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སོན་གེང་ངོ་སྤོད། 

བོན་གྱི་སྤན་ལྡན་ཆེན་པོ་འ་ཞ་འགོ་མགོན་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་

པའྱི་«ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག»	ཅེས་

པའྱི་གཞུང་ཆེན་དེ་ནྱི་སྔ་དར་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་གཙང་གཡས་རུ་དབེན་

ས་ཁའྱི་སྦོང་ཚན་གབ་མཛོད་ས་གསུམ་ཞེས་གགས་པའྱི་གས་ཀྱི་ས་ལམ་གྱི་

གཞུང་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།	གཞུང་ཆེན་འདྱི་ཡྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་སྤྱིར་གཡུང་

དྲུང་བོན་ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པའྱི་གཞུང་

ཆེན་ཞྱིག་རེད།	དེའྱི་ནང་ནས་བགོད་བྱེད་ལམ་གྱི་སྐོར་ཞྱིབ་རྒྱས་གཙོར་འདོན་

བྱས་པར་མ་ཟད།	དེ་ཡང་ལེའུ་ཚན་བརྒྱད་དུ་ཕེས་ནས་བསྟན།	དཔེར་ན་ལེའུ་

དང་པོ་ཡྱིན་ཚུལ་གཞྱི་ཡྱི་སྐོར།	ལེའུ་གཉྱིས་པ་ལམ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་སྔོན་འགོའྱི་

སྐོར།	ལེའུ་གསུམ་པ་ལམ་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་སྐོར།	ལེའུ་བཞྱི་

པ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཚོགས་ལམ་བསྟན་པའྱི་སྐོར།	ལེའུ་ལྔ་པ་འཇྱིག་རེན་སྦོར་བའྱི་

ལམ་བསྟན་པའྱི་སྐོར།	ལེའུ་དྲུག་པ་མཐོང་བ་ལམ་གྱི་སྐོར།	ལེའུ་བདུན་པ་སོམ་

པ་ལམ་གྱི་སྐོར།	ལེའུ་བརྒྱད་པ་འབྲས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་སྐོར་བཅས་ཡྱིན།	

ས་ལམ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཉྱིད་དཀོན་སྟབས་ཀྱིས་ལོ་མང་རྱིང་སོབ་གཉེར་བ་ཕལ་

མོ་ཆེས་ལོངས་སུ་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར།	 ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨	 ལོར་སོག་སེ་སྤྲུལ་སྐུ་
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བསྟན་པའྱི་ཉྱི་མས་བོན་གྱི་བཀའ་བརེན་པོད་གངས་༣༠༠	ལྷག་ཙམ་པར་བསྐྲུན་

གནང་བའྱི་ཁོངས་སུ་ཨ་མདོ་སྣང་ཞྱིག་རྒྱལ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་ནས་བྱུང་

བའྱི་ལག་བྲྱིས་ཤྱིག་ལས་པར་བསྐྲུན་གནང་བའྱི་མཐུས་དོན་གཉེར་ཅན་མང་

པོར་ཧ་ཅང་གྱིས་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཐོབ།	མ་ཡྱིག་དེ་ལ་དཔེ་བཤུས་བྱས་ནས་

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢	ལོར་༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རྱིའྱི་གྱིང་གྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་

བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སེས་དེབ་གཟུགས་སུ་ཕབས་ཏེ་དེབ་གངས་༡༠༠༠	 ཐམ་པ་

པར་བསྐྲུན་ཟྱིན།	སར་ཡང་སྔོན་གྱི་ལག་བྲྱིས་དེ་དང་གོག་གཟུགས་ཅན་གཉྱིས་

ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠	 ལོར་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞྱིབ་དཔོད་ཁང་

གྱིས་ལུང་ཁུངས་ཞུ་སྒྱིག་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དཔེ་རགས་ཅན་གྱི་དེབ་གཟུགས་

སུ་བསྐྲུན་ནས་ཆོས་ལུགས་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཕྱི་

གྱིང་ཁག་གྱི་དགོན་སེ་དང་དཔེ་མཛོད་ཁག	 སོབ་གཉེར་ཁང་།	 གནད་ཡོད་མྱི་

སྣ་དག་ལ་རྱིན་མེད་དུ་ཕུལ་ཏེ་ཁྱབ་སེལ་གནང་ཡོད་ཀང་།	ད་ཆ་གཞུང་འདྱི་ལ་

དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་དེ་སར་ཡང་པར་དུ་བསྐྲུན་ཐུབ་ན་དགེ་

ཕན་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་རྐེན་གྱིས་ཝཱཎ་མཐོ་སོབ་གཡུང་དྲུང་བོན་

གྱི་དགེ་སོབ་ཁང་གྱི་སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའྱི་ལས་སྣེ་ཐུན་མོང་ནས་མ་གོས་བསམ་

མཐུན་ཐོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧	ལོར་དེབ་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན།	མ་ཟད་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༠	ལོར་ཞུ་སྒྱིག་བྱས་པ་དེར་ནོར་སྐོན་གང་ཡོད་ལ་ད་ལམ་གང་གཟབ་ཀྱིས་

དག་བཅོས་དང་།	ལུང་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ལུང་ཁུངས་སར་ཡང་ཁུངས་བཅོལ་ཞུས་

ཡོད།	

གཞུང་འདྱི་ཡྱི་ཁུགས་གཏུག་སའྱི་ཡྱིག་ཆ་གཙོ་བོ་ནྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་
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མདོ་སྔགས་སེམས་གསུམ་གྱི་བཀའ་དང་བཀའ་བརེན་ཁག་ཡྱིན།	དེ་ཡང་གཡུང་

དྲུང་ལས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྒྱུད་དང༌།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	མདོ་གཟེར་མྱིག	

མདོ་ཕན།	ཁམས་ཆེན་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ།	རེ་འབུམ།	བདལ་འབུམ།	འཕོང་འབུམ།	

འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	རྒྱུད་རྣམ་དག	ཀླུ་འབུམ།	མཛད་ཁྱིམས།[1] སེམས་བསྐེད་

པའྱི་མདོ།[2]		སེམས་ལུང་།	

[1]		དཔེ་གཞུང་དངོས་ལག་སོན་མ་བྱུང་།	མདོ་ཕན་ནང་གྱི་དུས་ཁྱིམས་གཙང་མའྱི་མདོ་དེ་

ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ནས་ལུང་དེ་དུས་ཁྱིམས་གཙང་མའྱི་མདོ་རུ་བཙལ་ཀང་མ་རེད།	མཛད་

ཁྱིམས་ཞེས་པའྱི་གཞུང་དེ་ནས་ལུང་དྲངས་པ་འགོ་མགོན་ས་ལམ་ནང་དུ་མ་གཏོགས་

གཞུང་གཞན་ནས་མ་མཇལ།	 འགོ་མགོན་ས་ལམ་ནང་དུ་“མཛད་ཁྱིམས་ལས།	དོན་

དམ་དོན་གྱི་དམ་པ་སྟེ།	།དམ་པའྱི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ནྱི།	།གཤེན་རབ་བ་མའྱི་དགོངས་

སྤོད་ཡྱིན།	 །མྱ་ངན་འདས་པར་བསྟན་པའོ།།“	ཞེས་དྲངས་པའྱི་ལུང་དེའྱི་ལུང་ཁུངས་

ཀུན་མཁྱེན་ཤར་རའྱི་སེ་སྣོད་མཛོད་དུ་མདོ་ནས་དྲངས་ཡོད་ཀང་མདོ་ཡྱི་ནང་ནས་ལུང་

དེ་རེད་སོན་མ་བྱུང་།

[2]			སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོ་ཞེས་པའྱི་ཕག་དཔེ་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།	“སེམས་བསྐེད་སྐབས་

འགོ་འབྲེལ་བ་བོན་གྱི་གཞྱི་མ་ཡྱིན།།”	ཞེས་པའྱི་ལུང་དེའྱི་ལུང་ཁུངས་ངོས་འཛིན་བྱ་

ཚུལ་ལ་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་ས་ལམ་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོ་ཡྱིན་པར་

བཞེད་ཅྱིང་།	ཀུན་མཁྱེན་ཉྱི་མའྱི་ཤེར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོར་མཛད་མདོ་འབྲྱིང་པོ་ཡྱིན་

པར་བཞེད།	མཛད་མདོ་འབྲྱིང་པོ་ནས་ལུང་ཚིག་དེ་མ་རེད།	ད་དུང་འགོ་མགོན་ས་ལམ་

དང་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་ས་ལམ་དུ།	“སངས་རྒྱས་ལམ་བགོད་འགོ་དོན་རྒྱས་

པར་མཛད་པ་ཡང༌།	།སེམས་བསྐེད་ཆེ་ཆུང་རྒྱུ་འབྲས་ཁྱད་པར་རོ།།”	ཞེས་པའྱི་ལུང་དེ་

སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོ་ལས་དྲངས།	གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་ས་ལམ་

དང་ཀུན་མཁྱེན་ཉྱི་མའྱི་ཤེར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོར་སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོ་ལས།	“སྨོན་

དང་འཇུག་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི།	 །རྣམ་པ་གཉྱིས་སུ་ཤེས་བྱ་སྟེ།	 །སྨོན་པ་འགོ་བའྱི་དོན་ལ་
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སྨོན་བྱེད་ཅྱིང༌།	 །འཇུག་པ་དེ་ཡྱི་དོན་ལ་རབ་བརོན་བྱེད།།”	ཅེས་པའྱི་ལུང་དེ་དྲངས་

ཡོད་ཅྱིང་།	 ས་སྟོན་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་«གཞྱི་ལམ་རྣམ་འབྱེད་རང་འགེལ་

»དུ་ཡང་།	 “སེམས་བསྐེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱིར།	 །ཡང་དག་རོགས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་འདོད།།”	 ཅེས་པའྱི་ལུང་དེ་ཡང་སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོ་ལས་དྲངས།	 སེམས་

བསྐེད་པའྱི་མདོ་ཞེས་པ་དེ་མདོ་གཟེར་མྱིག་ཡྱིན་ན་གོང་གྱི་ལུང་དེ་དག་ཡོད་དགོས་

པར་སྣང་བས་ལུང་དེའྱི་གྱིབ་གཟུགས་ཙམ་ཡང་མདོ་ཡྱི་ནང་ནས་རེད་སོན་མ་བྱུང་།	

དེས་ན་སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོ་དང་མདོ་གཟེར་མྱིག་གཉྱིས་སོ་སོ་བ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	

རྱིག་འཛིན་ཀུན་གོལ་གགས་པས་མཛད་པའྱི་«གཤེན་རབ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱུད་

ཆེན་ལས་བྱུང་བའྱི་བསྟོད་ཕག་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་རྣམ་བཤད་ངོ་མཚར་འབུམ་ལྡན་

»དུ།	“བ་ཆེན་དྲན་པའྱི་ཞལ་ནས།	།སེམས་བསྐེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་གཙོར།	།ཡང་དག་

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་འདོད།།”	 ཅེས་གསུངས་པར་བརགས་ན་བ་ཆེན་གྱི་གསུང་

ཡྱིན་པར་ཁོང་གྱིས་བཞེད།	བ་ཆེན་གྱི་གསུང་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཀང་ཁོ་བོས་ཞུ་སོབས་

བྲལ།	 མདོར་ན་ཁོ་བོས་གང་མཐོང་བ་ནྱི་ས་སྟོན་གྱིས་སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོ་ནས་

དྲངས་པའྱི་ལུང་དེ་དང་རྱིག་འཛིན་ཀུན་གོལ་གགས་པས་བ་ཆེན་གྱི་གསུང་དུ་བཞེད་

པའྱི་ལུང་དེ་ནྱི་གཞན་སེའྱི་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་མངོན་རོགས་རྒྱན་དུ་བཞུགས།	

རང་ལུགས་དཔལ་ཆེན་གྱི་མངོན་རོགས་རྒྱན་དུ་”སེམས་བསྐེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་

དུ།	 །བ་མེད་རོགས་པའྱི་འབྲས་བུར་འདོད།།”	ཅེས་པ་དེ་དང་གཞན་སེའྱི་འཕགས་པ་

ཐོགས་མེད་ཀྱི་མངོན་རོགས་རྒྱན་དུ་”སེམས་བསྐེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱིར།	 །ཡང་དག་

རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད།།”	ཅེས་གསུངས་པ་གཉྱིས་ནྱི་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་འདྲ་བའྱི་

མེ་ལོང་ནང་གྱི་བྱད་བརན་དང་ཚུར་རོལ་གྱི་བྱད་ལྟར་དུ་སོང་ཡོད་ཅྱིང་།	ཐུའུ་བཀྭན་

ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མས་”ཆོས་ལ་བོན་འདྲེས་བོན་ལ་ཆོས་འདྲེས་པས།	 །ཆོས་མྱིག་རྡུལ་བྲལ་

མྱི་ལྡན་བདག་ལྟ་བུ།	 །ཆོས་བོན་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་ལ་སྒྱིད་ལུག་གྱུར།།”	ཞེས་གསུངས་

པ་དེ་བདེན་པར་སྣང་ངོ་།།
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འབུམ་ཏྱིག[3]		

[3]			འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་སོན་མ་བྱུང༌།	«འབུམ་ཏྱིག་»དེ་ལ་ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་

ཀྱིས་མཛད་པའྱི་«འབུམ་ཏྱིག་»ཅྱིག་དང་དྲང་སོང་རྒྱལ་བས་མཛད་པའྱི་«འབུམ་ཏྱིག་

»ཅྱིག་ཡོད་དམ་སྙམས་ཏེ།	ཀུན་མཁྱེན་ཉྱི་མའྱི་«ཤེར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོར་»ཚངས་

པ་གཙུག་ཕུད་ཀྱི་«འབུམ་ཏྱིག་»ལས་ལུང་དྲངས་ཤྱིང་།	 སོབ་དཔོན་རྣམ་དག་འོད་

ཟེར་གྱི་«ཤེར་ཕྱིན་སྐབས་བདུན་པར་»སྔོན་གྱི་མཁས་མཆོག་གཡུང་དྲུང་གཙུག་

གཤེན་རྒྱལ་བས་མཛད་པའྱི་«འབུམ་ཏྱིག་»ཅེས་གསལ་བས་སོ།	 །ཡང་ཀུན་མཁྱེན་

ཉྱི་མའྱི་«བཀའ་འགྱུར་བརེན་འགྱུར་གྱི་སེ་ཚན་སྒྱིག་ཚུལ་བསྟན་པའྱི་མེ་རོ་སར་བའྱི་

རླུང་གཡབ་བོན་གྱི་པད་མོ་རྒྱས་བྱེད་ཉྱི་འོད་»དུ་”དེ་ནས་རག་གཟྱིགས་ཀྱི་མཁས་པ་

དྲང་སོང་རྒྱལ་བས་མཛད་པའྱི་«ཤེར་ཕྱིན་གྱི་རྣམ་བཤད་འབུམ་ཏྱིག་»བྱ་བ་དང༌།”	

ཞེས་གསུངས་པ་ལ་གཞྱིགས་ན་རག་གཟྱིགས་ཀྱི་མཁས་པ་དྲང་སོང་རྒྱལ་བ་དང་

གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	གཞན་ཡང་

«བསྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་»དེ་ལ་ཡང་«འབུམ་ཏྱིག་»ཅེས་མཚན་འབོད་པར་

སྙམ་ཏེ།	 རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི་«བསྡུད་འགེལ་»ལས།	 “གཞུང་

འདྱི་ཉྱིད་དང་པོ་སྟོན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཞལ་ནས་གསུངས་ཤྱིང༌།	བར་དུ་མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པ་

ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་ཚུལ་ནྱི་རྒྱས་པ་དང་མཐུན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།	 །ཐ་མར་དར་

ཞྱིང་དངོས་གྲུབ་བསྙེམས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི།	སྤྲུལ་སྐུ་གཉན་འཐྱིང་གྱིས།	ཉང་སྟོད་གཙང་པོ་

ནུ་མའྱི་བྲག་ལས་ཐོན་ནས་བྱོན་པའོ།།	དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་གསང་བའྱི་བོན་སེ་དུ་མ་དྲངས་

བའྱི་ནང་ནས།	 ཤེས་རབ་བ་མེད་ཀྱི་སྐོར་ཡྱིན་ནོ།	 །དེ་ལ་ཡང་ཁམས་བརྒྱད་འབུམ་

ར་བསྡུད་པ་ཚིགས་བཅད་འབུམ་ཏྱིག་དང༌།	ཀླུ་འབུམ་དཀར་པོ།	 པང་ཀོང༌།	མཆོད་

པ་ཆེན་པོ་རྣམས་སོ།	 །དེ་ལ་འདྱི་ནྱི་བསྡུད་པ་ཚིགས་བཅད་མའོ།	 །དེ་ནས་དབུས་

གཙང་ཁམས་སུ་དར་བའོ།།”	 ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།	 «འབུམ་ཏྱིག་»མཛད་པ་པོ་

གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་བ་དང་དབྱྱིངས་ཁམས་ཞུ་བ་པོ་གཤེན་རབ་གཡུང་

དྲུང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་གཉྱིས་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡྱིན་མྱིན་སྐོར་
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ལ་དོགས་གནད་ཅྱིག་ཞུས་ན།	ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའྱི་སེང་གེ་སོབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་

རྣམ་དག་རྱིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའྱི་«ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡུམ་གྱི་མདོ་དོན་གསལ་བྱེད་སྣང་

བ་གསར་པ་»ལས།	“སྐབས་འདྱིར་གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་བ་དང་།	ཡྱིད་ཀྱི་

ཁྱེའུ་ཆུང་གཉྱིས་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་མཚན་དུ་འདོད་པ་མྱི་འཐད་དེ།	 སངས་པོའྱི་

ཐུགས་སྤྲུལ་ཁྱེའུ་ཆུང་ཧོས་ཡུལ་དུ་བཏང་བའྱི་མཚན་དུ་གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་

རྒྱལ་བ་གསོལ་ཡང་།	འདྱི་དང་མྱི་གཅྱིག་སྟེ་འདྱིར་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་བ་ཞེས་འབོད་

ཀང་མཚན་གྱི་ཐོག་མར་གཡུང་དྲུང་ཞེས་མྱི་འབོད་པའྱི་ཕྱིྱིར།	 གཞན་ཡང་མྱི་གཅྱིག་

ཡྱིན་ན་ཞུ་འཁོར་བརྒྱད་དུ་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར།”	ཞེས་གསུངས།	«མདོ་འདུས་»ལས།	

“འདུས་པའྱི་འཁོར་གྱི་ནང་ནས་ཀང་།	ཡྱིད་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཆུང་གཏོ་བུ་འབུམ་སངས་དང་།	

མེད་ཁམས་སྟོང་པ་རེ་དང་།	གསལ་བ་འོད་ལྡན་དང་།	ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་དང་།	ཀླུ་

མོ་མ་མ་ཏྱི་དང་།	གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་བ་དང་།	གསང་བ་ངང་རྱིང་དང་རྣམ་

བརྒྱད་ཀྱིས།	མགྱིན་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི་སྟོན་པ་ལ།	མཚན་མ་མེད་པའྱི་དོན་ཞུས་པ།”	ཞེས་

པར་གཞྱིགས་ན་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པས་ཞྱིབ་དཔད་འཚལ་ཞུ།	 མདོར་

ན་«འབུམ་ཏྱིག་»ཅེས་པའྱི་གཞུང་དེ་ནྱི་འཕན་ཡུལ་རྒྱས་པ་འབུམ་གྱི་བོན་སོ་གསལ་

བར་བྱེད་པའྱི་གཞུང་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སྣང་ཏེ།	 མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་གྱིས་

མཛད་པའྱི་«ཁམས་འགེལ་»ལས།	 “གཏེར་སོ་གཞན་ལས་མདོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་པ་

འདྱི་གསལ་བར་བྱེད་པའྱི་འགེལ་པ་འབུམ་ཏྱིག་ཅེས་པ་ན།”	ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་

ནུས།	 མ་ཟད་མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་«འབུམ་ཏྱིག་གྱི་

དགོངས་དོན་མདོར་བསྡུས་པ་རྣམ་འབྱེད་ཉྱི་འོད་»ཅེས་པའྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་

ཀུན་མཁྱེན་ཉྱི་མའྱི་«ཤེར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོར་»གསུངས།	དེ་བཞྱིན་ཀུན་མཁྱེན་ཉྱི་

མའྱི་«བཀའ་འགྱུར་བརེན་འགྱུར་གྱི་སེ་ཚན་སྒྱིག་ཚུལ་བསྟན་པའྱི་མེ་རོ་སར་བའྱི་རླུང་

གཡབ་བོན་གྱི་པད་མོ་རྒྱས་བྱེད་ཉྱི་འོད་»དུ་ཡང་”འབུམ་ཏྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་མཁས་

གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་«ས་ལམ་རྣམ་འབྱེད་ཉྱི་འོད་»ཅེས་པ་དང༌།”	
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གཡུང་དྲུང་ས་འཕར།[4]	 	 	རྱིན་ཆེན་ཕེང་བའྱི་རྒྱུད།	ཐྱིག་ལེ།[5]	 	གསས་

ཞེས་གསུངས་ཡོད་པས་སོ།།	ད་དུང་གཞན་ཡང་«གཏོ་སྒོམ་འབུམ་ཏྱིག་»ཅེས་པ་ཞྱིག་

ཀང་ཡོད་པར་གསལ་ཏེ།	བདུད་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁྱིམས་དབང་གགས་

ཀྱིས་མཛད་པའྱི་«རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དང་བཀའ་བརེན་སྨད་འབྱུང་དགོས་འདོད་ཡྱིད་

བཞྱིན་གཏེར་གྱི་བང་མཛོད་ལ་དཀར་ཆག་བོའྱི་ཐ་རམ་བཀོལ་བྱེད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག་

»ལས།	“གཟྱིག་སྒོའྱི་ནང་ནས་འབུམ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་བྱུང་སྟེ།	ཕྱི་ཁམས་བརྒྱད་

གཏན་ལ་ཕབས་པའྱི་འབུམ་པོད་བརྒྱད།	 ར་འགེལ་ཆེན་པོ་དང་དགུ།	 ནང་འབུམ་སེ་

བཞྱི།	གསས་འབུམ་སེ་བཞྱི།	འདུལ་འགེལ་པོད་གཉྱིས་དང་བཅུ།	གསང་བའྱི་འབུམ་

དགུ་གསས་དང་བཅུ་ནྱི།	ལྷ་མོའྱི་དབྱྱིངས་འབུམ།	རྨ་འབུམ་གར་ཆད།	གཙུག་འབུམ་

འབར་བ།	ཐེག་པ་གསེར་འབུམ།	ཉྱི་མ་འོད་འབུམ།	རྱིན་ཆེན་སྤུངས་འབུམ།	ཉྱི་ཁྱི་ཆྱིག་

འབུམ།	ཐུགས་རེའྱི་རྒྱུན་འབུམ།	གཡུང་དྲུང་འབུམ།	རོགས་པ་ལྷ་འབུམ་དཀར་པོ་དང་

བཅུ།	དེ་དག་གྱི་འགེལ་པ་གཏོ་སྒོམ་འབུམ་ཏྱིག་དང་བཅུ་གཅྱིག་གོ།”	ཞེས་གསུངས།	

མ་ཟད་ཏེ་སྟོན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའྱི་«བོན་སོ་གསལ་བྱེད་»དུ་«གཏོ་སྒོ་

འབུམ་ཏྱིག་»ལས་ལུང་དྲངས་པའྱི་གཞུང་དེ་ཡང་«གཏོ་སྒོམ་འབུམ་ཏྱིག་»ཅེས་པའྱི་

གཞུང་དེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	གཞུང་དེའྱི་མཛད་པ་པོ་སུ་ཡྱིན་སོགས་ངོས་མ་ཟྱིན།	«གཏོ་

སྒོམ་འབུམ་ཏྱིག་»དང་ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་«འབུམ་ཏྱིག་»གཉྱིས་

སོ་སོ་བ་ཡྱིན་པར་དཔོག་ཐུབ།	 «གཏོ་སྒོམ་འབུམ་ཏྱིག་»ཅེས་པའྱི་གཞུང་དེ་བསམ་

ཡས་ནས་ཨ་ཙ་ར་མྱི་གསུམ་གྱིས་རེད་ནས་བན་དེ་མྱི་གསུམ་ལ་བཙོངས།	བན་དེ་མྱི་

གསུམ་གྱིས་གཟེ་བོན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་བཙོངས་ནས་བརྒྱུད་པ་ས་སྟོན་བསྟན་

རྒྱལ་བཟང་པོའྱི་«དར་རྒྱས་གསལ་སྒོན་»ལས་གསུངས།

[4]		 	གཡུང་དྲུང་ས་འཕར་གྱི་ཕག་དཔེ་དེ་ལག་སོན་མ་བྱུང་།	 དཔེ་ཆ་དེ་བྱང་དང་ར་ཁྱུང་

རོང་ནས་ཐོན་པའྱི་གཏེར་དཔེ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	མཚན་ལ་བྱང་གཏེར་གཡུང་དྲུང་

ས་འཕར་ཡྱིན་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཤར་རས་བཞེད།

[5]			དཔེ་གཞུང་དངོས་ལག་སོན་མ་བྱུང་།	བཀའ་འགྱུར་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཁམས་ཐྱིག་
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དཀའ།	འགོ་མགོན་གྱིས་དགག་པ་སྐོན་དུས་དོ་པ་རང་གྱི་བཞེད་ཕོགས་འགོད་སྟངས་

ལ་གཞྱིགས་ན་བོན་གྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	དེའྱི་སྐོར་ཁོ་བོས་ཞྱིབ་དཔད་

བྱས་ཀང་ཁ་གསལ་གོ་བདེ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པ་ཞྱིག་མ་རེད།	རོགས་ལྡན་སོམ་ཆེན་

འབར་བའྱི་དངོས་སོབ་ཀྱི་གས་ཞང་གནམ་མཚོའ་དོ་པ་ཞེས་པ་ཞྱིག་གསལ་བས་དེ་

ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	ཁོང་གྱི་མཚན་དངོས་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཡང་ངོས་འཛིན་མ་ནུས།	ཡང་

སྔ་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་བ་མ་གཡུ་ཁོག་བྱ་བྲལ་ཆོས་དབྱྱིངས་རང་གོལ་གྱིས་མཛད་པའྱི་

«སྒྱུ་འཕྲུལ་བ་མ་བརྒྱུད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚན་པ་གཉྱིས་»ལས།	འུག་པ་ལུང་གྱི་གདན་

རབས་གཉྱིས་པ་བདེར་གཤེགས་རྒྱ་བོ་འམ་ཟུར་ཆུང་ཤེས་རབ་གགས་པའྱི་༡༠༡༤-

༡༠༧༤སོབ་མ་ལ་ཀ་བ་བཞྱི།	 གདུང་མ་བརྒྱད།	ཕམ་བཅུ་དྲུག	དྲལ་མ་སུམ་ཅུ་ར་

གཉྱིས།	སོམ་ཆེན་མྱི་གཉྱིས།	ཡུས་པོ་ཆེ་མྱི་གཅྱིག	དཀྱུས་མ་གཉྱིས།	སྟ་གུ་ར་མྱི་

གཉྱིས།		གོ་མ་ཆོད་པ་གསུམ་ལ་སོགས་བྱོན་པའྱི་ནང་ཚན་”སོམ་ཆེན་མྱི་གཉྱིས་ནྱི།	



xv

དགག་ཕོགས་སུ་བྱས་ནས་རྱིགས་པས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད།	

འགོ་མགོན་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དགག་ཕོགས་སུ་བཟུང་བའྱི་བ་མ་

ལུང་རྱིགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་བྲུ་ཤ་ཁྱུང་གྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་མངའ་

བདག་མཁས་པ་གཉོས་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་མཚན།	བོ་གོས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་

བྲུ་སྟོན་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན།	དྲྱི་མེད་སྤན་ལྡན་འ་ཞ་བདུད་རྱི་རྒྱལ་མཚན།	མཁས་

མཆོག་རྨེའུ་ཚུལ་ཁྱིམས་དཔལ་ཆེན་དང་ཞུ་ཆེན།	ས་སྟོན།	བྲུ་ལ་སྟོད་ཆེན་པོ།	

བྲུ་ནམ་མཁའ་འོད།	འབྲེ།	རོང་སྟོན།	དོ་པ་སོགས་ཀྱི་གསུང་ནྱི་ད་ཆ་བདག་ལྟ་

བུ་མཐོང་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་མྱིག་ལས་ཀང་དོག་པའྱི་གང་ཟག་དག་གྱི་མཇལ་ཡུལ་དུ་

དབེན་པས་བོ་ཕམ་པའྱི་གནས་སོ།།

འབའ་སོམ་དྱིག་མ་དང་།	བོན་སོམ་དོ་པའོ།།”	ཞེས་པ་ཞྱིག་གསལ།	དེའྱི་བོན་སོམ་དོ་

པ་དེ་ཡྱིན་མྱིན་ཡང་འདྱིར་ཞུ་སོབས་བྲལ།	(གཡུ་ཁོག་བ་མ་ཆོས་དབྱྱིངས་རང་གོལ་

གྱི་གསུང་འབུམ་དེབ་ཕེང་གསུམ་པའྱི་ཤོག་གངས་༢༣ལས་གསལ།)	ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༧	

ལོར་སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན།	སྤྱིར་བོན་སོམ་དོ་པ་མྱིན་པའྱི་དོ་

པ་ཞེས་པའྱི་མཁས་པ་གཞན་ཡང་བྱུང་བར་མངོན་ཏེ།	དཔེར་ན་མར་པ་དོ་པ་ཆོས་ཀྱི་

དབང་ཕྱུག་༡༠༤༢-༡༡༣༦དང་།	སྐེ་མེད་དོ་པ་ཆོས་ཤེས།	(ཁོང་གྱི་འཁྲུངས་འདས་

ཁ་གསལ་མ་ཤེས།	ཕལ་ཆེར་དུས་རབས་སྔ་ཙམ་ཡྱིན་པར་སྣང་།)	དོ་པ་སྟོན་ཚུལ།	

(ཁོང་ས་པཎ་གྱི་དངོས་སོབ་ཡྱིན་པར་གསུངས།)	དོ་པ་སོམ་ཆེན་སོགས་ཡྱིན།	(ཁོང་

ཕྱི་ལོའྱི་དུས་རབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཙམ་དུ་བྱོན་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།)	 དེ་དག་

རྣམས་ཀང་བོན་ལུགས་འཛིན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་མ་རྱིག་གོ།	།
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མདོར་ན་དུས་རབས་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་སྔོན་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གཞྱི་ལམ་

འབྲས་གསུམ་ཀྱི་ཐོག་ལ་རོད་སོང་དང་དགག་བཞག་རྒྱ་ཆེར་གནང་བའྱི་རོད་

པའྱི་གད་རྒྱངས་ཀྱི་ཤུལ་ལམ་ཟད་པོར་དེར་བལྟས་ན་དུས་རབས་དེའྱི་སྐབས་སུ་

བོན་གྱི་འདུས་སེ་ཁག་ཏུ་གཞུང་ལུགས་ལ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་རྒྱུ་དེ་ནྱི་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་བོན་གྱི་བྱ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་རོགས་ཐུབ་བོ།།



xvii

ཞུ་སྒྱིག་གྱི་སོར། 

འདྱིར་བདག་གྱིས་ལུང་ཁུངས་ཁུངས་བཅོལ་ཞུ་སྒྱིག་བྱ་ཚུལ་ཡང་དཔེ་མྱིང་

གྱི་མཚན་སྨོས་ཏེ་དྲངས་ཡོད་ན་དཔེ་ཆ་དེའྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་ནན་གྱིས་བཙལ་འཚོལ་

བྱས་ཏེ་འགོད་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད་ཅྱིང་།	 གཞུང་དུ་དྲངས་པའྱི་ལུང་དེ་ཉྱིད་

འདྲེན་ཁུངས་དང་ཚིག་ཟྱིན་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི་མཚུངས་པའྱི་རྱིགས་ཧ་ཅང་མང་བས་

གང་མཚུངས་པ་དག་ལ་ལུང་རགས་མཆན་ཨང་བཀོད་ཡོད།	 ལུང་འགའ་ཞྱིག་

འདྲེན་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་མཚན་སྨོས་ན་ཡང་ལུང་དེ་འདྲེན་ཁུངས་སུ་མེད་པ་མང་

ཞྱིང་།	 ལུང་དེ་དག་གཞུང་གཞན་དུ་ཡོད་མེད་བཙལ་ཏེ་བཀོད་གང་ཐུབ་བྱས་

ཁུལ་ཡྱིན།	 ད་དུང་ལུང་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་མཚན་མ་སྨོས་པའྱི་ལུང་མང་པོ་ཞྱིག་

འདུག་ཅྱིང་དེ་དག་ཀང་ལུང་ཁུངས་གང་ཡྱིན་བཙལ་ནས་ལུང་དེ་ཁུངས་བཅོལ་

ཞུ་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད།	ལུང་གང་ཞྱིག་གྱི་ལུང་ཁུངས་མ་རེད་པ་དང་ལུང་ཁུངས་

ཀྱི་དཔེ་གཞུང་ལག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་དག་ཀང་ཁ་གསལ་གོ་བདེར་བྱས་

ཏེ་གསལ་བཤད་ཀང་ཞུས་ཡོད།	 ཕོགས་སྔའྱི་མཁས་པ་གཞན་གྱི་འདོད་ཚུལ་

དྲངས་པ་དག་གྱི་ཁུངས་ཀྱི་གསུང་རོམ་ཡང་ལག་སོན་མ་བྱུང་བས་ལུང་མཆན་

བཀོད་མེད་ཞུ།	

ས་ལམ་འདྱིའྱི་མ་ཡྱིག་ལས་མཚུངས་བསྡུར་ཞུ་སྒྱིག་བྱེད་སའྱི་མ་ཡྱིག་

གཞན་པ་ལག་སོན་མ་བྱུང་བས་དག་ཆ་འགའ་ཞྱིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་རྱིགས་
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རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་ས་ལམ་དང་བསྟུན་ནས་བཅོས་ཡོད་ཅྱིང་།	འགའ་

ཞྱིག་ལ་བཅོས་རགས་མཆན་བུའྱི་གསལ་བཤད་ཀང་བཏབས་ཡོད།	 ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༠	 ལོར་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞྱིབ་དཔོད་ཁང་གྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་ས་ལམ་དེ་

ཉྱིད་ཀྱི་ལུང་མཆན་ནང་དུ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་མ་ཡྱིག་གྱི་ཁུངས་དེ་སྱི་ཁོན་བྲྱིས་

ཡོད་ཀང་མ་ཡྱིག་དངོས་བྱུང་སའྱི་ཁུངས་ཉག་རོང་དབལ་ཁྱུང་དགོན་པ་ཡྱིན་

པས་ད་ལམ་འདྱིར་ཁོ་བོས་དབལ་ཁྱུང་།	ཞེས་བྲྱིས་ཡོད།	དཔེར་ན་མདོ་གཟེར་

མྱིག་ལྟ་བུ་ལ་དཔེ་མཚོན་ན།	དབལ་ཁྱུང་།	༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	ཁ།	གཟེར་མྱིག	

ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༨	ཕེང་༢	བཅས་བྲྱིས་པ་དག་ནྱི།	དབལ་ཁྱུང་།	ཞེས་པ་

དཔེ་ཆ་བྱུང་ས་དང་།	ཨང་རགས་༢༩	འདྱི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་པོད་གངས།	བཀའ།	

ཞེས་པ་སེ་ཚན།	མདོ་སེ།	ཞེས་པ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ནང་ཚན།	ཁ།	ཞེས་པ་ལུང་

འདྲེན་ཁུངས་བཅོལ་གང་ཡྱིན་གྱི་པོད་རགས།	གཟེར་མྱིག	ཅེས་པ་ལུང་ཁུངས་

ཀྱི་དཔེ་མྱིང་།	དེ་ནས་ལེའུ་དང་ཤོག་གངས་ཕེང་སོགས་མཁྱེན་ས།	ནམ་རྒྱུན་

དཔེ་གཟུགས་ལ་བོད་ཨང་གཞྱིར་བཟུང་ནས་མདུན་ལ་ན་དང་རྒྱབ་ལ་བ་འབྲྱི་

སོལ་ཡོད་ཀང་དབལ་ཁྱུང་བཀའ་འགྱུར་ལ་བོད་ཨང་མེད་སྟབས་མདུན་རགས་

དང་རྒྱབ་རགས་བྲྱིས་མེད་ཞུ།	

དོལ་པོ་དགེ་བཤེས་ཕུན་ཚོགས་ཉྱི་མས་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་

སྨན་རྱིའྱི་དགོན་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་ལས་ཤག་ཏུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧	ཟླ་༥	ཚེས་༡༥	ཉྱིན་བྲྱིས།
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མཛད་པ་པོའྱི་མཚམས་སྦོར།

གཡས་རུའྱི་སྟོན་པ་བརྒྱད་པ་འ་ཞ་འགོ་མགོན་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་

ནྱི།	«སྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁ་བྱང་»ལས།	དམུ་རྒྱལ་བོ་གོས་སྤྲུལ་པ་ནྱི།	།འ་ཞ་བོ་གོས་

མཚན་ཅན་འབྱུང་།	།སྤོས་པ་མཐའ་དང་བྲལ་པའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིས།	།སེམས་ཅན་

ཐ་དད་མང་པོ་ཐར་པར་འདྲེན།	།ཞེས་དང་།	«རྨ་ཡྱི་ནང་རྒྱུད་གྱིང་གགས་»ལས།	

ཧྱིས་པ་གེར་མེད་སྤྲུལ་པ་ནྱི།	 །རྨ་ར་ཨག་ཚོམ་རྨོག་ཐག་ཡོད།	 །མཆན་འོག་

གཡས་ན་རྨེ་བ་ཡོད།	 །འ་ཞའྱི་མཚན་ཅན་བོ་གོས་མྱིང་།	 །སོམ་སྒྲུབ་བྱས་པས་

གྲུབ་ཐོབ་འོང་།	 །ཞེས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་དུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟར།	 ཕྱི་

ལོ་༡༡༩༨	བོད་རབ་བྱུང་གསུམ་པའྱི་ས་ར་ལོར་གཡོར་པོ་ཞེས་པའྱི་ས་གནས་

སུ་ཡབ་འ་ཞ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་།	 ཡུམ་རྱིན་ཆེན་བུ་འཁྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་སས་

སུ་སྐུ་འཁྲུངས།	སྔོན་སྦངས་སྟོབས་ཀྱིས་བག་ཆགས་སད་དེ་སྐུ་ན་ཕ་བའྱི་དུས་

ནས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞྱི་མ་འབྲྱི་ཀོག་འདོན་གསུམ་དང་རྱིག་པའྱི་གནས་ཕན་

ཚེགས་སོགས་ལ་བརོན་པ་ཆེར་མཛད་མྱི་དགོས་པར་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན།	

«སྨོན་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཐར་པའྱི་ཐེམ་སྐས་»ལས།	ཐབས་མཁས་མཚན་

ལྡན་དཔོན་གསས་རབ་བསྟེན་ནས།	།ཐོས་བསམ་སོམ་པས་ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་སྦང་

ཞྱིང་།	 །རྣམ་དག་དགེ་བ་རྒྱུན་ཏུ་སྤོད་པར་ཤོག	།ཅེས་གསུངས་པ་བཞྱིན།	སྔོན་

སྦངས་སྟོབས་ཀྱི་ལས་འཕོ་བཟང་པོ་སད་ནས་གདན་ས་ཆེན་མོ་གཙང་གཡས་

རུ་ལྷུན་གྲུབ་དབེན་ས་ཁར་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་ཡྱི་ཁུ་བོ་འགོ་མགོན་བདུད་རྱི་རྒྱལ་
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མཚན་དང་བྲུ་སྟོན་དར་མ་རྒྱལ་མཚན་གཉྱིས་ལས་བསབ་ཁྱིམས་རོགས་པར་

ཞུས།	ཁྱད་པར་དུ་«ལམ་རྱིམ་སུམ་བརྒྱ་པ་»ལས།	 ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་

རྒྱུད་སྦངས་ཤེས་རབ་ཆེ།	 །ཐུགས་རེ་སེམས་བསྐེད་དབང་ཐོབ་ནུས་པ་ལྡན།	

བརོན་པས་དཀའ་སྤད་རང་གྱི་འདྱིའྱི་དོན་མྱིན།	 །ཚོད་ཟྱིན་སྟོན་མཁས་སྐོ་མེད་

རང་ཉྱིད་གོལ།	 །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་བསྟེན་བྱ་དཔོན་གསས་བ་མའྱི་ཡོན་

ཏན་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཚང་བ་འགོ་མགོན་བདུད་རྱི་རྒྱལ་

མཚན་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས།	གང་ཞྱིག་འཁོར་བར་ཐར་འདོད་བ་མ་བསྟེན།	

ཡོན་ཏན་རྱིམ་པའྱི་ཁྱད་པར་དེ་བཞྱིན་འགྱུར།	།གསུངས་པ་བཞྱིན།	གབ་མཛོད་

ས་གསུམ་དང་གསང་སྔགས་སྤྱི་སྤུངས་སོགས་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དབང་

ལུང་ཁྱིད་གསུམ་ལེགས་པར་ནོད།	གཞན་ཡང་སྐྱི་མཁར་གྱི་སོབ་དཔོན་མེ་སྟོན་

ཞྱི་བ་ངང་ལྡན་དང་།	 རྨ་སྟོན་ལྕམ་མེ།	 དབྱྱིལ་སྟོན་ཁྱུང་རོད་རལ་སོགས་རང་

ལས་བོ་གོས་མཐོ་བའྱི་དཔོན་གསས་མང་དུ་བསྟེན།	སྐུ་ཚེ་ཧྱིལ་པོར་རང་དོན་དུ་

ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་དང་གཞན་དོན་དུ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱིས་འདའ་

བར་མཛད།	ཁོང་གྱིས་མཛད་པའྱི་གསུང་རོམ་གྱི་སྐོར་ལ་«ཚད་མའྱི་སྙྱིང་པོ་དེ་

ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རྱིག་པའྱི་གཏེར་མཛོད་»དང་།	«ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག»	«སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས་

ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་འགེལ་བ།»	 «ར་རྒྱུད་ཆེན་པོ་གསང་བ་

བསེན་ཐུབ་ཀྱི་འགེལ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིད་བཞྱིན་རྣམ་པར་བཀོད་པའྱི་རྒྱན།»	«ཁོ་

བོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་འགེལ་བ་གསལ་བྱེད་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་།»	

«ཁོ་བོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དབལ་གསས་རྔམ་པ་ལས་རྱིམ་གྱི་བསྡུས་

དོན་ཉམས་ལེན་དུ་དྲྱིལ་བ་གསང་བ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག»	«གསང་སྔགས་ལམ་
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གྱི་འཇུག་ཆོག་མུ་ཏྱིག་ཕེང་བ།»	 «ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གོང་འོག་རྣམ་པར་འབྱེད་

པའྱི་གལ་མདོ་ངེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲྱི་མེད་གསལ་སྒོན།»	«གསང་སྔགས་

ལམ་གྱི་འཇུག་ཆོག་མུ་ཏྱིག་ཕེང་བ།»	 «ཕུར་པའྱི་ཕག་བཞེས་མེ་རྱི་བཀོད་

ལེགས།»	 «གེག་སེལ་མུན་སེལ་སྒོན་མ།»	 «མན་ངག་གཅེས་པའྱི་གནད་

དོན་བཞྱི་པ།»	«ཚེ་དབང་གསང་སྒྲུབ་གྱི་ཕག་བཞེས་གསལ་བའྱི་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་

མྱིག»	«ཚེ་དབང་བསྐང་བཤགས་ཚངས་པའྱི་གཏེར།»	«སྙན་རྒྱུད་ཀུན་བཟང་

ཨ་གསལ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལྔ་སྐོར།»	 «ཨ་གསལ་མངོན་རོགས་ཆུང་བ་གསལ་

བྱེད།»	«སྙན་རྒྱུད་ཨ་གསལ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག་གྱི་སྒྲུབ་གཞུང་།[1]	»	«དྲ་བ་

ནག་པོའྱི་བསྡུས་དོན་གོ་བདེར་དྲྱིལ་བ།»	«དྲན་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕག་བཞེས་

གསལ་བྱེད་སྒོན་མ།»	«དྲག་པོའྱི་སྦྱིན་སེག»	«གསང་ཐུས་གཏོར་རག་འབུལ་

བའྱི་ཚིག་བཤད།»	 «ཐར་གླུད་མདོས་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བའྱི་མེ་ལོང༌།»	

«ནང་སྒྲུབ་ཕག་བཞེས།»	 «ཕྱི་སྒྲུབ་ཕག་བཞེས།»	 «གསང་བ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་

ཕག་བཞེས་གསལ་བའྱི་སྒོན་མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཅུད།»	 «དབལ་གསས་སྦྱིན་

བསེག་དྲག་པོའྱི་ཧོམ་ཆུང༌།»	 «སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་ཕག་བཞེས།»	 «བར་དོ་གནད་

དོན་བཞྱི་པ།»	«གགས་སེལ་གྱི་གདམས་པ་མུན་སེལ་སྒོན་མ།»	«ཀོང་རྒྱས་

[1]			ཨ་གསལ་གྱི་གཞུང་དེ་ནམ་རྒྱུན་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་མཛད་པར་གགས་ཀང་	

སྟེང་དགོན་བཀའ་བརེན་དཔེ་རྱིང་པོད་གངས་༥༡ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཨ་གསལ་དེ་

ཡྱི་མཛད་བྱང་དུ་མཚན་ལྡན་འ་ཞ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པར་གསལ་བས་

གཡས་རུའྱི་བ་བརྒྱུད་ཁག་རྣམས་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་ཨ་གསལ་ནང་དུ་

བཀོད་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

།
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དང་རྣམ་དག་གཉྱིས་ཀྱི་དབང་ཁྱིད་ལག་ལེན་གསལ་སྒོན།»	«མཁྱེན་གསོལ།»[2]		

«ཀུན་རྱིག་དྲག་པོའྱི་སྨོན་ལམ་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ།»	 «མདོ་སེ་གསར་རྱིང་ལུང་

གྱི་དགོངས་པ་བདུན་ཚིགས་སྤྱི་དྲྱིལ་ཉམས་སུ་ལེན་ཐབས།»	 «སྤྱི་སྤུངས་

ཞྱི་བ་གཡུང་དྲུང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཕག་བཞེས་གསལ་བྱེད་སྒོན་མ་»སོགས་

རྒྱལ་བསྟན་རྱིན་པོ་ཆེ་གསལ་བར་བྱེད་པའྱི་གསུང་རབ་མང་དུ་མཛད།	རེས་སུ་

འཇུག་པའྱི་སྐལ་ལྡན་གྱི་སོབ་ཚོགས་མང་དུ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཞལ་སོབ་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་བྲུ་སྟོན་མཚན་ལྡན་འདུལ་བ་རྒྱལ་མཚན་དང་།	ལ་སྟོད་དུ་བྲུ་སྟོན་ཚུལ་

ཁྱིམས་རྒྱལ་མཚན།	 མདོ་ཁམས་སུ་ཁོ་ཚང་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་མཚན།	 འགོ་

མགོན་སས་པོ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན།	མཇེད་ཀྱི་དར་ལྡྱིང་དུ་གཤེན་སྟོན་བོ་གོས་

རྒྱལ་མཚན།	 གཤེན་སྟོན་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་བོ་གོས་[3]རོང་སྟོན་ཚུལ་སེང་།	

ལ་སྟོད་དོལ་པོ་དྲང་སོང་།	ལྷ་སྟོན་གགས་ཚུལ།	ལྡོང་བཙུན་བརོན་འགྲུས་རྒྱལ་

མཚན།	མེ་ཉག་བསོད་རྒྱལ་སོགས་མང་དུ་འཕེལ།	མཐར་དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་

རེ་དྲུག་གྱི་སྟེང་ཕྱི་ལོ་༡༢༦༣	བོད་རབ་བྱུང་བཞྱི་པའྱི་ཆུ་མོ་ཕག་གྱི་ལོར་འདྱིར་

སྣང་སྐུ་ཡྱི་བཀོད་པ་བོན་དབྱྱིངས་སུ་བསྡུས་སོ།།	དོལ་པོ་དགེ་བཤེས་ཕུན་ཚོགས་ཉྱི་

མས་གནས་མཆོག་ཝཱརཱཎསྱིའྱི་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༧	

[2]		 དཔེ་ཆ་དེའྱི་མཚན་བྱང་ལ་འགོ་མགོན་འ་ཞ་བོ་གོས་ཀྱི་མཁྱེན་གསོལ་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་ཞེས་གསལ།	གཞུང་དེ་སྟེང་དགོན་བཀའ་བརེན་དཔེ་རྱིང་པོད་གངས་༢༠པའྱི་

ནང་དུ་བཞུགས།

[3]		 	དགེ་བསོད་འདུལ་རྒྱུད་དུ་གཤེན་སྟོན་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་བོ་གོས་ཀྱིས་འགོ་མགོན་

བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་དང་སུམ་སྟོན་ལྷ་འབུམ།	ཞང་ལོ་བཀས་བྱང་སོགས་ལས་བསྙེན་

རོགས་ཞུས་པར་གསུངས།

ཟླ་༨	ཚེས་༨	ཉྱིན་བྲྱིས།



	 ༄༅༅།	།ཐེག་པ་ཆེན་པ་ོས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེའཕྲུལ་གྱི་ལྡ་ེམྱིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།	1

༄༅༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་

ལེ་མྱིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།

ལེའུ་དང་པོ། 

ཡྱིན་ཚུལ་གཞྱིའྱི་སོར་ལས་སོན་འགོ་ཀླད་ཀྱི་དོན་བསྟན་པ།

བ་མ་བཀའ་དྲྱིན་ཅན་གྱི་ཞབས་ལ་འདུད།	

མཁའ་དབྱྱིངས་ཁྱབ་བདལ་ཐུགས་བརེ་ཉྱི་མའྱི་འོད། །ཟག་མེད་སྒ་དབྱངས་

སྡུག་བསྔལ་གནས་ལས་སྐོབས། །དྲྱི་མེད་གཉྱིས་ཚོགས་ལེགས་པ་ཀུན་

ལྡན་པའྱི། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བརོད་མེད་རང་

བཞྱིན་རྣམ་དག་མཁར་ཁྱབ་པས། །མ་སྒྱིབ་བདེན་པས་ངེས་པའྱི་ལམ་མཆོག་

སྟོན། །ལྐུགས་པ་ཁ་འབྱེད་མ་རྱིག་ལས་འཇོམས་པའྱི། །འཕྲུལ་དུམ་འགོ་བ་འདྲེན་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཚོགས་གཉྱིས་ལམ་ལ་བདག་མེད་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །རོགས་

པའྱི་འོད་འབར་བདེ་ཆེན་ལམ་ལ་འགོད། །དོན་གཉྱིས་མཚུངས་ལྡན་སྐོབ་པའྱི་

ཐུགས་རེ་ཅན། །རྱིམ་བགོད་སེམས་དཔའྱི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྦངས་

པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ལུང་རྱིགས་མཁྱེན་པ་རྒྱས། །ཚངས་པའྱི་སྒ་དབྱངས་བདུད་

རྱིའྱི་ཆར་རྒྱུན་གྱིས། །གནས་གསུམ་ཐ་ངན་སྐོམ་པ་སེལ་མཛད་པའྱི། །བརྒྱུད་

ལྡན་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མ་རྱིག་མ་རོགས་ལོག་པའྱི་གཟུང་འཛིན་

གྱིས། །འཁྲུལ་འཁོར་སྱིད་པ་གསུམ་ན་རབ་བསམས་པའྱི། །དོན་བྲལ་ལོག་པའྱི་
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གནས་སུ་འཁྱར་བ་རྣམས། །བདེ་ཆེན་མཆོག་གྱི་ལམ་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱིར། །རྒྱལ་

དང་དེ་སས་འཕགས་པས་ལེགས་གསུངས་པ། །མ་ནོར་ངེས་པས་གཞན་གྱི་དོན་

འགྱུར་གྱི། །བརོད་འདོད་སྐེ་བོས་སྨྲས་པའྱི་ངག་ཚིག་གྱིས། །རྣམ་བཤད་ལྷག་

དོན་འགྱུར་བ་མྱིན་མོད་ཀང༌། །ཤེས་མེད་བྱྱིས་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱི། །བཀའ་

ལུང་དགོངས་པ་ཟབ་ཡངས་རོགས་དཀའ་བས། །བོ་དམན་བདེ་བག་དག་ཏུ་

རོགས་འགྱུར་ཕྱིར། །ཚུལ་ལྡན་ཐབས་ཀྱིས་ཡྱི་གེར་འདྱིར་བཀོད་ཀྱིས། །ཕན་

བདེའྱི་གནས་འདོད་ལས་ཅན་སྐེས་མཆོག་རྣམས། །མྱི་མོས་སྐོ་བའྱི་བསམ་པ་

ཡོངས་དོར་ལ། །དད་མོས་དྲན་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་འདྱིར་ཞུགས་དང༌། །མཐའ་

བྲལ་བ་མེད་རོགས་པ་འཐོབ་འགྱུར་ཏོ།།

དངོས་གཞྱི་གཞུང་གྱི་དོན་བསྟན་པ།

དེ་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོན་མ་རོགས་པ་དང་ལོག་པར་རོག་

པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ལམ་བགོད་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་འཁོར་བར་འཁྱམས་པས།	

དེས་ན་ལམ་དང་གནས་ལ་སོགས་པ་བསྟན་ནས།	དེའྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་

པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ་མོ་འདྲེན་པའྱི་སྟོན་པས་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་གསུངས་ཀང༌།	དེ་དག་

གྱི་གཙོ་བོའམ།	 ཤྱིང་རའྱི་སོལ་ལྟ་བུ་ཁམས་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་འབུམ་

ལ་སོགས་པའྱི་འབུམ་སེ་རྣམས་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	 འདྱིར་དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བསྡུས་

ཏེ་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར།	 རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག་བསྟན་པར་བྱ་

ན།	 དེ་ཡང་གཞྱི་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་པར་བྱ་དགོས་ཏེ།	



	 ཡྱིན་ཚུལ་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལས་སྔོན་འགོ་ཀད་ཀྱི་དོན་བསྟན་པ།	 3

ཁམས་བརྒྱད་ལས་གཞྱི་དང་ར་བ།[1]	ཞེས་དང༌།	ལམ་སོམ་པར་བྱེད།[2]	ཅེས་

དང༌།	རྣམ་པར་དག་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་དེ་ནྱི་ཐོབ་པར་འགྱུར།[3]	ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཀང་གཞྱི་དང་ལམ།[4]	ཞེས་དང༌།	བོན་ཉྱིད་

སྙྱིང་པོ་བདལ་བའྱི་འབུམ་ལས།	 ཀུན་གཞྱི་དེ་གསུམ་ཐྱིག་ལེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་

སོ།།[5]	 ཞེས་དང༌།	 ལམ་ལྔ་འཇུག་ཅྱིང་བགོད་པར་བྱ།[6]	 ཞེས་དང༌།	 དེ་ལྟར་

སྤད་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་སྐུ་ནམ་མཁའྱི་ངོ་བོར་གནས་པ་སྟེ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ།།[7]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	མདོ་ལས་དང་པོ་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་གང་ལགས།	

བར་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་གང་ལགས།	 ཐ་མར་ཕྱིན་པའྱི་ས་གང་ལགས།[8]	 ཞེས་

གསུངས་པ་དེ་དག་གྱི་དོན་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ལ།	ཚུལ་[9]འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཚིག་

བཞྱི་དེ་བརྒྱད་ཤོ་ལོ་ཀ་འབུམ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ།	འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་སུ་རྣམ་

པ་བརྒྱད།	དེ་དོན་ས་དང་ལམ་དང་དབང་པོའྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན།	བཀའ་དོན་མ་ནོར་

[1]		 དབལ་ཁྱུང་།༧༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཀ	ལེའུ།༢	ཤོག	༡༢༥	ཕེང་།༦	

[2]		 དབལ་ཁྱུང་།༨༢	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཉ།	ལེའུ།༤༣	ཤོག	༡༡༢༨	ཕེང་།༤	

[3]		 དབལ་ཁྱུང་།༨༠	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཆ།	ལེའུ།༢༢	ཤོག	༣༣༥	ཕེང་།༡	

[4]					འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	

[5]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༦༠	ཕེང་།༢	

[6]					དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༥༩	ཕེང་།༣

									དེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	

[7]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༦༤	ཕེང་།༦	

[8]		 དབལ་ཁྱུང་།༢༨	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	 ལེའུ།༨	 ཤོག	 ༢༧༧	 ཕེང་།༢	

[9]		 མ་དཔེར་ཚལ་འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཞེས་བྱུང་ཡང་ཚུལ་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།	
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ཇྱི་བཞྱིན་བཤད་པར་བྱའོ།།[10]	 ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་འདྱིར་གསུམ་

སྟེ།	ཤེས་པར་བྱ་བ་གཞྱིའྱི་དོན་དང༌།	ཉམས་སུ་བངས་པ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་དང༌།	

ལམ་ཉམས་སུ་བངས་པའྱི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ།	གཞྱི་ར་ངོས་

བཟུང་བ་དང༌།	དེའྱི་རང་བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང༌།	དེ་ཇྱི་ལྟར་རོགས་པའྱི་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ།	རང་ལྡོག་ངོས་བཟུང་བ་དང༌།	རགས་པའྱི་

དབྱེ་བ་དང༌།	བསྡུས་དོན་ར་བར་དྲྱིལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་བཀའ་

བསྩལ་པ།	བོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱི་དང་ར་བ་ནྱི་ཡོངས་སུ་བདག་ཉྱིད་ལ་འདུས་

སོ།།[11]	 ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཆུང་གྱིས་གསོལ་པ།	 སྟོན་

པ་ལགས་བོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱི་དང་ར་བ་ནྱི་ཡོངས་སུ་བདག་ཉྱིད་ལ་ཇྱི་ལྟར་

འདུས་པ་ལགས།	གཤེན་རབ་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ།	བོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱི་

དང་ར་བ་ཡོངས་སུ་བདག་ཉྱིད་ལ་འདུས་པ་ནྱི།	 འཁོར་བའྱི་བོན་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་དང༌།	མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་བོན་རྣམ་པར་བྱང་བ་གཉྱིས་སོ། །དེ་གང་

ཞེ་ན་གཟུགས་ནས་ར་ཤྱིའྱི་བར་དུ་འཁོར་བའྱི་བོན་ཏེ།	 ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

པའོ། །སྦྱིན་པ་ནས་བ་ན་མེད་པའྱི་བར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་བོན་ཏེ་རྣམ་

པར་བྱང་བའོ།།[12]	ཞེས་གསུངས་པས།	གཞྱི་དང་[13]ར་བ་ནྱི་གང་བདག་ཉྱིད་ལ་

ཇྱི་ལྟར་འདུས་ཞེ་ན།	དེ་ལ་གསུམ་སྟེ།	གཞན་གྱིས་བརགས་པའྱི་ལུགས་དགག	

[10]				འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	

[11]		 དབལ་ཁྱུང་།༧༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཀ	ལེའུ།༢	ཤོག	༡༢༥	ཕེང་།༦	

[12]		 དབལ་ཁྱུང་།༧༥	 བཀའ།	 འབུམ་སེ།	 ཁམས་བརྒྱད།	 ཀ	 ཤོག	 ༡༢༥	 ཕེང་།༧	

[13]				མ་དཔེར་གཞྱི་གང་ར་བ་ཞེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་པས་གཞྱི་དང་ར་བ་ཞེས་

									པར་བཅོས་ཡོད།	
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རང་གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་དགོད།	དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ།།

དང་པོ་ལ་མཁས་པར་འདོད་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	 བོན་ནྱི་རང་མཚན་འཛིན་པ།	

ཐམས་ཅད་ནྱི་འཁོར་འདས་མ་ལུས་པ།	གཞྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག	ར་བ་ནྱི་ཀུན་

གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས།	བདག་ནྱི་དེ་ཉྱིད་བདག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་པའྱི་གཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད།[14]	

འདུས་པ་ནྱི་བྱྱིས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་འདུས་པའོ། །གཞྱི་རའྱི་བྲལ་འབྲས་ནྱི་བདག་ཉྱིད་

ཆེན་པོའྱི་རྒྱུད་ལ་འདུས་པ་སྟེ།	 དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་དང་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་

ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ལུང་དང་འགལ་བ་དང་རྱིགས་པས་གནོད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་དེ་ཉྱིད་ལས་འཁོར་བ་ཀུན་རོབ།	 མྱང་འདས་དོན་དམ་དུ་[15]གསུངས་པ་

དང༌།	བདལ་འབུམ་ལས།	བོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་སུ་འདུས་

སོ།།[16]	གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཛིན་པ་བོན་ཡྱིན་ན།	 ཁམས་དང་རྣམ་

གངས་པར་འགྱུར་ཏེ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཛིན་ཕྱིར་ཁམས།[17]	ཞེས་གསུངས་

པའོ། །ཀུན་གཞྱི་ར་བ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ།	 འདོད་ན།	 བདལ་

འབུམ་ལས།	ནམ་མཁའ་བོན་ཉྱིད་སེམས་ཉྱིད་གསུམ། །ཀུན་ཡྱིན་ཀུན་གྱི་གཞྱི་

[14]	 མ་དཔེར་བདག་ནྱི་དེ་ཉྱིད་བདག་ཏུ་སྒོས་བཏགས་ཀྱིས་གཞྱི་ཉྱིད་ནྱི་གཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད།	

ཅེས་པ་ཡོད་ཀང་བདག་ནྱི་དེ་ཉྱིད་བདག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་པའྱི་གཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད།	ཅེས་

པར་བཅོས་ཡོད་པས་དཔད་པར་མཛོད།

[15]				དབལ་ཁྱུང་།༧༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཀ	ལེའུ།༢	ཤོག	༡༢༦	ཕེང་

									།༡	འདྱི་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

[16]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	མདོ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༢	ཤོག	༦༠	ཕེང་།༤	

[17]		 དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༢	ཤོག	༡༣༧	ཕེང་།༣	
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རུ་འགྱུར།།[18]	 ཞེས་པས་བསལ་ལོ། །རས་གཅྱིག་ན་ཐ་དད་དུ་བཏགས་པ་

དགོས་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །བྲལ་འབྲས་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་ཡྱིན་ན་དེ་བྱྱིས་པའྱི་

རྒྱུད་ལ་འདུས་ན་ལམ་བགོད་མྱི་དགོས་པར་འགྱུར་ལ།	 མ་འདུས་ན་སྔར་གྱི་

ཁས་བངས་ཉམས་སོ། །བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་མ་རོགས་པ་ལ་ཡང་དག་པ་གཉྱིས་

ལྡན་མངོན་འགྱུར་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ།	 བྱྱིས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཡང་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་དེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་ལ་འདུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་ན་

བྱྱིས་པ་ལ་བོན་ཙམ་ཡང་མེད་ཅྱིང་རྱིགས་ཆད་པར་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ།	 གཤེགས་ལམ་དང་ནྱི།	 མྱ་ངན་འདས་དང་ཡྱིད་

ཀྱི་ཡུལ།	རོད་བྱེད་དོན་དང་གསུང་རབ་བདུན་ལ་འཇུག་མོད་ཀྱིས།[19]	 འདྱིར་

གཤེགས་དང་འཁོར་འདས་ལ་འཇུག་ཅྱིང༌།	 གངས་མང་བས་ཐམས་ཅད་དེ།	

གཞྱི་ཡེ་གནས་འབྱུང་གཞྱི་ཡང་མེད་ལ།	 ར་བ་ནྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་ཏེ།	 འབུམ་

ལས་གསུངས་པ་དང༌།	བདག་ཉྱིད་ནྱི་སེམས་ཉྱིད་ལ་སྒོ་བཏགས་ཏེ།	འདུས་པ་ནྱི་

སེམས་ཉྱིད་རང་ཆས་སུ་གནས་པ་སྟེ།	གསལ་བར་སྟོན་པས་བཤད་པའོ། །ཡྱིན་

པར་ཡང་བདལ་འབུམ་ལས།	 ནམ་མཁའ་བོན་ཉྱིད་སེམས་ཉྱིད་གསུམ། །ཀུན་

ཡྱིན་ཀུན་གྱི་གཞྱི་རུ་འགྱུར།།[20]	ཞེས་དང༌།	བོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་བདེན་པ་

[18]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༣	ཤོག	༡༢༢	ཕེང་།༢	

[19]		 འགོ་མགོན་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས་ཀྱི་དེ ་ཁོ ་

ན་ཉྱིད་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་འགེལ་པར་ཡུལ་བདུན་ལ་འཇུག་པ་སྟེ།	 ཤེས་བྱ་

དང༌།	 འཁོར་འདས་དང༌།	 ཡྱིད་ཀྱི་ཡུལ་དང༌།	 ལམ་དང༌།	 དོན་དང༌།	 བསོད་

ནམས་དང༌།	 རོད་བྱེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་བདུན་ལ་འཇུག་པ་སྟེ།	 ཞེས་གསུངས།	

[20]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༣	ཤོག	༡༢༢	ཕེང་།༢	
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གཉྱིས།[21]	 ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	ཁམས་བརྒྱད་ལས་ཀང་གཟུགས་ནས་ར་

ཤྱི་ནྱི་འཁོར་བ་སྟེ་ཀུན་རོབ་བོ། །སྦྱིན་པ་ནས་བ་མེད་ནྱི་མྱང་འདས་ཏེ་དོན་དམ་

མོ།།[22]	གསུངས་པའོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལས་ཀུན་གཞྱི་ར་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འདོད་ལ།	བྱྱིས་པའྱི་

རྒྱུད་ལ་མྱང་འདས་མངོན་འགྱུར་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ་སེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ལ་

ཡོད་པས་སོ་ཞེ་ན།	སེམས་དཔར་ཡོད་ཀང་མངོན་འགྱུར་དུ་མེད་ཅྱིང༌།	ས་བོན་

ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དང༌།	རོགས་ཤྱིང་གོལ་བའྱི་དུས་སུ་འཁོར་བ་རང་རྒྱུད་པར་མེད་

ན་གནས་གོལ་ཡེ་ཤེས་སུ་འདོད་པས་སོ།།

འཁོར་འདས་གཉྱིས་ཀྱི་བོན་བསྟན་པ།

གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	མཚན་གཞྱི་དང༌།	 ངེས་

ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྱི།	མཁས་པར་འདོད་

པ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས།	 རང་མཚན་འཛིན་པ་གང་ཞྱིག་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཁྱད་

པར་དུ་བྱས་པའྱི་རྣམ་བྱང་གྱི་འགལ་ཟླར་གྱུར་པ་ནྱི་འཁོར་བ།	རང་མཚན་འཛིན་

པ་གང་ཞྱིག་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་བྱང་ཙམ་མྱང་འདས་སུ་འདོད་པ་

ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 དང་པོ་ནྱི་ས་བདུན་མན་ཆད་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཡང་འཁོར་བར་

འགྱུར་ཏེ།	ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་རགས་གནམ་རྱིམ་པ་བདུན་

[21]		 དབལ་ཁྱུང་།༧༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཀ	ལེའུ།༢	ཤོག	༡༢༦	ཕེང་

											།༡	ལུང་ཚིག་ཚིག་ཟྱིན་ཇྱི་བཞྱིན་མེད།

[22]		 ཁམས་བརྒྱད་ནང་དུ་འཚོལ་ཞྱིབ་བྱས་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།	
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གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་ཤྱིག་པའྱི་གསས་མཁར་བརྱིགས་པས།	བདུད་ཀྱི་ཆུ་བཞྱི་སྐེམ།[23]	

ཞེས་པ་དང༌།	 འགལ་ཟླར་གྱུར་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཚོན་པས་གཞན་ལ་རྣམ་གཅད་

མེད་དོ། །གཉྱིས་པ་ཡང་བདུན་པ་མན་ཆད་མྱང་འདས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	ཉོན་སྒྱིབ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།	རགས་གནམ་རྱིམ་པ་དྲུག་གྱི་སྟེང་དུ་སྡུག་བསྔལ་སྐེ་ལེན་འཁོར་

བའྱི་འདམ་ནང་དུ་ཤེས་སྒྱིབ་མྱང་འདས་སུ་འགྱུར་ཞྱིང༌།	འདོད་པ་ལ་གཉྱིས་སྒྱིབ་

མུན་པའྱི་ཚོགས་ལ་གསལ་བར་མེད་ཅེས་འཁོར་བར་[24]གསུངས་པ་དང༌།	རྣམ་

པར་བྱང་ཙམ་གྱིས་མཚོན་པས་གཞན་ལ་གཅད་བྱ་མེད་ཅྱིང་མཚན་གཞྱི་ཐ་དད་

མེད་པར་འགྱུར་རོ།།

ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པ་ལ་འདོད་དེ།	 སྐེ་རས་ན་འཆྱི་

དག་དང་ལྡན་གྱུར་གྱིས་ལུང་ལ་བརེན་ཏེ་འཁོར་བ་དང༌།	དེ་ལས་བཟློག་པ་མྱང་

འདས་སུ་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དང་པོ་གནས་སྐབས་བདེ་འབྲས་ལ་མ་ཁྱབ་ཅྱིང༌།	

ལམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཀང་འཁོར་བར་འགྱུར་ཏེ།	 སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་

གནོད་པ་ལ་ཇྱི་མྱི་སྙམ་པར་ལ་སོགས་མྱང་འདས་སུ་བཤད་པ་དང༌།	བདེན་པ་

མཐོང་བ་ཡན་ཆད་མྱང་འདས་སུ་བཤད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཡང་གནས་སྐབས་

ཀྱི་བདེ་འབྲས་[25]ཙམ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་ཤྱིང་ལམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་མ་ཁྱབ་པའོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བདག་འཛིན་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པ་ནྱི་འཁོར་

[23]		 དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༥	ཕེང་།༧	

[24]		 དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༨	ཕེང་།༧	

[25]			མ་ཡྱིག་ཏུ་བདེན་པ་ཞེས་གསལ་ཡང་།	བདེ་འབྲས་ཡྱིན་ངེས་པས་ཞུ་སྒྱིག་པས་བདེ་				

								འབྲས་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།
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བ།	བདག་མེད་བདེ་ཆེན་དང་ལྡན་པ་ནྱི་མྱང་འདས་སོ། །ཡྱིན་པར་ཡང་འབུམ་

ཏྱིག་ལས།	འཁོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་མ་བྲལ་བ་མྱ་ངན་འདས་པ་

ནྱི་བདེ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད།[26]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་འཁོར་འདས་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་ས་བདུན་

མན་ཆད་ཀྱི་སེམས་དཔའ་འཁོར་བར་ཐལ་བ་ནྱི་སྐོན་མེད་དེ།	སྡུག་བསྔལ་བདག་

མེད་དུ་རོགས་པ་དང༌།	གཉྱིས་པ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་བདེ་འབྲས་ལ་ཁྱབ་ཆེས་པ་

ནྱི་སྐོན་མེད་དེ།	བདག་མེད་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་[27]བདེ་ཆེན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་

པས་སོ།།	

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང༌།	ས་མཚམས་དང༌།	རྣམ་གངས་

སོ། །དང་པོ་ལ་སྱིག་པ་དང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ནྱི་འཁོར་བ་དང༌།	ཚོགས་རྣམ་པ་

གཉྱིས་[28]ནྱི་འདས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་འབུམ་ཏྱིག་ལས་བཤད་དོ།།[29]	

གཉྱིས་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས་དང་པོ་དགག་པ་ལ་མཁས་པར་འདོད་པ་ཁ་

ཅྱིག་གྱིས་མཐོང་ལམ་སྐེས་མ་སྐེས་ལ་འདོད་པ་ནྱི།	 འཇྱིག་རེན་པ་དང་འདས་

པའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པ་དང༌།	ཚོགས་སྦོར་འཁོར་བར་འགྱུར་པ་ལས།	དྲན་པ་ཉེར་

[26]				འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	

[27]		 མ་དཔེར་བདག་ཉྱིད་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་བདེ་ཆེན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།	ཞེས་པ་

ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་པས་བདག་མེད་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།	

[28]				མ་དཔེར་ཚོགས་ལམ་རྣམ་པ་གཉྱིས།	ཞེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་པས་ཚོགས་

									རྣམ་པ་གཉྱིས་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།	

[29]				འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	
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བཞག་ལ་སོགས་མྱང་འདས་སུ་བཤད་པས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ངོ་བོ་སྡུག་

བསྔལ་དང་བྲལ་མ་བྲལ་དང༌།	ས་མཚམས་བདེན་པ་མཐོང་མ་མཐོང་དང༌།	སྒྲུབ་

པ་གཟུགས་སོགས་དང༌།	སྦྱིན་པ་སོགས་སུ་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དང་པོ་གོང་དུ་

བཀག་ལ།	གཉྱིས་པ་ཡང་འཇྱིག་རེན་པ་དང་འདས་པ་ལ་བཤད་པ་དང༌།	གསུམ་

པ་ལྟར་ན་གོང་གྱི་ཁས་བངས་གཉྱིས་པོ་དང་འགལ་ཏེ།	 དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལ་

སོགས་མྱང་འདས་མ་ཡྱིན་ན་ལུང་དང་འགལ་ལ།	ཡྱིན་ན་བདེན་པ་མཐོང་བ་ལ་

སོགས་མྱང་འདས་སུ་འདོད་པ་ཉམས་ཏེ།	འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཉམས་སུ་བང་རྒྱུ་ཡྱིན་

པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ།	 ངོ་བོ་བདག་འཛིན་དང་བྲལ་མ་བྲལ་དང༌།	 ས་

མཚམས་ལམ་ལ་ཞུགས་མ་ཞུགས་དང༌།	རང་བཞྱིན་གཟུགས་སོགས་དང་སྦྱིན་

པ་སོགས་བཤད་དོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ཕ་རོལ་ཚུར་རོལ་བདེན་པ་མཐོང་མ་མཐོང་ལ་བཤད་

པ་ནྱི།[30]	འཁོར་འདས་སུ་མ་ཡྱིན་ཏེ།	འཇྱིག་རེན་པ་དང་དེ་ལས་འདས་པ་དང་

གཉྱིས་ལས་དགོངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གཟུགས་ནས་ར་ཤྱིའྱི་བར་དང༌།	

སྦྱིན་པ་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རྒྱུ་དྲུག་སྐད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་

གནས་པར་འཁོར་བ་དང༌།	 འཁོར་བའྱི་གདུང་བའམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་

ནའོ།།[31]	ཞེས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་བཤད་དོ།།

གསུམ་པ་བསྡུས་དོན་ལ་དེ་ལྟར་འཁོར་འདས་གཉྱིས་ཀ་ཡང་བདེན་པ་

[30]			དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༥༡༠	ཕེང་།༤	

[31]			འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	
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གཉྱིས་སུ་འདུས་ཏེ།	ཇྱི་ལྟར་ན་འཁོར་བའྱི་བོན་ཐམས་ཅད་ཀུབ་རོབ་བདེན་པར་

འདུས་ཏེ།	བརག་མྱི་བཟོད་དཔད་མྱི་བཟོད་པ་སྟེ།	མངོན་རོགས་རྱིག་པའྱི་རེ་མོའྱི་

འབུམ་ལས།	གང་ལས་གང་ལ་སྐེ་བ་ཡོད་ཅྱིང་འགག་པ་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་འཁོར་བའྱི་

བོན་ལ་[32]གསུངས་པ་དང༌།	མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་བོན་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་

གྱི་བདེན་པར་འདུས་ཏེ་བརག་དཔད་ཀྱིས་དབེན་ཞྱིང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟོང་པ་

སྟེ།	 གང་ལ་སྐེ་བ་མེད་ཅྱིང་འགག་པ་མེད་པ་དེ་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་བོན་

ལ་སོགས་[33]གསུངས་པས་སོ། །གལ་ཏེ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་དང་དྲན་པ་ཉེར་

བཞག་ཀང་དོན་དམ་དུ་འགྱུར་ལ།	འདོད་པ་ལ་སྤོས་པ་ཡྱིན་པ་དང༌།	ཀུན་རོབ་

ཡྱིན་ན་མྱང་འདས་སུ་བཤད་པས་སོ་ཞེ་ན།	ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ནྱི་སྟོང་པ་བཅོ་བརྒྱད་

ཁོ་ན་དོན་དམ་ཡྱིན་གྱིས།	གཞན་ནྱི་ཡུལ་ཅན་དོན་དམ་ལ་ཡུལ་བདེན་པའྱི་མྱིང་

གྱིས་བཏགས་ཞེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་བ་ན་མེད་པར་ཕྱིན་ལྡོག་དང་རང་

བཞྱིན་མེད་པར་བཞག་ལྡོག་དང༌།	 རོགས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལྡོག་ཀང་མ་ཡྱིན་པར་

འགྱུར་རོ། །དོན་དམ་རོགས་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ།	 ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པ་དང༌།	

ཡུལ་སྤོས་མེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ།	བདེན་པར་འདོད་པས་སོ། །དེས་ན་དེས་

སྟོང་དང་བ་ན་མེད་པར་ཕྱིན་ལྡོག་ནས་དང༌།	 རང་བཞྱིན་མེད་པར་འཇོག་ལྡོག་

གྱིས་དོན་དམ་མོ། །དེ་སྤོས་བྲལ་དུ་གནས་ལྡོག་ནས་དོན་དམ།	སྦྱིན་སོགས་རང་

[32]				དབལ་ཁྱུང་།༡༡༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	མངོན་རོགས་རྱིག་པའྱི་རེ་མོའྱི་འབུམ།	ཀ	

									ལེའུ།༢	ཤོག	༡༢༥	ཕེང་།༡	

[33]				དབལ་ཁྱུང་།༡༡༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	མངོན་རོགས་རྱིག་པའྱི་རེ་མོའྱི་འབུམ།	ཀ	

									ལེའུ།༢	ཤོག	༡༢༩	ཕེང་།༢	
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ལྡོག་ནས་ཀུན་རོབ་བོ། །སྦྱིན་སོགས་རང་ལྡོག་ནས་ཀུན་རོབ་ཡྱིན་ན་དོན་དམ་

དུ་བཤད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།	འདྱིར་ནྱི་དོན་དམ་སྐེད་ཅྱིང་རོགས་པར་བྱེད་ལྡོག་

ནས་བཏགས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་དང་བཞྱིར་འདུས་པས་གསུམ་

སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	གཞན་

ལུགས་དགག་པ་དང༌།	རང་ལུགས་དགོད་པ་དང༌།	རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་

ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་བོ་ངོར་གྲུབ་པ་སྟེ་སོ་སྐེས་[34]ལ་གྲུབ་པ་

སྟེ།	གཅོད་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ཀུན་རོབ་ལ་སོགས་བྱྱིས་པ་ལ་གྲུབ་པ་བདེན་པ་

མྱིན་པར་འགྱུར་ལ།	འདོད་ན།	ལུང་ལས།	དེ་ལ་ཀུན་རོབ་ལོག་པར།	འཕགས་

བོའྱི་སྤོད་ཡུལ་བདག་ཉྱིད།[35]	 ཅེས་གསུངས་པས་སོ་ཞེ་ན།	 དེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་

བའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་སྤོས་བྲལ་དེ་དོན་དམ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	མཐར་ཐུག་

དཔོད་པའྱི་རྱིགས་ཤེས་ཀྱིས་དོན་དམ་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཉྱིད་

ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	མཐར་ཐུག་དཔོད་པའྱི་རྱིགས་ངོར་མེད་པས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་

གྱིས་མྱི་བསླུ་བ་ལ་འདོད་པ་ཡང༌།	ཀུན་རོབ་བསླུ་བའྱི་ཤེས་ངོ་ལ་མ་ཁྱབ་སྟེ།	བསླུ་

[34]				མ་དཔེར་གྲུབ་པ་སྟེ་སྐེས་ལ་ཞེས་པ་ཡོད་ཀང་སོ་སྐེས་ཡྱིན་ངེས་པས་འདྱིར་ཞུ་

									སྒྱིག་པས་བཅོས་ཡོད།	

[35]		 ལུང་ལས་ཞེས་པའྱི་ཕག་དཔེ་ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ།	 སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་

པོས་མཛད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་

མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་འགེལ་པའྱི་མཇུག་ན་ལུང་ཚིག་ཕྱི་མ་དེ་ཡོད།
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བར་ངེས་པའྱི་[36]ཀུན་རོབ་ཅེས་མེ་ལོང་དགུ་བསྐོར་ལས་[37]གསུངས་པ་དང༌།	

ཚད་མའྱི་ཐ་སྙད་ལ་ཁྱབ་ཆེས་ཏེ།	 ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་ཉྱིད།།[38]	 ཅེས་

གསུངས་པས་སོ། །ཡང་མཁས་པར་འདོད་པ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བོའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པ་ལ་འདོད་པ་ནྱི།	ཤེས་བྱའྱི་ཐ་སྙད་ལ་ཁྱབ་ཆེས་ཤྱིང་འོག་ནས་ཀང་འགོགས་

སོ། །ཡང་བ་མ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས་བོ་ངོར་གྲུབ་པ་ལ་བཞེད་པ་ཡང་

མ་ཡྱིན་ཏེ།	ལུང་དང་རྱིགས་པས་གནོད་བྱེད་དོ། །དང་པོ་ནྱི་སྨྲ་བསམ་ཚིག་ལས་

འདས་ཏེ་བརོད་དུ་མེད།[39]	ཅེས་པ་དང་འགལ་ཞྱིང༌།	ཡང་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་

བོ་འདས་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཡྱིན་པས་སྐོན་མེད་གསུངས་པ་ནྱི།	ཁྱད་པར་དོན་དམ་

ལ་ལྟོས་སམ་མྱི་ལྟོས།	 དང་པོ་ལྟར་ན་དམ་བཅའ་ཉམས་ལ།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་

གཞྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་ཁྱད་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི།	ཁྱབ་ཆེས།	མ་ཁྱབ།	མ་གྲུབ།	ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་

ལ་ཤེས་བྱའྱི་ཐ་སྙད་དང་ཟླ་གཉྱིས་དུང་སེར་ལ་ཁྱབ་ཆེས་ཤྱིང༌།	 དེ་ལ་གནས་

ལུགས་ལྟར་མྱི་བདེན་ཡང་སྣང་ལུགས་ལྟར་བདེན་པས་གསུངས་ཏེ།	 དེ་ལྟར་

སྣང་ལུགས་བཞྱིན་དུ་བདེན་ན་ཟླ་གཉྱིས་དུང་སེར་བདེན་པར་གྲུབ་བོ་སྣང་

[36]					མ་དཔེར་བསླུ་བར་ཤེས་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཅེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་པས་བསླུ་

										བར་ངེས་པའྱི་ཡྱིན་ངེས་པའྱི་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།	

[37]					ཐོབ་གསར།	བཀའ།	འགེལ་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར།	ཤོག	༢༧	བ༤	

[38]					བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ་དེབ་ཕེང་།༩༧པ།	ཤོག	༥༠༠	བསྟན་འགྱུར།	རྒྱས་པའྱི་

										བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ།	ཚད་མ།	ཅེ།	ལེའུ།༢	ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་ཀྲུང་

										གོའྱི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་བསྐྲུན།

[39]					 དབལ་ཁྱུང་།༥༦	བཀའ།	མདོ་སེ།	རྒྱུད་རྣམ་དག	ལེའུ།༢༡	ཤོག	༡༧༢	ཕེང་།༤
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ཡུལ་ལ་གྲུབ་པས་འཁྲུལ་བའྱི་ཤེས་པ་མྱིན་ལ།	མྱི་བདེན་ན་ཁས་བངས་ཉམས་

སོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་དོན་དམ་ལ་མ་ཁྱབ་ལ་དེའྱི་ཁྱད་པར་ལ་གྲུབ་སྟེ།	 དོན་དམ་

སེམས་ལ་གསལ་ཞྱིང་བསོམ་པར་གསུངས་པས་སོ་[40]ཞེ་ན།	དེ་ནྱི་འོག་མ་བས་

གོམས་བྱེད་ཀྱི་བོ་ལ་དགོངས་ཏེ་འཇྱིག་ཡུལ་གོམས་པ་བཞྱིན་ནམ་བོ་འདས་ཡེ་

ཤེས་ཀྱིས་རོགས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་འཛིན་པའྱི་བོ་བསོམ་སྟེ་སྤོས་

པར་འགྱུར་བ་ལས།	བསོམ་དང་བོ་དང་བོའྱི་ཐེ་ཚོམ་མེད་[41]ཅེས་པས་གསལ་

ལོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བོ་ངོ་དེ་ལ་མ་གྲུབ་ན།	བོ་དེ་ཉྱིད་བདེན་པ་མྱིན་པར་འགྱུར་བ་

ལས་ཁས་བངས་ཉམས་ལ།	གྲུབ་ན་ཤེས་རྒྱུད་གཉྱིས་འཆང་དུ་འགྱུར་བ་ལས།	

རོགས་གཉྱིས་གཅྱིག་ཆར་དུ་མྱི་སྱིད།	འགོ་ལ་ཤེས་རྒྱུད་གཉྱིས་མྱི་འཆང་ཞེས་

རོགས་ཆེན་ལས་[42]གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རྫུན་ལྡོག་ནས་བདེན་པར་འགྱུར་

རོ།།	

བདེན་པའྱི་སོར།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྱི་བོ་གོས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས་ཡྱིན་ལུགས་དང་

ལྡན་པ།	ཞེས་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་གསུམ་སྟེ།	 མ་ཁྱབ་པ་དང༌།	 ཁྱབ་ཆེས་པ་དང༌།	 ཧ་

[40]		 དབལ་ཁྱུང་།༨༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཏ།	ལེའུ།༤༤	ཤོག	༡༩	ཕེང་།༣

[41]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༧༤	 བཀའ།	 སེམས་སེ།	 ལུང་དྲུག	 ཤོག	 ༡༤༤	 ཕེང་།༡

[42]			སྨན་རྱིའྱི་ཤྱིང་པར།	བརེན།	སེམས་སེ།	གཏན་ཚིགས་གལ་མདོ་རྱིག་པའྱི་ཚད་མ།	

								ཤོག	༡༩	ན༣	ལྱི་ཤུ་སྟག་རྱིང་།
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ཅང་ཐལ་བ་སངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	ཟླ་གཉྱིས་དུང་སེར་ཀུན་རོབ་

ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལ་མ་ཁྱབ་པ་ནྱི་འདོད་དེ།	ཀུན་རོབ་ཡྱིན་ཡང་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་པས་

སོ། །འོ་ན་རྣམ་འབྱེད་ལས།	དེ་ལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ནྱི། །གཟུང་དོན་དག་དང་

མ་དག་གཉྱིས། །ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་སྣང་མཚུངས།།[43]	 ཞེས་གསུངས་

པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།	 དེ་ནྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྱི་ཤུགས་ལས་ཀུན་རོབ་ཙམ་

དྲངས་ནས་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏེ།	 རྒྱུ་མཚན་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྱིན་ལ།	 དགོས་པ་

ནྱི་བདེན་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པས་རྫུན་པ་ཤུགས་ལས་རོགས་པ་དང༌།	 དེ་ལྟར་

མ་ཡྱིན་ན་དེ་དག་གནོད་མེད་དུ་རོགས་ཤྱིང་འཁྲུལ་པ་སངས་པའྱི་དུས་སུ་དུང་

སེར་སྣང་གཉྱིས་སྣང་དུ་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་རྫུན་ལ་ཡང་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡྱིན་

ལུགས་དང་ལྡན་པས་བདེན་པར་ཐལ་བ་ནྱི་མེད་དེ།	 རྫུན་གྱི་རས་སམ་ལྡོག་པ་

ལས་དང་པོ་ནྱི་འདོད་ཅྱིང་གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་སྟེ།	རྫུན་ལྡོག་ལ་ཡྱིན་ལུགས་ཁེགས་

པའྱི་ཕྱིར་དཔེར་ན་བྱས་པ་མྱི་རག་པའྱི་རས་ཡྱིན་ལ་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་

དེ་ན་ཤེས་བྱའྱི་རས་ལ་བདེན་པར་མ་གྱུར་པ་མེད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་ཁ་

ཅྱིག་གྱིས་སྣང་ལུགས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པ་དང་མཚུངས་ཟེར་བ་ནྱི་སྐོན་མེད་དེ།	

སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌།	དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་

ཏེ།	གབ་པ་ལས་སྣང་བ་མེད་པའྱི་བོན་ཉྱིད་ལ། །འབྱེད་པ་མེད་པའྱི་སེམས་ཉྱིད་

ཀྱིས། །དམྱིགས་མེད་མཁའ་ལ་མདོག་བལྟས་པས། །གསལ་འཚེར་འོད་དུ་ཤར་

[43]		 སྨན་རྱིའྱི་ཤྱིང་དཔར།	བརེན།	སེམས་སེ།	དྲན་པ་ནམ་མཁའ།	རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་ལྡེ།	

											ཤོག	༥	བ༡	
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ཞེས་བྱ།།[44]	ཞེས་གསུངས་པ་ལ་འདྱིར་ལུང་མེད་པས་མྱི་མཚུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	རང་བཞྱིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌།	གནས་

སྐབས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌།	 རྱིགས་བསྡུས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་

ལ་མཚན་ཉྱིད།	ཁྱབ་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པ།	ཞེས་གསུངས་

སོ། །གཉྱིས་པ་དབྱེ་[45]བ་ལ་གསུམ་སྟེ། །ས་མཚམས་དཔད་པ་དང་།	 རྣམ་

གངས་བརོད་པ་དང༌།	དབྱེ་བ་སོ་སོའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་སྤོས་མེད་སྤོས་བཅས་

གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་དོན་དམ།	གཉྱིས་པ་ཀུན་རོབ་སྟེ།	མྱང་འདས་དང་འཁོར་བ་

ཡྱིན་པ་དང༌།	བོ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་དང༌།	ལྟོས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལྔ་སྟེ།	གང་

ལ་དབྱེ་བའྱི་གཞྱི་དང༌།	གང་དབྱེ་བའྱི་ངོ་བོ་དང༌།	གང་གྱིས་འབྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

དང༌།	ཇྱི་ལྟར་དབྱེ་བའྱི་དོན་དང༌།	ཇྱི་སྙེད་དབྱེ་བའྱི་གངས་ངེས་སོ། །དང་པོ་ལ་

ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཙམ་ལ་འདོད་དེ།	 རང་བཞྱིན་མེད་པར་བདེན་

གཉྱིས་ཀྱི་སྤྱི་མ་ཡྱིན་ལ།	བདེན་གཉྱིས་དེའྱི་བྱེ་བྲག་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ཀུན་རོབ་བྱྱིས་

པའྱི་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འབད་མེད་དུ་གོལ་ལ།	མ་ཡྱིན་ན་

དབྱེ་གཞྱི་དེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཉམས་པ་དང༌།	བདེན་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་བྱེ་

བྲག་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 དོན་དམ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པས་གྲུབ་ཀང་ཀུན་རོབ་སྣང་

ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ཀུན་རོབ་རང་

བཞྱིན་མེད་པའྱི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ལས།	སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་[46]པས་བསལ་

[44]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཇ།	ཤོག	༡༩༢	ཕེང་།༧	

[45]		 མ་དཔེར་གཉྱིས་པ་འབྱེད་པ་ཞེས་བྱུང་ཡང་དབྱེ་བ་ཡྱིན་ངེས་པས་བཅོས་ཡོད།	

[46]		 དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༥༥	ཕེང་།༣	
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ལོ། །དེས་ན་མཚན་ཉྱིད་དེ་ལྡན་གྱི་བདེན་པ་ཙམ་མོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་འབུམ་ལས་བོན་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་གཉྱིས་སུ་འདུས།[47]	

ཞེས་དང༌།	 མདོ་ལས་ཀང་བདེན་གཉྱིས་དོ་རུ་མ་མཉམ་ན་གཡུང་དྲུང་གྱི་བོན་

མྱིན།[48]	ཞེས་དང༌།	བདེན་གཉྱིས་གཞལ་བྱར་མྱི་འཇོག་ན། །འབེན་མེད་མདའ་

ཉེ་འཇལ་བ་འདྲ་[49]ཞེས་ནང་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་

བོ།།

གསུམ་པ་ལ་ཡུལ་བོན་ཉྱིད་བོན་ཅན་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང༌།	 བོ་

ཡྱིན་ཚུལ་དུ་མ་གྲུབ་པ་དང༌།	 སྣང་ཚུལ་དུ་མ་འགག་པའྱི་བོ་ངོ་སྟེ།	 རྒྱལ་བའྱི་

ཐུགས་ཉྱིད་གཞན་སྣང་དང་འཕགས་པའྱི་མཉམ་རེས་སོ། །དགག་བྱ་བདེན་

དངོས་ལ་དངོས་པོར་ཞེན་པ་བཀག་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང༌།	 ཐམས་ཅད་བཀག་

ནས་སྤོས་མེད་རང་བཞྱིན་བྲལ་བ་གཉྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་ཀུན་རོབ་དོན་དམ་དུ་

ཕེའོ། །བཞྱི་པ་ལ་འདྱི་དག་གཅྱིག་པའམ།	ཐ་དད་པའམ།	ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་

པ་ཐ་དད་དམ་གཅྱིག་པ་བཀག་པའྱི་ཐ་དད་དམ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།	འདྱི་ལ་གསུམ་

ལས།	 དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་བཞྱི།	 གཅྱིག་པ་དང༌།	 ཐ་དད་དང༌།	

[47]			དབལ་ཁྱུང་།༡༢༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ཀ	ལེའུ།༢	ཤོག	༦༤	

ཕེང་།༧	

[48]		 དབལ་ཁྱུང་།༢༨	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	 ལེའུ།༨	 ཤོག	 ༢༥༣	 ཕེང་།༢	

[49]			གསང་ཐུས་ཐྱིག་ལེ་བཀོད་པ།	ཤོག	༢༡	དེབ་གཟུགས།	སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་

											བོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་དེབ་གངས་༢༠	ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣	ལོར་སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་

									ཁང་ནས་བསྐྲུན།	
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ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་དང༌།	 གཅྱིག་པ་བཀག་པར་འདོད་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ཞུ་ཆེན་ན་རེ།	 ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་སྟེ།	 རོགས་མ་རོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

ལས།	ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ལུང་ལས་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་དང༌།	རྱིགས་པས་ཀང་

བྱྱིས་པས་ཀུན་རོབ་མཐོང་བ་ལྟར་དོན་དམ་ཡང་རོགས་ལ།	རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་ལ་

ཡང་ཀུན་རོབ་དངོས་སུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་དམ་སྤོས་བྲལ་ཡྱིན་ནམ་མ་

ཡྱིན།	 ཡྱིན་ན་ཀུན་རོབ་ཀང་སྤོས་བྲལ་དུ་འགྱུར་ཏེ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར།	 མ་

ཡྱིན་ན་སྨྲ་བསམ་ཚིག་ལས་འདས་ཏེ་[50]ལ་སོགས་བཤད་དོ། །ཡྱིན་མྱིན་གྱིས་

ཀང་དགག་གོ	 །གཉྱིས་པ་བྲུ་ནམ་མཁའ་འོད་ཀྱིས་ཐ་དད་དེ།	ལུང་ལས་ཐ་དད་

དུ་བཤད་པས་སོ་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ལུང་ལས་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པ་དང༌།	

རྱིག་པས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་དམ་ལ་ཐུག་ན་ཐ་དད་པར་ཉམས་ལ།	མ་

ཐུག་ན་བདེན་དངོས་སུ་འགྱུར་བ་ལས་དེ་འགོག་པའྱི་རགས་ཀྱིས་གནོད་ལ།	

གཉྱིས་ཀ་དངོས་པོར་འགྱུར་བ་དང་དོན་དམ་རོགས་པས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་མཚན་མ་

ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་གནོན་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས།	 ངོ་བོ་གཅྱིག་

ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་རོགས་མ་རོགས་ལ་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏེ།	ཀུན་རོབ་སྐེ་འགག་བྱེད་

པས་དོན་དམ་ཡང་སྐེ་འགག་བྱེད་ན་མྱི་རག་པར་འགྱུར་ལ།	མྱི་བྱེད་ན་རས་མྱི་

གཅྱིག་པར་འགྱུར་བ་ལས།	གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པ་བུད་དོ།།	

བཞྱི་པ་ལ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོའྱི་རེས་སུ་མཁས་པའྱི་སྐེས་མཆོག་རྣམས་

ཀྱིས་འབྲང་ནས་གཅྱིག་པ་བཀག་པའྱི་ཐ་དད་དུ་བཞེད་དེ།	 དེ་ཡང་འབུམ་ལས།	

[50]		 དབལ་ཁྱུང་།༥༦	བཀའ།	མདོ་སེ།	རྒྱུད་རྣམ་དག	ལེའུ།༢༡	ཤོག	༡༧༢	ཕེང་།༢	
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རོགས་ན་གཅྱིག་ལ་མ་རོགས་ན་ཐ་དད་པར་བཤད་པས་སོ་[51]གསུངས་སོ། །དེ་

ཡང་ལྟོས་པས་གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ན་ཐ་དད་དེ།	ཚུར་རོལ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་ན་ཀུན་

རོབ་ཡྱིན་ཞྱིང་དོན་དམ་མེད་པས་ཐ་དད་ལ།	 ཕ་རོལ་མཐོང་བས་དོན་དམ་དུ་

རོགས་པ་ལ་གཉྱིས་སུ་མེད་དེ་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 སྒྲུབ་བྱེད་མེད་ཅྱིང་

གནོད་བྱེད་ཡོད་པས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ལུང་དེ་ནྱི་དོན་དམ་སྤོས་

མེད་དུ་རོགས་པས་གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་མཚན་མ་དང་བྲལ་བ་དང༌།	མ་རོགས་པའྱི་

བོ་ལ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱིས་གཅྱིག་པ་བཀག་པ་མ་གྲུབ་

བོ། །གཉྱིས་པ་བརག་ནས་མྱི་འཐད་པ་དང༌།	ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བོ་ངོ་

གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་དད་ན་བྱྱིས་པའྱི་འཁྲུལ་ངོར་དོན་དམ་གྲུབ་པར་འགྱུར་

ཏེ།	ཐ་དད་བོ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀ་བུམ་བཞྱིན་ལ།	འདོད་ན་འབད་མེད་དུ་

གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །མྱི་འདོད་ན་ཁས་བངས་ཉམས་ལ།	བོ་ངོ་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་

པས།	གཅྱིག་ན་སངས་རྒྱས་སམ་སེམས་ཅན་གྱི་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་གཅྱིག	དང་པོ་

ལྟར་ན་དོན་དམ་དུ་སྣང་བ་བཞྱིན་ཀུན་རོབ་ཀང་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ་གཅྱིག་པས་

སོ། །འདོད་ན་སྤོས་བྲལ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་

སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་དོན་དམ་ཡང་སྣང་བས་འབད་མེད་དུ་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་

རུང་གཅྱིག་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཉྱིས་ཀ་ལ་སྣང་བས་གཅྱིག་ཅེ་ན།	བོ་ངོ་གཉྱིས་ལ་

གཉྱིས་རང་དུ་སྣང་སྟེ།	རྒྱུད་ཐ་དད་པས་གཅྱིག་པ་ཉམས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བུམ་

པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལྟར་གཅྱིག་ངོ་ལ་གཅྱིག་མེད་ཅྱིང་ཐ་དད་དུ་ལྡན་པར་འགྱུར་བྱས་

པས།	གཞན་ཕོགས་བཀག་པ་དང་གཅྱིག་ལ་རང་ཕོགས་དགག་པ་དང་ཐ་དད་

[51]		 དབལ་ཁྱུང་།༨༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཏ།	ལེའུ།༤༤	ཤོག	༡༨	ཕེང་།༧
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ཅེ་ན།	ཀུན་རོབ་ལ་དོན་དམ་དགག་པ་དང་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བས་བདེན་དངོས་སུ་

འགྱུར་བ་ལས་སྣང་བ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་བསྒྲུབས་པ་དང་འགལ་ལོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་དེ་ཉྱིད་ལས་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པ་སྟེ།	གཅྱིག་

དང་ཐ་དད་ཀྱི་དབྱེར་མེད་པས་དབྱེར་མེད་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིན་པར་མངོན་རོགས་

རྱིག་པའྱི་རེ་མོའྱི་འབུམ་ལས།	དེ་ལྟ་བུ་དེ་གཅྱིག་པ་ཡང་མྱིན་ལ་གཞན་པ་ཡང་མ་

ཡྱིན་ནོ། །གཅྱིག་པ་དང༌།	གཞན་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ།།[52]	ཞེས་གསུངས་

པ་དང༌།	ལས་རྒྱུད་ལས།[53]	བདེན་པ་གཉྱིས་གཅྱིག་མྱིན་ཐ་དད་མྱིན།།	ཞེས་

ཀང་གསུངས་པ་དང༌།	འབུམ་ལས་ཀང་།	རོགས་པའྱི་དུས་སུ་གཅྱིག་པ་དང༌།	མ་

རོགས་པའྱི་དུས་སུ་ཐ་དད་པར།[54]	གསུངས་ཏེ།	དེ་ནྱི་རོགས་ན་དོན་དམ་དང་མ་

རོགས་པ་ལ་ཀུན་རོབ།[55]	ཡྱིན་པར་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ།	 ལུང་དང་འགལ་བ་དང༌།	 རྱིགས་པས་གནོད་པ་

དང༌།	 ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སངས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འབུམ་ལས་གསུངས་པ་དང་མྱི་

འགལ་ཏེ།	དེ་ནྱི་རོགས་དང་མ་རོགས་ལ་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་གསུངས་པ་

[52]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༡༩	བཀའ།	འབུམ་སེ།	མངོན་རོགས་རྱིག་པའྱི་རེ་མོའྱི་འབུམ།	ཅ།	

											ལེའུ།༩	ཤོག	༥༤༢	ཕེང་།༤

[53]		 དབལ་ཁྱུང་།༡	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཡུང་དྲུང་ལས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྒྱུད།	ལེའུ།༨	

											ཤོག	༢༡༢	ཕེང་།༤	

[54]		 				དབལ་ཁྱུང་།༨༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཏ།	ལེའུ།༤༤	ཤོག༡༨	ཕེང་།༧

[55]			 དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༥༡༠	ཕེང་།༤	

											ལུང་ཚིག་ཇྱི་བཞྱི་མེད།	
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ཡྱིན་ལ།	ཀུན་རོབ་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ལ་དགོངས་པས་

སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ཀུན་རོབ་བམ་དོན་དམ་དུ་དེ་ཉྱིད་ལ་དབྱེར་མེད་པ་ཡྱིན་ཞེ་

ན།	དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་ཏེ།	རོགས་པས་དོན་དམ་ལ་མ་རོགས་པས་ཀུན་རོབ་ལས་

གཞན་དུ་དབྱེར་མེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་ཏེ་དབྱེར་མེད་པས་

སོ་ཞེ་ན།	 གཅྱིག་པ་བཀག་པའྱི་ཐ་དད་ཀྱི་དབྱེར་མེད་དུ་འདོད་པ་དང༌།	 རས་

བྲལ་མྱི་ཤེས་ཀྱི་དབྱེར་མེད་དུ་འདོད་པས་རགས་མ་གྲུབ་ལ།	དབྱེ་བ་བྱར་མེད་

ཀྱི་དབྱེར་མེད་དུ་འདོད་པ་ནྱི་ཁྱབ་པ་མེད་དེ།	དེ་ལ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དུ་དབྱེར་

མེད་པས་སོ། །གཞན་ཕོགས་དང་གཅྱིག་པ་རང་ཕོགས་དང་བཀག་པ་ཐ་དད་

པའྱི་[56]དབྱེར་མེད་དུ་ངས་མྱི་འདོད་དོ། །རྱི་བོང་རྭ་ལྟར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྱི་མེད་

དེ།	དེ་ནྱི་གཏན་མེད་ཡྱིན་པས་སོ། །ལྔ་པ་བོ་འཁྲུལ་ལམ་མ་འཁྲུལ།	ཡུལ་བོན་

ཉྱིད་བོན་ཅན་ལ་ལྟོས་ནས།	ཡྱིན་ཚུལ་དུ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་སྣང་ཚུལ་དུ་མ་འགག་པ་

ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་སོ།།

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་དོན་དམ་ལ་གསུམ་

ལས།	དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་གཞན་ལུགས་ནྱི།	བ་མ་ལུང་

རྱིགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས།	མཐར་ཐུག་དཔོད་པའྱི་རྱིགས་ངོར་གྲུབ་པ་གསུངས་

ཏེ།	ཟབ་མོ་གཏམ་གྱི་དོན་དམ་དེ་དོན་དམ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ།	རྱིགས་ངོར་

གྲུབ་པ་མེད་དེ།	རྱིགས་ཤེས་ཐོས་བསམ་གྱིས་རོགས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །འཇྱིག་

རེན་གགས་སེའྱི་དོན་དམ་དེ་དོན་དམ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་དོ་པས་སྣང་

[56]			 གཞན་ཕོགས་དང་གཅྱིག་པ་རང་ཕོགས་དང་ཐ་དད་པའྱི་བཀག་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཞེས་		

											པ་ཡོད་ཀང་ཞུ་སྒྱིག་པས་བཅོས་ཡོད་དཔད་པར་འཚལ།	
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མེད་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཤེས་ངོར་བདེན་པའམ།	 རྱིགས་ཤེས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་

པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 དེ་ལྟར་ན་བདེན་པ་མཚོན་བྱའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པས།	 རང་

ལྡོག་རས་མེད་དུ་འགྱུར་ལ།	རྱིགས་ཤེས་སམ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གྲུབ་ན།	དེའྱི་ཚེ་

དོན་དམ་དེ་བོ་ལ་སྣང་ངམ་མྱི་སྣང༌།	 དང་པོ་ལྟར་ན་སྣང་ཡུལ་གྲུབ་པས་སྤོས་

བཅས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌།	བོན་ཅན་རྱིགས་ཤེས་སུ་གྲུབ་པས་དངོས་པོར་འགྱུར་

རོ། །རགས་ཁྱབ་སྣང་བས་ཚད་མས་གྲུབ།	འདོད་པ་ལ་སྤོས་མེད་དུ་བཤད་པས་

བསལ་ལོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ཁས་བངས་ཉམས་སོ།།

བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སོར།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་མཚན་མར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པ།	

ཞེས་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ།	 དེ་མཚན་མཚོན་གཞྱི་གསུམ་གྱི་སྤོས་པ་དང་བྲལ་

བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ་དོན་དམ་རང་ལྡོག་དེ་ལས་མ་གྲུབ་ཀང་

ཐ་སྙད་འདྲ་བར་བཏགས་པ་ལས་གྲུབ་པ་སྟེ།	 གབ་པ་ལས།	 མ་རོགས་སེམས་

ཅན་ཚིག་གྱིས་མ་ཁྱིད་ན། །མུན་པའྱི་མཛུབ་ཡུག་དེས་ཀང་བརྡའ་མྱི་འཕད།།[57]	

ཅེས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་ཡུལ་ཅྱི་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཤེས་པས་ཅྱིར་ཡང་མྱི་

དམྱིགས་པས།	གང་དུ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་སྤོས་པས་དབེན་པས་དབྱེ་བ་དང་བྲལ་མོད་

ཀྱིས།	 འོན་ཀང་ཐ་སྙད་བརྡའ་རུ་མཚོན་ན།	 མེ་ལོང་ལས།	 ཟབ་མོ་གཏམ་གྱི་

[57]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	ཆ	གབ་པ།	ཤོག	༡༢༩	ཕེང་།༥	



	 ཡྱིན་ཚུལ་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལས་སྔོན་འགོ་ཀད་ཀྱི་དོན་བསྟན་པ།	 23

དོན་དམ་དང༌།	འཇྱིག་རེན་གགས་སེའྱི་དོན་དམ་དུ་[58]གསུངས་པའམ།	ཡང་ན།	

བརོད་བྱེད་ཚིག་གྱི་སོ་ནས་རྣམ་གངས་དང་རྣམ་གངས་མ་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་སམ།	

བརོད་བྱ་དོན་གྱི་སོ་ནས་སྤོས་པ་ཕོགས་རེ་བཀག་པ་དང་ཕོགས་མཐའ་དག་

བཀག་པ་གཉྱིས་སོ།།

གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་དམ་པ་ཡྱིན་པ་དང༌།	

མཐར་ཐུག་པའྱི་དོན་དམ་པ་ཡྱིན་ཏེ།	མཛད་ཁྱིམས་ལས།	དོན་དམ་དོན་གྱི་དམ་

པ་སྟེ། །དམ་པའྱི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ནྱི། །གཤེན་རབ་བ་མའྱི་དགོངས་སྤོད་

ཡྱིན། །མྱ་ངན་འདས་པར་བསྟན་པའོ།།[59]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ཀུན་རོབ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ལ་གསུམ་ལས་གཞན་

ལུགས་དགག་པ་ནྱི།	ལུང་རྱིགས་ཀྱི་མངའ་བདག་གྱིས།	ཐ་སྙད་པའྱི་བོ་ངོར་གྲུབ་

པ་ལ་འདོད་པ་ནྱི།	འཕགས་པའྱི་རེས་ཐོབ་སྣང་བཅས་སུ་སྐེས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་ཅྱིང༌།	

རྫུན་སྣང་ལ་ཁྱབ་ཆེས་ལ་འདོད་ན།	བདེན་པ་ཉམས་སོ།།

ཡང་ཞུ་བཙུན་གྱིས་མ་དཔད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་དང་ཕལ་པའྱི་ཤེས་པ་

ལ་དོན་བྱེད་ནུས་པར་སྣང་བ་དང༌།	ཕལ་པའྱི་ཤེས་པ་ལ་དོན་བྱེད་ནུས་པས་སྟོང་

པར་སྣང་བ་ནྱི།	 སྤྱི་དང་ཡང་དག་ལོག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་

ཏེ།	དང་པོ་ལ་དྲང་སོང་གྱིས་ཕ་བ་རྡུལ་ཕན་དང་སྐད་ཅྱིག་ཙམ་དུ་རོགས་པ་དང༌།	

རོག་གེ་བས་བུམ་པ་བྱས་མྱི་རག་རོལ་བྱུང་དུ་རོགས་པ་ཀུན་རོབ་མ་ཡྱིན་པར་

འགྱུར་ཏེ།	བརག་ཅྱིང་དཔད་པའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཡང་མ་བརག་

[58]		 ཐོབ་གསར།	བཀའ།	འགེལ་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར།	ཤོག	༢༧	བ༣	

[59]		 མཛད་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	
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མ་དཔད་པའམ་བརགས་ཤྱིང་དཔད་པ་ལ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལ་འདོད།	 དང་པོ་

ལྟར་ན་རྨྱི་ལམ་གྱི་ར་གང་ཡང་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ།	དཔད་ནས་གྲུབ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་

པ་ཡང་སེམས་དཔའྱི་རེས་ཐོབ་ཐམས་ཅད་ལོག་པར་འགྱུར་ཏེ།	དོན་བྱེད་ནུས་

པས་སྟོང་ཞྱིང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དོ་པས་ཐ་སྙད་པའྱི་ཤེས་

ངོར་བདེན་ཙམ་དུ་འདོད་པ་ནྱི།	 བདེན་ཙམ་རང་ལྡོག་[60]རས་མེད་ཐ་སྙད་པའྱི་

འཕགས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་མཚན་མར་སྣང་བའྱི་ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པའོ།།	

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ཟླ་གཉྱིས་དུང་སེར་ལ་ཁྱབ་ཆེས་པ་མེད་དེ།	 དེ་དག་ལ་

ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པ་མེད་ཅྱིང༌།	ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྱིན་ཡང༌།	བདེན་པ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་རོ།།

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ།	བསླུ་བར་མ་ངེས་པ་དང་ངེས་པ་གཉྱིས་སུ་མེ་ལོང་

ལས་[61]གསུངས་ཀང༌།	འདྱིར་དག་པ་དང་མ་དག་པ་གཉྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་

གསུམ་ལས་དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ལ།	དོ་པས་འཕགས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་ངོར་

བདེན་པ་ཟེར་བ་ནྱི།	རང་ལྡོག་རས་མེད་དང་མཚན་གཞྱི་ཐ་དད་མེད་པའྱི་སྐོན་དུ་

འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བག་ཆགས་ཅྱི་རྱིགས་པ་དང་བྲལ་ཞྱིང་མཚན་མར་སྣང་བའྱི་

ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པ།	ཞེས་གསུངས་སོ།།

[60]				མ་དཔེར་བདེར་ཙམ་དང་ལྡོག་ཅེས་བྱུང་ཡང་འདྱིར་བདེན་ཙམ་རང་ལྡོག་ཅེས་པར་

									བཅོས་ཡོད།	

[61]				ཐོབ་གསར།	བཀའ།	འགེལ་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར།	ཤོག	༢༧	བ༤	
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དག་པ་ཀུན་རོབ་དང་མ་དག་ཀུན་རོབ་ཀྱི་སོར།

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ནྱི།	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཞན་སྣང་དུ་ཤར་བའྱི་

ཡོན་ཏན་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྱིན་ལས་རྣམས་དང༌།	གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་རེས་

ཐོབ་སྣང་བཅས་སུ་སྐེས་པ་རྣམས་སོ།།

གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	སྒྱིབ་པ་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱིས་དབེན་པས་ནའོ། །

གཉྱིས་པ་མ་དག་པ་ལ་གསུམ་ལས་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	 བྱྱིས་པའྱི་ཤེས་ངོར་

བདེན་ཡང་དཔད་མྱི་བཟོད་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི།	 རང་ལྡོག་རས་མེད་དང་དཔད་

མྱི་བཟོད་པའྱི་སྒ་བཤད་ཡྱིན་པས་སོ། །དེས་ན་བག་ཆགས་མངོན་འགྱུར་དང་

འགོགས་ཤྱིང་མཚན་མར་སྣང་བའྱི་ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པ།	ཞེས་གསུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་[62]ལ་ཡང་དག་ལོག་པའྱི་ཀུན་རོབ་གཉྱིས་ལས།	དང་

པོ་ལ་གསུམ་ལས་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	འཇྱིག་རེན་གགས་པའྱི་གཟུང་དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་

བའྱི་ཤེས་ངོར་བདེན་ཡང་དཔད་མྱི་བཟོད་པ།	ཞེས་དོ་པས་ཟེར་བ་རས་མེད་དང་

སྒ་བཤད་ཡྱིན་པས་སོ། །དེས་ན་ཐ་སྙད་པའྱི་བོ་ངོར་མ་འཁྲུལ་བའྱི་མཚན་མར་

སྣང་བའྱི་ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པའོ།།

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་བྱྱིས་པས་བརགས་པས་བདེན་ཙམ་དོན་

བྱེད་ནུས་པ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ།	 དེ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་

རང་རྱིག་གཞན་རྱིག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་དོན་རང་མཚན་

[62]		 མ་དཔེར་གཉྱིས་པ་མཚན་ཉྱིད་ཅེས་བྱུང་ཡང་ནོར་བར་ངེས་པས་འདྱིར་མཚན་

											གཞྱི་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།	
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བོས་མཐོང་བ་དག་ཡྱིན་ལ།	དོན་སྤྱི་ཡང་དོན་དང་མཐུན་པ་དང་དོན་རང་མཚན་

ལ་བརེན་ནས་རོགས་པ་དང་དོན་སྤྱི་ཉྱིད་དུ་རོགས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་

ངེས་ཚིག་ནྱི།	སྐེ་བོའྱི་ཤེས་པ་ཀུན་བརགས་མ་འཁྲུལ་བ་བདེན་པས་སོ།།

ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་ལོག་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་སོར།

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	 དོ་པས་འཇྱིག་རེན་གགས་པའྱི་

གཟུང་དོན་འཁྲུལ་བའྱི་ཤེས་ངོར་བདེན་ཡང་དཔད་མྱི་བཟོད་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 སྐོན་

གཉྱིས་སྔར་བཞྱིན་ལ་འཁྲུལ་ངོར་བདེན་ན་རྫུན་སྣང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ།	ཁྱབ་

པ་མ་གྲུབ་ན་ཁས་བངས་ཉམས་ལ་ངེས་པ་ཚད་མས་ངེས་ལ་འདོད་པ་ལ་ཡུལ་

རྫུན་བོས་འཁྲུལ་པར་ངེས་པས་བསལ་ཞྱིང་།	ཤེས་ལ་རྫུན་པ་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་འཁྲུལ་བའྱི་ཤེས་ངོར་གྲུབ་ཅྱིང་མཚན་མར་སྣང་བའྱི་དོན་བྱེད་པས་

སྟོང་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འདོད་ལ་ཀུན་རོབ་མ་

ཡྱིན་པ་ནྱི་མ་ངེས་སོ། །གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ལ་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བའྱི་

ཡུལ་ཤེས་ཟླ་གཉྱིས་དུང་སེར་སོགས་དང་རྨྱི་ལམ་འཁྲུལ་སྣང་གྱི་ཤེས་པ་ཐམས་

ཅད་དང༌།	དོན་དང་མྱི་མཐུན་པ་དང་དངོས་མེད་དངོས་སུ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་རྣམས་

སོ།།

གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་ཡུལ་བདེན་སྣང་ལས་དོན་ལོག་པར་འཛིན་པས་

སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	 བག་ཆགས་མངོན་འགྱུར་བ་དང་མ་བྲལ་ཞྱིང་

བདེན་ཞེན་དུ་འཛིན་པས་ནའོ།།

གསུམ་པ་ནྱི་བརགས་ཤྱིང་དཔད་ན་སྙྱིང་པོ་མེད་པ་དང་དཔད་མྱི་བཟོད་པས་
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ན་ཀུན་རོབ་སྟེ། །མཛད་ཁྱིམས་ལས།	ཀུན་རོབ་ཀུན་གྱིས་བསབ་པས་ཏེ། །གང་

ཟག་རྣམས་ཀྱིས་སྤོད་ཡུལ་ལོ།།[63]	གསུངས་པས་ན་ཀུན་རོབ་བོ།།

གསུམ་པ་ཡང་གནས་སྐབས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་ཡོད་པས་སོ།།	 གཉྱིས་པ་

གནས་སྐབས་ཀྱི་བདེན་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	ངེས་

ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ན་རེ།	 རང་རང་གྱི་བོ་ངོར་

གྲུབ་པའམ་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་བོ་ངོར་གྲུབ་པ་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	

དེ་ལྟར་ན་རང་བཞྱིན་བདེན་པའང་དེར་འགྱུར་ལ་བོ་ངོར་གྲུབ་པ་ནྱི་གོང་གྱིས་

ཁེགས་སོ། །དེས་ན་ཁྱབ་བྱར་གྱུར་པའྱི་ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བོ་གོས་

ཆེན་པོས་གསུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	ས་མཚམས་དང༌།	རྣམ་གངས་དང༌།	སོ་སོའྱི་

དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་འགོག་ལམ་གཉྱིས་མྱང་འདས་ཀྱིས་བསྡུས་ལ།	སྡུག་བསྔལ་

ཀུན་འབྱུང་གཉྱིས་འཁོར་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ་ལས་དབྱེ་གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་གནས་ཚོད་ལ།	ངོ་བོ་

ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འགོག་པ་ལམ་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ།	འབུམ་ལས་སྡུག་བསྔལ་

ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་།	ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བྱ་བ་དང༌།	འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་བ་

དང༌།	ལམ་བསོམ་པར་བྱ་བའོ།།[64]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །རྒྱུ་ུམཚན་ནྱི་གོང་

[63]		 མཛད་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	

[64]		 དབལ་ཁྱུང་།༩༩	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད་ར་བའྱི་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༤	

ཤོག	

											༥༠༤	ཕེང་།༤	
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མ་གཉྱིས་སང་བྱ་ལ་འོག་མ་གཉྱིས་གཉེན་པོ་སྟེ།	 དེ་ཡང་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྒྱུ་

འབྲས་ལ་ལྟོས་ནས་གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་འབྱེད་དེ།	 དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་འབྲས་བུ་

ལ་ཀུན་འབྱུང་རྒྱུ་སྟེ།	བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་ཡྱིན་ལ།	འགོག་པ་འབྲས་བུ་ལ་ལམ་

རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ།	རོགས་བྱ་རོགས་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་འགོག་པ་རྒྱུ་ལ་ལམ་བདེན་

འབྲས་བུར་འགོ་བ་ཡང་ཡོད་དེ།	རྒྱུར་བསྟན་པ་ནྱི་དབྱྱིངས་ལ་འབྲས་བུ་བསྟན་

པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་སོ།།[65]	 ཞེས་གསུངས་པས།	 གོང་མ་ལྟར་ན་མངོན་དུ་བྱས་པ་

དང་བྱེད་པ་པོ་ཡྱིན་པས་དང་འོག་མ་ལྟར་ན།	སང་བྱ་སངས་པའྱི་དངོས་པོ་ཡུལ་

དུ་བྱས་ཙམ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འདོགས་པའོ། །ཞེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་

སོ། །དབྱེ་དོན་ནྱི་འགོག་པ་དང་གཞན་རྣམས་དབྱེ་བ་བྱར་མེད་ལ།	 གསུམ་པོ་

ཡང་འཁོར་འདས་ཐ་དད་ལ།	གཉྱིས་པོ་རྒྱུ་འབྲས་ཐ་དད་དོ། །གངས་ངེས་ལ་རྒྱུ་

འབྲས་ཟུང་གཉྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་ཤྱིང༌།	 དེ་ཡང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་

གྱིས་ངེས་ཏེ།	ནད་བསྟན་པས་དེའྱི་རྒྱུ་སང་པའྱི་ཕྱིར།	འབུམ་ལས་སྡུག་བསྔལ་

སྔོན་ལ་བསྟན་ཞྱིང༌།	 ཀླུ་འབུམ་ལས་ཀུན་འབྱུང་སྔོན་ལ་བསྟན་པ་ནྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་

སོངས་ཤྱིག་ཅེས་བསྟན་ནས་ནད་མྱི་འབྱུང་བ་དང་འདྲ་བར་བསྟན་པས།	 སྡུག་

བསྔལ་ནྱི་ནད་དང་བྲལ་བ་འདྲ་བ་ལ།[66]	ལམ་ནྱི་དེ་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའྱི་སྨན་

པ་མཁས་པ་འདྱིའོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་བསྟན་པ་སྟེ།	སྔ་མ་ནྱི་བོན་དང་ཕྱི་

[65]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༠༢	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་ར་རྣམ་ངེས།	ཁ།	ལེའུ།༦༩	ཤོག	༣༧༢	

ཕེང་།༧	

[66]		 མ་དཔེར་འགོག་པ་ནྱི་ནད་དང་འདྲ་བ་ལ་ཞེས་བྱུང་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ནྱི་ནད་དང་བྲལ་

བ་འདྲ་བ་ལ་ཡྱིན་ངེས་པས་ཞུ་སྒྱིག་པས་བཅོས་ཡོད།	
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མ་ནྱི་དད་པའྱི་རེས་འབྲེང་ལ་བསྟན་པ་ཡྱིན།	ཞེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་[67]གསུངས་

སོ།།

བདེན་པ་བཞྱིའྱི་སོར།

གསུམ་པ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་བཞྱི་ལས།	 དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་ལ་

གསུམ་ལས།	དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ལ་མངའ་བདག་གྱིས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྱི་

རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་རྣམ་པར་མ་ཞྱི་བ་རང་མཚན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་བོ་ངོར་

གྲུབ་པ་གསུངས་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་དོ་པས་

ལས་དང་ཉོན་མོངས་མ་དག་བོའྱི་ཡུལ་དུ་བདེན་པ་ཟེར་བ་ནྱི་སེམས་དཔས་སྡུག་

བདེན་ཡུལ་དུ་མྱི་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞྱིང༌།	རང་

གྱི་ངོ་བོ་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པའྱི་ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པ།	ཞེས་གསུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་བརེན་གྱི་སོ་ནས་སོ་སོ་སྐེ་བོའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་པ་དང༌།	

གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ཏེ།	འབུམ་ལས་སྡུག་

བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ་བ་གཤེན་རབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌།	སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པ་

གཤེན་རབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌།	གནོད་པ་ལ་ཇྱི་མྱི་སྙམ་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་བདེན་པ་

དང༌།	བོན་ཉྱིད་རོགས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་དེ་གཤེན་རབ་ཀྱི་བདེན་པ།[68]	ཞེས་

གསུངས་པས་སོ།།

[67]		 འདྱི་ཡྱི་བོ་གོས་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་དེ་བྲུ་སྟོན་ཉྱི་རྒྱལ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	

[68]		 དབལ་ཁྱུང་།༩༩	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད་ར་བའྱི་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༤	ཤོག	

༥༠༤	ཕེང་།༤	
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ངོ་བོའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་སྡུག་བསྔལ་མྱི་རག་སྟོང་པ་བདག་མེད་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ།	

ཀླུ་འབུམ་ལས་སྡུག་བསྔལ་རག་པའང་མ་ཡྱིན།	ཆད་པའང་མ་ཡྱིན།	མྱི་རག་པ་

སྟོང་པ་བདག་མེད་ཅེས་[69]གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་སེམས་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་

པར་བྱེད་པ་དང༌།	 འདུས་བྱས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་མྱི་སོད་པ་

དང༌།	 བདེན་པའྱི་དངོས་པོས་སྟོང་པ་དང༌།	 བདག་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་

གངས་ངེས་སོ།།

གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ལ།	 རང་གྱི་སེམས་རྒྱུད་སྡུག་བསྔལ་བར་གནས་པ་

དང༌།	གནས་སྐབས་བདེན་ཙམ་དུ་གནས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ཀུན་འབྱུང་ལ་གསུམ་ལས།	 མཚན་ཉྱིད་ནྱི་མངའ་བདག་གྱིས་ནྱི་

རྣམ་པར་མ་ཞྱི་བ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་ཚངས་པར་འབྱུང་བ་ཅན་རང་མཚན་གཡུང་

དྲུང་སེམས་དཔའྱི་ངོར་གྲུབ་པ་གསུངས་པ་ནྱི།	རྒྱུ་ཁ་ཡར་བ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་

ཀུན་འབྱུང་ལ་མ་ཁྱབ་བོ།།

ཡང་དོ་པས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཉེར་ལེན་མ་དག་བོའྱི་ཡུལ་དུ་བདེན་པ་ནྱི་ལྷན་

ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་རྐེན་དང་སེམས་དཔའྱི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །དེས་ན་

སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པའྱི་ཡྱིན་ལུགས་དང་བདེན་པ།	ཞེས་གསུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་དབྱེ་བ་ལ་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང༌།	 རབ་ཏུ་སྐེ་བ་རྐེན་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་

[69]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༣༨	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཀླུ་འབུམ་དཀར་པོ།	ཀ	ལེའུ།༧	ཤོག	༣༧༨	

ཕེང་།༣	ཀླུ་འབུམ་དུ་ལུང་དེ་ཚིག་རྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་མེད།	གཟུགས་རག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་

ནོ། །གཟུགས་ཆད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་དེ་ལ་རྱིགས་བསྒེ་དགོས་པར་སྣང་།
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ཡྱིན་པར་ཀླུ་འབུམ་ལས།	རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་སྐེ་བའང་མ་ཡྱིན་འགག་པའང་མ་ཡྱིན།	

རྐེན་གྱི་རྣམ་པ་རབ་ཏུ་སྐེ་བ།[70]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་

སྐེད་པར་བྱེད་པས་རྒྱུ།	མ་ཚངས་པ་མེད་པར་བསྐེད་པས་ཀུན་འབྱུང༌།	མྱུར་དུ་

སྐེད་པས་སྐེ་བ།	ཕྱི་མའྱི་རྐེན་བྱེད་པས་རྐེན་གྱི་རྣམ་པའོ།།	གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་

ནྱི།	རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསྐེད་པས་ནའོ།།

གསུམ་པ་འགོག་པ་ཡང་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་མངའ་བདག་

གྱིས།	ཕུང་པོ་ལྔའྱི་བོན་ཉྱིད་ལས་དང་ཉོན་མོངས་འགོག་པའྱི་ངོ་བོར་གནས་པ་

རང་མཚན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་བོ་ངོར་གྲུབ་གསུངས་པ་ནྱི།	 འགོག་པ་

མཚོན་བྱས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་སོ།།

ཡང་དོ་པས་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བདེན་པ་ལ་འདོད་པ་ནྱི།	 མྱི་

རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཟུང་འཛིན་དང་བཅས་པར་ཐལ་ཏེ།	

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ལ་གཟུང་འཛིན་དུ་བཤད་པས་སོ། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་

ཀྱིས་དབེན་པའྱི་ཡྱིན་ལུགས་ལྡན་པ་ཞེས་བོ་གོས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུངས་

པ་ཡང་ཤེས་སྒྱིབ་དགག་པ་འགོག་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ལས་དང་

སྒྱིབ་པས་དབེན་པའྱི་ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པའོ།།

གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ།	 རེན་གྱི་སོ་ནས་ཕེ་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉྱིས་སམ་ས་

མཚམས་ཀྱི་སོ་ནས་རང་མཚན་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང༌།	 བརྡའ་ལ་དམྱིགས་པ་

[70]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༣༨	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཀླུ་འབུམ་དཀར་པོ།	ཀ	ལེའུ།༧	ཤོག	༣༧༨	

ཕེང་།༣	ཀླུ་འབུམ་དུ་ལུང་དེ་ཚིག་རྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་མེད།	གཟུགས་རག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་

ནོ། །གཟུགས་ཆད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་དེ་ལ་རྱིགས་བསྒེ་དགོས་པར་སྣང་།
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གཉྱིས་སམ།	 དགག་བྱའྱི་སོ་ནས་ལས་དང་སྒྱིབ་པ་འགོག་པ་དང༌།	 འདུ་བྱེད་

ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་དང༌།	 གཙང་བ་དང་བདེན་པར་འཛིན་པ་འགོག་པ་

དང་།	མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བརགས་པ་ཕན་བདེའྱི་གནས་སུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་

ལ་འགོག་པ་སྟེ་བཞྱི་དང༌།	འགོག་བྱེད་རང་གྱིས་ངོ་བོའྱི་སོ་ནས་འགོག་པ།	ཞྱི་བ།	

ག་ནོམ་པ།	ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྟེ་དགག་བྱ་བཞྱི་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་སོ།།	གསུམ་

པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་དགག་བྱ་བཀག་ཅྱིང་བདེན་ཙམ་དུ་གནས་སོ། །

བཞྱི་པ་ལམ་བདེན་ལ་ཡང་གསུམ་ལས།	དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་མངའ་བདག་

གྱིས།	བདག་མེད་རོགས་པའྱི་གཤེན་རབ་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་བོ་ངོར་གྲུབ་

པ་གསུངས་པ་ཡང༌།	སེམས་དཔའྱི་བོ་ངོར་གྲུབ་པ་ལ།	རྣམ་བཅད་མེད་པ་རེས་

ཐོབ་ཀྱི་དོན་ལ་མ་ཁྱབ་བོ།།

དོ་པས་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་བོ་གང་ཞྱིག་བོའྱི་ཡུལ་བདེན་ཙམ་ནྱི།	 རང་

ལྡོག་རས་མེད་དང་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ།	བདེན་

དངོས་སུ་འདོད་པས་སོ། །དེས་ན་བདག་མེད་རོགས་པས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་

ཡྱིན་ལུགས་དང་ལྡན་པ།	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་རེན་བདེན་པ་མཐོང་མ་མཐོང་གཉྱིས་དང༌།	རང་གྱི་ངོ་བོ་

ལམ་དང༌།	རྱིག་པ་བསྒྲུབ་པ་ངེས་འབྱྱིན་ཏེ།	མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་

ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་དང༌།	མ་རྱིག་པ་སང་བྱ་སངས་ནས་རྱིག་པ་དང་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་

རྣམས་མ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་དང༌།	མཐར་ཐུག་ངེས་པའྱི་གནས་སུ་འབྱྱིན་པར་

བྱེད་དོ།།

གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་
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པས་སོ།།	 གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	 གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་ལམ་གྱི་གནས་

སྐབས་སུ་བདེན་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རྱིགས་བསྡུ་བ་ལ་དེ་ལྟར་བདེན་པ་བཞྱིར་བསྟན་པ་ཡང་གཉྱིས་

སུ་འདུས་ཏེ།	 འདྱི་ལྟར་འགོག་པ་ནྱི་དོན་དམ་ལམ་ཡང་མཉམ་བཞག་དོན་དམ་

ལ་རེས་ཐོབ་ཀུན་རོབ་བོ། །གཞན་གཉྱིས་ཀུན་རོབ་སྟེ།	 དཔད་མྱི་བཟོད་པས་

སོ། །འོ་ན་བཞྱིར་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དམ་སྙམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 དེ་ལྟར་

བསྟན་པ་ནྱི་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ལ་བཞྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་

བསྟན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	 འོ་ན་གཉྱིས་པོ་ཡང་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན་དེ་གཉྱིས་

ཡྱིན་ཀང༌།	གཉྱིས་པོ་རོགས་དཀའ་ལ་འདྱིར་བཞྱི་རུ་ཕེ་[71]ནས་རོགས་པར་ས་

བ་དང༌།	འཁོར་འདས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་

ཚིག་ནྱི།	རང་རང་གྱི་གནས་ལུགས་བདེན་པས་སོ།།

གཞྱི་ཇྱི་ལྟར་རོགས་པའྱི་ཚུལ།

གསུམ་པ་རོགས་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌།	 རང་

ལུགས་སྒྲུབ་པ་དང༌།	 དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཕྱི་རོལ་ལོག་པར་སྨྲ་

བའྱི་ལུགས་དགག་པ་དང༌།	གཟུང་འཛིན་དོན་དམ་དུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་དགག་པ་

དང༌།	སྟོང་ཉྱིད་ཡོངས་གཅོད་དུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྷའྱི་བུ་

ཕོ་དྲང་སོང་ཤེས་རབ་དགའ་ལྡན་གྱིས་དག་བཅོམ་གྱི་ཟག་པ་ཟད་ནས་སྐེ་བ་མྱི་

[71]		 མ་དཔེར་འདྱིར་གཤེགས་སུ་ཕེ་ནས་ཞེས་བྱུང་ཡང་བཞྱི་རུ་ཕེ་ནས་ཡྱིན་ངེས་པས་

བཅོས་ཡོད།	
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ལེན་པ་མཐོང་སྟེ།	དེ་ལ་ལོག་པར་རོག་ནས་སྨྲས་པ།	ཀེ་མ་[72]གཏན་འགོགས་

བཟང་མོ་རྒྱལ་ཁྱོད་འཁོར་དང་བཅས།	མ་ཤྱི་བར་དུ་དགའ་མགུར་ཚིམས་མཛོད་

ཅྱིག	 །ཤྱི་ན་དེའྱི་སྤོད་ཡུལ་མ་ལགས་ཏེ།	ལུས་བརླག་ཐལ་བ་བཞྱིན་དུ་སོང་པ་

ན།	སར་འཚོ་བ་ནྱི་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལ་ཡང༌།[73]	ཞེས་པ་ལ་རེན་ནས་རེས་སུ་

ཞུགས་ལྟ་ལོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་གེས་པ་ཡང་བསྡུས་ན་གཉྱིས་སུ་འདུས་པ་དེ་

ལ་གཉྱིས་ཏེ།	མེད་པ་སྐུར་འདེབས་པ་དང༌།	ཡོད་པ་སྒོ་འདོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་ལུགས་དགོད་པ་དང༌།	དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་

རྒྱུ་ལས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ནྱི།	མུ་སྟེགས་རྒྱལ་ཆེན་ན་རེ།	སྔ་ཕྱིའྱི་ཚེ་ཡོད་ཅྱི་

ལ་སྱིད།	ཁ་རེ་དབང་ཐང་ལས་ནས་བྱུང༌།	དེ་བཞྱིན་མེ་ཤྱི་ཐལ་བ་འདྲ།[74]	ཞེས་

པས།	དེ་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མེད་དུ་བྱུང་ལ།	དེ་ཡང་ལུས་ཕ་མའྱི་འབྱུང་

བ་བཞྱིའྱི་ནུས་པ་ལས་བྱུང་ལ།	སེམས་དངོས་པོ་མེད་པས་ནམ་མཁའ་ལས་གོ་

བུར་དུ་བྱུང་བ་ནྱི།	དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལས་འབྲུག་ཐོག་སེར་ཕོག་ན་སང་ལས་

ཤ་མོང་རྡོལ་བ་བཞྱིན་དུ་བྱུང་ངོ་ཟེར་རོ།།	

གཉྱིས་པ་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ནྱི།	 ལྷུན་ཆེན་ཉྱི་མ་ལ་སོགས་

ན་རེ།	 དེ་ལས་ས་བོན་རྒྱུ་འབྲས་དགེ་སྱིག་མེད། །དེ་མེད་ཕྱིར་ན་རང་སོར་

[72]		 མ་དཔེར་སྐེ་མ་དང་ཞེས་བྱུང་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཐེག་མདོ་ལྟར་ཀེ་མ་གཏན་གོགས་

ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།	

[73]			ཐོབ་གསར།	བཀའ།	ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་མངོན་དུ་བཤད་པའྱི་མདོ་རྒྱུད།	ཤོག	༢	ན༥	

[74]		 ཆབ་མདོ།	 བཀའ།	 མུ་སྟེགས་ཚར་གཅོད་གཏན་ཚིགས་ཐེག་པའྱི་མདོ་རྒྱུད།	 ང་།	

ཤོག	༡༠	ན༤	
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གནས། །དཔེར་ན་ས་བོན་འབྲས་བུ་བཞྱིན་[75]ཞེས་པས།	སྐེ་བ་ཕྱི་མ་མེད་པས་

དེས་བསྐེད་པའྱི་ལས་དགེ་སྱིག་གྱི་འབྲས་བུ་ཡང་མེད་དེ།	 དེས་དགེ་བས་མཐོ་

རྱིས་སུ་འགོ་བ་དང༌།	སྱིག་པས་ངན་སོང་དུ་འགོ་བ་མེད་དེ།	གཞྱི་མེད་པའྱི་ཁྱད་

པར་མྱི་འབྱུང་བ་དང༌།	དེས་ན་རྒྱལ་ཆེན་རེས་འཇུག་ན་རེ།	སངས་རྒྱས་གཤེན་

རབ་མྱིང་ཡང་མེད།	དེ་མེད་ཕྱིར་ན་དེ་གསུངས་མེད།	དེ་བསྒྲུབ་བོན་བསོམ་ཡོད་

མྱི་སྱིད།	ཡོད་ཀང་ཐོབ་པ་བདེན་མྱི་སྱིད།[76]	ཅེས་པས།	མཐོ་རྱིས་ངན་སོང་དང་

གོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའང་མེད་ཅྱིང་ཐོབ་པ་ལས་བྱུང་

བའྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའང་མེད་ཅྱིང་ཐོབ་པ་མྱི་སྱིད་ཟེར་རོ།།

གསུམ་པ་ངོ་བོ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་སྐེ་བ་སྔ་ཕྱི་ལྷ་དང་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་

མེད་དེ།	 མ་མཐོང་བས།	 དེས་ན་ལུས་སེམས་རས་གཅྱིག་པས།	ལུས་མེད་ན་

སེམས་མྱི་འབྱུང་ལ།	 ལུས་བོའྱི་རྒྱུན་ཡྱིན་པས་ལུས་མེད་ན་སེམས་མྱི་འབྱུང་

ལ།	ལུས་སེམས་ཀྱི་རེན་ཡྱིན་པས་རེན་མེད་པར་བརེན་པ་མྱི་འབྱུང་བ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །གཉྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ།	སྒྲུབ་བྱེད་མེད་ཅྱིང་གནོད་བྱེད་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་

ནྱི་སྔ་མ་མེད་པའྱི་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ།	སྔ་མས་བསྐེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ད་ལྟ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །མ་གྲུབ་ན་ཁྱོད་སྐེས་པའྱི་ཕ་མ་ཡང་སྔོན་དུ་མ་སོང་[77]བྱས་པས་ཀང་

[75]		 ཆབ་མདོ།	 བཀའ།	 མུ་སྟེགས་ཚར་གཅོད་གཏན་ཚིགས་ཐེག་པའྱི་མདོ་རྒྱུད།	 ང་།	

ཤོག	༩	བ༥	

[76]		 ཆབ་མདོ།	 བཀའ།	 མུ་སྟེགས་ཚར་གཅོད་གཏན་ཚིགས་ཐེག་པའྱི་མདོ་རྒྱུད།	 ང་།	

ཤོག	༩	ན༡	

[77]		 མ་དཔེར་ཁྱོད་སྐེས་ཕ་མ་ཡང་སྔོན་དུ་སོང་ཞེས་བྱུང་ཡང་འདྱིར་སྔོན་དུ་མ་སོང་ཞེས་

པར་བཅོས་ཡོད།	
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མཚུངས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཡང་ཕྱི་མ་མེད་པ་མ་གྲུབ་སྟེ།	ད་ལྟ་བས་བསྐེད་པའྱི་ཕྱིར་

དང༌།	 རགས་མ་གྲུབ་ན་ས་བོན་སྐ་བོ་ལས་མྱུ་གུ་མྱི་འབྱུང་བྱས་ཀང་མཚུངས་

སོ། །ལས་འབྲས་རྣམ་སྨྱིན་མེད་པར་མ་གྲུབ་སྟེ།	 བག་ཆགས་རྒྱུན་བརན་ཞྱིང་

གོམས་པས་ཐོབ་པར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ཡང་མ་མཐོང་བ་དེ།	གང་ཟག་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་མཐོང་བ་ནྱི་མ་གྲུབ་ལ།	 འགའ་ཞྱིག་

གྱིས་མ་མཐོང་བའམ་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་མཐོང་བ་ནྱི་ཁྱབ་པ་མེད་ལ།	ཁྱོད་བསྐེད་པའྱི་

ཕ་མ་ཡང་ངས་མ་མཐོང་བས་མེད་བྱས་པས་ཀང་མཚུངས་སོ། །ལུས་སེམས་

རས་གཅྱིག་ཏུ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ།	ལུས་གནས་སྐབས་ཡྱིན་ལ།	རྒྱུ་འབྲས་སུ་ཡང་

བཀག་པས་སེམས་མྱི་ཁེགས་པའྱི་ཕྱིར་དང༌།	རྒྱུན་དང་གནས་སྐབས་ཡྱིན་ན་

རས་གཅྱིག་པ་ཉམས་ལ།	རེན་དང་བརེན་པར་ཡང་བརེན་པར་ཡོད་ཀང་ཁྱབ་བྱེད་

དུ་མེད་དེ་གཟུགས་མེད་ལ་སོགས་ཡོད་པ་དང་བུམ་པའྱི་སྔོན་པོ་ཁེགས་ཀང་སྔོ་

ཙམ་མྱི་ཁེགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་གནོད་བྱེད་ལ་དང་པོ་ལ་རྱིག་ཙམ་དེ་

རྱིག་པས་བསྐེད་པ་ལ་སྔ་མའྱི་ཚེ་ཡང་རྱིག་པ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ།	ཉྱིན་གུང་གྱི་རྱིག་

པ་བཞྱིན་ཞེས་བཀོད་པས་མ་སོང་བ་ཤུགས་ལ་ཁེགས་སོ། །ཡང་བུ་ཆུང་མདང་

སྐེས་ཀྱི་རྱིག་པ་དེས་རྱིག་པ་ཕྱི་མ་བསྐེད་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ།	སྐེད་བྱེད་སྔ་

མ་མེད་པའྱི་ཕྱིར།	རགས་ཁས་བངས།	ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངེས་ཏེ།	ཕྱི་མ་བསྐེད་

པ་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་དང༌།	འདོད་པ་ལ་ཕྱི་མ་བསྐེད་པར་མྱོང་བས་གསལ་

ལོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སྐེས་ཞེ་ན།	ནམ་མཁའ་ལས་ཀང་མེ་ཏོག་སྐེ་བར་

འགྱུར་བ་དང་མཚུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རྱིག་ཙམ་ལ་རྱིག་པ་ཕྱི་མ་བསྐེད་པ་གྲུབ་པ་ལ།	 རད་པོ་འཆྱི་ཁ་
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མའྱི་ཤེས་པས་ཀང་རྱིག་པ་ཕྱི་མ་བསྐེད་པར་གྲུབ་ལ།	 ཉྱིན་གུང་གྱི་རྱིག་པ་ལ་

གྲུབ་པས་མྱི་བསྐེད་པ་ཤུགས་ལ་ཁེགས་སོ། །ཡང་རད་པོ་འཆྱི་ཁ་མའྱི་རྱིག་པ་

འདྱི་ལ་སྐེད་བྱེད་ཀྱི་རྱིག་པ་སྔ་མ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ།	བསྐེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཕྱི་

མ་མེད་པའྱི་ཕྱིར།	རགས་ཁས་བངས།	ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་སྟེ།	སྔ་མས་བསྐེད་

པའྱི་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང༌།	 འདོད་པ་ལ་རྱིག་པ་སྔ་མ་མྱོང་བས་

བསལ་ལོ། །དེས་ན་མེ་ཙམ་གྱི་འོད་འབྱྱིན་པ་ལ།	ཙན་དན་མེས་འོད་མྱི་འབྱྱིན་པ་

དང་མཚུངས་སོ།།

གསུམ་པ་ཡང་ལྷ་སོགས་མ་མཐོང་བས་མེད་ན་དབང་ཕྱུག་ཀང་མེད་པར་

མཚུངས་ལ།	ལུས་སྣང་ཡོར་དུ་གྲུབ་བཞྱིན་ཤེས་པ་ཡང་དགོས་ཏེ།	རས་གཅྱིག་

པ་སྣང་མྱི་སྣང་ཆ་གཉྱིས་མེད་པས་སོ། །ལུས་སེམས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ཡང་མ་གྲུབ་

སྟེ་བདག་མྱི་གཅྱིག་ན་རས་གཅྱིག་པ་ཉམས་ལ།	གཅྱིག་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཀང་མ་ཡྱིན་

ཏེ།	བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་མེད་པས་སོ། །རེན་དང་བརེན་པར་ཡང་དེས་ཁྱབ་པ་ན།	

ལུང་རེ་འགའ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །གཉྱིད་ཀྱི་ར་གང་དང་མཚུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལུགས་དགོད་པ་ནྱི་སེར་སྐ་

ལ་སོགས་ན་རེ།	 རས་དང་ཡོན་ཏན་ལས་དང་སྤྱི།	 བྱེ་བྲག་འདུ་བ་དྲུག་འདོད་

པ་ལ་[78]སོགས་བསྡུས་ནས་བདག་རག་པ་གཅྱིག་པུ་རང་དབང་ཅན་ཡུལ་ལ་

ལོངས་སྤོད་པར་འདོད་དེ།	 སྐེ་བ་སྔ་ཕྱི་ལ་སོགས་ནྱི་གང་གྱིས་ཀང་བསྒྱུར་དུ་

མེད་པར་རག་ལ།	རྒྱ་མཚོ་ལྟར་སྣང་བ་ནྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་

[78]		 ཆབ་མདོ།	 བཀའ།	 མུ་སྟེགས་ཚར་གཅོད་གཏན་ཚིགས་ཐེག་པའྱི་མདོ་རྒྱུད།	 ང་།	

ཤོག	༣	བ༣	
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རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་དབང་ཕྱུག་དགའ་མ་དགའྱི་རེས་སུ་བྱེད་དེ།	 དེས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་

ལ་ངར་འཛིན་གྱིས་ཞེན་པ་དང༌།	དེ་ཉྱིད་དུས་གསུམ་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་དང༌།	དེ་དུ་

མར་མེད་ཅྱིང་ཡོད་པ་དང༌།	རང་གྱིས་དོན་དམ་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང༌།	གཟུགས་

སོགས་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་ལྔ་ལ་འདོད་པའོ།།

གཉྱིས་པ་དགག་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་ཅྱིང་གནོད་བྱེད་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ཕུང་

པོ་ལ།	བདག་སོགས་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དོན་བྱེད་པ་གཉྱིས་སྟོང་པའྱི་ཕྱིར་དང༌།	བྱས་

པའྱི་ཕྱིར་དང༌།	དུ་མ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་དང༌།	གཞན་དབང་གྱིས་དབང་མེད་དུ་

འདུ་ཞྱིང་འབྲལ་བས་དང༌།	ཡུལ་ཉྱིད་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་རག་པར་[79]འགྱུར་བ་མེད་ན་རྒྱུན་གྱིས་ཀང་མྱི་འཇྱིག་པར་

འགྱུར་ལ།	 རགས་ཁས་བངས།	 ཁྱབ་པ་སྐད་ཅྱིག་དེ་དུས་གཉྱིས་པར་མྱི་སོད་

ན་ཁས་བངས་ཉམས།	 སོད་ན་རྒྱུན་ཀང་མྱི་འཇྱིག་པ་ལ་ཁས་བངས་ཉམས་ལ།	

འདོད་པ་མྱོང་བས་གྲུབ་བོ། །གཅྱིག་པུ་དེ་ལུས་ལ་བསྒྱིབས་མ་སྒྱིབ་ལ་སོགས་

ཡོད་ན་ཁས་བངས་ཉམས་ལ།	 མེད་ན་མྱོང་བས་གྲུབ་བོ། །རང་དབང་དེ་རྱིམ་

མམ་གཅྱིག་ཆར་གྱི་དོན་བྱེད།	 དང་པོ་ལ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཡྱིན་ན་རྱིམ་

གྱིས་པ་ཉམས་ལ།	མ་ཡྱིན་ན་འབྲས་བུ་བསྐེད་པར་མྱི་ནུས་པས་རང་དབང་ཅན་

ཉམས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་འབྲས་བུའྱི་དུས་སུ་རྒྱུ་དེ་འགག་ན་མྱི་རག་པར་

འགྱུར་ལ།	མྱི་འགག་ན་དུས་མཉམ་པའྱི་འབྲས་བུ་བསྐར་མ་བསྐེད་པར་འགྱུར་

བ་ལས་མྱོང་བས་བསལ་ལོ། །ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དེ་མྱིག་བཙུམ་པའྱི་ཚེ་

[79]		 མ་དཔེར་བདག་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱུང་ཡང་རག་པར་འགྱུར་ཡྱིན་ངེས་པས་བཅོས་

ཡོད།	
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གཟུགས་ཡོད་པ་ལ་འདོད་ན།	 འོན་ལོང་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བ་ལ་མྱོང་བས་

གནོད་ལ།	མེད་ན་མྱི་སྤོད་པར་འགྱུར་ལ་དེས་ཕེ་པའྱི་དུས་སུ་སྤོད་ན་རེས་འགའ་

བར་སོང་བས་རག་པ་ཉམས་སོ།།

གཉྱིས་པ་གཟུང་འཛིན་དོན་དམ་དུ་ལྟ་བ་དགག་པ་ལ་ལུགས་འགོད་པ་དང༌།	

དེ་དགག་པ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་རང་རོགས་གཤེན་རབ་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་ལུགས་

ཀྱིས།	གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གཉྱིས་སུ་འདོད་དེ།	དེ་ལ་རྒྱུན་དང་རགས་པ་སྐད་

ཅྱིག་དག་རྡུལ་ཕན་དབྱེར་མེད་ཀང༌།	དོན་དམ་ཀུན་རོབ་སོ་སོར་འགྱུར་ཏེ།	དེ་

ཡང་གཟུགས་སོགས་རགས་པ་གོང་བུ་ནྱི་ཀུན་རོབ།	ཕ་བ་རྡུལ་ཕན་ཕ་བ་ཟབ་

མོ་ནྱི་དོན་དམ་མོ། །རྒྱུན་གྱི་རྱིག་པ་ཚོགས་དྲུག་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་ཀུན་རོབ། །སྐད་ཅྱིག་

ཕ་བ་དངོས་སུ་འཛིན་པ་ནྱི་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་པའོ། །དེ་ཡང་གཤེན་རབ་

རྣམ་མེད་[80]པས་ནྱི་ཡུལ་སེམས་ཐུག་འཕད་འབྲལ་མེད་དུ་འཛིན་པ་སྟེ།	རྡོ་ཁབ་

ལེན་ལྟར་འདོད་ལ།	རྣམ་བཅས་[81]པས་ནྱི་དོན་ཕག་ན་མོ་རྣམ་པ་འཇོག་མཁན་

གྱི་ཕ་བ་ཟབ་མོ་གཅྱིག་ཡོད་དེ།	 དེ་འབྱར་ཡང་མ་འབྱར་ལ་བར་ཡང་མེད་པར་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ནྱི་ཤེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་བཞག་བྱ།	ཡུལ་ནྱི་རྣམ་པར་འཇོག་བྱེད་

ཡྱིན་ཏེ།	རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྐད་དོ། །དེ་ཡང་ཤེས་པ་ནང་དུ་ཡང་གཟུང་

འཛིན་རྒྱུ་འབྲས་སྔ་ཕྱི་ལ་འདོད་པ་ནྱི་དོན་དམ་བདེན་རོགས་སུ་འདོད་པའོ།།

[80]		 མ་དཔེར་རྣམ་བཅས་ཞེས་བྱུང་ཡང་ཐེག་འགེལ་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར་དང་བསྟུན་ནས་

འདྱིར་རྣམ་མེད་ཅེས་པར་བཅོས་ཡོད།	

[81]		 མ་དཔེར་རྣམ་མེད་ཅེས་བྱུང་ཡང་ཐེག་འགེལ་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར་དང་བསྟུན་ནས་

འདྱིར་རྣམ་བཅས་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།	
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གཉྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་གཟུང་བ་ལ་དགག་པ་ལ་རྡུལ་

ཕན་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཆ་ཡོད་ན་དོན་དམ་ཆ་བཅས་སུ་ཐལ་ལ།	འདོད་ན་

དཔད་མྱི་བཟོད་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཆ་མེད་ན་དེས་རགས་པ་རོམ་མམ་

མྱི་རོམ།	དང་པོ་ལྟར་ན་ཆ་བཅས་སུ་སོང་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་

འདུས་པ་ལས་རགས་པ་ཀུན་རོབ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ།	 རགས་ཁས་བངས།	

ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ལ།	འདོད་ན་ཁས་བངས་ཉམས་སོ། །ཡང་ན་ཆ་མེད་པ་

དེ་དངོས་མེད་ཡྱིན་ན།	 ཁས་བངས་ཉམས་ལ།	 དངོས་པོ་ཡྱིན་ན་ཆ་མེད་ཀྱིས་

རོགས་སོ། །དེས་རགས་པ་རོམ་པའྱི་དོན་བྱེད་ནུས་ན་ཆ་བཅས་སུ་སོང་ལ།	མྱི་

ནུས་ན་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་འཛིན་པ་དགག་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་དོན་དམ་དུ་འདོད་པ་དེ་ལ་ཆ་ཡོད་

དམ་མེད་ཅེས་སྔར་བཞྱིན་དགག་གོ	 	 །ཡང་ཁས་བངས་གོང་མ་དེས་ཡུལ་ཤེས་

འབྲེལ་མེད་དུ་ཤེས་པས་གོམས་པས་བསྒྱུར་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ལ།	འདོད་པ་ལ་

ཁ་ཟས་འདྲྱིས་མ་འདྲྱིས་ལ་ཞྱིམ་མྱི་ཞྱིམ་དུ་མྱོང་བས་གྲུབ་བོ། །ཞེས་པ་དེས་ཡུལ་

མ་རྱིག་པར་འགྱུར་ལ།	 ཡུལ་ཤེས་འབྲེལ་མེད་ཡྱིན་པས་སོ། །འདོད་ན་ཤེས་

པས་ཡུལ་ལ་དུ་མར་བྱེད་ཅྱིང་རྱིགས་པས་བསལ་ལོ། །ཁས་བངས་འོག་མ་ལྟར་

ན་དོན་ཕག་ན་མོ་དེ་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་ན་ཕག་ན་མོ་ཉམས་ལ།	མྱི་སྣང་ན་རྣམ་

པར་གཏོད་ནུས་སུ་འགལ་ལོ། །དབང་ཤེས་ལ་མྱི་སྣང་བས་སོ།།

གསུམ་པ་སྟོང་ཉྱིད་ཡོངས་གཅོད་དུ་ལྟ་བ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	སེམས་རྱིག་བདེན་

པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌།	སྟོང་ཉྱིད་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ།།

དང་པོ་ལ་ལུགས་དགོད་པ་ནྱི་ཐུགས་རེ་སེམས་དཔའྱི་ཐེག་པའྱི་ལུགས་
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ཏེ།	དེ་ཡང་ཡུལ་ཤེས་གཉྱིས་ལ་འདོད་ལུགས་གཉྱིས་ཏེ།	སྐེ་མཆེད་ཡང་དག་ཏུ་

འདོད་པ་ན་རེ་ཁ་དོག་དབྱྱིབས་ཀྱི་སྐེ་མཆེད་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཤེས་པའྱི་སྐེ་

མཆེད་ཡྱིན་ཏེ་ཤེས་པར་བདེན།	དེ་ཡང་ཤེས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཤེས་པའྱི་

སྐེ་མཆེད་དང༌།	ཤེས་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པའྱི་འབྲེལ་བར་འདོད་

པའོ།།	

སྐེ་མཆེད་འཁྲུལ་བར་འདོད་པ་ན་རེ།	 ཁ་དོག་དབྱྱིབས་ཀྱི་སྐེ་མཆེད་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་བ་འདྱི་རྫུན་པར་འདོད།	 དེ་ཀུན་བརགས་ཡྱིན་པས་བུམ་པ་དང་

རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ལྟར་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ།	ཤེས་པའྱི་ངོ་བོ་བདེན་པ་

ཡྱིན་ལ་དེ་གཉྱིས་འབྲེལ་བ་མེད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།

གཉྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ་

ལ།	གཟུགས་སོགས་ཤེས་པ་དང་བདག་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ།	ཤེས་

པ་ལས་རས་གཞན་བེམ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་པ་མེད་དེ་བེམ་པོར་སྣང་

ཡང་སེམས་སུ་བདེན་ཞེ་ན།	དེ་ཙམ་དུ་སྣང་མེད་པར་སྣང་ཡང་ཆུར་བདེན་བྱས་

ན།	མེད་སྣང་གྱི་བོ་དེ་འཁྲུལ་ལམ་མ་འཁྲུལ།	བོ་འཁྲུལ་ན་ཡུལ་རྫུན་པས་ཆུ་རུ་

བདེན་པ་ཁེགས་པར་ཐལ།	 འདོད་ན་ཆུ་རུ་བདེན་པ་ཁེགས་སོ། །མེད་སྣང་གྱི་

བོ་དེ་མ་འཁྲུལ་ན་ཆུ་རུ་བདེན་པ་ཉམས་ཞེ་ན།	 དེར་ཡང་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་བོ་དེ་

འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་ལ་སོགས་བསྒེའོ། །འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་དུ་ཟེར་ན་དེར་ཡང་འཁྲུལ་

མ་འཁྲུལ་དུ་ཟེར་རོ།།

གཉྱིས་པ་འཁྲུལ་པར་འདོད་པ་དགག་ན།	 བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་ཀང་རོགས་

མེད་དུ་འགྱུར་ལ།	དེ་ཅྱི་ཞེ་ན།	དེར་ཡང་མེ་ཆུ་ལ་སོགས་རོགས་མེད་ཡྱིན་པ་ཅྱི་
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དེ་རགས་པ་དང་ཕ་བའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བས་ཞེ་ན།	འདྱིར་ཡང་རྒྱུན་

དང་ཕ་བའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བས་སོ། །དེས་ན་དེས་དོན་དམ་དུ་ཁེགས་

ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་མྱི་ཁེགས་ན་འདྱིར་ཡང་མཚུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་སྟོང་ཉྱིད་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ།	ཡང་ཐེག་པ་གོང་མ་བ་ཁ་

ཅྱིག་གྱིས།	སྣང་ཙམ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདེན་པའྱི་རོགས་ངོར་མ་གྲུབ་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་

སྣང་ཞྱིང༌།	དོན་དམ་པར་བདེན་དངོས་ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་བདག་མེད་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་

འདོད་དེ།	 བདག་གཉྱིས་ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་རྱིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་

སྟེ།	 དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་རྱིགས་པའྱི་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	སྣང་བ་

བདེན་དངོས་སུ་འགྱུར་ཏེ།	 བདེན་རོགས་ཀྱི་སྟོང་པ་མ་གྲུབ་པས་སོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །འདྱི་དགག་པ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་སྣང་བ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་གམ་མྱི་གཅྱིག	།དང་པོ་

ལྟར་ན་སྟོང་ཉྱིད་གཅྱིག་གམ་དུ་མ་ཡྱིན།	དང་པོ་ལྟར་ན་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ།	སྣང་བ་

དུ་མ་དང་གཅྱིག་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་དོན་དམ་ཡྱིན་པ་ཉམས་ལ།	གཉྱིས་

པ་མྱི་གཅྱིག་ན་སྣང་བ་བདེན་དངོས་སུ་འགྱུར་ཏེ།	སྟོང་ཉྱིད་དང་མྱི་གཅྱིག་པས་

སོ། །ཡང་དོན་དམ་རྱིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ན་རྱིག་ཤེས་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་

ནམ་མྱིན།	དང་པོ་ལྟར་ན་གཟུང་འཛིན་གྲུབ་པས་ཀུན་རོབ་ཐལ་ཏེ།	འབུམ་ཏྱིག་

ལས་གཟུང་བ་ཡུལ་དང་འཛིན་པ་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་

ན་ཡུལ་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཁས་བངས་ཉམས་སོ། །ཡང་བདེན་

དངོས་ཀྱི་སྟོང་བས་ཉྱི་ཚེ་བའྱི་སྟོང་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ།	 དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱི་སྟོང་པས་

སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	 དངོས་དང༌།	 སྒྲུབ་བྱེད་དོ། །དང་པོ་
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བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲུབ་སྟེ།	 དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར་གྱི་སྣང་བ་འདྱི་ལ་ཡང་

དག་པར་ན་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པས་ཅྱིའྱི་ངོ་བོར་ཡང་མ་བསྟན་པ་སྐེ་

བ་མེད་པ་གདོད་ནས་དག་པ་འདྱི་ཞེས་བྱ་བར་མཚོན་ཞྱིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྱིན་

ཏེ།	དེ་ཡང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབེན་པས་[82]བོ་ལས་

འདས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	ཀུན་རོབ་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་སྣང་བ་མ་འགག་པས།	དེའྱི་སྤོས་

པ་ཡང་བྱུང་སྟེ།	 དེ་ཡང་བདེན་པའྱི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 རྨྱི་ལམ་

སྒྱུ་མའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	ཡང་དག་པར་ན་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་མ་དམྱིགས་

སོ། །དེ་ཡང་གཞྱི་དུས་སུ་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ།	ལམ་གྱི་དུས་སུ་མཉམ་བཞག་

རེས་ཐོབ།	འབྲས་བུའྱི་དུས་སུ་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙེད་པའྱི་མཁྱེན་པའོ།།

གཉྱིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་ལུང་རྱིགས་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ནྱི་ཡེ་ནས་རང་

བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་[83]ཅེས་དང༌།	སྐེ་བ་མེད་པར་གཡུང་དྲུང་གྱི་དབྱྱིངས་

སུ་སངས་རྒྱས་[84]ཞེས་འབུམ་དང༌།	 མཐའ་དགུ་བྲལ་བའྱི་ཤེས་པས་འཇུག་
[85]ཅེས་འབུམ་ཏྱིག་དང༌།	མྱི་སྐེ་མྱི་འགག་ནམ་མཁའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན།	སྨྲ་བསམ་

ཚིག་ལས་འདས་ཏེ་བརོད་དུ་མེད་[86]ཅེས་ཕྱི་རྒྱུད་དང༌།	འདས་པའྱི་བོན་ལ་ཡེ་

[82]		 མ་དཔེར་བདེན་པས་ཞེས་བྱུང་ཡང་དབེན་པས་ཡྱིན་ངེས་པས་བཅོས་ཡོད།	

[83]			དབལ་ཁྱུང་།༡༠༨	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ། 	ང་།	ལེའུ།༣༡	ཤོག	༤༡༠	

ཕེང་།༥	འདྱི་དང་ཚིག་རྱིས་མཐུན་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་འདྱི་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

[84]			དབལ་ཁྱུང་།༡༢༧	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ག	ལེའུ།༡༣	ཤོག	

༡༦༢	ཕེང་།༦

[85]		 འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	

[86]		 དབལ་ཁྱུང་།༥༦	བཀའ།	མདོ་སེ།	རྒྱུད་རྣམ་དག	ལེའུ།༢༡	ཤོག	༡༧༢	ཕེང་།༢	
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ནས་བརོད་དུ་མེད།།[87]	ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་དང༌།	ཐ་སྙད་དུ་ནྱི་གཟུགས་ནྱི་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ།[88]	ཞེས་སོགས་འབུམ་དང་སྒྱུ་མའྱི་དཔེ་བརྒྱད་གསུངས་པ་དང༌།	

སྣང་བ་འཁྲུལ་བས་ངོ་གང་འདྱི་ལ་འགྱིབ།[89]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རྱིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ལ།	 འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་བཞྱིན་དུ་སྤོས་པ་

རང་བཞྱིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཆེན་པོ་བཞྱིས་བསྒྲུབ་སྟེ།	 དེ་

ལ་གཉྱིས་ཏེ།	ཡང་དག་པར་འབྲེལ་ཡུལ་འགོག་པ་དང༌།	 ཐ་སྙད་དུ་འགལ་ཟླར་

བསྒྲུབ་པའོ།།

དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	ངོ་བོ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་དང༌།	རྒྱུ་ལ་རང་

བཞྱིན་མེད་པ་བསྒྲུབ་པ་དང༌།	འབྲས་བུ་ལ་སྟེ།	རང་བཞྱིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའོ།།

དང་པོ་ནྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པ་དེ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	

རགས་དགོད་པ་དང་ཚུལ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྣང་ཙམ་བོན་ཅན།	བདེན་པའྱི་

དངོས་པོར་སྟོང་སྟེ།	བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར།	རྨྱི་ལམ་སྒྱུ་

མ་བཞྱིན།	ཞེས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 བོན་ཅན་དང༌།	 བསྒྲུབ་བྱ་དང༌།	 རགས་ཀྱི་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ལ་དངོས་པོ་སྣང་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ།	 བྱེ་བྲག་དང་ཚོགས་པ་ཡ་གལ་

གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྱི་ངོ་བོའམ་སྣང་བ་ཙམ་གཅྱིག་འཇོག་སྟེ།	མངོན་དུ་

[87]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	 བཀའ།	 སེམས་སེ།	 གབ་པ།	 ཇ།	 ཤོག	 ༢༠༧	 ཕེང་།༢	

[88]		 དབལ་ཁྱུང་།༨༡	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཇ།	ལེའུ།༡༣	ཤོག	༣༥༠	ཕེང་།༡	

[89]		 དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	རྱིག་པ་ཁུ་བྱུག་གྱི་གཞུང༌།	ཤོག	༣༥༣	ཕེང་།༢	
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མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་བོ། །གཉྱིས་པ་དེ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་དགག་བྱ་

ངོས་འཛིན་པ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	དགག་བྱ་དང༌།	བསྒྲུབ་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་ཁ་གཅྱིག་

གྱིས་སྣང་བ་རྐང་པ་དགག་བྱ་ཡྱིན་ཟེར་ཏེ་སྣང་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པས་

དགག་མྱི་ནུས་ཟེར་མོད་ཀྱིས།	 འོ་ན་རང་བཞྱིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་ཀང་མྱི་ནུས་

པར་འགྱུར་སྟེ།	མ་རོགས་པ་ལ་དངོས་པོར་གྲུབ་པས་སོ། །དེས་ན་སྣང་བ་དངོས་

པོའྱི་ཚོགས་དོན་བདེན་པའྱི་དངོས་པོ་སྟེ།	དེ་ཡང་ལམ་གྱི་དག་བྱ་རྒྱུད་འགལ་དུ་

འགེགས་ཏེ།	སྣང་བ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་བསྒྲུབས་པས་དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་ལ་

སོགས་ལྡོག་ཅྱིང༌།	དེ་ལོག་པས་ལམ་གྱི་སང་བྱ་ལྡོག་པར་འགེགས་ལ།	རྱིགས་

པའྱི་དགག་བྱ་སྣང་བ་རྱིགས་ངོར་ཡོད་པའྱི་བདེན་དངོས་ཡང་དག་ཏུ་ཡོད་པ་

འགེགས་མོད་ཀྱིས།	ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡང་བདེན་དངོས་གྲུབ་པ་མེད་ལ།	དེས་ན་

སྣང་བ་དང་བདེན་དངོས་ཀྱི་ཚོགས་དོན་གཉྱིས་ཀ་དེ་དགག་བྱ་ཡྱིན་པས་བདེན་

དངོས་ཙམ་འགོག་གོ	།དེ་ལྟར་ན་འགོག་བྱེད་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ཏེ།	དགག་བྱ་བདེན་དངོས་མྱི་སྱིད་པས་སོ་ཞེ་ན།	དོན་དམ་དུ་རང་བཞྱིན་

མེད་པ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་འདོད་ལ།	ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ།	 དེས་ན་མེད་པ་ལ་

ཡོད་པར་རོགས་པའྱི་བོ་འཁྲུལ་པ་དེ་འགེགས་ཏེ།	 རྱི་བོང་གྱི་རྭ་སྔོན་པོ་བཀག་

པས་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ།།

གཉྱིས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་བོན་དང་བོན་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་རང་བཞྱིན་མེད་

པར་བསྒྲུབས་པས།	ཤུགས་ལས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསྒྲུབས་པས་མ་ཡྱིན་དགག་ནྱི་

ཡོངས་གཅོད་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ།	 བོན་དང་བོན་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་བདེན་

རྫུན་གྱི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའྱི་མེད་དགག་ནྱི་རྣམ་བཅད་དོན་དམ་པའྱི་
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བསྒྲུབ་བྱའོ། །དེ་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་དངོས་དང་ཤུགས་ལ་རོགས་པའྱི་རགས་

དང་རགས་ཅན་ནྱི།	 རེས་དཔག་དང་རྱིགས་ཤེས་བདེན་གཉྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་

ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་ལམ་གྱི་དུས་སུ་རེས་དཔག་དང་རྱིགས་ཤེས་ཚོགས་ལམ་ཡྱིན་

ལ།	དེས་སྦོར་ལམ་ཡན་ཆད་དུ་རེས་ཐོབ་དང་མཉམ་བཞག་ཏུ་འགྱུར་རོ།།

གསུམ་པ་རགས་ལ་གསུམ་སྟེ།	 མཚན་གཞྱི་རགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང༌།	

མཚན་ཉྱིད་ཕོགས་དང་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ།	 མཚོན་བྱ་རགས་ཀྱི་རྱིགས་པས་ངེས་

པར་བྱའོ།།

དང་པོ་ལ་རགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་དགག་ཡྱིན་ལ།	དེས་ན་དེ་

བསྒྲུབ་པ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བས།	རགས་ཀང་དགག་རགས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་ཕོགས་དང་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལ་གཅྱིག་

དང་དུ་མ་ངོས་བཟུང༌།	དེ་དང་བྲལ་བའྱི་ཚུལ་དང༌།	དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ།།

དང་པོ་ལ་ཆ་བཅས་ཀྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་རྫུན་པས་དགག་མྱི་ནུས་ལ་མྱི་

དགོས་ཟེར་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་ཆ་མེད་ན་མྱི་དགོས་པ་དང་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་དེ་

ཉྱིད་དང་ཆ་མེད་ཀྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་སྟེ་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མའོ། །དེས་

ཀང་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱིས་རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལུས་ཆ་མེད་གཅྱིག་ཏུ་

འདོད་པ་དང༌།	རང་རོགས་གཤེན་རབ་ཀྱིས་རྡུལ་ཕན་དང་སྐད་ཅྱིག་དུ་འདོད་པ་

སྟེ།	དེས་བསགས་པ་ནྱི་དུ་མའོ།།

གཉྱིས་པ་བྲལ་ཚུལ་ལ་དོན་སྒྲུབ་དང༌།	 ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་སོ། །དང་པོ་

ལ་སྣང་བ་བོན་ཅན།	ཡང་དག་པའྱི་གཅྱིག་མེད་དེ།	ཆ་དུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར།	

སྐར་ཚོགས་བཞྱིན།	ཞེས་པའྱི་རགས་ནྱི།	བཟློག་པ་གནོད་པ་ཅན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ།	
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གཅྱིག་པོ་དེ་ཕོགས་ཆ་དྲུག་པོ་དེའྱི་རེ་རེ་ལའང་དྲུག་དྲུག་ཡོད་ལ་དེ་ཕོགས་དང་

བྲལ་བས་སོ། །མ་གྲུབ་ན་ཕོགས་དྲུག་གྱི་རྡུལ་དབུས་སུ་ཐྱིམ་པའམ་རགས་པ་

རོམ་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ།།	

ཡང་སྣང་བ་བོན་ཅན།	ཡང་དག་པའྱི་དུ་མ་མེད་དེ།	ཡང་དག་པའྱི་གཅྱིག་མ་

རེད་པའྱི་ཕྱིར།	ནམ་མཁའ་བཞྱིན།	ཞེས་པའྱི་རགས་ནྱི།	སོག་བྱེད་ཀྱི་གཅྱིག་མ་

གྲུབ་པ་ལ་དེས་བསགས་ཀྱི་དུ་མ་མྱི་འགྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་སྤྱིར་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་སོ་

ནས་ཁྱབ་བྱ་དགག་བཏུབ་པ་ལ་ཁྱབ་བྱ་དུ་མའྱི་སོ་ནས་ཁྱབ་བྱེད་གཅྱིག་དགག་

མྱི་བཏུབ་པོ་ཞེ་ན།	དེ་ལ་མུ་གཉྱིས་ཏེ་སྣང་གགས་སམ་ཆ་བཅས་ཀྱི་གཅྱིག་དང་

དུ་མ་ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱེད་ཡྱིན་ལ། །ཡང་དག་པའམ་བདེན་པ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་ཡང་

དེ་ལྟར་འགྱུར་བས་གཅྱིག་བཀག་པས་དུ་མ་ཁེགས་ལ།	དེས་ན་སྣང་གགས་ཀྱི་

གཅྱིག་ལོག་ཀང་ཡང་དག་གྱི་དུ་མ་མྱི་ལྡོག་ལ།	ཡང་དག་གྱི་གཅྱིག་ལོག་ཀང་ཆ་

བཅས་ཀྱི་དུ་མ་[90]མྱི་ལྡོག་པས།	 དེས་ན་སྣང་གགས་ཀྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཡང་དག་

གྱི་དུ་མ་མྱི་ཁེགས་ཀང༌།	སྣང་གགས་ཀྱི་དུ་མས་ཡང་དག་གྱི་གཅྱིག་དགག་གོ།།	

གཉྱིས་པ་ལ་དེ་དག་དང་བྲལ་བ་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་ཐ་སྙད་

དུ་བྱར་རུང་བ་ནྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བས་གྲུབ་བོ།།

གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་འགལ་ལམ་འབྲེལ།	དང་པོ་ལྟར་

ན་གཅྱིག་བཀག་པས་དུ་མ་མྱི་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ།	 དུ་མ་གཅྱིག་དང་འགལ་

བས་སོ། །སྣང་བ་ཁེགས་པས་མུན་པ་མྱི་ཁེགས་པ་བཞྱིན།	 འགལ་ཟླ་བཀག་

[90]		 མ་དཔེར་ལོག་ཀང་བཅས་མ་མྱི་ལྡོག་ཅེས་བྱུང་ཡང་ཆ་བཅས་ཀྱི་དུ་མ་མྱི་ལྡོག་ཡྱིན་

ངེས་པས་བཅོས་ཡོད།	
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པས་འགལ་ཟླར་གྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་དུ་མ་བསྒྲུབ་པས་གཅྱིག་མྱི་

ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ།	འབྲེལ་བ་ཡྱིན་པ་འབྲེལ་བ་གྲུབ་ན་འབྲེལ་ཡུལ་གྲུབ་པས་

སོ་ཞེ་ན།	ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ནྱི་དུ་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་འགལ་ཞྱིང་ཡོད་པར་འབྲེལ་བ་

གཉྱིས་ཀ་མྱིན་ཟེར་ཏེ།	 དེ་ལྟར་ན་དུ་མ་བསྒྲུབ་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་ཁེགས་ཀང་

ཡོད་པས་མྱི་ཁེགས་ཤྱིང་བསྒྲུབ་དགོས་ལ།	སྣང་བ་གཅྱིག་དང་དུ་མས་གྲུབ་ན་དེ་

དང་བྲལ་བར་མྱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཆ་བཅས་ཀྱི་གཅྱིག་དང་འགལ་

བ་ཡྱིན་ལ།	ཆ་མེད་ཀྱི་དུ་མ་ཡོད་ན་གཅྱིག་དང་འབྲེལ་བ་དུ་མ་འགོག་གོ	 །ཡང་

གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་སྣང་བ་འགག་པའྱི་དུས་སུ་འགལ་སྟོབས་སམ་འབྲེལ་

སྟོབས་ཀྱིས་འགག	།དང་པོས་ཀང་དགག་མྱི་ནུས་ཏེ།	གང་ཞྱིག་རྣམ་པར་ཆོད་

ན་གང་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་ཆོད་པ་སྟེ།	 ཚ་རེག་ཡོངས་སུ་ཆོད་པས་གང་རེག་རྣམ་

པར་ཆོད་པ་བཞྱིན་དུ།	སྣང་བ་མེད་པར་ཆོད་ན་གཅྱིག་དང་དུ་མ་བྲལ་བ་ཡོངས་

སུ་ཆོད་པས།	གཅྱིག་དང་དུ་མ་རྣམ་པར་ཆོད་པས་དེའྱི་མཐར་འགྱུར་ལ།	མ་ཆོད་

ན་སྣང་བའྱི་མཐར་འགྱུར་ཞྱིང༌།	གཉྱིས་པས་ཀང་མྱི་ནུས་ཏེ།	འབྲེལ་བ་མེད་པས་

སོ་ཞེ་ན།	སྣང་བ་བདེན་དངོས་འགལ་སྟོབས་ཀྱིས་ཆོད་ལ།[91]	སྣང་ཙམ་འབྲེལ་

ཡང་དགག་ཏུ་བཏུབ་སྟེ།	 སྣང་ཙམ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དང་འབྲེལ་ལ་དེ་ཡང་སྣང་

བ་ཡང་དག་པ་ན་བདེན་པར་མེད་དོ། །གཉྱིས་པ་ཁྱབ་པ་ལ་བདེན་པའྱི་དངོས་

པོ་ཡོད་དམ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།[92]	གཅྱིག་དང་དུ་མས་ཁྱབ་པ་ལ།	འདྱིར་ཁྱབ་བྱེད་

[91]		 མ་དཔེར་འགལ་སྟོབས་ཀྱིས་ལ་ཞེས་བྱུང་ཡང་འགལ་སྟོབས་ཆོད་ལ་ཡྱིན་ངེས་པས་

བཅོས་ཡོད།	

[92]		 མ་དཔེར་དོ་རེ་ཤེས་ནས་ཞེས་བྱུང་ཡང་འདྱིར་དོ་ཞེ་ན་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།	
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དེ་ཁེགས་པས་ཁྱབ་བྱ་བདེན་དངོས་ཤུགས་ལ་ཁེགས་ཏེ།	ཤྱིང་ཙམ་ཁེགས་ན།	

ཤ་པ་ཁེགས་པ་བཞྱིན།	དེས་ན་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལོག་ན་གཅྱིག་དང་དུ་མ་ལྡོག་

པས་ཁྱབ་བོ།།

གསུམ་པ་རགས་ཀྱི་རྱིགས་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་གྱིས།	 ཐ་སྙད་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ།	

གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱིས་དོན་བསྒྲུབ་ན་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་བསྒྲུབ་པས།	དོན་བསྒྲུབ་

མྱི་དགོས།	 དེས་ན་ཐ་སྙད་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 འོ་ན་གོང་དུ་

གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱིས་དོན་མྱི་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་ལ།	འདོད་ན་དོན་མ་ངེས་པའྱི་

ཐ་སྙད་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་དངོས་པོར་འཛིན་པ་བཀག་ནས་སྟོང་ཉྱིད་དུ་

རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་འགྱུར་བ་དང༌།	བྱས་པས་སྒ་མྱི་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡང༌།	ཐ་

སྣད་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པ་དང་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱིས་སྟོང་

ཉྱིད་བསྒྲུབ་པས་དོན་བསྒྲུབ་ལ།	 དེ་ཉྱིད་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བས་རང་བཞྱིན་མེད་

པའྱི་རགས་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་ཐ་སྙད་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།

གཉྱིས་པ་[93]རྒྱུ་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཡུང་དྲུང་གཟེར་ཆེན་

གྱི་རགས་དགོད་པ་ལ་གཉྱིས་ལས་རགས་དགོད་པ་ནྱི་སྣང་ཙམ་བོན་ཅན།	རང་

བཞྱིན་མེད་དེ།	རང་ལས་སྐེ་བ་ལ་སོགས་སྐེ་བ་མུ་བཞྱི་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར།	སྒྱུ་

མ་བཞྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་ལས།	བོན་ཅན་དང༌།	བསྒྲུབ་

བྱ་གཉྱིས་ནྱི་གོང་དང་འདྲ་ལ།

གསུམ་པ་རགས་ཀྱི་དོན་ལ་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་[94]ནྱི་མེད་

[93]		 མ་དཔེར་གསུམ་པ་གསལ་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་པས་གཉྱིས་པ་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།	

[94]		 མ་དཔེར་མཚན་གཞྱི་ཞེས་གསལ་ཡང་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ངེས་པས་ཞུ་སྒྱིག་པས་
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དགག་ཡྱིན་པས་དགག་རགས་ཡྱིན་ལ།	དེ་ཡང་བོ་ལ་ལྟོས་པས་རྒྱུ་འཁྲུལ་པ་ལ་

གནས་སྐབས་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བ་འབྱུང་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་ནོ།།

གཉྱིས་པ་མཚན་ཉྱིད་ལ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ཕོགས་ལ་སྐེ་བ་ངོས་བཟུང་

བ་དང༌།	དེ་དང་བྲལ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བདག་ལས་སྐེས་པ་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་རས་

གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ལ།	 དེ་ཡང་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་

གསལ་ཙམ་དུ་སྐེ་བར་འདོད་པ་དང༌།	 གཞན་སྐེ་ནྱི་རས་ཐ་དད་གཞན་ལས་སྐེ་

བ་དང༌།	ཡང་གཅྱིག་པ་དང་ཐ་དད་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་དང༌།	ཡང་རྒྱུ་

མེད་ལ་གོ་བུར་དུ་འབྱུང་བ་འདོད་པའོ། །གཉྱིས་པ་བྲལ་ཚུལ་ནྱི་བཟློག་ན་གནོད་

པ་ཅན་གྱི་ཚད་མས་གྲུབ་སྟེ།	 དེ་ལ་བཞྱི་ལས།	 དང་པོ་ནྱི་རང་ལས་སྐེས་པ་དེ་

རང་ལ་མ་གྲུབ་ན་སྐེད་བྱེད་དུ་འགལ་བ་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་སྔོན་པོ་བཞྱིན་ལ་གྲུབ་ན་དེ་

ལ་འབྲས་བུ་སྣང་ན་བྱ་བྱེད་གཉྱིས་འགལ་ལ།	མྱི་སྣང་ན་བསྐེད་པ་རང་དུ་འགལ་

ལོ། །གཉྱིས་པ་གཞན་ལས་རང་སྐེས་ན་མོ་ཤམ་ལས་ཕའྱི་བུ་སྐེ་བར་འགྱུར་

ལ།	 གཞན་ལས་གཞན་སྐེ་ན་མེ་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་གཞན་

རག་པ་ལས་སྐེས་ན།	དེས་འབྲས་བུ་བསྐེད་ན་མྱི་རག་པར་འགྱུར་ལ།	མྱི་སྐེ་ན་

སྐེ་བ་ཉམས་ལ།	མྱི་རག་པར་སྐེ་ན་འདས་པ་ལ་མྱི་སྐེ་སྟེ།	བྱ་བ་བྱས་ཟྱིན་པའམ།	

དགག་པས་སོ། །མ་འོངས་པ་ལས་མྱི་སྐེ་སྟེ།	རང་གྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པས་སོ། །ད་

ལྟར་བ་ནྱི་དུས་མྱི་མཉམ་ན་ད་ལྟར་དུ་འགལ་ལ།	 དུས་མཉམ་ན་ཕན་གདག་བྱ་

དང་འདོགས་བྱེད་དུ་མྱི་རུང་སྟེ།	རྭ་གཡས་གཡོན་བཞྱིན།	གསུམ་པ་གཉྱིས་ཀ་

ལ་སྐེ་བར་མྱི་ནུས་ཏེ།	 གཉྱིས་པོ་ཁེགས་ཙམ་ན་དེའྱི་ཚོགས་པ་ཁེགས་ཏེ།	 ཡ་

བཅོས་ཡོད།	
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གལ་ཁེགས་ན་ཚོགས་པ་ཁེགས་པས་སོ། །བཞྱི་པ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་ནྱི་གོང་

དུ་བཀག་པ་དང་འདྲའོ།།

གཉྱིས་པ་ཁྱབ་པ་སྐེས་ན་ཡོད་པ་ལ་མུ་བཞྱིས་ཁྱབ་པ་ལ།	འདྱིར་དེ་ཁེགས་

པས་དེ་ལས་སྐེ་བ་ཁེགས་ཏེ་མེ་ལོག་པས་དུ་བ་ལྡོག་པ་བཞྱིན་ནོ།།

གསུམ་པ་མཚོན་བྱའྱི་རྱིགས་ནྱི།	 རགས་འདྱི་སྣང་བ་སྟོང་ཉྱིད་དུ་བསྒྲུབ་ན་

དོན་བསྒྲུབས།	རགས་དེ་སྐེ་མེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་བསྒྲུབ་ན་ཐ་སྙད་དོ།།

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡོད་མེད་སྐེ་དགག་གྱི་

བསྒྲུབ་པ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་སྣང་བ་ཙམ་བོན་ཅན།	ཡང་དག་པར་ན་རང་བཞྱིན་

མེད་དེ།	ཡོད་མེད་སྐེ་བ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱིར།	སྒྱུ་མ་བཞྱིན་ནོ།།

གཉྱིས་པ་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་ལས་བོན་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་བཤད་ཟྱིན་

ནོ། །གསུམ་པ་རགས་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་མཚན་གཞྱི་ནྱི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་

ལས་སྐེ་བ་ཡོད་མེད་པ་ལ་གསལ་སྐེས་ནྱི་མྱི་སྐེ་སྟེ།	གཉྱིས་ཀ་བཀག་པའྱི་མེད་

དགག་གོ།

གཉྱིས་པ་ཕོགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ཕོགས་ལ་དེ་ངོས་བཟུང་པ་དང༌།	

དེ་དང་བྲལ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་སྔར་ཡོད་སྐེ་བ་དང༌།	 འབྲས་བུ་

མ་འོངས་པ་ན་ཡོད་པ་ད་ལྟ་སྐེ་ཟེར་ལ།	 ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་འབྲས་བུ་སྔར་མེད་

སྐེ་བ་ཡྱིན་ཟེར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ།	 ས་བོན་གྱིས་
[95]མྱུ་གུ་བསྐེད་མྱི་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ།	ས་བོན་གྲུབ་དུས་སུ་མྱུ་གུ་གྲུབ་ཟྱིན་

[95]		 མ་དཔེར་ས་བོན་དེ་ཞེས་གསལ་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་པས་བཅོས་ཡོད།	
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པས་སོ། །ཡང་མེད་པ་ལས་སྐེས་ན་ས་བོན་ལ་འབྲས་བུ་སྐེ་བ་ཉྱིད་མེད་སྐེ་བར་

འགྱུར་ཏེ།	ས་བོན་དུས་ན་འབྲས་བུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་པ་མེད་ན་མོ་ཤམ་

ལས་བུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ས་བོན་ལ་རྱི་བོང་རྭ་ཡང་སྐེ་བར་འགྱུར་

རོ། །དེ་མ་མཐོང་བས་སོ་ཞེ་ན།	རྒྱུ་འབྲས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ།	 མ་མཐོང་

བས་སོ། །གཉྱིས་ཁྱབ་པ་ནྱི་ཁྱབ་བྱེད་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་ཁེགས་པས་ཁྱབ་བྱ་

བདེན་དངོས་ལ་ཡང་ཁེགས་སོ། །གསུམ་པ་མཚོན་བྱའྱི་རྱིགས་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་

ནོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་འགལ་ཟླར་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་རེན་འབྲེལ་ཆེན་པོའྱི་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་

པས་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་སྣང་ཙམ་བོན་ཅན་ཡང་དག་པར་ན་རང་བཞྱིན་མེད་

དེ།	རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར།	གཟུགས་བརན་བཞྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་

ལ་གསུམ་ལས།	བོན་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་སྔར་བཞྱིན་ལ།	

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་རྒྱུ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འབྲས་བུ་

འགའ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོ་འབྱུང་བས་ཏེ།	ཐ་སྙད་མ་ཡྱིན་དགག་གྱིས་དོན་མེད་དགག་

ཏུ་བསྒྲུབ་པའོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་ཕོགས་མངོན་གྱུར་ཁ་ཅྱིག་མངོན་གསུམ་

གྱིས་གྲུབ་སྟེ།	 ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའྱི་རེན་འབྲེལ་ལས་གྲུབ་པ་དང༌།	 ལོག་གྱུར་ཁ་

ཅྱིག་རེས་དཔག་གྱིས་གྲུབ་སྟེ།	དངོས་པོ་ཙམ་བོན་ཅན།	རེན་འབྲེལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་

ཡོད་དེ།	རེས་འགའ་བ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།	མར་མེ་བཞྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་

ཁྱབ་པ་ལ་རེན་འབྲེལ་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ཁྱབ་པ་གཟུགས་བརན་ལས་གྲུབ་

སྟེ།	རག་པ་མྱིན་ཞྱིང་རེས་འགའ་བས་ཁྱབ་པས་སོ། །དེ་ཡང་རེན་འབྲེལ་བདེན་
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དངོས་སུ་མེད་པར་རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་འགྱུར།	རྣམ་འཇོག་གཞན་ལ་ལྟོས་ངོ་བོ་

རྒྱུན་གྱིས་བསྐེད་པའྱི་ཕྱིར།	མེ་ལྕེ་དང་ཚར་གནོན་དང༌།	ཆུའྱི་ཚ་བ་བཞྱིན།	ཞེས་

པས་གྲུབ་བོ།།

གསུམ་པ་རྱིགས་པས་ཀང་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ཡང་

གསུམ་སྟེ།	བོན་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱ་དང༌།	རགས་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་

སྣང་ཙམ་མམ་དངོས་པོ་བོན་ཅན་དུ་འཇོག་པ་དེ།	རྱིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་

བམ་མ་གྲུབ།	དང་པོ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་དོན་དམ་དུ་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་

དེ་ལ་བདེན་འཛིན་གྱིས་སྤོས་པ་མྱི་ཆོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	 སྐོན་མེད་དེ།	 རེས་

དཔག་གྱིས་སྣང་ལ།	རྱིགས་ཤེས་ཀྱི་ལྡོག་པ་ལ་མྱི་སྣང་ངོ༌། །རྱིགས་ཤེས་རེས་

དཔག་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	རེས་དཔག་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྱིགས་ཤེས་ཀྱིས་

ཀང་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པས།	རྱིགས་ཤེས་རེས་དཔག་ཚད་མར་བཞག་གོ།

དེ་ལྟར་ན་དེ་གཉྱིས་ངོ་བོ་མྱི་གཅྱིག་པ་ནྱི་མེད་དེ།	 ཡུལ་ལྡོག་པ་གཅྱིག་ལ་

ལྟོས་ནས་མྱི་གཅྱིག་ཀང་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ནས་གཅྱིག་པ་སྟེ།	 ཚུལ་གསུམ་ཡུལ་

རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པས་རེས་དཔག	 །དེས་བདེན་རྫུན་གྱི་སྤོས་པ་

ཁེགས་པས་ཡུལ་ཅན་རྱིགས་ཤེས་ལ་ཡུལ་དོན་དམ་མོ།།

གཉྱིས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ཡོངས་གཅོད་

ཀུན་རོབ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ།	ཡོངས་གཅོད་དེ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཚོགས་

པ་འཇལ་ན་དོན་དམ་དུ་འགྱུར་ལ།	མྱི་འཇལ་ན་རེས་དཔག་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་

ཞེ་ན།	 འཇལ་མོད་ཀྱི་དོན་དམ་དུ་ཐལ་བ་མེད་དེ།	 རེས་དཔག་གྱིས་ཡུལ་ཡྱིན་

པས་སམ།	ཤེས་རྱིག་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་ཟེར།	དང་པོ་ཁྱབ་པ་མེད་ལ་གཉྱིས་པ་
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མ་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་རྱིགས་ཤེས་ལྡོག་པ་རེས་དཔག་གྱི་ལྡོག་པ་མྱིན་པར་འདོད་

དེ།	ལྡོག་པ་ཐ་དད་པས་སོ། །དེས་ན་རས་གཅྱིག་ཀང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའོ། །རེས་

དཔག་ལ་བོན་ཅན་མ་ཡྱིན་དགག་སྣང་ལ།	རྱིགས་ཤེས་ལ་མྱི་སྣང་ཡང་མྱི་འགལ་

བ་ནྱི།	རང་རྱིག་ལ་སྒ་དོན་མྱི་སྣང་ལ་རོག་པ་ལ་སྣང་ཡང་མྱི་འགལ་བ་ནྱི།	ལྡོག་པ་

ཐ་དད་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རྣམ་བཅད་དོན་དམ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ།	 དེས་སྣང་བ་ཡང་དག་

པར་མ་དམྱིགས་པས། །སྣང་མེད་བོན་ཉྱིད་རོགས་པ་ན།	དེ་ཉྱིད་ཤེས་བྱར་གྲུབ་

བམ་མ་གྲུབ།	དང་པོ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡུལ་ཅན་

ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།	 དེ་ཉྱིད་ཤེས་བྱ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཤེས་པ་མ་

ཡྱིན་པ་ཡང་མེད་དེ།	སྣང་བཅས་ཀུན་རོབ་ཀྱིས་རོགས་པའྱི་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པ་

ནྱི་འདོད་ལ། །དེས་དོན་དམ་སྤོས་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཁྱབ་པ་

མེད་ལ།	 དེས་ན་རྱིགས་ཤེས་དེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་ལ།	

སྤོས་པ་ཡོངས་དང་བྲལ་བའྱི་སྤོས་མེད་བོན་དབྱྱིངས་རོགས་པ་ཙམ་ལ་རྱིགས་

ཤེས་སུ་བཏགས་སོ།།

གསུམ་པ་རགས་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ།	 རགས་དེ་དག་བོན་ཅན་ལ་ཞུགས་

སམ་མ་ཞུགས།	 དང་པོ་ལྟར་ན་བོན་ཅན་དངོས་པོ་ལ་ཞུགས་པས་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་སུ་འགྱུར་ལ།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	 ཞུགས་མོད་

ཀྱིས་འགལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ཙམ་

མ་གཏོགས་འདྱི་རོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ།	 རོལ་བས་བདེན་མེད་

དུ་རོགས་ཀང་ཕྱི་རོལ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་སྟོན་པས་དང༌།	 དེ་ཡང་གཏན་ལ་ཕབ་
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པས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པས།	འབེབས་བྱེད་དེ།	མཐུན་ཕོགས་སུ་གྲུབ་

བོ། །ཡང་ཚད་མས་སྤོས་བྲལ་གཏན་ལ་འབེབས་ན།	འབྲེལ་བ་མེད་ན་མྱིག་གྱིས་

ཀང་སྒ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་འགྱུར་ལ།	 ཡོད་ན་བདག་གཅྱིག་དེ་བྱུང་གང༌།	

དང་པོ་ལྟར་ན་དོན་དམ་ཚད་མ་དབྱེར་མེད་དུ་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་སྤོས་

བྲལ་དུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མོད་ཀྱིས།	གང་ཞེ་ན་ཁ་ཅྱིག་

གྱིས་བརྡའྱི་འབྲེལ་བ་གསུངས་མོད་ཀྱིས།	རོགས་བྱ་རོགས་བྱེད་དུ་འབྲེལ་པས་

སོ།།

འཁོར་འདས་གཉྱིས་ཀ་བདེན་པ་གཉྱིས་དང་བཞྱི།[96]	།

ཡྱིན་ཚུལ་རགས་དང་རྣམ་པར་རབ་དབྱེ་བ། །

དེ་འདྱིར་ལུང་རྱིགས་འབྲེལ་བའྱི་ཚུལ་ཐབས་ཀྱིས། །

རོགས་བྱེད་ཡང་དག་ངེས་པར་གཏན་ལ་ཕབ། །

ཅེས་བྱ་སྟེ།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་

མྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ལས།	ཡྱིན་ཚུལ་གཞྱིའྱི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའ །ོ།

[96]		 མ་དཔེར་ཞྱི་ཞེས་བྱུང་ཡང་བཞྱི་ཡྱིན་ངེས་པས་བཅོས་ཡོད།	
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ལེའུ་གཉྱིས་པ། 

ལམ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་སོན་འགོའྱི་སོར།

གཉྱིས་པ་ཉམས་སུ་བང་བྱ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ལམ་གྲུབ་པའྱི་

རྒྱུ་དང༌།	 རྒྱུ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་དང༌།	 རང་བཞྱིན་དེའྱི་བྱེད་ལས་

སོ། །དང་པོ་ལ་ལས་དང་སྤོད་པ་ཡྱིན་ཏེ།	མདོ་ལས།	སྱིག་བཅུ་སྤད་ན་ངན་སོང་

གསུམ་དུ་སྐེ།	དགེ་བཅུ་སྤད་ན་མཐོ་རྱིས་མྱི་དང་ལྷའྱི་གོ་འཕང་འཐོབ།	བསམ་

གཏན་ཏྱིང་འཛིན་བསོམ་ན་བ་མེད་འབྲས་བུ་ཐོབ།[97]	 ཅེས་གསུངས་པ་དང༌།	

མཛོད་ལས་ཀང༌།	ལས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་སྐེ་བར་བྱེད།།[98]	ཅེས་གསུངས་པས།	

དེས་ན་རྒྱུད་རྒྱུ་དགེ་མྱི་དགེའྱི་ལས་དང༌།	དངོས་རྒྱུ་སེམས་བསྐེད་དག་མ་དག་

ལས་བྱུང་ངོ༌།།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	 མཚན་ཉྱིད་དང༌།	 མཚན་གཞྱིའྱི་

དབྱེ་བ་དང༌།	 མཚོན་བྱའྱི་ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 གཞན་ལུགས་

དགག་པ་དང༌།	རང་ལུགས་དགོད་པ་དང༌།	དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་

[97]			དབལ་ཁྱུང་།༢༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ལེའུ།༣	ཤོག	༤༦	ཕེང་།༢	མདོ་ཡྱི་

ནང་དུ་ལུང་དེ་གོ་རྱིམ་འཁྲུགས་འདུག

[98]		 དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༠	ཤོག	༡༢༩	ཕེང་།༥	
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སྤྱི་མཚན་མྱི་འདོད་པའྱི་ལུགས་དགག	འདོད་ཀང་འཁྲུལ་པའྱི་ལུགས་དགག་པ་

དང༌།	ཕོགས་ཙམ་དོན་ལྡོག་ཡྱིན་ཡང་དགག་པའོ།།

དང་པོ་ལ་རྨེའུ་དཔལ་ན་རེ།	ལམ་སྔ་ཕྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཡྱིན་པ་དང༌།	མཚོན་བྱའྱི་

ལམ་སྔ་ཡོད་པས་ན།	མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་པར་མྱི་ནུས་ཏེ།	དེ་ལྟར་མྱིན་

ན་མེ་དུད་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	སྒྲུབ་བྱེད་མེད་དེ་

ལམ་སྔ་ཕྱི་དང་མཚོན་བྱ་གཞན་དུ་མ་ཡོད་ཀང་ལམ་ཙམ་ལྡོག་པ་གཅྱིག་རྐང་ལ་

དེ་དག་མེད་ཅྱིང་གཤེགས་ལམ་[99]རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཇོག་པའྱི་རགས་མ་

གྲུབ་བོ། །གནོད་བྱེད་ཀང་བ་གང་ལ་ཡང་མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་མྱི་ནུས་

པར་འགྱུར་བ་ལས།	ནོག་ཤལ་གྱིས་མཚོན་པས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	མཐོང་

སོམ་མཚན་ཉྱིད་པ་ཡྱིན་ལ།	ཚོགས་སྦོར་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པས་མཚན་ཉྱིད་

གཅྱིག་ཏུ་མེད་དེ།	 ལམ་འོག་མ་གཉྱིས་རོག་བཅས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་པ་དང༌།	

ཟག་བཅས་སང་བྱ་ཡྱིན་པ་དང༌།	 སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གྱིས་བསྡུས་པ་

དང༌།	ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་བཞྱི་མ་ཚང་བས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	སྒྲུབ་བྱེད་མེད་

པ་ནྱི་དེ་དག་ཡོད་པས་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་གྲུབ་ལ།	མཚན་གཞྱི་ལ་ལམ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ།	འཁོར་ལམ་བཞྱིན་དང་།	མེད་པར་ཡང་མ་

གྲུབ་སྟེ།	 ཅྱི་ལྟར་བཀོད་པ་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པས་སོ། །ངེས་འབྱྱིན་ཀང་ཡོད་དམ་

ཞེ་ན།	 ཡོད་དེ་རྒྱུད་ནས་འབྱྱིན་པ་སྟེ།	 དངོས་སུ་ནྱི་རྒྱུན་མཐའ་མྱིན་པར་མེད་

པས་སོ། །ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ།	 མཉམ་བཞག་ཟག་བཅས་མ་ཡྱིན་པ་

[99]			མ་དཔེར་གཤེགས་དེ་ཞེས་བྱུང་ཡང་གཤེགས་ལམ་དེ་ཡྱིན་ངེས་པས་ཞུ་སྒྱིག་པས་

བཅོས་ཡོད།
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དང༌། །སྡུག་ཀུན་ཡོད་ཀང་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །གནོད་བྱེད་ཡོད་དེ་དྲན་

འཛིན་དེ་ལྟར་ན་ཚོགས་སྦོར་གྱིས་ལམ་གོང་མར་མྱི་འབྱྱིན་ན།	གོང་མ་ཐོབ་མྱི་

སྱིད་པར་འགྱུར་ལ།	 ཕྱིན་ན་ཁས་བངས་ཉམས་ལ།	 ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་

རེས་ཐོབ་སྣང་བཅས་སུ་སྐེས་པ་ཡང་བཏགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བོ་གོས་

ཆེན་པོས་གསུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ས་སྟོན་ན་རེ།	ཐར་པ་ལ་བརོན་པ་བསབ་པ་མཐར་ཕྱིན་གྱི་དགེ་བ་

ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ཚོགས་དོན་འགོད་ན་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སྤྱི་མཚན་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་རུང་ལ།	

ཡ་གལ་འགོད་ན་ཐར་པ་ལ་བརོན་པས་མཐར་ཕྱིན་ལ་མ་ཁྱབ་ཅྱིང༌།	 བསབ་པ་

མཐར་ཕྱིན་གྱིས་ཚོགས་སྦོར་ལ་མ་ཁྱབ་བོ།།

ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས།	མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རྒྱུན་གཏོགས་པ་འདུས་བྱས་ཀྱི་

དགེ་ར་ཟེར་བ་ནྱི་མཉམ་བཞག་ལ་མ་ཁྱབ་པས་སོ། །མཐོང་སོམ་མྱ་ངན་འདས་

ཀྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ།།	

ཡང་འབྲེ་ན་རེ།	 དངོས་སུ་འགོ་བྱ་ཐ་དད་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ཐར་ལམ་ལ་

ཞུགས་པ་དེ།	 འགོ་བྱ་གཅྱིག་ཐ་དད།	 དང་པོ་ལྟར་ན་ཁས་བངས་ཉམས་ལ།	

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་འཁོར་ལམ་དུ་ཡང་འགོ་བར་འགྱུར་ལ།	ཡང་རྒྱུད་གཅྱིག་གྱིས་

ལམ་ཐ་དད་དུ་འགོ་བ་ཡང་འགལ་བས་སོ།།

ཡང་དོ་པས་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པའྱི་བོས་བོན་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་

པའམ།	 རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་བོ་གང་ཞྱིག་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་

པ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི།	 རེས་ཐོབ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་དང༌།	 བྱ་ཆ་བོན་སྤོད་ལ་མ་ཁྱབ་

པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་མཚན་ཉྱིད་གཉྱིས་མཚོན་བྱ་གཅྱིག་མཚོན་དུ་ཡང་འགྱུར་
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རོ། །ལམ་[100]དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཁོར་ལམ་ལ་མ་ཁྱབ་ལ།	དེ་ཡང་ལམ་

ཡྱིན་པར་འཁོར་བ་ངན་སོང་རྒྱུད་པའྱི་ལམ།།[101]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་ཕོགས་ཙམ་དོན་ལྡོག་ཡྱིན་ཡང་དགག་པ་ལ།	 བདག་ཉྱིད་ཆེན་

པོས་བགོད་པར་བྱེད་པ་ལ་བཞེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	མ་བགོད་གནས་སུ་ཕྱིན་པ་

ལ་མ་ཁྱབ་པ་དང་འདོད་པ་ལ་མ་བགོད་གནས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་འཁོར་བ་ཅྱི་ཡང་མེད་

པའྱི་ལམ།།[102]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གོལ་བ་ལམ་བྱེད་པ་ཀུན་

ལ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་མངའ་བདག་གྱིས་རོགས་པ་གང་

ཞྱིག་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	རོགས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་

ཅྱིང་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་པས་སོ།།

ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རྱིག་པ་གང་ཞྱིག་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་གསུངས་ཏེ།	བེམ་པོ་རྒྱུ་

བར་བྱེད་པའྱི་ལམ་འདྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལས།	འདོད་པ་ལ་ཉྱི་ཟླ་རླུང་

གྱིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་དེ་བཞྱིན་སང་མཉམ་པའྱི་ལམ།།[103]	ཞེས་གསུངས་པས་

བསལ་ལོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བོ་གོས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ།	ཞེས་

[100]		མ་དཔེར་ལར་དེ་ཞེས་བྱུང་ཡང་ལམ་དེ་ཡྱིན་ངེས་པས་བཅོས་ཡོད།	

[101]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༥	ཤོག	༢༡༢	ཕེང་།༧	

[102]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༥	ཤོག	༢༡༤	

ཕེང་།༡	

[103]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༥	ཤོག	༢༡༢	

ཕེང་།༤	
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གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་དེ་ཕྱིན་ཟྱིན་ནམ།	ད་གཟོད་

ཕྱིན་པ་གང་ལ་འདོད།	 དང་པོ་ལྟར་ན་ཚོགས་སྦོར་ལ་མ་ཁྱབ་ཅྱིང༌།	 གཉྱིས་པ་

ལྟར་ན་མཐར་ཕྱིན་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	 ཕྱིན་ཙམ་མམ་ཡང་ན།	 ད་

གཟོད་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་ལ་འདོད།	མཐར་ཕྱིན་ལམ་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ལ་དངོས་མ་

ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ཕྱིན་ཟྱིན་ལྡོག་ནས་ལམ་མ་ཡྱིན་ལ།	བྱེད་ལྡོག་ནས་མ་ཡྱིན་པ་

གྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱུའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་ལ།	དགོངས་

པ་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་པ་དང༌།	དེ་ལྟར་མྱིན་ན་

འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བས་སོ།།	

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་ཐུན་མོང་དང་སོ་སོའྱི་དོན་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་

ལ་ལྔ་ལས།	དབྱེ་གཞྱི་ལམ་ཙམ་ལྡོག་ལ།	ངོ་བོ་ནྱི་མཛོད་ལས།	རང་གྱིས་རང་

བཞྱིན་རྒྱུ་བའྱི་ལམ། །འཁོར་བ་ངན་སོང་རྒྱུད་པའྱི་ལམ། །ཐུགས་རེ་མཐོ་རྱིས་

ཐར་པའྱི་ལམ། །འཁོར་བ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་ལམ།།[104]	ཞེས་གསུངས་མོད་ཀྱིས།	

འོན་ཀང་བསྡུས་ན་འཁོར་འདས་གཉྱིས་སུ་འདུས་ཏེ།	འབུམ་ལས།	འཁོར་བའྱི་

ལམ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ།[105]	ཞེས་གསུངས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི།	

བརེན་སངས་རྒྱས་འདོད་མྱི་འདོད་གཉྱིས་ལས་བྱེད་དོ། །དབྱེ་དོན་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ།	

བྱེད་ལས་བདག་མྱི་གཅྱིག་གོ	 །གངས་ངེས་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པས་བསྐེད་མ་བསྐེད་

[104]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༥	ཤོག	༢༡༢	ཕེང་།༢	

[105]		འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར་ནས་ལུང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་རེད།	དབལ་ཁྱུང་།༧༨	བཀའ།	འབུམ་

སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ང་།	ལེའུ།༡༣	ཤོག	༦༣༢	ཕེང་།༤	ལས།	འཁོར་བའྱི་ལམ་དང་

འཁོར་བ་མེད་པའྱི་ལམ།	ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།
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གཉྱིས་དང༌།	ངོ་བོ་རྣམ་པར་ཞྱི་མ་ཞྱི་གཉྱིས་དང༌།	འབྲས་བུ་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་

གཉྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་གཉྱིས་སུ་གངས་ངེས་སོ།།

གཉྱིས་པ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་འཁོར་འདས་ལས།	དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང༌།	

དེའྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྱིང་བ་དང༌།	ཉེ་བ་

དང༌།	རྐེན་གྱི་རྒྱུའོ།།	

དང་པོ་ནྱི་ཕ་རྒྱས་སངས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང༌།	ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་

བྱེད་པ་དང༌།	ཡུལ་ཉེ་གནས་པའྱི་རྐེན་རེན་པའོ། །དེ་ཡང་ཡྱིན་པར་མཛོད་ལས་

སྱིད་པ་ཕྱིན་ཀ་ལོག་ལས་ཀང༌། །འཁོར་བ་དུག་གྱི་བ་མོ་བྱུང་།[106]	ཞེས་དང༌།	

རེ་རྒྱལ་ལས།	ཀུན་བརགས་ཡུལ་དང་དབང་པོའྱི་རྐེན་འཛོམས་པས། །རག་ཏུ་

མེད་ལ་རོག་པའྱི་མཐུ་བལྟས་པས།།[107]	ཞེས་གསུངས་སོ།།

མ་དག་པའྱི་སེམས་བསྐེད་བསྟན་པ།

གཉྱིས་པ་ལ་བསམ་པ་ལོག་པའྱི་སེམས་བསྐེད་ལས་འབྱུང་བས་ཏེ།	བདུད་

ཁ་གཅྱིག་ལོག་པར་སེམས་བསྐེད།[108]	 ཅེས་དང༌།	 བསམ་པ་མ་དག་པ་ལས་

བྱུང་བ་སྟེ།[109]	ཞེས་པས།	མཚན་ཉྱིད་རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བའྱི་བསམ་པས་མ་དག་པའྱི་

[106]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	 སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༠	ཤོག	༩༢	

ཕེང་།༥	

[107]		དབལ་ཁྱུང་།༡༥༠	བཀའ།	སེམས་སེ།	ཡེ་ཤེས་རེ་རྒྱལ།	ཏ།	ཤོག	༣༦༤	ཕེང་།༤	

[108]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།	

[109]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།	
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ཡུལ་ལ་འདུན་པའོ།།	

དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	མ་དག་པའྱི་ཚོགས་ལམ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	འདོད་

པ་སྟེ།	བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ་སྟེ།	ལས་སུ་སྡུག་བསྔལ་

སྤོད་ཅྱིང་དོན་དུ་སྱིག་ཚོགས་བསགས།[110]	 ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།	 དེའྱི་

མཚན་གཞྱི་ནྱི།	 ཉོན་ཡྱིད་འཁོར་བཅས་དང༌།	 དེ་དང་མཐུན་པའྱི་སེམས་བྱུང་

རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ལས་སྤོད་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ཡང་རྒྱུ་དུག་ལྔ་ལས་རྐེན་མྱི་དགེ་

བ་སྤད་པས་འབྲས་བུ་ལམ་སྔར་སྨྱིན་པ་སྟེ།	སྱིག་བཅུ་སྤད་ན་ངན་སོང་གནས་སུ་

སྐེ།[111]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	ངེས་

ཚིག་གོ	 །དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	 རྣམ་པར་མ་ཞྱི་བའྱི་བོན་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་

ཏུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་ཞེས་མངའ་བདག་གྱིས་གསུངས་པ་ནྱི་ཚོགས་སྦོར་ལ་

ཡང་ཁྱབ་ཆེས་ལ།	 དེ་རས་གཅྱིག་ཏུ་འཁོར་བ་ལྡོག་པ་མྱང་འདས་སུ་འདོད་པ་

གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་ལྡོག་པ་ལ་རྣམ་པར་མ་ཞྱི་བ་མེད་པར་འགྱུར་

བ་ལས་བསལ་ལོ།།

ཡང་བོ་གོས་ཆེན་པོས་ཚུ་རོལ་གྱི་གནས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱིན་པར་

བྱེད་པ་གསུངས་པ་ཡང་ཚོགས་སྦོར་ལ་ཁྱབ་ཆེས་བྱས་པས།	རས་ལ་ཡྱིན་ཞྱིང་

ལྡོག་པ་ལས་མ་གྲུབ་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	བདག་འཛིན་མཐའ་དག་མེད་ལ་

[110]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	ལེའུ།༡༥ 	ཤོག	༤༦༥	ཕེང་།༦	

[111]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ལེའུ།༣	ཤོག	༤༦	ཕེང་།༣	མདོ་ཡྱི་			

									ནང་དུ་ལུང་དེ་གོ་རྱིམ་འཁྲུགས་འདུག
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སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པ་མེད་པ།	དེ་ལྟར་ན་མདོ་ལས།	ས་ཐོབ་ནས་བདེན་པ་མཐོང་

བ་ནྱི་ཕ་རོལ་ལ།	དེ་མ་མཐོང་བ་ནྱི་ཚུ་རོལ།[112]	གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་དང༌།	

རས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་བྱེད་ཀང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བདག་འཛིན་

གྱི་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་ནས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའོ། །གལ་ཏེ་ཐེག་པ་འོག་མ་འགའ་

ཞྱིག་ཀང་འཁོར་ལམ་དུ་ཐལ་བ་མེད་དེ།	 བདག་འཛིན་མཐའ་དག་མེད་ལ་སྡུག་

བསྔལ་བསྐེད་པ་མེད་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལྔ་ལས།	 དབྱེ་གཞྱི་འཁོར་ལམ་ཙམ་ལྡོག་ལ།	 ངོ་བོ་ནྱི་

འཁོར་བར་བརྒྱུད་པའྱི་ལམ་ལྔར་སྟོན།[113]	 ཞེས་མཛོད་དང༌།	 འབུམ་ལས་
[114]གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་དམྱལ་བའྱི་ལམ་དང༌།	ཡྱི་དགས་དང༌།	བྱོལ་སོང་དང༌།	

མྱི་དང༌།	ལྷའྱི་ལམ་མོ།།	

རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྒྱུ་དུག་ལྔ་དང༌།	 རྐེན་ལས་སྤོད་བྱེད་མ་དག་པ་ལྔ་དང༌།	 ངོ་

བོ་དེ་ལས་མནར་དུ་མེད་པ་དང༌།	ཟང་ཟྱིང་དང་འགོ་བ་ལ་ཡྱིན་ཞེན་པ་དང༌།	རྒྱུ་

འབྲས་ལ་རྨོངས་པ་དང༌།	 གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་མྱི་ཤོང་ཞྱིང་གནས་འཕོ་འགྱུར་

དང༌།	མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཕམ་ལྟུང་དུ་བརྒྱུད་པས་ན་ལྔའོ། །དབྱེ་དོན་རྒྱུ་

འབྲས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའོ། །གངས་ངེས་དུག་ལྔ་དང་དེས་བྱེད་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལྔ་རུ་

གངས་ངེས་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་ལྷ་མྱིན་[115]ཡང་ཡོད་པས་ཞེ་ན་དེ་ལ་ལམ་ལོགས་སུ་

[112]	དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༥༡༠	ཕེང་།༤	

[113]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༥	ཤོག	༢༡༢	ཕེང་།༧	

[114]		དབལ་ཁྱུང་།༩༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ག	འཕོང་འབུམ།	ལེའུ།༢༡	ཤོག	༡༨༡	ཕེང་།༤	

[115]		མ ་དཔེར ་ལྷ ་ཆེ ན ་ཞེས ་བྱུང ་ཡང ་ལྷ ་མྱི ན ་ཡྱི ན ་ ངེས ་པས ་བཅོས ་ཡོ ད །	
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མེད་དེ།	སྟོད་ང་རྒྱལ་ལས་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་ལྷའྱི་ལམ་དང་གཅྱིག་ལ།	སྨད་ཕག་

དོག་ལས་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་མྱིའྱི་ལམ་དུ་གཅྱིག་པ་སྟེ།	རྣམ་དག་ལས་སྟོད་ཆོད་

ལྷའྱི་སེ་དང་ལམ་དུ་འགོ	 །སྨད་ཆོད་གནོད་སྦྱིན་སེ་དང་ལམ་དུ་འགོ་[116]ཞེས་བོ་

གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་སོ།།[117]	ཡང་ན་ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་ལམ་གཅྱིག་སྟེ།	བསོད་

ནམས་ཚེ་ཚད་ལུས་ཚད་མཐུན་ཀང༌།	 ཁོང་ཁོ་འཐབ་རོད་ཆེ་བས་ལྷ་མྱིན་དུ་

འགྱུར་པའོ། །ཞེས་མངའ་བདག་གྱིས་གསུངས་སོ།།	

གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	 འཁོར་བའྱི་གནས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་

པས་ལམ་མོ།།

གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི།	བསོད་ནམས་ཀྱིས་ལྷ་མྱི་ལ་སོགས་འབྲས་བུ་ཡྱིད་

དུ་འོང་བ་འབྱྱིན་པ་དང༌།	བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པས་ངན་སོང་ལ་སོགས་འབྲས་

བུ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་འབྱྱིན་པ་དང༌།	 མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་གང་དུ་

འབྱྱིན་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ལས་ཏེ།	ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་འཁོར་བའྱི་ས་ལ་གནས།[118]	

ཞེས་གསུངས་སོ།།	

གཉྱིས་པ་ཐར་ལམ་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང༌།	དེའྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	བྱེད་ལས་

སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	རེན་ངོས་བཟུང་བ་དང༌།	གང་ལ་བརེན་པའྱི་བོན།	ཇྱི་

ལྟར་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་ལོ།།	

[116]		ཤྱིན་ཧཱ།	 ༢༥༤	 བརེན།	 རྣམ་དག་པདྨ་ཡུམ་གྱི་འཕྱིན་ལས།	 ཤོག	 ༡༣༡	 བ༥	

[117]		ལུང་དེ ་རྣམ་དག་གྱི ་ལུང་ཡྱིན་ཡང་བོ ་གོས་ཆེན ་པོས་ཀང་ལུང་དེ ་དྲངས་

ཡོད་པས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་སོ།།	 ཞེས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	

[118]	དབལ་ཁྱུང་།༢༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ལེའུ།༨	ཤོག	༢༤༢	ཕེང་།༤
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དང་པོ་ལ་འབུམ་ལས།[119]		སེམས་ཅན་རྣམས་སྨྱིན་ཞྱིང་འཁོར་རྣམས་ཤེས་

པའྱི་རྒྱུད་སྦངས་པའྱི་ཕྱིར།[120]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	འབུལ་ཏྱིག་ལས། །དད་

པ་དང་ལྡན་པའྱི་རེན་དེས།[121]	ཞེས་གསུངས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་

པ་དང༌།	དེའྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	བྱེ་བྲག་ཏུ་གང་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེ་ཚུལ་ལོ།།

རྱིགས་ཀྱི་སོར།

དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མ་ཆགས་པའྱི་

དགེ་བ་དང༌།	བདག་ལྟ་གང་ཞྱིག་རྱིགས་ཞེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	མ་ཆགས་པའྱི་

དགེ་བ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པ་དང༌།	བདག་ལྟ་རྣམ་བྱང་གྱི་རྒྱུར་འགལ་བས་དང༌།	

རང་བཞྱིན་གྱི་རྱིགས་ལ་མ་ཁྱབ་པས་སོ།།

ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཟག་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་གསར་བསྐེད་དང་ས་བོན་རྱིང་པ་གསོ་

བ་དང༌།	ཟག་མེད་ཀྱི་ས་བོན་གསར་དུ་འཇོག	ཟག་བཅས་ཀྱི་ས་བོན།	རྱིང་གཟོ་

ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ཟག་མེད་ས་བོན་གསར་དུ་འཇོག་ན་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་

ལས་རང་བཞྱིན་གྱི་རྱིགས་སུ་བསལ་ལ།	ཟག་བཅས་རྣམ་བྱང་གྱི་རྱིགས་མ་ཡྱིན་

ཏེ།	ཟག་མེད་ཡྱིན་པས་ཟག་བཅས་རྒྱུ་རུ་འགལ་བས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ།	 རང་བཞྱིན་གནས་པའྱི་རྱིགས་ནྱི།	 འགོ་བ་ཀུན་

[119]				མ་དཔེར་མུ་སོན་པ་ཞེས་བྱུང་ཡང་འབུམ་ལས་ཡྱིན་ངེས་པས་བཅོས་ཡོད།	

[120]					དབལ་ཁྱུང་།༡༢༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༥༦					

											ཕེང་།༣	འདྱི་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

[121]					འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	
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ལ་རེན་ཙམ་དུ་ཡོད་ལ།	རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་ནྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་ཡོད་དེ།	

མདོ་ཕན་ལས།	རང་སེམས་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་[122]ཅེས་དང༌།	དེ་རོགས་

མ་རོགས་ཁྱབ་པར་ཆེ།[123]	 ཞེས་གབ་པ་ལས་གསུངས་པ་དང་གོང་དུ་དྲངས་

པས་ཤེས་སོ། །རྱིགས་པས་ཀང་སེམས་ཅན་ལ་སེམས་ཉྱིད་ཁྱབ་བྱེད་དུ་ཡོད་

པས་རྱིགས་རེན་པར་གྲུབ་པ་ནྱི་འདུས་བྱས་མྱི་རག་པ་ལྟ་བུ་དང་སེམས་ཉྱིད་ཡོད་

པས་རྱིགས་ཡོད་པ་ནྱི་སེམས་ཉྱིད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡྱིན།[124]།[125]	 ཞེས་

གསུངས་པའོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ལུང་དང་འགལ་བ་དང༌།	 རྱིགས་པས་

གནོད་པ་དང༌།	 ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ལས།	མདོ་ལས།	འཁོར་བ་སྟོང་བའྱི་བོན་མྱི་སྱིད།[126]	

ཅེས་གསུངས་པ་དང༌།	འགལ་ལོ་ཞེ་ན།	མྱི་འགལ་ཏེ།	དེ་ནྱི་འཁོར་བ་ལ་མཐའ་

མེད་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ།	 འདྱིར་སྙྱིང་པོ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་ཡོད་པ་གནས་པའྱི་

རྱིགས་ཡྱིན་ལ།	 དེ་ཡང་རྐེན་གྱིས་སད་མ་སད་ཀྱིས་ལམ་དུ་འཇུག་མ་འཇུག་

[122]		དབལ་ཁྱུང་།༤༡	བཀའ།	མདོ་སེ།	མདོ་ཕན།	ཤོག	༡༦༦	ཕེང་།༤	

[123]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཀ	ཤོག	༣	ཕེང་།༡	

[124]		དབལ་ཁྱུང་།༤༡	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 མདོ་ཕན།	 ཤོག	 ༡༦༦	 ཕེང་།༤

[125]		མ་དཔེར་རྱིགས་མདོར་སེམས་དཔའྱི་ཡེ་ནས་ཡྱིན།	ཞེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་

པས་རྱིགས་ཡོད་པ་ནྱི་སེམས་ཉྱིད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡྱིན།།	 ཞེས་པར་བཅོས་

ཡོད།

[126]	དབལ་ཁྱུང་།༢༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ལེའུ།༣	ཤོག	༤༡	ཕེང་།༤	འདྱི་				

ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	ཚིག་རྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་མེད།	
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ཏུ་འགྱུར་རོ། །ལམ་པ་ལ་ཡོད་པ་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རེན་ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་

ཡང་རྒྱས་འགྱུར་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ་རྒྱས་འགྱུར་ནྱི་ལམ་པ་

ལ་ཡོད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ལམ་ལ་འབད་མེད་དུ་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།	

སྐོན་མེད་དེ་རེན་པར་ཡོད་པ་ལས་མངོན་འགྱུར་དུ་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་ལ།	ལམ་

པ་ལ་ཡོད་ཀང་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	 སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནྱི།	 རྱིགས་ཙམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང༌།	 བོན་

ཉྱིད་ཀྱི་སྐུའྱི་བྲལ་རྒྱུར་[127]གྱུར་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

བསྐེད་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དགེ་བ་ནྱི་རྒྱས་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ།།	

གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 རྱིགས་ཀྱི་ས་མཚམས་དང༌།	 རྣམ་གངས་

དང༌།	བྱེད་པ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ།	རང་བཞྱིན་གྱི་རེན་ནྱི་འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཡོད་

ཅྱིང༌།	རྒྱས་པ་ནྱི་ལམ་གྱི་རེན་དུ་གྱུར་ན་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་པའྱི་དགེ་

བ་བསྒྲུབ་ཚད་དེ་ཚོགས་ལམ་ཡན་ཆད་དོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་ངོ་བོའྱི་སོ་ནས་རང་བཞྱིན་དང་རྒྱས་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ཏེ།	 བྲལ་

འབྲས་དང་བསྒྲུབ་འབྲས་ཡྱིན་པས་སོ། །གནས་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་

འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་ཡྱིན་པ་སྟེ།	ལམ་པ་དེ་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པ་དང༌།	རྐེན་གྱི་

སོ་ནས་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་གཉྱིས་ཏེ།	རྐེན་གྱིས་མྱི་འཕོག་པ་དང་འཕོག་པ་

གཉྱིས་ལས་ལྟོས་པ་དང༌།	རེན་གྱི་སོ་ནས་ལམ་བཞྱི་བྱེ་བྲག་དང་བཅས་པའྱི་གང་

ཟག་བསྒྲུབ་པའྱི་དང་དུ་ལེན་པ་ཡྱིན་པས་སོ།།

[127]			 མ་དཔེར་བྲལ་རྒྱུད་ཞེས་བྱུང་ཡང་བྲལ་རྒྱུར་ཡྱིན་སྙམ་པས་བཅོས་ཡོད།	
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གསུམ་པ་གསུམ་སྟེ།	ཡོད་པའྱི་བྱེད་པ་དང༌།	སྐོན་ཡོན་གྱི་བྱེད་པ་དང༌།	འོག་

མ་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་རྱིགས་མེད་ན་ལམ་དང་མྱི་

འཕད།	དེ་མ་འཕད་ན་འབྲས་བུ་མྱི་ཐོབ་པ་དང་འགྱུར་ལ།	རྒྱུད་ལ་རང་ཆས་སུ་

ཡོད་པས་རྐེན་གྱིས་སོང༌།	 དེ་བསངས་པས་ལམ་འཕད།	 དེ་འཕད་པས་འབྲས་

བུ་སངས་རྒྱས་པ་ཐོབ་སྟེ།	 མདོ་ལས་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ། །དགེ་

སྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ས་བོན་ཡོད། །རྐེན་དང་འཕད་པའྱི་དུས་སུ་སོངས།།[128]	ཞེས་

གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ཕན་ཡོན་གྱི་བྱེད་པ་ནྱི་རྱིགས་སད་པས་

ངན་སོང་དུ་མྱི་ལྟུང་པ་དང༌།	 གཞན་སྨྱིན་པར་བྱེད་པ་དང༌།	སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་

ཡང་མྱུར་དུ་ཐར་པར་བྱེད་པ་དང༌།	 གཏོ་བུ་དམྱལ་བར་ཡོད་ཀང་གཡུང་དྲུང་

སེམས་དཔའ་ཡོད།[129]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ཉེས་མྱིགས་ནྱི།	རྱིགས་མ་སད་པས་ཉོན་མོངས་པའྱི་རྐེན་དུ་འགོ་

བ་དང༌།	སྱིག་པའྱི་གོགས་དང་འཕད་པ་དང༌།	གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ནས།	 ངན་

འགོར་བརྒྱུད་པ་ལ་སོགས་ཏེ།	མདོ་ལས།	ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་ཤར་ཡང་མུན་པའྱི་

ཁང་པ་ནག	 	 དེ་དང་འཁོར་པའྱི་སེམས་ཅན་དེ་རྱིགས་ལ།	 ངེས་ཚིག་བདེན་

པར་བཤད་ཀང་མྱི་ཉན་སྐུར་པ་འདེབས།	དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཐར་པའྱི་རྒྱུ་མ་མཆྱིས།[130]	

ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཐེག་པ་འོག་མ་བས་རང་དོན་ལས་མྱི་འགྲུབ་པ་

[128]		 དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༡	ཤོག	༡༠༢	ཕེང་།༤	

[129]			 དབལ་ཁྱུང་།༢༨	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	 ལེའུ།༥	 ཤོག	 ༡༡༢	 ཕེང་།༦	

[130]			 	 དབལ་ཁྱུང་།༢༨	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	 ལེའུ།༡	 ཤོག	 ༡༠	 ཕེང་།༣	
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ལ།	འདྱིས་ནྱི་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྦོང་བ་དང༌།	ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པ་དང༌།	

གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནུས་པ་དང༌།	སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པས་ན།	འོག་མ་བ་

ལས་འཕགས་སོ།།

གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	ལམ་གྱི་རེན་དུ་གྱུར་པས་ན་རེན་དང༌།	སངས་རྒྱས་

ཀྱི་རྱིགས་སྐེད་ཅྱིང་རྒྱས་བྱེད་ཡྱིན་པས་ན་རྱིགས་དང༌།	དེ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་

བ་བསྒྲུབ་པས་ན་རྒྱུའོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱས་པ་མེད་པར་ཡེ་ནས་གནས་པས་རང་

བཞྱིན་ནམ་གནས་པའྱི་རྱིགས་ལ།	 དགེ་བས་དེ་ཉྱིད་གསོས་བཏབ་ནས་ལམ་

ཉམས་སུ་ལེན་པས་ན་རྒྱས་པའམ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་སོ། །དེས་ན་གནས་པ་དང་

ཁམས་དང་དབྱྱིངས་རྣམས།	རྒྱུན་མཐའ་ཚུན་ཆོད་དང་སེམས་ཉྱིད་དྲྱི་བཅས་ལ་

རྣམ་གངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།	

ཐར་ལམ་གྱི་རེན་བཤད་པ།

གསུམ་པ་བྱེ་བྲག་གང་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེ་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ཆགས་པར་བྱེད་

པའྱི་རེན།	ཉེ་བར་ལེན་པའྱི་རྒྱུ།	ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་རྐེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་སྔར་མ་

སྐེ་བའྱི་རེན་དང་སྐེས་པ་གནས་པའྱིརེན་གཉྱིས་སོ།།

དང་པོ་ལ་ལུས་དང་བསམ་པའྱི་རེན་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ནྱི་མྱི་ཁོམ་པའྱི་

གནས་བརྒྱད་ལ་མྱི་སྐེ་སྟེ།	 དེ་དག་ནྱི་སྒྱིབ་པ་ཆེ་བས་རྱིགས་མྱི་སད་པ་དང༌།	

ཤེས་རབ་མེད་པས་ངེས་འབྱུང་གྱི་བོ་མྱི་སྐེ་བ་དང༌།	ལ་ལ་གཅྱིག་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་

མེད་པས་སྐོ་བ་མྱི་སྐེ་བས་སོ། །དེས་ན་ལྷ་དང་མྱིའྱི་རེན་ཡྱིན་ཏེ།	ཁ་ཅྱིག་གྱིས་

ལྷ་ལ་མྱི་རུང་གསུངས་མོད་ཀང༌།	 བདལ་འབུམ་ལས་ལྷའྱི་བུ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་

ལྷ་གར་བསྒྱུར་རོ། །ཞེས་པས་སོ། །དེས་ན་མྱི་ལུས་དལ་འབྱོར་ལྡན་པ་དང༌།	ལྷ་



	 ལམ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་སྔོན་འགོའྱི་སྐོར།	 71

ལུས་གཡེང་བ་མེད་པ་ལས་གྲུབ་སྟེ།	དལ་འབྱོར་ཐོབ་པའྱི་དུས་འདྱིར་སྨྲ་བསམ་

དབང་དང་ལྡན། །གཞན་དག་གང་དུ་སྐེས་ཀང་མྱི་ཁོམ་ལོག་པར་གཡེང༌།།[131]	

ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་པས་སོ།།

ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིང་གསུམ་གྱི་སྐེས་པ་བུད་མེད་མཚན་ལྡན་ལ་ཡང་སྐེ་

གསུངས་མོད་དེ།	དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་

པ་ལས་མཐོ་རྱིས་སུ་འགོ་བའྱི་དགེ་བ་མེད།	ངན་སོང་དུ་འགོ་བའྱི་སྱིག་པ་མེད།[132]	

ཅེས་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །ཡང་བ་མ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་དྲང་སོང་གྱི་སོམ་ལྡན་

གཅྱིག་ལ་སེམས་དཔའྱི་སེམས་བསྐེད་ལ།	 དེ་མེད་ན་མྱི་སྐེ་གསུངས་པ་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་ལྷའྱི་བུ་དང་ཀླུ་མོ་ལ་སྐེ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་དང༌།	

ཁྱྱིམ་པའྱི་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ལ།	ལྷ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

མེད་པས།	བོན་ནང་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་པས་སོ།།[133]	དེ་ན་རང་

སྟོབས་ཀྱིས་སྐེ་བ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ལ།	གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་སྐེ་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཐུགས་རེ་ལ་བརེན་ནས་གང་ལ་ཡང་རུང་སྟེ།	གཏོ་བུ་དམྱལ་བའྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་

ཀང་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཡོད།[134]	ཅེས་དང༌།	ཀླུ་མོ་དང་ཀླུ་རྱིགས་ལྔ་དང༌།	

བདུད་ལ་གཡུང་དྲུང་གྱི་སེམས་ཐོབ་པ་གེ་སར་གཞོན་ནུ།[135]	 ཞེས་གསུངས་

[131]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༥	ཤོག	༤༦༠	ཕེང་།༢	

[132]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	 ལེའུ།༣	 ཤོག	 ༤༥	 ཕེང་།༧	

[133]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༠༠	ཕེང་།༢	

[134]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	 ལེའུ།༥	 ཤོག	 ༡༡༢	 ཕེང་།༦	

[135]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།	
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པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་བསམ་པའྱི་རེན་ནྱི་འབུམ་ཏྱིག་ལས་མཐའ་དགུ་བྲལ་བའྱི་ཤེས་

པས་འཇུག་[136]གསུངས་པས།	ཐེག་ཆེན་གྱི་རྱིགས་སད་པ།	བདག་མེད་རོགས་

པའྱི་བོ་གང་ཞྱིག་རོགས་པའམ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ལ་མྱི་སྔངས་མྱི་སྐྲག་པའོ།།

གཉྱིས་པ་སྐེས་པ་གནས་པའྱི་རེན་ནྱི་འགོ་བ་གང་ཡང་རུང་ཞྱིང༌།	 བག་

ཆགས་རྒྱུན་བརན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།	 སྐ་གས་ས་ཕོགས་དཀར་སར་ཚང་བཅའ་བ་

དང༌།	ཆུ་ཉ་ཤྱི་དུས་དུག་བསྲུང་བ་དང༌།	རས་སོ་ང་ལ་འཛེམས་པ་ལ་སོགས་ལྟ་

བུ་སྟེ།	བག་ཆགས་ཡྱིན་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ཉེར་ལེན་ནྱི།	འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྐོ་བ་སྐེས་པ་དང༌།	སེམས་

ཅན་ལ་སྙྱིང་རེ་སྐེས་པ་དང༌།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དད་པ་སྐེས་པའོ། །དེ་

ཡང་འབུམ་ཏྱིག་ལས་གང་ལ་བདག་གྱིས་མ་ཆགས་ན།	སྡུག་བསྔལ་བདག་ལ་མྱི་

ཆགས་ཏེ།	ཁོར་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་བདག་ལ་སུ་ཞྱིག་ཆགས།[137]	ཞེས་གསུངས་

པ་དང༌།	གཉྱིས་པ་ཡང་གཞྱི་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་ཤྱིག[138]	 ཅེས་པ་དང༌།	

སྙྱིང་རེ་ཚད་མེད་སྐེས་ན་སྙྱིང་ཇེ་ཆེན་པོ་སྟེ།	བྱམས་དགའ་བཏང་སྙོམས་གཅྱིག་

གྱིས་གཅྱིག་བསྐེད་འབྱུང་།[139]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།	

[136]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	

[137]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	

[138]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	 ལེའུ།༦	 ཤོག	 ༡༥༡	 ཕེང་།༣	

[139]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༥	ཤོག	༥༠༩	ཕེང་།༦



	 ལམ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་སྔོན་འགོའྱི་སྐོར།	 73

གསུམ་པ་ཡང་དད་པ་བརན་པོ་དེ་ནྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རྒྱུ།[140]	 ཞེས་མདོ་

ཕན་ལས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་དཔོན་གསས་

དང༌།	ཐོབ་པ་ཐབས་ཀྱི་གདམས་ངག་དང༌།	ཡུལ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སེམས་བསྐེད་

ཡྱིན་ཏེ།	འོག་ཏུ་འཆད་དོ།།

གཉྱིས་པ་གང་ལ་རེན་པའྱི་བོན་ལ་གསུམ་སྟེ།	 གང་གྱིས་བསྟེན་པའྱི་དཔོན་

གསས་དང༌།	དེས་བསྟན་པའྱི་གདམས་ངག་དང༌།	དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སེམས་

བསྐེད་དོ། །དང་པོ་ལ་འབུམ་ཏྱིག་ལས་གོགས་ངན་སངས་ཤྱིང་གཤེན་རབ་བ་

མ་བསྟེན་རྒྱུ་འབྲས་མ་ལོག་པར་བསྟན་པ་དང༌།	 གོགས་བཟང་པོ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་

མཁས་པར་བསབ་དགོས་པས།	དེ་བསྟན་པ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་བསྟན་པའྱི་གོགས་

བཟང་ལ།	བོན་རྣམས་དང་ནྱི་འབྲས་བུ་མ་ནོར་ཞྱིང༌།	ཤེས་པར་དཀའ་བའྱི་དོན་

རྣམས་ཤེས་པ་དང༌།	གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་ཐབས་རྣམས་ཤེས་པ་དང༌།[141]	

ཞེས་གསུངས་པས།	འདྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	ཡོངས་འཛིན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་

བ་དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ།

ཡོངས་འཛིན་དཔོན་གསས།

དང་པོ་ལ་སྐེས་བུ་གང་ཞྱིག་གྱིས་གདུལ་བྱ་ལམ་ལ་འགོད་པའྱི་གདམས་པ་

[140]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༡	ཤོག	༡༣༠	ཕེང་།༧	

ལུང་འདྱི་མདོ་ཕན་ལས་དྲངས་ཀང་མདོ་ཕན་ནང་དུ་རེད་སོན་མ་བྱུང་བས་མདོ་ནས་

དྲངས་ཏེ་བཀོད་ཡོད།

[141]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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སྟོན་པར་བྱེད་པ་ནྱི་སྟོན་པའམ་དཔོན་གསས་ཙམ་གྱི་ལ།	 སྐེ་བོ་གང་ཞྱིག་ཐར་

པ་ཙམ་ལ་འགོད་པའྱི་གདམས་པ་སྟོན་པ་ནྱི་སྐེ་བོའྱི་དཔོན་གསས་ལ།	རེན་གང་

ཞྱིག་རང་མཚན་རོགས་པའྱི་ལམ་ལ་འགོད་པའྱི་གདམས་པ་སྟོན་པ་ནྱི་མཆོག་གྱི་

སྤྲུལ་པ་སྟེ།	འཕགས་པའྱི་དཔོན་གསས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ།།

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ས་མཚམས་དང༌།	 རྣམ་གངས་དང༌།	

དེའྱི་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གོགས་ཙམ་གཅྱིག་སེམས་དང་པོ་སྐེད་པ་ནས་ཡོད་

དེ།	རྒྱུ་ཚོགས་སྦོར་ཡུལ་གཞན་ལ་མ་བརེན་པར་མྱི་སྐེ་བས་སོ། །ཁྱད་པར་ཅན་

ནྱི་བོན་མཆོག་ལ་གནས་པ་ནས་ཡོད་དེ།	དུས་དེར་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་

ལམ་ཚོལ་བ་དང༌།	 ཤེས་པར་དཀའ་ཞྱིང་རྱིགས་པར་དཀོན་པ་ཤེས་པར་བྱེད་

པས་སོ། །དེ་ཡང་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པའམ་དོན་མཐོང་གོང་མ་ལ་གནས་པ་གཅྱིག་

ལ་བརེན་པའོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་དེའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བོར་བ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་

འཛིན་ཡྱིན་ཞེས་བོན་མཆོག་ནས་ཡོད་པ་ལས་ལམ་གསར་ཞུགས་ལ་ཡོད་པར་

མ་གྲུབ་ཟེར་བ་ལ།	སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡོངས་འཛིན་ལ་དགོངས་པ་

ཡྱིན་ཞྱིང༌།	དེ་མྱིན་ཀང་རྱིགས་སུ་མྱི་ཆེ་དེ་ལྟར་མེད་ན་ལམ་གསར་ཞུགས་ལ་རྒྱུ་

རྐེན་གཞན་ལ་མ་བརེན་པར་ལམ་རང་དོན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འབུམ་ཏྱིག་

ལས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ས་ན་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ཚོལ་བ་ཡང་བགོད་

དཀའྱི་གནས་ཡྱིན་པས་ན་གོགས་བཟང་པོ་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་ནོ།།[142]	 ཞེས་

གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་ངོ་བོ་སྐེ་བོ་དང་འཕགས་པ།	མཆོག་ཐོབ་དང་གསུམ་ལ།	དུས་

[142]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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གསར་ཞུགས་དང༌།	 འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་འཇུག་པ་དང༌།	 མཐར་ཐུག་གྱི་

གནས་ངན་ལེན་སྦོང་པར་བྱེད་པ་གསུམ་དང༌།	མཁྱེན་པ་ཕོགས་རེ་སྟོན་པ་དང༌།	

ཕོགས་ཕལ་སྟོན་པ་དང༌།	རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྟོན་པའོ།།

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	 སངས་པ་དང་རོགས་པའྱི་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

སྱིག་པའྱི་གོགས་དང༌།	མ་དག་པའྱི་སྤོད་པ་དང༌།	ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པའྱི་

སེམས་ཞུམས་པ་སངས་པའོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པར་བྱེད་པ་སྟེ།	 འབུམ་ཏྱིག་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་

རེན་པར་བྱེད་པ་ས་ལམ་གྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བྱེད་པ།[143]	 ཞེས་གསུངས་

པའོ། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ།	དེ་ཡང་ཤེས་རབ་སྟོང་བ་ཉྱིད་

ཀྱི་དོན་ལ་རོགས་པར་བྱེ་ཅྱིང༌།	ཐབས་སེམས་བསྐེད་དགེ་ཚོགས་བསྔོ་བ་དག་

གྱིས་སྦོར་དངོས་རེས་གསུམ་དུ་ཟྱིན་པར་བྱེད་དོ།།

གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་རེན་དེས་ཟྱིན་ནས་ལམ་དུ་འགྱུར་བས་ཡོངས་འཛིན།	

ལམ་གྱི་དགེ་བའྱི་སོང་ཆེན་པོ་འདེབས་པ་བཤེས་གཉེན་དང༌།	ལམ་པའྱི་བསྒྱུར་

བྱའྱི་རེན་ཡྱིན་པས་དཔོན་གསས་ཞེས་བྱའོ།།

གདམས་ངག་བསྟན་པ།

གཉྱིས་པ་གདམས་ངག་ལ་འབུམ་ཏྱིག་ལས།	བདག་གྱིས་གཞུང་གྱི་དོན་དེ་དེ་

བསྟན་དེའྱིཕྱིར།	ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་དག་གྱིས་ཉེས་པར་གྱུར་པ་དང༌།	ལམ་

[143]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།



 འགྲོ་མགྲོན་ས་ལམ།76

ལྔ་དག་གྱིས་ཐར་པར་གདམས་པ་ནྱི།[144]	ཞེས་དང༌།	དེ་ནྱི་གཞྱི་དང་ལམ་དང་ར་

བ་སྟེ།	གདམས་ངག་ལ་བསྟེན་དགོས་པ་གཞྱི་ཡྱིན་ལ།	དེ་ལ་བསྟེན་ནས་འཇུག་

པས་ལམ་ཡྱིན་པ་དང༌།	གདམས་ངག་མེད་ན་ཐར་པ་སྐེ་བའྱི་གཞྱི་མེད་པས།	ར་

བ་ཡྱིན།[145]	 ཞེས་གསུངས་པས་འདྱིར་གསུམ་སྟེ།	 ཉན་པ་པོའྱི་གང་ཟག་དང་

མཉན་པ་གདམ་ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	དེའྱི་དགོས་པའོ།།	

དང་པོ་ལ་འབུམ་ལས།	 སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨྱིན་ཞྱིང་འཁོར་

རྣམས་ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་སྦངས་པའྱི་ཕྱིར།[146]	ཞེས་གསུངས་པས།	དེ་ལ་གསུམ་

སྟེ།	རེན་གང་གྱིས་མཉན་པ་དང༌།	དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་མཉན་པ་དང༌།	ཡུལ་གང་ལ་

མཉན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོར་ཕྱིན་པ།	 སྤྲུལ་སྐུ་

ལ་བོན་དངོས་སུ་ཉན་ནུས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ།	 སྐལ་པ་གངས་མེད་ངེས་འབྱུང་

ཞྱིང༌། །མོས་པ་རྣམ་པར་འཕེལ་བྱེད་པ།།[147]	 ཞེས་གསུངས་པས་སོ་ཟེར་བ་

ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	སྒྲུབ་བྱེད་མེད་ལ་གནོད་བྱེད་ཡོད་པས་སོ།།

དང་པོ་ལ་ལུང་དེ་གདམས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ཉན་པ་ལ་དགོངས་པ་དང་ཁོ་

ཅག་ལ་རྱིགས་སུ་ཡང་མྱི་ཆེའོ། །གཉྱིས་པ་འབུམ་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་འདྱི་

[144]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[145]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[146]		དབལ་ཁྱུང་།༡༢༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༥༦	

ཕེང་།༣	འདྱི་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

[147]		བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ་དེབ་ཕེང་།༧༠	པ།	ཤོག	༡༢༨༡	བསྟན་འགྱུར།	མདོ་སེའྱི་

རྒྱན།	སེམས་ཙམ།	ཕྱི།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་ཀྲུང་གོའྱི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་གྱིས་བསྐྲུན།
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ལ་རབ་ཏུ་ཉོན།[148]	ཞེས་དང༌།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་དེས་ན་ཐོས་པ་དང་བསམ་པའྱི་

ཤེས་རབ་ནྱི།	གདམས་ངག་གྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་པར་གྱིས།[149]	ཞེས་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ལོ། །རྱིགས་པས་ཀང་ལམ་ལ་གསར་ཞུགས་དེས་གདམས་ངག་ཐོས་

སམ་མ་ཐོས།	

དང་པོ་ལྟར་ན་ཁས་བངས་ཉམས་ལ།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ལམ་ལ་འཇུག་མྱི་

ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ།	 འཇུག་པའྱི་རེན་གདམས་ངག་མ་ཐོས་པས་སོ། །ཧ་ཅང་

ཐལ་ཏེ།	མཐོང་ལམ་མ་ཐོབ་པའྱི་རེན་ཡན་ཆད་ཡྱིན་པ་དང་མཚུངས་སོ། །དེས་

ན་ལམ་གསར་ཞུགས་ནས་ཡྱིན་ཏེ།	 འབུམ་ཏྱིག་ལས་གདམས་ངག་ཐོབ་ནས་

སེམས་བསྐེད།[150]	 ཅེས་གསུངས་པས།	 དེ་ཡང་ཐོས་རུང་ཙམ་སེམས་ཅན་

ཀུན་ལ་ཡོད་དེ།	 སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨྱིན་ཞྱིང་།[151]	 ཞེས་གསུངས་

པ་དང༌།	ཐོས་པ་བསམ་པ་དང་བཅས་པ་གསར་ཞུགས་ན་ཡྱིན།	འཁོར་རྣམས་

ཤེས་པའྱི་རྒྱུད་སྦངས་པའྱི་ཕྱིར།[152]	 ཞེས་པ་དང༌།	 ཐོས་པ་དང་བསམ་པའྱི་

ཤེས་རབ་ནྱི་གདམས་ངག་གྱི་སྐབས་སུ་དྲན་པར་གྱིས་ཤྱིག[153]	ཅེས་གསུངས་

[148]		དབལ་ཁྱུང་།༡༢༥	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༥༦	ཕེང་།༣	

འདྱི་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

[149]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[150]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[151]		དབལ་ཁྱུང་།༨༦	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ན།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༢༧༩	ཕེང་།༡

[152]		དབལ་ཁྱུང་།༡༢༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༥༦	

ཕེང་།༣	འདྱི་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

[153]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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པ་དང༌།	ཐོས་ཤྱིང་གོམས་པ་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ན་ཡྱིན་ཏེ།	བསོམས་བྱུང་གྱི་

ཤེས་པར་ཡོད་པ་དང༌།	ཐོས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་ན་ཡྱིན་ཏེ།	

མཐོང་ཞྱིང་བསོམས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །གལ་ཏེ་གོང་གྱི་ལུང་དང་འགལ་བ་ནྱི་སྒྲུབ་

བྱེད་བཀག་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྱིགས་པ་ནྱི་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཡང་གསར་ཞུགས་

ནས་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པ་མེད་དེ།	གདམས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས་ཁྱད་པར་

ཅན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་མེད་དེ།	

ཐོས་ཙམ་ལ་ཏྱིང་འཛིན་མྱི་དགོས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དུས་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པའྱི་དུས་ཏེ།	

ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོར་ཐོབ་པ་ཡྱིན།	 མངོན་དུ་བྱེད་པ་དྲོད་པ་ཡན་ཆད་ན་ཡྱིན་

ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ལམ་གསར་ཞུགས་ལ་གདམས་ངག་རྒྱུན་ཆད་པས་ལམ་

རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་ལ།	དྲོད་ན་མངོན་དུ་བྱེད་ན་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་

སོ། །དེས་ན་ལམ་གསར་ཞུགས་ཡོངས་འཛིན་དང་འཕད་པའྱི་དུས་དང༌།	དེས་ན་

རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཇེ་རྒྱས་ལ་སོང་བས་སོ།།

གསུམ་པ་ཡུལ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པ་ལ་འདོད་པ་སྔར་བཞྱིན་

ལ།	དེས་ན་ཚོགས་ལམ་ཚུན་ཆད་དུ་སྐེ་བོའྱི་བཤེས་གཉེན་ལ།	སྦོར་ལམ་ནས་

འཕགས་པ་དང༌།	མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པའོ།།	

གཉྱིས་པ་གདམས་ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	 མཚན་ཉྱིད་དང༌།	

མཚན་གཞྱི།	ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་དོན་དུ་གཉེར་

བྱའྱི་ཐབས་སྟོན་པའྱི་ངག་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་གནས་ནས་བྱུང་བ་ནྱི་གདམས་པ་ཙམ་
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ལ།[154]	བྱེ་བྲག་ཏུ་གདམས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི།	ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་གནས་ནས་

[154]		མ་དཔེར་རྱིགས་པ་ནྱི་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཡང་གསར་ཞུགས་ནས་ཡོད་པར་ཐལ་བ་

ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 ལམ་གསར་ཞུགས་ལ་གདམས་ངག་རྒྱུན་ཆད་པས་ལམ་རྒྱུན་ཆད་

དུ་འགྱུར་ལ།	དྲོད་ན་མངོན་དུ་བྱེད་ན་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དེས་ན་

ལམ་གསར་ཞུགས་ཡོངས་འཛིན་དང་འཕད་པའྱི་དུས་དང༌།	དེས་ན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཇེ་

རྒྱས་ལ་སོང་བས་སོ། །གསུམ་པ་ཡུལ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པ་ལ་འདོད་

པ་སྔར་བཞྱིན་ལ།	དེས་ན་ཚོགས་ལམ་ཚུན་ཆད་དུ་སྐེ་བོའྱི་བཤེས་གཉེན་ལ།	སྦོར་

ལམ་ནས་འཕགས་པ་དང༌།	མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པའོ། །གཉྱིས་པ་གདམས་ངག་གྱི་རང་

བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	མཚན་གཞྱི།	ངེས་ཚིག་གོ	།དང་པོ་ལ་གཡུང་

དྲུང་སེམས་དཔའྱི་དོན་དུ་གཉེར་བྱའྱི་ཐབས་སྟོན་པའྱི་ངག་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་གནས་

ནས་བྱུང་བ་ནྱི་གདམས་པ་ཙམ་ལ།	ཁྱབ་པ་མེད་དེ།	གདམས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས་ཁྱད་

པར་ཅན་མྱིན་པའྱིཕྱིར་རོ། །འོ་ན་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ནམེད་

དེ།	ཐོས་ཙམ་ལ་ཏྱིང་འཛིན་མྱི་དགོས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་དུས་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱུན་

གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པའྱི་དུས་ཏེ།	 ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོར་ཐོབ་པ་ཡྱིན།	 མངོན་དུ་

བྱེད་པ་དྲོད་པ་ཡན་ཆད་ན་ཡྱིན་ཟེར།	ཞེས་བྱུང་ཡང༌།	འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་རྱིགས་

པ་ནྱི་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཡང་གསར་ཞུགས་ནས་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པ་མེད་

དེ།	གདམས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས་ཁྱད་པར་ཅན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་

འཛིན་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ན་མེད་དེ།	 ཐོས་ཙམ་ལ་ཏྱིང་འཛིན་མྱི་དགོས་པས་

སོ། །གཉྱིས་པ་དུས་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པའྱི་དུས་ཏེ།	ཚོགས་

ལམ་ཆེན་པོར་ཐོབ་པ་ཡྱིན།	མངོན་དུ་བྱེད་པ་དྲོད་པ་ཡན་ཆད་ན་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ཏེ།	ལམ་གསར་ཞུགས་ལ་གདམས་ངག་རྒྱུན་ཆད་པས་ལམ་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་

ལ།	 དྲོད་ན་མངོན་དུ་བྱེད་ན་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དེས་ན་ལམ་

གསར་ཞུགས་ཡོངས་འཛིན་དང་འཕད་པའྱི་དུས་དང༌།	དེས་ན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཇེ་རྒྱས་
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བྱུང་བའྱི་ངག་གྱིས་སེམས་དཔའྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་མྱི་ཉམས་པའྱི་ཐབས་སྟོན་

པར་བྱེད་པ་དང༌།	 རེས་སུ་བསྟན་པ་ནྱི།	 ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་གནས་ནས་བྱུང་བའྱི་

གདམས་ངག་གྱིས་སེམས་དཔའྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཐབས་

སྟོན་པའོ། །དེ་ཡང་བདལ་འབུམ་ལས།	གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོའྱི་གཤེན་རབ་ཀྱི་བ་ན་མེད་པར་ཕྱིན་པ་རྱིགས་པར་བྱའོ། །བོན་ཉྱིད་སྙྱིང་

པོ་བདལ་པའྱི་འབུམ་ལས་བོན་ཉྱིད་སྟོན་ཞྱིང་གདམས་པ་ལགས་སོ། །དེའྱི་དོན་

ལ་གནས་ན་དེ་ཉྱིད་རེས་སུ་བསྟན་པ་ལགས་སོ།།[155]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།	

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	ས་མཚམས་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	དེའྱི་

རང་བཞྱིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གདམས་པ་ཙམ་ལམ་གསར་ཞུགས་ན་ཡོད་ཀྱིས༌།	

ཁྱད་པར་ཅན་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ནས་ཡོད་པ་ལ།	 རེས་བསྟན་ཚོགས་ལམ་

ཆུང་ངུན་ནས་ཡོད་དོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	ཁམས་གསུམ་ཉེས་པ་ཅན་དུ་

གདམས་པ་དང༌།	ལམ་ལྔ་ཐར་པའྱི་དོན་དུ་གདམས་པ་དང༌།	རྣམ་མཁྱེན་མཐར་

ཐུག་ཡྱིན་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ལ་འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཁམས་གསུམ་ས་

ལ་སོང་པས་སོ། །གསུམ་པ་ཡུལ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པ་ལ་འདོད་པ་སྔར་

བཞྱིན་ལ།	དེས་ན་ཚོགས་ལམ་ཚུན་ཆད་དུ་སྐེ་བོའྱི་བཤེས་གཉེན་ལ།	སྦོར་ལམ་ནས་

འཕགས་པ་དང༌།	མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པའོ། །གཉྱིས་པ་གདམས་ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་

གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	མཚན་གཞྱི།	ངེས་ཚིག་གོ	།དང་པོ་ལ་གཡུང་དྲུང་སེམས་

དཔའྱི་དོན་དུ་གཉེར་བྱའྱི་ཐབས་སྟོན་པའྱི་ངག་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་གནས་ནས་བྱུང་བ་

ནྱི་གདམས་པ་ཙམ་ལ།	 ཞེས་པར་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཡོད་པས་དཔད་པར་འཚལ།

[155]		འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།
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དགུ་དག་ལ་གདམས་པ་ཡང་།[156]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	འབུམ་ལས་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨྱིན་ཞྱིང་།[157]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདོད་གཟུགས་

གཟུགས་མེད་གསུམ་ཀང་ལམ་གྱི་རེན་དུ་རུང་ཙམ་དུ་གནས་ཤྱིང༌།	གནས་དེ་

དག་མ་དག་ལ་ཉེས་པ་ཅན་ཡྱིན་པས།	སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་གནས་

པས།	དེ་ན་སེམས་ཅན་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པས་འབུམ་འདྱི་

ཉྱིད་ཉོན་ལ།	མྱི་དམྱིགས་པར་གནས་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་བསྟན་པ་སྟེ།	གལ་ཏེ་

ངན་སོང་གསུམ་གྱིས་སྒ་ཙམ་ཐོས་པས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་གསུངས་པ་ནྱི།	ཐོས་པའྱི་

སྐལ་བ་དང་མྱི་སན་པས་སོ་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	ཐུགས་རེའྱི་གདུལ་ཞྱིང་དུ་མ་

གྱུར་པ་མེད་པས་སོ།།[158]	ཞེས་ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་ཀྱིས་གསུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལམ་ལྔ་དག་ལ་ཐར་པར་གདམས་པ་ནྱི།[159]	ཞེས་གསུངས་པས་

ལམ་ལྔ་གདམས་པའྱི་དོན་ཏེ།	ལམ་གྱི་བོན་ཐམས་ཅད།	སྔར་མེད་བསྐེད་པ་དང་

སྔར་ཐོབ་འཕེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་བསྟན་ཏེ།	 དེ་ལ་བཞྱི་ལས་བསྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་

པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་ཙམ་དུ་མ་གྲུབ་པ་དང༌།	 དོན་དམ་བདེན་

རྫུན་གཉྱིས་ཀར་མ་དམྱིགས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང༌།	གཉྱིས་ཀ་དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་

གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན།	 བདེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་དེ་དག་ལ་དམྱིགས་པར་

བསྒྲུབ་པ་དང༌།	གསུམ་པ་རེན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་སྐབས་གནས་

[156]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[157]		དབལ་ཁྱུང་།༨༦	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ན།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༢༧༩	ཕེང་།༡

[158]		ལུང་དེ་འབུམ་ཏྱིག་ཏུ་ཡོད་དམ་སྙམ།

[159]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།	
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ཡུལ་བཞྱི་འམ་གསུམ་མ་དམྱིགས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང༌།	 བཞྱི་པ་ཁྱད་པར་དུ་

འགྱུར་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རོགས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འགྱུར་ཏེ།	ལེ་ལོ་སངས་

ཤྱིང་བརོན་འགྲུས་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་ལམ་ཡན་ཆད་ཀྱི་

རོགས་པ་ཁམས་བརྒྱད་ཀྱིས་སྟོན་པ་སྟེ།	སྱིད་པ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་

ཏེ།	རྱིན་ཆེན་ཁམས་ནྱི་སྦོར་བའྱི་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན།	སྣང་བ་སོ་སོའྱི་ལམ་

དུ་ཤེས་པར་བྱ།	སྟོང་དང་མ་འདྲྱིས་རྱིག་པ་བར་ཕྱིན་ལམ།	མཉམ་པ་གཡོ་མེད་

རལ་རྣམས་རོགས་པ་ཡྱིན།[160]	ཞེས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་

ཡང་ཁམས་ཀྱིས་ནྱི་ལམ་ལྔ་སྟོན་ཏེ།	སྱིད་པ་ལས་མ་སྱིད་པ་མེད་པ་དང་འདྲ་བར་

ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་ལམ་རྣམས་འབྱུང་བས་སྱིད་ཁམས་ཚོགས་ལམ་དུ་བསྟན།	

རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དགོས་འདོད་འབྱུང་ཞྱིང་བར་ཆོད་མང་བ་ལྟར་སྦོར་ལམ་ལས་ཐར་

པའྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་ཞྱིང་བར་ཆོད་ལ་ཡང་མང་བས།	 རྒྱུན་ཁམས་སྦོར་ལམ་

དུ་བསྟན།	སྣང་བ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་འཇྱིགས་པ་དང་བྲལ་ནས་འཇྱིག་རེན་ལས་

འདས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྣང་བ་མཐོང་ལམ་དུ་བསྟན།	སྟོང་པ་ནྱི་དོན་དམ་པས་

མཚན་མ་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན་པས་སྣང་བ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ཤེས་ཤྱིང་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུས་ཀང་སྟོང་པར་ཤེས་པས་གོམས་པ་ཕྱིན་པ་ས་བདུན་པ་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་མཉམ་

བཞག་ཡྱིན་ལ།	སོ་སོ་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཤེས་པ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་མྱི་བསླུ་བར་མ་འདྲེས་

ཤྱིང་གསལ་བས་རེས་ཐོབ་ཡྱིན་ལ།	རྱིག་པ་ནྱི་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་རང་

ལས་འབྱུང་ཞྱིང་འཆར་བས་གོམས་པའྱི་ལམ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་སྟེ་ས་དགུ་ཚུན་

ཆོད་ལ།	དབྱྱིངས་ནྱི་དབྱྱིངས་ཉྱིད་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དོན་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅྱིང་དེ་

[160]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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ལས་མ་གཡོས་པའྱི་བ་ག་ལས།	སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་སྤོད་ཚད་མྱི་མངའ་

བ་ཤར་བས་ས་བཅུ་པ་ལ་བར་ཕྱིན་མཉམ་པ་ནྱི།	 མཉམ་ཉྱིད་མྱི་མཉམ་པ་མེད་

པར་མེད་ཅྱིང་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ།	ས་བཅུ་གཅྱིག་ལ་རལ་རོགས་པས་རལ་རོགས་

ཞེས་བྱའོ། །དེས་ན་ལམ་ལྔ་ནྱི་ཁམས་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྡུས་པས་ཁམས་བརྒྱད་ཀྱི་

འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བར་གདམས་སོ།།

གསུམ་པ་རལ་གསུམ་རོགས་ཞེས་པས།	 དག་ཅྱིང་མཐར་ཐུག་པས་རལ་

རོགས་པ་ཡང་དམྱིགས་པ་མེད་པས་འགྲུབ་སྟེ།	 ཁམས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྲས་བུ་

མཐར་ཕྱིན་པ་ཞེས་གདམས་སོ།།[161]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་རང་

བཞྱིན་ནྱི།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཁམས་དང་ལམ་དེ་ཡང་མཐའ་དང་བཅས་པ་མ་ཡྱིན་

ཏེ།	 མཐའ་དང་བྲལ་བའོ།།[162]	 གསུངས་པའོ། །ཡོད་མེད་སྣང་སྟོང་གྱི་མཐའ་

གང་དུ་ཡང་མྱི་དམྱིགས།	རང་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྱི་བོན་ཉྱིད་དུ་བསྟན་

ཏེ།	ཡོད་དང་མེད་དང་དེའྱི་མཐའ་འདས་དང༌། །སྣང་དང་སྟོང་པ་དེའྱི་མཐའ་དང་

ནྱི། །རག་དང་ཆད་པ་དེའྱི་མཐའ་འདས་པ་དང༌། །སྐེ་འགག་གཉྱིས་དང་མཐའ་

ལས་འདས་པའྱི། །ལོག་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་བསལ།།[163]	 ཞེས་

གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་གདམས་པ་འདྱི་དག་ཐོས་བསམ་བསོམ་པ་

གང་ལ་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་མཐོང་སོམ་ལ་མེད་ལ།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་

ན་ཚོགས་ལམ་དུ་གདམས་པ་མྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ།	གསུམ་ཀ་ལ་གདམས་

[161]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།

[162]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[163]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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ན་ཡོད་ན་ཡང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ།	 དང་པོ་ལ་

ཚོགས་ལ་གདམས་ལ།	གཉྱིས་པ་སྦོར་བ་ཡན་ཆད་ལ་གདམས་ལ།	 དག་ཅྱིང་

མངོན་དུ་གྱུར་པ་མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་དུ་གདམས་པའོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་

ནྱི།	དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མན་ངག་ཡྱིན་ཞྱིང་ངེས་པ་ཉྱིད་དུ་གདམས་སོ།།

གསུམ་པ་དགོས་པ་ནྱི།	 མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གདམས་ངག་མེད་ན་ལམ་དང་

འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་ལ།	 དེ་ཡོད་པས་སེམས་བསྐེད་ལམ་དང་འབྲས་བུ་ཡོད་

པས་སོ། །གསུམ་པ་སེམས་བསྐེད་ལ་འབུམ་ཏྱིག་ལས།	དེ་ལྟར་གདམས་ངག་

ཐོབ་ནས་དད་པ་དང་ལྡན་པར་ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པར་སེམས་བསྐེད་ཡྱིན།[164]	

ཞེས་གསུངས་པས།	 འདྱིར་གསུམ་སྟེ།	 སེམས་བསྐེད་ལམ་གྱི་སྔོན་དུ་འགོ་

དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།	རྒྱུ་མཚན་སེམས་བསྐེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན།	རང་བཞྱིན་དེ་

ཡང་དག་པར་བསབ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཅན་

རྣམས་ལ་སྙྱིང་རེ་མ་སྐེས་ན་སེམས་བསྐེད་མྱི་སྐེ།	དེ་མ་སྐེས་ན་ལམ་རྒྱུད་ལ་མྱི་

སྐེ།	དེ་མ་སྐེས་ན་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་མྱི་ཐོབ་པས།	སེམས་བསྐེད་པ་དགོས་

ཏེ།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཀང་དང་པོའྱི་ས་ནས་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པར།	དོན་གྱི་དངོས་

གཞྱི་དེ་ལས་བསྐེད་ཕྱིར་རོ།།[165]	 ཞེས་དང༌།	 སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོ་ལས།	

སེམས་བསྐེད་སྐབས་འགོ་འབྲེལ་བ་བོན་གྱི་གཞྱི་མ་ཡྱིན།[166]		ཞེས་དང༌།	མདོ་

[164]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[165]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[166]		སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོ་ཞེས་པའྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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ལས།	རྒྱལ་བའྱི་སེམས་བསྐེད་སྐེས་པའྱི་དུས་དེ་རུ།[167]	ཞེས་དང༌།	སེམས་

བསྐེད་མ་བཞྱིའྱི་གདྱིང་སེར་མ་བསངས་ན། །ཕར་ཕྱིན་བཅུའྱི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས་མྱི་

འགྱུར།།[168]	ཞེས་དང་སེམས་ལུང་ལས།	སེམས་བསྐེད་སྔོན་དུ་མ་སྐོལ་ཞྱིང་

པས་རྒྱུ་བརེད་འདྲ། །སེམས་བསྐེད་དོན་དང་ལྡན་པའྱི་གཤེན་རབ་ནྱི། །མཁའ་ལ་

ཆར་འབབ་རྒྱ་མཚོའྱི་རུ་མ་འདྲ།།[169]	ཞེས་གསུངས་པས་ན།	དང་པོར་སེམས་

བསྐེད་དགོས་ཏེ།	ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན་པས་སོ།།

སེམས་བསྐེད་བསྟན་པ།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	 སེམས་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ།	 དེ་ལས་

བྱུང་བའྱི་སེམས་བསྐེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན།	དེའྱི་བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	

ཆགས་པའྱི་རེན།	ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ།	བྱེད་པའྱི་རྐེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ལུས་ཀྱི་རེན་ནྱི་

གོང་དུ་སོང་ལ།	བསམ་པའྱི་རེན་ནྱི་སྐབས་འགོ་ཡྱིན་པས་གསུམ་ལས།	དང་པོ་

མཚན་ཉྱིད་ལ།	 དོ་པས་འཇྱིགས་པ་ལས་ཐར་པའྱི་སྐབས་ཞུ་བ་ལ་འདོད་པ་མ་

ཡྱིན་ཏེ།	 སྐབས་ཞུ་མཚོན་བྱའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ལ།	 དངོས་སུ་སྐབས་ན་བར་

ཆོད་སེལ་བ་སྐབས་འགོ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ།	ཞུ་བ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་པ་ཡྱིན་

པས་སོ། །དེས་ན་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་འཇྱིགས་པ་སེལ་བ་ཞེས་

བྱའོ།།

[167]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༡	ཕེང་།༧

[168]		ཐོབ་གསར།	བརེན།	སེམས་ལུང་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ་མ་རྱིག་མུན་སེལ།	ཤོག	༤	ན༢

[169]		ཐོབ་གསར།	བརེན།	སེམས་ལུང་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ་མ་རྱིག་མུན་སེལ།	ཤོག	༤	ན༡
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གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ས་མཚམས་དང༌།	 རྣམ་གངས་དང༌།	 འབྲས་

བུའོ། །དང་པོ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བ་ཙམ་བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་ཙམ་ནས་ཡོད་

ཅྱིང༌།	ཁྱད་པར་ཅན་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་ཡོད་དེ།	དེ་ཡང་བངས་པ་ལས་བྱུང་བ།	

ལས་དང་པོ་བ་ལས་འབྱུང་ཞྱིང༌།	བོན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་

ལས་འབྱུང་ངོ༌།།

གཉྱིས་པ་ཡུལ་ནྱི།	ཡུལ་བཞྱིའམ་གསུམ་ཡྱིན་ལ།	རེན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉྱིས་

ལས།	ས་མཚམས་འཇྱིག་རེན་པ་དང་དེ་ལས་འདས་པ་གཉྱིས་དང༌།	དུས་ཇྱི་སྱིད་

འཚོ་བ་དང༌།	 སྙྱིང་པོ་ཐོབ་ཀྱི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་བདུད་ལ་སོགས་ཀྱི་བར་

ཆོད་ཀྱིས་མྱི་ཚུགས་པ་དང༌།	ལམ་གྱི་རེན་དུ་རུང་པ་དང་།	ངན་འགོ་ལ་སོགས་

ལ་སྐོབས་པའོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	 སྐབས་འོག་དུ་ཚུད་ནས་བར་ཆད་

ཞྱི་བ་སྟེ།	གཡུང་དྲུང་གནས་བཞྱིར་སྐབས་སུ་སོང་བས་ན།	བསྲུང་པ་དམ་པའྱི་

མཆོག་ཏུ་དེ་འགྱུར་རོ།།[170]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ཉེར་ལེན་ནྱི་དད་པ་དང་སྙྱིང་རེ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལ་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་

དད་པ་ལ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	 ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ངེས་པར་བོ་གཏད་པ་ཡྱིན་ཏེ།	

དད་པ་བརན་པོ་དེ་ནྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རྒྱུ།[171]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མཚན་

གཞྱི་ནྱི་དང་བ་མོས་པ་ཡྱིད་ཆེས་པ་གསུམ་མོ། །ངེས་ཚིག་ནྱི་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་

ལ་ཉེ་བར་དད་པའོ།།

གཉྱིས་པ་སྙྱིང་རེ་ལ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སེམས་

[170]		ཐོབ་གསར།	བརེན།	སེམས་ལུང་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ་མ་རྱིག་མུན་སེལ།	ཤོག	༤	བ༣

[171]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༡	ཤོག	༡༣༠	ཕེང་།༧
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བརེ་བ་ཡྱིན་ཏེ།	སྙྱིང་རེ་ཚད་མེད་སྐེ་ནས་ཚད་མེད་ཡང་དག་སྟེ།	བྱམས་དགའ་

བཏང་སྙོམས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བསྐེད་འབྱུང་ཞེས་མདོ་ལས།[172]	གསུངས་

པས་སོ། །མཚན་གཞྱི་ནྱི།	སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བ་ལས་སྐེས་ཏེ།	

དེས་ཚད་མེད་བཞྱི་བསྡུས་སོ། །ངེས་ཚིག་ནྱི་སྙྱིང་བརེ་བས་གདུང་བ་སྐེས་པའོ།།

གསུམ་པ་བྱེད་པའྱི་རྐེན་ནྱི།	ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་མཐོང་བ་དང༌།	རྒྱུ་རྐེན་དེ་

དག་ཀུན་ཚང་བ་དང༌།	བརྡ་སྤོད་པའྱི་ཆོ་ག་ཚང་པ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །གཉྱིས་པ་

དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ།	

དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས།	གཞན་ལུགས་དང༌།	རང་ལུགས།	དེ་ལ་རོད་པ་སོང་

བའོ།།	དང་པོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གཞན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་

ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ཐེག་པ་འོག་མ་བ་དང༌།	ལོག་པའྱི་སེམས་བསྐེད་ལ་

མ་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སེམས་བསྐེད་ལ་འདོད་པས་སོ་ཞེ་ན།	དེ་ལྟར་

ན་སྦོར་ལམ་པས་གཞན་དོན་དུ་མཐོང་ལམ་ཉེ་བར་འདོད་ལ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བོ་

གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་དོན་གང་ཞྱིག་ཐོབ་པར་འདོད་པ་

བོའྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	བོའྱི་རྣམ་པ་ལ་རྣམ་བཅད་

མེད་ལ།	 དོན་ལྡོག་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	སེམས་བྱུང་རྐང་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་སོ་སོང་བ་

དང༌།	དངོས་སུ་འཇུག་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་དོ་པས་གཞན་དོན་དུ་བ་མེད་ལ་

འདུན་གྱི་སེམས་དཔའ་དང་མཚུངས་ལྡན་དང༌།	 གཞན་དོན་དུ་འབྲས་བུའྱི་བ་

མེད་ལ་འདུན་མོས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང༌།	གཞན་དོན་

དུ་འབྲས་བུའྱི་བ་མེད་དོན་དུ་གཉེར་བས་རྒྱུའྱི་བ་མེད་ལ་འདུན་མོས་ཀྱི་སེམས་

[172]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༥	ཤོག	༥༠༩	ཕེང་།༦
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དཔའ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཙམ་རྣམས།	 སེམས་བསྐེད་ཙམ་དང༌།	 སྨོན་

འཇུག་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 འདུན་མོས་ཀྱི་སེམས་

དཔའ་སྨོན་པ་རྐང་པ་དང༌།	སེམས་བསྐེད་ལས་སེམས་བྱུང་གྱི་དོན་ལྡོག་ཏུ་གྱུར་

པ་དང༌།	དད་པའྱི་དོན་ལྡོག་ཏུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གཞན་དོན་དུ་

སངས་རྒྱས་འདོད་ཅྱིང༌།	ཆོ་གས་བངས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་

ཏེ།	བོན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་དང༌།	དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་ལ་

མ་ཁྱབ་པ་དང༌།	དེ་གཉྱིས་ཀས་མ་དག་པ་དང་འོག་མའྱི་སེམས་བསྐེད་ལ་མ་ཁྱབ་

པའོ།།

གཉྱིས་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ནྱི་གང་ཞྱིག་གང་ལ་འདུན་པ།	

ཞེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་པའམ།	དྲྱི་མེད་སྤན་ལྡན་གྱིས།	རང་རང་གྱིས་

དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་བསམ་པ་དང་སྤོད་པ།	 གསུངས་པ་

དེའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཞན་གྱི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ལ་འདུན་པའམ་གཞན་གྱི་དོན་དུ་

སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་བསམ་པ་དང་སྤོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན།[173]	ཞེས་

གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་མ་ཁྱབ་པ་ལ་འདུན་པ་སྨོན་ལམ་

པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པས་འཇུག་པ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་ནྱི་མེད་དེ།	འཇུག་པ་ཡང་དེའྱི་

དོན་ལ་འདུན་པས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ལ།	དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན།	འཇུག་པས་དངོས་སུ་

སྤོད་པའྱི་དུས་སུ་ཡུལ་ལ་མྱི་འདུན་ན་སྤོད་པར་མྱི་ནུས་ལ།	འདུན་ན་དེ་ཉྱིད་གྲུབ་

པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཁྱབ་ཆེས་སངས་པ་ལ།	གཙོ་བོ་སེམས་ལས་འཁོར་སེམས་

[173]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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བྱུང་ལ་ཁྱབ་ཆེས་ཞེས་པ་ནྱི་མེད་དེ།	 དེ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་གཞན་ལུགས་

ནྱི་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་མྱིང་གྱིས་གོགས་ཅན་སེམས་བསྐེད་ལ་

བཏགས་ཞེས་སམ།	རྒྱུའྱི་སྙྱིང་རེ་འདུན་པའྱི་མྱིང་གྱིས་འབྲས་བུ་སེམས་བསྐེད་

བཏགས་ཞེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 དེ་ལྟར་ན་དངོས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ།	 འོག་

ནས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མྱི་འདོད་པའྱི་རྣམ་བཞག་དང་ཡང་འགལ་ལོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་སེམས་བསྐེད་ཅེས་པ་དེ་སེམས་རྐང་པ་ལ་མྱི་

འདོད་ཅྱིང༌།	 སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཚོགས་པ་ལ་འདོད་པས་

སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་གྱིས་མཚོན་བྱ་གཉྱིས་མཚོན་དུ་འགྱུར་ཞེ་

ན་མེད་དེ།[174]	ཡ་གལ་དུ་མྱི་འདོད་ཅྱིང་ཚོགས་དོན་གཅྱིག་ལས་མེད་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	ས་མཚམས་དང༌།	རྣམ་གངས་དང༌།	དེ་

རྒྱུད་ལ་བརེན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	ས་མཚམས་བཅད་པ་དང༌།	

མཚན་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་པ་དང༌།	 རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་

ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ལ་ཐར་པར་སེམས་བསྐེད་པ་དང༌།	ལམ་དྲུག་དག་ན་ཐར་

པར་སེམས་བསྐེད་པ་དང༌།	མཐའ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་བྲལ་བར་སེམས་བསྐེད་པ་

དང་།[175]	ཞེས་གསུངས་པས།	ལམ་གསར་ཞུགས་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུན་ནས།	

རྒྱུན་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་ཡོད་དེ།	དེ་ཡང་ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ལ་བོན་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོབ་

[174]		མ་དཔེར་གསུམ་པ་ནྱི་གཅྱིག་གྱིས་མཚོན་གཉྱིས་མཚོན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན་མེད་དེ།	ཞེས་

བྱུང་ཡང་མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་གྱིས་མཚོན་བྱ་གཉྱིས་ཡྱིན་ངེས་པས་བཅོས་ཡོད་པས་

དཔད་པར་འཚལ།

[175]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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པ་ཡོད་ལ།	འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་ལ་བངས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་ཀུན་

རོབ་ནྱི་ཚོགས་ནས་ཡོད་ལ།	དོན་དམ་དུ་སེམས་བསྐེད་པ་དང༌།	ཚོགས་ནས་

དོན་སྤྱི་ཡོད་ལ།	སྦོར་ལམ་ནས་གསལ་སྣང་ཅན་དུ་ཡོད་ལ།	མཐོང་ལམ་ཡན་

ཆད་དུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའོ། །གལ་ཏེ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ལ་མེད་པར་འགྱུར་བ་

ལས་གོང་གྱི་ལུང་དང་འགལ་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	དེ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་སྐོན་ཅན་

དུ་རོགས་ན་དེ་ལས་ཐར་པར་སེམས་བསྐེད་པ་ཡྱིན་ལ།	དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་ལམ་

ལ་མ་ཞུགས་པར་སེམས་བསྐེད་པ་དང་འགལ་ལ།	ཡང་གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ལ་

སེམས་བསྐེད་མེད་ན་ལམ་དྲུག་ལ་སེམས་བསྐེད་པ་དང་འགལ་ལ།	ཡོད་ན་རོག་

བཅས་སུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	བ་མས་དོན་དམ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ལན་འདེབས་

མོད་ཀྱིས་འོན་ཀང་སེམས་བསྐེད་ནྱི་མེད་ལ་དེས་བསྐེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་

མྱི་འགལ་སྟེ།	མྱི་བཅེད་འདུལ་བའྱི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའྱི་མཐུས།	ད་ལྟའྱི་གནས་

འདྱིར་འདྲེན་པའྱི་སྟོན་པར་འོངས།[176]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་སེམས་བསྐེད་དེའྱི་མཚན་གཞྱི་གང་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན་

གསུམ་ལས།	དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་གཉྱིས་ལས།	སེམས་བྱུང་རྐང་

པ་ལ་མཚན་ཉྱིད་འདོད་པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་གྱིས།	 འདུན་པ་སེམས་པ།	 སྨོན་ལམ་དུ་

འདོད་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ།	སེམས་བྱུང་རྐང་པ་བསྐེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	རྒྱུན་

བརན་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	གཞྱི་མ་རོགས་པས་ཁྱད་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བས་

སོ། །གཉྱིས་པ་སེམས་རྐང་པ་ལ་འདོད་པ་ཡང༌།	 ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཀུན་གཞྱི་ལུང་

མ་བསྟན་ཡྱིན་པས་གང་ལ་ཡང་དམྱིགས་མྱི་ནུས་ལ།	ཉོན་ཡྱིད་རག་ཏུ་མྱི་དགེ་

[176]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༢	ཕེང་།༡
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བ་དང་མཚུངས་ལ།	སོ་ལྔ་བརེན་མྱི་བརེན་པས་སེམས་བསྐེད་དང་འགལ་བས་

དེས་ན་ཡྱིད་ཤེས་ལ་བཞག་སྟེ།	དཀར་པོའྱི་བོན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་

པས་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	སེམས་བསྐེད་འདྱི་སོམ་པའྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་པར་

འགྱུར་ཏེ།	སོམ་པ་སེམས་བྱུང་གྱིས་ལེན་པ་ལ་སོགས་ཡྱིན་པ་དང༌།	སེམས་བྱུང་

རྐང་པ་བསྐེད་པ་དང་ཡང་མཚུངས་སོ།།

གཞན་ཡང་མཚན་ཉྱིད་གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་འདོད་པ་སེམས་བྱུང་དང་

མཚན་གཞྱི་སེམས་རྐང་པར་འདོད་པ་གཉྱིས་གཞྱིའྱི་མཚན་མྱི་གཅྱིག་པར་

འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རས་གཉྱིས་ཀ་ལྡོག་པ་སེམས་བྱུང་ཡྱིན་པར་

འདོད་པ་ཡང༌།	ལྡོག་པ་སེམས་ཡྱིན་པ་དང་ཡང་མཚུངས་པའམ་གཞྱི་མ་གྲུབ་པ་

ལ་ལྡོག་པ་གྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཚོགས་དོན་ཡྱིན་ཏེ།	 གཞན་དོན་ལ་

དམྱིགས་པའྱི་སེམས་དང༌།	དེའྱི་ཁྱད་པར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཚོགས་

བརྒྱད་དང༌།	སེམས་བྱུང་ལ་ཀུན་འགོ་ལྔ་དང༌།	གཞན་འགྱུར་བཞྱི་དང༌།	དགེ་བ་

བཅུ་ནྱི་དག་པའྱི་མཚན་གཞྱི་ལ།	ཚོགས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞྱི་པོ་དང༌།	ར་བའྱི་

ཉོན་མོངས་པ་དྲུག་དང༌།	ཉེ་བ་ཉྱི་ཤུ་རྣམས་མ་དག་པའྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ཞེས་བ་

མ་དྲྱི་མེད་སྤན་ལྡན་གྱིས་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ།	 སེམས་བསྐེད་པར་འདོད་ཀང་གཉྱིས་ཀ་བསྐེད་

པར་ཐལ་བ་མེད་དེ།	སེམས་བསྐེད་ནྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་ཚོགས་དོན་ཡྱིན་པས་འདོད་

དོ། །ཡང་མཚན་གཞྱི་གཉྱིས་ལ་མཚོན་བྱ་གཉྱིས་ཡོད་པས་མཚན་ཉྱིད་གཉྱིས་

ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་ནྱི་མེད་དེ།	མཚན་ཉྱིད་དུ་མ་ཡང་མཚོན་བྱ་གཅྱིག་གྱིས་



 འགྲོ་མགྲོན་ས་ལམ།92

མཚོན་དུ་རུང་བས་སོ།།

གསུམ་པ་རྒྱུད་པ་སྐེ་ཚུལ་ནྱི་འབུམ་ཏྱིག་ལྟར།	 མོས་པ་ཏྱིང་འཛིན་དྲན་པ་

གསུམ་དུ་སྐེ་སྟེ།	དེ་ཡང་མོས་པ་ས་གཞྱི་དང་འདྲ་སྟེ།	ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་བས་

གཞྱི་དང༌།	ཏྱིང་འཛིན་གསེར་དང་འདྲ་སྟེ།	འགྱུར་བ་མེད་པས་བོའྱི་རྣམ་པ་དང༌།	

དྲན་པ་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་བཞྱིན་དུ་གོང་དུ་འཕེལ་བས་འདྲྱིས་པས་གསལ་འདེབས་

པས་སོ། །གཉྱིས་པ་རྣམ་གངས་ལ་ངོ་བོ་དང་གནས་སྐབས་གཉྱིས་ལ།	 དང་པོ་

ལ་སྨོན་འཇུག་གཉྱིས་ཡྱིན་པས་འདྱིར་གསུམ་སྟེ།	 མཚན་ཉྱིད་དང༌།	 དམྱིགས་

རྣམ་དང༌།	 ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་གཞན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

འདོད་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དང༌།	 གཞན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་

པ་ལ་དམྱིགས་ནས་བསྒྲུབ་པ་ནྱི།	 སྨོན་འཇུག་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །གཉྱིས་

པ་ལ་སྨོན་པའྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་སེམས་ཅན།	དངོས་ཀྱི་དམྱིགས་

པ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་བོ། །རྣམ་པ་ནྱི་དེའྱི་དོན་བྱ་བར་འདོད་པ་དང༌།	 ཐོབ་པར་འདོད་

པའོ། །འཇུག་པའྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་དམྱིགས་པ་ནྱི་གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ།	དངོས་ཀྱི་

དམྱིགས་པ་ནྱི་སེམས་དཔའྱི་སྤོད་པའོ། །རྣམ་པ་ནྱི་དེ་དང་དེའྱི་དོན་བྱེད་པ་དང༌།	

ཐོབ་པར་འདོད་པའྱི་སྤོད་པའོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་པར་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་གསུམ་ལས།	

དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་མ་ཐོབ་ལ་འདོད་པ་

ནྱི།	བྱང་ཆུབ་ལ་མ་ཞུགས་ཤྱིང་མ་ཐོབ་ཀང་དེ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི།	སྨོན་པ་སྟེ་བོན་

མཆོག་མན་ཆད་དུ་ཡོད་ལ།	ཐོབ་ཅྱིང་ཞུགས་ནས་དེ་ལ་དམྱིགས་ནས་འཇུག་པ་

ནྱི།	འཇུག་པ་སྟེ་མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་ན་ཡོད་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་སོ་

སོ་སྐེ་བོ་ལ་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་སོམ་པ་སྨོན་འཇུག་ཚང་པ་བངས་ཀང་མྱི་
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སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ལས།	མདོ་ལས་སྟོན་པ་བསོད་ནམས་དབང་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིང་

ཁམས་དེ་རུ་བྱོན།	དེ་ལས་སེམས་བསྐེད་དད་པའྱི་སྟོབས་དང་ལྡན།[177]	ཞེས་

གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་ཕར་ཕྱིན་གྱི་གོགས་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་ལ་འདོད་པ་ནྱི།	 ཁ་

ཅྱིག་གྱིས་གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི།	སྨོན་པ་ལ་དེ་ཕར་ཕྱིན་གྱི་

གོགས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ནྱི།	 འཇུག་པ་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 ཕར་ཕྱིན་གོགས་མ་

ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	ཕར་ཕྱིན་དང་འབྲེལ་ནས་སྨོན་པ་རྐང་པ་ལས་ཁས་མ་

བངས་པ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ།།

གསུམ་པ་ཚོགས་པ་མཚན་ཉྱིད་མྱི་ལྡན་པར་འདོད་པ་ལ།	 ཁ་ཅྱིག་གྱིས་

འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི།	རྒྱུ་སྤོད་པ་ལ་དམ་འཆས་པ་སྨོན་པ་དང༌།	

འཇུག་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་པ་མེད་

པར་འགྱུར་བ་དང༌།	སྨོན་པ་རྒྱུ་སྤོད་པ་ཕར་ཕྱིན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཆོ་གས་ཁས་བངས་མ་བངས་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་

ཏེ།	བོན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་དང་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་འདྱི་སེམས་བསྐེད་མ་ཡྱིན་

པར་འགྱུར་ཏེ།	 ཆོ་ག་ཁས་བངས་པ་མེད་པས་སོ། །ཡང་ཆོ་གས་ཁས་བངས་

ནས་འཇུག་ན་ཞུགས་མ་ཞུགས་སུ་འདུག་པས་ཁས་བངས་ཉམས་ལ།	མྱི་འཇུག་

ན་འཇུག་པར་འགལ་ཞྱིང་འོག་གྱི་ལུང་དང་འགལ་ལོ།།[178]	

ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ནྱི།	གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཁས་བངས་ནས།	

[177]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༡	ཕེང་།༦

[178]		མ་དཔེར་གསལ་ལོ ་ཞེས་བྱུང་ཡང་འགལ་ལོ ་ཡྱིན་ངེས་པས་བཅོས་ཡོད།
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བསམ་པ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དང༌།	 དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པས་

གཉྱིས་ལ་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 འཇུག་པའྱི་དུས་ན་བསམ་པས་ཕན་གདགས་

སུ་མེད་པར་འགྱུར་ལ།	འདོད་ན་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་ལ་

བསམ་པ་རྒྱུན་ཆད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ལ་འཇུག་པའྱི་སེམས་བསྐེད་

ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ལས།	བོའྱི་སྤོས་པ་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་ཡྱིན་པས་བསལ་ལོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གཞན་གྱི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ལ་

འདུན་པ་དང༌།	དེའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བར་བསྒྲུབ་པ་སྨོན་འཇུག་ཡྱིན་ཏེ།	སེམས་བསྐེད་

པའྱི་མོད་ལས།	 སྨོན་དང་འཇུག་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། །རྣམ་པ་གཉྱིས་སུ་ཤེས་བྱ་

སྟེ། །སྨོན་པས་འགོ་བའྱི་དོན་ལ་སྨོན་བྱེད་ཅྱིང༌། །འཇུག་པ་དེའྱི་དོན་ལ་རབ་

བརོན་བྱེད།།[179]	ཅེས་གསུངས་པའོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ཚོགས་སྦོར་གྱི་དུས་སུ་འཇུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ།	

དངོས་སུ་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་པས་སོ་ཞེ་ན།	བོན་ཉྱིད་ཐོབ་པ་དང༌།	དོན་དམ་སེམས་

བསྐེད་པ་འདྱི་སེམས་བསྐེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར།	 ཆོ་གས་ཁས་བངས་པས་

སོ། །དངོས་སུ་མྱི་ནུས་ཀང་ཆ་མཐུན་ཙམ་དུ་ནུས་པས་སྐོན་མེད་དོ། །ཡང་

གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་གཉྱིད་ལོག་པའྱི་དུས་སུ་འཇུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་

ཡང་མེད་དེ་ལན་སྔར་བཞྱིན་ནོ།།

[179]		སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོ་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།	 ལུང་དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་

པ་ཞྱིག་དྲང་དོན་མུན་སེལ་སྒོན་མ་ལས།	སྨོན་འཇུག་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་ལ་འཇུག་པར་

བྱ། །སྨོན་པ་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་དོན་ལ་སྨོན་བྱེད་ཅྱིང་། །འཇུག་པ་དེའྱི་རྒྱུ་

ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱའོ།།	ཞེས་གསུངས།
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གཉྱིས་པ་གནས་སྐབས་ཀྱི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་ལྔ་སྟེ།	 དང་པོ་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་

དབྱེ་ན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་ལ་དམྱིགས་ནས་སེམས་བསྐེད་པ་གཉྱིས་ལས།	

གཉྱིས་པ་ཕ་རགས་ཀྱི་སོ་ནས་བངས་པས་བརྡ་ལས་བྱུང་བ་དང༌།	བོན་ཉྱིད་ཀྱིས་

ཐོབ་པ་གཉྱིས་སོ།།

གསུམ་པ་རེན་གྱིས་སོ་ནས་འཇྱིག་རེན་པ་དང༌།	དེ་ལས་འདས་པའྱི་ཐེག་པ་

ཆེ་ཆུང་གཉྱིས་སོ། །བཞྱི་པ་ས་མཚམས་ཀྱི་སོ་ནས།	མོས་པར་སྤོད་པ།	ལྷག་

པའྱི་བསམ་པ་དག་པ།	རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་སས་བསྡུས་པ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ།	མོས་

པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང༌།	གཙོ་ཆེར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ།	ངེས་པར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་

བ་གསུམ་ལས་ལྟོས་ནས་ཕེའོ། །ལྔ་པ་གོགས་ཀྱི་སོ་ནས་གཏན་དུ་བ་ནྱི་སྨོན་

ལམ།	རེས་འགའ་བ་ནྱི་ཕར་ཕྱིན་གཞན་ཡྱིན་ལ།	འོ་ན་གོགས་དང་གོགས་ཅན་

གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན་གསུམ་ལས།	དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རང་

གཞན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་པས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཟེར་

བ་ན།	 ཐེག་པ་གོང་འོག་གྱི་སེམས་བསྐེད་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་བསྐེད་གཞན་དོན་

དང་བྱང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་པས་རྒྱ་ཆུང་ལ།	སྨོན་ལམ་ནྱི་དཀར་པོའྱི་བོན་ཐམས་

ཅད་ལ་དམྱིགས་པས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡང༌།	གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ལ་མ་

འདུས་པའྱི་དཀར་པོའྱི་བོན་མེད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་ངོ་བོ་ལ་

དཔད་ན་སེམས་དང་པོ་སེམས་བྱུང་བསྐེད་པ་དང༌།	བོའྱི་རྣམ་པ་ལ་དཔད་ན་བྱང་

ཆུབ་ཏུ་སྣང་བ་དང་འདོད་པ་བསྒྲུབ་པའོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ནྱི་དེ་འབྲེལ་བ་ཡོད་རྣམས་མེད་ཀང་གོགས་དང་གོགས་

ཅན་དུ་འཇོག	།དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་གཉྱིས་རས་ཐ་དད་པས་བདག་གཅྱིག་ཁེགས་ལ།	
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གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་དུས་མཉམ་པས་དེ་བྱུང་ཁེགས་ལ།	མེད་ན་ཀ་བུམ་ལ་ཡང་ཧ་

ཅང་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན།	དེའྱི་ལན་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བུ་རམ་གྱི་རོ་གཟུགས་ལྟར་ཚོགས་

པ་གཅྱིག་པ་ནྱི་སེམས་བྱུང་དུ་འགལ་ལོ། །དེས་ན་དེ་བྱུང་གྱི་འབྲེལ་བ་ཉྱི་མ་དང་

ཟེར་ལྟར་གནས་ཏེ།	གཙོ་བོས་དོན་ཙམ་མ་བཟུང་བར་འཁོར་གྱིས་ཁྱད་པར་མྱི་

འཛིན་པ་སྟེ།	 རྒྱུ་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་ནམ་མཁའ་ལས། །རྐེན་ནྱི་རང་བཞྱིན་བཞྱི་ཡྱིན་

བསྐེད།།[180]		ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །གལ་ཏེ་དུས་མཉམ་དུ་མྱི་སྐེ་བ་འདོད་དེ།	

ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་བའྱི་རྱིམ་པར་སྐེ་བས་སོ། །གསུམ་པ་རྒྱུད་པ་བརེན་ཚུལ་ལ་གསུམ་

སྟེ།	སྔར་མ་ཐོབ་པའྱི་བང་ཚུལ་དང༌།	ཐོབ་པ་ཉམས་པའྱི་བང་ཚུལ་དང༌།	ཉམས་

ཐུབ་ཀྱི་སྐོན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་སྔོན་འགོ་བཀོད་པ་བཤམ།	དངོས་གཞྱི་ཆོ་ག་

བརོད།	རེས་བསབ་བྱ་བསྟན་པའོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་ཉམས་པའྱི་ཚུལ་དང༌།	 བཅོས་པའྱི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་མ་ཚང་པ་དང༌།	བསབ་བྱ་ཉམས་པ་དང༌།	མ་ནུས་པས་

ཕུལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་ལོག་པ་དང༌།	སེམས་ཅན་ལ་སྙྱིང་

རེ་མེད་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གང་རུང་གཅྱིག་ཉམས་ཀང་གཅྱིག་མ་ཉམས་

ན་ཆོག་གམ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 ཞྱི་བ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་ལྟུང་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉམས་

པར་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས།	 དང་པོ་ལྟ་བ་ཉམས་པ་ནྱི་ལོག་ལྟ་སྐེས་པ་ཡྱིན་ལ།	

གཉྱིས་པ་རེན་ཉམས་པ་ནྱི།	 སྐབས་འགོ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ལ།	 གསུམ་པ་བསམ་པ་

ཉམས་པ་ནྱི།	 བ་མ་དང་མཆོད་པར་འོས་པ་བསླུ་བ་དང༌།	 གཞན་མཆོད་པའྱི་

[180]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༠	ཤོག	༡༢༩	ཕེང་།༤
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གནས་མ་ཡྱིན་པ་དགེ་བ་ལ་འགོད་པ་བསྐེད་པ་དང༌།	གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་

ལ་མངན་སེམས་ཀྱིས་སྐོན་བརོད་པ་དང༌།	གཞན་ལ་གཡོ་རྒྱུའྱི་སྤོད་པ་བྱེད་པ་

དང་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ།	གཤེན་རབ་ཀྱི་སྐུ་བསླུ་བ་དེ་ནྱི་ལ་སོགས་[181]	གསུངས་པས་

སོ།།

བཞྱི་པ་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་པ་ནྱི།	 ནམ་ཉྱི་མ་མཉམ་པའྱི་སུམ་ཆ་ལས་

འདས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བསམ་པའྱི་སྟོབས་ཤོར་ཏེ་ཕུལ་བའོ། །གཉྱིས་

པ་ནྱི་བཅོས་པའྱི་ཐབས་ལ་འགོད་པ་སྐེས་ན་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་ཚུན་ཆད་

ཡྱིན་གྱིས།	 དེ་ལས་འདས་པ་རྣམས།	 ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ལ་འདས་པས་ཐོབ་པར་

མ་གསུངས་ཏེ།	རྱིན་ཆེན་འཕེང་བའྱི་རྒྱུད་ལས།	གང་ཞྱིག་ར་བའྱི་སོམ་པ་ཉམས་

འགྱུར་ན། །ལན་གསུམ་བར་དུ་བསྐར་དུ་བཏུབ། །དེ་ལས་འདས་ན་མནར་མེད་

ལྟུང༌།།[182]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་ཉམས་ཐུབ་ཀྱི་སྐོན་ཡོན་བསྟན་པ་ལས་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་

ཐུབ་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི་གསུམ་ལས།	དང་པོ་སྐེས་ཐོབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་ངོ་མཚར་ཆེ་

སྟེ།	 ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་མྱིང་དོན་གཉྱིས་ཀ་འཕོས་པས་རེན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར།	

ཡ་རབས་གོང་མའྱི་ཚུལ་དང་ལྡན་པས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད་པར་འགྱུར།	

གཉྱིས་པ་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆེ་སྟེ།	 ཕན་པའྱི་སེམས་དང་ལྡན་པས་

[181]		དབལ་ཁྱུང་།༨༠	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཆ།	ལེའུ།༢༢	ཤོག	༥༣	ཕེང་།༣

[182]		དབལ་ཁྱུང་།༡༥༢	 བཀའ།	 སྔགས་སེ།	 གསེར་ལོ་ལོན་ཤྱིང་བདུད་རྱི་འཁྱྱིལ་པའྱི་

རྒྱུད།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༢༢	ཕེང་།༢	རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་པའྱི་འདུལ་བ་མདོར་བསྡུས་

ཀྱི་འགེལ་དུ་ལུང་དེའྱི་ཁུངས་གསེར་ལོ་ལོན་པའྱི་རྒྱུད་ལ་བཅོལ་ཡོད།



 འགྲོ་མགྲོན་ས་ལམ།98

ཀུན་གྱི་བཤེས་སུ་འགྱུར།	 གཞན་གྱི་དོན་མཛད་པས་བདེར་གཤེགས་མཉེས།	

དགེ་བའྱི་སྟོབས་དང་ལྡན་པས་སྱིག་པའྱི་དྲུང་ནས་འབྱྱིན།	 ཕྱི་ནང་གྱི་བར་ཆོད་

ཞྱི་བ་ལ་སོགས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ།	གོམ་གཅྱིག་བོར་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་སེམས་དང་

ནྱི།	ཁམས་གསུམ་གང་བའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།	སོག་འབྱྱིན་འགའ་བར་

བྱས་པའྱི་ཆར་མྱི་ཉེ།[183]	 	 ཞེས་མདོ་ཕན་ལས་གསུངས་པ་དང༌།	 མདོ་ལས་

ཀང་ས་ས་ཀུན་ནས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་དེ།	 དགེ་ལ་ཐང་བཅད་

བརོན་ན་བདུད་ཀང་བརླག་པར་འགྱུར།[184]	 	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་

པ་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་དོན་མྱུར་ཏེ།	སངས་རྒྱས་ལམ་བགོད་འགོ་དོན་རྒྱས་

པར་མཛད་པ་ཡང༌། །སེམས་བསྐེད་ཆེ་ཆུང་རྒྱུ་འབྲས་ཁྱད་པར་རོ།།[185]	ཞེས་

སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཉམས་པའྱི་ཉེས་པ་ནྱི་

ཡོན་ཏན་དེ་ལས་བཟློག་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་སྟེ།	 མདོ་ལས་དཔང་པོའྱི་དྲུང་དུ་

ཁས་བངས་པ།	ཁས་བངས་མ་ཡྱིན་དམ་བཅའ་ཡྱིན།	དམ་ལས་འགལ་ན་འབྲས་

བུ་ཚིགས།	སྐེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་ངན་སོང་བརྒྱུད།	གར་སྐེས་བསླུ་བ་རྒྱུན་དུ་འོངས།[186]		

ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་དྲན་པའྱི་སོངས་པ་ཡོངས་སུ་བསྐེད་པས་ནའོ།།	

གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པར་བྱེད་པའོ།།	

[183]		དབལ་ཁྱུང་།༤༡	བཀའ།	མདོ་སེ།	མདོ་ཕན།	ཤོག	༢༠༨	ཕེང་།༦

[184]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༣	ཤོག	༢༣༧	ཕེང་།༡

[185]		སེམས་བསྐེད་པའྱི་མདོའྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[186]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ལེའུ།༥	ཤོག	༩༦	ཕེང་།༦
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གསུམ་པ་ཡང་དག་པར་བསབ་པའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 སང་པར་བྱ་བ་

དང༌།	བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང༌།	སེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཐབས་ལ་བསབ་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ་ལས་གོགས་དམན་པ་ཐེག་པ་འོག་མ་དང་སྱིག་པ་ཅན་དང་མུ་སྟེགས་

བྱེད་སང་པ་དང༌།	བསམ་པ་དམན་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་རང་དོན་ལ་སོགས་ཡྱིད་

ལ་བྱེད་པ་སང་པའོ། །སྤོད་པ་དམན་པའྱི་སྱིག་སྤོད་ལ་སོགས་སངས་ཏེ།	སྱིག་

པའྱི་གོགས་བརེན་པ་དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཡ་ང་བས་རབ་ཏུ་སངས་པར་བྱའོ།།[187]	ཞེས་

གསུངས་སོ།།

སྒྲུབ་པ་བཞྱིའྱི་སོར།

གཉྱིས་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་ལས།	ཚེ་འདྱིར་ཉྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སྦང་

པ་དང༌།	 ཕྱི་མའྱི་དོན་དུ་ལུས་དང་སོག་ལ་བབ་ཀང་མྱི་ཉམས་པ་དང༌།	 གནས་

སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་གང་བས་ཀང་གཅེས་པར་འཛིན་

པའོ།།

གསུམ་པ་སེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཐབས་ལ་སེམས་ཅན་ལ་ཚད་མེད་པ་དང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང༌།	སེམས་བསྐེད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བསམ་པའོ། །གསུམ་པ་ཇྱི་

ལྟར་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་ལ།	འབུམ་ཏྱིག་ལས།	དེ་ལྟར་ལས་དང་པོ་སེམས་བསྐེད་

པ་དེ་ལས་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་འབྱུང་བས་བསྟན་པ།	འཇུག་པ་ཡུལ་དང་ཤེས་

པ་སེམས་རྒྱུད་ནྱི།	 མཁས་པས་དེ་བཞྱིན་ཡོངས་སུ་བསྟན་པའོ།།[188]	 ཞེས་

[187]		དབལ་ཁྱུང་།༧༩	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཅ།	ལེའུ།༥	ཤོག	༧༤༦	ཕེང་།༡

[188]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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གསུངས་པ་དང༌།	སྤོད་པ་ཟབ་མོས་འབྲས་བུ་བསྒྲུབ་པའོ།།[189]	ཞེས་གསུངས་

པས།	 དེའྱི་དོན་ལ་འཇུག་ཅྱིང་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་པས་འཇུག་ཅྱིང་གསུམ་སྟེ།	

རྒྱུ་དང༌།	 རང་བཞྱིན།	 བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་རེན་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་

ལ།	སེམས་བསྐེད་གདམས་ངག་ལ་བརེན་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པ་འབྱུང་བས་

སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	མཚན་གཞྱི་དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ།	

དང་པོ་ལ་གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆེད་དུ་བོན་ཐམས་ཅད་

མ་དམྱིགས་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་

སྟེ།	ས་མཚམས་དང༌།	རྣམ་གངས་དང༌།	སོ་སོའྱི་དོན་ནོ།།

དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	 གོ་ཆ་སྦོར་

ལམ་འཇུག་པ་མཐོང་ལམ་ཚོགས་སོམ་ལམ་ངེས་འབྱུང་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་ལ་

སྦར་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་ཚོགས་ལམ་ན་གོ་ཆ་འཇུག་པ་མེད་པར་

འགྱུར་བ་ལས།	རགས་ཁྱབ་ཁས་བངས་འདོད་པ་ལ།	ཕར་ཕྱིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་

དང༌།	འཇུག་རོམ་མེད་པར་འགྱུར་བས་ལས།	རགས་ཁྱབ་ཚད་མ་ལ།	འདོད་པ་

ལ་ཐབས་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བཅུའྱི་ལམ་ལ་འབྱུང་[190]ཞེས་མདོ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་ལ་ཞུགས་ནས་གོ་ཆ་བགོས་ཞེས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་[191]གསུངས་སོ།།

ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	ཚོགས་ལམ་ནས་གོ་ཆ་དང་འཇུག་པ་ཡོད་དེ།	 བོན་སྐུ་

ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་སྦོར་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་བསམ་པ་ཡོད་པས་དང༌།	

[189]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[190]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༥	ཤོག	༥༡༠	ཕེང་།༣

[191]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།



	 ལམ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་སྔོན་འགོའྱི་སྐོར།	 101

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡོད་པས་སོ། །ཚོགས་བོན་མཆོག་ནས་ས་

བཅུ་ལ་ཡོད་དེ།	བོན་མཆོག་ཏུ་ཉམས་སུ་བངས་པས།	ས་དང་པོའམ་བྱང་ཆུབ་

ཆེན་པོ་དངོས་སུ་བསྐེད་པ་ཡོད་པ་དང༌།	 ས་དང་གཉེན་པོའྱི་ཚོགས་ནྱི་ས་དང་

པོ་ན་ཡོད་པས་ས་བཅུ་ཀ་ལ་ཡོད་ཅྱིང༌།	 ས་བཅུ་ཐ་མར་ཡོད་ཀང་ཉེས་པ་མེད་

དེ་གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་བ་ཆེན་པོ་བསྐེད་ཅེས་ཟེར་བས་སོ། །ངེས་འབྱུང་ནྱི་ས་

བཅུ་ཐ་མ་ཁོ་ནར་ཡོད་དེ།	ཁམས་གསུམ་གྱི་སང་བྱ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉྱིད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་

མྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་ཚོགས་ལམ་ནས་ཚོགས་བསྒྲུབ་མེད་ན་རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་

ཚོགས་བསགས་པ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བ་ལས།	འདོད་ན་ཀླུ་འབུམ་ལས་

ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལ་ཚོགས་རོགས་ཏེ་ལ་སོགས་བཤད་པས་སོ།།[192]	 ཞེས་

དང༌།	 རྒྱུ་གཙོ་འཁོར་བྱས་པས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དང༌།	 ཞེས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་
[193]གསུངས་པ་དང༌།	 ཐོས་བསམ་གྱི་རོགས་པ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ལ།	

ས་དང་གཉེན་པོའྱི་ཚོགས་ས་དང་པོ་ན་ཡོད་ན།	 བོན་མཆོག་ཏུ་སྒྱིབ་པ་རགས་

པ་འགོ་གནོན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ལ།	ཚོགས་སུ་བྱང་ཅུབ་སྐེ་ནུས་ཙམ་

ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ལ།	ཚོགས་སུ་བྱང་ཆུབ་བསྐེད་ནུས་ཙམ་ཡོད་ཀང་ཆེན་

པོ་དངོས་སུ་བསྐེད་པར་མེད་པས་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་ན་ཚོགས་བོན་མཆོག་ནས་

ས་བཅུ་ན་ཡོད་པར་འགལ་ཏེ།	 ཆེན་པོ་དངོས་སུ་སྐེད་པ་ནྱི་རྒྱུན་མཐའ་མན་ན་

མེད་པས་སོ། །ངེས་འབྱུང་རྒྱུན་མཐའ་ན་ཡོད་ན།	ཚོགས་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ན་རྣམ་

[192]		དབལ་ཁྱུང་།༡༣༨	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཀླུ་འབུམ་དཀར་པོ།	ཀ	ལེའུ།༧	ཤོག	༣༨༠	ཕེང་།༥

[193]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།



 འགྲོ་མགྲོན་ས་ལམ།102

མཁྱེན་འབྱུང་རུང་མེད་པར་འགྱུར་བ་ལས།	བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་

པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ངེས་པ་ཉྱིད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར།	 ཞེས་

བདལ་འབུམ་ལས་[194]གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བཞྱི་ཀ་ཚོགས་ལམ་ན་ཡོད་དེ།	བོན་སྐུ་ཐོབ་འདོད་

ཀྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་ནས་བསངས་པ་དང༌།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་

ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌།	 ཚོགས་གཉྱིས་ལ་བརེན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་

བསྐེད་པ་དང༌།	 འཁོར་བའྱི་ས་སངས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་ངེས་པར་འབྱུང་བས་

སོ། །ཡྱིན་པར་ཡང་བདལ་འབུམ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པས་ཁམས་

གསུམ་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་པར་འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉྱིད་ལས་

ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་[195]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་བཞྱི་ལས།	དང་པོ་ལ་གོ་ཆ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་ཚོགས་

ལམ་ན་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ནྱི་མེད་དེ།	ཁྱད་པར་ཅན་མེད་ཀང་བསྒྲུབ་པ་ཙམ་ཡོད་

པས་སོ། །གཉྱིས་པ་འཇུག་པ་ཡོད་ན་མ་དམྱིགས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པར་

ཐལ་བ་མེད་དེ།	 ཐོས་བསམ་ལ་བརེན་ནས་དོན་སྤྱི་རོགས་ཤྱིང་འཇུག་པ་ཡོད་

པས་སོ། །གསུམ་པ་ཚོགས་ན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྒྲུབ་པ་དངོས་སུ་ཡོད་པར་

ཐལ་བ་མེད་དེ།	དངོས་སུ་ཐོབ་པ་མེད་ཀང་རྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་པས་སོ། །བཞྱི་པ་

ངེས་འབྱུང་ཡོད་ན་རྣམ་མཁྱེན་དངོས་སུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་

ནྱི་མེད་དེ།	དངོས་སུ་འབྱུང་བ་མེད་ཀང་རྒྱུད་ནས་འབྱུང་བས་སོ།།

[194]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[195]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།
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གཉྱིས་པ་རྣམ་གངས་ལ་ལྔའོ། །དང་པོ་དབྱེ་གཞྱི་ནྱི་གཡུང་དྲུང་སེམས་

དཔའྱི་བསྒྲུབ་པ་ཙམ་ལ།	ངོ་བོ་ནྱི་གོ་ཆ་འཇུག་པ་ཚོགས་ངེས་འབྱུང་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ།	

འབུམ་ཏྱིག་ལས་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ནས་[196]	ཞེས་

དང༌།	འཇུག་པ་ལམ་དང་[197]ཞེས་དང༌།	ཚོགས་གཉྱིས་བསགས་པས་[198]ཞེས་

དང༌།	 འབྲས་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འབྱུང་།[199]	ཞེས་གསུངས་པས།	

རྒྱུ་མཚན་བསམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གོ་ཆ།	 སྦོར་བས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་

འཇུག་པ།	ཚོགས་གཉྱིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བསྐེད་པ་ཚོགས།	མཐར་

ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་བསྐེད་པས་ངེས་འབྱུང་དང་བཞྱིར་ངེས་པ་ཡང༌།	ངོ་བོ་བསྒྲུབ་

ཚུལ་དང་འབྲས་བུ་བསྐེད་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱེད་པའོ།།

དབྱེ་དོན་བསྒྲུབ་པ་ཙམ་དུ་གཅྱིག་མོད་ཀྱིས།	བསྒྲུབ་ཚུལ་ཐ་དད་དོ། །གངས་

ངེས་ལ་ངོ་བོ་བསམ་སྦོར་གཉྱིས། །འབྲས་བུ་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་བསྐེད་པ་

གཉྱིས་སུ་ངེས་སོ། །གསུམ་པ་དབྱེ་བ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་བཞྱི་ལས།	དང་པོ་གོ་ཆའྱི་

བསྒྲུབ་པ་ལ་བདལ་འབུམ་ལས།	གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་གོ་ཆ་ཆེན་

པོ་བགོས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ནས། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་

ཡང་དག་པར་གནས་པ་ལགས།[200]	ཞེས་དང༌།	 འབུམ་ཏྱིག་ལས་བསྐལ་པར་

གོ་ཆ་བགོས་པར་གང་གྱིས་ཀང༌།	སྡུག་བསྔལ་ཞྱི་ཞྱིང་ཉོན་མོངས་པར་མྱི་ནུས་

[196]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[197]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[198]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[199]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[200]		བདལ་འབུལ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།
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པས་ཉོན་མོངས་པའྱི་འབྲས་བུ་མེད་ཅེས་བྱ།[201]	 ཞེས་གསུངས་པས།	 འདྱིར་

མཚན་ཉྱིད་མཚན་གཞྱི་ངེས་ཚིག་གསུམ་ལས།	དང་པོ་ལ་བོན་སྐུའྱི་ཆེད་དུ་ཕར་

ཕྱིན་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་བསམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌།	བྱེ་བྲག་ཏུ་ཕར་ཕྱིན་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	 ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་ཤྱིང་གོལ་ལྡོག་

འཇུག་གཉྱིས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཟེར་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་རང་བཞྱིན་མེད་པར་

རོགས་པ་ནྱི་འཇུག་པ་དང༌།	ཚོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པས་སོ། །དེས་ན་ཐབས་མྱ་ངན་

གྱིས་རྒྱུད་དཔའ་བས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་གོགས་དང་མཚུངས་ལྡན་

ཡྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་ར་བའྱི་སོ་ནས་བ་མེད་བཅུ་སྟེ།	ཡན་ལག་ཏུ་

དབྱེ་ན་རེ་རེ་ལ་དྲུག་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ།	སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་བ་མེད་བཅུ། །སྦྱིན་

དང་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་སོགས། །ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་མཁས་པས་དཔད།།[202]	ཅེས་

འབུམ་ཏྱིག་ལས་གསུངས་པས་སོ། །བསྡུས་ན་རྒྱུ་འབྲས་གཉྱིས་སུ་འདུས་ཏེ།	

སྦྱིན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་བཟོད་པ་བརོན་འགྲུས་བསམ་གཏན་ལྔ་ནྱི་རྒྱུ་ལ།	 སྟོབས་

དང་སྙྱིང་རེ་སྨོན་ལམ་ཐབས་ཤེས་རབ་ནྱི་འབྲས་བུ་སྟེ།	བདལ་འབུམ་ལས་ཐྱིག་

ལེ་ཉག་གཅྱིག་ནམ་མཁའྱི་སྐུ་སྟེ།	ཐོབ་པར་འདོད་ན།	བ་ན་མེད་པར་ཕྱིན་པ་བཅུ་

ལ་ལྔ་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཚུལ་དུ་སྤད་པར་བྱའོ། །ལྔ་ནྱི་འབྲས་བུའྱི་ཚུལ་དུ་སྤད་པར་བྱའོ།།[203]	

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཡང་བསབ་པ་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ།	ཚུལ་ཁྱིམས་བསམ་

གཏན་ཤེས་རབ་གསུམ་ནྱི་འདུས་གཞྱི་ལ།	 གཞན་བདུན་པོ་ནྱི་གསུམ་པོ་གང་

[201]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[202]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[203]		དབལ་ཁྱུང་།༡༤༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༣	ཤོག	༡༨༡	ཕེང་།༤



	 ལམ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་སྔོན་འགོའྱི་སྐོར།	 105

རུང་གྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་ཏེ།	 བདུན་པོ་སང་བྱ་སོང་ལྡོག་དང༌།	 རང་རང་གྱིས་

དམྱིགས་རྣམ་ལ་སེམས་གནས་ལྡོག་དང༌།	འཁོར་གསུམ་མ་དམྱིགས་པར་ལྡོག་

ནས་དང་གསུམ་དུ་འདུས་སོ། །འོ་ན་འབུམ་ལས་བྱམས་པ་ལ་སོགས་ལྔ་ལ་

བཤད་པ་དང་མྱི་འགལ་ལམ་སྙམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ལྔ་པོ་ཡང་བཅུ་པོ་གང་རུང་གྱི་

ཁོངས་སུ་འདུས་ཏེ།	དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་ལམ་བདག་མེད་མ་ཡྱིན་པ་དང༌།	གནས་

ལུགས་སྟོང་ཉྱིད་ཉྱི་ཚེ་བ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་འཁོར་

བ་ན་འདས་པར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའོ། །བཅུ་པོ་བརོན་འགྲུབ་ཀྱིས་ཞུགས་པས་

འཁོར་བའྱི་དག་ལ་མྱི་འཇྱིགས་པས་ན་གོ་ཆའོ།།

གཉྱིས་པ་འཇུག་པའྱི་བསྒྲུབ་པ་ལ་བདལ་འབུམ་ལས།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་

ཡང་དག་པར་གནས་ན་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་སྦྱིན་

པའྱི་བ་ན་མེད་པར་ཕྱིན་པས་འཇུག་པར་[204]ཞེས་སོགས་དང༌།	 འབུམ་ཏྱིག་

ལས་ཀང་འཇུག་པས་ཡུལ་དང་[205]གསུངས་པ་དང༌།	 བདག་ཀང་འཇུག་ལ་

གཞན་ལ་གཞན་ཀང་བསྐུལ།[206]	 ཞེས་སོགས་གསུངས་པས།	 འདྱིར་གསུམ་

ལས།	མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	བོན་སྐུའྱི་ཆེད་དུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་བརོན་འགྲུབ་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའོ། །གཉྱིས་པ་མཚན་

གཞྱི་ལ་འབུམ་ཏྱིག་ལས་བ་ན་མེད་པར་ཡང་དག་པའྱི་དོན་ལ་སྤོད་པའྱི་ཚེ།	བོ་

[204]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[205]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[206]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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འཁྲུལ་ནས་དོན་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བར་སྤོད་ན་མཚན་མ་ལ་སྤོད་པའོ།།[207]	

ལ་སོགས་གསུངས་པ་དང༌།	ཡང་གཟུགས་ཡོད་ཅེས་བྱ་བའམ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་

སྦོར་བ་མ་ཡྱིན་འབྱེད་པ་མ་ཡྱིན་གཉྱིས་སུ་མེད་བྱར་མེད་དོ་ལ་སོགས་གསུངས་

པས།	དེ་འབུམ་ཏྱིག་བཞྱིན་དུ་དཀའ་བ་སྤད་དུ་ཡོད་མེད་དང༌།	སྣང་མྱི་སྣང༌།	རག་

ཆད།	སྐེ་འགག	སོང་ལེན།	བདག་ཡོད་མེད།	དབེན་མྱི་དབེན།	སྨོན་པ་ཡོད་མེད།	

ཐོག་མ་དང་ཐོག་མ་མ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་རྣམས་སུ་སྤོད་ན་མཚན་མ་ལ་

སྤོད་པ་ཡྱིན་ལ།	 དེས་ན་བདག་དམྱིགས་པ་མེད་པར་འཇུག་ཅྱིང་ཡུལ་དུ་བྱེད་

པས་ན་འཇུག་པའོ། །ཡང་ན་དགུ་སྟེ་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་དང་།	 སྦྱིན་

སོགས་དང་ལམ་ལ་དམྱིགས་ནས་དང༌།	ཚད་མེད་དང་བོན་ཅན་མཚན་མ་དང༌།	

འཁོར་གསུམ་ལ་དང༌།	རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ཆེད་དང༌།	མངོན་ཤེས་དྲུག་དང༌།	རྣམ་

མཁྱེན་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་ཅྱིང༌།	མ་དམྱིགས་པས་འཇུག་ཅྱིང་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟེ།	 བདལ་འབུམ་ལས་བསམ་པ་བརན་པོའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བཞྱི་

དང༌།	ཚད་མེད་པ་བཞྱི་དང༌།	གཟུགས་མེད་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བཞྱི་དང༌།	

མངོན་ཤེས་དྲུག་རྣམས་མ་དམྱིགས་ཤྱིང་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་སྟེ་གནས་སོ།།[208]	ཞེས་

སོགས་གསུངས་སོ། །བ་མེད་བཅུ་དང་བྱམས་སོགས་ཀྱི་གོང་དུ་ཡང་བསྟན་

པས་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་མོད་སྙམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 གོང་དུ་བསམས་པའྱི་གོ་གོན་

པའྱི་གོ་ཆ་ལ།	འདྱིར་དེ་ལ་འཇུག་པས་ནའོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་དངོས་སུ་

[207]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[208]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	མདོ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༢	ཤོག	༤	ཕེང་།༣	

ཚིག་རྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་མེད།
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ཞུགས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པས་ནའོ།།

གསུམ་པ་ཚོགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་ལ་བདལ་འབུམ་ལས།	 ཁམས་གསུམ་ས་

དགུ་ལ་རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ཤྱིང་།[209]	 ལ་སོགས་གསུངས་

པ་དང༌།	གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་གཤེན་རབ་ཀྱི་བ་ན་མེད་པར་ཕྱིན་

པ་ལ་གནས་པར་བྱ་བ་ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་བྱའོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་བ་ན་མེད་པར་

ཕྱིན་པ་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་ལ་གནས་པར་བྱ་སྟེ།[210]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	འབུམ་

ཏྱིག་ལས།	 དེ་ལ་ཚོགས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལས།[211]	 ཞེས་གསུངས་པ་འདྱིར་

གསུམ་ལས།	དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	བོན་སྐུའྱི་ཆེད་དུ་མ་དམྱིགས་པས་ཉམས་

སུ་བངས་པས་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའོ། །གཉྱིས་

པ་མཚན་གཞྱི་ལ་འབུམ་ཏྱིག་ལས།	རྒྱུ་ནྱི་ཚོགས་རྣམ་པ་གཉྱིས་སོ།།[212]	ཞེས་

གསུངས་པས་སོ། །རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང༌།	 འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

ཚོགས་སོ། །དེ་ཡང་ཕར་ཕྱིན་ལ་སོགས་ཉམས་སུ་བངས་རྒྱུ་བསོད་ནམས་སྣང་

ཡང་བདེན་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཚོགས་བསགས་པས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་

སོ། །དེ་དག་ཡང་དག་པར་བདེན་རྫུན་གཉྱིས་སུ་མེད་པར་དེར་རོགས་[213]ཤྱིང་

[209]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[210]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	མདོ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༢	ཤོག	༥༡	ཕེང་།༤	

ཚིག་རྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་མེད།

[211]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[212]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[213]		མ་དཔེར་གཉྱིས་སུ་དེར་རོགས་ཞེས་གསལ་ཡང་གཉྱིས་སུ་མེད་པར་དེར་རོགས་

ཡྱིན་ངེས་པས་ཞུ་སྒྱིག་པས་བཅོས་ཡོད།	
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དམྱིགས་མེད་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་སོ། །ཡང་ན་བདལ་

འབུམ་ལྟར་གོ་ཆའྱི་སྒས་བསྟན་པ་དང༌།	ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་སྒས་བསྟན་པ་གཉྱིས་

སོ། །དང་པོ་ལ་སྙྱིང་རེ་དང་སྤོད་པ་དང༌།	ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་

བ་ལ་གསུམ་མམ་ལྔ་ལས།	སྤོད་པ་ལ་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ཡང་གཡུང་དྲུང་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་འདྱི་སྙམ་དུ།	བདག་གྱིས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

མྱ་ངན་ལས་བཟླའོ།།[214]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་

སྒས་བསྟན་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་ཏེ།	ཐབས་ལ་མཁས་པ་སྟེ།	ཕར་ཕྱིན་ཉམས་

སུ་བངས་པ་དང༌།	 ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཏེ་སྟོང་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཉམས་སུ་ལེན་པ་

དང༌།	 ལམ་གྱི་ཚོགས་ཏེ་གཡུང་དྲུང་གྱི་ལམ་སོ་བདུན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌།	

གཟུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཏེ་ཡུམ་ཁམས་བརྒྱད་ལྟ་བུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌།	 སའྱི་

ཚོགས་ཏེ་དང་པོ་ཡན་ཆད་དུ་དེ་དག་གྱི་བོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌།	གཉེན་པོའྱི་

ཚོགས་ཏེ་མཉམ་རེས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་སང་བྱ་སོངས་པར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྟེ།	དེ་

ལྟར་ཡང་སྦྱིན་པའྱི་བ་ན་མེད་པར་ཕྱིན་པ་ཉྱིད་ནྱི་བོན་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་གནས་

པའྱི་ཕྱིར།	ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བོན་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་བ་ན་མེད་པར་ཕྱིན་

པའོ།།[215]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ཡང་གོང་གཉྱིས་སུ་འདུས་སོ། །གསུམ་

པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་རང་རྒྱུད་ལ་ཚོགས་བསོགས་ཤྱིང་འབྲས་བུ་དངོས་སུ་བསྐེད་

པས་ཚོགས་སོ།།

བཞྱི་པ་ངེས་འབྱུང་གྱི་བསྒྲུབ་པ་ལས།	བདལ་འབུམ་ལས་གཡུང་དྲུང་སེམས་

[214]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[215]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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དཔའ་ཆེན་པོ་དེས་འདྱི་ལ་སོབ་པར་འགྱུར་བ་དེས།	ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉྱིད་ལ་

ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར།[216]	ཞེས་དང༌།	གང་གྱིས་མ་དམྱིགས་པ་དེས་ཡང་

དག་པར་ཞུགས་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉྱིད་ལ་གནས་པར་འགྱུར།[217]	ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་སྦྱིན་པའྱི་བ་ན་མེད་པར་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་

ས་བཅུའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རྒྱུ་སྟེ།	དེ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།[218]	

ཞེས་གསུངས་པ་འདྱིར་གསུམ་ལས།	དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	 བོན་སྐུའྱི་ཆེད་དུ་

མ་དམྱིགས་པས་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བངས་ནས་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་

བུ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའོ། །གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་

དངོས་ལ་འབུམ་ཏྱིག་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཏོན་ཏན་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ཆེད་དུ།	ལམ་

གོང་དུ་བསྟན་པ་དག་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་བངས་པ་སྟེ།	ཇྱི་ལྟར་

ན་བོན་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ལྟ་བ་དང༌།	མ་བསྲུང་སྲུང་པའྱི་དམ་ཚིག་དང༌།	བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་སོ། །ཡང་ན་བདལ་འབུམ་ལྟར་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ།	 ཆེད་དུ་བྱ་

བའྱི་ངེས་འབྱུང་དང༌།	མཉམ་པ་ཉྱིད་དུ་འབྱུང་དང༌།	སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཐར་

ཐུག་པ་དང༌།	འབད་མེད་དུ་དང༌།	མཐའ་འདས་དང༌།	ས་ཐོབ་པའྱི་དང༌།	ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའྱི་དང༌།	 ལམ་གྱི་ཡུལ་དུ་ངེས་པར་འབྱྱིན་པ་དང༌།	 དེ་དག་ཀང་

དག་ཅྱིང་མཐར་ཐུག་པ་ཐོབ་པ་སྟེ།	 དེ་དག་གྱི་ཆེད་དུ་མ་དམྱིགས་པར་བསྒྲུབ་

པའོ། །དེ་ཡང་གོང་མ་བཅུ་གཅྱིག་པོར་འདུས་སོ། །དེ་ཡང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

[216]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[217]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[218]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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སངས་ནས་བསྒྲུབ་པ་སྟེ།	 རྣམ་མཁྱེན་གྱི་གནས་སུ་ངེས་པར་འབྱུང་བས།	དེའྱི་

བདེ་བ་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་པའོ། །གཉྱིས་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ།	 འོ་ན་བསྒྲུབ་པ་

དང༌།	སྦོར་བ་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པས།	སོ་སོར་བསྟན་པ་

དགོས་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	མ་ཡྱིན་ཏེ་སྦོར་བས་ནྱི་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཉམས་སུ་

བངས་བྱ་ཡྱིན་ཞྱིང་བསྒྲུབ་པས་དེ་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཉམས་སུ་བངས་བྱ་སྟོན་པས་

སོ། །དེ་ལྟར་མེད་ན་ཤེས་རབ་བ་མེད་ཉྱིད་བསྟན་པས་ཆོག་པ་ལ།	ལམ་བཞྱི་ལྔ་

ལ་སོགས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ།	ཉམས་སུ་བངས་རྒྱུ་དེ་ལས་མེད་པས་སོ།།

གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་མ་དམྱིགས་པ་ཉམས་སུ་བངས་པས་འབྲས་བུ་རྣམ་

མཁྱེན་ཉྱིད་དུ་འབྱྱིན་པའོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་དེའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་

བསྒྲུབ་པས་སོ།།	

གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ཅྱིང་འབྲས་བུ་རྣམ་མཁྱེན་སྨྱིན་

པར་བྱེད་པའོ།།

རེན་དང་གོགས་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་གདམས་ངག་དང༌། །

དེས་བསྟན་སེམས་བསྐེད་པ་ཡྱི་བསྒྲུབ་པ་དང༌། །

གོ་ཆ་འཇུག་དང་ཚོགས་ཀྱི་ངེས་འབྱུང་བ། །

དེ་འདྱིར་སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན།།[219]

ཞེས་བྱ་སྟེ།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་

མྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ལས།	ལམ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་སྔོན་འགོའྱི་ལེའུ་སྟེ་གཉྱིས་པའོ།།

[219]		མ་དཔེར་དེ་འདྱིར་སྔོན་འགོ་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཞེས་དང༌།	 ཞེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་དེ་

འདྱིར་སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།
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ལེའུ་གསུམ་པ། 

ལམ་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་སོར།

ཐར་ལམ་བསྟན་པ།

གཉྱིས་པ་རྒྱུ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཐར་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་

ཉྱིད་དང༌།	 མཚན་གཞྱི་དང༌།	 ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་

གཞན་ལུགས་མཁས་པར་གགས་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	 བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་མ་

གཏོགས་པའྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་དགེ་ར་ཟེར་བ་ནྱི་མཉམ་བཞག་ལ་མ་ཁྱབ་བོ།།

ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་ཟེར་བ་མ་ཡྱིན་

ཏེ།	 ལམ་དེ་ཉྱིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱིན་ལྡོག་ཡྱིན་ནམ།	 ཕྱིན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་

ཡྱིན།	དང་པོ་ལྟར་ན་བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་གྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་ཏེ།	དེས་ལམ་ལ་

ཕྱིན་ལྡོག་བྱེད་པ་ཡྱིན་དང༌།	སེམས་བསྐེད་ལ་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་

ན་ལམ་ཉྱིད་མྱང་འདས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལས།	དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་

སོགས་ལམ་དུ་བཤད་པ་དང༌།	མཚན་གཞྱི་ཐ་དད་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ།།	

ཡང་བ་མ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གཞྱི་ལམ་འབྲས་བུ་སྐེ་བ་མེད་པར་རོགས་པའྱི་བོན་

གང་ཞྱིག་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་གསུངས་པ་ཡང༌།	 ཡེ་ཤེས་རོགས་ལྡོག་རེས་ཐོབ་

རོགས་ལྡོག་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ།།



 འགྲོ་མགྲོན་ས་ལམ།112

གཉྱིས ་པ ་རང ་ལུགས་ལ་བདག་མེད ་རོགས་པས་ཕྱིན ་པར ་བྱེད ་

པའོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ཕར་ཕྱིན་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི།	རང་ལྡོག་ལམ་ལྡོག་

ཏུ་ཁྱབ་པས་སྟོང་ལ།	རས་སམ་ལམ་དུ་འདོད་པ་སྟེ།	 ཐབས་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་

བཅུའྱི་ལམ་ལ་འབྱུང་།[220]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཡང་སྤྱི་མཐོང་བསོམ་ལ་མ་

ཁྱབ་པས།	རང་བཞྱིན་ཚོགས་སྦོར་ལ་མ་ཁྱབ་པ་ཡང་མེད་དེ།	བདག་མེད་རོགས་

ཙམ་འགོད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	སོམ་བྱེད་རེན་གྱི་གང་

ཟག་དང༌།	བསོམ་བྱ་སྦོར་བའྱི་རང་བཞྱིན།	བསོམ་བྱ་ལམ་གྱི་དབྱེ་བའོ།།

དང་པོ་ནྱི་རེན་གོང་དུ་སོང་ལ།	ས་ཁམས་གསུམ་པོ་གང་རུང་གྱིས་བསྡུས་

པ་སྟེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གཉྱིས་པ་སྦོར་བ་ལ་འབུམ་ལས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་སྤོད་པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤད་

ནས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།།[221]	 ཞེས་དང༌།	 འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཀང་མཁས་པས་

དེ་བཞྱིན་ཡོངས་སུ་བསབ།[222]	 ཅེས་དང༌།	 ཤེས་པར་དཀའ་བའྱི་དོན་རྣམས་

ཤེས་པ་དང༌།	གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་ཐབས་རྣམས་ཤེས་པར་བྱ།[223]	ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌།	 བདལ་འབུམ་ལས་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱ་

བའྱི་ཕྱིར།[224]	ཞེས་དང༌།	ཐེག་པ་ཡང་རེ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར།[225]	

[220]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༥	ཤོག	༥༡༠	ཕེང་།༣

[221]		འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[222]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[223]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[224]		དབལ་ཁྱུང་།༡༤༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཁ།	ལེའུ།༣	ཤོག	༡༧༥	ཕེང་།༢

[225]		དབལ་ཁྱུང་།༡༤༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཁ།	ལེའུ།༣	ཤོག	༡༧༥	ཕེང་།༥
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ཞེས་དང༌།	མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ལམ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར།[226]	ཞེས་དང༌།	སེམས་

ཅན་རྣམས་དོང་ནས་སྤྲུགས་ཤྱིང་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་[227]ཞེས་སོགས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པ།	དེས་ན་སྦོར་བ་

འདྱི་དག་མེད་ན་ལམ་གྱིས་ཉམས་སུ་བང་བྱ་གཏན་ལ་མྱི་ཕབ་པས་འདྱིར་བསྟན་

པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང་དེའྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་བརེན་

རྒྱས་པའྱི་རྱིགས་དང༌།	རྒྱུ་གདམས་ངག་དང༌།	རྐེན་སེམས་བསྐེད་དང༌།	ཡུལ་

དུས་འཛོམས་པས་གྲུབ་པའོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་

པོ་ལ་གསུམ་ལས་གཞན་ལུགས་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སྤྱི་མཚན་མེད་དེ།	མཚོན་བྱ་

བཞྱི་ཡོད་ལ།	 དུས་ཐ་དད་དུ་སྐེ་བས་སོ་ཟེར་བ་ནྱི།	 བྱེ་བྲག་གྱི་མཚོན་བྱ་བཞྱི་

ཡོད་ཀང་སྦོར་བ་ཙམ་བཞྱི་མ་ཡྱིན་ལ།	དུས་ཐ་དད་ཀང་ཐ་དད་པས་ཁྱད་པར་དུ་

མ་བྱས་པའྱི་སྤྱི་མཚན་འགོད་པས་དང༌།	དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་ཤེས་བྱ་ཙམ་ལ་ཡང་

མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་རུང་ལ།	བོའྱི་ཡུལ་དུ་བྱར་རུང་འགོད་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གཞན་དོན་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པར་འདོད་པས་བོན་

ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསོམས་པའོ། །གསུམ་པ་

རོད་སོང་ལ་མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་གྱིས་མཚོན་བྱ་བཞྱི་མཚོན་ནྱི་མེད་དེ།	སྦོར་བ་

ཙམ་ལྡོག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །བསྒྲུབ་པ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་པ་ཡང་མེད་དེ།	

རང་ལྡོག་མ་ཡྱིན་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་སྦོར་བས་གཏན་ལ་མ་

[226]		དབལ་ཁྱུང་།༡༤༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཁ།	ལེའུ།༣	ཤོག	༡༧༥	ཕེང་།༧

[227]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༥༧	ཕེང་།༥
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ཕབ་པར་བསོམ་རྒྱུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	

ས་མཚམས་དང༌།	རྣམ་གངས་དང༌།	སོ་སོའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས།	

དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་བཞྱི་ལས་དང་པོ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ས་བཅུའྱི་ཐ་

མར་རྣམ་ཀུན་མེད་དེ།	 རེ་མོ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་མེད་པས་སོ། །ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་

ཏེ།	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་རེ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ།	 དེ་རྒྱུན་མཐར་

རྣམ་ཀུན་མེད་པས་སོ། །རགས་ཁས་བངས་ཁྱབ་པ་ཚད་མ།	འདོད་ན་སྐུ་དང་ཡེ་

ཤེས་ལ་དབང་བསྒྱུར་གྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ།	 རེ་མོ་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན་མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དྲུག་ཅུ་ར་གཅྱིག་གསལ་བར་ལགས་

ཏེ།[228]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་རེ་མོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཚོགས་ན་མེད་

དེ།	བསོམས་བྱུང་མ་ཡྱིན་པས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་ཚོགས་ལམ་འོག་

མ་གཉྱིས་ལ་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང་ཚོགས་དང་

པོའྱི་རྣམ་ཀུན་དེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་དོན་དུ་བསོམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ།།

གསུམ་པ་མཐར་གྱིས་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	དྲོད་ནས་ས་བཅུ་ཡོད་ཟེར་བ་ནྱི་

མ་ཡྱིན་ཏེ།	 ཚོགས་ན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་སྦོར་བ་རྱིམ་གྱིས་བསོམ་པ་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན་བསོམ་པ་ཙམ་མེད་ན་ལམ་དུ་མྱི་འཐད།	རྱིམ་གྱིས་

བསོམ་པ་མེད་ན་གཅྱིག་ཆར་དུ་བསོམ་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞྱི་པ་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་རྱིམ་གྱིས་སྐེ་བ་དང་གཅྱིག་

ཆར་བ་གཉྱིས་ཡྱིན་ལ།	 འདྱིར་རྱིམ་གྱིས་པ་ཡྱིན་ཏེ་ས་བདུན་པ་ནས་ཡོད་པ་

ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 དེ་ལྟར་ན་རྱིམ་གྱིས་བྱུང་ན་མཐར་གྱིས་པ་དང་

[228]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༤༩	ཕེང་།༡
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ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་བ་དང༌།	གོག་ལྟ་བུ་གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཉེ་བར་

བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་བཤད་པ་དང༌།	 སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་མངོན་པར་རོགས་

པར་སངས་རྒྱས་[229]ཞེས་བདལ་འབུམ་ལས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བཞྱི་ལས།	 དང་པོ་རྣམ་ཀུན་ནྱི་ཚོགས་ནས་རྒྱུན་

མཐའྱི་བར་དུ་ཡོད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་མེད་དེ།	རོ་མོ་བོན་སྐུ་ཐོབ་པར་བྱ་

བའྱི་ཆེད་དུ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་བསོམ་པ་མེད་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་བདལ་འབུམ་

ལས་བ་ན་མེད་པར་སངས་རྒྱས་པར་འདོད་ན་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ཀང་

སེམས་ཉྱིད་དུ་རོགས་[230]ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །གཤེགས་ཀྱི་ས་

མཚམས་ནྱི་འོག་མ་འོག་མ་ཡང་གོང་མ་གོང་མ་ལ་ལྟོས་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་མ་

ཡྱིན་པ་དང་ཡྱིན་པའོ།།

གཉྱིས་པ་རེ་མོ་ལ་ཚོགས་ལམ་གཉྱིས་པ་ཡན་ཆད་ནས་ས་བཅུ་ཐ་མའྱི་བར་

དུ་ཡོད་ཅྱིང་རེ་མོ་ཙམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་ཡང་ཡོད་དེ།	 ཡྱིན་པར་རང་གྱིས་

རོགས་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་གྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པ་དང༌།	གཟུགས་ཡེ་སྱིད་དག་ནས་

ཐེག་པ་ཡང་རེའྱི་ས་ནོན་ཞེས་[231]གསུངས་པས་སོ། །དེ་ཡང་སྔ་མ་ཁྱད་པར་

ཅན་མ་ཡྱིན་ལ་ཕྱི་མ་ཁྱད་པར་བཅས་ཡྱིན་པས་སོ།།

གསུམ་པ་མཐར་གྱིས་པ་ཚོགས་ལམ་ནས།	ས་བཅུ་ཚུན་ཆད་ཡྱིན་ཏེ།	རྱིམ་

[229]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༥༩	ཕེང་།༤

[230]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༣	ཤོག	༡༣༠	ཕེང་།༡

[231]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༡	ཕེང་།༤	

ལུང་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་མེད།
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གྱིས་བསོམ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུན་མཐའ་ན་མེད་དེ་རྱིམ་གྱིས་བསོམ་པ་

མེད་པས་སོ། །དེ་ཡང་མཐར་གྱིས་བྱ་བ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་དང༌།	 མཐར་གྱིས་

བསབ་པ་ནྱི་སྦོར་ལམ་ནས་དང༌།	མཐར་གྱིས་ནན་ཏན་མཐོང་བ་དང་སོམ་པའྱི་

ལམ་ལ་[232]གསུངས་སོ། །གཟུགས་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་ཏེ།	མཐའ་ལས་འདས་ཞེས་

སོགས་གསུངས་པས་སོ། །བྱེ་བྲག་ནྱི་སྔར་དང་འདྲའོ།།

བཞྱི་པ་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་ས་བཅུ་ཐ་མ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དེ།	སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་

ནམ་མཁའ་གཞའ་ཚོན་གྱི་འོད་འཕོས་ཏེ་སངས་རྒྱས་པའོ།།[233]	ཞེས་གསུངས།	

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་རྒྱུན་མཐའ་ན་རྣམ་ཀུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།	རེ་མོའྱི་ཆེད་

དུ་བསོམ་པ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།	འདོད་པ་ཡྱིན་ལ་རེ་མོའྱི་སྦོར་བ་ཡང་

ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	སྦོར་བ་མེད་ཀང་རེ་མོ་ཡོད་པས་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྣམ་ཀུན་

ཡོད་པས་སོ། །རེ་མོ་ཚོགས་ན་ཡོད་ན་ཚོགས་ལམ་དུ་དབང་བསྒྱུར་གྱི་རོགས་

པ་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	 རང་གྱི་རོགས་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་གྱི་རོགས་

པ་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ལ།	 བསོམས་བྱུང་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	

བསོམས་ཙམ་ཡོད་ལ་ཁྱད་པར་ཅན་མེད་པས་སོ། །མཐར་གྱིས་པ་རྒྱུན་མཐའ་

ན་མེད་ན་རྱིམ་གྱིས་པ་བསོམས་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	སྐད་ཅྱིག་བོན་

སྐུ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།	འདོད་པ་ཡྱིན་ལ་ས་བཅུ་ཚུན་

ཆད་དུ་རྱིམ་གྱིས་བསོམ་པས།	རྒྱུན་མཐར་སྐད་ཅྱིག་ཐོབ་པས་སོ། །འོག་མ་ཡང་

འདོད་དེ།	 དེ་ཉྱིད་སྐད་ཅྱིག་ཡྱིན་ལ་སྐད་ཅྱིག་དེས་བོན་སྐུ་ཐོབ་པས་སོ། །སྐད་

[232]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།

[233]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ལེའུ།༩	ཤོག	༣༧༨	ཕེང་།༤
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ཅྱིག་མ་ལ་དཀར་པོ་འམ་བོན་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅྱིག་ལ་བསྡུས་ནས་བསོམ་པས་

ཏེ།	 རྱིགས་སམ་རས་ཡྱིན།	 དང་པོ་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ།	

བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་རོགས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ས་བཅུ་ཐ་

མར་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་བོན་མ་ལུས་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་བོས་

ཐོབ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།	སོབ་པ་ལམ་གྱི་དཀར་པོའམ་བོན་མ་ལུས་པ་སྐད་

ཅྱིག་མའྱི་བོས་ཐོབ་པ་ལ་ཡྱིན་ནོ།།

གཉྱིས་པ་རྣམ་གངས་ལ་ལྔ་ལས།	དབྱེ་གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའྱི་སྦོར་

བ་ཙམ་ལ།	 ངོ་བོ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་དང༌།	རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཡུལ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་ནས།	 རེ་མོ་བོན་སྐུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆེད་དུ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་

བསོམ་པས་རྣམ་ཀུན་ལ།	དེ་ཉྱིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་གྱི་རོགས་པ་ཐོབ་ནས་འབྲས་

བུ་བོན་སྐུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆེད་དུ་བསོམ་པ་ནྱི་རེ་མོ་ལ།	ཡུལ་རང་བཞྱིན་མེད་

པ་དེ་སྐད་ཅྱིག་བོན་སྐུའྱི་ཆེད་དུ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རྱིམ་གྱིས་མཐར་གྱིས་པའྱི་

བདག་རྐེན་ལས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་དུས་གཅྱིག་ཏུ་བསོམ་པས་ན་སྐད་ཅྱིག་

མའྱི་སྦོར་བར་འབྱེད་དོ། །དབྱེ་དོན་རྒྱུན་མཐར་གཅྱིག་མོད་ཀྱིས་ལམ་དུས་ལོག་

པ་བསོམ་པས་མཐར་གྱིས་པ་དང་ཐ་དད་དོ།།

གངས་ངེས་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་བཞྱིན་དུ།	སྐེས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ངེས་པའམ།	ཡང་

ན་རྣམ་ཀུན་གྱིས་བསྐེད་པས་དབང་བསྒྱུར་ཐོབ་པ་རེ་མོ་སྟེ།	མཉམ་བཞག་ཟབ་

མོ་ལ་དམྱིགས་པའམ།	དབང་དུ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་འབྲས་སོ། །སྐད་ཅྱིག་བོན་སྐུ་ཐོབ་

པའྱི་ཆེད་དུ་རྱིམ་གྱིས་བསོམ་པས་སྐད་ཅྱིག་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པས་སྐད་ཅྱིག་

སྟེ།	རེས་ཐོབ་དཀར་པོའམ་བོན་ལ་དམྱིགས་པའམ།	བརེན་པའྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཞེས་
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བྱའོ། །འོ་ན་རྒྱུ་འབྲས་གཅྱིག་གྱིས་ཆོག་པ་ལ་གཉྱིས་སུ་བསྟན་པ་དོན་མེད་སྙམ་

པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།	རེ་མོ་དང་མཐར་གྱིས་པ་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་

ཉམས་སུ་བང་རྒྱུ་གང་ཡོད་ཀང་བང་ཚུལ་བཞྱི་པོ་དེར་མ་འདུས་པ་མེད་དོ།།	

སྦོར་བ་བཞྱིའྱི་སོར།

གསུམ་པ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་བཞྱི་སྟེ།	སོམ་བྱེད་ཀྱི་རེན་དང༌།	སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་

བོན་དང༌།	བསོམ་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དང༌།	བསོམ་པའམ་སྦོར་བ་དངོས་སོ། །དང་

པོ་ལ་རེན་རྱིགས་ཡྱིན་ཏེ།	 རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ལ།	 དེ་ལ་ཡང་སྦོར་བ་

བསོམ་ཙམ་གྱི་རྱིགས་ནྱི་ཐར་བ་ཆ་མཐུན་སྐེས་པ་ཡན་ཆད་དེ།	 སེམས་དང་

པོ་བསྐེད་པ་ཡན་ཆད་དོ། །ཁྱད་པར་ཅན་བསོམ་ཙམ་ནྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་

གྱི་རེན་ཏེ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་ཐོབ་པ་ཡན་ཆད་དོ། །གཉྱིས་པ་སྔོན་འགོའྱི་

བོན་ནྱི་སྦོར་བ་མ་བསོམ་པའྱི་སྐོན་དང༌།	བསོམས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཤེས་པ་དང༌།	

ཡུལ་ལ་མྱི་གུས་པ་སངས་ནས་འཇུག་པ་དང༌།	 སེམས་བསྐེད་དང་འདུན་པའྱི་

གདམས་པ་མངོན་དུ་སོང་པ་ལས་གྲུབ་ཅྱིང་སྔོན་དུ་འགོ་བའམ།	གསུམ་པ་ཡུལ་

ལ་དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ཏེ།	དམྱིགས་པ་བདེན་གཉྱིས་དང་བདེན་

བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པ་སྟེ།	གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ལ།	

གཉྱིས་པ་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ	

།དང་པོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བོན་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟེར་བ་ཡང་བྱེ་བྲག་གྱི་རྣམ་པ་

མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བོན་རྣམས་ཀྱི་ལྡོག་པ་ལ་བརེན་པའྱི་བྱེ་བྲག་གོ།

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་དོན་དང་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བདེན་
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པ་བཞྱིའྱི་བྱེ་བྲག་དང༌།	དེ་ཡང་རྒྱུ་ཐུག་མེད་ཀྱི་འབྲས་ལྡོག་འབྲས་བུ་ཐུག་མེད་

ཀྱི་རྒྱུ་ལྡོག་སྟེ།	ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །གཉྱིས་པ་དེ་དག་མཉམ་

བཞག་སྐེ་མེད་དུ་བསོམ་རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བསོམ་པ་རེས་ཐོབ་སྟེ་རྒྱུ་བསོམ་

ཚུལ་གྱི་ལྡོག་པ་ལ་བརེན་པ་རྣམས་སོ།།

གསུམ་པ་ནྱི་དེའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་པ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྱིང་བརགས་

ནས་བསོམ་པས་ནའོ	 །བཞྱི་པ་སྦོར་བ་དངོས་གཞྱི་ལ།	 དང་པོ་རྣམ་ཀུན་ལ་

གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དབྱེ་བ་ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་གཞན་དོན་དུ་རེ་མོ་བོན་

སྐུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆེད་དུ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་བསོམ་པ་ནྱི་སྤྱི་དང༌།	བྱེ་བྲག་ཏུ་

རང་བཞྱིན་མེད་པ་བོན་ཉྱིད་དང་བོན་ཅན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསོམ་པ་ནྱི་མཉམ་རེས་

སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	སྦོར་བའྱི་དབྱེ་བ་དང༌།	བསོམ་པའྱི་ཚུལ་དང་།	དེའྱི་

ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	སྦོར་བ་ཙམ་དང༌།	ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 རང་བཞྱིན་གྱི་སྦོར་བ་དང༌།	 གནས་སྐབས་ཀྱི་སྦོར་བ་དང༌།	

ས་མཚམས་ཀྱི་སྦོར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཞྱིའྱི་སྦོར་བ་ལ་གཉྱིས་དང༌།	 རོགས་

པའྱི་སྦོར་བ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གནས་པ་བཀག་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་

བཀག་པ་[234]གཉྱིས་ཡྱིན་ཏེ།	 ཡུལ་དང་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་བོ་ལ་དམྱིགས་པར་བསོམ་

པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཞྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཟབ་མོའྱི་སྦོར་བ།	

ལམ་ལ་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བ་དང༌།	རྣམ་པ་ལ་མ་དམྱིགས་པ་

[234]		དང་པོ་ལ་གནས་སྐབས་དང་རྣལ་འབྱོར་བཀག་པར་ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་པས་ཡོད་

བཅོས་ཡོད་དཔད་འཚལ།
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ཚད་མེད་པའྱི་སྦོར་བ་སྟེ།	ལྔ་པོ་ཡང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དོ།།

གཉྱིས་པ་གནས་སྐབས་ལ་ལྔ་པོ་དེ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ།	དུས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱིས་འགྱུར་

བའོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་སུ་ཡུན་རྱིང་དུ་འགྱུར་བས་ཚོགས་ཆེན་ཡུན་རྱིང་དུ་རོགས་

པ་ཡྱིན་ཏེ།	ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱི་སོང་ཞྱིང་ཐེག་པ་གཞན་དུ་ཞུགས་ནས་ཡུན་རྱིང་

དུ་རོགས་ཞུགས་ནས་ལམ་དུ་འཇུག་པ་སྟེ།	ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱི་ཐོས་ནས་སྔངས་

སྐྲག་ཆེན་པོ་སྐེས་ལ་སོངས་པར་འགྱུར་རོ། །ལ་སོགས་གསུངས་པ་ཟེར་བ་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ནྱི་ཐེག་པ་དམན་པའྱི་སོར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་གྱིས།	ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་

ལམ་མ་ཡྱིན་ལ་དེ་ལྟར་མྱིན་ན།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་མྱི་སྦོར་

བར་འགྱུར་བ་ལས།	ཚོགས་ལམ་ཐོས་བསམ་དུ་བྱེད་པས་བསམ་པ་དང་རེས་

དཔག་རྱིགས་ཀྱིས་བདེན་གཉྱིས་གཏན་ལ་མྱི་ཕབ་པས་ཀང་འགྱུར་རོ། །དེས་

ན་བདེན་གཉྱིས་གཏན་པ་ཕབ་པས་སྦོར་བ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	 ཚོགས་ཆེན་ཡུན་རྱིང་

ཡང་ཚོགས་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པས་ཀང་ཡྱིན་ཏེ།	སྦོར་བ་དྲོད་དུ་ལུང་བསྟན་པ་

དང༌།	རེ་མོ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ།[235]	བཟོད་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བ།	བོན་མཆོག་

ཏུ་བར་ཆད་མེད་པ།	མཐོང་བ་བྱང་ཆུབ་ཉེ་བ་ས་གཉྱིས་པ་ནས་བདུན་པར་བྱང་

ཆུབ་མྱུར་བ།	 བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་སྐེ་བོ་མང་པོའྱི་དོན་བྱེད་པས་གཞན་དོན་

གྱི་སྦོར་བ།	 དེ་ཉྱིད་དུ་སྐོན་ཡོན་འཕེལ་འགྱིབ་མ་དམྱིགས་པས་འཕེལ་འགྱིབ་

མེད་པ།	དེ་ཉྱིད་དགེ་མྱི་དགེ་མ་དམྱིགས་པར་བསོམ་པས་མྱི་མཐོང་བ།	དེ་ཉྱིད་

དུ་བོན་ཅན་མ་དམྱིགས་པས་བོན་ཉྱིད་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པས།	བསམ་མྱི་ཁྱབ་

པ།	 དེ་ཉྱིད་མཚན་མཚོན་ལ་སོགས་དང་བྲལ་ཞྱིང་མྱི་རོག་པས་རྣལ་འབྱོར་མྱི་

[235]					མ་དཔེར་དཔེ་མོད་ཅེས་བྱུང་ཡང་རེ་མོ་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།
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རོག་པ།	ས་དགུ་པར་སོ་སོ་ཡང་དག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྱིགས་ཅན་བྱང་ཆུབ་ལ་

འགོད་པས་འབྲས་བུ་རྱིན་པོ་ཆེ་འབྱྱིན་པས་ས་བཅུ་པ་སོབ་པ་ལམ་གྱིས་མཐར་

ཐུག་པས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྦོར་བར་འགྱུར་བ་སྟེ།	 བདལ་འབུམ་ལས་འདྱི་

ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱི་བོན་དེ་གང་ཡང་མེད་དོ། །རང་བཞྱིན་མེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་

དེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པའོ།།[236]	 ཞེས་སོགས་དང་བོན་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་

གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའོ།།[237]	ཞེས་སོགས་དང༌།	ཤེས་རབ་ཀྱི་བ་ན་མེད་པར་

ཕྱིན་པ་ལ་སྤོད་ཅྱིང་གནས་པས་ཀང་བོན་ཐམས་ཅད་བྲག་ཆ་ལྟ་བུར་གཟུང་པར་

བྱའོ།།[238]	ལ་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ས་མཚམས་ཀྱི་སྦོར་བ་ནྱི་

འབད་པ་དང་བཅས་པ་དང་འབད་པ་མེད་པ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ནྱི་དམ་བཅའ་

སྔོན་དུ་སོང་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་བསོམ་པ་སྟེ།	ཕྱི་བཤོལ་མེད་པར་ཉམས་

སུ་ལེན་པ་སྟེ།	 ཚོགས་ནས་བདུན་པ་ཡན་ཆོད་དུ་ཡོད་དོ། །བདུན་པར་སྤོས་

བཅས་མཚན་མ་སོངས་པ་ནྱི། །རྨོངས་དང་མཚན་མའྱི་རང་བཞྱིན་འབད་པས་

སྦོངས།།[239]	གསུངས་པའོ།།

གཉྱིས་པ་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཡྱིན་ཏེ།	བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་རྣམ་པར་

རོག་པ་དང༌།	 དེ་སོང་བའྱི་གཉེན་པོ་གཉྱིས་ཀ་མ་དམྱིགས་པ་ཞེས་འབུམ་ཏྱིག་

[236]			 དབལ་ཁྱུང་།༡༠༧	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ག	ལེའུ།༢	ཤོག	༥༤	ཕེང་			

།༤	འདྱི་ནས་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	ཚིག་རྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་མེད།

[237]			 དབལ་ཁྱུང་།༨༠	བཀའ།	འབུམསེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཆ།	ལེའུ།༡༣	ཤོག	༣༨༩	ཕེང་།༢	

[238]			 བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[239]				ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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ལས་[240]གསུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གསུམ་སྟེ།	 བསོམ་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་

སྦོར་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་དྲོད་ཡན་ཆད་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་དང་ལྡན་

པ་དེའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 སྱིད་ཞྱི་མཉམ་ཉྱིད་ཀྱི་སྦོར་བ།	 ཞྱིང་དག་

པའྱི་སྦོར་བ།	 ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྦོར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྒྱུའྱི་དུས་སུ་སྦོར་

བ་མཉམ་ཉྱིད་དུ་བསོམ་པས་འབྲས་བུ་བོན་སྐུ་མཉམ་ཉྱིད་དུ་ཐོབ་པའོ། །ས་

མཚམས་ནྱི་མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་པོ་ནས་ཡོད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ཅན་ས་བརྒྱད་

པ་ནས་ཡྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ཡང་རོགས་སྐུའྱི་ཞྱིང་ལ་སོགས་ཁྱད་པར་རྣམས་ཐོབ་

འདོད་དང་དེ་ཐོབ་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པར་བྱེད་པ་སྟེ།	ས་མཚམས་སྔར་དང་

འདྲའོ། །གསུམ་པ་མཉམ་བཞག་དང་འབྲེལ་བར་བྱམས་དང་སྙྱིང་རེ་ཟུང་འབྲེལ་

གྱིས་ཚོགས་པས།	འབྲས་བུ་འཕྱིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གྲུབ་པའོ། །ཡྱིན་

པར་མདོ་ལས་མྱི་བཅེད་འདུལ་བའྱི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའྱི་མཐུས།	ད་ལྟའྱི་གནས་

འདྱིར་འདྲེན་པའྱི་སྟོན་པར་འོང༌།[241]	ཞེས་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་བསོམ་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 རགས་དགོད་པ་དང༌།	 ཚུལ་བསྒྲུབ་

པ་དང༌།	རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཞྱི་ལམ་རྣམ་པ་སྐེ་མེད་དུ་བསོམ་པའྱི་

བོ་བོན་ཅན།	བསོམ་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་ཡན་ལག་དང་

མ་བྲལ་བར་བསོམ་ན།	 གསལ་སྣང་རབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་འབྱུང་དུ་རུང་སྟེ།	

གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་བོ་རྒྱུན་བརན་པ་དང་གོམས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་

[240]			 འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[241]			དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༢	ཕེང་།༡
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དུ་འགྱུར་རོ། །གོམས་ཟྱིན་འབད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར།	ཆགས་ཡུལ་གོམས་

པའམ།	འཇྱིགས་ཡུལ་གོམས་པ་བཞྱིན་ནོ།།

གཉྱིས་པ་ཚུལ་ལ་བོན་ཅན་སྔར་བསོམ་མྱོང་བས་རང་རྱིག་གཞྱི་ལམ་འབྲས་

གསུམ་གཏན་པ་ཕབ་པས་གྲུབ་ལ།	 བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་བོན་དང་བོན་ཅན་གྱི་ཚོགས་

པ་སྟེ།	 བོན་ཅན་གྱིས་རྒྱུད་ལ་བོན་བསྒྲུབ་པས།	 བསྒྲུབ་པ་དོན་མེད་དུ་རོགས་

པ་ཤུགས་ལ་ཁེགས་སོ། །རགས་ལ་ཕོགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལ་བོ་

རྒྱུན་བརན་པ་ནྱི་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་བསྒྲུབ་པ་ཉྱིན་གུང་གྱི་རྱིག་པ་ལས་

གྲུབ་ཅྱིང༌།	 གོམས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བས་སོམ་བྱེད་ཀྱིས་མྱོང་བས་གྲུབ་

ལ།	 བསོམས་ཟྱིན་འབད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རོགས་པ་ཀོང་དུ་གྱུར་པས་གྲུབ་

བོ། །གཉྱིས་པ་ཡང་རེས་འགོ་དངོས་སུ་ངེས་པས་ལྡོག་པ་ཤུགས་ལ་ངེས་ཏེ།	

རྒྱུན་མཐའྱི་རྱིག་པས་ཀང་རྱིག་པ་ཕྱི་མ་བསྐེད་པས་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་དེ་ལྟར་

ན་རྣམ་ཀུན་གྱི་བསོམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཕེ་བ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ།	 ཐམས་ཅད་མ་

དམྱིགས་པ་དང་གནས་པ་དང་རྣམ་པར་བཀག་པ་ཉྱིད་དུ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་

ན།	སྐོན་མེད་དེ་སྦོར་བའྱི་ངོ་བོ་དེ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཡང༌།	གནས་སྐབས་ཀྱི་རོགས་པ་

གསལ་མྱི་གསལ་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །བསོམ་ཚུལ་ལ་རོད་པ་

འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་ལ་རང་དོན་བསྒྲུབ་པ་དང༌།	གཞན་དོན་

བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ལས།	རྒྱུ་སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་འགལ་

རྐེན་བར་ཆད་སངས་པ་དང༌།	 མཐུན་རྐེན་སྦོར་བ་མྱི་ལྡོག་ཅྱིང་ཁྱད་པར་དུ་

འགྱུར་ཏེ།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་མཁྱེན་ཞྱིང་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་

བས་སོ། །གཉྱིས་པ་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ།	མཐར་ཐུག་གྲུབ་
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སྟེ།	རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉེ་བ་དང༌།	དོན་ཆེན་པོ་ཐོབ་སྟེ།	ཚེ་རབས་ཐམས་

ཅད་དུ་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་བརེན་བྱེད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་བ་དང༌།	 བྱ་བ་

ཆེན་པོ་བྱས་པ་སྟེ།	ཡུམ་འདྱི་ཉྱིད་དང་གང་དུ་འཕད་པར་གྱུར་བ་དང༌།	ཟད་མེད་

ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་སྟེ།	མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཟད་མེད་དུ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་གཞན་དོན་ལ་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ཐོབ་པ་སྟེ།	ཚེ་རབས་གང་དུ་

ཡང་ཡུམ་འདྱི་ཉྱིད་སྟོན་པ་དང་འཕད་པར་འགྱུར།	སེམས་བསྐེད་པའྱི་འབྲས་བུ་

གྲུབ་པས་སེམས་ཅན་མང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དང༌།	སེམས་

ཅན་གྱི་དོན་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་སེམས་ཅན་དངོས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་ལ་འགོད་ནུས་པའོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་

མངོན་པར་རོགས་པར་བསྒྲུབ་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རེ་མོ་ལ་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་རྣམ་ཀུན་གྱི་བདག་

རྐེན་ལས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་གྱི་རོགས་པ་ཐོབ་ནས་བསོམ་

པའོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བོན་ཅན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང༌།	 བོན་ཉྱིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་གྱི་

རོགས་པ་ཐོབ་ནས་བསོམ་པ་ནྱི་མཉམ་རེས་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །གཉྱིས་པ་

མཚན་གཞྱི་ལ་སྦོར་བའྱི་དབྱེ་བ་དང༌།	བསོམ་པའྱི་ཚུལ་དང༌།	ལོག་རོག་སངས་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བདུན་དུ་གསུངས་མོད་ཀྱིས་འདྱིར་བརྒྱད་དེ།	ཚོགས་ཀྱི་རེ་མོ་

དང༌།	དྲོད་ཀྱི་རེ་མོ་དང༌།	རེ་མོའྱི་རེ་མོ་དང༌།	བཟོད་པའྱི་རེ་མོ་དང༌།	བོན་མཆོག་

གྱི་རེ་མོ་དང༌།	མཐོང་ལམ་གྱི་རེ་མོ་དང༌།	སོམ་ལམ་གྱི་རེ་མོ་དང༌།	 བར་ཆད་

མེད་པའྱི་རེ་མོའ།ོ།

དང་པོ་ལ་ཚོགས་སུ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་
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བསོམ་པས།	 ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་དབང་བསྒྱུར་གྱི་རོགས་པ་ཐོབ་ནས་རེ་

མོའ ོ། །གལ་ཏེ་ཚོགས་ན་རེ་མོ་ཡོད་ན་བསོམས་བྱུང་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	

བསོམས་བྱུང་ཙམ་ཡོད་པ་ནྱི་འདོད་ལ།	 ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ཁས་མ་བངས་

ཤྱིང༌།	 རོགས་པ་དེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་གྱི་རོགས་པ་ཡོད་པ་ནྱི་འདོད་པ་སྟེ།	 དེ་

ཉྱིད་ལ་རྡེངས་འགྱུར་གྱི་རོགས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།	 གཉྱིས་པ་དྲོད་ལ་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་པ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དང་ཕྱིར་མྱི་

ལྡོག་པའྱི་རགས་ཐོབ་པ་གསུངས་པ་སྟེ།	 རྨྱི་ལམ་ན་ཡང་བདག་ཉྱིད་མང་པོའྱི་

དབུས་སུ་འདུག་ནས་བོན་སྟོན་པ་ནྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་རྱིགས་པར་བྱ་ལ་སོགས་
[242]གསུངས་པའོ།།

གསུམ་པ་གཉེན་པོ་བསྟེན་པའྱི་གཟུང་བ་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་

ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དང་རྣམ་པར་འཕེལ་བའྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པ་སྟེ།	 དད་པའྱི་ས་

ལ་གནས་པས་སྐལ་པས་ལྷག་པར་སྤད་པ་ལ་སོགས་པས་འདྱི་ཉྱིད་དེ་དག་བས་

ཀང་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་རོ།།[243]	ཞེས་པ་ལ་སོགས་གསུངས་པས་སོ།།

བཞྱི་པ་ལ་གང་ཟག་རས་འཛིན་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་དབང་

བསྒྱུར་གྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པ་དང༌།	 དགེ་བ་གཞན་དོན་དུ་འཁོར་གསུམ་མ་

དམྱིགས་པས་བསྔོ་བ་དང༌།	སྙྱིང་རེ་ཚད་མེད་སྐེས་པ་སྟེ། །གཡུང་དྲུང་སེམས་

སུ་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཤྱིང་བ་ན་མེད་པར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་

[242]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།

[243]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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ཏུ་བསྔོའ །ོ །ཞེས་བསྔོ་བའོ།།[244]	ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ།།

ལྔ་པ་སྐེས་བུ་བཏགས་[245]འཛིན་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་དབང་

བསྒྱུར་ཐོབ་པ་དང༌།	དགེ་བའྱི་བསོད་ནམས་ཤེས་པ་དང༌།	འཇྱིག་རེན་པའྱི་བོན་

མཐར་ཐུག་ཅྱིང་སེམས་གནས་པ་ཐོབ་པ་སྟེ།	དེས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བ་ན་མེད་པར་

ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་གཟུང་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པ་དང་མ་བྲལ་བར་རྱིགས་པར་

བྱའོ།།[246]	ལ་སོགས་གསུངས་པས་སོ།།

དྲུག་པ་ལ་སྔར་མ་མཐོང་བའྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་དབང་བསྒྱུར་

གྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་དེ་ཡང་སང་བྱ་མཐོང་སངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྱིས་

སངས་ནས་རྣམ་གོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་བར་ཆད་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་

སྟེ།	གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བར་གནས་པ་

རྱིགས་པར་བྱའོ།།[247]	ཞེས་གསུངས་པའོ།།

བདུན་པ་ལ་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་གྱི་རོགས་པ་དང༌།	 དེ་

ཡང་ཐོད་རལ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྐེ་བ་དང་སོམ་སང་སངས་ནས་སྐེ་བ་སྟེ།	སྟོང་

པ་ཉྱིད་ལ་གནས་ཤྱིང་སྟོང་པ་ཉྱིད་ལ་འདྲྱིས་པར་བྱེད་དོ།།[248]	 ཞེས་སོགས་

[244]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༠	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད་ར་བའྱི་འབུམ།	ཁ།	ལེའུ།༦	ཤོག	

༧༨	ཕེང་།༣	འདྱི་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

[245]		མ་དཔེར་བདག་ཅེས་བྱུང་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་པས་བཏགས་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།

[246]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།

[247]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།

[248]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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གསུངས་པས་སོ།།

བརྒྱད་པ་ལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་ན་དབང་བསྒྱུར་

གྱི་རོགས་པ་ཐོབ་ནས་གཞན་གྱིས་བར་དུ་མ་ཆོད་པར་སངས་རྒྱས་པ་སྟེ།	ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དབེན་པར་གནས་པ་

ཡྱིན་ནོ།།[249]	ཞེས་གསུངས་པའོ།།

གཉྱིས་པ་བསོམ་ཚུལ་ནྱི་སྔར་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ།	

སྔར་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་རེ་མོ་རོགས་པའྱི་དུས་སུ་རྣམ་

ཀུན་ཡོད་ན།	 དེས་བསྐེད་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པ་དང༌།	ཤེས་རྒྱུད་གཉྱིས་སུ་

འགྱུར་ལ།	མེད་ན་རོགས་པ་ཕྱི་མ་བསྐེད་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	དེ་ཉྱིད་

བསྐེད་བྱེད་མེད་མོད་ཀྱིས་ཕྱི་མ་བསྐེད་པ་དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་

ཏུ་ཡོད།	གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	རོགས་པ་དེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དང་དེ་ཉྱིད་རྣོན་

པོར་གྱུར་པས་ནའོ།།

གསུམ་པ་མཐར་གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གཞན་དོན་

དུ་སྐད་ཅྱིག་བོན་སྐུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆེད་དུ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རྱིམ་གྱིས་

བསོམ་པའོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་བོན་ཉྱིད་དང་བོན་ཅན་རྱིམ་གྱིས་

བསོམ་པ་ནྱི་མཉམ་རེས་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་

གསུམ་སྟེ།	སྦོར་བའྱི་དབྱེ་བ་དང༌།	བསོམ་ཚུལ་དང༌།	རོད་སོང་ངོ༌། །དང་པོ་ལ་

བཞྱི་སྟེ།	ལམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བའྱི་མཐར་གྱིས་པ་དང༌།	ལམ་གྱི་རེན་ལ་མངོན་

ཞེན་འགོག་པ་དང༌།	 ལམ་ལ་མངོན་ཞེན་འགོག་པ་དང༌།	 བོན་ཐམས་ཅད་ལ་

[249]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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མངོན་ཞེན་འགོག་པའོ། །དང་པོ་ལ་བ་མེད་བཅུ་བསྡུས་ན་ཉམས་སུ་ལེན་པའམ།	

བྱེ་བྲག་སོ་སོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྟེ།	དེ་དག་ལ་དམྱིགས་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་

པར་རྱིམ་གྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའོ།།	 གཉྱིས་པ་ལ་སྐབས་གནས་སངས་རྒྱས་

བོན་གཤེན་རབ་རེས་སུ་དྲན་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རྱིམ་གྱིས་ཉམས་སུ་

ལེན་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཐབས་ཤེས་རབ་ལྷ་ལ་དམྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་

བཞྱིན་མེད་པར་རྱིམ་གྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའོ། །བཞྱི་པ་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་

བོན་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རྱིམ་གྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་

པ་སྟེ།	བདལ་འབུམ་ལས།	གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཟད་སར་ལ་སོབ་ན་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཉྱིད་པ་སོབ་[250]ཅེས་སོགས་དང༌།	ཤེས་རབ་ཀྱི་བ་ན་མེད་པར་

ཕྱིན་པ་ལ་སྤོད་ན་བོན་ཉྱིད་སྙྱིང་པོ་བདལ་པ་ལ་སྤོད་པའོ།།[251]	ཞེས་གསུངས་

པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་བསོམ་ཚུལ་ནྱི།	སྔ་མ་ལ་བརེན་ནས་ཕྱི་མ་རྱིམ་གྱིས་བསོམ་པ་སྟེ།	

བོན་ཅན་སྔར་བཞྱིན་ལ།	 སྐད་ཅྱིག་བོན་སྐུའྱི་ཆེད་དུ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རྱིམ་

གྱིས་བསོམ་པས་མཐར་སྐད་ཅྱིག་བོན་སྐུ་མངོན་དུ་ཐོབ་ཏུ་རུང་སྟེ།	 སོམ་བྱེད་

བོ་རྒྱུན་ལ་སོགས་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ།	རྣམ་ཀུན་རེ་མོ་རྱིམ་

གྱིས་བསོམ་མམ་མྱི་བསོམ།	 བསོམ་ན་མཐར་གྱིས་པར་འགྱུར་ལ།	 མྱི་བསོམ་

ན་སྐད་ཅྱིག་དང་ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།	 མ་ཡྱིན་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ན་

རྣམ་ཀུན་དེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐོབ་པས།	རེ་མོ་དེ་རྱིམ་གྱིས་བསོམ་པས་ན་མཐར་

[250]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་མ་རེད།

[251]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་མ་རེད།
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གྱིས་པ་ཡྱིན་པའམ།	ཡང་ན་དེ་གཉྱིས་ནྱི་མཉམ་བཞག་གཏན་ལ་ཕབ་ལ།	འདྱིས་

ནྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་སྤོད་པ་སྟོན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	རྱིམ་གྱི་བསོམ་

པས་མཐར་ཐུག་པ་འབྱུང་བས་ནའོ།།

བཞྱི་པ་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ལ་མཐར་གྱིས་པའྱི་

བདག་རྐེན་ལས་བོའྱི་ནུས་པ་མཐར་ཐུག་ནས་བོན་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་

པར་དུས་གཅྱིག་ཏུ་བསོམ་པ་སྟེ།	མཉམ་རེས་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་སྔར་བཞྱིན་ནོ།།	

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	 སྦོར་བའྱི་དབྱེ་བ་དང༌།	 བསོམ་ཚུལ་

དང༌།	 རོད་སོང་ངོ༌། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་

ཅྱིག་མ་ནྱི།	སྦྱིན་སོགས་དཀར་པོའྱི་བོན་ཐམས་ཅད་བོ་ངོ་བོ་གཅྱིག་གྱིས་དུས་

གཅྱིག་ཏུ་རོགས་ནས་བསོམ་པའོ། །གཉྱིས་པ་རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་

ནྱི།	 སོབ་པ་ལམ་གྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་བོན་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་གཅྱིག་གྱིས་དུས་

གཅྱིག་ཏུ་རོགས་ནས་བསོམ་པའོ། །གསུམ་པ་མཚན་ཉྱིད་མེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ནྱི།	

བོན་ཐམས་ཅད་མྱི་ཟད་པའྱི་བོན་ཉྱིད་བོ་ངོ་བོ་གཅྱིག་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་

ནས།	བསོམ་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི།	གཟུང་འཛིན་

གཉྱིས་ཀྱིས་སྟོང་བའྱི་བོན་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་བོ་ངོ་བོ་གཅྱིག་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་

རོགས་ནས་བསོམ་པའོ། །དེ་ཡང་བདལ་འབུམ་ལས་དུས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་

རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དུས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ།།[252]	

ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་སོམ་ཚུལ་ཡང་སྔར་རྱིམ་གྱིས་བསོམ་

པས་མཐར་རྱིམ་གྱིས་མེད་དུ་འབྱུང་བ་སྟེ།	 དེ་ནྱི་དོན་དམ་པ་ཉྱིད་བསོམ་པ་ལ་

[252]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༣	ཤོག	༡༥༥	ཕེང་།༡
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འཇུག་པས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ནོན་པར་འགྱུར་རོ།།[253]	 ཞེས་གསུངས་པས་

སོ། །གསུམ་པ་ལ་འོ་ན་རྒྱུན་མཐར་སྐད་ཅྱིག་ཡོད་པ་བཞྱིན་གཞན་གྱིས་སྦོར་

བ་མེད་ན་གོང་གྱི་ཁས་བངས་དང་འགལ་ལ།	 ཡོད་ན་དུས་གཅྱིག་ཏུ་བསོམ་པ་

མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། །མཐར་གྱིས་པས་བསྐེད་པ་ཡོད་ཀྱི་དེ་ཉྱིད་མེད་ལ།	

གཞན་གཉྱིས་ཡོད་ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་བསོམ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	 རྣམ་ཀུན་རེ་

མོ་དང་སྐད་ཅྱིག་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་

ཚིག་ནྱི་དུས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་བསོམ་པས་སམ།	ཡང་ན་སངས་རྒྱས་དང་བར་

དུ་སྐད་ཅྱིག་གཞན་གྱིས་མ་ཆོད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཅྱིག་ནྱི།	གཡུང་དྲུང་

སེམས་དཔའ་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་བསོམ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་བོན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་

སྦོར་བས་སོ།།

གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི་ལམ་རྒྱུད་ལ་བརེན་ཅྱིང་ཉམས་སུ་བངས་པས་འབྲས་

བུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པས་ནའོ།།	

གསུམ་པ་སོམ་པ་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ས་མཚམས་དང༌།	 རྣམ་

གངས་དང༌།	སོ་སོའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་

ཁ་ཅྱིག་[254]གྱིས་ཚོགས་སྦོར་བཏགས་པ་ལ།	མཐོང་སོམ་མཚན་ཉྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ།	

དེ་གོང་མ་གཉྱིས་ལ་ལམ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་མེད་པས་དང༌།	ལམ།	རྱིག་པ།	

སྒྲུབ་པ།	ངེས་འབྱྱིན་བཞྱི་མེད་པར་འགྱུར་པས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་

ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	 ཚོགས་སྦོར་གྱིས་མཐོང་

[253]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༨	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ང་།	ལེའུ།༢༧	ཤོག	༣༢༥	ཕེང་།༥

[254]		མ་དཔེར་ཞུ་གཅྱིག་ཅེས་བྱུང་ཡང་ཁ་ཅྱིག་ཅེས་པར་བཅོས་ཡོད།
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སོམ་དུ་ཕྱིན་ན་བཏགས་པ་བ་ཉམས་ལ་མ་ཕྱིན་ན་ཞུགས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་མེད་པས་ཡྱིན་ན་མཐའ་དག་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་

མྱིན་པ་ལ་མེད་པས་ལམ་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྱི་དེ་དག་མཚན་ཉྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ།	ཕྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་

ལྡོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་སྦྱིན་པ་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་བར་ཏེ།	སེམས་

དང་པོ་བསྐེད་པ་ནས་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་ཡྱིན་ཏེ།	དང་པོའྱི་ས་ནས་འབྲས་

བུ་མ་ཐོབ་པར།།[255]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ནྱི་ལམ་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་བཞྱི་དང་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་ཚོགས་སྦོར་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་

ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	དེ་དག་ལམ་སྤྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་མ་གྲུབ་ལ།	བྱེ་བྲག་

འཇྱིག་རེན་པ་དང་དེ་ལས་འདས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རྣམ་གངས་ལ་ལྔ་ལས།	 དབྱེ་གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་ཚད་ལ།	

ངོ་བོ་ཚོགས་སྦོར་མཐོང་བསོམ་བཞྱི་སྟེ།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་ལམ་དྲུག[256]	ཅེས་

གསུངས་པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི། །སྟོང་པ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པ་དང་

རོགས་པ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལ་དོན་སྤྱི་མ་རོགས་ན་ཐར་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་

གྱིས།	རོགས་ན་ཐོས་བསམ་གྱིས་རོགས་པས་ཚོགས་ལམ།	བསོམས་བྱུང་གྱིས་

རོགས་པས་སྦོར་ལམ་དུ་འཇོག	།གཉྱིས་པ་ལ་རོགས་ཙམ་དུ་གནས་པས་མཐོང་

ལམ་དང༌།	 རོགས་པ་གོམས་པར་བྱེད་པས་སོམ་ལམ་ལ།	 དེ་མཐར་ཐུག་པས་

མཐར་ཕྱིན་ནོ། །དབྱེ་དོན་སྔ་ཕྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའོ། །གངས་ལ་རྒྱུ་མཚན་

[255]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[256]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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བཞྱི་ཡྱིན་ནམ།	རྒྱུད་མ་སྨྱིན་པ་སྨྱིན་པ། །སྨྱིན་པ་གོལ་བ།	གོལ་བ་མཐར་ཕྱིན་པ་

གསུམ་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་ཏེ་འདྱི་ལྟར།	དང་པོ་ཚོགས་སྦོར།	གཉྱིས་པ་ལ་ལྟོས་

ནས་མཐོང་བསོམ།	གསུམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ལམ་མོ།།

འཇུག་པའྱི་རེན་ལ་རང་བཞྱིན་རྣམ་བཞྱི་ཡང༌། །

རྣམ་ཀུན་རེ་མོ་མཐར་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་མས། །

ལམ་ཚུལ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་བྱས་ནས། །

རྣམ་བཤད་ལམ་གྱི་སྤྱི་དོན་ཚུལ་ཙམ་བཤད། །

ཅེས་བྱ་སྟེ།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་

མྱིག་ལས།	ལམ་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ།།
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ལེའུ་བཞྱི་པ། 

འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཚོགས་ལམ་བསྟན་པའྱི་སོར།

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ལ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་བཞྱི་ལས།	 དང་པོ་ཚོགས་ལམ་ལ་

གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང༌།	 རང་བཞྱིན་དང༌།	བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་རེན་གྱི་གང་

ཟག་ནྱི་སྔར་བཤད་པའྱི་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཚོགས་ནྱི་བསྐལ་

པ་གངས་མེད་གསུམ་མམ་གཅྱིག་ལ་སོགས་དབང་པོ་ལ་རག་ལས་ཏེ།	 མདོ་

ལས་བསོད་ནམས་དབང་གྱིས་བསོད་ལྡན་སྟོབས་གཅྱིག་གྱིས།	སྟོན་པ་བསོད་

ནམས་དབང་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་དེ་རུ་བྱོན།[257]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་ས་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་སྟེ།	ཁམས་

གསུམ་ས་དགུ་བརེན་པ་གནས་ཀྱི་ས།[258]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་

དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ།

དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་ས་[259]སྟོན་ན་རེ་སངས་

རྒྱས་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཟེར་བ་དང༌།	 ཞང་གྱིས་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་མངོན་

[257]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༡	ཕེང་།༥

[258]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༣༩༩	ཕེང་།༦

[259]		མ་དཔེར་སྟོན་ན་རེ་ཞེས་བྱུང་ཡང་ས་སྟོན་ཡྱིན་སྙམ་པས་བཅོས་ཡོད།
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འགོའྱི་དགེ་བ་ཞེས་པ་ཡང་སེམས་དཔའ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་སོ། །དོ་པས་སྒ་རགས་ལ་

བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ཤེས་པ་ཐབས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ཟེར་བ་ནྱི།	སྦོར་བ་

ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆེས་ལ་རྱིགས་ཤེས་ལྡོག་པ་ནས་ཀང་དེར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་

གྱིས་གཞན་དོན་དུ་སེམས་བསྐེད་ནས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་

བའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དྲོད་མ་སྐེས་ཀྱི་སྔར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའམ་སྦོར་ལམ་དུ་

ཡང་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བ་སྦོར་ལམ་

ཡྱིན་གྱིས།	ཚོགས་ལམ་ཐོས་བསམ་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་དང༌།	དྲོད་མ་སྐེས་ཀྱི་སྔར་

ནྱི་ས་མཚམས་ཡྱིན་པས་དང༌།	 མྱང་འདས་སུ་ཕྱིན་པས་ན་དེ་ཉྱིད་འདས་ལམ་

མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་བོ་གོས་ཆེན་པོས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་

གསལ་སྣང་དང་པོར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་གསུངས་པ་ཡང་སྦོར་ལམ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་

སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བ་མ་དྲྱི་མེད་སྤན་ལྡན་གྱིས།	 འཇྱིག་རེན་ཐོས་

བསམ་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ།	ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་རོད་

སོང་ལ་དེ་ན་བསོམ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད།	དང་པོ་ལྟར་ན་སྦོར་ལམ་དང་ཁྱད་མེད་

དུ་འགྱུར་ལ།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ལམ་བསོམ་པར་བྱ་གསུངས་པ་དང༌།	 འགལ་

ཞེ་ན།	 བསོམ་བྱུང་ཙམ་ཡོད་ཀང་བསོམ་པ་ཤས་ཆུང་སྟེ།	 ཐོས་བསམ་གཙོ་

བས་དང༌།	སྦོར་ལམ་དང་ཁྱད་མེད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	གསལ་སྣང་ཅན་མེད་པས་

སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་ཡང་དག་སོང་པ་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་མ་བྱུང་བ་

འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ས་མཚམས།	 རྣམ་གངས།	 སོ་སོའྱི་དོན་
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ནོ། །དང་པོ་ལ་སེམས་བསྐེད་དང་པོ་ནས་དྲོད་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་རོ། །གཉྱིས་པ་

ལ་གཉྱིས་ཏེ།	བསོམ་བྱའྱི་ངོ་བོ་དང༌།	རྣམ་པར་དབྱེ་བའྱི་གངས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་

ཚོགས་ལམ་དུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ལྔ་བསོམ་པ་སྟེ།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཐར་པའྱི་ཆ་

དང་མཐུན་པར་སེམས་བསྐེད་པ་ནྱི།[260]	ཞེས་གསུངས་པས་གསུམ་ལས།	དང་

པོ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སེམས་བསྐེད་ནས་སྨྱིན་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དགེ་

བ་ཟེར་བ་ནྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་དགེ་ར་ལ་ཁྱབ་ཆེས་སོ། །དེས་ན་མྱང་འདས་ཀྱི་

རྒྱུར་གྱུར་བའྱི་དགེ་ར་དབང་པོའྱི་ངོ་བོར་མ་གྱུར་བའོ།།

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་ས་མཚམས་ཚོགས་ལམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱིས།	དྲོད་དུ་

དབང་པོར་གནས་འགྱུར་བས་སོ། །རྣམ་གངས་ལ་དད་པ་བརོན་འགྲུས་ནས་དྲན་

པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་བོ། །དེ་ཡང་འོག་མ་འོག་མ་ལ་གོང་མ་གོང་མ་བྱུང་སྟེ།	

དད་པས་ཡུལ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་ལ་འདུན་པ་དང༌།	བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཐབས་

ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཕར་ཕྱིན་ལ་སོགས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌།	 དྲན་པས་ཐེག་

ཆེན་མ་ཉམས་པར་དྲན་པ་དང༌།	ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་མྱི་རོག་པར་བསོམ་པ་དང༌།	

ཤེས་རབ་ཀྱིས་མ་དམྱིགས་པར་བསོམ་པའོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་སྤྱིར་ཆ་

མཐུན་གསུམ་སྟེ།	 བསོད་ནམས་ཐར་པ་ངེས་འབྱེད་དང་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་

ནྱི་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་དུས་ཡྱིན་ལ།	གཉྱིས་པ་ཚོགས་ལམ།	གསུམ་པ་སྦོར་

བའྱི་ལམ་མོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དེའྱི་ཆ་ལ་རོགས་པས་ཆ་མཐུན་ཞེས་

བྱའོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ་ལས།	གཞྱི་ནྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་ཚད་ལ།	 ངོ་བོ་ནྱི་ཆུང་

[260]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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འབྲྱིང་ཆེ་གསུམ་སྟེ།	དྲན་པ་ཉེར་བར་བཞག་པ་བཞྱི་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་

པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སང་བྱ་དང་གཉེན་པོ་དྲན་པས་ཉེ་བར་འཇོག་པ་དང༌།	

དེས་སངས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང༌།	 སངས་པའྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་པར་གསུམ་དུ་

འབྱེད་དོ། །དབྱེ་དོན་དུས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དོ། །གངས་ངེས་སང་བྱ་འགོ་གནོན་གྱི་

ཚུལ་གྱིས་ངེས་སོ།།

དྲན་པ་ཉེར་བཞག

གསུམ་པ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་གསུམ་སྟེ།	ཚོགས་ལམ་ཆུང་བ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག	

འབྲྱིང་པོ་ཡང་དག་སོང་བ།	ཆེན་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་

རྒྱུ་ནྱི་སེམས་དང་པོ་བསྐེད་ཅྱིང་ཐོབ་པ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་ངོ་། །གཉྱིས་པ་རང་

བཞྱིན་ལ་མཚན་ཉྱིད།	དབྱེ་བ་དང༌།[261]	དམྱིགས་རྣམ་བསོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ལ་ཡོངས་སུ་བཏགས་པའྱི་དྲན་པས་བསོམ་པ་ལ༌།	གཉྱིས་པ་ལ་ལུས་དང་ཚོར་

བ་དང་སེམས་དང་བོན་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞྱི་ཡང༌།	བདེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་

ནས་འཇུག་སྟེ།	ལུས་གནས་ངན་ལེན་གྱིས་སྡུག་པ་དང༌།	ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་གྱི་

གཞྱི་འབྱུང་བས་དང༌།	 སེམས་བདག་ཐམས་ཅད་བྲལ་བས་དང༌།	 བོན་བདག་

མེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་དམྱིགས་པ་དང༌།	རྣམ་

པ་དང༌།	བསོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡྱིན་ཏེ།	གཟུགས་དང༌།	ཚོར་

བ་དང༌།	 རྣམ་ཤེས་དང༌།	 འདུ་ཤེས་དང༌།	 འདུ་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་ཉེར་བཞྱི་ལ་

ཕུང་པོ་ལྔ་ནྱི་མྱི་འགལ་ཏེ།	 འོག་མ་གཉྱིས་བོན་ཉེར་བཞག་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་

[261]		མ་དཔེར་དགེ་བ་དང་ཞེས་བྱུང་ཡང་དབྱེ་བ་དང་ཞེས་པ་ཡྱིན་ངེས་པས་བཅོས་ཡོད།
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སོ། །གཉྱིས་པ་རྣམ་པ་ལ་ལུས་མྱི་གཙང་པ།	ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་བ།	སེམས་མྱི་

རག་པ།	བོན་བདག་མེད་པ་བཞྱིའམ།	མཐའ་དག་སྤྱི་འབྱྱིན་ནམ་མཁའྱི་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བསོམ་ཞྱིང༌།	སོ་སོ་འགོ་གནོན་འདོད་ཆགས་ཀྱི་གཉེན་པོར་

སྦྱིན་པ་བསོམ་པ་ལ་སོགས་སོ།།

གསུམ་པ་བསོམ་ཚུལ་ལ་བཞྱི་ལས།	 དང་པོ་ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལ་

གསུམ་ལས།	 མཚན་ཉྱིད་ནྱི་གཟུགས་ལ་ཡོངས་སུ་བཏགས་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་

ལ།	 དབྱེ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཟུགས་དང༌།	 དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་བུ་རྱིགས་

བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གསུམ་མོ། །བསོམ་ཚུལ་ནྱི་ཐེག་པ་འོག་མ་ལྟར་ན་རང་ལུས་ལ་

དམྱིགས་མྱི་གཙང་བའྱི་རས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་བདག་དང༌།	དུར་ཁོད་དུ་ཕྱིན་

ནས་དེའྱི་ཚུལ་དུ་བསོམ་པ་སྟེ།	བདལ་འབུམ་ལས་དུར་ཁོད་དུ་ཕྱིན་ལ་སུ་ཞེས་

བྱ་བ་མགོ་བོའྱི་རུས་པ་དག་མཐོང་ན་བདག་གྱི་མགོ་རུས་ཀང་དེ་ལྟ་བུར་མྱི་རག་

པར་བལྟའོ།།[262]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཆེན་པོ་བ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ལུས་ལ་དམྱིགས་ལ།	མཐའ་དག་སྤྱི་འབྱྱིན་གྱི་གཉེན་པོ་མཉམ་བཞག་ཏུ་

སྐེ་བ་མེད་པ་གནས་པ་དང༌།	 རྣམ་པར་བཀག་པའྱི་སྦོར་བས་ཉམས་སུ་བངས་

ཤྱིང་རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསོམ་སྟེ།	 གཟུགས་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གང་

ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་དེ་ནྱི་བོན་ཉྱིད་ལ་ཡང་དག་པར་མཁས་པའྱི་རྱིག་པ་ཤར་

བའོ།།[263]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །སོ་སོ་འགོ་གནོན་གྱི་གཉེན་པོ་ལྔ་ལས་གཏྱི་

[262]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[263]		དབལ་ཁྱུང་།༨༤	བཀའ།	 འབུམ་སེ།	 ཁམས་བརྒྱད།	ཀ	ལེའུ།༥༡	ཤོག	༦༦༧	

ཕེང་།༡	མཚུངས་ཙམ་ཡོད།	
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མུག་གྱི་གཉེན་པོར་ཡེ་ཤེས་བསོམ་པ་སྟེ།	 གཏྱི་མུག་ཡེ་ཤེས་ཀོང་དུ་ཞྱི་བར་

ཤོག།[264]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལ་གསུམ་ལས། །མཚན་ཉྱིད་ནྱི་ཚོར་

ཕུང་ལ་ཡོངས་སུ་བཏགས་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་ནོ། །དབྱེ་བ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚོར་

བ་ལ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་གསུམ་གསུམ་དུ་གྱུར་རོ། །བསོམ་ཚུལ་ནྱི་འོག་མ་

བས་རང་གྱི་ཚོར་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་བར་བསོམ་པའམ།	 གོང་མ་

བས་མཐའ་དག་སྤྱི་འབྱྱིན་སྔར་བཞྱིན་ལ།	སོ་སོ་འགོ་གནོན་ལྔའྱི་ནང་ནས་འདོད་

ཆགས་ཀྱི་གཉེན་པོར་སྦྱིན་པ་བསོམ་པ་སྟེ།	 འདོད་ཆགས་སྦྱིན་པའྱི་ཀོང་དུ་ཞྱི་

བར་ཤོག།[265]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་སེམས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལ་གསུམ་ལས་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	 རྣམ་

ཤེས་ལ་ཡོངས་སུ་བཏགས་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་ནོ། །དབྱེ་བ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་

བརྒྱད་དེའྱི་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཞུགས་འཇུག་ལྡོག་དང་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་

རོ། །བསོམ་ཚུལ་ལ་འོག་མ་བས་སེམས་ལ་དམྱིགས་ནས་མྱི་རག་པའམ།	གོང་

མ་བས་སྔར་བཞྱིན་ལ།	སོ་སོ་འགོ་གནོན་ཞེ་སང་གྱི་གཉེན་པོར་བྱམས་པ་བསོམ་

པ་སྟེ།	ཞེ་སང་བྱམས་པའྱི་ཀོང་དུ་ཞྱི་བར་ཤོག།[266]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ།།

བཞྱི་པ་བོན་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལ་གསུམ་ལས།	མཚན་ཉྱིད་ནྱི་འདུ་ཤེས་དང་

འདུ་བྱེད་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་དང་ལྡན་པའོ། །དབྱེ་བ་ལ་རང་

[264]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༣༠	ཕེང་།༧

[265]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༣༠	ཕེང་།༤

[266]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༢༩	ཕེང་།༦
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བཞྱིན་གྱི་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་རྒྱ་ཆེ་རྒྱ་ཆུང་ཚད་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་གསུམ་དང༌།	གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྱིག་གོ། །བསོམ་ཚུལ་ནྱི་འོག་

མ་བས་བོན་བདག་མེད་དུ་བསོམ་པ་ལ།	གོང་མ་བས་སྔར་བཞྱིན་ལ།	སོ་སོ་འགོ་

གནོན་ང་རྒྱལ་གྱི་གཉེན་པོར་ཞྱི་བ་དང༌།	 ཕག་དོག་ལ་ཡངས་པ་བསོམ་པ་སྟེ།	

ང་རྒྱལ་ཞྱི་བའྱི་ཀོང་དུ་ཞྱི་བར་ཤོག།[267]	 ཕག་དོག་ཡངས་པའྱི་ཀོང་དུ་ཞྱི་བར་

ཤོག།[268]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི་ཡང་དག་པར་སོང་

བ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པར་བྱེད་པས་སོ།།

ཡང་དག་སོང་བ།

གཉྱིས་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་དང༌།	

བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བསོམ་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལས་འགྲུབ་

པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	སོང་པའྱི་སེམས་ཤེས་རབ་དང་

མཚུངས་ལྡན་ནོ། །གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་མྱི་དགེ་བ་སྤྱི་དང༌།	སོ་གསུམ་གྱི་གསུམ་

སྟེ་བཞྱི་ལ་སྟོང་ཁམས་ནས་གསུངས་པ་དང༌།	མཛོད་དང་རྱིག་པའྱི་ཁམས་ལས་

ཡོད་མེད་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་མྱི་མཐོང་འཁྲུལ་བའྱི་དྲན་པ་ཡང་དག་སངས་པ་དང༌།	

རག་ཆད་གཉྱིས་ཀྱི་མུ་ལ་རེས་སུ་མྱི་སྤོད།	ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ལྟ་བ་རེས་སུ་མྱི་རོག	

གཉེན་པོའྱི་རྒྱུ་ལ་རེས་སུ་མྱི་སེམས་པ་དང་བཞྱིར་གསུངས་པ་སྟེ།	གོང་མ་རེས་

ཐོབ་ལ་འོག་མ་མཉམ་བཞག་ལ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །ཡང་ན་བདལ་འབུམ་

[267]		གོང༌།	དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༣༢	ཕེང་།༡

[268]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༣༡	ཕེང་།༤
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ལྟར་འབད་རོལ་བརོན་འགྲུས།	 རོལ་སེམས།	 སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་བཞྱིར་

ཡང་[269]གསུངས་པ་སྟེ།	 དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་མ་སྐེས་པ་མྱི་བསྐེད་པ་དང༌།	

སྐེས་པ་སོང་པ་དང༌།	གཉེན་པོ་མ་སྐེས་པ་བསྐེད་པ་དང༌།	སྐེས་པ་འཕེལ་བའྱི་

དབང་དུ་བྱས་སོ། །གསུམ་པ་སོམ་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་དམྱིགས་པ་ནྱི་

མྱི་དགེ་བ་རྣམས་སམ།	 ལྟ་བ་ལ་ཡོད་ན་མེད་དང༌།	 རག་ཆད་དུ་འཛིན་པ་དང༌།	

བསོམ་པ་ལ་བྱྱིང་རོད་དང་གཟུང་འཛིན་གཉྱིས་ཏེ་བཞྱི་སོང་པ་དང༌།	གཉྱིས་པ་

རྣམ་པ་ལ་སོ་སོ་འགོ་གནོན་དང༌།	མཐའ་དག་སྤྱི་འབྱྱིན་གཉྱིས་སོ།།

གསུམ་པ་བསོམ་ཚུལ་ལ་མཉམ་བཞག་དང་རེས་ཐོབ་ཀྱིས་སྔར་བཞྱིན་དུ་

བསོམ་སྟེ་ཡང་དག་པར་སོང་པ་བཞྱི་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་དེ།[270]	 	ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་དང༌།	དེས་ན་མཐར་འཛིན་གྱི་རོག་པ་སོང་པ་ལ་འདུན་པ་འབད་པས་

འདུན་པ་བསྐེད་པ།	བརོན་འགྲུས་རག་ཏུ་བསོམ།	རོལ་སེམས་ཀྱིས་བྱྱིང་རོད་ཀྱི་

གཉེན་པོ་བརེན།	སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པས་ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་

ནས་མ་དམྱིགས་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བསོམ་མོ། །གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི་རྫུ་

འཕྲུལ་རྐང་པ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ལས་སོ།།	

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ།

གསུམ་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང༌།	རང་བཞྱིན་དང༌།	བྱེད་

[269]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཡང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[270]		དབལ་ཁྱུང་།༡༢༨	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ང་།	ལེའུ།༡༨	ཤོག	༧༡	

ཕེང་།༥
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ལས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ཡང་དག་པར་སོང་པ་དང༌།	ཉེས་པའྱི་དྲྱི་མ་ལྔ་སངས་པ་ལས་

སྐེའོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	 ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞྱིག་གྱིས་རང་

གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པ་དུ་མར་འགྱུར་བར་བྱེད་པའྱི་ཡན་ལག་གོ	།གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་

ལ་གསུམ་སྟེ།	ར་བ་དང༌།	བར་སྐབས་དང༌།	རྒྱས་པའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་

ནྱི་མོས་པའྱི་ཏྱིང་འཛིན་དང༌།	འདུན་པ་དང༌།	གསལ་བར་རོགས་པ་དང༌།	མཉམ་

པ་ངང་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་བཞྱིར་གསུངས་མོད་ཀྱིས།	བདལ་འབུམ་ལྟར་འདུན་

པ།	སེམས་དཔའ།	བརོན་འགྲུས།	སྤོད་པ་དང་བཞྱིར་[271]གསུངས་ཏེ།	སྐེད་

བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ལ་སངས་པའྱི་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་གསུངས་པས་བརྒྱད་དེ།	དད་པ།	འདུན་པ།	རོན་འགྲུས།	ཤྱིན་

ཏུ་སྦངས་པ།	 དྲན་པ།	ཤེས་བཞྱིན།	སེམས་དཔའ།	བཏང་སྙོམས་དང་བརྒྱད་

དོ། །གསུམ་པ་ར་བ་བཞྱིའྱི་རེ་རེ་ལ་བརྒྱད་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བས་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་

སོ།།

གསུམ་པ་དམྱིགས་རྣམ་བསོམ་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་དམྱིགས་པ་ནྱི་

ལེ་ལོ།	བརེད་ངེས།	སྐོན་ཡོན།	བྱྱིང་བ།	རོད་པ་དང་ལྔ་པོ་སོང་པ་ལ་དམྱིགས་

སོ། །གཉྱིས་པ་རྣམ་པ་ལ་གོང་གྱི་བརྒྱད་པོ་དེས་སང་བྱ་སོང་བས་ཏེ།	 དེ་ཡང་

བསོམ་ལ་མ་བཞག་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ལེ་ལོ་འབྱུང་བས།	 དེའྱི་གཉེན་པོར་

དད་འདུན་བརོན་འགྲུས་ཤྱིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང་བཞྱིས་སང་སྟེ།	 འདྱི་ལྟར་འདུན་

པས་རྒྱུའྱི་ཚུལ་དུ་བསྐུལ་མ་འདེབས་ཤྱིང༌།	བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་འབྲས་བུའྱི་ཚུལ་

[271]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།
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དུ་བསྐུལ་མ་འདེབས་ལ།	དེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་དད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་ལས་འབྲས་བུ་ཤྱིན་ཏུ་

སྦངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཞུགས་པ་དང་པོའྱི་དུས་སུ་བརེད་ངེས་འབྱུང་བས་དེའྱི་

གཉེན་པོར་དྲན་པ་ངེས་ཤྱིང༌།[272]	ཞུགས་པ་དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་སྐོན་ཡོན་

འབྱུང་བས་དེའྱི་གཉེན་པོར་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་བྱ་རས་ངེས་པ་དང༌།	དངོས་གཞྱི་ཐ་

མའྱི་སྐབས་སུ་བྱྱིང་ནས་འདུ་མྱི་བྱེད་པའྱི་གཉེན་པོར་སེམས་དཔའ།	རོད་ནས་

འདུ་བྱེད་པའྱི་གཉེན་པོར་བཏང་སྙོམས་ངེས་པས་བརྒྱད་ཡྱིན་ནོ། །དད་འདུན་

བརོན་འགྲུབ་ཤྱིན་ཏུ་སྦངས་པ་ཡྱིས། །འཇུག་པའྱི་དུས་སུ་ལེ་ལོའྱི་ཕོགས་རྱིས་

སོང་ཞྱིང༌།	ཞུགས་པའྱི་དུས་སུ་དྲན་པ་ཤེས་བཞྱིན་དང༌།	སེམས་དཔའ་བཏང་

སྙོམས་བཞྱིའྱི་བརེད་ངེས་དང༌།	 སྐོན་ཡོན་བརག་ཅྱིང་[273]བྱྱིང་རོད་སོང་བྱེད་

དོ།།	ཞེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་བསོམ་ཚུལ་ལ་དངོས་དང་

བོ་རྱིག་ངོས་བཟུང་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ནྱི་གོང་དང་འདྲ་སྟེ།	རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ལ་

རང་བཞྱིན་མེད་དེ།	གང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ཤེས་པ་དེ་ནྱི།[274]	ཞེས་སོགས་

གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	

ཐོས་བསམ་གྱི་ཤེས་རབ་ཀང་ཡོད་ཅྱིང་བསོམས་བྱུང་ཡང་ཡོད་དེ།	རྒྱུ་བསོམ་

[272]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[273]		མ་དཔེར་སྐོན་ཡོན་བརྡའ་ཞྱིང་ཞེས་བྱུང་ཡང་བརག་ཅྱིང་ཞེས་པ་ཡྱིན་ངེས་པས་

བཅོས་ཡོད།

[274]		དབལ་ཁྱུང་།༡༢༨	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ང་།	ལེའུ།༡༨	ཤོག	༧༡	

ཕེང་།༥
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པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་ཡོད་པར་འབྲས་བུ་ཡོད་

ན་རྒྱུན་གྱི་དབྱྱིབས་ནང་དུ་མྱུ་གུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ།	བསོམ་བྱུང་ཡོད་ན་གསལ་

སྣང་ཅན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཐོས་བསམ་ལས་བསོམས་

བྱུང་མེད་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བསོམ་པ་ལས་ཡང་

དག་པར་སོང་བ་མྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་བོ་གོས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་རས་

ལ་ལྟོས་ནས་རེས་དཔག་དང་ཡྱིད་དཔོད།	རྱིགས་ལ་ལྟོས་ནས་བཅད་ཤེས་ཡྱིན་

ཏེ།	གང་ཟག་དད་པའྱི་རེས་འབྲེང་དང་རྱིག་པའྱི་རེས་འབྲེང་གཉྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་

ཡྱིད་དཔོད་རེས་དཔག་ཏུ་འགྱུར་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དད་པའྱི་རེས་འབྲེང་

དེ་ལུང་དང་བ་མའྱི་ངག་ལ་ལྟོས་ནས་ལུང་ཚད་མར་འགྱུར་བས།	 ཡྱིད་དཔོད་

རགས་མྱོང་བ་ལས་སོགས་ལ་མ་བརེན་པ་དང་དེ་གཉྱིས་འགལ་བས་སོ། །མྱི་

ལྟོས་ན་ཐོས་བསམ་མྱི་དགོས་པར་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བསོམ་བྱུང་ཀང་ཡོད་མོད་ཀྱིས།	 གཙོ་ཆེ་བ་ཐོས་

བསམས་སྟེ།	 འབུམ་ལས་འཁྲུལ་བའྱི་དྲན་པ་སོང་བའྱི་འདུ་བྱེད་དང་ལྡན་པ་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང༌།	 བོན་ཉན་པ་དང་བསམ་པའྱི་ཤེས་རབ་ལ་རང་བཞྱིན་

མེད་དེ།[275]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་རས་ལ་ལྟོས་ན་རེས་དཔག་དང་

ལུང་ཚད་མ་རྱིགས་ལ་ལྟོས་ནས་བཅད་ཤེས་དང་གསུམ་ཀར་འགྱུར་ཏེ།	 འདྱི་

ལྟར་གང་ཟག་རྱིགས་པའྱི་རེས་འབྲེང་གྱིས་རགས་ལ་བརེན་པ་ངེས་པས་རེས་

དཔག་ལ།	 དད་པའྱི་རེས་འབྲེང་ལ་ལྟོས་ནས་ལུང་དང་བཀའ་ཚད་མ་ཡང་ཡྱིན་

[275]		དབལ་ཁྱུང་།༨༢	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཉ།	ལེའུ།༤༣	ཤོག	༡༠༩༦	

ཕེང་།༢
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ནོ། །རྱིགས་ལ་ལྟོས་ནས་བཅད་ཤེས་ཀང་ཡྱིན་པར་རགས་ཀྱིས་རོགས་ཟྱིན་པ་

འཇུག་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་བདེན་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་གསལ་སྣང་སྐེས་

པར་ཐལ་བ་ནྱི་མེད་དེ།	བསོམ་ཙམ་ཡོད་ཀང་གསལ་སྣང་སྐེད་པས་ཁྱབ་པ་མེད་

པས་སོ། །གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི།	 ཉེས་པའྱི་དྲྱི་མ་ལྔ་སོང་ཞྱིང་སྦོར་ལམ་རྒྱུད་

ལ་བསྐེད་པའྱི་ལས་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཚོགས་བསོགས་ཤྱིང་

སྣོད་དུ་རུང་པར་བྱེད་པས་སོ། །གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ལ་སང་བྱ་སོང་རུང་དུ་བྱེད་

ཅྱིང་སྦོར་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པར་བྱེད་པའྱི་ལས་ཅན་ཡྱིན་ནོ།།

དེ་ལྟར་བསོད་ནམས་རྒྱུ་ཚོགས་ལས་འབྱུང་ཞྱིང༌། །

འཇྱིག་རེན་ཐོས་བསམ་བསོམ་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །

བཞྱི་གསུམ་བཅུ་གཉྱིས་ལམ་ལ་རོགས་པ་རེད། །

ཐར་པའྱི་ཆ་མཐུན་ཉམས་བངས་མངོན་འགྱུར་རོ། །

ཞེས་བྱ་སྟེ།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་

མྱིག་ལས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཚོགས་ལམ་བསྟན་པའྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞྱི་པའོ།།
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ལེའུ་ལྔ་པ། 

འཇྱིག་རེན་པའྱི་སྦོར་ལམ་བསྟན་པའྱི་སོར།

གཉྱིས་པ་སྦོར་བའྱི་ལམ་ལ།	དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་ལ་བརེན་ནས་དོན་སྤྱི་སྐེས་

པས།	དེ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པར་སྦོར་བ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང༌།	

རང་བཞྱིན་དང༌།	 བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་རེན་དང༌།	 ཚོགས་དང༌།	 ས་དང་

གསུམ་ལས།	 དང་པོ་ལུས་ཀྱི་རེན་གོང་དུ་སོང་ལ།	 བསམ་པའྱི་རེན་ནྱི་ཚོགས་

ལམ་དུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་བསགས་པ་ལས་འགྲུབ་བོ། །གཉྱིས་པ་ཚོགས་ནྱི་དབང་

པོ་ལ་རག་ལས་པ་སྟེ་ཚོགས་ལམ་ས་གཅྱིག་ལའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་

ས་རྱིགས་དྲུག་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་སྟེ།	མཐོང་ལམ་དུ་འབྱུང་ངོ༌།།

གཉྱིས་པ་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང་ངེས་ཚིག་

གོ	 །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས།	གཞན་ལུགས་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	འཇྱིག་རེན་བསོམ་

པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་རབ་སྣང་བ་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་ནྱི།	མཐོང་ལམ་ལ་ཡང་

ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བོན་ཉྱིད་སྤྱིའྱི་རྣམ་པ་རོགས་པ་ཡང་ཚོགས་

ལམ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་སོ། །ཡང་དོ་པས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་བསོམ་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་

ཀྱིས་མཐོང་ལམ་གྱི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་སྦོར་ལམ་ཙམ་དང༌།	འཇྱིག་རེན་པའྱི་

བསོམ་བྱུང་ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་ཟྱིན་པ་མཐོང་བ་ལམ་གྱི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པ་
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ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནྱི།	དངོས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་དེ་བོན་མཆོག་ལས་

བཟོད་པ་མན་ཆད་ལ་མ་ཁྱབ་ཅྱིང༌།	རྒྱུད་པའྱི་ཉེར་ལེན་ཡྱིན་ན་བོན་མཆོག་ལ་མ་

ཁྱབ་ཅྱིང༌།[276]	ཚོགས་ལམ་ན་ཡང་བསོམ་བྱུང་ཙམ་གཅྱིག་ཡོད་དོ། །ཡང་ཁ་

ཅྱིག་ན་རེ།	ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་རོགས་ནས་མཐོང་ལམ་མ་སྐེས་ཀྱི་སྔར་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའམ།	ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོའྱི་རེས་ལ་འཇྱིག་རེན་

པའྱི་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཐོང་ལམ་དུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་གང་

རུང་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནྱི།	ས་མཚམས་ཡྱིན་པས་དང༌།	བརྒྱུད་ནས་མཐར་ཕྱིན་དུ་ཕྱིན་

པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་འཇྱིག་རེན་པའྱི་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་

བོན་ཉྱིད་རོགས་པ་ལ་གསལ་སྣང་སྐེས་པ་གང་ཞྱིག་གྱིས་མཐོང་ལམ་དུ་ཕྱིན་

པར་བྱེད་པ།	ཞེས་མངའ་བདག་གྱིས་གསུངས་པ་ཡང༌།	ས་མཚམས་སུ་སོང་པ་

དང་རྒྱུད་ནས་བསོམ་པ་ལ་ཕྱིན་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་འཇྱིག་རེན་བསོམ་བྱུང་

གྱི་ཤེས་རབ་གསལ་སྣང་ཅན་གྱིས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ།	 ཞེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་

གསུངས་པ་ཡང༌།	འཇྱིག་རེན་བསོམ་བྱུང་མཐོང་ལམ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བསོམ་བྱུང་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་རབ་དོན་སྤྱི་ལ་

གསལ་སྣང་ཐོབ་པས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་གསལ་སྣང་

ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི་མཐོང་ལམ་ཡྱིན་ལ།	 དོན་སྤྱི་རོགས་ཙམ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་

[276]		མ་དཔེར་ཉེར་ལེན་དེ་བོན་མཆོག་ལས་བཟོད་པ་མན་ཆད་ལ་ཁྱབ་ཅྱིང༌།	 རྒྱུད་པའྱི་

ཉེར་ལེན་ཡྱིན་ན་བོན་མཆོག་ལ་ཁྱབ་ཅྱིང༌།	ཞེས་གསལ་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་པས་དངོས་ཀྱི་

ཉེར་ལེན་དེ་བོན་མཆོག་ལས་བཟོད་པ་མན་ཆད་ལ་མ་ཁྱབ་ཅྱིང༌།	རྒྱུད་པའྱི་ཉེར་ལེན་

ཡྱིན་ན་བོན་མཆོག་ལ་མ་ཁྱབ་ཅྱིང༌།	ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད་པས་དཔད་པར་འཚལ།
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ཡོད་དོ་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ་དེ་དག་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་གསལ་སྣང་ཐོབ་ཙམ་ཡྱིན་

པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ས་མཚམས་དང༌།	 རྣམ་གངས་དང༌།	

སོ་སོའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོའྱི་རོགས་པ་རོགས་ནས་མཐོང་

ལམ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་ཀྱི་བར་དེ་སྱིད།	གཉྱིས་པ་རྣམ་གངས་ལ་གསུམ་སྟེ།	དབྱེ་

བ་དངོས་དང༌།	དེའྱི་རང་བཞྱིན།	རགས་དང་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ།	དབྱེ་གཞྱི་

ནྱི་སྦོར་ལམ་ཙམ་མོ། །དབྱེ་ངོ་ནྱི།	དྲོད་དང༌།	རེ་མོ་དང༌།	བཟོད་པ་དང༌།	བོན་

མཆོག་གོ	 །འབུམ་ལས་ཀང༌།	དྲོད་སྣང་བ་ཐོབ་པ།	རེ་མོ་སྣང་བ་མཆེད་པ།[277]	

བཟོད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་ཞུགས་པ།	 འཇྱིག་རེན་བོན་མཆོག་བར་ཆད་

མེད་པའྱི་ལམ།[278]	 ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་གཟུང་འཛིན་ཆ་བཞྱི་

ལ་བརེན་ནས་ངེས་པ་སྟེ།	ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌།	གཉེན་པོ་བརེན་པ་དང༌།	

གང་ཟག་རས་འཛིན་པ་དང༌།	སྐེས་བུ་རག་འཛིན་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་

བཞྱི་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱེད་དོ། །དབྱེ་དོན་བདག་མྱི་གཅྱིག	གངས་ངེས་རྒྱུད་ལ་སྐེ་

ཚུལ་ལོ། །དགག་བྱ་བཞྱི་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་སོ།།

[277]		མ་དཔེར།	དབྱེ་བ་དངོས་དང༌།	དེའྱི་རང་བཞྱིན།	རགས་དང་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ།	

དབྱེ་གཞྱི་ནྱི་སྦོར་ལམ་ཙམ་མོ། །དབྱེ་ངོ་ནྱི།	དྲོད་དང༌།	རེ་མོ་དང༌།	བཟོད་པ་དང༌།	

བོན་མཆོག་གོ	།འབུམ་ལས་ཀང༌།	དྲོད་སྣང་བ་ཐོབ་པ།	རེ་མོ་སྣང་བ་མཆེད་པ།	ཞེས་

པའྱི་བར་མེད་ཀང་འདྱིར་རེའྱི་ས་ལམ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་བཅུག་ཡོད་པས་

དཔད་པར་འཚལ།

[278]		འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།
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གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	བསོམ་བྱའྱི་རང་བཞྱིན།	རོགས་པའྱི་ཚུལ།	སོམ་བྱེད་

ཀྱི་བོ་རྱིག་གོ	།དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	དམྱིགས་པ།	རྣམ་པ།	བསོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་སྤྱིར་ནྱི་ངོ་བོ་རོག་འཛིན་ལ་ཁྱད་པར་གཞན་རོག་གྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ།	བུམ་པ་ལྟ་

བུ་ཡྱིན་ལ།	བྱེ་བྲག་ཏུ་བདེན་པ་གཉྱིས་སམ་བཞྱི་ལ་སྒྱུ་མ་དང་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ཚུལ་

དུ་དམྱིགས་ལ།	དེ་ལས་ཀང་སང་བྱ་རྣམ་པ་བཞྱི་ནྱི་རོག་པ་བཞྱི་སྟེ་འོག་ཏུ་འབྱུང་

ངོ༌།།

གཉྱིས་པ་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	རོགས་བྱེད་ཡེ་ཤེས་དང༌།	རོགས་བྱ་གཟུང་

འཛིན།	རོགས་ཚུལ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་འཇྱིག་རེན་བསོམ་བྱུང་

གྱི་ཤེས་རབ་བོན་ཉྱིད་དོན་སྤྱིའྱི་རྣམ་པ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ།	

དེ་ཡང་བཞྱི་རུ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 སྤྱིར་ངོས་བཟུང༌།	

བྱེ་བྲག་ངོས་བཟུང༌།	 ཇྱི་ལྟར་རོགས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་

སྐེ་མཆེད་ལ་འདོད་པ་པའམ།	 བདག་གྱི་བ་དང་བདག་ལ་ཕེ་བྱ་དང༌།	 ཤེས་པ་

ལ་གཟུང་འཛིན་དུ་འདོད་པ་ནྱི་བཟློག་ན་མཚུངས་པ་དང༌།	 བདག་མ་གྲུབ་པར་

བདག་གྱི་བ་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ལ་དེ་ཉྱིད་

དུ་ཞེན་པ་ནྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནྱི་དེ་ལྟར་ན།	 ཡུལ་ཅན་འཛིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་དེ་ལ་

འཛིན་པས་ཞེན་ན་ནྱི་ཤེས་རྒྱུད་གཉྱིས་འཆང་དུ་འགྱུར་ལ།	 མྱི་ཞེན་ན་ཁས་

བངས་ཉམས་སོ། །དེས་ན་འབུམ་ཏྱིག་ལས་གཟུང་བ་ཡུལ་གྱི་རོག་པ་དང་འཛིན་

པ་ཡུལ་ཅན་གྱི་རོག་པ།[279]	ཞེས་གསུངས་པས།	ཡུལ་གྱི་ལྡོག་པ་ཐམས་ཅད་

གཟུང་པ་ལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་ལྡོག་པ་ཐམས་ཆད་འཛིན་པའོ། །དེས་ན་ཡུལ་དུ་རོག་

[279]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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པ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་རོག་པ་གཉྱིས་ཀ་གཟུང་བ་ལ།	ཡུལ་ལ་རོག་པ་དང་ཡུལ་ཅན་

ལ་རོག་པ་གཉྱིས་ཀ་འཛིན་རོག་ཡྱིན།[280]	ཞེས་གསུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས་དང་པོ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རོག་པ་ལ་ཕུང་

པོ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་

འབྱུང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	དེ་ལ་སང་བྱར་ཞེན་པ་དང༌།[281]	

གཉྱིས་པ་གཉེན་པོ་བརེན་ཅན་གྱི་རོག་པ་ནྱི་བ་མེད་བཅུ་དང་སྟོང་པ་བཅོ་བརྒྱད་

ལམ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ལ་སོགས་འགོག་པ་དང་ལམ་གྱི་བསྡུས་པ་རྣམས་ཡྱིན་

ཞྱིང་དེ་ལ་གཉེན་པོར་ཞེན་པ་དང༌།	གསུམ་པ་གང་ཟག་རས་འཛིན་བདག་རག་པ་

གཅྱིག་པུ་རང་དབང་ཅན་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་པོར་ཞེན་པ་དང༌།	བཞྱི་པ་སྐེས་

བུ་བཏགས་འཛིན་ལ་དེ་ལྟར་མྱི་རོག་ཀང་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རྒྱུན་ཙམ་ལ་སེམས་ཅན་

དང་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔར་བརྡ་བཏགས་ནས་ཡུལ་ལ་སྤོད་པར་འཛིན་ཞྱིང་

ཞེན་པ་སྟེ།	ཉོན་མོངས་པ་ཡོད་པར་རོག་པ་དང༌།	གཉེན་པོ་ཡོད་པར་རོག་པའོ།།[282]	

ཞེས་དང༌།	 བདག་བྱེད་པའྱི་སྐེས་བུ་གཞན་དུ་ལྟ་བ་དང༌།	 ལུས་སེམས་དངོས་

པོར་ལྟ་བའོ།།[283]	ཞེས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་གསུངས་སོ།།	

གསུམ་པ་རོགས་ཚུལ་ལ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་རོག་པ་དངོས་ལ་མུ་བཞྱི་

[280]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[281]		མ་དཔེར་གཉེར་པོར་ཞེན་པ་ཞེས་བྱུང་ཡང་སང་བྱར་ཞེན་པ་ཡྱིན་ངེས་པས་བཅོས་

ཡོད།

[282]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[283]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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ལས།	གཟུང་རོག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པ་བུམ་པ་ལ་རོག་པ་ལྟ་བུ་འཛིན་རོག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པ་

ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ལ་རོག་པ་ལྟ་བུ་དང༌།	 གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་ཤེས་པའྱི་རྒྱུན་ལ་

རོག་པ་ལྟ་བུ་དང༌།	གཉྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་མཐོང་བསོམ་གྱི་མཉམ་བཞག་ལྟ་བུའོ།།[284]	

ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉྱིས་པ་རོད་སོང་ལ་བཞྱི་ལས།	 དང་པོ་ལ་མཛོད་ལས་

ཁ་དོག་གསལ་བ་དབང་པོའྱི་ཡུལ།	ཁ་དོག་ཅྱིར་གསལ་སེམས་ཀྱི་དབྱྱིངས།།[285]	

ཞེས་པ་དང༌།	འབུམ་ལས་གཟུགས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར།[286]	 ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན།	 སྐོན་མེད་

དེ།	 རོགས་ཡུལ་ཉྱིད་དངོས་པོ་ཡྱིན་གྱིས།	 དེ་ནྱི་བུམ་འཛིན་སེམས་སུ་འདོད་

པ་ལ་དགོངས་སོ། །དེས་ན་ཡུལ་འཛིན་པ་སེམས་ལ་ཡུལ་ཉྱིད་སེམས་མ་ཡྱིན་

ནོ། །གཉྱིས་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་རོགས་པ་ཡྱིན་པས་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	

གནས་དུས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཀང༌།	སྐད་ཅྱིག་དེ་འདས་འགག་པར་མ་

ཆོད་ལ་རོགས་པ་ལ་འདོད་པས་སོ། །ཡང་གང་ཟག་རས་འཛིན་གྱི་རོག་པ་ཡོད་

ན།	རས་འཛིན་རང་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ནྱི།	སྐོན་མེད་དེ།	དེ་ནྱི་བསམ་དངོས་སུ་

བཞག་པ་ལ་རོགས་པ་ཡྱིན་གྱིས།	 དེ་ལྟར་མྱིན་ན་གཟུང་འཛིན་གྱི་རོག་པ་རང་

ཡང་ཡོད་པར་འགལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ་ཤེས་རྒྱུན་ལ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་ལྟར་

འཛིན་རོག་ཏུ་འདོད་པ་དེ་ཡང་གཉྱིས་ཀར་འགྱུར་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	འདྱིར་ནྱི་

[284]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།

[285]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༧	ཤོག	༧༢	ཕེང་།༣

[286]		དབལ་ཁྱུང་།༨༦	བཀའ།	 འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད། 	ན།	ལེའུ།༦༡	ཤོག	༧༣༩	

ཕེང་།༧
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རྒྱུན་ལ་ལྟོས་པའྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ལ།	 དེར་ནྱི་སྔ་ཕྱི་རྒྱུན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ལྡོག་པ་

ཡྱིན་པས་སོ། །བཞྱི་པ་ལ་མཐོང་སོམ་གྱི་མཉམ་བཞག་ན་སེམས་དང་སེམས་

བྱུང་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་སྐོན་མེད་དེ།	 རོག་མེད་སྤོས་པ་ཉེ་བར་ཞྱི་ཡང་རོག་

བཅས་སུ་འགྱུར་བ་མེད་པས་སོ།།

བཟུང་འཛིན་རོག་པ།

གསུམ་པ་དགག་བསྒྲུབ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 རོག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད།	 མཚན་གཞྱི་

དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ	།དང་པོ་ལ་སྤྱིར་རོག་པ་ཙམ་ནྱི་འདྲེས་རུང་འཛིན་པ་ཡྱིན་མོད་

ཀྱིས།	འདྱིར་སྐབས་དོན་ལ་ཞེན་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་

སྟེ།	ས་མཚམས།	རྣམ་གངས།	སོ་སོའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	དྲོད་

སོགས་མཉམ་བཞག་ན་རོག་པ་གང་ཡང་མེད་ལ།	རེས་ཐོབ་ན་བསྒྲུབ་རོག་ཡོད་

ཟེར་བ་ཡང༌།	 ངེས་འབྱེད་མཉམ་བཞག་ཏུ་བོན་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་

འགྱུར་ཏེ་རོག་བྲལ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་དེ་དག་གྱི་མཉམ་བཞག་

ན་སྒ་དོན་སྣང་བའྱི་རོག་པ་དང་མ་བྲལ་ཟེར་བ་ཡང་མཉམ་བཞག་སྤོས་མེད་ལ་

གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ངེས་འབྱེད་ཀྱི་རེས་ཐོབ་ན་

གཉྱིས་ཀ་ཡོད་ལ།	མཉམ་བཞག་ན་དགག་རོག་ཡོད་དེ།	 གཟུང་འཛིན་གྱི་རོག་

པ་བཀག་པས།	མཉམ་བཞག་ལ་གསལ་སྣང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དོ་པས་

གཟུང་འཛིན་གྱིས་སྟོང་བའྱི་བོན་ཉྱིད་མཐོང་མེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རོགས་ཀང༌།	མཐོང་

སང་ས་བོན་དང་མ་བྲལ་ཞྱིང་དེས་སྟོང་གྱི་བོན་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པས་

དགག་རོག་ཏུ་བཞག་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་མཐོང་སང་བཀག་པའམ་

ཡང་ན་ཡོད་པ་ཡྱིན།	དང་པོ་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་དུ་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་
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སྒྲུབ་རོག་ལྡོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སང་བྱ་གཟུང་འཛིན་བཀག་པའྱི་བོན་ཉྱིད་

མངོན་སུམ་ན་མ་མཐོང་བས་དགག་རོག་ཏུ་བཞག་ལ།	གཉེན་པོ་ཡོད་པར་རོག་

པ་དང་ཡུལ་བཞྱི་ལ་རོག་པས་སྒྲུབ་རོག་ཏུ་བཞག་གོ	 །དེས་ན་མཐོང་ལམ་ཡན་

ཆད་ཀྱི་མཉམ་བཞག་ན་གཉྱིས་ཀ་མེད་ལ།	རེས་ཐོབ་ན་བཀག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་གཞུང་ཁ་ཅྱིག་ལས་རྱིག་པར་སྐེས་ཚད་རོག་པར་བཤད་པ་

དང་འགལ་ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ།	དེས་ནྱི་རྣམ་མཁྱེན་མ་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་རོག་པའྱི་

བོའ་ོཞེས་པ་ལ་དགོངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རྣམ་གངས་ལ་དངོས་དང་རོད་སོང་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལ་ཡུལ་

གཟུང་འཛིན་དུ་ཞེན་པས་སྒྲུབ་རོག་གཉེན་པོ་སངས་པར་རོག་པས་དགག་རོག་

ཡྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ལ་དེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་རོག་འདྱི་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཞེན་ཡུལ་ལ་

འཁྲུལ་ལམ་མ་འཁྲུལ།	 དང་པོ་ལྟར་ན་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྒོ་འདོགས་མྱི་ཆོད་

པར་འགྱུར་ལ།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་རོག་པ་སང་མྱི་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།	

ལན་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རོག་པ་འཁྲུལ་པ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ལ།	དེས་ན་ཡུལ་གཟུང་བར་བདེན་པ་ལ་རོག་པས་འཛིན་པར་ཞེན་པས་འཛིན་

རོག	 །ཡུལ་འཛིན་པར་བདེན་པ་ལ་རོག་པས་གཟུང་བར་ཞེན་པས་གཟུང་རོག་

ཡྱིན།	 དེས་ན་ཡུལ་ཉོན་མོངས་གཟུང་བར་བདེན་པ་ལ་རོག་པས་རྣམ་བྱང་གྱི་

གཟུང་བར་ཞེན་པས།	རྣམ་བྱང་གྱི་གཟུང་རོག་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	

དེ་ལྟར་ན་འདྱི་དག་སོང་བ་ངེས་འབྱེད་བཞྱིའྱི་མཉམས་བཞག་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་

འགྱུར་རོ། །རེས་ཐོབ་ཡུལ་གཟུང་བ་གཟུང་བར་ཤེས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་བས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་འདྱི་དག་བར་མ་ལ་འཁྲུལ་བས་གཟུང་འཛིན་དུ་
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བྱུང་བ་སྟེ།	དེ་ཡང་གཟུང་དང་འཛིན་པ་ལ་དེ་ཉྱིད་དུ་ཞེན་པས་འཁྲུལ་བའོ། །དེས་

ན་སྒོ་འདོགས་མྱི་ཆོད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	ཞེན་ཡུལ་མྱོང་བར་མ་གྲུབ་པས་གཉེན་

པོ་བཞྱིས་སོང་བའོ།།	

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ཤེས་པ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་འཛིན་རོག་ཏུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	

ཡུལ་གྱི་ཤེས་པའམ་དེ་ཉྱིད་རོགས་བྱེད་གང༌།	དང་པོ་ཁྱབ་པས་བདེན་གཉྱིས་ལ་

འདོད་པས་སོ།།	

གསུམ་པ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་གཟུང་འཛིན་བཞྱི་དང་གཉེན་པོ་བཞྱིའོ། །གསུམ་

པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་བོ་ཞེན་པ་དང་བཅས་པ་དང༌།	དགག་བསྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་

པས་སོ།།

གསུམ་པ་བསོམ་ཚུལ་གཉྱིས་ཏེ།	 ལམ་དང་པོ་གཉྱིས་ལ་དབང་པོ་བསོམ་

པ་དང༌།	 ཕྱི་མ་གཉྱིས་ལ་སྟོབས་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ་ལས།	མཚན་ཉྱིད་ནྱི་བདག་མེད་སྤྱིའྱི་རྣམ་པ་ལ་མངའ་ཐོབ་པ།[287]	ཞེས་

གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་དད་པ་བརོན་གྲུས་དྲན་པ་ཏྱིང་འཛིན་ཤེས་རབ་

དང་ལྔའོ། །འོག་མས་གོང་མ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའོ། །གསུམ་པ་བསོམ་ཚུལ་ནྱི་

མཉམ་རེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསོམ་པ་སྟེ།	 འབུམ་ལས་དབང་པོ་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་

དེ།[288]	 ཅེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	 སྟོབས་དང་

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །དང་པོ་གསུམ་ལས།	མཚན་ཉྱིད་ནྱི་བདག་མེད་སྤྱིའྱི་རྣམ་པ་

[287]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།

[288]		དབལ་ཁྱུང་།༡༢༨	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ང་།	ལེའུ།༡༨	ཤོག	༧༡	

ཕེང་།༦



 འགྲོ་མགྲོན་ས་ལམ།154

ལ་བརན་པ་ཐོབ་པའོ། །དབྱེ་བ་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་ཅུང་ཟད་སྟོབས་ཆེ་བར་གྱུར་

བས་སོ། །དེ་མྱིན་དུ་སྟོབས་བཅུ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་བསོམ་པ་ཡྱིན་པས་

སོ། །བསོམ་ཚུལ་ནྱི་མཉམ་རེས་ཀྱིས་བསོམ་སྟེ།	སྟོབས་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་དེ་
[289]ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས།	 མཚན་ཉྱིད་

བདག་མེད་སྤྱིའྱི་རྣམ་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅྱིག་པའོ། །དབྱེ་བ་ལ་ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་

པ་དང༌།	དེ་བཞྱིན་དང༌།	ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་དང༌།	རྒྱུ་ཏྱིང་དང༌།	ཡོངས་སུ་རོགས་

པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །བསོམ་ཚུལ་ནྱི་སྦོར་བའྱི་དུས་སུ་ཇྱི་བཞྱིན་དང༌།	དངོས་

གཞྱིའྱི་དུས་སུ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་བསོམ་པ་སྟེ།	 ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་རང་བཞྱིན་

མེད་དེ།[290]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རོགས་ཚུལ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	དངོས་དང༌།	ཁྱད་པར་དཔད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་མདོ་ལས་ཤར་སོར་རྒྱུ་བཞྱི་གཟུགས་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་པ་ཐམས་ཅད་མུན་

པ་ལ་སྒོན་མེ་བཏེགས་པ་ལྟར་གསལ་བར་འགྱུར།	བྱང་ཕོགས་སུ་རྒྱུ་མྱིང་བཞྱིའྱི་

ཕུང་པོ་ལ་བརེན་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱུ་རུ་ར་ལག་མཐྱིལ་དུ་བཞག་པ་ལྟར་གསལ་བར་

འགྱུར་[291]གསུངས་པས་འདྱིའྱི་དོན་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་

རྨེའུ་དཔལ་ན་རེ།	གཟུང་བ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་ཆུང་ངུན་དྲོད་འབྲྱིང་

[289]		དབལ་ཁྱུང་།༡༢༨	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ང་།	ལེའུ།༡༨	ཤོག	༦༩	

ཕེང་།༤

[290]		དབལ་ཁྱུང་།༡༢༨	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ང་།	ལེའུ།༡༨	ཤོག	༧༡	

ཕེང་།༦

[291]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༣༥	ཕེང་།༣
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རེ་མོ་ཆེན་པོ་བཟོད་པ་ཡྱིན་ལ།	འཛིན་པ་རོགས་པ་བོན་མཆོག་ཡྱིན་ཏེ།	ནུབ་ཏུ་

མཐོང་ལམ་སྐེས་པར་གསུངས་པས་[292]སོ་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 སྒྲུབ་

བྱེད་གཙིགས་སུ་མྱི་ཆེ་ལ།	འཛིན་པ་རོགས་པ་དྲོད་ལ།	གཟུང་བ་རོགས་པ་ཆུང་

ངུན་རེ་མོ།	འབྲྱིང་བཟོད་པ།	ཆེན་པོ་བོན་མཆོག་ཡྱིན་པ་དང་ཡང་མཚུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་དྲོད་རེ་མོས་གཟུང་བ་རོགས་ལ།	 བཟོད་པ་བོན་

མཆོག་གྱིས་འཛིན་པ་རོགས་པ་འབུམ་ཏྱིག་ལས་སྦོར་བའྱི་ལམ་འོག་མ་གཉྱིས་

ལ་ཕྱི་གཟུང་བའྱི་ཡུལ་སངས།	གོང་མ་གཉྱིས་ལ་ནང་འཛིན་པའྱི་སེམས་སངས།[293]	

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ཡང་རོག་པ་ཆ་བཞྱི་སངས་པའོ། །གསུམ་པ་རོད་

སོང་ལ་ཉོན་མོངས་ལས་ཉེན་པོ་མ་བཤད་པས་སོ་སྙམ་ན་ཤུགས་ལ་བཤད་པ་

སྟེ།	 བྱང་དུ་འཛིན་པ་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཁྱད་པར་ལ་གསུམ་ལས།	

དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་ཁ་

ཅྱིག་གྱིས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རོག་པ་ཆ་བཞྱི་ལ་སྒོ་འདོགས་མྱི་འདྲ་བ་བཞྱི་ཆོད་པ་

ཡྱིན་ཏེ།	གོང་བུ།	སེམས་ཅན།	མྱི།	ལྷ་སྦྱིན་མ་ཡྱིན་པར་འཛིན་པའྱི་སྒོ་འདོགས་

མྱི་འདྲ་བ་བཞྱི་ཆོད་པ་བཞྱིན་ཟེར་བ་ནྱི།	སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་ལ་ཚད་མ་དགོས་

པ་མེད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	ངེས་འབྱེད་ཆ་བཞྱིའྱི་མཉམ་བཞག་

ལ་ཁྱད་པར་མེད་ལ།	 རེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དམྱིགས་རྣམ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཟེར་བ་

ཡང༌།	གསལ་སྣང་མྱི་འདྲ་བ་བཞྱི་མ་ཆོད་པ་དང༌།	 རོག་པ་བཞྱི་སོང་བ་མ་ཡྱིན་

པར་འགྱུར་བ་དང༌།	 དྲོད་སྣང་བ་ཐོབ་པ།	 རེ་མོ་སྣང་བ་མཆེད་པ།	 བཟོད་པ་དེ་

[292]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༣༦	ཕེང་།༢

[293]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་ཞུགས་པ་འཇྱིག་རེན་བོན་མཆོག་པར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ།[294]	

ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་རོག་པ་ཆ་བཞྱི་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་གསལ་སྣང་

མྱི་འདྲ་བ་བཞྱི་སྐེ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ།	གོང་གྱི་ལུང་གྱིས་ཤེས་ལ།	དེ་ཡང་ཐེག་

པ་འོག་མའྱི་དམྱིགས་རྣམ་དྲོད་ཆུང་ངུའྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ།	དེ་ལ་མངོན་ཞེན་

འགོག་པ་རྣམ་པ་སྟེ།	དེས་ན་འོག་མ་འོག་མའྱི་དམྱིགས་རྣམ།	གོང་མ་གོང་མའྱི་

དམྱིགས་པར་འགྱུར་བས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ།	 བསོམ་བྱུང་དེས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་ཚེ་ན་

གཅད་བྱའྱི་གཞྱི་དེ་སྣང་ན་བོན་ཅན་རྱིག་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་ལ།	མྱི་སྣང་ན་བོན་ཅན་

ལ་བརེན་པའྱི་སྒོ་འདོགས་མྱི་ཆོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	འདྱིའྱི་ལན་ལ་གསུམ་ལས།	

དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་པ་མྱི་སྣང་ལ་སྤོས་

པ་གཅོད་པའྱི་རྱིགས་ཤེས་ལ་སྣང་ཟེར་བ་ཡང་རྱིག་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་བ་

མ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་བོན་ཅན་གྱི་ལྡོག་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་སྣང་ལ་

ངོ་བོ་མྱི་སྣང༌།	 རེས་དཔག་ལ་ངོ་བོའམ་རྣམ་པ་ཙམ་གཅྱིག་སྣང་ལ་ལྡོག་པ་མྱི་

སྣང་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 མྱི་རོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྡོག་པ་རོག་པའྱི་བོ་དང་

བཅས་པས་རྱིག་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་ལ།	རེས་དཔག་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ལྡོག་པ་མ་

ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་བ་མ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བསོམ་བྱུང་དེས་བོན་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་

གཞལ་བས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ལ།	ལྡོག་པ་མ་གཞལ་བས་རྱིག་གྲུབ་ཏུ་མྱི་འགྱུར་

བའམ།	མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བོན་ཅན་གྱི་སྟོང་ཉྱིད་གཞལ་ལ།	རེས་དཔག་

[294]		འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།
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གྱིས་བོན་ཅན་གྱི་ལྡོག་པ་གཞལ་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ངོ་བོ་འཇལ་ན་རྱིག་

གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་ལ།	 ལྡོག་པ་མྱི་འཇལ་བས་སྟོང་ལྡོག་ལ་བརེན་པའྱི་སྒོ་འདོགས་

མྱི་ཆོད་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	ཡང་བོན་ཅན་གྱི་སྟོང་ཉྱིད་འཇལ་བས་རྱིག་གྲུབ་ལ།	

བོན་ཅན་གྱི་ལྡོག་པ་རེས་དཔག་གྱིས་འཇལ་བས་སོམ་བྱུང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་དག་གསུམ་ཀ་ལྟར་ན་ཐོས་བསམ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ།	རྱིགས་ཤེས་རེས་

དཔག་ཐོས་བསམ་ལ་བརེན་པས་སོ། །དེས་ན་འདྱིར་དེ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པའོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་ཚད་མས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་གཞྱི་མྱི་སྣང་སྟེ་

དོན་སྤྱི་ཡྱིན་པས་དང༌།	བསོམ་བྱུང་ལ་གསལ་སྣང་སྐེས་པའྱི་གཞྱི་སྣང་ཡང་རྱིག་

གྲུབ་ཏུ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི།	སྦོར་ལམ་དུ་རྱིགས་ཤེས་མ་གྲུབ་སྟེ།	རྱིགས་ཤེས་ནྱི་ཐོས་

བསམ་ལ་བརེན་པས་ཚོགས་ལམ་དུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་མཉམ་བཞག་ལ་བཀག་

ལྡོག་ལ་རེས་ཐོབ་བསྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་པའོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་མཉམ་བཞག་སྤོས་བཅས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	 གཟུང་

འཛིན་བཀག་པ་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་པས་དང༌།	གསལ་སྣང་མྱི་ཆོད་པར་མྱི་འགྱུར་

ཏེ།	བཀག་ལྡོག་ལ་བརེན་པ་དང༌།	རེས་ཐོབ་སྒྲུབ་ལྡོག་ཡྱིན་པས་སོ།།

གསུམ་པ་བོ་རྱིག་ལ་འོ་ན་སྦོར་བ་ལམ་གྱི་བོ་རྱིག་འདྱི་གང་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན་

གསུམ་ལས།	 དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་ཡང་ཚད་མར་འདོད་པ་དང༌།	

ཚད་མྱིན་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མངོན་སུམ་ཚད་མར་

འདོད་པ་ནྱི།	ཡུལ་མངོན་གྱུར་ལ་རོག་མེད་དུ་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ཏེ།	 རོག་པ་མངོན་འགྱུར་བཞྱི་ལ་སྒོ་འདོགས་མྱི་འདྲ་བ་

བཞྱི་ཆོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་གསལ་སྣང་མྱི་འདྲ་
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བ་བཞྱི་དོན་སྤྱི་ལ་སྐེས་པས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པར་མ་གྲུབ་བོ། །ཡུལ་བོན་ཉྱིད་

མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་ན་མཐོང་ལམ་དང་ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་ལ།	 མ་གྲུབ་ན་ཁས་

བངས་ཉམས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རེས་དཔག་ཚད་མར་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་

ཏེ།	ཚོགས་ལམ་དུ་རེས་དཔག་གྱིས་རོགས་ཟྱིན་ལ་འཇུག་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་

ལ་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཡྱིད་དཔོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 ཡྱིད་

དཔོད་ནྱི་རགས་དང་མྱོང་བ་ལ་མ་བརེན་པར་སྔར་མ་རོགས་པའྱི་དོན་ལ་དོན་

དང་མཐུན་པར་ངེས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ལས།	 ཚོགས་སུ་ཐོས་བསམ་ལ་

བརེན་པས་བསལ་ལོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བ་མ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རོག་པ་བཅད་ཤེས་སུ་

འདོད་པ་སྟེ།	 དེ་ཡང་དད་པའྱི་རེས་འབྲེང་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྱིད་དཔོད་ཀྱི་རེས་སུ་

སྐེས་པའྱི་བཅད་ཤེས་ལ།	རྱིག་པའྱི་རེས་འབྲེང་ལ་ལྟོས་ནས།	རེས་དཔག་གྱིས་

རེས་སུ་སྐེས་པའྱི་བཅད་ཤེས་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་བོ་དེ་

ལ་གསར་རོགས་ཡོད་ན་ཚད་མར་འགྱུར་ལ།	མེད་ན་ཡུལ་བཞྱི་ལ་གསལ་སྣང་

སྐེ་བའྱི་ཁྱད་པར་བཞྱི་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།	ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རས་ལ་གསར་རོགས་

བྱུང་ཡང་རྒྱུན་ལ་ཟེར་བ་ནྱི།	རོག་པ་བཞྱི་ལ་གསལ་སྣང་མྱི་འདྲ་བ་བཞྱི་མ་སྐེས་

པར་འགྱུར་བ་དང༌།	 རས་གསར་རོགས་དེས་སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་ན་གསར་

རོགས་སུ་འགལ་ལ༌།	ཆོད་ན་ཚད་མར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱུན་

ལ་ལྟོས་ནས་བཅད་ཤེས།	རས་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མ་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་

ལྟར་ན་རས་ཚད་མ་དེ་མངོན་སུམ་མམ་རེས་དཔག		དང་པོ་ལྟར་ན་ཁས་བངས་

ཉམས་ན།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་རེས་དཔག་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་

འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་རེས་མཐུན་པ་ཟེར་

ཏེ།	དེ་ཡང་སྒ་ནོར་བས་དེ་ལྟར་ན།	བོ་དེའྱི་ཡུལ་མངོན་འགྱུར་རམ།	ལོག་འགྱུར་
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རམ།	ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའམ།	དངོས་མེད་གསལ་སྣང་ཡྱིན།	དང་པོ་ལྟར་ན་

མངོན་སུམ་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་རེས་དཔག་གམ་ཡྱིད་དཔོད་ལ།	གསུམ་པ་ལྟར་

ན་ལུང་ཚད་མའྱི་བོ་དང་བཞྱི་པ་ལྟར་ན་མེད་པ་གསལ་སྣང་ཡྱིན་པས་ཁས་བངས་

ཉམས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ།	 བོ་རྱིག་བརྒྱད་པོ་གང་ཡང་མྱིན་མོད་ཀྱིས།	 དེ་

ཡང་གཞན་བཀག་པས་གྲུབ་ལ།	ལོག་ཤེས་ཐེ་ཚོམ་དོན་མ་ངེས་སུ་གཏན་ནས་

མྱི་འགྱུར་ཏེ།	བོ་ཡང་དག་ཡྱིན་ལ།	སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དོན་སྤྱི་

ལ་གསལ་སྣང་ཆོད་པ་ལ་དེར་ནྱི་དེ་མ་ཆོད་པས་སོ། །འོ་ན་གང་ཞེ་ན་སྣང་མེད་

རོག་པ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་སྟེ།	འཇྱིག་རེན་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་རབ་

བོ། །ཡྱིན་པར་སྣང་བ་མེད་པའྱི་བོན་ཉྱིད་ལ།	འབྱེད་པ་མེད་པའྱི་སེམས་ཉྱིད་ཀྱི།[295]	

ཞེས་གབ་པ་ལས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་བོ་རྱིག་བདུན་དུ་མ་འདུས་པ་ནྱི་འདོད་དེ།	ལུང་ལས་

བཤད་པའྱི་བོ་བརྒྱད་པ་དང༌།	དགུ་པ་ལ་འདུས་དགོས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རགས་དང་ཕན་ཡོན་ལ་གསུམ་སྟེ།	རགས་དངོས་དང༌།	རགས་སུ་

སྦོར་ཚུལ་དང༌།	དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི་ལས།	དང་པོ་དྲོད་ཐོབ་

པའྱི་རགས་ལ་གསུམ་སྟེ།	རེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པའྱི་རགས་དང༌།	སྤོད་

པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པའྱི་རགས་དང༌།	ལེགས་པའྱི་རྒྱུ་ལ་ཞུགས་པ་ཐོབ་

པའྱི་རགས་སོ། །དང་པོ་ལ་ལུས་ཀྱི་རེན་མྱི་ཁོམ་པའྱི་གནས་ངན་སོང་གསུམ།	ལྷ་

[295]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཇ།	ཤོག	༡༩༢	ཕེང་།༧
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ཚེ་རྱིང་པོ་དང་བཞྱི།	ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་ལྔ།	གྱིང་གསུམ་དང་འཛམ་གྱིང་གྱི་མཐའ་

འཁོབ་དང་དྲུག	།ལྟ་ལོག་མུ་སྟེགས་དང་བདུན།	དབང་པོ་མ་ཚང་པ་དང་བརྒྱད་དུ་

མྱི་ལྟུང་པ་ཡྱིན་ཏེ།	གལ་ཏེ་བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་ངན་སོང་དུ་མྱི་ལྷུང་པར་གསུངས་

པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།	མ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་ནྱི་དབང་པོ་འབྲྱིང་ལ་དགོངས་ཤྱིང་འདྱིར་

རྣོན་པོ་ལ་དགོངས་གསུངས་པའམ།	ཡང་ན་བཟོད་པའྱི་བ་མེད་ལ་དགོངས་པས་

སོ། །བསམ་པའྱི་རེན་ནྱི་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་དངོས་ལ།	ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡུལ་ལ་

མཚན་མར་འཛིན་པ་ལྡོག་ལ།	དད་པའྱི་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་

བའོ། །གཉྱིས་པ་དེའྱི་བྱེད་པ་ལ་རོགས་སོང་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་ཤེས་རབ་

ཀྱི་ཟབ་མོའྱི་དོན་ལ་སོམ་ཉྱི་མེད་དེ།	 བདག་མེད་རོགས་པས་དང༌།	 ཐབས་ཀྱི་

བྱམས་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་སོང་བྱས་པའྱི་ལས་ལ་འཇུག་སྟེ།	 གཞན་དོན་

ཡྱིན་ལ་བྱེད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ཀུན་ནས་ལྡང་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་སང་པ་

གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་སྒྱིབ་པ་རགས་པ་ལྔ་དང་མྱི་འགོགས་ཏེ།	འདོད་པ་ལ་འདུན་

པ་དང༌།	གནོད་སེམས་དང༌།	 ཐེ་ཚོམ་དང༌།	གཉྱིད་དང༌།	རྨུག་པ་སྟེ།	སེམས་

ཡོངས་སུ་ཞུམ་པ་དང༌།	 རོད་པ་དང་འགོད་པ་སྟེ།	 རྣམ་པར་གཡེང་བ་རྣམ་ལྔ་

དང་མྱི་འགོགས་སོ། །འོ་ན་གཉྱིད་རྨུག་གཅྱིག་ཏུ་འཇོག་ལ་རོད་འགོད་གཅྱིག་ཏུ་

འཇོག་པ་དེ་ཅྱི་ཞེ་ན།	དེ་ནྱི་རྒྱུ་དང་གཉེན་པོ་བྱེད་པ་མཚུངས་པས་ཏེ།	འདྱི་ལྟར་

རྱི་བཅུད་ཀྱི་ཟས་དང༌།	ངལ་བ་ལ་སོགས་ལས་བྱུང་བ་དང༌།	འཇུག་པ་རང་དབང་

མེད་པར་སེམས་བསྡུད་པ་དང༌།	ལྷག་མཐོང་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་དང༌།	སྣང་བའྱི་

འདུ་ཤེས་ཀྱིས་སངས་པས་སོ། །འོག་མ་ཡང་བརེ་བ་དང་རོད་པ་ལ་སོགས་

འདོད་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་དང༌།	 སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་པ་དང་ཞྱི་གནས་ལ་

བར་དུ་གཅོད་པ་དང༌།	ཞྱི་གནས་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་སངས་པས།	གཉྱིས་པ་ལ་དེ་
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དག་གྱི་བག་ལ་ཉལ་ཡང་སངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་སྤོད་པའྱི་རགས་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ཕལ་ཆེར་རང་གཞན་གཉྱིས་

ཀས་བསྡུས་པའྱི་སྤོད་པ་ནྱི།	རང་ཉྱིད་དགེ་བ་ལ་གནས་ཤྱིང་གཞན་དེ་ལ་འགོད་

པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཕལ་ཆེར་གཞན་དོན་གྱིས་བསྡུས་པ་ནྱི།	ཕར་ཕྱིན་བཅུ་དང་

འབྲེལ་བའྱི་དགེ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བསྔོ་བའོ།།

གསུམ་པ་རྒྱུ་ལ་ཞུགས་པའྱི་རགས་ལ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ཡོན་ཏན་ཁྱད་

པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་རག་ཏུ་དྲན་པ་ཤེས་བཞྱིན་དང་ལྡན་པ་དང༌།	 གཉྱིས་

པ་གཞན་དག་གུས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ནྱི་ལུས་གཙང་སྟེ།	 ཤྱིག་དང་སོ་མ་ལ་

སོགས་མྱི་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བར་བསྟན་ནོ།།

གཉྱིས་པ་རེ་མོ་ཐོབ་པའྱི་རགས་ལ་ལུས་སྤོད་པ་སེམས་ཀྱི་རགས་དང་

གསུམ་ལས།	 དང་པོ་ལ་ལུས་ལ་སྱིན་བུའྱི་རྱིགས་ལྔ་བརྒྱ་མྱི་འབྱུང་བ་དང༌།	

གཉྱིས་པ་སྤོད་པའྱི་རགས་ལ་རང་དོན་གྱིས་བསྡུས་པ་དང༌།	རང་གཞན་གཉྱིས་

ཀས་བསྡུས་པའྱི་རགས་སོ། །དང་པོ་ལ་སྦངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དག་པར་ལེན་

པ་དང༌།	གཉྱིས་པ་ནྱི་རང་དགེ་བ་ལ་གནས་ཤྱིང་གཞན་དགེ་བ་ལ་འགོད་པ་དང༌།	

ཕར་ཕྱིན་བཅུའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་བྲལ་བའོ། །གསུམ་པ་སེམས་ཀྱི་རགས་ལ་

འོག་མ་བའྱི་བསམ་པ་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པ་དང༌།	སེམས་ཅན་གྱི་ཚབ་མར་དམྱལ་

བར་ཚོད་པའོ།།

གསུམ་པ་བཟོད་པའྱི་རགས་ལ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་གཞན་གྱིས་བཀྱི་བར་མྱི་

ནུས་པ་སྟེ།	ཐེག་པ་དམན་པའྱི་གཡོ་སྒྱུ་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་དེ།	རང་གྱི་ལམ་ལ་ཡྱིད་

ཆེས་པའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་བདུད་སྱིག་ཅན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་དྲུང་དུ་འོང་
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སྟེ།	ལོག་པའྱི་ལུང་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་ལ་བདུད་དུ་ངོ་ཤེས་པའོ།།

བཞྱི་པ་བོན་མཆོག་ཐོབ་པའྱི་རགས་ལ།	ལས་གང་སྤོད་ཀང་འཁོར་གསུམ་

མ་དམྱིགས་པས་སྤོད་པ་སྟེ།	སངས་རྒྱས་དགེས་པའྱི་སྤོད་པའོ།།

གཉྱིས་པ་རགས་སུ་སྦོར་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས།	 གང་གྱིས་སྦོར་ན་སྔར་

རོགས་ཟྱིན་གྱིས་ལ།	གང་ལ་སྦོར་ན་ངེས་འབྱེད་ཆ་བཞྱི་ལ་གནས་པའྱི་སེམས་

དཔའ་ལའོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་གཉྱིས་ལས།	 རགས་དགོད་པ་ནྱི།	 སྐེས་བུ་དེའྱི་རྒྱུད་

ལ་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ལུས་ངག་གྱི་བྱ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རགས་སུ་བཀོད་ནས།	མཉམ་

བཞག་གྱི་རོགས་པ་དང་ལྡན་པར་རང་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་བོ། །འོག་མས་ཀང་བསྒྲུབ་

ཏུ་ཡོད་དེ།	དཔེ་ཆགས་སྤོད་ཀྱི་ཤེས་པ་བསྒྲུབ་པ་བཞྱིན་ལ།	དེའྱི་ཕོགས་ལུང་

གྱིས་གྲུབ་བོ། །རྒྱུད་གཞན་གྱིས་དཔེ་མྱི་རུང་ན་གཞན་རྒྱུད་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་

རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བོན་ཅན་རགས་མཐོང་བའྱི་གང་ཟག་ལ་

གྲུབ་བོ	 །བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་བོན་དང་བོན་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་སྟེ།	གཞན་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་

པས་སོ། །རགས་ལ་ཕོགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་གཞན་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ།	

གཉྱིས་པ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་བོ། །དེ་དང་ལྡན་པས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ནྱི་སྦོར་

ལམ་མཉམ་བཞག་གྱི་རོགས་པ་དང་ལྡན་པས་གྲུབ་ལ།	དེའྱི་རགས་སྔར་གྱི་རགས་

ཀྱིས་གྲུབ་བོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ལུས་ངག་གྱི་བསམ་པ་དཔག་མྱི་ནུས་ཞེ་ན།	 སྐོན་

མེད་དེ་ཙམ་པོས་མྱི་ནུས་ཀང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ནུས་པས་སོ། །ཡང་ལུང་ལ་

ལ་གཅྱིག་ནས་མཉམ་བཞག་རགས་སུ་བཤད་པ་ནྱི།	མཉམ་བཞག་གྱིས་མཚོན་

ནས་རེས་ཐོབ་རགས་སུ་བསྟན་པའམ།	ཡང་ན་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་རགས་སུ་གོང་དུ་
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བཤད་པས་སོ། །ཡང་ཚུལ་གསུམ་ཚང་པར་ནྱི་གོང་དུ་བསྒྲུབས།	

སྦོར་ལམ་རྱིགས་བཞྱིའྱི་སོར།

གསུམ་པ་སོ་སོའྱི་དོན་བཞྱི་ལས།	 དང་པོ་དྲོད་ལ་གསུམ་ལས་མཚན་ཉྱིད་

ནྱི།	བསོམས་བྱུང་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཟུང་བ་

རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའོ། །གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ཆེ་

འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་མོ། །ཡང་ན་འབུམ་ཏྱིག་ལྟར་དང་པོ་དང་མཐར་ཕྱིན་པ་གཉྱིས་

གཉྱིས་སུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་བསོམ་ཚུལ་ལ་མཉམ་རེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསོམ་པ་

སྟེ།	གང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་ལ་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །

གཉྱིས་པ་རེ་མོ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས།	མཚན་ཉྱིད་ནྱི་བསོམ་བྱུང་འཇྱིག་རེན་

པའྱི་ཤེས་རབ་གཉེན་པོ་བསྟེན་པ་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་གསལ་

སྣང་ཐོབ་པའོ། །དབྱེ་བ་གསུམ་དང༌།	བསོམ་ཚུལ་གཉྱིས་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ནོ།།

གསུམ་པ་བཟོད་པ་ལ་གསུམ་ལས།	 མཚན་ཉྱིད་ནྱི་བསོམ་བྱུང་འཇྱིག་རེན་

པའྱི་ཤེས་རབ་གང་ཟག་རས་འཛིན་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་གསལ་སྣང་

ཐོབ་པའོ། །དབྱེ་བ་གསུམ་དང་སོམ་ཚུལ་གཉྱིས་སོ།།

བཞྱི་པ་བོན་མཆོག་ལ་གསུམ་ལས།	མཚན་ཉྱིད་ནྱི་བསོམ་བྱུང་འཇྱིག་རེན་

པའྱི་ཤེས་རབ་སྐེས་བུ་བཏགས་འཛིན་རང་བཞྱིན་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་གསལ་

སྣང་ཐོབ་པའོ། །དབྱེ་བ་གསུམ་དང་སོམ་ཚུལ་གཉྱིས་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་

པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པ་ལས་འདས་པ་ལ་སྦོར་བས་ན་དང༌།	 འཇྱིག་རེན་

པ་དང་འདས་པའྱི་ལམ་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང༌།	 བྱེ་བྲག་ཏུ་མེའྱི་སྔ་ལྟས་སུ་དྲོད་
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འབྱུང་བ་བཞྱིན།	གཉེན་པོའྱི་སྔ་ལྟས་སུ་རོགས་པའྱི་དྲོད་འབྱུང་བས་སོ། །སྔར་

གྱི་དགེ་བ་འཕེལ་ཞྱིང་རྣོན་པོར་གྱུར་པས་དང༌།	གཞན་གྱིས་རྣམ་པར་འཚེ་བ་ལ་

མྱི་བཟོད་པ་མྱི་སྐེ་བས་དང༌།	འཇྱིག་རེན་པའྱི་བོན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པས་སོ། །གསུམ་པ་བྱེད་པས་ནྱི།	སང་བྱ་རགས་པ་འགོ་གནོན་ཞྱིང་གཉེན་

པོ་མཐོང་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྱི་ལས་སོ།།

དེ་ལྟར་ངེས་འབྱེད་རོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ལ། །

དགག་སྒྲུབ་རོག་བཅས་དེའྱི་ཚུལ་རྣམས་དང༌། །

དབང་པོ་སྟོབས་དང་ཏྱིང་འཛིན་ཡན་ལག་གྱིས། །

ངེས་ཚུལ་བར་ཆད་མེད་པར་ཐོབ་འགྱུར་རོ། །

ཞེས་བྱ་སྟེ།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་

མྱིག་ལས།	འཇྱིག་རེན་སྦོར་བའྱི་ལམ་བསྟན་པའྱི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ།།
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ལེའུ་དྲུག་པ། 

མཐོང་ལམ་བསྟན་པའྱི་སོར།

གསུམ་པ་མཐོང་བའྱི་ལམ་ནྱི།	འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པས་དོན་མངོན་གྱུར་

མཐོང་བས་འབྱུང་བས་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང༌།	རང་བཞྱིན་དང༌།	བྱེད་ལས་སོ། །དང་

པོ་ལ་ཡང་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་རྣམ་པ་བཞྱི་

ལས་སྐེ་བས་ཏེ།	རྒྱུའྱི་རྐེན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་ལ་ལམ་སྔ་མས་

གསོས་བཏབ་པ་དང༌།	བདག་རྐེན་ལམ་འོག་མ་ལ་ཕར་ཕྱིན་ཉམས་སུ་བངས་པ་

དང༌།	དམྱིགས་རྐེན་གཟུང་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱིས་སྟོང་བའྱི་བོན་ཉྱིད་ལ་དང༌།	དེ་མ་

ཐག་རྐེན་བོན་མཆོག་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་སྐེའོ། །གཉྱིས་པ་ཉེར་

ལེན་ལ་གསུམ་སྟེ།	རེན་དང༌།	ཚོགས་དང༌།	སའོ། །དང་པོ་ལ་སྔར་དང་འདྲ་སྟེ་

བོན་མཆོག་རྒྱུད་ལས་སོ། །གཉྱིས་པ་དབང་པོ་ལ་རག་ལས་པ་སྟེ།	ངེས་འབྱེད་

ཉམས་སུ་བངས་པ་གཅྱིག་ལའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འདོད་ཁམས་ལ་མྱི་སྐེ་སྟེ་སེམས་

རྣམ་པར་གཡེང་པ་དང༌།	 གཟུགས་མེད་ལ་མྱི་སྐེ་སྟེ་སེམས་རབ་ཏུ་མྱི་གསལ་

བ་དང༌།	 དེས་ན་བསམ་གཏན་གྱི་ས་རྱིགས་དྲུག་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརེན་

ནས་སྐེ་སྟེ།	བསམ་གཏན་དང་པོ་ཉེར་བསོགས་མྱི་ལྕོགས་པ་མེད་པའྱི་ས་དང༌།	

དངོས་གཞྱི་དང༌།	དངོས་གཞྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌།	གཉྱིས་པ།	གསུམ་པ།	བཞྱི་པ་

ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བས་འདྱི་དག་གྱིས་དོན་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་དང༌།	

བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་ཁམས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཐོབ་པར་བྱ་
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བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་གྱིས་འཇུག་སྟེ།	 མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པ།	 མོས་པ་

ལས་བྱུང་བ།	དབེན་པ།	དགའ་བ།	སྡུད་པ།	སྤོད་པ།	སྦོར་བ་མཐའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་

པ།	སྦོར་བ་མཐའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི།	ཉེར་བསོགས་མ་ཡྱིན་ཏེ་དངོས་གཞྱི་ཡྱིན་པས་

སོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པའྱི་ཁམས་ནྱི་ཐ་བ་ངན་པ་རྱིང་པ་སྡུག་པོ་ན།	འབྲས་ཟུག་

རྔུ་སྡུག་བསྔལ་བ་མྱི་གཙང་བའྱི་གཏན་གཞྱིར་ཤེས་ནས།	 བསམ་གཏན་དང་

པོས་དེ་སངས་པས་དབེན་པ།	ཞྱི་བ།	ག་ནོམ་པར་རོགས་ནས།	དེ་བསོམ་པ་ནྱི་

ཐོས་བསམ་དང་འབྲེལ་བར་འཇུག་སྟེ།	 ཚོགས་ལམ་གྱི་དོད་ཡྱིན་ནོ། །གཉྱིས་

པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་དང་མ་འབྲེལ་བར་ཞྱི་

རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་སྟེ།	བསམ་གཏན་དང་པོ་དོན་

སྤྱིའྱི་ཚུལ་དུ་བསོམ་པ་སྦོར་ལམ་གྱི་དོད་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་བསོམ་

པས་འདོད་ཁམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་གཉེན་པོར་འགྱུར་བ་ནྱི་

མཐོང་ལམ་དང་མཐུན་ནོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་འབྲྱིང་གསུམ་

སངས་པས་ལུས་སེམས་དགའ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་སྟེ།	 སོམ་ལམ་དང་

མཐུན་ནོ། །ལྔ་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུའྱི་ཆེན་པོ་དང་འབྲྱིང་གཉྱིས་
[296]སངས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་གཏན་མེད་དམ་སྙམ་པར་བྱུང་བས་དག་པའྱི་

ས་གསུམ་གྱི་དོད་ཡྱིན་ནོ། །དྲུག་པ་ནྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཡོད་དམ་མེད་དམ་སྙམ་

དུ་ཉམས་སོད་ཅྱིང་དཔོད་དེ་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་དང་འདྲ་བའོ། །བདུན་[297]པ་ནྱི་

[296]		མ་དཔེར་འདོད་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཆེན་པོ་དང་འབྲྱིང་གཉྱིས་ཞེས་གསལ་ཡང་།	

འདོད་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུའྱི་ཆེན་པོ་དང་འབྲྱིང་གཉྱིས་ཡྱིན་ངེས་པས་ཞུ་སྒྱིག་

སྐབས་བཅོས་ཡོད་པས་དཔད་པར་འཚལ།

[297]		མ་དཔེར་གཉྱིས་ཞེས་བྱུང་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་པས་བདུན་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།
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ཡོད་པར་མཐོང་ནས་སྔ་མ་ལྟར་བསོམ་པས་འདོད་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུའྱི་

གཉེན་པོར་འགྱུར་བ་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་དང་མཐུན་ནོ། །འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་

ནྱི་དངོས་གཞྱི་སྟེ།	ཚུལ་དེ་རྣམས་ནྱི་དང་པོ་ནས་གཉྱིས་པ་ལ་སོགས་ལ་ཡང་དེ་

ལྟར་འགྱུར་རོ། །སོང་ཞེས་པ་ཡང་འགོ་གནོན་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་གཡུང་དྲུང་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གམ་ཞེ་ན་འཇུག་མོད་ཀྱིས་སེམས་

དཔའྱི་བསམ་གཏན་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་ལ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་གྱིས་འཇུག་དགོས་

ལ།	ཕྱིས་ནྱི་མངོན་དུ་མྱི་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་བདལ་འབུམ་ལས།	གཡུང་དྲུང་སེམས་

དཔའ་བསམ་གཏན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱི་གནས་སུ་སྐེ་བ་

ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ཏྱིང་ངེས་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའོ།།[298]	ཞེས་གསུངས་

སོ།།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	ངེས་

ཚིག་གོ	།དང་པོ་ལ་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅྱིག་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་

གསུམ་སྟེ།	ལོག་པར་རོག་པ་དང༌།	ཟག་པ་ཟད་པ་དང༌།	འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་

པའྱི་བསམ་གཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བསམ་གཏན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ལྟ་བ་དྲུག་

ཅུ་ར་གཉྱིས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་ལྟ་བ་ཤས་ཆེ་བའྱི་བསམ་གཏན་ནོ། །དེ་

བཞྱིན་སེད་པ་དང༌།	ང་རྒྱལ་དང༌།	ཐེ་ཚོམ་དང༌།	རྨོངས་པ་འཕེལ་བ་ནྱི་དེ་དག་

ཤས་ཆེ་བའོ། །ཞྱི་གནས་ཀྱིས་བརླན་པས་ཞེ་སང་ཕག་དོག་གྱི་ཁོང་ཁོ་ནྱི་གནས་

སྐབས་དེར་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །དེ་དག་ལ་སེམས་དཔའ་འཇུག་གམ་ཞེ་ན།	ཁ་ཅྱིག་

གྱིས་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ།	 གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་སང་

[298]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།
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བྱ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མྱི་འཇུག་སྟེ།	བསམ་གཏན་གྱི་སང་བྱ་ཡྱིན་

པས་སོ། །སེམས་དཔས་སང་བྱ་སོང་བའྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་མྱི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞེ་

ན།	སེམས་དཔས་ཟག་མེད་ཀྱི་བསམ་གཏན་ལ་ཞུགས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་དེ་དག་སོང་

བར་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གང་ལ་བརེན་ནས་ཚད་མེད་པ་བསོམ་པ་དང༌།	ཟད་

པར་ས་བསོམ་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཐམས་ཅད་སར་སྣང་ལ་སོགས་དལ་འབུམ་

ལྟར་བསོམ་པ་དང༌།	ཟྱིལ་གནོན་བྱམས་པ་ལ་སོགས་གཉེན་པོ་ལྔའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་

གནོན་པའོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་སྐེ་ཞྱིང་མཆེད་པས་ཏེ།	 གཡུང་དྲུང་སེམས་

དཔས་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ	 །གསུམ་པ་ལ་གང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་

བདེན་པ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལ་བདེན་པ་བཞྱི་དང་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་

ནས་བདག་མེད་མ་ལུས་སོམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཏེ།	 བདེན་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་

རོག་པ་དང་དཔོད་པ་གཉེན་པོའྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས།	དབེན་པ་ལས་སྐེས་པ་དགའ་

བ་དང་བདེ་བ་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས།	 བསམ་གཏན་དང་པོ་རེ་སེམས་

གཅྱིག་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ལྔ་ལྡན་ནོ། །གཉྱིས་པ་རོག་དཔོད་སོང་བས་

ཏེ།	དྲན་དང་ཤེས་བཞྱིན་བཏང་སྙོམས་ཏེ།	ནང་ཡོངས་སུ་དག་པ་གཉེན་པོའྱི་ཡན་

ལག་བཞྱི་དང༌།	ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐེས་པ་དགའ་དང༌།	བདེ་བ་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་

ལག་གཉྱིས་དང༌།	གཉྱིས་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་བཞྱི་ལྡན་

ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དགའ་བ་སོང་བའྱི་གཉེན་པོ་སྟེ། །དྲན་པ་ཤེས་བཞྱིན་བཏང་

སྙོམས་ཏེ་གཉེན་པོའྱི་གསུམ་དང༌།	ཕན་ཡོན་དགའ་བ་མེད་པ་བདེ་བའྱི་ཡན་ལག་

དང༌།	གསུམ་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ལྔ་ལྡན་ནོ། །བཞྱི་པ་

ནྱི་བདེ་བ་སོང་བའྱི་གཉེན་པོས་ཏེ།	དྲན་པ་དང་བཏང་སྙོམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྟེ་

གཉྱིས་དང༌།	ཕན་ཡོན་ཚོར་བ་མེད་པའྱི་བཏང་སྙོམས་དང༌།	བཞྱི་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་
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པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་བཞྱི་ལྡན་ནོ། །དེ་རྣམས་ལ་ཡང་གཡུང་དྲུང་སེམས་

དཔས་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ	 །གསུམ་པ་ནྱི་བསམ་པ་བརན་པོ་ལས་མྱི་འགྱུར་

བས་སོ། །གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སང་པར་བྱེད་པའོ།།

གཉྱིས་པ་དེ་ལས་བྱུང་བ་མཐོང་ལམ་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་

བ་དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་རྨེའུ་

དཔལ་ན་རེ།	 དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དམ་བོན་ཉྱིད་ཀྱི་དབྱྱིངས་སྔར་མ་མཐོང་བ་མངོན་དུ་

མཐོང་བ་གསུངས་པ་ནྱི།	རང་ལྡོག་རས་མེད་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ལ་མ་

ཁྱབ་བོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བོན་མཆོག་གྱི་རེས་སུ་སྐེས་པའྱི་ཞྱི་གནས་དང་

ལྷག་མཐོང་ཟུང་འབྲེལ་ཟེར་བ་ཡང༌།	 ས་གཉྱིས་པ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་པ་དང་མཚན་

གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་བཀོད་པས་གཞྱི་མཚན་ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར་ལ།	དབང་པོ་

དམན་པའྱི་མཐོང་ལམ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་མངའ་བདག་གྱིས་

བོན་ཉྱིད་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྔར་མ་རོགས་པའྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་

རོགས་པ་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	བོན་ཉྱིད་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་དོན་ཡྱིན་ལ་གང་རུང་གཅྱིག་ལ་མ་ཁྱབ་ལ།	 ཡ་གལ་

འགོད་ན་གང་རུང་རེ་རེ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་ངོས་ཀྱི་བ་མ་དྲྱི་མེད་སྤན་ལྡན་གྱི་

བོན་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་མཚན་སྔར་མ་རོགས་པ་རོགས་པས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་

གསུངས་པ་ཡང་སྔར་བཀག་པ་ལྟར་གནས་སོ། །ཡང་མཁས་པར་འདོད་པ་ཁ་

ཅྱིག་ན་རེ།	བདག་མེད་མངོན་སུམ་གྱིས་གསར་དུ་རོགས་པ་དང༌།	བདེན་རྫུན་

གཉྱིས་ཀའྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པ་མངོན་སུམ་གྱི་གསར་དུ་རོགས་པ་དང༌།	སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གསར་དུ་རོགས་པ་ནྱི་སྤྱི་དང་ཐེག་ཆེན་
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གྱི་མཉམ་རེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	བདག་མེད་སྔར་ཡོད་

དམ་སྔར་མེད་རོགས་པ་ཡྱིན།	དང་པོ་ལྟར་ན་གསར་རོགས་སུ་འགལ་ལ།	གཉྱིས་

པ་ལ་བདག་མེད་གོ་བུར་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	སོ་སོའྱི་བོན་མཆོག་

རོགས་སོམ་ལམ་མ་སྐེས་ཀྱི་སྔར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཕྱིན་པའམ།	 བོན་

མཆོག་གྱི་རོགས་པ་རོགས་པའྱི་རེས་ལ་ཟག་མེད་ཐུན་གཅྱིག་གྱིས་སོམ་ལམ་དུ་

ཕྱིན་པ་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	གོང་མ་ནྱི་ས་མཚམས་ཡྱིན་པ་དང༌།	མཐོང་ལམ་

མྱང་འདས་དངོས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོག་མ་ཡང་ཟག་མེད་ཐུན་གཅྱིག་དེ་

བསོམ་ན་སོམ་ལམ་དུ་འགྱུར་པ་དང༌།	 མྱི་བསོམ་ན་གངས་ཐུན་དུ་འགལ་བས་

སོ། །འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཐར་པ་ཆེན་པོའྱི་དོན་མཐོང་བ་ཡྱིན་གྱིས་བསོམ་པར་བྱེད་

པ་ནྱི་མ་ཡྱིན།[299]	ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་རང་མཚན་སྔར་མ་རོགས་པ་རོགས་

པས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བོ་གོས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་

ཡང་མདོ་ལས་མ་མཐོང་མཐོང་བའྱི་ལམ་སོ་ཕེད།[300]	 ཅེས་གསུངས་པ་དང༌།	

འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཀང་སྔར་བཞྱིན་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཙམ་རེ་ས་བཅུ་ཀ་ལ་ཡོད་

པས་ཞེ་ན།	 སྐོན་མེད་དེ།	 རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཙམ་མཐོང་ཟྱིན་ཡྱིན་པས་སོ། །ཡང་

ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་ཡང་མེད་དེ།	 ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རོགས་

པའོ། །གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ས་མཚམས་དང༌།	 རྣམ་གངས་

[299]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[300]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༣༦	ཕེང་།༢
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དང༌།	སང་བྱ་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་བོན་མཆོག་ཆེན་པོའྱི་རོགས་པ་རོགས་

ནས་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུན་གྱི་རོགས་པ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་ཀྱི་བར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་

གསུམ་སྟེ།	ཐུན་མོང་གྱི་དབྱེ་བ་དང༌།	དེའྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	སོ་སོའྱི་དོན་ནོ། །དང་

པོ་ལ་ལྔ་ལས་དབྱེ་གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའྱི་མཐོང་ལྡོག་ཙམ་ལ།	 ངོ་བོ་

བདེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤེས་བཟོད་བཅུ་དྲུག་སྟེ།	 ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་

པའྱི་རྣམ་གངས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ལ་ཡུལ་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་ཡུལ་ཅན་བོན་ཉྱིད་དག་

མ་དག་དང༌།	དེ་རོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་ཏེ།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་འཇྱིག་

རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་གཉྱིས་ཏེ།	དེ་བཞྱིན་དང་ཡང་དག་པའྱི་

ཡེ་ཤེས།[301]	ཞེས་གསུངས་པའོ། །དབྱེ་དོན་ལ་འདྱི་དག་གཅྱིག་པའམ་ཐ་དད་

པའམ་གང་དུ་སྐེ་ཞེ་ན།	འདྱིར་གསུམ་སྟེ།	གཞན་ལུགས་དང༌།	རང་ལུགས་དང༌།	

རོད་སོང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	ཐ་དད་དུ་དང༌།	གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པའྱི་ལུགས་

དགག་པའོ། །དང་པོ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དང༌།	སྤྱིར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	

གཉྱིས་དང༌།	 བཞྱི་དང༌།	 བཅུ་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་

སྟེ།	ཤེས་བཟོད་གཉྱིས་སུ་འདོད་པ་དང༌།	རེས་ཤེས་ངེས་མེད་དུ་འདོད་པ་དང༌།	

མཉམ་རེས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སེམས་དཔའྱི་མཐོང་

ལམ་ངོ་བོ་གཉྱིས་རྱིགས་ཤེས་བཟོད་གཉྱིས་ཏེ་བཞྱི་ལྡོག་པ་བཅུ་དྲུག་འདོད་དེ།	

དེ་ཡང་འདོད་ཁམས་ཀྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་མ་དག་པ་རོགས་པའྱི་ཆ་ནས་

བོན་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་སྟེ།	བདེན་བཞྱི་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་ལྡོག་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ལ།	

དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཁམས་གོང་མ་གཉྱིས་ཀྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་མ་དག་རོགས་པའྱི་

[301]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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ཆ་ནས།	རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་སྟེ།	བདེན་པ་བཞྱིས་ལྡོག་པ་བཞྱིར་འགྱུར་

རོ། །དེའྱི་རེས་སུ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་དག་པ་རོགས་པའྱི་ཆ་

ནས།	བོན་ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་ལྟོས་ནས་ལྡོག་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ལ།	

དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁམས་གོང་མ་གཉྱིས་ཀྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་དག་ལ་རོགས་པས།	

རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་ལྟོས་ནས་ལྡོག་པ་བཞྱིའོ། །དེ་ཡང་

གོང་མ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ལ་འོག་མ་རྣམ་གོལ་གྱི་ལམ་མོ། །ཞེས་ཟེར་བ་

ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	སྤྱི་མཚན་མྱི་རེན་པ་དང༌།	སོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་བོན་

ཉྱིད་དང༌།	 ཡེ་ཤེས་ལྔར་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བ་དེ་སྤྱིའམ་བྱེ་བྲག་ཡྱིན།	 དང་པོ་

ལྟར་ན་བོན་ཉྱིད་ཙམ་གཅྱིག་བར་ཆད་མེད་པར་མཐོང་བ་རྣམ་གོལ་དོན་མེད་དུ་

འགྱུར་བ་ལས།	ཁས་བངས་ཉམས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཡང་སྤྱི་མཚན་མྱི་རེན་པ་དང་

མཐོང་ལམ་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པས་སང་བྱ་སོང་

བའྱི་བྱ་བ་བྱེད་དམ་མྱི་བྱེད།	དང་པོ་ལྟར་ན་སོབ་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་ལས།	ཡེ་ཤེས་

ཆེན་པོའྱི་དོན་མངོན་དུ་མཐོང་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས་གོམས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན།[302]	

ཞེས་གསུངས། །གཉྱིས་པ་ཡང་བར་ཆད་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་

མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་བཞྱི་རུ་ཐལ་བ་དང༌།	བར་ཆད་མེད་པ་བོན་མཆོག་མ་ཡྱིན་

པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	 མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་

བོན་ཤེས་བཟོད་གཉྱིས་སུ་སྐེ་སྟེ།	དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་མཐོང་སང་རྒྱུན་གཅོད་

པ་བར་ཆད་མེད་པ་བོན་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པས་རོགས་པས་མ་དག་པར་བཞག་པ་

དང༌།	སང་པ་ཐག་བསྱིང་པ་རྣམ་གོལ་གྱི་ལམ་དེ་བོན་ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་

[302]		འདུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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རོགས་པས་དག་པར་བཞག་པས་གཉྱིས་སུ་སྐེ་ལ།	དེ་ཡང་བོན་ཤེས་བཟོད་ཀྱི་

བོན་ཉྱིད་དག་མ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །རེས་སུ་ཤེས་པ་གཉྱིས་ནྱི་སྔ་མ་གཉྱིས་གང་

རུང་གྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་སྟེ།	 དེ་ཡང་བོན་བཟོད་དུ་བསྡུ་ན་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་དག་པ་

འཇལ་བའྱི་ཚེ།	ཁ་ཕྱིར་ལྟས་གཞན་རྱིག་གྱིས་རོགས་པ་དང༌།	ནང་ལྟས་རང་རྱིག་

གྱིས་རོགས་པ་གཉྱིས་ལ་འཇོག་ལ།	བོན་ཤེས་སུ་བསྡུད་ན་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་དག་པ་

འཇལ་བའྱི་ཚེ།	ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བཟུང་ཆ་དང་འཛིན་ཆ་རོགས་པའྱི་ཆ་ནས་

བཟོད་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་ཏུ་བཞག་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་རང་རྱིག་གྱི་

ཡེ་ཤེས་བདེན་པ་རོགས་པས་འཛིན་པ་འཇལ་བས་བདེན་པ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་

དྲུག་གྱིས་གཟུང་བ་དྲུག་གྱིས་འཛིན་པ་རོགས་ལ།	ལམ་བདེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་

ལམ་བདེན་གྱིས་འཇལ་བས།	བཅུ་ཡེ་ཤེས་འཛིན་པ་རོགས་ལ་དྲུག་གྱིས་གཟུང་

བ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་གངས་མེད་དུ་སོང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	

མཉམ་རེས་གཉྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་གཉྱིས་སུ་འོང་སྟེ།	སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་བོན་ཉྱིད་

མཐོང་ལ།	གཉྱིས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་ཡྱི་ཞལ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་སུ་འགྱུར་

བས་གཉྱིས་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 དེ་རང་བཞྱིན་མེད་ཙམ་དུ་རོགས་ན་

སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཏུ་ཉྱིད་འགྱུར་ལ།	 མ་རོགས་ན་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་བྱེ་བྲག་

མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	 སྐད་ཅྱིག་དུ་མར་ཡང་འགྱུར་ཏེ་རེས་ཐོབ་ཀྱི་རྣམ་

གངས་རྒྱ་ཆེ་བས་སོ། །གཉྱིས་པ་བཞྱིར་སྐེ་བ་ལ་ཡང་གཉྱིས་ཏེ།	བོན་ཉྱིད་མཐོང་

བ་བཞྱིར་སྐེ་བ་དང༌།	གཉྱིས་ཀ་མཐོང་བ་བཞྱིར་སྐེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	མཐོང་ལམ་ངོ་བོ་བཞྱི་ལྡོག་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྐེས་ཏེ།	དེ་ཡང་འདོད་

པའྱི་ཁམས་བོན་ཉྱིད་མ་དག་པ་རོགས་པས་མཐོང་སང་དངོས་སུ་སོང་བའྱི་གཉེན་

པོ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་བོན་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་སྐེས་པ་ནྱི།	 བདེན་པ་བཞྱི་
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ལ་ལྟོས་ནས་ལྡོག་པ་བཞྱི་དང༌།	དེའྱི་རེས་ལ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་བོན་ཉྱིད་དག་པར་

རོགས་པ་རྣམ་གོལ་གྱི་ལམ།	བོན་ཤེས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་སྐེས་པ་སྟེ།	བདེན་པ་བཞྱི་

ལ་ལྟོས་ནས་ལྡོག་པ་བཞྱི་དང༌།	དེའྱི་རེས་སུ་ཁམས་གོང་མ་གཉྱིས་ཀྱི་བོན་ཉྱིད་

མ་དག་པར་རོགས་པ་བར་ཆད་མེད་པ་སྟེ།	རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་སྐེས་པ་

སྟེ།	བདེན་པ་བཞྱི་དང༌།	དེའྱི་རེས་སུ་ཁམས་གོང་མ་གཉྱིས་ཀྱི་བོན་ཉྱིད་དག་པ་

རོགས་པ་རྣམ་གོལ་ཏེ།	རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་སྐེས་པས་བདེན་པ་བཞྱི་

ལ་ལྟོས་ནས་ལྡོག་པ་བཞྱིར་འགྱུར་རོ་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་སྤྱི་

མཚན་ལ་རོགས་པ་སྔར་བཞྱིན་ལ།	ཡང་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་གཉྱིས་པོ་དེས་བོན་

ཉྱིད་སྔར་མཐོང་གྱི་རེས་སུ་སྐེ་ན་སོམ་ལམ་དུ་འགྱུར་ལ།	 མྱི་སྐེ་ན་དུས་གཅྱིག་

ཏུ་སྐེ་ན་སྐད་ཅྱིག་བཞྱི་ཉམས་ལ།	 དུས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་སྐེ་ན་བོན་ཉྱིད་ཀྱི་རེས་སུ་

སྐེ་བ་ཉམས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	བོན་མཆོག་མན་ཆད་དུ་བོན་

ཐམས་ཅད་བདག་མེད་སྟོང་པའོ། །ཞེས་བསོམ་པས་བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་མ་

དག་པ་བོན་ཤེས་པས་རོགས་པས།	 བདེན་པ་བཞྱི་ལ་ལྟོས་ནས་ལྡོག་པ་བཞྱི།	

སྣམ་བུ་བཞྱི་ལ་སྐེས་བུ་གཅྱིག་གྱིས་བལྟས་པ་བཞྱིན་ལ།	དེའྱི་རེས་སུ་བོན་ཤེས་

པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མས་བོན་ཉྱིད་དག་པ་འཇལ་ཞྱིང་རོགས་པ་སྟེ།	 རྣམ་གོལ་གྱིས་

བསྡུས་པས་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་ལྟོས་པའྱི་ལྡོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེའྱི་རེས་སུ་ཤེས་

པའྱི་བཟོད་པས་བོན་ཉྱིད་སྔ་མ་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་ནས། །འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སངས་

རྒྱས་དང་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་སྐེད་པའྱི་རྒྱུའམ་རྱིགས་ཁྱད་པར་དུ་རོགས་

པ་སྟེ།	བདེན་པ་བཞྱི་ལ་སྔར་བཞྱིན་ལ་ལྟོས་ནས་ལོག་པ་བཞྱིར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་

རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ལས་དེ་དག་ཡྱིན་པ་ལ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་འདྱིས་འཇལ་

ཞེས་རོགས་པས་སོ་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ཡུལ་དེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་དུས་སུ་ཤེས་
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པ་དེ་འཛིན་དུ་ཤུགས་ལ་མྱི་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བོན་ཤེས་

བཟོད་དང་རེས་བཟོད་ཀྱིས་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་སྔར་བཞྱིན་ལ།	རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་

སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འདྱི་དག་ནྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །ཞེས་སྔ་མ་གཉྱིས་

ལ་ལྟོས་ནས་འཇལ་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་ཕྱི་མ་དེས་སྔ་མ་

འཇལ་བའྱི་དུས་ན་སྔ་མ་འགག་ན།	འདས་པ་འཇལ་བ་རོག་བཅས་སུ་འགྱུར་ལ།	

མ་འགག་ན་རག་དངོས་སུ་འགྱུར་རོ།།

གསུམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་

དྲུག་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སྐེས་ཏེ།	 ཇྱི་ལྟར་ན་དང་པོར་སྡུག་བསྔལ་བོན་ཤེས་པའྱི་

བཟོད་པས་འདོད་ཁམས་ཀྱི་བོན་ཉྱིད་མ་དག་པ་རོགས་ལ།	 དེ་ནས་བོན་ཤེས་

པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མས་དག་པ་རོགས་ལ།	དེ་ནས་ཁམས་གོང་མ་གཉྱིས་ཀྱི་མ་དག་

པ་དང་དག་པ་ཡང་རེས་སུ་བཟོད་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་རོགས་ལ།	དེ་བཞྱིན་དུ་

ཀུན་འབྱུང་འགོག་པ་ལམ་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བས་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་

གོ	 །དེ་ལྟར་ཡང་མྱི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པ་སྐད་ཅྱིག་བཅོ་ལྔ་ལ་ཀུན་ཤེས་ལྡན་

པ་བཅུ་དྲུག་པའོ། །ཞེས་བཤད་པས་སོ། །ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	སྒྲུབ་བྱེད་དེ་

དག་ནྱི་ཐེག་པ་འོག་མའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་གཙིགས་སུ་མྱི་ཆེ་ལ།	དེ་ལྟར་ན་རང་

བཞྱིན་མེད་ཙམ་དུ་སྔར་མེད་གསར་དུ་མཐོང་ན་གཅྱིག་ཏུ་སྐེ་བ་ཡྱིན་ལ།	 མ་

མཐོང་ན་བྱེ་བྲག་ཀང་མྱི་མཐོང་སྟེ།	ཤྱིང་ཙམ་མ་རོགས་པར་ཤ་བ་མྱི་རོགས་པ་

བཞྱིན་ནོ། །ཡང་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་འཇལ་བའྱི་ཚེ་སྔ་མ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ན་སོམ་ལམ་

དུ་འགྱུར་བའམ་ཤེས་རྒྱུད་གཉྱིས་འཆང་དུ་འགྱུར་ལ།	 མེད་ན་མཐོང་བ་དོན་

མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ།	མྱི་བརན་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་སྤྱིར་དགག་པ་ལ་དབང་པོ་རྣོན་
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པོ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྱིང༌།	 འདོད་ན་དབང་པོ་ལ་ཁྱད་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །ལུང་ཡང་གབ་པ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིའྱི་ལུགས་ཀྱི་སྒྱིབ་

པ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྱིག་ཆར་དུ་སྦངས་པར་འབྱུང་སྟེ།[303]	ཞེས་གསུངས་པ་

དང་ཡང་འགལ་ལོ། །གཉྱིས་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྐེ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས་

ཏེ།	དབང་པོ་ལ་རགས་པར་འདོད་པ་དང༌།	མཐུན་སྣང་དུ་འདོད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་བ་མ་བོ་གོས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་ན་རེ།	 མཐོང་ལམ་ནྱི་དབང་པོ་ལ་རག་

ལས་པ་ཡྱིན་ཏེ།	དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་

སྐེ་ལ།	 རྟུལ་པོ་ལ་རྱིམ་ཅན་དུ་སྐེ་བ་ཡང་སྱིད་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 འོ་ན་

དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྱི་མཐོང་ལྡོག་ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ་མེད།	དང་པོ་ལྟར་ན་

རྟུལ་པོ་ལ་བོན་ཉྱིད་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དོན་སྔར་མ་མཐོང་བ་མཐོང་ལྡོག་ཡང་མེད་

པར་འགྱུར་ལ།	རགས་ཁས་བངས།	ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ལ།	འདོད་ན་མཐོང་

ལྡོག་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལས།	མ་མཐོང་མཐོང་ཕྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ་སོ་ཕེད།[304]	

ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ཁས་བངས་ཉམས་སོ། །གཞན་ཡང་

དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་རྱིམ་གྱིས་སྐེ་ན་སྔར་སྐེས་ལ་གོམས་པས་ཡྱིན་ན་སོམ་ལམ་

དུ་འགྱུར་ལ།	 མ་ཡྱིན་ན་ཕྱིས་སྐེ་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བའམ་སྔར་སྐེ་རྒྱུན་ཆད་དུ་

འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་དོ་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	 ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྐེ་སྟེ།	

དེ་ཡང་བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་ལ་སྐེ་བ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལ་མྱི་

[303]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཇ།	ཤོག	༡༧༩	ཕེང་།༢

[304]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༣༦	ཕེང་།༢
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སྐྲག་པར་སྐེས་པའྱི་ཆ་ནས་བོན་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ།	དེ་ཉྱིད་ཡུལ་བཞྱི་ལ་རོགས་

ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་བཞྱི་ཡོད་པས་ལྡོག་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཉྱིད་ཏྱིང་འཛིན་[305]སྔ་

མའྱི་བདེན་བཞྱི་ལ་བོན་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་རྱིགས་འདྲར་སྐེས་པའྱི་ཆ་ནས་

རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་སྟེ་ལྡོག་པ་བཞྱིའོ། །དེ་ཉྱིད་བདེན་བཞྱི་སྐེ་བ་མེད་

པའྱི་བོན་ཉྱིད་ཡུལ་ཅན་མྱི་རོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པའྱི་ཆ་ནས་

བོན་ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་སྟེ་ལྡོག་པ་བཞྱིའོ། །དེ་ཉྱིད་སེམས་པ་སྔ་མའྱི་བདེན་

བཞྱི་ལ་ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་རྱིགས་འདྲར་སྐེས་པའྱི་ཆ་ནས་རེས་སུ་ཤེས་

པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་སྟེ།	ལྡོག་པ་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱལ་སས་གཞན་དང་

འདྲ་བ་ཡྱིན་[306]ཞེས་པས་སོ། །ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	སྒྲུབ་བྱེད་མེད་ལ་གནོད་

བྱེད་ཡོད།	དང་པོ་ནྱི་ལུང་དེ་སེམས་དཔའ་འོག་མ་ཡང་གོང་མ་དང་མཐུན་པའྱི་

ལུང་ཡྱིན་གྱིས་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་ལ་སྐེ་བའྱི་ལུང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིན་ཡང་ཁོ་

བོ་ཅག་ལ་གཙིགས་སུ་མྱི་ཆེའོ། །གཉྱིས་པ་ཡང་བོན་ཉྱིད་དག་པ་དང་མ་དག་པ་

ཡང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་བོན་ཉྱིད་དང་ཡེ་ཤེས་མཉམ་རེས་སུ་ཡང་མྱི་

འགྱུར་བ་དང༌།	རེས་སུ་ཤེས་བཟོད་གཉྱིས་པོ་ཡང་སྔ་མ་དང་རྱིགས་འདྲ་བ་དེ་བོ་

ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་སྐེས་པའམ་རྱིགས་མཐུན་རེས་སུ་སྐེ།	དང་པོ་ལྟར་ན་རྱིགས་འདྲ་

བ་ཉམས་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཏུ་སྐེ་བ་ཉམས་སོ།།

[305]		མ་དཔེར་རྱིགས་འཛིན་ཞེས་བྱུང་ཡང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་ཏྱིང་འཛིན་ཞེས་པར་

བཅོས་ཡོད།

[306]		བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ་དེབ་ཕེང་།༧༠པ།	མདོ་སེའྱི་རྒྱན།	བསྟན་འགྱུར།	སེམས་

ཙམ།	ཕྱི།	ལེའུ།༡༥	ཤོག	༨༤༧	ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་ཀྲུང་གོའྱི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་བསྐྲུན།
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གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌།	

སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཏུ་སྐེ་བའྱི་ཚུལ་དང༌།	དེའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	

དེའྱི་ངོ་བོ་ལ་དཔད་པ་དང༌།	 དེ་རོགས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་མཉམ་བཞག་དང་

རེས་ཐོབ་ཡྱིན་ཏེ།	 དེ་ལ་ཡང་བོན་ཉྱིད་སྐེ་བ་མེད་པའྱི་གནས་ལུགས།	 བདག་

མཐའ་དག་གྱིས་སྟོང་པར་དངོས་སུ་རོགས་པའྱི་དུས་སུ།	རེས་ཐོབ་མཁྱེན་པའྱི་

ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཤུགས་ལ་རོགས་ཤྱིང༌།	དེ་གཉྱིས་ཀང་དུས་ངོ་བོ་

ཐ་དད་དུ་དབྱེ་བ་མེད་ཅྱིང་རྣམ་པ་རོགས་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་འཆར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་

བོན་ཉྱིད་དང་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་ཏེ།	འདྱི་ལྟར་བར་ཆད་མེད་

པའྱི་ལམ་དུ་སང་བྱ་སངས་ནས་རྣམ་གོལ་གྱི་ལམ་ལ་བོན་ཉྱིད་དང༌།	ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

རང་མཚན་སྔར་མ་མཐོང་བའྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་སྟེ།	དེ་ཡང་མཐོང་སང་

དང་སོམ་སང་གྱི་བོན་ཉྱིད་དག་མ་དག་གྱིས་ཚུལ་དུ་མཐོང་བས།	དེ་འཇལ་གྱི་ཡེ་

ཤེས་ཀྱིས་ཀང་དག་མ་དག་གྱི་ཚུལ་དུ་རོགས་ཤྱིང་འཇལ་ཏེ།	དེ་ཡང་ཡུལ་བདེན་

པ་བཞྱི་ལ་ཡུལ་ཅན་ཤེས་བཟོད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་མཐོང་བ་ནྱི།	བོན་ཤེས་གཉྱིས་ཀྱིས་

བོན་ཉྱིད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མཐོང་ལ།	རེས་ཤེས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་སུ་འཇལ་ལོ། །དེ་

ཡང་འཁོར་གཡུང་དྲུང་གྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པར་རོགས་ཤྱིང་འཇུག་པ་

སྟེ།	 འབུམ་ཏྱིག་ལས།	 དེའྱི་དུས་སུ་ཐར་པ་ཆེན་པོའྱི་དོན་མཐོང་བ་ཙམ་ཡྱིན་

གྱིས་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན།[307]	 ཞེས་གསུངས་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་

གཉྱིས་ཏེ།	སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་དུ་སྐེ་བའྱི་ཚུལ་དང༌།	ཚད་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་

ལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་བཅུ་དྲུག་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་སྐེ་བ་སྟེ།	དེ་ཡང་སང་བྱ་

[307]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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སངས་པ་དང༌།	མཐོང་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་གཉྱིས་སྐད་ཅྱིག་གཞན་གྱིས་བར་དུ་

མ་ཆོད་པར།	དུས་གཅྱིག་ཆར་དུ་སྔར་མ་མཐོང་བའྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

བ་སྟེ།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིའྱི་ལུགས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྱིག་ཆར་དུ་

སྦངས་པར་འབྱུང་སྟེ།[308]	ཞེས་དང༌།	མ་མཐོང་མཐོང་ཕྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ་སོ་

ཕེད།[309]	ཅེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་གང་ཡྱིན་ཞེ་

ན་འདྱིར་གསུམ་ལས།	དང་པོ་གཞན་ལུགས་ནྱི་མཁས་པ་གོང་མ་དག་ན་རེ།	བྱ་

བ་རོགས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་རེ།	དེ་ལྟར་བྱ་རོགས་ལ་

དུས་གཅྱིག་ཆར་དུ་སྐེའམ་རྱིམ་གྱི་སྐེ།	དང་པོ་ལྟར་ན།	བྱ་རོགས་ཉམས་ཏེ་བྱ་

རོགས་ལ་རྱིམ་གྱིས་པས་ཁྱབ་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཏུ་

སྐེ་བ་ཉམས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་དུས་མཐའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ཐར་པ་ཆེན་པོའྱི་

དོན་མཐོང་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས།	ཞེས་པས་སོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་དེ་ལ་མཉམ་

རེས་ཀྱི་རོགས་པ་རོགས་པ་ནྱི་འདོད་པ་སྟེ།	བོ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་དང༌།	སང་

བྱ་སོང་པ་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་མྱི་ཐོགས་པར་འགྱུར་བ་ནྱི།	མེད་དེ།	དེ་བར་ཆད་མེད་

པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པས་སོ། །རེས་ཐོབ་ཀྱི་སྒ་དང་འགལ་བ་ཡང་མེད་དེ།	མཉམ་རེས་

ཟུང་དུ་འབྲེལ་བས་སོ།།

གསུམ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་བཞྱི་སྟེ།	རྒྱུ་དང༌།	 དམྱིགས་རྣམ་དང༌།	མཚན་ཉྱིད་

དང༌།	སངས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའྱི་

[308]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཇ།	ཤོག	༡༧༩	ཕེང་།༢

[309]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༣༦	ཕེང་།༢
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མཐོང་ལམ་བོན་ཅན།	 སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་རོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ།	 རྒྱུ་བོན་མཆོག་

ཆེན་པོའྱི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་སྐེས་པའྱི་ཕྱིར།	ཉྱིན་གུང་གྱི་རྱིག་པ་བཞྱིན་ཞེས་

པས་བསྒྲུབ་པ་སྟེ།	རགས་གོང་གྱིས་གྲུབ་ལ་ཁྱབ་པ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ལས་

འབྲས་བུ་གཅྱིག་ཆར་བས་ཁྱབ་བོ། །གཉྱིས་པ་ཡང་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་མཉམ་རེས་

ཟུང་འཇུག་གྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་རོགས་པའྱི་སྔོན་པོ་དང་སྔོན་འཛིན་བཞྱིན།	ཞེས་

པས་བསྒྲུབ་སྟེ།	རགས་ཕན་ཚུན་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བས་གྲུབ་ལ།	ཁྱབ་པ་

དེ་ལྟ་བུར་མཐོང་བ་ལ་བོ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པས་ཁྱབ་པས་ཐ་དད་ལྡོག་པའོ། །གསུམ་

པ་ཡང་སྔར་མ་མཐོང་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་མཁའ་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་

བཞྱིན་ཞེས་པས་བསྒྲུབ་སྟེ།	 རགས་ནྱི་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པས་གྲུབ་སྟེ།	 དེ་

ལྟར་མྱིན་ན་ཤེས་བཟོད་མཐོང་ལམ་དུ་མྱི་འཐད་པས་སོ། །ཁྱབ་པ་ཡང་སྔར་མ་

མཐོང་བ་མཐོང་བ་ལ།	སྐད་ཅྱིག་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་གྱིས།	དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་དེ་

ལྟར་མཐོང་བ་དང་སྔ་ཕྱི་རྱིམ་ཅན་གཉྱིས་འགལ་བས་སོ། །བཞྱི་པ་ཡང་མཐོང་

སང་གཅྱིག་ཆར་དུ་སང་བའྱི་ཕྱིར་མུན་པ་དང་སྒོན་མེ་བཞྱིན་ཞེས་པས་བསྒྲུབ་སྟེ།	

རགས་འབུམ་ཏྱིག་ལས།	ལས་དང་ཉོན་མོངས་པས་སྐེ་བ་མེད་པ་དང༌།	ཐར་བའྱི་

ཆ་དང་མཐུན་པས་དགག་པ་མེད་པ་ཉྱིད།[310]	ཅེས་གསུངས་པས་གྲུབ་ལ།	ཁྱབ་

པ་ཡང་སངས་པ་གཅྱིག་ཆར་བ་ལ་རོགས་པ་གཅྱིག་ཆར་བས་ཁྱབ་པས་ཏེ།	དང་

པོ་དོན་མཐོང་སྦོར་བ་དང་འཁོར་བར་སྐེ་མེད་དང་།	དེ་བཞྱིན་མྱ་ངན་འདས་གཞྱི་

མྱི་དགག་པ།[311]	ཞེས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཀང་གསུངས་པས་སོ།།

[310]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕ་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[311]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕ་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	ལུང་དང་འགལ་བ་དང་རྱིགས་པས་

གནོད་པ་དང༌།	ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་མདོ་ལས་ཁམས་གསུམ་

ས་དགུ་ལ་སྤྲུལ་བའྱི་སྐུ་ཡྱིས་ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་ཟླ་བ་ཚེས་པ་བཞྱིན་དུ་ཁད་

ཀྱིས་སྦང༌།[312]	ཞེས་དང༌།	གབ་པ་ལས་ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་ནྱི་ཁད་ཀྱིས་

སྦང་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ།[313]	ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	དེ་

ནྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱིས་སང་བྱ་འགོ་གནོན་ལ་དགོངས་པས་སོ། །ཡང་

མཐོང་ལམ་གྱི་རེས་ཐོབ་ན་འཁྲུལ་བ་ཡོད་དམ་མེད།	 དང་པོ་ལྟར་ན་རོག་བྲལ་

མ་འཁྲུལ་བ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་འཁྲུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་མྱིག་གྱི་

རྱི་གོར་བ་བཞྱིན་དུ་མེད་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པར་མཐོང་[314]ལ་སོགས་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ཞེ་ན།	 དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ན་རེ།	 རས་ལ་ཡོད་རྱིགས་ལ་མེད་པས་

ཉེས་པ་ལས་གོལ་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 དེ་ལྟར་ན་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་ཞྱིང༌།	 ཁྱབ་པ་མེད་དེ་གཉྱིས་སྣང་ཤེས་པ་དང༌།	 རང་རྱིག་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་

ན།	 དེ་ལྟར་ན་མཉམ་བཞག་སྐེ་མེད་དང་རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མ་རོགས་པར་

འགྱུར་ཏེ།	འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །གཞན་ཡང་དེ་འཁྲུལ་པ་སངས་པར་བཤད་

པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འཁྲུལ་བའྱི་ས་བོན་ཡོད་ཅྱིང་རགས་པ་མེད་

པའོ། །ལུང་དེ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་དུ་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པ་དེ་འདས་པ་ལ་སངས་

པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་རྱིགས་པས་གནོད་པ་སང་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	སྐེ་

[312]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ལེའུ།༨	ཤོག	༢༧༧	ཕེང་།༧

[313]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	 བཀའ།	 སེམས་སེ།	 གབ་པ།	 ཇ།	 ཤོག	 ༡༧༨	 ཕེང་།༢

[314]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༨	ཕེང་།༡
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ཚུལ་དང༌།	ཞུགས་འབྲས་དང༌།	བྱེད་ལས་ལ་མྱི་འཐད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་

གཅྱིག་ཏུ་སྐེ་བ་སྟེ་མཉམ་བཞག་གམ་རེས་ཐོབ།	དང་པོ་ལྟར་ན་རེས་ཐོབ་མཐོང་

བ་དེ་མཐོང་ལམ་མ་ཡྱིན་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་མཉམ་བཞག་མཐོང་ལམ་མ་ཡྱིན་

ལ།	གཉྱིས་ཀ་མེད་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	ཟུང་འབྲེལ་དབྱེར་མེད་

དུ་སྐེ་བའམ་ཤུགས་སུ་སྐེ་བས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བོ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ཞུགས་པ་

བྱས་ན་འབྲས་བུ་མེད་ལ།	 འབྲས་བུ་བྱས་ན་ཞུགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	

སྐོན་མེད་དེ།	ཞུགས་པ་བར་ཆད་མེད་པ་ཡྱིན་ལ།	འབྲས་བུ་རྣམ་གོལ་ཡྱིན་པས་

སོ། །གསུམ་པ་ལ་བོ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་དེ་ལ་རྒྱུན་གཅོད་མཁན་བྱས་ན་ཐག་སྱིང་

བྱེད་མེད་ལ།	 ཐག་སྱིང་བྱེད་བྱས་ན་རྒྱུན་གཅོད་མཁན་མེད་པས་ཞེ་ན།	 སྐོན་

མེད་དེ་རྒྱུན་གཅོད་བྱེད་བར་ཆད་མེད་པ་ཡྱིན་ལ་ཐག་སྱིང་བྱེད་རྣམ་གོལ་ཡྱིན་

པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ།	བར་

ཆད་མེད་པ་བོན་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་

ཏུ་སྐེ་བ་དེ་ལ་ཆ་གསུམ་ཡོད་དམ་མེད།	དང་པོ་ལྟར་ན་གཅྱིག་ཏུ་སྐེ་བ་ཉམས་ལ།	

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ཆ་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་སྱིད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	བོ་ལ་

ཆ་མེད་མོད་ཀྱིས་ཆ་མེད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	ཡུལ་ལ་ཡོད་པས་ཟེར་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རོག་པ་གནད་མྱི་གཅྱིག་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	སྐོན་སྔ་མ་དང་

ཡང་མ་བྲལ་ལོ། །དེས་ན་རགས་པའྱི་ཆ་གསུམ་མེད་མོད་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་ཆ་

གསུམ་ཡོད་པས་སོ། །ཡང་ཕ་བ་དེ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་ཞེ་ན།	ཀུན་རོབ་ཏུ་བརག་

ཅྱིང་དཔད་ན་དངོས་པོ་ཡྱིན་པས་ཆ་ཡོད་ཀྱིས་དེ་གཏུབ་པའྱི་དངོས་པོ་དང་བྲལ་

ན་ཆ་དང་བྲལ་བས་དོན་དམ་མོ། །གངས་ངེས་ལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི་དུས་གཅྱིག་

ཏུ་སྐེ་བས་ཡྱིན་ལ།	ལྡོག་པ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་ཡུལ་བདེན་བཞྱི་ལ་ཤེས་བཟོད་བཞྱིས་
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ཡྱིན་ནོ།།

གཤེན་རབ་ཀྱི་ལམ་བཞྱི།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཐོང་བྱའྱི་བོན།	མཐོང་བྱེད་ཀྱི་བོ་

རྱིག	མཐོང་བའྱི་རགས་དང་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	གཙོ་བོ་ལམ་གྱི་

རང་བཞྱིན།	འཁོར་ཡན་ལག་གྱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་གཤེན་རབ་ཀྱི་ལམ་བཞྱི་

ཡྱིན་པས་འདྱིའྱི་དོན་གསུམ་སྟེ།	 མཚན་ཉྱིད་དབྱེ་བ་ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་

གཤེན་རབ་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བང་བྱ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་

ལ།	བྱེ་བྲག་ཏུ་སེམས་དཔའྱི་བག་ཆགས་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱིས་དག་པ་

དང༌།	དངོས་སུ་སེམས་ཅན་སྐོབས་ནུས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌།	སང་བྱ་ཀུན་

བཏགས་ཀྱི་རྱིགས་སངས་པ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་དང༌།	འཇྱིན་རེན་པའྱི་རོགས་

པ་གོང་དུ་སེབས་པ་དང་བཞྱི་ལ་སྤྱི་མཚན་དང་སྦེལ་ལོ།།

གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་དངོས་དང་ས་མཚམས་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ནྱི་འབུམ་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བཞྱི་སྟེ།	དཀར་པོ་བག་ཆགས་མེད་པ་དང་རྱིང་པོ་ཐུགས་

རེ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌།	དྲང་པོ་འཁོར་བ་མེད་པ་དང༌།	དབུ་མ་བ་རུ་ཕྱིན་པ་

དང་བཞྱི་རུ་[315]གསུངས་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས།[316]	དང་པོ་གཞན་

ལུགས་ལ་དཀར་པོ་བག་ཆགས་མེད་པ་ས་དང་པོ་ལ་བཞག་ཅྱིང༌།	རྒྱུན་ཞུགས་

[315]		དབལ་ཁྱུང་།༡༢༨	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ང་།	ལེའུ།༡༧	ཤོག	༡༥	

ཕེང་།༡

[316]		མ་དཔེར་གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས་ཞེས་བྱུང་ཡང་ས་བཅད་ལྟར་བྱས་ན་

གཉྱིས་པ་ཡྱིན་པས་འདྱིར་གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།
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གཉྱིས་པ་ནས་བཞྱི་པའྱི་བར་གྱི་རེས་ཐོབ་དང༌།	 དྲང་པོ་འཁོར་མེད་དེ་དག་

གྱི་མཉམ་བཞག་དང༌།	 དབུ་མ་བར་ཕྱིན་དག་པའྱི་ས་གསུམ་མམ་མཐོང་ལམ་

ལ་བཞག་སྟེ།	 སའྱི་རོགས་པ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར།[317]	 ཞེས་རྨེའུ་དཔལ་གྱིས་

གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ།	 རྒྱུན་ཞུགས་འཁོར་མེད་གཉྱིས་མཐོང་ལམ་དག་

པའྱི་ས་གསུམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པ་དང༌།	བར་ཕྱིན་གང་རུང་རེ་རེར་འགལ་

ལོ། །ཡང་དཀར་པོ་ཚོགས་ལམ་སྟེ།	སེམས་བསྐེད་ཀྱི་བག་ཆགས་ངན་པ་དང་

བྲལ་བས་དང༌།	རྒྱུན་ཞུགས་སྦོར་ལམ་སྟེ།	སེམས་ཅན་སྐོབས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ཞུགས་

པ་དང༌།	འཁོར་མེད་བདེན་པ་མན་ཆད་ཀྱི་མཉམ་རེས་ཏེ།	ཉོན་སྒྱིབ་ཐམས་ཅད་

རྒྱུན་ཆད་པས་དང་།	བར་ཕྱིན་དག་པའྱི་ས་གསུམ་སྟེ།	སོབ་པ་ལམ་གྱི་མཐར་

ཡྱིན་ཞེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་ཡང་མྱིན་ཏེ།	ལུང་རྱིགས་གཉྱིས་ལས་

དང་པོ་ནྱི།	མཐོང་ལམ་གྱི་བོན་དུ་གསུངས་པས་བྱས་པས།	དེ་ནྱི་བཏགས་པ་བ་

ཡྱིན་ཏེ།	ཚོགས་སྦོར་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང་སོམ་ལམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས།	དེ་ལྟར་

མྱིན་ན་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་བཞྱིར་གསུངསཔ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	འོ་ན་རྣམ་མཁྱེན་

ཡང་མཐོང་ལམ་དུ་འགྱུར་ཏེ།	ཚོགས་སྦོར་གྱིས་བསྐེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པས་

སྐོན་སོ་ན་གནས་ཤྱིང༌།	མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྱིག་བཞྱིར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	ངོ་བོ་གཅྱིག་

ལ་ལྡོག་པ་བཞྱིར་འགྱུར་བས་དང༌།	དེ་ལྟར་མྱིན་ན་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་

ཏེ་བོན་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས་དང་པོ་ལ་ཚོགས་ལམ་དུ་

སྒྱིབ་པ་གང་ཡང་མ་སངས་བྱས་པས།	ཉོན་ཤེས་གང་ཡང་མ་སངས་ཀང་སེམས་

[317]		དཔལ་གྱི་ཁམས་འགེལ་རྒྱུན་ཁམས་ཀྱི་འགེལ་པ།	དེབ་གཟུགས་སྨད་ཆ།	ཤོག༢༠༢	

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ལོར་ཁྱི་བརན་ནོར་བུ་རེའྱི་དཔེ་མཛོད་ནས་བསྐྲུན།
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བསྐེད་ཀྱི་བག་ཆགས་ངན་པ་སངས་པས་ཞེ་ན།	 བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་ལ་ཧ་

ཅང་ཐལ་བ་དང་ཅྱིར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ་བསོམ་པ་དེས་ནྱི་བག་ཆགས་མེད་པ་

གཤེན་རབ་ཀྱི་ལམ་བསོམ།[318]	ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།	གཉྱིས་

པ་ཡང་དངོས་སུ་སྐོབས་ནུས་དེ་ན་མེད་པས་བྱས་པས།	 དངོས་སུ་མེད་ཀང་

རྒྱུ་ལ་ཞུགས་པ་ཡོད་པས་ཞེ་ན།	ཚོགས་ལམ་ཡང་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་འགྱུར་བས་

སོ། །གསུམ་པ་ཡང་ངན་སོང་དུ་མྱི་ལྡོག་པ་ཙམ་དྲོད་ནས་ཡོད་ཅྱིང༌།	མཐར་ཐུག་

པ་ལས་མྱི་ལྡོག་པ་རྣམ་མཁྱེན་མྱིན་པ་ལ་མེད་པས་བྱས་པས།	འདྱིར་ཉོན་སྒྱིབ་

ལས་མྱི་ལྡོག་པ་ལ་འདོད་པས་ཞེ་ན།	 འདྱིར་ཉོན་སྒྱིབ་རྐང་པ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་

བ་ལས་འཁོར་བ་ཀུན་བརག་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་པས་བསལ་ལོ། །ཡང་

དག་ས་གསུམ་ཁོ་ན་འཁོར་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ།	ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ན་ཉོན་སྒྱིབ་

ཡོད་པས་སོ། །བཞྱི་པ་ལ་ཡང་བར་ཕྱིན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་བར་ཕྱིན་མཐོང་ལམ་

ལ་འདས་པ་རྣམ་ཁྱེན་མྱིན་པ་ལ་མེད་བྱས་པས།	 སོབ་པ་ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་

ལ་འདོད་པ་ནྱི།	 དག་པའྱི་ས་གསུམ་མྱི་སོབ་པ་ཡྱིན་ན་སོམ་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་

འགྱུར་རོ། །ཡང་མངའ་བདག་ཆེན་པོས་བག་ཆགས་མེད་པ་སྦོར་བ་ནས་ཡྱིན་

ཏེ།	རགས་པ་འགོ་གནོན་པ།	རྒྱུན་ཞུགས་ཚོགས་ལམ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ལ་

ཞུགས་པ་སྟེ།	ཐུགས་རེའྱི་རྒྱུ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌།	དྲང་པོ་འཁོར་མེད་མཐོང་ལམ་

ས་ཡྱིན་ཏེ།	འཁོར་བར་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པས་དང༌།	དབུ་མ་བར་ཕྱིན་རྣམ་གོལ་གྱི་

ལམ་སྟེ།	སངས་པ་ཐག་སྱིང་བྱེད་ཡྱིན་པས་སོ། །གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ལུང་

གོང་དུ་བསྟན་པ་དང་འདྲ་བ་དེ་ལ།	 ཐོས་བསམ་གྱིས་དོན་སྤྱི་ཐོབ་པ་ཙམ་ལ་

[318]			 དབལ་ཁྱུང་།༨༢	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཉ།	ལེའུ།༣༩	ཤོག	༢༥༥	ཕེང་།༡
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འདོད་པས་གསུངས་པ་ཡང་འདྱིར་མངོན་འགྱུར་དུ་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་

པ་རྱིགས་པ་ལ་དང་པོ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་དང་ཡང་མཚུངས་ལ།	 གཉྱིས་པ་རྒྱུ་ལ་

ཞུགས་པས་དངོས་སུ་སྐོབས་པའྱི་གོ་མྱི་ཆོད་དོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་དངོས་ཀྱི་བ་མ་དྲྱི་མེད་སྤན་ལྡན་གྱིས་མཐོང་ལམ་

ཁོ་ནའྱི་བོན་དུ་གསུངས་ཏེ།	འདྱི་ལྟར་ཉོན་ཤེས་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་རྱིགས་སངས་

པས་བག་ཆགས་མེད་པ་དང༌།	དངོས་སུ་སྐོབས་ནུས་ཤྱིང་ཐུགས་རེའྱི་ནུས་པ་

མཐོང་བ་དང༌།	སང་བྱ་ཀུན་བཏགས་སངས་པ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་དང༌།	འཇྱིག་

རེན་པའྱི་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ནས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལ་མཐོང་

ལམ་སྐད་ཅྱིག་བཞྱིར་ཐལ་བ་ནྱི་མེད་དེ།	 ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་ད་དད་དུ་

འདོད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས་དང་པོ་ནྱི་བག་ཆགས་མཐའ་དག་དང་

བྲལ་བ་རྣམ་མཁྱེན་མྱིན་པ་ལ་མེད་པས་ཞེ་ན།	 དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་འདྱིར་ནྱི་ཀུན་

བཏགས་ཀྱི་རྱིགས་དང་བྲལ་བ་ལ་འདོད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་རྒྱུ་ལ་ཞུགས་

ཙམ་སྦོར་བ་ན་ཡོད་པས་ཞེ་ན་མངོན་གྱུར་དུ་མེད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ཡང་ངན་

སོང་དུ་མྱི་ལྡོག་པ་སྦོར་བ་ནས་ཡོད་པས་ཞེ་ན།	འདྱིར་སང་བྱ་ཀུན་བཏགས་སང་

པ་ལ་འདོད་པས་དང༌།	བཞྱི་པ་ཡང་མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁྱེན་མྱིན་པ་ལ་མེད་པས་

ཞེ་ན།	 འདྱིར་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་

ངེས་ཚིག་ནྱི་གཤེན་རབ་ཀྱིས་མཐོང་བར་བྱ་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་པས་དང༌།	བྱེ་བྲག་

ངོས་བཟུང་བ་དང་མཚུངས་སོ།།
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གཡུང་དྲུང་གྱི་ཡན་ལག་བདུན།

གཉྱིས་པ་ཡན་ལག་ལ་གཡུང་དྲུང་གྱི་ཡན་ལག་བདུན་ཡྱིན་ཏེ།	 ཁ་ཅྱིག་ན་

རེ།	འདྱི་དག་མཐོང་ལམ་དུ་བསོམ་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དོན་མཐོང་

ལྡོག་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལས་གོང་གྱི་ལུང་དང་འགལ་བས་སོ། །དེས་ན་འདྱིར་

ནྱི་ལམ་བཞྱི་དངོས་སུ་མཐོང་བའྱི་དུས་སུ་དེའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཚུལ་དུ་རོགས་པས་

ཏེ།	འདྱི་ལྟར་ཤེས་རབ།	དྲན་པ།	དགའ་བ།	བརོན་འགྲུས།	ཤྱིན་ཏུ་སྦང་བ།	ཏྱིང་

འཛིན།	 བཏང་སྙོམས་ཏེ་བདུན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་མཐོང་ལམ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡན་

ལག་སྟེ།	 རང་བཞྱིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བས་སོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་

གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྟེ།	རོགས་པ་དེ་ཉྱིད་མ་བརེད་པས་སོ། །གསུམ་པ་

ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་སྟེ།	ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའོ། །བཞྱི་པ་

ངེས་འབྱུང་གྱི་ཡན་ལག་སྟེ།	དེས་མྱི་གནས་པའྱི་སར་སྐེལ་བས་སོ། །ལྔ་པ་དྲུག་

པ་བདུན་པ་གསུམ་ནྱི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའྱི་ཡན་ལག་སྟེ།	གནས་ངན་ལེན་པ་

ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བས་གོང་མ་འདྱིས་གནས་ངན་ལེན་པ་སོང་བས་

དང༌།	 བར་མ་འདྱིས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་གནས་ཐོབ་པ་དང༌།	

འོག་མ་འདྱིས་ཀུན་བཏགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་དེ་དག་གང་ཡང་མེད་

པའོ། །དེ་དག་དོན་དམ་མཐོང་ཙམ་མོ།།

གཉྱིས་པ་བོ་རྱིག་ལ་དངོས་དང་རོད་སོང་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ནྱི་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་སྟེ།	 དེ་ཡང་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་དོན་དམ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ལ།	 བོ་རང་གྱི་

ངོས་ནས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཞེས་བྱའོ། །ཤེས་བྱའྱི་བྱེ་བྲག་འགའ་

ཞྱིག་ལ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡང་སྱིད་ཀྱིས།	 བཅད་ཤེས་ནྱི་གཏན་ནས་མ་ཡྱིན་
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ཏེ།	སྔར་རོགས་ཟྱིན་ལ་འཇུག་པ་མེད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་རོད་སོང་ལ་མ་འོངས་

པའྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འགྱུར་ཞེ་ན།	

སྐོན་མེད་དེ།	མཐོང་བས་ཚད་མར་འཇོག་པ་དེ་མ་འོངས་པ་མ་སྐེས་པ་ལ་ལྟོས་

པ་ཡྱིན་གྱིས་ད་ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་བ་རོགས་པས།	དེ་རོགས་ཀྱི་བོ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ།།

གསུམ་པ་རགས་དང་ཕན་ཡོན་ནྱི་གསུམ་སྟེ།	རོགས་བྱ་རོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་

དང་སང་བྱ་སངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང༌།	དེའྱི་དྲོད་རགས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

མདོ་ལས་གནམ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་དམྱིགས་པའྱི་དད་པ་སྐེས་ཙམ་ན།	

ཕྱི་བཟུང་བར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་སྣོད་བཅུད་དང༌།	 ནང་འཛིན་པར་བྱེད་པའྱི་སེམས་

ཤེས་པ་གཉྱིས།	འཁྲུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་མྱིག་གྱི་རྱི་གོར་བ་བཞྱིན་དུ་མེད་བཞྱིན་

དུ་ཡོད་པར་མཐོང་བས།[319]	བསོད་ནམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དགེ་སྱིག་གྱི་ཚོགས་

མེ་ལོང་གཡའ་དག་པ་བཞྱིན་དུ་གསལ་ཏེ།	 སྐྱི་འཇྱིགས་ཤ་འདར་གཡང་ས་ངོ་

ཚའྱི་ཤས་དང་ལྡན།	དམྱིགས་པའྱི་རྱིས་མེད་དོན་ལ་མྱི་དམྱིགས་སོ།།[320]	ཞེས་

[319]		མ་དཔེར་མཐོང་བ་ལས།	ཞེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་མཐོང་བས།	ཞེས་

པར་བཅོས་ཡོད།

[320]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༧	ཕེང་།༧	

ལས།	གནམ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་དམྱིགས་ཀྱི་དད་པ་སྐེས་ཙམ་ན།	ཕྱི་གཟུངས་

བའྱི་ཡུལ་སྣོད་བཅུད་དང༌།	 ནང་འཛིན་པའྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་པ་གཉྱིས།	མྱིག་གྱི་རྱི་

ཀོར་བཞྱིན་དུ།	མེད་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པར་མཐོང་བས།	བསོད་ནམས་དབང་གྱིས་དགེ་

སྱིག་གྱི་ཚོགས་བསོགས།	མེ་ལོང་གཡའ་དག་བཞྱིན་དུ་གསལ་ཏེ།	ཅྱི་འཇྱིགས་ཤ་

འདར་གཡང་ཟ་ངོ་ཚའྱི་ཤས་དང་ལྡན།	 དམྱིགས་པ་རྱིན་མེད་དོན་ལ་མྱི་དམྱིགས་

སོ།།	ཞེས་གསུངས།	ཐོབ་གསར་ཤོག	༢༣༥	བ༥	ལས།	གནམ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་
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གསུངས་པ་འདྱི།	 མཉམ་བཞག་གམ་རེས་ཐོབ་ཀྱི་རོགས་པ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།	

གསུམ་ལས།	 དང་པོར་གཞན་ལུགས་ལ་རྨེའུ་དཔལ་ན་རེ།	 མྱི་དམྱིགས་ཞེས་

པ་མཉམ་བཞག་གྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་ལ་གཞན་རྣམས་རེས་ཐོབ་ཀྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་

ཏེ།	 རེས་ཐོབ་དང་པོ་འདྱི་རྣམས་སོམ་ལམ་གྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱིས།	 འོན་

ཀང་མཐོང་ལམ་གྱིས་དྲངས་པས་མཐོང་ལམ་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ནྱི་

མྱི་རྱིགས་ཏེ།	མྱི་འདོད་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པ་དང་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་

ལ་ས་དང་པོའྱི་མཉམ་བཞག་ཀང་སོམ་ལམ་ཡྱིན་གསུངས་པས་བོན་དབྱྱིངས་

སྔར་མ་མཐོང་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་སོམ་ལམ་དུ་འགལ་ན།	 སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་

སྔར་མ་མཐོང་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་སོམ་ལམ་དུ་འགལ་བ་དང་མཚུངས་

སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་སོམ་ལམ་ས་གཉྱིས་པའྱི་མཉམ་བཞག་ཀང་མཐོང་ལམ་དུ་

བརོད་པས།	ཅྱི་སྟེ་ན་སྣང་བཅས་མཐོང་ལམ་དུ་འགལ་ན་དེར་ཡང་སྣང་མེད་སོམ་

གྱི་སྟེང་དུ་དམྱིགས་པའྱི་དད་པ་སྐེས་ཙམ་ན།	 ཕྱི་གཟུངས་བའྱི་ཡུལ་སྣོད་བཅུད་

དང༌།	 ནང་འཛིན་པའྱི་སེམས་ཤེས་པ་གཉྱིས།	 འཁྲུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་མྱིག་གྱི་རྱི་

གོར་བཞྱིན་དུ་མེད་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པར་མཐོང་བས།	 བསོད་ནམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་

དགེ་སྱིག་གྱི་ཚོགས་མེ་ལོང་གཡའ་དག་བཞྱིན་དུ་གསལ་ཏེ།	སྐྱི་འཇྱིགས་ཤ་འདར་

གཡང་ཟ།	ངོ་ཚའྱི་ཤས་དང་ལྡན།	དམྱིགས་པའྱི་རསྱི	་མེད་དོན་ལ་མྱི་དམྱིགས་སོ།།	

ཞེས་གསུངས།	ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ཤོག༧༣༩	ཕེང་།༡	གནམ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་

གྱི་སྟེང་དུ་དམྱིགས་ཀྱི་དད་པ་སྐེས་ཙམ་ན།	ཕྱི་གཟུངས་བའྱི་ཡུལ་སྣོད་བཅུད་དང༌།	

ནང་འཛིན་པའྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་པ་གཉྱིས།	 མྱིག་གྱི་རྱི་ཀོར་བཞྱིན་དུ།	 མེད་བཞྱིན་

དུ་ཡོད་པར་མཐོང་བས།	བསོད་ནམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ལས་དགེ་སྱིག་གྱི་ཚོགས་མེ་

ལོང་གཡའ་དག་པ་བཞྱིན་དུ་གསལ་ཏེ།	སྐྱི་འཇྱིགས་ཤ་འདར་གཡང་ཟ་ངོ་ཚའྱི་ཤེས་

དང་ལྡན།	བཅས་ཅུང་མྱི་འདྲ་བར་སྣང་ངོ༌།།	ཞེས་གསུངས།
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ལམ་དུ་འགལ་བས་སོ། །ཞེས་ཅྱི་ལྟར་ཡང་མཚུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་མཉམ་བཞག་གྱི་རོགས་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌།	དེའྱི་

སྒྲུབ་བྱེད་དོ། །རེས་ཐོབ་ཀྱི་རོགས་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌།	དེའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དོ། །དང་

པོ་ལ་དོན་ལ་མྱི་དམྱིགས།[321]	 ཞེས་དང༌།	 དམྱིགས་པའྱི་དད་པ་སྐེས་ཙམ་

ན།[322]	ཞེས་པས།	ཚོགས་ལམ་དུ་བོན་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་བསོམ་པས།	སྦོར་

ལམ་དུ་གསལ་སྣང་སྐེས་ཤྱིང་མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་སུམ་རོགས་པ་དེའོ། །གཉྱིས་

པ་ལ་ཕྱི་ལ་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ཞེས་པ་དེ་དག་ཡྱིན་ཏེ།	ཡང་མཉམ་བཞག་

རོགས་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་དུས་མཚུངས་སུ་སྒྱུ་མ་ལྟར་རོགས་པའོ། །གསུམ་པ་

ལ་ལུང་དེ་རྣམས་དང༌།	མཛོད་ལས།	དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ས།།[323]	ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌།	འབུམ་ཏྱིག་ལས།	ཐར་པའྱི་དོན་མཐོང༌།[324]	ཞེས་གསུངས་

པས་སོ། །རྱིགས་པས་ཀང་མཐོང་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་སོམ་ལམ་ན་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་

པས་དང༌།	དེའྱི་རྒྱུ་སྦོར་ལམ་ན་ཡང་གཉྱིས་ཀ་གོམས་ཤྱིང་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་

ཡོད་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལུང་ལས་སངས་པ་ནྱི།	

གབ་པ་ལས།	 སྣང་བ་མེད་པའྱི་བོན་ཉྱིད་ལ།	 འབྱེད་པ་མེད་པའྱི་སེམས་ཉྱིད་

ཀྱིས།	དམྱིགས་མེད་མཁའ་ལ་མདོག་བལྟས་པས།	གསལ་འཚེར་འོད་དུ་ཤར་

[321]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༨	ཕེང་།༢

[322]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	མདོ་གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༧	ཕེང་།༧

[323]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༦	ཤོག	༢༡༥	ཕེང་།༡

[324]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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[325]ཞེས་བྱ་གསུངས་པ་དང་མྱི་འགལ་ཏེ།	དེ་ནྱི་མཉམ་བཞག་ལ་དགོངས་པས་

སོ། །གཉྱིས་པ་རྱིགས་པ་ཡང་མཉམ་རེས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད།	 དང་པོ་ལྟར་ན་

མཉམ་བཞག་སྤོས་བཅས་སམ་རོག་གཉྱིས་གཅྱིག་ཆར་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་

ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་སྐད་ཅྱིག་ལ་སྐེ་བའྱི་རྣམ་བཞག་དང་འགལ་ཞེ་ན།	དེའྱི་སྐོན་

མེད་དེ།	ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་སྐེ་བས་ཏེ།	བོན་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་

པར་དངོས་སུ་རོགས་པས་རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤུགས་ལ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །མཉམ་རེས་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པས་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་སུ་སྐེ་བ་དང་ཁྱད་མེད་དུ་

ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་སྐེ་བས་སོ། །གཉྱིས་པ་སང་བྱ་སངས་པ་ལ་

མདོ་ལས།	འཇྱིགས་པ་ལྔ་དང་བྲལ་བའྱི་རེ་མོ་མངོན་དུ་ཐོབ།[326]	ཅེས་གསུངས་

པས་སོ། །དུག་ལྔ་ལ་སོགས་མཐོང་སངས་རགས་པ་ལྔ་དང་བྲལ་བའམ།	མཛོད་

ལས།	ཞེ་སང་གདུགས་པའྱི་དག་ཚོགས་ནྱི། །གང་གྱིས་འཇྱིགས་པར་མྱི་འགྱུར་

བ།	 བྱམས་པ་ཆེན་པོའྱི་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་[327]གསུངས་པ་མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་

སྟོབས་བཅུ་གསུམ་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ཐོབ་པའྱི་དྲོད་རགས་ནྱི་

འབུམ་ཏྱིག་ལས།	ས་ཐོབ་ནས་འཇྱིགས་པ་ལྔ་དང་བྲལ་[328]གསུངས་པས།	མེ་ཆུ་

དང༌།	དུག་མཚོན་དང༌།	ནད་རྱིམས་དང༌།	མུ་གེ་དང༌།	ཉོན་མོངས་པའྱི་འཇྱིགས་

པ་དང་བྲལ་བའོ།།

[325]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཇ།	ཤོག	༡༩༢	ཕེང་།༧

[326]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༡	ཕེང་།༤

[327]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༣	ཤོག	༡༨༤	ཕེང་།༤

[328]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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གསུམ་པ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་གསུམ་སྟེ།	 གཉྱིས་མེད་མཐོང་བའྱི་མཐོང་ལམ་

དང༌།	 བོན་ཉྱིད་མཐོང་བའྱི་མཐོང་ལམ་དང༌།	 ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའྱི་མཐོང་ལམ་

མོ། །དང་པོ་ནྱི་དབྱྱིངས་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུས་གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་སྟེ།	 སྟོང་ཆ་

བོན་ཉྱིད་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ལ།	གསལ་ཆ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མོ། །མཚན་ཉྱིད་

ནྱི་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་སྔར་མ་རོགས་པ་རོགས་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་

ཡང་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དག་མ་དག་གྱི་དོན་ངོས་བཟུང་བ་དང༌།	དེའྱི་

ཁྱད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྐེ་བ་མེད་པའྱི་དབྱྱིངས་སྔར་མ་རོགས་པ་

རོགས་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བོན་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང༌།	 བོན་ཤེས་པའྱི་སྐད་

ཅྱིག་མ་གཉྱིས་ཡྱིན་ཏེ།	བདེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་སང་

བྱ་མཐོང་སང་གྱིས་དག་པར་ཁྱད་མེད་བཞྱིན་དུ་སྐད་ཅྱིག་བཟོད་གཉྱིས་ལ་དག་

མ་དག་ཏུ་འཇོག་པ་དེ་གང་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན་གསུམ་སྟེ།	གཞན་ལུགས་དང༌།	

རང་ལུགས་དང༌།	རོད་པ་སོང་བས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	ཁད་ཉེ་རྱིང་ལ་

འདོད་པ་དང༌།	གནས་ངན་ལེན་གྱི་དྲྱི་མས་དག་པ་ལ་འདོད་པ་དང༌།	སྐེ་འགག་

བྱེད་བཞྱིན་པ་དང་དེས་དབེན་པ་ལ་འདོད་པའྱི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་

ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བོན་མཆོག་མན་ཆད་ཀྱི་བོན་ཉྱིད་མཐོང་སང་གྱི་དྲྱི་མས་མ་དག་པ་

ཡྱིན་ལ།	 དེ་དང་ཁད་ཉེ་བས་བོན་བཟོད་ཀྱི་དུས་ཀང་མ་དག་པ་ཞེས་བྱ་ལ།	 དེ་

རོགས་པས་མ་དག་པ་རོགས་པར་བཞག་ལ།	 ཡང་བོན་ཤེས་ཀྱི་དུས་ན་བོན་

བཟོད་ཀྱིས་བར་དུ་ཆོད་པས་མ་དག་པ་དང་ཁད་རྱིང་བས་དག་པ་ཡྱིན་ལ།	 དེ་

བོན་ཤེས་ཀྱིས་རོགས་པས་དག་པར་བཞག་ཟེར་བ་ཡང་མྱིན་ཏེ།	ཉེས་པ་བརོད་

པ་དང༌།	 ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་ཡང་དག་མ་དག་

ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ།	རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས།	 འདོད་ན་ཡེ་ཤེས་སྔ་མ་སྒྱིབ་པ་
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དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ།	སྔ་མས་མ་རོགས་པ་ཕྱི་མས་རོགས་པས་སོ། །གཉྱིས་

པ་ལ་དེ་དག་གྱི་སྐབས་སུ་བརགས་པར་འདོད་ན་མཐོང་ལམ་དུ་ཡང་མཚུངས་

པས།	བཟོད་ཤེས་གཉྱིས་ཁྱད་པར་མེད་པས་ཁས་བངས་ཉམས་སོ། །གཉྱིས་པ་

ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མཐོང་སང་གྱི་ས་བོན་གྱིས་དག་པར་ཁྱད་པར་མེད་མོད་ཀྱིས།	

མཐོང་སང་གནས་ངན་ལེན་གྱི་དྲྱི་མས་དག་མ་དག་ཐེག་པ་གོང་མའྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེ་

བའྱི་ནུས་པ་དག་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ།	 དེའྱི་ཕྱིར་ན་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ནྱི་

སྒྱིབ་པ་རྒྱུན་གཅོད་བྱེད་ཡྱིན་ལ།	རྣམ་གོལ་ནྱི་ཕྱིས་མྱི་སྐེ་བའྱི་བོན་ཅན་དུ་བྱེད་

པས་ན།	 དེའྱི་ཕྱིར་ན་བོན་བཟོད་ཀྱི་དུས་ན་གནས་ངན་ལེན་ཡོད་པས་མ་དག་

པ་དང༌།	བོན་ཤེས་ལ་དེ་དང་བྲལ་བས་དག་པར་བཞག་ཟེར་བ་ཡང་མྱིན་ཏེ།	དེ་

ལྟར་ན་གནས་ངན་ལེན་གྱི་དྲྱི་མ་དེ་ལ་རྱིགས་མཐུན་ཕྱི་མ་སྐེ་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་

ན་བོན་ཤེས་ཀང་མ་དག་པ་རོགས་པར་འགྱུར་ལ།	མེད་ན་ས་གཉྱིས་པ་ཡན་ཆད་

ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དང༌།	གཉྱིས་པ་ཡན་ཆད་ལ་

སང་བྱ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་ལ་རག་

ལས་ཏེ།	ཐེག་པ་འོག་མའྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྱི་ནུས་པ་མེད་དེ།[329]	གཉེན་པོ་སྟོབས་

ཆེ་ཆུང་ཡོད་པས་སོ་ཞེ་ན།	དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བས་སང་བྱ་མཐའ་དག་མཐོང་

ལམ་ཉྱིད་དུ་སངས་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	 གཉེན་པོ་དང་ཕད་ཚད་ཀྱི་སང་བྱ་དེའྱི་

རྱིགས་མཐུན་ཕྱི་མ་མྱི་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ།	སང་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་གཉེན་པོར་གྱུར་

ཚད་སྟོབས་ཆེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བོན་བཟོད་ཀྱི་དུས་ན་

[329]		མ་དཔེར་ཡོད་ལ་མེད་དེ།	ཞེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་མེད་དེ།	ཞེས་པར་

བཅོས་ཡོད་པས་དཔད་འཚལ།
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མཐོང་ལམ་དང་མཐོང་སང་གཉྱིས་སྐེ་འགག་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡོད་པས། །དེའྱི་བོན་

ཉྱིད་མ་དག་པ་ཡྱིན་ལ་དེ་བོན་བཟོད་ཀྱིས་རོགས་པས་མ་དག་པ་རོགས་པ་ཡྱིན་

ལ།	བོན་ཤེས་ཀྱི་དུས་སྐེ་འགག་བྱེད་པ་དེས་དབེན་པས་དེ་དག་པ་ཡྱིན་ལ།	དེ་

བོན་ཤེས་ཀྱིས་རོགས་པས་དག་པ་རོགས་པར་བཞག་པ་ཟེར་བ་ཡང་མྱིན་ཏེ།	

མཐོང་ལམ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་སྐེ་བ་དང་སྐེ་འགག་བྱེད་བཞྱིན་པ་དང་དེས་དབེན་པ་

རས་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པ་འགལ་ལོ། །ཡང་ན་བོན་བཟོད་ཀྱི་དུས་ན་སྐེ་འགག་བྱེད་

པ་དེ་རྣམ་གོལ་ལམ་བར་ཆད་མེད་པ་ཡྱིན།	དང་པོ་ལྟར་ན་རྣམ་གོལ་སོབ་ལམ་དུ་

འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཁས་བངས་

ཉམས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ།	 རྒྱུད་དེའྱི་བོན་ཉྱིད་སོམ་སང་གྱིས་མ་དག་དང་

མཐོང་སང་གྱིས་དག་པའྱི་ལྡོག་པ་དེ་དག་བོན་བཟོད་དང༌།	 བོན་ཤེས་གཉྱིས་

ཀྱིས་རོགས་པ་ཙམ་ལ་མ་དག་པ་མཐོང་བ་དང་དག་པ་མཐོང་བར་བཞག་གོ	

།ཡང་བ་མ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས། །སེམས་ཅན་ལ་མ་དག་པ་དང་སེམས་དཔའ་ལ་མཐོང་

སང་སོམ་སང་གྱིས་དག་པ་དག་དང༌།	སངས་རྒྱས་ཤྱིན་ཏུ་དག་པའྱི་རྣམ་བཞག་

ཀང་གསུངས་ཏེ། །དེ་ལྟར་ན་འདྱིར་མཐོང་ལམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་སྐབས་མ་

ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་བོན་བཟོད་ཀང་དག་པ་རོགས་པ་དང་བོན་ཤེས་མ་

དག་པ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ།	མཐོང་སང་གྱིས་དག་པར་མཚུངས་ལ་སོམ་སང་

གྱིས་མ་དག་པར་མཚུངས་པས་སོ་ཞེ་ན།	 རས་སམ་ལྡོག་པ་ཞེས་གང་ཟེར་

གྱིས་དང་པོ་འདོད་ལ་གཉྱིས་པ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སྟེ།	 ལྡོག་པའྱི་རྣམ་དབྱེ་ཡྱིན་
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པས་སོ། །དཔེར་ན་བྱས་པ་མྱི་རག་པའྱི་རས་སུ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པར་ཐ་དད་པ་སྟེ།	

ལྡོག་པའྱི་རྣམ་དབྱེ་རས་ལ་ཅྱི་འགལ།	

གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་མཚན་ཉྱིད་དང༌།	 ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌།	 མཐོང་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཡེ་ཇྱི་བཞྱིན་མའྱི་དོན་གསལ་བར་སྔར་མ་རོགས་པ་རོགས་

པའོ། །གཉྱིས་པ་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་རེས་སུ་ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་

མའོ། །ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རེས་སུ་ཤེས་བཟོད་གཉྱིས་བོན་ཤེས་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིམ་པ་

བཞྱིན་དུ་སྐེ་ཟེར་བ་ནྱི།	 བོན་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་བཞྱིར་སྐེད་འདོད་པའྱི་

སྐབས་སུ་བཀག་ཟྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱིར་གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་

བོན་བཟོད་རེས་བཟོད་ཀྱིས་རང་རྱིག་པའྱི་ཚུལ་དུ་གཞལ་བས་ཁོ་བདག་འཇལ་

བྱེད་དུ་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པས་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཤུགས་ལ་འབྱུང་ངོ༌། །མཐོང་

ཚུལ་ནྱི་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་བོན་བཟོད་རེས་བཟོད་ཀྱིས་རང་རྱིག་པའྱི་ཚུལ་དུ་

འཇལ་ལ།[330]	བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་ཤེས་རེས་ཤེས་ཀྱིས་རང་རྱིག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་

འཇལ་ཏེ།	 དེ་ཡང་བ་མ་བོ་གོས་ཆེན་པོས་ནྱི་རྱིམ་ཅན་དུ་གསུངས་ཏེ།	 དེ་ལྟར་

ན་ཁྱེད་རང་ལྟར་གྱིས་དབང་རྣོན་ལ་ཡང་འགྱུར་བས་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་

བཞག་དང་འགལ་ལོ། །དེས་ན་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་

དུས་གཅྱིག་ཏུ་འཇལ་ལོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ཡེ་ཤེས་གཉྱིས་ཀྱིས་བར་མ་གཉྱིས་པོ་འཇལ་བའྱི་

དུས་ན།	འགག་པ་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་རོག་བཅས་སུ་འགྱུར་ལ།	མ་འགག་པ་ཡུལ་དུ་

[330]		མ་དཔེར་མཐོང་ཚུལ་ནྱི་ཞེས་པ་ནས་ཚུལ་དུ་ཞེས་པའྱི་བར་ཆད་སྐོན་འདུག་པས་

རེའྱི་ས་ལམ་ནས་བངས་ཏེ་བཀོད་པ་ཡྱིན།
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བྱེད་ན་བོན་ཉྱིད་གཉྱིས་པོ་རོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	བ་མ་ན་རེ།	རས་འགག་ལ་

རྱིགས་མྱི་འགག་གསུངས་པ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པའྱི་རྣམ་བཞག་དང་

འགལ་ལོ། །དེ་ནྱི་སྐེས་ལ་མ་འགག་པ་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་ཡུལ་དུ་བྱེད་ཀྱིས།	

སོ་སོ་སྐེ་བོས་ཡུན་རྱིང་པོར་ཡང་དཀའ་སྟེ།	 འཕགས་པའྱི་རོགས་པ་བསམ་

གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་སང་བྱ་སོང་པའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ།	སང་

བྱ་མཐོང་སང་གྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	དེ་ཇྱི་ལྟར་སོང་བའྱི་ཚུལ་དང༌།	སོང་ཚུལ་དེ་ལ་

རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང༌།	དེའྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	བྱེད་པའྱི་

ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཏེ།	མདོ་ཕན་ལས་མ་རྱིག་རྒྱུ་ལས་དུག་ལྔའྱི་

རྐེན་དབང་གྱིས།	འབྲས་བུ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའྱི་གནས་སུ་སྦོང་།[331]	ཞེས་

གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	ངེས་

ཚིག་གོ	།དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་གཞན་ལུགས་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	གཉེན་པོ་སྐེ་བའྱི་

གེགས་བྱེད་པ་དང༌།	བོན་ཉྱིད་དང་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བའྱི་གེགས་བྱེད་པ་གཉྱིས་རྱིམ་པ་

བཞྱིན་དུ་སྒྱིབ་པ་ཙམ་དང་མཐོང་སང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་

ན་སྒ་རག་འཛིན་དང་དུང་སེར་འཛིན་ཀང་སྒྱིབ་པ་དང་མྱི་རག་པ་དང་དཀར་འཛིན་

ཀང་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌།	འོག་མ་ལྟར་ཡང་བོན་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་

སྐེ་བའྱི་ཡྱིན་ན་སོམ་སང་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆེ་སྟེ།	ཐམས་ཅད་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་

མྱིན་པ་ལ་མེད་པས་དང༌།	གེགས་བྱེད་ཙམ་པོ་ཡྱིན་ན་སྦོར་བའྱི་སང་སྒྱིབ་རགས་

པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཁྱབ་ཆེས་པས་མཐོང་སང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དོ་པས་མཐོང་ལམ་

[331]		དབལ་ཁྱུང་།༤༡	བཀའ།	མདོ་སེ།	མདོ་ཕན།	ཤོག	༡༦༦	ཕེང་།༥
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གྱིས་གནོད་བྱར་གྱུར་པ་ཟེར་བ་ཡང་མཚོན་བྱས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་སོ། །ཡང་བ་

མ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་མངའ་བདག་གྱིས་གནོད་བྱ་རྒྱུ་ཚང་བར་འབྱུང་བ་ལ་གནོད་

བྱེད་ཀྱི་བོན་ཉྱིད་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུན་བཟློག་

བྱ་ཡྱིན་པ་གསུངས་ཏེ། །མཚོན་བྱས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དང་མཐོང་ལམ་ཚུན་

ཆོད་ན་སྒྱིབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ།	 མཐོང་ཙམ་གྱིས་སྒྱིབ་པའྱི་རྒྱུན་ལྡོག་པས་

སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་དུས་གོ་བུར་སྐེས་པའྱི་བདག་ལྟ་གང་ཞྱིག་བོན་ཉྱིད་དང་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་མཚན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་མེད་པར་བྱེད་པ་གསུངས་

པ་མཐོང་སང་ལས་གཞན་མཐོང་གྱི་བྱེད་ལས་སུ་སོང་བས་སོ། །གཉྱིས་པ་རང་

ལུགས་མཐོང་སང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་གང་ཞེ་ན།	དུས་གོ་བུར་དུ་སྐེས་པའྱི་བདག་ལྟ་

གང་ཞྱིག་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་རང་མཚན་རོགས་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་དེ་ཡྱིན་ནོ།།[332]	

མཐོང་སོང་གྱི་སོར།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ལྷན་སྐེས་མཐོང་ལམ་གྱིས་མྱི་སང་བ་འདོད་ལ།	

མཐོང་སང་ལྷན་སྐེས་ཀང་ཞེ་ན།	 སྐོན་མེད་དེ།	 མཐོང་སང་ལ་ལྷན་སྐེས་མེད་

དེ།	ཀུན་བཏགས་ཡྱིན་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	ས་མཚམས།	

རྣམ་གངས།	 སོ་སོའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་མཐོང་ལམ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་ཀྱི་བར་

རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	དབྱེ་བ་དངོས་དང༌།	དེའྱི་རང་བཞྱིན།	དེ་ལ་རོད་

པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས།	དབྱེ་གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་མཐོང་

[332]		མ་དཔེར་ས་བཅད་ལྟར་མཐོང་ལམ་ལ་མཚན་ཉྱིད་བསྟན་ཀང་མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཆད་འདུག་པས་རེའྱི་ས་ལམ་ལྟར་བཀོད་པ་ཡྱིན།
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སང་ཙམ་ལ།	ངོ་བོ་ནྱི་ཉོན་སྒྱིབ་དང་ཤེས་སྒྱིབ་བོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཐར་པ་ཙམ་ལ་

གེགས་བྱེད་པ་དང༌།	ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གེགས་བྱེད་པ་གཉྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་

འབྱེད་ལ།	དབྱེ་དོན་བསྒྱིབ་བྱ་གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་དད་ལ།	ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ནས་

གཅྱིག་པའྱི་སྐབས་ཀང་སྱིད་དོ། །གངས་ངེས་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་སོ།།	

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་སང་བྱ་ངོས་བཟུང༌།	 དེའྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་སང་བྱ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་གསུམ་ལས་གཞན་ལུགས་ལ་གོང་མ་ཁ་

ཅྱིག་ན་རེ།	ཉོན་ཤེས་གཉྱིས་ལས་ཉོན་སྒྱིབ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ཡང་ཀུན་བཏགས་ལྷན་

སྐེས་གཉྱིས་ལས་གཉྱིས་ཀའོ་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་དུ་

ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་བག་ཆགས་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར།	འདོད་ན་མདོ་ལས་གནམ་

རྱིམ་པ་བདུན་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་ཤྱིགས་པའྱི་གསས་མཁར་རྱིགས་པས་བདུད་ཀྱི་ཆུ་

བཞྱི་སྐམ།[333]	ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལ།	ཤེས་སྒྱིབ་ཀུན་བཏགས་ཀང་

མཐོང་ལམ་དུ་མྱི་སང་བར་འགྱུར་ལ།	འདོད་ན།	ཤེས་བྱ་ང་རྒྱལ་ཆ་ཕ་དེས་ཀང་

ཀུན་གཞྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་འགྱིབ།[334]	ཅེས་གབ་པ་ལས་གསུངས་པ་དེ་དང་

འགལ་ལོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བ་མ་གོང་མ་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ཉོན་ཤེས་གཉྱིས་

ཀ་ཡྱིན་གསུངས་ཏེ།	དེ་ཡང་ཀུན་བཏགས་ལྷན་སྐེས་གཉྱིས་ལས།	ཀུན་བཏགས་

ཀྱི་རྱིགས་ཡྱིན་གསུངས་ཏེ།	 གོང་དུ་དྲངས་པའྱི་ལུང་གྱིས་ཤེས་སོ། །གསུམ་

པ་རོད་སོང་ལ་ལུང་མདོ་ལས།	ཉོན་མོངས་སྒྱིབ་པ་བྱང་ནས་ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་པ་

[333]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༥	ཕེང་།༧

[334]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༦	ཕེང་།༦
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བཟོད་གཅྱིག་མངོན་དུ་རྒྱུ།[335]	ཞེས་གསུངས་པ་དང་མྱི་འགལ་ཏེ།	དེ་ནྱི་ཤེས་

སྒྱིབ་ལྷན་སྐེས་རྱིགས་ལ་དགོངས་པ་སྟེ།	 ས་བདུན་པར་ཉོན་སྒྱིབ་ལྷན་སྐེས་

སངས་ནས་དེ་ཕན་ཆོད་དུ་ཤེས་སྒྱིབ་ལྷན་སྐེས་ལས་མེད་པ་ལ་དགོངས་པས་

སོ། །རྱིགས་པས་མཐོང་ལམ་དུ་ཉོན་ཤེས་གཉྱིས་ཀ་སངས་པས་སོམ་ལམ་ལ་

སང་བྱ་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	ལྷན་སྐེས་ཀྱི་རྱིགས་སངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་

ཁྱད་པར་ལ་ཀུན་བཏགས་ལྷན་སྐེས་ནྱི་དུས་གོ་བུར་དུ་སྐེས་པ་དང་གཞྱི་དང་

མཚུངས་ལྡན་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་ལ།	 ཉོན་ཤེས་ནྱི་གོང་དུ་བསྟན་པ་དང་འདྲ་སྟེ།	

ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་ནྱི་མྱི་དང་ལྷའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཏུ་མྱི་སྟེར་བ་ལ་འགྱིབ།[336]	

ཅེས་དང༌།	ཤེས་བྱ་ང་རྒྱལ་ཆ་ཕ་དེས་ཀང་ཀུན་གཞྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་འགྱིབ།[337]	

ཅེས་གབ་པ་ལས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ལྷན་སྐེས་དང་ཤེས་སྒྱིབ་མྱི་གཅྱིག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	

འདོད་པ་སྟེ།	 ལྷན་སྐེས་ནྱི་གཞྱི་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡྱིན་ལ།	ཤེས་སྒྱིབ་ནྱི་ཡུལ་

ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྒྱིབ་བྱེད་ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ།	ཉོན་ཤེས་

གཉྱིས་ལས། །དང་པོ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས་མཚན་ཉྱིད་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོར་

གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ།	 ལུང་རྱིགས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་

[335]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༦	ཕེང་།༥

[336]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཇ།	ཤོག	༡༧༨	ཕེང་།༡

[337]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༦	ཕེང་།༥	

ལུང་འདྱི་གབ་པ་ལས་དྲངས་ཀང་གབ་པའྱི་ནང་དུ་ལུང་འདྱི་རེད་སོན་མ་བྱུང་བས་

མདོ་ནས་ལུང་འདྱི་དང་འདྲ་བ་ཞྱིག་འདུག་པས་བཀོད་པ་ཡྱིན།
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པ་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་ཐར་པ་ཙམ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་

གསུངས་ཏེ།	 དེ་ལྟར་ན་ཀུན་བཏགས་མཚོན་བྱ་ཡྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དང༌།	

གང་ཟག་བདག་ལྟ་ལས་བྱུང་ན་གང་ཟག་བདག་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་

དོ་པས་ཉོན་མོངས་པའྱི་རྱིགས་གང་ཞྱིག་མཐོང་ལམ་གྱི་གནོད་བྱར་གྱུར་བ་ཟེར་

བ་ཡང༌།	མཚོན་བྱས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དང་ལྷན་སྐེས་ལ་ཁྱབ་ཆེས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྱི་གོ་བུར་དུ་སྐེས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་ལྟས་སྤྱིར་

ཐར་པ་ཙམ་ལ་གེགས་བྱེད་པ།	ཞེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་

རོད་པ་སོང་བ་ལས་གེགས་བྱེད་ཙམ་དེ་ཤེས་སྒྱིབ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་

ཞེ་ན།	རགས་མ་གྲུབ་སྟེ།	ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གེགས་བྱེད་པས་སོ། །གཉྱིས་

པ་དབྱེ་བ་ལ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང༌།	 ཚན་ཚན་དུ་བསྡུ་བ་དང༌།	 རོད་པ་སོང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌།	རྣམ་པར་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྱིས་ལས།	དངོས་སུ་ལོག་པར་འཇུག་པ་ནྱི།	མཛོད་ལས་[338]གསུངས་པ་

ལྟར་འཇྱིགས་ཚོགས་ཀུན་ལ་ལྟ་བ་དང༌།	 ཀུན་བཏགས་མཐར་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་

དང༌། །འཁྲུལ་བས་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང༌། །ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང༌། །ཚུལ་

ཁྱིམས་རྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ལྟའོ། །གཉྱིས་པ་དེ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་ལོག་པར་

འཇུག་པ་ནྱི།	ཡུལ་ཡྱིད་དུ་འོང་པ་ལ་འདོད་ཆགས།	མྱི་འོང་པ་ལ་ཞེ་སང༌།	བར་

མའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་གཏྱི་མུག	རང་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ང་རྒྱལ།	གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་

ལ་ཕག་དོག	ཀུན་ནས་རྣམ་པར་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་སྟེ།	དེ་ལྟར་བཅུ་གཅྱིག་གོ	

།གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	ཁམས་དང༌།	ས་དང༌།	ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

[338]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༠	ཤོག	༡༡༩	ཕེང་།༦
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ཁམས་གསུམ་དུ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་མོ། །གཉྱིས་པ་འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཕ་རྒྱས་དགུ་

བཅུ་ར་གཅྱིག་མཐོང་བས་སངས་ཞེས་[339]གསུངས་པས་ཁམས་གསུམ་དུ་ས་

དགུ་རེ་རེ་ལ་བཅུ་བཅུ་སྟེ་དགུ་བཅུ་དང༌།	ར་བ་མ་རྱིག་པ་སྟེ་དགུ་བཅུ་ར་གཅྱིག་

གོ	།གསུམ་པ་ལ་བརྒྱ་ར་བཅུ་གཉྱིས་ར་བ་དག་བཅུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ།	དེ་ཡང་

འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་དམྱིགས་པས་བཞྱི་བཅུ། །ཁམས་གོང་མ་

གཉྱིས་ན་ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པའྱི་ལྷག་མ་དགུ་དགུ་བརྱིས་པས་སོ་དྲུག་ཕག་

གཉྱིས་ཏེ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྱིས།	ར་བ་མ་རྱིག་པ་དང་བཅུ་གསུམ་མོ། །གཉྱིས་པ་

ཚན་ཚན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	དངོས་སུ་ལོག་པར་འཇུག་པ།	ལོག་པར་ཞུགས་

པས་ལོག་པར་འཇུག་པ།	དབང་གྱིས་ལོག་པར་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཕུང་པོ་

ལྔ་ལ་འཇྱིགས་ཚོགས་ཀྱིས་བདག་དང་བདག་གྱིར་བལྟ་བ་དང༌།	མཐར་འཛིན་

གྱིས་ཡོད་མེད་རག་ཆད་མཐའ་དང་བཅས་པ་དང༌།	འཁྲུལ་པས་ལོག་པར་ནྱི་ཕུང་

པོ་ལྔ་ལ་བདེ་བར་སྒོ་འདོགས་ཤྱིང༌།	སྡུག་བསྔལ་བར་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དང༌།	

དེ་དག་གྱི་རྒྱུད་གྱུར་པས་ཡང་དག་པ་མྱི་ཤེས་པའྱི་གཏྱི་མུག་སྟེ་བཞྱི་ཡྱིན་ལ།	

གཉོས་ཀྱིས་ཕག་དོག་ཀང་གསུངས་ཏེ། །དེ་དང་མྱི་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བ་ལ་གསུངས་པ་ནྱི།	 དང་པོ་ལ་མ་བརེན་པར་སྐེར་མྱི་རུང་བས་མྱི་རྱིགས་

སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་སྔར་གྱི་ལྟ་བ་དེ་དག་མཆོག་དམ་པར་འཛིན་པ་དང༌། །དེ་དག་

གྱིས་གོལ་བར་འཛིན་ཞྱིང་ལྟ་བ་རྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ལྟ་དང༌།	འདོད་ཆགས་ཀྱིས་

ཞེན་པ་དང༌།	དེ་དག་གྱིས་ཁེངས་པས་ང་རྒྱལ་དང་བཞྱི་སྟེ།	སྔར་གྱི་བཞྱི་པོ་གང་

རུང་མ་སྐེས་པར་མྱི་འཇུག་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཁོང་ཁོ་དང་ཕག་དོག་སྟེ།	དེ་

[339]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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དག་གང་ཡང་མ་སྐེས་པར་འདྱི་དག་མྱི་འཇུག་པས་སོ། །དེ་ཡང་བདེན་པ་བཞྱི་

ཀ་ལ་དམྱིགས་ནས་འཇུག་སྟེ།	དེ་ཡང་ཡུལ་ལ་ཉོན་མོངས་སྐེ་ན་སོམ་སང་ཡྱིན་

ལ་འདྱིར་ལྟ་བ་ལ་སྐེ་བས་མཐོང་སང་ཡྱིན་ཞེས་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་མངའ་བདག་

གྱིས་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་གསུམ་སྟེ།	གཟུགས་མེད་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་རྟུལ་ཞུགས་

མཆོག་ལྟ་ཡོད་མེད་ལ་རོད་པ་སོང་བ་དང༌།	 ཁམས་གསུམ་ན་འགོག་ལམ་ལ་

དམྱིགས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་མེད་ལ་རོད་པ་སོང་བ་དང༌།	ཁམས་གོང་མ་གཉྱིས་ན་

ཁོང་ཁོ་ཡོད་མེད་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཟུགས་མེད་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་

རྟུལ་ཞུགས་ཡོད་དམ་མེད།	 དང་པོ་ལྟར་ན་ལུས་ངག་ལ་དམྱིགས་པ་ཡང་ཡོད་

པར་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ཁམས་ཀྱི་སོ་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་མམ་བརྒྱ་

ར་བཅུ་གཉྱིས་ཉམས་སོ་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	ལུས་ངག་ལ་དམྱིགས་པ་མེད་ཀང་

ལྟ་བ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡོད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་ན་འགོག་ལམ་

ལ་དམྱིགས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ན་ལམ་དེ་གཉྱིས་ཟག་མེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་

ལ།	མེད་ན་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བཞྱིའམ་བརྒྱ་ར་བཅུ་གཉྱིས་འདོད་པ་

ཉམས་སོ་ཞེ་ན།	དེ་དག་ན་རང་མཚན་ན་དམྱིགས་པ་མེད་ཀང་བརྡ་ལ་དམྱིགས་

པ་ཡོད་པས་སྟེ།	འགོག་པ་ནྱི་གོ་བུར་གྱི་མཐོང་སང་དང་བྲལ་ལྡོག་ཡྱིན་ལ།	ལམ་

ནྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་པས་དེ་གཉྱིས་ཙམ་ན་མཐོང་སང་འགག་ནས་

མེད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་ཁམས་གོང་མ་གཉྱིས་ན་ཞེ་སང་ཡོད་ན་གོང་གྱི་ཁས་

བངས་ཉམས་པ་དང༌།	 རྒྱུད་ཞྱི་གནས་ཀྱིས་བརླན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ།	

མེད་ན་ཁམས་ཀྱི་སོ་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཉམས་ཞེ་ན།	 དེ་ལ་ཞུ་ན་རེ།	 མེད་
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དེ་བསྡུས་ན་བཅུ་དྲུག་པོ་ཉྱིད་ཟེར་བ་ཡང་ཆ་མཉམ་བག་ཆགས་ཙམ་ཡང་མེད་

པར་འགྱུར་བ་ལས།	ཆ་མཉམ་བག་ཆགས་གཟུངས་མེད་གསུམ་ལ་སངས་ཞེས་

མདོ་ལས་[340]གསུངས་པས་སོ། །ཡང་རོང་སྟོན་གྱིས་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་བཞག་པའྱི་

རང་ལྡོག་མེད་ཅྱིང་གཞན་གྱིས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ཡོད་གསུངས་པ་ལ།	

དེའྱི་ཞེ་སང་མཐོང་སང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་མེད་དེ།	དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཕུང་

པོ་གར་གསས་བཙན་པོའྱི་སྐུར་འགྱུར་[341]གསུངས་པས།	 གཟུགས་མེད་ན་

གོལ་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་མཚུངས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞན་གྱིས་

བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ནུས་ལྡན་ཡྱིན་ན་རྒྱུད་ཞྱི་གནས་ཀྱིས་བརླན་པ་མ་ཡྱིན་

པར་འགྱུར་ལ།	 ནུས་མེད་ཡྱིན་ན་སང་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བོ་

གོས་ཆེན་པོས་མངོན་འགྱུར་མེད་ལ་བག་ལ་ཉལ་དུ་ཡོད་གསུངས་པ་འདྱི་ཡྱིན་

ནོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་བག་ལ་ཉལ་མཐོང་སང་དུ་ཐལ་བ་འདོད་ཅྱིང༌།	 གཞན་གྱིས་

བག་ལ་ཉལ་ཡང་ཡོད་པས་སོམ་སང་མེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	སང་

དཀའ་ས་ཡྱིན་ལ།	ཞེ་སང་ས་བོན་དང་བཅས་པ་རགས་ཤྱིང་སང་ས་བས་མཐོང་

སང་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་བག་ལ་ཉལ་དེའྱི་རྒྱུ་ཁམས་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བསྐེད་ན་

རྒྱུད་ཞྱི་གནས་ཀྱིས་བརླན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ།	ཁམས་གཞན་གྱིས་བཞག་

པའྱི་བག་ཆགས་ཡྱིན་ན་སྔར་དང་ཁྱད་མེད་དོ། །དེས་ན་སྔ་མ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏེ་བག་

ཆགས་ནུས་མེད་ཡྱིན་ལ་སང་མྱི་དགོས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	ས་བོན་དང་བཅས་པ་

ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	སེམས་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་ཅྱིང༌།	ཐར་

[340]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༥	ཕེང་།༣

[341]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༤༡	ཕེང་།༦
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པ་ཙམ་ལ་གེགས་བྱེད་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ཤེས་སྒྱིབ་ལ་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་ཞུ་ན་རེ།	

གཟུང་བ་དང༌།	འཛིན་པར་སྣང་ཙམ་ཟེར་ཏེ།	སྦོར་ལམ་ཡེ་ཤེས་དང་ཉོན་སྒྱིབ་

ལ་ཁྱབ་ཆེས་སོ། །ཡང་བ་མ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་བོན་གྱི་བདག་

ལྟ་འགའ་ཞྱིག་ལས་བྱུང་ཞྱིང་ཐར་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་གསུངས་

ཏེ།	མཚོན་བྱས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའོ། །ཡང་དོ་པས་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཞྱིག་

མཐོང་ལམ་གྱི་གནོད་བྱར་གྱུར་པ་ཟེར་ཏེ་རྣམ་རོག་ཉོན་སྒྱིབ་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆེས་

སོ། །དེས་ན་གོ་བུར་དུ་སྐེས་པའྱི་བོན་གྱི་བདག་ལྟས་བོན་ཉྱིད་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

རང་མཚན་ལ་གེགས་བྱེད་པ།[342]	ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་

སོམ་སང་དང་ཁྱད་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	དེ་དགུ་རྱིགས་གོ་བུར་དུ་སྐེས་པ་མ་

ཡྱིན་ཏེ།	 གཞྱི་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་མཚན་

གཞྱི་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌།	རྣམ་པར་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གོང་མ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སྔར་གྱི་ཉོན་སྒྱིབ་དེ་དག་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་

ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་འགྱུར་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ཞེ་སང་ལྟ་བུ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡང་

ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་འགྱུར་བས་བཟློག་ན་མཚུངས་སོ། །ཉོན་མོངས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡུལ་

ལ་དམྱིགས་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ།	རགས་ཁས་བངས།	ཁྱབ་པ་ཚད་མ་འདོད་

ན་ཉོན་མོངས་གཟུང་འཛིན་བཅས་པ་རྒྱུན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཞེ་སང་དང་

ཕག་དོག་མ་གཏོགས་པའྱི་དགུ་པོ་ལ་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་གང་སྐེས་པ་ཤེས་སྒྱིབ་

ཅེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་ཏེ།	 དེ་ལྟར་ན་འདོད་ཆགས་ལ་དམྱིགས་ནས་

[342]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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ང་རྒྱལ་སྐེས་པ་ཡང་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ལས་འདོད་ན་བཟློག་ན་མཚུངས་

ཞེས་བ་མས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་སྔར་ཚོགས་སྦོར་དུ་བོན་ཉྱིད་དང་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་དོན་སྤྱི་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་ལ་རློམ་སེམས་སྐེས་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ།	 བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་གསལ་བར་རོ་མྱོང་པ་ལ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་པའྱི་

རོག་པས་སེམས་ལ་འགྱིབ་པ་དང་ཞེས་གབ་པ་ལས་[343]གསུངས་པས་ཤེས།	

ཞེས་བ་མས་གསུངས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་འབུམ་ཏྱིག་ལས་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་

སྣང་བ་དང་དེ་སོང་པ་དང༌།[344]	ཞེས་གསུངས་པས།	 འཇུག་པ་རེན་ཅན་གྱིས་

རོག་པ་དང༌།	 ལྡོག་པ་རེན་ཅན་གྱི་རོག་པ་དང༌།	 གང་ཟག་རས་འཛིན་གྱི་རོག་

པ་དང༌།	སྐེས་བུ་བཏགས་འཛིན་གྱི་རོག་པ་དང་[345]གསུངས་པས།	དང་པོ་ནྱི་

སེམས་དཔས་བང་བྱ་ལ་བང་བྱར་རོག་པ་དང༌།	 གཉྱིས་པ་ཡང་དོར་བྱ་ལ་དོར་

བྱར་རོག་པ་དང༌།	གསུམ་པ་ཡང་གང་ཟག་ལ་དངོས་པོར་རོག་པ་དང༌།	བཞྱི་པ་

ཡང་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་རོག་པ་སྟེ།	དེ་དག་གྱི་རེ་རེ་ལ་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་དགུར་ཕེ་

བས་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་སྟེ།	ཁམས་གསུམ་དུ་ཕེ་བས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དོ། །གསུམ་

པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	ཤེས་བྱ་འགའ་ཞྱིག་ལ་གེགས་བྱེད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་

ཚིག་ཀང་མཐོང་ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཏེ།	 དེ་ཡོད་ན་མཐོང་ལམ་མྱི་སྐེས་

བས་སོ། །གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི་མཐོང་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེར་མྱི་སྟེར་བར་གེགས་

བྱེད་པས་སོ།།

[343]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཇ།	ཤོག	༡༨༠	ཕེང་།༤

[344]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[345]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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གཉྱིས་པ་གཉེན་པོ་དེས་སང་བྱ་ཇྱི་ལྟར་སོང་བའྱི་ཚུལ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	གཉེན་

པོ་ངོས་བཟུང་པ་དང༌།	 སང་བྱ་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་མཐོང་སང་མཐོང་

ལམ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་ངམ་བོན་མཆོག་གྱིས་སོང༌།	 དང་པོ་ལྟར་ན་སོབ་པ་དང་

བཅས་པར་འགྱུར་བ་ལས།	 དེའྱི་དུས་སུ་ཐར་པ་ཆེན་པོའྱི་དོན་མཐོང་བ་ཡྱིན་

གྱིས་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་[346]གསུངས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་མཐོང་སང་རང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལས་མཐོང་

སང་དགུ་བཅུ་ར་གཅྱིག་མཐོང་བས་སོང་[347]ཞེས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།	དེའྱི་ལན་ལ་གསུམ་ལས་གཞན་ལུགས་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	བོན་

མཆོག་ལ་འདོད་པ་དང༌།	 མཐོང་ལམ་ལས་འདོད་པ་གཉྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ་ཁ་

ཅྱིག་ན་རེ།	 མཐོང་སང་གྱི་གཉེན་པོ་བོན་མཆོག་གྱིས་བྱེད་དེ།	 དེ་ལྟར་མྱིན་ན་

མཐོང་ལམ་སོབ་པར་འགྱུར་བ་ལས།	མཐོང་ལམ་སྐེས་ཙམ་ན་མཐོང་སང་འགག་

ནས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།	 དེའྱི་ཕྱིར་བོན་མཆོག་ཆུང་ངུན་དང་མཐོང་སང་གཉྱིས་

སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་འཚོགས།	 གཉྱིས་པ་འབྲྱིང་གྱི་དུས་སུ་ནུས་མེད་དུ་བྱས་

ནས།	གསུམ་པར་བོན་མཆོག་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པའྱི་དུས་སུ་མཐོང་སང་

གནས་ངན་ལེན་དང་བཅས་པར་སྐེ་སྟེ།	 བཞྱི་པར་གནས་ངན་ལེན་དང་བཅས་

པར་འགག་པ་དང་མཐོང་ལམ་སྐེས་པ་དུས་གཅྱིག་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	སྒ་རག་

འཛིན་གྱི་གཉེན་པོ་མྱི་རག་པར་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	

བོན་མཆོག་དུས་སུ་བོན་ཉྱིད་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དང༌།	སང་གཉེན་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་

[346]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[347]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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གནས་པའྱི་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང༌།	མཐོང་ལམ་མ་སྐེས་ཀང་མཐོང་

སང་འགག་པས་སྣང་བ་མ་སྐེས་ཀང་མུན་པ་འགག་པ་དང་མཚུངས་སོ། །གཉྱིས་

པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མཐོང་ལམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ།	 དེ་ལྟར་མྱིན་ན་གོང་གྱི་ཉེས་པ་

རྣམས་ཡོད་པས་སོ། །ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	མཐོང་ལམ་སོབ་པ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་ཏེ།	 སང་བྱ་སོང་པའྱི་བྱ་བ་བྱེད་པས་སོ། །འདོད་ན་གོང་གྱི་ལུང་གྱིས་

གནོད་ལ་སང་ན་མཐོང་ལམ་སྐེས་དུས་མཐོང་སང་འགག་ན་གཉེན་པོ་མ་ཡྱིན་

པར་འགྱུར་བ་ལས་ཁས་བངས་ཉམས་ལ།	མ་འགག་ན་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པ་ལ་

མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་བ་མ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་མངའ་བདག་གྱིས་གཉེན་པོའྱི་

དོན་སང་བྱ་ནུས་མེད་དུ་བསྐེད་པ་ལ་བྱེད་ན་བོན་མཆོག་སྟེ།	 བར་ཆད་མེད་པ་

ཡྱིན་ལ།	ས་བོན་ར་བ་ནས་སོང་བ་ལ་བྱེད་པ་ན་རྣམ་གོལ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡང་

མཐོང་ལམ་སོབ་ལམ་དང་ཁྱད་མེད་དོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྱི།	 དེས་ན་འདྱིར་ནྱི་སྐེ་འགྱུར་དང་འགག་འགྱུར་

གཉྱིས་འོག་མ་བོན་མཆོག་སྟེ།	 བར་ཆད་མེད་པ་ཡྱིན་ལ།	 གོང་མ་མཐོང་ལམ་

སྟེ།	 འགག་ཤུལ་དུ་སྐེ་བ་སྟེ།	 རྣམ་གོལ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ལུང་

རྱིགས་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ནྱི་མཐོང་སང་དགུ་བཅུ་ར་གཅྱིག་མཐོང་བས་སོང་

བར་གསུངས་པ་དང་མྱི་འགལ་ཏེ།	 དེ་ནྱི་འགག་འགྱུར་བར་ཆད་མེད་པ་ལ་

དགོངས་པའམ།	མཐོང་སང་མ་སངས་པར་མཐོང་ལམ་མྱི་སྐེ་བ་ལ་དགོངས་པས་

སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ཡང་བོན་མཆོག་གྱིས་སོང་བས་མཐོང་སང་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་

འགྱུར་ཏེ།	མཐོང་སང་མ་འགག་པར་མཐོང་ལམ་མྱི་སྐེ་བས་བཏགས་ལ།	དེ་ལྟར་

མྱིན་ན་སོབ་པར་འགྱུར་བས་སོ། །ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་བར་མྱི་འགྱུར་
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ཏེ།	མཐོང་སང་རགས་པ་དང་རེན་གཅྱིག་ལ་ཚོགས་པའྱི་ཕྱིར་གྱི་རགས་མ་གྲུབ་

སྟེ།	 དྲོད་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཇེ་ཆུང་བཏང་བས་སོ། །ཕ་བ་དང་རེན་ལ་ཚོགས་

པ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ།	སྟོབས་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པས་སོ། །ཡང་མཐོང་ལམ་སོབ་པར་མྱི་

འགྱུར་ཏེ།	སྐེ་འགྱུར་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་སང་བྱ་སོང་བའྱི་བྱ་བ་བྱེད་མྱི་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །གཉྱིས་པ་སང་བྱ་སོང་ཚུལ་ནྱི་འགག་འགྱུར་དང་སྐེ་འགྱུར་གཉྱིས་ལ།	

དང་པོ་ལ་མཐོང་ལམ་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ།	བོན་མཆོག་ཡྱིན་ལ།	དེ་ཡང་སང་

བྱ་མཐོང་སང་དང་སྐད་ཅྱིག་དང་པོར་ཚོགས་ལ།	གཉྱིས་པར་སང་བྱ་ནུས་མེད་

དུ་བྱས།	གསུམ་པར་དུས་མཉམ་དུ་འགག་པ་སྟེ།	གབ་པ་ལས་ཉོན་མོངས་པའྱི་

སྒྱིབ་པ་ནྱི་ཁད་ཀྱིས་སྦངས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ།[348]	ཞེས་དང༌།	མདོ་ལས་ཁམས་

གསུམ་ས་དགུ་ལ་ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་ཟླ་བ་ཚེས་པ་བཞྱིན་དུ་ཁད་ཀྱིས་

སྦངས།[349]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ཡང་བོན་མཆོག་ཆུང་འབྲྱིང་ཆེ་གསུམ་

མམ་ཆེན་པོ་སྟེ།	ནུས་མེད་དུ་ནམ་བྱས་པའྱི་རེས་ལ་ལྡོག་པར་འགྱུར་གྱིས་སྐད་

ཅྱིག་ཏུ་ནྱི་བརྡ་བརག་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་མཐོང་ལམ་གྱི་ཉེར་ལེན་དེས་སང་བྱ་

སོང་བའྱི་བྱ་བ་བྱས་ནས།	སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་དེའྱི་ཉེར་ལེན་མཐོང་ལམ་སྐེ་བ་

ལ་ཕོགས་ཤྱིང་སང་བྱ་འགོག་པ་ལ་ཕོགས་ནས།	སྐད་ཅྱིག་གསུམ་པར་གཉེན་

པོ་མཐོང་ལམ་སྐེ་བ་དང་སང་བྱ་མཐོང་སང་འགག་པ་གཉྱིས་དུས་མཉམ་དུ་བྱེད་

པ་ནྱི་སྐེ་འགྱུར་གསུངས་ཏེ།	 དུས་མཉམ་དུ་བྱེད་ན་བོ་གཅྱིག་གྱིས་ངོ་བོ་ལ་བྱ་

བྱེད་གཉྱིས་འགལ་ལ།	དུས་རྱིམ་ཅན་དུ་ཡྱིན་ན་ཁས་བངས་ཉམས་སོ། །དེས་ན་

[348]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	 བཀའ།	 སེམས་སེ།	 གབ་པ།	 ཇ།	 ཤོག	 ༡༧༨	 ཕེང་།༢

[349]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༨	ཤོག	༢༧༧	ཕེང་།༦
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སང་བྱ་འགག་ཤུལ་དུ་སྐད་ཅྱིག་གཞན་གྱིས་བར་དུ་མ་ཆོད་པར་སྐེ་བ་སྟེ།	གནམ་

རྱིམ་པ་བཅུ་ལ་ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་པ་ཉྱི་མ་ཤར་བ་བཞྱིན་དུ་དུས་གཅྱིག་ཆར་དུ་

སྦང་།[350]	ཞེས་དང༌།	ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིའྱི་ལུགས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་དུས་

གཅྱིག་ཆར་དུ་སྦང་པར་འབྱུང་སྟེ།[351]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་ལུང་རྱིགས་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལ་གོང་དུ་

དྲངས་པའྱི་ཁད་སྦང་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	དེ་ནྱི་འཇྱིག་

རེན་པའྱི་ལམ་ལ་འགག་འགྱུར་གྱིས་ཁད་སྦངས་དུ་གསུངས་པ་ལ་དགོངས་པས་

སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 སྐེ་འགྱུར་འགག་འགྱུར་ལ་བརག་ནས་རོད་པ་

སོང་བ་དང༌།	སང་བྱ་གཉེན་པོ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་དང༌།	སོང་བའྱི་ཚུལ་ལ་རོད་པ་

སོང་བའོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་མཐོང་སང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ།	བོན་མཆོག་གྱིས་

སངས་པས་སོ་ཞེ་ན།	 སྐོན་མེད་དེ།	 འགག་འགྱུར་ཡྱིན་པས་སོ། །ཡང་མཐོང་

ལམ་གྱིས་སོང་ན་སོབ་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	སྐེ་འགྱུར་ཡྱིན་པས་སོ། །གཉྱིས་

པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	ངོ་བོ་དང༌།	ཡུལ་དང༌།	དུས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད་ལ་རོད་པ་སོང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་རོལ་ལན་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་སང་བྱ་དང་གཉེན་པོ་གཅྱིག་

གམ་ཐ་དད།	དང་པོ་ལྟར་ན་བྱ་བྱེད་གཉྱིས་འགལ་ལ་གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་རྒྱུད་གཞན་

གྱི་ཚད་མས་རྒྱུད་གཞན་གྱི་སྒོ་འདོགས་སེལ་ནུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།	གཉྱིས་

པ་ལན་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་

[350]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༨	ཕེང་།༢	

འདྱི་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	ཚིག་རྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་མེད།

[351]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཇ།	ཤོག	༡༧༩	ཕེང་།༢
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གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པ་ནྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡྱིན་ཞེས་བ་མ་

ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏེ།	ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་སང་བྱ་དང༌།	གཉེན་

པོ་ཡང་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་ལ་ས་སྟོན་ན་རེ།	

རྱིགས་ངོར་བཏགས་ན་སང་གཉེན་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང༌།	སྣང་སྟོང་མ་དཔད་པ་ལ་

མེ་ཆུའྱི་ཚ་གང་ལྟར་ཐ་དད་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	གོང་གྱི་སྐོན་སོ་ན་གནས་

ཤྱིང་གཉེན་པོ་ནུས་ཆུང་དང་སང་བྱ་ནུས་ལྡན་ཡུན་རྱིང་དུ་འགོགས་ནས་སོང་པ་

དེ་སང་གཉེན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་སང་གཉེན་ནྱི་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་གྱུར་ཚད་

ཡྱིན་པས།	དེས་ན་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་སང་གཉེན་ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཀྱིས་ཁྱབ་ལ།	ནང་

ཤེས་པའྱི་སང་གཉེན་ནྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡྱིན་པས་སྐོན་ལས་གོལ་

ལོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་འོ་ན་ལྷ་སྦྱིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་སེམས་རྒྱུད་གཅྱིག་

ཏུ་འགྱུར་ཏེ་ལུས་ཐ་དད་པས་ཞེ་ན།	 སྐོན་མེད་དེ།	 ཐ་དད་ཚད་ལ་རྒྱུད་གཅྱིག་

གྱིས་ཁྱབ་པར་མྱི་འདོད་ཀྱིས།	 ཤེས་རྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་སང་བྱ་གཉེན་པོ་ལ་རྒྱུད་

གཅྱིག་གྱིས་ཁྱབ་ཀང་སང་གཉེན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ།[352]	 ངོ་བོ་ཐ་དད་

པས་སོ། །དེ་ལྟར་མྱིན་ན་མེས་ཀང་མྱུ་གུ་བསྐེད་པར་འགྱུར་བ་དང་མཚུངས་ཏེ།	

རས་ཐ་དད་པས་སོ། །ཡང་བར་ལྷ་འོད་གསལ་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་རྣམས་

[352]		མ་དཔེར་ཤེས་རྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་སང་བྱ་གཉེན་པོ་ལ་རྒྱུད་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱབ་ཀང་སང་

གཉེན་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	ཞེས་གསལ་ཡང་།	ཞུ་སྒྱིག་པས་ཤེས་རྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་སང་བྱ་

གཉེན་པོ་ལ་རྒྱུད་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱབ་ཀང་སང་གཉེན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ཞེས་

པར་བཅོས་ཡོད་པས་དཔད་པར་འཚལ།
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ཀྱིས་ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་པ་སྦོང་བའྱི་འདྲེན་སྟོན་ཙམ་ལས་མྱི་ནུས་ཞེས་རྒྱུད་གཞན་

གྱི་སྒྱིབ་པ་སྦོང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	གཉེན་པོ་རྒྱུད་

ལ་བསྐེད་རྐེན་བྱེད་པ་ཙམ་ལ་བཏགས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཡུལ་ལ་གཉྱིས་

ལས་རོལ་བ་ནྱི་ཡུལ་གཅྱིག་ན་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ།	མྱི་

གཅྱིག་ན་ནགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་གཡུལ་ངོའྱི་མཚོན་ཆ་ཡང་སང་གཉེན་དུ་འགྱུར་

ཞེ་ན།	གཉྱིས་པ་ལན་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་ས་སྟོན་ན་རེ།	ཡུལ་

ཕུང་པོ་ཙམ་གྱི་རས་སུ་གཅྱིག་པས་སང་གཉེན་དུ་འཐད་ཀང་དེ་ཡང་དམྱིགས་

ལུགས་སམ་ཞེན་སྟངས་ཀྱི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དེ།	 སང་བྱའྱི་ཡུལ་ནྱི་རག་བདེ་ལ་

སོགས་ཡྱིན་ལ་གཉེན་པོའྱི་ཡུལ་ནྱི་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་ཡྱིན་པས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་རག་མྱི་རག་རས་གཅྱིག་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་སང་བྱ་ལོག་

པའྱི་དུས་སུ་གཉེན་པོ་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏེ།	རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ལྡོག་མྱི་ལྡོག་

ཆ་གཉྱིས་མེད་པས་སོ། །ཡང་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་རས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོད་དང་མཚུངས་

སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་ཕུང་པོ་ཙམ་དུ་གཅྱིག་པས་སང་

གཉེན་དུ་ཡང་འཐད་ལ།	དམྱིགས་སྟངས་སམ་ཞེན་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པས་

རས་གཅྱིག་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་གཉྱིས་ལས།	 དང་

པོ་ཉེས་པ་སྔ་མ་མཚུངས་པས་སྐོན་སང་ལ་སང་བྱ་སང་བ་དང་གཉེན་པོ་སང་

པ་ལ་སོགས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	 རས་གཅྱིག་པར་ཁས་མ་བང་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་

གཅྱིག་པར་ཁས་བངས་པ་སྟེ།	 དེ་ལྟར་མྱིན་ན་ཚད་མ་དང་སྒོ་འདོགས་ཀྱི་ཡུལ་

སྒ་རུ་གཅྱིག་པས་རག་འཛིན་ཁེགས་པས་མྱི་རག་པ་ཡང་ཁེགས་པར་འགྱུར་བ་
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མཚུངས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་པ་ལ་བདག་མེད་དང་བདག་འཛིན་

དམྱིགས་ཡུལ་ཕུང་པོར་གཅྱིག་ན།	དུང་དཀར་འཛིན་གྱི་ཚད་མ་དང་སེར་འཛིན་

གྱི་ལོག་ཤེས་ཀང་གཟུང་ཡུལ་དུང་གྱིས་རས་སུ་ཡྱིན་ཟེར་ན།	དེ་ལ་སེར་འཛིན་

དེ་ལ་དུང་སྣང་བས་དེ་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དཀར་པོ་སྣང་བར་འགྱུར་ལ།	དེར་ཡང་

ཕུང་པོ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་བདག་མེད་ངེས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	འདྱིར་ཁྱབ་པས་སྟོང་སྟེ་

ཕུང་པོ་ངེས་ཀང་བདག་མེད་མ་ངེས་ཏེ་སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་པས་སོ། །དེར་ཡང་

ཁྱབ་པས་སྟོང་སྟེ་དུང་སྣང་ཡང་དཀར་པོ་མྱི་སྣང་སྟེ།	 དཀར་པོར་སྒོ་འདོགས་

མ་ཆོད་པས་ཞེ་ན།	 དེར་ཁྱབ་པ་གྲུབ་སྟེ།	 སྣང་མྱི་སྣང་ཆ་གཉྱིས་འགལ་བས་

སོ། །དེར་ཡང་གྲུབ་སྟེ།	 ངེས་མ་ངེས་ཆ་གཉྱིས་འགལ་བས་སོ་ཞེ་ན།	 དེ་ནྱི་མྱི་

འགལ་ཏེ་ངེས་པ་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་དགོས་ལ་སྣང་བ་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་མྱི་

དགོས་པ་སྟེ།	 དེ་ལྟར་མྱིན་ན་སྣང་ལ་མ་ངེས་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་འདོད་མྱི་

ནུས་ལ་ངེས་ལ་མདང་རྒྱུན་ཆད་པ་འདོད་པས་མྱི་མཚུངས་སོ། །གསུམ་པ་དུས་

ལ་རོལ་ལན་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་སང་གཉེན་དུས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད།	དང་པོ་

ལྟར་ན་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་འདས་

པའྱི་གཉེན་པོས་མ་འོངས་པའྱི་སང་བྱ་སེལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན།	 གཉྱིས་པ་ལན་

ལ་གསུམ་ལས་གཞན་ལུགས་ནྱི་བ་མ་བོ་གོས་ཆེན་པོ་ན་རེ།	སྤྱིར་སང་བྱ་དང་

གཉེན་པོའྱི་བྱ་བ་བྱེད་ཚད་དུས་སྔ་ཕྱི་གཞན་གྱིས་བར་དུ་མ་ཆོད་པ་ཡྱིན་ལ།	བྱེ་

བྲག་མཐོང་སང་དང་མཐོང་ལམ་གཉྱིས་ནྱི་སྔ་ཕྱི་རྱིང་པོས་བར་དུ་ཆོད་པ་ཡྱིན་

གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་བས་བར་ཆོད་པར་འགྱུར་བར་འདོད་

གསུངས་ཏེ།	 དེ་ལྟར་ན་མཐོང་སང་འགག་ཀང་མཐོང་ལམ་རྒྱུད་ལ་མྱི་སྐེ་བར་

འགྱུར་ཏེ།	སྐད་ཅྱིག་གཞན་གྱིས་བར་དུ་ཆོད་པས་སོ།།
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གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བ་མ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་མངའ་བདག་གྱིས་འདྱི་ལྟར་

གསུངས་ཏེ།	མཐོང་ལམ་དང་དུས་ཐ་དད་དེ།	མཐོང་ལམ་གྱི་རྒྱུ་བོན་མཆོག་ཆུང་

ངུན་དང་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་ཚོགས།	 བོན་མཆོག་འབྲྱིང་ལ་ནུས་མེད་དུ་བྱས་

ནས།	ཆེན་པོ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་དུས་སུ་གཉེན་པོ་བར་ཆད་མེད་པ་དང༌།	སང་བྱ་

མཐོང་སང་གཉྱིས་དུས་མཉམ་དུ་འགག་སྟེ།	དེའྱི་རེས་སུ་སྐད་ཅྱིག་གཞན་གྱིས་

བར་དུ་མ་ཆོད་པར་རྣམ་གོལ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་ཡྱིན་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་

པ་རོད་སོང་ལ་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་པའྱི་སྐོན་མེད་དེ།	 སང་བྱ་

ནུས་ཆུང་དང་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་བར་ཆད་མེད་པ་འཕད་པས་གང་རེག་ནུས་

ཆུང་དང་ཚ་རེག་སྟོབས་ལྡན་བཞྱིན་ནོ། །མཐོང་སང་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་པའྱི་

ལན་གོང་དུ་སོང་ངོ༌། །གསུམ་པ་སོང་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	སྐད་

ཅྱིག་དང་པོ་ཚོགས་དུས་དང༌།	གཉྱིས་པ་ནུས་མེད་དང༌།	གསུམ་པ་ལྡོག་དུས་

ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཚོགས་དུས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་པོར་གཉེན་པོས་

སང་བྱ་ལ་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་བྱས་སམ་མ་བྱས།	དང་པོ་ལྟར་ན་རྒྱུ་འབྲས་དུས་

མཉམ་མམ་སང་གཉེན་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལ་མ་འཚོགས་པ་དང་

ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་མ་བྱས་མོད་ཀྱིས།	མ་འཚོགས་

པ་དང་ཁྱད་མེད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	 ནུས་མེད་དུ་བྱས་པ་དེ་དང་པོར་འཚོགས་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཉྱིས་པ་ནུས་མེད་ལ་སང་བྱ་དེ་གཉེན་པོ་དང་མ་འཕད་

པའྱི་དུས་སུ་རྱིགས་མཐུན་ཕྱི་མ་བསྐེད་པ་བཞྱིན་དུ་འཕད་དུས་སུ་ཡང་རྱིགས་

མཐུན་ཕྱི་མ་མྱི་བསྐེད་དམ་བསྐེད།	དང་པོ་ལྟར་ན་གཉེན་པོ་མྱི་དགོས་ཏེ།	ནུས་

མེད་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་དང༌། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་རས་ཆ་ཤས་ཀྱི་བསྐེད་བྱ་སྐེད་

བྱེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	ནུས་མེད་ཀྱི་རས་སྐེད་ཀྱིས་ལྡོག་པ་མྱི་བསྐེད་དེ།	ནུས་པ་
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གཉེན་པོས་བཅོམ་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལྡོག་དུས་ལ་གསུམ་སྟེ།	 སྐད་ཅྱིག་གྱི་

ཆ་དང༌།	སང་བྱའྱི་རྱིགས་དང༌།	གཉེན་པོའྱི་ལྡོག་དུས་སོ། །དང་པོ་ལ་རོལ་ལན་

གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ནྱི་སང་བྱ་གཉེན་པོ་འཚོགས་དུས་སམ་སྐད་ཅྱིག་ལ་སོང་

བ་དེ་ལ་སྐད་ཅྱིག་གསུམ་གྱི་ཆ་ཡོད་ན་སྐད་ཅྱིག་གསུམ་གྱི་སོང་པ་ཉམས་པ་

དང་འཚོགས་དུས་ཉྱིད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཞྱིང༌།	གཉྱིས་པ་

ལྟར་ན་ཆ་མེད་ཀྱི་དངོས་རྒྱུན་ཙམ་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།	གཉྱིས་པ་ལན་

ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོར་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ།	ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	མ་བརག་

མ་དཔད་པའྱི་དུས་ན་མེད་ཅྱིང་བརག་ཅྱིང་དཔད་པའྱི་རྱིགས་ངོར་ཡོད་ཟེར་བ་

ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	སྐད་ཅྱིག་གསུམ་གྱི་ངོས་བཟུང་ཉམས་སོ། །ཡང་བ་མ་ཁ་ཅྱིག་ན་

རེ།	འཚོགས་དུས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་མ་བཀག་ཀྱི་བར་དུ་ཆ་ཡོད་ཅྱིང༌།	འགག་

ནས་ཆ་མེད་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་དེ་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་ཡོད་པས་

དུས་དེ་ཉྱིད་དུ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ལས་སྐད་ཅྱིག་གསུམ་གྱི་ངོས་བཟུང་གྱི་ལྡོག་

པ་ཉམས་སོ། །འགག་ན་ཆ་མེད་ན་རགས་པ་རྒྱུན་ཆད་དམ་ཆ་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་

སྱིད་པར་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་དེ་ལ་ཆ་ཡོད་མོད་ཀྱིས་ཆ་མེད་མྱི་སྱིད་ཀང་ཁོ་

བོ་ཅག་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་གསུམ་གྱི་ངོས་བཟུང་མྱི་འདོད་དེ།	 ནུས་མེད་དུ་ནམ་

བྱས་པའྱི་རེས་ལ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་གོང་དུ་ཆ་གསུམ་

གྱི་རྣམ་བཞག་དང་མྱི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན།	མྱི་འགལ་ཏེ།	དེ་ནྱི་བོ་ལ་གོ་བདེ་བའྱི་

ཕྱིར་གསུམ་དུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་གྱིས་གསུམ་ཁོ་ནར་ངེས་པར་ཁས་མ་བངས་

སོ། །གཉྱིས་པ་རྱིགས་ལ་རོལ་ལན་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་ཉོན་སྒྱིབ་བོན་མཆོག་
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གྱིས་སང་ཞྱིང་ཤེས་སྒྱིབ་སོམ་ལམ་གྱིས་སངས་པས།	 མཐོང་ལམ་ལ་སང་བྱ་

མེད་པར་འགྱུར།	 འདོད་ན་གེགས་བྱེད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	 གཉྱིས་པ་

ལན་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	སང་བྱ་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	ཉོན་སྒྱིབ་ས་བོན་སོང་ཟེར་

བ་ནྱི་གོང་དུ་དགག་གོ	 །དེས་ན་བྱ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་སོང་བྱ་མེད་པ་འདོད་ཅྱིང་

གེགས་བྱེད་མཁན་གྱི་སང་བྱ་མེད་པ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ།	ཉྱི་མའྱི་འོད་དང་སྤྱིན་གྱིས་

སྒྱིབ་གཡོགས་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་གེགས་བྱེད་ཡྱིན་ཚད་ལ་སང་མྱི་དགོས་པར་

ཁྱབ་པར་མྱི་འདོད་ཀྱིས་སྱིད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལྡོག་དུས་ལ་བཞྱི་སྟེ།	དངོས་

དང༌།	རྒྱུད་པ་དང༌།	སོ་སོ་ས་བོན་དང༌།	རས་རྒྱུན་རྱིགས་རྒྱུན་དང༌།	གནོད་པའྱི་

ཚུལ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་རོལ་ལན་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་གཉེན་པོ་

དེས་སང་བྱ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་དེ་དངོས་སམ་རྒྱུད་ནས་གནོད་པ་བྱེད།	དང་པོ་

ལྟར་ན་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ཁོ་ན་གཉེན་པོར་འགྱུར་བའམ།	བྱྱིས་པས་བདག་མེད་

རོགས་པ་དེས་སྒྱིབ་པ་དངོས་སུ་མྱི་སོང་བས་གཉེན་པོ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ།	

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་བུད་ཤྱིང་ཡང་ས་དང༌།	ཆུ་ཡང་གང་རེག་གཉེན་པོར་འགྱུར་ཏེ།	

ས་ཆུ་བུད་ཤྱིང་མེ་རུ་བསྐེད་ནས་འཇོམས་པ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞེ་ན།	གཉྱིས་པ་ལན་

ལ་གཉེན་པོའྱི་སྤྱི་རྱིགས་ཀྱི་སང་བྱའྱི་སྤྱི་རྱིགས་ནས་དངོས་དང་རྒྱུད་པ་གང་

རུང་གྱིས་སོང་བས་སྐོན་མེད་ལ།	བྱེ་བྲག་མཐོང་སང་དང་མཐོང་ལམ་ནྱི་མཐོང་

ལམ་གྱི་རྒྱུས་མཐོང་སང་དངོས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་སང་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་

ལས་དང་པོ་རོལ་བ་ནྱི།	གཉེན་པོ་དེས་སང་བྱའྱི་ངོ་བོའམ་ས་བོན་སང༌། །དང་པོ་

ལྟར་ན་བུམ་པ་རག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་སྣམ་བུ་ལ་ཡྱིད་གཏད་པས་ཀང་སེལ་

བས་སང་གཉེན་དུ་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་

གཉེན་པོར་འགྱུར་བ་ལས་སོབ་པར་འགྱུར་བའམ།	རྒྱུན་མཐའ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཞེ་
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ན།	གཉྱིས་པ་ལན་ལ་གཉྱིས་ཀ་སོང་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་གྱིས།	བྱེ་བྲག་བོན་མཆོག་

འབྲྱིང་གྱིས་སང་ལ་ས་བོན་བར་ཆད་མེད་པས་སོང་གྱིས།	དེ་ལྟར་མྱིན་ན་མཐོང་

ལམ་གྱིས་སོང་ན་སོབ་པར་འགྱུར་བས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་

རོལ་བ་ལ།	 སང་བྱ་རྒྱུན་གཅོད་པ་དེ་རས་རྒྱུན་ནམ་རྱིགས་རྒྱུན་གཅོད།	 དང་

པོ་ལྟར་ན་མཐོང་སང་སངས་པའྱི་དུས་སུ་དེ་དང་རས་གཅྱིག་པའྱི་སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་སང་བར་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལ་རྱིགས་སང་ཡང་རས་

ཡོད་པས་སངས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།	 གཉྱིས་པ་ལན་ལ་གཉེན་པོའྱི་

ནུས་པ་དང་འཚམས་ཆོད་ཀྱི་རྱིགས་སོང་གསུངས་པ་ནྱི་མཐོང་སང་གྱི་རས་ཡོད་

པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སྤྱིར་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་སུ་སོང་བ་ཡྱིན་མོད་ཀྱིས།	མཐོང་སང་

གྱི་རས་སོང་པ་ཡྱིན་གྱིས།	རྱིགས་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	རས་དང་སའྱི་རྱིགས་

ཤུགས་ཀྱིས་སོང་བ་སྟེ།	ཤ་པ་སང་བས་དེ་དང་འབྲེལ་བ་སངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཁ་

ཅྱིག་གྱིས་རྱིགས་པ་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་ཏེ།	རས་སོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་

དེ།	 སང་བྱའྱི་རས་སོང་ཡང་ཤེས་པའྱི་རས་མྱི་སོང་སྟེ།	ཤེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་

ཡྱིན་པས།	 སང་བྱ་ནྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་ཏེ།	 སེམས་ཉྱིད་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་

རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་ལ།	 ཉོན་མོངས་པ་ནྱི་གོ་བུར་བའོ།།[353]	 ཞེས་གསུངས་

པས་སོ།།

བཞྱི་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མཉམ་བཞག་ན་སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་རྒྱུན་ཆད་དམ་མ་ཆད།	 དང་པོ་ལྟར་ན་མཉམ་བཞག་གོམས་བྱེད་

[353]		དབལ་ཁྱུང་།༩༩	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད་ར་བའྱི་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༣	ཤོག	

༣༤༧	ཕེང་།༦
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ཀྱི་ཤེས་རབ་མེད་པ་དང༌།	རེས་ཐོབ་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་དང༌།	མུ་སྟེགས་རྐང་

པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་མཉམ་བཞག་སྤོས་བཅས་སུ་

འགྱུར།	འདྱིའྱི་ལན་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་གཞན་ལུགས་ལ་ཆད་པ་དང་མ་ཆད་

པར་འདོད་པ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	དེ་དག་གྱི་མཉམ་བཞག་ན་

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྒྱུན་ཆད་ནས་མེད་པས་སྤོས་པར་མྱི་འགྱུར་ཟེར་བ་ནྱི་

སྔར་བཀོད་པའྱི་སྐོན་ཡོད་ལ།	ཀུན་རོབ་ཏུ་ཆད་ལ་དོན་དམ་དུ་མ་ཆད་ཟེར་ན་ཞྱི་

བ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ།	དབྱྱིངས་རྐང་པར་ཁས་བངས་པས་སོ། །གཉྱིས་

པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	 དེ་དག་ན་ཁ་ཕྱིར་ལྟས་རྒྱུན་ཆད་ལ་ནང་ལྟས་རྒྱུན་མ་ཆད་

པས་སྐོན་ལས་གོལ་ཞེས་ཟེར་ལ།	 ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གཞན་དག་ཆད་ཀྱིས་ས་

བོན་མ་ཆད་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 མཉམ་བཞག་སྤོས་བཅས་སུ་ཐལ་བ་དང་

དོན་དམ་གྱི་ངོར་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་འདོད་པས་བདེན་གཉྱིས་ཐལ་བ་དང༌།	

བཟློག་ན་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་ཟག་བཅས་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྒྱུན་ཆད་

པས་སྤོས་པར་མྱི་འགྱུར་ལ།	ཟག་མེད་ཀྱི་སེམས་བྱུང་རྒྱུན་མ་ཆད་པས་མཉམ་

བཞག་གོམས་བྱེད་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་བརག་

ན་མྱི་འཐད་པ་སང་པ་ནྱི་སེམས་བྱུང་རྒྱུན་མ་ཆད་པས་མཉམ་བཞག་སྤོས་པར་

འགྱུར་ཞེ་ན།	ཟག་མེད་རྒྱུན་མ་ཆད་ཀང་སྤོས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	སྤོས་པ་ནྱི་བོན་

དང་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཡྱིན་པ་ལ་དེ་དག་མཉམ་བཞག་ན་མེད་པས་སོ། །འོ་ན་

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུབ་པས་འདུས་བྱས་སུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	 ཡེ་ཤེས་ཡུལ་དུ་

བྱེད་པའྱི་རེས་ཐོབ་འདུས་བྱས་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	 བོན་ཉྱིད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྱི་མཉམ་
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བཞག་འདུས་བྱས་ཡྱིན་པའྱི་རགས་མ་གྲུབ་བོ། །གཉྱིས་པ་མཉམ་བཞག་ཏུ་ཟག་

མེད་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡོད་པས་བདེན་གཉྱིས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་

ཞེ་ན།	སྟོང་ཉྱིད་ཀྱིས་བུམ་པ་བཀག་པས་དེ་གཉྱིས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བ།	སྟོང་ཉྱིད་

ཀྱིས་བུམ་པའྱི་རས་མ་བཀག་ཅྱིང་ལྡོག་པ་བཀག་པས་ཐ་དད་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་

ཞེ་ན།	མཉམ་བཞག་ཏུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་མེད་[354]ཀང་ཟག་

མེད་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཡོད་པས་བདེན་གཉྱིས་ཐ་དད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ་

དབྱྱིངས་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་གཟྱིགས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	དེ་ཁོ་

ན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་སྔར་མ་མཐོང་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་བྱེད་པའྱི་ལམ་ལ་ཕྱིན་

པར་བྱེད་པས་ནའོ། །གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི་སང་པ་ཐག་བསྱིང་ཞྱིང༌།	སོམ་ལམ་

རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པར་བྱེད་པའྱི་ལས་ཅན་ནོ།།

འཇྱིག་རེན་ལམ་ལ་སྦོང་བའྱི་མཐུ་ལྡན་པས། །

སང་བྱ་མཐོང་སང་སངས་ནས་རྣམ་གོལ་བ། །

རོགས་པ་དེ་ཉྱིད་ལམ་བཞྱི་ཡན་ལག་བཅས། །

དེ་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པས་མཐོང་ཞེས་བྱ། །

ཅེས་བྱ་སྟེ།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་

མྱིག་ལས།	མཐོང་བ་ལམ་གྱི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ།།

[354]		མ་དཔེར་ཡོད་ཅེས་བྱུང་ཡང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་པས་མེད་ཅེས་པར་བཅོས་ཡོད།	
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ལེའུ་བདུན་པ། 

སོམ་ལམ་བསྟན་པའྱི་སོར།

བཞྱི་པ་སོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་སང་བྱ་ཀུན་བཏགས་རྱིགས་དང་བྲལ་ནས་དེའྱི་

དོན་ལ་གོམས་པར་བྱེད་འབྱུང་བས་གསུམ་སྟེ།	 རྒྱུ་དང༌།	 རང་བཞྱིན་དང༌།	

བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 རེན་དང༌།	 ཚོགས་དང༌།	 ས་གང་ལ་སྐེ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་ཁམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བྱེད་མོད་ཀྱིས་མཐོང་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་

གཅྱིག་ལའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་དབང་པོ་ལ་རག་ལས་ཏེ།	མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་གོ	

།གསུམ་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ས་དྲུག་དང་གཟུགས་མེད་འོག་མ་གསུམ་ལས་སྐེ་

སྟེ།	དེ་ལས་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བས་དང༌།	གཟུགས་

མེད་གོང་མ་ན་སེམས་མྱི་གསལ་བས་སོ། །ཉེར་ལེན་རྒྱུ་རྐེན་བཞྱི་ནྱི་མཐོང་ལམ་

དང་མཚུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	 མཚན་ཉྱིད་དང༌།	 མཚན་གཞྱི་

དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ།	དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོར་གཞན་ལུགས་དགག་པ་

ལ།	རྨེའུ་དཔལ་ན་རེ་བོན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལས་འདྲྱིས་པའྱི་

ཡེ་ཤེས་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ཏེ།	 དེ་ཡང་ངོ་བོའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱི་གནས་

དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་དང༌།	 རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་འོག་མའྱི་དགེ་ཚོགས་

ལས་བྱུང་བ་དང༌།	བྱེད་པའྱི་ཁྱད་པར་མཉམ་བཞག་གྱི་ཉེས་པའྱི་དྲྱི་མ་སེལ་བར་
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བྱེད་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀང་སོམ་པར་

འགྱུར་ཏེ།	ཁྱེད་ཀྱི་དེ་དེ་ན་ཡང་ཡོད་པས་སོ། །ཡང་བོན་ཉྱིད་ཟེར་བས་བོན་ཅན་

མ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུན་ལ་གོམས་པའྱི་རེས་ཐོབ་སོམ་ལམ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་

ས་སྟོན་ན་རེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་ཤེས་རབ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་

མཚུངས་ལྡན་གསུངས་པ་ནྱི།	རེས་ཐོབ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་དང༌།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་

ཤེས་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆེས་སོ། །ཡང་ཞུ་སྟོན་ན་རེ།	མཐོང་ལམ་གྱི་རེས་ཐོབ་རོགས་

ནས་སྐེས་པའྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཤེས་རབ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་

སོབ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་ཤེས་རབ་དང་མཚུངས་ལྡན་

ལ་རྣམ་བཅད་མེད་དོ། །ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐོང་ཞེས་པ་ནྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་པས་

གཞྱི་མཚན་ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	མཐོང་ལམ་རོགས་

པའྱི་རེས་ལ་བོན་ཉྱིད་དང་བོན་ཅན་ལ་གོམས་པར་བྱེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སང་

རོགས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་ཟེར་བ་ཡང༌།	 གོམས་པར་བྱེད་པ་མཚོན་བྱས་

ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དང༌།	མཚན་ཉྱིད་ས་མཚམས་སུ་སོང་བས་སོ། །ཡང་དོ་པ་

ན་རེ།	རང་བཞྱིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་བྱེད་དང༌།	བོན་ཉྱིད་

སྣང་མེད་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་བྱེད་དང༌།	སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་

པར་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་ཟྱིན་གོམས་པ་རྣམས་ནྱི་སྤྱི་དང་མཉམ་རེས་སོ་སོའྱི་

མཚན་ཉྱིད་དོ་ཟེར་བ་ཡང༌།	གོམས་བྱེད་མཚོན་བྱས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དང༌།	

སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་མཉམ་བཞག་ལ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་བ་མ་ལུང་

རྱིགས་ཀྱི་མངའ་བདག་གྱིས་བདེན་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐའ་དག་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་རྒྱུན་ལ་གོམས་པར་བྱེ་པའྱི་ཤེས་རབ་གསུངས་པ་

ཡང༌།	གོམས་བྱེད་མཚོན་བྱས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་སོ།།
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གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བོ་གོས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་ལ་འདྲྱིས་པས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་གསུངས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ།།	

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་མཉམ་རེས་ས་ལམ་གཉྱིས་ཡོད་པས་མཚན་ཉྱིད་

གཅྱིག་གྱིས་མཚོན་བྱ་གཉྱིས་མཚོན་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	 དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་

མ་བྱས་པའྱི་སོམ་ལམ་ཙམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་མཚན་གཞྱི་

ལ་གསུམ་སྟེ།	ས་མཚམས་དང༌།	རྣམ་གངས་དང༌།	སང་བྱ་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ནྱི་མཐོང་ལམ་རྒྱུད་ལན་སྐེས་ནས་མཐར་ཕྱིན་མ་སྐེས་ཀྱི་བར་དེ་སྱིད་ཀྱི་སོབ་

པའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དག་ཡྱིན་ཏེ།	ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	རྒྱུན་མཐའ་མཐར་ཕྱིན་གྱི་

ལམ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནྱི།	གནས་ངན་ལེན་གྱི་དྲྱི་མ་དང་དེ་སོང་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ཐུན་མོང་གྱི་དབྱེ་བ་དང༌།	 དེའྱི་རང་

བཞྱིན་དང༌།	སོ་སོའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས།	དང་པོ་དབྱེ་གཞྱི་ནྱི་མཚན་

ཉྱིད་དེ་ལྡན་གྱི་སོམ་པ་ཙམ་ཡྱིན་ལ།	 ངོ་བོ་ལ་མཉམ་བཞག་ལམ་སོམ་པ་དང་

རེས་ཐོབ་ས་སོམ་ལམ་གཉྱིས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ལ་ཁ་ཅྱིག་ཞེ་སང་ཙམ་[355]ཉྱིད་

ན་སང་བ་མེད་པའྱི་མཐར་ཕྱིན་འོན་ཏང་ན་ཀུན་སྣང་ཁྱབ་པ་སྐུ་མཚན་གྱི་མེ་ཏོག་

དཔེ་བྱད་བཟང་པོའྱི་འབྲུ་ཆགས་པར་འགྱུར།[356]	ཞེས་གསུངས་པས་འབྲས་བུ་

[355]	ཤེས་ཙམ་ན་ཞེས་གསུངས་ཀང་ཞེ་སང་ཙམ་ན་ཡྱིན་ངེས་པས་ཞུ་སྒྱིག་པས་བཅོས་

ཡོད།

[356]	གསང་ཐུས་ཐྱིག་ལེ་བཀོད་པ།	ཤོག	༢༧༢	དེབ་གཟུགས།	སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་

བོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་དེབ་གངས་༢༠	ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣	ལོར་སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་ནས་བསྐྲུན།	སྨན་རྱིའྱི་ཤྱིང་དཔར།	བརེན།	སེམས་སེ།	གབ་འགེལ་རྱིག་པའྱི་རྒྱ་

མཚོ།	ཤོག༣ན༢	འགོ་མགོན་མཛོད་དུ།	སྐུ་ནྱི་མཚན་གྱི་མེ་ཏོག་ལ། །ལེགས་པའྱི་
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སངས་རོགས་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་གསུངསཔ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

སངས་རོགས་མེད་པའྱི་ལུགས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཡུལ་དང་འབྲས་

བུ་བོ་དང་གསུམ་ལ་ལྟོས་པས།	 དང་པོ་ནྱི་ཡུལ་བདེན་པ་གཉྱིས་ལས་མྱི་འདའ་

བས།	 དོན་དམ་ཡུལ་དང་བྱེད་པ་མཉམ་བཞག་ཀུན་རོབ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་རེས་

ཐོབ་ཏུ་འབྱེད་ལ།	གཉྱིས་པ་ལ་འབྲས་བུ་སྣང་བཅས་དང་སྣང་མེད་བསྐེད་པ་ལ་

ལྟོས་ནས་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་གཉྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་

མཉམ་རེས་ས་ལམ་དུ་འགྱུར་བས་དེའྱི་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞེ་ན་འདྱི་ལ་གསུམ་ལས་

དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	སྒ་དོན་སྣང་བའྱི་རོག་པ་ཡོད་མེད་

ལ་འདོད་པ་དང༌།	ཉོན་མོངས་པ་དང་དེའྱི་བྱེ་བྲག་ཡོད་མེད་པ་འདོད་པ་དང༌།	མ་

རྱིག་པ་དང་ལྟ་བའྱི་ཟག་པ་ཡོད་མེད་ལ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་

ན་རེ།	སོམ་ལམ་གྱི་དུས་སུ་མོས་པ་བསྔོ་བ་ཡྱིད་རང་གསུམ་སོམ་པས།	དེ་ཡང་

ཟག་བཅས་ཀྱི་ནང་ན།	མོས་པ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པས།	ཡུལ་གསུང་རབ་འདྱི་ནྱི་རང་

གཞན་གཉྱིས་ཀའྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་མོས་པ་བསོམ་སྟེ།	དེ་ཡང་

རག་ཏུ་ང་རྒྱལ་དང་མ་བྲལ་བས་བོན་མཆོག་མན་ཆད་དུ་རང་དོན་གྱི་མོས་པ་

ཆུང་ངུན་དང༌།	ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་དུ་རང་གཞན་གཉྱིས་ཀ་ལ་མཉམ་

དུ་དམྱིགས་པའྱི་མོས་པ་འབྲྱིང་པོ་དང༌།	བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་གཞན་དོན་ཁོ་ན་

ལ་དམྱིགས་པའྱི་མོས་པ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ལ།	 དེ་ལ་རེས་སུ་ཡྱིད་རང་ཞྱིང་དགེ་བ་

བསྔོ་བར་བྱེད་པས་ན།	དེ་དག་གྱི་སྐབས་ན་སྒ་དོན་སྣང་བའྱི་རོག་པ་དང་མ་བྲལ་

དཔེ་བྱད་འབྲུ་ཆགས་པ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རོགས།།	 ཅེས་ལས་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་པས།	ཞེས་གསུངས།
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བར་ཡོད་པས་ཟག་བཅས་ལ།	 འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་མ་ཡོད་ཀང་སྒ་དོན་སྣང་

བའྱི་རོག་པ་དང་བྲལ་བས་ས་དགུ་ཡན་ཆད་ཟག་མེད་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	

རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འཐད་པ་དང༌།	 དེས་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་ས་

མཚམས་མྱི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་འབུམ་ཏྱིག་ལས་གཉྱིས་མན་ཆད་ན་རྣམ་པར་

རོག་པ་དང་དེ་སོང་བའྱི་གཉེན་པོ་མྱི་རོག་པ་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་ལ་

བརྒྱད་པ་མན་ཆད་ན་དེ་གཉྱིས་ཀ་མ་དམྱིགས་པས།[357]	ཞེས་གསུངས་པ་དང་

འགལ་བ་དང༌།	ཡང་དག་པའྱི་ས་གསུམ་བོན་ཉྱིད་དེ་ནྱི་སྒ་དོན་སྣང་བའྱི་རོག་པ་

མེད་དེ།	དེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་བའྱི་བརོད་པ་མྱིང་གྱི་མཚན་མ་མེད་པར་བཤད་

པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།	 མདོ་ལས་གནམ་རྱིམ་པ་བརྒྱ་དཀྱི་སྟེང་དུ་ཀུན་གཞྱི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ནྱི་བྱུང་ཚོར་སོར་མྱི་འབྱུང༌།	སྐོན་མེད་ཡོད་ཏན་རོགས་པའྱི་བརོད་པའྱི་

སྒྱིབ་དང་བྲལ།[358]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ན་

ང་རྒྱལ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ།	ཤེས་བྱ་ང་རྒྱལ་ཆ་ཕ་དེས་ཀང་ཀུན་གཞྱི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ལ་འགྱིབ་[359]ཅེས་མདོ་ལས་གསུངས་པས་སོ། །འདོད་ན་ཁས་བངས་

ཉམས་སོ། །འབུམ་ལ་འབྲྱི་བ་བསྒྲུབ་ཅྱིང་དཀའ་བ་སྤོད་པའྱི་བརོན་འགྲུས་བརམ་

པ་དེ་མཐོང་ན་བདག་ཀང་དེ་ལྟར་བྱ་ལ།	གཞན་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་སྐུལ་མ་འདེབས་

པའྱི་གཤེན་རབ་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེས་ཞེས་པ་

ལ་སོགས་མོས་པ་བསྔོ་བ་རེས་སུ་ཡྱིད་རང་ལ་སོགས་སོམ་ལམ་བོན་མཆོག་

[357]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[358]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༩	ཕེང་།༣

[359]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༦	ཕེང་།༦
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མན་ཆད་དུ་མ་བཤད་པས་བསལ་ལོ། །གཉྱིས་པ་ལ་རྨེའུ་དཔལ་ན་རེ།	 ཟག་

པ་ནྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཡོད་མེད་ལ་བཤད་པས་དེས་ན་བོན་མཆོག་མན་ཆད་ཉོན་

མོངས་པ་ཡོད་པས་ཟག་བཅས་ལ།	 མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་ན་དེ་མེད་པས་ཟག་

མེད་ཡྱིན་ཟེར་ལ།	 ཡང་དོ་པས་ཀང་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཟག་བཅས་ཏེ་ཉོན་

མོངས་པ་ཡོད་པས།	གོང་མ་གསུམ་པོ་ཟག་མེད་དེ།	ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་སོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ལ་གོང་མ་ལྟར་ན་དང་པོ་ཡན་ཆད་ན་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པར་

འགྱུར་བ་ལས།	གནམ་རྱིམ་པ་བདུན་གྱི་སྟེང་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཡུལ་རེས་སང་ཞྱིང་

བདུད་ཀྱི་ཆུ་བཞྱི་སྐེམས།[360]	ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །མངོན་འགྱུར་

དང་བྲལ་མ་བྲལ་ལ་བྱེད་ན་སྦོར་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཡང་ཟག་

མེད་དུ་འགྱུར་བ་ལས་ཁས་བངས་ཉམས་སོ།།	 རྱིགས་པས་ཀང་དང་པོ་ཡན་

ཆད་ལམ་གྱི་ཤེས་རབ་མེད་པར་འགྱུར་བ་སྟེ།	རྒྱུའྱི་ལམ་ཞེས་ཟག་བཅས་མེད་

པས་སོ། །འོག་མ་ལྟར་ཡང་དག་པའྱི་ས་གསུམ་གྱི་རེས་ཐོབ་ཟག་མེད་དུ་འགྱུར་

ཏེ།	ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་དང་འདོད་པ་ལ་མཚན་མར་སྤོད་ཙམ་ཡང་མེད་པར་

འགྱུར་བ་ལས།	འདོད་ན་གཞན་དོན་གྱི་མཛད་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་

པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	ཟག་པ་ནྱི་ལྟ་བ་དང་མ་རྱིག་པ་ལ་ཟེར་བས་ས་བདུན་པ་མན་

ཆད་དེ་ཡོད་པས་ཟག་བཅས་ཡྱིན་ལ།	 དེ་ཡན་ཆད་ན་མེད་པས་ཟག་མེད་ཡྱིན་

ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་མ་རྱིག་པའྱི་ས་བོན་སངས་པར་

འགྱུར་བ་ལས་རྒྱུན་མཐའ་ཚུན་ཆད་ལ་ཡོད་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་ཟག་པ་བཅས་མ་བཅས་ནྱི།	འདུས་བྱས་འདུས་མ་

[360]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༩	ཕེང་།༢
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བྱས་དང༌།	 རགས་དང་དོན་གྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་མ་བཅས་དང༌།	 ཉོན་མོངས་

པ་ཡོད་མེད་དང་བདག་ལྟའྱི་ས་བོན་སོང་བའྱི་གཉེན་པོ་བྱེད་མྱི་བྱེད་གཉྱིས་

དང༌།	 རོག་པ་དང་བྲལ་མ་བྲལ་གཉྱིས་ལ་འཇུག་མོད་ཀྱིས་འདྱིར་མཉམ་བཞག་

ཟག་མེད་དུ་འཇོག་པ་ནྱི་དེའྱི་གནས་སྐབས་ན།	 རོག་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང༌།	

འབྱུང་རུང་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་རོག་པའྱི་གཉེན་པོར་མྱི་རོག་པའྱི་

ཡེ་ཤེས་གོམས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་དང་མཚན་མར་རོག་པའྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བ་

ཉྱིད་དོ།།[361]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །རེས་ཐོབ་སྣང་བཅས་སུ་སྐེས་པ་ནྱི་ཟག་

བཅས་ཏེ།	 དེའྱི་གནས་སྐབས་ན་རོག་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དངོས་སུ་བྱུང་བ་

དང་འབྱུང་རུང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཟག་པ་ནྱི་ཉོན་མོངས་པ་དང་

སྒྱིབ་པ་སྟེ།	དེའྱི་འབྲས་བུ་ཁམས་གསུམ་དུ་སྨྱིན་ཞྱིང་ཟག་པར་བྱེད།[362]	ཅེས་

གསུངས་པའོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ལུང་དང་འགལ་བ་དང༌།	 རྱིགས་པས་

གནོད་པ་དང༌།	ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སངས་པའོ། །དང་པོ་མཉམ་རེས་ཟག་བཅས་ཟག་

མེད་དུ་འདོད་པ་ནྱི།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཟག་པ་ནྱི་ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་

དེ་དང་བྲལ་བས་ཟག་མེད་དོ་[363]གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	

ཉོན་མོངས་དང་བྲལ་བ་དེ་ཉྱིད་ཁོ་ན་མཉམ་བཞག་ལྡོག་ལ།	 མ་བྲལ་བ་དེ་རེས་

ཐོབ་ལྡོག་ཡྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ལ་དག་པའྱི་ས་གསུམ་ན་མོས་པ་བསྔོ་བ་ཡྱིད་

[361]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[362]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[363]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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རང་གསུམ་ལ་བརེན་པའྱི་ངག་ཡྱིད་ཀྱིས།	རྱིག་བྱེད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་ན་རོག་

བཅས་སུ་འགྱུར་བ་ལས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་རོག་པ་དང་རོག་པའྱི་གཉེན་པོ་གཉྱིས་

མྱི་དམྱིགས་པས།[364]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	མེད་ན་སོམ་པའྱི་བོན་ཡྱིན་པར་

གོང་དུ་བསྟན་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།	 སྐོན་མེད་དེ།	 མཉམ་བཞག་ན་མེད་ཅྱིང་

རེས་ཐོབ་ན་ཡོད་པས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	 ཟག་པ་ནྱི་ཉོན་མོངས་

པ་ལ་བཤད་པས་མཉམ་བཞག་ཟག་མེད་དུ་འཇོག་པ་སྟེ།	 ཉོན་མོངས་ས་བོན་

མེད་པས་སམ་མངོན་འགྱུར་མེད་པས་ཡྱིན།	 དང་པོ་ལྟར་ས་དགུ་འམ་མཉམ་

བཞག་ཟག་མེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་སྟེ།	 ས་བོན་ཕོགས་གཅྱིག་དང་བཅས་

པས་སོ། །དེ་ཕོགས་གཅྱིག་མེད་པས་དེ་ཡྱིན་ན་རེས་ཐོབ་ཀང་དེར་འགྱུར་

རོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ས་དགུའྱི་རེས་ཐོབ་ཟག་མེད་དུ་འགྱུར་ལ།	ཡང་རེས་ཐོབ་

ཟག་བཅས་སུ་འཇོག་པ་དེ།	ཉོན་མོངས་པ་ས་བོན་ནམ་མངོན་འགྱུར།	གང་དང་

བཅས་པ་ཡྱིན།	དང་པོ་ལྟར་ན་མཉམ་བཞག་ཀང་དེར་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་

ན་རེས་ཐོབ་རང་ལྡོག་ནས་ཟག་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	ལན་དང་པོ་

ནྱི་མཉམ་བཞག་ལྡོག་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ས་བོན་མངོན་འགྱུར་གཉྱིས་ཀ་མེད་པས་

ཡྱིན་ལ།	ས་དགུའྱི་མཉམ་བཞག་ཟག་མེད་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	ཉོན་མོངས་

པ་དང་བྲལ་ལྡོག་མཉམ་བཞག་ལ།	དེ་དང་བཅས་ལྡོག་རེས་ཐོབ་ཡྱིན་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ཡང་གཉྱིས་ཀ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱིས་རེས་ཐོབ་རང་ལྡོག་

ཟག་མེད་དུ་ཐལ་བ་མེད་དེ།	རང་ལྡོག་སྒྱིབ་བྲལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།	དེས་ན་རོག་པ་

ཉོན་མོངས་དང་བཅས་ལྡོག་ནས་རེས་ཐོབ་ལྡོག་པ་སྟེ།	ཟག་བཅས་ཡྱིན་ནོ། །དབྱེ་

[364]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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དོན་ལ་ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དེ།	དངོས་དང་ཤུགས་

རོགས་ཡྱིན་པས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 དེ་ལྟར་ན་དངོས་རོགས་ཤུགས་རོགས་

ལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པས་ཁྱབ་ན།	དཀར་པོ་དང་དཀར་འཛིན་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་

ཏེ།	 དཀར་པོར་དངོས་སུ་རོགས་པས་དཀར་འཛིན་དུ་ཤུགས་ལ་རོགས་པས་

སོ། །གཞན་ཡང་ཐེག་པ་དམན་པ་དང་དབང་རྟུལ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བས་

དབང་པོ་དག་ལམ་རྱིམ་ཁྱད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བོ་གོས་ཆེན་པོས་ངོ་

བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡྱིན་གསུངས་ཏེ།	 འབུམ་ལས་རོགས་ན་གཅྱིག་ལ་

མ་རོགས་ན་ཐ་དད་དུ་གསུངས།[365]	དེ་ལ་གལ་ཏེ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཅྱིག་

ཏུ་འགལ་ཞེ་ན།	ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་འདོད་པས་ཏེ་སྔར་བསྟན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གངས་

ངེས་ནྱི་ཡུལ་བདེན་པ་གཉྱིས་འབྲས་བུ་སྐུ་གཉྱིས་བོ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དམ་

སྣང་བཅས་སྣང་མེད་དེ་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་སོ། །འོ་ན་མདོ་ལས་

གནམ་ཞེས་གཅྱིག་ལས་མ་བརག་པ་ལ་འདྱིར་མཉམ་རེས་གཉྱིས་སུ་སྟོན་པ་མྱི་

འགལ་ལམ་ཞེ་ན།	 མྱི་འགལ་ཏེ་གནམ་གྱི་སྒས་མཉམ་བཞག་དངོས་སུ་བསྟན་

ནས་རེས་ཐོབ་ཤུགས་ཀྱིས་སྐེ་བར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཏེ།	 མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཤེས་

རབ་སྐེས་པས་བག་ཆགས་སྒྱིབ་པ་སང་།[366]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	དགེ་སྱིག་

གྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མེ་ལོང་གཡའ་དག་པ་ལྟར་གསལ།[367]	 ཞེས་གསུངས་

པས་སོ། །མཛོད་ལས་སའམ་སྒས་མཚོན་ནས་བསྟན་པ་ནྱི་རེས་ཐོབ་ཀྱི་སྒར་

[365]		དབལ་ཁྱུང་།༨༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཏ།	ལེའུ།༤༤	ཤོག	༡༨	ཕེང་།༧

[366]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༤	ཕེང་།༣

[367]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༨	ཕེང་།༢
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བསྟན་པ་སྟེ།	གནམ་དང་ནྱི་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་སྟེ།	སྟོང་པར་གནས་པ་

དང་དགོས་འདོད་བྱུང་བས་སོ། །འོ་ན་མཉམ་བཞག་དངོས་སུ་རོགས་པས་རེས་

ཐོབ་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་དེ་བོ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན་དེའྱི་ཁྱབ་པ་མེད་

དེ།	དངོས་རོགས་ཤུགས་རོགས་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་ཀྱིས་རས་

གཅྱིག་གྱིས་ཁྱབ་པ་མེད་དེ།	རེན་པ་སྱིད།	དེ་ཡང་མཉམ་རེས་ཀྱི་དངོས་རོགས་

ཤུགས་རོགས་རེན་པར་ཡོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་མེད།	དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན།	གཡུང་དྲུང་

སེམས་དཔའ་དབང་རྟུལ་ལ་ཡང་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བས་དབང་པོ་ལ་རྣོ་རྟུལ་མེད་

པར་འགྱུར་རོ།།

ཐར་པའྱི་ལམ་བརྒྱད་བསྟན་པ།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ།	བསོམ་བྱའྱི་བོན་དང་སོམ་བྱེད་

ཀྱི་བོ་དང༌།	རགས་དང་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ཐར་པའྱི་ལམ་བརྒྱད་ཡྱིན་པས་

གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌། །དབྱེ་བ་དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ	།དང་པོ་ལ་བདག་མེད་

གོམས་པའྱི་ཡན་ལག་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་གོལ་བའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་སོ་སོའྱི་

ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌།	ཚན་ཚན་དུ་བསྡུ་བ་དང༌།	དམྱིགས་རྣམ་བསོམ་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུང་རབ་རྱིག་པའྱི་ཁམས་ལས།	འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་ལས་

ཡེ་ནས་ཐར་པའྱི་ལམ་དང༌།	སྡུག་བསྔལ་དང་འདུ་འཛིན་ལས་ཡེ་ནས་ཐར་པའྱི་

ལམ་དང༌།	འཁྲུལ་པ་རང་ལྡོག་པར་ལྟ་བ་ལས་ཡེ་ནས་ཐར་པའྱི་ལམ་དང༌།	བག་

ཆགས་དང་སྒྱིབ་པ་ལས་ཡེ་ནས་ཐར་པའྱི་ལམ་དང༌།	ཀུན་འབྱུང་དང་རོག་འཛིན་

ལས་ཡེ་ནས་ཐར་པའྱི་ལམ་དང༌།	མྱི་ཁོམ་པའྱི་གནས་བརྒྱད་ལས་ཡེ་ནས་ཐར་

པའྱི་ལམ་དང༌།	 མ་རྱིག་པ་དང་མུན་པ་ལས་ཡེ་ནས་ཐར་པའྱི་ལམ་དང་།	 བྱུང་
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ཚོར་དང་འགོག་པ་ལས་ཡེ་ནས་ཐར་པའྱི་ལམ་དང༌།[368]	 བརྒྱད་དུ་གསུངས་

མོད་ཀྱིས་དེ་དག་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་སོམ་ལམ་དུ་ཤེས་ཆེ་བས་སོ། །དེས་ན་

འདྱིར་ནྱི་གསུང་རབ་སྟོང་པའྱི་ཁམས་ལས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ༌།	ཡང་དག་པའྱི་

ལྟ་བ་ཐར་པའྱི་ལམ་དང༌།	རོགས་པ་དང༌།	ངག་དང༌།	ལས་ཀྱི་མཐའ་དང༌།	འཚོ་

བ་དང༌།	 རོལ་བ་དང་།	 དྲན་པ་དང༌།	 ཡང་དག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཐར་པའྱི་

ལམ་དང༌།[369]	བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་དེའོ། །གཉྱིས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་བསྡུ་བ་དང༌།	

བསབ་པར་བསྡུ་བ་དང༌།	དང་པོ་ལ་གཉེན་པོར་གྱུར་བ་དང༌།	གཞན་ཡྱིད་ཆེས་

པར་བྱེད་པ་དང༌།	གཉྱིས་ཀར་འགྱུར་བ་དོན་གྱི་ཡན་ལག་གོ	 །དང་པོ་ལ་ལྟ་བ་

རོལ་བ་དྲན་པ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ཡང་ལྟ་བས་བྱྱིང་རོད་སོང་ལ།	རོལ་བས་སང་

བྱ་སོང་བ་ལ་བརོན་ལ་དྲན་པས་ལེ་ལོ་བརེད་ངས་སོང་ཞྱིང་གདམས་ངག་དྲན་

པར་བྱེད་དོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་ལས་འཚོ་བ་ངག་རོགས་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ལ།	དེ་ཡང་ངག་རོགས་པ་

གཉྱིས་ནྱི་ལྟ་བས་བསྡུས་ཏེ་རོགས་པས་ལོག་པ་བརྒྱད་སངས་ནས་སྔར་མཉམ་

བཞག་ཏུ་རོགས་པ་དེ་བསྟན་པར་བྱ་འོས་པའྱི་སོ་ནས་ཡྱིད་ཆེས་པ་དང༌།	 ངག་

གྱིས་སྔར་གྱི་དེ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་བསྟན་པས་གཞན་ཡྱིད་ཆེས་པར་བྱེད་ལ།	

ལས་དང་འཚོ་བ་གཉྱིས་ནྱི་སྤོད་པས་བསྡུས་པ་སྟེ།	 ལས་ཀྱི་མཐས་རང་རྒྱུད་

སྨྱིན་པར་བྱེད་ཅྱིང༌།	འཚོ་བས་གཞན་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་བྱེད་པས་གཞན་ཡྱིད་ཆེས་

[368]		དབལ་ཁྱུང་།༩༩	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད་ར་བའྱི་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༤	ཤོག	

༥༠༢	ཕེང་།༦

[369]		དབལ་ཁྱུང་།༨༢	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཉ།	ལེའུ།༢༣	ཤོག	༡༡༠༤	ཕེང་།༥
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པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།	དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་དུ་མ་འབྱུང་བས་སོ། །གཉྱིས་པ་བསབ་པར་བསྡུ་བ་ལ་ལྟ་བ་རོགས་པ་རོལ་བ་

གསུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པར་འདུས་ཏེ་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ལྟ་ནང་ལྟ་ཡྱིན་

པའམ་སང་བྱ་སོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །ངག་ལས་འཚོ་བ་གསུམ་ཚུལ་ཁྱིམས་

ཀྱི་བསབ་པར་འདུས་ཏེ།	དེ་ཡང་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་རང་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་སྨྱིན་

པར་བྱེད་ལ།	གསུམ་པས་ནྱི་ཟང་ཟྱིང་དང་བོན་གྱི་སྦྱིན་པའྱི་དོན་བྱེད་པའོ། །དྲན་

པ་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་སེམས་ཀྱི་བསབ་པར་འདུས་ཏེ།	སྦོར་བ་དང་དངོས་གཞྱི་

ཡྱིན་པས་སོ། །གསུམ་པ་དམྱིགས་རྣམ་བསོམ་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ།	དམྱིགས་པ་

དང༌།	རྣམ་པ།	བསོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་དང་བོན་ཅན་

ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	སོང་བྱེད་གཉེན་པོའྱི་རྣམ་པ་

དང༌།	སང་བྱ་དྲྱི་མའྱི་རྣམ་པ་དང་སོང་ཚུལ་བྱེད་པའྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་

ནྱི་གོང་དུ་སྨྲོས་པ་དག་ཡྱིན་ལ།	གཉྱིས་པ་སོ་སོའྱི་དབྱེ་བ་དང་ཚན་ཚན་དུ་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་རོག་འཛིན་རོག་པ།	གཞན་དབང༌།	ལོག་པའྱི་ལས།	ལོག་འཚོ།	

མ་གྲུབ།	མྱི་གསལ་བ།	འཁྲུལ་བ་དང་བརྒྱད་དོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བསབ་པ་གསུམ་

གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཏེ།	 རོག་འཛིན་རོག་པ་མ་གྲུབ་གསུམ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ།	གཞན་དབང་ལོག་འཚོ་ལོག་ལས་གསུམ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་

མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ།	མྱི་གསལ་འཁྲུལ་པ་གཉྱིས་ནྱི་སེམས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

སོ། །གསུམ་པ་སོང་ཚུལ་ནྱི།	ལྟ་བ་རོགས་པ་ངག་དང་ལས།	འཚོ་བ་རོལ་དྲན་

ཏྱིང་འཛིན་གྱིས།	 རོག་འཛིན་རོག་དང་གཞན་དབང་དང༌།	 ལོག་པའྱི་ལས་དང་

ལོག་འཚོ་དང༌།	མ་གྲུབ་མྱི་གསལ་འཁྲུལ་པ་རྣམ།	རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སོང་འགྱུར་
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རོ།།[370]	ཞེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་བསོམ་ཚུལ་ནྱི།	མཉམ་བཞག་ཏུ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དང༌།	 རེས་ཐོབ་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུར་བསོམ་སྟེ།	ཐར་པའྱི་ལམ་བརྒྱད་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་དེ།	གང་ལ་རང་

བཞྱིན་མེད་པར་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་བོན་ཉྱིད་ལ་ཡང་དག་པར་མཁས་པའྱི་རྱིག་པ་ཤར་

བའོ།།[371]	 ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་སོམ་པ་ལམ་གྱི་

གཙོ་བོ་རྱིམ་པར་བགོད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་བོ་རྱིག་ནྱི།	རས་ལ་

ཚད་མ་རྱིགས་ལ་བཅད་ཤེས་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་གསུམ་ཀར་འགྱུར་ཏེ།	ས་

གཉྱིས་པ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་བོན་ཅན་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བོན་ཉྱིད་ལ་ལྟོས་

ནས་ཚད་མ་དང༌།	བོན་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ཙམ་རོགས་པ་ལ་བཅད་ཤེས་དང༌།	ཤེས་

བྱའྱི་བྱེ་བྲག་འགའ་ཞྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་བོན་ཉྱིད་ལ་ལྟོས་ནས་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་

སོགས་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་རགས་དང་ཕན་ཡོན་ལ་སེམས་ཡོངས་སུ་ཞྱི་བ་

དང༌།	སྐེ་བོའྱི་ཚོགས་མང་པོ་འདུས་པ་དང༌།	ཉོན་མོངས་པ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བ་དང༌།	གནོད་པའྱི་འཚེ་བ་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་དང༌།	བ་ན་མེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་རུང་

དུ་བྱེད་པ་དང༌།	མཆོད་རེན་གྱི་འོས་སུ་འགྱུར་བ་དང་དྲུག་གྱི་སོ་ནས་བསྟན་ནོ།།

མཉམ་བཞག་སོམ་ལམ།

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	 མཉམ་བཞག་ལམ་དང་རེས་

[370]		ལུང་འདྱི་སོབ་དཔོན་ཉྱི་རྒྱལ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་གསལ་ཡོད་པ་རྒྱལ་བ་

མཉམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་ས་ལམ་དུ་གསུངས་ཀང་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[371]		དབལ་ཁྱུང་།༩༩	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད་ར་བའྱི་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༤	ཤོག	

༥༢༨	ཕེང་།༦
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ཐོབ་སའྱི་སོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་མཚན་ཉྱིད་ལ་གསུམ་ལས།	

དང་པོར་གཞན་ལུགས་ནྱི།	རོང་སྟོན་གྱིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སོམ་པར་བྱེད་པའྱི་ཤེས་

རབ་ཏྱིང་འཛིན་དུ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གསུངས་ཏེ།	རེས་ཐོབ་གོམས་བྱེད་ལ་

ཡང་ཁྱབ་ཆེས་སོ། །དེ་ན་རང་ལུགས་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རང་མཚན་ལ་འདྲྱིས་

པས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་སོ། །གཉྱིས་པ་མཚན་

གཞྱི་ལ་གསུམ་སྟེ།	ས་མཚམས་དང༌།	 རྣམ་གངས་དང༌།	 དབྱེ་བ་སོ་སོའྱི་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ལ་ས་དང་པོའྱི་རོགས་པ་རོགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་

དེའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་དངོས་ལ་ལྔ་ལས་དབྱེ་གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ལ།	ངོ་བོ་ལ་ཆུང་འབྲྱིང་ཆེ་གསུམ་སྟེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་ཕེ་

བས་དགུའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རོགས་བྱ་དབྱྱིངས་དགུ་དང༌།	རོགས་བྱེད་ཏྱིང་འཛིན་

དགུ་དང༌།	སང་བྱ་རོག་པ་དགུ་ལ་ལྟོས་པས་ཏེ།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་ཡེ་ཤེས་ཆུང་

ངུའྱི་ཆུང་ངུས་ཉོན་མོངས་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོ་སོང་།[372]	 ཞེས་གསུངས་པས་

སོ། །དབྱེ་དོན་ཐ་དད་དེ།	དུས་སྔ་ཕྱིར་སྐེ་བས་སོ། །གངས་ངེས་ནྱི་སང་བྱ་དང་

རོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	སང་བྱ་སོང་པའྱི་ཚུལ་དང༌།	རོགས་

བྱ་རོགས་ཚུལ་དང༌།	 དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །ས་རེ་རེ་ལ་སང་བྱ་རེ་རེ་སངས་

པས་གོ་བུར་དྲྱི་བྲལ་གྱི་རོགས་པ་རེ་རེ་ཐོབ་པའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་ས་དང་པོར་

བོན་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བོན་དབྱྱིངས་ཙམ་མངོན་སུམ་རོགས་ནས།	 གཉྱིས་

པ་ཡན་ཆད་དུ་བོན་ཅན་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བོན་དབྱྱིངས་རེ་རེ་རོགས་པ་

[372]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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ནྱི།	གཡུང་དྲུང་གྱི་དབྱྱིངས་དགུ་རོགས་པ་སྟེ།	དེ་ཡང་མུ་མེད་འབྱམས་ཡས་རྒྱ་

མ་ཆད། །ཁ་གཏྱིང་དཔག་མེད་དོགས་པ་མེད། །བདལ་ཆེན་ཟད་མེད་འགྱུར་བ་

མེད།།[373]	ཅེས་པ་དག་རྱིམ་ཅན་དུ་རོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་རོད་ལན་གཉྱིས་

ལས་དང་པོ་ལ་ས་བཅུའྱི་རོགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ་མེད།	 དང་པོ་ལྟར་ན་

ཙམ་ལྡོག་རོགས་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ས་དང་པོ་བོན་

དབྱྱིངས་ཙམ་གཅྱིག་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་སངས་

པ་དང་རེས་ཐོབ་ལ་ཡང་ཡོད།	 ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།	 གཉྱིས་པ་

ལན་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོར་གཞན་ལུགས་ལ་གསུམ་སྟེ།	ཁྱད་པར་ཡོད་པར་

འདོད་པ་དང༌།	མེད་པར་འདོད་པ་དང༌།	གཉྱིས་ཀར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གོང་མ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	 གསལ་མྱི་གསལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ།	 གསེར་

བུམ་སེང་རས་དགུ་ཡྱིས་བར་དུ་ཆོད་པས་རེ་རེ་བསལ་བས་གསལ་དུ་འགོ་བ་

བཞྱིན་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	མྱི་གསལ་བའྱི་རྒྱུ་དེ་ཡུལ་ལམ་དབང་པོའམ་

ཤེས་པ་གསུམ་གང་ལས་བྱུང༌།	དང་པོ་ལྟར་ན་ཡུལ་བོན་གྱི་དབྱྱིངས་གསལ་མྱི་

གསལ་དང་ཉེ་རྱིང་དང་བྲལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་དེ་ཡན་

ཆད་དབང་པོ་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡྱིན་གྱིས་བདག་མེད་གོམས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་

མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ།།	

གསུམ་པ་ལྟར་ན་བོའྱི་ངོ་བོ་རོག་བྲལ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ་གསལ་མྱི་

གསལ་གྱི་རོག་པ་དང་བཅས་པས་དང་འདོད་པ་ལ་རྣམ་གོལ་ཡན་ཆད་རོག་བྲལ་

ཡྱིན་པས་སོ། །ཡང་རྨེའུ་དཔལ་གྱིས་ས་བཅུའྱི་མཉམ་བཞག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་

[373]		ཐོབ་གསར།	བརེན།	མདོ་སེ།	མངོན་རོགས་རྒྱན།	ཤོག	༢༢	བ༢
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དེ།	མདོ་ལས་གནམ་ལ་གནམ་གྱི་དངོས་པོ་མེད།	ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པའྱི་སྐེ་ལུགས་

དང༌།	ལྟ་བའྱི་ཁྱད་པ་རྱིམ་པའོ།།[374]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ་གསུངས་པ་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ཏེ།	 སྒྲུབ་བྱེད་མེད་དེ་ལུང་དེ་ནྱི་ས་བཅུའྱི་བོན་ཅན་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་

བོན་དབྱྱིངས་རོགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱིས་དབྱྱིངས་ཙམ་

ཡྱིན་པར་མ་གྲུབ་བོ། །གནོད་བྱེད་ཀང་ཡོད་དེ།	དེ་ལྟར་ན་བོན་དབྱྱིངས་རོགས་

པ་ཙམ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་བ།	 ལས་དང་པོར་དེ་མ་རོགས་པར་

འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་མཐོང་

ལམ་དུ་བོན་དང་གང་ཟག་གྱིས་སྒོ་འདོགས་གང་མ་ཆོད་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་པ་ལ་

སོགས་སུ་གཅོད་ཀྱིས།	གང་ལྟར་ཡང་རུང་སྟེ།	དང་པོ་བདག་མཐའ་དག་གྱིས་

སྟོང་པའྱི་བོན་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ཡང་མ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ཁ་

ཅྱིག་གྱིས་མཉམ་བཞག་གྱི་རོགས་པ་ལ་ཁྱད་མེད་ཀང་ལྷ་སྦྱིན་ལ་དག་གཉེན་དུ་

འཛིན་པ་བཞྱིན་པ་ལ་ཁྱད་ཡད་ཟེར་ལ།	ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རོགས་པ་ལ་ཁྱད་མེད་ཀང་

གོམས་པ་ལ་ཁྱད་ཡོད་ཟེར་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ།	དབྱྱིངས་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་

འཁྲུལ་རོག་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ།	འཛིན་སྟངས་ཐ་དད་སྙད་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པས་

དང༌།	གོམས་པ་ལ་ཁྱད་ཡོད་ན་ས་དང་པོར་བོན་དབྱྱིངས་རོགས་ཟྱིན་ལ་འཇུག་

པ་ཙམ་ལ་ཡང་ཁྱད་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	 མཉམ་

བཞག་རོགས་པ་ལ་ཁྱད་མེད་དེ།	ཡུལ་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པ་

དང༌།	བོན་སྐུ་དང༌།	གོམས་པ་དང་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་སངས་

པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ།	རོགས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་

[374]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༨	ཕེང་།༣
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ཡྱིན་ཏེ།	བོན་དབྱྱིངས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ན་ས་བཅུའྱི་མཉམ་བཞག་དེ་གོམས་པ་

གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་མྱི་འགྱུར།	དང་པོ་ལྟར་ན་ཁས་བངས་ཉམས་

ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ཇྱི་ལྟར་གོམས་ཀང་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱུད་ལ་མྱི་སྐེ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཡང་ས་དང་པོར་བོན་སྐུ་ཙམ་དང༌།	སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཙམ་ཡང་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་

པར་འགྱུར་ཏེ།	ཙམ་ལྡོག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་དངོས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་ཙམ་

ལྡོག་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཅྱིང་བྱེ་བྲག་ལ་ཁྱད་ཡོད་དེ།	ཇྱི་ལྟར་ན་བོན་དབྱྱིངས་ཙམ་

རོགས་པ་ལ་ཁྱད་མེད་ཅྱིང༌།	བོན་ཅན་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བོན་དབྱྱིངས་ལ་ཁྱད་

ཡོད་དེ།	གོམས་བྱེད་ཡྱིན་པས་དང༌།	དེ་བཞྱིན་དུ་བོན་སྐུ་ཙམ་དང་རེས་ཐོབ་ཙམ་

དང་མཐོང་སང་སངས་པ་ལ་ཁྱད་མེད་ཅྱིང༌།	བྱེ་བྲག་དང་ཤེས་བྱ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང༌།	

སོམ་སང་སངས་པ་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས་དང་པོ་ས་བཅུའྱི་

མཉམ་བཞག་བོན་ཅན།	བདེན་བཞྱིས་སྟོང་པའྱི་བོན་དབྱྱིངས་རོགས་ཙམ་ལ་ཁྱད་

མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ།	རྒྱུ་དང་པོར་མཐོང་ཟྱིན་ལ་འཇུག་པ་སྟེ།	སྒོན་མེ་གསལ་མཐོང་

བཞྱིན་ནོ། །རགས་ལ་མ་མཐོང་མཐོང་ཕྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ་སོ་ཕེད།[375]	ཅེས་

པས་གྲུབ་ལ།	ཁྱབ་པ་ཡང་དེའྱི་རྒྱུན་ལ་འཇུག་ཅྱིང་ཙམ་ལྡོག་རོགས་པ་ལ་ཁྱད་

མེད་དུ་ནྱི་སྒོན་མེ་གསལ་མཐོང་གྱི་རྒྱུན་ལ་འཇུག་པས་གྲུབ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བོན་

ཅན་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བ་ལ་ཁྱད་ཡོད་པར་བོན་ཅན་སྔར་ལྟར་ལ་བོན་ཅན་སོ་སོ་

དང་འབྲེལ་བའྱི་བོན་དབྱྱིངས་རོགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ།	ས་རེ་ལ་རོགས་པའྱི་

ཁྱད་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་རེ་སྐེ་བའྱི་ཕྱིར།	ཤེལ་སོང་སེང་རས་ཀྱིས་བཏུམས་

[375]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༣༦	ཕེང་།༢
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པ་བཞྱིན་ནོ། །རགས་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བའྱི་སྐེ་ལུགས་དང་ལྟ་བའྱི་ཁྱད་པར་རྱིམ་

པའོ་ཞེས་པའོ།།[376]	ཞེས་པས་གྲུབ་ལ།	ཁྱབ་པ་རྱིགས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་

བོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ཡང་ས་བཅུའྱི་རོགས་པ་བོན་ཅན། །བོན་སྐུ་ཙམ་རོགས་པ་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་དེ།	དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་མཐོང་ཟྱིན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རགས་

ཁྱབ་སྔར་བཞྱིན་ལ།	བྱེ་བྲག་ལ་བོན་ཅན་སྔར་ལྟར་ལ་བྱེ་བྲག་བདེན་པ་བཞྱི་པོ་

དང་འབྲེལ་བའྱི་བོན་སྐུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ་གོ་བུར་དྲྱི་བྲལ་གྱིས་རོགས་པ་རེ་རེ་

རོགས་པའྱི་ཕྱིར།	དེ་རོགས་པར་སང་བྱ་རེ་རེ་སངས་པས་གྲུབ་སྟེ།	འོག་ཏུ་འབྱུང་

ངོ༌། །གསུམ་པ་ས་བཅུའྱི་རེས་ཐོབ་བོན་ཅན།	སྒྱུ་མ་རོགས་ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་

དེ།	ས་དང་པོར་མངོན་སུམ་རོགས་ཟྱིན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར།	སྒྱུ་མ་གསར་མཐོང་

བཞྱིན།	རགས་གནམ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་དམྱིགས་པའྱི་དད་པ་སྐེས་ཙམ་

ན་[377]ཞེས་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་ལ།	ཁྱབ་པ་གོམས་བྱེད་ཡྱིན་པས་གྲུབ་བོ། །བྱེ་

བྲག་ཏུ་བོན་ཅན་སྔར་ལྟར་ལ་ཤེས་བྱ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པ་སྟེ།	རོགས་པ་ཇེ་གསལ་

ལ་འགོ་བའྱི་ཕྱིར་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་བཞྱིན་ནོ། །རགས་ཁྱབ་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་

ས་བཅུའྱི་སངས་པ་བོན་ཅན།	མཐོང་སང་སངས་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དེ།	ས་དང་

པོར་མཐོང་སང་ས་བོན་སངས་ནས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར།	ཉྱི་མས་མུན་པ་བཅོམ་པ་

བཞྱིན་ནོ། །རགས་བཟློག་པས་གྲུབ་སྟེ།	མཐོང་སང་མ་སངས་པར་དེ་ལ་འཇུག་ཏུ་

མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རག་འཛིན་མ་འགག་པར་མྱི་རག་པ་མྱི་སྐེ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཁྱབ་པ་

མཐོང་སང་དགུ་བཅུ་ར་དགུ་མཐོང་བས་སོང་ཞེས་པས་གྲུབ་བོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བོན་

[376]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༨	ཕེང་།༣

[377]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༧	ཕེང་།༧
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ཅན་སྔར་བཞྱིན་ལ་མཐོང་སང་སངས་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་སོམ་སང་སངས་

པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ།	སོམ་སང་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་དགུ་སོང་བའྱི་ཕྱིར།	དྲྱི་མ་དང་

འདག་རྱི་བཞྱིན་ནོ། །རགས་འཁྲུལ་བའྱི་བོ་དགུ་སོང་བར་འབུམ་ལས་གསུངས་
[378]པ་དང༌།	ཁྱབ་པ་མདོ་ལས་སོང་བར་གསུངས་པ་གྲུབ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཤེས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་བཞྱི་ལས།	དང་པོ་བོན་དབྱྱིངས་ལ་རོད་པ་སོང་

པ་ལ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ཙམ་ལྡོག་རོགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ན་ས་དང་པོ་ཉྱིད་

དུ་མ་འོངས་པའྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་རོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	 སྐོན་མེད་དེ།	

དེ་རོགས་པ་ལ་བྱེ་བྲག་རོགས་པས་ཁྱབ་ན།	ཤུག་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཤྱིང་ཙམ་

རོགས་པས་ཤ་པ་ཡང་རོགས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དེས་ན་ད་ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་

བ་ཙམ་རོགས་པ་ལ་ཙམ་རོགས་སུ་འཇོག་གོ། །ཡང་བོན་དབྱྱིངས་ཙམ་རོགས་པ་

དེ་དོན་རང་མཚན་ནམ་སྤྱི་ཡྱིན།	དང་པོ་ལྟར་ན་མ་འོངས་པའྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་

ཉྱིད་མ་སྐེས་ནས་མེད་པས་རོགས་པར་འགལ་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་རོག་བཅས་

འགྱུར་ཞེ་ན།	 རང་མཚན་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱིས་ད་ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་བས་སྐོན་མེད་

དོ། །གཉྱིས་པ་བོན་ཅན་སོ་སོ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་བོན་ཅན་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་

བའྱི་ཙམ་རོགས་པ་ལ་ཙམ་རོགས་སུ་འཇོག་གོ	 །ཡང་བོན་དབྱྱིངས་རོགས་པ་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་ན་ཁས་བངས་ཉམས་ལ།	ཡོད་ན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རས་གཅྱིག་པ་

ལ་རོགས་མ་རོགས་ཆ་གཉྱིས་འགལ་ཞེ་ན།	ཁྱད་ཡོད་མོད་ཀྱིས་རོགས་མ་རོགས་

འགལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	བུམ་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་རོགས་པ་ལ་རང་མཚན་ནམ་སྤྱི་

རོགས་པས་མ་ཁྱབ་པས་སོ། །ཡང་བོན་ཅན་རོགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་

[378]		དབལ་ཁྱུང་།༨༦	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ན།	ལེའུ།༦༠	ཤོག	༢༧༩	ཕེང་།༢	
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ཡུལ་བོན་དབྱྱིངས་རང་ལྡོག་ལ་ཁྱད་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	ཁྱབ་པ་མེད་དེ།	བོན་

དབྱྱིངས་རང་ལྡོག་ལ་ཁྱད་མེད་ཀང་བོན་ཅན་སྣང་བ་ལ་ཁྱད་ཡོད་པས་དེས་སྟོང་

རོགས་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་ཡོད་པ་སྟེ།	སེམས་ཉྱིད་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ལ་ཁྱད་མེད་

ཀང་གོ་བུར་དྲྱི་བྲལ་གྱི་སངས་རོགས་ལ་ཁྱད་ཞུགས་པས་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་ལ་

ཡང་ཁྱད་ཞུགས་པས་སོ།།	

གཉྱིས་པ་བོན་སྐུ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་བོན་སྐུ་ཙམ་

རོགས་པ་ལ་ཁྱད་མེད་ན་ས་གཉྱིས་པ་ལ་སོགས་བགོད་མྱི་དགོས་པར་འགྱུར་ཞེ་

ན།	བོན་སྐུ་ཙམ་རོགས་པ་ལ་ཁྱད་མེད་ཀང་བྱེ་བྲག་རོགས་པ་ལ་ཁྱད་ཡོད་པས་

སྐོན་དང་བྲལ་ཏེ་དྲྱི་བྲལ་གྱི་རོགས་པ་རེ་རེ་ཡོད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་བྱེ་བྲག་

ཁྱད་ཡོད་ན་དེ་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བོན་དབྱྱིངས་རོགས་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་ཡོད་པར་

འགྱུར་བ་ལས་སྔར་གྱི་ཁས་བངས་ཉམས་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	བོན་དབྱྱིངས་ཙམ་

པོ་ལ་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་ལ་བོན་ཅན་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བོན་དབྱྱིངས་ལ་འདོད་

པའོ། །གསུམ་པ་རེས་ཐོབ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུར་རོགས་པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་མེད་ན་ཤེས་བྱ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་ཁྱད་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་

ཏེ།	ཙམ་ལྡོག་ལ་ཁྱད་མེད་པ་ཡྱིན་གྱིས་བྱེ་བྲག་ཁས་མ་བངས་སོ། །གཉྱིས་པ་བྱེ་

བྲག་ལ་ཁྱད་མེད་ན་ས་དང་པོར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་རང་མཚན་རོགས་ཟྱིན་ལ་འཇུག་

པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	དེའྱི་སྐོན་མེད་དེ།	རོགས་ཟྱིན་ཙམ་ལ་འཇུག་ཀང་

རོགས་པའྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་སོགས་ཡོད་པས་སོ། །ཡང་ས་བཅུའྱི་རེས་ཐོབ་འཁྲུལ་

བར་འགྱུར་ཏེ།	 ཀུན་གཞྱི་ལ་མ་རྱིག་འཁྲུལ་པའྱི་ས་བོན་ཡོད་པས་རེས་ཐོབ་

ཏུ་གཉྱིས་སྣང་གྱི་འཁྲུལ་བ་འབྱུང་བས་སོ། །འདོད་ན་རོག་བྲལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་
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ཉམས་ཞེ་ན།	ཁྱབ་པ་མེད་དེ།	འཁྲུལ་བའྱི་ས་བོན་ཡོད་ཀང་འཁྲུལ་པ་བསྐེད་མྱི་

ནུས་ཏེ་གཉེན་པོས་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན་པ་དང༌།	སང་བྱ་ཕར་སོང་པ་དང༌།	འཁྲུལ་པ་

སྐེད་པའྱི་རྐེན་མ་ཚང་བས་སོ། །བཞྱི་པ་སངས་པ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་གཉྱིས་

ལས།	 དང་པོ་སངས་པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ན་ས་དང་པོའྱི་དུས་སུ་ས་བཅུའྱི་

སང་བྱ་སངས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	སང་བྱ་ཙམ་པོའམ།	མཐོང་སང་

སངས་པ་ཁྱད་མེད་ཀང་ས་བཅུའྱི་སང་བྱ་སངས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	 བྱེ་བྲག་ལ་

ཁྱད་ཡོད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་བྱེ་བྲག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་མཐོང་ལམ་དུ་མཐོང་

སང་གྱི་ས་བོན་ཀང་སངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་མཉམ་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱབ་པ་མེད་

པས་ལན་འདེབས་མོད་ཀྱིས།	དེ་ལྟར་ས་བོན་མཐོང་སང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བས་

སོ་གསུངས་པས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་སོམ་སང་དུ་འདོད་དེ།	སྒ་དང་དུས་འགལ་ལ་སོམ་

སང་ལ་མངོན་འགྱུར་མེད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དེས་ན་འདོད་པས་ཏེ།	མཐོང་

བའྱི་གེགས་ཡྱིན་པས་སོ། །འོ་ན་སོམ་སང་ཡང་དེ་ཉྱིད་དུ་སངས་པར་མྱི་འགྱུར་

ཏེ།	དེ་གཉྱིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡྱིན་པས་སོ།།

གསུམ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	རོགས་པ་

ངོས་བཟུང་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རང་མཚན་ལ་འདྲྱིས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་

ཆུང་ངུན་གྱི་ཆུང་ངུན་དུ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་སུ་རྱིགས་པར་བྱ་ལ།	གཉྱིས་པ་སོམ་

ལམ་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་དགུའྱི་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་

རོ། །གསུམ་པ་ལ་གཡུང་དྲུང་གྱི་དབྱྱིངས་དགུ་རོགས་ཤྱིང་དེ་ཡང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་

དུ་མྱིང་བཏགས་ན་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་ཤེས་རབ་རོགས་པའྱི་ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་སྟེ།	 མདོ་ལས་གནམ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་མྱི་དམྱིགས་
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པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བག་ཆགས་དང་སྒྱིབ་པ་སངས་པ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར།[379]	ཞེས་

གསུངས་པས་སོ། །ཆུང་ངུའྱི་འབྲྱིང་ནྱི་མྱི་ཆགས་རྟུལ་ཞུགས་དང་ལྡན་པའྱི་

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།	 གནམ་རྱིམ་པ་གསུམ་གྱི་སྟོང་དུ་མྱི་ཆགས་པའྱི་རྟུལ་ཞུགས་

ཀྱི་འཁོར་བ་དང་ཟང་ཟྱིང་སངས་པ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར།[380]	 ཞེས་གསུངས་པ་

དང༌།	 ཆུང་ཆུའྱི་ཆེན་པོ་ནྱི་མྱི་མཉམ་སྟོབས་མཆོག་དང་ལྡན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་

ཏེ།	 གནམ་རྱིམ་པ་བཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་མྱི་མཉམ་པའྱི་སྟོབས་མཆོག་གྱིས་ཐུན་མོང་

མ་ཡྱིན་པའྱི་བོ་དང་ལྡན་པ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར།[381]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	འབྲྱིང་

གྱི་ཆུང་ངུ་ནྱི་མྱི་རོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལྡན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།	གནམ་རྱིམ་པ་

ལྔའྱི་སྟེང་དུ་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཉམ་པའྱི་ངང་ཐོབ་པ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར།[382]	

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	འབྲྱིང་གྱི་འབྲྱིང་ནྱི་མྱི་ནུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་གནམ་རྱིམ་པ་དྲུག་གྱི་རེན་དུ་མྱི་ནུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

ཆེ་བའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངའ་བསྙེས་པ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར།[383]	 ཞེས་གསུངས་པ་

དང༌།	འབྲྱིང་གྱི་ཆེན་པོ་ནྱི་མྱི་ཤྱིགས་དང་ལྡན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་གནམ་རྱིམ་

པ་བདུན་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་ཤྱིགས་པའྱི་གསས་མཁར་བརྱིགས་པས་བདུད་ཀྱི་ཆུ་

[379]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༤	ཕེང་།༣

[380]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༤	ཕེང་།༦

[381]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༥	ཕེང་།༡

[382]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༥	ཕེང་།༣

[383]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༥	ཕེང་།༥
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བཞྱི་སྐེམས་པ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར།[384]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	ཆེན་པོའྱི་ཆུང་ངུན་

ནྱི་མྱི་བརེད་གཟུངས་དང་ལྡན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།	 གནམ་རྱིམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་

སྟེང་དུ་མྱི་བརེད་གཟུངས་ཐོབ་པས་བོན་སྤྱི་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཛིན་པ་བཞྱིན་

དུ་འགྱུར།[385]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	ཆེན་པོའྱི་འབྲྱིང་ནྱི་མྱི་འཁྲུལ་བ་རུ་ཕྱིན་

པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏེ།	གནམ་རྱིམ་པ་དགུའྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་བར་ཕྱིན་པས་

མྱི་ལྡོག་པའྱི་ས་ལ་འཇོག་པ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར།[386]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	ཆེན་

པོའྱི་ཆེན་པོ་ནྱི་མྱི་ཡེངས་མན་ངག་དང་ལྡན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་གནམ་རྱིམ་པ་

བཅུའྱི་སྟེང་དུ་མྱི་ཡེངས་པའྱི་མན་ངག་དང་ལྡན་པས་ཐུགས་ཉྱིད་ཀོང་ན་བདེ་བ་

བཞྱིན་དུ་འགྱུར།[387]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	སྤོས་པ་

དང་བྲལ་བ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང༌།	མཐོང་བའྱི་རྒྱུན་ལ་གོམས་པས་མྱང་

འདས་ཆེན་པོར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པས་ནའོ།།

རེས་ཐོབ་སོམ་ལམ།

གཉྱིས་པ་རེས་ཐོབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་

དང༌།	 ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས།	 དང་པོར་གཞན་ལུགས་ནྱི་རྨེའུ་

དཔལ་གྱིས་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་བོན་གྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་

[384]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༥	ཕེང་།༧

[385]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༦	ཕེང་།༢

[386]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༦	ཕེང་།༥

[387]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༦	ཕེང་།༧
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ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན།[388]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	ས་སྟོན་གྱིས་བདག་

མེད་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་སོབ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཟེར་བ་ཡང་གཉྱིས་ཀ་

སོམ་ལམ་མཉམ་བཞག་ལ་ཁྱབ་ཆེས་སོ། །ཡང་མངའ་བདག་གྱིས་བདག་མེད་

མཐའ་དག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བའྱི་དོན་ལ་གོམས་པར་བྱེད་

པའྱི་ཤེས་རབ་གསུངས་ཏེ་མཐའ་དག་ཅེས་པས་རྣམ་མཁྱེན་ལ་ཁྱབ་ཆེས་ལ་ས་

དགུ་མན་ཆད་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་དོ་པས་རྱིག་པ་གང་ཞྱིག་རེན་པའྱི་གཞྱི་ནྱི་ས་

ཙམ་དང༌།	མ་དག་པའྱི་རྱིག་པ་གང་ཞྱིག་བརེན་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་ནྱི་འཁོར་ས་

དང༌།	 སེམས་དཔའྱི་མངོན་རོགས་གང་ཞྱིག་ཐེག་པ་མཐའ་དག་ཚོགས་བྱ་རང་

བཞྱིན་མེད་པ་མངོན་སུམ་གྱི་རོགས་པ་སྦོང་བའྱི་དོན་གྱིས་རྱིགས་འཛིན་བདེ་

བ་ལ་འགོད་པ་ཟེར་ཏེ།	 དང་པོ་ལྟར་ན་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་རྒྱུན་གྱི་རང་ལྡོག་ལ་ཁྱབ་

ཆེས་ལ།	གཉྱིས་པ་ཡང་འཁོར་བ་རྒྱུད་པའྱི་ལམ་ལྔའྱི་རང་ལྡོག་ལ་ཁྱབ་ཆེས་པ་

དང་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཡང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི་ལམ་གྱི་རང་ལྡོག་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆེས་ལ།	

ལམ་པ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་རས་ཐ་དད་མེད་པས་ཞེ་ན།	ལྡོག་པ་ཡང་ཐ་དད་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ་ལམ་གྱི་རང་ལྡོག་ལ་མཚན་ཉྱིད་དེ་བརེན་པས་སོ། །འདོད་ན་ཐ་དད་དུ་

གནས་པས་དང་ཁས་བངས་ཉམས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཡོན་ཏན་གྱི་རེན་བྱེད་

པ་ནྱི་ས་ཙམ་ལ།	དབང་པོ་རྣོན་པོའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་རེན་བྱེད་པ་ནྱི་

ཐེག་ཆེན་སའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དང་པོ་ལྟར་ན་འཁོར་བ་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་ས་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་པ་ཁམས་གསུམ་སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའྱི་

[388]		ཁམས་འགེལ་ནང་དུ་མེད།
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ས།[389]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །སྐོན་མེད་དེ།	མྱང་འདས་ཀྱི་ས་རུ་འདོད་པས་

སོ། །བསམ་གཏན་གྱི་ས་ལ་བརེན་ནས་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞྱི་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ་

འཁོར་བའྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།	འདོད་པ་ལ་བདལ་འབུམ་ལས་གཡུང་དྲུང་སེམས་

དཔས་བསམ་གཏན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག[390]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ།།

ས་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་བསྟན་པ།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བརེན་པའྱི་གཞྱིར་རུང་པ་ནྱི་ས་ཙམ་ལ།	 སྡུག་

བསྔལ་བརེན་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་ནྱི་འཁོར་བའྱི་ས་ལ།	 ཡོན་ཏན་བརེན་པའྱི་

གཞྱིར་གྱུར་པ་ནྱི་འདས་པའྱི་ས་དང༌།	ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་

ནྱི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ།	རེས་ཐོབ་འབྲེལ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུར་རོགས་པའྱི་དོན་ལ་འདྲྱིས་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའོ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་རང་ལྡོག་ལ་

འདྲྱིས་པས་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་རེས་ཐོབ་རང་ལྡོག་མཚན་ཉྱིད་དོ། །གསུམ་པ་རོད་

སོང་ལ་གཞྱིར་རུང་ཙམ་གཅྱིག་ལམ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་ཞེ་ན།	 རས་སུ་འབྲེལ་

ཀང་ལྡོག་པ་ལ་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་བོ། །ཡང་འབུམ་ལས་ཅྱིར་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ་

གོམས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེས་ནྱི་[391]ཞེས་པ་དང་ཡང་མྱི་འགལ་ཏེ།	དེ་ནྱི་མཉམ་

བཞག་ལ་དགོངས་པས་སོ།།

[389]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[390]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།

[391]		དབལ་ཁྱུང་།༨༤	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	ཀ	ལེའུ།༥༡	ཤོག	༨༢༩	ཕེང་།༡	

མཚུངས་ཙམ་ཡོད།
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གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་ལས།	 ས་མཚམས་སྔར་དང་འདྲ་ལ།	 གཉྱིས་

པ་རྣམ་གངས་ལ་དབྱེ་བ་དངོས་དང་རང་བཞྱིན་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལྔ་ལས་

མཚན་ཉྱིད་དེ་ལྡན་གྱི་རེས་ཐོབ་ལ།	 ངོ་བོ་ནྱི་དགུའམ་བཅུའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་

སྤད་བྱ་དང༌།	བསབ་པ་དང༌།	བྱང་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱེད་དེ།	དང་པོ་ནྱི་བ་མེད་

བཅུའྱི་རེ་རེ་སྤོད་པ་དང༌།	 གཉྱིས་པ་ལ་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ངོ་བོ་འབྲས་བུ་

ཕེ་བ་ལས།	 དང་པོས་བསྐེད་པ་ས་དང་པོ་ཡྱིན་ལ།	 གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་

ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་ཀྱིས་ཕེ་བ་ས་གཉྱིས་པ་སྟེ།	འབུམ་ཏྱིག་ལས།	ས་གཉྱིས་པ་ལ་

ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་ལ་སོགས་ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ཡང་མེད་པ་ཉྱིད་
[392]ཅེས་པས་གཡུང་དྲུང་གྱི་བོན་ཕེ་བ་མེད་པ་ལས་མ་འདྲེས་པ་དགུ་རྒྱུད་ལ་

སྐེས་པའོ། །སེམས་ཀྱི་བསབ་པས་ཕེ་བ་ས་གསུམ་པ་སྟེ།	ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་

བདུན་རྒྱུད་པ་སྐེས་ཞྱིང༌།	ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པས་ཕེ་བ་ལ།	གཡུང་དྲུང་ཕོགས་

ཀྱི་བོན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང༌།	བདེན་པ་བཞྱི་དང༌།	རེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཡང་

དག་པར་ཤེས་པ་རྱིམ་པ་ལྟར་བཞྱི་པ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་འབྲས་

བུས་ཕེ་བ་ལ་མཚན་མ་མེད་ཅྱིང་རལ་བ་དང་བཅས་པའྱི་ས་བདུན་པ།	མཚན་མ་

མེད་ཅྱིང་ཡོངས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ས་བརྒྱད་པ།	སོ་སོ་ཡང་དག་པར་ཤེས་

པའྱི་ས་དགུ་པ།	མངོན་པར་ཤེས་པ་ཆེན་པོ་ལ་དབང་པའྱི་ས་བཅུ་པའོ། །ཡྱིན་

པར་ཡང་བདུན་པ་རོལ་བཅས་མཚན་མ་ཡོད་པ་ནྱི།	དངོས་དང་མཚན་མའྱི་རང་

བཞྱིན་འབད་པས་སྦོང་[393]ཞེས་སོགས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་གསུངས་སོ། །གསུམ་

[392]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[393]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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པ་ནྱི་སེར་སྣ་འཆལ་བ་ལ་སོགས་བཅུ་ལ་ལྟོས་པས་ཀང་ངེས་སོ། །དབྱེ་དོན་སྔ་

ཕྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ལ།	གངས་ངེས་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟོས་པས་ངེས་སོ།།

གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བསོམ་བྱའྱི་བོན་དང་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ལས།	

དང་པོ་ནྱི་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ཡྱིན་ཞྱིང་ས་དང་པོ་ནྱི་སྦྱིན་པ།	 གཉྱིས་པར་ཚུལ་

ཁྱིམས་ལ་སོགས་ཡྱིན་ཏེ།	བདལ་འབུམ་ལས།	ས་རེ་ལ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རེ་དང་

སྦར།[394]	ཞེས་གསུངས་པས་རྒྱས་པར་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བཤད་དོ། །གཉྱིས་པ་ལ་

བདག་དོན་ཕུན་ཚོགས་དང༌།	གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ནྱི་ས་

དང་པོར་སྦྱིན་པ་བྱམས་མའྱི་ཞལ་མཐོང་ཞྱིང༌།	 དེའྱི་དོན་རོགས་པས་ཏེ།	 མདོ་

ཕན་ལས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ས།	རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ས་ལ་ནྱི།	སེར་སྣའྱི་

སྒྱིབ་པ་དག་སྦང་ནས།	སྦྱིན་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་རབ་རོགས་ཏེ།	སྦྱིན་པ་བྱམས་

མའྱི་ཞལ་མཐོང་བྱ།	 ལ་སོགས་[395]གསུངས་པས་སོ། །ས་གཉྱིས་པར་ཚུལ་

ཁྱིམས་བྱམས་མ་ལ་སོགས་པ་རྱིམ་དུ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་ལ།	གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་

སྟེ།	 རགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང༌།	 ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་རོགས་

པའྱི་ཡོན་ཏན་དང༌།	ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་སྤྲུལ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་སྟོང་

གསུམ་གྱི་སྟོང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཏེར་བྱེ་བ་ཁག་ཁྱིག་གྱིས་གང་བར་མཐོང་བ་དང༌།	

སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ལག་མཐྱིལ་དང་མཉམ་པ་ལ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཏེར་གྱིས་གང་

བར་མཐོང་བ་དང་།	 བདག་ཉྱིད་གོ་ཆ་བཙན་པོ་གོན་ནས་ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་ཚར་

གཅོད་པར་མཐོང་བ་དང་།	ཕོགས་བཞྱི་ནས་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལ་མེ་

[394]		བདལ་འབུམ་ལས་བཙལ་ཀང་མ་རེད།

[395]		དབལ་ཁྱུང་།༤༡	བཀའ།	མདོ་སེ།	མདོ་ཕན།	ཤོག	༢༨༧	ཕེང་།༣
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ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱིས་བདག་གྱི་མགོ་ལ་མེ་ཏོག་ཙམ་པ་

ཀའྱི་ཕེང་བས་བརྒྱན་པར་མཐོང་བ་དང༌།	ཐེམ་སྐས་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་རྱིང་རྱིན་

པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་བྱེ་མས་གང་བར་མཐོང་བ་དང༌།	རོག་མ་མེད་པའྱི་ཆུ་ཡན་ལག་

བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ལ་མེ་ཏོག་ཨུད་པ་ལས་བརྒྱན་པ་ལ་བདག་བརེ་ཞྱིང་ལོངས་

སྤོད་པར་མཐོང་བ་དང༌།	བདག་ཉྱིད་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའྱི་

གཡང་ས་མཐོང་ནས་བདག་ཉྱིད་མ་སྨས་མ་ཉམས་པར་སར་ལོག་པར་མཐོང་བ་

དང༌།	 བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཕག་པ་གཡས་གཡོན་ན་གཅན་གཟན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་

རབ་ལ་ཅོད་པཎ་དང་ལྡན་པས་གཅན་གཟན་ཕ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐྲག་པར་བྱེད་

པ་དང༌།	 འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་སྐེ་བོའྱི་ཚོགས་བྱེ་བ་ཁག་ཁྱིག་དུ་མས་

བདག་ལ་བསྐོར་ཏེ་མདུན་གྱི་བསྟས་ནས།	རྱིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤས་པའྱི་

གདུགས་དཀར་པོ་བདག་ལ་འབུབ་པ་མཐོང་བ་དང༌།	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རྱིན་

པོ་ཆེའྱི་མདོག་ཏུ་སྣང་བ་བྱེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་བསྐོར་ཞྱིང་མདུན་

གྱི་བསྟས་ནས་བོན་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཅུ་པོ་འདྱི་ས་བཅུ་ཐོབ་པའྱི་རགས་སུ་

བསྟན་ཏེ།	 དེ་དག་རེ་རེ་མཐོང་བ་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རེ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་

བསྟན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་གཡོ་འགོ་ཞྱིང་སྐལ་པར་གནས་སྔ་ཕྱི་ལུས་བརྒྱ་བོན་སོ་

སྟོན་ལ་སོགས་གསུངས་པས་ས་དང་པོ་ཐོབ་པའྱི་སེམས་དཔའ་དེས།	བདེ་བར་

གཤེགས་པ་བརྒྱའྱི་ཞལ་མཐོང༌།	བདེ་བར་གཤེགས་པ་བརྒྱ་ལ་བྱྱིན་རླབས་ཐོབ།	

བདེར་གཤེགས་བརྒྱའྱི་ཞྱིང་གཡོ།	བདེར་གཤེགས་བརྒྱའྱི་ཞྱིང་འགོ།	སྐལ་པ་

བརྒྱར་གནས་པར་བྱེད།	སྔོན་དང་ཕྱི་མའྱི་གནས་བརྒྱ་བརྒྱ་ཤེས།	ལུས་བརྒྱར་

སྤྲུལ་ནུས།	 དུས་རེ་རེ་ལ་སེམས་དཔའྱི་འཁོར་བརྒྱ་བརྒྱས་བསྐོར་ནུས།	 བོན་

གྱི་སོ་མོ་བརྒྱ་སྟོན་ནུས།	སེམས་ཅན་བརྒྱ་སྨྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་འབྱུང་སྟེ།	
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དེ་བཞྱིན་དུ་ས་གཉྱིས་པར་སྟོང༌།	གསུམ་པར་ཁྱི།	བཞྱི་པར་འབུམ།	ལྔ་བར་བྱེ་

བ།	དྲུག་པར་ས་ཡ།	བདུན་པར་དུང་ཕྱུར།	བརྒྱད་པར་ཁག་ཁྱིག	དགུ་པར་ཐེར་

འབུམ།	བཅུ་པར་ཐེར་འབུམ་ཆེན་པོ་གངས་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་

གཡུང་དྲུང་ས་འཕར་ལས་གསུངས་སོ།།[396]	 གསུམ་པ་ལ་སྐེ་བ་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་

དང༌།	ཐོབ་པ་ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཉྱིས་སོ། །དང་པོ་ལ་རོད་ལན་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་

ནྱི་དེ་ལྟར་ན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་འཁོར་བར་སྐེ་བ་ལེན་ནམ་མྱི་ལེན།	དང་

པོ་ལྟར་ན་དེ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་གང་ཡྱིན།	མེད་ན་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེས་པར་འགྱུར་ལ།	

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མྱི་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	 གཉྱིས་པ་ལན་

ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌།	རྨེའུ་དཔལ་ལ་སོགས་ན་

རེ་སེམས་དཔའ་སྐེ་བ་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་ལ་ཉོན་ཤེས་གཉྱིས་ཡྱིན་པ་ལས།	ཤེས་སྒྱིབ་

སོང་ཞྱིང་ཉོན་སྒྱིབ་ལྷན་སྐེས་ནྱི་སོང་བར་ནུས་ཀང་སྐེ་བ་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་ལ་དགོས་

པས་མྱི་སོང་བར་འཇོག་པ་ནྱི་རབས་དང་རུ་མ་སྟེ།	 རྒྱུན་མཐར་དུས་གཅྱིག་

ཆར་དུ་སོང་ཟེར་ལ།	ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པ་དང༌།	ཡེ་ཤེས་ལ་

གེགས་བྱེད་པ་དང་འཁོར་བར་སྐེ་བ་དང༌།	རྱིགས་མཐུན་ཕྱི་མ་བསྐེད་པའྱི་སྒྱིབ་

པ་དང་བཞྱིར་ཡོད་པ་ལས།	དང་པོ་གཉྱིས་སོང་ཞྱིང་ཕྱི་མ་གཉྱིས་མྱི་སོང་སྟེ།	སྐེ་

བ་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་ལ་དགོངས་པས་སྔར་ནུས་པ་བསད་པའྱི་དུག་དང་འདྲ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་མྱི་འདོད་པ་དང་མཚུངས་ཏེ།	གཉེན་པོ་

སྟོབས་ལྡན་ཡོད་ཀང་སང་བྱ་ནུས་ལྡན་ཡོད་པས།	དེ་ཚོད་དུ་ཚ་རེག་སྟོབས་ལྡན་

ཡོད་ཀང་གང་རེག་ནུས་ལྡན་ཡོད་པ་དང་མཚུངས་ཏེ།	 ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པ་

[396]		གཡུང་དྲུང་ས་འཕར་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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ཡྱིན་པས་སོ། །སང་བྱ་ཡོད་པར་འདོད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ།	གཉེན་པོ་སྟོབས་

ལྡན་དམྱིགས་པའྱི་ཚེ་ན་སང་བྱ་དམྱིགས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཉྱིས་པ་

ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ།	འོ་ན་ཐེག་པ་འོག་མའྱི་དག་བཅོམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་ཉོན་

མོངས་མེད་པའྱི་རེན་དེས།	 ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་གཞན་དོན་བྱེད་

པ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ།	 མ་རྱིག་བག་ཆགས་པའྱི་རེན་པ་སོགས་ལ་

བརེན་པས་ཞེ་ན།	 དེ་ལྟར་ན་སེམས་དཔས་ཀང་དེ་ལ་མྱི་བརེན་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་

མཚུངས་སོ།།

སེམས་དཔའ་འཁོར་བ་ལ་སྐེ་བ་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་བསྟན་པ།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྱི་མཁས་པ་གོང་མ་གཉྱིས་མཐུན་པར།	 ས་བདུན་

པ་མན་ཆད་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཉོན་སྒྱིབ་ལྷན་སྐེས་དང་སྙྱིང་རེའྱི་རྒྱུ་བྱས་ལ།	 དག་

པའྱི་ས་གསུམ་དུ་མ་རྱིག་བག་ཆགས་པའྱི་རྐེན་དང་འདུ་བྱེད་ཟག་པ་མེད་པའྱི་

རྐེན་དང༌།	སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱིས་སྐེ་ལ།	རྒྱུན་མཐའ་ན་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ལས་

དང༌།	ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་སྨོན་ལམ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་སྟེ།	དག་པའྱི་རེན་

འབྲེལ་ཡྱིན་གསུངས་པའམ།	ཡང་ན་བོ་གོས་ཆེན་པོས་མ་རྱིག་བག་ཆགས་པའྱི་

རྐེན་འདུ་བྱེད་ཟག་པ་མེད་པའྱི་རྐེན་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྐེན་དང་གསུམ་ལ་ས་

བཅུའྱི་སེམས་དཔའ་སྐེ་བ་ལེན་པའྱི་རེན་བྱེད།	ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡྱིན་

པར་ལས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་སྐེ་བར་བྱེད་ཅེས་མཛོད་ལས་[397]གསུངས་པ་དང༌།	

བདག་མཐར་གྲུབ་པ་རོགས་པའྱི་དུས་རྱིང་ལ།	 གཞན་དག་སེམས་ཅན་འདྲེན་

[397]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༠	ཤོག	༡༢༩	ཕེང་།༥
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པར་སྨོན་ལམ་བཏབ།	 མྱི་མཇེད་འདུལ་བའྱི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའྱི་མཐུས།	 ད་

ལྟའྱི་གནས་འདྱིར་འདྲེན་པའྱི་སྟོན་པར་འོངས།[398]	ཞེས་དང༌།	ཚད་མེད་བཞྱིའྱི་

ཐུགས་རེ་ཡྱིས།	འགོ་བ་ཐར་པར་འདྲེན་པ་ཡྱིས།	སེམས་ཅན་དོན་ལ་སོང་གཅྱིག་

གསུངས།[399]	ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ཉོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་མྱི་དགོས་པ་ནྱི།	འདོད་པ་སྟེ།	

ཟག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་རེ་ལ་བརེན་པས་སོ། །རེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་མུ་མཐུད་

པ་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	དེ་ནྱི་མ་དག་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་ཀྱིས།	དག་

པའྱི་རེན་འབྲེལ་ལ་ལྟོས་པ་སྟེ།	དག་པའྱི་མྱིང་དང་གཟུགས་སུ་སྟོན།[400]	ཞེས་

དང༌།	རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་མཛོད།[401]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་

པ་དེས་ཐོབ་པའྱི་ལུས་ལ་སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་དང་རྣམ་སྨྱིན་རང་ལུགས་ཀྱིས་

སྐེ་བ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལ་འགོ་བ་གང་ལ་གང་འདུལ་དུ་སྟོན་པ་དང་རྱི་བོང་

གཅན་གཟན་ལ་སོགས་མུ་གེའྱི་དུས་སུ་ཉ་ཆེན་ཡོར་མོའམ།[402]	ནད་ཀྱི་དུས་སུ་

སྨན་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་ལ་སོགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ལ་

སོགས་པའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་ས་དང་པོ་ལ་གནས་པའྱི་སེམས་དཔའ་དེས་འཛམ་བུ་

[398]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༡	ཕེང་།༧

[399]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	 ལེའུ།༡	 ཤོག	 ༧	 ཕེང་།༤

[400]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༩	ཤོག	༩༧	ཕེང་།༥

[401]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡	ཤོག	༤	ཕེང་།༣

[402]		མ་དཔེར་ཉ་ཆེན་སོར་མངས་སམ།	ཞེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཉ་ཆེན་ཡོར་མོའམ།	ཞེས་

པར་བཅོས་ཡོད།
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གྱིང་པ་ལ་དབང་པའྱི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱས་པོའྱི་ལུས་ལེན་ཞྱིང༌།	དེ་བཞྱིན་

དུ་གཉྱིས་པས་གྱིང་བཞྱི་པ་དང༌།	གསུམ་པས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང༌།	བཞྱི་པས་

མཐའ་བྲལ་དང༌།	ལྔ་པས་དགའ་ལྡན་དང༌།	དྲུག་པས་འཕྲུལ་དགའ་དང༌།	བདུན་

པས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་དང༌།	 བརྒྱད་པས་སྟོང་གཅྱིག་པ་སྤྱི་ཕུད་དང༌།	

དགུ་པས་སྟོང་གསུམ་མཐར་ཐུག་དང༌།	བཅུ་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་དོན་ལ་དབང་

བྱེད་པ་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ལུས་ལེན་ནོ།།

གསུམ་པ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་གསུམ་ལས།	 མཚན་ཉྱིད་ནྱི་ས་གཉྱིས་པ་ནྱི་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའྱི་རང་མཚན་ལ་འདྲྱིས་པས་གོམས་བྱེད་ཆུང་ངུན་གྱི་ཆུང་ངུར་གྱུར་པ་

ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།	གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་བོན་ཉྱིད་ལ་གོམས་པའྱི་རེས་ཐོབ་

དང༌།	བོན་ཅན་ནམ་ཡེ་ཤེས་ལ་གོམས་པའྱི་རེས་ཐོབ་གཉྱིས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་

ཏེ།	 བོན་ཉྱིད་སྐེ་བ་མེད་པ་རེས་ཐོབ་ཏུ་འགལ་བས་སོ། །ཡང་ན་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་

གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་སོམ་ལམ་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་དགུའྱི་

ཡོན་ཏན་འབྱུང་བ་སྟེ།	 བྱེ་བྲག་ཏུ་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ས་ནྱི་འཁོར་བའྱི་

འཇྱིགས་པ་དང་བྲལ་ནས།	 སྔར་སྐེ་མ་མྱོང་བའྱི་དོན་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་དེ་ལུས་

སེམས་ལ་དགའ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དང༌།	 གཉྱིས་པ་ལ་དྲྱི་མེད་ཤེལ་ནྱི།	

ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བྱེད་ཀྱི་དྲྱི་མ་དང་བྲལ་བའམ།	 སང་བྱ་ཀུན་བཏགས་ཀྱིས་

དག་པས་དང༌།	གསུམ་པ་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་ནྱི་གཞན་དོན་དུ་འོད་ཟེར་འཕོ་བའམ་

གཞན་གྱི་འཚེ་བ་ལ་ཉེ་བར་ཞྱི་བའྱི་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་དང༌།	བཞྱི་པ་ཕག་རྒྱ་བསྒྱུར་

བ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བག་ཆགས་སང་ཞྱིང་ཕྱིས་མྱི་འབྱུང་བར་རྒྱས་འདེབས་

པས་དང༌།	ལྔ་པ་བོན་ཉྱིད་སྤྱིང་ཚོགས་ནྱི་རོགས་པའམ་བསམ་གཏན་གྱིས་ཏྱིང་
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ངེ་འཛིན་དུ་ལ་འདུས་པ་དང་དྲུག་པ་བདེ་ལྡན་རོགས་པ་ནྱི།	སྡུག་བསྔལ་སྐེ་ལེན་

གྱི་བག་ཆགས་ཐག་ཆོད་པའམ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའོ། །བདུན་

པ་ཡྱིད་བཞྱིན་ཀུན་འདུལ་ནྱི་ཉོན་མོངས་པའྱི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སངས་པའམ།	

སྙྱིང་རེས་གཞན་དོན་ཡྱིད་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པ་དང༌།	 བརྒྱད་པ་མ་ཆགས་དག་ནྱི་

ཉོན་མོངས་སྒྱིབ་པ་དག་ནས་ཅྱི་ལ་ཡང་མ་ཆགས་པའམ།	སྨོན་ལམ་མཐར་ཐུག་

པས་དག་པ་དང༌།	དགུ་པ་ཡྱི་གེ་འཁོར་ལོ་ནྱི་ཨ་སྐེ་བ་མེད་པའྱི་དོན་ཐུགས་སུ་

ཆུད་པས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ལ་འབྱུང་བར་མཁྱེན་པའམ་ཐབས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་

འཁོར་ལོ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང༌།	བཅུ་པ་མྱི་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་ས་ནྱི་སང་བྱ་སོང་བའྱི་

གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་རྣོན་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་

ལས་མྱི་འགྱུར་བས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གཞྱིར་

གྱུར་པས་ན་རེས་ཐོབ་པའོ།།

གསུམ་པ་སང་བྱ་སོང་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ།	སང་བྱ་སོམ་སང་དང༌།	རྱིམ་གྱིས་

སོང་ཚུལ་དང༌།	གཅྱིག་ཆར་དུ་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང་རང་

བཞྱིན་དང༌།	བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་བདག་དང་གཞན་དུ་འཛིན་པའྱི་ཕ་རྒྱས་

སངས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང༌།	རྐེན་གཉྱིས་སྣང་དུ་ཤར་བ་དང༌།	ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་

པ་ཡྱིན་ལ་བྱེད་པའྱི་བག་ཆགས་གསུམ་ལས་འབྱུང་སྟེ།	གབ་པ་ལས།	ཤེས་བྱའྱི་

སྒྱིབ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་བདག་དང་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་།[403]	 ཞེས་གསུངས་

པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད་དང༌།	དབྱེ་བ་དང༌།	ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་

[403]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཇ།	ཤོག	༡༨༠	ཕེང་།༦
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པོ་ལ་བ་མ་མངའ་བདག་ཆེན་པོས་ནྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་མ་

ཚང་པ་མེད་པར་འབྱུང་བ་ཅན་མཐོང་བ་གོམས་པའྱི་ལམ་དང་འཕད་པའྱི་སྟོབས་

ཀྱིས་རྒྱུན་བཟློག་བྱ་ཡྱིན་པ་གསུངས་ཏེ།	 གོམས་པ་མཚོན་བྱས་ཁྱད་པར་དུ་

བྱས་པ་དང༌།	རྒྱུན་བཟློག་བྱ་ཡྱིན་པ་དེ་གོམས་ཙམ་དང་འཕད་པས་ཡྱིན་ནམ།	

གོམས་པ་མངོན་གྱུར་དང་འཕད་པས་ཡྱིན་ནམ་གོམས་བྱེད་དང་མ་ཕད་པས་

ཀང་ཡྱིན།	 དང་པོ་ལྟར་ན་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུན་ནས་སང་བྱ་ལྡོག་པར་འགྱུར་ལ།	

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་སོང་བར་འགྱུར་བ་དང་གོམས་པ་དང་འཕད་པ་ཉམས་

ལ།	གསུམ་པ་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་ཉྱིད་ནས་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཁས་བངས་

ཉམས་སོ། །ཡང་དོ་པས་སོམ་ལམ་གྱི་གནོད་བྱར་གྱུར་པ་ནྱི་ཉོན་སྒྱིབ་ལ།	རྣམ་

པར་རོག་པ་གང་ཞྱིག་སོམ་ལམ་གྱི་གནོད་བྱར་གྱུར་པ་ནྱི་ཤེས་སྒྱིབ་ཟེར་བ་ནྱི།	

རྣམ་མཁྱེན་གྱིས་གནོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང་མཐོང་ལམ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་

བ་དང༌།	མཚོན་བྱས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །འོག་མ་ནྱི་ཉོན་སྒྱིབ་ལ་ཡོད་དེ།	

ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	 གེགས་བྱེད་པ་གང་ཞྱིག་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་འགྱུར་པ་

ཟེར་ཏེ།	གེགས་བྱེད་ཙམ་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་མཐོང་སང་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ།།

སོམ་སང་གྱི་སྐོར།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་བདག་ལྟ་གང་ཞྱིག་མཐོང་བ་

འདྲྱིས་པའྱི་ལམ་གྱི་ལྡོག་པ་ཞེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་ཏེ།	གསུམ་པ་རོད་

སོང་ལ་མཚོན་བྱ་ཉོན་ཤེས་གཉྱིས་ཡོད་པས་མཚན་ཉྱིད་གཅྱིག་མྱི་རུང་པའྱི་

སྐོན་མེད་དེ།	 སོམ་སང་ཞེས་པའྱི་མཚོན་བྱ་གཅྱིག་ལས་མེད་པས་སོ། །ཡང་

ལྡོག་པ་དེ་རྱིམ་མམ་གཅྱིག་ཆར་གང་གྱིས་ཡྱིན།	དང་པོ་ལྟར་ན་རྒྱུན་མཐའ་ལམ་
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མྱིན་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་གཉྱིས་པ་ནས་ས་བཅུའྱི་བར་སོམ་ལམ་དུ་མྱི་འཐད་ཅེ་

ན།	སྐོན་མེད་དེ།	དེ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་ཏེ།	བཅུ་པ་མན་ཆད་རྱིམ་གྱིས་ལྡོག་

ལ་རྒྱུན་མཐར་གཅྱིག་ཆར་དུ་ལྡོག་པའོ། །གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 ས་

མཚམས་དང༌།	རྣམ་གངས་དང༌།	སོ་སོའྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་མཐོང་ཐོབ་ཡན་

ཆད་[404]ཀྱི་སྒྱིབ་བྱེད་ཐམས་ཅད་དོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	དང་པོ་དངོས་དང་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་

ལས།	གཞྱི་ནྱི་མཚན་ཉྱིད་དེ་ལྡན་གྱི་སོམ་སང་ཙམ་མོ། །ངོ་བོ་ནྱི་ཉོན་ཤེས་གཉྱིས་

སོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བག་ཆགས་འཇོག་བྱེད་གཉྱིས་ལ་ལྟོས་པ་སྟེ།	ཀུན་བཏགས་

ཀྱི་ཉོན་ཤེས་གཉྱིས་ཀྱིས་བཞག་པས་སོ། །དབྱེ་དོན་སྒྱིབ་བྱེད་དུ་གཅྱིག་གྱིས་

སྒྱིབ་ལུགས་ཐ་དད་དེ། །དེ་ལྟར་མྱིན་ནས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དེ།	

ཞེས་བོ་གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དག་པའྱི་ས་གསུམ་ཡན་ཆད་

དུ་ཡང་ཉོན་སྒྱིབ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ།	 ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་ལ་ཆ་གཉྱིས་མེད་པས་

སོ། །གངས་ངེས་ནྱི་འཇོག་བྱེད་ལ་ལྟོས་པས་ངེས་སོ། །གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་

ལ་གསུམ་སྟེ།	སང་བྱའྱི་རྱིགས་དང༌།	རྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང༌།	དེ་ལ་རོད་པ་སོང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་ཀུན་བཏགས་ལྷན་སྐེས་གཉྱིས་ལས་འོག་མ་ཡྱིན་ལ།	དེ་ལ་ཉོན་

ཤེས་གཉྱིས་ལས་གཉྱིས་ཀའོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཉོན་མོངས་སྒྱིབ་པ་བྱང་ནས་

ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་པ་མངོན་དུ་རྒྱུ།[405]	 ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཉོན་སྒྱིབ་

[404]	མ་དཔེར་མཐོང་ཐོབ་པ་མན་ཆད་ཞེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་པས་	མཐོང་ཐོབ་	

									ཡན་ཆད་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།

[405]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༦	ཕེང་།༥
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མེད་པར་འདོད་དེ།	 དེ་ལྟར་ན་གནམ་རྱིམ་པ་བདུན་གྱི་སྟེང་དུ་མྱི་ཤྱིགས་པའྱི་

གསས་མཁར་བརྱིགས་པས་བདུད་ཀྱི་ཆུ་བཞྱི་སྐེམ།[406]	ཞེས་གསུངས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་གོང་དུ་བརོད་ཟྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་ལུང་དང་རྱིགས་

པའྱི་སྐོན་སང་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ནྱི་གནམ་རྱིམ་པ་བཅུ་ལ་ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་པ་

ནམ་མཁའ་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་བ་བཞྱིན་དུས་གཅྱིག་ཆར་དུ་སྦང་།[407]	ཞེས་གསུངས་

པ་དང་འགལ་བ་ནྱི་མེད་དེ།	 དེ་ནྱི་གཙོ་ཆེའྱི་ངོས་ནས་བསྟན་པའམ་རྒྱུན་མཐའ་

ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་གྱིས།	དེ་ལྟར་མྱིན་ན་འབུམ་ཏྱིག་ལས་བདུན་པ་རོལ་བཅས་

མཚན་མ་སོང་བ་དང༌།[408]	ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ཉོན་

སྒྱིབ་བདུན་པ་ན་ཡོད་ན་དེ་མཐོང་སང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	ཀུན་བཏགས་

ཡྱིན་གྱིས་ལྷན་སྐེས་ཡྱིན་པར་མ་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་གཉྱིས་

ལས།	དང་པོ་ཉོན་སྒྱིབ་ལ་གསུམ་ལས།	མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	གཞྱི་དང་མཚུངས་ལྡན་

གྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་ལྟས་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་ཐོབ་པར་གེགས་བྱེད་པའོ། །གཉྱིས་

པ་དབྱེ་བ་ལ་མངའ་བདག་གྱིས་ནྱི་དུག་ལྔ་མ་རྱིག་པ་དང་བཅས་པ་ཡོད་པས་དེ་

ལ་ཁམས་དང་ས་དང་ཆེ་འབྲྱིང་གྱི་དབྱེ་བ་གསུངས་མོད་ཀྱིས།	 དེ་ལྟར་ན་ཀུན་

བཏགས་དང་ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་བས་མཐོང་སང་དུ་ཐལ་ལ།	 དེ་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་

རྱིགས་ཡྱིན་པས་ཞེ་ན་ཁོང་ཁོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ལས་སང་

[406]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༥	ཕེང་།༧

[407]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༨	ཕེང་།༢	

འདྱི་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།	ཚིག་རྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་མེད།

[408]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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ས་བས་གོང་དུ་བསྒྲུབས་སོ། །དེས་ན་ཡུལ་ཡྱིད་དུ་འོང་པ་ལ་བརེན་པ་དང༌།	རང་

གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བརེན་པ་དང༌།	 བར་མའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་བརེན་པ་དང༌།	 ར་བ་

མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་དང་བཞྱི་སྟེ།	 ཁམས་དང་ས་དང་ཡུལ་གྱིས་དབྱེ་བར་

བྱའོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་རང་གྱི་སེམས་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་ཅྱིང་ཁྱད་

པར་གྱི་ལམ་ལ་སྒྱིབ་པ་དེ་གཞྱི་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གནས་པས་ནའོ།།

གཉྱིས་པ་ཤེས་སྒྱིབ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི།	 གཞྱི་

དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་བོན་གྱི་བདག་ལྟས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་གེགས་བྱེད་

པའོ། །གཉྱིས་པ་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང༌།	 ངོ་བོ་ཡྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་དང༌།	

ཆེ་འབྲྱིང་གྱི་སོ་ནས་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཡུལ་བདེན་བཞྱིའྱི་བོན་ཉྱིད་དང་བོན་

ཅན་ལ་བརེན་ནས།	 གང་ཟག་རས་འཛིན་དང༌།	 སྐེས་བུ་བཏགས་འཛིན་དང༌།	

འཇུག་པ་རེན་ཅན་དང༌།	 ལྡོག་པ་རེན་ཅན་གྱི་རོག་པ་དང་ཁམས་ཀྱི་སོ་ནས་

དབྱེའོ། །གཉྱིས་པ་ས་བཅུའྱི་རེ་རེ་ལ་རང་གྱི་ངོ་བོ་མ་རོགས་པ་རེ་དང༌།	 གོང་

མ་མ་ཤེས་པའྱི་རྨོངས་པ་དང༌།	 འོག་མས་བཞག་པའྱི་གནས་ངན་ལེན་གསུམ་

གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་དགུ་ལས་རྱིམ་པ་ལྟར་སོམ་སང་ཆེན་པོའྱི་

ཆེན་པོ་ནྱི།	སང་བྱ་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ།	མདོ་ལས་གནམ་རྱིམ་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་སྦང་།[409]	

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	 དེ་བཞྱིན་དུ་ཆེན་པོའྱི་འབྲྱིང་ནྱི་མཁོར་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་

བག་ཆགས་ཏེ།	 མྱི་ཆགས་པའྱི་རྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་འཁོར་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་བག་

[409]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༤	ཕེང་།༣
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ཆགས།[410]	ཞེས་གསུངས་པས་དང༌།	ཆེན་པོའྱི་ཆུང་ངུན་ནྱི་ཁམས་གསུམ་ས་

དགུའྱི་བག་ཆགས་ཏེ།	 གནམ་རྱིམ་པ་བཞྱིའྱི་སྟེང་དུ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུའྱི་

བག་ཆགས་གདར་ཐག་བཅད།[411]	ཞེས་དང༌།	འབྲྱིང་གྱི་ཆེན་པོ་ནྱི་ཤེས་བྱའྱི་

རོག་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་ཏེ།	 གནམ་རྱིམ་པ་ལྔའྱི་སྟེང་དུ་སྡུག་བསྔལ་འཁོར་

བའྱི་ཡུལ་རེས་སུ།	འཁྲུལ་པས་བརགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གཞྱི་མྱི་རོག་ཡེ་ཤེས་ཤར་

ཞེས་བྱ།[412]	ཞེས་དང༌།	འབྲྱིང་གྱི་འབྲྱིང་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་སྐེ་ལེན་གྱི་བག་ཆགས་

ཏེ།	གནམ་རྱིམ་པ་དྲུག་གྱི་སྟེང་དུ་སྡུག་བསྔལ་སྐེར་ལེན་འཁོར་བའྱི་འདམ་ནང་

དུ།	བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྱི་གཏྱིང་དཔག་ནུབ་མཐའ་མེད།[413]	 ཅེས་དང༌།	 འབྲྱིང་

གྱི་ཆུང་ངུན་ནྱི་བདུད་ཀྱི་ཆུ་བཞྱིའྱི་བག་ཆགས་ཏེ།	གནམ་རྱིམ་པ་བདུན་གྱི་སྟེང་

དུ་བག་ཆགས་ཡུལ་རེས་སང་ཞྱིང་བདུད་ཀྱི་ཆུ་བཞྱི་སྐེམ།[414]	ཞེས་དང༌།	ཆུང་

ངུའྱི་ཆེན་པོ་ནྱི་བརེད་ངས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཏེ།	གནམ་རྱིམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་

མྱི་བརེད་པའྱི་གཟུངས་ཐོབ་པས།[415]	ཞེས་དང༌།	ཆུང་ངུའྱི་འབྲྱིང་ནྱི་འཁྲུལ་པ་

མཚན་མའྱི་བག་ཆགས་ཏེ།	 གནམ་རྱིམ་པ་དགུའྱི་སྟེང་དུ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་བ་རུ་

[410]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༤	ཕེང་།༦

[411]	དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༨	ཕེང་།༥	མ་

								དཔེར་བདལ་ཐག	ཅེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་པས་གདར་ཐག	ཅེས་པར་བཅོས་		

								ཡོད།

[412]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༨	ཕེང་།༦

[413]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༨	ཕེང་།༧

[414]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༣༩	ཕེང་།༢

[415]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༦	ཕེང་།༢
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ཕྱིན་པས་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ས་ལ་འཇོག[416]	 ཅེས་དང༌།	 ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ནྱི་ཤེས་

བྱ་རྣམ་པར་གཡེང་པའྱི་བག་ཆགས་ཏེ།	གནམ་རྱིམ་པ་བཅུའྱི་སྟེང་དུ་མྱི་ཡེངས་

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དོན་གྱི་གཟེར་བུ་ཡྱིས།[417]	 ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་

པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་ཤེས་བྱ་འགའ་ཞྱིག་ལ་གེགས་བྱེད་པ་དང་གཞྱི་དང་མཚུངས་

ལྡན་དུ་གནས་པའོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ཀང་སོམ་ལམ་གོམས་པས་སོང་བས་

སོ། །གསུམ་པ་བྱེད་ལས་སོམ་ལམ་གོང་མ་དང་རྣམ་མཁྱེན་ལ་གེགས་བྱེད་

པའོ།།

གཉྱིས་པ་རྱིམ་གྱིས་སོང་པའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་

སོང་པའྱི་ཚུལ་དང༌།	 རང་སྟོབས་ཀྱིས་སོང་བའྱི་ཚུལ་དང༌།	 དེ་ལ་རོད་པ་སོང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་མདོ་ལས་གནམ་རྱིམ་པ་བཅུ་གསུམ་ལ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་

སྐུའྱི་ཐུགས་རེ་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་པ་སྦོང་།[418]	 ཞེས་གསུངས་

པ་དང་།	བར་ལྷ་འོད་གསལ་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་

པས་གང་པ་སྟོན་པའྱི་ཐུགས་རེས་ཟག་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་གང་ཟག[419]	ཅེས་

གསུངས་པས་བརྒྱུད་ནས་སྦོང་བས་ཏེ།	 དེ་ལ་རྒྱུད་ཐ་དད་པས་སང་བྱ་དང་

[416]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༦	ཕེང་།༥

[417]	དབལ་ཁྱུང་།༢༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༤༣	ཕེང་།༦

[418]	དབལ་ཁྱུང་།༢༨	 བཀའ།	 འབུམ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	 ལེའུ།༨	 ཤོག	 ༢༧༨	 ཕེང་།༡	

[419]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ལེའུ།༨	ཤོག	༢༧༣	ཕེང་།༣	བར་	

ལྷ་འོད་གསལ་གྱིས་ཤེས་བྱ་དེ་ཡང་།	སེམས་ཤེས་བའྱི་ཆེ་བས་གང་ཞྱིག	སྟོན་པའྱི་

འོད་ཟེར་གྱིས་སྦང་ཞྱིང་ཟག་པར་བྱེད་པས་ཀང་དེ་ཡང་གང་ཟག་གོ།	ཞེས་གསུངས།
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གཉེན་པོའྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ་མེད་པས་སོང་བར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།	 སང་བྱ་དངོས་

སུ་སངས་པར་མྱི་ནུས་ཀང་དེས་རྐེན་བྱས་ནས་བརྒྱུད་ནས་སངས་པ་ཙམ་ལ་

འདོད་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་སོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུས་སོམ་སང་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་

པོ་སོང་བར་བྱེད།[420]	ཅེས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་གསུངས་པས་སོ། །ས་གཉྱིས་པར་

སང་བྱ་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོ་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ལ་རྣམ་གོལ་གྱི་

བསྐེད་པའྱི་གཉེན་པོ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་མྱི་དམྱིགས་ཤེས་རབ་རོགས་པའྱི་ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ནས།	 དུས་དང་པོར་འཚོགས།	 གཉྱིས་པར་གཉེན་པོའྱི་

ནུས་པ་བརེད་པས་སང་བྱ་ནུས་མེད་དུ་བྱས།	གསུམ་པར་སང་བྱ་རྒྱུན་ལྡོག་པ་

དང་གཉེན་པོ་རོགས་པ་རྒྱས་པར་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་གཉྱིས་སྐད་ཅྱིག་གཞན་གྱིས་

བར་དུ་མ་ཆོད་པར་སྐེ་སྟེ།	དེ་ཡང་སང་བྱ་ཉྱིད་འགག་པས་བག་ཆགས་ཤུལ་དུ་

སྐེས་པས་སྐེ་འགྱུར་གྱི་གཉེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བཅུ་པ་མན་ཆད་རྱིམ་

གྱིས་སྐེ་བ་སྟེ།	ཚུལ་དེ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་སྐོན་སངས་

གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་མདོ་ལས་གཅྱིག་ཆར་དུ་སྦང་པར་[421]གསུངས་པ་དང༌།	

གབ་པ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདྱིའྱི་ལུགས་ཀྱིས་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཆར་

དུ་སྦང་།[422]	 ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན།	 ལུང་དང་པོ་ནྱི་རྒྱུན་མཐའ་

ཡང་ན་གཉེན་པོ་ཆུང་ངུས་སང་བྱ་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོ་སོང་བའྱི་ཚེ་ན།	འདོད་པའྱི་

ཁམས་ཀྱི་ཆེན་པོ་སོང་པའྱི་དུས་སུ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སང་བྱ་

[420]	འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[421]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	 ལེའུ།༨	 ཤོག	 ༢༧༧	 ཕེང་།༧

[422]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	 བཀའ།	 སེམས་སེ།	 གབ་པ།	 ཇ།	 ཤོག	 ༡༧༩	 ཕེང་།༢
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ཆེན་པོ་གསུམ་སོང་བ་དང༌།	 དེ་བཞྱིན་དུ་འབྲྱིང་གསུམ་དང༌།	 ཆུང་བ་གསུམ་

སོང་པའོ། །ལུང་འོག་མ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སང་གཉེན་མེད་པར་སྟོན་པའྱི་ལུང་

ཡྱིན་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉེན་པོ་ཆུང་ངུས་སང་བྱ་ཆེན་པོ་མྱི་སོང་བ་དང༌།	

གཉེན་པོ་ཆེན་པོས་སང་བྱ་ཆུང་ངུ་སང་མྱི་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ།	སྟོབས་ཆེ་ཆུང་

ཡྱིན་པས་སོ་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	སང་བྱ་ཆེན་པོ་ནྱི་རགས་ལ་གཉེན་པོ་ཆུང་ངུ་

ནྱི་ཕ་བས་སང་ས་བ་དང་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཏེ།	 འབུམ་ཏྱིག་ལས་དྲྱི་མ་དང་མུན་པ་

ཆེན་པོ་འདག་རྱི་དང་སྣང་བ་ཆུང་ངུས་སེལ་ལ་ཆ་ཕ་བ་དག་ལ་ཆེན་པོས་འབད་

པ་དགོས་པ་བཞྱིན།	ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཕན་ཆད་ཉོན་མོངས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་

མྱི་སྱིད་ལ།	ཉོན་མོངས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཕན་ཆད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡོད་མྱི་སྱིད།[423]	

ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་གཅྱིག་ཆར་དུ་སོང་བ་ནྱི།	རྒྱུན་མཐར་སོང་

བས་དེ་ལ་གསུམ་སྟེ།	སོང་བྱེད་གཉེན་པོའྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	སང་བྱ་དྲྱི་མའྱི་རང་

བཞྱིན་དང༌།	སོང་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་དྲྱིས་ལན་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་ས་

བཅུ་རྒྱུན་མཐར་སང་བྱ་གནས་ངན་ལེན་གྱི་དྲྱི་མ་ལ་སོང་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཡོད་

དམ་མེད།	དང་པོ་ལྟར་ན་རྣམ་མཁྱེན་སོབ་ལམ་དུ་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་

རྣམ་མཁྱེན་སྐེ་བ་ལ་གེགས་མ་བྱས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	གཉྱིས་པ་ལན་ལ་གསུམ་

ལས།	དང་པོར་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ།	ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རྣམ་མཁྱེན་ཁོ་ན་གཉེན་

པོར་འདོད་པ་ནྱི་རྣམ་མཁྱེན་སོབ་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་ལས་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པར་

འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་གྱིས་སོང་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེས་རྣམ་མཁྱེན་སྐེ་བ་ལ་གེགས་མ་

[423]	འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།



 འགྲོ་མགྲོན་ས་ལམ།260

བྱས་པར་འགྱུར་བ་ལས་བསལ་ལོ།།

རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ།

གཉྱིས་རང་ལུགས་ལ་གསུམ་སྟེ།	 རྒྱུ་དང༌།	 རང་བཞྱིན་དང༌།	 བྱེད་ལས་

སོ། །དང་པོ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་བཞྱི་ལས་སྐེ་སྟེ།	རྒྱུའྱི་རྐེན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་

བསྐེད་པ་དང༌།	 བདག་རྐེན་སྐལ་པ་གངས་མེད་པར་ལམ་ཉམས་སུ་བངས་པ་

དང༌།	 དམྱིགས་རྐེན་གཟུང་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་བོན་ཉྱིད་དང༌།	 དེ་མ་

ཐག་རྐེན་བདག་མེད་གོམས་པའྱི་ཤེས་རབ་སྔ་མ་དེའོ། །གཉྱིས་པ་རང་བཞྱིན་ལ་

འགག་འགྱུར་དང་སྐེ་འགྱུར་གྱི་གཉེན་པོ་ལས།	དང་པོ་ནྱི་མྱི་འབྱེད་མཉམ་པའྱི་

གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་འཛིན་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ཡང་འཁོར་འདས་གཉྱིས་མེད་མཉམ་

པར་རོགས་པས་མྱི་འབྱེད་མཉམ་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་ལ།	བརན་ཞྱིང་འགྱུར་བ་

མེད་པས་ན་གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་ལ།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་

དང་བར་དུ་གང་གྱིས་ཀང་མ་ཆོད་པས་ན་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་ཞེས་བྱ་སྟེ།	

རང་གྱི་ངོ་བོ་མྱི་རོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུས་སྙམ་བྱེད་ཆ་ཕ་བ་ཐམས་

ཅད་འཇོམས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ།	

རྒྱུན་གཅོད་བྱ་ཐག་སྱིང་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གནས་

ངན་ལེན་པ་སོང་ཞྱིང་གཉྱིས་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱེད་དོ། །གསུམ་པ་རོད་

སོང་ལ་འགག་འགྱུར་དང་སྐེ་འགྱུར་གཉྱིས་ལ་རོད་པ་སོང་བ་གཉྱིས་ལས།	དང་

པོ་ལ་མཐོང་སང་གྱི་གཉེན་པོ་མཐོང་ལམ་དང་སྒ་ལ་རག་འཛིན་གྱི་གཉེན་པོ་མྱི་

རག་པར་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	 འགག་འགྱུར་དུ་འདོད་

པས་ཁྱབ་པ་མེད་ལ་སྐེ་འགྱུར་དུ་འདོད་པ་མ་གྲུབ་བོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་རྣམ་
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མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སོབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	 དེ་སྐེ་འགྱུར་དུ་འདོད་པས་མ་ངེས་ལ་

འགག་འགྱུར་དུ་འདོད་པས་མ་གྲུབ་སྟེ།	སྐེ་འགྱུར་ཡྱིན་པ་ལ་སང་བྱ་སོང་བའྱི་བྱ་

བ་བྱེད་དགོས་པས་མ་ཁྱབ་བོ། །གཉྱིས་པ་སང་བྱ་ལ་མདོ་ལས་མྱི་མཐུན་པའྱི་

གཉེན་པོ་རོད་རྐང་གྱི་བག་ཆགས་ཏེ།	མ་རོགས་བྱུང་ཚོར་བོའྱི་རེས་འབྲེང་ནས།	

ར་རོད་བཞྱིན་དུ་གདུལ་དཀའ་བ།	ཐུགས་རེ་མ་ནོར་ལུང་གྱིས་བཏུལ་ན་གཡུང༌།	

བྱུང་ཚོར་མཚན་མའྱི་རེས་སུ་བག་ཆགས་བསམ་པ་ཡོད།[424]	 ཅེས་གསུངས་

པས།	སང་བྱ་རོད་རྐང་གྱི་བག་ཆགས་ཞེས་བྱ་སྟེ།	བསམ་པ་ངན་པའྱི་[425]བག་

ཆགས་ཕ་བར་གྱུར་པ་སྟེ།	གནས་ངན་ལེན་གྱི་དྲྱི་མ་ཞེས་བྱ་སྟེ།	ཆ་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་

[424]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༥༤༠	ཕེང་།༡	ལས།	

མྱི་མཐུན་པའྱི་གཉེན་པོ་རོད་རྒྱང་གཉྱིས་སངས་ཏེ།	མ་རོགས་བྱུང་ཚོར་མཚན་མའྱི་

རེས་ནས་འབྲྱིང་ར་རོད་བཞྱིན་དུ་གདུལ་བ།	ཐུགས་རེ་མ་ནོར་ལུང་གྱིས་བཏུལ་ནས་

ཤྱིན་ཏུ་གཡུང༌།	བྱུང་ཚོར་མཚན་མའྱི་རེས་ནས་བགག་བསམ་དྲན།	ཞེས་གསུངས།	

ཐོབ་གསར།	 ཤོག	 ༢༣༧	 ན༤	 ལས།	 མྱི་མཐུན་པའྱི་གཉེན་པོ་རོད་རྐང་གཉྱིས་

སངས་ཏེ།	མ་རོགས་བྱུང་ཚོར་བོ་ཡྱིས་མཚན་མ་རེས་འབྲེང་ནས།	ར་རོད་བཞྱིན་དུ་

ཤྱིན་ཏུ་འདུལ་དཀའ་བ།	ཐུགས་རེ་མ་ནོར་ལུང་གྱིས་བཏུལ་ན་ཤྱིན་ཏུ་གཡུང༌།	བྱུང་

ཚོར་མཚན་མའྱི་རེས་ནས་བག་ཆགས་བསམ་པས་དྲན།	ཞེས་གསུངས།	ཀྲུང་གོའྱི་

བོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ཤོག	༧༤༠	ཕེང་།༡༨	ལས།	མྱི་མཐུན་པའྱི་གཉེན་པོ་རོད་རྐང་

གཉྱིས་སངས་ཏེ།	མ་རོགས་བྱུང་ཚོར་བོ་ཡྱིས་མཚན་མའྱི་རེས་འབྲེང་ནས།	ར་རོད་

བཞྱིན་དུ་ཤྱིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་བ།	 ཐུགས་རེ་མ་ནོར་ལུང་གྱིས་བཏུལ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་

གཡུང༌།	བྱུང་ཚོར་མཚན་མའྱི་རེས་ན་བག་ཆགས་བསམ་པས་དྲན།	ཞེས་གསུངས།

[425]	མ་དཔེར་བསམ་པ་ཡནོའྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་པས་བསམ་པ་ངན་པའྱི་ཞེས་

									པར་བཅོས་ཡོད།
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གཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན་ཏེ།	སོམ་སང་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་

ཡྱིན་ནོ།།

རྒྱུན་མཐའྱི་སང་བྱ་བསྟན་པ།

གསུམ་པ་སང་བྱ་སོང་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 འགག་འགྱུར་གྱི་སོང་པ་དང༌།	

སྐེ་འགྱུར་གྱིས་སོང་པ་དང༌།	དེའྱི་གོ་དོན་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་དང༌།	 གནས་ངན་

ལེན་གྱི་དྲྱི་མ་གཉྱིས།	 སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་འཚོགས།	 གཉྱིས་པར་སང་བྱ་ནུས་

མེད་དུ་བྱས་ནས་གཉེན་པོ་རྒྱས་ལ།	 གསུམ་པར་སང་བྱ་འགག་པ་དང་གཉེན་

པོ་དུས་མཉམ་དུ་འགག་གོ	 །གཉྱིས་པ་ལ་བོ་གོས་ཆེན་པོས་དེ་གཉྱིས་འགག་

པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བ་དུས་མཉམ་གསུངས་པ་སྐེ་འགག་དུས་

མཉམ་དུ་བྱེད་པས།	 ཤེས་པ་གཉྱིས་འཆང་དུ་འགྱུར་བའམ།	 རྒྱུ་འབྲས་དུས་

མཉམ་དུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་མངའ་བདག་གྱིས་སྐེ་འགྱུར་དེས་ས་བོན་ར་བ་ནས་

སོང་གསུངས་པ་ཡང་སོབ་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ས་བོན་འགག་

འགྱུར་གྱི་སོང་ལ།	དེ་ཡང་འགག་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཞན་གྱིས་བར་དུ་མ་ཆོད་པར་

རྒྱུད་ལ་སྐེ་བས་ཏེ། །རལ་རོགས་པ་དང་མཐར་ཕྱིན་པའོ།།[426]	 ཞེས་འབུམ་

ཏྱིག་ལས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སང་བྱ་དང་གཉེན་པོ་དུས་མཉམ་དུ་

འགག་པ་དང་འགག་ཤུལ་དུ་སྐེ་བས་སོ། །གསུམ་ངེས་ཚིག་ནྱི་གོམས་པའྱི་ལམ་

གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་ཕྱིན་པར་བྱེད་པས་སོ། །གསུམ་བྱེད་ལས་ནྱི།	སོམ་

[426]		 འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།
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སང་སོང་ཞྱིང་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པར་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་

འཁོར་བའྱི་གདུང་བ་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་པས་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་

ན་ཐར་ལམ་མོ། །གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི་རྣམ་མཁྱེན་ཉེ་བར་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པར་

བྱེད་པའྱི་ལས་སོ། །གསུམ་པ་ལམ་གྱི་ངེས་ཚིག་ནྱི།	 རང་རང་གནས་སུ་ཕྱིན་

པར་བྱེད་པས་ན་ལམ་མོ། །གསུམ་པ་བྱེད་པའྱི་ལམ་ནྱི།	བདེ་སྡུག་གྱི་འབྲས་བུ་

སོ་སོར་སྨྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་ལས་ཡྱིན་ནོ།།

མངོན་འགྱུར་ལམ་ལ་དེ་ཡྱིས་གོམས་བྱེད་པ། །

ཆུང་འབྲྱིང་ཆེ་དགུས་དེ་ལྟར་ཡོངས་སོང་ཞྱིང༌། །

གཡུང་དྲུང་ལམ་བགོད་རེས་ཐོབ་རྒྱ་ཆེར་རོགས། །

གོམས་པ་མངོན་འགྱུར་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་འགྱུར་ཏོ། །

ཞེས་བྱ་སྟེ།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་

མྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ལས་སོམ་པ་ལམ་གྱི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ།།
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ལེའུ་བརྒྱད་པ། 

འབྲས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་སོར།

གསུམ་པ་དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་པས་དེའྱི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བས་དེ་ལ་

གསུམ་སྟེ།	 སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་དང༌།	 དེའྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	 བྱེད་པའྱི་

ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་རྒྱུའྱི་རྐེན་སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པ་ལ་ལམ་སྔ་མས་གསོས་

བཏབ་པ་དང༌།	བདག་རྐེན་བདག་མེད་ཉམས་སུ་བངས་པ་དང༌།	དམྱིགས་རྐེན་

གཟུང་འཛིན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་བོན་ཉྱིད་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དང༌།	དེ་མ་ཐག་རྐེན་རྒྱུན་

མཐའྱི་ཡེ་ཤེས་པས་སྐེའོ། །གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་རོལ་ལན་གྱིས་གཏན་

ལ་དབབ་པ་དང༌།	རང་བཞྱིན་ངེས་པར་བྱ་བའོ།།

སང་རོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མེད་པར་འདོད་པ་དགག་པ།

དང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་ན་

སྤོས་བཅས་སུ་འགྱུར་ལ།	 མེད་ན་སངས་རོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མེད་པར་འགྱུར་

ཞེ་ན།	འདྱིའྱི་ལན་ལ་གསུམ་ལས།	དང་པོར་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་གཉྱིས་

ཏེ།	མེད་པར་འདོད་པ་དང་།	ཡོད་པར་འདོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	སངས་

རོགས་མེད་པར་འདོད་པ་དང་།	 ཤེས་པ་རྒྱུན་ཆད་དུ་འདོད་པའོ། །དང་པོ་མུ་

སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་ལུགས་གཏོགས་ན་རེ།	 སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་མེད་དེ།	 དྲྱི་མ་
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སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་སང་དུ་མྱི་བཏུབ་པ་དང༌།	སོང་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་མྱི་

ཤེས་པ་དང༌།	སང་ཡང་མྱི་བརན་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་དང༌།	རོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་མེད་

དེ།	སོམ་བྱེད་ཀྱི་ཆད་པ་དང༌།	གོམས་ཟྱིན་འབད་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང༌།	རོགས་པ་མྱི་

བརན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་སོ་ཟེར་བ་ནྱི།	སྒྲུབ་བྱེད་མེད་ལ་གནོད་བྱེད་ཡོད། །དང་པོ་

ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་དྲྱི་མ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་མ་གྲུབ་སྟེ།	གོ་བུར་དུ་

སྐེས་པས་ཟད་ཅྱིང་འཕེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཉྱིས་པ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ།	བདག་མེད་

རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སང་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ།	མཐོང་སོམ་གྱིས་སོང་བར་གོང་དུ་

བསྒྲུབས་སོ། །གསུམ་པ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ་ས་བོན་སངས་པ་ལ་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཏེ།	ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ས་ལ་ཡང་ཟད་མ་འཕགས་ན་ཞེས་[427]གསུངས་པས་

དང༌།	 བཞྱི་པ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ་རྱིག་ཙམ་ལས་རྱིག་པ་ཕྱི་མ་བསྐེད་པ་ཉྱིན་གུང་

གྱི་རྱིག་པ་ལས་གྲུབ་པ་སྟེ།	སྐེ་བ་སྔ་ཕྱི་ད་ལྟ་གསུམ་ཀའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རྒྱུ་འབྲས་

ཕེད།[428]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །ལྔ་པ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ།	གོམས་པ་ཀོང་དུ་གྱུར་

པ་དེ་འབད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་འབད་མེད་དང་གོལ་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲུག་

པ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ།	རོགས་པ་ཀོང་དུ་གྱུར་ཏེ།	བརན་ཞྱིང་འགྱུར་བ་མེད་དེ།	རལ་

རོགས་འགྱུར་བ་མེད།[429]	ཅེས་དང༌།	མྱི་གཡོ་མཉམ་པར་རོགས་ཞེས་དག་པ་

[427]		སེལས་ལུང་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ།	ཤོག	༡༧	དེབ་གཟུགས།	ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༡	ལོར་ཁྱུང་

པོ་སྟེང་ཆེན་དགོན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཀའ་བརེན་དཔེ་རྱིང་ཕོགས་སྒྱིག་ཁང་ནས་

བསྐྲུན།

[428]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༠༣	ཕེང་།༤

[429]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ལུང་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།
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སྟེ།[430]	ཞེས་འབུམ་ཏྱིག་ལས་གསུངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་གནོད་བྱེད་ལ་སྐེ་བ་

སྔ་ཕྱི་མེད་ན་ད་ལྟ་བ་ཡང་མེད་པ་དང་སངས་རྒྱས་མེད་ན་མེད་མཁན་ཁྱོད་ཀང་

མེད་པ་སྟེ།	དེར་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་ན་འདྱིར་རེས་དཔག་གྱིས་ངེས་སོ། །ཡང་

རྱིག་པ་རྒྱུན་ཆད་ན་ད་ལྟའྱི་རྱིག་པ་ལས་ཀང་རྱིགས་མཐུན་ཕྱི་མ་མྱི་བསྐེད་པ་

དང་མཚུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་ཆད་དུ་འདོད་པ་ནྱི་རྨེའུ་དཔལ་ལ་སོགས་ན་རེ།	ས་

བཅུའྱི་དངོས་གཞྱི་མན་ཆོད་དུ་སང་བྱ་སྒྱིབ་པ་ཡོད་པ་དེ་སྱིད་དུ་གཉེན་པོ་ཡོད་

ལ།	 རྒྱུན་མཐར་སང་བྱ་ཟད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཟད་པ་སྟེ་བུད་ཤྱིང་ཟད་པ་དང་མེ་

ཤྱི་བ་བཞྱིན་རྒྱུ་ཟད་རྐེན་ཟད་ལ་འགོ་བས་རྱིག་པ་རྒྱུན་ཆད་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་

ཏེ།	ལུང་ནྱི་མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དྲུག་ཅུ་ར་གཅྱིག་གསལ་བར་མངའ་བ་ལགས་

ཏེ།[431]	 ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	 བོན་གྱི་སྐུ་ལས་རོགས་སྐུར་སྐེད་ལ་སོགས་
[432]གསུངས་པས་སོ། །རྱིགས་པས་ཀང་ལམ་ལ་འབད་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ།	

འབྲས་བུ་སེབ་པས་ཤེས་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་དང༌།	སེམས་བསྐེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་གཞན་

དོན་མྱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལས།	 མྱི་མཇེད་འདུལ་བའྱི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའྱི་

མཐུས།	 ད་ལྟའྱི་གནས་འདྱིར་འདྲེན་པའྱི་སྟོན་པར་འོངས།[433]	 ཞེས་གསུངས་

པ་དང༌།	མུ་སྟེགས་རྐང་པ་དང་ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ།	རད་པོ་འཆྱི་ཁ་མའྱི་རྱིག་

[430]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[431]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་ར་རྣམ་ངེས།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༨	ཕེང་།༦

[432]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༨	ཤོག	༦༢༨	ཕེང་།༢

[433]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༢	ཕེང་།༡
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པས་རྱིགས་མཐུན་ཕྱི་མ་མྱི་བསྐེད་པ་དང་མཚུངས་པ་དང༌།	སྤྱིར་མེ་ཙམ་གྱིས་

འོད་འབྱྱིན་པ་ལ་བྱེ་བྲག་ཙན་དན་མེ་འོད་འབྱྱིན་མྱི་ནུས་པ་དང་ཡང་མཚུངས་ཏེ་

སྤྱི་ཁེགས་པས་བྱེ་བྲག་མྱི་ཁེགས་པར་འགྱུར་ན་དེར་ཡང་འགྱུར་བ་ལས།	ཁྱབ་

པ་མེད་ན་འདྱིར་ཡང་མེད་དོ། །གཉྱིས་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ་གཉྱིས་ཏེ།	སྣང་

བཅས་སུ་འདོད་པ་དང་།	 རང་རྒྱུད་པར་འདོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སོལ་འཛིན་

ཆེན་པོའྱི་ལུགས་འཛིན་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སྣང་བཅས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡོད་པར་འདོད་

དེ།	སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་གཙོ་འཁོར་དུ་ཡོད་

དེ།	གཙོ་ལ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའྱི་དོན་རགས་ཤྱིང༌། །ཡེ་ཤེས་ཇྱི་ལྟར་གཡོལ་

བའྱི་ལུགས་ཀང་བསྟན།།[434]	ཞེས་ཐྱིག་ལེ་ལས་གསུངས་པ་དང༌།	སྔགས་ལས་

ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པས་ཤེས་གསུངས་པས་དང༌།	ཡང་བྲུ་ལ་སྟོད་ཆེན་པོས་

ནྱི།	སྨོན་ལམ་དང་སྦངས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས།	སྤྱིའྱི་ཐྱིག་ལེ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལས་

དགོས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་ཉྱི་ཟླ་གཟའ་སྐར་བཞྱིན་དུ་ལྡོག་པ་མ་འདྲེས་པར་གནས་ཏེ།	

སྙྱིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ངང་ལ་ཐྱིམ།	སྙྱིང་པོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལ་ཐྱིམ་[435]ཞེས་སེམས་ཕན་

ལས་གསུངས་པས་སོ། །གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་དངོས་མཚན་དུ་

འདོད་པས་མྱི་རག་པ་སྤོས་བཅས་དང་འདུས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་ལས།	མྱི་སྐེ་མྱི་

འགག་ནམ་མཁའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན།།	[436]ཞེས་ཕྱི་རྒྱུད་དང༌།	སྐེ་བ་མེད་པ་གཡུང་

[434]		ཐྱིག་ལེ་ཞེས་པའྱི་ཕག་དཔེ་གང་ཡྱིན་ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ།

[435]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	སེམས་ཕན།	ན།	ཤོག	༣༥༢	ཕེང་།༡

[436]		དབལ་ཁྱུང་།༥༦	བཀའ།	མདོ་སེ།	རྒྱུད་རྣམ་དག	ལེའུ།༢༡	ཤོག	༡༧༢	ཕེང་།༢
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གྱི་དབྱྱིངས་སུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ།།[437]	ཞེས་གསུངས་པས་

སོ། །གཉྱིས་པ་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པར་འདོད་པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	ཟག་བཅས་

ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཟག་མེད་དུ་གནས་འགྱུར་བ་སྟེ།	 ཀུན་གཞྱི་འཁོར་

བཅས་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དང༌།	 ཉོན་ཡྱིད་འཁོར་བཅས་མཉམ་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་དང༌།	

ཡྱིད་ཤེས་འཁོར་བཅས་སོར་རོགས་དང༌།	སོ་ལྔ་འཁོར་བཅས་བྱ་ནན་དུ་གནས་

འགྱུར་ཞེས་པ་ནྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཟེར་རོ།།

ཡང་དོ་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཕུང་པོ་གར་གསས་བཙན་པོའྱི་སྐུར་འགྱུར་

གསུངས་པས་ཟག་བཅས་གནས་འགྱུར་པས་ཟག་མེད་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ།	 ཉམས་

སུ་བངས་པའྱི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ཡང་ལུང་རྱིགས་གཉྱིས་

ཀྱིས་གྲུབ་སྟེ།	ལུང་མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དྲུག་ཅུ་ར་གཅྱིག་གསལ་པར་མངའ།[438]	

ཞེས་དང༌།	ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་ནྱི།	མྱི་གཡོ་ཉམས་གསལ་སྐུ་གསུམ་རོགས།[439]	

ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་གྲུབ་ལ།	རྱིགས་པས་ཀང་རྱིག་ཙམ་ལས་རྱིག་པ་ཕྱི་

མ་བསྐེད་པར་གྲུབ་པས།	བྱེ་བྲག་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའྱི་རྱིག་པས་ཀང་རྱིག་པ་ཕྱི་

མ་བསྐེད་པར་གྲུབ་པས་མྱི་སྐེད་པར་ཁེགས་པ་ཉྱིན་གུང་གྱི་རྱིག་པ་བཞྱིན་ཞེས་

པས་གྲུབ་བོ་ཟེར་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ།	 སྒྲུབ་བྱེད་མེད་ལ་གནོད་བྱེད་ཡོད།	 དང་

པོ་ལ་ལུང་རྱིགས་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་ལུང་དེ་དག་གཞན་སྣང་ལ་དགོངས་པ་

ཡྱིན་ལ་གཉྱིས་པ་ལ་རྱིག་ཙམ་གྱིས་རྱིག་པ་ཕྱི་མ་བསྐེད་ལ་དེ་དོན་དམ་མམ་

[437]		དབལ་ཁྱུང་།༡༤༤	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ར་འབུམ།	ཁ།	ལེའུ།༣༩	ཤོག	༧༦	ཕེང་།༦

[438]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་ར་རྣམ་ངེས།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༨	ཕེང་།༦

[439]		དབལ་ཁྱུང་།༤༡	བཀའ།	མདོ་སེ།	མདོ་ཕན།	ཤོག	༢༨༩	ཕེང་།༣
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ཀུན་རོབ་ཡྱིན།	 དང་པོ་ལྟར་ན་རྱིག་པའྱི་ཤེས་པ་གྲུབ་པས་ཡུལ་ཡང་གྲུབ་པར་

འགྱུར་བ་ལགས་སོ། །གཟུང་འཛིན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བ་ལས་སངས་རོགས་

ཕུན་ཚོགས་ཉམས་ཏེ།	འབུམ་ཏྱིག་ལས་བཟུང་བ་ཡུལ་དང༌།	འཛིན་པ་ཡུལ་ཅན་

ཞེས་བཤད་པས་སོ། །གལ་ཏེ་མྱི་འགལ་ཏེ་གཟུང་དང་འཛིན་པའྱི་རྣམ་རོག་ནྱི།	

རྣམ་པར་རོག་པ་བསམ་མྱི་ཁྱབ་[440]ཅེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ་ཟེར་བ་ནྱི་

སྒྲུབ་བྱེད་དེ་གང་ཟག་གྱིས་བོ་ཡྱིན་གྱིས་གཙིགས་སུ་མྱི་ཆེའོ། །ཀུན་རོབ་ཡྱིན་

ན་རྱིག་པ་ཕྱི་མ་བསྐེད་པ་དེ་བརག་ཅྱིང་དཔད་པའམ།	 མ་བརག་མ་དཔད་པར་

བསྐེད།	དང་པོ་ལྟར་ན་རྱིག་པ་བསྐེད་པ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་

རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་འགལ་ལ།	དང་པོ་ལྟར་ན་རྒྱུ་གཞན་ལས་སྐེས་སམ་རང་ལས་

སྐེ།	 དང་པོ་ལྟར་ན་རང་གཅྱིག་པུ་ལས་བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་ཆ་གཉྱིས་འགལ་ཏེ།	

སྐད་ཅྱིག་གྱིས་བུམ་པ་ལས་དེ་ཉྱིད་སྐེ་མྱི་སྱིད་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་མེ་

ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བར་འགྱུར་བའྱི་སྔ་ཕྱིར་སྐེ་བ་བརགས་ནས་དགག་གོ	 །གཉྱིས་པ་

ལྟར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱི་ར་གང་ཡང་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་

གནོད་བྱེད་ལ་ལུང་རྱིགས་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་འོག་ནས་འབྱུང་ལ།	གཉྱིས་པ་ལ་

སངས་རོགས་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལ་སྣང་བཅས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེས་རྫུན་སྣང་དེ་

ཡུལ་དུ་བྱས་སམ་མ་བྱས།	དང་པོ་ལྟར་ན་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་

ལྟར་ན་ཐུགས་རེས་རྒྱུན་ཆད་དུ་ཐལ་བ་ལས།	ང་ནྱི་ཉྱི་བཞྱིན་ཀུན་ལ་སྙོམས་ལ་

ཆུ་བཞྱིན་རྒྱུན་མྱི་ཆད།[441]	ཅེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་བྱས་པས་སོ། །གལ་

[440]		འབུམ་ཏྱིག་གྱི་ཕག་དཔེ་ལག་ཏུ་མ་སོན།

[441]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༣	ཕེང་།༧
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ཏེ་ཡུལ་སྣང་རྫུན་དུ་བྱས་ཀང་འཁྲུལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཞེས་ཁ་ཅྱིག་ཟེར་ཏེ།	དེ་ལྟར་

ན་རོག་མེད་འཁྲུལ་པ་ཡང་འཁྲུལ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཅྱིས་མྱི་མཚུངས་ལ།	 ཡང་

དོ་པས་ཡུལ་རྫུན་པ་ཡོད་ཀང་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་གཞན་སང་མེད་ལ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྱིད་

དྲྱི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།	ལུང་འབུམ་ལས་གཟུགས་

སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་[442]ཞེས་

རྫུན་སྣང་ཙམ་དུ་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལ།	 རྱིགས་པས་ཀང་ཡེ་

ཤེས་དེས་རྫུན་སྣང་དེ་རྫུན་སྣང་ཉྱིད་དུ་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་འཛིན་པ་རོག་བཅས་

འཁྲུལ་པས་སྐོན་སོ་ན་གནས་ལ།	 སྣང་མེད་བོན་དབྱྱིངས་སུ་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་

ཁས་བངས་ཉམས་པ་དང༌།	འཁྲུལ་པ་སངས་པར་འདོད་ཀང་མ་སང་པར་འགྱུར་

ཏེ།	རྫུན་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།	ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རོགས་པ་གནད་

གཅྱིག་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་འགེད་པའྱི་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་རེ་རེ་ཡོད་

དམ་མེད།	 དང་པོ་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐོག་མའམ་རྱིག་པ་ལ་ཆུ་འགོ་ཡོད་པར་

འགྱུར་སྟེ།	རྒྱུའྱི་དུས་སུ་གཅྱིག་ལས་མེད་པར་འབྲས་བུའྱི་དུས་སུ་དུ་མ་འབྱུང་

བས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལས་

ཁས་བངས་ཉམས་སོ། །དེ་ལ་དོ་པས་སྤྲུལ་པ་པོ་གཤེན་རབ་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིག་པ་

གཅྱིག་པོ་དེ་ཉྱིད་གདུལ་བྱ་ལ་དུ་མར་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏེ།	སྐུ་གཅྱིག་ལས་སྐུ་དུ་མར་

སྣང་བ་དང༌།	གསུང་གཅྱིག་ལས་གསུང་དུ་མར་སྣང་བ་དང༌།	ཐུགས་གཅྱིག་ལས་

མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དུ་མར་སྣང་བ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་རྱིག་

[442]		དབལ་ཁྱུང་།༨༧	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་བརྒྱད།	པ།	ལེའུ།༦༥	ཤོག	༤༡༢	ཕེང་།༥
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པ་གཅྱིག་ལས་དུ་མར་སྣང་བའྱི་གཅྱིག་པོ་དེ་ལ་དུ་མའྱི་རྣམ་པ་ཡོད་དམ་མེད།	

དང་པོ་ལྟར་ན་གཅྱིག་པ་ཉམས་ལ་གཉྱིས་པ་ལྟར་གདུལ་བྱ་ལ་ཡང་དུ་མའྱི་རྣམ་

པ་མྱི་འཆར་བར་འགྱུར་བ་ལས་ཁས་བངས་ཉམས་སོ། །གཞན་ཡང་གཅྱིག་དང་

དུ་བྲལ་གྱིས་ཀང་དགག་གོ	 །གསུམ་པ་གཉྱིས་ཀར་འདོད་པ་ནྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་

མངའ་བདག་གྱིས་དོན་དམ་རང་སྣང་དུ་མེད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་གསུངས་པ་ཡང་

མ་ཡྱིན་ཏེ།	 དོན་དམ་སྤོས་བཅས་སུ་འགྱུར་ཏེ།	 མེད་པའྱི་སྤོས་པ་དང་བཅས་

པས་དང༌།	དོན་དམ་དུ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་བས་གཞན་སྣང་རྒྱུ་མེད་དུ་

ཡང་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྱི།	བོ་གོས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་ལྟར།	

དོན་དམ་པར་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་ཡྱིན་ཏེ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་

གྱི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་བོན་དབྱྱིངས་སྐེ་བ་མེད་པའྱི་དབྱྱིངས་སུ་ཉེ་བར་ཞྱི་བས་

མཚོན་པའྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་སྟེ།	 སྐེ་བ་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གྱི་དབྱྱིངས་སུ་

སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་[443]ཞེས་འབུམ་ལས་གསུངས་པ་དང༌།	ཕྱི་རྒྱུད་ལས་

དུས་གསུམ་བདེར་གཤེགས་མ་ལུས་འཁོར་བཅས་ནྱི།	 མྱི་སྐེ་མྱི་འགག་ནམ་

མཁའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན།	ཐུགས་ཉྱིད་མྱི་གཡོ་མཚན་མ་ཅྱིར་མྱི་འབྱུང༌།[444]	ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌།	 གབ་པ་ལས་རང་བཞྱིན་མེད་པས་ཡོད་པའྱི་མཐའ་ལས་

འདས།	གཉྱིས་སུ་མེད་པས་སོ་སོའྱི་མཐའ་ལས་འདས།	འདས་པའྱི་བོན་ལ་ཡེ་

[443]		དབལ་ཁྱུང་།༡༤༤	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ར་འབུམ།	ཁ།	ལེའུ།༣༩	ཤོག	༧༦	ཕེང་།༦

[444]		དབལ་ཁྱུང་།༥༦	བཀའ།	མདོ་སེ།	རྒྱུད་རྣམ་དག	ལེའུ།༢༡	ཤོག	༡༧༢	ཕེང་།༢
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ནས་བརོད་དུ་མེད།།[445]	ཅེས་གསུངས་པ་དང༌།	ཀུན་བཟང་བདེ་བའྱི་ལུང་ལས།	

འདས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་བ་ལ། །མཚོན་ཞྱིང་བརོད་དུ་ག་ལ་ཡོད།།[446]	 ཅེས་

གསུངས་པས་སོ། །ཀུན་རོབ་གདུལ་བྱ་མ་འགག་པའྱི་རལ་དུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་

འཕྱིན་ལས་ལ་སོགས་དུ་མར་འཆར་ཏེ།	ཡྱིན་པར་མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དྲུག་ཅུ་

ར་གཅྱིག་གསལ་བར་མངའ་བ་ལགས་ཏེ།[447]	 ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང༌།	

བོན་གྱི་སྐུ་ལས་རོགས་པའྱི་སྐུར་བསྐེད་ནས། །རོགས་པའྱི་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་

སྐུར་བསྐེད་ནས།།[448]	ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་པ་དང༌།	གབ་པ་ལས།	ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ནྱི། །རྣམ་རོག་མྱི་མངའ་ཅྱིར་ཡང་གསལ།།[449]	 ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌།	 མདོ་ལས་བདུད་ལྔ་ཆོམས་པས་ལྷ་ལྔར་འགྱུར།[450]	 ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌།	 རྱིགས་པས་ཀང་སངས་རྒྱས་དོན་དུ་སྤོས་པ་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་

སྟེ།	སངས་རོགས་མཐར་ཐུག་པས་བཞྱི་ལམ་དབྱེར་མེད་པའྱི་ཕྱིར།	ནམ་མཁའ་

བཞྱིན་ནོ། །ཡང་གཞན་སྣང་འགག་མེད་དུ་འཆར་བ་སྟེ་རྱིག་པ་རྒྱུན་བརན།	ཞེས་

[445]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	 བཀའ།	 སེམས་སེ།	 གབ་པ།	 ཇ།	 ཤོག	 ༢༠༧	 ཕེང་།༢

[446]		ཀུན་བཟང་བདེ་བའྱི་ལུང་ལས་བཙལ་ཀང་རེད་སོན་མ་བྱུང༌།	 དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	

བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཤོག	༣༤	ཕེང་།༥	ཡོངས་འཛིན་ཚུལ་རྒྱན་ཅན་གྱི་

གསང་དོན་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགེལ་བར་ལུང་དེ་རོགས་ཆེན་ལུང་དྲུག་ལས་དྲངས་ཀང་

རོགས་ཆེན་ལུང་དྲུག་ནས་ལུང་དེ་མ་སྙེད།

[447]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	བདལ་འབུམ།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༤༩	ཕེང་།༡

[448]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༨	ཤོག	༦༢༨	ཕེང་།༢

[449]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	 བཀའ།	 སེམས་སེ།	 གབ་པ།	 ཀ	 ཤོག	 ༣	 ཕེང་།༡

[450]			 དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	འབུམ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༢	ཤོག	༢༡༦	ཕེང་།༢
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པ་དང༌།	 སྨོན་ལམ་སེམས་བསྐེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྨྱིན་པས་དང༌།	 མ་འགག་པའྱི་

རལ་དུ་འཆར་བས་ཉྱི་ཟླ་གཟའ་སྐར་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་

དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་ལུང་གྱི་སྐོན་

སང་ལ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་མྱི་འགལ་ཏེ།	 དེ་ནྱི་གཞན་སྣང་ལ་དགོངས་

པས་སོ། །གཉྱིས་པ་རྱིགས་པའྱི་སྐོན་སང་ལ་བཞྱི་སྟེ།	བརགས་ན་མྱི་འཐད་པའྱི་

སྐོན་སངས་དང་འབད་པ་དང་མཆོད་པ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་དང༌།	ཐུགས་

རེ་རྒྱུན་ཆད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་དང༌།	 མུ་སྟེགས་རྐང་པ་དང་མཚུངས་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་དོན་དམ་དུ་ཡེ་ཤེས་མྱི་འདོད་པ་དེ་རྒྱུན་མཐར་རྱིག་པ་རྒྱུན་

ཆད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་འདོད་པ་ལ་གཉེན་པོ་ཡོད་དམ་མེད་ཀང་ཆད།[451]	གཉྱིས་

པ་ལྟར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ།	རྱིག་ཙམ་མ་སངས་པས་དང༌།	 དང་པོ་ལྟར་ན་གཉེན་

པོ་སྟོབས་ཆེ་བའམ་ཆུང་བའམ་མཉམ་པ་ཡྱིན།	 དང་པོ་ལྟར་ན་གཉེན་པོ་དེ་ཉྱིད་

ཁོ་ན་ཡེ་ཤེས་སོང་བས་ཆད་པ་ཉམས་ལ།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་སོང་མྱི་ནུས་ལ།	

གསུམ་པ་ལྟར་སྔ་མ་ནྱི་འགག་ལ་ཕྱི་མ་ནྱི་མ་སྐེས་ལ་ད་ལྟ་བས་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་དུས་

མཉམ་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	འདྱི་ལ་གཉེན་པོ་མེད་མོད་ཀྱིས་འཁྲུལ་བའྱི་སྒྱུ་མ་སངས་

པར་ཐལ་བ་མེད་དེ།	རྒྱུན་མཐར་འཁྲུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་ཟག་བཅས་ཀྱི་

སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད།	 མཚོ་ལ་འཁྱག་ཞུ་བ་ལྟར་རང་

བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པས་བོན་ཉྱིད་དབྱྱིངས་སུ་སེམས་བསྐེད་བདལ་པས་

སྐུ་ཞེས་བྱ་ལ།	 དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གཞན་དོན་དུ་གཟུགས་སྐུ་གཉྱིས་ཀྱི་སྣང་

[451]		མ་དཔེར་གཉེན་པོ་ཡོད་ནམས་མེད་ཀང་ཆད།	 ཅེས་བྱུང་ཡང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་པས་

གཉེར་པོ་ཡོད་དམ་མེད།	ཅེས་པར་བཅོས་ཡོད།
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བ་ཡང་འཆར་བར་འགྱུར།[452]	 ཞེས་གསུངས་པའམ།	 ཡང་ན་རྒྱུན་ཆད་མྱི་

འདོད་དེ།	 དོན་དམ་དུ་སྤོས་དང་བྲལ་ཡང་གཞན་སྣང་དུ་མ་འགག་པར་འཆར་

བས་སོ། །ཡང་སྐུ་གསུམ་མེད་ན་ངན་སོང་མེད་པ་དང་སྐེ་བ་ཕྱི་མ་མེད་པ་དང་

མཚུངས་པ་ཡང་མེད་དེ།	མེད་པར་ཁོ་འོ་ཅག་མྱི་འདོད་པས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་

རེ།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལ་ཕན་བདེ་བསྐེད་དམ་མྱི་བསྐེད།	

དང་པོ་ལྟར་ན་དོན་དམ་དུ་འཕྱིན་ལས་དངོས་པོར་འགྱུར་ལ།	གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་

འཕྱིན་ལས་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	བསྐེད་མོད་ཀྱིས་གཞན་སྣང་ལ་དངོས་པོ་

ཡྱིན་ཡང་མྱི་འགལ་ཏེ་དོན་བྱེད་པས་དང་དོན་དམ་སྤོས་དང་བྲལ་བས་སོ། །ཡང་

འཕྱིན་ལས་དངོས་པོའམ་དངོས་མེད་དུ་ཡོད་པས་དོན་བྱེད། །དང་པོ་ལྟར་ན་དོན་

དམ་དུ་ཡང་འགྱུར་ལ་གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་དོན་བྱེད་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ།	དངོས་

མེད་དོན་བྱེད་པས་སྟོང་པས་ཞེ་ན།	དོན་དམ་པར་སྤོས་དང་བྲལ་ཡང་ཀུན་རོབ་

གཞན་སྣང་ལ་དངོས་པོ་ཡྱིན་གྱིས་དེས་དོན་ཡང་བྱེད་དེ།	 ཀུན་རོབ་ཡྱིན་པས་

སོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ལམ་པས་འབད་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	དོན་དམ་པར་

སྤོས་དང་བྲལ་ཡང་ཀུན་རོབ་གཞན་སྣང་འགག་པ་མེད་པ་སྟེ།	དེ་ལྟར་མྱིན་ན་བདེ་

ཚིམས་ལ་སོགས་ཡོད་པས་རས་ཤྱིར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	སྐུ་གསུམ་

རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་སམ་མྱི་ལྟོས།	 དང་པོ་ལྟར་ན་དོན་དམ་དུ་ཡང་འདུས་བྱས་སུ་

ཡང་འགྱུར་ཏེ་ངོ་བོ་སྔར་མེད་གསལ་བྱུང་ཡྱིན་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ལམ་

པས་འབད་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	སྐོན་མེད་དེ།	རང་གྱི་ངོ་བོ་འགྲུབ་བྱེད་

ལ་མྱི་ལྟོས་ཏེ་རང་སེམས་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཉྱིད།	དེ་གསུམ་སངས་རྒྱས་པས་

[452]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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ཀང་བྲེས། །དེ་རོགས་མངོན་དུ་མངོན་སངས་རྒྱས།།[453]	ཞེས་མདོ་ཕན་ལས་

གསུངས་པ་དང༌།	ཁྱད་པར་རོགས་པའྱི་རྐེན་ལ་རྒྱུ་བཏགས་པ་ལ་ལྟོས་པས་ཏེ།	

བསྐལ་པ་གངས་མེད་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བསགས་[454]ཞེས་སོགས་གསུངས་

པས་སོ།།

གསུམ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་མེད་པས་ཐུགས་རེ་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་

བ་ལས།	 ང་ནྱི་ཉྱི་བཞྱིན་ཀུན་ལ་སྙོམས་ལ་ཆུ་བཞྱིན་རྒྱུན་མྱི་ཆད།[455]	 ཅེས་

གསུངས་པས་སོ་ཞེ་ན།	རྒྱུན་མཐར་ཟག་བཅས་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཉེ་

བར་ཞྱི་ཡང་ཐུགས་རེ་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	གཞན་སྣང་འགག་མེད་དུ་འབྱུང་བ་

སྟེ།	ཉྱི་མ་དང་འོད་ཟེར་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་བ་ནྱི།	ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བྱྱིན་གྱིས་རློབས་

ལས་བཤད།[456]	ཅེས་གསུངས་པས་སོ།།

བཞྱི་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མེད་པས་རྱིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པས་རྐང་པ་བ་དང་མཚུངས་

པར་ཐལ་བ་ནྱི་མེད་དེ།	 དོན་དམ་དུ་སྤོས་པ་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་ལ་རྒྱུན་ཆད་པས་མ་

ཁྱབ་ལ་གཞན་སྣང་དུ་འགག་མེད་དུ་འཆར་བ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་གཞའ་སྤྱིན་

[453]		དབལ་ཁྱུང་།༤༡	བཀའ།	མདོ་སེ།	མདོ་ཕན།	ཤོག	༡༦༦	ཕེང་།༤	དུས་གསུམ་

སངས་རྒྱས་པས་ཀང་བགེས། །སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་བཙལ་མྱི་དགོས། །དེ་ལྟར་

མངོན་དུ་མངོན་སངས་རྒྱས།།	ཞེས་གསུངས།

[454]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༡	ཕེང་།༦

[455]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༣	ཕེང་།༧

[456]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༥	ཤོག	༥༠༤	ཕེང་།༦	

དེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།
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བཞྱིན་ནོ། །ཡང་སྤྱིར་མེ་ཙམ་གྱིས་འོད་འབྱྱིན་པ་ལ་བྱེ་བྲག་ཙན་དན་གྱིས་མེས་

འོད་འབྱྱིན་མྱི་ནུས་པ་དང་མཚུངས་ཞེ་ན།	 དེའྱི་རྒྱུན་མཐར་དོན་དམ་དུ་སྤོས་

པ་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་ལ་གཞན་སྣང་འགག་མེད་དུ་འདོད་ལ།	ཁྱོད་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ལ་

ཁས་བངས་ཉམས་ཀྱིས་འདྱིར་ནྱི་མྱི་ཉམས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཀུན་རོབ་གཞན་སྣང་

ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལུང་ལས་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་མྱི་

འགལ་ཏེ།	དེ་ནྱི་མེད་པར་ཡང་མ་གསུངས་ལ་ཡོད་པར་ཡང་མ་གསུངས་ཏེ།	དོན་

དམ་དུ་སྤོས་བྲལ་དུ་གསུངས་པའོ། །གཉྱིས་པ་རྱིགས་པས་གནོད་པ་སངས་པ་ལ་

གསུམ་སྟེ།	སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་སངས་པ་དང༌།	རོགས་པ་

དང༌།	ཐམས་ཅད་མཁྱེན་མྱིན་དུ་ཐལ་བ་སངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པ་

དེས་སྣང་ཡུལ་གྱི་འཁྲུལ་བ་སངས་སམ་མྱི་སངས།	 དང་པོ་ལྟར་ན་ཐུགས་རེས་

རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་ལས།	མཉམ་སྦོར་ཀུན་གྱི་སོག་འཛིན་པ།	སོག་གྱི་དབང་

པོ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས།	ཐུགས་རེས་རྒྱུན་ཆགས་མཚན་ཉྱིད་འཛིན།[457]	ཞེས་གསུངས་

པ་དང་འགལ་ལ།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་

ན།	དོན་དམ་དུ་མཐའ་ལས་འདས་མོད་ཀྱིས་ཀུན་རོབ་གཞན་སྣང་དུ་སྣང་ཡུལ་དེ་

སྣང་བ་རྐང་པར་སྣང་བ་དང་འཁྲུལ་བདེན་དུ་སྣང་བ་སང་ཞྱིང༌།	སྣང་བ་བདེན་མེད་

དང་རྒྱུ་མ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་གཞན་སྣང་ལ་མ་སང་བར་ཤར་བའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་སྤྲུལ་

སྐུ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་ཡེ་ཤེས་རེ་རེ་ཡོད་དམ་མེད།	དང་པོ་ལྟར་ན་རྱིག་པ་ལ་ཆུ་

འགོ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ།	རྒྱུའྱི་དུས་སུ་གཅྱིག་ལས་མེད་

[457]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༣	ཤོག	༡༨༡	

ཕེང་།༧	
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པར་འབྲས་བུའྱི་དུས་སུ་དུ་མར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང༌།	 གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ཁས་

བངས་ཉམས་ཞེ་ན།	ཡོད་མོད་ཀྱིས་སྐོན་མེད་དེ།	རལ་འགག་མེད་དུ་འཆར་བའྱི་

ཕྱིར།	དེ་ལྟར་མྱིན་ན་ཉྱི་མའྱི་སྙྱིང་པོ་གཅྱིག་ལས་འོད་ཟེར་དུ་མ་འཆར་བ་འགལ་

བ་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཚུངས་སོ།།

གསུམ་པ་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེས་དུས་གསུམ་མཁྱེན་ནམ་མྱི་མཁྱེན།	

དང་པོ་ལྟར་ན་འདས་མ་འོངས་མེད་པ་དེ་མཁྱེན་པ་རོག་བཅུས་སུ་འགྱུར་ལ།	

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་མྱིན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།	འདྱིའྱི་ལན་ལ་གསུམ་

ལས།	 དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་མཁྱེནཔ་དང༌།	 མྱི་མཁྱེན་པར་འདོད་

པ་དགག་པ་གཉྱིས་ལས།	དང་པོ་ལ་མཉམ་མེད་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འཛིན་གྱིས་རང་

མཚན་མྱི་མཁྱེན་པ་རྣམ་པ་མཁྱེན་པ་གསུངས་པ་ནྱི།	 རང་མཚན་མྱི་མཁྱེན་

པས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་མྱིན་དུ་འགྱུར་ལ།	 རྣམ་པའྱི་དོན་སྤྱི་མཁྱེན་རོག་བཅས་

སུ་འགྱུར་ལ།	རང་མཚན་མཀེན་ན་ལོག་ཤེས་སུ་འགྱུར་ཏེ།	རང་མཚན་ད་ལྟར་

རོགས་པ་མེད་པས་སོ། །ཡང་རྨེའུ་ལ་སོགས་ཀྱི་ད་ལྟ་བ་དངོས་སུ་མཁྱེན་ལ་

སྔ་ཕྱི་སྔར་སོང་བ་དང་ད་གཟོད་འོང་བར་ཤུགས་ལ་མཁྱེན་གསུངས་པ་དང༌།	

ཤུགས་ཤེས་ཙམ་སྐེའོ་ལ་ཡང་ཡོད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་མཁྱེན་པས་ཐམས་ཙད་

མཁྱེན་མྱིན་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་ཞུ་ཆེན་གྱིས་མྱི་མཁྱེན་ཏེ།	 དུས་

གསུམ་རོག་པ་ཡྱིན་ལ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་ཅྱིང༌།	 དེ་སེམས་ཅན་གྱིས་བཏགས་པ་

ཡྱིན་ཏེ།	གབ་པ་ལས།	ཐོག་མ་མེད་པར་དུས་གསུམ་སེམས་ཀྱི་ངང་ལ་མཉམ།[458]	

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 ལུང་དེ་ནྱི་དུས་གསུམ་

[458]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཀ	ཤོག	༣༤	ཕེང་།༡
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སེམས་སུ་མཉམ་པར་རོགས་པ་ལ་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ལ།	 ལུང་ལས་དུས་

གསུམ་བདེར་གཤེགས་ལ་[459]སོགས་གསུངས་པ་དང༌།	 རྱིགས་པས་བདེར་

གཤེགས་[460]ལ་དུས་གསུམ་སྱིད་དམ་མྱི་སྱིད།	 མྱི་སྱིད་ན་རགས་དངོས་སུ་

འགྱུར་བ་དང་ལུང་དང་འགལ་ལ་སྱིད་པ་དེ་མཁྱེན་ན་ཁས་བངས་ཉམས་སོ། །མྱི་

མཁྱེན་ན་རྣམ་མཁྱེན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལས།	ད་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཅྱིར་

ཡང་མཁྱེན་ཡྱིན་[461]ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་གནས་ལུགས་དོན་དམ་པར་དེ་དག་གྱི་སྤོས་པ་ཐམས་

ཅད་དང་བྲལ་ཏེ།	ཐོག་མཐའ་མེད་པར་དུས་གསུམ་སེམས་ཀྱི་ངང་དུ་གཅྱིག[462]	

ཅེས་དང་སྨྲ་བསམ་ཚིག་ལས་འདས་ཏེ་བརོད་དུ་མེད།[463]	 ཅེས་དང༌།	 འདས་

པའྱི་བོན་ལ་ཡེ་ནས་བརོད་དུ་མེད།[464]	ཅེས་གསུངས་པས་དང༌།	འཆར་ཚུལ་

ཀུན་རོབ་གཞན་སྣང་དུ་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ཏེ།	རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཅྱིར་ཡང་མཁྱེན།[465]	

ཞེས་པ་དང༌།	མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དྲུག་ཅུ་ར་གཅྱིག་[466]ཅེས་སོགས་གསུངས་

[459]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༦	ཕེང་།༥

[460]		མ་དཔེར་རྱིགས་པས་ཕྱིར་གཤེགས་ཞེས་བྱུང་ཡང་།	 བདེར་གཤེགས་ཡྱིན་ནམ་

སྙམ་ནས་ཞུ་སྒྱིག་པས་བཅོས་ཡོད་པས་དཔད་པར་འཚལ།

[461]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༥	ཤོག	༤༩༧	ཕེང་།༡

[462]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	 བཀའ།	 སེམས་སེ།	 གབ་པ།	 ཀ	 ཤོག	 ༣༤	 ཕེང་།༡

[463]		དབལ་ཁྱུང་།༥༦	བཀའ།	མདོ་སེ།	རྒྱུད་རྣམ་དག	ལེའུ།༢༡	ཤོག	༡༧༢	ཕེང་།༤

[464]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	 བཀའ།	 སེམས་སེ།	 གབ་པ།	 ཇ།	 ཤོག	 ༢༠༧	 ཕེང་།༢

[465]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༥	ཤོག	༤༩༧	ཕེང་།༡

[466]		དབལ་ཁྱུང་།༡༠༣	བཀའ།	འབུམ་སེ།	ཁམས་ར་རྣམ་ངེས།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༨	ཕེང་།༦
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པས་སོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ལ་ལུང་རྱིགས་གཉྱིས་ལས་གོང་གྱི་ལུང་དག་ནྱི་

དོན་དམ་དུ་དགོངས་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ལས།	 དང་པོ་ལ་དོན་དམ་

དུ་སྤོས་དང་བྲལ་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་མྱིན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དེ།	དེ་ཉྱིད་དུ་བྲལ་

ཡང་གཞན་སྣང་མ་འགག་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་མཁྱེན་པ་དེ་དོན་སྤྱི་

ཡྱིན་ན་རོག་པ་དང་བཅས་ལ་རང་མཚན་ཡྱིན་ན་སྔ་ཕྱི་རས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་ཞེ་

ན།	རང་མཚན་དུ་མཁྱེན་མོད་ཀྱིས་རས་གྲུབ་ཏུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་

གནས་ལུགས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་རོགས་པས་ཏེ།	 རོགས་པ་

བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ།	མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི། །ཤེས་

བྱའྱི་གནས་ལུགས་གསལ་བར་མཁྱེན།།[467]	ཞེས་ལྷ་སའྱི་བོན་འགའ་ཞྱིག་ལས་

གསུངས་སོ།།[468]	དེ་ལྟར་མྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤན་གྱིས་སྒ་མཁྱེན་ན་འཁྲུལ་

ཤེས་སམ་ལོག་ཤེས་སུ་འགྱུར་ལ།	མྱི་མཁྱེན་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་མྱིན་དུ་འགོ་

བ་ཅྱི་ཕྱིར་མྱི་མཚུངས་སོ། །གཉྱིས་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་མཚན་ཉྱིད་དང་དབྱེ་བ་

ངེས་ཚིག་གསུམ་ལས།	དང་པོ་ནྱི་སངས་རོགས་མཐའ་དག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཡྱིན་ལ།	གཉྱིས་པ་ལ་ས་མཚམས་རྣམ་གངས།	སོ་སོའྱི་དོན་གསུམ་ལས།	དང་

པོ་ལ་བོན་སྐུ་རོགས་ཙམ་གཅྱིག་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་ནས་ཡོད་དེ།	 དོན་སྤྱི་ལ་

གསལ་སྣང་ཐོབ་པས་དང༌།	མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ནྱི་མཐོང་ལམ་ནས་ཡོད་དེ།	

བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པས་དང༌།	མངོན་དུ་གྱུར་ཞྱིང་མཐར་ཐུག་པ་ནྱི་

[467]		ལུང་དེའྱི་ཁུངས་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།

[468]		མ་དཔེར་ལྷ་སའྱི་འག་ཞྱིག་ལས་གསུངས་སོ། །ཞེས་པ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ཞུ་སྒྱིག་

པས་ལྷ་སའྱི་ལུང་འགའ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྙམ་པས་བཅོས་ཡོད་པས་དཔད་འཚལ།
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་སྟེ།	རྒྱུན་མཐའ་རོགས་ནས་ཡོད་པ་སྟེ།	སངས་རོགས་མཐར་

ཐུག་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ་ལས་དབྱེ་གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་ཚད་ཡྱིན་ལ།	ངོ་བོ་ནྱི་

རེན་སྐུ་དང་བརེན་པ་ཡེ་ཤེས་དང་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རེན་

གཞྱི་དང༌།	 བརེན་པ་འཆར་ཚུལ་དང་དེའྱི་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱིས་ཕེའོ། །དབྱེ་

དོན་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པར་ཐ་དད་དོ། །གངས་ངེས་ནྱི་རེན་དང་བརེན་པ་བྱེད་

ལས་གསུམ་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་ཏེ།	གཞན་སྣང་གྱི་རྣམ་བཞག་ཐམས་ཅད་གསུམ་

པོ་དེར་མ་འདུས་པ་མེད་པས་སོ།།

སྐུ་གསུམ་བསྟན་པ།

གསུམ་པ་སོ་སོའྱི་དོན་ལ་གསུམ་སྟེ།	 སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་འཕྱིན་ལས་

སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 རྒྱུ་རྐེན་དང༌།	 དེའྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	 བྱེད་ལས་

སོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་རྒྱུ་ནྱི་མེད་པར་སྔར་དང་འདྲ་ལ་རྐེན་གྱི་རྒྱུ་ནྱི་སེམས་

བསྐེད་པ་དང༌།	མཉམ་བཞག་ཏུ་བསོམ་པ་དང༌།	 ཞྱིང་དག་པར་བསོམ་པ་དང༌།	

རེས་ཐོབ་རྒྱ་ཡན་པ་དང་གསུམ་ནྱི་སྐུ་གསུམ་གྱི་རྒྱུའོ། །གཉྱིས་པ་གསུམ་སྟེ།	

མཚན་ཉྱིད་དང༌།	 དབྱེ་བ་དང༌།	 ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་བ་མ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་

གཞྱི་ལམ་འབྲས་བུ་གསུམ་དང་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱི་བོན་འདུས་ཤྱིང་བསགས་པ་

གསུངས་པ་ནྱི་ཟག་མེད་ཕུང་པོའྱི་དོན་ལྡོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌།	ས་བཅུའྱི་ཡེ་ཤེས་

ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆེས་ལ།	བོ་གོས་ཆེན་པོ་སྣང་བ་གསུངས་ཏེ་མ་དག་པའྱི་ཡུལ་ལ་

སོགས་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆེས་སོ། །དེས་ན་སྨྱིན་ཞྱིང་མཐར་ཐུག་པའྱི་དོན་ལས་མྱི་
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འགྱུར་བའོ། །གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་མདོ་ལས་གསུམ་དུ་གསུངས་པའམ།	གབ་པ་

དང་དབང་པོའྱི་གནས་ལ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་ལ།	སྔགས་ལས་ལྔ་རུ་ཡང་གསུངས་

མོད་ཀྱི་བོན་ཅན་དང་བོན་ཉྱིད་གཉྱིས་སུ་འདུས་པས།	དེ་ལ་གསུམ་སྟེ།	ཐུན་མོང་

གྱི་དབྱེ་བ་དང༌།	སོ་སོའྱི་དོན་དང༌།	ཡུལ་ཅན་གང་ལ་འཆར་བའོ། །དང་པོ་ལ་

ལྔ་ལས་དབྱེ་གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་དེ་ལྡན་ཙམ་ངོ་བོའྱི་བོན་ཉྱིད་དང་བོན་ཅན་གཉྱིས་

ལས།	དེའྱི་རེ་རེ་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་སྟེ།	ངོ་བོ་ཉྱིད།	མངོན་པར་བྱང་ཆུབ།	མྱི་

འགྱུར་བ་དང་གསུམ་དང༌།	བོན་སྐུ་རོགས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་སྟེ་དྲུག་གོ	 	 །རྒྱུ་

མཚན་སྣང་བཅས་སྣང་མེད་གཉྱིས་ལ་ལྟོས་ལ།	 སྣང་མེད་ཀང་རང་བཞྱིན་རྣམ་

དག་དེ་གོ་བུར་གྱི་དྲྱི་བྲལ་དེ་ལས་མྱི་འགྱུར་བ་དང་གསུམ་ལ་ལྟོས་པས་གསུམ་

དུ་འབྱེད་ལ།	 སྣང་བཅས་ཀང་དག་པའྱི་ས་གསུམ་དང་ས་བཅུའྱི་སེམས་དཔའ་

དང་པོ་སྐེ་དང་གསུམ་ལ་ལྟོས་པས་གསུམ་དུ་འབྱེད་དོ། །དབྱེ་དོན་ནྱི་གཅྱིག་ན་

དྲུག་ཉམས་ལ།	ཐ་དད་ན་སྤོས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་

ཡྱིན་ཏེ།	 ཡྱིན་ཚུལ་དུ་གཅྱིག་ལ་སྣང་ཚུལ་དུ་ཐ་དད་པའོ། །གངས་ངེས་ནྱི་རང་

བཞྱིན་དང་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་བོན་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསུམ་ལས།	 དང་པོ་

མཚན་ཉྱིད་ནྱི་དབྱྱིངས་རང་བཞྱིན་གྱི་དག་པ་ལ་ཤེས་པ་གོ་བུར་གྱི་དྲྱི་མ་དང་

བྲལ་བ་དག་པའྱི་ཡང་དག་པའོ། །གཉྱིས་པ་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་དབྱེ་རུ་མེད་

མོད་ཀྱིས་ཐ་སྙད་དུ་དབྱེ་ན།	ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་སྐུ་དང་

མྱི་འགྱུར་ཏེ།	དེ་ཡང་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ཏུ་གནས་པ་དང༌།	དེ་གོ་བུར་གྱི་དྲྱི་མ་

དང་བྲལ་བ་དང༌།	དྲྱི་བྲལ་དེ་ལས་མྱི་འགྱུར་བ་དང་གསུམ་ལ་ལྟོས་པས་གསུམ་
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དུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་བོན་ཉྱིད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་ཅྱིང་སྤོས་མེད་

རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །གཉྱིས་པ་བོན་ཅན་གྱི་སྐུ་ལ་གསུམ་ལས།	མཚན་ཉྱིད་

ནྱི་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གདུལ་བྱ་ལས་དག་པ་ལ་སྣང་བའོ། །གཉྱིས་པ་

དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ།	བོན་སྐུ་རོགས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ལས།	དང་པོ་ལ་གསུམ་

ལས་མཚན་ཉྱིདནྱི།	དབྱྱིངས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཤེས་པ་གོ་བུར་

གྱི་དྲྱི་མ་དང་བྲལ་བ་ཡུལ་ཅན་སྣང་བ་མེད་པའྱི་བོན་ཉྱིད་འདྲྱིས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་

པ།[469]	ཞེས་གསུངས་མོད་དེ།	མདོར་ན་དབྱྱིངས་ཤེས་དབྱེར་མེད་དོ། །གཉྱིས་

པ་མཚན་གཞྱི་ལ་ངོ་བོ་ནྱི་སྣང་བཅས་སུ་སྣང་མེད་དུ་གགས་པའམ།	དབྱེར་མེད་

ཟུང་འཇུག་གྱི་ཡེ་ཤེས་རལ་མ་འགག་པའྱི་བོན་སྐུའོ། །སངས་པ་ནྱི་སྤོས་པ་དང་

བྲལ་ལ་སྤོས་པ་མ་འགག་པའོ། །གདུལ་ཞྱིང་ནྱི་ནམ་མཁས་ཁྱབ་པའྱི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ཏེ།	ལུང་ནྱི་མྱི་སྐེ་མྱི་འགག་ནམ་མཁའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན།།[470]	

ཞེས་དང༌།	སྤོས་པའྱི་མཚན་མ་ཡོངས་དང་བྲལ།།[471]	ཞེས་དང༌།	ནམ་མཁའ་ཇྱི་

བཞྱིན་ཐུགས་རེས་ཁྱབ།།[472]	ཅེས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་བོན་ནྱི་མྱི་

གཡོ་བ་སྐུ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའོ། །གཉྱིས་པ་རོགས་སྐུ་ལ་གསུམ་ལས།	མཚན་ཉྱིད་

ནྱི་ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སེམས་དཔའྱི་བོ་ལ་སྣང་བ་སྟེ།	 སྟོན་པ་འཁོར་གནས་

དུས་བཀའོ། །གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་ངོ་བོ་ཞྱི་ཁོ་གཉྱིས་གསུང་པའམ་རྱིགས་རྣམ་

[469]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།

[470]		དབལ་ཁྱུང་།༥༦	བཀའ།	མདོ་སེ།	རྒྱུད་རྣམ་དག	ལེའུ།༢༡	ཤོག	༡༧༢	ཕེང་།༢

[471]		དབལ་ཁྱུང་།༡	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཡུང་དྲུང་ལས་དག	ལེའུ།༡༨	ཤོག	༢༣༢	ཕེང་།༡

[472]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༤	ཤོག	༤༠༧	ཕེང་།༧
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པ་ལྔའྱི་སངས་རྒྱས་སོ། །སངས་པ་ལ་དྲྱི་མ་བྲལ་ཞྱིང་རགས་ཟག་དོན་ཟག་དང་

བྲལ་བའམ།	མ་ངེས་པ་ལྔ་དང་བྲལ་བའོ། །གདུལ་ཞྱིང་ནྱིས་བཅུའྱི་སེམས་དཔའྱི་

སྒྱིབ་པ་སེལ་བར་བྱེད་པས་ཏེ།	 ཆུ་ཟླ་སྣང་ཤེས་མེ་ལོང་ལྟར།[473]	 ཞེས་དང༌།	

ཟག་པ་དོན་རགས་བཅུ་དང་བྲལ།[474]	ཞེས་དང༌།	གདུལ་བྱའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཤེས་

བྱའྱི་སྒྱིབ་པ་སྦོང་།[475]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་ལོངས་

སྤོད་ཡར་ལྡན་དུ་རོགས་པས་མྱི་འགྱུར་བས་ནའོ། །གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་གསུམ་

ལས།	 དང་པོ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་མ་ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དེ་གདུལ་བྱ་ལ་སྣང་བས་

སོ། །གཉྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་ངོ་བོ་ནྱི་སྤྲུལ་སྐུ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱའམ་འདུལ་བའྱི་གཤེན་

དྲུག་གོ	 །སངས་པ་ནྱི་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་དང་བྲལ་བའམ།	དོན་ཟག་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་

ལ།	གདུལ་བྱ་མྱི་མཇེད་པའྱི་འཇྱིག་རེན་འདུལ་བ་སྟེ།	འགོ་བ་གང་ལ་དེ་ལྟར་སྟོན།[476]	

ཞེས་དང་སྒྱིབ་ཀུན་ངེས་པར་བཅོམ་པས་བྲལ།[477]	ཞེས་དང༌།	འདུལ་བར་དཀའ་

བ་མྱི་འཇེད་པ་འདུལ།[478]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་གང་

དུ་ཡང་སྤྲུལ་པས་སོ།།

[473]		ཐོབ་གསར།	བཀའ།	སེམས་སེ།	གཡུང་དྲུང་གསང་བ་དབང་གྱི་རྒྱུད་བར་མྱི་ཡུལ་དུ་

བསྒགས་པ།	ཤོག	༢༨	ན༣

[474]		དབལ་ཁྱུང་།༡༢༥	བཀའ།	འབུམ་སེ།	འབུམ་ཉྱི་མ་དགུ་ཤར།	ཀ	ལེའུ།༡	ཤོག	༥༥	ཕེང་།༢

[475]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༨	ཤོག	༦༢༨	ཕེང་།༣

[476]		དབལ་ཁྱུང་།༤༡	བཀའ།	མདོ་སེ།	མདོ་ཕན།	ཤོག	༡༦༥	ཕེང་།༣	ལུང་དེ་དང་

མཚུངས་པ་གང་ལ་ཅྱི་འདུལ་དེ་ལ་དེ་སྟོན་བཞྱིན།།	ཞེས་པ་ཞྱིག་བཞུགས།

[477]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།

[478]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༦	ཤོག	༥༢༢	ཕེང་།༡
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གསུམ་པ་གང་གྱི་བོ་ལ་སྣང་ན་བོན་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་བོ་གང་ལ་ཡང་མྱི་སྣང་སྟེ་སྣང་

མེད་ཡྱིན་པས་དང༌།	དེ་ལྟར་སྣང་མེད་རང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	བོ་

ལ་མྱི་སྣང་ཡང་མ་ངེས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ།	སྣང་མེད་ཉྱིད་དུ་ངེས་པས།	བོན་སྐུ་ནྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྱིག་པའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའམ།	དག་པའྱི་ས་གསུམ་གྱི་

བོ་ལ་སྣང་ལ།	 རོགས་སྐུ་ནྱི་ས་བཅུའྱི་སེམས་དཔའྱི་བོ་ལ་སྣང་ལ།	 སྤྲུལ་སྐུ་ནྱི་

བོན་མཆོག་མན་ཆད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལས་དག་པ་ལ་སྣང་ངོ༌། །འོ་ན་སེམས་དཔའ་

ལ་མྱི་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ།	 ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་བོ་ཐ་དད་ལ་སྐུ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཙམ་

མོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ལ་བོ་གང་ཞྱིག་ལ་སྣང་བའམ།	འགྱུར་བ་མེད་པས་ཏེ།	

མདོ་ལས་སྐུས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པས་འགྱུར་བ་[479]ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ།

གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི་ཡེ་ཤེས་དང་མཛད་པ་འབྱྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་ལས་ཅན་

ནོ། །གཉྱིས་པ་བརེན་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ་དང༌།	དེའྱི་རང་བཞྱིན་དང༌།	

བྱེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔའམ་ཟག་བཅས་གནས་གོལ་བ་ལས་བྱུང་

བའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 མཚན་ཉྱིད་དབྱེ་བ་ངེས་པའྱི་ཚིག་གོ	 །དང་པོ་

ལ་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བར་གཟྱིགས་པ་[480]ཞེས་གསུངས་མོད་ཀྱིས།	

འོན་ཀང་ཀུན་གསལ་དོན་རོགས་པ་སྟེ།	མཛོད་ལས།	རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པའྱི། །ཡེ་ཤེས་ཉྱིད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། །ཀུན་གསལ་དོན་རོགས་མཚན་ཉྱིད་

[479]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༢	ཤོག	༢༡༨	ཕེང་།༣

[480]		ལུང་འདྱི་གང་ནས་ཡྱིན་ངོས་མ་ཟྱིན།
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འཛིན།།[481]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	དབྱེ་བ་དངོས་དང༌།	ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་དང༌།	བོ་

རྱིག་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས།	དབྱེ་གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་ཚད་

ལ།	ངོ་བོ་ནྱི་ར་བའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་ལྔ་སྟེ།	སྟོང་པ་ཉྱིད།	མཉམ་པ་ཉྱིད།	མེ་ལོང་

ལྟ་བུ་དང༌།	སོ་སོར་རོགས་པ་དང༌།	བྱ་བ་ནན་ཏན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །བར་སྐབས་

ཀྱི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་མཁྱེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དྲུག་ཅུ་ར་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ།	རེ་རེ་ལ་བཅུ་

གཉྱིས་བཅུ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བས་དྲུག་ཅུ་དང་ར་བ་རང་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ར་

གཅྱིག་གོ	 །རྒྱས་པའྱི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་ཁྱི་དང་འབུམ་འགྱུར་གསུངས་པའམ་ཡང་

ན་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་བསྡུས་ན་དོན་དམ་ཇྱི་ལྟ་བ་མཁྱེན་

པ་དང༌།	ཀུན་རོབ་ཇྱི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དུག་

ལྔ་དང་རེན་རྱིགས་ལྔ་དང་བྱེད་ལས་འདུད་ལྔ་འདུལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱེད་དེ།	

དེ་ཡང་བདེན་པ་གཉྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་ཡེ་ཤེས་གཉྱིས་སུ་འབྱེད།	དབྱེ་དོན་ངོ་བོ་

གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡྱིན་ནོ། །གངས་ངེས་ནྱི་བདེན་གཉྱིས་དང་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་

པས་ངེས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཡུལ་ནྱི་སྟོང་ཉྱིད་དོན་དམ་སྟེ།	ཇྱི་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་ཅྱིང༌།	

བྱ་ནན་སོར་རོགས་ཀུན་རོབ་སྟེ།	ཇྱི་སྙེད་པའྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལ།	མེ་ལོང་ཡེ་

ཤེས་ནྱི་གཉྱིས་ཀར་དུ་བསྡུས་ནས་འཇུག་སྟེ།	སྟོང་ཉྱིད་མཉམ་ཉྱིད་དོན་དམ་ཡེ་

ཤེས་ལ། །བྱ་ནན་སོར་རོགས་ཀུན་རོབ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་བདེན་པ་

གཉྱིས་སྡུད་བྱེད།།[482]	ཅེས་གལ་མདོ་ལས་གསུངས་པ་དང༌།	ཡང་སྣང་བ་མེད་

[481]		དབལ་ཁྱུང་།༢	བཀའ།	མདོ་སེ།	སྱིད་པའྱི་མཛོད་ཕུགས།	གནས།༡༣	ཤོག	༢༠༨	ཕེང་།༤

[482]		སྨན་རྱིའྱི་ཤྱིང་དཔར།	བརེན།	སེམས་སེ།	བོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙྱིང་གཏན་ཚིགས་
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པའྱི་བོན་ཉྱིད་ལ།	འབྱེད་པ་མེད་པའྱི་སེམས་ཉྱིད་ཀྱིས།	དམྱིགས་མེད་མཁའ་ལ་

མདོག་བལྟས་པས།	གསལ་འཚེར་འོད་དུ་ཤར་[483]ཞེས་གབ་པ་ལས་གསུངས་

པས་སོ། །གསུམ་པ་བོ་འདྱི་དག་གང་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན་གསུམ་ལས།	 དང་པོར་

གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ཏེ།	སངས་རྒྱས་ནས་ཅུང་ཞྱིག་ལོན་པའྱི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ཚད་མར་འགྱུར་བ་

ལས་སྔར་མ་རོགས་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ལས།	འདོད་ན་རྒྱས་མ་ཐག་པ་རྣམ་

མཁྱེན་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ།	བཅད་ཤེས་ཡྱིན་ཟེར་ཏེ།	དེ་ལྟར་ན་

སངས་རྒྱས་མ་ཐག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀང་བཅད་ཤེས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་སྔར་རོགས་

ཟྱིན་ལ་འཇུག་དགོས་ཤྱིང་འདོད་ན་རྒྱུན་མཐར་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ་དོན་དམ་དུ་སྤོས་དང་བྲལ་ལ་གཞན་སྣང་དུ་འགག་

མེད་དུ་འཆར་བས།	ཀུན་རོབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་མ་ཐག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལས།	རྒྱས་ནས་ཅུང་ཞྱིག་ལོན་པ་ནྱི།	རོག་མེད་བཅད་པའྱི་

ཤེས་པ་ཡྱིན་ཏེ།	 སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་རོགས་པའྱི་ཤེས་བོ་གང་ཡང་མ་རོགས་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་རོད་སོང་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ནྱི།	 རྣམ་

རོག་མྱི་མངའ་ཅྱིར་ཡང་གསལ་ཞེས་བོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན།	མ་

ཡྱིན་ཏེ་རོག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཅྱི་བཞྱིན་དུ་བོན་དབྱྱིངས་

གསལ་བ་ལ་དགོངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	ཡེ་ནྱི་མཚོན་པའྱི་ཡུལ་

ངེས་པའྱི་གལ་མདོ་ཏན་ཏ་ཉྱི་མའྱི་འཁོར་ལོ།	ཤ་རྱི་དབུ་ཆེན།	ཤོག	༤༢	ན༤

[483]		དབལ་ཁྱུང་།༡༧༢	བཀའ།	སེམས་སེ།	གབ་པ།	ཇ།	ཤོག	༡༩༢	ཕེང་།༧
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ལས་འདས། །ཤེས་ནྱི་རྱིག་པའྱི་རལ་ལ་རོགས།།[484]	ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་

པ་དང༌།	ཡེ་ཇྱི་བཞྱིན་པའྱི་དོན་གསལ་བར་རོགས་པ།	ཞེས་གབ་འགེལ་ལས་ཀང་

གསུངས་སོ།།[485]	གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི།	ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་གསལ་ཞྱིང་

མཛད་པ་འབྱྱིན་པར་བྱེད་དོ།།

མཛད་པའྱི་འཕྱིན་ལས་བསྟན་པ།

གསུམ་པ་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་ལ་གསུམ་སྟེ།	རྒྱུ།	རང་བཞྱིན།	བྱེད་ལས་

སོ། །དང་པོ་ནྱི་སེམས་བསྐེད་སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་གཞན་སྣང་ལ་ཤར་

བའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	མཚན་ཉྱིད།	དབྱེ་བ།	ངེས་ཚིག་གོ	 །དང་པོ་ལ་

གཞན་དོན་རོལ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ།	 ཞེས་མངའ་བདག་ཆེན་པོས་

གསུངས་པའམ།	 ཡང་ན་དོན་གཉྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱེད་པ།	 ཞེས་བོ་

གོས་ཆེན་པོས་གསུངས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ།	 དབྱེ་བ་དངོས་དང༌།	

མཛད་ཚུལ་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང༌།	དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས།	

དབྱེ་གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་ཚད་ཡྱིན་ལ།	 ངོ་བོ་ནྱི་འཕྱིན་ལས་བཞྱིའམ་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་མོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གདུལ་བར་ས་བ་དང་གདུལ་བར་

དཀའ་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་གདུལ་བར་དཀའ་བ་གསུམ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུམ་མམ།	ས་

སྐོང་བ་དང་ཚར་གཅོད་པ་དང༌།	སྨྱིན་པར་བྱ་བ་དང༌།	རེས་སུ་འཇུག་པ་བཞྱི་ལ་

[484]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༧	ཤོག	༥༤༣	ཕེང་།༥

[485]		རེའྱི་གབ་འགེལ་ནང་དུ་དེ་དང་མཚུངས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད།	 མཁས་བཞྱི་དང་དྲན་པའྱི་

གབ་འགེལ་དུ་ལུང་དེ་མེད།
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[486]ལྟོས་ནས་བཞྱི་རུ་ཕེ་བའོ། །དབྱེ་དོན་ཡང་སྣང་ངོར་ཐ་དད་དོ། །གངས་ངེས་

གདུལ་བྱ་འདུལ་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་སོ། །གཉྱིས་པ་ཡང་འཕྱིན་ལས་བཞྱི་

མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སོགས་ཀྱིས་སྣ་ཚོགས་སུ་མཛད།	འབད་པ་ལ་མ་ལྟོས་

པར་འགྲུབ་པས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཐུགས་རེ་ལ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པས་རག་པར་གནས།	

དབྲྱི་བཀོལ་མེད་པར་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་མཛད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་རག་ནས་དང་

ཁྱབ་མཛད་དང་གཉྱིས་ཀ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཛད་པ་དེ་དག་སྐད་

ཅྱིག་རེ་རེ་ལ་རྒྱུན་འགྱུར་བས་མྱི་རག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	རྒྱུན་མྱི་རག་པའྱི་རགས་

མ་གྲུབ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མྱི་རག་པ་ཁྱབ་པ་མེད་དོ། །གཉྱིས་པ་ཁྱབ་མཛད་ཡྱིན་ན་

སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བངས་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།	

དེས་ཁྱབ་པ་དེས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་ལ་འོད་ཟེར་དོན་བྱེད་

དུ་ཁྱབ་པ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་རག་ཅྱིང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་

བྱེད་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་ན་འབད་མེད་དུ་གོལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན།	སྐལ་ལྡན་ལ་

འདོད་པ་སྟེ།	རྐེན་དང་འཕད་པའྱི་དུས་སུ་སོང་།[487]	ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།	མྱི་

ལྡན་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ།	 སྟོན་པའྱི་ཐུགས་རེ་བས་ཀང་སེམས་ཅན་གྱི་ལས་

གཙོ།[488]	ཞེས་དང༌།	ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་ཤར་ཡང་མུན་པའྱི་ཁང་པ་གནག	།དེ་དང་

འདྲ་བར་སེམས་ཅན་དེ་རྱིགས་ལ།	ངེས་ཚིག་བདེན་པ་བསྟན་ཀང་མྱི་ཉན་སྐུར་

[486]		མ་དཔེར་གསུམ་བྱུང་ཡང་བཞྱི་ཞེས་པར་བཅོས་ཡོད།

[487]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༡	ཤོག	༡༠༢	ཕེང་།༥

[488]		དབལ་ཁྱུང་།༢༩	བཀའ།	མདོ་སེ།	གཟེར་མྱིག	ཁ།	ལེའུ།༡༡	ཤོག	༡༠༣	ཕེང་།༤
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བ་འདེབས།[489]	ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི།	སྨོན་ལམ་གྱི་

ལས་སུ་གྱུར་བས་སམ།	ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རེའྱི་ལས་སུ་གྱུར་པས་སོ། །གསུམ་

པ་བྱེད་ལས་ནྱི་གདུལ་བྱ་སྨྱིན་པར་བྱེད་ཅྱིང༌།	གཞན་དོན་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་

དོ། །གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནྱི་སངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སངས།	 རོགས་

པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱས་སོ། །གསུམ་པ་བྱེད་ལས་ནྱི་གདུལ་བྱ་ལམ་ལ་

འགོད་ལམ་གྱིས་རེན་ལ་འགོད།	ལམ་གྱིས་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་ནས་བདེ་འབྲས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱེད་དོ།།

དེ་ལྟར་ལམ་གྱི་སངས་རོགས་མཐར་ཐུག་པ། །

རྣམ་མཁྱེན་འབྲས་བུ་ལེགས་པར་བསྟན་བྱ་བ། །

རྣམ་མཁྱེན་དོན་ལྡོག་ཐོབ་པའྱི་ཚུལ་དང་བཅས། །

ལོག་རོག་ཐེ་ཚོམ་བོ་ཡྱི་སྒོ་འདོགས་བསལ། །

ཞེས་བྱ་སྟེ།	 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་

མྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ལས།	འབྲས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ།།

[489]		དབལ་ཁྱུང་།༢༨	 བཀའ།	 མདོ་སེ།	 གཟེར་མྱིག	 ལེའུ།༡	 ཤོག	 ༡༠	 ཕེང་།༣
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མཐར་རེས་འཇུག་གྱི་དོན་བསྟན་པ།

དེ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་ལམ་ལ་འཇུག་གང་ཕྱིར། །

ལེགས་བཤད་གསལ་བ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མྱིག་འདྱི། །

བོ་དམྱིགས་རྣམ་དག་སྐེས་བུའྱི་གསུང་ཆ་ཡྱིས། །

མ་དག་རྨོངས་པའྱི་སྐེ་བོ་བདག་བོས་བཀོལ། །

དེ་མཐུས་ལུང་རྱིགས་རོགས་པའྱི་བོ་རེད་པས། །

བདེར་གཤེགས་རབ་འབྱམས་གསུང་གྱི་དགོངས་པ་བངས། །

འཕགས་ལྡན་བ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དོན་བསྡུས། །

རྱིག་བོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་མན་ངག་འདྱི། །

འཁྲུལ་བོས་འཁོར་འདས་དོན་རོགས་མྱི་འགྱུར་བས། །

ཐེ་ཚོམ་རྨོངས་པས་ཕལ་བར་འགྱུར་ཏ་རེ། །

དེ་ཕྱིར་ལེགས་བཤད་དྲང་ཤྱིང་འདྱིར་ཞུགས་དང༌། །

ཐར་འཁོར་ཐེ་ཚོམ་མཐའ་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །

ཤེས་མེད་སྐེ་བོས་གཞྱི་དོན་མྱི་རོགས་པས། །

མ་རྱིག་མུན་བོས་ལོག་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། །

དེ་ཕྱིར་ལེགས་བཤད་གསལ་སྒོན་འདྱིར་ཞུགས་དང༌། །

མ་རྱིག་དོན་རྨོངས་མུན་པ་སེལ་བར་འགྱུར། །
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བདག་འཛིན་རུ་ཏས་དོན་རོགས་མྱི་འགྱུར་བས། །

གཟུང་འཛིན་གྲུབ་མཐའ་གོལ་བར་འགྱུར་ཏ་རེ། །

དེ་ཕྱིར་ལེགས་བཤད་ལམ་མཆོག་འདྱིར་ཞུགས་དང༌། །

ལྟ་ལོག་ཝ་ཚོགས་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པར་འགྱུར། །

ཉོན་མོངས་ཐ་རམས་བོ་ཡྱིས་རབ་སོམས་པས། །

སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་ཏ་རེ། །

དེ་ཕྱིར་ལེགས་བཤད་ལམ་མཆོག་འདྱིར་ཞུགས་དང༌། །

ལམ་ལོག་ལྷུང་བའྱི་གཡང་ལས་ཐར་པར་འགྱུར། །
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སྐུ་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་གནང་སོན་བྱུང་

བས་འདྱི་ག་ཝཱ་ཎ་མཐོ་སོབ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དགེ་སོབ་ཁང་སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའྱི་

ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་ཁོང་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུར་མ་ཟད།	བསྟན་འགོའྱི་དོན་དུ་

ཁོང་གྱི་སྐུ་ཚེ་ལ་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་མེད་ཅྱིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་

དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ།	 གཞན་ཡང་འདྱིར་མཚན་སྨོས་མྱིན་

ལ་མ་ལྟོས་པར་ཞུ་དག་སྐབས་སུ་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་རྣམས་དང་།	 དེབ་

གཟུགས་ཇུས་འགོད་པ་ཚང་མར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།	

མདོར་ན་དེབ་འདྱི་ཡྱི་པར་སྐྲུན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་དུང་རྱི་སྤྲུལ་

སྐུ་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུས་པའྱི་རོགས་

འདེགས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚེ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅྱིང་

ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་སྨོན་འདུན་གྱིས་མཚམས་སྦོར་



ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་དགེ་བ་འདྱི་ཡྱིས་མར་གྱུར་འགོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བཅུ་གཅྱིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་འགོད་པའྱི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༧	ཟླ་༩	ཚེས་༡	ཉྱིན་སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའྱི་ཝཱ་ཎ་མཐོ་སོབ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་

དགེ་སོབ་ཁང་ནས་ཕུལ།
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