས་གསོལ་ཏེ།	གཟྱི་བརྱིད་དབང་ལྡན་ཁད་པར་རྨད་བྱུང་བའྱི།�།སྐུ་

མདོག་དཀར་གསལ་གངས་རྱིར་ཉྱི་ཤར་འད།�།བག་ཆགས་དྱི་མས་བསྐད་དུ་མྱི་

མངའ་སྟེ།� །ཞེས་སོགས་གསུངས་ནས་དཔོན་སོབ་རྣམས་ཀྱིས་གེར་མོ་མཛད་

ཚེ།[136]	 རྱིང་བསེལ་གཅྱིག་སྒ་འོད་དང་བཅས་ཏེ།	 ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་སོང་

[136]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	གཟྱི་བརྱིད་དབང་ལྡན་ཁད་པར་རྨད་བྱུང་བའྱི།		
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བ།	ད་ལྟ་སྟེང་ལྷ་ཡུལ་གྱི་འགྲོ་དོན་ལ་བཞུགས།	དེ་ལ་གཟྱིགས་ཚེ།	རྱིང་བསེལ་

གཅྱིག་སྒ་འོད་དང་བཅས་ཏེ་ཆུ་མྱིག་ནང་དུ་ཤོར་སོང་བ།[137]	 བཙལ་བས་མ་

རེད།	 ད་ལྟ་འོག་ཀླུ་ཡུལ་གྱི་འགྲོ་དོན་དུ་བཞུགས།	 རྱིང་བསེལ་གཅྱིག་པོ་ཤོར་

དོགས་ནས་ཕག་གྱིས་དམ་དུ་འཆང་ནས།	བཟོ་བོ་བོས་ནས་གསེར་གྱི་སྐུ་གདུང་

བཞེངས་ཙམ་ན།	ནུབ་མོ་རྱིང་བསེལ་དེ།	ཕྱི་ལ་ཐོན་འདུག	ཨ་ཁ་དགོངས་ནས།	

གསར་བཞེངས་མཛད་པས།	ཡང་རྱིང་བསེལ་ཕྱི་ལ་ཐོན་འདུག་པར།	རྱིན་ཆེན་

རྒྱལ་མཚན་ཐུགས་རྒྱལ་བཞེངས་ནས།	 རྱིང་བསེལ་དེ་རྡོ་བ་ཁྲུ་ཚད་ཡོད་པ་

གཅྱིག་ལ་བརྡབ་པས།	དམ་གྱིས་ཟུག་ནས་སྤྱན་གྱིས་མཐོང་བར་ཕག་གྱིས་མྱི་

ཐོན་པར་འདུག	དེ་ཡ་མཚན་དུ་དགོངས་ཏེ།	གོང་གྱི་གསེར་གདུང་དུ་གདུང་ཐལ་

བཞུགས་ནས་ལེགས་པར་བཞེངས།	 དེ་དང་ལྷན་དུ་མངའ་དབུལ་རབ་གནས་

རྒྱས་པར་མཛད་ནས།	ངོ་མཚར་གྱི་རེན་དུ་བཤམས་པས།	རྡོ་དེ་ལ་གཡུང་དྲུང་

བཀོད་ལེགས་ཀྱི་མཆོད་རེན་གཅྱིག་རང་གྲུབ་ཏུ་བྱོན་པ།	ད་ལྟ་སྨན་རྱི་ལ་བར་མྱི་

ཡུལ་གྱི་འགྲོ་དོན་དུ་བཞུགས་པར།	གང་མཇལ་མྱི་རྣམས་ལ།	ངན་སོང་གསུམ་

གྱི་སྐེ་སོ་ཁེག་ཅྱིང་།	སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་བཏབ་པ་འགྲུབ་ངེས་སོ།།	

རེས་འཇུག་བུ་སོབ་ཀྱི་གྲོལ་ཚུལ་ནྱི།	 སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ནས་བཀའ་

བརྒྱུད་འཛིན་ཅྱིང་འགྲོ་དོན་ནུས་པ་མང་ཡང་།	 མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི།	 གངས་

ཅན་མཁས་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ།	མཁས་བཙུན་གདན་ས་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་

	 ཞེས་གསུངས་ནས་དཔོན་སོབ་རྣམས་ཀྱིས་གེར་མོ་མཛད་ཚེ།	ཞེས་གསལ།

[137]		 ཤྱིན་ཧཱ།༡༥༢	བཀའ་བརེན།	རྱིང་བསེལ་གཅྱིག་ཆུ་མྱིག་ནང་དུ་ཤོར་སོང་བ།	

ཞེས་གསལ།
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མཚན་དང་།	 ཁད་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པ་ནྱི།	 འུ་སོམ་ཤེས་

རབ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་མངོན་ནོ།� །མཉམ་མེད་བླ་མ་དམ་པ་དེ་ནྱི།	

བདེར་གཤེགས་རྣམ་སྤྲུལ་འགྲོ་བའྱི་དོན་ལ་བྱོན་པ།	སྙྱིགས་མའྱི་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་

གཉྱིས་པར་གྱུར་ལགས་སོ།�།

གནའ་བོའྱི་ཞལ་ལུང་རྣ་བའྱི་བདུད་རྱི་འདྱི།�།

ནུབ་པར་ཕངས་ནས་བློ་གསལ་དགའ་བསྐེད་ཕྱིར།�།

བོན་དགའ་གཤེན་གདུང་མྱི་ལྡོག་དད་པའྱི་བློས།�།

ཡྱི་གེར་སེལ་འདྱི་མཐོང་ཐོས་སངས་རྒྱས་ཤོག�།

དགེའོ།�།བཀྲ་ཤྱིས།།�།།
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༄༅།�།རེ་རིན་པྟོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་མདྟོར་བསྡུས་སྐལ་ལྡན་དྭངས་བ་

འདེན་བྱེད་ངྟོ་མཚར་པདྟོ་སྟོང་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྟོ།།[138]

རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་མཉམ་མེད་བླ་མ་ལ།� །སོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་

བགྱིས་ནས།�།གང་དེའྱི་སྐེས་རབས་རྣམ་ཐར་རྱིམ་པ་ལས།�།དཔེར་བཀོད་ཞལ་

ཐང་མདོར་ཙམ་འབྲྱི་ཐབས་བསྟན།།	 རྱིགས་བདག་ངོས་བཟུང་སྐེས་རབས་

དང་།�།རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་གྱིས་བཤད།�།ཐོག་མར་བོན་སྐུའྱི་མཁའ་དབྱྱིངས་

ལས།� །ལོངས་སྐུ་རྱིགས་ལྔར་མངོན་བསྟན་ཚེ།� །ནུབ་ཕོགས་བདེ་ཆེན་ཞྱིང་གྱི་

མགོན།� །རྒྱལ་བ་བྱེ་བྲག་དངོས་མེད་ཅེས།� །ར་གའྱི་མདོག་འཆང་ལོངས་སྤྱོད་

རོགས།� །ཕག་མཚན་ཆག་ཤྱིང་འཁོར་ལོ་བསྣམས།� །ཡུམ་ནྱི་དམར་མོ་ལོངས་

སྤྱོད་རོགས།� །གཡས་པས་ཉྱི་མ་གཡོན་པ་ཡྱིས།།[139]	 ཟངས་ཕེང་[140]ར་

བརྒྱད་ཐུགས་ཀར་འདེན།� །གཡུ་འབྲུག་བསྣོལ་བའྱི་གདན་ལ་བཞུགས།� །དང་

པོའྱི་རྱིགས་བདག་དངོས་ཉྱིད་དོ།།

[138]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	 བཀའ་བརེན།	 རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་སྐལ་

ལྡན་དང་འགྲོ་བ་འདེན་བྱེད་ངོ་མཚར་པདྨོ་སྟོང་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པ་

ལེགས་སོ།།	ཞེས་གསལ།	

[139]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	བཀའ་བརེན།	གཡས་པས་ཉྱི་མ་སྤྱོན་པ་ཡྱིན།�།ཞེས་གསལ།	

[140]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	བཀའ་བརེན།	ཟང་འཕོགས་	ཞེས་གསལ།	
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གཉྱིས་པ་སྐེས་རབས་རྱིམ་པ་ལས།� །ནང་ལྟར་སགས་ལུགས་སུ་བཤད་

ན།� །དང་པོར་ཤེས་རབ་ལྷ་མཆོག་སྟེ།� །འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེའྱི་

མཚན།� །དམར་སེར་གཡུ་འབྲུག་གདན་ལ་བརྱིད།� །རལ་གྲྱི་པོ་ཏྱི་སྒོན་མེ་

འཛིན།�།འཕག་གོང་[141]ཐབས་ཤེས་ཉྱི་ཟླས་བརྒྱན།�།

གཉྱིས་པ་ལྷ་ཀླུ་མྱི་གསུམ་དུ།།[142]	 གསུམ་སྣང་སྤྲུལ་པ་མཛད་ཚུལ་

ནྱི།�།རྒྱལ་མཁར་བ་ཆོད་གནས་མཆོག་ན།�།རྒྱལ་གཤེན་མྱི་ལུས་བསམ་ལེགས་

ཞེས།� །རྒྱལ་པོའྱི་ཚུལ་འཛིན་[143]ཕེང་བ་འདེན།� །དབུ་སྐ་ཐོད་རྡྱིང་འགྱིང་ཐོད་

བརྱིད།� །ཕོགས་བཞྱིའྱི་དེགས་གནོན་ངོ་མཚར་རགས།� །ཀེ་མ་འོད་མཚོའྱི་ལྷ་

ཞལ་གཟྱིགས།� །ཆུ་མྱིག་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉྱིས་བུས།� །ཤེལ་གུར་དཀར་པོའྱི་ནང་

ཤེད་ན།�།ཀླུ་བོན་ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པོ་ནྱི།�།དཀར་གསལ་སྦྲུལ་གྱི་ཐོད་རྡྱིང་འཛིན།�།ཆུ་

དར་བེར་གསོལ་བུམ་པ་འཛིན།� །ཀླུ་ལ་བོན་འཆད་དངོས་གྲུབ་སྤྱོད།� །རྱི་རྒྱལ་

ལྷུན་པོའྱི་རེ་མོ་ཡྱི།� །གསས་མཁར་མཛེས་པའྱི་དབུས་དཀྱིལ་དུ།� །ནམ་མཁའ་

སྣང་བ་མདོག་ཅན་ཞེས།� །མཐྱིང་སོན་གསེར་གྱི་པོ་ཏྱི་འཛིན།� །རྱི་རབ་རེར་

འཕུར་ཐོག་རྒོད་བསྒྱུར།� །ཁྱུང་འབྲུག་སེང་གེར་རོལ་རེད་མཛད།� །ཤེས་རབ་ལྷ་

བདུན་མངོན་ཞལ་གཟྱིགས།�།མུ་སྟེགས་མུན་པའྱི་ཁོད་བདག་བཏུལ།།

གསུམ་པ་རག་གཟྱིགས་སགས་གྱིང་དུ།� །ལྱི་མུར་གཙུག་ཕུད་ཅེས་བྱ་

བ།� །སུམ་ལྡན་རྱིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་ཚུལ།� །དཀར་གསལ་སྒ་བསྒྱུར་ཡྱི་གེ་

[141]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	བཀའ་བརེན།	འཕག་གོང་	ཞེས་གསལ།		

[142]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	བཀའ་བརེན།	གཉྱིས་པ་ལྷ་ཀླུའྱི་མྱི་ཡུལ་དུ།�།ཞེས་གསལ།	

[143]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	རྒྱལ་པོའྱི་ཚུལ་འཛིན་	ཞེས་གསལ།	
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འཛིན།�།རླུང་ལྷ་དབང་བསྒྱུར་རྱིག་གནས་འཆད།�།གཞའ་འོད་སྤྱིན་དཔུང་དཀྱིལ་

དུ་བཞུགས།།

བཞྱི་པ་དྭང་ར་གཡུ་བུན་དུ།� །སད་ནེ་གའུ་དུང་མདངས་ལྡན།� །དབུ་ལ་གཡུ་

ཡྱི་པྲ་ཕུད་དང་།� །སྐུ་ལ་གངས་དབྱྱིའྱི་ཐུལ་པ་གསོལ།� །མཚོ་སྨན་དོ་འདེན་བུམ་

གཏེར་འབུལ།� །སྐུ་ལ་མེ་འབར་མཁའ་ལ་འཕུར།� །རྔ་ལ་ཆྱིབས་ནས་མཚོ་སྟེང་

རྒྱུག�།མཚོ་ནང་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རེན་བསྐོར།།

ལྔ་པ་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ཏུ།� །གཉྱིས་སྣང་སྤྲུལ་པ་མཛད་པ་སྟེ།� །རྒྱ་གར་བྱང་

ཕོགས་བྲུ་ཤའྱི་ཡུལ།� །རྱི་བོ་གྷྱིར་ལྱི་ཀྲྱི་ཤ་རུ།� །བླ་མེད་དོན་རོགས་མཆོག་གྱི་

གཤེན།� །གར་བ་པྲ་ཏྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆས།� །མཉམ་བཞག་སོམ་ཐག་རས་དཀར་

གསོལ།� །གྲུ་གཟྱིངས་མེད་པར་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ།� །རྱི་རབ་རེར་འཕུར་ལྷ་གནས་

བསྒོད།� །རྒྱ་ནག་གོང་བུ་དམར་རུ་ཡྱི།� །མཚལ་ཕུག་ཉྱི་དབང་མདངས་ལྡན་

དུ།�།རྒྱ་བོན་ཟྱིང་པ་མཐུ་ཆེན་ཞེས།�།དམར་སྨུག་ཁོ་འཛུམ་ཐོར་ཅོག་འཁྱིལ།�།ན་

བཟའ་ཤྱིང་གོས་སོ་ལང་གསོལ།� །ཟླ་བ་རར་ཞོན་ཉྱི་ཟེར་བསྣམས།� །འཇའ་ཚོན་

འཕེང་བ་བསྣོལ་ཞྱིང་འཐེན།�།ལུང་སྐམ་ཆུ་འབེབ་རྒྱ་རྣམས་འདུལ།།

དྲུག་པ་གནམ་མཚོའྱི་དོ་གྱིང་དུ།� །མཁས་མཆོག་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་

ཞེས།� །མཐྱིང་སོན་སྟག་གྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན།� །དབུ་ཞལ་ཆ་བྱད་བྲམ་ཟེའྱི་

ཚུལ།�།ཕག་ན་ཐུན་སགས་གསེར་ཙོ་འཕེན།�།ལོག་འདེན་བགེགས་སྱིན་དངོས་

སུ་སྒོལ།� །ཐོད་ཞལ་འཛིན་པའྱི་རྱིགས་མ་བསྟེན།� །ལྷ་སྱིན་སེ་བརྒྱད་བྲན་དུ་

བཀོལ།།[144]

[144]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན།	ལྷ་སྱིན་སེ་བརྒྱད་བྲན་འཁོལ།།	ཞེས་གསལ།
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	བདུན་པ་མཉམ་མེད་བླ་མ་སྟེ།�།རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་འོག་ཏུ་འཆད།�།ཕྱི་ལྟར་མདོ་

ལུགས་སུ་བཤད་ན།�།དང་པོ་སྟོན་མཆོག་གཤེན་རབ་དྲུང་།� །རྣམ་བཞྱིའྱི་མཁན་

པོ་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ།� །སེ་སྣོད་འབྱུང་གནས་སེམས་དཔའྱི་གཙོ།� །གསེར་

མདོག་ཧོས་རུ་ལྷུང་བཟེད་འཆང་།� །གཉྱིས་པ་རྨ་རྱི་དེལ་གསུམ་དུ།� །འདུལ་

བསྟན་ཕྱི་དར་སོལ་གཏོད་པ།� །སོག་སྟོན་ཁྱི་འབར་ཚུལ་ཁྱིམས་མཚན།� །མུ་ཟྱི་

བསམ་གཏན་ཏྱིང་འཛིན་ལས།� །བཀྲོལ་ཏེ་དང་སོང་ཆྱིག་རོགས་ཞུས།� །གོས་

དྲུག་རས་ལྔས་རྣམ་པར་མཛེས།།

གསུམ་པ་འདུལ་བསྟན་གསལ་བྱེད་མཆོག� །ཡར་འབྲོག་སྟག་ལུང་ར་མ་

རྱིར།།[145]	 མེ་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ཞེས།� །མཛོད་སྤུ་རྒོད་ཀྱི་ཐེལ་ཕན་

འད།�།སངས་རྒྱས་བསྟན་གཙོའྱི་མངོན་ཞལ་གཟྱིགས།�།འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་

བོན་བསྟན་སེལ།།

བཞྱི་པ་བྲུ་ཡྱི་རྒྱལ་ཐེབས་ཏེ།�།གཡོར་མེ་གྲགས་པའྱི་དཔལ་ཞེས་བྱ།�།དབུས་

རྱི་ནག་པོའྱི་དགོན་པ་རུ།� །ཡྱི་དམ་ཞྱི་ཁོའྱི་ཞལ་ཡང་གཟྱིགས།� །ལྷ་དང་ལྷ་མོས་

རོལ་མོ་འབུལ།།	

ལྔ་པ་གཡས་རུར་འ་ཞའྱི་གདུང་།� །འགྲོ་མགོན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་

ཞེས།�།སྨང་ར་ཨག་ཚོམ་བྲམ་ཟེའྱི་ཚུལ།�།གཡས་རུ་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་སང་དུ།�།ཁོ་

[145]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	 བཀའ་བརེན།	 ར་དམར་དེར་	 ཞེས་གསལ།	 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	

བཀའ་བརེན།	ར་དམར་རྱི་	ཞེས་གསལ།	«བླ་མ་ཡར་འབྲོག་པའྱི་རྣམ་ཐར་

མུ་ཏྱིག་འཕེང་བར་»	སྟག་ལུང་ར་བ་དམར་པོར་སྐུ་འཁྲུངས།	ཞེས་གསལ།	
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མཆོག་འབྲུག་གསས་མངོན་ཞལ་གཟྱིགས།� །ཁོད་སྤུངས་དན་པས་ཞལ་བསྟན་

ཏེ།�།ར་རླུང་འཕོ་ཁྱིད་གདམས་པ་སྩལ།།	

དྲུག་པ་བྲུ་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་ཞེས།� །འདུལ་ཆས་རེད་ཕུར་སོམ་ཐག་

མཛེས།�།ཕོགས་མེད་གདུལ་བྱའྱི་འགྲོ་དོན་མཛད།�།བདུན་པ་མཁས་གྲུབ་དེ་ཉྱིད་

ཡྱིན་ནོ།�།གསུམ་པ་མཁས་གྲུབ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི།[146]�།རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་བཀོད་

པ་ལ།� །ས་བཅད་རྣམ་པ་ལྔ་ཡོད་པའྱི།� །དང་པོ་སྐེ་བ་བཞེས་ཚུལ་ནྱི།� །འཁྲུངས་

ཡུལ་ཤར་ཕོགས་རྒྱལ་མོ་རོང་།� །དམུ་རྡོ་ལྷ་གཉན་ཉེ་བའྱི་གནས།� །གབ་ཏོག་

ཤ་བ་རྱི་ཡྱི་འགྲམ།� །ས་གནས་ཁད་འཕགས་སྟེགས་ཅོག་ཅེས།� །མཎྜལ་ཐང་

དུ་བཀོད་འདའྱི་དཀྱིལ།� །སགས་བོན་བརྒྱུད་འཛིན་གྲོང་ཁེར་དབུས།� །ཡབ་ནྱི་

དབྲ་རྱིགས་ཀླུ་རྒྱལ་དང་།� །ཡུམ་ནྱི་རྱིན་ཆེན་སྨན་གཉྱིས་སས།� །རབ་བྱུང་དྲུག་

པའྱི་མེ་སྤེལ་ལོའྱི།� །དཔྱིད་ར་སྟག་ཟླའྱི་ཚེས་ལྔའྱི་ཉྱིན།� །བདེ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་

བལྟམས་སོ།� །དེ་ཚེ་ཡུལ་མྱི་ཀུན་མཐོང་བར།� །གནམ་ལ་ཉྱི་ཟླ་སྐར་གསུམ་

བཀྲ།� །མེ་ཏོག་ཆར་བབས་འཇའ་ཚོན་འཁྱིགས།� །ཁད་པར་གདུལ་བྱ་ལས་དག་

འགས།� །སྤྱིན་གསེབ་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཡྱིས།� །མཛེས་པའྱི་གར་སྟབས་བསྒྱུར་བ་

མཐོང་།� །ལྷ་ཤུག་སྟེང་ལ་ཁུ་ཡུག་བབ།� །གསུང་སྐད་ལན་གསུམ་སྒགས་པར་

གོ།� །ཡུལ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གོ་བ་ནྱི།� །རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་བྱོན་པར་གོ།� །ཡབ་ཡུམ་

རྣམས་ཀྱི་གོ་བ་ནྱི།�།ཏྱིང་འཛིན་ཅེས་བུ་བྱུང་བར་གོ།�།ཀུན་གྱིས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་

[146]		 ཤྱིན་ཧཱ་༢༠༣	བཀའ་བརེན།	བདུན་པ་མཁས་གྲུབ་ཉྱིད་ཀྱི།�།རྣམ་ཐར་མདོར་

བསྡུས་བཀོད་པ་ལ།�།ཞེས་གསལ།
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གེངས།།[147]

གཉྱིས་པ་ཐོས་བསམ་སྦྱོང་ཚུལ་ནྱི།�།ཆུང་ནས་སོན་གྱི་ལས་སད་པས།�།ཡྱིག་

འབྲུ་སུམ་ཅུ་རང་རྡོལ་མཁེན།� །ཡབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་བྲྱི་ཀོག་དང་།� །མོ་རྱིས་གཏོ་

དང་སྨན་དཔད་སོགས།� །རྒྱུ་ཡྱི་བོན་ལ་སྦྱང་ཚུལ་མཛད།� །ཕོགས་ཙམ་གསན་

པས་ལེགས་པར་རོགས།� །མཚན་ཡང་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་དུ་བཏགས།� །ཁད་པར་

དགུང་ལོ་བཅུ་ཡྱི་སྟེང་།� །མྱི་རག་ངེས་འབྱུང་དག་པོ་ཤར།� །ཕྱྭ་བླ་གཡུང་དྲུང་

རྒྱལ་མཚན་དྲུང་།� །བསྙེན་གནས་དང་ནྱི་དགེ་བསྙེན་དང་།� །དགེ་ཚུལ་རབ་

བྱུང་སོམ་པ་བཞེས།� །ཚུལ་མཚན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གསོལ།� །ཤ་ཆང་

སོག་ཙོང་གཏན་དུ་སངས།� །དགེ་སྤྱོད་ཆབ་གཏོར་ཆག་མེད་མཛད།� །གཞན་

ཡང་བླ་མ་དེ་ཉྱིད་དང་།� །ཕོ་རེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་།� །ཝལ་ཝལ་ཤེས་

རབ་རྒྱལ་མཚན་དང་།� །རོགས་ལྡན་ཤེས་རབ་བློ་གྲོས་དང་།� །སོམ་ཆེན་བསོད་

ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་།� །ཁོད་སོ་སྣང་ལྡན་གཙུག་ཕུད་སོགས།� །སྨད་ཕོགས་

བླ་མ་མཆོག་རྣམས་ལས།� །དབང་ལུང་མན་ངག་ཟབ་དགུ་མནོས།� །དེ་ནས་མ་

མཆོག་སྱིད་རྒྱལ་གྱིས།� །ལུང་བསྟན་བྱུང་ཞྱིང་གྲྭ་ས་རུ།� །འབྱོན་པར་དགོངས་

ཏེ་ཡབ་ཡུམ་ལ།� །ལན་ཅྱིག་མཇལ་བར་ཞལ་བཞེས་ནས།� །དགོངས་པ་ནན་

[147]		 ལྷ་ཤུག་སྟེང་ལ་ཁུ་ཡུག་བབ།� །གསུང་སྐད་ལན་གསུམ་སྒགས་པར་གོ།	

།ཡུལ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གོ་བ་ནྱི།� །རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་བྱོན་པར་གོ།� །ཡབ་ཡུམ་

རྣམས་ཀྱི་གོ་བ་ནྱི།� །ཏྱིང་འཛིན་ཅེས་སུ་བྱུང་བར་གོ།།	 ཞེས་པ་དེ་ཤྱིན་ཧཱ་

༢༠༣	 ཅན་དང་ཐོབ་གསར་ཅན་དུ་མེད་ཀང་ཤྱིན་ཧཱ་༢༠༠	 ཅན་ནས་ཁ་

གསབ་ཞུས་པ་ཡྱིན།
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གྱིས་བཀྲོལ་ཏེ་བྱོན།� །མདོ་སྨད་འབྲྱི་ཆུ་གསེར་ལྡན་ཁར།� །རེ་བཙུན་བློ་བཟང་

གྲགས་པ་ཡྱིས།� །ཆོས་གོས་བཀལ་ཏེ་རེན་འབྲེལ་བརག� །དེ་ཚེ་རེ་ཉྱིད་དེར་

བྱོན་ནས།� །ཐུགས་བསྐེད་གཟབས་པས་ཅུང་མ་ཁེབས།� །མཁའ་ནས་བོན་སྐོང་

ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།� །དགེས་ཤྱིང་ལེགས་པའྱི་གད་མོ་བཞད།� །བོན་དང་ས་

དཀར་རྱིང་མ་ཡྱི།།	འདུལ་ཞྱིང་ཕན་ཙམ་ཡོད་པར་ཤར།�།དེ་ཡང་རེ་འདྱིའྱི་བཀའ་

དྱིན་ནམ།�།བསྟོད་ཚིག་ཤོ་ལོ་རེ་རེ།�།ཕན་ཚུན་ཕུལ་ནས་ནམ་ཞྱིག་བར།�།གཅྱིག་

བསྟན་གཅྱིག་གྲོགས་བྱེད་པར་ཆད།� །དེ་ནས་ཚ་བ་སང་སྟོད་དུ།� །མཁས་གྲུབ་

རྱིན་ཆེན་བློ་གྲོས་མཇལ།� །རེ་གཅྱིག་མོས་པས་ཕག་ཕྱིར་འབྲེངས།� །ཕྱི་ནང་

གསང་བ་ཡང་གསང་གྱི།� །ལག་ལེན་དབང་ལུང་ཁྱིད་ཐམས་ཅད།� །བུམ་པ་གང་

བྱོའྱི་ཚུལ་དུ་ཐོབ།� །དེ་ནས་དབུས་ཀྱི་ན་ལེན་ཏྲར།� །རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རྱིག་

མདུན།� །ཕར་ཚད་འདུལ་མངོན་དབུ་སོམ་གྱི།� །གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་ཐོས་

བསམ་སྦྱངས།� །གསང་ཕུ་ལ་སོགས་དབུས་གཙང་གྱི� །རོད་གྲྭ་ཀུན་ལ་དམ་

བཅའ་མཛད།� །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱྱིན་ཚར་གཅོད་ཀྱིས།� །རྒོལ་བའྱི་ཚོགས་ལས་

རྣམ་རྒྱལ་ཏེ།�།རབ་འབྱམས་ཆེན་པོར་མཚན་བཏགས་མཛད།།	

དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྱིག་སྟེང་།�།འདུ་གནས་ཆེན་པོ་དབེན་ས་ཁར།�།སྒྱིག་

ཞུགས་མཛད་ནས་ཐོས་བསམ་སྦྱངས།� །མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡེ་ཤེས་

སོགས།� །དང་སོང་རྨ་མེད་བཅུ་ཕག་དྲུང་།� །དང་སོང་བསྙེན་རོགས་སོམ་པ་

བཞེས།� །ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྱི་བསབ་ཁྱིམས་རྣམས།� །མྱིག་འབྲས་བཞྱིན་དུ་

གཅེས་པར་མཛད།� །འཇད་ཀྱི་ཞང་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་ལ།� །མ་རྒྱུད་བྱམས་མའྱི་
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སྐོར་རྣམས་གསན།� །བསྒྲུབས་པས་གཙོ་མོའྱི་ལྷ་ཞལ་གཟྱིགས།།[148]	 དེ་ཚེ་

རེ་བཙུན་དེ་ཉྱིད་དང་།� །དམུ་གཤེན་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་གཉྱིས།� །རྫུ་འཕྲུལ་གྲུབ་

རགས་འགྲན་ཚུལ་བསྟན།� །གཉྱིས་ཀ་ནམ་མཁའྱི་དབྱྱིངས་སུ་འཕུར།� །ན་བཟའ་

ཉྱི་མའྱི་ཟེར་ལ་བཀལ།�།རལ་འགྲན་དང་པོ་འདྱི་ཡྱི་དུས།�།རྫུ་འཕྲུལ་དམུ་གཤེན་

དཔགས་པ་ཙམ།� །དོན་དུ་རྱིག་འཛིན་རྣམ་སྤྲུལ་དུ།� །མཚུངས་མོད་འཁྲུངས་

ཡུལ་དག་ཞན་དང་།� །གདུང་རྒྱུད་མཐོ་དམན་དོན་དུ་གསུངས།� །ན་རྱིང་མེ་སྟོན་

ཀུན་བཟང་མདུན།� །དབལ་ཕུར་སེ་སྐོར་དོན་གསུམ་གསན།� །དབང་བསྐུར་

མཛད་ཚེ་མེ་སྟོན་ཉྱིད།� །དབལ་གཤེན་སྟག་ལ་མེ་འབར་དང་།� །སས་རྣམས་ལྷ་

དང་ལྷ་མོར་གཟྱིགས།� །དབང་རས་རྣམས་ལ་མེ་སྟག་འཕོས།� །དད་པའྱི་ངེས་

ཤེས་དཔག་མེད་ཤར།� །ཁུ་ཚ་མགར་སྟོན་ཡབ་སས་ཀྱི།� །གཏེར་ཕུར་རྣམས་

ཀང་དབང་རགས་སུ།� །ཕ་ནོར་བུ་ལ་སྤོད་བཞྱིན་ཏུ།� །བསྟན་འདྱིའྱི་བདག་པོ་

ཡྱིན་གསུངས་གནང་།� །ཚུར་ལམ་བཀྲ་ཤྱིས་རོང་ཁ་རུ།� །ཕག་ནས་ཞུས་པས་

སྨོན་ལམ་མཛད།�།ཕྱིས་སུ་དམག་མྱི་སྟོང་ཕག་ལྷག�།རོང་དེར་རྒོལ་ཡང་བསྐད་

མ་ཚུགས།� །ཕག་ནས་ཕོག་པའྱི་མྱི་ཀུན་ལ།� །གྲྱི་མཚོན་སོགས་ཀྱིས་ཚུགས་

མ་གྱུར།� །དེ་ཚེ་དམག་མྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།� །རེ་ལ་གུས་འབུལ་སྐབས་འཇུག་

ཞུས།�།དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་གྲུབ་པའྱི་རགས།�།མང་ཡང་རྒྱས་པར་བརོད་མྱི་ནུས།།	

དེ ་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་ཕྱུག་མོར་བྱོན།� །གསང་ཕུག་སུས་ཀང་མ་རེད་

པ།� །རེ་ཉྱིད་བྱོན་འཕལ་ལྷོ་ཤར་ནས།� །ངོ་མཚར་དང་བཅས་རེད་དེར་

[148]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	བཀའ་བརེན།	བསྒྲུབས་པས་གཙོ་མཆོག་ལྷ་ཞལ་གཟྱིགས།།		

	 ཞེས་གསལ།
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བཞུགས།� །རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད།� །མར་སྟོན་སྙན་རྒྱུད་ཞྱི་

གཅོད་ཀྱིས།� །གཉན་ས་ལམ་ཁེར་འགྲོ་དོན་བསྐངས།� །ཚིག་བཤད་ལག་ལེན་

སོགས་ཀང་མཛད།�།འགྲོ་མགོན་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་གྱི།�།ཞལ་གཟྱིགས་བྱྱིན་

རླབས་དབང་སྐུར་ཐོབ།�།གནས་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་བསྟོད་ཚིག་ཕུལ།�།བོད་

ཡུལ་ལྷ་སྱིན་དམ་ལ་བཏགས།�།གཞན་ཡང་དབུས་གཙང་གངས་ཁོད་ཀྱི།�།དབེན་

གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པར་མཛད།� །ཁད་པར་རོགས་ཆེན་བླ་མེད་ཀྱི།� །ཉམས་

ལེན་ཉྱིན་མཚན་འབྲལ་མེད་བསྐངས།� །འཁོར་འདས་སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་

འདེས།� །མཐའ་བྲལ་ཀོང་སོམ་ཆེན་པོར་འཁོད།� །དེ་ལྟར་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་

པའྱི།�།དང་སོང་རྱིག་འཛིན་ཆེན་པོའ།ོ།

གསུམ་པ་བསྟན་འགྲོའྱི་དོན་མཛད་ཚུལ།� །ཀུན་མཁེན་མཉམ་མེད་བླ་མ་

དེ།� །མཁས་པའྱི་གྲགས་པ་ཆེར་གྱུར་ཚེ།� །བྲུ་ཡྱི་གདུང་འཛིན་རྣམ་གཉྱིས་

ཀྱིས།�།དབུ་རེ་དཀར་དམར་གདན་ས་ཕུལ།�།འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་ལ་སོགས་

པའྱི།�།བསྟན་པའྱི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད།།

རྱིང་པོར་ལོན་ནས་ཡབ་ཡུམ་དང་།� །མཇལ་བའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐུགས་ལ་

འཕེང་།� །སོབ་མ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་བཅས།� །རྣལ་འབྱོར་ཚུལ་མཛད་མདོ་

སྨད་གཤེགས།� །ཆུ་ཆེན་ཡུལ་ཕོགས་ཕེབས་ཙམ་དུ།� །ངོ་མྱི་ཤེས་པའྱི་སྤྲུལ་

བསྒྱུར་གྱིས།� །ཡབ་ཡུམ་དྲུང་ཕེབས་གནས་གཡར་མཛད།� །ཟླ་ཤས་བཞུགས་

ནས་ཡབ་ཡུམ་སོགས།� །འདུས་པ་རྣམས་ལ་དབང་ལུང་དང་།� །ཞལ་གདམས་

སོགས་ཀྱིས་བོན་འཁོར་བསྐོར།� །ཡར་ལ་ཕེབས་ཁར་ཡབ་ཡུམ་ལ།� །འཁོར་བ་

གནས་མཐུན་མགྲོན་ལྟ་བུའྱི།�།ཞལ་གདམས་གནང་སྟེ་སྨོན་ལམ་མཛད།�།ཁྱི་འདྱི་
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ཞག་བདུན་མ་བཤྱིག་དང་།� །རེན་འབྲེལ་ཡོད་དོ་གསུངས་ནས་གཤེགས།�།ཞག་

བདུན་ནང་པར་ཁྱི་བཀག་ཚེ།�།དངུལ་སང་བརྒྱ་དང་ཞྱིབ་གསལ་གྱི།�།ཕག་བྲྱིས་

རེད་པས་ཡབ་ཡུམ་ཀང་།� །རོག་པ་ཚིམས་ནས་ངེས་ཤེས་དངས།� །དེ་ནས་རེ་

ཉྱིད་དར་མདོར་ཕེབས།�།མ་རུང་དུན་ཙེའྱི་ཕག་དོག་ལ།�།བརེན་ནས་དགོན་ཆེན་

དབེན་ས་ཁ།� །འབྱུང་བས་འཇྱིག་པའྱི་ཉམས་རགས་ཤར།� །ཐུགས་ཆད་སྟོད་

ཕོགས་མྱི་ཕེབས་དགོངས།�།ལ་མོ་རེར་བཞུགས་ཀེང་ཙེ་བསྒྲུབས།�།བསྟན་པའྱི་

བདག་པོར་གྱུར་པའྱི་རགས།� །ཉྱི་ཟླ་ཁོང་དུ་མྱིད་པ་དང་།� །ལྷ་ཞལ་མངོན་སུམ་

ཁུམས་པར་གྲུབ།� །འགྲོར་ཕན་སོབ་མ་མང་དུ་བྱུང་།� །དེ་མཚམས་མ་ཅྱིག་སྱིད་

རྒྱལ་གྱིས།� །འདུ་གནས་གཡས་རུ་དབེན་ས་ཁ།� །དུས་དང་ལས་ཀྱིས་བསྲུང་

མ་བཏུབ།� །འོན་ཀང་གཡུང་དྲུང་ཁམས་བརྒྱད་སོགས།� །ཁོད་ཀྱི་རེན་སྐལ་སྣ་

ཚོགས་ཞྱིག� །བོན་སྐོང་ཚོགས་ཀྱིས་སྲུང་ནས་ཡོད།� །གཙང་དུ་སོང་ལ་བསྟན་

པ་ཚུགས།� །བསྟན་འགྲོར་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བར་འགྱུར།� །དེ་སྐད་ཞལ་གཟྱིགས་

ལུང་བསྟན་ཚེ།�།དཔོན་སོབ་རྣམ་གཉྱིས་གཙང་དུ་ཕེབས།�།ལམ་བར་རེན་འབྲེལ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས།� །དབེན་ས་ཆགས་པའྱི་ཤུལ་དེ་རུ།� །བསྐང་གསོལ་མཛད་

ནས་གཟྱིགས་རོགས་ཚེ།� །བྲུ་ཡྱི་ཐུགས་དམ་ཁམས་ཆེན་དང་།� །གསེར་མཆོད་

མཁར་ཉག་གཡང་རེན་སོགས།�།དཀོར་ཆས་སྣ་ཚོགས་དངོས་གྲུབ་རེད།�།དབེན་

གནས་གཡས་རུ་མཁར་སྣར་བྱོན།� །སགས་སེམས་ཟུང་འཇུག་བསྒྲུབ་པར་

མཛད།�།གྲུབ་རགས་བསྟན་པའྱི་དབུ་འཛུགས་ཕྱིར།�།དབུ་སྐ་གཏོར་བས་སྐུ་ཤུག་

འཁྲུངས།�།རྡོ་ལ་ཕག་གྱིས་ཀ་བྲྱིས་ཤྱིང་།� །མཁར་གསྱིལ་རེས་དང་ཞབས་ཀྱིས་

རེས།�།མྱི་འགྱུར་བཀའ་རགས་གསལ་བར་བཞག།
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	མཚན་ཉྱིད་སགས་སེམས་ལ་སོགས་པའྱི།� །དགོངས་འགྲེལ་བཀའ་བརེན་

མང་དུ་མཛད།� །ཁད་པར་བསྟན་འགྲོའྱི་དོན་ཆེད་དུ།� །རྱི་ཁོད་དགོན་སེ་བཏབ་

པར་དགོངས།� །རྱིན་སྤུངས་རྒྱལ་རེའྱི་ཆོས་རྒྱལ་སོགས།� །རྒྱལ་ཕན་སྦྱྱིན་

བདག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།�།ས་ཡྱི་མྱིག་རེ་ཕུལ་ནས་ཀང་།�།དགེ་སོང་བྱེད་པར་

ཁས་བླངས་ནས།� །དགོན་པ་འདེབས་པའྱི་ཞུ་ཕུལ་ཀང་།� །ཞལ་གྱིས་མ་བཞེས་

མཁའ་འགྲོ་ཡྱིས།� །ལུང་བསྟན་ཇྱི་བཞྱིན་མཛད་པར་དགོངས།།[149]	དེ་ཚེ་འགྲོ་

དོན་དུས་བབས་རགས།�།ད་ལྟ་སྨན་དགོན་ཡོད་པའྱི་སར།�།ལོ་གསུམ་གོང་ནས་

དུས་བཟང་རྣམས།� །དུང་གྱིང་རོལ་མོའྱི་སྒ་གྲགས་པ།� །ཕྱུགས་རྱིས་ཡང་ཡང་

ཐོས་པར་བྱུང་།�།དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ཤྱིང་བྱ་ལོར།�།ཁྱུང་ཆེན་ཀླུ་སྟེང་བརྱིད་འད་

འམ།� །ཡབ་དང་ཡུམ་མཚན་ལྡན་པའྱི་ས།� །ལུང་བསྟན་ཐོབ་བཞྱིན་གནས་དེར་

ཕེབས།� །ས་དེར་གནས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གཉྱིས།� །འགྲོ་གྲབས་བྱེད་ཀྱིན་ཁལ་

བཀལ་ཚེ།�།རེ་ཡྱིས་འདྱིར་བཞུགས་ཇ་སྐོལ་གསུངས།�།ཁོང་གཉྱིས་ཆུ་ཐག་རྱིང་

ཞེས་བཟླས།� །དེ་ཚེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ཡྱིས།� །མཁར་བསྱིལ་བཙུག་པས་ཆུ་

མྱིག་བརྡོལ།� །ཁོང་རྣམས་ངོ་མཚར་དཔག་མེད་སྐེས།� །ཇ་སྐོལ་བཀྲ་ཤྱིས་སྨོན་

ལམ་མཛད།� །དེ་ནས་ས་གའྱི་དུས་བཟང་ཉྱིན།� །སོབ་མ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་

ལ།�།གཟན་ཐུ་རྡོ་དཀར་གང་ཁེར་ལ།�།མྱིག་བཙུམ་གོམ་པ་དགུ་རེའྱི་སར།�།རྡེའུ་

རེ་རེ་ཞོག་ཅྱིག་གསུངས།� །འུར་སྒ་གནམ་སར་གྲགས་པ་ཙམ།� །མང་དུ་བྱུང་

ཕྱིར་སྤྱན་གྱིས་གཟྱིགས།� །གྲྭ་ཤག་དྲུག་ཅུའྱི་རེན་འབྲེལ་གྱུར།� །རེ་ཡྱི་ཞལ་ནས་

[149]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	བཀའ་བརེན།	ལུང་བསྟན་ཇྱི་བཞྱིན་མཛད་པར་དགོངས།།		 	

	 ཞེས་པ་དེ་མེད།
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འདྱི་སྐད་གསུངས།�།དུས་འདྱིར་སྤྱན་བཙུམ་མ་ཡེངས་པར།�།རྡེལ་དཀར་ཡོངས་

རོགས་བཀོད་ནུས་ན།�།སར་གྱི་དབེན་སའྱི་དགོན་ལས་ལྷག�།ཆགས་པར་ཡོད་

དེ་ཅུང་མ་འགྲྱིག� །ད་ནྱི་རྒྱ་ཆེར་མ་གྱུར་ཀང་།� །མཐར་རྒྱུན་རྱིང་པོར་བརན་ནོ་

གསུངས།� །རེན་འབྲེལ་གཟྱིགས་ནས་ལོ་གང་དེར།� །བཀྲ་ཤྱིས་སྨན་རྱིའྱི་དགོན་

པ་བཏབས།� །བསྟན་འགྲོར་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་ཡྱི།� །ཐུགས་བསྐེད་སྨོན་ལམ་

རྒྱ་ཆེན་མཛད།� །བསྟན་པ་ཡུན་རྱིང་དར་རྒྱས་ཕྱིར།� །ཡྱི་དམ་ཕྱི་ནང་གསང་

གསུམ་དང་།� །བོན་སྐོང་སྲུང་མའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི།� །རེན་རས་སྒྲུབ་རས་ཀུན་

བསགས་ཏེ།�།བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་རགས་ཐོན་མཛད།�།གྲུབ་རགས་ཀུན་བཟང་

སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ།�།པོམ་རའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་ལུང་བསྟན་མཛད།�།པོམ་ར་སྒྲུབ་ཚེ་ཀུན་

བཟང་གྱི�།ཞལ་གཟྱིགས་དབང་བསྐུར་བྱྱིན་རླབས་ཐོབ།�།པོམ་ར་གཟྱིགས་ནས་

ཤར་ཕོགས་ཀྱི།� །ཕ་བོང་དཀར་པོར་ཐྱིམ་པར་གཟྱིགས།� །ད་ལྟར་པོམ་ར་ཕ་

བོང་གྲགས།� །ཡྱི་དམ་དབལ་ཕུར་བསྒྲུབས་པའྱི་ཚེ།� །ཞེ་སང་གནས་དག་ཕུར་

པའྱི་ལྷ།� །ཁ་གསས་ཁྱུང་རྒོད་མངོན་ཞལ་གཟྱིགས།� །གཞན་ཡང་གཤེན་རབ་

རྣམ་རྒྱལ་དང་།� །ཁོ་རྒྱལ་གཙོ་མཆོག་གེ་ཁོད་སོགས།� །གསང་གསུམ་ཡྱི་དམ་

ལྷ་ཞལ་མཇལ།� །རྱིག་འཛིན་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་དང་།� །བླ་ཆེན་དན་པ་ནམ་

མཁའ་ཡྱིས།�།བོན་སོ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལ།�།འཆད་རོད་རོམ་དང་བྲྱི་བཀོད་

སེལ།� །བསྙེན་བསྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་ལ་སོགས་པའྱི།� །འཁྲུལ་མེད་གསལ་བྱེད་རྱིང་

ལུགས་སེལ།� །ཞེས་གསུངས་དབང་བསྐུར་ལུང་བསྟན་མཛད།� །ཁད་པར་རང་

གཞུང་བརྒྱ་ཕག་རེ།� །བཏོན་དང་ཕན་ཡོན་དབྱེར་མེད་པའྱི།� །ཁོ་ཕུར་བོན་སྐོང་

གདངས་དབྱངས་རྣམས།� །སྙན་དུ་བརྒྱུད་ནས་སེལ་ཞྱིག་གསུངས།� །མ་མཆོག་

སྱིད་པ་རྒྱལ་མོ་ཡྱིས།�།མ་དང་བུ་བཞྱིན་བརེ་གདུང་མཛད།�།དགྲ་བདུད་འབྱམས་
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པ་བེར་ནག་ཅན།� །མྱི་དང་མྱི་བཞྱིན་ཡང་ཡང་གཏམ།� །གཞན་ཡང་བསྟན་སྲུང་

རྒྱ་མཚོའྱི་ཚོགས།� །བྲན་གཡོག་ཅྱི་བཞྱིན་ལས་ལ་འཁོལ།� །དེ་ཚེ་བསྟན་པ་

སྤྱྱི་སྲུང་དུ།� །བོན་སྐོང་སེ་དྲུག་པོམ་ར་བཅས།� །ཁད་པར་འདུས་སེ་རྒྱ་མཚོའྱི་

ཚོགས།� །སྐོང་བར་རྒྱལ་ཆེན་ཤེལ་ཁབ་ཅན།� །གཉེར་བཀོད་ཕྱིན་བཅོལ་དམ་

བཅའ་གནང་།� །སོལ་འཛིན་བྲུ་ཡྱི་ཕག་ལེན་བཞྱིན།� །གཙོར་བཏོན་མཚན་ཉྱིད་

སེ་ལྔ་དང་།�།གསང་སགས་སེམས་ཕོགས་ལ་སོགས་པའྱི།�།གསལ་བྱེད་བསྡུས་

དོན་དགོངས་འགྲེལ་དང་།� །དགོངས་རྱིམ་ཕག་བཞེས་མང་དུ་མཛད།� །མཉམ་

མེད་སྨན་རྱིའྱི་རྱིང་ལུགས་ཞེས།� །རྒྱུད་འཛིན་གྲྭ་སོབ་མང་པོར་བྱུང་།� །སྐབས་

འདྱིར་རུ་ཏྲའྱི་བསམ་སྦྱོར་ལ།� །བརེན་ནས་གང་ཕུ་བདག་མོ་སོགས།� །སེར་པ་

དག་བཙན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས།� །ལྷ་གཡག་ལྷ་ལུག་སོགས་ཀང་ཕབ།� །ད་རུང་

བསྟན་ལ་བསོ་དགོས་ཟེར།� །ཐུགས་ལ་ཁོ་བ་མྱི་མངའ་ཡང་།� །གསང་བ་སགས་

ཀྱི་དམ་ཚིག་ལས།� །ཞྱིང་བཅུར་གྱུར་པ་བསྟན་པའྱི་དགྲ� །མ་སྒོལ་སྤྱད་པའྱི་

དམ་ཚིག་ཉམས།� །དེ་ཕྱིར་ལྷ་སྲུང་ལས་ལ་མངགས།� །བསྟན་སྲུང་བཀའ་བགོའྱི་

ཚོགས་རྣམས་མཛད།� །མྱི་བདུད་འབྱམས་པ་ཁག་མགོ་ཡྱིས།� །རལ་པ་སྤྲུགས་

སམ་ཁ་འཕྲུ་འདེབས།།[150]	 ཞུས་ཚེ་ཁག་གྱི་རལ་བསྱིགས་ན།� །རྒྱལ་ཁམས་

ནད་ཀྱིས་འགེངས་པའྱི་ཕྱིར།� །དེ་ཉྱིད་མྱི་རུང་གསུངས་པར་བརེན།� །བསྟན་

སྲུང་དགྲ་བདུད་འབྱམས་པ་ཡྱིས།�།ཡུལ་ཁམས་དེ་མཐོང་ལུང་ཕུར་ཕེབས།�།ཁ་

ནས་ཁག་གྱི་སེར་ཆེན་ཕབ།� །བསྟན་དགྲ་ཞྱིང་ཡུལ་རེས་གཅྱིག་བརླག� །ད་ལྟ་

[150]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	 བཀའ་བརེན།	 རལ་པ་སྤྲུགས་པའྱི་ཁ་འཕྲུ་འདེབས།།	 ཞེས་

གསལ།	
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མྱི་བདུད་ལ་ཞེས་གྲགས།� །དེ་ཚུན་ལྷ་རེན་ཞོལ་པོའྱི་རྱིགས།� །ལྷོ་ཡྱི་འབྲས་མོ་

ལོངས་ཚུན་ཆད།�།གར་སོང་སུ་ཡྱིས་འཚེ་བ་མེད།�།དབྱར་གསོལ་བོན་སྐོང་སྒྲུབ་

པའྱི་སྐབས།�།རང་བཞྱིན་འཁོར་ཏེ་དགོན་གསེབ་འབབ།�།ཞལ་གསོལ་སྐབས་སུ་

རེ་ཡྱི་མདུན།�།སྤྲུག་བསྱིག་བྱེད་དེ་འབྲས་ལ་སོགས།�།འབྲུ་སྣའྱི་ཚོགས་འཐོར་ངོ་

མཚར་ལྡན།�།གཞན་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་དཔག་མེད་བསྟན།།	

བསྟན་པའྱི་ཆེ་བ་འདོན་པའྱི་ཆེད།� །དོག་ནས་དགུང་དུ་འཕུར་ཚུལ་

གཤེགས།� །དམུ་རྒྱལ་རྣལ་འབྱོར་ཉྱི་མ་དང་།� །བར་སྣང་ཁམས་སུ་རེད་

མོར་མཛད།� །ཀུན་མཁེན་མཉམ་མེད་བླ་མ་ཡྱི།� །ན་བཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཟེར་ལ་

བཀལ།� །ས་ལ་ཐང་ངེ་བྲེང་ངེར་བསད།� །ཉྱི་དཀྱིལ་ཉེ་བའྱི་རླུང་ཆེན་གྱི།� །སྤུ་གྲྱི་

རེག་ཆོད་ཉེ་འདབས་འཕུར།� །དབུ་ཞྭ་འཕངས་པས་ཉྱི་ཟེར་གྱིས།� །འཚིགས་

ཏེ་དུམ་བུ་དུམ་བུར་སོང་།� །དམུ་གཤེན་ན་བཟའ་ཉྱི་ཟེར་ལ།� །བཀལ་ཚེ་ཅུང་

ཞྱིག་ལྡེམ་གུག་བྱེད།� །འཕུར་ཀང་དཔག་ཚད་གཅྱིག་ཙམ་གྱིས།� །དམའ་སྟེ་

སར་ལས་གོ་ལྡོག་བྱུང་།� །རེ་ཉྱིད་ཐུགས་དམ་བརོན་པ་དང་།� །གཅྱིག་ཤོས་

འགྲོ་དོན་ཆེ་པ་ཡྱིས།� །དཀོར་སྒྱིབ་ཕན་ཙམ་བཞེས་ཚུལ་གསུངས།� །དེ་ནས་

རྣམ་དག་འདུལ་བ་ཡྱི།� །བསབ་བྱ་ཇྱི་བཞྱིན་བཅའ་སྒྱིག་དང་།� །ཟླ་རེ་བཞྱིན་དུ་

ཡར་ངོ་ལ།� །འཆད་པ་བདུད་རྱིའྱི་ཆར་རྒྱུན་གྱིས།� །གདུལ་བྱའྱི་ལོ་ཏོག་སྨྱིན་

གྲོལ་མཛད།� །རོད་པ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་རྒོད་ཀྱིས།� །ཕས་རྒོལ་ལོག་ལྟའྱི་

བྲག་རྱི་གཞོམ།� །རམ་པ་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་གྱིས།� །བློ་གསར་སྣང་བའྱི་པད་ཚལ་

འབྱེད།�།མར་ངོ་རྣམས་ལ་གསང་སགས་ཀྱི།�།བསྙེན་སྒྲུབ་གཞུང་སྒྲུབ་ཆག་མེད་

མཛད།� །གྲུབ་རགས་ལྷ་ཡྱི་སྐུ་མདོག་བཞྱིན།� །འོད་དཔུང་འཁྱིགས་ཤྱིང་སྒྲུབ་
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ཁང་ནྱི།�།ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་སོས་དྱིས་ཁབ།�།སྒྲུབ་གཤེན་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བར་

གསུངས།� །གཞན་ཡང་ཉ་མཆོད་དགུ་གཏོར་དང་།� །གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་ཆག་

མེད་བཙུགས།� །ཁད་པར་བསྟན་པ་ཡུན་གནས་དང་།� །བོད་ཁམས་བདེ་སྐྱིད་

འབྱུང་བའྱི་ཐབས།�།མཁའ་ཀོང་གསང་བའྱི་མདོས་ཆེན་དང་།�།རྒྱལ་མོ་དེལ་ནག་

གསང་མདོས་དང་།� །ད་བ་དམར་ནག་བསྐང་མདོས་རྣམས།� །འབུལ་ཚེ་དཔལ་

མགོན་སེ་བརྒྱད་ཚོགས།� །མངོན་སུམ་འདུས་ཏེ་འདྱི་སྐད་དོ།� །ཁེད་ནྱི་རྱིག་

འཛིན་མངོན་བྱོན་གཤེན།�།ངེད་ལ་འདོད་དགུ་ཕུན་ཚོགས་པའྱི།�།གསང་མདོས་

འདྱི་རྣམས་ཆགས་མེད་སྦྱྱིན།� །ངེད་ཅག་དཔལ་མགོན་དམ་ཚིག་ཅན།� །ཁེད་ཀྱི་

བསྟན་པ་རྒྱུན་དུ་སྲུང་།� །སྣང་སྱིད་ཞྱི་བདེ་བསྐེད་པར་བྱ།� །ཞེས་ཞུས་ཁས་བླང་

དམ་བཅའ་མཛད།�།དེའྱི་རགས་གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོ་ཡྱིས།�།ཞལ་ཁེབ་བཀབ་དང་

ལྷ་ཆར་འབེབ།�།འདྱི་ཉྱིན་འཕྱུགས་མེད་ཡྱིན་ཞེས་གེངས།།

བཞྱི་པ་དབྱྱིངས་སུ་གཤེགས་ཚུལ་ནྱི།� །དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུའྱི་ཤྱིང་ལུག་

ལོར།� །སོབ་མ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ།� །ཁེད་ནྱི་རྱིག་འཛིན་བྱྱིན་རླབས་

བུ།� །ང་ཡྱི་ཁྱི་སྐོང་རྒྱལ་ཚབ་མཛོད།།[151]	འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་བོན་བསྟན་

སེལ།� །དེ་ཕྱིར་དགོན་འདྱིར་ཚོགས་པ་ཡྱིས།� །མཚན་ཉྱིད་རབ་འབྱམས་གང་

ཡྱིན་པ།� །ལྷ་སྲུང་གསོལ་ལ་རགས་སྒྱིལ་གྱིས།� །གང་བབ་ང་ཡྱི་གདན་སར་

བཀོད།� །ཤེས་རབ་སྨྲ་སེང་ཐུགས་རེ་ཡྱིས།� །བསྟན་དང་འགྲོ་དོན་ནུས་པར་

འབྱུང་།�།ཞེས་སོགས་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི�།ཞལ་གདམས་ལུང་བསྟན་རྒྱས་

པར་གསུངས།� །དེ་མཚམས་གཏེར་གྱི་ཆུ་མྱིག་ཁར།� །ཁ་ཐེར་ཕུབ་སྟེ་ཉྱིན་མོ་

[151]		 ཐོབ་གསར།	ང་ཡྱི་ཁྱི་སྐོང་རྒྱལ་ཚབ་མལ།།	ཞེས་གསལ།	
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རུ།� །རྒྱུད་འཛིན་གྲྭ་སོབ་ཚོགས་རྣམས་ལ།� །རོགས་ཆེན་ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད་

ཀྱི།�།ཁྱིད་གདམས་ཆ་ལག་ཚང་བར་གནང་།�།ནུབ་མོར་ལྷ་ཀླུ་གཞྱི་བདག་ལ།�།དེ་

བཞྱིན་བོན་བཤད་དབང་སྐུར་མཛད།� །དེ་ལྟར་འཆད་ཉན་མཐར་ཕྱིན་ཙམ།� །སྐུ་

ལ་ཅུང་ཞྱིག་བསྙུང་ཚུལ་བཞེས།�།བར་བར་ས་འགུལ་རྱི་ཡང་ངུར།�།མཚན་མོར་

འཇའ་ཚོན་ཡང་ཡང་ཤར།� །དེ་ལྟར་ཞག་གསུམ་སོང་བའྱི་མཚམས།� །དབྱར་ཟླ་

ཐ་ཆུང་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི།�།ཐོ་རངས་སྐ་རེངས་ཤར་ཙམ་ན།�།པད་ཞུ་སྣམ་སྦྱར་ལ་

སོགས་པའྱི།�།ན་བཟའ་གོས་དྲུག་རོགས་པར་གསོལ།�།སོན་དུས་ཡར་འབྲོག་མེ་

སྟོན་ཡང་།� །བོན་འཆད་ངང་དུ་གཤེགས་པ་ལྟར།� །བདག་ཀང་དེ་བཞྱིན་དགོས་

སོ་གསུངས།� །རོགས་ཆེན་ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི།� །རྒྱལ་བའྱི་ཕག་ཁྱིད་

འཆད་མཛད་པའྱི།�།གཅེར་མཐོང་ལྟ་བའྱི་ཁྱིད་ཀྱི་སྐབས།�།ནུབ་ནས་འཇའ་ཚོན་

འོད་ལམ་ཞྱིག� །གཟྱིམ་ཐེར་ཕུབ་པའྱི་རེ་མོར་ཟུག� །མེ་ཏོག་ཆར་བབས་གཞའ་

ཚོན་འཁྱིགས།� །དེ་ཚེ་སྤྱན་མྱིག་དར་ཙམ་མཁར།� །གཟྱིགས་ཏེ་ཕཊཿཀྱི་སྒ་དང་

བཅས།� །འདྱིར་སྣང་སྐུ་ཡྱི་བཀོད་པ་བསྡུས།� །རག་གཟྱིགས་འོལ་མོ་གྱིང་ཆེན་

དུ།�།སྟོན་པའྱི་རྒྱལ་ཚབ་མཛད་དུ་གཤེགས།།

དེ་ནས་ཞག་གསུམ་སོང་བའྱི་མཚམས།� །གདུང་ཡང་གདན་ལ་མ་རེག་

པར།� །ཁྲུ་གང་འཕགས་པའྱི་བར་སྣང་བཞུགས།� །ཐུགས་སས་རྣམ་གཉྱིས་ལ་

སོགས་པའྱི།� །རེས་འཇུག་བུ་སོབ་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས།� །བསྟན་དང་འགྲོ་བའྱི་

དོན་ཆེད་དུ།�།གདུང་རེན་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་བཏབས།�།རེ་གཅྱིག་དད་ཕག་

གྲངས་མེད་བཙལ།�།གསོལ་བཏབ་མོས་པ་མྱི་བཅག་ཕྱིར།�།ཁྲུ་གང་མར་ལ་བབ་

སྟེ་བཞུགས།� །དེ་ནས་དགུང་ཟླ་གསུམ་གྱི་བར།� །ཕག་བསྐོར་མཆོད་པ་གྲངས་
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མེད་ཕུལ།�།ཧོར་ཟླ་དང་པོའྱི་ཚེས་ལྔ་ནས།།[152]	དབུ་རམས་ཚེས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་

ཉྱིན།།[153]	གདུང་སེག་ལས་བཞྱི་རྒྱུན་ལྔ་དང་།� །ཀོང་རྒྱས་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་

ཕེས་ཏེ།� །སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་བཞེན་ཙམ་ན།� །མེ་ཡང་དཀར་སེར་རང་འབར་

གྱུར།� །བར་སྣང་ཁམས་དང་གདུང་ཁང་རྣམས།� །འཇའ་ཚོན་འོད་ཀྱིས་ཁེབས་

པར་གཡོགས།� །ནུབ་ཕོགས་གཞའ་ཚོན་འོད་ལམ་ལ།� །བྱ་རྒྱལ་རྒོད་གཅྱིག་

མངོན་པར་བྱོན།� །མཁའ་ལ་ལན་གསུམ་ལྡྱིང་བསྐོར་ནས།� །དར་ཙམ་མཁའ་

ལ་བཞུགས་ནས་ནྱི།� །སར་ཡང་ནུབ་ཏུ་ཕེབས་སོང་བ།� །ཀུན་མཐོང་ངོ་མཚར་

དཔག་མེད་སྐེས།�།ཐུགས་སས་རྣམ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པའྱི།�།མཆོག་ཆེན་འགའ་

ཡྱི་གཟྱིགས་སྣང་ལ།� །ཀུན་མཁེན་མཉམ་མེད་བླ་མ་ཉྱིད།� །བྱོན་ཏེ་མཁའ་ལ་

བཞུགས་པར་གཟྱིགས།�།ཁད་པར་རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་རྒྱལ་གྱིས།�།སར་ཡང་མཇལ་

བར་གསོལ་བཏབ་ཚེ།� །ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའྱི་ཚེས་ལྔའྱི་ཉྱིན།� །རྱིག་འཛིན་མཁའ་

འགྲོའྱི་ཚོགས་དང་བཅས།�།རེས་འཇུག་འགྲོ་བའྱི་དོན་ཆེད་དུ།�།བྱ་རྒྱལ་རྒོད་དུ་

སྤྲུལ་ནས་ཀང་།� །མངོན་སུམ་འབྱོན་པར་ཞལ་བཞེས་ནས།� །ནུབ་ཕོགས་བདེ་

ཆེན་གཤེགས་པར་མཐོང་།� །རེས་འཇུག་དད་རེན་རྱིང་བསེལ་ཀང་།� །རྒྱལ་བ་

གཉྱིས་པར་འབྱོན་པའྱི་རགས།�།སྐུ་རེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྱི་སྐུ།�།གསུང་རེན་ཤེས་

རབ་སྨྲ་སེང་དང་།� །ཡྱིག་འབྲུ་ཨཱ་ཨཱོྃ་ཧཱུྃ་གྱིས་མཚོན།� །ཐུགས་ཀྱི་རེན་དུ་ཤ་རྱི་

རམ།�།ཆེ་བ་ལྕོ་གའྱི་སོང་ཙམ་གསུམ།�།འབྲྱིང་བ་སན་མ་ཙམ་བདུན་དང་།�།ཆུང་

[152]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	བཀའ་བརེན་དང་ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན་གཉྱིས་སུ།	ཧོར་	

	 ཟླ་དང་པོའྱི་ཚེས་ལྔ་འམ།	འདུལ་རྱིས་ཚེས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཉྱིན།�།ཞེས་གསལ།	

[153]		 ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	བཀའ་བརེན་དང་ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༣	བཀའ་བརེན་གཉྱིས་སུ།	དབུ་	

	 རམས་ཚེས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཉྱིན།།	ཞེས་པ་དེ་མེད།	
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བ་ཉུངས་དཀར་འབྲུ་མ་ཙམ།� །མང་དུ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ལགས་ཀང་།� །རྒྱལ་ཚབ་ལ་

སོགས་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།�།རེན་ཁྲུས་གེར་ཞྱིང་ཁྲུས་གསོལ་ཚེ།�།རྱིང་བསེལ་

ལྕོ་གའྱི་སོ་ང་ཙམ།� །གཅྱིག་དེ་སྒ་འོད་ཟེར་དང་བཅས།� །མཁའ་ལ་འཕུར་ཏེ་ལྷ་

གནས་གཤེགས།� །གཅྱིག་དེ་སྒ་འོད་ཟེར་དང་བཅས།� །གཏེར་ཆུའྱི་ནང་ཕེབས་

ཀླུ་ཡུལ་གཤེགས།� །གཅྱིག་དེ་སྒ་འོད་ཟེར་དང་བཅས།� །ཕག་གྱིས་བཅང་ཡང་

ཡང་ཡང་འཕར།� །ལན་གཅྱིག་རྡོ་བ་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་།� །བབ་ཚེ་རྒྱལ་ཚབ་ཕག་

གྱིས་བརྡེག� །རྡོ་ལ་ཕག་རེས་བཀྲ་བའྱི་དཀྱིལ།� །རྱིང་བསེལ་ཕ་བཀོད་བཞྱིན་

དུ་འཛུལ།� །ཚུར་ལ་མ་ཐོན་རྡོ་དང་བཅས།� །གསེར་གདུང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རེན་

གྱི།�།ནང་དུ་བཞུགས་གསོལ་བར་མྱི་ཡྱི།�།འགྲོ་བ་འདེན་པའྱི་རེན་སྐལ་ལོ།།

ལྔ་པ་རེས་འཇུག་གྲོལ་ཚུལ་ནྱི།� །རྱིག་གནས་མཚན་ཉྱིད་སགས་སེམས་

སོགས།� །ཀུན་ལ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཡྱི།� །ཐུགས་སས་ཉྱི་ཟླ་ལྟ་བུ་ནྱི།� །རྒྱལ་ཚབ་

རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དང་།� །མངའ་རྱིས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ནོ།�།གཞན་

ཡང་མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པའྱི་དཔལ།�།བསྟན་པའྱི་གསལ་བྱེད་ནུས་པ་ཡྱི།�།མཆོག་

ཆེན་དམ་པ་བཅུ་ཕག་ནྱི།�།རང་གྲོལ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་།�།མཚུངས་མེད་ནམ་

མཁའ་རྒྱལ་པོ་དང་།� །བྲུ་སྟོན་ཀུན་དགའ་དབང་ལྡན་ཏེ།�།བྲུ་ཡྱི་མཁས་གྲུབ་རྣམ་

གསུམ་དང་།� །ལྷ་བླ་གནང་སོ་བསོད་རྒྱལ་དང་།� །ཁོ་ཚང་མུ་ལ་རཏྣ་དང་།� །མེ་

ཉག་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་།� །ཁྱི་འོད་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་།� །རྒྱ་

འཕེལ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་།�།མཁས་གྲུབ་བློ་གྲོས་འོད་ཟེར་དང་།�།རོགས་

ལྡན་འདུལ་བ་བློ་གྲོས་བཅུ།� །ཡྱིན་པ་བརྒྱུད་ཚུལ་དག་ལས་བཤད།� །འདུལ་

བསྟན་སགས་སེམས་གང་རྱིགས་ཀྱི།�།རེས་འཇུག་སྨྱིན་གྲོལ་ནུས་པ་ཡྱི།�།སོབ་
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བུ་བརྒྱ་ཕག་ལྷག་ཙམ་དང་།� །འདུལ་ཁྱིམས་སོམ་པ་སྣ་རེ་དང་།� །དབང་ལུང་

མན་ངག་ཐུན་རེ་ཙམ།� །ཐོབ་པའྱི་སོབ་བུ་གྲངས་འདས་འཕེལ།� །མདོར་ན་དེང་

དུས་གངས་ཅན་འདྱིར།� །བོན་བསྟན་སྤྱྱི་དང་ཁད་པར་དུ།� །རྣམ་དག་འདུལ་བའྱི་

བསྟན་པ་ལ།� །དར་རྒྱས་ཡུན་རྱིང་གནས་པ་འདྱི།� །རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་བླ་མ་

ཡྱི།�།ཐུགས་རེའྱི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བའོ།།

ཞེས་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་འགྲོ་བའྱི་མགོན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་

གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་ལེགས་བཤད་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་ལྡན་དྭངས་བ་འདེན་

བྱེད་ངོ་མཚར་པདྨོ་སྟོང་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ།	སོ་རྱིགས་ཀྱི་མཁན་མྱིང་པ་ཉྱི་རྱི་ཤེལ་

ཞྱིན་དུ་འབོད་པ་བདག་གྱིས།	 བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལོགས་

རྱིས་སུ་རྣམ་ཐར་བཀོད་བདེ་བའྱི་ཆེད་དུ།	རྣམ་ཐར་འད་མྱིན་གསུམ་ལ་སོགས།	

ལུང་རྱིགས་མཐའ་དག་ནས་བཏུས་ཏེ་བསྒྱིགས་པའྱི་དགེ་དེས་མཉམ་མེད་བླ་

མའྱི་བྱྱིན་རླབས་སེམས་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག� །ཐ་ཚན་མུ་ཙུག་སྨར་

རོ།�།བཀྲ་ཤྱིས་ཤོག།�།།



       རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས།78

༄༅།། ༸ དཔལ་ལྡན་སྨན་རི་བ་རེ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མཚན་གི་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་བཞུགས།[154]

རེ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐེ་རབས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་

མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟོད་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཁང་བཟང་

ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་འདྱི་ལ།	

དང་པོ་ཕྱག་འཚལ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།[155]	༡༽	ཨེ་མ་ཧོ།	བོན་ཉྱིད་ཆེན་པོ་

སྤོས་པའྱི་མཐའ་དང་བྲལ།� །ངང་ཉྱིད་གདལ་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ།� །འདུས་མ་

བྱས་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་མེད་པ་ཡྱིས།�།གཡོ་བ་མྱི་མངའ་རང་བཞྱིན་ཀོང་ན་གནས།�།སྐེ་

[154]		 མཚན་བྱང་འདྱི་ལ་«སངས་རྒྱས་སྨན་རྱིའྱི་སྤྱན་གཅྱིག་པའྱི་སྐེས་རབས་

རྣམ་ཐར་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་

»དང་།	 «དཔལ་ལྡན་སྨན་རྱི་བ་རེ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་།»	 	 «བསྟོད་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་ཁང་

བཟང་ནོར་བུའྱི་བང་མཛོད།»	ཅེས་པ་སོགས་འབྲྱི་ལུགས་མྱི་འད་བ་མང་།

[155]		 ཡྱིག་སྣ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་“མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐེ་

རབས་རྣམ་ཐར་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་

བཟང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་འདྱི་ལ།	 དང་པོ་ཕག་འཚལ་བའྱི་

ལེའུ་ནྱི།”	ཞེས་གསལ།
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འགག་གནས་སྟོང་དབྱྱིངས་ལྟར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།�།ངང་དང་རང་བཞྱིན་མཐའ་དང་

དབུས་མེད་པ།� །མེད་པ་ལྔ་ལྡན་བོན་གྱི་སྐུ་མཆོག་སྟེ།� །ཀུན་བཟང་བོན་སྐུ་ཉྱིད་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༢༽	རོགས་སྐུ་ཆེན་པོ་གཟྱི་བརྱིད་མདངས་དང་ལྡན།�།འོག་

མྱིན་གནས་སུ་སྐུ་མཆོག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།� །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལོན་ཤྱིང་ལོ་

འབྲས་བཞྱིན།�།ཐུགས་རེ་བཞྱི་ལྡན་ཚད་མེད་བཞྱི་ཡྱི་སྐུ།�།ཉྱི་ཟླའྱི་ཞལ་ནྱི་ཕོགས་

བཅུར་གསལ་བ་ཡྱི།�།སེམས་དཔའྱི་འཁོར་ལ་ཐུགས་རེའྱི་འོད་ཟེར་འཕོ།�།ངེས་

པ་ལྔ་ལྡན་རོགས་པའྱི་སྐུ་མཆོག་སྟེ།� །གཤེན་ལྷ་རོགས་སྐུ་ཉྱིད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ།།	 ༣༽	 སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མཆོག་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ནྱི།� །འཛམ་གྱིང་བྱེ་བ་ཕག་

བརྒྱར་འགེད་པ་ཡྱི།� །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟྱི་བརྱིད་འབར།� །ལས་

ཀྱི་སྐལ་བཟང་རེས་འབྲང་དབྱྱིངས་སུ་བཀོད།�།ལས་ངན་སྐལ་པ་མྱི་ལྡན་སེམས་

ཅན་ལ།� །བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་བོན་གྱི་ས་བོན་འདེབས།� །མ་ངེས་ལྔ་ལྡན་སྤྲུལ་

པའྱི་སྐུ་མཆོག་སྟེ།� །སྟོན་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཉྱིད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༤༽	སྐུ་གསུམ་

ཀོང་ནས་འགྲོ་བའྱི་དཔལ་དང་མགོན།�།བདེར་གཤེགས་སྟོང་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་

པོ་ཡྱི།� །སེམས་དཔའ་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་བསམ་ལས་འདས།� །གྲངས་མེད་

བསྐལ་པར་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་ནྱི།� །འགྲོ་དྲུག་དོན་ལ་ཐུགས་རེའྱི་ཉྱི་མ་

ཤར།� །ཁམས་གསུམ་མུན་པར་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི།� །དུག་གསུམ་མུན་

པའྱི་གཏྱི་མུག་སེལ་བར་མཛད།� །འགྲོ་དྲུག་སྐོབ་མཛད་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	

༥༽	 བསྐལ་སྟོང་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་འགྲོ་འདུལ་དོན།� །སེ་སྣོད་བོན་དང་

སོ་བཞྱི་མཛོད་དང་ལྔ།� །ཐེག་པ་རྱིམ་དགུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་དང༌།� །མཛད་

པ་དྲུག་ཅུ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་སོ།� །ལས་བཞྱི་རྒྱུན་ལྔ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་

ནྱི།� །གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་འཕྲུལ་ངག་བོན་སྒ་སྒོག� །དུག་ལྔའྱི་དགྲ་བཅོམ་
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བོན་གྱི་གཏེར་མཛོད་རྡོལ།� །གྲངས་མེད་འདུལ་མཛད་བོན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	

༦༽	 བདེར་གཤེགས་དགོངས་བརྒྱུད་བླ་མ་ཆེ་དྲུག་དང༌།� །གདུང་རྒྱུད་བཅུ་

གསུམ་མཁས་པ་མྱི་བཞྱི་དང༌།� །ལོ་པཎ་གཤེན་བརྒྱད་གཤེན་གེར་རྨ་དབྱྱིལ་

དང༌།� །བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུ་གཙུག་རྒྱན་རྱིན་པོ་ཆེ།� །མྱི་མཇེད་འདུལ་མཛད་སྤྲུལ་སྐུའྱི་

སྐར་ཚོགས་བཀྲ།� །མཁེན་བརེའྱི་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་ལ།� །བདག་

སོགས་འགྲོ་དྲུག་ལུས་ངག་རལ་བསྐེད་ནས།�།སོ་གསུམ་རབ་བཏུད་ཐོག་མཐར་

ཕག་འཚལ་ལོ།།	༧༽	འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་གསེར་གྱི་ཉྱི་ཤར་བཞྱིན།�།དུས་ངན་ལྔ་

བརྒྱ་ཐ་མའྱི་སྙྱིགས་མ་ལ།� །འཕྲུལ་ངག་བོན་གྱི་ཆུ་ཆེན་རབ་འབྲུག་ནས།� །རེས་

འབྲང་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་རད་ནས་བཀྲུ།� །སེ་གསུམ་ཤེས་རབ་རྒྱས་པའྱི་ང་རོ་

ཅན།�།མ་རྱིག་གྲུབ་མཐའ་འད་མྱིན་ཀད་པ་འགེམས།�།མྱི་ཡྱི་སེང་གེ་གཟྱི་བརྱིད་

སྨན་རྱི་བ།� །གཙུག་རྒྱན་མཁན་པོ་ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	 ༨༽	 གངས་ཅན་

ཤར་ཕོགས་རྒྱལ་རོང་སྐུ་འཁྲུངས་ཤྱིང༌།�།གཟྱིགས་དགོངས་མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་

དབེན་ས་ཁར།� །མཆོག་ཐུན་གྲུབ་གནས་དཔལ་ལྡན་སྨན་རྱི་རུ།� །འཕྲུལ་ངག་

བདེན་པས་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར།� །མྱི་མཇེད་གནས་དང་འཛམ་གྱིང་ཉེར་

ལྔའྱི་དབུས།� །ཡུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཡུལ་གྱི་སྙྱིང་པོ་རུ།� །ཁད་པར་ཁ་བ་ཅན་

གྱི་རེས་འབྲང་ལ།�།ལས་སྐལ་ལྡན་མཛད་ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༩༽	གྲངས་

མེད་བསྐལ་པར་ཚོགས་གཉྱིས་རྒྱ་མཚོ་ཡྱིས།�།མངོན་པར་ངོ་བོ་མཐོང་ཞྱིང་གཟྱི་

བརྱིད་འབར།� །མྱི་མཇེད་སེམས་ཅན་འདེན་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཅན།� །ཁ་བ་ཅན་དུ་

བསྟན་པའྱི་སྒོན་མེ་སར།� །ལུང་རྱིགས་མན་ངག་འབྲུག་སྒ་གཡོ་བ་ཅན།� །འཛམ་

གྱིང་ཕོགས་བཅུའྱི་དད་ལྡན་དང་བ་འདེན།� །ཁ་ལོ་བསྒྱུར་མཛད་རེ་བཙུན་སྨན་

རྱི་བ།� །གསེར་གྱི་རྱི་རབ་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༡༠༽	དུང་གྱི་ཟླ་བ་མཁའ་ལ་
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ཚེས་པ་བཞྱིན།� །སྐལ་ལྡན་སེམས་ལ་བོན་གྱི་ཟླ་བ་ཚེས།� །སྒྱིབ་གཉྱིས་བྱང་

ཞྱིང་ཚོགས་གཉྱིས་རྱིམ་པར་རོགས།� །དུག་གསུམ་དུག་ལྔ་ཁམས་གསུམ་ས་

དགུ་སྟེ།� །ཉོན་མོངས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ཕག་མས་འདེབས།� །ཉྱི་ཟླའྱི་འོད་ལ་

མུན་པ་མྱི་གནས་བཞྱིན།� །སྒྱིབ་གཉྱིས་གནས་དག་དྱི་མེད་སྨན་རྱི་བ།� །གསེར་

གྱི་ཉྱི་མ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	 ༡༡༽	 འདུལ་ཁྱིམས་བཅོ་ལྔའྱི་ཉ་ཆེན་རྒྱས་

པ་བཞྱིན།� །ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རོགས་པ་རྱིན་པོ་ཆེ།� །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་སོན་

སྦྱངས་ལས་འཕོ་ཅན།� །ཚུལ་ཁྱིམས་རོགས་མཛད་གཙུག་གྱི་རྒྱན་གཅྱིག་

པུ།�།ཉམས་པ་མེད་དེ་ཨུད་འབར་མེ་ཏོག་ལྟར།�།བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་བསྟན་པའྱི་

རྒྱལ་མཚན་འཛུགས།�།རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལྟ་བུའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།རོད་བྲལ་འཛམ་

གྱིང་རྒྱན་ལ་ཕག་འཆལ་ལོ།།	༡༢༽	རག་གཟྱིགས་ཡུལ་དུ་སེ་སྣོད་འབྱུང་གནས་

མཛད།�།དཀར་ནག་རྒྱ་ལ་བླ་མེད་དོན་རོགས་མཛད།�།ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་མ་རྱིག་

མུན་སེལ་མཛད།� །བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་མཛད།� །རྱིག་པའྱི་

གནས་ལྔ་གཟྱིགས་པའྱི་སྤྱན་གཅྱིག་པ།�།ལྔ་བརྒྱའྱི་ལས་ངན་ཐ་རམས་སེལ་བར་

མཛད།� །འཛམ་གྱིང་རྒྱན་དྲུག་ཞལ་ཚབ་སྨན་རྱི་བ།� །སྟོང་གྱི་སྤྱྱི་ཕུད་དེ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ།།	༡༣༽	སྟོན་པའྱི་སྒོན་མེ་ལྟ་བུ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ།�།འོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་

མུན་སྒྱིབ་སེལ།� །ལྷ་ཡྱི་ཕོ་བྲང་བཞྱིན་དུ་བདེ་བའྱི་གནས།� །ཐེག་ཆེན་ཁྱི་འཕང་

བཞྱིན་དུ་ས་ལམ་བསྒོད།� །བདུད་རྱིའྱི་ཆར་པ་བཞྱིན་དུ་འགྲོ་དྲུག་གསོ།� །སྣང་

གསལ་སྒོན་མེ་བཞྱིན་དུ་ཐར་ལམ་འབྱེད།� །མཐོ་རྱིས་སྐས་ལམ་འཛུགས་པའྱི་

སྨན་རྱི་བ།� །ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༡༤༽	རྒྱུད་ལུང་

སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོས་འགྲོ་དྲུག་སྐོབས།� །ཐུགས་རེའྱི་ལྕགས་ཀྱུས་ངན་སོང་མཐོ་

རྱིས་འདེན།� །མེ་ཏོག་ཧ་ལོ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་སྐུ།� །ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་ཆེན་
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པོ་བཞྱི་དང་ལྡན།� །འཁོར་བ་སྒོལ་མཛད་གྲུ་གཟྱིངས་ཕ་རོལ་ཕྱིན།� །གཤེན་རབ་

ཞལ་སྐྱིན་ནོར་བུ་གཟྱི་བརྱིད་འབར།� །འཁོར་བ་མེད་པའྱི་ཞྱིང་མཆོག་སྨན་རྱི་

བ།� །ས་ཆེན་དྱི་མེད་དེ་ལ་ཕག་འཆལ་ལོ།།	 ༡༥༽	 གསུང་གྱི་རྔ་སྒས་སེམས་

དཔའ་རྒྱ་མཚོའྱི་དབུས།�།འཕྲུལ་ངག་བདེན་པ་ཡོངས་སུ་སྟོན་པར་མཛད།�།སྨྱིན་

གྲོལ་ལམ་ལ་འགོད་པ་རྱིན་པོ་ཆེ།� །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་དད་ལྡན་ཞྱིང་

གྱུར་པ།� །རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་དོན་མ་ལུས་གསལ་བར་མཛད།� །བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་

སྟོང་གཟྱིགས་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀོང༌།� །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་སྨན་རྱི་

བ།�།དུས་གསུམ་ས་ལེར་གསལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༡༦༽	གསེར་གྱི་ཉྱི་མ་ཤར་

ནས་ཤར་བ་བཞྱིན།� །མྱི་མཇེད་ཞྱིང་གྱི་སེམས་ཅན་མགོན་མཛད་པ།� །གྲངས་

མེད་བསྐལ་པར་ཚོགས་གཉྱིས་རོགས་པ་ནྱི།�།ལྷ་རྣམས་འདུལ་ཚེ་སྣང་བ་མདོག་

ཅན་ཞེས།� །ཀླུ་རྣམས་འདུལ་ཚེ་ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པོ་ཞེས།� །མྱི་རྣམས་འདུལ་ཚེ་མྱི་

ལུས་བསམ་ལེགས་ཞེས།�།སྐུ་སྤྲུལ་དུ་མ་མཛད་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།ཕར་ཕྱིན་དྲུག་

ཅུ་རོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༡༧༽	ལྔ་བརྒྱའྱི་ལས་ངན་མགོན་མཛད་སྤྲུལ་སྐུ་

ནྱི།� །རག་གཟྱིགས་ཡུལ་དུ་ལྱི་མུར་གཙུག་ཕུད་ཅེས།� །དཀར་ནག་རྒྱ་ལ་ཟྱིང་པ་

མཐུ་ཆེན་ཞེས།�།ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་སད་ནེ་གའུ་ཞེས།�།བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་

སྐུ་མཆོག་མཛད།� །གཤེན་གྱི་དང་སོང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས།� །སྐུ་སྤྲུལ་

དུ་མ་མཛད་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།� །དུས་གསུམ་སྒོན་མེ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༡༨༽	

མཉམ་བཞག་དུས་སུ་སྣང་མེད་མཁའ་ལྟར་དག� །གཡེང་མེད་སྣང་བ་བོན་གྱི་སྐུ་

རུ་གསལ།� །རག་ཆད་མྱི་མངའ་སྐེ་འགག་མཐའ་དང་བྲལ།� །སྒ་ཚད་དབང་ཐོབ་

ལུང་རྱིགས་ཉྱི་མ་ཤར།�།སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྱི་སྐད་རྱིགས་སོ་སོར་བསྒྱུར།�།མཚན་

དཔེ་དང་ངེས་མཁེན་བརེའྱི་ཁྱུང་ཆེན་ལྡྱིང༌།�།འགྱུར་མེད་དབྱྱིངས་ན་གནས་པའྱི་
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སྨན་རྱི་བ།� །སྐེ་མེད་བོན་གྱི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	 ༡༩༽	 ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

རོགས་པ་འགྲོ་བའྱི་མགོན།� །ས་མ་ཡ་ཡྱི་འབུམ་སེ་རོགས་པར་མཛད།� །སྐལ་

ལྡན་རྣམས་ལ་སྤྱྱི་རྒྱ་རླབས་ཀྱིས་གཅོད།�།སྐལ་མེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེས་བྱྱིན་

གྱིས་བརླབས།� །གདུལ་བྱའྱི་དོན་དུ་ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱི་ལ།� །སྤྱན་འདེན་

ཕག་བཤགས་མཆོད་འབུལ་གསོལ་བ་འདེབས།� །ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱིའྱི་

ཞལ་གཟྱིགས་སྨན་རྱི་བ།� །ལྷ་ཞལ་གྲངས་མེད་གཟྱིགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	

༢༠༽	ཉྱི་མའྱི་ཟེར་གྱིས་སྐར་མའྱི་འོད་འཇོམས་བཞྱིན།�།ལོག་ལྟ་རྒོལ་བའྱི་གྲུབ་

མཐའ་ཕྱིར་བསལ་ནས།� །བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་སེང་གེའྱི་ང་རོ་ཅན།� །ཉོན་མོངས་

དུག་ལྔའྱི་དགྲ་ཚོགས་ཆམ་ལ་ཕབ།� །བདུད་བཞྱི་ཟྱིལ་གནོན་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའྱི་སྐུ།� །ཉོན་མོངས་སངས་མཛད་གཡུ་བྱ་ཁུ་བྱུག་གསུང༌།� །ཐུགས་ཉྱིད་ནམ་

མཁའ་འད་བའྱི་སྨན་རྱི་བ།� །ཡོན་ཏན་རྱིན་ཆེན་གྱིང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༢༡༽	

ཕྱིན་ལས་ཉྱི་ཟླ་ཉྱི་ཤར་འོད་ཟེར་བཞྱིན།� །ལོག་ལྟ་དུག་ལྔའྱི་བདུད་དམག་མུན་

པ་སེལ།� །མ་རྱིག་ཞྱིང་ལ་རྱིག་པའྱི་ས་བོན་འདེབས།� །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡྱི་ལང་བུ་

འཁྲུངས་པར་མཛད།�།སྙེ་མ་བསྐལ་སྟོང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གསུམ་གང༌།�།སངས་

རྒྱས་སྟོང་གྱི་མཐུ་སྟོབས་འབྲས་དྲུག་ནས།� །དུག་ལྔའྱི་གཅོང་ནད་སེལ་མཛད་

སྨན་རྱི་བ།� །དུག་གསུམ་ནད་སེལ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	 ༢༢༽	གསུང་རབ་

རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལ་མངའ་མཛད་པས།� །འཆད་རོད་རོམ་པའྱི་གཟའ་སྐར་མཁའ་ལ་

ཤར།� །གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་གནམ་ལྕགས་ཐོག་ཆེན་འབེབ།� །དགེ་སྱིག་ཡྱིད་

གཉྱིས་སེམས་འཛིན་མཐའ་བསལ་མཛད།� །དད་པ་དམ་ཚིག་ལྡན་པའྱི་བློ་རལ་

བསྐེད།� །ཁད་པར་འདོད་སྤྱོད་ཉོན་མོངས་ནད་དང་བྲལ།� །བདུད་རྱིའྱི་རྒྱུན་སྦྲེང་

ནད་སེལ་སྨན་རྱི་བ།�།འགྲོ་དྲུག་ནད་དང་བྲལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༢༣༽	ཤེས་
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རབ་རྒྱལ་མཚན་སྱིད་པ་གསུམ་ལ་འཛུགས།�།བསྟན་པའྱི་དར་ཆེན་སྟོང་གསུམ་

མཁའ་ལ་ཕར།� །སྙན་པའྱི་དུང་ཆེན་སྒ་ནྱི་ཕོགས་བཅུར་སྒོགས།� །བསྟན་འཛིན་

གཤེན་རབ་དེ་དང་ཕོགས་བཅུ་ཡྱི།�།བསྐལ་སྟོང་སངས་རྒྱས་སེམས་དཔའ་རྱིག་

འཛིན་དང༌།� །རྱིགས་ལྔའྱི་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་བཅས།� །སྟོང་གསུམ་

བདེར་བཀོད་སངས་རྒྱས་སྨན་རྱི་བ།� །བསྐལ་སྟོང་འགྲོ་དོན་མཛད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ།།	

གཉྲིས་པ་གསོལ་བ་གདབ་པའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།	༢༤༽	སྟོང་གསུམ་ཞྱིང་དང་

ཕར་འདས་ཕོགས་བཅུ་ཡྱི།� །བསྐལ་ཆེན་འདུལ་མཛད་སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ་

སྟོང༌།� །བསྐལ་ཕན་གཤེན་རབ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱས་འདུལ།� །ཕོགས་བཅུའྱི་ཡུལ་

མཆོག་གནས་བཞྱི་འཁོར་བཅས་ལ།� །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཞྱིང་དུ་གྱུར་

ཚད་དང༌།� །ཡུལ་ཆེན་ཡུལ་ཕན་མཐའ་འཁོབ་སྟོང་ལ་སོགས།� །སྙྱིང་རེས་ལས་

ངན་ཐམས་ཅད་རད་གཅད་དོན།�།འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་གསོལ་བ་འདེབས།།	

གསུམ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།	 ༢༥༽	 ཀུན་བཟང་

མཆོད་སྤྱིན་ནམ་མཁའ་གང་བ་འདྱི།� །ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཉྱི ་ཟླ་སྒོན་མེ་

བཅས།�།སོ་བཞྱི་མཛོད་ལྔའྱི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་ནྱི།�།རྣམ་ལྔ་རྣམ་བརྒྱད་དངོས་

འབྱོར་ཡྱིད་སྤྲུལ་ཚོགས།�།གཟུགས་སྒ་དྱི་རོ་རེག་རྒྱན་བོན་གཏེར་བཅས།�།ལྷ་ཀླུ་

མྱི་ཡྱི་མཆོད་སྤྱིན་སྟོང་གསུམ་གང༌།�།སྐབས་གནས་ཡུལ་མཆོག་བཞྱི་ལ་མཆོད་

པ་འབུལ།�།སྒྱིབ་བྱང་ཚོགས་རོགས་སྐུ་གསུམ་བྱྱིན་ཆེན་ཕོབས།།	

བཞྲི་པ་བཤགས་པ་འབུལ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།	 ༢༦༽	 བདག་སོགས་

ཕ་མ་ངན་སོང་སྦྱོང་ཚད་དང༌།� །གནས་ངན་ལུས་ངན་དུས་ངན་སེམས་ཅན་
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རྣམས།� །ཁམས་གསུམ་ཁ་འཁོར་རྒྱུད་དྲུག་ལུས་བླངས་དང༌།� །སྱིག་སྤྱོད་རྒྱལ་

བློན་དམག་དཔོན་ཤན་པ་དང༌།� །རྱིགས་ངན་མུ་སྟེགས་བྲན་དང་བུད་མེད་

དང༌།� །ཡུལ་ཕན་མཐའ་འཁོབ་བསྐལ་ངན་གསུམ་སྦྱང་གྱི།� །ལས་ཉོན་སྱིག་སྒྱིབ་

ཡུལ་མཆོག་སྐུ་ལ་བཤགས།� །གནས་བཞྱིའྱི་ཐུགས་རེས་སྐུ་གསུམ་རེན་ཐོབ་

མཛོད།།	

ལྔ་པ་ཡྲི་རང་འབུལ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།	༢༧༽	སྐུ་ལྔ་ལྷུན་རོགས་རྒྱལ་བ་མན་

ཆད་དང༌།�།ཐེག་པ་རྱིམ་རོགས་སྤྱྱི་རེ་སྨན་རྱི་བ།�།ར་བའྱི་བླ་མ་ལམ་འདེན་ཡན་

ཆད་དང༌།� །ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱིའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྣམས་དང༌།� །བདེར་

གཤེགས་སྟོང་དང་ལྷ་གཤེན་ལྷ་མོར་བཅས།�།རེན་གསུམ་མ་ལུས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་

སྟོང་ལ།�།ཕོགས་བཅུའྱི་སྐལ་ལྡན་ལས་བཟང་འཕོ་ཡོད་རྣམས།�།མོས་འདུན་སྤྱོད་

པར་ལྷ་མྱི་ཡྱི་རང་ངོ་།།	

དྲུག་པ་བཀའ་འཁོར་སོར་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།�༢༨༽	ཞ་ལོང་འོན་ལྐུགས་རྣམ་

ཤེས་འཆལ་བ་དང༌།� །མཚན་གཉྱིས་མ་ནྱིང་སྦུར་དང་ལྷག་ཆད་དང༌།� །ཁམས་

གསུམ་ཁ་འཁོར་དམན་པའྱི་དགེ་མེད་དང༌།� །དབང་པོ་ཉམས་པ་ཀྱི་ཧུད་སྡུག་

བསལ་ཅན།� །དེ་དག་སྐོབ་མཛད་ལས་བཞྱི་རྒྱུན་གྱི་ལྷ།� །ཡུལ་མཆོག་གནས་

བཞྱིའྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རེ་ཅན།� །ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་དཔེའུ་ཙེ་

གསུམ།�།འགྲོ་དོན་འཁོར་ལོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་བསྐོར།།	

བདུན་པ་བསོ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།	 ༢༩༽	 ལྷ་ཀླུ་མྱི་གསུམ་དགེ་བཅུ་སྤྱོད་

པ་དང༌།� །བདག་གྱིས་སོ་གསུམ་འདུན་ཏེ་བསྟོད་པ་ཡྱི།� །ཕོགས་བཅུའྱི་དགེ་

བཅུའྱི་ར་བ་གང་བསྒྲུབས་དང༌།� །ཡུལ་མཆོག་བཞྱི་ལ་སོ་གསུམ་འདུན་པ་
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དང༌།� །མྱི་དགེ་བཅུ་པོ་གཏན་དུ་སངས་བ་དང༌།� །རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པའྱི་དགེ་

བ་ཅྱི་བསགས་པ།�།དགེ་བ་བཅུ་ཡྱིས་ནམ་མཁའ་གང་བ་འདྱི།�།ངན་སོང་གནས་

སྦྱོང་འགྲོ་རྣམས་དོན་དུ་བསོ།།	

བརྒྱད་པ་སོན་ལམ་གདབ་པའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།	 ༣༠༽	 དུས་གསུམ་སངས་

རྒྱས་བསྐལ་སྟོང་བདེ་བར་གཤེགས།� །ཕྱིན་ལས་རྣམ་བཞྱིས་འགྲོ་བའྱི་དོན་

མཛད་པས།� །སེམས་དཔའ་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་གྲུབ་ཐོབ་བཅས།� །བརྒྱུད་

གསུམ་བླ་མའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་གསུམ།� །ཡོན་ཏན་ཕྱིན་ལས་ཐུགས་རེའྱི་

སྟོབས་ཕྱུང་ལ།�།བསྐལ་ངན་ཁག་གྱི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་པའྱི་དབུས།�།བོན་གྱི་འཕྲུལ་

ངག་བདུད་རྱིའྱི་རྦ་རླབས་ཀྱིས།�།འཁོར་བ་མུ་མེད་རྒྱ་མཚོ་སྒོལ་བར་ཤོག�།

ཅེས་དཔལ་ལྡན་སྨན་རྱི་བ་རེ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྟོད་པ་

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི།	 བདག་གྱིས་བློ་གཏད་སྙྱིང་གྱིས་གསོལ་བཏབ་

ནས།� །ཚིག་ནྱི་བརྒྱད་བསེབས་སུམ་ཅུའྱི་ཐར་ལམ་ཕེ།� །ཤོ་ལོ་ཀ་ནྱི་དྲུག་ཅུ་གསལ་

བར་བྲྱིས།�།ཤད་བར་དག་ནྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་བཞུགས།�།དེ་འདའྱི་དགོངས་དོན་རྱིན་

ཆེན་གྲང་མའྱི་གྱིང་།�།གཤེན་རབ་བཀའ་ཡྱི་ཕ་ནོར་བུ་ལ་བཞག།�།རེས་འཇུག་སྐེ་རྒ་ན་

འཆྱི་སྒོལ་ཕྱིར་བསོ།�།འགལ་འཁྲུལ་ནོར་བ་མཆྱིས་ན་དོན་ལ་བཤགས།�།ཉེ་བར་བཀོད་

པའྱི་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་འདྱིས།� །མ་རྱིག་མུན་སེལ་སྒོན་མེ་འདེགས་པར་ཤོག� །ཅེས་

པ་འདྱི་ནྱི་གཤེན་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་གནས་མཆོག་རྱི་རྒྱལ་རེ་ལ་བཞུགས་པའྱི་དུས་

སུ་[156]གཡུང་དྲུང་གྱིང་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཞྱིག་གཤེགས་སོང་པས།	དེའྱི་འགྲོ་དོན་ལ་

[156]		 ཡྱིག་སྣ་ཁ་ཤས་སུ་འདྱི་ལ་བར་ལམ་གཡུང་དྲུང་གྱིང་ཞེས་བྲྱིས་ཀང་།	ཐོབ་	

	 གསར་པར་མ་རུ་འབར་ཁམས་ཞེས་པའྱི་མཆན་བུ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག་པས་	



        རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས། 87

བྱ་རྒོད་ཅྱིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་བྱོན་པ་ལ།	 དེར་འགྲོ་དོན་གྲུབ་ནས་མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་

རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའྱི་ཚོགས་གྲལ་དུ་ཕེབས་པ་ལ།	རྱིག་འཛིན་ཕོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་

གཡས་ན་བཞུགས་ནས་སྣང་།	 བླ་ཆེན་དན་པ་ནམ་མཁའ་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས་

སྣང་།	གཡོན་དུ་མཁའ་འགྲོ་མོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་བཞུགས་ནས་སྣང་།	ཐམས་ཅད་ཀུན་

གྱི་ཞལ་ནས་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་འདྱིས་བསྟོད་ཅྱིང་འདུག་པ་ལ།	 གཤེན་

ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་བདག་ལ་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའོ།།	བདག་གྱིས་ཀང་དད་པ་མོས་འདུན་

ཆེན་པོ་བསྐེད་ནས་མཁའ་སྤྱོད་གནས་ནས་མར་བྱོན་ནས།	དེ་ནས་མཚན་ལྡན་སྨན་རྱི་

བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཇལ་དུ་འགྲོ་དགོངས་ནས་བྱང་གཡུང་

དྲུང་གྱིང་དུ་ཕེབས་པ་དང་།	ཁྱི་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་མྱི་འདུག་པ་ལ།[157]	སྤྱན་ཆབ་བསམ་

དུ་མེད་པ་བྱུང་ནས།	 དེ་ནས་ཀུན་གྱིས་ཞུས་ནས་སྤྱན་ཆབ་ཤོར་བ་གང་ཡྱིན་ཞུས་

པས།	སྨན་རྱིའྱི་སྐུ་མདུན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་འདས་ནས་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་སུ་

གཤེགས་སོང་བས་བདག་དང་མ་མཇལ།	དེས་ན་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་

ཁང་བཟང་ཆེན་པོ་འདྱི་ལ་ནན་ཏན་བྱ་དགོས་བསམ་ནས་ཡྱི་གེར་རྱིས་སུ་བཀོད་པ་

ཡྱིན་ནོ།།�།།

	 འབར་ཁམས་གཡུང་དྲུང་གྱིང་ཡྱིན་པར་ངེས་སོ།།

[157]		 ཡྱིག་སྣ་ཁ་ཤས་སུ།	ཁྱི་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་ནས་འདུག་པ་ལ།	ཞེས་གསལ།
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༄༅།� །མཉམ་མེད་ཆེན་པྟོའི་བསྟོད་ཚིག་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་

ཡྟོན་ཏན་བང་མཛོད་ཀི་འགེལ་ཉུང་ཐུས་ཀུན་གསལ་ལྡེ་མིག་ཅེས་

བྱ་བ་བཞུགས།།

༄༅།� །རྣམ་མང་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གྱུར་སངས་པོ་མཆོག� །རྣམ་དཀར་

ཤེས་རབ་ལྷར་བཞེངས་སྨྲ་བའྱི་སེང།� །རྣམ་ཀུན་མྱི་ཕེད་དད་བརྒྱས་རག་ཏུ་

བསྟོད།� །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཤྱིས་པ་སྩོལ།� །རྣམ་དག་སྤོས་བྲལ་བོན་

སྐུའྱི་ལྷ་ལམ་ལ།�།རྣམ་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་རོགས་སྐུའྱི་ཉྱིན་བྱེད་རྒྱས།�།རྣམ་འཕྲུལ་

འགྲན་བྲལ་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཟེར་འབུམ་སྤོས།� །རྣམ་གསུམ་གཅྱིག་བསྡུས་མཉམ་མེད་

མཆོག་ལ་བསྟོད།�།རྣམ་མཁེན་གཉྱིས་པ་ཤེས་རྒྱལ་བསྟོད་པའྱི་ལུང༌།�།རྣམ་རྒྱལ་

ཁང་བཟང་ཡོན་ཏན་བང་མཛོད་ཀྱི།�།རྣམ་འགྲེལ་ཉུང་བསྡུས་ཀུན་གསལ་ལྡེ་མྱིག་

ཅེས།	རྣམ་རྨོངས་བདག་འདར་ཕན་སད་མདོ་ཙམ་བཀོད།�།

ཅེས་སྙྱིགས་དུས་གངས་ཅན་གྱི་ཁོད་འདྱིར་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའྱི་སྐེས་

མཆོག་མཚན་དང་དོན་མཚུངས་པ་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ལ།	བླ་

ཆེན་པོ་དན་པ་ལ་སོགས་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོས་བསྟོད་པའྱི་ཞལ་

ལུང༌།	 གསང་མཆོག་ཐུགས་སྤྲུལ་དམུ་དབང་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྙན་རྒྱུད་

ལས་བྱུང་བའྱི་བསྟོད་ཚིག་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཞེས་པའྱི་རྣམ་པ་འགྲེལ་བར་



        རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས། 89

བྱེད་པ་ལ།	 གཞུང་འདྱི་ལ་དོན་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྱི་དང་པོ་ཕག་གྱི་

ཡན་ལག་ལའང་ཚིག་ལ་རྱིགས་པས་ལེགས་པར་བརགས་ན།	ས་བཅད་དྲུག་ཏུ་

བསྟན་ཏེ།[158]	 དང་པོ་ཐོག་མར་རྱིགས་བདག་གྱི་ཡུལ་བཞྱིར་བསྟོད་པའྱི་དབུ་

འདེན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྐུ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པ་དང༌།	 སྐབས་ཡུལ་ཀུན་

འདུས་དཀོན་མཆོག་གཡུང་དྲུང་གནས་བཞྱི་ལ་བསྟོད་པ་དང༌།	གཞུང་དོན་གྱི་

ཚུལ་དུ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་སོན་བྱུང་གྱི་སྐེས་རབས་དང༌།	ད་ལྟའྱི་མཛད་པ་བསོམ་

སྟེ་མཛད་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བསྟོད་པ་དང༌།	ཁད་པར་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་ཡོན་ཏན་

མདོར་བསྡུས་པའྱི་སོ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྱིན་ལས་ལྔ་ཡྱི་བསྟོད་པ་

དང༌།	རེས་འཇུག་དང་བ་འདེན་ཕྱིར་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྟོད་པ་

དང་དྲུག་གོ།།[159]

དང་པོ་ལའང་འདྱི་ལྟར་སྟོན་ཏེ།	 ཐོག་མར་བསྟན་པའྱི་དབུ་འདེན་གྱི་ཚུལ་

དུ་བོན་གྱི་འབྱུང་གནས་ཞང་ཞུང་སྨར་གྱི་སྐད་དུ།	ཨེ་མ་ཧོ།	 ཞེས་གསུངས་པ་

དེ་ལའང་ཚིག་འགྱུར་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞེས་པའྱི་སྒ་དོན་

ནོ།� །དོན་འགྱུར་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན།	ཨེ་ནྱི་ཕྱིན་ལས་རྣམ་བཞྱིའྱི་འབྱུང་གཞྱིར་

སོང་བས་འབྱུང་བཞྱིའྱི་འབྱུང་གནས་གནམ་རྒྱན་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སེམས་ཅན་

ཀུན་གྱི་བླ་རུ་གྱུར་པའོ།�།ཨེ་ནྱི་མཆོག་གྱི་དུས་སྐེ་དགུའྱི་སྐབས་གནས་རྒྱལ་བ་

[158]			མ་ཡྱིག་ཏུ་ལྔ་རུ་བསྟན་ཏེ།	ཞེས་གསུངས་ཀང་ས་བཅད་དྲུག་ཡོད་པས་ཞུ་		

	 སྒྱིག་སྐབས་དྲུག་ཅེས་པར་བཅོས་ཡོད།

[159]			མ་ཡྱིག་ཏུ་ལྔའོ།།	ཞེས་གསུངས་ཀང་ས་བཅད་དྲུག་ཡོད་པས་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་

དྲུག་གོ།།	ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།
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ཡབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་

ངོ་བོའྱི་སྒ་ཡྱིན་ཏེ།	ལུང་ལས།[160]	ཨེ་ནྱི་ཞྱི་རྒྱས་དབང་དག་ར་བ།� །ཞེས་དང༌།	

ཨེ་ལས་གསེར་གྱི་གནམ་ཡོལ་ནྱི།།[161]	 ཞེས་དང༌།	 ཨ་ནྱི་ཕོ་རྒྱུད་ཐུགས་ཀྱི་

སྙྱིང༌།།[162]	ཞེས་སོ།� །མ་ནྱི་བརེ་བ་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས།	རྒྱལ་ཡུམ་

བྱམས་ཆེན་ལྟ་བུ་སྐེ་དགུ་ཀུན་གྱི་མ་ལྟ་བུ་མཛད་པའྱི་སྒ་དོན་ནོ།� །སྤྱྱིར་མ་ནྱི་

འཁོར་འདས་མོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་སོག་ཡྱིན་ཏེ།	 ལུང་ལས།[163]	 མ་

ཞེས་བླ་མེད་སྱིད་པའྱི་བྱམས་ཆེན།�།ཞེས་དང༌།	མ་ནྱི་མོ་རྒྱུད་ཐུགས་ཀྱི་སྙྱིང༌།།[164]	

ཞེས་སོ།� །ཧོ་ནྱི་ཐུགས་མཆོག་དགེས་པ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པའྱི་སྒ་དོན་ཏེ།	ལུང་

ལས།[165]	ཧོ་ཡྱིས་ཐུགས་མཆོག་དགེས་པར་བསྐེད།�།ཅེས་སོ།།

དེ་ནས་གཞུང་ལས།

བོན་ཉྱིད་ཆེན་པོ་སྤོས་པའྱི་མཐའ་དང་བྲལ།�།

ངང་ཉྱིད་གདལ་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ།�།

[160]		དབལ་ཁྱུང་།	༥༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	ཀ	བྱམས་མ་ཆེན་མོ་ར་བའྱི་མདོ་དོན་	 	

	 བསྡུས་པ་སགས་ཀྱི་བསྟོད་པ།	ཤོག	༤	ཕེང་༦

[161]		 དབལ་ཁྱུང་།	 ༥༨	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 བྱམས་མ་ཆེན་མོ་ར་བའྱི་རྒྱུད།	 པ།	

ལེའུ།༢	ཤོག	༢༧༨	ཕེང་༢	

[162]		 ལུང་དེ་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།	

[163]			དབལ་ཁྱུང་།	༥༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	ཀ	བྱམས་མ་ཆེན་མོ་ར་བའྱི་མདོ་དོན་		

	 བསྡུས་པ་སགས་ཀྱི་བསྟོད་པ།	ཤོག	༤	ཕེང་༥

[164]		 ལུང་དེ་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།	

[165]		 ལུང་དེ་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།	



        རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས། 91

འདུས་མ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་མེད་པ་ཡྱིས།�།

གཡོ་བ་མྱི་མངའ་རང་བཞྱིན་ཀོང་ན་གནས།�།

སྐེ་འགག་གནས་སྟོང་དབྱྱིངས་ལྟར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།�།

ངང་དང་རང་བཞྱིན་མཐའ་དང་དབུས་མེད་པ།�།

མེད་པ་ལྔ་ལྡན་བོན་གྱི་སྐུ་མཆོག་སྟེ།�།

ཀུན་བཟང་བོན་སྐུ་ཉྱིད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ཡང༌།	དང་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་མར་བོན་ཉྱིད་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་སྐུར་བསྟན་ཏེ།	 དེའང་རང་དོན་བོན་སྐུ་ལ་གཙོ་བོར་ལྡན་པའྱི་

ཡོན་ཏན་ལྔའྱི་སོ་ནས་བསྟོད་དེ།	ལྔ་ནྱི་ཐོག་མར་སྤོས་པའྱི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བྲལ་

བའྱི་ཡོན་ཏན་དང༌།	ངང་ཉྱིད་བདལ་པ་ཆེན་པོའྱི་ཡོན་ཏན་དང༌།	འདུས་མ་བྱས་

པའྱི་ཡོན་ཏན་དང༌།	གཡོ་བ་མྱི་མངའ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང༌།	ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་

ཡོན་ཏན་དང་ལྔའོ།།	

དང་པོ་ནྱི།	སྤོས་པའྱི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བ་སྟེ།	མཐའ་བརྒྱད་ཀང་ཁམས་

བརྒྱད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ན།	སྐེ་བའྱི་མཐའ།	འགག་པའྱི་མཐའ་དང༌།	ཡོད་

པའྱི་མཐའ་དང༌།	 མེད་པའྱི་མཐའ་དང༌།	 རག་པ་དངོས་ཅན་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་

མཐའ་དང༌།	ཆད་པ་བཀག་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐའ་དང༌།	གཡོ་རོལ་གྱི་མཐའ་དང་ཆེ་ཆུང་

གྱི་མཐའ་དང་མཐའ་དེ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བའོ།�།ཞེས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ནྱི།	ངང་ཉྱིད་མ་བཅོས་ཀུན་ཁབ་བདལ་པ་ཆེན་པོར་གནས་ཏེ།	རང་

བཞྱིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གནས་པ་ལ།	

གསུམ་པ་ནྱི།	འདུས་མ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ།	སྐེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་སྨྱིན་བྱེད་



       རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས།92

ཀྱི་རྐེན་མེད་པ་ཆེན་པོར་གནས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།�།ཞེས་སོ།།

བཞྱི་པ་ནྱི།	གཡོ་བ་མྱི་མངའ་བ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཏེ།	རང་བཞྱིན་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་

ཆེན་པོའྱི་ཀོང་ན་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།�།ཞེས་སོ།།

ལྔ་པ་ནྱི།	 དང་པོ་སྐེ་བའྱི་གནས་དང༌།	 ཐ་མ་འགག་པའྱི་གནས་སྟོང་སྟེ།	

དབྱྱིངས་ཉྱིད་ནམ་མཁའ་ལྟར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའོ།� །ཞེས་སོ།� །ངང་དང་སོགས་

ནྱི་མེད་པ་ལྔ་ལྡན་ཏེ།	མེད་པ་ལྔ་ནྱི།	ངང་ཉྱིད་སྐུ་ནྱི་གཟུགས་མེད་པ་དང༌།	རང་

བཞྱིན་འདྱིར་བཞུགས་ཀྱི་གནས་མེད།	མཐའ་དང་དབུས་ཀྱི་འཁོར་མེད།	དུས་

བསྐལ་འདྱིར་བྱོན་པའྱི་ཚད་མེད།	 བཀའ་རྒྱུད་འདྱི་ཞེས་པའྱི་བོན་མེད་པ་སྟེ།	

མེད་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་བོན་གྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་སྐུ་ལྔ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་གནས་མཐར་

ཐུག་མཆོག་གྱི་སྐུ་སྟེ།	མཚན་གྱི་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་གྲགས་པའྱི་

བོན་གྱི་སྐུ་ཉྱིད་ལ་ཞེས་སོ།� །ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའང༌།	ལུང་ལས།[166]	ཉེས་

སྐོན་ཀུན་ཕག་གཡུང་དྲུང་སྐུ་རུ་འཚལ།� །ཞེས་པས།	དེ་ལྟར་ན་སྐབས་གནས་

ལ་བསྟོད་པས་རང་རྒྱུད་ལ་གནས་པའྱི་བག་ཆགས་སྱིག་སྒྱིབ་རྣམས་ཕག་མས་

བཏབ་པ་ལྟར་སངས་ཀྱིས་ཕག་ནས།	དགོས་འདོད་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་

བདག་རྒྱུད་ལ་གནང་བར་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་ཞུ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ།�།

༈�གཉྲིས་པ་ལོངས་སྐུ་ལ་བསོད་པ་ནྲི།�

རོགས་སྐུ་ཆེན་པོ་གཟྱི་བརྱིད་མདངས་དང་ལྡན།�།

འོག་མྱིན་གནས་སུ་སྐུ་མཆོག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།�།

[166]			དབལ་ཁྱུང་།	༡༤༥	བཀའ།	སགས་སེ།	ར་རྒྱུད་གསང་བ་བསེན་ཐུབ།		 	

	 ལེའུ།༢༤	ཤོག	༡༨༩		ཕེང་༦	
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མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལོན་ཤྱིང་ལོ་འབྲས་བཞྱིན།�།

ཐུགས་རེ་བཞྱི་ལྡན་ཚད་མེད་བཞྱི་ཡྱི་སྐུ།�།

ཉྱི་ཟླའྱི་ཞལ་ནྱི་ཕོགས་བཅུར་གསལ་བ་ཡྱི།�།

སེམས་དཔའྱི་་འཁོར་ལ་ཐུགས་རེའྱི་འོད་ཟེར་འཕོ།�།

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རོགས་པའྱི་སྐུ་མཆོག་སྟེ།�།

གཤེན་ལྷ་རོགས་སྐུ་ཉྱིད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་པ་ཚིག་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	 ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་ལོངས་སྤྱོད་

རོགས་སྐུ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནྱི།	 ངེས་པ་ལྔའྱི་གཟྱི་བརྱིད་མདངས་དང་ལྡན་པ་སྟེ།	

གནས་ངེས་པ་འོག་མྱིན་གྱི་གནས་མཆོག་ཞྱིང་ཁམས་ཁོ་ནར་བཞུགས་ཤྱིང༌།	

སྐུ་ངེས་པ་མཆོག་ཏུ་ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ།	མཚན་བཟང་པོ་

གཉྱིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ་སྟེ།	དཔེར་ན་དཔག་བསམ་

ལོན་ཤྱིང་ལ་ལོ་མ་འདབ་མ་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་བཞྱིན་ཞེས།	

དུས་ངེས་པ་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གྱི་བར་དུ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་

འགྲོ་དོན་ཚད་མེད་བཞྱི་ཡྱིས་མཛད་པའྱི་སྐུའོ།� །ཞེས་སོ།� །ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བའྱི་

ཞལ་མདོག་ལྟར་འོད་འབུམ་དང་ལྡན་པ་ནྱི།	 གདུལ་ཞྱིང་ངེས་པ་ཕོགས་བཅུ་

སྟོང་གསུམ་མཐར་ཐུག་གྱི་ཞྱིང་ན་གསལ་བ་ཡྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའོ།� །ཞེས་

སོ།� །འཁོར་ངེས་པ་ས་བཅུའྱི་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་འཁོར་ཤ་སྟག་ལ།	བོན་

ངེས་པ་ཐུགས་རེ་བཞྱི་ལྡན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་བཀའ་ཤ་སྟག་གསུངས་ནས་འགྲོ་

འདུལ་འོད་ཟེར་འཕོ་བའོ།� །ཞེས་སོ།� །ངེས་པ་ལྔ་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་སྟོན་པ་

དང༌།	གནས་དང༌།	འཁོར་དང༌།	དུས་དང༌།	བཀའ་ལྔ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་ལྔ་དང་ལྡན་

པ་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་མཆོག་ཅེས་པའོ།� །སྟེ་ཞེས་པ་ནྱི་ད་རུང་རོགས་
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སྐུར་བསྟོད་པའྱི་ཚིག་དོན་ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྒའོ།�།གཤེན་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

པ་འཛིན་པའྱི་སྐེས་བུའྱི་མྱིང་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ཀུན་གྱི་ལྷག་པའྱི་ལྷ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་

སྟེ།	མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀང་རྒྱལ་བ་འོད་དཀར་གནས་འཛིན་ཡང་བྱ།	སངས་

རྒྱས་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་ཡང་བྱ་སྟེ།	 རྱིགས་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་

ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་དེ་ཉྱིད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་གོང་དང་མཚུངས་སོ།།

གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ལ་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མཆོག་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ནྱི།�།

འཛམ་གྱིང་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱར་འགེད་པ་ཡྱི།�།

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟྱི་བརྱིད་འབར།�།

ལས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་རེས་འབྲང་དབྱྱིངས་སུ་བཀོད།�།

ལས་ངན་སྐལ་པ་མྱི་ལྡན་སེམས་ཅན་ལ།�།

བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་བོན་གྱི་ས་བོན་འདེབས།�།

མ་ངེས་ལྔ་ལྡན་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མཆོག་སྟེ།�།

སྟོན་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཉྱིད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	 དེའྱི་གཞུང་དོན་ཡང་སྤྱྱིར་སྤྲུལ་པའྱི་

སྐུ་ཞེས་པ་ནྱི།	བོན་སྐུ་དང་རོགས་སྐུའྱི་སྤྲུལ་པ་བསྟན་པའྱི་མཚན་ཡྱིན་ལ།	དེ་ལ་

བཟོ་སྤྲུལ་སྐུ།	སྐེ་བའྱི་སྤྲུལ་སྐུ།	མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ།	མ་ངེས་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་

དུ་མ་ཡོད་ཅྱིང༌།	དང་པོ་བཟོ་སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གཞན་དོན་དུ་མོ་

བ་ཀུན་ཤེས་ཐང་པོར་སྤྲུལ།	ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།� །སྐེ་བའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི།	སྐེ་བ་གཅྱིག་
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དོར་ཏེ་ཡང་སྱིད་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་རུ་བསྟན་པའོ།� །མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི་ད་ལྟ་སངས་

རྒྱས་བསྟན་པའྱི་གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་མཛད་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་

ཚུལ་བསྟན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ།� །དེ་ལའང་གནས་ཀྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་

ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་གཙོ་བོ་ཉྱིད་ལྟ་བུ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མཆོག་རེ་རེ་ལ་གཅྱིག་

གྱི་ཚུལ་བསྟན་པའྱི་མཆོག་སྤྲུལ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱར་འགེད་པ་ནྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་བྱེ་

བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་འགེད་པ་ཡྱིན་ཏེ།	 དེ་ཡྱི་སྐུ་ལ་མཚན་དཔེའྱི་འོད་ཟེར།	 གསུང་

ལ་འཕྲུལ་ངག་བོན་སོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་གྱི་འོད་ཟེར།	 ཐུགས་ལ་མཁེན་པའྱི་

ཡེ་ཤེས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྱི་འོད་ཟེར་ཏེ།	 འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་དེ་གསུམ་གྱི་གཟྱི་

བརྱིད་རྔམ་བརྱིད་རབ་ཏུ་འབར་བས་ཞེས་སོ།�།སོན་ནས་ལས་ཀྱི་སྐལ་པ་བཟང་

པོ་དང་ལྡན་པའྱི་སྐེས་བུ་བཀའ་ལུང་གྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ཚུལ་བཞྱིན་སྤྱོད་པ་

རྣམས་ནྱི་གཡུང་དྲུང་གྱི་བོན་དབྱྱིངས་སུ་འགོད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་སོ།�།དེའྱི་དོན་

ཡང་ནམ་མཁའྱི་དབྱྱིངས་སུ་ཟླ་བ་འོད་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་ཤར་བའྱི་ཚེ་རྒྱ་མཚོ་

འབུམ་གྱི་ནང་དུ་ཟླ་བ་དེ་འད་བ་འབུམ་ཤར་བ་ལྟར་དུ་གདུལ་ཞྱིང་སྟོང་གསུམ་

གྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་དབུས་ཀྱི་རྱི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕན་དང་བཅས་པ་བྱེ་

བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཐའ་ལྕགས་རྱི་དང་བཅས་པར་ཡོད་ཚེ་ཚངས་རྒྱུང་རེ་རེ་ལ་ལྷོ་

ཕོགས་སུ་དགེ་སྱིག་ཀུན་འཛོམ་པའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡོད་པ་རེ་

རེ་ལའང་རེ་རེ་རུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབྲས་བུར་འགོད་པར་

བྱེད་པ་དང་།	གདུལ་བྱ་ལས་ཀྱི་སྐལ་པ་ཅུང་ཟད་ངན་པའྱི་ཚེ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའྱི་སྐལ་པ་དང་མྱི་ལྡན་ཞྱིང་།	སེམས་ལ་རྱིགས་ཀྱིས་དབེན་

སེམས་དང་ལྡན་པ་ཅན་ལ་འཕྲུལ་ངག་གྱི་བོན་བརྒྱད་ཚན་ཁྱི་དང་བཞྱི་ཚན་སྟོང་

དང་ལྡན་པ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དཔེར་ན་ས་ཞྱིང་དུ་འབྲས་དྲུག་བཏབ་པ་ལྟར་བོན་
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གྱི་ས་བོན་རབ་ཏུ་འདེབས་པར་མཛད་པ་ཞེས་སོ།།

མ་ངེས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་གཟུགས་བརན་སྣང་བའྱི་སྐུ་མ་ངེས་ཏེ།	 ལས་

དག་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའྱི་སྐུའྱི་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུར་བསྟན་ཅྱིང་།	ལས་

མ་དག་པའྱི་སྣང་ངོར་གང་འདུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་པའམ།	 ས་གནས་འདྱིར་

བཞུགས་ཀྱི་གནས་མ་ངེས་ཏེ་གདུལ་བྱ་ངེས་མེད་འདུལ་ཕྱིར་གནས་ངེས་མེད་

དུ་བྱོན་ཞྱིང་བཞུགས་པའམ།	བདག་འཛིན་འདུལ་བའྱི་ཞྱིང་མ་ངེས་ཏེ་དག་དང་

མ་དག་གྱི་འཁོར་དང་འཇྱིག་རེན་རྣམས་འདུལ་བའོ།།

དངོས་འཛིན་ཚེ་ཡྱི་ཚད་མ་ངེས་ཏེ།	 ཡར་འཕེལ་ཚེ་ལོ་འབུམ་ཐུབ་པ་ན།	

མར་འགྲྱིབ་ཚེ་ལོ་བཅུ་ཡྱི་བར་ཚེ་ངེས་མེད་དུ་བྱོན་ཞྱིང་སྐུ་ཚེ་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་

རུ་ཚུལ་བསྟན་པའོ།།[167]	

བཀའ་རྒྱུད་བཤད་པའྱི་བོན་མ་ངེས་པ་སྟེ།	 ཐེག་པ་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་

གདུལ་བྱ་ལ་བོན་ཡང་ངེས་མེད་གང་འདུལ་དུ་བསྟན་པའོ།� །དེ་ལྟར་ན་ཡང་

སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ་ཞེས་པ་ལྷག་བཅས་

ཀྱི་སྒའོ།� །རྣམ་མཁེན་ཡང་དག་པར་དགྲ་བཅོམ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྟོན་

པ་གཤེན་རབ་མྱི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྤྲུལ་པ་དང་བཅས་པའྱི་སྐུ་ཉྱིད་

ཞེས་སོ།� །ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པ་དོན་གོང་དང་མཚུངས་སོ།� །དེ་ནྱི་ཕག་གྱི་ས་

[167]			མ་ཏྱིག་ཏུ་མར་འགྲྱིབ་ཚེ་ལོ་བཅུ་ཡྱི་བར་ཚེ་ངེས་མེད་དུ་བྱོན་ཞྱིང་སྐུ་ཚེ་ལ་	

	 ངེས་པ་མེད་དུ་ཚུལ་དུ་བསྟན་པའོ།།	ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས།	མར་	 	

	 འགྲྱིབ་ཚེ་ལོ་བཅུ་ཡྱི་བར་ཚེ་ངེས་མེད་དུ་བྱོན་ཞྱིང་སྐུ་ཚེ་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་	

	 རུ་ཚུལ་བསྟན་པའོ།།	ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།
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བཅད་ལྔ་ཡྱི་དང་པོ་སྐུ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པའྱི་སྐབས་སོ།།

༈�གཉྲིས་པ་བཞྲི་ཡོད་པའྲི་དང་པོ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

སྐུ་གསུམ་ཀོང་ནས་འགྲོ་བའྱི་དཔལ་དང་མགོན།�།

བདེར་གཤེགས་སྟོང་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཡྱི།�།

སེམས་དཔའ་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་བསམ་ལས་འདས།�།

གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་ནྱི།�།

འགྲོ་དྲུག་དོན་ལ་ཐུགས་རེ་ཉྱི་མ་ཤར།�།

ཁམས་གསུམ་མུན་པར་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི།�།

དུག་གསུམ་མུན་པའྱི་གཏྱི་མུག་སེལ་བར་མཛད།�།

འགྲོ་དྲུག་སྐོབ་མཛད་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་པའྱི་བར་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་སྐབས་གནས་གཡུང་དྲུང་གནས་

བཞྱིའྱི་དང་པོ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་དེ།	དོན་ཡང་གོང་དུ་སྨྲས་པའྱི་

སྐུ་གསུམ་མཆོག་དེ་དང༌།	དེ་དག་གྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀོང་ནས།	བསྟན་

དང་འགྲོ་བ་རྱིགས་དྲུག་འདུལ་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་དཔལ་བསྐེད་

དུ་བྱོན་པ་དང༌།	 མགོན་སྐབས་སུ་བྱོན་པར་མཛད་པའྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་

མདོ་གཡུང་དྲུང་ཀོང་རྒྱས་ལས་གསུངས་པའྱི་མཚན་བརོད་པའྱི་བདེར་བར་

གཤེགས་པ་སྟོང་ཕག་དང༌།	 གཞན་བསྐལ་ཆེན་དུ་མར་ཐུགས་ལ་སྙྱིང་རེ་ཚད་

མེད་ཆེན་པོ་དང་འདེན་སྟོན་མཛད་པ་ཡྱི།	སངས་རྒྱས་ཁྱི་དང་བདུན་སྟོང་འབྱོན་

པར་གྱུར་པ།	དེ་ཡྱི་སྤྲུལ་པ་དང་འོད་ཟེར་ལས་བྱུང་བའྱི་སེམས་ལ་དཔའ་བ་ཡང་
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དག་པའྱི་དོད་ཚད་མངའ་བའྱི་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་དང་།	 གསང་སགས་

ལ་གྲུབ་པར་བསྙེན་པའྱི་རྱིག་པ་འཛིན་པ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་མཁའ་དང་ཀོང་དུ་

རྫུ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་བ་ཕྱི་ཚུལ་སེམས་དཔའྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན་ཀང་།	དོན་ལ་

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་གྲངས་མེད་བསམ་པའྱི་ཡུལ་ལས་

འདས་པ།	 གཞན་ཡང་སོན་དང་མ་འོངས་པའྱི་བསྐལ་པ་གྲངས་སུ་མེད་པའྱི་

བསྐལ་པ་དེ་དག་ཏུ།	སྒྱིབ་གཉྱིས་སངས་ཀྱིས་དག་ནས་མཁེན་བརེ་ཡེ་ཤེས་རབ་

ཏུ་རྒྱས་པ་གྲངས་སུ་མེད་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ནྱི།	འགྲོ་བ་དྲུག་སྟེ་ངན་སོང་དམལ་

བ་ཡྱི་དྭགས་བྱོལ་སོང་གསུམ་དུ།	མཐོ་རྱིས་ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་མྱི་གསུམ་སྟེ་འགྲོ་བ་

རྱིགས་དྲུག་ལ་ཐུགས་རེས་སྐབས་པའྱི་དོན་ལ་དགོངས་ཏེ།	 ཕོགས་དང་རྱིས་

མེད་པར་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཉྱི་བཞྱིན་གསལ་ཞྱིང་

མ་ལྟར་བྱམས་པའྱི་འོད་བརྒྱ་རབ་ཏུ་ཤར་བས།	འདོད་ཁམས་གཟུགས་ཁམས་

གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་དང་གསུམ་དེ་རུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཁོར་ཞྱིང་

བར་མེད་དུ་གནས་ཤྱིང་སྦྱོང་བའྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ལ་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཉོན་མོངས་པའྱི་དུག་ཞེ་སང་།	 འདོད་

ཆགས།	 གཏྱི་མུག་གསུམ་གྱི་མུན་པ་ཆེན་པོ་གཏྱི་མུག་ཏུ་འཐྱིབ་པ་དེ་རབ་ཏུ་

སེལ་བར་མཛད་པ་དང༌།	གོང་བཤད་འགྲོ་བ་དྲུག་པོ་ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་

སྐོབ་པར་མཛད་པའྱི་ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་

ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།གོང་དང་མཐུན་ནོ།།

༈�གཉྲིས་པ་སྐྱབས་གནས་གཉྲིས་པ་བོན་དཀོན་མཆོག་ལ་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།
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བསྐལ་སྟོང་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་འགྲོ་འདུལ་དོན།�།

སེ་སྣོད་བོན་དང་སོ་བཞྱི་མཛོད་དང་ལྔ༌།�།

ཐེག་པ་རྱིམ་དགུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་དང༌།�།

མཛད་པ་དྲུག་ཅུ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་སོ།�།

ལས་བཞྱི་རྒྱུན་ལྔ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ནྱི།�།

གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་འཕྲུལ་ངག་བོན་སྒ་སྒོག།།

དུག་ལྔའྱི་དགྲ་བཅོམ་བོན་གྱི་གཏེར་མཛོད་རྡོལ།�།

གྲངས་མེད་འདུལ་མཛད་བོན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་པ་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱི་བར་ཏེ།	གོ་དོན་ཡང༌།	བསྐལ་པ་བཟང་པོ་སངས་

རྒྱས་སྟོང་གྱིས་འདུལ་བའྱི་དུས་འདྱིའམ།	གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་འགྲོ་བ་འདུལ་

བའྱི་དོན་དུ།	རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གྲངས་མྱི་ལངས་བས་འགྲོ་བ་གྲངས་མེད་

པ་འདུལ་བའྱི་དོན་དུ།	བོན་བཀའ་སྤྱད་ཀྱི་སེ་དང༌།	བོན་སར་འགྱུར་གྱི་སེ་དང༌།	

གཉྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེ་དང༌།	 སེ་དེ་གསུམ་གྱི་བོན་ནྱི་སྣོད་དབང་པོ་མཆོག་

དམན་འབྲྱིང་གསུམ་གྱི་སྣོད་ལ་བོན་དུ་སྟོན་པ་དང༌།	 སོ་བཞྱི་ནྱི་རྒྱས་པ་འབུམ་

གྱི་བོན་སོ་དང༌།	དཔོན་གསས་མན་ངག་ལུང་གྱི་བོན་སོ་དང༌།	ཆབ་དཀར་དག་

པོ་སགས་ཀྱི་བོན་སོ་དང༌།	ཆབ་ནག་སྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་བོན་སོ་དང་བཞྱིའོ།� །དེའྱི་

ཐོག་ཏུ་མཐོ་ཐོག་སྤྱྱི་རྒྱུག་མཛོད་ཀྱི་བོན་དང་ལྔ་རུ་གསུངས་པ་དང༌།	 ཐེག་པ་

རྱིམ་དགུ་འདྱི་ལ་ཡང་བཤད་ཚུལ་མྱི་འད་བ་གསུམ་ཙམ་དུ་ཡོད་ཀང༌།	རེ་ཞྱིག་

ཀུན་ལ་གྲགས་ཆེ་བ་བསྟན་པ་རྱིན་ཆེན་ལྷོ་གཏེར་གྱི་རེས་སུ་འབྲེང་ནའང༌།	རྒྱུའྱི་

ཐེག་པ་བཞྱི།	འབྲུས་བུའྱི་ཐེག་པ་བཞྱི།	བླ་ན་མེད་པའྱི་ཐེག་པ་དགུར་གྲགས་པའྱི་
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དང་པོ་ནྱི་ཕ་གཤེན་གྱི་ཐེག་པ་དང༌།	 སྣང་གཤེན་གྱི་ཐེག་པ་དང༌།[168]	 འཕྲུལ་

གཤེན་གྱི་ཐེག་པ་དང༌།	སྱིད་གཤེན་གྱི་ཐེག་པ་དང་བཞྱི་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཐེག་པའོ།།[169]		

དགེ་བསྙེན་གྱི་ཐེག་པ་དང༌།	 དང་སོང་གྱི་ཐེག་པ་དང༌།	 ཨ་དཀར་གྱི་ཐེག་པ་

དང༌།	ཡེ་གཤེན་ཐེག་པ་དང་བཞྱི་འབྲས་བུའྱི་ཐེག་པའོ།� །དེའྱི་སྟེང་ཁད་པར་བླ་

མེད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་དགུ་ནྱི་བློ་རྱིམ་པ་དགུ་ལ་བསྟན་པ་དང༌།[170]	སངས་རྒྱས་

ཀྱི་མཛད་པ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉྱིས་འདྱི་ལའང་གསུང་ཚུལ་མྱི་འད་བ་དུ་མར་སྣང་

ཡང༌།	རེ་ཞྱིག་ཀུན་ལ་གྲགས་ཆེ་བ་འ་ཞ་གསང་བས་གསུངས་པའྱི་མཛད་བཅུའྱི་

བསྟོད་ཕག་ལྟར་ལ།	 སོམ་ཚིག་ཏུ་ས་རབས་པས་བཀོད་པ་ལྟར་ན།	སྐེ་བཞེས་

བསྟན་སེལ་འགྲོ་གཉྱིས་འདུལ།�།ཁབ་བཞེས་སས་སྤྲུལ་འགྲོ་དོན་མཛད།�།བདུད་

[168]		མ་ཡྱིག་ཏུ་སྣང་གཤེན་གྱི་ཐེག་པ་དང༌།	སྐབས་འདྱིར་གཞན་སེ་ཁ་ཅྱིག་ནས།	

བོད་དུ་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་སོང་ནས་སྤྱོད་པ་འོས་ཞེས་གནང་བས་སྣང་གཤེན་ཡྱིན་

ཟེར་བ་ནྱི།	རང་འདོད་ཀྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི་རང་ལུགས་སྟོན་པས་སྣང་ཞྱིང་

སྱིད་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་བདེ་བྱེད་ཀྱི་དོན་དུ་བོན་ཡོད་པས་སྣང་གཤེན་དུ་

འཐད་དོ།།	ཞེས་གསུངས་ཀང་མཆན་ཡྱིག་དཀྱུས་སུ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་

ནས་ཞུ་སྒྱིག་པས་མཆན་བུ་འདྱི་བཏབ་པ་ཡྱིན་པས་དཔད་པར་འཚལ།

[169]		 མ་ཡྱིག་ཏུ་སྱིད་གཤེན་གྱི་ཐེག་པ་དང༌།	 རྒྱུའྱི་ཐེག་པའོ།།	 ཞེས་བྱུང་ཡང་།	

ཞུ་སྒྱིག་པས་སྱིད་གཤེན་གྱི་ཐེག་པ་དང་བཞྱི་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཐེག་པའོ།།	ཞེས་པར་

བཅོས་ཡོད།

[170]			མ་ཡྱིག་ཏུ་དེ་སྟེང་ཁད་པར་གྱི་ཐེག་པ་བླ་མེད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་དགུ་ནྱི་བློ་རྱིམ་	

	 པ་དགུ་ལ་བསྟན་པ་དང༌།	ཞེས་གསུངས་ཀང་།	ཞུ་སྒྱིག་པས་དེའྱི་སྟེང་ཁད་	

	 པར་བླ་མེད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་དགུ་ནྱི་བློ་རྱིམ་པ་དགུ་ལ་བསྟན་པ་དང༌།	ཞེས་		

	 པར་བཅོས་ཡོད།
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བཏུལ་བསྟན་པ་རེས་སུ་བཞག�།ཁྱིམ་སངས་འཁོར་སངས་མ་ངན་འདས།�།ཞེས་

གསུངས་[171]པ་ལྟར་གྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པ་དང་སྟོན་པའྱི་གཤེན་

ལོ་གཅྱིག་ནས་དྲུག་ཅུའྱི་བར་གྱི་མཛད་པ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་བཤད་ཚུལ་མྱི་འད་

བ་ཅུང་ཟད་སྣང་བའང༌།	རེ་ཞྱིག་ལུང་མཐུན་དུ་བཤད་ན་ཟུར་དུ་བཀོད་པ་ལས་

འདྱིར་མ་སྤོས་སོ།།	བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ནྱི་མདོ་འདུས་ལས།[172]	ཧོས་སོ་བརྒྱད་

ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ནྱི།� །མདོ་འབུམ་རྒྱུད་མཛོད་སེ་བཞྱི་ལ།� །ཉྱིས་ཁྱི་གཅྱིག་སྟོང་སོ་

བཞྱི་དབྱེ།	གསུངས་པ་ལྟར།� །འདོད་ཆགས་ལས་གྱུར་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཉྱིས་

ཁྱི་གཅྱིག་སྟོང་གྱི་གཉེན་པོར་འདུལ་བ་མདོ་ཡྱི་བོན་སོ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་དུ་

གསུངས་ཏེ།	དེའང་སང་བྱ་ལ་བརེན་པའྱི་འདུལ་བ་ཁྱི་ཕག་གཅྱིག་དང༌།	བླང་བྱ་

ལ་བརེན་པའྱི་འདུལ་བ་ཁྱི་ཕག་གཅྱིག་དང༌།	སང་བླང་དབྱེར་མེད་ལ་བརེན་པའྱི་

འདུལ་བ་སྟོང་ཕག་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་པར་མངོན་ནོ།� །ཞེ་སང་ལས་གྱུར་པའྱི་

ཉོན་མོངས་པ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་གྱི་གཉེན་པོར་རྒྱས་པ་འབུམ་གྱི་བོན་སོ་ཉྱིས་

ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་དུ་གསུངས་ཏེ།	དེའང་ལྟ་བ་ལ་བརེན་པའྱི་འབུམ་སེ་ཁྱི་ཕག་གཅྱིག་

དང༌།	སྤྱོད་པ་ལ་བརེན་པའྱི་འབུམ་སེ་ཁྱི་ཕག་གཅྱིག་དང༌།	ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་འབྲེལ་

ལ་བརེན་པའྱི་འབུམ་སེ་སྟོང་ཕག་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་པར་མངོན་ནོ།� །གཏྱི་མུག་

[171]		 སྨན་རྱིའྱི་ཤྱིང་དཔར།	བཀའ་བརེན།	སེམས་སེ།	ཁ།	དན་པ་ནམ་མཁའ།	དང་

དོན་མུན་སེལ་ལས་གཤེན་རབ་ཀྱི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱུང་བའྱི་གཟེར་བུ།	ཤོག	

༢	ན༥

[172]		 དབལ་ཁྱུང་།	༣༠	བཀའ།	མདོ་སེ།	མདོ་འདུས།	ཤོག་གྲངས་༡༤༧	ཕེང་		

	 ༥	ལས་གསལ།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༩	ལོར་སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་	

	 བསྐྲུན།	
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ལས་གྱུར་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་གྱི་གཉེན་པོར།	མངོན་པ་མཛོད་

ཀྱི་བོན་སོ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་དུ་གསུངས་ཏེ།	 དེའང་ཐབས་ལ་བརེན་པའྱི་མངོན་

པ་ཁྱི་ཕག་གཅྱིག་དང༌།	 ཤེས་རབ་ལ་བརེན་པའྱི་མངོན་པ་ཁྱི་ཕག་གཅྱིག་དང༌།	

ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་ལ་བརེན་པའྱི་མངོན་པར་སྟོང་ཕག་གཅྱིག་གོ།� །དུག་

གསུམ་ཆ་སྙོམས་པའམ།� །ཁ་ཚང་བ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་གྱི་གཉེན་པོར།	སགས་

སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་བོན་སོ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་དུ་གསུངས་ཏེ།	དེའང་བསྐེད་རྱིམ་གཙོ་

ཆེ་བར་སྟོན་པའྱི་རྒྱུད་སེ་ཁྱི་ཕག་གཅྱིག་དང༌།	རོགས་རྱིམ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའྱི་

རྒྱུད་སེ་ཁྱི་ཕག་གཅྱིག་དང༌།	བསྐེད་རོགས་ཟུང་འབྲེལ་ལ་སྟོན་པའྱི་རྒྱུད་སེ་སྟོང་

ཕག་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་སོ།� །བོན་གྱི་སོ་མོ་དེ་དག་གསང་སགས་ལ་ལས་བཞྱི་

སྟེ།	ས་ཀོང་ཞྱི་བའྱི་ལས་དང༌།	མཐར་ཕྱིན་རྒྱས་པའྱི་ལས་དང༌།	ངོ་མཚར་དབང་

གྱི་ལས་དང༌།	 སྒོལ་བྱེད་དག་པོའྱི་ལས་དང༌།	 དགོས་འདོད་ཀུན་གྲུབ་རྒྱུན་གྱི་

ལས་དང་ལྔ་པོ་དང་།	མདོར་ན་ཕྱི་རྒྱུད་སང་ལམ་གྱི་བོན་དང༌།	ནང་རྒྱུད་བསྒྱུར་

ལམ་གྱི་བོན་དང༌།	གསང་རྒྱུད་གྲོལ་ལམ་གྱི་བོན་དང་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པ་དེ་

རྣམས་ནྱི།	གྲངས་སུ་མེད་པའྱི་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ།	བདེན་པ་འཕྲུལ་གྱི་ཡྱི་

གེ་རྒྱལ་བའྱི་ཞལ་ངག་ནས་བྱུང་བ་དང༌།	བྱྱིན་གྱིས་རླབས་དང་རེས་སུ་གནང་

བའྱི་བོན་གྱི་སྒ་དབྱངས་ཆེན་པོ་སྱིད་གསུམ་ཁབ་པར་སྒོག་པ་དང༌།	གཞན་ཡང་

སྙྱིགས་དུས་འདྱིར་དུག་ལྔ་ཁ་ཚང་བས་ལོག་བྱེད་བདུད་བགེགས་ཀྱི་དགྲ་རབ་ཏུ་

དར་བ།	དེ་དག་བཅོམ་པའྱི་ཆེད་དུ་གོང་བཤད་བོན་གྱི་རང་བཞྱིན་ལས་བྱུང་བའྱི་

བཀའ་དང༌།	གཏེར་དང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་མཛོད་སོ་རབ་ཏུ་བརྡོལ་བ་ཡྱིས།	སེམས་

ཅན་གྲངས་མེད་པ་འདུལ་བར་མཛད་པའྱི་བོན།	 སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་གསུང་

རབ་སྟེ།	རེན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་བོན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་སོ།།
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༈�གསུམ་པ་གཤེན་རབ་དཀོན་མཆོག་གམ་སེམས་དཔའ་དཀོན་མཆོག་ལ་

བསོད་པ་ནྲི།	

གཞུང་ལས།

བདེར་གཤེགས་དགོངས་བརྒྱུད་བླ་མ་ཆེ་དྲུག་དང༌།�།

གདུང་རྒྱུད་བཅུ་གསུམ་མཁས་པ་མྱི་བཞྱི་དང༌།�།

ལོ་པཎ་གཤེན་བརྒྱད་གཤེན་གེར་རྨ་དབྱྱིལ་དང༌།�།

བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུ་གཙུག་རྒྱན་རྱིན་པོ་ཆེ།�།

མྱི་མཇེད་འདུལ་མཛད་སྤྲུལ་སྐུའྱི་སྐར་ཚོགས་བཀྲ།�།

མཁེན་བརེའྱི་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་ལ།�།

བདག་སོགས་འགྲོ་དྲུག་ལུས་ངག་རལ་བསྐེད་ནས།�།

སོ་གསུམ་རབ་བཏུད་ཐོག་མཐར་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ་དེ་ཡྱི་དོན་ཡང༌།	 དོན་དུ་བདེར་བར་

གཤེགས་པ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དངོས་ལགས་ཀང༌།	 བསྟན་དང་འགྲོ་

བའྱི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་དགོངས་ཏེ་བརྒྱུད་པའྱི་ཚུལ་བསྟན་པ་ནྱི།	 ལུང་འགའ་ཞྱིག་

ལས།[173]	རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད་དགུ་རུ་གསུངས་པ་ནྱི།	ཡེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྟོན་པ་

བདག་མེད་བོན་སྐུ།	ཐུགས་རེའྱི་སྟོན་པ་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར།	སྤྲུལ་པའྱི་སྟོན་པ་

རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མྱི་བོ།	རྱིག་པའྱི་སྟོན་པ་ཚད་མེད་འོད་ལྡན།	ཐབས་ཀྱི་སྟོན་

[173]			ས་སྟོན་བསྟན་རྒྱལ་བཟང་པོས་མཛད་པའྱི་རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་

སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའྱི་བླ་མའྱི་རྣམ་ཐར།	ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཤོག་གྲངས་

༤ལས་གསལ།	ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༠	ལོར་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་

སེས་བསྐྲུན།	གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སེའྱི་དེབ་ཕེང་༢༧	པ།	
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པ་འཕྲུལ་གཤེན་སྣང་ལྡན།	མཁའ་ཡྱི་སྟོན་པ་བར་ཀོང་ཁུ་བྱུག	དབྱྱིངས་ཀྱི་སྟོན་

པ་བཟང་བཟའ་རྱིང་བཙུན།	ཅྱིར་ཡང་སྤྲུལ་པའྱི་སྟོན་པ་འཆྱི་མེད་གཙུག་ཕུད།[174]	

བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་སྟོན་པ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་དགུའོ།�།དེ་ལྟར་དགུའང་དོན་དུ་

བསྡུས་ན་དགོངས་བརྒྱུད་དྲུག་ཏུ་འདུས་པའང་གསུངས་སོ།� །སྤྱྱི་སྤུངས་ཞྱི་ཁོའྱི་

བརྒྱུད་ཚུལ་ལ།[175]	 དགོངས་བརྒྱུད་བཞྱིར་གསུངས་ཏེ།	 འཕྲུལ་གཤེན་སྣང་

ལྡན།	བཟང་ཟ་རྱིང་བཙུན།	འཆྱི་མེད་གཙུག་ཕུད།	གསང་བ་འདུས་པ་ཡྱི་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ།� །མཁེན་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སོ་ནས་གཙུག་གྱི་བླ་ཁེབས་

ནམ་མཁའ་ལྟར་གྱུར་ཞྱིང༌།	བརེ་བའྱི་སྙྱིང་རེའྱི་སོ་ནས་འགྲོ་ལ་བུ་གཅྱིག་གྱི་མ་

ལྟར་བྱམས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པ་དྲུག་ནྱི།	

གསང་སགས་མ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ན།[176]	 	 ནང་གསང་སགས་ལ་

རང་དབང་ཐོབ་པ་སྟག་ལ་མེ་འབར།	ཕྱི་མདོ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་སས་བུ་རྨ་ལོ།	

བཀའ་རྒྱས་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ལྷ་གཤེན་ཡོངས་སུ་དག་པ།	བཀའ་འབྲྱིང་

པོ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་རྒྱལ་གཤེན་མྱི་ལུས་བསམ་ལེགས།	བཀའ་བསྡུས་པ་

ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ཀླུ་བོན་ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པོ།	 བཀའ་བསྒགས་པ་སྐོར་གསུམ་

[174]		མ་ཡྱིག་ཏུ་ཅྱིར་ཡང་སྟོན་པའྱི་སྤྲུལ་པ་འཆྱི་མེད་གཙུག་ཕུད།	ཞེས་བྱུང་ཡང་

།	ཞུ་སྒྱིག་པས་ཅྱིར་ཡང་སྤྲུལ་པའྱི་སྟོན་པ་འཆྱི་མེད་གཙུག་ཕུད།	ཅེས་པར་

བཅོས་ཡོད།

[175]		གཤེན་གྱི་དང་སོང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་སྤྱྱི་སྤུངས་ཞྱི་ཁོའྱི་

ཚོགས་སྐང་།	ཤོག༡	ན༣	བྲུ་ལུགས་ཞྱི་ཁོ་དེབ་དང་པོ།	ཐོབ་གསར།	ཕྱི་ལོ་

༡༩༧༥ལོར་བསོད་ནམས་གྲགས་པས་བསྐྲུན།

[176]		 མ་རྒྱུད་དུ་ལུང་དེ་ཚིག་རྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་མེད།
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ལ་རང་དབང་ཐོབ་ཅྱིང་རྒོལ་ངན་ཚར་གཅོད་ཤེས་རབ་ལྷ་བདུན་མངོན་དུ་གྱུར་

པ་དམུ་གཤེན་ནམ་མཁའ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་དང་དྲུག་དང་།	 གསང་སགས་

སྤྱྱི་སྤུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཚུལ་དུ་བཤད་པའྱི་བླ་མ་ཆེ་དྲུག་ནྱི།	དང་པོ་བརྒྱུད་ཁུངས་

སྟོན་པ་གསང་བ་འདུས་པའང་བླ་མ་ཆེ་དྲུག་མར་རྱིས་ཏེ།	རྨ་ལོ་དྭང་བ་ཡྱིན་ནོ་

སྙམ་པ་ཁོ་བོའྱི་བློས་བཟོས་སོ།� །ཁད་པར་གངས་ཅན་བོན་གྱི་ཞྱིང་དུ་བོན་གྱི་

གདུང་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ལྟར་དུ་མྱི་ནུབ་པར་མཛད་དེ་གཅྱིག་བརྒྱུད་དུ་སེལ་བར་

བཅུ་གསུམ་དུ་བྱུང་བ་ནྱི།	མ་རྒྱུད་ལྟར་ན་རྒྱལ་པོ་མུ་ཁྱི་བཙད་པོ།	མོན་བོན་ཧ་

ར་ཅྱི་པར།	ཧ་ར་ཅྱི་པར་ནྱི་ཞང་སྐད་དོ།� །བོད་སྐད་དུ་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་བྱའོ།� །བོན་

མོ་སྟག་ཝེར་ལྱི་ཝེར་ཏེ།	བོད་སྐད་དུ་སྟག་ཟ་ཀླུ་རྒྱལ་ཟེར་བའོ།� །ཞང་ཞུང་ཨ་ནུ་

འཕག་ཐག	ཞང་ཞུང་སད་ནེ་གའུ།	ད་མྱི་ཐད་ཀེ།	རྒྱ་བོན་ཟྱིང་པ་མཐུ་ཆེན།	སེ་

བོན་ཐོག་རེ།	སེ་བོན་ཐོག་འཕྲུལ།	ཧྱིང་ནྱི་མུ་ཏྱིང༌།	སུམ་པ་དབུ་དཀར།	གང་ཆེན་

མུ་ཝེར་དང་བཅུ་གསུམ་དུ་གསུངས་སོ།� །མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་[177]རྒྱལ་པོ་

མུ་ཁྱི་བཙད་པོ་ཚེ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ཀང༌།	 སྣོད་ལྡན་མྱི་ཡོང་དགོངས་ཏེ་རྒྱལ་

རྒྱུད་གདུང་རབས་གསུམ་དུ་གཞན་ལ་མ་སེལ་བའྱི་ཚེ།	 རྫུ་འཕྲུལ་སྨན་བཞྱིས་

ནུབ་པར་དགོངས་ནས་ཧ་ར་ཅྱི་པར་དང༌།	 སྟག་ཝེེར་ལྱི་ཝེར་ལ་བོན་གནམ་

བབས་སུ་བསྟན་པས་བར་དེར་རྫུ་འཕྲུལ་སྨན་བཞྱི་བརྱིས་ནས།	མཇུག་གྱི་ཧྱིང་

ནྱི་མུ་ཝེར་ཏྱིང་སོགས་གསུམ་མ་བརྱིས་པས་བཅུ་གསུམ་དུ་འདོད་པའང་ཡོད།	

སྤྱྱི་སྤུངས་བརྒྱུད་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	 ཞང་བོད་དུ་

མཁས་པ་ཆེན་པོ་མྱི་བཞྱི་ནྱི།	ཞང་ཞུང་ལ་མཁས་པ་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན།	བོད་ལ་

[177]		 མཁས་པ་སུ་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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མཁས་པ་སེ་བོན་ཤ་རྱི་དབུ་ཆེན།	ལྡེ་བོན་གྱིམ་ཚ་རྨ་ཆུང༌།	མེ་ཉག་ལྕེ་ཚ་མཁར་

བུ་དང་བཞྱིའོ།� །ལོ་པཎ་གཤེན་བརྒྱད་ནྱི་སྤྱྱི་སྤུངས་དབལ་གསས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆུང་

དུ་གསལ་བ་ལྟར་གྱི་ལོ་པཎ་རྱིག་འཛིན་གཤེན་བརྒྱད་ནྱི།	 ཡབ་རྒྱུང་ཡར་མུ་

ཁོད།	རེ་ལྷ་སོམ།	བློན་མུ་ཐུར།	སྟངས་ཆེན་དམུ་ཚ་གེར་མེད།	བླ་ཆེན་དན་པ་

ནམ་མཁའ།	གེ་སར་རྔམ་པ་ལྕེ་རྱིང༌།	རག་གཟྱིགས་ཟ་རང་མེ་འབར།	སུམ་པ་མུ་

སྤུངས་གསལ་ཏང་དང་བརྒྱད།	 ཡང་ན་དན་པའྱི་རེས་འཇུག་གྲོལ་ཐོབ་སེམས་

དཔའ་བརྒྱད་ལའང་བཤད་དེ།	རག་གཟྱིགས་ཟ་རང་མེ་འབར་དང༌།	སུམ་པ་མུ་

སྤུངས་གསལ་ཏང༌།	ཞང་ཞུང་ཧྱིས་པ་གེར་མེད།	རེ་ལྷ་སོམ།	བློན་ཆེན་ར་སངས་

ཁོད་རམ།	 སྟངས་དམུ་ཚ་གེར་མེད།	 ཞང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་དང་བརྒྱད་འདོད་

དོ།�།དེ་ནྱི་ས་རབས་པའྱི་རྱིག་འཛིན་ལགས་སོ།�།ཕྱི་རབས་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་དང་

ར་བརྒྱད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ལུང་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་གཤེན་གེར་རྨ་དབྱྱིལ་བཞྱི་ལ།	

གཏེར་སས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་གྲངས་ཀྱིས་མྱི་ལངས་ཡང་མཚན་གྱི་གཙོ་བོ་

བཞྱི་ནྱི།	འཆྱི་མེད་དངོས་བྱོན་གཤེན་ཆེན་ཀླུ་དགའ།	གེར་མྱི་ཉྱི་མ་འོད་ཟེར།	རྨ་

སྟོན་སོལ་འཛིན།	དབྱྱིལ་སྟོན་དཔོན་གསས་ཁྱུང་རྒོད་རལ་དང་བཞྱིའོ།� །གཏེར་

སོབ་གྲྭ་ས་ཡ་བཞྱི་ནྱི།	གདུང་རྒྱུད་མུ་ཏྱིག་གྱི་ཕེང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ།	བརོད་ལས་འདས་

པ་མངོན་ཀང༌།	 མཆོག་གྱི་གཙོ་བོར་བོན་གྱི་བདག་ཆེན་བཞྱི་ནྱི།	 བྲུ་ཆེན་ནམ་

མཁའ་གཡུང་དྲུང༌།	དབང་ལྡན་ཞུ་ཡས་ལེགས་པོ།	ས་སྟོན་དཔལ་མཆོག་རྒྱལ་

བ།	རྨེའུ་སྟོན་ལྷ་རྱི་གཉེན་པོ་དང་བཞྱིའོ།�།དེ་དག་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་གཙུག་

ཏུ་བཀུར་བར་འོས་པ་དང༌།	ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་ཏོག་དང་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི།	རེ་

རྱིན་པོ་ཆེ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ཅེས།	 རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའྱི་ལུང་

གྱིས་ཟྱིན་པར་གྱུར་པའོ།� །དེ་རྣམས་ནྱི་མྱི་ལུས་ཐོབ་པ་ཕལ་གྱི་ནང་ནས་ཀང་མྱི་
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མཇེད་ཅེས་པ་ནྱི།	ཤྱིན་ཏུ་རོད་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་མྱི་ཡྱིན་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིག་

རེན་རེ་འདུལ་བར་མཛད་པའྱི་རེས་འཇུག་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའྱི་

སྐར་ཚོགས་ལྟར་བཀྲ་བར་འབྱུང་བཅས་ལུང་དུ་བསྟན་པའོ།� །དེ་ལྟར་མཁེན་

པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་དུ་བརེ་བ་ཚད་མེད་པའྱི་སྙྱིང་རེ་

ཆེན་པོས་གཞྱི་བཟུང་ནས།	བསྟན་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་དབང་འབྱོར་ཞྱིང་

ལུང་རོགས་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕྱུག་པར་གྱུར་ནས་ཕོགས་དང་རྱིས་སུ་མེད་པར་

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཆེན་རབ་ཏུ་མཛད་ཅྱིང་སྐོང་བ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཅན་དེ་

ལ་བདག་དང་གཞན་དུ་ཕེ་ནས་བདག་འཛིན་ཅན་རང་ལྟ་བུ་འཁོར་བའྱི་སོགས་

གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་འགྲོ་བ་རྱིགས་དྲུག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་སེམས་ཅན་མ་གྱུར་ནམ་

མཁས་ཁབ་ཚད་འབྲེལ་ཐོབ་ཀྱི་སྐེ་དགུ་ཀུན་ཀྱི་ལུས་ལྷ་ཕག་དང༌།	ངག་བསྟོད་

དབྱངས་ཀྱིས་གདུང་ཤུགས་དག་པོའྱི་རལ་རབ་ཏུ་བསྐེད་དེ་དུས་འདྱི་ནས་

བཟུང༌།	བླ་ན་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གྱི་སྙྱིང་པོ་ལ་མཆྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡྱིད་

གསུམ་གྱི་སོ་གསུམ་མོས་འདུན་དག་པོས་བརྐང་ཕག་རབ་ཏུ་བཏུད་དེ་ཕག་

འཚལ་ལོ།�།ཞེས་སོ།།

༈�བཞྲི་པ་སྐྱབས་ཡུལ་མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀྲི་གཙོ་བོར་དམྲིགས་ཡུལ་རྩ་

བའྲི་བླ་མ་ལ་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།	

འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་གསེར་གྱི་ཉྱི་ཤར་བཞྱིན།�།

དུས་ངན་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མའྱི་སྙྱིགས་མ་ལ།�།

འཕྲུལ་ངག་བོན་གྱི་ཆུ་ཆེན་རབ་འབྲུག་ནས།�།
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རེས་འབྲང་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་རད་ནས་བཀྲུ།�།

སེ་གསུམ་ཤེས་རབ་རྒྱས་པའྱི་ང་རོ་ཅན།�།

མ་རྱིག་གྲུབ་མཐའ་འད་མྱིན་ཀད་པ་འགེམས།�།

མྱི་ཡྱི་སེང་གེ་གཟྱི་བརྱིད་སྨན་རྱི་བ།�།

གཙུག་རྒྱན་མཁན་པོ་ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	 དཔེར་ཡང་ཤྱིང་འཛམ་བུ་བྲྱིཀྵ་ཡྱི་

དབུས་སུ་མཛེས་པ་གྱིང་ཆེན་འདྱི་དག་ཏུ།	སྤྱིན་བྲལ་གསེར་འོད་རབ་ཏུ་འབར་

བའྱི་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་ལྡན་པའྱི་ཉྱི་མ་ཤར་བ་བཞྱིན་དུ།	དུས་བསྐལ་ངན་པ་

བྱུང་བ་སྙྱིགས་མ་ལྔ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའྱི་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པ་ཡྱི་ཐ་མའྱི་ཆེར་སྙྱིགས་མ་

རུ་ཉེ་བའྱི་དུས་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་ཞེས་སོ།� །སྙྱིགས་མ་ལྔ་ནྱི།	བསྐལ་པའྱི་སྙྱིགས་མ་

མར་འགྲྱིབ།	དུས་ཀྱི་སྙྱིགས་མ་ཚེ་ལོ་བཅུ་པར་ཉེ་བ།	ལས་སྤྱོད་སྙྱིགས་མ་དགེ་

མེད་སྱིག་ཅན།	ལྟ་བའྱི་སྙྱིགས་མ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཁ་གྱུ་བ།	སེམས་ཅན་སྙྱིགས་

མ་དུག་ལྔ་ཁ་ཚང་དུ་སྤྱོད་པ་དང་ལྔའོ།�།དེ་ལྟ་བུ་ཡྱི་དུས་སུ་གཡུང་དྲུང་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱི་གསུང་ངག་ཏུ་གྱུར་ལ།	བདེན་པའྱི་བོན་བཀའ་གཏེར་གྱི་རང་བཞྱིན།	དཔེར་ན་

དབྱར་གྱི་ཆུ་ཆེན་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤྱིང་དག་ཏུ་འབྲུག་ནས།	དད་མོས་དང་ལྡན་ཞྱིང་

རེས་སུ་འབྲེང་བར་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་རང་རྒྱུད་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་ཉོན་སྒྱིབ་

ཀྱི་མོངས་པར་ལྡན་པར་གཞྱིལ་ནས།	མ་ལུས་པ་མེད་པ་དང་ར་བ་ནས་བཀྲུ་བར་

བྱེད་པ་དང༌།	བོན་སེ་རྣམ་པ་ནྱི།	བསབ་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་འདུལ་

བའྱི་སེ་དང༌།	བསབ་པ་ཏྱིང་འཛིན་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་འབུམ་གྱི་སེ་དང༌།	བསབ་པ་

ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མངོན་པའྱི་སེ་གསུམ་གྱི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་གྱི་རང་

བཞྱིན་རབ་ཏུ་རྒྱལ་པས་ན།	 དཔེར་ན།	སེང་གེའྱི་ང་རོ་ཆེར་ཆེར་སྒོག་པ་ལྟ་བུ་
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ཅན་ཞེས་སོ།� །དེས་ནྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་མ་རྱིག་མུན་པས་གཡོགས་ཏེ་ལོག་པར་

ལྟ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་འད་མྱིན་དཔེར་ན་གང་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྱི་ཀད་

པ་རབ་ཏུ་འགེམ་པར་བྱེད་པས་ན།	ཞེས་སོ།� །དེ་ནྱི་རང་གཉྱིས་མྱི་ཡྱི་ནང་ནས།	

དཔེར་ན་སེང་གསས་ཀྱི་སས་པོ་གེ་མ་སང་གྱི་བུ་རུ་འཁྲུངས་པ་ལྟ་བུ་གཟྱི་འོད་

དང༌།	དཔའ་བརྱིད་ལ་རྒྱས་པ་རྱི་སྨན་ཐམས་ཅད་འཁྲུངས་པའྱི་རྱི་དབང་དུ་ཡོད་

པ་དེ་དག་པའོ།�།དེར་བཞུགས་པ་ན་སྨན་རྱི་བ་ཞེས།	ཐོག་མར་གསལ་བཏབ་ཏུ་

བྱེད་པའྱི་མཁན་པོ་སྟེ།	རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ཉྱིད་ཅེས་སོ།� །དེ་ནྱི་ཀུན་གྱི་

ནང་ནས་གཙུག་གྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	 གཡུང་དྲུང་གནས་

བཞྱིའྱི་ར་བའྱི་བླ་མ་ལ་བསྟོད་པའྱི་ལུང་ལས།[178]	ནོར་བུ་ལྟ་བུ་གཙུག་གྱི་རྒྱན་

དུ་དཀོན།� །ཞེས་སོ།� །དེ་ལྟ་བུའྱི་ནང་ནས་ཀང་ལུང་ལས།[179]	 	 རྣམ་བཞྱིའྱི་

མཁན་པོ་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་བ།	 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་རྣམ་དག་འདུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་མཁན་པོ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་སོ།།

༈	 དེ་ནྱི་སྐབས་ཡུལ་གཡུང་དྲུང་གནས་བཞྱི་ལ་བསྟོད་པའྱི་ཚིག་འགྲེལ་

ལགས་སོ།�།

ས་བཅད་གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སོན་བྱུང་སྐྱེས་རབས་

དང༌།�ད་ལྟའྲི་མཛད་ཆེན་བསོམ་སེ་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉྲིས་

[178]		 སེམས་ལུང་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ།	ཤོག	༩	དེབ་གཟུགས།	ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༡	

ལོར་ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་དགོན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཀའ་བརེན་དཔེ་རྱིང་

ཕོགས་སྒྱིག་ཁང་ནས་བསྐྲུན།

[179]		 དཔལ་ལྡན་སྨན་རྱིའྱི་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་འདུལ་བའྱི་གསོ་སྦྱོང་།	ལག་བྲྱིས།		 	

	 ཤོག་༡༠	བ༣	གཤེན་གྱི་དང་སོང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད།
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སོ་ནས་བསོད་པ་ལ།�ཚིག་རྐང་བརྒྱད་ཚན་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་དང་པོ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

གངས་ཅན་ཤར་ཕོགས་རྒྱལ་རོང་སྐུ་འཁྲུངས་ཤྱིང༌།�།

གཟྱིགས་དགོངས་མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་དབེན་ས་ཁར།�།

མཆོག་ཐུན་གྲུབ་གནས་དཔལ་ལྡན་སྨན་རྱི་རུ།�།

འཕྲུལ་ངག་བདེན་པས་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར།�།

མྱི་མཇེད་གནས་དང་འཛམ་གྱིང་ཉེར་ལྔའྱི་དབུས།�།

ཡུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཡུལ་གྱི་སྙྱིང་པོ་རུ།�།

ཁད་པར་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རེས་འབྲང་ལ།�།

ལས་སྐལ་ལྡན་མཛད་ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	དེ་ཡྱི་དོན་ཡང་བོད་གངས་རྱི་དཀར་

པོའྱི་ཕེང་བས་རབ་ཏུ་བསྐོར་བའྱི་ཡུལ་ཆེན་གཡས་རུ་གཡོན་རུ་དབུས་རུ་རུ་

ལག་སྟེ།	 བོད་ཡུལ་རུ་བཞྱིར་གྲགས་པའྱི་ཞྱིང་མཆོག་ནས་ར་བདུན་དབང་པོ་

ཤར་བའྱི་ཕོགས་སུ་རྒྱལ་མོ་རྒྱ་ཡྱི་རོང་ཆེན་གྱི་ཡུལ་ཆུ་ཆེན་རབ་ཏུ་བརན་པའྱི་

ཞྱིང༌།	 སྟེག་ཅོག་ཅེས་བྱ་བའྱི་དཀྱིལ་དུ་སྐུ་མཚན་དཔེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་

པར་འཁྲུངས།	དེ་ནས་གཟྱིགས་ཚད་དགོངས་ཚད་མཛད་པ་ལ་སྦྱངས་རོགས་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལྷུན་རོགས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གནས་གཡས་རུ་དབེན་ས་ཁའྱི།	

བོན་སེ་སོགས་བོན་ཆོས་དུ་མ་རུ་མཁེན་པ་མཐར་ཕྱིན་རབ་འབྱམས་ཆེན་པོར་

མཚན་ཐོབ་པ་དང༌།	མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གྱི་གྲུབ་པ་མངོན་དུ་ཐོབ་པའྱི་གནས།	

ཆོས་འཇྱིག་རེན་གཉྱིས་ཀྱི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་བཀྲ་ཤྱིས་སྨན་གྱི་རྱི་བོ་རུ།	གཡུང་

དྲུང་འཕྲུལ་གྱི་ངག་རྫུན་དང་བྲལ་བས་ན་ཡང་དག་པར་བདེན་པས་གཡུང་དྲུང་
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བོན་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་བཀའྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བས།	 མྱི་མཇེད་

པའྱི་ཚངས་རྒྱུང་ཞེས་པ་སྟོང་དང་པོ་སྤྱྱི་ཕུད་ཀྱི་གནས་དང༌།	དེ་ནས་སྤྲུལ་པའྱི་

འོད་ཟེར་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་ཆེན་ཉེར་ལྔ་ཡྱི་དབུས་དང༌།	ཡུལ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་

ཀྱི་ཡུལ་གྱི་ས་ཡྱི་སྙྱིང་པོ་དེ་རུ་ལས་ཀྱི་སྐལ་པ་བཟང་པོ་མཛད་པ་དང༌།	 ཁད་

པར་དུ་ཡང་བོད་བསྱིལ་ལྡན་ཁ་བའྱི་རྱི་དུ་མ་ཅན་གྱིས་བསྐོར་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་

ཀྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་སྟོན་པ་མཆོག་དང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་དང་ཞལ་སོབ་ཀྱི་

རེས་སུ་དད་འདུན་གྱིས་འབྲེལ་པར་བྱོན་པ་མདོར་ན་འབྲེལ་ཚད་ཀུན་ལ་ལས་

དང་སྐལ་པ་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་མཛད་པ་ཞེས་མཛད་ཆེན་དང་པོ་གཟྱིགས་དགོངས་

མཁེན་པ་ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་སོ།།

༈�མཛད་ཆེན་གྲི་རྣམ་ཐར་གཉྲིས་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་ཚོགས་གཉྱིས་རྒྱ་མཚོ་ཡྱིས།�།

མངོན་པར་ངོ་བོ་མཐོང་ཞྱིང་གཟྱི་བརྱིད་འབར།�།

མྱི་མཇེད་སེམས་ཅན་འདེན་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཅན།�།

ཁ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པའྱི་སྒོན་མེ་སར།�།

ལུང་རྱིགས་མན་ངག་འབྲུག་སྒ་གཡོ་བ་ཅན།�།

འཛམ་གྱིང་ཕོགས་བཅུའྱི་དད་ལྡན་དང་བ་འདེན།�།

ཁ་ལོ་བསྒྱུར་མཛད་རེ་བཙུན་སྨན་རྱི་བ།�།

གསེར་གྱི་རྱི་རབ་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་པའྱི་དོན་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མ་བོན་ཅན།	 ཁེད་ནྱི་སོན་
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བསགས་གྲངས་མེད་པའྱི་བསྐལ་པ་དུ་མར་རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་

འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉྱིས་བསགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡྱི་ཡོན་ཏན་

རོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ།	 རགས་ནྱི་དགོངས་པ་མངོན་པར་ངོ་བོ་མཐོང་ཞྱིང་མཚན་

དཔེའྱི་གཟྱི་འོད་དང་རྔམ་བརྱིད་རབ་ཏུ་འབར་བའྱི་གདུལ་ཞྱིང་མྱི་མཇེད་འཇྱིག་

རེན་གྱི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ཐར་པ་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་གང་རུང་དུ་འདེན་

པར་མཛད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཐུགས་ལ་སྙྱིང་རེ་ཚད་མེད་པ་མངའ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་

བ་དངོས་ཡྱིན་ཏེ།	དཔེར་ན་བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཡྱིས་བསྐོར་བ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་དུ་གཡུང་

དྲུང་བོན་བསྟན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ་སར་ཞེས་པ་སྟེ།	ཉྱི་འོད་ལྟ་བུ་དཔེས་

མཚོན་ནུས་པ་དང༌།	དཔད་གསུམ་དག་པའྱི་ལུང་ལ་འགྲེལ་པ་བཏབ་པའྱི་རྱིག་

པ་ཚད་མ་ཡྱིས་རྣམ་པར་བཀྲོལ་བའྱི་བོན་འཕྲུལ་གྱི་མན་ངག་ལས་བྱུང་བ་ནྱི།	

དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལས་སྤོས་པའྱི་འབྲུག་གསས་རྣམ་གཉྱིས་གསུང་

སྒ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་སྒོགས་པ་ལྟ་བུར་བྱུང་བ་བཞྱིན་ཀང་གཟྱི་བརྱིད་མ་ཐེག་སྟེ་རབ་

ཏུ་གཡོ་ཞྱིང་འགུལ་བ་ཅན་དུ་གྱུར།	གདུལ་ཞྱིང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཕོགས་བཅུར་

འཁོར་བའྱི་སེམས་ཅན་ལས་སྐལ་དད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བདེ་

དྭངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་འདེན་བྱེད་དེ།	 ཐར་པའྱི་ཁ་ལོ་བདེ་བའྱི་གནས་སུ་

མངོན་པར་བསྒྱུར་བར་མཛད་པའྱི་མཛད་ཆེན་གྱི་བདག་ཉྱིད་རེ་བཙུན་མཆོག་

གྱི་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་གངས་ཅན་སྨན་གྱི་རྱི་ལ་བཞུགས་པས།	 དེ་ནྱི་དཔེར་ན་

གྱིང་བཞྱིའྱི་དབུས་སུ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་པོ་གསེར་གྱི་རྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རབ་ཏུ་གྱུར་

པ་རྱི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུའྱི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་པའོ།།

༈�མཛད་ཆེན་རྣམ་ཐར་གསུམ་པ་ལ།�
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གཞུང་ལས།

དུང་གྱི་ཟླ་བ་མཁའ་ལ་ཚེས་པ་བཞྱིན།�།

སྐལ་ལྡན་སེམས་ལ་བོན་གྱི་ཟླ་བ་ཚེས།�།

སྒྱིབ་གཉྱིས་བྱང་ཞྱིང་ཚོགས་གཉྱིས་རྱིམ་པར་རོགས།�།

དུག་གསུམ་དུག་ལྔ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་སྟེ།�།

ཉོན་མོངས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ཕག་མས་འདེབས།�།

ཉྱི་ཟླའྱི་འོད་ལ་མུན་པ་མྱི་གནས་བཞྱིན།�།

སྒྱིབ་གཉྱིས་གནས་དག་དྱི་མེད་སྨན་རྱི་བ།�།

གསེར་གྱི་ཉྱི་མ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	དོན་ཡང་དཔེར་ན་ཉ་ཆེན་རབ་ཏུ་རྒྱས་

སྐབས།	དུང་གྱི་མདོག་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར་བའྱི་ཟླ་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤྱིང་མདངས་

དང་ལྡན།	 སྤྱིན་བྲལ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གསར་དུ་ཤར་རྱི་ནས་ཐོན་ཏེ་ཚེས་པ་

བཞྱིན་ཏུ་རང་ཅག་གདུལ་བྱ་ལས་སྐལ་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་བློ་མ་རྱིག་པའྱི་

མུན་པ་འཐྱིབས་པ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་ལ་བོན་གཡུང་དྲུང་གྱི་བསྟན་པ་ཟླ་བ་རབ་ཏུ་

ཚེས་པར་མཛད་དེ།	ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་དང་ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་པ་སྟེ།	སྒྱིབ་པ་

གཉྱིས་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་རྱིམ་གྱིས་བྱང་ཞྱིང་དག་

སྟེ།	 རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉྱིས་ས་

ལམ་བསྒོད་པའྱི་ཚེ་གོ་རྱིམ་མ་ནོར་བར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	

དེ་ཚེ་ཉོན་སྒྱིབ་ཀང་ཞེ་སང་།	 འདོད་ཆགས།	 གཏྱི་མུག་སྟེ།	 དུག་གསུམ་དང༌།	

དེའྱི་ཐོག་ཏུ་ང་རྒྱལ་ཕག་དོག་གཉྱིས་བསྣན་པའྱི་དུག་ལྔ་དང༌།	འདོད་ཁམས་དང་

གཟུགས་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཏེ།	ཁམས་གསུམ་དང་སྐབས་འདྱིར་
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ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་བཤད་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཅུང་ཟད་སྣང་

སྟེ།	ལུང་འགའ་ཞྱིག་ནས།[180]	འདོད་ཁམས་ཆགས་པའྱི་ས་གསུམ།	གཟུགས་

ཁམས་ཞེན་པའྱི་ས་གསུམ།	 གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཁམས་གོལ་བའྱི་ས་གསུམ་སྟེ་

དགུ་རུ་བཤད་པའང་ཡོད་ཀང༌།	གཞན་སེའྱི་མཚན་ཉྱིད་གཞུང་ཕར་ཕྱིན་སོགས་

དང༌།	 རང་གཞུང་རྣམ་དག་རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཁྱི་མཐའ་སེལ་སོགས་ལུང་དུ་

མ་ནས་འདོད་ཁམས་ཤྱིན་ཏུ་ཉེས་ལྟུང་ལྱི་ཞྱིང་ཉོན་མོངས་པ་ཆེ་བའྱི་སྒྱིབ་པ་

འཐུག་པའྱི་འཁོར་བའྱི་ས་དང་པོར་བཞག	དེ་སྟེང་གཟུགས་ཁམས་ཉོན་མོངས་

ཆུང་བས་གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་རྱིགས་བཞྱི་ལ་ས་བཞྱིར་བྱས།	དེ་སྟེང་

གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཁམས་ལ་སེམས་སུ་གོལ་སྐོན་དུ་སོང་བ་ལས་ཉོན་མོངས་ཅུང་

སབ་པར་སྣང་བ་གཟུགས་མེད་སྐེ་མཆེད་མུ་བཞྱི་ལ་ས་བཞྱིར་ཕེས་ཏེ་ས་དགུར་

བཤད་སོལ་ཡོད་པས།	 དེའང་འཁོར་བའྱི་ས་དགུ་སང་བྱར་སོང་བས།	 དང་པོ་

ཆེ་བ་དེ་སངས།	 རེས་སུ་སང་བྱ་ཇེ་སབ་ཏུ་འགྲོ་དགོས་ཤྱིང་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་

ཀང༌།	 དང་པོ་ཆུང་བ་སྐེས།	 དེ་ནས་སྒྱིབ་པ་བྲལ་རྱིམ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་

འགྱུར་དགོས་པ་ཡྱིན་པས་ལུང་རྱིགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་

བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ནྱི།	ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སང་ལས་གྱུར་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཉྱིས་ཁྱི་

ཆྱིག་སྟོང༌།	 དེ་བཞྱིན་དུ་འདོད་ཆགས་ལས་གྱུར་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་

སྟོང༌།	གཏྱི་མུག་ལས་གྱུར་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང༌།	དུག་གསུམ་ཆ་

[180]		དན་པའྱི་མཛོད་སྒ་འགྲེལ་དུ།	ཡང་ན་འདོད་ཁམས་ཞེན་པའྱི་གནས་གསུམ།	

གཟུགས་ཁམས་ཆགས་པའྱི་གནས་གསུམ།	གཟུགས་མེད་བསབས་པའྱི་

ས་གསུམ་སྟེ་དགུ	ཞེན་ཆགས་སོངས་དང་མ་(སངས་)ཀྱི་རྱིམ་པ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་བསྱིད་པའོ།།	ཞེས་གསུངས།	
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སྙོམ་ལས་གྱུར་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་སྟེ།	ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྱི་

བཞྱི་སྟོང་སོགས།	སྱིག་སྒྱིབ་ཉེས་ལྟུང་གྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དཔེར་ན་ཁང་ཁྱིམ་

གྱི་གད་ལུད་ཕག་མས་འདེབས་པ་ལྟར་དུ་སངས་དག་ཏུ་བྱས་པའོ།�།ཡང་ན་དཔེ་

ལ་གསལ་བྱེད་ཉྱི་མ་ཟླ་བའྱི་འོད་མདངས་ལ་མུན་པ་མྱི་སྣང་ཞྱིང༌།	 མྱི་གནས་

པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་ནས་བྲལ་

ཞྱིང་དག་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན།	 རེ་སྨན་རྱི་ལ་བཞུགས་པའྱི་རྒྱལ་

བ་གཉྱིས་པ་ཞེས་སོ།� །དེས་ན་སྐབས་འདྱིར་སྒྱིབ་གཉྱིས་གནས་དག་དྱི་མེད་

ཅེས།	རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའྱི་ཞལ་ལུང་ལས་གསུངས་ཤྱིང༌།	སྙན་ངག་མཁན་

གྱིས་བརམས་བཅོས་སུ་མ་སོང་བས་ན།	༸རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་

ཉྱིད་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པ་དངོས་སུ་ལུང་བསྟན་པས།	རེ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཁོ་ནར་བརོན་ན་དཀར་པོ་གཅྱིག་ཐུབ་ཀྱི་གདམས་པ་འདྱི་

རང་ལགས་པས་ནན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་དུ་གནང་བ་ཞུ་ཞུ།	དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྱི་སྤྱིན་བྲལ་གསེར་ལས་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཉྱི་མ་ལྟ་བུ་

ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་པ་གོང་དང་མཐུན།	

༈�མཛད་པ་རྣམ་ཐར་བཞྲི་པ་ལ་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

འདུལ་ཁྱིམས་བཅོ་ལྔའྱི་ཉ་ཆེན་རྒྱས་པ་བཞྱིན།�།

ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རོགས་པ་རྱིན་པོ་ཆེ།�།

འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་སོན་སྦྱངས་ལས་འཕོ་ཅན།�།

ཚུལ་ཁྱིམས་རོགས་མཛད་གཙུག་གྱི་རྒྱན་གཅྱིག་པུ།�།
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ཉམས་པ་མེད་དེ་ཨུད་འབར་མེ་ཏོག་ལྟར།�།

བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས།�།

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལྟ་བུའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།

རོད་བྲལ་འཛམ་གྱིང་རྒྱན་ལ་ཕག་འཆལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་བསྟན་ཏེ།	དེ་ལ་དོན་ཡང༌།	དེས་ན་བོན་གྱི་འདུལ་བ་

ཁྱིམས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནྱི།	བོད་དུ་དབུ་བཙུགས་ཙམ་ལས་དར་རྒྱས་སུ་མེད་པའྱི་དུས་

དེ་རུ།	ཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ཉ་ཆེན་རྒྱས་པ་བཞྱིན་དུ་སེལ་བར་མཛད་པའྱི་མཁན་པོ་རེ་

རྱིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉྱིད་ནྱི།	རྣམ་པར་དག་པ་དང་སོང་གྱི་སྲུང་ཁྱིམས་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

རབ་ཏུ་རོགས་པས་གནས་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིན་ཏེ།	དོན་ནྱི་ལྷོ་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་དག་

ཏུ་སོན་སྟོན་པའྱི་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱི་མཁན་པོ་གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་

བ་རུ་སྐེ་བ་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ།	འདུལ་བརྒྱུད་མཁན་པོ་དུ་མའྱི་ཚུལ་བཟུང་

ནས་འདུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བོན་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱངས་པའྱི་ལས་འཕོ་དུས་དེར་སད་དེ་

མཆོག་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ།	སྐུ་ལ་དག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རབ་ཏུ་རོགས་པ་བཞེས་པར་

མཛད་དོ།�།ཁྱིམས་ལྡན་ཀུན་གྱི་གཙུག་གྱི་རྒྱན་ནོར་བུའམ་ཏོག་གཅྱིག་པུར་གྱུར་

པ་ཞེས་སོ།� །དེའང་རང་དོན་དུ་ཉེས་ལྟུང་ཉམས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོན་ཡེ་ནས་མེད་

པ།	དཔེར་ན་དྱི་མ་མེད་དེ།	ཨུ་དུ་འབར་བའྱི་མེ་ཏོག་ལྟར་དུའོ།�།ཞེས་སོ།�།དེར་

མ་ཟད་གཞན་དོན་དུ་དགོངས་ཏེ།	 རུ་བཞྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དབུས་སུ་གཡུང་དྲུང་

བོན་གྱི་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པར་མཛད་པའོ།�།ཞེས་སོ།�།དཔེར་ན་

ལྷ་གནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་ཁང་བཟང་ལྟ་བུའྱི་མཛད་པ་པོ་རེ་མཉམ་མེད་སྨན་

རྱི་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་སོ།�།ཕ་རོལ་རོད་པར་རྒོལ་བ་མཆོག་དམན་སུས་ཀང་འགྲན་
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པའྱི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྱི་མཁས་མཆོག	ལྷོ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གསལ་བྱེད་

ཀྱི་རྒྱན་དང་མཛེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་གཉྱིས་གང་རུང་གྱུར་པ་མཆོག་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ།�།ཀུན་ཀ་གོང་ལྟར་འགྲེས་སོ།།

༈�མཛད་པ་རྣམ་ཐར་ལྔ་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

རག་གཟྱིགས་ཡུལ་དུ་སེ་སྣོད་འབྱུང་གནས་མཛད།�།

དཀར་ནག་རྒྱ་ལ་བླ་མེད་དོན་རོགས་མཛད།�།

ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་མ་རྱིག་མུན་སེལ་མཛད།�།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་མཛད།�།

རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་གཟྱིགས་པའྱི་སྤྱན་གཅྱིག་པ།�།

ལྔ་བརྒྱའྱི་ལས་ངན་ཐ་རམས་སེལ་བར་མཛད།�།

འཛམ་གྱིང་རྒྱན་དྲུག་ཞལ་ཚབ་སྨན་རྱི་བ།�།

སྟོང་གྱི་སྤྱྱི་ཕུད་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	དོན་ཡང༌དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རག་ཏུ་ཐུགས་རེ་སྤྱན་གྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་ཡུལ་ཆེན་དུ་བོན་སེ་

སྣོད་སྤྱྱི་དང་ཁད་པར་དུ་རྣམ་དག་འདུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་མཁན་པོ་དམུ་

ཚ་ཏྲ་ཧེ།	ཁྱི་ཐོག་སར་ཙ།	ཧུ་ལྱི་སར་ཡ་དང་གསུམ་དུ་སྤྲུལ་ཏེ་འགྲོ་དོན་མཛད་

དོ་ཞེས་སོ།� །དཀར་པོ་རྒྱ་རུ་ལྷ་བདག་སགས་གྲོལ་དང༌།	ནག་པོ་རྒྱ་ལ་ལེགས་

ཏང་རྨང་པོར་ཞེས་ཏེ་གསང་སགས་བླ་མེད་ཀྱི་དོན་འཁྲུལ་མེད་དུ་རོགས་པར་

མཛད་པའོ།�།ཕོམ་དང་ཞང་ཞུང་གྱི་ཡུལ་ཆེན་དུ་གསེར་ཐོག་ལྕེ་འབྱམས་ཞེས་པ།	
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གདུལ་བྱ་བློ་ཡྱི་མ་རྱིག་པའྱི་མུན་པ་སེལ་བར་མཛད་དོ།�།ཞེས་སོ།�།བོད་གངས་

ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཐུགས་ལ་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་མངའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་མཛད་པ་ནྱི་

མཉམ་མེད་མཆོག་སྟེ།	རགས་ནྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་

པའྱི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་གཅྱིག་པ།	 ཞེས་སོ།� །སྐབས་འདྱིར་

རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ནྱི་རང་ལུགས་འཁྲུལ་མེད་ནྱི།	 ཕྱི་རྱིག་པ་དང༌།	 ནང་རྱིག་

པ་དང༌།	སྒ་རྱིག་པ་དང༌།	བཟོ་རྱིག་པ་དང༌།	གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་ལྔ་རུ་གསུང་

སོ།།[181]	ཡང་ན་རྒོལ་ངན་ཚར་གཅོད་སྒ་དང་ཚད་མ་གཉྱིས།�།སེམས་ཅན་རེས་

བཟུང་བཟོ་དང་གསོ་བ་གཉྱིས།� །རང་ཉྱིད་ཀུན་ཤེས་གནས་ལུགས་ཟབ་མོའྱི་

དོན།� །འདྱི་ལྔ་ཤེས་ན་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྲགས།།[182]	ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།	

དེ་ནྱི་དུས་ངན་སྙྱིགས་མ་ལྔ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤྱིང་ཚེ་ལོ་མར་འགྲྱིབ་བརྒྱ་ཁ་དམའ་

བའྱི་དུས་ལས་ངན་གྱི་དགེ་སྱིག་མྱི་ཁོལ་བའྱི་ཐ་རམས་སེལ་བར་མཛད་དེ་ཞེས་

སོ།� །གོང་དུ་བཤད་པའྱི་རག་གཟྱིགས་རྒྱ་དཀར་རྒྱ་ནག་ཁོམ་སོགས་ཀྱི་མཁས་

[181]			དབལ་ཁྱུང་།	༨༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ད།	ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རང་

རྱིག་པའྱི་ཁམས།	༥༣	ཤོག	༣༥	ཕེང་༥

[182]		 ལུང་དེ་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།	 ཀུན་མཁེན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་

པའྱི་སོམ་གསུམ་སྨོན་ལམ་དུ།	 “ལོག་འཁྲུལ་ཚར་གཅོད་སྒ་དང་ཚད་མ་

གཉྱིས།� །སེམས་ཅན་ཐུགས་རེས་བཟོ་དང་གསོ་བ་གཉྱིས།� །གཅྱིག་ཤེས་

ཀུན་གྲོལ་ནང་དོན་རྱིག་པ་སོགས།�།རྱིག་གནས་གཙོ་བོ་ཆེ་ལྔ་ལེགས་ཤེས་

ནས།� །མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཆེན་པོར་བདག་འགྱུར་ཤོག།”	ཅེས་གསུངས་

པ་དེ་དང་ཚིག་ཧ་ཅང་ཉེ།
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མཆོག་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱན་དྲུག་ཏུ་མཚན་གྲགས་པ་དེ་དག་གྱི་ཞལ་ཚབ་ཀྱི་

མཛད་པ་པོ་ཆེན་པོ་སྨན་རྱི་བ་ཞེས་སོ།�།སྟོང་གསུམ་གྱི་སྤྱྱི་ཕུད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

གདུལ་ཞྱིང་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་སོ།།

༈�མཛད་པ་དྲུག་པར་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

སྟོན་པའྱི་སྒོན་མེ་ལྟ་བུ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ།�།

འོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་མུན་སྒྱིབ་སེལ།�།

ལྷ་ཡྱི་ཕོ་བྲང་བཞྱིན་དུ་བདེ་བའྱི་གནས།�།

ཐེག་ཆེན་ཁྱི་འཕང་བཞྱིན་དུ་ས་ལམ་བསྒོད།�།

བདུད་རྱིའྱི་ཆར་པ་བཞྱིན་དུ་འགྲོ་དྲུག་གསོ།�།

སྣང་གསལ་སྒོན་མེ་བཞྱིན་དུ་ཐར་ལམ་འབྱེད།�།

མཐོ་རྱིས་སྐས་ལམ་འཛུགས་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།

ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་པའྱི་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	དོན་དུའང་རེ་མཉམ་མེད་རྱིན་པོ་

ཆེའྱི་དོན་སྐུ་ཆེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་བོན་ཅན།	དཔེར་ན་སྟོན་པའྱི་སྒོན་མེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	

རགས་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་མཚན་དཔེའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།� །ཞེས་

སོ།� །དེ་བཞྱིན་དུ་དོན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་མཛད་པའྱི་བྱྱིན་རླབས་བོན་ཅན།	

དཔེར་ན་འོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	 རགས་ནྱི་འགྲོ་བའྱི་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི་

མུན་པ་སེལ་བར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།� །ཞེས་སོ།� །དེའྱི་དོན་དུ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་

ཐུགས་མཁེན་བརེའྱི་ཡེ་ཤེས་བོན་ཅན།	 དཔེར་ན་ལྷ་ཡྱི་ཕོ་བྲང་བཞྱིན་དུ་ཡྱིན་
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ཏེ།	 རགས་ནྱི་ཕན་དང་བདེ་བ་བསྐེད་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་རོ།� །ཞེས་

སོ།� །དོན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྨད་བྱུང་ཕུལ་ཕྱིན་གྱི་ཡོན་ཏན་བོན་ཅན།	 དཔེར་ན་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཁྱི་འཕང་གྱི་རང་བཞྱིན་ལྟར་དུ་ཡྱིན་ཏེ།	རགས་ནྱི་ས་དང་ལམ་

གྱི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་དུ་བསྒོད་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར།	ཞེས་སོ།�།དོན་རེ་རྱིན་པོ་

ཆེའྱི་དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་བོན་ཅན།	དཔེར་ན་བདུད་རྱིའྱི་ཆར་པའྱི་

རང་བཞྱིན་ལྟར་དུ་ཡྱིན་ཏེ།	རགས་ནྱི་འགྲོ་དྲུག་གསོ་བར་བྱེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་

ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།�།ཞེས་སོ།�།དོན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཁེན་བརེ་ནུས་གསུམ་མཐུ་

སྟོབས་བོན་ཅན།	དཔེར་ན་སྣང་གསལ་གྱི་སྒོན་མའྱི་རང་བཞྱིན་ལྟར་དུ་ཡྱིན་ཏེ།	

རགས་ནྱི་ཐར་པའྱི་ལམ་སོ་འབྱེད་པར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།� །ཞེས་སོ།� །དོན་གོང་

བཤད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དྲུག་པོ་བོན་ཅན།	 དཔེར་ན།	 མཐོ་རྱིས་ཀྱི་ཐེམས་སྐས་ས་

ལམ་བཟང་པོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	རགས་ནྱི་བདེ་གནས་ཐར་ལམ་འབྱེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་

དང་ལྡན་པའྱི་མཉམ་མེད་སྨན་རྱི་བ་ཞེས་སོ།� །ཐུགས་ལ་སྙྱིང་རེ་རབ་ཏུ་གནས་

པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྱི་མངའ་དབང་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ།�།ཞེས་སོ།།

༈�མཛད་པ་རྣམ་ཐར་བདུན་པར་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

རྒྱུད་ལུང་སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོས་འགྲོ་དྲུག་སྐོབ།�།

ཐུགས་རེའྱི་ལྕགས་ཀྱུས་ངན་སོང་མཐོ་རྱིས་འདེན།�།

མེ་ཏོག་ཧ་ལོ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་སྐུ།�།

ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་ལྡན།�།
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འཁོར་བ་སྒོལ་མཛད་གྲུ་གཟྱིངས་ཕ་རོལ་ཕྱིན།�།

གཤེན་རབ་ཞལ་སྐྱིན་ནོར་བུ་གཟྱི་བརྱིད་འབར།�།

འཁོར་བ་མེད་པའྱི་ཞྱིང་མཆོག་སྨན་རྱི་བ།�།

ས་ཆེན་དྱི་མེད་དེ་ལ་ཕག་འཆལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	དོན་ཡང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལྷག་པ་ཤེས་

རབ་ཀྱི་བསབ་པ་བོན་ཅན།	 དཔེར་ན་རྒྱུད་ལུང་དང་ལྡན་པའྱི་སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་

ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	རགས་ནྱི་འགྲོ་དྲུག་སྐོབ་པར་མཛད་པའྱི་ཐུགས་རེ་དང་ལྡན་པའྱི་

ཕྱིར།	ཞེས་སོ།� །དོན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལྷག་པ་ཏྱིང་འཛིན་གྱི་བསབ་པ་བོན་ཅན།	

དཔེར་ན་ཐུགས་རེ་དང་ལྡན་པའྱི་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	 རགས་ནྱི་རྱིགས་

དྲུག་གྱི་གནས་ངན་པར་སོང་བ་དམལ་བ་ཡྱི་དྭགས་བྱོལ་སོང་གསུམ་ནས་མཐོ་

རྱིས་ཐར་པར་འདེན་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར།	ཞེས་སོ།� །དོན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལྷག་པ་

ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པ་བོན་ཅན།	དཔེར་ན་མེ་ཏོག་ཧ་ལོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	རགས་

ནྱི་སྙྱིང་རེ་གཞྱི་བཟུང་ཚད་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར།	 ཞེས་

སོ།� །ཡང་ན་དོན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བྱམས་པ་ཚད་མེད་པ་བོན་ཅན།	 འཁོར་བ་

ལས་སྒོལ་མཛད་ཀྱི་གྲུ་དང་གཟྱིངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	 ཐབས་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པར་

བྱེད་པའྱི་ཕྱིར།	ཞེས་སོ།� །དོན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགའ་བ་ཚད་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་

བོན་ཅན།	 དཔེར་ན་གཤེན་རབ་ཞལ་གྱི་སྐྱིན་པར་གྱུར་པའྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་

ཏེ།	རགས་ནྱི་མཐོ་བ་དགའ་བའྱི་གཟྱི་བརྱིད་རབ་ཏུ་འབར་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་

པའྱི་ཕྱིར།	ཞེས་སོ།�།དོན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བདེ་སྡུག་ཏུ་མ་གྱུར་པའྱི་བཏང་སྙོམས་

ཚད་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་བོན་ཅན།	དཔེར་ན་དག་བའྱི་ཞྱིང་མཆོག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	

རགས་ནྱི་འཁོར་བའྱི་གཡོ་རོལ་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའྱི་མཉམ་མེད་སྨན་རྱི་
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བ་ཞེས་སོ།� །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པར་ཕྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་གཡུང་དྲུང་

ཐེག་པའྱི་ས་ཆེན།	གཉྱིས་པ་དྱི་མེད་ཤེལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།

༈�མཛད་པ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་པ་ལ་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།	

གསུང་གྱི་རྔ་སྒས་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོའྱི་དབུས།�།

འཕྲུལ་ངག་བདེན་པ་ཡོངས་སུ་སྟོན་པར་མཛད།�།

སྨྱིན་གྲོལ་ལམ་ལ་འགོད་པ་རྱིན་པོ་ཆེ།�།

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་དད་ལྡན་ཞྱིང་གྱུར་པ།�།

རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་དོན་མ་ལུས་གསལ་བར་མཛད།�།

བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་གཟྱིགས་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀོང༌།�།

ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།

དུས་གསུམ་ས་ལེར་གསལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	 དོན་ཡང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་གྱི་

རང་བཞྱིན་དབྱར་གྱི་རྔ་སྒ་སྒོག་པ་ནྱི།	 གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་འདུས་སེ་རྒྱ་

མཚོ་ལྟ་བུའྱི་དབུས་སུ།	གཡུང་དྲུང་འཕྲུལ་གྱི་མན་ངག་བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བོན་

དང་དོན་ངེས་དོན་ཟུང་འཇུག་ཡོངས་སུ་བསྟན་པར་མཛད་པས་གདུལ་བྱ་མ་

སྨྱིན་པ་རྣམས་སྨྱིན།	སྨྱིན་པ་རྣམས་གྲོལ་བར་བྱེད་པའྱི་ལམ་བཟང་པོ་ལ་འགོད་

པའྱི་མཛད་པ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	 ཞེས་སོ།� །གཞན་ཡང་འདོད་ཁམས་གཟུགས་

ཁམས་གཟུགས་མེད་དེ།	ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱིས་བསྡུས་པ་

ཅན་དང༌།	དད་པ་དང་ལྡན་པ་སྐེ་རྒྱུད་ཀྱི་ཞྱིང་དུ་གྱུར་པ་ཀུན་ལ་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི་
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གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པའྱི་ཟབ་དོན་མ་ལུས་

པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ།	བོན་གྱི་སོ་མོ་བརྒྱད་ཁྱི་མ་ཟད་བཞྱི་སྟོང་

ལྷག་པ་ལ།	ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟྱིགས་ཤྱིང་རོགས་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ནམ་མཁའ་

ལྟ་བུ་ཀོང་ཆེན་པོར་ཤེས་བྱ་ཞེས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་བསྡུས་པའྱི་བོན་ཐམས་

ཅད་མ་ལུས་པ་མཁེན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་རྒྱལ་བ་སྨན་རྱི་བ་ཞེས་སོ།� །མདོར་ན་

དུས་འདས་པ་དང༌།	ད་ལྟ་མ་འོངས་པ་གསུམ་ཀ་སྒྱིབ་པ་མེད་པར་ས་ལེར་གསལ་

བ་ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།

༈�མཛད་པ་རྣམ་ཐར་དགུ་པ་ལ་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།	

གསེར་གྱི་ཉྱི་མ་ཤར་ནས་ཤར་བ་བཞྱིན།�།

མྱི་མཇེད་ཞྱིང་གྱི་སེམས་ཅན་མགོན་མཛད་པ།�།

གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་ཚོགས་གཉྱིས་རོགས་པ་ནྱི།�།

ལྷ་རྣམས་འདུལ་ཚེ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་ཞེས།�།

ཀླུ་རྣམས་འདུལ་ཚེ་ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པོ་ཞེས།�།

མྱི་རྣམས་འདུལ་ཚེ་མྱི་ལུས་བསམ་ལེགས་ཞེས།�།

སྐུ་སྤྲུལ་དུ་མ་མཛད་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།

ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཅུ་རོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	 དོན་ཡང་དཔེར་ན་སྤྱིན་བྲལ་གསེར་

གྱི་ཉྱི་མ་ཤར་རྱི་ནས་ཐོན་ཏེ་གསར་དུ་ཤར་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ།	 སྤྱྱི་ཕུད་མྱི་

མཇེད་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཞྱིང་དུ་གནས་པའྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་དང་
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སྐབས་སུ་མཛད་པར་སོན་ནས་གྲངས་མེད་པའྱི་བསྐལ་པ་ནས་བཟུང་རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུ་ཚོགས་གཉྱིས་རབ་ཏུ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ཏེ།	 དེའང་སོན་

ལྷ་རྣམས་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་[183]ཚེ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་ཞེས་པར་སྐུ་སྤྲུལ།	

འོག་ཕོགས་ཀླུ་རྣམས་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་ཚེ།	 ཀླུ་ལས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཡེ་

ཤེས་སྙྱིང་པོ་ཞེས།	བར་གྱི་མྱི་རྣམས་འདུལ་ཚེ་རྒྱལ་རྱིགས་གཤེན་པོ་མྱི་ལུས་

བསམ་ལེགས་ཞེས་པར་སྐུར་བསྟན་ཏེ།	སྐུ་ཡྱི་སྤྲུལ་པའམ།	སྐེ་བ་རྣམ་གྲངས་དུ་

མ་རུ་འགྲོ་དོན་མཛད་པའྱི་རེ་སྨན་རྱི་བ་ཆེན་པོ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ།	རགས་ནྱི་ཐབས་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་པོ་དེ་ལའང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དྲུག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ།	 དྲུག་ཅུ་

ཐམ་པ་རོགས་པར་མངའ་བ་ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་སོ།།

༈�མཛད་པ་རྣམ་ཐར་བཅུ་པ་ལ་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

ལྔ་བརྒྱའྱི་ལས་ངན་མགོན་མཛད་སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི།�།

རག་གཟྱིགས་ཡུལ་དུ་ལྱི་མུར་གཙུག་ཕུད་ཅེས།�།

དཀར་ནག་རྒྱ་ལ་ཟྱིང་པ་མཐུ་ཆེན་ཞེས།�།

ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་སད་ནེ་གའུ་ཞེས།�།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མཆོག་མཛད།�།

གཤེན་གྱི་དང་སོང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས།�།

སྐུ་སྤྲུལ་དུ་མ་མཛད་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།

[183]			མ་ཡྱིག་ཏུ་དེའང་སོན་ལྷ་རྣམས་འདུལ་ལ་བབ་ཅེས་བྱུང་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་	

	 དེའང་སོན་ལྷ་རྣམས་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབ་ཅེས་པར་བཅོས་ཡོད།
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དུས་གསུམ་སྒོན་མེ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	 དོན་ཡང་སྙྱིགས་མ་ལྔ་བརྒྱ་ཁ་དར་

བའྱི་དུས་འདྱིར་ལས་སྐལ་ངན་པར་གྱུར་པའྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་མགོན་དང་

སྐབས་སུ་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་སྤྲུལ་པར་མཛད་དེ།	དེའང་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རག་ཏུ་གཟྱིགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་མཁས་མཆོག་ལྱི་མུར་གཙུག་

ཕུད་ཅེས་བྱ་བ་དཀར་པོ་ཆོས་ཀྱི་གདན་སར་གྱུར་པ་རྒྱ་གར་ཡུལ་དང༌།	ནག་པོ་

འཇྱིག་རེན་གྱི་གདན་སར་གྱུར་པ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཡུལ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཟྱིང་པ་མཛད་ཚེ་

མཐུ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཞེས་སུ་སྐུར་བསྟན།	ཞང་ཞུང་གྱི་ཡུལ་ཞེས་པ།	དོན་འགྱུར་

མེད་བོན་གྱི་ཞང་པོ་བོན་ལ་གུས་བརྒྱ་ཞུང་སྟེ་བྱེད་པའྱི་ཡུལ་ཆེན་དུ་སད་ནེ་ལྷ་

ནྱི་གཅེན་པོ་སྟེ་མྱིང་གའུ་[184]ཞེས་སུ་གྲགས་པའྱི་ལོ་པཎ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ།	 དེ་

རྣམས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བོད་གངས་ཅན་གྱིས་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་པ་ཕོགས་བརྒྱར་སེལ་བར་དགོངས་ཏེ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་བསྟན་འགྲོའྱི་དཔལ་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི།	མཚན་ཡང་དམུ་རྒྱལ་གཤེན་གྱི་བསྟན་འཛིན་ཁྱིམས་ཉྱིས་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དག་པ་དང་པོར་ཐྱིག་ལྟར་སོང་བ།	ཤེས་རབ་ལྷ་མཆོག་འཇམ་པའྱི་

དབྱངས་སམ་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེའམ།	ཡེ་སྱིད་སངས་པོ་འབུམ་ཁྱི་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉྱིད་

ཀྱིས་བསྟན་པ་བོན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པ་ཞེས་སུ་སྐུར་བསྟན།	དེ་སོགས་

སྤྲུལ་པ་དུ་མར་མཛད་པའྱི་མཛད་པ་པོ་རེ་སྨན་རྱི་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་སོ།�།འདས་དང་

མ་འོངས་ད་ལྟ་སྟེ།	དུས་གསུམ་དུ་བསྟན་པའྱི་སྒོན་མེར་གྱུར་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་

[184]			མ་ཡྱིག་ཏུ་མྱི་གའུ་ཞེས་གསུངས་ཀང་མྱིང་གའུ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་	པས་ཞུ་					

སྒྱིག་སྐབས་བཅོས་ཡོད།
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ལོ།�།ཞེས་སོ།།	

༈�མཛད་པ་རྣམ་ཐར་བཅུ་གཅྲིག་པ་ལ་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

མཉམ་བཞག་དུས་སུ་སྣང་མེད་མཁའ་ལྟར་དག�།

གཡེང་མེད་སྣང་བ་བོན་གྱི་སྐུ་རུ་གསལ།�།

རག་ཆད་མྱི་མངའ་སྐེ་འགག་མཐའ་དང་བྲལ།�།

སྒ་ཚད་དབང་ཐོབ་ལུང་རྱིགས་ཉྱི་མ་ཤར།�།

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྱི་སྐད་རྱིགས་སོ་སོར་བསྒྱུར།�།

མཚན་དཔེ་དང་ངེས་མཁེན་བརེའྱི་ཁྱུང་ཆེན་ལྡྱིང༌།�།

འགྱུར་མེད་དབྱྱིངས་ན་གནས་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།

སྐེ་མེད་བོན་གྱི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་ཚིག་རང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	 དོན་ཡང་ཐུགས་ཉྱིད་མཉམ་པར་

གཞག་པའྱི་དུས་སུ་མཚན་བཅས་བློ་ཡྱི་སྣང་བ་དན་རོག་འགྱུ་བའྱི་རྱིགས་མེད་

དེ།	གཞྱི་ལྟ་བ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལྟར་དུ་དག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་

ལ་སོམ་པ་མ་བཅོས་གཡེང་མེད་ཆེན་པོ་སྣང་ཞྱིང་འབྲས་བུ་འམ་སྤྱོད་པ་མཐའ་

བྲལ་བོན་གྱི་སྐུ་རུ་གསལ་ཏེ།	 རག་ཆད་གཉྱིས་ཀྱི་མཐའ་མྱི་མངའ་བར་སྐེ་བ་

དང་འགག་པའྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བས་ན།	སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་བརེས་པའྱི་

ཕྱིར་དེའྱི་ངང་ལ་མ་གཡོས་བཞྱིན་དུ་རང་དོན་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་སྒ་དང་ཚད་མའྱི་

རྱིག་གནས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ཅྱིང༌།	ལུང་དང་རྱིགས་པ་གཉྱིས་ལ་ཐོགས་མེད་

ཀུན་གསལ་མཁའ་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་བ་ལྟར་དུ་མཁེན་ཅྱིང༌།	སྤྱྱིར་སྐད་རྱིགས་སུམ་
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བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བྱ་བ་ནྱི།	 འགྲོ་བ་རྱིགས་དྲུག་གྱི་སྐད་ཆེན་དྲུག་རེ་རེ་ལའང་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་རེ་བྱེད་དུ་ཡོད་པ་གྲགས་ཀང་།	 སོས་སུ་ལྷོ་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་

སྐད་རྱིགས་མྱི་འད་བ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་ཅེས་ལུང་ལས་གསུངས་བཞྱིན་དེ་

དག་གྱི་སྐད་རྱིགས་ཀྱིས་སོ་སོར་ལྷའྱི་རྣ་བའྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་མཁེན་ཏེ་བསྒྱུར་

བ་ནྱི།	 ཐོགས་པ་མེད་པ།	 དཔེར་ན་སྱིད་པའྱི་རྒྱལ་པོ་སངས་པོ་ལྟ་བ་ཁྱུང་ཆེན་

དུ་སྐུ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	 སྐུ་ལ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱི་འདབ་གཤོག་རྒྱས་

ཤྱིང་གསུང་ལ་དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྱི་གསུངས་དབྱངས་རབ་ཏུ་སྒོགས་ཤྱིང་

མཁེན་པ་དང་བརེ་བའྱི་མཆུ་སེར་རབ་ཏུ་མངའ་བའྱི་ལྟ་བ་ཁྱུང་ཆེན་ནམ་མཁའ་

ལྡྱིང་སྟེ།	 བོན་འགྱུར་བ་མེད་པར་དབྱྱིངས་ན་གནས་པའྱི་རེ་སྨན་རྱི་བ་ཞེས་

སོ།�།དེ་ལྟར་ལྟ་བ་སྐེ་བ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་བོན་གྱི་སྐུ་རུ་བརེས་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ།�།ཞེས་སོ།།

༈�མཛད་པ་རྣམ་ཐར་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རོགས་པ་འགྲོ་བའྱི་མགོན།�།

ས་མ་ཡ་ཡྱི་འབུམ་སེ་རོགས་པར་མཛད།�།

སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྤྱྱི་རྒྱ་རླབས་ཀྱིས་གཅོད།�།

སྐལ་མེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས།�།

གདུལ་བྱའྱི་དོན་དུ་ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱི་ལ།�།

སྤྱན་འདེན་ཕག་བཤགས་མཆོད་འབུལ་གསོལ་བ་འདེབས།�།

ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱིའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་སྨན་རྱི་བ།�།

ལྷ་ཞལ་གྲངས་མེད་གཟྱིགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།
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ཞེས་པའྱི་དོན་ཡང་ཕྱི་རྒྱུད་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པའམ།	ཕྱི་མཚན་ཉྱིད་

འདུལ་བ་མདོ་ཡྱི་བོན་སོ་ལ་མངའ་བརེས་ཏེ།	 དག་པ་དང་སོང་གྱི་ཁྱིམས་ཉྱིས་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རོགས་པར་བསྲུངས་པས།	 འགྲོ་བ་རྱིགས་དྲུག་ཀུན་གྱི་དག་སྣང་

བསྐེད་པར་འགྱུར་ནས་མགོན་དང་སྐབས་སུ་གུས་པ་དང༌།	 འབྲས་བུ་སགས་

སེམས་གཡུང་དྲུང་གྱི་ཐེག་པའམ།	ནང་རྒྱུད་སགས་སེམས་ཟུང་འཇུག་གྱི་བོན་

སོ་ལ་མངའ་བརེས་ཏེ།	 སགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ས་མ་ཡ་ཡྱི་དམ་ཚིག་འབུམ་སེ་

རོགས་པ་རུ་སྲུང་བར་མཛད་པས་གདུལ་བྱ་ལས་དང་སྐལ་པ་ལྡན་པ་རྣམས་

ཐར་པའྱི་ལམ་བླ་མེད་ཕྱིན་བཅུ་ལ་ཞུགས་ཏེ།	ལྟ་བ་ཁྱུང་ཆེན་ལྟར་དུ་ཐེག་པ་རྱིམ་

པ་ཀུན་སྤྱྱི་རྒྱ་རླབས་ཀྱིས་གཅོད་དེ་གྲོལ་བ་ཐོབ་པ་དང༌།	ལས་སྐལ་ཆེ་བར་མེད་

པ་རྣམས་ལའང༌།	ཐུགས་རེ་བརེ་བ་ཆེན་པོས་བཟུང་སྟེ་མ་འོངས་པ་ལའང་སྨྱིན་

གྲོལ་ཡོངས་ཟབ་བྱྱིན་ཆེན་དབབ་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རླབས་ཆེན་དབབ་སྟེ་ལམ་

ལ་བཀྲྱི་བར་མཛད་པ་དང༌།	བདག་དོན་དུ་མཚན་བཅས་ཀྱི་བོན་སོ་གང་ལ་སྤྱད་

ནས་སྨྱིན་གྲོལ་མྱི་དགོས་པར་གྲོལ་བ་ཐོབ་ཟྱིན་པ་ནའང༌།	 གདུལ་བྱའྱི་སེམས་

ཅན་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་ཕྱིར་དུ་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་མཆོག་བླ་མ་སངས་

རྒྱས་བོན་དང་སེམས་དཔའ་སྟེ།	གཡུང་དྲུང་གནས་བཞྱི་གྲགས་པ་དེ་དག་ལ་དང་

པོ་དབྱྱིངས་ནས་སྤྱན་དངས་པ་དང༌།	སོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་བ་

དང༌།	ཚེ་རབས་གོང་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བསགས་པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་ཉེས་

ལྟུང་ཉམས་པའྱི་ཚོགས་རྣམས་གནོང་འགོད་དག་པོས་བཤགས་པ་དང༌།	ཕྱི་ནང་

གསང་བའྱི་མཎྜལ་གྱིས་མཚོན་མཆོད་སྤྱིན་དངོས་བཤམས་ཡྱིད་སྤྲུལ་རྒྱ་ཆེན་

འབུལ་བར་བྱེད་པ་དང༌།	ཁད་པར་དུ་དཀར་པོ་གཅྱིག་ཐུབ་ཀྱི་དགེ་སྤྱོད་ཐར་པའྱི་

འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་གསོལ་བ་ཁ་ཙམ་དང་ཚིག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་རེ་གཅྱིག་
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མོས་འདུན་དག་པོས་གདབ་པར་བྱ་བ་དང༌།	དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་ཤྱིང་བསོམས་པས་

འབྲས་བུ་གོང་བཤད་སྐབས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཡུང་དྲུང་གནས་

བཞྱི་ཡྱི་ཐུགས་རེས་དགོངས་ཏེ།	ལྷ་ཞལ་མངོན་དུ་གཟྱིགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་མངའ་

བ་རེ་སྨན་རྱི་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ།	མདོར་ན་ཕྱི་ནང་གསང་བའྱི་ལྷ་ཞལ་གྲངས་

མེད་གཟྱིགས་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་པའོ།།	༈	དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་རེ་རྱིན་

པོ་ཆེ་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པའྱི་སོན་དང་ད་ལྟའྱི་མཛད་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་

བསྟོད་པའྱི་འགྲེལ་པ་མདོར་བསྡུས་པའོ།།

ཕྱག་གྲི་ས་བཅད་བཞྲི་པ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡོན་ཏན་མདོར་བསྡུས་ཏེ།� སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔ་ཡྲི་སོ་ནས་བསོད་པ་ལ།�སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡོན་ཏན་བཞྲི་ཡྲི་སོ་ནས་བསོད་པ་དང༌།�ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྲི་སོ་ནས་བེ་བག་

ཏུ་བསོད་པ་དང་གཉྲིས་སུ་ཡོད་པའྲི་དང་པོ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།	

ཉྱི་མའྱི་ཟེར་གྱིས་སྐར་མའྱི་འོད་འཇོམས་བཞྱིན།�།

ལོག་ལྟ་རྒོལ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཕྱིར་བསལ་ནས།�།

བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་སེང་གེའྱི་ང་རོ་ཅན།�།

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའྱི་དགྲ་ཚོགས་ཆམ་ལ་ཕབ།�།

བདུད་བཞྱི་ཟྱིལ་གནོན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ།�།

ཉོན་མོངས་སངས་མཛད་གཡུ་བྱ་ཁུ་བྱུག་གསུང༌།�།

ཐུགས་ཉྱིད་ནམ་མཁའ་འད་བའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།

ཡོན་ཏན་རྱིན་ཆེན་གྱིང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ།	དོན་ཡང༌དཔེར་ན།	ཀུན་གསལ་ནམ་མཁའྱི་དབྱྱིངས་
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སུ་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བའྱི་ཉྱི་མ་ཤར་ཚེ།	དེ་ཡྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཀྱིས་ཕོགས་དེར་

ཉེ་བའྱི་སྐར་མའྱི་འོད་ཇྱི་ལྟར་གསལ་ནའང་རྨྱིང་མེད་དུ་འཇོམས་པར་ནུས་པ་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ལྟ་བ་ལོག་པར་ལྟ་བའྱི་རྒོལ་བ་ངན་པའྱི་

གྲུབ་མཐའ་མུ་སྟེགས་ཅན་སོགས་མྱི་མཐོང་བའྱི་ཕ་མཐར་ཕྱིར་ལ་བསྐད་དེ་མུན་

པ་གསལ་བར་བྱས་ནས་བོན་གྱི་སོ་མོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་དང༌།	ཁད་པར་མཚན་

ཉྱིད་གཏན་ཚིགས་རྱིགས་པའྱི་ལམ་མཆོག་སེང་གེའྱི་སྒ་དབྱངས་གྲགས་པའྱི་ང་

རོ་ཅན་རབ་ཏུ་བསྒགས་པས་ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་ཡྱི་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་

ད་ལྟ་དགྲ་གང་པོ་ཆེ་ཡྱི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུར་ཡོད་ཀང༌།	དམག་ཚོགས་དུ་

མ་དཔའ་སྟོབས་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་ནས་བཅོམ་སྟེ་ཆམ་ལ་ཕབ་པར་མཛད་པ་ཞེས་

སོ།�།འདྱི་ཕྱིན་དོན་གོ་ས་བའྱི་ཆེད་དུ་དཔེ་དོན་རགས་གསུམ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་

ན་ཚིག་ས་ཕྱིའྱི་ཟེར་ལུགས་ཅུང་མྱི་མཐུན་པ་ལྟར་སྣང་ཡང༌།	དོན་གོ་བདེ་བས་

དེ་ལྟར་བཀྲོལ་ཏེ།	དོན་དུ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པའྱི་སྐུ་མཆོག་བོན་ཅན།	

དོན་དུ་སངས་རྒྱས་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	

རགས་ནྱི་མ་རྱིག་འཁྲུལ་པའྱི་བདུད་དང༌།	ཕུང་པོ་ལུས་ལེན་གྱི་བདུད་དང༌།	སྒྱུ་

མ་གཟུགས་བརན་གྱི་བདུད་དང༌།	འཆྱི་བདག་ལས་བཙན་གྱི་བདུད་དེ།	བདུད་

དེ་བཞྱི་པོ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་སྟོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།� །ཞེས་སོ།� །དེ་

བཞྱིན་དུ་དོན་དུ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་དབྱངས་བོན་ཅན།	 དོན་གཡུ་མདོག་ཏུ་

དྭངས་པའྱི་བྱ་ཁུ་བྱུག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	རགས་ནྱི་དབུལ་ཞྱིང་ཕོངས་པའྱི་ནད་ཀྱིས་

ཉེན་པས་འཆྱི་ལ་ཁད་དུ་གནས་པའྱི་དུད་འགྲོ་གང་གྱི་རྣ་ལམ་དུ་སྐད་ཐོས་པ་ཙམ་

གྱིས།	 འཆྱི་མེད་ཀྱི་བདུད་རྱི་ཐོབ་པ་ལྟར།	 སྣང་བ་དྭངས་ལ་སངས་སུ་གྱུར་པ་

བཞྱིན་དུ།	 མ་རྱིག་པའྱི་སྒྱིབ་པས་སེམས་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་པར་བྱུང་བ་རབ་ཏུ་
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སངས་པར་མཛད་ནུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།�།ཞེས་སོ།�།དོན་དུ་

རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་མྱི་གཡོ་སྤོས་བྲལ་ཆེན་པོ་བོན་ཅན།	 དཔེར་ན་ཀུན་

གསལ་ནམ་མཁའྱི་ཁོན་དང་འད་བ་ཡྱིན་ཏེ།	རགས་ནྱི་མྱི་གཡོ་མཉམ་གསལ་སྐུ་

གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་གནས་པའྱི་བདུད་རྱི་སྨན་གྱི་རྱི་ལ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།	

ཞེས་སོ།�།དོན་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཡོན་ཏན་བོན་ཅན།	དཔེར་ན་འདོད་པ་ཀུན་འབྱུང་

གྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གྱིང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏེ།	 དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་

བྱུང་བའྱི་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་སོ།།

༈�གཉྲིས་པ་ཕྲིན་ལས་ལ་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།	

ཕྱིན་ལས་ཉྱི་ཟླ་ཉྱི་ཤར་འོད་ཟེར་བཞྱིན།�།

ལོག་ལྟ་དུག་ལྔའྱི་བདུད་དམག་མུན་པ་སེལ།�།

མ་རྱིག་ཞྱིང་ལ་རྱིག་པའྱི་ས་བོན་འདེབས།�།

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡྱི་ལང་བུ་འཁྲུངས་པར་མཛད།�།

སྙེ་མ་བསྐལ་སྟོང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གསུམ་གང༌།�།

སངས་རྒྱས་སྟོང་གྱི་མཐུ་སྟོབས་འབྲས་དྲུག་ནས།�།

དུག་ལྔའྱི་གཅོང་ནད་སེལ་མཛད་སྨན་རྱི་བ།�།

དུག་གསུམ་ནད་སེལ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ།	དོན་ཡང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛད་པ་ཕྱིན་ལས་བོན་ཅན།	

དཔེར་ན་ཉྱི་ཟླ་སྐར་གསུམ་བྱ་བའམ།	མཁའ་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་བའྱི་འོད་རྒྱལ་གྱི་འོད་

ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏེ།	 རགས་ནྱི་མུ་སྟེགས་ཅན་སོགས་ཡང་དག་
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པའྱི་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བར་བྱེད་པ་དུག་ལྔ་བདུད་དམག་གྱིས་སྒྱིབ་པའྱི་
[185]མུན་པ་ལྟར་འཐྱིབས་པའང་སེལ་བར་གྱུར་པ་དང༌།	 སེམས་ཅན་མ་རྱིག་

པའྱི་སྒྱིབ་པ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་ས་གང་དག་ལ་རྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་བོན་བཏབས་

ནས་ཡེ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་གྱུར་པ་སྟོང་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་དང༌།	 མེ་ལོང་ཡེ་

ཤེས་དང༌།	མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང༌།	སོ་སོར་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དང༌།	

བྱ་བ་ནན་ཏན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ།	 ཡེ་ཤེས་དེ་ལྔ་པོ་ཡྱི་ལང་བུ་མངོན་དུ་འཁྲུངས་

པར་མཛད་པ་དང༌།	ཞེས་སོ།� །དེ་ཡྱི་སྙེ་མ་འདས་དང་མ་འོངས་ད་ལྟ་གསུམ་གྱི་

བསྐལ་པ་སྟོང་ཕག་ཏུ་བྱོན་དང་འབྱོན་པར་འགྱུར་བའྱི་སྒྱིབ་གཉྱིས་བག་ཆགས་

དང་བཅས་པ་སངས་ཀྱིས་དག་སྟེ་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པས།	སྟོང་

དང་པོ་སྤྱྱི་ཕུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་དང༌།	 སྟོང་གཉྱིས་པ་བར་མའྱི་འཇྱིག་རེན་དང༌།	

སྟོང་གསུམ་པ་མཐར་ཐུག་གྱི་འཇྱིག་རེན་ཏེ།	 སྟོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་དེ་

གསུམ་གང་བར་མཛད་པ་དང༌།	 དེ་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཕག་གྱི་འོད་དང་

མཐུ་བྱྱིན་དང་སྟོབས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཟས་མཆོག་འབྲས་དྲུག་རབ་ཏུ་རྒྱས་ནས་

ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་ཡྱིས་ཐར་པའྱི་ལུས་པ་ལ་གཅོང་ཆེན་གྱི་ནད་བཏབ་པ་
[186]རབ་ཏུ་སེལ་བར་མཛད་པ་རེ་སྨན་རྱི་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་སོ།�།ཁད་པར་དུ་ལྷག་

པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པ་བསྟན་པ།	ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ནད་སེལ་

[185]		 	 མ་ཡྱིག་ཏུ་བདུད་དམག་གྱི།	 སྒྱིབ་པས་ཞེས་པ་བྱུང་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་

བདུད་དམག་གྱིས་སྒྱིབ་པའྱི་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།

[186]			མ་ཡྱིག་ཏུ་དུག་ལྔ་ཡྱི་ཐར་པའྱི་ལུས་ལ་གཅོང་ཆེན་ནད་ཀྱིས་གཏབ་པ་ཞེས་	

	 བྱུང་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་དུག་ལྔ་ཡྱིས་ཐར་པའྱི་ལུས་པ་ལ་གཅོང་ཆེན་གྱི་		

	 ནད་བཏབ་པ་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།
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བར་བྱེད་པ་དང༌།	ལྷག་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པ་བསྟན་པ།	ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་

སང་གྱི་ནད་སེལ་བར་བྱེད་པ་དང༌།	ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་བསྟན་པ།	ཉོན་

མོངས་པ་གཏྱི་མུག་གྱི་ནད་སེལ་བར་བྱེད་པ་དང༌།	མདོར་ན་བསབ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་

རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཉོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་གྱི་ནད་སེལ་བར་བྱེད་པ་རེ་རྱིན་

པོ་ཆེ་དེ་ཉྱིད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་སོ།།

༈�ཕྱག་གྲི་ས་བཅད་ལྔ་པ་མ་འོངས་ལུང་དུ་བསན་པའྲི་བསོད་པ་ལའང་མ་

འོངས་པ་མཁས་པའྲི་བ་བ་གསུམ་འབྱུང་བར་ལུང་དུ་བསན་པ་དང༌།�མཚན་གྲི་

རྣམ་གྲངས་ལ་བརེན་ནས་བསན་འཛིན་སྐྱེས་བུའྲི་སྤྲུལ་པ་འདྲི་ལྟར་འབྱུང་ཞེས་

ལུང་བསན་པའྲི་བསོད་པ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལས།�དང་པོ་མཁས་པའྲི་བ་བ་གསུམ་

མ་འོངས་ན་རྒྱལ་སར་འགྱུར་བང་གྲི་ལུང་བསན་གྲི་བསོད་པ་ཡྲིན།�

གཞུང་ལས།	

གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལ་མངའ་མཛད་པས།�།

འཆད་རོད་རོམ་པའྱི་གཟའ་སྐར་མཁའ་ལ་ཤར།�།

གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་གནམ་ལྕགས་ཐོག་ཆེན་འབེབ།�།

དགེ་སྱིག་ཡྱིད་གཉྱིས་སེམས་འཛིན་མཐའ་བསལ་མཛད།�།

དད་པ་དམ་ཚིག་ལྡན་པའྱི་བློ་རལ་བསྐེད།�།

ཁད་པར་འདོད་སྤྱོད་ཉོན་མོངས་ནད་དང་བྲལ།�།

བདུད་རྱིའྱི་རྒྱུན་སྦྲེང་ནད་སེལ་སྨན་རྱི་བ།�།

འགྲོ་དྲུག་ནད་དང་བྲལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་པའྱི་བསྟན་དོན་ནྱི།	 རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་

མངའ་བདག་མཛད་པའྱི་རྒྱུ་འབྱུང་ཞྱིང་དེའང་ཞྱི་གཟའ་གསུམ་གྱི་འོད་ཟེར་ལྟ་
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བུ་བོན་འཆད་པའྱི་བྱ་བ་དང༌།	དག་གཟའ་གསུམ་གྱི་དཔལ་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་རོད་པ་

རྔམ་བརྱིད་ཀྱི་བྱ་བ་ལས།	རྒྱུ་སྐར་གྲངས་མང་བར་བཀྲ་ཞྱིང་གསལ་བ་ལྟ་བུར་

རོམ་པ་རབ་ཏུ་བཀྲ་བའྱི་བྱ་བ་དང༌།	མཁས་པའྱི་བྱ་བ་འཆད་རོད་རོམ་པ་གསུམ་

གཟའ་སྐར་ནམ་མཁའྱི་ངོས་ལ་ཤར་བར་གྱུར་པ་དང༌།	 རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ཅྱིང་ཕུང་པོར་གྱུར་ནས།	རོད་

པ་གནམ་ནས་ལྷུང་བའྱི་ཐོག་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་ཆེན་ལྟ་བུ་འབེབས་པ་འབྱུང༌།	ཞེས་

སོ།�།དེ་ཡྱི་སྟོབས་ཀྱིས་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་གྱུར་པའྱི་ཚེ།	དཀར་པོ་དགེ་བའྱི་ལས་དང༌།	

ནག་པོ་སྱིག་པའྱི་ལས་དང༌།	དང་པོ་ངོས་མ་ཟྱིན་པར་ཐེ་ཚོམ་ཡྱིད་གཉྱིས་སུ་བྱེད་

པའྱི་སེམས་ཀྱིས་འཛིན་པའྱི་མཐའ་རྣམ་པར་བསལ་བར་མཛད་པར་འགྱུར་ཞེས་

སོ།� །དེ་ལ་མོས་འདུན་གྱི་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་ལྡན་པར་བྱེད་པའྱི་བློ་ལ་ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཔའ་རལ་རབ་ཏུ་བསྐེད་པའོ།�།ཞེས་སོ།�།ཡང་ཁད་པར་གདུལ་

བྱ་འདོད་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཉོན་མོངས་པ་རབ་ཏུ་གནོད་བའྱི་ནད་དེ་དང་

གཏན་ཏུ་བྲལ་བར་བྱེད་པ།	 འཆྱི་མེད་བདུད་རྱིའྱི་ཆར་རྒྱུན་དུས་རག་ཏུ་སྦྲེངས་

བར་བྱེད་པས་ན་ནད་ཀུན་རབ་ཏུ་སེལ་བར་མཛད་པ་རེ་སྨན་རྱི་བ་སེམས་ཅན་

འགྲོ་བ་རྱིགས་དྲུག་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ།�།ཞེས་སོ།།

༈�གཉྲིས་པ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་གྲི་རྣམ་གྲངས་ལས་དངས་པའྲི་མ་

འོངས་ལུང་བསན་གྲི་བསོད་པ་ནྲི།�

གཞུང་ལས།	

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་སྱིད་པ་གསུམ་ལ་འཛུགས།�།
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བསྟན་པའྱི་དར་ཆེན་སྟོང་གསུམ་མཁའ་ལ་ཕར།�།

སྙན་པའྱི་དུང་ཆེན་སྒ་ནྱི་ཕོགས་བཅུར་སྒོགས།�།

བསྟན་འཛིན་གཤེན་རབ་དེ་དང་ཕོགས་བཅུ་ཡྱི།�།

བསྐལ་སྟོང་སངས་རྒྱས་སེམས་དཔའ་རྱིག་འཛིན་དང༌།�།

རྱིགས་ལྔའྱི་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་བཅས།�།

སྟོང་གསུམ་བདེར་བཀོད་སངས་རྒྱས་སྨན་རྱི་བ།�།

བསྐལ་སྟོང་འགྲོ་དོན་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།

ཞེས་པའྱི་དོན་ཡང༌།	ཤེས་རབ་ལྷ་མཆོག་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ་བསྟན་པ་བོན་གྱི་

རྒྱལ་པོ་རྒྱས་པའྱི་མཚན་རགས་ལྷ་ཀླུ་མྱི་ཡྱི་སྱིད་པ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་འཛུགས་

པར་མཛད་དེ།	 དེ་ཡྱི་བསྟན་པ་བོན་གྱི་རྱིང་ལུགས་མྱི་ཉམས་དར་བའྱི་བླ་དར་

ཆེན་པོའ།ོ� །སྟོང་དང་པོ་སྤྱྱི་ཕུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་དང༌།	 སྟོང་གཉྱིས་པ་རབ་མའྱི་

འཇྱིག་རེན་དང༌།	 སྟོང་ཐ་མ་མཐར་ཐུག་གྱི་འཇྱིག་རེན་ཏེ།	 སྟོང་དེ་གསུམ་ནྱི་

ནམ་མཁའ་ཡྱི་མཐའ་ལ་མཉམ་པར་ཕར་བ་དང༌།	 སྒ་སྙན་པར་སྒོག་པའྱི་དུང་

དཀར་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའྱི་སྒ་དབྱངས་ནྱི།	 ས་ཕོགས་བཞྱི་མཚམས་བརྒྱད་སྟེང་

འོག་གཉྱིས་དང་བཅུ་རུ་སྒོག་པར་བྱེད་པ་དང༌།	དེ་སོགས་བསྟན་པ་འཛིན་པའྱི་

གཤེན་རབ་ལུང་ཟྱིན་གྱི་མཁན་རབས་གྱུར་པ་གང་ཡྱིན་པ་རྱིམ་པར་བྱོན་པ་དེ་

དང་དེ་ལྟ་བུ་གྱུར་པ་འདྱི་རྣམས་ནྱི།	སྟོང་གསུམ་ཕོགས་བཅུ་ཡྱི་ཞྱིང་དུ་བྱོན་པའྱི་

བསྐལ་པ་བཟང་པོ།	སྟོང་གསུམ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའྱི་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོན་སངས་

ཤྱིང་།	མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་སེམས་

ལ་དཔའ་བའྱི་དོད་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་གྲོལ་ལམ་པ་དང༌།	བསྒྱུར་ལམ་ལ་རྱིག་པ་

དང་གྲོལ་བ་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་འཛིན་པ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་དང༌།	ཤར་
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གཡུང་དྲུང༌།	བྱང་འཁོར་ལོ།	ནུབ་པདྨ།	ལྷོ་རྱིན་ཆེན་ཏེ།	རྱིགས་དེ་ལྔ་ལས་གྲུབ་

པའྱི་མཁའ་སྤྱོད་དག་པའྱི་ཞྱིང་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་དང་ཕྱི་ནང་གསང་བའྱི་

རྒྱུད་སེ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འཆང་བའྱི་སོབ་དཔོན།	 མཁེན་པའྱི་སོ་ནས་

འགྲོ་བའྱི་བླ་རུ་གྱུར་ཞྱིང༌།	 བརེ་བའྱི་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་

མ་ལྟ་བུ་རུ་གྱུར་པ་བཅས་སོ།� །མདོར་ན་སྟོང་གསུམ་པོའྱི་ཞྱིང་ཁམས་བདེ་བ་

ལ་བཀོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་སེམས་དཔའྱི་སྤྲུལ་པ་མངོན་དུ་བྱོན་པར་མཛད་པ།	

བདུད་རྱི་ས་འཛིན་སྨན་གྱི་རྱི་ལ་བྱོན་པ་ཡྱི།	བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གྱི་

བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་རྣམས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་

འདུད་དེ།	ཉེས་པའྱི་སྐོན་རྣམས་ཕག་ཅྱིང་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་

བར་འཚལ་ལོ་ཞེས་སོ།�།དེ་ཡན་གྱིས་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་གྱི་ཕག་གྱི་

རྣམ་འགྲེལ་ཉུང་འདུས་ཚར་རོ།།

༈�གཞུང་དོན་གཉྲིས་པ་གསོལ་བ་གདབ་པའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

སྟོང་གསུམ་ཞྱིང་དང་ཕར་འདས་ཕོགས་བཅུ་ཡྱི།�།

བསྐལ་ཆེན་འདུལ་མཛད་སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ་སྟོང༌།�།

བསྐལ་ཕན་གཤེན་རབ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱས་འདུལ།�།

ཕོགས་བཅུའྱི་ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱི་འཁོར་བཅས་ལ།�།

བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཞྱིང་དུ་གྱུར་ཚད་དང༌།�།

ཡུལ་ཆེན་ཡུལ་ཕན་མཐའ་འཁོབ་སྟོང་ལ་སོགས།�།

སྙྱིང་རེས་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་རད་གཅད་དོན།�།

འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་གསོལ་བ་འདེབས།�།
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ཞེས་པའྱི་དོན་ཡང༌།	

ད་ལྟ་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་ཀྱི་གདུལ་ཞྱིང༌།	 ཤྱིན་ཏུ་གདུལ་བར་

དཀའ་བའྱི་ཞྱིང་དུ་སོང་བའྱི་མྱི་འམ།[187]	མྱི་མཇེད་པའྱི་འཇྱིག་རེན་རོད་པ་ཅན་

གྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་གྲགས་པའྱི་སྟོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་འདྱི་དང༌།	

སྟོང་གསུམ་འདྱི་ཉྱིད་ཕར་ལ་འདས་པའྱི་ཕོགས་བཅུར་སྟོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་

རེན་བཅུ་ཡོད་དེ།	མྱིང་ཡང་འཇྱིག་རེན་འདྱི་འདས་པའྱི་ཤར་དུ་ཞྱི་བ་འོད་མ་རྒྱ་

འབྱམས་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྟོང་གསུམ་དང༌།	 བྱང་དུ་རྒྱས་པ་རླུང་འགྱུར་ཚལ་ཞེས་

པའྱི་སྟོང་གསུམ་དང༌།	ནུབ་ཏུ་དབང་ལྡན་མེ་འོད་ཚལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྟོང་གསུམ་

དང༌།	ལྷོ་རུ་ལྕང་ལོ་དག་པོ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྟོང་གསུམ་དང༌།	ལྷོ་ཤར་བདེ་བ་

གཟུགས་བཟང་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའྱི་སྟོང་གསུམ།	 བྱང་ཤར་དུ་འགྲོ་བ་མུན་པ་

རབ་སངས་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྟོང་གསུམ།	 བྱང་ནུབ་ཤྱིང་ལོ་གྲྱིབ་སོ་ཚལ་ཞེས་བྱ་

བའྱི་སྟོང་གསུམ།	 ལྷོ་ནུབ་ཏུ་དམུ་རྒྱལ་ལ་སྣང་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྟོང་གསུམ།	 སྟེང་

དུ་རྱིན་ཆེན་འགྲམ་བུ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྟོང་གསུམ།	 འོག་ཏུ་མུ་མཚོ་ཀོང་དུ་

འཁྱིལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྟོང་གསུམ་སྟེ།	སྟོང་གསུམ་འཇྱིག་རེན་བཅུ་ཡྱི་ཞྱིང་ཁམས་

བསྐལ་པ་ཆེན་པོར་འདུལ་བར་མཛད་པ་ས་རབས་འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང༌།	

ད་ལྟ་བཞུགས་པའྱི་སངས་རྒྱས།	སད་ནས་འབྱོན་པར་འགྱུར་བའྱི་སངས་རྒྱས་

སོགས།	 སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོན་སངས་ཤྱིང་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་

སྟོང་རྒྱས་པར་མངའ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་སྟོང་ཕག་དང་དེ་ཡྱི་རྣམ་པར་

[187]			མ་ཡྱིག་ཏུ་མྱི་མངའ།	ཞེས་བྱུང་ཡང་།	མྱི་འམ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པས་ཞུ་སྒྱིག་		

	 སྐབས་བཅོས་ཡོད།
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སྤྲུལ་པ་སྟོང་གསུམ་གྱི་ཞྱིང་རེ་རེ་ལའང༌།	ཚངས་རྒྱུང་གྱི་འཇྱིག་རེན་བྱེ་བ་ཕག་

བརྒྱ་རེ་ཡོད་པའྱི་ལྷོ་ངོས་སུ་དགེ་སྱིག་གཉྱིས་ཀ་འཛོམས་པའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་

ཞེས་པའང༌།	བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་རེ་ཡོད་པའྱི་དེ་དག་སྤྱྱིར་སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ་སྟོང་

གྱིས་འདུལ་བ་ཡྱིན་ཀང་བར་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ཕན་བུ་ཕ་མོ་ཞེས་པ་འདུལ་བར་

མཛད་པའྱི་གཤེན་པོ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་དེས་ན་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་ཆེན་

པོ་ལྟ་བུ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བྱོན་ནས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་མཛད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་

གཙོར་བྱས།	 འཇྱིག་རེན་འདྱི་དང་ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པ་ཡྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་

གཙུག་གྱི་རྒྱན་དུ་དཀོན་ཞྱིང༌།	 མུན་པ་སེལ་བའྱི་མཆོག་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་

དང༌།	ཉྱིན་སྐར་ལྟ་བུ་ཐུགས་རེའྱི་འབྱུང་གནས་དཀོན་ཞྱིང༌།	ས་དང་ལམ་ལའང་

རྒྱུས་ཡོད་ཀྱི་མཁན་པོར་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དང༌།	གཞའ་མཚོན་

ལྟ་བུ་སྣང་སྱིད་ཀྱི་མཛེས་རྒྱན་དུ་དཀོན་ཞྱིང༌།	རྨོངས་པའྱི་ལྐུགས་ཁ་གྲོལ་བར་

བྱེད་པ་ལགས་ཀྱི་མཆོག་བོན་དཀོན་མཆོག་དང༌།	ཨུད་འབར་གྱི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་

དེ་དག་ལ་འདུན་པ་བསྐེད་པའྱི་ཉེ་འཁོར་དུ་དཀོན་ཞྱིང་བླ་མ་རྣམ་སོ་འབྱེད་པ་

འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག་དང་མཚུངས་པའྱི་མཆོག	 ཕོགས་བཅུའྱི་གཤེན་རབ་དཀོན་

མཆོག་གམ།	 སེམས་དཔའ་དཀོན་མཆོག་ཏུ་གྲགས་པ་སྟེ།	 སྐབས་གནས་ཀྱི་

ཡུལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐབས་གནས་དེ་བཞྱི་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནྱི།	རྣམ་གྲོལ་

དོན་གཉེར་གྱི་སྐབས་ཡུལ་དངོས་ཡྱིན་པ།	ཞེས་སོ།�།སྐབས་འདྱིར་གཞན་སེ་ཁ་

ཅྱིག་ན་རེ།	 རྣམ་གྲོལ་དོན་གཉེར་གྱི་སྐབས་ཡུལ་ལ།	 དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཁོ་

ནར་ངེས་པ་ཡྱིན་སྐད་ཟེར་བ་ནྱི་ཅུང་ཟད་མྱི་འཐད་དེ།	དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནྱི།	

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གསུམ་ལ་འདོད།	 ཟེར་བ་ཅུང་ཟད་མྱི་འཐད་

དེ།	སྤྱྱིར་སྐབས་ཡུལ་དུ་སྨོས་པའྱི་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་བོན་ཅན།	དཀོན་མཆོག་
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གསུམ་གང་རུང་ཡྱིན་པར་ཐལ།	རྣམ་གྲོལ་དོན་གཉེར་གྱི་སྐབས་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར།	རགས་མ་གྲུབ་ན།	སྐབས་ཀྱི་དང་པོ་བླ་མ་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱི་འོ།�།ཞེས་པ་

དོན་མེད་དུ་ཐལ།	རགས་དེའྱི་ཕྱིར།	འདོད་མྱི་ནུས་ཏེ།	སྤྱྱིར་བླ་མ་ཞེས་པ་ལའང་

འགའ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་སུ་འདོད་དགོས་པའང་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག	 འགའ་ཞྱིག་

དགེ་འདུན་དུ་འདོད་དགོས་པའང་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་གསལ་བའྱི་ཕྱིར།	དང་པོ་

གྲུབ་སྟེ་རེ་མཉམ་མེད་རྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་སངས་རྒྱས་དངོས་ཡྱིན་པ་བླ་ཆེན་པོ་

དན་པས་དངོས་སུ་གནངས་བའྱི་ཕྱིར།	གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྟེ།	དེང་དུས་ཀྱི་བླ་མ་ཆེན་

པོ་འགའ་ཞྱིག་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་ཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།	ཞེས་བྱའོ།� །སྤྱྱིར་རང་སེ་

ཁ་ཅྱིག་གཤེན་རབ་དང༌།	སེམས་དཔའ་ཞེས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པ་མྱི་འཐད་དེ།	

དེ་ལའང་སྐབས་དོན་མང་པོ་ཡོད་དེ་སྤྱྱིར་གཤེན་རབ་ཅེས་པ་ལའང་ལུང་འགའ་

ཞྱིག་ནས་སངས་རྒྱས་ལའང་གསུངས་པ་ཡོད་དེ།	 དེ་ནྱི་འགྲོ་འདུལ་གཤེན་པོ་

གྲངས་མེད་པའྱི་དབུས་ནས་རབ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྟ་དགོངས།	མངོན་སུམ་མཐར་

ཐུག་ཏུ་རོགས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར།	 སྤྱྱིར་གཤེན་རབ་

དཀོན་མཆོག་ཅེས་པ་ནྱི།	གཞན་སེའྱི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་དང་དོན་གཅྱིག	

དགེ་ལ་སྤྱོད་པའྱི་གཤེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀང༌།	 ཐར་ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅོ་

ལྔ་པོ་གང་རུང་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ལ་རབ་ཅེས་སྨྲོས་པའྱི་ཕྱིར།	སེམས་དཔའ་ཞེས་

པ་ནྱི།	 སེམས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལམ་ལྔ་གང་རུང་ལ་ཞུགས་ཤྱིང༌།	 དེ་ཡྱི་ལམ་

རགས་དཔའ་བའྱི་དོད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ལ་འདོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར།	གོང་དུ་གནས་

བཞྱི་འཁོར་བཅས་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི།	 ཐེག་པ་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་ལམ་

ལ་གནས་པ་ནྱི།	གཤེན་རབ་དཀོན་མཆོག་གམ།	སེམས་དཔའ་དཀོན་མཆོག་

འདོད་དགོས་པར་མངོན་ནོ།�།དེ་ལྟར་སྐབས་གནས་བཞྱི་ལ་སྐབས་དགོས་པ་ནྱི།	
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བདག་འཛིན་དང་བཅས་པ་སོགས་སེམས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་ཅན་གྱི་གདུལ་ཞྱིང་

དུ་གྱུར་ཚད་ཀུན་དང༌།	ཁད་པར་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིས་གདུལ་ཞྱིང་དུ་གྱུར་པ་ཡུལ་

ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་དང་ཡུལ་ཕན་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་དགེ་བ་ཆེར་མ་དར་བའྱི་

མཐའ་འཁོབ་སྟོང་ར་ལ་སོགས་ཏེ།	ཞེས་སོ།�།སྐབས་གནས་ཁེད་རྣམས་ཀྱི་བརེ་

བའྱི་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ནས་མྱུར་དུ་གཟྱིགས་ཏེ།	ལས་ངན་པའྱི་སེམས་ཅན་འགྲོ་བ་

རྱིགས་དྲུག་ཐམས་ཅད་ལ།	བྱམས་སྙྱིང་བརེ་གཅྱིག་ཏུ་དགོངས་ཏེ་འགྲོ་བའྱི་དོན་

མཛད་པ་གདུལ་ཞྱིང་འཁོར་བ་འདྱི་མ་སྟོང་གྱི་བར་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མ་ངན་ལ་

མྱི་འདའ་བར་ཞུ་དོན་གསོལ་ཏེ།	དོན་སྨྱིན་གནང་བ་རུ་སྩལ་སྨོན་ལམ་འདེབས་

པའོ།�།དེ་སྐད་རྣམ་རྒྱལ་ལས་གསོལ་བ་བདག་ལ་སྟེར་བར་འདེབས།[188]	ཞེས་

སོ།།

༈�གཞུང་དོན་གསུམ་པ་མཆོད་པའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྱིན་ནམ་མཁའ་གང་བ་འདྱི།�།

ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཉྱི་ཟླ་སྒོན་མེ་བཅས།�།

སོ་བཞྱི་མཛོད་ལྔའྱི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་ནྱི།�།

རྣམ་ལྔ་རྣམ་བརྒྱད་དངོས་འབྱོར་ཡྱིད་སྤྲུལ་ཚོགས།�།

གཟུགས་སྒ་དྱི་རོ་རེག་རྒྱན་བོན་གཏེར་བཅས།�།

ལྷ་ཀླུ་མྱི་ཡྱི་མཆོད་སྤྱིན་སྟོང་གསུམ་གང༌།�།

[188]		 དབལ་ཁྱུང་།༥༩	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་མགོན་རྒྱལ་པོའྱི་

གཟུངས།	ལེའུ།༩	ཤོག	༡༥༡	ཕེང་༥
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སྐབས་གནས་ཡུལ་མཆོག་བཞྱི་ལ་མཆོད་པ་འབུལ།�།

སྒྱིབ་བྱང་ཚོགས་རོགས་སྐུ་གསུམ་བྱྱིན་ཆེན་ཕོབས།�།

ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ།	 དེ་ཡྱི་དོན་ཡང་ཀུན་བཟང་ཞེས་པ་ནྱི་འཁོར་

འདས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ལ་ཕོགས་རྱིས་སུ་མ་ཕེ་བར་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་བཟང་

པོར་གྱུར་པ་ཞེས་སོ།� །དེ་ལྟ་བུ་མཆོད་པའྱི་སྤྱིན་ཚོགས་ཀྱི་མ་འདལ་ཏུ་སྤྲུལ་ཏེ།	

ནམ་མཁའ་དང་བར་སྣང་ས་གཞྱི་ཡྱི་ཁོན་ཐམས་ཅད་གང་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་སྟེ།	 ཕྱི་

སྣོད་མཆོད་ཡུལ་གྱི་ཞྱིང་ཁམས།	ནང་བཅུད་མཆོད་པའྱི་སྤྱིན་ཚོགས་རྱི་རབ་རྱི་

བདུན།	རོལ་པའྱི་མཚོ་བདུན།	གསེར་གྱི་ཉྱི་མ།	དུང་གྱི་ཟླ་བ་ཟུང་གྱིས་གསལ་

བྱེད་ཀྱི་སྒོན་མེར་གྱུར་པ་དང༌།	ཤུགས་འབྱུང་བརེན་པ་གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕན་མཐའ་

ལྕགས་རྱི་ཆེན་པོ་ནས་བསྐོར་བ་དང་བཅས་པའྱི་མཆོད་ཚོགས་ཆེན་པོ་དང༌།	

གཞན་ཡང་བོན་སོ་བཞྱི་མཛོད་དང་ལྔ་པོའྱི་རང་བཞྱིན་སོ་སོར་གསུངས་པའྱི་

མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་སོ་སོར་ཡོད་དོ།�།དེ་ནྱི་དཔེར་ན་རྣམ་ལྔ་མཚོན་ན་ནྱི།	དཔོན་

གསས་མན་ངག་ལུང་གྱི་བོན་སོ་ནས་གསུངས་པའྱི་རྣམ་པ་ལྔ་ནྱི་ལྟ་བ་སོམ་པ་

སྤྱོད་པ་གསུམ་དམ་ཚིག་འབྲས་བུ་དང་རྣམ་པ་ལྔའོ།�།འཕན་ཡུལ་འབུམ་གྱི་བོན་

སོ་ནས་གསུངས་པ་ལྔ་ནྱི།	གཡུང་དྲུང་ཀོང་རྒྱས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར།	ལུས་

ཀྱི་ལས་སུ་ཕག་རྒྱ་དང༌།	 ངག་གྱི་ལས་སུ་སྙྱིང་པོ་དང༌།	 ཡྱིད་ཀྱི་ལས་སུ་ཏྱིང་

འཛིན་དང༌།	ཡོན་ཏན་གྱི་ལས་སུ་རས།	ཕྱིན་ལས་ཀྱི་ལས་སུ་ཚིག་བཤད་དང་

ལྔའོ།� །ཆབ་ནག་སྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་བོན་སོ་ནས་གསུངས་པ་ལྔ་ནྱི།	བཅའ་གཞྱི་གོ་

རྱིམ་དང༌།	གཙང་བྱེད་ཁྲུས་གསུམ།	གེར་སྨྲང་མཆོད་པ་གསེར་སྐེམས་སོགས་

རས་དང་ལྔའོ།� །ཆབ་དཀར་དག་པོ་སགས་ཀྱི་བོན་སོ་ནས་གསུངས་པ་རྱིགས་
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ལྔ་ནྱི་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་དང༌།	སྦྱོར་བའྱི་ཚོགས་མཆོད།	སྒོལ་བའྱི་ཚོགས་

མཆོད་དང་ལྔའོ།�།སྐབས་འདྱིར་ཞར་བྱུང་དུ་བརོད་ན།	སྦྱོར་མཆོད་འདྱི་འང༌།	མོ་

དད་ཆེ་བའྱི་རྡོ་རེ་སོབ་དཔོན་དུ་གྲགས་པའྱི་རེས་འབྲང་གཞན་སེ་རྱིང་ལུགས་པ་

དང༌།	རང་སེ་གསར་ཕོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ནས།	ཆགས་སྤྱོད་ཁོ་ནར་འདོད་པར་

མངོན་ཀང༌།	 རང་སེ་ཁུངས་ལྡན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ན།	 སྦྱོར་སྒོལ་གཉྱིས་

ཀ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་མཆོད་པ་རུ་བྱྱིན་གྱིས་རླབས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་།	 བྱྱིན་

གྱིས་རླབས་ཚུལ་ནྱི་རེ་མཉམ་མེད་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྤྱྱི་སྤུངས་ཞྱི་ཁོ་སོ་སོའྱི་མངོན་

རོགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།� །སྤྱྱིར་ཆགས་སྤྱོད་འདྱིའང་ཐབས་

ལྟ་སོམ་ཟབ་མོས་རྒྱས་ཐེབས་ངེས་བྱུང་ན།	ཆགས་ལམ་ཞེས་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་

སྱིད་ཀང༌།	 རང་རེ་ཡང་དག་ཁྱི་གཙུག་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་རེ་མཉམ་མེད་པའྱི་

རྱིང་ལུགས་འདྱི་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་མྱི་འདོད་དེ།	རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བ་

གཤེན་རབ་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ལུང༌།	 བྱམས་མ་འབུམ་ལྔ་ལས།[189]	 སངས་

རྒྱས་བསྟན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན།� །ཚུལ་ཁྱིམས་མེད་ན་བསྟན་པ་མེད།� །ཅེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།� །དེ་ནྱི་བླ་མའྱི་དྲུང་དུ་ཁས་བླངས་པའྱི་འདུལ་བ་ཚུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་བོན་ལ་གནས་སྐབས་སུ་ཉམས་པ་ཕོག་པའྱི་སྐོན་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་

ཕྱིར་རོ།� །མཐོ་ཐོག་སྤྱྱི་རྒྱུག་མཛོད་ཀྱི་བོན་སོ་ལས་གསུངས་པའྱི་རྣམ་ལྔ་ནྱི།	

བོན་ཕལ་ཆེར་སྤྱྱི་ལས་འབྱུང་བའྱི་མར་མེ།	སོས།	ཚན་ཆབ།	ལྷ་བསང་།	མེ་ཏོག་

དང་ལྔའོ།�།རྣམ་བརྒྱད་ནྱི་སྤྱྱི་ལྟར་ན།	སྡུག་དགུའྱི་གཟུགས་དང༌།	སྙན་དགུའྱི་སྒ་

[189]			ལུང་དེ་བྱམས་མ་འབུམ་ལྔའྱི་ནང་དུ་མེད།	དབལ་ཁྱུང་།	༥༨	བཀའ།	མདོ་		

	 སེ།	བྱམས་མ་ཆེན་མོ་ར་བའྱི་རྒྱུད།	པ།	ལེའུ།༡༣	ཤོག	༣༥༢	ཕེང་༤	
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དང༌།	ཞྱིམ་དགུའྱི་དྱི་དང༌།	བདའ་དགུའྱི་རོ་དང༌།	འཇམ་དགུའྱི་རེག་དང༌།	མཛེས་

དགུའྱི་རྒྱན་དང༌།	འཐད་དགུའྱི་བོན་དང༌།	འདོད་དགུའྱི་གཏེར་ཆེན་དང་བརྒྱད་

པོ་མཆོད་པ་དངོས་སུ་གང་འབྱོར་བཤམས་པ་དང༌།	མ་འབྱོར་ཡང་སེམས་ཡྱིད་

ཆེས་སྤྲུལ་པའྱི་མཆོད་པ་གོང་བཤད་འདྱི་ལྟར་ཏེ།	གཟུགས་མཛེས་པ།	སྒ་སྙན་

པ།	དྱི་ཞྱིམ་པ།	རོ་བདའ་བ།	རེག་བྱ་འཇམ་པ།	རྒྱན་མཛེས་པ།	བོན་འཐད་པ།	

གཏེར་འདོད་འབྱུང་བཅས་ཏེ།	མདོར་ན་སྟེང་གྱི་ལྷ་དང༌།	འོག་གྱི་ཀླུ་དང་བར་གྱི་

མྱི་གསུམ་པོ་ཡྱི་འདོད་རས་མཆོད་པའྱི་སྤྱིན་ཚོགས་རེ་རེ་ལའང་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་

རེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་རོལ་སྟོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་བྱུར་བུར་གང་བ་འདྱི་དག་ཅེས་

སོ།� །འབུལ་བའྱི་ཞྱིང་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་གོང་བཤད་ཀྱི་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པ་བཞྱི་དང་དེ་ལ་སོགས་འདས་པའྱི་མཆོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དེར་མ་ཚང་བ་མེད་

པས།	 དེ་ལ་མཆོད་ཚོགས་སུ་དམྱིགས་ཏེ་གུས་པ་ཆེན་པོས་དབུལ་བར་བྱ་བ་

དང༌།	ཞེས་སོ།།

སྐབས་འདྱིར་ཚིག་བཤད་ཀྱི་སེབས་སྦྱོར་ལ་ཅུང་མ་བདེ་བས་བསྡུ་ཚུལ་དུ་

བྱས་པ་འཁོར་བར་གཏོགས་པའྱི་མགྲོན་ཡོན་ཏན་ལན་ཆགས་སྙྱིང་རེའྱི་མགྲོན་

རྱིགས་ཀུན་ལའང༌།	ཆགས་མེད་སྦྱྱིན་པ་ཆེན་པོས་དམྱིགས་མེད་འབུལ་དགོས་

པ་ཡྱིན་ཏེ།	རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཆོད་གཞུང་ལས།[190]	སྣང་སྱིད་ཞྱིང་གྱུར་སྣོད་བཅུད་

གསེར།� །བདག་གྱི་ལུས་སོག་སེམས་བསྐེད་བརྒྱན།� །ཐམས་ཅད་རྱིན་ཆེན་

མཎྜལ་ཆེ།�།བླ་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་འདྱི།�།འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཐྱིམ་པ་

[190]			ཤྱིན་ཧཱ།	༡༠༤	བརེན།	རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་མཆོད་གཞུང་ངེས་པའྱི་ཐྱིག་ལེ།		

	 ཤོག	༣	བ༣
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རུ།�།ཆགས་མེད་སྦྱྱིན་པར་བདག་འགེད་ཀྱི།�།བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རོགས་

འགྱུར་ཅྱིག�།ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར།	དེ་ཡྱི་ཕན་ཡོན་ཀང་སྒྱིབ་གཉྱིས་བྱང་ཚོགས་

གཉྱིས་རོགས་པར་འགྱུར་བ་འདྱི།	 སྒྱིབ་གཉྱིས་ནྱི་ཉོན་སྒྱིབ་ཤེས་སྒྱིབ་གཉྱིས་

སོ།�།ཉོན་སྒྱིབ་བྱང་ནས་རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རོགས་པ་དང༌།	ཤེས་སྒྱིབ་

བྱང་ནས་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རོགས་པར་འགྱུར་པ་སྟེ།	ཚོགས་གཉྱིས་

རོགས་ནས་སྐུ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་མངོན་

པར་ཕོབས་ཞེས་པ་ནྱི།	ཐོབ་པར་གསུངས་པའོ།།

༈�སྤྲི་དོན་བཞྲི་པ་བཤགས་པ་འབུལ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།�

བདག་སོགས་ཕ་མ་ངན་སོང་སྦྱོང་ཚད་དང༌།�།

གནས་ངན་ལུས་ངན་དུས་ངན་སེམས་ཅན་རྣམས།�།

ཁམས་གསུམ་ཁ་འཁོར་རྒྱུ་དྲུག་ལུས་བླངས་དང༌།�།

སྱིག་སྤྱོད་རྒྱལ་བློན་དམག་དཔོན་ཤན་པ་དང༌།�།

རྱིགས་ངན་མུ་སྟེགས་བྲན་དང་བུད་མེད་དང༌།�།

ཡུལ་ཕན་མཐའ་འཁོབ་བསྐལ་ངན་གསུམ་སྦྱང་གྱི།�།

ལས་ཉོན་སྱིག་སྒྱིབ་ཡུལ་མཆོག་སྐུ་ལ་བཤགས།�།

གནས་བཞྱིའྱི་ཐུགས་རེས་སྐུ་གསུམ་རེན་ཐོབ་མཛོད།�།

ཅེས་པས་བསྟན་ཏེ།	དོན་ཡང་སེམས་ཅན་སྱིག་པོ་ཆེ་བདག་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་

སྤྱྱིར་ན་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་ནང་ནས།	 བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཕ་མ་གཉྱིས་

ཡྱིན་པར་ཐག་ཆོད་ཀང་བདེ་ལ་བཀོད་པར་ལྟ་ཅྱི་སྨྲོས་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་བདེ་གནས་

ནས་མར་ངན་སོང་དམལ་བ་ཡྱི་དྭགས་དུད་འགྲོ་གསུམ་གང་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་

གནས་སུ་གྱུར་ནས་སྡུག་བསལ་གྱི་སྦྱང་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་ལུས་བླངས་པ་
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དང༌།	གཞན་ཡང་སྐེ་བའྱི་གནས་ངན་སོང་གསུམ་སོགས་ངན་པར་གྱུར་པ་དང༌།	

སོན་ནས་ད་བར་སྱིག་པ་ཁོ་ནའྱི་ལས་ལ་བརོན་ནས།	 ད་ལྟ་ཡང་ལས་ངན་པར་

གྱུར་པ་དང༌།	སོན་ནས་ད་བར་ཤ་གཅྱིག་ཏུ་བསགས་ན་དབུས་ཀྱི་རྱི་རྒྱལ་ལྷུན་

པོ་ལྟ་བུ་དང༌།	ཁག་གཅྱིག་ཏུ་བསགས་ན་མཐའ་ཡྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལྟར་འཁྱིལ་

ནུས་པའྱི་ལུས་བླངས་ཀང༌།	དགེ་སྤྱོད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལྟ་ཅྱི་སྨྲོས་སོ།�།དུས་

ངན་མར་འགྲྱིབ་སྙྱིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའྱི་དུས་ངན་འདྱི་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྱི་སེམས་

ཅན་སྡུག་བསལ་ཅན་དུ་གྱུར་ཚད་རྣམས་དང་ལྷག་པར་ཁམས་གསུམ་སྟེ།	འདོད་

ཁམས་ཞེས་པ་འདོད་ལྷ་རྱིགས་དྲུག་དང༌།	ལྷ་མྱིན།	མྱི།	བྱོལ་སོང་།	ཡྱི་དྭགས།	

དམལ་བ་སྟེ།	འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྱི་སེམས་ཅན།	གཟུགས་

ཁམས་ཞེས་པ་ནྱི།	 གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་ལྷ་གཟུགས་ཁམས་

གནས་རྱིགས་བཅུ་བདུན་གྱི་སེམས་ཅན་དང༌།	 སྐབས་འདྱིར་གནས་རྱིགས་

བཅུ་བདུན་ནྱི།	གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་རྱིགས་བཞྱིར་འདུས་པས་བསམ་

གཏན་དང་པོ་ཚངས་པ་ལྷ་གསུམ་ཞེས་པ།	ཚངས་ཆེན་གྱི་ལྷ་དང༌།	ཚངས་ཆུང་

གྱི་ལྷ་དང༌།	ཚངས་པ་ཀུན་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་གསུམ་མོ།�།བསམ་གཏན་གཉྱིས་པ་

དགེ་བའྱི་ལྷ་གསུམ་ཞེས་པ་ནྱི།	དགེ་རྒྱས་ཀྱི་ལྷ་དང༌།	དགེ་ཆུང་གྱི་ལྷ་དང༌།	ཚད་

མེད་དགེ་བའྱི་ལྷ་དང་གསུམ་མོ།� །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་འོད་ཀྱི་ལྷ་གསུམ་

ཞེས་པ་ནྱི།	 འོད་ཆེན་དང༌།	 འོད་ཆུང་དང༌།	 ཚད་མེད་འོད་ཀྱི་ལྷ་དང་གསུམ་

མོ།�།བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སོ་སྐེ་ལྷ་གསུམ་དང་།[191]	གཙང་མ་རྱིགས་ལྔ་སྟེ་

[191]		 	 མ་ཡྱིག་ཏུ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་སོ་སྐེས་ལྷ་གསུམ་ནྱི།	 གསུངས་ཀང་ཞུ་

སྒྱིག་སྐབས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སོ་སྐེ་ལྷ་གསུམ་དང་།	 ཞེས་པར་
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ལྷ་བརྒྱད་དོ།�།སོ་སྐེ་གསུམ་ནྱི།	སྤྱིན་མེད་ཀྱི་ལྷ།	བསོད་ནམས་ལས་སྐེ།	འབྲས་

བུ་ཆེ་བའྱི་ལྷ་དང་གསུམ་མོ།� །གཙང་མ་རྱིགས་ལྔ་ནྱི།	མྱི་ཆེ་བའྱི་ལྷ།	མྱི་གདུང་

བའྱི་ལྷ།	 ཤྱིན་ཏུ་མཐོང་བའྱི་ལྷ།	 ག་ནོམ་གྱི་ལྷ།	 འོག་མྱིན་གནམ་གྱི་ལྷ་དང་ལྔ་

སྟེ།	དེ་ལྟར་གཟུགས་ཁམས་གནས་རྱིགས་བཅུ་བདུན།	གཟུགས་མེད་ཁམས་

ཞེས་པ།	 གཟུགས་མེད་སྐེ་མཆེད་མུ་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ།	 མུ་བཞྱི་ནྱི།	 ནམ་མཁའ་

མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷ་དང༌།	 རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷ་དང༌།	

ཅྱིའང་མེད་པའྱི་སྐེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷ་དང༌།	ཡོད་མྱིན་མེད་མྱིན་ཞེས་པ་སྱིད་རེའྱི་ལྷ་

དང་བཞྱིའོ།� །ཁམས་དེ་གསུམ་པོར་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་བརྒྱུད་དུ་ཁ་འཁོར་བའྱི་

སེམས་ཅན་དང༌།	རྒྱུ་དྲུག་ཏུ་ནྱི།	དམལ་བར་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་ཞེ་སང་གྱི་ལས་བསད་

གཅད་དང༌།	ཡྱི་དྭགས་སུ་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་འདོད་ཆགས་དང༌།	བྱོལ་སོང་དུ་སྐེ་བའྱི་

རྒྱུ་གཏྱི་མུག་དང༌།	མྱི་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་འཕག་དོག་རུ་ང་དང༌།	ལྷ་མྱིན་

དུ་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་ང་རྒྱལ་དང༌།	ལྷ་རུ་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་ལེ་ལོ་དང་དྲུག་གོ།� །རྒྱུ་དེ་དྲུག་གྱི་

ལུས་རྱིགས་དྲུག་གང་རྱིགས་སུ་རྒྱུ་འབྲས་གནས་མཐུན་གྱི་ལུས་སུ་བླངས་པར་

གྱུར་པས།	ཞེས་སོ།� །སྐབས་འདྱིར་མ་གསུངས་ཀང༌།	ཞར་འབྱུང་འཁོར་བའྱི་

ལམ་རྒྱུ་ལྔ་ཞེས་པ་ནྱི།	ཕུར་པ་ས་གྲོ་མའྱི་ཕུར་གདབ་ལས་[192]གསུངས་པ་ལྟར་

ན།	 དགེ་བས་འཕངས་པའྱི་བསོད་ནམས་ཅན་དུ་དོན་གཅྱིག་པས།	 ལྷ་དང་མྱི་

གཉྱིས་ལམ་གཅྱིག	འགྲོ་བ་གཞན་བཞྱིར་སོ་སོར་ཡོད་པས་ལམ་རྒྱུ་ལྔའོ།�།རྣམ་

བཅོས་ཡོད།

[192]		 ཐོབ་གསར།	 དབལ་ཕུར་ནག་པོ་དག་པོ་གཏྱིང་རོགས་སྤྱྱི་དོན་ཉྱི་ཤུ་ར་

ལྔའྱི་གཞུང་།	ཤོག	༣༩	བ༡	ཕྱི་ལོ་༡༩༧༤	ལོར་ཐོབ་གསར་ནས་བསོད་

ནམས་	 གྲགས་པས་བསྐྲུན།	
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དག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ན།	 ལྷ་མྱིན་ལ་ལམ་ལོགས་སུ་མེད་དེ།	 པདྨ་ཀོང་

ཡངས་ཀྱི་གཞུང་ལས།[193]	སྟོད་གཅོད་ལྷ་ཡྱི་སེ་དང་ལམ་དུ་འགྲོ།�།སྨད་གཅོད་

གནོད་སྦྱྱིན་སེ་དང་ལམ་དུ་འགྲོ།� །ཞེས་གསུངས་པས།	ལམ་མཐོ་བ་རྣམས་ལྷ་

དང་གཅྱིག་ཅྱིང༌།	 དམའ་བ་རྣམས་གནོད་སྦྱྱིན་ཞེས་པ་བྱང་མེ་དང་ཤུགས་ཀྱི་

ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་གྲས་ཡྱིན་པས་ཡྱི་དྭགས་དང་ལམ་གཅྱིག་ཏུ་འགྲོ་བ་སྟེ།	 ལམ་རྒྱུ་

ལྔར་ཡོད་དོ།� །དེ་ལྟར་གོང་བཤད་ཀྱི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་ལེ་ལོ་དྲུག་གྱིས་

རྒྱུ་བྱས།	 འཁོར་བའྱི་ལམ་རྒྱུ་ལྔར་འགྲོ་སྟེ།	 འབྲས་བུ་ཁམས་གསུམ་ཁ་འཁོར་

ཞྱིང་རྱིགས་དྲུག་གྱི་ལུས་སུ་བླངས་ནས།	ལས་ངན་པ་སྱིག་པའྱི་ལས་སྤྱོད་པ་སྤྱྱི་

དང༌།	ཁད་པར་སྱིག་ལ་སྤྱོད་པའྱི་རྒྱལ་པོ་བློན་པོ་གཡུལ་འཁྲུག་བྱེད་པའྱི་དམག་

དཔོན།	 གསོད་གཅོད་བྱེད་པའྱི་ཤན་པ་སོགས་དང༌།	 རྱིགས་ངན་པར་མཐོང་

བའྱི་མྱི་དང༌།	འཁོར་བའྱི་མུ་སྟེགས་ཅན་ཏེ་འགྲོ་བ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ལས་སྤྱོད་ཅན་

དང་བྲན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབངས།	ལུང་འགའ་ཞྱིག་ལ།	མྱི་ལུས་ཙམ་པོ་ཞེས་བཤད་

པའྱི་ལུས་ལ་བུ་ཡྱི་མཚན་རགས་མེད་པའྱི་བུད་མེད་དང་གཞན་ཡང་གོང་བཤད་

ཡུལ་ཕན་སྟོང༌།	 མཐའ་འཁོབ་སུམ་བརྒྱ་ལ་སོགས་ཏེ།	 ལས་སྐལ་ངན་པ་ནད་

མུག་མཚོན་གསུམ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའྱི།	སྡུག་བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་སོགས་

སོན་ནས་ལས་ཉོན་དབང་གྱིས་བསགས་པའྱི་སྱིག་པ་དང་བསྒྱིབ་པར་གྱུར་པ་

གང་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་གོང་བཤད་སྐབས་གནས་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བཞྱི་

ཡྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་སར་བྱས་ཟྱིན་པ་རྣམས་གནོང་ཞྱིང་བཤགས།	 ད་ལྟར་

བགྱིས་པ་རྣམས་དན་པས་བཤགས།	ཕྱིས་མྱི་བྱ་བ་འགོད་པ་ཆེན་པོས་བཤགས་

[193]		 ཤྱིན་ཧཱ།	༢༥༤	བརེན།	རྣམ་དག་པདྨ་ཡུམ་གྱི་འཕྱིན་ལས།	ཤོག	༡༣༡	བ༥	
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ཞེས་ཏེ།	སྤྱྱི་སྤུངས་ལ།[194]	སར་གནོང་ད་དན་ད་ཕྱིས་འགོད་ནས་ཀང༌།� །མྱི་

འཆབ་གནོང་འགོད་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས།� །ཞེས་གསུངས་སོ།� །དེ་

ལྟར་སྐབས་གནས་དཀོན་མཆོག་བཞྱི་པོ་ཡྱི་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཏེ་སྙྱིང་རེས་

གཟྱིགས་ནས་སྐུ་གསུམ་སྟེ་བོན་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ལུས་རེན་མངོན་

དུ་ཐོབ་པར་མཛོད་ཅྱིག	ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་པའོ།།

༈�སྤྲི་དོན་ལྔ་པ་ཡྲི་རང་ཕུལ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

སྐུ་ལྔ་ལྷུན་རོགས་རྒྱལ་བ་མན་ཆད་དང༌།�།

ཐེག་པ་རྱིམ་རོགས་སྤྱྱི་རེ་སྨན་རྱི་བ།�།

ར་བའྱི་བླ་མ་ལམ་འདེན་ཡན་ཆད་དང༌།�།

ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱིའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྣམས་དང༌།�།

བདེར་གཤེགས་སྟོང་དང་ལྷ་གཤེན་ལྷ་མོར་བཅས།�།

རེན་གསུམ་མ་ལུས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ལ།�།

ཕོགས་བཅུའྱི་སྐལ་ལྡན་ལས་བཟང་འཕོ་ཡོད་རྣམས།�།

མོས་འདུན་སྤྱོད་པར་ལྷ་མྱི་ཡྱི་རང་ངོ༌།�།

ཞེས་པའྱི་དོན་ལའང་བདེར་གཤེགས་སྐུ་ལྔ་ཞེས་པ་ནྱི།	མྱི་གཡོ་བོན་གྱི་སྐུ་

དང༌།	མཉམ་པ་རོགས་པའྱི་སྐུ་དང༌།	གསལ་བ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ།	སྐུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་

དུ།	ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ།	མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་སྐུ་གཉྱིས་བསྣན་པས་སྐུ་ལྔའོ།�།དེ་

[194]			དབལ་ཁྱུང་།	༡༧༠	བཀའ།	སགས་སེ།	ཞྱི་ཁོ་ན་རག་སང་བསྐོང་རྒྱལ་པོ་

ཞེས་བྱ་བའྱི་གཟུངས།	ལེའུ།༦	ཤོག༢༡༧		ཕེང་༥



        རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས། 149

ལྔ་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉོན་སྒྱིབ་དང་ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་

པ་དང༌།	 སྙོམས་འཇུག་གྱི་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་པོ་གསུམ་གྱི་གཡུལ་ཆེན་པོ་བདུད་

བཞྱི་སྟེ།	 ཆགས་འཁོར་ཉོན་མོངས་ཀྱི་བདུད་དང༌།	 ཕུང་པོ་ལུས་ལེན་བདུད།	

འཆྱི་བདག་ལས་བཙན་གྱི་བདུད།	སྒྱུ་མ་གཟུགས་བརན་གྱི་བདུད་དང༌།	 དེའྱི་

སྟེང་མ་རྱིག་འཁྲུལ་པའྱི་བདུད་དང་ལྔའོ།� །བདུད་དེ་ལྔའྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བས་ན་རྒྱལ་བ་དེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་མན་ཆད་ནས།	 སེམས་

དཔའ་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་བཅས་པའྱི་ཚོགས་དང༌།	ཁད་པར་དུ་རྒྱུ་ཡྱི་ཐེག་

པ་བཞྱི།	 འབྲས་བུའྱི་ཐེག་པ་བཞྱི་སྟེ།	 ཐེག་པ་བརྒྱད་པོར་རྱིམ་གྱིས་ཞུགས་ཏེ་

དོན་མཐར་རོགས་པར་གྱུར་ཅྱིང་།	དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱྱི་ཡྱི་རེ་བོ་གཙུག་ཕུད་ནོར་བུ་

ལྟར།	དཔལ་ཀུན་བཟང་གྱི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་བསྙེམས་པའྱི་བདུད་བརྱི་སྨན་

གྱི་རྱི་ལ་བཞུགས་པ་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་དང༌།	 དེའྱི་

རྒྱལ་ཚབ་ཡུལ་མཆོག་ལྷ་དང་སྲུང་མས་བཀོད་ཅྱིང་བོན་གྱི་ཡང་བཅུད་རྒྱུད་སེ་

རྣམ་པ་གསུམ་འཆད་པར་བྱེད་པའྱི་ར་བའྱི་བདག་ཉྱིད་མཁེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་

སོ་ནས་འགྲོ་བའྱི་བླ་རུ་གྱུར་ཅྱིང་།	 བརེ་བའྱི་རྱིང་རེ་ཆེན་པོའྱི་སོ་ནས་ཕོགས་

དང་རྱིས་སུ་མ་ཕེས་པར་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལམ་སྣ་འདེན་

པའྱི་མཁན་རབས་ད་བྱོན་ཡན་ཆད་དང༌།	 དེ་ལ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་གནས་བླ་མ།	

ཞེས་པ་གོང་དུ་ཡང་ཡང་བཤད་ཟྱིན་པས་སྐབས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དཀོན་ཞྱིང་

མཆོག་ཅེས་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་མཆོད་ཅྱིང་བསྟོད་པའྱི་གནས་བཞྱི་པོ་ཡྱི་འགྱུར་བ་

མེད་པའྱི་སྐུ་དང༌།	འགག་པ་མེད་པའྱི་གསུང་དང༌།	འཁྲུལ་པ་དང་བྲལ་བ་ཐུགས་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	བདེ་བ་ཆེན་པོ་མང་འདས་ཀྱི་ཞྱིང་དུ་མངོན་པར་གཤེགས་

ཏེ།	 དབྱྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་མོ་ས་ཏྲྱིག་ཨེར་སངས་དང༌།	ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་གཤེན་
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ལྷ་འོད་དཀར་དང༌།	ཐབས་ཀྱི་མཆོག་སྱིད་པ་སངས་པོ་འབུམ་ཁྱི།	ཤེས་རབ་ཀྱི་

ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་མཆོག་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མྱི་བོ་བཞྱི་ཡྱི་བྱྱིན་རླབས་ཐུགས་

རེ་སྤྲུལ་པ་འོད་ཟེར་ལས་བྱུང་བསྐེད་སྱིད་ཅྱིང་བཀེ་བའྱི་ལྷ་མོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

དང༌།	ལྷ་ཆེན་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང༌།	སྱིད་པ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང༌།	གཤེན་རབ་

ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སོགས།	བདེར་གཤེགས་སྟོང་ཕག་དང་སེམས་ཅན་ཕོ་རྣམས་

འདེན་བྱེད་ལྷ་གཤེན་བརྒྱ་པོ་དང༌།	སེམས་ཅན་མོ་རྣམས་འདེན་བྱེད་ལྷ་མོ་སུམ་

བརྒྱའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དང༌།	རེན་གསུམ་སྐུའྱི་གཟུགས་བརན།	གསུང་རེན་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང༌།	 བཀའ་ཡོད་ན་རྣམ་པར་འགྲེལ་བའྱི་བཀའ་བརེན་

དང༌།	ཐུགས་རེན་ནྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རེན་ས་ཙྪ་ཕག་མཚན་རྣམས་སོགས།	རེན་

གསུམ་འཁོར་འདས་གཉྱིས་ཀྱི་ཞྱིང་དུ་བཞུགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་དང༌།	 མ་

ལུས་པ་མེད་པ་དང༌།	རེན་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་བྱུང་བ་བོན་གྱི་སོ་མོ་བརྒྱད་ཁྱི་

བཞྱི་སྟོང༌།	དབུ་རུ་བཤད་ཟྱིན་པ་དེ་ལ་སོགས་པ་སྟོང་གསུམ་ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་

དུ་འཁོར་བའྱི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌།	ལས་འཕོ་བཟང་པོ་རྣམས་དང་ལས་འཕོ་

ཡོད་པར་གྱུར་པ་རྣམས།	མོས་པ་ཆེན་པོ་དང་འདུན་པ་དག་པོས་སྤྱོད་པར་བྱེད་

པའྱི་ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་ལ།	ཡྱི་རངས་གྲོལ་བར་འབྱུང་སྟེ་བློ་སེམས་རང་ངོ༌།�།ཞེས་

སོ།།

༈�དོན་དྲུག་པ་བཀའ་ཡྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

ཞ་ལོང་འོན་ལྐུགས་རྣམ་ཤེས་འཆལ་བ་དང༌།�།

མཚན་གཉྱིས་མ་ནྱིང་སྦུར་དང་ལྷག་ཆད་དང༌།�།
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ཁམས་གསུམ་ཁ་འཁོར་དམན་པའྱི་དགེ་མེད་དང༌།�།

དབང་པོ་ཉམས་པ་ཀྱི་ཧུད་སྡུག་བསལ་ཅན།�།

དེ་དག་སྐོབ་མཛད་ལས་བཞྱི་རྒྱུན་གྱི་ལྷ།�།

ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱིའྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རེ་ཅན།�།

ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་དཔེའུ་ཙེ་གསུམ།�།

འགྲོ་དོན་འཁོར་ལོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་བསྐོར།�།

ཞེས་པའྱི་དོན་ཡང་འགྲོ་བ་རྱིགས་དྲུག་གྱི་སེམས་ཅན་སྤྱྱི་དང་ཁད་པར་ཉམ་

ཐག་པར་གྱུར་པ་རང་ལག་ཞ་བ་དང༌།	མྱིག་ལོང་སྟེ་མྱི་གསལ་བ་དང༌།	རྣ་བ་འོན་

ཏེ་བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་མྱི་ཐོས་པ་དང༌།	ངག་གྱི་དབང་པོ་ལྐུགས་ཏེ་

གསུང་རབ་བརོད་དོན་སྨྲ་བ་མྱི་ཤེས་པ་དང༌།	ལྷག་ཏུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་

དྲུག་རང་སར་མྱི་གནས་པ་སོན་ལས་ཀྱི་རྐེན་དང༌།	གནས་སྐབས་གདོན་གྱིས་

བརླམས་པ་སོགས་སྨོ་བའམ་འཆལ་བ་སོགས་དང༌།	 ལུས་ལ་ཕོ་དང་མོ་ཡྱི་

རགས་མཚན་གཉྱིས་པ་དང༌།	མཚན་རགས་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་ཀང༌།	ཕོ་དང་མོ་གང་

རྱིགས་ཀྱི་དོན་བྱེད་པར་མྱི་ནུས་པ་མ་ནྱིང་དུ་གྱུར་པ།	ལུས་ལ་དུད་འགྲོ་སྦུར་བ་

ལྟ་བུའྱི་དྱི་ཤྱིན་ཏུ་ངན་ནས་ལྷ་མྱི་དགའ་བར་བྱེད་པའྱི་དྱི་ཅན་དང༌།	ལུས་ལ་ཡན་

ལག་ལྷག་པ་དང་ཆད་པའྱི་སྐོན་ཡོད་པ་དང༌།	མདོར་ན་ཁམས་གསུམ་ཁ་འཁོར་

ཞྱིང་རྱིག་པ་ལུས་སེམས་དམན་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་དགེ་མཚན་གང་ཡང་མེད་པ་

དང༌།	གོང་བཤད་ཞ་ལོང་འོན་ལྐུགས་བཞྱི་མ་གཏོགས་པའང༌།	ལུས་ཀྱི་དབང་

པོ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་པས་ཁ་ནས་སྐད་འདོན་མྱི་ནུས་པར་གྲེ་བའྱི་བར་ནས་

ཀྱི་ཧུད་ཙམ་ཟེར་བ་དེ་ན་དམལ་བ་ཀྱི་ཧུད་བྱ་བའྱི་སྡུག་བསལ་མོང་བ་ཅན་ལ་

སོགས་ལས་ངན་དེ་དག་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མགོན་དང༌།	སྐོབ་
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ཏུ་མཛད་པ་ལས།	ཐུགས་ཉྱིད་ཞྱི་བའྱི་ལྷ་དང༌།	ཀུན་ཁབ་རྒྱས་པའྱི་ལྷ་དང༌།	ངོ་

མཚར་དབང་གྱི་ལྷ།	 སྒོལ་བྱེད་དག་པོའྱི་ལྷ་དང་བཞྱི།	 མཐར་ཕྱིན་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་

ལ་སོགས་དང༌།	 གོང་དུ་ཡང་ཡང་སྨྲས་པ་སྐབས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མཆོག་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའྱི་དཀོན་མཆོག་གནས་བཞྱིའྱི་ལྷ།	 གཙོ་བོར་སྤྲུལ་པ་དང་བཅས་

པའྱི་ཚོགས་རེ་ནྱི།	ཐུགས་ལ་སྙྱིང་རེའྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཡྱིན་པས་གོང་དུ་ཡང་ཡང་

སྨྲས་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེ་བས་གཟྱིགས་ཏེ།	ཕྱི་རྒྱུད་མདོ་

དང་འདུལ་བ་མཚན་ཉྱིད་སོགས་ཀྱི་བོན་དང༌།	ནང་རྒྱུད་གསང་སགས་རྱིགས་

སགས་གཟུངས་སགས་པའྱི་བོན་དང༌།	 ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསང་རྒྱ་བྱེད་པར་

འོས་པ་ཨ་རོགས་སྙན་གསུམ་ལྟ་བུའྱི་ཟབ་ཁྱིད་ཀྱི་བོན་དང༌།	 དཔེའུ་ཙེ་རྣམ་པ་

གསུམ་ཞེས་པ་ནྱི་གདུལ་བྱ་ལས་སྐལ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དགེ་བར་བྱེད་པའྱི་མ་

དཔེ་རུ་ལྱིང་ཙེར་གྱུར་པ།	 དཔེར་ན་གཟུགས་བརན་བྲྱིས་པའྱི་དཔེ་རྱིས་ཞེས་

པ་ལྟ་བུ་གསུམ་སྟེ།	 བཀོད་པ་སྐུ་ཡྱི་དཔེའུ་ཙེ་དང་བསྒག་པ་གསུང་གྱི་དཔེའུ་

ཙེ་དང༌།	བསྒྲུབ་པ་ཐུགས་ཀྱི་དཔེའུ་ཙེ་གསུམ་དུ་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་གསུངས་

སོ།� །ཞེས་སོ།� །འགྲོ་བ་རྱིགས་དྲུག་བར་དོ་དང་བདུན་གྱི།	 དོན་དུ་དགོངས་ཏེ་

བཀའྱི་འཁོར་ལོ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དང༌།	ཐེག་པ་རྱིམ་པ་དགུ།	བོན་གྱི་སོ་

མོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་གྱི་བོན་འཁོར་བསྐོར་དུ་གསོལ་ལོ།� །ཞེས་གཞུང་ཚིག་

སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཕུལ་བའོ།།
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༈�སྤྲི་དོན་བདུན་པ་བསོ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི།�

གཞུང་ལས།	

ལྷ་ཀླུ་མྱི་གསུམ་དགེ་བཅུ་སྤྱོད་པ་དང༌།�།

བདག་གྱིས་སོ་གསུམ་འདུན་ཏེ་བསྟོད་པ་ཡྱི།�།

ཕོགས་བཅུའྱི་དགེ་བཅུའྱི་ར་བ་གང་བསྒྲུབས་དང༌།�།

ཡུལ་མཆོག་བཞྱི་ལ་སོ་གསུམ་འདུན་པ་དང༌།�།

མྱི་དགེ་བཅུ་པོ་གཏན་དུ་སངས་པ་དང༌།�།

རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པའྱི་དགེ་བ་ཅྱི་བསགས་པ།�།

དགེ་བ་བཅུ་ཡྱིས་ནམ་མཁའ་གང་བ་འདྱི།�།

ངན་སོང་གནས་སྦྱོང་འགྲོ་རྣམས་དོན་དུ་བསོ།�།

ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ།	 དོན་ཡང་བདག་གཞན་གྱི་དགེ་བ་གང་བྱས་པ་ཀུན་

དང༌།	 ཁད་པར་ལྷ་ཀླུ་མྱི་གསུམ་གྱི་གནས་སུ།	 དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྤྱོད་པར་བྱེད་

པ་དང༌།	 ཞེས་སོ།� །དགེ་བཅུ་ནྱི་གསུང་རབ་སོ་སོའྱི་ཁམས་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར།	ལུས་ཀྱི་དགེ་བ་གསུམ།	ངག་གྱི་དགེ་བ་བཞྱི།	ཡྱིད་ཀྱི་དགེ་བ་གསུམ་དང་

བཅུའོ།�།དང་པོ་གསུམ་ནྱི་སེམས་ཅན་གསོ་བར་བྱེད་པ་དང༌།	དཀའ་བ་ཐུབ་པར་

བྱེད་པ་དང༌།	གཞན་གྱི་རྒྱུ་མྱི་དབང་མྱི་སྤྱོད་པ་དང་གསུམ་མོ།�།ངག་གྱི་བཞྱི་ནྱི།	

ངག་ཞྱི་དལ་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང༌།	ཚིག་ཞྱི་དལ་དུ་སྨྲ་བ་དང༌།	ཚིག་བདེན་པར་སྨྲ་

བ་དང༌།	གཏམ་སྒོ་སྐུར་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་བཞྱིའོ།� །ཡྱིད་ཀྱི་དགེ་བ་གསུམ་ནྱི།	

ལྷ་སེམས་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་དང༌།	བརེ་སེམས་གདུང་བར་བྱེད་པ།	བཟང་སེམས་

བདེན་པ་དང་པོར་བྱ་བ་དང༌གསུམ་སྟེ།	ཡྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་གསུམ་མོ།� །ཁད་པར་

དུ་ཐ་མལ་པ་བདག་རང་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་དང་སོ་གསུམ་གྱི་མོས་འདུན་དག་
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པོས་ཞེས་ཏེ།	ལུས་ཀྱི་དགེ་བ་ཕག་དང་བསྐོར་བ་དང༌།	ངག་གྱི་བསྟོད་དབྱངས་

སྙན་པོ་དང༌།	ཡྱིད་ཀྱི་ཏྱིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟོད་པ་ཕུལ་

བ་ཡྱི་དགེ་བ་ཞེས་སོ།� །གཞན་ཡང་ཕོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་དུ།	གོང་སྨྲོས་དགེ་བཅུ་

ཡྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་གང་བསྒྲུབས་པ།	ཞེས་སོ།� །ཁད་པར་དུ་རེ་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་

གཙོས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བཞྱི་པོ་ལ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་

སོ་གསུམ་ནས།	དད་འདུན་མོས་པ་བྱས་པ་དང༌།	མྱི་དགེ་སྱིག་པ་བཅུ་པོ་གཏན་

དུ་སོང་བར་བྱས་པ་དང༌།	ཞེས་སོ།�།མྱི་དགེ་སྱིག་པ་བཅུ་ནྱི།	ལུས་ཀྱི་མྱི་དགེ་བ་

སོག་གཅོད་པ་དང༌།	འདོད་པ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང༌།	མ་བྱྱིན་པ་ལེན་པ་དང་

གསུམ་མོ།� །ངག་གྱི་མྱི་དགེ་བ་ནྱི།	ངག་གྱིས་འཁལ་པར་སྨྲ་བ་དང༌།	ཚིག་རྩུབ་

དང༌།	རྫུན་སྨྲ་བ་དང༌།	ཕ་མ་དབྱེན་གཅུགས་སྨྲ་བ་དང་བཞྱིའོ།�།ཡྱིད་ཀྱི་མྱི་དགེ་

བ་ནྱི།	མངན་སེམས་དང༌།	གདུག་སེམས་དང༌།	ལོག་པར་ལྟ་བའྱི་སེམས་དང་

གསུམ།	དེ་ནྱི་མྱི་དགེ་བཅུ་ཞེས་བྱའོ།� །དགེ་བའྱི་ལས་སྤྱོད་རྒྱས་པ་དང་འབྲྱིང་

པོ་དང་བསྡུས་པའྱི་སོ་གང་རྱིགས་ནས་དགེ་བའྱི་ར་བ་གང་དང་ཅྱི་བསགས་པ་

ཞེས་སོ།�།དགེ་བའྱི་ལས་དང་སྤྱོད་པ་བཅུ་ནྱི།	ལུང་ལས།[195]	གསུང་རབ་འབྲྱི་

དང་འཆང་དང་ཀོག་འདོན་དང་མཆོད་པ་དང་བཀུར་བསྟྱི་རྱིམ་གྲོ་ཕུད་དུད་དང༌།	

ནན་ཏན་ཏེ་སེམས་སོམ་དང་བཅུ་ལ་སྤྱོད།	 ཅེས་པ་ལྟར་གྱི་བཅུའམ།	 ཡང་ན་

གོང་བཤད་དགེ་བཅུ་ཡྱིས།	དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡྱིད་ལས་སྤྲུལ་པ་གང་རྱིགས་

ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ས་གཞྱི་གང་བའྱི་དགེ་ར་འདྱི་དག་ནྱི།	ངན་སོང་གསུམ་གྱི་

[195]			དབལ་ཁྱུང་།	༩༩	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཀ	ཁམས་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབས་པ་

སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ར་བའྱི་འབུམ།	ལེའུ།༣	ཤོག	༣༥༥ཕེང་༣
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གནས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་བྱང་བ་སོགས་འགྲོ་རྣམས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་

ཐུན་མོང་སྤྱྱིར་བྱས་ཏེ།	བསོ་བའྱི་རྒྱས་གདབ་པར་བྱའོ།�།ཞེས་སོ།།

༈�བརྒྱད་པ་སོན་ལམ་གྲི་ཡན་ལག་ནྲི།�

གཞུང་ལས།

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་བསྐལ་སྟོང་བདེ་བར་གཤེགས།�།

ཕྱིན་ལས་རྣམ་བཞྱིས་འགྲོ་བའྱི་དོན་མཛད་པས།�།

སེམས་དཔའ་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་གྲུབ་ཐོབ་བཅས།�།

བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་གསུམ།�།

ཡོན་ཏན་ཕྱིན་ལས་ཐུགས་རེའྱི་སྟོབས་ཕྱུང་ལ།�།

བསྐལ་ངན་ཁག་གྱི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་པའྱི་དབུས།�།

བོན་གྱི་འཕྲུལ་ངག་བདུད་རྱིའྱི་རྦ་རླབས་ཀྱིས།�།

འཁོར་བ་མུ་མེད་རྒྱ་མཚོ་སྒོལ་བར་ཤོག�།

ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ།	དོན་ཡང༌དུས་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་མ་འོངས་པ་གསུམ་

གང་རུང་ལ་བྱོན་པའྱི་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོན་རྣམས་སངས་ཤྱིང༌།	མཁེན་པའྱི་ཡེ་

ཤེས་རྒྱས་པ་སྒོན་མེའྱི་བསྐལ་པ་སྟོང་ཕག་དུ་མར་བྱོན་པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་

ས་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་གཤེགས་པ་དང༌།	ཞྱི་རྒྱས་དབང་དག་གྱི་ཕྱིན་ལས་རྣམ་

པ་བཞྱི་ཡྱིས་འགྲོ་བ་རྱིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མངོན་དུ་མཛད་པ།	 གོང་

བཤད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང༌།	སེམས་ལ་རྣམ་པར་དཔའ་

བའྱི་དོད་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་བསྒྱུར་ལམ་སགས་སེམས་ལ་རྱིག་གྲོལ་གྱི་ཡོན་

ཏན་འཛིན་པ་དང༌།	 མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞྱིང་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་མ་ཚོགས་
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དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌།	རྒྱུད་སེ་ཆེན་པོ་སང་ལམ་ཕྱི་རྒྱུད་དང༌།	བསྒྱུར་ལམ་

ནང་རྒྱུད་དང༌།	 གྲོལ་ལམ་གསང་རྒྱུད་དེ་རྒྱུད་སེ་ཆེན་པོ་དེ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་

བླ་ན་བསྟྱི་བར་འོས་ཤྱིང་སོབ་རྒྱུད་མ་ལྟར་དུ་སྐོང་བར་བྱེད་པའྱི་འགྱུར་མེད་སྐུ་

དང༌།	འགག་མེད་གསུང་དང༌།	འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་དང་གསུམ་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་

ཡོན་ཏན་དང༌།	 ལྷུན་གྲུབ་ཕྱིན་ལས་ལྔ་པོ་ཡྱི་ཐུགས་ལ་དགོངས་ཏེ་སྙྱིང་རེས་

སྟོབས་དག་ཏུ་ཕྱུང་བར་མཛོད་ལ་བསྐལ་པ་ངན་པ་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུག་གྱི་

གནས།	སྡུག་བསལ་མྱི་ཟད་[196]ཁག་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འཁྱིལ་པའྱི་དབུས་སུ་

བོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལའང་སྟོན་པ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའྱི་ངག་གྱིས་བདུད་

རྣམས་བཅོམ་ཞྱིང་སྨན་གྱི་རྱི་བཅུད་ལྟ་བུའྱི་རྦ་ཀོང་རླབས་ཀྱིས།	འཁོར་བ་སྡུག་

བསལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་འདྱི་ནས་རོགས་ཟྱིན་གྱི་ཚད་མེད་པ་རྒྱ་

ཆེན་པོའྱི་མཚོ་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་སྒོལ་ནས།	གཏན་བདེའྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག་

ཅྱིག	ཅེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱའོ།�།ཞེས་སོ།�།

༈	 དེ་ལྟར་བསྟོད་པ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་དུ་གསུངས་པའྱི་རྣམ་བཤད་མདོ་

ཙམ་བསྟན་པ་ཚར་རོ།� །མཇུག་གྱི་ཕ་ཡྱིག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚིགས་བཅད་

དེ།�།སངས་རྒྱས་མཁན་པོ་སྨན་རྱི་བའྱི།�།བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཞེས་བྱ་

བ་འདྱི།� །བདག་གྱིས་བློ་གཏད་སྙྱིང་གྱིས་གསོལ་བཏབ་ནས།� །ཚིག་ནྱི་བརྒྱད་

སེབས་སུམ་ཅུའྱི་ཐར་ལམ་ཕེད།� །ཤོ་ལོ་ཀ་ནྱི་དྲུག་ཅུ་གསལ་བར་བྲྱིས།� །ཤད་

[196]		 མ་ཡྱིག་ཏུ་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུག་གྱི་རབ་ཏུ་གནས་ནས།	སྡུག་བསལ་མྱི་

ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུག་གྱི་གནས།	 སྡུག་

བསལ་མྱི་ཟད་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད་པས་དཔད་པར་འཚལ།
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བར་དག་ནྱི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བཞུགས།� །དེ་འདའྱི་དགོངས་དོན་རྱིན་ཆེན་ད་

མའྱི་གྱིང༌།�།གཤེན་རབ་བཀའྱི་ཕ་ནོར་བུ་ལ་བཞག�།རེས་འཇུག་སྐེ་རྒས་ན་འཆྱི་

སྒོལ་ཕྱིར་བསོ།� །འགལ་འཁྲུལ་ནོར་བ་མཆྱིས་ན་དོན་ལ་བཤགས།� །ཉེ་བར་

བཀོད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ནྱི།� །མ་རྱིག་མུན་སེལ་སྒོན་མེ་འདེགས་པར་

ཤོག�།ཅེས་རང་པ་བཅུ་གཉྱིས་བསྟན་པའྱི་དོན་ཡང་དོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ་

དངོས་ཡྱིན་ཀང༌།	ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་དག་འདུལ་བ་འཛིན་

པའྱི་མཁན་པོར་བསྟན་པས་ན་མཁན་པོ་རུ་འབོད་བྱར་རུང་བ།	བདུད་རྱི་སྨན་གྱི་

རྱི་ལ་བཞུགས་པ་ཐ་སྙད་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་སྤྱན་ཕོགས་གཅྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་པ་

ལས་ཕོག་གཅྱིག་པོར་མྱི་གསལ་བའྱི་ཚུལ་བསྟན་པ།	 དེ་དོན་དུ་སྒྱིབ་མེད་ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པོའྱི་སྤྱན་གཅྱིག་གྱིས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་དོན་

གྱིས་སྤྱན་གཅྱིག་ཏུ་གྲགས་པ་ཡྱིན་ཏེ།	མང་མཁར་ལྕགས་འཕང་གྱི་གཏེར་ལུང་

བླ་མའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྟོད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་

ལས།[197]	 ༈	 རེ་མ་རྱིག་མུན་སེལ་རྱིན་པོ་ཆེ།� །ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྤྱན་གཅྱིག་

པ།�།འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ས་ལེར་གསལ།�།མཉམ་མེད་བླ་མ་ཁེད་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས།�།འཁོར་བ་འཁྲུལ་པའྱི་ལས་ངན་བསལ་དུ་གསོལ།�།ཞེས་པའྱི་བསྟོད་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི།	རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་བསྟོད་པ།	དཔེར་ན་སྟོང་གསུམ་

[197]		 ཤྱིན་ཧཱ།	༡༢༦	བརེན།	མང་མཁར་ལྕགས་འཕང་གྱི་གཏེར་མ་ཁོ་བོ་དབང་

ཆེན་ངོ་མཚར་རྒྱས་པའྱི་ལག་ལེན་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ།	ཤོག	༡༡བ༤	ལས།	

ཨ་ཨཱོྃ་ཧཱུྃ།	 རེ་མ་རྱིག་མུན་སེལ་དམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ།� །ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྤྱན་

གཅྱིག་པ།�།མཉམ་མེད་བླ་མ་ཁེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།�།འཁོར་བ་འཁྲུལ་

པའྱི་ལས་ངན་བསལ་དུ་གསོལ།།	ཞེས་གསུངས།
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འཇྱིག་རེན་གྱི་ཞྱིང་ནས།	 ཁད་པར་འཕགས་པ་ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་

ཞྱིང་དུ་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དེ་ལ་མཚན་བོན་ལུང་དུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་

ཁང་བཟང་ལ།	ཆོས་ལུགས་ལ་རྣམ་པར་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་

ལྟ་བུ།	དོན་དུ་དགེ་སྦྱོང་བོན་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་བླ་

མའྱི་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཞེས་སོ།�།བདག་གྱིས་ཞེས་པ་

ནྱི་བོན་སེ་འདྱིའང་ཡང་ཟབ་སྙན་བརྒྱུད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཀང་འགྲོ་ལ་སེལ་བར་

མཛད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དམུ་རྒྱལ་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ཡྱིན་ཏེ།	དེའྱི་རྣམ་ཐར་

དང་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བརོད་ཀྱིས་མྱི་ལངས་ཀང་།	མཁེན་བརེ་ནུས་གསུམ་གྱི་

ཡོན་ཏན་མདོ་ཙམ་བསྟན་པ་ནྱི།	ཡབ་ནྱི་ཀླུ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པོའྱི་སྤྲུལ་པ་དམུ་

གཤེན་མཆོགས་ལེགས་རྒྱལ་མཚན་དང༌།	 ཡུམ་མ་གཅྱིག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་

འགྲོའྱི་ཐུགས་སྤྲུལ་ཨ་ནེ་ཁམས་མོ་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་སྐུ་བལྟམས་ནས།	དགུང་

ལོ་ལྔ་[198]བཞེས་པའྱི་ཐོག	ཡབ་ཞྱིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས།	རེས་འབྲེང་ལྷ་

སེ་མྱི་སེ་ཀུན་གྱིས་གདུང་རབས་མ་མཆྱིས་ཟེར་ནས་གདུང་རབས་ཀྱི་སྨྲེ་ངག་

བཏོན་པའྱི་ཚེ།	ཡབ་གཤེན་མཆོག་ལེགས་རྒྱལ་མཚན་དེ་ཉྱིད་སར་འདས་ལོག་

གྱི་ཚུལ་དུ་བཞེངས་ནས།	གཤེན་གྱི་གདུང་རབས་ཆད་པའྱི་མ་ངན་མྱི་དགོས།	

ཉང་ཁ་བྱང་གྱི་ཨ་ནེ་ཁམས་མོའྱི་བུ་དེ།	 ང་ཡྱི་སས་ཡྱིན་པས་ཡར་ལ་གདན་

དངས།	བསྟན་འགྲོའྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོང་གསུངས་ནས་དགོངས་པ་དབྱྱིངས་སུ་

གཤེགས།	དེ་ཡྱི་རེས་སྟོད་དྭང་ར་ནས་འབྲོག་པ་དུད་ཞྱིག་གྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་འདས་

[198]		 མ་ཡྱིག་ཏུ་དགུང་ལོ་ངོ་ལྔ་ཞེས་བྱུང་ཡང་དགུང་ལོ་ལྔ་ཡྱིན་ངེས་པས་ཞུ་	 	
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སོང་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་མྱིར་གཤེན་ཚང་དུ་འབྱོར་སྐབས།	སས་བུ་ཉྱི་མ་དེ་ཉྱིད་

ཚོམས་ཆེན་བཞུགས་ཁྱིར་བཞུགས་བཅུག	ཡོན་བདག་གྱིས་ཚེ་འདས་འདྱི་ལྟར་

འདས་སོང་བའྱི་བསོ་རེན་ལམ་སྟོན་ཞུ་བྱེད་ཡྱིན་ཞུས་ཏེ།	 བརྒྱ་འབུལ་གྱི་ལུག་

འབུལ།	སྐུ་ན་ཕ་བའྱི་མཉེས་ཏེ་བཞད་ཀྱིས་བཞུགས།	དེ་དགོང་འབྲོག་པ་རྣམས་

གནས་ཚང་དུ་ལོག	ཕྱིར་ཉྱིན་ཞབས་ཕྱིས་གཉེར་ཚང་ནས།	ཚོགས་བསད་པ་

བོས་ནས་ལུག་ཀུན་བསད་པས།	དེ་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ནས།	ལོག་

ལབ་ཏུ་ད་རེས་ཅང་མ་སོང༌།	གཤྱིན་པོར་དམྱིགས་པའྱི་བྱང་ཆོག་ནྱི་མེད།	ལུག་

རྣམས་ཐམས་ཅད་བསད་སོང་ཟེར་ནས་འགོད་སེམས་དང་དད་ལོག་ཏུ་སོང་ནས་

གནས་སྐབས་གཤེན་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཁེན་ནས།	ཡོན་བདག་ཚོ་དད་

ལོག་སྐེས་སོང༌།	 ལུག་མགོ་རྣམས་ཀང་འཁོར་གཡབ་ཏུ་སྤུངས།	 སྦྱྱིན་བདག་

རྣམས་འབོད་ཞལ་ལག་ཕུལ་དགོས་གསུངས།	དེ་བཞྱིན་བྱས་སྐབས།	གཤེན་ཉྱི་

མ་ཚོམ་ཆེན་ཐེམ་པའྱི་ཁར་བཞུགས་ཏེ་ཞལ་ནས་ཐོལ་བྱུང་དུ།	འགྲོ་ཀུན་འཁོར་

བའྱི་མཚོ་ལས་སྒོལ་བའྱི།	 ཞེས་སོགས་བསོ་སྨོན་གསུངས་ནས་སེ་གོལ་ཞྱིག་

གདབ་པས།	ལུག་མགོ་ཀུན་གྱི་སྤྱྱི་གཙུག་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས་ཏེ་འབའ་སྒ་དང་

བཅས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཐྱིམ་པ།	 སྦྱྱིན་བདག་ཀུན་གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

བས་ཕྱི་ནང་ཀུན་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་དག་པོར་སྐེས་པ་དང༌།	 སྐུ་ཡོན་ཀང་མ་

བསབས་རང་བརྡོལ་དུ་མཁེན་པ་དང༌།	 གདུལ་བྱའྱི་འགྲོ་དོན་སར་ཕེབས་དང་

པོར་སྟོད་དྭང་ར་ལ་གཤྱིན་པོར་བྱང་ཆོག་ཅྱིག་གསུང་སྐབས།	རོགས་ལྡན་ནམ་

མཁའ་བློ་ལྡན་གྱིས།	གཤྱིན་པོའྱི་རྣམ་ཤེས་ཨྱི་ཁུག་བརག་དགོངས་ནས།	གསོལ་

ལྕོག་གྱི་སྟེང་དུ་རྱི་བྲྱིས་ཏེ་དེར་བཀུག	སྟེང་དུ་ཀ་པཱ་ལ་ཡྱི་མཆོད་ཞལ་སྦུབས་ནས་

བཞག་པ་ཉྱི་མས་མཁེན་ཏེ།	འགུག་ཚེ་རང་དུ་བཞག	སར་ཚེ་མཆོད་ཞལ་འགུལ་
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བ་ཐག་སྒ་དང་བཅས་དེར་དབྱྱིངས་སུ་སར་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བར་མཛད་པ་

དང༌།	 དེར་ནམ་མཁའ་བློ་ལྡན་ཡང་ཐུགས་མཉེས་ཏེ།	 དྭང་ར་མཚོ་ནས་བྱེ་མ་

བླངས་ཏེ།	གསེར་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཕུལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌།	ཏྲེ་བ་ཁོ་བོ་དཀར་པོའྱི་

བརྡར་རྡོ་ལ་ཕག་རེས་དང༌།	 འད་སྐུ་ལ་ཕག་སེན་གྱིས་རེས་སོགས་བཞག་པ་

དང༌།	བསྟན་དང་འགྲོ་བའྱི་དོན་དུ་བརེ་བས་དགོངས་ཏེ།	རྱི་བོ་གང་ཆེན་འགྱིང་

བའྱི་རེར།	རྱི་རྒྱལ་དགོན་རེ་སྤྲུལ་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁོང་སེང་དབུ་རེ་གསུམ་པོ་དེ་

ནོར་བུ་རེ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ནང་དང་བཅས་པ་བཞེངས་པར་མཛད་པ་དང༌།	

འཆྱི་མེད་ཐུགས་སྤྲུལ་རང་གྲོལ་བླ་མ་རྒྱལ་མཚན་ལས་དབང་ལུང་ཁྱིད་གསུམ་

དུ་མར་གསན་ཏེ།	མཚན་ཐོས་ཐར་པར་འདེན་པའྱི་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པ་དང༌།	བྱ་

བཏང་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ལས་ཀང་དབང་ལུང་དུ་མར་གསན་ཏེ།	མཚན་ཐོས་

ཐར་པར་འདེན་པའྱི་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པ་དང༌།	སྨྱིན་ཞྱིང་གྲོལ་བར་མཛད་པ་དང༌།	

འཛམ་གྱིང་གངས་ཅན་གྱི་ཁོད་འདྱིར།	དེང་སྐབས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གྱི་གྲུབ་

པ་མངོན་དུ་ཐོབ་པ།	 དམུ་རྒྱལ་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མཚན་གཉྱིས་ཁོ་ནར་ལགས་ཕྱིར་གཡུང་དྲུང་བསྟན་པའྱི་ལ་བརྒྱར་དགོངས་ཏེ།	

གྲུབ་རགས་རལ་འགྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་མཛད་དེ།	 དུས་ས་ཕྱི་ལན་གཉྱིས་སུ་ནམ་

མཁའྱི་ཉྱི་ཟེར་ལ་ཐུག་གྱི་བར་དུ་ལན་གཉྱིས་འཕུར་བ་དང༌།	 ཉྱིད་ཀྱི་ཚེ་རབས་

སོན་དང་ད་ལྟའྱི་ཡྱིད་དམ་དུ་གྱུར་པ།	དཔལ་གསང་མཆོག་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་པོ་

གཙོས་པའྱི་མ་རྒྱུད་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་མཚོའྱི་མཇལ་སྣང་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་གཏེར་ཕེང་དུ་

གསལ་བ་ལྟར་དང༌།	 ཡུམ་བཟང་བཟའ་རྱིང་བཙུན་དང་མཇལ་སྣང་དྱིས་ལན་

གནང་ཚུལ་གཟུངས་ཐག་ནོར་བུ་འབར་བའྱི་ཏོག་སྒྱིལ་གྱི་བྱུང་བཤད་བཀའ་རྒྱ་
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མ་ཉམས་དང༌།	གཞན་ཡང་མ་རུང་པ་ལྦ་མགོ་དང༌།[199]	རོག་གཙོ་བ་སོགས་

བོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཞྱིང་བཅུར་བསྟན་དགྲ་དུ་མ་མངོན་སྤྱོ་དག་པོས་

བསྒལ་ཚུལ་སོགས་ཆེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས་པ་རྣམ་ཐར་རྒྱས་འབྲྱིང་

དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལ་གཟྱིགས་དང་།	འགྲན་མེད་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་དད་འདུན་མངོན་

པར་ཤར་ནུས་པ་དང༌།	 འགྲོ་དོན་རྒྱལ་རོང་དུ་བྱོན་དུས་དམུ་རྡོ་ལྷ་གཉེན་གྱིས་

བཀའ་ཉན་ཕྱིན་ལས་བསྒྲུབས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌།	གནས་དེར་གཤེན་སྟོན་ཉྱིད་ཀྱི་

ཞབས་རེས་དང༌།	གཟྱིམ་ཁྱིའྱི་ཞབས་རེས་བཞག་པ་དང༌།	རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་ཉེ་

མཚམས་གྱིང་དགུ་ཞེས་པར།	དམ་ཅན་རྡོ་རེ་ལེགས་པས་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས།	

ཐོག་དམར་ལན་གསུམ་བབ་པས་ཀང་མ་ཚུགས་པས་རེས་སུ་དམུ་རྒྱལ་ཁེད་ཀྱི་

བཀའ་རྒྱུད་འཛིན་པ་ལ་སོང་གྲོགས་བྱེད་པར་ཁས་བླངས་པས།	 འགྲོར་ཕན་

དགོངས་ཏེ་བསྐུལ་པ་དམ་བཏགས་མའང་མཛད་པ་དང༌།	 ཡར་ལམ་རྒྱལ་རོང་

འབར་ཁམས་ཞེས་པར་སྦྱྱིན་བདག་དད་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་མོ་བཙུན་ཞྱིག་གྱིས་

འཆྱི་དུས་རོ་སས་སུ་ཕེབས་གྲོགས་ཞུས།	 ཞལ་བཞེས་མཛད་པ།	 རེས་སུ་ལོ་

གཅྱིག་བཞད་དར་སྱིངས་རྱི་རྒྱལ་རེར་བཞུགས་པས་མོ་བཙུན་ཤྱི་བ་མཁེན་

ནས།	འགྲོ་དོན་བྱ་རྒོད་དུ་སྤྲུལ་ཏེ་དངོས་སུ་བྱོན།	བཙུན་མ་མཁའ་སྤྱོད་དུ་སར་

བར་མཛད་དེ།	 ཡར་བྱོན་ལམ་དུ་མཁའ་སྤྱོད་རྱིག་འཛིན་གྱི་གནས་སུ་བྱོན་

དགོངས་ནས་གཤེགས་པས།	 གོང་གྱི་མོ་བཙུན་ཡང་སོ་སྲུང་མཁའ་འགྲོ་རུ་

བཞུགས་ནས་སྣང༌།	 ནང་དུ་བྱོན་པས་རྱིག་འཛིན་ཚོགས་གྲལ་དུ་དབུས་སུ་བླ་

[199]		 སྟེང་དགོན་བཀའ་བརེན་དཔེ་རྱིང་༡༡	ཁང་འགྲེལ་ཤོག་༣༡བ༣	གཞན་	 	

	 ཡང་མ་ལུས་ལྦ་མགོ་དང༌།	ཞེས་གསུངས།
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ཆེན་དན་པ་ནམ་མཁའ་བཞུགས།	 གཡས་སུ་རྱིག་འཛིན་ཕོ་རྒྱུད།	 གཡོན་དུ་

མཁའ་འགྲོ་མོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་བཞུགས།	 ཀུན་གྱིས་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་

བཟང་འདྱི་གསུངས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་བྱུང་ནས་དམུ་

རྒྱལ་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའོ།�།བློ་རེད་ཅེས་པ་ནྱི་བློ་གྲོས་མཁེན་

པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་པས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རེད་པར་གསུངས་སོ།� །དེ་ནས་མར་

གདན་སར་བྱོན་ནས་དད་མོས་སྙྱིང་ནས་སྐེས་ཏེ་སྨན་རྱིར་ཕེབས་ཀང་མཉམ་

མེད་ཞྱིང་ཁམས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་པར་དགོངས་ནའང་བསྟན་པའྱི་ཆེ་བ་

འདོན་ཕྱིར་སྨན་རྱིར་བྱོན།	རེ་གཅྱིག་དད་འདུན་དག་པོས་གསོལ་བ་བཏབས་ཏེ་

བསྟོད་པ་ཡྱི་གེར་བཏབས་ཏེ།	སྨན་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཚབ་ལ་བསྩལ་ནས་ཕུལ་བས་སྨན་

རྱིར་བྱོན་པའྱི་རགས་དང་བརྡ་རུ་ཞབས་ཀྱི་རེས་རྡོ་ཚལ་ཉེ་ཕོགས་ལ་བཞག་

ནས་སར་གཤེགས་སོ།� །བརྡ་རགས་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།	དམུ་རྒྱལ་གཤེན་གྱི་རྒྱུད་

པ་ནྱི།	ཞྭ་དཀར་བོན་བསྟན་འཛིན་པ་རྣམས་དང༌།	དེར་མ་ཟད་གདུང་རྒྱུད་འཛིན་

པ་ཀུན་གྱིས་གཙོ་བོར་བཀུར་བའྱི་གནས་ཡྱིན་པ་ལ།	གཞན་འགྲན་མེད་པའྱི་བརྡ་

རགས་དང༌།	དུས་དེར་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་འདས་ནས་ཕེབས་པ་མཉམ་མེད་རྒྱལ་

ཚབ་རྱིམ་བྱོན་ཐམས་ཅད།	དམུ་རྒྱལ་གཤེན་གཙོས་པའྱི་གྲྭ་པ་ཀུན་གྱིས་གཙུག་

རྒྱན་དུ་བཀུར་དགོས་པའྱི་བརྡ་རགས་དང་བོན་གྱི་ཆེ་བ་འདོན་ཕྱིར་བསྩལ་པ་

ཡྱིན་ནོ།� །དེ་ལྟར་སྙན་བརྒྱུད་དུ་བྱུང་བའྱི་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཞེས་པ་

འདྱི་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནྱི་བརྒྱད་རེ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་སེབས་པ་སུམ་ཅུ་

མངའ་བ་འཕྲུལ་གྱི་ཡྱི་གེ་སུམ་ཅུས་བློ་ཡྱི་ལྐུགས་ཁ་འབྱེད་པ།	དཔེར་ན་མཚན་

ནས་བསྟོད་པ་འདྱིས་ཀང་ཐར་པའྱི་ལམ་སོ་འབྱེད་པའྱི་རགས་སོ།�།དེ་ལ་ཚིགས་

བཅད་བཞྱི་རེ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་རེར་བརྱིས་པ།	 ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་ཅུ་གསལ་བར་བྲྱིས་
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པའོ།�།དེ་ལ་ཤད་བར་གྱིས་ཕེས་ན།	དེང་དུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་འགའ་ལ་ཤད་བར་དག་

ནྱི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་བཞུགས་ཟེར་བ་འདུག་ཀང༌།	 དོན་དུ་ཤད་བར་དག་ནྱི་

ཉྱིས་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུར་བཞུགས་ཞེས་པ་ཡྱིན་ལ།	བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་པ་ནྱི།	དུས་

ཕྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་སྐོན་དུ་མངོན་ནོ།� །དེ་འད་བསྟོད་ཚིག་འདྱི་ཡྱི་དགོངས་པའྱི་དོན་

ཡང་ཤྱིན་ཏུ་ཁོལ་བར་དཀའ་བའྱི་དཔེ་ནྱི།	སྟག་གཟྱིགས་སུ་ནོར་བུ་རྱིན་ཆེན་གྱི་

གྲང་མ་སྤུངས་པའྱི་གྱིང་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ།	 གཤེན་རབ་བསྟན་པ་ནམ་མཁའྱི་

བཀའ་ཡྱི་ལུང་དང༌།	 ཕ་དན་པ་ནམ་མཁའྱི་སྙྱིང་ནོར་འདྱི།	 གདུང་འཛིན་གྱི་བུ།	

སོབ་བརྒྱུད་གཉྱིས་ཀར་གྱུར་པ་དམུ་གཤེན་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕྱིན་དུ་བཞག་

པའོ།� །ཡང་ན་ཕ་དམུ་རྒྱལ་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུ་

འདྱི།	 རེས་འཇུག་རྒྱལ་བ་གཤེན་གྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའྱི་བུ་སོབ་བརྒྱུད་པར་

བཅས་ལ་གསུང་ཕྱིན་དུ་སྩལ་ཏེ་བཞག་པའོ།� །དེའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པའྱི་གྲྭ་སོབ་

སྦྱྱིན་བདག་རྣམས་ཀང༌།	 སྐེ་རྒ་ན་འཆྱི་བཞྱི་ཡྱི་ཆུ་བོ་ལས་ཐར་པར་སྒོལ་བའྱི་

ཕྱིར་དུ་བསོ་བ་དང༌།	སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱས་གདབ་པའོ།� །སྙན་བརྒྱུད་འདྱི་ལ་ལྷག་

ཆད་དོན་འགལ་མཆྱིས་པ།	ཡྱི་གེར་བཀོད་པ་ལ་འཁྲུལ་དང་ནོར་བ་འད་མཆྱིས་

པར་གྱུར་ན།	དོན་ལྡན་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའྱི་ཚོགས་ལ་བཤགས་པ་ཕུལ་བ་

དང༌།	བསྟོད་ཚིག་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་འདྱི་ཉེ་བར་བཀོད་པའྱི་དགེ་བའྱི་འབྲས་

བུ་ཆེན་པོ་རུ་གྱུར་པ་འདྱིས།	ངེས་དོན་མ་མཐོང་ཞྱིང་མ་རྱིག་པའྱི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་

མུན་པ་རྣམ་པར་སེལ་བའྱི་སྒོན་མེ་འདེགས་པར་ཤོག	 ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་

གསུངས་ཏེ་མཐར་ཕྱིན་པའོ།�།

༈	སྨྲས་པ།	བསྟོད་ཡུལ་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ལ།�།བསྟོད་བྱེད་མཁས་
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མཆོག་དམུ་རྒྱལ་ཉྱི་དབང་གྱིས།� །བསྟོད་ཚིག་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཞེས་བྱ་

གསུངས།� །བསྟོད་འགྲེལ་དེ་མཐུན་ཕོགས་ཙམ་བསྟན་པ་འདྱི།� །བསྟོད་འདོད་

ཟོག་སྟོང་སོ་རྱིགས་ཉྱི་རྱི་ཡྱིས།� །བསྟོད་བཀུར་དད་མོས་རེ་གཅྱིག་གུས་པས་

ཕུལ།� །བསྟོད་འགྲེལ་འདྱི་ཡང་ཕོགས་བརྒྱར་ལེགས་འཕེལ་ནས།� །བསྟོད་པའྱི་

འབྲས་བུས་བདག་གཞན་དོན་འགྲུབ་སྨོན།� །འདྱི་བགྱིས་དགེ་འབྲས་འདུལ་

བསྟན་པད་མོའྱི་ཚལ།� །འདྱི་དོན་འཆད་རོད་རོམ་ལ་རང་དབང་ཐོབ།� །འདྱི་ནས་

ལུས་བོར་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་དྲུང༌།� །འདྱི་ཕྱིའྱི་དོན་གྲུབ་ཉྱིད་དང་དབྱེར་མེད་

ཤོག�།ཅེས་པ་འདྱིའང་ས་སོར།	སྟོད་གོ་མོན་ནས་སྙ་ཆེན་མངོན་བྱོན་གྲུབ་དབང་

བསྟན་འཛིན་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནམ།	གསང་མཚན་བདེ་ཆེན་སྙྱིང་པོ་མཆོག་

ནས།	 བོང་བར་གསེར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བདག་སྨན་རྱིའྱི་གདན་ས་འཛིན་

ཁུལ་མྱི་འཇོན་འཇོན་མདོག་བྱེད་པའྱི་ཟོག་སྟོང་སོ་རྱིགས་མཁན་མྱིང་ཉྱི་རྱི་ཤེལ་

ཞྱིན་དུ་འབོད་པ་བདག་ལ།	མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་

འདྱི་ལ་འགྲེལ་པ་ཞྱིག་གནང་གྲོགས་བགྱིད་ཐུབ་ཅེས་ངོ་ཚབ་དགེ་སོང་བསྟན་པ་

ཡེ་ཤེས་ལ་འབུལ་ཕུལ་བརྒྱ་འབུལ་ག་ནོམ་པ་དང༌།	འདྱི་ཉྱིད་ཞུ་བརེན་ལྷ་གོས་

སྱིད་ན་རྱིང་བ་བཅས་སྤྱྱི་བསྩལ་བྱུང་རུང༌།	སྐབས་དེར་དཔེ་སྦྱར་གྱི་ཚིག་དོན་

གོ་ཕོགས་ཅུང་མ་གསལ་བར་བཏང་སྙོམས་སུ་གྱུར་པ།	དེ་ནྱི་རྱིམ་འགང་གྱི་རང་

ཡང་གྱིས་དོན་བྱེད་ཁས་ཟེར་ཉེན་པས།	རང་དོན་བསྙེན་བསྒྲུབ་འགང་བས་རྐེན་

སོང་གྲྱིབ་གཞྱི་འཆྱི་ནད་སྡུག་པོ་ཐེབ་པས་བར་ལུས་སུ་གྱུར་ཞྱིང་།	ནད་གཞུག་

ཏུ་གངས་རྱིར་བསྐོར་བ་འགྲོ་ཞོར།	དབེན་གནས་དྭང་ར་གཡུ་མཚོའྱི་གནས་དེར་

ཟླ་མཚམས་རེ་གཉྱིས་བྱས་སྐབས།	འདྱི་དོན་འདྱི་ཡྱིན་གྱི་ལུང་བསྟན་གསལ་པོ་

ཤེས་པ་བྱུང་ཡང་སྐབས་དེར་བྲྱིས་པ་སོགས།	གང་སྤྱྱིར་བཀོད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ནས་
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ས་བཅད་ཙམ་ཕེབས་ཏེ་བཞག	རེས་སུ་གནམ་སྟོང་སེབས་ནས་རང་གྱི་ཕ་གཅྱིག་

མ་གཅྱིག་གྱི་གཅུང་པོ་རྣམ་རྒྱལ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་སྟོད་དུ་བྱོན་ཁར།	 བསྟོད་

འགྲེལ་ས་བཅད་གནང་བ་དེ་ཡྱི་ཚིག་འགྲེལ་ཞྱིག་ཡང་ཡང་རོམ་གྲོགས་ཞུ་བ་

ཕེབས་པའྱི་རྐེན་སྦྱར་ནས།	 བྲུ་ཆེན་གོང་མའྱི་སྒྲུབ་གནས་གནམ་ཐོས་སུ།	 སོ་

རྱིགས་ཀྱི་མཁན་ཟུར་པ་ཉ
༷
ྱི་ར༷ྱི་ཤེལ༷་ཞྱིན༷་གྱིས་ཐུབ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་བལྟམས་

པའྱི་ལོ་དག་པོ་ཞེས་པ་ལྕགས་སྤེལ་སྟོན་གསུམ་འབྲས་ལྡན་གྱི་ཐ་སྐར་ཟླ་བའྱི་

འདུལ་རྱིས་ཚེས་	༣	བཟང་པོར་རོམ་པའྱི་མཇུག་བསྡུས་པའྱི་དགེ་བས་མཉམ་

མེད་མཆོག་གྱི་བསྟན་པའྱི་རྒྱན་དང་ཞབས་ནས་འདེགས་པའྱི་ཁྱི་འཕང་དུ་གྱུར་

ཅྱིག	སརྦ་མངྒ་ལཾ།།�།།	
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༄༅།� ། རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པྟོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གི་

བསྟོད་ཕྱག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས།�།

༄༅།� །ཨེ་མ་ཧོ།བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་བོན་སྐུའྱི་ངང་ཉྱིད་ལས།� །མ་འགག་

རོལ་པ་ལོངས་སྐུའྱི་འོད་ཟེར་གསལ།� །ཅྱི་མཛད་ཐབས་མཁས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཕྱིན་

ལས་ཅན།� །སྐུ་གསུམ་ངོ་བོ་མཉམ་མེད་རྱིན་པོ་ཆེ།� །ཚད་མེད་ཐུགས་རེས་

འགྲོ་བ་སྐོབས་པའྱི་ཕྱིར།� །མོས་པས་སྤྱན་འདེན་བརེ་བས་འདྱིར་གཤེགས་

ཤྱིང༌།� །ཉྱི་ཟླ་པདྨ་བརེགས་པའྱི་གདན་སྟེང་དུ།� །དགེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་

བརན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ།� །ལུས་ཀྱི་ཕག་བགྱིས་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་དང་

བཅས།� །ངག་གྱི་ཕག་བགྱིས་སྤོ་དགའྱི་དབྱངས་དང་བཅས།� །ཡྱིད་ཀྱི་ཕག་

བགྱིས་བརེ་བའྱི་མཆོག་བསྐེད་པའྱི།� །སོ་གསུམ་རྣམ་དག་སྦྱར་ལ་གུས་ཕག་

འཚལ།� །བདག་སོགས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།� །མྱི་དགེ་

བཅུ་སོགས་འགལ་བ་ཅྱི་བགྱིས་པ།�།མཁེན་ལྡན་བརེ་བའྱི་སྤྱན་སར་མཐོལ་ཞྱིང་

བཤགས།� །ལས་སྒྱིབ་མ་ལུས་ཐུགས་རེས་བྱང་བར་མཛོད།� །ཕྱི་ནང་གསང་

གསུམ་མཆོད་སྤྱིན་རྣམ་དག་ཚོགས།� །སྒྱིབ་གཉྱིས་རྣམ་བྱང་ཚོགས་གཉྱིས་

རབ་རོགས་ཕྱིར།� །རེ་གཅྱིག་མོས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མཆོད་པ་འབུལ།� །ཐུགས་

རེ་ཆེན་པོའྱི་དབྱྱིངས་སུ་བཞེས་སུ་གསོལ།� །སོན་སྦྱངས་ལས་གྲུབ་དལ་འབྱོར་

ཕུན་སུམ་ཚོགས།� །ཐར་པའྱི་ལམ་མཆོག་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུར་སྤྱོད།� །རྒྱུ་འབྲས་

ལས་ལ་བློ་ཡྱི་ཐེ་ཚོམ་བྲལ།� །བསྟན་འཛིན་སྐེས་བུའྱི་ཞབས་ལ་གུས་ཕག་
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འཚལ།� །ལྷུན་པོའྱི་སྐུ་ལ་བསམ་གསུམ་འོད་སྟོང་འབར།� །ཚངས་པའྱི་མགུར་

ལས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་སྤོས།�།མཉམ་པའྱི་ཐུགས་ལ་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙེད་གསལ།�།རེ་

འགྲན་ཟླ་བྲལ་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།� །ཚད་མེད་ཐུགས་རེས་འགྲོ་ལ་བུ་བཞྱིན་

སྐོབས།� །དབང་བཞྱི་ཡོངས་རོགས་སྐུ་བཞྱིའྱི་ལྷ་ཞལ་ཁུམས།� །ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་བསྟན་པའྱི་སོག་ཤྱིང་འཛུགས།� །བསབ་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ལ་གུས་

ཕག་འཚལ།� །བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་རྒྱ་མཚོའྱི་ཀོང་ཡངས་ནས།� །རྣམ་གསུམ་

ཤེས་རབ་རྱིག་པའྱི་གོག་ཕེང་འཁྱུག།ཚད་གསུམ་ཟུང་འབྲེལ་ལུང་རྱིགས་འབྲུག་

ལྟར་སྒོག།ལུང་རྱིགས་མངའ་བདག་ཞབས་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།� །སྦྱངས་པའྱི་

སྟོབས་ལས་ཤེས་བྱའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ།� །བརེ་བའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འགྲོ་ལ་མ་

ལྟར་བྱམས།� །བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཏེར།� །མཁེན་བརེའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཞབས་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།� །མཐའ་བྲལ་ལྟ་བས་སྤྱྱི་རྒྱ་རླབས་ཀྱིས་

གཅོད།� །ཤུགས་ཆེན་སྤྱོད་པས་ཉོན་མོངས་གདར་ཤ་གཅོད།� །གཡོ་མེད་སོམ་

པས་སེམས་ཉྱིད་གདེངས་མདངས་གསལ།� །རེ་བཀའ་དྱིན་ཅན་ལ་གུས་ཕག་

འཚལ།� །རྣམ་དག་ཡེ་སྲུང་ཀུན་བཟང་རང་ས་ཟྱིན།� །རྣམ་བཞྱིའྱི་ཕྱིན་ལས་རལ་

མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།� །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རེ་དྭོགས་མེད་པར་ཐོབ།� །རེ་

ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།� །བྱྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པའྱི་སྤྱིན་དཔུང་མཁའ་

ལ་འཁྱིགས།འགག་མེད་རོལ་པའྱི་སྤྱིན་ཆར་ཀོང་དུ་འཁྱིལ།� །སྡུག་བསལ་ཉོན་

མོངས་ཚ་གདུང་བསྱིལ་མཛད་པ།� །བརྒྱུད་གསུམ་འཛིན་པའྱི་ཞབས་ལ་གུས་

ཕག་འཚལ།� །འཆད་པའྱི་ངག་གྱིས་གདུལ་བྱ་སྤོ་ཞྱིང་དྭངས།� །རོམ་པའྱི་སྟོབས་

ཀྱིས་ཐེག་དགུ་རབ་གསལ་ཞྱིང༌།རོད་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ལོག་རོག་བྲག་རྱི་

གཞོམ།� །བསྟན་པ་གསལ་བྱེད་མཛད་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།� །འདྱི་བསྟོད་དགེ་
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དང་དུས་གསུམ་བསགས་པའྱི་མཐུས།� །བདག་འཛིན་ཉོན་མོངས་སྡུག་བསལ་

གྲོལ་ནས་ཀང༌།� །བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གྱི་ལམ་ཕེད་ནས།མཁའ་ཁབ་འགྲོ་

བ་ཀུན་མཁེན་མྱུར་ཐོབ་ཤོག� །བདག་ཀང་འདྱི་ནས་བླ་མེད་མ་ཐོབ་བར།� །ལམ་

གྱི་བར་ཆད་ཞྱི་དང་མཐུན་རྐེན་འཚོགས།� །ཐེག་ཆེན་ལམ་བསྒོད་དོན་གཉྱིས་

ལྷུན་གྲུབ་ནས།� །སྐུ་གསུམ་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་བའྱི་དོན་བྱེད་ཤོག།ཅེས་པའྱི་བསྟོད་

ཕག་འདྱི་ཉྱིད་གདན་ས་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཕུལ་བའོ།།�།།
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༄༅།� །བསྟོད་ཕྱག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་ཚིག་འགེལ་བདེ་ཆེན་

ཐར་ལམ་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

རྣམ་མཁེན་ཐུགས་ཉྱིད་སྤོས་བྲལ་ལྷ་ཡྱི་ལམ་ལས་མ་གཡོས་ཀང༌།�།

རྣམ་པར་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའྱི་རོལ་གར་ཆེར་སྟོན་པས།�།

རྣམ་རོག་ལས་ཉོན་མ་རྱིག་འཁྲུལ་པའྱི་མུན་སྡུག་གསལ་མཛད་པའྱི།�།

རྣམ་དག་གདོད་མའྱི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་ཕག་བགྱིས་སོ།�།

རབ་དམར་སྐུ་མཆོག་པདྨ་ར་གའྱི་ལྷུན་པོ་ལ།�།

རབ་མཛེས་ཉྱི་གཞོན་འབུམ་གྱིས་འཁྱུད་ལྟར་མཚན་ཙམ་གྱིས།�།

རབ་རྨོངས་མཐའ་ཀས་ཞྱིང་གྱི་ཕན་བདེའྱི་མཆོག་སྩོལ་བའྱི།�།

རབ་གསལ་ཤེས་རབ་ལྷ་མཆོག་གང་དེས་ཤྱིས་པ་སྩོལ།�།

ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟྱིགས་རེ་བཙུན་སྨྲ་བའྱི་སེང༌།�།

རབ་མཛེས་ངུར་སྨྲྱིག་འཆང་བའྱི་སྐུར་བཞེངས་པ།�།

རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མ་ཞེས།�།

མཚན་མཆོག་སུམ་ལྡན་འགྲོ་ཀུན་གཙུག་ན་རྒྱལ།�།

མཁས་མཁས་པཎ་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་རེ།�།

མང་མང་འགྲོ་བའྱི་མགོན་གྱུར་མཆོག་དེ་ཡྱི།�།



       རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས།170

ངེས་ངེས་བསྟོད་ཕག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི།�།

གསལ་གསལ་ཚིག་འགྲེལ་ཐར་ལམ་ཐེམ་སྐས་ཞེས།�།

རང་རེ་རྨོངས་པའྱི་བློ་ཡྱིས་དཔོག་དཀའ་ཡང༌།�།

རང་བསྟན་ཞྭ་དཀར་འཆང་དང་གཞན་བསྟན་སྤྱྱིའྱི།�།

རང་གྲོལ་མཁེན་ལྡན་མཁས་པའྱི་རེས་བཟུང་ནས།�།

རང་འད་བློ་དམན་དག་ལ་ཕན་ཕྱིར་བཀོད།�།

ཅེས་ཕོགས་བཅུའྱི་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའྱི་མཁེན་

བརེའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ།	འཛམ་གྱིང་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་རུ།	སྤྲུལ་

སྐུ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བྱོན་པའྱི་ནང་ནས།	 མངོན་པར་འཕགས་པའྱི་སྐེས་མཆོག་

ཆེན་པོ།	མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསོལ་འདེབས་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་

གྲུབ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་འཆད་པར་བྱེད་པ་ལ།	

	དང་པོ་གསོལ་བ་གདབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།	གསོལ་བ་ཇྱི་ལྟར་གདབ་པའྱི་ཚུལ།	

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་གདབ་པའྱི་ཕན་ཡོན་དང་གསུམ།	དང་པོ་ནྱི།	སྤྱྱིར་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས།	བསླུ་མེད་

མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་པའྱི་ངོ་བོ།	མཚུངས་མེད་བླ་མ་དམ་པ་ལ་གསོལ་བ་

གདབ་པ་སོན་དུ་འགྲོ་དགོས་ཏེ།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སགས་སྤྱྱི་སྤུངས་སྐོར་

གསུམ་ལས།[200]	 བསྙེན་པའྱི་གཞྱི་མ་སོ་དགུའྱི་ཐོག་མར།	 དཔོན་གསས་ལྷ་

[200]			སྤྱྱི་སྤུངས་སྒྲུབ་པའྱི་ཕག་བཞེས་མན་ངག་གནད་སྒོན་འབྱེད་པའྱི་ལྡེ་མྱིག་	 	

	 གསལ་བའྱི་སྒོན་མ།	སགས་སེ།	ཤོག༡		ཕེང་བ༣
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ལ་བསྙེན་པར་གསུངས་པ་དང༌།	མ་རྒྱུད་ལས།[201]	བླ་མ་སངས་རྒྱས་ངོ་བོར་

མ་བསོམས་ན།� །ཡྱི་དམ་དམྱིགས་པ་གསལ་ཀང་འདོད་བློ་ཡྱིན།� །ཞེས་དང༌།	

མདོ་ལས།[202]	 བླ་མ་དག་ལ་མ་བསྟེན་པའྱི།� །སངས་རྒྱས་བྱ་བའྱི་མྱིང་ཡང་

མེད།� །བསྐལ་པ་སྟོང་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀང༌།� །བླ་མའྱི་གཟུགས་སུ་བསྟན་ནས་

བྱོན།� །ཞེས་སོགས་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་ལུང་མཐའ་དག་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།	

ཁད་པར་དུ་ཡང་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གྲུབ་མཐར་ཞུགས་པ་ཀུན་

གྱིས།	 མཉམ་མེད་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་བསགས་བྱའྱི་

གནས་ཡྱིན་ཏེ།	 སྙྱིགས་དུས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གཉྱིས་ཀ་ལ་བཀའ་

དྱིན་གཞལ་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ན།	 བླ་ཆེན་དན་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས།	 རྱིག་

འཛིན་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྟོད་ཕག་མཛད་པར།	དམུ་རྒྱལ་ཉྱི་

མའྱི་སྙན་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།	གཉྱིས་པ་ནྱི།	རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་གསོལ་

འདེབས་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་པ་མང་དུ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས།	 ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་

བསྡུས་པ་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་འདྱི་ཡྱི་དོན་འཆད་པར་བྱེད་པ་ལ།	སྐེ་མེད་

བོན་སྐུའྱི་སོ་ནས་བསྟོད་པ།	ལྷུན་གྲུབ་རོགས་སྐུའྱི་སོ་ནས་བསྟོད་པ།	ཅྱིར་ཡང་

སྤྲུལ་སྐུའྱི་སོ་ནས་བསྟོད་པ།	དོན་རགས་མཚན་གྱི་སོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་

དང་བཞྱིའོ།།	དང་པོ་ནྱི།	བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བ་འདུས།�།མྱི་བརེད་

[201]			དབལ་ཁྱུང་།	༡༥༣	བཀའ།	སགས་སེ།	ཁ	ལམ་མངོན་སངས་རྒྱས་པའྱི་		

	 རྒྱུད།	ལེའུ།༥	ཤོག	༡༥༤	ཕེང་༤

[202]			དབལ་ཁྱུང་།	༡༧	བཀའ།	མདོ་སེ།	དྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད་ཨ་དཀར་ཐེག་པའྱི་		

	 མདོ།	ལེའུ།༤༤	ཤོག	༦༩	ཕེང་༦
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གཟུངས་ལྡན་ཤེས་རབ་སྨྲ་བའྱི་སེང༌།� །འཛམ་གྱིང་བོན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་མཉམ་

མེད་པ།�།ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།�།

ཞེས་པའྱི་ཚིག་བཞྱིའྱི་ཐོག་མར་བདེ་ཆེན་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱི་དོན་ཡང་།[203]	

དང་དོན་གྱི་བཀའ་ལུང་འགའ་ཞྱིག་ལས།	གནས་སྐབས་སུ་ལུས་དལ་ཞྱིང་བདེ་

བའྱི་ངང་ནས་སེམས་སྐྱིད་པའྱི་སྣང་བ་ཤར་བ་ལ་བདེ་བ་ཞེས་བཤད་པ་ནྱི།	ཟག་

བཅས་ཀྱི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡྱིན་ལ།	འདྱིར་གཏན་གྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནྱི།	དང་དོན་

ལྟར་ན།	སངས་རྒྱས་ཞྱིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཏེ།	དེར་ནྱི་དགའ་བདེ་ཕུན་སུམ་

འཚོགས་པ་དང༌།	ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ།	ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལས་ཁད་

དུ་འཕགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།	སྡུག་བསལ་གྱི་མྱིང་ཙམ་མེད་པའྱི་ཕྱིར།	ངེས་དོན་དང་

སྦྱར་ན།	བོན་ཉྱིད་དབྱྱིངས་ལ་སྡུག་བསལ་དང་བདེ་བ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་མེད་པ།	

བདེ་སྡུག་གཉྱིས་ཀ་ངོ་བོའྱི་སོ་ནས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཀང༌།	སྡུག་བསལ་ཞེས་བྱ་

བ་ཡེ་གདོད་མ་ནས་མ་གོས་པའྱི་ཆ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏེ།	

དཔེར་ན།	སྤོས་བྲལ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ལ།	དོན་དམ་པའྱི་བདེ་བར་བཤད་པ་བཞྱིན་

ནོ།	 དེ་ལྟ་བུའྱི་བོན་གྱི་སྐུ་དེ།	 སྒྱིབ་གཉྱིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་ཚོགས་

ལས་རྒྱལ་ཞྱིང༌།	ཡེ་གདོད་མ་ནས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་མགོན་པོ་རུ་གྱུར་པ་

དེའྱི་མཚན་གྱི་ཐ་སྙད་ཀང༌།	 ནམ་མཁས་ཁབ་ཚད་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐུགས་

རེ་བརེ་བ་དང་མཛད་པའྱི་ཕྱིན་ལས་བཟང་པོས་ནམ་ཡང་མྱི་འདོར་བའྱི་ཕྱིར་ན།	

དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་ཞྱིང༌།	ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ།	ལས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ།	ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་

[203]			བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སེའྱི་པར་མ་རུ།	བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བ་	 	

	 འདུས།།	ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་སྟེ།	དེའྱི་དོན་ཡང་།	ཞེས་གསལ།



        རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས། 173

པ་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བའྱི་མཚན་རགས་འཆང་བ་ནྱི།	 ཕོགས་བཅུའྱི་བདེ་བར་

གཤེགས་པ་ཡྱིན་ལ།	 དེ་དག་མ་ལུས་འདུས་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཏེ།	 ཀུན་གྱི་སྤྲུལ་

གཞྱི་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།	 དེ་ཡང་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མཆོག་མཉམ་མེད་བླ་མ་

བོན་ཅན།	དཔེ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ངང་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་བ་བཞྱིན་དུ།	དོན་ནྱི་བོན་སྐུ་སྤོས་

དང་བྲལ་བའྱི་ངང་ནས།	གཡོ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ།	རགས་

ནྱི་ཐུགས་ལ་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པས།	དུས་གསུམ་སྒྱིབ་མེད་

དུ་མཁེན་པའྱི་ཕྱིར།	རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དམྱིགས་མེད་བོན་སྐུའྱི་སོ་ནས་བསྟོད་པར་

འོས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ།	 དཔེ་དོན་རགས་གསུམ་དེ་ལྟ་བུ་དང་སྦྱར་བའྱི་རྱིགས་

པ་དེ་ཉྱིད་འཐད་དེ།	གསང་མཆོག་ཐུགས་སྤྲུལ་དམུ་རྒྱལ་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

སྙན་རྒྱུད་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ནོར་བུའྱི་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས།	

མཉམ་བཞག་དུས་སུ་སྣང་མེད་མཁའ་ལྟར་དག� །གཡེང་མེད་སྣང་བ་བོན་གྱི་སྐུ་

རུ་གསལ།�།ཞེས་དང༌།	འགྱུར་མེད་དབྱྱིངས་ན་གནས་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།སྐེ་མེད་

བོན་གྱི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་དང༌།	ཐུགས་ཉྱིད་ནམ་མཁའ་འད་བའྱི་སྨན་

རྱི་བ།�།ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།	

གཉྱིས་པ་ནྱི།	མྱི་བརེད་གཟུངས་ལྡན་ཤེས་རབ་སྨྲ་བའྱི་སེང༌།།	ཞེས་པ།	སྐེ་

མེད་བོན་སྐུའྱི་ངང་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་འགག་མེད་གསུང་གྱི་ལྷར་

བཞེངས་པ་དེ་ནྱི།	 འཁྲུལ་པ་ཡེ་ནས་མྱི་མངའ་སྟེ།	 མྱི་ཤེས་པའྱི་མུན་པ་དང༌།	

བརེད་ངས་དང་ནོར་འཁྲུལ་ལ་སོགས་པ་ཟད་པར་སངས་པས་སོ།།

	 དེ་ཡྱི་གཟུངས་ནྱི།	 གསུང་རབ་ཀྱི་ཚིག་དོན་ལ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་

འཛིན་པར་ནུས་པའྱི་དན་པ་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ།།	དེ་ལ་དབྱེ་



       རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས།174

ན།	ཚིག་གཟུངས་དང༌།	དོན་གཟུངས་གཉྱིས་སོ།།[204]	འདྱི་སྐབས་འགའ་ཞྱིག་

གྱིས་གཟུང་འཛིན་ཞེས་བཤད་པ།	ཅུང་ཞྱིག་མྱི་རྱིགས་པར་སེམས་ཏེ།	གཟུང་

དང་འཛིན་རྣམས་དོན་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།	སཾ་ཀྲྱི་ཏའྱི་སྐད་

དུ་དྷཱ་ར་ཞེས་པ་གཟུངས་དང་འཛིན་འཆང་བ་གསུམ་ཀའྱི་སྐད་དོད་ཡྱིན་པས་

སོ།�།དེས་ན་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའོ།�།དེའྱི་མཚན་གྱི་ཐ་སྙད་

ཀང༌།	ཡུལ་དང་སྦྱར་ན།	ཤེས་བྱའྱི་ཡུལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་བོན་ཐ་དག་ལ་མཁེན་

པའྱི་སྤྱན་རབ་ཏུ་ཡངས་པའོ།� །ཡུལ་ཅན་དང་སྦྱར་ན།	 ཤེས་བྱའྱི་བློ་གྲོས་དང་

ལྡན་པ་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་མཆོག་གམ།	རབ་ཏུ་གྱུར་བ་སྨྲ་བ་ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་

དབང་བསྒྱུར་བའྱི་ལྷ་མཆོག་དེ་ནྱི།	དཔེར་ན་གཅན་གཟན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེས་

རྱི་དྭགས་ཕ་མོ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་བཞྱིན་དུ།	 ཕྱིར་རྒོལ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ཚོགས་

རྣམས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར།	དེ་ཡང་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མཆོག་མཉམ་

མེད་བླ་མ་བོན་ཅན།	དཔེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་བའྱི་འོད་ཟེར་ཕོགས་བཅུར་

འཕོ་བ་བཞྱིན་དུ།	 དོན་ནྱི་བོན་གྱི་སྐུ་ལས་རོགས་པའྱི་སྐུར་བཞེངས་པའྱི་ཤེས་

རབ་ལྷ་མཆོག་དེ་ཡྱི་སྐུ་དངོས་སུ་བྱོན་པ་ཡྱིན་ཏེ།	 རགས་ནྱི་གསུང་ལ་ཚངས་

པའྱི་དབྱངས་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པས།	 སེམས་ཅན་གྱི་ཉོན་མོངས་པའྱི་མ་ངན་

སངས་པའྱི་ཕྱིར།	རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་ལྷུན་གྲུབ་རོགས་སྐུའྱི་སོ་ནས་བསྟོད་པའྱི་སྒྲུབ་

བྱེད་དུ་དཔེ་དོན་རགས་གསུམ་དང་སྦྱར་བའྱི་རྱིགས་པ་དེ་ཉྱིད་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་

དེ།	བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལས།� །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་གསེར་གྱི་ཉྱི་ཤར་

[204]			བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སེའྱི་པར་མ་རུ།	གཟུང་དང་འཛིན་རྣམས་དོན་གཅྱིག་	 	

	 མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྱིན་པའོ།།	ཞེས་གསལ།
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བཞྱིན།� །དུས་ངན་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མའྱི་སྙྱིགས་མ་ལ།� །ཞེས་པ་ནས།	 གཙུག་རྒྱན་

མཁན་པོ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་དང༌།	ཉོན་མོངས་སངས་མཛད་གཡུ་བྱ་

ཁུ་བྱུག་གསུང༌།�།ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།

གསུམ་པ་ནྱི།	 འཛམ་གྱིང་བོན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་མཉམ་མེད་པ།� །ཞེས་པ་

རོགས་པའྱི་སྐུ་མཆོག་ཤེས་རབ་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེའྱི་སྤྲུལ་པའྱི་རོལ་གར་ལས།	

གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ།	ཤྱིང་འཛམ་བུ་པྲྱིགྱིས་

མཚོན་པའྱི་གྱིང་འདྱི་དག་དུ།	 སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གྲུབ་

མཐར་ཞུགས་པ་ཀུན་གྱི་ནང་ནས།	གཙུག་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྱི་མཁས་

མཆོག་འཛམ་གྱིང་རྒྱན་དྲུག་གྱི་ཞལ་སྐྱིན་དམ་པ་དེའྱི་ཆེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་

མཚན་ཡང༌།	 བཅུ་ཕག་རྱིག་གནས་འཆང་བའྱི་འཕགས་བོད་ལོ་པཎ་མང་དུ་

བྱོན་པའྱི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང༌།	སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་གང་

ལའང་མཉམ་པའྱི་མཚུངས་པའྱི་ཟླ་མེད་པ།	 སྒྱིབ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱྱིངས་སུ་

གཟྱིགས་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྤྱན་གཅྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བའོ།� །དེ་ཡང་སྤྲུལ་

པའྱི་སྐུ་མཆོག་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་བོན་ཅན།	དཔེ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་གྱིང་བཞྱིའྱི་མུན་

པ་སེལ་བ་བཞྱིན་དུ།	དོན་ནྱི་རོགས་སྐུ་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ་འགྲོ་བ་རང་མཐུན་གྱི་ཆ་

ལུགས་སུ་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏེ།	 རགས་ནྱི་སྐུ་ལ་མཚན་བཟང་པོ་དང༌།	 དཔེ་བྱད་ཀྱི་

རྒྱན་དང་ལྡན་པས།	ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།	རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་ཅྱིར་ཡང་སྤྲུལ་སྐུའྱི་སོ་ནས་བསྟོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་

དུ།	དཔེ་དོན་རགས་གསུམ་དང་སྦྱར་བའྱི་རྱིགས་པ་དེ་ཉྱིད་འཐད་དེ།	ལུང་ལས།	

ཕྱིན་ལས་ཉྱི་ཟླ་ཉྱི་ཤར་འོད་ཟེར་བཞྱིན།� །ལོག་ལྟ་དུག་ལྔ་བདུད་དམག་མུན་པ་
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སེལ།�།ཞེས་དང༌།	བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མཆོག་མཚན།�།གཤེན་གྱི་དང་

སོང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས།� །སྐུ་སྤྲུལ་དུ་མ་མཛད་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།� །ཞེས་

དང༌།	བདུད་བཞྱི་ཟྱིལ་གནོན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ།�།ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར་རོ།།	

བཞྱི་པ་ནྱི།	 ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།� །ཞེས་

པ།	 རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དོན་གྱི་སད་དུ་མཚན་གྱི་ཐ་སྙད་དུ།	 ཞང་ཞུང་སྐད་དུ་ས་

ཏྲྱིག་ཝེར་ཞྱི།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ་པྲཛྙཱ་ད་ཛ།	 བོད་སྐད་དུ།	ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་

ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཡང༌།	 ཤེས་རབ་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ་བོན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཕོགས་

བཅུར་འཛུགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ།	 མྱི་ཡྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་

སྟེ།	ལུང་ལས།	ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་སྱིད་པ་གསུམ་ན་འཛུགས།�།བསྟན་པའྱི་

དར་ཆེན་སྟོང་གསུམ་མཁའ་ལ་ཕར།� །སྙན་པའྱི་དུང་ཆེན་སྒ་ནྱི་ཕོགས་བཅུར་

སྒོགས།� །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།	མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེའྱི་སྐུ་ཡྱི་སྐེས་འཕེང་

རྒྱས་པར་བརོད་མྱི་ནུས་ཏེ།	གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱ་ར་སོགས་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་

པའྱི་མཁེན་བརེའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་པས་སོ།།

མདོར་བསྡུས་ན་ལུང་རྱིགས་གཉྱིས་ཀས་གྲུབ་པ་ནྱི།	 ནང་ལྟར་སགས་

ལུགས་སུ་བཤད་ན།	 ཟབ་ལམ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་རྱིག་འཛིན་བདུན་ཏེ།	 དང་པོ་

གཤེན་རབ་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ།	 དེ་ནས་ལྷ་ཀླུ་མྱི་གསུམ་གསུམ་སྣང་གྱིས་འགྲོ་

དོན་མཛད་ཀང༌།	 སྐུ་དངོས་ནྱི་ཀླུ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པོ།	 དེ་ནས་རག་གཟྱིགས་

ལྱི་མུར་གཙུག་ཕུད།	ཞང་ཞུང་སད་ནེ་གའུ།	རྒྱ་བོན་ཟྱིང་པ་མཐུ་ཆེན།	མཁས་

མཆོག་སྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན།	 རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཉྱིད་དང་བདུན་ཡྱིན་ཏེ།	 ལུང་ལས།	
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ལྷ་རྣམས་འདུལ་ཕྱིར་སྣང་བ་མདོག་ཅན་ཞེས།� །ཀླུ་རྣམས་འདུལ་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་

སྙྱིང་པོ་ཞེས།� །མྱི་རྣམས་འདུལ་ཕྱིར་མྱི་ལུས་བསམ་ལེགས་ཞེས།� །སྐུ་སྤྲུལ་དུ་

མ་མཛད་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།ཞེས་དང༌།	ལྔ་བརྒྱའྱི་ལས་ངན་མགོན་མཛད་སྤྲུལ་སྐུ་

ནྱི།� །རག་གཟྱིགས་ཡུལ་དུ་ལྱི་མུར་གཙུག་ཕུད་ཅེས།� །དཀར་ནག་རྒྱ་ལ་ཟྱིང་པ་

མཐུ་ཆེན་ཞེས།�།ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་སད་ནེ་གའུ་ཞེས།�།བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་

སྐུ་མཆོག་མཚན།�།ཞེས་དང༌།	སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ལྡན་སྙྱིང་པོའྱི་སྙན་རྒྱུད་མ་འོངས་ལུང་

བསྟན་གསལ་བྱེད་ཉྱི་མའྱི་འཁོར་ལོ་ལས།[205]	སྟོང་རྒྱུང་སྤྲུལ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས།� །དབུས་རུའྱི་དཀྱིལ་དུ་བསབ་གསུམ་བསྟན་པ་འཛུགས།� །ཞེས་

སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།	

ཕྱི་ལྟར་མདོ་ལུགས་སུ་བཤད་ན།	 རྣམ་དག་འདུལ་བ་འཛིན་པའྱི་མཁས་

མཆོག་ལྔ་སྟེ།	དང་པོ་གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་བ།	ཡར་མེ་ཤེས་རབ་འོད་

ཟེར།	སུམ་ལྡན་གཡོར་པོ་མེ་དཔལ།	འགྲོ་མགོན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།	རེ་རྱིན་

པོ་ཆེ་ཉྱིད་དང་ལྔའོ།�།དེ་སྐད་དུའང༌།	ཕྱི་རབས་སྐོས་ཡྱིག་སྒོན་མེ་ལས།[206]	བླ་

ཆེན་དན་པའྱི་ཞལ་ནས།	ངའྱི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་གཅྱིག	གཡོར་པོའྱི་ས་ཆ་རུ།	

རུས་མེ་མྱིང་དཔལ་ཞེས་བྱ་བར་སྐེ།	རུ་འཚམ་འགོ་བོར་བསྟན་པ་སེལ།	དེའྱི་སྐེ་

བའྱི་རྒྱུད་པ་གཅྱིག	ཁོད་སྤུངས་ཕ་ཡྱི་བུ་ཡྱིན་ཟེར།	གཙང་སྨད་རྱི་བོ་ཆེའྱི་མདུན།	

[205]			སྟེང་ཆེན་དགོན།༦༥	བཀའ་བརེན་དཔེ་རྱིང་།	མ་འོངས་ལུང་བསྟན་གསལ་	

	 བྱེད་ཉྱི་མའྱི་འཁོར་ལོ།	ཤོག	༦ན༤

[206]			ཕྱི་རབས་སྐོས་ཡྱིག་སྒོན་མེ་ཞེས་པའྱི་དཔེ་ཆ་དེ་ལག་སོན་མ་བྱུང་།
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ཁོད་སྤུངས་བསྟན་པ་འཛིན་པར་གྱུར།	ཞེས་དང༌།	འགྲོ་མགོན་འཕྲུལ་ལྡེ་ལས།[207]	

ཡང་གཡོར་པོའྱི་ས་ཆ་རུ།� །མེའྱི་མྱིང་ལ་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང༌།� །སེམས་

ཕོགས་གདམས་པ་འགྲོ་དོན་མཛད།� །འགྲོ་བ་ཐར་པར་དེ་ཡྱིས་འདེན།� །དེ་རེས་

གཡོར་པོའྱི་ས་ཆ་རུ།� །འ་ཞ་རྒྱལ་བའྱི་མཚན་ཅན་འབྱུང༌།� །ཞེས་དང༌།	དབྱྱིལ་

གྱི་ལྡེ་མྱིག་ལས།[208]	 ཕྱི་རབས་ལྔ་བརྒྱའྱི་དུས་ན།	 གཡས་རུ་དབེན་ས་ཞེས་

བྱ་བར།	དན་པའྱི་སྤྲུལ་པ་གཡོར་པོ་མེ་དཔལ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༌།	དེ་རེས་འ་ཞ་རྒྱལ་

བའྱི་མྱིང་ཅན་འབྱུང༌།	 དན་པའྱི་བོན་ཀུན་དེ་དུས་དར།	 འདས་ན་གཙང་དབུས་

ཁམས་གསུམ་དུ།	གསུམ་དུ་སྤྲུལ་ནས་འགྲོ་བ་འདེན།	ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་

དང༌།	དེར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྣམ་ཐར་ལས།	གཡས་རུ་དབེན་ས་

དང༌།	ཡར་འབྲོག་གྱི་ར་དམར་རྱི་[209]རྣམས་སུ་ཕེབས་སྐབས།	སར་གྱི་དབང་

བསྐུར་བོན་བཤད་མཛད་པ་རྣམས་ས་ལེ་མ་བརེད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།	དེ་

ལྟ་བུའྱི་བཀའ་དྱིན་སུམ་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་དྱི་

མ་མེད་པ་ལ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་

འདེབས་པའོ།།

གསུམ་པ་ནྱི།	 རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱྱི་གཟུགས་བླ་མ་དམ་པ་ལ་གསོལ་བ་

[207]			དབྱྱིལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག་ཅེས་པའྱི་ཕག་དཔེ་དེ་ལག་སོན་མ་བྱུང་།

[208]			འགྲོ་མགོན་འཕྲུལ་ལྡེ་ཞེས་པའྱི་ཕག་དཔེ་དེ་ལག་སོན་མ་བྱུང་།

[209]			ཤྱིན་ཧཱ།༢༠༠	བཀའ་བརེན་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་རེའྱི་རྣམ་ཐར་དུ།	ར་དམར་	

	 དེར་ཞེས་གསལ།	«བླ་མ་ཡར་འབྲོག་པའྱི་རྣམ་ཐར་མུ་ཏྱིག་འཕེང་བར་»			

	 སྟག་ལུང་ར་བ་དམར་པོར་སྐུ་འཁྲུངས།	ཞེས་གསལ།
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འདེབས་པ་ལ་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་སྟེ།	གནས་སྐབས་སུ་ཕྱི་ནང་གསང་

གསུམ་གྱི་བར་ཆད་ཞྱི་བ་དང༌།	 ཚེ་བསོད་དཔལ་གྲགས་བསྟན་པ་རྣམས་དར་

ཞྱིང་རྒྱས་པ་དང༌།	བླ་མའྱི་བྱྱིན་བརླབ་སེམས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཉམས་རོགས་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པ་རྒྱུད་ལ་འཆར་ནས།	མཐར་ཐུག་བླ་ན་མེད་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་

འགྱུར་ཏེ།	ལུང་ལས།[210]	སངས་རྒྱས་སྤྱྱི་གཟུགས་བླ་མ་དམ་པ་དེར།�།གནས་

སྐབས་མཐར་ཐུག་ཕན་བདེ་ཀུན་གྱི་གཞྱི།� །ཐོས་བསམ་གེགས་སེལ་བློ་གྲོས་

དྱི་བའྱི་ཡུལ།� །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་པའྱི་གཉེན་གཅྱིག་པུ།� །ཡོན་ཏན་གོང་

ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའྱི་བདག� །དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་གང་གྱི་བཟློག་ཕོགས་

མེད།�།ཅེས་གསུངས་པའྱི་ལུང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པར་བྱའོ།�།

ཞེས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བསྟོད་ཕག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚིག་འགྲེལ་བདེ་ཆེན་ཐར་

ལམ་བསྒོད་པའྱི་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང༌།	 མཉམ་མེད་སྨན་རྱི་བའྱི་རེས་འབྲང་

ཡོངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་པ་ཉྱི་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་གྱི་རྒྱལ་པོར་འབོད་པ་བདག་གྱིས།	

མཉམ་མེད་བླ་མའྱི་མཛད་པའྱི་ཕྱིན་ལས་ཆེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དད་པའྱི་སྤུ་ལོང་རབ་ཏུ་

གཡོས་པའྱི་ལྷ་ཕག་ལན་བརྒྱར་བཙལ་ཏེ་བགྱིས་པ་དགེ་གྱུར་ཅྱིག�།བཀྲ་ཤྱིས་སོ།།�།།

[210]			ལུང་དེ་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།	
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༄༅།� །མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསྟོལ་འདེབས་སྐུ་

གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་བམ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པྟོའི་དྟོན་ཅུང་ཞིག་འབི་

བར་འདྟོད་པས།

སྐབས་གནས་ལྷག་པའྱི་ལྷ་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱིའོ།�།

བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ།	མདོ་ལྟར་གྱི་བདེ་ཆེན་ནྱི་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་

ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།	 ཁམས་འགྲེལ་ལས།[211]	 སར་གྱི་གཞན་དོན་

གྱི་དག་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞྱིན་དང་ངོ་བོ་ཉྱིད་དག་པའྱི་བོན་སྐུ་

ལས་གཡོ་མ་མོང་བ།	 ཞེས་དང་།	 སྐུ་གཅྱིག་པོ་གང་ཞེ་ན།	 བོན་གྱི་སྐུ་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་ཐྱིག་ལེ་ཉག་གཅྱིག་ལས་མེད་དོ།།[212]	 	ཞེས་སོ།� །བདེ་བར་གཤེགས་

པ་ཞེས་པའྱི་བདེ་བར་གཤེགས་ས་དེ་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།	སགས་ལྟར་

ན།	 མ་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་རྒྱུད་ལས།[213]	 འོད་གསལ་ཆེན་པོ་སྒྱིབ་གཡོགས་དྱི་མ་

[211]		 ཁམས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལས་སྣང་བའྱི་ཁམས་ཀྱི་འགྲེལ་བ།	ཤོག	༡༡༦	དེབ་

གཟུགས་སྨད་ཆ།	ཕྱི་ལོ་༢༠༥	ལོར་ཁྱི་བརན་ནོར་བུ་	རེའྱི་དཔེ་མཛོད་ནས་

བསྐྲུན།

[212]	 ཁམས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལས་མཉམ་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་འགྲེལ་བ།	ཤོག	༤༣༣		

	 དེབ་གཟུགས་སྨད་ཆ།	ཕྱི་ལོ་༢༠༥	ལོར་ཁྱི་བརན་ནོར་བུ་རེའྱི་དཔེ་མཛོད་		

	 ནས་བསྐྲུན།

[213]	 དབལ་ཁྱུང་།	༡༥༣	བཀའ།	སགས་སེ།	ལམ་མངོན་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུད།		



        རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས། 181

མེད།�།བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱི་ཞྱིང་མོང་རོགས་བཅས།།	ཞེས་དང་།	ཕྱི་བདེ་ནང་བདེ་

བདེ་ཆེན་མངོན་དུ་གྱུར།།[214]	ཞེས་དང་།	གཞན་ལ་བསྟན་མེད་བདེ་ཆེན་ཉམས་

སུ་མོང་།� །སྨྲ་བསམ་བརོད་མེད་ཐུགས་རེ་ཉྱི་མའྱི་སྐུ།།[215]	 ཞེས་གསུངས།	

འབྲས་བུ་རོགས་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་།[216]	 མེད་འབྲས་དབྱྱིངས་

གྲུབ་བདེ་ཆེན་ངོ་བོ་ཉྱིད།།	 ཅེས་དང་།	 བོན་ཉྱིད་འགྱུར་བ་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་

དབྱྱིངས།�།བདེ་ཆེན་ངང་ལས་མྱི་གཡོ་རྣམ་རོག་མེད།།[217]	ཅེས་གསུངས།	

རོགས་ཆེན་ལྟར་ན།	གཟེར་བུའྱི་འགྲེལ་བ་ལས།[218]	ཀུན་གཞྱིའྱི་དབྱྱིངས་

དང་སྣང་བའྱི་དབྱྱིངས་གཉྱིས་རང་སེམས་ལ་ཤར།	དབྱྱིངས་གཞན་ནས་བཙལ་

མྱི་དགོས་ཏེ།	རང་གནས་སུ་བདེ་བའོ།� །ཞེས་དང་།	གཟེར་བུ་ལས།[219]	འོད་

	 ལེའུ།༡༡	ཤོག	༢༤༡	ཕེང་༤

[214]	 དབལ་ཁྱུང་།	༡༥༣	བཀའ།	སགས་སེ།	ལམ་མངོན་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུད།		

	 ལེའུ།༡༡	ཤོག	༢༤༤	ཕེང་༢

[215]	 དབལ་ཁྱུང་།	༡༥༣	བཀའ།	སགས་སེ།	ལམ་མངོན་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུད།		

	 ལེའུ།༡༡	ཤོག	༢༤༤	ཕེང་༥

[216]	 དབལ་ཁྱུང་།	༡༥༣	བཀའ།	སགས་སེ།	འབྲས་བུ་རོགས་སངས་རྒྱས་པའྱི་	

	 རྒྱུད།	ལེའུ།༡	ཤོག	༢༦༢	ཕེང་༦

[217]			དབལ་ཁྱུང་།	༡༥༣	བཀའ།	སགས་སེ།	འབྲས་བུ་རོགས་སངས་རྒྱས་པའྱི་	

	 རྒྱུད།	ལེའུ།༡	ཤོག	༢༦༣	ཕེང་༧

[218]			རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་བཀའ་བརྒྱུད་སྐོར་བཞྱི།	ཤོག	༦༣༣		

	 ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༠	ལོར་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སེས་བསྐྲུན།		 	

	 གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སེའྱི་དེབ་ཕེང་༢༧	པ།	

[219]			དབལ་ཁྱུང་།	༡༧༡	བཀའ།	སེམས་སེ།	གཟེར་བུ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་གྱི་	 	
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གཉྱིས་རང་ལ་ཤར་བས་ནུབ་མཐའ་མེད་པར་བདེ།	ཞེས་དང་།	གཡུང་དྲུང་སྐུ་ལ་

ཤར་བའྱི་མྱི་བདེའྱི་དགྲ་དང་བྲལ།[220]	ཞེས་སོ།� །རྒྱལ་པོ་ཞེས་དེ་ལྟ་བུའྱི་བདེ་

བ་དང་ཆ་མཚུངས་པ་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའྱི་འཕགས་པའྱི་མཉམ་བཞག་དང་།	

གསང་བདག་རྱིག་འཛིན་དག་གྱི་དགོངས་ཉམས་དང་།	འཕོ་ཆེན་མ་བརེས་པའྱི་

སྐེས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་རོགས་པ་ལས་ཆེས་འཕགས་པ་དང་།	 དེ་རྣམས་ཀྱིས་

གོང་གྱི་དགོངས་རོགས་ལ་འགྲན་པའྱི་ཟླ་དང་བྲལ་བས་ན་རྒྱལ་པོའ།ོ།	

ཀུན་བཟང་ཞེས་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་འབྲས་བུའྱི་ཀུན་

བཟང་ཡྱིན་ཏེ།	སྤྱྱིར་ཀུན་བཟང་ལ་ཡང་སྒ་མཚུངས་པ་གཞྱི་ཡྱི་ཀུན་བཟང་།	ལམ་

གྱི་ཀུན་བཟང་།	འབྲས་བུའྱི་ཀུན་བཟང་དང་གསུམ་ལས་སྐབས་འདྱིར་ཕྱི་མ་ལ་

གོ་རྒྱུ་ཡྱིན།	

རྒྱལ་བ་འདུས་ཞེས་གང་ལ་འདུས་པ།	གང་འདུས་པ།	ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་འདུས་

པའོ།།	ཕྱི་རྒྱུད་ལྟར་ན་ད་ལྟའྱི་སྒོན་མེའྱི་བསྐལ་པ་ལས་རོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མྱི་བོས་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས།	གྲངས་མེད་

གསུམ་དུ་སྒྱིབ་པ་སྦྱངས།	མཐར་ཐུག་འོག་མྱིན་གྱི་གནས་སུ་སྐུ་གསུམ་མངོན་

དུ་བྱས་ཏེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་དུས་ཀྱི།	གནས་འོག་མྱིན་གྱི་གནས།	སྐུ་ལོངས་སྐུ་

གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར།	 ཐུགས་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་བོན་སྐུ་མངོན་དུ་བརེས་

པ་དང་།	 དུས་དེར་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་མཆོག་དེ་གཤེན་ལྷ་དང་།	 དེ་ཡྱི་

	 གཞུང་།		ཤོག	༣༢༦	ཕེང་༧

[220]		 དབལ་ཁྱུང་།	 ༡༧༡	 བཀའ།	 སེམས་སེ།	 གཟེར་བུ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་གྱི་

གཞུང་།		ཤོག	༣༢༦	ཕེང་༧
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སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཏུ་བཞེངས་པས་ན།	 གང་ཟག་རེ་སངས་རྒྱས་

ཚེ་སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་དེ་ལྟར་དང་།	དུས་དེར་སྟོན་པ་གཤེན་

རབ་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དེས་འཛམ་གྱིང་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱར་སྟོན་པ་དེ་ཡྱི་གྲངས་

དང་།	 རྱིགས་དྲུག་གྱི་ཞྱིང་དུ་འདུལ་བ་གཤེན་དྲུག	 འབྱུང་བའྱི་གཤེན་བཞྱི།	

གཡེན་འདུལ་སོ་གསུམ་སོགས་འགྲོ་བའྱི་ཁམས་ལ་བསྟུན་ཏེ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་

རྣམ་པ་རྒྱལ་བས་ཇྱི་སྙེད་སྤྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་གཞྱི་ཀུན་བཟང་གཤེན་ལྷ་འོད་

དཀར་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་པས་ན།	གང་ལ་འདུས་པ་ནྱི་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར།	གང་

འདུས་པ་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་སྤྲུལ་པ་དང་ཡང་སྤྲུལ་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

སོ།� །ཚུལ་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཐམས་ཅད་གཤེན་ལྷ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་སྟེ།	དཔེར་

ན་ཆུ་ནང་ཟླ་གཟུགས་ཇྱི་སྙེད་ཤར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆུ་ལས་མ་འདས་པ་

བཞྱིན་ནོ།།

ནང་རྒྱུད་ལྟར་གྱི་འདུས་ཚུལ་ནྱི།	 གང་ལ་འདུས་པ་དང་།	 གང་འདུས་པ།	

ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་འདུས་པ་བཅས་གསུམ་སྟེ།	 དང་པོ་ནྱི།	 ད་ལྟའྱི་སྒོན་བསྐལ་རོད་

ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྱི་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྣམ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཅོག་

བསྐལ་ཆེན་གྱི་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མྱི་བོའྱི་བསྟན་པ་ཡྱིན་དགོས་ཏེ།	སར་འདས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཕར་དུང་ཕྱིས་པ་བཞྱིན་དུ་གཤེགས་པར་ལུང་གྱི་

དོན་དང་།	མ་འོངས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ད་དུང་ཡང་མ་བྱོན་པས་དེ་ཡྱི་བསྟན་པ་མ་

དར་རོ།�།ཁེའུ་དག་པས་སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་བྱས་པའྱི་རེན་གྱི་འོད་སྐུ་ཀུན་བཟང་

གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་དེ་འདུས་ས་དང་།	གང་འདུས་པའྱི་རྒྱལ་བ་ནྱི།	གཤེན་ལྷའྱི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྱིན་ལས་ལྔ་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་ཡྱི་དམ་ཞྱི་ཁོ་རྣམས་
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ཏེ།	 སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པ་དབལ་གསས་ཞྱི་ཁོ་རྣམས་དང་།	 གསུང་ལས་སྤྲུལ་པ་ལྷ་

རྒོད་ཞྱི་ཁོ་རྣམས་དང་།	 ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པ་གཙོ་མཆོག་ཞྱི་ཁོ།	 ཡོན་ཏན་གྱི་

སྤྲུལ་པ་དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད་ཞྱི་ཁོ།	འཕྱིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཕུར་པའྱི་ཞྱི་ཁོ་རྣམས་

དང་།	ཚུལ་ནྱི་ཀུན་བཟང་གཤེན་ལྷ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།	གཤེན་

ལྷ་འོད་དཀར་བདེར་གཤེགས་ར་བའྱི་ལྷ།།[221]	ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།	གཞན་

ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་དཔེ་འོད་ཟེར་སོགས་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་རྒྱལ་བའྱི་རྣམ་

འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་རྣམས་ཀང་དེར་འདུས་སོ།།

གསང་རྒྱུད་ལྟར་ན།	 གོང་ལྟར་བདེར་གཤེགས་ཐམས་ཅད་གང་དུ་འདུས་

པ་དང་།	 གང་འདུས་པ།	 ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་འདུས་པ་སོགས་མན་ངག་ལེའུ་བརྒྱད་

པ་ལས།[222]	 བོན་སྐུའྱི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་གསལ་ལ་འཚེར་བར་བཞུགས་སོ།� །ཡེ་

ཤེས་གསལ་བར་བཞུགས་སོ།� །ཁ་དོག་གསལ་བར་བཞུགས་སོ།� །འོད་ཟེར་

དུ་མ་འཕོའ ོ།� །གསལ་ལ་འཚེར་བར་བཞུགས་སོ།� །སྐུ་གཡོ་བ་མེད་པར་

བཞུགས་སོ།� །བདེར་གཤེགས་རྱིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཚོམ་བུ་ལྔ་ལྡན་དུ་ཡེ་

ནས་ཕོགས་རྱིས་མེད་པར་བཞུགས་སོ།� །ཞེས་དང་།	 གཟེར་བུ་ཉེར་གཅྱིག་

ལས།[223]	གཤེན་ལྷ་དཀར་པོ་གདགས་ཡོད་ར་བའྱི་ལྷ།� །ལྷག་མཐོང་སྣང་བའྱི་

[221]	 ཤྱིན་ཧཱ།༢༧	སྙན་རྒྱུད་ཞྱི་བ་ཨ་གསལ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག	ཤོག	༩	ཕེང་༤

[222]	 དབལ་ཁྱུང་།	༡༧༡	བཀའ།	སེམས་སེ།	མན་ངག་ལེའུ་བརྒྱད་པ།	ལེའུ།༡		

	 ཤོག	༢༨༠	ཕེང་༦

[223]	 དབལ་ཁྱུང་།	༡༧༡	བཀའ།	སེམས་སེ།	གཟེར་བུ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་གྱི་གཞུང་	

	 །ཤོག	༣༡༢	ཕེང་༦
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རྱིག་པ་ཞེས་སུ་གྲགས།� །ཚོན་གང་སྐུ་ལ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ཤར་ན།� །ཕོགས་བཅུ་

ཡོངས་གཟྱིགས་མདུན་རྒྱབ་མེད་པའྱི་སྐུ།	མ་བལྟས་ཀུན་མཐོང་སྒྱིབ་གཡོགས་

མེད་པའྱི་སྤྱན།�།ཕྱི་དང་ནང་མེད་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོ་ཤར།�།མཐའ་དང་དབུས་མེད་

ཁབ་བདལ་ཆེན་པོར་གནས།� །ཀུན་གྱི་འཆར་གཞྱི་གང་གྱི་དྱི་མ་མེད།།	 ཅེས་

དང་།	དེ་ཉྱིད་ལས།[224]	ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འབྲེལ་རོགས་པ་ཆེན་པོའྱི་མཛོད།� །སྐུ་

དང་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་རོགས་པ་ཆེན་པོའྱི་མཛོད།� །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་

ལྟར་འདུས་པའྱི་དོན་ནོ།།	

དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	ཇྱི་ལྟར་བཤད་པའྱི་འདུས་ཚུལ་དེ་རྣམས་གཤེན་ལྷ་འོད་

དཀར་ལ་འདུས་ཚུལ་བཤད་པ་ལས་དོན་འདྱི་རྣམས་མཉམ་མེད་དང་འབྲེལ་

བ་ཇྱི་ཡོད་སྙམ་ན།	 རེ་ཡྱི་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལས།	སྐུ་གསུམ་ཀོང་

ནས་འགྲོ་བའྱི་དཔལ་དང་མགོན།� །བདེར་གཤེགས་སྟོང་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

ཡྱི།� །སེམས་དཔའ་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་བསམ་ལས་འདས།� །གྲངས་མེད་

བསྐལ་པར་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་ནྱི།� །འགྲོ་དྲུག་དོན་ལ་ཐུགས་རེའྱི་ཉྱི་མ་

ཤར།	ཁམས་སུམ་མུན་པར་གནས་པའྱི་སྒོན་མེ་རྣམས།� །དུས་སུམ་མུན་པའྱི་

གཏྱི་མུག་སེལ་བར་མཛད།� །འགྲོ་དྲུག་སྐབས་མཛད་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	

ཞེས་གསུངས་པས།	 བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་བདེར་གཤེགས་

གང་དག་གྱིས་འགྲོ་དོན་དུ་སྤྲུལ་པ་དུ་མ་བཀེས་པའྱི་ཁོངས་སུ་ལུང་བསྟན་པ་

དང་།	 དོན་དུ་མཉམ་མེད་རང་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ལས་སྤྲུལ་

[224]	 དབལ་ཁྱུང་།	༡༧༡	བཀའ།	སེམས་སེ།	གཟེར་བུ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་གྱི་གཞུང་	

	 །ཤོག	༣༡༤	ཕེང་༡
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པ་དང་།	བསྡུས་པ་དང་།	འདུས་པའྱི་ཚུལ་བཅས་གོང་དང་མཚུངས་པར་རོགས་

བྱ་དང་།	གཤེན་ལྷ་ཡང་གདགས་སུ་ཡོད་པའྱི་གཤེན་ལྷ་དང་།	གདགས་སུ་མེད་

པའྱི་གཤེན་ལྷ་དང་།	 རེན་དུ་བཙུགས་པའྱི་གཤེན་ལྷ་བཅས་བཏགས་པ་འབྱུང་

བས་ན་གོ་དོན་མཚུངས་པ་འགྲེས།	སྐབས་འདྱིར་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དང་།	རྒྱལ་

བ་འདུས་པ་རྣམས་དུས་འདྱི་དང་བསྟུན་ཏེ་མཉམ་མེད་རང་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱིས་

བསྡུས་པའྱི་བདེ་ཆེན་དང་ཀུན་བཟང་ཡྱི་དམ་སོགས་ལས།	 གཤེན་རབ་ཀྱི་སྐུ་

གསུམ་དང་གཅྱིག་པ་མྱིན་ཏེ།	མ་རྒྱུད་ལས།[225]	གཞན་ལས་བྱོན་དང་གཉྱིས་

ལ་གཅྱིག་མྱི་ཉན།	ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།	སྐབས་འདྱིར་མཉམ་མེད་ཀྱི་གསོལ་

འདེབས་ཀྱི་ཚིག་ཟྱིན་ལྟར་ན།	མཉམ་མེད་རང་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་

སྐུ་གསུམ་གྱི་ལོངས་སྐུ་དེ་སྨྲ་སེང་ལས་གཤེན་ལྷར་མྱི་འཐད་དོ་སྙམ་ན།	 སྤྱྱིར་

བཏང་དང་དམྱིགས་བསལ་དུ་བྱས་ཏེ།	 སྤྱྱིར་བཏང་དང་མཐུན་པ་གཤེན་ལྷ་

དང་།	དམྱིགས་བསལ་དུ་བོན་སྐུ་ལས་ལོངས་སྐུ་སྨྲ་སེང་རོགས་སྐུ་སྨྲ་སེང་ལས་

སྤྲུལ་པའྱི་སྐུར་བཞེངས་པ་རེ་མཉམ་མེད་པ་སྟེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་སྨྲ་སེང་དང་

འབྲེལ་བ་ཅན་ཞྱིག་སྟེ།	 རེ་ཡྱི་རྣམ་ཐར་སྐལ་ལྡན་དང་བ་འདེན་བྱེད་ངོ་མཚར་

པད་མོ་སྟོང་ལྡན་ཞེས་པ་ལས།	 དང་པོ་ཤེས་རབ་ལྷ་མཆོག་སྟེ།� །འཇམ་དཔལ་

༼འཇམ་དཔལ་ཟེར་ཡང་གཞན་གྱི་འཇམ་དབྱངས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་༽སྨྲ་བའྱི་སེང་

གེའྱི་མཚན།� །དམར་སེར་གཡུ་འབྲུག་གདན་ལ་བརྱིད།� །རལ་གྲྱི་པོ་ཏྱི་སྒོན་མེ་

འཛིན།� །འཕག་གོང་ཐབས་ཤེས་ཉྱི་ཟླས་བརྒྱན།� །ཞེས་གསུངས་པའྱི་སྨྲ་སེང་

[225]	 དབལ་ཁྱུང་།	༡༥༣	བཀའ།	སགས་སེ།	གཞྱི་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུད།		 	

	 ལེའུ།༢	ཤོག	༡༨	ཕེང་༦
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འདྱི་རེ་ཡྱི་སྨྲ་སེང་གྱི་བསྟོད་པ་ཀུན་སྐོབ་མཐུ་ལྡན་གྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྱི་ལྷ་དེ་རེ་

རང་གྱི་རྱིགས་བདག་སྟེ་སྤྲུལ་གཞྱིའྱི་རོགས་སྐུར་ངེས་ཏེ།	རེ་ཡྱི་སོན་གྱི་མཁས་

གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲ་སེང་གྱི་མཚན་བསྒགས་པ་ཡོད་ཀང་རྣམ་བཀོད་ཞྱིབ་ཆ་འདྱི་

བཞྱིན་མ་དར།	རེ་ཡྱིས་སྨྲ་སེང་གྱི་བསྟོད་པ་ཀུན་སྐོབ་མཐུ་ལྡན་མ་འདྱི་ཡྱི་ཚུལ་

ལ་ནན་དུ་དཔད་ན།	 དེང་དུས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའྱི་སྨྲ་སེང་རལ་གྲྱི་ཕར་བའྱི་

རྣམ་པ་ཅན་འདྱི་བཞྱིན་རང་གཞན་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་འདུག་པ་འདྱི་སྨྲ་སེང་གྱི་

བསྟོད་པའྱི་ཚིག་དང་མཐུན་པར་མྱི་སྣང་།	ཕག་གཡས་ཤེས་རབ་རལ་གྲྱི་བཟུང་

བར་གསལ་ཡང་།	བཟུང་སྟངས་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ལྡན་གྱི་སྙན་རྒྱུད་དཀར་པོ་གཅྱིག་

སྒྲུབ་ལས།[226]	ཕག་གཡས་སྐབས་སྦྱྱིན་པད་སོང་རེར།	ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

རལ་གྲྱི་འཁྲུངས་པ་ཞེས་པ་ལྟར་བྱས་ན་སྐོན་ཅྱི་སྣང་།	གཞན་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་

སྐོན་སྣང་སྙམ་ན།	 དེ་ནྱི་བོན་པོ་ཚོས་བཙན་དབང་གྱིས་གཞན་དང་བསྟུན་པ་

ལས།	ངོ་བོ་རང་ནས་ཀང་དེ་གཉྱིས་མྱི་མཚུངས་ཏེ།	འཇམ་དབྱངས་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་

འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་གསུམ་མགོན་པོའྱི་ཁོངས་ཡྱིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས།	

མཉམ་མེད་པའྱི་སྐུ་གསུམ་ནྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་དུ་ཐུབ་པའྱི་འཁོར་དུ་

བྱུང་བར་མ་གྲགས་ཏེ།	 མཁན་ཆེན་ཉྱི་མས་རྒྱུད་ལུང་ཁུངས་མ་ནས་བསྡུས་ཏེ་

བཀོད་པའྱི་མཉམ་མེད་སྐེས་རབས་གོང་དུ་དངས་པ་ལས་གསལ།	གཞན་ཡང་

བོན་པོ་ཚོས་མཉམ་མེད་པའྱི་སྨྲ་སེང་གྱི་བསྟོད་པར་གསུངས་པའྱི་ཚིག་དོན་ཇྱི་

ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་དོན་སྤྱྱི་ཙམ་ཡང་འཆར་མོང་མེད་པ་འད།	ང་མཁས་ཁོ་མཁས་ཀྱི་

ང་རྒྱལ་ནྱི་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པ་མང་།	གཞན་ཡང་བསོད་བློའྱི་ལྷ་རྒོད་ཀྱི་ཞྱི་བར་སྨྲ་

[226]	 སྨྲ་སེང་དཀར་པོ་ཅྱིག་སྒྲུབ།	ཤོག༡	བ༡	ལག་བྲྱིས།
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སེང་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་དང་།	སྨྲ་སེང་འཇམ་དབྱངས་དང་གཅྱིག་པ་བྱས་ནས་

དེ་ལྟར་ན་ལྷ་རྒོད་ཐོག་པ་རྱིགས་གསུམ་མགོན་པོའྱི་ནང་གྱི་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་

དག་པོའྱི་སྐུར་ཁས་ལེན་དགོས་ན།	སྐུ་གསུམ་ཁོ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་

རྣམས་ཇྱི་ལྟར་བསྟུན་པ་སོགས་མང་དུ་དཔད་ན།	ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ།།	

མྱི་བརེད་གཟུངས་ལྡན་ཤེས་རབ་སྨྲ་བའྱི་སེང་།།	 ཞེས་ལོངས་སྐུ་སྨྲ་སེང་

ནྱི།	མཉམ་མེད་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་དང་།	ཀུན་

མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རེན་ཟག་མེད་འོད་ཀྱི་སྐུ་ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་རོགས་

སྐུ་སྨྲ་སེང་དུ་བརོད་དེ།	 བསོད་བློའྱི་སྙན་རྒྱུད་འཕོ་བ་འཇའ་གུར་མར་མཉམ་

མེད་པས་གསུངས་པའྱི་གསོལ་འདེབས་ལས།[227]	བོན་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས།�།རོགས་སྐུ་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།�།སྤྲུལ་སྐུ་

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།�།ཞེས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར།	དེ་ལྟར་ངེས་

དགོས་ཏེ།	ལུང་ལས།[228]	ཉེས་པ་ཟད་པས་རྫུན་གྱི་ཚིག� །སྨྲ་བ་མྱི་འགྱུར་རྒྱུ་

མེད་ཕྱིར།�།ཉེས་ཟད་ལུང་དུ་ཤེས་པར་བྱ།�།ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།	

མྱི་བརེད་གཟུངས་ལྡན་ཞེས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་སྟེ།	

བརེད་འདེ་དང་།	རེད་བྱེད་ཀྱི་གདོན་དང་།	སྒྱིབ་བྱེད་ཀྱི་གནོད་བྱེད་སོགས་ཀྱི་

ས་བོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དྲུངས་ནས་སངས་ཟྱིན་པས་མྱི་བརེད་པའྱི་

[227]	 སྙན་རྒྱུད་འཕོ་བ་འཇའ་གུར་མ།	ཤོག༦	བ༤	ལག་བྲྱིས།

[228]	 དབལ་ཁྱུང་།	༡༧༡	བཀའ།	སེམས་སེ།	རྒྱུད་བུ་ཆུང་བཅུ་གཉྱིས།	ཤོག	༩༧	

ཕེང་༥	ངེས་པ་ཟད་པས་རྫུན་གྱི་ཚིག�།སྨྲ་བར་མྱི་འགྱུར་རྒྱུ་མེད་ཕྱིར།།	ངེས་

ཟད་ལུང་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ།།	ཞེས་གསུངས།
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གཟུངས་དང་མྱི་བསྙེལ་བའྱི་ཐུགས་དམ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བདེ་བར་གཤེགས་

པ་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྟེ།	 ཁམས་བརྒྱད་ལས།[229]	 དོན་མྱི་བསྙེལ་བའྱི་

གཟུངས་དང་ལྡན་པ།	 ཞེས་དང་།	 གཟྱི་བརྱིད་ལས།[230]	 དོན་མྱི་བསྙེལ་བའྱི་

གཟུངས་དང་ལྡན་པ།	ཞེས་དང་།	རྣམ་རྒྱལ་ལས།[231]	མྱི་བསྙེལ་ཐུགས་དམ་

གཅྱིག་པ་རུ།�།ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།	དེ་ལྟར་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་

ཡོན་ཏན་ལྡན་ས་ནྱི་ཤེས་རབ་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ་ཞེས་པ་མཉམ་མེད་པའྱི་ཐུགས་

རྒྱུད་གཅྱིག་པའྱི་ལོངས་སྐུ་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ་དེ་ཡྱིན་ཏེ།	 གཞུང་ཚིག་དེས་བསྟན་

པའྱི་ཕྱིར།	སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ་ཞེས་དཔེ་དོན་གཉྱིས་ཏེ།	སྨྲ་བ་སྟེ་གང་གསུངས་པའྱི་

ཚིག་སྟེ་བཀའ་འཁོར་གསུངས་པ་དེའོ།� །བཀའ་འཁོར་རམ་བོན་གསུངས་པ་དེ་

ལ་རོག་གེ་སྨྲ་མཁས་ལགས་བདེ་གང་གྱིས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་དང་།	 གལ་པོ་ཚད་མ་

གསུམ་དང་མཐུན་པར་རོད་མྱི་ནུས་པས་ན།	སེང་གེ་དང་མཚུངས་ཞེས་སོ།�།ཇྱི་

ལྟར་ན།	སེང་གེའྱི་སྐད་སྒ་བསྒགས་པས་རྱི་དྭགས་རྣམས་ཞུམ་ཞྱིང་རྒོལ་བའྱི་བློ་

སྟོབས་མེད་པ་དཔེར་བྱས།	 དེ་ཡང་ཞྱིབ་ཏུ་སང་ལམ་དང་སྒྱུར་ལམ་གྲོལ་ལམ་

གསུམ་གྱི་གཞུང་དང་བསྟུན་ནས།	 དེ་རྣམས་ཀྱི་གཞྱི་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུའྱི་

ཚུལ་ལ་དགག་བཞག་སོང་གསུམ་བྱེད་དེ་སེང་གེ་དང་དཔེ་དོན་སྦྱར་བའོ།།	

[229]	 དབལ་ཁྱུང་།	༧༥	བཀའ།	འབུམ་སེ	ཀ	ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་	 	

	 སྱིད་པའྱི་ཁམས།	ལེའུ།༡	ཤོག	༣༢	ཕེང་༡

[230]	 དབལ་ཁྱུང་།	༢༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡུམ་གྱི་འབུམ་རའྱི་མདོ།		

	 ཤོག	༨༣	ཕེང་༦

[231]	 ཤྱིན་ཧཱ།	༡༠༤	བརེན།	རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་མཆོད་གཞུང་ངེས་པའྱི་ཐྱིག་ལེ།	

ཤོག	༥༥	བ༡
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འཛམ་གྱིང་བོན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་ཞེས།	མཉམ་མེད་པ་སྐུ་སྐེ་བ་མྱི་རུ་བཞེས་ཏེ་

རྒྱལ་རོང་ཆུ་ཆེན་དུ་འཁྲུངས་ནས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚད་རོགས་ཏེ།	དེ་ཡྱི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྱིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཚངས་རྒྱུང་མྱི་མཇེད་པའྱི་ལྷོ་གྱིང་འདྱིར་

འཁོད་པའྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་སྤྱོད་པའྱི་ཕྱིས་བྱུང་སྐལ་མཉམ་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་

གྱི་རྒྱན་ནམ།	གཙུག་ཏུ་བཀུར་བར་འོས་པ་སྟེ།	སྐུའྱི་སོ་ནས་གཙུག་རྒྱན་དུ་འོས་

པ་ནྱི།	བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལས།	སྐུ་གསུམ་ཀོང་ནས་འགྲོ་བའྱི་དཔལ་

དང་མགོན།� །བདེར་གཤེགས་སྟོང་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཡྱི།� །སེམས་དཔའ་

རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་བསམ་ལས་འདས།� །གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་སངས་

རྒྱས་གྲངས་མེད་ནྱི།� །འགྲོ་དྲུག་དོན་ལ་ཐུགས་རེའྱི་ཉྱི་མ་ཤར།� །ཁམས་གསུམ་

མུན་པར་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི།� །དུས་གསུམ་མུན་པའྱི་གཏྱི་མུག་སེལ་

བར་མཛོད།�།འགྲོ་དྲུག་སྐབས་མཛད་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།�།ཞེས་དང་།	གསུང་

གྱི་སོ་ནས་གཙུག་རྒྱན་དུ་འོས་པ་ནྱི།	 དེ་ཉྱིད་ལས།	 བསྐལ་སྟོང་སངས་རྒྱས་

གྲངས་མེད་འགྲོ་འདུལ་དོན།� །སེ་སྣོད་བོན་དང་སོ་བཞྱི་མཛོད་དང་ལྔ།� །ཐེག་

པ་རྱིམ་དགུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་དང་།� །མཛད་པ་དྲུག་ཅུ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་

སོ།�།ལས་བཞྱི་རྒྱུན་ལྔ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ནྱི།�།གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་འཕྲུལ་

ངག་བོན་སྒ་སྒོགས།� །དུག་ལྔའྱི་དགྲ་བཅོམ་བོན་གྱི་གཏེར་མཛོད་རྡོལ།� །གྲངས་

མེད་འདུལ་མཛད་བོན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།� །ཞེས་དང་།	 ཐུགས་ཀྱི་གཙུག་

རྒྱན་དུ་འོས་པ་ནྱི།	 དེ་ཉྱིད་ལས།	 བདེར་གཤེགས་དགོངས་རྒྱུད་བླ་མ་ཆེ་དྲུག་

དང་།� །གདུང་རྒྱུད་བཅུ་གསུམ་མཁས་པ་མྱི་བཞྱི་དང་།� །ལོ་པཎ་གཤེན་བརྒྱད་

གཤེན་གེར་རྨ་དབྱྱིལ་དང་།� །བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུ་གཙུག་རྒྱན་རྱིན་པོ་ཆེ།� །མྱི་མཇེད་

འདུལ་མཛད་སྤྲུལ་སྐུ་སྐར་ཚོགས་བཀྲ།� །མཁེན་བརེའྱི་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་དོན་
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མཛད་པ་ལ།� །ཞེས་དང་།	ཡོན་ཏན་གྱི་སོ་ནས་གཙུག་རྒྱན་འོས་པ་ནྱི།	དེ་ཉྱིད་

ལས།	 འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་གསེར་གྱི་ཉྱི་ཤར་བཞྱིན།� །དུས་ངན་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མའྱི་

སྙྱིགས་མ་ལ།� །འཕྲུལ་ངག་བོན་གྱི་ཆུ་ཆེན་རབ་འབྲུག་ནས།� །རེས་འབྲང་ཉོན་

མོངས་མ་ལུས་རད་ནས་བཀྲུ།� །སེ་གསུམ་ཤེས་རབ་རྒྱས་པའྱི་ང་རོ་ཅན།� །མ་

རྱིག་གྲུབ་མཐའ་འད་མྱིན་ཀད་པ་འགེམ།� །མྱི་ཡྱི་སེང་གེ་གཟྱི་བརྱིད་སྨན་རྱི་བ།	

གཙུག་རྒྱན་མཁན་པོ་ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	 ཞེས་དང་།	 འཕྱིན་ལས་ཀྱི་སོ་

ནས་གཙུག་རྒྱན་འོས་པ་ནྱི།	དེ་ཉྱིད་ལས།	གངས་ཅན་ཤར་ཕོགས་རྒྱལ་རོང་སྐུ་

འཁྲུངས་ནས།� །གཟྱིགས་དགོངས་མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་དབེན་ས་ཁར།� །མཆོག་

ཐུན་གྲུབ་གནས་དཔལ་ལྡན་སྨན་རྱི་རུ།� །འཕྲུལ་ངག་བདེན་པ་བོན་གྱི་འཁོར་

ལོ་བསྐོར།� །མྱི་མཇེད་གནས་དང་འཛམ་གྱིང་ཉེར་ལྔའྱི་དབུས།� །ཡུལ་ཆེན་བཅོ་

བརྒྱད་ཡུལ་གྱི་སྙྱིང་པོ་རུ།� །ཁད་པར་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རེས་འབྲང་ལ།� །ལས་སྐལ་

ལྡན་མཛད་ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།� །གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་ཚོགས་གཉྱིས་རྒྱ་

མཚོ་ཡྱི།� །མངོན་པར་ངོ་བོ་མཐོ་ཞྱིང་གཟྱི་བརྱིད་འབར།� །མྱི་མཇེད་སེམས་ཅན་

འདེན་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཅན།� །ཁ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པའྱི་སྒོན་མེ་སར།� །ལུང་རྱིགས་

མན་ངག་འབྲུག་སྒ་གཡོ་བ་ཅན།� །འཛམ་གྱིང་ཕོགས་བཅུའྱི་དད་ལྡན་དང་བ་

འདེན།� །ཁ་ལོ་བསྒྱུར་མཛད་རེ་བཙུན་སྨན་རྱི་བ།� །གསེར་གྱི་རྱི་རབ་སྐུ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ།།	༧	དུང་གྱི་ཟླ་བ་མཁའ་ལ་ཚེས་པ་བཞྱིན།�།སྐལ་ལྡན་སེམས་ལ་བོན་

གྱི་ཟླ་བ་ཚེས།� །སྒྱིབ་གཉྱིས་བྱང་ཞྱིང་ཚོགས་གཉྱིས་རྱིམ་པར་རོགས།� །དུག་

གསུམ་དུག་ལྔ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་སྟེ།� །ཉོན་མོངས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ཕག་

མས་འདེབས།� །ཉྱི་ཟླའྱི་འོད་ལ་མུན་པ་མྱི་གནས་བཞྱིན།� །སྒྱིབ་གཉྱིས་གནས་

དག་དྱི་མེད་སྨན་རྱི་བ།� །གསེར་གྱི་ཉྱི་མ་ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	 ༧	 འདུལ་
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ཁྱིམས་བཅོ་ལྔའྱི་ཉ་ཆེན་རྒྱས་པ་བཞྱིན།� །ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རོགས་པ་རྱིན་པོ་

ཆེ།�།འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་སོན་སྦྱངས་ལས་འཕོ་ཅན།�།ཚུལ་ཁྱིམས་རོགས་མཛད་

གཙུག་གྱི་རྒྱན་གཅྱིག་པུ།�།ཉམས་པ་མེད་དེ་ཨུད་པལ་མེ་ཏོག་ལྟར།།	བོད་ཡུལ་

དབུས་སུ་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས།� །རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལྟ་བུའྱི་སྨན་

རྱི་བ།� །རོད་བྲལ་འཛམ་གྱིང་རྒྱན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༧རག་གཟྱིགས་ཡུལ་དུ་

སེ་སྣོད་འབྱུང་གནས་མཛད།�།དཀར་ནག་རྒྱ་ལ་བླ་མེད་དོན་རོགས་མཛད།�།ཞང་

ཞུང་ཡུལ་དུ་མ་རྱིག་མུན་སེལ་མཛད།�།བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་

མཛད།�།རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་གཟྱིགས་པའྱི་སྤྱན་གཅྱིག་པ།�།ལྔ་བརྒྱའྱི་ལས་ངན་

ཐ་རམས་སེལ་བར་མཛད།�།འཛམ་གྱིང་རྒྱན་དྲུག་ཞལ་ཚབ་སྨན་རྱི་བ།�།སྟོང་གྱི་

སྤྱྱི་ཕུད་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༧སྟོན་པའྱི་སྒོན་མེ་ལྟ་བུ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ།� །འོད་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་མུན་སྒྱིབ་སེལ།� །ལྷ་ཡྱི་ཕོ་བྲང་བཞྱིན་དུ་བདེ་བའྱི་གནས།� །ཐེག་

ཆེན་ཁྱི་འཕང་བཞྱིན་དུ་ས་ལམ་བགྲོད།� །བདུད་རྱི་ཆར་པ་བཞྱིན་དུ་འགྲོ་དྲུག་

གསོ།� །སྣང་གསལ་སྒོན་མེ་བཞྱིན་དུ་ཐར་ལམ་འབྱེད།� །མཐོ་རྱིས་སྐས་ལམ་

འཛུག་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།�།ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༧རྒྱུད་

ལུང་སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོས་འགྲོ་དྲུག་སྐོབ།� །ཐུགས་རེའྱི་ལྕགས་ཀྱུས་ངན་སོང་མཐོ་

རྱིས་འདེན།�།མེ་ཏོག་ཧ་ལོ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་སྐུ།�།ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་

བཞྱི་དང་ལྡན།�།འཁོར་བ་སྒོལ་མཛད་གྲུ་གཟྱིངས་ཕ་རོལ་ཕྱིན།�།གཤེན་རབ་ཞལ་

སྐྱིན་ནོར་བུ་གཟྱི་བརྱིད་འབར།� །འཁོར་བ་མེད་པའྱི་ཞྱིང་མཆོག་སྨན་རྱི་བ།� །ས་

ཆེན་དྱི་མེད་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༧གསུང་གྱི་རྔ་སྒས་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོའྱི་

དབུས།� །འཕྲུལ་ངག་བདེན་པ་ཡོངས་སུ་སྟོན་པར་མཛད།� །སྨྱིན་གྲོལ་ལམ་ལ་

བཀོད་པ་རྱིན་པོ་ཆེ།� །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་དད་ལྡན་ཞྱིང་གྱུར་པ།� །རྒྱལ་



        རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས། 193

བའྱི་དགོངས་དོན་མ་ལུས་གསལ་བར་མཛད།�།བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་གཟྱིགས་པའྱི་

ཐུགས་ཉྱིད་ཀོང་།� །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།� །དུས་གསུམ་ས་

ལེར་གསལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༧གསེར་གྱི་ཉྱི་མ་ཤར་ནས་ཤར་བ་བཞྱིན།�།མྱི་

མཇེད་ཞྱིང་གྱི་སེམས་ཅན་མགོན་མཛད་པ།� །གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་ཚོགས་

གཉྱིས་རོགས་པ་ནྱི།� །ལྷ་རྣམས་འདུལ་ཚེ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་ཞེས།� །ཀླུ་རྣམས་

འདུལ་ཚེ་ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པོ་ཞེས།� །མྱི་རྣམས་འདུལ་ཚེ་མྱི་ལུས་བསམ་ལེགས་

ཞེས།� །སྐུ་སྤྲུལ་དུ་མ་མཛད་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།� །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཅུ་རོགས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ།།	༧ལྔ་བརྒྱའྱི་ལས་ངན་མགོན་མཛད་སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི།�།རག་གཟྱིགས་ཡུལ་

དུ་ལྱི་མུར་གཙུག་ཕུད་ཅེས།�།དཀར་ནག་རྒྱ་ལ་ཟྱིང་པ་མཐུ་ཆེན་ཞེས།�།ཞང་ཞུང་

ཡུལ་དུ་སད་ནེ་གའུ་ཞེས།�།བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་མཆོག་མཚན།�།གཤེན་

གྱི་དང་སོང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས།� །སྐུ་སྤྲུལ་དུ་མ་མཛད་པའྱི་སྨན་རྱི་

བ།� །དུས་གསུམ་སྒོན་མེ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	 ༧མཉམ་བཞག་དུས་སུ་སྣང་

མེད་མཁའ་ལྟར་དག� །ཡེངས་མེད་སྣང་བ་བོན་གྱི་སྐུ་རུ་གསལ།� །རག་ཆད་མྱི་

མངའ་སྐེ་འགག་མཐའ་དང་བྲལ།� །སྒ་ཚད་དབང་ཐོབ་ལུང་གྱི་ཉྱི་མ་ཤར།� །སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྱི་སྐད་རྱིགས་སོ་སོར་བསྒྱུར།� །མཚན་དཔེ་དང་ངེས་མཁེན་བརེའྱི་

ཁྱུང་ཆེན་ལྡྱིང་།� །འགྱུར་མེད་དབྱྱིངས་ན་གནས་པའྱི་སྨན་རྱི་བ།� །སྐེ་མེད་བོན་

གྱི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༧ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རོགས་པ་འགྲོ་བའྱི་མགོན།� །ས་

མ་ཡ་ཡྱི་འབུམ་སེ་རོགས་པར་མཛད།� །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྤྱྱི་རྒྱ་རླབས་ཀྱིས་

གཅོད།�།སྐལ་མེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེའྱི་བྱྱིན་གྱིས་རློབས།�།གདུལ་བྱའྱི་དོན་དུ་

ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱི་ལ།�།སྤྱན་འདེན་ཕག་བཤགས་མཆོད་འབུལ་གསོལ་བ་

འདེབས།�།ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱིའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་སྨན་རྱི་བ།�།ལྷ་ཞལ་གྲངས་
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མེད་གཟྱིགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	 ༧ཉྱི་མའྱི་ཟེར་གྱིས་སྐར་མའྱི་འོད་འཇོམས་

བཞྱིན།� །ལོག་ལྟ་རྒོལ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཕྱིར་བསལ་ནས།� །བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་

སེང་གེའྱི་ང་རོ་ཅན།� །ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའྱི་དགྲ་ཚོགས་ཆམ་ལ་འབེབ།� །བདུད་

བཞྱི་ཟྱིལ་གནོན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ།� །ཉོན་མོངས་སངས་མཛད་གཡུ་བྱ་ཁུ་

བྱུག་གསུང་།� །ཐུགས་ཉྱིད་ནམ་མཁའ་འད་བའྱི་སྨན་རྱི་བ།� །ཡོན་ཏན་རྱིན་ཆེན་

གྱིང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༧ཕྱིན་ལས་ཉྱི་ཟླ་ཉྱི་ཤར་འོད་ཟེར་བཞྱིན།�།ལོག་ལྟ་དུག་

ལྔའྱི་བདུད་དམག་མུན་པ་སེལ།�།མ་རྱིག་ཞྱིང་ལ་རྱིག་པའྱི་ས་བོན་འདེབས།�།ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ཡྱི་ལང་བུ་འཁྲུངས་པར་མཛད།� །སྙེ་མ་བསྐལ་སྟོང་སངས་རྒྱས་སྟོང་

གསུམ་གང་།� །སངས་རྒྱས་སྟོང་གྱི་མཐུ་སྟོབས་འབྲས་དྲུག་ནས།� །དུག་ལྔའྱི་

གཅོང་ནད་སེལ་མཛད་སྨན་རྱི་བ།�།དུག་གསུམ་ནད་སེལ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	

༧གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལ་མངའ་མཛད་པ།� །འཆད་རོད་རོམ་པའྱི་གཟའ་སྐར་

མཁའ་ལ་ཤར།� །གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་གནམ་ལྕགས་ཐོག་ཆེན་འབེབ།� །དགེ་

སྱིག་ཡྱིད་གཉྱིས་སེམས་འཛིན་མཐའ་བསལ་མཛད།�།དད་པ་དམ་ཚིག་ལྡན་པའྱི་

བློ་རལ་བསྐེད།�།ཁད་པར་འདོད་སྤྱོད་ཉོན་མོངས་ནད་དང་བྲལ།�།བདུད་རྱི་རྒྱུན་

སྦྲེང་ནད་སེལ་སྨན་རྱི་བ།� །འགྲོ་དྲུག་ནད་དང་བྲལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།	༧ཤེས་

རབ་རྒྱལ་མཚན་སྱིད་པ་གསུམ་ལ་འཛུགས།�།བསྟན་པའྱི་དར་ཆེན་སྟོང་གསུམ་

མཁའ་ལ་ཕར།� །སྙན་པའྱི་དུང་ཆེན་སྒ་ནྱི་ཕོགས་བཅུར་སྒོགས།� །བསྟན་འཛིན་

གཤེན་རབ་དེ་དང་ཕོགས་བཅུ་ཡྱི།�།བསྐལ་སྟོང་སངས་རྒྱས་སེམས་དཔའ་རྱིག་

འཛིན་དང་།� །རྱིགས་ལྔའྱི་མཁའ་འགྲོ་རྒྱུད་གསུམ་བླ་མར་བཅས།�།སྟོང་གསུམ་

བདེར་བཀོད་སངས་རྒྱས་སྨན་རྱི་བ།	ཞེས་སོ།།	
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ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།	ཞེས་གང་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས་པ།	 གང་གྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ།	 གང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་

སྟེ།	དང་པོ་ནྱི།	རྒྱལ་འཕགས་རྱིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྐེས་

མཆོག་འདྱི་པའོ།� །ལུང་གྱིས་ཟྱིན་ཚུལ་ནྱི་མང་དུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཡང་བསྟོད་པ་

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཞེས་གཤེན་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་

དུ་མས་སྙན་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཚིག་དོན་ལས་གསལ་བ་དང་།	གཞན་ཡང་སྤྲུལ་

པ་ཞེས་པ་ནྱི།	སྤྲུལ་པ་པོ་དང་སྤྲུལ་པ་གཉྱིས་རྒྱུད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་དང་།	ཡང་

སྤྲུལ་པ་དང་སྐབས་འགར་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ཞེས་པ་སོགས་འབྱུང་བས།	

དང་པོ་ནྱི།	 འ་ཞ་གསང་བས་བཙུན་ཆུང་ཉེར་ལྔར་སྤྲུལ་པ་དང་།	 དབལ་བོན་

སྟག་ལ་མེ་འབར་ཡྱི་དམ་དབལ་གསས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ།	འདྱིའྱི་ཡྱི་

དམ་དབལ་གསས་ནྱི།	དབལ་བོན་སྟག་ལ་མེ་འབར་གྱི་མཁེན་བརེའྱི་དགོངས་

རོགས་ལས་གཞན་དུ་མ་གྱུར།	རྒྱལ་བ་འདུས་པ་དབལ་གསས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་

པ་གཉྱིས་རྣམ་པ་འད་ཡང་མཁེན་བརེ་དང་དགོངས་རོགས་མྱི་གཅྱིག་གོ།	 བྱྱིན་

གྱིས་བརླབས་པ་ནྱི།	རྱིག་འཛིན་རྱིག་པའྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལས།[232]	བླ་ཆེན་མུ་

ཐུར་རྣམ་སྤྲུལ་པའྱི།� །ཞང་ཞུང་གེར་ཆེན་ཉྱི་འོད་འབྱུང་།� །བདག་གྱིས་དབང་

བསྐུར་ལུང་བྱྱིན་ནས།�།ཞེས་སྤྲུལ་པ་དང་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སྟེ།	ཐུགས་རྒྱུད་

ལ་ལེགས་ཉེས་གང་འགབ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའྱི་རྐེན་བྱེད་པ་སྟེ།	 རྒྱལ་བས་བྱྱིན་

གྱིས་བརླབས་པས་རྒྱུད་ལེགས་པའྱི་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་དང་།	བདུད་ཀྱི་བྱྱིན་གྱིས་

[232]	 ཤྱིན་ཧཱ།༢༡༥	བརེན།	གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རྒྱུད་འབུམ།	རྱིག་འཛིན་རྱིག་པའྱི་

ཐུགས་རྒྱུད།	ཤོག	༢༢	ན༧



       རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས།196

བརླབས་པས་རྒྱུད་ཉེས་པའྱི་རྐེན་འགྱུར་བའོ།།

གཉྱིས་པ་གང་གྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནྱི།	རྒྱལ་གཤེན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་ཕྱི་

དར་དུ་བྱོན་པའྱི་སྐེས་མཆོག་རྣམ་འདེན་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

ལུང་རོགས་གང་རུང་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་བོན་སོར་ཞུགས་པའྱི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་

སོ།།

གསུམ་པ་གང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནྱི།	 རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལས།	 སྟོང་

གསུམ་ཞྱིང་དང་ཕར་འདས་ཕོགས་བཅུ་ཡྱི།� །བསྐལ་ཆེན་འདུལ་མཛད་སངས་

རྒྱས་ཆེན་པོ་སྟོང་།� །བསྐལ་ཕན་ཤེས་རབ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱས་འདུལ།� །ཕོགས་

བཅུའྱི་ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱི་འཁོར་བཅས་ལ།� །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་

ཞྱིང་དུ་གྱུར་ཚད་དང་།�།ཡུལ་ཆེན་ཡུལ་ཕན་མཐའ་འཁོབ་སྟོང་ལ་སོགས།�།སྙྱིང་

རེས་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་རད་བཅད་དོན།� །འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་གསོལ་བ་

འདེབས།།	༧ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྱིན་ནམ་མཁའ་གང་བ་འདྱི།�།ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་

ཉྱི་ཟླ་སྒོན་མེ་བཅས།� །སོ་བཞྱི་མཛོད་ལྔའྱི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་ནྱི།� །རྣམ་ལྔ་རྣམ་

བརྒྱད་དངོས་འབྱོར་ཡྱིད་སྤྲུལ་ཚོགས།�།གཟུགས་སྒ་དྱི་རོ་རེག་རྒྱན་བོན་གཏེར་

བཅས།�།ལྷ་ཀླུ་མྱི་ཡྱི་མཆོད་སྤྱིན་སྟོང་གསུམ་གང་།�།སྐབས་གནས་ཡུལ་མཆོག་

བཞྱི་ལ་མཆོད་པ་འབུལ།� །སྒྱིབ་སྦྱང་ཚོགས་རོགས་སྐུ་གསུམ་བྱྱིན་ཆེན་ཕོབ།།	

༧བདག་སོགས་ཕ་མ་ངན་སོང་སྦྱོང་ཚད་དང་།� །གནས་ངན་ལུས་ངན་དུས་ངན་

སེམས་ཅན་རྣམས།� །ཁམས་གསུམ་ཁ་འཁོར་རྒྱུ་དྲུག་ལུས་བླངས་དང་།� །སྱིག་

སྤྱོད་རྒྱལ་བློན་དམག་དཔོན་ཤན་པ་དང་།� །རྱིགས་ངན་མུ་སྟེགས་བྲན་དང་བུད་

མེད་དང་།� །ཡུལ་ཕན་མཐའ་འཁོབ་བསྐལ་ངན་གསུམ་སྦྱང་གྱི� །ལས་ཉོན་སྱིག་
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སྒྱིབ་ཡུལ་མཆོག་སྐུ་ལ་བཤགས།� །གནས་བཞྱིའྱི་ཐུགས་རེས་སྐུ་གསུམ་གཏན་

ཐོབ་མཛད།།	༧སྐུ་ལྔ་ལྷུན་རོགས་རྒྱལ་བ་མན་ཆད་དང་།� །ཐེག་པ་རྱིམ་རོགས་

སྤྱྱི་རེ་སྨན་རྱི་བ།�།ར་བའྱི་བླ་མ་ལམ་འདེན་ཡན་ཆད་དང་།� །ཡུལ་མཆོག་གནས་

བཞྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྣམས་དང་།� །བདེར་གཤེགས་སྟོང་དང་ལྷ་གཤེན་ལྷ་མོ་

བཅས།� །རེན་གསུམ་མ་ལུས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ལ།� །ཕོགས་བཅུའྱི་སྐལ་ལྡན་

ལས་བཟང་འཕོ་ཡོད་རྣམས།� །མོས་འདུན་སྤྱོད་པར་ལྷ་མྱི་ཡྱི་རང་ངོ་།།	 ༧ཞ་

ལོང་འོན་ལྐུགས་རྣམ་ཤེས་འཆལ་བ་དང་།� །མཚན་གཉྱིས་མ་ནྱིང་སྦུར་དང་

ལྷག་ཆད་དང་།� །ཁམས་གསུམ་ཁ་འཁོར་དམན་པའྱི་དགེ་མེད་དང་།� །དབང་པོ་

ཉམས་པ་ཀྱི་ཧུད་སྡུག་བསལ་ཅན།� །དེ་དག་སྐོབས་མཛད་ལས་བཞྱི་རྒྱུན་གྱི་

ལྷ།� །ཡུལ་མཆོག་གནས་བཞྱིའྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རེ་ཅན།� །ཕྱི་ནང་གསང་བ་

ཡང་གསང་དཔེའུ་ཙེ་གསུམ།� །འགྲོ་དོན་འཁོར་ལོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་བསྐོར།།	

༧ལྷ་ཀླུ་མྱི་གསུམ་དགེ་བཅུ་སྤྱོད་པ་དང་།� །བདག་གྱིས་སོ་གསུམ་འདུན་ཏེ་

བསྟོད་པ་ཡྱི།�།ཕོགས་བཅུའྱི་དགེ་བཅུའྱི་ར་བ་གང་བསྒྲུབ་པ།�།ཡུལ་མཆོག་བཞྱི་

ལ་སོ་གསུམ་འདུན་པ་དང་།� །མྱི་དགེ་བཅུ་པོ་གཏན་དུ་སངས་པ་དང་།� །རྒྱས་

འབྲྱིང་བསྡུས་པའྱི་དགེ་བ་ཅྱི་བསགས་པ།� །དགེ་བ་བཅུ་ཡྱི་ནམ་མཁའ་གང་བ་

འདྱི།� །ངན་སོང་གནས་སྦྱང་འགྲོ་རྣམས་དོན་དུ་བསོ།།	 ༧དུས་གསུམ་སངས་

རྒྱས་བསྐལ་སྟོང་བདེ་བར་གཤེགས།� །ཕྱིན་ལས་རྣམ་བཞྱིས་འགྲོ་བའྱི་དོན་

མཛད་པ།�།སེམས་དཔའ་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་གྲུབ་ཐོབ་བཅས།�།རྒྱུད་གསུམ་

བླ་མའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་གསུམ།�།ཡོན་ཏན་འཕྱིན་ལས་ཐུགས་རེའྱི་སྟོབས་

ཕྱུང་ལ།� །བསྐལ་ངན་ཁག་གྱི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའྱི་དབུས།� །བོན་གྱི་འཕྲུལ་ངག་

བདུད་རྱིའྱི་རྦ་རླབས་ཀྱིས།� །འཁོར་བ་མུ་མེད་རྒྱ་མཚོ་སྒོལ་བར་ཤོག� །ཅེས་
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གསུངས་པ་རྣམས་སོ།།	

སྤྱྱིར་གསོལ་བ་འདེབས་པའྱི ་དོན་ནྱི།	 འདེབས་པ་པོའྱི ་འདོད་དོན་

འགྲུབ་པའྱི་གྲོགས་སམ་ལམ་རྐེན་དུ་མཛོད་ཅྱིག་ཅེས་ཡུལ་ནུས་ཅན་ལ་ཞུ་

བའོ།� །རྣམ་ཐར་ལས།	མདོ་སྨད་འབྲྱི་ཆུ་གསེར་ལྡན་ཁར།� །རེ་བཙུན་བློ་བཟང་

གྲགས་པ་ཡྱིས།� །ཆོས་གོས་བཀབ་སྟེ་རེན་འབྲེལ་བརགས།� །དེ་ཚེ་རེ་ཉྱིད་དེར་

བྱོན་ནས།� །ཐུགས་བསྐེད་གཟབས་པས་ཅུང་མ་ཁེབས།� །ཞེས་གསུངས་པའྱི་

དོན་དང་དུས་དངོས་སམ་སྤྲུལ་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་སོགས་རགས་ཙམ་དཔད་རུང་

ན་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་།	དངོས་སྤྲུལ་གང་ཡྱིན་གྱི་ཚུལ་ཡྱིད་ངོར་གསལ་

བར་རོགས་ནུས་ན་བསོད་ནམས་ཆེའོ་སྙམ།	དེ་ལྟར་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ནྱི་ཤེས་རབ་

སྨྲ་བའྱི་སེང་གེའྱི་ངོ་བོ་དང་།	དེ་ཡྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྲེལ་

བ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་སྤྱྱིར་རེ་ཡྱི་རེས་འཛིན་གྱི་རྱིགས་དང་།	ཁད་པར་དུ་ལྷ་སྲུང་

གྱིས་འདེམས་པར་མཛད་པའྱི་གདན་སའྱི་ཁྱི་འཛིན་རྣམས།	རྣམ་ཐར་ལུང་བསྟན་

ནྱི།	 དེ་ཕྱིར་དགོན་འདྱིར་ཚོགས་པ་ཡྱི།	མཚན་ཉྱིད་རྱིམ་པ་༼དྲུང་རམ་པའམ་

དགེ་བཤེས་༽གང་ཡྱིན་པ།	ལྷ་སྲུང་གསོལ་ལ་རགས་སྒྱིལ་གྱིས།� །གང་བབས་

ང་ཡྱི་གདན་སར་བཀོད།� །ཤེས་རབ་སྨྲ་སེང་ཐུགས་རེ་ཡྱིས།� །བསྟན་དང་འགྲོ་

དོན་ནུས་པ་འབྱུང་།�།ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།།

བསྟོད་ཚིག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས།�།

གང་གྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཀང་རུང་།�།

བརོད་དོན་ངོ་བོའྱི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ།�།

བཤད་པ་ལུང་དང་རྱིགས་པར་བསྟུན།�།
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འདྱི་ལ་ཉེས་བཤད་ཧ་ཅང་ཐལ་ལས་སོགས།�།

ཡུལ་མཆོག་རྱིགས་པའྱི་སྤྱན་ལྡན་རྣམས་ལ་བཤགས།�།

བསོད་ནམས་གང་དག་རྒྱལ་བསྟན་རྒྱས་ཆེད་དང་།�།

འགྲོ་ཀུན་བདེ་བ་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་གྱུར་ཅྱིག།།

སྨན་རྱི་བ་བསྟན་རྣམ་པས་བྲྱིས།།	༢༠༠༥	ཟླ་༡༡	ཚེས་ལའོ།།	
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༄༅།� །རེ་འགྟོ་བའི་མགྟོན་པྟོ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་

གི་སྐུ་བསྟོད།

༄༅།�།	སྐབས་མཆོག་དམ་པ་མཉམ་མེད་འགྲོ་བའྱི་མགོན།�།མཁས་གྲུབ་

དུ་མའྱི་གཙུག་རྒྱན་རྱིན་པོ་ཆེ།� །ཐོས་བསམ་བསོམ་སྒྲུབ་ཉན་བཤད་སོལ་ཆེན་

བཙུགས།� །བསྟན་པའྱི་མངའ་བདག་མཁས་གྲུབ་སྤྱན་གཅྱིག་པ།� །རེ་བཙུན་བླ་

མའྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།�།ཤེས༷་བྱ་ཀུན་གསལ་མཁས་མཆོག་ཕུལ་དུ་

ཕྱིན།�།རབ༷་འབྱམས་གནས་ལྔ་རྱིག་པའྱི་པཎྜྱི་ཏ།�།རྒྱལ༷་བའྱི་རྒྱལ་ཚབས་མཁས་

གྲུབ་རྱིན་པོ་ཆེ།� །མཚན་༷ལྡན་འགྲོ་བའྱི་མགོན་པོ་སྤྱན་གཅྱིག་པ།� །རེ་བཙུན་བླ་

མའྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།�།ཡོངས་འཛིན་མཁས་མང་རྒྱ་མཚོའྱི་ཐུགས་

བཅུད་བླངས།�།འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་རྱིག་པའྱི་ཚ་ཟེར་གྱིས།�།སེ་སྣོད་གསུམ་

ལ་བློ་གྲོས་སོབས་པ་ཐོབ།� །ལུང་རྱིགས་དབང་ཕྱུགས་མཁས་གྲུབ་སྤྱན་གཅྱིག་

པ།� །རེ་བཙུན་བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།� །འདུལ་ཁྱིམས་བསབ་བྱའྱི་

མངའ་བདག་དང་སོང་རྒྱལ།� །ཟབ་ལམ་སགས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་གསང་འདུས་

གཤེན།�།གནས་ལུགས་རོགས་ཆེན་དོན་རོགས་ཀུན་ཏུ་བཟང༌།�།བརྒྱུད་གསུམ་

མངའ་བདག་མཁས་གྲུབ་སྤྱན་གཅྱིག་པ།�།རེ་བཙུན་བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས།�།འདེན་པ་ཆེན་པོ་མཚུངས་མེད་བཀའ་དྱིན་ཅན།�།རབ་འབྱམས་མཆོད་
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སྤྱིན་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད།� །དུག་ལྔའྱི་དབང་གྱུར་མྱི་དགེའྱི་ལས་རྣམས་

བཤགས།� །བདག་སོགས་འགྲོ་དྲུག་ཐུགས་རེས་རྒྱུན་བཟུང་ནས།� །བསབ་

གསུམ་བསྟན་པའྱི་སོག་ཤྱིང་འཛུགས་པར་ཤོག།།།

ཅེས་པ་ལྔ་བརྒྱའྱི་འདེན་མཆོག་མཉམ་མེད་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་གསུམ་ན་

འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའྱི་རེ་བཙུན་སྨན་རྱི་བ་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་དམ་

པ་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་པ་ལ་བརེན་ནས་སོབ་འབངས་མངའ་རྱིས་བསོད་

ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།�།།
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༄༅།�།སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པྟོའི་གསྟོལ་

འདེབས་ཐུགས་རེ་མྱུར་གཟིགས་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།། 

༄༅།�།ན་མོ་སད་གེར་ཇུ་ཙེ་ཅྱི་པར་རཏྣ་ས་ཏྲྱིག་ཝེར་ཞྱི་གུ་དུན་ཧྲུན།	

ཞེས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་གཙོ་བོའྱི་སྤྲུལ་པ་འཛམ་གྱིང་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱར།	སྤྲུལ་སྐུ་བྱེ་

བ་ཕག་བརྒྱ་བྱུང་བའྱི་ནང་ཚན།	 དེང་སྐབས་ཚེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཁ་རལ་གྱི་དུས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་བྱེ་བ་

ཕག་བརྒྱའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ།	ལྔ་བདོའྱི་སངས་རྒྱས་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ངེས་པའྱི་རགས་སུ།	བླ་

ཆེན་དན་པ་ནམ་མཁའ་གཙོས་པའྱི་རྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས།	ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་

གྱི་བསྟོད་ཕག་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ཕུལ་བར་མཛད་པ།	གསང་མཆོག་ཐུགས་སྤྲུལ་དམུ་རྒྱལ་

ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྙན་རྒྱུད་ལས་དངོས་སུ་གསལ་བ་ལྟར།	སྙྱིགས་དུས་ཀྱི་སྟོན་པ་སངས་

རྒྱས་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་གསོལ་འདེབས་བརེ་བའྱི་ཐུགས་རེ་མྱུར་གཟྱིགས་མ་ཞེས་བྱ་བ་

ལ།	ྋཐོག་མར་ཕྱི་རྒྱུད་རྒྱུ་ཡྱི་ཐེག་པའྱི་ལུགས་བཞྱིན་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནྱི།	

ཨེ་མ་ཧོ།	 གང་ཐུགས་སྤོས་བྲལ་གཡོ་བ་མེད་པ།� །བསྐལ་བཟང་སྒོན་

མེའྱི་བསྐལ་པར་བྱོན་པའྱི།� །དུས་གསུམ་ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད།� །སྙྱིགས་དུས་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པར་བསྟན་པ།� །མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མཚན་མཁེན་ནོ།།	ལན་གསུམ་རེ་བརོད།	གང་གསུངས་བདེན་གཉྱིས་ཚད་གསུམ་

ཟུང་འབྲེལ།� །བཀའ་འཁོར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་རང་བཞྱིན།� །བརྒྱད་ཁྱི་

བཞྱི་སྟོང་ལུང་རོགས་ཀུན་འདུས།� །སྙྱིགས་དུས་སངས་རྒྱས་གཉྱིས་པར་བྱོན་

པ།� །མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཁེན་ནོ།།	ལན་གསུམ་རེ་རོད།	གང་
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སྐུ་བསབ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ།� །སང་བསྒྱུར་གྲོལ་བའྱི་ལམ་ཞུགས་དོན་

རོགས།� །ཐེག་མཆོག་རྒྱལ་སས་སེམས་དཔའ་ཀུན་འདུས།� །སྙྱིགས་དུས་རྒྱལ་

བ་གཉྱིས་པར་བསྟན་པ།� །མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཁེན་ནོ།།	 ལན་

གསུམ་རེ་རོད།	 དེ་ནས་ནང་རྒྱུད་འབྲས་བུའྱི་ཐེག་པའྱི་ལུགས་བཞྱིན་གསོལ་བ་འདེབས་པ་

ནྱི།	 བྱྱིན་རླབས་ར་བ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ།� །རྒྱལ་བ་དགོངས་རྒྱུད་གྲུབ་ཆེན་རྱིག་

འཛིན།� །སྐུ་གསུམ་འབྱུང་གནས་བླ་མ་ཀུན་འདུས།� །སྙྱིགས་དུས་སངས་རྒྱས་

གཉྱིས་པར་བསྟན་པ།�།མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཁེན་ནོ།།	ལན་གསུམ་

རེ་རོད།	 མཐུ་སྟོབས་ར་བ་ཡྱི་དམ་ལྷ་མཆོག� །ཞྱི་ཁོ་ཕུར་གསུམ་མེ་སྟག་ཁྱུང་

སོགས།� །གསང་གསུམ་བདག་ཉྱིད་ཡྱི་དམ་ཀུན་འདུས།� །སྙྱིགས་དུས་རྒྱལ་བ་

གཉྱིས་པར་བསྟན་པ།�།མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཁེན་ནོ།།	ལན་གསུམ་

རེ་རོད།	 འཕྱིན་ལས་ར་བ་མ་སྱིང་མཁའ་འགྲོ།� །ཡེ་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ལས་ལ་གྲུབ་

པའྱི།� །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའྱི་མྱིང་གཅྱིག� །སྙྱིགས་དུས་སངས་

རྒྱས་གཉྱིས་པར་བསྟན་པ།	མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཁེན་ནོ།།	ལན་

གསུམ་རེ་རོད།	དེ་ནས་གསང་བ་བླ་མེད་ཐེག་པའྱི་ལུགས་བཞྱིན་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནྱི།	མ་

གཡོས་སྤོས་བྲལ་གདོད་མའྱི་མགོན་པོ།� །སྐེ་མེད་སྟོང་ཆ་མེད་པ་ལྔ་ལྡན།� །བོན་

སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མངོན་བྱོན།� །སྙྱིགས་དུས་སངས་རྒྱས་གཉྱིས་པར་བསྟན་

པ།�།མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཁེན་ནོ།།	ལན་གསུམ་རེ་རོད།	འོག་མྱིན་

འཐུག་པོ་བཀོད་པའྱི་ཞྱིང་དུ།�།འགག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན།�།རོགས་སྐུ་

གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་མངོན་བྱོན།� །སྙྱིགས་དུས་སངས་རྒྱས་གཉྱིས་པར་བྱོན་

པ།�།མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཁེན་ནོ།།	ལན་གསུམ་རེ་རོད།	འཛམ་གྱིང་

རག་གཟྱིགས་འོལ་མོའྱི་གྱིང་དུ།�།གཉྱིས་མེད་གང་འདུལ་མ་ངེས་ལྔ་ལྡན།�།སྤྲུལ་
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སྐུ་བསྐལ་སྟོང་སངས་རྒྱས་མངོན་བྱོན།�།སྙྱིགས་དུས་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པར་བསྟན་

པ།�།མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཁེན་ནོ།།	ལན་གསུམ་རེ་རོད།	ཡང་གསང་

ལྷན་སྐེས་སེམས་ཉྱིད་ཀྱི་སོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནྱི།	ཀ་དག་ཡེ་སྟོང་སྤོས་བྲལ་ཀུན་

གཞྱི།�།མ་བཅོས་ཡེང་མེད་སྐོང་བའྱི་ལམ་མཆོག�།འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན་

སྐུ་གསུམ།	སྙྱིགས་དུས་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པར་བསྟན་པ།� །མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་

རྒྱལ་མཚན་མཁེན་ནོ།།	ཞེས་ལན་གསུམ་རེ་ཀུན་ལ་བརོད་ཅྱིང་སྙྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་

ནས་རེ་གཅྱིག་གསོལ་བ་དག་ཏུ་གདབ་ན།	རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་

ལགས་ཕྱིར།	 རང་རེའྱི་རེས་འབྲང་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟྱིགས་པར་ཐེ་

ཚོམ་མེད་དོ།�།སྨོན་ལམ་ནྱི།	ལྷ་ཡྱི་ལྷ་མཆོག་ཉྱིད་ལ་གསོལ་བཏབ་མཐུས།�།བསབ་

གསུམ་བོན་བསྟན་དར་རྒྱས་བསྟན་པ་དང༌།� །འདྱི་ཕྱིའྱི་དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྲུབ་

མཐར་ཕྱིན་ནས།�།མཉམ་མེད་བླ་མའྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད་ཤོག།		

ཅེས་བྱའོ།�།སྤྱྱིར་རང་རེ་བོན་གྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་མྱི་ཡོང་བ།	སྤྱྱིར་བླ་མ་ལྷ་ཡྱི་གཙོ་བོར་

བཟུང་སྟེ་གསོལ་བ་གདབ་མ་ནུས་པ་དང༌།	ར་བའྱི་བླ་མའྱི་བཀའ་དམ་ལ་མ་སེམས་པའྱི་སྐོན་

ཡྱིན་འདུག་པས།	རེས་འཇུག་རྣམས་ལུས་སོག་ལོངས་སྤྱོད་གཏམ་དང་སྙན་གྲགས་ཆུས་སོ་

གང་ལ་ཐུག་ཀང༌།	བླ་མའྱི་དམ་ཚིག་གཙོར་འཛིན་ནས།	གསོལ་འདེབས་བླ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར་

ལ་བརོན་པར་ཞུ་ཞུ།	ཞེས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སོ་རྱིགས་མཁན་མྱིང་ཉྱི་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས།	

གཡས་རུ་མཁར་སྣའྱི་རྱི་ཁོད་དུ།	མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་

དད་འདུན་དག་པོ་ཤར་ཏེ་བརམས་པ་དགེ་དེས་བོན་བསྟན་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྱིག།�།།
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༄༅།� །ཀུན་མཁེན་མཉམ་མེད་ཆེན་པྟོའི་སྐེས་རབས་མདྟོ་ལུགས་

ཀི་གསྟོལ་འདེབས་ངྟོ་མཚར་མེ་ཏྟོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།

ཨེ་མ་ཧོ།	རྣམ་དག་དབྱྱིངས་ཉྱིད་སྤོས་དང་བྲལ་བ་ལས།�།རང་གྱི་འོད་གསལ་

བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའྱི་གར།� །གྲངས་མེད་ཞྱིང་དུ་གང་འདུལ་སྐུ་རུ་སྟོན།� །སྐུ་གསུམ་

བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།� །མཁའ་ཁབ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་

སྐུ།� །སྙྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གྱི་ཚུལ།� །གངས་ཅན་བསྟན་

འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་གྱི་རྒྱན།� །རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་

འདེབས།	 གདོད་ནས་ཞྱི་བའྱི་དབྱྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀང་།� །སྐུ་དང་ཞྱིང་

ཁམས་རྒྱ་མཚོའྱི་སྤྱིན་བཀོད་དེ།� །བཟོ་སྐེ་སྣ་ཚོགས་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་

ཚུལ།� །འདུལ་བཞྱིའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།� །སྟོན་པའྱི་དྲུང་དུ་

སོན་སྨོན་ཐུགས་བསྐེད་ཀྱིས།� །འདུལ་བ་འཛིན་པ་བཀའ་ཡྱི་བསྡུ་བ་པོ།� །རྣམ་

བཞྱིའྱི་མཁན་པོ་མཆོག་ཏུ་རབ་གྲགས་པ།� །གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་རྐལ་བ་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས།� །རྨ་རྱིའྱི་དེལ་དུ་དང་སོང་མུ་ཟྱིའྱི་ཞབས།� །ཏྱིང་འཛིན་

རྒྱུད་བསྐུལ་འདུལ་ཁྱིམས་སོམ་པ་བླངས།� །བཙུན་པའྱི་མཆོག་གྱུར་བསྟན་པའྱི་

སོག་ཤྱིང་བཙུགས།� །སོག་སྟོན་ཁྱི་འབར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།	

ཡར་འབྲོག་ཡུལ་དུ་མཚུངས་མེད་དགེ་བའྱི་བཤེས།� །སྟོན་པའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་
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སེ་སྣོད་འཛིན་པའྱི་མཆོག� །འཆད་རོད་རོམ་པས་གཤེན་བསྟན་རྒྱས་མཛད་པ།	

མེ་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།� །གཡོར་པོའྱི་གནས་སུ་དང་

སོང་མཆོག་གྱི་ཚུལ།� །བསབ་གསུམ་དབང་ཕྱུག་མང་དུ་ཐོས་པའྱི་མཆོག།།ལྟ་

སྤྱོད་རྣམ་དག་བསྟན་པའྱི་ཕྱིན་ལས་སེལ།� །མཁས་གྲུབ་གཡོར་པོ་མེ་དཔལ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས།� །གཡས་རུའྱི་གནས་སུ་ལུང་རོགས་བསྟན་པ་སེལ།� །མདོ་

རྒྱུད་ཀུན་མཁེན་གངས་ཅན་པཎྱི་ཏ།� །མཁས་ཚུལ་གསུམ་གྱི་ཕྱིན་ལས་ས་སྟེང་

ཁབ།� །འགྲོ་མགོན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།� །དབེན་པའྱི་

གནས་སུ་དང་སོང་དགེ་བའྱི་བཤེས།�།བསབ་གསུམ་རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་

མཆོག་འབྱོངས།� །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས།� །བྲུ་སྟོན་

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།� །སྨན་རྱིའྱི་གནས་སུ་ཡོངས་

རོགས་བསྟན་པའྱི་བདག�།མཁས་པའྱི་དབང་པོ་འཕྲུལ་ངག་བོན་སྒ་སྒོག།།བསྟན་

འགྲོའྱི་ཕྱིན་ལས་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་མཛད་པ།� །མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།	དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རེ་ཡྱིས།�།ཚུལ་

ལ་འཇུག་ཅྱིང་ཁྱིམས་ལ་ལེགས་གནས་ནས།� །ཐོས་བསམ་སོམ་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་

སོབ་པ་ཡྱིས།� །རྣམ་དག་ལམ་བཟང་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག།	 ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་

དམ་པ་གོང་མའྱི་ལུང་གྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་མངོན་པར་དད་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་ཀུན་

ནས་བསང་སྟེ་གཤེན་དབྲ་ཞྱིག་སྟོན་པས་ཉེ་བར་སྦྱར་བའོ།།�།།	
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༄༅།� །ཀུན་མཁེན་བླ་མ་མཉམ་མེད་ཆེན་པྟོ་རེས་སུ་དན་པའི་

ངག་གི་ཕེང་བ་བུང་བ་རྣམ་པར་རེན་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་

བ་བཞུགས་སྟོ།�།

༈	ཞང་ཞུང་སྐད་དུ།	ཝེར་རོ་ནེ་སུམ་ཉེ་མྱིན་མུ་ཅེ་ཏོ་ཏྱིག་གྷར།	བོད་སྐད་དུ།	

རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ།� །དཔལ་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ།� །མཐའ་ཡས་ཤེས་བྱའྱི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་མཁེན་པའྱི་

ཆ་ཤས་ཀུན་རོགས་ཤྱིང།� །གྲུབ་གཉྱིས་གྲགས་དཀར་སྱིད་ན་རབ་འཕོ་གངས་

ཅན་བསྟན་འགྲོའྱི་དཔལ་གྱུར་པ།� །རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་

གསང་གསུམ་ཟླ་བ་ནོར་བུའྱི་ཏོག� །དགེ་མཚན་བྱེ་བའྱི་སྣང་བ་སྦྱྱིན་མཛད་སྱིད་

ཞྱིའྱི་བླ་ན་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག� །གང་ཚེ་ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་རོ་གཅྱིག་གདོད་ནས་རྣམ་

གྲོལ་བོན་སྐུའྱི་མཁར།�།འགག་མེད་ལོངས་སྐུའྱི་རོགས་ལྡན་སྤྱིན་ཆེན་རྒྱས་པར་

དཀྲྱིགས་པའྱི་འཛུམ་དཀར་ལས།�།མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོས་ཡྱིད་

ཅན་འདོད་པ་འཇོ་བའྱི་ཕུལ།� །རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་བྱྱིན་གྱིས་རློབས།� །འཆྱི་མེད་དབང་པོའྱི་འདུན་སའྱི་རྒྱན་གྱུར་བོད་ཆེན་

ས་ཡྱི་ཐྱིག་ལེ་ཆེར།� །དཔལ་ལྡན་གྲུབ་རྱིགས་མྱུ་གུར་ལེགས་བཟུང་མཚན་

དཔེའྱི་མདྨོ་བཞད་ཙམ་ནས།�།དཔོད་ལྡན་སྙྱིང་ལ་ཀུན་དགའྱི་དཔལ་སྟེར་མ་སྨད་
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ངོ་མཚར་གཞྱིར་གྱུར་པ།�།རྒྱལ་བའྱི་མྱུ་གུ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་ཚེ་རབས་ཀུན་

ཏུ་བྱྱིན་གྱིས་རློབས།�།ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག་དྱི་མེད་གསེར་

གྱི་ས་གཞྱི་ལ།� །རླབས་ཆེན་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྱི་གྱིང་བཀོད་པའྱི་

ལྷུན་སྟུག་ཅན།�།དག་མཉམ་ངེས་གསང་རྱིམ་གཉྱིས་ཕག་རྒྱའྱི་ཉྱི་ཟླའྱི་རྣ་ཆ་ཆེར་

གཡོ་བ།� །སུམ་ལྡན་དབང་ཕྱུག་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱྱིན་

གྱིས་རློབས།� །གངས་ཅན་མཁས་པའྱི་དགའ་ཚལ་ལ་བརེན་གཞུང་མང་ཐོས་

པའྱི་དཔག་བསམ་དབང།�།ཚུལ་བཞྱིན་བསམ་པའྱི་མེ་ཏོག་འབུམ་ལྡན་སོམ་བྱུང་

རོགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཅན།�།མཁས་དང་གྲུབ་རྱིགས་ལྷ་བརྒྱའྱི་ཡྱིད་དབང་ཕོགས་

དེར་ཅྱིག་ཅར་ལྷུང་གྱུར་པ།�།བསྟན་འཛིན་སྐེས་མཆོག་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་ཚེ་

རབས་ཀུན་ཏུ་བྱྱིན་གྱིས་རློབས།�།སྐེས་སྦྱངས་མཁས་པའྱི་རྣམ་དཔོད་མཚུངས་

མེད་བློ་ལྡན་བྱེ་བའྱི་ཁེངས་པ་འཕོག� །བཙུན་པའྱི་གྲགས་དཀར་སྙན་པའྱི་ཟེར་

འཕོ་རྱིས་མེད་སྐེ་དགུའྱི་ཡྱིད་དབང་འགུགས།�།བཟང་པོའྱི་ཕྱིན་ལས་ཀུན་དགའྱི་

ཆར་གྱིས་སྱིད་ཞྱིའྱི་ཕན་བདེའྱི་ལོ་ཏོག་སྐེད།�།གཙུག་རྒྱན་མཁན་པོ་མཉམ་མེད་

ཆེན་པོས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱྱིན་གྱིས་རློབས།� །མཐའ་ཡས་མདོ་སགས་གཞུང་

ལུགས་འཆད་ལ་རྒྱལ་ཚབ་མུ་ཆོ་སེམ་དྲུག་གཞན།� །གྲུབ་མཐའྱི་རྒོལ་ངན་རོད་

པས་འཇོམས་ལ་མཁས་བཞྱི་དགེས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཟླ།� །ལེགས་བཤད་

རོམ་ལ་ངག་གྱི་དཔལ་བརེས་གཙང་གཤེན་ཆེན་པོའྱི་རེས་འགྲོ་བ།� །སྨྲ་བའྱི་

སེང་གེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱྱིན་གྱིས་རློབས།� །བསབས་

གསུམ་ཡངས་པའྱི་ནོར་འཛིན་ཁོན་དུ་གསང་ཆེན་རྱིང་ལུགས་གངས་རྱིའྱི་

སོར།�།ལྟ་སོམ་སྤྱོད་པའྱི་རལ་གསུམ་རབ་རོགས་མངོན་སུམ་གྲུབ་པའྱི་གཡུ་རལ་

ཅན།�།ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གདོང་ལྔའྱི་ང་རོས་གངས་ཅན་འཁོར་དབུས་ཆེས་
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རྔམ་པ།� །གྲུབ་བརྒྱའྱི་སྤྱྱི་དཔལ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱྱིན་

གྱིས་རློབས།� །རྣམ་དག་ལུང་དང་རོགས་པའྱི་རྒྱལ་བསྟན་དྱི་མེད་འདོད་འབྱུང་

ནོར་བུའྱི་ཏོག།� །བཤད་དང་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་རེ་མོར་བརོན་པའྱི་ཤུགས་

ཀྱིས་ལེགས་བཏེགས་ནས།� །གཤེན་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་རེ་ནས་སྙྱིང་

སྟོབས་ཕག་པར་ངོམ་མཁས་པ།�།གྲུབ་མཐའྱི་རྒྱལ་མཚན་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱྱིན་གྱིས་རློབས།� །དབྱྱིངས་ནས་ལྷ་ཡྱིས་ལུང་གྱིས་ལེགས་

བསྐུལ་སྨྱིན་གྲོལ་བསྟན་པའྱི་ཆུ་མགོ་བཙུགས།� །དེ་ཡྱིས་སྙྱིང་པོའྱི་བསྟན་འཛིན་

བྱེ་བས་གངས་ཅན་ཁོར་ཡུག་ཁབ་པར་གཏམས།� །དེས་ཀང་བསྟན་འགྲོའྱི་ཕན་

བདེ་ཀུན་སེལ་སྟོན་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཕྱིན་ལས་ཅན།� །བསྟན་པའྱི་བདག་པོ་མཉམ་

མེད་ཆེན་པོས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱྱིན་གྱིས་རློབས།� །ཡོངས་རོགས་ཐེག་པའྱི་

མང་བཀུར་ཁྱི་ལ་སྟོབས་བཅུ་མངའ་རྣམས་མགྲྱིན་གཅྱིག་ཏུ།� །ངོ་མཚར་ཤྱིས་

པའྱི་དབྱངས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ་སྙྱིགས་དུས་འདེན་པ་གཅྱིག་པུ་ཞེས།� །མཐའ་

ཀས་སྐེ་དགུའྱི་གཙུག་ན་ངལ་འཚོ་གངས་ཅན་མགོན་པོ་སྨན་རྱི་བ།� །ཚད་མའྱི་

སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱྱིན་གྱིས་རློབས།� །མཁེན་པས་

མ་ལུས་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟྱིགས་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེའྱི་རེས་སུ་འགྲོ།�།བརེ་བས་མཐའ་

ཀས་འགྲོ་ཁམས་ཀུན་ཁབ་འོད་དཀར་འཆང་དབང་གཟུགས་ཀྱི་ཟླ།� །ནུས་

པས་བདུད་སེའྱི་དཔུང་ཚོགས་བསྙྱིལ་མཛད་གསང་བའྱི་བདག་པོའྱི་སྙེམས་

འཆང་བ།� །རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱྱིན་གྱིས་

རློབས།� །མདོར་ན་སས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྱི་

ཚུལ།� །མངོན་བྱང་ཆུབ་ནས་གདུལ་དཀའྱི་འགྲོ་ངོར་སྱིད་པར་སྙྱིང་རེའྱི་ལུས་

བཟུང་ནས།�།དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་ས་འགྱུར་བསྟན་པའྱི་ཕྱིན་ལས་ས་གསུམ་སེལ་
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མཛད་པ།� །གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱྱིན་

གྱིས་རློབས།� །ཀེ་ཀེ་མཚུངས་མེད་ཀུན་མཁེན་བླ་མའྱི་གསོལ་བཏབ་ཐུགས་

རེ་གངས་རྱིའྱི་ངོགས།� །མོས་པའྱི་གདུང་ཚིག་ཉྱི་མའྱི་སྣང་བས་རག་པར་ཡང་

ཡང་རེག་བྱས་ལས།� །སྱིད་ཞྱིའྱི་གདུང་སེལ་བྱྱིན་རླབས་བདུད་རྱི་གཙང་ཆབ་

རྒྱུན་ལྟར་འབེབས་བཞྱིན་དུ།� །ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་སྐབས་ནས་མཛོད་ཅྱིག་

གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་པ།�།ཚུལ་གནས་ཁྱིམས་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་ལེགས་

སྦྱངས་མང་ཐོས་བློ་ཡྱི་མྱིག་བྱེ་ཞྱིང།�།ཇྱི་བཞྱིན་བསམ་པས་སྙྱིང་པོའྱི་དོན་མཐོང་

རེ་གཅྱིག་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས།� །ལུས་སེམས་ཤྱིན་སྦྱངས་བདེ་བའྱི་རོས་

སྱིམ་ལྷག་མཐོང་རོགས་པ་འཕེལ་དང་བཅས།� །ངེས་ལེགས་ལམ་གྱི་ས་མཁན་

མཛོད་ཅྱིག་གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་པ།� །ངེས་མེད་བརེ་བའྱི་མ་མས་

སྐེད་བསྱིང་ཕྱིན་དྲུག་ལམ་གྱི་མཆོད་སྦྱྱིན་ཅན།	བསྡུ་དངོས་བཞྱི་ཡྱི་ཚངས་སྐུད་

འཁྱིགས་ཆགས་འཕགས་རྣམས་དགེས་པའྱི་དང་སོང་ཆེ།� །སྤྱོད་ཚུལ་ནམ་ཡང་

མཚུངས་པ་སང་པས་འཇྱིག་རེན་དགེ་བའྱི་མཐུ་བརས་བཞྱིན།� །འགྲོ་ཁམས་

སྒོལ་བའྱི་དཔུང་གཉེན་མཛོད་ཅྱིག་གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་པ།� །ཟག་

མེད་བདེ་སྟོང་བདུད་རྱིས་སྙྱིང་སྱིང་སྣང་སྤྱོད་ལྷ་སྐུའྱི་ཕག་རྒྱར་ཤར།� །མ་དག་

འགྱུར་བ་དབུ་མའྱི་དབྱྱིངས་སོམ་གཞོམ་མེད་མྱི་ཤྱིགས་ཐྱིག་ལེ་ཆེའྱི།� །སྙོམས་

འཇུག་དགའ་བའྱི་རོལ་མོས་སྙེམས་གྱུར་དཔལ་གཤེན་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་

པར།� །ངེས་གསང་རོགས་པའྱི་ཕ་ཕོག་སྩོལ་ཅྱིག་གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཉམ་

མེད་པ།� །རྣམ་དག་ལུང་རོགས་རྒྱལ་བསྟན་པད་ཚལ་ལྔ་བདོ་གདུང་བའྱི་མཐུས་

ནོན་པས།� །ཕྱིན་ལས་ཆར་གྱིས་སར་ཡང་ཆེས་དར་འཕགས་ཚོགས་རང་དྲུག་

སྡུད་བཞྱིན་དུ།	 བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའྱི་དར་དྱིར་གླུར་ལེན་ས་ཆེན་བརྒྱན་ལ་
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རྱིངས་བ་བཞྱིན།� །གཤེན་བསྟན་སེལ་བའྱི་ཐུགས་བསྐེད་བསྱིངས་ཤྱིག་གངས་

ཅན་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་པ།� །གཤེན་བསྟན་སེང་གེའྱི་ཁྱི་ཆེན་ལ་བརེན་མངའ་

ཐང་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡྱིས།� །མ་ལུས་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་ཕྱིན་

ལས་དཔལ་ལ་དབང་འབྱོར་བས།� །བསྟན་སྱིད་མྱི་ནུབ་ནོར་བུའྱི་རྒྱལ་མཚན་

འགྲོ་ཁམས་བླ་ན་མཐོ་དང་བཅས།� །བསྟན་པའྱི་མངའ་ཐང་ཆེས་ཆེར་སེལ་ཞྱིག་

གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་པ།� །བདག་སོགས་དེང་ནས་འགྲོ་ཁམས་ཇྱི་

སྱིད་སྐེ་བའྱི་ཕེང་བ་གང་བརྒྱུད་ཀང་།� །ཀུན་མཁེན་བླ་མའྱི་ཐུགས་རེའྱི་འོད་དང་

ནམ་ཡང་འབྲལ་བ་སངས་ནས་ཀང།� །བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་མཁའ་ཁབ་ཞྱིང་དུ་

འཛིན་སྐོང་སེལ་བའྱི་མཐུ་ཐོབ་ནས།�།བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རེ་སུ་ཟུངས་ཤྱིག་གངས་

ཅན་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་པ།� །མདོར་ན་ཀུན་མཁེན་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པའྱི་གསང་

བ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང།�།ངོ་མཚར་མཛད་པའྱི་ལེགས་ཚོགས་དཔལ་ལ་ཡྱིད་

ཅན་ཀུན་གྱིས་དབང་འབྱོར་ནས།� །སྱིད་དང་ཞྱི་བའྱི་ཕ་མཐར་མྱི་གནས་དགེ་

ལེགས་ཉྱིན་བྱེད་གསར་བའྱི་གདུགས།� །ས་གསུམ་ཁོན་ཀུན་ཁབ་པར་འགེངས་

པའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་དུ་འབར་གྱུར་ཅྱིག།	དེ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པ་མཐའ་དག་

གྱི་གཙུག་གྱི་ནོར་བུ།	བོད་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་འདེན་པ་གཅྱིག་པུར་གྱུར་བ་

རེ་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་གང་གྱི་ཟབ་

པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་ཚུལ་རྣམས་ཅུང་ཟད་མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་པའྱི་

སྐལ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ན།	ཨེ་མ་སྙྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱིར་ཡང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འདེན་

པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བྱུང་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་དུ་བྱོན་པ་དང་འད་བར་

གྱུར་ཏོ་སྙམ་དུ་འདུན་པ་དང།	མོས་པ་དང།	དད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པས་ཡྱིད་

ཅྱིར་ཡང་གཡོས་པ་ན།	གང་གྱི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
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ཚོགས་དུ་མ་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པ་ལས།	 རང་ཉྱིད་ཀྱི་བློ་ངོར་ཇྱི་ལྟར་འཆར་བའྱི་

མོས་སྣང་དང་སྦྱར་ཏེ།	དོན་ལ་གནས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་གཅེས་པར་

བཏུས་ཏེ།	 སྙན་ཚིག་གྱི་སད་བུར་སེལ་ལེགས་སུ་སྦྲེལ་ནས་བློ་གསལ་དགེས་

པའྱི་རྒྱན་ཕེང་དུ་སྐྲུན་པ་པོ་ནྱི།	རེ་སྨན་རྱི་བའྱི་བསྟན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ནས་

དད་པ་ཐོབ་པའྱི་སྐལ་པ་ཅན།	 དབྲ་རྱིགས་ཁོད་སྤུངས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་སྐེས་ཤྱིང་

སྙྱིགས་དུས་ཀྱི་ལུང་རྱིགས་སྨྲ་བའྱི་གཤེན་བཙུན་ངག་དབང་བསྐལ་བཟང་བསྟན་

པའྱི་རྒྱལ་མཚན་འབོད་པ་དེས་སུག་ལས་སུ་སྦྱར་བ་སྟེ།	སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རེ་

རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པའྱི་བསྟན་པ་དང་མྱི་འབྲལ་བར་ཚུལ་བཞྱིན་སྤྱོད་ཅྱིང་སེལ་བའྱི་

སྐལ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག�།དགེའོ།�།བཀྲ་ཤྱིས་སོ།།�།།
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༄༅།� །རེ་མཉམ་མེད་པའི་ཡྟོན་ཏན་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་མཐྟོང་བ་ལ་

བསགས་བསྟོད་ཀི་ཚིག་ཕེང་།།

༸བདེར་གཤེགས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྱིས།� །ལུང་བསྟན་ཁེད་ཉྱིད་

འགྲོ་བའྱི་མགོན།� །མཆོག་གྱི་ཨ་བ་ཏར་ཞེས་ཏེ།� །སེང་གེའྱི་དབྱངས་ཀྱིས་

ཡང་ཡང་བསགས།� །ངེས་པར་ཁེད་ལ་བསྟོད་པའྱི་སོ།� །ཐུན་མྱིན་རྒྱུ་མཚན་

གྲུབ་པ་ནྱི།� །རྣམ་དག་སོ་སོར་ཐར་པ་ཡྱི།� །སོམ་པའྱི་མྱུ་གུ་བསྱིལ་རྱིའྱི་

ལོངས།� །འགེངས་མཛད་དང་སོང་ཁེད་ལ་བསྟོད།� །སྣང་སྱིད་ཡེ་སྟོང་ཆེན་པོའྱི་

ཀོང་ཆེན་ལས།� །མ་གཡོས་སྟོང་གཟུགས་ཕ་མོའྱི་ལས་འབྲས་ཚོགས།� །སྤྱན་

རྡུལ་བག་ལ་བྱོལ་བཞྱིན་གདམས་པ་མཛད།� །དུས་ཀྱི་འགྲོ་མགོན་ཁེད་ལ་ཅྱིས་

མྱི་བསྟོད།� །བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའྱི་སྐེད་ཚལ་འཛུམ་བྱེད་པའྱི།� །འཆད་རོད་

རོམ་པའྱི་ར་བདུན་འོད་འབུམ་བཀེས།� །རང་ཉྱིད་ཞྱི་བདེའྱི་གོ་འཕང་བསྙེག་པའྱི་

དཔལ།� །ཐོས་བསམ་སོམ་སྒྲུབ་བྱ་བའྱི་སྙྱིང་པོ་མཛད།� །འགྲོ་བ་ཐུན་མོང་ཐར་

བདེའྱི་སོ་གཅྱིག་པུ།�།དྱི་མེད་བསབ་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་བཅའ་གཞྱི་མཛད།�།དེས་ཀང་

སྱིད་ར་གཅོད་ལ་མཐུ་ཆུང་བས།� །བདག་མེད་ལྟ་བ་ཞྱི་གནས་ར་ལ་བཀོན།� །དེ་

ཉྱིད་སྐུ་གཉྱིས་རྒྱུ་ཚོགས་མ་ཚང་བས།� །ཕོགས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་བསྒྲུབ་གཙོ་

མཛད།� །མྱི་མཐུན་ཕོགས་རྣམས་བཟོད་པའྱི་མཚོན་གྱིས་བསྲུངས།� །བདེ་ཆེན་
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ཐང་དུ་ཞྱི་བའྱི་ངལ་གསོ་མཛད།� །བློ་གྲོས་ཆེན་པོའྱི་སྤྱན་དཀྱུས་ཡོངས་གསལ་

ཚེ།� །གཉྱིས་སྟོང་ཟབ་མོས་སྒྱིབ་པའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ།� །ཕྱིན་བཅུའྱི་ལོན་

བཟང་བྱང་སེམས་ཆུ་ཡྱིས་བརླན།� །སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་འགྲོ་བའྱི་གསོས་སུ་

གྱུར།� །རླབས་ཆེན་སྙྱིང་རེ་བྱང་སེམས་ནོར་འཛིན་ལྟོར།� །བདེན་སྟོང་ཉལ་

འགྲོ་ཀུན་རོབ་རླབས་ཕེང་གཡོ།� །བསླུ་མེད་ལས་འབྲས་ལན་ཀར་ཅྱི་ཡང་

འཆར།� །ཚུལ་འདྱི་རེན་འབྲེལ་རགས་ལས་ཁེད་ཀྱིས་བསྒྲུབས།� །གངས་ཀྱི་རྱི་

ཡྱི་ཁོངས་གསེང་བོན་ལོངས་སུ།� །བསབ་གསུམ་ས་བོན་གྲུང་པོ་ཡོངས་སུ་

སྦས།�།ཕན་བདེའྱི་མྱུ་གུ་སྣུམ་པོ་རྒྱས་པའྱི་རེར།�།སངས་རོགས་ལོ་འབྲས་གཡུར་

བ་ཁེད་ཀྱི་དྱིན།�།གང་གྱི་རོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཆེས་མཐོ་ཡང་།�།བརེ་བའྱི་བསྱིལ་

ཟེར་དམའ་བའྱི་འགྲོ་ལ་དྱིན།� །མཁས་པའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཁ་ལྔས་བཏེགས་བཞྱིན་

ཡང་།� །ཞྱིབ་གསལ་ངག་གྱི་ཟླ་བས་སོབ་ཚོགས་བསྐངས།� །ཁེད་ཀྱི་དགོངས་

མཛོད་རྣམ་རྱིག་ཡུལ་ལས་འདས།� །སྟོང་གཟུགས་སྱིད་ཞྱིའྱི་སྣང་བ་བཀྲ་ལ་

གསལ།�།སྒྱིབ་མེད་རྱིག་པའྱི་རང་མདངས་མངོན་དུ་ཤར།�།མ་གཟྱིགས་གཟྱིགས་

པའྱི་སྤྱན་མངར་ཕག་འཚལ་ལོ།� །སྣང་སྱིད་བཀོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་བཅོས་མེད་

པར།� །ཡེ་གཞྱི་སྟོང་གཟུགས་རང་མདངས་མངོན་པར་གསལ།� །ཀ་དག་རྱིག་

པའྱི་རང་བཞྱིན་ཤར་བའྱི་མོད།� །ཆེས་འཐུག་སྒྱིབ་པའྱི་སྨག་ཚོགས་དྲུངས་ནས་

དག�།སྟོང་ཉྱིད་སྙྱིང་རེའྱི་སྙྱིང་པོ་ལྷར་བཞེངས་པ།�།ཁེད་ཀྱི་མཚན་དཔེའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཆ་རེས་ཀང་།�།སྱིད་དང་ཞྱི་བའྱི་མཐའ་རྣམས་ཡོངས་སུ་བཀྲུས།�།དེ་ཕྱིར་

ལམ་གྱི་མཆོག་ཅེས་ཀུན་གྱིས་བསགས།�།ཀུན་རོག་གཡོ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཆ་རེ་

ལ།� །གཞྱི་ཡྱི་སྐུ་གསུམ་གདགས་པའྱི་དོན་རེ་རོགས།� །དེ་རོགས་ཕྱིར་ན་གསང་

ལམ་སྒྱུར་ཞེས་འབོད།�།དེ་དོན་གཉེར་གང་གསང་བདག་རྱིག་པ་འཛིན།�།མཐའ་
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བྲལ་ཡེ་གཞྱི་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་སྐུ།� །སྨྲ་བསམ་བརོད་མེད་རང་འབྱུང་ཡེ་སངས་

རྒྱས།�།ངོ་བོ་རང་བཞྱིན་ཐུགས་རེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན།�།སྐེ་མེད་བོན་སྐུའྱི་བླ་མར་

ཕག་འཚལ་ལོ།� །འགག་མེད་རྡུལ་བྲལ་རྣམ་བཀྲའྱི་རྱི་མོའྱི་ཚོགས།� །ཇྱི་ལྟར་

གསལ་མདངས་དབྱྱིབས་དང་བཀོད་པའྱི་ཁོན།� །རོ་ལེན་རོལ་བའྱི་ཡུལ་གྱི་ཕ་

མཐར་བྱས།� །འོད་གསལ་སྣང་ལྔའྱི་བླ་མར་ཕག་འཚལ་ལོ།� །གང་ཞྱིག་འོད་དང་

ཞྱིང་ཁམས་བཀོད་པའྱི་ཚོགས།� །རྣམ་དཔོད་གསལ་རྱིག་ཡུལ་ལས་བརྒལ་

གྱུར་ཀང་།� །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལ་སྒྱིབ་མེད་འཆར་གྱུར་པ།� །ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་

བླ་མར་ཕག་འཚལ་ལོ།� །འཁོར་དང་འདས་པ་ཡོངས་ཀྱི་རེན་པའྱི་གཞྱི།� །སྨྲ་

བརོད་གསལ་རྱིག་ཡུལ་ལས་འདས་གྱུར་ཀང་།�།སྟོང་གསལ་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་

གསལ་ལོ་ཞེས།�།གདམས་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཁེད་ལ་བསྟོད་པའྱི་གཙོ།�།ད་དུང་གསལ་

སྟོང་དབྱེར་མེད་གཞྱི་འདྱི་ལ།� །ཚོགས་གཉྱིས་གཞྱི་བོ་ཕྱིན་བཅུ་རོགས་སོ་

ཞེས།�།སེང་གེའྱི་སྒ་ཡྱིས་ཡང་ཡང་གསལ་གསུངས་པ།�།ཡ་མཚན་ཆེ་བའྱི་ཁེད་

ལ་ལྷག་པར་བསྟོད།� །སྣང་སྱིད་བརན་གཡོའྱི་བཀོད་པ་བཅོས་མེད་བཞྱིན།� །ཡེ་

སྟོང་གཞྱི་ཡྱི་རང་བཞྱིན་རང་གསལ་ཞེས།� །གསུངས་པའྱི་ཚུལ་གང་རོགས་པ་

མཐར་ཕྱིན་ཚེ།�།རོགས་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།

ཞེས་འབོལ་རོམ་གྱི་ཚིགས་བཅད་འགའ་ཞྱིག་རེ་བླ་མའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་

ལ་བསྟོད་པ་བསྟན་རྣམ་པས་ཕུལ་བའོ།།�།།





བཀའ་དྲིན་ལེགས་གསོལ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧	ལོར་ཝཱ་ཎ་མཐོ་སོབ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དགེ་སོབ་ཁང་སྐབས་ཉེར་

ལྔ་པའྱི་ལས་འཆར་ནང་དུ་«རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའྱི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་

ཚོགས་»ཁག་འགའ་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་དེ་ཉྱིད་དབུ་བཙུགས་ནས་ཡྱིག་

སྣ་འཚོལ་བསྡུ་དང་གོག་གཟུགས་སུ་ཡྱིག་འཇུག་བྱ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་

ཕ་༸དཔལ་ཁྱི་བརན་ནོར་བུ་རེའྱི་སྒྲུབ་གྲྭའྱི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་རྱིན་

པོ་ཆེར་སྙན་གསེང་ཞུས་པས།	 ཁོང་གྱིས་ལས་འཆར་དེ་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆེན་རེད་

འདུག་པས་དེབ་དེ་དཔར་འདེབས་རྒྱུའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་ངས་གཏོང་ཆོག་གསུངས་པ་

བཞྱིན་«རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་བླ་མའྱི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟོད་ཚོགས་»ཁག་གྱི་

དེབ་འདྱི་ཡྱི་སྦྱྱིན་བདག་གནང་བར་ངེད་ཝཱ་ཎ་མཐོ་སོབ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དགེ་སོབ་

ཁང་དང་སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའྱི་ལས་སྣེ་ཡོངས་ནས་ཀང་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

དང་།	འདྱིར་མཚན་སྨོས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཞུ་དག་གནང་མཁན་དང་ཡྱིག་སྣ་འཚོལ་

བསྡུའྱི་ཐོག་ལ་རོགས་འདེགས་གནང་མཁན།	དེབ་གཟུགས་ཇུས་འགོད་པ་ཚང་མར་

བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ།	

མདོར་ན་དེབ་འདྱི་ཡྱི་པར་སྐྲུན་གྱི་སྦྱྱིན་བདག་༸དཔལ་ཁྱི་བརན་ནོར་བུ་རེའྱི་སྒྲུབ་

གྲྭའྱི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གཙོས་རོགས་འདེགས་

མཐུན་གྱུར་གནང་མཁན་ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚེ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅྱིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་	

དགོངས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་སྨོན་འདུན་གྱིས་མཚམས་སྦྱོར་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་

ཏུ་དགེ་བ་འདྱི་ཡྱིས་མར་གྱུར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཅུ་གཅྱིག་ཀུན་ཏུ་འོད་
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