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མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་ཉི་མ། རིས་མེད་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་

མངའ་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་བཞིའི་

སྐུ་མདུན་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་མན་

ངག་ཅི་རིགས་གསན་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་དང་། ༸སྐྱབས་

མགོན་གོང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་

ཆོས་བཀའ་མང་པོ་ཕུལ་ཞིང་། ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོར་གྱུར། 

གཞན་ཡང་བསྟན་པ་འཛིན་ནུས་ངེས་ཀྱི་སློབ་ཚོགས་མང་དུ་བསྐྲུན་ཅིང་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་གཙོས་མདོར་ན་འཛམ་གླིང་རིལ་པོར་གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་འཆད་

ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུན་ཆ་ཚང་བ་ད་ལྟ་བཞུགས་ཐུབ་པའང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉག་གཅིག་གི་

བཀའ་དྲིན་དུ་ངེས། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོ་གསུང་གི་ཕྲིན་

ལས་ཡིན་པ་ལྟར། སྐྱབས་མཆོག་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྗེས་འཇུག་

གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱས་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཚོགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་

བཞུགས་པ་འདི་དག་ནི་མཁས་དང་གྲུབ་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་རིགས་པ་དང་མན་

ངག་གི་གཏེར་མཛོད་དུ་ངེས་ཤིང་། ལྷག་པར་དགག་བཞག་དང་མཁས་ཁྱད་ཀྱི་

སྤྲོས་པ་བསྐྱུངས་ཤིང་གདུལ་བྱའི་བློ་གྲོས་དང་འཚམས་པར་བརྩམས་པ་ཤ་སྟག་

ཏུ་སོང་བས་ཁ་གསལ་ལ་གོ་བདེ་བ། མཁས་བླུན་སུས་བལྟས་ཀྱང་རིན་ཐང་བྲལ་

བའི་གཞུང་ལུགས་དང་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད་འབའ་ཞིག་ཏུ་མཆིས། དེར་བརྟེན་

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གཏམ་ལས་ཞུ་སྒྲིག་བྱས་ཚུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་སྨོས་པ་ལྟར་ཞུ་སྒྲིག་པ་



ཡོངས་ཀྱིས་དད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱས་བརྟེན་ད་ཆར་འདོན་ཐེངས་དང་པོར་པོད་

གྲངས་བཅུ་བཞི་ཐམ་པ་ཞུ་སྒྲིག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་པས་ལེགས་སོའ་ིབསྔགས་བརྗོད་

ཞུ་རྒྱུ་དང་བཅས། རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས་

རྡོ་རྗེའམ་གཟི་བརྗིད་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། ༢༠༡༥། ༡༢། ༡༡ཉིན་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་བྲིས།



ཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང།



སྤྱི་ལོ་2007ལོར་འཕགས་ཡུལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭའི་ལས་ཐོག་སློབ་སྤྱི་མཁན་པོ་

རྒྱལ་མཚན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་བཤད་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་སུ་མཁན་རིན་

པོ་ཆེའི་གསུང་རྣམས་ཁ་ཐོར་དུ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་བསྡུ་རུབ་དང་ཉར་ཚགས་

བྱ་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་བཞིན། མཁན་པོ་དཔལ་བསམ་མཆོག་

གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་མ་དཔེ་འཚོལ་བསྡུ་མཛད། མ་དཔེ་རག་པ་རྣམས་

སློབ་དཔོན་སྒྲོལ་མ་དར་རྒྱས་དང་གླིང་སྤྲུལ་འཇམ་བཟང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་པར་

རྩ་གློག་ཀླད་དུ་བཅུག སྤྱི་ལོ་2008ལོར་སྤྱི་ཟླ་5པར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་

ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས། སྤྱི་ལོ་2008ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ལས་ཐོག་མཁན་པོ་འཇམ་

དབྱངས་བློ་གསལ་མཆོག་གི་སྣེ་ཁྲིད་འོག་བཤད་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་

ནས། སྤྱི་ཁྱབ་ཞུ་སྒྲིག་པ་མཁན་པོ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་གྲགས། ཞུ་སྒྲིག་པ་བོད་ཀྱི་

དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་དང་རྩོམ་སྒྱུར་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ན་ག་སངས་

རྒྱས་བསྟན་དར། ཞུ་སྒྲིག་པ་གཞོན་པ་མཁན་པོ་དཔལ་བསམ། ཞུ་སྒྲིག་ལས་རོགས། 

དབང་དགའ། གེ་སར། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་བཅས་

ལས་གྲུབ་པའི་ཀུན་དབང་གསུང་འབུམ་ཞུ་སྒྲིག་ཁང་དངོས་སུ་བཙུགས། སྤྱི་ལོ་

2010ལོར་བཀའ་འབུམ་པོད་དང་པོ་<<མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་རང་



རྣམ་>>དང། པོད་གཉིས་པ་<<སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐཪ་>>གཉིས་ཞུ་

སྒྲིག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ནས་ཐེངས་དང་པོར་དཔེ་སྐྲུན་ཞུས། 

སྤྱི་ལོ་2014ལོར་ལས་ཐོག་མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་

བཤད་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་སྒྲིག་ཚོགས་མི་བརྗེས་ཏེ། མཁན་པོ་

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་འགན་ཁུར་བ་གཙོ་བོ་དང། ལས་རོགས་སུ་དགེ་རྒན་

བཞི་དང་སློབ་ཐོན་པ་གཉིས་བསྐོ་བཞག་དང་། ཡིག་འདོགས་པ་གླིང་སྤྲུལ་འཇམ་

བཟང་རང་འཇགས་ཐོག དཔེ་བསྡུར་ལས་རོགས་སུ་བཤད་གྲྭའི་སློབ་མ་ཁག་ཅིག་

བདམས་ཏེ། རྩ་བའི་ཞུ་སྒྲིག་གི་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་འགྲོ་བཞིན་པ་ལ། ཕྱི་ལོར་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཚད་མའི་

མཆན་འགྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ཚད་མ་པོད་གཉིས་

ཞུ་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་དེབ་གཟུགས་སུ་བསྒྲིགས་ཏེ་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཕུལ། 

སྤྱི་ལོ་2015ལོར་མཁན་པོ་ཚེ་རིང་འགན་ཁུར་བ་གཙོ་བོ་དང།ལས་

རོགས་སུ་བཤད་གྲྭའི་དགེ་རྒན་བཞི་བསྐོ་བཞག་གིས་ཞུ་སྒྲིག་གི་བྱ་བ་མུ་མཐུད་

བསྒྲུབས་ཀྱང་ཞུ་སྒྲིག་པ་རྣམས་དཔེ་ཁྲིད་དང་ཕྱོགས་སྐྱོད་སོགས་མཛད་བྲེལ་གྱི་

དབང་གིས་ལོ་དཀྱིལ་ལ་ལས་མཚམས་བཞག་དགོས་བྱུང། 

སྤྱི་ལོ་2015ལོའ་ིཟླ་བ་9པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་གསུང་འབུམ་ཞུ་སྒྲིག་གི་ལས་

དོན་དེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ལ་གནང་ཞིང། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་

ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་གུས་པ་སྟག་ཕྲུག་རྒྱལ་མཚན་དར་རྒྱས་དང་དཀོན་མཆོག་



བསམ་གཏན་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་འགན་ཁུར་བའི་འོག བཤད་གྲྭའི་དངོས་གཞིའི་སློབ་

མའི་ནང་ནས་ལས་རོགས་ཁག་ཅིག་བསྐོས་ཏེ། འདི་ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་གསུང་འབུམ་

ཞུ་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞིན། ངེད་

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་འཛིན་གྲྭ་གོང་འོག་གི་སློབ་མ་དགུ་ལས་རོགས་

སུ་བསྐོས། 

ཟླ་9ཚེས་27ཉིན་དངོས་སུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། དེ་སྔ་ཀུན་དབང་གསུང་

འབུམ་ཞུ་སྒྲིག་ཁང་གིས་ཞུ་སྒྲིག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམ་ཐར་པོད་གཉིས་དང་ཚད་

མ་པོད་གཉིས་ཏེ་པོད་བཞི་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང། དེ་བྱིངས་དཔེ་བསྡུར་དང་ཞུ་

དག་གང་འཚམ་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ། མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་དཔེ་བསྡུར་

རེ་དང་ཞུ་དག་ཐེངས་གཉིས་རེ་བྱས་ཏེ་དེབ་གཟུགས་སུ་བསྒྲིགས། གཞུང་གི་རྩ་

འགྲེལ་དཔེ་བསྡུར་དགོས་རིགས་རྣམས་པེ་ཅིན་དཔེ་བསྡུར་མ་གཙོ་བཟུང་གིས་

དཔེ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་བསྡུར་འབྲས་རྣམས་ཞབས་མཆན་དུ་བཀོད། རྣམ་ཐར་ཁག་

ནང་གསལ་བའི་ཡུལ་འདྲ་མིན་གྱི་མིང་དང་ཅ་དངོས་གསར་པ་འདྲ་མིན་གྱི་མིང་

རྣམས་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་ཇི་བྲིས་རང་འཇགས་བཞག་ཏེ་དེ་དག་དེབ་ཀྱི་མཇུག་

ཏུ་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་དེ་ཀློག་པ་པོར་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན། མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་

ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་བསྟར་མ་ལ་དཔེ་བསྡུར་ཞུ་སྐབས་ཡི་གེ་མི་གསལ་བ་ལྟ་བུ་དོགས་

གནས་སུ་གྱུར་པ་དག་ལ་རང་བཟོས་མ་བསླད་པར་ཚིག་གི་གོང་འོག་ཏུ་རྨོངས་

རྟགས་*འདི་བཀོད་ཡོད། དཔེ་གཟུགས་སུ་སྒྲིག་སྐབས་དེ་སྔོན་གྱི་ཞུ་སྒྲིག་པ་དག་



གིས་པོད་ཚན་བཅུ་བཞིར་ཕྱེས་ཡོད་པའི་པོད་གྲངས་རང་འཇགས་ཐོག བརྗོད་བྱ་

དང་པོད་ཚད་ཀྱི་དབང་གིས་ཆོས་ཚན་ཁག་ཅིག་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྤོ་བྱས་ཤིང་པོད་

ཀྱི་གོ་རིམ་བསྐྱར་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ནི། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྡེ་སྔོན་དུ་བྱས་པ་པོད་དང་པོ་

རང་རྣམ། པོད་གཉིས་པ་སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐཪ། པོད་གསུམ་པ་

འཕགས་བོད་ཆོས་འབྱུང་བཅས་བཞུགས། དེ་རྗེས་ལྟ་བ་དང་སྤྱོད་པ་གཙོ་བོར་

སྟོན་པ་པོད་བཞི་པ་སྤྱོད་འཇུག པོད་ལྔ་པ་དབུ་མ་སྙིང་པོའ་ིམཆན་འགྲེལ། པོད་

དྲུག་པ་ཤེར་འགྲེལ་ཚིག་དོན་སྙིང་པོ། པོད་བདུན་པ་སྡོམ་གསུམ་འཇམ་དབྱངས་

བླ་མའི་དགོངས་རྒྱན་གྱི་མཆན་འགྲེལ། པོད་བརྒྱད་པ་སོར་མདོའ་ིའགྲེལ་པ་བཅས་

བཞུགས། དེ་རྗེས་པོད་དགུ་པ་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ། དེ་རྗེས་ཚད་མའི་སྡེར་

པོད་བཅུ་པ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་མཆན་འགྲེལ། པོད་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་བཏུས། 

རིགས་ཐིགས། རྣམ་ངེས་བཅས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ། པོད་བཅུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་

རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ་མཆན་བུ་ཅན་བཅས་བཞུགས། དེ་རྗེས་བློ་སྦྱོང་ཉམས་

ལེན་སྐོར་གྱི་གདམས་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་པོད་བཅུ་གསུམ་པ་ཉམས་ཁྲིད་

ཉིན་མོའ་ིསྣང་བ། མཐའ་མར་གཞུང་འགྲེལ། ཉམས་ལེན། གསོལ་འདེབས། ཟིན་

བྲིས་དང་བཅས་པ་གསུང་ཐོར་བུ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཏུས་པ་པོད་བཅུ་བཞི་

པ་སྣ་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ་པོད་བཅུ་བཞིར་གཏན་ལ་ཕབ་བོ། །འདི་དག་ནི་ཞུ་སྒྲིག་

གི་ལས་རིམ་དང་པོའ་ིཔོད་གྲངས་ཙམ་ལས་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་པོད་གྲངས་མ་ཡིན། ལས་རིམ་གཉིས་པའི་གྲལ་དུ་གཞུང་



ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཆན་འགྲེལ་སོགས་ཡོད་དོ། །

དེ་ལྟར་ཞུ་སྒྲིག་གི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཐའ་མར་ཀློག་པ་པོ་དག་

ལ་ཞུ་འདོད་པ་ནི། བསྟན་པའི་མེ་རོ་རྨང་ནས་གསོ་མཁན། ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ཁོང་གི་གསུང་འབུམ་ཞུ་

སྒྲིག་གི་ལས་ལ་འཇུག་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པ་

དང་ནང་བསྟན་ཤེས་རིག་གི་ཞབས་འདེགས་སུ་རློམ་ཆོག་མོད། ཞུ་སྒྲིག་པའི་ཡོན་

ཚད་ཀྱི་དབང་གིས་ཞུ་སྒྲིག་གི་བྱ་བར་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ནོར་འཛོལ་དང། མ་

འདང་ས་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་མེད་ལགས་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་བཞིན་

པའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཉིད་དང། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་ཡོངས་ལ་བཟོད་གསོལ་

ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ང་ཚོའི་སྣང་ངོ་ནས་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་

པ་བསྡུས་ཟིན་ཀྱང། ཁོང་གི་གསུང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ནི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་པས་ང་ཚོ་ད་དུང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ང་ཚོ་དང་ནམ་

ཡང་བྲལ་མེད་པའི་གསལ་འདེབས་དང་བཅས། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་

གི་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་མིང་ཙམ་འཁུར་བ་སྟག་ཕྲུག་རྒྱལ་མཚན་དར་རྒྱས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་

2015ཟླ་བ་12ཚེས་10ཉིན་བྲིས་སོ།། །།



I

དཀར་ཆག
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1

༄༅། །སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའ་ིཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་འགྲེལ་

པ་རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ། །

(བར་བཅུག་ས་བཅད་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསྣན།)

༈ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཐོག་མར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། །

བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཤིང༌། །

ཕྱི་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི། །

སྟོན་མཆོག་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་བགྱིའ།ོ །

བརྗོད་བྱ་སྡུག་བསྔལ་དེ་རྒྱུ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང༌། །

དེ་འགོག་པ་དང་དེ་ཡི་གཉེན་པོའ་ིལམ། །

རྗོད་བྱེད་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྟེ། །

ལུང་རྟོགས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །



སོར་མདོའ་ིའགྲེལ་པ།

2

ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་རྣམ་དག་ཁྲིམས་ཀྱིས་བརྒྱན། །

རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་དཔལ་མངའ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག །

འཇིག་རྟེན་ལྷ་དང་མི་ཡི་མཆོད་པའི་གནས། །

བསྟན་འཛིན་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

རྣམ་དཔྱོད་བརྩོན་པའི་གྲུ་གཟིངས་ཆེར་ཞུགས་ནས། །

རྣམ་མང་ཆོས་འདུལ་རྒྱ་མཚོའི་དེད་དཔོན་མཆོག །

རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་འདོད་འབྱུང་སྟེར་མཛད་པའི། །

རྣམ་འདྲེན་དམ་པའི་ཞབས་ལའང་ཕྱག་བྱས་ཏེ། །

བསླབ་གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ། །

སྟོན་དང་བསྟན་པ་གཉིས་གྱུར་འདུལ་བ་ཡི། །

བཤད་ལུང་སྡེ་བཞིའི་རྩ་བ་སོ་ཐར་མདོ། །

གང་གི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ཅུང་ཟད་འགྲེལ། །

དེ་ཡང་གང་ཟག་སྐལ་བ་དང་ལྡན་ཞིང༌བདག་ཉིད་ལེགས་སུ་འདདོ་པ་དག་

གིས་ནི། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སྤངས་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་



རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

3

གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་

ཉནོ་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤང་དགོས། ཤེས་རབ་དེ་ཡང་

སེམས་མཉམ་པར་གཞག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ཅིང༌། དེ་ལ་ཡང་

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་དགོས་པས། བསླབ་པ་གསུམ་པོ་ནི་རྣམ་

པར་གྲོལ་བའི་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་སྟེ། ལུང་སྨན་གྱི་གཞི་ལས། དགེ་སློང་

དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གོམས་པར་བྱས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་

འགྱུར་རོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གོམས་པར་བྱས་ན་ཤེས་རབ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་

པར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་གོམས་པར་བྱས་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། འདོད་ཆགས་དང༌། 

ཞེ་སྡང་དང༌། གཏི་མུག་ལས་སེམས་ཡང་དག་པར་ཁ་ོནར་རྣམ་པར་གྲལོ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡང༌། འཁོར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་གྱིས་སྐྱོ་ཞིང༌དེ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདོད་པའི་བསམ་པས་

ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་སོ་ཐར་རིས་བརྒྱད་དམ། དེ་དག་ལས་ཀྱང་གཙོ་བོ་

ནི་སོ་སོར་ཐར་པ་རིས་བདུན་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པ་ཡང་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡིན་པ་ལ། དེའི་བསླབ་བྱའི་རྣམ་གཞག་མདོར་

བསྡུས་ཏེ་གསལ་བར་སྟནོ་པ་ཡང་ནི། རྩ་བའི་ལུང་དགེ་སླངོ་ཕ་ཡི་ས་ོཐར་གྱི་

མདོ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་བརྟེན། འདི་ཅུང་ཟད་འགྲེལ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། 
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སོ་ཐར་གྱི་བསླབ་པ་འཆའ་བ་པོ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་

རྣམ་མདོར་བསྡུས།

སོ་ཐར་གྱི་བསླབ་པ་འཆའ་བ་པོ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་མདོར་

བསྡུས་ཙམ་ཞིག་དང༌། དེས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་དངོས་ལ་

འཇུག་པའ།ོ །

དང་པ་ོནི། མད་ོསྡེ་བསྐལ་པ་བཟང་པ་ོདང༌། རྒྱ་ཆེར་རལོ་པ་སགོས་

ལས་བྱུང་བའི་ཐེག་པ་ཐུན་མངོ་གི་ལྟར་ན། འདི་ལྟར། བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པ་

འདི་སྔོན་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པའི་དུས་སུ། རེ་ཞིག་

ལས་ཀྱི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་ཤིང་རྟ་འདྲེན་པའི་གྱད་

དུ་གྱུར་པ་ན། རིགས་དང་ལྡན་པའི་དབང་གིས་རང་གི་གྲོགས་པོ་དམྱལ་བ་

པ་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ་སྐྱེས་ཏེ། དམྱལ་སྲུང་ལ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

གྱི་ཁུར་རང་ལ་སྐུར་བར་སྨྲས་པ་ན། གཤིན་རྗེའི་སྐྱེས་བུ་ཨ་ཝང་ཞེས་པ་དེ་

ཁྲསོ་ཏེ། ལྕགས་ཀྱི་ཐ་ོལུམ་མེ་འབར་བ་ཅིག་མག་ོལ་བསྣུན་པ་དང༌། སྙིང་རྗེའི་

སྟོབས་ཀྱིས་ལས་ཟད་དེ་འཆི་འཕོས་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷར་སྐྱེས། དེ་

ལྟར་རིགས་སད་པ་ལ་གནས་བཞིན་པ་ན་གནས་དེ་ནས་འཆི་འཕོས་ཏེ་

འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྫ་མཁན་གྱི་བུ་ཁྱེའུ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར། དེའི་

ཚེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱའི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་
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བ་བོྱན་ན།ོ །ཁྱེའུ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་དད་པར་གྱུར་ནས་ཐུག་

འཇམ་ཕོར་པ་གང་ཕུལ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང༌། །

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང༌། །

འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་སོགས། །

ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །

དེ་བཞིན་བདག་ཀྱང་དེ་ལྟར་འབྱུང་བར་ཤོག །

ཅེས་སྨོན་ལམ་གྱི་ཐོག་མར་བསྐྲུན་པ་སྟེ། 

བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ལས། 

ང་ནི་སྔོན་ཚེ་རྫ་མཁན་བུར་གྱུར་ཚེ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱའི་ཐུབ་དེ་ལ། །

ཐུག་འཇམ་ཕུར་གང་ཙམ་ཡང་ཕུལ་ནས་ནི། །

དང་པོར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

དེ་ནས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་དང་པོའ་ིཚོགས་བསགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་

དུས་སུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདོ་འཕྲོའ་ིཕུང་

པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱོན་པ་ན། གྲོང་ཁྱེར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་

ཞེས་བྱ་བར་རྒྱལ་པོ་ཚེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ། བདག་

ཅག་གི་སྟོན་པ་འདི་དེའི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་དེའི་བུ་ཁྱེའུ་གཞོན་ནུ་བརྩོན་འགྲུས་
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སྤྱོད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལོ་

བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཁྱེའུ་དེས་བསྙེན་བཀུར་ཅིང་ཆསོ་ཉན་པ་དང༌། 

དེ་དག་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྙེན་བཀུར་

ནས་བསྐལ་བ་གྲངས་མེད་པ་དང་པོ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། ས་དང་པོ་མཐོང་བའི་

ལམ་སྐྱེས་ས།ོ །དེ་ནས་གྲངས་མེད་པ་གཉིས་པ་ལ་འཇུག་པའི་དུས་སུ། འཇིག་

རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་ཅེས་

བྱ་བ་ཞིག་བྱོན་པ་ན། གྲོང་ཁྱེར་འཛམ་བུའི་ཆུ་བོའ་ིགསེར་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་

ཏུ་རྒྱལ་པོ་མཛེས་པར་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་བར་གྱུར། དེའི་ཚེ་

བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པ་ནི། རྒྱལ་པ་ོདེའི་ནང་བླནོ་ཚོང་དཔནོ་ཤེས་རབ་བཟང་

པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་

དད་ནས་ལ་ོསྟངོ་གི་བར་དུ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་སགོས་པ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པས་བསྐལ་པ་

གྲངས་མེད་པ་གཉིས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ས་བརྒྱད་པ་ཐབོ་པ་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་ཏ།ོ །

དེ་ནས་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་དུས་སུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མར་མེ་མཛད་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན། དེའི་དུས་སུ་རྒྱལ་

པོ་དགྲ་ཐུལ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། གྲོང་ཁྱེར་པངྨོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་འཁརོ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བསྙེན་བཀུར་བ་དང༌། 

བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ནི་དེའི་ཚེ་རིག་བྱེད་མཐར་ཕྱིན་པའི་བྲམ་ཟེ་གཞོན་
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7

ནུ་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་དད་ནས་མེ་ཏགོ་ཨུཏྤལ་ལྔ་ཡིས་

མཆོད་ཅིང་གཏོར། རི་དྭགས་ཀྱི་པགས་པ་དང༌། རལ་པ་གསེར་མདོག་ཅན་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཏིང་བར་བྱས་ནས་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ན། མར་མེ་མཛད་ཀྱིས་དེ་ལ་ཞབས་བཞག་ནས་གཡས་ཕྱོགས་

སུ་གཟིགས་ཏེ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་འདི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་

པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པར་མཛད། དེ་ནི་ས་བརྒྱད་པའི་

དུས་ཡིན་ནོ་གསུངས་སོ། །

དེ་དག་ལ་སགོས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་འདོ་སྲུང་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱནོ་

པ་ན། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་འདོ་ཟེར་ཕྲེང་བར་གྱུར་གྱི་བར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྙེན་བཀུར་བས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་

པ་མཐར་ཕྱིན། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་འདོ་སྲུང་ལ་བསྙེན་བཀུར་མཛད་དུས་

ཀྱི་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ས་བཅུ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་གཅིག་

གིས་ཐོགས་པ་དེ། འཛམ་བུའི་གླིང་འདི་ནས་འཆི་འཕོས་ནས་དགའ་ལྡན་

གྱི་གནས་སུ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནི་སྐྱེ་

བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་སྟེ། ཤི་འཕོས་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བའི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་

ཅིང་ཆསོ་ཉན་ཏ།ོ དེ་ལྟར་གནས་པ་དང༌། ནམ་ཞིག་ན་ལྷའི་སིལ་སྙན་རྣམས་
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ལས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྐུལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བྱུང་

བར་གྱུར་ཏེ། ལྷ་རྣམས་ལ་ཁ་ོབ་ོནི་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དནོ་བྱ་

བར་འགྲོའ་ོཞེས་སྨྲས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་

ཅོད་པན་བྱིན་པ་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར། གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་

གཟིགས་སྟེ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས་པ་ན། དཔྱིད་ཟླ་

ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་སྐར་མ་ས་གའི་དུས་རྒྱལ་གྱི་ནམ་གུང་ལ། གླིང་གི་

མཆགོ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཡུལ་གྱི་དབུས་སེར་སྐྱའི་གནས་སུ། རིགས་ཀྱི་ནང་

ནས་བཙུན་པ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གི་ཁབ་ཏུ། བུད་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་

རྩ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ། གླང་པོ་ཆེ་ཐལ་དཀར་མཆེ་བ་

དྲུག་དང་ལྡན་པ་གསེར་གྱི་དྲྭ་བས་གཡགོས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཞུགས་ས།ོ །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་ཏུ་ཡང་ཕྱགོས་ཀུན་འདོ་ཀྱིས་

ཁྱབ་པ་དང༌། ཤིང་བུའི་མེ་ཏོག་ཁ་བྱེ་བ་དང༌། རོལ་མོའ་ིསྒྲ་གྲགས་པ་དང༌། 

གཏེར་རྣམས་ཁ་བྱེ་བ་སགོས་སྔ་ལྟས་བརྒྱད་བྱུང་བར་གྱུར། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཀདོ་པ་རིན་པ་ོཆེའི་གཞལ་མེད་

ཁང་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་གསལ་བ་ན་བཞུགས་ཏེ། འཁོར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པའི་ལྷའི་

ཚོགས་རྣམས་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད། སེར་སྐྱའི་

གྲོང་ཁྱེར་པ་རྣམས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་བདེ་བར་གྱུར་ཏོ། དེ་ནི་ལྷ་ལས་བབས་པའི་
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མཛད་པའ།ོ །

དེ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་འདས་ནས་བཙའ་བའི་དུས་ལ་བབ་ན། མེ་

ཏོག་ཁ་འབུས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་ལྟས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱང་བྱུང༌། དེ་ནས་

ཡུམ་ལུམ་བུའི་ཚལ་དུ་གཤེགས་པར་དགོངས་ཏེ་ཚལ་བརྒྱན་པ་དང༌། དེར་

གཤེགས་པ་ན་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མང་པོ་ཡང་ལྷགས་ཏེ་རྒྱལ་པོས་མཐོང་

བས་ཡ་མཚན་སྐྱེས། དེ་ནས་ཡུམ་གྱིས་ཤིང་པླཀྵའི་སྡངོ་པ་ོལ་ཕྱག་གཡས་པས་

འཇུས་པ་དང་དེའི་སྐུ་གཡས་པ་ནས་རྨ་མེད་པ་ཉིད་དུ་བྱུང་བ་ན། ཚངས་པ་

ལ་སོགས་པ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀ་ཤི་ཀའི་གོས་ཀྱིས་བླངས། ཀླུའི་རྒྱལ་

པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ནམ་མཁའ་ནས་ཁྲུས་གསོལ་ཏེ། སུས་ཀྱང་བརྟེན་པ་མེད་

པར་ཤར་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་བདུན་བདུན་བྱོན་ནས། ང་ནི་

འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་དང༌། དེར་མེ་ཏོག་པདྨ་

བདུན་བདུན་ཡང་བྱུང༌། ས་གཡོ་བ་དང༌། འདོ་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་

སྣང་བར་བྱས། འདུན་པ་ལ་སགོས་པ་གཡགོ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། གཏེར་ལྔ་བརྒྱ་ཁ་

བྱེ་བ་ལ་སགོས་པ་བྱུང་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་ལ་དནོ་གྲུབ་ཅེས་

སུ་བཏགས་པ་དང༌། དེའི་ཚེ་ཕོྱགས་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་བཞིའི་བུ་སྐྱེས་པའི་མིང་

ཡང་འདོ་ལས་དྲས་ཏེ་བཏགས་ས།ོ །དེ་ནས་ཞག་བདུན་ལནོ་པ་ན་འཁརོ་དང་

བཅས་པ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རང་རང་གི་གནས་སུ་སྤྱན་དྲངས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་

གཤེགས་པ་དང༌། ཤཱཀྱ་མི་སྲུན་པ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པ་བཞིན་དུ་འདུག་པས་
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ཤཱ ཀ྄ྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བཏགས། ལྷ་ཁང་དུ་ཁྱེར་བ་ན་ལྷ་རྟེན་གྱིས་ཀྱང་ཕྱག་བྱས་

བྱུང་བས་ལྷའི་ལྷ་ཞེས་བཏགས་ས།ོ །བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་མཚན་བསྟན་པས་ལུང་

གཉིས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། དྲང་སྲངོ་ནག་པ་ོཞེས་བྱ་བས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་

བར་ལུང་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནི་གཉིས་པ་སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པའ།ོ །

དེ་ནས་སྐུ་བསྐྱེད་བསྲིངས་ཏེ་དུས་ལ་བབ་པ་ན། བྱིས་པ་སྟོང་ཕྲག་

བཅུ་དང་བཅས་ཡི་གེ་སླབོ་པའི་གྲྭར་གཤེགས་ཏེ། ཡིག་མཁན་ལ་ལྷའི་ཡི་གེ་

ལ་སགོས་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་མིང་སྨྲསོ་ནས་བདག་ལ་གང་སླབོ་གསུངས་པ་

ན། ཡིག་མཁན་གྱིས། 

སེམས་ཅན་དག་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །

བསྟན་བཅོས་ཀུན་ལ་བསླབས་གྱུར་ཀྱང༌། །

འཇིག་རྟེན་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར། །

ཡི་གེའི་གྲྭར་ནི་འབྱོན་པར་མཛད། །

བདག་གིས་ནི་དེ་དག་གི་མིང་ཡང་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང༌། དེའི་ཚེ་

བྱིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ལེགས་པར་ཤེས་པར་གྱུར། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཞི་བའི་གྲོང་དུ་གཤེགས་པ་དང་ཤིང་འཛམ་བུའི་གྲིབ་མ་ལ་

བཞུགས་ཏེ་ཆོས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཚུལ་མཛད་པ་ན། ཉི་མ་ཡོལ་བའི་ཚེ་

ཤིང་གི་གྲིབ་མས་མ་ཡོལ་ཞིང་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་བ་དེ་རྒྱལ་པོས་

མཐོང་ནས་ཡི་རང་ཏེ་བསྟོད་ཅིང་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ་ལོ། །
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དེ་ནས་ཤཱཀྱ་རྒན་པ་རྣམས་འདུས་ཏེ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་གདུང་

མི་བཅད་པའི་ཕྱིར་ཁབ་མཛད་པར་ཞུས་པར་བརྟེན་སྒྱུ་རྩལ་འགྲན་པ་ལ་

ཞུགས་པ་ན། སྒོ་དྲུང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གླང་པོ་ཆེ་ལ་ལྷ་བྱིན་གྱིས་

ཐལ་མོས་བརྒྱབ་སྟེ་བསད་པའི་རོ། མཛེས་དགའ་བོས་གྲོང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་

བསྐྱུར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤིང་རྟ་ལས་མ་བབས་བཞིན་དུ་ཞབས་ཀྱི་

མཐེ་ཆུང་གིས་རྒྱང་གྲགས་ཀྱི་མཐར་བསྐྱུར་རོ། །

དེ་ནས་སྐྱེ་བ་ོམང་པ་ོཚོགས་པའི་དབུས་སུ་ཐགོ་མར་ཡི་གེ་འགྲན་པ་ན། ཡིག་

མཁན་ཀུན་གྱི་བཤེས་གཉེན་གྱིས། ཁྱོད་དང་འགྲན་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་

སྨྲས་པ་དང༌། དེ་ནས་རྩིས་འགྲན་པ་ན་ཤཱཀྱ་སྲིད་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་འགྲན་པར་

མ་ནུས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་དུ་མཆངོས་པ་དང༌། རྐྱལ་དང༌། སྟབོས་དང༌། འཕངས་

སོགས་ལ་ཡང་འགྲན་པ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སུས་ཀྱང་འགྲན་པར་

མ་བཟོད་པས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆེད་དུ་བརྗོད་ཅིང་རྒྱལ་བར་གྱུར། དེ་

ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བཙུན་མོ་ས་མཚོ་མ་འཁོར་ཉི་ཁྲི་དང་བཅས་པ་

བཞེས་ཏེ་ལ་ོཉི་ཤ ་རྩ་དགུ་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་ས།ོ །དེ་ནི་གསུམ་པ་གཞནོ་ནུ་རལོ་

རྩེད་ཀྱི་མཛད་པའ།ོ །

དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དུས་ལས་མི་འདའ་ཡང༌དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་སྟེ། །

སྡུག་བསྔལ་བརྒྱས་གང་སེམས་ཅན་མཐོང་ནས་ནི། །
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འགྲོ་བའི་མགོན་དང་གནས་དང་སྐྱབས་གྱུར་ཅིང༌། །

ཕན་བྱེད་མཆོག་དང་དཔུང་གཉེན་གྱུར་ཅིག་ཅེས། །

ཁྱོད་ཀྱིས་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དེ་སྐད་བཏབ། །

དགེ་བས་དཔའ་བོ་སྔོན་གྱི་སྤྱོད་པ་དང༌། །

འགྲོ་སྨན་བྱ་ཞེས་སྨོན་ལམ་དྲན་པར་བྱོས། །

ཞེས་སོགས་ཀྱི་གླུ་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་དང༌། དེ་ནས་སྐྱེད་མོའ་ིཚལ་ནས་

སྐྱེད་མོའ་ིཚལ་དུ་གཤེགས་པར་དགོངས་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོྱན་པ་ན། ཤར་

ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོར་རྒས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གཟིགས་པ་དང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ན་བའི་

སྡུག་བསྔལ་དང༌། ནུབ་ཕོྱགས་སུ་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་གཟིགས་ཏེ། དེ་

དག་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བར་ཡང་མཁྱེན། དེ་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་

བྱོན་པ་ན། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སློང་གི་གཟུགས་ཤིག་སྤྲུལ་པ་དེ་གཟིགས་

ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མཁྱེན་བཞིན་དུ་འདི་ཅི་དྲིས་པ་ན། འདུན་པས་

སྨྲས་པ། འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བའི་དགེ་སློང་ཞེས་བྱའ།ོ །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་མ་ཐག་ནང་དུ་ལོག་ཏེ་བདག་ཀྱང་ཞག་བདུན་ནས་མངོན་

པར་འབྱུང་ངོ་ཞེས་དགོངས་ནས། ནུབ་གཅིག་སུས་ཀྱང་མ་ཚོར་བར་ཡབ་

རྒྱལ་པོའ་ིརྩར་བྱོན་ཏེ་ཞུས་པ་ན་གནང་བ་ཡང་ཐོབ། ཞག་བདུན་ནས་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མངནོ་པར་འབྱུང་ང་ོཞེས་སིལ་སྙན་ལས་སྒྲ་བྱུང་བས་གྲངོ་

ཁྱེར་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་བསྲུངས་བཞིན་པ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་
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ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆསོ་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པར་བྱའ།ོ །མ་རིག་པའི་མུན་པ་བསལ་

བར་བྱའ།ོ །ང་རྒྱལ་གྱི་རི་བ་ོབསྙིལ་བར་བྱའ།ོ །སྲེད་པའི་མདུད་པ་དགྲལོ་བར་

བྱའ།ོ །ཞེས་པའི་སྨོན་ལམ་བཞི་བཏབ་པ་དང༌། 

ནམ་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་སུ་ཕོ་བྲང་གི་ཐོག་ཁར་བྱོན་པ་ན། སྐར་མའི་

རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་མངོན་པར་ཤར་བས་འདུན་པ་ལ་མངགས་ནས་རྟ་རྒྱལ་རྒྱན་

གྱིས་བརྒྱན་པ་བླངས་ཏེ་དེ་ལ་བཅིབ་པ་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དང༌། 

སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་མྱོས་ཤིང༌། བཙུན་མོའ་ིའཁོར་རྣམས་མི་སྡུག་པར་བྱས་

པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིས་ནི་རྟའི་རྐང་ལག་བཞི་ནས་བཏེགས་ཏེ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདུན་པ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའ་ལས་ཁྱེར་ནས་སངོ་བ་

དང༌། དཔག་ཚད་དྲུག་གི་སར་ནམ་ལངས། གནས་དེར་ཉིད་ཀྱི་གཙུག་ཕུད་

ཉིད་ཀྱིས་བྲེགས་པར་མཛད། རྟ་མཆོག་རྒྱན་ཆ་དང་བཅས་པ་འདུན་པ་ལ་

ཕྱིར་བསྐུར་བ་དང༌། ལྷའི་བུ་རྔོན་པའི་ཆ་བྱད་ཅན་གྱིས་ཆོས་གོས་ངུར་སྨྲིག་

ཕུལ་བར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བླངས་པ་དང་མནབས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་

གྱུར་ཏོ། །དེ་ནི་བཞི་པ་ཁབ་ནས་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་མཛད་པའ།ོ །

དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལྡན་ཅན་དང༌། པདྨོ་ཅན་

དང༌། ནམ་གྲུ་ཅན་རྣམས་སུ་བསོད་སྙོམས་ལ་གཤེགས་པ་དང༌། འདོ་ལྡན་

གྱིས་ཀྱང་མགྲོན་དུ་བོས། དེ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྒྱུ་རྩལ་ཤེས་ཀྱི་བུ་རིང་

འཕུར་ཞེས་བྱ་བ་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལས་ཆོས་ཞུས་



སོར་མདོའ་ིའགྲེལ་པ།

14

པས། ཅི་ཡང་མེད་པ་སྒོམས་ཤིག་ཟེར་བ་ལྟར་ཐོགས་པ་མེད་པར་མངོན་དུ་

མཛད། ད་ནི་ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཟེར། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པོའ་ི

ཁབ་ཏུ་གཤེགས་ཏེ་རྒྱལ་པ་ོགཟུགས་ཅན་སྙིང་པ་ོལས་བསདོ་སྙམོས་བཞེས་པ་

དང༌། རྒྱལ་སྲིད་ཕུལ་ཀྱང་མ་བཞེས། གནས་དེ་ཉིད་དུ་རེངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷག་

སྤྱོད་ཅེས་བྱ་བ་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་གདམས་ངག་

ཞུས་པས། འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྒམོས་ཤིག་ཟེར་བ་ལྟར་མངནོ་དུ་མཛད་པ་ན། 

ད་ནི་ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཟེར། དེ་ཡང་རྣམ་པར་དག་པ་མ་ཡིན་པར་དགོངས་

ནས་གྲོང་ཁྱེར་ལྟེང་རྒྱས་སུ་གཤེགས་པ་ན། དེའི་དུས་སུ་ཀུན་ཤེས་ཀཽཎྜི་ཎ་

ཡ་དང༌། རྟ་ཐུལ་དང༌། རླངས་པ་དང༌། མིང་ཆེན་དང༌། བཟང་ལྡན་ཏེ། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་དགའ་བའི་འཁོར་ལྔ་ཞིག་རྗེས་སུ་འབྲངས་སོ། །དེའི་

ཚེ་སྐྱབས་ལོག་པར་གྱུར་ཏེ་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་འདག་གྲོལ་ལྟ་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་

དེ་དག་ཚར་བཅད་དེ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར། ལྟེང་རྒྱས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཆུ་

ཀླུང་ནེ་རྰ་ཉྫ་ནའི་འགྲམ་དེར། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ཏེ་ལོ་

དྲུག་ཏུ་ཅི་ཡང་མི་ཟ་བའི་དཀའ་ཐུབ་མཛད། ལུས་ལ་གོས་སོགས་སྐྱོབ་བྱེད་

མེད། ཉི་ལྷག་གིས་གདུང་ཡང་ཉམ་མི་ང་ཞིང༌། བ་ལང་རྫི་རྣམས་ཀྱིས་གཙེས་

ཀྱང་གཡོ་བ་མེད། བདུད་ཀྱིས་ཀྱང་གླགས་རྙེད་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་

དཀའ་ཐུབ་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པར་གཟིགས་ནས་ཁ་ཟས་རགས་པ་གསོལ་བར་

ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ན། ལྔ་སྡེ་རྣམས་མ་དགའ་ནས་ཡུལ་འཁོར་མོ་འཇིག་ཏུ་
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སོང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ངུར་སྨིག་གི་ན་བཟའ་ཕུལ་

བ་བཞེས་ནས་དགེ་སྦྱོང་གི་ཆ་བྱད་དུ་མཛད། དེའི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་

བསྟན་པ་ལྟར་ཞིང་པའི་བུ་མོ་ལེགས་སྐྱེས་མ་ཞེས་བྱ་བ་འབྲས་ཆན་དང༌། 

བ་སྟོང་གི་འ་ོམའི་སྙིང་ཁུའི་འ་ོཐུག་གསེར་གྱི་སྣོད་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ་བར་

བསྣམས་ནས་གཤེགས། ཆུའི་གླིང་དུ་ཀླུ་ཡིས་ཁྲི་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་ཏེ་

འ་ོམ་གསོལ་བ་ན་སྐུའི་ཉམས་སྟོབས་རྒྱས་པར་གྱུར་ནས་མཚན་དང་དཔེ་

བྱད་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནི་ལྔ་པ་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་པའི་

མཛད་པའ།ོ །

དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་རྡོ་རྗེའི་གདན་དུ་གཤེགས་པ་ན། ལམ་

ཐམས་ཅད་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་བྱས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ལུས་

ལས་འདོ་བྱུང་སྟེ་སེམས་ཅན་གང་ལ་རེག་པས་དེ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

ལས་གྲོལ། སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་རྩྭའི་སྟན་ལ་བཞུགས་པར་མཁྱེན་ཏེ་

ལམ་གྱི་གཡས་རོལ་ན་རྩྭ་འཚོང་བཀྲ་ཤིས་རྩྭ་བརྔ་བ་ལ་བསླངས་པ་དང༌། 

དེས་ཀྱང་རྩྭ་ཀུ་ཤ་རྨ་བྱའི་མགྲིན་པ་ལྟར་སྔོ་བ་པང་གང་ཕུལ་བ་ན། དེ་ཉིད་

བཞེས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་རྩེ་མོ་ནང་དུ་བསྟན། རྩ་བ་ཕྱིར་བསྟན་ནས་མ་

འཁྲུགས་པར་བཏིང་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཤིང་ལ་བསྐོར་བ་ལན་བདུན་མཛད་

དེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཅིག་གིས་བཞུགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རིན་

པོ་ཆེའི་ཁྲི་སོ་སོ་ནས་བཤམས་ཏེ་དེ་དག་ལ་ཡང་བཞུགས་པར་གནང༌། །
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དེའི་ཚེ། 

སྟན་འདིར་བདག་གི་ལུས་འདི་བསྐམས་ཀྱང་རུང༌། །

པགས་པ་རུས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཞིག་གྱུར་ཀྱང༌། །

བསྐལ་མང་རྙེད་དཀའ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །

སྟན་འདི་ལས་ནི་ལུས་བསྐྱོད་མི་བྱའ།ོ །

ཞེས་གསུངས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པས་སྨིན་མཚམས་ནས་འདོ་ཟེར་ཀྱི་ཚོགས་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བཀྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་

སྣང་བར་བྱས་པ་དང༌། ཕྱོགས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་

མཆོད་པ་བྱུང༌། བདུད་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ནི་མོག་མོག་པོར་གྱུར་ཅིང་ཆ་

ལང་ལྟ་བུའི་སྒྲ་ཡང་གྲགས། རང་འདདོ་པའི་ལྷ་ངུ་བ་ལ་སགོས་པའི་ལྟས་ངན་

པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱང་བསྟན་པ་ན། བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་འཁྲུགས་

ཏེ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་སུ་རུང་བར་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་

སྙིང་འགས་པར་འགྱུར་བ་སོགས་འཇིགས་པའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པར་

འཛིན་པའི་བདུད་ཀྱི་དམག་དཔུང་ས་ཡ་བཅུ་ཙམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ག་ལ་བ་དེར་དྲངས་ཏེ་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཆེན་པོར་ཕབ་པ་ན། དེ་ཐམས་ཅད་

མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང༌། མེ་ཏོག་གི་ཁང་བུར་གྱུར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཁོད་ཅིང་འདུག་པ་ན། བདུད་ཀྱི་དཔུང་དམག་

ཐམས་ཅད་ཡི་ཐང་ཆད་ནས་ཕྱིར་ལོག་པར་གྱུར་པ་ན། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། 
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ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོས་རྟེན་ཅིང་འབྱུང་བའི་ཆོས། །

དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཁྱེན་ནས། །

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་རབ་ལྡན་པས། །

གཡོན་ཅན་དཔུང་ཚོགས་དག་གིས་རྫི་བ་མེད། །

ཅེས་བརྗདོ་ཅིང་བསྟདོ་དོ། །དེ་ནི་དྲུག་པ་བདུད་བཏུལ་བའི་མཛད་པ་སྟེ། དེ་

ཡན་ཆད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཛད་པ་དྲུག་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་དྲུག་འབྱུང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་སྲདོ་ལ་དཔུང་དང་བཅས་པའི་བདུད་བཏུལ་ནས་ཐ་ོརངས་ཀྱི་

དུས་སུ་བསམ་གཏན་བཞི་ལ་རིམ་བཞིན་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། རྡོ་རྗེ་ལྟ་

བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངོན་དུ་མཛད། རང་གཞན་གྱི་དོན་མ་ལུས་པར་མངོན་

པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་གཡོས་ཤིང༌འདོ་ཟེར་ཆེན་པོས་སྣང་བར་བྱས་པ་དེ་ནི་མཛད་པ་

དང་པའོ།ོ །དེ་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཆསོ་ལ་དཀནོ་པའོ་ིའདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་

ཕྱིེར། འདི་སྐད་དུ། 

ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འདོ་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །

བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཤིག་ཁོ་བོས་རྙེད། །

སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་གོ་བར་མི་ནུས་པས། །

མི་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གནས་པར་བྱ། །



སོར་མདོའ་ིའགྲེལ་པ།

18

ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་གྱི་བར་ཆོས་མི་སྟོན་པའི་ཚུལ་

དུ་བཞུགས་པ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལས་ཆོས་ཉན་པར་འདོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གྲངས་

མེད་པ་ཞིག་འདུས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཚངས་པ་

དང༌། བརྒྱ་བྱིན་ལ་སགོས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གསེར་གྱི་འཁརོ་ལ་ོརྩིབས་

སྟོང་དང་ལྡན་པ་དང༌། དུང་དཀར་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་སོགས་མཆོད་རྫས་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕུལ་ཏེ་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པ་ན་ཐོག་མར་

གནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར། འཁརོ་ལྔ་སྡེས་ཐགོ་དྲངས་པ་རྣམས་ལ་བརྗདོ་བྱ་བདེན་

པ་བཞི་ལས་བརྩམས་ཏེ་གསུངས་པ་ནས་ཆསོ་འཁརོ་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་

མམ། སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང༌། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སམ་ཆོས་ཀྱི་

ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཞེས་པ་སྟེ། འདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་དང་མཐུན་

པའི་དྲང་ངེས་ཀྱི་ཆསོ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་བསྟན་ཏེ་འདུལ་བར་མཛད་པ་འདི་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་གཉིས་པའ།ོ །

ཡང་ཤིན་ཏུ་འདུལ་བ་དཀའ་ཞིང་ཆསོ་ཀྱིས་འདུལ་བར་མི་འསོ་པའི་

མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་འདོ་སྲུང་རྫོགས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པོ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཉན་ཡོད་ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་ལྷ་དང་མི་

དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། ཀླུ་དང༌། གནོད་སྦྱིན་དང་དྲི་ཟ་དང༌། མི་འམ་ཅི་ལ་

སགོས་པའི་འཁརོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབུས་སུ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆ་ོའཕྲུལ་



རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

19

གྱིས་ཕམ་པར་བྱས་ཏེ་འདུལ་བར་གྱུར་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་

གསུམ་པའ།ོ །

ཡང་དུད་འགྲརོ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པསོ་སྤྲང་རྩི་ཕུལ་

བ་དང༌། གླང་པོ་ཆེ་ནོར་སྐྱོང་འདུལ་བ་ལྟ་བུ་འདི་དག་ནི། དུད་འགྲོའ་ིའགྲོ་

དོན་མཛད་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཞི་པའ།ོ །

ཡང་གཏི་མུག་ཤས་ཆེ་བ་རལ་པ་ཅན་ལྟེང་རྒྱས་འདོ་སྲུངས་དང༌། 

འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བ་ཅུང་དགའ་བོ། ཞེ་སྡང་ཤས་ཆེ་བ་མིའུ་ཐུང་སོར་

ཕྲེང་ཅན། ལེ་ལོ་ཤས་ཆེ་བ་ཀུན་དུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་དང༌། དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་རབ་

དགའ་སྟེ། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ཡང་བཏུལ་བ་འདི་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལྔ་པའ།ོ །

དེ་ནས་རྟག་འཛིན་ཅན་དང༌། ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཆེད། 

རྩྭ་མཆོག་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྱད་སྟོབས་པོ་ཆེ་འབྱུང་བའི་གནས་ཤིང་སཱ་ལ་

ཟུང་གི་ཚལ་དུ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་སྟནོ་པ་དང༌། སྐུ་གདུང་རིང་

བསྲེལ་འཇོག་པ་ཡི་ཚུལ་སྟོན་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་དྲུག་པའ་ོ

ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་འདི་ལྟར། ལྷ་ལས་བབས་པ་དང༌། སྐུ་བལྟམས་པ་དང༌། གཞནོ་

ནུ་རོལ་རྩེད་མཛད་པ་དང༌། ཁབ་ནས་མངོན་པར་བྱུང་བ་དང༌། རྡོ་རྗེའི་

གདན་གྱི་ས་མནན་པ་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཛད་པ་ལྔ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་
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འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང༌། ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་པར་མཛད་པ་དང༌། མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བར་སྟོན་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་གསུམ་ཡིན་པར་བརྟེན། དེ་

ལྟར་ན་བརྒྱད་ཡིན་ནོ་ཞེས་འགའ་ཞིག་བཞེད་དོ། །

དེས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་དངོས་ལ་འཇུག་པ།

གཉིས་པ་དེས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་

ནི། སྤྱིར་དེའི་བརྗོད་བྱ་ཡང༌ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཡིན་པ་ལ། 

དེ་ཉིད་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་དང༌། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་

བསྲུང་བའི་ཐབས། ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཐབས་རྣམས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་

ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡདོ་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལྟར་བསྟན་པར་བྱེད་པ་ལ། རྩ་བའི་

ལུང༌། དགེ་སློང་ཕ་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གཉིས་དང༌། དེའི་འགྲེལ་བ་

ལ། ལུང་གཞི་དང༌། རྣམ་འབྱེད། ཕྲན་ཚེགས། གཞུང་དམ་པ་སྟེ་བཞི་ཡིན་

པ་དང༌། བཤད་ལུང་སྡེ་བཞིས་སོ་ཐར་གྱི་མདོའ་ིདགོངས་པ་ཇི་ལྟར་འགྲེལ་

པའི་ཚུལ་ཡང༌། 

ལུང་གཞིས་ནི། ས་ོཐར་གྱི་མདའོ་ིཚིག་དནོ་གཉིས་ཀའི་ཆ་རྒྱས་པར་

འགྲེལ་པ་སྟེ། ས་ོཐར་གྱི་མད་ོལས། ལ་ོཉི་ཤ ་མ་ལནོ་པ་ལ་བསྙེན་རྫགོས་ཀྱི་སྡམོ་

པ་མི་ཆགས་པར་གསུངས་པ་དེས་ལ་ོཉི་ཤ ་ལནོ་པ་མཐུན་རྐྱེན་དང༌མ་ལནོ་པ་

འགལ་རྐྱེན་དུ་བསྟན་པས། དེས་མཚོན་ནས་རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགས་བསྒྲུབ་
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པའི་འགལ་རྐྱེན་དང་བྲལ་ཞིང༌མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་

འགྲེལ་པ་ལ་རབ་བྱུང་གི་གཞི་དང༌། གླེང་གཞིས་གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་འགྲེལ། 

བརྟད་བྱུང་སྤང་བའི་སྐབས་སུ་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་ཉིན་ཞག་བཅུས་མ་ཚང་

བ་ཚུན་ཆད་ཅེས་གསུངས་པ་ནི། དབྱར་ཁས་བླངས་ནས་དགག་དབྱེ་བྱེད་པ་

ལ་ཞག་བཅུ་མ་ཚང་བ་ཚུན་ཆད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

དབྱར་དགག་དབྱེའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་འགྲེལ་པ་ལ་དབྱར་གྱི་གཞི་དང༌། 

དགག་དབྱེའི་གཞི་གཉིས། སྤང་ལྟུང་དང་པོ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཟིན་

པ་སྲ་བརྐྱང་མ་བཏིང་བ་ཞེས་གསུངས་པའི་སྲ་བརྐྱང་གི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་

པར་བསྟན་པ་ལ་སྲ་བརྐྱང་གི་གཞི། ཟླ་འཇོག་གི་སྤང་བའི་སྐབས་སུ་གོས་

རྙེད་པ་དེས་གོས་ལྡང་ན་གོས་བྱེད་པ་དང༌། མ་ལྡང་ན་རེ་བ་དང་བཅས་ཏེ་

འཇགོ་པར་གསུངས་པའི་གསོ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་སྟནོ་པ་ལ་སྤྱིར་བཏང་

བ་གོས་ཀྱི་གཞི་དང༌། དམིགས་བསལ་ལ་ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་གཞི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་ནད་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་སོ་སོར་བསྟེན་པར་བྱ་རྒྱུའི་

སྨན་གསུངས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པའི་སྨན་གྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་

འགྲེལ་པ་ལ་སྨན་གྱི་གཞི། བསྒ་ོགྱུར་གྱི་ལས་ཞེས་སགོས་ལས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ཟུར་ཙམ་གསུངས་པ་དེ་རྒྱས་པར་འགྲེལ་པ་ལ་ལས་ཀྱི་གཞི། དབྱུང་བ་དང་

མགུ་བའི་རྣམ་གཞག་ཟུར་ཙམ་གསུངས་པ་དེ་རྒྱས་པར་འགྲེལ་པ་ལ་ཀ་ཽཤམྦྷི་

དང༌། དམར་སེར་ཅན་གྱི་དང༌། སྤོ་བའི་དང༌། གང་ཟག་གི་གཞི་སྟེ་བཞི། མ་
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ངེས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལྟུང་བ་གླེང་དྲན་བྱ་བའི་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་ལ། 

ལྟུང་བ་གླེང་བ་དང༌། གླེང་ནས་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་འགྲེལ་པ་ལ་

གསོ་སྦྱོང་བཞག་པའི་གཞི། དབྱེན་བྱེད་ལྷག་མའི་སྐབས་སུ་དགེ་འདུན་གྱི་

དབྱེན་ཞེས་གསུངས་པའི་དབྱེན་ལ། ལས་བྱེ་བ་དང་འཁོར་ལོ་བྱེ་བ་གཉིས་

ལས། དང་པ་ོརྒྱས་པར་འགྲེལ་པ་ལ་ཀ་ཽཤམྦྷིའི་གཞི། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་འགྲེལ་

པ་ལ་དབྱེན་གྱི་གཞི། རྩདོ་པ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བདུན་གསུངས་པ་དེ་རྒྱས་པར་

འགྲེལ་པ་ལ་རྩོད་པའི་གཞི། གནས་མལ་གྱི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གནས་

མལ་གྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་དེ་རྒྱས་པར་འགྲེལ་པ་ལ་གནས་མལ་གྱི་གཞི་

རྣམས་གསུངས་སོ། །

ལུང་རྣམ་འབྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་ནི། སོ་ཐར་གྱི་མདོའ་ིཚིག་དོན་གཉིས་

ཀ་རྒྱས་པར་འགྲེལ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཚིག་འགྲེལ་ནི། སོ་ཐར་གྱི་མདོའ་ིརྩ་བར། 

དགེ་སློང་གང་བསླབ་པ་མ་ཕུལ་བསླབ་པ་ཉམས་པར་མ་བྱས་པ་ཞེས་པའི་

ཚིག་འགྲེལ་པ་ལ། དགེ་སློང་ནི་ལྔ་སྟེ། མིང་གི་དགེ་སློང་དང༌། སློང་བའི་

དགེ་སློང་དང༌། ཁས་འཆེ་བའི་དགེ་སློང་དང༌། དོན་དམ་པའི་དགེ་སློང་

དང༌། གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་དགེ་སློང་སྟེ་

ལྔའ།ོ །འདིར་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་དགེ་

སློང་གཟུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །དོན་གྱི་ཆ་ཡང་རྒྱས་པར་འགྲེལ་ཏེ། 

བསླབ་པ་འཆའ་བའི་རྒྱུ་གླེང་གཞི། བསླབ་པ་མ་བཅས་པའི་ཉེས་དམིགས། 



རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།
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བཅས་པའི་ཕན་ཡོན། བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་ལྟུང་བ། དམིགས་བསལ་

ལྟུང་མེད། བསླབ་བྱ། ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་རྣམས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཕྲན་ཚེགས་ཀྱིས་ནི། ལུང་གཞི་དང༌། རྣམ་འབྱེད་དུ་མ་ངེས་པའི་

ཕྲན་ཚེགས་ཁ་བསྐངས་ནས་འགྲེལ་པར་བྱེད་པ་དང༌།

གཞུང་དམ་པས་ནི། སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པའི་

སྒོ་ནས་འགྲེལ་བར་བྱེད་པའ།ོ །དེ་དག་ལས་འདིར། 

རྩ་བའི་ལུང་དགེ་སླངོ་ཕའི་ས་ོཐར་གྱི་མད་ོའཆད་པ་འདི་ལ་གསུམ་

སྟེ། 

ཀླད་ཀྱི་དོན།

ཐོག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དོན་དང༌། བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན་དང༌། ཐ་

མར་དགེ་བ་འཇུག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། མཚན་གྱི་དོན་དང༌། 

འགྱུར་གྱི་ཕྱག་གོ །

དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་གྱི་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་དུ། པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་

ཏྲ། དེ་ཉིད་བོད་སྐད་དུ། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའ།ོ །

འདི་ལ་བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་སོ་ཐར་དང༌། རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སོ་ཐར་

གཉིས་ལས། དང་པ་ོནི། ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པའི་གཞན་ལ་གནདོ་
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པ་གཞི་དང་བཅས་པ་ལས་བཟླགོ་པ་སྟེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས། རྣམ་པ་རིག་མིན་གྱི་

གཟུགས་བསྟན་མེད་ཐགོས་མེད་དུ་འདདོ་པ་དང༌། མད་ོསྡེ་པས། སྤངོ་སེམས་

དགེ་བར་འདདོ། སེམསཙམ་པས་སྤངོ་སེམས་དགེ་བ་ས་བནོ་དང་བཅས་པར་

བཞེད། འདིའི་སྒྲ་བཤད་ནི། པྲ་ཐ་མ་ཞེས་པ་དང་པ་ོལ་འཇུག་པས། དེ་ལྟར་ན་

འདི་ནི་དང་པ་ོཐར་པའི་མད་ོཞེས་འགྱུར་བས། དང་པ་ོསྡམོ་པ་ཡང་དག་པར་

ལེན་པའི་ཚེ་ན་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲ་ོབའི་ཚིག་བཟླས་ནས་སྡམོ་པ་བླངས་

པའི་ཚིག་བརྗདོ་པ་གསུམ་པའི་ཐ་མ་ལ་སྡམོ་པ་ཐབོ་པ་ནི་ཐགོ་མར་ཐབོ་པའི་

གནས་སྐབས་ཡིན་པས་དང་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེའི་ཚེ་ན་སྡོམ་པ་མ་ཡིན་པའི་

མཚན་ཉིད་ལས་གྲོལ་ཏེ་སྡོམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་རྣམ་པ་རིག་

བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་སམ། བསམ་པའི་དགེ་བ་ཐོབ་པ་ནི་ཐར་པ་ཞེས་

བྱའ།ོ །མད་ོཞེས་བྱ་བ་ནི་མད་ོཙམ་དུ་བསྟན་པ་ཞེས་པ་སྟེ། དནོ་དེ་ལས་བསྟན་

བཅོས་འདི་འབྱུང་བའམ། དོན་དེ་བསྟན་བཅོས་འདིར་བསྡུས་པས་ན་དང་

པོ་ཐར་པའི་མདོ་ཞེས་བྱའ།ོ །ཡང་ན་རྣམ་གྲངས་གཞན་ཏེ། པྲ་ཏི་ནི་སོ་སོ་ལ་

འཇུག་པས། སོ་སོ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་དང༌། ཐར་པ་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ་

པ་སྟེ། གང་ཟག་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་གང་གིས་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ་

བསྲུངས་བས་དེ་ཉིད་ངན་འགྲ་ོདང་འཁརོ་བ་ལས་རྣམ་པར་གྲལོ་བར་འགྱུར་

གྱི། གཞན་གྱིས་སྡོམ་པ་བླངས་བས་གཞན་གྲོལ་བར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། དོན་

དེ་ལས་བསྟན་བཅོས་དེ་འབྱུང་བའམ་དོན་དེ་བསྟན་བཅོས་འདིར་བསྡུས་
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པས་བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་ཞེས་བྱའ།ོ །ཡང་ན་ཨུ་པ་

པྲ་ཏི་ཞེས་པ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཐར་པའི་ཐབས་ཞེས་བྱ་བར་སྟོན་

པ་སྟེ། འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་

ཡང་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་པའི་སེམས་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེ་ཞིང༌དེས་འཁརོ་བ་ལས་གྲལོ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། 

དོན་དེ་ལས་བསྟན་བཅོས་འདི་འབྱུང་བའམ། དོན་དེ་བསྟན་བཅོས་འདིར་

བསྡུས་པས་ན་བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་ཐར་པའི་ཐབས་ཀྱི་མདོ་ཞེས་བྱའ།ོ །སོ་

སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དེ་ཡང་སྤྱིའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། རྟེན་ཁྱིམ་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་

དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་གཉིས་དང༌རྟེན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱགོས་ཀྱི་དགེ་སླངོ་ཕ་མ་

གཉིས་ཏེ། འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ལ། ཡང་མིང་གི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། བསྙེན་

གནས་དང༌། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་གཉིས་ཏེ་གསུམ་ནི་ཁྱིམ་པའི་རྟེན་ཅན་དང༌། 

དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་གཉིས་དང༌། དགེ་སློབ་མ། དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཏེ་ལྔ་ནི་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟེན་ཅན་གྱི་སྡོམ་པའ།ོ །དེ་དག་ལས་དགེ་བསྙེན་ལ་ཡང༌། 

སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དང༌། སྣ་གཅིག་སྤྱོད་པ། སྣ་འགའ་སྤྱོད་པ། ཕལ་

ཆེར་སྤྱོད་པ། ཡོངས་རྫོགས་སྤྱོད་པ། གོ་མའི་དགེ་བསྙེན། ཚངས་པར་སྤྱོད་

པའི་དགེ་བསྙེན་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་སུ་དབྱེར་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སོ་ཐར་ནི། མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་རྣམ་པ་

ཅན་གྱི་རྩ་བའི་ལུང་འདི་བཤད་ལུང་སྡེ་བཞི་དང་བཅས་པའ།ོ །གཞུང་ཚད་
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ནི། བམ་པོ་དང་པོ་ནས་འཆད་པའ།ོ །

གཉིས་པ། ལོ་ཙཱ་བས་བཀོད་པའི་སྡེ་སྣོད་ངོས་འཛིན་གྱི་འགྱུར་

ཕྱག་ནི། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་འགྱུར་མཛད་པ་

མཐར་ཕྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུའ།ོ །

གཞུང་གི་དོན།

གཉིས་པ་བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ། གཞུང་དོན་ལ་འཇུག་

པའི་ཡན་ལག་དགོས་འབྲེལ་བཤདཔ་དང༌། གཞུང་དོན་དངོས་ལ་འཇུག་

པའ།ོ །དང་པོ་ནི། རྟོག་ལྡན་གྱི་གང་ཟག །གཞུང་འདི་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་

བཞི་མེད་དམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་བསལ་ནས་ཡོད་པར་ངེས་པའམ། ཡོད་

ལས་ཆེ་སྙམ་པའི་དོན་འགྱུར་གྱི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་ཏེ། གཞུང་འདི་ལ་འཇུག་པའི་

ཆེད་དུ་དགོས་འབྲེལ་གྱི་ངག་བསྟན་པ་ལ། སྤྱིར་ངག་ཙམ་ལ་ཡོད་པ་དང༌། 

དགསོ་འབྲེལ་གྱི་ངག་ལ་ཡདོ་པ་དང༌། བསྟན་བཅསོ་ལུས་ལ་ཡདོ་པའི་དགསོ་

སགོས་ཆསོ་བཞི་དང་གསུམ་ལས། དང་པ་ོནི། ངག་དནོ་མཐུན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཆོས་བཞི་ཚང་བ་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་པར་ཆུ་འནོ་ཅིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་བུམ་

པར་ཆུ་ལེན་པ་ནི་ངག་དེའི་བརྗདོ་བྱ། ལེན་པར་ག་ོབ་ནི་ངག་དེའི་དགསོ་པ། 

ཆུ་བླངས་ནས་ཁྲུས་དང་བཏུང་བ་སོགས་ཀྱི་ཚིམ་པར་བྱས་པ་ནི་ཉིང་དགོས། 
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ཉིང་དགོས་དགོས་པ་ལ་རག་ལས་དགོས་པ་ངག་ལ་རག་ལས་པ་ནི་འབྲེལ་

པའ།ོ །

གཉིས་པ་ནི། གཞུང་འདིའི་བརྗདོ་བྱ་སགོས་བཞི་ནི། དགསོ་འབྲེལ་

ངག་གི་བརྗོད་བྱ། དགོས་འབྲེལ་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་འདིའི་བརྗོད་བྱ་

སགོས་བཞི་རྟགོས་པ་ནི་དགསོ་པ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་འདི་ལ་རྟགོ་ལྡན་

གྱི་གང་ཟག་དེ་འཇུག་པ་ཉིང་དགསོ། ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་རག་ལས་པ་

ནི་འབྲེལ་པའ།ོ །

གསུམ་པ་ནི། སྤངོ་བདུན་འཁརོ་བཅས་ཀྱི་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་སྡམོ་པ་

ནི་གཞུང་འདིའི་བརྗོད་བྱ། གཞུང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཉམས་སུ་ལེན་བྱར་

ཤེས་པ་ནི་དགོས་པ། དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་གནས་སྐབས་ངན་འགྲོ་

དང༌། མཐར་ཐུག་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ནི་ཉིང་དགོས། ཉིང་དགོས་དགོས་

པ་ལ་རག་ལས། དགོས་པ་གཞུང་ལ་རག་ལས་པ་སྟེ། སྔ་མ་སྔ་མ་ཐབས་དང༌། 

ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཐབས་བྱུང་གིས་འབྲས་བུའ།ོ །

སྦྱོར་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྦྱོར་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་དང༌། དངོས་གཞི་

བསླབ་པ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ། མཇུག་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་

བའ།ོ །དང་པ་ོལ་བཞི་སྟེ། མཆདོ་པ་བརྗདོ་ཅིང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། 
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ས་ོས་ོཐར་པ་ལ་བསྟདོ་ཅིང་བསྔགས་པར་བརྗདོ་པ། ཚོགས་ཀྱི་ལམ་འབྲས་བུ་

དང་བཅས་པར་བསྟན་པ། སོ་སོར་ཐར་པ་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཚུལ་བརྗོད་

པའ།ོ །

དང་པ་ོནི། དེ་ཡང་སྟནོ་པ་བཅམོ་ལྡན་འདས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་

བའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་རྗེས་སུ་དགྲ་བཅམོ་པ་ཉེ་བ་འཁརོ་གྱིས། དམ་པའི་ཆསོ་

འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་མངོན་པར་བསྡུ་བར་མཛད་པའི་ཐོག་མར། སྟོན་པ་ལ་

མཆོད་པར་བརྗོད་ནས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བར་མཛད་པ་ནི། 

སྙན་པའི་བ་དན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་གྲགས། །

དམ་པའི་ཆོས་སྒྲ་སེང་གེའི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ། །

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཀོན་མཆོག་མཛོད་བརྙེས་པ། །

ཞབས་ལ་ཚངས་དབང་གཙུག་གི་ནོར་བུས་གཏུགས། 

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མེད་བརྒལ་བ། །

འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསླབ་གཞི་དཀོན་མཆོག་སྣོད། །

འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་དབྱེ་བར་བྱ། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་འདུལ་བྱ་གཞན་དོན་འབྱུང་

བའི་སྐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཐོག་མར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་

ནས་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། 
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མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་རམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྙན་

པའི་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་བ་དན་བསྒྲེངས་བ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་སྲིད་པ་གསུམ་

དུ་གྲགས་ཤིང་ཁྱབ་པ་དང༌། དེ་ཡང་གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་ནི་མངོན་ཤེས་

ཀྱི་ས་པ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་སུ་ཤེས་པའམ་གྲགས་པའི་བག་ཆགས་ལ་

འདོགས་སུ་རུང་བའ།ོ །གདུལ་བྱ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའམ་དམ་པའི་ཆསོ་སྟནོ་པའི་གསུང་ཚངས་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲ་གང་

ཞིག རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེའི་སྒྲ་ལྟར་འཇིགས་པ་མེད་ཅིང་མུ་སྟེགས་

བྱེད་རྣམས་སྐྲག་པ་དང༌། གདུལ་བྱ་རྣམས་བསྡུད་པའི་ཕྱིར་བསྒྲགས་པ་དང༌། 

གཞན་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་འདུལ་བྱའི་

ཁམས་དབང་མོས་པ་སོགས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང༌། གཞན་དོན་

ཡལ་བར་མི་འདོར་བའི་རྒྱུ་ཐུགས་རྗེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་ཞིང༌ལུང་

དང་རྟོགས་པའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་གི་མཛོད་བརྙེས་པ་དང༌། འབྲས་བུའི་

ཡནོ་ཏན་གྱི་ཆེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞབས་ལ་སྟངོ་གི་བདག་པ་ོཚངས་པ་

དང༌། ལྷའི་དབང་པ་ོབརྒྱ་བྱིན་དག་གིས་ཀྱང་གཙུག་གི་ནརོ་བུས་གཏུགས་ཏེ་

ཕྱག་བྱེད་པ་དང༌། རང་དོན་སྤངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡང༌། 

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་བཞིས་བསྡུས་པའི་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་ཕུང་པོའ་ིརང་བཞིན་

སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པ་ོགཏིང་དང་མཐའ་མེད་པ་དེ་ཉིད་བརྒལ་བར་

མཛད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་ཀ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་ཕུན་



སོར་མདོའ་ིའགྲེལ་པ།

30

སུམ་ཚོགས་པའི་འགྲོ་བའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་ལ། ཉེ་བར་འཁོར་ཁོང་གིས་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

ཐབོ་པའི་ཐབས་སམ་བསླབ་པའི་གཞི་དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་འབྱུང་བའི་སྣདོ་

ནི། དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་དང༌། དེ་ལས་ཀྱང་རྩ་བའི་ལུང་སོ་སོར་ཐར་པ་

ཡིན་པར་བརྟེན། འདི་ཉིད་འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པའི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་

དབྱེ་སྟེ་གདོན་པར་བྱ་ཞེས་པའ།ོ །

གཉིས་པ་སོ་སོར་ཐར་པ་ལ་བསྟོད་ཅིང་བསྔགས་པར་བརྗོད་པ། 

དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚོང་དཔོན་གྱིས་མཛད་པ་ནི། མཐོང་ཆོས་ཚེ་འདི་ལ་

ལྟོས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང༌སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་

བདུན་ནམ་ལུང་སྡེ་བཞི་ནི། རི་བ་ོགངས་ཅན་གྱི་ཞལོ་གྱི་མཚོ་མ་དྲསོ་པ་དང་

འདྲ་བ། གཏིང་དང་མཐའ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གྲངས་མེད་པ་དེ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྣམ་པར་དག་པར་གནས་པའི་སྙིང་དང་དེ་ཉིད་

གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་སྙིང་པོ་སྟེ་ས་བོན་ལྟ་བུ་ནི་སོ་སོར་ཐར་པ་འདི་ཉིད་

ཡིན་ན།ོ །ས་ོསརོ་ཐར་པ་འདི་ནི་དམ་པའི་ཆསོ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོསངས་རྒྱས་བཅམོ་

ལྡན་འདས་དེ་ཡི་མདོ་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀུན་གྱི་ནི་འདྲེན་པ་མཆོག་སྟེ་

རྒྱལ་པོའ་ིབློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འདྲ་བ་དང༌། སོ་སོར་ཐར་པ་འདི་ནི་དགེ་

སླངོ་གང་ཞིག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ནརོ་བུ་རིན་པ་ོཆེ་འདདོ་པ་ཚོང་པ་ལྟ་

བུའི་ཚོགས་ཀྱི་བསླབ་པའི་ཟོང་སྟེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
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བསླབ་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་ནརོ་གང་དུ་འཇགོ་པའི་ཚོང་ཁང་ཆེན་པ་ོཡང་ཡིན་

ལ་ལྷག་ལྟུང་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་སྟེ་བསླབ་པ་ཉམས་ཤིང་སྡམོ་

པ་རྣམ་དག་གི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་སྦྲུལ་གདུག་པ་དང་འདྲ་བས་ཟིན་པ་

རྣམས་ཀྱི་གདུག་པ་སྟེ་ལྟུང་བའི་དུག་རྣམ་པར་སེལ་བའི་སྨན་ནི་སོ་སོར་

ཐར་པ་འདི་ཡིན་ན།ོ །ས་ོསརོ་ཐར་པ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གསར་པ་ལང་ཚོ་

གཞོན་ནུ་བག་མེད་པས་གཡེང་སྟེ་ཆགས་སོགས་ཀྱིས་རྣམ་པར་འཁྲུལ་པའི་

རྐང་གཉིས་གཞོན་ནུ་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་མི་ཤེས་པ་རྣམས་འདུལ་

བའི་གླང་པོ་ཆེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །

ཚེ་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་དུ་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་ཡང༌རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་

བས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་འགྲོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བ་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་སྒྲོལ་བའི་

རྒལ་ཐབས་གྲུ་དང་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་ནི་སོ་སོར་ཐར་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ་སོ་སོར་

ཐར་པ་འདི་ནི་བཟང་འགྲོ་སྟེ་ལྷ་དང་མིའི་འགྲོ་བར་འགྲོ་བ་ཡི་ངེས་པ་སྟེ་

གདོན་མི་ཟ་བའི་ངན་སོང་གི་ཆུ་བོ་འགོག་པའི་ཆུ་ལོན་དང་མངོན་མཐོར་

འགྲོ་བའི་ཟམ་པ་ཡིན་ཞིང༌། སོ་སོར་ཐར་པ་འདི་ནི་ཆགས་སོགས་ཀྱི་ཉོན་

མོངས་པ་ཕམ་པར་བྱེད་པའི་འཕགས་པའི་ལམ་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡི་ནི་འདྲེན་

པར་བྱེད་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང༌། སོ་སོར་ཐར་པ་འདི་ནི་ཐར་པ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་ཐེམ་སྐས་ཀྱི་གཞི་སྟེ་རྟེན་དང་

འདྲ་བར་གནས་སོ། །ཡང་སྟོན་པ་དང་འདྲ་བར་བསྟོད་པ་ནི། ང་ནི་ཕུང་པོ་
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ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་ན། སོ་སོར་ཐར་པ་འདི་ནི་

དགེ་སླངོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་སྟནོ་པའ་ོཞེས་རང་བྱུང་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་

དགོངས་པ་གཏད་དེ་གུས་པ་དང་བཅས་པར་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་དགེ་སློང་

གི་དགེ་འདུན་ཚོགས་པའི་མདུན་དུ་བསྟོད་པར་མཛད་དོ། །

གསུམ་པ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་རྙེད་དཀའ་ཚུལ། 

དགྲ་བཅོམ་པ་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གྱི་གསུང་ནི། 

སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱའི་སྒྲ་འདི་ཡང༌། །

འཇིག་རྟེན་དག་ན་རབ་ཏུ་དཀོན། །

ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བ་དང་དེས་དམ་པའི་

ཆོས་བསྟན་པ་དང༌། ཆོས་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང༌། ཆོས་གནས་པའི་རྗེས་སུ་

འཇུག་པ་དང༌། གཞན་གྱི་ཕྱིར་དུ་སྙིང་བརྩེ་བ་བྱེད་པ་སྟེ་གཞན་འབྱོར་ལྔ་

འབྱུང་བར་དཀོན་པ་དང༌། 

མི་ཉིད་རྙེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །

ཞེས་མིའི་ལུས་ཐོབ་པ་དང༌། ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེ་བ་དང༌། དབང་པོ་

ཚང་བ་དང༌། གནས་ལ་དད་པ་དང༌། ལས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལོག་པ་རྣམས་ཚང་

བའི་རང་འབྱོར་ལྔ་འབྱུང་བར་དཀོན་པ་དང༌། ཆོས་ཐོས་ཤིང་དད་པས་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀནོ་ན།ོ །དེ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། དབང་པ་ོརྣམས་སྡམོ་པ་དང༌། ཟས་ཀྱི་ཚོད་
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རིག་པ་དང༌། ནམ་གྱི་ཆ་སྟདོ་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བར་བརྩནོ་པ་དང༌། ཤེས་བཞིན་

དུ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་དཀོན་ནོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་

དག་པར་གྱུར་ཀྱང༌། འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། །

ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་འདུལ་བའི་ཆོ་ག་ཤེས། །

ནད་པར་སྙིང་བརྩེ་འཁོར་ནི་དག་པ་དང༌། །

ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ཕན་འདོགས་ཀྱིས་བརྩོན་པ། །

དུས་སུ་འདོམས་པ་དེ་དག་བླ་མར་བསྔགས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་གྲོགས་བཟང་པོ་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་བསྟེན་པ་དང༌། དེ་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཉན་ཅིང་སེམས་པ་དང༌། ཕྱི་

ནང་གི་བར་ཆད་མེད་པ་དང༌། སྦྱིན་པ་དམ་པ་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་མངོན་པར་

ཤེས་པ་དྲུག་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། སེམས་ཀྱི་ཡ་ོབྱད་བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། 

དནོ་གྱི་མཆགོ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ལམ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་གཏངོ་བ་

སྤེལ་བ་དང༌། ཇི་སྐད་དུ། 

དད་ལྡན་གཡོ་མེད་ནད་ཉུང་དང༌། །

བརྩོན་འགྲུས་ཤེས་རབ་འདོད་ཆུང་དང༌། །

ཆོག་ཤེས་གསོ་སླ་དགོང་སླ་དང༌། །

སྦྱངས་དང་མཛེས་དང་དྲོད་རིག་དང༌། །

སྐྱེས་བུ་དམ་ཆོས་མཁས་རྟགས་དང༌། །
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བཟོད་དང་དེས་དང་གྱ་ནོམ་པའ།ོ །

ཞེས་པའི་དགེ་སྦྱོང་གི་རྒྱན་བཅུ་བདུན་པོ་རྣམས་ཚང་བ་བཅས་ཤིན་ཏུ་རྙེད་

པར་དཀའ་བའ།ོ །དེ་ལྟར་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཆོས་འཇིག་རྟེན་ན་སངས་

རྒྱས་འབྱུང་བ་སགོས་གཞན་འབོྱར་ལྔ་དང༌། རང་ཉིད་མི་ལུས་ཐབོ་པ་སགོས་

རང་འབྱོར་ལྔ་དང། དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་ཤིང་དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོགས་ལྔ་དང༌། གྲོགས་

བཟང་པོ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ་སོགས་ལྔ་པོ་བཅས་ཤིན་དུ་རྙེད་

པར་དཀའ་བ་དེ་དག་རྙེད་པར་གྱུར་ནས་བླང་དོར་ལ་མཁས་པའི་གང་ཟག་

བདག་རང་ཉིད་ལ་ལེགས་པར་འདདོ་ཅིང༌ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དེ་དག་ལས་སྦྱརོ་

ལམ་ནས་མཐར་ཕྱིན་པའི་ལམ་གྱི་བར་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པར་

བྱེད་པར་འདོད་པའི་སྡོམ་བརྩོན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སོ་

སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ཉིད་མཉན་པའི་ཕྱིར་ནི་འབད་པར་བྱ་དགོས་ཞེས་

ཐོས་པ་དང༌། བསམ་པ་དང༌། འཛིན་པ་དང༌། བསྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བྱའ་ོ

ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། བདག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སོ་སོར་ཐར་པ་བསྒྲུབ་པར་

བསྟན་པ་ནི། དགེ་སླངོ་གང་ཞིག་མིག་ལ་སགོས་པའི་དབང་པ་ོདུལ་བ་དང༌། 

དེ་ཡང་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དབང་པོ་རྣམས་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ལ་མི་

གཡེང་བ་དང༌། གཞན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནི། ད་ལྟར་སངས་རྒྱས་བོྱན་ཏེ་

ཆསོ་གསུངས་པ་གནས་པ་དང་རང་ཉིད་ཀྱང་མི་རུ་གྱུར་ཅིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
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བརྙེས་ཏེ་ཆསོ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ངེས་པར་དུ་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཐབོ་པར་འདདོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ས་ོསརོ་ཐར་

པ་འདི་ཉིད་རྟག་ཏུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བར་ལེགས་པར་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་

གདམས་པའ།ོ །

བཞི་པ་སོ་སོར་ཐར་པ་རྙེད་དཀའ་ཞིང་ཕན་ཡོན་ཆེ་བའི་ཚུལ་

བརྗོད་པ། བསྡུ་བ་པོ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གྱི་གསུང་ནི། བསྐལ་པ་

བྱེ་བ་རྣམས་སུ་ཡང༌། སོ་སོར་ཐར་པ་རྣ་བས་ཐོས་པ་དང༌། ཡིད་ཀྱིས་ཚིག་

དང་དོན་ཐོག་མར་གཟུང་བ་དང་དེ་མི་བརྗེད་པར་འཛིན་པ་ནི་རྙེད་པར་

དཀའ་སྟེ། །ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའང་སྔ་མ་དག་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་

དཀའ།ོ །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བ་དེ་སེམས་ཅན་རྣམས་

བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། དེས་ཆོས་བསྟན་པ་དེ་ཡང་ནི་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་

པ་དང༌། ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྟ་

བ། ཆོ་ག་དང་འཚོ་བ་རྣམས་མཐུན་པ་ཡང་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་

མཐུན་པ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་པ་གསུམ་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་དཀའ་ཐུབ་

ཀྱང་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ནི་མཐོང་བ་དེ་

བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

འགྲོགས་པ་ཡང་བདེ་བའི་རྒྱུའ།ོ །བྱིས་པ་ཤེས་རབ་འཆལ་ཞིང་ལོག་པ་སྒྲུབ་

པ་རྣམས་ནི་མ་མཐོང་ན་དུས་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ལ་
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གནོད་པའི་བསམ་པ་ལོག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་མཐོང་བ་བདེ་ལ། 

ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་ནུས་པའི་མང་དུ་ཐོས་པ་མཐོང་བ་ཡང་བདེ་

ཞིང༌ཡང་སྲིད་འབྱུང་བ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡི། འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་

པ་དག་མཐངོ་བ་ནི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་བསམ་པ་མཆགོ་དང་ལྡན་པས་བདེ་བའི་

རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །འཇུག་ངོགས་བདེ་བའི་ཆུ་ཀླུང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་བདེ་བ་ལྟར་

དགེ་བའི་ཆསོ་ལ་གམོས་ཤིང་འདདོ་པ་བསདོ་ཉམས་དང་ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་

མཐའ་གཉིས་སྤངས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱང་བདེ་ལ། རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་

བསྒྲུབས་ཏེ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ཡང་བདེ་ཞིང༌ངའ་ོ

སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཟད་དེ་སྤངས་པ་ནི་བདེ་བའི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཡང་སྦྱངས་

པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་པའི་བསམ་པ་ངེས་པར་བླངས་ནས་དེ་ལ་བརྩོན་

པར་བྱས་ཤིང་དབང་པོ་རྣམས་སྡོམ་སྟེ་ཐུབ་པ་དག གྲོང་ལས་རྒྱང་གྲགས་

སོགས་ཀྱིས་རིང་བའི་དགོན་པ་ཕྱིའི་འདུ་འཛི་དང་ནང་གི་རྣམ་རྟོག་ཞི་

བའི་གནས་རྣམས་སུ་རྒས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། སྡེ་སྣོད་གསུམ་སོགས་མང་

དུ་ཐོས་པ་ན་ནགས་ཀྱི་ནང་དག་ཏུ་ལང་ཚོ་གཞོན་པ་ཉིད་ཡོལ་བར་གྱུར་ཏེ་

ཟད་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་པར་བདེ་བ་སྟེ་ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀ་ལ་བདེ་

བ་དང༌། བདག་དང་གཞན་གཉིས་ལ་བདེ་བ་དང༌། ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་

མཐར་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ནི། 

ཟས་ལ་བརྟེན་པ་ལ་ཟས་སྟན་གཅིག་པ་དང༌། ཟས་བསོད་སྙོམས་པ་དང༌། 



རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

37

ཟས་ཕྱིས་མི་ལེན་པ་སྟེ་གསུམ། གསོ་ལ་བརྟེན་པ་ལ་ཆསོ་གསོ་གསུམ་པ་དང༌། 

གསོ་ཕྱིང་པ་བ་དང༌། གསོ་ཕྱགས་དར་ཁྲདོ་པ་སྟེ་གསུམ། གནས་ལ་བརྟེན་པ་

ལ་གནས་ཤིང་དྲུང་པ་དང༌། གནས་དགནོ་པ་བ་དང་། གནས་བླ་གབ་མེད་པ་

དང༌། གནས་དུར་ཁྲོད་པ་སྟེ་བཞི། སྤྱོད་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་ལ་སྤྱོད་ལམ་གཞི་

ཇི་བཞིན་པ་དང༌། སྤྱདོ་ལམ་ཙོག་པུ་པ་སྟེ་གཉིས་ས།ོ །སྦྱངས་ཡནོ་ལེན་པ་ན། 

སྟོན་པའི་སྐུ་གཟུགས་དང་བཅས་པའི་དགེ་སློང་གི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་དང་

ཕྱག་གསུམ་བྱ་ཞིང༌དགོངས་གསོལ་དང༌། སྐྱབས་འགྲོ་རྩོམ་བྱེད་བྱས་ཏེ། ཇི་

སྲིད་འཚོ་བ་སགོས་དུས་བརྗདོ་དེ་རྗེས་ཟླསོ་ལན་གསུམ་མཐར་ཐབས་ལེགས་

བྱ་ཞིང༌། རང་དུས་ལས་འདས་པ་ན་གཏོང་བའ།ོ །

དངོས་གཞི་བསླབ་པ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་དངསོ་གཞི་བསླབ་བ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ། ས་ོསརོ་

ཐར་པ་ཉན་ཅིང་སྒྲུབ་པར་གདམས་པ་དང་། ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོའདནོ་པ་

ལ་འཇུག་པའ།ོ །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། དུས་ཚིགས་བརྗོད་ཅིང་བག་ཡོད་པར་

བསྐུར་བ་དང༌། མདོ་འདོན་པ་ལ་མི་འདུ་བ་དགག་པའ།ོ །

དང་པོ་ནི། སོ་སོར་ཐར་པ་བསྟན་པ་ལ་རྣ་བ་མི་གཏོད་པའི་ཉེས་

དམིགས་བསྟན་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་སོ་ག་

རྣམས་ཀྱི་དུས་ལས་འདས་པ་ཇི་ཙམ་དང༌། ལྷག་མ་ལུས་པ་ཇི་ཙམ་པ་དེ་
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ཙམ་མ།ོ །ཞེས་པ་འདི་ནི་གསོ་སྦྱོང་འདོན་པའི་དུས་ཚིགས་མཚོན་པ་སྟེ། སོ་

ག་དང༌། དབྱར་དང༌། སྟོན་དང༌། དགུན་དང༌། དགུན་སྨད་དང༌། དཔྱིད་ཀྱི་

དུས་ཚིགས་དྲུག་པ་ོགང་གི་ཚེ་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོའདནོ་པའི་དུས་ཚིགས་

དེ་ཉིད་ཀྱི་མིང་སྨོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་སོ་གའི་དུས་ཚིགས་ནི། དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉ་ནས་དབྱར་ཟླ་

འབྲིང་པོ་ཉའི་བར་གྱི་ཟླ་བ་གཉིས་སོ། །དབྱར་གྱི་དུས་ཚིགས་ནི། དབྱར་ཟླ་

འབྲིང་པོའ་ིཉ་ནས་སྟོན་ཟླ་ར་བ་ཉའི་བར་གྱི་ཟླ་བ་གཉིས་སོ། །སྟོན་གྱི་དུས་

ཚིགས་ནི། སྟོན་ཟླ་ར་བ་ཉ་ནས་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉའི་བར་གྱི་ཟླ་བ་གཉིས་

སོ། །དགུན་གྱི་དུས་ཚིགས་ནི། སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉ་ནས་དགུན་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ི

ཉའི་བར་གྱི་ཟླ་བ་གཉིས་སོ། །དགུན་སྨད་ཀྱི་དུས་ཚིགས་ནི། དགུན་ཟླ་

འབྲིང་པོའ་ིཉ་ནས་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཉའི་བར་གྱི་ཟླ་བ་གཉིས་སོ། །དཔྱིད་ཀྱི་

དུས་ཚིགས་ནི། དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ནས་དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉའི་བར་གྱི་ཟླ་

བ་གཉིས་སོ། །དེ་ལ་དཔྱིད་ཐ་ཆུང་གི་གནམ་སྟོང་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་

འདནོ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ས་ོག་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཕྱེད་ནི་འདས་ས།ོ །ཟླ་བ་

ཕྱེད་དང་གཉིས་ནི་ལུས་ས་ོཞེས་བརྗདོ་པར་བྱའ།ོ །དབྱར་ར་བའི་ཉ་ལ་འདནོ་

ན། ཚེ་དང་ལྡན་དག་ས་ོག་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་གཅིག་ནི་འདས་ས།ོ །ཟླ་བ་གཅིག་

ནི་ལུས་སོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའ།ོ །དབྱར་ར་བའི་གནམ་སྟོང་ལ་འདོད་ན། ཚེ་

དང་ལྡན་པ་དག་སོ་ག་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ནི་འདས་སོ། །ཟླ་བ་
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ཕྱེད་ནི་ལུས་སོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའ།ོ །དབྱར་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིཉ་ལ་འདོན་ན། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་སོ་ག་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་གཉིས་ནི་འདས་ཏེ་ལྷག་མ་ནི་མ་

ལུས་སོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་དབྱར་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཤེས་

པར་བྱའ།ོ །བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་དང༌། གནོད་པ་དབྱུང་བའི་དོན་དུ་གསོ་

སྦྱོང་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཞིག ཉ་ཤིའི་དུས་དང་མི་སྦྱོར་བའི་སྐབས་སུ་ནི། 

སྔར་སྨོས་པའི་སྔགས་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ། ཟླ་བ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་སགོས་

ཀྱི་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་གྲངས་ཀྱང་འདས་པ་དང༌། ལྷག་མ་ཇི་ཙམ་པ་དེ་ཙམ་

ཡང་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། དཔྱིད་ཐ་ཆུང་གི་མར་ངོའ་ིཚེས་གཅིག་ལ་

འདོན་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་སོ་ག་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་དང་པོའ་ིམར་ངོའ་ིཚེས་

གཅིག་ནི་འདས་སོ། །ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཞག་ཉི་ཤ ་རྩ་དགུ་ནི་ལུས་སོ་ཞེས་

བརྗོད་པ་ལྟ་བུའ།ོ །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅེས་བོས་ཏེ་ལུས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་

བའི་རྒ་བ་དང་ལུས་སེམས་སོ་སོར་འབྲལ་བའི་འཆི་བ་མངོན་པར་འངོ་ཞིང་

ཚངས་པར་སྤྱདོ་པ་སྐྱེ་བའི་གནས་སྟནོ་པའི་བསྟན་པ་ཡང་འཇིག་པར་འགྱུར་

བས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་བག་ཡོད་པས་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱའ།ོ །དོན་ཇི་

ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉནོ་མངོས་

པའི་དགྲ་བཅམོ་པ་ཡེ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལགོ་པས་ཡང་དག་པར་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་

པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་དང༌། 

གཞན་ཡང་གང་དག་དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་བའི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་
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བར་གཞག་པ་ལ་སགོས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱགོས་ཀྱི་ཆསོ་རྣམས་ཀྱང་བག་ཡདོ་

པས་འཐོབ་བོ། །དེ་ལྟར་གསོ་སྦྱོང་གི་མདོ་འདོན་པའི་ཚེ་འདས་ཟིན་པ་དང༌། 

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་དུས་ཚིགས་བརྗོད་ཅིང་བག་ཡོད་པ་ལ་བསྐུལ་བའི་

དགོས་པ་ཡང༌། རང་གི་ཚེ་ཇི་ཙམ་ཟད་པ་ལ་སེམས་ཤིང་ཉན་ཏེ་མི་རྟག་པ་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སྙད་ཤེས་པ་དང༌། གསོ་སྦྱོང་མི་ཉམས་

པ་དང༌། ལྷག་པར་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པ་གང་ལ་འབྱུང་བ་དང༌། བཤོལ་གྱི་

ཟླ་བ་དང་བཅས་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ། མདོ་འདོན་པ་ལ་མི་འདུ་བ་དགག་པ་ནི། འདིར་གསོ་

སྦྱོང་གི་དུས་སུ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པའི་ལས་བྱ་དགོས་པ་དང༌། དེ་

ཡང་འདུལ་བའི་ལས་གང་བྱ་བ་ན། མཚམས་ནང་དེར་གཏོགས་པའི་དགེ་

འདུན་ཐམས་ཅད་མ་འདུས་ན་ལས་གང་བྱས་པ་དེ་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་

བ་དང༌། གལ་ཏེ་མཚམས་ནང་དེར་ཡོད་པའི་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་ན་བ་

སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་འདུ་མ་ནུས་ན་དེ་ལས་ལ་མི་འཐུན་པ་མེད་པའི་ཆེད་

དུ་འདུན་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་དག་པ་བླངས་པས་རུང་བ་བསྟན་པ་ལ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་ཉན་ཐསོ་ཀྱི་དགེ་འདུན་ནི་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ཙམ་ལས་ཡིད་

ཀྱིས་བསམ་པར་བྱ་བའི་དནོ་ཉུང་བ་དང་ཀླགོ་སྤངོ་ཙམ་ལས་ལུས་ངག་གི་བྱ་

བ་ཉུང་བ་ཡིན་པས་དགེ་འདུན་གྱི་ཐོག་མར་གསོ་སྦྱོང་གིས་རང་གི་བསླབ་

པ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱ་བ་ལས་གཞན་གལ་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་ཅི་ཡང་
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མེད་པས་ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིག ཚེ་དང་ལྡན་པ་ན་བ་དང་རང་དབང་མེད་

པ་དང་སྲོག་དང་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་བར་ཆད་ཀྱིས་འཇིགས་པ་སོགས་

གང་དག་མ་ལྷགས་པའམ་མ་འདུས་པ་རྣམས་ལ་ལས་ལ་མི་འཐུན་པ་མེད་

པའི་ཕྱིར་ལས་ལ་བླ་ོམཐུན་པའི་འདུན་པ་དང༌། རང་ཉིད་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ཅིང་

རྒྱུད་དག་པའི་ཡངོས་སུ་དག་པ་དྲིས་ཤིག དྲིས་ནས་ཀྱང་དགེ་སླངོ་གང་ཟག་

གམ་དགེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་བརྗོད་པར་བྱ་ཞིང༌། དེ་ཡང་གང་ཟག་ལ་ཕུལ་

ན་མདུན་དུ་སྔགས་ལན་གསུམ་དང༌། གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ན་དགེ་

འདུན་གྱི་དབུས་སུ་སྔགས་ལན་གཅིག་བརྗོད་པར་བྱའ།ོ །འདིར་བརྗོད་པ་

ཡོད་མེད་བརྟགས་ཏེ་མདོ་འདོན་པ་པོས་མཚམས་ཅུང་ཟད་འཇོག་གོ །

མཆོད་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་ལུང་དབོག་པ།

གཉིས་པ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མཆོད་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་

ལུང་དབོག་པ་དང༌མདོ་འདོན་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པའ།ོ །

དང་པོ་ནི། ཉེ་བར་འཁོར་གྱི་གསུང༌། དྲི་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་རྒྱུད་དུ་

སྐུ་འཁྲུངས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་དེ་ལ་ནི། །མདོ་འདོན་པ་པོ་བདག་གིས་སོར་མོ་

བཅུ་ཡི་ཐལ་མོ་སྙིང་གར་སྦྱར་ཏེ། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་ལྔ་པོ་དག་

ཅི་ནུས་པར་འདནོ་པ་བྱ་བས་སླབོ་མ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་

གདུལ་བར་བྱ་བའི་དནོ་དུ་འདནོ་པ་པ་ོང་ལས་ཉནོ་ཅིག ལུང་དབགོ་པ་ཐསོ་
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ནས་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡིས་འདུལ་

བ་དང་མི་འགལ་བ་དང་འཇིག་རྟེན་པ་དང་མི་འགལ་བར་བྱའ་ོཞེས་ཇི་སྐད་

གསུངས་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞིང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་སྡིག་པ་བཅས་

པའི་ལྟུང་བ་ཕྲ་མོ་རྣམས་ལ་ཡང༌། ཤིན་ཏུ་བརྟུན་ཅིང་འབད་པས་སྤང་བར་

བྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྱིས་ཤིག དགེ་བའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་འབད་

ནས་རྩལོ་བས་འདའ་བར་མ་བྱས་ན་བཀལོ་དུ་མི་བཏུབ་པ་ནི། སེམས་རྟ་དམུ་

རྒོད་དང་འདྲ་བ་མི་དགེ་བའི་ཕོྱགས་ལས་ཁ་གླན་དཀའ་བ་ལ། མཐུན་པ་སྟེ་

འཚམ་ཞིང་རྐྱེན་དུ་བབ་པ་བསླབ་པའི་གཞི་གཟེར་བུ་རྣོན་པོ་བརྒྱབ་པ་ཡི། 

སྲབ་ནི་སོ་སོར་ཐར་པའི་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕན་ཡོན་ཡང་བསླབ་པ་

ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གང་དག་ངག་གིས་

ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང༌། བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་ཅིང་བསླབ་

པའི་བཅས་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བ། དེ་དག་ནི་མི་རྟ་ཅང་ཤེས་བཟང་པོ་

དང་འདྲ་བ་སྟེ། ཉནོ་མོངས་པ་དགྲ་བོའ་ིགཡུལ་ལས་ངེས་པར་རྒྱལ་བར་

འགྱུར་རོ། །མི་སྒྲུབ་པའི་ཉེས་དམིགས་བསྟན་པ་ནི། མུ་སྟེགས་བྱེད་ལྟ་བུ་སུ་

ལ་སྲབ་འདི་མེད་པ་དང་དུས་ནམ་དུ་ཡང་འདི་ལྟ་བུའི་ཡང་དག་པའི་བསླབ་

པ་འདོད་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་བོའ་ིགཡུལ་གྱིས་

རྣམ་པར་དཀྲུགས་ཏེ། སེམས་མཉམ་པར་འཇོག་པ་དང་བྲལ་བས་སྡིག་པའི་

ལས་ཀྱིས་ངན་སོང་གི་གནས་སུ་རྣམ་པར་འཁྱམ་པར་འགྱུར་རོ། །



རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

43

མདོ་འདོན་པ་དངོས།

སྔོན་འགྲོ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས།

གཉིས་པ། མདོ་འདོན་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ། སྔོན་

འགྲོ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བྱ་བ་ནི། དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་

གསན་དུ་གསོལ། དེང་དགེ་འདུན་གྱི་གསོ་སྦྱོང་བཅུ་བཞི་པའམ་བཅོ་ལྔ་པ་

སྟེ། དེ་ཡང་གསོ་སྦྱོང་ཞེས་པ་ནི་བསླབ་པ་གསུམ་པོའ་ིདགེ་བ་གསོ་ཞིང༌། 

དེ་དག་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོྱགས་ཉེས་ལྟུང་སྦྱང་བས་ན་གསོ་སྦྱོང་དང༌། དེ་

ཡང་དབྱར་ཟླ་གསུམ་དང༌། དགུན་ཟླ་གསུམ་གྱི་ར་བ་དང༌། ཐ་ཆུང་རྣམས་

ཀྱི་མར་ངོའ་ིབཅོ་ལྔ་མི་ཐུབ་པས་གནམ་སྟོང་བཞི་ལ་བཅུ་བཞི་དང༌། སྟོན་ཟླ་

གསུམ་དང༌། དཔྱིད་ཟླ་གསུམ་གྱི་ནི་འབྲིང་པའོ་ིམར་ངའོ་ིབཅ་ོལྔ་མི་ཐུབ་པས་

གནམ་སྟངོ་གཉིས་བཅུ་བཞི་པ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་བཅ་ོབརྒྱད་ནི་གས་ོསྦྱངོ་བཅ་ོ

ལྔ་པའ།ོ །ཡང་ན་ལོ་འཁོར་གྱི་ཟླ་བ་དང་པོ་དང༌། གསུམ་པ་དང༌། ལྔ་པ་དང༌། 

བདུན་པ་དང༌། དགུ་པ་དང༌། བཅུ་གཅིག་པ་སྟེ། དྲུག་གི་མར་ངོ་རྣམས་ལ་

གས་ོསྦྱངོ་བཅུ་བཞི་པ་འབྱུང་ང༌ོ། །གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་གྱིས་ལས་བྱ་བའི་དུས་

ལ་བབ་ཅིང་ལས་དེ་བྱ་བ་བཟདོ་ན་དགེ་འདུན་གྱིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་

དང༌། དེང་དགེ་འདུན་གསོ་སྦྱོང་མཛད་དེ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་

གདོན་ཏོ། །འདི་ནི་གསོལ་བའ་ོཞེས་བརྗོད་པར་བྱའ།ོ།  །། 
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གླེང་གཞི་འདོན་པ།

གཉིས་པ། དངོས་གཞི་མདོ་འདོན་པ་དངོས་ལ་ལྔ་སྟེ། གླེང་གཞི་འདོན་པ་

དང༌། ཕམ་པར་གྱུར་པ་འདོན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འདོན་པ་དང༌། 

མ་ངེས་པ་འདོན་པ་དང༌། རིལ་གྱིས་འདོན་པའ།ོ །

དང་པོ་ནི། གླེང་གཞི་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ལུང་དབོག་པ་ལ། ཚེ་

དང་ལྡན་པ་དག་བདག་ཅག་གནས་དང་ཚོགས་པ་དང༌། ཆ་ོགས་མཐུན་པའི་

གསོ་སྦྱོང་བྱ་སྟེ། རྣམ་པ་གང་གིས་གསོ་སྦྱོང་བྱ་ཞེ་ན། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་

འདོན་པ་ལྔ་པོ་དག་གདོན་གྱིས། ཁྱོད་ཅག་སུ་ལ་ལྟུང་བ་ཡོད་པ་དེ་འཐོལ་

ཅིག ལྟུང་བ་མེད་ན་ཅང་མ་སྨྲ་ཞིག ཅང་མི་སྨྲ་ན་མདོ་འདོན་པ་པོ་བདག་

གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཡོངས་སུ་དག་པར་རིག་པར་བྱའ།ོ །གླེང་གཞི་རྣམ་

པར་བཞག་པའི་ཐབས་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་བཤགས་པའི་དུས་སུ་དགེ་སློང་

གིས་ལྟུང་བ་མཐངོ་ངམ་ཞེས་ས་ོསརོ་དྲིས་ནས་མཐངོ་ང་ོཞེས་དགེ་སླངོ་གིས་

ལན་བཏབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སླངོ་གི་འཁརོ་འདི་ལྟ་བུར་ཡང་ལན་གསུམ་

གྱི་བར་དུ་བསྒྲགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན།ོ །མ་དག་པའི་ཉེས་དམིགས་ཀྱང༌། ཡང་

དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་གི་འཁོར་འདི་ལྟ་བུར་འགོ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན། 

ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་དྲིས་ཏེ་བསྒྲགས་པ་ན་ལྟུང་བ་ཡོད་ལ་དྲན་བཞིན་དུ་

མི་མཐལོ་ན་དེ་ཤེས་བཞིན་དུ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་ཡིད་གཉིས་ཟ་
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ན་ཡང་འདུ་ཤེས་དང་འདྲ་བས་དེ་བྱིན་གྱིས་མི་རླབོས་ན་ལྟུང་བ་འདི་འགྱུར་

ར་ོགསུངས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཤེས་བཞིན་དུ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ནི་བཅམོ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་སོ། །དག་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། 

དེ་བས་ན་དགེ་སློང་གང་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་རྣམ་པར་དག་པར་འདོད་པ་དེས། 

ལྟུང་བ་ཡོད་ལ་དྲན་ཞིང་མཐོང་བ་དེ་བཤགས་པ་དང་བསྡོམ་པ་དང་བྱིན་

གྱིས་བརླབ་པ་གང་བྱ་བར་འསོ་པ་དེའི་སྒོ་ནས་མཐོལ་བར་བྱའ།ོ །མཐོལ་ན་

དེ་ཉིད་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་

ར།ོ །མ་མཐལོ་མ་བཤགས་ན་ནི་མི་འགྱུར་ར།ོ །མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་

པ་བདག་གིས་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོགདནོ་པའི་རྒྱུ་གླེང་གཞི་བཏནོ་ཟིན་ཏ།ོ །

གླེང་གཞི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བསྒྲག་པར་བྱ་བ་ནི། གླེང་གཞི་བཏནོ་

ཟིན་པ་དེ་ལ་མདོ་འདོན་པ་པོ་བདག་གི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཅི་འདི་

ལ་ཁྱེད་ཅག་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་དྲིའ།ོ །ཅི་འདི་ལ་ཁྱེད་ཡོངས་སུ་དག་

གམ་ཞེས་ལན་གཉིས་ཅི་འདི་ལ་ཁྱེད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་ལན་གསུམ་

དུ་དྲིའ།ོ །འདི་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཡོངས་སུ་དག་ན་འདི་ལྟར་ཅང་མི་སྨྲ་

བས་དག་པ་དེ་ལ་དག་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་འཛིན་ཏོ་ཞེས་པའི་དོན་

ན།ོ །གས་ོསྦྱངོ་གི་དུས་སུ་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོའདནོ་པའི་སྐབས་འགར་དུས་

ཚོད་ཀྱིས་མ་ལྡང་ན། འདི་ཡན་ཆད་ཀྱི་གླེང་གཞི་རྐྱང་པ་བཏོན་ཏེ། ལྷག་མ་

ཐོས་པ་བསྒྲགས་པས་ཀྱང་རུང་བས། ལྷག་མ་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་
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བཞི་དང༌། དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང༌། མ་ངེས་པའི་ཆོས་

གཉིས་དང༌། སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་དང༌། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་

པ་དགུ་བཅུ་དང༌། སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བའི་ཆོས་བཞི་དང༌། བསླབ་པར་

བྱ་བའི་ཆསོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་དང༌། རྩདོ་པ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་ཆསོ་བདུན་

པོ་རྣམས་ནི། ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་གི་དུས་ཀྱི་མདོ་འདོན་པ་པོའ་ིཁ་

བཏོན་ལས་འབྱུང་བས་སྔར་གསན་པའམ། ཕྱིས་ཀྱང་གསན་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་འཇུག་བསྡུ་བར་བྱའ།ོ །

སྐབས་དོན་ལས་འཕྲོས་པའི་དཔྱད་པ།

མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ།

སྐབས་འདིར་འཕྲོས་དོན་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་དགེ་སློང་གི་

སྡོམ་པ་ནི་བསྟན་པའི་རྩ་བར་གྱུར་པར་བརྟེན། དེའི་བསླབ་བྱ་ནི། སྡོམ་པ་

མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ། 

ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཏེ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ལས། དེ་ལ་

གསུམ་པ་ནི། ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་དང༌། རྩོད་པ་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་གཉིས་

ཀྱིས་བསྟན་པ་ནི་འགོ་ཏུ་འབྱུང་ལ། འདིར་སྔ་མ་གཉིས་ལས་དང་པོ། སྡོམ་

པ་མ་ཐོབ་པར་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ། གང་ཟག་
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སྐལ་ལྡན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་སྔོན་གྱི་ཆོ་ག་དེ་ལའང་གསོལ་བཞིའི་ལས་

ལ་མི་ལྟོས་པའི་སྔོན་ཆོག་དང༌། དེ་ལ་ལྟོས་པའི་སྔོན་ཆོག་གཉིས་ལས་དང་

པོ་ནི་རང་བྱུང་གི་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང༌། ཚུར་ཤོག་སོགས་ཀྱིས་

བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་ལུང་གཞི་དང༌། མདོ་རྩ་དང༌། ཀརྨ་

ཤ་ཏཾ་ལས་གསུངས་པའི་གསལོ་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་ཅིག་ཅར་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང༌། བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་དེ་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ། གང་ཟག་ཐུན་མོང་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ད་ལྟར་གྱི་ཆོ་

ག་ལ། སྐྱེ་ལ་ཉེས་བཅས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། དགེ་བསྙེན་དང༌། དགེ་ཚུལ་

ཏེ། བསླབ་ཚིགས་སྔ་མ་གཉིས་སྔོན་དུ་མ་སོང་བ་ལ་ཡང་སྐྱེ་ཞིང༌། ཉེས་མེད་

ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཚིགས་སྔ་མ་གཉིས་རིམ་ཅན་དུ་བླངས་ཤིང་

མ་ཉམས་པའི་ཁར། མངནོ་གྱུར་བཅུའི་སྒ་ོནས་བསྙེན་པར་རྫགོས་པའི་སྡམོ་པ་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་དགོས་པ་སྟེ། ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དག་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་

ནོ། །

ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ།

གཉིས་པ་ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཕྱིའི་རྐྱེན་གང་

ཟག་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། ནང་གི་ཉེར་ལེན་རང་གི་བསམ་

པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། སྤང་བྱ་མི་མཐུན་པའི་



སོར་མདོའ་ིའགྲེལ་པ།
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ཕྱོགས་ངོ་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། དགེ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་བསླབ་

པ་ཡོངས་སྦྱོང་གི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། བདེ་བར་གནས་པའི་རྐྱེན་བརྟེན་

པའི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བའ།ོ །

དེ་དག་ལས་བཞི་པ་ནི། དུས་ཅིག་ཅར་བ་དང་འབྲེལ་པ་གསོ་སྦྱོང་

གི་སྒ་ོནས་སྲུང་བ་འདིར་བསྟན་པ་དང༌། དགག་དབྱེའི་རྒྱུ་དབྱར་གནས་པའི་

སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། དུས་རེས་དགའ་བ་དང་འབྲེལ་པ་དགག་དབྱེའི་སྒོ་

ནས་བསྲུང་བ་གཉིས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་དང༌། ལྔ་པ་ལ་ཡང༌། བདེ་བར་

གནས་པའི་རྐྱེན་གོས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། ཟས་ལ་བརྟེན་ནས་

བསྲུང་བ་དང་གནས་མལ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྲུང་བའི་ཚུལ་རྣམས་གཞན་

ནས་འབྱུང་ཞིང༌། སྔ་མ་གསུམ་སྐབས་འདིར་བཤད་པ་ལ། དང་པོ་ཕྱིའི་རྐྱེན་

གང་ཟག་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྲུང་བ་ལ། འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། 

ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་འདུལ་བའི་ཆ་ོག་ཤེས། ཞེས་སགོས་གསུངས་པའི་ཚུལ་

ཁྲིམས་ལྡན་པ་ནི། བསྙེན་པར་རྫོགས་ནས་ལོ་བཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་ལོན་ཅིང་

གནས་ཀྱི་བླ་མ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། འདུལ་བའི་ཆོ་ག་ཤེས་པ་ནི། ལྔ་ཕྲུགས་སུ་

སྦྱར་བ་ཉི་ཤ ་རྩ་གཅིག་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་སྟེ་བརྟན་མཁས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

གཉིས་ག་ཚང་ཞིང༌། ནད་པར་སྙིང་བརྩེ་སོགས་ནི་འཁོར་ལ་ཕན་འདོགས་

པ་སྟེ། མདརོ་བསྡུ་ན། མད་ོརྩ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། ཤེས་པ་དང༌། འཁརོ་ལ་ཕན་

འདགོས་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡནོ་ཏན་ཅན་གནས་ཀྱི་སླབོ་
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དཔོན་ནམ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྟེན་ནས་བསྲུང་བའ།ོ །

གཉིས་པ་ནང་གི་ཉེར་ལེན་རང་གི་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་ནི། རང་ཉིད་རིགས་དང༌། ཡོན་ཏན་དང༌། རྟགས་དང་ཆ་

ལུགས་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པས་ཉེས་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་མི་རུང་སྙམ་པ་

དང༌། མཁན་སློབ་དང༌། གྲོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་སོགས་ཀྱིས་

ཁྲེལ་བར་འགྱུར་བས། བདག་ཉེས་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་མི་རུང་ངོ་སྙམ་པའི་

ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང༌། ཁྲེལ་ཡོད་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་གང་

དང་གང་བྱེད་པ་ལ། སྔོན་དུ་བྱ་བ་འདི་བྱ་རུང་ངམ་མི་རུང་སྙམ་དུ་སོ་སོར་

རྟོགས་པའི་ཤེས་བཞིན་དང༌། དེ་དག་གི་དམིགས་རྣམ་མི་བརྗེད་པའི་དྲན་

པའི་སྒོ་ནས་བསྲུང་དགོས་པ་སྟེ། མདོ་རྩར། ལྟུང་བའི་སྒོར་གྱུར་པའི་འཇུག་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་དྲན་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱའ།ོ །ཞེས་དང༌། སྤང་བྱ་ཉོན་མོངས་

པ་དྲག་ལ་ཡུན་རིང་དུ་སྐྱེས་པའི་དུས་སུ། གཉེན་པོ་ཡང་དྲག་ལ་ཡུན་རིང་

དུ་བསྟེན་ནུས་པའི་བག་ཡོད་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། སོ་སོར་ཐར་པ་ལས། ཚེ་དང་

ལྡན་པ་དག་བག་ཡོད་པས་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་སྤང་བྱ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ངོ་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་བསྲུང་

བ་ལ། མི་མཐུན་པའི་ཕོྱགས་ནི་གཉིས་ཏེ། སྡོམ་པ་སྤྱི་དང་འགལ་བའི་

མི་མཐུན་པའི་ཕོྱགས་དང༌། སོ་སོ་དང་འགལ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་

སོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་མ་ལུས་པ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ། གྲུབ་
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པའི་མཐའ་ལས། བསླབ་པ་ཕུལ་དང་ཤི་འཕོས་དང༌། །མཚན་གཉིས་དག་ནི་

བྱུང་བ་དང༌། །རྩ་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་ལས། །སོ་སོར་ཐར་པའི་འདུལ་

བ་གཏོང༌། །ཞེས་སོར་སྡོམ་སྤྱིའི་གཏོང་བྱེད་ལ་བཞི་དང༌། བསྙེན་གནས་ལ་

དེའི་ཁར་མཚན་མོ་འདས་པས་གཏོང་བ་སྟེ་ལྔ༌། མདོ་རྩ་ནས་གསུངས་པའི་

ལོ་ཉི་ཤ ་མ་ལོན་པར་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དེས། ཉི་ཤ ་མ་ལོན་གོང་དུ་ཉི་ཤ ་མ་

ལནོ་པར་བསྙེན་རྫགོས་མི་ཆགས་པར་ཤེས་ན་སྡམོ་པ་གཏངོ་བ་དང༌། མཚན་

ལན་གསུམ་དུ་འགྱུར་བས་སྡམོ་པ་གཏངོ་བ་རྣམས་ནི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་འདདོ་པ་མཐུན་ལ། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དང༌། དམ་ཆསོ་ནུབ་པ་གཉིས་

ནི་འགའ་ཞིག་གིས་སོར་སྡོམ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུར་འདོད་པའ།ོ །དེ་དག་ལས་

བསླབ་པ་འབུལ་ན། འབུལ་བའི་ཡུལ་མི་ཡིན་པའི་སྨྲ་ཤེས་དནོ་ག་ོཞིག་དགསོ་

པ་དང༌། རང་གི་བསླབ་པ་འབུལ་འདདོ་ཀྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། 

ལུས་ངག་གི་རྣམ་པ་རིག་བྱེད་ཀྱིས་དབུལ་བ་དང༌། ཡུལ་གྱིས་དེའི་དནོ་ག་ོན་

སྡོམ་པ་གཏོང་བ་སྟེ། གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས། 

བཏང་བ་བློ་ཡིས་བཏང་བ་ཡིན། །

གོ་བར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

བརྡ་ཕྲད་མི་ལ་གོ་བྱེད་ནའ།ོ །

ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །དེས་རྒྱུད་ལ་ཕམ་པའི་ཉེས་པས་མི་གོས་པའི་དགོས་པ་

ཡོད་ཀྱང༌གཉེན་པོ་བསྟེན་ནུས་སུ་བྱུང་ན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་
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ནས་མི་འབུལ་བ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཏེ། མདོ་དྲི་མ་མེད་པ་ལས། སྡོམ་པ་ལན་

གཅིག་ཕུལ་ན། སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་མི་ལུས་སུ་བརྒྱུད་ནས་སྡོམ་པ་བླངས་ཀྱང་

ལན་དེ་སྙེད་དུ་འབུལ་དགོས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །

སོ་ཐར་དང་འགལ་བའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས།

གཉིས་པ་སོ་སོར་དང་འགལ་བའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་གཉིས་ཏེ། ལྟུང་བ་

སྡེ་ལྔ་སྤྱིའི་དོན་དང༌། སོ་སོའ་ིམཚན་ཉིད་དོ། དང་པོ་ལ་དོན་བཅུ་སྟེ་ལྟུང་

བ་རྣམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང༌། བསྡུ་བ་དང༌། གྲངས་ངེས་དང། གོ་རིམ་ངེས་པ་

དང༌། མིང་གི་དོན་དང༌། མཚན་ཉིད་དང༌། བསླབ་པ་བཅས་པའི་ཕན་ཡོན་

དང༌། འགལ་ན་ཅི་འགྱུར་དང༌། བསྲུངས་བའི་ཕན་ཡོན་དང༌། མ་བསྲུངས་

བའི་ཉེས་དམིགས་སོ། །

དང་པོ་ནི། བསླབ་བའི་གཞིའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། མཛོད་ལས། 

སྤང་བྱ་ལྔ་བརྒྱད་བཅུ་དང་ནི། །

ཐམས་ཅད་སྤང་བར་མནོས་པ་ལས། །

དགེ་བསྙེན་དང་ནི་བསྙེན་གནས་དང༌། །

དགེ་ཚུལ་ཆེད་དང་དགེ་སློང་ཉིད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། བསླབ་པ་བཅས་པའི་སྡོམ་པའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། 

དགེ་སློང་ཕ་མའི་བྱེ་བྲག་གིས་ཉིས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་དང༌། སུམ་
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བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའ།ོ །

གཉིས་པ་བསྡུ་བ་ནི། གཞིའི་སྒོ་ནས་མི་ཚངས་སྤྱོད་ལྟ་བུ་གཞི་

སེམས་ཅན་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། ས་རྐ་ོམེ་རེག་སགོས་ལྟ་བུ་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་

པ་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ་གཉིས་སོགས་དང༌། བྱེད་པ་ལ་རང་ཁོ་ནའི་བྱེད་པ་ཅན་

མི་ཚངས་སྤྱོད་དང་རྫུན་གྱི་ཕམ་པ་སོགས་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ལ་བཅོལ་ཡང་

རྫགོས་པའི་བྱེད་པ་ཅན་སྲགོ་གཅདོ་མ་བྱིན་ལེན་གྱི་ཕམ་པ་ལྟ་བུའ།ོ །ལྟུང་བ་

འབྱུང་བའི་སྒོའ་ིསྒོ་ནས་དངོས་གཞི་བསྐྱེད་པ་ལ་ལུས་ངག་གཉིས་སོ། །ལྟུང་

བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུའི་སྒོ་ནས་མི་ཤེས་པ་དང༌། བག་མེད་པ་དང༌། ཉནོ་མོངས་

མང་བ་དང༌། མ་གུས་པའ།ོ །ངོ་བོའ་ིསྒོ་ནས་རང་བཞིན་དང་འབྲེལ་པའི་

ལྟུང་བ་ལ། དུག་གསུམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཤིང་རྟེན་བྱེ་བྲག་མེད་པ་ལ་

བཀག་པ་སྲགོ་གཅདོ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། བཅས་པ་ཁ་ོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟུང་བ་

ལ། བསམ་པ་ཉནོ་མངོས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཀྱང་བསྐྱེད་པར་ནུས་པ་ཕྱི་དྲའོ་ི

ཁ་ཟས་ཀྱི་ལྟུང་བྱེད་ལྟ་བུའ།ོ །རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གནང་ལ་ཚད་བཟུང་དང་

འབྲེལ་པ་དང༌། མ་གནང་ལ་ཚད་བཟུང་དང་འབྲེལ་པ་གཉིས་སམ། དངོས་

པ་ོགཙོ་བ་ོདང་འདུ་ཤེས་གཙོ་བའོ་ིརིགས་གཉིས་ས།ོ །སྡེ་ཚན་གྱི་སྒ་ོནས་བསྡུ་

ན་ཕམ་པའི་སྡེ་ལ་སོགས་པ་ལྔར་འདུས་སོ། །

གསུམ་པ་གྲངས་ངེས་ནི། དངསོ་གཞི་ཆད་པའི་བྱེ་བྲག་མི་འདྲ་བ་ལྔ་ལ་ལྟསོ་

ནས་སྡེ་ལྔར་གྲངས་ངེས་སོ། །
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བཞི་པ་གོ་རིམ་ངེས་པ་ནི། སྤྱིར་སྡེ་ལྔའི་གོ་རིམ་ནི་ལྕི་ཡང་གི་གོ་

རིམ་ཡིན་ལ། ཕམ་པ་བཞིའི་གོ་རིམ་ནི་བྱུང་ཞིང་བཅས་པའི་གོ་རིམ་ཡིན་

ཞིང༌། ལྷག་མ་སྡེ་བཞི་སོ་སོའ་ིགོ་རིམ་ནི་ཆེད་དུ་བསྒྲིབས་པའི་གོ་རིམ་ཀྱང་

ཡིན་ནོ། །

ལྔ་པ་མིང་གི་དོན་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་ཕམ་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དམ་པའི་

ཆོས་ཀྱི་སྲས་པོ་ལས་ཉམས་པར་བྱེད། ཉནོ་མོངས་པ་རྒྱལ་བར་བྱེད། གཉེན་

པོ་ཕམ་པར་བྱེད་པའི་དོན་གྱིས་ན་ཕམ་པ། དགེ་འདུན་ཆོ་ག་ཁྱད་པར་ཅན་

ལ་རྟེན་ནས་ཕྱིར་བཅསོ་པར་བྱ་བའི་སྡམོ་པ་རྣམ་དག་གི་ལྷག་མ་དང་བཅས་

པའི་དོན་གྱིས་ན་ལྷག་མ། ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ཞག་གཅིག་

ཏུ་སྤོང་ཞིང་འབྲལ་བ་སྔོན་དུ་གཏོང་དགོས་པས་ན་སྤང་བ། མ་བཤགས་ན་

ངན་སངོ་དུ་ལྟུང་བར་བྱེད་པས་ན་ལྟུང་བྱེད། མཐལོ་བ་ལ་བཤགས་པའི་མིང་

གིས་བཏགས་ནས་ས་ོསརོ་མཐལོ་དགསོ་པས་ན་ས་ོསརོ་བཤགས་པ། ཕྱིས་དེ་

ལྟར་མི་འབྱུང་བ་ལ་བསླབ་ཅིང་གོམས་པར་བྱ་དགོས་པས་ན་བསླབ་བྱའི་

ཉེས་བྱས་ཞེས་སོ། །

དྲུག་པ་ལྟུང་བའི་མཚན་ཉིད་ལ། ལྟུང་བ་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དང༌། སོ་

སའོ་ིམཚན་ཉིད་གཉིས་ལས། དང་པ་ོནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་སྟནོ་པས་བཅས་པ་

ལས་འདས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའ།ོ །

གཉིས་པ་ནི། བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་
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བ་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་དག་བྱེད་ཆད་པའི་བསླབ་པ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་རིགས་

ཡིན་པ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་ལའང་འདྲ་བའ།ོ །བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དགེ་

འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་གང་ཞིག ང་ོབའོ་ིཆ་ནས་དབྱུང་བས་ཁྱདོ་ལས་སླངོ་

དུ་རུང་བའི་རིགས་ཡིན་པ། ཡང་ན་གང་ཞིག ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་ཕམ་པ་ལས་

ཡང་ཞིང༌སྤངོ་བ་སགོས་ལས་ལྕི་བའི་རིགས་ཡིན་པ་ཞེས་མན་ཆད་ཀྱང་ཚུལ་

དེས་ཤེས་པར་བྱའ།ོ །

བདུན་པ་བསླབ་པ་བཅས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། སྟོན་པ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་

བསླབ་པ་རེ་རེ་བཅས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཕན་ཡོན་བཅུ་བཅུ་ཡོད་པར་

གཟིགས་ནས་བཅས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དང་པོ། དགེ་འདུན་ནམ་རིགས་བཞི་

པོ་བསྡུ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། གཉིས་པ། འདོད་པ་སྤོང་ཞིང་ཆོས་བསྟན་

པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་སྟེ་དགེ་འདུན་ལེགས་པར་གནས་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། 

གསུམ་པ། བདག་ཉིད་ངལ་བའི་རྗེས་སུ་བརྩོན་པའི་མཐའ་རྣམ་པར་སྤངས་

ཏེ་དགེ་འདུན་བདེ་བར་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། བཞི་པ། ནན་བཏུར་

བྱས་པས་གནདོ་མི་ཁུར་བའི་གང་ཟག་ཚར་བཅད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། ལྔ་

པ། འགྱདོ་པ་སེལ་བས་ང་ོཚ་ཤེས་པ་རྣམས་བདེ་བར་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

དང༌། དྲུག་པ། ཡ་ོབྱད་རྐྱེན་དུ་འབག་པ་དག་ཡདོ་པས་མངནོ་པར་མ་དད་པ་

རྣམས་དད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། བདུན་པ། བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་

ཡངོས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བས་མངནོ་པར་དད་པ་རྣམས་ཕྱིར་ཞིང་འབྱུང་བར་བྱ་
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བའི་ཕྱིར་དང༌། བརྒྱད་པ། ཀུན་དཀྲིས་ཉནོ་མངོས་མག་ོགནནོ་པས་ཚེ་འདིའི་

ཟག་པ་རྣམས་བསྡམས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། དགུ་པ། ཉནོ་མོངས་བག་ལ་

ཉལ་སྤངོ་བས་ཚེ་རབས་ཕྱི་མའི་ཟག་པ་རྣམས་བཟླགོ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། 

བཅུ་པ། བསྟན་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འགྱུར་བས་ཏེ། ངའི་ཚངས་པར་སྤྱོད་

པ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང༌། ཡང་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ལྷ་དང་མིའི་བར་

དག་ལ་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ལ་གཟིགས་ཏེ་

ཐོབ་པ་བདེ་བར་གནས་པ་དང༌། མ་ཐོབ་པ་བདེ་བར་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

ཡུལ་དང༌། གང་ཟག་དང༌། ཉནོ་མོངས་དང༌། ཉེས་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་

བསླབ་པ་བཅའ་བར་མཛད་དོ། །

བརྒྱད་པ་དེ་དག་ལས་འདས་ཏེ་འགལ་ན་ཅི་འགྱུར་བ་ནི། ལྟུང་བ་

སྡེ་ལྔ་ཅི་རིགས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་དོན་ཡང་ཚེ་འདིར་ལས་ལ་

སྒྲིབ། ལམ་ལ་སྒྲིབ་པ་སྟེ། བཙུན་པ་ལྟུང་བས་སྒྲིབ་པ་ལགས་སམ། མ་སྒྲིབ་

པ་ལགས། ཉེ་བར་འཁོར་ལྟུང་བས་ནི་སྒྲིབ་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་

པས་སོ། །གཞན་གྱིས་ཀྱང་འཕྱ་བའི་དགག་བྱ་ཡོད་པ་སྟེ། ཁ་ཟེར། འཕྱར་ཀ་

གཏངོ༌། སྨདོ་པ་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེས་བཤད་པས་ས།ོ །བྱེ་བྲག་ཏུ་རྩ་བའི་

ལྟུང་བ་བྱུང་ན་གཉེན་པོས་གསོར་མེད། ཕྱིན་ཆད་བླངས་ཀྱང་མི་སྐྱེ། སྡིག་པ་

དང་ལྟུང་བ་བཤགས་ཀྱང་མི་འདགས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། ཉམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ནི་གསོར་མི་རུང་བ་ཅན་དུ་ཉམས་པ་སྟེ་ཞེས་དང༌། དེའི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་
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ཕྱིར་བླང་དུ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །འཆབ་སེམས་མ་སྐྱེས་ན་བསླབ་པ་བྱིན་

ཏེ་སྤྱད་ན་དག་པའི་ཕན་ཡནོ་ཐབོ་པའི་བྱེད་ལས་དང་ཡང་ལྡན་པ་སྟེ། དགའ་

བྱེད་ཀྱིས་བསླབ་པ་སྤྱད་པས་དགྲ་བཅམོ་པའི་འབྲས་བུ་ཐབོ་པར་འབྱུང་བས་

སོ། །

དགུ་པ་བསླབ་པ་བསྲུངས་བའི་ཕན་ཡོན་ནི། རྣམ་པ་བཅུ་སྟེ། དང་

པོ་ནི། སེམས་ལ་འགྱོད་པ་མེད་པས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་

ཆོས་རིམ་གྱིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། གཉིས་པ་ནི། འགྱོད་པ་མེད་པར་

འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། གསུམ་པ་ནི། ཕྱོགས་བཅུར་སྙན་

པའི་སྒྲ་གྲགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བཞི་པ་ནི། བདེ་བར་གཉིད་ལོག་ཅིང་

བདེ་བར་སད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ལྔ་པ་ནི། གཉིད་ལོག་པ་ན་ལྷ་རྣམས་

ཀྱིས་བསྲུང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། དྲུག་པ་ནི། གཞན་ལས་སྡིག་པའི་བག་ཚ་བ་

དང་འཇིགས་ཤིང་དངས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བདུན་པ་ནི། གལ་སྟེ་

དགྲ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་གླགས་ཤིག་རྙེད་ན་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་

དབང་གིས་དེ་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བརྒྱད་པ་ནི། གནོད་

སྦྱིན་དང་མི་མ་ཡིན་པ་དང་གདུག་པ་ཅན་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་

གླགས་ཤིག་རྙེད་ན་ཡང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་གིས་དེ་དག་

བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པས་ཕན་ཐོགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དགུ་པ་ནི། གཞན་

ལས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 
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བཅུ་པ་ནི། གང་དུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཡང་དག་པར་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའ།ོ །དེ་ལ་དང་པ་ོདགུ་ནི་མཐངོ་བའི་ཕན་ཡནོ་དང༌། ཕྱི་

མ་ནི་མ་མཐོང་བའི་ཕན་ཡོན་ཏེ། འདི་དག་ནི་ས་སྡེ་དང༌། ལམ་ལྔར་བཤད་

དོ། །

གཞན་ཡང་གཞི་དང༌། རྣམ་འབྱེད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་

ལྔ་བཤད་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་ཚོང་དཔོན་གྱི་འདུལ་བའི་བསྟོད་པ་

ལས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དང༌། འཆར་ཀ་གཟེངས་བསྟོད་པའི་སྐབས་སོགས་

ལས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱའ་ོགསུངས་ས།ོ །བཅུ་པ་བསླབ་པ་མ་བསྲུངས་བའི་ཉེས་

དམིགས་ནི། སྟོན་པས་སྨོད་པ་དང༌། ལྷས་སྨོད་པ་དང༌། མཁན་སློབ་སོགས་

གྲོགས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོད་པ་དང༌། བདག་ཉིད་ཀྱིས་སྨོད་པ་དང༌། དེས་

མ་སྨད་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་སྨོད་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་

མི་འགྱུར་པ་དང༌། ཐོས་པ་བརྗེད་པ་དང༌། མ་རྟོགས་པ་མི་རྟོགས་པ་དང༌། 

ཕྱོགས་དང་ཕོྱགས་མཚམས་སུ་སྡིག་པའི་སྒྲ་གྲགས་པ་དང༌། འགྱོད་པ་དང་

བཅས་ཏེ་འཆི་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་འགྱུར་བ་ལ་

སོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་སྡེ་ལྔ་སོ་སོའ་ིམཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ཏེ། ཡན་ལག་སྤྱིར་

བསྟན་པ་དང༌། སྡེ་ལྔ་སོ་སོར་བཤད་པའ།ོ །དང་པོ་ནི། རྟེན་གྱི་ཡན་ལག་ནི། 

དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་གསོ་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་དང༌། བསླབ་པ་བཅས་
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པ་དང་འབྲེལ་བ་དང༌། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་གསུམ་ནི་ལྟུང་བ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ལ། གཟུགས་གཞན་དུ་མ་སྒྱུར་བ་

དང༌། མི་སྣང་བར་མ་བྱས་པ་དང༌། མཚན་མ་གྱུར་པ་གསུམ་ནི་འགའ་ཞིག་གི་

ཡན་ལག་ཡིན་ན།ོ །བཅས་པའི་ཡན་ལག་ལ། བསླབ་པ་འཆའ་བའི་བསྙད་ཀ་

གླེང་གཞི་ནི། ཡུལ་དང༌། དུས་དང༌། གང་ཟག་དང༌། ཉནོ་མངོས་པ་དང༌། ཉེས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྟནོ་པ་ཆསོ་ཀྱི་རྗེས་བཅས་པ་མཛད་པའ།ོ །བཅས་པ་འཇགོ་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་བྱ་ཡང༌། མཐོང་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཉེས་དམིགས། ལུས་དང༌། 

སྲོག་དང༌། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དང༌། དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་དང༌། ལོངས་སྤྱོད་

དང༌། བསོད་ནམས་བཅས་ཀྱི་བར་ཆད་དང༌། གཞན་མ་དད་པར་འགྱུར་བ་

ལ་སོགས་པའ།ོ །མ་མཐོང་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཉེས་དམིགས་ནི། མཛོད་ལས། ཐམས་

ཅད་བདག་པོ་རྒྱུ་མཐུན་དང༌། །རྣམ་སྨིན་འབྲས་བུ་འབྱིན་པར་འདོད། །ཅེས་

པ་ལྟར་རོ། །ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་བརྩི་བ་ཡང་ནི། ལྟུང་བ་རེ་རེ་

བཞིན་གྱི་གཞིའི་ཡན་ལག སྦྱོར་བའི་ཡན་ལག མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་ག ོ།

ཕམ་པ།

གཉིས་པ་སྡེ་ལྔ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ཕམ་

པའི་སྡེ་བཤད་པ་དང༌། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་ལྔ་ལས། དང་པོ་གླེང་

གཞི་བཏོན་ཟིན་པ་ནས། །
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གཉིས་པ་ཕམ་པ་འདོན་པ་ནི། ཉེ་བར་འཁོར་གྱིས་འདུལ་བའི་སྡེ་

སྣོད་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བའི་ཚེ་མ་འངོས་པའི་སྐྱེ་བོ་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་

ཆོས་མེད་པ་དག་གི་སྒྲོ་སྐུར་སྤང་པ་དང༌། བརྗོད་པ་ཉུང་ངུས་དོན་གྱི་སྤྱི་

རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྡོམ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཏེ། སྤྱི་སྡོམ་དང༌། སྡོམ་

དང༌། བར་སྡོམ་དུའ།ོ །དེའི་ཕྱིར་སྡོམ་ལ། 

མི་ཚངས་སྤྱོད་དང་རྐུ་བ་དང༌། །

མི་ལ་བསད་པར་མི་བྱ་བ། །

བརྫུན་དུ་སྨྲ་དང་བཅས་པ་ཡི། །

ཆོས་བཞི་འདི་ནི་གསུངས་པ་ཡིན། །

ཞེས་དང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་བཞི་པོ་འདི་དག་

ནི་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོའདནོ་པའི་ཚེ་འདུལ་བ་འཛིན་

པའི་ཁ་ཏོན་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་སོ། །འདི་ལ་བཞི་ལས། 

མི་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཕམ་པ།

དང་པོ་མི་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཕམ་པ་ལ་ཐོག་མར་གླེང་གཞི་ནི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་སྐྱོན་མེད་ཅིང༌ཆུ་བུར་

མེད་ལ། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པ་ཡང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཏོན་པར་

གྱུར་ཏོ། །ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་བབ་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་སྤོང་བྱེད་
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ཀྱི་ཀ་ལན་ད་ཀའི་གྲངོ་ན་བཞུགས་ས།ོ །དེའི་ཚེ་ཀ་ལན་ད་ཀའི་བུ་བཟང་སྦྱིན་

ཞེས་བྱ་བའི་དགེ་སླངོ་དེ་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་བསདོ་སྙམོས་ལ་སངོ་བ་ན་མ་ཡིས་

མངགས་པ་ལྟར་དང༌། འདདོ་ཆགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་སྔནོ་གྱི་རང་

གི་ཆུང་མ་ལ་མི་ཚངས་པ་སྤྱོད་ཅིང་བུའི་ས་བོན་འཇོག་པ་ན། བྱུང་བ་འདི་

དང༌། གླེང་གཞི་འདི་དང༌། སྐབས་འདི་ལ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་བསྡུ་

བར་མཛད་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཟང་སྦྱིན་ལ། བཟང་

སྦྱིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མི་མཛེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་བྱས་པ་བདེན་ནམ། བཙུན་པ། མད་དོ། 

།སྟོན་པས། དགེ་སློང་གི་ཚུལ་མ་ཡིན་པ། རྗེས་སུ་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ། རུང་

བ་མ་ཡིན་པ། ཚུལ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བྱ་བ་

མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྨད་པ་དུ་མར་མཛད་ནས༌མཐར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས། ངའི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་འདུལ་བ་ལ་བསླབ་པའི་གཞི་འདི་

ལྟར་གདོན་པར་བྱ་སྟེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་

བསླབ་པ་མཚུངས་པར་གྱུར་པས་བསླབ་པ་མ་ཕུལ། བསླབ་པ་ཉམས་པར་མ་

བྱས་པར་མི་ཚངས་པར་སྤྱདོ་པ་འཁྲིག་པའི་ཆསོ་བསྟེན་ན། དགེ་སླངོ་དེ་ཕམ་

པར་གྱུར་པ་ཡིན་གྱིས་གནས་པར་མི་བྱའ་ོཞེས་བཅའ་བ་མཛད་ད།ོ །ཡང་སྟནོ་

པ་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་ཀྱི་འདོ་མའི་ཚལ་དུ་བཞུགསཔ་ན། རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་ཀྱི་དགནོ་

པ་ན་གནས་པའི་དགེ་སླངོ་ཞིག་གིས། རི་དྭགས་སྤྲ་མ་ོཞིག་ལ་མི་ཚངས་པར་

སྤྱདོ་པ་ན། སྟནོ་པས། ངས་མི་ལ་བཀག་ན་དུད་འགྲ་ོལ་ལྟ་ཅི་སྨསོ་ཏེ། མི་གཏི་
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མུག་ཅན་དེ་ནི་ཕམ་པར་གྱུར་ཏེ། ཞེས་རྣམ་པ་དུ་མས་སྨད་པར་མཛད་ནས་

ཐ་ན་དུད་འགྲོའ་ིསྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཀྱང་རུང་སྟེ། དགེ་སློང་

དེ་ཕམ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་གྱིས་དེ་དང་དགེ་འདུན་ལྷན་ཅིག་གནས་པར་མི་

བྱའ།ོ །ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་བསླབ་པ་མཚུངས་པར་གྱུར་པའི་དོན་ནི། བསྙེན་

པར་རྫོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པའི་དགེ་སློང་གིས་བསླབ་པར་བྱ་བ་དེ་ལ་

བསྙེན་པར་རྫགོས་ནས་ལ་ོབརྒྱ་ལནོ་པའི་དགེ་སླངོ་གི་བསླབ་པར་བྱ་བ་དེ་ལ། 

དེང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པས་ཀྱང་བསླབ་པར་བྱ་ལ། དེང་བསྙེན་པར་རྫོགས་

པས་བསླབ་པར་བྱ་བ་དེ་ལ་བསྙེན་པར་རྫོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པས་ཀྱང་

བསླབ་དགོས་པར་མཚུངས་པའི་དོན་དང༌། བསླབ་པ་མ་ཕུལ་བ་ཞེས་པ་ནི། 

དེ་སྔར་གཞན་གྱི་མདུན་དུ་མ་ཕུལ་བ་དང༌། ཉམས་པ་ནི་དེ་སྔར་ཕམ་པར་

བྱུང་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་དེ་གཉིས་ལ་ཡང་ཕམ་པ་མེད་པའི་དོན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་འདིར་རྟེན་དགེ་སླངོ་གི་སྡམོ་པ་དེ་སྔར་ཐབོ་ལ་མ་ཉམས་

ཤིང་ཉམས་ཀྱང་བསླབ་པ་བྱིན་པས་གསོ་རུང་ཡན་ཆད། ལས་དང་པོ་པ་མ་

ཡིན་པ་ལ་ཡུལ་གྱི་གཞི་ནི་ལུས་ཕྱེད་ལོངས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་རྨ་གསུམ་གང་

ཡང་རུང་བ་མ་ཉམས་པ་དང༌། བགྲོད་དུ་རུང་བའ།ོ །རང་གི་ནོར་བུ་ནད་

མེད་ཅིང༌། ལས་སུ་རུང་བ་ལ། ཀུན་སློང་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་འདོད་ཀྱིས། 

སྦྱོར་བ་རེག་ཅིང་རྩོལ་བར་བྱས་པས་མཐར་ཐུག་དེའི་བདེ་བ་ཉམས་དུ་མྱོང་

ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བའ།ོ །ཡན་ལག་དེ་དག་མ་ཚང་ན་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་
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མི་རྫགོས་ཀྱང༌ན་སྨད་ཀྱི་ལྟུང་བ་ཅི་རིགས་འབྱུང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་མི་ཚངས་པ་

སྤྱོད་འདོད་ཀྱིས་དེའི་སྦྱོར་བ་ལ་ཞུགས་ཀྱང༌རྨའི་ནང་ཉམས་པ་སོགས་ཀྱིས་

དངོས་གཞིའི་རེག་བདེ་མ་མྱོང་ན་དངོས་གཞི་རྣམ་པའི་སྦོམ་པོར་འགྱུར་

པ་དང༌། ཡང་མི་ཚངས་སྤྱོད་འདོད་ཀྱིས་བགྲོད་ཡུལ་ལ་ནམ་ཉུག་བྱེད་པའི་

སྐབས་ལྟ་བུ་ལ་སྦྱོར་བའི་རྣམ་པའི་སྦམོ་པོའ་ིལྟུང་བ་དང༌། མི་ཚངས་པ་སྤྱོད་

པའི་ཆེད་དུ་ཁྲི་ལས་ལྡང་བའམ། འགྲ་ོབ་ན་གམོ་པ་རེ་རེ་བཞིན་ཉེས་བྱས་སུ་

འགྱུར་བ་དང༌། ཐ་ན་བུད་མེད་ལ་ཆགས་སེམས་ཀྱིས་ལྟ་བ་ཙམ་ལ་ཉེས་བྱས་

སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །

མ་བྱིན་པར་ལེན་པའི་ཕམ་པ།

གཉིས་པ་མ་བྱིན་པ་ལེན་པའི་ཕམ་པ་ལ། གླེང་གཞི་ནི། སྟནོ་པ་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་

ཀྱི་འདོ་མའི་ཚལ་ཀ་ལན་ད་ཀའི་གནས་ན་བཞུགས་ས།ོ །དེའི་ཚེ་རྫ་མཁན་གྱི་

རིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་སློང་ནོར་ཅན་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཀྱི་དགོན་

པའི་སྤྱིལ་བུ་ན་གནས་ཏེ། སྤྱོད་ཡུལ་གྱི་གྲོང་དུ་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བའི་ཤ ལ་

དུ་བ་ལང་རྫི་དང། རྩ་ཐུན་དང༌། ཤིང་ཐུན་པ་དག་གིས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་

སྤྱིལ་བུ་བཅོམ་སྟེ་རྩ་ཤིང་ཁྱེར་ཤོར་བ་ན་སའི་སྤྱིལ་བུ་བཅོས་ཏེ་སྐམས་པའི་

ཕྱིས་ནས་རྩྭ་ཤིང་གིས་གཡགོས་ཏེ་མེ་ལ་བསྲེགས་པ་དང༌། རྩི་ཡང་དམར་པ་ོ

བྱུགས་ནས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་གཅིག་གྲུབ་པ་དང༌། ཕྱི་རོལ་དུ་སོང་བའི་ཉིན་
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གཅིག སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་དེར་གཤེགས་པ་དང་གཟིགས་ཏེ། མུ་སྟེགས་

པས་འཕྱ་བར་དགོངས་ནས། སྟོན་པས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་བཤིག་ཏུ་བཅུག 

དེ་ནས་ནོར་ཅན་གྱིས་ཤིང་གིས་བྱ་བར་བསམ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ཡི་

ཕོ་བྲང་ཞིག་རལ་བཅོས་པའི་ཆེད་དུ་བསྲུང་བའི་བཀག་ཤིང་ནས་མ་བྱིན་

པར་བཅད་དེ་འདྲེན་པ་ན། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ཡིས་ཚོར་ཏེ་ཡིད་མ་རང་

བ་སོགས་ཀྱིས་བྱུང་བ་འདི་དང༌། གླེང་གཞི་འདི་དང༌། གནས་སྐབས་འདིར། 

དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་བསྡུ་བར་མཛད་དེ། སྟོན་པས། ནོར་ཅན་ལ། དགེ་

སྦྱངོ་གི་ཚུལ་མ་ཡིན་པ་ཅེས་སགོས་སྨད་པ་དུ་མར་མཛད་ནས་ངའི་ཉན་ཐསོ་

རྣམས་ཀྱིས་འདུལ་བ་ལ་བསླབ་པའི་གཞི་འདི་ལྟར་གདོན་པར་བྱ་སྟེ། ཡང་

དགེ་སློང་གང་གཞན་དག་གི་གྲོང་ན་འདུག་པའམ། དགོན་པ་ན་འདུག་པ་

གཞན་དག་གིས་མ་བྱིན་པར་རང་གིས་རྐུ་བའི་གྲངས་སུ་གཏོགས་པ་བླངས་

ན། ཇི་ཙམ་མ་བྱིན་པར་བླངས་པས་དེར་རྒྱལ་པོའམ། བློན་པོ་ཆེན་པོས་

བཟུངས་ནས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ནི་འཇབ་བུས་རྐུ་བའི་རྐུན་

མའ།ོ །ལེགས་ཉེས་མི་ཤེས་པའི་བྱིས་པའ།ོ །ལུང་དབོག་བ་མི་ཤེས་པའི་བླུན་

པའ།ོ །མཐུས་རྐུ་བའ་ོཞེས་ཟེར་ཞིང༌། སྲོག་དང་ཕྲལ་ཏེ་གསོད་དམ། འཆིང་

བ་དམ་པསོ་ཅིང་ངམ། མཐར་སྤྱུག་ཀྱང་རུང༌། དགེ་སླངོ་གིས་དེ་ལྟར་མ་བྱིན་

པར་ལེན་ན་དགེ་སློང་དེ་ཡང་ཕམ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་གྱིས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་

གནས་པར་མི་བྱའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །
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རྟེན་གྱི་ཡན་ལག་ལ། སྔར་མི་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཕམ་པའི་སྐབས་སུ་

དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་བསླབ་པ་མཚུངས་པར་གྱུར་

པས། བསླབ་པ་མ་ཕུལ། བསླབ་པ་ཉམས་པར་མ་བྱས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་

ནི། འགོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་དུ་རྟེན་གྱི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་ཤེས་པར་

བྱའ།ོ །འདི་ལ་གཞི་རང་ལས་ནོར་འགོ་ཐ་དད་པའི་མི་ཡི་འགྲོ་བས་བདག་

ཏུ་བཟུང་བ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་ཤིང་རང་ལ་བྱིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཁ་ཟས་སུ་ཟོས་

པ་མིན་ཞིང༌། རྐུ་སེམས་དང་བཅས་པས་རིན་ཐང་ཚང་བའི་དངོས་པོ་ཞིག 

གནས་སྤོས་སམ། གྲུབ་བློ་སྐྱེས་ན་རྐུ་བའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྐུ་

བའི་གནས་དང༌། དུས་དང༌། བརྐུ་བྱ་དང་རྐུ་བྱེད་ལ་ལྟསོ་ནས་སྦྱརོ་བ་གཅིག་

གི་ནང་དུ་ཀར་ཤ་པ་ནི་བཞི་ཆར་ལོངས་པའ།ོ །དེས་ན་ཀར་ཤ་པ་ནི་བཞི་ཆ་

ནི་རིན་ཐང་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མ་ཤ་ཀ་ལྔའི་ཚད་དུ་ཞུ་བར་གསུངས་

པ་ནི། །མ་ཤ་ཀ་ཉི་ཤ ་ལ་ཀར་ཤ་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་ཡུལ་དུས་ཀྱི་དབང་

དུ་བྱས་པ་ཡིན་གྱི་གཞན་དུ་མ་ངེས་ཏེ། གཏམ་གྱི་གཞིར། བཙུན་པ། མ་ཤ་

ཀ་གསུམ་བརྐུས་ན། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ་ཡོད་

དེ། གནས་གང་ན་མ་ཤ་ཀ་བཅུ་གཉིས་ལ། ཀར་ཤ་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་

ནའ།ོ །མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ལས་ལྷག་པར་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། 

བཀའ་བསྩལ་པ། ཡོད་དེ། གང་ན་མ་ཤ་ཀ་བཞི་བཅུ་ལ་ཀར་ཤ་པ་ནི་གཅིག་

ཏུ་འགྱུར་བ་ནའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཕོྱགས་འདི་ལ་སྔོན་གྱི་འདུལ་འཛིན་
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རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དཔྱད་བསྡུར་གྱི་སྤྲོས་པ་མང་ཡང༌ངེས་གཏན་ཁེལ་བ་ཞིག་

བྱུང་ཁག་པོ་རེད་འདུག་པར་བརྟེན། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་ཕོྱགས་འདི་ལ་

གཟབ་ཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེར་ཐུགས་འཇོག་འཚལ། 

མི་གསོད་པའི་ཕམ།

གསུམ་པ་མི་གསོད་པའི་ཕམ་པ་ལ། གླེང་གཞི་ནི། སྟོན་པ་ཡུལ་སྤོང་བྱེད་ཀྱི་

ཆུ་ཀླུང་ཡིད་འངོ་ལྡན་གྱི་འགྲམ་ན་བཞུགས་སོ། །སྟོན་པས་དགེ་སློང་རྣམས་

ལ་མི་སྡུག་པ་སྒོམས་ཏེ།གོམས་པར་བྱས་ན་ཕན་ཡོན་འབྱུང་བར་གསུངས་

པ་དང༌། དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་དག་གིས་མི་སྡུག་པ་བསྒོམས་པས་རྣག་གི་ལུས་

འདིས་སྒྱིད་ལུག་པ་དང༌། དམུས་བྱུང་བ་དང། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། སྨོད་པ་

ན། ཕན་ཚུན་མཚོན་བྱིན། དུག་ཟ། ཐག་པས་འཆིང༌། གཡང་སར་མཆོང་

ཞིང༌། དགེ་སློང་གིས་ཀྱང༌དགེ་སློང་ལ་བཅོལ་ཏེ་གསོད་པར་བྱེད་པ་དང༌། 

དགེ་སྦྱངོ་སྦེད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བསད་པ་ལ་བདུད་ཀྱིས་བསྔགས་བརྗདོ་ཀྱི་

ལུང་བསྟན་བྱུང་བར་བདེན་པར་བསམ་ཏེ། དགེ་སླངོ་དྲུག་བཅུའི་བར་བསད་

པས་དགེ་སླངོ་རྣམས་ཉུང་ཞིང་བསྲབ་པར་གྱུར་པའི་བྱུང་བ་འདི་དང༌། གླེང་

གཞི་འདི་དང༌། སོགས་ནས། སྟོན་པས། དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་མ་ཡིན་པ་ཅེས་

སོགས་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་སྨད་ནས། ངའི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་འདུལ་བ་

ལ་བསླབ་པའི་གཞི་འདི་ལྟར་གདོན་པར་བྱ་སྟེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་མིའམ་
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མིར་ཆགས་པ་ལ་བསམ་བཞིན་དུ་རང་གི་ལག་དར་ཏེ་དེའི་སྲོག་བཅད་

དམ། དེ་ལ་མཚོན་བྱིན་ནམ། དེ་ལ་མཚོན་ཐོགས་པ་གཉེར་ཏམ། དེ་འཆིར་

བཅུག་གམ། དེ་ལ་འཆི་བའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་ཀྱང་རུང་སྟེ་དེ་ལ་འདི་སྐད་

ཅེས། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་འཚོ་བ་སྟེ་གསོན་པ་སྡིག་པའི་རྒྱུ་ལུས་མི་གཙང་བ་ངན་པ་

འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་གསོན་པ་བས་ཤི་བ་ལེགས་ཟེར་ཞིང༌། སེམས་

ཀྱིས་མི་དེ་འཆི་བར་འདོད་པ་དང༌། དེའི་ཡོ་བྱད་ཐོབ་ཏུ་རེ་བའི་སེམས་ཀྱི་

ཀུན་དུ་རྟགོ་པ་དག་གིས་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་དེ་འཆི་བཅུག་གམ། དེ་ལ་འཆི་

བའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་དེ། དེ་ཡང་རྩོམ་པ་དེས་དུས་བྱས་ན་དགེ་སློང་དེ་

ཡང་ཕམ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་གྱིས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པར་མི་བྱའ།ོ །ཞེས་

གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་གཞི་རང་ལས་རྒྱུད་གཞན་པའི་མིའི་འགྲོ་བ་ཡིན་པ་ལ། 

དེར་འདུ་ཤེས་པ་དང༌། བསམ་པ་གསོད་སེམས་ཀྱིས་མ་ནོར་བ་དང༌། སྦྱོར་

བ་རང་ངམ་བརྐོས་པས་གསོད་པར་རྩོམ་པ་ལ། །མཐར་ཐུག་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་

སྲགོ་འགགས་པར་གྱུར་ན་ཕམ་པ་འགྱུར་བའ།ོ །ཡན་ལག་དེ་དག་མ་ཚང་ན་

སྦོམ་པོ་ལྕི་ཡང་དང༌ཉེས་བྱས་སོགས་སུ་འགྱུར་རོ། །

བརྫུན་སྨྲ་བའི་ཕམ་པ།

བཞི་པ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ཕམ་པ་ལ། གླེང་གཞི་ནི། སྟནོ་པ་འདོ་མ་ཅན་གྱི་གྲངོ་
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གི་བྱང་ཕོྱགས་ཤིང་ཤ་པའི་ཚལ་ན་དབྱར་གནས་པར་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་

ཡུལ་དུ་མུ་གེའི་ཉམ་ང་བ་བྱུང་བ་དང༌། དགེ་སློང་གཞན་རྣམས་ཡངས་པ་

ཅན་གྱི་གྲངོ་གི་ཉེ་འཁརོ་དུ་དབྱར་གནས་པ་ན། བསདོ་སྙམོས་ཀྱིས་ཅུང་ཕངོ་

པར་གྱུར་ཀྱང༌། ཉ་པའི་རིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་

པ་དེ་རྣམས་ནི་རང་གི་ཉ་པའི་ཡུལ་གྱི་གྲངོ་གི་ཉེ་འཁརོ་དུ་སངོ་ཞིང་སྤྱིལ་བུ་

བྱས་ཏེ་དབྱར་གནས་པ་དང༌། ཉེ་དུ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལ་ཟག་པ་ཟད་པ་དང༌། གཉིས་གའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཞེས་སོགས་

མིའི་ཆོས་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་བཞིན་དུ་བསྒྲགས་པར་བྱས་པས། ཉེ་དུ་

རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གི་བུ་ལའང་སྟེར་མ་ནུས་པའི་འཚོ་བ་དེ་དག་བསོད་

སྙོམས་ཕུལ་བ་དང༌། དབྱར་གནས་གྲོལ་བ་ན་དགེ་སློང་དེ་རྣམས་ལུས་ཀྱི་

ཤ་ཁྲག་རྒྱས་པ་སོགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་གྱུར་པའི་བྱུང་བ་འདི་དང༌། 

གླེང་གཞི་འདི་དང༌། སྐབས་འདི་ལ་དགེ་འདུན་བསྡུ་བར་མཛད་དེ། སྟོན་

པས་དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཟས་ཅུང་ཟད་

ཀྱི་ཕྱིར་དུ་མིའི་ཆོསབླ་མ་མེད་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ་བདེན་ནམ། བཙུན་པ། མད་

དོ། །དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་མ་ཡིན་པ། ཞེས་སོགས་ནས། འཇིག་རྟེན་ན་རྐུན་པོ་

ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁྱིམ་འབུགས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོའ་ི

མཛོད་རྐུ་བ། གྲངོ་དང༌གྲངོ་ཁྱེར་སགོས་འཇམོས་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་པ་དང༌། 

གཉིས་པ་ནི། དགེ་འདུན་གྱི་རྩྭའམ། ཤིང་ངམ། མེ་ཏོག་གམ། འབྲས་བུའམ། 
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འདོ་མའམ། གཞལ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་བཙོངས་ཤིང་རང་གི་འཚོ་བ་སྤྱདོ་པ་

དང༌། དེས་ཁྱིམ་མི་གས་ོབར་བྱེད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། གསུམ་པ་ནི། མིའི་ཆསོ་

བླ་མ་མེད་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་འདི་ཡིན་པ་སྟེ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ལྷ་དང༌། བདུད་

དང༌། ཚངས་པ་དང༌། དགེ་སྦྱོང་དང༌། བྲམ་ཟེར་བཅས་པའི་སྐྱེ་དགུའི་ནང་

ན་ཆོམ་རྐུན་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་སྨད་པར་མཛད་

ད།ོ །ངའི་ཉན་ཐསོ་རྣམས་ཀྱིས་འདུལ་བ་ལ་བསླབ་པའི་གཞི་འདི་ལྟར་གདནོ་

པར་བྱ་སྟེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་ས་པའི་

ཟག་པ་དང་བཅས་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་མི་ཤེས་ཤིང་དེ་ལྟ་

བུའི་ཤེས་པ་ཟག་པ་མེད་པས་གཟུགས་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་ལ་མིའི་ཆོས་སྒྲིབ་

པ་ལྔ་སྟེ་དེ་སྤངས་པའི་བླ་མ་དང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་འཕགས་པ་དང༌། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་དགེ་

སྦྱོང་གི་འབྲས་བུའི་བྱེ་བྲག་ཐོབ་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་ཤེསཔ་

དང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་སགོས་པ་དེ་དག་མཐངོ་བ་དང༌། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ོ

སགོས་ལ་རེག་པར་སྤྱདོ་པ་མེད་བཞིན་དུ་འདི་དག་ཤེས་ས།ོ །ལྷ་ལ་སགོས་པ་

འདི་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཁས་འཆེས་པ་ལས། དེ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་རྣམ་པར་དག་

པར་འདོད་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་གཞན་གྱིས་དྲིས་ཀྱང་རུང༌མ་དྲིས་ཀྱང་

རུང་འདི་སྐད་ཅེས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་བདག་གིས་ནི་ཡིད་ཀྱིས་མི་ཤེས་པ་ཤེས་

སོ་ཞེས་སྨྲས། མིག་གིས་མ་མཐོང་བར་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས། དོན་གྱིས་སྟོང་
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པའི་གསོག་དང་ས་བོན་གྱིས་སྟོང་པའི་གསོབ་བརྫུན་དུ་སྨྲས་སོ་ཞེས་ཟེར་

ན། དོན་ལ་བརྫུན་ཀྱང་ཡང་དག་པར་འདུ་ཤེས་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་མ་

གཏོགས་སྟེ། དགེ་སློང་དེ་ཡང་ཕམ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་གྱིས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་

གནས་པར་མི་བྱའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདིར་གཞི་ལ། རྟེན་རང་ཉིད་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཐོབ་ལ། བསླབ་

པ་ཕུལ་བ་མ་ཡིན་པ། ཉམས་པར་མ་བྱས་པ་ཞེས་པའི་ཐུན་མངོ་གི་ཡན་ལག་

གསུམ་ལྡན་ཅིང༌། གཟུགས་གཞན་དུ་མ་བསྒྱུར་བ་དང་མི་སྣང་བ་མ་བྱས་པའ།ོ 

།ཡུལ་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་ཅིང་སྨྲ་ཤེས་དནོ་ག ོསེམས་རང་བཞིན་དུ་གནས་

པ། མི་ཡིན་པ། མ་ནིང་དང་མཚན་གཉིས་མིན་པ་སྟེ། ཐ་སྙད་དྲུག་དང་ལྡན་

པ་ལ། གཟུགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་མི་སྣང་བར་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་

དགོས་པ་དང༌། བསམ་པ་མ་འཁྲུལ་ཞིང༌། ཀུན་སློང་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་སྨྲ་

བར་འདོད་པ་ལ། དངོས་པོ་མིའི་ཆོས་བླ་མའི་མཚན་ཉིད་ཅན། སྦྱོར་བ་ངག་

མཚན་ཉིད་ལྔའམ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སྟེ། རང་གི་དང༌། ངག་ཡིན་པ་དང༌། 

བདག་ཉིད་དང་འབྲེལ་པ་དང༌། བསམ་པའི་དོན་དང༌། མངོན་སུམ་དུ་སྨྲས་

པའ།ོ །མཐར་ཐུག་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་དནོ་ག་ོབ་ལྟུང་བའི་དངསོ་གཞི་རྫགོས་པར་

འགྱུར་བའ།ོ །ཡན་ལག་དེ་དག་མ་ཚང་ན་དངོས་གཞི་མི་བསྐྱེད་ཀྱང༌། སྦོམ་

ལྟུང་ལྕི་ཡང་དང༌ཉེས་བྱས་ཅི་རིགས་བསྐྱེད་པར་གསུངས། ད་ནི་ཕམ་པ་བཞི་

པོ་བཏོན་ཟིན་པ་དེའི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་གི་ཕམ་
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པར་གྱུར་པའི་ཆོས་བཞི་པོ་དག་བཏོན་ཟིན་ཏོ། །དགེ་སློང་གིས་དེ་དག་ལས་

ལྟུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བྱས་ན་ཐགོ་མ་ཁྱིམ་པའི་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་

ཇི་ལྟ་བ་ཕྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བས་ཕམ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། དགེ་

སློང་རྣམས་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ཆོས་དང་ཟང་

ཟིང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དུ་མི་དབང་གིས་གནས་པར་མི་བྱའ།ོ །ཕམ་པར་འགྱུར་

བའི་ཆོས་བཞི་པོ་དེ་ལ་བདག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ། །ཅི་འདི་ལ་ཁྱོད་

ཡངོས་སུ་དག་གམ་ཞེས་དྲིའ།ོ །ཅི་འདི་ལ་ཁྱདོ་ཡངོས་སུ་དག་གམ་ཞེས་ལན་

གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་དྲིའ།ོ །འདི་ལ་ཚེ་དང་ལྔན་པ་དག་ཡོངས་སུ་དག་ན་

འདི་ལྟར་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ། །

དགེ་འདུན་ལྷག་མ།

ད་ནི་ལྟུང་བ་སྡེ་ལྔ་ལས། གཉིས་པ་གང་ཞིག་གསོ་བ་དགེ་འདུན་ལ་རག་

ལས་ཤིང་སྡོམ་པ་རྣམ་དག་གི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ལྷག་མའི་སྡེའ།ོ །མདོ་

གདོན་པ་ལྔ་ལས། གསུམ་པ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འདོན་པ་ལ་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་སྡོམ་གྱི་སྒོ་ནས་མདོར་བསྟན་པ་ནི། སྡོམ་ལ། 

ཁུ་བ་འཛིན་དང་འཁྲིག་ཚིག་བསྙེན་བཀུར་སྨྱན། །

ཁང་པ་ཁང་ཆེན་དང་ནི་གཞི་མེད་དང༌། །

བག་ཙམ་དགེ་འདུན་དབྱེན་དང་དེ་རྗེས་ཕྱོགས། །
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ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་དང་བཀའ་བློ་མི་བདེ་བའ།ོ །

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་དགེ་འདུན་ལས་ལྡང་བ་འགྱུར་བའི་

ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཆསོ་བཅུ་གསུམ་པ་ོའདི་དག་ནི་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་སོ། །

ཁུ་བ་འབྱིན་པའི་ལྷག་མ།

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་གསུམ་ཡདོ་པ་ལས། དང་པ་ོཁུ་བ་འབྱིན་

པའི་ལྷག་མ་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། དྲུག་སྡེ་ལས་འཆར་

ཀ་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུས་ཏེ་ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་ནས་རང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་ངལ་གསོས་པ་ན། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ལས་སུ་རུང་བར་བྱས་ཏེ་

ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་བཟུང་ཞིང་བཅངས་ནས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ན། དུག་མྱུར་དུ་

ཁྱབ་པའི་སྦྲུལ་ནག་པོ་ལ་བཟུང་བ་ནི་བླའི་རང་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལ་

བཟུང་བ་ནི་དེ་ལྟར་མིན་ནོ་ཅེས་སོགས། སྟོན་པས་སྨད་པ་དུ་མར་མཛད་

ནས། བསམ་བཞིན་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་རྨི་ལམ་གྱི་མ་གཏོགས་ཏེ་དགེ་འདུན་

ལྷག་མའ།ོ །ཞེས་བཅའ་བ་མཛད་དོ། །

འདི་ལ་གཞི། གང་དབྱུང་བ་རང་གི་ཁུ་བ་ཡིན་པ་དང༌། དང་པོའ་ི

གནས་ནས་དང༌། ཐ་སྙད་བྱར་ཡདོ་ཀྱི་ཚད་དུ་ལངོས་པ་དང༌། གང་ལ་དབྱུང་

བ་སེམས་ཅན་དུ་བགྲངས་ཤིང་དེའི་རྣམ་པར་གནས་པ་དང༌། བསམ་པ་ཁུ་
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བ་དབྱུང་བ་འདོད་པ་དང༌། སྦྱོར་བ་བརྩལ་ཞིང་རེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། 

མཐར་ཐུག་སྦུབས་སུ་འངོས་ཤིང་བདེ་བ་མྱངོ་བའ།ོ །ཡན་ལག་དེ་དག་མ་ཚང་

ན། སྦོམ་པོ་ལྕི་ཡང་དང་ཉེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །

འཛིན་པའི་ལྷག་མ་འདོན་པ།

གཉིས་པ། འཛིན་པའི་ལྷག་མ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་

ཚེ་མཉན་ཡོད་ཀྱི་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་རྣམས་སྐྱེད་མོའ་ིཚལ་

དུ་སོང་ཞོར། རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་གནས་མཇལ་བྱུང་བ་ན། ཐོག་མར་འཆར་

ཀས་ཁྲིད་ཅིང་ལེགས་པར་བསྟན་པའི་མཐར་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པར་གྱུར་ཏེ་དེ་

དག་གི་ཡན་ལག་དང༌། ཉིང་ལག་ལ་རེག་ཅིང་ཉུག་པར་བྱས་པས་མ་དད་

པར་གྱུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྟོན་པས་འདི་ལྟར། ཡང་དགེ་སློང་གང་འདོད་

ཆགས་ཀྱིས་ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་ཆོས་དྲལ་ཅིང་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་ཡུལ་དེ་དང་

འབྲེལ་བར་འདདོ་པའི་སེམས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཡུལ་འཁྲིག་པའི་ཆསོ་བསྟེན་

ནུས་པ་དང་ལྷག་ཅིག་ལུས་རེག་པར་བྱེད་དམ། འཁྲིག་མ་མན་ཆད་ཀྱི་ལག་

པ་ནས་བཟུང་ངམ། དཔུང་པ་ནས་བཟུང་ངམ། སྐྲའི་ལན་བུ་ནས་བཟུང་ངམ། 

ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཅུང་ཟད་ནོམ་པ་དང་རབ་ཏུ་

ཉུག་པ་བདག་གིར་བྱེད་དེ་རོ་མྱོང་བར་བྱེད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའ།ོ །

ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ལ་གཞི། ཡུལ་མིའི་བུད་མེད། ཤེས་པ་རང་
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བཞིན་དུ་གནས་པ། མཚན་དོན་བྱེད་ནུས་པ། ལུས་བསྟེན་རུང་མ་ཉམས་པ། 

རྨའི་སྒ་ོགསུམ་ལས་གཞན། ལུས་དངསོ་སམ། སྐྲའམ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གསོ་

ཡིན་པའ།ོ །རེག་བྱེད་ནི། རང་གི་ལུས་མ་ཉམས་པ་ལ་ཟག་བྱེད་ལས་གཞན་པ། 

མིག་ནས་པུས་མའོ་ིབར་ཡིན་པའ།ོ །བསམ་པ་རེག་བདེ་ཉམས་སུ་མྱངོ་འདདོ་

ཀྱི་ཆགས་སེམས་ཡིན་པ་དང༌། སྦྱོར་བ་རེག་པར་རྩོམ་པ། མཐར་ཐུག་རེག་

པ་ཉམས་སུ་མྱངོ་བའ།ོ །ཡན་ལག་དེ་དག་མ་ཚང་ན་སྦམོ་པ་ོསགོས་ཅི་རིགས་

འབྱུང་བ་ལ་གོང་འགོ་ཐམས་ཅད་འདྲའ།ོ །

འཁྲིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྷག་མ་འདོན་པ།

གསུམ་པ་འཁྲིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྷག་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་

ས།ོ །དེའི་ཚེ་འཆར་ཀ་ནས་སྔ་མ་ལྟར་མཉན་ཡདོ་ཀྱི་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་

གི་ཆུང་མ་རྣམས་ལ་ཚོགས་པར་མི་དབྱུང་བའི་ཚིག་སྨྲས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། 

སྟོན་པས་འདི་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་དེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དྲལ་ཅིང་གྱུར་

ནས་དེ་དང་འབྲེལ་བར་འདོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཡུལ་ལེགས་

པར་སྨྲས་པ་དང་ཉེས་པར་སྨྲས་པའི་དོན་ཀུན་ཏུ་ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་

གནས་ངན་ལེན་གྱི་སྟེ་ཉེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཚིག་སྡིག་པ་ཅན་ཚོགས་པར་མི་

དབྱུང་བ་འཁྲིག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་མིང་དང་ལྡན་པ་དག་དཔེར་ན་

སྐྱེས་བུས་ན་ཆུང་ལ་སྨྲ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྨྲས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའ།ོ 
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།ཞེས་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་གཞི་ལ། ཡུལ་ནི་མིའི་བུད་མེད། སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ 

ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། མཚན་དོན་བྱེད་ནུས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་མ་ཐོབ་

པའ།ོ །གང་བརྗདོ་པའི་ཚིག་ཡུལ་དུས་དེར་འཁྲིག་པའི་ཆསོ་སུ་གྲགས་པ་དང༌། 

བསམ་པའི་ཀུན་སླངོ་འཁྲིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་བདེ་བ་མྱངོ་འདདོ་ཡདོ་པའ།ོ །སྦྱརོ་

བ་གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་ངག་ཡན་ལག་དྲུག་ལྡན་ནོ། །མཐར་ཐུག་ཡུལ་དེས་

དོན་གོ་ན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བའ།ོ །གཞན་གོང་དུ་བསྟན་པ་དང་འདྲའ།ོ །

བསྙེན་བཀུར་བསྔགས་པའི་ལྷག་མ།

བཞི་པ་བསྙེན་བཀུར་བསྔགས་པའི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་

དུ་བཞུགས་པ་ན། དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་ལྟར་བཅའ་བ་

མཛད་དེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་འདདོ་ཆགས་ཀྱིས་ང་ོཚ་ཤེས་པ་དང་དྲལ་ཅིང་

རྣམ་པར་གྱུར་ནས་ཡུལ་འདི་དང་འབྲེལ་བར་འདོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་བུད་

མེད་ཀྱི་མདུན་དུ་དགེ་སློང་བདག་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་བསྙེན་བཀུར་བུད་མེད་

དེས་བྱ་བའི་ཕྱིར་འདི་ལྟ་སྟེ། ང་ལྟ་བུའི་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་དགེ་བའི་ཆསོ་ཅན། ཚངས་པར་སྤྱདོ་པ་ལ་འདི་

ལྟར་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་འདིས་བསྙེན་བཀུར་

བྱས་ན། སྲུ་ཞེས་དགའ་བའི་ཚིག་གིས་བོས་ནས་འདི་ནི་བསྙེན་བཀུར་བྱས་

པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཆགོ་ཡིན་ན་ོཞེས་བསྔགས་པ་བརྗདོ་ན་དགེ་འདུན་
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ལྷག་མའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་གཞི། མིའི་བུད་མེད། སྨྲ་ཤེས། དནོ་ག་ོབསམ་པ་རང་བཞིན་

དུ་གནས་པ་ལ། མཚན་དོན་བྱེད་ནུས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་མ་ཐོབ་པ་གོང་དང་འདྲ། 

དངསོ་པ་ོཡུལ་དུས་དེར་འཁྲིག་པར་གྲགས་པས་བསྔགས་པ་དང༌། ཀུན་སླངོ་

དེའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འདོད་པའ།ོ །སྦྱོར་བ་དང༌། མཐར་ཐུག་གོང་

དང་འདྲ་བ་ལས་ལྟུང་བའི་དངོས་གཞི་བསྐྱེད་པའ།ོ །

སྨྱན་བྱེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།

ལྔ་པ་སྨྱན་བྱེད་པའི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་

སོ། །དེའི་ཚེ་དྲུག་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པའི་ཚིག་དང༌། སྐྱེས་པ་

ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཚིག་གིས་ཆུང་མ་ཉིད་དང༌། མཛའ་ན་མོ་ཉིད་དུ་སྨྱན་བྱས་

པས། མུ་སྟེགས་དག་གིས་སྨོད་ཅིང་དམའ་འབེབ་པ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

འདི་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་དེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པའི་ཚིག་

བརྗོད་པ་དང༌། ཆུང་མ་ཉིད་དང༌། མཛའ་ན་མོ་ཉིད་དུ་སྨྱན་བྱས་པས་ཐ་ན་

སྨད་འཚོང་མ་ལྟ་བུ་དང་ཐང་འགའ་ཕྲད་པ་ལ་ཡང་རུང་སྟེ་དགེ་འདུན་ལྷག་

མའི་ལྟུང་བའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་གཞི་སྤྲད་བྱ་ནི། མཚན་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལ། ཐ་སྙད་བཞི་

ལྡན་ཏེ། སྨྲ་ཤེས། དནོ་ག་ོམི་ཡིན་པ། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའ།ོ །ལུས་
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བསྟེན་དུ་རུང་བ། མི་མཐུན་པར་གནས་པ། བདག་ཉིད་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་

ཅིང༌ནང་རྒྱུད་ཀྱང་ཐ་དད་པའ།ོ །ཀུན་སློང་སྤྲད་བྱ་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་པར་

འདདོ་པ་དང༌། སྦྱརོ་བ་རང་ངམ་བསྐསོ་པས་འཕྲིན་གསུམ་བྱས་པའ།ོ །མཐར་

ཐུག་དེ་གཉིས་ཀྱི་བསྟེན་བྱ་བསྟེན་བྱེད་ཕྲད་པ་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའ།ོ །

ཁང་པའི་ལྷག་མ།

དྲུག་པ་ཁང་པའི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་

སོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་ཁང་པ་མང་པོར་གྱུར་ནས་ཁང་པ་ཁ་ཅིག་

རིང་ང་ོཞེས་དང༌། ཁ་ཅིག་ཐུང་ང༌ོ། ཁ་ཅིག་ཆུང་ང༌ོ། ཁ་ཅིག་ཆེའ་ོཞེས་སགོས་

ཀྱིས་བོར་ཏེ། གཞན་དང་གཞན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ན། ཀློག་སྤོང་ལས་གཡེལ་

བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་མ་དད་པར་གྱུར་པ་དང༌། འདོ་སྲུངས་ཆེན་པསོ་

ཞུས་ཏེ། སྟནོ་པས་བསླབ་པ་འདི་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་དེ། དགེ་སླངོ་དག་གིས་

སྦྱིན་བདག་འགའ་ཞིག་ལས་ཤིང་དང་འགའ་ཞིག་ལས་རྩྭ། འགའ་ཞིག་ལས་

ནི་གླ་མི་བསློང་བར་བྱའ།ོ །གནས་གང་ལ་བདག་པོ་མེད་པ་ན། བདག་གི་

ཕྱིར་ཁང་པ་རྩིག་ཏུ་འཇུག་ན་དགེ་སློང་དེས་ཁང་པ་ཚད་བཞིན་དུ་རྩིག་ཏུ་

ཆུག་ཅིག  །དེ་ལ་ཁང་པའི་ཚད་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ནང་གི་སྲིད་དུ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་མཐོ་བཅུ་གཉིས། ཞིང་དུ་མཐོ་བདུན། ས་གཞི་རུང་བ་རྩོད་

པ་མེད་པ་དང་རྩོམ་དུ་རུང་བ་ཉིད་བལྟ་བའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་དེས་དགེ་སློང་
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དག་བཀྲི་བར་བྱའ།ོ །ཁྲིད་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་ཀྱང་གཞི་སྦྲུལ་དང་སྡིག་

པ་སོགས་ཀྱི་གནས་དང་བྲལ་བའི་རུང་བ་དང༌། གཞན་དང་རྩོད་པ་མེད་པ་

དང༌། ཉེ་འཁརོ་འདམོ་གང་ཚུན་ལ་སྐྱནོ་མེད་པའི་རྩམོ་དུ་རུང་བར་བལྟ་བར་

བྱའ།ོ །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་གཞི་མི་རུང་བའམ། རྩོད་པ་དང་བཅས་པའམ། 

རྩོམ་དུ་མི་རུང་བར་བདག་གིས་བསླངས་པ་བདག་པོ་མེད་པར་བདག་གི་

ཕྱིར་ཁང་པ་བརྩིག་ཏུ་འཇུག་གམ། གཞི་བལྟ་བའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་དག་ཀྱང་

མི་ཁྲིད་དམ། དགེ་སློང་ཁྲིད་པ་དག་ལ་གཞི་མི་སྟོན་ཏམ། ཚད་ལས་འདས་

ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

མཐོ་གང་ལ་མི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་དོའ།ོ །

འདི་ལ་གཞི། ས་གཞི་དང་ཡོ་བྱད་བརྩལ་བའམ། དེས་གནང་བ་ལ། 

གཞི་མ་དག་པ་དང༌མ་བསྟན་པ་ཡིན་ཅིང༌། གང་ཟག་གཅིག་གི་ཆེད་ཡིན་པ། 

གོང་དུ་བསྟན་པའི་ཚད་ལས་ལྷག་པ། སྔར་གཞན་གྱི་བརྩམ་འཕྲོ་མ་ཡིན་པ། 

ཀུན་སློང་རྩིག་འདོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། སྦྱོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས། མཐར་

ཐུག་བསྐོར་བ་དང་བཀབ་ཟིན་པ་ན་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའ།ོ །

ཁང་ཆེན་གྱི་ལྷག་མ།

བདུན་པ་ཁང་ཆེན་གྱི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ནི། སྟོན་པ་ཀོའུ་ཤཱམྦི་ན་བཞུགས་

སོ། །དེའི་ཚེ་དྲུག་སྡེས་གཞན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཡང་ཡང་སྨོད་ཅིང་
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འཕྱ་བ་ན། དགེ་སློང་དག་གིས་ཁྱེད་ཅག་རྡོ་གཅིག་ཀྱང་འཇོག་མི་ནུས་ན་

གཞན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྨོད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་འཕྱ་བ་ན། དྲུག་སྡེ་ང་

རྒྱལ་གྱིས་ཁེངས་ཏེ། ལྷུང་བཟེད་ནག་པོ་ཅན་འདི་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་

ཟིལ་གྱིས་མནན་པ་ལ། འདི་རྣམས་ཀྱིས་མ་བྱས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་

པོ་ཞིག་བདག་ཅག་གིས་བརྩིག་གོ་ཞེས་གྲོས་བྱས། དེའི་ལས་གཉེར་དུ་ཁབ་

འཇུག་སར་ཏུན་བུ་ཡང་འཇུག་ནུས་མཁན་འདུན་པ་ཡིན་པས་དེ་བསྐོས་པ་

ན། འདུན་པས་བྲམ་ཟེ་ཕྱུགས་པོ་གཅིག་དད་པ་ལ་བཀོད་པ་དེ་ལས་ནོར་

བླངས། རྒྱལ་པོ་ལ་ས་གཞི་བསླངས་པས་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་གི་ཉེ་འཁོར་ལས་

གཞན་གང་དགར་ཐོབ་པ་ན། ཐམས་ཅད་འདུས་པ་དང༌། མི་གླས་དང༌། ཡོ་

བྱད་ཚང་བར་བྱས་ཏེ། སྔོན་དྲུག་སྡེ་ཕར་ཚུར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཁར། རྒྱུན་དུ་

ཐོ་འཚམས་པའི་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཉིན་མོར་རིག་བྱེད་སློབ་པའི་

གནས། ཤིང་ལྗོན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། མཚན་མོ་གཅིག་ལ་རྩ་བ་དང་

བཅས་པ་བཅད་ཅིང་བསླགོས་ནས། ས་ཕྱགོས་ཀྱང་ངསོ་མི་ཟིན་པར་བྱས་པ་

ན་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱིས། དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ནི་ཚིག་གོ་ཞེས་སོགས་སྨོད་ཅིང་

འཕྱ་བར་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ། སྟོན་པས་འདི་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་དེ། ཡང་

དགེ་སླངོ་གིས་བདག་པ་ོཡདོ་པ་ཉན་ཐསོ་ཀྱི་དགེ་འདུན་གྱི་ཕྱིར་གཙུག་ལག་

ཁང་ཆེན་པ་ོབརྩིག་ཏུ་འཇུག་ན། ས་གཞི་རུང་བ་རྩདོ་པ་མེད་པ་དང༌། རྩམོ་དུ་

རུང་བ་ཉིད་ལྟ་བའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་དེས་དགེ་སློང་དག་བཀྲི་བར་བྱའ།ོ །ཁྲིད་
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པའི་དགེ་སླངོ་དག་གིས་ཀྱང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཞི། སྦྲུལ་དང་སྡིག་པ་ལ་

སོགས་པའི་གནས་དང་བྲལ་བས་རུང་བ་དང༌། གཞན་དང་རྩོད་པ་མེད་པ་

དང༌། ཉེ་འཁོར་འདོམ་གང་གི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྐྱོན་མེད་པའི་རྩོམ་དུ་རུང་བར་

བལྟ་བར་བྱའ།ོ །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་གཞི་མི་རུང་བའམ། རྩོད་པ་དང་

བཅས་པའམ། རྩོམ་དུ་མི་རུང་བར་བདག་པོ་ཡོད་པ་དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་

ལག་ཁང་ཆེན་པོ་བརྩིག་ཏུ་འཇུག་གམ། གཞི་ལྟ་བའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་དག་

ཀྱང་མི་ཁྲིད་དམ། དགེ་སླངོ་ཁྲིད་པ་དག་ལ་གཞི་མི་སྟནོ་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་

མའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདིའི་ཡན་ལག་ལ། བཙལ་བ་དང༌། ཚད་ལྷག་དང༌། གཅིག་གི་

ཆེད་མི་སྦྱར། ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཅེས་སྦྱར། གཞན་གོང་མ་དང་འདྲ། ཁང་པ་

དང༌། ཁང་ཆེན་གྱི་ཁྱད་པར་ནི། བདག་པོ་གང་ཟག་གི་ཆེད་དང༌། དཀོན་

མཆོག་གསུམ་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའ།ོ །

གཞི་མེད་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ལྷག་མ།

བརྒྱད་པ་གཞི་མེད་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ལྷག་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་

ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་སྟོན་པས། ངའི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལས་གནས་མལ་

འབོགས་པ་པོ་མཆོག་གོ་ཞེས་བསྔགས་པའི་དགེ་སློང་དགྲ་བཅོམ་པ་གྱད་

བུ་ནོར་ལ། གནས་ངན་ལེན་གྱི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཅན། མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་
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སྐྱེས་གཉིས་ལ་ཚེ་སྔོན་གྱི་ཞེ་འཁོན་ཡོད་པ་དང༌། ཁོ་གཉིས་ལ་གནས་མལ་

བཟང་པ་ོམ་ཐབོ་པར་བརྟེན། གྱད་བུ་ནརོ་གྱིས་ཁ་ོབ་ོགཉིས་ཀྱི་སྲིང་མ་ོམཛའ་

མ་ོལ་མི་ཚངས་པར་སྤྱདོ་ད།ོ །ཞེས་གཞི་མེད་ཀྱི་སྐུར་འདེབས་སྨྲས་པ་ན། སྟནོ་

པས་འདི་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་དེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་ཁྲསོ་ཤིང་ཞེ་སྡང་བར་

གྱུར་ནས་དགེ་སློང་གང་གཞི་དེའི་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལ། མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་

དང་དོགས་པའི་གཞི་མེད་པར་ཕམ་པར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀྱིས་སྐུར་པ་བཏབ་

པ་ལས་དེ་དུས་གཞན་ཞིག་ན་དྲིས་ཀྱང་རུང༌མ་དྲིས་ཀྱང་རུང༌། རྩོད་པ་དེ་

ཡང་གཞི་མེད་པ་ཡིན། དགེ་སློང་ཡང་ཞེ་སྡང་ལ་གནས་པས་ཞེ་སྡང་གིས་

སྨྲས་སོ་ཞེ་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་གཞི་ནི། ཡུལ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པ་

ལ། སྨྲ་ཤེས། དོན་གོ བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། རྒྱུད་ཐ་དད་པ་དང༌། 

དངསོ་པ་ོཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ཆསོ་གང་ཡང་རུང་བ་དང༌། ཀུན་སླངོ་ཉམས་

པར་འདུན་པས་དང༌། སྦྱོར་བ་ཡུལ་དེའི་མིང་གིས་རང་གི་ངག་ཡན་ལག་

དྲུག་ལྡན་གྱིས་སྐུར་དང༌། མཐར་ཐུག་ཡུལ་གྱིས་དོན་གོ་བ་ན་ལྟུང་བའ།ོ །

བག་ཙམ་གྱི་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ལྷག་མ།

དགུ་པ་བག་ཙམ་གྱི་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ལྷག་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་

ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་མཛའ་བོ་དང༌། ས་ལས་སྐྱེས་གཉིས་རྫིང་བུ་རྡོ་རྩིག་
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ཅན་དུ་གོས་འཁྲུ་བ་དང༌། རི་དྭགས་ཚོ་གཅིག་བྱུང་ཞིང་ཆུ་འཐུངས་པ་ན། 

རི་དྭགས་གཉིས་མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་མཐོང་ཞིང༌། ཕོྱགས་གཞན་ཅིག་ན། 

གྱད་བུ་ནོར་གྱིས་དགེ་སློང་མ་ཨུཏྤལའི་མདོག་ལ་ཆོས་བསྟན་ཅིང་བཞུགས་

པ་ཡང་མཐངོ་བ་ན། དེ་གཉིས་སངོ་སྟེ་དགེ་སླངོ་རྣམས་ལ་བདག་ཅག་གཉིས་

ཀྱིས་ནི། གྱད་བུ་ནོར་དང༌། ཨུཏྤལའི་མདོག་གཉིས་མཐོང་ལ། མི་ཚངས་པ་

སྤྱདོ་པ་ཡང་མཐངོ་ང་ོཞེས་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ན་སྟནོ་པས་བསླབ་པ་འདི་ལྟར་

བཅའ་བ་མཛད་དེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་ཁྲོས་ཤིང་ཞེ་སྡང་བར་གྱུར་ནས་ཅི་

ནས་ཀྱང་དགེ་སློང་འདི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དང་དབྲལ་ལོ་སྙམ་ནས་དགེ་

སློང་དག་པ་གཞི་དེའི་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལ་གཞན་གྱི་སྟེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པའི་ཆ་མ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པ་ཕམ་པར་གྱུར་པའི་ཆསོ་ཀྱིས་སྐུར་བ་བཏབ་

པ་ལས་དེ་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་དྲིས་ཀྱང་རུང༌མ་དྲིས་ཀྱང་རུང༌། རྩོད་

པ་དེ་ཡང་གཞན་གྱི་ཆ་མ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ལ། རྩོད་པ་དེ་གཞན་

གྱི་ཆ་མ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པས་བག་ཙམ་ལས་བསམས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་

འགའ་ཞིག་བླངས་པའམ་བཟུང་བར་གྱུར་ལ། དགེ་སློང་ཡང་ཞེ་སྡང་ལ་

གནས་པས་ཞེ་སྡང་གིས་སྨྲས་སོ་ཞེ་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའ།ོ །ཞེས་གསུངས་

སོ། །

འདི་ལ་གཞི་དང་བསམ་པ་གོང་དང་འདྲ་ལ། སྦྱོར་བ་མིང་གཉིས་

དངོས་སུ་མ་སྦྱར་བར་གཞན་ལ་གནས་པའི་ཆོས་མི་གསལ་བའི་ཚིག་གིས་
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སྨྲས་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་ཡུལ་དེས་དོན་གོ་བ་ན་ལྟུང་བའ།ོ །

དགེ་འདུན་དབྱེན་གྱི་ལྷག་མ།

བཅུ་པ་དགེ་འདུན་དབྱེན་གྱི་ལྷག་ལྟུང་ནི། སྟནོ་པ་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་ན་བཞུགས་

སོ། །དེའི་ཚེ་མུ་གེ་བྱུང་བ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པ་རྣམས་ནི་ལྷའི་གནས་རྣམས་

སུ་བསདོ་སྙམོས་ལ་གཤེགས་པ་དང༌། ལྷ་བྱིན་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་རེ་བ་སྐྱེས་ཏེ་

དེའི་ལམ་སྟོན་པར་ཞུས་ཀྱང་སྡིག་པ་ཅན་གྱི་འདོད་པ་འབྱུང་བར་དགོངས་

ནས། སྟོན་པ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པ་གཞན་སུས་ཀྱང་མ་བསྟན་ཀྱང༌། འདོ་

སྲུངས་སྟོབས་བཅུས་མ་བརྟག་པར་བསྟན་པས། ལྷ་བྱིན་གྱིས་བསམ་གཏན་

ལ་བརྟེན་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པ་དང༌། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་དད་པར་བྱས་ཏེ། དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཟ་

བ་ཕྲལ་དུ་འདུ་ནུས་པར་བྱུང་བ་ན་རྙེད་བཀུར་གྱིས་ཁེངས་ཏེ། ད་ནི་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྒན་འཁོགས་སུ་འགྱུར་པས་འཁོར་བཞི་པོ་བདག་ལ་གཏད་ན། 

ཐུགས་ལས་ཆུང་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་བསམ་མ་ཐག་རྫུ་འཕྲུལ་ཉམས་པར་

གྱུར་མོད། ཁོ་རང་གིས་ཉམས་སོ་སྙམ་དུ་མ་ཤེས་ནས་རིམ་པར་དགེ་འདུན་

འཁོར་ལོའ་ིདབྱེན་བྱས་པ་ན། སྟོན་པས་འདི་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་དེ། ཡང་

དགེ་སླངོ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐསོ་ཀྱི་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་དབྱེ་

བའི་ཕྱིར་བསྐུལ་བའམ་རྩོལ་བར་བྱེད་ཅིང༌། དབྱེན་བྱེད་པར་འགྱུར་བའི་
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རྩོད་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་རང་གི་འཁོར་རབ་ཏུ་བཟུང་སྟེ་འདུག་ན། 

དགེ་སློང་དེ་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་

དགེ་འདུན་མཐུན་པ་དབྱེ་བའི་ཕྱིར་བརྟུལ་བར་མ་བྱེད་ཅིག དབྱེན་བྱེད་

པར་འགྱུར་བའི་རྩདོ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་རབ་ཏུ་བཟུང་སྟེ་མ་འདུག་

ཅིག ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། ལྟ་བ་དང༌། 

འཚོ་བ་དང༌། སྤྱདོ་པ་རྣམས་མཐུན་པར་གྱིས་ཤིག དགེ་འདུན་ལམ་གཅིག་ཏུ་

ཞུགས་པས་མཐུན་པ་ས་ོསརོ་མི་ཕྱེད། ཕན་ཚུན་ཡནོ་ཏན་བརྗདོ་པས་ཀུན་ཏུ་

དགའ་མི་རྩོད་དོ། །

འབྲས་བུ་མཆོག་དང་གསོ་སྦྱོང་སོགས་འདོན་པ་གཅིག་ཅིང་ཆུ་

དང་འ་ོམ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ལ། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ཡང་ལུང་

ནོད་པ་དང་ཀློག་པ་དང༌། ཁ་ཏོན་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པས་གསལ་བར་བྱེད་ན་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་གྱིས། ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཁྱདོ་དགེ་འདུན་འབྱེད་པར་བྱེད་པའི་གཞི་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཐངོས་ཤིག 

ཅེས་གཞམས་ཏེ་བསྒོ་བར་བྱའ།ོ །དགེ་སློང་དེ་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་དེ་

སྐད་གཞམས་ཏེ་བསྒ་ོབ་ན། གལ་ཏེ་གཞི་དེ་གཏངོ་ན་ཉེས་པ་སྦམོ་པ་ོཡང་མ་

བྱུང་བས་དེ་ལྟ་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་གཏངོ་ན་དགེ་འདུན་དབྱེ་བའི་གཞི་དེ་

གཏོང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། གསོལ་བ་གཅིག་དང༌། བརྗོད་པ་གསུམ་སྟེ། གསོལ་

བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་དགེ་བ་ལ་གཞུག་པའི་
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ཕྱིར་ཡང་དག་པར་བསྒོ་བར་བྱ། མི་དགེ་བ་ལས་བཟློག་པའི་ཕྱིར་ཡང་དག་

པར་བསྟན་པར་བྱའ།ོ །ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་ཡང་དག་པར་བསྒོ ཡང་

དག་པར་བསྟན་པ་ན་གཞི་དེ་གཏངོ་ན་དངསོ་གཞིའི་ལྟུང་བ་མ་བྱུང་བས་དེ་

ལྟ་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་གཞི་ནི། སྟོན་པ་དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་དུས་དང་གནས་

དེར། ས་ོསའོ་ིསྐྱེ་བའོ་ིདགེ་སླངོ་ཁ་སྐངོ་འསོ་པའི་གྲངས་བརྒྱད་ཡན་ལངོས་པ། 

དབྱེ་བྱ་ཆོས་ལས་ཆོས་མིན་ཕྱོགས་སུ། འབྱེད་པ་པོ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཤེས་ཤིང༌། 

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཅན་ན།ོ །བསམ་པ་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང༌། ཞེ་

ཐག་པ་ནས་འབྱེད་འདོད་ཡོད་པ་ལ། སྦྱོར་བ་དགེ་འདུན་འབྱེད་པའི་དབྱེན་

ལ་རྩོམ་ཞིང་ཞུགས་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་ཟློག་བྱེད་ལྔའི་མཐར་མི་གཏོང་ན་

ལྟུང་བའི་དངོས་གཞི་སྟེ། ཟློག་བྱེད་ལྔ་ནི། གཞམས་ཏེ་བསྒོ་བ་དང༌། གསོལ་

བ་དང༌། བརྗོད་པ་གསུམ་མོ། །

དབྱེན་གྱི་རྗེས་སུ་ཕྱོགས་པའི་ལྷག་མ།

བཅུ་གཅིག་པ་དབྱེན་གྱིས་རྗེས་སུ་ཕྱགོས་པའི་ལྷག་ལྟུང་ནི། སྟནོ་པ་རྒྱལ་པའོ་ི

ཁབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་དུས་གཅིག་ན། ལྷ་བྱིན་གྱིས་དགེ་འདུན་འཁོར་ལོའ་ི

དབྱེན་བྱེད་པ་དང༌། དགེ་སླངོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་གཞམས་བསྒ་ོདང༌། གསལོ་

བཞིའི་ལས་བྱས་ཏེ་བཟློག་པ་ན། ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་དང༌། ཁན་ད་དྲ་བ་བྱ་དང༌། ཀ་
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ཏ་མོ་ར་ཀ་ཏི་ཤ་ཡ་དང༌། རྒྱ་མཚོས་བྱིན་ཏེ། བཞི་པོ་རྣམས་ལྷ་བྱིན་གྱི་རྗེས་

སུ་ཕྱོགས་ཏེ། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཁྱེད་ཅག་དགེ་ཡང་རུང་

སྡིག་ཀྱང་རུང༌། དགེ་སློང་ལྷ་བྱིན་འདི་ལ་ཅང་མ་སྨྲ་ཞིག འདི་ནི་ཆོས་དང་

འདུལ་བ་སྨྲ་བ་སྟེ། འདི་འདོད་ཅིང་བཟོད་པ་དེ་ལ་བདག་ཅག་ཀྱང་འདོད་

ཅིང་བཟོད་དོ། །ཅེས་ཟེར་བའི་སྐབས་དེར། སྟོན་པས་འདི་ལྟར་བཅའ་བ་

མཛད་དེ། དབྱེན་བྱེད་པའི་དགེ་སླངོ་དེའི་གྲགོས་བྱེད་པའི་དགེ་སླངོ་ལྟ་བ་ལ་

སོགས་པ་མི་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ལྷ་བྱིན་ལྟ་བུ་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཕྱོགས་པ་གཅིག་

གམ་གཉིས་སམ་མང་པ་ོདག་ཡདོ་ཅིང༌། གལ་ཏེ་དགེ་སླངོ་དེ་དག་དགེ་སླངོ་

རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་ཅག་དགེ་ཡང་རུང༌སྡིག་ཀྱང་

རུང༌། དགེ་སློང་ལྷ་བྱིན་ལྟ་བུ་འདི་ལ་ཅི་ཡང་མ་སྨྲ་ཞིག དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དགེ་སླངོ་འདི་ནི་རིགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཆསོ་

སྨྲ་བ། ལུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་འདུལ་བ་སྨྲ་བ། དགེ་སློང་འདི་ནི་ཆོས་

དང་འདུལ་བ་དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་རབ་ཏུ་དམ་དུ་

བཟུང་སྟེ། ཆསོ་དང་འདུལ་བ་དང་སྟནོ་པའི་བསྟན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྗེས་སུ་

ཐ་སྙད་འདོགས་པར་བྱེད་པ་དགེ་སློང་འདི་ནི་དོན་ཤེས་བཞིན་དུ་སྨྲའི་དོན་

མི་ཤེས་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགེ་སློང་འདི་གཞི་གང་ལ་ཡིད་ཀྱི་

འདདོ་ཅིང་རིགས་པས་བརྟགས་ཤིང་བཟདོ་པ་དེ་ལ་བདག་ཅག་ཀྱང་འདདོ་

ཅིང་བཟོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ན། དགེ་སློང་དེ་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་
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ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁྱོད་ཅག་དེ་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁྱོད་

དགེ་ཡང་རུང༌སྡིག་ཀྱང་རུང༌། དགེ་སློང་འདི་ལ་ཅི་ཡང་མ་སྨྲ་ཞིག དེ་ཅིའི་

ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དགེ་སློང་འདི་ནི་ཆོས་སྨྲ་བ། འདུལ་བ་སྨྲ་

བ། དགེ་སློང་འདི་ནི་ཆོས་དང་འདུལ་བ་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་རབ་ཏུ་

བཟུང་སྟེ་རྗེས་སུ་ཐ་སྙད་འདགོས་པར་བྱེད་པ། དགེ་སླངོ་འདི་ནི་ཤེས་བཞིན་

དུ་སྨྲའི་མི་ཤེས་པར་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགེ་སློང་འདི་གང་ལ་འདོད་ཅིང་

བཟོད་པ་དེ་ལ་བདག་ཅག་ཀྱང་འདོད་ཅིང་བཟོད་དོ་ཞེས་མ་ཟེར་ཅིག དེ་

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དགེ་སློང་འདི་ནི་ཆོས་སྨྲ་བ་མ་ཡིན། 

འདུལ་བ་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་གྱི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དགེ་སློང་འདི་ནི་ཆོས་མ་

ཡིན་པ་སྨྲ་བ། འདུལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་རབ་ཏུ་བཟུང་

སྟེ་རྗེས་སུ་ཐ་སྙད་འདོགས་པར་བྱེད་པ། དགེ་སློང་འདི་མི་ཤེས་བཞིན་སྨྲའི་

ཤེས་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགེ་སླངོ་འདི་གང་ལ་འདདོ་ཅིང་བཟདོ་

པ་དེ་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་འདདོ་ཅིང་བཟདོ་པར་མ་བྱེད་ཅིག ཚེ་དང་ལྡན་

པ་དག་ཁྱོད་དགེ་འདུན་འབྱེད་འདོད་པར་མ་བྱེད་པར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་

དགེ་འདུན་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པར་གྱིས་ཤིག ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དགེ་

འདུན་མཐུན་པར་གྱིས་ཤིག དགེ་འདུན་མཐུན་པ་མི་ཕྱེད་ཀུན་ཏུ་དགའ་མི་

རྩདོ། ཆ་ོག་གཅིག་འདོན་པ་གཅིག་ཅིང་ཆུ་དང་འ་ོམ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལྟ་

བུར་འགྱུར་ལ། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་གསལ་བར་བྱེད་ན་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་
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གནས་པར་འགྱུར་གྱིས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དགེ་འདུན་འབྱེད་པའི་རྗེས་

སུ་ཕོྱགས་ཤིང་མི་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཐངོས་ཤིག་ཅེས་བསྒ་ོབར་

བྱའ།ོ །

དགེ་སླངོ་དེ་དག་ལ་དགེ་སླངོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གཞམས་

ཏེ་བསྒོ་བ་ན་གལ་ཏེ་གཞི་དེ་གཏོང་ན་དེ་ལྟ་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་གཏོང་ན་

གཞི་དེ་གཏོང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་ཡང་དག་པར་

བསྒོ་བར་བྱ། ཡང་དག་པར་བསྟན་པར་བྱའ།ོ །ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་

ཡང་དག་པར་བསྒོ་ཡང་དག་པར་བསྟན་པ་ན་གཞི་དེ་གཏོང་ན་དེ་ལྟ་ན་

ལེགས། གལ་ཏེ་མི་གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདི་

ལ་རང་ཉིད་འཁརོ་ལའོ་ིདབྱེན་དངསོ་སུ་བྱེད་པ་པ་ོམ་ཡིན་ཡང༌། དེའི་གྲགོས་

རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་པ་ོཡིན་པས་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་སྔ་མ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་ནོ། །

ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་པའི་ལྷག་མ།

བཅུ་གཉིས་པ་ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་པའི་ལྷག་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ན་

བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་རེ་ལྡེའི་རི་ལ། ནབ་སོ་དང༌། འགྲོ་མགྱོགས། དམར་

སེར་ཅན་གསུམ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་འཐམས་པ་དང༌། རྩེ་བ་དང༌། ཅ་

ཅོ་འདོན་པ་དང༌། སྟན་གཅིག་ལ་སྡོད་པ། སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཟ་བ། ཕོར་བ་
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གཅིག་ཏུ་མྱོས་འགྱུར་བཏུང་བ་སོགས་ཀྱི་སྤྱོད་ངན་དུ་མར་བྱས་ཏེ། ཁྱིམ་པ་

སུན་འབྱིན་ཚབས་ཆེན་བྱས་པ་ན། སྟོན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་

དགེ་འདུན་དང་བཅས་གནས་དེར་བོྱན་ནས། ལྟུང་བ་གླེང་དྲན་སྔོན་དུ་འགྲོ་

བས་ནབས་སོ་འགྲོ་མགྱོགས་གཉིས་བསྐྲད་པའི་ལས་བྱས་པ་ན། དམར་སེར་

ཅན་གྱིས་ཐོས་པ་དང་ཡུལ་མཉན་ཡོད་དུ་བྲོས་ནས་བཤགས་སྡོམ་བྱས་པས་

རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཐོབ་པ་དང༌། ནབ་སོ་དང༌། འགྲོ་མགྱོགས་གཉིས་

ཀྱང༌མཉན་ཡདོ་དུ་འངོས་བ་ན། དགེ་སླངོ་རྣམས་ཀྱིས་གཏམ་མི་འདྲེ་བ་དང༌། 

དམར་སེར་ཅན་ཡང་མཐོང་བ་ན། དེ་གཉིས་ཀྱིས་འདི་ན་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་

ནི། འདུན་པས་འགྲ་ོབ་དང༌། ཞེ་སྡང་གིས། གཏི་མུག་གིས། འཇིགས་པས་འགྲ་ོ

བ་དག་ཡིན་ཏེ། ལྟུང་བ་བྱུང་བ་འདྲ་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་སྐྲདོ། ཁ་ཅིག་ནི་མི་སྐྲདོ་

དོ་ཞེས་འཕྱ་བ་ན། སྟོན་པས་འདི་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་དེ། དགེ་སློང་རབ་ཏུ་

མང་པ་ོདག་གྲངོ་ངམ་གྲལོ་རྡལ་ཞིག་ན་ཆསོ་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལངོས་སྤྱདོ་ལ་

ཉེ་བར་བརྟེན་ཅིང་གནས་པར་གྱུར་པ་ལ། དེ་དག་ཀྱང་བུད་མེད་དང་སྣོད་

གཅིག་ཏུ་ཟ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་པ་སྡིག་པའི་ཆོས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་

པར་གྱུར་ཅིང༌། དེ་དག་གིས་ཁྱིམ་དག་སུན་ཕྱུང་བ་མིག་གིས་མཐངོ་ངམ། རྣ་

བས་ཐོས་སམ། ཡིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཤེས་ལ། དེ་དག་གནས་ངན་ལེན་གྱི་སྡིག་

པ་ཀུན་དུ་སྤྱོད་པ་མཐོང་ངམ། ཐོས་སམ། རབ་ཏུ་ཤེས་ན། དགེ་སློང་དེ་དག་

ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁྱིམ་དག་སུན་
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འབྱིན་པ་སྡིག་པའི་ཆོས་ཀུན་དུ་སྤྱོད་པ་དག་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་

སུན་ཕྱུང་བར་ཡང་མཐོང་ཞིང་ཐོས་ལ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཤིང༌། ཁྱོད་སྡིག་པ་ཀུན་

དུ་སྤྱདོ་པ་ཡང་མཐངོ་ཞིང་ཐསོ་ལ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁྱདོ་

གནས་འདི་ན་གནས་པས་ཆགོ་གིས། གནས་འདི་ནས་དེངས་ཤིག་ཅེས་བསྒ་ོ

བར་བྱའ།ོ །གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་སྐྲད་པར་བྱེད་པའི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་

རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་འདི་ན་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་

འདུན་པས་འགྲོ་བ། ཞེ་སྡང་གིས་འགྲོ་བ། གཏི་མུག་གིས་འགྲོ་བ། འཇིགས་

པས་འགྲོ་བ་དག་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་འདྲ་བ་ཁོ་ན་ལས་དགེ་

སློང་ཁ་ཅིག་ནི་སྐྲོད་པར་བྱེད། ཁ་ཅིག་ནི་སྐྲོད་པར་མི་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ན། 

དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཁྱོད་དེ་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་འདི་ན་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་འདུན་པས་

འགྲོ་བ། ཞེ་སྡང་གིས་འགྲོ་བ། གཏི་མུག་གིས་འགྲོ་བ། འཇིགས་པས་འགྲོ་བ་

དག་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་འདྲ་བ་ཁ་ོན་ལས་དགེ་སླངོ་ཁ་ཅིག་

ནི་སྐྲོད་པར་བྱེད། ཁ་ཅིག་ནི་སྐྲོད་པར་མི་བྱེད་དོ་ཞེས་མ་ཟེར་ཅིག དེ་ཅིའི་

ཕྱིར་ཞེ་ན། དགེ་སླངོ་དེ་དག་ནི་འདུན་པས་འགྲ་ོབ་མ་ཡིན། ཞེ་སྡང་གིས་འགྲ་ོ

བ་མ་ཡིན། གཏི་མུག་གིས་འགྲོ་བ་མ་ཡིན། འཇིགས་པས་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་གྱི། 

འདི་ལྟར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཉིད་ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་པ་སྡིག་པའི་ཆསོ་ཀུན་དུ་

སྤྱདོ་པ་དག་ཡིན་ཏེ། ཁྱདོ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱིམ་དག་སུན་ཕྱུང་བར་མཐངོ་ཞིང་ཐསོ་
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ལ་རབ་ཏུ་ཤེས། ཁྱོད་སྡིག་པ་ཀུན་དུ་སྤྱོད་པར་ཡང་མཐོང་ཞིང་ཐོས་ལ་རབ་

ཏུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདུན་པས་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གི་

ལམ་དང༌། ཞེ་སྡང་གིས་འགྲོ་བ། གཏི་མུག་གིས་འགྲོ་བ། འཇིགས་པས་འགྲོ་

བ་ཞེས་བྱ་བ་ཚིག་གི་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་བར་བྱའ།ོ །

དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བསྒོ་བ་ན་

གལ་ཏེ་གཞི་དེ་གཏོང་ན་དེ་ལྟ་ན་སྦོམ་ལྟུང་ཡང་མ་བྱུང་བས་ལེགས། གལ་

ཏེ་མི་གཏོང་ན་གཞི་དེ་གཏང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་

ཡང་དག་པར་བསྒ་ོབར་བྱ། ཡང་དག་པར་བསྟན་པར་བྱའ།ོ །ལན་གཉིས་ལན་

གསུམ་དུ་ཡང་དག་པར་བསྒོ། ཡང་དག་པར་བསྟན་པ་ན་གཞི་དེ་གཏོང་ན་

དེ་ལྟ་ན་ལྟུང་བའི་དངོས་གཞི་མ་རྫོགས་པས་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་གཏོང་ན་

དགེ་འདུན་ལྷག་མའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་གཞི་གང་ལ་སྐུར་བ་གདབ་པའི་ཡུལ་ནི། རང་སྐྲོད་པར་

བྱེད་པའི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་ཞིང༌། ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ལ། 

འགྲོ་བ་བཞི་དང་བྲལ་བ་དང༌། ཆོས་ལྡན་གྱི་ལས་ཀྱིས་རང་སྐྲོད་པ་པོ་ཡིན་

པ་ལའ།ོ །སྨྲ་བའི་ཡུལ་ཡང་དགེ་འདུན་དེའམ། གཞན་ལའང་འདི་རུང་སྟེ་

ཐ་སྙད་ལྔ་ལྡན་ནོ། །སྐུར་བར་འདེབས་པ་པོ་ནི། འགྲོ་བ་བཞི་ཅི་རིགས་དང་

ལྡན་ཞིང༌། ལྟུང་བ་གླེང་བ་དང༌། གཞམས་བསྒ་ོབྱས་ལ་ཆགས་པ། བདག་ཉིད་

བསྐྲད་པ་ཡིན་པའ།ོ །བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང༌། ཀུན་སློང་རང་
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སྐྲོད་པའི་དགེ་འདུན་ལ་བརྫུན་གྱི་སྒོ་ནས་སྨྲ་འདོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའ།ོ །སྦྱོར་

བ་དེ་ལ་རྩལོ་བས་ཞུགས་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་ཟླགོ་བྱེད་ལྔའི་མཐར་མ་གཏངོ་

ན་ལྟུང་བའི་དངོས་གཞི་འབྱུང་བའ།ོ །

བཀའ་བློ་མི་བདེ་བའི་ལྷག་མ།

བཅུ་གསུམ་པ་བཀའ་བླ་ོམི་བདེ་བའི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ནི། སྟནོ་པ་ཀའོུ་ཤཱམྦིར་

གདངས་ཅན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་འདུན་པས་ལྟུང་

བ་བྱུང་བ་རྣམས་ཆོས་བཞིན་དུ་ཕྱིར་མི་འཆོས་པ་ན། དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་

ལྟུང་བ་ཕྱིར་འཆོས་ཤིང་ཅེས་གླེང་བ་དང༌། འདུན་པས། ཁྱོད་ཅག་དགེ་ཡང་

རུང༌། སྡིག་ཀྱང་རུང༌། བདག་ལ་ཅི་ཡང་མ་སྨྲ་ཞིག བདག་ཀྱང་དགེ་ཡང་

རུང༌། སྡིག་ཀྱང་རུང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཅི་ཡང་མི་སྨྲའ།ོ །ཞེས་སོགས་

ཀྱིས་ལྟུང་བ་གླེང་བའི་སྐབས་མི་དབྱེ་ཞིང༌། བཀའ་བློ་མི་བདེ་བར་བྱས་པར་

བརྟེན། སྟོན་པས་འདི་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་དེ། འདི་ན་དགེ་སློང་འགའ་

ཞིག་བཀའ་བློ་མི་བདེ་བ་སྟེ་ཆོས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཚིག་ཉན་དུ་མི་

བཏུབ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་ལ། དེ་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོར་

ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པར་གཏོགས་པའི་བསླབ་པའི་གཞི་རྣམས་དང༌། བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་མདརོ་གཏགོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཏེ། མད་ོསྡེ་དང་མངནོ་པའི་

ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང༌། འདུལ་བ་དང་མཐུན་པ་སྨྲ་བ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་
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དག་ཁྱོད་ཅག་དགེ་ཡང་རུང༌། སྡིག་ཀྱང་རུང༌། བདག་ལ་དགེ་བ་ལ་སྦྱོར་

བ་དང་སྡིག་པ་ལས་ཟློག་པ་ཅི་ཡང་མ་སྨྲ་ཞིག བདག་ཀྱང་དགེ་ཡང་རུང༌། 

སྡིག་ཀྱང་རུང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཅི་ཡང་མི་སྨྲའ།ོ །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་

ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་སྨྲ་བས་ཆོག་གིས་བདག་ལ་ཚིག་ལམ་ཐོངས་ཤིང༌། ཁྱོད་

ལ་ཡང་བདག་གིས་སྨྲ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་བདག་ཉིད་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་

ཡིན་པར་བྱེད་ན། དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཁྱོད་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་གདོན་པར་གཏོགས་པ་བསླབ་པའི་གཞི་རྣམས་

དང༌། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མདརོ་གཏགོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆསོ་དང་མཐུན་

པ་དང༌། འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྨྲས་པ་ན། བདག་ཉིད་བརྗོད་པར་བྱ་བ་

མ་ཡིན་པར་མ་བྱེད་པར། ཚེ་དང་ལྡན་པས་བདག་ཉིད་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཁོ་

ནར་གྱིས་ཤིག དགེ་སློང་རྣམས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང༌། 

འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཡང་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་

ཆོས་དང་མཐུན་པ་དང༌། འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྨྲོས་ཤིག དེ་ཅིའི་ཕྱིར་

ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། གཅིག་ལ་གཅིག་བརྗོད་པར་ཏེ་གླེང་བར་བྱ་བར་ཉིད་དུ་

བྱེད་པ་དང༌། གཅིག་ལ་གཅིག་འདོམས་ཤིང་བསླབ་པ་རྗེས་སུ་སྟོན་པ་དང༌། 

གཅིག་གིས་གཅིག་ལྟུང་བ་ལས་སླངོ་བ་ཉིད་དེ། དེ་ལྟ་བུས་བཅམོ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

དེའི་འཁོར་འདི་འཕེལ་བར་འགྱུར་གྱིས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་བདག་ཉིད་
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བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཐོངས་

ཤིག་ཅེས་གཞམས་ཏེ་བསྒོ་བར་བྱའོ། །དགེ་སློང་དེ་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་

ཀྱིས་དེ་སྐད་བསྒོ་བ་ན་གལ་ཏེ་གཞི་དེ་གཏོང་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་གཏོང་

ན་གཞི་དེ་གཏང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། གསོལ་བ་གཅིག་དང༌། བརྗོད་པ་ལན་

གཅིག་དང༌། ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་བྱས་ནས་ཡང་དག་པར་བསྒོ་བར་

བྱ། ཡང་དག་པར་བསྟན་པར་བྱའ།ོ །ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་ཡང་དག་པར་

བསྒོ། །ཡང་དག་པར་བསྟན་པ་ན་གཞི་དེ་གཏོང་ན་དེ་ལྟ་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་

མི་གཏོང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའ།ོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་གཞི་ཡུལ་ནི། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལྟ་བ་དང་མཚན་

མཐུན་ཞིང༌། ཐ་སྙད་གསུམ་ལྡན། དགེ་སློང་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་

ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གླེང་བ་པོ་ཡིན་པ་དང༌། བདག་ཉིད་བཀའ་བློ་མི་བདེ་

བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ལ། ལྟུང་བ་གླེང་དྲན་དང༌། ཆོས་དང་མཐུན་པའི་

གཞམས་བསྒོ་བྱས་ལ་ཆགས་པའ།ོ །བསམ་པ་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང༌། 

ཀུན་སླངོ་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གཞན་སུས་ཀྱང་གླེང་བ་འགགོ་པར་

འདོད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའ།ོ །སྦྱོར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་དྲུག་ལྡན་གྱིས་གླེང་བ་

འགོག་པར་འདོད་པར་བརྩོན་པའ།ོ །མཐར་ཐུག་ཟློག་བྱེད་ལྔའི་མཐར་མ་

གཏོང་ན་ལྷག་མའི་དངོས་གཞིའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའ།ོ །ཡན་ལག་དེ་དག་

རྫོགས་པར་མ་ཚང་པ་ཡན་ལག་མང་ཉུང་ལྟར་གྱི་ལྷག་མའི་ཆར་གཏོགས་
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པའི་སྦོམ་པོ་ལྕི་ཡང་དང༌ཉེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲའ།ོ །

ཐུན་མོང་གི་མཇུག་སྡུད།

ད་ནི་ཐུན་མོང་གི་མཇུག་སྡུད་པ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་གིས་དགེ་

འདུན་ལྷག་མའི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་པོ་དག་བཏོན་ཟིན་ཏོ། །

དེ་དག་ལས་དང་པོ་དགུ་ནི་གཞམས་བསྒོ་ལ་སོགས་པ་སྔོན་དུ་

བྱ་དགོས་པ་མེད་པས་ལྟུང་བ་དང་པོ་པ་དག་ཉིད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་

ས།ོ །བསྒ་ོབ་ལས་གྱུར་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཞི་ནི་གཞམས་བསྒའོ་ིམཐར་

མ་གཏོང་ན། གསོལ་བ་གཅིག་དང༌། བརྗོད་པ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་གྱིས་

བཟློག་ཀྱང་མ་གཏོང་ན་ལྟུང་བའི་དངོས་གཞི་འབྱུང་བས་སོ། །དེས་ན་བསྒོ་

གྱུར་གྱི་ལྷག་ལྟུང་བཞི་པོ་འདི་དག་ལས་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་དང༌། དེའི་

རྗེས་སུ་ཕྱོགས་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་ཙམ་ན་ཉེས་བྱས་དང༌། ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་

པ་ལ་བསྐྲད་པ་ནན་ཏུར་མ་བྱས་གོང་དུ་ཉེས་བྱས་དང༌། བཀའ་བློ་མི་བདེ་བ་

ལ་ལྟུང་བ་གླེང་དྲན་མ་བྱས་གོང་དུ་ཉེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌། དེ་ནས་དེ་

དག་ལ་ཚིག་འཇམ་པོའ་ིསྒོ་ནས་གཞམས་ཏེ་བསྒོ་བ་དང༌། གསོལ་བ་དང༌། 

བརྗོད་པ་དང་པོ་དང༌། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གསུམ་གྱི་རྗེས། གཞམས་བསྒོ་རེ་

བྱས་མཐར་གཞི་དེ་མ་གཏོང་ན་སྦོམ་པོའ་ིལྟུང་བ་རེ་བསྐྱེད་པ་དང༌། བརྗོད་

པ་གསུམ་པའི་གཞམས་སྒའོ་ིམཐར་གཏངོ་ན་སྦམོ་པ་ོཙམ་དུ་བསྐྱེད་པས། དེ་
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ལྟར་ན་ཉེས་བྱས་གཅིག་དང་སྦོམ་ལྟུང་བཞི་སྟེ། སྦྱོར་ལྟུང་ལྔ་ལས་ལྷག་ལྟུང་

དངོས་གཞི་མ་བྱུང་བས་ཕྱིར་བཅོས་བྱས་པ་ན་དག་པར་རུང་བ་དང༌། གལ་

ཏེ་བརྗདོ་པ་གསུམ་པའི་གཞམས་བསྒའོ་ིམཐར་མ་གཏངོ་ན་ལྷག་མའི་དངསོ་

གཞིའི་ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པས་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སྒོ་དྲུག་ཅེས་བྱའ།ོ །

དགེ་སློང་གིས་བཅུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལས་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་

ལྟུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བྱས་ལ། ཞག་གཅིག་གམ། བཅུ་སགོས་ཇི་སྲིད་

དུ་ལྟུང་བ་ཡིན་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་མཐོལ་ཞིང་འཆབ་པར་བྱེད་པའི་དུས་

དེ་སྲིད་དུ་ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་དགེ་སློང་དེས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་དེ་

ལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གྱིས་དམན་པའི་སར་

སྤ་ོབའི་ཆད་ལས་དེ། གསལོ་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་སྦྱིན་པར་བྱའ།ོ །དགེ་སླངོ་དེས་

མི་འདོད་བཞིན་དུ་སྤོ་བ་དང༌། གཞི་ནས་སྤོ་བ། ཡང་གཞི་ནས་སྤོ་བ་གསུམ་

ཅི་རིགས་པ་ཇི་སྲིད་དུ་འཆབ་པའི་དུས་དེ་སྲིད་དུ་སྤྱོད་པར་བྱས་ཟིན་ནས། 

དེའི་འགོ་ཏུ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་དངོས་གཞི་ཕྱིར་བཅོས་པའི་དོན་

དུ་ཞག་དྲུག་གི་བར་དུ་དགེ་འདུན་ལ་མགུ་བར་བྱ་བ་སྤྱད་པར་བྱའ།ོ །དེ་ཡང་

དགེ་འདུན་གྱི་ཐུགས་མགུ་བར་བྱེད་པའི་དནོ་ཏེ། དེ་ཉིད་དགེ་འདུན་གྱིས་སྤ་ོ

བ་སྤྱད་ཟིན་པའ།ོ །འཆབ་ཉེས་མ་བྱུང་བའི་ལྷག་ལྟུང་ཅན་ལ་གསོལ་བཞིའི་

ལས་ཀྱིས་སྦྱིན་པར་བྱའ།ོ །

སྤོ་མགུ་གཉིས་ཀའི་སྤྱོད་བྱ་ནི། གཞན་གྱི་ཕྱག་སོགས་བསྙེན་
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བཀུར་བདག་གིར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་སྤྱོད་པ་ལྔ་སོྤང་བ་དང༌། 

རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་རྣམས་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བ་སོགས་མཉམ་

པའི་སྤྱོད་པ་ལྔ་སྤོང་བ་དང༌། ཞོགས་པར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྒོ་དབྱེ་བ་ལ་

སགོས་པའི་དམན་པའི་སྤྱདོ་པ་ལྔ་དང་དུ་བླང་བར་བྱ་བའ།ོ །འཆབ་པའི་ཉེས་

པ་འབྱུང་ཚུལ་ཡང༌། རང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་ཡིན་པ། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་

ཞིང༌། ལས་དང་པོ་པ་མིན་པ། ལྟུང་བ་དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་རང་བཞིན་

གནས་པས། རང་གི་རྒྱུད་ལ་བྱུང་བའི་ལྟུང་བ་མཐོལ་བའི་ཡུལ་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་མ་མཐོལ་བར་འཆབ་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཚན་

མོའ་ིམཐའ་ལས་འདས་ན་བཅབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་

པ་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་ལས་བསྟན་ནོ། །དགེ་སློང་གིས་ཞག་དྲུག་ཏུ་

མགུ་བར་བྱ་བ་སྤྱད་ཟིན་ན་དེ་ལས་དབྱུང་བར་བྱ་བ་ལ་སོགས་ཏེ་ཆོས་དང་

མཐུན་པའི་ཆོ་ག་རྫོགས་པར་བྱས་ལ། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གྱི་སེམས་

མགུ་བར་བྱས་ན། གནས་གང་ན་ལྷག་ལྟུང་གིས་མ་གོས་པའི་དགེ་སློང་ཡུལ་

དབུས་ཡིན་ན་གྲངས་ཉི་ཤ འི་ཚོགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཡདོ་པ་དེར་དགེ་སླངོ་དེ་

དབྱུང་བར་བྱའ།ོ །གལ་ཏེ་དགེ་སླངོ་ཉི་ཤ ར་གཅིག་གིས་མ་ཚང་པའི་ཚོགས་ཀྱི་

དགེ་འདུན་གྱིས་དགེ་སློང་དེ་འབྱིན་པར་བྱེད་ན། དགེ་སློང་དེ་ཡང་མ་བྱིན་

ལ་དགེ་སློང་དེ་དག་ཀྱང་སྨད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དེ་ནི་ཆོ་ག་ཏེ་ཆོ་ག་

ལས་འདས་ན་ལས་ཆགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་བདག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་
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དག་ལ་ཅི་འདི་ལ་ཁྱདོ་ཡངོས་སུ་དག་གམ་ཞེས་དྲིའ།ོ །ཅི་འདི་ལ་ཁྱདོ་ཡངོས་

སུ་དག་གམ་ཞེས་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་དྲིའ།ོ །འདི་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

དག་ཡོངས་སུ་དག་ན་འདི་ལྟར་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ། །

མ་ངེས་པ་གཉིས།

བཞི་པ་མ་ངེས་པ་འདོན་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། སྡོམ་

ལ། དབེན་པ་སྐྱབས་ཡདོ་འདུག་པའ།ོ །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་མ་ངེས་པའི་ཆསོ་

གཉིས་པོ་འདི་དག་ནི་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་

ལས་འབྱུང་ངོ༌ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པ་ོམ་ངེས་པ་དང་

པོ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་འཆར་ཀ་མཉན་ཡོད་དུ་

བསོད་སྙོམས་སུ་རྒྱུ་བའི་ལམ་ཁར། ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་སྦེད་མས་རང་གི་

ཁྱིམ་དུ་སྤྱན་དྲངས། གདན་བཤམས་པར། འཆར་ཀ་བཞུགས་ཤིང་ཆསོ་བསྟན་

བཞིན་པའི་པུས་མ་ོགཉིས་ལ། སྦེད་མས་པུས་མ་ོགཉིས་གཏད་དེ་བསྡད་ནས་

ཆོས་ཉན་པ་ན། རི་དྭགས་འཛིན་གྱི་མ་ས་གས་ཉེ་འཁོར་ནས་ཐོས་པ་དང༌། 

ཆོས་ཉན་པར་མོས་ནས་ནང་དུ་སོང་ཞིང་དེ་མཐོང་བས། མ་དད་པ་གཞན་

གྱིས་མཐོང་ན་མི་རུང་ངོ་སྙམ་ནས་སྟོན་པའི་མདུན་དུ་ཕྱིན་ནས་ཞུས་པ་

ན། འདི་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་དེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་འཁྲིག་པ་བསྟེན་པའི་
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མཐུ་ཡདོ་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་ཡུལ་དང་ལྡན་ཅིང༌། དགེ་སླངོ་དེ་གཅིག་པུ། བུད་

མེད་གཅིག་དང་དབེན་པ་རྩིག་པ་དང༌། རིབ་མ་དང༌། ཡོལ་བ་དང༌། ནགས་

ཐིབས་པོ་དང༌། མཚན་མོ་གང་རུང་གི་སྐྱབས་ཡོད་པ་ན། འདོད་པ་བྱ་རུང་

བར་རེག་བཞིན་དུ་བསྟན་ལ་འདུག་པར་བྱེད་ཅིང༌། དེ་ལ་གལ་ཏེ་དགེ་

བསྙེན་མ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་དང་ལྡན་པས་ཆསོ་གསུམ་པ་ོཕམ་པར་འགྱུར་

བའམ། དགེ་འདུན་ལྷག་མའམ། ལྟུང་བྱེད་ལས་ཆསོ་གང་ཡང་རུང་བས་སྨྲས་

པར་གྱུར་ལ། དགེ་སློང་གིས་ཀྱང་འདུག་པར་ཁས་བླངས་ན། ཆོས་གསུམ་པོ་

ཕམ་པར་གྱུར་པའི་སྦོམ་པོ་ལ་སོགས་པའམ། དགེ་འདུན་ལྷག་མའམ། ལྟུང་

བྱེད་ལས་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བས་འཆགས་པར་བྱེད་དུ་གཞུག་ཅིང༌། དགེ་

སློང་དེ་ལ་དགེ་བསྙེན་མ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་དང་ལྡན་པས་ཆོས་གང་དང་

གང་གིས་སྨྲས་པར་གྱུར་པའི་ཆོས་དེ་དང་དེས་འཆགས་པར་བྱེད་དུ་གཞུག་

སྟེ། དེ་ནི་མ་ངེས་པའི་ཆོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདི་ནི་གཞན་ངོར། ཕམ་

པའི་སྦོམ་པོ་སོགས་སམ། དགེ་འདུན་ལྷག་མའམ། ལྟུང་བྱེད་གསུམ་དུ་གང་

བྱུང་ཡོད་པར་མ་ངེས་པའི་དོན་ནོ། །

གཉིས་པ་མ་ངེས་པ་གཉིས་པ་ནི། སྟནོ་པ་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་ཏུ་བཞུགས་

སོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་ཤི་རི་ཀ་བསོད་སྙོམས་ལ་སོང་བ་དང༌། ཁྱིམ་བདག་གི་

ཆུང་མ་གསོ་སྦྱོང་འཕགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་དུ་གདན་བཤམས་ཤིང་སྤྱན་དྲངས་པ་

དང༌། དེར་བཞུགས་ཤིང༌། དེ་གཉིས་བར་འདོམ་གང་ཙམ་གྱིས་ཆོད་པར་
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བྱས་ཏེ། ཆོས་བཤད་ཅིང་ཉན་པའི་ཚུལ་དགེ་བསྙེན་མ་ལེགས་སྐྱེས་མས་

མཐོང་ནས། གཞན་མ་དད་པས་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་དུ་སྟོན་པ་ལ་ཞུས་པ་ན་

འདི་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་དེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་བུད་མེད་ཀྱི་ཡུལ་དང་ལྷན་

ཅིག་གཅིག་པུ་གཅིག་དང༌། དབེན་པ་སྐྱབས་ཡོད་པ་ན་འདོད་པ་བྱ་མི་རུང་

བར་སྟན་ལ་འདུག་པར་བྱེད་ཅིང༌། དེ་ལ་གལ་ཏེ་དགེ་བསྙེན་མ་ཡིད་ཆེས་

པའི་ཚིག་དང་ལྡན་པས་ཆོས་གཉིས་པོ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའམ། ལྟུང་བྱེད་

ལས་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བས་འཆགས་པར་བྱེད་དུ་གཞུག་ཅིང༌། དགེ་སློང་

དེ་ལ་དགེ་བསྙེན་མ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་དང་ལྡན་པས་ཆོས་གང་དང་གང་

གིས་སྨྲས་པར་གྱུར་པའི་ཆོས་དེ་དང་དེས་དགེ་སློང་དེ་འཆགས་པར་བྱེད་

དུ་གཞུག་སྟེ། དེ་ཡང་མ་ངེས་པའི་ཆོས་སོ། །མཇུག་བསྡུ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

དག་བདག་གིས་མ་ངེས་པའི་ཆོས་གཉིས་པོ་དག་བཏོན་ཟིན་ཏོ། །

དེ་ལ་བདག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཅི་འདི་ལ་ཁྱདོ་ཡངོས་སུ་

དག་གམ་ཞེས་དྲི། ཅི་འདི་ལ་ཁྱདོ་ཡངོས་སུ་དག་གམ་ཞེས་ལན་གཉིས་ལན་

གསུམ་དུ་དྲིའ།ོ །འདི་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཡངོས་སུ་དག་ན་འདི་ལྟར་ཅང་

མི་སྨྲ་བས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ་ཞེས་སོ། །གསོ་སྦྱོང་གི་དུས་སུ་སོ་སོར་

ཐར་པའི་མདོ་འདི་ཡན་ཆད་འདོན་ཟིན་པ་ན། མན་ཆད་ཐོས་བསྒྲགས་བྱས་

ཏེ་མཇུག་བསྡུད་མཛད་པས་རུང་བ་དང༌། གལ་ཏེ་ད་དུང་འདོན་ན་མཇུག་

རྫོགས་ཀྱི་བར་འདོན་པར་བྱ་དགོས་པར་གསུངས་པས། །
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མདོ་རིལ་གྱིས་འདོན་པ།

ལྔ་པ་མད་ོརིལ་གྱིས་གདནོ་པར་བྱ་བ་ལ་ལྔ་སྟེ། ལྟུང་བྱེད་དང༌། སརོ་བཤགས་

དང༌། བསླབ་བ་ཕྲ་མོའ་ིགནས་དང༌། རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་དང༌། སངས་རྒྱས་རབ་

བདུན་གྱི་གསོ་སྦྱོང་ངོ༌། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཞག་གཅིག་གི་ཆད་ལས་དང་

འབྲེལ་བའི་སྤང་ལྟུང་དང༌། ལྟུང་བ་རང་མིང་གིས་བཤགས་པ་ཙམ་དང་

འབྲེལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པའ།ོ །

སྤང་ལྟུང།

བཅུ་ཚན་དང་པོ།

དང་པ་ོལ་བཅུ་ཚན་གསུམ་ཡདོ་པ་ལས། དང་པ།ོ བཅུ་ཚན་དང་པ་ོལ། སྡམོ་ནི། 

འཆང་བ་འབྲལ་བ་འཇགོ་པ་དང༌། །འཁྲུལ་འཇུག་པ་དང་ལེན་པ་དང༌། །སླངོ་

དང་སྟོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་བཅས། །རིན་ཐང་སོ་སོར་བསྐུར་བའ།ོ །ཚེ་

དང་ལྡན་པ་དག་ཞག་གཅིག་གི་སྤང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་བཤགས་དགོས་

པའི་སྤང་བ་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་པོ་འདི་དག་ནི་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་སོ། །

ས་ོསརོ་བཤད་པ་ལ་བཅུ་ལས། དང་པ་ོའཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། སྟནོ་

པ་མཉན་ཡདོ་དུ་བཞུགས་པའི་དུས་གཅིག་ན། དགེ་སླངོ་རབ་ཏུ་མང་པ་ོཞིག་
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ལ་ཀླགོ་སྤོང་གི་བྱ་བ་ལ་གནོད་པར་གཟིགས་ཏེ། ཆོས་གོས་གསུམ་ལས་ལྷག་

པར་འཆང་བ་བཀག་ལ། དེའི་རྗེས་སུ་འདོ་སྲུང་ཆེན་པ་ོལ་བརྟེན་ནས་རུང་བ་

མ་བྱས་པའི་གསོ་ཞག་བཅུའི་བར་གནང་བར་མཛད་དེ། འདི་ལྟར། དགེ་སླངོ་

ཆོས་གོས་གསུམ་པོ་བཀྲུ་བ་དང༌། དྲ་བ་དང༌། ཁ་བསྒྱུར་ཟིན་པས་སྲ་བརྐྱང་

བཏིང་བ་ཕྱུང་ན། ཞག་བཅུའི་བར་དུ་གསོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱས་པ་ལས་

ལྷག་པ་རྣམ་པར་མ་བརྟག་པ་སྟེ། རུང་བ་མ་བྱས་པར་བཅང་བར་བྱའ།ོ །དེ་

ལས་འདས་པར་བཅུ་གཅིག་གི་སྐྱ་རེངས་ཤར་གྱི་བར་དུ་བཅངས་ན་སྤང་

བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་གཞི་དངོས་པོ་གོས་སམ། གོས་ཀྱི་རྒྱུ་གང་རུང་ལ། རྒྱུ་དང་

དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་གིས་རུང་བ། ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚད་དུ་ལོངས་པ་

དང༌། རང་ལ་དབང་བྱར་ཡདོ་པ་དང༌། བྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པའམ། བརླབས་

ཀྱང་རྗེས་ཞུགས་དང་འབྲེལ་བ། ཟླ་འཇོག་མ་ཡིན་པ། སྲ་བརྐྱང་བཏིང་བ་མ་

ཡིན་པ། ཀུན་སློང་འཆང་འདོད་ཡོད་པ་དང༌། མཐར་ཞག་བཅུ་གཅིག་པའི་

སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་ལྟུང་བའ།ོ །ཡན་ལག་དེ་དག་མ་ཚང་ན་ཅི་རིགས་ན་སྨད་

དོ་ཞེས་པ་ཉེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། འདི་མན་ཆད་འདྲའ།ོ །

གཉིས་པ་འབྲལ་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་

པའི་དུས་གཅིག་ན། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་དབྱར་ཆོས་གོས་མང་པོར་བྱུང་བ་

དང༌། ལྗོངས་རྒྱུར་འགྲོ་བ་ན་དེ་དག་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ལ་བཅོལ་
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བས་གནོད་པ་བྱུང་བ་ན། ཆོས་གོས་དང་ཞག་ཏུ་འབྲལ་བ་བཀག་པ་དང༌། 

འདོ་སྲུང་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་རྒས་པ་དང༌། ཤཱ་རིའི་བུ་ལྟ་བུ་རླུང་ནད་ཅན་ལ་དགེ་

འདུན་གྱིས་སྣམ་སྦྱར་དང་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་ཆོག་པར་གནང་

སྟེ། དེ་ལྟར་ན་དགེ་སློང་ཆོས་གོས་ཟིན་པས་སྲ་བརྐྱང་ཕྱུང་ན། གལ་ཏེ་ནུབ་

གཅིག་ཀྱང་ཆོས་གོས་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་དང་མཚམས་ཀྱི་ཕྱིར་

རོལ་དུ་འབྲལ་བར་བྱེད་ན། དགེ་འདུན་གྱིས་གནང་བ་མ་གཏོགས་ཏེ་སྤང་

བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས། །

འདི་ལ་འབྲལ་བྱ་དངསོ་པ་ོཆསོ་གསོ་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་

ཚད་ལྡན། རང་གི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཅན་ཡིན་པ་དང༌། རང་ཉིད་གནང་

བ་ཐོབ་པ་དང༌། སྲ་བརྐྱང་བཏིང་བ་དང༌། དགོན་པ་བ་དང༌། བར་ཆད་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་མ་ཡིན་པའ།ོ །གནས་དེའི་ཉེ་འཁརོ་དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་

དུ། མཐར་ཐུག་ཞག་གཅིག་གི་མཚན་མའོ་ིམཐའ་ལས་འདས་ཏེ་སྐྱ་རེངས་ཤར་

བ་ནའ།ོ །

གསུམ་པ་འཇགོ་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་ན་བཞུགས་

དུས་གཅིག་ན། དགེ་སླངོ་མང་པསོ་གསོ་རྒྱུ་སྔནོ་པ་ོདང༌། སེར་པ་ོདང༌། དམར་

པ་ོསགོས་རྙེད་པ་ན། རེ་རེ་བཞིན་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་རྙེད་པ་ན་གསོ་བྱའ་ོཞེས་

འཇགོ་པ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སླངོ་ཆསོ་གསོ་ཟིན་པས་སྲ་བརྐྱང་ཕྱུང་

ན། སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོ་ནས་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཉའི་བར་གྱི་དུས་མ་ཡིན་པའི་
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ཚེ་གོས་ཤིག་རྙེད་ལ་འདོད་ན་དགེ་སློང་དེས་གོས་དེ་བླང་བར་བྱའ།ོ །བླངས་

ནས་གལ་ཏེ་ལངས་ན་མྱུར་བ་ཁ་ོནར་གསོ་སུ་བྱས་ལ་བཅང་བར་བྱའ།ོ །གལ་

ཏེ་མི་ལངས་ལ་ཁ་མ་ལངས་པ་ཁ་སྐོང་བའི་གོས་ལ་རེ་བ་ཡོད་ན་དགེ་སློང་

དེས་ཆོས་གོས་གསུམ་གང་རུང་གི་རྒྱུའི་གོས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་མ་བརླབ་པར་ཟླ་

བ་གཅིག་གི་མཐར་གཞག་པར་བྱའ།ོ །དེ་ལས་འདས་པར་འཇོག་སྟེ་ཞག་སོ་

གཅིག་པའི་སྐྱ་རེང་ཤར་བ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་དངསོ་པ་ོགསོ་རྒྱུ་རུང་བ་ལ། ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚད་དང་

ལྡན་པ། དེ་ཉིད་ལ་ཁ་སྐངོ་བའི་གསོ་ལ་རེ་བ་ཡདོ་པ་དང༌། རང་ལ་བྱིན་གྱིས་

བསླབ་པར་བྱ་བའི་ཆསོ་གསོ་གསུམ་གང་རུང་མེད་པ། སྲ་བརྐྱང་བཏིང་བའི་

སྐབས་མ་ཡིན་པ། ཀུན་སློང་འཆང་བར་འདོད་པ་ལ། མཐར་ཞག་སོ་གཅིག་

པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན་ལྟུང་བའ།ོ །

བཞི་པ་གོས་འཁྲུལ་འཇུག་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ན་བཞུགས་པའི་དུས་གཅིག་ཏུ། འཆར་ཀས་རང་གི་ཁུ་བ་ཟག་པས་གོས་

པའི་ཤམ་ཐབས་དགེ་སློང་མ་སྦེད་མ་ལ་འཁྲུར་བཅུག་པ་ན། དེའི་མངལ་དུ་

སེམས་ཅན་ཆགས་པར་བརྟེན། འདི་ལྟར་བཅའ་བ་མཛད་དེ། ཡང་དགེ་སླངོ་

གང་དགེ་སླངོ་མ་ཕའི་ཕོྱགས་ཀྱི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ། བལ་གསོ་དང༌། ཤ་ནའི་

གོས་དང༌། ཟར་མའི་གོས་དང༌། རས་བལ་གྱི་གོས་དང༌། ཀོ་ཏམ་པའི་གོས་

དང༌། ཉི་འགོ་གི་གསོ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བའི་གསོ། དུས་ཚིགས་གསུམ་
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པོ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བར་ལོངས་སྤྱོད་པའི་རྙིང་པ་ཆུར་འཁྲུལ་འཇུག་

གམ། མཚོན་དུ་སྨྱུག་སྟེ་འཚེད་དུ་འཇུག་གམ། བསྡེབས་ཏེ་འཆགས་ཏུ་འཇུག་

ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་ཡུལ། དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ། ལུས་བསྟེན་རུང་ཐ་

མལ་པར་གནས་པ། ཐ་སྙད་གསུམ་ལྡན་རྫུ་འཕྲུལ་ཐབོ་པ་མ་ཡིན་པའ།ོ །དངསོ་

པ་ོརང་གི་གསོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ལ། རྙིང་པ་སགོས་འཁྲུར་གཞུག་པར་འསོ་

པ་ན་ཀུན་སློང་འཁྲུ་བ་སོགས་བྱེད་དུ་འཇུག་པར་འདོད་པས། སྦྱོར་བ་ངག་

ཡན་ལག་དྲུག་ལྡན་གྱིས་བསྒོས་ཏེ་མཐར་ཐུག་བྱ་བ་གྲུབ་པ་ནའ།ོ །

ལྔ་པ་གསོ་ལེན་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་ནའ།ོ །དེའི་ཚེ་

ཉེ་དགས། དགེ་སླངོ་མ་ཨུཏྤལའི་མདགོ་ལས་བསདོ་སྙམོས་དང༌། ཁྱིམ་བདག་

གིས་ཕུལ་བའི་རས་ཡུགས་ཆེན་འབུལ་དུ་བཅུག་ནས་བླངས་པ་ན། འདི་ལྟར་

བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་དགེ་སླངོ་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལས་བལ་གྱི་གསོ་

ལ་སགོས་པའི་གསོ་བདུན་པ་ོགང་རུང་ལེན་ན། བརྗེས་པ་མ་གཏགོས་ཏེ་སྤང་

བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་ཡུལ་དགེ་སླངོ་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལས། དངོས་པ་ོགསོ་རུང་

བ་ཚད་དུ་ལངས་པ་ལ་དགེ་སློང་མ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡིན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་ལ་

ཕུལ་བ་ལེན་པ། རང་གི་གོས་བོར་བ། ཚིག་པ། བརླག་པ་བཞི་མ་ཡིན་པའ།ོ 

།ཀུན་སློང་བརྗེ་བ་མ་ཡིན་པར་ལེན་པར་འདོད་པའ།ོ །སྦྱོར་བ་ངག་གི་རིག་
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བྱེད་ཀྱིས་སླངས་པ་ལ། མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ནའ།ོ །

དྲུག་པ་གསོ་སླངོ་བའི་སྤག་ལྟུང་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་ནའ།ོ །དེའི་

ཚེ་ཉེ་དགས། སྟནོ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་འངོས་པའི་ཁྱིམས་བདག་ཞིག་ལ་རས་

ཟུང་སྤུས་ལེགས་ཤིག་གྱོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ། ཆོས་བཤད་ནས་བླངས་ཏེ་བསྒྲེན་

མོར་གཏོང་བ་ན། འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་ཁྱིམ་བདག་གམ། 

ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ནང་དུ་སོང་སྟེ། གོས་སློང་ན་དུས་

མ་གཏོགས་ཏེ་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་ཡུལ་ཁྱིམ་པ་བདག་ཉིད་ལས་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་པ། ཉེ་དུ་

མ་ཡིན་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། སློང་བའི་སྔོན་སྟེར་བ་པོ་མ་ཡིན་པ་

ལ།དངོས་པོ་གོས་རུང་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཁྱིམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡིན་པ་དང༌། 

སློང་བ་མི་རིགས་པའི་དུས་སུ་སློང་བར་འདོད་པའི་ཀུན་སློང་གིས་དངོས་

སུ་བསླངས་ཏེ། མཐར་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ནའ།ོ །

བདུན་པ་སྟོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་ལས་ལྷག་པར་ལེན་པའི་

སྤང་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དེའི་ཚེ་གྲོང་ཕྲེང་བ་ཅན་ན་གནས་

པའི་དགེ་སླངོ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་རྣམས། ཆམོ་རྐུན་པས་གསོ་འཕྲགོ་ཤརོ་བ་ན། 

སྟོན་པ་གོས་སློང་དུ་རུང་བ་འདི་ལྟར་གནང་སྟེ། དེ་ལ་དུས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། 

དགེ་སླངོ་ཆསོ་གསོ་རྐུན་པ་ོདག་གིས་འཕྲགོས་སམ། གསོ་གཏརོ་ཏེ་བརླགས་

གམ། གོས་མེས་ཚིག་གམ། གོས་རླུང་གིས་ཁྱེར་ཏམ། གོས་ཆུས་ཁྱེར་ན་དེ་ལ། 
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དེ་ནི་དུས་ཡིན་ན།ོ །དགེ་སླངོ་གསོ་འཕྲགོས་སམ། གསོ་བརླག་གམ། གསོ་རླུང་

གིས་ཁྱེར་ཏམ། གསོ་ཆུས་ཁྱེར་ན། ཁྱིམ་བདག་གམ། ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཉེ་

དུ་མ་ཡིན་པའི་གན་དུ་སོང་ལ། གོས་བསླང་བར་བྱའ།ོ །དེ་ལ་གལ་ཏེ་བྲམ་ཟེ་

འམ། ཁྱིམ་བདག་དད་པ་ཅན་ཞིག་གིས་དུས་ཀྱི་གོས་མང་པོ་དག་སྟོབས་ལ། 

འདདོ་ན་དགེ་སླངོ་དེས་སྟདོ་གཡགོས་སྨད་གཡགོས་དང་བཅས་པའི་མཐར་

ཐུག་པར་བླང་བར་བྱའ།ོ །ཞེས་གསུངས་ཤིང་གནང་བ་ན་དྲུག་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས། 

གྲོང་ཕྲེང་བ་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་བཞི་བཅུ་པོ་དེ་རྣམས་ཁྲིད་ནས་གོས་ཧ་ཅང་

མང་པོར་བསླངས་པ་ན། འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དེ་ལས་ལྷག་པར་ལེན་ན་སྤང་

བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་ཡུལ་སྦྱིན་བདག་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་དང༌། སློང་བར་རིགས་

པའི་དུས་དང༌། སྟོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་རུང་

བ། ཚད་དང་ལྡན་པ་ལས་མི་ཆུང་བ། ཡུགས་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་ལེན་

འདོད་དང་བཅས་ཏེ་ཐོབ་པ་ནའ།ོ །དེ་ལ་སློང་བར་རིགས་པའི་དུས་སུ་ནི། 

རང་ཉིད་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་སློང་བར་རིགས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སྣམ་སྦྱར་

ལྟ་བུ་གང་མེད་པ་དེ་དང་དེ་ཡང་སླངོ་བར་རིགས་པའ།ོ །ཚད་ནི། སྦྱིན་བདག་

གཅིག་ལས་ཁྱིམ་པའི་འམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྟོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་

གང་རུང་ཟུང་གཅིག་སློང་བར་བྱའ།ོ །དེ་ལ་ཁྱིམ་པའི་སྟོད་གཡོགས་སྨད་

གཡོགས་ཆུང་ཚད་ཐོབ་པ་ན། འབྲིང་ཚད་དུ་ཁ་བསྐང་བ་དང༌། འབྲིང་ཚད་
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ཐོབ་པ་ན། ཆེ་ཚད་དུ་ཁ་བསྐང་སློང་བར་མི་བྱ་ཞིང༌། ལྷག་པ་ཐོབ་ན་ཡང་

སྦྱིན་མི་དགོས་སོ། །རབ་དུ་བྱུང་བའི་ཆུང་ཚད་ཐོབ་ན། འབྲིང་ཚད་དུ་ཁ་

བསྐང་བ་དང༌། འབྲིང་ཚད་ཐབོ་ན་ཆེ་ཚད་དུ་ཁ་བསྐང་བ་བླང་བར་བྱ་ཞིང༌། 

ཆེ་ཚད་ལས་ལྷག་པར་ཐོབ་ན་ཡང་སྦྱིན་པར་བྱའ།ོ །དེ་ལྟར་ན་འདི་ལ་ལྟུང་

བ་འབྱུང་བའི་སྒོ་གསུམ་སྟེ། བདག་པོ་གཅིག་ལས་ཟུང་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་

སླངོ་ན་ཉེས་བྱས། དེ་ཉིད་ཐབོ་ན་དངསོ་གཞི། ཁྱིམ་པའི་ཆུང་ཚད་འབྲིང་ཚད་

ཐོབ་པ་ལས་ཁ་བསྐང་བ་སློང་ན་ཉེས་བྱས། ཐོབ་ན་དངོས་གཞི། རབ་ཏུ་བྱུང་

བའི་ཆེ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་པ་ཕར་མི་སྦྱིན་པར་སེམས་ན་ཉེས་བྱས། ཐག་

བཅད་ན་དངོས་གཞིའ།ོ །

བརྒྱད་པ་རིན་ཐང་གིས་གསོ་སླངོ་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་

ཡོད་ན་ནའ།ོ །དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་ཕོ་མོ་གཉིས་ཤིག་ཡོད་པར། གཉིས་ཀས་

ལགོ་གཡེམས་བྱས་པས་རྒྱུན་དུ་འཐབ་མ་ོཤརོ་བ་དང༌། ཉེ་དགས་ཆསོ་བཤད་

པས་དེ་གཉིས་མཐུན་པར་བྱུང་བ་ན་ཁངོ་གཉིས་གྲསོ་བྱས་ཏེ་རས་ཡུགས་ཤིག་

ཉེ་དགའ་ལ་ལྟ་གོན་བྱས་པ་ན། དེ་བྲན་མོས་བཤད་པ་ལས་ཉེ་དགས་ཤེས་ཏེ་

སོང་ནས་དེ་ཉིད་ལ་བླངས་བར་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་རས་ཡུགས་གཞན་གཅིག་

ཚོང་ཁང་ནང་རིན་རྗེས་སོར་འཇལ་ཚད་ཀྱིས་བླངས་ཏེ་འབུལ་དུ་བཅུག་

པ་ན། ཁྱིམ་བདག་ལ་གནོད་པ་བྱུང་བར་བརྟེན། སྟོན་པས་འདི་ལྟར་བཅས་

ཏེ། དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་ཁྱིམ་བདག་གམ། ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་
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པས་གསོ་ཀྱི་རིན་སྟ་གནོ་བྱས་ཏེ་དཔགས་ནས་བདག་གིས་གསོ་ཀྱི་རིན་འདི་

དག་གིས་གོས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཉོས་ལ། དགེ་སློང་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་འངོས་

པ་ན། དེ་ལ་གོས་རུང་བ་དུས་སུ་བསྐོན་ནོ་སྙམ་པ་ལས། དེ་ལ་གལ་ཏེ་དགེ་

སླངོ་དེ་ལ་སྔར་མ་བསྟབས་པར་རྣམ་པར་རྟགོ་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། བཟང་

པོ་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཁྱིམ་བདག་གམ། ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་

དེའི་གན་དུ་སོང་ནས་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པས་བདག་གི་ཕྱིར་གོས་

ཀྱི་རིན་གསེར་དངུལ་སོགས་གང་དག་དཔགས་པའི་གོས་ཀྱི་རིན་དེ་དག་

གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་གོས་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཉོས་ལ། བདག་ལ་གོས་

རུང་བ་དུས་སུ་ལེགས་པར་སྐོན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ཏེ། གོས་གྲུབ་ན་སྤང་བའི་

ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་ཡུལ་སྦྱིན་བདག་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་དང༌། གོས་སློང་བ་མི་

རིགས་པའི་དུས་སུ་དང༌། གོས་འབུལ་བར་དཔགས་པ་མ་ཕུལ་བར་ཤེས་པ་

དང༌། རིན་ཐང་དང་ཁ་དོག་ཁྲུ་ཚད་ལས་རྣམ་པ་གང་སློང་བ་དང༌། བསམ་

པའི་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བར་སློངས་ཤིང༌། མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ནའ།ོ །

དགུ་པ་སོ་སོ་ནས་དཔགས་པ་སློང་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། འདིའི་གླེང་

གཞི་ཡང༌། སྦྱིན་བདག་སྤུངས་ཆེ་བ་ཞེས་ཕོ་མོ་གཉིས་སོ་སོ་ནས་ཉེ་དགའ་

ལ་གོས་ཀྱིས་རིན་དཔགས་པ་ལས། གཞན་ཐམས་ཅད་འདྲ། སྟོན་པས་འདི་

ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སླངོ་གི་ཕྱིར་ཁྱིམ་བདག་དང༌། ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཉེ་
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དུ་མ་ཡིན་པས་གསོ་ཀྱི་རིན་གསེར་དང་དངུལ་ལ་སགོས་པ་ས་ོས་ོབ་དེ་དག་

སྟ་གོན་བྱས་ཏེ་དཔགས་ནས། བདག་ཅག་གཉིས་ཀྱིས་གོས་ཀྱི་རིན་སོ་སོ་བ་

འདི་དག་གིས། གོས་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་སོ་སོ་བ་དག་ཉོས་ལ། དགེ་སློང་

མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་འངོས་པ་དང༌། བདག་ཅག་གཉིས་ཀྱིས་སོ་སོ་ནས་འདི་

ལ་གསོ་ལངོས་སྤྱདོ་པར་འདདོ་པའི་རུང་བ་དུས་སུ་བསྐནོ་ན་ོསྙམ་པ་ལས། དེ་

ལ་གལ་ཏེ་དགེ་སླངོ་དེ་ལ་སྔར་མ་བསྟབས་པར་རྣམ་པར་རྟགོ་པ་འགའ་ཞིག་

བྱུང་སྟེ། གསོ་བཟང་པ་ོའདདོ་པའི་ཕྱིར་ཁྱིམ་བདག་དང༌། ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་

མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་གན་དུ་སོང་ནས་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་

པ་དག་གིས་བདག་གི་ཕྱིར་གོས་ཀྱི་རིན་སོ་སོ་བ་གང་དག་དཔགས་པའི་

གོས་ཀྱི་རིན་དེ་དག་གིས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གོས་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་སོ་

ས་ོབ་དག་ཉསོ་ལ་གཉིས་ཀ་འདུས་ཤིང་ཚོགས་ཏེ། བདག་ལ་གསོ་རུང་བ་ཞིག་

དུས་སུ་ལེགས་པར་སྐོན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ཏེ། གོས་གྲུབ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདིའི་ཡན་ལག་ནི་སྔ་མ་དང་འདྲའ།ོ །

བཅུ་པ་བསྐུར་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ནའ།ོ །དེའི་

ཚེ་བྲམ་ཟེ་དབྱར་ཚུལ་གྱིས། མཉན་ཡོད་དུ་ཉེ་དགའ་ལ་དབུལ་རྒྱུའི་ཀར་ཤ་

པ་ན་དྲུག་ཅུ་ཞིག་ཚོང་པ་གཅིག་ལ་བསྐུར་འངོ་བ་ན། ཉེ་དགས་ཐད་ཀར་

མ་བླང་པར་གཞན་དང་བརྒྱུད་དུ་བཅུགས་ཏེ། མཐར་ཚོང་པ་དེས་དེའི་རྐྱེན་

གྱིས་འགྲུལ་པའི་རྗེས་མ་ཟིན་པའི་ཉེས་ཆད་དུ་ཀར་ཤ་པ་ན་དྲུག་ཅུ་འཇལ་
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དགོས་བྱུང་བར་བརྟེན། སྟོན་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་

ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའམ། རྒྱལ་པོའ་ིབློན་པོ་ཆེན་པོའམ། བྲམ་ཟེའམ། ཁྱིམ་བདག་

གམ། གྲོང་རྡལ་གྱི་མིའམ། ཡུལ་མི་ཕལ་པའམ། ནོར་བྱེ་བས་ཕྱུག་པའི་ནོར་

ཅན་ནམ། ཅོད་པན་བཅིང་པའི་ཚོང་དཔོན་དང༌། རྒྱ་མཚོར་ལན་གཉིས་

སམ་གསུམ་དུ་ཞུགས་པའི་དེད་དཔོན་གྱིས། ཕོ་ཉའི་ལག་ཏུ་དགེ་སློང་ལ་

གོས་ཀྱི་རིན་གསེར་དང་དངུལ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གིས་རེག་ཏུ་མི་རུང་

བའི་དངོས་པོ་དག་བསྐུར་བར་གྱུར་ལ། དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དེས་གོས་ཀྱི་རིན་དེ་

དག་ཁྱེར་ནས་དགེ་སླངོ་དེ་དག་ག་ལ་བ་དེར་སངོ་སྟེ་ཕྱིན་ནས་དགེ་སླངོ་དེ་

ལ་འདི་སྐད་ཅེས། འཕགས་པ་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག ཁྱོད་ལ་རྒྱལ་པོའམ། 

བློན་པོ་ཆེན་པའོམ། བྲམ་ཟེའམ། ཁྱིམ་བདག་གམ། གྲངོ་རྡལ་གྱི་མིའམ། ཡུལ་

མིའམ། ནརོ་ཅན་ནམ། ཚོང་དཔནོ་ནམ། དེད་དཔནོ་ཆེ་གེ་མསོ་གསོ་ཀྱི་རིན་

འདི་བསྐུར་གྱིས། འཕགས་པས་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་འདི་དག་བཞེས་ཤིག་

ཟེར་ན། དགེ་སློང་དེས་ཕོ་ཉ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཕོ་ཉ་དགེ་

སླངོ་དག་ནི་གསོ་ཀྱི་རིན་གསེར་དངུལ་དག་ལེན་དུ་མི་རུང་སྟེ། བདག་ཅག་

གོས་རུང་བ་སློང་བ་རིགས་པའི་དུས་སུ་རྙེད་ན་ནི་ལེན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པར་

བྱའ།ོ །གལ་ཏེ་ཕ་ོཉ་དེས་དགེ་སླངོ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་

ཞལ་ཏ་བགྱིད་པ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གང་ལགས་

པ་འགའ་མཆིས་སམ་ཞེས་ཟེར་ན། དགེ་སློང་གོས་འདོད་པས་ཕོ་ཉ་ལ་འདི་
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སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཕ་ོཉ་འདི་ནི་དགེ་སླངོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་སྟེ། 

འདི་ནི་དགེ་སླངོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ཉམས་སུ་ལེན་པའ་ོཞེས་ཀུན་དགའ་ར་བ་

པའམ། དགེ་བསྙེན་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་བསྟན་པར་བྱའ།ོ །དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དེས་གོས་

ཀྱི་རིན་དེ་དག་ཁྱེར་ནས་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་ག་ལ་བ་དེར་འགྲོ་བ་བྱ་ཞིང༌། ཕྱིན་

ནས་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་ཤེས་

པར་གྱིས་ཤིག ཁྱདོ་ཀྱིས་གསོ་ཀྱི་རིན་འདི་དག་གིས་གསོ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཉོས་ལ་དགེ་སློང་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་འངོས་པ་དང༌། དེ་ལ་གོས་རུང་

བ་དུས་སུ་བསྐོན་ཅིག་ཅེས་བརྗོད་པར་བྱའ།ོ །དེ་ནས་ཕོ་ཉས་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་

དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་ཡང་དག་པར་བསྒ་ོཞིང༌ཡང་དག་པར་བསྟན་ནས། 

ཕོ་ཉ་དེ་དགེ་སློང་དེ་ག་ལ་བ་དེར་འགྲོ་བར་བྱ་ཞིང་ཕྱི་ནས་དགེ་སློང་དེ་ལ་

འདི་སྐད་ཅེས། འཕགས་པས་ཞལ་ཏ་བགྱིད་པ་བསྟན་པ་གང་ལགས་པ་དེ་

ལ་བདག་གིས་ཡང་དག་པར་བསྟན་ལགས་ཀྱིས་དེའི་གན་དུ་བཞུད་ཅིག་

དང༌། དེས་ཁྱདོ་ལ་གསོ་རུང་བ་དུས་སུ་བསྐནོ་པར་འགྱུར་ར་ོཞེས་བརྗདོ་པར་

བྱའ།ོ །རྗེས་སོར་དགེ་སློང་གོས་འདོད་པས་ཞལ་ཏ་བྱེད་པའི་གན་དུ་སོང་ལ་

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་བདག་གོས་འདོད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞལ་

ཏ་བྱེད་པ་བདག་གོས་འདོད་དོ་ཞེས་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་བསྐུལ་བར་

བྱའ།ོ །ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་བསྐུལ་བར་བྱའ།ོ །ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་

དུ་བསྐུལ་ཞིང་དྲན་པར་བྱ་བ་ན། གལ་ཏེ་གོས་དེ་གྲུབ་ན་དེ་ལྟ་ན་ལེགས། 
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གལ་ཏེ་མ་གྲུབ་ན་ལན་བཞི་ལན་ལྔ་དྲུག་གི་བར་དུ་ཕྱགོས་སུ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་

བསྡད་པར་བྱའ།ོ །ལན་བཞི་ལན་ལྔ་ལན་དྲུག་གི་བར་དུ་ཕྱགོས་སུ་ཅང་མི་སྨྲ་

བར་བསྡད་པ་ན། གལ་ཏེ་གསོ་དེ་གྲུབ་ན་དེ་ལྟ་ན་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའི་

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པས་ལེགས། གལ་ཏེ་མ་གྲུབ་ན་དེའི་འགོ་ཏུ་གོས་བསྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར་བཙལ་ཏེ་གོས་གྲུབ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

འདི་ལ་སྦྱིན་བདག་དང༌། ཕ་ོཉ་བ་དང༌། ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་གསུམ་ཆར་

མི་ཉིད་དང༌། ཁྱིམ་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ། སྨྲ་ཤེས། དོན་གོ ཤེས་པ་རང་བཞིན་

དུ་གནས་པ། མཚན་གཉིས་སོགས་མིན་པ་དང༌། གོས་ཀྱི་རིན་གསེར་དངུལ་

སགོས་དགེ་སླངོ་གིས་ལེན་དུ་མི་རུང་བ་སོྤང་པ་དང༌། བསྐུལ་བ་དང༌། བསྡད་

པ་ལྷག་པ་དང༌། སྦྱིན་བདག་གི་སེམས་བསྡུ་བ་ཁས་མ་བླངས་པ་དང༌། ལེན་

འདདོ་ཀྱི་བསམ་པ་རྒྱུན་ལྡན་གྱིས། མཐར་ཐུག་གསོ་རུང་བ་ཚད་དང་ལྡན་པ་

ལག་ཏུ་ཐབོ་པ་ནའ།ོ །གལ་ཏེ་གསོ་མ་འགྲུབ་ན། ཕོྱགས་གང་ནས་གསོ་ཀྱི་རིན་

དེ་དག་འངོས་པ་དེར་བདག་འགྲོ་བར་བྱའ།ོ །ཡང་ན་ཡིད་བརྟན་པའི་ཕོ་ཉ་

ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་དགེ་སློང་ཆེ་གེ་མིའི་ཕྱིར་གོས་ཀྱི་རིན་གང་

དག་བསྐུར་བ་དེ་དག་ནི། དགེ་སློང་དེའི་དོན་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་

པར་གྱིས་ཤིག ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་རང་གི་ནརོ་ཆུད་མ་གསན་ཅིག་ཅེས་

སྤྲིང་བར་བྱའ།ོ །དེ་ལ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་དང་མི་འགལ་བ་དང༌། འདུལ་བ་དང་

ཡང་མི་འགལ་བར་སྤྱད་པའི་ཆོ་ག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
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བཅུ་ཚན་གཉིས་པ།

གཉིས་པ་བཅུ་ཚན་གཉིས་པ་ནི། སྡོམ་ལ། 

སྲིན་བལ་འབའ་ཞིག་ཆ་གཉིས་དང༌། །

དྲུག་དང་མཐོ་གང་ལམ་དང་ནི། །

འཁྲུལ་བ་དང་ནི་གསེར་དངུལ་དང༌། །

མངོན་མཚན་ཅན་དང་ཉོ་ཚོང་ངོ༌། །

ཅེས་ས།ོ །འདི་ལ་བཅུ་ལས། དང་པ་ོསྲིན་བལ་གྱིས་སྟན་གསར་པར་བྱེད་པའི་

སྤང་ལྟུང་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་ནའ།ོ །དེའི་ཚེ་དགེ་སླངོ་དག་གིས་སྲིན་བལ་

གྱི་སྟན་གསར་པ་བྱེད་ཅིང༌བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ན་དེ་དཀོན་ཞིང༌རིན་ཐང་ཆེ་

བར་བརྟེན། ཀླགོ་སྤངོ་ལ་གནདོ་ཅིང༌མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱིས་སྨདོ་པར་བྱུང་བ་ན། 

སྟོན་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དར་གྱི་སྲིན་བུ་ལས་བྱུང་

བའི་སྲིན་བལ་གྱིས་སྟན་གསར་པ་ནང་ཚང་ཅན་དང་གླིངས་པ་གང་བྱེད་ན་

སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཅེས་སོ། །

འདི་ལ་དངོས་པོ་སྲིན་བལ་གསར་པ། དམན་པ་དང་མ་འདྲེས་པ། 

སྔར་བཟོ་རྩོམ་མ་བྱས་པ། སྲིན་བལ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་གནས་སུ། ཀུན་སློང་

སྟན་བྱེད་པར་འདོད་ཅིང༌། སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་པ་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའ།ོ །

གཉིས་པ་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་ལས་སྟན་གསར་པ་བྱེད་པའི་
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སྤང་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་པ་སོགས་གླེང་གཞི་གོང་དང་

འདྲ་བ་ལས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་ལུག་བལ་རང་བཞིན་

གྱིས་གནག་པ་དང༌། སྔོ་ཞིང་གནག་པ་དང༌། འདམ་ཁ་དང༌། ཁམ་པ་སྟེ། དེ་

ལྟ་བུའི་ནག་པ་ོའབའ་ཞིག་གིས་སྟན་གསར་པ་བྱེད་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ད་ོ

ཞེས་སོ། །

འདི་ལ་སྲིན་བལ་གྱིས་ཚབ་ཏུ་ལུག་གི་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་

སྦྱར། གཞན་འདྲའ།ོ །

གསུམ་པ་ཆ་གཉིས་མ་བསྲེས་པའི་སྤང་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་མཉན་

ཡོད་ནའ།ོ །དེ་ལྟར་བཅས་པ་དང༌། དཀར་པོ་དང༌། འཁོབ་བལ་ཅུང་ཞིག་

བཅུག་ནས་བལ་ནག་པོས་སྟན་བྱས་པ་ན། སྔར་བཞིན་མུ་སྟེགས་པས་འཕྱ་

བའི་སྐབས་དེར་གསལོ་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་གིས་སྟན་གསར་

པ་བྱེད་ན། ཆ་གཉིས་ནི་ལུགས་བལ་ནག་པོ་འབའ་ཞིག་ལས་གཞུག་པར་བྱ། 

གསུམ་པ་ནི་གླ་ོདང་རྒྱབ་ལས་སྐྱེས་པའི་བལ་དཀར་པ་ོལས། བཞི་པ་ནི་ལྟ་ོབ་

ལས་སྐྱེས་པའི་འཁོབ་བལ་ལས་གཞུག་པར་བྱའ།ོ །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་ཆ་

གཉིས་ལུག་བལ་ནག་པ་ོའབའ་ཞིག་ལས་མ་བཅུག་གམ། གསུམ་པ་དཀར་པ་ོ

ལས་བཞི་པ་ནི་འཁབོ་བལ་ལས་མ་བཅུག་པར་སྟན་གསར་པ་བྱེད་དམ། བྱེད་

དུ་བཅུག་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

འདི་ལ་ཡང༌། སྲིན་བལ་གྱི་ཚབ་ཏུ། ལུག་གི་བལ་ནག་པ་ོཕྱེད་དང༌། 
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དཀར་པ་ོདང་འཁབོ་བལ་ཕྱེད་ལས་ནག་པ་ོསྲང་ཕྱེད་ཀྱིས་ལྷག་པ་ཞེས་སྦྱར། 

གཞན་འདྲའ།ོ །

བཞི་པ་ལོ་དྲུག་ཏུ་མ་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །དགེ་སླངོ་རྣམས་ལ་སྟན་མང་པརོ་བྱུང་སྟེ་སྟན་འདི་ནི་ཧ་ཅང་རིང་ང༌ོ། 

འདི་ནི་ཐུང་ང༌ོ། སྲབ་པ།ོ མཐུག་ག་ོསགོས་ཟེར་ནས་བརོ་ཏེ། སྟན་གཞན་བྱེད་

ཅིང༌བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ན་བྱ་བྱེད་མང་ཞིང༌། ཀློག་སྤོང་ལ་གནོད་པར་གྱུར་

པས། དགེ་སློང་དོན་ཉུང་བ་དག་གིས་འཕྱ་བའི་སྐབས་དེར་གསོལ་བ་ན། 

དགེ་སླངོ་གིས་སྟན་གསར་པ་བྱེད་ན། མི་འདདོ་བཞིན་དུ་ལ་ོདྲུག་བཅང་པར་

བྱའ།ོ །གལ་ཏེ་དགེ་སླངོ་གིས་ལ་ོདྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་སྟན་རྙིང་པ་དེ་སྤངས་ཀྱང་

རུང་སྟེ། སྟན་གསར་པ་གཞན་བྱེད་ན། དགེ་འདུན་གྱིས་གནང་བ་མ་གཏགོས་

ཏེ་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཅེས་སོ། །

འདི་ཡང་བསླང་བའི་སྟན་གསར་པ་ཡིན་པར་དམན་པ་མ་འདྲེས་

པ། རང་གི་ཡིན་ཞིང༌། སྔར་གཞན་གྱིས་བཟོ་འཕྲོ་མ་ཡིན་པ། ཀུན་སློང་སྟན་

བྱེད་པར་འདདོ་ཅིང༌། སྟན་སྔ་མ་བྱས་ནས་ལ་ོདྲུག་མ་ལནོ་པ། གནང་བ་ཐབོ་

པ་མ་ཡིན་པར། སྟན་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ 

།སྟན་ཆེ་ན་གཅོད། ཆུང་བའམ་ཐུང་ན་བསྣོན། རལ་ན་བཙེམ། བུག་རོྡལ་དུ་

གྱུར་ཏམ། ཤ་ཟད་པ་སོགས་ཀྱིས་བཅོས་དཀའ་ན། དགེ་འདུན་ལ་གནང་བ་

ཞུས་ཏེ། གསོལ་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་དེ་སྦྱིན་པར་བྱའ།ོ །
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ལྔ་པ་མཐོ་གང་གིས་མ་ལྷན་པའི་སྤང་བ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །ཡུལ་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་བྱོན་ཞིང༌། དེ་ལ་མཆོད་ན་བསོད་ནམས་

ཆེན་པ་ོཐབོ་པར་ཐསོ་པ་ན། བྱང་ལམ་ནས་ཚོང་པ་འགའ་འངོ་སྟེ། སངས་རྒྱས་

ལ་མཆོད་ཅིང༌། དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བལྟས་པ་ལས། གདིང་

བ་བུག་རྡོལ་དུ་སོང་བར་མཐོང་སྟེ། རས་ཡུག་ཆེན་ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་བ་ན། དགེ་

སླངོ་རྣམས་ཀྱིས་གདིང་བ་རྙིང་པ་ཐམས་ཅད་བླ་གབ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་བཞག་

པས་རྡུལ་དང་མི་གཙང་བ་འདྲེས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཟིགས་ནས། 

ཁྱིམ་པ་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་པགས་པ་དང༌། ཤ་ཁྲག་ཡང་བཙིར་ཞིང་སྦྱིན་

པ་དག་བྱིན། བསོད་ནམས་དག་བྱས་པ་ལ། དགེ་སློང་དྲོད་མི་ཤེས་ཤིང༌། སོ་

སརོ་མི་རྟགོ་པ་དག་གིས་འདི་འདྲ་བྱེད་པ་མི་འསོ་ས་ོསྙམ་དུ་དགངོས་ཏེ། དེ་

དག་བསྡུས་ཤིང༌རྡུལ་དང་ཐལ་བ་སྤྲུགས་ཉི་མ་ལ་བསྐམས་ནས་རྩིགས་པ་ལ་

མ་རེག་པ་མཛད་དེ་བྱོན། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་

གིས་གདིང་བ་གསར་པ་བྱེད་ན་གསར་པ་ཁ་དགོ་མི་སྡུག་པ་དང་སྲ་བར་བྱ་

བའི་ཕྱིར། གདིང་བ་རྙིང་པ་ལས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་གང་འཁོར་

བས་གླན་པར་བྱའ།ོ །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་གདིང་བ་གསར་པ་ཁ་དོག་མི་

སྡུག་པ་དང་སྲ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། གདིང་བ་རྙིང་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

མཐོ་གང་འཁོར་བས་མ་གླན་པར་གདིང་བ་གསར་པ་སྤྱོད་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་

བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །
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འདི་ཡང་དངོས་པོ་ནི། གདིང་བ་གསར་པ་རང་གི་ཡིན་པ་རུང་བ་

ཚད་དང་ལྡན་པའ།ོ །རང་ཉིད་ལ་གདིང་བ་རྙིང་པ་མཐུད་པ་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་གང་ཡོད་བཞིན་དུ་མ་གླན་པར་འདོད་ཅིང༌། 

སྦྱོར་བ་གྲུབ་སྟེ་མཐར་ཐུག་ལོངས་སྤྱོད་པ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །

དྲུག་པ་བལ་ཐོགས་པའི་སྤང་བ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དྲུག་

སྡེ་རྣམས་ལས་འཆར་ཀ་ཤ ལ་དུ་གནས་བསྲུངས་བཞག་སྟེ་བལ་ཡུལ་དུ་སོང་

བ་དང༌། ཚོང་པ་དང་འགྲོགས་ཏེ་ཕྱིར་འངོ་བ་ན། ཚོང་པའི་བལ་འདྲེན་པའི་

ཤིང་རྟའི་སྲོག་ཤིང་ཆག་སྟེ་བལ་རྣམས་དེར་བོར་བ་ན། དྲུག་སྡེས་ཁྱེད་ཅག་

ལ་མི་གནོད་ན་ཞྭ་རྒྱུ་སོགས་ཅུང་ཟད་ཁྱེར་རོ་ཟེར་བ་ལ། ཚོང་པས་བདག་

ཅག་ལ་ཅི་བྱ་ཐམས་ཅད་བསྣོམས་ཤིག་ཟེར་བས། དེ་དག་གཅིག་གིས་ལྔ་

ཆར་གྱི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ཁུར། གཞན་བཞིས་བལ་ཁུར་ཆེན་པོ་རེ་

རེ་ཐོགས་ནས་འངོ་བ་ན། ལམ་དུ་ཚོང་པ་དེ་དག་དང༌། ཆོམ་རྐུན་པ་བསྲུང་

བའི་མི་དང༌། ཤོ་གམ་གཅོད་པའི་མི་སོགས་ཀྱི་ཁ་སྨོད་མང་པོ་དང་བཅས། 

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་རང་གནས་སུ་ཁུར་པོ་བཤིག་པ་ན་རི་བོ་དང་འདྲ་བའི་

ཕུང་པོར་གྱུར་ཏེ། དོན་ཉུང་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་འཕྱ་བ་དེར་གསོལ་བ་

ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་དགོན་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པས་ལུག་བལ་

དག་རྙེད་ལ་འདདོ་ན་དགེ་སླངོ་དེས་བླང་བར་བྱའ།ོ །བླངས་ནས་ཁྱེར་མི་མེད་

ན་དཔག་ཚད་གསུམ་གྱི་མཐའི་བར་དུ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བཀུར་བར་བྱའ།ོ །དེ་
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ལས་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གི་མཐའ་ལས་འདས་པར་ཁྱེར་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་

དོ། །ཅེས་སོ། །

འདི་ཡང་དངོས་པོ་བལ་རུང་བ་ཁུར་ཚད་དུ་ལོངས་ཤིང་རང་ལ་

དབང་བ། ངོ་མ་བསྒྱུར་བ། ལའམ། ས་འམ། ཆུ་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱང་གྲགས་སུ་

ལོངས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་ཀྱིས་མ་ཡིན་པ། ཉི་མ་གཅིག་གི་དུས་ཡིན་པ། 

ཀུན་སླངོ་ཁུར་པ་ོཁྱེར་ཏེ་འགྲ་ོབར་འདདོ་པ། སྦྱརོ་བ་འགྲ་ོབར་རྩམོ་སྟེ་མཐར་

རྒྱང་གྲགས་ལས་འདས་པ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །

བདུན་པ་བལ་རྨེལ་འཇུག་པའི་སྤང་བ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་བལ་བགོས་པ་ན། འཆར་ཀས་རང་གི་སྐལ་བའི་བལ་ཤིན་

ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ། སྐྱེ་རྒུའི་བདག་མོ་འཁོར་བཅས་ལ་རྨེལ་དུ་བཅུག་པས་

ལག་པ་ཟད་ཅིང་དམར་པོར་གྱུར་པ་མཁྱེན་ནས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་

དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་ལུག་བལ་ཆུང་འཁྲུལ་འཇུག་

གམ། ཚོན་དུ་སྨྱུག་སྟེ་འཚོད་དུ་འཇུག་གམ། རྨེལ་ཏེ་སྐུད་པ་བྱེད་དུ་འཇུག་

ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་ཡུལ་དགེ་སློང་མ་ཆོས་བརྒྱད་

ལྡན། དངོས་པོ་རང་གི་བལ་རུང་བ་ཚད་ལྡན། རྨེལ་བར་འསོ་ཤིང༌། གཞན་

གྱིས་རྩམོ་པར་མ་བྱས་པ། ཀུན་སླངོ་རང་དནོ་དུ་རྨེལ་བར་བཅལོ་འདདོ་ཀྱིས། 

སྦྱརོ་བ་ངག་མཚན་ཉིད་དྲུག་ལྡན་གྱིས་བཅལོ་བ། མཐར་ཐུག་ལས་གྲུབ་པ་ན་

སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །
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བརྒྱད་པ་གསེར་དངུལ་ལ་རེག་པའི་སྤང་བ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་རང་གི་ལག་པས་གསེར་དངུལ་ལ་རེག་ཅིང་ལེན་ཏེ་འཇོག་

པར་བྱེད་པ་ན། མུ་སྟེགས་པ་དག་གིས་འཕྱ་སྨདོ་བྱུང་བ་གསལོ་པས་འདི་ལྟར་

བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་རང་གི་དོན་དུ་རང་གིས་གསེར་དང༌། དངུལ་

རུང་བར་མ་བྱས་པ་ལེན་ཏམ། གཞན་ལ་ལེན་དུ་འཇུག་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་

དོ། །ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སམ། དེ་དང་འདྲ་བ་ལ། ཐ་སྙད་གདགས་

སུ་རུང་བ། རང་གི་ཡིན་པ་རུང་བ་མ་བྱས་པའ།ོ །ཀུན་སློང་བདག་གིར་བྱེད་

འདོད་ཀྱིས། སྦྱོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་པས་རོགས་པར་རྩོམ་ཏེ་མཐར་ཐུག་

བདག་གིར་བྱས་པ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །

དགུ་པ་མངོན་མཚན་ཅན་གྱི་སྤང་ལྟུང་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་མངོན་མཚན་ཅན་གྱི་སྤྱོད་པ་བུན་བསྐྱེད་གཏོང་ལེན་བྱེད་

བྱས་པ་དང༌། མུ་སྟེགས་པས་འཕྱ་བར་བརྟེན། འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་

སླངོ་གང་མངནོ་ཚན་ཅན་གྱི་སྤྱདོ་པ་སྟེ་ཁེ་སྤགོ་འདདོ་པས་པ་ཎ་དང་རིན་པ་ོ

ཆེ་ལ་སགོས་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱརོ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་དེ་སྐྱེད་བྱུང་ན་སྤང་

བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་ཡུལ་ཁྱིམ་པ་ཐ་སྙད་ལྔ་ལྡན་རང་ལས་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་

པ། ཉེ་དུ་མིན་པ། དངོས་པོ་པ་ཎའམ་རིན་པོ་ཆེ་རང་ལ་དབང་བ། ཐ་སྙད་
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གདགས་སུ་རུང་བའ།ོ །ཀུན་སློང་རང་དོན་རྙེད་པར་འདོད་པས། སྦྱོར་བ་

ངག་མཚན་ཉིད་དྲུག་ལྡན་གྱིས་བསྐྱེད་པར་རྩོམ་པ། མཐར་ཐུག་སྐྱེད་ཐོབ་

པ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །

བཅུ་པ་ཉོ་ཚོང་གི་སྤང་བ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་

ཉ་ོཚོང་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པ་ན། མུ་སྟེགས་པས་འཕྱ་སྨོས་བྱུང་བར་བརྟེན་འདི་

ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་རྙེད་པ་འདོད་ཅིང་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་ཉོ་

ཚོང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་དེ་སྐྱེད་ཕྱིན་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

འདི་ལ་ཡང༌། དངོས་པོ་པ་ཎ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ལས་

གཞན། འབྲུ་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་སྦྱར་གཞན་གོང་དང་འདྲའ།ོ །

བཅུ་ཚན་གསུམ་པ།

བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་ནི། སྡོམ་ལ། 

ལྷུང་བཟེད་གཉིས་དང་ཐ་ག་གཉིས། །

བྱིན་འཕྲོག་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དང༌། །

དགོན་པ་བ་དང་རས་ཆེན་དང༌། །

བསྔོས་པ་དང་ནི་གསོག་འཇོག་གོ །

ཞེས་ས།ོ །འདི་ལ་བཅུ་ལས། དང་པ་ོལྷུང་བཟེད་ལྷག་འཆང་གི་སྤང་བ་ནི། སྟནོ་

པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་ལྷུང་བཟེད་རྙེད་ཚད་བྱིན་གྱིས་མ་རློབ་པར་
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འཆང་བས། དོན་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་འཕྱ་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་

ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གིས་ལྷུང་བཟེད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱ་བ་ལས་ལྷག་མ་

ཞག་བཅུར་བཅང་བར་བྱའ།ོ །དེ་ལས་འདས་པར་འཆང་ན་བཅུ་གཅིག་པའི་

སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་དང་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དངོས་པོ་རང་ལ་ལྷུང་བཟེད་རུང་བ་སྤྱད་བཟོད་པ་ཡོད་

བཞིན་པ་དང༌། གསར་པ་དེ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་དང་མ་འབྲེལ་ཞིང༌། འབྲེལ་

ཀྱང་རྗེས་ཞུགས་དང་བཅས་པ་དང༌། འབྲེལ་མེད་མ་ཡིན་པ། ཀུན་སློང་རང་

གི་ཆེད་དུ་འཆང་བར་འདོད་པའི་སྦྱོར་བས་ཞག་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐྱ་རེངས་

ཤར་བ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །

གཉིས་པ་ལྷུང་བཟེད་ལྷག་ཚོལ་གྱི་སྤང་བ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །ཉེ་དགས་རང་ལ་སྤྱད་བཟདོ་པའི་ལྷུང་བཟེད་ཡདོ་བཞིན་དུ་གཞན་གྱི་

ལྷུང་བཟེད་འདོད་རྔམས་ཀྱིས་བསླངས་པ་ན། དོན་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་དག་

གིས་འཕྱ་བར་བརྟེན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་ལྷུང་བཟེད་

ལྷན་པ་ལྔ་མེད་པ་སྤྱད་བཟདོ་པ་རང་ལ་ཡདོ་བཞིན་དུ་བཟང་པ་ོའདདོ་པའི་

ཕྱིར། ལྷུང་བཟེད་གསར་པ་གཞན་ཚོལ་ཞིང་ལྷུང་བཟེད་གྲུབ་ན་སྤང་བའི་

ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

འདི་ལ་ཡང་ཡུལ་ཁྱིམ་པ་ཆོས་དྲུག་ལྡན། དངོས་པོ་ལྷུང་བཟེད་

རུང་བ་ཚད་ལྡན་ཡུལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡིན་པ་རང་ལ་ལྷུང་བཟེད་རུང་བ་ཚད་
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ལྡན་ཡོད་བཞིན་པ། འབྲེལ་མེད་མིན་པ་ཡོད་པའ།ོ །ཀུན་སློང་སློང་འདོད་

ཀྱི་ངག་གི་སྦྱོར་བས། མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །དགེ་

སློང་དེས་ལྷུང་བཟེད་དེ་དགེ་སློང་གི་འཁོར་ལ་དབུལ་བར་བྱའ།ོ །དགེ་སློང་

གི་འཁོར་དེའི་ལྷུང་བཟེད་བརྙིག་པའི་ཐ་མ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ། དགེ་

སློང་དེ་ལ་དགེ་སློང་ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷུང་བཟེད་འདི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མི་བྱ། 

གཏང་བར་མི་བྱ། གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་མི་བྱ་བར་ཆག་པའི་མཐར་ཐུག་གི་བར་

དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་དལ་བུས་དལ་བུས་སྤྱད་པར་བྱའ་ོཞེས་སྦྱིན་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་དེ་

ནི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་གའ།ོ །

གསུམ་པ་འཐག་ཏུ་འཇུག་པའི་སྤང་བ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །ཉེ་དགས་སྐྱེད་ཚལ་ཞིག་ཏུ་ཡུག་ས་མ་ོལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དགོ་པ་འཁལ་བ་ལ་

ཆསོ་བཤད་ཅིང་བསླངས་ཏེ་ཐབོ་པའི་དགོ་པ་ཁྲ་ཞིང་བཟང་པ་ོདག ཐ་ག་པ་

སྤྱི་ཁྱེར་བ་ཁྱོ་ཤ ག་ལ་འཐག་ཏུ་བཅུག་སྟེ། ཐག་གླ་མ་སྟེར་བས་འཕྱ་སྨོད་བྱུང་

བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་རང་གིས་གཞན་ལས་བསླངས་

པའི་དོག་པ་ཐ་ག་པ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་བལ་དང་ཤ་ན་ལ་སོགས་པའི་གོས་

འཐག་ཏུ་འཇུག་སྟེ་གོས་གྲུབ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་ཡུལ་ཐ་ག་པ་ཁྱིམ་པ་ཆསོ་དྲུག་ལྡན་ན།ོ །དངསོ་པ་ོགསོ་རྒྱུ་

རུང་བ་ཚད་ལྡན་རང་གི་ཡིན་པའ།ོ །རྐུ་སེམས་དང་ཡིད་གཅུགས་ལས་གཞན་

གླ་རྔན་མེད་པར་འཐག་ཏུ་འཇུག་པར་འདོད་པའ།ོ །སྦྱོར་བ་རང་ངམ་བསྐོས་
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པས་ངག་བཞི་ལྡན། མཐར་ཐུག་གོས་གྲུབ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །

བཞི་པ་འཐག་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་སྤང་བ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །ཆསོ་བཤད་པ་ལ་དད་ནས་ཁྱིམ་བདག་བཟའ་མི་གཉིས་ཀྱིས་ཉེ་དགའ་

ལ་དགོ་པ་བཀལ་ནས་འཐག་བཅུག་སྟེ་འབུལ་ལ་ོཞེས་པ་བྲན་མསོ་ཐསོ་ནས་

ཉེ་དགའ་ལ་དེ་སྐད་བཤད་པ་ན། དེ་ཐ་ག་པའི་སྩར་སངོ་སྟེ། སྲིད་དང་ཞེང་དུ་

ཐག་རྒྱ་བསྐྱེད་དུ་བཅུག་པས་སྦྱིན་བདག་ཁྱ་ོཤ ག་གཉིས་ཀྱི་དགོ་པ་ཟད་དེ་མ་

དད་པར་གྱུར་པ་དེ་གསོལ་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་ཁྱིམ་

བདག་གམ་ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པས། ཐ་ག་པ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་

པ་ལ་བལ་ལ་སོགས་པའི་གོས་འཐག་ཏུ་བཅུག་པ་ལས། དེ་ལ་གལ་ཏེ་དགེ་

སློང་དེ་ལ་སྔར་མགྲོན་དུ་བོས་ཏེ་མ་བསྟབས་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་འགའ་

ཞིག་བྱུང་ནས་ཐ་ག་པ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་གན་དུ་སོང་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཐ་ག་པ་ཁྱོད་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག གོས་འདི་ནི་ཁྱིམ་བདག་གིས་

ཁོ་བོའ་ིཕྱིར་འཐག་གིས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཐ་ག་པ་གོས་འདི་ཞིང་ཆེ་བ་དང༌། 

ཁྲུན་ཏེ་ཆུར་རིང་བ་དང༌། འཇུར་མདུད་མེད་པར་ཐར་གྱིས་བཞག་པ་དང༌། 

སང་སངོ་མེད་པར་ཐ་རན་བཟང་བར་ལེགས་པར་གྱིས་ཤིག །ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཐ་ག་པ་འདི་ལྟར་ཁ་ོབསོ་གླ་རྔན་འདི་ལྟ་སྟེ། བཟའ་བའམ་བཅའ་བ་ཙམ་མམ། 

བཟའ་བའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་སྦྱིན་ན་ོཞེས་སྨྲས་ནས། དེ་ལ་གལ་ཏེ་དགེ་སློང་

དེས་གོས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གླ་རྔན་འདི་ལྟ་སྟེ། བཟའ་བའམ། བཅའ་བ་ཙམ་
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མམ། བཟའ་བའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་སྦྱིན་ཞིང་གསོ་གྲུབ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་

དོ། །ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་ཡུལ་སྦྱིན་བདག་དང་ཐ་ག་པ་ཆསོ་ལྔ་ལྡན་ན།ོ །དངསོ་པ་ོ

གོས་ཀྱི་རྒྱུ་དོག་པ་རུང་བ་ཚད་ལྡན། ཁྱིམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡིན་པ་བཟོ་རྩོམ་མ་

བྱས་པའ།ོ །རྟེན་སྦྱིན་བདག་དང་ཐ་ག་པ་གཉིས་ཀས་མ་གནང་བའ།ོ །ཀུན་

སློང་ཐག་རྒྱ་བསྐྱེད་འདོད་དང༌། སྦྱོར་བ་ངག་དྲུག་ལྡན། མཐར་ཐུག་དོག་པ་

ཟད་ཅིང་གླང་རྔན་མ་བྱིན་གང་རུང་གིས་གོས་ཐོབ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་

དོ། །

ལྔ་པ་བྱིན་འཕྲོག་གི་སྤང་བ་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དགའ་

བོ་ལ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དགེ་སློང་ཆོས་ཞེས་པ། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ཅིག་ཡོད་

པ་དེ་ལ་ཐོག་མར་སྣམ་སྦྱར་ཞིག་བྱིན་པ་དང༌། དེ་རྗེས་རང་གི་གནས་ངན་

ལེན་གྱི་སྤྱོད་པའི་རྗེས་སུ་མི་འགྲོ་བ་སྣམ་སྦྱར་སླར་འཕྲོག་པ་དེ་གསོལ་པ་

ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་ལ་གོས་སྦྱིན་ནས་དེའི་

འགོ་ཏུ་ཁྲསོ་འཁྲུགས་རྔམ་པར་གྱུར་ཏེ། ཡི་མ་རངས་ནས་བདག་གིས་འཕྲགོ་

གམ། གཞན་ལ་འཕྲགོ་ཏུ་འཇུག་ཅིང་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། དགེ་སླངོ་ཁྱདོ་ལ་

གོས་མི་སྦྱིན་གྱིས། ཕྱིར་སྦྱིན་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ན། དགེ་སློང་དེས་གོས་ལྷག་མ་

ཡདོ་པ་ཕྱིར་སྦྱིན་པར་བྱ་ཞིང་བཏང་སྟེ་ལུས་དང་བྲལ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་

དོ། །ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་ཡུལ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང་
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མཚན་དང་ལྟ་བ་མཐུན་པ། ཐ་སྙད་གསུམ་ལྡན་རྒྱུད་ཐ་དད་ལུས་ཐ་མལ་པར་

གནས་པ་སྟེ་དྲུག་ལྡན་ནོ། །

དངོས་པོ་དགེ་སློང་གི་ཡོ་བྱད་རུང་བ་ཚད་ལྡན་ཡུལ་དེ་ལ་དབང་

བའ།ོ །ཀུན་སློང་རྐུ་སེམས་དང་ཡིད་གཅུགས་ལས་གཞན་པ་དང༌། ཕན་

སེམས་མ་ཡིན་པར་གཏན་དུ་འབྲལ་བར་འདོད་པའ།ོ །སྦྱོར་བ་རང་ངམ་

བསྐོས་པར་ལུས་ངག་གང་རུང་གིས་འཕྲོག་པར་རྩོམ་པས། མཐར་ཐུག་ཡུལ་

གྱི་ལུས་དང་བྲལ་བ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །

དྲུག་པ་སྟནོ་ཟླ་ཐ་ཆུང་ངམ་བརྟད་བྱུང་གི་སྤང་བ་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་

ཡོད་ནའ།ོ །རི་བྲག་ཅིག་ན་ཁྱིམ་བདག་དད་པ་ཅན་ཞིག་གིས་བྱས་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར། བྱང་ལམ་ནས་འངོ་བའི་ཚོང་པ་འགའ་

ཞིག་གིས་དགེ་སླངོ་དྲུག་བཅུས་དབྱར་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་སྤྱདོ་རྒྱུའི་བསདོ་

སྙོམས་དང༌། བརྒྱད་སྟོན་སོགས་དང༌། སྨན་གྱི་ཡོ་བྱད་དང༌། རྙེད་པ་དང༌། 

ཆོས་གོས་ཀྱི་རྒྱུ་བཅའ་སོགས་རྒན་ཞུགས་གཉིས་ཡོད་པ་ལ་གཏད་ཏེ། དགེ་

སློང་བཟང་པོ་དག་སྤྱན་དྲངས་ཤིག བདག་ཅག་དབྱར་འདས་པ་ན་འདིར་

འངོ་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ་སོང་བ་ན། དྲུག་སྡེ་དག་འཁོར་བཅུ་བཅུ་ཅན་དེར་སོང་

ནས་དབྱར་སྔ་མའི་ནང་གི་སྔོན་དུ་ཐམས་ཅད་ཟོས་ཤིང༌རྙེད་པ་ཡང་བསྒོས་

ཏེ། སླར་མཉན་ཡོད་དུ་འངོས་ནས་དབྱར་ཕྱི་མ་ཁས་བླངས་པ་དང༌། རི་བྲག་

དེར་སྔར་གྱི་ཚོང་པ་དག་འངོ་བ་ན། མ་དད་པར་གྱུར་པའི་སྐབས་དེར་གསལོ་
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པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་གིས་སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉ་བ་ལ་ཞག་བཅུས་

མ་ཚང་བ་ཚུན་ཆད་དུ་བརྟད་པ་ལས་བྱུང་བའི་གསོ་ཤིག་སྟེ། ནད་པ་ལ་སྦྱིན་

པ། ནད་པའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ། འཆི་བ་ལ་སྦྱིན་པ། འཆི་བའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ། འགྲོ་

བར་ཆས་པ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་སྟེ། ལྔ་པ་ོགང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་རྙེད་ལ་འདདོ་

ན་དགེ་སློང་དེས་གོས་དེ་བླང་བར་བྱའ།ོ །བླངས་ནས་གོས་སྦྱིན་པའི་དུས་ཀྱི་

བར་དུ་བཅང་བར་བྱའ།ོ །དེ་ལས་འདས་པར་བཅང་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་

དོ། །ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དངོས་པོ་ཟས་ལས་གཞན་པའི་དབྱར་གྱི་རྙེད་པ་ཡིན་པ་

དང༌། དེ་དགེ་སློང་ལ་རུང་བ་ཉིད་དང༌། བདག་ཉིད་དབྱར་ཁར་བླངས་ཤིང་

སྐལ་བ་ལེན་འདོད་པ་དང༌། དུས་བརྟད་པའི་དབང་གིས་དབྱར་མཐའི་ཞག་

བཅུའི་རྙེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་དབྱར་གྱི་

ནང་ལོགས་སུ་བདག་གིར་བྱེད་འདོད་ཀྱིས། སྦྱོར་བ་རྩོམ་པ་ཏེ་མཐར་ཐུག་

རྙེད་པ་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །འདི་ནི་དབྱར་རྙེད་འགོད་

སྔ་བའི་ཉེས་པ་དང༌། ཡང་ན་དབྱར་རྙེད་སྦེད་པ་པོ་ཡང་མ་བསྐོས་ཤིང༌། 

སྦྱིན་བདག་གི་ཚིག་གིས་དབང་མེད་པ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་དབྱར་རྙེད་པར་

གནང་བའི་དུས་ལས་འདས་ཏེ་ཞག་ཕྱི་མའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་གྱི་བར་འཆང་ན་

སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །གནང་བའི་དུས་ནི་དགག་དབྱེའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ཞིང༌། 

འདི་ནི་དབྱར་རྙེད་འགདོ་ཕྱི་བའི་ཉེས་པའ།ོ །དེས་ན་རྐྱེན་དབང་གིས་དགག་
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དབྱེའི་ཉིན་མོར་དབྱར་རྙེད་འགོད་མ་གྲུབ་པར་བྱུང་ཚེ། གསོལ་གཉིས་ཀྱིས་

དབྱར་རྙེད་སྦེད་པ་པོ་ཅིག་བསྐོ་བར་བྱ་གསུངས་སོ། །

བདུན་པ་ཞག་བདུན་པའི་འབྲལ་སྤང་ནི། མཉན་ཡོད་ཀྱི་རི་བྲག་

ཅིག་ན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་པའི་དགེ་སླངོ་ཆམོ་རྐུན་པས་བཅམོ་པའི་

སྐབས་སོགས་སུ། དགེ་སློང་དགོན་པ་བས་ཞག་དྲུག་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་

ཆོས་གོས་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་འབྲལ་བར་

བྱའ་ོཞེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ན། དྲུག་སྡེས་བསམ་བཞིན་

དུ་ཞག་བདུན་དུ་འབྲལ་བར་བྱེད་པ་དེ་གསོལ་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། 

དགེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པོ་དག་གནས་མལ་དགོན་པ་ཆོམ་རྐུན་པའི་དོགས་

པ་དང་བཅས་པར་གྲགས་པ་སྟག་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་པ་དང་བཅས་པར་

གྲགས་པ། ཤ་སྦྲང་དང༌། སྦྲང་བུ་མཆུ་རིང་དང༌། རླུང་དང་ཉི་མ་དང༌། སྡིག་

སྦྲུལ་གྱི་འཇིགས་པ་ཐ་དད་པ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་བཅས་པར་གྲགས་པ་

དག་དུ་དབྱར་ཕྱི་མ་གནས་པར་གྱུར་ལ། དབྱར་ཕྱི་མ་ཞེས་པ་ནི་གླེང་གཞིའི་

དབང་གིས་སོ། །དགེ་སློང་དགོན་པ་བས་འདོད་ན་ཆོས་གོས་སྣམ་སྦྱར་དང༌། 

བླ་གོས་དང༌། མཐང་གོས་གསུམ་ལས་གང་ཆོས་གོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཁྱིམ་

གཞན་དུ་བཞག་པར་བྱའ།ོ །དགེ་སློང་དགོན་པ་བ་ལ་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་

འགྲ་ོདགོས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་ཞིག་བྱུང་ན། དགེ་སློང་དགོན་པ་བ་དེས་ཞག་

དྲུག་གི་མཐའ་བདུན་པའི་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་ཚུན་ཆད་དུ་ཆོས་གོས་དེ་དང་
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མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་འབྲལ་བར་བྱའ།ོ །དེ་ལས་འདས་པར་འབྲལ་ན་སྤང་

བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཅེས་སོ། །

འདི་ཡང་དངསོ་པ་ོཆསོ་གསོ་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་པ། དེ་ཡང་རུང་

བ་ཚད་དང་ལྡན་པ་རང་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་པ། བདག་ཉིད་ལ་

མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་དང༌། སྲ་བརྐྱང་བཏིང་བ་དང༌། བར་ཆད་

དང་ལྡན་པ་གསུམ་པོ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དགོན་པ་བ་ཡིན་པ། གནས་ཆོས་

གོས་ཡོད་ས་ལས་ཐ་དད་པའ།ོ །ཀུན་སློང་ཐ་དད་དུ་འདུག་པར་འདོད་པའི་

སྦྱོར་བས། མཐར་ཐུག་བདུན་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །

བརྒྱད་པ་དབྱར་གྱི་རས་ཆེན་གྱི་སྤང་བ་ནི། སྟནོ་པས་དབྱར་གྱི་གསོ་

རས་ཆེན་བཅང་བར་བྱའ་ོཞེས་གསུངས་པ་ན། དགེ་སླངོ་དབྱར་སྔ་མ་དང་ཕྱི་

མ་ཁས་ལེན་པ་གཉིས་ཀས་མྱུར་དུ་ཚོལ་བ་དང་རིང་དུ་འཆང་བར་བྱས་པས་

དོན་དང་བྱ་བ་མང་བ་དེ་གསོལ་བས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་རྣམས་

ཀྱིས་དབྱར་གནས་པའི་སྔ་ལོགས་སུ་སོ་ག་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་གཅིག་ལུས་པའི་

དུས་ན། དབྱར་གྱི་གོས་རས་ཆེན་བཙལ་བར་བྱའ།ོ །དབྱར་ཟད་ནས་དགག་

དབྱེའི་འགོ་ཏུ་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀྱི་བར་དུ་བཅང་བར་བྱའ་ོགལ་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་

སོ་ག་རྣམས་ཀྱྀ་ཟླ་བ་གཅིག་ལུས་པའི་སྔོན་རོལ་དུ་དབྱར་གྱི་རས་ཆེན་ཚོལ་

བ་བྱེད་དམ། དབྱར་ཟད་ནས་དེའི་འགོ་ཏུ་ཟླ་བ་ཕྱེད་ལས་ལྷག་པར་འཆང་

ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །
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འདི་ཡང་དངོས་པོ་དབྱར་གྱི་གོས་རས་ཆེན་རུང་བ་ཚདལྡན་ལ་

རྙིང་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག བསམས་པ་མ་འཁྲུལ་བས་དབྱར་ཕྱི་མ་ཁས་ལེན་

པའི་ཟླ་བ་གཅིག་གི་སྔནོ་གྱི་དུས་དང༌། ཀུན་སླངོ་བཙལ་འདདོ་ཀྱི་སྦྱརོ་བས། 

མཐར་ཐུག་གྲུབ་ན་དང༌། ཡང་ན་དགག་དབྱེ་བྱས་པའི་འགོ་ཏུ་ཟླ་ཕྱེད་ལས་

འདས་པར་འཆང་ན་སྟེ། སྔ་མ་ནི་བཙལ་སྔ་བའི་དང༌། ཕྱི་མ་ནི་བཞག་ཕྱི་བའི་

ཉེས་པ་སྟེ་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །

དགུ་པ་བསྔསོ་བསྒྱུར་གྱི་སྤང་བ་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དགེ་

སློང་བསོད་སྙོམས་པ་ཅིག་གིས་ཁྱིམ་བདག་ཞིག་དད་པར་བྱས་པས། དེ་

ལོངས་སྤྱོད་སྲབ་ཀྱང་སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རས་ཟུང་གཅིག་

ཡོད་པ་དེ་ཕུལ་རྒྱུར་བྱས་པ་ན། ཉེ་དགས་ཐབས་ཀྱིས་དེ་རང་ལ་བསྒྱུར་བ་

བྱས་པར་འཕྱ་བའི་སྐབས་དེ་གསལོ་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་

གང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལ་བསྔོས་པའི་གོས་ཀྱི་རྙེད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་

གང་ཟག་བདག་ཉིད་ལ་སྒྱུར་དུ་འཇུག་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དངོས་པོ་ཁ་ཟས་ལས་གཞན་པའི་རྙེད་པ་རུང་བ་ཚད་

ལྡན་དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་ལ་བསྔོས་ཤིང༌། སྦྱིན་བདག་ཁྱིམ་པ་རང་

དང་བསྔ་ོཡུལ་རྫས་ཐ་དད་པ། བསམ་པ་མ་འཁྲུལ་ཤིང༌། རྐུ་སེམས་དང༌། ཡིད་

གཅུགས་པ་ལས་གཞན་པའི་རང་ལ་སྒྱུར་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སློང་གིས། སྦྱོར་བ་

ངག་མཚན་ཉིད་དྲུག་ལྡན་གྱིས་རྩོམ་ཏེ། མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་ན་སྤང་
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བའི་ལྟུང་བའ།ོ །

བཅུ་པ་གསལོ་འཇགོ་གི་སྤང་བ་ནི། སྟནོ་པ་འདོ་མའི་ཚལ་ནའ།ོ །པི་

ལན་དའི་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང༌ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་སྨན་ཟས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་

འདྲེས་པ་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བ་ལ།དོན་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་དག་

གིས་འཕྱ་བའི་སྐབས་དེ་གསོལ་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་དགེ་སླངོ་ན་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ས་ོསརོ་བསྟེན་པར་བྱ་བའི་སྨན་གང་

དག་བཀའ་བསྩལ་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། མར་བཞུས་པའི་ཞུན་མར་དང༌། འབྲུ་ལས་

བྱུང་བའི་མར་དང༌། སྦྲང་བུའི་སྦྲང་རྩི་དང༌། བུ་རམ་གྱི་ཤིང་གི་ཁུ་བ་དེ་དག་

དགེ་སློང་ན་བས་འདོད་ན། རང་གིས་ཞག་བདུན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

ཏེ། གསགོ་འཇགོ་གིས་ཡངོས་སུ་ལངོས་སྤྱདོ་པས་ཡངོས་སུ་ལངོས་སྤྱདོ་པར་

བྱའ།ོ །དེ་ལས་འདས་ཏེ་བརྒྱད་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བར་ཡངོས་སུ་ལངོས་སྤྱདོ་

པར་བྱེད་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ད།ོ །ཅེས་ས།ོ །འདི་ཡང་གཞི་སྨན་རྣམ་པ་བཞི་

གང་རུང་གི་ང་ོབརོ་གྲུབ་པ་ལ་གནས་སྐབས་དབང་བྱར་ཡདོ་པ། རང་ཉིད་ཟ་

བའི་ཆེད་དུ་རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བས་བྱིན་ལེན་བྱས་ལ་མ་ཞིག་པ། བྱིན་

གྱིས་བརླབས་པའམ་མ་བརླབས་ཀྱང་བརླབས་པའི་ཤན་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་

གང་རུང་ངོ། །བསམ་པ་མ་འཁྲུལ་ཞིང༌། ཀུན་སློང་རང་ཟ་བའི་དོན་དུ་དུས་

ལས་འདས་པར་འཇོག་པར་འདོད་པས་སྦྱོར་བ་རྩོམ་ཏེ། མཐར་ཐུག་སྨན་

རང་རང་གི་དུས་ལས་འདས་པ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའ།ོ །འདི་ལ། སྔོན་གྱི་
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འདུལ་འཛིན་སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཀྱིས། འདུལ་བའི་མདོའ་ིརྒྱ་

ཆེར་འགྲེལ་ལས། དགེ་སླངོ་གིས་སྨན་ཞག་བདུན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་

དང༌། བཟའ་བར་བྱ་བ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དུས་སུ་རུང་བའི་ཟས་དང༌། 

ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་ལྟུང་བ་དག་བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཆང་བ་གསོག་འཇོག་

དུ་གྱུར་ན། གསགོ་འཇགོ་གི་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་དངསོ་གཞིར་འགྱུར་བར་

བཞེད་ལ། བར་གྱི་འདུལ་འཛིན་སློབ་དཔོན་ཀ་ལྱཎ་མི་ཏྲ་ལ་སོགས་པས་ནི། 

སྨན་ཞག་བདུན་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཆའ་བ་གསགོ་

འཇོག་ཏུ་འགྱུར་ན་གསོག་འཇོག་གི་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་དངོས་གཞིར་

འགྱུར་ལ། བཟའ་བར་བྱ་བ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དུས་སུ་རུང་བའི་ཟས་

དང༌། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དག་བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཆང་བ་གསོག་འཇོག་ཏུ་

གྱུར་པ་ནི། གསགོ་འཇགོ་གི་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་དངསོ་གཞིར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

དེའི་སྐབས་ཀྱི་སྦྱརོ་བའི་ཉེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ར་ོཞེས་བཞེད་དེ། འདི་ནི་ས་ོསརོ་

ཐར་པའི་མད་ོདང༌། རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དང༌། གཞུང་བླ་མ་དང༌། འདུལ་བའི་

མདོ་ལས། དགེ་སློང་གིས་སྨན་ཞག་བདུན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་བཟའ་

བའི་ཕྱིར་འཆང་བ་བརྒྱད་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་ན། གསོག་འཇོག་གི་སྤང་བའི་

ལྟུང་བྱེད་དངོས་གཞི་དང༌། གཞན་གསོག་འཇོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་སྐབས་དེའི་

ཉེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བར་བསྟན་པའི་གཞུང་དང་སྦྱར་ཏེ་གསུངས་པའ།ོ །

གསོག་འཇོག་གི་སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་འདི་དང༌། འགོ་ནས་གསོག་
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འཇགོ་གི་ལྟུང་བྱེད་ཅེས་འབྱུང་བ་དེ་གཉིས་ལ། བྱེ་བྲག་ནི་འདི་ཡདོ་དེ། འདི་

ནི་སྨན་ཞག་བདུན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཆང་བ་དེ། 

ཞག་བརྒྱད་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ན་སྤང་བའི་གསོག་འཇོག་ཏུ་འགྱུར་ལ། 

འགོ་མ་ནི་དུས་སུ་རུང་བའི་ཟས་བཅའ་བ་ལྔ་དང༌། བཟའ་བ་ལྔ་གསགོ་འཇགོ་

ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ཟོས་པ་ལ་ལྟུང་བྱེད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པའ།ོ །

སྤང་བའི་ལྟུང་བ་སུམ་ཅུ་བཏོན་ཟོན་པར་བསྡུས་ཏེ་བསྒྲགས་ནས་

ཡོངས་སུ་དག་པར་དྲི་བ་ནི། ཚེ་དང་ལྔན་པ་དག མདོ་འདོན་པ་པོ་བདག་

གིས་སྤང་བའི་ཆད་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་པོ་དག་

བཏོན་ཟོན་ཏོ། །བཏོན་ཟིན་པ་དེ་ལ་བདག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ། ཅི་

འདི་ལ་ཁྱོད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་འདྲི་འ།ོ །ཅི་འདི་ལ་ཁྱོད་ཡོངས་སུ་

དག་གམ་ཞེས་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་དྲིའ།ོ །འདི་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་

ཡོངས་སུ་དག་ན་འདི་ལྟར་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ། །

དེ་ཡན་ཆད་བམ་པ་ོདང་པ་ོརྫགོས་ཏེ། ད་ནི་བམ་པ་ོགཉིས་པ་སྟེ་ཐ་

མ་ལས་རྩོམ་ཏེ་བཤད་པར་བྱ་བའ།ོ །

ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ།

གཉིས་པ་ལྟུང་བ་རང་མིང་གིས་ཆོས་བཤགས་པ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ་ལྟུང་

བྱེད་འབའ་ཞིག་པའི་སྡེ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྤྱི་སྡོམ་ལ། 



རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

133

ཤེས་བཞིན་དང་ནི་ས་བོན་དང༌། །

མ་བསྐོས་པ་དང་ཡང་ཡང་དང༌། །

ཆུ་དང་ཁྱིམ་དང་བསམ་བཞིན་དང༌། །

མགྲོན་མང་རྐུན་མ་མཆོད་སྟོན་ནོ། །

ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

བཅུ་ཚན་དང་པོ།

གཉིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་ཚན་དགུ་ལས་དང་པོ་ནི། སྡོམ་ལ། 

བརྫུན་སྐྱོན་དགེ་སློང་ཕྲ་མ་དང༌། །

སྐྱོ་སྔོགས་བྱེད་དང་སྟོན་པ་དང༌། །

འདོན་དང་གནས་ངན་ལེན་དང་ཆོས། །

བཤེས་ངོར་བྱེད་དང་ཁྱད་དུ་གསོད། །

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་བཅུ་པོ་འདི་དག་ནི་ཟླ་བ་ཕྱེད་

ཕྱེད་ཅིང་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོའདནོ་པ་ལས་འབྱུང་ང༌ོཞེས་ས།ོ །དེ་ལྟར་བཅུ་

ཚན་དང་པོ་ལས། དང་པོ་བརྫུན་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །མཉན་ཡོད་ཀྱི་དགེ་སློང་ལག་བརྒྱུད་ཅེས་བྱ་བས་ལྷོ་ལམ་ནས་འངོ་

བའི་བྲམ་ཟེ་ཞིག་དང་ཐོག་མར་རྩོད་པའི་འགྲོས་བཏབ་པར། རྗེས་སོར་དེར་

མ་སངོ་བ་ལ་བརྟེན་འཕྱ་སྨདོ་བྱུང་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། རྣམ་པར་དཔྱད་
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དེ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་

དང༌། ཉེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་དག་ལས་གཞན་པའི་བརྫུན་སྨྲ་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་

ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དངོས་པོ་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའི་བརྫུན་ཉིད་དང༌། འདུ་

ཤེས་བསྒྱུར་བ་དང༌། ཀུན་སློང་སྨྲ་འདོད་ཀྱིས་སྦྱོར་བ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་

ལ་ཉན་པ་ོམིའི་འགྲ་ོབ་བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཉིད་ཀྱིས་དནོ་ག་ོབ་

ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

གཉིས་པ་སྐྱོན་ནས་བརྗོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དྲུག་སྡེས་དགེ་སློང་

རྣམས་ལ་སྐྱོན་ནས་བརྫོད་པ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། མིའི་སྐྱོན་ནས་སྨྲ་ན་

ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་ཡུལ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་ཉིད་དང༌། ཀུན་

སློང་སྐྱོན་ནས་བརྗོད་པར་འདོད་ཅིང༌། རང་གི་ཚིག་འཇམ་རྩུབ་གང་ཡང་

རུང་བ་དང༌། ཡུལ་དུས་དེར་སྐྱོན་དུ་གྲགས་པ་དང༌། ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བ་

ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །གསུམ་པ་ཕྲ་མའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་

ཡདོ་ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་དགེ་སླངོ་རྣམས་ལ་ཕྲ་མ་བྱས་པས་སེམས་ཞུམ་པ་དང༌། 

ཀླགོ་སྤངོ་ལ་བར་ཆད་བྱུང་བར་བརྟེན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སླངོ་ལ་ཕྲ་མ་

བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་ཡུལ་དགེ་སླངོ་གཉིས་ཡན་ཆད་རང་ལས་ཐ་དད་པ་དང༌། 

དབྱེ་བའི་བསམ་པ་ཉིད་དང༌། འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང༌། རང་གི་ཚིག་གིས་
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དེར་སྨྲས་པ་དང༌། ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཞི་པ་སྐྱོ་སྔོགས་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །དགེ་འདུན་གྱིས་གཞན་གྱི་རྩོད་པ་ཆོས་བཞིན་དུ་ཞི་བར་བྱས་ཟིན་པ་

ཤེས་བཞིན་དུ། དྲུག་སྡེས་ལེགས་པར་མ་བྱས་སོ་ཞེས་སོགས་སྐྱོ་སྔོགས་བྱས་

པ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་དགེ་འདུན་བླ་ོམཐུན་པས་ཆསོ་

དང༌། འདུལ་བ་དང༌། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྩོད་པ་བཞི་པོ་

སྦྱངས་པར་བྱས་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཡང་ལས་ཀྱིས་སྐྱ་ོསྔགོས་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་

དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་རྒལོ་བ་ཕྱགོས་གཉིས་ཀ་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་དགེ་

སློང་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། རྩོད་པ་བཞི་པོ་གང་རུང་ཡིན་པ་ལ། དགེ་འདུན་

གྱིས་ལེགས་པར་ཞི་བར་བྱས་ཟིན་པ་དང༌། དེ་ཉིད་ཤེས་བཞིན་པར་ལས་ཀྱི་

སྒོ་ནས་སྐྱོ་སྔོགས་བྱས་པའི་ཚིག་ཐོས་ཤིང་དོན་གོ་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་

བའ།ོ །

ལྔ་པ་ཆོས་སྟོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །ཤ་

མཚན་གྱི་རིགས་པ་ཤེས་པའི་འཆར་ཀས་བུད་མེད་ལ་ཆོས་གང་བྱུང་བསྟན་

པས་ཉེས་པ་བྱུང་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ་ཡང་དགེ་སློང་གང་བུད་མེད་ཀྱི་

ཡུལ་ལ་ཚིག་ལྔའམ་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་ཆོས་བསྟན་ན་རིག་པའི་སྐྱེས་པ་

བཞག་པ་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །



སོར་མདོའ་ིའགྲེལ་པ།

136

འདི་ཡང་ཡུལ་བུད་མེད་ལེགས་ཉེས་ཤེས་ཤིང་མཚན་དནོ་བྱེད་ནུས་

པ་དང༌། ཁྱིམ་པ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མི་ལྡན་པ། གནས་གཅིག་

ཏུ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཉན་འདོད་པ་ལ། རིག་པའི་སྐྱེས་པ་མེད་བཞིན་དུ་

ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་སྟོན་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དྲུག་པ་འདོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དེའི་ཚེ་

དྲུག་སྡེས་དེ་ལྟར་འདནོ་པ་ན་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་གང་ཟག་བསྙེན་

པར་མ་རྫོགས་པ་དང་ཚིག་གིས་ཆོས་ལྷན་ཅིག་འདོན་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་

སོ། །

འདི་ཡང་གང་ཟག་བསྙེན་པར་མ་རྫོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བསམ་

པ་རྒདོ་བག་དང་བཅས་ཏེ་ལུང་གི་ཆསོ་སམ་ཡི་གེ་གང་རུང༌། ཅིག་ཅར་རམ་

དེའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འདོན་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བདུན་པ་གནས་ངན་ལེན་བརྗོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་

ཡདོ་ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་དེ་ལྟར་བརྗདོ་པ་ན་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་གང་

ཟག་བསྙེན་པར་མ་རྫོགས་པ་ལ་ཕས་ཕམ་དང་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་གནས་

ངན་ལེན་གྱི་ལྟུང་བ་བརྗདོ་ན། དགེ་སླངོ་འཕྲལ་བ་དང༌། དགེ་སླངོ་མ་གསལ་

མ་ལྟ་བུའི་གནས་ངན་ལེན་ཁྱིམ་རྣམས་ལ་གོ་བར་བྱ་བ། དགེ་འདུན་གྱིས་

གནང་བ་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང༌། དེ་བརྗོད་པ་པོ་དགེ་འདུན་གྱིས་བསྐོས་པ་མ་ཡིན་པ་
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དང༌། ཉན་པ་པོ་བསྙེན་པར་མ་རྫོགས་པ་ཡིན་པ་དང༌། བསམ་པ་མ་འཁྲུལ་

ཞིང་དེར་འདུ་ཤེས་པ་དང༌། ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་གནས་ངན་ལེན་ཡིན་པ་

དང༌། ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བརྒྱད་པ་མིའི་ཆོས་བླ་མའི་བདེན་སྨྲའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། གླེང་གཞི་

བརྫུན་གྱི་ཕམ་པའི་སྐབས་དང་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བ་ལས། འདི་ནི་མིའི་ཆོས་བླ་

མ་བདེན་པར་སྨྲས་པ་ལས་བཅས་པ་སྟེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་གང་ཟག་བསྙེན་

པར་མ་རྫགོས་པ་ལ་མིའི་ཆསོ་བླ་མ་འདུ་ཤེས་མ་བསྒྱུར་བར་བདེན་པར་སྨྲས་

ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དངོས་པོ་རང་གིས་ཐོབ་པའི་མིའི་ཆོས་བླ་མ་བདེན་པར་

སྨྲས་པ་དང༌། ཉན་པ་པོ་མིའི་འགྲོ་བ་བདེན་པ་མ་མཐོང་ཞིང་བསྙེན་པར་མ་

རྫོགས་པ་དང༌། རང་གིས་བརྗོད་ཅིང་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་

འགྱུར་བའ།ོ །

དགུ་པ་བཤེས་ངོར་འཕྱ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་འདོ་མའི་ཚལ་

ནའ།ོ །གྱད་བུ་ནོར་གྱིས་དགེ་འདུན་གྱི་ཞལ་ཏ་ཆོས་བཞིན་དུ་བྱེད་ཅིང་ན་

བཟའ་རྙིང་པར་གྱུར་པ་ན་དགེ་འདུན་ལ་རས་ཡུག་ཆེན་རྙེད་པ་དེ་གསོལ་

བའི་ལས་བྱས་ཏེ་བྱིན་པ་ན། མཛའ་བོ་དང་ས་ལས་སྐྱེ་གཉིས་ཀྱིས། དགེ་

འདུན་གྱི་རྙེད་པ་བཤེས་ངོར་བྱས་ཏེ་གང་ཟག་ལ་བསྔོས་སོ་ཟེར་བ་ན་འདི་

ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་སྔར་དད་པ་ཕུལ་ཏེ་ལེགས་པར་རུང་
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བར་བྱས་ནས་དེའི་འགོ་ཏུ་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་འདི་

ལྟར་བཤེས་ངོར་བྱས་ཏེ། སྦྱིན་བདག་གིས་དགེ་འདུན་གྱི་གོས་ཀྱི་རྙེད་པར་

བསྔོས་པ་དེ་དག་གང་ཟག་གྱད་བུ་ནོར་ལྟ་བུ་ལ་བསྔོས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན་ལྟུང་

བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་སྔར་རང་ཉིད་ཀྱིས་དད་པས་ཕུལ་ཟིན་པ་དང༌། དགེ་

འདུན་གྱི་གོས་ཀྱི་རྙེད་པ་ཡིན་པ་དང༌། གང་ལ་བསྔོས་པའི་ཡུལ་མིའི་འགྲོ་

བ་ཡིན་པ་དང༌། བརྫུན་དུ་སྨྲས་པ་ཡིན་པ་ལ་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བ་ན་ལྟུང་

བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་པ་ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་དུ་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོའདནོ་པ་ན། དྲུག་སྡེས་བསླབ་

པ་ཁྱད་བསད་བྱེད་པ་ལས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་ཟླ་བ་ཕྱེད་

ཕྱེད་ཅིང་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་ལྔ་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་དག་འདོན་

པ་ན་འདི་སྐད་ཅེས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གང་དག་གིས་དགེ་སློང་རྣམས་

འགྱོད་པ་དང༌། ཡིད་ལ་གཅགས་པ་དང༌། གནོད་པར་འགྱུར་བ་བསླབ་པའི་

གཞི་ཕྲན་ཚེགས་རབ་ཏུ་ཕྲ་བ་འདི་དག་གིས་གས་ོསྦྱངོ་གི་དུས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཕྱེད་

ཕྱེད་ཅིང་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོའདནོ་པར་བྱ་བ་བཏནོ་པ་དག་གིས་ཅི་ཞིག་

བྱ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་བསླབ་པ་ཁྱད་དུ་གསོད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དངོས་པོ་འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་བསླབ་པ་ཉིད་དང༌། 
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གནས་དུས་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚེ་ཡིན་པ་དང༌། ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་བསམ་པས་

རང་གི་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ་ལ། ཡུལ་དགེ་སློང་བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་

པས་དོན་གོ་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་ཚན་གཉིས་པ།

གཉིས་པ་བཅུ་ཚན་གཉིས་པ་ལ། སྡོམ་ལ། 

ས་བོན་འཕྱ་བ་བསྒོ་བ་དང༌། །

ཁྲི་དང་གདིང་དང་སྐྲོད་པ་དང༌། །

ཕྱིས་གནོན་འབྱུང་བ་འདེབས་པ་དང༌། །

རིམ་པ་གཉིས་སུ་རྩིག་པའ།ོ །

ཞེས་སོ། །འདི་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་ས་བོན་དང་སྐྱེ་བ་གཅོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་ས་བོན་སོགས་འཇིག་པ་དང༌། ཤིང་

མཁན་རྒན་ཞུགས་གཅིག་གིས་ལྗོན་ཤིང་བཅད་དེ་རང་གི་ཁང་པ་བྱས་པ་

ན། ཤིང་དེར་གནས་པའི་ལྷ་དེ་མཚན་མོར་སྟོན་པའི་སྤྱན་སྔར་འངོ་ནས་

ངུས་ཤིང༌། བདག་གི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་བ་དང་གནས་མེད་ན་ཅི་ལྟར་བྱ་ཞེས་ཟེར་

བ་ན་འདི་བཅས་ཏེ། ས་བོན་གྱི་ཚོགས་ཏེ་རྩ་བའི་ས་བོན་དང༌། སྡོང་བུའི་ས་

བོན་དང༌། ཐོག་གུའི་ས་བོན་དང༌། འགས་པའི་ས་བོན་དང༌། ས་བོན་གྱི་ས་

བོན་རྣམས་དང༌། གྲོག་སྦུན་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་པོའ་ིགནས་ཤིང་ལྗོན་པ་ལ་
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སོགས་འཇིག་ཏུ་འཇུག་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ལྟར་དངོས་པོ་ས་བོན་

སྨྱུ་གུ་སྐྱེ་རུང་བའི་ཆསོ་སུ་གྲུབ་པ་དང༌། མ་ཉམས་ཤིང་རུང་བར་མ་བྱས་པ་ལ། 

བདག་ཉིས་རྫུ་འཕྲུལ་སགོས་ཀྱི་སྐབས་མ་ཡིན་པ་དང༌། བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་

ཞིང་དནོ་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་མིན་པ་དང༌། ཀུན་སླངོ་ཉམས་པར། 

འདུན་པ་དང༌། སྦྱརོ་བ་རང་ངམ་གཞན་གྱིས་རྩམ་པ། མཐར་ཐུག་ཉམས་པར་

གྱུར་ན་ལྟུང་བ་འགྱུར་བའ།ོ །འདི་ལ་མེས་རེག་པ་དང༌། མཚོན་དང༌། སེན་མ་ོ

དང༌། ནེ་ཙོ་དག་གིས་རྨ་བྱུང་བ་དང༌། རྙིང་པ་དང༌། ཕྱུང་བ་དང༌། བསྐྲུན་པ་

དང༌། བཀས་པ་དང༌། བཅད་པ་ལྟ་བུ་དག་ནི་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་པས། དེ་དག་

ལ་དགེ་སླངོ་གིས་བརྟག་པ་གཞན་གྱིས་རུང་བར་བྱ་བ་ལ་ལྟསོ་ཀྱང་མི་དགསོ་

ལ། དེ་དག་ཉམས་པ་བྱས་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཡང་མེད་དོ། །འབྲུ་ལ་སོགས་པ་རུང་

བ་བྱེད་པ་ན།ས་བནོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་གྱི་བར་བྱེད་མི་དགསོ་ལ། མེ་དང་རླང་

པས་རུང་བར་བྱས་པ་ནི་འདྲ་ཞིང༌། འབྲུ་སོགས་མེས་རུང་བར་བྱེད་པ་ལ་སྤྱི་

བུངས་སུ་སྤུངས་པའི་ཕོྱགས་གཉིས་སམ་གསུམ་ནས་བརྟགས་ན་ཐམས་ཅད་

རུང་བར་འགྱུར་བས་ལྟུང་བ་མེད། དགེ་སླངོ་གཞན་གྱིས་མེས་རེག་པ་མ་ཡིན་

པའི་མཚོན་དང༌། སེན་མོ་སོགས་ཀྱིས་ས་བོན་རིགས་ལྔ་པོ་གང་ཞིག་ཉམས་

པར་བྱས་པ་དེ་ནི། དགེ་སློང་གཞན་ལ་རུང་བར་འགྱུར་བས་ལྟུང་བ་མེད་ལ། 

ཉམས་པར་བྱེད་པའི་དགེ་སླངོ་ལ་ནི་ས་བནོ་གྱི་ཚོགས་འཇིག་པའི་ལྟུང་བྱེད་

དུ་འགྱུར་རོ། །སྨན་ཞག་བདུན་པ་དང༌། འཚོ་བཅང་དང༌། ཐུན་ཚོད་རུང་བ་
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ཡང་ཆུ་གྲང་མོས་མ་གཏོར་བར་བཏུང་བ་སོགས་མི་བྱ་གསུངས། དེ་དག་གི་

ཞར་བྱུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་འཕྱ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་འདོ་མའི་ཚལ་ནའ།ོ །མཛའ་

བ་ོདང་ས་ལས་སྐྱེས་གཉིས་ཀྱིས་གྱད་བུ་ནརོ་ལ་འཕྱ་བ་དང་གཞགོས་འཕྱས་

བྱེད་པ་ན་འདི་བཅས་ཏེ། དགེ་འདུན་གྱིས་ལས་སུ་བསྐོས་པའི་དགེ་སློང་ལ་

ངག་གི་རྣམ་པ་རིག་བྱེད་ཀྱིས་འཕྱའམ་གཞོགས་འཕྱས་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་

ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང༌། ཡུལ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་ཆོས་དྲུག་ལྡན། དགེ་འདུན་

གྱིས་ལས་སུ་བསྐོས་ཏེ་ཞལ་ཏ་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ཟིན་པའམ་བྱེད་བཞིན་པ། 

གང་ཟག་བཅུ་གཉིས་གང་ཡང་རུང་བ་སྟེ། གང་ཟག་བཅུ་གཉིས་ནི། གནས་

མལ་ཟས་ལ་བསྐ་ོབ་གཉིས། །ཐུག་པ་བག་ཚོས་འགྲིམ་པ་གཉིས། །ཕྲན་ཚེགས་

འགྲིམ་པར་བྱེད་པ་དང༌། །སྣོད་སྤྱད་འབྲུབ་དང་གོས་ཀྱི་གཉིས། །དབྱར་གྱི་

རས་ཆེན་སྦེད་དང་འགྱེད། །མངག་གཞུག་པ་དང་མཛེས་འཆོས་སོ། །ཞེས་པ་

ལྟར་རོ། །དེ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་དང༌། དངོས་སུ་འཕྱ་བའམ་གཞོགས་འཕྱས་

བྱེད་པ། རང་ཉིད་དང་འབྲེལ་པ། དགེ་འདུན་གྱིས་ངན་པའི་གྲངས་སུ་བཅུག་

པ། ཀུན་སློང་བརྫུན་གྱིས། སྦྱོར་བ་རང་གི་ངག་དྲུག་ལྡན་གྱིས། མཐར་ཐུག་

དོན་གོ་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

གསུམ་པ་བསྒོ་བ་རྣར་གཟོན་གྱི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་ཀཽ་ཤཱམྦྷི་
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ནའ།ོ །དེའི་ཚེ་འདུན་པས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ཕྱིར་མི་བཅོས་པར་གཞན་གྱིས་

བསྒོས་ཀྱང་མི་ཉན་པ་རྣར་གཟོན་པ་ན་འདི་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱི་

གླིང་བར་གཏོགས་པའི་བསྒོ་བར་རྣར་གཟོན་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་

ཡང་ཡུལ་དགེ་སློང་ཚད་ལྡན་དང༌། གླིང་བར་གཏོགས་པའི་བསྒོ་བ་དང༌། 

དེའི་ཚིག་རྣ་ལ་གཟོན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱིས་དེའི་གྲངས་སུ་བཅུག་

པ། ཀུན་སློང་དེ་ལྟར་འདོད་པ། སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་

བའ།ོ །བཞི་པ་གནས་མལ་གྱི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དེའི་

ཚེ་སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་གིས་སྤྱན་དྲངས་པ་ན། དགེ་སློང་

འགའ་ཞིག་གིས་གནས་མལ་མང་པོ་བླ་གབ་མེད་པར་བཞག་འདུག་པ་སྟོན་

པས་གཟིགས་པ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་འདུན་གྱི་

ཁྲིའུ་འམ། སྟན་ཤིང་བལ་གྱི་ནང་འཚངས་ཅན་ནམ། ལ་བའམ། སྔས་སམ། 

སྟན་གོར་བུའམ། གྲུ་བཞི་དག བླ་གབ་མེད་པར་རང་རང་གིས་བཏིང་ངམ། 

གཞན་ལ་བཏིང་དུ་བཅུག་ནས་མ་བསྡུས་སམ། སྡུད་དུ་མ་བཅུག་གམ། དེ་

ན་དགེ་སློང་འཁོད་པ་དག་ལ་མ་བཅོལ་བར་གནས་དེ་ནས་སོང་སྟེ། ཉེ་

འཁོར་འདོམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་ལས་འདས་ན། དེ་འདྲ་བའི་རྐྱེན་བྱུང་བར་

མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་མལ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ། རང་ངམ་

བསྐོས་པས་བླ་གབ་མེད་པར་བཞག་པ་དང༌། མ་བསྡུས་སམ། སྡུད་དུ་མ་
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བཅུག་གམ། དགེ་སློང་འཁོད་པ་ལ་མ་བཅོལ་བ་དང༌། ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་

སམ། གཉིད་ལོག་གམ། སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་སོགས་དང༌། རྐྱེན་གཞན་མེད་

པར་གནས་མལ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

ལྔ་པ་རྩྭ་གདིང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །ཡུལ་

ལྷ་ོལམ་ནས་འངོ་བའི་དགེ་སླངོ་རྒན་གཞནོ་གཉིས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

ནུབ་མརོ་རྩྭ་ཡི་གདན་བཏིང་པར། ཞགོས་པར་མ་བསྡུས་པར་སངོ་བས་སྲིལ་

ཞུགས་པ་དེ་སྟནོ་པས་གཟིགས་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྲིལ་ཞུགས་རྣམས་ལ་མི་

གནདོ་པར་བསལ། གཙུག་ལག་ཁང་ཕྱགས་དར་མཛད་ནས་ཆག་ཆག་བཏབ། 

བསདོ་སྙོམས་ཀྱི་བྱ་བ་མཛད་མཐར་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་

དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྩྭའི་གདིང་བའམ། ལ་ོམའི་གདིང་བ་དག་

རང་གིས་བཏིང་ངམ། གཞན་ལ་བཏིང་དུ་བཅུག་ནས་མ་བསྡུས་སམ། སྡུད་

དུ་མ་བཅུག་གམ། དགེ་སློང་འཁོད་པ་དེ་དག་ལ་མ་བཅོལ་བར་དེ་ནས་ཉེ་

འཁོར་བཏང་སྟེ་སོང་ན་དེ་འདྲའི་རྐྱེན་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང༌། དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། རང་

ངམ་བསྐོས་པས་ཉེས་དམིགས་ཡདོ་པའི་རྩྭ་སགོས་བཏིང་བ་དང༌། མ་བསྡུས་

སམ་སྡུད་དུ་མ་བཅུག་གམ་མ་བཅལོ་བ་དང་ཉེ་འཁརོ་ལས་འདས་ཤིང༌། སྲིལ་

སོགས་ཞུགས་པ་དང༌། བར་ཆད་ཀྱི་དབང་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟུང་བྱེད་དུ་

འགྱུར་བའ།ོ །
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དྲུག་པ་སྐྲོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །འཆར་

ཀས་སྔ་ནས་འཁོད་པའི་དགེ་སློང་གསར་བུ་དག་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་

བསྐྲད་པས་འདི་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་ཁྲོས་འཁྲུག་རྔམ་པར་གྱུར་ཏེ། 

ཡི་མ་རངས་ནས་དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་དགེ་སློང་སྐྲོད་པར་

བྱེད་དམ། གཞན་ལ་སྐྲོད་དུ་འཇུག གཞན་ལ་སྐྲོད་དུ་འཇུག་ན་དེ་འདྲ་བའི་

རྐྱེན་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་བསྐྲད་བྱ་དགེ་སློང་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་

གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། རང་ངམ་བསྐོས་པས་དང༌། ཕན་པའི་བསམ་པ་མ་

ཡིན་པར་བསྐྲད་པ་མཐར་ཐུག་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའ།ོ །

བདུན་པ་ཕྱིས་གནོན་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །འཆར་ཀས་གསར་བུ་དག་ལ་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལས་བཅས་ཏེ་ཡང་དགེ་

སློང་གང་དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་དགེ་སློང་དག་སྔ་ན་གནས་ཏེ་

འཁོད་པར་གྱུར་ལ། ཤེས་བཞིན་དུ་ཕྱིས་འངོ་ནས་སུ་ལ་གནོད་པར་བྱས་པ་

དེ་གནས་དེ་ནས་འགྲོ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་རྐྱེན་དུ་བྱས་ཏེ། ཕྱིས་གནོན་ཏེ་

གནོད་པས་ཟིལ་གྱིས་མནན་པར་བྱས་ཏེ། སྟན་ལ་ཉལ་ལམ་འདུག་ན་ལྟུང་

བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་ཡུལ་དགེ་སློང་ཉིད་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་

ལག་ཁང་ཉིད་དང༌། དེར་འདུ་ཤེས་ཤིང་ཐོ་འཚམས་པའི་བསམ་པ་དང༌། ན་

བ་དང་འཇིགས་པའི་དབང་མ་ཡིན་པར་ཕྱིས་གནོན་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་
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འགྱུར་བའ།ོ །བརྒྱད་པ་རྩ་བ་དབྱུང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཉེ་དགས་དགེ་སློང་

བསོད་སྙོམས་པའི་དཔྲལ་བ་བཅོམ་པ་ལས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་

སློང་གང་དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་རྩའི་ལོ་

མའི་ཐོག་ཕུབ་པར་ཁྲི་འམ། ཁྲི་འུའི་རྩ་བ་འབྱུང་བར་གྱུར་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་

ལུས་ལྕིད་ཀྱིས་ཕབ་སྟེ་ཉལ་ལམ་འདུག་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉིད་དང་རྩ་བ་བྱུང་བའི་

ཁྲི་ཉིད་དང༌། དེར་འདུ་ཤེས་ཤིང་ལུས་ལྗིད་ཀྱིས་ཕབ་པ་ཉིད་དང༌། ན་བ་དང་

འཇིགས་པའི་དབང་སོགས་མ་ཡིན་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དགུ་པ་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་སྤྱོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 

སྟོན་པ་ཀཽ་ཤཱམྦྷི་ནའ།ོ །འདུན་པས་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་རྩྭ་དང་

ལྕི་བ་སོགས་ལ་འདེབས་པར་བྱེད་པ་ན་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་ཤེས་

བཞིན་དུ་རང་སྤྱོད་པའི་དོན་མ་ཡིན་པར་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་

རྩྭའམ། ལྕི་བའམ། ས་ལ་འདེབས་སུ་འཇུག་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ཡིན་པ་དང༌། རང་སྤྱོད་

པའི་དོན་མ་ཡིན་པ་དང་དེར་འདུ་ཤེས་བཞིན་པར་འདེབས་པ་དང༌། སྲོག་

ཆགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཤི་བ་ན་དེ་སྙེད་ཀྱིས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའ།ོ །

བཅུ་པ་རིམ་པ་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་རྩིག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་

པ་ཀ་ཽཤཱམྦྷི་ནའ།ོ །འདུན་པས་བྲམ་ཟེ་ཞིག་དད་པར་བྱས་པ་ལས་ཀར་ཤ་པ་ཎ་



སོར་མདོའ་ིའགྲེལ་པ།

146

བླངས་ནས། གླ་མི་མི་མང་པོ་བཀུག་ནས་དྲུག་སྡེས་ཉི་མ་གཅིག་ལ་གཙུག་

ལག་ཁང་སུམ་ཐོག་ཅན་སྒོའ་ིསྦུབ་དང༌། གཏན་པའི་གནས་དང༌། སྐར་ཁུང་

དང༌། ཆུ་ཁུང་མེད་པར་སྦྱང་འདྲ་བར་བརྩིགས་སོ། །དེ་ཉིད་ལོངས་མ་སྤྱོད་

པར་རྡིབ་པར་གྱུར་ན་བྲམ་ཟེ་དེ་འཆི་བར་འགྱུར་བ་གཟིགས་ཏེ། སྟོན་པའི་

བཀའ་ཡིས་མཚན་གྱི་ཐུན་དང་པོ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་དེར། སྙོམས་འཇུག་

ཐོབ་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཐུགས་མཉམ་པར་གཞག་སྟེ་གནས་པ་དང༌། 

མཚན་གྱི་གུང་ཐུན་ལ་སྟོན་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། ཚངས་

པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་སོགས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན། མཚན་ཐུན་ཐ་མ་ལ་ཆར་

ཆེན་པོ་བབས་ནས་སྦྱང་བཞིན་དུ་གང་སྟེ་རྡིབ་པར་གྱུར། སང་ཞོགས་པར་

བྲམ་ཟེ་འངོས་ཏེ་མཐོང་བ་ན། ཐོག་མར་འགྱོད་ནས་ས་ལ་འགྱེལ། སྟོན་པས་

ཀུན་དགའ་བོ་མངགས་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་བསྒྲགས་པ་ན། དགའ་མགུ་ཡི་རངས་ཤིང་

དད་པ་སྐྱེས་ཏེ་སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་མཆོད་པ་དང༌། དྲུག་སྡེ་ལ་ཡང་རས་

ཡུག་ཆེན་རེ་བསྐོན་པས་སྤོབས་པ་ཆེར་སྐྱེས་པའི་སྐབས་སུ་དོན་ཉུང་བའི་

དགེ་སློང་དག་གིས་འཕྱ་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་གིས་བཙུག་

ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་རྩིག་ཏུ་འཇུག་ན་སྒོའ་ིསྦུབས་དང༌། གཏན་པ་དང༌། 

སྣང་བའི་གནས་ཇི་ཙམ་གདདོ་དགསོ་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་ས་བརྟགས་པ་ནས་

བཟུང་སྟེ། ཕ་གུའི་རིམ་པ་འཇིམ་པ་དང་བཅས་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་བརྩིག་

པར་བྱའ།ོ །དེ་ལས་ལྷག་པར་རྩིག་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །
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འདི་ཡང་དངོས་པོ་གཙུག་ལག་ཁང་སྤྱོད་ལམ་བཞི་ཤོང་བ་ཡན་

ཆད་དང༌། ཡོན་བདག་གིས་དེ་རིང་གྲུབ་ན་དགོང་མོར་བལྟའ་ོཞེས་ཟེར་བ་

མ་ཡིན་པ་དང༌། ཆུ་ཁུང་དག་མ་གཏོད་པའམ། རྨང་ལེགས་པར་མ་བཙུགས་

པ་སོགས་དང༌། རང་ངམ་བསྐོས་པས་ཕ་གུ་འཇིམ་པ་དང་བཅས་པ་རིམ་པ་

གསུམ་ལས་ལྷག་པར་བརྩིག་པ་ན་ལྟུང་བ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་ཚན་གསུམ་པ།

བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་ལ། སྡོམ་ནི། 

མ་བསྐོས་ཉི་མ་ནུབ་པ་དང༌། །

ཟས་དང་ཆོས་གོས་གཉིས་དག་དང༌། །

དོན་མཐུན་གྲུ་དང་དབེན་པ་གཉིས། །

དགེ་སློང་མ་ཡིས་སྦྱོར་བཅུག་པའ།ོ །

ཞེས་སོ། །འདི་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་མ་བསྐོས་པར་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་

སྟོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོ་ནའ།ོ །དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་པ་

གྲོང་ཁྱེར་པའི་སྐད་ཤེས་པ་ཞིག དགེ་སློང་མའི་སྟོན་པར་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་

དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་མཐུན་པས་ལས་ཀྱིས་བསྐོ་བར་བྱ་ཞེས་གསུངས་པ་

ལ། དྲུག་སྡེས་མ་བསྐོས་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་མར་ཆོས་སྟོན་ཅིང༌། མཐར་ཐོ་

འཚམས་པ་སོགས་བྱུང་བ་དང༌། ཡང་ལམ་ཆུང་པ་ཞེས་པ་དེ། ཐོག་མར་ཨོཾ་
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བཟུང་བས་བྷུ་བརྗེད། བྷུ་བཟུང་བས་ཨོཾ་བརྗེད་དེ་མ་ཤེས་པས། རིག་བྱེད་

སློབ་མཁན་གྱིས་བཏང་བ་ན། ལམ་ཆེན་པས་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅུང་ཡོད་པར་

གཟིགས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད་ཀྱང༌། ཚིག་

བཅད་གཅིག་ཟླ་གསུམ་དུ་ཡང་མ་ལོབ་པས་སྨད་དེ་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་ཕྱི་

རོལ་དུ་སྐྲོད་པ་ན། སྟོན་པ་བྱོན་ཏེ་རྗེས་སུ་བཟུང༌། རྡུལ་སྤང་ངོ༌། དྲི་མ་སྤང་

ངོ་ཞེས་པའི་ཚིག་གཉིས་བཀའ་སྩལ་པ་ན། དེ་ཡང་མ་ཟིན་པས་ལས་སྦྱང་

བའི་ཕྱིར་དགེ་འདུན་པའི་མཆིལ་ལྷམས་ཕྱི་རུ་བཅུག་པ་དང༌། མཐར་ལས་

སྒྲིབ་བྱང་ཞིང་ཚིག་གཉིས་ལབོས་ཏེ། སྟནོ་པས་གསུངས་པའི་རྡུལ་འདི་འདདོ་

ཆགས་དེ་ནི་ས་རྡུལ་མིན། སོགས་གསུངས་ཤིང༌། མཐར་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་

པ་དང༌། དེའི་ཚེ་ལམ་ཆུང་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་ང་ོཞེས་གྲགས་པས། མུ་སྟེགས་བྱེད་

ཁ་ཟེར་བ་ན། སྟོན་པས་དེའི་ཡོན་ཏན་བསྒྲག་པར་དགོངས་ཏེ་དགེ་སློང་མ་

རྣམས་ལ་ཆསོ་སྟནོ་པར་བསྐུལ་བ་ན་དགེ་སླངོ་མ་རྣམས་མི་དགའ་བར་གྱུར་

ཏོ། །བཅུ་གཉིས་སྡེས་བྲན་མོའ་ིབུ་དེ་དམའ་དབབ་པར་བྱའ་ོཞེས་བསྒྲསོ་ནས། 

དྲུག་གིས་ཕྲུ་བཅུ་གཉིས་པའི་སེང་ཁྲི་བརྩིག དྲུག་གིས་མཉན་ཡོད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་

ཕལ་མ་ོཆེ་ལ་ག་ོབར་བྱས་ཏེ། སང་ཉན་ཐསོ་ཆེན་པ་ོགཅིག་གིས་ཆསོ་བསྟན་

པར་འགྱུར་ར་ོཞེས་བསྒྲགས་པས། སྲགོ་ཆགས་འབུམ་ཕྲག་དུ་མར་འདུས་པར་

གྱུར། དེ་ནས་ལམ་ཆུང་པ་བྱནོ་ནས་ཁྲི་དེ་འཚམས་པ་ཞིག་ཏུ་མར་མནན་ཞིང་

དེའི་ཁར་བཞུགས་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་
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གྱི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་སྟོན་ནས་ཆོས་གསུངས་པ་ན། འཁོར་དེར་

སེམས་ཅན་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་གིས་བདེན་པ་མཐོང་ནས་འབྲས་བུ་བཞི་མངོན་དུ་

བྱས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་སོགས་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཆེན་

པོར་བྱུང་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་འདུན་གྱིས་

གསོལ་བ་དང་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་མ་བསྐོས་པར་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆོས་སྟོན་

ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལམ་པའི་ཆོས་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ་

ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་འདུན་གྱིས་མ་བསྐསོ་པ་དང༌། བསྐསོ་ཀྱང་ཡནོ་ཏན་

དང་མི་ལྡན་པ་དང༌། དགེ་སློང་མ་གཅིག་ལ་སོགས་པ་དང༌། སྡེ་སྣོད་གསུམ་

གྱི་ཆསོ་གང་རུང་སྟོན་པ་དང༌། མིའི་ཆོས་བླ་མའི་མཐུ་དང་མི་ལྡན་པར་སྟནོ་

པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

གཉིས་པ། ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་བར་སྟོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་

ཡོད་ནའ།ོ །དགེ་སློང་དགའ་བྱེད་ཀྱིས། དགེ་སློང་མ་ཨུཏྤལའི་མདོག་འཁོར་

ལྔ་བརྒྱ་ཅན་ལ་ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་བར་ཆོས་བསྟན་པ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་

དགེ་སླངོ་གང་དགེ་འདུན་གྱིས་བསྐསོ་ཀྱང་ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་བར་དུ་དགེ་སླངོ་མ་

གང་ལ་ཆོས་བཤད་པར་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་ཆོས་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དགེ་

སློང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་སྒོ་དབྱེ་བའི་མདུན་ན་དགེ་སློང་མའི་དབྱར་ཁང་
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ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ཉི་མ་ནུབ་པ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པས། དགེ་སློང་མ་ལ་

ཆོས་སྟོན་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

གསུམ་པ་ཟས་ཅུང་ཟད་ཀྱི་ཕྱིར་ཆོས་སྟོན་ཏོ་ཟེར་བའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བྱེད་ལ་འ་ོམ་

ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཕུལ་བ་དེ་ཉེ་དགས་མཐོང་སྟེ། ཟས་ཅུང་ཟད་ཀྱི་ཕྱིར་

དུ་དགའ་བྱེད་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་ཏོ་ཟེར་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་

སློང་གང་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། དགེ་སློང་དག་གིས་ཟས་ཅུང་

ཟད་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་ན་ལྟུང་བྱེད་

དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་སློང་གིས་ཟས་ཀྱི་ཕྱིར་ཆོས་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། 

དེར་འདུ་ཤེས་པ་དང༌། དེ་ལ་འཕྱ་བ་ཡིན་པ་དང་དེ་ཉིད་གཞན་ལ་སྨྲས་པའི་

དོན་གོ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཞི་པ་དགེ་སློང་མའི་གོས་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་

ཡོད་ནའ།ོ །འཆར་ཀས་དགེ་སློང་མ་སྦེད་མའི་སྣམ་སྦྱར་ལ་སྐུད་པའི་རི་མོ་

དང་བཅས་པ་བཙེམ་པ་ན། འདི་ལྟར་དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་

ཡིན་པའི་གོས་ཚེམ་པར་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་སླངོ་མ་དེ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དེར་འདུ་ཤེས་ཤིང༌། 

གོས་རུང་བ་འཁོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་ཚད་ཡན་ཆད་དང༌། བྱེད་ཟིན་པ་ན་
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ལྟུང་བ་འབྱུང་བའ།ོ །

ལྔ་པ་གོས་བྱིན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ནའ།ོ །ཚོང་དཔོན་

ཞིག་རྒས་ཤིང་ནོར་སྒྲུབ་མ་ནུས་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་ན། 

དེ་བསོད་ནམས་ཆེ་བས་ཆོས་གོས་དང༌བསོད་སྙོམས་མང་པོར་རྙེད། དེའི་

ཆུང་མ་ཡང་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མའོ་ིའཁརོ་དུ་བསྙེན་པར་རྫགོས་པ་དང༌། ཕྱིས་

ཁངོ་གཉིས་ཕྲད་པ་ན་དགེ་སླངོ་མ་དེའི་འདདོ་པ་ལྟར། ཚོང་དཔནོ་དགེ་སླངོ་

གྱུར་པ་དེས་སྣམ་སྦྱར་ཞིག་བྱིན་པ༌འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་

དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་གོས་སྦྱིན་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལ་འབུལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། 

དགེ་སློང་མ་དེ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་དང༌། གོས་བཟང་ཞན་བརྗེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་

པ་དང༌། གོས་རུང་བ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱིན་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་

བའ།ོ །

དྲུག་པ་ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་དགེ་སློང་མ་བཅུ་གཉིས་སྡེ་དང༌ལྷན་ཅིག་འཐམ་ནས་རྒྱང་

རྒྱུར་འགྲོ་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་མའི་དོན་

མཐུན་དང་ལྷན་ཅིག་འཐམས་ནས་ཏེ། བརྡ་བྱས་ནས་འགྲོན་ལམ་དུ་འཇུག་

ན་དུས་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་ལམ་འཇིགས་པ་དང་

བཅས་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དགེ་སླངོ་མ་གཅིག་ཡན་ཆད་དང༌། གྲསོ་འཐམས་
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ནས་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གི་མཐའ་ལས་འདས་ན་ལྟུང་

བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དེ་ལ་དུས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དནོ་མཐུན་མེད་པར་བགྲདོ་མི་ནུས་ཤིང་

ལམ་དོན་མཐུན་གྱིས་བགྲོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ། ཆོམ་རྐུན་དང་གཡོན་ཅན་

གྱི་དོགས་པ་དང་བཅས་པར་གྲགས་པ། སེང་གེ་དང༌། སྟག་དང༌། གུང་གི་

འཇིགས་པ་དང་བཅས་པར་གྲགས་པ། ཤ་སྦྲང་དང༌། སྦྲང་བུ་མཆུ་རིང་དང༌། 

རླུང་དང་ཉི་མ་དང༌། སྡིག་སྦྲུལ་གྱི་འཇིགས་པ་ཐ་དད་པས་འཇིགས་སུ་རུང་

བ་དང་བཅས་པར་གྲགས་པ་ཞིག་ན། བསླབ་པའི་གཞི་བཅས་པ་དེ་ལ་དེ་ནི་

གནང་བའི་དུས་ཡིན་ནོ། །

བདུན་པ་གྲུ་ནང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་

ཡོད་ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་བཅུ་གཉིས་སྡེ་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པ་ན་བཅས་ཏེ། 

ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་མའི་དོན་མཐུན་དང་ལྷན་ཅིག་འཐམས་ནས་

གྲུ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་ཅིང༌། རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕྱོགས་སུ་གྱེན་དུ་འགྲོའམ། རྒྱུན་

ཕྱགོས་སུ་ཐུར་དུ་འགྲ་ོན། ཐད་ཀར་ཕ་རལོ་དུ་འགྲ་ོབ་མ་གཏགོས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་

ད་ོཞེས་ས།ོ །འདི་ཡང་ཆུ་བའོ་ིའགྲམ་གཉིས་ན་འཇིགས་པ་མེད་པ་དང༌། དགེ་

སློང་མ་གཅིག་ཡན་ཆད་དང༌། འཐམས་ཏེ་གྲུར་ཞུགས་པར་རྒྱང་གྲགས་ཀྱི་

མཐའ་ལས་འདས་པ་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའ།ོ །བརྒྱད་པ་གཅིག་པུ་འདུག་པའི་

ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །འཆར་ཀ་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བ་ན་
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སྦེད་མའི་ཁྱིམ་དུ་བོས་པ་དང༌། དེར་སྟན་ལ་འདུག་ཅིང་གཅིག་པུར་ཆོས་

སྟོན་བཞིན་པར་དགེ་སློང་བསོད་སྙོམས་པས་མཐོང་བ་ན་བཅས་ཏེ། ཡང་

དགེ་སླངོ་གང་བུད་མེད་ཀྱི་ཡུལ་འཁྲིག་པ་བསྟེན་པའི་མཐུ་ཡདོ་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་པར་རང་གཅིག་པུ་བུད་མེད་གཅིག་པུ་དང༌། དབེན་པ་རྩིག་པ་དང༌། 

རིབ་མ་དང༌། ཡོལ་བ་དང༌། ནགས་འཐིབ་པོ་དང༌། མཚན་མོ་གང་རུང་གི་

སྐྱབས་ཡོད་པ་ན་སྟན་ལ་འདུག་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །

འདི་ཡང་བུད་མེད་འཁྲིག་པ་བསྟེན་ནུས་པ་དང༌། སྐྱབས་རྣམ་པ་

ལྔ་པ་ོགང་རུང་ཡདོ་པར་འདམོ་གང་དང་བཅས་གཉིས་ཀ་ས་ལ་སྡད་ན་ལྟུང་

བྱེད་དུ་འགྱུར་པའ།ོ །

དགུ་པ་གཅིག་པུ་འགྲེང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །སྦེད་མ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་དགེ་བསྐོས་བྱེད་པ་ན། དགེ་སློང་མ་རྣམས་

བསོད་སྙོམས་ལ་སོང་ནས་དེར་ཕྱག་དར་བྱེད་པ་དང༌། འཆར་ཀ་བསོད་

སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བའི་ཞོར་དུ་དགེ་སློང་མའི་དབྱར་ཁང་དུ་འངོ་ནས། འགྲེང་སྟེ་

དུས་ཡུན་རིང་དུ་གཏམ་བྱས་པ་ན། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་མ་དང་

ལྷན་ཅིག གཅིག་པུ་བུད་མེད་གཅིག་པུ་དང་དབེན་པ་སྐྱབས་ལྔའི་སྐྱབས་

ཡོད་པ་ན་འགྲེང་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་རང་ཉིད་དགེ་སློང་ཉིད་དང༌། དབེན་པ་སྐྱབས་དང་

བཅས་པ་དང༌། ཡུལ་བུད་མེད་འཁྲིག་པ་བསྟེན་ནུས་པ་དང༌། བར་འདོམ་
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གང་དང་བཅས་གཉིས་ཀ་འགྲེང་བའི་སྤྱོད་ལམ་གྱིས་གནས་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་

འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་པ་དགེ་སློང་མས་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་

པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །ཡུལ་ཁམས་སུ་མུ་གེ་བྱུང་ནས་ཁྱིམ་བདག་དད་པ་ཅན་

རྣམས་ཀྱིས་གནས་བརྟན་རྣམས་ལ་སྦྱརོ་རྒྱུའི་བསདོ་སྙམོས་དེ་དག་དྲུག་སྡེས་

བཅུ་གཉིས་སྡེ་ལ་མངགས་ཏེ་རང་ལ་སྦྱརོ་དུ་བཅུག་པ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། 

ཡང་དགེ་སློང་གང་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཤེས་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་མས། ཐོས་པ་

དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པའི་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བའི་ཟས་ཟ་

ན་སྔར་ཁྱིམ་དེར་མགྲོན་དུ་བོས་པ་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་སྐབས་དེར་མགྲོན་དུ་བོས་ཀྱང་རུང༌མ་བོས་ཀྱང་རུང་བ་

དང༌། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡནོ་ཏན་བརྗདོ་པ་དང༌། དེ་ཡང་ངག་གི་རྣམ་

པ་རིག་བྱེད་ཀྱིས་དང༌། ཟས་ལྷག་པ་སྦྱོར་དུ་བཅུག་པ་དང༌། དེར་འདུ་ཤེས་

པས་ཟོས་པ་ན་ལྟུང་བ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་ཚན་བཞི་པ།

བཅུ་ཚན་བཞི་པ་ནི། སྡོམ་ལ། 

ཡང་ཡང་དང་ནི་འདུག་གནས་གཅིག །

ཕྱེ་དང་བཅའ་དང་སྟོབ་པ་དང༌། །
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འདུས་དང་དུས་མིན་གསོག་འཇོག་དང༌། །

ཁ་ནས་མིད་དང་བསོད་པ་ཉིད། །

ཅེས་སོ། །འདི་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་

ཡངས་པ་ཅན་གྱི་སྤྲེའུ་རྫིང་གི་འགྲམ་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ན་བཞུགས་པའི་

ཚེ། དྲུག་སྡེས་ཡང་ཡང་ཟ་བ་ལས་འདི་བཅས་ཏེ། ཡང་དང་ཡང་དུ་ཟ་ན་

དུས་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་ན་བ་སོགས་མ་ཡིན་པ་

དང༌། མགྲོན་དུ་བོས་པ་གཉིས་ཀའི་བཟའ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང༌། སྔ་མ་

ཟོས་པ་དང༌། ཕྱི་མ་ལ་གོས་ཀྱི་རྙེད་པ་མེད་པ་དང༌། དེ་ཟོས་པ་ན་ལྟུང་བར་

འགྱུར་བའ།ོ །

དེ་ལ་དུས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཟས་གཅིག་གིས་འཚོ་མི་ནུས་པར་ན་བ་

དུས་ས།ོ །དགེ་འདུན་དང་མཆདོ་རྟེན་གྱི་ལས་བྱ་བ་དུས་ས།ོ །ལམ་དཔག་ཚད་

ཕྱེད་ཕྱེད་དུ་སོང་སྟེ་ཕྱིར་ལོག་ན་དུས་སོ། །གོས་སྦྱིན་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ་དུས་ཏེ། 

དེ་ལྟ་དེ་ནི་གནང་བའི་དུས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་འདུག་གནས་གཅིག་ཏུ་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་

མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །རི་བྲག་ཞིག་ན་མུ་སྟེགས་གཅེར་བུ་པ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གྱི་

འདུག་གནས་སུ། དྲུག་སྡེ་སོང་སྟེ་ཡང་ཡང་ཟོས་མཐར་དབྱུག་པའི་རིགས་

པས་ལུས་ལ་ཆོས་བཤད་དེ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པ་ན་འདི་བཅས་ཏེ། མུ་

སྟེགས་ཅན་གྱི་འདུག་གནས་ཤིག་ཏུ་ཞག་ལོན་པའི་དགེ་སློང་མི་ན་བས་
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བསོད་སྙོམས་ལན་གཅིག་བཟའ་བར་བྱའ།ོ །དེ་ལས་ལྷག་པར་བཟའ་ན་ལྟུང་

བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་སློང་ན་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། སྦྱིན་བདག་གིས་མ་

སྟབས་པ་དང༌། མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་འདུག་གནས་བདག་པ་ོཁྱིམ་པ་དང་བཅས་

པ་དང༌། དེར་ཉི་མ་གཉིས་སམ་གསུམ་པའི་བསོད་སྙོམས་ཟོས་ན་ལྟུང་བྱེད་

དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

གསུམ་པ་ལྷུང་བཟེད་དོ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་ལེན་པའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་བུ་མོ་གཡས་ཞར་མོའ་ིབག་རྫོངས་

སྟ་གོན་བྱས་པའི་ཁུར་བ་བསོད་པ་མཐོང་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་བསླངས་ཤིང་

བསྡུས་ཏེ་སོང་བ་ན། བུ་མོ་གཡས་ཞར་མ་བག་མ་རྫོང་མ་ནུས་པའི་ཁ་སྨྲས་

བྱུང་བར་བརྟེན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་རབ་ཏུ་མང་པ་ོདག་བྲམ་

ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་གི་ཁྱིམ་རྣམས་སུ་དངོ་བ་ལས། གལ་ཏེ་དགེ་སླངོ་དེ་དག་

ལ་བྲམ་ཟེ་དང༌། ཁྱིམ་བདག་དད་པ་ཅན་དག་གིས་ཕྱེ་དང༌། ཁུ་བ་བག་ཚོས་

དག་དུས་ཀྱིས་སྟོབས་པར་གྱུར་ལ། འདོད་ན་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་ལྷུང་

བཟེད་གང་བ་གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་བླང་བར་བྱའ།ོ །དེ་ལས་ལྷག་པར་ལེན་

ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་སྦྱིན་བདག་མི་ཡིན་པ་དང༌། ཅི་བདེར་

མ་སྟབས་པ་དང༌། ལྷུང་བཟེད་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་ཚད་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་དང༌། 

ཁྱིམ་ནས་ནོས་ཏེ་ཁྱེར་ཞིང་ཟོས་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །
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དེ་ཡང་ལྷུང་བཟེད་གང་བ་གཉིས་སམ་གསུམ་བླངས་ནས། ཕྱི་

རོལ་ཀུན་དགའ་ར་བར་སོང་ལ། དགེ་སློང་འཁོད་པ་རྣམས་ལ་བགོ་བཤའ་

བྱ། བདག་ཉིད་ཀྱང་བཟའ་བར་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ལ་དེ་ནི་ཆོ་ག་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་སྤངས་ནས་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །སྟོན་པས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་སྟན་གཅིག་པར་ཟ་བར་བསྔགས་པ་ན། 

དགེ་སླངོ་དག་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་དང༌། དྲུག་སྡེ་དག་སྤངས་བའང་ཟ། མ་སྤངས་

བའང་ཟ་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་ཟས་ཟོས་ཟིན་ཅིང་

སྤངས་པ་ལས་ལྷག་པོར་མ་བྱས་པར་བཅའ་བ་ལྔ་དང་བཟའ་བ་ལྔ་པོ་འཆའ་

བའམ་ཟ་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །

འདི་ཡང་ཟས་ཟོས་ཤིང་སྤངས་ཟིན་པ་ཉིད་དང༌། ལྷག་པོ་མ་བྱས་

པ་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། དེར་འདུ་ཤེས་པ་དང༌། དུས་རུང་གི་ཟས་ཉིད་ཡིན་པ་

དང༌། ནད་པ་དང༌མིད་པ་གཉིས་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དཀནོ་པའི་ཟས་མ་ཡིན་

པ་དང༌། མུ་གེའི་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟོས་ཏེ་མགུལ་དུ་མིད་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་

འགྱུར་བའ།ོ །

ལྔ་པ་སྤངས་པ་ལ་སྟོབས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །རྒན་ཞུགས་ཞིག་གིས་རང་གི་སློབ་དཔོན་ལ་བྱིན་ལེན་མ་བྱས་པ་

སྟོབས་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཤེས་

བཞིན་དུ་དགེ་སློང་ཟས་ཟོས་ཟིན་ཅིང་སྤངས་ཟིན་པ་ལ་སྐབས་ཚོལ་ཞིང༌། 
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ཅི་ནས་ཀྱང་དགེ་སློང་འདི་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཐབས་བྱའ།ོ །སྙམ་

པ་དེ་ཉིད་རྐྱེན་དུ་བྱས་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདི་འཚོ་ཞིག །འདི་ཟ་ོཞིག་ཅེས་

ལྷག་པརོ་མ་བྱས་པའི་བཅའ་བ་དང༌། བཟའ་བ་ཡང་ཡང་དུས་ཀྱིས་སྟབོས་ན་

ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་སློང་དེས་ཟས་སྤངས་ཟིན་པ་དང༌། ལྷག་པོར་མ་

བྱས་པའི་དུས་རུང་གི་ཟས་དང༌། དེར་འདུ་ཤེས་ཏེ་བསྟབས་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་

དུ་འགྱུར་པའ།ོ །

དྲུག་པ་འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་འོད་མི་ཚལ་

ནའ།ོ །ལྷས་བྱིན་དགེ་སླངོ་ཁག་གཅིག་དང་ཀུན་དགའ་ར་བར་འདུས་ཤིང་ཟ་

བ་ན། དོན་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་དག་གིས་འཕྱ་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། མི་

མཐུན་པར་འདུས་ཤིང་ཟ་ན་དུས་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་

ཡང༌། དགེ་སློང་ན་བའི་རྐྱེན་སོགས་མ་ཡིན་པ་དང༌། སོ་སོར་ངེས་པའི་ཟས་

ཀྱི་གནས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང༌། མཚམས་ཀྱི་ནང་དུ་དགེ་འདུན་དུ་ལོངས་པ་

ཉིད་དང༌། དུས་སྟོན་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་ཟས་གང་

ཡང་རུང་བ་ཅུང་ཟད་མ་བསྲུལ་བ་དང༌། དེར་འདུ་ཤེས་ཤིང༌། དུས་རུང་གི་

ཟས་ཡིན་པར་འདུས་ཤིང་ཟོས་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དེ་ལ་དུས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཟས་གཅིག་གི་འཚོ་མི་ནུས་པར་ན་བའི་

དུས་དང༌། དགེ་འདུན་དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་ལས་ཐ་ན་ཕྱག་དར་རེ་ལྡེ་ཙམ་
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མམ། དཀྱིལ་འཁོར་བ་མལ་ཙམ་བྱས་པ་ཡང་དུས་སོ། །ལམ་དཔག་ཚད་ཕྱེད་

དུ་སོང་བ་ཡང་དུས་སོ། །གྲུར་ཞུགས་པར་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དུ་སོང་བ་དང༌། 

འདུས་པ་ཆེན་པོའ་ིདུས་དང༌། ཆོས་འདི་པ་དང༌། ཕྱི་པའི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཟས་

དུས་ཏེ་དེ་ལ་དེ་ནི་གནང་བའི་དུས་ཡིན་ནོ། །

བདུན་པ་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་

ནའ།ོ །མའོ་ོའགལ་གྱི་བུས་ཉེ་བ་འཁརོ་སགོས་གཞནོ་ནུ་བཅུ་བདུན་སྡེ་བསྙེན་

པར་རྫགོས་པས། བསདོ་སྙམོས་སླངོ་མ་ནུས་པར་དགངོ་མརོ་གྲངོ་ཁྱེར་གྱི་རྒས་

པ་ོདག་གིས་བྱིན་པའི་བཟའ་ལྟུང་ལ་སྤྱདོ་པ་ན་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་

རང་གནས་པའི་གླིང་གི་ཉི་མ་ཕྱེད་ཡལོ་ཏེ་ཟ་བའི་དུས་མ་ཡིན་པར་བཅའ་བ་

ལྔའམ། བཟའ་བ་ལྔ་དག་འཆའ་འམ་ཟ་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་བཟའ་བྱའི་དངོས་པོ་ནི། དུས་རུང་གི་ཁ་ཟས་ཡིན་པ་ལ། 

དགེ་སློང་གི་ཟ་རུང་བ་ཚད་དང་ལྡན་པ། མིད་པ་གཉིས་ཅན་གྱི་སྒྲོགས་པ་

བཞི་ཕན་ཆད་མ་ཡིན་པ། དགེ་སློང་རང་ཉིད་ན་བ་མ་ཡིན་པ། རང་གནས་

གླིང་གི་ཉིན་ཕྱེད་ཡལོ་ནས་ཕྱི་དེའི་ཉི་མ་ཤར་གྱི་བར་ཡིན་པ། མུ་གེའམ་མུ་གེ་

དང་འདྲ་བའི་དུས་མ་ཡིན་པ། བདག་ཉིད་དེས་ཕན་པའི་ནད་ཅན་མ་ཡིན་པ། 

ཀུན་སླངོ་ཟ་འདདོ་ཀྱིས་སྦྱརོ་བ་ཟ་བར་རྩམོ་པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པ་

ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བརྒྱད་པ་གསོག་འཇོག་གི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་
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ནའ།ོ །དགེ་སློང་ནག་པོ་བསོད་སྙོམས་ལ་འཇུག་པ་ན། འབྲས་ཆན་གཤེར་བ་

རྙེད་ཚེ་ལྷུང་བཟེད་དུ་ལེན་ཏེ་ཟ། སྐམ་པ་ོརྙེད་ན་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་སྣདོ་དུ་ལེན་

ནས་རྫའི་སྣོད་དུ་འཇོག་ཅིང་ཡུལ་ངན་བྱུང་བའི་ཚེ་ཟ་བར་བྱེད་པ་ན་འདི་

བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དུས་རུང་གི་ཟས་བཅའ་བ་ལྔ་དང༌། བཟའ་བ་

ལྔ་དག་སྔ་དྲརོ་བྱིན་ལེན་བྱས་པ་ཕྱི་དྲའོ་ིབར་གསགོ་འཇགོ་བྱས་པ་འཆའམ་

ཟ་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དུས་རུང་གི་ཟས་ཡིན་པ་དང༌། རང་ངམ་དགེ་སླངོ་གཞན་

གྱི་གསོག་འཇོག་ཏུ་གྱུར་པ། མུ་གེའི་དུས་སོགས་མ་ཡིན་པ། བདག་ཉིད་ན་

བ་མ་ཡིན་པར། ཀུན་སློང་ཟ་བར་འདོད་པས་ཟོས་ཏེ། མིད་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་

དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དགུ་པ་བྱིན་ལེན་མ་བྱས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་

ཡདོ་ནའ།ོ །དགེ་སླངོ་ནག་པ་ོཆེན་པསོ་དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་ཟས་ལ་སྤྱདོ་པ་ན། མིའི་ཤ་

ཟ་བར་གྲགས་པ་དེ་བྱིན་ལེན་མ་བྱས་པའི་ཉེས་དམིགས་ཡིན་པ་དང༌། ཡང་

དྲུག་སྡེས་བྱིན་ལེན་བྱས་པ་དང༌། མ་བྱས་པ་གཉིས་ཀ་ཟ་བ་ན་འདི་ལྟར་

བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དང་མ་ནིང་དག་གིས་

མ་བྱིན་པར་ཁ་ནས་མིད་པའི་ཟས་ཟ་ན་ཆུ་དང་སོ་ཤིང་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་

བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་པའི་དུས་སུ་མ་གཏོགས་པ་དང༌། ཆུ་
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དང་སོ་ཤིང་མ་ཡིན་པའི་ཟས་དང༌། བྱིན་ལེན་མ་བསྟབས་པ་ཉིད་དང༌། 

བདག་ཉིད་ནད་པའམ་ཟན་ཆད་པ་མིན་པར་དེར་འདུ་ཤེས་ཤིང་ཟསོ་ན་ལྟུང་

བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་པ་བསོད་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་སེར་སྐྱའི་གནས་

ནྱ་གྲོ་དྷའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ནའ།ོ །དེའི་ཚེ་དྲུག་སྡེས་བསོད་པ་སློང་པ་ལས་

འདི་བཅས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱི་ཟས་བསོད་པ་

གང་དག་གསུངས་པ་འདི་ལྟར་ཏེ། འ་ོམ་དང༌། ཞ་ོདང༌། མར་དང༌། ཉ་ཤ་དང༌། 

ཤ་དང༌། ཤ་སྐམ་དག་སྟེ། དགེ་སླངོ་མི་ན་བར་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཟས་བསདོ་

པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་གཞན་གྱི་ཁྱིམ་དག་ནས་བསླངས་ཏེ་

འཆའམ་ཟ་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་སླངོ་མི་ན་བ་དང༌། ཅི་བདེར་བསྟབས་པ་མ་ཡིན་པ་

དང༌། ཟས་བསོད་པ་ཉིད་དང༌། སྦྱིན་བདག་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པར། བསླངས་ཏེ་

ཟོས་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་ཚན་ལྔ་པ།

བཅུ་ཚན་ལྔ་པ་ནི། སྡོམ་ལ། 

སྲོག་ཆགས་བཅས་དང་ཉལ་སར་འདུག །

འགྲེང་དང་གཅེར་བུ་དམག་དང་ནི། །
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ཞག་གཉིས་བཤམ་དཀྲུགས་འགྲོ་བ་དང༌། །

བརྡེག་དང་གཟས་དང་གནས་ངན་ལེན། །

ཞེས་སོ། །འདི་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུར་སྤྱོད་

པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་ཀཽ་ཤཱམྦྷིནའ།ོ །འདུན་པས་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ན་བཅས་

ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་ཤེས་བཞིན་དུ་སྲགོ་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་ཁྲུས་

བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་སྤྱོད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་རང་སྤྱོད་པའི་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་དང༌། སྲོག་ཆགས་

དང་བཅས་པ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པ་དང༌། རང་ངམ་བསྐོས་པས་སྤྱོད་པ་ན། 

སྲོག་ཆགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཤི་བ་ན་དེའི་གྲངས་ཀྱི་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

གཉིས་པ་ཉལ་པོ་བྱེད་པར་ཤོམ་པའི་ཁྱིམ་ན་འདུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་ནའ།ོ །འཆར་ཀས་བསདོ་སྙམོས་ལ་སངོ་བའི་ཚེ། སྤསོ་

ཚོང་གི་ཁྱེའུ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཆུང་མ་དང་སྤྱོད་པའི་བར་ཆད་བྱས་ཏེ་དེའི་

ཁྱིམ་དུ་འདུག་པ་ལ་བཅས་ཏེ་ཡང་དགེ་སླངོ་གང་ཤེས་བཞིན་དུ་ཉལ་པ་ོཤམོ་

པའི་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིས་གནོན་བྱས་ཏེ་སྟན་ལ་རྐུབ་ཚོས་བཞག་སྟེ་འདུག་ན་ལྟུང་

བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་འཇིགས་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་མ་ཡིན་པ་དང༌། 

ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་གཉིས་དང་གནས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ་དང༌། འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པ་

ལ་ཞུགས་པ་ལ། དེར་འདུ་ཤེས་པས་མངནོ་སུམ་དུ་བརྣག་པས་འདུག་པ་ན་བ་

ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །གསུམ་པ་ཉལ་པ་ོབྱེད་པར་ཤམོ་པའི་ཁྱིམ་དུ་འགྲེང་
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བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །འཆར་ཀ་སྔར་བཞིན་སྒོ་གླེགས་

ཀྱི་ཕག་ན་འགྲེང་བར་འཕྱ་བའི་སྐབས་དེར་འདི་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་

གང་ཤེས་བཞིན་དུ་ཉལ་པོ་བྱེད་པར་ཤོམ་པའི་ཁྱིམ་དུ་དབེན་པ་སྐྱབས་ཡོད་

པར་བརྣག་པས་འགྲེང་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །

འདི་ཡང་འཇིགས་པའི་དབང་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཁྱིམ་པ་ཕ་ོམ་ོགཉིས་

དང་གནས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ་དང༌། སྤྲད་དུ་རུང་ཞིང་འཁྲིག་པ་ལ་ཞུགས་པ་

དང༌། དེར་འདུ་ཤེས་ཤིང་བརྣག་པས་འགྲེང་བ་དང༌། དེས་ཚོར་བ་ན་ལྟུང་

བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཞི་པ་གཅེར་བུ་པ་ལ་སྦྱིན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་རྒྱལ་པོའ་ི

ཁབ་ནའ།ོ །ཀུན་དགའ་བསོ་མ་བརྟག་པར་གཅེར་བུ་མ་རྒན་གཞནོ་གཉིས་ལ་

ཁུར་བ་བྱིན་པ་ན། མ་ལ་གཅིག་དང༌། བུ་མོ་ལ་གཉིས་ཐོབ་པས། དེར་སྐུར་

པ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་མུ་སྟེགས་བྱེད་

གཅེར་བུ་པའམ། གཅེར་བུ་མ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མ་ོལ་རང་གི་ལག་ནས་བཅའ་བའམ་

བཟའ་བ་བྱིན་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་གཅེར་བུ་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། རང་གིས་བྱིན་པ་དང༌། 

ཟས་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། གཉིས་ག་ལ་རུང་བ་དང༌། ལུས་སམ་དེ་དང་འབྲེལ་

བ་ལ་བྱིན་པ་དང༌། དགོས་པའི་དབང་གཞན་མེད་པ་ཉིད་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་

འགྱུར་བའ།ོ །
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ལྔ་པ་དམག་ལ་བལྟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ 

།རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་རི་བྲག་པ་ཆམ་ལ་ཕེབས་ཏུ་ཆས་པ་ན། དྲུག་སྡེས་

གསུམ་པ་ོཆེའི་དམག་ལ་བལྟའ་ོཞེས་ལམ་ཁར་སངོ་ནས། དཔུང་བཞི་ལ་རེ་རེ་

བཞིན་དམའ་ཕབ་པ་དང༌། དེ་དག་དཔའ་ཞུམ་པར་གྱུར་པ་ན། རྒྱལ་པསོ་སྟནོ་

པ་ལ་ཞུས་པས། འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་གླང་པོ་ཆེའི་ཚོགས་

དང༌། རྟའི་ཚོགས་དང༌། ཤིང་རྟའི་ཚོགས་དང༌། དཔུང་བུ་ཆུང་གི་ཚོགས་ཀྱི་

དམག་ཆས་པར་ལྟད་མོ་ལྟར་འགྲོ་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་གཞན་གྱི་དབང་མ་ཡིན་པ་དང༌། གཡུལ་ལ་མངོན་པར་

དགའ་བའི་དམག་ཉིད་དང༌། ལྟ་བའི་དནོ་དུ་ཉེ་ཀརོ་གྱི་མཐའ་ལས་འདས་ཏེ། 

མཐོང་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དྲུག་པ་དམག་ནང་དུ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་

མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །ཡང་རྒྱལ་པོས་རི་བྲག་པ་ཕེབས་པའི་ཆེད་དུ། ཁྱིམ་བདག་

མགནོ་མེད་ཟས་སྦྱིན་དམག་ནང་དུ་བསོ་པ་དང༌། དེའི་སེམས་གས་ོབའི་ཕྱིར་

དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས་པ་ན། སུས་ཀྱང་འངོ་བར་མ་འདོད་པར། 

དྲུག་སྡེ་རྣམས་བྱུང་སྟེ་ཡུན་རིང་བས། དཔུང་གི་ཚོགས་ལ་གནོད་པ་བྱུང་བ་

ན། སླར་སྟོན་པ་ལ་ཞུས་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དམག་

ཆས་པ་ལ་ལྟར་འགྲ་ོབ་རྒྱལ་པ་ོལ་སགོས་པས་བཀུག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་ཞིག་

བྱུང་ན། དགེ་སློང་དེས་དམག་དེའི་ནང་དུ་ཞག་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་ཚུན་ཆད་
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གནས་པར་བྱའ།ོ །དེ་ལས་ལྷག་པར་གནས་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང༌དགེ་སློང་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པས་བཀུག་པ་དང༌། བར་

ཆད་ཀྱི་དབང་གིས་དགསོ་པ་ཡདོ་པ་དང༌། གཡུལ་ལ་མངནོ་པར་དགའ་བའི་

དམག་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། དེར་སྐྱ་རེངས་གསུམ་པ་ཤར་བའམ། དགསོ་པ་མེད་

པར་ཞག་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བདུན་པ་བཤམ་པ་དཀྲུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། ཡང་ཞག་གཉིས་

གནས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་དྲུག་སྡེས་དམག་བཤམ་པ་དཀྲུགས་པ་ན། རྒྱལ་

པོས་མི་བཏང་ནས་སྟོན་པ་ལ་ཞུས་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་ཞག་

གཉིས་དམག་དེའི་ནང་ན་གནས་པའི་ཚེ་ན་ཡང༌། གལ་ཏེ་དམག་བཤམ་

པ་དཀྲུག་ཏུ་འགྲོའམ། རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཆོག་གམ། དཔུང་གི་མཆོག་གམ། 

གཡུལ་བཤམ་པའི་དམག་ལ་ལྟ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་

ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་དམག་བཤམ་པའི་ས་ཆ་དེར་གཞན་གྱི་དབང་གིས་འགྲོ་

བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དཔུང་གི་ཡན་ལག་གང་ཡང་རུང་བའི་སྟ་གོན་བྱས་པ་

རྣམས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་རེག་པ་དང༌། བཤམ་པ་དཀྲུག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་

བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །བརྒྱད་པ་བརྡེག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་

མཉན་ཡདོ་ནའ།ོ །གཞནོ་ནུ་བཅུ་བདུན་སྡེ་ལ། འཆར་ཀས་འདི་གྱིས་ཤིག་ཅེས་

བརྗོད་པས་མ་ཉན་པར། གཅིག་ལ་བརྡེག་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་

ཅག་ལ་འཆར་ཀས་བརྡེག་གོ་ཞེས་གན་རྐྱལ་དུ་འགྱེལ་ནས་ངུས་པ་ན་འདི་
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ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་ཁྲསོ་འཁྲུག་རྔམ་པར་གྱུར་ཏེ། ཡི་མ་རངས་

ནས་དགེ་སློང་གཞན་ལ་བརྡེག་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་སེམས་རྙོགས་པ་ཅན་ཡིན་པ་དང༌། ཡུལ་དགེ་སློང་

ཉིད་དང༌། ལུས་སམ། དེས་འཕང་པའམ། དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡང་རུང༌། 

རྡེག་སྤྱད་ཅི་ཡང་རུང་པས་ཡུལ་ལ་རེག་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའོ། ། 

དགུ་པ་བརྡེག་པར་གཟས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་ནའ།ོ །བརྡེག་

པའི་ཚབ་ཏུ་བརྡེག་པར་གཟས་ཞེས་པ་ལས་གཞན་འདྲ། ཡང་དགེ་སློང་

གང་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམ་པར་གྱུར་ཏེ། ཡི་མ་རངས་ནས་དགེ་སློང་ལ་བརྡེག་

པ་གཟས་ན། ཐ་ན་ཐལ་མོས་ཀྱང་རུང་སྟེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་

རྙགོས་པ་ཅན་གྱི་སེམས་ཡིན་པ་དང༌། ཡུལ་དགེ་སླངོ་ཉིད་དང༌། བརྡེག་པར་

གཟས་པ་དང༌། ཕྱིས་གང་ཡང་རུང་བ་དང༌། བརྡེག་པར་རྩམོ་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་

དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་པ་འཆབ་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དགའ་

བ་ོལ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དགེ་སླངོ་ཆསོ་ཞེས་བྱ་བ་ང་ོཚ་ཤེས་པ་ཅིག་ཡདོ་པ་

དེས། ཉེ་དགས་ལྟུང་བ་ལ་སྤྱོད་པ་དེ་མ་འཆབ་པ་ན། གལ་ཏེ་འཆབ་ན་ལྟུང་

བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་འདི་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་ཤེས་བཞིན་དུ་ཆསོ་འདི་

པའི་དགེ་སློང་གི་ཕམ་ལྷག་གི་གནས་ངན་ལེན་གྱི་ལྟུང་བ་འཆབ་ན་ལྟུང་

བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །
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འདི་ཡང་དགེ་སློང་གཞན་གྱི་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་གནས་ངན་

ལེན་ཡིན་པ་དང༌། དེར་འདུ་ཤེས་པ་དང༌། དགོས་པའི་དབང་ཉིད་མེད་པ་

དང༌། ཉིན་མཚན་གྱི་མཐར་ཐུག་པར་འཆབ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་ཚན་དྲུག་པ།

བཅུ་ཚན་དྲུག་པ་ནི། སྡོམ་ལ། 

བདེ་དང་མེ་དང་འདུན་པ་དང༌། །

བསྙེན་པར་མ་རྫོགས་ཆོས་སྨྲ་དང༌། །

དགེ་ཚུལ་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་དང༌། །

རིན་པོ་ཆེ་དང་ཚ་བའི་དུས། །

ཞེས་སོ། །འདི་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་དགེ་སློང་གི་ཟན་གཅོད་དུ་འཇུག་པའི་

ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །ཉེ་དགས་དགེ་སློང་ཆོས་ལ་ཟན་

གཅོད་དུ་འཇུག་པས་འདི་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་ཀླན་ཀ་འཚོལ་

ཞིང་ཅི་ནས་ཀྱང་དགེ་སློང་འདི་ལ་ཀླན་ཀ་བཙལ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་པ་དེ་

ཉིད་རྐྱེན་དུ་བྱས་ཏེ། དགེ་སློང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཚུར་ཤོག 

ཁྱིམ་དག་ཏུ་འདོང་དང༌། དེར་ཁྱོད་ལ་བཅའ་བ་དང༌། བཟའ་བ་བསོད་པ་ཅི་

ཙམ་འདོད་པ་སྦྱིན་དུ་གཞུག་གོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ལྟུང་བ་འབྱིན་པ་པོ་དེས་

དགེ་སློང་དེ་ལ་སྦྱིན་དུ་མ་བཅུག་པར་དེའི་འགོ་ཏུ་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་
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ལྡན་པ་ཁོ་བོ་ལ་ཁྱོད་དང་ལྷན་ཅིག་སྨྲ་བའམ། འདུག་པ་དེ་བདེ་བ་མ་ཡིན་

གྱི། འདི་ལྟར་ཁ་ོབ་ོགཅིག་པུ་ཁ་ོན་སྨྲའམ། འདུག་ན་བདེ་བས་ཁྱདོ་ཉིད་སངོ་

ཞིག་ཅེས་ཟེར་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་ཡུལ་དགེ་སློང་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། ནད་ཀྱི་གཉེན་པོའ་ིདོན་ཉིད་མ་

ཡིན་པ་དང་སྦྱིན་བདག་ཁྱིམ་པ་ཉིད་དང༌། ཆེད་དུ་བསམ་བཞིན་པ་དང༌། 

རང་གི་ཚིག་གིས་ཟན་གཅོད་དུ་འཇུག་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

གཉིས་པ་མེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་འོད་མའི་ཚལ་

ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་མེ་ལ་རྩེ་བ་དང་མུ་སྟེགས་པས་འཕྱ་བ་ན། འདི་བཅས་པ་སྟེ། 

ཡང་དགེ་སློང་གང་མི་ན་བར་བདག་ཉིད་ཀྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་མེ་ལ་རེག་གམ། 

རེག་ཏུ་འཇུག་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་མེ་ཉིད་དང༌། རྩེ་བ་ཉིད་དང༌། ན་བའི་དབང་ཉིད་མ་ཡིན་

པ་དང༌། དུས་བྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པ་ཉིད་དང༌། རང་ངམ་བསྐོས་བས་རེག་

ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

གསུམ་པ་འདུན་པ་ཕྱིར་སྒྱུར་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་

ནའ།ོ །བཅུ་བདུན་སྡེས་ཉེ་དགའ་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ལས་བྱས་པ་དང༌། 

སྐབས་དེར་དགའ་བོས་འདུན་པ་ཕུལ་ཟིན་པར་ཕྱིར་བསྒྱུར་བྱས་པ་ན་འདི་

ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་འདུན་གྱི་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་ཆོས་དང་

ལྡན་པ་ལ། དགེ་སློང་ལ་འདུན་ཕུལ་ནས། དེའི་འགོ་ཏུ་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་
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པར་གྱུར་ཏེ། ཡི་མ་རངས་ནས་བསྙནོ་ཏེ་སྤངོ་བའི་ཆསོ་སུ་བྱེད་ཅིང་འདི་སྐད་

ཅེས། དགེ་སླངོ་འདུན་པ་ཕྱིར་བྱིན་ཅིག ཁྱདོ་ལ་མི་སྦྱིན་ན་ོཞེས་ཟེར་ན་ལྟུང་

བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་སློང་གི་དོན་གྱི་ཆེད་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་

གྱིས་ཆསོ་བཞིན་དུ་ལས་བྱས་པ་ཉིད་དང༌། རང་གིས་དེ་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་བ་

ཉིད་དང༌། དེ་ཕྱིར་སྒྱུར་བའི་ཚིག་སྨྲས་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཞི་པ་བསྙེན་པར་མ་རྫོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཏུ་ནམ་ཕྱེད་པར་ཆོས་

སྟོན་པ་ན། ཁྱིམ་པ་འགའ་ཞིག་སྣང་བ་དང་བཅས་དེར་ཉལ་བ་དང༌། རྒན་

ཞུགས་ཞིག་ཀྱང་ཉལ་བ་དེས་གཉིད་ལབ་འདྲ་མིན་གྱིས་མ་དད་པར་གྱུར་

པ་ན། བསྙེན་པར་མ་རྫོགས་པ་དང་ལྷན་གཅིག་ཉལ་བར་མི་བྱ་གསུངས་པ་

དང༌། ཡང་སྒྲ་གཅན་ཟིན་ལ་མཚན་མ་ོདུག་སྦྲུལ་གྱི་ཉེན་ཁ་བྱུང་བ་ལས། ནུབ་

གཉིས་ཉལ་བར་གནང་བ་དང༌། དྲུག་སྡེས་ནུབ་གསུམ་སོགས་ཉལ་བ་ལས་

འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་གང་ཟག་བསྙེན་པར་མ་རྫོགས་པ་

དང་ལྷན་ཅིག་ནུབ་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་ན་ལྟུང་བྱེད་

དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་སློང་ལམ་གྱིས་དུབ་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་

དང༌། གང་ཟག་བསྙེན་པར་མ་རྫོགས་པ་དང༌། གནས་གཅིག་ཡིན་པ་དང༌། 
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གཉིས་ག་ཉལ་བའི་སྤྱདོ་ལམ་གྱིས་དང༌། མཚན་མ་ོགསུམ་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་

བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

ལྔ་པ་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་གཏོང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་

ཡོད་ནའ།ོ །བ་ལང་རྫི་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་པ་འཆི་ལྟས་ཀྱིས། སྟོན་པས་ཐར་

པའི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་དེ་བསྟེན་ཀྱང་བར་དུ་གཅོད་

པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྟོན་པས་ཆོས་བསྟན་པ་བདག་གིས་ཤེས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན། 

དེ་ལ་གཞམས་བསྒོ་དང༌། གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་བསྒོ་བར་གསུངས་ཀྱང་

མ་གཏོང་བའི་མཐར་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་འདི་སྐད་ཅེས། 

འདི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྟུང་བ་སྡེ་ལྔ་ལྟ་བུའི་ཆོས་བསྟེན་ན་དགེ་

སྦྱོང་གི་ཚུལ་གྱི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་

དག་བསྟེན་ཀྱང་བར་དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པ་བདག་གིས་ཤེས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན། དགེ་སློང་དེ་ལ་དགེ་

སློང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་འདི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་

བསྟེན་ཀྱང་བར་དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ཆསོ་བསྟན་པ་བདག་གིས་ཤེས་ས་ོཞེས་དེ་སྐད་ཅེས་མ་ཟེར་ཅིག་བཅམོ་ལྡན་

འདས་ལ་བསྐུར་བ་མ་འདེབས་ཤིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐུར་བས་ལེགས་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་
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བཞིན་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་སྐད་མི་གསུང་ངོ༌། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་བར་དུ་གཅོད་

པའི་ཆོས་རྣམས་ནི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

རྣམ་གྲངས་དུ་མར་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་བསྟེན་ན་བར་དུ་གཅོད་པར་འགྱུར་

གྱིས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱདོ་སྡིག་པ་ཅན་གྱི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་དེ་ཐངོས་

ཤིག་ཆེས་གཞམས་ཏེ་བསྒོ་བར་བྱའ།ོ །དགེ་སློང་དེ་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་

དེ་སྐད་བསྒོ་བ་ན། གལ་ཏེ་གཞི་དེ་གཏོང་ན་དེ་ལྟ་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་

གཏོང་ན་གཞི་དེ་གཏོང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་ཡང་

དག་པར་བསྒོ་བར་བྱ། ཡང་དག་པར་བསྟན་པར་བྱའ།ོ །ལན་གཉིས་ལན་

གསུམ་དུ་ཡང་དག་པར་བསྒོ་ཡང་དག་པར་བསྟན་པ་ན། གཞི་དེ་གཏོང་ན་

དེ་ལྟ་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་གཏོང་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་ལ། དེ་བསྟེན་ཀྱང་

བར་དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱིས་དེ་ཉིད་

གཞམས་བསྒོ་དང༌། གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་བཟློག་པ་དང་བརྗོད་

པ་རྫོགས་པ་དང༌། དེའི་མཐར་མི་གཏོང་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དྲུག་པ་སྤངས་པའི་རྗེས་སུ་ཕྱགོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་

ཡོད་ནའ།ོ །འཆི་ལྟས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ན། ཉེ་དགས་སྡུད་པ་ལས་འདི་

བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་ཤེས་བཞིན་དུ་དེ་སྐད་ཟེར་བའི་གང་ཟག་ལྟུང་

བ་ཆོས་བཞིན་དུ་མ་བྱས་པ་སྡིག་པ་ཅན་གྱི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དེ་མ་སྤངས་པ་
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དང་གཏམ་འདྲེ་བ་སྟེ་ལུང་དཔོག་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་དང༌། ཕེབས་པར་སྨྲ་

བ་སྟེ་དམིགས་ཀྱིས་འདྲི་བ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་དང༌། ཀུན་ཏུ་གནས་སྦྱིན་པར་

བྱེད་པ་དང༌། བསྙེན་བཀུར་བདག་གིར་བྱེད་དེ་ཀུན་ཏུ་ལངོས་སྤྱདོ་པར་བྱེད་

ཅིང༌། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་ནའང་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

བདུན་པ་བསྙིལ་བ་སྡུད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །དགེ་ཚུལ་ཚེར་མ་དང༌། ཚེར་མ་ཆེན་པོ་གཉིས་ལ་སྡིག་པ་ཅན་གྱི་ལྟ་

བའི་རྣམ་པ་སྐྱེས་པ་ན་ཟློག་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱིས་བཟློག་ཀྱང་མ་ཉན་པར་དགེ་

འདུན་གྱིས་བསྙིལ་བ་དང༌། ཉེ་དགས་འཁརོ་དུ་སྡུད་པ་ལས་འདི་ལྟར་བཅས་

ཏེ། དགེ་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་འདི་སྐད་ཅེས། ཇི་ལྟར་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདདོ་

པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་བསྟེན་པ་དག་ནི་བར་དུ་གཅོད་པའ་ོཞེས་གསུངས་པ་

གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་བསྟེན་ཀྱང་བར་དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་

ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པ་བདག་གིས་ཤེས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན། 

དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་དགེ་སླངོ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས། དགེ་ཚུལ་ཁྱདོ་ཇི་ལྟར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདོད་པ་དག་ནི་བར་དུ་གཅོད་པའ།ོ །ཞེས་གསུངས་

པ་དེ་དག་བསྟེན་ཀྱང་བར་དུ་གཅོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་ཆསོ་བསྟན་པ་བདག་གིས་ཤེས་ས་ོཞེས་དེ་སྐད་མ་ཟེར་ཅིག བཅམོ་

ལྡན་འདས་ལ་སྐུར་བ་མ་འདེབས་ཤིག་བཅམོ་ལྡན་འདས་ལ་སྐུར་པས་ལེགས་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་
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བཞིན་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་སྐད་མི་གསུང་ངོ༌། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་བར་དུ་གཅོད་

པའི་ཆོས་རྣམས་ནི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

རྣམ་གྲངས་དུ་མར་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་བསྟེན་ན་བར་དུ་གཅོད་པར་འགྱུར་

གྱིས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱདོ་སྡིག་པ་ཅན་གྱི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་དེ་ཐངོས་

ཤིག་ཅེས་གཞམས་ཏེ་བསྒོ་བར་བྱའ།ོ །དགེ་སློང་དེ་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་

དེ་སྐད་བསྒ་ོབ་ན། གལ་ཏེ་བཞི་དེ་གཏངོ་ན་དེ་ལྟ་ན་ལེགས་གལ་ཏེ་མི་གཏངོ་

ན་གཞི་དེ་གཏངོ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལན་གཉིས་གསུམ་དུ་ཡང་དག་པར་བསྒ་ོ

བར་བྱ། ཡང་དག་པར་བསྟན་པ་བྱའ།ོ །ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་ཡང་དག་

པར་བསྒ་ོཡང་དག་པར་བསྟན་པ་ན། གཞི་དེ་གཏངོ་ན་དེ་ལྟ་ན་ལེགས། གལ་

ཏེ་མི་གཏོང་ན་དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་དེང་ཕྱིན་ཆད། དགེ་

ཚུལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་

དག་པར་རྫགོས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་སྟནོ་པའ་ོཞེས་མ་ཟེར་ཅིག ཚངས་པ་

མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་མཁས་པ་བླ་མའི་གནས་ལྟ་བུ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཕྱི་

བཞིན་དུ་ཡང་མ་འགྲོ་ཞིག དགེ་སློང་རྣམས་དང་དགེ་ཚུལ་ལྷན་ཅིག་ནུབ་

གཉིས་ཚུན་ཆད་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་དུ་དབང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དེང་

ཕྱིན་ཆད་ཁྱོད་ལ་མེད་དོ། །མི་གཏི་མུག་ཅན་ཁྱོད་བསྙིལ་གྱིས་གཞན་དུ་སོང་

ཞིག་ཅེས་བསྒོ་བར་བྱའ།ོ །ཡང་དགེ་སློང་གང་ཤེས་བཞིན་དུ་དེ་ལྟར་བསྙེལ་

བའི་དགེ་ཚུལ་ལ་གནས་སྦྱིན་ཏེ་ཉེ་བར་འཇགོ་པར་བྱེད་དམ་ཁ་ཏནོ་སགོས་
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ཉེ་བར་སྟོན་པར་བྱེད་དམ་དེ་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ཉལ་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་

སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་འདུན་གྱིས་བསྙིལ་བའི་ལས་བྱེད་པ་ལ། དེ་ལ་བཟདོ་

པ་གསལོ་ཏེ་ཕྱིར་བཅསོ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དནོ་གྱི་དབང་མེད་པ་དང་། 

དེ་ལ་ལུང་དབོག་པ་སོགས་བྱེད་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བརྒྱད་པ་ཁ་དགོ་མ་བསྒྱུར་བའི་གསོ་གྱནོ་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་

འདོ་མའི་ཚལ་ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་གར་མཁན་མི་དགའ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཁྱིམ་

པའི་གོས་གྱོན་ཏེ་གར་འཁྲབ་པ་ལས་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་གིས་གོས་གསར་

པ་ཞིག་རྙེད་ན། ཁ་བསྒྱུར་བ་གསུམ་པོ། རམ་ཀྱིས་གཙོས་པའི་སྔོན་པོའམ། 

བཙག་གིས་གཙོས་པའི་དམར་མོའམ། ཤིང་ཤ ན་ལས་བཙོས་པའི་ངུར་སྨྲིག་

ལས་གང་ཡང་རུང་བས་ཁ་བསྒྱུར་བ་བྱའ།ོ །གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གི་གོས་གསར་

པ་ཁ་བསྒྱུར་བ་གསུམ་པ་ོསྔནོ་པའོམ། དམར་པའོམ། ངུར་སྨྲིག་ལས་གང་ཡང་

རུང་བས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བར་ལོངས་སྤྱོད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་

གསར་དུ་རྙེད་པ་ལ། རང་གི་ཡིན་པ་དང༌། གོས་ཡིན་པ་ལ་རུང་བའི་ཚོན་

གྱིས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་ཕྱིར་རོལ་དུ་གཞན་གྱི་མཐོང་སར་གྱོན་པ་ན་ལྟུང་

བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །དགུ་པ་རིན་པ་ོཆེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་འདོ་

མའི་ཚལ་ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་རིན་པ་ོཆེ་དང༌། རིན་པ་ོཆེར་སྨསོ་པ་ལ་རེག་ཅིང་

རྩེ་བ་ལས་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་ནོར་བུ་དང༌། མུ་ཏིག་དང༌། བཻཌཱུརྱ་
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ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའམ། གཡུལ་ངོར་སྤྱོད་པའི་མཚོན་ཆ་དང༌། རོལ་

མོར་སྤྱོད་པའི་ཡོ་བྱད་ལྟ་བུའི་རིན་པོ་ཆེར་སྨོས་པ་རང་གི་ལག་གིས་ལེན་

ཏམ། གཞན་དག་ལ་ལེན་དུ་འཇུག་ན། ཀུན་དགའ་ར་བར་གཏོགས་པའི་ཕྱི་

རོལ་ན་འདུག་པའམ། གནས་ཁང་དུ་གཏོགས་པ་ན་འདུག་པ་མ་གཏོགས་ཏེ་

ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་རིན་པོ་ཆེའམ་དེར་སྨོས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཉིད་དང༌། 

དགོས་པའི་ཕྱིར་སྤྱད་དུ་རུང་བ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་ངམ། དེའི་ཉེ་འཁོར་ན་

འདུག་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། བདག་གིར་བྱ་བ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཆུད་མི་ཟ་

བའི་སེམས་ཀྱིས་མ་ཡིན་པར། རེག་གམ་རེག་ཏུ་འཇུག་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་

བའ།ོ །དགེ་སླངོ་གིས་ཀུན་དགའ་ར་བར་གཏགོས་པའམ། དེའི་ནང་གི་གནས་

ཁང་དུ་གཏོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའམ་རིན་པོ་ཆེར་སྨོས་པ་འདུག་པ་ལ། འདི་

སུའི་ཡིན་པ་དེས་ལེན་པར་འགྱུར་གྲང་སྙམ་པ་དེ་ལྟ་བའི་སེམས་ཀྱིས་བླང་

བར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་དེ་ནི་གནང་བའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་ཡིན་ནོ། །

བཅུ་པ་ཁྲུས་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་

ནའ།ོ །རྒྱལ་པོས་སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་ལ་རེས་མོས་ཀྱིས་བསྟབ་པའི་ཆུ་དྲོན་

ལ། དྲུག་སྡེས་ཡུན་རིང་དུ་འགརོ་བར་བྱས་པས། རྒྱལ་པ་ོཁྲུས་བྱེད་ས་མ་རྙེད་

པ་ན། སྟནོ་པས་ཁྲུས་མི་བྱ་བར་གསུངས་པ་དང༌། དགེ་སླངོ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་

དྲི་མ་ཆགས་པ་ན། གསོ་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་ཟླ་ཕྱེད་དུ་ཁྲུས་བྱའ།ོ །ནད་པ་
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ལ་སོགས་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ་ཞེས་གནང་བ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཟླ་

བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་ཁྲུས་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལ། ཟླ་བ་ཕྱེད་དེ་ལས་འདུམ་པར་

བྱེད་ན་དུས་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ། །

འདི་ཡང་ཟླ་བ་ཕྱེད་ལས་འདུམས་པ་ཉིད་དང༌། དུས་མ་གཏོགས་

པར། ཆུའི་ཁྲུས་ལྟེ་བ་ནུབ་ཙམ་བྱས་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །དེ་ལ་དུས་

ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སོ་ག་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་ལྷག་མ་ཕྱེད་དང་གཉིས་དང༌། དབྱར་

རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་ཟླ་བ་གཅིག་སྟེ། ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་ཚ་

བའི་དུས་ས།ོ །ལྷག་མ་ནི་ཁྲུས་མ་བྱས་པར་འཚོ་བར་མི་ནུས་པའི་ན་བའི་དུས་

ས།ོ །དགེ་འདུན་དང་མཆདོ་རྟེན་གྱི་ལས་དུས་ས།ོ །དཔག་ཚད་གཅིག་ཏུ་སངོ་

བའི་ལམ་དུས་སོ། །ཐ་ན་གོས་ཀྱི་གྲ་ཙམ་འགུལ་བའི་རླུང་དུས་སོ། །ལུས་ལ་

ཐིགས་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་ཙམ་བབ་པའི་ཆར་དུས་ས།ོ །རྫི་ཆར་འདྲེས་པར་

བྱུང་བ་ཡང་དུས་ཏེ། དེ་ལ་དེ་ནི་གནང་བའི་དུས་ཡིན་ནོ། །

བཅུ་ཚན་བདུན་པ།

བཅུ་ཚན་བདུན་པ་ནི། སྡོམ་ལ། 

དུད་འགྲོ་འགྱོད་པ་སོར་མོ་དང༌། །

རྩེ་དང་ལྷན་ཅིག་བསྔངས་བྱེད་དང༌། །

སྦེད་དང་གདིང་མེད་གཞི་མེད་དང༌། །
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སྐྱེས་པ་མེད་པར་ལམ་འགྲོ་བའ།ོ །

ཞེས་སོ། །འདི་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་དུད་འགྲོ་གསོད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་

པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །འཆར་ཀ་བསོད་སྙོམས་ལ་ཞུགས་ནས་འཕོང་སློབ་པའི་

སར་སོང་སྟེ། འཕོང་རྩལ་ངོམས་པའི་ཆེད་དུ་བྱ་རོག་ལ་མདའ་བསྣུན་ཏེ་

བསད་པ་ན་འདི་བཅས་ཏེ་ཡང་དགེ་སློང་གང་བསམ་བཞིན་དུ་བྱ་རོག་ལ་

སོགས་པ་དུད་འགྲོའ་ིསྐྱེ་གནས་སུ་གཏོགས་པའི་སྲོག་ཆགས་གསོད་ན་ལྟུང་

བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་གསོད་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། དུད་འགྲོའ་ིསྐྱེ་

གནས་སུ་གཏོགས་པ་ཞིག་ལ། དེར་འདུ་ཤེས་པས་བསྣུན་ཏེ་ཤི་ན་ལྟུང་བྱེད་

དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

གཉིས་པ་དགེ་སློང་ལ་འགྱོད་པ་བསྐྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་

མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །གཞོན་ནུ་བཅུ་བདུན་སྡེ་ཐོས་པ་ལ་བརྩོན་པ་ན། འཆར་

ཀས་ཁྱེད་ཅག་ལ་ོཉི་ཤ ་མ་ལནོ་པར་བསྙེན་པར་རྫགོས་པས་ངེས་པ་ལ་འཇུག་

པ་དང༌། ཟག་པ་ཟད་པར་འགྱུར་རེ་ཀན་ཞེས་འགྱོད་པ་བསྐྱེད་པ་ལས་འདི་

བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་རྣམ་པར་བརྟགས་ནས་བསམ་བཞིན་དུ་ཅི་

ནས་ཀྱང་དགེ་སློང་འདི་ཐ་ན་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་བདེ་བ་ལ་མི་རེག་པར་

བྱའ་ོསྙམ་པ་དེ་ཉིད་རྐྱེན་དུ་བྱས་ནས། དགེ་སློང་ལ་ཁྱོད་དགེ་སློང་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་འགྱོད་པ་བསྐྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །
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འདི་ཡང་ཕ་རལོ་པ་ོདགེ་སླངོ་ཉིད་དང་བདེ་བ་ལ་རེག་ཏུ་མི་འཇུག་

པའི་སེམས་དང༌། དེ་ཡང་དགེ་སླངོ་མ་ཡིན་པའི་དནོ་གྱིས་དང༌། ཐ་ན་བཞད་

གད་ཡན་ཆད་ཀྱིས་འགྱོད་པ་བསྐྱེད་དེ་དོན་གོ་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་

བའ།ོ །

གསུམ་པ་ག་ག་ཚིལ་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །བཅུ་བདུན་སྡེས་ཕན་ཚུན་ག་ག་ཚིལ་བྱས་པ་ལས་གཅིག་ཤི་བ་ན་འདི་

བཅས་ཏེ། སརོ་མསོ་ག་ག་ཚིལ་བྱ་བའི་བསམ་པས་ལུས་ཀྱི་ལས་དང༌། སྤྱདོ་པ་

དང་གཡོ་བ་གང་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་ཕ་རོལ་པོ་དགེ་སློང་ཉིད་དང༌། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་མ་

ཉམས་པ་དང༌། སྐྱི་གཡའ་བར་བྱེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་

ཡང་རུང་བས་རེག་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཞི་པ་ཆུ་ལ་རྩེ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་ནའ།ོ །གཞནོ་

ནུ་བཅུ་བདུན་སྡེས་ཆུ་ལ་རྩེ་བ་ལས་བཅས་ཏེ། ཆུ་ལ་རྩེ་བའི་བསམ་པས་ལུས་

ཀྱི་ལས་དང་སྤྱོད་པ་དང་གཡོ་བ་གང་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་ཆུའི་ཡུལ་ལ། དགོད་བག་གི་བསམ་པས་རྩེ་བ་དང༌། རྩེ་

རུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

ལྔ་པ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་མཉན་

ཡདོ་ནའ།ོ །མ་འགགས་པས་དགྲ་བཅམོ་པ་ཐབོ་ནས། སྟནོ་པའི་བཀའ་བཞིན་



རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

179

གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་གཤེགས་ཏེ། དགོང་མོ་གཅིག་ལ་སྤྱི་བརྟོལ་ཅན་གྱི་མའི་

ནང་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། དེས་འདདོ་ཆགས་ཀྱིས་བསླུ་བར་རྩམོ་ཀྱང་མ་ནུས་

པར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དད་པར་བྱས་ཏེ་ཆོས་བསྟན་པ་ན། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་

འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་བསོད་སྙོམས་ཕུལ་བར་བཞེས། གཞན་ཡང་ཆོས་བསྟན་

པས་འཁོར་ཉི་ཁྲིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ་པ་སོགས་མཛད། དེའི་སྐབས་སུ་

འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་འཁྲིག་པ་བསྟེན་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་

པའི་བུད་མེད་ཀྱི་ཡུལ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་སུ་མཚན་མོ་བློས་ཕབ་སྟེ་ཉལ་

ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །

འདི་ཡང་བུད་མེད་འཁྲིག་པའི་ཆོས་བསྟན་ནུས་པ་ཉིད་དང༌། 

གནས་གཅིག་ཏུ་མཚན་མོར་གཉིད་ལོག་སྟེ། སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་

དུ་འགྱུར་པའ།ོ །

དྲུག་པ་དགེ་སློང་ལ་སྔངས་པར་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་

མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །བཅུ་བདུན་སྡེས་མཚན་མོར་མེ་ཁང་དུ་མར་མེ་བཙུགས་

ནས་ཁ་ཏནོ་བྱེད་པ་ན། འཆར་ཀས་ལྦ་བ་སྤུ་ཅན་ཕྱིར་སྒྱུར་གྱིས་གནོ་ཏེ། མར་

མེ་བསད་པ་དང༌། ང་ནི་འབྱུང་པོའ་ོཞེས་ཟེར་ནས་བསྔངས་པ་ལས་འདི་

བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་ལ་སྔངས་པར་བྱེད་དམ། སྔངས་

པར་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་ཐ་ན་བཞད་གད་བྱ་བར་སེམས་ཀྱང་རུང་སྟེ་ལྟུང་བྱེད་

དོ་ཞེས་སོ། །
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འདི་ཡང་བསམ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཉིད་ཀྱིས། ཡུལ་དགེ་སློང་ལ་

སྔངས་ཤིང་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་ཀྱང་རུང་སྟེ། བདག་ཉིད་དམ་བསྐོས་

པས་བརྗོད་ཅིང་དོན་གོ་བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བདུན་པ་དགེ་སློང་གི་ཡོ་བྱད་སྦེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་

མཉན་ཡདོ་ནའ།ོ །དྲུག་སྡེས་བཅུ་བདུན་སྡེའི་ཡ་ོབྱད་སྦེད་པ་ལས་འདི་བཅས་

ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་ངམ། དགེ་སློང་མའམ། དགེ་སློབ་མའམ། 

དགེ་ཚུལ་ལམ། དགེ་ཚུལ་མའི་ལྷུང་བཟེད་དམ། ཆོས་གོས་སམ། དྲྭ་བའམ། 

ཕརོ་བུའམ། སྐེ་རགས་སམ། དགེ་སྦྱངོ་གི་འཚོ་བའི་ཡ་ོབྱད་གང་ཡང་རུང་བ་

སྦེད་དམ། སྦེད་དུ་འཇུག་ན། ཕན་པར་འདོད་པས་སྦེད་པ་དེ་འདྲ་བའི་རྐྱེན་

མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་ཐོ་འཚམས་པའི་བསམ་པས་ཡིན་པ་དང༌། རབ་བྱུང་སྡེ་

ལྔའི་ཡ་ོབྱད་གང་ཡང་རུང་བ་ཡིན་པ་དང༌། སྦེད་དམ་སྦེད་དུ་འཇུག་ན་ལྟུང་

བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བརྒྱད་པ་དགེ་སློང་གཞན་གྱི་གོས་གདིང་མེད་པར་སྤྱོད་པའི་ལྟུང་

བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །ཉེ་དགས་འདི་ལྟར་བྱས་པ་ལས་བཅས་པ་

ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་ལ་གོས་ཚུར་བླང་བ་མེད་པར་བྱིན་ནས། 

དེའི་འགོ་ཏུ་མ་བསླང་བར་གདིང་མེད་པར་སྤྱོད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་སློང་གི་གོས་ཉིད་ཡིན་པ་ལ། ཐོག་མར་རང་གིས་
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བྱིན་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། དེས་གནང་བའི་གདིང་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ལ། དེ་

ཉིད་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དགུ་པ་དགེ་སླངོ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་འདོ་

མའི་ཚལ་ནའ།ོ །མཛའ་བ་ོདང་ས་ལས་སྐྱེས་གཉིས་ཀྱིས། གྱད་བུ་ནརོ་ལ་བུད་

མེད་ལ་རེག་པའི་ལྷག་མ་བྱུང་ངོ་ཞེས་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ལས་འདི་བཅས་ཏེ། 

ཡང་དགེ་སློང་གང་ཁྲོས་ཤིང་ཞེ་སྡང་བར་གྱུར་ནས། དགེ་སློང་དག་པ་གཞི་

དེའི་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལ། མཐོང་བ་དང༌། ཐོས་པ་དང༌། དོགས་པའི་གཞི་མེད་

པར་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ཆོས་ཀྱིས་སྐུར་བ་འདེབས་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་

སོ། །

འདི་ཡང་ཡུལ་དེ་དགེ་སླངོ་ཉིད་ཡིན་པ་དང་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་

བསམ་པས། དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ཆསོ་ཀྱིས་དང༌། དེ་ཡང་བརྫུན་གྱིས་གསལ་

བའམ། བག་ཙམ་གྱིས་བརྗོད་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་པ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགྲ་ོབའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་

པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ན་ཐ་ག་པ་སྐྱི་ཅིར་བ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་

པ་དེས། རང་གི་ཆུང་མ་བརྡེག་པས་བྲོས་པ་དང༌། དགེ་སློང་བསོད་སྙོམས་

པ་ཅིག་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་བར་མཐོང་ནས། བསོད་སྙོམས་པ་དེ་བརྡེག་པ་

ན་འདི་ལྟར་བཅས་སྟེ་ཡང་དགེ་སླངོ་གང་སྐྱེས་པ་མེད་པར་བུད་མེད་འཁྲིག་

པའི་ཆསོ་བསྟེན་ནུས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མགྲནོ་ལམ་དུ་འགྲ་ོན། ཐ་ན་གྲངོ་བར་
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དུ་ཡང་རུང་སྟེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་བུད་མེད་འཁྲིག་པའི་ཆསོ་བསྟེན་ནུས་ཉིད་དང༌། ལམ་དུ་

འཇིགས་པའི་བསེལ་བྱེད་པ་སགོས་མ་ཡིན་པ་དང༌། རིག་པའི་སྐྱེས་པ་གཞན་

མེད་པར། རྒྱང་གྲགས་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་ཚན་བརྒྱད་པ།

བཅུ་ཚན་བརྒྱད་པ་ནི། སྡོམ་ལ། 

རྐུ་དང་ཉི་ཤ ་མ་ལོན་དང༌། །

རྐོ་དང་མགྲོན་དང་བསླབ་པ་དང༌། །

འཐབ་དང་མི་སྨྲར་འགྲོ་བ་དང༌། །

མི་གུས་ཆང་འཐུང་དུས་མིན་པའ།ོ །

ཞེས་ས།ོ །འདི་ལ་བཅུ་ལས། དང་པ་ོརྐུན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲ་ོབའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོན་ནའ།ོ །དགེ་སློང་ཞིག་དབྱར་གནས་ནས་མཉན་ཡོད་

དུ་འགྲོ་བ་ན། ཤོ་གམ་འབྲལ་བར་བྱེད་པའི་ཚོང་པ་དང་མཉམ་དུ་སོང་བའི་

ཉེས་པ་བྱུང་བས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་དནོ་མཐུན་པ་རྐུན་

མ་དང་ལྷན་ཅིག་དགོན་པའི་མགྲོན་ལམ་དུ་འགྲོ་ན། ཐ་ན་གྲོང་བར་དུ་ཡང་

རུང་སྟེ་ལྟུང་བྱེད་དོ། །

འདི་ཡང་རྐུན་མའམ། ཤོ་གམ་འབྲལ་བར་བྱེད་པའི་ཚོང་པ་དག་
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དང་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་དང༌། དེ་ཡང་འཇིགས་པའི་བསེལ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་

དང༌། ཟོལ་པའམ་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པར། རྒྱང་གྲགས་ཀྱི་མཐའ་

ལས་འདས་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

གཉིས་པ་ལོ་ཉི་ཤ ་མ་ལོན་པར་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །མོའུ་འགལ་གྱི་བུས་བཅུ་བདུན་སྡེ་བསྙེན་པར་

རྫོགས་པ་ན། ཐོ་རངས་ཀྱི་དུས་སུ་བཀྲེས་ནས་ངུས་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། 

ཡང་དགེ་སློང་གང་གང་ཟག་ལོ་ཉི་ཤ ་མ་ལོན་པ་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོར་

གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་

ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ལོ་ཉི་ཤ ་མ་ལོན་པ་ལ། དེ་མ་ལོན་པར་ཤེས་

བཞིན་དུ་མཁན་པོ་བྱེད་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་

བའ།ོ །གང་ཟག་དེ་ཡང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་མི་འགྱུར་ལ། དེ་ན་དགེ་

སློང་གང་འཁོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་སྨད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དེ་ནི་ཆོ་

ག་སྟེ་ངེས་པའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆསོ་ཡིན་ན།ོ །འདི་ཡང་སྔར་བསླབ་པ་མ་

བཅས་པའི་ལས་དང་པོ་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ས་རྐོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དྲུག་

སྡེས་ས་རྐོ་བ་དང༌། ཡུར་བ་འདྲེན་པ་སོགས་བྱེད་པ་ན་བཅས་པ་སྟེ། ཡང་

དགེ་སློང་གང་རང་གི་ལག་གིས་ས་རྐོའམ་རྐོར་འཇུག་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་
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སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་སློང་གིས་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཐུར་མ་སོར་བཞི་

འཛུག་པ་མ་གཏོགས་པ་དང༌། ས་འཐས་ཤིང་སྲ་བ་ཉིད་དང༌། དེར་འདུ་ཤེས་

ཤིང་རྐོའམ་རྐོར་འཇུག་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཞི་པ་མགྲོན་དུ་གཉེར་པ་ལས་རིང་དུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 

སྟོན་པ་སེར་སྐྱར་བོྱན་ནས། ནྱ་གྲོ་རྡའི་ཀུན་དགའ་ར་བར་བཞུགས་པའི་ཚེ། 

ཤཱཀྱ་མིང་ཆེན་གྱིས་ཟླ་བ་བཞིར་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྟབས་ཅིང་སྤྱན་

དྲངས། དྲུག་སྡེས་དེའི་ཚེ་བཟའ་བཅའ་བཟང་པོ་དག་ཁོ་ནར་ཟོས་ཤིང༌། ད་

དུང་ཟླ་བ་བཞི་རྫགོས་པ་ན་ཡང་བསླངས་པས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སླངོ་

གིས་ཟླ་བ་བཞིར་མགྲོན་དུ་བོས་པ་ཁས་བླངས་ཏེ་བདག་གིར་བྱའ།ོ །དེ་ལས་

ལྷག་པར་བདག་གིར་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་སློང་རང་ཉིད་མི་ན་བ་དང༌། དུས་མ་གཏོགས་པ་

དང༌། སྔར་མགྲོན་དུ་བོས་པ་ལས་ལྷག་པར་བསླངས་ཏེ་ཟོས་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་

དུ་འགྱུར་བའ།ོ །དགེ་སློང་རྣམས་སོ་སོར་མགྲོན་དུ་བོས་པ་དང༌།སྦྱིན་བདག་

གཅིག་གིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མགྲོན་དུ་བོས་པ་དང༌། ཟླ་བ་བཞི་ལས་ལྷག་

པའི་དུས་ཀྱིས་མགྲོན་དུ་བོས་པ་དང༌། དུས་རྟག་ཏུ་མགྲོན་དུ་བོས་པ་རྣམས་

ནི་མ་གཏོགས་ཏེ། དེ་ལ་དེ་ནི་གནང་བའི་དུས་ཡིན་ནོ། །

ལྔ་པ་བསླབ་པ་ཉེར་འཇོག་གི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་འདོ་མའི་ཚལ་



རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

185

ནའ།ོ །སྟོན་པས་བསླབ་པ་བཅས་པ་དེ་ཀུན་དགའ་བོས་ལམ་པ་བཏང་ནས་

བརྗོད་དུ་བཅུག་པ་ན། དྲུག་སྡེས་མི་མཁས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་གིས་བསླབ་པ་

འདི་ལ་མི་སློབ་བོ་ཞེས་ཉེ་བར་འཇོག་པ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་

སློང་གང་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་བསླབ་པ་འདི་

དང་འདི་འདྲ་བ་ལ་བསླབ་པར་བྱའ་ོཞེས་བསྒོ་བ་ན། དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་

ཅེས། བདག་དགེ་སློང་མདོ་སྡེ་འཛིན་པ་དང༌། འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང༌། མ་

མོ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་འདྲི་བའི་བར་དུ་ཉེས་པར་སྨྲ་བའི་བྱིས་པ། འདུལ་བ་

སོགས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པའི་རྨོངས་པ། སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་མི་གསལ་བ་མི་

མཁས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་གིས་བསླབ་པ་འདི་ལ་མི་སློབ་པོ་ཞེས་ཟེར་ན་ལྟུང་

བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་ཡུལ་དགེ་སློང་དེ་རྨངོས་པ་སོགས་མ་ཡིན་པ་དང༌། དེར་

འདུ་ཤེས་པ་དང༌། དེས་བརྗོད་པ་ན་མི་སློབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བཟློག་ཅིང་

སྨོད་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །དེ་ཡང་དགེ་སློང་ཀུན་ཤེས་པར་འདོད་

པས་ཀྱང་བསླབ་པ་འདི་ལ་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །དགེ་སློང་མདོ་སྡེ་འཛིན་པ་

དང༌། འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང༌། མ་མོ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དྲི་བར་བྱ་སྟེ། 

དེ་ལ་དེ་ནི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་ཡིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ཉན་རྣ་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །གཞོན་ནུ་བཅུ་བདུན་སྡེས་ཉེ་དགའ་གནས་ནས་དབྱུང་རྒྱུའི་གྲོས་བྱེད་
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པ་ན། ཉེ་དགས་ཉན་རྣ་བྱས་པ་ལས་འདི་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་ཞིག་

དགེ་སློང་རྣམས་ལ་འཐབ་པ་འགྱུར། མཚང་འདྲུ་བར་འགྱུར། མི་མཐུན་པར་

འགྱུར། རྩདོ་པར་གྱུར་ཅིང་འཁདོ་པ་ལས། དགེ་སླངོ་འདི་དག་ཇི་སྐད་ཟེར་བ་

དེ་བདག་གིས་ཉན་ཏེ། དེ་ལྟར་རྗེས་སུ་ཐ་སྙད་གདགས་པར་བྱའ་ོསྙམ་པ་དེ་

ཉིད་རྐྱེན་དུ་བྱས་ཏེ། ཅང་མི་སྨྲ་བར་ཉན་ནས་འདུག་ན་ལྟུང་བྱེད་ད་ོཞེས་ས།ོ །

འདི་ཡང༌། ཕོྱགས་གཉིས་ཀ་དགེ་སློང་ཉིད་དང༌།རྩོད་པ་གང་ཡང་

རུང་བའི་གྲསོ་བྱེད་པ་དང༌། འཁྲུག་སླངོ་བྱ་བར་གཞལོ་ཏེ། ཉན་རྣ་བྱས་ཏེ་ག་ོ

བ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་འ།ོ །

བདུན་པ་མི་སྨྲ་བར་འགྲོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །བཅུ་བདུན་སྡེས་ཉེ་དགའ་གནས་དབྱུང་གི་ལས་བྱེད་པར་ཤེས་ནས། 

དགའ་བོས་ལ་བ་རྩིག་དྲུང་དུ་བཞག་སྟེ་མི་སྨྲ་བར་སོང་བ་ན་འདི་བཅས་ཏེ། 

ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་འདུན་གྱིས་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་གསོལ་བའི་

ལས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱུང་བ་ན། ཅང་མི་སྨྲ་བར་

སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་འགྲོ་ཞིང་དགེ་སློང་དྲུང་ན་འདུག་པ་ལ་མི་སྨྲ་ན། གནས་

ཁང་མེ་ཡིས་ཚིག་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲ་བའི་རྐྱེན་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་

དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་ཆོས་ལྡན་གྱི་ལས་ཡིན་པ་ལ། བདག་ཉིད་

དེར་འདུས་ཤིང་མ་ཟིན་པར་སོང་བ་དང༌། དགེ་སློང་འཁོད་པ་ལ་མ་སྨྲས་པ་
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དང༌། བརྟད་པའི་བྱ་བ་མ་བྱུང་ཞིང༌། ཐོས་པའི་ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་པ་ན་

ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བརྒྱད་པ་མ་གུས་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་འདོ་མའི་ཚལ་ནའ།ོ 

།གླང་ཆེན་ལྷས་ཀྱི་བདག་པོའ་ིབུ་ནག་པ་ཞེས་བྱ་བས། དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་

ཆསོ་ཀྱི་གཏམ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་མ་གུས་པར་བྱས་པ་ལས་འདི་བཅས་

ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང༌། དེའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང༌། དེའི་ཐ་

སྙད་པ་ལ་གུས་པར་མི་བྱ་བར། དེའི་ཚིག་དང་འགལ་བར་བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་

དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་ཡུལ་སངས་རྒྱས་སམ། དགེ་འདུན་ནམ། དེའི་ཐ་སྙད་པ་

ཡིན་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཆོས་ལྡན་བསྒོ་བའམ་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པ། ཤད་

ཀྱིས་སྦྱངས་པ་མེད་པ་ལ་ལོག་ཐབས་ཀྱིས་བསམ་པས་འགལ་བར་བྱེད་ན་

ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དགུ་པ་ཆང་བཏུང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །ཆུ་

སྲིན་བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རི་ལ་ཁྱིམ་བདག་རྟོགས་ལྡན་ཅེས་བྱ་བའི་བུ་ལེགས་

འངོ་ཞེས་བྱ་བ། གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་ཀླུ་ཨ་སྨྲ་སྐྱོང་ཡང་བཏུལ་ནུས་པའི་དགྲ་

བཅོམ་པ། ཟག་པ་ཟད་པ་མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱང༌། བསོད་

སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བའི་ལམ་དུ་ཆང་གིས་ར་རོ་བར་གྱུར་ནས་ས་ལ་འགྱེལ་ཏེ་

གནས་པ་ན། སྟོན་པས་ལོ་མ་མ་ཡིན་པའི་སྤྱིལ་བུ་སྤྲུལ་ནས་བཀབ་པ་དང༌། 
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འཁོར་བཅས་དེར་བོྱན་ནས། ཉེས་དམིགས་འདི་ལྟ་བུ་ནི་མྱོས་འགྱུར་འཐུང་

པ་ལས་བྱུང་བས་ན། ང་ལ་སྟོན་པའ་ོཟེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་

རྩའི་རྩེ་མོས་ཀྱང་མི་བཏུང་ཞིང་བླུད་པར་ཡང་མི་བྱའ་ོཞེས་སོགས་འདི་ལྟར་

བཅས་ཏེ། འབྲུའི་ཆང་དང་བཅསོ་པའི་ཆང་མྱསོ་པར་འགྱུར་བ་འཐུང་ན་ལྟུང་

བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་མྱསོ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཉམས་པར་མ་བྱས་

པ་ཡིན་པ་དང༌། འཐུང་སྟེ་མགུལ་དུ་མིད་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་པ་དུས་མ་ཡིན་པར་གྲོང་དུ་འགྲོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་

མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །འཆར་ཀས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ན། སྟོན་པའི་སྐུ་དྲིན་

གསོ་པར་དགོངས་ཏེ། མ་བརྟགས་པར་དགོང་མོར་གྲོང་དུ་འཇུག་པས། 

སྨད་འཚོང་མའི་ཁྱིམ་དུ་ཆོམ་རྐུན་པའི་དམག་དཔོན་གྱིས་དབུ་བཅད་ནས་

བསྐྲོངས། སྐུ་ཕུང་ཕྱག་དར་གྱི་ཕུང་པོར་སྦས་པ་ན་འདི་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་

སླངོ་གང་དུས་མ་ཡིན་པར་ཉི་མ་ཕྱེད་ཡལོ་ནས་སྐྱ་རེངས་ཤར་གྱི་བར་གྲངོ་དུ་

འཇུག་ཅིང་དེ་ན་དགེ་སླངོ་གང་འདུག་པ་ལ་མི་སྨྲ་ན། གནས་ཁང་མེས་ཚིག་

པ་སོགས་དེ་འདྲའི་རྐྱེན་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང༌། དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་ཤིང༌། དགེ་སླངོ་འཁདོ་

པ་དག་ལ་མ་སྨྲས་པར་སངོ་བ་དང༌། བརྟད་པའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པ་དང༌། 

རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་མ་ཡིན་པར་གྲོང་དུ་ཞུགས་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །
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བཅུ་ཚན་དགུ་པ།

བཅུ་ཚན་དགུ་པ་ལ། སྡོམ་ནི། 

ཟས་བཅས་སྐྱ་རེངས་ད་གདོད་དང༌། །

ཁབ་རལ་དང་ནི་ཁྲི་རྐང་དང༌། །

བརྡལ་དང་གདིང་དང་གཡན་པ་དང༌། །

རས་ཆེན་བདེ་གཤེགས་ཆོས་གོས་སོ། །

ཞེས་སོ། །འདི་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་གྲོང་དུ་ལྷག་པར་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 

སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །ཉེ་དགས་འདི་ལྟར་བྱས་པ་ལས་བཅས་ཏེ། ཡང་

དགེ་སློང་གང་ཟས་དང་བཅས་པའི་ཁྱིམ་དུ་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཕྱིར་མགྲོན་དུ་

བོས་ན་སྔ་དྲོ་ཁྱིམ་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་རྒྱུ་བ་དང༌། ཕྱི་དྲོ་ཁྱིམ་གསུམ་ལས་

ལྷག་པ་དག་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་ཁྱིམ་པ་འདུག་པ་ལ་མི་བསྒོ་ན། ཡོ་བྱད་རླག་པ་ལྟ་བུ་

དེ་འདྲ་བའི་རྐྱེན་མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་སྔ་དྲོའ་ིདུས་

སུ་ཁྱིམ་གསུམ་སོགས་ལ་རྒྱུ་ཞིང༌། དེའི་ཚིག་གི་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་པ་

ན། སྦྱིན་བདག་ལ་ཟས་བྲིམ་པར་མ་བསྒོ་བ་དང༌། བརྟད་པའི་བྱ་བ་བྱུང་བ་

མ་ཡིན་པ་དང༌། ཡང་ན་ཕྱི་དྲའོ་ིདུས་སུ་ཡིན་པ་ལ། ཁྱིམ་བཞི་ལ་སགོས་པར་

རྒྱུ་བ་ན་ཏེ་གཞན་འདྲ། ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །གཉིས་པ་རྒྱལ་པོའ་ིཕ་ོབྲང་

དུ་ནུབ་མོར་འགྲོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །རྒྱལ་པོ་གསལ་
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རྒྱལ་གྱི་བཙུན་མོ་དབྱར་ཚུལ་མས། ཤཱ་རིའི་བུ་ལས་དང༌། ཕྲེང་ལྡན་མས་

འཆར་ཀ་ལས་ཀློག་པ་ཞུས་པ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་དུས་ཤེས་པ་ཡིན་པས་དུས་སུ་

སོང་ནས། དེ་ལ་ཀློག་ཏུ་འཇུག་ལ། འཆར་ཀས་དུས་མི་ཤེས་པས། དུས་དང་

དུས་མིན་པ་གཉིས་ཀར་སངོ་ནས་དེ་ལ་ཀླགོ་ཏུ་འཇུག་པ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་

ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་ནམ་མ་ལངས་བ། སྐྱ་རེངས་ཐ་མ་མ་ཤར་བར་རིན་པ་ོ

ཆེ་དག་གམ། རིན་པོ་ཆེ་སྨོས་པ་དག་མ་བསྡུས་པར་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་སྤྱི་

བོར་དབང་བསྐུར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་དང༌། རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དང༌། བཙུན་མོའ་ི

སྒོ་གཏན་ནམ། སྒོ་གཏན་གྱི་ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་ན། སྲོག་དང་ཚངས་པར་

སྤྱོད་པའི་བར་ཆད་དང༌། འདུལ་བའི་དབང་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲ་བའི་རྐྱེན་

མ་གཏོགས་ཏེ་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་གདུལ་བའི་དབང་སགོས་མིན་པར། རྒྱལ་པའོ་ིཕ་ོབྲང་གི་

གནས་གང་ཡང་རུང་བའི་ཉེ་འཁོར་ལས་འདས་ཤིང༌། ནམ་མ་ནངས་པ་ལ་

དེར་འདུ་ཤེས་ཏེ་སོང་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

གསུམ་པ་བསླབ་པ་ཁྱད་དུ་གསདོ་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་

ཡདོ་ནའ།ོ །གས་ོསྦྱངོ་གི་ཚེ་ས་ོསརོ་ཐར་བའི་མད་ོའདནོ་པ་ན། དྲུག་སྡེས་གུས་

པས་མི་ཉན་པར། ཆོས་འདི་ཡང་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའ་ིནང་དུ་གཏོགས་

པར་བདག་ཅག་གིས་ད་གདོད་ཤེས་སོ་ཟེར་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་

དགེ་སླངོ་གང་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོའདནོ་པའི་ཚེ་འདི་
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སྐད་ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་འདི་ལྟར་བསླབ་བའི་གཞིའི་ཆོས་འདི་ཡང་

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོའ་ིནང་དུ་གཏོགས། མདོའ་ིནང་དུ་འདུག་པར་བདག་

གིས་ད་གདདོ་ཤེས་ས་ོཞེས་ཟེར་ན། དེ་ལ་གལ་ཏེ་དགེ་སླངོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང༌། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདི་སྔནོ་གས་ོསྦྱངོ་གི་ལས་ལ་ལན་གཉིས་སམ་གསུམ་གྱི་ཚེ་

འདུག་པར་ཤེས་ཤིང་ལན་མང་དུ་འདུག་པར་ཤེས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ན། ཚེ་དང་

ལྡན་པ་དེ་མི་ཤེས་པས་ལྟུང་བ་ལས་མི་གྲལོ་བས། དེ་ལ་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་བ་དེ་

ཆོས་བཞིན་དུ་འཆགས་པར་བྱེད་དུ་གཞུག་གི་སྟེང་དུ། ཁྱོད་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་

ཅིང་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པའི་ཚེ། གུས་པར་བྱས་ཏེ་ཆོས་ཉན་པར་

མི་བྱེད། བླ་མར་བྱས་ཏེ་མི་བྱེད། རུ་ཤིང་ལྟར་བྱས་ཏེ་མི་བྱེད། ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་

མི་བྱེད། རྩེ་གཅིག་ཏུ་མི་བྱེད། རྣ་བ་གཏད་པའམ་གླགས་ཏེ་མི་བྱེད། སེམས་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསམས་ཏེ་ཆསོ་ཉན་པར་མི་བྱེད་པས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱདོ་

ཀྱིས་མ་རྙེད་དེ། རྙེད་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཉེས་པ་རྙེད་དེ་ལེགས་པར་རྙེད་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་འགྱོད་པར་བྱའ།ོ །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་འགྱོད་པར་བྱ་བ་ནི་དེ་

ཡིན་ཏེ་འདི་ཡང་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་སྔར་གསོ་སྦྱོང་ལན་གཉིས་སོགས་ཉམས་སུ་མྱོང་ཟིན་པ་

དང༌། ཡིད་རབ་ཏུ་རྨོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང༌། འདུལ་བར་གཏོགས་པའི་

བསླབ་པའི་གཞི་ཡིན་པ་ལ། མདོ་འདོན་པའི་དུས་སུ་ཁྱད་དུ་གསོད་ན་ལྟུང་

བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །
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བཞི་པ་ཁབ་རལ་འཆོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །དགེ་སློང་བསོད་སྙོམས་པ་ཅིག་གིས་གཅེར་བུ་པ་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་

བཏུལ་ཏེ་དད་པར་བྱས་པ་ན། དེས་རང་གི་རྫས་དང་ལག་ཤེས་ཀྱིས་ཁབ་རལ་

བཅོས་ཏེ་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་འབུལ་བ་དང༌། མཐར་དབུལ་པོ་ཆགས་ཏེ་མུ་

སྟེགས་པས་འཕྱ་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་བ་ས་ོའམ་རུས་

པའམ། རྭའི་ཁབ་རལ་བྱེད་དམ་བྱེད་དུ་འཇུག་ན། དངོས་པོ་དེ་བཅག་ནས་

བཤགས་དགོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ། །

འདི་ཡང་འདདོ་ཞེན་གྱི་བསམ་པས། བ་སའོམ། རུས་པའམ། ལྕགས་

ལ་སོགས་པ་ལས་བྱས་པ་ལ། དེ་གཞན་གྱིས་བྱས་ཏེ་རྙེད་པ་སོགས་མིན་པར། 

དེ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གནང་བའི་རྫས་ལས་གཞན་པ་ཞིག་གིས་བྱེད་དམ། 

བྱེད་དུ་བཅུག་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

ལྔ་པ་ཁྲི་རྐང་འཆསོ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་ནའ།ོ །ཁྲི་

རྐང་དམའ་བ་ལ་ཉལ་བའི་དགེ་སློང་སྦྲུལ་གྱིས་ཟིན་ཏེ་འཆི་བ་ན། དེ་ལྟར་

ཉལ་བར་མི་བྱ་གསུངས་པ་དང༌། དྲུག་སྡེས་ཁྲི་རྐང་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་པ་དང༌། 

ཆེན་པ་ོསགོས་བྱས་པས་གཞན་གྱིས་འཕྱ་བ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་

སློང་གིས་དགེ་འདུན་གྱི་ཁྲིའམ། ཁྲིའུ་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་རྩ་བ་བུ་གར་གཞུག་

པ་མ་གཏགོས་པར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སརོ་བརྒྱད་དེ། མི་ཚད་དང་ལྡན་

པའི་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་ཙམ་དུ་བྱེད་དུ་གཞུག་པར་བྱའ།ོ །དེ་ལས་ལྷག་པར་བྱེད་
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དུ་འཇུག་ན་དངོས་པོ་དེ་བཅད་ནས་བཤགས་དགོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་

སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་ཁྲིའམ་ཁྲིའུ་གང་རུང་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། 

རྐང་པ་ཁྲུ་གང་ལས་ལྷག་པ་ལ། དེར་འདུ་ཤེས་ཏེ་བྱེད་དམ་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་

ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དྲུག་པ་ཤིང་བལ་བདལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །ཉེ་དགས་དགེ་འདུན་གྱི་ཁྲི་ལ་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཤིང་བལ་བདལ་བ་

དང༌། དེར་བདལ་བས་རྒན་པའི་གསོ་ཐམས་ཅད་ཤིང་བལ་གྱིས་སྐྱ་བརོ་གྱུར་

པ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་འདུན་གྱི་ཁྲིའམ་ཁྲིའུ་ལ་

ཤིང་བལ་བདལ་ལམ། བདལ་དུ་འཇུག་ན། དངསོ་པ་ོདེ་བསྡུས་ནས་བཤགས་

དངོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་མལ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ། ཤིང་བལ་

སོགས་ངན་པ་གང་རུང་ཞིག །བསམ་པ་ངན་པས་བདལ་ལམ། བདལ་དུ་

བཅུག་པས་གཞན་གྱིས་གསོ་མ་རུང་བར་གྱུར་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བདུན་པ་གདིང་བ་ཚད་ལྷག་གི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་

ནའ།ོ །དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་གིས་གདིང་བ་ཚད་ལས་ལྷག་པར་བྱེད་པ་ན། 

དོན་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་དག་གིས་འཕྱ་བ་ལས་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་

སློང་གིས་གདིང་བ་བྱེད་དུ་འཇུག་ན། ཚད་བཞིན་དུ་བྱེད་དུ་ཆུག་ཅིག དེ་
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ལ་གདིང་བའི་ཚད་འདི་ཡིན་ཏེ། སྲིད་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་དོ་ལ། 

མི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུ་གསུམ་མོ། །ཞིང་དུ་མཐོ་ཕྱེད་དང་དོ་ལ། མི་ཚད་

དང་ལྡན་པའི་ཁྲུ་ད་ོདང་སརོ་དྲུག་ག ོ།དེས་མི་ཆགོ་ན་སྲིད་དུ་མཐ་ོགང་གིས་

བསྲིང་བར་བྱའ།ོ །དེ་ལས་ལྷག་པར་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་དངོས་པ་ོདེ་བཅད་ནས་

བཤགས་དགོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་རང་གི་གདིང་བ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཚད་ལས་ལྷག་

ཅིང་རྒྱུ་རུང་བ་ཉིད་ཀྱིས། རང་ངམ་བསྐསོ་པས་བྱས་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་

བའ།ོ །

བརྒྱད་པ་གཡན་དགབ་ཚད་ལྷག་གི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་མཉན་

ཡོད་ནའ།ོ །དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་གིས་ཧ་ཅང་ཚད་ལས་ལྷག་པར་བྱེད་པ་ན་

བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གིས་གཡན་པ་དགབ་པར་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་ཚད་

བཞིན་དུ་བྱེད་དུ་ཆུག་ཅིག །དེ་ལ་གཡན་པ་དགབ་པའི་ཚད་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། 

སྲིད་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་བཞི་ལ། མི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུ་དྲུག་

ག ོ།ཞིང་དུ་མཐ་ོད་ོལ། མི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུ་གསུམ་མ།ོ །དེ་ལས་ལྷག་པར་

བྱེད་དུ་འཇུག་ན། དངོས་པོ་དེ་བཅད་ནས་བཤགས་དགོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ་

ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་རང་གི་ཉིད་ལ་རྒྱུ་རུང་བ་ཉིད་དང༌། ཚད་ལས་ལྷག་པ་

ཞིག་རང་ངམ་བསྐོས་པས་བྱས་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །
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དགུ་པ་དབྱར་གྱི་རས་ཆེན་ཚད་ལྷག་གི་ལྟུང་བྱེད་ནི། སྟོན་པ་

མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་རས་ཆེན་ཚད་ལྷག་བྱས་པ་ལས་

བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་གིས་དབྱར་གྱི་གོས་རས་ཆེན་ཚད་ལྷག་བྱས་པ་ལས་

བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་གིས་དབྱར་གྱི་གོས་རས་ཆེན་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་ཚད་

བཞིན་དུ་བྱེད་དུ་ཆུག་ཅིག དབྱར་གྱི་གོས་རས་ཆེན་གྱི་ཚད་ནི་འདི་ཡིན་

ཏེ། སྲིད་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐོ་དྲུག་ལ། མི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུ་

དགུའ།ོ །ཞིང་དུ་མཐོ་ཕྱེད་དང་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་མི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུ་

གསུམ་དང་སོར་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལས་ལྷག་པར་བྱེད་དུ་འཇུག་ན། དངོས་

པོ་དེ་བཅད་ནས་བཤགས་དགོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་རང་གི་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུ་རུང་བ་དང༌། ཚད་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་

རང་ངམ་བསྐོས་པས་བྱས་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བཅུ་པ་སྟོན་པའི་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཚད་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 

སྟོན་པ་མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །ཉེ་དགའ་ཚེམས་བཟོའ་ིརྩར་སོང་ནས། སྟོན་པའི་

ཆསོ་གསོ་ཀྱི་ཚད་དུ་ཚེམས་སུ་བཅུག་སྟེ་གནོ་པ་ན་འདི་བཅས་ཏེ། ཡང་དགེ་

སློང་གང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་ཀྱིས་ཆོས་གོས་བྱེད་དུ་འཇུག་

གམ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་དེ་ལས་ལྷག་པར་བྱེད་དུ་འཇུག་

ན་ལྟུང་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་རང་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་ཚད་

མེད་པ་ལ། དེའི་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཚད་དམ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག རྒྱུ་རུང་བ་ཉིད་
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ཀྱིས་རང་ངམ་བསྐོས་པས་བྱས་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའ།ོ །དེ་ལ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཚད་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སྲིད་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་

པའི་མཐོ་བཅུ་སྟེ། མི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁྲུ་བཅོ་ལྔའ།ོ །ཞིང་དུ་མཐོ་དྲུག་སྟེ། 

མི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་དགུའ།ོ །དེ་ལ་འདི་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་

གོས་ཀྱི་ཚད་དོ། །ད་ནི་མཇུག་བསྡུས་ཤིང་བསྒྲགས་ཏེ། དག་པ་འདྲི་བ་ནི། ཚེ་

དང་ལྡན་པ་དག  མདོ་འདོན་པ་པོ་བདག་གིས་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་བཅུ་

པ་ོདག་བཏནོ་ཟིན་ཏ།ོ །བཏནོ་ཟིན་པ་དེ་ལ་འདནོ་པ་པ་ོབདག་གིས། ཚེ་དང་

ལྡན་པ་དགེ་སླངོ་དག་ལ། ཅི་ཞེས་བསོ་ཏེ། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ་

པོ་འདི་ལ། དགེ་སློང་ཁྱོད་ཅག་ལ་སྐྱོན་མེད་པར་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་

དྲིའ།ོ །ཅི་འདི་ལ་ཁྱེད་ཡོངས་སུ་དག་གམ། ཞེས་ལན་གཉིས་གསུམ་དུ་དྲིའ།ོ །

འདི་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཡོངས་སུ་དག་ན་འདི་ལྟར་ཅང་མི་སྨྲ་

བས་དག་པ་ལ་དག་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ངོས་འཛིན་ཏོ་ཞེས་སོ། །

སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བའི་སྡེ།

གྲོང་དུ་དགེ་སློང་མའི་བསོད་སྙོམས་བསླངས་ཏེ་ཟོས་པའི་སོར་

བཤགས།

གཉིས་པ་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བའི་སྡེ་ནི། སྡོམ་ལ། 
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གྲོང་དང་ཁྱིམ་གཞན་ཉིད་དང་ནི། །

བསླབ་པ་རྣམས་དང་དགོན་པ་དག །

སངས་རྒྱས་ཕན་པར་མཛད་པ་ཡིས། །

སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བ་གསུངས། །

ཞེས་སོ། །འདི་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་གྲོང་དུ་དགེ་སློང་མའི་བསོད་སྙོམས་

བསླངས་ཏེ་ཟསོ་པའི་སརོ་བཤགས་ནི། སྟནོ་པ་འདོ་མའི་ཚལ་ནའ།ོ །དགེ་སླངོ་

མ་དགྲ་བཅོམ་མ་ཨུཏྤཔ་ལའི་མདོག་གིས་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཕུད་དགེ་འདུན་

ལ་ཕུལ་རྗེས་རང་གིས་ཟ་བ་དང༌། ཉིན་གཅིག་དེ་ལྟར་ཕུལ་རྗེས་རང་སྐལ་

དེ། དགེ་སློང་གློ་བུར་བ་ཞིག་བསོད་སྙོམས་མ་རྙེད་པ་མཐོང་སྟེ་དེ་ལ་ཕུལ་

བས་རང་ཟད་ཆད་དོ། །དེ་ཉེས་དགས་མཐོང་བ་ན། ཚོད་བགམ་པའི་ཕྱིར་

དུ་ཕྱི་ཉིན་ཡང་དེས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ན། རང་སྐལ་བཞག་པ་དེ་བསླང་བ་ན་

ཕུལ། དགེ་སློང་མ་དེ་ཉིན་གཉིས་ལ་ཟན་ཆད་པས་ལུས་ཉམས་ཞན་ནས་ས་

ལ་འགྱེལ་བ་ལ། མ་དད་པ་དག་གིས་འཕྱ་སྨོད་བྱུང་བ་དང༌འདི་ལྟར་བཅས་

ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལམ་པོ་ཆེ་ན་འདུག་པ་

བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཕྱིར་གྲོང་དུ་འགྲོ་བ་ལས་བཅའ་བ་ལྔ་དང་བཟའ་བ་ལྔ་གང་

ཡང་རུང་བ། རང་ཉིད་ལག་གིས་བྱིན་ལེན་སྟོབས་པ་བླངས་ཏེ་འཆའ་བའམ། 

ཟ་ན་དགེ་སློང་དེས་གྲོང་གི་ཕྱི་རོལ་ཀུན་དགའ་རྭ་བར་སོང་སྟེ། དེར་དགེ་

སླངོ་འཁདོ་པ་རྣམས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་ལ་སྨད་པའི་གནས་ཚུལ་
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དང་མི་མཐུན་པ་མི་རིགས་པ་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བ་བྱུང་གིས་ཆོས་དེ་

སོ་སོར་འཆགས་སོ་ཞེས་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་འདི་ནི་སོ་སོར་

བཤགས་པར་བྱ་བའ།ོ །

འདི་ཡང༌དགེ་སླངོ་མ་དེ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ། དེར་འདུ་ཤེས་པ་དང༌། 

གཉིས་ཀ་ལམ་པོ་ཆེའམ་གྲོང་ན་འདུག་པ་ལས། ཟས་རང་གི་ལག་གིས་དེས་

བྱིན་ལེན་བསྟབས་པ་བླང་ཏེ་ཟོས་ན་སོར་བཤགས་སུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དགེ་སློང་མས་བསྐོ་ཤམ་བྱས་པ་ཟོས་པའི་སོར་བཤགས།

གཉིས་པ་དགེ་སླངོ་མས་བསྐ་ོཤམ་བྱས་པ་ཟསོ་པའི་སརོ་བཤགས་ནི། སྟནོ་པ་

མཉན་ཡོད་ནའ།ོ །མུ་གེ་བྱུང་བའི་ཚེ་དྲུག་སྡེ་བཀྲེས་པས་ཉེན་ཏེ་བཅུ་གཉིས་

སྡེ་ལ་བསྒོས་པ་ན། སྦྱིན་བདག་ཞིག་གིས་དགེ་འདུན་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཟས་

བྲིམ་པ་དང༌། སྦོམ་དགའ་མོས་དྲུག་སྡེ་ལ་བསྐོ་ཤམ་བྱས་པས། དགེ་སློང་ཁ་

ཅིག་གིས་ཟས་མ་ཐོབ་པ་ཆད་པ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་སློང་རབ་ཏུ་

མང་པོ་དག་ཁྱིམ་རྣམས་སུ་མགྲོན་དུ་བོས་ནས་ཟན་ཟ་བའི་ཚེ་ནི། གལ་ཏེ་

དགེ་སློང་མ་ཞིག་དགེ་སློང་འདི་ལ་ནི་བཅའ་བ་བྱིན་ཅིག འདི་ལ་ནི་འབྲས་

ཆན་བྱིན་ཅིག འདི་ལ་ནི་སྲན་ཚོད་བྱིན་ཅིག འདི་ལ་ནི་བཏུང་བ་བྱིན་

ཅིག ཡང་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་ཞིང་འདུག་ན། དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་དགེ་སློང་

རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས། སྲིང་མོ་ཁྱོད་དགེ་སློང་རྣམས་ཟན་ཟ་བའི་བར་
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དུ་རེ་ཞིག་སྡདོ་ཅིག་ཅེས་བསྒ་ོབར་བྱའ།ོ །གལ་ཏེ་དགེ་སླངོ་གཅིག་གིས་ཀྱང་

དགེ་སླངོ་མ་དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲ་མ་སྤབོས་ན། དགེ་སླངོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་ཀུན་དགའ་རྭ་བར་སོང་སྟེ། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

དག་བདག་ཅག་ལ་སྨད་པའི་གནས་མི་རིགས་པ་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་

བ་བྱུང་གིས་ཆོས་དེ་སོ་སོར་འཆགས་སོ་ཞེས་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བ་སྟེ། 

ཆོས་འདི་ཡང་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བའ་ོཞེས་སོ། །

དགེ་སླངོ་གསུམ་ཡན་ཆད་མགྲནོ་དུ་བསོ་ཏེ་སྦྱིན་བདག་གིས་ཟན་

སྦྱར་བ་ཉིད་དང༌། དགེ་སློང་མ་དེའི་ཚིག་གིས་མགྲོན་དུ་བོས་པ་སོགས་མ་

ཡིན་པ་དང༌། ཧ་ཅང་ཐག་མི་རིང་བ་དང༌། དེར་འདུ་ཤེས་པས་ཟོས་ན་སོར་

བཤགས་སུ་འགྱུར་བའ།ོ །

བསླབ་པ་དྲལ་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་འཇུག་པའི་སོར་བཤགས།

གསུམ་པ་བསླབ་པ་དྲལ་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་འཇུག་པའི་སོར་བཤགས་ནི། སྟོན་པ་

ཡངས་པ་ཅན་གྱི་རྫིང་འགྲམ་ཁང་བཟང་ནའ།ོ །སྟོན་པའི་སྤྱན་སྔར་བདེན་

པ་མཐོང་བའི་དམག་དཔོན་སེང་གེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྱིམ་རེ་ཞིག་རྒུད་པ་ན། 

སྟནོ་པའི་བཀའ་ཡིས་དགེ་འདུན་གྱིས་བསླབ་སྡམོ་བྱིན་པ་དང༌། མཆགོ་ཟུང་

གཉིས་ནི་སྔར་ནས་མགྲནོ་དུ་བསོ་པ་ལ། དྲུག་སྡེས་ནི་བསླབ་པ་དྲལ་ཏེ་དེའི་

ཁྱིམ་དུ་སངོ་སྟེ་ཟསོ་པ་ན་འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། སླབོ་པ་དག་གི་ཁྱིམ་དག་དགེ་
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འདུན་གྱི་བསླབ་པའི་སྡམོ་པས་བསྡམོ་པར་གྱུར་ལ། ཡང་དགེ་སླངོ་གང་སླབོ་

པ་དག་གི་ཁྱིམ་དག་གི་ཁྱིམ་གང་དག་དགེ་འདུན་གྱི་བསླབ་པའི་སྡོམ་པས་

བསྡམོས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཏུ་སྔར་མགྲནོ་དུ་མ་བསོ་པར་སངོ་སྟེ། རང་གི་ལག་

གིས་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་བླངས་ནས་འཆའ་བའམ་ཟ་ན། དགེ་སློང་དེས་

ཕྱི་རོལ་ཀུན་དགའ་རྭ་བར་སོང་སྟེ། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་

བདག་ལ་སྨད་པའི་གནས་མི་རིགས་པ་ས་ོསརོ་བཤགས་པར་བྱ་བ་བྱུང་གིས་

ཆོས་དེ་སོ་སོར་འཆགས་སོ་ཞེས་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་འདི་ཡང་

སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བའ་ོཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་ཁྱིམ་པའི་ཁྱིམ་ཉིད་དུ་དགེ་འདུན་གྱིས་བསླབ་པའི་སྡོམ་

པ་བྱིན་པ་དང༌། སྔར་མགྲོན་དུ་མ་བོས་པ་ལ། ག་གོན་དང་ལ་ཕུག་སོགས་

ལས་གཞན་པའི་བཟའ་བཅའ་རང་གི་ལག་གིས་བླངས་ཏེ་ཟོས་ན་སོར་

བཤགས་སུ་འགྱུར་བའ།ོ །

དགོན་པར་ནགས་མ་བརྟགས་པ་ལས་གྱུར་པའི་སོར་བཤགས།

བཞི་པ་དགོན་པར་ནགས་མ་བརྟགས་པ་ལས་གྱུར་པའི་སོར་བཤགས་ནི། 

སྟོན་པ་སེར་སྐྱའི་གནས་སུ་དབྱར་གནས་པར་བཞེས་ནས། དེའི་དགག་

དབྱེའི་དུས་སུ་སེར་སྐྱ་པ་དག་འངོ་ནས་ཆོས་ཉན། ཕྱི་ཉིན་བསོད་སྙོམས་

བཞེས་པར་ཞུས་པས་གནང་བ་དང༌། ཞོགས་པ་སྔ་མོར་ཤིང་རྟ་བཟའ་བཅས་
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བཀང་སྟེ་ཤཱཀྱའི་བུ་མོ་རྣམས་བཏང་བ་དང༌། ཉེ་འཁོར་ནགས་གསེབ་ནས་

ཆོམ་རྐུན་པས་གོས་རྒྱན་འཕྲོག་པ་དང༌། སྐྲག་ནས་སྒྲེན་མོར་ནགས་ནང་

དུ་ཡིབ་བོ། །དེའི་ཚེ་དྲུག་སྡེ་དག་འངོ་བ་ན་ཤེས་ཏེ། ཁོང་ཚོ་ཤིང་རྟའི་རྩར་

བཀངས་ནས་ཟས་བྲིམ་དུ་བཅུག་པ་དང་ཡང་ནགས་ཉུལ་བ་བསྐོས་པའི་

དགེ་སློང་གིས་མ་ཉུལ་བར་ཕྱི་རོལ་དུ་བཟའ་བཅའ་བླངས་ནས་ཟོས་པ་ན་

འདི་ལྟར་བཅས་ཏེ། དགེ་འདུན་གྱི་གནས་མལ་དགོན་པ་གང་དག་དོགས་

པ་དང་བཅས་པར་གྲགས་པ། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་གྲགས་པ། འཇིགས་

པ་ཐ་དད་པས་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་བཅས་པར་གྲགས་པར་གྱུར་ལ། ཡང་

དགེ་སླངོ་གང་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་མལ། གྲངོ་ནས་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་ཕན་

ཆད་ཀྱིས་ཀྱི་དགོན་པ་གང་དག ཆོམ་རྐུན་སོགས་ཀྱིས་འཇིགས་པའི་དོགས་

པ་དང་བཅས་པར་གྲགས་པ། སེང་གེ་ལ་སགོས་པའི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་

པར་གྲགས་པ། སྦྲང་བུ་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཐ་དད་པས་འཇིགས་སུ་

རུང་བ་དང་བཅས་པར་གྲགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཏུ་སྔར་ནགས་མ་ཉུལ་བར། 

ཀུན་དགའ་རྭ་བའི་ཕྱི་རལོ་དུ་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་བླངས་ཏེ་འཆའ་བའམ་

ཟ་ན། དགེ་སླངོ་དེས་ཕྱི་རལོ་ཀུན་དགའ་ར་བར་སངོ་སྟེ། དགེ་སླངོ་རྣམས་ལ་

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་ལ་སྨད་པའི་གནས་མི་རིགས་པ་ས་ོསརོ་བཤགས་

པར་བྱ་བ་བྱུང་གི་ཆསོ་དེ་ས་ོསརོ་འཆགས་ས་ོཞེས་ས་ོསརོ་བཤགས་པར་བྱ་སྟེ། 

ཆོས་འདི་ཡང་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བའ་ོཞེས་སོ། །
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འདི་ཡང་ཡུལ་ཁྱིམ་པ་ཡིན་པ་ལ། གནས་གྲོང་ངམ། གཙུག་ལག་

ཁང་ནས་རྒྱང་གྲགས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཡིན་པ། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ། 

དེར་འདུ་ཤེས་ཤིང་ནགས་མ་ཉུལ་བ་ལ། བཟའ་བཅའ་བླངས་ཏེ་ཟོས་ན་སོར་

བཤགས་སུ་འགྱུར་བའ།ོ །

མཇུག་སྡུད་ཅིང་དག་པ་དྲི་བ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་

གིས་སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བའི་ཆོས་བཞི་པོ་དག་བཏོན་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལ་

བདག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཅི་འདི་ལ་ཁྱོད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་

དྲིའ།ོ །ཅི་འདི་ལ་ཁྱོད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་

དྲིའ།ོ །འདི་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཡངོས་སུ་དག་ན་འདི་ལྟར་ཅང་མི་སྨྲ་བས་

དེ་དེ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཏོ། །

ཉེས་བྱས་ཀྱི་སྡེ།

གོས་བགོ་བའི་སྡེ།

གསུམ་པ་བསླབ་པར་བྱ་བའི་ཉེས་བྱས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ལ་སྡེ་ཚན་དགུ་

ལས། དང་པོ། གོས་བགོ་བའི་སྡེ་ནི། སྡོམ་ལ། 

ཤམ་ཐབས་ལ་ནི་རྣམ་བདུན་དང༌། །

སྟོད་གཡོག་ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ་དང༌། །
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ཞེས་དང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག འདུལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་དང་འཇིག་རྟེན་

དང་མི་འགལ་བར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་

བསླབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་མང་པོ་སྟེ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་པོ་འདི་དག་རྣམས་

ནི་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་ལས་འབྱུང་ངོ༌ཞེས་

སོ། །དེ་ཡང་སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་མི་འཇིགས་པའི་ནགས་སུ་

བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ལྔ་སྡེ་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་བཀོད་པས་བསྙེན་པར་རྫོགས་

པའི་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ཤམ་ཐབས་ཇི་ལྟར་བགོ་བར་མ་ཤེས་པས། 

སྟོན་པས་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་གནས་གཙང་མའི་ལྷ་

རྣམས་ཀྱི་ལྟར་བགོ་བར་མཁྱེན་ནས། དགེ་སློང་དག་ཤམ་ཐབས་ཟླུམ་པོར་

བགོ་བ་ལ་བསླབ་པར་བྱའ་ོཞེས་གསུངས་ཏེ་ཐོག་མར་བཅས་སོ། །

འདི་ལ་བཅུ་ཡདོ་པ་རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ཤམ་ཐབས་ཀྱི་མཐའ་

དང་ཁ་མཉམ་པོར་འདུག་པའི་ཟླུམ་པོར་བགོ་བར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །འདི་ནི་

མདོར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། འགོ་མ་དྲུག་ནི་འདིའི་སྤྲོས་པའ།ོ །དྲུག་སྡེ་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ན། ཤམ་ཐབས་ཧ་ཅང་རྩེངས་པ་སོགས་གྱོན་པ་ལ་ཁྱིམ་པ་རྣམས་

ཀྱིས་འཕྱ་བ་སོགས་བྱུང་བ་ལས་རིམ་པར་བཅས་ཏེ། ཤམ་ཐབས་བགོ་ན་ཧ་

ཅང་རྩེངས་ཏེ་པུས་མོ་གཉིས་ལས་གོང་དུ་ཐལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཧ་ཅང་

འཇོལ་བ་སྟེ་ལོང་བུའི་ཚིགས་ལ་རེག་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། གྲྭ་གླང་པོ་ཆེའི་སྣ་

ལྟར་ནར་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། སྟེང་གི་ཁ་ལ་ལོགས་ལྟེ་བའི་གོང་རོལ་དུ་ཏ་
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ལའི་ལོ་མ་ལྟར་བལྟབ་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། གློ་ནས་འབྲུའི་ཕུར་མ་ལྟར་འབུར་

བ་མ་ཡིན་པར་བགོ་བར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །ཆོས་གོས་དང་སྣམ་སྦྱར་གཉིས་

ཀྱང་མ་མཐའ་མཉམ་པར་གྱུར་པའི་ཟླུམ་པོར་བགོ་བར་བྱའ།ོ །ཆོས་གོས་ཧ་

ཅང་རྩེངས་ཏེ་པུས་མ་ོགཉིས་ལས་གངོ་དུ་ཐལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ལངོ་བུའི་

ཚིགས་ལ་རེག་པའི་ཧ་ཅང་འཇལོ་བ་མ་ཡིན་པར་བག་ོབར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །

སྤྱོད་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བའི་སྡེ།

གཉིས་པ་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བའི་སྡེ་ནི། སྡོམ་ལ། 

ཤིན་ཏུ་བསྡམས་ལ་སོགས་པ་ལྔ། །

མགོ་གཡོགས་ལ་སོགས་རྣམ་པ་ལྔ། །

མཆོང་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །

ལུས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །

ཞེས་སོ། །དྲུག་སྡེ་ལ་བཅས་པ་སྟེ། ཁྱིམ་དུ་འགྲོ་བ་ན། ལག་པ་དང་རྐང་པ་

བསྐྱོད་པ་ལ་སོགས་པར་མི་བྱ་བར་རྣམ་པར་བརྟགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བསྡམས་

པ་དང༌། སྟོད་གཡོགས་དང་སྨད་གཡོགས་ལེགས་པར་བགོ་བ་དང་ཅ་ཅོའ་ི

སྒྲ་སྐྱུང་བ་དང༌། མིག་གཞན་དུ་གཡོ་བར་མི་བྱ་བ་དང༌། མིག་གཉའ་ཤིང་

གང་ཙམ་བལྟ་ཞིང་ཁྱིམ་གཞན་དག་དུ་འགྲོ་བར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །རས་ལ་

སོགས་པས་མགོ་མི་གཡོགས་པ་དང༌། ཤམ་ཐབས་གྱེན་དུ་མི་བརྫེ་བ་དང༌། 
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ཆོས་གོས་ཕྲག་པའི་ཕྱོགས་སུ་མི་གཟར་བ་དང༌། ལག་པ་གཉའ་གོང་དུ་མི་

བསྣོལ་བ་དང༌། ལག་པ་ལྟག་པར་མི་བསྣོལ་བར་ཁྱིམ་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་

བསླབ་པར་བྱའ།ོ །རིབ་མ་སོགས་ལས་མི་མཆོང་བ་དང༌། གོམ་པ་ཧ་ཅང་མི་

བརྒྱང་པ་དང༌། རྟིང་པ་གཙུགས་པའི་ཙོག་པུས་མ་ཡིན་པ་དང༌། རྟིང་པས་

བཏེགས་ཏེ་བྲང་བས་མ་ཡིན་པ་དང༌། ལག་པ་གཉིས་དཀུར་མི་བརྟེན་པར་

ཁྱིམ་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་བསླབ་བར་བྱའ།ོ །ལུས་གཡས་གཡོན་དུ་ཕན་ཚུན་

མི་བསྒྱུར་བ་དང༌། ལག་པ་ཕན་ཚུན་དུ་མི་དཀྱགོ་པ་དང༌། མག་ོགཡས་གཡནོ་

དུ་མི་བསྒྱུར་བ་དང༌། གཞན་དང་ཕྲག་པ་མི་སྤྲད་པ་དང༌། གཞན་དང་ལག་པ་

མི་སྤྲེལ་བར་ཁྱིམ་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་བསླབ་བར་བྱའ།ོ །

སྟན་ལ་འདུག་པའི་སྡེ།

གསུམ་པ་སྟན་ལ་འདུག་པའི་སྡེ་ནི། སྡོམ་ལ། 

འདུག་པར་བྱ་བ་དགུ་དག་དང༌། །

ཞེས་སོ། །འདི་དག་ཀྱང་དྲུག་སྡེ་ལའ།ོ །ཁྱིམ་བདག་གིས་མ་བསྒོས་པར་ཁྱིམ་

གཞན་དུ་སྟན་ལ་མི་འདུག་པར་བསླབ་པར་བྱ། ཁྱིམ་གཞན་གྱི་སྟན་ལ་མ་

བརྟགས་པར་འདུག་པར་མི་བྱ་བ་དང༌། གྱ་ཚོམས་སུ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

ལྗིད་ཀྱིས་མི་དབབ་པ་དང༌། རྐང་པའི་སྟེང་དུ་རྐང་པ་བཞག་སྟེ་མི་བསྣལོ་བ་

དང༌། བརླའི་སྟེང་དུ་བརླ་བཞག་སྟེ་མི་བསྣོལ་བ་དང༌། རྐང་པའི་ལོང་བུའི་
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སྟེང་དུ་ལངོ་བུ་མི་བཞག་པ་དང༌། རྐང་པ་གཉིས་འགབ་ཀུང་དུ་མི་དགུག་པ་

དང༌། བརླ་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་བྱིན་པ་དང་རྐང་པ་མི་གདང་བ་དང༌། མདམོས་

མི་སྣང་བར་ཁྱིམ་གཞན་དུ་སྟན་ལ་འདུག་པར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །

ཟས་བླང་བའི་སྡེ།

བཞི་པ་ཟས་བླང་བའི་སྡེ་ནི། སྡོམ་ལ། 

བྱིན་ལེན་བྱ་བ་བརྒྱད་རྣམས་སོ། །

ཞེས་སོ། །གྲོང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལེགས་པར་

ཟས་ཀྱི་བྱིན་ལེན་བླང་བར་བསླབ་བར་བྱ། འདི་ནི་མདོར་བཞག་པ་ལ་འགོ་

མ་བདུན་ནི་འདིའི་སྤྲོས་པའ།ོ །ཟས་ལེན་པ་ན། ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ཁའི་མུ་དང་

ཁ་ད་ཆད་དུ་གང་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཚོད་མ་མང་སྟེ་འབྲས་ཆན་སོགས་

དང་མཉམ་པར་མ་ཡིན་པ་དང༌། རྒན་གཞོན་གྱི་རིམ་པས་མཐར་ཆགས་སུ་

དང༌། ལྷུང་བཟེད་ལ་ཡིད་གཏད་དེ་བལྟ་བ་དང༌། བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་

མངོན་སུམ་དུ་མ་འངོས་པར་ལྷུང་བཟེད་མི་བཟེད་པ་དང༌། ཡང་ཐོབ་པར་

འདདོ་པའི་ཕྱིར་འབྲས་ཆན་གྱིས་ཚོད་མ་མི་དགབ་ལ་ཚོད་མས་འབྲས་ཆན་

མི་དགབ་པ་དང༌། བཅའ་བ་དང་བཟའ་བའི་སྣོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ལྷུང་བཟེད་མི་

གཟུང་བར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །
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ཟས་ཟ་བའི་སྡེ།

ལྔ་པ་ཟས་ཟ་བའི་སྡེ་ནི། སྡོམ་ལ། 

ཟས་ལ་ལེགས་པར་བྱ་བ་དྲུག

ཙུག་ཙུག་ལ་སོགས་རྣམ་པ་ལྔ། །

འབྲུ་ནས་ཐ་དད་བྱེད་པ་ལྔ། །

ལག་པ་བལྡག་ལ་སོགས་པ་ལྔ། །

འཕྱ་ལ་སོགསཔ་རྣམ་པ་བཞི། །

ཞེས་སོ། །ཟས་ཟ་བ་ན། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དག་མི་བྱ་བར་ལེགས་པར་ཟས་

བཟའ་བར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །འདི་ནི་མདོར་བཞག་པ་ལ་འགོ་མ་རྣམས་ནི་

སྤྲསོ་པའ།ོ །ཟས་ཟ་བ་ན། ཁམ་ཚད་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཁམ་ཚད་

ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང༌། རང་དང་མཐུན་ཞིང་འཇིག་རྟེན་དང་

མཐུན་པའི་ཁམ་རན་པ་ཙམ་དང༌། ཁམ་ཁའི་སྒོར་ཉེ་བར་གྱུར་ཏེ་མ་གཟས་

པར་ཁ་མི་གདང་བ་དང༌། ཁ་ཁམ་གྱིས་བཀང་སྟེ་ཚིག་མི་སྨྲ་བར་བསླབ་པར་

བྱའ།ོ །ཟས་མངར་བ་ལ་ཙུག་ཙུག་མི་བྱ་བ་དང༌། སྐྱུར་བ་ལ་ཅག་ཅག་མི་བྱ་

བ་དང༌། ཚ་བ་ལ་ཧུ་ཧུ་མི་བྱ་བ་དང༌། གྲང་བ་ལ་ཕུ་ཕུ་མི་བྱ་བ་དང༌། ལྕེ་ཕྱུང་

སྟེ་མཆུ་གཉིས་ལྡག་བཞིན་ཟས་མི་ཟ་བར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །འབྲས་ཆན་ལ་

སོགས་པའི་འབྲུ་རེ་རེ་ནས་ཐ་དད་དུ་བཏུ་བར་མི་བྱ་བ་དང༌། ཟས་ལ་ཁའ་ོ
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སྐྱུར་ར་ོཞེས་འཕྱས་མི་གདགས་པ་དང༌། མཁུར་བ་བཀང་སྟེ་གཡས་གཡནོ་དུ་

མི་སྤ་ོབ་དང༌། སྐན་སྒྲ་མི་གཏགོས་པ་དང༌། ཁམ་ཕྱེད་ཚལ་དུ་འཕྲརོ་མི་བཅད་

པར་ཟས་བཟའ་བར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །ཟས་ཆགས་པ་ན་ལག་པ་མི་ལྡག་པ་

དང༌། ལྷུང་བཟེད་ལ་ཟས་ཆགས་པ་སོར་མོས་མི་འབྱོག་པ་དང༌། ལག་པ་ལ་

ཟས་ཆགས་པ་མི་སྒྲུག་པ་དང༌། ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ནང་དུ་ཟས་སོགས་བླུགས་

ཏེ་མི་བསྐྱམ་པ་དང༌། མཆོད་རྟེན་དང་འདྲ་བར་བྱས་ནས་བཅོམ་ཏེ་ཟས་མི་

ཟ་བར་བསླབ་བར་བྱའ།ོ །དྲུང་ན་འདུག་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་སློང་གི་ལྷུང་

བཟེད་ལ་འཕྱས་གདགས་པའི་ཕྱིར་མི་བལྟ་བར་བསླབ་པར་བྱ། ལག་པ་ཟས་

དང་འབགས་པས་བྱ་མ་བུམ་ལ་སགོས་པའི་ཆུ་སྣདོ་ལ་མི་བཟུང་བར་བསླབ་

པར་བྱ། དྲུང་ན་འདུག་པའི་དགེ་སློང་སོགས་ལ་ཟས་དང་འབགས་པའི་ཆུས་

མི་གཏོར་བར་བསླབ་པར་བྱ། ཁྱིམ་པ་འདུག་པ་ལ་མ་དྲིས་པར་ཆུ་ཟས་དང་

འབགས་པ་ཁྱིམ་གཞན་ཁྱིམ་པའི་ཁྱིམ་དུ་མི་དབོ་བར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །

ལྷུང་བཟེད་ལ་སྤྱོད་པའི་སྡེ།

དྲུག་པ་ལྷུང་བཟེད་ལ་སྤྱོད་པའི་སྡེ་ནི། སྡོམ་ལ། 

ལྷུང་བཟེད་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ། །

ཞེས་ས།ོ །དེ་ཡང་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ནང་དུ་ཟས་ཀྱི་ལྷག་མ་བླུགས་ཏེ་མི་དརོ་བར་

བསླབ་བར་བྱའ།ོ །འདི་ནི་ལྷུང་བཟེད་མིག་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྐྱང་པར་
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བྱའ་ོཞེས་གསུངས་པའི་བསླབ་པར་མདོར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འགོ་མ་རྣམས་

ནི་འདིའི་སྤྲོས་བའ།ོ །ལོ་མ་སོགས་ཀྱིས་མ་གཡོགས་པར་འགོ་གཞི་མེད་པའི་

ས་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བཟེད་མི་བཞག་པར་བསླབ་པར་བྱ། བོང་ཆད་པའི་ངམ་

གྲོག་གི་གད་ཀ་མ་ཡིན་པ་དང༌། བྱིན་གྱིས་གཞོལ་བའི་གཡང་ས་མ་ཡིན་

པ་དང༌། བང་རིམ་བཞི་པ་ལྟ་བུའི་དཀན་གཟར་པོ་མ་ཡིན་པར་ལྷུང་བཟེད་

བཞག་པར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །འགྲེང་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་མི་བཀྲུ་བར་བསླབ་བར་

བྱ། གད་ཀ་མ་ཡིན་པ་དང༌། གཡང་ས་མ་ཡིན་པ་དང༌། དཀན་གཟར་པོ་མ་

ཡིན་པར་བཀྲུ་བར་བསླབ་པར་བྱ། འབབ་ཆུ་དྲག་པོའ་ིརྒྱུན་ལས་བཟློག་སྟེ་

ལྷུང་བཟེད་ཀྱིས་ཆུ་མི་བཅུ་བར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །

ཆོས་བསྟན་པའི་སྡེ།

བདུན་པ་ཆོས་བསྟན་པའི་སྡེ་ནི། སྡོམ་ལ། 

འགྲེང་བར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་ལྡ། །

མགོ་གཡོགས་ལ་སོགས་རྣམ་པ་ལྔ། །

དོ་ཀེར་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལྔ། །

གླང་ཆེན་ལ་སོགས་ཞོན་པ་ལྔ། །

ལག་ན་འཁར་བ་ལ་སོགས་དྲུག

ཅེས་སོ། །ཆོས་ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་འདུག་པ་ལ་དགེ་སློང་འགྲེང་སྟེ་ཆོས་མི་
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བཤད་པར་བསླབ་པར་བྱ། ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་ཉལ་བ་ལ་དགེ་སློང་འདུག་

སྟེ་ཆོས་མི་བཤད་པར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་སྟན་མཐོན་

པོ་ལ་འདུག་པ་ལ་དགེ་སློང་སྟན་དམའ་བ་ལ་འདུག་སྟེ་ཆོས་མི་བཤད་པར་

བསླབ་པར་བྱ། ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་མདུན་དུ་འགྲོ་བ་ལ་དགེ་སློང་ཕྱི་ནས་

འགྲོ་ཞིང་ཆོས་མི་བཤད་པར་བསླབ་པར་བྱ། ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་ལམ་ནས་

འགྲ་ོབ་ལ་དགེ་སླངོ་ལམ་གྱི་འགྲམ་ནས་འགྲ་ོཞིང་ཆསོ་མི་བཤད་པར་བསླབ་

པར་བྱའ།ོ །ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་མགོ་གཡོགས་པ་དང༌། གོས་བརྫེས་པ་དང༌། 

གོས་ཕྲག་པར་གཟར་བ་དང༌། ལག་པ་གཉའ་གོང་དུ་བསྣོལ་བ་དང༌། ལྟག་

པར་བསྣོལ་བ་ལ་དགེ་སློང་གིས་ཆོས་མི་བཤད་པར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །ཉན་

པ་པོ་མི་ན་བར་སྐྲ་དོ་ཀེར་ཅན་དང༌། ཞྭ་གྱོན་པ་དང༌། མགོ་ཅོད་པན་ཅན་

དང༌། གོ་ཕྲེང་བ་ཅན་དང༌། མགོ་གོས་ཀྱིས་དཀྲིས་པ་ལ་དགེ་སློང་གིས་

ཆསོ་མི་བཤད་པར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །ཉན་པ་པ་ོམི་ན་བར་གླང་པ་ོཆེ་ཞནོ་པ་

དང༌། རྟ་ཞོན་པ་དང༌། ཕྱོགས་ན་འདུག་པ་དང༌། བཞོན་པ་སྟེ་ཤིང་རྟའི་སྟེང་

ན་འདུག་པ་དང༌། མཆིལ་ལྷམ་གྱོན་པ་ཡང་དགེ་སློང་གིས་ཆོས་མི་བཤད་

པར་བསླབ་བར་བྱའ།ོ །ཉན་པ་པོ་མི་ན་བར་ལག་ན་འཁར་བ་སྟེ་དབྱུག་པ་

ཐོགས་པ་དང༌། ལག་ན་གདུགས་ཐོགས་པ་དང༌། ལག་ན་མདུང་ལ་སོགས་

པའི་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པ་དང༌། ལག་ན་རལ་གྲི་ཐོགས་པ་དང༌། ལག་ན་དགྲ་

ཆ་སྟེ་མདའ་གཞུ་ཐོགས་པ་དང༌། ལུས་ལ་ཁྲབ་ལྟ་བུའི་གོ་ཆ་གྱོན་པ་ལ་དགེ་
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སློང་གིས་ཆོས་མི་བཤད་པར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱི་སྡེ་དང༌། དགུ་པ་རྒྱུ་བ་དགག་པའི་སྡེ།

བརྒྱད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱི་སྡེ་དང༌། དགུ་པ་རྒྱུ་བ་དགག་པའི་སྡེ་གཉིས་ནི། 

ན་བ་རྣམ་པ་བཞི་རྣམས་སོ། །

ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་དགེ་སློང་མི་ན་བར་འགྲེང་སྟེ་བཤང་བ་དང་གཅི་བ་མི་བྱ་

བར་བསླབ་པར་བྱའ།ོ །མི་ན་བར་ཆུའི་ནང་དུ་བཤང་གཅི་དང་མཆིལ་མ་

དང༌། སྣབས་དང༌། གྱེན་དུ་སྐྱུགས་པ་དང༌། ཐུར་དུ་རླུགས་པའི་མི་གཙང་

བ་མི་དོར་བར་བསླབ་པར་བྱ་ཞིང༌། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཆུས་གང་བ་ནི་མ་

གཏོགས་སོ། །མི་ན་བ་རྩྭ་སྔོན་པོ་ཡོད་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་བཤང་གཅི་དང༌། 

མཆིལ་མ་དང་སྣབས་དང་སྐྱུགས་པ་དང་རླུགས་པ་མི་དོར་བར་བསླབ་པར་

བྱའ།ོ །ཐམས་ཅད་སྔོས་གང་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །སྟག་སོགས་ཀྱིས་གནོད་

པ་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་པར་ཤིང་ལ་མི་གང་ཙམ་ལས་མཐོར་མི་འཛེགས་པར་

བསླབ་པར་བྱའ།ོ །མཇུག་སྡུད་དེ་དག་པ་དྲི་བ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་

གིས་བསླབ་པའི་ཆོས་མང་པོ་རྣམས་བཏོན་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལ་བདག་གིས་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་དག་ལ། ཅི་འདི་ལ་ཁྱོད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་དྲིའ།ོ །ཅི་འདི་

ལ་ཁྱོད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་དྲིའ།ོ །འདི་ལ་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་དག་ཡོངས་སུ་དག་ན་འདི་ལྟར་ཅང་མི་སྨྲ་བར་དེ་དེ་བཞིན་དུ་
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འཛིན་ཏོ། །

རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཆོས།

བཞི་པ་རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ལ། སྡོམ་ནི། 

མངོན་གསུམ་དྲན་པ་མ་སྨྱོས་དང༌། །

དེ་བཞིན་གང་མང་ངོ་བོ་ཉིད། །

རྩྭ་རྣམས་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། །

ཁས་བླངས་པར་ཡང་བྱ་བའ།ོ །

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་རྩདོ་པ་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཆསོ་བདུན་པ་ོའདི་དག་ནི་ཟླ་བ་

ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདོན་པ་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་ཁ་ཏོན་

ལས་འབྱུང་ང༌ོཞེས་ས།ོ །སྟནོ་པ་མཉན་ཡདོ་ནའ།ོ །དེའི་ཚེ་སིངྒ་ལའི་རྒྱལ་པའོ་ི

བུ་མོ་མུ་ཏིག་ཅན་གྱིས་རས་ལ་བྲིས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་མཇལ་

བས་བདེན་པ་མཐོང་ནས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ན། སངས་

རྒྱས་ལ་དད་ཅིང་བསྔགས་ཏེ་རྒྱང་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། མུ་ཏིག་བྲེ་

གསུམ་ཚོང་པ་ལ་བསྐུར་ནས། ཆ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ལ་དང༌། ཆ་གཅིག་ཆསོ་

ལ། མ་གཅིག་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ཅིག་སྨྲས་པ་དང༌། ཚོང་པས་དེ་ལྟར་ཕུལ་

བ་ན། སྟོན་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སྐལ་ནི། དྲི་གཙང་ཁང་གི་ཞལ་ཞལ་དུ་

གྱིས་ལ། ཆོས་ཀྱི་ཆ་ནི། ཆོས་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་དང༌། དགེ་འདུན་
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གྱི་ནི། དགེ་འདུན་གྱིས་མཉམ་པར་བགོས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པས། ཆོས་ཀྱི་

རྙེད་པ་ལ། མདོ་སྡེ་འཛིན་པ་དང༌། མ་མོ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་ནས་ཁོ་

བོ་ཅག་དེ་དང་དེ་འཛིན་པ་ཡིན་པས། རྙེད་པ་འདི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་དབང་ངོ་

ཟེར་ནས། ཕན་ཚུན་མཚང་འབྲུ་བ་དང༌། འགྱེད་པར་གྱུར་པ་ན། སྟོན་པས། 

དགེ་སློང་དག་མ་འཐབ་ཅིག །མཚང་མ་འབྲུ་ཞིག མ་འགྱེད་ཅིག་ཅེས་དང༌། 

བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་རྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འགྱེད་པའི་ཕྱིར་རྩོད་

པ་དང༌། མི་གདམས་པའི་ཕྱིར་རྩོད་པ་དང༌། ལྟུང་ཕྱིར་རྩོད་པ་དང༌། བྱ་ཕྱིར་

རྩོད་པའ་ོཞེས་གསུངས་པ་ལ། དེ་ལ་རྩོད་པ་དང་པོའ་ིརྒྱུ་ནི། འདུས་བྱས་རྟག་

གོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་པོའ་ིདེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བ་

དང༌། གཉིས་པའི་རྒྱུ་ནི། གདམས་ངག་དང༌། རྗེས་སུ་བསྟན་པ་སགོས་འཇགོ་

པས་གཞན་འགའ་ཞིག་སྤང་བ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། གསུམ་པའི་རྒྱུ་ནི། འགའ་

ཞིག་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། བཞི་པའི་རྒྱུ་ནི། གས་ོསྦྱངོ་ངམ་

བསྙེན་པར་རྫགོས་པ་ལ་སགོས་པའི་ལས་ལ་མཐུན་པར་མི་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་

བའ།ོ །རྒྱུ་བཞི་པ་ོདེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་རྩདོ་པ་བཞི་པ་ོདེ་རྣམས་ཞི་

བར་བྱེད་པའི་ཆོས་བདུན་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་ལས་དང་པོ་ནི། བརྩད་བྱ་རྩོད་

བྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཕམ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་ནས་དེས་འདུལ་བར་འསོ་པ་ལ་

མངོན་སུམ་གྱིས་འདུལ་བ་སྦྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་རྒྱ་ནག་ཧ་ཤང་དང༌། རྒྱ་གར་

ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། འདི་ཡང་འདུལ་བ་ལས། རྒོལ་
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ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་དང༌། གཟུ་བོའ་ིམངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་

མངོན་སུམ་བརྒྱད་ཀྱང་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གྱད་བུ་

ནོར་ལྟ་བུ། དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་གང་ལ་གླེང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཉིད་

ལ་ནི། དྲན་པ་དང་འདུལ་བར་འསོ་པ་སྟེ་དེ་ལ་དྲན་པས་འདུལ་བའམ་དག་

པ་སྦྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དགེ་སློང་བྱེ་མ་སྐྱེས་ལྟ་བུ་གང་ལ། མ་སྨྱོས་པའི་

གནས་སྐབས་སུ་གླེང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ལྟུང་བ་མེད་པ་ཉིད་ལ་ནི། དགེ་

འདུན་གྱིས་མ་སྨྱོས་པས་འདུལ་བར་འསོ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་མ་སྨྱོས་

པས་འདུལ་བ་སྦྱིན་ན།ོ །བཞི་པ་ནི། ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཆསོ་སྔ་མ་དག་གིས་རྩདོ་པ་མ་

ཞི་བ་དང༌། དགེ་འདུན་ཕོྱགས་གཉིས་སུ་བྱེ་བར་དགོས་ཤིང༌། གང་མང་བྱིན་

ན་རྩོད་པ་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་ཞི་བར་ངེས་ཏེ། གང་ཚུལ་ཤིང་མང་པོ་སྦྱིན་པར་

འསོ་པ་དེ་ལ་ནི་ཚུལ་ཤིང་མང་པོ་སྦྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། ལྟུང་བ་བྱུང་ཡང༌ལྟུང་

བ་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པའམ་མ་དྲན་པ་ཡིན་ན། ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཚོལ་དུ་

གཞུག་པར་འསོ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ལྟུང་བ་གླེང་བ་པོས་གླེང་ནས་དེའི་ངོ་བོ་

ཉིད་བཙལ་བ་སྦྱིན་ནོ། །དྲུག་པ་ནི། རྩོད་པ་དེ་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེ་བའམ། 

མཐའ་དག་དང་འབྲེལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། རྩྭ་བཀྲམ་པ་སྟེ་ཕན་ཚུན་མགོ་སྤྲད་

པ་ལྟ་བུར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ནས་ཕར་ཚུར་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་སེམས་བཏུད་

ཏེ་བཤགས་པར་འསོ་པར་རྩྭ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུས་འདུལ་བ་སྦྱིན་ནོ། །བདུན་

པ་ནི། ལྟུང་ཕྱིར་རྩོད་པ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག གླེང་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་དེས་རང་ལ་
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ལྟུང་བ་བྱུང་བ། གླེང་བ་པ་ོགང་གི་མདུན་དུ་ཁས་བླང་བར་འསོ་པ་ལ་ནི། ཁས་

བླང་བར་བྱ་བའི་འདུལ་བ་སྦྱིན་པ་བྱའ།ོ །དེ་ལྟར་ན་རྩོད་པ་བཞི་ཡོད་པ་དེ་

ལ། ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཆསོ་བདུན་པ་ོགང་དང་གང་ཞིག་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཡང༌། དང་

པོ་འགྱེད་ཕྱིར་རྩདོ་པ་ལ་ནི། མངནོ་སུམ་གྱིས་འདུལ་བ་དང༌། ཚུལ་ཤིང་གང་

མང་སྦྱིན་པས་ཞི་བར་བྱ་བ་དང༌། གཉིས་པ་མི་གདམས་ཕྱིར་རྩོད་པ་ལ་ནི། 

མངནོ་སུམ་དང༌། ཚུལ་ཤིང་གང་མང་དང༌། དྲན་པས་དང་མ་སྨྱསོ་པའི་འདུལ་

བ་ཅི་རིགས་པས་ཞི་བར་བྱ་བ་དང༌། གསུམ་པ་ལྟུང་ཕྱིར་རྩོད་པ་ལ་ནི། ཁས་

བླང་བར་བྱ་བ་དང༌། མངོན་སུམ་དང༌། རྩྭ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ངོ་བོ་ཉིད་

ཚོལ་དུ་གཞུག་པ་ཅི་རིགས་པས་ཞི་བར་བྱ་བ་དང༌། བཞི་པ་བྱ་ཕྱིར་རྩོད་

པ་ལ་ནི། རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཅི་རིགས་པར་

རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བྱ་བ་དང༌། དག་པ་སྦྱིན་པ་དང༌། ཕྱིར་བཅོས་པ་དང༌། ངེས་

པར་འཛིན་པ་ལ་སྦྱར་བ་ཉིད་སྦྱིན་ཏེ། རིམ་གྱིས་ལས་ལ་མཐུན་པ་སྦྱིན་དུ་

བཞུགས་པས་ཞི་བར་བྱ་གསུངས། དེ་ལྟར་འཁྲུག་ལོང་གི་རྒྱུ་བཞི་ལས་རྩོད་

པ་བྱུང་བར་གྱུར་པ་བཞི་པོ་དེ་རྣམས་རྩོད་པ་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཆོས་བདུན་པོ་

འདི་དག་གིས། ཤེས་བྱ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཆསོ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་

བཞག་པའི་འདུལ་བ་དང༌། ཆེན་པོ་བསྟན་པ་དང༌། ནག་པོ་བསྟན་པའི་སྟོན་

པའི་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་དུལ་བར་བྱ། ཞི་བར་བྱ། རྣམ་པར་ཞི་བར་བྱའ།ོ །འདི་

ནི་ཆུང་དང༌། འབྲིང་དང༌། ཆེན་པའོ་ིགནས་སྐབས་སམ། སྦྱརོ་བ་དང༌། དངསོ་
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དང༌། མཇུག་གི་གནས་སྐབས་སམ། ཆོས་དང༌། འདུལ་བ་དང༌། སྟོན་པའི་

བསྟན་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའ།ོ །

ད་ནི་མཇུག་བསྡུས་ཏེ་དག་པ་དྲི་བ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་

རྩདོ་པ་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཆསོ་བདུན་པ་ོདག་བཏོན་ཟིན་ཏ།ོ །དེ་ལ་བདག་གིས་

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཅི་འདི་ལ་ཁྱདོ་ཡངོས་སུ་དག་གམ་ཞེས་དྲིའ།ོ །ཅི་འདི་

ལ་ཁྱདོ་ཡངོས་སུ་དག་གམ་ཞེས་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་དྲིའ།ོ །འདི་ལ་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་དག་ཡོངས་སུ་དག་ན་འདི་ལྟར་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་

འཛིན་ཏོ། །ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་བཞི་དང༌།དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ཆོས་

བཅུ་གསུམ་དང༌། མ་ངེས་པའི་ཆསོ་གཉིས་དང༌། སྤང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ཆསོ་

སུམ་བཅུ་དང༌། ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་བཅུ་དང༌། བསླབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་

མང་པོ་རྣམས་དང༌། རྩོད་པ་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཆོས་བདུན་པོ་དག་བཏོན་ཟིན་

ཏོ། །ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་དག་

པར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་

དགྲ་རྣམས་བཅོམ་པ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཐུགས་སུ་

ཆུད་པས་ཡང་དག་པར་རྫགོས་པའི་སངས་རྒྱས་དེའི་འདུལ་བ་སྤྱི་ཡི་སྡེ་སྣདོ་

ཀྱི་མདརོ་གཏགོས་ཤིང༌། ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོམདརོ་བསྡུས་པ་ནི་འདི་དག་

གོ །གང་ཞིག་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་གཞུང་གཞན་ནས་འབྱུང་བའི་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་ཆསོ་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆསོ་བསླབ་པ་གསུམ་པ་ོའདི་ལ་ཡང་
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ཁྱདོ་རྣམས་ཐགོ་མར་འདུན་པ་དང༌། བར་དུ་མཐུན་པ་དང༌། ཐ་མར་དགའ་བ་

དང༌། འཇིག་རྟེན་དང་མི་རྩདོ་པར་སེམས་ཀུན་ཏུ་སྲུང་བ་དང༌། དྲན་པ་དང༌། 

བག་ཡོད་པས་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱའ་ོཞེས་གསུངས་སོ། །

སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་གྱི་གསོ་སྦྱོང་གི་མདོ།

ལྔ་པ། ད་ནི་བསྡུ་བའི་མཚན་ཉིད་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་གྱི་གས་ོ

སྦྱོང་གི་སྐབས་སུ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་གདོན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། དང་

པ་ོནི། བཅམོ་ལྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གཟིགས་ཀྱི་སླབོ་མ་རྣམས་

ནི་ཉེས་པ་ཆུང་བར་གྱུར་ཏེ། འནོ་ཀྱང་ཆསོ་ལ་དགའ་བའི་འདདོ་ཆགས་དང༌། 

དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པའི་མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ལ་འཚེ་བར་

མངོན་པར་དགའ་བ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་སྤང་བའི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ལྟར་སྟོན་པར་མཛད་དེ། གནོད་པ་

བཟོད་པར་བྱེད་པས་ན་བཟོད་པ་སྟེ་གཞན་གྱི་ཉེས་པ་དང་དུ་ལེན་པའམ། 

གཞན་ལ་ཞེ་སྡང་མེད་པ་དེ་ཉིད་དཀའ་ཐུབ་དམ་པ་ཡིན་ཏེ་སེམས་ཀྱི་ཞེ་སྡང་

སྦྱངོ་བའི་ཕྱིར་དང་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ར།ོ །བཟདོ་པས་ཐབོ་པའི་འབྲས་

བུ་ཡང་ནི། མྱ་ངན་ལ་འདས་པ་དངསོ་པ་ོཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆགོ་ཉིད་ཐབོ་ཅེས་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིད་ཀྱིས་གཞན་ལ་གནདོ་པ་

དང༌། ལུས་དང་ངག་གིས་གཞན་ལ་འཚེ་བར་བྱེད་པ་དེ་དགེ་སྦྱངོ་གི་ཆསོ་མ་
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ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱང་ཉེས་པ་ཆུང་བར་གྱུར་ཏེ། འནོ་ཀྱང་

གཞན་གྱི་ཉེས་པ་བསྒྲོག་པ་མང་བ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་སྤང་བའི་ཕྱིར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ལྟར་སྟོན་པར་མཛད་དེ། 

མིག་དང་ལྡན་པ་ལོང་བ་མ་ཡིན་པའི་འགྲོ་བ་ཡོད་པ་ཡིས་ནི། ཉམ་ང་བའི་

གནས་དག་ཡངོས་སུ་སྤང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། མཁས་པས་འཚོ་བའི་འཇིག་

རྟེན་ཚེ་འདིར་སྡིག་པ་དག་ནི་ཡངོས་སུ་སྤང་ང༌ོ། །ཇི་ལྟར་སྤང་ཞེ་ན། གཞན་

ལ་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་སྐུར་པ་མི་གདབ་ཅིང་བརྡེག་

པ་དང་ཚིག་རྩུབ་ལ་སོགས་པས་གནོད་པ་མི་བྱ་བ་དང༌། སོ་སོར་ཐར་པའང་

སྒོ་གསུམ་ཡང་དག་པར་བསྡོམ་པར་བྱ་ལ། ཅི་ཙམ་གྱིས་ལུས་ལྕི་བ་དང༌། 

རྨྱ་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཟས་ཀྱི་ཚོད་ཀྱང་རིག་པར་བྱ་ཞིང༌། བས་

མཐའི་སྟེ་དབེན་པའི་གནས་སུ་གནས་པར་བྱ། ལྷག་པའི་སེམས་དང་ལྷག་

པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་

བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

སྐྱོབ་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱང་ཉེས་པ་ཆུང་བར་གྱུར་ཏེ། འནོ་ཀྱང་ཁྱིམ་པའི་སྐྱེ་

བོ་དང་འགྲོགས་པ་ལ་དགའ་བ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་སྤང་བའི་ཕྱིར་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དེས་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོའདི་ལྟར་སྟནོ་པར་མཛད་དེ། ཇི་ལྟར་
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ན་སྲོག་ཆགས་བུང་བ་མེ་ཏོག་ལས། །ཁ་དོག་དང་དྲི་ལ་མི་གནོད་པར། །ཁུ་

བ་བཞིབས་ནས་འཕུར་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཐུབ་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསོད་

སྙོམས་ཀྱི་ཕྱིར་གྲོང་དུ་རྒྱུའ།ོ །ཞེས་གསུངས། བཞི་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་འཁོར་བ་འཇིག་གི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱང་ཉེས་པ་ཆུང་བར་

གྱུར་ཏེ། འནོ་ཀྱང་གཞན་གྱི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ལ་རྟོག་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་

པས་དེ་སྤང་བའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ་འདི་

ལྟར་སྟོན་པར་མཛད་དེ། བདག་གི་རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པ་ལ། སོ་སོར་

བརྟག་པར་བྱ་སྟེ་གཞན་དག་རྣམས་ཀྱི། མི་མཐུན་པ་སྟེ་མི་རིགས་པ་དང་

གཞན་དག་གིས། བྱས་པ་དང་མ་བྱས་པ་རྣམས་ལ་བརྟག་པར་བྱ་བ་མིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་ཐུབ་ཀྱི་

སློབ་མ་རྣམས་ཀྱང་ཉེས་པ་ཆུང་བར་གྱུར་ཏེ། འནོ་ཀྱང་སྲེད་པ་དང་བཅས་

པས་བསམ་གཏན་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་སྤང་བའི་ཕྱིར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ལྟར་སྟོན་པར་མཛད་དེ། 

ལྷག་པའི་སེམས་ལ་སྲེད་ལྟ་དང་ང་རྒྱལ་རྣམས་སྤངས་ནས་བག་ཡདོ་པར་བྱ་

སྟེ། ཐུབ་པའི་ཐུབ་གཞི་སྟེ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་ལ་བསླབ་ཅིང་ནན་

ཏན་གྱིས་ཤིག དེའི་འབྲས་བུ་ནི་ལུས་དང་ངག་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་རྟག་ཏུ་ཡིད་

དྲན་པ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱོབ་པ་མྱ་ངན་མེད་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའ།ོ །ཞེས་
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གསུངས། དྲུག་པ། བཅམོ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདོ་སྲུང་གི་སླབོ་

མ་རྣམས་ཀྱང་ཉེས་པར་ཆུང་བར་གྱུར་ཏེ། འནོ་ཀྱང་སྦྱིན་པ་ལ་མ་གུས་པ་

དང་དགྲ་མང་བར་བལྟ་བ་ཙམ་ཞིག་ཡདོ་པས་དེ་སྤང་བའི་ཕྱིར་བཅམོ་ལྡན་

འདས་དེས་ས་ོསརོ་ཐར་པའི་མད་ོའདི་སྟནོ་པར་མཛད་དེ། སྦྱིན་པ་བྱིན་པས་

བསདོ་ནམས་ཀྱི་ལས་རབ་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ལ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ལེགས་

པར་བསྡམས་པས་དགྲ་སོགས་མང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །བསམ་གཏན་བཞིའི་

དགའ་བ་དང་ལྡན་པས་འདདོ་པ་དང་ལྡན་པའི་སྡིག་པ་སྤངོ་ཞིང༌། འཕགས་

པའི་ལམ་གྱིས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་

བསྟན་པ་ལ་ཆུ་བུར་མ་བྱུང་བའི་ཚེ་ན། དེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱང་ཉེས་པ་ཆུང་

བར་གྱུར་པས། བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་དག་ལ་ས་ོསརོ་ཐར་བའི་མད་ོའདི་

ལྟར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཏོན་པར་མཛད་དེ། ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་སྡིག་པ་

ཐམས་ཅད་མི་བྱ་སྟེ། ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བསླབ་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། 

ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པས་ཉནོ་མངོས་པ་ཐམས་ཅད་སྤང་བའི་དགའ་

བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད་ཅིང༌། ལྷག་པའི་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པས་རང་གི་

སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་གདུལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་

ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་ཡང༌། ལུས་ཀྱི་སྡོམ་
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པ་ལེགས་པ་སྟེ། །ངག་གི་སྡམོ་པའང་ལེགས་པ་ཡིན། །ཡིད་ཀྱི་སྡམོ་པ་ལེགས་

པ་སྟེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས། །དེ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་བསྡམས་པའི་དགེ་

སློང་ནི། ཁམས་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་གྲོལ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཇི་ལྟར་གྲོལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ངག་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་ཡིད་ཀྱིས་རབ་

བསྡམོ་ཏེ། །ལུས་ཀྱིས་མི་དགེ་བ་དག་མི་བྱེད་ཅིང༌། །ལས་ལམ་གསུམ་པ་ོའདི་

དག་རབ་སྦྱངས་ན། །དྲང་སྲངོ་ཆེན་པ་ོརྫགོས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་

པའི་ལམ་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

མཇུག་བསྡུས་ཏེ་ནན་ཏན་བྱ་བར་གདམས་པ།

ད་ནི་དེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུས་ཏེ་ནན་ཏན་བྱ་བར་གདམས་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་དང་གཙུག་ཏོར་ཅན་དང་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་

དང༌། འཁརོ་བ་འཇིག་དང་གསེར་ཐུབ་དང་འདོ་སྲུང་དང༌། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དྲང་

སྲོང་གཽ་ཏ་མའི་རྒྱུད་ཡིན་པས་གཽ་ཏ་མ་དང་ལྷས་ཀྱང་བཏུད་པས་ན་ལྷ་ཡི་ལྷ། 

མི་རྣམས་འདུལ་ཞིང་ཁ་ལ་ོསྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགནོ་

པ་ོའདུལ་བའི་སྐྱེ་བ་ོདུས་ལས་མི་ཡལོ་བར་ཡངོས་སུ་སྐྱབོ་པ་བླ་ན་མེད་པའི་

མཁྱེན་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ། སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་བདུན་པོ་དག་སྙན་པའི་

གྲགས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོར་ཐར་པ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་

བཏོན་ཟིན་ཏོ། །སོ་སོར་ཐར་པ་འདི་ལ་ནི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་
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རྒྱས་རྣམས་དང་། གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉན་ཐསོ་རྣམས་ཀྱང་གུས་པ་ཡིན་

ལ། འདི་ལ་གུས་པ་དང་བཅས་པར་གྱུར་པས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདུས་

མ་བྱས་པ་དེ་ཉིད་ཐོབ་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་སོ། །

མཇུག་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ།

གསུམ་པ་མཇུག་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

བསྔོ་བྱའི་དགེ་བ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་བའི་ཚུལ་དང༌། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དངོས་

ས།ོ །དང་པ་ོནི། ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཟིན་པ་ན། བརྩནོ་འགྲུས་

བརྩམ་པར་བྱ་ཞིང་འཁོར་བར་ངེས་པར་འབྱུང་སྟེ་དབྱུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

དབེན་པར་བསྟེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་

བླང་དོར་ལ་མགོའམ་གོས་ལ་མེ་ཤོར་བ་ལྟར་འཇུག་བར་བྱ་བ་དང༌། དཔེར་

ན་འདམ་བུའི་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་རྩྭ་གླང་ཆེན་གྱིས་གཞམོ་པ་བཞིན་དུ་འཆི་

བདག་གི་སྡེ་ནི་གཞོམ་པར་བྱའ།ོ །གང་ཟག་གང་ཞིག་རབ་ཏུ་བག་ཡོད་པར་

དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་འདི་ལ་སྤྱོད་པར་གྱུར་པ་དག་ནི། སྐྱེ་བའི་འཁོར་བ་

རབ་ཏུ་སྟེ་གཏན་དུ་ཡང་སྤངས་ནས། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

རྒྱུན་ཆད་དེ་ཐ་མར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གྲོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་

སྤྱོད་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་འདོམས་ཤིང་ལྟུང་བ་ལས་བསླང་

བ་སོགས་ཀྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བ་དང༌། དེའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
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བསྟན་པ་འཕེལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། སོ་སོར་ཐར་པ་འདི་བཏོན་པས། དགེ་

འདུན་གྱིས་ནི་གསོ་སྦྱོང་བྱས་སོ།། གང་གི་ཕྱིར་དུ་གསོ་སྦྱོང་བྱས་པར་གྱུར་

པ་ཡི་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་ནི་བསྲུང་བར་བྱ་སྟེ། གཡག་རྔའི་རྩེ་མོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

ནོ། །ཞེས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་བསིལ་རུམ་གངས་ཁྲོད་ན་གནས་པའི་གཡག་རྔ་

ཝ་མཇུག་ལྟར་མི་བསྐྱོད་པར་རྩེ་མོ་གྱེན་དུ་གཟར་ཏེ་འགྲོ་བ་དེ་བཞིན་དུ་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་འདི་ཡང་བག་ཡོད་པས་བསྲུང་བར་གྱིས་ཤིག་

ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་གསུངས༌།གཉིས་པ་ནི། སོ་སོར་ཐར་པ་བཏོན་

པ་ཡི། །བསོད་ནམས་གྲུབ་པ་གང་ཡོད་པ། །དེས་ནི་འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་པ་

ཐམས་ཅད། །ཐུབ་པའི་དབང་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གོ་འཕང་

ཐོབ་བར་ཤོག་ཅེས་པའ།ོ །

མཇུག་དོན།

གསུམ་པ་ཐ་མར་དགེ་བ་མཇུག་གི་དོན་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

རྫོགས་བྱང་ནི། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།ཞེས་པའ།ོ །

གཉིས་པ༌བསྒྱུར་བྱང་ནི། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་

བཙན་པོ་སྟེ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་

ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་སྟེ་རྒྱལ་སྲས་

བཤེས་གཉེན་དང༌། ཞུ་ཆེན་དང༌། སྒྱུར་བྱེད་དང༌། མཆན་བུའི་ལོ་ཙཱ་གསུམ་
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ལས། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ། དེ་ཡང་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་དུས་སུ་མཁས་པ་སྐ་

ཅོག་ཞང་གསུམ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལས་བན་དེ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའ།ོ །

སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་ལ། །

སྟོན་དང་བསྟན་པ་གཉིས་ཀར་གྱུར་པ་ཡི། །

སོ་སོར་ཐར་པ་འགྲེལ་བའི་དགེ་བ་དེས། །

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

རང་ཉིད་བསྟན་ལ་ཞུགས་ཀྱང་བསྟན་པ་ཡི། །

ཉམས་ལེན་ཇི་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པའི། །

སྙིགས་དུས་དགེ་སྦྱོང་ཆ་ལུགས་འཆང་ཙམ་ལས། །

རྩ་བཤད་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི། །

ཚིག་དོན་དཔྱད་པའི་བློ་མིག་མི་གསལ་ཡང༌། །

བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་མན་ངག་ཐུར་མ་ཡིས། །

ལེགས་པར་སྦྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་པས། །

ནོངས་པ་མེད་སྙམ་ཡོད་ན་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །



རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

225

དེ་ལྟར་ས་ོཐར་ཀྱི་མདའོ་ིཚིག་དནོ་ཅུང་ཟད་འགྲེལ་པ་འདི་ཡང་༩༨ 

ལའོ་ིཐགོ་མར། ངརོ་ཨེ་ཝྃ་ཤར་ཆེན་ཀླུ་ལྡིང་ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེ་དང་མཁན་

ཆེན་ལུང་རིགས་སེང་གེ་བཅས་ནས། དར་དང༌དངུལ་གྱི་རྟེན་བཅས་ས་ོཐར་

གྱི་མད་ོའདི་ལ་རང་ལུགས་བདོ་འགྲེལ་དཀནོ་པས་གཅིག་འབྲི་ནུས་ན་ཞེས་

གསུང་ངོ་མ་བཟླགོ་ཙམ་དུ། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲའི་སརོ་མདའོ་ིའགྲེལ་པ་བམ་

པོ་ལྔ་བཅུ་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་བཏབ་པའི། མཁན་པོ་གཞན་དགའི་སོར་

མདོའ་ིམཆན་འགྲེལ་གཞིར་བཟུང༌ཀུན་།  ཀུན་ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་

སེང་གེའི་འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོས་བརྒྱན་ཅིང༌། རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་

འདུལ་བའི་གླེང་འབུམ་སོགས་ལས། སོར་བཤགས་ཡན་དུ་གླེང་གཞི་ཟུར་

ཙམ་རེ་བསྣན་ཏེ། རང་ལོ་༧༨ སོན་པའི་བཙུན་གཟུགས་རྒན་བུ་ཀུན་དགའ་

དབང་ཕྱུག་གིས། ལོ་སྨད་སྤྱི་ཟླ་༡༠ ནང༌། བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༢༤ རབ་བྱུང་༡༦  

བྷིར་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭའི་ཡང་དབེན་དུ་ལེགས་གྲུབ་བགྱིས་པར་བསྟན་པ་

རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། །། སརྦ་མངྒ་ལམ།། །།







རྫོང་སར་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་འབུམ།

འཕགས་ཡུལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཀུན་དབང་གསུང་འབུམ་ཞུ་སྒྲིག་ཁང།

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང།

སྤྱི་ལོ་ 2015 ལོར།  དཔར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

སྤྱི་ལོ་ 2016 ལོར།  དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།

དེབ་ཚད།  14.3cm / 20.6cm

ཡིག་གཟུགས།  Monlam Unicode 3.1




	༄༅། །སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའི་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་འགྲེལ་པ་རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
	སོ་ཐར་གྱི་བསླབ་པ་འཆའ་བ་པོ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས།
	དེས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་དངོས་ལ་འཇུག་པ།


	ཀླད་ཀྱི་དོན།
	གཞུང་གི་དོན།
	སྦྱོར་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས།
	དངོས་གཞི་བསླབ་པ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ།
	མཆོད་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་ལུང་དབོག་པ།
	མདོ་འདོན་པ་དངོས།
	སྔོན་འགྲོ་གསོལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས།
	གླེང་གཞི་འདོན་པ།
	སྐབས་དོོན་ལས་འཕྲོས་པའི་དཔྱད་པ།
	མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ།
	ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ།
	སོ་ཐར་དང་འགལ་བའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས།
	ཕམ་པ།
	མི་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཕམ་པ།
	མ་བྱིན་པར་ལེན་པའི་ཕམ་པ།
	མི་གསོད་པའི་ཕམ།
	བརྫུན་སྨྲ་བའི་ཕམ་པ།
	དགེ་འདུན་ལྷག་མ།
	ཁུ་བ་འབྱིན་པའི་ལྷག་མ།
	འཛིན་པའི་ལྷག་མ་འདོན་པ།
	འཁྲིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྷག་མ་འདོན་པ།
	བསྙེན་བཀུར་བསྔགས་པའི་ལྷག་མ།
	སྨྱན་བྱེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ།
	ཁང་པའི་ལྷག་མ།
	ཁང་ཆེན་གྱི་ལྷག་མ།
	གཞི་མེད་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ལྷག་མ།
	བག་ཙམ་གྱི་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ལྷག་མ།
	དགེ་འདུན་དབྱེན་གྱི་ལྷག་མ།
	དབྱེན་གྱི་རྗེས་སུ་ཕྱོགས་པའི་ལྷག་མ།
	ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་པའི་ལྷག་མ།
	བཀའ་བློ་མི་བདེ་བའི་ལྷག་མ།
	ཐུན་མོང་གི་མཇུག་སྡུད།
	མ་ངེས་པ་གཉིས།
	མདོ་རིལ་གྱིས་འདོན་པ།
	སྤང་ལྟུང།
	བཅུ་ཚན་དང་པོ།
	བཅུ་ཚན་གཉིས་པ།
	བཅུ་ཚན་གསུམ་པ།
	ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ།
	བཅུ་ཚན་དང་པོ།
	བཅུ་ཚན་གཉིས་པ།
	བཅུ་ཚན་གསུམ་པ།
	བཅུ་ཚན་བཞི་པ།
	བཅུ་ཚན་ལྔ་པ།
	བཅུ་ཚན་དྲུག་པ།
	བཅུ་ཚན་བདུན་པ།
	བཅུ་ཚན་བརྒྱད་པ།
	བཅུ་ཚན་དགུ་པ།
	སོ་སོར་བཤགས་པར་བྱ་བའི་སྡེ།
	གྲོང་དུ་དགེ་སློང་མའི་བསོད་སྙོམས་བསླངས་ཏེ་ཟོས་པའི་སོར་བཤགས།
	དགེ་སློང་མས་བསྐོ་ཤམ་བྱས་པ་ཟོས་པའི་སོར་བཤགས།
	བསླབ་པ་དྲལ་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་འཇུག་པའི་སོར་བཤགས།
	དགོན་པར་ནགས་མ་བརྟགས་པ་ལས་གྱུར་པའི་སོར་བཤགས།
	ཉེས་བྱས་ཀྱི་སྡེ།
	གོས་བགོ་བའི་སྡེ།
	སྤྱོད་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བའི་སྡེ།
	སྟན་ལ་འདུག་པའི་སྡེ།
	ཟས་བླང་བའི་སྡེ།
	ཟས་ཟ་བའི་སྡེ།
	ལྷུང་བཟེད་ལ་སྤྱོད་པའི་སྡེ།
	ཆོས་བསྟན་པའི་སྡེ།
	སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱི་སྡེ་དང༌། དགུ་པ་རྒྱུ་བ་དགག་པའི་སྡེ།
	རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཆོས།
	སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་གྱི་གསོ་སྦྱོང་གི་མདོ།
	མཇུག་བསྡུས་ཏེ་ནན་ཏན་བྱ་བར་གདམས་པ།
	མཇུག་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ།
	མཇུག་དོན།



