འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ།
རོམ་པ་པོ།：བཞག་པ་རྱིན་པོ་ཆེ།

༄༅། །དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལུང་རྱིགས་རྒྱ་མཚོའྱི་
གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
ལྱི་ཐང་བཞག་པ་སེ་མྱིང་འཇམ་དབྱངས་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་བརམས།
ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྱིག།
མཚན་དཔེའྱི་གཟྱི་འབར་ྱི་གཞོན་ལྷུན་པོ་ྱིད། །
མཁེན་བརེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ཤས་རབ་རོགས་ཤྱིང༌། །
ལེགས་གསུང་དྲུག་ཅུའྱི་ཚ་ཟེར་འབུམ་སོ་བའྱི། །
སོན་པ་འཇྱིག་རེན་མྱིག་དེར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
ཆོས་རྣམས་གནས་ལུགས་ངོ་བོས་སོང་པ་ལ། །
ཐ་སྙད་རེན་འབེལ་འགལ་མེད་ལེགས་བསན་ནས། །
རག་ཆད་སྨག་རུམ་འཐུག་པོ་གཞོམ་མཛད་པའྱི། །
ཀླུ་སྒྲུབ་སྨྲ་བའྱི་འོད་དཀར་གཙུག་གྱི་རྒྱན། །
གང་དེའྱི་མདོ་སྔགས་ལམ་བཟང་འཛད་མེད་གཏེར། །
མ་ནོར་རོགས་པར་འབྱེད་པའྱི་འཕྱིན་ལས་ཆར། །
འཛམ་གྱིང་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་སྙྱིལ་བ་ཡྱི། །
གདེངས་ཅན་དབང་པོ་བོ་བཟང་གྲགས་པ་རྒྱལ། །
ཐེག་མཆོག་ཟབ་མོའྱི་ལམ་བཟང་འབྱེད་པ་ལ། །
བདེ་བར་གཤེགས་དེས་དངོས་སུ་ལུང་བསན་པའྱི། །
འཕགས་མཆོག་ཀླུ་ཡྱི་མཛད་བཟང་ཆ་ཤས་ཙམ། །
བསྒྱུར་ཅྱིང་བསྡུས་ཏེ་རོམ་པ་ཁུར་དུ་བངས། །
གངས་ལོངས་མཁས་པའྱི་སྤྱན་སྔར་མ་སོན་པའྱི། །
ཆེས་སྔའྱི་ལོ་པཎ་ཞལ་གསུངས་ཁུངས་བཙན་དང༌། །
སོན་ཀང་ངལ་བ་མང་བསེན་གཞུང་རྣམས་ལས། །

བཏུས་ཏེ་མཁས་རྣམས་དགེས་པའྱི་མཆོད་སྱིན་བསར། །
འདོད་ཁེར་གཡམ་རྒྱུག་རོག་མས་མ་གོས་ཤྱིང༌། །
འཕྱི་བསྣན་བཅོས་ལྷད་རང་བཟོས་མ་བསྱིབ་ལ། །
བསར་ཟོས་ཚིག་གྱི་ངལ་བར་མ་འཛེམ་པར། །
མཁས་མང་ཞལ་ཆབ་དོན་མོ་འདྱི་ན་བསྱིལ། །
གང་དག་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོར་མ་ཞུགས་ཤྱིང༌། །
ངལ་བརྒྱས་དཔེ་ཀོག་དར་ཆེན་མ་འཕྱར་བར། །
དམ་པའྱི་མཛད་རྣམ་ནོར་མཆོག་རེད་འདོད་ན། །
སྔོན་བྱོན་ལེགས་བཤད་བགོ་སྐལ་འདྱི་ལོངས་ཤྱིག །
དེ་ལ་འདྱིར་སོབ་དཔོན་བདག་ྱིད་ཆེན་པོ་མྱི་འཕོག་པའྱི་མཁེན་རབ་
དང་ཐུགས་རེ་ལྡན་པ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཐེག་པ་བ་ན་མེད་པའྱི་ཚུལ་རབ་ཏུ་
འབྱེད་པ། རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ས་བསྒྲུབས་ནས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་དུ་གཤེགས་པ།
འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་དང་བའྱི་འོད་ཅེས་བྱ་བར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་
འབྱུང་གནས་འོད་ཅེས་བྱ་བར་འགྱུར་བར་རྒྱལ་བས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་དངོས་སུ་
ལུང་བསན་པའྱི་ཟབ་མོ་དབུ་མའྱི་ཤྱིང་ར་ཆེན་པོ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཅེས་བྱ་བ་འདྱི་ྱིད་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་ཆེན་པོས།
དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད། །
མཐའ་བལ་དབུ་མ་རེན་ཅྱིངའབེལ་འབྱུང་ལམ། །
ཇྱི་བཞྱིན་འགྲེལ་པར་ལུང་བསན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ། །
སྙྱིང་ནས་འདུད་དོ་བརེ་བའྱི་ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས། །
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་
གང་ནས་གཤེགས་ཤྱིང་གཤེགས་བཞྱིན་པ་དང༌། གཤེགས་པར་འགྱུར་བའྱི་བགྲོད་པ་
གཅྱིག་པའྱི་ལམ་གྱི་མན་ངག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་བཅུད་ཕྱུང་བ། དབང་པོ་ཡང་
རབ་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཁོ་ནར་གྱུར་པའྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་མཆོག་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱིས་དངོས་སུ་
བསན་པའྱི་ཟབ་དོན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་
གྱིས་ཀ་དང་གྱིས་མྱིན་གྱི་མཐའ་བཞྱི་དང་བལ་བའྱི་ཟབ་མོ་དབུ་མའྱི་ལམ་
མཆོགཐ་སྙད་དུ་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་ངོ་བོའམ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
གདོད་ནས་སོང་པ་གྱིས་པོ་གཅྱིག་གྲོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཆར་བའྱི་ཚུལ་ལུགས་ཟབ་མོ་
འདྱི་བསན་པས། སྱིད་པའྱི་འབོག་དགོན་པར་དབང་མེད་དུ་འཁམས་ཀང༌། ལེགས་

ེས་འབྱེད་པའྱི་བོ་གྲོས་ཀྱི་མྱིག་དང་ལྡན་ཞྱིང༌། སྔོན་བསགས་བསོད་ནམས་བཟང་
པོའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཕྱྱི་ནང་གྱི་འགལ་རེན་ནྱི་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་བལ། མཐུན་རེན་ནྱི་
སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཚང་བའྱི་གདུལ་བྱ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ནྱི། མཐོ་ལ་
བརྱིང་བའྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྱི་བོ་ྱི་ཤུ་རྨང་ནས་གཞྱིག་ཅྱིང་། མ་རྱིག་
པའྱི་སྨག་རུམ་འཐུག་པོ་དེ་ྱིད་དྲུང་ནས་ཕྱུང་སེ། ལྟ་བ་ངན་པའྱི་འཁྱི་ཤྱིང་ཐམས་
ཅད་མེ་ལྷའྱི་ཞལ་དུ་བཏབ་ནས། ཕ་རྒྱས་ཀྱི་དུག་གྱི་ལོན་ཤྱིང་ལྷག་མེད་དུ་བཅད་
ནས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གྲོང་ཁེར་དུ་བདེ་བག་ཏུ་བགྲོད་པར་བྱེད་
པའྱི་ཤྱིང་རའྱི་ལམ་སོལ་སྔ་ན་མེད་པ་ཞྱིག་ཕྱེ་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་སེ། དེ་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱི་རྣམ་ཐར་གཞན་ལ་གཟྱིགས་མ་དགོས་པར། ཀླུ་སྒྲུབ་རང་ྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་
གཞུང་རྣམས་ལས་རོགས་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་རྱིགས་པའྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་དང༌། དེའྱི་འགྲེལ་བ་
ལའང་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་དང་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ། འཇམ་མགོན་བ་མ་
ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྱི་ཊྱིཀྐ་རྣམས་ལ་གསན་བསམ་མཛད་པ་ནྱི་ཐར་འདོད་དཔའ་
བོའྱི་སྙྱིང་གྱི་ནོར་བུ་ཁོ་ནའོ། །
ཁད་པར་དུ་སོབ་དཔོན་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཡུམ་བར་མའྱི་འགྲེལ་
བ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ། བམ་པོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧཱ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མྱི་
ཏཱ་ཤཱསྟྲ། བོད་སྐད་དུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་མ་ཆེན་མོའྱི་བསན་བཅོས་ཞེས་བྱ་
བ། རྒྱ་ནག་སྐད་དུ། 《摩诃般若波罗蜜经释论》ཞེས་སམ་ཡང་ན་དེང་
སང་ཡོངས་གྲགས་ལ་《大智度论》ཏཱ་ཏྱི་ཏུའུ་ལུན་ཏེ་ཤེར་ཕྱྱིན་མན་ངག་ཏུ་
གྲགས་པ།སྤྱྱི་ལོ་༤༠༥ལ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྱི་ཏ་གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ།
ཚིག་དོན་གྱིས་ཀ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་ཞྱིང་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང་། གཞུང་ཆེན་དེ་ནྱི་
དུས་རབས་བདུན་པའྱི་ནང་དུ་བྱོན་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་མ་
བཞུགས་པར་མངོན་སེ། དཔལ་ལྡན་ཟ་བས་ཚིག་གསལ་ལས། ཁོང་གྱིས་གཟྱིགས་
པའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་མའྱི་གཞུང་བརྒྱད་ཀྱི་མཚན་རེ་རེ་ནས་བཀོད་དེ། དེའྱི་རེས་སུ།
དེས་མཛད་པའྱི། །གཞུང་རྣམས་དང་ནྱི་དེ་ཡྱི་སོབ་མའྱི་ཚོགས་དེ་དག་ཀང་དུས་
མང་ཞྱིག་ན་མས་པར་གྱུར། །དེ་ྱིད་ྱི་མ་ནུབ་པས་དེང་སང་གཞུང་ལུགས་
གསལ་པོ་དེ་ནྱི་གང་ནའང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །

འདྱིར་འཁོད་པའྱི་རྣམ་ཐར་ནྱི་གཙོ་བོར་རང་ཅག་ཐ་མལ་པའྱི་སྣང་ངོར་
སྐུའྱི་མཛད་པ་ཇྱི་ལྟར་བསན་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་ནག་བོད་གསུམ་གྱི་གཞུང་ཆེན་རྱིང་
པ་རྣམས་ལས་རང་ྱིད་ཀྱིས་གང་ཞྱིག་ཐོས་ཤྱིང་མཐོང་བ་རྣམས། འདོད་ཁེར་དང་
གཡམ་རྒྱུག་གྱི་དྱི་མས་མ་གོས་ཤྱིང༌། འཕྱི་བསྣན་དང་བཅོས་ལྷད་རང་བཟོའྱི་དབང་
དུ་ཡང་མ་ཤོར་ལ། ལུང་ཁུངས་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་དོན་བསར་ཟོས་སུ་གྱུར་པ་མང་དུ་
ཡོད་ཀང་ཚིག་གྱི་ངལ་བ་ལ་མ་འཛེམ་པར་རང་སོར་བཞག་ནས་བསྒྱུར་ཅྱིང་བསྡུས་
ཏེ་རོམ་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་བོ་ཁ་ཅུང་ཟད་མཐོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པར་བསམས་ནས༌།
ལུང་དེ་དག་གྱི་གསུང་བ་པོ་མཁས་པ་སོ་སོའྱི་ལོ་རབས་སྔ་ཕྱྱིའྱི་གོ་རྱིམ་ལྟར་དགག་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་ཏེ་བརོད་པར་བྱའོ། །
དེས་ན་འདྱི་ལ་བདུན༌། དང་པོ། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་ནས་ལོ་
བརྒྱ་ཙམ་ལ་ཕེབས་པ་སེ་སྤྱྱི་ལོ་༣༤༤ནས་༤༡༣བར་དུ་ཕེབས་པའྱི་པཎྱི་ཏ་གཞོན་
ནུ་སོག་གྱི་དུས་སུ་ཇྱི་ལྟར་གྲགས་པ་དང༌།
གྱིས་པ། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་ནས་ལོ་ྱིས་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་
ལ་ཕེབས་པ་སེ་སྤྱྱི་ལོ་༤༩༠ནས་༥༧༠བར་དུ་ཕེབས་པའྱི་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་
འབྱེད་ཀྱི་དུས་སུ་ཇྱི་ལྟར་གྲགས་པ་དང༌།
གསུམ་པ། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་ནས་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་
ཕེབས་པ་སེ། སྤྱྱི་ལོ་༦༠༠ནས་༦༥༠བར་དུ་ཕེབས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་པ་
དང༌།
བཞྱི་པ། སྤྱྱི་ལོ་༦༠༢ནས་༦༦༤བར་དུ་ཕེབས་པའྱི་ལོ་ཆེན་ཞོན་ཙང་
འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའྱི་དུས་སུ་ཇྱི་ལྟར་གྲགས་པ།
ལྔ་པ། དུས་རབས་བདུན་པ་སྤྱྱི་ལོ་༦༨༠ཡས་མས་ཙམ་ལ་ཕེབས་པའྱི་མདོ་
སེ་སྤྱོད་པའྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་སོབ་དཔོན་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་
ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ།
དྲུག་པ། དུས་ཕྱྱིས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་གྲགས་པའྱི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་
ཐར་དང་གཏམ་རྒྱུད་སོགས་སྤྱྱི་ལོ་༡༢༩༠ནས་༡༣༦༤བར་དུ་ཕེབས་པའྱི་ལོ་ཙཱ་བ་
བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ།
བདུན་པ། སྤྱྱི་ལོ་༡༥༧༥ནས་༡༦༣༤བར་དུ་ཕེབས་པའྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཇོ་ནང་
ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་རང་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་
བསྡུས་ཏེ་ཇྱི་ལྟར་བཀོད་པ་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་སེ། སྤྱྱི་ལོ་
༣༤༤ནས༤༡༣བར་དུ་ཕེབས་པའྱི་པཎྱི་ཏ་གཞོན་ནུ་སོག་གྱི་དུས་སུ་ཇྱི་ལྟར་གྲགས་
པ་ནྱི། དེ་ཡང་པཎྱི་ཏ་གཞོན་ནུ་སོག་ནྱི་སྤྱྱི་ལོ་༤༠༡ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་
ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞེས་པ་འདྱི། ད་ལྟ་
དངོས་སུ་མཇལ་དུ་ཡོད་པའྱི་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྣམས་
ཀྱི་ནང་ནས་ཆེས་སྔ་ཤོས་དང་ཁུངས་བཙན་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། སྔར་བོད་ཡྱིག་ཏུ་
མ་བསྒྱུར་བས་རང་རེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མཇལ་བའྱི་སྐལ་བར་མ་གྱུར་ཅྱིང༌། ད་རེས་
བདག་ལ་རྣམ་ཐར་འདྱི་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པས་དད་སོ་ལྷག་
པར་འཕེལ་ཞྱིང༌། འདྱིར་གངས་ཅན་མཁས་དབང་དགེས་པའྱི་མཆོད་སྱིན་དུ་
འབུལ་ན་འདྱི་ལྟར།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྱི། འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བམ་ཟེའྱི་
རྱིགས་སུ་༼སྤྱྱི་ལོ་༡༥༠ནས་༢༥༠༽འཁྲུངས་ཤྱིང༌། མཐོང་ཚད་མྱི་བརེད་པར་འཛིན་
པའྱི་སེས་སོབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞྱིག་སེ། མའྱི་ནུ་ཞོར་སྤྱོད་པའྱི་དུས་
ནས་ཡྱི་གེ་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་རེར་ཤཽཀ་རེ་བྱེད་པའྱི་རྱིག་བྱེད་གཞུང་ཤཽཀ་བཞྱི་ཁྱི་
ཙམ་ཐོས་ཤྱིང་དེ་དག་ཀང་ཚིག་དོན་གྱིས་ཀར་བྱང་ཆུབ་པར་གྱུར་ལ། །གཞོན་
ནུའྱི་དུས་ནས་སྙན་པའྱི་གྲགས་པས་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་གྱུར་ཅྱིང༌། གནམ་
སའྱི་བརག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་དང༌། དེ་བཞྱིན་རྱིས་དང་གསང་ཚིག་དང་རྱིག་སྔགས་
སོགས་ལ་མངའ་བརེས་པར་གྱུར་ཏོ། །
ཁོང་ལ་གྲོགས་པོ་གསུམ་ཡོད་ཅྱིང་འདྱི་རྣམས་དུས་དེར་ཤེས་རབ་ཕུལ་དུ་
བྱུང་བར་གྲགས་སོ། །དེ་ནས་དུས་རེ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་འདྱི་དག་ཕན་ཚུན་བགྲོས་ཏེ་སྨྲས་པ།
འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་བོ་གྲོས་རྒྱས་ཤྱིང༌། གང་ལའང་ལོག་ཏུ་མ་
གྱུར་པར་རོགས་པ་ནྱི་རང་རེ་ཙམ་ལགས་ན། ཅྱི་ཞྱིག་ལ་རེད་ཅྱིང་རོལ་པར་འདོད་
དམ་ཞེས་དྱིས་པར། ལན་སྨྲས་པ། འདོད་པའྱི་ཡུལ་ལ་ཅྱི་དགར་སྤྱོད་པ་ནྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་
བདེ་བའྱི་མཆོག་ཡྱིན་ནའང༌། བདག་ཅག་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་དང་འད་བའྱི་
འདོད་པའྱི་ལོངས་སྤྱོད་ནྱི་གང་ལས་ཀང་མྱི་རེད་པས། བདེ་བ་དེ་ནྱི་ལུས་མྱི་སྣང་
བའྱི་རྱིག་སྔགས་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་ནུས་སོ་ཞེའོ། །
དེ་ནས་མྱི་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བལྟས་པས་ཚུལ་མྱིན་གྱི་བྱ་བ་དེར་
ཡྱིད་མཐུན་པར་གྱུར་ནས་མམ་དུ་རྱིག་སྔགས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་སོང་
ནས་ལུས་མྱི་སྣང་བའྱི་གདམས་པ་ཞུས་སོ། །

དེ་ལ་རྱིག་སྔགས་སོབ་དཔོན་གྱིས་བསམ་པ། བམ་ཟེ་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་
སེ་རྒུའྱི་དབུས་ན་མཚན་སྙན་བ་ན་འཕགས་ཤྱིང༌། ངེད་ཅག་རྣམས་ནྱི་རྩྭ་ལས་ལོད་
པ་ཡྱིན་མོད། དེང་རྱིག་སྔགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁོ་བོའྱི་དྲུང་དུ་རེ་ཞྱིག་འདུད་ཀང༌། བམ་
ཟེ་འདྱི་དག་ནྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་འདྱིར་ཤེས་རབ་ལ་འགྲན་ཟ་མེད་པ་ཤ་སག་
ཡྱིན་ཅྱིང༌། མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་དམན་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ཁོ་ན་ཙམ་དུ་ཟད་ན། གལ་ཏེ་བདག་
གྱིས་གདམས་ངག་རོགས་པར་སྱིན་ན་ནྱི་ནམ་ཞྱིག་ལེགས་པར་བྱང་བ་ན་ཁོ་བོ་
འདོར་ནས་འགྲོ་བར་གདོན་མྱི་ཟ་བས། དེས་ན་རས་ཀྱི་སོར་བ་ཙམ་སོབ་པར་བྱ་སེ།
འདྱི་དག་གྱིས་རས་སྨན་སོར་མྱི་ཤེས་པས་ནམ་ཞྱིག་ཟད་པ་ན་སར་འོང་བར་འགྱུར་
བས་རག་ཏུ་ཁོ་བོར་འདུད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་མོ། །
དེ་ནས་དེ་དག་ལ་སྨན་རས་རྱིལ་བུ་སྔོན་པོ་རེ་སྱིན་ནས་སྨྲས་པ། ཁེད་
རྣམས་ཀྱིས་དབེན་པའྱི་གནས་སུ་རས་སྨན་འདྱི་ཆུའྱི་ནང་དུ་ཐོབས་ལ་ཆུ་དེས་
གདོང་ལ་བྱུག་ན་གཟུགས་མྱི་སྣང་བར་འགྲུབ་ཏེ་གཞན་གྱིས་མཐོང་བར་མྱི་འགྱུར་
རོ་ཞེའོ། །
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རས་དེ་ལུས་ལ་བྱུག་པ་ན་དེའྱི་དྱིའྱི་ཁད་པར་ལས་སྨན་གྱི་
དངོས་པོའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཞོ་སང་དང་བཅས་པ་མ་ནོར་བར་མཁེན་ནས་འདྱི་སྐད་
ཅེས། ཁེད་ཀྱི་རས་འདྱི་ལ་སྨན་སྣ་བདུན་ཅུ་ཡོད་པ་འདྱི་དང་འདྱི་དག་གོ་ཞེས་མང་
ཉུང་དང་བཅས་པ་མ་ནོར་བར་སྨྲས་པས། རྱིགས་སྔགས་སོབ་དཔོན་དེས་ཁེད་ཀྱིས་
ཅྱི་ལས་རོགས་ཟེར་བར་ལན་སྨྲས་པ། སྨན་རྣམས་ནྱི་རང་རང་གྱི་དྱིའྱི་ཁད་པར་དང་
བཅས་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རོགས་ཤེའོ།
དེ་ནས་སོབ་དཔོན་དེ་ངོ་མཚར་ཞྱིང་དུད་པར་གྱུར་ཏེ་བསམ་པ། སེས་བུ་
འདྱི་འད་ཐོས་པའང་དཀའ་ན་དངོས་སུ་མཇལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྨྲོས། ཁོ་བོའྱི་རྱིག་སྔགས་
དམན་པ་འདྱི་ལྟ་བུར་སེར་སྣ་བྱེད་པ་ནྱི་འོས་མ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ནས་གདམས་ངག་
རོགས་པར་སྱིན་ནོ། །
དེ་ནས་བཞྱི་པོ་དེ་དག་རྱིག་སྔགས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ནས་རག་ཏུ་
རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བང་དུ་ཕྱྱིན་ཏེ་བཙུན་མོ་མཛེས་མ་རྣམས་ལ་དགའ་མགུར་སྤྱད་དེ།
ྱིན་བརྒྱ་ཙམ་ལས་མ་ལོན་པར་ཕོ་བང་དུ་བཙུན་མོ་མངལ་ཆགས་པ་དག་བྱུང་སེ་
ེས་པས་འཇྱིགས་ནས་རྒྱལ་པོར་གསོལ་ཏོ། །
རྒྱལ་པོ་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་མྱི་དགའ་བར་གྱུར་ནས་བོན་པོ་ཤེས་རབ་ཅན་དག་
བསྡུས་ཏེ་བཀྲ་མྱི་ཤྱིས་པ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྱིས་པར། བོན་པོ་རྒན་པ་ཞྱིག་

ན་རེ། འདྱི་ལ་རྒྱུ་གྱིས་ལས་མ་འདས་ཏེ་གདོན་གྱིས་བསླུས་པའམ་ཡང་ན་རྱིག་
སྔགས་མཁན་གྱིས་བསླུས་པ་གང་རུང་ཞྱིག་གོ།
དེ་ལ་ཐབས་ཡོད་དེ་ཕོ་བང་གྱི་སོ་རྣམས་སུ་ཐལ་རྡུལ་ཞྱིབ་མོ་ལེགས་པར་
ཁོམས་ལ་དཔུང་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དམ་པོར་སྲུང་དུ་ཆུག་ཅྱིག གལ་ཏེ་རྱིག་སྔགས་
མཁན་གྱིས་བསླུས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེར་རྐང་པའྱི་རེས་མངོན་པར་འགྱུར་བས་དཔུང་
ཚོགས་ཀྱིས་བཅོམ་པར་བྱ། གདོན་གྱིས་བསླུས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྐང་པའྱི་རེས་མངོན་
པར་མྱི་འགྱུར་བས་དེ་ལ་རྱིག་སྔགས་ཀྱིས་བཟོག་གོ་ཞེའོ། །
དེ་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཀའ་ཡྱིས་བསྐོས་པའྱི་སོ་བས་ཐབས་དེས་བརམས་
པ་ན། མྱི་བཞྱིའྱི་རྐང་པའྱི་རེས་བྱུང་བ་རྒྱལ་པོར་ཞུས་སོ། །རྒྱལ་པོས་གད་མྱི་བརྒྱ་
ཕག་མང་པོ་ཕོ་བང་དུ་བཀུག་ནས་སོ་རྣམས་བཙན་པོར་བསམས། གད་མྱིའྱི་དཔུང་
གྱིས་རལ་གྲྱིས་བར་སོང་ཀུན་ཏུ་བཏབ་པས་མྱི་གཞན་གསུམ་པོ་དེ་ྱིད་དུ་བསད་
དོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་ལུས་ཀྱི་འགུལ་སོད་དང་དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་ཙམ་ཡང་བྱེད་མ་
ཕོད་པར་རྒྱལ་པོའྱི་དབུའྱི་ཐད་དུ་གབ་པས། རྒྱལ་པོའྱི་དབུའྱི་ཐད་ཀྱི་ཁྲུ་བདུན་ཙམ་
གྱི་ས་ལ་རལ་གྲྱིས་མྱི་སེབས་པས་སོག་ེན་ལས་ཐར་རོ། །
དེའྱི་ཚེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུགས་ལ་འདོད་པ་རྣམས་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་ར་བ་
སེ། ཡོན་ཏན་མས་ཤྱིང་ལུས་སོག་ལ་འཚེ་བའང་འདྱི་ལས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ཐོག་མར་
གོ་ནས། གལ་ཏེ་བདག་སོག་ེན་འདྱི་ལས་ཐར་ན། དགེ་སོང་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་
རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སོམ་པ་བང་བར་བྱའོ་ཞེས་རང་གྱིས་རང་ལ་དམ་བཅས་སོ། །
གནས་དེ་ལས་ཐོན་མ་ཐག་ཏུ་རྱི་ལ་སོང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཆོད་རེན་
ཞྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་ཞུགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་སོ། །དེ་ནས་
ཞག་དགུ་བཅུ་ཙམ་ལ་དེ་ན་བཞུགས་པའྱི་སེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་གཞུང་རོགས་པར་
བཀགས་ཟྱིན་ཅྱིང༌། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་མདོ་སེ་དག་དོན་དུ་གེར་ནས་ཇྱི་ལྟར་
བཙལ་ཀང་གང་དུའང་མ་རེད་དེ། རྱིམ་གྱིས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྱིར་ཕྱྱིན་ཏོ། །
རྱི་དེར་མཆོད་རེན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དགེ་སོང་རྒན་པོ་ཞྱིག་བཞུགས་པ་དེས་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་མདོ་སེ་དག་གནང་ངོ༌། །དེ་དག་འབད་དེ་ན་ཅྱིང་ཀོག་པས་
དགའ་ཞྱིང་མགུ་ལ་དེའྱི་དོན་ཡང་རོགས་མོད་ཀང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ནྱི་རོགས་
པར་མ་གྱུར་ཏོ། །
དེ་ནས་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཉུལ་ནས་དེར་མ་ཚང་བ་རྣམས་བཙལ་བ་ལས་
འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་ཡུལ་གང་དུའང་མ་རེད་ཅྱིང༌། དེ་དག་ཏུ་ཕྱྱི་རོལ་མུ་སེགས་ཀྱི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དང་དེའྱི་ལུགས་འཛིན་གྱི་དགེ་སོང་རྣམས་རྱིགས་པས་ཚར་
བཅད་པས། ཕྱྱི་རོལ་པའྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་ན་རེ། སོབ་དཔོན་ྱིད་
ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལགས་མོད། དེང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོབ་མར་གྱུར་
པས། སོབ་མའྱི་བྱ་བ་
ནྱི་གསུང་རབ་མ་ཚང་བ་རྣམས་འཚོལ་ཞྱིང་རྒྱུན་འཛིན་པ་ྱིད་ལགས་ན།
གསུང་རབ་དེ་དག་ནྱི་
ཚང་བར་མ་རེད་དེ། གལ་ཏེ་དེ་ལས་དོན་གཅྱིག་མ་ཚང་ནའང་ཐམས་
ཅད་མཁེན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཟེར་བར། སོབ་དཔོན་གྱིས་དེའྱི་ལན་མ་རེད་ཅྱིང་ཡྱི་
མུག་སེ་དེ་ྱིད་དུ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པའྱི་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་དག་སེས་ཏེ་སྙམ་པ། འཇྱིག་
རེན་གྱི་ཁམས་འདྱིའྱི་ཆོས་ལ་ཐབས་ལམ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མང་ཞྱིང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་
འདྱི་ཡང་ལེགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་མོད་ཀང་རྱིགས་པས་དཔྱད་ན་ད་དུང་ཡོངས་
སུ་མ་ཚང་བས། གང་དག་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་བའྱི་དོན་རྣམས་ཁོ་བོས་རྱིགས་པས་
གཏན་ལ་ཕབས་ནས། ཕྱྱིས་ཀྱི་དོན་གེར་ཅན་རྣམས་ལ་གོ་བར་བྱེད་པ་ནྱི་རྱིགས་
པ་དང་ཡང་མྱི་འགལ་ཞྱིང་དོན་ལ་ནོར་བ་ཡང་མེད་པས་སོན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་སྙམ་
མོ། །
གང་ཞྱིག་བསམ་པའྱི་དོན་དེ་མྱུར་བར་བྱེད་པར་འདོད་ནས། སོན་པ་དང་
བསན་པ་དང་སོམ་པ་དང་ཆས་གོས་སོགས་གསར་དུ་བཅོས་ཏེ། གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ལ་དེ་དང་ཅུང་ཟད་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པར་
བྱེད་ཅྱིང༌། གལ་ཏེ་སེ་བོའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་མ་བཏབས་ན་གདམས་པ་སྱིན་
པར་མྱི་བྱ་ལ། ནམ་ཞྱིག་དུས་ལ་བབས་པ་ན་སོབ་མ་རྣམས་ལ་སོམ་པ་དང་ཆས་གོས་
གསར་པ་དག་སྱིན་པར་བྱའོ་དགོངས་ནས་གཅྱིག་པུར་ཆུ་ཤེལ་གྱི་ཁང་པར་བཞུགས་
སོ། །
དེ་ལྟར་གྱུར་པར་ཀླུ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཟྱིགས་ཏེ་ཐུགས་བརེ་
བ་ཆེན་པོས་དེ་ལས་སོབ་པའྱི་སད་དུ་རྒྱ་མཚོར་གདན་དངས་ནས་ཕོ་བང་ནང་གྱི་
རྱིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་གྲུབ་པའྱི་མཛོད་ཀྱི་སོ་ཕྱེ་ནས། རྱིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་
གྲུབ་པའྱི་གསུང་རབ་གེགས་བམ་དག་གཟྱིགས་སུ་ཕུལ་བས། ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་
དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གསུང་རབ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་མཇལ་ལོ། །དེ་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
དེར་ྱིན་ཞག་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ཙམ་ལ་བཀགས་པས་གོ་བ་ལྷག་པར་རེད་ཅྱིང༌།

ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོའྱི་དོན་ལ་གཞོལ་བས་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུའྱི་དོན་
རེད་པར་གྱུར་ཏོ། །
དེ་ལ་ཀླུས་དེའྱི་སེམས་ཤེས་ནས་འདྱི་སྐད་ཅེས། མདོ་སེ་ཀུན་ལ་རོགས་
པར་བལྟས་སམ་དྱིས་པས། ལན་དུ་སྨྲས་པ། ཁེད་ཀྱི་གེགས་བམ་དག་ཏུ་གསུང་རབ་
གྲངས་ལས་འདས་པ་མཆྱིས་ན་བདག་གྱིས་རོགས་པར་བལྟ་བ་ནྱི་མྱི་ནུས་
མོད། །འོན་ཏེ་བདག་གྱིས་བལྟས་ཟྱིན་པ་ནྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་བཞུགས་པའྱི་གསུང་
རབ་ཐམས་ཅད་བསོམས་པའྱི་ལྡབ་བཅུ་ཙམ་མོ། །
ཀླུས་སྨྲས་པ། བདག་གྱི་ཕོ་བང་དུ་གང་བཞུགས་པའྱི་གསུང་རབ་ཐམས་
ཅད་སོམ་ན་ནྱི། མཛོད་འདྱིར་བཞུགས་པའྱི་གསུང་རབ་ལས་ཆེས་མང་བས་ཚད་
དང་གྲངས་དང་དཔེར་འཇོག་ཏུ་མ་མཆྱིས་སོ་ཞེའོ། །དེ་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསུང་
རབ་དེ་དག་རེད་ནས་ཟབ་མོའྱི་དོན་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་མྱི་སེ་
བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་གྱིས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །
དེའྱི་འོག་ཏུ་ཀླུས་སར་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བསལ་ཏེ།
སོབ་དཔོན་འདྱིས་མུ་སེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་ཆེས་ཆེར་དར་བར་བྱས་ཤྱིང༌། ཁད་པར་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་སེ་སྣོད་
རྣམས་ལས་བརམས་པའྱི་གཏན་ལ་ཕབས་པ། འདྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་
ཆེན་པོའྱི་མན་ངག་ཅེས་པའམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་མ་ཆེན་མོའྱི་བསན་
བཅོས་ཞེས་པ། ད་ལྟ་རྒྱ་ཡྱིག་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་པ་པཎྱིཏ་གཞོན་ནུ་སོག་
རང་གྱིས་སྤྱྱི་ལོ་༤༠༤མགོ་བརམས་ནས་ལོ་བདུན་དང་ཟ་བ་བཅུ་གཅྱིག་ཞག་ྱི་ཤུ་
ར་བདུན་ལ་རོགས་པར་བསྒྱུར་ནས་མཛད་བྱང་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་
བཀོད་ཡོད་པ་བམ་པོ་བརྒྱ་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ཤཽཀ་འབུམ་ཡོད་པ་དང༌།
བསན་བཅོས་སངས་རྒྱས་ལམ་གྱི་རྒྱན། འདྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་
ཞེས་པ་ད་ལྟར་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྱིཏ་དྷརྨ་གུཔྟ་འམ་ཆོས་
སྦས་ཀྱིས་སྤྱྱི་ལོ་༥༩༠་ཡྱི་རེས་ཙམ་ལ་བསྒྱུར་བ་བམ་པོ་དྲུག་ཡོད་པ་ཀ་སྒྲུབ་རང་ྱི
ད་
ླུུ
ཀྱི་འགྲེལ་བ་དང་བཅས་པ་ཤཽཀ་ལྔ་སོང་ཡྱིན་པར་བཤད་དེ། ད་ལྟ་རང་འགྲེལ་མྱི་
བཞུགས་ཤྱིང༌། དགེ་སོང་དབང་ཕྱུག་གྱི་འགྲེལ་བ་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་ནྱི་འདུག་གོ། ཤཽཀ་ལྔ་
སོང་ཅན་དང༌། སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོའྱི་ཐབས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ཤཽཀ་ལྔ་སོང་ཅན་དང༌།
དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཤཽཀ་ལྔ་བརྒྱ་ཅན་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བརམས་ནས། འཕགས་པའྱི་
ཡུལ་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་ཆེས་ཆེར་ཁབ་པར་བྱས་སོ། །ཡང་

འཇྱིགས་པ་མེད་པའྱི་བསན་བཅོས་ཞེས་པ་ཤཽཀ་འབུམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བརམས་ཏེ་དབུ་
མ་ར་བའྱི་ཚིག་རྣམས་ཀང་དེའྱི་ནང་ནས་ཕྱུང་ངོ། །
དེའྱི་ཚེ་བམ་ཟེ་ཞྱིག་ཡོད་དེ། རྱིག་སྔགས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པས་ནུས་པ་
ཡོད་རྒུས་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་རོད་པར་འདོད་ནས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ། ཁོ་
བོས་དགེ་སོང་དེ་ཕམ་པར་ནུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་དཔང་པོ་མཛོད་ཅྱིག་ཅེའོ། །རྒྱལ་པོས་
སྨྲས་པ། ཁོད་ནྱི་བླུན་རྨོངས་ཆེན་པོ་སེ། ཁོང་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ྱིད་ཡྱིན་
པས། བོ་གྲོས་ྱི་ཟའྱི་འོད་ལྟར་གསལ་ཞྱིང༌། མཁེན་རབ་འཕགས་པའྱི་དགོངས་པ་
དང་མམ་པ་ཞྱིག་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དད་ཅྱིང་གུས་པས་བཀུར་བར་མྱི་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་
པར། །བམ་ཟེས་གསོལ་བ། རྒྱལ་པོ་ྱིད་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་མ་བརག་པར་མཐོང་བ་ཙམ་ནས་བཙན་གནོན་གྱིས་གཞོམ་
པར་བྱེད་ཅེའོ། །
དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཚིག་དེ་ཐོས་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་གདན་དངས་ཏེ། སྔ་མོ་ནས་
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རོད་པའྱི་དཔང་པོའྱི་སད་དུ་སོབ་དཔོན་དང་མམ་དུ་གདན་
བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །
བམ་ཟེ་ཕྱྱིས་སུ་འོངས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་མདུན་དུ་སེབས་པ་དང་
དེར་རྱིག་སྔགས་ལ་བརེན་ནས་རྱིང་བུ་ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་དྭངས་ཤྱིང་གཙང་བ་
དང༌། དེའྱི་ནང་དུ་མེ་ཏོག་པདྨ་འདབ་མ་སོང་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སྤྲུལ་པའྱི་སེང་དུ་
རང་ྱིད་འཁོད་དེ་སྙེམས་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས། ཁོད་ས་ལ་སོད་པ་ནྱི་དུད་
འགྲོ་དང་ཁད་པར་མ་མཆྱིས་པས། བདག་དྱི་མེད་པདྨོའྱི་སྙྱིང་པོར་བཞུགས་པའྱི་
སེས་བུ་དམ་པ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་ལ་རྒོལ་བའྱི་ཀན་ཀ་སྨྲ་བར་འདོད་དམ་ཟེར་
རོ། །
དེའྱི་ཚེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྱིག་སྔགས་ལ་བརེན་ནས་གང་པོ་ཆེ་དཀར་པོ་མཆེ་
བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས། ཆུ་རྱིང་གྱི་སེང་དུ་ཕྱྱིན་ཏེ་པད་གདན་ལ་
སེབས་པ་ན་བམ་ཟེ་དེ་གང་ཆེན་གྱི་སྣས་བཟུང་ནས་མཁའ་ལ་བཏེགས་ཤྱིང་ས་ལ་
བརྡབས་པས་ལུས་ཀྱི་རྐེད་པ་རྨས་ཤྱིང༌། དེ་ྱིད་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞབས་ལ་བཏུད་དེ་
སྨྲས་པ། བདག་གྱིས་རང་འཁོས་ལ་མ་བརག་པར་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོར་སྐུར་བ་
བཏབ་པ་ལགས་པས། སོབ་དཔོན་ཁེད་ཀྱིས་བདག་རེས་སུ་བཟུང་སེ་བླུན་རྨོངས་ཀྱི་
མུན་པ་བསལ་ཏུ་གསོལ་ཞེའོ། །

ཡང་དེའྱི་ཚེ་འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ལོག་པའྱི་ལམ་ལ་
དད་ཅྱིང༌། དགེ་སོང་དང་རྒྱལ་བའྱི་སས་ནྱི་མཐོང་བའྱི་སྐལ་བར་མ་གྱུར་པས། རྒྱལ་
ཁམས་མཐའ་དབུས་ཀྱི་སེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལོག་པའྱི་ལམ་དེར་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏོ། །
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ཤྱིང་གྱི་ར་བ་མ་བཀོག་པར། །ཡལ་ག་མས་པར་འགྱུར་མྱིན་
ལྟར། །མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་མ་ཐུལ་བར། །ལམ་གྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་མྱི་ནུས། །ཞེས་དགོངས་ནས་
ཡོད་པ་ལ། ཡུལ་དེའྱི་རྒྱལ་ཁྱིམས་ལྟར་རྒྱལ་པོས་ག་རྔན་བྱྱིན་ནས་སྲུང་དམག་བསྡུས་
པ་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་ཀང་དམག་ལ་ཞུགས་པས་དམག་དཔོན་དུ་གྱུར་ཅྱིང༌། གོ་མཚོན་
ཐོགས་ནས་མདུན་དུ་སོད་དེ་དཔུང་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་ན། བཙན་གྱིས་མ་
བསྐུལ་ཡང་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་ཅྱིང༌། ེས་ཁྱིམས་མྱི་བཙན་ཡང་ཀུན་གྱིས་བཀུར་
བས། རྒྱལ་པོ་ལྷག་པར་མེས་ནས་དྱིས་པ། སེས་བུ་འདྱི་སུ་ཞྱིག། ེ་གནས་ཀྱིས་ལན་
སྨྲས་པ། འདྱི་ནྱི་དམག་ལ་ཞུགས་པ་ཞྱིག་ཏེ་ཟས་དང་ག་ཡང་མྱི་ལེན་ལ་དལ་བའྱི་
དུས་སུའང་གུས་ནན་གྱིས་ལས་བྱེད་པ་ཞྱིག་ལགས་ན། ཅྱི་ལ་སེམས་ཤྱིང་ཅྱི་ཞྱིག་
དོན་དུ་གེར་བ་ནྱི་མ་འཚལ་ཏོ་ཞེའོ། །
རྒྱལ་པོས་མདུན་དུ་བཀུག་ནས་དྱིས་པ། ཁོད་ནྱི་སུ་ཞྱིག། ལན་སྨྲས་པ།
བདག་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའོ། །རྒྱལ་པོ་ཡ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་དྱིས་པ། ཐམས་
ཅད་མཁེན་པ་ནྱི་དུས་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་པོར་རེ་རེ་ཙམ་འབྱུང་བར་ལགས་ན། ཁེད་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཅྱི་ལས་རོགས། ལན་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོས་བདག་གྱི་ཤེས་རབ་
མཁེན་པར་འདོད་ན་དྱིས་པས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེའོ། །རྒྱལ་པོས་བསམ་པ།
བདག་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་པས་གཞུང་ཆེན་སྨྲ་བའྱི་སོབ་དཔོན་དག་ལ་
དྱིས་པས་ཀང་ཕམ་པར་ནུས་ན། འདྱི་ནྱི་མྱིང་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། གལ་ཏེ་མ་ཐུབ་
ན་དེ་ནྱི་དོན་ཆུང་ཞྱིག་མྱིན། འོན་ཏེ་མ་དྱིས་ན་ནྱི་ཕམ་པར་ཤུགས་ཀྱིས་ཁས་བངས་
སོ་སྙམ་ནས་སོམ་ྱིའྱི་ངང་ལ་རྱིང་དུ་ལུས་ཀང་ཐབས་གཞན་མ་རེད་ནས་དྱིས་པ།
འོ་ན་དེ་རྱིང་ལྷ་ཡྱིས་ཅྱི་བྱེད་དམ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྨྲས་པ། དེ་རྱིང་ལྷས་ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་
འཐབ་བོ་ཞེའོ། །
རྒྱལ་པོས་དེ་ལྟར་ཐོས་ནས། དཔེར་ན་མྱི་ཞྱིག་ཁ་ཟས་ཀྱིས་བརྣངས་སེ་ཡར་
སྐྱུག་མྱི་ནུས་ལ་མར་མྱིད་ཀང་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན། ཚིག་དེ་རྫུན་དུ་འདོད་ནའང་སྒྲུབ་
བྱེད་མེད་ཅྱིང༌། བདེན་པར་འདོད་ཀང་བདེན་དཔང་མྱི་གསལ་བས། ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲ་
བར་ཡོད་པར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སར་ཡང་སྨྲས་པ། དེ་ནྱི་རྫུན་གྱིས་རྒྱལ་ཐབས་བྱེད་པ་

མྱིན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ྱིད་ཅུང་ཟད་སྒུག་མཛོད་དང་ཡུད་ཙམ་ནས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་
གསུངས་མ་ཐག་མཚོན་ཆའྱི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སར་ལྷུང་ངོ། །
རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཕུག་མདུང་དང་གོ་མཚོན་དག་ནྱི་དགྲ་ཆས་ཡྱིན་མོད་
ཀང༌། དེ་དག་ལས་ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་འཐབ་པར་ཁེད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་ངེས་ཤེའོ། །
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྨྲས་པ། དོན་མེད་མང་དུ་སྨྲ་བ་ལས་བདེན་པའྱི་དངོས་པོར་
གཟྱིགས་ན་མྱི་ལེགས་སམ། གསུངས་མ་ཐག་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་རྐང་ལག་མཛུབ་མོ་སྣ་
དང་རྣ་བ་སོགས་ནམ་མཁའ་ནས་ལྷུང་ཞྱིང༌། ཡང་རྒྱལ་པོ་དང་བོན་འབངས་བམ་
ཟེ་དང་བཅས་པས་ནམ་མཁར་དཔུང་ཚོགས་ཕན་ཚུན་འཐབ་པ་གསལ་བར་མཐོང་
བས་རྒྱལ་པོས་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་དུས་དེ་ནས་བཟུང་སེ་ཆོས་བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་
བངས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་དེར་འཁོད་པའྱི་བམ་ཟེ་ཁྱི་ཕག་དག་ཀང་རལ་པ་དོར་
ནས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡང་དག་པ་བངས་སོ། །
དེའྱི་ཚེ་ཐེག་པ་དམན་པའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་ཡོད་དེ། རག་ཏུ་སོབ་དཔོན་ལ་
ཁོང་ཁོ་ཞྱིང་ཕག་དོག་དང་བཅས་ཏེ་ཡོད་པ་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡུལ་དེར་བྱོན་ནས་དགེ་
སོང་དེར་དྱིས་པ། ཁེད་ྱིད་བདག་འཇྱིག་རེན་འདྱིར་རྱིང་དུ་འཚོ་ཞྱིང་བཞེས་པར་
འདོད་དམ། ལན་སྨྲས་པ། དེ་ནྱི་ཅྱིས་ཀང་མྱི་འདོད་དོ་ཞེའོ། །
དེ་ནས་སོབ་དཔོན་སྒྲུབ་ཁང་སོང་པ་ཞྱིག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ྱིན་མང་པོར་
ཕྱྱིར་མ་ཕེབས་པ་ན། སོབ་མ་རྣམས་ནས་སོ་བཙན་གྱིས་ཕྱེས་ནས་བལྟས་པས། འབུ་
སྱིན་ཤུན་པ་ལས་ཐོན་པ་ལྟར་ཞྱི་བར་གཤེགས་ཟྱིན་ཏོ། །སོབ་དཔོན་འཇྱིག་རེན་འདྱི་
ནས་གཤེགས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མྱི་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་སོང་ཡང༌། འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་
ཀྱི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ནས་དེའྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་དང་འད་བར་མཆོད་
པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བར་བྱེད་དོ། །
སོབ་དཔོན་དེ་ཡུམ་ལས་འཁྲུངས་པ་ན་ལོན་ཤྱིང་ཞྱིག་གྱི་འོག་ཏུ་སྐུ་
འཁྲུངས་པས་མཚན་ལ་अर्न
जु ཨརྫུན་ཞུ། ཨརྫུན་ནྱི་ལོན་ཤྱིང་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ངོ། །ཀླུ་
ལ་བརེན་ནས་ལམ་གྲུབ་པས་མཚན་གྱི་ཐོག་
མར་ནཱ་ག་སེ་ཀླུ་ཞེས་པ་བསྣན་པས་नागार्न
जु ་ནཱགཱརྫུན་སེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་
གྲགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
གོང་གྱི་རྣམ་ཐར་འདྱི་ནྱི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་རྣམ་ཐར་རྣམས་
ཀྱི་གཞྱི་རེན་ལྟ་བུར་བཀོད་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ས་བཅད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་ལེགས་པར་

བསྱིགས་ཏེ་འོག་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྣམ་ཐར་དེ་དག་ས་བཅད་འདྱིའྱི་བར་བར་དུ་ཇྱི་
ལྟར་བསྣན་པའྱི་ཚུལ་གསལ་བར་འགོད་པར་བྱའོ། །
འདྱི་ལ་དབྱེ་ན་ས་བཅད་ེར་གྱིས་སུ་འགྱུར་བས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་བཀོད་
ན་འདྱི་ལྟར། དང་པོ་གང་དུ་འཁྲུངས་པའྱི་ཡུལ་བརོད་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྱི། འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞེས་གསུངས།
གྱིས་པ་གང་དུ་གཏོགས་པའྱི་རྱིགས་ནྱི། བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་སུ་འཁྲུངས་
ཤྱིང༌། ཞེས་གསུངས།
གསུམ་པ་གཞོན་ནུའྱི་དུས་ནས་མཁས་པའྱི་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པ་ནྱི། མཐོང་
ཚད་མྱི་བརེད་པར་ཞེས་པ་ནས་མངའ་བརེས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་གསུངས།
བཞྱི་པ་གྲོགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ལུས་མྱི་སྣང་བའྱི་རྱིགས་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ནྱི།
ཁོང་ལ་གྲོགས་པོ་གསུམ་ཡོད་ཅྱིང་ཞེས་པ་ནས་གདམས་ངག་རོགས་པར་སྱིན་
ནོ། །ཞེས་གསུངས།
ལྔ་པ་རྱིགས་སྔགས་ལ་བརེན་ནས་བཙུན་མོའྱི་ཚོགས་ལ་དགའ་མགུར་སྤྱོད་
པས་གྲོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོས་བསད་པ་ནྱི། དེ་ནས་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ཅེས་པ་ནས་དེ་
ྱིད་དུ་བསད་དོ། །ཞེས་གསུངས།
དྲུག་པ་འདོད་པ་རྣམས་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ར་བར་གཟྱིགས་ནས་རབ་ཏུ་
བྱུང་བར་དམ་བཅས་པ་ནྱི། ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་ཅེས་པ་ནས་རང་གྱིས་རང་ལ་དམ་བཅས་
སོ། །ཞེས་གསུངས།
བདུན་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི། དེ་ལས་ཐོན་
མ་ཐག་ཅེས་པ་ནས་ཡང་དག་པར་བངས་སོ། །ཞེས་གསུངས།
བརྒྱད་པ་གནས་དེའྱི་སེ་སྣོད་རྣམས་བཀགས་ཟྱིན་ནས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྱིར་
ཕེབས་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཞག་དགུ་བཅུ་ཙམ་ལ་ཞེས་པ་ནས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྱིར་ཕྱྱིན་
ཏོ། །ཞེས་གསུངས༌།
དགུ་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སེ་རེད་ཅྱིང་དེའྱི་དོན་རོགས་ཀང་ཐུགས་མ་
འཚེངས་པ་ནྱི། རྱི་དེར་མཆོད་རེན་ཞྱིག་ཅེས་པ་ནས་རོགས་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་
གསུངས།
བཅུ་པ་དེར་མ་ཚང་བའྱི་མདོ་སེ་རྣམས་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བཙལ་ཡང་མ་
རེད་ཅྱིང་མུ་སེགས་མང་པོ་ཚར་བཅད་པ་ནྱི། དེ་ནས་རྒྱལ་ཁམས་ཞེས་པ་ནས་
རྱིགས་པས་ཚར་བཅད་པས། ཞེས་གསུངས།

བཅུ་གཅྱིག་པ་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་སེས་ཏེ་སངས་རྒྱས་པ་ལས་གཞན་པའྱི་
གྲུབ་མཐའ་འཛུགས་པར་རོམ་པ་ནྱི། ཕྱྱི་རོལ་པའྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་ཅེས་པ་ནས་ཆུ་ཤེལ་
གྱི་ཁང་པར་བཞུགས་སོ། །ཞེས་གསུངས།
བཅུ་གྱིས་པ་ཀླུ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀླུ་ཡུལ་དུ་གདན་དངས་ཏེ་
མདོ་སེ་རྣམས་གཟྱིགས་པས་ཟབ་དོན་རེད་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་གྱུར་པར་ཞེས་པ་ནས་
དཔེར་འཇོག་ཏུ་མ་མཆྱིས་སོ་ཞེའོ། །ཞེས་གསུངས།
བཅུ་གསུམ་པ་ཟབ་མོའྱི་དོན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་གཞོལ་བས་མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ལ་
བཟོད་པ་གྱིས་པ་སེ་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐོབ་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
ཞེས་པ་ནས་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་གསུངས།
བཅུ་བཞྱི་པ་སར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་མུ་སེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་
ཅད་ཚར་བཅད་དེ་བསན་པ་ཆེས་ཆེར་སེལ་བ་ནྱི། དེ་ནས་ཀླུས་སར་ཡང་ཞེས་པ་
ནས་དར་བར་བྱས་ཤྱིང༌། ཞེས་གསུངས།
བཅོ་ལྔ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་ནྱི། ཁད་
པར་དུ་ཞེས་པ་ནས་དེའྱི་ནང་ནས་ཕྱུང་ངོ། །ཞེས་གསུངས།
བཅུ་དྲུག་པ་རྒྱལ་པོས་དཔང་པོ་མཛད་དེ་བམ་ཟེ་ནུས་ལྡན་ཞྱིག་རྫུ་འཕྲུལ་
གྱིས་བཏུལ་བ་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་བམ་ཟེ་ཞྱིག་ཅེས་པ་ནས་མུན་པ་བསལ་ཏུ་གསོལ་
ཞེའོ། །ཞེས་གསུངས།
བཅུ་བདུན་པ་རྒྱལ་ཁམས་ཆོས་ལ་འགོད་པའྱི་སད་དུ་དམག་ལ་ཞུགས་པ་
ནྱི།
ཡང་དེའྱི་ཚེ་ཞེས་པ་ནས་མ་འཚལ་ཏོ་ཞེའོ། །ཞེས་གསུངས།
བཅོ་བརྒྱད་པ་འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་བམ་ཟེ་ཁྱི་ཕག་
བཅས་པ་ཆོས་ལ་བཀོད་པ་ནྱི། རྒྱལ་པོས་མདུན་དུ་བཀུག་ནས་ཞེས་པ་ནས་ཡང་
དག་པར་བངས་སོ། །ཞེས་གསུངས།
བཅུ་དགུ་པ་ཐེག་དམན་གྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་གསོལ་ནས་ཞྱི་བར་
གཤེགས་པ་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་ཐེག་པ་དམན་པའྱི་ཞེས་པ་ནས་ཞྱི་བར་གཤེགས་ཟྱིན་
ཏོ། །ཞེས་གསུངས།
ྱི་ཤུ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་ནས་རྣམ་ཐར་འདྱི་བརམས་པའྱི་བར་ལོ་ཇྱི་ཙམ་
སོང་བ་ནྱི།

སོབ་དཔོན་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ནས་གཤེགས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མྱི་ལོ་བརྒྱ་
ཙམ་སོང་ཡང༌། ཞེས་གསུངས།
ེར་གཅྱིག་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་པའྱི་རེས་སུ་འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཕན་རྣམས་ཀྱིས་དེའྱི་ལྷ་ཁང་བརེགས་ཏེ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་ནྱི། འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་
ཕྱོགས་ཞེས་པ་ནས་བསྙེན་བཀུར་བར་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས།
ེར་གྱིས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འགྲེལ་ཚུལ་ནྱི། སོབ་
དཔོན་དེ་ཞེས་པ་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་གྲགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
སྨྲས་པ།
སྱིད་པའྱི་སོན་མེ་དེ་ྱིད་གཞན་བཞུད་དེ། །
དེ་བར་བརྒྱ་ཕག་ལོ་ལས་མ་འདས་གསངས། །
གསངས་པ་གང་དེར་བདེན་དོན་མང་བར་གྷེས། །
གྷེས་ཤེས་རེད་ནས་གུས་པས་འདྱི་ལོངས་ཤྱིག །
ཅེས་པ་ནྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་ངལ་གསོ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །
གྱིས་པ་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་ནས་ལོ་ྱིས་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་
ལ་ཕེབས་པའྱི་༼སྤྱྱི་ལོ་༤༩༠ནས་༥༧༠༽སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱི་དུས་སུ་
ཇྱི་ལྟར་གྲགས་པ་ནྱི།
འདྱིའྱི་དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་ཞྱིག་
མ་རེད་ཀང༌། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་ནྱི་གོང་གྱི་ས་བཅད་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ནང་གྱི་སོབ་
དཔོན་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་ར་བའྱི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་
ཤེས་རབ་ཅེས་པ་འདྱི། ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུས་རོམ་པ་དང༌། བསན་བཅོས་བརམས་པའྱི་
བྱེད་ལས་སམ་ནུས་པ་རྣམས་གསུངས་ཏེ། རོམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་རེས་དཔག་དང་སུན་
འབྱྱིན་གྱིས་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་བདག་འགོག་པར་མཛད་ལ།
བསན་བཅོས་འདྱི་བརམས་པའྱི་བྱེད་ལས་སམ་ནུས་པ་ནྱི་གཞན་ལ་ལམ་མ་ནོར་
བར་བསན་ནས་སྐལ་ལྡན་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། ལོག་སྨྲ་ཚར་བཅད་དེ་ལྟ་ངན་གྱི་
ད་བ་མཐའ་དག་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་དེ་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། དབུ་མ་ར་བའྱི་འགྲེལ་བ་ཤེས་
རབ་སོན་མ་ལས།
སོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་དག་ཁོ་ནས་རེས་སུ་
དཔག་པ་དང༌། སུན་དབྱུང་བའྱི་གསལ་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་དག་བསན་པ་དང༌། ལྟ་བ་

ངན་པའྱི་ད་བ་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཚུལ་
བཀའ་བསྩལ་མོད་ཀྱི། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་འདྱིའྱི་
འགྲེལ་བ་བྱེད་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དོན་
བསན་ཀང༌། ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་ལམ་ནས་བསན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཚངས་པར་
མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་ལས་རོགས་དཀའ་བར་གྱུར་པས། དེ་དག་གྱི་དོན་གོ་ས་བར་
བྱ་བའྱི་སད་དུ་ཤེས་རབ་སོན་མ་བརམས་པར་གསུངས་ཏེ། ཡང་ཤེས་རབ་སོན་མ་
ལས།
ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལས་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མྱི་རོགས་པས།
དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱིས་རོགས་པར་བྱ་བར་འདོད་ནས་ལུང་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་དབུ་
མའྱི་བསན་བཅོས་བཤད་པར་བྱའོ།
ཞེས་སོ། །ཡང་ས་བཅད་བཅུ་གསུམ་པ་ཟབ་དོན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་གཞོལ་བས་
མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་གྱིས་པ་སེ། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐོབ་པའྱི་སྐོར་
གསུངས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གྱི་སྙྱིང་པོར་གྱུར་པ། མདོ་ལས་བདེན་པའྱི་སེ་
བ་མེད་པར་གསུངས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དམ་ཟབ་མོ་སོང་པ་ྱིད་དེ་
མ་ནོར་བར་རང་ྱིད་ཀྱིས་རོགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ཐུགས་སོ་བ་སེས་པར་
གསུངས་ཏེ། ཤེས་རབ་སོན་མ་ལས། སོབ་དཔོན་ཀང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཚུལ་སེ་
བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་རབ་ཏུ་བསན་པ་མ་ནོར་བར་དེ་བཞྱིན་ྱིད་
ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས། ཞེས་གསུངས་སོ། །
ས་བཅད་བཅོ་ལྔ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དབུ་མ་ར་བའྱི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ཤེས་
རབ་བརམས་པར་གསུངས་པའྱི་སྐོར་ལས། དབུ་མ་ར་བའྱི་མཆོད་བརོད་རོམ་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཟབ་མོ་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་དེ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་སོ་བ་ཤུགས་དག་པོ་
སེས་པ་དང༌། བསན་བཅོས་འདྱི་ྱིད་རོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འགྲོ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་བརེ་
བའྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས། འགྲོ་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང༌། གཙོ་བོར་
རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ལམ་ནས་ཟབ་མོ་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་བྱ་བའྱི་
སད་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསོད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སེ་བསན་བཅོས་
འདྱི་མཛད་པར་གསུངས་ཏེ། ཤེས་རབ་སོན་མ་ལས། དགེས་པའྱི་ཤུགས་དག་པོ་ཡང་
དག་པར་སེས་པས། ཇྱི་ལྟར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་
མངོན་པར་བསོད་དེ། བསན་བཅོས་མཛད་པར་བཞེད་ནས། ཐུགས་རེ་ྱིད་ཀྱི་ཆུས་

བརན་པའྱི་ཐུགས་མངའ་བས་སེ་བོ་རེས་སུ་དཔག་པ་གཙོར་འཛིན་ཅྱིང་ཁོང་དུ་
ཆུད་པར་འདོད་པས་རོགས་པར་བཞེད་ནས། ཞེས་སོ། །
སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་སྙྱིང་པོའྱི་འགྲེལ་བ་
རོག་གེ་འབར་བ་ནྱི་བོད་དཔེ་ཁོ་ན་ལས་རྒྱ་གར་ནག་གང་གྱི་ཡྱི་གེར་ཡང་མྱི་
བཞུགས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། དེའྱི་ནང་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྣམ་ཐར་ཐོར་བུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཞུས་ན།
ས་བཅད་བཅུ་གྱིས་པ་ཀླུ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀླུ་ཡུལ་དུ་གདན་
དངས་ཏེ་མདོ་སེ་རྣམས་གཟྱིགས་པས་ཟབ་དོན་རེད་པའྱི་སྐོར་ལ་སངས་རྒྱས་འདས་
ནས་ན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པ་དང༌། ཀླུ་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པ་དང༌། དེ་
ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གདན་དངས་པ་གསུམ་ལས།
དོན་ཚན་དང་པོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་འདས་ནས་འཛམ་གྱིང་འདྱིར་ན་ཐོས་
ཀྱི་སེ་སྣོད་རྣམས་ནྱི་ན་ཐོས་ཆེན་པོ་རྣམས་ནས་རྱིང་པོར་མ་ལོན་པར་བཀའ་བསྡུ་
བྱས་ཀང༌། ཐེག་ཆེན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ནྱི་ན་ཐོས་དེ་དག་གྱི་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་
པས་བཀའ་བསྡུ་བྱེད་མཁན་གྱི་ན་ཐོས་ཆེན་པོ་སུ་ཡང་མ་བྱུང་བར་གསུངས་ཏེ།
རོག་གེ་འབར་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་རྱིང་པོ་
མ་ལོན་པར་ན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་རང་ལ་གསུངས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་ཞེན་ཅྱིང༌། དེ་
ཆེད་དུ་བྱེད་པའྱི་སྡུད་པ་པོས་ཇྱི་ལྟར་དབང་བ་བཞྱིན་དུ་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་ན།
ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་གསུང་རབ་ནྱི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་སུ་ཡང་མེད་པས་གང་གྱིས་ཀང་མ་
བསྡུས་ཏེ། ཞེས་སོ། །
དོན་ཚན་གྱིས་པ་ནྱི། འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་དགའ་ཞྱིང་དད་པའྱི་ཀླུ་
ལ་སོགས་པས་ཐེག་ཆེན་གྱི་བཀའ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་ཀླུ་ཡུལ་དང་ལྷ་ཡུལ་ལ་སོགས་
པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བར་གསུངས་ལ། འདྱིའྱི་སོགས་ས་དང་པོས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་
ཀང་བསྡུས་པར་གོ་དགོས་པས་ལྷ་ཡྱི་གནས་སུ་བཞུགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
འཇམ་དཔལ་དང༌། བྱམས་པ་ལ་སོགས་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་བཀའ་རྣམས་བསྡུས་
ཏེ་ལྷ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དག་གོ །དེ་ཡང་རོག་གེ་འབར་བ་ལས། བདེ་བར་
གཤེགས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྱི་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་
ནས་ཀླུའྱི་འཇྱིག་རེན་དང་ལྷ་ལ་སོགས་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ལས་ཞེས་གསུངས་
སོ། །

དོན་ཚན་གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་ཟབ་མོའྱི་སྣོད་དུ་
རུང་བ་ནྱི་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དེས་ནྱི་ཡོད་མཐའ་དང་
མེད་མཐར་ལྷུང་བའྱི་ལྟ་བ་ངན་པའྱི་ཕྱོགས་རྣམས་ལྷག་མེད་དུ་འཇྱིག་ནས། ཟབ་མོ་
དབུ་མའྱི་ལམ་སོལ་རྒྱ་ཆེར་ཕྱེ་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དངོས་སུ་ལུང་བསན་ཏོ། །དེ་ལྟ་
བུའྱི་སེས་བུ་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ལྷ་ཡུལ་དང་ཀླུ་ཡུལ་རྣམས་ནས་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའྱི་སེ་སྣོད་ཐོར་བུར་བཞུགས་པ་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཤྱིང༌། ཁད་པར་དུ་
ཡུམ་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདོ་སེ་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱི་ྱིད་ཀླུ་ཡུལ་ནས་གདན་དངས་པས་ན། ཀླུ་
ལ་སོགས་པ་ཞེས་ཀླུ་གཙོ་བོར་སྨྲོས་པའང་དེའྱི་གནད་ཀྱིས་ཡྱིན་པར་སེམས་སོ། །དེ་
དག་ནྱི་རོག་གེ་འབར་བ་ལས།
དེའྱི་སྣོད་དུ་གྱུར་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལུང་བསན་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱིས་དེ་དག་ནས་བསྡུས་ནས་མྱིའྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ།
ཞེས་གསུངས་སོ། །
ཡང་དེ་ྱིད་ལས། ས་རབ་ཏུ་བརེས་པའྱི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཡང་
དག་པར་རོགས་པའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་དོན་གྱི་ལུགས། ཞེས་ཀླུ་སྒྲུབ་དེ་འཕགས་པའྱི་
གོ་འཕང་ཐོབ་པའྱི་སར་གནས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིན་པ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་
དགོངས་པ་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ངེས་དོན་གྱི་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་ཡྱིན་པར་
གསུངས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མདོ་གང་ལས་ལུང་བསན་པ་ནྱི་འདྱིར་དངོས་སུ་ལུང་
འདེན་མ་མཛད་ཀང༌། ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་མདོ་དང་འཕགས་པ་སྱིན་ཆེན་པོའྱི་
མདོ་རྣམས་ཡྱིན་པར་གསལ་ཏེ། དེའྱི་རེས་ཙམ་ལ་བྱོན་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་
པ་དང༌། སྤྱན་རས་གཟྱིགས་བརྟུལ་ཞུགས་གྱིས་ཀྱིས་ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་མདོ་
དང་འཕགས་པ་སྱིན་ཆེན་པོའྱི་མདོ་གྱིས་པོ་ལུང་འདེན་མཛད་ལ། འདྱིའྱི་བརོད་
བྱའྱི་དོན་ཡང་ལང་གཤེགས་དང་མཐུན་པར་བྱུང་བས་སོ། །
འདྱིར་ཁོ་བོས་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་ནས་ལོ་ྱིས་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་
ཙམ་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྤྱྱི་ལོ་༤༩༠ནས་༥༧༠སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཅེས་བཀོད་
པ་ལ། ལ་ལ་ན་རེ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་ནས་ལོ་ྱིས་བརྒྱ་
བཞྱི་བཅུའྱི་རེས་སུ་ཕེབས་པ་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་སོབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཁོ་བོས་འདྱི་འདྱི་བར་བྱ་སེ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་
རོག་གེ་འབར་བ་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ྱིད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་དང༌། དབྱྱིག་
གེན་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་ལུང་བསན་ཅྱིང༌། ས་རབ་

ཏུ་བརེས་པའྱི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་
དོན་གྱི་ལུགས་གཞན་དུ་འདེན་པར་བྱེད་ཅྱིང་། ངོ་ཚ་དང་ཁེལ་དག་གྱི་དོན་རྣམ་
པར་མྱི་ཤེས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། རྣམ་པར་ཤེས་ཤྱིང་མཁས་པར་ང་རྒྱལ་བྱེད་པ་དག་
འདྱི་སྐད་སྨྲ་སེ། དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་བདུད་རྱིར་འཇུག་པ་སེ། རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དེ་ནྱི་
བདག་ཅག་ཁོ་ནས་ལེགས་པར་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། དབུ་མར་སྨྲ་བ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ནྱི་དེ་ནྱི་ལོངས་སྤྱོད་
རོགས་པའྱི་སྔ་ཞེས་བསན་ལ། ཞེས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དང་སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་
གེན་སོགས་ཀྱིས་མྱི་ཤེས་བཞྱིན་དུ་མཁས་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཐེག་ཆེན་གྱི་དོན་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་ལས་གཞན་དུ་འགྲེལ་བར་གསུངས་པ་སོགས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་
ཀྱི་སྐོར། ཐེངས་གྱིས་གསུངས་པ་ནྱི་རོག་གེ་འབར་བར་གཟྱིགས་ན་མཁེན་པར་
འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་སོབ་ཡྱིན་ན་ནྱི་འཕགས་པ་
ཐོགས་མེད་མ་ཕེབས་གོང་གྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱི་དུས་ནས་གང་བཀག་པར་བྱ་བའྱི་
ཐོགས་མེད་དང་དབྱྱིག་གེན་གྱི་ལུགས་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་ནས་
བསན་པ་ལ་དགྲ་ལན་གསུམ་བྱུང་བའྱི་རེན་གྱིས་བསན་པ་ཆེས་ཆེར་མས་པ་ན།
ཐོགས་མེད་ཀྱི་ཡུམ་དེས་བསན་པ་མས་པ་སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་ནས། རྒྱལ་རྱིགས་
དང་འདུས་པ་ལས་ཐོགས་མེད་དང་བམ་ཟེ་དང་འདུས་པ་ལས་དབྱྱིག་གེན་
འཁྲུངས་པ་སོགས་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་རམ་སོམས་ཤྱིག གཞན་ཡང་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་
སྒྲུབ་འདས་པའྱི་རེས་ཀྱི་རྱིང་པོར་མ་ལོན་པའྱི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོ་
འདས་པ་ནྱི་རྣམ་ཐར་ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐུན་པས། རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོ་
འདས་ནས་ཐོགས་མེད་དང་དབྱྱིག་གེན་ཕེབས་པའྱི་བར་དུ་རྒྱལ་རབས་ཇྱི་ཙམ་
སོང་བ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ན་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་ལ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་ཐོགས་
མེད་དང་དབྱྱིག་གེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་བཀག་པས་ན། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དེ་ཐོགས་
མེད་དང་དབྱྱིག་གེན་གྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་བྱུང་བ་ལ་ནྱི་བསྙོན་མྱི་ནུས་ལ། དེས་ན་ཀླུ་
སྒྲུབ་དང་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་གྱིས་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་དང་རེ་བ་མ་
གྱིས་བ་སོབ་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་གནད་ཡྱིན་མོད།
དེ་ལྟར་མྱིན་པའྱི་མྱིའྱི་རེན་ཅན་གྱི་བ་སོབ་ནྱི་ཡྱིན་པར་མྱི་སྱིད་དོ། །
སྨྲས་པ།
ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ལས། །
ལེགས་འོངས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལེགས་མཛད་ཆ་ཤས་འགའ། །

ལེགས་བྱས་མཐུ་ལས་ལེགས་པར་རེད་པ་འདྱི། །
ལེགས་གསུང་འདོད་ལ་ལེགས་སེས་ཚུལ་དུ་འབུལ། །
ཞེས་པ་ནྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་ངལ་གསོ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །
གསུམ་པ་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་ནས་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་
ཕེབས་པའྱི་༼ སྤྱྱི་ལོ་༦༠༠ནས་༦༥༠བར་དུ་༽དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་པའྱི་དུས་སུ་
ཇྱི་ལྟར་གྲགས་པ་ནྱི།
དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་པ་དེ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རེས་སུ་འབངས་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དངོས་སུ་ན་ནས་ཟབ་མོར་སྤྱོད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པས། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་དམ་གནས་
ལུགས་ཇྱི་ལྟར་གཟྱིགས་པ་ལྟར། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་ཡུམ་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་ལུང་
དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་མཁེན་ནས། ལུང་དང་རྱིགས་པ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ནས་
ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབས་པ་ལ་ཐུག་པར་གསུངས་
ཤྱིང༌། དེས་ན་དཔལ་ལྡན་ཟ་བས་འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་འདྱི་ྱིད་དུའང་ཡུམ་ཤེར་
ཕྱྱིན་གྱི་ཟབ་དོན་དེ་ྱིད་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འགྲེལ་
བར་གསུངས་ཏེ། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་
པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་
བ་དེ་ལྟར། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ལུང་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་མཁེན་ནས་དབུ་མའྱི་
བསན་བཅོས་ལས་རྱིགས་པ་དང་ལུང་དག་གྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཡང་
དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་ྱིད་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཆེས་གསལ་བར་བསན་
ཏོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་རྱིགས་པ་དང་ལུང་དག་
གྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དེ་ྱིད་བསན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར། བདག་གྱིས་དེས་ེ་བར་བསན་
པའྱི་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །
འོ་ན་འདྱིས་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་འཇུག་འགྲེལ་གྱི་ཁུངས་སོན་པར་
འདུག་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་འབེལ་བ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། འབེལ་བ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་སེ།
འདྱི་ལས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཡུམ་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་དངོས་བསན་ཟབ་
མོ་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་དེ་ྱིད་རང་གྱིས་རེད་ནས་གཞན་ལ་
གསལ་བར་ཇྱི་ལྟར་མཛད་པའྱི་ཚུལ་གསུངས་པས། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་

ཐར་ལ་འདྱི་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ག་ལ་ཡོད་དེ། ཟབ་མོ་དབུ་མའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་ཕྱེ་
བ་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཛད་པའྱི་སྙྱིང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་
ཡྱིན་པས་སོ། །
ཡང་གཞུང་དེར། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཡུམ་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་ཟབ་དོན་མ་
ནོར་བར་རེད་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལུང་ཇྱི་ལྟར་བསན་པའྱི་སྐོར་གསུངས་ཏེ།
འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། ་ཅྱི་སེ་རེ་ཞྱིག་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དེ་ྱིད་ལ་ལུང་ཕྱྱིན་ཅྱི་
མ་ལོག་པར་ངེས་པ་ཅྱི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། ལུང་ལས་ཤེས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་འཕགས་པ་ལང་
ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ལྷོ་ཕྱོགས་བེ་ཏའྱི་ཡུལ་དུ་ནྱི། །དགེ་སོང་དཔལ་ལྡན་ཆེར་
གྲགས་པ། །དེ་མྱིང་ཀླུ་ཞེས་འབོད་པ་སེ། །ཡོད་དང་མེད་པའྱི་ཕྱོགས་འཇྱིག་པ། །ང་ཡྱི་
ཐེག་པ་འཇྱིག་རེན་དུ། །བ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་བསན་ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ས་
བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགྲོའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་འཕགས་པ་
སྱིན་ཆེན་པོ་སོང་ཕག་བཅུ་གྱིས་པ་ལས་ཀང༌། ཀུན་དགའ་བོ་ལྱིཙྪ་བྱི་གཞོན་ནུ་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་ང་མྱ་ངན་ལས་
འདས་ནས་ལོ་བཞྱི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན་ཀླུ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དགེ་སོང་དུ་གྱུར་ནས་ངའྱི་
བསན་པ་རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་བསན་ཏེ། མཐར་གྱིས་རབ་ཏུ་དང་བའྱི་འོད་ཅེས་བྱའྱི་
འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་སུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་འོད་ཅེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་
སོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱིས་ལུགས་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་ངེས་པར་གྲུབ་བོ། ཞེས་ལང་ཀར་
གཤེགས་པ་དང་འཕགས་པ་སྱིན་ཆེན་པོའྱི་མདོ་ལས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཡུམ་
ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་དགོངས་པ་ངེས་དོན་དུ་འགྲེལ་བ་དང༌། བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ།
རེན་དེ་ལ་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐོབ་པ། ཞྱིང་འདྱིར་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རེ་
ཞྱིག་རོགས་ནས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་དུ་གཤེགས་པ། མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་ཡེ་
ཤེས་འབྱུང་གནས་འོད་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་ལུང་བསན་པའྱི་
ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་པས་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱི་རོག་གེ་འབར་བའྱི་
ལུང་གྱི་གསལ་བཤད་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ། །
ཡང༌དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགྲེལ་བ་ལས་ཀང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སོབ་
མ་འཕགས་པ་ལྷས་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་དུ་ཇྱི་ལྟར་བསེན་
པའྱི་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོས་བསྙེན་
བཀུར་ཞུ་བའྱི་དུས་སུ་ཡྱིན་པར་ལོ་ཆེན་ཞོན་ཙང་གྱིས་གསུངས་པ་འོག་ནས་འབྱུང་

བ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། ལོ་ཆེན་གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་ས་བཅད་བཅུ་དྲུག་པར་འཕགས་ཡུལ་
གྱི་རྒྱལ་པོས་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བམ་ཟེ་ནུས་ལྡན་ཞྱིག་དང་རོད་པའྱི་དཔང་
པོར་མཛད་པར་གསུངས་ཤྱིང༌། ཡང་ས་བཅད་བཅོ་བརྒྱད་པར་འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་
ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བམ་ཟེ་ཁྱི་ཕག་དང་བཅས་པ་ཆོས་ལ་བཀོད་པར་གསུངས་
ཏེ། རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀོ་ས་ལ་
ཞེས་པར་ཡོད་པས། འདྱིའྱི་ས་བཅད་ཕྱྱི་མའྱི་འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་
ཡྱིན་ནམ་སྙམ་སེ་བརག་པར་བྱའོ། །བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་འགྲེལ་བ་ལས། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ན་
སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་འདྱི་ནྱི། །སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་སོབ་མར་གནང་བར་འདོད་
གྱུར་པ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ཡྱི་དེ་ྱིད་ལུགས་ལས་ལུགས་གཞན་མྱིན། །འདྱི་ལྟར་སོབ་
དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་ནྱི་སྱིགྷྒ་ལའྱི་གྱིང་དུ་འཁྲུངས་པ་སྱིགྷྒ་ལའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་
སས་ཞྱིག་སེ་མཐར་རྒྱལ་ཚབ་བོར་ནས་དེ་ྱིད་དུ་རབ་དུ་བྱུང་ཞྱིང༌། དེ་ནས་ལྷོ་
ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལྟར་འོངས་ཏེ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ེ་གནས་ྱིད་དུ་གྱུར་ཅྱིང༌།
དེའྱི་ལུགས་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པར་གྱུར་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ན་བསན་བཅོས་བཞྱི་བརྒྱ་
པ་འདྱིའྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དབུ་མའྱི་བསན་བཅོས་ལས་བཤད་པའྱི་
དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལས་མཚན་ྱིད་ཐ་དད་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སོབ་མ་
འཕགས་པ་ལྷའྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་སྱིགྷྒ་ལའྱི་གྱིང་དང༌། རྱིགས་ནྱི་རྒྱལ་སས་ཡྱིན་ལ།
མཐར་རྒྱལ་སྱིད་ལ་མ་ཆགས་པར་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཀང་བོར་ནས་སྱིགྷྒ་ལའྱི་
གྱིང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང༌། འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ལྟར་ཕེབས་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ེ་
གནས་གནང་བ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བསན་བཅོས་བཞྱི་བརྒྱ་པ་
མཛད་པར་གསུངས། དེ་ཡང་འདྱིར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ལྟར་འོངས་ཏེ་ཞེས་སྨྲོས་
པས་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་དེ། དང་པོར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྙན་གྲགས་ཐོས་ནས་གཞུང་
དོན་ལ་རོད་པ་དང་འདྱི་བའྱི་སད་དུ་ལྟར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་གྱི། དགེ་བའྱི་བཤེས་
གེན་དུ་བསེན་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་ཕེབས་པ་མྱིན་ཡང༌། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་
མཇལ་ཙམ་ྱིད་ནས་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གེང་བྱར་མ་སོབས་ཤྱིང༌། མྱི་འཕོག་པའྱི་དད་པ་
ཆེན་པོ་འཁྲུངས་ནས་དེའྱི་ེ་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསན་ཏེ་འདྱི་ནྱི་ས་
བཅད་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཁུངས་སུ་གཏོགས་པའོ། །ཡང་དེ་ྱིད་དུ། ཇྱི་ལྟར་སོབ་
དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའྱི་བུ་སེམས་ཀྱི་ནད་བུད་མེད་འདོད་པས་བསང་བ་སྨན་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་མཁེན་ནས་ཞྱི་བར་མཛད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ལ་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པ་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ོན་མོངས་པའྱི་པའྱི་ནད་རྱིལ་ེ་བར་ཞྱི་
བར་བྱེད་དོ། ཞེས་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གཞན་སེམས་ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་
ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་བུའྱི་སེམས་ཀྱི་ནད་ཞྱི་བར་བྱས་པ་སོགས་གསུངས་སོ། །དཔལ་
ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་པས་དབུ་མ་ར་བའྱི་འགྲེལ་བ་ཚིག་གསལ་བ་ལས་གསུངས་པའྱི་
ཚིགས་བཅད་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་ན། འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བར་མྱི་བཟོད་པའྱི་སྙྱིང་རེ་དང༌། གནས་སྐབས་དང་མཐར་
ཐུག་གྱི་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་འདོད་པའྱི་བྱམས་པ་དང༌། འགྲོ་ཀུན་སོལ་བའྱི་ཁུར་
ཆེན་བདག་གྱིར་བཞེས་པའྱི་ལྷག་བསམ་དང་བཅས་པའྱི་ཐུགས་རེས་བརན་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཐུགས་མངའ་བས་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སས་པོར་གྱུར་ཅྱིང༌། ཆོས་
ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་གཟྱིགས་པ་ལ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་བོ་གྲོས་མཆོག་དང་ལྡན་
པའྱི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་སྤྱྱི་དང་ཁད་པར་དུ་ཡུམ་ཤེར་
ཕྱྱིན་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་གནས་པའྱི་ཟབ་མོ་སོང་པ་ྱིད་དེ།
ཐོག་མར་རང་ྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མཁེན་ནས། དེ་ལ་རབ་ཏུ་གུས་ཤྱིང་དད་
པས་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་སད་དུ་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་དབུ་མ་ར་བའྱི་ཚིག་ལེར་བྱས་
པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ་བརམས་ནས། འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་འདྱིར་ཆོས་ྱིད་ཟབ་
མོའྱི་གཏམ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ཕྱྱིར་ན། ཡོན་
ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་སེ་དག་ཏུ་འདྱི་ལྟར་མཛད་
པར་ལུང་བསན་གསལ་བར་བྱུང་བས་སོ། །ཞེས་པ་སེ། གཞུང་དེ་ྱིད་ལས།
གང་ཕྱྱིར་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་
བསན་གྱུར་པ། །
དེ་ཕྱྱིར་དེའྱི་གཏམ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་དང་བཅས་པར་ཐུགས་རེས་བརན་པའྱི་
ཐུགས་མངའ་ཞྱིང༌། །
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སས་པོ་བོ་བཟང་ཀླུ་སྒྲུབ་དེ་ཡྱིས་གསུང་རབ་ཇྱི་ལྟ་
བར། །
གནས་པ་བཞྱིན་དུ་མཁེན་ནས་གུས་པས་བསན་བཅོས་དབུ་མར་གཙོ་བོའྱི་
ངོ་བོར་བསན། །
ཞེས་པ་ནྱི་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་འདྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལུང་བསན་པ་
དང༌། དེའྱི་མཁེན་པ་དང་བརེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་འཕྱིན་ལས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་
གསུང་གྱི་འཕྱིན་ལས་རྣམས་ལ་ཆེས་ཆེར་བསྔགས་པར་མཛད་དེ། འདྱི་ནྱི་ས་བཅད་

བཅུ་བཞྱི་པ་སར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་མུ་སེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་
བཅད་དེ་བསན་པ་ཆེས་ཆེར་སེལ་བའྱི་སྐོར་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ཁོ་བོས་ཡུམ་ཤེར་ཕྱྱིན་
རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་ཞེས་སྨྲོས་པ་ལ། ལ་ལ་ན་རེ། ཡུམ་
འབྱིང་པོའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་བཞྱིན་དུ་འགྲེལ་བ་མ་གྲུབ་སེ། ཡུམ་བར་མ་དེ་
འཕགས་པ་གྲོལ་སེའྱི་དུས་སུ་དགེ་བསྙེན་ཞྱི་བའྱི་གོ་ཆས་འཕགས་པ་འཇྱིག་རེན་
དབང་ཕྱུག་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་པོ་ཏ་ལ་ནས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་དང་དུ་བངས་ནས་
འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་གདན་དངས་ལ། ཡུམ་བར་མའམ་སོང་ཕག་ྱི་ཤུ་ལྔ་པ་ཛྷཱ་ར་ནཱ་
སྱིར་སེབས་པ་དང་འཕགས་པ་གྲོལ་སེས་མཇལ་ནས་ྱི་ཁྱིའྱི་སྣང་བ་མཛད་དོ་ཞེས་
ཀུན་ལ་གྲགས་ཤྱིང་གྲུབ་པ་ལགས་པས། གལ་ཏེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དུས་ནས་འཛམ་བུའྱི་
གྱིང་དུ་ཡོད་ན་ཞྱིང་གཞན་ནས་གདན་དངས་པ་ཇྱི་ལྟར་འགྲྱིག་ཅེ་ན། དེ་ལ་ནྱི་སོན་
མེད་དེ། འཕགས་པ་གྲོལ་སེ་མ་འཁྲུངས་གོང་གྱི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་གྱིས་ཀྱི་སྔོན་ནས་
ཤེར་ཕྱྱིན་སོང་ཕག་ྱི་ཤུ་ལྔ་པ་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ལ། ཁད་པར་དུ་ལོ་ཆེན་གཞོན་ནུ་
སོག་གྱིས་སྤྱྱི་ལོ་༤༠༤ལ་མགོ་བརམས་ནས་ལོ་བདུན་དང་ཟ་བ་བཅུ་གཅྱིག་ཞག་ྱི་
ཤུ་ར་བདུན་ལ་ཤེར་ཕྱྱིན་སོང་ཕག་ྱི་ཤུ་ལྔ་པ་དང༌། དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
མཛད་པའྱི་དེའྱི་འགྲེལ་བ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཤེར་ཕྱྱིན་མན་ངག་ཏུ་གྲགས་པ་དང་
བཅས་པ་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་རོགས་པར་བསྒྱུར་བ་ད་ལྟ་དངོས་སུ་མཇལ་དུ་ཡོད་པས།
འཕགས་པ་གྲོལ་སེ་ཇྱི་ཙམ་སྔ་ཡང་དུས་རབས་ལྔ་པའྱི་སྨད་ཙམ་ལ་འཁྲུངས་པར་
གྲུབ་ཅྱིང༌། སྤྱྱི་ལོ་༥༠༠ནས་༦༠༠བར་གྱི་སོབ་དཔོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། གལ་ཏེ་དེའྱི་
གོང་དུ་ཤེར་ཕྱྱིན་སོང་ཕག་ྱི་ཤུ་ལྔ་པ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་མེད་ན་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་ཇྱི་
ལྟར་བསྒྱུར་སོམས་ཤྱིག
འདྱི་རྱིགས་ལ་སྱིག་པ་མྱིག་ཙུམ་བྱར་མེད་ཅྱིང༌། དཔལ་ལྡན་ཟ་བསཀླུ་སྒྲུབ་
གཤེགས་པར་གྱུར་པ་དེས་མཛད་པའྱི། །གཞུང་རྣམས་དང་ནྱི་དེ་ཡྱི་སོབ་མའྱི་ཚོགས་
དེ་དག་ཀང་དུས་མང་ཞྱིག་ན་མས་པར་གྱུར། །གསུངས་པ་ལྟར། སྔར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་
དུས་སུ་མདོ་འདྱིའང་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཡོད་པར་བསྙོན་དུ་མེད་ཀང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་
ཡབ་སས་རྣམས་འདས་ནས་༼སྤྱྱི་ལོ་༤༧༠ནས་༥༤༠༽སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་
བསངས་ཕེབས་པའྱི་བར་དུ་ལོ་ངོ་ྱིས་བརྒྱ་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་བསན་པ་སྤྱྱི་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ཆེས་ཆེར་མས་པར་གྱུར་པས་ཡུམ་བར་མ་འདྱི་ཡང་རྒྱ་
གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་མ་བཞུགས་པར་འཕགས་པ་གྲོལ་སེའྱི་དུས་སུ་གྲུ་འཛིན་

གྱི་ཞྱིང་ངམ་པོ་ཏ་ལ་ནས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་གདན་དངས་དགོས་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ནམ་སྙམ་མོ། །
ཡང་གཞུང་དེ་ྱིད་ལས། རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གྱིས་སེལ་བའྱི་དབུ་མ་ར་
བའྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་པའྱི་བསན་བཅོས་འདྱི་མཛད་པའྱི་དགོས་པ་
ནྱི། རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྤྱྱི་དང་ཁད་པར་དུ་གང་དག་ཡུམ་གསུམ་ནས་
དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཟབ་མོ་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་མ་རོགས་པའྱི་གདུལ་
བྱ་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་སེ། ཟབ་མོའྱི་དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་རོགས་པར་བྱེད་པ་
དང༌། གང་དག་བོ་གྲོས་ངན་པའྱི་དབང་གྱིས་ལོག་པར་རོག་པ་དང་ལོག་པར་སྨྲ་
བར་བྱེད་པའྱི་རྒོལ་བའྱི་དཔུང་ཚོགས་རྣམས་ཏེ། ཕྱྱི་རོལ་རྒྱང་འཕེན་པ་ལ་སོགས་པ་
ཚེ་འདྱི་ཕྱྱི་དང༌། ཀུན་རོབ་རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་མེད་པར་སྨྲ་བའྱི་མེད་པར་སྨྲ་
བའམ་ཆད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང༌། ཕྱྱི་རོལ་གྲངས་ཅན་པ་ལ་སོགས་ཆོས་དང་གང་
ཟག་གྱི་བདག་གྱིས་ཀ་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་དང༌། རང་སེ་གནས་མ་བུ་བ་རྣམས་
ཀྱིས་བརོད་དུ་མེད་པའྱི་བདག་ཁས་ལེན་པ་དང༌། དེ་མྱིན་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་
པ་རྣམས་གང་ཟག་རང་ར་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་ཀྱི་བདག་མེད་པར་འདོད་ཀང༌།
ཆོས་ཀྱི་བདག་ཁས་ལེན་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ནྱི་གང་
ཟག་གྱི་བདག་ཁས་མྱི་ལེན་ཞྱིང༌། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཕྱྱི་རོལ་དོན་དུ་
ཡོད་པའང་མྱི་འདོད་པར་སེམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཙམ་དུ་འདོད་ཀང༌། སེམས་བདེན་
པར་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པ་དང༌། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་རྣམས་ཀང་གང་ཟག་གྱི་བདག་
ཁས་མྱི་ལེན་ཞྱིང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཕར་
བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ཚུར་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཁས་མྱི་ལེན་ཡང༌། བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་
གྱིས་ཕར་བཞག་པ་དང་ཡུལ་གྱི་ཐུན་མོང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་གྱིས་
ཚོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་པའྱི་བདག་རང་བཞྱིན་ནམ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པས།
དེ་དག་རྣམས་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་དངོས་པོར་སྨྲ་བའམ་རག་པ་སྨྲ་བ་
རྣམས་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་རྣམས་ཡང་དག་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་ཚར་བཅད་དེ་
རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་ལས་བཟོག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །
འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཕྱྱི་རོལ་པ་རྣམས་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་ཟབ་མོ་མ་རོགས་
པ་རྣམས་ཡྱིན་ལ། རང་སེའྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་

ཟབ་མོ་མ་རོགས་པ་དང༌། ལོག་པར་རོག་པའམ་གཞན་དུ་འཆད་པ་ཅྱི་རྱིགས་ཤྱིག་
མཆྱིས་སོ། །
དེ་འཆད་པ་ལ་ཚིག་གསལ་ལས།
སེ་བོ་གང་གྱིས་རྒྱལ་པའྱི་བསན་པ་ཟབ་མོ་མ་རོགས་པ་དེས་རོགས་ཕྱྱིར་
དང༌། །
གང་དག་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་གསུང་ལས་གཞན་དུ་དེ་ྱིད་བསན་པར་
འདོད་པ་དང༌། །
བོ་གྲོས་ངན་པ་གཞན་གང་གསུང་རབ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འཆད་པར་བྱེད་
གྱུར་པ། །
དེ་དག་ཀང་ནྱི་བཟོག་པར་བྱ་ཕྱྱིར་མཐའ་གྱིས་སེལ་བའྱི་བསན་བཅོས་
འདྱི་མཛད་དོ། །
ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྱི་ཡང་བཅུ་བཞྱི་པ་སར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་
མུ་སེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་དེ་བསན་པ་ཆེས་ཆེར་སེལ་བའྱི་སྐོར་
རོ། །
ཡང་འོག་གྱི་གཞུང་འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མ་ཧཱ་སུ་མ་ཏྱི་དང་། པ་ཚབ་
ྱི་མ་གྲགས་གྱིས་ཀྱི་འགྱུར་གྱི་གོ་རྱིམ་ལྟར་འགྲེལ་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ས་གཅན་
འཛིན་བཟང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་འཕགས་པ་ལྷ་ཡྱི་གསུང་གྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས།
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སོལ་ལེགས་པར་ཕྱེས་བའྱི་དབུ་མའྱི་ཚུལ་ལུགས་དེ་ནྱི༌། དུས་ཡུན་རྱིང་
པོ་ཞྱིག་ཏུ་གསལ་པར་བསན་ཅྱིང་རྒྱས་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་
སས་ཀྱི་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་དབུ་མའྱི་བསན་བཅོས་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་
པའྱི་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྱི་སོབས་ཀྱིས། ཟབ་མོ་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ལ་
ངེས་པ་འཁྲུངས་པའྱི་བོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིང༌། དེ་ནས་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་
མུ་སེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་རྣམས་ཚར་བཅད་དེ་ཕམ་པར་བྱས་ནས། ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་དྱི་
མ་མེད་པ་དེ་ྱིད་སྐལ་བ་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བཤད་པ་ལ་སོགས་པས་ཡུན་རྱིང་དུ་
དར་བར་བྱས་སོ་ཞེས་བསན་པ་ལ་ཚིག་གསལ་ལས།
ཀླུ་སྒྲུབ་ས་གཅན་འཛིན་ནྱི་བཟང་པོའྱི་ཞལ་སྔ་དང་བཅས་ལྷས་ཀང་
གསུང་རེས་སུ། །
འབངས་པས་དེ་ཡྱི་ཚུལ་ལུགས་དུས་ནྱི་ཡུན་རྱིང་ཞྱིག་ཏུ་གསལ་བར་
བསན་པར་མཛད། །

པ། །

དེ་ཡྱི་སོབ་མ་བསན་བཅོས་དེ་ལ་རྣམ་པར་འབྱེད་པས་རྣམ་ངེས་བོ་ལྡན་
རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ནྱི་མུ་སེགས་མ་ལུས་ཕམ་བྱས་ཐུབ་མཆོག་བསན་པ་ཡུན་
རྱིང་བཤད། ཅེས་སོ། །
འདྱིར་ཀླུ་སྒྲུབ་ས་གཅན་འཛིན་འཕགས་པ་ལྷ་གསུམ་གྱི་མཚན་དངོས་སུ་
བསན་པ་ལས་གཞན་གྱིས་ཤེས་ས་ལ། སོབ་དཔོན་ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་ནྱི་
དབུ་མའྱི་སོབ་དཔོན་སྔ་གྲས་དང་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། བསན་འགྱུར་
བསོད་ཚོགས་ནང་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་བསོད་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་
པར་གྲགས་པ་འདྱི་ཡང་། ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་གཤེགས་
ནས་ལོ་ྱིས་བརྒྱ་ྱི་ཤུ་ཙམ་ལ་ཕེབས་པ་༼སྤྱྱི་ལོ་༤༧༠ནས་༥༤༠༽སོབ་དཔོན་
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྱིས་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏར་གསུངས་སོ། །སོབ་དཔོན་འདྱི་དུས་ཇྱི་ཙམ་
ལ་བྱུང་བ་ལ་ནྱི་དོགས་གཞྱི་གྱིས་ཡོད་དེ། དང་པོ་ནྱི། བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་
དང་ཇོ་ནང་བ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་གྱིས་ཀས་སོབ་དཔོན་ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་འདྱི་
ཀླུ་སྒྲུབ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་མཁན་པོ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཤྱིང༌། དབུ་མ་ར་བའྱི་འགྲེལ་
པ་ཚིག་གསལ་བ་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་དབུ་མའྱི་བསོད་པ་ཞེས་པའྱི་སཾ་སྀ་ཏའྱི་དཔེ་
ལས་ཀང༌།
स्पष्टं राहजऱभद्रपादसहहतोनागार्न
जु ोतन्मतं

दे वेनाप्यनग
ज म्यमानवचनःकाऱंचचरं हदष्टवान ्।

ས་ཥཾ་རཱ་ཧུ་ལ་བྷ་ད་པཱ་ད་ས་ཧྱི་ཏོ་ནཱ་གཱ་རྫུ་ནོ་ཏནྨ་ཏཾ་
དེ་ཝེ་ནཱ་པྱ་ནུ་ག་མྱ་མཱ་ན་ཝ་ཙ་ནཿཀཱ་ལཾ་ཙི་རཾ་དྱི་ཥ་ཛྷཱན྄། །
ཞེས་པའྱི་གོ་རྱིམ་ལ་དཔག་ན། ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པོའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་
དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། ལྷས་ཀང༌། ཞེས་འབྱུང་བ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཤེས་
རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་མན་ངག་པཎྱིཏ་གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་སྤྱྱི་ལོ་༤༠༤ཙམ་ལ་
བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔེ་ནའང་བསོད་པ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་བརྱིས་ཏེ་
གཞུང་ཆ་ཚང་བ་ལུང་འདེན་མཛད་ལུགས་བཅས་ལ་བརག་ན། སོབ་དཔོན་ས་
གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་འདྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་དུ་བྱུང་ངམ་སྙམ་པ་དང༌།
གྱིས་པ་ནྱི། ཡང་ན་བོད་འགྱུར་ཚིག་གསལ་གྱི་པེ་ཅྱིང་པར་མ་དང་སྣར་
ཐང་པར་མར། ཀླུ་སྒྲུབ་ས་གཅན་འཛིན་ནྱི་བཟང་པོའྱི་ཞལ་སྔ་དང་བཅས་ལྷས་ཀང་

གསུང་རེས་སུ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཚིག་འགྲོས་ལ་བལྟས་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་
ཙམ་ལ་འཁྲུངས་ཤྱིང༌། འཕགས་པ་ལྷའྱི་སོབ་མ་ཡང་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་བདེན་
ནམ་སྙམ་སེ། བུ་སོན་རང་ྱིད་ཀྱིས་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་རྒྱུན་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ།
ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་འགྲེལ་བ་དངས་པ་ལས། ཐུབ་པ་ནས་དྷྱི་དྷྱི་ཀའྱི་བར་ལུང་
དང་འད་བ་ལས། དེས་བྱི་བྷ་ག་ལ། དེས་བཙུན་པ་བུདྡྷཱ་ནནྟྱི་ལ། དེས་བུདྡྷ་མྱི་ཏ་ལ།
དེས་སོབ་མ་དགེ་སོང་རྱིབས་ལ། དེས་སུ་ན་ཤ་ཏ་ལ། དེས་ར་སྐད་ལ། འདྱི་སོབ་
དཔོན་ར་དབྱངས་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་སེ།གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་སོབ་དཔོན་ར་
དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལྟར་ན་སོབ་དཔོན་ར་དབྱངས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་སྔ་བར་གསུངས་
ཤྱིང་། སེ་སྣོད་གང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་གཏད་རབས་ལས་ཀང་马鸣 མ་མྱིང་
ཞེས་ར་དབྱངས་ཀྱི་མཚན་ནས་སྨོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ།།
དེས་མ་ཤྱི་བ་ལ། དེས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ། དེས་ཨཱརྱ་དེ་བ་ལ། དེས་རཱ་ཧུ་ལ་སེ་ས་
གཅན་འཛིན་ལ། དེས་སཾ་གྷཱནནྟྱི་ལ། དེས་དགེ་སོང་ས་བཅོམ་ལ། དེས་གྷ་ལ་ཤ་ལ།
དེས་ཀུ་མཱ་ར་ཏ་ལ། དེས་ཤ་ཡ་ཏ་ལ། དེས་བ་སུ་བནྡྷུ་ལ། དེས་མ་ནོ་ཏ་ལ། དེས་ཧ་ཀ་
ལྱི་ཀ་ན་ཡ་ན་ཤ་ལ། དེས་དགེ་སོང་སེང་གེ་ལ་བསན་པ་གཏད་པར་བཤད་དོ་ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །
གཞན་ཡང་སྤྱྱི་ལོ་༤༧༢ལ་ལྱི་ཡུལ་གྱི་སོབ་དཔོན་ཀྱིགྷྐར་དང་རྒྱའྱི་བཙུན་
པ་ཐན་ཡའོ་གྱིས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་སེ་སྣོད་གང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་
གཏད་རབས་ནང་དུ་ས་གཅན་འཛིན་འཕགས་པ་ལྷའྱི་སོབ་མ་ཡྱིན་སྐོར་གསལ་བར་
གསུངས་པས། གལ་ཏེ་དེ་དག་བདེན་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་སོབ་མའྱི་ལུང་འདེན་པ་
འཐད་དཀའ་བས༌། འོ་ན་ནྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་བསོད་པ་བོད་འགྱུར་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་རང་ྱིད་ཀྱིས་མཛད་པར་
གསུངས་པ་དེའང་ཁུངས་མེད་ཅྱིག་མྱིན་པར་སེམས་སོ། །
མདོར་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་བསོད་པ་ལུང་འདེན་བྱས་པ་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་མན་ངག་རྒྱ་ནག་དཔེ་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་
མྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ནྱི་རེ་ཞྱིག་འཐད་དཀའོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ས་བཅད་ེར་
གཅྱིག་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་པའྱི་རེས་སུ་འཕགས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་
ཀྱིས་དེའྱི་ལྷ་ཁང་བརྱིགས་ཏེ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པའྱི་སྐོར་ལས་འཁོར་སོབ་རྣམས་
ཀྱིས་དེའྱི་ལུགས་བཟང་ཇྱི་ལྟར་རྒྱས་པར་བྱས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །
ཡང་ཚིག་གསལ་ལས།

དབུ་ནྱི་དོན་དུ་གེར་བ་འོངས་ལ་ཐུགས་རེས་དབུ་ནྱི་བཅད་དེ་སྩོལ་
མཛད་ནས། །
བདེ་བ་ཅན་དུ་རྒྱལ་བའྱི་སས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཤེགས་པར་གྱུར་པ་དེས་མཛད་
པའྱི། །
གཞུང་རྣམས་དང་ནྱི་དེ་ཡྱི་སོབ་མའྱི་ཚོགས་དེ་དག་ཀང་དུས་མང་ཞྱིག་ན་
མས་པར་གྱུར། །
དེ་ྱིད་ྱི་མ་ནུབ་པས་དེང་སང་གཞུང་ལུགས་གསལ་པོ་དེ་ནྱི་གང་ནའང་
མེད། །
ཅེས་པའྱི་ཤཽཀ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་འབེལ་བའྱི་དོན་
ཆེན་བཞྱི་གསུངས་ཏེ།
དང་པོ་ནྱི། ཀླུ་སྒྲུབ་སྐུ་གཤེགས་པའྱི་ཚེ་གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་ནྱི་སོབ་དཔོན་
ཀླུ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཁང་སོང་པ་ཞྱིག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ྱིན་མང་པོར་ཕྱྱིར་མ་ཕེབས་པ་ན།
སོབ་མ་རྣམས་ནས་སོ་བཙན་གྱིས་ཕྱེས་ནས་བལྟས་པས། འབུ་སྱིན་ཤུན་པ་ལས་ཐོན་
པ་ལྟར་ཞྱི་བར་གཤེགས་ཟྱིན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་ཀང་འདྱིར་གོང་གྱི་གསུང་ཚུལ་དང་
ཅུང་ཟད་མྱི་འད་བར། དབུ་དོན་དུ་གེར་ནས་སོང་མཁན་བྱུང་བ་ལ་ཐུགས་རེའྱི་
དབང་གྱིས་དབུ་བཅད་ནས་སྱིན་པ་བསྩལ་བས་རེན་བྱས་ཏེ་འདས་པར་གསུངས།
གྱིས་པ་ནྱི།
བདེ་བ་ཅན་དུ་རྒྱལ་བའྱི་སས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཤེགས་པར་གྱུར་པ་ཞེས་སྐུ་
གཤེགས་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་ཕེབས་པར་གསུངས། འདྱི་དག་ནྱི་ས་བཅད་བཅུ་དགུ་
པ་ཐེག་དམན་གྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་གྱིས་གསོལ་ནས་ཞྱི་བར་གཤེགས་པའྱི་ཁུངས་སུ་
གཏོགས་པའྱི་གསུང་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གོ །
གསུམ་པ་ནྱི།
དེས་མཛད་པའྱི། །གཞུང་རྣམས་དང་ནྱི་དེ་ཡྱི་སོབ་མའྱི་ཚོགས་དེ་དག་
ཀང་དུས་མང་ཞྱིག་ན་མས་པར་གྱུར། །ཅེས་ཀླུ་སྒྲུབ་འདས་ནས་དེས་མཛད་པའྱི་
གཞུང་ཆེན་རྣམས་དང༌། དེའྱི་ཆོས་རྒྱུན་འཛིན་པའྱི་སོབ་མའྱི་ཚོགས་དེ་དག་ཀང་
དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་མས་སོ་གསུངས་པས། རང་རེ་བོད་རྣམས་ལ་ཟ་བ་གྲགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་སོབ་ཏུ་གྲགས་པ་ནྱི་དོན་ལ་མྱི་གནས་པར་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་
བསངས་དང་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་སོབ་མྱིན་པས། དེ་དག་མ་

ཕེབས་གོང་དུའང་དབུ་མའྱི་ཆོས་རྒྱུན་ལ་མས་ཆག་ཡུན་རྱིང་བྱུང་མྱོང་ཡོད་པར་
རོགས་སའོ། །
བུ་སོན་ཆོས་འབྱུང་དུ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་འགྲེལ་བ་དངས་པའྱི་ནང་
ནས། དེས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ། དེས་ཨཱརྱ་དེ་བ་ལ། དེས་རཱ་ཧུ་ལ་ས་གཅན་འཛིན་ལ། དེས་སཾ་
གྷཱནྟྱི་ལ། དེས་དགེ་སོང་ས་བཅོམ་ལ། དེས་གྷ་ལ་ཤ་ལ། དེས་ཀུ་མཱ་ར་ཏ་ལ། དེས་ཤ་ཡ་
ཏ་ལ། དེས་བ་སུ་བནྡྷུ་ལ། དེས་མ་ནོ་ཏ་ལ། དེས་ཧ་ཀ་ལྱི་ཀ་ན་ཡ་ན་ཤ་ལ། དེས་དགེ་
སོང་སེང་གེ་ལ་བསན་པ་གཏད་པར་བཤད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་སོབ་དཔོན་འདྱི་
དག་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྱི་བར་དུ་བྱུང་བའྱི་བ་མའྱི་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་
ནམ་སྙམ་སེ་བརག་པར་བྱའོ། །དབུ་མའྱི་འགྲེལ་བ་ག་ལས་འཇྱིགས་མེད་ཀྱི་མཛད་
པ་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྱི་དབུ་མ་ར་བའྱི་འགྲེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི་ཏ་ལས་ནྱི་
སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་དང༌། སོབ་དཔོན་
ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་དང༌། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་འཇྱིགས་མེད་བཞྱིའྱི་ལུང་
འདེན་མཛད་པ་ལས་གོང་གྱི་སོབ་དཔོན་གཞན་རྣམས་མྱི་གསལ་ལོ། །
གཞན་ཡང་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་སྙྱིང་པོའྱི་འགྲེལ་
བ་རོག་གེ་འབར་བར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ྱིད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་དང༌། དབྱྱིག་
གེན་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ནྱི།
ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་རེས་སུ་
ཕེབས་པར་གྲུབ་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་སོབ་མྱིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །འོ་ན་ཇོ་བོ་
རེས། ཀླུ་སྒྲུབ་སོབ་མ་ཟ་གྲགས་ཡྱིན། །ཞེས་མ་གསུངས་སམ་ཞེ་ན། སོབ་མ་ཡྱིན་ན་
དངོས་སོབ་ཡྱིན་པས་མ་ཁབ་བོ་ཞེས་ཞུའོ། །
བཞྱི་པ་ནྱི།
དེ་ྱིད་ྱི་མ་ནུབ་པས་དེང་སང་གཞུང་ལུགས་གསལ་པོ་དེ་ནྱི་གང་ནའང་
མེད། །ཅེས་པའྱི་དོན་ནྱི། སྔར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་གཞུང་ལུགས་གསལ་ཞྱིང་
རྒྱས་པ་དེ་དག་ནྱི་དེང་སང་གང་ནའང་མེད་ཅྱིང་མྱི་རེད་པར་གསུངས་པས། དཔལ་
ལྡན་ཟ་བས་ཀང་གང་ནའང་མ་རེད་པའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་
ཞྱིང་རྒྱས་པ་དག་ཡོད་པར་གསལ་ལོ། མཁས་པ་ལ་ལ་ན་རེ། ཟ་བ་གྲགས་པ་མ་
འཁྲུངས་གོང་གྱི་ལོ་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱི་སྔོན་དུ་ཕེབས་པའྱི་པཎྱིཏ་གཞོན་ནུ་
སོག་གྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཆེན་པོའྱི་མན་ངག་
ཤཽཀ་འབུམ་ཡོད་པ་དང༌།

རྒྱ་གར་གྱི་པཎྱིཏ་དྷརྨ་གུཔྟ་འམ་ཆོས་སྦས་ཀྱིས་སྤྱྱི་ལོ་༥༩༠་ཡྱི་རེས་ཙམ་ལ་
བསྒྱུར་བའྱི་སངས་རྒྱས་ལམ་གྱི་རྒྱན་ནམ་བྱང་ཆུབ་རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་རང་
འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ཤཽཀ་ལྔ་སོང་ཅན་དང༌། དེ་བཞྱིན་པཎྱིཏ་གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དུ་མཚན་བྱང་བཀོད་པའྱི་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོའྱི་ཐབས་ཀྱི་བསན་
བཅོས་ཤཽཀ་ལྔ་སོང་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མ་མཛད་དེ། དེ་དག་སངས་
རྒྱས་བསངས་དང་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དང་ཟ་བ་གྲགས་པས་ལུང་འདེན་མ་མཛད་
པའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པ་ལ་མ་ཁབ་པའྱི་ལན་ཕུལ་ན་འགྲྱིག་པར་སེམས་སོ། །
ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཆེན་པོའྱི་མན་ངག་གྱི་གཞུང་འདྱི་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་གཅྱིག་ལ་དེའྱི་ནང་དུ།
ཞྱི་སོ་གྱིས་པ་མེད་པ་དང༌། །ལྟ་བ་ངན་རྣམས་འཇྱིག་བྱེད་ཅྱིང༌། །
སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡུལ་འགྱུར་པ། །དེ་མྱིང་བདག་མེད་པ་ཡྱི་ཆོས། །
འདྱི་རྒྱ་འགྱུར་གྱི་ཤེར་ཕྱྱིན་མན་ངག་ལས་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་པས་
བོད་འགྱུར་གྱི་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ར་ཚིག་དང་བསྡུར་ན་ཅུང་ཟད་མྱི་འདའོ། །
ཞེས་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ལུང་འདེན་མཛད་པས་སོ་གསུངས་པ་ལ་ཡང་དོགས་
གཞྱི་ཡོད་དེ། ལུང་དེའྱི་གོང་འོག་གྱི་ཚིག་དོན་གྱི་འབེལ་བབས་ལ་ལེགས་པར་བརག་
ན། དེར་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ལུང་འདེན་པར་མྱི་འཐད་ཅྱིང༌། བཞྱི་བརྒྱ་པར་ཚིགས་
བཅད་འདྱི་ཐད་ཀར་ལུང་འདེན་པར་ཁས་ལེན་ན་འཐད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ལྔ་
དང་ལྡན་པས་སོ། །
དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་ནྱི།
ཚིགས་བཅད་དེའྱི་གོང་འོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཚིགས་བཅད་དག་ནྱི་
བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ལུང་ཚིག་མྱིན་པས། ལུང་དེའྱི་གོང་འོག་ཚང་བར་དངས་ན་འདྱི་ལྟར།
ཤེར་ཕྱྱིན་མན་ངག་ལས།
དབུ་མ་ར་བའྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱེད་པ་ལས།
གལ་ཏེ་སོང་མྱིན་ཅུང་ཟད་ཡོད། །
སོང་པའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར། །
མྱི་སོང་པ་ཡང་མྱི་རེད་ན། །
སོང་པ་རེད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །
བྱྱིས་པས་མྱི་སོང་པ་ྱིད་ལྟ། །
དེ་བཞྱིན་སོང་པའང་ལྟ་བར་འགྱུར། །

ལྟ་དང་ལྟ་མྱིན་མྱི་ལྟ་བ། །
དེ་མྱིང་མྱ་ངན་འདས་པ་ྱིད། །
ཞྱི་སོ་གྱིས་པ་མེད་པ་དང༌། །
ལྟ་བ་ངན་རྣམས་འཇྱིག་བྱེད་ཅྱིང༌། །
སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡུལ་གྱུར་པ། །
དེ་མྱིང་བདག་མེད་པ་ཡྱི་ཆོས། །
བདག་དོན་མདོར་བསྡུས་གསུངས་པ་གང༌། །
ཐོས་པས་དེང་འདྱིར་བཤད་པར་བགྱིས། །
ཞེས་གསུངས་པས་གོང་འོག་གྱི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ཚིག་དོན་གྱིས་ཀའྱི་
ཆ་ནས་གཞུང་གཅྱིག་ལས་བྱུང་བ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་སེ། ཚིག་གྱི་ཆ་ནས་གོང་དེ་མ་ཐག་
གྱི་ཚིག་རྐང་ཐ་མར། དེ་མྱིང་མྱ་ངན་འདས་པ་ྱིད། །ཅེས་དང༌། ཚིག་རྐང་འདྱིའྱི་ཐ་
མར། དེ་མྱིང་བདག་མེད་པ་ཡྱི་ཆོས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། དོན་གྱི་ཆ་ནས་གོང་གྱི་
ཤཽཀ་དང་པོས་་ཡུལ་བདེན་པ་གྱིས་ལ་བདེན་ཞེན་བཀག་པ་དང༌། ཤཽཀ་གྱིས་
པས་ཡུལ་ཅན་ལྟ་བ་ལ་བདེན་ཞེན་བཀག་པ་དང༌། ཤཽཀ་འདྱིས་ནྱི་གོང་གྱི་ཡུལ་དང་
ཡུལ་ཅན་ལ་བདེན་ཞེན་བཟོག་པའྱི་བདག་མེད་དེ་ནྱི་ཞྱི་སོ་གཅྱིག་པུ་དང༌། ལྟ་ངན་
གྱི་གེན་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་གང་མངོན་དུ་བྱ་བའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡྱིན་པར་
གསུང་པས། ཚིག་དོན་གྱིས་ཀའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་འདའྱི་གཅྱིག་མཐུན་བྱུང་བས་ནྱི་
རོམ་པ་པོ་གཅྱིག་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཐར་ཆགས་སུ་བྱིས་པར་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་པ་ནྱི།
མགོར་དབུ་མ་ར་བའྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས། ཞེས་ལུང་དེ་དག་གང་
ནས་བྱུང་བའྱི་ཁུངས་བཀོད་ཡོད་པས། གལ་ཏེ་ཞྱི་སོ་གྱིས་པ་ཞེས་པའྱི་ཚིགས་
བཅད་དེའྱི་ལུང་ཁུངས་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་བཀོད་རྱིགས་པ་ལ་མ་བཀོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང༌།
རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པ་ནྱི།
དེའྱི་ནང་གྱི་ཤཽཀ་དང་པོ་དེ་ད་ལྟའྱི་དབུ་མ་ར་བའྱི་རབ་བྱེད་བཅུ་གསུམ་
པ་འདུ་བྱེད་བརག་པར་ཡོད་ལ། ཞྱི་སོ་གྱིས་པ་ཞེས་པའྱི་ཚིགས་བཅད་དེ་བཞྱི་
བརྒྱ་པར་ཡོད་ཀང༌། དེ་མྱིན་གྱི་ཤཽཀ་གཅྱིག་དང་ཕྱེད་ནྱི་ད་ལྟའྱི་དབུ་མ་ར་བར་མྱི་
བཞུགས་ཤྱིང༌། བཞྱི་བརྒྱ་པར་ཡང་མྱི་བཞུགས་པས། གལ་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
འདྱི་དག་ཐར་ཆགས་སུ་བྱིས་པའྱི་གཞུང་ཞྱིག་མེད་ན་ནྱི། ཤཽཀ་གཅྱིག་དང་ཕྱེད་ཀ་
འདྱི་ལ་ཕ་ཡུལ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

རྒྱུ་མཚན་བཞྱི་པ་ནྱི།
པཎྱིཏ་གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་རྣམ་ཐར་ལས། འཇྱིགས་པ་
མེད་པའྱི་བསན་བཅོས་ཤཽཀ་འབུམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བརམས་ཏེ་དབུ་མ་ར་བའྱི་ཚིག་
རྣམས་ཀང་དེའྱི་ནང་ནས་ཕྱུང་ངོ། །གསུང་ཚུལ་ལ་དཔག་ན་དབུ་མ་ར་བའྱི་གཞུང་
ལའང་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པར་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །
རྒྱུ་མཚན་ལྔ་པ་ནྱི།
གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཆེན་པོའྱི་མན་ངག་འདྱི་སྤྱྱི་ལོ་
༤༠༡ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པའྱི་པཎྱིཏ་གཞོན་ནུ་སོག་རང་ྱིད་ཀྱིས་བརམས་
ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ཁ་གཡར་བའོ་ཞེ་ན། དེའྱི་རེས་ཀྱི་ལོ་བདུན་བཅུ་ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་
ཕེབས་པའྱི་ལྱི་ཡུལ་གྱི་སོབ་དཔོན་ཀྱིགྷྐར་དང་རྒྱའྱི་བཙུན་པ་ཐན་ཡའོ་གྱིས་ཀྱིས་
རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་གང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་གཏད་རབས་
ནང་དུའང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་བསན་བཅོས་ཤཽཀ་འབུམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཛད་
པར་བཤད་པས།
གལ་ཏེ་གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་མཛད་པ་ཡྱིན་ན། བརམས་ནས་ལོ་ངོ་བདུན་
ཅུ་ཙམ་ལས་མ་ལོན་པའྱི་བསན་བཅོས་ཤྱིག་རྒྱ་ནག་ཏུ་སུས་མཛད་ངོས་མྱི་ཟྱིན་པར་
སྱིད་ནའང༌། ལྱི་ཡུལ་གྱི་སེ་སྣོད་འཛིན་པའྱི་ཁོད་དུའང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ཡྱིན་
མྱིན་ལ་དོགས་པ་མྱི་ཟ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བས། ལྱི་ཡུལ་གྱི་སོབ་དཔོན་ཀྱིགྷྐརས་
བདེན་དཔང་བྱས་ཀང་ད་དུང་དོགས་པ་མྱི་ཆོད་ན། གཞན་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྫུན་
པའྱི་གྲལ་དུ་སོལ་ལ་རང་ྱིད་གཅྱིག་པུ་བདེན་པའྱི་གྲལ་དུ་སོད་ཅྱིག
ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཆེན་པོའྱི་མན་ངག་གྱི་སྨད་ཙམ་ལས།
གལ་ཏེ་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡྱི། །སེ་བོ་དེ་འད་ཡོད་ན་ནྱི། །
ཆོས་ཡོད་ཐོས་པས་མྱི་དགའ་ཞྱིང༌། །ཆོས་མེད་པས་ཀང་སོ་བ་མྱིན། །
འདྱི་ཡང་རྒྱ་འགྱུར་གྱི་ཤེར་ཕྱྱིན་མན་ངག་ལས་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་
པས་བོད་འགྱུར་གྱི་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ར་ཚིག་དང་བསྡུར་ན་ཅུང་ཟད་མྱི་འདའོ། །
ཞེས་པའྱི་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ཚིག་དངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་གསུངས་མོད། གལ་ཏེ་
ལུང་གོང་མར་དོགས་པ་མ་ཆོད་ན་འདྱི་ཡང་གང་ལས་གང་དུ་དངས་པའྱི་དོགས་པ་
མྱི་ཆོད་དོ། །འོ་ན་ཤཽཀ་འདྱི་དང་གོང་དེ་མ་ཐག་གྱི་ཚིགས་བཅད།
ཆོས་འདྱི་གང་གྱིས་ཤེས་གྱུར་པ། །དེ་ནྱི་གཞན་ལ་མྱི་དགའ་སེ། །
དེས་ན་བདག་ལ་ཆོས་འདྱི་ནྱི། །འཇྱིགས་པའྱི་སོ་དང་འད་བར་སྣང༌། །

ཞེས་པ་གྱིས་ཀང་ཚིག་དོན་གྱི་འབེལ་བབས་ལ་ལེགས་པར་བརག་ན།
གཅྱིག་མཐུན་འབྱུང་བས། རོམ་པ་པོ་གཅྱིག་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཐར་ཆགས་སུ་བྱིས་
པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་མྱིན་ན་གོང་དུའང་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་
གྱིས་མྱི་འད་སེ། གོང་གྱི་དེ་ནྱི་ཤཽཀ་ཐམས་ཅད་ལུང་དངས་པ་ཡྱིན་པས་གལ་ཏེ་
ལུང་ཁུངས་ཐ་དད་ཡྱིན་ན། ཚིག་དོན་གྱིས་ཀར་རོམ་མས་གཅྱིག་མཐུན་འབྱུང་
བ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་ལ། འདྱིར་ནྱི་ཤཽཀ་འོག་མ་ལུང་འདེན་དང་ཤཽཀ་གོང་མ་འཕགས་
པ་ལྷས་བརམས་པ་ཡྱིན་པས་ལུང་གྱི་རོམ་མས་དང་མཐུན་པར་བྱེད་དུ་ཡོད་པས་
སོ། །
འོན་ཀང་ཤེར་ཕྱྱིན་མན་ངག་གྱི་གཞུང་ཚིག་ཡོངས་རོགས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡྱིན་
པའྱི་ངེས་པ་ནྱི་མེད་དེ། སྔོན་གྱི་དཔེ་ཆ་ཐམས་ཅད་བྱིས་མ་ཤ་སག་ཡྱིན་པས། ཡྱི་
གེར་ཆད་ལྷག་དང༌། ར་ཚིག་ལ་མཆན་འགྲེལ་ཡོད་པ་རྣམས་འབྱི་བཤུས་སྐབས་ཡྱི་
གེ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་པར་ཐད་ཀར་བྱིས་པ་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོང་
བས་ར་འགྲེལ་དབྱེར་མེད་དུ་འདེས་པར་གྱུར་པ། སཾསྀཏའྱི་རྒྱ་དཔེ་རྱིང་པ་རྣམས་
ཀང་གཅྱིག་མཐུན་མྱིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་སེ།
དོན་འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་ྱི་ཁྱི་ལེའུ་
བརྒྱད་མ་ལས།
ལྟ་བ་མང་པོས་ཀུན་དུ་དཀྲུགས་པས་དེ་ལྟར་རོད་པའྱི་དུས་འདྱིར་ཀོག་
པའང་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང༌། །
གེགས་བམ་དུ་མའྱི་ཚིག་རྣམས་མྱི་མཐུན་ཐ་དད་གྱུར་པ་མཐོང་ནས་དད་
པས་འདྱིར། །
རྒོལ་བའྱི་གང་པོའྱི་དབང་པོ་ཁོས་པས་འོངས་བའྱི་ཀད་འགེམས་སེང་གེ་
བཟང་པོ་བདག །
གང་གྱིས་དག་པར་གཏུགས་པ་འཇྱིག་རེན་དོན་དུ་མམ་པར་བཞག་པ་
མཁས་པས་བང་བར་གྱིས། །
ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ྱི་ཁྱི་ལེའུ་བརྒྱད་མ་དེ་སོབ་དཔོན་སེགྷྒེ་བཟང་
པོས་དག་པར་གཏུགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གྲལ་
དུ་མྱི་འཇོག་ཅེ་ན། འདྱི་ལ་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡོད་པར་སྙམ་སེ། རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་ནྱི།
དེའྱི་དུས་ཀྱི་ཡུམ་བར་མའྱི་གེགས་བམ་ཕན་ཚུན་བར་དུ་ཚིག་གྱི་གོ་རྱིམ་དང་ཚིག་
སྣ་རྱིང་ཐུང་དང་། ཚིག་དང་ལེའུ་མང་ཉུང་ལ་ཅུང་ཟད་མྱི་མཐུན་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་

ནྱི། རང་རེ་བོད་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར་ཁོད་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཡུམ་བར་མ་ལོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་
སེ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་སུ་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལེའུ་བདུན་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་པ་དང༌།
ལོ་ཆེན་ཞོན་ཙང་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་ཡུམ་བར་མ་ལ་ལེའུ་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་
ཡོད་པ་དང༌། ལོ་ཆེན་གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་ཡུམ་བར་མ་ལ་
ལེའུ་དགུ་བཅུ་ཡོད་པ་དང༌།
རྒྱ་གར་གྱི་པཎྱིཏ་ཞྱི་བ་བཟང་པོ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་བ་གྱིས་
ཀྱིས་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་ྱི་ཁྱི་ལེའུ་བརྒྱད་མ་ལ་ལེའུ་བདུན་ཅུ་ཡོད་པ་རྣམས་
བསྡུར་ནས་གཟྱིགས་ན་གསལ་བས། ྱི་ཁྱི་ལེའུ་བརྒྱད་མ་འདྱིའྱི་ཚིག་གྱི་ཚོགས་ནྱི་
ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་ཤྱིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཡོད་པས་དཔེ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མ་ཚང་བ་
རྣམས་དཔེ་གཞན་ནས་བསྡུས་ཏེ་བསྣན་པ་ཡྱིན་གྱི། མར་འཕྱི་ནས་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་
བ་ནྱི་ཡྱིན་ཚོད་མྱི་གདའོ། །དེས་ན་མ་དཔེ་ལ་མཆན་འགྲེལ་ཡོད་པ་རྣམས་འབྱི་
བཤུས་སྐབས་ཡྱི་གེ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་པར་ཐད་ཀར་བྱིས་པའང་སྱིད་པས་
ཐམས་ཅད་ར་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་མེད་དམ་སྙམ་མོ། །འོན་ཀང་ྱི་ཁྱི་ལེའུ་
བརྒྱད་མ་འདྱིའྱི་ལེའུ་ཡྱི་གྲངས་ཚད་ནྱི་ཉུང་ཤོས་ཡྱིན་པས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་
འགྱུར་གཞན་རྣམས་འདྱི་ལས་མང་བ་ཤ་སག་བྱུང་ངོ། །དེས་ན་ྱི་ཁྱི་ལེའུ་བརྒྱད་མ་
འདྱི་མདོ་ཕན་ཚུན་བསྡུ་སྱིག་བྱས་ཤྱིང༌། མ་ཚང་བ་རྣམས་བསྣན་ནས་དག་པར་
གཏུགས་པ་ཡྱིན་པས་བཀའ་འགྱུར་གྲལ་དུ་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་དགྲ་
བཅོམ་པ་ཆོས་སབས་བཟང་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་རྣམས་བསྡུ་སྱིག་མཛད་པའྱི་ཆེད་དུ་བརོད་པའྱི་ཚོམས་ཞེས་པ་དེ་བསན་
འགྱུར་གྲལ་དུ་འཇོག་པ་ལས་བཀའ་འགྱུར་གྲལ་དུ་མྱི་འཇོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་པ་ནྱི། ྱི་ཁྱི་ལེའུ་བརྒྱད་མ་འདྱི་ནྱི་ཡུམ་གྱི་སྦས་དོན་
མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབས་པའྱི་བསན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་
པའྱི་རྒྱན་གྱི་དགོངས་པ་ལྟར། ཡུམ་གྱི་སྦས་དོན་མཁེན་པ་གསུམ༌། སོར་བ་བཞྱི།
འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་དང་བཅས་པའྱི་དངོས་པོ་བརྒྱད་དེ། དོན་བདུན་ཅུའམ། མཁེན་
གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་དོན་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་རྒྱས་པར་ཕྱེ་ནས་དེ་དག་གྱི་
མདོ་ཚན་རྣམས་མ་ནོར་བར་སོ་སོར་བཅད་དེ། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་སོང་
ཕག་ྱི་ཤུ་ལྔ་པའྱི་མདོ་རྱིལ་པོའྱི་གོ་རྱིམ་དང་བསན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་
རྒྱན་གྱི་སྐབས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་མ་འཁྲུག་པར། ཚིག་དང་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

ལེགས་པར་སར་ནས་སྱིག་པའམ་རོམ་པའྱི་བསན་བཅོས་ཡྱིན་གྱི་མདོའྱི་གྲལ་དུ་
འཇོག་པ་མྱི་འཐད་དེ། རེ་བ་མའྱི་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་ལས།
དེ་རེས་སོབ་དཔོན་གྱིས་བསྡུས་དོན་འགྲེལ་པ་ྱི་ཁྱི་ལེའུ་བརྒྱད་མ་མཛད་
ནས་སར་རོ། །ཞེས་མཛད་པ་པོ་སོབ་དཔོན་སེགྷྒེ་བཟང་པོ་ཡྱིན་པར་གསུངས་
སོ། །གཞན་ཡང་བུ་སོན་ཆོས་འབྱུང་དུའང༌། དེའྱི་ཚེ་སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་
ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་རྱིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། ཕྱྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་
མཁས་པ་ཁད་པར་དུ་ཡུམ་གྱི་དོན་ལ་རྱིང་དུ་གོམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སེ། དེས་རང་གྱི་
མཁན་པོ་རྣམ་སྣང་བཟང་པོ་ལ་བྱམས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞུས་ནས་བསྒྲུབས་པས། རྨྱི་
ལམ་དུ་དགེ་སོང་གུར་ཀུམ་གྱི་མདོག་ཅན་སྤྱོད་ལམ་མཛེས་པ་ཞྱིག་རྨྱིས་ཏེ། ཤར་
ཕྱོགས་ཁརས་པཱ་ཎྱིར་སོང་ཞྱིག །ཅེས་ལུང་བསན་ནོ། །སད་དེ་དེར་སོང་ནས་ཞག་
གསུམ་དུ་སྨྱུང་གནས་བྱས་ཏེ། རྨྱི་ལམ་བརགས་པས་ཐོ་རངས་རྨྱི་ལམ་ན། ཨོ་ཏྱནྟ་པུ་
རྱི་བྱི་ཧ་རྱིའྱི་གནོ་ལའྱི་སེང་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སྱིན་ཕུང་འཐུག་པོ་ཞྱིག་གྱི་གསེབ་ན།
ལྷའྱི་ལུས་སོད་སྱིན་གྱི་གསེབ་ནས་ཕྱུང་ནས་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད་པ་
མཐོང་སེ། ཅྱི་བྱེད་དྱིས་པས། རེ་བཙུན་བྱམས་པ་བརྒྱད་སོང་པ་གསུང་བ་ལ་མཆོད་
པ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཟེར་ཏེ། རྱིང་དུ་བལྟས་པས་རེ་བཙུན་ཞལ་གསེར་མདོག་ཅན་སྤྱྱི་
གཙུག་མཆོད་རེན་གྱིས་སས་པ་ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ་ཙམ་
ཞྱིག་མཐོང་ནས་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་བྱས་ཏེ། ྱིད་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལ་དེང་སང་
འགྲེལ་པ་མང་དུ་མཆྱིས་ན། གང་གྱི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བགྱི་ཞེས་ཞུས་པས། ཐམས་
ཅད་ཀྱི་གཞུང་ལེགས་པར་རོགས་ལ། འཐད་པ་བསྡུས་ཏེ། ཁོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་
རོམས་ཤྱིག །ཅེས་གནང་བ་ཐོབ་བོ། །སད་དེ་མཆོད་པ་བྱས་ཏེ། བསན་བཅོས་རོམ་
པའྱི་སྱིན་བདག་བཙལ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་བྱོན་པ་ན། རྒྱལ་པོ་ས་སོང་གྱིས་
ཡུམ་འཆོད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་མཁས་པར་ཐོས་ནས། གདན་འདེན་
དུ་བཏང་པའྱི་ཕོ་་དང་པྲད་ནས་གདན་དངས་ཏེ། འཕགས་པའྱི་འགྲེལ་པ་དང་
མཐུན་པ་ྱི་ཁྱིའྱི་བསྡུས་དེན་ལེ་བརྒྱད་མ་དང་བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆེན་དང་། དོན་
གསལ་འགྲེལ་པ་དང་། སྡུད་འགྲེལ་རོགས་པར་ས་བ་དང་། ཤེས་ཕྱྱིན་སོམ་པ་ལ་
སོགས་པ་མཛད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྱི་དག་གྱིས་ནྱི་ས་བཅད་ྱི་ཤུ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
འདས་ནས་རྣམ་ཐར་འདྱི་བརམས་པའྱི་བར་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་སོང་བའྱི་རྱིང་ལ་དབུ་
མའྱི་བསན་པ་དར་ཞྱིང༌། དེའྱི་རེས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་ཇྱི་ལྟར་མས་པའྱི་སྐོར་གསུངས་
སོ། །

ཡང་ཚིག་གསལ་ལས།
མདོ་སེ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་གཏམ་བྱ་རྱིན་ཆེན་ཕེང་དང་ཡང་དག་
བསོད་པ་དང༌། །
འབད་པས་ཤྱིན་ཏུ་ཡུན་རྱིང་འཕགས་པའྱི་བསན་བཅོས་ལས་བསན་ཚིག་
ལེར་བྱས་དེ་དང༌། །
རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་ཞེས་བྱ་རྣམ་པར་འཐག་བཅས་སོང་ྱིད་བདུན་ཅུ་པ་དེ་
དང༌། །
གང་ཡང་རོད་པ་རྣམ་པརབཟོག་པ་བཀོད་པ་དེ་དག་ཀང་ནྱི་མཐོང་གྱུར་
ཞྱིང༌། །
ཞེས་པས་ནྱི་ཟ་བ་གྲགས་པས་དངོས་སུ་གཟྱིགས་མྱོང་བའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
མཛད་པའྱི་བསན་བཅོས་གཙོ་བོ་དག་གྱི་མཚན་ཐོ་བཀོད་པར་མཛད་དེ། ༡མདོ་སེ་
ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང༌། ༢དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ། ༣ཡང་དག་བསོད་པ། ༤དབུ་
མ་ར་བའྱི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ཤེས་རབ། ༥རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། ༦ཞྱིབ་མོ་རྣམ་པར་
འཐག་པ། ༧སོང་ྱིད་བདུན་ཅུ་པ། ༨རོད་པ་བཟོག་པ་དང་བཅས་པ་སེ། རྱིགས་
ཚོགས་དྲུག་གྱི་སེང་དུ་མདོ་བཏུས་དང་ཡང་དག་བསོད་པ་གྱིས་བསྣན་པས་
བརྒྱད་དུ་གསུངས་པས། འདྱི་དག་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མའྱི་གཞུང་
ཁུངས་མ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་པས། ས་བཅད་བཅོ་ལྔ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བསན་
བཅོས་ཀྱི་མཚན་ཐོའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་བསྣན་དགོས་ཅྱི་རྱིགས་པ་དག་གོ།
སྨྲས་པ།
དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་གཞུང་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ནས། །
དཔལ་མགོན་ཀླུ་ཡྱི་རྣམ་ཐར་ལ་དཔྱོད་ན། །
དཔལ་མཆོག་བོ་གྲོས་དོན་གེར་སེས་བུ་ལ། །
དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་འཐོབ་པར་གདོན་མྱི་ཟ། །
ཞེས་པ་ནྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་ངལ་གསོ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །
བཞྱི་པ་སྤྱྱི་ལོ་༦༠༢ནས་༦༦༤བར་དུ་ཕེབས་པའྱི་ལོ་ཆེན་ཞོན་ཙང་
འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའྱི་༼སྤྱྱི་ལོ་༦༢༧ནས་༦༤༥༽དུས་སུ་ཇྱི་ལྟར་གྲགས་པ་ནྱི།
ལོ་ཆེན་ཞོན་ཙང་གྱིས་མཛད་པའྱི་ཆེན་པོ་ཐང་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྱི་ཟྱིན་
བྱིས་ནང་དུ་འཁོད་པ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་གསུངས་དང་འད་བ་ལ་

དེ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་ཡོད་ཅྱིང༌། དེ་ནྱི་དུས་དེའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དང་གནས་
ཆེན་སོ་སོའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རེན་ནམ་དེ་དག་གྱི་རེས་ཤུལ། དེ་དག་ཏུ་
ཕེབས་ཟྱིན་པའྱི་སེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དུས་དེར་གྲགས་ཚོད་
ལྟར་ལེགས་པར་བཀོད་པའྱི་ཆོས་འབྱུང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆེས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་སྔར་
ཆོས་འབྱུང་དེ་གུང་མགོན་པོ་སབས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་
ཞྱིག་འདུག་ཀང་། འགྱུར་དེ་ཙམ་མྱི་ལེགས་ཤྱིང༌། ཚིག་མང་པོ་མྱི་ཚང་ལ་དོན་ཤྱིན་
ཏུ་བསྡུས་པས་དེའྱི་བསྡུས་དོན་རགས་བཤད་ཙམ་དུ་སོང་བ་དང༌། ཚིག་སོར་ལ་ལ་
རྒྱ་ནག་སྐད་དང་ཅུང་ཟད་ཧེ་བག་བྱུང་ལ་བོད་ཀྱི་བརྡ་སོད་དང་མྱི་མཐུན་པའང་
ཅྱི་རྱིགས་འདུག་པས། ཁོ་བོས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལེ་ཚན་འགའ་ཤས་གཟབ་ནན་གྱིས་གསར་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་
རུང་ད་དུང་ནོར་བ་རེ་གྱིས་ཅྱིས་ཀང་ཡོད་ངེས་པས། མཁེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་
འགྱུར་བཅོས་གནང་བར་ཞུའོ། །
ཁོ་བོས་བསྒྱུར་བའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཀོ་ས་
ལའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་འདྱི་ལྟར།
कोसऱཀོ་ས་ལའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་བྱ་བ་ཞྱིག་ཡོད་དེ། ཡུལ་དེའྱི་ཐ་གྲུའྱི་རྒྱ་
ཁོན་ནྱི་ལེ་དབར་དྲུག་སོང་ལྷག་ཡོད་ཅྱིང༌། ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་རྱི་བོས་བསྐོར་བས་
ནགས་ཚལ་རྣམས་ནྱི་ཕན་ཚུན་དུ་འདབ་འབེལ་བར་གྱུར་ཏོ། །
རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་གྲོང་ཁེར་གྱི་ཁོན་ནྱི་ལེ་དབར་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་ཡོད་དེ། ས་
གཞྱི་སྣུམ་ཞྱིང་རྱི་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་གྲོང་རྡལ་ཕན་ཚུན་དུ་མཐོང་ཞྱིང་མྱི་
ཁྱིམ་འབྱོར་ཕྱུག་དང་ལྡན་པས་གང་བ། སེ་བོ་རྣམས་ནྱི་ལུས་སོབས་ཆེ་ཞྱིང་མདོག་
གནག་པ་ཡུལ་གཤྱིས་རྩུབ་ཅྱིང་དཔའ་རྒོད་འཛོམས་པ་དང༌། ཕྱྱི་ནང་གྱི་ཆོས་གང་
ལའང་མོས་ཤྱིང་སྒྱུ་རལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དག་གོ།
ཡུལ་དེའྱི་རྒྱལ་པོ་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཡྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ལྷག་པར་
གུས་ཤྱིང་དགོངས་པ་ཟབ་ལ་བྱམས་སེམས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་དོ། ཕྱོགས་དེར་གཙུག་
ལག་ཁང་ནྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་དགེ་འདུན་ནྱི་ཁྱི་ལ་ེ་བ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་
ཐེག་པ་ཆེན་པོར་སོབ་པ་ཤ་སག་གོ། ལྷའྱི་མཆོད་སྱིན་གྱི་གནས་ཀང་བདུན་ཅུ་ལྷག་
ཡོད་དེ། ཕྱྱི་རོལ་མུ་སེགས་ཀྱི་རྱིགས་མྱི་གཅྱིག་པ་དག་འདེས་ནས་འཁོད་དོ། །གྲོང་
ཁེར་དེའྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་མྱི་རྱིང་བ་ཞྱིག་ན་གཙུག་ལག་ཁང་རྱིང་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང༌། དེའྱི་

ེ་འགྲམ་ན་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་བཞེངས་པའྱི་མཆོད་རེན་ཞྱིག་ཡོད་དེ།
གནས་འདྱི་ནྱི་སྔོན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསན་ནས་མུ་སེགས་
སོན་པ་རྣམས་གང་དུ་བཏུལ་བའྱི་གནས་དེ་ཡྱིན་པས། ཕྱྱིས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀང་གཙུག་ལག་ཁང་འདྱིར་བཞུགས་སོ། །
དེའྱི་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་མཚན་ནྱི་सातवाहन་སཱ་ཏ་ཛྷཱ་ཧ་ན་སེ་བདེ་སྤྱོད་
བཟང་པོ་ཞུ་ཞྱིང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ལྷག་པར་གུས་ཤྱིང་གཅེས་པས། བསྙེན་བཀུར་གྱི་སད་
དུ་ཁོར་ཡུག་གྱི་སོར་སྲུང་མ་དག་བཞག་གོ།
དུས་དེར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་སྱིགྷྒ་ལའྱི་ཡུལ་ནས་རོད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དུ་ལྷག་སེ། སོ་སྲུང་བ་ལ་མཇལ་འཕད་ཡོང་བར་སོན་ཅྱིག་ཅེས་སྨྲས་པས། དེ་
ནས་སོ་བས་དོན་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ཞུས་པར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དེའྱི་སྙན་གྲགས་མཁེན་ནས༌།
ལྷུང་བཟེད་ཆུས་གང་བ་སོབ་མ་ལ་གཏད་ནས་ཁོད་ཀྱིས་ཆུ་འདྱི་ཁེར་ནས་ཨཱརྱ་དེ་
ཝ་ལ་སོན་ཅྱིག་ཅེས་བསོས་སོ། །དེ་ནས་ཨཱརྱ་དེ་ཝས་ཆུ་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཅང་མྱི་སྨྲ་
བར་ཁབ་ཅྱིག་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ནང་དུ་དོར་རོ། །སོབ་མས་ལྷུང་བཟེད་ཁེར་ནས་དོགས་
པ་དང་བཅས་ཏེ་ཕྱྱིར་ལོག་གོ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དེས་ཅྱི་ཞྱིག་བརོད་དམ་ཞེས་དྱིས་པས།
ལན་དུ་སྨྲས་པ། ཅང་མྱི་སྨྲ་ཞྱིང་ཁབ་ཅྱིག་ཆུ་ནང་དུ་དོར་བ་ལགས་སོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
སྨྲས་པ། ཨེ་མ་དེ་འདའྱི་ཤེས་རབ་མཆོག་དང་ལྡན་པའྱི་སེས་བུ་ཞྱིག་གདའ་སེ། འདྱི་
ནྱི་མཁེན་པ་རྨད་དུ་བྱུང་ཞྱིང་རྣམ་དཔྱོད་འཕགས་པ་དང་མམ་པ་ཞྱིག་ན། དེ་ལྟ་
བུའྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་དེ་མྱུར་བར་ནང་དུ་བོས་ཤྱིག་ཅེའོ། །དེ་ལ་ལན་དུ་སྨྲས་པ། ཅྱིའྱི་
སད་དུ་ལགས། རོད་པའྱི་ལན་མྱི་སྨྲ་བ་ྱིད་ཀྱིས་ལགས་སམ། སོབ་དཔོན་གྱིས་སྨྲས་
པ། ཆུ་ནྱི་སྣོད་ཀྱི་ཁད་པར་ལས་གྲུ་བཞྱི་དང་ཟླུམ་པོར་འགྱུར་ཞྱིང༌། དངོས་པོའྱི་ཁད་
པར་ལས་དྭངས་རོགས་སུ་འགྱུར་ལ། གང་ལ་བར་འཚམས་མེད་པ་དང་གསལ་
དྭངས་གཞལ་དུ་མེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར། དེས་བཀང་སེ་བསན་པས་ནྱི་བདག་ྱིད་སོང་
བའྱི་ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མཚོན་ནོ། །དེས་ཁབ་འདོར་བས་ནྱི་དེའྱི་དོན་
རོགས་པར་གོ་བ་མཚོན་ཏེ། མྱི་དེ་ནྱི་སེ་བོ་ཕལ་པ་ཤྱིག་མྱིན་པས་མྱུར་བར་ནང་དུ་
བོས་ཤྱིག་ཅེའོ། །དེ་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྱི་གཟྱི་བྱྱིན་གྱི་མས་རྨད་དུ་བྱུང་བས་སེ་བོ་རྣམས་
ཀྱིས་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་གུས་ཤྱིང་དཔའ་ཞུམ་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་སེ། གང་དག་གེང་
མོལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀང་མགོ་བོ་ས་ལ་དུད་པར་འགྱུར་བ་ཤ་སག་གོ། ཨཱརྱ་དེ་ཝ་
ྱིད་ཀང་རག་ཏུ་གང་གྱིས་ཀང་ཐུགས་གཡོ་བར་མྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། རྱིང་མོ་

ཞྱིག་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་གཞུང་དོན་འདྱི་བར་ལྷག་པར་མོས་པས་དེའྱི་དྲུང་དུ་སོབ་པ་
ལྷུར་ལེན་པར་འདོད་མོད། འོན་ཏེ་ཐོག་མར་རང་ྱིད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་སྤྱོད་པ་
མངོན་པར་བྱ་བའྱི་སད་དུ། ནང་དུ་ཕྱྱིན་ཏེ་མདུན་ཟུར་གྱི་གྲལ་ལ་ེ་བར་འཁོད་
ནས་ྱིན་གང་པོར་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གཏམ་སོག་པར་བྱེད་དེ། གང་སྨྲས་པ་དེ་དག་
ཀང་ཚིག་སྙན་ཞྱིང་དོན་བཟང་བ་ཤ་སག་གོ། དེ་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ྱིད་ཀྱི་
ལེགས་བཤད་འདྱི་དག་ནྱི་སྔོན་བྱུང་གསལ་བྱེད་དང་རེས་འཇུག་མཁས་པའྱི་གཙུག་
རྒྱན་དུ་གྱུར་པས། ང་རྒས་ཤྱིང་འཁོགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་གཞོན་ནུ་ཁེད་
དང་འཕད་པ་ནྱི་བུམ་ཆུ་བྱོ་ས་རེད་ཅྱིང་མར་མེའྱི་རྒྱུན་མྱི་ཆད་བྱ་བ་དེ་ཡྱིན་པས༌།
མྱི་ཁོད་འད་བ་ལ་བརེན་ནས་བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན། དོན་ཟབ་ཀྱི་
གཏམ་དེ་དག་ཐོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཨཱརྱ་དེ་ཝས་གསུང་དེ་
ཐོས་པས་སེམས་ལ་ང་རྒྱལ་སེས་ཏེ། དོན་བཟང་གྱི་གྱིང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ཐོག་མར་རོད་
པའྱི་ར་བ་ལས་བརྒལ་དགོས་པར་དགོངས་ནས། དཀའ་བའྱི་གནད་རྣམས་ཐུགས་སུ་
ཆུད་པར་བྱས་ནས་མགོ་བོ་བཏེགས་ཏེ་འདྱི་བར་རོམ་པ་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཟྱི་བྱྱིན་མ་
བཟོད་པར་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་གང་འདྱི་བའྱི་ཚིག་རྣམས་བརེད་ནས་སྨྲ་མྱི་ནུས་
པར་གྱུར་ཏེ་རང་ྱིད་ལ་འཁང་བཞྱིན་དུ་སར་ཟུར་དུ་འདུག་ནས་གདམས་ངག་ཞུ་
བར་རོམ་མོ། །དེ་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྨྲས་པ། སར་བཞུགས་ཤྱིག དེང་ཁེད་ལ་ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོའྱི་གདམས་ངག་བདེན་པའྱི་དོན་ྱིད་དང་ཡང་དག་པའྱི་དོན་ྱིད་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་སོན་པར་བྱའོ་ཞེའོ། །
དེ་ནས་ཨཱརྱ་དེ་ཝས་ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་ཕབས་པའྱི་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་རེ་
གཅྱིག་ཏུ་གུས་པས་སྨྲས་པ། བདག་གྱིས་དེང་ནས་བཟུང་སེ་ལེགས་པར་མན་པར་
བགྱི་ལགས་སོ་ཞེའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྱི་གསོ་བའྱི་གནད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་
མཁས་པས། སྨན་གྱི་སོར་བ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་གསོ་བའྱི་ཐབས་མཛད་དེ། དགུང་ལོ་
བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་འདས་ཀང་ལང་ཚོ་མྱི་མས་ཤྱིང་ཤེས་རབ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞྱིག་
གོ། རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོར་ཡང་སྨན་མཆོག་དེ་ཐོབ་པས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་
བརྒལ་ལོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ན་ཚོད་མ་སྨྱིན་པའྱི་རྒྱལ་བུ་ཐ་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་དེ། དེས་མ་
ལ་སྨྲས་པ། བདག་གྱིས་ནམ་ཞྱིག་རྒྱལ་སྱིད་བཟུང་བར་འགྱུར། མས་ལན་དུ་སྨྲས་པ།
ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ལ་བརག་ན་ཁེད་ལ་དེའྱི་གོ་སྐབས་མེད་དེ་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ནྱི་ལོ་
ངོ་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་ཞྱིང་བུ་ཚ་འཆྱི་ཟྱིན་པའང་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། ད་དུང་འཚོ་ཞྱིང་
གཞེས་པ་དེ་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསོད་ནམས་སོབས་ལས་བྱུང་ཞྱིང་སྨན་མཆོག་གྱི་སོར་བ་

ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་པས། གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞྱི་བར་གཤེགས་ན་རྒྱལ་
པོའང་གྲོངས་པར་འགྱུར་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཆེ་ཞྱིང་
བྱམས་པ་དང་སྙྱིང་རེ་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པ། འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་སོག་ཀང་ཕངས་མེད་དུ་སྱིན་
པར་མཛད་པ་ཞྱིག་ལགས་པས། གལ་ཏེ་ཁོད་དེར་སོང་ནས་དབུ་སོང་བར་ནུས་ན་
ནྱི་ཁོད་ཀྱི་རེ་བ་དེ་འགྲུབ་པའང་སྱིད་དོ་ཞེའོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུས་མའྱི་བཀའ་དང་དུ་
བངས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་ག་ལ་བ་དེར་སོང་ངོ༌། །གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་སོ་སྲུང་བ་ནྱི་
རྒྱལ་བུར་གུས་ཤྱིང་འཇྱིགས་པས་ནང་དུ་ཚེགས་མེད་དུ་ཐར་རོ། །དེའྱི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསོད་ཚོགས་ཁ་ཏོན་གནང་བཞྱིན་བསྐོར་བ་མཛད་པ་
དང་ཐུག་སེ་གོ་བུར་དུ་རྒྱལ་བུ་ཕེབས་པ་གཟྱིགས་ནས་ས་དེ་ྱིད་དུ་ལངས་ཏེ་དྱིས་
པ། དགོང་མོའྱི་ཕྱྱི་ཐུན་འདྱི་འད་ལ་ཚབ་ཚུབ་ཏུ་ཕེབས་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།
འཇྱིགས་པའམ་དངངས་པས་མ་ལགས་སམ་ཞེའོ། །ལན་དུ་སྨྲས་པ། བདག་གྱིས་མ་
བྱམས་སེམས་ཅན་དེ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པའྱི་དུས་སུ། སྱིན་པར་སྤྱོད་པའྱི་སེས་བུའྱི་
གཏམ་གེང་བ་ན། བདག་གྱིས་སེ་བོ་རྣམས་ནྱི་སོག་ལ་ནོར་བུ་ལྟར་གཅེས་པར་
འཛིན་ཅྱིང༌། མདོ་དང་ཆེད་བརོད་སོགས་གང་ནའང་རྣམ་སྨྱིན་གྱི་ལུས་འདྱིའྱི་ེས་
དམྱིགས་བལྟས་ཏེ་དོན་དུ་གེར་བ་ལ་སྱིན་པ་གཏོང་དགོས་སོ་ཞེས་མ་གསུངས་སོ་
ཞེས་ཞུས་པར། མ་བྱམས་སེམས་ཅན་མ་དེས་སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུ་
དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ཐོག་མར་སེམས་བསེད་ནས་
མཐར་འབས་བུ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་བར་དུ་གཅྱིག་ཏུ་བརོན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ལམ་དོན་དུ་གེར་ཞྱིང༌། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བཟོད་པ་སོགས་མས་སུ་བངས་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ལ་ལས་གཅན་གཟན་ལྟོགས་པར་རང་ལུས་སྱིན་པ་དང༌། ལ་ལས་རང་ཤ་བཅད་
དེ་ཕུག་རོན་སོབ་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཟ་འོད་ཀྱིས་བམ་ཟེ་ལ་རང་གྱི་དབུ་སྱིན་པ་
གཏོང་བ་དང༌། རྒྱལ་པོ་བྱམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་གནོད་སྱིན་ལ་རང་གྱི་ཁག་འབྱྱིན་
དུ་བཅུག་པ་དང༌། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་བས་རེ་རེ་ནས་བརོད་པར་
མྱི་ནུས་སོ། །སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སེས་བུ་དེ་འད་བ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་བྱུང་ལ། དེང་གྱི་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐུགས་བསེད་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་གསུངས་
པས༌། བདག་ནྱི་མགོ་ཞྱིག་དོན་དུ་གེར་ནས་ལོ་མང་པོར་སོང་ནའང་གཏོང་བ་པོ་
མ་རེད་ལ། གལ་ཏེ་བསད་ནས་མགོ་བོ་བངས་ན་ནྱི་སྱིག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞྱིང༌། དོན་
མེད་དུ་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པས་མ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་པའང་མངོན་པར་འགྱུར་
བས། དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་ཁོ་ན་འཕགས་པའྱི་ལམ་མས་སུ་བངས་

ཤྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དོན་དུ་གེར་བ། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བྱམས་པའྱི་
ཐུགས་ཀྱིས་ཁབ་པས་ཕན་བདེ་མཐའ་ཡས་པར་སྒྲུབ་པ་མཛད་ལ། རང་གྱི་ལུས་འདྱི་
ཆུའྱི་ལྦུ་བ་ལྟར་སྙྱིང་པོ་མེད་པ་དང་ཤྱིང་རུལ་སོང་པོ་ལྟར་དམན་པར་གཟྱིགས་པ་
ཞྱིག་ན། ྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཐུགས་བསེད་པའྱི་དམ་བཅའ་ལས་མྱི་འདའ་བར་བདག་
གྱི་རེ་བ་དེ་སྐོང་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས་སོ། །དེ་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཁོད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་
དེ་བདེན་ནོ། །ཁོ་བོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་འབས་བུ་དོན་དུ་གེར་ཞྱིང་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གཏོང་བ་ལ་རེས་སུ་སོབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལུས་འདྱི་ནྱི་བག་ཆ་དང་ཆུ་བུར་ལྟར་
སྙྱིང་པོ་མེད་ཅྱིང༌། སེ་གནས་བཞྱི་དང་རྱིགས་དྲུག་གྱི་གནས་སུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་
འཁོར་བས། ཁོ་བོས་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་པར་དམ་བཅས་པ་ཡྱིན་པས།
ཁོད་ཀྱི་འདོད་པའྱི་དངོས་པོ་ལས་མྱི་བཟོག་མོད། འོན་ཏེ་རྒྱལ་བུ། དོན་གཅྱིག་གྱིས་
མ་ལེགས་ཏེ། གལ་ཏེ་བདག་དུས་ལས་འདས་པ་ན་ཁོད་ཀྱི་ཕ་ཡང་འཆྱི་བར་འགྱུར་
བས། དེ་ནྱི་གང་གྱིས་སོབ་པར་དགོངས་ཤྱིག་ཅེའོ། །དེ་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རང་གྱི་སོག་
གཅོད་པའྱི་ཐབས་ལ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་གཟྱིགས་པ་ན། རྩྭ་མཆོག་སྐམ་པོ་ཞྱིག་རེད་དེ།
དེས་རང་གྱི་མགུལ་རལ་གྲྱི་རྣོན་པོས་གཅོད་པ་ལྟར་མཛད་དེ་དབུ་དང་ལུས་ཐ་དད་
དུ་ཆད་དོ། །རྒྱལ་བུས་མཐོང་བས་འཇྱིགས་ཤྱིང་སག་ནས་བོས་སོ། །སོ་སྲུང་བས་གོང་
དུ་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོས་དོན་དེ་ཐོས་པས་ཐུགས་ཤྱིན་ཏུ་སོ་ནས་གྲོངས་སོ། །
རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ལེ་དབར་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ན་རྱི་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་
ཞྱིག་ཡོད་དེ། རྱི་དེ་མཐོ་ཞྱིང་བརྱིད་ལ་གཅྱིག་པུར་འགྲེང་བ། འཕང་ཤྱིན་ཏུ་དོག་ལ་
རྱིའྱི་ངོགས་ཀུན་ཏུ་འབུར་ཀོང་དང་བལ་བས་ཕ་བོང་དུམ་བུ་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ། རྱི་
དེ་བརྐོས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བྱེད་དེ། རྱི་དེའྱི་ེ་འཁོར་གྱི་ལེ་དབར་བཅུ་གྲངས་
མཚམས་ནས་བགྲོད་ལམ་བརྐོས་ཏེ་རྱི་འདབས་སུ་སེབས་པ་ན། རྱི་མདུན་ནས་གེན་
དུ་བརྐོས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྡོ་ལྷག་རྣམས་ནྱི་ས་གཞན་དུ་བསལ་ཏོ། །གཙུག་ལག་
ཁང་དེའྱི་ཁོར་མོ་ཡུག་དུ་ཁམས་རྱིང་ཡངས་ཤྱིང་བྱ་འདབ་དང་ལྡན་པས་བསྐོར་
ཞྱིང་སེགས་བུ་རྱིམ་རེག་ཅན་དག་བསྐྲུན་ཏེ། དེ་ལ་ཐོག་རེག་རྱིམ་པ་ལྔ་དང་ཐོག་
རེག་རེ་རེར་ཁང་ཆེན་བཞྱི་བཞྱི་ཡོད་ཅྱིང༌། མཆོད་ཁང་སོ་སོར་གསེར་བཟང་ལས་
གྲུབ་པའྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཚད་དང་མམ་པ་
ལ་བཟོ་རལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཤ་སག་བཞེངས་ཏེ། དེ་དག་ལའང་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་
གསེར་གྱི་རྒྱན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་བརྒྱན་ཏོ། །རྱི་དེའྱི་རེ་མོ་ནས་ཐུར་དུ་དྭངས་གཙང་

གྱི་ཆུ་རྒྱུན་མཛེས་པར་འབབ་པས་རེག་རྱིམ་གྱི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་བསྐོར་ནས་རྒྱུག་པ་
དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དེའྱི་ཕྱྱི་རོལ་ནས་སེའུ་ཁུང་མང་པོས་བསྐོར་བས་ནང་གྱི་
མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་འོད་སྣང་གྱིས་ཁབ་པར་གྱུར་ཏོ། །
རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོས་ཐོག་མར་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པ་ན། རེ་
ཞྱིག་ནས་མྱི་ནོར་གྱིས་ཀ་སོང་ལ་ེ་བར་གྱུར་ཅྱིང༌། ལས་དེ་ནྱི་ཕྱེད་ཙམ་ལས་མ་
འགྲུབ་པས་ཐུགས་ངལ་ཆེན་པོ་འཁྲུངས་པ་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཅྱི་ཡྱི་
སད་དུ་སེམས་ངལ་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་པར། རྒྱལ་པོས་ལན་དུ་ཞུས་པ། བདག་གྱིས་ནྱི་
ཡང་ནས་ཡང་དུ་སེམས་རབས་པོ་ཆེ་བསེད་དེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞྱིང་མཆོག་འདྱི་
བསྐྲུན་ནས་དུས་རྱིང་དུ་བརན་པར་བགྱི་སྙམ་སེ། ཇྱི་སྱིད་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ཕེབས་
པའྱི་བར་དུ་གནས་པར་འདོད་ཀང༌། དགེ་བའྱི་ལས་དེ་མཐར་མ་ཕྱྱིན་པར་ནོར་
རྣམས་ཟད་པས། དོན་དེ་དན་རེས་སུ་གོ་བ་མྱི་དགའ་ནས་ཇྱི་སྱིད་ནམ་མ་ལངས་
བར་དུ་གྱིད་མྱི་ལ་བར་གནས་སོ་ཞེའོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཁོད་ཀྱིས་སེམས་
ངལ་མ་མཛད་ཅྱིག ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་དང་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་
འབས་བུ་ནྱི་ཟད་དུ་མེད་ཅྱིང༌། ཐུགས་བསེད་རབས་པོ་ཆེ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡྱིད་ལ་
གནག་པའྱི་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་པས། དེ་རྱིང་ཕོ་བང་དུ་སོང་ལ་
བདེ་བར་རོལ་ཅྱིག གནང་གྱི་ཞོགས་པར་རྱི་བོའྱི་ཁོད་དུ་སྐོར་གཡེང་སོང་ནས་
འདྱིར་ཤོག བདག་ཅག་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའྱི་གྲོས་བྱའོ་ཞེའོ། །རྒྱལ་པོས་
བཀའ་དང་དུ་བངས་ནས་སར་ལོག་གོ །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
རས་སྨན་ཀྱི་ཐྱིགས་པ་རྡོའྱི་སེང་དུ་བྱུག་པས་རྡོ་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་བསྒྱུར་ནས་
བཞག་གོ །རྒྱལ་པོས་རྱི་གསེབ་ཏུ་གསེར་དེ་དག་མཐོང་བས་སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ནས་
ཤྱིན་ཏུ་སོ་བར་གྱུར་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཕྱྱིན་ནས་སྨྲས་པ། དེང་རྱིའྱི་གསེབ་ཏུ་
སྐོར་བར་ཕྱྱིན་པས་ནགས་རྱིའྱི་གསེབ་ན་གསེར་གྱི་ཕུང་པོ་དག་མཐོང་སེ་ལྷ་འདེས་
བསླུས་པའམ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཤེས་སོ་ཞེའོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྨྲས་པ། དེ་ནྱི་འདེས་
བསླུས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། གསེར་དེ་དག་ནྱི་དད་པའྱི་སོབས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་དུས་
ལས་མ་འགངས་པར་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའྱི་ལས་དེ་བསྐྲུན་པར་རྱིགས་སོ་ཞེའོ། །དེ་ནས་
གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པས་དེ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྲུབ་པ་ན་ནོར་ནྱི་ད་
དུང་མ་ཟད་པས། ཐོག་བརེགས་ལྔའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སོ་སོའྱི་ནང་དུ་གསེར་ལས་
གྲུབ་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་ཆེན་པོ་བཞྱི་བཞྱི་དག་བཞེངས་སོ། །དེ་ལས་ཀང་ལུས་པའྱི་ནོར་
གྱི་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་མཛོད་དུ་བཞུག་གོ། གནས་དེར་དགེ་འདུན་སོང་ཕག་བསྡུས་ཏེ་

ཕྱག་དང་ཁ་ཏོན་ལ་བརོན་པར་མཛད་ཅྱིང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་ལུང་གྱི་ཆོས་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གསུངས་
པའྱི་བསན་བཅོས་རྣམས། སེ་ཚན་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དེའྱི་ནང་དུ་
བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །ཐོག་བརེགས་གོང་མར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དང་གསུང་རབ་ཁོ་
ན་འཇོག་པར་མཛད་ལ། ཐོག་བརེགས་འོག་མ་སེ་ལྔ་པར་དགེ་བསྙེན་ཞལ་ཏ་བ་
རྣམས་འཁོད་དོ། །བར་གྱི་ཐོག་བརེགས་གསུམ་དུ་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་གྱི་གནས་
ཁང་བྱས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
གོང་གྱི་རྣམ་ཐར་འདྱི་ལས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་སྨད་
ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། རགས་ཙམ་ཕྱེ་ན་དོན་ཚན་བརྒྱད་དུ་
འདུ་བ་འདྱི་ལྟར། དང་པོ་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་སྐུ་ཚེ་སྨད་དུ་གང་ལ་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཀོ་ས་
ལའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་དང༌། གྱིས་པ་ནྱི་ཡུལ་དེའྱི་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོས་ཀླུ་
སྒྲུབ་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཇྱི་ལྟར་ཞུས་པ་དང༌། གསུམ་པ་ནྱི་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་སྱིགྷྒ་ལ་ནས་
ཕེབས་ཏེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སོབ་མའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་སྐོར་དང༌། བཞྱི་པ་ནྱི་གསོ་བའྱི་
གནས་ལ་མཁས་པས་སྨན་སོར་གྱིས་རང་དང་རྒྱལ་པོའྱི་ཚེ་བསྱིངས་བ་དང༌། ལྔ་པ་
ནྱི་རྒྱ་བུ་ཐ་ཆུང་ལ་མས་བསྐུལ་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་དབུ་སོང་བས་སྐུ་གཤེགས་
པ་དང༌། དྲུག་པ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་རྱི་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བར་རྒྱལ་པོས་སྱིན་
བདག་བྱས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པ་དང༌། བདུན་པ་ནྱི་གསེར་འགྱུར་རྱི་ལ་
བརེན་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་ཆོས་མཐུན་གྱི་རེ་བ་བསྐོངས་བ་དང༌། བརྒྱད་པ་ནྱི་བག་གྱི་
ངོས་ལ་བརྐོས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་བརེགས་ལྔ་པ་ཅན་རེན་དང་བརེན་
བཅས་པ་གྲུབ་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཆོད་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེར་ཚུགས་པ་དང་
བཅས་པ་གསལ་བར་གསུངས་པས། འདྱི་དག་ལས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ནྱི་གོང་དུ་སྱིག་
པའྱི་ས་བཅད་བཅུ་དགུ་པའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ལ་ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་ས་བཅད་བཅོ་
བརྒྱད་པའྱི་རྒྱས་བཤད་དུ་སོང་ངོ། །
སྨྲས་པ།
ར་ནག་ཆེན་པོའྱི་མཚུངས་བལ་ལོ་ཆེན་དེས། །
ར་མཚོའྱི་དཀའ་བས་འཕགས་ཡུལ་པཎ་ཆེན་སྐོར། །
ར་ཆེར་བཀོད་པའྱི་དམ་པའྱི་ལེགས་བཤད་གང༌། །
ར་ཡྱི་སྐད་ལས་བསྒྱུར་འདྱིའང་སྐལ་བ་བཟང༌། །
ཞེས་པ་ནྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་ངལ་གསོ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

ལྔ་པ་སྤྱྱི་ལོའྱི་དུས་རབས་བདུན་པ་༦༨༠་ཙམ་ལ་ཕེབས་པའྱི་མདོ་སེ་སྤྱོད་
པའྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་སོབ་དཔོན་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་
གསུངས་པ་ནྱི།
སོབ་དཔོན་འདྱི་ྱིད་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་པ་ལས་ཅུང་ཟད་འཕྱྱི་བས།
ཟ་བ་གྲགས་པ་འདས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ཙམ་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་མོ། །དེས་
མཛད་པའྱི་དབུ་མ་ཤེས་རབ་སོན་མའྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་ལས།
ད་ནྱི་འགྲེལ་པ་བྱེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་དབུ་
མའྱི་བསན་བཅོས་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ྱི་ཤུ་བདུན་དང་ཚིག་ལེའུར་
བྱས་པ་བཞྱི་བརྒྱ་ཞེ་དགུ་པ་མཛད་པའྱི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སོན་མ་ཞེས་བྱ་འདྱི་བྱས་
པའྱི་ཚུལ་བསན་པ་དང༌། དེ་བྱས་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བདག་དང་གཞན་ལ་བསྔོ་བའྱི་ཚུལ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་སག་རྣམ་པར་
རེན་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་སོན་ཏེ།
ཞེས་གསུངས་པས། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་སག་རྣམ་པར་རེན་
པ་ལྟ་བུའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་གསུངས་སོ་ཞེས་འགོ་སྨྲོས་ནས། ཚིགས་བཅད་
དང་པོ་དེ་འགྲེལ་བའྱི་ཚེ་ན། དོན་རྣམ་པ་བཅུར་ཕྱེ་ནས་གསུངས་ཏེ། འདྱི་ལྟར།
དེ་ལ་༡འཇྱིག་རེན་སྣང་མཛད་གཞན་དོན་མཁས་རྣམས་༢སངས་རྒྱས་
ྱིད་ཐོབ་མཛད་སད་དུ། ། ༣ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་སོགས་མདོ་སེ་གསུངས་༤ཚུལ་
གསལ་བར་སོན་པ་ན། །
༤ཐུབ་དབང་སས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་གསུངས་པ་༦དབུ་མའྱི་བསན་བཅོས་གང་
ཡྱིན་པ། །
༧དེ་ཡྱི་རྣམ་བཤད་༨་ལྟ་ངན་ཞྱི་བྱེད་༩ཤེསརབ་སོན་མ་༡༠་བདག་གྱིས་
བྱས། །
ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་དངས་ནས། དང་པོ་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ནྱི། ཞེས་
བྱ་བ་འདྱིས་ནྱི་བདག་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཚུལ་བསན་ཏེ། འཇྱིག་རེན་སྣང་མཛད་གཞན་
དོན་མཁས་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ས་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ནྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་ཡོངས་
སུ་དག་པའྱི་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྣང་བ་དང༌། སེམས་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རེན་
བྱང་ཆུབ་སྙྱིང་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྣང་བ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་དང་

མ་འོངས་པའྱི་དུས་སུ་མཛད་པ་དང༌། མཛད་བཞྱིན་པ་དང༌། མཛད་པར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར་དང༌། བདག་ྱིད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་སྨྱིན་པར་བྱ་བ་དང༌།
ཕྱྱི་རོལ་གྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་གྱི་དོན་མཛད་པ་ལས་
ཤེས་རབ་ཀྱིས་དབང་པོའྱི་རྱིམ་པ་ལ་སོགས་པ་བརག་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་
བསན་ལ་མཁས་ཤྱིང་ཐབས་ཀྱིས་བསྡུ་བ་རྣམ་བཞྱི་ལ་སོགས་པས་རྱིམ་གྱིས་བསྡུ་བ་
དང༌། མངོན་པར་མཐོ་བ་དང༌། ངེས་པར་ལེགས་པའྱི་འབས་བུ་ལ་སོགས་པ་ལ་
འཇོག་པར་མཁས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིན་ཏེ། དེས་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་
ཡོན་ཏན་སོན་ཏོ། །ཞེས་དང༌།
གྱིས་པ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱ་བའྱི་སད་དུ་དམ་པའྱི་ཆོས་སོན་པར་མཛད་པ་
གསུངས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ྱིད་ཐོབ་མཛད་སད་དུ། །ཞེས་བྱ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཐོབ་པར་མཛད་པའྱི་སད་དུ་
སེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་པ་ནྱི་རང་གྱི་སས་ཐུགས་ལས་སེས་པ་ཞལ་ནས་སེས་པ་
ཆོས་ལས་སེས་པ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ྱིད་
འཐོབ་པར་མཛད་བའྱི་སད་དུ་དམ་པའྱི་ཆོས་སོན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ།
དེས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བསན་ཏོ། །ཞེས་དང༌།
གསུམ་པ་ཁད་པར་དུ་གཞན་དོན་ལ་མཁས་པའྱི་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་
ཆེད་དུ་ཡུམ་ཤེར་ཕྱྱིན་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་མདོ་སེ་རྣམས་གསུངས་ནས་
འཇྱིག་རེན་སྣང་བར་མཛད་པ་གསུངས་པ་ལ། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་སོགས་མདོ་སེ་
གསུངས། ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་
སངས་རྒྱས་ྱིད་ཐོབ་པར་མཛད་པའྱི་སད་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་
སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་མདོ་སེ་གསུངས་པ་སེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་མདོ་སེ་ནྱི་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇྱིག་རེན་སྣང་བར་མཛ་པ་དང༌། གཞན་གྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེས་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཀྱི་
ཚུལ་བསན་ཏོ། །ཞེས་དང༌།
བཞྱི་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དངོས་སུ་ལུང་བསན་པའྱི་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་དང་བའྱི་དོན་དང་ངེས་པའྱི་དོན་རྣམས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་
དུ་གསལ་བར་སོན་པའྱི་ཆེ་བ་གསུངས་པ་ལ། ཚུལ་གསལ་བར་སོན་པ་ན། །ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི་སོབ་དཔོན་མཁས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་སེ་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་དང་བའྱི་དོན་དང་ངེས་
པའྱི་དོན་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གསལ་བར་སོན་པའྱི་ཚེ་ན་སེ། སོབ་དཔོན་
གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ནྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡོགས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསན་པའྱི་ཚུལ་གསལ་བར་སོན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་མདོ་ལས། བདེ་གཤེགས་མྱ་ངན་འདས་འོག་
ཏུ། །ཚུལ་རྣམས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་སེ། །དུས་དག་འདས་ནས་འབྱུང་བ་ནྱི། །བོ་
གྲོས་ཆེན་པོ་ཁོད་ཤེས་བྱོས། །ལྷོ་ཕྱོགས་བེ་ཏའྱི་ཡུལ་དུ་ནྱི། །དགེ་སོང་དཔལ་ལྡན་
ཆེར་གྲགས་པ། །དེ་མྱིང་ཀླུ་ཞེས་བོད་པ་སེ། །ཡོད་དང་མེད་པའྱི་ཕྱོགས་འཇྱིག་པ། །ང་
ཡྱི་ཐེག་པ་འཇྱིག་རེན་དུ། །བ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་བཤད་ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་
ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགྲོའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འཕགས་པ་སྱིན་
ཆེན་པོའྱི་མདོ་ལས་ཀང༌། ལྱིཙྪ་བཱྱི་གཞོན་ནུ་འཇྱིག་རེན་ཐམས་ཅད་མཐོང་ན་དགའ་
བ་ལུང་བསན་པ་ལས་ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་འདྱི་རྒྱལ་པོ་མཐར་འགྲོ་
ཞོན་གྱི་དུས་ན། དགེ་སོང་ཀླུ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ངའྱི་བསན་པ་གསལ་བར་བྱས་ཏེ།
རྱིམ་གྱིས་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་དང་བའྱི་འོད་ཅེས་བྱ་བར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཡེ་
ཤེས་འབྱུང་གནས་འོད་ཅེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་སེ། དེས་ནྱི་
སོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་ཆེ་བ་ྱིད་བསན་ཏོ། །ཞེས་དང༌།
ལྔ་པ་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརེས་པའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཡུམ་
ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་དོན་ཟབ་མོ་རང་ྱིད་ཀྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས། དེ་ནས་གཞན་ལའང་
དེ་དེ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པས། རང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རབ་ཀྱི་མཐར་
ཕྱྱིན་པའྱི་མཛད་པ་གསུངས་པ་ལ།
ཐུབ་དབང་སས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོས་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་
དགའ་བ་བརེས་པ་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་
ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་སེ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་
གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་ྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་གཞན་ལ་ཡང་
དེ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པ་སེ། སོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ནྱི་བདག་དང་གཞན་གྱི་
དོན་སུམ་ཚོགས་པ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱྱིན་པ་བ་ན་མེད་པ་དད་པ་མཆོག་གྱིས་སྒྲུབ་
པར་མཛད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེས་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་མཛད་པ་
བསན་ཏོ། །ཞེས་དང༌།

དྲུག་པ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་གཞུང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་
ཀྱི་ནང་ནས་དཔེ་ཚད་ཆེ་ཤོས་མ་ཡྱིན་ཡང༌། ཟབ་མོ་སོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་གཏན་ལ་
ཕབས་པའྱི་རྱིགས་པ་རོགས་པར་བསན་པའྱི་ཆ་ནས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནྱི། དབུ་མའྱི་
བསན་བཅོས་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ་རབ་བྱེད་ེར་བདུན་དང༌། ཤཽཀ་
བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ར་དགུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཛད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ།
དབུ་མའྱི་བསན་བཅོས་གང་ཡྱིན་པ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐུབ་དབང་སས་པོ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱིས་གསུངས་པ་རྣམ་པ་མང་པོ་དག་གྱི་ནང་ནས་དབུ་མའྱི་བསན་བཅོས་ཤེས་
རབ་ཅེས་བྱབ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ྱི་ཤུ་བདུན་དང༌། ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་
བཅུ་དགུ་པ་འདྱི་གང་ཡྱིན་པ་སེ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ྱིད་ཀྱིས་དེའྱི་
འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་བྱས་པའྱི་ཚུལ་སོན་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཏེ། དེས་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དབུ་མའྱི་བསན་བཅོས་ཤེས་
རབ་ཅེས་བྱ་བ་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་བསན་ཏོ། །ཞེས་དང༌།
བདུན་པ་བསན་བཅོས་དེའྱི་དོན་ཟབ་རྣམས་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་
སད་དུ་དེའྱི་རྣམ་པར་བཤད་པའྱི་འགྲེལ་བ་ཤེས་རབ་སོན་མ་འདྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་གསུངས་པ་ལ།
དེའྱི་རྣམ་བཤད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་དབུ་མའྱི་བསན་བཅོས་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་
དེའྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་སེ། འདྱི་ནྱི་དེའྱི་འགྲེལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེས་ནྱི་གཞུང་
འདྱི་དེའྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་པར་བསན་ཏོ། ཞེས་དང༌།
བརྒྱད་པ་རྣམ་བཤད་འདྱིའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། ལྟ་བ་ངན་པའྱི་ད་བ་ཞྱི་བར་བྱེད་
པའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ།
ལྟ་ངན་ཞྱི་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་འདྱིའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་
ཏེ། འདྱི་ནྱི་ལྟ་བ་ངན་པའྱི་ད་བ་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེས་
ནྱི་འགྲེལ་པ་འདྱིའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་བསན་ཏོ། །ཞེས་དང༌།
དགུ་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའྱི་འགྲེལ་བ་འདྱིའྱི་མྱིང་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱི་དབུ་མའྱི་བསན་བཅོས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཅེས་པ་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པའྱི་སོན་མ་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་པས་ན་ཤེས་རབ་སོན་མ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ།
ཤེས་རབ་སོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེའྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལྟ་བ་ངན་པ་ཞྱི་
བར་བྱེད་པ་འདྱིའྱི་མྱིང་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་
བསན་བཅོས་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ་མཛད་པ་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པའྱི་སོན་མ་ཤེས་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཚུལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེས་ནྱི་འགྲེལ་
པ་འདྱིའྱི་མྱིང་བསན་ཏོ། །ཞེས་དང༌། བཅུ་པ་རྣམ་བཤད་འདྱི་ནྱི་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་
བདག་གྱིས། གང་དག་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་བརོད་བྱ་ཟབ་མོ་དབུ་མའྱི་དོན་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་
དབུ་མ་ར་བ་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་རོགས་མྱི་ནུས་པ་རྣམས་ཀྱིས། རྣམ་བཤད་འདྱི་ལ་
བརེན་ནས་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་བྱས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ།
བདག་གྱིས་བྱས། །ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་བྱས་
པའྱི་ཚུལ་བསན་པ་སེ། སོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་དག་ཁོ་
ནས་རེས་སུ་དཔག་པ་དང༌། སུན་དབྱུང་བའྱི་གསལ་བ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་དག་བསན་
པ་དང༌། །ལྟ་བ་ངན་པའྱི་ད་བ་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱྱིན་པའྱི་ཚུལ་བཀའ་སྩལ་མོད་ཀྱི། ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལས་ཁ་
ཅྱིག་གྱིས་མྱི་རོགས་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱིས་རོགས་པར་བྱ་བར་འདོད་ནས་ལུང་
ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་དབུ་མའྱི་བསན་བཅོས་བཤད་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེས་ནྱི་
བདག་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཚུལ་བསན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་འདྱི་དག་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་
བསན་དང༌། མཛད་པ་དང༌། ཆེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་བརོད་པའྱི་རྒྱ་གཞུང་སྔ་གྲལ་
དང་ཁུངས་ལྡན་ཤ་སག་ཡྱིན་ལ། ས་བཅད་བཅུ་བཞྱི་པ་ཀླུ་ཡུལ་ནས་ཤེར་ཕྱྱིན་
གདན་དངས་ཏེ་སར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས། མུ་སེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་
ལ་སོགས་པའྱི་ལོག་སྨྲ་རྣམས་ཚར་བཅད་དང༌། ཡུམ་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་
ལོག་པར་བསན་ཏེ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་བའྱི་སོ་ནས་བསན་པ་
ཆེས་ཆེར་སེལ་བའྱི་ཚུལ་རྣམས་གསལ་བར་གསུངས་པས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཤྱིན་
ཏུ་ཆེ་ཡང༌། ཀོག་པ་པོ་ཕལ་པ་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་ཆེན་འདྱི་དག་ཀོག་པའྱི་གོ་སྐབས་ནྱི་
ཤྱིན་ཏུ་ཕ་ཞྱིང༌། གཞུང་རེ་གྱིས་མྱིག་ལམ་དུ་སོན་ཀང་འདྱི་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་
གསལ་གྱི་དོ་སྣང་སེབས་པ་དང་གཞུང་མང་གཅྱིག་ཏུ་བསྱིགས་ནས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་
དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་དཀའ་བས། ཡྱི་གེ་ལ་མ་འཛེམ་པར་ལུང་རྣམས་
རོགས་པ་བཤུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །
སྨྲས་པ།
སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་ནས། །
སན་གྱི་གཟྱིགས་པ་དག་པའྱི་སོབ་དཔོན་དེས། །
སན་སྱིབ་རྣམ་སེལ་ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལ། །
སན་ལམ་ཡངས་པོས་འགྲེལ་ལས་དེ་སྐད་དོ། །

ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་ངལ་གསོའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །
དྲུག་པ་དུས་ཕྱྱིས་རྒྱ་གར་དུ་གྲགས་པ་རྣམས་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་
པའྱི་ཆོས་འབྱུང་ལས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བ་ནྱི།
དེ་ཡང་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་གྱིས་ཀྱིས་
ཇྱི་ལྟར་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བཀོད་དགོས་དོན་ནྱི། }ར་བོད་དུ་བསྒྱུར་
བའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་རྒྱས་ལ་ཁུངས་བཙན་པ་ནྱི་བུ་སོན་ཆོས་འབྱུང་
དང་ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའྱི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་དང་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་
བརྒྱུད་པའྱི་རྣམ་ཐར་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་ཀང་སྤྱྱི་ལོ་༡༢༩༠ནས་
༡༦༣༤བར་དུ་རྒྱ་གར་དུ་གྲགས་པའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྣམས་བོད་ཡྱིག་ཏུ་
བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་འདྱི་དོན་དངོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལོ་རབས་
ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་མེད་ཅྱིང༌། ངོ་མཚར་ཆེ་ཞྱིང་ཡ་མཚན་པའྱི་རགས་མཚན་ཇྱི་ལྟར་
བྱུང་བ་དང་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཕག་ཇྱི་ཙམ་བཞུགས་པ་སོགས་ལྷ་སྒྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་
གཏམ་རྒྱུད་ལ་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་སབས། དུས་
རབས་མྱི་འད་བར་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལའང་གསུངས་རྒྱུན་མྱི་འད་
བ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པས། དོན་དངོས་གང་ཡྱིན་གྱི་དབྱེ་བ་ཤྱིན་ཏུ་འབྱེད་
དཀའ་མོད། འོན་ཀང་སྤྱྱིའྱི་ཆོས་ྱིད་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཕེབས་པའྱི་དུས་དང་ཇྱི་ཙམ་ེ་བ་
དེ་ཙམ་གྱི་ཁུངས་བཙན་པར་བྱེད་པས། }་རོམ་རྣམས་ཁུངས་བཙན་ཞྱིང་ཕྱྱིས་སུ་
བརམས་པ་རྣམས་དེའྱི་ཁ་སྐོང་ལྟ་བུར་གོ་བ་བངས་ན་བཟང་བར་སེམས་སོ། །འོ་ན་
བུ་སོན་ཆོས་འབྱུང་དང་ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའྱི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་དང་བཀའ་བབས་
བདུན་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་པའྱི་རྣམ་ཐར་རྣམས་རང་རང་གྱི་གསུང་འབུམ་ན་བཞུགས་
ཤྱིང༌། ལོགས་སུ་དཔེ་བསྐྲུན་བྱས་པའང་ཡོད་པས་འདྱིར་བཀོད་པས་ནྱི་ཡྱིག་ཚོགས་
ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྱུར་ཅྱིང་དགོས་པའང་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྨྲ་བར་བྱ་སེ། དཔེར་ན་རྒྱུ་
སྤུས་དང༌། རྱིན་ཐང་དང༌། ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་དང༌། དབྱྱིབས་དང༌། ཆེ་ཆུང་གྱི་ཚད་
དང༌། བཟོའྱི་ཁད་པར་དང༌། བྱེད་ལས་སོགས། ཡོ་བྱད་མྱི་འད་བ་གྲངས་ལས་འདས་
པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཚོང་ཁང་དུ་ོ་སྒྲུབ་བྱེད་པར་ཕེབས་ན། རང་རང་ལ་གང་མཁོ་
བའྱི་དངོས་པོ། དཔེར་ན་ཞྭ་དང༌། ལྷམ་དང༌། གོས་དང་འཚོ་བའྱི་ཡོ་བྱད། གང་དང་
གང་འདོད་པའྱི་དངོས་པོ་དེ་དང་དེ་ལྟ་ཁོ་ན་རེད་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་ཚོང་ཁང་
ཆུང་ངུའམ་ཅ་ལག་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་སར་ཕྱྱིན་ན་ནྱི། རང་གྱིས་གང་དང་གང་

འདོད་པའྱི་དངོས་པོ་དེ་དག་ཡྱིད་དང་མཐུན་པ་རེད་པར་མྱི་ནུས་སོ། །དེས་ན་
འདྱིར་ཡང་རྒྱ་གར་ནག་བོད་གསུམ་གྱི་མཁས་གྲུབ་ལོ་པཎ་ཁུངས་མ་རྣམས་ཀྱིས་
གསུངས་པའྱི་གཞུང་ཚིག་རྣམས་རོགས་པར་བཀོད་པས་ནྱི། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདྱི་དག་ལ་བསེགས་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་དུ་ཡང་
དག་པའྱི་རྱིགས་པས་ལེགས་པར་བརག་པའྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་པར་
འགྱུར་བས། ཆོས་ཀྱི་རེས་སུ་འབངས་པའྱི་དབང་རྣོན་གྱི་དད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་
ཞྱིག་འཁྲུངས་བར་ནུས་ལ། དེ་ལྟར་ན་མཛད་པ་པོ་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཟབ་མོ་དབུ་
མའྱི་ལམ་ལའང་ཁུངས་བཙན་པའྱི་ཆོས་སུ་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་མྱི་ཕྱེད་པའྱི་དད་པ་
བརན་པོ་ཞྱིག་རེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རེའྱི་ལམ་རྱིམ་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ལས།
ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་མཛད་པ་པོའྱི་ཆེ་བ་བསན་པར་
གསུངས་པས་སོ། །འདྱི་དག་ལས་གང་ཞྱིག་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་ཡྱིན། གང་ཞྱིག་ནྱི་དད་
པ་དང་དག་སྣང་ལ་འཆར་བ་ཡྱིན། གང་ཞྱིག་ནྱི་གཏམ་རྒྱུད་དང་ལྷ་སྒྲུང་དང་སར་
ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན། གང་ཞྱིག་ནྱི་དེའྱི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་དངས་པའྱི་སད་དུ་
ཡུལ་དུས་ཀྱི་མོས་པ་དང་མཐུན་པར་ཐབས་མཁས་ཀྱི་གསུང་བྱོན་པ་ཡྱིན་པ་ལ་
སོགས་པར་ལེགས་པར་བརགས་ཤྱིང་དཔྱད་ནས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་ཅྱིས་ཀང་གལ་
ཆེའོ། །འོ་ན་ཅྱིས་ཕྱྱིར་གོང་གྱི་ཚུལ་རྣམ་པ་བཞྱིས་གསུངས་ཞེ་ན།
ཚུལ་དང་པོ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་དངོས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པ་ལ་
དགོས་པ་ཡོད་དེ།
དབང་རྣོན་རྣམས་ནྱི་དོན་དེ་ལ་ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་གནོད་པ་མ་མཐོང་
བ་ན། དེ་ལྟ་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་དད་པ་བརན་པོ་སེ་བར་འགྱུར་ལ། དོན་དེ་ལ་
ལེགས་པར་མ་དཔྱད་པར་ཚམ་ཚོམ་དུ་ནྱི་མྱི་འཇུག་གོ།
ཚུལ་གྱིས་པ་དད་པ་དང་དག་སྣང་ལ་འཆར་བ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་
དགོས་པ་ཡོད་དེ།
སེས་བུ་དམ་པ་ས་ལམ་གྱི་རོགས་པ་མཐོན་པོར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་
དག་པའྱི་སྣང་བར་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་གཤེགས་ཟྱིན་རྣམས་དངོས་སུ་མཇལ་
ནས་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསན་པ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་
པའྱི་གནས་ཡྱིན་པས། རང་རེ་ཐ་མལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དད་པའྱི་ཡུལ་ཙམ་དང༌། གང་
ཟག་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཕན་ཚུན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས། དེས་

དངས་དགོས་ཀྱི་སེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་དེ་ལྟར་གསུངས་ན་དོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །
ཚུལ་གསུམ་པ་གཏམ་རྒྱུད་དང་ལྷ་སྒྲུང་དང་སར་ནས་གསུངས་པ་ལ་
དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཇྱི་སྐད་དུ་འགྲེལ་བ་དོན་གསལ་ལས། རེ་ཞྱིག་དད་པའྱི་རེས་སུ་
འབངས་བ་རྣམས་ནྱི་འདྱི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མྱུར་དུ་རབ་ཏུ་དད་པ་སེའོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར།
དབང་རྟུལ་དད་པའྱི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ནྱི་གཞུང་ཆེན་པོའྱི་ལུང་
དང༌། ཡང་དག་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་བརག་ཅྱིང་དཔྱད་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་དོན་
དུའང་མྱི་གེར་ལ།
ཤྱིན་ཏུ་སྙན་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་དང་ལྷ་སྒྲུང་དང་སར་ནས་གསུངས་ན་
བཅོས་མྱིན་གྱི་དད་པ་སེ་བས་ན་དོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །
ཚུལ་བཞྱི་པ་དེའྱི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་དངས་པའྱི་སད་དུ་ཡུལ་དུས་ཀྱི་
མོས་པ་དང་མཐུན་པར་ཐབས་མཁས་ཀྱི་གསུང་བྱོན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཡུལ་
དུས་ཀྱི་མོས་པ་ཟེར་བ་དེ་དབང་ཤྱིན་ཏུ་བཙན་པས། རྐང་གཅྱིག་ཡུལ་དུ་སེབས་པ་
ན། །རྐང་གྱིས་པ་ལ་མྱིར་མྱི་བརྱི། །གསུངས་པ་ལྟར། གལ་ཏེ་ཡུལ་དུས་ཀྱི་མོས་པ་
དང་མྱི་མཐུན་ན་ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་ཡང་དག་པའྱི་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང༌། དེ་ལ་དོན་དུ་
གེར་བ་མེད་པས། དཔེར་ན་དེ་དུས་ཀྱི་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་
བཞུགས་པར་གསུངས་ན་རྨ་བྱས་འབྲུག་ས་ཐོས་པ་ལྟར་འགྱུར་བས། རྒྱལ་རབས་
དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་དངོས་དང་མྱི་མཐུན་ཡང༌། དེའྱི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་
དངས་པའྱི་དོན་དུ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་གསུང་བྱོན་པ་ལ་ེས་པ་ག་ལ་ཡོད་དེ། གལ་ཏེ་
ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་དང་ངེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །
དེ་ལ་བུ་སོན་ཆོས་འབྱུང་ལས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བ་དངོས་ནྱི།
སྤྱྱི་ལོ་༡༢༩༠ནས་༡༣༦༤་ལོ་ལ་བུ་སོན་རྱིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའྱི་ཆོས་
འབྱུང་གསུང་རབ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བར་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཀོད་པ་འདྱི་ལྟར།
སངས་རྒྱས་འདས་ནས་ལོ་བཞྱི་བརྒྱ་ན་ལྷོ་ཕྱོགས་བེ་དརྦྷའྱི་ཡུལ་དུ་བམ་ཟེ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་བུ་མེད་པ་ན་རྨྱི་ལམ་དུ་བམ་ཟེ་བརྒྱ་ལ་ཆོས་སོན་དངས་
ན་བུ་རེད་ཅེས་ལྷས་ལུང་བསན་ཏོ། །དེ་ནས་དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབས་པས་
ཟ་བ་བཅུ་ན་ཁེའུ་ཞྱིག་བཙས་ཏེ་མཚན་མཁན་ལ་བསན་པས་མཚན་བཟང་མོད་ཀྱི།

འོན་ཀང་ཞག་བདུན་གྱི་ཚེ་ལས་མེད་དོ་ཟེར། །དེ་ལ་ཅྱི་ཕན་དྱིས་པས་བམ་ཟེ་བརྒྱ་
ལ་ཆོས་སོན་དངས་པས་ཟ་བ་བདུན་དང༌། དགེ་སོང་བརྒྱ་ལ་ཆོས་སོན་དངས་པས་
ལོ་བདུན་ཐུབ། དེ་ནས་ཐབས་མེད་དོ་ཟེར་རོ། དེ་ནས་དེ་བཞྱིན་བྱས་ཏེ་ལོ་བདུན་དུ་
ེ་བ་ན། བུའྱི་རོ་མཐོང་བ་ཕ་མས་མྱི་བཟོད་པས་གཡོག་དང་བཅས་པ་འཁམ་དུ་
བཏང་ངོ༌། །དེ་རྱིམ་གྱིས་སོང་སོང་སེ་ཁ་སར་ྤྱཱ ཎྱི་པཱ་ཎྱིའྱི་ཞལ་བལྟས་ཏེ་རྱིམ་གྱིས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་སོ་དྲུང་དུ་སོང་སེ་སྙན་དངགས་ཀྱི་རྱིག་བྱེད་དག་བསགས་པ་ན།
དེ་ན་བམ་ཟེ་ས་ར་ཧ་བཞུགས་པས་གསན་ནས་ནང་དུ་ཁྱིད་ནས་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་བཤད་པས། སོབ་དཔོན་ན་རེ། རབ་ཏུ་འབྱུང་ནུས་ན་ཐབས་ཡོད་གསུངས་
པས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཚེ་དཔག་མེད་འཆྱི་བདག་འཇོམས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་
བསྐུར་ནས་གཟུངས་འདོན་དུ་བཅུག ཁད་པར་ལོ་བདུན་ལོན་པའྱི་ནུབ་མོ་མཚན་
ཐོག་ཐག་བཏོན་པས་འཆྱི་བདག་ལས་ཐར་ཏེ་ཕ་མ་དང་ཕད་པས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་
དགའོ། །དེ་ནས་བམ་ཟེ་ས་ར་ཧ་ལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞུང་
གདམས་པ་དང་བཅས་པ་ཞུས་སོ། །དེ་ནས་ནཱལེནྡྲའྱི་མཁན་པོ་ས་གཅན་འཛིན་
བཟང་པོ་ལ་མཁན་པོ་ཞུས་ཏེ་བསྙེན་པར་རོགས་ཏེ་དགེ་སོང་དཔལ་ལྡན་ཞེས་
གྲགས་སོ། །དེའྱི་ཚེ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ཞལ་ཏ་བ་བྱས་པའྱི་ཚེ་མུ་གེ་ཆེན་པོ་
བྱུང་བ་ལ་གྱིང་བར་ནས་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྱི་བངས་ཏེ་གསེར་འགྱུར་བྱས་ནས་དགེ་
འདུན་གྱི་གདུགས་ཚོད་སར་ཏེ་དབྱར་གནས་ཐོན་པ་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་
མྱི་རྱིད་པ་དང་ཤྱི་བ་མཐོང་ནས་མུ་གེ་བྱུང་འདུག་པས་དགེ་འདུན་གྱི་གདུགས་ཚོད་
ཇྱི་ལྟར་སར་ཞེས་དྱིས་པས་སྔར་གྱི་ཚུལ་བརོད་པས་དགེ་འདུན་ལ་མ་ཞུས་པར་དགེ་
འདུན་ལོག་འཚོ་ལ་བཀོད་འདུག་པས་གནས་ནས་ཕྱུང་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་
མཆོད་རེན་བྱེ་བ་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་བསོའོ། །དེ་ནས་འཇྱིག་རེན་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་
འདས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབས་པས་ཐོབ་སེ་དེའྱི་ཚེ། དགེ་སོང་བདེ་བྱེད་ཅེས་པས་
རྱིག་པའྱི་རྒྱན་ཞེས་པའྱི་གཞུང་འབུམ་ཕག་བཅུ་གྱིས་པ་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་སུན་
ཕྱུང་བ་བྱུང་བས་དེ་གདུལ་བའྱི་དོན་དུ་ནཱ་ལེནྡྲར་ཆོས་གསུངས་སོ། དེའྱི་ཚེ་བྱྱིས་པ་
གྱིས་ཆོས་མན་ཅྱིང་ས་འོག་ཏུ་སོང་བ་ལ་སུ་ཡྱིན་དྱིས་པས་ཀླུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལ་
སོབ་དཔོན་གྱིས་གནོད་སྱིན་གྱི་འདམ་ཁེར་ལ་ཤོག་གསུངས་པས། དེ་དག་གྱིས་ཀླུའྱི་
རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པས་སོབ་དཔོན་སྤྱན་དངས་པས་དོན་དུ་འགྱུར་བར་མཁེན་ནས་
ཀླུའྱི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་ཆོས་གསུངས་སོ།

དེའྱི་ཚེ་ཀླུས་བཞུགས་པར་ཞུས་པས་ང་མཆོད་རེན་བྱེ་བ་བཞེངས་པའྱི་
འདམ་འཚོལ་བ་དང་འབུམ་གདན་འདེན་དུ་འོངས་ཀྱི་བསད་མྱི་ཁོམ། ཕྱྱིས་འོང་
སྱིད་གསུངས་ཏེ་འདམ་མང་པོ་དང༌། །འབུམ་དག་ཡེ་གེ་ཉུང་ངུ་ཡང་གདན་དངས་
ཏེ། འབུམ་གྱི་ཞབས་ནས་བག་ཙམ་ཀླུས་མ་བསྐུར་ཞེས་གྲག་གོ ། དེ་ནས་འདམ་དེས་
མཆོད་རེན་ལ་སོགས་བྱེ་བ་བྱས། ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་གྲོགས་བྱས་ཏེ་ཕལ་ཆེར་གྲུབ་ལ་
འགའ་ཞྱིག་ཀླུ་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྲོ་བའྱི་ཕྱྱིར་མ་བྱས་ཏེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་པའྱི་མྱིང་དུ་གྱུར་
ཏོ། །དེ་ནས་ལྱི་ཁ་ར་ཤྱིང་འཕེལ་དུ་གསེར་འགྱུར་བྱས་ཏེ་སྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་
དེའྱི་ཚེ་བམ་ཟེ་རྒན་རྒོན་གྱིས་ལ་གསེར་མང་པོ་གནང་བས་དད་དེ་རྒན་པོས་ེ་
གནས་བྱས་ཆོས་མན་ཏེ་ཤྱི་ནས་སོབ་དཔོན་ཀླུའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་
ཤར་ཕྱོགས་པ་ཉ་བེ་སར་བྱོན་ནས་ལྷ་ཁང་མང་པོ་བཞེངས། ཡུལ་ར་དྷར་ཡང་
བཞེངས། དྱིལ་བུ་ལྟ་བུའྱི་བག་གསེར་དུ་བྱ་བར་བཞེད་པ་ལྷས་བཀག་སེ། ས་མྱི་སྙན་
དུ་གཤེགས་པའྱི་ལམ་གྲོང་ཁེར་ས་ལ་མ་ན་བྱྱིས་པ་ཛི་ཏ་ཀའྱི་ལག་རྱིས་ལས་རྒྱལ་
པོར་ལུང་བསན་ནས་ས་མྱི་སྙན་དུ་བྱོན་ནས་ན་བཟའ་ཤྱིང་ལ་བཀལ་ཏེ་ཁྲུས་མཛད་
པས་གོས་དེ་དག་གྱིས་ཁེར་བ་ལ། ངའྱི་ཡྱིན་གསུངས་པས་ང་བདག་ཅན་ཟེར་ནས་
བལྟ་སྐད། དེར་དོན་བྱས་ཏེ་བྱོན་པས་སྔར་གྱི་བྱྱིས་པ་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཏེ་དེས་རྱིན་པོ་
ཆེ་མང་དུ་ཕུལ་ཏེ་སེས་ལན་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཕེང་བ་གནང་ངོ༌། །སོབ་དཔོན་
དེས། བསན་པའྱི་བྱ་བ་དགེ་འདུན་གྱི་ཞལ་ཏ་བྱས། མཆོད་རེན་ལྷ་ཁང་མང་པོ་
བཞེངས། རྡོ་རེ་གདན་ལ་རྡོའྱི་ད་མྱིག་གྱིས་རྭ་བས་བསྐོར། དཔལ་འབས་སྤུངས་ཀྱི་
མཆོད་རེན་གྱི་བཀོད་པ་བཞེངས། བསན་བཅོས་ལ་ནང་རྱིག་པ་ལ། ལྟ་བ་གཙོ་བོར་
སོན་པ་ལ་མཐའ་བལ་གྱི་དབུ་མ་ལུང་གྱིས་སོན་པ་ལ་ལུང་གྱིས་སོན་པ་དབུ་མ་
བསོད་པའྱི་སྐོར། རྱིགས་པས་སོན་པ་རྱིགས་པའྱི་ཚོགས། སྤྱོད་པ་གཙོ་བོར་སོན་པ་ལ་
ལུང་གྱིས་སོན་པ་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས། རྱིགས་པས་སོན་པ་ཐེག་ཆེན་བོ་སོང༌། ན་
ཐོས་རྱིགས་སད་པར་བྱེད་པ་རྨྱི་ལམ་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ། རེན་ཁྱིམ་པའྱི་སྤྱོད་པ་
གཙོ་བོར་སོན་པ་བཤེས་སྱིང༌། རབ་བྱུང་གྱི་སྤྱོད་པ་གཙོ་བོར་སོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
ཚོགས། སྔགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་སྤྱོད་མདོར་བསྡུས་པ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་བཏུས། ལྟ་བ་
གཏན་ལ་འབེབས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ། བསེད་རྱིམ་སོན་པ་འདུས་པའྱི་གྲུབ་
ཐབས། མདོར་བྱས། མདོ་བསེ། དཀྱིལ་ཆོག་ྱི་ཤུ་པ། རོགས་རྱིམ་སོན་པ་རྱིམ་པ་ལྔ་
ལ་སོགས་པ་མཛད་དོ། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསན་བཅོས་སོར་བ་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་
དང༌། ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་དམངས་ལ་གདམས་པ་སེ་བོ་གསོ་ཐྱིགས། བོན་པོ་ལ་

གདམས་པ་ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ། རྒྱལ་པོ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་འབེལ་དུ་སོན་པ་
དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ། གཞན་ཡང་རེན་འབེལ་གྱི་རྱིས། སོས་སོར་གསེར་འགྱུར་
ལ་སོགས་རང་རྐང་དུ་བརམས་པ་མང་པོ་དང༌། གཞན་འགྲེལ་དུ་བཏགས་པ་གསང་
འདུས་འགྲེལ་པ་དང་སཱ་ལུ་ལང་པའྱི་མདོ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་པ་
མཛད་དོ། །ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་བ་པ་ནྱི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་མྱིན་ནོ་ཞེས་མན་ངག་སྙེ་
མར་བཤད་དོ། སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་བོ་གྲོས་ཀྱིས། སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་
པར་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞྱིག་ཀང་མཛད་པར་
བཤད་དོ། དེ་ལྟར་ལོ་དྲུག་བརྒྱར་བསན་པའྱི་བྱ་བ་མཛད་དོ། དེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་མཐར་
འགྲོ་ཞོན་ནམ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ལ་བུ་གཞོན་ནུ་ནུས་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ཞྱིག་ལ་མས་
གོས་བཟང་སྲུབ་མེད་པ་ཞྱིག་བྱྱིན་པས་འདྱི་ངས་རྒྱལ་སྱིད་འཛིན་དུས་སུ་དགོས་
ཟེར་བ་ལ། མས་ཁོད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིད་འཛིན་པ་མྱི་འོང༌། ཡབ་དང་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཚེ་སྒྲུབ་དང་བཅུད་ལེན་སབས་སུ་བྱས་པས་གྲུབ་སེ་སོབ་དཔོན་དང་སོག་གཅྱིག་པ་
ཡྱིན་ཟེར་བ་དང༌། དེས་དཔལ་གྱི་རྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞུགས་སར་ཕྱྱིན་ཏེ་
དབུ་བསངས་པས་ཆོད་གསུང་སེ་རལ་གྲྱིས་བཅད་པས་མ་ཆོད་པ་ན། སོབ་དཔོན་ན་
རེ། ངས་རྩྭ་ཀུ་ཤ་བཅད་པས་སོག་ཆགས་ཤྱི་བའྱི་རྣམ་སྨྱིན་ཡོད་པས་ཀུ་ཤས་ཆོད་
གསུངས་ནས་བཅད་པས་སྐེའྱི་ར་བ་ནས། ང་ནྱི་བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རེན་དུ། །ཕྱྱིན་
ནས་ལུས་འདྱི་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཚིགས་བཅད་བྱུང་ངོ། །དབུ་དེ་དེས་
ཁེར་ཏེ་ཕྱྱིན་ནས་གནོད་སྱིན་མོས་འཕོགས་ཏེ་དཔག་ཚད་གཅྱིག་ཏུ་དོར་རོ། །དབུ་
དང་སྐུ་ལུས་གྱིས་ཀ་མ་མས་པར་ལོ་རེ་ཞྱིང་ཇེ་ེར་སོང་ནས་མཐར་འབྱར་ནས་
བསན་པ་དང་འགྲོ་དོན་མཛད་ཅེས་གྲག་གོ། །ནཱ་གཱརྫུ་ནའྱི་ནཱ་ག་ནྱི་ཀླུ་སེ། ཆོས་ཀྱི་
དབྱྱིངས་སུ་སེས་པ་རག་ཆད་གྱིས་ཀྱི་མཐའ་ལ་མྱི་གནས་པ། གསུང་རབ་རྱིན་པོ་
ཆེའྱི་བང་མཛོད་ལ་མངའ་བརེས་པ། སེག་ཅྱིང་གསལ་བའྱི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས་
ཀླུའོ། ། ཨརྫུ་ན་ནྱི་སྱིད་སྒྲུབ་སེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིད་སོང་བ་དང༌། ེས་པའྱི་དགྲ་ཚོགས་
འདུལ་བས་སྱིད་སྒྲུབ་སེ། བསྡུས་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་བོ། །ཚིག་གསལ་དུ། གང་ཞྱིག་མཐའ་
གྱིས་གནས་ལ་གནས་བསལ་ཞྱིང༌། །རོགས་སངས་རྒྱས་བོ་རྒྱ་མཚོར་སེ་བ་
བརེས། །དམ་ཆོས་མཛོད་ཀྱི་ཟབ་མོ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར། །རེས་སུ་རོགས་བཞྱིན་ཐུགས་རེས་
སོན་པར་མཛད། །གང་གྱི་ལྟ་བའྱི་མེ་དཔུང་གྱིས། །ད་དུང་ཕས་རྒོལ་གཞུང་ལུགས་
ཀྱི། །བུད་ཤྱིང་དང་ནྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི། ། ཡྱིད་ཀྱི་མུན་རྣམས་འཇོམས་པར་
མཛད། །གང་གྱིས་གྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་གསུང་མདའྱི་ཚོགས། །ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་

གདུལ་བྱའྱི་འཇྱིག་རེན་ལ། །ཁམས་གསུམ་དག་ཏུ་རྒྱལ་ཐབས་ལེགས་མཛད་
ནས། །སྱིད་པའྱི་དགྲ་སེ་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་
ནྱི་དེའྱི། །ཞེས་པ་དང༌། དབུ་ནྱི་དོན་དུ་གེར་བ་འོངས་ལ་ཐུགས་རེས་དབུ་ནྱི་
བཅད་དེ་སྩོལ་མཛད་ནས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་རྒྱལ་བའྱི་སས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཤེགས་པར་
གྱུར་པ་དེས་མཛད་པའྱི། །ཞེས་གསུངས་སོ། ། ཁ་ཅྱིག་སྱིན་ཆེན་པོའྱི་མདོ་ལས་ལྱི་ཙ་
བྱྱི་འདྱི་ང་འདས་ནས་ལོ་བཞྱི་བརྒྱ་ན་ཀླུ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དགེ་སོང་དུ་གྱུར་ནས། ངའྱི་
བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་དེ་མཐར་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་དང་བའྱི་འོད་དུ་སངས་
རྒྱས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་འོད་དུ་འཚང་རྒྱའོ་ཞེས་བཤད་ཟེར་ཏེ། །སྱིན་ཆེན་ལས།
ལྷོ་ཕྱོགས་དང་སོང་བྱྱི་པོའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་རྒུད་པ་གསོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་སེ་དེའྱི་
ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ན་དམ་པའྱི་ཆོས་ཞྱིག་པའྱི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ན། བསོད་
ནམས་ལྡན་གྱི་གྲོང་ཁེར་བྱེ་མ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའྱི་འབབ་ཆུ་མཛེས་འབྱོར་གྱི་བྱང་གྱི་
འགྲམ་དུ་རེ་རྱིགས་འབ་གོ་ཅན་གྱིས་ཕྱོགས་སུ་ལྱི་ཙ་བྱྱི་གཞོན་ནུ་འཇྱིག་རེན་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཆོས་དབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ངའྱི་
མྱིང་ཅན་དུ་སེའོ། །དེས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཀླུ་རྱིགས་སོན་མའྱི་དྲུང་དུ་ཐུབ་པའྱི་
བསན་པ་ལ་ཆོས་ཕྱྱིར་སོག་བཏོང་བར་དམ་བཅས་པ་དེས་བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་
དོ། །ཞེས་འབྱུང་གྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསལ་ཁ་མེད་མོད། ཁ་ཅྱིག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཤཱཀ་
བཤེས་གེན་དུ་འདོད་པ་ལྟར་ན་བརག་ཅྱིང༌། རྔ་བོ་ཆེའྱི་མདོ་ལས། ཀླུ་སྒྲུབ་ལུང་
བསན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ཅེས་པའང་བརག་པར་བྱའོ། །
དེའྱི་སས་སོབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་ནྱི། སྱིགྷྒ་ལའྱི་གྱིང་དུ་པདྨའྱི་སྦུབས་སུ་
བརྫུས་ཏེ་སེས་པ་ལ་དེའྱི་རྒྱལ་པོས་བུར་བཟུང་སེ་ཆེར་སེས་པ་ན་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཅན་དུ་བྱོན་ནས་སོབ་གེར་མཛད་པས་རྱིག་པའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་དང་ཕྱྱི་ནང་
གྱི་གྲུབ་མཐའ་མ་ལུས་པ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་མུ་སེགས་ཀྱི་སོན་པ་མ་ཁོལ་
ཞེས་བྱ་བ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གྲུབ་སེ་མངལ་སེས་གང་གྱིས་ཀང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
མཆོག་སྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་གནོད་པ་བྱས་ཏེ་ཕལ་
ཆེར་མུ་སེགས་ལ་བཙུད་དེ་ནཱ་ལེནྡྲར་ཕྱྱིན་ནོ། །ནཱ་ལེནྡྲ་པ་རྣམས་ཀྱིས། དཔལ་གྱི་རྱི་
ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞུགས་པ་ལ་སན་པས། སོབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་ཝས་འདུལ་བར་ཞལ་གྱིས་
བཞེས་ཏེ་བྱོན་པའྱི་ཚེ། ཤྱིང་གྱི་ལྷ་མོས་སྤྱན་སོང་བ་ལ་སྤྱན་གཅྱིག་སྱིན་པར་བཏང་
ངོ༌། དེ་ནས་མུ་སེགས་ཕམ་པར་བྱས་པ་ན་མྱིག་གཅྱིག་པ་ཅྱི་འད་འདྱི་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ།
དག་པོ་མྱིག་གསུམ་ལྡན་ཡང་དེ་ྱིད་མཐོང་བ་མེད། །བརྒྱ་བྱྱིན་མྱིག་སོང་ལྡན་ཡང་

དེ་ྱིད་མཐོང་བ་མེད། །ཨཱརྱ་དེ་ཝ་མྱིག་གཅྱིག་པོ་ནྱི་གང་ཡྱིན་དེས། །སྱིད་པ་གསུམ་
པོ་མ་ལུས་པ་ཡྱི་དེ་ྱིད་མཐོང༌། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་ཆོས་ཀྱིས་ཚར་བཅད་དེ་བསན་
པ་ལ་བཅུག་པས་པཎྱི་ཏ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏོ། །སོབ་དཔོན་འདྱི་ས་བརྒྱད་པ་པར་
གྲགས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། །འཕགས་པ་མྱིན་ལ་འཕགས་པའྱི་མྱིང༌། ཞེས་
གསུངས་པས་བརག་པར་བྱའོ། ། སོབ་དཔོན་འདྱིས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་དོན་རྒྱས་
པར་སོན་པ་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ། བསྡུས་ཏེ་སོན་པ་དབུ་མ་ལག་པའྱི་ཚད། དེ་ལ་
རོད་པ་སོང་བ། འཁྲུལ་བ་ཟོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་པ། མཚན་ྱིད་དང་སྔགས་
ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་སོན་པ་ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས། སྔགས་ཕྱོགས་ལ་
སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་མདོ་རྒྱུད་རོག་པའྱི་ལུང་བསེས་ནས་སྒྲུབ་
པ་སྤྱོད་པ་བསྡུས་པའྱི་སོན་མ། རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པ་སེམས་ཀྱི་སྱིབ་སོང༌། སྨྱིན་བྱེད་
དབང་གྱི་ཆོ་ག་ལ་གདན་བཞྱིའྱི་དཀྱིལ་ཆོག་སྙྱིང་པོ་མདོར་བསགས། བསེད་རྱིམ་
སོན་པ་གདན་བཞྱིའྱི་སྒྲུབ་ཐབས། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའྱི་སྒྲུབ་ཐབས། གཏོར་ཆོག་
རོགས་རྱིམ་སོན་པ་ཤྱིང་གཅྱིག་གྱི་དཀའ་འགྲེལ་ལ་སོགས་པ་མཛད་ཅྱིང་སོན་
གསལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་མཛད་ཟེར་ཏེ། དུས་མཚུངས་མྱི་མཚུངས་བརག་པར་
བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོང་གྱི་རྣམ་ཐར་རྣམས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་དུ་སོང་བ་དང༌།
གོང་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་གསུང་ཚུལ་མྱི་འད་བ་དང༌། གོང་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས་མ་
གསུངས་པའང་འགའ་ཤས་འདུག་པས། དེ་དག་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན། འཁྲུངས་པའྱི་
དུས་ནྱི་སངས་རྒྱས་འདས་ནས་ལོ་བཞྱི་བརྒྱ་ན་དང༌། འཁྲུངས་ཡུལ་ནྱི་རྒྱ་གར་ལྷོ་
ཕྱོགས་བེ་དརྦྷའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་དང༌། རྱིགས་དང་ཇྱི་ལྟར་འཁྲུངས་ཚུལ་
རྣམས་ལ་མཆོད་སྱིན་ལ་བརེན་ནས་སྐུ་ཚེ་ལོ་བདུན་དུ་བསྱིངས་ནས་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའྱི་དགོན་པར་ཕེབས་པར་གསུངས་ཀང༌། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་དགོན་པ་ནྱི་སྤྱྱི་ལོ་
༤༡༤ནས་༤༥༥་བར་དུ་བྱུང་བའྱི་གུཔྟའྱི་རྒྱལ་རབས་སུ་ཕྱག་བཏབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དུས་སུ་དགོན་ཆེན་འདྱི་ད་དུང་ཕྱག་བཏབ་མེད་མོད། འོན་ཀང་ས་
འདྱི་ནྱི་ཨ་མྲའྱི་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡྱིན་པས། སྔོན་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པ་
ཕེབས་ནས། ཟ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཆོས་གསུངས་ཤྱིང༌། ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་
འོག་ཏུ། ཡུལ་འདྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་कननष्कཀ་ནྱིཥྐ་ཞེས་བྱ་བས་མཆོད་རེན་བཞེངས་
པར་ལུང་བསན་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་ཙམ་ལ་གན་རའྱི་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནྱི་ཥྐ་ཞེས་པས་ལུང་

བསན་རང་ལ་ཡྱིན་པར་བསམས་ནས། སྔར་ནས་མཆོད་རེན་ཁྲུ་གསུམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་དེ་གཞྱིར་བྱས་ནས་དེའྱི་སེང་དུ་མཆོད་རེན་ཆེན་པོ་བོའྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ། རེ་
མོར་གསེར་གྱི་ཆོས་འཁོར་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ཞྱིག་
བཞེངས་པར་ཆེན་པོ་ཐང་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྱི་ཟྱིན་བྱིས་ཞེས་པ་དང༌། གཙུག་
ལག་ཁང་གྱི་ཟྱིན་ཐོ་ལོ་ཡང་དུ་བཀོད་པ་ཞེས་པ་སོགས་ན་གསལ་ལ། གཞོན་ནུ་སོག་
གྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་རྣམ་ཐར་ལས་ཀང༌། དེ་ལས་ཐོན་མ་ཐག་ཏུ་རྱི་ལ་སོང་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཆོད་རེན་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་ཞུགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ་སོམ་པ་ཡང་
དག་པར་བངས་སོ་གསུངས་པས། རེས་སུ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་དགོན་པ་གང་དུ་ཆགས་
པའྱི་གནས་དེར་སྔར་ནས་མཆོད་རེན་ཆེན་པོའྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་
གཙང་ཁང་དང་བཅས་པ་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་མོ། །གཙང་ཁང་ཡོད་པ་ཅྱི་ལས་
རོགས་ཤེ་ན། དེར་ནང་རེན་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་བཞེངས་སྐུ་ཁད་པར་
ཅན་ཞྱིག་བཞུགས་པའྱི་གཙང་ཁང་ཡོད་པར་གསུངས་པས་སོ། །མདོར་ན་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་མཆོད་རེན་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་ཞུགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞེས་པ་ནྱི་མཆོད་རེན་
ཁོ་ན་ཙམ་ལ་གོ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་མཆོད་རེན་ཆེན་པོའྱི་ེ་འཁོར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་
དང་གཙང་ཁང་སོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་པས། དེའྱི་དུས་སུ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
དགོན་པ་ཞེས་པའྱི་མཚན་གྱིས་བརྱིད་པའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དེ་མེད་ཀང༌།
མཆོད་རེན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་དགོན་པ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ནྱི་ཅྱིས་ཀང་ཡོད་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་
དེར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་མོ། །
འདྱིར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ནྱི། བུ་སོན་གྱིས་བམ་ཟེ་ས་ར་ཧ་ལས་སྔགས་
ཀྱི་དབང་དང༌། སོབ་དཔོན་ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་ལས་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་
ཞུས་པར་གསུངས་པས། དང་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་ལས་སྔགས་ཀྱི་དབང་
དང་སོམ་པ་ཞུས་པའྱི་སྐོར་ལ་ེ་དུས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་མང་
པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་སོ་སོར་ཕྱེ་ན། རྩུབ་པོར་སྨྲ་བ་དང༌། འཇམ་པོར་སྨྲ་བ་
གྱིས་སུ་འདུ་ལ། རྩུབ་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་གསང་སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་ར་ཧ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསང་བ་འདུས་པའྱི་གཞུང༌།
མདོར་བྱས། མདོ་བསེ། རྱིམ་ལྔ་སོགས་མཛད་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་དེ་
ཁུངས་བཙན་པོ་ཡྱིན་པར་སོག་པའྱི་སད་དུ་དེ་དག་རང་ྱིད་ཀྱིས་ལོག་ཏུ་རྫུན་
བསྱིག་བྱས་ཏེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ཁ་གཡར་བ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་སྨྲ་སེ། འདྱི་དག་རྣམས་ནྱི་ཕ་རོལ་
པོས་རྫུན་བསྱིག་བྱས་པར་སྔར་ནས་ཐག་བཅད་ཟྱིན་ནས། སུས་རྫུན་བསྱིགས་བྱེད་

པ་དང༌། དེས་ཇྱི་ལྟར་རྫུན་བསྱིགས་བྱས་པའྱི་ཚུལ། དེའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་རྣམས་རེས་སུ་
བཙལ་དགོས་པ་རྣམས་སོ། །འཇམ་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་ཞེ་ཕུག་ལ་གསང་སྔགས་ཕྱྱིས་
སུ་བྱུང་བ་སྨྲ་བར་མོས་མཐུན་ཡོད་ཀང༌། གསང་སྔགས་པ་རྣམས་དང་རྒྱབ་འགལ་
བྱེད་པར་མོས་མཐུན་མེད་པས༌། རེ་ཞྱིག་གསང་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་བྱེད་
པའྱི་ཆེད་དུ། རང་ྱིད་ཀྱིས་ཀླུ་སྒྲུབ་སྔ་མ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཕྱྱི་མ་གྱིས་སུ་རྫུན་སྱིག་བྱས་
ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་སྔ་མ་ནྱི་དབུ་མའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབྱེད་དང་ཕྱྱི་མ་ནྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་
སོབ་དཔོན་ཡྱིན་པར་བཤད་དེ། དེ་དག་ནྱི་འཇམ་པོའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གསང་སྔགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་རྫུན་ཕུག་བརོལ་བར་འདོད་ནས༌། དེའྱི་ཆེད་དུ་རང་ྱིད་རྫུན་སྱིག་བྱེད་
པར་བརོན་པ་རྣམས་སོ། །བདག་ནྱི་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསང་
སྔགས་ཀྱི་དབང་ཞུས་ཤྱིང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་དག་བརམས་པར་འདོད་དེ།
གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་གསང་ཚིག་དང་རྱིག་སྔགས་ལ་མངའ་བརེས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང༌། ཧན་རྒྱལ་རབས་མཇུག་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་དུས་ཏེ། སྤྱྱི་
ལོ་༢༢༠ནས་༢༦༥་བར་དུ་རྒྱ་ནག་སྐད་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་བསྒྱུར་
བར་གསུངས་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་སྨད་ཙམ་ལ་གསང་སྔགས་རྒྱ་གར་དུ་ཤྱིན་ཏུ་
དར་བ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་སྐད་དུའང་བསྒྱུར་བས་ཀླུ་སྒྲུབ་དུས་སུ་གསང་སྔགས་མེད་
པར་འདོད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་ཤྱིན་ཏུ་མང་ཡང་ཡྱི་གེ་
མང་བར་དོགས་ནས་མ་བྱིས་སོ། །
དེའྱི་དུས་སུ་དར་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མྱི་མཁེན་པའམ་ཐུགས་མྱི་མེས་སོ་
གསུངས་ན། དེའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ནྱི་རང་ྱིད་གསང་སྔགས་ལ་མྱི་མོས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་
ྱི་ཟ་དཔང་པོར་བཅོལ་ཏེ་མནའ་བསལ་ན་ལེགས་སོ། །
འོ་ན་འདྱི་དག་གྱིས་དེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཅེ་ན། འདྱི་
དག་གྱི་ཁོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནྱི་ན་ཐོས་སེ་པའྱི་གཞུང་ཁོ་ན་གསུངས་པ་ལས།
ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་གཏན་ནས་མ་གསུངས་ཤྱིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་མདོ་སེ་རྣམས་ནྱི་
སྤྱྱི་ལོའྱི་དུས་རབས་དང་པོའྱི་སྔོན་རེས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་རྫུན་སྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ།
དེ་ཡང་བྱེད་པོའྱི་གཙོ་བོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་པར་དོགས་སོ། །
གསང་སྔགས་ནྱི་དུས་རབས་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ནས་བམ་ཟེའྱི་ཆོས་
ལ་དཔེར་བངས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་རྫུན་སྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་དེ། དེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་མཐར་བཏུག་ན་དམ་ཆོས་གང་ནས་གདན་དངས་པའྱི་ལྷ་ཀླུ་སོགས་མྱི་
མ་ཡྱིན་པའྱི་འགྲོ་བ་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ལ་ཐུག་ཅྱིང༌། དེའང་མཐར་བཏུག་ན་འཇལ་

བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཁོ་ན་ལས་རེས་དཔག་ཚད་མ་གཏན་ནས་
ཁས་མྱི་ལེན་པ་ལ་ཐུག་པས། ཆོས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡང་འཇྱིག་
རེན་ཕྱྱི་མའྱི་མངོན་མཐོ་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་ངེས་ལེགས་ལ་སོགས་པ་དོན་དུ་གེར་
བ་ནྱི་གཏན་ནས་མྱིན་པས། དེ་དག་ནྱི་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ན། ཆོས་ཀྱི་
ཞྱིབ་འཇུག་པ་ཚད་ལྡན་མ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པས། ཆོས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱེད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་པའང་ཤེས་སའོ། །
གྱིས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སོབ་དཔོན་ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་ལས་དགེ་
སོང་གྱི་སོམ་པ་ཞུས་པའྱི་སྐོར་ནྱི། ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ན་ཐས་ཀང་བཤད་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
མཛད་པའྱི་ཤེར་ཕྱྱིན་མན་ངག་ནའང་ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པོའྱི་གཞུང་དངས་པ་
སྔར་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་རོ། །
གྱིང་བར་ནས་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྱི་བངས་ཏེ་གསེར་འགྱུར་བྱས་ནས་དགེ་
འདུན་གྱི་གདུགས་ཚོད་སར་ནས་མུ་གེ་ལས་བསབས་པའྱི་རེན་གྱིས། ཀླུ་སྒྲུབ་གནས་
ནས་ཕྱུང་ཞྱིང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རེན་བྱེ་བ་བཞེངས་དགོས་བྱུང་བར་
གསུངས་ཏེ། གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་རྣམ་ཐར་ལྟར་ན་དགོན་པ་དེར་ཞག་
དགུ་བཅུ་ཙམ་ལས་མ་བཞུགས་ལ། དགོན་པ་འདྱི་དེའྱི་དུས་ཀྱི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་
མྱིན་པར་འད་བས། དུས་གང་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་དགོན་པ་གང་དུ་དེ་ལྟར་གནང་བ་ཡྱིན་
པར་འཆད་དཀའོ། །
ཡང་དགེ་སོང་བདེ་བྱེད་ཀྱིས་རྱིག་པའྱི་རྒྱན་ཞེས་པའྱི་གཞུང་འབུམ་ཕག་
བཅུ་གྱིས་པ་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་བ་བྱུང་བས་དེ་གདུལ་བའྱི་དོན་དུ་ནཱ་
ལེནྡྲར་ཆོས་གསུངས་སོ། ཞེས་གསུངས་པར་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་ལས།
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལ་དགེ་སོང་བདེ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བས་རྱིག་པའྱི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་
བའྱི་བསན་བཅོས་ཐེག་ཆེན་སུན་འབྱྱིན་བའྱི་ཕྱྱིར་བརམས་པ་ཤོ་ཀ་འབུམ་ཕག་བཅུ་
གྱིས་ཡོད་པ་བྱས་ཟེར་བ་སྣང་ཡང་ངག་སོས་འཕྱུག་པ་སེ། ཤོ་ཀ་སོང་ཕག་བཅུ་
གྱིས་ཡྱིན་པར་རྒྱ་གར་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་གསུམ་ལས་མཐུན་པར་བྱུང་ངོ། །
ཞེས་དག་བཅོས་གནང་ངོ། །ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའྱི་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་
རྣམ་ཐར་ལས་ཀང༌། དགེ་སོང་བདེ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སང་བ་
ཐམས་ཅད་རོད་པས་སུན་ཕྱུང༌། ལར་ན་ཐོས་སེན་དྷ་པས་བརམས་པའྱི་རོག་གེ་
ཐེག་ཆེན་ལ་རོད་པའྱི་གཞུང་མང་པོ་བྱུང་བ་དེ་དག་གྱི་དཔེ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་
ས་འོག་ཏུ་སྦས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་རྣམ་ཐར་

དུའང་དེའྱི་ཚེ་ཐེག་པ་དམན་པའྱི་དགེ་སོང་ཞྱིག་ཡོད་དེ། རག་ཏུ་སོབ་དཔོན་ལ་
ཁོང་ཁོ་ཞྱིང་ཕག་དོག་དང་བཅས་ཏེ་ཡོད་པ་ལ། ཞེས་གསུངས་པས། དེའྱི་དུས་སུ་
ཐེག་ཆེན་ལ་སང་ཞྱིང་རོད་པའྱི་ན་ཐོས་སེ་པའྱི་དགེ་སོང་རེ་གྱིས་ཡོད་ཀང༌།
ཐེག་ཆེན་ལ་དོན་གེར་ལྡན་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་ཞྱིང༌། དེ་དག་ཀང་ལུང་རོགས་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་དང༌། འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་ཤེས་རབ་དང༌། འགྲོ་ཕན་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཧ་
ཅང་ཆེ་ལ། གང་གྱིས་ཀང་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་ནོན་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་པས་ན། དེའྱི་དུས་སུ་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་སོན་པ་དང་བསན་པ་དང་དེ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་དགེ་འདུན་
དང་བཅས་པ་ཡང་དག་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་སོན་མེད་ཁོ་ནར་སྒྲུབ་པར་
མཛད་པའྱི་སེས་བུ་དམ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པ་བྱོན་ནས༌། རང་གཞན་གྱི་
སེ་པ་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་གྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་གྱི། དེ་དུས་
སུ་རྫུན་སྱིག་བྱས་ནས་གཞན་ལ་བསན་མ་ཕོད་པར་ལོག་ཏུ་སྦས་ནས་བཞག་པ་དེ་
འད་ག་ལ་ཡྱིན། དེས་ན་དུས་རབས་ེར་གཅྱིག་པའྱི་མྱི་རེ་གྱིས་བོ་གྲོས་མཆོག་ཏུ་
ཟབ་པས། ལོ་ངོ་ྱིས་སོང་ལ་ེ་བའྱི་སྔོན་གྱི་ན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་སོང་བདེ་བྱེད་ལ་
སོགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དངོས་སུ་མཇལ་མྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་འགོག་མ་ནུས་པའྱི་ཐེག་
ཆེན་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་དེ་དག་གྱི་རྫུན་ཕུག་བརོལ་བར་རོམ་པ་ནྱི་མུན་སྦྲུལ་
ཁོ་ནའོ། །
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བསན་བཅོས་ལ་གཞོན་ནུ་སོག་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས་
བསན་བཅོས་ལྔའྱི་མཚན་དངོས་སུ་བྱུང་ཞྱིང་དེ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་བརམས་པར་
གསུངས་པ་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟ་བས་དབུ་མའྱི་དོན་སོན་པའྱི་བསན་བཅོས་མཚན་
དངོས་བཏགས་པ་བརྒྱད་དང་གཞན་དེའྱི་གསུང་རབ་དབུ་མའྱི་དོན་ཟབ་སོན་པ་
གསལ་ཞྱིང་རྒྱས་དག་ཡོད་ཀང༌། ཕྱྱིས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་མས་ནས་གང་དུ་བཙལ་ཡང་
མ་རེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་དང༌། བུ་སོན་གྱིས་
རྱིགས་ཚོགས་སོ་སོར་བརྱིས་ན་མདོ་ཕྱོགས་བཅུ་གྱིས་དང༌། སྔགས་ཕྱོགས་བདུན་
དང༌། དེ་མྱིན་གསོ་བ་སོགས་ཐ་སྙད་རྱིག་པ་དང་བསབ་བྱ་སོགས་ལྔ་བཅས་གསུངས་
སོ། །
ཡང་བུ་སོན་དང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་གྱིས་ཀས་བྱང་ས་མྱི་སྙན་དུ་ཕེབས་པར་
གསུངས་པ་འདྱི་དང་གཞོན་ནུ་སོག་གྱི་འགྱུར་ལས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྱིར་ཕེབས་པར་
གསུངས་པ་གྱིས་ཀ་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ཡྱིན་པ་ནྱི་མམ་པས། ཧེ་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་
རྒྱུད་དང་ེ་བའྱི་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ཏེ། རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཤར་གྱི་

མཚམས་སོགས་སུ་ལྷོ་པའྱི་རྱིགས་ཡོད་པ་དེ་དག་ེ་དུས་སུའང་ཤྱིང་གྱི་ལོ་མའྱི་གོས་
ཙམ་ལ་སྤྱོད་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་དུས་སུ་ཧེ་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དུ་དེ་འདའྱི་འཚོ་བར་སྤྱོད་
མཁན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་ཙམ་ཡོད་པའང་སྱིད་དོ་ཞེས་པ་ནྱི་གང་དན་སྨྲས་པའོ། །ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱིས་ས་དང་པོ་རབ་དགའ་བརེས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི། གཞོན་ནུ་སོག་གྱིས་ཀླུ་ཡུལ་དུ་
མྱི་སེ་བའྱི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་གྱིས་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་པས་ཀླུ་ཡུལ་ཡྱིན་ལ། ཏཱ་ར་
ནཱ་ཐས་ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རྱི་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། གསུང་ཚུལ་དང་པོ་འཐད་དམ་
སྙམ་མོ། །སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀོ་ས་ལའྱི་གྲོང་ཁེར་གྱི་ལྷོ་
ཕྱོགས་མྱི་རྱིང་བ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་བཞེངས་པའྱི་མཆོད་
རེན་དང་བཅས་པ་ཡོད་ཅྱིང་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་པོ་དེར་བཞུགས་ཤྱིང༌།
རེས་སུ་རྒྱལ་པོས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ལེ་དབར་སུམ་བརྒྱ་
ཙམ་ན་རྱི་ནག་པོ་ཞེས་པར་བག་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་བརྐོས་པར་ལོ་ཆེན་ཞོན་ཙང་
གྱིས་གསུངས་ལ། བུ་སོན་དང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་གྱིས་ཀས་དཔལ་གྱི་རྱིར་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པར་གསུངས་བས། རྱི་ནག་པོ་དང་དཔལ་གྱི་རྱི་གྱིས་ཀ་ད་ལྟར་རྒྱ་གར་བ་
ལ་नागार्नजु नकोन्दाནཱ་གཱ་རྫུ་ནྱི་ཀོན་ྡཱ འམ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྱི་བོར་གྲགས་པ༌། རྱི་བོ་ཕལ་
ཆེར་ཆུ་མཛོད་དུ་ནུབ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་མོ། །
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་འགྲེལ་བ་ལ། གཞོན་ནུ་སོག་ནྱི། སོབ་དཔོན་དེ་ཡུམ་ལས་
འཁྲུངས་པ་ན། ལོན་ཤྱིང་ཞྱིག་གྱི་འོག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས་པས་མཚན་ལ་ཨརྫུན་ཞུ།
ཨརྫུན་ནྱི་ལོན་ཤྱིང་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ངོ། །ཀླུ་ལ་བརེན་ནས་ལམ་གྲུབ་པས་མཚན་གྱི་ཐོག་
མར་ནཱག་སེ་ཀླུ་ཞེས་པ་བསྣན་པས་ནཱགཱརྫུན་སེ་ཀླུ་ཤྱིང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་གྲགས་སོ། །ཞེས་
གསུངས་པས་བོད་སྐད་དུ་ཐད་བསྒྱུར་བྱེད་ན་ཀླུ་ཤྱིང་ཞེས་བསྒྱུར་དགོས། རྒྱ་གར་གྱི་
སོབ་དཔོན་པྲཛྙཱརུཙི་སེ་ཤེས་རབ་གསལ་བས་སྤྱྱི་ལོ་༥༣༨ནས་༥༤༣་ བར་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མའྱི་ཆ་མཐུན་ཞེས་པའྱི་བསན་བཅོས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་
ཀྱི་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་རྒྱ་ནག་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས་ནྱི་ཀླུ་ལས་རྒྱལ་ཞེས་བསྒྱུར་
རོ། །
ལོ་ཆེན་ཞོན་ཙང་ནྱི། ཐང་གྱི་སྐད་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞུ། འགྱུར་རྱིང་དུ་ཀླུ་ཤྱིང་
ཞེས་བསྒྱུར་བ་ནྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཐད་ཀར་བསྒྱུར་ན་ཀླུ་ལ་བརེན་
ནས་ནུས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའམ་དཔའ་རྒོད་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་དུ་འགྲེལ་དགོས་པས་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཏུ་བསྒྱུར་ན་རུང་ངོ། །

བུ་སོན་ནྱི། ཨརྫུ་ན་ནྱི་སྱིད་སྒྲུབ་སེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིད་སོང་བ་དང༌། ེས་
པའྱི་དགྲ་ཚོགས་འདུལ་བས་སྱིད་སྒྲུབ་སེ། བསྡུས་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་
དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལ་ཁུངས་བཅོལ་བར་མཛད་དེ། རང་རེ་བོད་
ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་བསྒྱུར་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་ཀང་དབུ་མ་ཚིག་
གསལ་ཁུངས་སུ་འགྲོའམ་བརག་པར་རྱིགས་སོ། །
དེ་ཡང་སྤྱྱི་ལོ་༡༩༠༢ནས་༡༩༨༠བར་དུ་ཕེབས་པའྱི་རྒྱའྱི་ཧུ་པེ་ཞྱིང་ཆེན་དུ་
འཁྲུངས་ཤྱིང༌། ༡༩༢༠ལོར་རྱི་བོ་རེ་ལྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། ༡༩༢༥་ལོར་བོད་ཡྱིག་
སངས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གྱིང་དུ་གཞུང་ཆེན་ཀ་པོད་
ལྔ་ལ་གསན་བསམ་མཐར་ཕྱྱིན་ནས། སར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ནས་རེ་བ་མའྱི་ལེགས་
བཤད་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོ་དང༌། }གས་རྱིམ་ཆེན་མོ་དང༌། དབུ་མ་དགོངས་པ་རབ་
གསལ་དང༌། དང་ངེས། དང༌། གསང་འདུས་རྱིམ་ལྔའྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་སོགས་ཆོས་ཚན་
རྒྱས་བསྡུས་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་གསུང་འབུམ་པོད་ལྔ་ཙམ། དག་གསལ་སྙན་གསུམ་
གྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བས། ངེས་པ་དོན་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་འགྲན་པའྱི་ཟ་དང་
བལ་བར་གྱུར་པ། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་འཕགས་ཞུ་བ་དེས་ཀང༌། རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ལོ་
ཆེན་ཞོན་ཙང་གྱི་ཐ་སྙད་ལྟར་མཛད་དོ། །
སྨྲས་པ།
མཁས་པ་བུ་ཡྱི་ཆོས་འབྱུང་ལས་བྱུང་བའྱི། །
མཁས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་འདྱི། །
མཁས་མང་རྒྱ་འགྲེལ་ལ་བརེན་བགྱིས་པས་ན། །
མཁས་རྣམས་ཁུངས་གཏུགས་འདྱི་ལ་བྱས་ཏེ་སྨྲ། །
ཞེས་པ་ནྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་ངལ་གསོ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །
བདུན་པ། ཇོ་ནང་གྱི་སོབ་དཔོན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའྱི་གསུང་ལས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བ་
ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་སོགས་ལས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བ་ནྱི།
སྤྱྱི་ལོ་༡༥༧༥ནས་༡༦༣༤་ཇོ་ནང་གྱི་སོབ་དཔོན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའྱི་
རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་ལས་དཔལ་མགོན་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་སྐབས་
སུ་འདྱི་ལྟར་གསུངས་ཏེ།
དེའྱི་འོག་ཏུ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསན་པ་བསངས་ཏེ། དབུ་མའྱི་ཚུལ་
ལུགས་ལྷག་པར་དར་བར་མཛད། ན་ཐོས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕན་ཆེར་བཏགས།
ཁད་པར་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་བསབ་པ་འཆལ་བ་མང་པོ་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་ན་

དབང་ཆེན་པོར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གནས་ནས་བསད་དེ་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཙམ་
བྱུང་བར་གྲགས་ལ། སེ་པ་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་མཛད། དེ་ཙམ་ན་བཙུན་པ་དགའ་བོ་
དང༌། བཙུན་པ་དམ་པའྱི་སེ་དང༌། བཙུན་པ་ཡང་དག་བདེན་གསུམ་གྱིས་རྣལ་
འབྱོར་སྤྱོད་པ་སེམས་ཙམ་གྱི་སོལ་བཟུང་ཞྱིང་བསན་བཅོས་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བྱས་
སོ། མངོན་པར་ཀུན་གཞྱི་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཙུན་པ་འདྱི་གསུམ་ལ་སྔོན་གྱི་རྣལ་
འབྱོར་སྤྱོད་པ་བ་ཞེས་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ལ་ཕྱྱིས་ཀྱི་རྣལ་
འབྱོར་སྤྱོད་པ་པར་འཇོག་པས་དེའྱི་རེས་འབང་མ་ཡྱིན་པ་གསལ་བར་སོན་པའྱི་
ཚིག་གོ ། དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་སྨྲ་བ་
ལྔ་བརྒྱ་ལ་ལོ་མང་པོའྱི་བར་དུ་གསེར་འགྱུར་རྱིའྱི་སོར་བ་ལ་བརེན་ཏེ་འཚོ་བ་སར།
དེ་ནས་ལྷ་མོ་ཙཎྱི་ཀཱ་བསྒྲུབས་ཏེ། ནམ་ཞྱིག་ན་ལྷ་མོ་དེས་སོབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་ལ་
ཁེར་ཏེ་ལྷའྱི་གནས་སུ་འཁྱིད་པར་བརམས་པ་ན། ང་ལྷ་གནས་སུ་འགྲོ་བ་དོན་དུ་
གེར་བ་མ་ཡྱིན། བསན་པ་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་དགེ་འདུན་
རྣམས་ལ་འཚོ་བ་སོར་བའྱི་དོན་དུ་ཁེད་བསྒྲུབས་སོ། ཞེས་གསུངས་པས་དེས་ནཱ་ལེནྡྲ་
དང་ེ་བའྱི་ནུབ་ཕྱོགས་རེ་རྱིགས་མ་བཟང་མོའྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲུལ་ནས་འདུག་ལ། སོབ་
དཔོན་གྱིས་འཇམ་དཔལ་གྱི་ལྷ་ཁང་རྡོ་ལས་གྲུབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་བའྱི་ངོས་ཆེན་པོར་
སེང་ལྡེང་གྱི་ཕུར་བུ་ཆེན་པོ་མྱིས་ཐེག་ཚད་གཅྱིག་བཏབ་སེ། འདྱི་ཐལ་བར་གྱུར་གྱི་
བར་དུ་ཁེད་ཀྱིས་དགེ་འདུན་ལ་འཚོ་བ་སོར་ཞྱིག་ཅེས་བསོས་པས། ལོ་བཅུ་གྱིས་
ཀྱི་བར་དུ་དགེ་འདུན་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་པར་བྱེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
ལས། མཐར་ཞལ་ཏ་བ་དགེ་ཚུལ་མ་རུང་པས་དེ་ལ་འདོད་པའྱི་དུས་བཏབ་ཡང་
ཡང་བྱས་ཀང༌། དེ་ཅང་མྱི་སྨྲ་བ་ལས། ལན་ཅྱིག་ན་སེང་ལྡེང་གྱི་ཕུར་བུ་དེ་ཐལ་བར་
སོང་བ་ན་འདུ་བར་བྱའོ་ཟེར་བས། དགེ་ཚུལ་ངན་པ་དེས་སེང་ལྡེང་གྱི་ཕུར་བུ་མེས་
བསེགས་ཏེ་ཐལ་བར་བྱས་པ་ན་ལྷ་མོ་དེ་ྱིད་དུ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་སོབ་
དཔོན་གྱིས་དེའྱི་དོད་དུ། ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་གཞྱི་བརྒྱ་
ར་བརྒྱད་བཙུགས། དེར་ནག་པོ་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་རེ་བཞེངས། བསན་པ་བསྲུང་བའྱི་
གེར་གཏད་དོ། །གཞན་ཡང་རྡོ་རེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཤྱིང་ལ་གང་པོ་ཆེའྱི་གནོད་
པ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ཤྱིག བྱང་ཆུབ་ཤྱིང་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་རྡོ་རྱིང་གྱིས་བྱས་པས་ལོ་མང་
པོར་མ་བྱུང༌། ཡང་གནོད་པ་བྱུང་བ་ལ་རྡོ་རྱིང་གྱི་སེང་དུ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་སེང་གེ་ལ་
ཆྱིབས་པ་བེ་ཅོན་ཐོགས་པ་རེ་བཞེངས་པས་ལོ་མང་པོར་ཕན་པར་བྱུང༌། ཡང་གནོད་
པ་བྱུང་བས་མཐའ་རྡོའྱི་ད་མྱིག་གྱིས་བསྐོར། ཕྱྱི་རོལ་ཏུ་མཆོད་རེན་ལྷ་ཅན་བརྒྱ་ར་

བརྒྱད་བཞེངས། དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རེན་ལ་ལྕགས་རྱི་བཏབ་ཅྱིང༌།
ལྕགས་རྱིའྱི་ནང་དུ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ར་བྱས། རྡོ་རེ་གདན་གྱི་ཤར་ངོས་ལ་ཆུའྱི་གནོད་པ་
ཆེན་པོ་བྱུང་བའྱི་ཚེ། ཕ་བོང་བདུན་ལ་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་བརན་ཆེན་པོ་བརྐོས་པ་ཞལ་
ཕྱྱིར་བསན་ཏེ་ཆུུ་རགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱས་པས། ཆུའྱི་གནོད་པ་བཟོག་ཆུ་ལོན་གྱི་ཐུབ་
པ་བདུན་ཞེས་གྲགས། ཆུ་ལོན་ནྱི་ཆུ་རགས་ཀྱི་མྱིང་ཡྱིན་པས། ཆུ་ནང་དུ་གཟུགས་
བརན་ཤར་བ་ལ་འད་ལེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལ་ནྱི་མུན་སྤྲུལ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དེ་ྱིད་
རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏ་ཡ་ན་བཏུལ་བའྱི་དུས་བྱུང་ཟེར་བ་ནྱི་འདུལ་བ་ལུང་དང་དངོས་སུ་
འགལ་བས། དེ་གྱིས་ཀར་ཡང་རང་གྱི་དེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པའོ། །འདྱི་དག་
དང་དུས་མཚུངས་པར་ཨུ་ཉྱི་བྱི་ཤྱིའྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་མུཉྫ་འཁོར་སོང་དང་བཅས་པ་
རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་ལུས་གྲུབ་པ་དང༌། ནུབ་ཕྱོགས་མ་ལ་ཝའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཌོ་ཌྷ་ཧ་
རྱི་ཞེས་བྱ་བར་རྒྱལ་པོ་བྷོ་ཛི་དེ་བ་འཁོར་སོང་དང་བཅས་པ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ལ་
སོགས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་པ་གཅྱིག་
ཀང་མེད་དོ། དེའྱི་ཚེ་འཕགས་པས་གཟུངས་མང་པོ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱྱིན་པ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་སྤྱན་དངས་པས་ན་ཐོས་རྣམས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བརམས་སོ་
ཟེར་རོ། །དེ་ཕྱྱིན་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སེ་གསར་དུ་བྱོན་པ་མེད་དོ། །ན་ཐོས་
དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རོད་པ་བཟོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་
མཛད། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལ་དགེ་སོང་བདེ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བས་རྱིག་པའྱི་རྒྱན་
ཞེས་བྱ་བའྱི་བསན་བཅོས་ཐེག་ཆེན་སུན་འབྱྱིན་བའྱི་ཕྱྱིར་བརམས་པ་ཤོ་ཀ་འབུམ་
ཕག་བཅུ་གྱིས་ཡོད་པ་བྱས་ཟེར་བ་སྣང་ཡང་ངག་སོས་འཆུག་པ་སེ། ཤོ་ཀ་སོང་
ཕག་བཅུ་གྱིས་ཡྱིན་པར་རྒྱ་གར་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་གསུམ་ལས་མཐུན་པར་
འབྱུང་ངོ། །
ཤར་ཕྱོགས་པ་ཉ་བེ་ས་ཏེ་པུཀྐཾ་གྱི་ཡུལ་དང༌། ཨོ་ཌྱི་བྱི་ཤ་དང༌། བྷགྷྒ་ལ། ར་
གྷྷའྱི་ཡུལ་རྣམས་སུ་ཡང་ལྷ་ཁང་མང་དུ་བཞེངས། དེའྱི་ཚེ་མ་ག་དྷར་བམ་ཟེ་སུ་བྱིཥ་
ཞེས་བྱ་བའྱི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་གནས་སུ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཞེངས། ཐེག་པ་ཆེ་
ཆུང་གྱི་ཆོས་མངོན་པ་མྱི་ནུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་མོ་འཛིན་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་གཞྱི་
བྱས།
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྐུ་ཚེའྱི་སྨད་ལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་བྱོན་ཏེ། རྒྱལ་བོ་
བདེ་བྱེད་བཏུལ། ལོ་མང་དུ་བསན་པ་བསངས། ལྷོ་ཕྱོགས་ད་ྲྭ བ་ལྱིའྱི་ཡུལ་དུ་བམ་ཟེ་

མ་ང་ྦྷྷུ དང༌། སུ་པྲ་མ་ང་ྦྷྷུ ཞེས་བྱ་བ་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་དང་ལྡན་པ་
ཡོད་དེ།
དེ་གྱིས་དང་སོབ་དཔོན་གྱིས་བམ་ཟེའྱི་ཆོས་ལ་རྱིག་པ་འགྲན་བས་རྱིག་
བྱེད་བཞྱི་དང༌། རྱིག་པའྱི་གནས་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་སོབ་དཔོན་གྱི་མཁེན་པའྱི་
བརྒྱའྱི་ཆར་ཡང་བམ་ཟེས་མ་སེབ། བམ་ཟེ་གྱིས་ན་རེ། བམ་ཟེའྱི་བུ་རྱིག་བྱེད་
གསུམ་དང་ལྡན་པ་བསན་བཅོས་ཀུན་གྱི་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ལ་ཤཱཀའྱི་དགེ་སོང་བྱེད་པ་
ཅྱི་ཡྱིན་དྱིས་པ་ན། རྱིག་བྱེད་ཀྱི་བསྔགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་བསྔགས་པ་དག་
བརོད་པས་ལྷག་པར་དད་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཆོད་པར་བྱས་ནས། སོབ་དཔོན་གྱིས་
དེ་ལ་རྱིག་སྔགས་བྱྱིན་པས་དང་པོས་ནྱི་དབྱངས་ཅན་མ་གྲུབ་ལ། ཕྱྱི་མས་ནྱི་ནོར་
རྒྱུན་མ་གྲུབ་བོ། །དེ་གྱིས་ཀས་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་སྨྲ་བ་པོ་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུ་རེ་མཆོད་པར་བྱས་ཤྱིང༌། དང་པོས་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་འབུམ་པ་
ཡང་ྱིན་ཞག་གཅྱིག་གམ་གྱིས་སམ་གསུམ་ལ་སོགས་པས་འབྱི་བར་བྱེད་དོ། །
དེའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་གེགས་བམ་མང་དུ་སེར་རོ། །གྱིས་པས་ནྱི་
ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་པར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་འདྱིས་ནྱི་ན་
བཤད་དང་སོམ་པ་དང་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་དང་དགེ་འདུན་ལ་འཚོ་བ་སར་བ་དང་
མྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་དོན་མཛད་པ་དང༌། མུ་སེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་བཟོག་པ་ལ་སོགས་པ་སོ་
ཐམས་ཅད་ནས་དམ་པའྱི་ཆོས་བསངས་བས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་བསན་པ་ལ་བཀའ་
དྱིན་ཟ་མེད་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བམ་ཟེ་ཆེན་པོ་དང༌། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་
ཐར་དངོས་ནྱི་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་པའྱི་རྣམ་ཐར་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་འབྱུང་
གནས་ལྟ་བུའྱི་གཏམ་དུ་བཤད་ཟྱིན་པས་དེར་ཤེས་པར་བྱའོ། །རྒྱལ་པོ་བདེ་བྱེད་ཀྱིས་
ཀང་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཐུབ་ཅྱིང༌། སོབ་དཔོན་འདྱིས་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ལས་
བདུན་ཅུ་དོན་གཅྱིག་མ་ཚང་བར་འདོད་པ་དང༌། ེར་དགུ་མ་ཚང་བར་འདོད་
པའྱི་ལུགས་གྱིས་སྣང༌། དང་པོའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལོ་ྱིས་བརྒྱ་ཡུལ་དབུས་
དང༌། ྱིས་བརྒྱ་ལྷོ་ཕྱོགས་དང༌། བརྒྱ་དང་ྱི་ཤུ་ར་དགུ་དཔལ་གྱི་རྱི་ལ་བཞུགས་
ཞེས་གྲགས་པ་རགས་རྱིས་སུ་སྣང་ཞྱིང༌། གང་ལྟར་ལོ་ཕྱེད་ལོར་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ཞེས་
ཁོ་བོའྱི་བ་མ་པནྱི་ཏ་རྣམས་གསུང༌། ཕྱྱི་མ་ལྟར་ནའང་གཞན་འད་བ་ལས་བརྒྱ་དང་
བདུན་ཅུ་ར་གཅྱིག་དཔལ་གྱི་རྱིར་བཞུགས་ཞེས་ཟེར་རོ། །བཅུད་ལེན་གྲུབ་པ་ནས་
པགས་པའྱི་ཁ་དོག་ནོར་བུའྱི་མདོག་ལྟ་བུར་གྱུར།

དཔལ་གྱི་རྱིར་བསོམས་པས་ས་དང་པོ་བརེས་ཏེ་སྐུ་ལ་མཚན་སོ་གྀས་
ཀྱིས་བརྒྱན་པར་གྱུར་ཏོ། །སོབ་དཔོན་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་སོབ་དཔོན་བམ་ཟེ་
མཆོག་སེད་ཅེས་བྱ་བ་རྒྱལ་པོ་བདེ་བྱེད་ཀྱི་མདུན་ན་འདོན་དུ་གནས་སོ། །དེའྱི་ཚེ་
རྒྱལ་པོའྱི་བཙུན་མོ་ཐ་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་སའྱི་གནས་ཅུང་ཟད་ཤེས་ལ་རྒྱལ་པོས་ནྱི་མྱི་
ཤེས་སོ། །སེད་མོས་ཚལ་དུ་ཆུ་ལ་རེ་བའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་དེ་ལ་ཆུ་གཏོར་བས། དེས་མ་
མོད་ཀཱ་སྱིཉྩ་ཞེས་བོད་སྐད་དུ་བདག་ལ་ཆུ་མ་འཐོར་ཞེས་པའོ། །རྒྱལ་པོས་ལྷོ་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཡུལ་སྐད་དང་སར་བས་བལ་སན་གྱི་ཁུར་བ་ཏྱིལ་མར་གྱིས་བཅོས་པ་བྱྱིན་ཅྱིག་
པར་གོ་ནས། དེ་ཕྱྱིན་པས་བཙུན་མོ་དེ་རྒྱལ་པོ་བ་ལང་ལྟ་བུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་
པ་ལས་ཤྱི་བའང་སའོ་སྙམ་སེ་ལྕེབ་པར་བརམས་པ་ལས། རྒྱལ་པོས་བཟུང་ནས་ས་
སོབ་པར་བྱས་ཏེ་བམ་ཟེ་མཆོག་སེད་ལས་ལེགས་པར་བསབས་སོ། །འོན་ཀང་ཅུང་
ཟད་མ་རོགས་ནས་སོན་དཔོན་སཔྟ་ཝརྨ་ལས་བངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་
མཆོག་སེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་མངོན་པར་དད་པའྱི་བམ་ཟེ་
ལས་དྲུག་པ་བརོན་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁན་པོ་མཛད་པའྱི་ཚེ་མཛའ་
བཤེས་སུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་མ་ག་གྷྷའྱི་ཤར་ཕྱོགས་ར་རའྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ལས། དེས་ལོ་
བཅུ་གྱིས་སུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྔགས་བཟས་ཤྱིང༌། མཐར་གསེར་
འབུམ་ཕག་བཞྱིའྱི་ཡོ་བྱད་སྱིན་སེག་ཏུ་ཕུལ་བས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཞལ་
མངོན་སུམ་དུ་བསན་ནས་ཁོད་ཅྱི་འདོད་གསུངས་པ་ལ། བདག་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་
བརྒྱད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱ་འདོད་བས་ནག་པོ་ཆེ་པོ་མངག་གཞུག་ཏུ་འཚལ་
ཞུས་པས་དེ་བཞྱིན་དུ་གནང་ནས། དེ་ཕྱྱིན་ཆད་རྱིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཇྱི་ལྟར་
འདོད་པར་གྲུབ་ཅྱིང༌། རྱི་ལུ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་བརྒྱད་པོ་སོང་ཕག་རེ་རེས་སེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་བཏགས་སོ། །གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་སོང་ཕག་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ཀང་
ཁོང་ལ་བ་མར་འཛིན། རྱིག་པ་མཐའ་དག་ཀང་མ་བསབས་པར་རང་ཤེས་སོ། །དེ་
ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་རྒྱལ་པོ་སནྟྱི་ཝ་ཧ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལོངས་སྤྱོད་
ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཡུལ་དུ་གནས་སོ། །
གྱིས་པ་ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའྱི་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་
བརྒྱུད་པའྱི་རྣམ་ཐར་ལས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བ་ནྱི།
དེའྱི་སོབ་མ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་ལྷོ་ཕྱོགས་བཻ་དརྦྷར་སྐུ་
འཁྲུངས། རྱིགས་ནྱི་བམ་ཟེའོ། །བཙས་པ་ན་ལྟས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སོང་བརྒྱ།
བམ་ཟེ་བརྒྱ། སེ་བོ་ཕལ་པ་བརྒྱ་རྣམས་ལ་སོན་མོ་དངས་ན། རྱིམ་པས་ལོ་བདུན། ཟ་

བ་བདུན། ཞག་བདུན་འཚོ། དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཐབས་མེད་ཟེར་ཕ་མས་ཀང་དེ་
བཞྱིན་བྱས། དུས་དེ་རྣམས་རོགས་སུ་ེ་བ་ན། གཡོག་དང་བཅས་ཡུལ་གཞན་དུ་
འཁམ་དུ་བཏང་བས། མཐར་ནཱ་ལེནྡྲར་སེབ། མཁན་པོ་ས་གཅན་འཛིན་གྱིས་ཚེ་
དཔག་མེད་ཀྱི་རྱིག་སྔགས་བཟར་བཅུག་པས། ལེགས་པར་འཚོ་ཐུབ། དེར་རབ་ཏུ་
བྱུང་ནས། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་སེ་སྣོད་མཐའ་དག་དང༌། རྱིག་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་
གང་ཡང་མྱི་མཁེན་པ་མེད་པར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་དང༌། ཀུ་རུ་ཀུལེ་
དང༌། གནོད་སྱིན་མོ་དགུ་དང༌། ནག་པོ་ཆེན་པོ་རྣམས་བསྒྲུབས་པས། རྱི་ལུ་མྱིག་
སྨན་རལ་གྲྱི་རྐང་མགོགས་བཅུད་ལེན་གཏེར་ལ་སོགས་པ་དངོས་གྲུབ་མང་པོ་དང༌།
ཚར་གཅོད་པ་དང༌། སར་གསོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་བོ། །གནོད་
སྱིན་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་མྱི་མ་ཡྱིན་ཐམས་ཅད་མངག་གཞུག་ཏུ་སོང༌། ཁད་པར་
བཅུད་ལེན་གྲུབ་པས་རྡོ་རེའྱི་སྐུར་གྱུར། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེས་ཆེན་པོར་གྱུར་
སྐད། ནག་པོ་ཆེན་པོའྱི་རྱིགས་སྔགས་གྲུབ་ན་སདྷ་ནྱ་ཀ་ཉ་ཀའྱི་གྱིང་ན། །རྒྱུད་
བཞུགས་པ་སྤྱན་འདེན་པར་དགོངས། གྱིང་དེར་མྱི་གཡོ་བ་ལ་བརེན་ཏེ་སྒྱུ་མ་
བསྒྲུབས་ནས། སྒྱུ་མས་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་མགོ་འཁོར་བའྱི་བར་ལ། ལྷ་མོ་ནག་མོ་
དང༌། ནག་པོ་ཆེན་པོའྱི་རྒྱུད་བརྒྱད་དེ་ཕྱག་གྱིས་གྱིས་པ་ནས་ཕྱག་བཅོ་བརྒྱད་
ཀྱི་བར་གྱི་རྒྱུད་དང་ཀུ་རུ་ཀུལེའྱི་རོག་པ་སོགས་པ་སྤྱན་དངས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་
འགྲོརྣམས་ལ་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་ཐོབ། སྒྲུབ་ཐབས་མྱི་གཅྱིག་པ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སྤྱན་
དངས་ཟེར། རལ་གྲྱི་དངུལ་ཆུ་སོགས་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་ཆར་ལ་རྱིགས་
མྱི་གཅྱིག་པ་མཐའ་ཡས་པ་བསྒྲུབས་སོ། །དགེ་འདུན་ལ་འཚོ་བ་སར་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ན།
མཁན་པོ་ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པོ་རེ་བཙུན་མ་ཕགས་མ་སོལ་མ་བསྒྲུབ་ཅྱིང་
བཞུགས། ཀླུ་སྒྲུབ་མཁན་པོར་བྱོན་ནས་དགེ་འདུན་ལྔ་བརྒྱ་ལ་ལུང་འབོགས་པའྱི་བྱ་
བ་སོགས་མཛད་ཅྱིང་ཡོད་པ་ན། མུ་གེ་ལོ་བཅུ་གྱིས་སུ་བྱུང་བས། མ་ག་དྷའྱི་ཡུལ་
རྣམས་སོངས་པ་ཙམ་བྱུང་བ་ན། སེམས་ཅན་གྱི་ལས་སུ་གཟྱིགས་ནས། སོབ་དཔོན་
གྱིས་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྱི་མཛད་དེ། གསེར་རྣམས་ཡུལ་ཐག་རྱིང་པོ་མུ་གེ་མེད་པ་
རྣམས་སུ་འབྲུ་དང་བསྒྱུར་ནས། དགེ་འདུན་རྣམས་འཚོ་བས་མྱི་བེལ་བར་བྱས། སོབ་
དཔོན་ས་གཅན་འཛིན་སྒྲུབ་པ་ཐོན་པ་ན། ཡུལ་རྣམས་སོངས་པར་གཟྱིགས་ནས། རྒྱུ་
མཚན་དྱིས་པས། སོབ་དཔོན་གྱི་སྒྲུབ་པའྱི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་དོགས་ཞུ་བར་མ་ནུས།
མུ་གེ་བྱུང་ནས་ལོ་བཅུ་གྱིས་ལོན་ཞུས་པས། སོབ་དཔོན་ན་རེ། མ་ལེགས་ཟས་ཀྱི་
ཆར་འབེབས་པའྱི་ནུས་པའང་ང་ལ་ཡོད་པ་ལ། ཁོད་སེམས་ཅན་ལ་སྙྱིང་རེ་ཆུང༌།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྤྱོད་པ་དང་འགལ། ད་ནྱི་དེའྱི་སྱིག་སོང་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་
བརྒྱ་ར་བརྒྱད། ལྷ་ཁང་སོང༌། མཆོད་རེན་ཁྱི་ཕག་བཞེངས་དགོས་གསུང༌། དེ་དགེ་
སོང་གཅྱིག་ཁོ་ནས་འགྲུབ་དཀའ་བར་གཟྱིགས་ནས། ཡོ་བྱད་གནོད་སྱིན་ཛམྦྷ་ལ་
ལས་ནོར་བསངས། ལས་གྲོགས་ཀླུ་རྣམས་ལ་འཚོལ་དགོས་པས། རེ་ཞྱིག་ཀླུ་རྣམས་
དད་པར་བྱེད་དགོས་དགོངས་ཏེ། ཀུ་རུ་ཀུལེའྱི་རྱིག་སྔགས་ཀྱིས་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་འཇོག་
པོའྱི་བུ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཀུགས་པས། ཆོས་གསུང་བའྱི་ཚོགས་སུ་མྱིའྱི་བུ་
མོའྱི་རྣམ་པ་གྱིས་འཁོར་མང་པོ་དང་བཅས་བྱུང་བས། དཔག་ཚད་ཙམ་ཙནྡན་ས་
མཆོག་གྱི་དྱིས་ཁབ་བོ། །ཡང་དེ་སོང་བ་ན་དྱི་དེ་སངས་འགྲོ། དེ་འད་ལན་མང་དུ་
བྱུང༌། དེར་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེས་དྱི་བ་ལྟར་མཛད་པས། ངེད་ཀླུ་འཇོག་པོའྱི་བུ་མོ་ཡྱིན། མྱིའྱི་
གྲྱིབ་མ་སྲུང་བ་ལ་ཙནྡན་ས་མཆོག་གྱིས་ལུས་ལ་བྱུགས་པ་ཡྱིན་ཟེར། འོ་ན་ཙནྡན་དེ་
ལ་སོལ་མའྱི་སྐུ་བཞེངས་པར་འདོད་པས་ཙནྡན་ཡང་སྱིན་དགོས། ཁོ་བོས་གཙུག་
ལག་ཁང་བཞེངས་པའྱི་ལས་གྲོགས་ཀང་བྱེད་དགོས་གསུངས་པས། ཕ་ལ་བཟས་ནས་
འོང་ཟེར་བ། དེའྱི་ནང་པར་དེ་གྱིས་ན་རེ། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་མཆྱིད་ནས་སོབ་དཔོན་
ྱིད་ཀླུ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ན་བཀའ་བཞྱིན་བྱེད། གཞན་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཟེར། དེ་ནས་ཤེར་
ཕྱྱིན་འབུམ་པ་སྤྱན་འདེན་པ་སོགས་ཀླུ་དང་མྱིའྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཟྱིགས་ནས། རེ་
ཤྱིག་ཀླུའྱི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནོ། ལོ་རྒྱུས་ཁ་ཅྱིག་ལས། འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་
དང་གསེར་ཐུབ་ལ་སོགས་པའྱི་ཞལ་མཐོང་བའྱི་དགེ་སོང་ཡྱིན་ཟེར་བ། ལུས་གཞན་
པས་ཆེ་བ་མང་པོས་གཟྱིགས་ཟེར་ཏེ་ཆེ་བ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་
པའྱི་བསན་པ་འདྱིའྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་མང་པོ་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་གནས་སུ་འདུག་པ་
རྣམས་ན་རེ། ངེད་རྣམས་ནྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡྱིན་ལ། ཁོད་དུག་གསུམ་དང་བཅས་
པའྱི་མྱི་ཞྱིག་འདྱིར་འོངས་པ་ལ་ཀླུའྱི་དུག་གྱིས་གནོད་པ་མྱི་འོང་བའྱི་རྒྱུ་ཅྱི་ཡྱིན་
འདྱི་བ་ལ། ངས་ནྱི་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའྱི་རྱིག་སྔགས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་གསུངས། ཡང་ལོ་རྒྱུས་
འགའ་ལས། དེ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་ལས་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་
མེད་པར་གསུངས་ལ། སའྱི་སེང་གྱི་དགེ་སོང་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་ནྱི། དེ་ལས་བཟོག་སེ་
སྨྲ་ན། ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་རོགས་ཞེས་དྱིས་པས། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་
ཁེད་ཀྱི་ལྟར་ཡྱིན། ཕྱྱིས་དམྱིགས་པའྱི་ལྟ་བ་ཅན་གྱི་ན་ཐོས་འབའ་ཞྱིག་འབྱུང་བར་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལུང་བསན་གསུང་སྐད་དེ། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པ་མྱིན་ན་
རུང་ངོ༌། །དེ་ནས་ཀླུ་རྣམས་ལ་ཆོས་གསུངས་ཤྱིང་ཡུན་རྱིང་པོར་བཞུགས། ཤེར་ཕྱྱིན་
རྒྱས་པ་དང༌། གཟུངས་དང་རོག་པའྱི་རྱིགས་དུ་མ་སྤྱན་དངས། འབུམ་གྱི་ཞབས་ནས་

བག་ཙམ་ཀླུས་མ་བསྐུར་བ་ཡྱིན་ཡང་ཟེར། དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་དགྲ་ལན་གསུམ་བྱུང་
བའྱི་ཚེ་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་ཡང་ཟེར་ཏེ་ཕྱྱི་མ་དག་གསུངས༌། འབུམ་རྒྱ་ནག་པའྱི་ཞབས་
ཀྱི་ལེའུ་གསུམ་ནྱི་ྱི་ཁྱི་ནས་དངས་པའོ། །དེ་ནས་ས་སེང་དུ་བྱོན། རྱིག་ཚོགས་ལ་
སོགས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཀང་མང་དུ་བརམས། དགེ་སོང་བདེ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སང་བ་ཐམས་ཅད་རོད་པས་སུན་ཕྱུང༌། ལར་ན་ཐོས་སེན་དྷ་
པས་བརམས་པའྱི་རོག་གེ་ཐེག་ཆེན་ལ་རོད་པའྱི་གཞུང་མང་པོ་བྱུང་བ་དེ་དག་གྱི་
དཔེ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ས་འོག་ཏུ་སྦས་སོ། །ཡང་ཕྱྱི་ཞྱིག་ན་ལྷོ་ཕྱོགས་ཛ་ཉ་སཾ་
གྷ་ར། རལ་པ་འཇོམས་པ་ཟེར་བའྱི་གནས་དེར། མུ་སེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་འདུས་པ་ལྔ་
བརྒྱ་ཙམ་དང་བརད་ནས་ཚར་བཅད་དེ་ཐམས་ཅད་བསན་པ་ལ་བཅུག་གོ ། དེ་
དག་གྱི་སྐབས་སུ་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རེན་ཡང་གྲུབ། སོབ་དཔོན་འདྱིས་བཞེངས་
པའྱི་མཆོད་རེན་གྱིས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཁབ་ཡོད་གསུངས། དེ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་གྱི་
བསན་པ་ྱི་མ་ལྟར་མཛད། དྱིལ་བུ་བག་དང་བྱང་ཕྱོགས་དྷྱིང་ཀོ་ཉ་སོགས་རྱི་མང་
པོ་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བར་བཞེད་པ་ལ། རེ་བཙུན་མ་སོལ་མས་མ་འོངས་པ་ན་རོད་
པར་འགྱུར་གསུངས་པས་བཟོག འོན་ཀང་གསེར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་མང་པོ་བྱུང༌། རྡོ་
རྣམས་གསེར་མདོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཙམ་ཡོད་གསུང༌། དེ་ནས་ལན་གཅྱིག་ན་བྱྱིས་པ་
མང་པོ་རེ་བ་ལ་གཅྱིག་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་བར་ལུང་བསན་ནས། བྱང་ས་མྱི་སྙན་དུ་
བཞུད། གྱིང་གཞན་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་གནས་སུ་ལོ་བཅུ་གྱིས་ཙམ་སོང༌། སར་
འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་ཕེབས་ཙམ་ན་སྔར་གྱི་བྱྱིས་པ་དེ། རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་བདེ་སྤྱོད་ཅེས་
བྱ་བར་སོང༌། སོབ་དཔོན་ལ་གུས་པས་མཆོད། རྒྱལ་པོའང་སོབ་དཔོན་གྱི་གདམས་པ་
ལ་བརེན་ནས་བཅུད་ལེན་དང་གནོད་སྱིན་གྱི་མངག་གཞུག་གྲུབ། དགེ་འདུན་
བཞུགས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ལྔ་བརྒྱ་བཞེངས་སོ། །ཕྱྱིས་དཔལ་གྱི་རྱིར་ལོ་ྱིས་བརྒྱ་
ཙམ་གནོད་སྱིན་མོ་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ། སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་བཞུགས།
མཚན་བཟང་པོ་སོ་གྱིས་ཀང་སྐུ་ལ་གྲུབ། ཕྱྱིས་དབུ་སྱིན་པར་བཏང་བའྱི་རེན་གྱིས་
ལོ་ཕྱེད་ལོའྱི་ལོ་དྲུག་བརྒྱར་བདུན་ཅུ་དོན་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཚང་སྐད་དེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་
པོ་བདེ་སྤྱོད་ཀྱི་བུ་ཆུང་ངུ་སུ་ཤཀྟ། རྒྱལ་བུ་རབ་ནུས་སམ། རྒྱལ་བུ་ནུས་ལྡན་ཡང་
ཟེར་ཏེ་དེ་རྒྱལ་སྱིད་ལ་དགའ་བས་མ་ལ་ན་རེ། ཡབ་སོབ་དཔོན་དང་སྐུ་ཚེ་མམ་
པར་བྱྱིན་གྱིས་རབས་འདུག སོབ་དཔོན་རྡོ་རེའྱི་སྐུ་ཡྱིན་པས་གྲོང་པ་མེད། རྒྱལ་པོའྱི་
སས་པོ་སྔ་མ་རྣམས་ཀང་རྒྱལ་སྱིད་མ་ཐོབ་པར་འདས་ཤྱིང༌། །བུ་དང་ཚ་བོའྱི་བར་
ཡང་འདས་ཟེར་བས། ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་མྱི་དགའ་བ་ལ། མ་ན་རེ། འོ་ན་ཐབས་ཡོད། སོབ་

དཔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིན་པས་དབུ་བསངས་ན་སེར་བས། སོབ་དཔོན་
འདས་པའྱི་ཚེ་ཡབ་ཀང་འདའ་བས་ཁོད་ལ་རྒྱལ་སྱིད་འབྱུང་ཟེར། རྒྱལ་བུས་དཔལ་
གྱི་རྱིར་ཕྱྱིན་དབུ་བསངས་པས། མཚོན་ཆས་མ་ཆོད་པར་སྔོན་རྩྭ་སྔོན་པོས་སོག་
ཆགས་ཀྱི་སྐེ་བཅད་པའྱི་ལས་གཟྱིགས་ནས། ཀུ་ཤས་བཅད་ནས་གནང༌། ང་ནྱི་འདྱི་
ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ། ཕྱྱི་ནས་ལུས་འདྱི་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། ཞེས་ས་བྱུང༌།
དེར་ས་གཡོས། མུ་གེ་ལོ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བྱུང་སྐད། རྒྱལ་བུས་སོབ་དཔོན་
བཅུད་ལེན་གྲུབ་པས། སར་འགྲྱིག་གྱིས་དོགས་ནས་དབུ་དཔག་ཚད་མང་པོས་ཆོད་
པའྱི་སར་ཁེར༌། དེར་གནོད་སྱིན་མོས་ཕོགས། དབུ་ཕ་བོང་གྱི་ཁར་བཞག་པས་ཕ་
བོང་གས་པའྱི་ས་དེར་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ལྷ་ལྔའྱི་རྡོ་སྐུ་རང་བྱོན་དུ་བྱོན།
དབུ་དང་སྐུ་ལུས་གྱིས་ལ་ཡོན་བདག་གནོད་སྱིན་མོས་སོ་སོར་ལྷ་ཁང་བརྱིགས། དེ་
གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་སྔོན་དཔག་ཚད་བཞྱི་ཙམ་ཡོད་སྣང་བ། ད་ལྟར་རྒྱང་གྲགས་གཅྱིག་
ཀང་མྱི་སྣང་གསུངས། དེ་ནྱི་བདག་གྱི་བ་མས་ཀང་མཇལ་ཏེ། རྡོའྱི་རྱིག་པ་རྣམས་
འབེལ་ཏེ་བག་ལྟ་བུར་སོང་པའྱི་ལྷ་ཁང་ཆོ་འཕྲུལ་དང༌། གན་ཆ་ཆེ་བ། སོ་ནྱི་མེད།
དཀར་ཁུང་ནས་བལྟས་པ་ལ། གྱིས་ཀའང་ཁྱིའྱི་སེང་ན་རྡོ་སྐུའྱི་དུམ་བུ་འད་བ་རེ་
འདུག་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
འདྱིའྱི་མཛད་པ་པོ་ཇོ་ནང་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་
ཇོ་ནང་བ་ཡྱིན་ཡང༌། རྒྱལ་བའྱི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསན་པ་ཡོངས་རོགས་བྱ་བ་བྱས་
ཤྱིང༌། ཁད་པར་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་དང་རེས་གནང༌། སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་
ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བསྱིགས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་རྱིན་འབྱུང་སོགས་མཛད་པས། ད་
ལྟའྱི་བར་དུ་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཕལ་ཆེར་གྱི་དབང་རེས་གནང་མང་བོའྱི་རྒྱུན་མྱི་
ཆད་པའང་བ་མ་འདྱིའྱི་དྱིན་ཡྱིན་པར་སེམས་སོ། །འོན་ཀང་ལྟ་བའྱི་ཐད་ནས་ཇོ་
ནང་རང་ྱིད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་གཞན་སོང་གྱི་ལྟ་བ་དེ་འཛིན་པས། བོད་ཀྱི་གྲུབ་
མཐའ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བས་ནྱི་ཟུར་ཟ་དང་དགག་པ་མང་དུ་མཛད་དོ། །རེ་བ་མས་ནྱི་
ཟབ་མོ་དབུ་མའྱི་ལམ་བཟང་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང་དཔལ་ལྡན་ཟ་
བའྱི་ལེགས་བཤད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཁས་ལེན་པས། གཞན་སོང་མྱི་འཐད་པར་
བཞེད་པ་སྨཽས་མ་དགོས་ཀང༌། ལུགས་འདྱི་འགོག་པའྱི་བསན་བཅོས་ལོགས་སུ་
བརམས་པ་ནྱི་མེད་དོ། །
འདྱིར་བསམ་དགོས་པ་ཞྱིག་ནྱི། ལོ་ཆེན་ཞོན་ཙང་དང་ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་
གྱིས་ཀས་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཟབ་མོ་དབུ་མའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་ཕྱེས་པའྱི་

སྐོར་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་གཞུང་ཆེན་མོ་གང་དང་གང་བརམས་པ་རྣམས་
མ་གསུངས་པའམ་ཤྱིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ལས་མ་གསུངས་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་རྣམ་
པར་ཐར་པ་རྣམས་ནྱི་ཅུང་ཟད་རྒྱས་ཙམ་གསུངས་པས། དེ་ནྱི་རང་རང་གང་ལ་མོས་
པའྱི་གྲུབ་མཐའྱི་དབང་གྱིས། ཡུལ་དུས་དབང་པོ་དང་བསྟུན་ཏེ་གསུངས་པའམ།
གལ་ཏེ་དེ་དག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འདོད་ན་རང་གྱི་གྲུབ་མཐའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གནོད་
པར་འགྱུར་བས་བོ་ངོར་མྱི་ཤོང་བ་ྱིད་དོ། །
རང་རེ་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་གྲུབ་མཐས་ཀུན་ནས་བཏགས་པའྱི་དྱི་མས་མ་གོས་
པས། རང་ྱིད་ལ་བོ་གྲོས་ཀྱི་རལ་དང་ལྡན་ན། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་
ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་སོལ་ཕྱེ་པའྱི་ཟབ་མོ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ལ། དེ་དེ་བཞྱིན་དུ་སྨྲ་ཞྱིང་བསམ་
པ་དང༌། དེའྱི་ལམ་ལ་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་བསབ་པ་ལ་གེགས་ཀང་ཅུང་ཟད་
ཉུང་བར་གྱུར་པས་སྐལ་རེ་བཟང་ངོ་སྙམ་མོ། །
སྨྲས་པ།
ཇོ་ནང་གྲགས་ཀང་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོགས་ལ། །
ལ་ལ་ཙམ་མྱིན་འཛིན་སེལ་འཕྱིན་ལས་ཆར། །
ཆར་བཞྱིན་ཕབས་པའྱི་སྐད་གྱིས་སྨྲ་བའྱི་དབང༌། །
དབང་པོ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་རྣམ་ཐར་མཛད། །
ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་ངལ་གསོ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །
འདྱི་དག་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་བ་ཤྱིན་ཏུ་མང་ཞྱིང༌། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་ད་དུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་བསྡུས་པའྱི་གོང་གྱི་གཞུང་དག་ལས་བྱུང་
བ་དང༌། སྔོན་བྱོན་མཁས་པའྱི་གཞུང་གཞན་དག་དུ་གསལ་བར་གསུངས་པའང་
མང་དུ་འདུག་མོད། དུས་ཚོད་ཅུང་ཟད་ཐུང་བས་རེ་ཞྱིག་སྨྲ་བར་མྱི་ནུས་ལ། རེས་སུ་
ཁོ་བོས་འདྱི་དག་གྱི་སྙྱིང་པོ་བསྡུས་ཏེ་ལུང་འདེན་དང་དགག་སྒྲུབ་སོགས་མྱི་དགོས་
པར་བྱེད་དེ། མཆོག་དམན་བར་གསུམ་སུས་བལྟས་ཀང་ཁ་གསལ་ཞྱིང་གོ་བདེ་བ་
ཞྱིག་རོམ་པའྱི་འདུན་པ་ཡོད་པས། འདྱིར་ནྱི་དེའྱི་སྔོན་འགྲོའྱི་ཚུལ་དུ་འཕགས་
མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་གར་ནག་བོད་གསུམ་གྱི་སྔོན་བྱོན་མཁས་པའྱི་
ལུང་ཁུངས་རྣམས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་ཙམ་བཀོད་ནས། དེ་དག་ལ་རང་
ྱིད་ཀྱི་གོ་ཚོད་ལྟར་གྱི་དགག་སྒྲུབ་བགྱིས་པ་ལགས་པས། འདྱི་ལ་དོན་དུ་གེར་བ་
རྣམས་ལ་གཞུང་དེ་དང་དེ་དག་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་སྐུལ་མར་འགྱུར་བའང་སྱིད་ཅྱིང༌།
རང་ྱིད་ཀང་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་མྱི་ཕྱེད་པའྱི་དད་པ་བརན་པོ་སེ་བའྱི་ཆེད་

དང༌། སེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང༌། རེ་
འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་སས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པས་མེས་
བཞྱིན་རེས་སུ་འཛིན་བའྱི་རྒྱུ་རུ་དམྱིགས་ཏེ་བྱས་པ་ལགས་སོ། །
འདྱིར་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྱིཏ་
གཞོན་ནུ་སོག་དང༌། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་
པ་དང༌། རྒྱའྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ཞོན་ཙང་དང༌། རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་
གཟྱིགས་བརྟུལ་ཞུགས་དང༌། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བུ་སོན་རྱིན་ཆེན་གྲུབ་དང༌།
ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་སོགས་རྒྱ་གར་ནག་བོད་གསུམ་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བདུན་ཙམ་
གྱིས་དུས་རབས་སྔ་ཕྱྱི་སོ་སོར་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་
བཀོད་ན་དཔྱད་གཞྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞྱིང༌། ཕྱྱི་མ་ཕྱྱི་མ་སྔ་མ་སྔ་མའྱི་ཁ་སྐོང་གྱི་ཚུལ་དུ་
གོ་བ་ལོན་ན། ཤྱིང་ར་ཆེན་པོ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསང་གསུམ་གྱི་
མཛད་པའྱི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་ནས་མྱི་ཕྱེད་པའྱི་དད་པ་བཟང་པོ་རྒྱུད་ལ་
སེ་བའྱི་རེན་བཟང་དུ་འགྱུར་བས། བསོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ན་མེད་པའོ། །
དེ་ལྟར་མྱིན་པར་རོད་པའྱི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་སོང་ན་ནྱི། དགོས་པ་ལས་དགག་བྱ་
ཆེ་བས།
དེང་སང་ཆོས་ལ་དད་པ་གཏན་ནས་མེད་ཅྱིང༌། ཆོས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་
པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་མྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་
དང༌། ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སེ་རྣམས་མདོ་རྫུན་མ་ཤ་སག་ཡྱིན་ལ་དེ་ཡང་འཕགས་པ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པས་བྱས་པར་བསྙོན་པ་དང༌། ཡང་ལ་ལས་འད་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་
བྱས་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བམ་ཟེའྱི་ཆོས་ལས་བརྐུས་སོ་ཟེར་བ་
དང༌། ལ་ལ་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་རོམ་པ་དེ་བོ་ངོར་མྱི་འཐད་
ཀང༌། གསང་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོའྱི་ཆེད་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྔ་ཕྱྱི་གྱིས་དང༌།
དབྱྱིག་གེན་སྔ་ཕྱྱི་གྱིས་ལ་སོགས་པ། མདོར་ན་རང་དང་རང་ཕྱོགས་ཀྱིས་སྔར་
ནས་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པའྱི་ཆོས་འབྱུང་གྱི་གོ་རྱིམ་དང་མྱི་མཐུན་པ་བྱུང་ཚེ༌། རང་
དང་རང་ཕྱོགས་ཀྱི་འདོད་པ་མྱི་བཅོས་པར་སོབ་དཔོན་དེ་དག་མྱིང་འད་བའོ་ཞེས་
གྱིས་རེ་གྱིས་རེ་བཞག་པ་སོགས་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐག་སྔར་ནས་བཅད་ཟྱིན་ནས༌།
དེའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་རེས་ནས་འཚོལ་དགོས་པ་དང༌། ཀུན་སོང་ངན་པ་དེ་རྱིགས་མེད་
ཀང་ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་དང་གཞལ་བྱ་ལ་མངོན་གྱུར་ཁོ་ན་ལས་ཁས་མྱི་
ལེན་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ལས་འབས། སེ་བ་སྔ་ཕྱྱི། བདེན་བཞྱིའྱི་འཇུག་

ལྡོག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྷ་འདེ་ཙམ་ཡང་ཁས་མྱི་ལེན་པར་
ནང་པའྱི་ཆོས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཆུ་ཚད་མཐོན་པོ་ཡོད་པར་རོམ་པའྱི་ཆད་ལྟའྱི་
གཡང་སར་ལྷུང་བ་དང༌། ཡང་ལ་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ་བའྱི་ལྷ་སྒྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་
གཏམ་རྒྱུད་ཁོ་ནར་མན་ངག་གྱི་སྙྱིང་པོར་བཟུང་ནས་དོན་དངོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དོ་
སྣང་གཏན་ནས་མྱི་བྱེད་པ་དང༌། ལ་ལ་ནྱི་རང་གྱི་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་གྱི་འབྱུང་
ཁུངས་ཆོས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཁོ་ན་ལ་བཅོལ་ནས།
གལ་ཏེ་འགྲེལ་བྱེད་མཁན་པོ་གཞན་གྱི་འདོད་པ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་
བཤད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་བཙན་མྱི་བཙན་སོགས་གང་ལའང་ཇྱི་མྱི་
སྙམ་པར་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་ཞྱིང༌། དེ་དག་ལའང་བརག་དཔྱད་
ལེགས་པོ་མ་བྱས་ན་བདེན་བདེན་འད་བ་མང་པོ་བཤད་དུ་ཡོད་ཅྱིང༌། སྨྲ་བའྱི་
སོབས་པའང་གཞན་ལས་མཐོ་བ་ཤ་སག་ཏུ་འདུག་པས། ཡྱིན་ལུགས་ཕུ་ཐག་ཆོད་
པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཞྱིབ་མོས༌།
བསེགས་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་དུ་ལེགས་པར་བརགས་ནས་
འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པ་ལས། རྱི་བོང་ཅལ་འདོག་གྱི་རེས་སུ་མྱི་ཞུགས་པར། རང་གཞན་
གྱི་རྒྱུད་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་སྤྱྱི་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་སོན་པ་
དང་བསན་པ། དེ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་འཛིན་ཅྱིང་སེལ་བར་བྱེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རེས་སུ་འབང་བའྱི་དད་པ་བརན་པོ་རེ་སེད་
པར་བྱེད་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་སེམས་སོ། །
སྨྲས་པ།
རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་རབ་འབྱམས་ཡང་སྙྱིགྷ་སྙྱིགྷ་གྱི་ནོར་བུ་ལྟར་བསྔགས་
པའྱི། །
ཤེར་ཕྱྱིན་མན་གྷག་གྷག་གྱིས་བཀྲོལ་མཁས་མཁས་རྒུའྱི་གཙུག་གྱི་རྒྱན་
གྱུར་པ། །
ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་གགས་གགས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་མཚན་མོའྱི་མགོན་ལྟར་རྨོངས་
པའྱི་སྨག།
ཀུན་ནས་འཇོམས་མཛད་མཛད་པ་རབ་མཆོག་མཆོག་ཟབ་ལམ་སོལ་
འབྱེད་མཁས་རྒྱལ། །
གང་གྱི་དྱིན་ལས་ཟབ་དོན་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱུན། །
རྒྱུན་མྱི་ཆད་པའྱི་ལམ་བཟང་དབུ་མའྱི་དོན། །

དོན་གེར་སེ་བོའྱི་དགའ་སོན་ྱིད་གྱུར་གང༌། །
གང་གྱིས་རོགས་དེས་སྱིད་པ་ཧྱིལ་པོར་བྱེད། །
བོ་མཆོག་མངའ་བ་ཁེད་འད་མ་བྱོན་ན། །
ན་རྒ་འཁོར་བའྱི་གནས་ལས་སུ་ཡྱིས་སོལ། །
སོལ་བར་སྨྲ་ཡང་འཛིན་པས་དམ་བཅྱིངས་ཕྱྱིར། །
ཕྱྱིར་བཞྱིན་བྱྱིང་བའྱི་རང་གཞན་སེ་པ་མང༌། །
མ་རྱིག་འཁོར་བའྱི་ར་བར་གཟྱིགས་ནས་སུ། །
མ་ལུས་གསུང་གྱི་སྙྱིང་པོ་རེན་འབེལ་དོན། །
མ་ནོར་རོགས་པར་སོན་པས་མགོན་ཁོད་ྱིད། །
མ་གྱུར་འགྲོ་བའྱི་དཔུང་གེན་གཅྱིག་པུ་ལགས། །
གང་གྱི་མཛད་བཟང་ཟབ་ཡངས་རྒྱ་མཚོ་ལས། །
གང་ཐོས་རྩྭ་རེས་བངས་པའྱི་ཟྱིལ་བ་ཙམ། །
གང་ཞྱིག་བརོད་དེར་རྣམ་དཀར་འགའ་མཆྱིས་ན། །
གང་གྱི་རྱིང་ལུགས་འཕེལ་བའྱི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ །
རལ་ཀུན་མཁེན་རབ་གཅྱིག་བསྡུས་ལྱི་ཁྱིའྱི་རྡུལ། །
རལ་སས་ཀླུ་ཡྱི་ལུགས་བཟང་སེལ་བའྱི་སད། །
རལ་བའྱི་གདུང་འཚོབ་རྣམ་རོལ་ཙོང་ཁ་པའྱི། །
རལ་བསན་ྱིང་ཁུ་སྱིད་མཐར་གནས་གྱུར་ཅྱིག།
ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་མའྱི་འོ་མ་དཀྲོགས་པ་ལས། །
ལོ་ཡྱིས་རྱིང་རུལ་མ་བསྒྱུར་མར་གསར་གང༌། །
ལོ་ཚིགས་གསེར་གཞོང་དྱི་བལ་ལ་བཞག་ནས། །
ལོ་རབས་འདྱི་ཡྱི་མཁས་རྒུར་མཆོད་སྱིན་བསར། །
ཞེས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གང་ལས་བྱུང་
བའྱི་ལུང་ཁུངས་གལ་ཆེན་རྣམས་བསྒྱུར་ཅྱིང་བསྡུས་ཏེ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་བརྒལ་བརག་
དང་བཅས་པ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་ལུང་རྱིགས་རྒྱ་མཚོའྱི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་
བྱ་བ་འདྱི་ནྱི། སྔར་ནས་རོམ་མཇུག་མ་རོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ྱིད། བདག་ཅག་
རྣམས་ཀྱི་འདེན་མཆོག་བ་ན་མ་མཆྱིས་པ། ཡང་དག་པ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་
གེན་ཆེན་པོ། དྲུག་པ་རྡོ་རེ་འཆང་དང་ངོ་བོ་མྱི་གྱིས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་གསུམ་
ལྡན་གྱི་ར་བའྱི་བ་མ་དམ་པ་སེར་སྨད་རྒྱལ་རོང་མཁན་ཟུར་རྱིན་པོ་ཆེ༌། དོན་གྱི་

སད་དུ་མཚན་ནས་སྨྲོས་ཏེ་རེ་བཙུན་ངག་དབང་ཐེག་མཆོག་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་
ྱིད་སྤྱྱི་ལོ་༢༠༡༠་ལོའྱི་ཟ་བ་༨ཚེས་༤ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གྲོང་ཁེར་ཆེན་པོ་ཁྱིན་ཏུའུ་སོས་
ལྡན་གྲོང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པའྱི་དུས་སུ་སྤྱན་བསར་ཞུས་པར། ཐུགས་དགེས་
ཚོར་ཆེན་པོས་ྱིན་གཅྱིག་ལ་རོགས་པར་གཟྱིགས་ནས། འདྱིའྱི་མཇུག་མྱུར་དུ་རོགས་
པར་གྱིས༌། ཁོ་བོས་ཕར་ཁེར་ནས་པར་བསྐྲུན་བྱེད་ཅེས་པའྱི་བཀའ་ལུང་སྤྱྱི་བོར་ནོད་
པ་ཁུར་དུ་བངས་ཏེ། སྤྱྱི་ལོ་༢༠༡༠་ལོའྱི་ཟ་བ་༡༠་ཚེས་༡༡ནས་ཚེས་༢༧་བར་དུ་ཕ་བ་
མ་དམ་པ་ཁོང་ནས་དབེན་ས་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ལམ་བ་མ་མཆོད་པ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཕྱག་ཆེན་ཁྱིད་ཁ་ཆེམས་རླུང་བསྐུར་གྱི་ཞལ་ཁྱིད་དང༌། ཕར་ཕྱྱིན་རྣམ་བཤད་
སྙྱིང་པོ་རྒྱན་དང༌། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ། ཕར་ཕྱྱིན་བསན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་
པའྱི་རྒྱན་འགྲེལ་བ་དོན་གསལ་དང་བཅས་པ།རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་
འགྲེལ། མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་ར་བ་བཅས་བཞྱི་དང་འདུལ་བ་དམར་སོམ་དང་བཅས་
པའྱི་ལགས་ལུང་བཀའ་དྱིན་བསྩལ་བའྱི་བར་བར་དུ་འཕྱི་བསྣན་ཅྱི་ནུས་བགྱིས་
ཤྱིང༌། གསུང་ཆོས་མཇུག་གྲུབ་པའྱི་ྱིན་མོར་འདྱིའང་མཇུག་རོགས་པའྱི་རེན་
འབེལ་མ་བསྱིག་ལྷུན་གྲུབ་བྱུང་ངོ་ཞེས་པའྱི་མཚམས་སོར་དང་བཅས་པ་འདྱི་ནྱི།
རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་བཏབ་ཅྱིང༌། ལྱི་
ཐང་དགེ་ལྡན་ཐུབ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱིང་ཞེས་པའྱི་མཚན་གྱི་མེ་ཏོག་སྤྱྱི་བོར་
བཅྱིངས་པའྱི་འདུས་སེ་ཆེན་མོ་འདྱིའྱི་མཁན་རབས་གོ་གསུམ་པ།ལྱི་ཐང་བཞག་མ་
ཐང་དགེ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྱིང་དང་།
རྒྱ་ནག་བྱང་ཤར་གྱི་གྲོང་ཁེར་ཆེན་མོ་ལེའོ་ནེང་ཧན་ཡང་གྱི་ཕོ་བང་
གཅྱིག་དང་མཆོད་རེན་བཞྱིར་གྲགས་པའྱི་ཡ་ག་བྱང་ཕྱོགས་མཆོད་རེན་ཆེན་མོ་
གང་དུ་ཆགས་པའྱི་གནས་མཆོག མན་ཇུའྱི་གོང་མ་ཧྭང་ཐའེ་ཇེང་དང་ཧྲུན་ཀྲྱི་
གྱིས་ཀྱི་སྐུ་རྱིང་ལ་གོང་མ་རང་ྱིད་ནས་ཏཱ་ཆྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་མའྱི་མཆོད་
གནས་སུ་ཆེད་དུ་ཕྱག་བཏབ་གནང་བའྱི་འདུས་སེ་ཆེན་མོ་དགོན་རྒྱལ་སོང་ཆོས་
འཁོར་གྱིང་དང་། ཆྱིང་གྱི་གོང་མ་ཁང་ཞྱིང་གྱི་སྐུ་རྱིང་ལ་ཏུར་པུ་ཐུ་ཆྱི་དབང་ནས་
ཡོན་སར་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་པའྱི་ཏཱ་ཆྱིན་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་དག་གྱིང་དང་བཅས་པའྱི་
ཁྱི་འཛིན་པ། བཞག་པ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པའྱི་ཐ་སྙད་ཙམ་འཛིན་པ་དགེ་ལེགས་མཁས་
གྲུབ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའམ་མྱིང་གཞན་འཇམ་དབྱངས་མཁས་གྲུབ་ཏུ་འབོད་
པས་བགྱིས་པ་འདྱིས་ཀང་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་

པའྱི་གསེར་སངས་བཙོ་མ་ལྟ་བུའྱི་བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱི་ྱིད་ཡུལ་དུས་གནས་
སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག། །།
सवुमङ्गऱं॥॥

སརྦམགྷྒལཾ།། །།

