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གཡུང་དྲུང་བོན། 
ཨ་ོརྒྱན་པདསྨ་མཛད་པའྤྱི་བནོ་ཆསོ་རྣམ་དབ་ེབཞུགས། 

ཨོ་རྒྱན་པད།ྨ 
  རེ་བཙུན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་འཕེང་ལ།  བཙན་པོ་ཁྤྱི་སོང་སའེུ་བཙན་གྤྱིས་གསེར་གྤྱི་མདྷྜལ་ལ་གཡུ་ཡྤྱི་

ཚོམ་བུ་བཀོད་ནས་ཞུས་པ། མ་སྤྱིབ་ས་ལེ་མཁེན་པའྤྱི་གྷུ་རུ་རེ། །བོན་ཆོས་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་འབྱུང་ཁུང་
དང་། །དར་ནུབ་རྒྱུ་རེན་ཐ་དད་ཡོད་མེད་རྣམས། །བདག་ྤྱིད་ཆེན་པོས་མ་ལུས་གསུངས་པར་ཞུ།    །ཞེས་ཞུས་
པས།   གྷུ་རུའྤྱི་ཞལ་ནས་བོན་གྤྱི་འབྱུང་ཁུང་ཆོས་ཀྤྱི་རྣམ་དབེ་ནྤྱི། ཟུར་ཙམ་བཤད་ཀྤྱིས་རྒྱལ་བོའྤྱི་ཡྤྱིད་ལ་ཞགོ 
བསྐལ་བ་འདྤྱི་ཡྤྱི་གོང་རོལ་ཡང་གོང་དུ།  བསྐལ་བ་མངོན་དགའ་བ་བ་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང་བྱུང་། དེ་ཡྤྱི་གོང་དུ་
སོན་མའྤྱི་བསྐལ་བ་བྱུང་། ཐོག་མ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྤྱི་བསྐལ་པ་ལ་འདེན་པའྤྱི་བསྐལ་བ་བཞྤྱི་བྱུང་སེ། དང་བོ་
ཆགས་པའྤྱི་བསྐལ་བ་འབྱུང་རོགས་དུས། །སོན་ལ་ཡོངས་རོགས་ཁྤྱི་བཞྤྱི་ནམ་ཏྤྱིང་བྱུང་། །དེ་ནས་རླུང་གྤྱི་བསྐལ་བ་
ཆགས་པའྤྱི་ཚེ། །རླུང་ལས་གྲུབ་པའྤྱི་བ་རབ་གྤྱིང་རོལ་བྱུང་། །ད་ེནས་མེ་ཡྤྱི་བསྐལ་བ་ཆགས་པའྤྱི་ཚེ། །དེ་ནས་མེ་
ལས་གྲུབ་པའྤྱི་ཁྤྱི་རྨང་རྒྱལ་བ་བྱུང་། །དེ་ནས་ཆུ་ཡྤྱི་བསྐལ་པ་ཆགས་པའྤྱི་ཚེ། །ཆུ་ལས་གྲུབ་པའྤྱི་ལྡེ་བོ་གསུང་ཆེན་
བྱུང་། །དེ་ནས་ས་ཡྤྱི་བསྐལ་པ་ཆགས་པའྤྱི་ཚེ། །ས་ལས་གྲུབ་པའྤྱི་བ་རབ་གྤྱིང་བཞྤྱི་བྱུང་། །དེ་ནས་ཚེ་རབས་དཔག་
མེད་དུས་སུ། །སོན་པ་འབུམ་ཁྤྱི་གོག་གྤྱི་ལེ་ཅན་དང་། །དཔག་མདེ་དུས་སུ་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་དང་། །ཐོག་མེད་
དུས་སུ་གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་བ་དང་། །ཁྤྱི་ཕག་དུས་སུ་ཚད་མེད་འོད་ལྡན་དང་། །དུང་ཕྱུར་དུས་སུ་ལེགས་པ་ཀུན་
སོམ་དང་།  །བེ་བའྤྱི་དུས་སུ་ཡང་རྒྱལ་འབྲུག་སླག་དང་། །ས་ཡའྤྱི་དུས་སུ་གཤེན་རབ་རལ་ཐོག་རྒྱལ། །ཆགས་པའྤྱི་
དེ་ལ་འདེན་སོན་ད་ེརྣམས་བྱུང་། །དེ་ལྟར་གནས་པའྤྱི་བསྐལ་པ་འདྤྱི་དག་ལ། །སོང་དང་ར་གྤྱིས་འཁྲུངས་པའྤྱི་
ལོ་རྒྱུས་ནྤྱི། །སོན་ཚེ་ཆགས་པའྤྱི་བསྐལ་བ་ཡ་ཐོག་དུས། །འོག་མའྤྱི་མཐུགས་པོ་བཀོད་པའྤྱི་ཞྤྱིང་ཁམས་
དེར། །གསས་ཆེན་རྤྱིགས་ལྔ་ཚད་མེད་ཐུགས་རེ་སན། །འགྲོ་དྲུག་འཁོར་བའྤྱི་གནས་སུ་གཟྤྱིགས་ནས་བཤུམ། །ཚད་
མེད་འོད་ལྡན་བམས་པའྤྱི་འགྲོ་དོན་བསྐུལ། །ཕོགས་〈བཞྤྱི་དབུས〉ལྔ་ཀུན་ཏུ་སོན་ལམ་བཏབ། །བཤུམས་པའྤྱི་མཆྤྱི་
མ་ཐྤྱིགས་པ་སེང་དུ་འདྤྱིལ། །སོང་གསུམ་གསལ་བ་སོན་མའྤྱི་རྒྱུ་གསུངས་ཏེ། །ཐྤྱིགས་གཅྤྱིག་སོང་གསུམ་འདྤྱི་ན་
བབས་ལུགས་ནྤྱི། །སྤྱིད་པ་ཡེ་སངས་ཡུམ་གྤྱི་ལམ་བཙུན་མ། །རྤྱིན་ཆེན་གསལ་བ་བ་བའྤྱི་སྤྱི་བོར་བབས། །ཡབ་ནྤྱི་
འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་དུང་འོད་ཡྤྱིན། །སས་བཞྤྱི་བོན་བཞྤྱི་འཁརོ་དང་བཅས་པ་ཡོད། །མེ་ཏགོ་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་ད་ེ
ནས་བྱུང་། །ར་གསུམ་གནས་སུ་སན་གྤྱི་གྤྱིང་དཀྤྱིལ་དེར། །བདུད་རྤྱིའྤྱི་ཆབ་བྲན་ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྤྱིས་གསོས། །ཕྤྱི་
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དེའྤྱི་ལོ་ལ་པདྨ་ཧ་སྤུངས་འཁྲུངས། །སངས་རྒྱས་སོང་〈དང་〉ར་གྤྱིས་དེ་ནས་འཁྲུངས། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྤྱིས་
བསྐལ་བཟང་ཁ་དམར་བཏགས། །ཡབ་ཡུམ་སས་བཞྤྱི་སོན་ལམ་དུས་གཅྤྱིག་བཏབ། །སངས་རྒྱས་སོང་གྤྱིས་ཡབ་
ཡུམ་ཁེད་བཞྤྱི་ཡང་། །གསས་ཆེན་རུ་བཞྤྱི་སེ་བའྤྱི་སོན་ལམ་བཏབ། །འགྲོ་བའྤྱི་དོན་དུ་གང་འབོན་ཞལ་མ་
འཆམས། །སློབ་དཔོན་འབུམ་ཁྤྱི་གོག་གྤྱི་ལེ་ཅན་གྤྱིས། །ལུང་བསན་མཚན་རབས་གསེར་གྤྱི་ཡྤྱི་ག་ེབྲྤྱིས། །རྤྱིན་པོ་
ཆེའྤྱི་བུམ་པར་བཅུག་ནས་ནྤྱི། །རྤྱིམ་པར་འབོན་པའྤྱི་ཐུགས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་དུ་དགོངས། །སངས་རྒྱས་རྤྱིམ་པར་སོན་པ་
བོན་པའྤྱི་ཚུལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་ལྷ་གཤེན་སྤྱིད་པར་སྤྲུལ། །ལྷའྤྱི་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཤེས་སྤྱིབ་
སྦྱང་། །སངས་རྒྱས་སོང་དང་ར་གྤྱིས་བོན་པའོ། །སྤྱིད་པའྤྱི་ཡདོ་ཁམས་དཀར་པོའྤྱི་སྤྱིད་པ་སལེ། །གཤེན་གྤྱིས་
མཛད་པའྤྱི་སོན་པ་རྤྱིམ་པར་བནོ།    །བེ་བ་ཕག་བརྒྱའྤྱི་དུས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགེད། །གནས་དང་འཇྤྱིག་སྐལ་ཚུལ་དུ་
སོན་པ་བོན། །མམ་ལྡན་བམས་པ་གཅྤྱིག་གྤྱི་སོན་ལ་བསན། །འདུས་དུ་ྤྱི་ཟེར་མར་ལ་འདུས་པ་བཞྤྱིན། །རྤྱིགས་
ལྔ་ཡྤྱིད་ལ་ཐྤྱིམ་ནས་དབེ་རུ་མེད། །དང་བོ་འོག་ཕོགས་འཇྤྱིག་རེན་དུ། །རྒྱལ་བོ་བཀའ་འདོ་མ་སློད་ཅན་གྤྱི་
སྤྲུལ། །དགའ་རབ་རྒྱས་དང་། ཤེས་རབ་ལྡན་དང་། དལ་འབོར་སེས་དང་། གསུམ་གྲུབ་པ་དངོས་སུ་ཐུབ་སེ། སེང་
ཕོགས་ཡེ་སངས་བ་བའྤྱི་ལྷ་རུ་སསེ། དག་པ་གསལ་བ་ཤེས་པ་གསུམ། ཐོག་མར་སྤྲུལ་བའྤྱི་སྐུ་རུ་སངས་རྒྱས་པ་ནྤྱི། 
མཆེད་གསུམ་དུས་གསུམ་སོན་པར་གཤེགས་ཏེ། སར་འདས་གཏ་ོརྒྱལ་ཡེ་མཁེན། ད་ལྟ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ། སླད་
འབོན་ཁེའུ་ཐང་མ་མ་ེསོན་ཏ།ེ དུས་གསུམ་གྤྱི་སོན་པ་མཛད་པའོ། །ད་ལྟ་སོན་པ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་དེ། །བསྐལ་པ་
གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གྤྱིས་བསགས། །སྤྱིད་པ་ཡ་ེསངས་ཡུལ་དུ་སེ་བ་བཞེས། བར་ལྷ་འདོ་གསལ་གནས་
སུ་ཤེས་བའྤྱི་སྤྱིབ་པ་སྦྱངས། །མགོན་བཙུན་ཕྱྭ་ཡྤྱི་གྲོང་ཁེར་དུ། །སོན་པ་འབུམ་ཁྤྱི་གོག་གྤྱི་ལེ་ཅན་ལ། །ཤེས་རབ་
རྣམ་པ་གསུམ་གྤྱི་བོ་རལ་སྦྱངས། འོག་མྤྱིན་བདེ་ཆེན་དབྤྱིངས་ཀྤྱི་ཕོ་བྲང་དུ་རོགས་སྐུ་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་ལ། 
འགྲོ་བ་མ་ལུས་འདུལ་བའྤྱི་བོན་ལུང་ཞུས། ཇྤྱི་ལྟ་ཇྤྱི་སེད་ཐུགས་ལ་ས་ལེར་མཁེན། གནས་རྤྱིགས་ཞྤྱིང་ཁམས་བཅུ་
བདུན་དུ། ར་གསུམ་ལྷ་ལ་བོན་གྤྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། རྒྱལ་ཆེན་རྤྱིགས་ཞྤྱིའྤྱི་ལྷ་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས་ནས་
ནྤྱི། གནས་མཆོག་རག་གཟྤྱིགས་འོལ་མོ་ལུང་རྤྱིང་དུ། རྒྱལ་བོ་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་སས་སུ་འཁྲུངས་སོ། །སོན་པ་དེ་
ྤྱིད་ཀང་བོན་གྤྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར། གཤེན་ལོ་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ནས་བསན་པ་རྣམ་གསུམ་རེས་སུ་བཞག གཤེན་
ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྤྱིག་ཏུ་ཁྤྱིམ་སངས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། དཀའ་ཐུབ་ལོ་གསུམ་དང་། དབེན་ས་ལོ་དགུ་ལ་སོགས་
བཞུགས་ནས། སྐུ་མྱ་ངན་ལ་འདས་ཚུལ་བསན། དེ་ལྟ་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའྤྱི་སློབ་མ་དགུ་ལ་བསན་པ་གེར་དུ་
བསྩལ་ནས། དེ་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གྤྱིས་དང་དྲུག་ཅུ་ར་གཅྤྱིག་གྤྱིས་བསན་པ་མཐར་ཕྤྱིན་པ་མཛད། སོན་པ་
འདས་ཀང་བསན་པ་མྤྱི་ནུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར།   སོན་པས་གཙུག་ལག་གྤྱི་བུ་བཞྤྱི་ལ་བསན་པ་བཞག་པ་ནྤྱི། བསྐལ་བ་
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དང་བོ་སྤྱིད་པ་སངས་པོ་འབུམ་ཁྤྱི་དང་། སོ་བ་ཆུ་ལམ་རྒྱལ་མོ་གྤྱིས་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི། མྤྱིང་དགུ་སྤྱིང་དགུ་དཔོན་ཕོ་མོ་
སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་སྤྱིད་པ་ལ། ཐ་ཆུང་སྤྱིན་པོ་ལོག་པ་ཅན་དང་། སྤྱིན་ལམ་བྱུང་རེ་མ་གྤྱིས་། མྤྱིང་སྤྱིང་ལྡན་པ་
ནང་དུ་འཚོགས་པ་ལ།     བདུད་མུན་པ་ཟེར་ལྡན་གྤྱི་གདུག་སེམས་ཞུགས་ནས། བདུད་ཀྤྱི་བུ་བཞྤྱི་བྱུང་སེ། རམ་
པ་དུག་འགེད། འགྲན་དེ་ཡ་བ།ོ འཁོར་བ་གཏྤྱིང་ནག། ང་མྤྱིན་ཆོས་པོ་དང་བཞྤྱི་བྱུང་བའྤྱི་ཚ།ེ རམ་པ་དུག་འགེད་
ཀྤྱིས་དུག་གྤྱི་ཁ་ཆུས་སེམས་ཅན་ལ། དུག་གྤྱི་ནད་དར་དུ་བཅུག་ས།ེ དེའྤྱི་དུས་ནས་སོན་པ་གཤེན་རབ་ནྤྱི། བསགས་
པ་རྣམ་གསུམ་གྤྱི་དཔེའུ་ར་ེརྣམ་གསུམ་གྤྱིས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་བཀོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྱད་བུ་ཁྤྱི་ཤེས་
བ་བར་སྤྲུལ་ནས། བདུད་རྤྱི་དཔྱད་ཀྤྱི་མདོ་དགུ་ལ་སོགས་སན་དཔྱད་བརྒྱད་ཁྤྱི་ཡྤྱིས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་
བསལ་ཞྤྱི་བར་མཛད་ནས་བདེ་ལ་བཀོད་དོ། །ཡང་འགྲན་ད་ེཡ་བོ་བ་བས་བདུད་སེ་མང་བོ་ཕ་སན་དང་ཕོ་་
འགེད་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དར་དང་ཡམས་ཀྤྱི་བསྐལ་བ་དར་བར་བེད་པ་ལ། དེ་ཡྤྱི་ཚེ་སོན་པས་གཏོ་
བུ་འབུམ་སངས་སྐུ་ལས་སྐྲུ་ནས། གཏོ་རྤྱིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ། གཏོ་སོ་འབུམ་དང་བཅས་སེ་ཆབ་ནག་སྤྱིད་པ་
རྒྱུད་ཀྤྱི་བོན་བསན་ནས། ལྷ་ལ་ཡོན་འབུལ་བགེགས་ལ་གླུད་འཇལ་ཏེ་སེམས་ཅན་བད་ེལ་བཀོད་དོ། །ཡང་བདུད་
འཁོར་བ་གཏྤྱིང་ནག་བ་བས་བདུད་བཞྤྱི་སྤྲུལ་ནས། ནམ་ལ་བགགེས་ཕབས་ས་ལ་དལ་ཡམས་བསླང་། ཚེ་ལ་ཧུར་
ཐུམ་བེད་པ་ལ། དེ་ཡྤྱི་ཚེ་སོན་པས་ཀོང་རེ་འཕྲུལ་གྤྱི་རྒྱལ་བོ་བ་བ་ཐུགས་རེ་ལས་སྤྲུལ་ནས་གབ་རེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་
ཅུའྤྱི་རྤྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། འབྱུང་བའྤྱི་བདུད་བཞྤྱི་ཆ་བསོམས་ནས་སེམས་ཅན་བདེ་ལ་བཀདོ་དོ། །ཡང་ང་
མྤྱིན་ཆོས་པོ་བ་བའྤྱི་རྤྱིལ་བུ་རེ་གསུམ་པ་དེ། རོ་རེ་ར་ཆག་ཐོག་ནས་བོན་ལ་བསྐུར་པ་བཏབ་ཅྤྱིང་ཆོས་ལོག་སོད་
ཅྤྱིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོག་པའྤྱི་ལམ་དུ་ཟད་པར་བེད་པ་ལ། དེའྤྱི་ཚེ་སོན་པས་ར་གསུམ་ལྷ་ཡྤྱི་གནས་ནས་
ལྷ་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་བ་བ་གསུང་ལས་སྤྲུལ་ནས་ང་མྤྱིན་ཆོས་པོ་འདུལ་དུ་བཏང་།ལྷ་བུ་ཏོག་དཀར་ཤཀའྤྱི་
སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས། ང་མྤྱིན་ཆོས་པོ་བཏུལ་ནས་མཚན་ཡང་ཤྭཀ་ཐུབ་པ་བདུད་འདུལ་དུ་མཚན་གསོལ་
ལོ། །གཡུང་དྲུང་བོན་རྣམས་དམ་པའྤྱི་ཆོས་སུ་ས་བསྒྱུར་ནས། བཅོས་པ་ལ་བརེན་པས་ཆོས་ཞེས་བ། ཆོས་སུ་བསན་
པས་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་སག་རུམ་མུན་པ་སེལ་བར་མཛད་པའ།ོ །བསན་པ་དེ་ཡྤྱི་ཆ་རེན་དུ་བདག་པདྨ་ྤྱིད་ནྤྱི་ཡ་ེ
ཤེས་གཙུག་ཕུད་ཡྤྱིན། འཕགས་པ་རབ་འབོར་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁེའུ་ཆུང་ཡྤྱིན། རྨ་ལོ་གཡུ་ལ་ོནྤྱི་མོའུ་འགའ་བུ་དང་ཤ་རྤྱིའྤྱི་
བུ་ཡྤྱིན། གཏོ་བུ་འབུམ་སངས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡྤྱིན། གཡུང་དྲུང་སེ་འགག་མེད་པའྤྱི་གཤེན་བརྒྱད་ནྤྱི། འབྲས་བུ་
ལྷུན་གྲུབ་ན་ཐོས་མཆོག་བརྒྱད་ཡྤྱིན། དེ་བཞྤྱིན་རྤྱིགས་ལྔ་འདུལ་དྲུག་ལ་སོགས་པ། གང་འདུལ་ཐབས་ཀྤྱིས་
མཚན་བསྒྱུར་ཙམ། པདྨ་སོན་གྤྱི་ལས་དབང་གྤྱིས། ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་དན་པའྤྱི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཡབ་ནྤྱི་ཞང་ཞུང་
མ་ནྤྱི་རྒྱ་གར་ས། ཡུལ་ནྤྱི་ཞང་ཞུང་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་ཞེས་བའོ། །བྲམ་ཟེ་སེ་བདུན་ཤ་ཡྤྱིས་རེན་བས་ནས། 
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ཡབ་ཡུམ་མ་འཆམ་སས་གྤྱིས་སོ་སོར་བགོས། ང་ནྤྱི་ཡུམ་གྤྱིས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་ཁེར། པདྨའྤྱི་སྦུབས་སུ་སྦས་ནས་
མཁའ་འགྲོའྤྱི་ཚོགས་གྲལ་གཤེགས། སོན་ཚེ་ལས་ཀྤྱིས་ཨེན་ཏྲ་བྷོ་ཏྤྱིས་རེད། གསང་བའྤྱི་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་བོའྤྱི་སས་
སྐལ་མཛད། ཕུ་བོ་བདག་ྤྱིད་ཡབ་ཀྤྱི་རེས་སུ་འབྲེང་། སྦས་མངོན་ཐབས་ཀྤྱིས་འགྲོ་དྲུག་ཐར་པར་འདེན། ཚེ་ལ་
མངའ་བརེས་རྤྱིག་འཛིན་ཀུན་གྤྱི་རེ། རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་རག་ྴཞང་ཞུང་དང་། ཨོ་རྒྱན་ཁ་ཆེ་བྲུ་ཤ་མེ་ག་ལྡོང་། བོད་
ཡུལ་རུ་བཞྤྱིར་ཚེ་དབང་རྤྱིག་འཛིན་ཞེས། ང་ནྤྱི་རྒྱལ་སས་ལ་ོབརྒྱད་བསངས་ནས་སུ། རྒྱལ་སྤྱིད་སངས་ནས་རྡུལ་
ཤུགས་སོད་པ་ཡྤྱིས། མཚར་དུ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གྤྱིས་ཐོབ། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྤྱི་ཕོགས་རྣམས་སུ། མཁས་གྲུབ་
སེས་མཆོག་ཀུན་གྤྱི་ཞབས་ལ་བཏུག ཐོས་བསམ་སོམ་སྒྲུབ་བརེས་ནས་མུ་སེགས་སོན་པ་བསལ། རླུང་སེམས་གྤྱིས་
ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་བྱུང་། །ད་ལྟར་རུ་བཞྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཡུལ་དུ་འངོ་། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའྤྱི་བསམ་པ་འགྲུབ་
པར་བེད། །ང་ནྤྱི་སེ་འཆྤྱི་མེད་པར་གཡུང་དྲུང་རོ་ར་ེསྐུ། །འདས་གྲོངས་འཕོ་འགྱུར་བ་བ་ང་ལ་མདེ། །ཕོགས་རྤྱིས་
མེད་པ་ཡོངས་ལ་བདའ་བའ།ོ །བན་བོན་གྤྱིས་ལ་ཕོགས་དང་རྤྱིས་སུ་མེད། །ང་ནྤྱི་བོན་གྤྱི་དུས་སུ་གཡུང་དྲུང་
མཐོང་གྲོལ་ཟེར། །ཆོས་ཀྤྱི་དུས་སུ་མཚོ་སེས་རོ་རེ་ཟེར། །ང་ནྤྱི་སོན་ཚེ་གཤེན་གྤྱི་བཀའ་འཁོར་དུས། །འགྲོ་བ་འདུལ་
བའྤྱི་བོན་ལུང་མན་ངག་རྣམས། །ད་ལྟ་ཆོས་སུ་བསྒྱུར་བ་མ་གཏོགས་པ། །དོན་དམ་ང་ོབོ་ཆོས་མགོ་བོན་ལ་
ཐུག །དེ་ཕྤྱིར་ཕོགས་རྤྱིས་བས་ན་མྱལ་བར་འགྲོ། །རོ་རེ་ཕུར་པའྤྱི་ལྷ་ཚོགས་འདྤྱི་ལྟར་ཡྤྱིན། །འབྲུག་གསས་ཆེམ་པ་
རོ་རེ་གཞོན་ནུ་ཡྤྱིན། །མཁའ་འགྤྱིང་ཁོ་བོ་བྷུ་དྷ་ཀྤྱི་ལ་ཡྤྱིན། །ཁ་གསས་ཁྱུང་རོད་བཛྲ་ཀྤྱི་ལ་ཡྤྱིན། །མེ་གསས་ཁམས་
ནག་རད་ན་ཀྤྱི་ལ་ཱཡྤྱིན། །གོག་གསས་འོད་འཁྱུག་ཀརྨ་ཀྤྱི་ལཱ་ཡྤྱིན། །གནམ་གྲགས་ངར་ཆེན་འདོད་པའྤྱི་རྒྱལ་པོ་
ཡྤྱིན། །བདུད་ནག་འབར་བ་མྤྱི་གཡོ་མགོན་པོ་ཡྤྱིན། །སོམ་ཆེན་འཁྤྱིལ་བ་གཤྤྱིན་རེ་གཤདེ་པོ་ཡྤྱིན། །སག་ལྷ་མེ་
འབར་བདུད་རྤྱི་འཁྤྱིལ་བ་ཡྤྱིན། །ཁྱུང་སན་ཁ་སང་ལས་མཁན་བརྒྱ་ར་ཡྤྱིན། །དེ་ལྟ་ངོ་བོ་གཅྤྱིག་ལ་ཐ་དད་
མེད། །ཞང་ཞུང་སྐད་དུ་ས་ཏྲྤྱིག་ཨེར་སངས་ཟེར། །བོད་ཀྤྱི་སྐད་དུ་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྤྱིན་ཟེར། །ངོ་བོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་
མོ་ཡྤྱིན། །ཐུགས་རེ་བམས་མ་སེ་དགུའྤྱི་བདག་མོ་ཡྤྱིན། །ཐུགས་རེ་ཀུན་གྲོལ་རོ་ར་ེཕག་མོ་ཡྤྱིན། །དཀར་མོ་སན་
གཅྤྱིག་ཨ་ཀ་ཛ་ཏྤྱི་ཡྤྱིན། །སྤྱིད་པའྤྱི་རྒྱལ་མོ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཡྤྱིན། །སྤྱི་འདུལ་ར་དབུ་ར་མགྲྤྱིན་རྒྱལ་བོ་ཡྤྱིན། །གཡུང་
དྲུང་རྣམ་འཇོམ་ར་ོརེ་རྣམ་འཇམོ་ཡྤྱིན། །དེ་བཞྤྱིན་ལྷ་རྣམས་མཚན་བསྒྱུར་ཙམ་རེ་ཡྤྱིན། །ཁག་འཐུང་རོལ་བ་ཆེ་
མཆོག་དཀའ་བརྒྱད་ཡྤྱིན། དང་བོ་སོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྤྱིས་རག་གཟྤྱིགས་ཀྤྱི་སྐད་དུ་གསུངས། རག་གཟྤྱིགས་ཀྤྱི་
སྐད་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་བསྒྱུར། དུར་ཁོད་བསྤྱིལ་བ་ཚར་ནས་ཤརྤྱི་སེང་ཧ་ལ་བདག་གྤྱིས་ཞུས་ནས། ད་ལྟ་བསམ་ཡས་
སུ་དཀའ་བརྒྱད་ཀྤྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའོ། །བསྤྱིལ་བ་ཚར་ནས་བ་ཆེན་དན་པ་ཡྤྱིན། སོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་གྤྱིས་བོད་
སྐད་དུ་ས་བསྒྱུར་ནས། ད་ལྟ་བ་མ་ལྤྱི་ཤུ་སག་རྤྱིང་གྤྱིས་བརྣག་པའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་ཟབ་མ་ོཡྤྱིན། དེ་ཡྤྱི་སོན་ལ་བན་
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བོན་དབེ་བ་མེད། །ཁོ་བོ་རོལ་བའྤྱི་ལྷ་གྲངས་ཀང་། །གཅྤྱིག་ལ་ང་ོབོ་འགྱུར་བ་མེད་ད།ོ །རྒྱལ་བ་ཞྤྱི་ཁོའྤྱི་ལྷ་ཚོགས་
ནྤྱི། ཀུན་བཟང་ནས་བཟུང་ཞྤྱི་བའྤྱི་ལྷ་གྲངས་ནྤྱི། བོན་ལ་ཞྤྱི་ལྷ་ཞེ་ལྔ་ལ། ཆོས་ལ་ཞྤྱི་ལྷ་ཞ་ེགྤྱིས་སོ། གསུམ་པོ་དག་
ནྤྱི་རྒྱས་སྡུས་ཁད། ཁོ་བོ་ལྷ་ཚོགས་དེ་བཞྤྱིན་སེ། ར་བའྤྱི་ལྷ་ནྤྱི་གཅྤྱིག་པ་སེ། ལས་མཁན་དབལ་མ་ོར་བདུན་ཡང་། 
དབང་ཕྱུག་མ་ྤྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཟརེ། ཆོས་ལུགས་ལ་ཁག་འཐུང་དྲུག་ཅུ་ཟེར། དེ་ལ་སོས་ན་བོན་ལུགས་ནྤྱི། གད་
བཅུ་དམག་དགུ་རྒྱལ་ཆནེ་བཞྤྱི། །ཁོ་རྒྱལ་བརྒྱད་བཅུ་ག་དྲུག་ག ོ །སེ་གནས་བར་དོའྤྱི་སྐོར་ལ་དབེ་རུ་མེད། སེ་
གནས་བར་དོའྤྱི་སོན་ལམ་བར་དོ་དང་། འཆྤྱི་ཁ་བར་དོ་བོན་ཆསོ་གྤྱིས་ལ་འོད་གསལ་དང་། ཕ་རོལ་སྤྱིད་པའྤྱི་
བར་དོ་དང་། ཐེར་གཟུགས་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་བར་དོ་དང་། དེས་ན་མཐོ་རྤྱིས་ངན་སོང་གཅྤྱིག། བདེ་གཤེགས་ཀུན་རྤྱིག་
དཀྤྱིལ་འཁོར་ཡང་། ར་བའྤྱི་ལྷ་ནྤྱི་གཅྤྱིག་པ་ས།ེ འདེན་ཐབས་ལྷ་ནྤྱི་སོས་པ་མེད། ཐུབ་པ་ྤྱིད་ནྤྱི་སྤྲུལ་
པའོ། །སངས་རྒྱས་སན་ལྷའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་ཡང་། །བདེར་གཤེགས་མཆེད་བརྒྱད་འགྱུར་བ་མེད། དེ་བཞྤྱིན་ཕྤྱི་ནང་
གསང་གསུམ་རྣམས། །སོ་སོར་མ་ཡྤྱིན་ཐ་མྤྱི་དད། །ཡྤྱི་དམ་མགོན་པོ་རྣམ་གསུམ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་ཞང་ཞུང་སྐད་
དུ་ཨ་ཏྤྱི་མུ་ཝེར་ཞེས་བ་བ་ཟེར། ཆོས་ཀྤྱིས་ཕག་སོང་འཁོར་ལོ་ཟརེ། །ཞང་ཞུང་སྐད་དུ་ཀུ་བྤྱི་མང་ཀེ་ལ། །འཇམ་
དཔལ་གཞོན་ནུར་བསྒྱུར་བའོ། །བོན་གྤྱིས་སྨྲ་བའྤྱི་སེང་གེ་ཟེར། །ཕྱྭ་ཡྤྱིས་ཀེང་རེ་ལེན་མེད་ཟེར། །ཀོང་རེ་འཕྲུལ་
རྒྱལ་ལ་སོགས་སྤྲུལ། །ཡྤྱི་དམ་དབལ་གསས་རྔམ་པ་ཡང་། །ཆོས་ཀྤྱི་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ། །གཙོ་མཆོག་ྤྱིད་ལ་བྷུ་ར་ཧེ་
རུ་ཀ། །དེ་ནས་དཀྤྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཚན་བསྒྱུར་རོ། །རྒྱས་པར་ས་ལ་འདྤྱི་རུ་བརོད་མྤྱི་ལོང་། །ཉུང་བསྡུས་ཚིག་
ལ་པད་འབྱུང་ང་ཡྤྱིས་བཀོད། །དཔྱད་བུ་ཁྤྱི་ཤེས་སན་ལྷ་བེེཌ ཱུརྱ། །ལེགས་ཏང་སང་བོ་བྷེ་ར་ོཙ་ན་ཡྤྱིན། ངོ་བོ་བོད་
ཀྤྱི་རྤྱིག་འཛིན་ཡྤྱིན། །གང་འདུལ་ཐབས་ཀྤྱིས་བོད་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས། །ཡུལ་ནྤྱི་སེ་མོ་བ་གོར་བ་བའོ། །མཁས་པས་
སློབ་སྦྱོང་ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་བཏང་། །གསང་འདུས་ང་ོབོ་འབྲུག་གྤྱི་ས་བྤྱིན་ནས། མཚན་ཡང་བྷ་ེརོ་ཙ་ན་གསོལ་
བའོ། །བོན་གྤྱི་མདོ་སགས་ཟབ་མོ་བོད་དུ་ཁེར་དུ་ཡངོ་། ད་ལྟ་དམ་ཆོས་ས་སྒྱུར་ཆེ་བའ།ོ །བོན་ཆོས་གྤྱིས་ལ་
མཁས་པའྤྱི་བྷེ་རོ་ཡྤྱིན། དན་པའྤྱི་ཐུགས་ཀྤྱིས་སློབ་བུ་དམ་པ་ཡྤྱིན། དེ་ནས་ཁོ་བོའྤྱི་བོན་ཆོས་དབེར་མེད་སོད། ཁོད་
སྤུངས་ཐུགས་ཀྤྱི་གསང་ཚིག་དང་། ད་ལྟའྤྱི་མ་འོངས་ལུང་བསན་གསལ་ཚིག་ཟབ་གཏེར་རྣམས། བྷེེ་རོ་ཙ་ནའྤྱི་
ཐུགས་ལ་གསལ། ཨདྷྚ་བྷེེ་ག་ཇ་ཐང་ལ་དང་། ད་ལྟ་འགྲོ་དོན་གྲུབ་ནས་ཁོད་སྤུངས་ཀྤྱིས། ལུང་བསན་བཞྤྱིན་དུ་
རྒྱལ་མོ་དམུ་རོ་ལ། མངོན་པ་ཚངས་རྒྱལ་མཁའ་སོད་གནས་སུ་གཤེགས། རྒྱལ་བ་ཤྭཀ་ཐུབ་པ་ད་ེྤྱིད་ཀྤྱིས། ཆོས་
ཀྤྱི་སོ་མོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང་དེ། བསྡུས་ན་གསུངས་རབས་ཡན་ལག་བཅུ་གྤྱིས་སོགས། བརྒྱད་བཅུ་ར་གྤྱིས་བར་
དུ་ཆོས་ཀྤྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། ཤྤྱིང་མོ་བྤྱི་ལོ་མེ་ཕ་ོབྤྱི་ཟླ་ལ། ཚེས་བརྒྱད་ནམ་ལངས་ཐུབ་པ་མྱ་ངན་འདས། ང་ནྤྱི་མྱ་
ངན་འདས་འོག་ཏུ། ལོ་ནྤྱི་ཕེད་དང་གྤྱིས་སོང་ལ། ལྔ་བརྒྱའྤྱི་དུས་སུ་དམ་ཆོས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དེ་ནས་
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གསུངས་པའྤྱི་ད་ལྟ་འདྤྱིར། །མངནོ་པ་གོང་འོག་རྒྱ་གར་ནས། །མེ་ལ་ལན་གསུམ་བསྐྱུར་བའོ། །ད་ལྟ་མངོན་པ་བོན་
ལས་བསྒྱུར། །རྒྱས་པ་འབུམ་བཞུགས་མ་ཚང་བ། །འདས་པ་མེས་ཚིགས་མགོ་མེད་རྣམས། །རྒྱ་ལ་མེད་དེ་བོན་དེ་
ཆོས་ལ་བསྒྱུར། །མདོ་སགས་ཙམ་ཞྤྱིག་རྒྱ་གར་བཀའ་རྒྱུད་ཆོས། །དེ་ནས་བྷེེ་རོས་བོན་གྤྱི་མད་ོསེ་བསྒྱུར། །བདག་
གྤྱིས་སགས་དང་ཡང་གསང་སེ་རྤྱིགས་སྒྱུར། །བསྒྱུར་བས་མྤྱི་འགལ་གང་ལ་གང་འདུལ་ཡྤྱིན། །བོན་གྤྱི་བསན་པ་
ནུབ་པའྤྱི་རྒྱུ་རེན་ནྤྱི། །དྷ་ཤ་གྤྱིལ་བའྤྱི་སོན་ལམ་ངན་པ་དང་། །རྒྱུ་ནྤྱི་མོ་མ་གྲངས་མའྤྱི་ལེན། །རེན་ནྤྱི་བྷོ་དྷྤྱི་ས་རོས་
བས། །བཙུན་མོ་བོ་པ་ོགསུམ་གྤྱིས་ཆེ་གསུམ་བར་དུ་ཕ་མ་དབེན་བཅུག་ནས། བར་དུ་བོན་གྤྱི་བསན་པ་རེ་ཤྤྱིག་
བསྣུབ། །དུས་ཀྤྱི་མཐའ་ལ་ཕོགས་ཀུན་དར་ཏེ་འོང་། །དར་ནུབ་བ་བ་ཀུན་ལ་འོང་། །རྒྱལ་རབས་འདྤྱི་ཡྤྱི་འོག་ཤེད་
ན། །གང་གྤྱི་མྤྱིང་ཅན་རྒྱལ་སར་འཁྲུངས་། །དེ་ཡྤྱིས་ཆོས་རྣམས་བརླགས་པར་ངེས། །དམ་ཆོས་བསན་པ་ནྤྱི། མེ་རོ་
ཙམ་ཞྤྱིག་མདོ་གམ་སད་ནས་འབྱུང་། །མུ་ཟྤྱི་གསལ་བཟང་དང་སོང་བོན་བཙུན་ལ། །དབུས་གཙང་མྤྱི་བཞྤྱི་བ་བས་
བསླབ་པ་ལེན། དེ་ནས་ང་ཡྤྱི་གསང་སྤྲུལ་བྷེ་བམ་ཀ་ར་འབྱུང་། མདོ་སགས་བསན་པ་དེ་ཡྤྱིས་འཛནི་པའོ། །དེ་དུས་
དན་པའྤྱི་སྤྲུལ་བ་མང་བོ་འབྱུང་། །ང་ཡྤྱིས་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མང་ཡང་། །བོན་ཆོས་གྤྱིས་ཀྤྱི་བསན་པ་འཛིན། །དཔལ་
གྤྱི་དབང་ཕྱུག་མུ་ཟྤྱི་གསལ་བཟང་སྤྲུལ། །ཀ་བ་དཔལ་ར་ེཁོ་ཚང་འབྲུག་ལྷར་སྤྲུལ། །གསང་བདག་སྤྲུལ་བ་རྨེའུ་སོན་
ལྷ་གེན་འོང་། །བོན་དང་ཆོས་ཀང་བོན་ས་བས། །ཆོས་ཀྤྱི་འབྱུང་ཁུང་བོན་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན། །ཆོས་ཀྤྱིས་བོན་ལ་
གཤེ་ན་དམ་ཚིག་མས། །དེ་ཡྤྱི་རེན་གྤྱིས་རང་བསན་རང་གྤྱིས་བཤྤྱིགས། །མ་འོངས་དུས་ན་ང་ཡྤྱི་རྣམ་ཐར་
ལ། །ང་ཡྤྱི་གསུང་མྤྱིན་ཚིག་ལྷད་འགའ་ཡྤྱིས་ནྤྱི། །བོན་ལ་གཤེ་ཞྤྱིང་གཤེན་ལ་བསྐུར་བའོ། །དེ་ཚེ་ཆོས་ཀྤྱི་བསན་པ་
ཡུན་མྤྱི་གནས། །བོན་གྤྱིས་ཆོས་ལ་ངན་སྨྲ་བས་འགྱུར་ན། །དེའྤྱི་ེས་སོན་འདུལ་བ་ཆུང་བ་འགྲོ། །འགྲོ་བ་མྤྱི་མོས་
བོན་ཀང་བྤྱིན་མྤྱི་ཆགས། །གཤེན་སོན་རྣམས་ཀང་ཐབས་སྡུག་འགྲོ་དོན་ཆུང་། །དེ་ལྟར་ཕག་སྐོར་བཟླས་བརོད་ཅྤྱི་
བས་ཀང་། །གཡས་སུ་སྐོར་བ་ཐབས་ཀྤྱི་སྐོར། །གཡོན་དུ་སྐོར་བ་ཤེས་རབ་སྐོར། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཡ་མ་བྲལ་
བའོ། །བོན་པོས་བོན་བཞྤྱིན་མྤྱི་སོད་ན། དེ་ནྤྱི་བདུད་རྤྱིགས་མུ་སེགས་སྡུལ་ཤུགས་འད། ཆོས་པས་ཆོས་བཞྤྱིན་མྤྱི་
སོད་ན། ལོག་པའྤྱི་ལམ་ཞུགས་ད་ེནྤྱི་སྤྱིན་པོ་འད། དེས་ན་བོན་ཆསོ་དབེར་མེད་གྤྱིས། ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་
རྒྱལ་བོ་ཁྤྱི་སོང་སེའུ་བཙན་ཀང་ཡྤྱི་རངས་ནས་ལྷ་ཕག་བཙལ་ཞྤྱིང་མཎྚལ་ཕུལ་ལ།ོ །ཕྤྱི་རབས་དནོ་དུ་ཤོག་སེར་ལ་
བཏབ་ནས་གཏེར་དུ་སྦས། ས་མ་ཡ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། ཕྤྱི་དུས་རོ་རེ་གྤྱིང་བས་གཏེར་ལས་དངས་ཏེ་དག་པར་ཕབ་
པའོ། །བཀྲ་ཤྤྱིས་ས།ོ །ལན་གཅྤྱིག་ཞུས་སོ། ། 
གསལ་བཤད། དཔལ་གཤེན་བསན་སན་རྤྱི་དགོན་གྤྱི་གྲྭ་བཙུན་ཤསེ་རབ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྤྱི་གསུང་དནོ། ག་གཟྤྱི་འབུམ་
སས་ལ༧ཨོ་རྒྱན་པདྨས་མཛད་པའྤྱི་བོན་ཆོས་རྣམ་དབེ་༧ཞེས་པའྤྱི་ཡྤྱིག་རྤྱིང་ར་ཆེན་འདྤྱི་འད་ཞྤྱིག་འདུག ད་དུང་འབུམ་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 

 

འབྱུང་ལྡན།                                                                                        ༣༠༡ 

                                                               

- 7 - 

སས་ལགས་ཀྤྱིས། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ལོར་ང་པོ་ཏ་ལའྤྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཕྤྱིན་པ་ཡྤྱིན། དེ་དུས་བཀའ་འགྱུར་སོགས་དཔེ་རྤྱིང་
མང་བོ་ཞྤྱིག་ཕོགས་སྤྱིག་བདེ་བཞྤྱིན་འདུག ངས་དའེྤྱི་ཁོད་ནས་དཔེ་ཆ་འདྤྱི་མཐངོ་བ་དང་བོན་གྤྱི་འབྱུང་ཁུང་ཆོས་ཀྤྱི་
རྣམ་དབེའྤྱི་ཡྤྱིན་ལུགས་ངོ་མར་བརོད་པའྤྱི་དཔེ་ཆ་ར་ཆེན་འདུག་སམ་སེ་དཔེ་སྤྱིག་པ་རྣམས་ལ། ངས་འདྤྱི་བཤུས་ཀྤྱི་ཡྤྱིན། 
མ་དཔེ་ཞྤྱིག་གཡར་རགོས་ཞུས་པས་ཁོང་རྣམ་པས། ཕར་ལ་ཁརེ་ན་ཡོང་གྤྱི་མ་རེད། འདྤྱི་གར་བཤུས་ན་འགྲྤྱིག་གྤྱི་རདེ། 
ཅེས་གསུང་བྱུང་བ་ལྟར་དེ་གར་བཤུས་པ་ཡྤྱིན། སྐབས་དརེ་ཆ་རནེ་གྤྱིས་མ་འདང་སེ་ཡྤྱིག་ནོར་མང་དག་ཅྤྱིག་ཤོར་སོང་
བས་དེ་ལུགས་དགོས་ཀྤྱི་ཡོད། ཅེས་གསུང་གྤྱི་འདུག་ལ། ངས་ཀང་འདྤྱི་ྤྱིད་མཐངོ་བ་དང་། དུས་རབས་སམེས་ཅན་ཞྤྱིག་
གྤྱི་ནང་དུ། བོད་ཀྤྱི་མཁས་བླུན་དུ་མས་གྲུབ་མཐའ་གསང་དནོ་མ་རོགས་ལ་ཕོགས་རྤྱིས་ཀྤྱིས་ལ་རྒྱ་བརད་པའྤྱི་མཐའ་
འབྲས་སུ། སོ་སོའྤྱི་དཔལ་འབོར་དང་རྤྱིག་གནས་གང་ཅྤྱིའྤྱི་ཐད་ནས་གནོད་སོན་བྱུང་དང་འབྱུང་མུས་ལ་ཧ་ཅང་
དགོས་གལ་ཆེ་བའྤྱི། མྤྱི་རྤྱིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུལ་དབར་མཐུན་སྤྱིལ་གཏོང་བའྤྱི་ཞྤྱི་བདེའྤྱི་གཞུང་བཟང་ཞྤྱིག་ཏུ་
ངེས་པས་ང་ཚོས་གཙིགས་སུ་འཛིན་ཏེ། རྒྱ་ཆེའྤྱི་ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ལ་སན་འབུལ་ཞུ་དགོས་འདུག་ཅེས་དང་།ཕན་ལ་མ་ཕྤྱི་ཞུ་
དག་བེད་དགོས་ཞེས་འབུམ་སས་ལགས་ཀྤྱི་ཕག་བྲྤྱིས་ངོ་མ་དེ་བསན་བྱུང་བར་བརྒྱུད། ནོར་སོན་མངོན་གསལ་ཅན་
རྣམས་བར་སདོ་སྤྱི་འགྲསོ་ལྟར་བཅོས་ཏེ། ཚིག་རྐང་མམ་མྤྱིན་དང་། ཡྤྱིག་རྤྱིང་གྤྱི་མ་འགྱུར་ཐད་མ་བཅོས་རང་སོར་
བཞག་ཡོད་པས་དེ་ལུགས་ཀྤྱིས་གཟྤྱིགས་གནང་ཡོད་པ་ཞུ་ཞེས་ལྷ་ལྡན་ྤྱི་མའྤྱི་གྲོང་དུ། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལའོྤྱི་ཟླ་བ་༡་ཚེས་
༡༠ལ་གཡུང་རྣམ་པས། །   

 
 
 
 

  
 
 
 

རེ་ཡྤྱི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ། 
འོད་དེ་གུང་རྒྱལ་དང་། ཡར་ལྷ་ཤམ་པོ། གན་ཆེན་ཐང་ལྷ། རྨ་
ཆེན་པོམ་ར། སོགས་ཆེན་གདོང་ར། སམ་པོ་ལྷ་རེ། གཞོལ་ལྷ་རྒྱུག་

པོ་། ཇོ་བོ་གཡུ་རྒྱལ། ཤེའུ་མཁའ་རྤྱིན་ཏེ་སྤྱིད་པ་ཆགས་པའྤྱི་ལྷ་
དགུ་དང་། དེའྤྱི་སེང་དུ་ཇོ་བོ་འཆྤྱིལ་ལྷ། ངོ་གསུམ། གཡའ་སང་། 

ཁྱུང་ལྷ་དང་བཞྤྱིན་བསྣན་པས་བཅུ་གསུམ་མོ། 
  



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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ཐུའུ་བཀན་གྲུབ་མཐའ་ལས་བརམས་པའྤྱི་བནོ་གྤྱི་ 

བྱུང་ཁུངས་བརལོ་འཁལ་བསྒྱུར་གསུམ་ལ་གཏུགས་ཡོད་མདེ་དཔྱད་པ། 
 

གཙང་ཚྭ་དག་ེབཤསེ་གཡུང་དྲུང་གཙུག་ཕུད། བནོ་གྤྱི་ཤསེ་རྤྱིག་ཚགི་མཛདོ་ཀྤྱི་རམོ་སྤྱིག་པ། 
བོན་གྤྱི་ངོ་བོ་དང་བྱུང་རྤྱིམ་ལ་དཔྱད་པ་གནང་བའྤྱི་ཆོས་པ་དང་བོན་པོ། སྤྱིར་བཏང་ལོ་རྒྱུས་ཞྤྱིབ་འཇུག་པ་

རྣམས་ཀྤྱིས། མཁས་དབང་ཐུའུ་བཀན་ཁོང་ནྤྱི་བོན་གྤྱི་བྱུང་རྤྱིམ་གྤྱི་ཕུགས་འཁལ་བརོལ་བསྒྱུར་གསུམ་ལ་གཏུགས་
མཁན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཤག་ཤག་གྤྱིས། བོན་ལ་སང་བའྤྱི་ཆོས་པ་དང་དེའྤྱི་ཤན་ཞུགས་པའྤྱི་ཞྤྱིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་
ཐུའུ་བཀན་གྲུབ་མཐའ་ལྟར་བོན་གྤྱི་བྱུང་ཁུངས་འཁལ་བརོལ་བསྒྱུར་གསུམ་རེད་ཅེས་དང་། བོན་པོ་དང་བོན་གྤྱི་
གྲུབ་མཐའ་ལ་བ་ོཡང་དག་ཕོགས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་བོན་གྤྱི་བྱུང་ཁུངས་ནྤྱི་ཐུའུ་བཀན་གྲུབ་མཐའ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་ཞེས་
བཤད་ཀྤྱི་ཡོད། ཁོ་བོས་ནྤྱི་དེ་ལས་ལྡོག་སེ་ཐུའུ་བཀན་མཆགོ་ནྤྱི་བོན་བསན་གྤྱི་ངོ་བོ་ནྤྱི་བསན་པ་ཡང་དག་ཡྤྱིན་
པ་དང༌། བྱུང་རྤྱིམ་ཡང་དམ་ཆསོ་བོད་ལ་མ་དར་གོང་ནས་དར་བ་ཡྤྱིན་པར་འདོད་པའྤྱི་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའྤྱི་
མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་ཏུ་འདོད། དེ་ཡང་ཐུའུ་བཀན་གྲུབ་མཐའ་ལས་བོན་གྤྱི་སྐོར་གེང་བའྤྱི་ཐགོ་མར་ཤོ་ལོ་ཀ་
གཅྤྱིག་བྲྤྱིས་པ་ནྤྱི་འདྤྱི་ལྟ་སེ། བོད་ཡུལ་མུན་པར་དམ་ཆོས་ྤྱི་མའྤྱི་འོད། །འཆར་བའྤྱི་ལམ་ཡངས་འཆར་བར་
གཤེན་ལུགས་ཀྤྱི། །ས་རེངས་ཕོ་་སོན་དུ་འོངས་པ་ལ། །བོན་ཞེས་གྲགས་པའྤྱི་གྲུབ་མཐའྤྱི་བྱུང་བ་གེང༌། །ཞེས་པ་
ལ་དཔྱད་ན་ཐུའུ་བཀན་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བོན་གྤྱི་གྲུབ་མཐའྤྱི་ངོ་བོ་དང་བྱུང་རྤྱིམ་སྐོར་ལ་འདོད་དོན་ངོ་མ་ཟུར་ཙམ་
གསལ་བཤད་གནང་འདུག བོན་གྤྱི་གྲུབ་མཐའ་མ་དར་བའྤྱི་སོན་དུ་བོད་ཀྤྱི་ཡུལ་འདྤྱིར་བསན་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་
ཡང་དག་པ་མེད་པ་མུན་པའྤྱི་གྤྱིང་ཞྤྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་སེ། དེ་རེས་བོན་གྤྱི་བསན་པ་འདྤྱི་ྤྱིད་གྤྱིང་འདྤྱིར་
ཐོག་མར་དར་ཚེ་ཆེས་གདོད་མའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀ་ཀོ་མུན་པའྤྱི་གྤྱིང་དེ་ྤྱིད་བོན་བསན་ས་རེངས་ཤར་ཏེ་མུན་གྤྱིང་ད་ེ
ྤྱིད་ནམ་ལངས་པའྤྱི་གྤྱིང་ཞྤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། དེ་རེས་དམ་ཆོས་ྤྱི་མ་ལྟ་བུ་འཆར་བའྤྱི་ལམ་ཡངས་པོར་ཕེས་པར་
བསན་འདུག་པས་དམ་ཆོས་ྤྱི་མ་ལྟ་བུ་འདེན་བེད་བོན་བསན་ས་རེངས་ལྟ་བུ་ཞེས་དཔེ་བཀོད་པ་ནྤྱི། དོན་དུ་
བོན་བསན་དང་དམ་ཆོས་གྤྱིས་ཀ་འགྲོ་བའྤྱི་བོ་ཡྤྱི་མ་རྤྱིག་ལས་ོན་གྤྱི་མུན་པ་བསལ་བེད་ཀྤྱི་བསན་པ་ཡང་དག་
ཡྤྱིན་པ་དང༌། བོད་ཡུལ་འདྤྱིར་དར་ས་ཕྤྱིའྤྱི་སོ་ནས་བོན་བསན་ནྤྱི་ས་རེངས་དང་དམ་ཆོས་ལ་ྤྱི་མ་ཞེས་གསུངས་
པ་མ་གཏོགས་ངོ་བ་ོདང་བེད་ལས་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་པར་བསན། དེས་ན་བོན་གྤྱི་བྱུང་ཁུངས་བརོལ་བོན་ཞེས་བྤྱིས་
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པ་འདེས་ཁྤྱིད་པའྤྱི་རྫུན་གཏམ་དང་མུ་སེགས་པའྤྱི་ལྟ་བ་འཁལ་བའྤྱི་འཁལ་བོན་ཞེས་པ་སོགས་ལ་ཡྤྱིད་རོན་མ་
བས་པ་གསལ་བོ་རེད། བྱུང་རྤྱིམ་གྤྱི་དབང་དུ་བས་ན་ཁོང་གྤྱིས་བོན་བསན་འདྤྱི་ྤྱིད་དམ་ཆོས་ལས་བསྒྱུར་བའྤྱི་
བསྒྱུར་བོན་ཞེས་པའྤྱི་ལོག་རོག་གྤྱི་སོ་བཏགས་དེ་ཡང་ཁོང་གྤྱི་འདོད་དོན་མ་ཡྤྱིན་པ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་པ་
ནྤྱི། དམ་ཆོས་བོད་ལ་མ་དར་གངོ་ནས་བོན་གྤྱི་བསན་པའྤྱི་ས་རེངས་ཤར་ཏེ་བོད་ཡུལ་མུན་པའྤྱི་གྤྱིང་དེ་ྤྱིད་ནམ་
ལངས་པར་བསན་པ་གང་ཞྤྱིག དེ་དུས་བོད་ལ་བསྒྱུར་བའྤྱི་དམ་ཆོས་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔེར་ན་རྤྱི་བོང་གྤྱི་རྭ་མེད་
པས་རྤྱི་བོང་གྤྱི་རྭ་ལས་བཟོས་པའྤྱི་ཅ་དངོས་གང་ཡང་མྤྱི་སྤྱིད་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །དེ་རེས་བོན་གྤྱི་གྲུབ་མཐའ་དངོས་
གེང་བའྤྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་གྤྱིས་ཞར་བྱུང་དུ་བོན་གྤྱི་བྱུང་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་ན། བོན་གཞུང་ལས། བསྐལ་བ་
འདྤྱི་ལ་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ནས་བཅུ་བའྤྱི་བར་དུ་སོན་པ་གཙ་ོམཆགོ་ཀུན་བཟང་ནས་ཐང་མ་མ་ེསོན་གྤྱི་བར་བཅོ་
བརྒྱད་འབྱུང་ཟེར་བས། དེའྤྱི་ནང་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བའྤྱི་དུས་སུ་འབྱུང་བར་བཤད་པའྤྱི་གཤེན་རབ་ནྤྱི་ད་ལྟའྤྱི་བོན་གྤྱི་
སོན་པ་ཡྤྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ཡུལ་འོལ་མ་ོལུང་རྤྱིང་དུ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་ཆེ་བ་བ་བྱུང༌། དེ་འགའ་ཞྤྱིག་
གྤྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡྤྱིན་ཟེར་ཞྤྱིང༌། བདག་ཅག་སོན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་བྱུང་ཞེས་ཀང་ཟེར། 
ཞེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིས་ཁོང་གྤྱིས་གཤེན་རབ་མཆོག་ནྤྱི་བོན་གཞུང་དངོས་ཀྤྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བའྤྱི་
བསྐལ་ཆེན་གྤྱི་སོན་པ་ཡྤྱིན་པ་དང༌། འཁྲུངས་ཡུལ་ཞང་ཞུང་ཕུགས་པ་རག་གཟྤྱིགས་འོལ་མོ་ལུང་རྤྱིང་ཡྤྱིན་པ། 
འཁྲུངས་པའྤྱི་དུས་ཚོད་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དུས་མཚུངས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བཤད་སོལ་དེ་གཙོར་སོན་བས་ཏེ་
བཤད་པ་ནྤྱི། ཁོང་གྤྱིས་དགོངས་པ་ཡང་བཤད་ཚུལ་དེ་ལ་བོ་ཕོགས་ཆེ་བ་ཡྤྱིན་པ་གསལ་བོ་རེད། དེ་ལྟའྤྱི་བཤད་
ཚུལ་དེ་བོན་ཕོགས་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པ་ཆོས་ཕོགས་ཀྤྱི་ལུང་ཡང་དག་པ་དངས་པ་ནྤྱི། ཡང་དེ་ྤྱིད་ལས། བེ་དྲུར་
དཀར་པོ་ལས། ཞང་ཞུང་ཡུལ་ན་བོན་འདུལ་བར་དགོངས་ཏེ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོར་སྤྲུལ། བོན་གྤྱི་མཛད་པ་བཅུ་
གྤྱིས་བསངས། ཐེག་པ་རྤྱིམ་པ་དགུ་རུ་གསུངས། གསོན་པོ་རྣམས་ཀྤྱི་ལྷ་སོ་ཕེས། གཤྤྱིན་པོ་རྣམས་ཀྤྱི་དུར་སོ་
བཅད། འགྲོ་རྣམས་གཡུང་དྲུང་ལམ་ལ་བཀོད། ཅེས་འབྱུང་ལ། གང་ལྟར་ཡང་མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ནུས་པ་
སོགས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཞྤྱིག་སེ། འོན་མདའ་གསེར་ཁང་རེ་ཞེས་ད་ལྟ་མངའ་རྤྱིས་གྲ་ཚང་ཆགས་པའྤྱི་
གནས་འདྤྱི་དང༌། རྤྱི་བོ་རྤྱིན་ཆེན་སྤུངས་པ། ཀོང་ཡུལ་བུ་ཆུ་ལྷ་ཁང་གྤྱི་ཤར་ཕོགས་བོན་རྤྱི་སོགས་བོད་ཀྤྱི་གནས་
དུ་མར་འོངས་ནས་སྤྱིད་པའྤྱི་ལྷ་གན་མང་བོ་དམ་ལ་བཏགས་ཤྤྱིང་བཏུལ་བར་གྲགས། ཞེས་ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་
བོན་གྤྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་དགོངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་གཤནེ་རབ་མྤྱི་བོར་སྤྲུལ་ཏེ་བོན་པ་ཡྤྱིན་པ་ལུང་འདེན་
མཛད་པ་དང༌། དེ་རེས་ཁོང་གྤྱི་བསོམ་ཚིག་ཏུ་མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ནུས་པ་སོགས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་
སངས་རྒྱས་དང་མྤྱི་གྤྱིས་པ་ཞྤྱིག་ཡོད་པས་བོད་ཀྤྱི་ས་ཁུལ་སོད་མངའ་རྤྱིས་དང་ཤར་ཕོགས་ཀོང་ཡུལ་སོགས་ལ་
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བོན་ཏེ། སྤྱིད་པའྤྱི་ལྷ་གན་པོ་སེ་ཤ་ཁག་གསོད་གཅོད་ལ་དགའ་བའྤྱི་ནག་ཚོགས་ཀྤྱི་ལྷ་སྤྱིན་ཡུལ་ས་སེ་བརྒྱད་
རྣམས་དམ་ལ་བཏགས་པར་བསན་འདུག་པས། དོན་དུ་ཁོང་གྤྱིས་བོན་གཞུང་རྣལ་མའྤྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་སོན་
པ་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་གདོད་མའྤྱི་དམར་མཆོད་བེད་པའྤྱི་བོན་ལུགས་དེ་བཀག་པར་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་འདུག ཡང་
ཁོང་གྤྱིས། དེས་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་ཆསོ་ཕུང་སོ་བཞྤྱི་མཛོད་ལྔ་སོགས་བཤད། གདུང་འཚོབ་མུ་ཆ་ོལྡེམ་དྲུག ཏ་ཟྤྱིག་གྤྱི་
མཁས་པ་དམུ་ཙ་ཏྲ་ཧ།ེ ཁྤྱི་ཐོག་པར་ཙ། འགུ་ཧྤྱི་ལྤྱི་སར་ཡ། རྒྱ་གར་གྤྱི་མཁས་པ་ལྷ་བདག་སགས་དོ། རྒྱ་ནག་གྤྱི་
མཁས་པ་ལེགས་བཏང་རྨང་བོ། ཁོམ་གྤྱི་མཁས་པ་གསེར་ཐོག་ལེ་འབམས། བོད་ཀྤྱི་མཁས་པ་ལྡེམ་གྤྱིམ་ཚ་རྨ་
ཆུང༌། མེ་ག་གྤྱི་མཁས་པ་ལེ་ཚ་མཁར་བུ། སུམ་པའྤྱི་མཁས་པ་མུ་སྤུངས་གསལ་ཏང༌། ཞང་ཞུང་གྤྱི་མཁས་པ་
སོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན། བོད་ཀྤྱི་མཁས་པ་ཤ་རྤྱི་དབུ་ཆནེ་སོགས་རེས་འཇུག་མང་དུ་བྱུང་བས་བོན་ཆོས་ཕོགས་
ཐམས་ཅད་དུ་སེལ་ཏ་ེདར་བར་བས་སོ། །ཞེས་གཤེན་རབ་ཀྤྱིས་གསུངས་པའྤྱི་བོན་ལ་སོ་བཞྤྱི་མཛོད་ལྔ་ཡོད་པ་
དང་ད་དུང་སོགས་སའྤྱི་ནང་དུ་ཐེག་པ་རྤྱིམ་དགུ་དང་ཕྤྱི་ནང་གསང་གསུམ་རྣམས་བསྡུས་ནས་བསན་འདུག བོན་
སོ་དེ་དག་གཤེན་རབ་ཀྤྱི་གདུང་སོབ་ཆེན་པོ་མུ་ཆོ་ལྡེམ་དྲུག་དང་དེ་ཡྤྱི་སློབ་མ་འཛམ་གྤྱིང་མཁས་པའྤྱི་རྒྱན་དྲུག་
དང་མཁས་པ་མྤྱི་བཞྤྱི་སོགས་ཀྤྱིས་བོན་བསན་རྒྱ་དཀར་ནག་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཐམས་ཅད་ལ་སེལ་ཏེ་དར་བར་གསུངས་
འདུག དེ་རེས་བོན་པོ་སོ་སོའྤྱི་བྱུང་ཚུལ་ཞེས་པ་ནས་བརོལ་བནོ་དང་འཁལ་བོན་བསྒྱུར་བོན་གསུམ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་
བསན་པ་ནྤྱི་འབྲྤྱི་གུང་སོབ་མགོན་ལྟར་བྲྤྱིས་པ་མ་གཏོགས་ཐུའུ་བཀན་རང་གྤྱི་འདོད་ཚུལ་མ་ཡྤྱིན་པ་འོག་ནས་
གསལ་བོ་གསུང་འདུག ཡང་ཁོང་གྤྱིས་བོན་གྤྱི་ཆོས་ལ་བཀའ་འགྱུར་བྤྱིང་གྤྱི་ཚབ་ཡོད་ཅྤྱིང༌། ལྟ་བ་སོན་པའྤྱི་
གཞུང༌། རོགས་པ་རྤྱིན་ཆེན་གསརེ་གྤྱི་འཕེང་བ། ར་འགྲེལ་རླུང་གྤྱི་སྤུ་གྲྤྱི། མན་ངག་འཁོར་ལ་ོའདོ་གསལ་སོགས་
དང༌། སོམ་པའྤྱི་གཞུང༌། ཕུང་བོ་རང་འགྱུར་ཐྤྱིག་ལེ་དགུ་སྐོར། གསེར་ཐྤྱིག ལུས་སེམས་མས་མྱོང༌། སེམས་ལུང་
ཡེ་ཁྤྱི་དཀར་པོ་སོགས་དང༌། སོད་པའྤྱི་སྐོར། ཁམས་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབས་པའྤྱི་འབུམ། ཡེ་གཤེན་བཀོད་པ་དོན་
གྤྱི་འབུམ། གཡུང་དྲུང་ས་བཅུ་ལམ་གྤྱི་འབུམ། རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྤྱིམས་འདུལ་བའྤྱི་འབུམ། དགེ་རྒྱས་ཚོགས་ཆེན་
རོགས་པའྤྱི་འབུམ། གཞན་ཡང་ནད་འབུམ་ནག་པོ། ཚེ་འབུམ་ཁ་བོ། སན་འབུམ་དཀར་པོ། གཏ་ོའབུམ་ནག་པོ་
སོགས་དང༌། འཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་སྐོར་གཏོ་ཐབས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། དཔྱད་ཐབས་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང༌། གེར་སོ་བཞྤྱི། 
སྐད་ཅོང་བརྒྱད། ཤྤྱིད་ཐབས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། འདུར་ཐབས་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྤྱིག་སོགས་དེ་ལ་ཆབ་ནག་སྤྱིད་པ་
རྒྱུད་ཀྤྱི་བོན་ཟེར། ཞེས་བོན་ལའང་དམ་ཆོས་ནང་བཞྤྱིན་བཀའ་བརེན་འགྱུར་ཡོད་པ་བོན་ཆོས་ལ་བཀའ་འགྱུར་
བྤྱིང་གྤྱི་ཚབ་ཡོད་ཅེས་པས་གསལ་བོ་གསུང་གནང་འདུག ད་ེལྟ་བུའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་ལ་ལྟ་སོམ་སོད་གསུམ་ཡང་
དག་ཡོད་པ་མཚན་གཞྤྱི་བཅས་པས་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་ནྤྱི། ལྟ་བ་དང་སོམ་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་གཞུང་ལ་རོགས་ཆེན་སྐོར་
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འགའ་ཞྤྱིག་བཞག་གནང་བ་དང༌། སོད་པའྤྱི་སྐོར་ནྤྱི་རྒྱས་པ་འབུམ་ལྔ་སེ་མདོ་ཡྤྱི་སྐོར་དང་དེ་སེང་སན་གྤྱི་འབུམ་
བཞྤྱི་བཞག་འདུག འོན་ཀང་འདྤྱི་སྐབས་སུ་ནད་འབུམ་ནག་པོ་ཞེས་དང་གཏོ་འབུམ་ནག་པོ་ཞསེ་གྤྱིས་འཕར་
མ་དང་ཐུགས་འབུམ་མཁའ་སོན་ཞེས་ཆད་འདུག་པས་ཕྤྱིས་སུ་ཡྤྱིག་ནོར་སོང་བར་གོར་མ་ཆག འཕྤྱིན་ལས་སྐོར་གཏོ་
ཐབས་དང་དཔྱད་ཐབས་ཤྤྱིད་ཐབས་འདུར་ཐབས་སོགས་འདུག འཇུག་ཏུ་དེ་ལ་ཆབ་ནག་སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བོན་
ཟེར་ཞེས་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི་འདྤྱིར་འཕྤྱིན་ལས་སྐོར་བཞག་པ་རྣམས་དང་གོང་གྤྱི་སན་གྤྱི་འབུམ་བཞྤྱི་བཅས་ལ་གསུངས་
པ་མ་གཏོགས་གོང་གྤྱི་ལྟ་སོམ་སྐོར་དང་རྒྱས་པ་འབུམ་ལྔ་བཅས་ནྤྱི་ཆབ་ནག་སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བོན་མ་ཡྤྱིན། ཡང་དེ་
ྤྱིད་ལས། སྲུང་མའྤྱི་སྐོར་ལ། སོག་གྤྱི་སག་གདར་ཆེ་ཆུང༌། ད་བ་སྤུ་གྲྤྱི་དམར་ནག་དལ་འབམས་མ་མོའྤྱི་ཁག་
སྒྲུབ་སོགས་དང༌། ཞེས་པ་ནས་རོ་ཀུ་ཤག་པ་སང་རྒྱུག་ཐན་གྤྱི་སྐརོ་སོགས་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ར།ོ །ཞེས་པའྤྱི་བར་ནྤྱི་
གཞན་གྤྱི་ཟེར་སོས་ཡྤྱི་གེར་བཀདོ་པ་དང༌། དེའྤྱི་ནང་ལ་བནོ་གྤྱི་སྲུང་མ་ཡྤྱིན་པ་དང་མ་ཡྤྱིན་པ་དུ་མ་བགྲང་
འདུག་ཅྤྱིང་ལྷག་པར་དུ་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྤྱི་སྒྲུབ་སྐོར་ཡོད་ཅེས་པ་ནྤྱི་རྫུན་གཏམ་འབའ་ཞྤྱིག་སེ་དབང་ཕྱུག་སོགས་
མགྲོན་བཞྤྱིའྤྱི་སྐབས་སུ་བསན་པ་སྲུང་བའྤྱི་ཟུར་མགྲོན་གྤྱི་ཚུལ་དུ་མཆོད་བསོད་ཀྤྱི་ཚིག་འགའ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་
སྒྲུབ་སྐོར་སོགས་བོན་གྤྱི་ལུགས་ལ་མེད་པ་རེད། ཡང་དེ་ྤྱིད་ལས། གཞུང་དེ་དག་ལས། མྤྱི་རག་པ་དང་ལས་
འབྲས་བམས་སྤྱིང་རེ་བང་ཆུབ་སམེས་ཕྤྱིན་དྲུག་སོགས་ཀྤྱི་གཏམ་ཐར་ཐོར་དང་ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་སྐུ་གསུམ་སོགས་ཀྤྱི་
རྣམ་བཞག་ཀང་བས། དབང་བསེད་རོགས་དམ་ཚིག་སོམ་པ་རབ་གནས། སྦྱྤྱིན་སེག་དཀྤྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་
སོགས་ཀྤྱི་དོད་དང་ལས་ཁ་ཚར་བ་ཡང་མང་བཤད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་དང་དབྤྱིབས་མཚུངས་དང་མྤྱི་མཐུན་
པ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་དང༌། ཞེས་པ་ནས་མྤྱིང་འདོགས་ས་འདོད་རྒྱལ་བ་མང་དུ་སྣང༌། ཞེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིས་བོན་གཞུང་
ལས་བམས་སྤྱིང་རེ་ས་ལམ་འབྲས་བུའྤྱི་རྣམ་བཞག་ཡོད་པར་བསན་པ་དང༌། ཡང་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དབྤྱིབས་
མཚུངས་དང་མྤྱི་མཚུངས་ཅྤྱི་རྤྱིགས་ཡོད། ཅེས་པས་བོན་གཞུང་དེ་དག་ལས། ལྷོ་གཏེར་ཐེག་དགུའྤྱི་རྣམ་བཞག་
ནང་རྒྱུ་བོན་སྐོར་སོགས་དམྤྱིགས་བསལ་གྤྱི་ཁད་ཆོས་དུ་མ་ཡོད་པར་བསན་ཅྤྱིང༌། གཞན་མྤྱིང་འདོགས་ཐ་སད་
བེད་ཚུལ་ལ་ས་དོན་ལགོ་པའྤྱི་རྤྱིགས་མང་བོ་འདུག ཡང་དེ་ྤྱིད་ལས། ལྟ་སོམ་སོགས་ཀྤྱི་འདདོ་ཚུལ་ལ། སྤྱིར་
བོན་ལ་ཕྤྱི་བོན་དང་ནང་བོན་གྤྱིས་ཡོད་པར་གྲགས་ཤྤྱིང༌། བོན་གཞུང་འགའ་ཞྤྱིག་ཏུ། དང་བོ་ཡེ་མེད་སོང་བ་
ལ། དེ་ནས་ཡེ་ཡོད་ཅུང་ཙམ་སྤྱིད། དེ་ནས་བ་མོ་ས་ཙམ་སྤྱིད། དེ་ནས་ཟྤྱིལ་པ་ཕྲུལ་ཙམ་སྤྱིད། ཅེས་སོགས་ཟེར་
ནས་མཐར་ཐུག་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་སོ་ང་ལས་སེས་པའྤྱི་ལུགས་དང༌། ཕྱྭ་དང་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྤྱིས་བས་
པའྤྱི་ལུགས་སུ་སྣང་བ་མུ་སེགས་ཀྤྱི་ལྟ་བ་འཁལ་བ་ཡྤྱིན་ཞེས་འབྲྤྱི་གུང་འཇྤྱིག་རེན་མགོན་པོས་གསུངས་ཤྤྱིང༌། དེང་
སང་ཀུན་ལ་དར་ཆེ་བའྤྱི་གཏོ་ཆོག་རྣམས་སུ་ཡང་གོང་གྤྱི་ཚིག་དེ་འད་མང་བོ་སྣང་ངོ༌། །ཞེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིས། 



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
   

འབྱུང་ལྡན།                                                                                          ༣༠༡ 
                                                                

- 12 - 

བོན་ལ་ཕྤྱི་ནང་གྤྱིས་ཡོད་པ་ནྤྱི་ཁོང་གྤྱི་འདོད་པ་མ་ཡྤྱིན་པ་དེ་ལྟར་གྲགས་ཞེས་པས་བཤད་སོལ་འདུག་ཅེས་པ་ལྟ་
བུ་དང༌། སྣོད་བཅུད་སོ་ང་ལས་གྲོལ་ཚུལ་དང་ཕྱྭ་དང་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྤྱིས་བས་ཚུལ་ནྤྱི་མུ་སེགས་པའྤྱི་ལྟ་བ་
འཁལ་བ་ཡྤྱིན་པ་འབྲྤྱི་གུང་གྤྱིས་འདོད་པ་ལས་ཁོང་གྤྱི་འདོད་པ་མ་ཡྤྱིན་པ་གསལ་བོ་རེད། འབྲྤྱི་གུང་བས་བོན་ལ་
སང་བའྤྱི་ཁུངས་མེད་ཀྤྱི་འཁལ་གཏམ་དུ་མ་ཡོད་པའྤྱི་ནང་ནས་སྣོད་བཅུད་ཕྱྭ་དང་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྤྱིས་
བས་པའྤྱི་གཞུང་བོན་ལུགས་ལ་མེད་བཞྤྱིན་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྤྱི་ངན་པ་ལང་ཤོར་གྤྱི་རྫུན་གཏམ་ཡྤྱིན། ནང་བཅུད་
སོ་ང་ལས་གྲོལ་ཚུལ་ནྤྱི་བོན་གཞུང་ལས་ཡོད་ཀང་མུ་སེགས་པ་དང་ཁད་པར་ཤྤྱིན་ཏུ་ཆ་ེསེ་སྐབས་འདྤྱིར་མ་སོས་
སོ། །ཡང་དེ་ྤྱིད་ལས། འདུས་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་རྒྱུད་བ་བ་ནས། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྤྱི་དངོས་རྣམས་ཞེན་པས་ཡོད། དམ་
པའྤྱི་དོན་དུ་ཆགས་པ་སངས་པས་མེད། གྤྱིས་ཀ་སེམས་ཀྤྱི་ཆས་ཟྤྱིན་མ་ཆགས་མ་ཡེངས་པས། སོང་བ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡ་ེ
ཤེས་ཞེས། མྤྱི་རོག་ཡོངས་ཁབ་གསལ་དྭངས་ན། སོམ་པའྤྱི་དངོས་པོ་དེ་ྤྱིད་ཡྤྱིན། དེ་ལྟར་ལྟ་སོམ་གྤྱིས་ཀ་
འབྲེལ་བར་དཔྱད་ན། སེ་བ་འདྤྱི་ལ་ཐར་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ངེས༌། ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་བཤད་ཚུལ་ནྤྱི་བཀའ་དང་
བསན་བཅོས་ནས་བཤད་པ་དང་དོན་འད་བར་སྣང་ཞེས་སན་ས་བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་གསུངས། ཡང་ཀུན་
མཁེན་ཤེར་འོད་དང་སག་ཚང་ལོ་ཙ་བས་བོན་གྤྱི་ཐེག་པ་དགུ་བ་རྤྱིང་མའྤྱི་རོགས་ཆེན་དང་མཐུན་པར་ཡང་
གསུངས་སྣང་ངོ་། །ཞེས་བོན་དཔེ་འདུས་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་རྒྱུད་དྤྱི་མེད་ལས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་གྤྱི་འཇོག་ཚུལ་དང་
བདེན་གྤྱིས་ཟུང་འབྲེལ་གྤྱི་ལྟ་བ་མྤྱི་རོག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དེ་ྤྱིད་ཚུལ་བཞྤྱིན་མས་སུ་བངས་ན་སེ་བ་གཅྤྱིག་ལ་
ཐར་པ་འཐོབ་པར་བསན་པ་རྣམས་དམ་ཆོས་ཀྤྱི་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་རྣམས་དང་ཁད་མེད་པར་སན་ས་བོ་གྲོས་
རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་ཞལ་བཞེས་སྣང་བ་དང་བོན་གྤྱི་ཐེག་པ་དགུ་བ་རོགས་ཆེན་ནྤྱི་རྤྱིང་མའྤྱི་རོགས་ཆེན་དང་ཁད་མེད་
པར་ཀུན་མཁེན་ཤེར་འོད་དང་སག་ཚང་ལོ་ཙ་བ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཞལ་བཞེས་སྣང་བར་གསུང་པའྤྱི་ཤུགས་ལ་ཐུའུ་
བཀན་རང་གྤྱི་དེ་ལྟར་འདོད་པ་གསལ་བོ་རེད། ཡང་དེ་ྤྱིད་ལས། ཁོ་བོས་མཐོང་བའྤྱི་བོན་གཞུང་ཞྤྱིག་ནས་
འདྤྱི་ལྟར་སྣང་སེ། གཞྤྱི་རང་བཞྤྱིན་རྣམ་དག་གྤྱི་གནས་ལུགས་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་གྤྱིས་ཀའྤྱི་སོན་རོལ་
ན། འོད་གསལ་སོང་བ་བོན་གྤྱི་སྐུ་ངོ་བོ་རང་བཞྤྱིན་རྣམ་དག བག་ཆགས་སྤྱིབ་པས་མ་གོས་ཤྤྱིང་། ཅྤྱི་ཡང་མ་
ཡྤྱིན་ལ་ཅྤྱི་ཡང་གསལ་བ། གདོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ངོ་བོར་གནས་པ། བ་བའྤྱི་རྒྱུ་ལས་མ་གྲུབ། བེད་པའྤྱི་རེན་
ལས་མ་ལྟོས་པར་རོལ་མེད་ལྷུན་གྲུབ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་ད།ེ ཞེས་པ་ནས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བོན་དབྤྱིངས་རྣམ་
དག་ཏུ་རོགས་ཏ།ེ འཁོར་འདས། བཟང་ངན། སང་བང༌། དབེར་མེད་རོ་གཅྤྱིག་པར་གྱུར་ནས་བོན་སྐུ་རང་ས་
ཟྤྱིན་པས་ཀོང་སོམ་ཟད་སར་སེལ་བའོ། །ཞེས་བྱུང་ངོ༌། །འདྤྱི་དག་ནྤྱི་ཕྤྱིས་ཀྤྱི་རོགས་ཆེན་པས་ཟེར་ལུགས་དང་
དབྤྱིབས་མཚུངས་པར་འདུག་པས་བོན་རོགས་གྤྱིས་ཐུགས་ནང་གཤྤྱིན་པོ་ཡོད་པ་འདའོ། །ཞེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིས། 
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ཐུའུ་བཀན་རང་གྤྱིས་མཐོང་བ་ནྤྱི་རང་འབྱུང་གྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གཞྤྱི་ཡྤྱི་གནས་ལུགས་དང་དེ་ཡྤྱི་རལ་མ་འགག་པ་
རོལ་པའྤྱི་འཆར་ཚུལ་སོགས་བསན་པའྤྱི་གཞུང་དང༌། གནས་ལུགས་རྤྱིག་བ་རྤྱིག་བེད་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་རང་རྤྱིག་
པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ངོ་འཕོད་ནས་ཐུན་སོམ་དང་ངང་སོམ། མཐར་ཀོང་སོམ་མངོན་ཏུ་བས་ཏེ་སྐུ་གསུམ་གྤྱི་གོ་འཕང་
ཐོབ་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཡྤྱིན། དེ་དག་ཁོང་གྤྱིས་རྤྱིང་མའྤྱི་རོགས་ཆེན་དང་དོན་གཅྤྱིག་པར་གསུངས་ཞྤྱིང༌། 
ད་དུང་ཁ་གསལ་བ་ཞྤྱིག་ལ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་ཕྤྱིས་ཀྤྱི་རོགས་ཆེན་པས་ཟེར་ལུགས་དང་དབྤྱིབས་མཚུངས་པར་འདུག་
པས་ཞེས་བོན་གཞུང་དེ་དག་རྤྱིང་མའྤྱི་རོགས་ཆེན་ལས་ས་བ་ཡྤྱིན་པ་རྤྱིང་མའྤྱི་རོགས་ཆེན་ནྤྱི་དེའྤྱི་ཕྤྱིས་སུ་བྱུང་བ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་འདོད་ཚུལ་གསལ་བོ་བསན་པས་ཡོངས་གྲགས་སུ་བན་རྤྱིང་མ་བོན་གྤྱི་ཚ་བོ་ཞེས་པའྤྱི་ཟེར་སོས་བཞྤྱིན་
ཁས་བངས་འདུག ཡང་དེ་ྤྱིད་ལས། ཐེག་པ་རྤྱིམ་དགུའྤྱི་བོན་གཞུང་སོང་ཟེར་ཏེ། དགུ་ནྤྱི། ཕྱྭ་གཤེན། སྣང་
གཤེན། འཕྲུལ་གཤེན། སྤྱིད་གཤནེ་ཏེ་རྒྱུ་ཡྤྱི་ཐེག་པ་བཞྤྱི། དགེ་བསེན། དང་སོང༌། ཨ་དཀར། ཡེ་གཤེན་ཏེ་འབྲས་
བུའྤྱི་ཐེག་པ་བཞྤྱི། ཁད་པར་ཆནེ་པོའྤྱི་ཐེག་པ་གཅྤྱིག་ས་ེདགུའོ། །ཞེས་པ་ནས། དགེ་བསེན་དང་དང་སོང་གྤྱིས་
བསྐལ་བ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་ལམ་བགྲོད་ནས་ཐར་པ་ཐོབ། ཨ་དཀར་དང་ཡེ་གཤེན་གྤྱིས་སེ་བ་གཅྤྱིག་ལས་
ཐར་པ་ཐོབ། ཁད་པར་ཆེན་པོས་ཚེ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་བོན་སྐུ་ཐོབ་ཅསེ་བཤད་དོ། །ཞེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིས། བོན་གྤྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ལྷོ་གཏེར་ལུགས་ཀྤྱི་ཐེག་དགུའྤྱི་རྣམ་བཞག་རོབ་ཙམ་ངོ་སོད་བས་ཏེ་དེ་དག་ལ་ཞུགས་ནས་མཐར་
ཐར་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཚུལ་ལ། མདོ་ལུགས་ལ་བསྐལ་བ་གྲངས་མདེ་གསུམ་ནས་ཐོབ་པ་དང༌། སགས་ལུགས་ལ་སེ་
བ་གཅྤྱིག་ལ་ཐོབ་པ་དང༌། རོགས་ཆེན་ལུགས་ལ་ཚེ་གཅྤྱིག་ལ་ཐབོ་ཚུལ་བཀོད་འདུག དེ་ཡན་ཐུའུ་བཀན་རང་
གྤྱིས་བོན་གྤྱི་སྐོར་ལ་གཟྤྱིགས་ཞྤྱིབ་གནང་བའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡྤྱིན། མཇུག་ཏུ་ཁོང་གྤྱིས་སྐབས་འདྤྱིར་གེང་བའྤྱི་བོན་གྤྱི་
སྐོར་ལ་ཐུའུ་བཀན་རང་གྤྱི་འདོད་པ་ཡྤྱིན་པ་དང་མ་ཡྤྱིན་པ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་བས་པའྤྱི་བསོམ་ཚིག་
འདྤྱི་ལྟ་སེ། བོན་ཇྤྱི་ལྟར་དར་བ་དང་འདོད་ཚུལ་རྣམས་ཞྤྱིབ་ཏུ་བཤད་པའྤྱི་གཞུང་མ་རེད་པས། བོད་དུ་ས་ཕྤྱི་
བར་གསུམ་དུ་བྱུང་ཚུལ་རྣམས་འབྲྤྱི་གུང་དགོངས་གཅྤྱིག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། ལྟ་སོམ་དང་ཐེག་པ་སོགས་
ཀྤྱི་འདོད་ཚུལ་ནྤྱི། ཡུལ་མང་མཁར་གསང་བའྤྱི་བོན་ཕུག་ཏུ། རག་གཟྤྱིགས། རྒྱ་དཀར་ནག བོད་ལ་སོགས་པའྤྱི་
རྤྱིག་འཛིན་མཁས་པ་མཐའ་དག་འདུས་ནས། བོན་གྤྱི་སོ་མོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང་ལས་བསྡུས་པའྤྱི་གསང་སགས་
རོང་འཕང་ྤྱི་འོད་རྒྱན་བ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྲྤྱིས་སོ། །ཞེས་དང་བོ་བོན་ཇྤྱི་ལྟར་དར་བ་དང་འདོད་ཚུལ་
རྣམས་ཞྤྱིབ་ཏུ་བཤད་པའྤྱི་གཞུང་མ་རེད་པས་ཞེས་པས་བོན་གྤྱི་འདོད་ཚུལ་དང་དར་ཚུལ་ངོ་མ་བཤད་དགོས་
ན་བོན་གཞུང་ཁུངས་མ་རྣམས་ལ་གཞྤྱི་བཅོལ་དགོས་པས། ཁོང་གྤྱིས་སྐབས་དེ་དུས་བོན་གཞུང་ཁུངས་མ་དེ་ཙམ་
མ་རེད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བོན་གྤྱི་གྲུབ་མཐའ་དངོས་བཤད་པ་དེ་ཙམ་བྱུང་མ་སོང་ཞསེ་དང༌། གོང་དུ་
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བརོལ་བོན་དང༌། འཁལ་བོན། བསྒྱུར་བོན་སྐོར་ནྤྱི་འབྲྤྱི་གུང་དགོངས་གཅྤྱིག་ལྟར་བྲྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་ཞེས་པས་ཐུའུ་
བཀན་རང་གྤྱི་འདོད་པ་མྤྱིན་པ་གསལ་བོ་བསན་ནས་བཤད་སངས་དེ་ནྤྱི་བོན་གྤྱི་བྱུང་ཁུངས་དངོས་མ་ཡྤྱིན་པ་འབྲྤྱི་
གུང་རང་གྤྱི་འདོད་ཚུལ་ཙམ་ཡྤྱིན་པ་གསལ་བཤད་བས་པ་ལས་བནོ་གྤྱི་ཁུངས་དེ་ལ་གཏུགས་པ་མ་ཡྤྱིན་པ། ཟུར་
བལྟས་ལེབ་མཐོང་གྤྱི་དཔེ་ལྟར་རེད། ཁོང་གྤྱིས་བོན་གྤྱི་ལྟ་སོམ་སོད་པ་སོགས་ཀྤྱི་སྐོར་གང་བྲྤྱིས་པ་རྣམས་བོན་
དཔེ་གསང་སགས་རོང་འཕང་ཞེས་པ་ཡུལ་མང་མཁར་གསང་བའྤྱི་བོན་ཕུག་ཅེས་ད་ལྟའྤྱི་ཆར་བོད་ལོངས་གཞྤྱིས་
རེ་ས་གནས་ལྷ་རེ་ཤན་གྤྱི་ཁོངས་གཏོགས་ས་མྤྱིང་མང་འཁར་ལགས་འཕང་བོན་ཕུག་ཞེས་པའྤྱི་སར། སག་གཟྤྱིག་
དང་རྒྱ་དཀར་ནག་བོད་ལ་སོགས་པའྤྱི་རྤྱིག་འཛནི་མཐའ་དག་འདུས་ནས་བོན་གྤྱི་སོ་མོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང་ལས་
བསྡུས་པའྤྱི་ཞེས་ཁོང་གྤྱིས་བོན་གྤྱི་སྐོར་གང་གེང་བ་དེའྤྱི་ཁུངས་གཏུག་སའྤྱི་བོན་དཔེ་དེ་ནྤྱི་བོན་སོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་
སོང་ལས་བསྡུས་པའྤྱི་བོན་དཔེ་ཁུངས་དག་ཡྤྱིན་པར་བསན་འདུག མཇུག་ཏུ་ཁོང་གྤྱིས། ཆོས་དང་བོན་ཞེས་
འགལ་བའྤྱི་ཚད་བེད་ཀང༌། །ཆོས་ལ་བོན་འདེས་བོན་ལ་ཆོས་འདེས་པས། །ཆོས་མྤྱིག་རྡུལ་བྲལ་མྤྱི་ལྡན་བདག་
ལྟ་བུས། །ཆོས་བོན་རྣམ་དབེ་འབེད་ལ་སྤྱིད་ལུག་གྱུར། །ཞེས་པས་གྲུབ་མཐའྤྱི་ཆགས་སང་གྤྱིས་མྱོས་པའྤྱི་རྤྱིས་ཅན་
དག་གྤྱིས་ཆོས་དང་བོན་གྤྱིས་འགལ་བ་ལྟ་བུ་འདོད་ཀྤྱི་ཡོད་ཀང༌། དོན་ལ་དེ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་པ་ཆསོ་བོན་གྤྱིས་
ནང་དོན་འདེས་པ་ལྟ་བུ་འདུག་པས། ཆུ་བུར་གྤྱི་རྡུལ་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་སན་ལྡན་མ་གཏོགས་ཁད་པར་
འབེད་དཀའ་བ་ཡྤྱིན་པར་བརེན། ཁོང་གྤྱིས་ཁད་པར་འབེད་ཤེས་མ་སོང་ཞེས་ཆོས་བོན་གྤྱིས་ཚིག་དོན་གང་
ཅྤྱིའྤྱི་ཐད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསན་པ་ཡྤྱིན་པ་གཅྤྱིག་པར་བསན་འདུག ཡང་མཇུག་ཏུ། ཆོས་མྤྱིན་འཇྤྱིག་རེན་
མྤྱིན་པའྤྱི་གཏམ། །མཁོ་མྤྱིན་མྤྱི་མཁོ་མྤྱིན་པ་འདྤྱི། །རྒྱས་མྤྱིན་བསྡུས་པ་མྤྱིན་པ་རུ། །གསལ་མྤྱིན་མྤྱི་གསལ་མྤྱིན་
ཙམ་གེང༌། །ཞེས་པས་ཆོས་མྤྱིན་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྱིས་གསུངས་པའྤྱི་དམ་པའྤྱི་ཆོས་དང་དེ་ལ་མྤྱིང་
འདོགས་འད་མྤྱིན་བས་པ་མྤྱིན་པ་དང༌། འཇྤྱིག་རེན་མྤྱིན་ཞེས་འཇྤྱིག་རེན་པའྤྱི་ཆོས་མུ་སེགས་སོགས་ཀྤྱི་ཆོས་ལྟ་
བུ་མ་ཡྤྱིན་པར་བསན། འོ་ན་བོན་གྤྱི་བསན་པ་འདྤྱི་ྤྱིད་གང་ཞྤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་པ་ཡྤྱིན་ཞེ་ན། སོན་པ་ཐུབ་པའྤྱི་
དབང་བོའྤྱི་བསན་པ་མྤྱིན་ལ་ཕྤྱི་བ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པ། ནང་བ་གཤེན་རབ་ཀྤྱི་བསན་པ་ཞེས་ནང་བསན་ཡང་དག་པ་
ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་བསན་འདུག་པས་ནང་བསན་ཡྤྱིན་ན་ཐུབ་པའྤྱི་བསན་པ་ཡྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་བོ་ཆུང་གུ་དོག་གྤྱི་འདོད་
ཚུལ་དེ་ཁོང་ལ་མེད་དོ་སམ། མཁོ་མྤྱིན་ཞེས་ཆོས་ལས་ལྷག་ཏུ་མཁོ་བ་མ་ཡྤྱིན་པ་དང༌། མྤྱི་མཁོ་མྤྱིན་ཞེས་ཆོས་
མྤྱིན་ཀང་མུ་སེགས་པའྤྱི་ཆོས་བཞྤྱིན་མྤྱི་མཁོ་བ་མྤྱིན་པ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཐབས་ལམ་དུ་མཁོ་བ་ཡྤྱིན་པར་བསན་
པ་གསལ་བོ་རེད། ཁོང་གྤྱིས་གྲུབ་མཐའྤྱི་བྱུང་བརོད་ནང་བོན་གྤྱི་སྐོར་ལ་འདྤྱི་ལས་ཞྤྱིབ་ཏུ་དཔྱད་དགོས་པའྤྱི་
གནས་དུ་མ་འདུག་ཀང༌། ད་ལནེ་ཁོ་བོས་རོམ་ཐུང་འདྤྱི་ཡྤྱི་ནང་དེ་ཙམ་གྤྱིས་མཐུས་པར་བས་པ་ཡྤྱིན་ལ། རེས་
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འབྱུང་ལྡན།                                                                                        ༣༠༡ 

                                                               

- 15 - 

སུ་འདྤྱི་དང་འདྤྱི་ལྟ་བུའྤྱི་རྤྱིགས་ལ་རྤྱི་བོང་ཅལ་འགྲོགས་ཀྤྱི་དཔེ་ལྟར་མ་སོང་བར། ཚད་གསུམ་རྤྱིག་པའྤྱི་ལམ་ནས་
ཞྤྱིབ་ཏུ་དཔྱད་དེ་རང་གཞན་གྤྱི་མཁས་པ་དག་གྤྱི་དགོངས་དོན་གཤའ་མ་གོ་བར་བེད་རྒྱུ་ནྤྱི་སོ་སྐུར་གྤྱི་དྤྱི་མ་སང་
བའྤྱི་གེན་པོ་ཡང་དག་ཞྤྱིག་ཏུ་འཁུམས་སོ་ཞེས། ལེགས་བཤད་སྨྲ་བའྤྱི་ྤྱི་མ་ཞེས་པས་ ༢༠༠༩ལོ༡༢ ཚེས་ 
༡༥ྤྱིན་མཇུག་གྲུབ་པར་བས་སོ། ། 

བནོ་ལུགས་ཀྤྱི་བ་མ་ངསོ་འཛིན་སངས་སྐརོ་ཅུང་ཙམ་གངེ་བ། 
རེ་དྲུག་སློབ་དཔོན་བསན་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན། རེ་དྲུག་བཤད་གྲྭའྤྱི་མཁན་པོ། 

   སྤྱིར་དཔོན་གསས་བ་མ་ཞེས་པ་འདྤྱི་ས་ནས་ད་བར་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་གཡུང་དྲུང་བོན་བསན་དར་
བ་ནས་བཟུང་བར་མ་ཆད་པའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་དུ་གྲུབ་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་ཡྤྱིག་ངག་གྤྱིས་ཐོག་
ནས། དེང་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ཁབ་བསགས་ཆེ་ཤོས་ཤྤྱིག་དང་སར་སོལ་ནང་ནས་ས་བརན་དུ་གནས་པའྤྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཀྤྱི་ལགས་རྤྱི་རྤྱིང་བོ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། བ་མ་ངོས་འཛིན་བེད་སངས་ཐད་བན་བོན་གྤྱིས་ཅུང་མྤྱི་འད་བའྤྱི་ཚུལ་
ཡོད་དེ། བན་དེའྤྱི་ནང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་འདུལ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་གཙོ་ཆེར་འཛིན་ལ། བོན་པོའྤྱི་ནང་གདུང་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་
དང་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་གྤྱིས་མང་ཡོད། འོན་ཀང་བོན་པོའྤྱི་བ་མ་ནང་གསེས་གདུང་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་དང་འདུལ་
རྒྱུད་བ་མ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་དང་གསུམ་དབེ་ཆོག མདོ་སགས་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྒྱུད་པ་འཛིན་མཁན་འདུལ་རྒྱུད་བ་མ་
དང་སྒྲུབ་རྒྱུད་བ་མར་བཞག་ལ། རོགས་ཆེན་ལ་སོམ་རྒྱུད་བ་མའམ་རྣལ་འབོར་པ་ཟེར། གདུང་རྒྱུད་བ་མ་ནྤྱི་མདོ་
སགས་རོགས་གསུམ་ཀུན་ལ་སྤྱི་རུ་རྒྱུག་ཆོག་པ་ཡྤྱིན། འདྤྱིར་གོང་ལྟར་བསན་པའྤྱི་རོགས་ཆེན་གྤྱི་རྣལ་འབོར་པ་ནྤྱི་
རང་བྱུང་གྤྱི་བྲག་ཕུག་དང་གད་ཕུག་ལ་གཅྤྱིག་འདུག་བས་ཏེ། ར་རླུང་གཏུམ་མོའྤྱི་གོས་དང་ཏྤྱིང་འཛིན་གྤྱི་འཚོ་
བ་རོལ་མཁན་སན་རྒྱུད་ལྟར་གཅྤྱིག་རྒྱུད་ཀྤྱི་འཇའ་ལུས་ེར་བཞྤྱི་རུ་གྲགས་པ་རྣམས་དོན་གྤྱི་བ་མ་མཆོག་ཡྤྱིན་
ཀང་། སྐབས་འདྤྱིར་གདུང་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་དང་། འདུལ་རྒྱུད་བ་མ། སྒྲུབ་རྒྱུད་བ་མ་དང་གསུམ་དུ་ཕསེ་ཏེ་བཤད་ན། 
དང་བ་ོགདུང་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ། བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུ་གཤེན་དང་ཁྱུང་ཞྤྱིག་པོ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། མེ་ག སུམ་པ། འ་ཞ། སང་
འཕགས་སོགས་དེ་བཞྤྱིན་སྐོམ་ཚངས་དང་སྣང་ཞྤྱིག་དོ་འཕགས་ཆེན་པོ་གཙོས་སད་ཕོགས་སུ་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའྤྱི་གདུང་
རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་དེ་རྣམས་ཀྤྱིས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ལ་ཁབ་ཡོད། དེ་ལ་གདུང་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་ཞེས་པ་གདུང་
རུས་ལ་གཙོ་བོར་བེད་ཀང་། རུས་རྒྱུད་ཡོད་པ་ཙམ་གྤྱིས་བ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་མེད་ད།ེ གཤེན་ཀླུ་དགའྤྱི་སྤུན་
མཆེད་གཅྤྱིག་བདུད་ཀྤྱི་སྤྲུལ་བ་ཡྤྱིན་པར་རང་ལུགས་ལས་གསལ། བ་མའྤྱི་ཐུགས་རེ་བྤྱིན་རླབས་ནྤྱི་མདོ་སགས་
རོགས་གསུམ་གྤྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་མས་ལེན་བས་པའྤྱི་ལག་རེས་ལས་བྱུང་བ་ལས་རུས་པ་ཁོ་ནར་སེམས་ཅན་
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འདེན་པའྤྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་བཤད་ཚུལ་བོན་ལུགས་ལ་མེད། འོ་ན་གདུང་རྒྱུད་བ་མ་ཟེར་དགོས་དོན་གང་ཡྤྱིན་ཞ་ེ
ན། སྤྱིར་གང་ཟག་ལ་རྤྱིགས་རུས་མཐོ་དམན་གྤྱི་དབང་གྤྱིས་ཡོན་ཏན་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་སུ་བཤད་
བཞྤྱིན་མཆྤྱིས་ལ། ལྷག་པར་དུ་བ་མའྤྱི་རུས་རྒྱུད་ཐོབ་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་མང་ཆེ་བ་ནྤྱི་རྒྱུ་ཞྤྱིང་ས་གཤྤྱིན་པོ་དང་འད་
སེ། ཞྤྱིང་ས་གཤྤྱིན་པོ་ལ་ས་བོན་ཆུ་ལུད་དོད་གཤེར་འཛམོ་ན་འབྲས་བུ་གཞན་དང་མྤྱི་འད་བར་ལེགས་པོ་སྤྱིན་པ་
ལྟར། གདུང་རྒྱུད་མཁན་རྣམས་ནས། དོན་གྤྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་དང་འཆད་རོད་
རོམ་གསུམ་བས་ཚེ་གཞན་དང་མྤྱི་འད་བའྤྱི་རྤྱིག་རལ་དང་ནུས་སོབས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་
བའྤྱི་ཐུགས་རེ་དང་བྤྱིན་རླབས་ཀྤྱི་ནུས་པ་ཡང་གཞན་དང་མྤྱི་འད་བའྤྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ། ཀུན་གྤྱིས་མཐོང་ཆོས་
སུ་གྱུར་པ་འདྤྱི་བཞྤྱིན་རེད་ལ། མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱི་ངག་རྒྱུན་དུ་རྤྱིགས་ངན་དམན་པའྤྱི་ལུས་སུ་མྤྱི་སེ་བར། རྤྱིགས་བཟང་
ཁུང་བཙུན་དལ་འབོར་ཐོབ་པར་ཤོག ཅེས་པའྤྱི་སོན་ལམ་འདབེས་པ་མྤྱི་རབས་ནས་མྤྱི་རབས་བར་རང་བཞྤྱིན་
དུ་གནས་ཐུབ་པ་འདྤྱི་བདེན་པའྤྱི་དཔང་རགས་སུ་གནས་པ་ལསོ་ཡྤྱིན་སམ་ཆོག དེང་དུས་འགའ་ཞྤྱིག་ནས་མུ་
སེགས་ཁ་ཅྤྱིག་གྤྱིས་རུས་པ་ལྷ་རུ་འདོད་པ་དེ་དང་བནོ་པོས་གདུང་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་གཅྤྱིག་མཚུངས་རེད་བསམ་མཁན་
ཡོད་ཀང་། བོན་ལུགས་ལ་རུས་པ་ལྷ་རུ་གཞུང་གང་གྤྱིས་བསན་པ་མེད་ལ་རུས་པ་བཟང་ངན་བརྤྱི་ཚུལ་ཙམ་ལ་
ལོག་རོག་འཆང་བ་ནྤྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའྤྱི་བྤྱིས་པ་བསམ་ཚུལ་ལས་མ་འདས་ཏེ། དེང་དུས་ཚན་རྤྱིག་གྤྱིས་ཞྤྱིབ་
འཇུག་ནང་དུ་ཡང་ཕ་མའྤྱི་རྤྱིགས་རུས་སམ་ཁུ་ཁག་བཟང་ངན་གྤྱིས་བུ་ཕྲུག་བོ་རལ་ཆེ་ཆུང་དང་སྤྱིང་སོབས་དག་
ཞན་འབྱུང་བ་བཤད་ཀྤྱི་ཡོད་ལ། སེ་འགྲོ་གཞན་ར་དང་། ཁྤྱི་ནོར་གནག་སོགས་དུད་འགྲོའྤྱི་རྤྱིགས་ལ་ཡང་རྤྱིགས་
བཟང་ངན་ཡོད་པར་ཀུན་གྤྱིས་གེང་བ་ལ། བདེན་པའྤྱི་དོན་གྲུབ་པ་དངོས་མཐོང་ལག་ཟྤྱིན་ཡྤྱིན་པས། མྤྱི་ལ་
རྤྱིགས་བཟང་ངན་ཡོད་པ་ལྟ་ཅྤྱི་སོས། ཁ་ཅྤྱིག་ནས་བོན་ལུགས་ལ་རྤྱིགས་རུས་བཟང་ངན་ལབ་པ་འདྤྱིས་མྤྱི་རྤྱིགས་
འད་མམ་དང་མྤྱི་འཚམས་པ་ཞྤྱིག་རེད་བསམ་མཁན་ཡོད་ཀང་། སྤྱིར་རྤྱིགས་རུས་བཟང་ངན་ནྤྱི་གང་ཟག་རང་
རང་གྤྱི་ཆེ་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་ཆེ་ཆུང་གྤྱིས་ཡྤྱིན་པ་ལས། བོན་གཞུང་ནང་རྤྱིགས་རུས་དམན་པ་ལ་བཟང་བོ་འབྱུང་མྤྱི་
ཆོག་པའྤྱི་བཀའ་ཡྤྱིས་བཅད་པ་མ་ཡྤྱིན་པས་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ། དཔེར་ན་དེང་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་མྤྱི་རྤྱིགས་འད་
མམ་ཡྤྱིན་ཀང་། གང་ཟག་སོ་སོའྤྱི་ཡོན་ཏན་བཟང་ངན་གྤྱིས་འགའ་ཞྤྱིག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་བདག་པོར་གྱུར་པ་དང་། 
འགའ་རེ་རང་ལྟོ་རང་གྤྱིས་མྤྱི་སསོ་མཁན་ཡོད་པ་འདྤྱི་ལྟ་བུ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟ་བུའྤྱི་གདུང་རུས་ཁད་པར་ཅན་
དམུ་རྒྱལ་གཤེན་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་གཙོ་བོར་བས་ཏེ་གསལ་བཤད་བེད་ནས་གཞན་ཤུགས་ལ་གོ་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ན། 
སྤྱིར་རག་གཟྤྱིགས་འོལ་མོའྤྱི་གྤྱིང་ལ་གདུང་རྒྱུད་ཆེ་དྲུག་ཡོད་པའྤྱི་ནང་ནས་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་ལྷའྤྱི་གདུང་ལས་
གཤེན་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་བྱུང་། གང་དེའྤྱི་གདུང་རབས་མང་བོ་འདས་རེས་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་གྤྱི་སས་པོ་བོན་གྤྱི་
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སོན་པ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་འཁྲུངས་སོན་པ་མཆོག་གྤྱི་སྐུ་སས་ཀྤྱི་ནང་ནས་ཀང་གཞན་རབ་བྱུང་མཛད་པས་
གདུང་རྒྱུད་འཛིན་པ་ནྤྱི་ཀོང་བཟའ་ཁྤྱི་ལམ་ལས་འཁྲུངས་པའྤྱི་རྒྱལ་སས་གཡུང་དྲུང་དབང་ལྡན་མཆོག་ཡྤྱིན། 
དམ་པ་དེའྤྱི་གདུང་རབས་མང་བོ་འདས་རེས་སུ། བོད་རྒྱལ་གྤྱིས་པ་མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོས་ཞང་ཞུང་ནས་མཁས་པ་
མང་བོ་གདན་དངས་པའྤྱི་གཙོ་བོ་དམུ་ཁ་སོ་མྤྱི་སོ་དང་། དམུ་རེ་ཡང་དག་སོགས་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་
གདུང་བ་ཡྤྱིན་ཚུལ་བཤད་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དེ་ྤྱིད་ཚེ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་ཕྤྱིས་བཙན་པོ་ཁྤྱི་སོང་གྤྱི་
དུས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པར་གྲགས། སྐབས་དེར་ཆབ་སྤྱིད་ཀྤྱི་འཐབ་རོད་འོག་བོན་གཤེན་མང་བོ་ལ་མཐར་བསྐྲད་
པས་ཁོང་གྤྱིས་ཀང་ཤར་ཙོང་ཁའྤྱི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། དེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་གདུང་ལས་དམུ་བཀྲ་གསལ་ཀླུ་ཡྤྱི་
རྒྱལ་བོ་བ་བ་བྱུང་། དམ་པ་དེ་ྤྱིད་གཙང་གྤྱི་ཕོགས་སུ་ཡར་ཕབེས་འབྲྤྱིག་མཚམས་སུ་ཆགས་ཏ་ེཡུལ་སེ་ཀུན་ལ་
དབང་བསྒྱུར་བས། དེ་ལས་སས་གསུམ་འཁྲུངས་པའྤྱི་བར་པ་འབྲུག་སས་ལས་གཤེན་ཀླུ་དགའ་འཁྲུངས། ཀླུ་དགའ་
མཆོག་ནྤྱི་མདོ་སགས་རོགས་གསུམ་གྤྱི་གཞུང་ལུགས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུ་ཀུན་གྤྱིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་
ཏེ། བུ་སློབ་བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུ་མཁས་པ་མང་བོ་བྱུང་ནས་བོན་གྤྱི་གྲྭ་ས་ཡ་བཞྤྱི་གེས་པ་ས།ེ ཞུ་རྤྱི་ཞྤྱིང་དགོན། ས་ལ་ཕུག་
དགོན། བྲུ་གཡས་རུ་དབེན་ས་ཁ། རྨེའུ་བཟང་བོ་རྤྱི། གཞན་ཁྱུང་ཕོའམ་སོག་གཡུང་དྲུང་གྤྱིང་སོགས་བསན་པ་ཕྤྱི་
དར་གྤྱི་སྐབས་སུ་བཤད་སྒྲུབ་གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་བོན་གྤྱི་འདུས་སེ་ཆེན་པོ་ཇྤྱི་སེད་ཅྤྱིག་ཆགས་ནས་བོན་གྤྱི་བསན་
པ་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་མ་ཟད་གཤནེ་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་བོ་གྲོས་ཀྤྱིས་གཤེན་དར་ལྡྤྱིང་དགོན་ཕག་བཏབ་སེ་གཡུང་
དྲུང་བོན་གྤྱི་འདུས་སེ་སོང་ཕག་བརལ་བར་འཕེལ་ཞྤྱིང་བོན་བསན་དར་རྒྱས་སུ་བཏང་ཡོད། གཤེན་དར་ལྡྤྱིང་ལ་
གཤེན་ཚང་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་མུ་ཏྤྱིག་སར་ལ་རྒྱུས་པ་ལྟར་དུ་གྲོལ་བ་དེ། གཤེན་འཛམ་གྤྱིང་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་སྐུ་སས་ད་
སྐབས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་གནང་བའྤྱི་བོན་གྤྱི་༧སབས་རེ་གཤེན་སས་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་རྤྱིན་པ་ོཆའེྤྱི་བར་དུ་རྒྱུད་
པའྤྱི་ཟམ་མ་ཆད་པར་རང་ཅག་ལྷ་མྤྱི་ཀུན་གྤྱི་བསོད་སྐལ་དུ་བཞུགས་ཡོད། དེས་ན་བོན་ལུགས་ལ་གདུང་རྒྱུད་
ཀུན་གྤྱི་གཙོ་བོ་གཤེན་ཚང་ལ་བདེ་དགོས་དོན་གཅྤྱིག་ནྤྱི་སོན་མཆོག་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་ཀྤྱི་གདུང་ལས་གྲོལ་བ་
དང་། གྤྱིས་སུ་བོན་བསན་ཕྤྱི་དར་གྤྱི་སྐབས་སུ་བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུ་ཁྱུང་སོགས་བོན་པོ་ཡོངས་རོགས་ཀྤྱིས་གདམས་
རྒྱུད་བ་མ་གཤེན་ཀླུ་དགའ་ལ་གཏུག་པ་མ་ཚད་གྲྭ་ས་ཡ་བཞྤྱི་གེས་སའྤྱི་གཞྤྱི་མ་གཤེན་དར་ལྡྤྱིང་ཡྤྱིན་པས་རྒྱུ་
མཚན་གྤྱིས་དེ་ལྟར་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་པ་ཡྤྱིན། གཞན་ཡང་གདུང་རྒྱུད་བ་མའྤྱི་རུས་རྤྱིགས་མང་ཆེ་བ་ནྤྱི་གང་ཟག་
ཕལ་པའྤྱི་རྒྱུད་པ་དང་མྤྱི་འད་བ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་འདུལ་བའྤྱི་ཆེད་དུ་གདུང་རྒྱུད་བྤྱིན་གྤྱིས་རླབས་པ་ཡྤྱིན་པ་ལ་
བརེན། ཞང་ཞུང་བ་རུ་ཐོབ་པའྤྱི་རྒྱལ་བོ་བཅོ་བརྒྱད་རྤྱིང་དང་། དེ་བཞྤྱིན་ཐོག་མ་གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོ་དང་མུ་ཁྤྱི་
བཙན་པོ་ནས་བཟུང་ད་བར་གདུང་རྒྱུད་བ་མའྤྱི་འགྲ་ོདོན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་ཡོད། ཁྤྱི་སོང་གྤྱི་སྐབས་བོན་
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གཤེན་དེ་རྣམས་ས་མཐར་བཞུད་དགོས་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་ལྷག་ཀང་། དམ་པ་ཁོང་རྣམས་བདེར་གཤེགས་ཀྤྱི་སྤྲུལ་
བ་ཡྤྱིན་སབས་སླར་ཡང་བསན་པ་ཕྤྱི་དར་མེ་རོ་སློང་བའྤྱི་དོན་དུ་བོན་ཏེ་བ་མ་གཤེན་གྤྱིས་ལྷོ་འབྲྤྱིག་མཚམས་
མཐའ་ཀར་ནས་གཏེར་ཞལ་ཕེས་ཏེ་རྒྱུད་འཛིན་བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུ་སོགས་ལ་འཆད་འཁྤྱིད་བཀའ་དྤྱིན་བསྩལ་བས། སོད་
མངའ་རྤྱིས་དང་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་འདུས་གྲྭ་མང་བོ་ཆགས་པ་དང་། བར་དུ་ཁྱུང་བོའྤྱི་གདན་ས་སྦྲ་ཆེན་རྒྱུད་
ལ་སོག་གཡུང་དྲུང་གྤྱིང་དང་། ཁྱུང་ཕོའྤྱི་ཁུལ་དུ་བ་ཟེར་རོང་། རེས་བཞག་བཀྲ་ཤྤྱིས་འབར། ཁྱུང་ཕོ་རྤྱི་རེ་དྲུག་
སོགས་དང་། སྐམ་ཚང་གྤྱི་གདན་ས་སེ་དགེའྤྱི་རྒྱུད་སྐམ་ཐོག་དགནོ་སོགས་དང་། སད་ཕོགས་སུ་དོ་འཕགས་ཆེན་
པོ་དང་ཞྤྱིག་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྤྱི་གདུང་ལས་འཁྲུངས་པའྤྱི་བ་མ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཕག་བཏབ་པའྤྱི་དགོན་སེ་མང་བོ་ཡོད་
པ་ཡྤྱིན། དེས་ན་སོད་ན་བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུ་སོགས་དང་། བར་ན་ཁྱུང་བོ་དཀར་ནག་སེར་གསུམ། སད་ན་དོ་སང་ཞྤྱིག་
གསུམ་གྤྱི་དགོན་པ་བཅས་མང་བོ་ཡོད་ཀང་། ཕྤྱིས་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ཕོགས་མང་བོ་འཕེལ་ཏེ་
ཁོང་རྣམ་པའྤྱི་རྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ཀྤྱིས་དགོན་པ་མྤྱི་ཉུང་བ་ཕག་བཏབ་ནས་སོ་སོའྤྱི་དགོན་པ་དག་གྤྱི་བ་མ་ཡང་
མང་བོ་ཡོད། འདུལ་རྒྱུད་བ་མ་ནྤྱི། རུས་པའྤྱི་ཁད་པར་མ་ཡྤྱིན་པར་བསེན་གནས་དང་། དགེ་བསེན། གཙང་གཙུག 
དང་སོང་སེ་སོ་ཐར་རྤྱིགས་བཞྤྱི་ལ་རྤྱིམ་པས་མྱོང་བ་ཐོན་པ་དང་ཁབ་ཅྤྱིག་མདོ་སགས་སེམས་གསུམ་གྤྱི་གཞུང་
ལུགས་ལ་རང་དོན་དུ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ། གཞན་དོན་དུ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་བཅས་ཀྤྱི་སྦྱང་འབྲས་ཀྤྱི་
ཚད་ངེས་ཅན་ལོན་པ་ལ་བརེན་ནས། འདུས་སེ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་དབུས་ན་ཨུ་དཔལ་གྤྱི་མེ་ཏོག་ལྟར་ཀུན་ལས་འཕགས་
པ་འདུས་སྤྱི་ནས་མོས་མཐུན་ཐབོ་པ་ཞྤྱིག་དཔོན་གསས་བ་མའྤྱི་ཁྤྱི་ལ་མངའ་གསོལ་དགོས། ལྷག་པར་ཏུ་བོན་གྤྱི་
སབས་མགོན་༧རྒྱལ་བ་སན་རྤྱིའྤྱི་ཁྤྱི་འཛིན་ལྟ་བུ་ནྤྱི། མདོ་སགས་སེམས་གསུམ་གྤྱི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་གྤྱི་དབང་
ལུང་ཁྤྱིད་གསུམ་ལྡན་དགོས་པ་མ་ཟད། འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་དང་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་བསེན་སྒྲུབ་ལས་
གསུམ་ཕུལ་དུ་ཕྤྱིན་ཅྤྱིང་གྲྭ་ས་ཆེན་མོའྤྱི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་དབུས་ནས་རབ་འབམས་དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན་
མཚན་གྤྱི་ཅོད་པན་འཆང་བ་མང་བོར་བསྡུས་ཏེ་དེ་དག་སུས་མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསན་པ་འཛིན་སོང་
བེད་ཐུབ་མྤྱིན་མྤྱི་ཡྤྱིས་ཆག་བཞག་མ་ཡྤྱིན་པར། ཡྤྱི་དམ་གྤྱི་ལྷ་དང་བོན་སོང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཚོགས་རྒྱས་
འབུལ་གྲུབ་མཐར་འཕྤྱིན་བཅོལ་ཞུ་ནས་རགས་རྤྱིལ་གང་བབས་དེ་ྤྱིད་གསེར་ཁྤྱི་མངའ་གསོལ་དགོས། དེ་ནྤྱི་
བོན་པོ་སྤྱི་ཡྤྱིས་བ་མར་བཀུར་ཞྤྱིང་བ་ཡྤྱི་བ་མ་སེ་ཀུན་གྤྱི་གཙ་ོབོ་ཡྤྱིན། སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་ནྤྱི། ལྟ་སོམ་སོད་གསུམ་
དང་། བསེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གཙོ་བོར་བེད་དགོས། འོན་ཀང་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྤྱི་ལས་ལ་བཞུགས་པ་ཡོད་
ཀང་། འདུལ་འཛིན་གྤྱི་བ་མ་ནང་བཞྤྱིན་དེ་གཙོ་བོ་མ་ཡྤྱིན། དེས་ན་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་ལྟ་སོམ་ཁད་པར་ཅན་གྤྱི་
ཐོག་ནས་ཡྤྱི་དམ་གསས་མཁར་མཆོག་ལྔའམ་བཀའ་ཆེན་སེ་དགུའྤྱི་བསེན་སྒྲུབ་རགས་ཚད་ངེས་ཅན་ཐོབ་པ་ཞྤྱིག་
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དགོས། གོང་དུ་བསན་པའྤྱི་བ་མ་གསུམ་པོ་གང་ཡྤྱིན་ཡང་ཐགོ་མར་བོ་ལྡོག་རྣམ་བཞྤྱིས་རང་རྒྱུད་ལས་སུ་རུང་
བར་བས་ཏེ་སབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསེད་ཀྤྱི་ཟབ་གདམ་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་ཞྤྱིང་སོན་འགྲོ་འབུམ་དགུའྤྱི་བསགས་སྦྱོང་
ཚད་ལོན་པར་བས་པ་དང་རང་ཡུལ་ལ་རེ་གཅྤྱིག་གནས་པའྤྱི་གསལ་ངར་ཅན་སེམས་བྱུང་ཞྤྱི་གནས་ཐོབ་ཆེད་ཨ་
གཏད་བལྟ་བ་སོགས་དང་། ཨ་ཁྤྱིད་དང་སན་རྒྱུད་གང་རུང་གྤྱི་ཁྤྱིད་སོམ་ལ་ཞུགས་ཏ་ེཁྤྱིད་དང་མས་ལེན་ཟུང་
དུ་སྦྲེལ་ནས་རང་གཞན་གྤྱི་འཕོ་བ་དང་། རྤྱིགས་དྲུག་རང་སོྦྱང་། ཐར་ལམ་སེ་དྲུག་སོགས་ལ་ཟབ་སྦྱང་མ་མཐར་
ལོ་གསུམ་དང་ལྔ་བར་གྤྱི་ཁྤྱིད་རྐང་མྱོང་བ་ཐོན་ནས་ཡྤྱི་དམ་གསས་མཁར་མཆོག་ལྔ་སོགས་སྒྲུབ་གཞུང་ཁག་ལ་
བསེན་སྒྲུབ་མ་མཐར་ལོ་བཞྤྱིར་བཞུགས་ཏེ་ར་རླུང་བཅས་ལ་འོས་འཚམས་ཀྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་ལནོ་དགོས། འོན་ཀང་
གདུང་རྒྱུད་བ་མ་ཡྤྱིན་ཚད་ཁྤྱིམ་པ་ཡྤྱིན་མྤྱི་དགོས་ཏ་ེགདུང་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མའྤྱི་ནང་འདུལ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མའང་ཡྤྱིན་པ་
ཡོད་དེ། སར་བྲུ་ཞུ་ས་རྨའེུ་ཁྱུང་སོགས་ཀྤྱི་ཁྤྱིམ་ཚང་ལ་བུ་གཅྤྱིག་ལས་མེད་ན་དེ་ྤྱིད་ཁྤྱིམ་པ་མཛད་ཅྤྱིང་། 
གྤྱིས་ཡན་ཆོད་ཡོད་ན་དེའྤྱི་ནང་གཅྤྱིག་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས་ནས་དགོན་པའྤྱི་ནང་དུ་བཞུགས་སོལ་ཡོད། སྒྲུབ་
རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་དང་གདུང་རྒྱུད་བ་མ་ཕལ་ཆེར་གསང་སགས་པ་ཡྤྱིན་ཡང་གྲོང་ཆོག་གྤྱི་རྤྱིམ་གྲོ་འདུར་བཅའ་བ་
དང་། ཟློག་བསད་ཀྤྱི་ལས་མཐའ་ཆ་ཚང་བེད་པའྤྱི་སགས་པ་གྤྱིས་མྤྱི་འད་སེ། གཅྤྱིག་ཤོས་ནྤྱི་ཕན་སེམས་དང་
ཏྤྱིང་འཛིན་བསེན་སགས་བཅས་ཀྤྱི་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཙམ་ལས་མེད། གསང་སགས་ཀྤྱི་བ་མ་ནྤྱི་སགས་སེམས་ཀྤྱི་ལྟ་
སོམ་ཁད་པར་མངའ་ཞྤྱིང་དབང་ལུང་གྤྱི་རྒྱུད་པ་འཛིན་ཏ་ེསྐལ་ལྡན་གྤྱི་བུ་སློབ་སྤྱིན་གྲོལ་ནུས་པ་ཞྤྱིག་དགོས། 
གཞན་བོན་ལུགས་ཀྤྱི་དགོན་པ་ལ་འདུལ་དགོན་དང་སགས་དགནོ་གྤྱིས་ཡོད། དེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི་འདུལ་
དགོན་གྤྱི་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་གྤྱིས་གཙོས་འདུས་སྤྱི་ལ་རབ་བྱུང་བ་ལས་གཞན་པ་འཚོགས་མྤྱི་ཆོག་སགས་
དགོན་ལ་དགེ་བསེན་གྤྱི་སོམ་པ་ལྡན་པའྤྱི་སགས་པ་འཚོགས་དགསོ། རབ་བྱུང་བ་ཡང་འཚགོས་ཆོག་དེས་ན་
འདུལ་དགོན་གྤྱི་བ་མའམ་མཁན་དཔོན་སློབ་གྤྱིས་ནྤྱི་རབ་བྱུང་ཡྤྱིན་དགོས། སགས་དགོན་གྤྱི་དཔོན་གསས་བ་
མའམ་མཁན་པོ་ནྤྱི་གཙོ་བོར་གདུང་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མའམ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཞྤྱིག་དགོས་ཀྤྱི་བ་མ་གང་རུང་དེ་ྤྱིད་རབ་བྱུང་བ་
ཡྤྱིན་མྤྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཆོག གཞན་ཡང་བོན་ལུགས་ལ་བ་མ་གོང་མའྤྱི་ཡང་སྤྱིད་འཁྲུལ་མེད་ཡྤྱིན་ན་གཞུང་
ལུགས་ཐོས་བསམ་སྦྱངས་མཐར་བ་མ་བེད་སོལ་ཡོད། བ་མའྤྱི་ཆས་ལུགས་སམ་ན་བཟའ་ནྤྱི་འདུལ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བ་མ་ནྤྱི་
རབ་བྱུང་གྤྱི་ན་བཟའ་གོས་དྲུག་དང་ལྡན་དགོས་ལ། རབ་བྱུང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བ་མས་ན་བཟའ་སག་བེར་དང་། སག་
ཞུ་སོག་ཕོད་ཁ་ཅན་གྤྱི་སགས་ཆས་གོན་པ་ལས་རབ་བྱུང་གྤྱི་ན་བཟའ་གོན་སོལ་མེད། བོན་ལུགས་གྤྱི་བ་མ་ལ་ག་ོ
རྤྱིམ་གྤྱི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་དེ། སབས་རེ་རྒྱལ་བ་སན་རྤྱི་བ་དང་གཤེན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་གྲྭ་ས་འོག་མ་གཡུང་
དྲུང་གྤྱིང་གྤྱི་མཁན་པོ་གསུམ་བནོ་སྤྱི་ཡྤྱི་བ་ཆེན་ཡྤྱིན་ལ། དེའྤྱི་ནང་སན་རྤྱི་བ་ནྤྱི་བོན་སྤྱི་ཡྤྱི་སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
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དེ། གཤེན་གྤྱི་བསན་པའྤྱི་བདག་པོ་བེད་སོལ་ཡོད། དེ་བཞྤྱིན་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྤྱི་དཔོན་གསས་བ་མ་
རྣམས་དགོན་པ་ཆེ་ཆུང་དང་འདུས་སེ་མང་ཉུང་ལ་བསྟུན་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཡང་ཡོད། དེར་བརེན་བོན་ལུགས་ཀྤྱི་
ཡོངས་འཛིན་སློབ་དཔོན་དང་། མཁན་པོ་དཔེ་ཁྤྱིད་དག་ེརན་དགེ་བཤེས་སོགས་ཀང་གོ་རྤྱིམ་ཡདོ་པ་དེ། བོན་གྤྱི་
འདུས་སེའྤྱི་བསླབ་སྦྱང་གནང་ས་བཤད་སྒྲུབ་སོམ་གསུམ་ཡོད་པའྤྱི་ཡོངས་འཛིན་སློབ་དཔོན་ནྤྱི་བཤད་སྒྲུབ་སོམ་
གསུམ་མཐར་ཐོན་པ་ཞྤྱིག་འདུས་སེའྤྱི་ཁྤྱི་ལ་མངའ་གསོལ་དགོས། དཔེ་ཁྤྱིད་མཁམ་པོ་རབ་དེ་གསུམ་མཐར་ཐོན་
དགོས་ཀང་། བཤད་སྒྲུབ་མ་སྦྱང་བའྤྱི་སྒྲུབ་གྲྭ་དང་སོམ་གྲྭའྤྱི་མཁམ་པོ་ཡང་ཡོད་པས། མཁན་པོ་ཡྤྱིན་ན་མ་མཐའ་
བཤད་སྒྲུབ་སོམ་གསུམ་གང་རུང་གྤྱི་སློབ་ཐོན་པ་ཞྤྱིག་དགོས་ལ། དེའྤྱི་འོག་མ་བཤད་སྒྲུབ་སོམ་གསུམ་གྤྱི་གཞུང་
ཁྤྱིད་དགེ་རན་ལ་ཡང་གོང་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་གྤྱི་ཚད་གཞྤྱིའྤྱི་སེང་ནས་འགྲོ་དགོས། དགེ་བཤེས་ལ་བཤད་སྒྲུབ་སོམ་
གསུམ་གྤྱི་སློབ་ཐོན་པ་ཡོད་ཀང་། མ་མཐའ་བཤད་གྲྭའྤྱི་སློབ་མཐར་མ་ཕྤྱིན་ན་དགེ་བཤེས་ཟེར་གྤྱི་མེད། དེ་རྣམས་
ཀྤྱི་འགྲྤྱིག་རྤྱིམ་ནྤྱི་རྒྱལ་བ་སན་རྤྱི་བའྤྱི་སློབ་དཔོན་ནྤྱི་བོན་སྤྱི་ཡྤྱི་ཡངོས་འཛིན་ཆེན་མོ་ཡྤྱིན་ལ། གཞན་རྣམས་
དགོན་པ་ཆེ་ཆུང་དང་བསན་འགྲོའྤྱི་དོན་ཆེ་ཆུང་གྤྱིས་གོ་རྤྱིམ་འཇོག་གྤྱི་ཡོད། དགེ་བཤེས་ལ་ཡང་གྲྭ་ས་གོང་འོག་
གྤྱི་དགེ་བཤེས་བོན་སྤྱི་ཡྤྱི་དགེ་བཤེས་ཆེན་མོ་བེད་ནས། གཞན་མ་རྣམས་ལ་གོང་བཞྤྱིན་གོ་རྤྱིམ་ཡོད་པ་བེད་ཀྤྱི་
ཡོད། ལྷག་པར་དུ་བོན་གྤྱི་བ་མ་གང་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་མདོ་སགས་རོགས་གསུམ་གྤྱི་རྒྱུད་པ་བོན་རགོས་སྤྲུལ་གསུམ་
ནས་ར་བའྤྱི་བ་མའྤྱི་བར་བྤྱིན་རླབས་ཀྤྱི་ཚན་ཁ་མ་ཡལ་གཞུང་དནོ་མས་འོག་ཚུད་པ་བར་མ་ཆད་པར་བྱུང་བ་
ཞྤྱིག་ལས། དམ་ཚིག་ལ་རུ་ཏྲས་བསླད་ཞུགས་ན་རྒྱུད་འཛིན་གོ་མ་ཆོད་པ་ཡྤྱིན། དེས་ན་སྐབས་འདྤྱིའྤྱི་བ་མ་ཡྤྱིན་
ན་རྒྱུད་པའྤྱི་ཟམ་མ་ཆད་བྤྱིན་རླབས་ཀྤྱི་ན་བུན་མ་ཡལ་སྐལ་ལྡན་སློབ་མའྤྱི་རྒྱུད་སྤྱིན་ཐུབ་པའྤྱི་བ་མ་ཡྤྱིན་དགོས་
པ་༧རྒྱལ་བ་མམ་མེད་ཆེན་པོ་སོགས་སེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་གསུངས་པ་མ་ཟད་ཡྤྱི་དམ་སྒྲུབ་གཞུང་གང་
ཞྤྱིག་གྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་ཐོག་མར་དཔོན་གསས་བ་མར་བསེན་དགོས་པ་གཞུང་ཀུན་གྤྱི་བསན་དོན་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི། 
གསང་སགས་སྤྱི་སྤུངས་ལས་དཔནོ་གསས་བ་མ་དེ་ྤྱིད་སྐུ་རྤྱི་རབ་བས་གེན་ཞྤྱིང་བརྤྱིད་ཆ་ེབ། གསུང་རྒྱ་མཚོ་
བས་ཟབ་ཅྤྱིང་བརགས་དཀའ་བ། ཐུགས་ནམ་མཁའ་ལྟར་སསོ་དང་བྲལ་ཞྤྱིང་མྤྱིག་སྤྱིང་སོག་གསུམ་པས་ཀང་
གཅེས་པར་སོམས་ཞེས་དང་། བོན་ལུགས་ཀྤྱི་སབས་ཡུལ་གཡུང་དྲུང་གནས་བཞྤྱི་ཞེས་བ་མ་སབས་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་
བོར་འཛིན་དགོས་པར་གསུངས་ལ། བོན་ལུགས་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གཙོ་བོར་བེད། བ་མ་སྐུ་གཤེགས་པའྤྱི་ཚེ་
སྐུ་གདུང་ར་ཚག་བེད་སངས་དང་འདས་མཆོད་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྤྱི་སྤྱིར་བོན་གྤྱི་བ་མ་སྐུ་གཤེགས་དུས་རབ་དཀྤྱིལ་
ཀྲུང་མཛད་དེ། ཐུགས་དམ་སོང་ངེར་བཞུགས་སོལ་ཡོད་ལ། འགའ་ཞྤྱིག་སེང་གེ་ལ་སབས་ཞེས་གཞོགས་གཡས་
ས་ལ་ཕབ་ལག་གཡས་ཀྤྱིས་འགྲམ་པར་སོར་གཡོན་དཔྱྤྱི་འགོར་བཞག རྐང་བ་ཅུང་བསྐུམ་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་གཟྤྱིམས་
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མལ་དུ་གཤེགས་མཁན་ཡང་ཡོད། གང་ལྟར་བ་མ་འདས་ནས་ཞག་གསུམ་མམ་ྤྱིན་བདུན་རྤྱིང་གཟྤྱིམས་ཁང་སོ་
བཀག་ནས་དག་ཞྤྱིང་གྤྱི་སོན་ལམ་དང་གསལ་གདབ་ཀྤྱི་ཚུལ་དུ་ཐོས་གྲོལ་སོགས་སན་གསན་འབུལ་ཞྤྱིང་། ཞག་
གསུམ་གྲོ་བཞྤྱིའམ་བ་མའྤྱི་ཞལ་ཆེམ་བཞྤྱིན་གཟྤྱིམས་སོ་དབེ་དགསོ། དེ་ཡང་བོན་ས་རབས་ཀྤྱི་བ་མ་མང་དག་ཅྤྱིག་
གདུང་རང་ཡལ་ཞེས་སྐུ་གདུང་ས་ལ་མ་བཞག་པར་འཇའ་ལུས་འཕོ་བ་ཆེ་ཆུང་གྤྱི་སྐུ་རུ་བཞེངས་ཏེ་གདུང་
འཇའ་འོད་དེངས་པའྤྱི་ལ་ོརྒྱུས་མང་བོ་ཡོད། གདུང་བཞུགས་པ་རྣམས་དགོངས་པ་གྲོལ་ཚ་ེདཔོན་གསས་བ་མ་
ཨང་དང་བོ་ཞྤྱིག་དང་། ཕག་རོགས་དམ་ཚིག་གཙང་བའྤྱི་གྲྭ་བ་འགའ་ཞྤྱིག་དང་བཅས་ཀྤྱིས་སྐུ་གདུང་ཕྤྱི་ནང་
ཀུན་ལེགས་པར་བཀྲུས་ནས་གདུང་བསེག་ཡྤྱི་གེ་འཁོར་ལོའྤྱི་གཞུང་ལྟར་འཕྲུལ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུ་ལུས་གནས་སོ་སོར་
མ་འཛོལ་སྦྲང་རོད་ཀྤྱིས་ལེགས་པར་སྦྱར། དེ་ནས་གདུང་དཀྲྤྱིས་ཞེས་རས་དཀར་གཙང་མ་ཡུག་གཅྤྱིག་མར་ཁུར་
དང་སེ་སྐུ་གདུང་ལེགས་པར་དཀྲྤྱིས་ནས་གཡུང་དྲུང་དཀྤྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་རབ་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་ན་ན་
བཟའ་ཆས་དྲུག་གསོལ་ཞྤྱིང་གཞན་དག་མང་ཕལ་ཆེར་ལ་རོགས་ཆེན་ཐུན་མྤྱིན་གྤྱི་ན་བཟའ་གཟན་དཀར་དང་། 
ཞྭ་དཀར་མོ་རེ་རྒྱལ་གསོལ་ལ། འགར་རྤྱིགས་ལྔ་དང་སོད་ཁབེ་གསོལ་ནས་ཁྤྱི་ཐོག་ཏུ་བཤམས། དེའྤྱི་སེང་བ་
བྲེའམ་དབུ་གདུགས་ཕུབ་ཅྤྱིང་མདུན་དུ་བང་རྤྱིམ་ལྡན་པའྤྱི་མཆདོ་སེགས་སེང་དུ་མདྷྜལ་དང་མཆོད་པ་རྣམ་ལྔ་
སེ། མར་མེ་དང་། སོས། ཡོན་ཆབ། ཞལ་ཟས། མེ་ཏོག་བཅས་ཕུན་སུམ་འཚོགས་པར་གཙང་དག་ཡྤྱིད་དུ་འོང་བར་
བཤམས་ཤྤྱིང་དགུང་ཞག་ཞེ་དགུའྤྱི་རྤྱིང་བ་གྲྭ་མང་བོས་མདོ་གཡུང་དྲུང་ཀོང་རྒྱས་ཀྤྱི་མཆོད་སྦྱྤྱིན་དང་། བ་མ་
དེའྤྱི་ལྷག་པའྤྱི་ལྷ་མཆོག་ཡྤྱི་དམ་གང་ཡྤྱིན་གྤྱི་མཆོད་ཚོགས་རྒྱས་འབུལ་དུ་གདུང་འདབས་མཆོད་འབུལ་བེད་
ཅྤྱིང་སྐུ་གདུང་ར་ཚག་བེད། སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་འབུལ་ཁར་ྤྱིན་གང་འཚམས་རྤྱིང་མང་ཚོགས་ལ་གདུང་
མཇལ་གནང་ཞྤྱིང་ཀུན་རྤྱིག་ལས་བཞྤྱི་རྒྱུན་ལྔའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕེས་འཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་གཞུང་ཚར་གཅྤྱིག་འགྲོ་
བར་བེད་ནས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་འབུལ་ྤྱིན་སྐུ་གདུང་སྤུར་སོམ་ནང་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་མཆདོ་ཆས་དང་
སེར་འཕེང་གྤྱིས་མདུན་བསུས་ཏ།ེ གདུང་ཁང་ཞེས་ལས་བཞྤྱི་རྒྱུན་ལྔའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་ལུས་ཚད་དུ་རྡུལ་ཚོན་བྲྤྱིས་
པའྤྱི་སེང་སྦྱྤྱིན་སེག་འབུལ་སའྤྱི་སེག་ཁང་བཞེངས་པ་དེར་གནས་དངས་ཏེ་སེག་ཁང་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་སེང་དུ་
བཤམས། དེ་ནས་དཔོན་གསས་བ་མས་སྐུ་གསུམ་སོང་བུ་དང་ལས་བཞྤྱིའྤྱི་ཤྤྱིང་བརེགས་ལ་མ་ེསར་ཞྤྱིང་ལས་བཞྤྱི་
རྒྱུན་ལྔའྤྱི་གཙོ་འཁོར་གྤྱི་སྤྱིང་བོ་བཟང་ཤྤྱིང་ལ་གསེར་དངུལ་གྤྱིས་དབུ་ཅན་ཚག་མེད་དུ་གཙོ་བརྒྱ་འཁོར་བཅུའམ་
ཡང་ན་ལྔ་སྐོར་སོགས་སུ་བྲྤྱིས་པའྤྱི་ཤྤྱིང་བང་ཁྤྱི་ཕག་གམ་སོང་ཕག་གསུམ་དང་། གཞན་ཡང་བདེར་གཤེགས་ཀྤྱི་
སོང་འཛབ་གསེར་དངུལ་གྤྱིས་བྲྤྱིས་པའྤྱི་ཤྤྱིང་བང་སོང་ཐོག་བརྒྱ་བཞག་དང་། མཆོད་རས་རྤྱིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ཕེ་
མའམ་ཁོ་བུ། ཟ་འོག་སྣ་ཚོགས་སུ་བཟོས་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན་ལྷབ་ལྷུབ་དང་དར་ཟབ། སན་སྣ་བརྒྱ་ར། དཀར་གསུམ་
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མངར་གསུམ། འབྲུ་སྣ་སོས་སྣ་འཚོགས་ཚད། མར་མེ། སོས། ཚན་ཆབ། ལྷ་སངས། མེ་ཏོག་དང་རྣམ་ལྔ། རྣམ་རྒྱད། 
སན་གཟྤྱིགས། རྔ་གཤང་། དུང་གྤྱིང་སོགས་རོལ་མོ་དང་། གོ་ཁབ་མཚོན་ཆ། བཀྲ་ཤྤྱིས་རས་བརྒྱད་སོགས་མཆོད་
རས་ག་ནོམ་པ་གྲངས་སོང་ཕག་གམ་ཁྤྱི་ཕག་ཇྤྱི་སེད་དང་ལྷན་དུ་སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་འབུལ་དགོས། དེའྤྱི་
སྐབས་སུ་བ་མའྤྱི་མས་རོགས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་རགས་ལས་ནམ་མཁར་འཇའ་འོད་འཁྤྱིག་པ་དང་མེ་ཏོག་གྤྱི་ཆར་
འབེབ་པ་དང་། ཕྤྱི་རབས་ཀྤྱི་དད་རེན་དུ་གདུང་ཁང་ཕྤྱི་ནང་བར་གསུམ་དུ་འཕེལ་གདུང་རྤྱིང་སེལ་དང་། གདུང་
རུས་དང་ལྷན་དུ་རྤྱིང་སེལ་ཤ་རྤྱི་རམ་དང་། ཆུ་རྤྱི་རམ། བ་རྤྱི་རམ། ་རྤྱི་རམ། པཎ་ཙ་རམ་སགོས་གང་རྤྱིགས་
འབྱུང་ལ། གཞན་ཡང་མེ་སྡུག་ཅསེ་ཡྤྱི་གེ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་སོགས་དང་ལྷ་སྐུ་རང་བོན་ཡོད་པའྤྱི་དབུ་གཡང་དང་། 
ལགས་སོགས་མེས་འཇྤྱིག་མ་ཐུབ་ནས་བཞུགས་པའང་ཡོད། གདུང་རུས་ལྷག་འཕོ་གཞན་མ་དང་། དབུ་སྐྲ་ཕག་
སེན་སོགས་ནང་རོངས་བ་ཞྤྱིང་དགོན་པའྤྱི་ནང་དུ་མཆདོ་རེན་དང་སྐུ་གཟུགས་གང་རུང་ཟངས་གསེར་སོགས་ཕྤྱི་
རབས་ཀྤྱི་དད་རེན་དུ་སྐུ་གདུང་གཟུངས་གཞུག་ལྡན་པར་བཞེངས་སོལ་ཡོད། གཞན་ཡང་བོན་ལུགས་ལ་བ་མའྤྱི་
ཡང་སྤྱིད་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ཡོད་ཀང་། གཞན་སེ་ནང་བཞྤྱིན་སྤྲུལ་སྐུའྤྱི་རྒྱུད་པ་འཛིན་པའྤྱི་ལམ་སོལ་འགའ་མེད། 
ཕྤྱིས་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་ཡན་མན་ཞྤྱིག་ན་ད་ེའད་ཡོད་པ་བོན་དང་མཐུན་མྤྱིན་བརག་གཞྤྱིག་གྤྱི་གནས་སུ་
གྱུར་ཡོད། །བདོ་ལོངས་སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིང་ལུགས་ཀྤྱི་སླབོ་གྲྭ་ཆནེ་མོའྤྱི་དབུ་ཁྤྱིད་ཟླ་ཆུང་ལགས་དང་། དེ་བཞྤྱིན་ལངོས་ཆོས་
དོན་ཅུས་ཀྤྱི་དབུ་ཁྤྱིད་རྣམ་པས་འདྤྱི་ལྟར་དགོས་ཞསེ་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརནེ་རེ་སློབ་ལུང་རགོས་བསན་པའྤྱི་རྒྱལ་
མཚན་གྤྱིས་རེ་དྲུག་བཤད་གྲྭའྤྱི་ཐུན་མཚམས་སུ་བྲྤྱིས་པས་དགའེོ།། བཀྲ་ཤྤྱིས།། 

 
 
 
 
 
 
 
 

གཤེན་རབ་ཀྤྱི་བདནེ་པ་བཞྤྱི།  
དོན་དམ་བདེན་པར་གསུངས་པའྤྱི་གཤེན་རབ་ཀྤྱི་བདེན་པ་དང་། གཏན་ལ་ཕེབས་
པར་གསུངས་པའྤྱི་གཤེན་རབ་ཀྤྱི་བདེན་པ་དང་། བཀའ་ནྤྱི་ཚད་མར་གསུངས་པའྤྱི་

གཤེན་རབ་ཀྤྱི་བདེན་པ་དང་། མན་ངག་ཡང་དག་པར་ངེས་པར་གསུངས་པའྤྱི་གཤེན་
རབ་ཀྤྱི་བདེན་པ་དང་བཞྤྱིའ།ོ ། 
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བནོ་ཐགེ་པ་རྤྱིམ་དགུའྤྱི་རྣམ་གྲངས་ང་ོསདོ་རགས་ཙམ་བདེ་པ། 
ཁྱུང་དཀར་ཟླ་བ། རེབ་གོང་བོན་མང་ད་བའྤྱི་གཙོ་སྤྱིག་པ། 

     ལོ་དེབ་གོང་མའྤྱི་མཐུད། 

དྲུག་པ། དང་སངོ་ཐགེ་པ། 
ཐེག་པ་དྲུག་པ་དང་སོང་ཐེག་པ་ནྤྱི་སོན་པ་ྤྱིད་གཤེན་ལོ་དྲུག་བཞེས་པའྤྱི་ཚེ་འདུལ་བ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་གྤྱིང་ཞེས་

པའྤྱི་གྲོང་ཁེར་ཆེན་པོ་སོ་ལྡན་གྤྱི་དབུས་སུ་བོན་ཅྤྱིང་ཕེབས་ནས། གསས་ཁང་བ་རབ་གསེར་གྤྱིང་གྤྱི་ནང་དུ་ཚངས་
པ་གཙུག་ཕུད་ལ་གེར་ཏུ་གཏད་པའོ། །དེ་ཡང་དལ་བརྒྱད་འབརོ་བཅུ་ཚང་ཞྤྱིང་སྨྲ་བསམ་དབང་དང་ལྡན་པའྤྱི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་གྤྱིས་ཐར་བའྤྱི་འབྲས་བུ་བསྒྲུབ་པ་ལ། འདུལ་ཁྤྱིམས་རྣམ་དག་སྲུང་དགོས་པས། ཐོག་
མར་སྲུང་བའྤྱི་རྒྱུ་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་ས།ེ རྒྱུ་ཞེ་སང་གྤྱི་སོབས་ཀྤྱིས་སོང་ྤྱིད་ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་དོན་སྤྱིབ་ཅྤྱིང༌། འབྲས་བུ་དམྱལ་
བའྤྱི་རྒྱུ་རུ་སྤྱིན། རྒྱུ་འདོད་ཆགས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱིས་སོར་རོགས་ཡ་ེཤསེ་ཀྤྱི་དོན་སྤྱིབ་ཅྤྱིང༌། འབྲས་བུ་ཡྤྱི་དྭགས་ཀྤྱི་རྒྱུ་
རུ་སྤྱིན། རྒྱུ་གཏྤྱི་མུག་གྤྱི་དབང་གྤྱིས་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་དོན་སྤྱིབ་ཅྤྱིང༌། འབྲས་བུ་བོལ་སོང་གྤྱི་རྒྱུ་རུ་སྤྱིན། རྒྱུ་ཕག་
དོག་གྤྱི་དབང་གྤྱིས་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤསེ་ཀྤྱི་དོན་སྤྱིབ་ཅྤྱིང༌། འབྲས་བུ་མྤྱི་ཡྤྱི་རྒྱུ་རུ་སྤྱིན། རྒྱུ་ང་རྒྱལ་གྤྱི་དབང་གྤྱིས་མམ་
ྤྱིད་ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་དོན་སྤྱིབ་ཅྤྱིང༌། འབྲས་བུ་ལྷ་མྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུ་རུ་སྤྱིན། དེ་ལྟར་ཞེ་སང་དང་འདོད་ཆགས། ང་རྒྱལ། ཕག་
དོག་བཅས་ནྤྱི་ར་བའྤྱི་རྒྱུ་བཞྤྱི་དང་གཏྤྱི་མུག་མ་རྤྱིག་པ་ནྤྱི་ཀུན་ལ་ཁབ་པས། དེ་དག་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ེས་པའྤྱི་ཚོགས་
རྣམས་སྲུང་བའྤྱི་རྒྱུ་རུ་བསན་པའོ། །གྤྱིས་པ་སྲུང་བའྤྱི་ཐབས་ལ་རྣམ་པ་གྤྱིས་ཡོད་དེ། ཕྤྱི་ཡྤྱི་ཚུལ་དང་ནང་གྤྱི་
ཁྤྱིམས། ཕྤྱི་ཚུལ་ལ་ཡང་གསུམ་ཡྤྱིན་ཏེ། གདུལ་བ་འདུལ་བའྤྱི་ཕྤྱི་ཚུལ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་སོད་ཚུལ། 
མམ་ྤྱིད་ཞྤྱི་བའྤྱི་ངང་ཚུལ་ལ།ོ གདུལ་བའྤྱི་ཕྤྱི་ཚུལ་ལ་གནས་རས་གྲོགས་གསུམ་དང་དེ་རེ་ར་ེལ་ཡང་སང་བང་
གྤྱི་གནས་གྤྱིས་རེ་ཡོད་ད།ོ །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་སོད་ཚུལ་ལ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་སང་བང་གྤྱི་སདོ་ཚུལ་དང༌། བ་
བེད་ལུས་ཀྤྱི་སོད་ཚུལ། སྨྲ་བརོད་ངག་གྤྱི་སོད་ཚུལ་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་དང་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་བང་དོར་གྤྱི་གནས་
གྤྱིས་རེ་བསན་པའོ། མམ་ྤྱིད་ཞྤྱི་བའྤྱི་ངང་ཚུལ་ལ་ཡང་ཞ་ེསང་འདོད་ཆགས་གཏྤྱི་མུག་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་
དུ་བསན་པ་དག་ནྤྱི་ཕྤྱི་ཡྤྱི་ཚུལ་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་བསན་པའ།ོ །ནང་གྤྱི་ཁྤྱིམས་ལ་ར་བའྤྱི་ཁྤྱིམས་ཆེན་སེ་བཞྤྱི་སེ། རྒྱུ་མ་
རྤྱིག་པ་དང༌། རེན་མ་རོགས་པ་ཡྤྱིས་བསླད་པའོ། །དེ་ལས་ཞེ་སང་ལ་ཡྤྱིད་ལ་བརྣགས་པ་དང་ཞེ་ལ་བརྣགས་པ་
གྤྱིས་དང༌། ཡན་ལག་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔ་སེ་བམས་པའྤྱི་གེན་པོས་སྲུང་བར་བའོ། །འདོད་ཆགས་ལ་སེད་པ་མྤྱི་ཚངས་
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པར་སོད་པ་དང་ལེན་པ་མ་བྤྱིན་པར་བང་བ་གྤྱིས་དང་ཡན་ལག་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔ་སེ་སྦྱྤྱིན་པའྤྱི་གེན་པོས་སྲུང་བར་
བའོ། །ང་རྒྱལ་ལ་རང་ཆེ་འགྤྱིང་དང་དེགས་པ་གྤྱིས་དང་ཡན་ལག་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔ་སེ་ཞྤྱི་བའྤྱི་གནེ་པོས་སྲུང་བར་
བའོ། །ཕག་དོག་ལ་བདག་བཟུང་དང་གཞན་འཛིན་གྤྱིས་དང་ཡན་ལག་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔ་སེ་ཡངས་པའྤྱི་གེན་པོས་
སྲུང་བར་བའོ། །གསུམ་པ་སྲུང་བའྤྱི་ཚུལ་ལ་རྣམ་པ་གྤྱིས་ཏ།ེ ཐབས་ལ་བསེན་སེ་སྲུང་ཚུལ་དང༌། རང་བཞྤྱིན་
སོད་པའྤྱི་འད་ཚུལ་ལ།ོ །ཐབས་ལ་བརེན་སེ་སྲུང་ཚུལ་ནྤྱི་བང་དབགོ་གྤྱིས་སུ་འབྱུང་སེ། བང་བ་ལ་ཡང་གསེར་གྤྱི་
མཆོད་རེན་འད་བའྤྱི་མཁན་པོ་དང༌། འགྱུར་མེད་རྤྱི་བོ་འད་བའྤྱི་དཔང་བོ། དྤྱི་མེད་ཤེལ་སངོ་འད་བའྤྱི་སློབ་
དཔོན་གསུམ་འབྱུང་བ་ལ་སོ་གསུམ་གུས་པས་བང་བར་བསན་པའོ།  །དབོག་པ་ལ་ར་བ་ཡན་ལག་ྤྱིང་ལག་
གསུམ་སེ། དེའྤྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བ་ལ་ཁ་ཟས་ཀྤྱི་སེ་དང་གོན་པའྤྱི་སེ། ཁྤྱི་སན་གྤྱི་སེ་དང་གྲོགས་ཀྤྱི་སེ་བཅས་ཡན་
ལག་སེ་བཞྤྱི་དབོག་པར་བསན་པའོ། །བཞྤྱི་བ་བསྲུང་བའྤྱི་སོན་ཡནོ་ལས་མ་བསྲུང་བའྤྱི་སོན་ནྤྱི་ངན་སོང་འཁོར་
བའྤྱི་གནས་སུ་འཁམས་ནས་ཐར་བའྤྱི་ལམ་དང་རྒྱང་ཐག་རྤྱིང་བའོ། །བསྲུང་བའྤྱི་དོན་དང་ཡོན་ཏན་ནྤྱི་ཁམས་
གསུམ་འཁོར་བའྤྱི་ས་ལས་བསལ་ནས་གཡུང་དྲུང་ཐེག་པའྤྱི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། ། 

བདུན་པ། ཨ་དཀར་ཐེག་པ། 
ཐེག་པ་བདུན་པ་ཨ་དཀར་ཐེག་པ་ནྤྱི་སོན་པ་ྤྱིད་གཤེན་ལོ་བདུན་བཞེས་པའྤྱི་ཚེ་ཡུལ་འོལ་མོ་ལུང་

རྤྱིང་གྤྱི་ལྷོ་ཤར་བདུད་འདུལ་སགས་ཀྤྱི་གྤྱིང་དུ་བོན་ནས། གྲོང་ཁེར་ཆེན་པོ་ཤ་ཟ་མཚམས་གྤྱིང་གྤྱི་དབུས། གསས་
ཁང་ཁ་རག་བདུད་འདུལ་གྤྱི་མདུན་ནས་གསང་རྒྱུད་ཨ་དཀར་ཐེག་པ་སེ་ཆབ་དཀར་ནག་པོ་སགས་ཀྤྱི་བོན ་
འདྤྱི་དབང་གཤེན་གཙུག་ཕུད་ལ་གེར་དུ་གཏད་དོ། །དེ་ཡང«མདོ»ལས། གསང་ཞེས་བ་བ་བ་ན་མེད། །སགས་
ཞེས་བ་བ་རྨད་དུ་བྱུང༌། །ཆབ་དཀར་ནག་པོ་སགས་ཀྤྱི་བོན། །ཆབ་ནྤྱི་འཁོར་བ་སོལ་བ་ལ། །དཀར་ནྤྱི་བག་ཆགས་
སོན་དང་བྲལ། །ནག་པོ་མྤྱི་འགྱུར་བོན་ྤྱིད་དབྤྱིངས། །སགས་ནྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པའྤྱི་སགས། །ཨ་དཀར་ཐབས་
ཤེས་གྤྱིས་སུ་མེད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སྤྱིར་རྒྱ་ཆེ་གྲངས་མང་ན་ཡང༌། བསྡུས་ན་སྤྱི་སེ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་དགུ་ཡོད། 
དེ་ལ་གསས་མཁར་གསང་བ་ས་ོདགུ་སེ། གཡུང་དྲུང་ལྷ་རེ་གསས་ཀྤྱི་མཁར་དང་གཅྤྱིག བ་གམ་ལྷ་རེ་གསས་ཀྤྱི་
མཁར་དང་གྤྱིས། པད་མ་གྤྱིང་ཆེན་གསས་ཀྤྱི་མཁར་དང་གསུམ། གཡུ་རེ་འོད་འབར་གསས་ཀྤྱི་མཁར་དང་བཞྤྱི། 
མེ་རྤྱི་འབར་བ་གསས་ཀྤྱི་མཁར་དང་ལྔ། ལྷུན་པོ་བརེགས་པ་གསས་ཀྤྱི་མཁར་དང་དྲུག སྣང་སྤྱིད་རབ་འབམས་
གསས་ཀྤྱི་མཁར་དང་བདུན། མཚོན་ཆ་མེ་དབལ་གསས་ཀྤྱི་མཁར་དང་བརྒྱད། རྤྱིན་ཆེན་སྤྱི་སྤུངས་གསས་ཀྤྱི་
མཁར་དང་དགུའོ། །ར་བའྤྱི་གསས་མཁར་དེ་དག་ལ་ཡན་ལག་གསས་མཁར་ྤྱི་ཤུ་ར་བདུན་བཅས་ཡོད་
དོ། །མས་ལེན་གྤྱི་ཚུལ་ལ་ཕྤྱི་ནང་གསང་བ་གང་སོད་ཀང་སང་བསྒྱུར་གྲོལ་གསུམ་དུ་འཇུག་པ་དང༌། བསེན་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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དང་བསྒྲུབ་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ལ་བསྡུས་ན་གསུམ་སེ། བསེན་སྤྱིབ་ལས་གསུམ་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ་མོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་བསེན་པའྤྱི་
རྤྱིམ་པ་ལ་བསེན་པའྤྱི་གཞྤྱི་མ་སོ་དགུ་སེ། སོན་འགྲོ་ཕྤྱི་ཡྤྱི་བསེན་པ་གསུམ(དཔོན་གསས་ལྷ་ལ་བསེན་པ། རྤྱིགས་
ལྡན་གནས་ལ་བསེན་པ། མཚན་ལྡན་གྲོགས་ལ་བསེན་པ)དང༌། ེ་བ་ནང་གྤྱི་བསེན་པ་གསུམ(ཡོ་བད་རས་ལ་
བསེན་པ། ཐར་ཀླུད་བསྐང་ལ་བསེན་པ། ཕྤྱི་རེན་སྐོས་ཀྤྱི་བསེན་པ)དང༌། བཅའ་གཞྤྱི་ལས་ཀྤྱི་བསེན་པ་
གསུམ(སྲུང་བ་མཚམས་བཅད་ཕྤྱི་རུ་བསེན། དཀྤྱིལ་འཁོར་དལ་བྲྤྱི་ནང་དུ་བསེན། སོ་དབེ་བསེ་བསྣན་གསང་བར་
བསེན)དང་བཅས་དགུའོ། །གྤྱིས་པ་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིམ་པ་ལ་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཡན་ལག་བཅོ་བརྒྱད་དེ། ཐོག་མར་གཞྤྱི་ཡྤྱི་
ཡན་ལག་དྲུག(བར་མཚམས་བདག་ྤྱིད་དོན་དུ་བསྒྲུབ། ཕག་རྒྱ་དགོས་པ་བདག་ཏུ་བསྒྲུབ། དུག་ལྔ་རང་གྲོལ་
གདན་དུ་བསྒྲུབ། སན་དང་ཡེ་ཤསེ་གྤྱིས་མེད་བསྒྲུབ། ཕག་འཚལ་མོས་འདུན་གུས་པར་བསྒྲུབ། ེས་ལྟུང་མས་
བཤགས་གུས་པས་བསྒྲུབ།)ངོ་མཚར་ལམ་གྤྱི་ཡན་ལག་དྲུག་(གསང་བ་ོན་མོངས་ཚར་བཅད་བསྒྲུབ། ཡེ་ཤེས་
བྤྱིན་རླབས་ལོངས་སོད་བསྒྲུབ། འཕོ་འདུ་གསང་བ་འཛབ་ཏུ་བསྒྲུབ། ཕག་རྒྱ་གསང་བ་གར་དུ་བསྒྲུབ། སྐུ་མདོག་
ཕག་མཚན་གདན་ཁྤྱིར་བསྒྲུབ། ཞྤྱི་ཁོ་གནས་འགྱུར་རགས་སུ་བསྒྲུབ)མཐར་ཕྤྱིན་འབྲས་བུའྤྱི་ཡན་ལག་དྲུག(དངོས་
གྲུབ་ཡང་སྤྱིང་བཅུད་དུ་བསྒྲུབ། དུས་གསུམ་འབྲལ་མེད་དམ་བཅར་བསྒྲུབ། བདུད་རྤྱི་ཟད་མེད་གཏེར་དུ་བསྒྲུབ། 
དམར་ལམ་སྦྱོར་སོལ་རོལ་བར་བསྒྲུབ། གཟྤྱིར་མནན་དག་པོ་སོབས་སུ་བསྒྲུབ། དབེ་བསྡུ་ཡེ་ཤེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ)དང་
བཅོ་བརྒྱད་དོ། གསུམ་པ་ལས་ཀྤྱི་མཐའ་སྒྱུར་ལ་ལས་ཀྤྱི་ཐ་མ་མཆོང་དགུ་སེ། གསལ་བེད་མེ་ལངོ་པྲ་ཡྤྱི་མཆོང༌། 
སྣང་སྤྱིད་རབ་འབམས་སྐོང་གྤྱི་མཆོང༌། ཡེ་ཤེས་དབལ་མོ་སོག་གྤྱི་མཆོང༌། ཐུགས་རེ་ཞགས་པ་འདུར་གྤྱི་མཆོང༌། 
ལས་བཞྤྱི་རྒྱུན་ལྔ་སྤྱིབ་སྦྱང་མཆངོ༌། འབུམ་སེ་ས་ཡ་དམ་ཚིག་མཆོང༌། བདུད་རྤྱི་གསང་བ་སན་གྤྱི་མཆོང༌། ཐྤྱིག་ལེ་
དབྤྱིངས་ཆེན་དགོངས་པའྤྱི་མཆངོ༌། ཀུན་ཁབ་ཡངས་པ་ལྟ་བའྤྱི་མཆོང་དང་དགུའོ། དེ་ལྟར་བསེན་དང་བསྒྲུབ་པ་
ལ་སོགས་ཀྤྱི་དོན་དང་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཚུལ་ལ། དོན་དམ་ཀུན་རབོ་གྤྱིས་སུ་སེ། སྒྲུབ་པའྤྱི་རགས་དང་མཚན་མ་
ཐོན་པ་ནྤྱི་ཀུན་རོབ་མཚན་མར་བདེན་པ་དང༌། བསེན་སྒྲུབ་དོད་ཚད་ཐོན་པ་ནྤྱི་དོན་དམ་ངོ་བོར་བདེན་པའོ། ། 

བརྒྱད་པ། ཡ་ེགཤནེ་ཐེག་པ། 
ཐེག་པ་བརྒྱད་པ་ཡེ་གཤེན་ཐེག་པ་ནྤྱི་སོན་པ་ྤྱིད་གཤེན་ལོ་བརྒྱད་དུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་ཚ།ེ །གནས་མཆོག་དམ་པ་

འོལ་མོ་གྤྱིང་ཆེན་གྤྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཚད་མེད་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་གྤྱིང༌། རྤྱིན་པོ་ཆེ་གངས་གྤྱིང་ཁོད་ཀྤྱི་ར་བ། བང་ཆུབ་ཤྤྱིང་གྤྱི་
ར་བ་ལ་བོན་ནས། ཡེ་གཤེན་གཙུག་ཕུད་དག་ལ་གེར་དུ་གཏད་པའོ། །དེ་ལ་ཡེ་གཤེན་སེམས་ཀྤྱི་བོན་ཞེས་བོན་
གྤྱི་སོ་མོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང་གང་ལ་སོད་ཀང་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སེམས་འདྤྱི་ནྤྱི་ར་བར་གྱུར་བར་གདམས་པ་ནྤྱི། དང་



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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པོ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྤྱི་བྱུང་ཁུངས་ལ། མདོ་ལས། སྣང་ཞྤྱིང་སྤྱིད་པ་འཁོར་བ་མྱང་འདས་བོན། །ཀུན་གཞྤྱི་བང་ཆུབ་
སེམས་ཀྤྱི་ཀོང་ནས་བྱུང༌། །བར་དུ་གནས་པ་དེ་ཡྤྱི་ཀོང་ན་གནས། །ཐ་མ་སངས་ཡང་དེ་ཡྤྱི་ཀོང་དུ་སངས། །ཞེས་
བྱུང་ཁུངས་ཆེ་བའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་བསན་པ་དང༌། བར་དུ་སད་ཅྤྱིང་གྲུབ་པའྤྱི་དོན་ལ། ར་བའྤྱི་རྒྱུད་ལུང་ཆེན་པོ་གྤྱིས་
ཏེ། དང་བོ་ོན་མོངས་ས་བཀོང་གནས་སུ་དག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དུག་ལྔ་གནས་དག་མཚན་བཅས་ཐབས་ཀྤྱི་རྒྱུད་དྲུག་
གསུངས་པ་ནྤྱི། ཞེ་སང་གྲོལ་ཕྤྱིར། ཀུན་སྣང་ཁབ་པ་ཐུགས་ྤྱིད་གསལ་བའྤྱི་རྒྱུད། དུས་གསུམ་མྤྱི་ནུབ་ཏོག་གྤྱི་རྒྱུད་
དུ་བྱུང༌། གཏྤྱི་མུག་གྲོལ་ཕྤྱིར། གསལ་བ་རང་བྱུང་སྐུ་མཆོག་གསལ་བའྤྱི་རྒྱུད། འགྱུར་བ་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་རྒྱུད་
དུ་བྱུང༌། ང་རྒྱལ་གྲོལ་ཕྤྱིར། དགེ་ལྷ་གར་ཕྱུག་ཡོན་ཏན་ལེགས་པའྤྱི་རྒྱུད། དབང་ལྡན་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོའྤྱི་
རྒྱུད་དུ་བྱུང༌། འདོད་ཆགས་གྲོལ་ཕྤྱིར། བེ་བྲག་དངོས་མེད་གསུང་དབངས་གྲགས་པའྤྱི་རྒྱུད། ཆགས་མེད་རྣམ་དག་
པད་མའྤྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང༌། ཕག་དོག་གྲོལ་ཕྤྱིར། དགའ་བ་དོན་གྲུབ་འཕྤྱིན་ལས་རྨད་བྱུང་རྒྱུད། དགོས་འདོད་ཀུན་
འབྱུང་ནོར་བུའྤྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང༌། འབྱུང་ལྔ་གྲོལ་ཕྤྱིར༌། ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཡུམ་ལྔའྤྱི་རྒྱུད། ར་རླུང་ཐྤྱིག་ལེ་
ཐབས་ཆེན་རྒྱུད་དུ་བྱུང༌། གྤྱིས་པ་མཚན་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱུད་དྲུག་སེ། ཀུན་ཏུ་བཟང་བ་ོསེམས་ཀྤྱི་ལུང་ཆེན། མན་
ངག་ཅོག་བཞག་དོན་གྤྱི་ལུང་ཆནེ། རྤྱིག་པ་རལ་སྦྱང་ཐབས་ཀྤྱི་ལུང་ཆེན། ཡེ་ཤེས་སོན་མ་གསལ་བའྤྱི་ལུང་ཆེན། 
མཐའ་བྲལ་ཆེན་པོ་དབུ་མའྤྱི་ལུང་ཆེན། གབ་སྦས་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་མཛོད་ཀྤྱི་ལུང་ཆེན་བཅས་དྲུག་དང༌། དེ་དག་སྤྱི་ལ་
རྒྱུག་པ་ནྤྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་སྐུ་ཡྤྱི་གནས་དྲུག་ནས་བྱུང་བའྤྱི་ལྟ་སམོ་སོད་འབྲས་དམ་ཚིག་དྲུག་སེ། སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་
དག་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་ནས། སྤྱི་རྒྱ་རླབས་གཅོད་ལྟ་བའྤྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང༌། མགྲྤྱིན་པ་ལོངས་སོད་རོགས་པའྤྱི་དཀྤྱིལ་
འཁོར་ནས། དམྤྱིགས་མེད་འོད་གསལ་སོམ་པའྤྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང༌། ལྟེ་བ་ཅྤྱིར་ཡང་སྤྲུལ་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་ནས། ཀུན་
འབྱུང་དབྤྱིངས་རོལ་སོད་པའྤྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང༌། གསང་བ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དཀྤྱིལ་འཁོར་ནས། ཡེ་བསྲུང་དྤྱི་མེད་
དམ་ཚིག་རྒྱུད་དུ་བྱུང༌། ཐུགས་ཁ་བོན་ྤྱིད་དབྤྱིངས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་ནས། འཁོར་འདས་དྤྱི་བྲལ་འབྲས་བུའྤྱི་རྒྱུད་
དུ་བྱུང༌། དེ་ལྟར་རྒྱུད་ལུང་སོ་སོའྤྱི་བེ་བྲག་རྣམས་མས་སུ་ལེན་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ལ་བསེད་རྤྱིམ་དང་རོགས་རྤྱིམ་
གྤྱིས་སུ་བསན་ཅྤྱིང༌། བསེད་རྤྱིམ་ལ་ཡང་སོན་འགྲ་ོདངོས་གཞྤྱི་རེས་ཀྤྱི་བ་བ་གསུམ་དང༌། རགོས་རྤྱིམ་ལ་དང་
པོ་ཐབས་དང་ལམ་ལ་འཁྤྱིད་ཚུལ། བར་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྤྱི་སོང་ཚུལ། ཐ་མ་རལ་སྦྱང་བོགས་འདོན་ལ་བཟླ་
དང་བཅས་གསུངས་སོ། ། 

དགུ་བ། བ་མདེ་ཐེག་པ། 
ཐེག་པ་དགུ་བ་རྒྱུ་འབྲས་གྤྱིས་སུ་མེད་ཅྤྱིང་ཚེ་གཅྤྱིག་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཐབས་དམ་པ་བ་མེད་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའྤྱི་བོན་འདྤྱི་ནྤྱི་སོན་པ་ྤྱིད་གཤེན་ལོ་དགུ་བཞེས་པའྤྱི་སྐབས་གནས་མཆོག་དམ་པ་འོལ་མོ་གྤྱིང་ཆེན་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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གྤྱི་ནུབ་ཕོགས། མྤྱི་གཡོ་བསམ་གཏན་གྤྱི་གྤྱིང་ལ་བོན་ནས། གཤེན་གྤྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་དགུ་ཁྤྱི་གྤྱིང་མཁར་གྤྱི་དབུས་
ནས་ཚད་མེད་འོད་ཀྤྱི་གཙུག་ཕུད་ཅན་ལ་གེར་དུ་གཏད་ད།ོ །དེ་ལ་སྤྱི་རུ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དབ་ེསེ། གཞྤྱི་ལམ་
འབྲས་གསུམ་དང༌། སོས་སུ་རྣམ་པ་བཞྤྱི་རུ་སེ། ལྟ་སོམ་སོད་གསུམ་དང་བ་མེད་དོན་གྤྱི་འབྲས་བུའོ། བེ་བྲག་སོ་
སོར་དབེ་ན། ཕར་སོས་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང༌། ཚུར་བསྡུས་ཐྤྱིག་ལེ་ག་གཅྤྱིག་གོ ། ཐོག་མར་སྤྱི་རུ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་
དབེ་བ་ལས། གཞྤྱི་ཡྤྱི་གནས་ཚུལ་དང་གྲོལ་ཚུལ། ལམ་གྤྱི་བགྲོད་ཚུལ། འབྲས་བུའྤྱི་གྲུབ་ཚུལ་སོགས་སོ་སོར་བསན་
ཅྤྱིང༌། སོས་སུ་རྣམ་པ་བཞྤྱི་རུ་དབེ་བ་ལས། ཐོག་མར་ལྟ་བ་བསན་པ་སེ། མདོ་ལས། ཀུན་གཞྤྱི་སེ་མེད་བོན་གྤྱི་
དབྤྱིངས། །རྤྱིག་པ་འགག་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །གྤྱིས་སུ་མེད་པ་ག་གཅྤྱིག་དང༌། །བ་མེད་ཐེག་པ་ཆནེ་པོའྤྱི་དོན། །ལྟ་
རྒྱུ་ལྟ་བེད་མཐའ་དང་བྲལ། །བལྟས་པས་མཐོང་མེད་བོན་གྤྱི་དབྤྱིངས། །མ་བལྟས་རང་གསལ་སེམས་ཀྤྱི་ངང༌། །གྤྱིས་
སུ་མེད་པ་ག་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན། །ཅེས་དང། གྤྱིས་པ་སོམ་པ་བསན་པ་ནྤྱི། དེ་ྤྱིད་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་ྤྱིད་རྤྱིན་པོ་
ཆེ། །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་འདུས་མ་བས། །ཡེ་ནས་མ་བཅོས་རོལ་བྲལ་ལ། །བསོམ་བ་སོམ་བེད་མཐའ་དང་བྲལ། །སོམ་
རྒྱུ་བྱུང་ན་བོན་ྤྱིད་བཅོས། །སོམ་མཁན་བྱུང་ན་སེམས་ྤྱིད་བསླད། །མ་གཡོས་མ་བཅོས་མ་བསླད་པར། །སོ་མ་
གཉུག་མ་དབུ་མའྤྱི་ལམ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་བོན་ྤྱིད་དང༌། །ངང་ལ་ངང་དུ་གནས་པ་ན། །སོམ་པའྤྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཀ་
ཡྤྱིན། །ཅེས་དང་། གསུམ་པ་སོད་པ་བསན་པ་ནྤྱི། དེ་ྤྱིད་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་ྤྱིད་རྤྱིན་པོ་ཆ།ེ །འཁོར་འདས་
དབེ་མེད་མམ་པ་ྤྱིད། །སང་དང་བང་བའྤྱི་མཐའ་མ་གྲུབ། །བོན་ྤྱིད་ངང་ལ་རང་འབྱུང་སྐུ། །ཐྤྱིག་ལེ་ག་
གཅྤྱིག་མངོན་རོལ་སོད། །སད་རྒྱུ་སོད་མཁན་རང་གྤྱི་སེམས། །སད་ཀང་རང་འབྱུང་སེམས་ཀྤྱི་རལ། །མ་སད་ག་
གཅྤྱིག་དོན་ལ་གནས། །དེ་དག་སད་པའྤྱི་རྒྱུ་མ་མཆྤྱིས། །སོད་ཅསེ་བ་བ་མཚན་མའྤྱི་ཚིག །ཅེས་དང༌། བཞྤྱི་བ་
འབྲས་བུ་བསན་པ་ནྤྱི། དེ་ྤྱིད་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་ྤྱིད་རྤྱིན་པོ་ཆེ། །བ་མེད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྤྱི་དནོ། །བདག་མེད་
ལྟ་བ་རོག་མེད་དབྤྱིངས། །དམྤྱིགས་མེད་སོམ་པ་བོན་ྤྱིད་དང༌། །བར་མེད་སོད་པ་རང་འབྱུང་རལ། །རེ་དོགས་
མེད་པ་འབྲས་བུའྤྱི་མཆོག །ཅེས་སོ་སོར་བསན་ནོ། ། 

དེ་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་གྤྱིས་དང་གྤྱིས་སུ་མེད་པ་བ་མེད་ཐེག་པ་བཅས་བོན་ཐེག་པ་རྤྱིམ་དགུའྤྱི་སྤྱི་སོས་བེ་
བྲག་གྤྱི་དོན་དང་རྣམ་གྲངས་བཅས་པ་རེ་རེ་བཞྤྱིན་གཤེན་གྤྱི་གེར་དཔོན་ཆེན་པོ་རེ་རེ་ལ་གཏད་ཅྤྱིང༌། རྒྱུ་ཡྤྱི་
ཐེག་པ་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱི་དང་འབྲས་བུའྤྱི་ཐེག་པ་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱི་བཅས་བརྒྱད་པོ་དེ་རྒྱུ་འབྲས་གྤྱིས་སུ་མེད་པའྤྱི་བ་མེད་
ཐེག་པའྤྱི་དོན་ལ་ཅྤྱི་ལྟར་བསྡུ་བའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི། ཕྱྭ་གཤེན་ཐེག་པ་ནྤྱི་དགེ་བསེན་ཐེག་པར་བསྡུ། སྣང་གཤེན་ཐེག་པ་
ནྤྱི་དང་སོང་ཐེག་པར་བསྡུ། འཕྲུལ་གཤེན་ཐེག་པ་ནྤྱི་ཨ་དཀར་ཐེག་པར་བསྡུ། སྤྱིད་གཤེན་ཐེག་པ་ནྤྱི་ཡེ་གཤེན་
ཐེག་པར་བསྡུ། དེ་ལྟར་རྒྱུའྤྱི་ཐགེ་པ་བཞྤྱི་འབྲས་བུའྤྱི་ཐེག་པ་བཞྤྱི་རུ་བསྡུས་ཤྤྱིང༌། འབྲས་བུའྤྱི་ཐེག་པ་བཞྤྱི་རྒྱུ་
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འབྲས་གྤྱིས་སུ་མེད་པའྤྱི་བ་མདེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་ེདོན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་སུ་བསྡུས་པའོ། ། 
སྨྲས་པ། མ་དག་གནས་ངན་རྤྱིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན། །མ་རོགས་རང་རྤྱིག་ཡེ་ཤེས་དོན་ལ་རྨོངས། ། 
མ་རྤྱིག་མུན་པའྤྱི་ཀོང་དུ་འཁམས་པ་ལ། །མ་འཁྲུལ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། ། 
ཕར་སོས་གྲངས་མེད་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང་བོན། ། ཚུར་བསྡུས་ཐེག་པ་རྤྱིམ་པ་དགུ་རུ་བསན། ། 
རྒྱུ་འབྲས་གྤྱིས་མེད་ཐེག་པ་གཅྤྱིག་ཏུ་བསྡུས། །ཀུན་གཞྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྤྱི་ཀོང་དུ་ངེས། ། 
མཐའ་དབུས་གྤྱིས་མེད་ཆུ་གཏརེ་ཆེན་པོ་ལས། །ཆུ་ཐྤྱིགས་ཙམ་གྤྱིས་སྐོམ་པ་སེལ་མྤྱིན་ཡང༌། ། 
རྣམ་དག་སེམས་ཙམ་མཚོན་པའྤྱི་དགེ་བ་གང༌། །གསར་སེས་རང་མམ་དགེས་པའྤྱི་དཔལ་དུ་བས།ོ ། 

 

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཞྭ་བཤད། 

ཁྱུང་ྤྱི་ཟླ། སན་རྤྱིའྤྱི་དགེ་བཤེས།  

༡༽ ཞྭ་དཀར་ཁྱུང་ལྡྤྱིང་མ། 
འདྤྱི་ནྤྱི་༼ཞྭ་དཀར་གཡུང་དྲུང་བོན་༽ཞེས་རང་རེའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཚན་གདགས་གཞྤྱིའྤྱི་ཞྭ་ཞྤྱིག་སེ། དེ་

ཡང་མྤྱི་ལོ་གཅྤྱིག་ཁྤྱི་བརྒྱད་སོང་གྤྱི་སོན་ནས་བདག་ཅག་གྤྱི་སོན་པ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོས་བོན་ཐེག་པ་རྤྱིམ་དགུ་བསན་
ལ་དབབ་སྐབས་རྣམས་སུ་གསོལ་ཞྤྱིང༌།  དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཞྭ་འདྤྱི་ལ་མཚན་ཀང་ཐེག་པ་རྤྱིམ་དགུ་དང་ཞྤྱི་
རྒྱས་དབང་དག་སོགས་ཀྤྱི་ལས་རྤྱིམ་སྣ་ཚོགས་དང་སྦྱར་ཏེ་མང་བོ་གསུངས་འདུག་ཀང་ཡོངས་གྲགས་སུ་བོན་
ཞྭ་ཁྱུང་ལྡྤྱིང་མའམ་ཞྭ་དཀར་ཁྱུང་ལྡྤྱིང་མ་ཞེས་བཤད་ཀྤྱི་ཡོད། རྒྱུ་ནྤྱི་གཞྤྱི་ཕྤྱིང་བལ་དང་ཕྤྱི་གཡོག་རས་ཀྤྱིས་
འཐུས། དེའང་བར་དོན་ནྤྱི། གཞྤྱི་མ་ཕྤྱིང་དཀར་ནྤྱི་བོན་ྤྱིད་དྤྱི་མེད་ཀ་དག་གྤྱི་དནོ་དང༌། ཕྤྱི་གཡོག་དཀར་པོ་
ནྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ལྷུན་གྤྱིས་རོགས་པའྤྱི་དོན། རྒྱབ་ཕོགས་ཚུར་ལ་གཞོལ་བ་ནྤྱི། བོན་ལ་མོས་གུས་བེད་པའྤྱི་དོན་དང༌། 
མདུན་ཕོགས་དགེ་ཞྤྱིང་བརྤྱིད་པ་ནྤྱི། འཁོར་བ་ལ་ཞེ་ལྡོག་ཅྤྱིང་བསན་པའྤྱི་དབུ་འཕང་བསོད་པའྤྱི་བར་དང༌། རེ་
རྒྱལ་སོང་བ་ཡོད་པ་ནྤྱི། སོང་ྤྱིད་ཐེག་ཆེན་རོགས་པའྤྱི་དོན་དང༌། གཡས་གཡོན་ཁྱུང་གཤོག་བརང་བ་ནྤྱི། སྤྱིད་
གསུམ་སྤྱི་རྒྱ་གཅོད་པའྤྱི་དོན་དང༌། མཐའ་རས་དམར་པོ་བེད་པ་ནྤྱི། བསན་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའྤྱི་དོན་དང༌། 
མཐའ་ཆར་ནག་པོ་སས་པ་ནྤྱི། བདུད་སྤྱིན་བསྐལ་མཐར་བསྐྲད་པའྤྱི་དོན་དང༌། ཁ་དོག་ལྔ་ཡྤྱི་རྒྱལ་མཚན་
བཙུགས་པ་ནྤྱི། འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པའྤྱི་དོན་དང༌། གསེར་གྤྱི་གཡུང་དྲུང་གྤྱིས་བརྒྱན་པ་ནྤྱི། གཡུང་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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དྲུང་བོན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའྤྱི་དོན་སོགས་མདོར་ན་ཆེ་བའྤྱི་ཡནོ་ཏན་བར་དོན་བཅོ་བརྒྱད་གསུངས་ཡོད་ཀང་
ད་ལན་འགོད་གཞྤྱི་དང་བསྟུན་ཏེ་དེ་ཙམ་ཞུ། ། 

༢༽ པད་ཞུ། 
སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའྤྱི་མ་དག་ཁྤྱིམ་པའྤྱི་རགས་རྣམས་དོར་ཏེ། ཡང་དག་

རྨད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་གོས་འཆང་དགོས་པའྤྱི་དང་བོ་པད་ཞུ་ནྤྱི། གཤེན་གྤྱི་དགེ་སོད་ལ་འཇུག་པའྤྱི་ཞྭ་སེ། སོན་སོན་
པ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་གཤེན་ལོ་སོ་གཅྤྱིག་ནས་རྣམ་དག་བཀའ་ཐུབ་ཀྤྱི་མཛད་པ་དབུ་བཙུགས་པའྤྱི་དུས་སུ་ན་བཟའ་
གོས་དྲུག་གྤྱི་ནང་ནས་ཞྭ་འདྤྱི་གསོལ་བ་ཡྤྱིན། དེ་ཡང་ཀད་དུ་སུལ་བུ་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་ལྡན་ཞྤྱིང༌། གཙུག་ཏུ་ཚང་
བུག་དོད་པ། ཕྤྱི་རྤྱིམ་པད་མ་འདབ་བཞྤྱིའམ་ཡང་ན་དྲུག་དང་བརྒྱད་གང་རུང་གྤྱིས་སོྐར་བ་ཞྤྱིག་དགོས་ཏེ། 
འདུལ་བ་གསང་ལུང་ལས། པད་ཞུ་སུལ་བུ་ར་ལྔ་ནྤྱི། རྤྱིགས་ལྔ་ལྷ་ཡྤྱི་སྐུ་དང་སྦྱར། ཕོགས་བཞྤྱི་དག་ཏུ་པད་འདབ་
བཞྤྱི། ནོན་པད་བཞྤྱི་ཡྤྱིས་མཚམས་བཞྤྱིར་མནན། པད་མ་སྤུངས་པ་ལྟ་བུར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱུ་ནྤྱི་
རས་དང་སྣམ་བུ་སོགས་ཏེ་བཟང་ངན་རན་པར་བ་དགོས། མདོར་ན་འཁོར་བའྤྱི་གནས་ནས་བརལ་ཞྤྱིང་སྲུང་
ཁྤྱིམས་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་ལྡན་པའྤྱི་དག་པ་དང་སོང་གྤྱི་ཞྭ་དང༌། དབྤྱིབས་པད་མ་སྤུངས་པ་ལྟར་ཡོད་པས་ན་
དེ་ལྟར་བའོ། ། 

༣༽རྤྱིན་པ་ོཆེའྤྱི་པྲགོ་ཞུ། 
དེ་ཡང་ཞྭ་འདྤྱི་ལ་དབང་གྤྱི་པྲོག་ཞུ་ཡང་ཟེར་ཏེ་བདག་ཅག་གྤྱི་སནོ་པ་དེ་ྤྱིད་གཤེན་ལོ་གཅྤྱིག་བཞེས་

ནས་སོ་གཅྤྱིག་གྤྱི་བར་རྒྱལ་ས་མནན་ནས་རྒྱལ་བོའྤྱི་ཆ་ལུགས་ཏ།ེ དེའང་དབུ་ལ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་པྲགོ་ཞུ་རེ་དགུ་པ་
ནྤྱི་གསོལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་གསེར་དངུལ་སོགས་ལས་གྲུབ་པ་དང༌། དབྤྱིབས་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་དབུ་
རྒྱན་ཚུལ་དུ་ཡོད་པས་པྲོག་ཞུ་ཞསེ་འདོད། བར་དོན་ནྤྱི། རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཡྤྱི་པྲོག་ཞུ་ར་ེདགུ་པ་དབུ་རྒྱན་ཚུལ་དུ་བསྐོར་
བ་ནྤྱི། ཐེག་པ་རྤྱིམ་དགུའྤྱི་བོན་གྤྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་ཞྤྱིང་འགྲ་ོབ་ཐར་པར་འདེན་པའྤྱི་བར་དང༌། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་དར་
ལ་སེང་དཀར་པོའྤྱི་འགྤྱིང་ཐདོ་བཅྤྱིང་བ་ནྤྱི། སོང་ཁམས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྤྱི་རྒྱལ་བོ་རུ་དབང་བསྒྱུར་ཞྤྱིང་རྒྱལ་
ཁྤྱིམས་གསེར་གྤྱི་གའ་ཤྤྱིང་གྤྱིས་གའ་ནས་མནན་པའྤྱི་དོན་དང༌། དེ་ལ་དར་དམར་གྤྱི་འཛུམ་ཐོད་བཅྤྱིངས་པ་
ནྤྱི་བོན་ཁྤྱིམས་དར་གྤྱི་མདུད་པས་བསམས་ཞྤྱིང་སོང་བའྤྱི་བར་རགས་སོགས་ཤྤྱིན་ཏུ་མང་བར་སྣང༌། ། 

༤༽ གཤནེ་ཞུ། 
འདྤྱི་ནྤྱི་རྣམ་འདེན་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོའྤྱི་གདུང་རྒྱུད་དྤྱི་མ་མེད་པའྤྱི་དག་པ་གཤནེ་གྤྱི་



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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གདུང་འཛིན་རྣམས་ཀྤྱིས་གསོལ་བའྤྱི་ཞྭ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཆ་ནས་གཤེན་ཞུ་ཞེས་བཤད། ཞྭ་འདྤྱིའྤྱི་རྒྱུ་ནྤྱི་གོས་ཆེན་དང་
ཡང་ན་རྒྱུ་བཟང་གྤྱི་རས་སོགས་གང་ལ་གནང་ནའང་འཐུས། བར་དོན་ནྤྱི། མདུན་དུ་པད་འདབ་གསུམ་དུ་ཡོད་
པ་ནྤྱི་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་ལ་རགོས་ཞྤྱིང༌། དུས་གསུམ་འགྲོ་དོན་མཛད་པའྤྱི་དོན་དང༌། སྤྱི་གཙུག་རེ་རྒྱལ་དུ་དོད་པ་ནྤྱི་
ལོག་ཚོགས་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་ཞྤྱིང༌། སོང་གསུམ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའྤྱི་བར་དང༌། ཐོག་ཕུབ་རྒྱལ་མཚན་ཏོག་གྤྱིས་
བརྒྱན་པ་ནྤྱི། རྒྱལ་བ་གཤེན་གྤྱི་བསན་པ་འདྤྱི་ྤྱིད་དུས་མཐའྤྱི་བར་དུ་མྤྱི་ནུབ་འགྲ་ོདོན་བེད་པའྤྱི་བར་རགས་
སོགས་བརོད་ལས་འདས་སོ། ། 

༥༽ དཀར་མ་ོར་ེརྒྱལ། 
དེའང་དཀར་མོ་རེ་རྒྱལ་ལམ་ཞྭ་དཀར་རེ་རྒྱལ་ནྤྱི། སོན་རྤྱིག་འཛིན་རྔམ་པ་ལེ་རྤྱིང་གྤྱིས་མཁས་པའྤྱི་ས་

ཚད་རོད་དུས་གསོལ་བས། མཁས་ཞྭ་དཀར་མོ་རེ་རྒྱལ་ཞེས་སུ་གྲགས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤྱིར་འདྤྱི་ྤྱིད་མཁས་
པའྤྱི་རོད་གྲྭར་འགྲྤྱིམ་དུས་གནོ་དགོས་པར་སྣང༌། འོན་ཀང་ད་ལྟ་གཙོ་བོ་གསང་སགས་ཀྤྱི་ལས་ཆོག་སོགས་ཀྤྱི་
སྐབས་སྒྲུབ་གཤེན་པས་གསོལ་གྤྱི་ཡོད། དེའང་རྒྱུ་ནྤྱི་བལ་ཕྤྱིང་གྤྱི་ནང་འཚང་དང་ཕྤྱི་གཡོག་ནྤྱི་རས་དཀར་གྤྱིས་
འཐུས། བར་དོན་ནྤྱི། སྤྱིར་རྒྱབ་ནས་གཞོལ་ཅྤྱིང་མདུན་ནས་དག་ེབ་ནྤྱི། བོན་ལ་མོས་ཞྤྱིང་འཁོར་བ་ལ་ཡྤྱིད་ལྡོག་
པའྤྱི་དོན་དང༌། དཔྲལ་བར་ནོར་བུ་རེ་གསུམ་དང་མཐའ་རས་དམར་པོས་གཡོག་པ་སོགས་ནྤྱི། ཐར་སྤྱིན་གྲོལ་
གསུམ་གྤྱི་དོན་རོགས་ཤྤྱིང་དབལ་མོའྤྱི་མ་ཚོགས་ལས་ལ་འཁོར་བའྤྱི་དོན་དང༌། ནང་གཡོག་དམར་པོ་བེད་པ་ནྤྱི་
གསང་སགས་ཁོ་ཚོགས་རོགས་པའྤྱི་བར་བཤད་སོགས་རྒྱས་པར་ཡོད་ཞུ། ། 

༦༽ སམོ་ཞུ། 
འདྤྱི་ྤྱིད་ཐོག་མར་འཇའ་ལུས་འཕོ་བ་ཆེན་པོའྤྱི་སྐུ་རུ་བཞེངས་པའྤྱི་བ་བྲལ་བ་ྋཤར་ར་བཀྲ་ཤྤྱིས་རྒྱལ་

མཚན་༼༡༨༥༨ ༡༩༣༣༽གྤྱིས་གསོལ་གནང་ཞྤྱིང༌། རེས་སུ་ཁོང་གྤྱི་རེས་འཇུག་བུ་སློབ་རྣམས་ཀྤྱིས་མནབ་ཀྤྱི་
ཡོད་ལ། དེའང་གཙོ་བོར་སོམ་མས་ལེན་སྐབས་སུ་གསོལ་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་སོམ་ཞུ་ཞེས་གསུངས། རྒྱུ་ནྤྱི་གཞྤྱི་
མ་བལ་ཕྤྱིང་དང་རས་དཀར་དམར་གྤྱི་ཕྤྱི་གཡོག་དང་མཐའ་རྒྱན་སོགས་དགོས་ལ། བར་དོན་ནྤྱི། སྤྱི་བོར་དར་
དཀར་གྤྱིས་གཡོག་པ་ནྤྱི། སྤྱིར་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་འདྤྱི་ྤྱིད་རྣམ་པར་དག་ཅྤྱིང་འགྲོ་བོའྤྱི་བག་
ཆགས་སེལ་བའྤྱི་བར་དང༌། མཐའ་རས་དམར་པོས་གཡོག་པ་ནྤྱི་འཁོར་འདས་དམར་ཐག་གཅོད་པའྤྱི་དོན་
དང༌། དཔྲལ་བར་གཡུང་དྲུང་སནོ་པོས་བརྒྱན་པ་ནྤྱི། ཁུངས་བཙུན་གཤེན་གྤྱི་བསན་པ་འདྤྱི་ྤྱིད་ཇྤྱི་སྤྱིད་བར་མྤྱི་
ནུབ་འགྲོ་དོན་ཡོང་བའྤྱི་བར་སགོས་མཚོན་གྤྱི་ཡོད། ། 
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༧༽ དར་དཀར་ཅགོ་ཞུ། 
དེའང་ཞྭ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཕྤྱི་རྒྱུད་འདོན་ཆོག་ས་བོན་སྐབས་སུ། ཆས་གོས་རྣམ་ལྔ་རྤྱིན་ཆེན་འདོ་དུ་འབར། ཞེས་

པའྤྱི་ནང་ཚན་དང༌། དགེ་བསེན་ཐེག་པའྤྱི་ཁོངས་གཏོགས་སྦྱྤྱིན་བསེག་མེ་ལྷའྤྱི་སྐབས་སུ། དར་དཀར་ཅོག་ཞུ་
ཕག་རྒྱ་གསང་བའྤྱི་གོས། །ཞེས་པས། དེ་དག་ལ་སྒྲུབ་གཤེན་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་གསོལ་དགོས་པའྤྱི་དབུ་ཞྭ་སེ། རྒྱུ་ནྤྱི་
དར་རས་དཀར་པོ་ཡུག་གཅྤྱིག་ལ་ལྟེབས་རེག་འགའ་རྒྱབ་པའྤྱི་སྣེ་མོ་ག་ཟུང་གྤྱིས་མནན་པ་ཞྤྱིག་དགོས། དེའང་
དར་རས་དཀར་པོ་ཆུང་ངུའྤྱི་སབས་བདེའྤྱི་ཚུལ་དུ་བཅོས་པའྤྱི་ཞྭ་ཡྤྱིན་པས་ན་དེ་ལྟར་བ། བར་དོན་ནྤྱི། ཡོངས་སུ་
རས་དཀར་ལ་བེད་པ་ནྤྱི་གཙ་ོབརོ་དགེ་བསེན་ཐེག་པའྤྱི་བོན་དང་འབྲེལ་ཞྤྱིང་གཙང་སོད་དྤྱི་མ་མེད་པ་ཐར་ལམ་
གྤྱི་བར་དང༌། དབུ་རེ་གསུམ་དུ་དོད་པ་ནྤྱི་སྐུ་གསུམ་མ་ེལྷའྤྱི་མཚནོ་བེད་དང༌། དཀྤྱིལ་དུ་རེ་རྒྱལ་དོད་པ་ནྤྱི་ཡེ་
ཤེས་ཟང་ཐལ་གྤྱི་དོན་དང༌། མདུན་རྒྱབ་ཀྤྱི་ཁ་ཆག་གེན་ལ་བསན་པ་ནྤྱི་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་བོན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་འདྤྱི་ྤྱིད་
ཁབ་རྒྱ་མཁའ་ལྟར་ཆེ་ཞྤྱིང༌། ལྷ་གཤེན་ཁ་ལོ་གེན་དུ་བསྒྱུར་བའྤྱི་དོན་སོགས་མཚོན་གྤྱི་ཡོད། ། 

༨༽ རྤྱིགས་ལྔ༌། 
འདྤྱི་ནྤྱི་སྤྱིར་ནང་ཆོས་འཛིན་པ་ཀུན་ལ་སྣང་ཡང༌། བཤད་སངས་མྤྱི་འད་བ་རེ་ཡདོ་སྤྱིད་པར་ངེས། 

དཔེར་ན། རང་རེ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་ལུགས་ལ་འདྤྱི་ྤྱིད་གཙོ་བོར་རྣམ་བརྒྱད་གར་མཆོད་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་མཁའ་
འགྲོའྤྱི་ཆ་རྒྱན་དང༌། གཤྤྱིན་འདུར་ཕུང་བོ་བསེག་སྦྱོང་སྐབས་སུ་བདེར་གཤེགས་རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་ཆས་རྒྱན་གྤྱི་ཚུལ་དུ་
གསོལ་གྤྱི་ཡོད། རྒྱུ་ནྤྱི་གདན་གཞྤྱི་འཐོབ་ཆེ་བའྤྱི་རས་དང༌། འདབ་མ་རྣམས་ནྤྱི་རྤྱིན་པ་ོཆེ་གསེར་དང་དངུལ་
སོགས་གང་འགྲུབ་བ། དེའང་བར་དོན་ནྤྱི། རྤྱིགས་ལྔ་ཞེས་འདབ་མའྤྱི་གུར་ཁྤྱིམ་ནང་དུ་ཕྤྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་
དབང་བསྒྱུར་བའྤྱི་དོན་དུ་ས་བནོ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་དང༌། ནང་ལྟར་དུག་ལྔའྤྱི་ས་བོན་བཅོམ་པའྤྱི་དོན་དུ་ཡེ་ཤེས་
ལྔ་ཡྤྱི་སྤྱིང་བོ་དང༌། གསང་བ་ལྟར་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་ལ་རོགས་པའྤྱི་དོན་དུ་རྤྱིགས་ལྔ་ལྷ་ཡྤྱི་ཟུང་འཇུག་འབྲྤྱི་ལ། དེའང་
དཔེར་ན། ཨཱཱོྃ་ཡཾ་རྃ་ཁཾ་སྲུྃ་དང༌། ཡང་ན་ཨ་ཨཱཱོྃ་ཧྃ་ར་ྃཛ་གང་རུང་འབྲྤྱི་དགོས་སོ། །མདོར་ན་རྤྱིགས་ལྔ་ལྷ་ཡྤྱི་བར་
རགས་ཡྤྱིན་པས་ན་དེ་ལྟར་བའོ། ། 

 
 

 



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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ཤེས་རྤྱིག 
 

དམུ་རྤྱིགས་གཤནེ་གྤྱི་དམུ་ལས་འཕསོ་ཏ་ེདམུ་ཡྤྱི་ 
རྤྱིགས་རུས་རྣམས་ཀྤྱི་སྐརོ་ལ་སནོ་འགྲའོྤྱི་རགས་དཔྱད། 

ཆོས་འཁོར་ཚང་ྤྱི་མ་འོད་ཟེར། བོན་སོའྤྱི་གཙོ་སྤྱིག་པ། 

དམུ་མྤྱིང་ཐོགས་པ་ཕན་ཚུན་ཆེ་ས་ནས་དབེ་ཞྤྱིང་གསེས་ན། ཕ་དམུ་གཙུག་གསུམ་གྤྱི་དམུ་དང༌། དམུ་
རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་དམུ། དམུ་བདུད་བཙན་གསུམ་གྤྱི་དམུ། དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱི་དམུ་བཅས་བཞྤྱིར་སྣང་མདོ་ཀང༌། ཕྤྱིས་
བྱུང་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་འདྤྱི་དག་ཕན་ཚུན་ཁད་མེད་དུ་གེང་བའྤྱི་འཛོལ་འཆུག་གྤྱིས་ད་སྐབས་ཞྤྱིབ་བཤད་བེད་པར་
དཀའ་བའྤྱི་གནས་སུ་བཏང༌།  དང་བ།ོ ཕ་དམུ་གཙུག་གསུམ་གྤྱི་དམུ་ནྤྱི། སྤྱིད་པ་ཡ་ེསོན་རྒྱལ་བོ་དང༌། ཆུ་རླུང་
རྫུ་འཕྲུལ་མོ་བསེབས་པ་ལས། ཕ་རེ་སམ་པོ་དང༌། དམུ་རེ་བཙུན་པོ། གཙུག་རེ་ཨོག་ཀོ་བཅས་སས་གསུམ་བྱུང་
བའྤྱི་བར་པ་དམུ་རེ་བཙུན་པ་ོདང་ལྷ་མོ་འོད་གསལ་མ་བཤོས་པ་ལས། དམུ་ཡྤྱི་རྒྱལ་རྤྱིགས་དང༌། རེ་རྤྱིགས། བྲམ་
ཟེའྤྱི་རྤྱིགས། དམངས་རྤྱིགས་བཅས་བཞྤྱི་བྱུང༌།1དམུ་ཡྤྱི་རྒྱལ་རྤྱིགས་ལ་དབེ་ན་འཁོར་ལ་ོདབང་བསྒྱུར་དང༌། དྲུམ་
ཤྤྱིང་བཅུད་འཐུང༌། གཡུང་དྲུང་ཁྤྱིམ་བདུན། མེ་ཏོག་སྦུབས་གནས་བཞྤྱི། འཁོར་ལོ་དབང་བསྒྱུར་གྤྱི་མྤྱི་ལ་གདུང་
རྒྱུད་ཀྤྱི་རྒྱལ་པོ་དྲུག་སེ། དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་དང༌། ཤཱཀ་རྤྱིགས་གར་གསས། ཧོས་རྤྱིགས་གནམ་གསས། དཔོ་རྤྱིགས་
གསས་རེ། ཧ་ཤང་རོད་གསས། མཁའ་འགྤྱིང་གན་གསས་ཞེས་«གཟྤྱི་བརྤྱིད་»དང་«ྤྱི་སོན།»«དམུ་གཤེན་
གདུང་རབས་»དང་«ཡ་ངལ་གདུང་རབས་»སོགས་ལས་འཆད། དེས་ན་དམུ་ཐག་དང་དམུ་སྐས་རྣམས་ཀང་
ཐོག་མར་འདྤྱི་དག་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་གཏམ་ཞྤྱིག་ཏུ་སྣང༌། གྤྱིས་པ། དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་དམུ་ནྤྱི། གདུང་རྒྱུད་
ཀྤྱི་རྒྱལ་པོ་དྲུག་གྤྱི་ནང་ཚན་གྤྱི་དམུ་སེ། གཤེན་རབ་མྤྱི་བོའྤྱི་གདུང་རྒྱུད་དངོས་ཀོང་ཚ་གཡུང་དྲུང་དབང་ལྡན་
ནས་གཤེན་སྒུར་ཀླུ་དགའ་དང་ད་ལྟའྤྱི་གཤེན་སས་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་བར་དུ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱུང་བའྤྱི་རུས་
རྒྱུད་འདྤྱི་ཁོ་ནའ།ོ །གསུམ་པ། དམུ་བདུད་བཙན་གསུམ་གྤྱི་དམུ་ནྤྱི། ལྷ་མྤྱིན་ལ་དབེས་ན་ཡར་གཡེན་བཅུ་གསུམ་
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དང༌། བར་གཡེན་དགུ། ས་གཡེན་བཅུ་གཅྤྱིག་བཅས་གཡེན་ཁམས་སོ་གསུམ་2དུ་བྱུང་བའྤྱི་ཡར་གཡེན་གྤྱི་ནང་
ཚན་དམུ་བདུད་བཙན་གསུམ་ཞསེ་པའྤྱི་དམུ་སེ། དམུ་ཆུ་སོགས་ཀྤྱི་ནད་བདག་དང༌། དམུ་གབ་འོན་འཐྤྱིབས་ལ་
སོགས་སྒྱུར་བར་བེད་པས་མྤྱི་རྣམས་འཇྤྱིགས་ཤྤྱིང་སངས་སའྤྱི་མྤྱི་མྤྱིན་གདོན་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ལ་གོ། །བཞྤྱི་བ། དམུ་ཚ་
ས་ཡྤྱི་དམུ་ནྤྱི། ཕྤྱིས་སུ་གྲགས་ཆེ་བའྤྱི་མྤྱིའུ་གདུང་དྲུག་ཅེས་པའྤྱི་ནང་གསེས་ཀྤྱི་དམུ་ས།ེ དོན་དངསོ་སུ་དམུ་ཡྤྱི་ཚ་
བོ་ས་ཡྤྱི་རུས་རྒྱུད་ལྟ་བུར་ག་ོབ་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་ད།ོ །འགའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་འདྤྱི་བཞྤྱི་ལ་སྨུ་དང༌། རྨུ། དེ་བཞྤྱིན་
དམུ་ཞེས་སོ་སོར་བྲྤྱིས་ཏེ་མྤྱིང་གྤྱི་དག་ཆའྤྱི་ཁད་པར་ལས་དབ་ེཚུལ་བེད་པ་ནྤྱི་མ་ངེས་ཏེ། དཔེ་རྤྱིང་རྣམས་སུ་དེ་
དག་ཅྤྱི་དགར་བྲྤྱིས་ཡོད་པས་ས།ོ །དེའྤྱི་ནང་ནས་རྨུ་དང་དམུ་གྤྱིས་ནྤྱི་བར་གསར་རྤྱིང་གྤྱི་ཁད་པར་ཙམ་བེད་
ལུགས་ཤྤྱིན་ཏུ་མང་བས་ས།ོ། 

དམུ་རྤྱིགས་གཤེན།  

   དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་དམུ་འདྤྱི་ནྤྱི། གཤེན་རབ་མྤྱི་བོའྤྱི་གདུང་འདྤྱི་ཁོ་ནར་འཇུག་ཅྤྱིང༌། གཤེན་རབ་ཀྤྱི་
སས་རྒྱལ་ས་འཛིན་པ་ནྤྱི་ཀོང་ཚ་གཡུང་དྲུང་དབང་ལྡན་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང༌། ཀོང་ཚའྤྱི་སས་འོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་བོ་ནས་སྣང་
མདོག་བར་དུ་རོགས་པའྤྱི་གདུང་ནྤྱི་ཆུང་རྒྱུད་དང༌། ཀོང་ཚའྤྱི་སས་ཐོག་གྤྱི་རྒྱལ་བོ་ནས་དན་པའྤྱི་བར་དུ་རོགས་
པ་ནྤྱི་འབྲྤྱིང་རྒྱུད། ཀོང་ཚའྤྱི་སས་འབྲུག་གྤྱི་རྒྱལ་བོ་ནས་གཤེན་སྒུར་ཀླུ་དགའ་དང་དེ་རེས་དཔོན་གསས་འཛམ་
གྤྱིང་བར་དུ་གནས་པ་ནྤྱི་ཆེ་རྒྱུད་3ཅེས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་རོ། །འོན་ཀང༌། «ཀེ་ཏ་ཀ་»ལས་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའྤྱི་
ནང་དམུ་གཤེན་གདུང་རབས་འོག་མྤྱིན་གྤྱི་གནས་སུ་བསྡུས་4པའྤྱི་སྐོར་ཞྤྱིག་ཀང་གསལ་འདུག་པས། ཡོངས་གྲགས་
ཀྤྱི་གཏམ་ཞྤྱིག་མྤྱིན་སབས་དགོངས་གཞྤྱི་ཅྤྱི་ཡྤྱིན་དཔྱད་བའྤྱི་གནས་སུ་སྣང༌། ཡྤྱིག་རྤྱིང་ཕལ་མོ་ཆེའྤྱི་ནང་ཞང་བོ་
དམུ་ཡྤྱི་ཡུལ་ཞེས་པ་དེ་ཞང་ཞུང་ལ་བས་ཡོད་པས། གལ་ཏེ་དམུ་འདྤྱི་དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱི་དམུ་ཡྤྱིན་ན། བོད་རྒྱལ་ཁྤྱི་
སོང་ལྡེའུ་བཙན་གྤྱི་དཔོན་བོན་ཏེ། ཆེ་དགུ་རྤྱིང་བཅུ་5ཞེས་སུ་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་མཛད་པར་གསལ་བའྤྱི་ཡྤྱིག་
རྤྱིང་«དབུ་ནག་མྤྱིའུ་འད་ཆགས་»6དང་མཐུན་པར་«སྤྱིད་རྒྱུད་»ལས། དབྲ་ཞང་ཞུང་རྤྱིགས་ལ་དྤྱིན་ཆེའོ།7 །ཞེས་
གསུངས་པས་འགལ། ཡང་དམུ་བདུད་བཙན་གསུམ་གྤྱི་དམུ་ལ་བས་ཚེ། «ཏུན་ཧོང་ཡྤྱིག་རྤྱིང་»ལས་གན་
ཞང་ཞུང་དང་«ཀེ་ཏ་ཀ་»ལས་ཞང་ཞུང་གན་8ཞེས་ཀང་གསུངས་པས་བརག་བའྤྱི་གནས་སུ་གྱུར། དམུ་རྤྱིགས་
གཤེན་གྤྱི་དམུ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཞང་ཞུང་གྤྱི་སྐད་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང༌། དེ་ལ་བོད་སྐད་དུ་གཤེན་ཞེས་གོ་བར་བོན་གཞུང་ཀུན་ཞལ་
མཐུན་པར་གེང་ཡོད་པས། གཡེན་ཁམས་ཀྤྱི་དམུ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་དགོས་པ་ལྟ་བུར་མཐོང༌། འོན་ཀང་དམུ་
མྤྱིང་ཐོགས་པ་འདྤྱི་དག་གྤྱི་དབར་ཕན་ཚུན་དབེ་ཚུལ་གྤྱི་དབང་གྤྱིས་སམ་གཞན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་རེ་འགའྤྱི་རེན་ཏ།ེ 
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གུ་རྤྱིབ་དང༌། ཡང་སོན། སོན་རྒྱལ། སྐམ་ཚང༌། ཀརྨ་པ།9 སེ་ཞྤྱིག སྣང་ཞྤྱིག་སོགས་ཀྤྱིས་གཙོས་པའྤྱི་ས་རྤྱིགས་ཡོད་
ཚད་སྐབས་འགར་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་དམུ་འདྤྱི་ཡྤྱིན་མདོག་སྐརོ་མཇལ་རྒྱུར་སྣང་བས། དེ་དག་གྤྱི་ཡྤྱིན་ཚུལ་
འགའ་ཞྤྱིག་ལ་ཅུང་ཟད་བརགས་པར་འདོད་དོ། ། 

ཡ་ངལ་ལམ་ཡང་སནོ་གྤྱི་སྐརོ། 
         ཡང་སོན་ནམ་ཡ་ངལ་རྣམས་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་རྒྱལ་གཤེན་ཡ་ངལ་10ཞེས་འབོད་པ་འདྤྱི་ཡང་
རྒྱལ་བོའྤྱི་སྐུ་གཤེན་ཡྤྱིན་པ་ཙམ་གྤྱིས་མྤྱི་འདོགས་པས། དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་དང་རུས་འབྲེལ་མེད་དམ་སམ་པའྤྱི་བོ་
དོགས་འགའ་ཞྤྱིག་བྱུང་མྱོང་ལ། དེ་ལྟར་བསམ་པའྤྱི་མུར་བསམ་ཞྤྱིབ་འདྤྱི་ྤྱིད་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་བའྤྱི་ལུང་
ཚིག་འགའ་ཡང་རྤྱིམ་གྤྱིས་མངོན། དེ་ཡང་«ཀུན་མཁེན་གྤྱི་རང་རྣམ་»ལས། ཡང་ཡ་ངལ་གྤྱིམ་གོང་བ་གཤེདྷ༷་སས༷་
ཀོང་ཚ་གཡུང་དྲུང་དབང་ལྡན་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་ཡ༷ང་སོདྷ༷་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།11ཞེས་གསུངས་ཤྤྱིང༌། དེའྤྱི་སང་ལ་
ས་སོན་གྤྱིས་ཀང༌། རྐོང་ཟ་ཁྤྱི་ལམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། གཤེདྷ༷་བུ་རྐོགྷ༷་ཚ༷་སེ། ཡ་༷གྷ༷ལ་གྤྱི་གདུང་ངོ༌།12 །ཞེས་ཀང་
གསུངས་པར་མངོན་པས། དེ་དག་ལ་གཏན་ཚིགས་ཤྤྱིག་ནྤྱི་ངེས་ཅན་དུ་བདོག་པར་སམ་པའྤྱི་མོད་དེ་དག་གྤྱི་ཁུངས་
དང་རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་སྐབས་«མདོ་འདུས་»ལས། ཤེས་རབ་ལམ་གྤྱིས་དགེས་སེ་མོ། །བདུད་ཀྤྱིས་གཤེན་ར་འཕོག་
པའྤྱི་ཆམ། །རྐོང་བཟའ་ཁྤྱི་ལམ་བང༌། །གཤེན་བུ་རོྐགྷ༷་ཚ༷་འཁྲུངས། །མྤྱི་རྒྱུད་དེ་ལས་གྲོལ། །ཡ༷་གྷ༷ལ་གྤྱིམ༷་གོགྷ༷་
ལགས།13།ཞེས་པ་ཞྤྱིག་ཀང་མཇལ་བས། ཡ་ངལ་འདྤྱི་བ་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་རུས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་བཀའ་
དང་བཀའ་བརེན་གྤྱིས་ཀའྤྱི་ནང་དུའང་གསལ་འདུག་སམ་པ་ཞྤྱིག་ཀང་ཚོར། འོན་ཀང་ཆེས་ཡ་མཚན་པ་ཞྤྱིག་
ནྤྱི། ཡང་སོན་གྤྱི་རྒྱུད་འཛིན་པ་དག་གྤྱིས་དེ་དག་འཐད་ལྡན་དུ་མྤྱི་འཛིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ས།ེ ཡང་སོམ་མྤྱི་འགྱུར་
རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས། གསེར་མྤྱི་འདྤྱི་ནྤྱི་ཡ་ངལ་སྤྱིད༷་ན༷འྤྱི་གཤེདྷ༷། །ཐབ་གཞོབ་འཁོན་གསུམ་ཐུབ་པ་ལེགས།14 །ཞེས་
པའྤྱི་སྐབས་སུ་ཐུགས་དོགས་དང་བཅས་ཏེ། གྤྱིམ༷་གོགྷ༷་སྤྱིད༷་ན༷ར་ཞྤྱིབ་དགོས། ཞེས་པའྤྱི་མཆན་འགྲེལ་ཞྤྱིག་«རྒྱལ་
གཤེན་ཡ་ངལ་གྤྱི་གདུང་རབས་»སུ་བསོན་འདུག་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ནའང་ཕོགས་གཞན་ཞྤྱིག་ནས་བལྟས་ཚེ་ཀུན་
མཁེན་གྤྱིས། ཡང་ཡ་ངལ་གཤནེ་གྤྱི་གདན་ས་ཚར་ཁ་ཕུན་ཚོགས་གྤྱིང༌།15 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཡ་ངལ་
ཐུག་ཚད་ལ་གཤེན་ཞེས་སྦྱོར་ཚུལ་ལ་བརགས་ན། མཁས་པ་ཆེན་པོས་ནན་གྤྱིས་གསུངས་པའྤྱི་ལུང་ཚིག་འདྤྱིར་གོ་
བ་དམྤྱིགས་བསལ་བ་ཞྤྱིག་ལོས་ཡོད་སམ་པའང་སེམས་སོ། །གྤྱིས་སུ་ནྤྱི་ཡང་སོན་གྤྱི་གདན་ས་གཙོ་བོ་བདེ་ལྡན་
བསམ་གཏན་གྤྱིང་ངམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་དོལ་པོ་བསམ་གྤྱིང་དགནོ་པ་རུ་འབོད་པ་དེའང་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་སུ་
གཤེན་ཚང་དང་འབྲེལ་ཆེ་བས་མ་ཚད། འདྤྱི་ྤྱིད་གཤེན་ཚང་རྤྱི་རྒྱལ་དགོན་གྤྱི་བུ་དགོན་ནམ་དགོན་ལག་ཡྤྱིན་
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པའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆའང་ད་ལྟ་བསམ་གྤྱིང་དགོན་དུ་བཞུགས་ཡོད་པས་ཅྤྱིས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱིག་ནྤྱི་མཆྤྱིས་སོ་སམ། གཞན་
ཡང་ད་དུང་སྐུ་གཤེན་མཚེ་མྤྱི་དང་སྣང་མདོག་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་རབ་རྤྱིབ་དག་ལས་ཡ་ངལ་འདྤྱི་དམུ་གཤེན་གྤྱི་གདུང་
རབས་སུ་སྣང་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དེ། གའ་ཁྤྱིའྤྱི་ལྷན་དུ་བོན་པའྤྱི་སྐུ་གཤེན་ལ་གསུམ་དུ་འདདོ་པ་དང༌། གྤྱིས་སུ་
འདོད་པ། གཅྤྱིག་ཏུ་འདོད་པ་སོགས་སོ་སོར་གསལ་ཡང༌། སྐུ་གཤེན་དུ་ཡ་ངལ་བོན་པ་ནྤྱི་ཡོངས་སུ་གྲགས་པས་
སོ། །དེས་ན་«ཡ་ངལ་གདུང་རབས་»16ཀྤྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་དུ་མཚེ་མྤྱི་དང༌། ཡ་ངལ། བཅོ་མྤྱི་བཅས་གསུམ་
དུ་བོན་པར་བས་ན་སོན་མེད་མདོ། འོན་ཀང༌། འདྤྱིར་«ལྡེའུའྤྱི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ་»17དང༌། «གཡུང་དྲུང་
བོན་གྤྱི་རྒྱུད་འབུམ།»18«དར་རྒྱས་གསལ་སོན།»19«བསན་འབྱུང་ཀེ་ཏ་ཀ་»20སོགས་དང་མཐུན་པར་«སྤྱིད་
པ་རྒྱུད་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་བང་ཆེན་མོ་»21ལས། གའ་ཁྤྱིའྤྱི་སྐུ་གཤེན་དུ་མཚེ་བཅོ་གྤྱིས་ལས་མེད་པར་བཞེད་སབས། 
གལ་ཏེ་འདྤྱི་ལྟར་དུ་འདོད་དགསོ་ན་གཅྤྱིག་ནྤྱི་ཡ་ངལ་ཡྤྱིན་པར་ཡོངས་གྲགས་སུ་ངེས་པས། ས་མཚེ་མྤྱི་དེ་ྤྱིད་
ཡ་ངལ་ཡྤྱིན་དགོས་པས་མ་ཚད་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་ཡང་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི། «གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་རྒྱུད་འབུམ་»22དང་
«ཡ་ངལ་གྤྱི་གདུང་རབས་»23ཀྤྱི་དགོངས་གཞྤྱི་དང་མཐུན་པར་«སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་བང་ཆེན་མོ་»ལས། དམུ་
བོན་ཡེ་ཐན་གྤྱི་རྒྱུད་ལས། །མཚེ་མྤྱི་དམུ་རྒྱལ་བ་བ་སྤྱིད། །དེ་ལས་མཚེ་བོན་དགུ་རྒྱུད་སྤྱིད།24།ཅེས་ཀོང་ཚ་གཡུང་
དྲུང་དབང་ལྡན་གྤྱི་སས་རྒྱུད་དེ། དམུ་བོན་ཡེ་ཐན་25བ་བ་དའེྤྱི་སས་ཡྤྱིན་པར་གསལ་བའྤྱི་སངེ་དུ་མཚན་ཡང་
མཚེ་མྤྱི་དམ ་༷རྒྱལ་26ཞེས་སུ་གྲགས་པ་སོགས་ཀྤྱི་ཤུལ་འགྲོས་ལས་ཀང་ངེས་པ་རེད་ནུས་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་མང་
བར་སྣང་བས་སོ། ། 
     བོད་རྒྱལ་གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོའྤྱི་སྐུ་གཤེན་དུ་གཤེན་པོ་གཅྤྱིག་ལས་མ་བོན་པར་འདོད་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་སྐུ་
གཤེན་གཅྤྱིག་པོ་དེ་ནྤྱི། ནམ་མཁའ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་ཏེ། ཁོང་ྤྱིད་ནྤྱི་ཀོང་ཚ་གཡུང་དྲུང་དབང་ལྡན་གྤྱི་སས་
རྒྱུད་དུ་གྱུར་པའྤྱི་དམུ་རྒྱལ་གསས་རེའྤྱི་སས་ཡྤྱིན་པར་ཡང་«དར་རྒྱས་གསལ་སོན་»27དང་«དམུ་གཤེན་གདུང་
རབས་»28རྣམས་སུ་གསལ། དེ་ལྟར་གཅྤྱིག་ཏུ་འདོད་པའྤྱི་ལུགས་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་སྣང་མདོག་དེ་ཡ་ངལ་མྤྱིན་ཚ།ེ 
གའ་ཁྤྱིའྤྱི་སྐུ་གཤེན་དུ་ཡ་ངལ་མ་བོན་པར་གྱུར་ཞྤྱིང༌། ཡྤྱིན་ཚེ་ནམ་མཁའ་སྣང་བའྤྱི་མདོག་ཅན་འདྤྱི་ྤྱིད་
དང༌། ཡ་ངལ་གྤྱིམ་གོང༌། དམུ་རྒྱལ་མཚེ་མྤྱི་གསུམ་གང་ཟག་གཅྤྱིག་ཏུ་འདོད་དགོས་ས།ོ །འོན་ཀང་གོང་དུ་«མདོ་
འདུས་»ལས། གཤེན་བུ་རྐོགྷ་༷ཚ༷་འཁྲུངས། །མྤྱི་རྒྱུད་དེ་ལས་གྲལོ། །ཡ༷་གྷ༷ལ་གྤྱིམ་༷གོགྷ༷་ལགས། །ཞེས་པ་དེ་དང༌། «ཡ་
ངལ་གདུང་རབས་»ལས། གསེར་མྤྱི་འདྤྱི་ནྤྱི་ཡ་ངལ་སྤྱིད་པའྤྱི་གཤེན། །ཞེས་པའྤྱི་སྐབས་སུ་གྤྱིམ་གོང་སྤྱིད་པར་
ཞྤྱིབ་དགོས་29ཞེས་པའྤྱི་མཆན་འགྲེལ་བསོན་པ་གྤྱིས་ལ་བརགས་ན། འདྤྱི་གསུམ་ཀ་གང་ཟག་གཅྤྱིག་ཏུ་འདོད་
ཀང་འགལ་བ་མེད་པར་སམ་མོ། ། 



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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                                                              གུ་རྤྱིབ་ཀྤྱི་སྐརོ། 
          «བཀའ་སོང་གྤྱི་དམར་ལམ་»ལས། ཝེར་གེ་སག་ལོ་གཤེན་གསུམ་དང༌། །ཕ་ངལ་ཡ་ངལ་གཤེན་གསུམ་
དང༌། །ཡ་ངལ་གུ་རུབ་གཤེན་གསུམ་དང༌། །ན་རོ་དབང་གྤྱི་གཤནེ་གསུམ་དང༌། །ཞེས་པའྤྱི་དོན་དེ་ངོ་མ་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་
འགྲེལ་གྤྱིན་ཡོད་པ་རོགས་དཀའ་རུང༌། ཚིག་སོས་ཀྤྱི་ཞོར་དུ་རུས་མྤྱིང་དེ་རྣམས་གཤེན་ཡྤྱིན་ཚུལ་ཞྤྱིག་མྤྱི་སོན་
ནམ་སམ་སེ། ཡ་ངལ་ནྤྱི་གཤེན་གྤྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྤྱི་ལུང་གོང་བཞྤྱིན་ལ། འདྤྱིར་ཡང་«གུ་རྤྱིབ་ཕ་རབས་
»ལས། གུ་རྤྱིབ་ཀྤྱི་མེས་པོ་དམ ་༷གཡང་རེ་30བ་བ་དེ་ས་ནས་དམ ་༷རེ་རྒྱལ་བྲན་འབུམ་གྤྱིས་བསུས་31ཚུལ་དང༌། 
དེའྤྱི་སས་རྒྱུད་རང་གྤྱི་རྒྱལ་བོ་རའེྤྱི་སས་ནྤྱི། དམ ་༷བེར་ས་ཞེས་བ་32བར་གྲགས་པ། དེ་བཞྤྱིན་མསེ་པོ་དམ ་༷གཡང་
རེ་རྤྱི་རབ་ཀྤྱི་ཁ་ནས་བབས་ནས་བ་རྤྱི་རྤྱི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བདམས་སོ་33བ་བ་དང༌། བ་འདྤྱི་གསུམ་དང་ལྤྱི་རྒྱལ་ས་
དམ ༷་བེར་ས་མན་བཟུང་བ་ལགས་སོ། །དམ ༷་བེར་སའྤྱི་སས་ནྤྱི། ཤྤྱིང་ག ༷་རྤྱིབ༷་དན་མར་སངས་ཏེ་ཞེས་བ་བ་
34སོགས་གུ་རྤྱིབ་ཀྤྱི་མེས་པ་ོརྣམས་ལ་ཐོགས་པའྤྱི་དམུ་མྤྱིང་འདྤྱི་དག་ཀང་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་དམུ་དེ་ཡྤྱིན་
མྤྱིན་ལའང་བརགས་དགོས་པར་སྣང་ངོ༌། ། 

                                                               སྐམ་ཚང་གྤྱི་སྐརོ། 
           སྐམ་བ་མ་གཡུང་དྲུང་ྤྱི་རྒྱལ་གྤྱིས་མཛད་པའྤྱི་སན་དཔེ་«ཀུན་གསལ་ྤྱི་མའྤྱི་དབང་བོ་»ལས། དཀར་
པོ་སོ་ཡྤྱི་རྤྱིགས། དམ ་༷རྒྱལ་གཤེ༷ ན༷་དང་རུས་མཐུན་པར་འདོགས་པ། དངོས་ཀྤྱི་རུས་མྤྱིང་ལྟ་བུ་ས མ༷་ཚ༷ང་བ་མའྤྱི་
གདུང༌།35ཞེས་སྐམ་ཚང་ཡང་བོན་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལྔ་ལས་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་
གསུངས་མོད། འོན་ཀང༌། སྐམ་གྤྱི་གདུང་འཛིན་«ཀུན་མཁེན་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་གྤྱི་རང་རྣམ་»ལས། རྒྱུད་པ་
རུས་ཀྤྱི་མྤྱིང་ནྤྱི། འོད་གསལ་ལྷ་ཡྤྱི་གདུང་རྒྱུད། དཀར་པོ་སོ་ཡྤྱི་རྤྱིགས། དབང་ལྡན་ཞ ་༷ལས་ཆད་པས། ཞ ་༷ཡྤྱི་ས མ༷་
ཚ༷ང༌།36 ཞེས་སྐམ་ཚང་དེ་ཞུ་ཚང་གྤྱི་གྲས་སུ་བཞག་ནས། གཤེན་ཚང་གྤྱི་ཁོངས་སུ་མྤྱི་གཏོགས་པར་སོན་པའྤྱི་
ཁུལ་དུ་སྣང༌། ཆེས་མཚར་ཞྤྱིང་བསམ་དགོས་པ་ཞྤྱིག་ལ། སྐམ་གཡུང་དྲུང་ྤྱི་རྒྱལ་གྤྱིས་སྐམ་ཚང་གྤྱི་གདུང་
རྒྱུད་དེ་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་གདུང་ཁོངས་ཡྤྱིན་པར་གསུངས་པས་མ་ཚད། «ཀུན་མཁེན་གྤྱི་རང་རྣམ་»ནང་
གྤྱི་སྐམ་ཚང་གྤྱི་གདུང་རབས་ཀང་ཁོག་དབུབ་ཀྤྱི་ཚུལ་དུ་གཡུང་དྲུང་ྤྱི་རྒྱལ་ཁོང་གྤྱིས་མཛད་འདུག་37པས། དེ་
ལྟར་ན་ཁུ་བོས་རང་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་དེ་གཤེན་ཚང་ཡྤྱིན་རབས་གངེ་བ་མཁེན་བཞྤྱིན་དུ་དབོན་པསོ་དེ་ྤྱིད་ཞུ་
ཚང་ཡྤྱིན་པར་བསྒྲུབས་ཤུལ་དེར་དམྤྱིགས་ཀྤྱིས་ཡ་ངལ་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་དེ་གཤེན་ཚང་ཡྤྱིན་པར་ཡང་ཡང་གེང་བ་
འདྤྱིར་དགོས་པ་ཞྤྱིག་ནྤྱི་ཅྤྱིས་ཀང་ཡོད་པར་སེམས་སོ། །ཕོགས་གཞན་ཞྤྱིག་ནས་«ཀུན་མཁེན་གྤྱི་རང་རྣམ་»དུ་ཞུ་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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ཚང་དང་སྐམ་ཚང་གྤྱི་གྲོལ་ཕུགས་ཀྤྱི་མེས་པོ་སེ་ཡེ་མཁེན་མཐུ་ཆནེ་ས་བའྤྱི་རྒྱལ་བོ་ད་ེདང་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་
གྲོལ་ཕུགས་ཀྤྱི་མེས་པོ་དམུ་རྤྱིགས་བཙུན་པ་མྤྱི་ཡྤྱི་རྒྱལ་བོ་དེ་གྤྱིས་ཐོག་མའྤྱི་གྲོལ་གཞྤྱི་གཤེན་ལྷའྤྱི་ཐུགས་
རེར་སྤྲུལ་པའྤྱི་སོ་ང་ཡྤྱིན་པ་མ་གཏོགས། གཞན་མཁའ་དབྤྱིངས་ལྷ་རྤྱིར་བརོལ་ཞྤྱིང་གྲོལ་བ་ལས་སྐམ་ཚང་དང༌། 
མྤྱི་ཡུལ་དམུ་རྤྱིར་བརོལ་ཞྤྱིང་གྲལོ་བ་ལས་གཤེན་ཚང་སོགས་བྱུང་ཚུལ་སོ་སོར་གེང་བ་38འདྤྱིས་ཀང༌། སྐམ་བ་
གཡུང་དྲུང་ྤྱི་རྒྱལ་གྤྱིས་སྐམ་ཚང་ནྤྱི་དམ ་༷རྒྱལ་གཤེ༷༷ན་དང་རུས་མཐུན་པར་འདོགས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེའྤྱི་
དགོངས་འགྲེལ་བང་འདུག་པར་སྣང༌། དེ་མྤྱིན་སྐམ་ཚང་འདྤྱི་གཤེན་ཚང་དང་རུས་མཐུན་ཚུལ་དམུ་ཡྤྱིན་
པར་བས་ན་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དེ། ཀུན་མཁེན་གྤྱིས་«ཞང་ཞུང་གྤྱི་དཀྱུས་ཡྤྱིག་»ལས་དངས་པའྤྱི་ལུང་ལྟར་ན། སྐམ་གྤྱི་
ལྷ་བོན་ཐོད་དཀར་གྤྱིས། །སྦྲུལ་མྤྱི་གཟན་ཐོག་རྤྱིས་བས་ནས་བསལ། །དེ་མྤྱིན་ན་བོད་ཁམས་སྦྲུལ་གྤྱིས་ཟོས། །དེ་
བས་བོད་ལ་བཀའ་དྤྱིན་ཆ།ེ39།ཞསེ་གསལ་བའྤྱི་སྐམ་གྤྱི་ལྷ་བོན་ཐདོ་དཀར་དེ་སྐམ་ཚང་གྤྱི་མེས་པརོ་གསུངས་
མོད། འོན་ཀང་དེ་ནྤྱི་སེ་ཁྱུང་དབྲ་ཡྤྱི་རུས་སུ་གཏོགས་པར་«དབུ་ནག་མྤྱིའུ་འད་ཆགས་»ལས་གསལ་ཏེ། ད་དབ་༷
བཀའ་དྤྱིན་ཅན་གྤྱི་མྤྱི་བཞྤྱི་སེ།40 །ཞེས་པ་ནས། ཀོམ་གྤྱི་ལྷ་རདོ་ངོ་ཁོ་དེས། །སྦྲུལ་མྤྱི་ཟས་གག་ཙིར་བས་ནས་
བསད། །དེ་མྤྱིན་ན་བོད་ཁམས་སྦྲུལ་གྤྱིས་འཇོམས། །ད་ེབས་བོད་ལ་བཀའ་དྤྱིན་ཆེ།41།ཞེསགསུངས་པས་
སོ། །གཅྤྱིག་བས་ན་སྐམ་ཚང་འདྤྱི་སམ་དང༌། སྐམ། སོ་ཞེས་པ་རྣམས་དང་གཅྤྱིག་པར་བས་ནས་ལྷ་རྤྱིགས་སོ་ཡྤྱིན་
པར་འཆད་འདུག་པ་ལ་བརེན་ནས་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་དང་གཅྤྱིག་ཏུ་གསུངས་པར་སྤྱིད་དེ། «སྤྱིད་རྒྱུད་»ལས་
ལྷ་རྤྱིག༷ས་གཤེན་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་42ཅེས་པ་ལ་སྐབས་འགར་དམུ་རྤྱིགས་སོ་རྒྱལ་གཤེན་གྤྱི་རྒྱུད་43ཅེས་གཤེན་
ཚང་ལའང་ལྷ་རྤྱིགས་སོ་ཞེས་ཐགོས་པས་སོ། ། 

སནོ་རྒྱལ་གྤྱི་སྐརོ། 

   སོན་རྒྱལ་གྤྱི་གདུང་འདྤྱི་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་ཡྤྱིན་མྤྱིན་ལ་ཡོངས་འཛིན་རྤྱིན་པོ་ཆེས་དཔྱད་པ་མཛད་
པའྤྱི་མཐའ་བསོམས་44སུ་ཀུན་གྲོལ་འཇའ་ཚོན་དང༌། སོན་རྒྱལ་རང་གྲོལ་གྤྱི་རྣམ་ཐར་སོགས་སུ་གང་ཡང་མ་
གསལ་ཞྤྱིང༌། འོན་ཀང་ད་ེདག་དང་ག་གཏེར་གསང་སགས་གྤྱིང་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་ལས། གདུང་རབས་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་
ཟུར་ཙམ་ཞྤྱིག་བཤད་ན། སོ༷༷ན་ར ༷ལ་དང་རུས་གཅྤྱིག་སེ། སོན་རྒྱལ་ནྤྱི་དམ ་༷ཚ༷་ས ་༷ཡྤྱིན་ཏ།ེ རང་གྲོལ་རྣམ་ཐར་
ལས། དམ ་༷ཡྤྱི་ཚ༷་བོ་ས་ཡྤྱི་གདུང་རྒྱུད་ཡྤྱིན། ཞེས་འཁོད་པར་གསུངས་སོ། །ཞེས་གསལ་ཡདོ།  དེས་ན་སོན་རྒྱལ་ནྤྱི་
དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱིན་པར་གསལ་བ་ལས། དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་དང་འབྲལེ་མྤྱིན་གྤྱི་ལུང་ཞྤྱིག་ད་དུང་ཡང་མ་མཇལ། འོན་



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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ཀང༌། འདྤྱིར་སོན་རྒྱལ་འདྤྱི་དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་བདེན་ཏེ། དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱི་ཀོ་ལེ་ཕ་བརྒྱད་ལས་གཅྤྱིག་ནྤྱི་
སོན་ཡྤྱིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། «བཤད་མཛོད་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནོར་བུ་»ལས། ར  ༷་ལ་ཀོ་ལེ་ཕ་བརྒྱད་
འབྱུང༌། །ངམ་དང་སྣུབས་དང་གཞུང་དང་གསུམ། །འགར་དང་དཀར་དང་སོདྷ༷་དང་གསུམ། །སོས་དང་ངན་ལམ་
གྤྱིས་ཏེ་བརྒྱད། །རྨུ་ལ་ཀོ་ལེ་ཕ་བརྒྱད་ཟེར་བ་ཡྤྱིན།45།ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་གྲས་ཀྤྱི་སོན་དེ་ནྤྱི་སོན་རྒྱལ་ལ་གོ་བས་སོ། ། 

དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱི་སྐརོ། 
སྤྱིར་དམུ་ཚ་ས་བ་བའྤྱི་དམུ་ཚ་ཞསེ་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་རང་ྤྱིད་དམུ་ཡྤྱི་ཚ་༷བོ་སེ། རང་གྤྱི་མ་དང་ཞང་བོ་སོགས་དམུ་
རྤྱིགས་   ཡྤྱིན་པ་ལས། རང་ྤྱིད་དམུ་མྤྱིན་པར་སོན་པའྤྱི་ཚིག་ཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ལ། དངོས་དོན་དུའང་«རླངས་ཀྤྱི་པོ་ཏྤྱི་
བསེ་རུ་»ལས། དམ ་༷ཟ་༷ལྷ་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའྤྱི་སས། དམ ་༷ཚ༷་དག༷འ།46ཞེས་བྱུང་བས་སོ། །དེ་བཞྤྱིན་«རྒྱ་བོད་
ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ་»ལས། ཡུམ་ར  ༷་དེ་བཙན་མ་ོ47ཡྤྱིན་པས། ལྷའྤྱི་གདུང་ར  ༷འྤྱི་ཚ།༷ ལྷ་ར་ེགའ་ཁྤྱི་བཙན་
པོ།48ཞེས་དང༌། དེ་མཚུངས་ཀྤྱིས་རང་གྤྱི་མ་དང་ཞང་བོ་ལྷ་ཡྤྱིན་པ་ལ་རང་ྤྱིད་ལྷ་ཚ་དང༌། མ་དང་ཞང་བོ་
གན་ཡྤྱིན་པ་ལ་རང་ྤྱིད་གན་ཚ་རུ་འདོགས་པ་ནྤྱི། «རླངས་ཀྤྱི་པོ་ཏྤྱི་བསེ་རུ་»ལས། ཡབ་ལྷ་བར་དྲུག་གྤྱིས་ལྷ་
སས་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའྤྱི་སས། ལྷ་ཚ༷་མཆེད་སས་དགུ་ཡོང༌། ས ན༷་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། ས ན༷་ཚ༷་མཆེད་དགུ་
ཡོང༌། རྨུ་ཐང་བཞེས་པ་ལ། རྨུ་ཚ༷་མཆེད་དགུ་ཡོང༌།49ཞེས་དང༌། «ཀུན་མཁེན་གྤྱི་རང་རྣམ་» ལས། དེ་དང་
གེདྷ༷་ལམ་དཀར་མོ་བཤོས་པའྤྱི་སས། བོད་མྤྱི་བུ་གཉ༷ན་ཚ༷་སྤུན་དྲུག་བྱུང༌།50 ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་
«ཆབ་མདོའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་»ལས། སྨུ་དང་སེ་འད་བ་ཙམ་རེ་ཡོད་པར་སྨུ་ཚ་ས་དང༌། སེ་ཁྱུང་ས་ཞེས་ཟེར། འད་བ་
ལ་ཚ་བོའྤྱི་ས་སྦྱར་བ་དུ་མ་ཡོད་དེ། ར་རང་དང་འད་བ་ལ་རང་ཚ་དང༌། ཁྤྱི་དོམ་དང་འད་བ་ལ་དོམ་ཚ། དཔའ་
རོད་འདན་མ་དང་འད་བ་ལ་འདན་ཚ་དང༌། དེ་བཞྤྱིན་གུར་ཀམེ་ཐང་དང་ཧ་ལམ་འད་ཞྤྱིང་ད་ེདང་ཐག་ེར་
གནས་པའྤྱི་ཐང་ལ་གུར་ཚ་དང༌། གསེར་རྤྱི་སུམ་མདོ་ལས་གསེར་ཚ། ར་བ་ཐང་ལས་ར་ཚ་ཐང་སོགས་སོ།51།ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་བོད་མྤྱིའུ་གདུང་དྲུག་ཏུ་དབེས་པའྤྱི་དམུ་ནྤྱི། དམུ་བདུད་བཙན་གསུམ་ནང་གྤྱི་དམུ་དེ་ཡྤྱི་ཚ་བ་ོ
ཡྤྱིན་སབས། དེ་ྤྱིད་དམུ་དང་འདེས་པས་ན་འད་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་དམུ་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ་མོ། །དེས་ན་
རྒྱུ་མཚན་དེ་རྤྱིགས་ལ་བརགས་ན་དམུ་ཚ་ས་ནྤྱི་«སོན་རྒྱལ་རང་གྲོལ་གྤྱི་རྣམ་ཐར་»དུ་གསལ་བ་ལྟར་དམ ་༷ཡྤྱི་ཚ༷་
བོ་ས ་༷ཡྤྱི་གདུང་རྒྱུད་ཅྤྱིག་ལ་གོ་བར་སྣང་ངོ༌། ། 
           འོ་ན་དེ་འད་བའྤྱི་དམུ་མྤྱིང་ཐོགས་པའྤྱི་རྤྱིགས་རྒྱུད་ད་ེདག་ལ་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་ཟེར་རམ་ཞེ་ན། «ྤྱི་སོན་»ལས། 
རེའུ་རྤྱིགས་ནྤྱི་ས ་༷རྤྱིགས། རག་གཟྤྱིགས། བལ་བོ་གསུམ་ཞེས་པ་ནས་དེ་རྣམས་ནྤྱི་དམ ་༷རྒྱུད་དོ།52།ཞེས་དང༌། «ལ་
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དྭགས་རྒྱལ་རབས་»ལས། ཁ་ཆེ། བལ་ཡུལ། ཟ་ཧོར། ཨོ་རྒྱན། ཏ་ཟྤྱིག ཁོམ། གེ་སར། འདན་མ། རྣ་ནམ། ཐོན་མྤྱི། གྲུ་
གུ། རག་ཤྤྱི་ལ་སོགས་ར ༷འྤྱི་རྤྱིགས་མྤྱིའུ་རྤྱིགས་བཞྤྱིའྤྱི་ཞང་བོ་ཡྤྱིན་ནོ།53།ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་དེ་དག་ལ་ས་རྤྱིགས་
ཞེས་འབོད་པས། གསལ་བོར་བས་ན་དམུ་ཚ་ས་ཞེས་སྦྱོར་ཚུལ་ད་ེལྟར་ཡྤྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་འགའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་དམུ་
ཡྤྱི་ནང་གྤྱི་རྤྱིགས་བཟང་བོ་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་དམ ་༷ཚ༷་ར ་༷54ཞེས་བེད་པའང་འདུག་པས་མྤྱི་འཐད་དོ། །གཏན་
ཚིགས་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་དམུ་དང༌། མྤྱིའུ་གདུང་དྲུག་གྤྱི་དམུ། དམུ་བདུད་བཙན་
གསུམ་གྤྱི་དམུ། དེ་བཞྤྱིན་ཕ་དམུ་གཙུག་གསུམ་གྤྱི་དམུ་རྣམས་ངོ་བོའྤྱི་ཆ་ནས་ཐ་དད་དུ་གནས་པར་སེམས་
སོ། །འོན་ཀང༌། «བ་མ་གཤེན་གྤྱི་རྣམ་ཐར་»ལས། སོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྤྱི་གདུང་རྒྱུད། རྒྱལ་བོ་དམུའྤྱི་རྤྱིགས། རུས་
ཀྤྱི་ཕྤྱི་མོ་ནྤྱི། དམ ་༷ཚ༷་དག༷འ་ཞེས་བ་བ་ལས་ཆད་དོ།55།ཞེས་དང༌། «བེེ་རོ་ཙཱ་ནའྤྱི་ལུང་བསན་»ལས། ཀླུ་བོན་ཡེ་
ཤེས་སྤྱིང་བོའྤྱི་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི། །ར ༷་རྤྱིགས་ཀླུ་དགའ་བ་བ་འབྱུང༌། །ཐགེ་དགུ་བསན་པ་རྒྱས་པར་བེད།56།ཅེས་གཤེན་
གྤྱི་གདུང་དེའང་དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱིན་པར་གེང་འདུག་པས། དེས་གོང་གྤྱི་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་དང་དམུ་ཚ་ས་གྤྱིས་མྤྱི་
འད་བར་དབེས་པ་ལ་མྤྱི་སོན་ནམ་ཞེ་ན་མྤྱི་གནོད་དེ། གཤེན་ཚང་འདྤྱི་ྤྱིད་དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱིན་པར་བས་པ་ཙམ་
གྤྱིས་དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱིན་ཚད་ཀང་གཤེན་ཚང་ཡྤྱིན་པར་མྤྱི་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་ལྟར་མྤྱིན་པར་གལ་ཏ་ེདམུ་ཚ་ས་ཡྤྱིན་
ཚད་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ། སོན་དུས་གཤེན་ཚང་གྤྱི་གདུང་ཆད་ལ་ེ་བའྤྱི་
སེམས་འཚབ་སོགས་མྤྱི་དགོས་ཏེ། «དབུ་ནག་མྤྱིའུ་འད་ཆགས་»ལས།  སོད་གསེར་རོང་གཡུ་རེ་མན་ཆད་
དང༌། །སད་ལྷ་བྲག་གཡུ་རེ་ཡན་ཆད་ལ། །ས་བཙུན་ནས་སངེ་གེ་འགྤྱིང་བ་འད། །ཆེ་ནས་རྤྱི་བོ་བརེགས་པ་
འད། །མང་ནས་གནམ་ནང་སྐར་མ་འད། །འཕེལ་ནས་རྤྱི་ཤྤྱིང་ནགས་ཚལ་འད། །དེ་དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱི་མཚར་གཏམ་
ཡྤྱིན།57།ཞེས་གསུངས་པས་དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱི་ས་རྤྱིགས་ཙམ་ནྤྱི་མཐའ་ཡས་པས་སོ། ། 

                                                            ས་ཚ་དམུ་ཡྤྱི་སྐརོ། 
           འོན་ཀང་འདྤྱིར་ཞྤྱིབ་པརོ་བསམ་དགོས་པ་ཞྤྱིག་སེ། «དར་རྒྱས་གསལ་སོན་»ལས་གཤེན་ཚང་དེ་"དམུ་
ཚ་ས་མ་ཡྤྱིན་མདོག་གྤྱིས་ས་ཚ་དམུ་58ཡྤྱིན་པར་གསུངས་ཤྤྱིང༌། དེ་དང་མཐུན་པར་«ལེགས་བཤད་མཛོད་»ལས། 
སྤྱིད་རྒྱུད་ལས། སོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི། །འཆྤྱི་མེད་གཙུག་ཕུད་དངོས་མཚུངས་པའྤྱི། །དམུ་རྤྱིགས་ས་ཚ༷་
གཤེདྷ༷་གྤྱི་རྒྱུད། །གཤེན་སྒུར་ཀླུ་དགའ་བྱུ་བ་འབྱུང༌། །མཚ་ོརྔ་བྲག་གྤྱི་གཏེར་སོ་འབེད། །ཅེས་པའྤྱི་གཏེར་ཆེན་
འདྤྱིའྤྱི་གདུང་ནྤྱི་ས ་༷ཚ་༷དམ ་༷རྤྱིགས། ཡབ་དཔལ་མགོན་གསས་ལ་སས་གསུམ་ཡོད་པའྤྱི་གཅེན་པོ་ཀླུ་དགའ། འབྲྤྱིང་
ཀླུ་བརེགས། ཆུང་བ་གེ་ཁོད་ད།ོ59།ཞེས་ཀང་བྱུང་བས། དམུ་ཚ་མྤྱིན་པར་ས་ཚ་ཡྤྱིན་མདོག་གེང་བར་བས་པ་འདྤྱི་
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ལའང་ཤྤྱིན་ཏུ་གོ་རྒྱུ་ཆེ་བར་སྣང་བས་དམན་དཀྱུས་སུ་བོར་བར་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིང༌། གཤེན་ཚང་རྣམས་ས་ཚ་ཡྤྱིན་
པར་གསལ་བས་ས་ཚ་དམུ་རུ་གྱུར་ཡང་མྤྱི་སོ་མོད། འོན་ཀང་སོན་རྒྱལ་ལྟ་བུའྤྱི་རུས་ཕན་དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱིན་པ་
རྣམས་གཤེན་གྤྱི་དམུ་དང་སྦྲེལ་མྤྱིན་བརག་བའོ། །གཞན་ཡང༌། «བསན་འབྱུང་ཀེ་ཏ་ཀ་»ལས། གཤེན་ཚང་དང་
གཤེདྷ༷་ཚ༷་སེ་མྤྱི་སེ་གྤྱིས་སུ་གེས་ཀང་ཟེར།60ཞེས་གསུངས་པས། གཤེན་གྤྱི་དམུ་འདྤྱི་ལ་གཤེན་ཚང་དང་གཤེན་
ཚ་ཞེས། གཤེན་ཚང་དང་ེ་རུང་དེར་མྤྱི་གཏོགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཅྤྱིག་ཀང་མེད་དམ་སམ་ལ། དེའྤྱི་མུར་གཤེན་ཚང་དུ་
འདོད་པའྤྱི་གོང་ཞུས་ཀྤྱི་རུས་ཕན་དག་ཀང་དོན་དངོས་སུ་གཤནེ་ཚ་བ་བའྤྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀང་སྤྱིད་པས་
གནས་སྐབས་ཡོད་ཚད་བརག་བའྤྱི་གནས་སུ་བོར་རོ། །འོན་ཀང་«ལྡོང་གྤྱི་རུས་མཛོད་»ལས། ཟླ་ལྡངོ་དཀར་པོའྤྱི་
གདུང་རྒྱུད་དེ། །སོན་པ་གཤེན་རབ་གདུང་རྒྱུ༷ད་རེད།61།ཅེས་པ་ལ་བརགས་ན། གཤེན་ཚང་དེ་དམུ་ཚ་ས་ཡྤྱིན་
མྤྱིན་ཡང་བརགས་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞྤྱིན་གཞན་དུ་སེ་ཁྱུང་དབྲ་ཡྤྱིན་མྤྱིན་ཡང་ད་དུང་བརག་བའྤྱི་གནས་སོ། ། 
           གང་ལྟར་ད་ལམ་འདྤྱིར་དམུ་རུ་གྲགས་ཚད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་རུས་ཕན་ཚུན་དབར་གྤྱི་དབེ་ཁད་རྣམས་རོགས་
ཐབས་སུ་སོན་འགོྲའྤྱི་འབད་བརོན་ཆུང་ངུ་ཞྤྱིག་བས་ཁུལ་ལགས་ཀང༌། དེ་ལྟར་གེང་ཞོར་དུ་རྤྱིགས་རུས་གང་
ཞྤྱིག་མཐོར་བཤད་དང་གཞན་ཞྤྱིག་དམར་བཤད་ལྟ་བུར་གྱུར་ཚ།ེ དེ་ནྤྱི་དཔྱད་རོམ་འདྤྱི་ཡྤྱི་དམྤྱིགས་འབེན་
སོགས་གང་ཡང་མྤྱིན་སབས། སྤྱིང་ནས་བཟོད་གསོལ་དང་སྦྲགས་མ་ཤེས་བཀའ་སློབ་ལྷུག་སྩོལ་ཡངོ་བར་རེ་ཞྤྱིང༌། 
ད་དུང་འདྤྱི་ནས་མུ་རུ་མཐུད་དེ་བརོད་དོན་འདྤྱི་ྤྱིད་ལ་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་ཞྤྱིབ་དཔྱོད་ཅྤྱིག་ཅྤྱིས་ཀང་འབུངས་
འདུན་མཆྤྱིས་པས། གཟུ་བོར་གནས་པ་ཀུན་ལ་དངོས་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ལ་སན་ངེས་ཀྤྱི་མགོ་འདནོ་ནམ་དགོངས་
འཆར་ཞུ་བ་དང་བཅས་རེ་ཞྤྱིག་མཇུག་བསྡུ་བའྤྱི་ཁུལ་ལ།ོ། །། 
          མཆན་བུའྤྱི་འགྲལེ་ཆུང༌།1 «ར་རྒྱུད་ྤྱི་ཟེར་སོན་མ།» ཤོག་ངོས་[༨༢]ལས། དེ་རྣམས་འཁོར་ལོ་དབང་བསྒྱུར་གྤྱི་མྤྱི་དང༌། 

གཡུང་དྲུང་ཁྤྱིམ་བདུན་གྤྱི་མྤྱི། གྲུམ་ཤྤྱིང་བཅུད་འཐུང་གྤྱི་མྤྱི། མེ་ཏོག་སྦུབས་གནས་ཀྤྱི་མྤྱི་བཅས་བཞྤྱི། དམུ་ཡྤྱི་ར ༷ལ་རྤྱིགས་ཏེ། དཔག་
པའྤྱི་མྤྱི་བཞྤྱིའོ། །རེ༷༷འུ་རྤྱིགས་ནྤྱི། ས་རྤྱིགས། རག་གཟྤྱིགས། བལ་བོ་གསུམ་མོ། །བམ༷་ཟེ་ལ་རྒྱ་གར། ཕོམ་དང༌། ལྤྱི་གསུམ་མོ། །ར ༷ང་རྤྱིགས་

ལ་མོན་དང༌། འཇང༌། གྲུ་གུ་དང་གསུམ་མོ། །དེ་རྣམས་ནྤྱི་དམུ་རྒྱུད་དོ། །ཞེས་སོགས་ཀྤྱིས་མཐུད་དེ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །2 
«ཐུན་མོང་སྡུད་གྲྭའྤྱི་རྣམ་བཤད།» ཤོག་ངོས་[༢༠]ལས། གྤྱིས་པ་ལྷ་མྤྱིན་ལ། ཡར་གཡེན། བར་གཡེན། ས་གཡེན་ཏེ། སྤྱི་སེ་གསུམ། དེ་
ལ་སོ་སོར་ཕ་ེན་གཡེན་ཁམས་སོ་གསུམ་ཡོད་དེ། དབལ་ཡོག་ཁྤྱིན་གསུམ། ེར་འོལ་འཚམས་གསུམ། སྤྱིད་སྐོས་ཕ་གསུམ། དམ ་༷བད ད༷་
བཙ༷ན་གསུམ། གན་པོ་ལྷ་དང་བཅུ་གསུམ་སེ་ཡར་གཡེན་ནོ། །ཟླ་ྤྱི་སྐར་གསུམ། སྤྱིན་གཞའ་དལ་གསུམ། ཟེར་ལོ་རྤྱི་གསུམ་སེ་བར་
གཡེན་གཏོད་པོ་དགུའོ། །ཀླུ་གན་རྒྱལ་གསུམ། སན་གཟེར་སྤྱི་གསུམ། འདེ་སྤྱིན་བྱུར་གསུམ། གཤྤྱིན་རེ་ཆུད་དང་གྤྱིས་ཏེ་ས་གཡེན་ཆེ་

བ་བཅུ་གཅྤྱིག་གོ། །ཞེས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །3 «བ་མ་གཤེན་གྤྱི་རྣམ་ཐར།» ཤོག་ངོས་[༢༤༤]ལས། དཔོན་གསས་འཛམ་གྤྱིང་ལ་
སས་གསུམ། གཅེན་པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཤེན་བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། བར་པ་ཁོ་རྒྱལ་འབུམ། ཆུང་ཤོགས་ཁྤྱི་སོང་དར་དང་གསུམ་མོ། །དེ་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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དག་ནྤྱི་བ་མ་གཤེན་སྒུར་ནས་དེང་སང་གྤྱི་བར་དུ་རྒྱུད་པས་ཆེ་རྒྱུད་ལགས་སོ། །གྲུབ་ཐོབ་དང་མཁས་བཙུན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་
རྣམས་བཟང་ཟ་ར་ཚགས་སུ་བོན་པ་མུ་ཏྤྱིག་བསར་ལ་བརྒྱུས་པའམ། གསེར་གཡུ་སེལ་བ་ལྟ་བུ་བཟང་བར་ངན་གྤྱིས་མ་ཆོད་པ། གཞན་

ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་ལགས་སོ། །དེ་ཡན་ཆད་ནྤྱི་ཆེ་རྒྱུད་ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །4 «བསན་འབྱུང་རྤྱིག་པའྤྱི་ཤན་འབེད་
ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའྤྱི་དོ་ཤལ།» ཤོག་ངོས་[༡༤༣]ལས། གཤེན་མྤྱི་འགྱུར་གཙུག་ཕུད་སོགས་དམ་པ་འགའ་ཡང་བོན་ཀང༌། ཕྤྱིས་དུས་
དབང་གྤྱིས་ཁྤྱིམ་བཟུང་རབས་ཆད་འགའ་ཞྤྱིག་འཚོགས་ནས་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའྤྱི་ཁོངས་སུ་དམུ་གཤེན་གདུང་རབས་འོག་མྤྱིན་གྤྱི་

གནས་སུ་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་གསལ་བས་སོ། །5 «ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ་བསན་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན།» ཤོག་ངོས་[༡༡༢]ལས། ཆེ་དགུ་རྤྱིང་བཅུ་ནྤྱི། 
སྦས་ཆེ་བཙན་བ་རུ་ཅན་སྣང་བཞེར་ལྷ་བཙན་ལ་ནོར་བུ་ཀེ་ཀེ་རུ་དང་སག་གྤྱི་གོང་ཐོང་ཡོད་པས་ཆེ། མཚིམས་སལ་བ་རྒྱལ་གཟྤྱིགས་
ཤུད་ཏྤྱི་ལ་གཡུའྤྱི་ཡྤྱི་གེ་གཡུང་རུང་དྲུང་ཆེན་པོ་དང་བྲན་དགུ་ཁྤྱི་ཡོད་པས་ཆེ། འབྲོ་ཁོམ་མདའ་ཅུང་བ་ལ་སེང་གེ་དཀར་མོའྤྱི་གོང་
གག་ཡོད་པས་ཆེ། སྣ་ནམ་རྒྱལ་ེར་་བཟངས་ཏེ་ཆོས་ཀྤྱི་བ་མཁེན་ཡྤྱིན་པས་ཆེ། སྦྲང་རྒྱལ་ར་ལེགས་གཟྤྱིགས་ལ་གཡུའྤྱི་གཡུང་རུང་
དྲུང་དང་གསེར་གྤྱི་ཡྤྱི་གེ་ཡོད་པས་ཆེ། མྱང་ཞ་རེ་ལ་གནམ་གྤྱི་ཞྭ་ཡོད་པས་ཆེ། ཅོག་རོ་སག་ཅན་གཟྤྱིག་ཅན་ཆེ། ལོ་ཏེ་ཀུ་སྣ་གོང་ལ་

གསེར་གྤྱི་་་་་་ཡོད་པས་ཆེ། མཐའྤྱི་སོ་འདུལ་བའྤྱི་བོན་པོ་ཆེའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །6«དབུ་ནག་མྤྱིའུ་འད་ཆགས།»ཤོག་ངོས་
[༡༠༩]ལས། ད་སེ་ཁྱུང་དབྲའྤྱི་ཆེ་དྲུག་དེ། །སོད་ན་མར་ཡུལ་པུ་རང་གྤྱིས། །བར་ན་ཞང་ཞུང་ཁྱུང་བོ་གྤྱིས། །སད་ན་ག་རྒྱུ་འགུ་ཟྤྱི་
གྤྱིས། །དེ་སེ་ཁྱུང་དབྲའྤྱི་ཆེ་དྲུག་ཡྤྱིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་དབྲ་རྤྱིགས་དེ་ཡུལ་གྲུ་དེ་དག་གྤྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པར་བསན་པའྤྱི་

ཚུལ་ཡང་སྣང་མོད་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་ཕྤྱིས་ཀྤྱི་གནས་ཚུལ་ཞྤྱིག་ཏུ་ཚོར་རོ། །7 «སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་བང་ཆེན་མོ།» ཤོག་ངོས་[༤༩]ལས་གསལ་

ལོ། །8 «བསན་འབྱུང་རྤྱིག་པའྤྱི་ཤན་འབེད་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའྤྱི་དོ་ཤལ།» ཤོག་ངོས་[༨༧]ལས། ཞང་ཞུང་གེན་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་གདུང་

ལས་བོན་མོ་སག་ཝེར་ལྤྱི་ཝེར་བ་བ་འཁྲུངས། ཞེས་གསལ།9 «སན་རྤྱིའྤྱི་མཁན་པོ་སོ་སོན་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་དབང་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་རྣམ་
ཐར།» ཤོག་ངོས་[༤༨༩]ལས། བ་མ་གཡུང་དྲུང་མགོན་པོའམ་ཕྤྱིས་སུ་སས་ཀྤྱིས་མཚན་གསོལ་བའྤྱི་རོ་རེ་མགོན་པོ་ཞེས་བ་བའྤྱི་གསང་

བའྤྱི་སགས་འཆང་ཆེན་པོ་དེའྤྱི་སས་གསུམ་ཡོད་པའྤྱི་ཆེ་བ་ནྤྱི། [༤༩༠] ད ས༷་གས མ༷་མཁེ༷༷ན་ན༷་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ལ་དབྤྱིངས་ཀྤྱི་མཁའ་འགོྲ་

མས། མཁའ་འགོྲ་འབུམ་གྤྱི་དབུ་སྐྲ་ལ་བས་པའྤྱི་ཞྭ་ནག་ཅོད་པཎ་དབུ་ལ་གསལོ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་མཛད་དགོས་
ཕྤྱིར། ཀ༷ར ༷་ན༷་ཞེས་མཚན་གསོལ་ནས། དག་པ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུའྤྱི་དྲུང་དུ་གཏུགས་ནས་དབང་དང་གདམས་ངག་ཞུས་ཤྤྱིང༌། བཀའ་
བརྒྱུད་ཆོས་ཀྤྱི་བསན་པ་སེལ་དགོས་པའྤྱི་ལུང་བསན་བྱུང་བཞྤྱིན་ཆོས་སོར་ཞུགས། ཡབ་མེས་ཀྤྱི་གདན་ས་ས མ༷་པོར་བོན་ནས་ཐབས་
ལམ་གཏུམ་མོ་ལ་སྦྱངས་པས། ཞག་དགུ་ནས་རས་རང་ཐུབ། དེ་ནས་མམ་བཞག་གྤྱིས་ཕག་རྒྱ་དང་མ་བྲལ་བར་གཡོ་འགུལ་སང་བའྤྱི་
ངང་ནས་ཟླ་བ་དགུ་ཡྤྱི་བར་དུ་བསོམས་པས་ཏྤྱིང་འཛིན་གྤྱི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འཁྲུངས་པས་འཁོར་འདས་དབེར་མེད་དུ་
འདེས། དགུང་ལོ་དོན་བཞྤྱིར་གྤྱིང་ཐུས་ཀརྨ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། དགོན་པ་བཏབས། དེ་ནས་ཡར་ཕེབས་དག་ལ་སམ་པོར་གེགས་
བམ་བརྒྱ་གསེར་བྲྤྱིས་སུ་བཞེངས། དོན་བདུན་དུ་སོད་ལུང་མཚུར་ཕུའྤྱི་དགོན་པ་བཏབ་ནས་ག་བཞྤྱི་བར་བཞུགས་ནས་དབྤྱིངས་སུ་
གཤེགས། ཐུགས་ལགས་སན་གསུམ་ལ་སོགས་སྐུ་གདུང་རྤྱིང་བསེལ་མང་དུ་བནོ། བ་མ་དེའྤྱི་སྐུ་ཚབ་ནྤྱི། སྐམ་ནང་སོ་བསན་པའྤྱི་རྒྱལ་
མཚན་བ་བ་[༤༩༡]མཐོང་ཐོས་ཐམས་ཅད་གྲོལ་ནུས་པ་ཞྤྱིག་བྱུང༌། ས་གསུངས་པས་འདྤྱི་ྤྱིད་སྐམ་ཚང་ཡྤྱིན་པས། གལ་ཏེ་སྐམ་ཚང་

འདྤྱི་གཤེན་ཚང་ཡྤྱིན་ན་འདྤྱི་ཡང་གཤེན་ཚང་ཡྤྱིན་དགོས་པར་སྣང་ངོ༌། །10 «རྒྱལ་གཤེན་ཡ་ངལ་གྤྱི་གདུང་རབས།» ཤོག་ངོས་
[༡]ལས། ཀུན་གྤྱི་ནང་ནས་དབང་བ་ོམྤྱིག་ལྟར་སོན་དུ་བྱུང་བ་ར ༷ལ་གཤེ༷༷ན་ཡ༷་གྷ༷ལ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྤྱི་གདུང་རབས་ཨུན་ཆེན་ཚངས་པའྤྱི་
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ས་དབངས་ཞེས་བ་བ་བཞུགས། ཞེས་དང༌། ར ༷ལ་གཤེ༷༷ན་ཡ༷་གྷ༷ལ་གདུང་རབས་འདྤྱིར་སོའོ། །ཞེས་བྱུང་བས་སོ། །11 «སན་རྤྱིའྤྱི་མཁན་
པོ་སོ་སོན་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་དབང་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་རྣམ་ཐར།» ཤོག་ངོས་[༤༤༠]ལས། དེས་རེས་རེ་ ཀུན་འདུལ་ལ་བརྒྱུད། དེས་ཡ༷ང་ཡ་
གྷ༷ལ་གྤྱི༷༷མ་གོ༷༷ང་བ༷་གཤེ༷༷ན་སས༷་ཀོ༷༷ང་ཚ༷་གཡ ང༷་ད ༷ང་དབ༷ང་ལ ན༷་གྤྱི་གད ང༷་ར༷ྒྱུད་ཡང་སོན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གང་དེ་ལ་བརྒྱུད་
པས། གྲུབ་ཆེན་དེ་ྤྱིད་རྣམ་མཁེན་སྤྲུལ་བའྤྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བསན་པ་ཡྤྱིན་ཕྤྱིར། ཕྤྱི་རབས་བསན་འགོྲའྤྱི་དོན་དུ་རོགས་པ་ཆེན་པོ་སན་
རྒྱུད་རྒྱས་པའྤྱི་སྐོར་དང༌། འབྲྤྱིང་བོ་སརོ་བཞག་དང༌། ཆུང་བ་འཐོར་བུ་བཅས་པའྤྱི་ཡྤྱིག་རྤྱིས་སུ་བསན་གཏན་ལ་ཕབས་ནས་འབྲྤྱི་བར་

མཛད། ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །12 «གཏེར་གྤྱི་ཁ་བང༌།» ཤོག་ངོས་[༣]པ་ལས་གསལ།13 «མདོ་འདུས་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་རྒྱུད་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའྤྱི་བཀའ་ཚད་མ།» ཤོག་ངོས་[༤༣]ལས་གསལ་ལོ། །14 «རྒྱལ་གཤེན་ཡ་ངལ་གྤྱི་གདུང་རབས།» ཤོག་ངོས་[༣༠]ལས། 
གསེར་མྤྱི་འདྤྱི་ནྤྱི་ཡ་ངལ་སྤྱིད་པའྤྱི་གཤེན། ༼གྤྱིམ་གོང་སྤྱིད་པར་ཞྤྱིབ་དགོས། མཆན།༽ །ཐབ་གཞོབ་འཁོན་གསུམ་ཐུབ་པ་ལེགས། །ཅེས་

གསུངས་པས་ངེས་སོ། །15 «སེ་དགེའྤྱི་མཆོད་གནས་ཐར་བདེའྤྱི་བ་མ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་ཕུལ་བའྤྱི་ཞུ་ཡྤྱིག» དཔེ་ཚན་འདྤྱིའྤྱི་
ཁ་བང་དུ་དེ་ལྟར་གསལ་འདུག་ཀང༌། ཞྤྱིབ་རྒྱས་སུ་བལྟས་ན་འདྤྱི་ྤྱིད་ཀུན་མཁེན་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་མཆོག་གྤྱི་རང་རྣམ་གྤྱི་དུམ་ཐོར་
ཞྤྱིག་ཏུ་སྣང༌། ཤོག་ངོས་[༡༨༩]ལས། ས་མོ་བ་ཡྤྱི་ལོར་སོད་ཡ༷ང་ཡ་གྷ༷ལ་གཤེ༷༷ན་གྤྱི༷་༷གད༷ན་ས༷་ཚ༷ར་ཁ༷་ཕ ན༷་ཚོ༷༷གས་གྤྱི༷༷ང་ནས་ར་
བའྤྱི་བ་མ་གྲུབ་དབང་རད་ཎ་ཝེར་ཞྤྱིའྤྱི་དྲུང་ནས་རྤྱིན་ཆེན་དངུལ་གྤྱི་མཎྜལ་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་གནང་བསྐུར་འབོར་བྱུང༌། ཞེས་གསུངས་

པས་སོ། །16 «རྒྱལ་གཤེན་ཡ་ངལ་གྤྱི་གདུང་རབས།» ཤོག་ངོས་[༣༠]ལས། གསེར་མྤྱི་འདྤྱི་ནྤྱི་ཡ་ངལ་སྤྱིད་པའྤྱི་གཤེན། ༼གྤྱིམ་གོང་སྤྱིད་
པར་ཞྤྱིབ་དགོས། མཆན།༽ །ཐབ་གཞོབ་འཁོན་གསུམ་ཐུབ་པ་ལེགས། །གཡུ་མྤྱི་འདྤྱི་ནྤྱི་མཚེ་མྤྱི་ལྷ་རབས་གན་གྤྱི་བུ། ༼དམུ་བོན་ཡེ་
ཐན་རྒྱུད། མཆན།༽ །དུང་མྤྱི་འདྤྱི་ནྀ་བཅོ་མྤྱི་གེར་མཁས་ཁུ་བྱུག་གསུང༌། ༼ཕ་བོན་ཐེ་ལེགས་རྒྱུད། མཆན།༽ །ཞེས་དང༌། ཡང་ཤོག་ངོས་
[༣༡]ལས། ཡབ་ཀྤྱིས་ཞལ་ནས། གནམ་ལྷ་དོག་ལ་གཤེགས་ཙམ་ན། །མྤྱི་ཡུལ་བཙོག་དང་མནོལ་ཆེ་བས། །ཡ༷་གྷ༷ལ་གཤེ༷༷ན་གྤྱིས་སྣ་དོངས་
ཤྤྱིག །བར་ཆད་ཧུར་པ་གྲངས་མང་བས། །མཚེ་མྤྱིས་སྐུ་ཡྤྱི་གཡས་རེན་ཞྤྱིག །སྣང་སྤྱིད་ལྷ་འདེ་ཡེ་འབྲོག་རོད། །བཅོ་མྤྱིས་སྐུ་ཡྤྱི་གཡོན་
རེན་ཞྤྱིག །ཡ་ངལ་སེལ་དང་བསང་གྤྱིས་ཤྤྱིག །མཚེ་མྤྱིས་དབང་དང་བྤྱིན་རླབས་ཤྤྱིག །བཅོ་མྤྱིས་སྐུ་གླུད་ཐར་ཁེར་ཞྤྱིག །ཅེས་གསུངས་

པས་ངེས་སོ། །17 «མཁས་པ་ལྡེའུས་མཛད་པའྤྱི་རྒྱ་བོད་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ།» ཤོང་ངོས་[༢༣༢]ལས། འབྲྤྱིང་མོ་དེ་བཙུན་རྨུ་མོ་དང་མྤྱི་
བོན་ལྷ་བོན་དང་རྒྱ་འབྲོང་ཏམ་ཆེན་པོ་བཤོས་པའྤྱི་སས་འཆྤྱི་མེད་གཤེན་གྤྱི་རྨུ་རྒྱལ་ཚ་དང༌། ཅེའུ་གཤེ༷༷ན་གྤྱི་ཕག་དཀར་ཚ་གྤྱིས་

སོ། །ཞེས་གསལ་ལོ། །18 «གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་རྒྱུད་འབུམ།» ཤོག་ངོས་[༡༨]ལས། རེ་ཡབ་ལ་བདལ་དྲུག་གྤྱི་སས། ཁྤྱི་བར་ལ་བདུན་
ཚིགས་ལགས། དེའྤྱི་སས་བར་ལ་སྤྱིད་མེད་དེ། མགོ་ནག་མྤྱིའྤྱི་རེ་རུ་གཤེགས་པ་ཡང༌། སོན་པས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ཏེ། འགོྲ་དོན་ལ་
བཏང༌། རེ་དེ་གཤེགས་པའྤྱི་དུས་སུ་སྐུ་སྲུང་གྤྱི་བོན་པོ་ནམ་མཁའ་ལས་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི། དམུ་བོན་ཡེ་ཐན་རྒྱུད་ལས་འཚེ་མྤྱི་རྒྱལ་དུ་སྤྲུལ། ཕ་
བོན་ཐེ་ལེག་རྒྱུད་ལས་བཅོ་གཤེན་ཕག་དཀར་སྤྲུལ་ཏེ། བོན་པོ་དེ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་རེའྤྱི་ཕག་གཡས་དང་གཡོན་བརེན་ནས། ཡར་ལུང་སོག་
དཀར་གཤེགས་པས། བོན་པ་ལ་ལེ་གུ་ཞེས་བ་བའྤྱི་གཏན་ཚིགས་དང་བོ་དེ་ལྟར་ལགས་སོ། །མྤྱི་མང་བོས་བཏེགས་ཏ་ེཁྤྱི་ལ་བཞག་པས། 

རེའྤྱི་མཚན་ཡང་གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོ་ལགས་སོ། །ཞེས་གསལ་ལོ། །19 «བསན་པའྤྱི་རྣམ་བཤད་དར་རྒྱས་གསལ་བའྤྱི་སོན་མེ།» ཤོག་ངོས་
[༡༣༦]ལས། བོད་དུ་ས་བའྤྱི་རྒྱལ་བ་ོདེ་གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོའོ་ཞེས་བམས་མ་ལས་གསུངས། དེའྤྱི་སྐུ་གསུང་གྤྱི་གཤེན་གྤྱིས་བྱུང་སེ། མཚེ་

མྤྱི་དམུ་རྒྱལ་དང༌། ཅོའུ་ཕག་དཀར་གྤྱིས་སོ། །གསལ་ལོ། །20 «བསན་འབྱུང་རྤྱིག་པའྤྱི་ཤན་འབེད་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའྤྱི་དོ་ཤལ།» ཤོག་
ངོས་[༨༥]ལས། རྒྱལ་བོ་གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོ་དང༌། སྐུ་གཤེན་མཚེ་མྤྱི་གཅོའུ་གྤྱིས་འོད་ཀྤྱི་དམུ་ཐག་གྤྱི་བརྒྱུད་ནས་ལྷ་རྤྱི་གང་ཐོར་
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བབས་སོ། །ཞེས་གསལ།21 «སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་བང་ཆེན་མོ།» ཤོག་ངོས་[༢༧]ལས། དེ་ནས་སོན་པ་བོད་ཡུལ་དུ་བོན་ནས། གཤེན་པོ་

ཕ་བ་མཚེ་གཅོ་ལ། དཔོན་གསས་ལུང་གྤྱིས་བསན་ཅྤྱིང་བཞག ཅེས་སོ། །22 «གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་རྒྱུད་འབུམ།» ཤོག་ངོས་[༡༨]ལས།  

མུ་བོན་ཡེ་ཐན་རྒྱུད་ལས་འཚེ་མྤྱི་རྒྱལ་དུ་སྤྲུལ༌། ཞེས་སོ། །23 «རྒྱལ་གཤེན་ཡ་ངལ་གྤྱི་གདུང་རབས།» ཤོག་ངོས་[༣༠]ལས། གཡུ་མྤྱི་

འདྤྱི་ནྤྱི་མཚེ་མྤྱི་ལྷ་རབས་གན་གྤྱི་བུ། ༼དམུ་བོན་ཡེ་ཐན་རྒྱུད། མཆན།༽ །ཞེས་མཆན་དུ་བཀོད་པས་སོ། །24 «སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་བང་
ཆེན་མོ།» ཤོག་ངོས་[༥༢]ལས། དམུ་རེ་ཐུམ་ཐུམ་བརྣལ་མེད་སས། །མུ་ཆོ་ལྡེམ་དྲུག་བ་བ་ཡྤྱིན། །དམུ་བོན་ཡེ་ཐན་གྤྱི་རྒྱུད་ལས། །མཚེ་

མྤྱི་དམུ་རྒྱལ་བ་བ་སྤྱིད། །དེ་ལ་མཚེ་བོན་དགུ་རྒྱུད་སྤྱིད། །ཅེས་སོ། །25 «དམུ་གཤེན་ལྷ་ཡྤྱི་གདུང་རབས།» ཤོག་ངོས་[༢༦]ལས། གཤེན་
བུ་ཀོང་ཚ་ལ་སས་གསུམ་ཡོད་དེ། འོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་བོ། ཐོག་གྤྱི་རྒྱལ་བོ། འབྲུག་གྤྱི་རྒྱལ་བོའོ། ་་་ཞེས་པ་ནས་་འབྲུག་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་སས་ལ་ཏ་

ཟྤྱིག་དང་བོད་ཀྤྱི་དམུ་གཤེན་གྲོལ་ཏེ། དེའྤྱི་སས་དམ ་༷བོ༷༷ན་ཡེ༷༷འུ་ཐ༷ན། ཞེས་གསལ་བས་སོ། །26 «དར་རྒྱས་གསལ་བའྤྱི་སོན་མེ།» 

ཤོག་ངོས་[༡༣༦]ལས། བོད་དུ་ས་བའྤྱི་རྒྱལ་བ་ོདེ་གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོའོ་ཞེས་བམས་མ་ལས་གསུངས། དེའྤྱི་སྐུ་གསུང་གྤྱི་གཤེན་གྤྱིས་

བྱུང་སེ། མཚེ༷༷་མྤྱི༷་༷དམ ་༷ར ༷ལ་དང༌། ཅོའུ་ཕག་དཀར་གྤྱིས་སོ། ཞེས་གསལ་བའང་«སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་བང་ཆེན་མོ་»དང་མཐུན་

ནོ། །27 «དར་རྒྱས་གསལ་བའྤྱི་སོན་མེ།» ཤོག་ངོས་[༡༡༤]ལས། ཀླུ་གྲུབ་ཀྤྱིས་འོག་ཀླུ་ཡུལ་དུ་གྲགས་པའྤྱི་སྐོར་བཟང་ཟ་ལ་ཞུས་ནས་
ཆུ་མྤྱིག་བརྒྱད་ཅུ་ར་གྤྱིས་སུ་བསྒྲུབས་པས། ཐུན་མོང་ཆུ་ལ་བྤྱིང་བ་མེད་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་མེ་ཏོག་གྤྱི་ཆར་འབེབས་ལ། མཆོག་སྐུ་
ལུས་འོད་ཟེར་དུ་སོ་ཞྤྱིང་ཡྤྱི་དམ་ལྷ་དང་གྤྱིས་མེད་དོ། །དེ་ལ་དམུ་རྒྱལ་གསས་རེའྤྱི་སས་ནམ་མཁའ་སྣང་བའྤྱི་མདོག་ཅན་གྤྱིས་རྒྱུད་
གསུམ་ཞུས་ནས་རྤྱི་རྒྱལ་ལྷུན་པོར་བསྒྲུབས་པས། ཐུན་མོང་ནམ་མཁའ་ལ་མེ་ཏོག་གྤྱི་ཆར་འབེབས་ཤྤྱིང༌། ལྷ་སྤྱིན་གདུག་པ་ཅན་དབང་

དུ་བསྡུས་ཏེ་བྲན་དུ་འཁོལ་ལོ། །མཆོག་ཡེ་ཤེས་ལ་གྤྱིས་སུ་མེད་པར་འཕོ་བར་ནུས་སོ། །ཞེས་གསལ་ལོ། །28 «དམུ་གཤེན་ལྷ་ཡྤྱི་གདུང་
རབས།» ཤོག་ངོས་[༢༦]ལས། གཤེན་བུ་ཀོ༷༷ང་ཚ༷་ལ་སས་གསུམ་ཡོད་དེ། འོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་བོ། ཐོག་གྤྱི་རྒྱལ་བོ། འབྲུག་གྤྱི་རྒྱལ་བོ། །འོ༷༷ད་
ཀྤྱི༷་༷ར ༷ལ་བོའྤྱི་སས། དམུ་བོན་ཨ་པ་ཏ་སྤྱི་དང༌། དམུ་རེ་ཐུམ་ཐུབ་བསྣལ་མེད་དང༌། དམུ་རྒྱལ་གསས་རེ་སེ། གཤེ༷༷ན་དྷ༷མ་མཁ༷འ་ས ང༷་

བ་༷མདོ༷༷ག་ང༷ན་ནས་རོགས། ཞེས་གསལ་ལོ། །29 «རྒྱལ་གཤེན་ཡ་ངལ་གྤྱི་གདུང་རབས།» ཤོག་ངོས་[༣༠]ལས། གསེར་མྤྱི་འདྤྱི་ནྤྱི་ཡ་

ངལ་སྤྱིད་པའྤྱི་གཤེན། ༼གྤྱིམ་གོང་སྤྱིད་པར་ཞྤྱིབ་དགོས། མཆན།༽ །ཐབ་གཞོབ་འཁོན་གསུམ་ཐུབ་པ་ལེགས། །ཞེས་གསལ་ལོ། །30 «གུ་

རྤྱིབ་ཕ་རབས་ཀྤྱི་བྱུང་ཁུངས་མདོར་བསྡུས།» ཤོག་ངོས་[༤]ལས་གསལ་ལོ། །31 «གུ་རྤྱིབ་ཕ་རབས་ཀྤྱི་བྱུང་ཁུངས་མདོར་བསྡུས།» ཤོག་

ངོས་[༥]ལས་གསལ་ལོ། །32 «གུ་རྤྱིབ་ཕ་རབས་ཀྤྱི་བྱུང་ཁུངས་མདོར་བསྡུས།» ཤོག་ངོས་[༨]ལས་གསལ་ལོ། །33 «གུ་རྤྱིབ་ཕ་རབས་

ཀྤྱི་བྱུང་ཁུངས་མདོར་བསྡུས།» ཤོག་ངོས་[༨]ལས་གསལ་ལོ། །34 «གུ་རྤྱིབ་ཕ་རབས་ཀྤྱི་བྱུང་ཁུངས་མདོར་བསྡུས།» ཤོག་ངོས་[༩]ལས་

གསལ་ལོ། །35 «གསོ་རྤྱིག་གྤྱི་མན་ངག་སན་ནུས་ཀྤྱི་ངོས་འཛིན་ཀུན་གསལ་ྤྱི་མའྤྱི་དབང་བོ།» ལྡེབ་གྲངས་[ཞེ་བརྒྱད་པ་]ཡྤྱི་སྤྱིབ་ངོས་
ལས། རྒྱུད་པ་རུས་ཀྤྱི་མྤྱིང༌། དཀར་པོ་སོ༷༷་ཡྤྱི་རྤྱིགས། དམ ་༷རྒྱལ་གཤེ༷༷ན་དང་རུས་མཐུན་པར་འདོགས་པ། དངོས་ཀྤྱི་རུས་མྤྱིང་ལྟ་བུ་
ས མ༷་ཚ༷ང་བ་མའྤྱི་གདུང་ལས་གྲོལ་བའྤྱི། རེ་སན་རྤྱི་བའྤྱི་གྲུབ་རྒྱུད་ཀྤྱི་རེས་འབྲྤྱིང་ཡོངས་ཀྤྱི་ཐ་མ་པ། གཡུང་དྲུང་ྤྱི་མའྤྱི་རྒྱལ་པོའམ། 

མྤྱིང་གཞན་དྲུང་མུ་ཙ་ཝེར། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །36 «སན་རྤྱིའྤྱི་མཁན་པོ་སོ་སོན་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་དབང་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་རྣམ་ཐར།» 
ཤོག་ངོས་[༨༣༠]ལས། བེད་པ་བོ་གང་གྤྱིས་བཞེངས་ན། སྐམ་རྤྱིགས་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་སམ། རྣམ་སས་དབང་བོ་བདག་སེ། དེ་ཡང་
ཡུལ་རྤྱིས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ལྟ་བུ། མདོ་གམ་མ་ཧ་བྷོ་ཉའྤྱི་མངའ་ཡུལ། མྤྱི་དབང་སེ་དགེ་ཚང་གྤྱི་ཡུལ་གྲུ་ནས། ཆེ་བ་རྒྱལ་རྤྱིགས་སུ་གཏོགས་
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ཤྤྱིང༌། རྒྱུད་པ་རུས་ཀྤྱི་མྤྱིང་ནྤྱི། འོད་གསལ་[༨༣༡]ལྷ་ཡྤྱི་གདུང་རྒྱུད། དཀར་པོ་སོ་ཡྤྱི་རྤྱིགས། དབང་ལྡན་ཞུ་ལས་ཆད་པས། ཞུ་ཡྤྱི་སྐམ་
ཚང་ཞེས་བ་སེ། སྐམ་གྤྱི་ལྷ་བོན་ཐོད་དཀར་ནས། ཕན་བུ་རྣམ་སས་དབང་བོ་བདག་གྤྱི་བར་དུ་བ་རབས་བཞྤྱི་བཅུ་ར་དྲུག་ལ་བསན་པ་

དང་སེམས་ཅན་གྤྱི་དོན་ཁོ་ན་ལས་འབད་པར་བར་མ་ཆད་པ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །37 «སན་རྤྱིའྤྱི་མཁན་པོ་སོ་སོན་ྤྱི་
མ་བསན་འཛིན་དབང་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་རྣམ་ཐར།» ཤོག་ངོས་[༢༣༥]ལས། རང་གྤྱི་ཨ་ཁུ་དམ་པ་བཀའ་དྤྱིན་སུམ་ལྡན་གྤྱི་དྤྱིན་ཆེན། བསན་
པའྤྱི་གསལ་བེད་དུ་གྱུར་པའྤྱི་མཁས་གྲུབ། རེ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་བོ་གྲོས་དབང་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་བོན་བདག་ཐུགས་སས་ཀྤྱི་ཡང་ཕུད་
དུ་གྱུར་པ། འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའྤྱི་སེང་གེ་མྤྱི་ཡྤྱི་ཟོལ་ལ་བསན་པའྤྱི་གཡ ང༷་ད ༷ང་ྤྱི༷༷་མའྤྱི་ར ༷ལ་བོ་ཞེས་མཚན་བརོད་པར་དཀའ་བ་དེ་
ྤྱིད་ཀྤྱིས། བུ་ཁོད་རང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་གཙུག་རྒྱན་རེ་སན་རྤྱི་བའྤྱི་མཁན་པོ་རུ་ལྷ་དང་སྲུང་མའྤྱི་ལུང་གྤྱིས་བབ་པ་འདྤྱི་ཁད་པར་
ཅན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་དང༌། རང་རེ་སྐམ་ཚང་བ་མའྤྱི་གདུང་རྒྱུད་ལའང་མཁས་པ་པཎྜྤྱི་ཏའྤྱི་རྒྱུད་པ་ཟམ་མ་ཆད་པ་དང༌། རྤྱིག་འཛིན་
སེམས་དཔའ་འགོྲ་བའྤྱི་དོན་ལ་བོན་པ་མང་དུ་ཡོད་ཅྤྱིང༌། རེ་སན་རྤྱི་བའྤྱི་གདན་ས་ལན་གྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་དོན་གྤྱི་རྣམ་ཐར་ཞྤྱིག་བཀོད་
དགོས་གསུངས་ནས། གདུང་རབས་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ནས་ཁྤྱི་ལ་འཁོད་ཡན་གྤྱི་ཡྤྱིན་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཕག་བྲྤྱིས་ཐོ་ཙམ་བཀོད་ནས་བདག་ལ་
གནང་སེ། འདྤྱི་རྣམ་ཐར་གྤྱི་ཁོག་དབུབ་མཛོད་ལ། དེའྤྱི་མུ་སུ་རྤྱིམ་གྤྱིས་བྲྤྱིས་གསུངས་པ་ལ། དེ་ལ་བདག་གྤྱིས་རྣམ་ཐར་བྲྤྱིས་པའྤྱི་ཆེ་
འདོད་ལྟ་བུ་དགོས་པ་མེད། མྤྱི་ཡྤྱིས་ཀང་དད་པའྤྱི་ངེས་ཤེས་མྤྱི་བཞག་པས། དེ་བྲྤྱིས་པའྤྱི་དགོས་པ་མེད་ཞུས་ཀང༌། ཁོད་ལས་ངས་དཔེ་
ཆ་ལ་ལྟ་རྒྱ་ཆེ་བ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན། དཔལ་ལྡན་བ་མའྤྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཟེར་བ་ནྤྱི། རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཀུན་གྤྱི་རེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་དང༌། ཕྤྱི་
རབས་རེས་འཇུག་ཀུན་གྤྱི་དད་པའྤྱི་ངེས་ཤེས་བསེད་ཕྤྱིར་ཡྤྱིན་མ་གཏོགས། རང་འདོད་ཀྤྱི་ཆེ་བ་ག་ལ་ཡྤྱིན་པས་བྲྤྱི་དགོས་གསུངས་ནས་

བཀའ་ནན་དག་པོ་ཕེབས་པ་དེ་གེན་དུ་ལྡོག་མ་ནུས་བྲྤྱིས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །38 «སན་རྤྱིའྤྱི་མཁན་པོ་སོ་སོན་ྤྱི་མ་བསན་
འཛིན་དབང་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་རྣམ་ཐར།» ཤོག་ངོས་[༤༧༩]ལས། ས་བཅད་དང་བོ་རྒྱུད་པ་རུས་ཀྤྱི་ཆེ་བ་བཤད་པ་ནྤྱི། ཐོག་མར་བོན་ྤྱིད་
ཀྤྱི་ཀོང་ནས། རོགས་སྐུ་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྤྱི་ཐུགས་རེའྤྱི་འོད་ལས་སྤྲུལ་པའྤྱི་གནམ་ནས་ས་ལ་བོན་པའྤྱི་གདུང་རྒྱུད་ཁད་པར་ཅན་
ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཞེས་པས། ལྷ་ཆེན་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྤྱིས་འགོྲ་དྲུག་ཐུགས་རེས་འདེན་པའྤྱི་ཁད་པར་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་ཀོང་ནས་འོད་
ཟེར་སྣ་ཚོགས་སྣང་ཁམས་ཡོངས་ལ་སསོ་ནས། ཁམས་གསུམ་རྤྱིས་དྲུག་གྤྱིས་སྡུག་བསལ་དང་སྤྱིག་སྤྱིབ་གསལ་ཞྤྱིང་སྦྱང་ནས། འོད་ཟེར་
སླར་འདུས་པའྤྱི་བཅུད་ལས་རྤྱིན་ཆེན་འོད་དུ་འབར་བའྤྱི་སོ་ང་ཕྤྱི་ནང་སྤྱིབ་མདེ་དུ་གསལ་བ་གསུམ་དུ་གྱུར་ཏེ། སྐུ་ཡྤྱི་འོད་ལས་གྲུབ་
པའྤྱི་སོ་ང་ནྤྱི། ནམ་མཁའ་དྭངས་པའྤྱི་དབྤྱིངས་རུམ་ལྷ་རྤྱི་འོད་དཀར་གྤྱི་རེ་མོར་བབས་ནས་བརོལ་བའྤྱི་ཕྤྱི་ཤུན་ལ་དགུ་ཁྤྱི་གྤྱིང་མཁར་
ལྷ་ཡྤྱི་མཁར་དུ་སྤྱིད། ནང་གྤྱི་སྤྱིང་བོ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཐུགས་དཀར་ལྷ་ཡྤྱི་རྒྱལ་བོར་སྤྱིད། གསུང་ལས་སྤྲུལ་བའྤྱི་སོ་ང་ནྤྱི། བར་སྣང་རྤྱི་རབ་
ཁ་ཁེར་ཡོད་རྤྱི་དྤྱིའུ་དཀར་གྤྱི་རེ་མོར་བབས་ནས་བརོལ་བའྤྱི་ཕྤྱི་ཤུན་ལ་ཁོ་ཆུའྤྱི་དམུ་རོང་དགྲ་བའྤྱི་མཁར་དུ་སྤྱིད། ནང་གྤྱི་སྤྱིང་བོ་ལ་
ཡེ་མཁེན་མཐུ་ཆེན་ས་བའྤྱི་རྒྱལ་བོར་སྤྱིད་དོ། །ཡང་ཐུགས་ཀྤྱི་འོད་ཟེར་ལས་གྲུབ་པའྤྱི་སོ་ང་ནྤྱི། ས་གཞྤྱི་འཛམ་གྤྱིང་གནས་མཆོག་དམུ་
རྤྱི་སྨུག་པོའྤྱི་རེ་མོར་བབས་ནས་བརོལ་བའྤྱི་ཕྤྱི་ཤུན་ལ། ལོ་ཕོམ་སྨུག་པོ་བསེ་ཡྤྱི་མཁར་དུ་སྤྱིད། ནང་གྤྱི་སྤྱིང་བོ་ལ་དམུ་རྤྱིགས་བཙུན་པོ་
མྤྱི་ཡྤྱི་རྒྱལ་བོར་སྤྱིད་དོ། །རྒྱལ་བོ་དེ་གསུམ་ནང་ནས་ཡེ་ནས་མཁེན་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་ཞྤྱིང་གསུང་གྤྱི་གདངས་དབངས་ཐོག་འབྲུག་
ལ་སོགས་བར་སྣང་གྤྱིས་ས་ཆེན་སོག་པས་བརོལ་ཞྤྱིང༌། སྤྱིད་པ་གསུམ་གྤྱི་བ་རུ་མཆོད་ཅྤྱིང་བཟང་དགུ་ལེགས་བཅུའྤྱི་བ་རགས་སུ་ཤར་
བའྤྱི་ཡེ་མཁེན་ས་བའྤྱི་རྒྱལ་བོ་དང༌། འབྲུག་ལམ་དར་མ་ཀུན་གྲགས་མ་གྤྱིས་བཤོས་པའྤྱི་སས་ནྤྱི། ས་བ་དགུ་རྒྱུད་སྤྲུལ་ཏེ། དེའྤྱི་དགུ་
ཚིགས་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡྤྱི་དབང་བཞྤྱི་རོགས་པར་བཀུར་ཞྤྱིང༌། སོ་བ་རྔམས་ཆེན་ཁོ་བོ་བཞྤྱི་ཡྤྱི་མཐུ་རལ་ཆེན་པོ་འདུས་པའྤྱི་དབལ་བོན་དེ་
ནྤྱི། ཡེ་ཤེས་དབང་རོགས་སམ་སྤྱིད་པའྤྱི་སོ་བོན་མཐུ་ཆེན་ནམ། སོ་ལྷ་བོན་ལྷ་སས་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྤྱི་ཡོད་ཁམས་ལྷ་དང་གཤེན་གྤྱི་ཁ་
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འཛིན། མེད་ཁམས་བདུད་དང་སྤྱིན་པོའྤྱི་གའ་གནོན་དུ་མཛད་ཅྤྱིང༌། སོན་ཚེ་ལྷ་སྤྱིན་འཁྲུག་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ངམ་བདུད་ཟུ་ཟུ་མྤྱིག་
དམར་སོགས་བཏུལ་ནས་ཡོད་ཁམས་ལྷ་མྤྱི་གཤེན་གསུམ་བདེ་ལ་བཀོད་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་རྒྱས་བཤད་ནྤྱི་ཐུགས་དཀར་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་
རྒྱུད་ལས་གསལ་བས་འདྤྱིར་མ་སོས། དེ་ཡང་ནས་སྤྱིད་པའྤྱི་སོ་བོན་མཐུ་ཆེན་དེས། སམ་པོ་ཕ་ཡྤྱི་ཡུལ་དུ་འགོྲ་དོན་རྤྱིང་བོར་མཛད་པའྤྱི་
མཐར་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡྤྱི་ལུང་བསན་ནས་གངས་ཅན་བོད་ཁམས་འདུལ་བའྤྱི་གཤེན་པོ་རུ་བསྐོས་ནས། ལྷ་སས་གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོ་མང་བོའྤྱི་
བཀུར་བའྤྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་དབུ་ནག་བོད་ཀྤྱི་རེ་བོར་བཀུར་ན་ལེགས་ཞེས་པ་སོགས་ཀྤྱི་བོད་ལ་ལུང་བསན་མཛད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་སོ་བོན་འདྤྱི་
གནམ་ནས་ས་ལ་གཤེགས་ཤྤྱིང༌། ཡར་ལྷ་ཤམ་པོའྤྱི་མགུལ་དུ་བབས་པས། བོད་ཁམས་མྤྱི་རྣམས་འདུས་ནས་ཕག་དང་མཆོད་པས་བདུན་
བསུས་པའྤྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་གྤྱི་གོང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་གསུངས་པས། དེ་ཡྤྱི་དོན་ལས་སྦྱར་ནས་ཀུན་གྤྱིས་མཚན་གསོལ་བ་ནྤྱི། སོ་ལྷ་བོ་ལྷ་
སས་སོ། །ལྷ་སས་དེ་ཡྤྱི་སྐུ་ལ་སྤྲུལ་བའྤྱི་སས་དང༌། ཐུགས་ལ་སྤྲུལ་བའྤྱི་སས་གྤྱིས་སོ། །སྐུ་ལ་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི་དམུ་ལམ་ངང་རྤྱིང་མ་དང་བཤོས་
པའྤྱི་སས་ནྤྱི། སོ་སོན་ལྷ་བོན་ནོ། །ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི་གནམ་གདོང་དཀར་པོ་ལས་གྲོལ་བ་གཡས་བོན་ལགས་ཀྤྱི་བ་རུ་ཅན་ཞེས་པ་
དབང་ལྡན་ཞུ་ཚང་གྤྱི་གྲོལ་ཕུགས་སོ། །དེ་ཡང་སོ་སོན་ལྷ་འབུམ་བོན་ནྤྱི། བོད་རེ་གའ་ཁྤྱི་སོགས་རྒྱལ་རབས་རྣམས་ཀྤྱི་གཙུག་གྤྱི་མཆོད་
གནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའྤྱི་རེན་བས་ནས། བོད་རེ་ཆེན་པོའྤྱི་སྐུ་གཤེན་དེ་ལ་ལྷ་ཡྤྱི་ན་བཟའ་དྤྱི་མ་མེད་པ་དར་ལ་སེང་དཀར་པོའྤྱི་
དབུ་ཐོད་ཡུག་ཅྤྱིག་ཕུལ་ནས་སྐམ་པོ་གནས་ནང་དུ་གདན་ས་བཏབ་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བས། བོད་ཀྤྱི་སྐད་གསར་འགྱུར་གྤྱི་མཚན་

གསོལ་བ་ནྤྱི། སྐམ་གྤྱི་ལྷ་བོན་ཐོད་དཀར་ཞེས་བ་བའོ། །ཞེས་པས་སོ། །39 «སན་རྤྱིའྤྱི་མཁན་པོ་སོ་སོན་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་དབང་གྤྱི་

རྒྱལ་བོའྤྱི་རྣམ་ཐར།» ཤོག་ངོས་[༤༦༤]ལས་གསལ་ལོ། །40 «དབུ་ནག་མྤྱིའུ་འད་ཆགས།» ཤོག་ངོས་[༡༠༩]ལས་གསལ།41 «དབུ་

ནག་མྤྱིའུ་འད་ཆགས།» ཤོག་ངོས་[༡༡༠]ལས་གསལ།42 «སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་བང་ཆེན་མོ།» ཤོག་ངོས་[༩༨]དང་ཤོག་ངོས་

[༣༥༤]ལས་སོ། །43 «སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་བང་ཆེན་མོ།» ཤོག་ངོས་[༣༢༢]ལས། དམུ་རྤྱིགས་སོ་རྒྱལ་གཤེན་གྤྱི་རྒྱུད། །གཤེན་སྒུར་ཀླུ་

དགའ་བ་བ་ཡྤྱི། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །44 «སན་རྤྱིའྤྱི་ཡོངས་འཛིན་སློབ་དཔོན་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གསུང་འབུམ།» 

པོད་བཞྤྱི་བའྤྱི་ཤོག་ངོས་[༣༢༦]ནང་«སོན་རྒྱལ་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་ལ་དཔྱད་པའྤྱི་གཏམ་»ཞེས་པ་ལས་གསལ།45 «བཤད་མཛོད་ཡྤྱིད་
བཞྤྱིན་ནོར་བུ།» ཤོག་ངོས་[༡༧༩]ལས། སྨུ་ལ་ཀོ་ལེའྤྱི་ཕ་བརྒྱད་ཟེར་ཙ་ན། །ཡུལ་ཅྤྱིག་ལྷ་ཡུལ་གུང་ཐང་ན། །ལྷ་ཆེན་ཁྤྱི་ཤེལ་དཀར་པོ་
ཡྤྱི། །ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་བའྤྱི་ཁའེུ་གཅྤྱིག །རྨུ་ཡྤྱི་ཡུལ་དུ་ཀོ་ལེ་ཆགས། །དེ་ཡྤྱིས་རྨུ་ཡྤྱི་རེ་མཛད་པས། །མཚན་ནྤྱི་རྨུ་རེ་ཀོལ་བོར་བཏགས། །རྨུ་
རེ་ཀོལ་བོ་དེ། །མྤྱི་ཡྤྱི་ཡུལ་དུ་བོན་ནས་སུ། །དེ་དང་རེ་མོ་ཁུག་ཆོས་སན། །སྦྱར་མོ་གསྤྱིལ་དང་བཤོས་པའྤྱི་སས། །རྨུ་ལ་ཀོ་ལེ་ཕ་བརྒྱད་
བྱུང༌། །ངམ་དང་སྣུབས་དང་གཞུང་དང་གསུམ། །འག༷ར་དང་དཀར་དང་སོན་དང་གསུམ། །སོས་དང་ངན་ལམ་གྤྱིས་ཏེ་བརྒྱད། །རྨུ་ལ་
ཀོ་ལེ་ཕ་བརྒྱད་ཟེར་བ་ཡྤྱིན། །ཞེས། ཆབ་མདོ་ཤེས་རབ་ཀྤྱིས་བརམས་པའྤྱི་«ཆབ་མདོའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་རྤྱིན་ཆེན་སྤུངས་པ་»དེབ་འཕེང་དང་

བའོྤྱི་ཤོག་ངོས་[༢༢༣]ལས་བཏུས།46«ལྷ་རྤྱིགས་རླངས་ཀྤྱི་སེ་རྒྱུད།» ཤོག་ངོས་[༦]པ་ལས་གསལ།47«རྒྱ་བོད་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ།» 
ཤོང་ངོས་[༢༣༢]ལས། ཞང་རྨུ་ཡུལ་གྤྱི་ཐང་ཐང་གྤྱི་སས་མོ་མཆེད་གསུམ་ལས། ཕུ་མོ་དེ་ར  ༷་དེ་བཙ༷ན་མོ་དང་ཁྤྱི་གར་གྤྱི་བདུན་ཚིགས་
བཤོས་པའྤྱི་སས་དེས་ཡུམ་གྤྱི་ལྷུམས་ནས་གསོལ་བ། ཀེ་ཡུམ་གཅྤྱིག་ཡར་གཤེགས་ན་ཡུམ་གྲོངས་འགོྲ། མར་གཤེགས་ན་ནྤྱི་སས་མནོལ་
བས་སལ་བའྤྱི་མཁར་གཅྤྱིག་དབེ་བར་གསོལ་བས་ནས། སོག་ཕག་གཡས་པ་ནས་བོན་ནས་མའྤྱི་གའ་བ་ནས་བོན་པས། མཚན་ཡང་

གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོར་བཏགས་སོ། །ཞེས་གསལ་ལོ། །48«རྒྱ་བོད་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ།» ཤོང་ངོས་[༢༣༣]ལས། བར་སྣང་ནས་ལྷ་ཡྤྱི་ས་
བསགས་པ། ཀ་ཡེ་བོད་འབངས་མགོ་ནག་གྤྱི་རེ་འདོད་ན། རྨུ་ཡུལ་ངམ་འབྲང་ལང་འབྲང་བ་བ་ན། གནམ་རྤྱིམ་པ་བདུན་གྤྱི་སེང་གསེར་
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མཁར་གཡུ་བད་ཅན་གྤྱི་ནང་ན་ལ འ༷ྤྱི་གད ང༷་ར  ༷འྤྱི་ཚ༷་ལྷ་རེ་གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོ་བ་བ་བཞུགས་ཀྤྱི་མགོ་ནག་གྤྱི་རེར་སན་དོངས་ཤྤྱིག་བ་

བའྤྱི་ས་བྱུང་ངོ༌། །ཞེས་སོ།།49 «ལྷ་རྤྱིགས་རླངས་ཀྤྱི་སེ་རྒྱུད།» ཤོག་ངོས་[༥]པ་ལས་གསལ།50 «སན་རྤྱིའྤྱི་མཁན་པོ་སོ་སོན་ྤྱི་མ་

བསན་འཛིན་དབང་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་རྣམ་ཐར།» ཤོག་ངོས་[༣༠༩]ལས་གསལ་ལོ། །51 «ཆབ་མདོའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་རྤྱིན་ཆེན་སྤུངས་པ།» དེབ་

འཕེང་དང་བོའྤྱི་ཤོག་ངོས་[༢༤༦]ལས་གསལ།52 «ར་རྒྱུད་ཀུན་གསལ་ྤྱི་ཟེར་སོན་མ།» ཤོག་ངོས་[༨༢]ལས་གསལ།53 «ལ་དྭགས་

རྒྱལ་རབས།» ཤོག་ངོས་[༥]ལས་གསལ།54 «རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སེད་ཚལ།» ཤོག་ངོས་[༢]ལས། དེ་ནས་རྤྱིགས་བཟང་བོ་རྣམས་ཀྤྱི་
རང་ཤུགས་ཀྤྱི་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་ལ་དའེྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་དྭངས་པ་ཆེན་པོའྤྱི་མཆོད་པས། དེ་དག་རྣམས་ལ་ཞྤྱིང་བོ་ཞེས་ཟེར་ལ། 
ཕྤྱིས་དེ་རྣམས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་ལ་ཞྤྱིང་བོ་ལྷ་རྤྱིགས་རོ་ཡང་ཟེར་བར་མངོན་པས་ལ ་༷རྤྱིགས་རོ་དང༌། བསེའྤྱི་ནང་གྤྱི་བཟང་བོ་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་
བས་ེཁ ༷ང་ས །༷ དེ་བཞྤྱིན་དུ་དམུ་ཡྤྱི་ནང་གྤྱི་རྤྱིགས་བཟང་བོ་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་དམ ་༷ཚ༷་ར ༷། ལྡོང་གྤྱི་ནང་གྤྱི་རྤྱིགས་གཙོ་བོ་བཟང་བོ་རྣམས་

ལ་ཨ༷་སོ་ལྡངོ༌། སོང་གྤྱི་ནང་གྤྱི་རྤྱིགས་བཟང་བོ་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་ཨ༷་ཐ༷ང་འབ ༷་ཞེས་བརོད་པ་འདྤྱིའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །55 «བ་

མ་གཤེན་གྤྱི་རྣམ་ཐར།» ཤོག་ངོས་[༢༣༩]ལས་གསལ།56 «བེེ་རོ་ཙཱ་ནའྤྱི་ལུང་བསན།» ཤོག་ངོས་[༡༡༠]ལས་གསལ།57 «དབུ་ནག་

མྤྱིའུ་འད་ཆགས།» ཤོག་ངོས་[༡༡༢]ལས་གསལ།58 «དར་རྒྱས་གསལ་བའྤྱི་སོན་མེ།» ཤོག་ངོས་[༢༠༥]ལས། དང་བོ་གཤེན་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་
ནྤྱི། བ་མ་གཤནེ་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད། ས ་༷ཚ༷་དམ ་༷རྤྱིགས། མེས་བཀྲ་གསལ་རྒྱལ་བོ་དང༌། ཕྤྱི་མོ་ལྷ་བཙན་བཙུན་མོ་གྤྱིས། ཁམས་ཀྤྱི་གཙང་ཁ་

ནས་ཅོག་རོ་འབྲྤྱི་མཚམས་སུ་ཆད། ཅེས་གསལ་ལོ། །59 «ལེགས་བཤད་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གཏེར་མཛོད།» ཤོག་ངོས་[༢༥༠]ལས་གསལ། འོན་
ཀང༌། «སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་བང་ཆེན་མོ།» ཤོག་ངོས་[༣༢༢]ལས། དམུ་རྤྱིགས་སོ་རྒྱལ་གཤེན་གྤྱི་རྒྱུད། །གཤེན་སྒུར་ཀླུ་དགའ་བ་བ་ཡྤྱི། 

ཞེས་དམུ་རྤྱིགས་སོ་རྒྱལ་བ་བ་ཞྤྱིག་ལས་དམུ་རྤྱིགས་ས་ཚ་གཤེན་གྤྱི་རྒྱུད་ཅེས་པ་ཞྤྱིག་མ་རེད་དོ། །60 «བསན་འབྱུང་རྤྱིག་པའྤྱི་ཤན་
འབེད་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའྤྱི་དོ་ཤལ།» ཤོག་ངོས་[༡༢༧]ལས། དམུ་རྤྱིགས་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་ཀྤྱི་སས་གཤེན་བུ་ཀོང་ཚ་དབང་ལྡན་གྤྱི་
གདུང་རྒྱུད་བོད་དུ་ལྷགས་པ་ལ། བོན་ཆོས་དར་ནུབ་ཀྤྱི་དུས་སུ་བན་དེ་རྤྱིང་མའྤྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་མདོ་སད་ཧོར་གྤྱི་ཡུལ་དུ་

ཆད། གཤེན་ཚང་དང་གཤེན་ཚ་སེ་མྤྱི་སེ་གྤྱིས་སུ་གེས་ཀང་ཟེར། ཞེས་སོ། །61 «ལྡོང་གྤྱི་རུས་མཛོད།» འབྲྤྱི་ཤོག་ལག་བཤུས་མའྤྱི་ཤོག་
ངོས་[༡༣]ལས་གསལ་ཞེས་ཆབ་མདོ་ཤེས་རབ་ཀྤྱིས་བརམས་པའྤྱི་«ཆབ་མདོའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་རྤྱིན་ཆེན་སྤུངས་པ་»དེབ་འཕེང་དང་བོའྤྱི་
ཤོག་ངོས་[༢༢༩]ལས་གསལ་ལོ། ། 

དཔྱད་ཁུངས་ཡྤྱིག་ཆ། ༡«མདོ་འདུས་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྤྱི་བཀའ་ཚད་མ།» མདོ་འདུས། ཐེག་ཆེན་
གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བཀའ་འགྱུར། ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་མྤྱི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་གྤྱིས་༢༠༠༤ལོར་སྤྱི་ཁོན་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྤྱི་དཔེ་གཟུགས། 
པོད་ཨང་སུམ་ཅུ་པ། ༢«འདུས་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་རྒྱུད་དྤྱི་མ་མེད་པ་གཟྤྱི་བརྤྱིད་རབ་ཏུ་འབར་བའྤྱི་མདོ།» དྤྱི་མེད་གཟྤྱི་བརྤྱིད། བོད་
ལོངས་བོད་ཡྤྱིག་དཔེ་རྤྱིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱི་དེབ་འཕེང༌།«སྤྱིད་པ་ལས་ཀྤྱི་གཏྤྱིང་ཟློག་ར་རྒྱུད་ཀུན་གསལ་ྤྱི་ཟེར་སོན་མ།» གྲུབ་ཐོབ་
ཆེན་པོ་བྲ་བོ་སོམ་ག་རྒྱལ་བ་གྲགས་པས་ཕྤྱི་ལོ་༡༣༡༠ཡས་མས་སུ་གཏེར་ནས་བཏོན། བོན་གཞྤྱིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའྤྱི་དཔར་མའྤྱི་

དཔེ་གཟུགས། ༣«གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་རྒྱུད་འབུམ།» ཡོངས་འཛིན་བསན་རྣམ་གྤྱིས་ཕོགས་བསྤྱིགས་མཛད་ཅྤྱིང་(Tibetan Bonpo 

Monastic Centre)གྤྱིས་༡༩༧༢ལོར་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྤྱི་(SOURCES FOR A HISTORY OF BON - A collection 

of rare manuscripts from Bsam-gling monastery in Dolpo) ཞེས་པའྤྱི་དཔེ་གཟུགས་དེབ་ཅན། ༤«བེེ་
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རོ་ཙཱ་ནའྤྱི་ལུང་བསན།»བེེ་རོའྤྱི་ལྡེ་མྤྱིག་ཆུང་བའང་ཟེར། ཡོངས་འཛིན་བསན་རྣམ་གྤྱིས་ཕོགས་བསྤྱིགས་མཛད་ཅྤྱིང་(Tibetan 

Bonpo Monastic Centre)གྤྱིས་༡༩༧༢ལོར་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྤྱི་(SOURCES FOR A HISTORY OF BON - A 

collection of rare manuscripts from Bsam-gling monastery in Dolpo) ཞེས་པའྤྱི་དཔེ་གཟུགས་

དེབ་ཅན། ༥«བ་མ་གཤེན་གྤྱི་རྣམ་ཐར།»ཡོངས་འཛིན་བསན་རྣམ་གྤྱིས་ཕོགས་བསྤྱིགས་མཛད་ཅྤྱིང་(Tibetan Bonpo Monastic 

Centre)གྤྱིས་༡༩༧༢ལོར་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྤྱི་ (SOURCES FOR A HISTORY OF BON - A collection of rare 

manuscripts from Bsam-gling monastery in Dolpo) ཞེས་པའྤྱི་དཔེ་གཟུགས་དེབ་ཅན། ༦«སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་

བང་ཆེན་མོ།» ཁོད་པོ་བོ་གྲོས་ཐོགས་མེད་ཀྤྱིས་མཛད། ཡོངས་འཛིན་བསན་རྣམ་གྤྱིས་ཕོགས་བསྤྱིགས་མཛད་ཅྤྱིང་(Tibetan 

Bonpo Monastic Centre)གྤྱིས་༡༩༧༦ལོར་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྤྱི་དཔེ་གཟུགས་དེབ་ཅན། ༧«གཏེར་གྤྱི་ཁ་བང༌།» ས་སོན་
ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྒྱལ་མཚན། ཁྤྱི་བརན་ནོར་བུ་རེའྤྱི་དཔེ་མཛོད་ཀྤྱིས་བསྤྱིགས་པའྤྱི་དེབ་གཟུགས་དཔར་སློག་ཅན།  ༨«བསན་པའྤྱི་རྣམ་
བཤད་དར་རྒྱས་གསལ་བའྤྱི་སོན་མེ།» ས་བསན་རྒྱལ་བཟང་བོ། ཀྲུང་གོའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱིས་བསྐྲུན་པའྤྱི་དེབ་
གཟུགས། ༩«རྒྱལ་གཤེན་ཡ་ངལ་གྤྱི་གདུང་རབས་ཨུན་ཆེན་ཚངས་པའྤྱི་ས་དབངས།» རྒྱལ་གཤེན་ཡ་ངལ་གྤྱི་གདུང་རབས། ཡང་སོམ་མྤྱི་
འགྱུར་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་མཛད། དོལ་བའོྤྱི་གསུང་རབ་མས་གསོ་ཁང་གྤྱིས་བསྐྲུན་པའྤྱི་དེབ་གཟུགས། ༡༠«གསོ་རྤྱིག་གྤྱི་མན་ངག་སན་
ནུས་ཀྤྱི་ངོས་འཛིན་ཀུན་གསལ་ྤྱི་མའྤྱི་དབང་བ།ོ» སྐམ་ཚང་བ་མ་གཡུང་དྲུང་ྤྱི་མའྤྱི་རྒྱལ་བོས་མཛད། དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྤྱིན་
ཆེན་གྤྱི་སེར་དཔེ་བྲྤྱིས་མ། ༡༡«དཔལ་གཤེན་བསན་སན་རྤྱིའྤྱི་མཁན་པོ་སོ་སནོ་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་དབང་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་རྣམ་ཐར་ལེགས་
བཤད་ྤྱི་མ་འབུམ་གྤྱི་འོད་ཅན་འགྲོ་ཀུན་བོ་མུན་སེལ་བའྤྱི་སོན་མེ།» ཀུན་མཁེན་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་གྤྱིས་མཛད། གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་
བརེན་འགྱུར་ཆེན་མོ། སོག་སེ་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་པའྤྱི་ྤྱི་མས་༡༩༩༨ལོར་ལྷ་ས་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྤྱི་དཔ་ེགཟུགས། པོད་ཨང་དགུ་བཅུ་
བ། ༡༢«སེ་དགེའྤྱི་མཆོད་གནས་ཐར་བདེའྤྱི་བ་མ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་ཕུལ་བའྤྱི་ཞུ་ཡྤྱིག» དཔེ་ཚན་འདྤྱིའྤྱི་ཁ་བང་དུ་དེ་ལྟར་
གསལ་འདུག་ཀང༌། ཞྤྱིབ་རྒྱས་སུ་བལྟས་ན་འདྤྱི་ྤྱིད་ཀུན་མཁེན་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་མཆོག་གྤྱི་རང་རྣམ་«འགོྲ་ཀུན་བོ་མུན་སེལ་བའྤྱི་
སོན་མེ་»ཡྤྱི་དུམ་ཐོར་ཞྤྱིག་ཏུ་སྣང༌། གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བརེན་འགྱུར་ཆེན་མོ། སོག་སེ་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་པའྤྱི་ྤྱི་མས་༡༩༩༨ལོར་ལྷ་ས་
ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྤྱི་དཔེ་གཟུགས། པོད་ཨང་དགུ་བཅུ་བོ། ༡༣«ཐུན་མོང་སྡུད་གྲྭའྤྱི་རྣམ་བཤད།» ཀུན་མཁེན་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་
གྤྱིས་མཛད། གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སེའྤྱི་དཔར་མའྤྱི་དེབ་གཟུགས། ༡༤«ལེགས་བཤད་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གཏེར་མཛོད་དཔྱོད་
ལྡན་དགའ་བའྤྱི་ཆར།» ཤར་ར་བཀྲ་ཤྤྱིས་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་མཛད། མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱིས་བསྐྲུན་པའྤྱི་དེབ་གཟུགས། ༡༥«ཀུན་གྤྱི་
ནང་ནས་སྤྱི་རེའྤྱི་གཙུག་གྤྱི་ནོར་བུ་ལྟར་ཡོངས་སུ་དཔགས་པའྤྱི་དམུ་གཤེན་ལྷ་ཡྤྱི་གདུང་རབས་དབར་གྤྱི་རྔ་གསང་ལྡྤྱིར་བའྤྱི་ས་
དབངས།» གཤེན་གྤྱི་དང་སོང་གཡུང་དྲུང་རྤྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་སྦྱར་ཞེས་གསལ་བ། གཤེན་སས་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་མཆོག་ནས་
དཔེ་རྤྱིང་མཁོ་འདོན་གནང་སེ། ཞང་ཞུང་རྤྱིག་གནས་དར་རྒྱས་ཚོགས་པས་བཏོན་པའྤྱི་«ཞང་ཞུང་རྤྱིག་གནས་»༢༠༠༧ལོའྤྱི་དེབ་དང་
བ།ོ ༡༦«བསན་འབྱུང་རྤྱིག་པའྤྱི་ཤན་འབེད་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའྤྱི་དོ་ཤལ།» མཁས་གྲུབ་ལུང་རོགས་རྒྱ་མཚོས་མཛད། ཧྤ་རན་སྤྱིའྤྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྤྱི་(INSTITUTS D' ASIE - Centre d' Etudes Tibetaines)ཞེས་པར་བཞུགས་པའྤྱི་དཔ་ེགཟུགས། ༡༧«སན་
རྤྱིའྤྱི་ཡོངས་འཛིན་སློབ་དཔོན་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གསུང་འབུམ།» པོད་བཞྤྱི་བ། ཁྤྱི་བརན་ནོར་བུ་རེའྤྱི་དཔེ་མཛོད་ཀྤྱི་

དཔར་མའྤྱི་དེབ་གཟུགས། ༡༨«དབུ་ནག་མྤྱིའུ་འད་ཆགས།» ཆེ་དགུ་རྤྱིང་བཅུ་འཛོམས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ། (National Museum of 
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Ethnology, Osaka, Japan)གྤྱིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྤྱི་དེབ་གཟུགས་<<The Call of the Blue Cuckoo>>ཞེས་
པའྤྱི་ཚན་པ་གསུམ་པ། ༡༩«བཤད་མཛོད་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནོར་བུ།» དོན་དམ་སྨྲ་བའྤྱི་སེང་གེས་མཛད། དཔེ་གཟུགས་བྲྤྱིས་མ། ༡༩«ཆོས་
འབྱུང་ཆེན་མོ་བསན་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན།» ལྡེའུ་ཇོ་སས་ཀྤྱིས་བརམས། བོད་ལོངས་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱི་དེབ་གཟུགས། ༢༠«མཁས་
པ་ལྡེའུས་མཛད་པའྤྱི་རྒྱ་བོད་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ།» གངས་ཅན་རྤྱིག་མཛོད། དེབ་འཕེང་གསུམ་པ། བོད་ལོངས་མྤྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་གྤྱི་དེབ་གཟུགས། ༢༡«ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས།» བོད་ལོངས་མྤྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱི་དེབ་གཟུགས། ༢༢«གུ་རྤྱིབ་ཕ་རབས་ཀྤྱི་
བྱུང་ཁུངས་མདོར་བསྡུས།» དོལ་བའོྤྱི་བ་མ་བསན་འཛིན་ནོར་བུའྤྱི་སེར་དཔེ་ལས་དོལ་བོའྤྱི་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་སན་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་
ཀྤྱིས་བཤུས་བསྤྱིགས་བས་པའྤྱི་དཔེ་གཟུགས་མ། ༢༣«ལྡོང་གྤྱི་རུས་མཛོད།» འབྲྤྱི་ཤོག་ལག་བཤུས་མ། ༢༤«ལྷ་རྤྱིགས་རླངས་ཀྤྱི་སེ་རྒྱུད།» 
ཨ་ེ་བང་ཆུབ་འདེ་བཀོལ་གྤྱི་གསུང༌། བོད་ལོངས་མྤྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱི་དེབ་གཟུགས། ༢༥«བོད་མྤྱི་བུ་གདོང་དྲུག་གྤྱི་རུས་
མཛོད་མེ་ཏོག་སེད་ཚལ།» གྤྱི་ལུང་བཀྲ་ཤྤྱིས་རྒྱ་མཚོ་དང་གྤྱི་ལུང་ཐུགས་མཆོག་རོ་རེ་ཟུང་གྤྱིས་བརམས། མཚོ་སོན་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་གྤྱི་དེབ་གཟུགས། ༢༦«ཆབ་མདོའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་རྤྱིན་ཆེན་སྤུངས་པ།» ཆབ་མདོ་ཤསེ་རབ། དེབ་འཕེང་དང་བོ། 

 

༧བདོ་ཀྤྱི་འཕྲུལ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུའྤྱི་བྱུང་ཁུངས་ལ་དཔྱད་པ། 
དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་བསན་རྒྱལ། བོན་གྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་ཚིག་མཛོད་རོམ་སྤྱིག་པ། 

རྒྱལ་བ་ཐབས་ཐུགས་མ་འགགས་མཁེན་བརེའྤྱི་གཏེར། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སོན་པའྤྱི། ། 

སོ་སོ་རང་རང་ས་སྐད་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་དུ། །འཕྲུལ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུའྤྱི་ངོ་བོ་མ་འདེས་གསལ། ། 

ལྐུགས་པ་ཁ་འབེད་འཕྲུལ་གྤྱི་ལྡེ་མྤྱིག་ཞེས། །འཁོར་འདས་རྣམ་བཞག་དཀར་ནག་རྒྱུ་འབྲས་སོགས། ། 
མ་ནོར་ལུང་དུ་སོན་པའྤྱི་བོ་གྲོས་མྤྱིག །བདེར་གཤེགས་གསུང་གྤྱི་བྤྱིན་རླབས་འགྲོ་བའྤྱི་མགོན། ། 
དག་པ་ལྷ་ཡྤྱིག་རག་གཟྤྱིགས་སྤུངས་ཡྤྱིག་དང་། །ཞང་ཞུང་སྨྲར་ཡྤྱིག་བོད་ཡྤྱིག་དཀར་ནག་སོགས། ། 

ངོ་བོ་འཕྲུལ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུའྤྱི་རྣམ་གྲངས་ལས། །རྣམ་པ་དབྤྱིབས་གཟུགས་མྤྱི་འདའྤྱི་ཁད་པར་ཙམ།  
        ཞེས་མཆོད་པར་བརོད་པའྤྱི་མདུན་བསུས་ཏེ་སྐབས་འདྤྱིར་གེང་བར་བ་བ་ནྤྱི། རང་རེ་ཁ་བ་ཅན་གྤྱི་ཡུལ་

གྲུ་འདྤྱིར་བེད་སོད་བེད་བཞྤྱིན་པའྤྱི། བོད་ཀྤྱི་ཆོས་རྤྱིག་ཀུན་གྤྱི་རྨྤྱིང་གཞྤྱི་ལས་གྲུབ་པའྤྱི་ད་ལྟའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་

འདྤྱི་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྐོར་ཅུང་ཙམ་གེང་བར་འདོད་དེ། དེ་ཡང་བོད་ཡྤྱིག་འདྤྱི་དག་སུ་ཡྤྱིས་བཟོས་པ་དང་། མ་ཟད་ཡྤྱི་ག་ེ
དེ་དག་དུས་ནམ་ཙམ་དར་བའྤྱི་སྐོར་སོགས་ནྤྱི། ཆོས་ལུགས་ཁག་འད་མྤྱིན་གྤྱི་གྲུབ་མཐའ་ཕོགས་ལྷུང་དབང་གྤྱིས་

བཤད་སོལ་མྤྱི་འད་བ་མང་བོ་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་དང་། དེར་བརེན་གང་ཟག་སོ་སོའྤྱི་ལྟ་བ་མྤྱི་འད་བ་མང་བོ་ཞྤྱིག་ཆགས་
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ཡོད་མོད། ཡྤྱིན་ནའང་བོ་གཟུ་བོར་གནས་ཤྤྱིང་གྲུབ་མཐའྤྱི་ཕོགས་ལྷུང་སོགས་དོར་ཏེ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་མྤྱིག་སོང་
བགྲད་དེ་དཔྱད་གསུམ་གྤྱི་ལུང་རྤྱིག་ལ་ཞྤྱིབ་འཇུག་ཡང་དག་ཞྤྱིག་བས་པ་ཡྤྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱིས་བེད་
སོད་བེད་བཞྤྱིན་པའྤྱི་བོད་ཡྤྱིག་འདྤྱི་ནྤྱི། མྤྱི་ལོ་ཁྤྱི་ཕག་གྤྱི་ཡར་སོན་དུ་དར་བའྤྱི་གཡུང་དྲུང་བནོ་གྤྱི་ཆོས་རྤྱིག་དེ་
ྤྱིད་དར་བའྤྱི་དུས་སུ་དར་བའྤྱི་ཡྤྱི་གེ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ལུང་རྤྱིག་གྤྱིས་གྲུབ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་
སོན་པ་འཆྤྱི་མེད་གཙུག་ཕུད་ཀྤྱིས་གསུངས་པའྤྱི་གསང་སགས་སྤྱི་སྤུངས་ཁོ་བོའྤྱི་རྒྱུད་དྲུག་ལས་གསལ་བ། དེ་ན་

ཡང་སོན་པ་ཡེ་གཤེན་གཙུག་ཕུད་ལ་སོགས་ཏེ། འཁོར་གྤྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། དགོངས་པ་གཅྤྱིག་ཏུ་

དྤྱིལ་ནས། སོན་པ་ལ་འདྤྱི་སྐད་ཞུས་སོ། །བདེན་པ་གྤྱིས་སུ་མེད་པའྤྱི་མམ་པ་དབེར་མྤྱི་ཕེད་པའྤྱི་ཚུལ་ལས། 
འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་འདས་པའྤྱི་བོན་ཐམས་ཅད་ཡ་ེནས་གསུང་དུ་སངས་རྒྱས་པར་གསལ་བའྤྱི་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་
ལས་མ་གཡོས་པར། འཁོར་འདས་ཀྤྱི་བོན་ཐམས་ཅད་ཐེར་ཟུག་མེད་པ་སེ་ངོ་བོ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་མ་གྲུབ་པས་མྤྱིང་ཙམ་

དུ་གནས་ཏེ། སོང་བ་ྤྱིད་ཀྤྱི་དནོ་མཚོན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྒྱུན་ཆད་མེད་པའྤྱི་ཡྤྱི་གེ་ཕེང་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་ཞེས་བ་བ་

འདྤྱི། ཡབ་དང་ཡུམ་དང་གྤྱིས་སུ་མེད་པ་ལས་ཕྱུང་ཞྤྱིག །ཞེས་ཞུས་སོ། །དེ་ལ་སོན་པས་བཀའ་བསྩལ་བ། འདུས་
པའྤྱི་འཁོར་ཚོགས་གུས་པས་ོན། །སོང་ྤྱིད་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡྤྱི། །ཡྤྱི་གེ་ཕེང་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁརོ་ལ། །དངོས་

དང་ཡོན་ཏན་གྤྱིས་སུ་བཤད། །དངོས་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གྤྱིས་ཡྤྱིན་ཏེ། །རྒྱས་པ་ལམ་དང་འབྲས་བུའོ། །ལམ་ལ་ལྟ་
སོམ་རྣམ་གྤྱིས་ཏ།ེ །རྒྱུ་ཞེས་ལྟ་བ་ལྟ་ཐབས་ལ། །ཡྤྱི་ག་ེའབྱུང་བའྤྱི་རྤྱིམ་པ་དང་། །བྤྱིན་རླབས་ལྟ་བར་བསན་པའོ། 
།ཡྤྱི་གེ་འབྱུང་བའྤྱི་རྤྱིམ་པ་ནྤྱི། །ཨ། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ཝ་ར་ལ། ཤ་

ཥ་ས་ཧ། ཀྵ། ཨྤྱི་ཨཱྤྱི། ཨུ་ཨ ཱུ། ཨེ་ཨཱེ། ཨོ་ཨཱ།ོ ཞེས་བ་བའྤྱི་དོན་ནྤྱི་འདྤྱི་ལྟ་སེ། སོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་ཡྤྱི། །ཐུགས་

ྤྱིད་མ་སེས་བོན་དབྤྱིངས་ལས། །སེ་མེད་ཨ་རུ་གནས་པ་ལས། །འོད་ཟེར་འཕོས་པས་འདྤྱི་ྤྱིད་འབྱུང་། །རེས་སུ་

འཇུག་པའྤྱི་གཤེན་རབས་ཀྤྱིས། །སེ་ཚན་དང་བོ་གེྲ་ལས་བོད། །གྤྱིས་པ་ལེ་རེ་རང་ལས་བོད། །གསུམ་པ་

མཆུའྤྱི་སོས་ལ་བོད། །བཞྤྱི་བ་བྤྱིན་པ་སྐུ་སབས་དང་། །ས་ཟུར་དཔུང་བ་དག་ལས་བོད། །ལྔ་བ་ཐུགས་ཀ་ལག་

མཐྤྱིལ་དང་། །མཛོད་སྤུ་རྐང་མཐྤྱིལ་དག་ལས་བོད། །དྲུག་པ་གསང་བའྤྱི་གནས་ནས་བོད། །བདུན་པ་སན་གྤྱི་ཆོ་
འཕྲུལ་ཏེ། །བརྒྱད་པ་སན་དང་དགུ་པ་ཚེམས། །བཅུ་བ་ཤངས་ཀྤྱི་ཡྤྱི་གེའོ། །ཡྤྱི་གེ་འདྤྱི་དག་འབྱུང་བ་ཡྤྱིས། །འཇྤྱིག་
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རེན་དྲུག་དང་ཕོགས་བཅུ་ཡྤྱི། །མཐའ་ཡས་མུ་མེད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་པ་དང། །རབ་ཏུ་

གཡོས་པར་གྱུར་པའོ། །ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་གཡོས་གྱུར་ནས། །དེ་ཡྤྱིས་མཚོན་ཏེ་བོན་རྣམས་ཀུན། །ངོ་བོར་ཐེར་ཟུག་
མ་ཡྤྱིན་པས། །མྤྱིང་དུ་བཏགས་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ད།ེ །སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་གདུལ་བ་ལ། །རང་བཞྤྱིན་སྣང་བར་འགྱུར་

བའོ། །ཡང་དེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ལྟ་བ་ཁྱུང་ཆེན་གཡུང་དྲུང་གསང་བའྤྱི་རྒྱུད་ལས། སེམས་སྦྱང་བ་ལ་རྣམ་པ་གྤྱིས། །ཨ་ལ་
སྦྱང་དང་གཞན་ལ་སྦྱང་། །དང་བོ་ཨ་ལ་སྦྱང་བ་ནྤྱི། །ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྤྱི། །སྒྲུབ་གཤེན་དེ་ཡྤྱིས་སེམས་སྦྱོང་

ན། །ལྟ་བའྤྱི་རེས་ལ་དེ་བཞྤྱིན་ྤྱིད། །དེ་རེས་ཀུན་སྣང་བསོམ་བ་སེ། །རྒྱུ་ཡྤྱི་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་ྤྱིད་ད།ེ ཨ་ལ་སེམས་

ྤྱིད་སྦྱངས་པ་སེ། ཨ་དཀར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ལས། གསལ་ཞྤྱིང་བརན་པའྤྱི་ཚད་ནྤྱི་དགུ། སལ་ེསང་ངེ་ལྷང་ངེ་

བ། །སང་ངེ་ལྷང་ངེ་མྤྱི་འཕོག་པ། །མྤྱི་འཇུག་མྤྱི་སྐུལ་མྤྱི་གཡོ་བ། །བསྒྱུར་དུ་རུང་དང་དགུ་རུ་གསལ། །ད་ེལ་སོ་

བསྡུ་འདྤྱི་ལྟར་བ། །རང་སྤྱིང་ཁོག་སོང་ནང་དུ་ནྤྱི། །ཡྤྱི་གེ་ཨ་དཀར་གོང་བཞྤྱིན་བསོམ། །སོ་ཞྤྱིང་བསྡུ་བར་བས་

གྱུར་ཀང་། །གསེར་དངུལ་ལས་སགོས་ཨ་མྤྱིན་ཏེ། །རྤྱིག་པ་སེམས་ཀྤྱི་ཨ་ཡྤྱིན་པས། །སོས་ཀང་ཆུང་བར་མྤྱི་འགྱུར་

ཞྤྱིང་། །བསྡུས་པས་ཆེ་བར་འགྱུར་མ་ཡྤྱིན། །དེ་ལྟ་བརན་པར་གྱུར་པ་དང་། །རོ་སོད་མཛོད་ཚང་ཡན་ཆད་

བ། །དེ་ནས་མགོ་གཞུགས་ལུས་ལ་བ། །སྣ་ཡྤྱི་དྤྱི་ཚོར་རྣ་བས་ས། །མྤྱིག་གྤྱི་གཟུགས་མཐོང་ཚུན་ཆད་བའོ། །དེ་

ནས་གྤྱིང་དང་འཁོར་ཡུག་དང་། །སོང་གསུམ་ནམ་མཁས་ཁབ་ཚད་དོ། །སེམས་སྦྱང་གཞན་ལ་སྦྱང་བ་ནྤྱི། །ཀ་ཁ་

ལ་སོགས་གཞན་རྣམས་ལ། །མྤྱིག་སོགས་གསལ་བའྤྱི་འོད་ཟེར་ཀུན། །ཨ་ལས་བས་པ་བཞྤྱིན་དུ་སེ། །ཞེས་དང་། 

ཡང་དེ་ྤྱིད་ལས། ཨ་ྤྱིད་སྣང་བའྤྱི་ཡྤྱི་གེ་ནྤྱི། །འཁོར་དང་འདས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །དེ་ཡྤྱིས་མཚོན་པའྤྱི་

བོན་རྣམས་ཀུན། །མྤྱིང་ཙམ་ྤྱིད་ལས་ངོ་བོ་མེད། །དེ་དང་མཐུན་པར་ཤེས་པ་ཀུན། །ཡྤྱི་གེ་སྣང་སངོ་གྤྱིས་མེད་

ལ། །དེ་ྤྱིད་བོན་གྤྱི་སྐུ་ཡྤྱིན་ཏ།ེ །ཡྤྱི་གེའྤྱི་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲུབས་པ་ཡྤྱི། །སྒྲུབ་གཤེན་དག་གྤྱིས་བསོམས་པ་

ན། །སོམ་པ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་སོ། །ཡྤྱི་ག་ེལོངས་སྐུར་སངས་རྒྱས་པ། །གོང་གྤྱི་ཨ་ྤྱིད་སྣ་ཚོགས་པར། །སྣང་བའྤྱི་

ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། །ཀ་ཁ་ལ་སོགས་ཡྤྱི་གེ་རྣམས། །ཨ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཡྤྱི་གེ་ནྤྱི། ས་ཡྤྱི་ཡྤྱི་གེ་མྤྱིང་གྤྱི་བོན། །ཐམས་ཅད་

མངའ་མཛད་བསྡུས་པས་ནྤྱི། །འཁོར་བ་ྤྱིད་ལ་སངས་རྒྱས་པས། །ཡྤྱི་གེ་ལོངས་སྐུར་སངས་རྒྱས་སོ། །ཡྤྱི་གེ་སོམ་
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པའྤྱི་སོམ་ཆེན་ཀང་། །དེ་ལྟ་ྤྱིད་དུ་སངས་རྒྱས་སོ། །ཡྤྱི་གེ་སྤྲུལ་སྐུར་སངས་རྒྱས་པ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་བསྡུ་བ་

དང་། །ཡྤྱི་གེ་རང་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དང་། །ཆེ་བ་ལས་དང་ེས་ཚིག་དང་། །ཡྤྱི་གེ་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་

བོ་གསུང་དང་ཐུགས་དང་སྐུ། །སྤྲུལ་སྐུའྤྱི་གསུང་དུ་སངས་རྒྱས་པ། །ཨེ་མ་ང་ོམཚར་ཡ་མཚན་ཆེ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡྤྱི་

ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །རྤྱིག་པ་བང་ཆུབ་སེམས་ྤྱིད་ཀྤྱི། །འཕྲུལ་ཆེན་ལྷ་ཡྤྱི་ཡྤྱི་གེ་འབྱུང་། །དེ་ཡྤྱིས་ཚིག་རྣམས་བསྡུ་

བར་བེད། །ཚིག་གྤྱི་ཐ་སད་མ་ལུས་པ། །བར་དོན་ཡོངས་སུ་སོད་པར་བེད། །མྤྱིང་རྣམས་མ་ལུས་འཛིན་

པའམ། །འབྱུང་བའྤྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བའོ། །ཞེས་དང་། ཡྤྱི་གེ་རྣམས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་ནྤྱི། །སྣ་ཚགོས་དུ་མར་ལྡན་
འགྱུར་བས། །དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡྤྱི། །དངོས་གཞྤྱིར་གྱུར་པ་སྐུ་ཡྤྱིན་ལ། །གོ་བར་སད་པ་གསུང་དུ་

འགྱུར། །གསལ་རོག་མེད་པ་ཐུགས་སུ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཨ་ྤྱིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་རུ། །སངས་རྒྱས་པ་ཡྤྱི་ཡོན་

ཏན་དང་། །ཏ་ལས་སོགས་པའྤྱི་ཡྤྱི་གེ་རྣམས། །རྤྱིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ྤྱིད་དུ་རྒྱས། །ཐུགས་ཀྤྱི་སམེས་དཔའ་ཡབ་

ཡུམ་དང་། །ཁོ་བོ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་དང་། །ཕྤྱི་ཡྤྱི་སེམས་དཔའྤྱི་ཡོན་ཏན་དང་། །ཁོ་བོར་བས་པ་སངས་

རྒྱས་དང་། །སོ་མ་བཞྤྱི་རུ་སངས་རྒྱས་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་བོར་སངས་རྒྱས་དང་། །དབལ་གསས་རྔམ་པར་

སངས་རྒྱས་པའོ། །ཡན་ལག་དག་གྤྱི་ཡྤྱི་གེ་ྤྱིད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་སངས་རྒྱས་པ། །ཡྤྱི་གེའྤྱི་མག་ོནྤྱི་ཐྤྱིག་ཡྤྱིན་ཏ།ེ 

།འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐད་ཀ་ན། །ཡྤྱིད་ཅེས་བ་སེ་སངས་རྒྱས་ཐུགས། །དེ་ྤྱིད་མ་ནོར་ལམ་ཡྤྱིན་ན།ོ །ཚེག་ནྤྱི་སེམས་

ཅན་ངག་ཡྤྱིན་ལ། །སངས་རྒྱས་གསུང་སེ་ཤེས་རབ་ཀྤྱིས། །མྤྱིང་དུ་ཆེ་ནས་སྨྲ་བའོ། །ཤད་ནྤྱི་སེམས་ཅན་ལུས་ཡྤྱིན་

ཏེ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་སེ་ཤེས་རབ་ཀྤྱིས། །ཡྤྱི་གེ་ཚིག་ཏུ་བརོད་པའོ། །ཨ་ནྤྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་རུ། །སངས་རྒྱས་པ་རུ་

བསན་པ་ནྤྱི། །ཡྤྱི་གེ་ཨ་ྤྱིད་སེམས་ཅན་ནྤྱི། །དུས་ན་བོན་གྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་ལ། །ཕག་མཚན་དུས་ན་རྒྱལ་མཚན་ཏ།ེ 

།བོན་ྤྱིད་དབྤྱིངས་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཡེ་ཤེས་དེ་ྤྱིད་འདུས་མ་བས། །བདེ་བར་གཤེགས་པའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ྤྱིད། །དེ་

ཡྤྱི་རལ་མ་འགགས་པ་སེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་བོར་སྣང་བའ།ོ །ཏ་ལས་སོགས་པའྤྱི་སེ་ཚན་གྤྱི། །ཏ་ནྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱི་ཕུང་

བོ་དང་། །མེ་ལོང་ལྟ་བུའྤྱི་ཡེ་ཤསེ་སོ། །ཐ་ནྤྱི་རྣམ་ཤེས་ཕུང་བོ་དང་། །སོང་བ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ད་ནྤྱི་ཚོར་བའྤྱི་
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ཕུང་བོ་དང་། །མམ་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཧ་ནྤྱི་འདུ་ཤེས་ཕུང་པོ་དང་། །སོ་སོར་རོགས་པའྤྱི་ཡ་ེཤེས་སོ། །ན་ནྤྱི་
འདུ་བེད་ཕུང་བོ་དང་། །བ་བ་གྲུབ་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཡྤྱི་གེ་ཀ་ཡྤྱི་ས་ྤྱིད་ནྤྱི། །མྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་ཤསེ་རྣམ་དག་པས། 
།ས་ཡྤྱི་སྤྱིང་བོའྤྱི་སྐུ་འབྱུང་ངོ་། །ཡྤྱི་གེ་ཁ་ཡྤྱི་ས་ྤྱིད་ལས། །རྣ་བའྤྱི་རྣམ་ཤེས་གནས་དག་པས། །ནམ་མཁའྤྱི་སྤྱིང་

བོའྤྱི་ས་རུ་འབྱུང་། །ཡྤྱི་གེ་ག་ཡྤྱི་ས་ྤྱིད་ལས། །སྣ་ཡྤྱི་རྣམ་ཤེས་གནས་དག་པས། །རླུང་གྤྱི་སྤྱིང་བོའྤྱི་སྐུ་རུ་འབྱུང་། 

།ཡྤྱི་གེ་ང་ཡྤྱི་ས་ྤྱིད་ལས། །ལེ་ཡྤྱི་རྣམ་ཤེས་གནས་དག་པས། །ཆུ་ཡྤྱི་སྤྱིང་བོའྤྱི་སྐུ་རུ་འབྱུང་། །ང་ནྤྱི་སྐུ་ཡྤྱི་

འཇྤྱིགས་བེད་དོ། །ཙ་ཚ་ལས་སོགས་བཞྤྱི་བོ་ནྤྱི། །མྤྱིག་དང་རྣ་བ་སྣ་དང་ལེ། །གསུང་གྤྱི་མཆགོ་ཏུ་སངས་རྒྱས་

སོ། །་ནྤྱི་གསུང་གྤྱི་འཇྤྱིགས་བེད་དོ། །པ་ཕ་ལས་སོགས་བཞྤྱི་བོ་ནྤྱི། །མྤྱིག་དང་རྣ་བ་སྣ་དང་ལ།ེ །ཐུགས་ཀ་མཆོག་

ཏུ་སངས་རྒྱས་སོ། །མ་ནྤྱི་ཐུགས་ཀྤྱི་འཇྤྱིགས་བེད་ད།ོ །ཡ་ལས་སོགས་པ་རྣམ་བཞྤྱི་ནྤྱི། །སེ་དང་གནས་དང་

འཇྤྱིགས་པ་དང་། །སོང་པ་རྣམ་པར་དག་པའོ། །ཤ་ལས་སོགས་པའྤྱི་བཞྤྱི་བོ་ནྤྱི། །རག་ཆད་མཐའ་བྲལ་མཚན་མ་

མེད། །ཡྤྱི་གེ་ཀྵ་ནྤྱི་རང་འབྱུང་གྤྱི །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལྔ་ཡྤྱི་ཐུགས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་བོར་སྣང་བའོ། །ཨྤྱི་ཨཱྤྱི་ལས་སོགས་
རྤྱིགས་དྲུག་རྣམས། །གཤེན་པོ་དྲུག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སོ། །ཨཱཱོྃ་ནྤྱི་བོ་ལས་འདས་པའོ། །འབྲས་བུ་དེ་ཡྤྱི་རྒྱུ་ྤྱིད་ནྤྱི། །ཡྤྱི་

གེའྤྱི་ཚག་གྤྱིས་འཐོབ་པ་ཡྤྱིན། །གསུང་གྤྱི་ཡྤྱི་གེའྤྱི་འཁོར་ལ་ོནྤྱི། །མང་བོའྤྱི་ཚིག་ཆེན་དབེར་མདེ་འདྤྱི། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་ྤྱིད། །རྒྱུད་མ་ཆད་པས་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་སོགས་གསུང་བས་མྤྱི་ལོ་ཁྤྱི་ཕག་གྤྱི་ཡར་སོན་དུ་
སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་དར་བའྤྱི་དུས་སུ་ཡང་ཡྤྱི་གེ་དར་ཞྤྱིང་འགྲོ་འདེན་ཡྤྱིན་

པ་དང་།  དེ་ྤྱིད་དྲུང་ཡོངས་རོགས་ཀྤྱི་མངོན་རོགས་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན་ལས།  བདག་གྤྱི་རྤྱིག་པ་ཨ་

མ་ཟུང་གཅྤྱིག་གསལ་བ་ལ། ཡྤྱིག་འབྲུ་ལས་འོད་ཟེར་ཕར་འཕོས་སེམས་ཅན་གྤྱི་སྤྱིབ་པ་སྦྱངས། ཚུལ་འདུས་ཡྤྱིག་

འབྲུ་ལ་ཐྤྱིམ་ནས་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས། ཨ་ལས་ཀུན་སྣང་ཁབ་པ་དང་། མ་ལས་ཡུམ་ནམ་མཁའྤྱི་ལྷ་མོ་གྤྱིས་སུ་
གསལ་བར་གྱུར་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ྤྱིད་ལས། ཐྤྱིག་ལེ་རྣམས་ཡྤྱིག་འབྲུར་གྱུར་ཏ།ེ མཚེར་ར་ལ་ཨཱཱོྃ་ས། གོ་བའྤྱི་

ངར་སོ་ལ་ཨཱཱོྃ་ཀ མཆྤྱིན་ར་ལ་ཨཱཱོྃ་ཛ། མཁལ་ར་ལ་ཨཱཱོྃ་ཆ། མྤྱིག་ར་ལ་ཧྃ་ར། རྣ་ར་ལ་ཧ་ྃཙ། སྣ་ར་ལ་ཧྃ་མགོ། ལེ་ར་
ལ་ཧྃ་ན། བཅུད་འདུས་ལ་ཐ་ཧྤྱི། གསང་ར་ལ་ཡ་ཇ། གཡོན་དམར་ལ་ཧོ་ག གཡས་དཀར་ལ་ཤ་ཟ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་
ཕ། སྤྱིན་མཚམས་སུ་ཅ། ལགས་ཀྤྱི་ངར་ལ་ལ། ཐུགས་ཀའྤྱི་དང་གོང་དུ་ཧ། ལྟེ་བའྤྱི་གསང་དུ་ཝ། རྐང་མཐྤྱིལ་དུ་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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ང་། ཤེ་ཐུན་ར་སོར་པ་དང་བ། པུར་གང་གཡས་སུ་ཁ། གོ་བའྤྱི་ངར་སོ་ལ་ཚ། སོག་ར་ལ་། ལོང་བུ་ལ་ཚེག པུར་

ལོང་གཡོན་དུ་ཞ། རང་རང་མྱུར་བེད་ལ་ད། ལྟེ་ར་ལ་ཧུ། མྤྱིག་ར་ལ་འ། སྣ་སྦུབས་སུ་ཧེ། རྐང་མཐྤྱིལ་དུ་ཤད་རེ་
གསལ་བར་གྱུར། ཡྤྱིག་འབྲུ་དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་ཕར་འཕོས་སེམས་ཅན་གྤྱི་སྤྱིབ་པ་སྦྱངས། ཚུར་འདུས་ཡྤྱིག་
འབྲུ་རྣམས་ལ་ཐྤྱིམ་སེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས། མཚེར་ར་ལ་གསལ་བ་རང་འབྱུང་དང་ས་ཡྤྱི་ལྷ་མོ། གོ་ར་ལ་དགེ་ལྷ་
གར་ཕྱུག་དང་རླུང་གྤྱི་ལྷ་མོ། མཆྤྱིན་ར་ལ་བེ་བྲག་དངོས་མེད་དང་མེ་ཡྤྱི་ལྷ་མ།ོ མཁལ་ར་ལ་དགའ་བ་དོན་འགྲུབ་
དང་ཆུ་ཡྤྱི་ལྷ་མ།ོ མྤྱིག་ར་ལ་བ་རབ་གྤྱིང་བཞྤྱི་དང་རྤྱིག་པའྤྱི་ལྷ་མོ། རྣ་ར་ལ་བ་རབ་གྤྱིང་རོལ་དང་ས་སན་ཤོལ་མོ། 
སྣ་ར་ལ་ཁྤྱི་རྨང་རྒྱལ་བ་དང་དྤྱི་ཡྤྱི་ལྷ་མོ། ལེ་ར་ལ་ལྡེ་བ་ོགསུང་ཆནེ་དང་བདུད་རྤྱིའྤྱི་ལྷ་མོ། བཅུད་འདུས་ལ་ཐང་

མ་མེ་སོན་དང་ཁྲུས་ཀྤྱི་ལྷ་མ།ོ གསང་ར་ལ་ཁ་སེ་མུ་ཡ་དང་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱུ་མ། གཡོན་དམར་ལ་གཙུག་གཤེན་
རྒྱལ་བ་དང་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ལྷ་མོ། གཡས་དཀར་ལ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་དང་ཐུགས་ཀྤྱི་ལྷ་མོ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཡེ་གཤེན་

གཙུག་ཕུད། སྤྱིན་མཚམས་སུ་ལེ་རྒྱལ་པར་ཏྤྱི། ལགས་ལ་གསང་བ་འདུས་པ། ཐུགས་དཀར་ཏྤྱི་སངས་རང་ཞྤྱི། ལྟེ་

བར་མུ་ཆོ་ལྡེམ་དྲུག རྐང་མཐྤྱིལ་གཡས་སུ་གསང་བ་ངང་རྤྱིང་། ཤེ་ཐུན་ར་སོར་ཁྤྱི་ཞྤྱི་ནམ་ཏྤྱིང་དང་ཐུགས་རེ་

བམས་མ། པུར་ལང་ལ་བདུད་རྤྱི་རྒྱལ་བ། ངར་སོ་ལ་ཞྤྱི་དལ་ཀུན་སོམས། སོག་ར་ལ་བམས་པ་གདར་གཅོད། 

ལོང་བུ་ལ་དཔྱྤྱིད་ཀྤྱི་རྒྱལ་མོ། པུར་ལང་ལ་སོན་གྤྱི་རྒྱལ་མོ། རང་རང་མྱུར་བེད་ལ་དབར་གྤྱི་རྒྱལ་མོ། ལྟེ་བར་དགུན་

གྤྱི་རྒྱལ་མོ། མྤྱིག་ར་ལ་དཀར་མ་ོཔདྨའྤྱི་སན། ལགས་ལ་དམར་མོ་འབར་བའྤྱི་ལགས། སྣ་སྦུབས་སུ་སེར་མོ་ཐོར་

ཚུགས་ཅན། རྐང་མཐྤྱིལ་གཡོན་དུ་སོན་མོ་ཆུ་རྐང་མ་སོགས་སུ་གསལ་བར་གྱུར། ཞེས་པས་ཡྤྱིག་འབྲུ་དང་ཡེ་ཤེས་
ལྷ་གྤྱིས་ཐ་དད་དུ་མེད་ཚུལ་བསན་པ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསན་པ་དར་བའྤྱི་དུས་སུ་ཡྤྱི་གེ་ཡོད་པ་དང་། 

མ་ཟད་ཡྤྱི་གེ་དེ་ྤྱིད་ལ་བརེན་ཏ་ེསངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དེ་ྤྱིད་གདུལ་བའྤྱི་བོ་དང་བསྟུན་ཏེ་གོ་བར་
སད་ཅྤྱིང་འགྲོ་བའྤྱི་སྤྱིབ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བག་ཆགས་སྦྱང་ཚུལ་ལུང་དུ་བསན་ཡོད་དེ། མདོ་ལས། ཀུན་རོབ་རྒྱུ་མས་
ཁྤྱིད་དེ་ངེས་པའྤྱི་དོན་བསན་པ། ཞེས་དང་། སོ་བཞྤྱི་མཛོད་དང་ལྔ་ཡྤྱི་བོན་སོ་ལ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་

འབྲེལ་བའྤྱི་མཐུས། སངས་པ་ོའབུམ་ཁྤྱི་སོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྤྱིས། སེམས་ཅན་བཀྲྤྱིད་ཕྤྱིར་ཁྤྱི་དང་འབུམ་དུ་བྲྤྱིས། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་གཤེན་མཁས་གྲུབ་ཀྤྱིས་མཛད་པའྤྱི་བར་སོད་ེར་བདུན་གྤྱི་བསན་པ་ཡྤྱི་གེའྤྱི་བྱུང་
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ཁུངས་བསན་པ་ལས་གསལ་བ། སྤྱིད་གསུམ་སོབས་པ་རྣམ་མཁེན་གཤེན་རབ་དེས། །རྤྱི་རབ་བང་རྤྱིམ་བཞྤྱི་བའྤྱི་

ཁ་ཁེར་གྤྱི། །རྒྱལ་ཆེན་ལྷ་གནས་ལྷོ་ཕོགས་འཕགས་སེས་པོའྤྱི། །རྒྱལ་ས་གོང་མ་ཛ་ལེན་དྷ་རྤྱིའྤྱི་རེར། །བོན་ཏེ་

གཟྤྱིགས་ཚད་ལྔ་དང་དགོངས་ཚད་ལྔ། །ཐུགས་ལ་བཀྲམ་ཏེ་འཛམ་གྤྱིང་སོག་ཁའྤྱི་དམྤྱིགས། །ཞསེ་དང་། དེ་ནས་

དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་ལྷའྤྱི་གདུང་གྤྱི་རྒྱུད། །རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་ཡབ་ཀྤྱི་ར་ལ་བརྒྱུད། །ཡོ་ཕྤྱི་རྒྱལ་བཞད་ཡུམ་གྤྱི་སྐུ་ལ་

བརེན། །མཚན་བཟང་སོ་གྤྱིས་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །འཕྲུལ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུ་ཚངས་དབངས་དྲུག་བཅུ་དང་། 

།འོད་ཟེར་ཕུང་པ་ོབེ་བ་སོང་དྲུག་ཅུ། །མཁེན་པའྤྱི་ཡ་ེཤེས་དྲུག་བཅུ་ར་གཅྤྱིག་དང་། །ལེགས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་

རའྤྱི་འབྲས་རགས་བཅུ། །ལ་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་ནྤྱི། །ནམ་མཁའ་ས་གཞྤྱི་རྒྱ་མཚོས་མྤྱི་དཔོག་

ཅྤྱིང་། །མཆོག་གྤྱི་སྤྲུལ་སྐུ་སོང་གསུམ་འགྲོ་དོན་དུ། །བོན་ཅེས་སན་པའྤྱི་གྲགས་པས་ས་གསུམ་ཁབ། །ཞེས་དང་། 

མཛད་པ་གསུམ་པ་འདུལ་དཀའ་འདུལ་བའྤྱི་ཚེ། །སངས་པོའྤྱི་ཐུགས་སྤྲུལ་སྤྱིད་པའྤྱི་ཆེ་ཆུང་ལ། །སྤྱིད་པའྤྱི་དཀའ་

གེགས་གཏོ་སོམ་བསྐུར་ན་ཡང་། །མཛད་པ་དྲུག་པ་བདུད་ཀྤྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སྐབས། །ཁབ་པས་ཞུགས་བཞེན་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་

ཁེའུ་ཆུང་གྤྱིས། བརབས་པའྤྱི་ཡྤྱིག་འབྲུ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་བྱུང་། །དེ་ལས་འཕྲུལ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུ་མཛད་ཚུལ་བསན། ། 

མཛད་པ་བདུན་པ་བསན་པ་རསེ་བཞགས་དུས། །མུ་ཁྱུད་མཚ་ོགྤྱིང་དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་དུ། །ཀོང་ཙ་ེའཕྲུལ་

གྤྱི་རྒྱལ་བོས་ཡོན་བདག་བས། །གཏད་གེར་སློབ་མས་བཀའ་རྣམས་སོ་སོར་བསྡུས། །ཤེས་རབ་ཕུལ་གྤྱི་འཕྲུལ་

ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུ་ལ།  །ཐབས་ཀྤྱི་མཆོག་གྱུར་ང་རོ་དབངས་སུ་དངས། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའྤྱི་བྤྱིན་བརླབས་

ལས། །མྤྱིང་དང་ཚིག་འབྲེལ་ལེའུ་བམ་པོ་ཕེས། །སོ་བཞྤྱི་མཛོད་ལྔའྤྱི་གེགས་བམ་ཁྤྱི་འབུམ་བྲྤྱིས། །མ་འོང་འདེན་

སྐལ་བསན་པ་རེས་བཞགས་མཛད། །དེ་ཚེ་སོན་པ་མཆོག་གྤྱི་ཞལ་ནས་ཀང་། །བདག་ྤྱིད་སྐུ་ཡྤྱི་འདུལ་བསན་
རོགས་ན་ཡང་། །མ་འོངས་འགོྲ་བ་ཐར་བར་འདེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །གསུང་དང་ཐུགས་ཀྤྱི་བསན་པ་རྤྱིམ་གྤྱིས་འབྱུང་། 

།དེ་ཚེ་ང་ྤྱིད་མྤྱི་འབོན་ཡྤྱི་གེ་འབོན། །རྒྱལ་བའྤྱི་བསན་པ་ཡྤྱི་གེས་འཛིན་དགོས་ཕྤྱིར། །འཕྲུལ་གྤྱི་ཡྤྱི་གེ་ཀུན་གྤྱིས་

བཀུར་བསྤྱི་གྤྱིས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དེ་ྤྱིད་ལས། དེ་ཡང་ཡྤྱི་གེའྤྱི་རྣམ་པ་མང་མཆྤྱིས་ཀང་
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། །རག་གཟྤྱིགས་ཡུལ་གྤྱི་སྤུངས་སོ་ཆེ་ཆུང་དང་། །ཞང་ཞུང་ལོ་ཙྪས་དམར་ཆེན་དམར་ཆུང་བསྒྱུར། །བོད་ཀྤྱིས་
རབ་ཤར་དཀར་ནག་གྤྱིས་བསན་ཀང་། །ངོ་བོ་འཕྲུལ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུ་འགྱུར་བ་མེད། །ཞེས་དང་། བོན་རྣམས་

ཀུན་གྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དེ་ཁོ་ན། །སེ་འགག་གནས་གསུམ་སོས་པའྤྱི་མཐའ་བྲལ་ཀང་། །ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤསེ་སྣང་བ་རྣམ་

ལྔ་གསལ། །འགག་མེད་རལ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམ་ལྔ་ཤར། དེ་ལས་འབྱུང་བ་རྒྱུ་ཡྤྱི་ཡྤྱིག་འབྲུ་ལྔ། །དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་

ཞེས་སུ་ཐ་སད་ཆགས། །འཕྲུལ་ཆེན་ཡྤྱི་གེ་བཞྤྱི་བཅུ་དེ་ལས་བྱུང་། །དེ་ཡང་ནམ་མཁའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཨཱཱོྃ་ཡྤྱིག་

ལས། །ཀྵ་དང་ཀ་ཁ་ག་ང་ཧ་ཨ་ཨཾ། །འབྱུང་བ་ནམ་མཁའྤྱི་ཡྤྱི་ག་ེབརྒྱད་དུ་བྱུང་། །དེ་བཞྤྱིན་ཨེ་དང་ཅ་ཆ་ཇ་་ར། 

།བྷྤྱི་ཥྜ་བརྒྱད་ནྤྱི་མེ་ཁམས་རཾ་ལས་བྱུང་། །ཨོ་དང་ཏ་ཐ་ད་ན་ལ་ས་མ ྤྱིང་། །བརྒྱད་ནྤྱི་ས་ཡྤྱི་ཁམས་ཏེ་སྲུཾ་ལས་བྱུང་། 

།ཨུ་དང་པ་ཕ་བ་མ་ཟ་འ་ཨ། །བརྒྱད་པོ་ཆུ་ཡྤྱི་ཁམས་ཏེ་ཁཾ་ལས་བྱུང་། །ཨྤྱི་དང་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཡ་ཤ་ཞ། །བརྒྱད་ནྤྱི་

རླུང་གྤྱི་ཁམས་ཡྤྱིན་ཡཾ་ལས་བྱུང་། །འབྱུང་བ་རེ་ལ་ཡྤྱིག་འབྲུ་བརྒྱད་བྱུང་བས། །བརྒྱད་ལྔ་འཕྲུལ་གྤྱི་ཡྤྱི་གེ་བཞྤྱི་

བཅུ་སེ། །བྱུང་ཁུངས་འབྱུང་བ་ཆེ་བའྤྱི་ལུགས་སུའོ། །ཞེས་དང་། ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སགས་མ་རྒྱུད་ཐུགས་

རེ་ྤྱི་མའྤྱི་གཞྤྱི་ཡ་ེསངས་རྒྱས་པའྤྱི་རྒྱུད་ལས། ས་འཛིན་འོད་སངས་ཡུམ་གྤྱིས་ཡང་གསོལ་བ། །སོང་གཞྤྱི་སྐུ་བཞྤྱི་

ལྷུན་གྲུབ་ནང་ནས་ཀང་། །སེ་མདེ་ཐྤྱིག་ལེ་བདག་ལ་བཤད་དུ་གསོལ། །དེ་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་བོས་བཀའ་བསྩལ་

བ། །སེ་མེད་ཐྤྱིག་ལེ་ཡ་ེཤེས་དབྤྱིངས་ལ་རོགས། །ངོ་བོ་ྤྱིད་སྐུ་ཐྤྱིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་བསན། །ཡྤྱི་གེར་སྤྲུལ་དང་ཡྤྱི་ག་ེ

འཁོར་ལོ་རོགས། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ྤྱིད་ལས། ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་གསལ་ཆ་མ་འགག་དང་། །དབྤྱིངས་ྤྱིད་ཡུལ་

གྤྱི་སོང་ཆ་མ་སྤྱིབ་པ། །དབྤྱིངས་ལས་མ་བྲྤྱིས་ཡེ་ཤེས་མ་ལུས་པར། །ཐུགས་རེ་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ཀྤྱི་ཡྤྱི་གེ་བྱུང་། ། 

དབྤྱིངས་ྤྱིད་རྣམ་པར་དག་པའྤྱི་ཤོག་གུ་ལ། །ཡེ་ཤེས་འོད་དུ་གསལ་བའྤྱི་སྙུ་གུས་ཀང་། །མ་བྲྤྱིས་དོན་དམ་རང་

བཞྤྱིན་དཔྱྤྱིད་ཕྤྱིན་བཀྲ། །རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྤྱི་སོད་ཡུལ་ཏེ། །ངེས་པའྤྱི་ཐོབ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུ་དེ་ལྟར་

བྱུང་། །བསྐལ་བ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་གྲངས་མང་ཡང་། །དོན་དམ་བདེན་པའྤྱི་ངང་ལ་མྤྱི་གཡོ་བས། །བོན་ྤྱིད་དབྤྱིངས་

ཀྤྱི་གསུང་རབ་ཞེས་སུ་གྲགས། །དེ་དོན་བཀག་པར་མྤྱི་ནུས་སེམས་ཅན་ལ། །སོན་པའྤྱི་ཐུགས་ལས་བདེན་པའྤྱི་བཅུད་
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ཕྱུང་ནས། །སེས་བུ་ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་ལྡན་པ་ཡྤྱི། །འཕྲུལ་ཆེན་ཡྤྱིག་འབྲུ་བཞྤྱི་བཅུ་གོ་ཕེ་བས། །ཀྵ་ཡྤྱིས་ལམ་

དང་ཨ་ཡྤྱི་བར་ཡང་ཕེ། །ཥྚ་ཀྤྱིས་མདོ་བཅད་ཨྤྱི་ཨུ་ཨ་ེཨོ་ཨཾ། །སྐད་སྦྱོར་དོན་དུ་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཏགས། །བྷྤྱི་

མ ྤྱིང་ཡ་ར་སྤུགས་པས་བཞྤྱི་བཅུར་འགྱུར། །ངེས་པའྤྱི་ཐོ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུ་ཐམ་པ་དེ། །ཡྤྱི་གེ་ཐང་ལོག་ས་ལ་མ་བརྤྱིས་

ན། །བསྒྲུབ་བ་ལྷ་དང་སྒྲུབ་བེད་གཤེན་པོ་ལ། །ཞེས་དང་། ཡང་མ་རྒྱུད་ཐུགས་རེ་ྤྱི་མའྤྱི་གཞྤྱི་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་

རྒྱུད་སེ་མེད་ཐྤྱིག་ལེའྤྱི་འགྲེལ་བ་ལས། བཞྤྱི་བ་ཡེ་ཤེས་དབྤྱིངས་ལས་ཡྤྱི་གེར་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི། ཡེ་ཤེས་ཡུལ་ཅན་གསལ་

བའྤྱི་ཆ་དང་། དབྤྱིངས་ཡུལ་སོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཆ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བྤྱིན་རླབས་ལས། དབྤྱིངས་ལས་མ་བྲྤྱི་ཡེ་ཤེས་མ་ལུས་པར། 

ཐུགས་རེ་སྤྲུལ་པའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཡྤྱི་གེར་བྱུང་སེ། ས་དག་པ། ཚིག་གསལ་བ། དོན་ངེས་པའྤྱི་འཕྲུལ་ཆེན་དུ་མངོན་
པར་བསན་པ་ལ། ར་བ་ཡང་དག་པའྤྱི་ཡྤྱི་གེ་བཞྤྱི་བཅུ་ནྤྱི། ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་ཕ་བ་མ། ཙ་

ཚ་ཛ་ཝ། ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་ཤ་ས། ཧ་ཨ་དྷ ྤྱི་མ ྤྱིང་། ཀྴ་ཨྤྱི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་ཨཾཾཿཥ། ཡྤྱི་གེ་བཞྤྱི་བཅུའྤྱི་སེ་ཚན་རྣམས་འབྱུང་

ཆེན་འོག་འབྱུང་ཆུང་ངོ་། །ཐང་བབ་མྤྱི་འཆོལ་བ་གྲོང་ཁེར་ལྔ། ཐང་འཆོལ་གསུམ། བརའ་སྐོར་རླུང་གྤྱི་ཡྤྱི་གེ་

བརྒྱད། འདྤྱི་ནྤྱི་ཡང་དག་པ་སག་གཟྤྱིག་དང་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ཡྤྱི་གེ་སེ། འབྱུང་ཆུང་བརྒྱད་དང་སྦྱར་ནས་བཀོད་པའོ། ། 

འབྱུང་ཁུང་ནྤྱི། མགྲྤྱིན་པ། རྐན། ལེ། མཆུ། སྣ། སོ། སྤྱི་བོ། ཁོག་པ་བརྒྱད་ལས་འབྱུང་སེ། འབྱུང་བ་ལྔ་ནྤྱི། ཤྤྱིང་། 

མེ། ས། ཆུ། རླུང་། ལགས། རྤྱི་དང་ནམ་མཁའོ། །དེ་ལ་ཞང་སྐད་དུ་བྷྤྱི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་རྤྱི་རྤྱི། བོད་སྐད་དུ་ར་

ས། ཞང་སྐད་དུ་མ ྤྱིང་། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ལྤྱི་ལྤྱི། བོད་སྐད་དུ་ཡ་ས། ཞང་སྐད་དུ་ཀྴ། བོད་སྐད་དུ་མགོ། ཞང་སྐད་དུ་

ཥྚ། བོད་སྐད་དུ་ཤད། ཨྤྱི་གུ་གུ། ཨུ་ཞབས་ཀྱུ། ཨེ་འགྲེང་བུ། ཨོ་ན་རོ། ཨཾ་མ་བཞག ཨཾཿཚག་དག་ཙེག་གྤྱི་ངོ་

བོ། དེ་ལྟར་འཕྲུལ་ཆེན་བཞྤྱི་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་ད།ོ །དེ་ལ་ས་མཁན་གྤྱི་འབྱུང་བ་ཆུང་ངུས་བཀག་པའྤྱི་ས་ལ་བཀོད་

ནས། ཀྴ་ཨྤྱི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་ཨཾ་ཨཾཿཥྚ། ཆེན་པོ་བརྒྱད་རླུང་གྤྱི་ཡྤྱི་གེ། ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ར་ཧ་དག་པ་ོསའྤྱི་ཡྤྱི་གེ། ཁ་ཆ་ཐ་
ཕ་ཚ་ཟ་ལ་ཨ་འབྲྤྱིང་བ་ཆུའྤྱི་ཡྤྱི་གེ། ག་ཇ་ད་བ་ཛ་འ་ཤ་རྤྱི་ཞན་པ་མེའྤྱི་ཡྤྱི་ག།ེ ང་་ན་མ་ཝ་ཡ་ས་ལྤྱི་རྔུབ་པ་

ནམ་མཁའྤྱི་ཡྤྱི་གེའ།ོ །གཞྤྱི་འཕྲུལ་ཆེན་བཞྤྱི་བཅུ་ལ་ངེས་པའྤྱི་ཐོ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུ་བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུང་པ་འདྤྱི་
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དང་འདྤྱི་འད་བའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དཔང་རགས་ཆེ་བའྤྱི་བཀའ་ལུང་བྤྱིན་ཆེན་གསལ་ཁ་ཅན་རྣམས་ལ། འཁོགས་བཤད་

མཁན་རྣམས། གཏྤྱི་མུག་གྤྱི་མུན་ནག་སྟུག་པོས་མ་སྤྱིབ། ཕོགས་ཞེན་གྤྱི་ད་རྒྱ་དམ་པོས་མ་བཅྤྱིང་། ལོག་རོག་གྤྱིས་

རྒྱུ་འབྲས་ཆེད་དུ་མ་གསོད། མྤྱིག་ཟུང་ལ་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་ལྤྱིང་ཏོག་གྤྱིས་མ་གཡོག ཀུན་གཞྤྱི་ལ་སོ་འབོག་ནད་ཀྤྱིས་

མ་ཟྤྱིན། ལུང་རྤྱིག་ལ་བླུན་རྨོངས་ཀྤྱིས་དངོས་སུམ་དུ་རོག་བརྤྱིས་མ་གཏོང་། བདག་འཛིན་དུག་ལྔའྤྱི་མཚོན་ཆ་

རབ་ཏུ་མ་གཟེང་། ཁུངས་མེད་ལོང་བཤད་ཀྤྱི་རྦ་རླབས་དག་ཏུ་མ་འཁྲུགས། བང་ཁོག་དབུགས་ཀྤྱིས་བརྒྱངས་ཤྤྱིང་

གདང་གཤྤྱིས་ཁག་མདོག་ལྟ་བུར་མ་མངོན་པར། ཀུན་གཞྤྱིའྤྱི་རྣམ་ཤེས་རྣལ་དུ་ཕོབས་ལ། ཤེས་རབ་ཀྤྱི་མཚོན་ཆ་

ལ་བང་དོར་འབེད་པའྤྱི་རོྣ་ངར་གྤྱི་དབལ་སོ་སྤུད། རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་མྤྱིག་ཟུང་ཡངས་པོ་རབ་ཏུ་བགྲད་དེ་ཞྤྱིབ་

མོར་ལྟ་རོག་ཤྤྱིག་གྤྱིས་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དཔང་རགས་ཆེ་བའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚགས་དང་། བྤྱིན་བརླབས་ཀྤྱི་ཚན་ཁ་མ་མས་
པའྤྱི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའྤྱི་བཀའ་ལུང་འདྤྱི་རྤྱིགས་ལ་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་ཏུ་མ་སོང་བའྤྱི་ཞྤྱིབ་འཇུག་མཐྤྱིལ་
རོགས་པ་ཞྤྱིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྤྱིན་ན། ད་ལྟའྤྱི་བེད་སོད་བེད་བཞྤྱིན་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་འཕྲུལ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུ་འདྤྱི་ྤྱིད་

ནྤྱི། རགོས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་གསུང་གྤྱི་ངོ་བོ་ཡྤྱིག་འབྲུ་ལྷ་ཡྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཡྤྱིན་པ་དང་། མ་ཟད་དེ་དག་གྤྱི་འབྱུང་བའྤྱི་

ཁམས། ས་གདངས་དག་ཞན། འབྱུང་ཁུངས་སོགས་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་དར་བ་དང་
དུས་མམ་དུ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། གསར་དུའང་སུ་དང་གང་གྤྱིས་བཟོས་པ་ཞྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་པ་མངནོ་སུམ་དུ་གྲུབ་

པའོ། །དཔེར་ན་རག་གཟྤྱིགས་ཀྤྱི་སྤུངས་ཡྤྱིག ཞང་ཞུང་གྤྱི་སྨྲར་ཡྤྱིག བོད་ཀྤྱི་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་སོགས་ནྤྱི་

དབྤྱིབས་གཟུགས་སམ་རྣམ་པ་མྤྱི་འད་ཙམ་མ་གཏགོས། ངོ་བ་ོདང་། རྣམ་གྲངས། ཡོན་ཏན། བེད་ལས་སོགས་ནྤྱི་

འཕྲུལ་ཡྤྱིག་བཞྤྱི་བཅུ་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་ཚུལ་འདྤྱི་རོད་མེད་དུ་མ་ཡྤྱིན་ནམ། དེང་དུས་

སུའང་། འཛམ་གྤྱིང་གོ་ལ་ཧྤྱིལ་བོའྤྱི་ཁོན་ཡོངས་ལ། ངོ་མཚར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སུ་དང་གང་གྤྱིས་འགྲན་

ཟླ་བྲལ་བའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཞེས་སན་པའྤྱི་གྲགས་དཀར་སྤྱིད་གསུམ་དུ་གཡོ་བཞྤྱིན་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ཞྤྱིབ་

འཇུག་བེད་པའྤྱི་འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་མཁས་མང་རྣམས་ཀང་། དཀའ་བ་ཁད་དུ་བསད། ངལ་བ་དོན་དུ་བངས་ཏེ་མ་
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གྲོས་བསམ་པ་གཅྤྱིག་མཐུན་གྤྱི་སོ་ནས། བོད་ཀྤྱི་ཆོས་དང་རྤྱིག་གནས་ལ་ཞྤྱིབ་འཇུག་དང་། བརགས་དཔྱད་བེད་

རྒྱུའྤྱི་ཚ་རླབས་འཕྱུར་བཞྤྱིན་པའྤྱི་སྐབས་འདྤྱིར། རང་རེ་བོད་ཀྤྱི་ཆསོ་རྤྱིག་ཀུན་གྤྱི་རྨྤྱིང་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བོད་རང་

གྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་འདྤྱི་དག ེ་བའྤྱི་སྤྱི་ལོའྤྱི་དུས་རབས་ཀྤྱི་ནང་བསྐོར་སོ་སེ་རྤྱིག་པ་ཅན་ཞྤྱིག་གྤྱིས། མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་
པའྤྱི་ཡྤྱིག་རྤྱིགས་ལ་དཔེར་བངས་ཏེ་བོད་ཡྤྱིག་གསར་དུ་བཟོས་པ་ཡྤྱིན་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་ཉུང་འཕྤྱི་བེད་པའྤྱི་བཤད་

ཚུལ་ཐབས་སྡུག་འདྤྱི་ྤྱིད། རང་གྤྱི་མེས་པོའྤྱི་དུས་སུ་བོད་ཡུལ་འདྤྱི་ྤྱིད་མུན་ནག་གྤྱི་གྤྱིང་ཞྤྱིག་གམ། ཡང་ན་

ཀ་ཀོའྤྱི་ཡུལ་གྲུ་ཞྤྱིག་ཏུ་ཁས་ལེན་བེད་རྒྱུ་དང་། མ་ཟད་རང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྒྱལ་རབས་དང་། ལོ་རྒྱུས། དེ་བཞྤྱིན་

དུ་ཆབ་སྤྱིད། རྤྱིག་གནས་སོགས། གང་ཡང་འཆད་ཐབས་མེད་པའྤྱི་ནག་འཐུམས་སུ་སོང་བའྤྱི་མཐའ་འཁོབ་ཀྤྱི་

རྣམ་ཐར་རམ་ཡུལ་གྲུ་ཞྤྱིག་ལ་ཁས་ལེན་བེད་རྒྱུ་ལས་འོས་སུ་མ་མཆྤྱིས་སམ། གང་ལགས་ཞེ་ན། དཔེར་ན་བོད་ཀྤྱི་

ཆོས་ལུགས་འདྤྱི་ྤྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྤྱི་ས་དར་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་། གསར་འབོར་དམ་པའྤྱི་ཆོས་གྤྱིས་པོ་

ནྤྱི། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྤྱི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གྤྱིས་

ཀྤྱིས་སོལ་གཏོད་པའྤྱི་འཚེ་མེད་ཞྤྱི་བདེའྤྱི་ཐབས་ལམ་ཁད་པར་ཅན་དེ་ྤྱིད། འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་གོ་བར་སད་ཅྤྱིང་

འགྲོ་བའྤྱི་ཤེས་རྒྱུད་རྣལ་དུ་འབེབ་བེད་དང་། སེམས་ཅན་གྤྱི་རྒྱུད་སྤྱིན་པར་བེད་པའྤྱི་རྨང་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི། སངས་

རྒྱས་གསུང་གྤྱི་ངོ་བོ་ལས་གྲུབ་པའྤྱི་གསུང་རབས་འདྤྱི་ྤྱིད། རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་གསུང་ཚད་མ་ཡྤྱིན་བཞྤྱིན་

དུ། སྤྱིབ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བག་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའྤྱི་སོ་སོའྤྱི་སེ་བོ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་བཟོས་པ་ཡྤྱིན་ཟེར་བའྤྱི་སག་མགོ་ས་

བཏུམས་བེད་པའྤྱི་སྒྲུང་གཏམ་འདྤྱི་དག་ནྤྱི། དགེ་མཚན་དང་ངོ་མཚར་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། མྤྱིག་རྒྱང་

ཐུང་བའྤྱི་མྤྱིག་ཞར་ཕོགས་ལྷུང་ཅན་གྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡྤྱིན་པ་འདྤྱི་དག་སེམས་ལྡན་ཀུན་གྤྱིས་མཁེན་གསལ་རེད་མོད། དེར་

བརེན་གངས་ཅན་ཁ་བའྤྱི་བ་སོག་ཡྤྱིན་པའྤྱི། མཁས་གྲུབ་གྤྱིས་ལྡན་ཀྤྱི་བ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་དང་། གངས་རྤྱི་དཀར་

པོའྤྱི་མྤྱིག་ཟུང་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་རྣམ་དཔྱོད་མཁེན་པའྤྱི་ཤེས་རབ་ལྡན་པའྤྱི། མཁས་དབང་རྣམ་པ། ན་གཞོན་བོ་གསར་

ལྷན་རྒྱས་ཀྤྱིས་བཅུ་རྤྱིག་སྨྲ་བའྤྱི་མགྲྤྱིན་པ་གཟེངས་སུ་ཐེགས། བོ་གྲོས་ཀྤྱི་མྤྱིག་སོང་བར་ཏུ་བགྲད་ནས་བང་དོར་
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འབྱུང་ལྡན།                                                                                        ༣༠༡ 

                                                               

- 59 - 

གྤྱི་གནད་ལ་མ་རྨོངས་པར་བོ་གཟུ་བོར་གནས་ཤྤྱིང་། རང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བ་སོག་ལྟ་བུའྤྱི་རྤྱིག་གནས་དང་། དེ་
བཞྤྱིན་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་ཕུག་ར་གང་ལ་ཐུག་མྤྱིན་སོགས་གསལ་རོགས་གནང་སེ་དང་བདེན་ཀྤྱི་འཆད་འཁྤྱིད་གནང་རྒྱུ་

དང་། དེ་བཞྤྱིན་དུ་དེང་དུས་འཛམ་གྤྱིང་ཤེས་རྤྱིག་འགྲན་རོད་ཀྤྱི་སྐབས་འདྤྱིར། རང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་
གོམ་སབས་བརན་པོར་མདུན་དུ་སོད་དེ་སོན་ཐོན་མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་པའྤྱི་རེས་སུ་མྤྱི་ལུས་པའྤྱི་འབད་བརོན་
གནང་རྒྱུའྤྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ། ། 

སླར་སྨྲས་པ། ༧སས་བཅས་རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་ལུང་ག་ཕན་མདའ། །ཚད་གསུམ་ཟུང་སྦྲེལ་གནམ་རུ་ལ་བཀལ་ཏ།ེ །  

ལུང་རྤྱིག་རོད་པོའྤྱི་དཔུང་གྤྱིས་འཕོངས་པ་ཡྤྱིས། འཁོགས་བཤད་རན་པོའྤྱི་བྲང་ལ་ཕོག་ཀང་ཅྤྱི། ། 

ཨེ་མ་ལུང་རགོས་བོན་བསན་སྤྱིད་པའྤྱི་མྤྱིག །དགེ་མཚན་སྣང་བ་དཀར་པོའྤྱི་འོད་སོང་འབུམ། །   
གངས་ལོངས་འཆྤྱི་མེད་ལམ་ནས་བཞད་པ་ཡྤྱིས། །སྐལ་བཟང་རོགས་ལྡན་དུས་ཚིགས་གསར་དུ་ཚེས། ། 
དེ་ལ་ལོག་སྨྲའྤྱི་སྐུར་ཚིག་འདེབས་པ་དང་། །མགོ་མེད་བར་བཟུང་ལོ་རྒྱུས་རྨོངས་བཤད་མཁན། ། 

རང་རྤྱིགས་ཕ་མེས་རྤྱིགས་རུས་གཙང་མ་ལ། །རྤྱིགས་དམན་རོལ་རྤྱིགས་ངོས་འཛིན་བེད་དང་མཚུངས། ། 

 
ཞང་བདོ་ཀྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ལས་འཕསོ་པའྤྱི་ལྷ་ོམཐའྤྱི་ན་ཟུག 

ཁྤྱི་གཡུང་དྲུང༌། བོན་སོའྤྱི་རོམ་སྤྱིག་པ། 
ཐོག་མར་གངས་ཅན་བོད་ཀྤྱི་ཕ་ནོར་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་བོན་ཞེས་པའྤྱི་གོ་དོན་ནྤྱི། སད་ཅྤྱིང་མས་སུ་བངས་

པ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ཅན་སྡུག་བསལ་ལས་སོབས་པའྤྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་རྣམ་དཀར་གྤྱི་ཡནོ་ཏན་ཞྤྱིག་ལ་ཟེར། 
ད་དུང་བོན་གཞུང་ཁག་ན་དེ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསན་པ་དོན་གཅྤྱིག་གསུངས་ཡོད་1པ་ལྟར། གཡུང་དྲུང་བོན་
གྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་འདྤྱི་ྤྱིད་མྤྱི་ལོ་༡༨༠༠༠ལྷག་གྤྱི་སོན་ལ་བདག་ཅག་གྤྱི་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་རྣམ་འདེན་
བརྒྱད་པ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོས་སོལ་འབེད་པ་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དར་ཁབ་རྒྱ་ཆེན་དུ་ཕྤྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་
སོན་པ་རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་ྤྱིད་ནྤྱི་གནས་མཆོག་དམ་
པ་རག་གཟྤྱིགས་འོལ་མོ་གྤྱིང་ཆེན་དུ་ཡབ་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་དང་ཡུམ་ཡོ་ཕྤྱི་རྒྱལ་བཞད་མ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སས་སུ་སྤྱི་
ལོ་སོན་གྤྱི་ལོ་༡༦༠༡༧ལ་སྐུ་མཆོག་མངོན་པར་བལྟམས་ནས། ད་ལྟའྤྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་འདྤྱི་ྤྱིད་



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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ཐོག་མར་སོལ་འབེད་གནང་བ་ཡྤྱིན། དེའང་རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་དེ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་གདུལ་བ་དཀྲྤྱི་དངས་ཀྤྱི་ཚུལ་དུ་
མཛད་པ་བཅུ་གྤྱིས་དང་མཛད་ཆེན་དྲུག་བཅུའྤྱི་ཁོངས་སུ་བཀའ་འཁོར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དང༌། བོན་ཐེག་
པ་རྤྱིམ་དགུ་དང་སོ་བཞྤྱི་མཛོད་ལྔ་སོགས། བཅུ་ཕག་རྤྱིག་པའྤྱི་བནོ་སེ་མང་བོ་གཏན་ལ་ཕབས་ཤྤྱིང༌། འཛམ་གྤྱིང་
མཐའ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་དར་སེལ་རྒྱ་ཆནེ་མཛད། དེ་ནས་གདུལ་བ་རག་འཛིན་ཅན་སུན་དབྱུང་ཕྤྱིར་མཐར་ཕྤྱིན་དགའ་
བ་དགེ་ལྡན་གྤྱི་མཛད་པ་རོགས་ནས་སྤྱི་ལོའྤྱི་སོན་གྤྱི་ལ་ོ༡༨༡༧ལ་མྤྱི་རག་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་2བསན་པ་ནྤྱི་
སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྤྱི་མཛད་པའ།ོ །དེའྤྱི་རེས་ཕྤྱི་ལོ་སོན་གྤྱི་ལོ་༦༠༡༦ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་གསུང་གྤྱི་འདུལ་
དཔོན་གདུང་སོབ་མུ་ཆོ་ལེྡམ་དྲུག་བོན་ནས་རྒྱལ་བའྤྱི་གསུང་གྤྱི་བསན་པའྤྱི་དབུ་བརེས་པ་རེད། དེ་ནས་རྤྱིམ་
བཞྤྱིན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའྤྱི་འཛམ་གྤྱིང་བསན་པའྤྱི་རྒྱན་དྲུག་བོན། དེ་དག་ལ་སློབ་མ་ཞང་
བོད་རྤྱིག་འཛིན་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ། དེ་དག་ལས་ཀང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྤྱི་སློབ་མ་ས་བསྒྱུར་མཁས་པ་མྤྱི་
བཞྤྱི་སོགས་བོན་པ་རེད། མཁས་ཆེན་ལོ་ཙཱ་པ་ད་ེདག་གྤྱི་རྤྱིང་ལ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་རྒྱུ་འབྲས་གྤྱིས་
ཀའྤྱི་བོན་རགས་གཟྤྱིགས་དང༌། ཞང་ཞུང༌། བོད། འབྲུག འབྲས་ལོངས། བལ་བོ། རྒྱ་དཀར་ནག སོགས་མཛམ་
གྤྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་དར་ཁབ་ཕྤྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྤྱི་ཕྤྱིས་སུ་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཐུགས་ཀྤྱི་གེར་དཔོན་བ་
ཆེན་དན་པ་ནམ་མཁས་རག་གཟྤྱིགས་ཀྤྱི་མཁས་པ་དམུ་ཙ་ཏྲ་ཧེ་དང༌། ཞང་ཞུང་གྤྱི་མཁས་པ་ཁྤྱི་ཐོག་སར་ཙ། 
སུམ་པའྤྱི་མཁས་པ་ཧུ་ལྤྱི་སར་ཡ། རྒྱ་གར་གྤྱི་མཁས་པ་ལྷ་བདག་སགས་གྲོལ། རྒྱ་ནག་གྤྱི་མཁས་པ་ལེགས་ཏང་
རྨང་བོ། ཁོམ་གྤྱི་མཁས་པ་གསརེ་ཐོག་ལེ་འབམས་སོགས་འཛམ་གྤྱིང་མཁས་པའྤྱི་རྒྱན་དྲུག་དང༌། ཟ་རང་མ་ེ
འབར་སོགས་མཁས་གྲུབ་གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་སེས་མཆོག་དུ་མའྤྱི་ཞལ་སར་འགྲྤྱིམས་ཏེ། བོན་ཕྤྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྤྱི་
བསན་པའྤྱི་བ་དན་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་དར་བའྤྱི་བར་རགས་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་རྤྱི་མོ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པ་བཞྤྱིན། 
བཀའ་ཡྤྱི་དགོངས་འགྲེལ་རྣམ་འབེད་འཕྲུལ་ལྡེ་དང༌། བདེན་པ་བོན་གྤྱི་མཛོད་འགྲེལ། དང་དོན་མུན་སེལ་སོན་
མ། ངེས་དོན་ནམ་མཁའ་འཕྲུལ་མཛོད་སོགས་གསུང་རེན་མང་བོ་བསན་པའྤྱི་གསལ་བེད་དུ་བསྩལ། དུས་

མཚུངས་སུ་སངས་ཆེན་དམུ་ཚ་གེར་མེད།3ལྡེ་བོན་གྤྱིམ་ཚ་རྨ་ཆུང༌། བ་མ་ལྤྱི་ཤུ་སག་རྤྱིང་སོགས་ཀྤྱིས་བོན་སེ་

མང་བོ་རག་གཟྤྱིགས་ནས་ཞང་ཞུང་དུ་གདན་དངས། བ་མ་ལྤྱི་ཤུ་སག་རྤྱིང་གྤྱིས་གལ་མད་ོརྤྱིག་པའྤྱི་ཚད་མ་དང༌། 
མན་ངག་ལུང་གྤྱི་ཚད་མ་སོགས་མཛད་ཅྤྱིང༌། ཞང་ཞུང་སོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་སོགས་མཁས་པ་མྤྱི་བཞྤྱིས་ཁོ་བོའྤྱི་སོད་
འགྲེལ་དང་སད་འགྲེལ། མཛོད་འགྲེལ་སོགས་མཛད་ད་ེཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་
པའྤྱི་བ་དན་མཁའ་ལ་བསེངས་ཤྤྱིང༌། རེས་འཇུག་བུ་སློབ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཐོས་བརོན་འདབ་མའྤྱི་འཛུམ་འཕེང་ས་
སེང་དུ་ཁབ་པའྤྱི་དཔལ་ཡོན་ལ་ཅོ་འདྤྱི་བར་བས། ཡང་ཕྤྱི་ལོ་སོན་གྤྱི་ལོ་༡༡༣༦ནང་དུ་བོད་གངས་ཅན་གྤྱི་ཡུལ་དུ་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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གསང་བ་སགས་ཀྤྱི་རྣལ་འབོར་བ་ཆེན་པོ་བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོའྤྱི་བོན་པ་4ནས་བཟུང་ཞང་བོད་
གྲུབ་པའྤྱི་དབང་ཕྱུག་གཤེན་ནམ་མཁའ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་ཞང་ཞུང་ནས་བོད་དུ་གདན་དངས་ཤྤྱིང་བོད་རྒྱལ་
ཆེན་པོའྤྱི་སྐུའྤྱི་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར་ཞྤྱིང༌། ཡོངས་གྲགས་སུ་བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་འཆད་སྐབས་རྒྱལ་བོ་རེ་རེར་སྐུ་

གཤེན་རེ་ཞེས་པའྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་སྐུ་གཤེན་ཐོག་མའང་ད་ེཡྤྱིན་ཞྤྱིང༌། གའ་ཁྤྱི་དང་མུ་ཁྤྱི་5ཡབ་སས་ཀྤྱིས་བ་མེད་
རོགས་པ་ཆེན་པོའྤྱི་བོན་སེ་མས་སུ་བངས་ཏེ་ཚེ་གཅྤྱིག་ལུས་གཅྤྱིག་ལ་མཁའ་སོད་འགྲྤྱིམས་པའྤྱི་གདམ་པ་
བཞེས་ཤྤྱིང༌། སྐབས་དེར་མཐུ་ཆེན་མྤྱི་དགུས་ལོག་ལྟའྤྱི་རོལ་བ་བཅོམ། བོན་ཆེན་ཞ་ེགྤྱིས་ཀྤྱིས་གསོན་གཤྤྱིན་
བདེ་ལ་བཀོད། སོམ་ཆེན་རྣམས་ཀྤྱིས་རལ་ཚིགས་བྲག་ལ་བསེས་ཏེ་ཏྤྱིང་འཛིན་ཡེངས་མེད་དུ་སམོ། རང་བྱུང་བ་
རྣམས་ཀྤྱིས་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་བསླབ་པ་མྤྱིག་འབྲས་བཞྤྱིན་བསྲུངས་ཏེ། འདུལ་བའྤྱི་བཅས་ཁྤྱིམས་ལ་ཕོག་ཐུག་མ་
བཏང་བར་སོན་པ་ཁྤྱི་གཙུག་རྒྱལ་བའྤྱི་འདུལ་རྒྱུད་བྤྱིན་རླབས་ཀྤྱི་ཚན་ཁ་མ་ཡལ་བར་དུས་ད་ལྟའྤྱི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་བས། སེ་བོན་ཤ་རྤྱི་དབུ་ཆེན་གྤྱིས་ཞང་ཞུང་གྤྱི་མཁས་པ་སོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེན་གྤྱི་དྲུང་ནས་གསང་
སགས་ཀྤྱི་བོན་སེ་མང་བོར་གསན་ཏེ་ཞང་ཞུང་སར་གྤྱི་སྐད་ལས་སྤུ་རྒྱལ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅྤྱིང༌། བོན་གཞུང་
ཁག་ཅྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་གེང་གཞྤྱིའྤྱི་སྐབས་ཞང་ཞུང་སྐད་དུ་ཞེས་པའྤྱི་ས་དོན་ཡང༌། གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་
རྤྱིན་པོ་ཆེ་རག་གཟྤྱིགས་ནས་ཞང་ཞུང་དང༌། ཞང་ཞུང་ནས་བོད་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་ས་གནས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱིས་

དེ་སྐད་དུ་བརོད་པ་ཡྤྱིན།6དེ་རེས་སུ་བོད་རྒྱལ་གསུམ་པ་དེང་ཁྤྱི་བཙན་པོའྤྱི་སྐབས་ལ། འདུལ་བའྤྱི་བསན་པ་

ནུབ་ཙམ་བས་པ་རེད། ཡྤྱིན་ན་ཡང་བསན་པའྤྱི་མདོ་འཛིན་མུ་ཟྤྱི་གསལ་བཟང་མདོ་སད་རྨ་རྤྱི་དེའུ་གསུམ་ཟེར་པ། 
ཨ་མདོ་ཁྤྱི་ཀའྤྱི་ཡུལ་ནས་མྤྱི་ལོ་༡༨༠༠ལ་འགོག་པའྤྱི་ཏྤྱིང་ངེ་འཛནི་ལ་བཞུགས་པ་རེད།7ཕྤྱིས་སུ་ཕྤྱི་ལོ་༨༨༨ལ་
འགོག་པ་བཞེངས་ཏེ་སློབ་མ་སགོ་འདན་གྲུམ་གསུམ་དང༌། དེའྤྱི་སློབ་མ་བ་ཆེན་མུ་ཐུར་ཟེར་པ། འདུལ་བའྤྱི་
མཚན་ལ་ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྤྱིམས། ཡོངས་གྲགས་སུ་བ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། ཞེས་པ་དེ་རེད། དེ་ལྔ་ལ་མདོ་
སད་ཀྤྱི་མཁན་རྒྱུད་ལྔ་ཟེར་བ་རདེ། དེ་སྐབས་ནས་འདུལ་བའྤྱི་བསན་པ་བོད་སོད་སད་བར་གསུམ་དུ་དར་ཁབ་
ཕྤྱིན་པ་རེད། དེ་ཡང་བསན་པའྤྱི་མེ་རོ་མདོ་ཁམས་སད་ནས་བསླངས་ཟེར་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་རེད། དེའྤྱི་ཕྤྱིས་
སུ་བོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་བོ་སོ་བརྒྱད་པ། ཁྤྱི་སོང་ལྡེ་བཙན་གྤྱི་སྐབས་སུ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྤྱིས་ཕྤྱི་ལོ་༧༤༩ལོ་ལ་
བོད་རང་གྤྱི་ཕ་ཆོས་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་བོན་དང་བོད་ཀྤྱི་ཆབ་སྤྱིད་ལ་གོང་གུད་ཤུགས་ཆེར་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནས་དུས་རབས་བཅུ་བའྤྱི་ནང་དུ་རྤྱིག་འཛིན་གཏེར་སོན་རྣམས་ཀྤྱིས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དར་སེལ་མཛད་དེ། ལྷག་པར་
དུ་བསན་པ་ཕྤྱི་དར་གྤྱི་སྐབས་ཨ་ཙ་ར་མྤྱི་གསུམ་ནས་བཟུང༌། གཤེན་གེར་རྨ་དབྤྱིལ་སོགས་གཏརེ་སོན་བརྒྱ་ར་
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བརྒྱད། སོད་དུ་བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུ་གཤེན་དང་ལྔ༌། བར་དུ་ཁྱུང་བོ་དཀར་ནག་སེར་གསུམ། སད་དུ་འཕགས་པ་གསུམ་
དང་ཞྤྱིག་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། ཡང་ན་ཨ་མདའོྤྱི་མཁས་གྲུབ་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཀྤྱིས་གཡུང་དྲུང་བནོ་གྤྱི་བསན་པ་
འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་ཡུལ་གྲུ། དབུས་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ཡུལ། ཤར་ཕོགས་རྒྱ་ནག་གྤྱི་ཡུལ། བང་ཕོགས་གེ་སར་ཁོམ་གྤྱི་ཡུལ། 
ནུབ་ཕོགས་རག་གཟྤྱིགས་ཀྤྱི་ཡུལ། ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་གར་གྤྱི་ཡུལ། ད་དུང་མཐའ་མཚམས་ཀྤྱི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་དར་སེལ་རྒྱ་
ཆེན་མཛད་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཕྤྱི་ལོ༡༩༦༡་ལོར་དུས་ཀྤྱི་འཕོ་འགྱུར་དག་པོའྤྱི་ཁོད་རྤྱིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པོ་
བྱུང་བའྤྱི་སྐབས་སུ། བོད་སྤྱི་ལ་བྱུང་བའྤྱི་གོང་གུད་ཡ་ང་བ་དེས། བོད་ཀྤྱི་ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་ཡོད་ཚད་ལ་གུས་
མེད་ཚབས་ཆེན་བཟོས་པ་རེད། དེ་དུས་གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་ཡང་གོད་ཆགས་ཡ་ང་བ་བྱུང་སེ། ཕལ་ཆེར་མྤྱི་ལོ་ྤྱི་
ཤུ་ལྷག་གྤྱི་རྤྱིང་ལ་བསན་པ་མྤྱི་མངོན་པར་གནས་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ལོ་ནས་སླར་ཡང་བོད་ཡུལ་ཀུན་
ཏུ་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་བསར་གསོ་ཆོག་པའྤྱི་རེན་འབྲེལ་ཤར་བ་ནས། གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་འདྤྱི་ཡང་
༧སབས་རེ་ར་བའྤྱི་བ་མ་སན་རྤྱིའྤྱི་ཁྤྱི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་ལུང་རགོས་བསན་པའྤྱི་ྤྱི་མ་རྤྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང༌། 
ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའྤྱི་སེང་ཆེན་དཔོན་སློབ་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་རྣམ་གྤྱིས་ཀྤྱི་གཙོས། བོད་ཡུལ་སོད་སད་
བར་གསུམ་ནང་བཞུགས་པའྤྱི་བསན་འཛིན་གྤྱི་སེས་བུ་ཚང་མས་རང་རང་གྤྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་གཡུང་
དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མས་པ་སླར་གསོ་དང་མ་མས་གོང་འཕེལ་གནང་བ་རེད། ཁད་པར་
དུྋསབས་རེ་སན་རྤྱིའྤྱི་མཁན་སློབ་ྤྱི་ཟླ་ཟུང་གྤྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྤྱིན་ལ་བརེན་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་
བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་གྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་ཤར་ནུབ་ཀུན་ཏུ་དར་ཁབ་བོ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་
ཞྤྱིག་ཕྤྱིན་ཡོད་པ་ནྤྱི་ཚང་མས་མྤྱིག་མཐོང་ལག་ཟྤྱིན་དངོས་ཡོད་རེད། དེ་བཞྤྱིན་དེང་སང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་
ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་གྤྱི་ལས་སྐལ་ལ་ཐུགས་ཕེལ་གནང་མཁན་དང༌། དོ་སྣང་གནང་མཁན་འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་ཤར་
ནུབ་ཀུན་ལ་མང་བོ་ཞྤྱིག་ཡོང་བཞྤྱིན་ཡོད་པ་ནྤྱི་ཕར་ཆེར་ཞྤྱིག་གྤྱིས་མཁེན་གྤྱི་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་རང་གྤྱི་རྤྱིག་
གཞུང་ལ་དོན་གྤྱི་ལ་རྒྱ་འཛིན་མཁན་ཚོས། ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སོང་གྤྱིས་འཕལ་ཕུག་གྤྱིས་ཀར་ཁེ་ཕན་ཆེ་བའྤྱི་
རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་དག་སྲུང་སོབ་དང༌། འཕེལ་རྒྱས་ལ་སེམས་ཀྤྱི་གཏྤྱིང་ནས་ཐུགས་འཁུར་དང་འབད་བརོན་
གནང་བ་འདྤྱི་ལ། ངེས་པར་དུ་གཞུང་སེར་ཚང་མས། མཐུན་རེན་དང་རྒྱབ་སོར། གཅྤྱིག་ཕན་གཅྤྱིག་གྲོགས་
སོགས་གནང་འོས་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ང་ཚོ་ཤ་རུས་གཅྤྱིག་པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཚང་མས་ཤེས་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པོ་
ཞྤྱིག་མཐོང་གྤྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྤྱིན་དུས་ཚང་མས་དེ་ལ་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་གནང་སེ་རང་གྤྱི་ཕ་ཆོས་ཏེ་གཡུང་
དྲུང་བོན་གྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་འདྤྱི་ལ་དོ་སྣང་དང་ཞྤྱིབ་འཇུག་ཕ་ཞྤྱིབ་གནང་སེ་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་
ཤེས་ཡོན་པའྤྱི་སེ་ལ་རགས་ལས་ཡོད་ཕྤྱིར། རྒྱ་ཆེ་མཁས་དབང་དང་མཐོ་རྤྱིམ་མྤྱི་སྣ་ཡོངས་ཀྤྱིས་ཆོས་དང་ཆབ་
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སྤྱིད་འོ་ཆུ་ལྟར་མ་བསེ་བར་ཕོགས་རྤྱིས་ཀྤྱི་དྤྱི་མ་ཡོངས་སུ་དོར་ཏ་ེབོད་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་དྭངས་མ་འདྤྱི་ལ་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གྤྱིས་འཇུག་རྒྱུར་ལག་ཟུང་ཐལ་མོ་སྤྱིང་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ཞུས་པ་ཡྤྱིན།  ཐ་ཚན་མུ་ཙུག་སར་རོ། ། 

མཆན་འགྲལེ་ཐརོ་བུ།1༼ཤེར་རབ་ཀྤྱི་བ་ན་མེད་པར་ཕྤྱིན་པ་མངནོ་པར་རོགས་པའྤྱི་རྒྱན་ལས་སྐབས་དང་
བོའྤྱི་རྣམ་བཤད་ཚགི་དོན་དཀའ་གནད་རབ་གསལ།༽ཀུན་མཁནེ་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་གྤྱིས་མཛད། ཝར་ཎ་གཡུང་དྲུང་
བོན་དགེ་སློབ་ཁང་གྤྱི་པར་མའྤྱི་ཤགོ་ངོས།༦ལས། གཡུང་དྲུང་གྤྱི་བནོ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསན་པ་དནོ་གཅྤྱིག་མྤྱིང་གྤྱི་
རྣམ་གྲངས་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་བཀོད་པ་ཡྤྱིན། 2སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལ་འདས་ལོར་འདྤྱིར་མྤྱི་མཐུན་པ་མང་མདོ་ཁོ་བོས་
ཀུན་མཁནེ་ྤྱི་མ་བསན་འཛིན་གྤྱི་བསན་རྤྱིས་ལ་གཞྤྱི་ཁུངས་བཅལོ་ཏེ་བཀོད་པ་ཡྤྱིན། 3སངས་ཆནེ་དམུ་ཚ་གེར་མདེ་
ནྤྱི་ཁྤྱི་ཀ་སོང་ཆེའྤྱི་མྤྱི་རྒྱུད་ཐོག་མ་མཆེད་ཁུངས་ཡྤྱིན་ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར་ཁོ་བོས་བྲྤྱིས་པའྤྱི་༼ཁྱུང་མོང་དགོན་པའྤྱི་གདན་

རབས་༽ནང་དུ་འདྤྱི་ཡྤྱི་སྐོར་ཅུང་སོས་ཡོད་པ་ལྟར་རོ། །4རྒྱལ་བོ་གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོ་ཁྤྱི་ལ་བཀདོ་པའྤྱི་ལོ་ལ་ཡང་མྤྱི་
མཐུན་པ་མང་མོད་རང་ལུགས་ལ་ཐུན་མངོ་མ་ཡྤྱིན་གཅྤྱིག་ལས་མདེ་པ་ཀུན་མཁནེ་དང་བནོ་བརྒྱ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྤྱི་

དགངོས་དནོ་ལྟར་འདྤྱིར་བཀདོ་ཡོད་པ་བཅས་ཀང་ཞུའོ། །5རྒྱལ་བོ་གའ་ཁྤྱི་དང་མུ་ཁྤྱི་སགོས་ཀྤྱི་མཚན་གྤྱི་སྐརོ་ལ་
ཡང་མཁས་པ་སྐལ་བཟང་དོན་འགྲུབ་ཀྤྱིས་བརམས་པའྤྱི་༼གནའ་རབས་བོད་ཀྤྱི་བཙན་པོར་ཞང་ཞུང་སྐད་ཀྤྱི་མཚན་
གསལོ་ཚུལ་སྐརོ་བཤད་པ་༽ཅེས་སུ་ཁྤྱི་བདུན་སོགས་ཀྤྱི་མཚན་དེ་ཞང་སྐད་ཡྤྱིན་ཞསེ་བཀདོ་ཡོད་མོད། རྒྱུ་མཚན་གྤྱི་
ཁུངས་ལུང་ཅྤྱི་ཡང་དངས་མྤྱི་འདུག་ན་ཡང་ང་ཚོས་འདྤྱི་ལ་ནན་ཏན་གྤྱིས་ཞྤྱིབ་འཇུག་བ་དགོས་པ་གལ་གནད་ཞྤྱིག་གོ་

ཞེས་ཁོ་བོས་ཞར་མཆན་ཙམ་དུ་ཞུས་པ་ཡྤྱིན། 6བོན་གཞུང་རྤྱིང་གྲས་མང་ཤོས་ཀྤྱི་དབུ་ལ་ཞང་ཞུང་སྐད་དུ་ཞེས་བཀདོ་
ཡོད་པ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེ་སགོས་ཀྤྱིས་རེད་ལ་གཞན་ཐེག་འགྲལེ་མེ་ལངོ་དགུ་སྐརོ་སོགས་ཀྤྱི་དབུ་ལ་ཐོག་མར་ཞང་སྐད་
དེ་ནས་རྒྱ་གར་སྐད་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་བྲུ་ཤ་དང་དེ་ནས་བདོ་ལ་དར་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་དེ་བཞྤྱིན་དུ་བཀདོ་པ་རེད། དེ་འད་
བོ་ལ་རྒྱ་གར་བནོ་སྐོར་ཞསེ་ཀང་ཟེར་བ་ལྟར་རོ། །7འགོག་པ་ལ་བཞུགས་གནས་མདོ་སད་ཁྤྱི་ཀའྤྱི་ཡུལ་ཡྤྱིན་པ་ཡོངས་
གྲགས་རོད་མེད་ཡྤྱིན་མདོ། རྒྱས་པར་གཟྤྱིགས་འདདོ་ཡོད་ན་༼ཁྤྱི་ཀ་བ་ཀུན་བཟང་བསན་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་རྣམ་ཐར་
༽དུ་ཞྤྱིབ་རྒྱས་སུ་མཛད་འདུག་པ་དེར་གཟྤྱིགས་འཚལ། 
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གནའ་བའོྤྱི་ཞང་ཞུང་ཞསེ་པའྤྱི་ཐ་སད་ཀྤྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་དཔྱད་པ། 

བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ། བོན་པོའྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ཞྤྱིབ་འཇུག་པ། 

ལ་ོདབེ་གངོ་མའྤྱི་མཐུད། 

དེས་ན་ང་ཚོས་ཤེས་འོས་པ་ནྤྱི་ཞང་ཞུང་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་སད་འདྤྱི་བོད་བཙན་པོའྤྱི་རྒྱལ་རབས་མ་ཚུགས་པའྤྱི་ཡར་
སོན་ནས་བཟུང་འཇུག་ཡུལ་རྒྱ་ཆེ་བའྤྱི་གནའ་བོའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་ཐ་སད་ཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ་ཀྤྱི་ཡདོ། སྐབས་དེ་
དུས་སུ་ཞང་ཞུང་ཞེས་པ་ལས་བོད་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་སད་འདྤྱི་གྲགས་མྤྱི་ཆེ་བར་མངོན་པས་ད་ལྟའྤྱི་བོད་ཡུལ་སོད་སད་
བར་གསུམ་གྤྱི་ཡུལ་འདྤྱི་ལའང་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ཡུལ་ཟེར་བ་ལས་མྤྱི་གཞན་ཞྤྱིག་གདགས་སུ་མེད་པར་འདོད། །འོན་
ཀང་བོད་བཙན་པོའྤྱི་རྒྱལ་རབས་མ་ཚུགས་པའྤྱི་ཡར་སོན་གྤྱི་ཞང་ཞུང་བ་རུ་ཐོགས་པའྤྱི་རྒྱལ་རབས་བཅོ་བརྒྱད་
སོགས་ཞང་ཞུང་གྤྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ལ་མས་ཞྤྱིབ་བེད་རྒྱུ་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་དཀའ་བའྤྱི་གནས་སུ་གྱུར་འདུག་པ་དང་
སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་བྲྤྱིས་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་བརམས་ཆོས་ཁོད་དུ་ཞང་ཞུང་གྤྱི་སྐོར་བཀོད་པ་ཤྤྱིན་
ཏུ་ཉུང་བར་བརེན་བོན་པོའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཞང་ཞུང་གྤྱི་སྐོར་ཡང་བཅོས་མ་ཡྤྱིན་པར་སྒྲུབ་བཞྤྱིན་
འདུག་པ་ནྤྱི་དེ་འདའྤྱི་འོས་ཤྤྱིང་མཚམས་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་ལྟ་སངས་ཤྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་པར་འདོད། ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་
ཐམས་ཅད་མྤྱིས་ཟྤྱིན་ཐོར་བཀོད་པ་ཤ་སག་ཡྤྱིན་ན་དེའྤྱི་ཁོད་མྤྱིའྤྱི་ཆགས་སང་སོགས་སླད་སོན་ཅུང་ཟད་མྤྱི་
འདེས་པ་མྤྱི་སྤྱིད་ཀང་ཡོད་ཚད་རྫུན་སྒྲུང་ཤ་སག་ཏུ་ངེས་པའང་མྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་གནད་དོན་ཅྤྱིག་རདེ། ཚད་ད་ེའད་
ཞྤྱིག་གྤྱི་སོ་ནས་བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ལ་ཞྤྱིབ་དཔྱད་བས་ན་སྐབས་རེར་བདེན་པའྤྱི་རང་ཞལ་ངོ་མ་མཐོང་ཐུབ་པའྤྱི་སྐབས་
ཀང་ཡོད་དེ་ས་རབས་ཞང་ཞུང་གྤྱི་སྐོར་ནྤྱི་ཏེ་སེའྤྱི་དཀར་ཆག་ལས་ཁད་པར་ཞང་ཞུང་ཁྤྱི་སེ་བཅོ་བརྒྱད་གཙོས་པའྤྱི་

ཡུལ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་མངའ་དབང་བའྤྱི་རྒྱལ་བོ། སྤྱིད་པ་གནམ་བསྐོས་པའྤྱི་ཞང་ཞུང་གྤྱི་རྒྱལ་བོ། 27ཞེས་བ་རུ་
ཐོགས་པའྤྱི་རྒྱལ་རབས་བཅོ་བརྒྱད་འདེན་པར་བེད་པ་དང་དེ་མཐུན་པར་སབས་སོན་ཁོ་འགྲེལ་ལས་ཀང་ཡུལ་

ཁམས་དྲུག་ཅུ་ཁྤྱི་སེ་བརྒྱད་ཅུའྤྱི་ཞྤྱིང་།  བ་རུ་ཐོགས་པའྤྱི་རྒྱལ་བོ་བཅོ་བརྒྱད་བོན། 28སོགས་ལ་དཔྱད་ན་
རྒྱལ་ཕན་སྤྱིལ་མ་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་གོང་དེར་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ས་སྐོར་དང་རྒྱལ་རབས་སོགས་ཤྤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་མཚོན་
གྤྱི་ཡོད་པས་དོན་ལ་གནའ་བོའྤྱི་ཞང་ཞུང་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་སད་དེའྤྱི་འཇུག་ཡུལ་ཡང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་རང་
ཤུགས་ཀྤྱིས་བསན་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ནས་བཟུང་ཞང་ཞུང་ནྤྱི་རང་ར་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས་བོད་ཞེས་
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པའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་འདྤྱི་དང་ཐ་དད་ཡྤྱིན་ནམ་ཟེར་ན་མྤྱིན་དེ་བོད་ནྤྱི་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་རབས་དར་རྒྱས་ཆེ་བའྤྱི་སྐབས་
ཤྤྱིག་ནས་བཟུང་དེའྤྱི་ཁོངས་སུ་གནས་ཤྤྱིང་རུས་རྒྱུད་དང་ཁག་རྒྱུན་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ལ་སྐབས་དེའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་འབོད་
མྤྱིང་ལ་བོད་ཁ་གཡག་དྲུག་ཟེར་ཞྤྱིང་ཕལ་ཆེར་སྤྱི་ལོའྤྱི་སོན་གྤྱི་དུས་རབས་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་ཡས་མས་སུ་ཞང་
ཞུང་རྒྱལ་རབས་ལས་སོགས་སུ་གེས་པའྤྱི་འགོ་བརམས་ཤྤྱིང་སོན་པ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོའྤྱི་དུས་སྐབས་སུ་བོད་ཀྤྱི་བོན་

པོ་ལ་བོད་དུ་ལྷ་གསོལ་བ་དང་འདེ་མཆོད་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལུང་ཕོག 29ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བོད་ཀྤྱི་བནོ་པོ་ཞེས་པའྤྱི་
དམྤྱིགས་བསལ་གྤྱི་ཚིག་སྒྲུབ་དེས་ཞང་བོད་གྤྱིས་པོ་སྐབས་དེ་དུས་ནས་རང་རང་གྤྱི་སར་གེས་ནས་ཐ་དད་དུ་སོང་
ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ་ལ་རེ་ཞྤྱིག་བོད་ཁ་གཡག་དྲུག་གྤྱིས་མཚནོ་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་ད་ེརྤྱིམ་བཞྤྱིན་ཡར་ལུང་
གྤྱི་རྒྱལ་རབས་ཤྤྱིག་ལ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཞྤྱིག་ལས་ཞང་ཞུང་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་པར་
འདོད། ཡྤྱིན་ནའང་བོད་བཙན་པོའྤྱི་རྒྱལ་རབས་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་བོད་དང་ཞང་ཞུང་ཐ་དད་དུ་གེས་པའྤྱི་
འགོ་བརམས་པ་ཡྤྱིན་ལ་འདྤྱི་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དུས་རྤྱིམ་ངེས་ཅན་མང་བོ་ཞྤྱིག་བརྒྱུད་མཐར་བོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་བོ་སོང་
བཙན་སམ་པོའྤྱི་དུས་སུ་ཞང་བོད་རྒྱལ་རབས་གྤྱིས་དངོས་སུ་ཕན་ཚུན་གཅྤྱིག་ཁུངས་གཅྤྱིག་ལ་བསྡུ་ཐུབ་པའྤྱི་
ཆབ་སྤྱིད་ཀྤྱི་ལས་ཀའྤྱི་འག་ོབརམས་ཡོད་པ་ནྤྱི་ཏུན་ཧོང་ཡྤྱིག་རྤྱིང་ཁོད་ཡོད་པའྤྱི་བཙུན་མོའྤྱི་འགྲོ་འོང་གྤྱི་གནས་
ཚུལ་དེས་ཤེས་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ཡྤྱིག་རྤྱིང་ཁོད་མངོན་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་མོ་ཡྤྱིག་ནའང་དེའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་གནས་ཚུལ་བཀོད་
ཡོད་པ་ནྤྱི་འདྤྱི་ལྟ་སེ་བཚན་ཕོ་ཞ་སར་སྤུང་སད་ཟུ་ཙ་ེདང་། སང་རྱ་མུན་གོ་བ་ེ་ས་ེམཆྤྱིས་ནས། ལྤྱིག་མྱྤྱི་རྱ་ཆབ་
སྤྱིད་མཛད་ནའ། རྒྱལ་ལམ་མྱྤྱི་རྒྱལ་ཞེས་འཐབ་ནའ་འདྤྱི་བྱུང་སེ། སླད་ཀྤྱིས་ཡུལ་གཆྤྱིག་ན་གྤྱིས་སུ་སེས་ཤྤྱིང་། 

30ཞེས་ཁྱུང་བོ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེ་སོགས་བོན་པོ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཞང་ཞུང་ལ་ཆབ་སྤྱིད་གྲོས་མོལ་མཛད་རྒྱུའྤྱི་གནས་ཚུལ་
སྐོར་བཀོད་ཅྤྱིང་ཕན་ཚུན་འཐབ་ན་སླད་ཕྤྱིན་ཡུལ་རང་གྤྱི་ས་ཆ་གཅྤྱིག་ནས་ཞང་བོད་ཕོགས་གྤྱིས་སུ་གེས་པར་
དཔྱད་ན་སོང་བཙན་གྤྱི་དུས་སྐབས་སུའང་ཞང་ཞུང་དང་བོད་རྒྱལ་རབས་གྤྱིས་གནས་ཡུལ་ས་སྐོར་གྤྱི་ཁབ་ཡོངས་
སུ་མནའ་མཐུན་རྒྱལ་རབས་ལྟ་བུར་གནས་པ་རོགས་ཐུབ་པ་མ་ཟད་སབས་སོན་ཁོ་འགྲེལ་ན་སྤྱིར་ཞང་ཞུང་དང་

བོད་གྤྱིས་དང་བོ་ས་བགོས་ཏེ་གཙང་ཁ་རག་ཡན་མན་ཡྤྱིན། 31ཞེས་པས་ཀང་ཞང་ཞུང་དང་བོད་གྤྱིས་གནས་
ཡུལ་ས་ཚིགས་ཁོད་འབྲེལ་བ་ངསེ་ཅན་ལྡན་པ་ཤེས་ཐུབ་ལ་ཡུལ་ལུགས་དང་རྤྱིག་གནས་སོགས་རང་རང་གྤྱི་ཁད་
ཆོས་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་ཏུ་གྱུར་བ་ནྤྱི་དངོས་པོའྤྱི་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྤྱིག་རེད། སྤྱི་ལོའྤྱི་དུས་རབས་དྲུག་པ་ཙམ་
ལ་བོད་ཡུལ་མཐོ་སང་གྤྱི་ཡུལ་གྲུ་འདྤྱིར་སོབས་ཤུགས་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའྤྱི་རྒྱལ་རབས་བཙན་པོ་གསུམ་གནས་ཡོད་
པ་ནུབ་རྒྱུད་ན་འཚོ་རེན་གཙོ་གྲས་ཕྱུགས་ལས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་རབས་ཡོད་ལ་དབུས་རྒྱུད་དང་བང་རྒྱུད་ན་
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རྔོན་ལས་དང་ཕྱུགས་ལས་གེར་བའྤྱི་སུམ་པ་ཡོད། ཡང་ནུབ་ཤར་གྤྱི་རྒྱུད་ན་བོད་ཁ་གཡག་དྲུག་གྤྱི་འཚོ་བ་དར་
རྒྱས་ཕྤྱིན་པའྤྱི་རྒྱལ་རབས་སོབས་ཆེན་ཐུ་བྷོད་ཡོད་ལ་རྒྱལ་རབས་འདྤྱི་གསུམ་ནྤྱི་སྐབས་དེར་གཅྤྱིག་མགོ་གཅྤྱིག་
གྤྱིས་གནོན་མ་ཐུབ་པར་ཕན་ཚུན་འགྲན་རོད་ཀྤྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ཤྤྱིང་ཕལ་ཆེར་སྤྱི་ལོའྤྱི་དུས་རབས་བདུན་པའྤྱི་
སོད་ཙམ་ལ་བོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་བོ་གནམ་རུ་སོང་བཙན་གྤྱིས་སུམ་པའྤྱི་རྒྱལ་རབས་དབང་དུ་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ནའང་
སོབས་ཆེ་བའྤྱི་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་རབས་དེ་སོང་བཙན་སམ་པོའྤྱི་འདུལ་སྐལ་ལྟ་བུར་ལུས་ཡོད། དེ་བརེན་སོང་བཙན་
ལོ་ན་ཆུང་བའྤྱི་དུས་སུ་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་རབས་ཇྤྱི་ལྟར་དབང་དུ་བསྡུ་ཐུབ་པའྤྱི་སྐོར་ལ་ཐུགས་ཚེགས་དང་ཐབས་
ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཤྤྱིག་བཏོན་མྱོང་ཡོད་ནའང་རེ་ཞྤྱིག་ཐུགས་རེ་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་དུ་འགྲུབ་ཐུབ་མེད་ལ་ཕལ་ཆེར་སྤྱི་
ལོའྤྱི་དུས་རབས་བདུན་པའྤྱི་ལོ་རབས་བཞྤྱི་བཅུའྤྱི་ཡས་མས་སུ་ཐང་གྤྱི་གྲོས་མོལ་至贞观未，为吐蕃所灭，

分其部众，散之剿地  32ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་སོབས་ཆེན་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་རབས་དེ་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ཁ་
འཐོར་སོབས་མེད་དུ་བཀོད་སྤྱིག་དོད་དམ་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ་ཐབས་ལམ་གཙོ་གྲས་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ལ་བརེན་
ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་བོད་བཙན་པོའྤྱི་རྒྱལ་རབས་དེས་རང་གྤྱི་གེས་ཡུལ་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་རབས་དེ་དབང་དུ་བསྡུས་པའྤྱི་

ཚུལ་ནྤྱི་ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡྤྱིག་ན་ཞང་ཞུང་ལྡེ་བུ། གེན་གྤྱི་ཡང་ངོ་། 33ཅེས་དང་།ཞང་ཞུང་བཟའ་ལྤྱི་ཏྤྱིག་སན་
གྤྱིས། ཁམ་བུ་ལོག་མ། 34ཞེས་བཀོད་པ། ཡང་ལྡེའུ་ཇོ་སས་ཆོས་འབྱུང་ལས། རྒྱལ་བོ་འདྤྱིའྤྱི་སྐུ་རྤྱིང་ལ་སྐུ་སོད་ལ། 
ལྷ་ས་སག་རྤྱི་ལ་ཕོ་བྲང་བཅས་ཇ་ོམོ་རྒྱལ་བལ་ཞང་ཞུང་ནས་བངས།35ཞེས་འབྱུང་བ་རྣམས་གུང་བསྤྱིགས་ནས་
དཔྱད་ནའང་དེའྤྱི་སྐོར་གྤྱི་ག་ོདནོ་གསལ་བོར་ར་སོད་བེད་ཐུབ་པ་ཡྤྱིན་ལ་ཞང་ཞུང་དང་བོད་རྒྱལ་རབས་གྤྱིས་
ཀྤྱིས་ཆབ་སྤྱིད་ཀྤྱི་བ་བཞག་ཁོད་ནས་ཕན་ཚུན་བཙུན་མོ་གཏོང་རེས་བེད་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་འདྤྱིས་ཤེས་རོགས་བེད་
ཐུབ་པ་ནྤྱི་ཞང་ཞུང་ཞེས་པ་ནྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཡུལ་བེ་བྲག་པ་ཞྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་པར་སོབས་དང་ལྡན་པའྤྱི་རྒྱལ་རབས་རང་ར་ཐུབ་
པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་དེ་རེད། རྒྱ་བོད་ལོ་རྒྱུས་ཡྤྱིག་ཚང་ཁོད་བོད་རྒྱལ་རབས་ཀྤྱིས་རྒྱ་ནག་དང་བལ་བོ་སོགས་རྒྱལ་
ཁབ་དག་ལ་ཆབ་སྤྱིད་གེན་འབྲེལ་གྤྱི་ཐབས་ལམ་བཀོད་སོད་གནང་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་ལས་རང་གྤྱི་རྒྱལ་ཕན་བེ་བྲག་
པ་དག་ལ་ཆབ་སྤྱིད་གེན་འབྲེལ་འཛུགས་སོལ་མེད་པར་དཔྱད་པ་གཏོང་བ་ནྤྱི་གལ་འགངས་ཤྤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞྤྱིག་རེད། ། 

ལུང་འདེན་དཔེ་ཁུངས། （1）《ཤངས་བ་བཀའ་བརྒྱུད་བ་རབས་ཀྤྱི་རྣམ་ཐར》[M] 1996ལོར་བོད་ལོངས་བདོ་ཡྤྱིག་དཔེ་རྤྱིང་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན༌། ཤ60ན་གསལ།（2）《སྦ་བཞེད》[M]སྦ་གསལ་སྣང་གྤྱིས་མཛད། 1982ལོར་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་
ནས་དཔར། ཤོག་ངོས13-14ན་གསལ།（3）（29）《敦煌吐蕃文书论文集》[M] 王尧 陈践编著 1988年
四川民族出版社出版 p134（4）《བཙན་པོ་ཁྤྱི་སོང་ལྡེ་བཙན་དང་མཁན་པོ་སློབ་དཔོན་པདྨའྤྱི་དུས་མདོ་སགས་སོ་སོར་
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མཛད་པའྤྱི་སྦ་བཞེད་ཞབས་བཏགས་མ》[M]སྦ་གསལ་སྣང་གྤྱིས་མཛད།1990ལོར་ཟྤྱི་ཁོན་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤོག་
ངོས98ན་གསལ།（5）《རླངས་ཀྤྱི་པ་ོཏྤྱི་བསེ་རུ་རྒྱས་པ》[M] 1986 ལོར་བོད་ལོངས་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤོག་
ངོས 9ན་གསལ།（7）《ར་རྒྱུད་ྤྱི་སོན》[M]དབུ་མེད་ཕག་བྲྤྱིས་མར་གསལ།（8）《ཐེག་རྤྱིམ་གསལ་སོན》[M]དབུ་མེད་ཕག་
བྲྤྱིས་མར་གསལ།（9）（10）《ཞང་བོད་ཀྤྱི་ས་སེབ་དབུ་ཕོགས་བཞུགས་པ་ལེགས་སོ》[M]ཞུ་ཡས་ྤྱི་མ་གྲགས་པས་མཛད། ལགས་
དཔར་སྣ་རྤྱིང་མ།  ཤོག་ལྡེབ16ན་གསལ།（14）《མ་རྒྱུད་སོམ་འགེྲལ་ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར》[M]དབུ་མེད་ཕག་བྲྤྱིས་མར་གསལ།
（11）（12）（13）（15）（33）《ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡྤྱིག་ཆ》[M]དབང་རྒྱལ་དང་བསོད་ནམས་སྤྱིད་
ནས་བསྤྱིགས། 1992ལོར་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤོག་ངོས51-59བར་ན་གསལ།（16）《大唐天竺出使铭》

[I]西藏吉隆县境内发现的摩崖碑铭（17）《册府元龟·外臣部》[M]  [北宋] 王软若等  2003
年中华书局出版 卷958（18）《ལེགས་བཤད་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གཏེར་མཛོད》[M]ཤར་ར་བཀྲ་ཤྤྱིས་རྒྱལ་མཚན།1985ལོར་
མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ཤ208ན་གསལ།（19）《大唐西域记校注》[M]玄奘著 季羡林等校注1985
年中华书局 卷4（20）《རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སན་རྒྱུད་ཀྤྱི་བོན་མྤྱི་ནུབ་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས》གེར་སྤུངས་སྣང་བཞེར་ལོད་

པོས་མཛད། དབུ་མེད་ཕག་བྲྤྱིས་གོག་དཔར་མར་གསལ།（21）（22）《འཛམ་གྤྱིང་མཐའ་དབུས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་ེར་མཁོའྤྱི་སྣང་བ》

[M]དབྲ་སོན་བསྐལ་བཟང་བསན་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་བརམས། ཤྤྱིང་དཔར་གེགས་བམ། ཤོག་ངོས7ན་གསལ། （23）《གཡུང་དྲུང་

བོན་གྤྱི་བསན་འབྱུང་ཕོགས་བསྡུས》[M]དཔལ་ཚུལ་གྤྱིས་བརམས།1998ལོར་བོད་ལོངས་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་དཔར། ཤོག་
ངོསp34ན་གསལ།（24）《མདོ་འདུས》[M]དབུ་མེད་ཕག་བྲྤྱིས་མར་གསལ།（25）《རྒྱལ་རབས་གསལ་བའྤྱི་མེ་ལོང》[M]ས་
ས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་མཛད།1982ལོར་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤོག་ངོས57 ན་གསལ།（26）《ཏུན་ཧོང་

ནས་ཐོན་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་གསོ་རྤྱིག་ཡྤྱིག་ཆ་བདམ་བསྤྱིགས》[M] 1983 ལོར་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར།ཤོག་ངོས53ན་གསལ།
（6）（27）《འཛམ་གྤྱིང་གངས་རྒྱལ་ཏྤྱི་སེའྤྱི་དཀར་ཆག་ཚངས་དབངས་ཡྤྱིད་འཕོག》[M]གྲུབ་དབང་བསན་འཛིན་རྤྱིན་རྒྱན་གྤྱིས་
མཛད།  དབུ་མེད་ཕག་བྲྤྱིས་མར་གསལ།（28）《ཡང་རེའྤྱི་ཀོང་ཆེན་གྤྱི་འགྲེལ་བ》[M]སབས་སོན་རྤྱིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གྤྱིས་མཛད། 
དབུ་མེད་ཕག་བྲྤྱིས་མར་གསལ།（29）《མདོ་གཟེར་མྤྱིག》[M]དང་རེ་བཙུན་པ་གསེར་མྤྱིག་གྤྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན། 1996ལོར་ཀྲུང་
གོའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤོག་ངོས་P497ན་གསལ།（31）《ཁོ་བོ་ངོ་མཚར་ངོ་མཚར་རྒྱས་པའྤྱི་རྣམ་བཤད་
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གསལ་བའྤྱི་སོན་མ》[M]སབས་སོན་རྤྱིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གྤྱིས་མཛད། དབུ་མེད་ཕག་བྲྤྱིས་མར་གསལ།（32）《唐会要》[M] （宋）

王溥1990年中华书局排印本（34）《རྒྱལ་རབས་མང་བོའྤྱི་ལེགས་བཤད་རྣམ་གྲངས་ཡྤྱིད་འཛིན་ནོར་བུའྤྱི་ཕེང་བ》

[M] སག་ཚང་དཔལ་འབོར་བཟང་བོས་མཛད།2007ལོར་ཀྲུང་གོ་བོད་རྤྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤ119ན་གསལ།（35）
《ཆོས་འབྱུང་བསན་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན》[M]ལྡེའུ་ཇོ་སས་ཀྤྱིས་མཛད།1987 ལོར་བོད་ལོངས་མྤྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན༌། 

ཤ109ན་གསལ། 

  
བདོ་ཀྤྱི་ལ་ོསར་གྤྱི་འཕ་ོའགྱུར་ལ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པ། 

མཁར་ནག་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། མཁར་ནག་སྤྲུལ་སྐུ། 
འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་གང་ཡྤྱིན་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་འཕེལ་རྤྱིམ་ཁོད། རང་གྤྱི་རྤྱིགས་ལ་ཐུན་མྤྱིན་དུ་

མངའ་བའྤྱི་དུས་ཆེན་འགའ་རེ་ཡོད། དེ་དག་ལས་ཀང་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་དུས་ཆེན་དང་བོ་ནྤྱི་ལོ་སར་ཡྤྱིན་
པ་སོས་མེད་རེད། ལོ་སར་ནྤྱི་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྤྱི་དུས་བཞྤྱིའྤྱི་འགྱུར་ལྡོག་བརགས་ཤེས་པའྤྱི་རེས་
ནས། ྤྱི་ཟླ་སྐར་གསུམ་སོགས་ཀྤྱི་དགྲོལ་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྤྱི་ཚད་བཟུང་བའྤྱི་དུས་ནས་བྱུང་བ་
ཡྤྱིན་པས། དུས་ཆེན་གྤྱི་ཐོག་མར་བཟུང་ན་མྤྱི་འགྲྤྱིག་རྒྱུ་མེད། ཡྤྱིན་ནའང་དུས་ཀྤྱི་འགྱུར་འགྲོས་ལ་བརེན་ནས་ལོ་
སར་གྤྱི་དུས་ཚིགས་ངོས་འཛིན་ཐད་ལའང་འགྱུར་ལྡོག་མང་བོ་བྱུང་ཡོད་པས། མྤྱི་རྤྱིགས་དེས་དང་ཐོག་ཐུན་མོང་
དུ་རོལ་བའྤྱི་ལོ་སར་གྤྱི་དུས་ཆེན་དེ་དང་དེང་སྐབས་རོལ་བའྤྱི་ལོ་སར་གྤྱིས་མྤྱི་གཅྤྱིག་པའང་ཡོད། བོད་ཀྤྱི་ལོ་
སར་ནྤྱི་དེ་འད་ཡྤྱིན་པས་གཤམ་ནས་དེའྤྱི་སྐོར་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པར་སོའོ། ། 

༡ ཡ་ཐགོ་བདོ་ཀྤྱི་ལ་ོསར། 
སྤྱིར་བོད་ཀྤྱི་ལོ་སར་གྤྱི་ངོས་འཛནི་སངས་ལ་དུས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་མང་དུ་བྱུང་ཡོད་པས། 

ཡ་ཐོག་བོད་ཀྤྱི་ལ་ོསར་ཡང་དེང་སྐབས་རོལ་བའྤྱི་ལོ་སར་འདྤྱི་ྤྱིད་མྤྱིན། བན་ལུགས་ཀྤྱི་དེབ་ཐེར་དག་ན་བོད་
རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའྤྱི་སོན་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་སྐོར་ཆེར་མདེ་པས། ཡ་ཐོག་བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞྤྱིབ་འཇུག་བེད་ན་
ངེས་པར་དུ་བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་དང་མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་ལའང་བརེན་དགོས་པས། བོད་ཀྤྱི་ལོ་འགོ་སེ་ལོ་
སར་ལ་རྒྱ་ཡྤྱིག་ཏུ་བཀོད་པའྤྱི་ངསོ་འཛིན་སངས་ནྤྱི་ཐང་ཡྤྱིག་ལས། མྤྱི་རྣམས་མོ་བ་དང་རྤྱིས་པར་དད། དུས་ཀྤྱི་

ཚིགས་ནྤྱི་མྤྱི་ཤེས་པར་སོན་ཏོག་སྤྱིན་དུས་ལོ་འགོར་བེད།（1）ཞེས་ཁོད་ཡོད་མོད་ད་ེལ་བདེན་དོན་ཡོད་པར་མ་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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མཐོང་སེ། དེ་ནྤྱི་བོད་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའྤྱི་སྐབས་བོད་དང་ཐང་རྒྱལ་རབས་གྤྱིས་ལ་འབྲེལ་ཐོག་མ་བྱུང་
དུས་རྒྱའྤྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་འོལ་ཚོད་ཀྤྱིས་བྲྤྱིས་པར་མངོན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཐང་ཡྤྱིག་ཁོ་རང་གྤྱི་ནང་
དུའང༌། ཀྲྤྱིག་རྒྱལ་རབས་ནས་སགོ་རྒྱལ་རབས་བར་དུ། འཇང་བ་རྣམས་ཀྤྱིས་བར་བཀག་ཡོད་པས་ཀྲུང་གོ་དང་

འབྲེལ་ནྤྱི་མ་བྱུང༌།（ 2）ཞེས་བཀོད་ཡོད་པས་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྤྱི་སོན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ཀྤྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར་གྤྱི་

ཤེས་བ་ཅུང་ཙམ་ཡང་མེད་པས། སོང་བཙན་སྐབས་ཀྤྱི་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ་ཡྤྱིན་དགོས་མདོ། འོན་ཀང་བོན་གྤྱི་
ཡྤྱིག་ཚང་ལྟར་ན་བོད་རྒྱལ་སེང་ཁྤྱི་བཙན་པོའྤྱི་སྐབས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ཡུལ་ནས་གཙུག་ལག་གྤྱི་
བསན་བཅོས་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད་པས། མ་མཐའ་ཡང་དེའྤྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་བོད་ཀྤྱི་ཡུལ་དུའང་ཞང་ཞུང་དང་
རྒྱ་ནག་གང་རུང་གྤྱི་ལུགས་ལྟར་དུས་བཞྤྱི་དང་ལོ་འགོ་འཛིན་སངས་གསལ་བོར་ཡོད་པ་སོས་མདེ་རེད། བོན་གྤྱི་
གཟུངས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོའྤྱི་སྐར་མ་དང་ྤྱི་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཞྤྱི་བདེ་སོམས་པའྤྱི་གཟུངས་ལས། ཀོང་ཙེ་
འཕྲུལ་གྤྱི་རྒྱལ་བོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སོན་ཚེ་རྒྱ་ནག་གྤྱི་ཡུལ་ན། གཟའ་དང་སྐར་མ་ྤྱི་ཟླ་ལྟ་བུ་མཆོད་དོ་གསོལ་
ལོ། །དུས་དང་བསྐལ་བ་དེ་ཙམ་ན་ནག་པོ་རྒྱ་དང་ཞང་ཞུང་གྤྱིས་ཀྤྱི་གཙུག་ལག་གྤྱིས་བསན་བཅོས་བསྒྱུར་ནས་
བོད་དུ་དར་བ་ལ། བོད་མྤྱི་མང་བོ་མང་བས་པས་ྤྱི་མ་དང་སྐར་མའྤྱི་རྤྱིས་མགོ་འཁྲུག་ནས། ཅྤྱི་བས་ལམ་དུ་མྤྱི་
འགྲོ་མྤྱི་ནད་ཕྱུག་ནད་དར། ལོ་ེས་དང་མུ་གེ་ཁོལ་བུ་བྱུང༌། བདོ་ཡུལ་དུ་མྤྱི་བད་ེབའྤྱི་རགས་བྱུང་བའྤྱི་ཚེ། བདོ་
ཀྤྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་ཁྤྱི་བཙན་པོ་ཡྤྱིས། གཡུ་ཀེ་ཀེ་རུ་ལ་རྤྱི་བྲག་ཤྤྱིང་གྤྱིས་བརྒྱན་པ་གཅྤྱིག་དང་མན་ཤེལ་དཀར་ལ་ཟླ་
བའྤྱི་ཆུ་རྒྱུན་འབེབས་པ་དེ་རྣམས་བསྐུར་ནས། རྒྱ་ཡུལ་དུ་ལོ་ཙ་བ་མྤྱི་གསུམ་བརངས་ནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱ་
ནག་གྤྱི་མཁར་ཁྤྱི་སོ་བརྒྱའྤྱི་ནང་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྤྱི་ཀོང་ཙེ་ལ་གཡུ་དང་མན་ཤེལ་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཕྤྱིན་རྣམས་

ཕུལ་ནས་འདྤྱི་སྐད་ཞུས།（3）ཞེས་གསལ་བས། འདྤྱིའྤྱི་སེང་ཁྤྱི་བཙན་པོ་ནྤྱི་ལེགས་བཤད་མཛདོ་（4）ལྟར་ན་བོད་
རྒྱལ་བདུན་པ་ཡྤྱིན་ལ་དེ་ལ་སྤྱིབ་ཁྤྱི་བཙན་པོའང་（5）ཟེར་བར་འདོད། ཚིག་འདྤྱིའྤྱི་ནང་ནས་བདོ་རྒྱལ་བདུན་པ་
དང་རྒྱའྤྱི་ཀོང་ཙེ་འཕྲུལ་གྤྱི་རྒྱལ་པོ་གྤྱིས་དུས་མམ་ཡྤྱིན་པར་འདོད་པ་འདྤྱི་བདེན་ན། དེ་ནྤྱི་སྤྱི་ལོ་སོན་གྤྱི་ཁྲུན་
ཆྤྱིའུ་དུས་རབས་སུ་ཡྤྱིན་དགོས་པས་ད་བར་དུ་མ་ཐ་ཡང་ལོ་ྤྱིས་སོང་བཞྤྱི་བརྒྱ་ལྷག་འགོར་ཡོད། གཞན་བོན་གྤྱི་
གདུབ་སོབ་ཆེན་པོ་ཏུ་མུ་ཆོ་ལྡེམ་དྲུག་གྤྱི་སློབ་མ། འཛམ་གྤྱིང་མཁས་པ་རྒྱན་དྲུག་གྤྱི་ནང་ཚན་རྒྱ་ནག་མཁས་པ་
ལེགས་ཐང་རྨང་བོས་བསྒྱུར་བའྤྱི་དག་པ་འཕྲུལ་གྤྱི་མདོ་ཐྤྱིག་ལས་ཀང༌།（གཟུངས་འདུས་ཤོག་ངསོ་༥༢༨ན་
གསལ་）འབྱུང་བ་ལྔ། ལོ་སྐོར་བཅུ་གྤྱིས། ལོ་རན་དྲུག་ཅུ་བཅས་གསལ་བས། དེ་ཡང་སོང་བཙན་ཡར་སོན་ཡྤྱིན་
པ་བོན་གཞུང་དག་ན་གསལ་ལོ། །ད་དུང་རྒྱུང་ཡར་བ་ཆེན་དན་པས་བོད་རྒྱལ་གྲྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་རེས་ཙམ་དུ་
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མཛད་པའྤྱི་མཛོད་ས་འགྲེལ་ལས་ཀང་ཟླ་བ་རེ་རེའྤྱི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་གསལ་བོར་ཡོད་པས་ཀང་ཤེས་ཐུབ་བོ། །
（འོག་ཏུ་གསལ）དེས་ན་བོད་ཀྤྱི་ཡ་ཐོག་གྤྱི་ལ་ོའགོ་འཛིན་སངས་དེ་ཞང་ཞུང་དང་རྒྱ་ནག་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལུགས་གང་
ཡྤྱིན་པར་དཔྱད་ན། སྤྱིར་ཞང་ཞུང་དང་རྒྱ་ནག་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཀྤྱི་ཁུངས་ཀང་གཡུང་དྲུང་བོན་རྣམས་ཀྤྱིས་གཅྤྱིག་
ཡྤྱིན་པར་བཞེད་ཅྤྱིང༌། བོན་གྤྱི་སོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྤྱིས་དགུང་ལོ་ེར་ལྔ་བཞེས་དུས། རྒྱ་ཡུལ་ནས་གསས་ཁང་
དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་དུ་རྒྱ་ཀོང་ཙེ་འཕྲུལ་གྤྱི་རྒྱལ་བོ་སོགས་ལ་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་ལྔ།  བོན་སོ་བཞྤྱི་མཛོད་ལྔ། 
ཐེག་པ་རྤྱིམ་དགུའྤྱི་བོན་ཐམས་ཅད་གེར་དུ་གཏད་ནས་བསན་པ་རྣམ་གསུམ་རེས་སུ་བཞག་པས། དེའྤྱི་གྲས་ན་
སོན་པས་ཕྱྭ་གཤེན་ལེགས་རྒྱལ་ཐང་པོ་ལ་གསུང་བའྤྱི་གབ་ཙ་ེའཕྲུལ་གྤྱི་མེ་ལོང་ལྟ། སར་ཁམས་སེ་བ་གྤྱིང་སྐོར་བ། 
འབྱུང་བ་དུས་ཀྤྱི་འཁོར་ལ་ོརྤྱི། ཇུ་ཞགས་སྤྱིད་པའྤྱི་རེན་འབྲེལ་བརག（6）།ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་གབ་ཙེ་སུམ་བརྒྱ་
དྲུག་ཅུའྤྱི་སྐོར་དང༌། གཙུག་ལག་རྤྱིས་ཀྤྱི་བོན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡདོ་པ་གསལ་བས། དྤྱི་མེད་གཟྤྱི་བརྤྱིད་ལས། བཞྤྱི་
བ་ཕྤྱི་ཡྤྱི་རྤྱིག་པ་ལ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ཏེ། །མདོ་འབུམ་གཟུངས་གསུམ་མན་ངག་བཞྤྱི། །ཐོག་མར་མདོ་
ལ་རྣམ་པ་གསུམ། །སྣང་སྤྱིད་ཀུན་གསལ་གཏོ་ཡྤྱི་མདོ། །རྤྱིན་ཆེནཀུན་གསལ་རྤྱིས་ཀྤྱི་མདོ། །གཙུག་ལག་གབ་རེ་
དཔྱད་ཀྤྱི་མདོ། །གྤྱིས་པ་འབུམ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ། །སྣང་སྤྱིད་གཏ་ོའབུམ་ནག་པོ་དང༌། །རྤྱིན་ཆེན་ཀུན་འབུམ་ཁ་
བོ་དང༌། །གཙུག་ལག་དཔལ་འབུམ་དཀར་པོ་གསུམ། །གསུམ་པ་གཟུངས་ལ་རྣམ་པ་གསུམ། །སྣང་སྤྱིད་ཁ་བསྐངས་
གཏོ་ཡྤྱི་གཟུངས། །རྤྱིན་ཆེན་ཀུན་གསལ་རྤྱིས་ཀྤྱི་གཟུངས། །གཙུག་ལག་དཀར་མོ་གདུགས་ཀྤྱི་གཟུངས། །བཞྤྱི་བ་
མན་ངག་རྣམ་པ་གསུམ། །གབ་རེ་བང་གྤྱིང་དགུ་སྐོར་དང༌། །ཇུ་ཞགས་སྤྱིད་པའྤྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། །མན་ངག་དུས་
འཁོར་རྤྱིས་འཛིན་གསུམ། །ཕྤྱི་ཡྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་བོན་སེའོ།（7）།ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་དེའྤྱི་སྐབས་སུ་སོན་པས་
ཀོང་རེ་འཕྲུལ་གྤྱི་རྒྱལ་བོ་སོགས་ལ་གསུངས་པའྤྱི་གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་ཀྤྱི་གཞུང་ལས་ལ་ོསྐོར་བཅུ་གྤྱིས། ས་ཁ་
བརྒྱད། སེ་བ་དགུ ལོ་རན་དྲུག་ཅུ། རྒྱུ་སྐར་ེར་བརྒྱད་སོགས་ཤྤྱིན་ཏུ་གསལ་བོར་གསུངས་ཡོད་པ་ནྤྱི། གནམ་ས་
སྣང་བརྒྱད་ཀྤྱི་མདོ་འགྲ་ོལ་ཕན་ཕྤྱིར་ཀོང་ཙེས་ཞུས་པ་ལས་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་ན་འདྤྱི་ལྟར། བཀའ་རྒྱུད་རྤྱིན་པོ་ཆེ་
ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡྤྱི། གསས་ཁང་དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་དུ་ཀོང་ཙེ་འཕྲུལ་གྤྱི་རྒྱལ་བོ་ལས་སོགས་པའྤྱི། 
ཕོགས་བཅུའྤྱི་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ལྷ་མ་སྤྱིན་སེ་བརྒྱད་དང༌། མྤྱི་ལས་སགོས་པས་གཤེན་
རབ་ལ་མཆོད་ཅྤྱིང་བསོད་ནས། འཁོར་མང་བོ་ནང་ནས། ཀོང་ཙེ་འཕྲུལ་རྒྱལ་གྤྱིས་གཤེན་རབ་ལ་འདྤྱི་སྐད་ཞུས་
སོ། །སོན་པ་ལགས། གནམ་ས་གྤྱིས་ལ་དབང་བེད་པ་ཡྤྱི། ས་བདག་དང་སེ་བརྒྱད་ལྷ་ཀླུ་མཐུའོ་ཆེ་ཀུན་སོ་སོར་
བཅོས་ནས། ཞྤྱི་བ་དང་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ལོ། །ཅེས་ཞུས་པས༌།གཤེན་རབ་ཀྤྱིས་བཀའ་སྩལ་
པ། ཀོང་རེ་འཕྲུལ་རྒྱལ་ོན་ཅྤྱིག ། རེའྤྱི་འགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང༌། བོད་ཀྤྱི་ལྷ་སས་མཆེད་དགུ་དང༌། ཡང་སར་
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ཁ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་བཅོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁན་གནམ་དང༌། ཁོན་ས་དང༌། གྤྱིང་རྤྱི་དང༌། ཟོན་རླུང་དང༌། ཟྤྱིན་ཤྤྱིང་དང༌། 
ད་ལགས་དང༌། ལྤྱི་མེ་དང༌། ཁམས་ཆུ་དང༌། སར་ཁ་མ་ལུས་འཁོར་བཅས་རྣམས། རུས་སྦལ་གསེར་མཚོ་ནང་ན་
གནས་པ་ཡྤྱི། ཡན་ལག་བཞྤྱི་དང་འདབ་མ་གཡས་གཡོན་གྤྱིས་དང་དྲུག མགོ་འཇུག་གྤྱིས་དང་བརྒྱད་ལ་
གནས་པའྤྱི། ལོ་སྐོར་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལོ་ལྷ་རྣམས་ས་ོསོའྤྱི་ཕོགས་སུ་བཅོས་སོ། ། ཤར་སོད་ལ་གནས་པའྤྱི་སག་ལྔ་
བཅོས་ཏེ། ཤྤྱིང་གྤྱི་སག་དང༌། མེའྤྱི་སག་དང༌། སའྤྱི་སག་དང༌། ལགས་ཀྤྱི་སག་དང༌། ཆུའྤྱི་སག་དང༌། འབྱུང་བ་
ལྔའྤྱི་སག་དེ་ལྔ་ཡང་མ་འཁྲུག་ཅྤྱིག སེལ་ལོ་བའྤྱི་བདུད་དང་གཤདེ་དུ་མ་འབེབ་ཅྤྱིག བང་ཤར་མཚམས་ན་གནས་
པའྤྱི་གང་ལྔ་བཅོས་ཏ།ེ ཤྤྱིང་གྤྱི་གང་དང༌། མེའྤྱི་གང་དང༌། སའྤྱི་གང་དང༌། ལགས་ཀྤྱི་གང་དང༌། ཆུའྤྱི་གང་དང༌། 
འབྱུང་བ་ལྔའྤྱི་གང་དེ་ལྔ་ཡང་མ་འཁྲུག་ཅྤྱིག ལུག་ལོ་བ་ཡྤྱི་བདུད་དང༌། རྒྱུ་སྐར་ར་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་
རྣམས༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་ཕྤྱིར་དུ། །ཞྤྱི་བའྤྱི་ལས་ལ་སན་དང་ནས། །ཤར་ནས་ལྷའྤྱི་སྐར་མ་བདུན་བཞུགས་
ཏེ། སྤྱིན་དྲུག་དང་ནྤྱི་སྣར་མ་དང༌། །མགོ་དང་ལག་དང་ནམ་སོ་དང༌། །རྒྱལ་དང་སྐག་དང་དེ་བདུན་ལ། །བསང་
དང་དཀར་མངར་རྤྱི་སན་གྤྱི་མཆོད་པ་འབུལ། ལྷོ་ན་གཡང་གྤྱི་སྐར་མ་བདུན་བཞུགས་ཏ།ེ མཆུ་དང་གྲེ་དང་སྦོ་
དང་ནྤྱི། །མེ་བཞྤྱི་དང་ནྤྱི་ནག་པ་དང༌། །ས་རྤྱི་དང་ནྤྱི་ས་ག་བདུན། །ལྷོ་ནས་གཡང་སྐར་བདུན་པ་ལ། །བསང་དང་
དཀར་མངར་རྤྱི་སན་གྤྱི་མཆདོ་པ་འབུལ།  ནུབ་ན་ཀླུའྤྱི་སྐར་མ་བདུན་བཞུགས་ཏེ། ལྷ་འཚམས་དང་ནྤྱི་སྣོན་དང་
སྣུབ་དང་ཆུ་སོད་དང༌། ཆུ་སད་བྤྱི་བཞྤྱིན་གྲོ་བཞྤྱིན་བདུན། །ཀླུའྤྱི་སྐར་མ་བདུན་པོ་ལ། །བསང་དང་དཀར་མངར་
རྤྱི་སན་གྤྱི་མཆོད་པ་འབུལ། བང་ན་གནོད་སྦྱྤྱིན་སྐར་མ་བདུན་བཞུགས་ཏེ། །སྤུར་དང་སོགས་དང་ཁྲུམས་སོད་
དང༌། །ཁྲུམས་སད་དང་ནྤྱི་ནམ་གྲུ་དང༌། །ཐ་སྐར་བྲ་་ེདེ་བདུན་ལ། །བསང་དང་དཀར་མངར་རྤྱི་སན་གྤྱི་མཆོད་
པ་འབུལ། ཡང་ས་བདག་གྤྱི་རྒྱལ་པོ་ཤ་རྤྱི་པ་ཏྲ་ཕག་གྤྱི་མགོ་བོ་ཅན་དང༌། ས་འཛིན་ལག་པ་ཆེན་པོ་དང༌། སའྤྱི་ལྷ་
མོ་བརན་མ་དང༌། ཤར་གྤྱི་ས་བདག་ཐེ་སེ་དང༌། ཙང་ཀུན་དང༌། ནུབ་ཀྤྱི་ས་བདག་ཧོ་བན་དང༌། བང་གྤྱི་ས་
བདག་བྷེའུ་སྣ་དང༌། ལྷོའྤྱི་ས་བདག་ཧལ་ཁྤྱི་དང༌། ཡང་ཤར་གྤྱི་ས་བདག་སག་དཀར་ཧེ་དུན་དང༌། ལྷོའྤྱི་ས་བདག་
འབྲུག་རེ་ག་པ་དང༌། ནུབ་ཀྤྱི་ས་བདག་སྤྱི་བྤྱི་དང་བ་དམར་མ་ོདང༌། བང་གྤྱི་ས་བདག་ནོར་འཛིན་དང༌། རུ་སྦལ་
རྒྱའོ་དང༌། ཤར་ལྷོའྤྱི་ས་བདག་གྤྱི་ལྤྱིང་འཕར་མ་དང་ལྷོ་ནུབ་ས་བདག་གྲུབ་གེན་ལག་པ་ཅན་དང༌། བང་ནུབ་
འཚམས་གྤྱི་ས་བདག་གྲ་ལྷ་མྤྱི་འོ་ཆེ་དང༌། བང་ཤར་འཚམས་ཀྤྱི་ས་བདག་འགར་ཏྤྱི་ནག་པོ་དང༌། ཡང་གཅྤྱིག་
དཀར་ལྷ་དང༌། གྤྱིས་ནག་བདུད་དང༌། གསུམ་མཐྤྱིང་དམུ་དང༌། བཞྤྱི་ལང་ཀླུ་དང༌། ལྔ་སེར་ས་བདག་དང༌། 
དྲུག་དཀར་སན་དང༌། བདུན་དམར་བཙན་དང༌། བརྒྱད་དཀར་མཚན་དང༌། དགུ་དམར་གཡང་གྤྱི་གབ་ཙེ་དང༌། 
དགུ་དགུ་བརྒྱད་བཅུ་ག་གཅྤྱིག་གྤྱི་ས་བདག་རྣམས་མ་འཁྲུག་ཅྤྱིག（ 8 ）།ཞེས་གསལ་བོར་གསུངས་ཡོད་པ་དང༌། 
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བོན་དང་རྒྱ་ནག་གྤྱིས་ཀའྤྱི་ལུགས་ལ་ལོ་རན་དྲུག་ཅུའྤྱི་མགོ་ཤྤྱིང་ཕོ་བྤྱི་བ་ལ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ཡང་གཅྤྱིག་
མཚུངས་ཡྤྱིན་པས་ཁུངས་ཀང་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པར་འདོད་དོ། །འནོ་ཀང་རང་རང་གྤྱི་ཡུལ་ནས་རྤྱིམ་གྤྱིས་དར་སེལ་
བྱུང་རེས་ཞང་ཞུང་དང་རྒྱ་ནག་ལུགས་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལོ་སར་དང་ཟླ་འགོ་འཛིན་ཚུལ་མྤྱི་མཐུན་པས། ཞང་ཞུང་གྤྱི་ཟླ་
འགོ་འཛིན་སངས་ནྤྱི། དཔྱྤྱིད་ཟླ་ར་བ་སག་གྤྱི་ཟླ་བ་དང༌། དེའྤྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནྤྱི་སྐར་མ་རྒྱལ་ཡྤྱིན་པར་འདོད་པ་
སངས་རྒྱས་སོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྤྱི་འཁྲུངས་ལོ་ལས་ཤེས་ཐུབ། མདོ་དྤྱི་མེད་གཟྤྱི་བརྤྱིད་ལས།ད་ེལ་རྒྱལ་བུས་བཀའ་
སྩལ་བ་ོན་ཅྤྱིག་ཡབ་ཅྤྱིག་རྒྱལ་བོ་ལགས། བདག་གཤེགས་པའྤྱི་དུས་ཚོད་ཀང་མ་ངན་ཏེ། ལོའྤྱི་འགོ་བོ་བྤྱི་བ་ལ་
དགོངས་ནས་གཤེགས་པ་ནྤྱི། ནན་ཏན་གྤྱི་འགྲ་ོདོན་མཛད་ཅྤྱིང༌། ཞྤྱིབ་ཏྤྱིག་གྤྱི་བསན་པ་སེལ་བ་ལགས་སོ། །ཟླ་
བའྤྱི་འགོ་བོ་དཔྱྤྱིད་ཟླ་ར་བ་ལ་གཤེགས་པ་ནྤྱི། མཛད་པ་བཅུ་གྤྱིས་མཐར་ཕྤྱིན་པ་ལགས་སོ། །ཞག་གྤྱི་སྤྱིང་བོ་
ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་དགོངས་ནས་གཤེགས་པ་ནྤྱི། །སོན་གྤྱི་སོན་པ་རྣམས་གཤེགས་པའྤྱི་དུས་ཁད་པར་ཅན་ཡྤྱིན་པ་
དང༌། །ཟླ་གསང་ཐྤྱིག་ལེའྤྱི་དངོས་གྲུབ་ནོད་པ་ལགས་ས།ོ །སྐར་མའྤྱི་དམ་པ་རྒྱལ་གྤྱི་རུ་གོང་དུ་གཤེགས་པ་
ནྤྱི། །བདུད་བཞྤྱི་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་རྒྱལ་བ་དང༌། འཇྤྱིག་རེན་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ར།ོ （9）།ཞསེ་དང་ལེགས་
བཤད་མཛོད་ལས། ལོ་ཡྤྱི་རྒྱལ་བོ་ཤྤྱིང་ཕོ་བྤྱི་བའྤྱི་ལ།ོ ཟླ་བའྤྱི་དང་བོ་དཔྱྤྱིད་ཟླ་ར་བ་མེ་སག་གྤྱི་ཟླ་བ། ཞག་གྤྱི་
སྤྱིང་བོ་ཚེས་བཅོ་ལྔ། དུས་ཚོད་ཀྤྱི་དང་བོ་ནམ་ལངས་པ། སྐར་མའྤྱི་དམ་པ་རྒྱལ་གྤྱི་རུ་གོང་ལ་སྐུ་བལྟམས།（10）

ཞེས་གསལ་བོར་གསུངས་ཡོད་པས་དེས་ན་ཟླ་བ་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་སྐར་མ་རྒྱལ་གྤྱི་་བ་ནྤྱི་
ཧོར་ཟླ་བཅུ་གྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་སོན་པ་གཤེན་རབ་དགུང་ལོ་ེར་ལྔ་བཞེས་སྐབས་ཀྤྱི་དཔྱྤྱིད་ཟླ་ར་
བའྤྱི་ཚེས་བཅུ་བཞྤྱི་ྤྱིན་གྤྱི་སྐར་མ་ནྤྱི་ལག་ཡྤྱིན་པ་གསལ་བ། མདོ་གཟེར་མྤྱིག་ལས། གཞྤྱི་བཙལ་ནས་ཕོ་བྲང་
ནྤྱི། །དཔྱྤྱིད་ཟླ་ར་བའྤྱི་བཅུ་བཞྤྱི་ལ། །སྐར་མ་དབང་སྒྱུར་ལག་དུས་སུ། །ས་བཟུང་ཀུན་ཀ་ད་ེརུ་འཚགོས།（11）།ཞེས་
གསལ་བ་ལ་གཞུགས་ན་ཟླ་དེའྤྱི་་སྐར་ཡང་རྒྱལ་སོད་ཡྤྱིན་པ་ཤསེ་ཐུབ། རྒྱལ་སོད་རྒྱལ་སད་གང་རུང་ལ་་བ་
ནྤྱི་རྒྱལ་ཟླ་ཡྤྱིན་པ་ས་ས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས། དེ་ཡང་སྤྱིན་དྲུག་སྣར་མ་གྤྱིས་གང་ལ་་ཡང་ཟླ་བ་གཅྤྱིག 
མགོ་དང་ལག་གྤྱིས་གཅྤྱིག རྒྱལ་སོད་རྒྱལ་སད་གཅྤྱིག（12）ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་ཐུབ། དེས་ན་ཡ་ཐོག་ཞང་
ཞུང་གྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་ལ་ོའགོ་དཔྱྤྱིད་ཟླ་ར་བ་ནྤྱི་དེང་གྤྱི་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་པ་སོས་མ་དགོས། དེས་ཕྤྱིར་ཡ་ཐོག་
བོད་ཀྤྱི་ལོ་སར་ཡང་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གྤྱིས་པའྤྱི་ཚེས་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པར་མངོན་ཏ།ེ དེང་སྐབས་ཀང་མདོ་སད་ཀྤྱི་ཡུལ་
གྲུ་མང་ཆེ་ཤོས་ན་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གྤྱིས་པ་ལ་བོད་ལོ་ཞེས་དང༌། ཧརོ་ཟླ་དང་པོ་ལ་རྒྱ་ལོ་ཞེས་འབོད་སོལ་མ་མས་
པར་གནས་ཡོད་པས་ཀང་ར་སདོ་བེད་ཐུབ། དེ་དང་མཐུན་པར་མཛོད་ས་འགྲེལ་ལས། དེ་བཞྤྱིན་དུ་དཔྱྤྱིད་ཟླ་ར་
བ་གང་ཞེ་ན། སྤྱིང་བ་ོསག་（སག་ཟླ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）གྤྱིས་འཛིན་ནོ། །སྐར་མ་རྒྱལ་གྤྱིས་ཚེས་ས།ོ །ནམ་ཟླ་དཔྱྤྱིད་ཟླ་
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ར་བའོ།（13）།ཞེས་དང༌། ད་དུང་རྒྱ་གར་དབུས་འགྱུར་ཚལ་གྤྱི་ལོ་སར་ཡང་འདྤྱི་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པ་གསལ་ཏེ། འགྲོ་
མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས། ཟླ་བའང་དབུས་འགྱུར་ཚལ་དུ་ནྤྱི། །རྒྱལ་གྤྱི་ཟླ་བས་ཐོག་མ་འདེན། །（14）དེས་ན་
བོད་ཀྤྱི་ཡ་ཐོག་གྤྱི་ལོ་འགོ་འཛིན་སངས་ནྤྱི་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ལུགས་ལྟར་བརྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་པ་གདོན་མྤྱི་ཟའོ། །ད་ེལ་བོད་
བཙན་པོའྤྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་ལོ་དང་ཟླ་བའྤྱི་ངོས་འཛིན་སངས་ལ་མཛོད་ས་འགྲེལ་ལས། །ྤྱི་མ་ཕེད་དང་
ནམ་ཕེད་དང་ཞེས་པའྤྱི་ཚིག་གྤྱིས་དཀྱུས་ཀྤྱིས་འཐེམས་སོ། །སནོ་དང་ཞེས་པ་གང་ཞ་ེན། །ཧ་ནུ་ཝྤྱིར་ཞེས་བ་སེ་
སྤྱིང་བོ་སེའུ་（སེའུ་ཟླ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）ཡྤྱིས་འཛིན་ནོ། །ད་ེསྐར་མ་བ་གསུམ་（བ་སྦོའམ་གྲོ་བཞྤྱིན་ཡྤྱིན།）གྤྱིས་ཚེས་

སོ། །ནམ་ཟླ་སོན་ར་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །དེ་བཞྤྱིན་དུ་འབྲྤྱིང་བོ་བ་（བ་ཡྤྱི་ཟླ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）སོག（སོག་སེ་མོན་གྲུ་

ཡྤྱིན་）ཐ་ཆུང་ཁྤྱི་（ཁྤྱིའྤྱི་ཟླ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）ཁྲུམས་（ཁྲུམས་སོད་སད་གང་རུང༌།）སོ། །དང་བོ་ཞག་ལྷག་མ་
བསགས་ཙམ་ན་ཚེས་གཅྤྱིག་ལ་སླུངས་སུ་ཆུད་ནས་དགུ་ལ་ལྡོག་གོ །དེ་ནས་བཅུ་ན་ཞུགས་ནས་བཅུ་དགུ་ན་ལྡོག་
གོ །ྤྱི་ཤུ་ལ་ཞུགས་ནས་ར་དགུ་ལ་ལྡོག་པའོ། །དགུན་གྤྱི་ཞེས་པ་དུ་རེ་ཝྤྱིང་ཞེས་བ་སེ། སྤྱིང་བོ་ཕག་（ཕག་གྤྱི་ཟླ་བ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）གྤྱིས་འཛིན་ནོ། །སྐར་མ་དབྱུག་གུ་（མཐའ་སྐར་ཡྤྱིན་）བས་ཚེས། ནམ་ཟླ་དགུན་ར་བའོ། །འབྲྤྱིང་
བོ་བྤྱི་བ་（བྤྱི་བའྤྱི་ཟླ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）སྤྱིན་དྲུག ཐ་ཆུང་སལ་པོ་（མགོ་ཡྤྱིན་）གང་བོ།（གང་ཟླ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）
དེ་བཞྤྱིན་དུ་དཔྱྤྱིད་ཟླ་ར་བ་གང་ཞེ་ན། སྤྱིང་བ་ོསག་（སག་ཟླ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）གྤྱིས་འཛིན་ནོ། །སྐར་མ་རྒྱལ་གྤྱིས་
ཚེས་སོ། །ནམ་ཟླ་དཔྱྤྱིད་ཟླ་ར་བའ།ོ །དེ་བཞྤྱིན་དུ་འབྲྤྱིང་བོ་ཡོས་བུ་（ཡོས་བུ་ཟླ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）ར་（ར་ཆེན་དེ་
མཆུ་ཡྤྱིན་）ཡྤྱིས་ཚེས། ཐ་ཆུང་འབྲུག་（འབྲུག་ཟླ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）སེ་བ་（བ་མ་སེ་མེ་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་）ཡྤྱིས་ཚེས་
སོ། །སླུངས་མལ་དབར་གང་ཞ་ེན། མུར་ཏྤྱི་ཝྤྱིར་ཞེས་བ་སེ་སྤྱིང་བོ་སྦྲུལ་（སྦྲུལ་ཟླ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）གྤྱིས་འཛིན་
ནོ། །སྐར་མ་ནམ་མཐོངས་（ས་རྤྱི་ལ་ནམ་མཐོངས་ཆ་ེབ་ཟེར་）ཀྤྱིས་ཚེས་སོ། །ནམ་ཟླ་དབར་ཟླ་ར་བའོ། །དེ་བཞྤྱིན་
དུ་འབྲྤྱིང་བོ་ར་（ར་ཟླ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན）ལག་སོར་（ལྷ་མཚམས་ཡྤྱིན་）གྤྱིས་ཚེས། ཐ་ཆུང་ལུག་（ལུག་ཟླ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
དོན）བྲེ་（བྲེར་ཏེ་ཆུ་སོད་）ལ་ཚེས་སོ། །ཚེས་གཅྤྱིག་དགུ་དགུས་དུས་བཟུང་ཞེས་པ། ཚེས་གཅྤྱིག་དང་བཅུ་དང་
ྤྱི་ཤུ་སླུངས་འཇུག་པའྤྱི་དུས་སོ། །དགུ་བཅུ་དགུ་ྤྱི་ཤུ་དགུ་ནྤྱི་ལྡོག་པའྤྱི་དུས་དེ་དཔྱྤྱིད་དེ་དང་འདའོ། །སོན་གྤྱི་
གཅྤྱིག་བཅུ་ྤྱི་ཤུ་ྤྱིན་མཚན་རེ་བའྤྱི་དུས་སོ། །དགུ་བཅུ་དགུ་ྤྱི་ཤུ་དགུ་ནྤྱི་ྤྱིན་མཚན་མམ་པའྤྱི་དུས་
སོ། །དབར་དེ་དང་འདའོ།（15）།ཞེས་ཟླ་བ་རེ་རེ་གང་གྤྱི་ཟླ་བ་ཡྤྱིན་པ་སྐར་མ་གང་གྤྱིས་ཚེས་པ་སགོས་གསལ་བས། 
བོན་གཞུང་འདྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་བོ་གྲྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་རེས་ཙམ་དུ་རྒྱུང་ཡར་བ་ཆེན་དན་པས་མཛད་པ་ཡྤྱིན་པ་
གཞུང་རང་ྤྱིད་དུ་གསལ་བས། བོད་བཙན་པོའྤྱི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ནས་ཀང་བོད་རང་ལ་ལོ་ཟླ་བརྤྱི་ཚུལ་མ་
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ནོར་བར་ཤྤྱིན་ཏུ་གསལ་བོ་དར་ནས་ཡོད་པ་ར་སོད་བེད་ཐུབ་བོ། །འདྤྱིའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་སྐར་མ་རྒྱལ་གྤྱིས་ཚེས་སོ་
ཞེས་པ་ཡང་ཚེས་གཅྤྱིག་ལ་མྤྱི་གོ་བར་སྤྱིར་ཚེས་ཞེས་པ་འདྤྱི་གྲངས་བཅོ་ལྔ་བའྤྱི་མངོན་བརོད་ཡྤྱིན་པས་ཚེས་བཅོ་
ལྔ་ལ་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་པར་འད་སེ། དེང་སྐབས་མཆུ་ཟླ་ཞེས་བརོད་པ་ཡང་ཟླ་བ་་ཡྤྱི་སྐབས་སུ་སྐར་མ་དེ་ལ་
ཁེལ་ཡོད་པའྤྱི་དེ་ལྟར་བརོད་པ་ཡྤྱིན་པས། རྒྱལ་ཟླ་ཞེས་པའང་ཚསེ་བཅོ་ལྔའྤྱི་ྤྱིན་སྐར་མ་རྒྱལ་ཡྤྱིན་པས་བཏགས་
པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དེས་ན་གོང་གྤྱི་མཛོད་ས་འགྲེལ་གྤྱི་ལུང་ལས་མཆུ་དབོ་སོགས་ཟླ་བའྤྱི་་སྐར་འདེན་སངས་འགའ་
དུས་འཁོར་དང་མྤྱི་མཚུངས་ཀང༌། སྤྱིར་ཟླ་བའྤྱི་མྤྱིང་ལ་མཆུ་ཟླ་དང་དབོ་ཟླ་ཞེས་བརོད་ནའང་དེ་ནྤྱི་རེགས་རྤྱིས་
ཡྤྱིན་པས་དུས་འཁོར་ལུགས་ལའང་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏ།ེ ཟླ་བ་རེ་རེའྤྱི་་སྐར་ཡང་སྐར་མ་གྤྱིས་གསུམ་
གྤྱི་ནང་གང་རུང་ཞྤྱིག་ལ་ཁེལ་གྤྱིན་ཡོད་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ས་ས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས། ཟླ་བས་སྐར་མ་མ་སླེབ་
པས་དེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཟླ་བ་ལྷག་མ་འོང་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྤྱིན་དྲུག་སྣར་མ་གྤྱིས་གང་ལ་་ཡང་ཟླ་བ་གཅྤྱིག །མག་ོ
དང་ལག་གྤྱིས་གཅྤྱིག རྒྱལ་སོད་རྒྱལ་སད་གཅྤྱིག སྐག་ས་（ར）ཆེན་གཅྤྱིག ས་（ར）ཆུང་ཁ་གཅྤྱིག བ་མ་བའུ་
གཅྤྱིག ས་ག་ས་རྤྱི་གཅྤྱིག ལག་སོར་ལྡེའུ་གཅྤྱིག ཆུ་སོད་ཆུ་སད་གཅྤྱིག མཆུ་སྦོ་གཞུག་གསུམ་གཅྤྱིག སོག་ཁྲུམས་
སོད་སད་གསུམ་གཅྤྱིག ཤེ་དབྱུག་བྲ་ེ་གསུམ་གཅྤྱིག ད་ེལྟར་བས་པས་ཟླ་བ་སུམ་ཅུ་སོ་གྤྱིས་སམ་སོ་གསུམ་ལ་
ཟླ་ལྷག་འོང་བར་ཤེས་པར་བས་ལ། དེ་ཡང་སྤྱིན་དྲུག་་བའྤྱི་རེས་སུ་སྣར་མ་ལ་་ན་སྤྱིན་དྲུག་གྤྱི་ཟླ་བ་གྤྱིས་
འབྱུང་བར་ཤེས་པར་བའོ།（16）།ཞེས་གསུངས་པས་གསལ་ལོ། ། 

༢ དུས་རབས་དགུ་བའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ལ་ོསར། 
དེའྤྱི་རེས་སུ་ཁྤྱི་གཙུག་ལྡ་ེབཙན་གྤྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལོ་སར་དང་ཟླ་མགོ་འཛནི་

སངས་གཅྤྱིག་མཚུངས་ཡྤྱིན་པར་གསལ་བས། དུས་དེ་ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྤྱིས་སར་གྤྱི་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ལོ་
འགོ་འཛིན་སངས་དོར་ནས་རྒྱ་ནག་གྤྱི་རྤྱིས་ཀྤྱི་རེས་སུ་འབྲངས་བར་མངོན་པས། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་
ཁང་མདུན་དྲུང་གྤྱི་བོད་རྒྱ་དབནོ་ཞང་མོལ་བའྤྱི་ར་ོརྤྱིང་གྤྱི་ཤར་ངོས་སུ། རྒྱ་ཡུལ་དུ་ཎ།ྀ ཀེང་ཤྀའྤྱི་ནུབ་ཕོགས་
ཤེག་སང་སྀའྤྱི་དྲུང་དུ། བོད་ཆེན་པོའྤྱི་ལོའྤྱི་མྱྤྱིང་ཎ་ྀསྤྱིད་རག་ལ་ོབདུན། རྒྱ་ཆེན་པོའྤྱི་ལོའྤྱི་མྱྤྱིང་ཎྀ ་ཅང་ཀེང་ལ་ོ
དང་པོ་ལགས་མོ་གང་གྀ་ལོའྤྱི་（སྤྱི་ལོ་༨༢༡）དགུན་སླ་ར་བ་ཚེས་བཅུ་ལ། དཀྀལ་འཁོར་ལ་འཛེགས་ནས རྒྱ་ཡྤྱིས་
གཙྀགས་བཟུང་ངོ་། བོད་ཆེན་པའོྤྱི་ཡུལ་དུ་ཎྀ  ཕོ་བྲང་ལྷ་སའ་ྀཤར་ཕོགས་སྦྲ་སོད་ཚལ་དུ  བདོ་ཆེན་པོའྤྱི་ལོའྤྱི་
མྱྤྱིང་སྀད་རག་ལོ་བརྒྱད། རྒྱ་ཆེན་པོའྤྱི་ལོའྤྱི་མྱྤྱིང་ཅང་ཀེང་ལོ་གསྀ། ཆུ་ཕོ་སག་གྀ་ལོའྤྱི་（སྤྱི་ལོ་༨༢༢）དབར་སླ་
འབྲྀང་པོ་ཚེས་དྲུག་ལ དཀྀལ་འཁོར་ལ་འཛེགས་ཏེ  བོད་ཀྀས་གཙྀགས་བཟུང་ངོ  གཙྀགས་ཀྀ་མདོ་རོ་རྤྱིངས་
ལ་བྲྤྱིས་པ་འདྤྱི་ཡང༌། །བོད་ཆེན་པོའྤྱི་ལོའྤྱི་མྱྤྱིང་སྤྱིད་རག་ལོ་དགུ། །རྒྱ་ཆེན་པོའྤྱི་ལའོྀ་མྱྤྱིང་ཅང་ཀངེ་ལོ་གསུམ  ཆུ་
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མོ་ཡོས་བུ་ལོའྤྱི་（སྤྱི་ལོ་༨༢༣）དཔྱྀད་སླ་འབྲྤྱིང་པོ་ཚེས་བཅུ་བཞྤྱི་ལ་རོ་རྤྱིངས་ལ་ཡྤྱི་ག་ེབྲྤྱིས་སོ （17）ཞེས་རྒྱ་ནག་
གྤྱི་ཡུལ་དུ་མཇལ་དུམ་མཛོད་པའྤྱི་དུས་ནྤྱི་དགུན་སླ་（ཟླ）ར་བའྤྱི་ཚེས་བཅུ་ཡྤྱིན་པ་གསལ་བ་དང༌། ཟླ་ལ་སླ་ཞེས་
བྲྤྱིས་པ་འདྤྱི་ཞང་སྐད་ཡྤྱིན་ཏེ། ཞང་བོད་ཀྤྱི་ས་བསེབས་ཆེན་མ་ོལས། ཏྤྱི་ཡུད་（ཐང་ཡུད་）ཛྲག་སླ་（ཞག་ཟླ་）སུམ་
ཅུ་སྒྱུར།（སུམ་ཅུ་སྒྱུར།）ཞེས་གསལ་ལོ།（18）།དེ་བཞྤྱིན་དུ་རྒྱའྤྱི་ཐང་ཡྤྱིག་ཏུ་དོན་དེ་ཁོད་པ་འདྤྱི་ལྟར། ཐང་ཡྤྱིག་
རྤྱིང་མ་ལས། ཁང་ཆྤྱིན་ཁྤྱི་ལོ་དང་པོའྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའྤྱི་ཚེས་བཅུ་ྤྱིན། བྷོད་ཀྤྱི་ཕོ་་བ་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་དུམ་
མཛད།（19）ཞེས་བོད་ཀྤྱི་དགུན་ཟླ་ར་བའྤྱི་ཚེས་བཅུ་ནྤྱི་རྒྱའྤྱི་ཟླ་བཅུ་བའྤྱི་ཚེས་བཅུ་ཡྤྱིན་པས་ལུགས་འདྤྱི་གྤྱིས་
ཀའྤྱི་བརྤྱི་ཚུལ་མཐུན་ན།ོ །དེ་ལྟར་བརྤྱིས་ན་བོད་ཀྤྱི་དཔྱྤྱིད་ཟླ་ར་བ་དང་རྒྱའྤྱི་ཟླ་བ་དང་བོ་གྤྱིས་གཅྤྱིག་མཚུངས་
ཡྤྱིན་པས་དེ་དུས་བོད་ཀྤྱི་ལོ་འགོ་སེ་ལོ་སར་ཡང་རྒྱ་ནག་དང་གཅྤྱིག་ཏུ་གྱུར་བར་མངོན། དེ་དུས་སུ་བོད་ཀྤྱི་བཙན་
པོས་རྒྱ་ནག་གྤྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་བརྤྱི་མཐོང་ཆེན་པོ་བེད་པ་དང་དེའྤྱི་ལད་ཟློས་བེད་པར་དགའ་བ་ནྤྱི། གོང་
གསལལྟར་བོད་རྒྱལ་ཁྤྱི་གཙུག་ལྡ་ེབཙན་གྤྱིས་རྒྱ་ནག་གྤྱི་ལད་ཟློས་བས་ན་སྤྱིད་རག་ཅེས་ཁྤྱི་ལོའྤྱི་མྤྱིང་ཞྤྱིག་བཙུག་
པ་འདྤྱིས་ཀང་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ། ། 

༣ དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་བྱུང་བའྤྱི་བདོ་ཀྤྱི་ལ་ོསར་གསར་བའྤྱི་ལུགས། 
གོང་ཞུས་ལྟར་དུས་རབས་དགུ་བའྤྱི་བོད་རྒྱལ་ཁྤྱི་གཙུག་ལྡ་ེབཙན་གྤྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་བོད་ཀྤྱི་ལོ་སར་གཅྤྱིག་མཚུངས་

ཡྤྱིན་ཀང༌། དེའྤྱི་རེས་བོད་སྤྱིལ་བར་ཐོར་རེས་བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་ཟླ་དང་མཆུ་ཟླ་གང་རུང་ལ་ལ་ོསར་དུ་བཟུང་
བའྤྱི་ལུགས་གྤྱིས་ཀ་མ་མས་པར་གནས་ཤྤྱིང་བོད་ཡོངས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དབང་བའྤྱི་ལོ་སར་ཞྤྱིག་མེད་པར་གྱུར་
བ་མངོན་ཏེ། ས་ས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས། རྒྱལ་གྤྱིས་་བ་ལ་དཔྱྤྱིད་ར་བར་བས་པ་དེ་ནྤྱི། རྒྱ་བོད་འཐབས་
པའྤྱི་དུས་སུ་བརྫུན་བས་པ་བལྟས་པས་དེ་ནོར་བ་ཡྤྱིན་ན།ོ (20)།ཞེས་ས་ས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་སྐབས་སུའང་
རྒྱལ་ཟླ་ལ་ལ་ོའགོ་བེད་པ་ཡོད་པས་དེ་ལ་ནོར་བར་བཞེད་རེན། འགྲོ་མགོན་འཕགས་པའང་དེའྤྱི་རསེ་སུ་འབྲངས་
ནས། རྒྱ་ཡྤྱིས་ར་པ་(ར་ཆེན་ཏ་ེམཆུ་ཟླ་ཧོར་ཟླ་དང་བོ་ཡྤྱིན)དཔྱྤྱིད་ར་བ། གཅྤྱིག་པ་ཞེས་བར་འདོད་པ་ཡྤྱིན། བོད་
རྣམས་ཕལ་ཆེར་དེ་རེས་འབྲང༌། ཞེས་དང༌། བོད་ལ་གྲགས་པའྤྱི་རྒྱ་རྤྱིས་པ། །འཁྲུལ་པ་ྤྱིད་དུ་འཆད་པར་
བེད། །འདྤྱིར་ནྤྱི་རྒྱ་ཡྤྱི་གཙུག་ལག་ལས། །འབྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་བཞྤྱིན་བདག་གྤྱིས་བཤད༌།(21)།ཞེས་སྐབས་དེ་ལོ་སར་
རྒྱལ་ཟླ་དང་མཆུ་གྤྱིས་ཀ་ལ་བདེ་མཁན་ཡོད་པ་གསལ་ལོ། །ཁོང་གྤྱིས་ཀྤྱིས་སོན་ཆད་བོད་དུ་རྒྱ་ནག་གྤྱི་རྤྱིས་
དར་བས་རེན་གྤྱི་རྒྱལ་ཟླ་ལ་ལ་ོའགོ་འཛིན་པ་ནྤྱི་བོད་རང་གྤྱི་ཡ་ཐགོ་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ལོ་སར་ཡྤྱིན་པར་མ་
དགོངས་ནས། །རྒྱ་རྤྱིས་ཡྤྱིན་པར་འདོད་ནས་དེ་དང་རྒྱ་ནག་གྤྱི་ལོ་འགོ་འཛིན་ཚུལ་མྤྱི་གཅྤྱིག་རེན་འཁྲུལ་བར་
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བཞེད་ནས་རྒྱ་རྤྱིས་དང་བསྟུན་ཅྤྱི་ཐུབ་བས་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནག་ལུགས་ཀྤྱི་ལོ་འག་ོའཛིན་སངས་ལ་ས་ས་གྲགས་
པ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས། ལོའྤྱི་འགོ་གང་ནས་འཛིན་པའྤྱི་རྤྱིས་ནྤྱི་དུས་འཁོར་བ་ནག་པ་སེ། བེའུས་་བ་ལ་དཔྱྤྱིད་ཟླ་
འབྲྤྱིང་བོར་བས་ནས་དེ་ནས་ལོ་འགོ་འཛིན་ཏ།ེ ཤྤྱིང་ལོ་རྤྱིང་བ་ལྷུང་ནས་གསར་བ་སེ་བ་ལ་ལོ་འགོར་བེད། རོ་རེ་
མཁའ་འགྲོ་དང༌། རོ་ར་ེགདན་བཞྤྱི་བ། སལ་བོའྤྱི་བཅུ་དྲུག་ནས་ལོ་འགོ་འཛིན་ཏེ། ྤྱི་མ་བང་དུ་ལྡོག་པ་ལ་ལོ་
འགོར་བེད། རྒྱ་ནག་པ་རྒྱལ་གྤྱི་མཇུག་ལ་ས་བདག་གྤྱི་སས་རོགས་ནས་ར་བས་་བ་ལ་དཔྱྤྱིད་ཟླ་ར་བར་བས་ནས་
དེ་ནས་ལོ་སར་དུ་བེད་ད།ོ（22）།ཞེས་གསལ་ལ། དེར་བརེན་རབ་བྱུང་བཞྤྱི་བའྤྱི་སྐབས་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་
མཚན་དང་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ་རྣམ་གྤྱིས་ཧོར་རྒྱལ་གྤྱི་བ་མཆོད་མཛད་ནས། རྒྱའྤྱི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་དེའྤྱི་
རྤྱིས་རྤྱིག་གྤྱི་དགོངས་པ་བངས་ནས་ལོ་ཟླ་བརྤྱི་ཚུལ་རྒྱ་ནག་གྤྱི་རསེ་སུ་འབྲངས་ཤྤྱིང༌། ཟླ་ཤོལ་འདོར་ཚུལ་དུས་
འཁོར་གྤྱི་ལུགས་སུ་བས་པས། ད་གཟོད་དེང་སྐབས་དབུས་གཙང་ཕོགས་ནས་མར་ཨ་མད་ོལ་གསར་དུ་དར་བའྤྱི་
བོད་ཀྤྱི་ལོ་སར་གསར་བའྤྱི་ལུགས་ཏེ། རྒྱ་རྤྱིས་ལ་ཟླ་ལྷག་ཡོད་ཅྤྱིང་དུས་འཁོར་ལུགས་ལ་ཟླ་ལྷག་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱི་ལོར་
ཧོར་ཟླ་དང་བོའྤྱི་ཚེས་འགོ་ལ་ལ་ོསར་བེད་ཅྤྱིང༌། དེ་ལས་ལྡོག་པ་དང་གྤྱིས་ཀ་ལ་ཟླ་ལྷག་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱི་ལོར་ཧོར་
ཟླ་གྤྱིས་པའྤྱི་ཚེས་འག་ོལ་ལོ་སར་བེད་པ་འདྤྱི་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞྤྱིན་ཆོས་རྒྱལ་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པས། 
འཕགས་པའྤྱི་ཡུལ་དུ་རབ་བྱུང་ནས། །ལ་ོཡྤྱི་འགོ་འཛིན་རྒྱ་རྣམས་ཀྤྱིས། །ཤྤྱིང་ཕོ་བྤྱི་བ་ཐོག་མར་འདོད། །ཟླ་བའང་
དབུས་འགྱུར་ཚལ་དུ་ནྤྱི། །རྒྱལ་གྤྱི་ཟླ་བས་ཐོག་མ་འདེན། །ཤམྦྷ་ལ་ནྤྱི་ནག་པའྤྱི་ཟླ།（ཧོར་ཟླ་གསུམ་པ་ཡྤྱིན།）།ཟླ་བ་
རྣམས་ཀྤྱི་ཐོག་མར་འདོད། །རྒྱ་ཡྤྱིས་ར་པ་(ར་ཆེན་ཏེ་མཆུ་ཟླ་ཧོར་ཟླ་དང་བོ་ཡྤྱིན)དཔྱྤྱིད་ར་བ། །གཅྤྱིག་པ་ཞེས་
བར་འདོད་པ་ཡྤྱིན། །བོད་རྣམས་ཕལ་ཆེར་དེ་རེས་འབྲང༌། །ད་ེཕྤྱིར་ལོ་དང་ཟླ་བའྤྱི་ཚུལ། །རྒྱ་ཡྤྱི་རསེ་སུ་འབྲངས་
ནས་ནྤྱི། །ཡང་དག་ངེས་པ་འཚལོ་བའྤྱི་ཚུལ། །དུས་ཀྤྱི་འཁོར་ལའོྤྱི་ཚུལ་བཞྤྱིན་བཤད། །ཟླ་བཤོལ་འདོར་བའྤྱི་ཚུལ་
ཡང་ནྤྱི། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྤྱི་འཁོར་ལོའྤྱི་ལུགས། །དེ་རེས་འབྲང་བའྤྱི་གཞུང་ལས་ཤེས། །བོད་ལ་གྲགས་པའྤྱི་རྒྱ་
རྤྱིས་པ། །འཁྲུལ་བ་ྤྱིད་དུ་འཆད་པར་བེད། །འདྤྱིར་ནྤྱི་རྒྱ་ཡྤྱི་གཙུག་ལག་ལས། །འབྱུང་བའྤྱི་ཚུལ་བཞྤྱིན་བདག་
གྤྱིས་བཤད༌། །དེས་ཕྤྱིར་རྤྱིས་ཀྤྱི་གཙུག་ལག་གྤྱིས། །མཐུན་ཆ་གཞུང་འདྤྱིས་ངེས་དབེ་བས། །གཙུག་ལག་མཐུན་
པར་ངེས་པ་ཡྤྱིན།(23)།ཞེས་གསུངས་པས་ར་སོད་བེད་ཐུབ། དེ་བས་ན་དེང་སྐབས་ཀྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ལོ་སར་གསར་བའྤྱི་
ལུགས་འདྤྱི་ཡང་རྒྱ་རྤྱིས་དང་དུས་འཁོར་རྤྱིས་ལུགས་གྤྱིས་ལྷན་དུ་བསེས་ནས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་མོད།  འོན་ཀང་
རྒྱལ་དབང་ལྔ་བས་རྤྱིས་དཀར་ནག་དྤྱིས་ལན་དུ་བོད་རབ་བྱུང་བཞྤྱི་བའྤྱི་མེ་ཕག་ལོར་ཧོར་ཇྤྱིང་གྤྱིར་རྒྱལ་པོས་མྤྱི་
ག་གྤྱི་ལག་ནས་རྒྱལ་ས་ཐོབ་པའྤྱི་ཟླ་བར་བཀྲ་ཤྤྱིས་པའྤྱི་དགའ་སོན་བས་པ་མཆུ་ཟླ་ལོ་སར་དུ་བཟུང་བ་དཀྱུས་
སུ་ཤོར་བས། མྤྱིང་ལའང་ཧོར་ཟླ་བ་དང་བོར་གྲགས།（24）ཞེས་བཞེད་པ་ནྤྱི་ནོར་བར་ཟད་ད།ེ གོང་ཞུས་འགྲོ་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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མགོན་འཕགས་པས་ཧོར་གྤྱི་ཡུལ་ནས་རྒྱ་རྤྱིས་བངས་ནས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་ལོ་ཟླ་ངོས་བཟུང་བ་ཡྤྱིན་པ་ལས་བོད་
ཀྤྱི་ལོ་སར་མཆུ་ཟླ་སེ་ཧོར་ཟླ་དང་བོ་ལ་བཟུང་བ་ཧོར་གྤྱི་དགའ་སོན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡྤྱིན་པ་གསལ་ལོ། །དེ་
ལྟར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མ་ོལས།སྤྱིར་དགུན་ྤྱི་ལྡོག་རེས་ཀྤྱི་ཟླ་བ་གྤྱིས་པ་དེ་ལོ་སར་གྤྱི་ཟླ་བ་དང་བོ་དང༌། དེ་ནས་
གྤྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་སོགས་བརྤྱི་བ་ནྤྱི་རྒྱ་ནག་ཞཱ་རྒྱལ་རབས་ཀྤྱི་རེས་འབྲངས་ཡྤྱིན་ཀང༌། སོག་པོ་ལ་རྒྱུད་ནས་
བོད་དུ་དར་བའྤྱི་རེན་གྤྱིས་ཧོར་ཟླ་ཞེས་གྲགས། ད་ེཡང་ཟླ་ཤལོ་འདོན་ཚུལ་ལུགས་གྤྱིས་མྤྱི་འད་བས་སྐབས་
འགར་ཟླ་བ་གཅྤྱིག་གྤྱི་ས་ཕྤྱི་ཡོད་དོ།（25）།ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དོན་དང་ལྡན་ན།ོ །དེ་ལྟར་ཡ་ཐོག་བོད་ཀྤྱི་ལོ་
སར་རྒྱལ་ཟླ་ལ་བེད་པའྤྱི་ལུགས་རྤྱིང་དེ་ད་སྐབས་ཨ་མདོ་ཕོགས་སུ་བོད་ལོ་ཞེས་ཐ་སད་ཙམ་ལུས་པ་མ་གཏོགས། 
ལུགས་འདྤྱི་ལྟར་ལོ་སར་ལ་རོལ་མཁན་མེད་པར་གྱུར་པ་ནྤྱི། སྤྱིར་རྒྱ་གར་ནས་དམ་པ་ཆོས་ཀྤྱི་བསན་པ་བོད་ཡུལ་
དུ་བྱུང་བའྤྱི་རེས། བན་ལུགས་ཆོས་པ་ཀུན་གྤྱིས་དམ་པའྤྱི་ཆོས་ཁོ་ན་མཐོང་ཆེན་བས་ནས། བདོ་རང་ལ་དབང་
བའྤྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཤེས་ཡོན་ཏེ་ཞང་ཞུང་གྤྱི་བོན་གྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་སྐོར་ལ་མཐོང་ཆུང་རྤྱིས་མདེ་དུ་བཏང་
བའྤྱི་རེན་གྤྱིས་རེད། བོད་བཙན་པོའྤྱི་རྒྱལ་རབས་མཇུག་རོགས་ལ་ེ་དུས་རྒྱ་ནག་གྤྱི་ལུགས་ལྟར་རྒྱ་བོད་གཅྤྱིག་
མཚུངས་ཀྤྱི་ལོ་སར་ཞྤྱིག་བྱུང་ཡང༌།  དེའྤྱི་རེས་དུས་འཁོར་གྤྱི་ལུགས་བོད་ལ་དར་བའྤྱི་རེན་གྤྱིས་ཆོས་པ་
རྣམས་ཀྤྱི་ལུགས་དེ་གཙ་ོབོར་འཛིན་པའྤྱི་བསམ་པ་ཡོད་ཀང༌། དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྤྱི་ལོ་སར་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པ་
ཡྤྱིན་སབས་བོད་ཀྤྱི་གནས་བབས་དང་མྤྱི་མཐུན་པས་ལོ་དང་ཟླ་བའྤྱི་བརྤྱི་ཚུལ་རྒྱ་ནག་ལ་མྤྱི་བསྟུན་ག་མེད་བྱུང་
མོད། ཡྤྱིན་ནའང་དུས་འཁོར་གྤྱི་ལུགས་ཀང་འདོར་བར་མ་འདོད་ནས། ཟླ་ཤོལ་འདོར་ཚུལ་དུས་འཁོར་ལྟར་བས་
པས་རེན་གྤྱིས། ད་གཟདོ་དེང་སྐབས་བོད་ལ་ཡ་ཐོག་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ལུགས་ཀང་མྤྱིན་ལ། རྒྱ་གར་གྤྱི་ལུགས་ལའང་མྤྱི་
མཚུངས་ཤྤྱིང༌།  རྒྱ་ནག་གྤྱི་ལུགས་ལའང་མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་ཕུང་གསུམ་པའྤྱི་ལོ་སར་འདྤྱི་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་པས། ལོ་སར་
གསར་བའྤྱི་ལུགས་འདྤྱི་དར་ནས་མྤྱི་ལོ་སོང་ཙམ་ཡང་མ་འགོར་བས་མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་ལ་ངོམས་ཆོག་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་
ཀྤྱི་རྤྱིན་ཐང་ཞྤྱིག་ཡེ་མྤྱི་ལྡན་ན།ོ །ཞེས་ས་རྤྱིགས་ཀྤྱི་སྤྲུལ་མྤྱིང་བ་མཁར་ནག་ཤེས་རབ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའམ་མཚོ་
སེས་ཟླ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་འབར་དུ་འབོད་པས་བྲྤྱིས་པའོ། ། 

ཟུར་མཆན།（1）（2）དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྤྱི་གསུང་འབུམ། པོད་བཞྤྱི་བའྤྱི་ཤོག་ངོས་༣༥༨、༣༥༧ན་གསལ།（3）

བོན་གྤྱི་གཟུངས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ། གོག་དཔར་མའྤྱི་ཤོག་ངོས་༤༢༠ན་གསལ།）（4）ལེགས་བཤད་མཛོད། ཤར་ར་བཀྲ་ཤྤྱིས་རྒྱལ་

མཚན། ༡༩༨༧ལོ་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱིས་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་༡༣༠ན་གསལ།（5）རྒྱལ་བོའྤྱི་འདྤྱི་མཚན་ལ་བཞེད་པ་མྤྱི་མཐུན་པ་
འགའ་རེ་ཡོད་ལ། ཏུང་ཧོང་ཡྤྱིག་རྤྱིང་དུ་ཁྤྱི་སེ་བཙན་པོ༌། བར་རྤྱིང་ཡྤྱིག་ཆ།༩སྤྱིབས་ཁྤྱི་བཙན་པོ། ཞེས་དེབ་དམར། ༣༣དེབ་

སོན།༦༡མཁས་པའྤྱི་དགའ་སོན། ༨༧སྤྱིབ་ཁྤྱི་བཙན་པོ།ཞེས་རྒྱལ་རབ་གསལ་མེ། ༥༥ལེགས་བཤད་མཛོད། ༡༣༠（6）མདོ་དྤྱི་མེད་གཟྤྱི་
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བརྤྱིད་སོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྤྱི་བཀའ།2000ལོར་བོད་ལོངས་བོད་ཡྤྱིག་དཔེ་རྤྱིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱིས་བསྐྲུན། པོད་གྤྱིས་པའྤྱི་ཤོག་ངོས་

༣༩༡ན་གསལ།（7）གོང་ཞུས་མདོ་དྤྱི་མེད་གཟྤྱི་བརྤྱིད། པོད་བཅུ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཤོག་ངོས་༢༤༠ན་གསལ།（6）གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བཀའ་

འགྱུར་ཆེན་མོ། སྤྱིའྤྱི་པོད་གྲངས་༡༣༧པ་སྣང་བརྒྱད་ལས་གསལ།（7）གོང་ཞུས་མདོ་དྤྱི་མེད་གཟྤྱི་བརྤྱིད། པོད་དང་བོའྤྱི་ཤོག་ངོས་

༥༥༡ན་གསལ།（8）ལེགས་བཤད་རྤྱིན་པོ་ཆེ་གཏེར་མཛོད། ཤར་ར་བཀྲ་ཤྤྱིས་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༨༥ལོར་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱིས་

བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་༣༧ན་གསལ།（9）མདོ་གཟེར་མྤྱིག་སོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྤྱི་བཀའ། དང་རེ་བཙུན་པ་གསེར་ མྤྱིག་གྤྱིས་གཏེར་ནས་ཐོན། 

1991ལོར་ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱིས་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་༥༩༥ན་གསལ།（10）（12）དུས་འཁོར་སྐར་རྤྱིས་སྐརོ་

གྤྱི་གནའ་རོམ་ཕོགས་བསྤྱིགས། ༢༠༠༥ལོར་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱིས་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་༢༤༠、༢༧༩ན་གསལ།（11）（13）

མཛོད་ས་འགེྲལ་བ་ཆེན་དན་པ་ནམ་མཁའ། གོག་དཔར་མའྤྱི་ཤོག་ངོས་༡༧༠ན་གསལ།（14）གོང་ཞུས་དུས་འཁོར་སྐར་རྤྱིས་སྐོར་གྤྱི་

གནའ་རོམ་ཕོགས་བསྤྱིགས། ཤོག་ངོས་༢༤༠ན་གསལ།།（15）བོད་ཀྤྱི་བར་རྤྱིང་ཡྤྱིག་ཆ་འདམས་བསྤྱིགས།གའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་
བརན་གྤྱིས་བསྤྱིགས། ༡༩༩༥ལོར་ཀྲུང་དབང་མྤྱི་རྤྱིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའྤྱི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱིས་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་༢༢༤ནས་༢༢༥ན་

གསལ།(16) ཞང་བོད་ས་བསེབས་ཆེན་མོ།ཞུ་ཡས་ྤྱི་མ་གྲགས་པ། གོག་དཔར་མའྤྱི་ཤོག་ངོས་ན་༢༤གསལ།（17）གོང་ཞུས་དཔལ་

དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྤྱི་གསུང་འབུམ།པོད་བཞྤྱི་བའྤྱི་ཤོག་ངོས་༤༤༦ན་གསལ། (18) （19）(20) (21)དུས་འཁོར་སྐར་རྤྱིས་སྐོར་གྤྱི་གནའ་

རོམ་ཕོགས་བསྤྱིགས། ༢༠༠༥ལོར་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱིས་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་༢༤༡、༢༧༩、༢༤༣、༢༧༩ན་གསལ།（22）

（23）བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ༡༩༩༣ལོར་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྤྱིས་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་༣༠༧༢ན་གསལ། 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

གཡུང་དྲུང་གྤྱི་ཡན་ལག་དགུ། 
སྣང་སོང་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་ཡན་ལག་དང་། སེ་འགག་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་ཡན་ལག་དང་། 

སང་བང་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་ཡན་ལག་དང་། འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་ཡན་ལག་

དང་། གཡོ་བ་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་ཡན་ལག་དང་། རག་ཆད་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་ཡན་ལག་

དང་། འབྱུང་འཇུག་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་ཡན་ལག་དང་། ཚིག་ཚོགས་རོད་རང་མེད་པ་གཡུང་

དྲུང་གྤྱི་ཡན་ལག་དང་། ཆགས་འཛིན་གྤྱི་རོད་རང་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་ཡན་ལག་དང་དགུའོ། ། 



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 

 

འབྱུང་ལྡན།                                                                                        ༣༠༡ 

                                                               

- 79 - 

རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས། 
ཞྭ་དཀར་བསན་པའྤྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀ་ེཏ་ཀའྤྱི་ 

ཕངེ་མཛསེ་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་བཞུགས། 
སློབ་དཔོན་བསྐལ་བཟང་དར་རྒྱས། 

མཐའ་ཡས་གདུལ་བའྤྱི་མོས་སྣང་ཐ་དད་པར། །གང་ལ་གང་འདུལ་ཐེག་སོ་སྣ་ཚོགས་ཀྤྱིས། ། 
བཀའ་ཡྤྱི་འཁོར་ལོ་རྤྱིམ་གསུམ་བསྐོར་མཛད་པའྤྱི། །གཤེན་རྒྱལ་སྤྲུལ་པའྤྱི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
འཆད་པའྤྱི་འོད་ཀྤྱིས་གདུལ་བའྤྱི་བོ་མུན་སེལ། །རོད་པའྤྱི་ཐོག་གྤྱིས་ལོག་རོག་བྲག་རྤྱི་གཞོམ། ། 
རོམ་པའྤྱི་ངག་གྤྱིས་རྒྱལ་གསུང་སྤྱིད་མཐར་སེལ། །སྨྲ་སེང་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ ། 
གཤེན་བསན་དྤྱི་མེད་གགྷྒའྤྱི་རྒྱུན་བཟང་པོ། །ཕོགས་ཞེན་སོ་བསྐུར་རྡུལ་གྤྱིས་རོགས་པ་གང་། ། 
དྭངས་བེད་བསན་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀེ་ཏ་ཀའྤྱི། །ཕེང་མཛེས་སྐལ་བཟང་མགུལ་གྤྱི་རྒྱན་དུ་སེལ། ། 

དེ་ལ་འདྤྱིར་བསན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་གཙོ་བོ། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ཐོག་མ།འཕྲུལ་ངག་གཡུང་
དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་བྱུང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརོད་པ་ལ། རག་གཟྤྱིགས་ཞྤྱིང་དུ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མཆོག་སང་ལམ་
རྣམ་དག་འདུལ་བའྤྱི་བོན་རྣམས་གསུངས། ཞེས་པ་ལྟར། རོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའྤྱི་དུས་སུ་རག་གཟྤྱིགས་འོལ་མོ་
གྤྱིང་དུ། བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདནེ་བརྒྱད་པ་སོན་པ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་དེ་ྤྱིད། དང་པོ་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་
བསེད། བར་དུ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས། མཐར་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། རོགས་སྐུ་
གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་ལས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའྤྱི་བོན་ལུང་གསན། མགོན་བཙུན་ཕྱྭའྤྱི་གྲོང་ཁེར་དུ་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་རལ་
སྦྱངས། དེ་ནས་སྤྱིད་པ་ཡ་ེསངས་ཀྤྱི་ཡུལ་དུ་སྤྱིད་པའྤྱི་རྒྱལ་པོ་སངས་པོ་འབུམ་ཁྤྱི་དང་ཐབས་ཤསེ་ཟུང་དུ་འདེལ་
ཏེ། བར་ལྷ་འོད་གསལ་ནས་རྤྱིམ་པར་བོན་ཏེ། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་སོན་པ་བོ་གསལ་འཆྤྱི་མདེ་གཙུག་ཕུད་བ་བར་
སྐུ་སྤྲུལ་ཏེ། བར་ལྷ་ལས་བབས་ཏ་ེརྤྱི་རབ་ཀྤྱི་རེ་མོར་བོན་ནས། ལྷ་མཐུ་རལ་ཅན་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ་བཀའ་
སྲུང་དུ་བསོྐས། རྤྱི་རབ་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སེས་པོའྤྱི་ཕོ་བྲང་ཛཱ་རན་དྷའྤྱི་རེ་མོར་བོན་ནས་
གཟྤྱིགས་ཚད་ལྔ་དང་དགོངས་ཚད་ལྔ་ཐུགས་ལ་བཀྲམ་ས།ེ ལྷོ་འཛམ་བུ་གྤྱིང་གྤྱི་མྤྱིག ནུབ་ཕོགས་བདེ་བ་ཅན་གྤྱི་
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ཞྤྱིང་ཁམས་སམ། རག་གཟྤྱིགས་ཤམ་བྷ་ལའམ། གནས་མཆོག་དམ་པ་འོལ་མོ་ལུང་རྤྱིང་གྤྱི་དབུས། གྲོང་ཁེར་ཆེན་
པོ་ཡངས་པ་ཅན་གྤྱི་དཀྤྱིལ། གསས་མཁར་པ་པོ་སོ་བརྒྱད་ལ། རྤྱིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའྤྱི་ཀེའུ་ཚང་སོང་
དང་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པའྤྱི་ནང་ནས། གསེར་ཁང་གཡུ་སོ་ཅན་བ་བར། ཡབ་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་དང་། ཡུམ་རྒྱལ་
བཞད་མའྤྱི་སས་སུ་སྐུ་བལྟམས་ནས། སོན་པའྤྱི་དགུང་ལོ་གཅྤྱིག་བཞེས་པའྤྱི་ཚེ། སྤྱིད་སྐོས་ཕྱྭ་གསུམ་གྤྱི་རེ་བོ་དང་། 
ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྤྱིན། ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་དང་འཇོག་པ།ོ མྤྱི་དབང་འདོད་པ་དགུ་འགྱུར། ས་བདག་གྤྱི་
རྒྱལ་པོ་བཞྤྱི། འབྱུང་ལྔའྤྱི་ལྷ་སགོས་འཇྤྱིག་རེན་མངའ་དབང་ཅན་རྣམས་དང་། ཕོགས་སོངས་སེ་བརྒྱད་རྤྱིགས་
དྲུག་གྤྱི་འཁོར་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པ་རྣམས་ཀྤྱིས། རང་རང་གྤྱིས་དབང་བསྒྱུར་བའྤྱི་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་གྤྱི་ནོར་བུ་དང་
ལུས་སོག་རྒྱན་སོགས་མཆོད་སྤྱིན་རྒྱ་མཚོའྤྱི་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་དམུ་རྤྱིགས་འཕྲུལ་གྤྱི་རྒྱལ་སར་ཕྱུང་ཞྤྱིང་འགྲོ་བ་འདེན་
པའྤྱི་སོན་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ལ་བརེན་ཏ།ེ རྒྱལ་ས་གནོན་པའྤྱི་ཚུལ་མཛད། དེའྤྱི་ཚ་ེརྒྱུ་འབྲས་བདེན་པའྤྱི་
བོན་བསན་པའྤྱི་དུས་ལ་བབས་པར་གཟྤྱིགས་ནས། བཟོ་རྒྱལ་གར་མ་ལྤྱི་ཤོ། འཇྤྱིག་རེན་ཡོན་ཏན་རྒྱན་དྲུག ལྷ་ཀླུ་
མྤྱི་གསུམ། གདུང་རྒྱུད་རྒྱལ་པོ་སེ་དྲུག་སོགས་ལ་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་ལྔ་དང་། ལེགས་རྒྱལ་ཐང་པོ་སོགས་ཕྱྭ་གཤེན་ལ་
མོས་པར་སོད་པ་རྣམས་ལ་ཐེག་པ་དང་པོ་ཕྱྭ་གཤེན་གྤྱི་བོན་བསན་པ་ནས་བཟུང་། གཤེན་ལོ་བཅུ་གྤྱིས་མྤྱི་ལོ་
ཆྤྱིག་སོང་ྤྱིས་བརྒྱའྤྱི་བར་དུ་རྒྱལ་ས་ཕོ་བྲང་གྤྱིང་བཞྤྱི་སོགས་གནས་སྣ་ཚོགས་སུ། འཁོར་འདུས་པ་དང་པོ་རྣམས་
ལ། ཐེག་པ་དགུའྤྱི་བོན་དང་དབང་ལྡན་དུས་འཁོར་གཞུང་བཞྤྱི་སོགས་ཀྤྱི་བོན་གསུང་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། མདོ་ལས། ཐོག་
མ་དགུང་ལོ་གཅྤྱིག་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་ཚེ། དང་པོ་ཕྱྭ་གཤེན་ཐེག་པའྤྱི་བནོ་སོ་གསུངས། ཞེས་དང་། བཅུ་གྤྱིས་ས་ཡྤྱི་ལྷ་
མོས་སན་དངས་ནས། དབང་ལྡན་དུས་ཀྤྱི་འཁོར་ལོ་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་ནས་ལོ་མཛོད་བཅུ་གྤྱིས་མཛད་པ་རོགས། 
ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པའྤྱི་དུས་སུ། གསས་མཁར་ཤམ་པོ་ལྷ་རེར་བསགས་པ་
རྣམ་གསུམ་གྤྱི་དཔེའུ་རེ་བསན་ཞྤྱིང་འགྲོ་འདུལ་འོད་ཟེར་སོ་བའྤྱི་མཛད་པ་ནས་བཟུང་སེ། ལྷ་ཀླུ་མྤྱི་ཡྤྱི་གནས་སྣ་
ཚོགས་སུ། འགྲོ་འདུལ་གཤེན་ལྔ་ལ་སོགས་འཁོར་འདུས་པ་བར་བ་རྣམས་ལ། བཀའ་བར་བ་སོ་བཞྤྱི་མཛོད་ལྔའྤྱི་
བོན་རྤྱིམ་པར་གསུངས་ཏེ། གསས་ཁང་དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་དུ་ཀོང་ཚེ་འཕྲུལ་གྤྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ། བསན་
པ་རྣམ་གསུམ་རེས་སུ་བཞག་པར་མཛད་དེ། བསན་པ་གེར་གཏད་ཀྤྱི་མདོ་ལས། དེ་ནས་སོ་བཞྤྱི་མཛོད་དང་ལྔ་
ཡྤྱི་བོན། །རྤྱིན་ཆེན་གེགས་བམ་བེ་བ་དུང་ཕྱུར་བཅས། དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་བསན་པ་རེས་སུ་བཞག །ཅེས་
གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གཤེན་ལོ་སུམ་ཅུའྤྱི་བར་དུ་བཀའ་བར་བ་དང་། བསན་པ་རེས་བཞག་གྤྱི་མཛད་པ་གྲུབ་ནས། 
དགུང་ལོ་སོ་གཅྤྱིག་གྤྱི་སྐབས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སེ། གཤེན་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གྤྱིས་བཞེས་པའྤྱི་ཆུ་ཡོས་
ལོའྤྱི་དགུན་ཟླ་ར་བའྤྱི་གནམ་སོང་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྤྱི་བར་དུ། འདུལ་བ་ཁྤྱིམ་གྤྱི་གྤྱིང་ལ་སོགས་པའྤྱི་གནས་
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སྣ་ཚོགས་སུ་འཁོར་སེ་བཞྤྱི་ཡ་བརྒྱད་དང་། དགྲ་བཅོམ་བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་སོགས་ལ། བཀའ་ཐ་མ་ཕྤྱི་རྒྱུད་ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་འདུལ་ཁྤྱིམ་གྤྱི་བོན་དང་། ནང་རྒྱུད་གསང་སགས་ཀྤྱི་བོན་དང་། གསང་རྒྱུད་བ་མེད་རོགས་ཆེན་གྤྱི་
བོན་རྣམས་གསུངས་ཏེ། གསས་མཁར་ཁྤྱི་སོན་རྒྱལ་བཞད་དུ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གེགས་བམ་ཁྤྱི་དང་དྲུག་སོང་དུ་སྦམ་སེ། 
བསན་པ་རེས་བཞག་མཛད་ད།ོ །མདོ་འདུས་ལས། དགུང་ལ་ོསུམ་ཅུ་སོ་གཅྤྱིག་དུས། །ཁྤྱིམ་སང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
སེ། །ཞེས་དང་། མྤྱི་ལོ་བརྒྱ་ལ་གཤེན་ལོ་གཅྤྱིག །ད་ནྤྱི་བརྒྱད་ཅུ་ར་གྤྱིས་ཏ།ེ །འཁོར་བ་མྤྱི་རག་ཚུལ་བསན་
ཕྤྱིར། །བདག་ནྤྱི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས། །ཞེས་གསུངས་ས།ོ །དེ་ལྟར་བཀའ་འཁོར་གསུམ་གྤྱི་ཁོངས་སུ་ཐེག་པ་
མཐའ་དག་བསན་པ་ཡྤྱིན་ཀང་། གདུལ་བ་ཕལ་ཆེ་བའྤྱི་ངོར། སང་ལམ་མདོའྤྱི་བསན་པ་གཙོ་བོར་སེལ་ནས། 
བཀའ་རྣམས་གཏད་གེར་ས་ོསརོ་བསྐོས་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྤྱི་ཚུལ་བསན་ཏོ། །དེ་ཡང་བཀའ་བསྡུ་གཙོ་
འཁོར་བཅུ་གསུམ་ལ་བཀའ་རྣམས་སོ་སོར་བསྡུ་བར་ལུང་བསན་པའྤྱི་ཚུལ། བསན་པ་གེར་གཏད་ཀྤྱི་མདོ་ལས། 
བདག་གྤྱི་བཀའ་ཡྤྱི་བོན་རྣམས་ལ། །བཀའ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྤྱིན་ཏེ། །ཞལ་ནས་གསུང་དང་རེས་སུ་གནང་། །བྤྱིན་
གྤྱིས་བརླབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ཡྤྱིས་སུ། །གཏན་ལ་ཕབ་ཅྤྱིང་བསྡུ་བར་མཛདོ། །མདོ་སེ་གྱུར་
པ་ཐམས་ཅད་ནྤྱི། །གསང་བ་མདོ་སྡུད་ྤྱིད་ཀྤྱིས་སྡུས། །འབུམ་སེ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ནྤྱི། །རྨ་ལོ་གཙུག་ཕུད་དག་
གྤྱིས་སྡུས། །གཟུངས་ས་ེགྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ནྤྱི། །གཡུ་ལོ་ཟུར་ཕུད་དག་གྤྱིས་སྡུས། །འདུལ་བ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་
ནྤྱི། །ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁེའུ་ཆུང་དག་གྤྱིས་སྡུས། །རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་གསུམ་དབེ་བ་དང་། །མཆོད་སྦྱྤྱིན་ཚོགས་བསགས་སྤྱིབ་སྦྱང་
དང་། །ཐེག་རྤྱིམ་ཕ་རོལ་ཕྤྱིན་པ་རྣམས། །ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་དག་གྤྱིས་སྡུས། །གཏོ་རྒྱུད་འབུམ་སེ་གྱུར་པ་
རྣམས། །གཏོ་བུ་འབུམ་སངས་དག་གྤྱིས་སྡུས། །དཔྱད་རྒྱུད་ྤྱི་ཁྤྱི་གྱུར་པ་རྣམས། །དཔྱད་བུ་ཁྤྱི་ཤེས་དག་གྤྱིས་
སྡུས། །མངོན་པ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དང་། །ལུང་སེ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ནྤྱི། །ལུང་འདེན་གསལ་བ་དག་གྤྱིས་
སྡུས། །ཨ་དཀར་གསང་བ་སགས་ཀྤྱི་བོན། །རྒྱུད་སེ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ནྤྱི། །རྒྱུད་འདེན་སོན་མ་དག་གྤྱིས་སྡུས། །ལྷ་
རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་མམ་སྦྱོར་བོན། །འོལ་དྲུག་ཐང་པོ་དག་གྤྱིས་སྡུས། །དབང་ལྡན་དུས་ཀྤྱི་འཁོར་ལ་ོདང་། །ཅུ་ཡག་
རྤྱིས་སེར་གྱུར་པ་རྣམས། །ཀོང་ཚ་འཕྲུལ་བུ་དག་གྤྱིས་སྡུས། །ཆབ་ནག་སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བོན། །མང་འདེལ་ྤྱི་མའྤྱི་
ཟེར་ལྟ་བུ། །ཀོང་ཚ་དབང་ལྡན་དག་གྤྱིས་སྡུས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སངས་རྒྱས་འདས་ནས་མྤྱི་ལོ་སོང་དང་བརྒྱད་
བརྒྱའྤྱི་མཚམས་སུ། གསུང་གྤྱི་སོན་པ་གདུང་སོབ་མུ་ཆོ་ལྡེམ་དྲུག་བོན་ནས་དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་དུ། སོན་པ་
ྤྱིད་དང་སངས་པོ་འབུམ་ཁྤྱི་གྤྱིས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་བསན་པ་རེས་སུ་བཞག་པའྤྱི་གསུང་རབ་གེགས་
བམ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡོད་པ་དེ། གདུང་སོབ་ཆེན་པོས་ལུང་དང་རྤྱིག་པས་ཕེས་ཏེ་ལོ་གཅྤྱིག་ཏུ་བནོ་འཁོར་བསྐོར། 
དེ་ནས་ཕོ་བྲང་ཁྤྱི་སོན་རྒྱལ་བཞད་དང་། ཁོལ་མ་ནའེུ་ཆུང་གྤྱིས་ཀྤྱི་བར་ན། གཡུང་དྲུང་གྤྱི་གདན་དང་སེང་
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གེའྤྱི་ཁྤྱི་ལ་བཞུགས་ནས། འདུལ་བ་རྒྱུད་དྲུག མངོན་པ་སེ་བཞྤྱིར་ཕེས་ཏེ། ཡན་ལག་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། 
མདོ་རྒྱུད་བཞྤྱི་བཅུ་ར་གྤྱིས་རྣམས་ཁྤྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གྤྱི་སེ་སོ་སོར་བཀའ་རལ་ཏེ་བོན་འཁོར་ལོ་གཅྤྱིག་བསྐོར། 
དེ་ནས་གསས་མཁར་ཤམ་པོ་ལྷ་རེར་བཞུགས་ནས་སོ་བཞྤྱི་མཛོད་ལྔའྤྱི་བོན་ལོ་གཅྤྱིག་ཏུ་བཤད། ད་ེལྟར་ལོ་གསུམ་
དུ་བཀའ་དང་བཀའ་ལ་བརེན་ནས། འདྤྱི་བ་དང་། བཤད་པ། མན་པ། ཀོག་པ། བསོམ་པ། བསྒྲུབ་པ། བསར་བ། 
བསགས་པ། སེལ་བ། ཡོངས་སུ་སེལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་ཅྤྱིང་། ལོ་ཙཱ་བ་མང་པོས་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་རལ་སྦྱངས་
སོ། །ར་རྒྱུད་ྤྱི་སོན་ལས། དབེ་བཤད་མཛད་ལུགས། སོན་པའྤྱི་བོན་རྣམས་སློབ་མས་མས་ཡར་བཀག མ་གོ་བ་
རྣམས་སློབ་དཔོན་རྤྱིགས་པས་ཡས་མར་དཀྲོལ་ཞྤྱིང་བཤད། སོ་བཞྤྱི་མཛོད་ལྔ་ཐེག་པ་རྤྱིམ་དགུར་ཕེས། དེ་ལ་བཞྤྱི་
བཅུ་ར་ལྔ་དང་བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་ཕེས། དེ་ལས་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སངོ་ྤྱི་མའྤྱི་ཟེར་བཞྤྱིན་སོས། དེ་ལྟར་བོན་འཁོར་
ལོ་གསུམ་བསྐོར་བ་ཡྤྱིས། སློབ་མ་ཤེས་རབ་ཚད་སླེབ་མཁས་གྱུར་མང་དུ་བྱུང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་དང་ལྡན་པས་
གར་ཡང་ཐོགས་པ་མེད། ཅེས་གསུངས། དེ་བཞྤྱིན་དུ་བཀའ་བསྡུ་མཛད་པའྤྱི་འཁོར་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་ཀང་། རང་
རང་ལ་གེར་དུ་གཏད་པའྤྱི་བནོ་འཁོར་གཤེན་ལོ་གསུམ་ར་ེབསྐོར་ཏེ་འགྲོ་དོན་མཛད། ད་ེལྟར་འཆད་ན་
སྒྲུབས་པས། བོན་ལ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གྤྱི་ཞབས་དང་ལྡན་
པའྤྱི་ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་དྲུག་ལ་སོགས་ཀྤྱིས། འཛམ་གྤྱིང་ཡུལ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་ས་བསྒྱུར་ཞྤྱིང་བསན་པ་སེལ་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཁད་
པར་གསང་སགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་རྣམས་འོག་མྤྱིན་དུ་ཀུན་བཟང་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནས། ར་གསུམ་ལྷ་གནས་སུ་འཆྤྱི་
མེད་ཡུམ་སས་གཤེན་བཞྤྱི་ལ་བརྒྱུད། དེ་ནས་ལྷ་ཀླུ་མྤྱི་ཡྤྱི་གཤེན་པོ་ལ་བརྒྱུད་དེ། འོལ་མོ་གྤྱིང་དུ་བཀའ་བསྡུ་གཙོ་
འཁོར་རྣམས་ཀྤྱིས་ལོ་གསུམ་རེ་བོན་འཁོར་བསྐོར་ཟྤྱིན་པའྤྱི་རེས་ནས་བརྤྱིས་པའྤྱི་མྤྱི་ལོ་ྤྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ནས་བསགས་
པ་གསུམ་གྤྱི་བོན་རྣམས་མཁས་པའྤྱི་རྒྱན་དྲུག་དང་ནམ་མཁའ་སྣང་བ་མདོག་ཅན་སོགས་ལ་བརྒྱུད་དེ་བོད་ཡུལ་
སོགས་སུ་དར་བའོ། །དེའང་ལོ་ཙཱ་བ་དྲུག་ནྤྱི་མདོ་འདུས་དང་ར་རྒྱུད་ྤྱི་སོན་མཐུན་པར། གདུང་སབོ་མུ་ཆོས་ཤེས་
པའྤྱི་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤྤྱིང་། མཁས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་ལོ་ཙ་ཱབ། རྫུ་འཕྲུལ་གྤྱི་ཞབས་དང་ལྡན་པ། སག་གཟྤྱིག་གྤྱི་ལོ་ཙ་ཱ
བ་དམུ་ཙ་ཏྲ་ཧ།ེ ཞང་ཞུང་ལ་ཁྤྱི་ཐོག་ས་ཙ། སུམ་པ་ལ་གུ་ཧུ་ལུ་སར་ལེགས། རྒྱ་གར་ལ་ལྷ་བདག་སགས་དོ། རྒྱ་
ནག་ལ་ལེགས་ཏང་སང་པོ། ཁོམ་ལ་སེ་ཐོག་ལེ་འབམས་དང་དྲུག་གོ། ། སྨྲས་པ།  

གཟྤྱིགས་དགོངས་མཛད་པ་ཞྤྱིང་མཆོག་འོལ་གྤྱིང་དུ། །སོང་གསུམ་འདུལ་མཛད་བརྒྱ་པའྤྱི་མགོན་པོ་མཆོག།   
བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང་བོན་གྤྱི་འཁརོ་ལོ་ཡྤྱིས། །རབ་འབམས་གདུལ་བའྤྱི་ཁ་ལོ་གེན་དུ་བསྒྱུར། །   
སླད་ན་ལུས་པ་མ་འོང་འགྲོ་བའྤྱི་དོན། །དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་བསན་པ་རེས་བཞག་མཛད། །   
གསུང་དང་ཐུགས་ཀྤྱིས་འདུལ་བའྤྱི་རྤྱིམ་པ་ཡྤྱིས། །བསན་འགྲོའྤྱི་ཕན་བདེ་དབར་གྤྱི་མཚོ་ལ་འགྲན། །   
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ཞེས་བར་སྐབས་ཀྤྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།  །སོན་པ་ཁྤྱི་གཙུག་རྒྱལ་བའྤྱི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྤྱིང་
སབས་སུ་མཆྤྱིའ།ོ །རྒྱལ་གཤེན་བསན་པའྤྱི་གཞྤྱི་ར་འདུལ་བ་བྱུང་ཚུལ་མདོ་བསྡུས་བཤད་པ་ལ། རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་
བ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་དེ་ྤྱིད་རག་གཟྤྱིགས་འོལ་མོ་གྤྱིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གྤྱིས་རྤྱིམ་པར་མཛད་
དེ། དེ་ཡང་སེ་བ་བཞེས་པ། བསན་པ་སེལ་བ། འགྲོ་བ་འདུལ་་བ། ཁབ་བཞེས་པ། སས་སྤྲུལ་བ། འགྲོ་དོན་མཛད་པ། 
བདུད་བཏུལ་བ། བསན་པ་རེས་བཞག་གྤྱི་མཛད་པ་རྣམས་རགོས་ནས། མྤྱི་ལ་ོསུམ་སོང་ཆྤྱིག་བརྒྱ་སེ་གཤེན་ལོ་སོ་
གཅྤྱིག་བཞེས་པའྤྱི་ཚེ། ཁྤྱི་སོན་རྒྱལ་བཞེད་ཀྤྱི་སོ་དྲུང་དུ། ས་ེར་ན་འཆྤྱི་བཞྤྱིའྤྱི་སྡུག་བསལ་གྤྱིས་གཟྤྱིར་བ་ལ་
གཟྤྱིགས་ཏེ། ངེས་འབྱུང་གྤྱི་རེན་བས་ནས། རྒྱལ་སས་ཟང་ཟྤྱིང་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་སངས་ཏ།ེ མཆོད་རེན་རྣམ་དག་
དཀར་པོའྤྱི་དྲུང་དུ། ྤྱིད་ཀྤྱི་དབུ་སྐྲ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བསྤྱིལ། ཡེ་ཤེས་ལྷས་གནང་བའྤྱི་ན་བཟའ་གོས་དྲུག་རྤྱིན་ཆེན་རས་
ལྔ་རྣམས་སྐུ་ལ་གསོལ་ཞྤྱིང་། ཕག་གྤྱིས་བཞེས་ཏེ། དེའྤྱི་ཚ་ེའཁོར་རྣམས་ཀྤྱིས་ཡུལ་མཁར་བཙུན་མོ་སས་ལོངས་
སོད་འཁོར་དགོང་དོ་ཁྤྱི་སན་ཤ་སོག་ཙོང་ཆང་རྣམས་རྤྱིམ་གྤྱིས་ཕུལ་ནས་བཞེས་པར་ཞུས་ཀང་། མ་གནང་བར། 
ཕོགས་བཞྤྱིར་འཕུར་ཚུལ་བསན། སྐུ་ལུས་ལན་དྲུག་སྤྲུགས་པས་མཁའ་ལྡྤྱིང་ཤང་ཤང་དེའུར་སྤྲུལ་ཏེ། འཁོར་གྤྱིས་
བཟུང་བས་མ་ཐུབ་པར། བར་སྣང་སོང་བར་འཕུར་ཏེ། འོག་མྤྱིན་དུ། སར་འདས་པའྤྱི་སོན་པ་གཏོ་རྒྱལ་ཡེ་མཁེན་
གྤྱི་སློབ་མ་དང་སོང་ལེགས་ལྡན་རྒྱལ་བའྤྱི་མདུན་དུ། རབ་བྱུང་གྤྱི་བསེན་པ་ཡེ་ནས་རོགས་ཀང་། དག་པ་དང་
སོང་གྤྱི་ཕྤྱི་ཚུལ་ནང་ཁྤྱིམས་རྣམས་རོགས་པར་ནོད་ཚུལ་བསན། མཚན་ཡང་དེ་བཞྤྱིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་
ཡང་དག་པར་རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་སོན་པ་ཁྤྱི་གཙུག་རྒྱལ་བ་ཞེས་བ་བར་གསོལ།  དེ་ནས་ཡས་མར་རྤྱིམ་
བཞྤྱིན་བོན་ནས་བ་སེལ་མྤྱི་གསུམ་གྤྱི་དཀའ་ཐུབ་མྤྱི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་རུ་སད་ནས་བདུད་རྣམས་རང་ཞྤྱིར ་སོང་། དེ་
ནས་ཟད་མཚམས་མ་ེཏོག་གྤྱི་གྤྱིང་དུ་འདུལ་བ་སེ་བཅུ་དང་། བོན་གྤྱི་འཁོར་ལོ་ཚིགས་བཞྤྱི་རྣམས་གསུངས། ལྷོ་
ཤར་འདུལ་བ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་གྤྱིང་དུ་བོན་ནས། འདུལ་བ་རྒྱུད་དྲུག་མངོན་པ་སེ་བཞྤྱི་གསུངས། ཕོ་གྤྱིང་ཁྤྱི་སོན་རྒྱལ་
བཞེད་དང་། མོ་གྤྱིང་ཁོལ་མ་ནའེུ་ཆུང་གྤྱི་བར། མཆོད་རེན་རྣམ་དག་དཀར་པོའྤྱི་དྲུང་དུ། སྐུ་ཡྤྱི་སས་མཆོག་
བརྒྱད། གསང་འཁོར་ཡེ་གཤནེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ནང་འཁོར་སེམས་དཔའ་ལྔ་སོང་ལྔ་བརྒྱ། ཁྤྱི་དྲུག་སོང་། ཕྤྱི་
འཁོར་བེ་བ་དྲུག་ཁྤྱི་བཅས་པ་ལ། སོན་པ་ཁྤྱི་གཙུག་རྒྱལ་བ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་སློབ་དཔོན་མཛད། གཡུང་དྲུང་གཙུག་
གཤེན་རྒྱལ་བས་རྣམ་བཞྤྱི་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་མཁན་པོ་མཛད། འ་ཞ་གསང་བ་མདོ་སྡུད་ཀྤྱིས་དབང་པོ་མཛད་ནས། ཕོ་
གྲལ་གཡས་དང་། མོ་གྲལ་གཡནོ་དུ་ཕེས་ནས། རང་རང་གྤྱི་ཐོ་ཐང་གྤྱི། ཁྤྱིམས་རྣམས་སོ་སོར་ཕོག་པར་མཛད་
དོ། །རྒྱས་པ་མདོ་དྤྱི་མེད་གཟྤྱི་བརྤྱིད་སོགས་ལས་གསལ་ལོ། །དེ་ལས་མཁན་རྒྱུད་ཇྤྱི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ནྤྱི། སོན་པ་མྱ་
ངན་ལས་འདས་ནས་གཤེན་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་རོགས་པའྤྱི་མཚམས་སུ། གདུང་སོབ་མུ་ཆ་ོལྡེམ་དྲུག་བོན་ནས། བོན་
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འཁོར་ལོ་གསུམ་བསྐོར། འཛམ་གྤྱིང་མཁས་པའྤྱི་རྒྱན་དྲུག་སོགས་མང་དུ་བྱུང་། དེའྤྱི་ནང་ནས་རག་གཟྤྱིགས་ལ་
མཁས་པ་དམུ་ཚ་ཏྲ་ཧེས། མཚན་ལྡན་ཁེའུ་བཞྤྱི་དང་ཞལ་མཇལ་ཏེ། གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་བས་མཁན་པོ་མཛད། 
དང་སོང་རྒྱལ་བས་སློབ་དཔོན་མཛད། གཙུག་སས་ཁྤྱི་ལྡེ་གྤྱིས་དཔང་བོ་མཛད་ནས། དང་སོང་ཆྤྱིག་རོགས་སུ་
མཛད་དེ། བྲག་དགོན་དཀའ་ཐུབ་ཀྤྱི་སེ་བཟུང་། དེའྤྱི་མཁན་བུ་ཁྤྱི་ལྡེ་འོད་པོས་བཀའ་གཞུང་ན་བཤད་ཀྤྱི་སེ་
བཟུང་། དེའྤྱི་མཁན་བུ་ལྷང་ལྷང་གཙུག་ཕུད་ཀྤྱིས་འདུལ་བ་རྒྱུད་དྲུག་འགྲེལ་བ་རྣམ་པ་འབེད་པའྤྱི་ལྡེ་མྤྱིག་མཛད། 
དེའྤྱི་མཁན་བུ་དང་བ་ཡྤྱི་རྤྱིང་གྤྱིས་མངོན་པ་སེ་བཞྤྱིའྤྱི་འགྲེལ་རྤྱིང་དྤྱི་མེད་གསལ་བའྤྱི་མེ་ལོང་རྒྱས་པ་མཛད། 
དེའྤྱི་མཁན་བུ་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤསེ་ཀྤྱིས། ལས་ཁྤྱིད་བཞྤྱི་བཅུའྤྱི་ཕག་ལེན་གསལ་བའྤྱི་སོན་མ་ེམཛད། དེའྤྱི་མཁན་
བུ་གུམ་རུམ་ཡེ་ཤེས། དེའྤྱི་མཁན་བུ་འོད་ལྷ་གསལ་འབར་གྤྱིས་དུས་ཆེན་གྤྱི་སེ་བཟུང་། དེའྤྱི་མཁན་བུ་རྫུ་འཕྲུལ་
ཡེ་ཤེས། དེས་རང་བྱུང་མཆོད་རེན་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ནས། སོན་པའྤྱི་གདུང་ཤ་རྤྱི་རམ་ལྔ་བརྒྱ་བོད་དུ་གདན་དངས་
ནས། ཕྤྱི་རབས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་བསན་པའྤྱི་བཙས་སུ་བཞག་པའོ། །སེས་བུ་ཆེན་པོ་དེ་ནྤྱི་ཚ་ེལ་རང་དབང་ཐོབ་
པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྤྱི་ཞབས་དང་ལྡན་པའྤྱི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་བཞུགས་སོ། །དེ་ཡན་ཆད་རག་གཟྤྱིགས་འོལ་མོ་གྤྱིང་
གྤྱི་མཁན་རྒྱུད་ཡྤྱིན་ནོ། །དེའྤྱི་མཁན་བུ་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ཡུལ་དུ་ནའེུ་གེ་ཁོད་དཔལ་ཞེས་བ་བའྤྱི་མས་སྣང་ལ་ན་
བཟའ་འོད་ཟེར་སྣ་དྲུག་གོན་པའྤྱི་བཙུན་པ་ཞྤྱིག་ཡང་ཡང་བྱུང་བས། དེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མངོན་སུམ་དུ་
རྫུ་འཕྲུལ་ཡེ་ཤེས་དང་མཇལ་ཏ།ེ དང་སོང་ཆྤྱིག་རོགས་སུ་མཛད་ནས། ཚུལ་མྤྱིང་ཡ་ེཤེས་ཚུལ་ཁྤྱིམས་སུ་བཏགས། 
བ་སློབ་དེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་གདན་ས་ཞང་ཞུང་སོས་རྤྱི་ངད་ལྡན་གྤྱི་ཤར་བརྒྱུད་དག་ལུང་ན་བ་དམར་ལྡྤྱིང་བོན་ཕུག་
ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། མཁན་པོའྤྱི་ཞབས་རསེ་ཀང་དེང་སང་དགོན་ཤུལ་གྤྱི་ེ་རྤྱིའྤྱི་བྲག་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ཟརེ། རྫུ་འཕྲུལ་ཡེ་
ཤེས་ཞང་ཞུང་དུ་ཕེབས་ནས། དེང་སྐབས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའྤྱི་ཆུ་བྤྱི་འདྤྱི་ཡན་ལ་མྤྱི་ལ་ོབཞྤྱི་སོང་དྲུག་བརྒྱ་
ལྷག་སོང་ཞེས་དཔལ་ཚུལ་གྤྱིས་བཞེད་དོ། །  ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་མཁན་བུ་གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱིས་ཤེལ་གྤྱི་
བྲག་དཀར་རེ་རོངས་སུ། གཡུང་དྲུང་ལྷ་རེའྤྱི་གསས་ཁང་བཞེངས། ༧ དེའྤྱི་མཁན་བུ་གཙུག་ཕུད་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱིས། 
ཧྤྱིམ་པོ་དཔལ་གྤྱི་རྤྱི་ལ་གཡུང་དྲུང་བརེགས་པའྤྱི་གསས་ཁང་བཞངེས། སོན་པའྤྱི་མཛད་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་འཁོར་སེ་
བཞྤྱི་ཡ་བརྒྱད་དུ་ཕེས་ནས་བསན་པ་རྒྱས་པར་སེལ། དེ་ཡན་ཆད་ཞང་ཞུང་གྤྱི་མཁན་རྒྱུད་ད།ོ ༧ །དེའྤྱི་མཁན་བུ་
ག་ཅུ་གཙུག་ཕུད་རྒྱལ་བས་འདམ་ཤོད་སྣར་མར། གཡུང་དྲུང་ཁྤྱི་འདུས་ལྷ་ཁང་དང་། ར་ནག་ར་མགོ་སུམ་ལག་
ཏུ། ཁྤྱི་འདུས་གསང་བའྤྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། དེའྤྱི་མཁན་བུ་ཡ་གོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ་དང་། ཕམ་ཤྤྱི་དཔལ་གྤྱི་དབང་
ཕྱུག་གྤྱིས་ཡྤྱིན་ཏ།ེ དེ་གྤྱིས་ལ་བོད་ཀྤྱི་མྤྱི་གྤྱིས་ཀང་ཟེར། འདུལ་རྒྱུད་བསགས་པ་གྤྱིང་སགས་ལས། གཙུག་
ཕུད་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ལ་མཁན་བུ་བཞྤྱི་སེ། ག་ཅུ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྒྱལ་བ། ཡ་གོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ། ཕམ་ཤྤྱི་དཔལ་གྤྱི་དབང་
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ཕྱུག སེ་བཙུན་རབ་གསལ་དང་བཞྤྱི་བྱུང་། དེའྤྱི་ཚེ་གཤེན་གྤྱི་འདུལ་རྒྱུད་ལས་མ་འཆམ་པར། སེ་རྤྱིགས་གྤྱིས་སུ་
ཆད། ག་ཅུ་ཕམ་ཤྤྱི་གྤྱིས་སེ་གཅྤྱིག ཡ་གོང་སེ་བཙུན་གྤྱིས་སེ་གཅྤྱིག་བཟུང་། སེ་བཙུན་སློབ་བུ་ཅོ་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་
ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་མཁན་བུ་མུ་ཟྤྱི་གསལ་བཟང་ཡྤྱིན། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་སེ་བ་གྤྱིས་སུ་གེས་ཏེ། ཡ་གོང་གྤྱིས་སོ་
ཐར་གྤྱི་སེ་བཟུང་། བསོམ་པ་ནྤྱི་བཟོད་པའྤྱི་དོན་བསོམ། སོད་པ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ལ་སོད། འབྲས་བུ་ས་ོསོར་སོ་ཐར་དུ་
འདོད། ལྷ་ས་ཡེར་བའྤྱི་ཀླུང་དུ་བདུད་འདུལ་གཡུང་དྲུང་གནས་ཀྤྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། བདུད་ནག་པོ་པྤྱིར་གདོང་
ཚར་བཅད། ཟང་ཟང་ལྷ་ར་ེསོགས་འདུ་གནས་ྤྱི་ཤུ་ར་དགུར་འཕེལ། ཕམ་ཤྤྱིས་དུས་ཆེན་གྤྱི་སེ་བཟུང་། སོམ་པ་
ནྤྱི་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག སོད་པ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ལ་སོད། འབྲས་བུ་བསྐལ་ཆེན་གཅྤྱིག་རོགས་པ་དང་། 
བསན་པ་རོགས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་པར་འདོད། གཡུང་དྲུང་རོལ་བའྤྱི་གསས་ཁང་ལ་སོགས་དགོན་སེ་སུམ་ཅུ་ར་
བརྒྱད་འཕེལ་ལོ། །འདྤྱི་དུས་གནམ་གྤྱི་ཁྤྱི་བདུན་རྤྱིང་ཡྤྱིན་ཏ།ེ ྤྱི་སོན་ལས། གནམ་གྤྱི་ཁྤྱི་བདུན་ཞསེ་བ་སེ། རྒྱལ་པོ་
རེ་ལ་སྐུ་སྲུང་བོན་གཤེན་རེས་མཛད་པས། བོན་གཤེན་མངའ་ཐང་ཆེའོ། །ད་ེདུས་ག་ཅུ་ཡ་གོང་ཕམ་ཤྤྱི་ལྡེ་བཙུན་
བཞྤྱི་ལྷ་ཁང་མཆོད་རེན་དགོན་སེ་རྣམས་འཕེལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་ནས་ཡ་གོང་གྤྱི་བརྒྱུད་པ་ེར་ལྔ། 
ཕམ་ཤྤྱིའྤྱི་བརྒྱུད་པ་སུམ་ཅུ་འདས་པའྤྱི་དུས་ན། སེ་བ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་འཁྲུགས་པའྤྱི་རང་སོན་དང་། རྒྱལ་པོ་གྲྤྱི་
གུམ་བཙན་པོ་དང་། བོན་པོ་ངན་པ་སོགས་གཞན་སོན་གྤྱིས་ཀ་ལ་བརེན་ནས་བསན་པ་ཐང་གཅྤྱིག་བོད་ཡུལ་
དུ་ནུབ་བོ། །ད་ེནས་ཡ་གོང་རྒྱལ་བའྤྱི་མཁན་བུ་སེ་བཙུན་རབ་གསལ། དེའྤྱི་མཁན་བུ་མུ་ཟྤྱི་གསལ་བཟང་། ཕམ་ཤྤྱི་
དཔལ་གྤྱི་དབང་ཕྱུག་གྤྱི་མཁན་བུ་ཅོ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་ས།ོ །ལུང་འགའ་ཞྤྱིག་ལ་མུ་ཟྤྱི་གསལ་བཟང་གྤྱིས་སེ་བཙུན་
དང་ཅོ་བཙུན་གྤྱིས་ཀའྤྱི་དྲུང་ནས་ཁྤྱིམས་མནོས་པར་གསུངས་སོ། །ཅོ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་ནྤྱི་ཚེ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་
པའྤྱི་སེས་བུ་སེ་གདུང་རབས་དེ་ཙམ་གྤྱི་ཡུན་ལ་བསན་པའྤྱི་གེར་འཛིན་མཛད་དོ། །དེ་ནས་རྫུ་ཕྲུལ་ཡེ་ཤེས་
ཀྤྱི་དྲུང་དུ་མ་འོངས་པ་ན་བསན་པ་དར་བའྤྱི་རྒྱུ་འབྲས་དང་ལུང་བསན་ཐོབ་ནས་དགའ་སོ་དང་བཅས་ཏེ་མྱ་
ངན་ལས་འདས་སོ། །མུ་ཟྤྱི་གསལ་བཟང་ནྤྱི། མ་འོངས་པ་ན་བསན་པའྤྱི་ས་བོན་མཛད་པའྤྱི་ཆདེ་དུ་མདོ་སད་རྨ་
རྤྱི་དེལ་གསུམ་གྤྱི་རྤྱི་རེའྤྱི་བྲག་དཀར་རེ་འདུས་ཀྤྱི་ཕུག་ཏུ་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་བཞུགས་སོ། །ད་ེནས་མྤྱི་ལོ་སོང་
དང་བརྒྱད་བརྒྱ་འདས་པའྤྱི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ལག་ངན་གྤྱི་སས་ལྷ་ཐུ་ཁ་བ་བ། རྒྱ་སྤུན་མང་གྤྱི་ཆད་པ་ཕོག་སེ་སོག་
པོའྤྱི་ཡུལ་དུ་སྤྱུགས་ནས། སོག་པོའྤྱི་སོང་དཔོན་དཔལ་འབར་བ་བའྤྱི་ར་འཚོས་ཏ་ེཡོད་པ། དེ་མ་ེག་གྤྱི་རབ་རེ་
འདུས་ཀྤྱིས་བསླུས་ཏེ་ར་རྤྱིར་བཅོལ་ལོ། །སོག་ཡུལ་ནས་འོང་སྐབས་སེའུ་སླག་པ་ཞྤྱིག་གོན་ནས་འོང་བས་མྤྱིང་
སོག་པོ་སེལ་སླག་ཅན་དུ་གྲགས། དེས་རྨ་རྤྱི་དེལ་གསུམ་དུ་ར་འཚོར་ཕྤྱིན་སྐབས་ྤྱིན་གཅྤྱིག་སོན་གྤྱི་ལས་འཕོ་
བཟང་པོས། བྲག་དཀར་ར་ེའདུས་ཀྤྱི་ཕུག་པ་སོ་ནག་ལ་ཕུག་དཀར་བ་དེར་ཕྤྱིན་པས། ནང་དུ་ན་བཟའ་རབ་བྱུང་
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གྤྱི་ཆ་བད་ལ་དབུ་སྐྲ་ས་ལ་འཁྤྱིལ་བ་གཅྤྱིག་འདུག་པ། དེ་མཇལ་བ་ཙམ་གྤྱིས་ལས་སད་ནས། དགའ་སོ་སེས་ཏེ་
ཕག་འཚལ་ནས་སེས་བུ་ཆེན་པ་ོདགོངས་པ་གོད་པར་ཞུ་ཞུས་པས་ཅྤྱི་ཡང་མྤྱི་གསུང་ཞྤྱིང་མྤྱི་འགུལ་ལོ། །སང་ྤྱིན་
ཕག་ཕུལ་ཏེ་ཞུས་པས། སན་གྤྱི་རྤྱི་མ་འགུལ་བ་ཙམ་བྱུང་། ཡང་དེའྤྱི་ཕྤྱི་ྤྱིན་ཞུས་པས། ཞལ་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་
འགུལ་ཙམ། ཡང་དེའྤྱི་ཕྤྱི་ྤྱིན་ཞུས་པས། དེའྤྱི་ཞལ་ནས། ཀ་ེམ་དུས་ཀྤྱི་བར་ཆོད་ཁེད་མྤྱིའམ་མྤྱི་མྤྱིན་ཅྤྱི་ཡྤྱི་རེན། 
ཞེས་གསུངས། ར་རྤྱིས། བདག་དམན་པའྤྱི་ལུས་ཅན། སྡུག་པའྤྱི་བོ་ཅན། གཞན་གྤྱིས་དབང་བས་པ་གཅྤྱིག་ལགས། 
ཞུས་པས། འོ་ན་ཁོད་ཀྤྱིས་བསན་པའྤྱི་ས་བོན་ནུས་སམ་གསུངས། བདག་ཀང་ཁེད་ཀྤྱི་རེས་སུ་ཞུ་ཞུས་པས། ས་བོན་
ནུས་ན་གེགས་སུ་མྤྱི་རྤྱི་གསུངས་ནས། དག་པ་དང་སོང་གྤྱི་སོམ་པ་ཆྤྱིག་རོངས་སུ་གནང་ས།ེ མཚན་ཡང་ཁྤྱི་འབར་
ཚུལ་ཁྤྱིམས་སུ་བཏགས་སོ། །དེའྤྱི་མཁན་བུ་ནྤྱི་འདན་མ་གཡག་སླག་ཅན་ཏེ་རྒྱལ་བ་གཙུག་ཕུད་དོ། །དེའྤྱི་མཁན་
བུ་གྲུམ་བུ་ཤྤྱིང་སླག་ཅན་ཏེ་གཙུག་ཕུད་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ས།ོ །དེའྤྱི་མཁན་བུ་ནྤྱི། རྣམ་དག་འདུལ་བའྤྱི་བསན་པའྤྱི་རྒྱལ་
མཚན་ཆེན་པོ་བོན་ཆོས་ཀུན་ལ་སེང་མཛད། མདོ་སད་བ་མ་ཡ་ཟྤྱི་ཁོམ་འབར་གྤྱི་སས། བ་ཆེན་མུ་ཐུར་དགོངས་
པ་རབ་གསལ་ལ་གནང་བའ།ོ །སྤྱིད་རྒྱུད་ལས། དམུ་ཙ་ཏྲ་ཧེའྤྱི་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི། དང་སོང་ལུས་ལ་མཁནེ་པ་ཅན། །ཡ་ཟྤྱི་
བོན་བསན་ཞེས་ཀང་བ། །བར་དུ་མུ་ཐུར་དགོངས་པ་གསལ། །ཚུལ་མྤྱིང་ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཅན། །སུམ་སྣང་རྨ་
ཡྤྱི་བྲག་ལ་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའྤྱི་མཁན་བུ་གོས་བཙུན་རྤྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པའོ། །དེའྤྱི་མཁན་
བུ་ཀུན་དགའ་ཚུལ་ཁྤྱིམས། དེའྤྱི་མཁན་བུ་རྤྱིན་ཆེན་གཙུག་ཕུད། དེའྤྱི་མཁན་བུ་པྲ་ཕུད་ཚུལ་ཁྤྱིམས། དེའྤྱི་མཁན་
བུ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཡེ་ཤེས། དེའྤྱི་མཁན་བུ་ཤེར་བཙུན་གཡུང་དྲུང་པྲ་ཕུད། དེའྤྱི་མཁན་བུ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན། 
དེའྤྱི་མཁན་བུ་འཚོ་བཙུན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་སློབ་དཔོན་གཡུང་བཙུན་ཇོ་གདུང་རྣམ་གྤྱིས་སོ། །དེ་གྤྱིས་
ཀྤྱིས་མཁན་སློབ་མཛད་པའྤྱི་མཁན་བུ་ནྤྱི་དམ་པ་རྤྱི་ཁོད་པ་དང་། སུམ་སོན་ཚུལ་བོ་གྤྱིས་ཏ།ེ སྤྱིད་རྒྱུད་ལས། 
གསེར་ཐོག་ལེ་འབམས་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི། །རྨེའུ་འདུལ་འཛིན་དམ་པའྤྱི་མཚན། །ཏྤྱིང་འཛིན་རོགས་པའྤྱི་ཤེས་རབ་
ཅན། །བསན་པ་དར་རྒྱས་འཛིན་ཅྤྱིང་སོན། །ལེགས་ཏང་རྨང་པའོྤྱི་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི། །སུམ་པའྤྱི་གདུང་འཛིན་ཚུལ་བོའྤྱི་
མཚན། །ཞེས་གསུངས། ད་ེལས་འདུལ་བརྒྱུད་བྲུ་ཞུ་ས་གསུམ་དང་གཤེན་དང་བཞྤྱིང་གེས་སོ། །རྒྱས་པ་བསན་བྱུང་
གཞན་ནས་ཤེས་པར་བ། འདྤྱིར་ས་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་རེ་མམ་མེད་ཆེན་པོའྤྱི་འདུལ་བརྒྱུད་བྱུང་
ཚུལ་ནྤྱི། དམ་པའྤྱི་མཁན་བུ་ཡར་འབྲོག་མེ་སོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། དེའྤྱི་མཁན་བུ་གཤེན་སོན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་
མཚན། དེའྤྱི་མཁན་བུ་གཡོར་པ་ོམེ་དཔལ། དེའྤྱི་མཁན་བུ་འ་ཞ་བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དང་བྲུའྤྱི་རྒྱལ་སས་དམ་པ་
དར་མ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས། གངོ་གྤྱི་དམ་པའྤྱི་མཆེད་གྲོགས་སུམ་སོན་ཚུལ་བོའྤྱི་མཁན་བུ་བྲུ་རེ་བཙུན་དང་མར་
སོན་རྒྱལ་ལེགས་ཏེ་སན་གོང་བ་གྤྱིས། སན་གོང་བའྤྱི་མཁན་བུ་བ་ཐང་ཞང་སོན་བསོད་ནམས་དཔལ། དེའྤྱི་
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མཁན་བུ་སུམ་སོན་ལྷ་འབུམ། བྲུ་སོན་དར་མ་དང་སུམ་སོན་ལྷ་འབུམ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་མཁན་སློབ་མཛད་པའྤྱི་མཁན་
བུ་གཤེན་སོན་བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། དེའྤྱི་མཁན་བུ་གཤནེ་སོན་ཡ་ེཤེས་བོ་གྲོས། དེའྤྱི་མཁན་བུ་སན་གོང་བ་འདུལ་
བ་བོ་གྲོས། དེའྤྱི་མཁན་བུ་སན་གོང་བ་ཤེས་རབ་བོ་གྲོས། དེའྤྱི་མཁན་བུ་རྒྱ་རོང་བ་མཁར་སྣར་བཞུགས་པ་གཡུང་
དྲུང་ཡེ་ཤེས། དེའྤྱི་མཁན་བུ་བྲུ་སོན་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཡེ་ཤེས་ས།ོ །དའེྤྱི་མཁན་བུ་སྤྱིགས་དུས་བསན་པའྤྱི་གསལ་བེད་
མམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་བརྒྱུད་པའོ། །དེའང་བོ་ལྡན་གྤྱི་ཁ་བང་གསལ་བེད་ྤྱི་མའྤྱི་འཁོར་ལོ་ལས། 
སོང་རྒྱུང་སྤྲུལ་བ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས། །དབུས་རྤྱིའྤྱི་དཀྤྱིལ་དུ་བསླབ་གསུམ་བསན་པ་འཛུགས། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེང་སང་གངས་རྤྱིའྤྱི་ཁོད་འདྤྱིར་སོན་པ་ཁྤྱི་གཙུག་རྒྱལ་བའྤྱི་རྤྱིང་ལུགས་རྣམ་དག་འདུལ་བའྤྱི་
བསན་པ་ཇྤྱི་སེད་ཡོད་པ་རྣམས། རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མམ་མེད་འགྲོ་བའྤྱི་མགོན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་འདྤྱི་ྤྱིད་ཀྤྱི་
རེས་སུ་འབྲྤྱིང་བ་ཤ་སག་ཡྤྱིན་ནོ།  

ལ་ོདབེ་རེས་མར་མུ་འགདོ་བ། 

 
དྤྱི་གུམ་བཙན་པའོྤྱི་དྤྱི་ཡྤྱིག་ལས་འཕསོ་པའྤྱི་ 
ལ་ོརྒྱུས་ཀྤྱི་གནད་དནོ་འགའྤྱི་སྣནོ་དཔྱད། 

བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ། གཡུང་དྲུང་བོན་པོའྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ཞྤྱིབ་འཇུག་པ། 
【ནང་དོན་གནད་བསྡུས】སྤྱིར་ན་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་མཚན་ཟུར་གྤྱི་དྤྱི་ཡྤྱིག་འདྤྱི་ནྤྱི་ཏུན་ཧོང་ཡྤྱིག་རྤྱིང་དང་དེ་མོའྤྱི་བྲག་
བརྐོས་བཀའ་གཙིགས་སོགས་བར་རྤྱིང་མའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་དག་ན་གཅྤྱིག་གྱུར་ཡྤྱིན་པ་མ་ཟད་དེའྤྱི་མཚན་གྤྱི་ཐོགས་དནོ་དང་འབྲེལ་
བའྤྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཀང་བཀོད་ཡོད། ཡྤྱིན་ནའང་ཕྤྱིས་སུ་བྱུང་བའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡྤྱིག་ཆ་དག་ལས་དྤྱི་གུམ་གྤྱི་དྤྱི་ཡྤྱིག་ག་གྲྤྱིར་བརེས་བ་
མ་ཟད་མཚན་གྤྱི་འགྲེལ་སངས་གསར་བའང་ཐོན་ཡོད་པས་འདྤྱིར་དེའྤྱི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཉུང་ཙམ་བས་ཡོད། 

【བར་ཆད་གཅོ་བ】ོ དྤྱི་གུམ། གྲྤྱི་གུམ། ས་ཕྤྱིའྤྱི་འགྱུར་ལྡོག 

བོད་བཙན་པོའྤྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་དུ་གཟབ་ནན་གྤྱིས་བལྟས་ན་རྒྱལ་འབངས་འཁྲུགས་པའྤྱི་དོན་
རེན་གྤྱི་རྤྱིམ་པ་དང་བོ་དེ་ནྤྱི་རྒྱལ་བོ་དྤྱི་གུམ་བཙན་པ་ོདང་ལོ་ངམ་ར་རྤྱི་གྤྱིས་ཀྤྱིས་འཁྲུག་རོད་བས་པའྤྱི་གནས་
ཚུལ་དེ་ཡྤྱིན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དུས་རྤྱིམ་མྤྱི་འད་བའྤྱི་ཁོད་དུ་དོན་རེན་དེ་ྤྱིད་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་གཏམ་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་གྱུར་
ནས་བཤད་སངས་འད་མྤྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྤྱིག་བྱུང་ཡོད། འདྤྱིར་བཤད་སངས་དེ་དག་གྤྱི་ཁོད་དུ་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་
མཚན་གྤྱི་འདོགས་སངས་ལ་བཤད་ཚུལ་རེ་གྤྱིས་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པའྤྱི་དོན་སྤྱི་ཡྤྱིད་ལ་བཞག་ནས་དེའྤྱི་ཐད་ལ་དབེ་



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
   

འབྱུང་ལྡན།                                                                                          ༣༠༡ 
                                                                

- 88 - 

ཞྤྱིབ་བས་པའྤྱི་རང་གྤྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྤྱི་གེར་འགོད་པ་ལ། 
དང་བོ་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་མཚན་གྤྱི་འདོགས་སངས་དེ་ནྤྱི་གནའ་རབས་ཀྤྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཅྤྱིག་དང་འབྲེལ་ནས་

ཏུན་ཧོང་ཡྤྱིག་ཆའྤྱི་ཁོད་ཀྤྱི་བཙན་པོ་རྤྱིམ་བྱུང་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་དུ་འཁོད་ཡོད།  དེ་ྤྱིད་ཀུན་ལ་གསལ་ཆ་ཆེ་
ཡང་དེའྤྱི་སྐོར་གྤྱི་གནས་ཚུལ་ཞྤྱིབ་པ་ཡྤྱི་གེར་འགོད་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་བར་གཞྤྱིགས་ན་ད་ེནྤྱི་གནའ་བོའྤྱི་གཏམ་
རྒྱུད་ཁོ་ནར་སོང་སབས་འགྲེལ་བཤད་བསོན་དཀའ་བ་ཞྤྱིག་ཏུ་ཆགས་པ་ནྤྱི་དོན་དངོས་རེད་ལ་ཕྤྱིས་ཀྤྱི་སྐད་གྲགས་
ཆེ་བའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་བརམས་ཆོས་ཆོས་འབྱུང་མཁས་བའྤྱི་དགའ་སོན་དང་ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་སོགས་ཀྤྱིས་མཚོན་པའྤྱི་སངས་
རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྤྱིས་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་མཚན་གྤྱི་འདོགས་སངས་ཐད་ཏུན་ཧོང་ཡྤྱིག་རྤྱིང་
ལས་བྱུང་བའྤྱི་གནའ་བོའྤྱི་གཏམ་རྒྱུད་འདྤྱི་གཞྤྱི་འཛིན་ས་བས་ཡོད་ནའང་དེའྤྱི་སྐོར་གྤྱི་བྱུང་བ་དག་ཡྤྱིག་རྤྱིང་གྤྱི་ས་
བོན་སོར་འཇོག་བས་པ་ཙམ་ལས་འོས་མཚམས་ཀྤྱི་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བས་མེད་སབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དུས་རྤྱིམ་མྤྱི་
འད་བའྤྱི་སོན་རབས་ཀྤྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཅྤྱིག་ལས་སྐབས་དེའྤྱི་དོན་དངོས་ཀྤྱི་བྱུང་རྤྱིམ་འཚོལ་རྒྱུ་ནྤྱི་ཧ་ཅང་དཀའ་ཁག་
ཆེ་བ་ཞྤྱིག་རེད། ཡྤྱིན་ནའང་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་མཚན་ཟུར་གྤྱི་དྤྱི་ཡྤྱིག་དེ་ྤྱིད་ཏུན་ཧོང་ཡྤྱིག་རྤྱིང་དང་ཀོང་བོ་དེ་
མོ་ས་ཁུལ་གྤྱི་བྲག་བརྐོས་ཡྤྱི་གེ་སོགས་ལས་གཅྤྱིག་གྱུར་གྤྱི་ད་དྤྱི་ཐོན་པའྤྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་ན་ཕལ་ཆེར་དྤྱི་ཡྤྱིག་
དེ་ནྤྱི་གནའ་བོའྤྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་འདུ་ཤེས་སམ་ཡུལ་ལུགས་ཁད་པར་བ་ཞྤྱིག་དང་འབྲེལ་ནས་ཐོན་པར་ཚོད་དཔག་
ཙམ་བས་ཆོག་པ་ཞྤྱིག་སེ་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་བ་གན་པོ་གསོལ་བའྤྱི་ལུགས་སོལ་དེ་ནྤྱི་དར་ཁབ་ཆེ་བ་
ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ཀོང་བོ་དེ་མོའྤྱི་བྲག་བརྐོས་ཡྤྱི་གེ་དེ་ལས་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་རེད། དེར་བརེན་བའྤྱི་རྤྱིག་
གནས་ཀྤྱི་སྣང་ཚུལ་དེས་ཏུན་ཧོང་ཡྤྱིག་རྤྱིང་ལས་བྱུང་བའྤྱི་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་མཚན་འདོགས་ཀྤྱི་གཏམ་རྒྱུད་དེར་
ཕར་གཞལ་ན་འདྤྱི་ལྟར་ག་ོཐུབ་སེ། དེའྤྱི་ཁོད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་སྤྱི་བྲག་མར་བ་དང་དམ་ལེ་དབལ་མཚོའམ་དང་མ་
འབྲྤྱི་སང་གསུམ་ནྤྱི་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་སྐུ་བའྤྱི་གནས་ཡུལ་གསུམ་ཡྤྱིན་ལ་དེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཆག་འཇྤྱིག་ནྤྱི་དྤྱི་གུམ་བཙན་
པོའྤྱི་ཚེ་སོག་ཡུན་རྤྱིང་དུ་འཚོ་ཐུབ་མྤྱིན་གྤྱི་གནད་དོན་དེ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་བྲག་མཚོ་སང་གསུམ་ལ་དྤྱི་གུམ་གྤྱི་སྐུ་བ་གནས་
ཡོད་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ྤྱིད་ཆོས་འབྱུང་མཁས་བའྤྱི་དགའ་སོན་ལས་བ་བྲག་བ་མཚོ་བ་སང（1）ཞེས་གོང་གསལ་
སྤྱི་བྲག་མར་བ་སོགས་ཀྤྱི་སོན་ལ་བ་ཡྤྱིག་འཁོད་ཡོད་པའྤྱི་སྣང་ཚུལ་དེས་ཀང་གསལ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྤྱིན། གཏམ་
རྒྱུད་དེའྤྱི་ཁོད་དུ་ཡོད་པའྤྱི་མ་མ་གྲོ་ཞ་མ་སྤྱི་བརླྤྱིང་མ་ནྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་སྐུ་རྤྱིམ་གྤྱི་ཆོ་ག་སྒྲུབ་དུས་སུ་སྐབས་དེའྤྱི་ཆོས་
ལུགས་ཀྤྱི་སྣང་ཚུལ་དང་ཆབ་སྤྱིད་ཀྤྱི་འཁོར་ཕོགས་ལ་དབ་ེཞྤྱིབ་དང་སོན་དཔག་བེད་ཐུབ་པའྤྱི་དམྤྱིགས་བསལ་
གྤྱི་མྤྱི་སྣ་མས་མྱོང་ཅན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ལ་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོ་སེས་མ་ཐག་མཚན་ཅྤྱི་གསོལ་ནྤྱི་མ་མ་གྲ་ོཞ་མར་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་སབས་འཁོར་གཡོག་རྣམས་ཀྤྱིས་ཁོ་མོར་ཞུས་ཡོད་ཀང་སྐུ་ྤྱིད་དགུང་ལོ་ཧ་ཅང་བགྲེས་སབས་
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དབང་བོ་མ་གསལ་བར་བར་དོན་ལོག་པར་གོ་ནས་མཚན་འདོགས་དེ་འད་ཞྤྱིག་གནང་བ་རེད། ཡྤྱིན་ནའང་
མཚན་གྤྱི་འདོགས་སངས་འདྤྱི་ནྤྱི་ཁུངས་མེད་བྱུང་རྒྱལ་དུ་བཏགས་པ་ཞྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་པར་སྐབས་དེའྤྱི་བར་དོན་ལོག་
ཐོས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་འགལ་བའྤྱི་སོན་དཔག་གཞྤྱིར་བཞག་ནས་བཏགས་པ་ཞྤྱིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི་བ་བྲག་སྤྱི་
བྲག་མར་བ་རྤྱིལ་ནས་བཀུམ་ན་སྤྱི་སེ་འདེ་སྤྱིན་གྤྱིས་བཀུམ་པས་སྤྱི་གུམ་དང་བ་མཚོ་དམ་ལེ་དབལ་མཚོ་སྐམ་ནས་
བཀུམ་ན་ཆུས་བཀུམ་པས་ཆུ་གུམ་དང༌། བ་སང་དང་མ་འབྲྤྱི་སང་མེས་ཚིག་ནས་བཀུམ་ན་དྤྱི་གུམ་སེ་འཆྤྱི་རེན་
གསུམ་བསན་ཡང་མཐའ་མར་སྐབས་དེའྤྱི་ལོ་ངམ་དང་འཁྲུགས་པའྤྱི་དོན་རེན་དང་ད་ེའབྲེལ་གྤྱི་ལྷོ་བྲག་ལོ་ངམ་
ཕོགས་སུ་དྤྱི་རོད་སད་ནས་གཞན་སེ་འདུལ་བའྤྱི་ཐབས་ལམ་གྤྱི་སོན་དཔག་ཙམ་ལ་དཔྱད་ནས་དྤྱི་གུམ་ཅེས་བཏགས་
པ་ཞྤྱིག་རེད་ལ་དྤྱི་གུམ་དང་ལོ་ངམ་འཐབ་དུས་སུའང་ལོ་ངམ་གྤྱིས་དྤྱི་རོད་སད་མྱོང་ཡོད་པ་ནྤྱི་ལྡ་ེམྤྱིག་ལས་དུག་
ཤྤྱིང་རུ་དགུའྤྱི་དུད་པ་ཡྤྱིས་བར་སྣང་མུན་པས་འཐྤྱིབས་པར་ཤོག（2）ཅེས་དུག་དྤྱིའྤྱི་བར་སྣང་ཁངེས་ཤྤྱིང་མངོན་
མཐོང་གྤྱི་སྣང་ཚུལ་འགོག་པའྤྱི་ཐབས་སད་མྱོང་བ་དང་ཁོ་བོ་དབང་ཆེན་གྤྱི་རྣམ་བཤད་ནའང་ལོ་ངམ་གྤྱིས་དགུང་
ལོ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གྤྱི་སེང་དུ་དྤྱི་རུ་བཀུམ་སེ་བང་སོ་ཡར་ལུང་སྣང་རོ་ཚལ་དུ་བཏབ（3）ཅེས་འབྱུང་བའང་དྤྱི་གུམ་
བཙན་པོ་དྤྱིས་བཀུམ་པའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་སྒྲུབ་བེད་ཧ་ཅང་བཙན་པོ་ཞྤྱིག་རེད་ལ་མྤྱིའྤྱི་ཚེ་སོག་དྤྱི་ལ་འབྲེལ་ནས་གཅོད་པ་
ནྤྱི་གཏམ་ཤུལ་ཡྤྱིག་རྤྱིང་གྤྱི་རྣེལ་དྤྱི་འདུལ་བའྤྱི་རབས་ན་གྲོངས་པ་རྣེལ་གྲྤྱིར་དོངས（4）ཞེས་དྤྱིས་བཀྲོངས་བའྤྱི་
ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་གསལ་བོར་བསན་ཡོད་ལ་གཏམ་ཤུལ་ཡྤྱིག་རྤྱིང་ཁོད་གྲྤྱི་དང་དྤྱི་གྤྱིས་རང་འདོད་ལྟར་བརེས་
ཡོད་པས་རྣེལ་གྲྤྱིའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་དྤྱི་འདྤྱི་དྤྱི་མའྤྱི་དྤྱི་ཡྤྱིན་པ་གཞུང་དེ་ལ་ཞྤྱིབ་པར་མཇལ་ན་ཤེས་ཐུབ་ལ་ཏུན་ཧོང་ཡྤྱིག་
རྤྱིང་དང་རོ་རྤྱིང་སོགས་ཡྤྱིག་རྤྱིང་གཞན་རྣམས་ལས་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་མཚན་ཟུར་གྤྱི་དྤྱི་ནྤྱི་ད་དྤྱིའྤྱི་གཅྤྱིག་གྱུར་
ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་དཔྱད་ཞྤྱིབ་ནན་ཏན་གྤྱིས་གཏོང་དགོས་པ་ཞྤྱིག་རེད། ཡྤྱིན་ནའང་ཕྤྱིས་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡྤྱིག་ཚངས་དག་
ལས་དྤྱི་གུམ་གྤྱི་དྤྱི་ཡྤྱིག་འདྤྱི་ལ་ག་གྲྤྱི་འབྲྤྱི་བའྤྱི་ལུགས་སོལ་རྒྱུན་འབམས་སུ་སོང་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་སེ་ད་ེནྤྱི་དྤྱི་གུམ་གྤྱི་
ཐོག་མའྤྱི་མྤྱིང་གྤྱི་མཚོན་དོན་དེའྤྱི་ཁ་དོག་བསྒྱུར་ནས་རང་ལུགས་ཀྤྱིས་དྤྱི་གུམ་གྤྱི་མཚན་ལ་གསར་དུ་འགྲེལ་བཤད་
བསོན་པའྤྱི་འགྱུར་མཚམས་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་རེད། ཞྤྱིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་དྤྱི་གུམ་དང་ལ་ོངམ་གྤྱིས་འཐབ་རོད་མ་བས་
གོང་དུ་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་མཚན་གྤྱི་འགྲེལ་སངས་དེ་ནྤྱི་ད་དྤྱི་ལ་འབྲེལ་བའྤྱི་བཤད་སངས་འདྤྱི་གཅྤྱིག་པུ་ལས་ལྟ་
ཚུལ་གཞན་བྱུང་མེད་ལ་ཕྤྱིས་སུ་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོས་བོན་བསན་བསྣུབས་པ་ནས་བཟུང་བོན་ལུགས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་
ཐམས་ཅད་གྤྱིས་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་དྤྱི་ཡྤྱིག་སྡུག་རྩུབ་ཆ་ེབའྤྱི་མཚོན་བེད་ཀྤྱི་གྲྤྱི་ཡྤྱིག་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། དཔེར་ན་
བོན་གྤྱི་ཡང་རེའྤྱི་ཀོང་ཆེན་གྤྱི་འགྲེལ་བར་འབངས་ལོ་ངམ་གྤྱིས་གྲྤྱིར་བཀྲོངས་པས་གྲྤྱི་གུམ་བཙན་པོར་གྲགས་སོ།
（ 5 ）།ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ལ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཕྤྱིས་སུ་བྱུང་བའྤྱི་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་མཚན་གྤྱི་འགྲེལ་སངས་ཀྤྱི་ལྟ་ཚུལ་
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གསར་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྤྱིན། དེ་བཞྤྱིན་བོན་གྤྱི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའྤྱི་དཔེ་རྤྱིང་
མཛོད་ས་འགྲེལ་ཞུ་བར་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་སྐོར་འགོད་སྐབས་མཁར་ང་རོ་ཤམ་པོ་ན་བཙན་པོ་ཁྤྱི་སེ་ཡག་པ་
དང༌། བཙུན་མོ་སྦྲང་ཟ་ལྷ་རྒྱན་གྤྱིས་ལ། སས་ཐེའུ་རང་མང་ས་ཡུ་ཐེར་གྤྱི་སྤྲུལ་བ་ཞུགས་ཏ།ེ ཟླ་དགུ་ངོ་བཅུ་ན་
སས་ཤྤྱིག་འཁྲུངས་པ། དེ་ཡང་ཟླ་ལས་ལོ་གྲངས་སུ་སེད་ཙམ་ན། སྐྲ་དམར་ལ་དམྤྱིག་ཟླུམ་པ། ལག་མཐྤྱིལ་གཡས་
པ་སེ་བ་ནག་པོ་ཡོད་པ། ཁ་ནས་གསད་གཅད་དུ་སྨྲ་བ། སྤྱིག་པ་ལ་མོས་ཤྤྱིང་མཚོན་ལ་མོས་པ་ཞྤྱིག་བྱུང་སེ། དེ་
མའྤྱི་ལུས་ནས་དྤྱི་རགས་ལུས་ལ་ཚང་བ་ཞྤྱིག་འདུག་ནས། སྐུ་གཤེན་ཕ་བ་ཚེ་ཅོ་ཡྤྱིས། མཚན་ཡང་དྤྱི་རུམ་བཙན་
པོར་བཏགས་སོ（6）ཞེས་བོད་རྒྱལ་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་སྣང་བརན་ཞེ་མེར་བ་ཞྤྱིག་བཞེངས་བསྐྲུན་བས་ཡོད་ལ་
སར་གྤྱི་ཡྤྱིག་རྤྱིང་ལས་བྱུང་བའྤྱི་དྤྱི་གུམ་གྤྱི་མཚན་འདོགས་གཏམ་རྒྱུད་དེའྤྱི་ཁུངས་ཀང་འགེབས་ཐུབ་བས་ཡོད་
པ་ཞྤྱིག་རེད། བོན་གྤྱི་མཛོད་ས་འགྲེལ་འདྤྱིར་དཔེ་ཆ་བྲྤྱིས་མའྤྱི་རྤྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྤྱིག་འདུག་ནའང་དེ་དག་ཚང་
མའྤྱི་ཁོད་དུ་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་དྤྱི་ཡྤྱིག་དེ་ད་དྤྱི་ལྟར་བཀོད་ཡོད་པར་གཞྤྱིགས་ན་དེའྤྱི་ཁོད་དུ་སར་བཞྤྱིན་ཏུན་ཧོང་
ཡྤྱིག་རྤྱིང་ཁོད་ཀྤྱི་གཏམ་རྒྱུད་དའེྤྱི་བྲོ་བའྤྱི་རས་རྒྱུན་ཅུད་ཟད་ཡདོ་པ་རོགས་ནུས་སོ། །ཡྤྱིན་ནའང་ཕྤྱིས་སུ་བོན་
ལུགས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས་རང་ལུགས་ཀྤྱི་ལྟ་ཚུལ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའྤྱི་ཆེད་དུ་ས་འགྲེལ་གྤྱི་ཚགི་དུམ་དེ་ལུང་
འདེན་བེད་དུས་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་དྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ཚང་གྲྤྱི་ཡྤྱིག་དུ་བསྒྱུར་ནས་གཅྤྱིག་གྱུར་གྤྱིས་བཀོད་ཡོད་པ་ནྤྱི་དཔེར་
ན་འབེལ་གཏམ་ལུང་གྤྱི་སྤྱིང་བོ（ 7 ）ལྟ་བུ་རེད། ཕྤྱིས་སུ་བོན་ལུགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་ལྟ་ཚུལ་གཅྤྱིག་གྱུར་ཡོང་ཆེད་
གཅྤྱིག་དཔེ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་བཤུས་པའྤྱི་སྣང་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཐནོ་ཡོད་ནའང་ར་བ་ནས་གཞྤྱི་འཛིན་རྒྱུ་མདེ་པ་ཞྤྱིག་ཀང་
མ་རེད་ལ་གོང་གསལ་ས་འགྲེལ་གྤྱི་ལུང་དེའྤྱི་སྒྲུབ་བེད་ལ་ཕྤྱིས་སུ་གྲྤྱི་བཤད（8）ཅེས་བའྤྱི་དཔེ་ཆ་ཞྤྱིག་ཀང་བཀོད་
སོད་གནང་ཡོད་ལ་ད་ེནྤྱི་ས་འགྲལེ་གྤྱི་ལུང་དེ་ལ་ཆེད་དུ་གཞྤྱི་བཅལོ་ནས་ཕྤྱིས་སུ་ཐོན་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་དཔེ་ཆ་ཞྤྱིག་
རེད་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་གྲགས་ཆེན་མང་བོས་གྲྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་མཚན་གྤྱི་ཐོག་སངས་
དེའྤྱི་ཆ་ནས་སོན་གྤྱི་ཡྤྱི་གེ་རྤྱིང་བའྤྱི་ཁོད་ཀྤྱི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་གཞྤྱིར་བཟུང་བ་ལས་བོན་ལུགས་ཀྤྱི་བཤད་སངས་འདྤྱི་
དང་ལེན་བས་མེད་ཀང་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་ཐུགས་ལ་གདོན་ཞུགས་པའྤྱི་བོན་ལུགས་ཀྤྱི་བཤད་སངས་དེ་ནང་འདེན་
བས་ཡོད།  དེའྤྱི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་དྤྱི་གུམ་བཙན་པ་ོལོ་ངམ་གྤྱིས་གྲྤྱིས་བསད་པས་དེ་ལྟར་ཐོགས་པའམ་ལུས་ལ་
གྲྤྱི་རགས་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པས་གྲྤྱི་གུམ་བཙན་པོར་ཐོགས་པ་དེ་ནྤྱི་བོན་ལུགས་ཀྤྱི་ལྟ་ཚུལ་ངོ་མ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་མཚོན་
ཐུབ་ཀྤྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དུས་རྤྱིམ་ལ་ཞྤྱིབ་དཔྱད་བས་ན་དྤྱི་གུམ་བཙན་པོའྤྱི་མཚན་གྤྱི་འདོགས་སངས་
ལ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་འཕོ་འགྱུར་ཐེངས་གྤྱིས་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ནྤྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཕོགས་འཛིན་ཅན་གྤྱི་གཞུང་ལུགས་
ཞྤྱིག་གྤྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཁ་ཤས་ལ་འབྲེལ་ནས་ཐོན་མྱོང་ཡོད་ནའང་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཡྤྱིན་པར་ཆ་འཇགོ་བས་ཏེ་སྤྱིག་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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དོར་བཅུད་ལེན་སོས་ས་རབས་ཀྤྱི་དྤྱི་ཡྤྱིག་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་བཤད་སངས་དེའྤྱི་འགོ་ཁུངས་ལ་གཞྤྱི་འཛིན་དང་ཆ་
འཇོག་བེད་འོས་པ་ཞྤྱིག་རེད། ། 
དཔྱད་གཞྤྱིའྤྱི་ཡྤྱིག་རྤྱིགས།（1）《 ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའྤྱི་དགའ་སོན 》དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེང་བས་མཛད། 1986ལོར་

མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤོག་ངོས160ན་གསལ།（2）（3）《ཁོ་བོ་དབང་ཆེན་ངོ་མཚར་རྒྱས་པའྤྱི་རྣམ་བཤད་གསལ་

བའྤྱི་སོན་མ》སབས་སོན་རྤྱིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གྤྱིས་མཛད། 2008ལོར་སྤྱི་ཁོན་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར། ཤོག་ངོས66ན་

གསལ།（4）《གཏམ་ཤུལ་དགའ་ཐང་འབུམ་པ་ཆེ་ནས་གསར་དུ་རེད་པའྤྱི་བནོ་གྤྱི་གནའ་དཔེ་བདམས་སྤྱིག》པ་ཚབ་པ་སངས་དབང་

འདུས་དང་གང་རུ་ནོར་བུ་ཚེ་རྤྱིང་ནས་བསྤྱིགས། 2007ལོར་བོད་ལོངས་བོད་ཡྤྱིག་དཔེ་རྤྱིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས46ན་

གསལ།（5）《རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་རེའྤྱི་ཀོང་ཆེན་གྤྱི་འགྲེལ་བ》སབས་ཆེན་རྤྱིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གྤྱིས་བརམས། སན་རྤྱིའྤྱི་ལགས་དཔར་

སྣ་རྤྱིང་མ། ཤོག་ལྡེབ་26ན་གསལ།（6）《བདེན་པ་བོན་གྤྱི་མཛོད་ས་འགྲེལ་འཕྲུལ་གྤྱི་ལྡེ་མྤྱིག》དན་པ་ནམ་མཁས་མཛད། སན་རྤྱིའྤྱི་

དཔར་སྣ་རྤྱིང་མ།  ཤོག་ལྡེབ32ན་གསལ།（7）《ས་རབས་བོད་ཀྤྱི་བྱུང་བ་བརོད་པའྤྱི་འབེལ་གཏམ་ལུང་གྤྱི་སྤྱིང་བོ》བསན་འཛིན་

རྣམ་དག་གྤྱིས་མཛད། 2005ལོར་ཁྤྱི་བརན་ནོར་བུའྤྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔར། ཤོག་ངོས་ ་ན་གསལ།（8）《ལེགས་བཤད་རྤྱིན་

པོ་ཆེའྤྱི་གཏེར་མཛོད》ཤར་ར་བཀྲ་ཤྤྱིས་རྒྱལ་མཚནགྤྱིས་མཛད། 1985ལོར་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན།  《གྲྤྱི་བཤད》ཞེས་

པའྤྱི་དཔེ་ཆ་དེ་ཤོག་ངོས་191-192ན་གསལ། 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

གཡུང་དྲུང་གྤྱི་བནོ་ཕ་ེབ་མདེ་པ་ལ་མ་འདསེ་པ་དགུ།། 

འགྱུར་བ་མེད་པ་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་བོན་ཕེ་བ་མེད་པ་ལ་མ་འདེས་པ་དང་། སེ་མེད་གདོད་ནས་

དག་པ་དང་། སྣང་མེད་དཔེ་ལས་འདས་པ་དང་། ཚད་མེད་ལྷུན་ལ་རོགས་པ་དང་། ཟད་མེད་

གཡུང་དྲུང་དབྤྱིངས་ྤྱིད་དང་། ཡེ་ནས་འགྱུར་མེད་བརན་པ་དང་། འཆྤྱི་མེད་སེས་ནས་བཙན་

པ་དང་། ཆགས་མེད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དངོས་མེད་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་དང་དགུའོ། ། 



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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སེས་ཆེན་ངོ་སོད། 
ཨོ་རྒྱན་རྤྱིན་པ་ོཆ་ེཔད་ྨའབྱུང་གནས་ཀྤྱི་ 

འཁྲུངས་རབས་ཟུར་ཙམ་བསན་པ་བཞུགས། 
ཧོར་བ་དྲུང་རམས་པ་བསན་འཛནི་བོ་གྲོས། 

སྤྱིད་དང་ཞྤྱི་བའྤྱི་མཐའ་ལ་མྤྱི་གནས་ཤྤྱིང་། །དུས་གསུམ་འདེན་པ་དཔག་གྤྱིས་མྤྱི་དཔོག་ཀང་། ། 
སྤྱིགས་མའྤྱི་དུས་འདྤྱིར་བྤྱིན་རླབས་དགུ་འགྱུར་གྤྱིས། །ཆེ་བའྤྱི་བ་ཆེན་ཡབ་སས་ཡུམ་བཞྤྱིས་མཁེན། ། 

ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཡྤྱི་དུས་ཚགིས་རེ་ཞྤྱིག་ན། །གྲུབ་བརེས་ཡོངས་ཀྤྱིས་བ་ཆེན་དན་པ་རེ། །ཁབ་བཞེས་སས་སྤྲུལ་
དགོས་པ་ནན་བསྐུལ་མཛད། །དེ་ཚེ་མཁའ་འགྲོས་ཀང་ནྤྱི་ལུང་བསན་ཏེ། །མཁའ་འགྲོའྤྱི་མཚན་རགས་སོ་དྲུག་
དང་ལྡན་པ། །ཐུགས་རེ་བམས་མ་མངོན་བོན་རོད་ལམ་དངོས། །ཆོས་རྒྱལ་སས་མོ་འོད་ལྡན་འབར་མ་
བཞེས། །སོན་ཚ་ེགོང་ནས་སོན་ལམ་བཟང་བོའྤྱི་འཕ།ོ །དུས་འདྤྱིར་འཛོམས་པའྤྱི་ཁོ་ཤུག་ལྷན་རྒྱས་སུ། །གཡུང་དྲུང་
ས་བརན་འབར་བའྤྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ། །བཞུགས་པའྤྱི་མདོ་ན་ཡུམ་གྤྱི་མནལ་ལམ་དུ། །ྤྱི་ཟླ་ཟུང་གཅྤྱིག་རྤྱིམ་གྤྱིས་མྤྱིད་
པ་དང་། །རང་ལས་འོད་འཚེར་རྒྱལ་ཁམས་གང་བར་རྨྤྱིས། །སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་ལས་ཀྤྱི་མཐུ་དཔལ་གྤྱིས། །ཆུ་
སེལ་སེལ་ཟླའྤྱི་ཚེས་བཅུའྤྱི་ྤྱི་ཤར་དུས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་བོར་བོན་ཆོས་དབེར་མེད་ཀང་། །སྤྱི་དང་བེ་བྲག་ལོ་ཀའྤྱི་
ལོངས་འདྤྱི་རུ། །གདུལ་བ་རང་རང་མོས་ངོར་གྤྱིས་བསན་ཏེ། །གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་ཐབས་ཤེས་ྤྱི་ཟླའྤྱི་
ཚུལ། །བསན་འགྲོའྤྱི་དཔལ་དུ་སས་གྤྱིས་ལྷན་དུ་བལྟམས། །བོན་ཆོས་བསན་པ་ས་ཕྤྱི་བྱུང་ཚུལ་བཞྤྱིན། །སོན་སེས་
ཕུ་བོར་ནམ་མཁའ་སོན་གསལ་དང་། །ནུ་བོར་པད་ྨམཐོང་སོལ་ཞེས་མཚན་གསོལ། །དེ་ཚེ་ཕྤྱི་ནང་གསང་བའྤྱི་
རགས་རེན་འབྲེལ། །མཆོག་ཏུ་མཚར་བའྤྱི་དགེ་མཚན་མང་ཤར་ངོས། །སས་གྤྱིས་ལ་ོགསུམ་ཙམ་དུ་བཞེས་སྐབས་
སུ། །རྒྱ་གར་ལྷོ་ནུབ་ཟད་མཚམས་བདེ་ཡངས་སུ། །བྲམ་ཟེར་མྱ་ངན་མེད་པའྤྱི་གདུང་སྤུར་དེ། །སེལ་བ་འདུག་པ་
དེ་ྤྱིད་ཧྤྱིལ་བོ་རུ། །རེག་པར་གྱུར་ན་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་། །མང་བོས་ཐོབ་བཤའ་བེད་ཅྤྱིང་འུར་བའྤྱི་
སྐབས། །ལྷ་སྤྱིན་སེ་བརྒྱད་མྤྱི་མ་ཡྤྱིན་གྤྱི་སེ། །མང་དུ་འཚོགས་པས་ཐོབ་པ་དཀའ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། །རེ་ྤྱིད་དེ་དག་ཟྤྱིལ་
གནོན་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན། །སེང་གེ་རྣམ་པར་འགྤྱིང་ཚུལ་དུ་བཞུགས་དང་། །ཁ་ོམོ་འདོང་ཞུས་ཡབ་ཀྤྱིས་རུང་གསུང་
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ཚེ། །སེང་ལམ་དཀར་མོར་སྤྲུལ་ཏ་ེགཤེགས་ནའང་། །ལྷ་མ་ཡྤྱིན་གྤྱིས་སྤུར་དེ་ཁེར་ཚར་ནས། །སྤྱིན་ལག་གཅྤྱིག་ལས་
རེག་པར་མ་གྱུར་ན། །ཡྤྱི་རྨུགས་སེས་ནས་མྱུར་དུ་སླར་ལྡོག་ཚེ། །ཡབ་ཀྤྱི་ཐུགས་ལ་རོག་འཛིན་མྤྱི་མངའ་
ཡང་། །གང་ཤར་ཅྤྱི་སྣང་རྤྱིག་པའྤྱི་རྒྱན་དུ་འཆར། །ཅུང་ཙམ་བཏང་སོམས་སུ་གྱུར་ཟྤྱིལ་མ་ནོན། །ཡུམ་ྤྱིད་ཞལ་
ཁེལ་སེངས་པའྤྱི་ཚུལ་སོན་ནས། །བསེད་པར་བེད་པ་ཡབ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ན་ཡང་། །སྤྱིན་པར་བེད་པ་བདག་རང་ཡྤྱིན་
པས་ན། །ཕུ་བོ་ཡབ་རེ་བཞུད་དང་ནུ་བོ་ནྤྱི། །བདག་ཕོགས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སན་འདེན་འཚལ། །ཐམས་ཅད་མྤྱི་
རག་སོ་སོར་གེས་ཚུལ་སོན། །ཞེས་གསུངས་ནུ་བོ་ཡུམ་གྤྱིས་ཕག་གཡས་སུ། །བཀལ་ནས་ནམ་མཁའྤྱི་གོག་ལྟར་ཡུད་
ཀྤྱིས་བསོད། །ཨུ་རྒྱན་སྤྱི་དྷུའྤྱི་མཚོ་ཁར་སླེབས་མ་ཐག །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཀྲ་བས་ཁོན་ཁེངས་ཏེ། །ནམ་མཁའ་
བར་སྣང་འཇའ་འཁྤྱིགས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ། །དྤྱི་བསུང་འཐུལ་ཞྤྱིང་ཁེའུ་བུ་མོའྤྱི་ཚོགས། །དུ་མས་འཁྤྱིལ་ལྡེམ་བཞད་
འཛུམ་གླུ་གར་སོགས། །ས་སན་མང་བོ་སོག་ཅྤྱིང་མདུན་ནས་བསུས། །ལྷ་ཡུལ་དོག་འདྤྱིར་བབ་འདའྤྱི་སྤྱིད་མས་
ཤར། །ད་ཙམ་ཞྤྱིག་ན་དངོས་མཚན་ཀུན་དེངས་ཏེ། །པང་ངེ་འབོལ་ལེ་ལྷན་ནེ་གནས་ཙམ་ན། །སས་ྤྱིད་གར་
གཤེགས་མ་ཤེས་མ་བཞུགས་ཚ།ེ །ཡུམ་གྤྱི་ཐུགས་ལ་དུས་གསུམ་མཁེན་པས་ན། །རེས་ཤྤྱིག་ལྡེམས་དགོངས་ངང་དུ་
བོར་ཚུལ་སོན། །སས་ྤྱིད་བེའུ་ཁུག་རར་སྤྲུལ་ནས་སུ། །ཡབ་ཀྤྱི་དྲུང་དུ་ཕོད་ཀྤྱིས་བསོད་དེ་བཞུགས། །ཡུམ་ྤྱིད་
ཀུན་ལ་མ་ལྟར་བརེ་ལྡན་པས། །སྤྱིང་ནས་གཅེས་པའྤྱི་སས་མཆོག་ཁེད་མཁེན་མཁེན། །ཐང་ཅྤྱིག་མཁའ་སོད་ཞྤྱིང་
དུ་གཤེགས་ནའང་། །སླར་ཡང་སེལ་གྤྱི་གནམ་ལོ་ངོམ་པའྤྱི་སྐབས། །བསན་དང་འགྲོ་བའྤྱི་དཔལ་དུ་ཡུལ་ལོངས་
འདྤྱིར། །པད་སོང་འཛུམ་པའྤྱི་དབུས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་པའྤྱི་དམོད་གཙུགས་རང་གྤྱི་ཡུལ་དུ་
ཕྤྱིན། །ཡུམ་ནྤྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཐུགས་རེ་བམས། །བསྐལ་བ་བཟང་མོ་བཟང་ཟ་རྤྱིང་བཙུན་ནམ། །སྤྱིད་པ་རྒྱལ་
མོ་རྣམས་ཀྤྱི་སྤྲུལ་བ་ཡྤྱིན། །ཡབ་ྤྱིད་ཀུན་བཟང་ཁྤྱི་བཞྤྱི་ནམ་ཏྤྱིང་ངམ། །འཆྤྱི་མེད་གཙུག་ཕུད་སོགས་ཀྤྱི་སྤྲུལ་བ་
ཡྤྱིན། །ཕུ་བོ་གསང་བ་འདུས་པའྤྱི་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས། །ནུ་བ་ོསག་མེ་འབར་གྤྱི་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས། །ཡེ་ནས་རྫུ་
འཕྲུལ་མཐུ་ལ་མངའ་བསེམས་ཀང་། །ད་དུང་ཡབ་དྲུང་སྐད་རྤྱིགས་ེར་གཅྤྱིག་སོགས། །ཕྤྱི་ནང་གསང་བའྤྱི་ཞལ་
གདམས་མནོ་དགུ་ཞུས། །སས་ཁོད་མ་ཡྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གཏོགས་འདུག་པས། །ཕྤྱིས་སུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་པར་
འགྱུར། །ལྷ་ོནུབ་སྤྱིན་པོ་འདུལ་བའྤྱི་གདེང་དགོས་པས། །མཐུ་དབང་རལ་གྤྱི་དངོས་གྲུབ་སེར་རོ་གསུངས། །དགུང་
སྤྱིང་བཅུ་གསུམ་ཤྤྱིང་སེལ་ལོ་ཤར་ཚེ། །སོན་ལས་དབང་གྤྱིས་འགྲོ་དོན་དུས་བབ་ཚེ། །སས་ཁོད་གང་ལ་མཐུ་དང་
རལ་ཆེ་ཡང་། །དམ་པའྤྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་དུ་ད་རན་གསུངས། །དེ་ཚེ་མཁའ་ལ་གགོ་འགྱུ་ལྟར་གཤེགས་ནས། །ལྷོ་
ནུབ་ཨུ་རྒྱན་དྤྱི་མེད་མདངས་ལྡན་མཚོ། །ཆུ་བོའྤྱི་ཁ་ལ་པད་སོང་བཞད་པའྤྱི་དབུས། །བྤྱིས་པ་ཆུང་ངུའྤྱི་ཚུལ་སོན་
འཛུམ་དམུལ་གྤྱིས། །ལྷན་ནེ་བཞུགས་པར་སོན་ལས་འཕོ་བཙན་པས། །ཟ་ཧོར་རྒྱལ་བ་ོཨེན་ད་བྷོ་དྷྤྱིས་རེད། །ཁོང་
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ལ་སས་མེད་སས་སུ་མངའ་གསལོ་ཏེ། །རྒྱལ་མཁར་ཡང་རེར་གདན་དངས་དཀར་མངར་ཟས། །བདའ་དགུའྤྱི་འཚོ་
བ་ཕུལ་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས། །ཞེ་ས་བཀུར་བསྤྱི་མཛད་ཅྤྱིང་དགའ་སོན་བགྤྱིས། །པདྨའྤྱི་རྒྱལ་བའོམ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཞེས། །མཚན་གྤྱི་གྲགས་སན་ཀུན་ནས་དྤྱིལ་བསགས་མཛད། །དབར་ཁའྤྱི་སང་ལ་གཅྤྱིག་ལས་གཅྤྱིག་མཛེས་
པའྤྱི། །མདངས་ལྡན་མེ་ཏོག་སྣ་བརྒྱ་བཀྲ་ན་ཡང་། །སེ་གནས་ངེས་པ་ས་གཞྤྱི་གཅྤྱིག་ལས་མེད། །ད་ེབཞྤྱིན་〈སྤྱིད་གྲུ་
མཐའ་〉འད་མྤྱིན་གྤྱི། །ལེགས་བཤད་མཚན་འགྱུར་གྲངས་མེད་སསོ་ན་ཡང་། །དོན་གྤྱི་འབྱུང་གནས་བོན་སྐུ་ྤྱིད་
ལས་མེད། །དེ་ཕྤྱིར་གང་འདུལ་ཐབས་ཀྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་མཛད། །བོན་ཆོས་ངོ་བོ་གཅྤྱིག་ཀང་གྤྱིས་ཚུལ་སོན། །དེ་ལྟར་
བསན་པའྤྱི་ཁ་འཛིན་གྤྱིས་སུ་སོས། །གྤྱིས་སུ་སོས་མོད་གྤྱིས་འཛིན་རོག་པ་བྲལ། །གང་ལ་ཅྤྱི་འདུལ་ངེས་པ་དེ་
སོན་མཛད། །ཆོས་ལུགས་སྣ་ཚགོས་སན་གྤྱི་སོམ་བུ་ཡྤྱིན། །ྤྱི་ཟླ་གྤྱིང་བཞྤྱིའྤྱི་མགོན་དུ་ཤར་ན་ཡང་། །གྤྱིང་བཞྤྱི་
དུས་ཅྤྱིག་གསལ་བ་མྤྱི་སྤྱིད་ན། །རེས་འཆར་རེས་ནུབ་སེལ་མའྤྱི་ཚུལ་དུ་ངེས། །དྭངས་གསལ་མཁའ་ལ་ྤྱི་མ་ཤར་
བཞྤྱིན་པར། །པདྨའྤྱི་གེན་དུ་ཕགོས་རྤྱིས་མ་མཆྤྱིས་ཀང་། །སྤྱིན་གྤྱིས་ཤར་ཡུལ་རྤྱིས་སུ་ཆད་ལྟར་སོན། །དམ་པའྤྱི་
ཐུགས་ལ་བདག་ཕོགས་མྤྱི་མངའ་ཡང་། །གདུལ་བ་རང་ཐད་ལས་དང་བསན་པའྤྱི་སྐལ། །ངང་ངམ་ཤུགས་འབྱུང་
འོས་བབ་དེ་ཚུལ་སོན། །རེས་འགའ་ཆོས་ཀྤྱི་བསན་པའྤྱི་མགོན་མཛད་ཀང་། །རེས་འགའ་བོན་གྤྱི་བསན་པའྤྱི་
མགོན་ཡང་མཛད། །ཅེས་པ་འདྤྱི་དག་དན་པ་བཀའ་ཐང་ལས། །གསུངས་བཞྤྱིན་ཟུར་དུ་ཕྱུང་སེ་བྲྤྱིས་པའོ། །གཞན་
ཡང་ཞོར་བྱུང་ཙམ་དུ་འདྤྱི་སྐད་དེ། །པད་འབྱུང་དགུང་ལ་ོཆྤྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་། །ེར་བདུན་བཞེས་པ་དུས་
ཚིགས་ས་སག་ལོར། །དམ་ཆོས་བོད་དུ་དར་བའྤྱི་དུས་བབ་ཚ།ེ །བྷོ་ཏྤྱི་སྭ་ཏོས་ལུང་བསན་ཁྤྱི་སོང་གྤྱིས། །ཁོང་ྤྱིད་
སན་དངས་བསམ་ཡས་ལྷ་ཁང་བཞེངས། །དེ་ཚེ་གང་དགོས་དམ་ཆོས་མང་དུ་གསུངས། །ཆོས་ལུགས་ཀུན་འདུས་
རྤྱིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཅེས། །གེགས་བམ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པ་དེ་དག་དང་། །བོན་ལུགས་ངེས་པ་རགོས་ཆེན་གསེར་
ཞུན་སོགས། །གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ཀྤྱིས་བོན་འགའ་གསུངས། །ལོ་ནྤྱི་རེ་དྲུག་བཞུགས་ནས་ཤྤྱིང་སེལ་
ལོར། །པད་འབྱུང་སྤྱིན་ཡུལ་ན་གནོན་མཛད་ལ་གཤེགས། །དནོ་དུ་བ་ཆེན་ཡབ་སས་ཡུམ་བཞྤྱི་ནྤྱི། །འཕོ་ཆནེ་
འཇའ་ལུས་བཞེས་པ་ཤ་སག་ཡྤྱིན། །ཇྤྱི་སྤྱིད་འཁོར་བ་མ་སོང་བར་དུ་ནྤྱི། །ད་ེསྤྱིད་བསན་འགྲོའྤྱི་མགོན་པོར་མངོན་
པ་བཞུགས། །རྣམ་པ་བཞྤྱི་ཡྤྱིས་བ་ོལྡན་སྤྱིང་བོ་ལ། །རང་རེས་ཐད་ཀྤྱི་མ་འོངས་ལུང་བསན་གསུངས། །གཞན་ཡང་
ལེགས་བཤད་མཛོད་ལས་ལུང་དངས་ལྟར། །དུས་ཀྤྱི་མཐའ་མར་བོན་བསན་དར་བའྤྱི་དུས། །བནོ་པོའྤྱི་ཚོགས་
རྣམས་རྤྱིག་པའྤྱི་ཁྱུང་ཆེན་འཕ།ོ །གུ་རུ་བདག་ཀང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་འཛིན། །ཞེས་གསུངས་ད་ལྟའྤྱི་དུས་འདྤྱིར་
བབ་པ་ངེས། དེས་ན་ལོག་ལྟ་བེད་ན་རང་ྤྱིད་འཁྲུལ། །དཔོན་གསས་རྤྱིག་འཛིན་དྤྱི་མེད་ལྟུང་བཤགས་དང་། །མ་
རྒྱུད་སེ་སོ་སོགས་ནས་དབེར་མདེ་མཛད། །ཀེ་མ་བདག་འད་སྤྱིགས་མའྤྱི་སེར་གཟུགས་ཚ།ོ །དམ་པ་དམན་པར་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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བཟུང་ན་རྨོངས་ཚབས་ཆ།ེ །དད་པས་དག་སྣང་བསེད་ན་དེའྤྱི་ཡནོ་ཏན། །ཚེགས་མེད་རང་གྤྱིས་ཐོབ་པར་གདོན་
མྤྱི་ཟ། །བོན་དང་རྤྱིང་ཆོས་འདསེ་པར་གསར་མ་ཟེར། །ད་ེཕྤྱིར་ཤར་རའྤྱི་གསུང་འབུམ་མཛོད་ལྔ་སོགས། །རྤྱིང་
མའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱིས་སྤུ་ཙམ་མ་བསླད་ཀྤྱི། །བོན་རྤྱིང་གཤའ་མ་ཡྤྱིན་པས་རེས་འཇུག་དག །ཡྤྱིད་ཆེས་གནས་སུ་བཟུང་ལ་
མས་ལེན་མཛོད། །ཤེས་སླ་ཚེགས་ཆུང་སངས་རྒྱས་མྱུར་འཐོབ་ངེས། །ཞེས་པ་འདྤྱི་བསྐུལ་རང་སོླབ་བོ་བཟང་
ངོར། །ལུང་མཐུན་འདྤྱི་སྐད་དུས་མཐའྤྱི་དགེ་བེད་པ། །བགྲེས་པོ་བསན་བོ་རང་ལོ་དོན་དྲུག་ཐོག །ཕྤྱི་རབས་པ་ལ་ཕན་པའྤྱི་སེམས་ཀྤྱིས་
བྲྤྱིས། །ེས་འགལ་ནོངས་མཆྤྱིས་སབས་ཡུལ་གན་ལ་མཐོལ། །དགེ་འབྲས་འགྲོ་ཀུན་བང་ཆུབ་རྒྱུ་རུ་བསོ། །ཐམས་ཅད་དགེ་ལ་འབུངས་
པའྤྱི་བཀྲ་ཤྤྱིས་ཤོག ། 
 

སང་འཕགས་ཆནེ་པའོྤྱི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས། 
སང་སྤྲུལ་དྤྱི་མེད་འོད་ཟེར།  

དེང་སང་སྤྱི་ཁོན་མཛོད་དགེ་རོང་ཞེས་པའྤྱི་མངའ་ཁོངས་འཕན་ཆུའྤྱི་ཡུལ་སོགས་ན་སང་ཚང་དགོན་ཁག་
ཅེས་པ་འདྤྱི་དག་ཐོག་མར་གསར་དུ་འདེབས་པོ་གསང་ཆེན་བསན་པའྤྱི་མངའ་བདག་གྲུབ་པའྤྱི་དབང་ཕྱུག་རྤྱིག་
འཛིན་སང་འཕགས་ཆེན་པོ་ྤྱི་མ་འོད་ཟེར་རམ་མུ་ལ་དྲུང་མུ་སེ་ནམ་མཁའ་གཡུང་དྲུང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་
རོགས་པ་བརོད་པ་ལ་གསུམ། རྤྱིག་འཛིན་གོང་མའྤྱི་ལུང་གྤྱིས་ཟྤྱིན་ཚུལ་དང་། སེས་རབས་ཀྤྱི་ཕེང་བ་བསན་པ། 
རྣམ་པར་ཐར་བ་དངོས་བསན་པའོ། །དང་བོ་ནྤྱི། སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་བང་ཆེན་མ་ོལས། གེར་མྤྱི་ྤྱི་འོད་སྤྲུལ་བ་
ནྤྱི། །སང་གྤྱི་གདུང་རུས་འཕགས་པའྤྱི་མཚན། །ངུ་ཟ་ྤྱི་མའྤྱི་མཚན་ཅན་འབྱུང་། །ཁོ་བོས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་ནས་
ནྤྱི། །སྦས་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་གཏེར་སོ་འབེད། །མངོན་སྤྲུལ་སོབས་ཀྤྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད། །ཅེས་དང་། གརེ་མྤྱི་ྤྱི་འོད་རྣམ་
སྤྲུལ་བ། །སང་ར་ེམུ་ལ་དྲུང་མུ་ཡྤྱིས། །བ་རོད་བྲག་ལ་གཏེར་ས་ོའབེད་དེ། དེའྤྱི་ནང་ནས་གཙོ་མཆགོ་ཡང་ནེ་ཝེར་
གྤྱི་འབུམ་སེ་ལ་སོགས། བོན་གྤྱི་རྒྱུད་སེ་མྤྱི་གཅྤྱིག་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཅྤྱིག་ཡོད། ཅེས་དང་ཁ་བང་འབྲྤྱིང་བོ་ལས། 
ཨ་མདོའྤྱི་ཡུལ་དུ་སང་ལ་ནམ་མཁའྤྱི་མཚན། །བ་རོད་བྲག་ལ་བོན་གྤྱི་དངོས་གྲུབ་ལེན། །ཞེས་དང་བ་ཆེན་དན་
པའྤྱི་ཞལ་ནས། ང་ཡྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་པའྤྱི་བུ། །ཨ་མདོར་ནམ་མཁའྤྱི་མཚན་ཅན་འབྱུང་། །སོད་པ་རྡུལ་ཤུགས་
མཚན་ྤྱིད་ཅན། །སྦས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་འགྲོ་བ་འདེན། །ཞེས་དང་གཤེན་ཆེན་ཀླུ་དགའྤྱི་གཏེར་ལུང་ལས། དེ་རེས་
གཏེར་སོན་སང་འཕགས་ནམ་མཁའྤྱི་མཚན། །ཞེས་དང་བ་ཆེན་དན་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་གྤྱི་ཕྤྱིས་འབྱུང་གཏེར་སོན་
འབོན་པའྤྱི་ལེའུ་ལས། དེ་རེས་གེར་མྤྱི་ྤྱི་འོད་སེ་རྒྱུད་ལས། །སང་འཕགས་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་མཁའྤྱི་མཚན་ཅན་
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འོང་། །ཨ་མདོ་བ་རོད་བྲག་གྤྱི་གཏེར་གྤྱི་བདག །གཡུང་དྲུང་འབུམ་ཆུང་གན་འབུམ་ལྷ་འབུམ་དང་། །ཡུམ་
འབུམ་གེགས་བམ་སུམ་ཅུའྤྱི་གཏརེ་མ་དང་། །ཁོ་དབལ་གཤྤྱིན་ར་ེཁོ་གསས་སྐོར་རྤྱིགས་དང་། །ར་གསུམ་སྒྲུབ་པ་
ཁ་བང་གསལ་སོན་སོགས། །རྒྱུད་སེ་སུམ་ཅུ་ར་གཅྤྱིག་དབང་བར་འོང་། །ཞེས་དང་ལུང་བསན་ལྡེ་མྤྱིག་དམར་བོ་
ལས། །གཤེན་ཕན་རྨ་ལའོྤྱི་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི། །སང་རེ་འཕགས་པ་བ་བར་གྲགས། །དེ་ཡྤྱི་བསན་པའྤྱི་སོལ་འཛིན་ནྤྱི། །རྤྱིན་
ཆེན་རྒྱལ་མཚན་བ་བ་འབྱུང་། །བསན་པ་དར་ཞྤྱིང་རྒྱས་པར་མཛད། །འབྲེལ་ཚད་སེམས་ཅན་བདེ་ལ་
དགོད། །ཅེས་འབྱུང་འགྱུར་སྤྱིབ་མེད་མཁེན་པའྤྱི་ཡ་ེཤེས་ཅན་རྣམས་ཀྤྱིས་བསགས་བརོད་ཀྤྱི་རོལ་མོ་དང་བཅས་
ཏེ་མ་འོངས་སོན་གཟྤྱིགས་ཀྤྱིས་ལུང་གསལ་བར་བསན་ཡོད་ད།ོ ། 

གྤྱིས་པ་ནྤྱི། རྤྱིག་འཛིན་སང་འཕགས་ཆེན་པོ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་སོན་བསྐལ་སྤྱིད་མང་བོའྤྱི་དུས་ནས་མ་དག་པ་
དང་དག་པའྤྱི་སེ་བ་མང་བོ་བཞསེ་པ་རྣམས་སོན་གནས་རེས་སུ་དན་པའྤྱི་མངོན་ཤེས་ཀྤྱིས་མཁེན་ཏེ་ཕྤྱི་རབས་པ་
རྣམས་ལས་འབྲས་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་དང་རྣམ་དཀར་ལ་དད་མོས་སེ་ཕྤྱིར་གསུངས་པ་ནྤྱི། །རེ་དེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སེས་རབས་
ལས། །ཁོ་བོ་མུ་གེར་ྤྱི་འོད་བདག་ྤྱིད་ཀྤྱིས། །སེ་བ་བརྒྱུད་ཅྤྱིང་སྡུག་བསལ་དང་དུ་བངས། །མ་དན་སེ་བ་
བརོད་མེད་གྲངས་ལས་འདས། །སྤྱིབ་པ་ཆ་བང་ད་ལྟའྤྱི་དན་རྫུན་ལ། །མཁའ་ལྡྤྱིང་བེའུ་གུང་སངས་བ་བ་
རུ། །ལན་ཅྤྱིག་སེས་ཏ་ེསྡུག་བསལ་ཟད་པ་མེད། །ཟས་སུ་རླུང་ཟ་བར་སྣང་མཁའ་ལ་ལ། །བསྐལ་ཕན་གཅྤྱིག་
རོགས་དུས་ན་སེ་བ་བརེས། །གྤྱིང་ཕན་གག་ཏྤྱི་མགོ་བརན་ཅན་དུ་སེས། །ཞེས་པ་ནས། བག་ཆགས་ལས་དབང་
རླུང་གྤྱིས་བསོད་ནས་སུ། །བར་དོའྤྱི་གཡང་སར་ལྷུང་བསམ་ཤྤྱིན་ཏུ་འཇྤྱིགས། །ཞེས་མ་དག་པའྤྱི་སེས་ལུས་མཁའ་
ལྡྤྱིང་དང་གྤྱིང་ཕན་གག་ཏྤྱི་མགནོ་བརན་ཅན་དང་དམྱལ་བ་ྤྱི་ཚེ་བ་དང་། ཀླུ་ཡྤྱི་ཆུ་ར་སོན་པོ་དང་། རུས་སྦལ་
དང་། སག་དང་། ཅེ་སང་། ཕམ་ལྟུང་ལྷའྤྱི་ལུས་བཅས་བངས་ཤྤྱིང་ཚེ་འཕོས་ནས་བར་དོར་འཇྤྱིགས་སྐྲག་ཤར་བའྤྱི་
དུས་སུ་ཡེ་ལྷ་རྒྱུད་འཛིན་ཞེས་བ་བའྤྱི་ཐུགས་རེ་དང་མཐུ་སོབས་ཀྤྱིས་མྤྱི་ལུས་ཐོབ་པ་ནས་དག་པའྤྱི་སེ་བ་འབའ་
ཞྤྱིག་དང་ཁད་འཕགས་ཀྤྱི་སེ་བ་བཞེས་ཚུལ་ནྤྱི། ད་ེྤྱིད་ལས། བར་དོའྤྱི་གཡང་སར་ལྷུང་བསམ་ཤྤྱིན་ཏུ་
འཇྤྱིགས། །དེ་དུས་ཡེ་ལྷ་རྒྱུད་འཛིན་ཐུགས་དགོངས་ནས། །དམྤྱིགས་པ་བཞག་པའྤྱི་ཐུགས་རེ་ནུས་མཐུ་
ཡྤྱིས། །གནས་ངན་ས་ོའགག་འགྱུར་མེད་ས་ལ་བཀོད། །འཛམ་གྤྱིང་གནས་སུ་རང་སོད་བ་བ་རུ། །སེས་ཏེ་ཕ་མྤྱིང་
བཙད་པོ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ། །མ་ཡྤྱི་མྤྱིང་ནྤྱི་རང་ཟ་སྤྱིད་སྤྱིན་ཡྤྱིན། །རང་གྤྱི་མྤྱིང་ནྤྱི་ཨ་མགར་བ་བ་ཡྤྱིན། །བ་མ་
གཡུ་སོམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལ། །སོམ་ཞུས་མས་ལནེ་ལོ་གསུམ་རྤྱི་ལ་མཛད། །དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་ར་དགུའྤྱི་དུས་
ན་ཤྤྱི། །ཞེས་པ་ནས། །སག་གཟྤྱིག་མུ་རྦང་ཏྤྱིང་བེར་བ་བར་བྱུང་། །མཁའ་འགྲོས་ཚོགས་འབུལ་སེ་བརྒྱད་བསྐོར་
ཕག་བེད། །དགུང་ལོ་སུམ་སོང་དྲུག་བརྒྱའྤྱི་བར་དུ་ཡང་། །དེས་བཞྤྱིན་སན་བསྒྱུར་འགྲོ་བའྤྱི་དོན་ཀང་
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མཛད། །ཅེས་པའྤྱི་བར་དུ་ཨ་མགར་བ་བ་དང་དེ་ནས་རྤྱི་ཁོད་པ་ཞྤྱིག་དང་དེ་ནས་བང་དུ་ཤེས་རབ་བ་བ་སོམ་
ཆེན་པ་ཞྤྱིག་དང་། དེ་ནས་ཁམས་ན་གཡུང་དྲུང་སོབ་ཅེས་པ་མཁས་ཤྤྱིང་བང་སེམས་ལྡན་པའྤྱི་སོམ་ཆེན་པ་དང་། 
དེ་ནས་རབ་བྱུང་བ་ཡེ་ཤེས་ྤྱི་མའམ་ཕྤྱིས་བ་མ་ྤྱི་འོད་དུ་གྲགས་པའྤྱི་སེས་ཆེན་ཞྤྱིག་དང་། དེ་ནས་བ་མ་ཡེ་ཤེས་
སྤྱིང་བོ་བ་བ་ཕྤྱི་ནང་གསང་བའྤྱི་བོན་ལ་མངའ་བརེས་པ་རྤྱིག་འཛིན་གྤྱི་ཞལ་མཇལ། སྤྱིད་པའྤྱི་རྒྱལ་མོས་དངོས་
གྲུབ་གནང་། ས་ེབརྒྱད་བྲན་དུ་བཀོལ། འཁོར་སློབ་གྲངས་མེད་བྱུང་དགུང་ལོ་དོན་དྲུག་དུས་སུ་སྐུ་འདས་གདུང་
ལ་འཕེལ་གདུང་རྤྱིང་བསེལ་མང་དུ་བྱུང་། ད་ེནས་སག་གཟྤྱིག་མུ་རྦང་ཏྤྱིང་བེར་ཞེས་པ་གོང་དུ་ལུང་དངས་པ་དེ་
ལྟར་རོ། །དེ་ནས་སེ་རབས་ལས། ཕར་འགྱུར་སྐུ་སྤྲུལ་ནེ་མོས་ས་ེབ་བངས། །གཤེན་རབ་ཁྤྱི་རེ་དག་པ་བ་བའྤྱི་
མཚན། །ཡ་ེསྤྱིད་བཀའ་རྒྱུད་གཤེན་རབ་སྤྲུལ་སྐུའྤྱི་དུས། །བཀའ་རྨད་ཕོགས་བཞྤྱིར་རྤྱིག་འཛིན་འགྲོ་དོན་
མཛད། །རྣམ་མཁེན་མྱང་འདས་བོན་ྤྱིད་དབྤྱིངས་གཤེགས་དུས། །བཀའ་གནང་སོླབ་དཔོན་མུ་ཆོའྤྱི་དུས་སུ་
ཡང་། །དཀར་ནག་བཀྲ་གསལ་གསས་ཁང་འབར་བ་རུ། །ཕྤྱི་ནང་སེ་སྣོད་བརྒྱར་ཕེ་བཤད་པའྤྱི་དུས། །བདག་
སོགས་རྤྱིག་འཛིན་ྤྱི་ཤུ་ར་གཅྤྱིག་གྤྱིས། །མཁས་པའྤྱི་བོན་རྒྱུད་གསན་ཅྤྱིང་ཕོགས་བཅུར་སེལ། །གསང་བའྤྱི་བོན་
རྣམས་ཕོགས་བཞྤྱི་དབུས་ལྔ་རུ། །རྫུ་འཕྲུལ་སོབས་བསྒྱུར་ཡོངས་ལ་ཁབ་པར་སེལ། །སེ་བརེས་ཕར་འགྱུར་སང་ལ་
དམུ་ཙའྤྱི་མཚན། །ཞེས་པ་ནས། རྒྱལ་བོ་བསན་གྲགས་དག་པོའྤྱི་རལ་གྤྱིས་འདུལ། །གུར་སོམ་ཁོ་མོའྤྱི་བྲག་ལ་སོམ་
སྒྲུབ་མཛད། །ཀུན་བཟང་ཞལ་སོན་ཨ་དཀར་འཁོར་ལ་ོབསྐོར། །ཞེས་པའྤྱི་བར་དུ་གསུངས་པ་དག་གྤྱི་ནང་དོན་
དྤྱིལ་ནས་བསན་པ་ལ། ཞང་ཞུང་དང་བོད་ཡུལ་དུ་བསན་པ་ས་དར་གྤྱི་དུས་ན་རྤྱིག་འཛིན་ལོ་པཎ་གཤེན་བརྒྱད་
ཀྤྱི་ནང་ཚན་མཁས་དབང་ལོ་ཙ་བ་རྤྱིག་འཛིན་སང་ཆེན་དམུ་ཙ་གེར་མེད་ཀྤྱི་སེ་བ་བཞེས་དུས་ལྡེ་བོན་གྤྱིམ་ཚ་དང་
ས་བོན་ལྤྱི་ཤུ་དང་ཁོང་གསུམ་གྤྱིས་འོལ་མོའྤྱི་གྤྱིང་ནས་བོན་སེ་མང་བོ་ཀང་ཀ་ལ་སོགས་འདབ་ཆགས་བརྒྱ་དང་ྤྱི་
ཤུར་བཀལ་ནས་ཞང་ཞུང་དུ་ཕབེས་ནས་ས་བསྒྱུར་ནས་ཞང་བོད་ལ་སོགས་ཕོགས་ཀུན་བོན་རྒྱུད་སེལ་ནས་སྒྲུབ་
སེ་དུ་མ་བཙུགས། རྒྱ་གར་དུ་མུ་སེགས་ཚར་བཅད། བར་དུ་བསན་པ་སྣུབ་པའྤྱི་དུས་སུ་བོན་རྣམས་གཏེར་དུ་སྦས། 
གྤྱིང་བཞྤྱི་གྤྱིང་ཕན་རྤྱི་བདུན་བཅས་སུ་ཕེབས་ཏེ་འགྲོ་དོན་མཛད། གཞན་ཡང་སྤྲུལ་བ་དུ་མས་རྒྱ་མཚོའྤྱི་གྤྱིང་
དང་དུར་ཁོད་གྤྱིང་ལ་སོགས་པར་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དེ་ནས་བོན་ཆོས་གྤྱིས་ཀ་དར་བའྤྱི་དུས་སུ་བོན་
ཆོས་དབེར་མེད་ཀྤྱི་ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་བེེ་རོ་ཙ་ནའམ་བ་གོར་རྤྱིན་ཆེན་བོ་གསལ་གྤྱི་སེ་བ་བཞེས་དུས་ཐོག་མར་བོན་
ལ་མཁས་པར་གྱུར། དེ་རེས་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་སྦྱངས་ནས་སླར་བོད་ཡུལ་དུ་ཆོས་བསྒྱུར་སེལ་བས་པ་དང་རྒྱལ་མོ་
རོང་དུ་བོན་ནས་མཐའ་འཁོབ་དགེ་ལ་བཙུད། བོན་དང་ཆོས་ཀྤྱི་ཟབ་གཏེར་དུ་མ་སྦས། སླར་དབུས་སུ་དམ་ཆོས་
སེལ་བ་སོགས་ཞྤྱིབ་པར་རྣམ་ཐར་གཞན་ལས་གསལ་བ་ལྟར་རྒྱ་བོད་ཡོངས་ལ་མཚན་སན་གྲགས་པས་ཁབ་པ་
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ྤྱིད་དོ། །བར་སྐབས་རྒྱ་ནག་གྤྱི་རྒྱལ་བུ་དང་རྒྱ་གར་ཆོས་གྲགས་བ་བ་གྤྱིས་སྣང་མཛད་དེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་
ཁྤྱིམས་བཟང་བོས་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་ལ་བཀོད། རྒྱ་གར་དུ་དམ་ཆསོ་རྒྱ་ཆེར་སེལ། གཞན་ཡང་སྤྲུལ་བ་མ་ངེས་གང་
ལ་གང་འདུལ་བསན་ནས་འགྲོ་ཕན་མཛད། དེ་ནས་བསན་པ་ཕྤྱི་དར་གྤྱི་དབུ་ཟུག་དུས་ཞང་བོད་མཚམས་ཁེ་ནན་
ཡོ་ཕ་རུ་ཁྱུང་བོ་གེར་ཆེན་ཟླ་མདེ་ཀྤྱི་སས་ཁེའུ་ྤྱི་མ་འོད་ཟེར་དུ་སེ་བ་བཞེས་ནས་ཞང་ཞུང་ཤེར་གྲགས་དྲུང་ནས་
བོན་སོ་ཀུན་ལ་མཁས་པ་དཔྱྤྱིས་ཕྤྱིན་པར་སྦྱངས། རྤྱིག་འཛིན་སོང་རྒྱུང་ལས་མན་ངག་ཞུས། ཨ་ནུ་ཕག་ཐག་
སོགས་རྤྱིག་འཛིན་དགུ་ཡྤྱིས་དབང་བྤྱིན་ལུང་བསན་སྩལ་ནས་སོམ་སྒྲུབ་མས་བཞེས་མཛད་པས་གྲུབ་པ་མངོན་
དུ་བརེས། མུ་སེགས་པ་བཏུལ་ནས་བོན་སོར་བཅུག བ་ཆེན་དན་པ་དང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཇལ་ཞྤྱིང་སན་
བརྒྱུད་ཐུགས་ཀྤྱི་གདམས་པ་སོགས་མན་ངག་དུ་མ་གསུངས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་ཚེ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་དགུང་
ལོ་སུམ་བརྒྱར་བཞུགས། ད་ེནས་རྣམ་ཐར་ལས། ལས་དང་སྐལ་བ་ལྡན་ལ་དངོས་སུ་མཇལ། །སྣང་ཡོད་སྣང་མེད་
འགྲོ་དོན་སོབས་རལ་ཆ།ེ །ཐུགས་རེའྤྱི་ཤུགས་ཀྤྱིས་ལས་ངན་གནས་ནས་འདེན། །ཞེས་དང་། ལན་རེ་རྫུ་འཕྲུལ་
ཤུགས་ཀྤྱིས་གྤྱིང་ཀུན་ཉུལ། །ལན་རེ་དམན་པའྤྱི་ཚུལ་བཞྤྱིན་སང་ཚུལ་སོན། །དབུས་ཁམས་སདོ་སད་ཀུན་ཏུ་ཅྤྱི་
ཡང་སྤྲུལ། །ཐུགས་རེའྤྱི་ཤུགས་ལྡན་བཟང་ངན་འབྲེལ་བ་བཞག །འགའ་ཞྤྱིག་དག་ལ་སན་བརྒྱུད་ཐུགས་བཅུད་
སོན། །འགའ་ཞྤྱིག་དག་ལ་བོན་གྤྱི་གཏེར་ཁ་སོན། །ཞེས་པ་སོགས་མང་དུ་གསུངས་པའྤྱི་དོན་མདོར་དྤྱིལ་ཙམ་ནྤྱི། 
ཤས་ཆེར་སྦས་པའྤྱི་རྣལ་འབོར་མཛད། གཞན་དག་མྤྱི་དང་འཕད་ཚེ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཡྤྱིན་ཚུལ་བསན་པས་བོན་
ཞྤྱིག་ནག་པོ་ཟེར། སེ་བརྒྱད་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་དབྤྱི་ཐུལ་དང་བ་ཞུ་མནབ་པས་དབྤྱི་ལུས་བ་མགོ་ཟེར། སང་
བོའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་བེར་ག་ལ་ཁོ་བོ་དང་དབལ་མོའྤྱི་རྒྱན་ཀུན་བཏགས་ནས་སློང་མོ་མཛད་པ་དང་གསུར་ལ་མནམ་པས་
ལ་ལ་ཐེ་ཚོམ། ལ་ལ་དད་པ་སེས་ནས་བ་མ་ཨ་མཆྤྱིལ་ཟེར། སེ་གར་སོམ་ཆེན་སོགས་ལ་བཀའ་རྒྱུད་མན་ངག་སོན། 
རྨ་སོན་ལ་སན་བརྒྱུད་ཐུགས་བཅུད་སོགས་གནང་ནས་དང་ར་ཁྱུང་རོང་ན་བོན་གྤྱི་གཏེར་ཁ་ཡོད་པ་ཐོན་ཅྤྱིག 
ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་རྨ་སོན་གྤྱིས་བོན་གཏེར་བངས་པ་སོགས་ཀྤྱིས་བོན་གྤྱི་སོག་མཁར་བཙུགས། མཚན་
ཡོངས་གྲགས་ལ་རྤྱིག་འཛིན་གེར་མྤྱི་ྤྱི་འོད་ཅེས་གཏེར་སོན་བརྒྱ་རའྤྱི་ཐོག་མ་སྤྲུལ་སྐུ་གཤེན་གེར་རྨ་དབྤྱིལ་བཞྤྱིའྤྱི་
ནང་ཚན་ཏེ་བོན་གྤྱི་རྒྱུད་སེ་ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་བརྒྱུད་རྤྱིམ་གྲས་ན་བཞུགས་པ་དེའོ། །དེ་རེས་སྤྲུལ་བ་གྤྱིས་སྣང་དུ་
བསན་གྲགས་རྒྱལ་བོ་དང་གུར་སོམ་ས་བོ་ཞེས་པར་སྤྲུལ་ནས་རྒྱལ་བོས་མྤྱི་བསྲུན་ལོག་ཚོགས་བཏུལ། གུར་སོམ་
གྤྱིས་སོམ་སྒྲུབ་མཛད་པས་ཀུན་བཟང་གྤྱི་ཞལ་མཇལ་ནས་ཞལ་གདམས་དང་ལུང་བསན་ཐོབ། དེ་ནས་ཡང་སེས་
རབས་ལས། དེ་ནས་ཕར་འགྱུར་སྣང་ཡུལ་གྤྱིས་སུ་མཛད། །སོད་དུ་ྤྱི་རྒྱལ་སད་དུ་གཙོ་འཕགས་མཚན། །ྤྱི་
རྒྱལ་མངོན་གྱུར་གཙོ་འཕགས་སྦས་པའྤྱི་ཚུལ། །རྤྱིག་འཛིན་ཞལ་བསན་མཁའ་འགྲོས་དངོས་གྲུབ་གནང་། །  
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འགྲོ་དོན་རོགས་མཛད་བསན་པའྤྱི་སོན་མེ་བཏེགས། །གཅྤྱིག་སྣང་གཅྤྱིག་རོགས་བ་མ་ཀླུ་གྲུབ་རྒྱལ། །བསན་པ་
ཡོངས་ཁབ་ལོག་ལྟའྤྱི་སྣང་བ་འཇོམས། །འཁོར་དང་བུ་སློབ་གྲངས་མེད་བསན་པ་རྒྱས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་
སེས་ཆེན་དམ་པའྤྱི་སེས་རབས་དུ་མ་ནོར་བུའྤྱི་ཕེང་བ་ལྟར་རྤྱིམ་པར་བོན་ནས་བསན་དང་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེ་
ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྤྱིག་མཛད་པ་ནྤྱི། སང་འཕགས་ཆེན་པོའྤྱི་སསེ་འཕེང་གསོལ་འདེབས་མཆོད་འབུལ་ཐར་ལམ་
བདེར་བགྲོད་མ་ལས། ཨེ་མ་ཧོ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་བ་ོརྒྱལ་བ་འདུས་པའྤྱི་སྐུ། །བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་
སོན་པ་སོང་། །སྤྲུལ་བའྤྱི་སས་མཆོག་མཚན་ལྡན་ཁེའུ་བཞྤྱི་ལ། །དངོས་འབོར་ཡྤྱིད་སྤྲུལ་བ་མེད་མཆོད་སྤྱིན་
འབུལ། །བ་མའྤྱི་སྐུ་གསུམ་འོད་ཟརེ་འགྲོ་ལ་ཤར། །འགྲོ་མུན་སེལ་ཞྤྱིང་མྤྱི་ལྡོག་བདེ་ཆེན་ཐོབ། །ཚེ་ལ་མངའ་བརེས་
མུ་རྦང་ཏྤྱིང་ཝེར་ལ། །དངོས་འབོར་ཡྤྱིད་སྤྲུལ་བ་མེད་མཆོད་སྤྱིན་འབུལ། །གཤེན་རབ་མཆོག་དང་གདུང་སོབ་
ཞལ་མཇལ་ཞྤྱིང་། །བཀའ་རྒྱུད་ཀུན་གསན་ཕོགས་ཀུན་སེལ་བར་མཛད། །རྫུ་འཕྲུལ་གཤེན་རབ་ཁྤྱི་རེ་དག་པ་
ལ། །དངོས་འབོར་ཡྤྱིད་སྤྲུལ་བ་མེད་མཆོད་སྤྱིན་འབུལ། །ས་ལམ་རྤྱིམ་བགྲོད་འགྲོ་བ་ཐར་བར་འདེན། །གསང་
སགས་ཟབ་མོ་མཆོག་ལ་མངའ་བསེམས་པའྤྱི། །དམུ་ཙ་གེར་མེད་རྤྱིག་འཛིན་མཆོག་ཆེན་ལ། །དངོས་འབོར་ཡྤྱིད་
སྤྲུལ་བ་མེད་མཆོད་སྤྱིན་འབུལ། །ས་བསྒྱུར་ཆེན་པོར་བོན་ཆོས་དབེ་བ་མེད། །འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལུང་ཆར་
བཞྤྱིན་འབེབས། །མཁས་པ་ཆེན་པོ་བེེ་རོ་ཙ་ན་ལ། །དངོས་འབོར་ཡྤྱིད་སྤྲུལ་བ་མེད་མཆོད་སྤྱིན་འབུལ། །ཕྤྱི་རབས་
དུས་ཀྤྱི་བསན་པའྤྱི་མངའ་བདག་མཛད། །གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་གཏེར་སོ་འབེད་མཛད་པའྤྱི། །གཏརེ་སོན་ཆེན་པོ་
གེར་མྤྱི་ྤྱི་འོད་ལ། །དངོས་འབོར་ཡྤྱིད་སྤྲུལ་བ་མེད་མཆོད་སྤྱིན་འབུལ། །འགྲོ་བའྤྱི་འདེན་སོན་སྤྲུལ་སྐུ་གྤྱིས་སྣང་
ཅན། །མད་ོདབུས་ཀུན་གྤྱི་སེམས་ཅན་བདེར་བཀོད་མཛད། །བ་མ་ཆེན་པོ་ྤྱི་རྒྱལ་གཙ་ོའཕགས་ལ། །དངོས་འབོར་
ཡྤྱིད་སྤྲུལ་བ་མེད་མཆོད་སྤྱིན་འབུལ། །ཞེས་དང་གཙོ་འཕགས་ཆེན་པོའྤྱི་གསོལ་འདེབས་ཡོན་ཏན་ཆ་ཤས་གསལ་
བའྤྱི་མེ་ལོང་ཞེས་པ་ལས་ཀང་སསེ་ཕེང་འདྤྱི་འད་བར་གསུངས་པ་ནྤྱི་གཙོ་ཚང་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐབས་སུ་གསལ། ཡང་
རྣམ་ཐར་ལས། དེ་ལྟར་ས་ེབ་དཔག་མེད་གོང་ནས་སུ། །རྤྱིག་འཛིན་ཞལ་བསན་མཁའ་འགྲོས་དངོས་གྲུབ་གནང་། ། 
མས་ལེན་རྒྱུན་བསངས་རང་དབང་མངོན་དུ་གྱུར། །ཅྤྱིར་སྣང་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ཅྤྱིང་འགྲོ་དོན་མཛད། །ཅེས་དང་། 
སེ་གནས་གྲངས་སུ་འགྲོ་བའྤྱི་དནོ་ཡང་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། ། 

གསུམ་པ་རྣམ་ཐར་རོགས་བརོད་དངོས་བསན་པ་ལ་སེ་བ་བཞེས་ཚུལ་དང་། མཛད་པ་རྣམ་ཐར་
བསན་པ། འགྲོ་དོན་རོགས་ཚུལ་བསན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་བོ་ནྤྱི། གོང་ལྟར་སྐུ་སེ་གོང་མའྤྱི་འགྲོ་དོན་རེ་
ཞྤྱིག་རོགས་ནས་དག་པ་མཁའ་སོད་ཞྤྱིང་ན་རྤྱིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་གྲལ་དུ་གསང་ཆེན་རྡུལ་ཤུགས་
རོལ་བའྤྱི་དགོངས་སོད་ཟབ་མོ་དང་། དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་དུ་ལས་དག་སེམས་ཅན་གྤྱི་དོན་མཛད་དེ་བཞུགས་
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ནའང་། ཇྤྱི་སྐད་དུ། སེམས་བསདེ་འབྲས་བུ་འགྲོ་དོན་མཛད། །ཅེས་དང་། མདོ་ལས། བསན་པའྤྱི་ལས་ནྤྱི་སྤྱིང་རེ་
ཡྤྱིན། །སྤྱིང་རེའྤྱི་དོན་གྤྱིས་སེམས་ཅན་དང་། །ལུས་དང་སོག་གྤྱི་དོན་ཕྤྱིར་ཡང་། །འགྲོ་བ་སམེས་ཅན་དོན་མྤྱི་
བོར། །ཞེས་གསུངས་པར་ལྟར། འཕགས་ཆེན་གྤྱི་སྐུ་སེ་གོང་མ་རྣམས་སུ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་སྤྱིགས་མའྤྱི་བསན་
འགྲོ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་གདུལ་དཀའ་མཐའ་འཁོབ་མུན་པའྤྱི་གྤྱིང་དུ་ཕན་བདེའྤྱི་ར་ལག་གཤེན་བསན་སོན་མེ་
འདེགས་པའྤྱི་ཐུགས་མཆོག་རབ་ཏུ་བསེད་ཅྤྱིང་སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་བཏབ་པའྤྱི་མཐུ་ཆེན་དུས་སུ་སྤྱིན་ཏེ། སླར་
ཡང་བོད་ཡུལ་ཨ་མདོའྤྱི་ཡུལ་དུ་སྐུ་སེ་བ་མྤྱི་རུ་བསན་ཚུལ་མཛད་པ་སེ། རེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་གསུང་ལས། སང་འཕགས་མུ་
ལ་དྲུང་མུ་ཞེས་བ་བ། །སོན་སྦྱངས་འཕོ་སད་སྤྱིབ་མེད་རང་རྤྱིག་གསལ། །སོན་ཡོན་གྤྱིས་མམ་འགག་མེད་རང་
རལ་ཤར། །འཁོར་འདས་དབེར་མེད་བདེ་ཆེན་ཀོང་གནས་ཀང་། །ཚད་མེད་ཐུགས་རེས་འགྲོ་དོན་མཛད་དགོངས་
ཕྤྱིར། །སོན་ལམ་ཤུགས་ཀྤྱིས་དུས་མཐར་སེ་བ་བངས། །ཞེས་དང་གསུང་མགུར་ལས། སོན་ལམ་ཤུགས་ཀྤྱིས་དུས་
མཐར་སྤྲུལ། །ཞེས་དང་རྣམ་ཐར་ལས། བསན་ལ་བདག་རབ་ཞུགས་པས་ལས་རྒྱུན་མཆོག །རྤྱིགས་ཀྤྱི་ས་ཐོབ་
མངོན་པར་ཡེ་ཤེས་གྱུར། །མཐའ་འཁོབ་གདུལ་དཀའ་སོན་ལམ་ཅྤྱི་ཡང་གདབ། །ཅེས་དང་། གཅྤྱིག་སྣང་གཅྤྱིག་
རོགས་བ་མ་ཀླུ་གྲུབ་རྒྱལ། །བསན་པ་ཡོངས་ཁབ་ལོག་ལྟའྤྱི་སྣང་བ་འཇོམས། །འཁོར་དང་བུ་སོླབ་གྲངས་མེད་
བསན་པ་རྒྱས། །འདའ་བའྤྱི་ཚུལ་བསན་བོད་ཡུལ་མདོ་སད་དུ། །མཁའ་སོད་སྤྱིབ་མེད་རྤྱིག་འཛིན་མྤྱི་རུ་
སྤྲུལ། །གནས་སྤྲུལ་དོན་རགས་ཡུམ་གྤྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །ཞེས་དང་མགུར་འབུམ་ལས། ལྷ་རྤྱིགས་གན་གྤྱི་རྒྱལ་
རྒྱུད་བདག །དགའ་ལྡན་གནས་པ་མྤྱི་རུ་སྤྲུལ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སེ་བ་བཞེས་ཚུལ་དངོས་ལ། བསདོ་ཚིག་གསོལ་
འདེབས་ལས། གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའྤྱི་གྲུབ་ཆེན་རྤྱིག་འཛནི་གཤེན། །མདོ་ཁམས་སད་དུ་བསན་པའྤྱི་སོན་མེ་
འདེགས། །འགྲ་ོབའྤྱི་མགོན་པོ་སང་འཕགས་ཆེན་པོ་ལ། །ཞེས་བསོད་བསགས་མཛད་པ་ལྟར་འཕགས་མཆོག་འགྲོ་
བའྤྱི་མགོན་པོ་སང་འཕགས་ཆེན་པོ་ཞེས་སུ་གྲགས་པའྤྱི་སྐུ་སེ་འདྤྱི་ཡྤྱི་སེ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁུངས་། རེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་རང་རྣམ་
ཡོན་ཏན་ཐུགས་ར་ེྤྱི་མ་ལས། དེ་བཞྤྱིན་ཁོ་བོ་མུ་ལ་དྲུང་མུ་ཡྤྱི། །ད་ལྟའྤྱི་སེ་རྒྱུད་བྱུང་ཁུངས་བཤད་གྱུར་ན། །མེས་
པོ་ཐང་ལྷ་གནམ་གྤྱི་རྒྱལ་བོ་ས།ེ །ཕྤྱི་མོ་གདོལ་རྤྱིགས་མྤྱི་ལ་ཀླུ་མོ་འཕོས། །དེ་གྤྱིས་ལས་ཤུགས་འབྲེལ་བའྤྱི་བུར་
སེས་པ། །གེ་བ་ཐུགས་ཆེ་ཕོམ་རྒྱལ་ཞེས་བ་སེ། །ཀེ་ཏ་བདུད་ཡྤྱིད་འདེས་ཕྤྱིར་དེགས་པ་ལ། །ཕོམ་ཞེས་གན་རྒྱལ་
ཐུགས་ནྤྱི་སེད་ཆེ་སེ། །ཀླུ་མོ་སོ་རྤྱིགས་རང་ོས་བསླད་སོན་ལ། །བུ་ནྤྱི་ཁོག་སྒུར་སྐེ་འཁོག་གཟའ་མདའ་
ཕོག །གཞན་དག་མྤྱིས་ནྤྱི་སང་ཙ་ེདབུས་སྒུར་ཟློ། །ཀླུ་ཕྤྱིའྤྱི་མེས་པོ་གཟའ་མཆོག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །བསན་སྲུང་འཆྤྱི་
ཀར་སེལ་བསུ་དེ་ཡྤྱི་རེན། །སོམ་ཤོར་གནད་དུ་ལན་ཅྤྱིག་མོ་ལུས་ཐོབ། །དེ་འཕོས་གན་རྤྱིགས་དགེས་པའྤྱི་དབང་
གྱུར་ནས། །བསྐལ་བའྤྱི་བར་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་སོབས་གནས་ཤྤྱིང་། །མུ་མཐའ་ཡུན་རྤྱིང་བར་དུ་སོད་གྱུར་བ། །བརེན་
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པའྤྱི་སྣོད་བཟང་ཡུམ་ལ་ཕ་འདནེ་དུ། །ཁོ་བོ་དགའ་ལྡན་ལྷ་རྒྱལ་མྤྱི་རུ་སྤྲུལ། །ཡུམ་ནྤྱི་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་བྤྱིན་
རླབས་མ། །ྤྱིང་འཚམས་བོན་དང་སྦྱར་བས་ཕ་རྒྱུད་ཐུལ། །དེགས་པའྤྱི་སེམས་ཕྤྱི་མར་བཀུག་དག་ེསྦྱོར་དུ། །མཁས་
པར་བྤྱིན་རླབས་འདུལ་ཁྤྱིམས་རྒྱུད་ཀང་འཛིན། །ཡར་ཡར་ཇ་ེགསལ་ངེས་ཤེས་ལམ་ཞུགས་ནས། །དདོ་ཚད་མཐར་
ཕྤྱིན་རྤྱིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དེས། །ཡུམ་ནྤྱི་འདྤྱི་འཕོས་ཐོགས་མེད་མཁའ་སོད་གནས། །བུ་ནྤྱི་བདག་སོན་སེ་གནས་
གྲངས་མེད་དུ། །འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཚོགས་ཀྤྱི་ལམ་ལ་ཞུགས། །སྦྱང་བའྤྱི་བོན་ལ་དཀའ་སད་གཤྤྱིས་སུ་
གྱུར། །ཞེས་དང་ཁོ་བོ་ཕ་མྱྤྱིང་〔མྱེས་〕གན་ལ་རྤྱིག་པ་ལྷ། །ཞསེ་དང་མགུར་འབུམ་ལས། ལྷ་རྤྱིགས་གན་གྤྱི་
རྒྱལ་རྒྱུད་བདག །དགའ་ལྡན་གནས་པ་མྤྱི་རུ་སྤྲུལ། །འདྤྱི་ནྤྱི་འཁྲུལ་མེད་རྤྱིག་པ་གན། །ོན་མངོས་དགྲ་ལས་
གཏན་རྒྱལ་བོན། །ཞེས་སོན་རབས་ཀྤྱི་ཡང་མེས་ཐང་ལྷ་གནམ་གྤྱི་རྒྱལ་བོ་སོགས་གན་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཡུམ་
ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་མཁའ་འགྲོས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་སས་ཡྤྱིན་པར་གསུངས། ཡང་སང་ནག་ཚང་གྤྱི་རེན་གསུམ་
ལོ་རྒྱུས་ལས། འགྲུ་ཞྤྱིག་གདུང་ལས་འཁྲུངས་པའྤྱི་སས་གསུམ་གྤྱི། །ཆུང་བ་ྤྱི་མ་གྲགས་པའྤྱི་མཚན་ཞེས་ཏེ། །སྦས་
པའྤྱི་ཚུལ་འཆང་འགྲོ་དནོ་མཛད་པ་ཞྤྱིག །མདོ་གམ་འ་ཞ་སྒུར་བའྤྱི་ཡུལ་དུ་ཕེབས། །སས་ནྤྱི་འབུམ་སབས་ཞེས་པ་
བ་བ་འཁྲུངས། །དེ་ནྤྱི་ཆེར་སེས་སང་རེ་ཚང་ཞེས་པ། །དེ་ལ་སས་བཞྤྱིར་འཁྲུངས་པའྤྱི་ཐ་ཆུང་ནྤྱི། །མཚན་ནྤྱི་
འཕགས་པ་སབས་ཞེས་བ་བ་བྱུང་། །ངོ་མཚར་དུ་མས་བརྒྱན་པའྤྱི་དཔལ་ཤར་བས། །རང་རྤྱིག་ཡེ་ཤེས་ཁོང་ནས་
ྤྱི་ཤར་བཞྤྱིན། །སྦས་པའྤྱི་ཚུལ་མཛད་སྤྲུལ་བ་དུ་མར་ལྡན། །ཚམེས་དུང་གཏེར་མ་གསུམ་མ་འབོན་པ་ཞྤྱིག །ཁེའུ་
ྤྱིད་ཀྤྱི་རེན་སྐལ་ཡྤྱིན་ཕྤྱིར་དུ། །དེ་ྤྱིད་དུང་འབུད་གསུང་འབོན་ས་དབངས་ཀྤྱིས། །ཐར་མེད་ཁམས་གསུམ་
སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་ཅྤྱིག །དེ་དུས་ཐར་ལམ་ཞྤྱིང་དུ་དངས་པར་གསུངས། །རྤྱི་བྲག་ཐམས་ཅད་ཐོགས་མེད་
ཟངས་ཐལ་གཤེགས། །ཕག་ཞབས་རེས་དང་ཡྤྱིག་འབྲུ་གཡུང་དྲུང་བྲྤྱིས། །ཞེས་འཁྲུངས་ཡུལ་འཕན་ཆུ་སྒུར་བའྤྱི་
ཡུལ་ཡྤྱིན་པ་དང་། གྲུབ་ཐོབ་ཞྤྱིག་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྤྱི་ནང་ཚན་འགྲུ་ཞྤྱིག་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་པ་མེས་པོ་ྤྱི་མའྤྱི་མཚན་
དང་ཡབ་ནྤྱི་འབུམ་གྤྱི་མཚན་ཅན་གྤྱི་སས་ཡྤྱིན་པ་དང་རུས་སང་རེ་ཡྤྱིན་པ། མཚན་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་པ་དང་གྲོང་
སེ་འ་ཞ་ན་དུང་དཀར་གཏེར་རང་བརོལ་བྱུང་བ་སར་མ་གྲགས་པ་ཞྤྱིག་དུང་ས་འབྤྱིན་པ་དང་གཞན་གྲུབ་
རགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་སོགས་རྣམ་ཐར་མདོ་དོན་ཚང་བར་གསུངས་ཡོད། ཡང་གནའ་མྤྱིའྤྱི་ངག་རྒྱུན་
ན། སོན་སོད་ལ་དྭགས་ཀྤྱི་ཡུལ་ནས། མདོ་སད་མཐའ་འཁོབ་ཡུལ་དུ་བདུད་སྤྱིན་མ་རུང་བ་འདུལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ། 
ཨ་མེྱས་གེར་མྤྱི་སང་འཕགས་དང་ཞབས་ཕྤྱི་བ་རུས་རྤྱིགས་འབྲེ་སེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་མོ་པྲ་བརག་མཁས་པ་
ཞྤྱིག་དང་ལྷན་དུ་ཁོང་གྤྱི་སློབ་དཔོན་གྤྱིས་བཏང་། གེར་མྤྱི་སང་འཕགས་ཀྤྱིས་སོད་ཚུལ་ངེས་མེད་སྣ་ཚོགས་དང་། 
སྤྲུལ་བསྒྱུར་སྣ་ཚོགས་མཛད་དེ་བདུད་སྤྱིན་འབྱུང་བོ་དེགས་པའྤྱི་སེ་རྤྱིགས་དམ་བཏགས་བཀའ་བསོ་མཛད། ཆུ་
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བྲག་ལ་སོགས་གང་ལ་ཐོགས་མདེ་འབྱུང་བཞྤྱིའྤྱི་འཚེ་བ་མེད། ཕག་རེས་ཞབས་རེས་སྐུ་རེས་དུ་མ་བཞག གྲུབ་ཐོབ་
སང་འཕགས་སམ་ཨ་མྱེས་སང་འཕགས་ཞེས་ཡོངས་ལ་གྲགས་པའོ། །འབྲྤྱི་ས་ེནྤྱི་ཞང་ཞུང་གྤྱི་ཇུ་ཐྤྱིག་ལས། ཏྤྱིང་
ཏྤྱིང་གནམ་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་མངའ་བདག་སེ། མདུད་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྤྱི་བཀའ་རང་བབས་ཞེས་རྤྱིགས་རྒྱུད་སས་
བུ་བྱུང་དུས་ཆུ་མྤྱིག་ནང་དུ་རེའུ་དཀར་བོ་རང་བབས་བེད། ཁོང་མར་ལ་བོན་དུས་བདུད་བ་རྐང་དཀར་གྤྱི་རྐང་
བ་དང་། རྔ་འབྲུག་མོ་རང་གྲགས་ཞེས་པ་གྤྱིས་བསྣམས་ཏེ་བོན། དང་བོ་འཕན་ཆུའྤྱི་སད་ཀྤྱི་ར་སནོ་གྲོང་སེའྤྱི་ེ་
འདབས་འབྲེ་སེ་ཁག་〈དེང་སང་སགས་པའྤྱི་ལྷ་ཁང་ཕུག་ཡོད་ས་དེའོ།〉ཅེས་པ་དེར་བསད་ནས་ཇ་ེམང་དུ་འཕེལ་
བས། དུམ་བུ་ཞྤྱིག་བབ་བཟོར་ཕྤྱིན། དུམ་བུ་ཞྤྱིག་ཨ་སྤྱིད་དཔལ་སྤྱིད་དུ་སོང་། དུམ་བུ་ཞྤྱིག་ཆུ་ནག་ཁོག་ལ་འཐོར། 
དུམ་བུ་ཞྤྱིག་སྒུར་བར་སོང་ནས་བསད་པ་ད་ལྟ་བར་མཚམས་སེ་བ་ཡྤྱིན་ལ། དེ་ཀུན་གྤྱི་མ་ཚང་ནྤྱི་བ་འཕགས་
དང་དཀའ་ཐུབ་སྤྱིད་ཅེས་པའྤྱི་ཁྤྱིམ་ཚང་དེ་བ་ཡྤྱིན་པས། རྔ་འབྲུག་མོ་རང་གྲགས་དང་བདུད་བ་རྐང་དཀར་
རྐང་བ་དེ་ན་ཡོད་སྐད། ཁོང་དཔོན་གཡོག་གྤྱིས་སྒུར་བའྤྱི་འག་ོབ་བསོད་ནམས་འབུམ་གྤྱིས་བདག་གེར་བས། 
དེ་ཚེ་སགས་ཕོགས་བོན་སེ་སེལ་ནས་མྤྱི་རྣམས་དགེ་ལ་བཙུད། སྣང་སྤྱིད་ལྷ་ཀླུ་གན་སོགས་མཆདོ་ཅྤྱིང་བརྔན་པ་
དང་། གདོན་བགེགས་ཚོགས་ལ་མདོས་ཡས་བསོས། དགེ་སྤྱིག་ཤན་ཕེས་སང་བང་བེད་ཅྤྱིང་ལས་འབྲས་བརྤྱི་ཞྤྱིང་། 
བ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་མོས་བེད་ཅྤྱིང་སངས་རྒྱས་བཀའ་ལུང་ཀོག་འདོན་སོམ་སྒྲུབ་བེད་པའྤྱི་སྒྲུབ་སེ་
ཚུགས་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ཇ་ེདར་དུ་བྱུང་བ་ཡྤྱིན། ཞེས་བཤད་སལོ་ཡོད། འདྤྱི་ལ་ཞྤྱིབ་དཔྱོད་བས་ན་དག་དང་མ་
དག་པའྤྱི་ཆ་གྤྱིས་སུ་ཡོད་དེ། གང་ཞེ་ན་ཨ་མྱེས་སང་འཕགས་དང་བོ་སོད་ལ་དྭགས་ནས་ཕེབས་བྱུང་ཟེར་བ་
འདྤྱི་མྤྱི་དག་སེ། མདོ་སད་དུ་འཁྲུངས་པ་རྣམ་ཐར་ལས་གསུངས་ཤྤྱིང་སྒུར་བ་ན་འཁྲུངས་པ་རེན་གསུམ་ལོ་རྒྱུས་ལས་
གསལ་བར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། ། 

ཡང་སང་འཕགས་ཆེན་པོའྤྱི་མཚན་གྤྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་མུ་གེར་ྤྱི་འོད་དང་གེར་མྤྱི་སང་འཕགས་ཞེས་པ་ཙམ་
ལ་བརེན་ནས་གེར་མྤྱི་ྤྱི་འོད་དང་སང་འཕགས་ཆེན་པོ་གྤྱིས་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པར་བཟུང་ནས་འཁྲུལ་བཤད་
བས་འདུག་སང་འཕགས་ཆེན་པོ་ནྤྱི་གེར་མྤྱིའྤྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དངོས་ཡྤྱིན་པ་གོང་དུ་སེས་རབས་ལས་གསལ་ཏེ་སེ་བ་
བཞེས་ཚུལ་སོགས་རྣམ་ཐར་སོ་སོར་གསུངས་པས་སོ། །འབྲྤྱི་སེ་དང་འབྲས་སེ་ཞེས་པའང་འབྲུ་སེ་ཞེས་པའྤྱི་བརའྤྱི་
ཟུར་ཆག་པ་སེ། བོད་ཀྤྱི་རུས་ཆནེ་སེ་ལྔའྤྱི་ནང་ཚན་ཨ་ལགས་འབྲུ་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་པ་དང་འབྲུ་དགའ་བདེའྤྱི་རྒྱུད་པ་
ཡྤྱིན་ཞེས་བཤད་པའང་སྣང་། སང་འཕགས་ཆེན་པོ་ཁོང་གྤྱིས་གསུངས་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་གྤྱི་བརོད་བ་ནྤྱི་སོ་སེའྤྱི་བོ་
ཡུལ་ལས་འདས་པའྤྱི་གསང་བའྤྱི་རྣམ་ཐར་རམ་ཐུན་མངོ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་ལས། སོ་སེས་མཐོང་ཐོས་ཤེས་
བར་གྱུར་བའྤྱི་སྐོར་གསུངས་མྤྱི་འདུག་སེ་འཁྲུངས་དུས་དང་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མཆེད་དང་མཛད་
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པ་ཕལ་བ་སོགས་སྐབས་དེའྤྱི་མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱིས་ཤེས་གསལ་ཡྤྱིན་པས་སོ། །རོད་བེད་ཀྤྱི་ཚིག་ཀང་བར་རྤྱིང་དང་ཚིག་
བསྡུས་པ་སོགས་ཀྤྱིས་ནང་དོན་གོ་དཀའ་བར་འདུག དེས་ན་ལ་ོརྒྱུས་གཞན་དང་བསྡུར་ནས་རགས་ཙམ་ཞུ་བ་ལ། 
རྣམ་ཐར་ལས། མེས་པོ་ཐང་ལྷ་གནམ་གྤྱི་རྒྱལ་བ་ོསེ། །ཞེས་དང་ངག་སོས་སུ་ཞང་ཞུང་ཇུ་ཐྤྱིག་ལས་ཏྤྱིང་ཏྤྱིང་
གནམ་གྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་མངའ་བདག་ཅེས་པ་གྤྱིས་ཕལ་ཆེར་མཐུན། དེའྤྱི་འཕོར་རྣམ་ཐར་ན་ཀླུ་མ་ོསོ་རྤྱིགས་རང་
ོས་བསླད་པ་ལ། བུ་ནྤྱི་ལུས་སྒུར་སྐེ་ཀོག་གཟའ་མདའ་ཕོག །གཞན་དག་མྤྱིས་ནྤྱི་སང་རེ་དབུས་སྒུར་ཟློ། །ཞེས་པ་
དང་རེན་གསུམ་ལོ་རྒྱུས་ན་འབུམ་སབས་ལ་ཕྤྱིས་སུ་སང་རེ་ཚང་ཟེར་བར་གསུངས་པ་གྤྱིས་ཞལ་མཐུན། ཡང་
ཐང་ལྷ་གནམ་གྤྱི་རྒྱལ་བོའངམ་ཏྤྱིང་ཏྤྱིང་གནམ་གྤྱི་རྒྱལ་བ་ོསོགས་གན་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་པས་ཐོག་མའྤྱི་ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་མ་ོ
བ་སོགས་ལ་ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་མདུད་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རང་འཁོར་དང་རང་བབས་བེད་པ། སས་རྒྱུད་འཁྲུངས་པའྤྱི་
ས་ལྟས་སུ་ཁོ་ཚོས་མཆོད་ཅྤྱིང་བསེན་པའྤྱི་ཀླུ་གནས་པའྤྱི་ཆུ་མྤྱིག་ཡོད་པ་དེའྤྱི་ནང་དུ་མོ་རེའུ་དཀར་བོ་རང་བབས་
བེད་པ་ནྤྱི་བཤད་སོས་ཙམ་མྤྱིན་པར་མངོན་སུམ་ཡྤྱིན་འདུག་པས་ཕལ་སྐད་གཞྤྱི་བདག་གམ་གན་གྤྱིས་བསེད་
པའྤྱི་བུ་ལ་གན་ཕྲུག་ཟེར་བ་དང་མཚུངས་ལ། རྣམ་ཐར་ལས། ཁོ་བོའྤྱི་ཕ་མྱྤྱིང་〔མྱེས་〕གན་ལ་རྤྱིག་པ་ལྷ། ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེས་ན་རྤྱིག་འཛིན་གེར་མྤྱིའྤྱི་རྣམ་ཐར་དང་གནས་རྤྱིའྤྱི་དཀར་ཆག་དང་སང་འཕགས་ཆེན་པོའྤྱི་
རྣམ་ཐར་དང་རེན་གསུམ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཤད་མ་ཐག་པའྤྱི་ངག་སོས་རྣམས་གུང་བསྤྱིགས་ཏེ་དཔྱད་བསྡུར་བས་ན་
འདྤྱི་ལྟར་ཡྤྱིན་ནམ་སམ་སེ། གེར་མྤྱི་ཆེན་པོའྤྱི་རྣམ་ཐར་དང་དཀར་ཆག་སོགས་ན་གེར་མྤྱི་ཆེན་པོ་ཐེ་བོའྤྱི་བྲག་ལ་
སོགས་པར་ཕེབས་པར་གསུངས་པས། གེར་མྤྱི་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མ་འོངས་པར་མཐའ་འཁོབ་ཡུལ་འདྤྱིར་བོན་བསན་སེལ་
བ་དང་ཁད་པར་ཡུལ་འདྤྱིར་སེ་བ་བཞེས་པར་དགོངས་པ་དང་ཡང་སོན་སོན་པས་ཀང་ཐོག་མར་རྒྱུ་ཡྤྱི་བོན་བསན་
པ་ལྟར་མོ་དང་གཏོ་ལ་སོགས་རྒྱུའྤྱི་བོན་གྤྱིས་མཐའ་འཁོབ་པ་རྣམས་བོ་ཁ་དགེ་ཕོགས་སུ་བསྒྱུར་བར་དགོངས་ནས་
ལ་དྭགས《ལ་དྭགས་ནྤྱི་སོན་ཞང་ཞུང་ཡུལ་གྤྱི་བེ་བྲག་ཡྤྱིན་པར་བཤད》ཡུལ་ནས་ཞང་ཞུང་ཇུ་ཏྤྱིག་ལ་མཁས་ཤྤྱིང་
མོ་ལྷ་རང་འཁོར་ཅན་ཁོང་ྤྱིད་དང་ལས་འཕོ་སོན་ལམ་མཐུན་པ་རུས་རྒྱུད་འབྲུ་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་དང་མྤྱི་འགའ་
བཅས་ལྷན་དུ་མདོ་སད་ཀྤྱི་གནས་རྤྱི་འགའ་ལ་མཇལ་ནས་མཐར་མོ་ཕྱྭ་མཁན་དེ་སོགས་ཡུལ་འདྤྱིར་བཞུགས་སུ་
བཅུག གེར་མྤྱི་ཁོང་ྤྱིད་སླར་གནས་རྤྱི་དུ་མར་ཕེབས་ནས་གཏེར་སྦས་པ་སོགས་མཛད་དེ་མཐར་གཙང་ན་བམ་
པོའྤྱི་རྤྱི་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྤྱི་ཚུལ་བསན་པར་བཤད། འབྲུ་རྤྱིགས་ཀྤྱི་མོ་བ་དེ་སོགས་ཆོས་རེའྤྱི་ར་སོན་ན་
བསད་དེ་མྤྱི་རྒྱུད་འཕེལ་ནས་ཚོ་བའམ་སེ་བར་གྱུར་བས་འབྲུ་སེ་ཞེས་མྤྱིང་ཐོགས། ཕྤྱིས་སུ་བར་འགྱུར་ནས་འབྲེ་
སེའམ་འབྲས་སེ་ཞེས་ཟེར། དེ་ལས་མྤྱི་རྒྱུད་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་འཕེལ་ནས་བབ་བཟོ་དང་ཨ་སྤྱིད་དཔལ་སྤྱིད་དང་ཆོས་
རེའྤྱི་ཡུལ་དང་སྒུར་བ་རྣམས་སུ་ཁ་གེས་ཏེ་འཕེལ། དེང་སང་ཆསོ་རེའྤྱི་སར་བའྤྱི་གཞུང་གྤྱི་མ་རྔ་ན་འབྲུ་སེ་ཞེས་
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པའྤྱི་སེ་བ་དང་བོན་པོའྤྱི་དགོན་པ་ཡོད་པ་དང་དེ་ཕྤྱིས་སུ་འཐོར་སོང་ཡང་དེའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་ས་ཞྤྱིང་ལ་འབྲས་སེའྤྱི་
ཞྤྱིང་ཞེས་མྤྱིང་ད་ལྟའང་ཐོགས་ནས་ཡོད་པ་ཆོས་རེའྤྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལས་བཤད་དོ། །ཆོས་རེ་ཞེས་པ་ཆོས་རེའྤྱི་བ་མ་
ཆོས་གྲགས་བཟང་བོ་ཡུལ་དེར་ཕབེས་ནས་བཞུགས་རེས་ཡུལ་མྤྱིང་ལའང་ཆོས་རེའྤྱི་ཡུལ་དང་ཆོས་རེའྤྱི་ཁོག་ཅེས་
མྤྱིང་ཐོགས་པ་ལས། དེའྤྱི་སོན་ལ་ཐ་སད་དེ་མེད་ད།ོ །དེ་ཡང་བ་ཆནེ་དན་པའྤྱི་ཞལ་ནས། ང་ལ་བརྒྱུད་འཛིན་ཀུན་
བཟང་བྤྱིན་རླབས་བུ། །ཞྤྱིག་པ་ོབཅོ་བརྒྱད་འགྲོ་བའྤྱི་བ་མར་ཡོང་། །ལས་ཀྤྱི་སོན་ལམ་མདོ་ཁམས་སད་ལ་ཡོད། །ཁ་
ལག་གང་འབྲེལ་ངན་སོང་ལྟུང་སོ་ཁེག །ཅེས་དང་། ང་ཡྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་པའྤྱི་སས། །དོ་ྤྱི་འབུམ་གྤྱི་མཚན་
ཅན་འབྱུང་། །སོད་པ་རྡུལ་ཤུགས་དགོངས་པ་ཡྤྱིས། །གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་ནས་བོན་བསན་སེལ། །ཞསེ་དང་། གཤེན་
ཆེན་ཀླུ་དགའྤྱི་གཏེར་ལུང་ལས། ཤེལ་ལ་ཤེལ་ཞྤྱིག་འབྲུ་ལ་འབྲུ་ཞྤྱིག་གྤྱིས། །གངས་རྤྱིའྤྱི་ཁདོ་འདྤྱིའྤྱི་སེ་དགུ་གཏན་
བདེར་བཀོད། །ཅེས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་འབྲུ་རྤྱིགས་ཀྤྱི་མྤྱི་རྒྱུད་དེ་དག་ལ་གོང་མའྤྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དང་རྤྱིགས་སད་
པའྤྱི་སེས་བུ་འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་ཞྤྱིག་པའྤྱི་ཞྤྱིག་པོའམ་གྲུབ་ཐོབ་པ་བྱུང་བས་འབྲུ་ཞྤྱིག་ཅེས་མདོ་སད་ཀྤྱི་གྲུབ་
ཐོབ་ཞྤྱིག་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྤྱི་ནང་ཚན་ཡྤྱིན་པ་གོང་དུ་བཤད་ཟྤྱིན། འབྲུ་ཞྤྱིག་གདུང་རྒྱུད་དེ་ལས་འགའ་རེ་སྒུར་
བའྤྱི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་བཞུགས་པའྤྱི་གྲོང་སེ་ད་ལྟའྤྱི་བར་མཚམས་སེ་བ་སེ་ཕུ་བ་དང་མདོ་བ་གྤྱིས་ཀྤྱི་བར་
ན་ཡོད་པས་སོ། །ཕྤྱིས་སུ་བར་མས་ནས་དེང་སང་པན་ཛང་ལྟ་བུ་ཟེར་འདུག དེ་ན་བ་འཕགས་དང་དཀའ་
ཐུབ་སྤྱིད་ཚང་སེ་ཁག་གྤྱིས་དེ་འབྲུ་སེ་ཀུན་གྤྱི་མ་ཚང་ཡྤྱིན་ལ། སོན་ལ་དྭགས་ནས་ཁེར་འོང་བའྤྱི་རྔ་འབྲུག་མོ་
དང་བ་རྐང་དཀར་རྐང་བ་ནྤྱི་གནའ་དུས་དེ་ཚང་ལ་ཡོད་སྐད། འབྲུ་ཞྤྱིག་གདུང་རྒྱུད་ལས་སས་གསུམ་གྤྱི་ཆུང་བ་
གྲུབ་ཐོབ་ྤྱི་མ་གྲགས་པའང་དེ་ཡྤྱི་གྲས་ཡྤྱིན་པ་འད། ཁོང་ལ་སྐུ་སས་འབུམ་སབས་མཚན་ཅན་ཞྤྱིག་འཁྲུངས་པ་དེ་
ཆེར་སེས་ནས་ཁྤྱིམ་མྤྱིང་ལ་སང་རེ་ཚང་ཞེས་ཟེར་བར་བཤད། འབྲུ་ཞྤྱིག་ྤྱི་མ་གྲགས་པ་ནྤྱི་ཕྤྱིས་སུ་ས་རལ་གྲོང་སེ་
དང་རྒྱང་ཐག་ཧ་ཅང་མྤྱི་བའྤྱི་རྤྱི་གསེབ་བམ་རྤྱི་ཁོད་ན་བཞུགས་ཏེ་སོམ་སྒྲུབ་མཛད་པས་རོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་
མམ་སེ་མཁའ་སོད་དུ་གཤེགས་སོ། །སྒུར་བའྤྱི་འགོ་བ་བསོད་ནམས་འབུམ་གྤྱིས་ཁོང་ཡབ་སས་སོགས་ལ་བདག་
སོང་བས་པ་འད། སང་རེ་འབུམ་སབས་ལ་གདུང་སས་བཞྤྱི་ཡོད་བའྤྱི་ཐ་ཆུང་ལ་བྤྱིས་པའྤྱི་དུས་སུ་མཚན་ལ་
འཕགས་པ་སབས་ཞེས་གསོལ། དེ་ནྤྱི་གཞན་དང་མྤྱི་འད་བ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའྤྱི་རགས་མཚན་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་
སོགས། འོག་ན་འཆད་འགྱུར་ལྟར་ལ། ཕྤྱིས་སུ་སང་རེའྤྱི་འཕགས་པ་ཞེས་དང་མཚན་བསྡུས་ནས་སང་འཕགས་
ཞེས་སུ་གྲགས་ཤྤྱིང་། ཕ་མེས་གན་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་པས་ཁོང་གྤྱི་མཚན་ལ་གན་འཕགས་ཞེས་ཀང་གསུངས་
སོ། །ཕྤྱིས་སུ་ཡང་སང་ར་ེའབུམ་སབས་དང་སས་སང་འཕགས་རྣམ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་ཐང་ཞྤྱིང་ན་བ་བྲང་དང་ཁྤྱིམ་
གཞྤྱིས་བཟུང་བ་དང་དེ་དང་ེ་བ་ན་ྤྱིན་ཁའྤྱི་དགོན་པའམ་ཐང་ཞྤྱིང་གཡུང་དྲུང་གྤྱིང་འདེབས་ཚུལ་སོགས་
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སྒུར་བའྤྱི་སང་ཚང་དགོན་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཞྤྱིབ་རྒྱས་སུ་བྲྤྱིས་ཡོད་པས་དེར་གཟྤྱིགས་པར་འཚལ། །འཁྲུངས་ལོ་ནྤྱི་
རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་ན་མྤྱི་གསལ་ཞྤྱིང་། ཕྤྱིས་སུ་སས་དང་གྲྭ་སློབ་རྣམས་ཀྤྱིས་བརམས་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་དང་ལོ་
རྒྱུས་སོགས་ན་གསལ་མོད་ཀང་ད་ལྟ་དཔེ་ཆ་མྤྱི་བཞུགས། སྣང་ཞྤྱིག་དོ་འཕགས་ཆེན་པོའྤྱི་རྣམ་ཐར་དང་བསན་
རྤྱིས་དང་དུང་རྤྱིའྤྱི་དཀར་ཆག་ན་བཤད་པ་རྣམས་ཞལ་མྤྱི་འཆམ་པས། འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཞེས་ཁ་ཚོན་གཅོད་མྤྱི་ཐུབ།  
དེས་ན་སོ་སོའྤྱི་བཞེད་པ་ཕྤྱི་རབས་པའྤྱི་དཔྱད་གཞྤྱིར་འགོད་པ་ལ། སྣང་ཞྤྱིག་དོ་འཕགས་ཆེན་པོའྤྱི་རྣམ་ཐར་ན། 
སང་བཟའ་གཡུ་བཙུན་མ་ནྤྱི་སང་འཕགས་ཆེན་པོའྤྱི་སས་མོ་ཡྤྱིན་པ་དང་དོ་འཕགས་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུའྤྱི་
དུས་སུ་ཡུམ་དུ་བསེན་པར་བཤད་ཡོད། དེ་ལྟར་ན་སང་འཕགས་ཆེན་པོ་ནྤྱི་རབ་བྱུང་དང་བོའྤྱི་དཀྤྱིལ་སོད་ཙམ་
ལ་འཁྲུངས་པ་ཡྤྱིན་དགོས། ཡང་སང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་བསན་རྤྱིས་ལས། 《རབ་བྱུང་གྤྱིས་པའྤྱི་མེ་
ཡོས། མཆན》ད་ེརེས་ལོ་ལྔ་ཆུ་ར་ལོར། གཤེན་སོམ་བོན་ཞྤྱིག་ཁྱུང་ནག་འཁྲུངས། ད་ེདུས་རྨ་སནོ་ཤེར་སེང་དང་། 
དབྤྱིལ་སོན་འགྲོ་མགོན་བོ་གྲོས་རྒྱལ། མདོ་སད་སང་འཕགས་《བྲག་དཀར་བ་རོད》རྣམས་དུས་མཚུངས། ཞེས་
གསུངས། སང་འཕགས་ཞེས་པ་ལ་བྲག་དཀར་བ་རོད་ཅེས་པའྤྱི་མཚན་བཀོད་པ་ནྤྱི། སང་འཕགས་ཆེན་པོས་བྲག་
དཀར་བ་རོད་ཀྤྱི་གཏེར་སོ་ཕེས་པའྤྱི་ལོ་དང་གྲུབ་ཐོབ་བོན་ཞྤྱིག་འཁྲུངས་ལོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པར་གོ་བའྤྱི་ཆེད་དོ། །ཡང་
མཁན་ཆེན་ྤྱི་མའྤྱི་བསན་རྤྱིས་ན། ཆུ་ལུག་ལོར་བོན་ཞྤྱིག་ཁྱུང་ནག་འཁྲུངས་པར་གསུངས་འདུག་པས་ལོ་གཅྤྱིག་
གྤྱི་ས་ཕྤྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ན་སང་འཕགས་ཆེན་པོ་ནྤྱི་རབ་བྱུང་དང་བོའྤྱི་མཇུག་གྤྱི་ལགས་བ་ལོའམ་ཆུ་ཁྤྱི་ལོ་སེ་སྤྱི་
ལོ་༡༠༨༠ལོའམ་༡༠༨༡གང་རུང་ལ་འཁྲུངས་པ་ཡྤྱིན་དགོས། དགུང་ལོ་ེར་གྤྱིས་སེང་ན་བ་རོད་བྲག་གྤྱི་
གཏེར་སོ་ཕེས་པ་རྣམ་ཐར་ན་གསལ་ཞྤྱིང་ལོ་དེ་ནྤྱི་ཆུ་རའམ་ཆུ་ལུག་ལོ་ལ་འཁེལ་འདུག སྐུ་ཚེའྤྱི་ཚད་ནྤྱི་དགུང་
ལོ་བཞྤྱི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡྤྱིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ན། རབ་ཟུང་༢གྤྱི་སད་ཕོགས་ལ་དབྤྱིངས་སུ་གཤེགས་སོང་
འདུག ཡང་དུང་རྤྱིའྤྱི་དཀར་ཆག་ན། རབ་མེའྤྱི༣ས་སག་ལོར་དུང་རྤྱིའྤྱི་གནས་སོ་ཕེས་པར་བཤད་ཡོད། དེ་ནྤྱི་ཅུད་
ཟད་འཕྤྱིས་དགས་ཏ་ེསང་འཕགས་ཆེན་པོའྤྱི་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་ར་སོད་ཀྤྱི་དུས་ལ་འཁལེ་འདུག དགུང་ལོ་སུམ་
ཅུའྤྱི་ཡན་ལ་གཏེར་ཞལ་ཕེས་པར་མ་གསུངས། དེས་ན་དེ་ནྤྱི་རབ་ཟུང་༢ལགས་སག་ལ་ོཡྤྱིན་ནམ་སམ། ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་
ན་སང་འཕགས་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་ེར་དགུའམ་སུམ་ཅུའྤྱི་དུས་ཡྤྱིན་པས་གཏེར་སོ་འབེད་པའྤྱི་སྐབས་ཡྤྱིན་ཏེ། རྣམ་
ཐར་ལས། ྤྱི་ཤུ་ལོན་ནས་སུམ་ཅུའྤྱི་བར་དུ་ནྤྱི། །ཟབ་གཏེར་གྲངས་མེད་ཞལ་ཕེས་ཡྤྱི་གེར་བྲྤྱིས། །ཞེས་གསུངས་པ་
དང་མཐུན་ནོ། །ཡང་དབུས་ཕགོས་ཁྱུང་བོའྤྱི་ཡུལ་ན་སང་འཕགས་གདུང་རྒྱུད་ཁག་ཅེས་དུད་ཚང་འགའ་རེ་ད་
ལྟའང་འདུག་ཟེར། ད་དུང་མད་ོཁམས་ག་རོང་ཡུལ〈ད་ལྟ་སྤྱི་ཁོན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ག་རོང་རོང་ཁོངས〉ན་
ཁྱུང་བོ་ཚང་ངམ་སང་ཁྱུང་ཚང་ཞེས་པའྤྱི་གདུང་རབས་སུ་ཁད་འཕགས་ཀྤྱི་སེས་བུ་དམ་པ་དུ་མ་བོན་པའྤྱི་གདུང་
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རབས་ད་ལྟ་མང་དུ་འཕེལ་བཞྤྱིན་ཡོད། དེ་ནྤྱི་རྤྱིག་འཛིན་ཁྱུང་བོའྤྱི་གདུང་རྒྱུད་དང་གེར་མྤྱི་སང་འཕགས་ཀྤྱི་
གདུང་རྒྱུད་གྤྱིས་འདེས་པ་ཡྤྱིན་པས་སང་ཁྱུང་ཟེར་བ་ཡྤྱིན། གདུང་རབས་དེའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ན་སང་འཕགས་ཆེན་པོ་
ནྤྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཨ་སག་ཁ་བ་རེས་མདེ་ཀྤྱི་སྐུ་སས་ཡྤྱིན་པར་བཤད་འདུག དེའྤྱི་ཁུངས་ནྤྱི་ཤས་ཆེར་ཁྱུང་བོའྤྱི་གདུང་
རྒྱུད་དེ་ཁྱུང་བོ་གེར་ཆེན་ཟླ་མེད་དང་དེའྤྱི་སས་གེར་མྤྱི་ྤྱི་འོད་དང་དེའྤྱི་གདུང་སས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་བར་མ་ཆད་པའྤྱི་
གདུང་རྒྱུད་ཡྤྱིན་པར་བཤད། དེ་ལ་མདོ་ཁམས་ཀྤྱི་སང་ཁྱུང་ནྤྱི་ག་རོང་ན་དང་། ཨ་མདོའྤྱི་སང་ཁྱུང་ཞེས་འཕན་
ཆུ་དང་ཟྤྱིང་ཆུ་ན་ཡོད་པ་འདྤྱི་དག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ཡོད་དོ། །རྤྱིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་རུས་དང་
མཚན་དོན་ནྤྱི་ྤྱིད་ཀྤྱི་གསུང་མགུར་ལས། ཁོ་བོ་མུ་སྤུངས་གེར་མྤྱི་ལ། གན་འཕགས་སང་རེ་རྫུན་མའྤྱི་མཚན། 
ཀུན་ལ་ཚིག་ཏུ་སོག་པ་ནྤྱི། གན་ནྤྱི་རྤྱིགས་ལྡན་འཁྲུལ་མེད་བནོ། འཕགས་ནྤྱི་ཁད་པར་འཕགས་པའྤྱི་དོན། སང་
ནྤྱི་སེ་གནས་ད་ལྟའྤྱི་མྤྱིང་། རེ་ནྤྱི་རེ་གཅྤྱིག་མཐར་ཕྤྱིན་ྤྱིད། སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ཡྤྱིན་ཕྤྱིར་རྫུན། །མ་ནྤྱི་ཀུན་ཁབ་བོན་
ྤྱིད་ཀོང་། །གན་སོན་རྫུན་མའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ལགས། །ཞེས་གསུངས། དེ་བཞྤྱིན་སང་འཕགས་ཞེས་པའང་སང་ནྤྱི་
རུས་མྤྱིང་དང་འཕགས་ནྤྱི་གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པའྤྱི་དོན་ནོ། །མཚན་གྤྱི་རྣམ་གྲངས། ཁོང་གྤྱི་མཚན་
ཡོངས་གྲགས་ལ་སང་འཕགས་མུ་ལ་དྲུང་མུའམ་ནམ་མཁའ་གཡུང་དྲུང་སེ་རྣམ་ཐར་དབུ་ན་དེ་བཞྤྱིན་ཁོ་བོ་མུ་
ལ་དྲུང་མུ་ཡྤྱི། །ཞེས་དང་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསན་པ་སེ་བརྒྱད་བྲན་དུ་བཀོལ་བ། མྤྱི་དང་མྤྱི་མྤྱིན་སྐད་
རྤྱིགས་ས་བསྒྱུར་བ། ཟད་པར་དང་ཟྤྱིལ་གནོན་ལ་མངའ་བརེས་པ། བོན་དང་ཆོས་གང་འཚམ་བསན་ཅྤྱིང་འབྲེལ་
ཚད་ཐར་བར་འདེན་པ་ལྟ་བུ་མཛད་པ་འགའ་རེའྤྱི་དུས་སུ་མཚན་ལ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་བོ་ནམ་མཁའ་གཡུང་དྲུང་
ལགས། ཞེས་གསོལ། ད་དུང་སྐུ་ན་གཞོན་དུས་ཐ་མལ་བ་ལྟར་བཞུགས་དུས་འཕགས་པ་སབས་དང་། དགུང་ལོ་
བཅོ་བརྒྱད་བཅུ་དགུའྤྱི་དུས་གྲུབ་རལ་མངོན་དུ་བསན་དུས་སང་རེ་འཕགས་པ་དང་སང་འཕགས་ཞེས་སུ་གྲགས། 
སང་ཞེས་པ་འདྤྱི་ལ་རང་དང་སང་སང་ཞེས་འབྲྤྱི་ཚུལ་གསུམ་ཙམ་འདུག ལར་ཨ་མདོ་འཕན་ཆུ་དང་ཟྤྱིང་ཆུ་
སོགས་ན་བར་རྤྱིང་ལྟར་ས་བ་ོལ་དཔྱ་བོ། མྤྱི་ས་ལ་མྱྤྱི་དཔྱ། སྤྱིད་པོ་ལ་དཔྱྤྱིད་པོ། སྐྱུར་མོ་ལ་དཔྱུར་མོ་ཞེས་ཟེར། དེ་
བཞྤྱིན་སང་ལ་དཔྱང་ངམ་སང་ཟེར་བས་སང་ཚང་ལ་དཔྱང་ཚང་ངམ་སང་ཚང་། སང་འཕགས་ལ་སང་འཕགས་
ཞེས་ཟེར་སོལ་ཡོད་ལ་དེང་དུས་ཀང་ཡུལ་སྐད་ལ་ད་ེལྟར་ཟེར། སེས་རབས་མང་བོ་དན་ནས་གསུངས་སྐབས་སུ། 
ཁོ་བོ་མུ་གེར་ྤྱི་འོད་ཅེས་དང་མེས་པོ་གན་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་པས་གན་འཕགས་དང་ཡང་རྡུལ་ཤུགས་ཀྤྱི་སོད་པ་
ངེས་མེད་སྐབས་ཏ།ེ རྣམ་ཐར་ལས། དེ་ལྟར་ཆོལ་བུའྤྱི་སོད་པ་ངསེ་མེད་དེ། །གཞན་དག་མྤྱིས་ནྤྱི་བཟང་ངན་ཀུན་
ཏུ་སྨྲ། །ཁོ་བོ་ཅྤྱི་བྱུང་ཡོན་ཏན་སམེས་ཀྤྱི་རལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའྤྱི་དུས་སུ། གན་འཕགས་རྫུན་མའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དེ་
ལྟར་ལགས་ཞེས་སོ། །ཡང་། བར་དུ་སོན་པས་སྣང་བ་ཞྤྱིག་པར་བཏགས། ཞེས་དང་ཕྤྱིར་〔ཚུར〕བརགས་པས་
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འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་དག ཅེས་གན་འཕགས་ཞྤྱིག་པོ་དང་། ཡང་ཡབ་མེས་འབྲུ་ཞྤྱིག་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་དེ་ཞྤྱིག་པོ་
བཅོ་བརྒྱད་ཀྤྱི་གྲས་ཡྤྱིན་པས་གན་འཕགས་ཞྤྱིག་པོ་དང་། ཡང་ཞྤྱིག་པོ་བཅོ་བརྒྱད་གྲས་ཀྤྱི་རང་ཞྤྱིག་ཅེས་
པའང་སང་འཕགས་ཞྤྱིག་པོའམ་གན་འཕགས་ཞྤྱིག་པོ་འདྤྱི་ྤྱིད་སོགས་ཡྤྱིན་ནམ་སམ། ཡང་ཞལ་གཟྤྱིགས་དུ་མ་
བྱུང་དུས་སོགས་དང་རོགས་པ་ཀོང་བརོལ་གྤྱི་ངང་ནས་གསུང་མགུར་དུ་མ་གསུངས་པ་ལས་ཀང་ཁོ་བོ་གན་
འཕགས་སང་རྫུན་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཡོད། བ་ཆེན་དན་པ་དང་ཁོང་གྤྱིས་འོལ་མ་ོགྤྱིང་དུ་ཕེབས་སྐབས་སུ་
ཁོ་བོ་མུ་སྤུངས་གེར་མྤྱི་ཞེས་དང་གཙོ་བཞྤྱི་དང་རྒྱལ་བ་ཞྤྱི་ཁོའྤྱི་ཞལ་མཇལ་དུས་སུ། སྐལ་ལྡན་དག་པ་ཤེས་རབ་
དོན་འབར་ཞེས་དང་། སྤྱིད་པའྤྱི་རྒྱལ་པོས་ལུང་བསན་དང་མཐུ་རལ་དངོས་གྲུབ་གནང་དུས། རྤྱིགས་བཟང་སྐལ་
ལྡན་མུ་སྤུངས་དྲུང་མུ་ཞེས་དང་། ཡང་ཁོད་སྤུངས་ཆེན་པོས་སྐལ་ལྡན་གེར་མྤྱི་ནན་ཙ་ཞེས་དང་། སྤྱིད་པའྤྱི་རྒྱལ་
བོས་སྐུལ་བར་གནང་དུས་མུ་སྤུངས་ཁ་ཡབ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་དང་དུས་ཕྤྱིས་ཙམ་ལ། ཁ་ོབོ་མུ་ལ་གན་འཕགས་
རྒྱལ་བ་ཞེས་དང་ཡང་རྣམ་ཐར་སོགས་ན་གེར་མྤྱི་སང་འཕགས་ཞེས་དང་སང་འཕགས་ྤྱི་མ་འོད་ཟེར་ཞེས་གསུངས་
པ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་ད།ོ །དེ་ལ་གེར་ཞེས་པ་རག་གཟྤྱིགས་གཡུང་དྲུང་ལྷའྤྱི་སྐད་དང་ཞང་ཞུང་སྨྲར་གྤྱི་སྐད་དུ་
བོན་དང་གཤེན་གྤྱིས་ལ་སྐབས་ཀྤྱིས་འཇུག་པར་གསུངས་པས། འདྤྱིར་གཤེན་གྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་སམ། ཡང་གདུང་
རྒྱུད་ཆེན་པོ་དྲུག་ལས་མཁའ་འགྤྱིང་གན་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་ཁྱུང་བོ་གེར་ཆེན་ཟླ་མདེ་ཀྤྱི་སྐུ་སས་གརེ་མྤྱི་ྤྱི་འོད་ཀྤྱི་
རྣམ་སྤྲུལ་ཡྤྱིན་པས་གེར་མྤྱི་སང་འཕགས་ཞེས་སྐུ་སེ་ས་ཕྤྱི་ཡྤྱིན་ཡང་ངོ་བོ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པས་མཚན་གྤྱིས་ལྷན་དུ་
སྦྱར་བ་ཡྤྱིན་པ་འད། ཡང་སོན་རབས་བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལ་ན། གནའ་སོན་དུས་སུ་བོད་ལ་རུས་ཀྤྱི་དབེ་བ། ཡེ་
སངས་དཀར་བོ། ཡེ་རེ་སོན་པ། ཡེ་སོན་ནག་པོ། སང་ཁྤྱིག་ཡེ་ཤསེ་ལྷའྤྱི་སོན་མ་དང་བཞྤྱི་ཡོད་པར་བཤད་པ་ལས། 
སང་ཁྤྱིག་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་དང་སང་རེ་དང་སང་ཚང་ངམ་སང་ཚང་ཞེས་པའྤྱི་རུས་རྒྱུད་གྤྱིས་ཁུངས་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་
ནམ་སམ། སང་ཞེས་པའང་སང་བོའམ་སང་གྲུང་སེ་བོ་གསལ་ལ་རྤྱིག་པ་གྲྤྱིམ་པོའྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་པར་བཤད་ཡོད་དོ། །                                                                
ལ་ོདབེ་རསེ་མར་མུ་འགདོ་བདེ་རྒྱུ།  

འདྤྱི་གའྤྱི་རོམ་སྤྱིག་པས་སང་སྤྲུལ་དྤྱི་མེད་འོད་ཟེར་རྤྱིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའྤྱི་སང་དགོན་ཁག་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ཟུར་བཏོན་བས། 

 

 
 



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
   

འབྱུང་ལྡན།                                                                                          ༣༠༡ 
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དམུ་རྤྱིགས་གཤནེ་གྤྱི་གདན་ས་གཙ་ོབ་ོརྤྱི་རྒྱལ་ 
དགནོ་༧ཁྤྱི་བརན་ནརོ་བུ་རའེྤྱི་མཁན་རབས་དང་བ་ོགཤནེ་ཀུན་ 

མཁནེ་ཡེ་ཤསེ་བ་ོགྲསོ་ཀྤྱི་མཛད་རྣམ་ང་ོམཚར་ནརོ་བུའྤྱི་འདོ་ཀྤྱི་ཕངེ་བ། 
ྤྱི་མ་འོད་ཟེར། གཤེན་ཚང་དར་ལྡྤྱིངས་གྲྭ་བ། 

གྲུབ་མཐའྤྱི་རྒྱལ་བོ་འཕྲུལ་ངག་གཡུང་དྲུང་བོན། །བོན་གྤྱི་སོ་མ་ོབརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང་སོགས། ། 
འཛམ་གྤྱིང་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་སེལ་བར་མཛད། །མཛད་པའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་སྣ་ཚོགས་བསམ་མཐའ་ཡས། ། 
གདུང་འཚོབ་སོན་པ་འཛམ་གྤྱིང་མཁས་པའྤྱི་རྒྱན། །རྒྱན་དྲུག་མཁས་བཞྤྱི་ལོ་པཎ་གཤེན་བརྒྱད་སོགས། ། 
ཞང་བོད་སྐད་གྤྱིས་སྨྲ་རྣམས་ཕག་གྤྱི་ཡུལ། །ཡུལ་དབུས་འོག་མྤྱིན་མཁས་རྣམས་བསོད་པར་བ། ། 
གཤེན་སོན་ཡོངས་རོགས་མཁེན་བརེའྤྱི་ཕུང་བོ་གཅྤྱིག་ཏུ་འདུས་པའྤྱི་ཟླ་ཞུན་མས། ། 
ཀ ན༷་མཁེན་རྒྱལ་བའྤྱི་དགོངས་པའྤྱི་བརྒྱུད་འཛིན་པད་དཀར་མུ་ཏྤྱིག་ཕེང་ལྟར་རོད། ། 
ཡ་ེཤེས་རྒྱལ་བའྤྱི་རྣམ་རོལ་ཀུན་མཁེན་བསུང་གྤྱི་ངད་པ་ཕོགས་སུ་འཐུལ། ། 
བོ་གྲོས་བཟང་བོའྤྱི་མཐོང་བེད་བསན་འགྲོའྤྱི་སྤྱི་དཔལ་སྩོལ་མཛད་གང་དེར་འདུད། ། 

དེ་ཡང་མཆོད་ཚིག་གྤྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ་ནང་བའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་མཁེན་གཟྤྱིགས།  རྒྱལ་བ་གཤེན་
གྤྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་དར་ལྡྤྱིང་རྤྱི་རྒྱལ་དགོན་ཁྤྱི་བརན་ནོར་བུ་རེའྤྱི་མཁན་རབས་དང་བོ། མཚན་བརོད་
པར་དཀའ་བའྤྱི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཤེན་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་བོ་གྲོས་འདྤྱི་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྐུ་སེ་བ་ས་མ་རྣམས་ཀྤྱི་མཛད་
སོད་རྣམས་བདག་ཅག་བོ་ཡྤྱིས་དཔོག་པར་མྤྱི་ནུས་ཤྤྱིང་།  དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་གདུང་སས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཕན་
ཆད་དུ། གཤེན་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་བོ་གྲོས་ཀྤྱིས་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཤྤྱིན་ཏུ་བཀའ་དྤྱིན་ཆེས་ལྷག་
པ་དང་། བེ་བྲག་ནང་བ་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་འགྲོ་སྤྱི་དང་།  སོས་སུ་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་ལྷའྤྱི་
གདན་སར་གཤེན་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་དེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་གཞན་ལས་ལྷག་པའྤྱི་མཛད་པའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས། འགྲོ་འདེན་རྒྱུ་
སྐར་ཁོད་ན་ྤྱི་ཟླ་བཞྤྱིན་མངོན་པར་འཕགས་པ། ཕྤྱི་ནང་གང་ལ་ཡང་མཁེན་དགོངས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་
གྤྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་བོན་པས་དེའྤྱི་བཀའ་དྤྱིན་སྤྱིང་ཁོངས་ནས་མྤྱི་འདོར་བ་དང་།  དད་པའྤྱི་བ་སྤུ་གཡོ་བར་ཕྤྱི་
རབས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྤྱི་དོན་དུ། མཆོག་གྤྱི་རྣམ་ཐར་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ། རོགས་པའྤྱི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་ཞྤྱིག་ཡྤྱི་
གེར་འགོད་པ་ལ།  བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །གཤེན་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་དེའྤྱི་མཛད་
ཚུལ་ལ་ཡང་ཐུན་མྤྱིན་རྣམ་ཐར་དང་ཀུན་ལ་གྲགས་པ་ཐུན་མོང་གྤྱི་མཛད་པ་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ཐུན་མོང་མ་
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ཡྤྱིན་པ་བཀའ་གཏེར་གྤྱི་ལུང་དང་རྤྱིགས་པས་གྲུབ་ཚུལ་ནྤྱི། གདོད་མའྤྱི་མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་
ྤྱིད་བོན་དབྤྱིངས་ཀ་དག་གྤྱི་ཀོང་དུ་ཡང་དག་པར་བང་ཆུབ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རེའྤྱི་རལ་སྣང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་
བ་གཞྤྱི་དང་སྤྱིང་བོ་མེ་ཏོག་གྤྱིས་བརྒྱན་པའྤྱི་ཞྤྱིང་ཁམས་སུ།  ཀུན་ཏུ་བཟང་བོའྤྱི་སྤྲུལ་བ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བའྤྱི་སྐུ་ལ་
ཞྤྱིང་ཁམས་ཀྤྱི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་ལས།  སོན་པ་དེའྤྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྤྱི་སྤྲུལ་བ་གདུལ་བ་འདུལ་བེད་ཀྤྱི་
རྤྱིག་འཛིན་སེམས་དཔའ་རྣམ་གསུམ་དུ་བྱུང་བའྤྱི་ནང་ཚན་བསན་པའྤྱི་འཁོར་ལོའྤྱི་རྣམ་རོལ་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་
གཤེན་སོན་ཡེ་ཤེས་བོ་གྲོས་ྤྱིད།  བསན་འགྲོའྤྱི་དོན་དུ་བསམ་བཞྤྱིན་གདུལ་བའྤྱི་མོས་ངོར་སྤྱིགས་དུས་འགྲོ་བའྤྱི་
མེ་ཏོག་ལྷ་སྐལ་དུ་བབ་པ་བཀའ་གཏེར་གསུངས་རབ་རྣམས་སུ་ལུང་བསན་པ་ནྤྱི། ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་སན་ལྡན་དཔལ་ལྡན་
བ་མ་དམ་པ་དམུ་དབང་ྤྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་དམ་པ་ཁོང་ལ་བསོད་པ་སེང་གེའྤྱི་ས་དབངས་གདངས་ཀྤྱི་ངར་
ཅན་ཞེས་པ་ལས།  གང་གྤྱི་སེས་རབས་ཚོགས་གྤྱིས་རྒྱ་མཚོ་ལས། །དོན་གྤྱིས་པད་སོང་དྤྱི་ངད་རབ་ཏུ་
རྒྱས། །གཞན་དོན་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྤྱི་འབུམ་ལངས་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས། སེས་བུ་
དམ་པ་གཤེན་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་འདྤྱི་ྤྱིད་རྒྱལ་བའྤྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྤྱིན་པར་ངེས་ཏེ། ཚད་མར་གྱུར་པའྤྱི་སེས་ཆེན་
རྣམས་ཀྤྱིས་ངོ་བསོད་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པར་ལུང་བསན་པ་དང་། ཁད་པར་ལོག་གྱུར་གྤྱི་གནས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བཀའ་
ཚད་མ།  སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁ་བང་ལས། ཡ་གོང་རྒྱུད་པའྤྱི་མཁན་པོ་སེ། །ཡེ་ཤསེ་རྒྱལ་བའྤྱི་སྤྲུལ་པ་ནྤྱི། །གཤནེ་སནོ་
ཡེ་ཤེས་བོ་གྲོས་མཚན། །རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་ལྔ་མ་སྤྱིབ་མཁེན། །སེ་སྣོད་རོགས་པའྤྱི་སེམས་ཅན་འདེན། །ཞེས་དང་། 
ཁོང་ནྤྱི་རྒྱལ་བ་གྤྱིས་པ་དངོས་སུ་བོན་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དན་པའྤྱི་ལྡེ་མྤྱིག་ལས།  གྤྱིམ་བུ་ལེན་ཚའྤྱི་སནོ་ལམ་ལས། །ཇ་ོ
མོའྤྱི་མདུན་གྤྱི་ཤར་ངོས་སུ། །སོན་ཚེ་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ཡྤྱིས། །སྐྲ་དཀར་མ་ཡྤྱི་མངལ་ནས་བྱུང་། །འབུམ་ཚོ་
བདུན་གྤྱི་འགྲོ་བ་འདེན། །ཅེས་དང་། མ་འོངས་ལུང་ལས། དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་གདུང་རྒྱུད་ལ། །བོ་གྲོས་རྤྱིག་པའྤྱི་
རལ་ཅན་དང་། །རྤྱིག་འཛིན་ཚུལ་འཛིན་རྣམ་གསུམ་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁེའུ་ཆུང་དངོས་
སུ་བོན་པ་དང་། མྤྱི་ལ་རས་པའྤྱི་སྐུ་ཚེ་ཕྤྱི་མ་ཡྤྱིན་པ་ལུང་ལས་བཤད་དོ། །འོན་ཏེ་བདག་ལྟ་བུའྤྱི་ས་ོསེ་ཐ་ཤལ་བ་
ོན་མོངས་པའྤྱི་འདམ་རབ་ཏུ་ཚུད་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་དེ་དག་མྤྱིན་པར་གོང་དུ་སོས་པ་ལྟར་འཕགས་པའྤྱི་ལུང་ཚད་མར་
གསུངས་པ་རྣམས་ལ་དགོས་པ་སོ་སོར་མཆྤྱིས་པས་གཡས་ཆུང་དུ་མྤྱི་བོར་བར་རགས་བསྡུས་སུ་འགོད་ན། ལུང་བསན་
ལ་མངའ་བརེས་ཤྤྱིང་།  རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་ས་ལ་བཞུགས་པའྤྱི་གཤེན་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་འདྤྱི་ྤྱིད། ཕྤྱི་ལྟར་ཡེ་
ཤེས་རྒྱལ་བ། ནང་ལྟར་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁེའུ་ཆུང་། གསང་བ་ལྟར་་ཀུན་ཏུ་བཟང་བོའྤྱི་དགོངས་པ་རེར་ཆྤྱིབ་པའོ། །  

གྤྱིས་པ།  ཀུན་ལ་གྲགས་པ་ཐུན་མོང་གྤྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ལའང་ལྔ་སེ།  དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་གདུང་
སས་སུ་སྐུ་སེ་བ་བཞེས་ཚུལ་གྤྱི་ཆེ་བ་བཤད་པ་དང་།  སེས་ཐོབ་བོ་གྲོས་ཀྤྱི་ཆེ་བ་བཤད་པ།  སྐུ་ཆེ་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་
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བཤད་པ།  རྒྱལ་བའྤྱི་བསན་པ་ལ་མཛད་པའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་ཆེ་བ་བརོད་པ། འགྲོ་དོན་གྲུབ་སེ་དགོངས་པ་བོན་
དབྤྱིངས་སུ་གཤེགས་ཚུལ་བཤད་པ་བཅས་ལས། ། དང་བ།ོ གཤེན་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་ྤྱིད་མྤྱི་མཇེད་འཇྤྱིག་རེན་
འདྤྱིའྤྱི་སེང་སྐུ་སེ་བ་བཞེས་ཚུལ་ནྤྱི། མདོ་ལས། གཤེན་རབ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བའྤྱི་དོན་མཛད་ལགས། །སྤྲུལ་བའྤྱི་སྐུ་ལ་
གསོ་བསེད་མྤྱི་འཚལ་ཏེ། །འགྲོ་བ་རང་མཐུན་ཆ་ལུགས་བསན་པ་ལ། །སེམས་ཅན་མ་རྤྱིག་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའྤྱི་
ཕྤྱིར། །ཞེས། དེ་ཡང་གཤེན་ཆེན་པོ་འདྤྱི་ྤྱིད་ལས་དབང་གྤྱིས་སྤྱིད་པ་མ་ཡྤྱིན་པར།  སོན་ལམ་མཐའ་བཙན་པ་
དང་སྤྱིགས་མ་ལྔ་བདོའྤྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཞྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཆེན་པོའྤྱི་དབང་གྤྱིས་ཐུགས་དགོངས་གང་དུ་སེ་བའྤྱི་
སྤྱིད་པ་བཟུང་བའྤྱི་ཡུལ་ནྤྱི།  བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདེན་བརྒྱད་པ་རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་ཆེའྤྱི་
གདུལ་ཞྤྱིང་འཛམ་གྤྱིང་བེ་བ་ཕག་བརྒྱར་གནས་པའྤྱི།  གངས་དཀར་ར་བའྤྱི་ལོངས་ཆེན་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དུ་བས་
པའྤྱི་དབུས་གཙང་རུ་བཞྤྱིའྤྱི་ཆོལ་གའྤྱི་ནང་ཚན། གཡས་རུ་འཇེད་ཀྤྱི་ས་གནས།  སོད་ཀྤྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་བྲུ་ཞུ་
ས་རྨེའུ་སྤྱི་ཕུད་གཤེན་དང་རྣམ་ལྔའྤྱི་ཡ་གལ། དཔལ་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་བརྒྱུད་
འཛིན་དར་སེལ་བེད་སའྤྱི་ལྟེ་གནས། བཞད་ཀྤྱི་དཔལ་ལྡན་དར་ལྡྤྱིངས་སུ། རྤྱིགས་རུས་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་དམུ་
རྤྱིགས་གཤེན་ལྷའྤྱི་གདུང་རྒྱུད་དུ་བོན་པའྤྱི་ཡབ་དམུ་གཤེན་དཔོན་གསས་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དང་།  ཡུམ་ཞུ་
བཟའ་ཁེའུ་འདེན་གྤྱིས་ལས། སྐུ་མཆེད་གསུམ་གྤྱི་བར་མར། གཤེན་མཁས་ལྟར་ན། འབྱུང་ལྡན་ྤྱིས་བརྒྱ་དང་ག་
བདུན་གྤྱི་བོད་རབ་བྱུང་གསུམ་པའྤྱི་ཆུ་ཕོ་བྤྱི་བའམ་ཡོངས་འཛིན་སྤྱི་ལོ་༡༡༩༢ལོར་གཟུགས་སྐུ་ལེགས་པར་འཁྲུངས་
ཤྤྱིང་།（ལོ་རྒྱུས་འགའ་རེར་ཆུ་ཕག་ལོར་སྐུ་བལྟམས་ཞེས་པའང་བཞེད་པ་མྤྱི་འད་བར་འདུག་）རྒྱལ་བ་གྤྱིས་པ་
དངོས་སུ་བོན་པའྤྱི་རགས་སུ། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་གྤྱིས་འོད་གུར་ཕུབ་པའྤྱི་སྣེ་མོ་གཤེན་གྤྱི་ཕོ་བྲང་ལ་ཟུག་
པ་དང་། རྤྱི་ཤྤྱིང་ལོ་འདབ་རྒྱས་པའྤྱི་དྤྱི་ཞྤྱིམ་ཕོགས་ཅུར་ཐུལ་བ།  བར་སྣང་ནས་ས་གྲགས་པ།  མཛེས་པའྤྱི་
ཨུཏྤལ་དཀར་པོའྤྱི་མེ་ཏོག་སེས་པ། ཡུལ་ཁམས་བདེ་སྤྱིད་བྱུང་བ་ལ་སོགས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའྤྱི་རགས་དང་རེན་འབྲེལ་
མང་བོ་དང་བཅས་ཏེ་དམུ་རྤྱིགས་གཤེན་གྤྱི་གདུང་སས་སུ་སྐུ་དངོས་སུ་ཕེབས་པ་དང་། ཡུལ་མྤྱི་ཐམས་ཅད་དག་
སྣང་མོས་གུས་བསེད་པ་དང་། ཡྤྱིད་ཆེས་པ་མཐོང་ཐོས་གྲོལ་བ་དང་། མཚན་དང་དཔེ་བད་ལྡན་ཞྤྱིང་མྤྱི་རྣམས་
ཀུན་གྤྱིས་ལྷའྤྱི་སས་པོ་འད་བ་མངོན་པར་བསོད་དེ།  ཡབ་ཀྤྱིས་ཁོང་གྤྱི་མཚན་ལ་ཁྤྱི་སོང་དར་པོ་ཞེས་གསོལ། ། 
གྤྱིས་པ། སེས་ཐོབ་བོ་གྲོས་ཀྤྱི་ཆེ་བ་བཤད་པ་ནྤྱི། གཤེན་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་འདྤྱི་ྤྱིད་ཆུང་ནས་ཤེས་རབ་རལ་
རོགས་པས་གཞུང་ལུགས་ཐ་དག་ལན་རེ་ཟུང་རེས་མཁེན་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤྤྱིང་། ཁོང་གྤྱི་བསོད་པ་ལས། འགྲོ་བའྤྱི་
དོན་བེད་རྒྱུན་ཞུགས་འཁོར་ལོ་ཆེ། །སྤྱི་ཕུད་བཀུར་སྤྱིའྤྱི་གདུགས་ཆེན་རབ་ཏུ་འཁྤྱིལ། །དོན་ལྡན་གཏརེ་གྤྱི་ནོར་བུ་
འོད་དུ་འབར། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས། ཁོང་སྐུ་བྤྱིས་པའྤྱི་དུས་སུའང་གྲུབ་པའྤྱི་རགས་མཚན་
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རོ་ཨར་མོ་ལྤྱི་ཀའྤྱི་ཐོག་སྐུ་མཆེད་དང་ལྷན་དུ་སྐུ་རེད་མཛད་པའྤྱི་ཚེ་བཀའ་རགས་ཀྤྱི་ཞབས་རེས་དང་ཕག་རེས་ལ་
སོགས་དུས་ད་ལྟ་ཡང་མཇལ་ཡུལ་དུ་གྱུར།  གཞན་ཡང་སྐབས་འགར་ནམ་མཁར་འཕུར་འགྲོ་བ་དང་། མ་འོངས་
མཁེན་རོགས་རྒྱས་པས་ལུང་བསན་ཐོལ་ཐོལ་དུ་གསུངས་པ་སོགས། ཆུང་ངུའྤྱི་དུས་ནས་རྨད་བྱུང་གྲུབ་རགས་ཡ་
མཚན་ཧ་ཅང་མང་བ། བམས་དང་སྤྱིང་རེ་ཆེ་ཞྤྱིང་ཤེས་རབ་གསལ་བས་ལུང་རོགས་ཡོན་ཏན་གྤྱིས་ཕྱུག་པ་ཞྤྱིག་
ཡྤྱིན་པར་གསུངས། དེ་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་སྐབས་སོན་སྦྱངས་ལས་འཕོ་བཟང་བོ་དུས་སུ་
སྤྱིན་ནས།  བདག་ཅག་གྤྱི་སོན་པ་བཀའ་དྤྱིན་ཅན་ྤྱིད་ཁྤྱིམ་ནས་ཁྤྱིམ་མེད་པར་རྣམ་དག་མཆོད་རེན་དྲུང་དུ་
རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་རེས་སུ་ཕེབས་ཏེ། མདོ་ལས། ཐེག་པ་གོང་འོག་མཐོ་དམན་མང་ལགས་ན། །གང་ཡང་སོ་སོར་
བརེགས་ན་མཐོ་ལགས་ཀང་། །ཡང་དག་ཐེག་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྤྱི། །མ་ནོར་ངེས་པར་འདུལ་བ་ཁྤྱིམས་སོང་
ཡྤྱིན། །རྣམ་པར་དག་པ་བཙུན་པ་ཚུལ་ལྡན་ཡྤྱིན། །དྤྱི་མ་མེད་པ་རང་སེམས་དཔང་བཙུགས་ཡྤྱིན། །ཞེས་དང་། 
གཏན་དུ་འཁོར་བར་འཁམས་པར་སྤྱི་རེ་འཇྤྱིགས། །སོན་གྤྱི་སྡུག་སལ་དེ་ལ་སུན་ནས་སུ། །འཁོར་བའྤྱི་གནས་ནས་
ཁྤྱིམ་སང་རབ་ཏུ་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྤྱིན་ཁྤྱིམ་དང་འཁོར་བ་ལ་ཐུགས་སོ་བའྤྱི་ངེས་འབྱུང་གྤྱིས། རབ་བྱུང་
དང་ཐར་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྤྱི་གོ་འཕང་ལ་སོ་བས་དད་པའྤྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ཏེ་བསན་པའྤྱི་གཞྤྱི་
མ་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྤྱི་འབྱུང་གནས་འདུལ་བ་ཡྤྱིན་པར་དགོངས་ནས་འཁོར་བའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་བདེ་མེད་སྡུག་བསལ་
བརྒྱ་ཕག་གྤྱི་འབྱུང་གནས་སུ་ངེས་འབྱུང་གྤྱི་ཐུགས་དགོངས་དང་བསན་འགྲོ་ལ་ཕན་པའྤྱི་ཐུགས་བསེད་གསེར་ལྟར་
དག་པའྤྱི་སོ་ནས། རྨེའུ་མཁས་པ་སུམ་སོན་བ་མ་ལྷ་འབུམ་གྤྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་རབ་ཏུ་ལེགས་པར་བྱུང་ཞྤྱིང་། 
ཚུལ་མྤྱིང་གཤེན་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་བོ་གྲོས་ཞེས་གསོལ་ཏེ། གནས་ལྔ་རྤྱིག་པའྤྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་
ལ་གསན་གཟྤྱིགས་ཚུལ་བཞྤྱིན་མཛད་ཚེ་ཚིག་དོན་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་མཁེན་པའྤྱི་བོ་གྲོས་ཀྤྱི་པདྨོ་ཀུན་ནས་རབ་
ཏུ་རྒྱས་ཤྤྱིང་སྐལ་ལྡན་ངུར་སྨྲྤྱིག་འཛིན་པ་རྐང་དྲུག་བུང་བའྤྱི་ཚོགས་ལ་རོ་མངར་ནུས་བཅུད་ལྡན་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་བདུད་
རྤྱི་དྭངས་མ་ཕོངས་མེད་ཡོངས་སུ་སེར་བར་སོ་ནས་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གྤྱིས་དངོས་བསན་འདུལ་བ་སོར་ཐར་
ཡྤྱིན་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཞྤྱིབ་རྒྱས་སུ་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་གནང་བས་སོན་པ་དངོས་བཞྤྱིན་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་
བརོད་ལས་འདས་པ་བྱུང་སེ། མདོ་ལས། ང་ནྤྱི་མྱང་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །གསུང་གྤྱི་བསན་པ་དར་བ་ཡྤྱིས། །འདྤྱི་ནྤྱི་
ཁེད་ཀྤྱི་སོན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྤྱིན་བསླབ་གསུམ་སོམ་ཁྤྱིམས་མས་པའྤྱི་དྤྱི་མས་མ་གོས་པར་བསྲུང་ཞྤྱིང་
མཁས་པའྤྱི་སན་གྲགས་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་དབར་རྔའྤྱི་ས་ལྡྤྱིར་བ་བཞྤྱིན་གདུལ་བའྤྱི་སློབ་མ་སྤྱིན་བཞྤྱིན་འདུས་
པ་སོགས་བོན་གྤྱི་རྒྱལ་སྤྱིད་ཆེན་པོར་ཐོབ་ཀང་། འཇྤྱིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་འདྤྱི་སྣང་སྒྱུ་མའྤྱི་སོས་པ་གཏན་ནས་མྤྱི་
མངའ་བས། མ་ཆགས་འཕགས་པའྤྱི་ནོར་བདུན་གྤྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལེགས་པར་ཕྱུག་ཅྤྱིང་སོད་པ་མཐའ་གྤྱིས་ལ་མྤྱི་
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གནས་པར་སོན་སྦྱངས་ལས་འཕོ་སད་པ་དང་སྦྱོང་སོབས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོད་པའྤྱི་ཀུན་སློང་བ་བྲལ་བ་ཞྤྱིག་གྤྱི་
རྟུལ་ཞུགས་འཆང་ཞྤྱིང་། ང་རྒྱལ་གྤྱི་མགོ་འཕང་སད་ནས་ཀུན་ལས་དམན་པའྤྱི་ས་བཟུང་སེ་མཆོག་དམན་འབྲྤྱིང་
གསུམ་གོང་དུ་བཀུར་བ་དང་།  དག་མམ་བདེན་པ་དབེར་མེད་ཀྤྱི་ལྟ་དགོངས་གདེངས་ལྡན་གྤྱི་གྲུབ་ཐོབ་དང་། 
རྒྱལ་བསན་སྤྱི་ལ་ཕན་པའྤྱི་མཛེས་རྒྱན་དམ་པར་དགོངས་ནས་ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྣམ་པར་དག་པའྤྱི་གཞྤྱི་བཟུང་སེ་བཙུན་
པའྤྱི་ཡོན་ཏན་གསེར་བས་ལྤྱི་བ་འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྤྱི་དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན་དམ་པ་
རྣམས་དང་སོད་ཚུལ་ཡོངས་སུ་མཐུན་པར་བས་སོ། །གསུམ་པ། གཤེན་ཆེན་པོ་དེའྤྱི་སྐུ་ཆེ་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་
ནྤྱི། ཁོང་གྤྱི་བསོད་པ་བ་མའྤྱི་རྣལ་འབོར་ལས། ཐོས་པའྤྱི་ཡྤྱིད་འཛིན་དཔལ་གྤྱི་བེའུ་བཀྲ། །བསམ་པའྤྱི་ཡྤྱིད་དབང་
ཆུ་དཔལ་རབ་ཏུ་འཁྱུག །སོམ་པའྤྱི་ཏྤྱིང་འཛིན་པད་མོར་འདབ་བརྒྱ་བཞད། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་
ལོ། །ཞེས། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཆེར་བསེད་སེས་བུ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྤྱི་རྣམ་ཐར་བཞྤྱིན་རྤྱིགས་པའྤྱི་གནས་མཐའ་དག་
གྤྱི་ཕོགས་ལ་འབད་པ་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་གནང་སེ། མདོ་ལས། སློབ་གེར་བསན་པའྤྱི་སོག་ཤྤྱིང་ཡྤྱིན། །ཐོས་བསམ་
བསན་པའྤྱི་སོན་མེ་ཡྤྱིན། །ཞེས་དང་། མདོ་བསྡུས་ལས། བ་མ་མཁས་རྣམས་རག་ཏུ་བསེན་པར་བ། །ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེ་ན་
མཁས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཐུགས་ལ་ལེགས་པར་བཅག་ནས་གངས་རྤྱིའྤྱི་ཡུལ་
ཁོད་ན་གྲུབ་མཐའ་རྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་ཚེ་རབས་ལས་ཀྤྱི་བ་མ་དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན་འགྲོ་འགོན་བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དང་། 
ཞང་ལོ་བཀྲ་ཤྤྱིས་བང་ཆུབ་ལ་སོགས་པ། དང་སོང་ལྔ་བརྒྱའྤྱི་དབུས་སུ། མདོ་སགས་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་དང་
རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་ཆེ་ཆུང་ཀུན་ལ་ཕོགས་དང་རྤྱིས་སུ་བཅད་པ་སངས་ཏེ་བུང་བ་གཞོན་ནུས་སྦྲང་རྤྱིའྤྱི་རོ་མངར་དོན་
དུ་གེར་བ་བཞྤྱིན། མདོ་སགས་སེམས་གསུམ་ལ་མཁས་པའྤྱི་སློབ་དཔོན་དེ་རྣམས་ཀྤྱི་མདུན་ནས་ལྷག་པར་སངས་
ལམ་མདོ་ཡྤྱི་གཞུང་ལུགས། བསྒྱུར་ལམ་སགས་ཀྤྱི་བསེད་རོགས། གྲོལ་ལམ་བ་མེད་རོགས་ཆེན་གྤྱི་དབང་ལུང་ཁྤྱིད་
སོགས་བུམ་པ་གང་བའོྤྱི་ཚུལ་དུ་གསན་ཏེ།  གསང་བ་སེམས་ཀྤྱི་ཁྤྱིད་ཞུས་བའྤྱི་སྐབས་སུ་ཡང་། ལྟ་བ་ནམ་མཁའ་
འད་བའྤྱི་སོང་བ་བོན་སྐུ་ལས། སོམ་པ་འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་ཡུལ་རོགས་སྐུར་ཤར། སོད་པ་གྤྱིས་མེད་རོ་
གཅྤྱིག་སྤྲུལ་སྐུ་བོ་ལ་འདས། སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་དབྤྱིངས་ཡེ་སེམས་སུ་དམར་ཐག་ཆོད་པས། ལྷག་མཐོང་ཡེ་ཤེས་
གཅྤྱིག་ཆར་དུ་གྲོལ། རྤྱིག་སོང་དབེར་མེད་འོད་གསལ་བསོམ་ཞྤྱིང་། སོས་བྲལ་ཀ་དག་གསལ་ཆ་རྤྱིག་སོང་། ངོ་བོ་
རལ་དུ་ཤར་བ་བདེ་སོང་ཁོ་ན་ལགས་པའྤྱི་གསལ་སྣང་དུ་ངོ་སོད་པས། བ་མ་ཐུགས་དགེས་པར་མཛད། བར་སྐབས་
གཞན་སེའྤྱི་རྤྱིག་པ་ལ་སློབ་པའྤྱི་ཆདེ་དུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་ས་སའྤྱི་ཆོས་གྲྭར་ལོ་མང་བཞུགས་ཏ་ེདག་ེབའྤྱི་བཤེས་གེན་
ཆེན་མོའྤྱི་མཚན་བཏགས་ཀང་བཞེས་པར་གྲགས། གཤནེ་ཀུན་མཁནེ་ཆནེ་པོ་འདྤྱི་ྤྱིད་ཀྤྱི་འཆད་རདོ་རམོ་གསུམ་
གྤྱི་ཡནོ་ཏན་ཇྤྱི་ལྟར་རདེ་པའྤྱི་ཚུལ་ནྤྱི། འཆད་པ་ལྷའྤྱི་རྔ་ས། རོད་པ་སེང་གེའྤྱི་ང་ར།ོ  རམོ་པ་ྤྱི་མའྤྱི་འདོ་ཟརེ་ལྟ་
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བུ་གསུམ་ལས། གཅྤྱིག འཆད་པ་ནྤྱི་བོན་སེ་སྣོད་གསུམ་ལས་གཙོ་ཆེ་བ་མཚན་ྤྱིད་སེ་ལྔ་ཡྤྱིན་ལ། ཚུལ་ཁྤྱིམས་དག་
པ་འདུལ་བ། ཏྤྱིང་འཛིན་དག་པ་མདོ། ཤེས་རབ་དག་པ་འབུམ། གཞན་ཡང་དབུ་ཚད་ཕར་གསུམ་ལ་སོགས་གཞུང་
ལུགས་མཐའ་དག་ལ་འཆད་པའྤྱི་འོད་ཀྤྱིས་གདུལ་བ་སྤྱིན་པར་མཛད་ཅྤྱིང་། གང་ཞུས་པ་དེ་ྤྱིད་བཀའ་རྒྱ་བཀྲོལ་
ནས་ལེན་པར་འཆད་དོ། །དམ་པ་ཁོང་གྤྱི་སྐལ་ལྡན་བུ་སློབ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞྤྱིག་བྱུང་བ་ལས་ཐུགས་དང་འད་
བའྤྱི་སློབ་མ་ྤྱི་ཤུ་ར་གཅྤྱིག་བྱུང་བའྤྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའྤྱི་སློབ་མ་ནྤྱི། ཞང་ཞུང་སན་བརྒྱུད་བཀའ་སྐོར་
གྤྱི་བ་ཆེན་རྒྱ་སོན་ཡེ་ཤེས་རྤྱིན་ཆེན། མཁན་ཆེན་བསོད་རྒྱལ་དཔལ། ཞང་སོན་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྤྱིན་ཆེན། 
ཞང་དམ་པ་ཀུན་དགའ་སེང་གེ། སུམ་སོན་མཁན་པོ་འདུལ་བ་བོ་གྲོས། ཅོག་སོན་ཤེར་དཔལ། ག་སོམ་ཤེས་ཚུལ། 
སོན་ལམ་བོ་གྲོས་ཡབ་སས་ལ་སོགས། ཁྤྱི་ཚོ་རེ་ལ་བོན་ཕྤྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྤྱི་འཆད་ན་མཛད་ཅྤྱིང་།  མཁས་
བཙུན་སོང་ཕག་གྲངས་ལྡན་སྤྱིན་ཅྤྱིང་གྲོལ་བར་གྱུར།  དམུ་དབང་ྤྱི་མས་གསུངས་པའྤྱི་དམ་པ་ཁོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་
བསོད་པ་ལས། སོམ་གསུམ་ལྡན་པའྤྱི་བུམ་བཟང་བཅུད་དང་ལྡན། །ལུང་རྤྱིག་བསན་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན་མངོན་པར་
མཐོ། །གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ས་རྒྱལ་དུང་ཆེན་སོགས། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །གྤྱིས། རོད་
པ་སེང་གེའྤྱི་ང་རོས་རོལ་བ་སུན་འབྤྱིན་པའྤྱི་ཚུལ་ཡང་། གཤེན་ཆེན་པོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའྤྱི་དགོངས་
དོན་མཐའ་དག་ཐུགས་ལ་བཞུགས་ཤྤྱིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྤྱི་རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་སགས་ཕྤྱི་ནང་ཀུན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་
པའྤྱི་བོ་གྲོས་ཀྤྱི་སོབས་པ་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་ཅྤྱིང་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྤྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་ལེགས་པར་གྲོལ་ཏེ། 
མཁས་དབང་བརྒྱ་ཕག་བཞུགས་པའྤྱི་གྲྭ་ས་ཆེན་མོ་རྣམས་སུ་བོན་དང་མཐུན་པའྤྱི་གྲྭ་སོར་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བཞུགས་ཏེ། 
རོལ་བའྤྱི་ལོག་རོག་ཐམས་ཅད་དགག་སྒྲུབ་རོད་པའྤྱི་རྣམ་བཞག་ལས་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་རྒྱལ་ཏེ་འཛམ་གྤྱིང་མཛེས་
པར་བེད་པའྤྱི་རྒྱན་དྲུག་ནང་ཚན་ལྟ་བུར་གྱུར་ཞྤྱིང་། ཁོང་གྤྱི་བསོད་པ་ལས། སེ་སྣོད་ཚུལ་ཁྤྱིམས་འཛིན་པར་གྱུར་
པའྤྱི་ཚེ། །ངུར་སྨྲྤྱིག་ཚུལ་གོས་གསེར་གྤྱི་རྒྱན་ལྡན་གསོལ། །རྤྱིག་སས་ཕ་རོལ་སྨྲ་ངན་འཇོམས་བེད་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་
མ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས། སན་པའྤྱི་གྲགས་པ་འོག་མྤྱིན་བར་དུ་དབར་རྔའྤྱི་ས་ལྡྤྱིར་བ་བཞྤྱིན་ཕོགས་དང་རྤྱིས་
སུ་མ་ཆད་པའྤྱི་རྒྱལ་བའྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་ལ་ཕན་པའྤྱི་རྒྱལ་བའྤྱི་གདུང་འཚོབ་དམ་པ་མདོ་སགས་ཡོངས་
རོགས་བསན་པའྤྱི་བདག་པོ་ྤྱིད་དུ་གྱུར་ཏོ།།གསུམ། རོམ་པ་ྤྱི་མའྤྱི་འོད་ཟེར་གྤྱིས་ལམ་བཟང་གསལ་བར་མཛད་
པའྤྱི་ཚུལ་ཡང་། སྤྱིར་གཤེན་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོ་འདྤྱི་ྤྱིད་ནྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་ཆེན་ཀུན་ལ་མཁས་པ་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་
ཁབ་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ཡང་སོས་བོད་ཡུལ་དུ་མཚན་སན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པར་གྱུར་བའྤྱི་སན་པ་བརྒྱ་དང་སོ་
དགུའྤྱི་ནང་ཚན་དང་། གསོ་དཔྱད་བསན་པའྤྱི་སོག་ཤྤྱིང་ལྟ་བུའྤྱི་སན་པ་དགུའྤྱི་ཡ་གལ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། གསུངས་པའྤྱི་
བོན་ལ་ཡང་ཀུན་མཁེན་བཀའ་འབུམ་དུ་གྲགས་ཏེ། ཕྤྱི་ནང་མདོ་སགས་གཞུང་འགྲེལ་ཕག་ལེན་སོགས་ལ་ཤེས་བ་
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བོ་གྲོས་ཀྤྱི་འབེད་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པའྤྱི་ཇྤྱི་སེད་མཁེན་པའྤྱི་བདག་ྤྱིད་བོ་གྲོས་ཀྤྱི་གཏེར་སོགས་སོབས་པ་མྤྱི་ཟད་
པའྤྱི་གཏེར་བརྒྱད་ཀྤྱི་སོ་ལས་བྱུང་ཞྤྱིང་། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ཀོང་ནས་གཏེར་དུ་བངས་པའྤྱི་ཟབ་མོའྤྱི་བོན་ཐེག་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་རྣམ་བཞག་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་སྤྱི་ཆྤྱིངས། སངས་རྒྱས་བསན་པའྤྱི་ཟབ་གནད་མདོ་རྒྱུད་ཀྤྱི་
དགོངས་འགྲེལ། གཙོ་བོ་སོན་པ་རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་བསན་པའྤྱི་བཀའ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དང་། སོན་
བོན་མཁས་གྲུབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྤྱིས་གསུངས་པའྤྱི་ལུང་ཚད་མ་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་གསུམ་གྤྱིས་དགོངས་རོགས་རྣམ་
པར་དག་པ་ལས་འཁྲུངས་པ་རྤྱིག་པའྤྱི་རལ་སོབས་ཀྤྱིས། མདོ་སགས་སེམས་གསུམ་གྤྱི་གཞུང་ཆེན་རྣམས་ཀྤྱི་འགྲེལ་
ཆེན་དང་། མངོན་རོགས། ཕག་བཞེས། ལག་ལེན། ལས་ཀྤྱི་ཁ་ཚར། རྒྱལ་བསན་གསལ་བེད་བསན་རྤྱིས། ཞལ་
གདམས། གསོ་དཔྱད་རྒྱུད་བཞྤྱིའྤྱི་བསྐོར། རྨ་བཅོས་འཆྤྱི་སོས་ལ་ཆུའྤྱི་ཞལ་གདམས།  དབང་བརྒྱུད་ཆུ་འབམས་ཡ་ེ
བོ་ཅན། མངོན་རོགས་རྒྱན་གྤྱི་གསལ་བེད། ཆོ་གའྤྱི་རྤྱིགས། ཡྤྱི་དམ་དང་སྲུང་མ་སོགས་ཀྤྱི་བསྐང་གསོ་ཅྤྱི་རྤྱིགས། 
བཀའ་སོང་དེལ་དམར་སོགས་ཀྤྱི་ཚོགས་བསྡུས། དེ་བཞྤྱིན་ས་སེབ་སྦྱོར། སན་ངག་མངོན་བརོད་སོགས་རྤྱིག་པའྤྱི་
གནས་ཆེན་ཀུན་ལ་གསལ་བེད་དང་འགྲེལ་བ་ལ་སོགས་བསན་བཅོས་དང་ལེགས་བཤད་རྨད་བྱུང་མང་དུ་མཛད་སྣང་
བར་གསུངས་ཀང་དངེ་སང་པོད་ཁ་ཤས་ནྤྱི་མཇལ་བའྤྱི་སྐལ་བ་མ་མཆྤྱིས། ཁོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་རང་བདེ་ཡལ་བར་དོར་
ནས་གཞན་དོན་ལྷུར་ལེན་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སེམས་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་གང་ཞྤྱིང་འགྲོ་ལ་བརེ་བའྤྱི་སྤྱིང་
རེ་ཆེན་པོས་རེས་སུ་ཆགས་ཤྤྱིང་འགྲོ་ཀུན་བུ་ལྟར་ཐུགས་རེས་ཡོངས་ལ་གཟྤྱིགས་ནས་གང་འདུལ་གྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་
རྣམ་པར་དཀར་ཞྤྱིང་ཟང་ཟྤྱིང་དོན་གེར་དང་གྲགས་འདོད་མྤྱིན་པར་གདུལ་བ་མཆོག་དམན་འབྲྤྱིང་གསུམ་རེས་
སུ་བཟུང་ནས་རང་རང་གྤྱི་སྐལ་བ་དང་མཚུངས་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེ་ལ་རྒྱུན་མྤྱི་ཆད་པར་བསྐོར་ནས་མངོན་
མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྤྱི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པ་སོགས་འགྲོ་དོན་རླབས་ཆེ་ཞྤྱིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དོན་དུ་
སྐུ་ཚེགས་དང་འོ་བརྒྱལ་ལ་མྤྱི་གཟྤྱིགས་པར་གཞན་དོན་ཁོ་ན་མཛད་པའྤྱི་ཚུལ་བརོད་ཀྤྱི་མྤྱི་ལང་ངོ་། །     

                                  ལོ་དབེ་རསེ་མར་མུ་འགོད་བ། 
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ལེགས་བཤད། 
བསན་བཅོས་མཁས་པའྤྱི་ལགེས་བཤད་རྤྱིག་པའྤྱི་ལྡེ་མྤྱིག 

                                                   མཁས་གྲུབ་ལུང་རོགས་རྒྱ་མཚོ།                           

 ལ་ོདབེ་གངོ་མའྤྱི་མཐུད། 

            གང་དུ་འདུས་པ་མང་ན་ཡང་། །བ་ོལྡན་སེས་བུ་ཤྤྱིན་ཏུ་དཀོན། །རྤྱི་དྭགས་ཁྱུ་ཚོགས་འདུ་ན་ཡང་། །ནོར་
ལྡན་བརྒྱ་ལ་རེ་འགའ་ཙམ། །དྤྱིན་གྤྱིས་སོང་བའྤྱི་དམ་པ་དེ། །དད་པའྤྱི་བོ་ཡྤྱིས་སྤྱི་བོར་བཀུར། །ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་གྤྱི་
ནོར་བུ་དེ། །འབྲལ་མེད་གདེངས་ཀ་འཆང་ལ་ལྟོས། །མཁས་པ་བརད་ཅྤྱིང་མ་དྤྱིས་ན། །ད་ེཡྤྱི་ཡོན་ཏན་མྤྱི་མཐོང་
སེ། །རོ་སོལ་ཆུ་དང་མ་འཕད་བར། །རང་ནྤྱི་བཞག་ན་མ་ེམྤྱི་འབར། །བོ་ལྡན་དམ་པའྤྱི་སན་གྲགས་མཆོག །རང་གྤྱི་
ཡུལ་ལས་གཞན་དུ་དཔག །རྒྱ་མཚོའྤྱི་གྤྱིང་གྤྱི་ནོར་བུ་ད།ེ །རྒྱལ་མཚན་རེ་ནས་ལྷག་པར་མཆོད། །མང་དུ་ཐོས་པའྤྱི་
མཁས་བསེན་ན། །སན་གྲགས་ཡོན་ཏན་རང་ལ་འཐོབ། །ཁྤྱི་གདུགས་མཁའ་ལ་ཤར་ན་ཡང་། །འདོད་རེ་པདྨའྤྱི་
ཁོད་དུ་ལྷུངས། །གདམས་ངག་ལྡན་པའྤྱི་དམ་པ་ད།ེ །རྤྱིང་ཐུང་གང་དུ་ཡོད་ཀང་བཙལ། །རྤྱི་དང་ལྡན་པའྤྱི་གེ་སར་
མཆོག །བུང་བས་ཕོགས་བཅུར་བཙལ་ལ་ལྟོས། །དོན་མཛད་དན་པའྤྱི་དབང་བོ་ལ། །སློབ་ཚོགས་མ་བསྡུས་ན་ཡང་
འདྤྱི། །དྤྱི་བཟང་ཙན་དན་སོང་བོ་ལ། །བསྤྱིལ་འདོད་སེམས་ཅན་ངང་གྤྱིས་འདུ། །རྣམ་དཀར་ཅན་གྤྱི་བུ་སློབ་
དེ། །ཐབས་དང་བར་ེབས་རྤྱིང་དུ་སོངས། །འབྲུ་འབྲས་ཅན་གྤྱི་ལོ་ཏོག་དེ། །ས་ོནམ་མཁས་པས་ཇྤྱི་ལྟར་བེད། །རྤྱིག་
པ་ལྡན་པའྤྱི་སློབ་དཔོན་ལ། །བརད་འདྤྱི་གདམས་ངག་ཡང་ཡང་ལེན། །འོ་མ་ལྡན་པའྤྱི་འདདོ་འཇོའྤྱི་བ། །བེ་འུས་
ཡང་ཡང་ནུ་མ་ལྟོས། །རྤྱིག་པ་ཆུང་དུས་མ་སྦྱང་ན། །ཕྤྱིས་སུ་འགོད་ཀང་ཕན་མེད་ད།ེ །ན་དུས་སན་མཆོག་མ་
བསེན་ན། །འཆྤྱི་ཚེ་འགོད་ཀང་ག་ལ་ཕན། །གཡེང་བས་བསླུ་བའྤྱི་བོ་གསལ་ལ། །རྤྱིག་པ་བསླབས་ཀང་ཤེས་པ་
དཀའ། །ཀུ་མ་ར་ཙ་མགྲོན་བོས་ན། །འོང་འདོད་ཡོད་ཀང་འོང་ཁོམ་མེད། །བརེད་ངད་མདེ་པར་ཡང་ཡང་
བལྟ། །བད་ལ་དག་འདོད་མཛེས་མ་འགས། །མེ་ལོང་ཡང་ཡང་འཕྤྱི་ཞྤྱིང་བལྟ། །རྤྱིག་པ་གཞན་ལ་མ་སེལ་ན། །བོ་
དང་ལྡན་ཡང་དོན་མེད་ཡྤྱིན། །འབོར་ལྡན་བསོད་ནམས་མ་བསགས་ན། །ལས་མཐའ་ཡྤྱི་དྭགས་ལུས་སུ་
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སེ། །མཆོག་ལ་བསེན་པའྤྱི་བ་ོགསལ་དེ། །མཆོག་གྤྱི་ཡོན་ཏན་ཇྤྱི་ལྟར་ཐོབ། །མཁའ་ལྡྤྱིང་རལ་བ་ལ་བརེན་
པས། །བྤྱིའུ་སྤྱིད་པའྤྱི་རེ་མོར་སླེབས། །དན་མཆོག་རྤྱིག་པའྤྱི་དབང་ཕྱུག་གྤྱིས། །རྒྱབ་བརནེ་ལུང་གྤྱི་གོ་ཆ་
གོན། །དཔའ་བོ་གཡུང་ངོར་བཟློག་པ་འགས། །རྣོ་བའྤྱི་མཚོན་ཆ་མང་བོ་བཙལ། །རྤྱིག་པ་བརྟུལ་བའྤྱི་མཁས་པ་
འགས། །ལུང་གྤྱི་ཆུ་བོ་རོག་པར་བེད། །རྤྱིང་ངོགས་བརྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནམ་པས། །ཁྲུས་ཀྤྱི་རྤྱིང་བུ་རྡུལ་གྤྱིས་
སྦགས། །འཁྲུལ་བས་བསླུས་པའྤྱི་རྤྱིག་ཅན་འགའ། །ཡང་དག་གཞན་གྤྱིས་བར་འཕོད་འགྱུར། །དྤྱི་མས་སྤྱིབ་པའྤྱི་ཆུ་
ཀླུང་བཞྤྱིན། །ཀེ་ཏ་ཀ་ཡྤྱིས་བགྲུང་བ་བེད། །མཁས་པ་གུད་དུ་སྦས་ན་ཡང་། །སན་གྲགས་ལེགས་བས་ཀུན་ཏུ་
ཁབ། །ག་བུར་དར་གྤྱིས་བཀབ་ན་ཡང་། །དྤྱི་ངད་བཟང་བོ་ཀུན་ཏུ་འཐུལ། །ཕན་བདེ་བེད་པའྤྱི་གདམས་ངག་
དེ། །ཡུལ་དམན་གྱུར་ཀང་ེ་བར་ལེན། །ཕགས་དར་ཁོན་ཆུ་རྟུག་པའྤྱི་ཁོད། །གསེར་གྤྱི་དོང་ཙེ་མཐོང་ན་
ལེན། །བསན་འཛིན་སེས་མཆོག་དམ་པ་གང་། །གདལོ་རྤྱིགས་འགའ་དང་མྤྱི་མཐུན་ཏེ། །ག་རྤྱི་སན་གྤྱི་མཆོག་ཡྤྱིན་
ཀང་། །སྦྲུལ་གྤྱི་ཡྤྱི་ག་དུག་ཆེན་ལྡང་། །དམ་པ་སྤྱི་བོར་མ་བཀུར་ན། །ས་ཕོགས་ད་ེདག་གཏན་ནས་སངས། །ནོར་
བུའྤྱི་ཐབ་རོ་བེད་པ་ན། །ཡུལ་དརེ་ནོར་བུའྤྱི་དགོས་པ་ཅྤྱི། །མཁས་པ་ཅུང་ཟད་རྒུད་ན་ཡང་། །ལེགས་བས་དམ་པ་
མྤྱི་ནུབ་སེ། །གསེར་ཟངས་ས་འགོ་སོང་ན་ཡང་། །རང་མདངས་ནམ་མཁར་འཆར་ལ་ལྟོས། །ཤསེ་རབ་ལྡན་པའྤྱི་
ེས་པ་དག །བོ་དམན་ཕལ་གྤྱི་ཐུན་མོང་ཡྤྱིན། །མདངས་ལྡན་འཚོ་བ་དུག་ཡྤྱིན་ཀང་། །རང་མདངས་མཛེས་པའྤྱི་
རེན་དུ་གྱུར། །ལེགས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ལྡན་གྱུར་ན། །རྤྱིགས་རྒྱུད་ངན་ཡང་བརས་མྤྱི་བ། །རྨ་མཆགོ་མཛེས་པའྤྱི་མ་
ནྤྱིང་བུ། །ཕ་ངན་ཟེར་ནས་དོར་བ་མྤྱིན། །ཡོན་ཏན་སྣ་གཅྤྱིག་མདེ་གྱུར་ན། །ཆ་ེབརྒྱུད་བཤད་ཀང་མྤྱི་བརྤྱི་སེ། །ཁྤྱི་
རན་སེང་གེའྤྱི་ཆེ་ཡྤྱིན་ཡང་། །གོ་ས་སོ་སྲུང་མ་གཏོགས་མྤྱིན། །སེས་མཆོག་ལས་ཀྤྱིས་མནར་བ་འགས། །བརྟུལ་
ཞུགས་བྱུང་རྒྱལ་ཚུལ་ཡང་བེད། །བྲམ་ཟེར་གཙང་སྦྲ་ལྡན་ན་ཡང་། །ན་ཚ་ེཕག་པའྤྱི་རྟུག་པ་ཟ། །ཡོན་ཏན་མེད་
པའྤྱི་བ་མ་ཡྤྱིས། །འདུས་པའྤྱི་སླབོ་ཚོགས་སོང་མྤྱི་ནུས། །དམུས་ལོང་ཁྱུ་གཅྤྱིག་ལས་ཞུགས་ནས། །བསོད་པའྤྱི་སྣ་
ཁྤྱིད་སུ་ཡྤྱིས་བེད། །ཐོས་པས་དབེན་པའྤྱི་སེས་བུ་ཡྤྱིས། །རྒྱལ་བསན་མཐའ་དག་འཛིན་མྤྱི་ནུས། །ས་བ་མེད་པའྤྱི་གྲུ་
མཁན་གྤྱིས། །ཆུ་བོ་བརལ་བའྤྱི་ནུས་པ་ཟད། །བདེན་པ་མ་མཐོང་མཁས་པ་ཡྤྱིས། །བསན་བཅོས་བརམ་ཡང་དགོས་
པ་ཆུང་། །ཆེ་བའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་མདེ་གྱུར་ན། །དཔོན་གྤྱིས་ས་གཞྤྱི་ཇྤྱི་ལྟར་འཛིན། །ཕོགས་སུ་ལྷུངས་པའྤྱི་རྤྱིག་ཅན་
དེ། །ཀུན་གྤྱིས་གཙུག་ཏུ་ཁུར་མྤྱི་སྤྱིད། །སེང་ག་ེགཅན་གཟན་རེ་ཡྤྱིན་ཡང་། །རྐང་གྤྱིས་མྤྱི་ཡྤྱིས་ཁས་མྤྱི་
ལེན། །ཆགས་སང་ཅན་གྤྱི་མཁས་པ་ཡྤྱིས། །གྲུབ་མཐའྤྱི་ག་དར་མྤྱི་ནུས་ཏེ། །གཟའ་ཡྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ྤྱི་མ་ཡྤྱིས། །ཁོར་
ཡུག་མ་ལུས་ག་ལ་གསལ། །སློབ་དཔོན་མ་བསེན་མཁས་པ་ས།ེ །རྤྱིག་པ་རྣོ་ཡང་སན་གྲགས་མེད། །ལོངས་སོད་
དམན་པའྤྱི་ཚོང་དཔོན་ད།ེ །ལང་ཚོ་མཛེས་རུང་སུས་ཀང་བརས། །གདམས་ངག་མེད་པའྤྱི་དགེ་སྦྱངོ་དེ། །བརོན་
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འགྲུས་བརམ་ཡང་དགོས་པ་ཆུང་། །ས་བོན་མེད་པའྤྱི་ཞྤྱིང་བ་ལ། །སོ་ནམ་བཟང་ཡང་འབྲུ་འབྲས་མེད། །ཁྤྱིམ་ལས་
ཐར་བའྤྱི་དཀའ་ཐུབ་པ། །སླར་ཡང་ཁྤྱིམ་ལ་མྤྱི་ཆགས་ཏེ། །རྤྱི་ལས་ཐར་བའྤྱི་བ་རོད་ད།ེ །སླར་ཡང་རྤྱི་ལ་འཁོར་
རམ་ཅྤྱི། །དགེ་ལ་བརོན་པའྤྱི་འཕགས་བོ་དེ། །རྒྱུན་རྤྱིང་འཆྤྱི་མཐར་ཐུག་ལ་བརོན། །དལ་དུ་འབབ་པའྤྱི་ཆུ་བོའྤྱི་
འགྲོས། །རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཡུན་རྤྱིང་གནས། །སེས་ཆེན་དམ་པའྤྱི་ལེགས་བས་གང་། །ནམ་ཡང་མྤྱི་ནུབ་ཡུན་དུ་
གནས། །རྒྱལ་བོ་ཀངོ་ཙེའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཆ། །གྲགས་པའྤྱི་བ་དན་འདྤྱི་ལ་ལྟོས། །མཁས་པས་ཕེས་པས་ལེགས་བས་
གང་། །མང་བོའྤྱི་ནང་ནས་ཁད་པར་འཕགས། །རྒྱུ་སྐར་ཚོམ་བུ་བསར་བའྤྱི་དབུས། །འོད་དཀར་འཁོར་ལོ་ཀུན་
ལས་དཔག །བོ་ལྡན་གང་དུ་ཕྤྱིན་ན་ཡང་། །དད་དང་བསེན་བཀུར་མེད་མྤྱི་སྤྱིད། །ནོར་བུ་མཐའ་འཁོབ་འཁར་ན་
ཡང་། །འདོད་པའྤྱི་དོན་ལ་མ་མྤྱི་ང་། །གཞན་དོན་མཛད་པའྤྱི་འཕགས་པ་ལ། །ཁད་གསོད་བས་ཀང་ཐར་ལམ་
འཁྤྱིད། །རྔོན་པ་གཡངས་ལ་ལྷུངས་གྱུར་ན། །རྤྱི་དྭགས་བང་སེམས་ལྡན་པས་བསོར། །དགེ་སྤྱིག་དཀར་ནག་ལས་ཀྤྱི་
འབྲས། །གཞན་དུ་མྤྱི་འགྲོ་རང་རྒྱུད་འཁོར། །མཁའ་ལྡྤྱིང་མཁའ་ལ་འཕུར་ན་ཡང་། །གྲྤྱིབ་མ་རང་གྤྱི་རེས་སུ་
འབྲེངས། །སོམ་གསུམ་མ་མས་དུས་སུ་སྲུང་། །འཆལ་བ་ཕྤྱིས་ནས་འགོད་ཀང་ངལ། །འགོས་ནད་རྒྱང་དུ་ཡོད་
དུས་འཛེམ། །མ་ཐུབ་ཟུག་རྔུས་མནར་ཚེ་ཅྤྱི། །དགེ་བསམ་བོ་གྲོས་དཀར་ན་ཡང་། །ལེགས་སོད་ཚུལ་ཁྤྱིམས་མ་དག་
ན། །རྨང་གཞྤྱི་ཞྤྱིག་པའྤྱི་མཁར་དང་འད། །ཡུན་དུ་སོང་ན་ཚུགས་མྤྱི་ཐུབ། །བང་ཆུབ་སེམས་ལ་བོ་སོྦྱང་ཡང་། །ཀུན་
སློང་གཏྤྱིང་ནས་མ་གཙང་ན། །དྤྱི་མས་རོག་པའྤྱི་རྤྱིང་དང་འད། །འོལ་ཀ་བགྲུང་ཡང་དྭང་མྤྱི་སྤྱིད། །ཚིག་དང་ཤག་
ལ་མཁས་ན་ཡང་། །དོན་གྤྱི་བདནེ་པ་མ་མཐོང་ན། །མཚོ་ལ་གཡངེ་བའྤྱི་གཟྤྱིངས་དང་འད། །རང་གནས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་
གོ་སྐབས་བྲལ། །སོམ་གྤྱི་མས་རགོས་ལྡན་ན་ཡང་། །ཐོས་པའྤྱི་ཤསེ་རབ་མ་སེས་ན། །མཚོན་ཆ་མདེ་པའྤྱི་དཔའ་བོ་
འད། །གཡུལ་དུ་སོང་ན་ཀུན་གྤྱིས་བརྡུང་། །ཐོས་པ་མང་དུ་བསགས་ན་ཡང་། །རྤྱིག་པ་དཔེ་ཐོག་ལུས་པ་ན། །ནོར་
བུ་བོར་བའྤྱི་འབྲུག་རེ་བཞྤྱིན། །བསོད་ནམས་ཐོབ་ཀང་དགོས་དུས་མེད། །སློབ་དཔོན་མང་དུ་བསེན་ན་
ཡང་། །བསླབ་པ་བརེད་ངན་ཆེ་གྱུར་ན། །ཞབས་རོལ་བུམ་པའྤྱི་བདུད་རྤྱི་བཞྤྱིན། །སོད་པའྤྱི་དུས་སུ་བསླུ་བ་
མང་། །བོ་གྲོས་ཤྤྱིན་ཏུ་གསལ་ན་ཡང་། །ཤེས་རབ་གཞན་ལ་མ་སེལ་ན། །ཡྤྱི་དྭགས་རྒྱལ་མའོྤྱི་གཏེར་མཛོད་
བཞྤྱིན། །རང་གཞན་གྤྱིས་ཀྤྱིས་སོད་སྐལ་ཟད། །བག་མེད་ཀུན་ཚགོས་མཁས་པ་དེ། །གདམས་ངག་སྣ་རེ་ཡོད་ཀང་
སང་། །དུག་སྦྲུལ་ནོར་བུས་མགོ་བརྒྱན་ཡང་། །དགའ་བས་པང་དུ་ལེན་མྤྱི་ནུས། །ཀུན་སློབ་གནག་པའྤྱི་བོ་ལྡན་
ྤྱིད། །བོ་གྲོས་གསལ་ཡང་གཞན་ཕན་མྤྱིན། །ཁོང་འབྲས་ཅན་གྤྱི་ནད་པ་ཡྤྱིས། །གདོང་སོན་གཙང་ཡང་དྤྱི་བྲལ་
མྤྱིན། །གྲུབ་མཐའྤྱི་བག་ཆགས་ངན་པ་གང་། །མཁས་པ་ཡྤྱིན་ཀང་སང་བ་དཀའ། །མུ་སེགས་ཤསེ་རབ་གསལ་ན་
ཡང་། །སབས་གནས་ཡང་དག་ཁས་མྤྱི་ལེན། །གང་ལ་འཇུག་པའྤྱི་བོ་གྤྱིས་པས། །འདོད་པའྤྱི་དནོ་ཀུན་འགྲུབ་པ་
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དཀའ། །མཛ་ེཡྤྱིས་ཤྤྱི་བའྤྱི་ས་ེབདུན་ཤ། །ར་ེདྭོགས་གྤྱིས་ཀྤྱི་བག་ཟོན་མང་། །བཟང་ངན་གང་དང་གང་ལ་
ཡང་། །བོ་རེ་གྤྱིས་པའྤྱི་དགེ་སྦྱངོ་མང་། །གཟུགས་བརན་ཟས་སུ་བསོམ་པའྤྱི་བ། །ཐེ་ཚོམ་ངང་དུ་མྤྱི་ཚེ་འདའ། །ཕ་
རོལ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་ནོན་འདོད་ན། །རང་ྤྱིད་ཡོན་ཏན་ཕུལ་ཕྤྱིན་སློབས། །རྤྱིན་ཆེན་བཅད་གཏུབ་བེད་པ་ལ། །རོ་ར་ེཕ་
ལམ་མཚོན་ཡང་ཚོལ། །བ་ོལྡན་སོད་པའྤྱི་མཐུ་ཆུང་ན། །ལུང་རྤྱིག་སོ་འདོགས་མྤྱི་ཆད་དེ། །གཡུ་འབྲུག་རལ་དང་
ལྡན་ན་ཡང་། །སེང་གེའྤྱི་ཕོགས་ནས་བག་རེ་ཞུམ། །སློབ་དཔོན་རྤྱིམ་དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་བསེན། །ལན་ཅྤྱིག་ལེགས་བས་
མྤྱི་ཐོབ་སེ། །གཅོང་ནད་ཡུན་དུ་མ་བཅོས་ན། །སན་ཐུན་གཅྤྱིག་གྤྱིས་ངོ་མྤྱི་ལོན། །བསླབ་པ་རྤྱིམ་དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་
སོད། །གཅྤྱིག་ཆར་དབོག་ན་དནོ་མེད་འགྱུར། །གམ་པ་རྤྱིམ་དང་རྤྱིམ་གྤྱིས་འདོར། །གྤྱིས་ཀ་འདོར་ན་མྱུར་དུ་
འགེལ། །ྤྱིན་རེ་ཚིག་རེའྤྱི་དནོ་ཤེས་ན། །མཁས་པའྤྱི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ། །རྤྱིང་ལ་བསེལ་བའྤྱི་ཆུ་ཆུང་
ཡང་། །རྒྱུན་ཆད་མེད་ན་མྱུར་དུ་གང་། །བསླབ་པའྤྱི་དུས་སུ་མཁས་པ་དམན། །ཤེས་པའྤྱི་དུས་སུ་ཁད་པར་
འཕགས། །ས་དང་འདེས་སྐབས་གསེར་ཡང་དམན། །བཙོ་སྦྱོང་གྲུབ་ནས་རྤྱིན་པོ་ཆེ། །བསན་བཅསོ་མཁས་པའྤྱི་ལགེས་
བཤད་ལས་དམ་པ་ཀུན་ལ་གདམས་པའྤྱི་སྐབས་གྤྱིས་པའ།ོ ། 
 

ལུགས་གྤྱིས་ཀྤྱི་སདོ་པ་ལ་འཇུག་ཐབས་ 
བང་དརོ་དཔྱད་ཀྤྱི་མ་ེལངོ་ཞསེ་བ་བ་བཞུགས། ། 

གཤེན་བཙུན་ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྒྱལ་མཚན། 
མཁེན་བརེ་ཕུལ་ཕྤྱིན་རྒྱུད་གསུམ་བ་མ་རེ། །སང་རོགས་ཕུལ་ཕྤྱིན་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་། །དོན་

གྤྱིས་ཕུལ་ཕྤྱིན་ཐེག་གསུམ་གཡུང་དྲུང་བོན། །ལུང་རྤྱིག་ཕུལ་ཕྤྱིན་བསླབ་གསུམ་སེམས་དཔར་འདུད། །དཔྱད་
གསུམ་ནོར་བུའྤྱི་གན་མཛོད་ལས་ཐོན་པའྤྱི། །ཡ་རབས་ཤེས་ལྡན་གོང་མའྤྱི་བཟང་སོད་ལ། །འཇུག་ཐབས་བང་
དོར་དཔྱད་ཀྤྱི་མེ་ལོང་འདྤྱི། །བ་ོགྲོས་ལང་ཚོ་གསར་པའྤྱི་དཔལ་དུ་སྦྱྤྱིན། །མྤྱི་ལུས་དལ་འབོར་དང་ལྡན་དབང་
གཙང་རྣམས། །སོད་འཇུག་ཚུལ་ལ་རྤྱིང་ལུགས་གྤྱིས། །ཀུན་རོབ་འཇྤྱིག་རེན་མྤྱི་ཐབས་ཀང་། །དནོ་དམ་བོན་ལ་
སོད་ལུགས་སོ། །ཀུན་རོབ་འཇྤྱིག་རེན་མྤྱི་ཐབས་ཀང་། །འགྲོ་བ་སྤྱི་ཡྤྱི་ལས་སོད་དང་། །བ་ེབྲག་སོ་སའོྤྱི་སོད་འཇུག་
གོ། །འགྲོ་སྤྱིའྤྱི་སོད་ལམ་ཇྤྱི་ལྟར་ན། །སེ་བ་མཐོ་དམན་ཇྤྱི་ལྟར་རུང་། །བོན་བཞྤྱིན་སོད་པའྤྱི་ཡབ་མེས་དང་། །ཡ་
རབས་མཁས་པའྤྱི་རེས་འབྲང་ཞྤྱིང་། །བང་དོར་གནད་ལ་མཁས་པར་སློབ། །ལེགས་ེས་བ་བ་གང་བརམ་
ཡང་། །ཡུལ་གྤྱི་མྤྱི་ཆེན་ཤེས་ལྡན་དང་། །རན་རབས་མས་མྱངོ་ཅན་ལ་དྤྱིས། །རང་རང་ཡུལ་གྤྱི་ལུགས་དང་
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བསྟུན། །དཀོན་མཆོག་མེས་དང་མ་མེས་ལས། །འདོད་དོན་འགྲུབ་དང་མྤྱི་འགྲུབ་འབྱུང་། །དེ་ཕྤྱིར་བ་བ་ཀུན་
གྤྱི་སོན། །དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ཤྤྱིན་ཏུ་གཅེས། །རྒྱུ་འབྲས་བརྤྱིས་དང་མ་བརྤྱིས་ལས། །འདྤྱི་དང་ཕྤྱི་མའྤྱི་བདེ་
སྡུག་འབྱུང་། །དཔ་ེན་དཀར་ནག་རྒྱུ་འབྲས་ལ། །མ་འདེས་ཕ་ལ་ཞྤྱིབ་པར་སྲུངས། །རང་རྒྱུད་དང་དང་འཁོག་པོ་
ལས། །ཀུན་ལ་མཐུན་དང་བཀལ་བ་འབྱུང་། །དེ་ཕྤྱིར་རང་གཞུང་དང་བོ་རུ། །བསང་ན་འཇྤྱིག་རེན་ཀུན་ཏུ་
བདེ། །མནའ་ཁེལ་ངོ་ཚ་བག་ཡདོ་བཞྤྱི། །ཤེས་དང་མ་ཤེས་ཁད་པར་ལས། །བཟང་དང་ངན་གྤྱི་ཐ་སད་ཆགས། །ད་ེ
ཕྤྱིར་ཚུལ་དང་ལྡན་པར་བ། །རྐུ་རྫུན་གཡོ་ཁམ་བག་མེད་རྣམས། །སང་དང་མ་སང་ཁད་པར་ལས། །སེས་བུ་ཚད་
དང་ལྡན་མ་ལྡན། །བརག་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པས་བང་དོར་གཅེས། །རང་གྤྱི་ཇྤྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྤྱིན། །གཞན་གྤྱི་དེ་ལྟར་
འདོད་པས་ན། །རང་གྤྱི་འདོད་དཔེ་གཞན་ལ་ཁོབས། །གཞན་སེམས་མགུ་བའྤྱི་ཀུན་སོད་ལྡན། །གཞན་སེམས་
དཀྲུགས་པའྤྱི་ཚིག་ངན་དང་། ཁད་གསོད་བརས་ཐབས་ཟུར་ཟ་སོངས། ཀུན་ལ་དམའ་དམའ་ཞུམ་ཞུམ་
གྤྱིས། །གཞན་སེམས་དགའ་ན་རང་ཡང་དགེ། །ངོ་དགའ་གསར་གྲོགས་མ་ཆེ་ལ། །འདྤྱིས་ན་ཕྤྱིས་ཐག་མྤྱི་ཉུང་
བར། །འགྱུར་ལྡོག་མེད་པར་དུས་ཀུན་ཏུ། །ཞྤྱི་དུལ་སོད་པའྤྱི་ངང་ཐག་བསྤྱིང་། །བཟང་བོ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་
དང་། །ངན་པ་དུག་ཐལ་ཆ་ེབ་རྣམས། །ཕལ་དུ་བསདོ་དང་སད་མ་ས། །ཐ་མ་ཅྤྱི་འགྱུར་སུ་ཡྤྱིས་ཤེས། །མཐོང་མ་
ཐག་ཏུ་ངོ་ཤེས་དང་། །འདྤྱིས་མ་ཐག་ཏུ་བོ་གཏད་དང་། །འགྲས་མ་ཐག་ཏུ་དཔྱད་འདོགས་གསུམ། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་
རྡུལ་བའྤྱི་རྒྱུ། །མྤྱི་ཤེས་པ་ལ་གེར་ཁ་དང་། །མྤྱི་ན་པ་ལ་ཁ་ད་དང་། །མྤྱི་འདོད་པ་ལ་མཐུན་བསེབས་
གསུམ། །རང་སྡུག་གཞན་ཡང་ཁ་ོབའྤྱི་རྒྱུ། །མྤྱི་འགྲུབ་པ་ཡྤྱི་བསམ་བརྒྱ་དང་། །མྤྱི་འབོང་བ་ཡྤྱི་ཁས་ལེན་དང་། །མྤྱི་
ཐུབ་པ་ལ་དོ་སོ་གསུམ། །རང་སྡུག་རྤྱིན་གྤྱིས་ོས་པ་ཡྤྱིན། །ང་རྒྱལ་ཅན་གྤྱི་མཚང་འདྲུ་དང་། །སྐམ་ཆགས་ཅན་ལ་
ནོར་བཅོལ་དང་། །སྣ་ཐུང་མྤྱི་ལ་ཀུ་རེ་གསུམ། །དོན་མེད་རོད་གཞྤྱི་སློང་བའྤྱི་རྒྱུ། །ངོ་ཚ་བྲལ་བའྤྱི་འཁོང་ཚིག་
དང་། །ཕོགས་ལྷུང་ཅན་གྤྱི་ཟུར་ཟློས་དང་། །གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྤྱི་ཕ་མ་སོགས། །གཞན་ཟེར་འབྲེང་ན་རང་རྨ་
འབབ། །དྤྱིན་ཆེན་དམ་པའྤྱི་ཞལ་གདམས་དང་། །མཁས་པས་ཕསེ་པའྤྱི་ལེགས་བཤད་དང་། །མས་ཆེན་ཤ་ཚའྤྱི་
ཁ་ད་གསུམ། །གོ་ན་ཤེས་ན་ཇེ་མཐོར་འགྲོ། །རང་འཆྤྱི་མྤྱི་ཚོར་གཞན་སོག་གཅོད། །ཕ་ནོར་མྤྱི་བཙའ་གཞན་ནོར་
རྐུ། །ཁེ་འདོད་རྫུན་གྤྱི་སེབས་སྦྱོར་གསུམ། །སྤྱིད་འདོད་སྡུག་གྤྱི་ས་གོན་ཡྤྱིན། །ང་རྒྱལ་ཅན་གྤྱི་རང་བསོད་
དང་། །ཕག་དོག་ཅན་གྤྱི་གཞན་སད་དང་། །ཆགས་སང་ཅན་གྤྱི་ཟུར་ཟ་གསུམ། །བཟང་འདོད་ངན་གྤྱི་ཁ་འཛིན་
ཡྤྱིན། །ཁ་མང་དགྲ་ཡྤྱི་གཡབ་མོ་དང་། །བ་མང་བྱུར་གྤྱི་སྣ་འདེན་དང་། །བོ་མང་མདོ་དནོ་འཆོར་འདེ་
དང་། །གྲགོས་མང་མདུན་མའྤྱི་འཐོར་ཤྤྱིང་ཡྤྱིན། །ཁ་ཡངས་མྤྱི་དང་བུད་མེད་དང་། །གཅམ་བུ་མཁན་དང་ངོ་
གྤྱིས་པར། །གབ་གསང་ཚགི་དང་སྤྱིང་ེའྤྱི་གཏམ། །གྲོས་ཕུག་བཅོལ་ན་ཕུང་བའྤྱི་རྒྱུ། །རྤྱིགས་ངན་མྤྱི་དང་འཕར་
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གཡེང་ཅན། །སྤྱིན་བུ་རང་མཐངོ་ཁོང་སྐྲན་ཅན། །ཁ་འཇམ་ག་གྱུ་ཅན་རྣམས་ལ། །བོ་གཏད་བཅོལ་ན་ཕུང་ལ་
སྦྱོར། །ཕུང་སྣ་ཕལ་ཆེར་གྲོགས་ཀྤྱིས་འདེན། །རོད་པ་ཕལ་ཆེར་གེན་ལས་འཕོས། །མྤྱི་བད་ེཕལ་ཆེར་རང་གྤྱིས་
སློང་། །དེ་བས་དཔྱད་ཀྤྱི་བ་ར་ཚུགས། །ཞྤྱིབ་མོའྤྱི་བ་ོཡྤྱིས་མ་བརག་པར། །བ་བ་གང་ཡང་རོམ་མྤྱི་བ། །འཇུག་ཕྤྱིན་
ལས་དེ་མ་གྲུབ་པར། །ཐང་ལྷོད་ལམ་ནས་ལྡོག་མྤྱི་རུང་། །བ་བ་རང་གྤྱིས་ཤེས་ན་ཡང་། །རོགས་ལ་དྤྱིས་ཏེ་ལེ་མེད་
བ། །མདོ་དོན་གྲོས་ཀྤྱིས་བཅད་ན་ཡང་། །གྲོས་མཐྤྱིལ་རོགས་འདོད་ཅན་ལ་གསང་། །དབང་ཆནེ་རང་ལ་ཡོད་ན་
ཡང་། །ཤེས་ལྡན་གཞན་གྤྱི་བོ་དང་བསྟུན། །བརག་གཞྤྱིག་མང་དུ་བགྤྱིས་ན་ཡང་། །དོན་གྤྱི་མདོ་ར་ཉུང་དུ་
གཅོད། །བ་བ་ཇྤྱི་ལྟར་བརམ་ན་ཡང་། །འགྲུབ་པར་ངེས་པའྤྱི་གདངེ་མེད་ན། །ཁ་སོབས་སོན་དུ་མ་ཆེ་དགོས། །གྲུབ་
ན་དངོས་པོ་ནམ་ཡང་གསལ། །དོན་མེད་བ་བ་རང་ངལ་ཡྤྱིན། །དོན་ཆུང་ཡྤྱིན་ཀང་ཐབས་ལམ་གཟབས། །དོན་
ཆེན་བསྒྲུབ་ན་བོ་སོབས་བསེད། །ཆུས་ཆེན་རོད་ན་ཆགས་ཆེན་འཇལ། །རང་གྤྱི་ཡྤྱི་གར་མྤྱི་འབབ་པའྤྱི། །འད་མྤྱིན་
རྣམ་འགྱུར་གང་ལ་ཡང་། །ཕལ་དུ་བཞྤྱིན་མདངས་མྤྱི་ལྡོག་པར། །ཟོ་བཟང་ངང་ནས་ཐབས་ཀྤྱིས་ལེན། །ནུས་རལ་
ལྡན་པའྤྱི་དགྲ་བོ་ད།ེ །གདོང་ཐུག་དག་པོས་མྤྱི་ཐུལ་བས། །ཕྤྱི་རུ་སན་པའྤྱི་འཇམ་སྐད་དང་། །ནང་དུ་ཐབས་ཀྤྱི་
འཕྲུལ་འཁོར་བཤམས། །ཡ་རབས་དགྲ་བོ་བཏུལ་བ་བས། །འཐད་པར་བསྟུན་ན་གེན་དུ་འགྱུར། །མ་རབས་དགྲ་
བོ་རེངས་མ་འཇུག །དམྱལ་ཐག་བཅད་ན་རང་སར་ཞྤྱི། །རྒྱལ་ཁ་ལོངས་ན་རྒྱལ་ཚོད་ཟུངས། །ཕལ་དུ་རྒྱལ་ཁ་མ་
ལོངས་ཀང་། །ཕུག་ཏུ་རང་གྤྱི་གཏན་ཆུས་ལ། །ཕན་པའྤྱི་ཁེབས་སུ་གང་ཆེ་བརྤྱི། །ཕོ་རོད་ཞན་ན་ཀུན་གྤྱིས་
བརས། །དག་ཕལ་ཆེ་ན་ནམ་ཕུག་འགོད། །དེ་བས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་། །དགྲ་གེན་བར་མ་བརག་ལ་
འཇུག །ཕན་པའྤྱི་གེན་ལ་བསོད་མྤྱི་དགས། །བམས་གདུང་ཡྤྱིད་ལ་བསོམ་པས་ཆོག །གནོད་པའྤྱི་དགྲ་ལ་སད་མྤྱི་
ཐལ། །ངག་འཛངས་ཟོལ་གྤྱིས་བསླུ་ན་ལེགས། །རང་གྤྱི་བུ་གནེ་བྲན་འཁོར་ལ། །ཧ་ཀང་བམས་ན་གའ་བ་
རེངས། །བརེག་བཙོག་མང་ན་སུ་ཞྤྱིག་འཁོར། །རན་པར་རལོ་ལ་བག་རེ་སེར། །བས་པའྤྱི་ལས་ལ་ཡུས་ཆེ་
དང་། །ཕན་པའྤྱི་དྤྱིན་གྲངས་བརྤྱི་མང་དང་། །རང་འདོད་གོང་ཁེངས་ཆེ་དགས་ན། །བུ་གེན་ཡྤྱིན་ཀང་ཡྤྱི་ག་
ལྡོག །ཡྤྱི་གར་འབབ་པའྤྱི་འདདོ་ཡོན་ལ། །ཧ་ཀང་རྔམ་སེམས་ཆེ་དགས་ན། །གེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་ཀང་ཞེ་ཁེལ་
སེ། །ངོ་ཚ་གཏམ་ངན་རྒྱུན་མྤྱི་ཆད། །དགྲ་ལ་སང་ཆེ་རང་མཚངས་འབུད། །གེན་ལ་བམས་ཆེ་ནམ་ཕུག་
འཁོན། །གྲོགས་ལ་རྔམ་ཆེ་ཞ་ེའཛིན་འཇུག །འཁོར་ལ་རྩུབ་ཆེ་ཁོང་སྐྲན་ཆགས། །དཔེ་ངན་གཞན་ལ་མ་གཏོང་
བས། །གཏམ་ངན་རང་ལ་འཁོར་ེས་ཆེ། །བསམ་ངན་མྤྱི་ལ་མ་བདེ་ཀྤྱིས། །སྦྱོར་བ་ངན་པ་རང་ལ་འབབ། །གཞན་
གྤྱིས་སྡུག་བསལ་ཇྤྱི་མྱོང་ཡང་། །སྤྱིང་ཚིམས་མ་བདར་རང་ལ་འཁོར། །རང་ལ་འཕལ་སྤྱིད་ཅྤྱི་བྱུང་ཡང་། །གཞན་
ལ་མ་ངོམས་མྤྱི་རག་ངེས། །ངོ་བསོད་ཅན་ལ་འཛུམ་མྤྱི་སོན། །བསླུ་ེས་ཡོད་པས་དོགས་ཟནོ་ཆུགས། །བརླང་སོད་
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ཅན་ལ་གདོང་མྤྱི་ལྡོག །དཔྱད་དར་གྤྱིས་དང་བམས་སང་གསལ། །ལེ་ལོ་ཅན་དང་ལས་མ་འཐུ། །མཚང་ཅན་མྤྱི་
དང་གེན་མ་སྦྲེལ། །ཕྤྱི་ཐག་ཐུང་ལ་མཛའ་མ་སེབས། །ཁ་ོགཏུམ་ཅན་དང་ཁ་མ་ཡ། །ཐོས་ཚད་བཤད་ན་རྫུན་ལ་
འཐོག །དན་ཚད་སྨྲས་ན་སྐེ་ལ་ེ། །མཐངོ་ཚད་བས་ན་ཀུན་ཀ་འཆོལ། །དེས་ན་རན་ཚདོ་སྐབས་དང་
སྦྱར། །མཐོང་མཐངོ་དགྲ་རུ་མྤྱི་ལེན་ཞྤྱིང་། །འདུལ་དགོས་བྱུང་ན་སྤྱིང་སོབས་སེད། །ཐམས་ཅད་གེན་དུ་མྤྱི་
འགུག་ཅྤྱིང་། །བོ་གཏད་ཐུབ་ན་ཁད་ཀྤྱིས་བསེན། །གཞན་མགོ་མ་སྐོར་རང་བསླུ་ཡྤྱིན། །གཞན་མཚང་མ་འདོན་
རང་ཚུགས་འཆོལ། །གཞན་སོན་མ་ཚོལ་རང་སོན་འཕེལ། །གཞན་འདུལ་མ་འདོད་རང་བདུད་འབབ། །དྤྱིན་ཆེན་
ཕ་མ་བ་སློབ་དང་། །གཞུང་བཟང་གྲོགས་དང་རང་ྤྱིད་ལ། །བ་ོགཏད་བཅོལ་རྣམས་སུན་མ་འཇུག །བརེ་གདུང་
བམས་པ་བུ་བཞྤྱིན་སོང་། །ལོ་སགོས་རྣམས་ཀྤྱིས་ན་ཆུང་བཙའ། །ལེགས་ེས་བང་དོར་ཡང་ཡང་སློབས། །གཞོན་
ནུ་རན་པའྤྱི་ངག་ལ་ོན། །བསསོ་པའྤྱི་དོན་དེ་གཅེས་པར་ཟུངས། །ཟས་ནོར་རང་གྤྱི་ལོག་ཚོད་སྐབས། །རན་པའྤྱི་
ཆོག་ཤེས་མ་བརེན་ན། །འཛམ་གྤྱིང་ནོར་བུས་ཁེངས་ན་ཡང་། །མྤྱི་སེམས་སོང་བ་གང་དུས་མེད། །ཡ་རབས་དམན་
སར་དབབ་མྤྱི་རུང་། །མ་རབས་ཆེ་སར་བཏོན་ན་རེངས། །རང་གྤྱི་ཆེ་སྐད་འདོན་ན་མོད། །གང་ལའང་ཁ་དགྲ་
བསགས་ན་སེ། །མཐོན་པོ་དམན་སར་བབ་ན་ཡང་། །ཞུམ་པ་མྤྱི་སེ་སོན་ལས་གཞྤྱིག །དམན་པ་ཅུང་ཟད་མཐོ་ན་
ཡང་། །ཁེངས་པ་མྤྱི་སེ་ས་ཚད་གཞལ། །ཡ་རབས་མཐོན་པོ་སྤྱི་བོས་ཁུར། །མས་ཆུང་དམན་རྣམས་བམས་པས་
སོངས། །གང་ལ་བཟང་ངན་ངོ་བསྲུང་སོངས། །ཆགས་སང་མེད་པར་རག་ཐུབ་ཀྤྱིས། །གཞན་ཕན་བ་བ་ལེགས་
བསྒྲུབ་ན། །རང་ཕན་དེ་ཡྤྱི་ངང་ལས་འབྱུང་། །ཕ་རོལ་གཞན་ལ་གནོད་བས་ན། །རང་ལ་གནོད་པ་ཤུགས་ལས་
འབྱུང་། །མ་དྤྱིས་བར་དུ་གཏམ་མྤྱི་སྨྲ། །དྤྱིས་ན་གང་ཤེས་དང་བོ་ཤོད། །མས་ཚད་ཅན་ལ་འཁྱུག་པོར་
བརོད། །རོད་པ་བྱུང་ན་ཕེབས་པར་སྨྲ། །གསང་བའྤྱི་སྤྱིང་གཏམ་གྲོགས་ཡྤྱིན་ཀང་། །བཤད་པར་མྤྱི་འོས་ནམ་ཞྤྱིག་
འགྱུར། །ཕན་པའྤྱི་གདམས་ངག་དགྲ་ཡྤྱིན་ཀང་། །མྤྱི་གསང་དང་ལ་འཇེབས་པར་སྨྲ། །དགེ་བའྤྱི་ཚོགས་དང་ཡོན་
ཏན་རྣམས། །གཞན་ལ་ངོམས་ན་འགྲྤྱིབ་པར་འགྱུར། །སྤྱིག་པའྤྱི་ཚོགས་དང་ེས་སོན་རྣམས། །ཁོང་དུ་སྦས་ན་
འཕེལ་བར་འགྱུར། །མང་བོའྤྱི་གསེབ་ཏུ་ཤག་འགོད་ན། །ཕན་ཚུན་གྤྱིས་ཀའྤྱི་ངན་མཚང་འབུད། །དེས་ན་ཕེར་
ཤབ་གཏམ་རྒྱངས་དང་། །མྤྱིག་བར་ཤབ་ཤྤྱིབ་ཟུར་ཟློས་ཞོག མ་ཤསེ་པ་ཡྤྱིས་ཚོད་བཟོ་ཞོག །ཤེས་པའྤྱི་དོན་དེ་ཚད་
མར་སོང་། །མ་བསྐོས་པ་ཡྤྱི་བ་བ་བཤོལ། །བསྐོས་པའྤྱི་ལས་ད་ེམཐར་ཕྤྱིན་དགོས། །བ་བ་རྣམ་དཀར་དགེ་ལ་
བརོན། །ལྟང་མ་སང་བའྤྱི་དགྲ་ལས་ལོངས། །ངོ་སོ་གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་བེད། །ཇུ་གང་བམས་པའྤྱི་གེན་ལ་
སེལ། །འདྤྱི་ཕྤྱིར་བདེ་ན་ཕོ་རོད་ཡྤྱིན། །རང་འགོ་ཐོན་ན་གྲུང་བོ་ཡྤྱིན། །ང་ོསྲུང་མེད་ན་ཤེས་ལྡན་ཡྤྱིན། །གཡ་ོསྒྱུ་
མེད་ན་མྤྱི་རབ་ཡྤྱིན། །དགེ་སྤྱིག་ཕེད་ན་མཁས་པའྤྱི་མཆོག །ཆོག་ཤེས་ལྡན་ན་ཕྱུག་པ་ོརབ། །རང་གཞན་མགུ་ན་
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མཛངས་པའྤྱི་ཕུལ། །རང་ཡྤྱིད་ཆེས་ན་ཚད་ལྡན་དངོས། །རང་མཐོང་ཆེ་ན་ཤེས་ཆུང་ཡྤྱིན། །གཏོང་འདོད་ཆེ་ན་
ཀད་ཆུང་ཡྤྱིན། །རྤྱིས་གདབ་མེད་ན་མདོ་མེད་ཡྤྱིན། །རྒྱུ་འབྲས་མདེ་ན་བླུན་པོ་ཡྤྱིན། །ཁ་ཉུང་བོ་གཙང་ཕལ་བའྤྱི་
མཆོག ། གང་བཅོལ་བསྒྲུབ་པ་བྲན་གྤྱི་རབ། །བཀའ་བོ་བདེ་བ་གྲོགས་ཀྤྱི་ཕུལ། །རང་སོག་བཙའ་ཤེས་དཔལ་བོ་
དངོས། །དཔའ་འདོད་རོ་སེལ་གེན་པའྤྱི་ཐ། །ཁ་འཇམ་ཁོང་རྒྱུ་ཕུང་སྤྱིའྤྱི་གཙོ། །སྤྱིན་བུ་དབེན་ཁ་བསླུ་བའྤྱི་
བདུད། །མནའ་ཁེལ་དམ་མེད་ཡུལ་གྤྱི་འདེ། །མཁས་བཙུན་བཟང་འཛོམ་ཐར་བའྤྱི་བཤེས། །མས་ཆེན་ཤེས་ལྡན་
དཔྱད་ཀྤྱི་གཞྤྱི། །ཞྤྱི་དུལ་རྒྱུད་འཇམ་དག་པའྤྱི་ལྷ། །རྒྱུ་འབྲས་ཞྤྱིབ་བརྤྱི་ཚད་མ་སང་། །ཆང་དད་མ་ཆེ་བག་མེད་
འབྱུང་། །གྲོགས་དད་མ་ཆེ་རོད་གཞྤྱི་སློང་། །ཁ་སྦད་མ་ཆེ་མྤྱི་སེས་ཁེལ། །ཀུ་ཅོ་མ་ཆེ་ཨར་པས་རྡུང་། །གཡོ་སྒྱུ་མ་ཆ་ེ
ལྷ་མྤྱིས་ཁེལ། །ཟོལ་ཟོག་མ་མང་ངན་ཁུང་རྤྱིབ། །ཞ་ེངན་མ་གཏུམ་རང་ལ་སྤྱིག །རང་འདོད་མ་ཆེ་གཏམ་ངན་
འཕེལ། །ངོ་ཚ་མེད་པའྤྱི་གེན་འབྲེལ་ལས། །བག་ཡོད་དགྲ་ལ་རེ་ན་འཚེངས། །ཡྤྱིད་རེན་མྤྱི་ཐུབ་བཟའ་མྤྱི་
བས། །ཟུང་ཐུབ་ངང་བཟང་ཡུལ་མྤྱི་ཤེས། །བོ་ཆུང་འདུས་པའྤྱི་སླབོ་དཔོན་བས། །བོ་ལྡན་མཁས་པའྤྱི་ཞབས་གྲལ་
སྤྱིད། །མྤྱི་ན་ཁ་འདུས་དཔོན་པ་ོབས། །བསོད་ནམས་ཅན་གྤྱི་མངའ་འབངས་དགེ། །དཔོན་ངན་དམྱལ་བའྤྱི་དེད་
དཔོན་དང་། །གྲོགས་ངན་སྤྱིག་པའྤྱི་གཡབ་མོ་དང་། །ཡུལ་ངན་མུན་པའྤྱི་གྤྱིང་འཁོར་གསུམ། །སྐད་ཅྤྱིག་མ་
འབྲེལ་〈ཡུལ་〉ན་ལེགས། །བཤེས་གེན་ཐར་བའྤྱི་ལམ་སོན་དང་། །གདམས་ངག་ཐར་བའྤྱི་ལམ་བཟང་
དང་། །དག་ེསྦྱོར་ཐར་བའྤྱི་ལམ་བརྒྱག་གསུམ། །ནམ་ཡང་མྤྱི་འབྲལ་རག་ཏུ་བསེན། །ནོར་ཟས་དཔྱད་ཤེས་མཁས་
པ་མྤྱིན། །རྒྱུ་འབྲས་ལེགས་དཔྱད་ཤེས་ན་མཁས། །ཐུབ་ཚད་རྡུང་བ་དཔའ་བོ་མྤྱིན། །འཁྲུལ་བའྤྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་
ན་དཔའ། །སྒྱུ་མའྤྱི་ནོར་ཡོད་ཕྱུག་པོ་མྤྱིན། །བསླབ་གསུམ་ནོར་དང་ལྡན་ན་ཕྱུག །འཇྤྱིག་རེན་དབང་བས་ཆེན་པོ་
མྤྱིན། །བང་སེམས་རྒྱལ་ས་ཟྤྱིན་ན་ཆེ། །འདྤྱི་ཁའྤྱི་རྒྱལ་ཁྤྱིམས་ཆུང་ངུ་ཡྤྱིན། །ཕྤྱི་མའྤྱི་རྒྱལ་ཁྤྱིམས་རབ་ཏུ་ཚ། །ད་རེས་
ཕམ་རྒྱལ་རེས་མོ་ཡྤྱིན། །ཕྤྱི་མའྤྱི་ཕམ་རྒྱལ་གཏན་འཇག་ཡྤྱིན། །ཞསེ་བང་དརོ་དཔྱད་ཀྤྱི་མ་ེལངོ་ལས་འཇྤྱིག་རནེ་སྤྱི་ཡྤྱི་འཇུག་
སདོ་བསན་པས་རབ་ཏུ་བདེ་པ་ས་ེདང་བའོ།ོ ། 
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གཏོ་དཔྱད། 

བསམ་སདོ་ལགོ་པའྤྱི་སགོ་གླུད་དམར་གཏ་ོ 
གཅདོ་པའྤྱི་གཏམ་གནམ་ལགས་འཁརོ་ལ་ོབཞུགས། 

སང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 
ཐར་བའྤྱི་ལམ་སོན་མ་རྤྱིག་མུན་སེལ་སོན། །དཔོན་གསས་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །དུག་ལྔའྤྱི་

བདུད་བཅོམ་ོན་མོངས་ནད་སེལ་སན། །ཡྤྱི་དམ་ཞྤྱི་ཁོའྤྱི་ཚོགས་ལ་སབས་སུ་མཆྤྱི། །ལེགས་ེས་སངས་འཛིན་
སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྲུང་། །མཁའ་འགྲོ་སོང་མ་དམ་ཅན་མ་ལུས་མཆོད། །གང་ཞྤྱིག་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྤྱི་འགྲོ་
བ་གང་། །གང་ལ་གང་གྤྱིས་ཕན་གནོད་མྤྱི་ཤེས་མྤྱི། །མྤྱི་དག་ེམྤྱི་རུང་ལས་ལ་ཞུགས་ནས་སུ། །སུ་དང་སུ་ཡྤྱིས་མྤྱི་
འགྱུར་བོ་རོད་རྣམས། །བདག་འདས་དགེ་བའྤྱི་ལུང་བསན་ནུས་མྤྱིན་ཏེ། །འོན་ཀང་བསམ་པ་བཟང་བོའྤྱི་སོ་ནས་
ནྤྱི། །སོག་གླུད་དམར་གཏོ་མུ་སེགས་ལས་སོད་འདྤྱི།  མྤྱི་རུང་ངསེ་པའྤྱི་བཀའ་ལུང་སོག་འདྤྱིར་ོན། །ཚེ་ལོ་བརྒྱ་
བའྤྱི་འགྲོ་ཀུན་འདེན་པའྤྱི་དཔལ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྤྱི་གཤནེ་རབ་མྤྱི་བོ་ཡྤྱིས། །འགྲ་ོབ་བཀྲྤྱིད་དང་དོན་དུ་
གསུངས་པའྤྱི་བོན། །རྒྱ་ཆེ་མཐའ་ཡས་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པ། །འགྲོ་རྣམས་ཚ་ེའདྤྱིར་བསམ་པའྤྱི་དོན་འགྲུབ་
ཅྤྱིང་། །ཕྤྱི་མར་ཐར་བ་བདེ་ཆནེ་ལམ་བགྲོད་པའྤྱི། །ཐབས་མཆོག་དེ་ལས་གཞན་གང་བསན་པ་མེད། །དེ་ཡང་
བསན་ལུགས་འཇུག་སོ་གྲངས་མང་ཡང་། །ཐེག་པ་རྤྱིམ་དགུ་ས་ོབཞྤྱི་མཛོད་དང་ལྔ། །ཕྤྱི་ནང་གསང་བ་གསུམ་ལ་
མ་འདུས་མེད། །ད་ེདག་གང་གྤྱི་སོ་རུ་འཇུག་ན་ཡང་། །ཐོག་མར་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསེད་ཅྤྱིང་། །སྤྱིང་
རེའྤྱི་གཞྤྱི་བཟུང་དག་ེབཅུའྤྱི་ལམ་བགྲོད་ནས། །འབྲས་བུ་དོན་གྤྱིས་མཐར་ཕྤྱིན་ཁོ་ན་ལས། །གཅྤྱིག་གསོ་གཅྤྱིག་
བསད་རང་ཕན་གཞན་གནོད་ལས། །ནང་བ་སངས་རྒྱས་ལུགས་ལ་མེད་ངེས་ཀྤྱི། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་དེ་ྤྱིད་མུ་
སེགས་སོ། །དེས་ན་གངས་ཅན་སྤྱིན་པོ་གདོང་དམར་ཡུལ། །གཡུང་དྲུང་བོན་དར་དམ་པའྤྱི་ཆོས་རྒྱས་ཀང་། །རང་
གྤྱི་གཤྤྱིས་ངན་ཞོར་ལ་ཤོར་བ་ཡྤྱིས། །སོག་གླུད་གཏོང་ཞྤྱིང་དམར་གཏོ་འདྤྱི་སྐྱུག་བྲ།ོ །ཁད་པར་མཐའ་འཁོབ་ཡུལ་
ཕན་ཕལ་ཆེར་དུ། །མ་རྤྱིག་སེམས་ཅན་ལས་ངན་ལོག་པ་ཡྤྱིས། །རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་ལ་བོ་ཡྤྱིས་བཅོས་མ་བེད། །བདེན་
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པའྤྱི་བོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡྤྱིད་གྤྱིས་ཟ། །དགེ་བའྤྱི་ལུང་ལ་མྤྱི་དགེའྤྱི་ཁ་ཚར་འདོགས། །དག་པའྤྱི་ཞྤྱིང་ལ་མ་དག་གཤ་ེ
སྐུར་འདེབས། །གསང་སགས་གན་པོ་གྲོང་ནག་གསེབ་ཏུ་སྒྲུབ། །དམ་རས་ཤ་ཁག་སགོ་གཅོད་ལས་ལ་
བརོན། །མཆོད་རས་མྤྱི་གཙང་ས་སེ་མས་གྲྤྱིབ་འབགས། །འཐོར་གསས་བདར་གསས་སྤྱིད་པའྤྱི་ལྷ་རོད་
དང་། །འཇྤྱིག་རེན་དཔལ་མགནོ་ཡུལ་ལྷ་གཙང་རྤྱིགས་རྣམས། །ཐབ་གཞོབ་གསུར་གྤྱིས་མནལོ་ཏེ་འཁྲུག་དང་
གཡེལ། །མ་རུང་རྒྱལ་འགོང་བ་ེཐེལ་གྲོང་རྒྱུག་འདེས། །ཟ་ཁ་ལྡང་ཞྤྱིང་ནད་མུག་མཚོག་འཁྲུག་གཡོ། །གང་དག་
སེམས་ཅན་སེ་བ་ཐོག་མེད་ནས། །མ་རྤྱིག་མ་རོགས་འཁྲུལ་བའྤྱི་ལས་དབང་གྤྱིས། །སེ་ར་ན་འཆྤྱི་བདུད་ཀྤྱི་ཆུ་བཞྤྱི་
ལ། །ཐར་དུས་མེད་པར་ཡང་ཡང་འབོགས་པ་ཡྤྱིས། །ལན་ཆགས་བདའ་དེད་ན་ཚ་སྡུག་བསལ་གྤྱིས། །མྤྱི་བཟོད་
གྱུར་ཚེ་རང་གྤྱི་སོ་ནོར་ལ། །དནོ་མེད་ལན་ཆགས་སོག་ཕལ་དདེ་ནུས་སུ། །དབང་མེད་བཟུང་བཀྤྱིགས་སོག་ར་
དམར་འདེན་བེད། །ལས་ངན་མུ་སེགས་བོན་ཆོས་ལ་བརྫུས་ནས། །གཟེངས་བསོད་མགྲྤྱིན་འགྱུར་ལུས་ཀྤྱིས་སབས་
སྒྱུར་རྣམས། །ཐྤྱིག་ནག་དམྱལ་བ་ཚེ་གཞུག་འདྤྱིར་མྱོང་བ། །ཤེས་སམ་གོ་འམ་ཀྤྱི་ཧུད་ཅྤྱི་འད་བེད། །སོན་གྤྱི་སྤྱིག་
ཆེན་མྤྱི་དགུའྤྱི་དཔེ་བཞྤྱིན་དུ། །མྤྱི་ཕུང་བདག་བརླག་མཁན་རྣམས་ཅྤྱི་འད་བསམ། །ད་ེལྡོག་སེས་བུ་དད་པ་སྤྱིང་རེ་
ཅན། །ཡོད་ན་ལས་ངན་དེ་ལ་མ་འཇུག་ཅྤྱིག །ཤྤྱིན་ཏུ་ཡ་ང་རབ་ཏུ་སྤྱི་རེ་འཇྤྱིགས། །ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེ་ན་ལུང་ལས་འདྤྱི་
སྐད་དེ། །སོན་ཚེ་སག་གཟྤྱིག་འོལ་མོའྤྱི་གྤྱིང་ཆེན་ན། །སངས་རྒྱས་སོན་པ་གཤེན་རབ་ཞལ་བཞུགས་དུས། །སྤྱིག་དོ་
བདུད་ཀྤྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་གྱུར་བས། །ཡུལ་ནྤྱི་ཕ་མོ་ཁྤྱི་འོད་བ་བ་ན། །རྒྱལ་བུ་ཁྤྱི་ཤང་སོན་གྤྱི་ལས་དབང་གྤྱི། །ནད་
ཀྤྱིས་གདུངས་ཏེ་ཤྤྱི་ལ་ཐུག་པའྤྱི་ཚེ། །ཕ་མས་གཅེས་ནས་གཏ་ོདཔྱད་ཅྤྱི་བས་ཀང་། །མ་ཕན་ཐབས་རྡུགས་བེད་རྒྱུ་
མ་རེད་དུས། །ལས་ངན་མོ་མ་སྤྱིག་ང་སྤྱིག་ལུམ་གྤྱིས། །སོག་གླུད་གཏང་ན་ཕན་ན་ོསྨྲས་པ་ལ། །ཟ་འདོད་བོན་པོ་
གྤྱིམ་ཤྤྱིམ་གོང་གོང་སྦྲན། །སོག་གཅོད་ཤན་པ་ཧ་དྷ་ནག་པོ་ལ། །བྲན་ཕྲུག་ཁྤྱི་ཤེས་བསད་བཅོལ་གླུད་དུ་
བཏང་། །ཁྤྱིམ་དུ་ཕྤྱིན་ཚེ་རྒྱལ་བུ་ནད་པ་ཤྤྱི། །མོ་བོན་སེངས་ཏེ་རྒྱལ་མཁར་རེ་ནས་ལེབས། །དེ་ལས་དེ་གྱུར་རྒྱལ་
བུའྤྱི་ཕ་མ་དང་། །བྲན་གྤྱི་ཕ་མ་ཤན་པ་ཀུན་ཤྤྱི་བསད། །སྤྱིག་ཆནེ་མྤྱི་དགུ་རོ་དགུ་བྱུང་བའོ། །ད་དུང་དེ་རྣམས་ཤྤྱི་
བས་མ་ཆོག་པར། །ཤྤྱི་མ་ཐག་ནས་དམྱལ་བའྤྱི་གནས་སུ་སེས། །མོ་མཁན་དམྱལ་བ་ཡང་ཤྤྱི་ཡང་སོས་ན། །མྤྱི་ལུས་
དེད་མོ་མགོ་ཅན་ཞྤྱིག་ཏུ་གྱུར། །མ་མཐོང་མཐོང་སྐད་སྨྲས་པའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱིས། །མྤྱིག་གྤྱིས་སྦྲུལ་ནག་སོང་བོ་
ཙམ་གྤྱིས་བཟའ། །བསམ་པ་ལོག་པ་བཏང་བའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱིས། །སྤྱིང་ལ་སྤྱིག་པ་ར་ཙ་མག་ོདགུས་བཟའ། །འདོད་
ཆགས་ཞེན་པ་ཆེ་བའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱིས། །གསང་གནས་འབྲས་བུ་སྦལ་བ་ནག་པོས་བཟའ། །ཟ་འདོད་ཁེ་སྐེམས་དག་
པའྤྱི་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱིས། །མྤྱི་ལུས་དེད་མགོ་རྐང་ལག་ལགས་སོག་སོམས། །ཡང་ཤྤྱི་ཡང་སོས་སྡུག་བསལ་སྤྱི་རེ་
འཇྤྱིགས། །དེ་ལྟར་སོག་གླུད་དམར་གཏོ་དགོས་སྨྲ་བའྤྱི། །མ་ོབ་ལྷ་པྲ་མངོན་ཤེས་ཅན་གྤྱི་རྤྱིགས། །མགོ་སར་ལྷུང་ཚེ་
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ལུས་དེ་ལེན་དགོས་པར། །རྒྱལ་བའྤྱི་གསུང་ཡྤྱིན་བསླུ་མེད་སྤྱིང་རེ་རེ། །དེ་ནས་གཏོ་མཁན་དམྱལ་བ་ཐྤྱིག་ནག་
ཏུ། །སྦྲུལ་ནག་མགོ་གསུམ་པ་ཡྤྱི་ལུས་སུ་གྱུར། །བསམ་སྦྱོར་མ་དག་ལས་ངན་རྣམ་སྤྱིན་གྤྱིས། ། །མག་ོགཅྤྱིག་སོག་ལེ་
དམར་ནག་དག་གྤྱིས་འད། །མགོ་གཅྤྱིག་ཐོ་བ་ཐུ་ལུམ་དག་གྤྱིས་བརྡུང་། །མག་ོགཅྤྱིག་རལ་གྲྤྱི་ཆུ་གྲྤྱི་དག་གྤྱིས་
བཅད། །རྐེད་པ་བརྒྱ་ཤོང་ཟང་གྤྱི་ནང་དུ་འཚོད། །མཇུག་མ་འབར་བའྤྱི་མེ་ལ་རབ་ཏུ་བསེག །སྡུག་བསལ་ཚད་ལ་
གཞལ་དུ་མ་མཆྤྱིས་ས།ོ །དེར་མཐུན་སོག་གཅོད་ཤ་ཁག་ལ་སེད་པའྤྱི། །གཏ་ོམཁན་སགས་ནག་བོན་ཆོས་ལ་བརྫུས་
ནས། །གྲོང་ཆོག་ཁ་བོན་འདེ་བརྡུང་འདེ་འབོད་རྣམས། །གནས་དེར་ཕྤྱིན་ནས་ལུས་དེ་བང་ཙ་ན། །སྡུག་བསལ་དེ་
དག་བཟོད་སམ་ཨ་ཙ་མ། །གཞན་ཡང་ལས་ངན་སོག་གླུད་འདོད་བེད་པར། །མོས་པའྤྱི་ཡནོ་བདག་རྣམས་ཀང་དེ་
བཞྤྱིན་དུ། །དམྱལ་བ་ཆུ་བུར་ཅན་དང་ཤལ་མ་རྤྱིར། །སེ་བ་བཀའ་ལུང་ལས་གསུངས་མྤྱི་བདེན་ནམ། །ཨེ་མ་མ་
རྤྱིག་སེམས་ཅན་ལས་ངན་འགའ། །རང་བ་ོབདུད་ཀྤྱིས་བསྒྱུར་བ་མ་ཤེས་པར། །འདྤྱི་ལ་མོས་ཤྤྱིང་ཁ་འཛིན་བེད་
ནུས་སུ། །སོན་གྤྱི་དཔེ་ཡྤྱིན་གཞྤྱི་བདག་ལ་ཡང་དགོས། །འདེ་གདོན་ལ་ཡང་ཚེ་བརེ་སོག་བརེ་བཟང་། །དུད་
འགྲོ་བསད་ལ་སྤྱིག་མེད་ཚོགས་སུ་འགྲོ། །གསང་སགས་བསྒྲུབ་པའྤྱི་དམ་རས་ཤ་ཁག་ཡྤྱིན། །དེ་འད་བཤད་མཁན་
ཆུང་ལས་ཆེན་པོ་མང་། །སེ་བོ་ལས་ནྤྱི་དགེ་བཤེས་རྣམས་ཀྤྱིས་ཐུ། །རྨོངས་པ་རྣམས་ལ་མཁས་པས་གེང་འདུག་
སེ། །ད་ེདག་བདུད་ཀྤྱི་ཆོ་འཕྲུལ་མངོན་སུམ་པ། །ཕྱྭ་བདུད་གཤེན་ཆུང་ཀོ་བོ་བ་བ་དང་། །ང་མྤྱིན་ཆསོ་པོའྤྱི་རེས་སུ་
འབྲང་མཁན་ཡྤྱིན། །སོན་ནས་དཔེར་ན་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་དུས། །སྤྱིག་ཆེན་མྤྱི་དགུ་དམྱལ་བར་ལྷུང་གལ་
ཅྤྱི། །གཞྤྱི་བདག་མེས་ན་གཙང་རྤྱིགས་དཔལ་མགོན་ལ། །དཀར་གཏོར་གསེར་སེམས་དགོས་པ་ཅྤྱི་ཡྤྱི་དོན། །ཚ་ེ
སོག་བརེ་སོར་ཡོད་ན་བརེ་གླུད་དུ། །བྲན་ཕྲུག་མ་སོང་ཤྤྱི་བ་དེ་ཅྤྱི་བྱུང་། །སེམས་ཅན་བསད་ལ་སྤྱིག་པ་མེད་གྱུར་
ན། །སོག་གཅོད་སོམ་པ་སུ་ཡྤྱི་དནོ་དུ་གསུངས། །སྤྱིག་བས་དགེ་བའྤྱི་ཚོགས་སུ་འགྲོ་ལགས་ན། །མུ་སེགས་སོད་པ་
ཕྤྱིན་ལོག་ཡྤྱིན་གལ་གང་། །གསང་སགས་དམ་རས་ཤ་ཁག་དངསོ་ཡྤྱིན་ན། །དམར་མཆོད་སྦྱང་སེལ་བྤྱིན་རླབས་
བེད་དགོས་ཅྤྱི། །དེ་དག་མ་ཡྤྱིན་ངེས་པའྤྱི་བཀའ་ལུང་ནྤྱི། །ཕྤྱི་ལྟར་མདོ་ལས་བཤད་པ་གོང་ལྟར་ལ། །ནང་ལྟར་ཞྤྱི་
ཁོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྤྱི་རྒྱུད། །ཡྤྱི་དམ་རྒྱ་མཚོ་དག་ལས་འདྤྱི་སྐད་གསུངས། །དག་པོ་སགས་ཀྤྱི་གཤེན་པོ་
རྣམས། །བསལ་བའྤྱི་ཞྤྱིང་བཅུ་སལོ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། །དམར་ཚོགས་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་དང་། །ལས་མཁན་དམར་ལ་དབབ་
པའྤྱི་དུས། །དམར་ཚོགས་གཙང་སེ་མ་བེད་ན། །རྤྱི་དུག་འདསེ་པའྤྱི་སྦྱོར་བ་འད། །ད་ེཡྤྱི་སནོ་ཡོན་བསན་པ་
ནྤྱི། །སོག་དབུགས་བསོས་པའྤྱི་དམར་ཚོགས་དང་། །མྤྱི་གཙང་རྐུ་འཕོག་ཡོ་བད་རྣམས། །ཡྤྱི་དམ་ལྷ་ལ་ཕུལ་གྱུར་
ཀང་། །སྤྱིག་པོ་ཆ་ེལ་ལྷ་མྤྱི་འཁོར། །ཞེས་བ་སེ། ལྷ་མྤྱིའྤྱི་བར་དུ་སྤྱིག་པས་དབེན་གཅུག་ནས། །བསྐལ་པར་བསྒྲུབ་
ཀང་དེ་ནྤྱི་མྤྱི་འགྲུབ་བོ། །ལས་མཁན་དབལ་མོ་ཤ་ཟན་མ་རྣམས་དང་། །སྤྱིད་པའྤྱི་ས་ེབརྒྱད་གང་ལ་ཕུལ་ན་
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ཡང་། །མས་པ་ཅན་དང་མྤྱི་འཁོར་སྲུང་མ་མེད། །ཅེས་བ་སེ། ེས་ལེགས་སངས་འཛིན་དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་
ཀྤྱིས། །གད་མོ་བཞད་ཅྤྱིང་རྒྱང་གླུ་ལེན་ནས་སུ། །རྤྱི་རབ་ངོས་གཟྤྱིགས་འགྲུབ་པའྤྱི་དུས་མེད་དོ། །སེ་བརྒྱད་དག་
བེད་རྣམས་ལ་བསོས་ན་ཡང་། །ཆུང་སོག་ཆེས་རློམ་ལས་མཐའ་སྐབས་ངན་པས། །ལོག་ལྟ་རྒྱུད་སེས་བཀྲ་མྤྱི་ཤྤྱིས་
པ་བྱུང་། །ད་ེབས་ཟྤྱིལ་གནོན་དབང་སྡུད་ཨར་ལ་གཏད། །རང་རྒྱུད་སོག་ལ་མྤྱི་བརློམ་ཐ་ཚིག་བསོ། །བསེན་སྒྲུབ་
ཚོགས་ཀྤྱི་མཆོད་པར་ཕུལ་ན་ཡང་། །སྤྱིག་པའྤྱི་ས་བོན་བཏབ་པ་དེ་ལ་ནྤྱི། །དག་ེབའྤྱི་ལོ་ཏོག་སྤྱིན་པར་མྤྱི་འགྱུར་
ཏེ། །བསེན་སྒྲུབ་དགེ་སྦྱོར་ཆུད་ཟསོ་སུ་འགྲོའོ། །ཚ་ེའགུགས་ནོར་བསྒྲུབ་ལྟ་བུར་ཕུལ་བ་ན། །སྤྱིག་པའྤྱི་སྣོད་དུ་བྤྱིན་
རླབས་བཅུད་མྤྱི་འདུ། །ཁད་པར་སོག་ལན་སོག་ལ་བསྐོར་ནས་སུ། །ཚེ་ཐུང་ནད་མང་དཀོར་ནོར་འཆྤྱི་བར་〔འཛད་
པར〕འགྱུར། །སྲུང་བའྤྱི་དུས་སུ་སྤྱིག་འདེས་མཆོད་ཕུལ་ན། །ཡེ་ཤེས་ཏྤྱིང་འཛིན་ས་བརན་གུར་ཁང་ལ། །སྤྱིག་པའྤྱི་
རྨང་གཞྤྱི་བེ་མ་གཏྤྱིང་བས་འཇྤྱིག །ཟློག་པའྤྱི་དུས་སུ་སྤྱིག་འདེས་མཆོད་ཕུལ་ན། །ཟློག་བེད་ཡེ་ཤེས་རྣོན་པོའྤྱི་
མཚོན་ཆ་ལ། །སྤྱིག་མས་ནོ་མོངས་ཞ་ེའྤྱི་སོ་བཏགས་འད། །བསལ་བའྤྱི་དུས་ཀང་སྤྱིག་འདེས་དམ་རས་
དེས། །དག་པོའྤྱི་ལས་བེད་ཤན་པ་ཕོ་མོ་རྣམས། །ཕ་རོལ་སོག་ལ་རྦདོ་ཅྤྱིང་མངག་པའྤྱི་ཚ།ེ །རང་རྒྱུད་སོག་དབུགས་
དེ་ཡྤྱིས་ཁ་འཚངས་ནས། །ལས་ལ་འགངས་ཏེ་ཁྤྱི་མགོ་གཟན་སྐརོ་འད། །འཆྤྱི་བསླུ་བགེགས་བསྐྲད་དུས་སུ་དེ་
བསོས་ན། །ཤྤྱི་བདུད་བགེགས་ཀང་སོན་གྤྱི་ལན་ཆགས་དེ། །ལན་ཆགས་སེང་དུ་ལན་ཆགས་ཡང་བསྣོན་པ། །དུག་
གྤྱིས་ནད་ལ་དུག་འཐུང་བ་དང་འད། །དག་ེབའྤྱི་ལས་སོད་གང་ལ་བསོས་ན་ཡང་། །སྤྱིང་རེའྤྱི་རླན་བྲལ་ས་ལ་བང་
ཆུབ་ཀྤྱི། །ས་བོན་བཏབ་ཀང་མྤྱི་སྤྱིན་ཐར་ལམ་བཀག །དེ་ལྟར་སགོ་གཅོད་མཆོད་པ་སུས་བེད་པ། །དེ་ནྤྱི་མུ་སེགས་
ལས་སུ་གོལ་བ་སེ། །གོལ་བའྤྱི་འབྲས་བུ་དམྱལ་བར་ལྷུང་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསང་བ་བ་མེད་རོགས་ཆེན་
ཡང་རེ་ལས། །ཆད་ལྟས་སོག་གཅོད་ལ་འབག་མྤྱི་རུང་ས།ེ །བསད་ན་ཆོག་པ་རེ་རེའྤྱི་ར་བ་ན། །མ་བསད་ན་ནྤྱི་
དགའ་བ་རེ་རེ་ཡོད། །དེ་ནྤྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་བམས་པ་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བདག་ཅག་གྤྱི་སནོ་པས། ཁམས་
གསུམ་སེམས་ཅན་མམ་པའྤྱི་ཆ་ལ་མྤྱི་འཇོག་པར། །གཅྤྱིག་བསད་གཅྤྱིག་གསོ་བ་བའྤྱི་བོན་ནྤྱི་བདག་གྤྱིས་མྤྱི་ཤེས་
སོ། །དེ་ནྤྱི་ལོག་པར་གོལ་བས་བ་རུ་མྤྱི་རུང་ངོ་། །ཞེས་དང་། ཆབ་དཀར་སགས་ལ་བསེན་བསྒྲུབ་ཟབ་མོའྤྱི་
གཞྤྱི། །སོད་པའྤྱི་སོད་ཐབས་སེམས་ཅན་སྤྱིང་རེས་བཟུང་། །ཞེས་དང་། ཆབ་ནག་རྒྱུ་ཡྤྱི་བོན་ལ་སོད་པ་ཡང་། །སོད་
པའྤྱི་སོད་ཐབས་སེམས་ཅན་སོག་མྤྱི་བཅད། །ཅེས་དང་། ཤ་ཟན་དྤྱི་དང་ལྡན་པའྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་དྤྱི་ང་བས། །གཙང་མའྤྱི་
ལྷ་རྤྱིགས་རྣམས་ཀང་མྤྱི་འཁོར་འབྲོས་པར་འགྱུར། །བདུད་རྤྱིགས་སྤྱིན་པོ་རྣམས་ནྤྱི་དད་ཅྤྱིང་འཁོར་བར་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གབ་པ་ལས། ལ་ལ་བསད་ནས་ལ་ལ་གསོ་བ་ནྤྱི། །ཁ་དང་སང་ཀྤྱིའྤྱི་ལས་དང་མཚུངས་
པའོ། །ཞེས་དང་། ཞེ་སང་གདུག་པས་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བ་ཤེས་བ་ལོག་པར་འཁྲུལ། །ཞེས་དང་། འཁོར་བའྤྱི་
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ལུས་བངས་འཁོར་བའྤྱི་བཙོན་ར་ན། །འཁོར་བའྤྱི་སོག་གཅོད་འཁོར་བའྤྱི་ལྷ་འདེར་མཆོད། །འཁྲུལ་བ་དེས་ཀང་
མམ་པའྤྱི་དོན་ལ་འགྲྤྱིབས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ལུང་དྲུག་ལས། ཚིག་གྤྱི་ཐ་སད་ལ་ཞུགས་ནས། །སོད་པ་
བརླང་བོ་ཆེ་བེད་པ། །ད་ེནྤྱི་སྤྱིན་པོ་མྤྱི་རྐུན་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་སོང་རྒྱུང་དྲུང་མུའྤྱི་གཏོར་མའྤྱི་གལ་
བང་ལས། གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་མྤྱི་བེད་སོ་ཐར་སོམ། །གལ་ཏ་ེསེམས་ཅན་དག་ལ་གནོད་གྱུར་ན། །བདེར་གཤེགས་
རྒྱལ་བ་མཆོད་པས་མེས་མྤྱི་འགྱུར། །ཞེས་ས།ོ །ཡང་རྒྱུ་འབྲས་མདོ་ལས་འདྤྱི་སྐད་ད།ེ རྔམ་པའྤྱི་ཤ་ཁག་སེད་ཕྤྱིར་
དུ། །སྤྱིན་པོའྤྱི་ཚུལ་ཅན་ལོག་སདོ་ན། །དམྱལ་བ་བཤའ་གཏུབ་གནས་སུ་སེ། །ཞེས་དང་། མུ་སེགས་ལོག་པའྤྱི་ལས་
སད་ན། །རུ་ད་ནག་པོ་བདུད་དུ་སེ། །ཞེས་དང་། རང་ཕན་འདོད་ལོག་བསད་བཅོལ་ན། །རལ་གྲྤྱི་འཁོར་ལོས་ཡན་
ལག་གཏུབ། །ཞེས་དང་། སོག་གཅོད་ལ་བསགས་སྦྱོར་སེབ་བརམས། །གཅོད་པ་མཚམས་མེད་དག་ལ་ེ། །རལ་
གྲྤྱིའྤྱི་ནགས་ཚལ་གྤྱིང་དུ་སྦྱོང་། །ཞེས་སོ། །ཡང་འདུལ་ཁྤྱིམས་ར་བའྤྱི་མདོ་ལས་ཀང་། །གཅྤྱིག་གསོད་གཅྤྱིག་གསོ་བ་
བའྤྱི་བོན། །དེ་ྤྱིད་ཕན་ཀང་སང་བར་བ། །ཞེས་སོ། ཡང་རྤྱིགས་དྲུག་ཐར་ལམ་མདོ་ལས་ཀང་། མ་ེས་སེམས་ཅན་
སོག་ལ་འཚེ་བ་ཡྤྱིས། །དམྱལ་བ་ཁྤྱི་མུན་གནས་སུ་ལན་ཆགས་སགས། །ཞེས་དང་། དམར་ལ་དད་པས་གཤྤྱིན་རེའྤྱི་
ལུས་སུ་སེ། །སོག་ལ་མ་འཛེམས་དམྱལ་བ་ཁག་མཚོའྤྱི་ནང་དུ་སེ། །སྤྱིང་རེ་མེད་པས་དམྱལ་བ་སག་གྤྱི་མགོ་ཅན་དུ་
སེ། །སེ་ཤ་ཟོས་པས་དམྱལ་བ་ར་ལུག་གྤྱི་མགོ་ཅན་དུ་སེ། ཐར་ཆ་ལོག་པས་དམྱལ་བ་ལགས་ཚེབ་ཀྤྱིས་བཏུལ་བར་
སེ། མར་གླུད་ནོངས་པས་དམྱལ་བ་ཁྤྱི་མགོ་ཅན་དུ་སེ། །སོག་གླུད་དོར་བས་ཟ་བེད་སྤྱིན་པོའྤྱི་མགོ་ཅན་དུ་སེ། །སོག་
ཆགས་མང་བོའྤྱི་ཤུགས་དག་བང་བས་ལས་མཁན་ཡྤྱི་དྭགས་མགོ་བརྒྱ་ཅན་དུ་སེ། ད་ེལྟར་བསྐལ་བ་ཆེན་པོ་ྤྱི་ཤུ་
ལ་ཐར་མེད་གསུངས་སོ། །ཡང་དྤྱི་མེད་ལྟུང་བཤགས་ལས། མ་མཐངོ་ལྷ་དང་འདེ་རུ་བཟུང་བ་དང་། །མྤྱི་འགྲ་ོཡོན་
དང་ཡས་སུ་བསན་པ་དང་། །སྤྱིག་པ་ལུང་སོན་གཞེན་འདེབས་བས་པ་དང་། །ཞེས་དང་། གསང་སགས་ངན་
སགས་ལྟར་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། །མུ་སེགས་ཕྤྱིན་ཅྤྱི་ལོག་མཐུ་སྒྲུབ་པ་དང་། །ཞེས་དང་། ེས་མེད་སེམས་ཅན་སོག་
ལ་འཚེ་བ་དང་། །གཙང་སེ་མ་ཕེད་ལྷ་འདེ་བསེས་པ་དང་། །ཞེས་དང་། ཡོ་བད་རྒྱུ་ལ་སྤྱིག་ལྷད་འདེས་པ་
དང་། །ཞེས་སོགས་རྒྱུ་བོན་བཞྤྱི་ཡྤྱི་མས་འགལ་ཏ།ེ །ཡང་དམེ་ཤས་གཏོར་མ་གཏང་བ་དང་། །མྤྱི་གཙང་ལས་
རྣམས་ཅྤྱི་བགྤྱིས་པས། །གཙང་རྤྱིགས་བཀའ་སོང་མཐུར་བ་སོགས་བཤད་དོ། །ཡང་སྤྱིག་པ་མྤྱི་དགེ་བཅུ་ཡྤྱི་
ནང་། །སོག་གཅོད་ལས་འདྤྱི་དམྱལ་བའྤྱི་ལོ་མ་འད། །ལོ་མ་བྱུང་ན་དེ་ཡྤྱི་སོང་བོ་དང་། །ཡལ་ག་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་
སྤྱིན་པ་བཞྤྱིན། །སོག་གཅོད་པོ་དེ་ཅྤྱིས་ཀང་དམྱལ་བ་རུ། །མྤྱི་ས་ེའདོད་ཀང་དབང་མེད་ལས་ཀྤྱིས་འཕེན། །སོག་
གཅོད་རྣམ་སྤྱིན་ཚེ་འདྤྱིར་ཡང་འབྱུང་སེ། །སོན་ཚ་ེམྤྱི་ལོ་ྤྱིས་ཁྤྱི་བ་ཡྤྱི་དུས། །སྤྱིད་པ་ཐ་མ་རྒྱའུ་ཐངེ་གེ་ཡྤྱིས། །རྤྱི་
ཤ་ལུང་ཁག་བསྤྱིལ་བའྤྱི་ེས་སོན་གྤྱིས། །ཀླུ་ཁོས་སྤྱིན་འདང་ཆུ་ཡྤྱི་བསྐལ་བ་བྱུང་། །ས་ལ་རྤྱི་སུལ་ལ་ལུང་དེ་ནས་
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དེད། །མྤྱི་ལ་སྤྱིད་སྡུག་ཚོར་བ་ད་ེནས་བྱུང་། །ཡང་རྒྱལ་བོ་འོད་ལྡན་དུང་སོང་བ་བ་དེས། །སོག་གཅོད་ཤ་ཁག་
དམར་མཆོད་ཀྤྱིས། །སྤྱིད་པའྤྱི་ལྷ་རོད་གཙང་རྤྱིགས་གན་པོ་རྣམས། །མྤྱིང་ནས་ཕྱུང་ཞྤྱིང་མཆོད་པར་བས་པ་
ཡྤྱིས། །ལྷ་སྤྱིན་སེ་བརྒྱད་འཁྲུག་ཅྤྱིང་ནད་ཀྤྱིས་ཟྤྱིན། །རྒྱལ་ཁམས་མ་ལུས་མྤྱི་བདེ་སྡུག་བསལ་མྱོང་། །དེ་ལྟར་གོང་
བཤད་རྒྱལ་བུ་ཁྤྱི་ཤང་ཡང་། །སེ་བ་སོན་གྤྱི་སོག་གཅོད་རྣམ་པར་སྤྱིན། །ཚེ་ཐུང་བཤོལ་ཐབས་མེད་ཀང་བཤོལ་
འདོད་པས། །སྤྱིག་ཆེན་མྤྱི་དགུ་དམག་མྤྱི་སུམ་སོང་གྤྱི། །སོག་གྤྱི་ལྡམ་པོར་གྱུར་བ་དེ་ཡྤྱིན་ནོ། །ལར་ཡང་སོག་ལན་
སོག་མྤྱིན་མྤྱི་འཁོར་ཏ།ེ །དེ་ཡང་གཅྤྱིག་ལ་བརྒྱ་ཡྤྱི་བུན་འགྱུར་བརྤྱི། །འཕགས་པས་འགྲ་ོདོན་དགོངས་ནས་སོག་
གཅོད་ཀང་། །རྣམ་སྤྱིན་ཡོད་པར་གསུངས་ཏེ་ཐ་མལ་བས། །རང་དོན་ཁོ་ནར་རྣམ་སྤྱིན་ལོས་སོ་ཡོད། །དེ་ལྟར་
སོག་གཅོད་ེས་པ་བརོད་མྤྱི་ལངོ་། །འ་ོན་འདྤྱི་འདའྤྱི་དཔེ་སོལ་ཅྤྱི་ཡྤྱི་ཕྤྱིར། །ཞེ་ན་སོན་གྤྱི་བདུད་སྤྱིན་སོན་ལམ་
དུ། །དུས་ངན་བསྐལ་ངན་མྤྱི་ཡྤྱི་ལས་ངན་གྤྱིས། །རེན་ལ་བརེན་ནས་ཡོངས་སུ་སྤྱིན་པ་སེ། །ལ་ོརྒྱུས་རོང་སོན་ཤེས་
བ་ཀུན་རྤྱིག་གྤྱིས། །བོན་ཆསོ་ཤན་འབེད་ལུང་ལས་འདྤྱི་སྐད་གསུངས། །རྒྱུ་བོན་གནས་སྐབས་བདེན་པ་
བཞྤྱིའྤྱི། །ནང་ནས་བོན་མྤྱིན་ལྷད་ཡོད་དེ། །ཁབ་པ་གཤེན་ཆུང་གོ་བོར་སྤྲུལ། །སེམས་ཅན་མང་བོའྤྱི་སོག་བཅད་
ནས། །དོན་སྤྱིང་སད་ལྔས་ལྷ་གསོལ་ན། །འཇྤྱིག་རེན་ཕན་བདེ་འབྱུང་ཞེས་ཀྤྱི། །ལུང་སོན་བོན་དུ་རྫུས་བས་
པ། །བསྣུབས་ཀང་སོན་ལམ་དུས་མཐར་དར། །གསུངས་སོ། །ཡང་མུ་སེགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བའྤྱི་བུ། །ཞསེ་པས། སེམས་
ཅན་སྡུག་བསལ་ཆད་མྤྱི་འགྱུར། །གཏོ་རུ་ཐབ་གཞོབ་སློ་དམར་བེད། །དུས་མཐར་དེ་འད་བསྐལ་ངན་
འབྱུང་། །ཞེས་སོ། །ཡང་ཚེ་དབང་རྤྱིག་འཛིན་གྤྱི་ཞལ་ནས་ཀང་། སགས་ངན་ར་གསོད་རྔ་ཁུར་སྣང་མཐོ་ཚེ། །སྤྱིན་
པོ་མངོན་རྒྱུག་སེམས་ཅན་གསོན་མ་འཛོམ་〔འཛིན〕། །བཀའ་ལུང་ཚུལ་བཞྤྱིན་མྤྱི་བེད་ལགོ་རྫུན་སྨྲ། །མཆོད་རས་
མྤྱི་གཙང་བ་ཡྤྱིས་རས་སུ་བེད། །སེམས་ཅན་སོག་བཅད་ཡྤྱི་དམ་གསོལ་ཁ་བེད། །དེ་ཡྤྱིས་སོབས་ཀྤྱིས་ལྷ་རྤྱིགས་
འཁོར་མྤྱི་འགྱུར། །བཀའ་སོང་སྲུང་མ་མཐུ་རལ་ཤྤྱིན་ཏུ་ཆུང་། །དེ་འདའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གྱུར་བའྤྱི་རུ་ད་བདུད། །དེ་
དང་གང་འབྲེལ་ཐྤྱིག་ནག་གནས་སུ་སྦྱང་། །གཏན་དུ་ཐར་མེད་ལས་ངན་ཡོན་བདག་རྣམས་ཨང་། །ཅེས་གསུངས་
སོ། །ཡང་ཤྤྱི་ལོག་ཨོ་རྒྱན་བསན་འཛིན་འདས་ལོག་ལས། གྲོང་ཆགོ་དམར་གཏོ་བེད་པ་དང་། །ཤྤྱི་བོའྤྱི་དགེ་བསོར་
བཤའ་བ་དང་། །བག་མ་གཏོང་ལེན་བཤའ་བ་དང་། །ལྟད་མོ་ཚགོས་སར་བཤའ་བ་དང་། །བ་མ་དཔོན་པོ་མྤྱི་ཆེན་
ལ། །ཆེད་དུ་བསོས་ནས་བཤའ་བ་དང་། །དེ་རྣམས་སོག་གཅོད་གཞན་ལས་ཀང་། །སྤྱིག་པ་བརྒྱ་འགྱུར་ཆེ་བར་
འདུག །ཁད་པར་དམར་གཏོ་བདེ་པ་འདྤྱི། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་གཏོ་བང་བཏབ། །རྒྱལ་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་མནོལ་དུ་
བཅུག །མཆོད་རས་མྤྱི་གཙང་སེ་བ་ཡྤྱིས། །གཙང་རྤྱིགས་ལྷ་རྣམས་དགུང་དུ་འབྲོས། །འག་ོབའྤྱི་ལྷ་སྲུང་ཐུགས་ཀང་
དམེ། །དེ་འདའྤྱི་ལས་ལ་གང་འབགས་པ། །དམྱལ་བ་ཐྤྱིག་ནག་གནས་སུ་སེས། །རལ་གྲྤྱི་ལོ་མའྤྱི་ནགས་ཚལ་
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ནང་། །ཤ་ཚལ་ཁག་ཐྤྱིག་བེད་ཅྤྱིང་སྣང་། །ཞེས་སོ། །ད་ེལྟར་དུས་ཚོད་བཟང་བོ་ལ། །སེམས་ཅན་སགོ་གཅོད་མཆོད་
སྦྱྤྱིན་བེད། །ས་ཕྤྱིའྤྱི་དག་ེབ་བསོ་བ་སོགས། །གཡུང་དྲུང་བོན་དུ་མྤྱིང་བཏགས་ནས། །སེམས་ཅན་ལོག་པར་ཁྤྱིད་པ་
ཡོད། །མུ་སེགས་ལོག་བོན་དེ་ལ་ཟེར། །ཅེས་ས།ོ །གཤེན་ཆུང་གོ་བོའྤྱི་བོན་སྐོར་རྣམས། །སོན་པ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་
དེས། །ལགས་ཀྤྱི་བར་བུའྤྱི་ནང་དུ་བཅུག །ཆུ་བོ་གང་གཱའྤྱི་ནང་འཕངས་ཀང་། །ཕྱྭ་བདུད་སོན་ལམ་དོས་དགས་
པས། །མེ་ག་ལྡོང་གྤྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང་། །དེ་ཕྤྱིར་མདོ་སད་དར་བ་ཡྤྱིན། །ཞེས་དང་ཡང་། མུ་སེགས་སེར་སའྤྱི་རྤྱིགས་
གྱུར་བའྤྱི། །བྲམ་ཟ་ེཔྲ་ལྟས་མཁན་ཞེས་ཀྤྱིས། །ལུག་གྤྱི་སོག་པར་མོ་འདེབས་པས། །རྣོ་མཐོང་ཆེ་ལ་སྤྱིག་ལུང་
འབོག །མེ་ག་སོག་མོ་ཞེས་བ་བ། །དེ་ཡྤྱི་ར་ནས་བྱུང་བའོ། །ཞསེ་གསུངས་སོ། །དེ་བཞྤྱིན་ཆོས་ལའང་ཆོས་མྤྱིན་
མང་། །ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞལ་བཞུགས་དུས། །བདུད་རྒྱལ་ང་མྤྱིན་ཆོས་པོ་ཡྤྱིས། །སློབ་མ་བསད་ཅྤྱིང་ཟོས་ནས་སུ། །ཕུང་
བོ་ལྷག་མེད་སངས་རྒྱས་ཞེས། །ད་ེའདའྤྱི་བསན་པ་ལོག་ཆོས་རྣམས། །ཤག་ཐུབ་མྱ་ངན་འདས་རེས་སུ། །མྤྱི་ལོ་བརྒྱ་
དང་ར་གཅྤྱིག་ལ། །ཆོས་ཀྤྱི་བསྡུ་བ་མ་བྱུང་བས། །སྐབས་དེར་མུ་སེགས་ལོག་ཆོས་དར། །དེ་ལས་ད་ེའཕེལ་ཆོས་རྒྱུད་
ལ། །མུ་སེགས་འདེས་པའྤྱི་ལུང་འགའ་ཡོད། །དེ་ཡྤྱི་རེན་གྤྱིས་དེང་དུས་ན། །ཆོས་པ་མུ་སེགས་ལུགས་འཆང་
མང་། །དུས་ངན་བསྐལ་བར་དར་ཚུལ་ནྤྱི། །སྤྲུལ་སྐུ་བ་ོལྡན་སྤྱིང་བོ་ཡྤྱིས། །མ་འོང་ལུང་བསན་དག་ལས་སུ། །བ་ཆེན་
དན་པའྤྱི་ཞལ་ན་ར།ེ །ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྤྱི་ཐ་མ་ལ། །གཏ་ོརུ་སློ་དམར་སོག་བོར་བེད། །སོན་གྤྱི་བཀའ་དང་ལུང་གང་
ལས། །ེས་པ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་བརོད་མྤྱི་ལོང་། །འདྤྱིར་ནྤྱི་ཕོགས་ཙམ་བརོད་དན་གསོ་བ་དང་། །མ་རྤྱིག་
སེམས་ཅན་ཡྤྱིད་ཆེས་ཕྤྱིར་དུའ།ོ །འོ་ན་གསང་སགས་དག་སགས་རྒྱུད་ལུང་ལས། །དམ་རས་ཤ་ཁག་རུས་པ་དངོས་
གསུངས་པ། །ཅྤྱི་ཡྤྱིན་སམ་པའྤྱི་ཐེ་ཚོམ་མཁན་རྣམས་ོན། །གསང་སགས་ཚིག་གྤྱི་ལྡམེ་དགོངས་ཐད་དང་
འགའ། །འུ་ཅག་ས་ོསོ་སེ་བོས་མྤྱི་བེད་དེ། །ད་ེཕྤྱིར་གསང་སགས་གསང་བར་བཤད་པ་ཡྤྱིན། །གསང་སགས་
དགོངས་དོན་སྦྱོར་སོལ་རོལ་བ་རྣམས། །ས་ནོན་གྲུབ་ཐོབ་འཕགས་མཆོག་མ་གཏོགས་པས། །ཐ་མལ་དམུ་ལོང་སེ་
བོས་ག་ལ་སེ། །དེས་ན་བྤྱིས་སྦས་སྤུ་གྲྤྱི་རེ་བ་དང་། །ཧ་ལ་འབར་བ་ལྟོ་རུ་བཟའ་བ་འད། །ཨྤྱི་བདེན་མྤྱི་བདེན་
གསང་སགས་རོལ་བ་ཡྤྱི། །སྐོང་བཤགས་ནང་ན་འདྤྱི་ལྟར་གསུངས་ཡོད་དེ། །གསང་བའྤྱི་ནང་དབང་མ་མནོས་
པར། །ཤ་ཆེན་ལང་ལྤྱིང་སྤུངས་པ་དེ། །རང་གྤྱི་ཕུང་བོ་ཞྤྱིག་ལ་།ེ །ཤྤྱིན་ཏུ་གནོང་ང་ོརབ་ཏུ་འགདོ། །གསང་བའྤྱི་
ནང་དབང་མ་མནོས་པར། །རས་ཆེན་གཡང་གཞྤྱི་སོད་པ་དེ། །གཏྤྱི་མུག་མུན་པར་འཐུམ་ལ་ེ། །ཤྤྱིན་ཏུ་གནོང་ངོ་
རབ་ཏུ་འགོད། །གསང་བའྤྱི་ནང་དབང་མ་མནོས་པར། །ཚིལ་ཆནེ་དུད་པ་སོད་པ་ད།ེ །རང་གྤྱི་ཕུང་བོ་བསེག་ལ་
ེ། །ཤྤྱིན་ཏུ་གནོང་ངོ་རབ་ཏུ་འགོད། །གསང་བའྤྱི་ནང་དབང་མ་མནོས་པར། །དམར་ཆེན་གཏོར་མ་སྤུངས་པ་
དེ། །ཕུང་བོ་དམྱལ་བ་ལྟུང་ལ་།ེ །ཤྤྱིན་ཏུ་གནོང་ངོ་རབ་ཏུ་འགདོ། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བཀའ་ལུང་བདེན་
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པ་བསྒྲུབས་རེས་སུ། །རང་གྤྱི་རྤྱིག་པས་དཔྱད་ཀང་སོག་གཏོ་འདྤྱི། །མྤྱི་འཐད་ངེས་པར་གོ་བ་འདྤྱི་ལྟར་སེ། །ཡྤྱི་དམ་
ལྷ་ཚོགས་སོག་གྤྱིས་མེས་གྱུར་ན། །མུ་སེགས་ལྷ་འད་ེདེ་ལ་ཁད་མ་བྱུང་། །བདེར་གཤགེས་ཐུགས་རེས་འགྲོ་དྲུག་
མམ་པ་ལ། །མྤྱི་དང་ནོར་ལ་ཕགོས་རྤྱིས་ག་ལ་ཡོད། །མྤྱི་ལ་ཕན་འདོགས་དུད་འགྲོ་བསད་ཅྤྱིང་བཟའ། །ད་ེནྤྱི་
ཤྤྱིན་ཏུ་མྤྱི་བདེན་རྫུན་དུ་ག།ོ །དབལ་མོ་ཕོ་་ཤ་ཟ་ཁག་འཐུང་རྣམས། །གདུལ་དཀའ་བདུད་སྤྱིན་མ་རུང་ལོག་
པའྤྱི་སེ། །ཞྤྱི་བས་མྤྱི་ཐུལ་དག་པོས་ཚར་གཅོད་ཕྤྱིར། །རྔམ་པའྤྱི་ཤ་དང་གདུང་བའྤྱི་སྤྱིང་ཁག་དང་། །གདུག་
པའྤྱི་ཙིར་དམར་གྤྱི་གཏོར་མ་རྣམས། །དགོས་པར་བཤད་ལ་འདྤྱིར་ལྟར་བ་དགོས་ཏ།ེ །མཆོག་ཆེན་སངས་རྒྱས་
གྤྱིང་བའྤྱི་སན་རྒྱུད་བཀའ། །སངེ་གདོང་སྦྱྤྱིན་སེག་དུག་མདའ་འབར་བ་ལས། །ཤ་ཁག་དོན་སྣདོ་མངོན་སུམ་མྤྱི་
དགོས་ཤྤྱིང་། །དོན་སྣོད་ལྔ་ལས་བསྐྲུན་པའྤྱི་དམ་རས་ཀྤྱིས། །རྤྱིལ་བུ་ཕེ་མ་གང་རུང་མར་ཁུ་དང་། །འབྲུ་སྣ་ལ་
བསེས་འབུལ་བ་འཐད་དོ་གསུངས། །གཞན་ཡང་མདོ་ལུགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སོགས། །འགའ་ཡྤྱི་མར་སྦྱྤྱིན་སྐབས་
སུ་འདྤྱི་སྐད་དོ། །རང་རེས་སོག་མ་བཅད་པའྤྱི་ཤ་སྣ་དང་། །ཁག་སྣ་སྤུ་ཚོན་མང་དུ་བསགས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་
དམ་རས་འབུལ་བར་མ་ནུས་ཀང་། །ཤྤྱི་བའྤྱི་ཤ་དང་ཚོང་འདུས་མྤྱི་ལག་བརྒྱུད། །གསོད་གཅོད་བསམ་སྦྱོར་སོན་དུ་
མ་སོང་བའྤྱི། །གཙང་མའྤྱི་ཤ་ཁག་དེ་ྤྱིད་ཚགས་བས་ནས། །དགོས་དུས་སད་པ་བ་མ་རྣམས་ཀྤྱིས་གསུངས། །དེ་
ཡང་ཤ་ཁག་རུས་གསུམ་དུག་གསུམ་རེན། །དཔེར་ན་ལྤྱིང་ག་འབྲྤྱི་དུས་དགྲ་བོ་ཡྤྱི། །དྤྱི་མ་དགོས་པ་དེ་ལྟར་མ་
གཏོགས་པས། །དམར་ལ་དགའ་དང་མང་ནས་འགྲངས་དགོས་མྤྱིན། །ཆགས་སང་གདུག་པ་རད་ནས་བཅད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། །རྔམ་དགུའྤྱི་སག་ཤ་གདུང་བའྤྱི་སྤྱིང་ཁག་དང་། །གདུག་པའྤྱི་ཙིར་གསུངས་རྣམས་དཔེ་ཡྤྱིན་ལ། །དནོ་མྤྱིན་
གལ་ཏེ་ཡྤྱིན་ན་དེ་སུས་འབོར། །དེ་ལྟར་ངེས་པ་སགས་རྣམས་ཡོངས་ལས་གསལ། །གཞན་ཡང་གསང་སགས་
གསང་བའྤྱི་དམ་ཚིག་ལ། །དུག་ལྔ་མྤྱི་སང་ཞེས་དང་སོག་གཅོད་དང་། །ལོག་གཡེམ་མ་བྤྱིན་ལེན་དང་རྫུན་སོགས་
ལ། །སོད་དགོས་གསུངས་པ་གནང་བཀག་གྤྱིས་གྤྱིས་ཡོད། །དེ་ནྤྱི་མཁས་མྤྱིན་བླུན་པོས་སད་བ་མྤྱིན། །དེ་བཞྤྱིན་
སྣང་གཤེན་ལ་སོགས་རྒྱུ་བོན་བཞྤྱི། །གང་ལ་ཤ་ཁག་དགོས་པ་བཤད་ན་ནྤྱི། །དེ་དང་མཚུངས་པར་སད་ན་རྒྱལ་བའྤྱི་
བཀའ། །དེ་ལས་ལོག་པ་བེད་ན་མུ་སེགས་སོ། །སོན་ཚེ་བོད་དུ་བོན་གྤྱི་བསན་པ་ཡང་། །སྣུབ་པའྤྱི་རེན་ནྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱི་བོན་
བཞྤྱི་ལ། །བདུད་ལུང་འདེས་པ་འཆོལ་བར་སད་པ་དང་། །ཁད་པར་ཤ་བ་རུ་རྒྱས་བཙན་མདོས་ལ། །ཤ་བ་གསོན་མ་
བཟུང་ནས་བསད་པ་ཡྤྱིས། །རྒྱལ་བོ་ཐུགས་ལོག་བོན་རྣམས་བསྣུབས་པ་ཡྤྱིན། །དེ་ལྟར་དེང་སང་དུས་ཀྤྱི་ཐ་མ་
ལ། །གསང་སགས་ཟེར་ཞྤྱིང་སོག་གཅོད་མང་བཞྤྱིན་དུ། །བོན་ཆོས་བསན་པ་མར་མར་འགྲྤྱིབ་ནས་འགྲོ། །དེས་ན་ཕན་
གྤྱིས་སྨྲས་པའྤྱི་ཡྤྱིག་ཕན་འདྤྱི། །དང་དུ་བང་ན་དགོས་པའྤྱི་དུས་ཤྤྱིག་ཡོད། །འདྤྱི་ན་མྤྱི་རྤྱིང་མ་འོང་དུས་ཤྤྱིག་
ན། །གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ། །དར་བའྤྱི་དུས་དེར་རེན་གྤྱི་རླན་འདྤྱི་ཡྤྱིས། །ཐར་བའྤྱི་འབྲས་བུ་ཡོངས་
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སུ་སྤྱིན་པར་བའོ། །ཨ་ཧོ་རྒྱལ་བ་འཕགས་པའྤྱི་བཀའ་ལུང་ཀུན། །སྤྱིག་པ་སང་ཕྤྱིར་གསུང་བ་མ་ཡྤྱིན་པས། །རང་སེར་
ཕན་བ་ཞྤྱིག་ནྤྱི་གར་ཡོད་ཀང་། །དམྤྱིགས་བསལ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཐར་ལམ་གསལ་སོན་ཡྤྱིན། །འདྤྱིས་མཚོན་དམྱལ་བའྤྱི་དོང་
ནས་ཡར་བྲོས་ལ། །མཐོ་རྤྱིས་སྐས་ལ་འཛེག་དང་སྐལ་ལྡན་རྣམས། །འཁོར་བའྤྱི་དགྲ་ལས་ཐར་ནས་བདེ་ཆེན་
གྤྱི། །གནས་སུ་ཕྤྱིན་པ་དེ་ནྤྱི་གོར་མ་ཆག །ཕན་གྤྱི་ལྷག་བསམ་ཏྤྱིལ་དཀར་འབྲས་བུ་འདྤྱི། །དད་ལྡན་ཞྤྱིང་སར་སོན་
ལམ་རེན་སད་ནས། །གཅྤྱིག་ལས་བརྒྱ་སོང་ཁྤྱི་འབུམ་གྲངས་མེད་འཕེལ། །དགེ་མེད་དབུལ་ཕོངས་མཛོད་ཀྤྱིས་
འཚེངས་གྱུར་ཅྤྱིག །ཅེས་པ་ས་མོ་ཡོས་བུའྤྱི་ལོའྤྱི་ཟླ་༣ཚེས་༢༥་ལ། སྣང་ཞྤྱིག་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཤེས་རབ་བོ་གྲོས་ཀྤྱིས་གསུང་བསྐུལ་མཛད་ཚེ་རང་
གྤྱིས་ཀང་འདྤྱི་ལྟར་དགོས་ངེས་ཀྤྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་སློང་སེ། ། སང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་བཀོད་པ་ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞྤྱིང་
རྒྱས་ནས་འགྲོ་རྣམས་མ་ལུས་ཐར་བའྤྱི་ལམ་ལ་འཁོར་པར་གྱུར་ཅྤྱིག ། 

   
བནོ་པ་ོལ་ེགུ༼ལའེུ༽་ཞསེ་པའྤྱི་མྤྱིང་གྤྱི་བྱུང་ཁུངས་ 

དང་དའེྤྱི་ག་ོདནོ་མཐའ་དཔྱདོ།     
སནོ་འཛནི་ངག་དབང་རྒྱ་མཚ།ོ   ཆསོ་ལུགས་རབ་འབམས་པ། 

མདོ་སད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྤྱི་འཕན་ཆུ་དང་ཐེ་ཆུའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དམངས་ཁོད་དུ་ཡོད་པའྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་རྒྱུད་བོན་གྤྱི་ཆོ་
ག་སེལ་མཁན་ལེ་གུའྤྱི༼ལེའུ༽་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞྤྱིག་བདག་གྤྱིས་ཀྲུང་གོའྤྱི་བོད་རྤྱིག་པའྤྱི་དུས་དེབ་
སེང་དུ་བཀོད་ཡོད་ཀང་། ཕྤྱིས་སུ་དེ་སྐོར་གྤྱི་དཔྱད་གཞྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་མང་ཙམ་རེད་ཟྤྱིན་པས་ལེ་གུའྤྱི་མྤྱིང་ཐོབ་ཚུལ་
ལ་ཆེ་ལོང་ཙམ་དཔྱད་པ་ཡྤྱིན། སྤྱིད་པའྤྱི་བོན་པོ་ལེའུ་སྐོར་ལ་སོན་གྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་རྒྱུད་བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་ཁོད་དུ་
རྒྱས་པར་ཡོད་ཀང་། བོད་ཀྤྱི་དམངས་ཁོད་དུ་བོན་ལ་བཙོག་ལྟ་བ་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་རསེ་འཇུག་པ་དག་
གྤྱིས་ཀང་དེ་ཐེག་པ་དམའ་མོ་རདེ་ཞེས་སྣང་མེད་དུ་བཏང་བས་ད་ལྟ་མྤྱིང་གྤྱི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་
དམངས་ཁོད་དུ་བོན་པོ་ལེའུ་དག་གྤྱིས་ར་བའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ཁོད་ལས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་
ཆ་གཞན་ལས་ཕལ་ཆེར་མཐོང་རྒྱུ་ཤྤྱིན་ཏུ་དཀོན་ན།ོ །ལེའུ་ནྤྱི་ཆབ་ནག་སྤྱིད་པའྤྱི་རྒྱུད་བོན་གྤྱི་ཆོ་ག་སེལ་མཁན་
ཡྤྱིན། བེད་ལས་གཙོ་བོ་ནྤྱི་མོ་དང་རྤྱིས་བས་ཏེ་གདོན་དང་ནད་ངསོ་འཛིན་པ། གཏོ་མདོས་གླུད་ཡས་བས་ནས་ཀླུ་
གན་ས་བདག་སྐང་བ་དང་གནོད་བེད་ཀྤྱི་འདེ་སྤྱི་བཀར་བ། སན་དཔྱད་སོགས་ལ་བརེན་ནས་ནད་ཞྤྱི་བར་བེད་
པ། བ་བསླུ་དང་བ་འགུགས། ཤྤྱི་ཐབས་དང་འདུར་ཐབས། མདོར་ན་ཡར་རན་གྤྱི་ལྷ་སེ་གནམ་གན་ཀླུ་སོགས་ལ་
མཆོད་པ་དང༌། བར་ཁྤྱིམ་གྤྱི་ཐབས་འདོན་པ། མར་གནོད་བེད་ཀྤྱི་འདེ་སྤྱིན་ལ་གླུད་ཡས་འཕངས་ཏེ་མགོ་མནོན་



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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པ་བཅས་ཡྤྱིན། ལེའུ་ལ་ལ་ེགུ་དང་། ལྷེའུ། ལྷའུ། ལེ་བདག ལྷ་བདག་ལེའུ། ལེའུ་ལྷ་བདག ལེའུ་གུ་སོགས་འབྲྤྱི་སོལ་
ཡོད། ལེའུ་ཆེ་ཕོགས་ནས་དབེ་ན་གྤྱིས་ཏེ། སྤྱིད་པའྤྱི་ལའེུ་དང་མགོན་པོ་ལེའུ། སྤྱིད་པའྤྱི་ལའེུ་ནྤྱི་བོན་གྤྱི་ཆོ་ག་
སེལ་མཁན་དང༌། མགོན་པོ་ལའེུ་ནྤྱི་བན་ལུགས་ཏ་ེདེང་སང་གྤྱི་རྤྱིང་མའྤྱི་གྲོང་སགས་རྣམས་ཡྤྱིན། གཞན་ཡང་
མགོན་པོ་ལེའུའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆར་དམར་མཆོད་སོགས་ཀྤྱི་ནང་དོན་མེད་ལ། ཕྤྱི་ཚུལ་གྤྱི་རྣམ་པའྤྱི་ཐད་ནས་མགོན་པོ་
ལེའུ་ནྤྱི་གོས་དཀར་ལང་ལོ་ཅན་དང༌། སྤྱིད་པའྤྱི་ལེའུ་ནྤྱི་ཐོད་པ་ལ་དོམ་རལ་བཅྤྱིངས་པ་སོགས་ཀྤྱི་ཁད་པར་ཡོད། 
གཞན་ཡང་ད་དུང་ཀོང་ཙེ་ལེའུ་དང་ཨ་མྱེས་ལེའུ་སོགས་ཡོད། ལེའུའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆའྤྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནྤྱི་ཆབ་ནག་
སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བོན་སྐོར་ཡྤྱིན་ལ། ཡྤྱིག་ཆ་དེ་དག་གྤྱི་བརོད་བའྤྱི་ནང་དོན་གྤྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། སྤྱིད་པའྤྱི་ལྷ་
རབས་གཙོས་པའྤྱི་ལྷ་མྤྱི་འདེ་གསུམ་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཀླུ་གན་ལ་བརྔན་བསང་། འདེ་སྤྱིའྤྱི་ཟློག་པ། མོ་རྤྱིས་གཏོ་
དཔྱད། སེལ་དཀར་ནག ལབ་ཙེ་བསང་གཏོང་། གཏ་ོམདོས་གླུད་འཕེན། བ་བསླུ་བ་འབོད།   བ་རང་སྲུང་འཛུགས། 
ཕྱྭ་འབོད་གཡང་འབོད། གཞན་ཡང་སྤྱིད་པའྤྱི་གཟུ་བོ་རྣམ་གསུམ་ཏེ་དཔའ་བོ་གསས་རོ།    གཟུ་བོ་དང་རན། 
འཕྤྱིན་པ་ཕ་ཝང་སོགས་ཀྤྱི་ནང་དོན་ཡང་འདུས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དང་རན་གྤྱི་གཞུང་རྒྱས་པས་རྒྱ་ག་སོགས་
སུ་ལེའུ་ཡྤྱིག་ཆ་ལ་དང་རན་ཟེར་སོལ་ཡོད། ཡང་ས་ཆ་ལ་ལས་ལའེུ་ཡྤྱིག་ལ་བརྔན་ཡྤྱིག་ཞེས་བཏགས་ཡོད། དེ་
དག་ནྤྱི་བེད་ལས་བེ་བྲག་པ་ལས་བཏགས་པ་ཡྤྱིན་ཏ།ེ སྤྱི་ལ་ཁབ་པའྤྱི་མྤྱིང་ཞྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །རོད་བེད་ཚིག་གྤྱི་ཆ་
ནས་བར་རྤྱིང་གྤྱིས་བཅྤྱིངས་པ་དང་། སྐུང་ཡྤྱིག་མང་བ། ཡུལ་སྐད་བསེས་པ། ཡྤྱི་ག་ེལ་ལས་ཀྤྱི་ཚབ་ཏུ་ཨང་ཡྤྱིག་
བཀོད་པ་སོགས་གནའ་ཡྤྱིག་གྤྱི་ཁད་ཆོས་མངོན། ཡྤྱིག་ཆ་འདྤྱི་དག་བོན་གྤྱི་བཀའ་བརེན་སོགས་སུའང་མེད་པས། 
སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱི་བོན་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་དགོས་ན་ངེས་པར་རྒྱུ་ཆ་འདྤྱི་དག་ལ་བརེན་དགོས་ས།ོ  ། 

༡ བནོ་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ལས་ལ་ེགུ་ཞསེ་པའྤྱི་ཐ་སད་ཀྤྱི་བྱུང་ཁུངས་བཤད་པ། 
བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ལས་ལེའུ་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་སད་ཀྤྱི་བྱུང་ཁུངས་བཤད་ཡོད་དེ། ལྷག་པར་སྤྱིད་པའྤྱི་བནོ་པོའྤྱི་

ཡྤྱིག་ཆ་ལས་མང་དུ་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོས་བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་ལས་དེའྤྱི་བྱུང་ཁུངས་དང་ག་ོདོན་དབེ་ཞྤྱིབ་ཅུང་ཟད་
བའོ། །གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་རྒྱུད་འབུམ༼ཀ༡༨ཤ༡༠ན༢༽ལས་རེ་ཡབ་བ་བདལ་དྲུག་གྤྱི་སས་ཁྤྱི་བར་ལ་བདུན་
ཚིགས་ལགས། དེའྤྱི་སས་བར་ལ་སྤྱིད་མེད་དེ། མགོ་ནག་མྤྱིའྤྱི་རེ་རུ་གཤེགས་པ་ཡང་སོན་པས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་
ཏེ་འགྲོ་དོན་དུ་བཏང་། རེ་ད་ེགཤེགས་པའྤྱི་དུས་སུ་སྐུ་སྲུང་གྤྱི་བོན་པོ་ནམ་མཁའ་ལས་སྤྲུལ་བ་ནྤྱི་དམུ་བོན་ཐེ་
ཡན་བརྒྱུད་ལས་འཚེ་མྤྱི་རྒྱལ་དུ་སྤྲུལ། ཕྱྭ་བོན་ཐེ་ལག་བརྒྱུད་ལས་གཅོ་གཤེན་ཕག་དཀར་སྤྲུལ་ཏེ། བོན་པོ་ད་ེ
གྤྱིས་ཀྤྱིས་རེའྤྱི་ཕག་གཡས་དང་གཡོན་བརན་ན་ཡར་ལུང་སོག་ཀར་གཤེགས་པས། བོན་པོ་ལ་ལེ་གུ་ཞེས་བ་
བའྤྱི་གཏན་ཚིགས་དང་བོ་དེ་ལྟར་ལགས་སོ། །མྤྱི་མང་བོས་བཏགེས་ཏེ་ཁྤྱི་ལ་བཞག་པས། རེའྤྱི་མཚན་ཡང་གའ་
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ཁྤྱི་བཙན་པོ་ལགས་སོ། །འཚེ་མྤྱི་ཡྤྱིས་དབུ་ལ་འཚེ་བཙུགས། གཅོ་བུས་ཕག་ཏུ་མཁར་བ་བསྐུར་ནས། བོན་ལ་བརེན་
ནས་འོངས་པས། ལྷ་སས་ཐུགས་ཀང་བོན་ལ་ཆེས། བོན་ཀྤྱི་གརེ་ཡང་རྒྱལ་བོ་ལ་གཏད་ད།ོ །ཞསེ་པ་ཡྤྱིག་ཚང་
འདྤྱི་ལས་ལེ་གུ་མྤྱིང་ཐོབ་ཚུལ་དང་རྒྱལ་བོ་གའ་ཁྤྱི་བཙན་པོ་དང་། དེའྤྱི་སྐུ་གཤེན་འཚ་ེམྤྱི་རྒྱལ་དང་གཅོ་གཤེན་
ཕག་དཀར་སོགས་འབྲེལ་བ་ཡོད་དེ།  སྐབས་འདྤྱིར་ལེ་གུ་ཞེས་པ་དོན་གྤྱིས་སུ་གོ་ཆོག་ཏེ། སྐུ་བོན་གྤྱིས་རེའྤྱི་
ཕག་གཡས་གཡོན་ལ་བརེན་པས་ལག་རེན་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་པས་མྤྱིང་ད་ེལྟར་ཐོབ་སམ། ལག་ལ་ལ་ེགུ་དང་། ཕག་ལ་ཕེ་
གུ། ཐག་ལ་ཐྤྱི་གུ། ལུག་ལ་ལུ་གུ་སོགས་སྦྱར་སོལ་ཡོད་པ་ལ་བལྟས་ན། ལག་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་
བཏགས་པ་ངེས། བཙན་པོ་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བོ་རེ་ལ་སྐུ་སྲུང་གྤྱི་བོན་པོ་རེ་ཡོད་དེ། དེས་རྒྱལ་བོ་ལ་
གནོད་ཞྤྱི་བགེགས་སེལ་གྤྱི་རྤྱིམ་གྲོ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་བ་དགོས། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའྤྱི་དགའ་སོན་ལས་སྐུ་འཚོ་བའྤྱི་བོན་
པོ་ལ་དངུལ་ཡྤྱིག་ཆུང་བ་གནང་བའྤྱི་སོལ་ཡོད། སྐུ་བོན་ནྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་ལག་རེན་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་པས་དེ་ལྟར་བཏགས་
སོ། །ཡང་ལ་ེགུ་ནྤྱི་ལེའུའྤྱི་འབྲྤྱི་ཚུལ་གཞན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། སྤྱིད་པའྤྱི་བནོ་པོའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ལས་ལེ་གུ་དང་། ལེ་ཀུ། ལེའུ། ལེ་
བདག་ཅེས་འབྲྤྱི་ཚུལ་ཡོད། ལེའུ་ཞེས་པའྤྱི་གོ་དོན་ཐད་ལ་སོན་དུ་དཔྱད་པ་མེད་སབས། བདག་གྤྱིས་འབྲེལ་ཡོད་
སྤྱིད་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་འཚོལ་བསྡུ་དང་དེ་ལ་མཐའ་དཔྱད་པའྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི། ལེའུ་ནྤྱི་ལྷེའུ་དང་དོན་མཐུན་ཏེ། 
ཕྤྱིས་སུ་འབྲྤྱི་བདེ་བའྤྱི་ཆེད་དུ་ལའེུ་ཞེས་བྲྤྱིས་པ་ཡྤྱིན། ལྷེའུ་ཞེས་པ་ནྤྱི་ལྷ་ཆུང་ཆུང་གྤྱི་དོན་དུ་འཇུག་ཏེ། ར་དང་
རེའུ། ར་དང་རེའུ། བ་དང་བྤྱིའུ། ས་དང་སེའུ་ཅེས་པའྤྱི་དཔེ་བཞྤྱིན་ལྷ་དང་ལྷེའུ་ཞེས་བྱུང་བར་འདོད། གདོད་
མའྤྱི་སྤྱིད་པ་རྒྱུད་བོན་གྤྱི་ཆོ་ག་སལེ་མཁན་དག་ནྤྱི་མྤྱི་ཕལ་བ་གཞན་དང་མྤྱི་འད་བར་གནམ་ལས་ཆད་པའྤྱི་ལྷར་
འདོད་དེ། གནམ་ལ་གནས་པའྤྱི་ལྷ་ལ་ལྷ་ཆེན་དང་སར་གནས་པའྤྱི་ལྷ་ཆུང་ཆུང་དག་ལ་ལྷེའུ་ཞསེ་བཏགས་ནས། 
བོན་རྣམས་དང་ལྷ་དག་རྒྱུད་གཅྤྱིག་པར་འདོད་པས་སོ། །སོད་ལྷ་རབས་སམ་ཡྤྱི་གེ་ལྷ་གེས་ཅན༼ཤ༡༥༥བ༩༽སྐུ་
ལ་རྤྱི་རྤྱིང་མགོན་བུ། ལྷ་སག་གཡག་གསེར་གྤྱི་ལྷ་སས་དང་བཅས་པ། སྐུ་སྲུང་ལྷའྤྱི་རྤྱིན་ཆནེ་བདུན། ལྷེ་གང་རུ་
དཀར་དང་བཅས་པ་གནང་ང་ོ། །ཡང་དེ་ལས་༼ཤ༡༥༦བ༩༽སེས་ལྷེའུ་རྤྱིན་ཆེན་མཆེད་བདུན་གྤྱིས་སྐུ་སྲུང་། 
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས། བ་བདལ་དྲུག་གྤྱི་སས་ལས་མྤྱིང་གྤྱི་སོན་དུ་ལྷེའུ་ཞེས་སྦྱར་ཡོད་པ་ལ་དཔྱད་ན། ལྷེའུ་
ཞེས་པ་ལྷ་ཆུང་ཆུང་གྤྱི་དོན་དུ་ག་ོབ་གསལ། དེ་ལས་བོན་པོ་ལེའུ་དང་སོན་གྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་ལྷ་རབས་འབྲེལ་བ་ངེས་
ཅན་ཡོད། དེ་གྲོང་བོན་དག་གྤྱིས་སྤྱིད་པའྤྱི་ཐོ་ཡྤྱིག་བཤད་པའྤྱི་སོལ་ཡོད་པ་དག་ལས་ཀང་མཚནོ་ཐུབ། བོད་ཀྤྱི་
བར་སྐད་མྤྱིང་གཞྤྱི་གསལ་བར་སོན་པའྤྱི་བསན་བཅོས་ལས། ལྷའེུ་ཞེས་པའྤྱི་མཚན་དུ་བར་རྤྱིང་སེ་དཔོན་གསས་
ཞེས་གསུངས། དཔེར་ན། བར་སདོ་དཔག་བསམ་ལོན་པའྤྱི་སེ་མ་ལས།    ལུང་དང་ལྷེའུ་རེ་དག་ལ་བརེན་བས་
ནས། ཚིག་གྤྱི་སོ་འདོགས་ཆོད་དང་དོན་དག་ཆོད་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྷེའུ་ནྤྱི་བར་རྤྱིང་སེ་དཔོན་གསས་ཀྤྱི་དོན་དུ་
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འཇུག་པ་དང༌། དཔོན་གསས་ནྤྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་རྒྱུད་པ་འཛིན་ཅྤྱིང་བསན་པའྤྱི་བདག་པོར་
གྱུར་པས་དཔོན། ཡོན་ཏན་གྤྱི་གཞྤྱི་ཆེ་བས་གང་ཟག་གཞན་གྤྱི་དཔེ་ཟླར་མྤྱི་འོས་ཤྤྱིང་དམ་པའྤྱི་གནས་སུ་གྱུར་
པས་གསས་ཞེས་ལེགས་བཤད་མཛོད་ཀྤྱི་མཇུག་མཆན་དུ་གསལ་བ་བཞྤྱིན།    དཔོན་གསས་ནྤྱི་བོན་གྤྱི་བ་མའྤྱི་
དོན་དུ་འཇུག་ལ། གསས་ནྤྱི་ལྷའྤྱི་དོན་དུ་འཇུག་པས། ལྷ་ཁང་ལ་གསས་ཁང་ཞེས་པའྤྱི་མྤྱིང་དེ་རྒྱུན་འབམས་སུ་
སོང་ཡོད་པ་ལྟར་རོ། །བོན་པོ་དག་ནྤྱི་ལྷ་དང་མམ་ཏེ་དེད་མགོ་ནག་གྤྱི་སབས་བཅོལ་ས་ཡྤྱིན་ཕྤྱིར་དེ་ལྟར་
བཏགས་པའོ། །ལེགས་བཤད་རྤྱིན་པོ་ཆེ་གཏེར་མཛོད་༼ཤ༢༠༩༽ལས། སྤྱིད་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལུང་ཞྤྱིག་དངས་ཡོད་པ་ལས། 
དེར་རྒྱལ་པོས་ལོ་ཙ་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་ནས་སློབ་དཔོན་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་དང་། ཨྤྱིནྟྲ་བྷོ་གྷ ྤྱི་ཆསོ་དང་བཅས་པ་
གདན་དངས་ཏེ་བོན་གྤྱི་རབ་བྱུང་ལྔ་བརྒྱ་དུས་གཅྤྱིག་ཏུ་བན་དརེ་བསྒྱུར། མཚོའྤྱི་རྔའྤྱི་གནས་ཀང་ཆོས་སུ་ཕྱུངས། 
དུས་དེར་མ་ཞྤྱི་ཕོམ་པ་ན་རེ། དུས་ཀྤྱི་མཐའ་འདྤྱི་ལྟ་བུ་ཤར། སནོ་གྤྱི་ལེའུ་བོན་པོ་ནྤྱི་སངས། ལགོ་སོད་སད་པས་
རྒྱལ་ཁམས་འཁྲུགས། རེ་འབངས་ཕུང་བ་འོང་ངོ་ཟེར། བཙན་པོ་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ནས་ལེའུ་བོན་པོ་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་
སད་ཡོད་པ་མངོན། སྐབས་དེའྤྱི་བོན་པོ་ལ་ལེའུ་བོན་པོ་ཞེས་བྲྤྱིས་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ན་བཅན་པོ་སྐབས་སུ་བོན་པོ་ལ་
ལེའུ་ཞེས་པའྤྱི་འབོད་སོལ་ཡོད། ལེའུ་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་སད་ད་ེབར་རྤྱིང་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཚུལ་གསལ་བོ་ཤསེ་ཐུབ། དེ་ཡང་
གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བཀའ་བརེན་ཁོད་དུ་བཞུགས་པའྤྱི་སང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་༼༡༧༧༠ལོར་འཁྲུངས༽ 
གྤྱིས་བརམས་པའྤྱི་བབ་བཟོ་ལུང་བ་སྤྱི་ཡྤྱི་མོ་པྲ་ལས། གཞན་ཡང་སྣང་སྤྱིད་ཞྤྱི་བ་ལེའུ་བརྔན་སེལ།   ལ་བཙས་ཁ་
བསོད། ཀླུ་མཆོག་བུམ་གཏེར་དར་ཅོག་ལ་འབད། སྰཙྪ་སོང་འདབེས་ཝ་བསང་མནོལ་བསང་། དེ་རྣམས་ཡང་དག་
པ་རེ་གྲུབ་ན་ད་ཕྤྱིན་ཆད་དུས་བདེ་མལ་འཇམ་བསྐལ་བ་ཡར་འཕེལ་འོང་བ་གནང་། དེ་ལས་སང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་
རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་སྐབས་སུ་འཕན་ཆུ་རྒྱུད་དུ་བོན་པོ་ལེའུ་ཡོད་རུང་། ཕྤྱིས་སུ་སང་སྤྲུལ་དང་གཡུང་དྲུང་ྤྱི་མ་སོགས་
ཀྤྱིས་ལེའུ་ཡྤྱིག་ཁོད་ཀྤྱི་ཤུགས་མགོན་གསོལ་མཆོད། བ་རང་སོགས་དམར་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ལ་དག་
ཐེར་མང་ཙམ་མཛད། དེའྤྱི་སབས་ཀྤྱིས་བོན་པོ་ལེའུ་ད་ལྟ་མྤྱིང་གྤྱི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་བ་རེད། ལུང་དེ་ལས་ད་
དུང་ལེའུའྤྱི་བེད་ལས་གཙ་ོབོ་བརྔན་དང་སེལ་སོགས་ཡྤྱིན་པ་ཤསེ་ཐུབ། དེ་དང་ཆ་འད་བ་ཞྤྱིག་ནྤྱི་དེང་དུས་ཀྤྱི་
མཁས་པ་སང་སྤྲུལ་དྤྱི་མེད་འོད་ཟེར་༼༡༩༣༥ལོར་འཁྲུངས༽གྤྱིས་མཛད་པའྤྱི་སྒུར་བའྤྱི་སང་ཚང་དགོན་རྣམ་རྒྱལ་
ཀུན་གྲགས་གྤྱིང་གྤྱི་བྱུང་བ་བརདོ་པ་དབར་རྔའྤྱི་ས་དབངས་ཞསེ་པ་ལས། བོད་ཟླ་གྤྱིས་པའྤྱི་ཚསེ་དགུ་ནས་བཅུ་
བཞྤྱིའྤྱི་བར་དུ་སྒུར་སང་ཚང་གྤྱི་གཏོ་སྲུང་དུས་ཆེན་ཡྤྱིན། སྤྱིད་བའྤྱི་ལེའུ་ལྷ་བདག་ཅེས་ལྷ་ཤསེ་གྲོང་བོན་ཞྤྱིག་
གྤྱིས་ཀླུ་གན་གསོལ་མཆོད་ཀྤྱི་གཏོ་ཡྤྱི་ཆོ་ག་དང༌། ནང་ཆེན་ལ་བ་བསླུ་དང་བ་འགུག་དང༌། གྲོང་སེའྤྱི་དམག་མྤྱི་
ལ་སྲུང་འཛུགས་བ་དགོས་ཞེས་དང་། ལེ་གུའམ་ལེའུ་ནྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་རྒྱུད་བོན་གྤྱི་ཆོ་ག་སེལ་མཁན་གྤྱི་གང་ཟག་
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ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་གོང་གྤྱི་སྒྲུབ་བེད་ལས་ར་སོད་ཐུབ། ད་ལྟ་སྒུར་སང་དུ་ལེའུ་ཟེར་ན་བ་རན་གཅྤྱིག་གྤྱིས་མ་གཏོགས་
ཤེས་མཁན་ཉུང་།  ལེའུ་རྒྱུད་ཆད་ནས་ལོ་མང་ཙམ་འགོར་བྱུང་། ཡྤྱིན་ཡང་ལེའུའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ད་དུང་དམངས་ཁོད་
དུ་ཐ་ཐོར་དུ་ཡོད། 

༢ ཆབ་ནག་སྤྱིད་པའྤྱི་བནོ་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ལས་ལའེུའྤྱི་ཐ་སད་བྱུང་ཚུལ། 
༼༡༽ལའེུ་ནྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་བནོ་གྤྱི་ཆ་ོག་སལེ་མཁན་ཡྤྱིན། 

སྤྱིད་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ལས་ལའེུ་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་སད་མང་ཙམ་བྱུང་ཡོད་ལ། དེ་དག་ལས་ལེའུ་ནྤྱི་སྤྱིད་
པའྤྱི་བོན་གྤྱི་ཆོ་ག་སེལ་བའྤྱི་གང་ཟག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་གྤྱི་ཡོན་བདག་ཏེ་དོན་གྤྱིས་ལ་གོ །དཔེར་ན། ཆང་ཕུད་
བདུད་རྤྱི་ཆུ་རྒྱུན་འཕྤྱིན་ལས་ཀུན་བསྒྲུབས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལས་དང་མཁན་གྤྱི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སྦྲངས། 
སྦྲང་རྒྱལ་ཟྤྱིལ་མས་དབུ་མཛད་པའྤྱི། ལྷའྤྱི་སྦྲང་བུ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ལེའུ་ལུང་ཆེན་འཕོ་བས་དབུ་མཛད་པའྤྱི། 
གསང་བ་བོན་གྤྱི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ཅངས་སེ་ལམ་བྲལ་གྤྱིས་ད་བུ་མཛད་པའྤྱི། ཅངས་སེ་སེར་འཛིན་གྤྱི་སུམ་
བརྒྱ་དྲུག་ཅུ།    དྤྱིངས་སེ་མྤྱི་མགོན་དཀར་པོའྤྱི་དབུ་མཛད་པའྤྱི། གན་དྤྱིངས་སེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ཞེས་པ་འདྤྱི་
ལས་ལེའུ་ལུང་ཆེན་ནྤྱི་གསང་བ་བོན་གྤྱི་དབུ་མཛད་པ་མཁན་ཡྤྱིན་པ་གསལ་བོ་ཤེས་པ་དང་། ཡང་དེ་ལས་འཕག་
ལྷའྤྱི་ལྷ་ཚོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ཨཱ་བོན་གྤྱི་འཕག་ལྷ། ཡེ་བོན་གྤྱི་འཕག་ལྷ། ཕྱྭ་བོན་གྤྱི་འཕག་ལྷ། དམུ་བོན་གྤྱི་
འཕག་ལྷ། སེལ་བོན་གྤྱི་འཕག་ལྷ། རོར་བོན་གྤྱི་འཕག་ལྷ། ལ་ེཀུ་ཕྤྱི་གེར་གྤྱི་འཕག་ལྷ། ཞེས་ཨ་ཱབོན་དང་། ཡ་ེབོན། 
ཕྱྭ་བོན།   དམུ་བོན། སེལ་བོན། རོར་བོན། ལེ་ཀུ་ཞེས་བོན་པོ་བ་ེབྲག་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་གསལ།  མཁར་སེའུ་བསམ་
གཏན་རྒྱ་མཚོས་རོམ་སྤྱིག་གནང་བའྤྱི་ཁུ་བྱུག་སོན་མོའྤྱི་གསུང་སན་ལས། མྤྱིའུ་རྤྱིགས་བཞྤྱི་ལྷ་སེལ་ལྷ་མཆོད་རྒྱས་
པ༼ཤ༤བ༣༽ལས། བོན་གྤྱི་མཐུ་ལ་བོན། གཤེན་གྤྱི་མགོན་ལ་བོན།  ལེའུ་གུའྤྱི་སབས་སུ་བོན།  ཚེའྤྱི་མཐུད་ལ་བོན། 
བོན་ནོ་དཔལ་བོན་མཛད། ཞེས་པ་འདྤྱི་ལས་ལེའུ་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་སད་དེ་བོན་དང་གཤེན་བཅས་མྤྱི་འད་བ།    ལེའུ་
གུ་ཞེས་ཟུར་དུ་བཀར་ནས་བྲྤྱིས་ཡོད་པ་ལ་བལྟས་ན། དེ་གསུམ་གྤྱི་བེད་ལས་སོ་སོ་ཡྤྱིན་པ་གསལ། ཡང་དེ་ལས་
༼ཤ༥༡༨༽ལྷ་ལ་རེན་བཙུགས་པས། ལྷའྤྱི་སྐུ་རེན་མཛོད། གསས་ཀྤྱི་འགྤྱིང་རེན་མཛོད། ལེའུ་གུའྤྱི་ཚེ་རེན་མཛོད། 
དེ་ལས་ལྷའྤྱི་སྐུ་རེན་དང་གསས་ཀྤྱི་འགྤྱིང་རེན། ལེའུ་གུའྤྱི་ཚེ་རེན་ཞེས་ལྷ་གསས་ལེའུ་གུ་ཞེས་སོ་སོར་དབེ་ནས་
བྲྤྱིས་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ན། ལེའུ་གུ་ནྤྱི་ལྷ་གསས་དང་བེད་ལས་ཆ་འད་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་གསལ་ལོ། །མཐུ་ཆེནཝེར་མའྤྱི་
བོན་གྤྱིས༼གྤྱི༽་འཕག་ལྷ་སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱིས༼ཀྤྱི༽་ས་བ་རྣམས་ཀྤྱིས༼ཀྤྱི༽་གསོལ་མཆོད་ལས་དེ་རྤྱིང་འཕན་གྲགས་
བཙན་ཕྱུག་གྲོང་ཁེར་འདྤྱིར། ལེ་ཀུའྤྱི་ལྷ་གསས་སན་འདེན་ན།ོ །ནང་མྤྱིའྤྱི་མྤྱི་ལ་གནདོ་པའྤྱི་འདེ་འདུལ་ན། ཐམས་
ཅད་དཔུང་ནྤྱི་ལྷ་ལ་འཚལ། ལེ་ཀུའྤྱི་ལྷ་གསས་གནམ་ལེ༼ལས༽་བཞེངས། གཤེན་༼བོན༽བདག་གྤྱིས་དཔུང་
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དབངས་ཏེ། གནམ་གྤྱིས༼གྤྱི༽་གཡུ་འབྲུག་གྲགས་པ་འད། ཞེས་དང་། ཡང་ད་ེལས། དེ་རྤྱིང་ལ་ེཀུའྤྱི་ལྷ་བདག་
གྤྱིས། །ལྷ་གསས་གེན་པོ་སན་འདེན་ནོ། །མ་ཐོག་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང་། ལེ་ཀུ་བདག་དང་ཡོན་
བདག་འཁོར་བཅས་ལ། མགནོ་སབས་མཛོད་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩལོ། བཙན་ཕྱུགས་འཕན་སུམ་འཛོམས་པ་དང༌། 
དབང་ཐང་རྤྱིག༼རྤྱིགས༽་རྒྱུད་རྒྱས་པར་མཛོད། ཞེས་ལེ་ཀུ་བདག་དང་ཡོན་བདག་སོ་སོར་བས་ནས་ཡོད། སྐབས་
འདྤྱི་དག་ཏུ་ལེའུ་ནྤྱི་བོན་གྤྱི་ཆ་ོག་སེལ་མཁན་ལ་ག་ོདགོས་སོ། །མདོ་སད་འཕན་ཆུ་དང་ཐེ་ཆུ་སགོས་སུ་དམངས་
ཁོད་ཀྤྱི་གྲོང་བོན་དག་ལ་ད་ལྟའང་ལེའུའམ། ལེའུ་སགས་པ་ཞེས་ལེའུའྤྱི་མྤྱིང་དེ་རྒྱུན་འབམས་སུ་ཡོད།  འཕན་ཆུ་
དང་ཐེ་བོའྤྱི་ཡུལ་སྐད་དུ་ལོ་བོའམ། ལེ་བོ་ཞེས་འབོད། བེ་བྲག་ཏུ་ལེ་རན་དང་ལེ་ཕྲུག་ཞེས་འབོད་པའང་ཡོད།  
ཡང་མཐུ་ཆེན་ཝེར་མའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱིས་སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱིས་ས་བའྤྱི་མདའ་བརྔན་ལས་མདའ་འདྤྱི་དར་ན་གཡང་ལྷ་དར། 
མདའ་འདྤྱི་དར་ན་ལྷ་སྲུངས་དར། ལེ་ཀུ་ཡོན་བདག་དར་བར་ཤགོ  །སོན་སྤྱིད་པ་ཡ་ེསོན་རྒྱལ་བོའྤྱི་སྐུ་རྤྱིང་ལ། མ་
ལ་བུ་གཅྤྱིག་བཙས་ཙམ་ན། ཕོ་ལྷའྤྱི་ངོ་སོའྤྱི་མདའ་གཅྤྱིག་བཙུགས། ཕོ་སོག་མདའ་ལ་བརེན་པར་མཛོད། བར་བ་
ཡབ་བ་བདེ་དྲུག་སྐུ་རྤྱིང་ལ། མ་ལ་བུ་གཅྤྱིག་བཙས་ཙམ་ན། ཕོ་ལྷའྤྱི་ངོ་སོ་མདའ་གཅྤྱིག་བཙུགས། ཕོ་སོག་མདའ་
ལ་བརེན་པར་མཛོད། ཐ་མ་རྒྱའུ་ཐེང་གྷེའྤྱི་སྐུ་རྤྱིང་ལ། མ་ལ་བུ་གཅྤྱིག་བཙས་ཙམ་ན། ཕོ་ལྷའྤྱི་ངོ་ས་ོམདའ་གཅྤྱིག་
བཙུགས། ཕོ་སོག་མདའ་ལ་བརནེ་པར་མཛོད། ལ་ེཀུ་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྤྱི་སྐུ་རྤྱིང་ལ། མ་ལ་བུ་གཅྤྱིག་བཙས་ཙམ་
ན། ཕོ་ལྷའྤྱི་ངོ་སོ་མདའ་གཅྤྱིག་བཙུགས། ཕོ་སོག་མདའ་ལ་བརེན་པར་མཛོད། ཞེས་ལས་ཡོན་བདག་དང་ལེ་གུ་སོ་
སོར་ཕེ་ཡོད། ལེ་ཀུ་དང་ཡོན་བདག་གྤྱིས་ཀྤྱི་འབྲེལ་བ་ནྤྱི་མཆོད་པ་དང་ཡོན་བདག་གྤྱིས་ཀྤྱི་འབྲེལ་བ་ཡྤྱིན།  
ཡོན་བདག་གྤྱིས་རྒྱུ་སྦྱོར་ནས་ལ་ེཀུས་སྐུ་རྤྱིམ་བེད་པ་ཡྤྱིན། ། 

༼༢༽ ལའེུ་ཞསེ་པ་ཡོན་བདག་གྤྱི་དནོ་དུ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། 
ལེའུ་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་སད་ད་ེཡོན་བདག་གྤྱི་དོན་དུ་འཇུག་ཚུལ་ནྤྱི། མདོ་དྤྱི་མེད་གཟྤྱི་བརྤྱིད་ལས་བསལ་བའྤྱི་

ཞྤྱིང་དུ་གྱུར་བ་ནྤྱི། བ་མའྤྱི་སྐུ་དགྲ་དང༌། སྒྲུབ་གཤེན་གྤྱི་སོས་དགྲ་བསན་པ་ལ་ཁད་གསོད་བེད་མཁན། བཀའ་
དང་དམ་ལས་འགལ་མཁན་སོགས་ཞྤྱིང་རྣམ་པ་བཅུ་ཚང་བ་དེ་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་ལ། དེའྤྱི་ཆར་གཏོགས་གཟྤྱིར་པར་
འོས་པ་སློབ་བུ་དམ་ལོག་མཁན། ལེའུ་ལྟ་ལོག་མཁན། ཞེས་ལེའུ་ལྟ་ལོག་མཁན་དང་ལེའུ་ལྷ་ལོག་མཁན་ནྤྱི་ཡོན་
བདག་མཆོད་པ་ལ་ངོ་ལོག་བེད་པའྤྱི་དོན་ཏེ། ཡོན་བདག་མཆོད་པ་ལ་ངོ་ལོག་བེད་མཁན་བསལ་བའྤྱི་ཞྤྱིང་དུ་
བཞག་པ་ཡྤྱིན། སྐབས་འདྤྱིར་ལའེུ་ནྤྱི་ཡོན་བདག་ལ་གོ །གཞན་ཡང་བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་གཞན་ལས་བཅོལ་བའྤྱི་ལེའུ་
ལྷ་ལོག་མཁན་ལྟ་བུ། སྤྱིད་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ཝེར་མ་དཔའ་བརྔན་ལས། གན་བོན་བདག་གྤྱི་ས་བ་ཡྤྱིན། ལའེུ་
ཡོན་གྤྱི་བདག་པོ་ཡྤྱིན་ཞེས་དང༌། ཀངོ་ཙེ་གཏོ་སྒྱུར་ལས། ཀངོ་ཙེ་མ་བོན་སོན་རོལ་དུ། ལའེུ་ཡོན་གྤྱི་བདག་
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པོའ།ོ །ཞེས་དང་། མཐུ་ཆེན་ཝེར་མ་ལྷ་ཚོགས་ས་བའྤྱི་བསྐོར་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཡུལ་ས་གན་གྤྱིས་སེ་ཚོགས་རྣམས་
ཀྤྱིས་ཆོ་ག་གཞུངས་བཅོས་བ་སང་འབུམ་རྤྱིས་ལས་བདག་ཅག་སགས་ཀྤྱི་མཁན་པོ་དང༌། རྒྱུ་སྦྱོར་ལེ་ཀུ་ཡོན་གྤྱི་
བདག་པོའྤྱི། ཡུལ་གྤྱིས་འཁོར་བསྲུངས་བེས་གྤྱིས༼ཀྤྱི༽་རེན་ཟློགས་ཤྤྱིག ཞེས་པ་འདྤྱི་ལས་སགས་ཀྤྱིས་མཁན་པོ་
དང༌ལེ་ཀུ་ཡོན་གྤྱི་བདག་པོ་སོ་སརོ་ཕེ་ཡོད། ལེ་ཀུ་ལྷ་བདག་ནྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་རྒྱུད་བོན་གྤྱི་ཆ་ོག་སེལ་མཁན་གྤྱི་སགས་
ཀྤྱི་མཁན་པོ་དང་། ལེ་ཀུ་ནྤྱི་རྒྱུ་སྦྱོར་མཁན་ཡོན་བདག་ཡྤྱིན། ལེ་ཀུ་ཆོ་ག་སེལ་མཁན་གྤྱི་གང་ཟག་ལའང་འཇུག 
སྤྱིད་པ་རྒྱུད་ཀྤྱིས་ས་བའྤྱི་ཚ་ེརྤྱིའྤྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་གསོལ་མཆོད་ལས་དེ་རྤྱིང་ལེ་ཀུ་ལྷ་བདག་གྤྱིས། སྤྱིད་པའྤྱི་ཚེ་
རྤྱི་སོག་སབས་བརྔན་པ་ལ། ལྷའྤྱི་གྲལ་དུ་མྤྱི་འཚོས་ཅྤྱིག གཡང་གྤྱི་གྲལ་དུ་ནོར་འཚོས་ཅྤྱིག ལེ་ཀུའྤྱི་སྤྱི་བོར་སྲུང་
བཙུག་ཅྤྱིག ཞེས་པ་འདྤྱི་ལས་ལེ་ཀུ་ལྷ་བདག་གྤྱིས་ལ་ེཀུའྤྱི་སྤྱི་བརོ་སྲུང་བཙུག་པ་ལ་དཔྱད་ན། ལེ་ཀུ་དང་ལྷ་
བདག་ལེ་ཀུ་གྤྱིས་ཁད་པར་ཡདོ་པ་གསལ། སྲུང་འཛུགས་ས་ལ་ེགུ་སེ་ཡོན་བདག་དང་། སྲུང་འཛུགས་མཁན་ལྷ་
བདག་ལེའུ་ཡྤྱིན། ལེའུ་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་སད་དེ་སགས་མཁན་དང་ཡནོ་བདག་གྤྱིས་ལ་འཇུག་གོ།    །     

༣ ཇུ་ཐྤྱིག་མ་ོཡྤྱིག་ལས་ལའེུ་ཞསེ་པའྤྱི་ཐ་སད་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པ། 
༼༡༽ ཇུ་ཐྤྱིག་མ་ོཡྤྱིག་ལས་ལའེུ་དང་མདུད་གྲངས་དགུ་དང་འབྲལེ་བ་ཡདོ་པ་སྐརོ་བཤད་པ། 

ལེའུ་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་སད་འདྤྱི་ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་མོ་ཡྤྱིག་ལས་མང་དུ་བྱུང་ཡདོ། དེ་ཡང་འཇུ་མྤྱི་ཕམ་གྤྱིས་མཛད་
པའྤྱི་སྤྱིད་པ་འཕྲུལ་གྤྱི་ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་དཔྱད་དོན་སྣང་གསལ་སོན་མེའྤྱི་གཞུང་གཅྤྱིག་པུར་ལས་ལེའུ་སྐོར་མང་ཙམ་
དངས་ཡོད་དེ། གཤམ་ནས་བདག་གྤྱིས་གཞུང་ཡོངས་ལས་ལེའུ་སྐོར་གྤྱི་ལུང་འདེན་དག་ཕོགས་གཅྤྱིག་ཏུ་
བསྤྱིགས་ཡོད། གཞུང་དེའྤྱི་༼ཤ༦བ༦༽ལས་དགུ་འདྤྱི་ལེའུ་ཞང་བོ་དང༌། ཁུ་བོ་བོན་གྤྱི་གང་རྤྱི་ཡྤྱིན། གཡུང་དྲུང་
བོན་གྤྱི་གདན་ཁྤྱི་ཡྤྱིན། གཤེན་རབ་ཕག་ཤྤྱིང་བཙུགས་ས་ཡྤྱིན། སལེ་ལོ་བ་ཡྤྱི་ལོ་ཁྤྱིམ་ཡྤྱིན། །སེལ་ལོ་ཁྤྱི་ཟླ་ཕག་གྤྱི་
དུས། །བ་གཟའ་ྤྱི་མ་སར་ཁ་དྭ། ཞེས་སོགས་དང༌། དགེ་བཤེས་ཆོས་ཀྤྱི་གྲགས་པས་བརམས་པའྤྱི་བར་དག་མྤྱིང་
ཚིག་གསལ་བ(P༨༦༧)ལས། ལེའུ་ལྷ་ཞེས་པ་ནྤྱི་ཆུང་ངུའྤྱི་དུས་ནས་སོང་བའྤྱི་ལྷ་ཟེར་བ་དང་ཡང་ན་ལེའུ་ཞེས་པ་
བོན་གྤྱི་བར་ལ་དགུའྤྱི་མྤྱིང་ཡྤྱིན་པས་མྤྱི་རབས་དགུ་བརྒྱུད་པའྤྱི་ལྷ་ཡྤྱིན་ཟེར། ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་གཞུང་དུ་ལེའུ་འདྤྱི་
མདུད་པ་དགུ་ལ་བབས་ཏེ། ལའེུ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་གཞུང་དུ་བནོ་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་བར་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། རྣོ་མཐོང་མོ་
ལྷའྤྱི་རྒྱལ་བོ་ལས། དགུ་འདྤྱི་བཟང་དགུ་རང་ལ་ཚང་ས། ངན་དགུ་དགྲ་ལ་བསྒྱུར་ས། གན་སོང་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟམ་
སོ། །ྤྱི་མ་ནུབ་ཀྤྱི་དགྲ་ས། གན་བོན་པོ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ས་མལ། སནོ་པ་གཤེན་རབ་བཞུགས་ཁྤྱི། བནོ་དར་བེད་དགྲ་
ལྷའྤྱི་གནས་མལ། གཤེན་རབ་ཕག་ཤྤྱིང་བཙུགས་ས། ལྷ་གཞྤྱི་གསས་མཁར་བརོད་ས། ལའེུ་གཏ་ོབེད་ཀྤྱི་ས་མལ། 
ཞེས་དང་།༼ཤ༥༣ན༢༽བརྒྱད་ཕ་དང་བདྷ ེ་ལྟ་དང་ཕེ། དགུ་ལྷ་བདག་ལའེུ་ལྷ་དང་ཕེ། ཞེས་དང་། ཡང་
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༼ཤ༨༧བ༡༽དགུ་མོ་ཐོན་ལའེུའྤྱི་སྨྲ་ལ་ེདར། །བརྒྱག་ན་བོན་གྤྱི་སག་རལ་གོན། སོ་བརྒྱག་ངན་རྤྱིགས་བབ་པ་ན།    
རྤྱི་སྐེད་ཆུ་མྤྱིག་ནགས་ཚལ་ཅན། །ཕ་བོང་གད་པ་ཙག་ཙིག་ཏུ། སགས་པས་གཏད་མནན་ཡོད་པ་ཡྤྱིན། ནོར་གོད་
ཞོ་ཆང་ེས་སོགས་འོང༌། དེ་ལ་བཟློག་པ་རྤྱིམ་གྲོ་བ། ཞེས་དང༌། ཡང་༼ཤ༩༠ན༦༽དགུ་ལའེུས་ལྟ་ལགོ་བས་པ་
ཡྤྱིན། ཅྤྱི་ལ་བཏབ་ཅྤྱིང་ངན་པ་ལ། ཤྤྱི་རབ་གཅོད་པའྤྱི་མ་ོལ་བཟང༌། འདུར་བོན་སོ་ལ་བུད་པ་ཡྤྱིན། བདྷ ེས་བོན་
ལ་དམོད་ན་བཟང༌། །ཤ་འཁོན་འདུམ་ན་རང་འདུམ་ཡྤྱིན། ཞེས་དང་། ཡང་༼ཤ༡༥༣ན༦༽དགུ་ལའེུའྤྱི་ཕ་ཐག་
ཆད་པ་སེ། མོ་མ་སན་བོན་བེད་ལ་ངན། ཞེས་དང༌། ཡང་༼ཤ༡༦༥ན༡༽དགུ་ལ་བ་རལ་ས་བོ་ན། ནུབ་ཕོགས་དགྲ་
འདེ་ཕར་ལ་གྱུ། འོན་ཀང་ལའེུ་ཞང་བོར་ངན། གདོན་དང་བད་དང་དམ་སྤྱི་གནདོ། ཅསེ་དང༌། ཡང་
༼ཤ༡༧༢ན༢༽་དགུ་སན་པའྤྱི་རང་མཚང་བསན་པ་ཡྤྱིན། བཟང་དྲུག་དུག་ཏུ་སོང་བ་ཡྤྱིན། །དུག་ལ་བོན་པོས་ལེ་
བལྡག་བས། ལའེུ་དང་ནྤྱི་ཞང་བརོ་ངན། ཞེས་དང༌། ཡང་༼ཤ༡༩༢ན༦༽དགུ་ལའེུ་ཞང་ནོར་ལ་བཙན་ཁ་གནོད།    
ཅེས་དང༌། ཡང་༼ཤ༢༨༦བ༣༽བརྒྱད་དགུ་བཅུ་ཡྤྱིས་ནུབ་ཕོགས་དང༌། ལེ་གུ་ཞང་བོའྤྱི་ལན་ཆགས་དཔྱད། ཅེས་
དང༌།  ཡང་༼ཤ༢༩༩ན༢༽བདུན་འདྤྱི་ཕ་སྤུན་བརྒྱད་གཟའ་དཔོན། དགུ་ནྤྱི་ཞང་བོ་ལའེུ་དང༌། ཞེས་དང༌།  ཡང་
༼ཤ༢༩༩ན༦༽དགུ་ཡྤྱི་སད་རྔ་གརེ་རྒྱུང་དེ། ལའེུ་ལྷ་དང་བསོང་བའྤྱི་རྤྱིའུ་ཡྤྱིན། ཞེས་དང༌། ཡང་
༼ཤ༣༠༠ན༡༽དགུ་ཡྤྱི་སད་ས་གེར་རྒྱུང་དེ། སྲུང་མ་མ་འཆུག་ལ་ེགུའྤྱི་ལྷ། ཞེས་དང༌། ཡང་༼ཤ༣༧༢ན༡༽དགུ་བ་
ལའེུ་མ་འགོད་གཏ་ོསེལ་ཡག ཞེས་དང༌།༼ཤ༦༨ན༥༽བརྒྱད་མཐུ་བོ་ཆེ་ལ་དམ་ལོག་དང༌། དབང་བོ་ཆེ་ལ་བོ་
ནོར་འབྱུང༌། དགུ་ཞང་བོས་ཚ་བོ་བསད་པའམ། ལའེུས་དམ་ལགོ་བེད་པའྤྱི་ངོ༌། བཅུ་ཆེན་མས་ཆུན་མ་གསོད་
པའམ། ཡང་ན་གཡུང་དྲུང་དུར་དུ་འཆྤྱི། ཞེས་པ་ལས་ལེའུ་དང་ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་མདུད་གྲངས་དགུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། 
ངུན་མུ་ལེ་གཡུང་དྲུང་འོད་དཀར་གྤྱི་ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་སྐོར་ནས་འབྱུང་བའྤྱི་ལེའུའྤྱི་མྤྱིང་གྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཚིག་གྤྱི་སོྐར་
ཕལ་ཆེ་བ་ཕོགས་གཅྤྱིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་དཔྱད་པར་བ་སེ། གཞན་ལེའུའྤྱི་ཐ་སད་མ་བྱུང་ཡང་བབ་ལེའུའྤྱི་ཕོགས་
དང་འབྲེལ་བའྤྱི་རྤྱིགས་ད་དུང་མང་དག་འདུག་མོད་འདྤྱིར་གོང་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་མཚོན་བེད་ཙམ་རྣམ་རོག་
འཕོ་བའྤྱི་ས་བོན་དུ་བཀོད་ཟྤྱིན་པ་ལྟར་རོ། །སྤྱིར་འདྤྱིར་བྲྤྱིས་པ་འདྤྱི་དག་གྤྱིས་ལེའུའྤྱི་ཐ་སད་འདྤྱི་ཙམ་གཞུང་
འདྤྱིར་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སོན་པ་མ་གཏོགས་དོན་ཆེན་པོ་གཞན་བེད་མྤྱི་ནུས་ལ། གལ་ཏེ་དགུ་ཚན་འདྤྱི་སེད་ཅྤྱིག་
ཡོད་པ་ཀུན་གཞྤྱི་གང་ལ་སྦྱར་བའྤྱི་སོ་ནས་གསལ་བར་འཆད་འདོད་ན་ནྤྱི། འདྤྱིར་དགུ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་
ར་བའྤྱི་མདུད་པ་སུམ་ཅུ་ས་ོགསུམ་ཡོད་ལ་མདུད་པ་དེ་རྣམས་འབབ་སའྤྱི་གནས་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པས་དེ་རྣམས་
གནས་བཅུ་གསུམ་ལ་འཐབ་པ་སོགས་ཀྤྱིས་མདུད་རོང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་ཁྤྱི་འབུམ་བེ་བ་ས་ཡར་འཕོ་བར་
འགྱུར་བ་ལས་དཔེར་ན་ཐྤྱིག་གུ་ཤོ་རེའུ་ལྟ་བུ་བབས་ས་ཤ་ོམྤྱིག་ལྟ་བུའྤྱི་བབས་ས་དགུ་བ་འདྤྱི་ལེའུ་ཞང་བོ་དང་
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ཁུ་བོ་བོན་པོ་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཤ་སག་ཡྤྱིན་པས་དགུ་འདྤྱི་ལའེུ་ཞང་བོ་སོགས་ཀྤྱི་ཚིག་དགུ་ཚན་དེ་སེད་ཅྤྱིག་
བྱུང་བ་ཡྤྱིན་ནོ། ། 

༼༢༽ཇུ་ཐྤྱིག་མ་ོཡྤྱིག་ལས་ལའེུའྤྱི་བདེ་ལས་གཙ་ོབ་ོགཏ་ོསྲུང་གྤྱི་སྐརོ་བསན་པ། 
རྣོ་མཐོང་མོ་ལྷའྤྱི་རྒྱལ་བོ་ལས་ལའེུ་གཏོ་བེད་ཀྤྱི་ས་མལ། ཕྤྱི་མ་ནང་གྤྱི་ཟམ་སོ། །བདུད་མུན་པ་མགོ་དགུའྤྱི་

སོ་བ། ལྷ་སྤྱིན་སེ་བརྒྱད་ཀྤྱི་རོང་མཁར། སོ་བ་མྤྱི་དགུ་སྐོང་ས། སྤྱིབ་ཤྤྱིང་རྤྱིམ་དགུ་བཙུགས་ས། ཁེ་ལེ་མོན་གྤྱི་ལ་
སོ། །ས་དོ་བཏབ་ན་རང་ས། ཕྤྱི་དོ་བཏབ་ན་དགྲ་ས། དགྲ་ཟུན་ལ་བཙས་ཐུན་མོང༌།  ཕྤྱི་སའྤྱི་ནང་ནས་རང་ས། 
ཞང་བོའྤྱི་གང་རྤྱི། སེལ་ལོའྤྱི་ལོ་མལ་ཡྤྱིན་པས་སྐབས་དང་བསྟུན་པར་བབ་ལུག་དགོས།  ཞེས་པ་ལས་གཏོ་བེད་ཀྤྱི་
ས་མལ་ཞེས་པ་དེ་སྐབས་འདྤྱིར་ཆོ་ག་སེལ་མཁན་དང་ཡོན་བདག་གང་རུང་ལ་གོ་བ་དང་། ལེའུའྤྱི་བེད་ལས་
གཙོ་བོ་གཏོ་ཡྤྱིན་པའང་གསལ། ཡང་༼ཤ༧༡ན༢༽དགུ་བོན་གྤྱི་གསས་མཁར་བྲག་ལ་བཙུགས། ལའེུ་ལྷ་ཡྤྱིས་
སྲུང་བར་བེད། གཙུག་ལག་ཆེན་སོག་པོ་ནས། གདོན་དུ་དམ་སྤྱི་གྤྱིས་བསོངས་གནོད། ཡང་དག་བརྒྱག་གཅྤྱིག་
བཅས་པ་ན། དམ་སྤྱིའྤྱི་ཁ་དེ་ཐག་པས་བཅྤྱིང༌། གཏོ་ཅྤྱི་བས་ལམ་དུ་འགྲོ་ང་ོཡྤྱིན། ཞེས་དང༌། ཡང་
༼ཤ༡༢༦ན༢༽དགུ་ལའེུའྤྱི་སྲུང་མདའ་བྲག་ལ་ཟུག ཡབ་ལྷ་གཤེན་གྤྱི་མཐུ་སོབས་ཀྤྱིས། དགྲ་འདེ་བྱུར་གསུམ་
དབང་དུ་བསྡུས། །བོན་པོས་སྤྱིའུ་གསོ་ན་བཟང༌། །ལུང་བ་ཕུ་རུང་ཙམ་ཞྤྱིག་ན། སྐད་དུང་དཀར་ཙམ་ཞྤྱིག་འདོན་
པས་བཟང༌། ཅྤྱི་བཏབ་ཅྤྱི་ལ་བཟང་ན་ཡང༌། ཟག་ལ་བྲན་གཡོག་དུར་ངོ་ཡྤྱིན། གདོན་སགས་བོན་ཕྤྱི་ལ་ཐེའུ་རང་
འབྲང༌། ཞེས་དང༌། ཡང་༼ཤ༦༣བ༦༽ཀེ་བ་རྤྱི་ལ་ཤ་རང་འཁརོ། ད་རོག་མྤྱི་ལ་ཀླུ་གཡང་འཁརོ། དམུ་དབལ་
ལའེུའྤྱི་སྲུང་མདའ་ཚུགས། ཞེས་དང་།  ཡང་༼ཤ༣༨༤ན༥༽་འདྤྱི་རྣམས་གང་དང་གང་བབས་ཀང༌། ལའེུའྤྱི་སྲུང་
མདའ་བྲག་ལ་ཟུག གནམ་ས་བར་གྤྱི་གདུག་པ་ཅན། གཤེན་རབ་སོན་པས་ཐུལ་བ་ཡྤྱིན། ལེའུས་སྲུང་མདའ་ཚུགས་
དང་། ལེའུ་ལྷ་ཡྤྱིས་སྲུང་སོགས་ཞེས་པ་དེ་ལས་ལེའུའྤྱི་བེད་ལས་གཙོ་བོ་ཞྤྱིག་ཏེ་སྲུང་མདའ་ཚུགས་རྒྱུ་དང་། སྲུང་
མར་བསྐུད་རྒྱུ་སོགས་མཚོན་ལ། དེ་ཡང་དམངས་ཁོད་གླུ་དབངས་ལས། ཆུ་བ་ཀད་དཀར་སྲུང་དམར་ཅན། སྐུད་
མྱྤྱི་ལེའུ་སུ་ཡྤྱིན་ཤོད་ལས་ཀང་མཚོན།  སྤྱིད་པའྤྱི་ལེའུ་ད་ལྟའང་ཆུང་བྤྱིས་པའྤྱི་ཐོད་ལ་སྲུང་དམར་བསྐུད་རྒྱུ་དང་། 
ཕོ་གསར་དམག་ལ་འགྲོ་བའྤྱི་སྐབས་སུ་སྲུང་བཙུགས་ནས་སྐུ་སྲུང་བ་སོགས་ཀྤྱི་ལས་གེར་བཞྤྱིན་ཡོད། 

༼༣༽ ཇུ་ཐྤྱིག་མ་ོཡྤྱིག་ལས་ལའེུ་ནྤྱི་ཆ་ོག་སལེ་བའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྐརོ་བསན་པ། 
ཡང་༼ཤ༡༤༦བ༦༽གཅྤྱིག་ལ་དམུ་དབལ་རྤྱིགས་བབ་ནས།  བཅུ་གཅྤྱིག་ཐང་ལེ་སྣ་དམར་ན། །ལའེུའྤྱི་

བནོ་པོའྤྱི་ལྷ་མཁོན་གྤྱིས། །སོན་ལམ་ལོག་པ་བཏབ་པས་ཕུང༌། གཏོ་ལ་རྔ་གཤང་ལྷ་ཆ་ཡྤྱི། དུམ་བུས་མེ་ལ་ཞྤྱི་སྦྱྤྱིན་
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བ།  ཞེས་དང་།  ཡང་༼ཤ༡༩༨ན༥༽་ར་ཁྤྱི་ཐོད་མཁར་ནང་ནས། །སོན་སས་ལའེུ་དུང་དཀར་བསད། ཅེས་
སོགས་དང༌། ཡང་༼ཤ༢༡༠བ༢༽དུས་དང་བསྐལ་བ་དེ་ཙམ་ན། ལྷའུ་ལདོ་པའོྤྱི་ཞལ་ན་རེ། སནོ་པས་ངམ་ལ་
དམག་འདེན་ན། དགྲ་ལྷ་ཡུལ་༼གཡུལ༽་སྲུང་མ་བསྐོས་ན། དགྲ་ལྷ་འཁམས་པའྤྱི་ེན་ཡོད་གསུངས། ཡེ་གཤེན་
དབང་རོགས་ཞལ་ན་ར།ེ དགྲ་ལྷ་གཡུལ་སྲུང་དམག་བསྐོས་སྐད།  ལྷའུ་ལདོ་པའོྤྱི་ཞལ་ན་རེ།  ཁས་དག་བསེའུ་ར་
༼རྭ༽་གཅྤྱིག་ལ།  དགྲ་ལྷ་རྣམས་ཀྤྱི་བ་རེན་ཡོད། ཅེས་དང༌།  ཡང་༼ཤ༢༡༡ན༣༽བུ་ལ་དབྤྱིག་ལྔ་སོང་བ་དེ།  
སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་རྤྱིགས་ལྔ་ཡྤྱིན། རེ་ལ་ལེའུས་འཇུས་པ་དེ།  ལྷ་ཁང་མགོ་ཡྤྱི་གསེར་འབྲུ་ཡྤྱིན། གཡས་གཡོན་
གྤྱིས་ཀྤྱི་ལའེུ་དེ། །ཁྱུང་ཆནེ་ཕོ་མོ་རྣམ་གྤྱིས་ཡྤྱིན། ནང་གྤྱི་ལའེུ་གྤྱིས་པོ་དེ། ནང་གྤྱི་ཇ་ོཤག་༼ ཤཱཀ ༽རྣམ་
གྤྱིས་ཡྤྱིན། ཞེས་འབྱུང༌། ར་བའྤྱི་ས་བཅད་དང་བོ་མདུད་རོང་སེ་ཚན་ལེགས་པར་རགོས་སོ། །ཡང་
༼ཤ༣༧༢ན༣༽སན་པ་ལའེུའྤྱི་ས་རུ་ནྤྱི། ཧང་ཟ་ེགསལ་ངོ་བབས་ན་བཟང༌། ཕྤྱི་སར་འདན་པ་འཇམ་པོ་བཟང༌། 
ཞེས་འབྱུང༌། ལའེུའྤྱི་བནོ་པོ་དང་། ལྷའུ་ལདོ་པ།ོ ལའེུ་སོགས་ནྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་ཆོ་ག་སེལ་བའྤྱི་གང་ཟག་ལ་ག།ོ ། 

གཞན་ཡང་སྤྱིད་པ་འཕྲུལ་གྤྱི་ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་དཔྱད་དོན་སྣང་གསལ་སོན་མེ་༼ཤ༧ན༢༽ ལེའུ་མདུན་ངོ་མ་
ཕོག་དགོས། །སེར་གསུམ་ས་ོབརྒྱག་བབ་ན་ཕོག མཐུན་གྤྱིས་བར་གྤྱི་ཕུང་སྤྱི་ནྤྱི། ཕུང་བར་བ་རལ་བབ་ན་ཡྤྱིན།    
ཅེས་དང༌། ཡང་ད་ེལས་༼ཤ༧བ༣༽དེ་སགོས་ངན་པ་བབ་གྱུར་ན།    ལའེུ་ཞང་བའོྤྱི་ཕགོས་ལ་ངན། གཡུང་དྲུང་
བནོ་དང་འགྲས་པའྤྱི་མ།ོ །ཞསེ་དང༌། ཡང་༼ཤ༧བ༦༽སམ་རྤྱིགས་དྭངས་མ་བཟང་ན་ཡང༌། སམ་ནག་ལའེུ་མྤྱི་
རུང་ངོ༌། །ཞེས་དང༌། ཡང་༼ཤ༨བ༥༽གཞན་ཡང་སོ་བ་རྣམ་པ་ལྔ། །རྐང་སར་མཚུན་གྤྱི་སོ་བ་ཡྤྱིན། སད་ཁམས་ལྷ་
ཡྤྱི་སོ་བ་ཡྤྱིན། །བོད་ཕུར་ལྷ་ཡྤྱི་སོ་བ་ཡྤྱིན། །ད་རོག་ཕྱུག་གྤྱི་ས་ོབ་ཡྤྱིན། ཀེ་བ་ལའེུ་ས་ོབ་ཡྤྱིན། ཞེས་དང༌། ཡང་
༼ཤ༢༠བ༦༽ལྷག་པར་ལྷ་བོན་མོ་ཁ་གནག ལའེུའྤྱི་ལྷ་རབ་མོ་ཁ་ནོག ཅེས་དང་། ཡང་༼ཤ༡༣༢ན༣༽སམ་ནག་སེ་
སོང་དམེ་ཡྤྱི་གོད་ར་ོབབ། མ་ཟ་ེལའེུའྤྱི་དམོད་མོ་ལོག  ཚོལ་ཚེ་བུ་བརྒྱག་རྒྱལ་བོའྤྱི་རྒྱལ་སྤྱིད་ཟྤྱིན། སམ་བརྒྱག་
རྒྱལ་བུ་གནངས་དང་འཕད། ཅསེ་ལེའུའྤྱི་མྤྱིང་མང་དུ་བྱུང་ཡོད་དོ། ། 

༤ དམངས་ཁདོ་ཀྤྱི་བཤད་རྒྱུད་དང་གླུ་ཤགས་ལས་ལའེུའྤྱི་ཐ་སད་སྐརོ་བཤད་པ། 
མདོ་སད་ལྷོ་རྒྱུད་དང་ཤར་རྒྱུད་ཀྤྱི་དམངས་ཁོད་དུ་སྤྱིད་པའྤྱི་བོན་པོ་ལེའུ་རེ་གྤྱིས་ད་ལྟ་ཡོད་རུང་། 

གྲོང་བོན་གྤྱི་ཚུལ་དུ་བསད་པས་རྤྱིག་གནས་ཆུ་ཚད་ཞན་པས་འདོན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ལེའུ་སྐརོ་གྤྱི་རྒྱུ་མཚན་མྤྱི་
ཤེས།  དམངས་ཁོད་ཀྤྱི་མྤྱི་རན་ཁ་ཤས་སྤྱིད་པའྤྱི་ཐོ་ཡྤྱིག་བཤད་ཤེས་པས་ལེའུ་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་
ཡོད་པ་དཔེར་ན། མཐེ་བའོྤྱི་དམངས་ཁོད་ངག་རྒྱུད་རོམ་རྤྱིག་ཕོགས་བསྡུས་ཁོད་ཀྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་ཐོ་ཡྤྱིག་ལས། 
༼ཤ༢༢༢བ༽སོན་སྤྱིད་པ་ཡེ་སོན་རྒྱལ་བོའྤྱི་སྐུ་རྤྱིང་ལ། ལེའུ་གནམ་བོན་གསེར་མགོ་བོས་ནས། ལྷ་ཁང་བརྒྱ་དང་
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བརྒྱད་བཞེངས་བཞག་ཡོད། ཞསེ་པ་འདྤྱི་ལས་སྤྱིད་པ་ཡེ་སོན་རྒྱལ་བོ་དང་ལེའུ་གནམ་བོན་གསེར་མགོ་དང་འབྲེལ་
བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་རྒྱུ་ཡོད། ༼ཤ༢༣༤བ༡༧༽གཡས་སུ་བོན་པོ་སག་རྤྱིས་ཅན། གཡོན་དུ་བནོ་པོ་གཟྤྱིག་རྤྱིས་
ཅན། བར་གྤྱི་ལེའུ་དོམ་ར་ཅན།  ལེའུ་དོམ་ར་ཅན་ཞེས་ལེའུའྤྱི་ཆ་བད་ནྤྱི་མགོ་དོམ་ར།  རྒྱབ་རུས་ཤུན། ལག་སྤྱིལ་
སན་ཡྤྱིན་པ་བསན་བྱུང་། ཡང་དམངས་ཁོད་ཀྤྱི་གླུ་ཤགས་སྤྱིད་པའྤྱི་ཆང་གླུ་སོགས་སུའང་བ་མ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཚེ་སྒྲུབ་
གཅྤྱིག སགས་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཚེ་འགུགས་གཅྤྱིག ལེའུ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་བ་འགུགས་གཅྤྱིག་ཅེས་དང་།  འདྤྱི་ལས་བ་མ་དང་
སགས་པ། ལེའུ་བཅས་ཀྤྱི་བེད་ལས་སོ་སོ་ཡྤྱིན་པ་གསལ་ལ།ོ །ཡང་གླུ་ཤགས་ལས་ཆུ་བ་ཀད་དཀར་སྲུང་དམར་ཅན།  
སྐུད་མྱྤྱི་ལེའུ་སུ་ཡྤྱིན་ཤོད་ཅེས་དང་། འདྤྱི་ལས་ལེའུའྤྱི་བེད་ལས་གཙོ་བོ་ཞྤྱིག་ནྤྱི་སྲུང་དམར་སྐུད་རྒྱུ་ཡྤྱིན།  
དམངས་ཁོད་དུ་བྤྱིས་པ་སེས་པ་ཙམ་གྤྱིས་ལེའུ་མདུན་དུ་བསལ་ནས་སྲུང་དམར་སྐུད་རྒྱུའྤྱི་སོལ་ཡོད་པ། གཏོའྤྱི་
སྐབས་སུ་དམག་སྐོར་རྒྱག་མཁན་ལ་སྲུང་འཛུགས་རྒྱུའྤྱི་སོལ་ཡོད། 

མདོར་ན་ལེའུ་ཞེས་པའྤྱི་ཐ་སད་འདྤྱི་བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་དང་ཇུ་ཐྤྱིག་གཞུང་ལས་ལས་མང་བོ་བྱུང་ཡོད་
པ་དང་།  ལེའུ་ནྤྱི་སྤྱིད་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་ཆོ་ག་སེལ་མཁན་ཡྤྱིན་སེ། ད་ལྟའང་བོད་ཀྤྱི་མཐའ་འཁོད་ཡུལ་དུ་གནས་
བཞྤྱིན་ཡོད།   དེའྤྱི་མས་སུ་ལནེ་པའྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ལ་ལེའུ་པོ་ཏྤྱི་དང་། བརྔན་ཡྤྱིག  དང་རན་སོགས་མྤྱིང་ཅྤྱི་རྤྱིགས་
ཡོད།  ལེའུའྤྱི་གོ་དོན་ནྤྱི་ལྷེའུ་ས་ེལྷ་ཆུང་ཆུང་གྤྱི་དོན་དུ་འཇུག   སྤྱིད་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་ཆོ་ག་སེལ་མཁན་དག་གྤྱིས་
རང་ྤྱིད་ལ་ལྷེའུ་ཞེས་གང་ཟག་སྤྱིར་བཏང་བ་དང་ཁད་པར་ཕེ་བ་ཡྤྱིན། ལེའུ་མཚམས་རེ་ཡནོ་བདག་གྤྱི་དོན་
དུའང་འཇུག  ལེའུ་ཇུ་ཐྤྱིག་གཞུང་དུ་མདུད་གྲངས་དགུ་ལ་འཇུག་སོགས་ཐ་སད་གཅྤྱིག་དོན་དུ་མར་འཇུག་གོ །     
དཔྱད་གཞྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ། ༡ སྤྱིད་པ་འཕྲུལ་གྤྱི་ཇུ་ཐྤྱིག་གྤྱི་དཔྱད་དོན་སྣང་གསལ་སོན་མེ།  སེ་དགེ་ཤྤྱིང་པར། ༢ སྤྱིད་པའྤྱི་བོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་
ཕོགས་བསྤྱིགས།    ངག་དབང་རྒྱ་མཚོས་བསྤྱིགས། ༣ གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་རྒྱུད་འབུམ།    ཤྤྱིང་པར་མ། ༤ མདོ་དྤྱི་མེད་གཟྤྱི་བརྤྱིད།    
བོད་ལོངས་བོད་ཡྤྱིག་དཔེ་རྤྱིང་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།་༥ སང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་གསུང་འབུམ།    ལག་བྲྤྱིས་མ།    ༦ མཛོད་
དགེ་རོང་གྤྱི་དགོན་པ་ཁག་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས།    རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རོང་སྤྱིད་གྲོས་ཀྤྱིས་བསྤྱིགས། ༧ལེགས་བཤད་རྤྱིན་པོ་ཆེ་གཏེར་མཛོད། 
༨ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་། 

  
 

 
 



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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མད་ོགཡུང་དྲུང་ཀངོ་རྒྱས་ཀྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་བཅ་ོབརྒྱད་ང་ོསདོ་མདརོ་བསྡུས། 
རྤྱིན་སྤུངས་ཚུལ་བསན། འདྤྱི་ཀའྤྱི་གཙ་ོསྤྱིག་པ།  

དང་བ་ོཞྤྱི་བ་བསླང་བའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཏྤྱིང་ང་ེའཛིན་གྤྱིས་བསླང་བ་དང་། སྤྱིང་བོས་
བསླང་བ་དང་། ཕག་རྒྱས་བསླང་བ་དང་། ཚིག་བཤད་ཀྤྱིས་བསླང་བ་དང་། ཡོད་བད་རས་ཀྤྱིས་བསླང་བ་དང་ལྔ། 
༡ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བསླང་བ་ནྤྱི། སོང་གསུམ་འཇྤྱིག་རེན་མམ་ཆགས་མམ་འཇྤྱིག་རྣམས། ཇྤྱི་ལྟར་ཡྤྱིན་པ་
སལེ་གསལ་བར་བསོམ་པ་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ངོ་། སོང་གསུམ་ནང་ན་གནས་པའྤྱི་རྤྱིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་
མཐའ་ཡས་ཀུན། ལུས་སེམས་འབྲེལ་ནས་སྡུག་བསལ་ཅྤྱི་ཡོད་དང་། ཅྤྱི་ལྟར་གནས་པ་སལ་ེགསལ་བར་བསོམ་པ་
ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ང་ོ། ༢ སྤྱིང་བོས་བསླང་བ་ནྤྱི། ཨ་དཀར་་་་་་བདལ་བདལ་ཞེས་པའྤྱི་བར་གྤྱི་སྤྱིང་བོ་དེ་
ཚར་བཞྤྱི་བཟླ་བའོ། ། ༣ ཕག་རྒྱས་བསླང་བ་ནྤྱི། འབྱུང་བ་ཁ་གནནོ་གྤྱི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བ་བ་བཅའ་ས།ེ ལག་པ་གྤྱིས་
མདུན་དུ་སྤྱིང་གྤྱི་ཐད་ཀར་ཕར་བརང་། མཐེ་བོང་གྤྱིས་ཀྤྱི་སེན་མོ་སྦྲེལ། ཕྤྱི་མའྤྱི་སོར་མོ་བཞྤྱི་བཞྤྱི་གཤྤྱིབས་ནས་
ཐལ་མོ་ས་ལ་བསན་པས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་མཛེས་ཤྤྱིང་སོམས་པ་གྱུར་ཏོ། །༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་བསླང་སེ། 
ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་བརོད་པ། སནོ་པ་གཤེན་རབ་ཐུགས་ར་ེཡྤྱིས། །་་་་ཞེས་པ་ནས། བརེན་པའྤྱི་གཞྤྱི་བྤྱིན་མཆོད་
པའྤྱི་ཡོ་བད་གསོག་ཞེས་པའྤྱི་བར་དུའོ། །༥ རས་ཀྤྱིས་བསླང་སེ། བསེད་པ་རྤྱིའྤྱི་འོ་མ་དང་། གསོ་བ་རྒྱུན་གྤྱི་ཆུ་སྦྱར་
ནས་ནང་དུ་འབྲུ་དང་སན་དང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་བླུགས་པའོ། །གྤྱིས་པ་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས་པའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་
བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པ་དང་། སྤྱིང་བོས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པ་དང་། རས་ཀྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པ་
དང་། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པ་དང་། ཏྤྱིང་ངེ་འཛནི་གྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པ་དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་
བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པ་ནྤྱི། བཀྲ་ཤྤྱིས་བཟེད་ལུགས་ཀྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། གཡོན་པ་ཁོར་བ་གེན་ལ་བཟེད། གཡས་པའྤྱི་སར་
མོ་སེང་དུ་སྦུབས་པའོ། །༢ སྤྱིང་བོས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པ་ནྤྱི། ཀངོ་དྲུང་་་ཡོངས་ཁབ་བྲུང་ཞེས་པའྤྱི་སྤྱིང་བོ་ལན་
བཞྤྱིར་བརོད། ། ༣ རས་ཀྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པ་ནྤྱི། ཆང་ཕུད་དུ་གསེར་བདར། རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་ཞལ་བུར་བླུགས་ནས་
ཀུན་ཏུ་གཏོར་ར།ོ ། ༤ ཚགིས་བཤད་ཀྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པ་ནྤྱི། འགྲོ་བའྤྱི་དོན་མཛད་དུས་གསུམ་བདེར་
གཤེགས་ཐུགས་རེ་དང་། །ཞེས་པ་ནས་ཡོངས་སུ་བཀྲ་ཤྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་རློབས་ཞེས་པའྤྱི་བར་དུའོ། །༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་
གྤྱིས་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབ་པ་ནྤྱི། ཐམས་ཅད་མ་ལུས་དཀྤྱིལ་འཁོར་གསུམ་དུ་བསོམས་ཏེ། རང་བཞྤྱིན་དཀྤྱིལ་འཁོར་
དབྤྱིངས་ནས་ལྷུན་གྤྱིས་གྲུབ་པས་ཕོགས་བཅུའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་མཐའ་ཡས་ཐམས་ཅད་ཀུན་དག་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གྤྱི་
ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་དུ་བྤྱིན་གྤྱིས་བརླབས། ཏྤྱིང་ངེ་འཛནི་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་མཁའ་ལ་ཡྤྱིད་ཀྤྱིས་བསོམ་པར་གཤེན་རབ་
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ཀྤྱིས་འདུལ་བའྤྱི་མྤྱི་འཇེད་པའྤྱི་སོང་གསུམ་གྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་སེམས་ཅན་གྤྱི་ལས་ཀྤྱིས་མམ་དུ་ཆགས་ཀྤྱིན་མམ་
དུ་འཇྤྱིག་པ་འདྤྱི་ྤྱིད་ཀང་། དག་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གྤྱི་ཏྤྱིང་ང་ེའཛིན་དུ་བྤྱིན་གྤྱིས་རློབས། རྡུལ་ཚོན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་
འཁོར་ས་ལ་ལག་གྤྱིས་བྲྤྱིས་པ་ནྤྱི། གང་ཟག་བོ་དམན་པ་རྣམས་ལ། དངོས་པོས་དངོས་མེད་བཙལ་བ་དང་། མཚན་
མས་དོན་ལ་མཚོན་ཕྤྱིར་དུ་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ཕགོས་བཅུར་མཚམས་བཅད་པའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་
ཀྤྱི་དནོ་ལ། ཕག་རྒྱས་མཚམས་གཅོད་པ་དང་། སྤྱིང་བོས་མཚམས་གཅོད་པ་དང་། རས་ཀྤྱིས་མཚམས་བཅད་པ་
དང་། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་མཚམས་གཅོད་པ་དང་། ཏྤྱིང་ངེ་འཛནི་གྤྱིས་མཚམས་གཅོད་པ་དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་
མཚམས་གཅོད་པ་ནྤྱི། ཕག་རྒྱ་དབལ་ཟེར་སར་ཤད་ཀྤྱི་ཕག་རྒྱ་བཅའ་སེ། ལག་པ་གཡས་གཡོན་གྤྱིས་ཀའྤྱི་སར་
མོ་ཡུད་ཙམ་བཀུག་ནས། གཡས་པ་གནམ་ལ་བསྐྲད། གཡོན་པ་ས་ལ་བཅུམ་མོ། ༢ སྤྱིང་བོས་མཚམས་བཅད་པ་ནྤྱི། 
ཁྤྱི་དུར་་་བོ་བ་ོཞེས་པའྤྱི་སགས་ལན་ལྔ་བརོད། ༣ རས་ཀྤྱིས་མཚམས་གཅོད་པ་ནྤྱི། རལ་གྲྤྱི་བཞྤྱི་ཕོགས་བཞྤྱིར་
གདེངས། མདའ་བཞྤྱི་མཚམས་བཞྤྱིར་བཀང་། རྒྱལ་མཚན་གྤྱིས་སེང་འོག་གྤྱིས་སུ་ཕར་རོ། ། ༤ ཚིགས་བཤད་
ཀྤྱིས་མཚམས་བཅད་པ་ནྤྱི། སེམས་ཅན་ོན་མོངས་སྤྱིབ་སྦྱོང་ཕྤྱིར།་་་དག་མ་རག་ཤ་གཞོབ་ཏུ་གཏོང་། ཞེས་པའྤྱི་
བར་དུའོ། ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་མཚམས་བཅད་པ་ནྤྱི། རས་ཀྤྱིས་མཚམས་བཅད་པ་སྐབས་ཀྤྱི་རས་བཅུ་དེ་སོ་
སྲུང་གྤྱི་ཁོ་བོ་བཅུར་བསམ་ལ། རྔ་བརྡུང་གཤང་དཀྲོལ་ས་ཕྱུང་མཚེ་ཉུངས་འཕངས། སག་སེང་གྤྱི་ཚོམ་ཚོམ་བས་
ནས་སགས་བརོད་པས་འདྤྱིའྤྱི་མཚམས་སུ་ཀ་ཡ་ཀ་པར་་་་ཞེས་པའྤྱི་སགས་བརོད་པ་བའོ། །བཞྤྱི་བ་ཕ་ོབྲང་དཀྤྱིལ་
འཁརོ་བརྤྱིག་པའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་བརྤྱིག་པ་དང་། སྤྱིང་བོས་བརྤྱིག་པ་དང་། རས་ཀྤྱིས་
བརྤྱིག་པ་དང་། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་བརྤྱིག་པ་དང་། ཏྤྱིང་ངེ་འཛནི་གྤྱིས་བརྤྱིག་པ་དང་ལྔའ།ོ ། ༡ ཕག་རྒྱས་བརྤྱིག་
པ་ནྤྱི། ཕག་རྒྱ་མྱུར་མགོགས་བར་སྣང་གོག་གྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། ལག་པ་གྤྱིས་ཀ་མདུན་དུ་ཕེད་བརང་ཙམ་བས་ནས། 
སོར་མོ་གཟྤྱིངས་ཀྤྱིན་ཡར་མར་མགོགས་པར་བསྐོར་རོ། ། ༢ སྤྱིང་བོས་བརྤྱིག་པ་ནྤྱི། མུ་རྒྱས་་་བྲུང་བྲུང་ཞེས་པའྤྱི་
སགས་ལན་བཞྤྱི་བརོད་དོ། ། ༣ རས་ཀྤྱིས་བརྤྱིག་པ་ནྤྱི། གསེར་གྤྱི་ཆག་ཤྤྱིང་དང་། ཐུགས་རེའྤྱི་ཐྤྱིག་ཐག་དང་། 
གནམ་ལགས་ངར་སོ་དང་། ས་ཕག་ཟུར་གསུམ་དང་། གནམ་ལགས་ཀྤྱི་འཇོར་ཆེན་དང་། བསེའྤྱི་ཡག་པ་དང་། 
དུང་གྤྱི་བྲེ་བ་དང་། གཙང་མའྤྱི་མཛེས་ཆབ་དང་། པད་ཟངས་ཀྤྱི་ཆབ་སྣོད་དང་། དངུལ་དཀར་གྤྱི་ཆབ་སོགས་
དང་། རས་དཀར་གྤྱི་ཞལ་ཕྤྱིས་སོགས་བསག་གོ ། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་བརྤྱིག་པ། རྒྱུ་སྦྱོར་ཡནོ་བདག་གཤེན་
མཆེད་དང་།་་་ཞེས་པ་ནས་དགའ་བདེ་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་འགྱུར། ཞེས་པའྤྱི་བར་དུའ།ོ ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་
གྤྱིས་བརྤྱིག་པ་ནྤྱི། ཆག་ཤྤྱིང་དབུས་སུ་བཙུགས་པ་དེ། ྤྱི་མ་དང་འད་སེ་སོན་པའྤྱི་སྐུ་ྤྱིད་ལྷང་ངརེ་གསལ།  དེ་
ལས་ཐྤྱིག་ཐག་དངས་པ་ནྤྱི། འོད་ཟེར་གསལ་ནས་སོང་གསུམ་དྭངས། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་མྤྱི་ལ་སོགས་མཐའ་ཡས་
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སེམས་ཅན་མང་བོ་རྣམས། ངར་སོས་བསྐོར་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་ལ་དཔངས་སུ་བསོད་ཀྤྱིན་ཆག་ཆག་འདེབས་པར་
བསམ། ལྔ་བ་ཐྤྱིག་གདབ་པའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་ཐྤྱིག་གདབ་པ་དང་། སྤྱིང་བོས་ཐྤྱིག་གདབ་
པ་དང་། ཡོ་བད་ཀྤྱིས་ཐྤྱིག་གདབ་པ། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་ཐྤྱིག་གདབ་པ་དང་། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་ཐྤྱིག་གདབ་པ་
དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་ཐྤྱིག་གདབ་པ་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་བརན་འཛུགས་ཀྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། གཡོན་པས་ཐྤྱིག་ཐག་བཅངས་
ནས་ཐུགས་ཀར་གཏད། གཡས་པས་ཐྤྱིག་ཐག་བཅང་ནས་མདུན་གྤྱི་ཐད་ཀར་བརངས། ༢ སྤྱིང་བོས་ཐྤྱིག་གདབ་
པ་ནྤྱི། མུ་སོས་ཟེར་སར་རེ་འབར་གསལ་ཅེས་པའྤྱི་བར་གྤྱི་སགས་ལན་བཞྤྱི་བརོད་དོ། །༣ རས་ཀྤྱིས་ཐྤྱིག་གདབ་པ་
ནྤྱི། ཐྤྱིག་ཆལ་དམར་པོ་ཡུམ་གྤྱི་དབྤྱིངས། ཐྤྱིག་ཆལ་དཀར་པ་ོཡབ་ཀྤྱི་མཁའ། རྤྱིན་ཆནེ་ཕོར་པར་བང་བར་སྦྱངས། 
པད་ཤུན་ཐྤྱིག་སྐུད་གྲྤྱིམས་དང་སྦྱར། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་ཐྤྱིག་གདབ་པ་ནྤྱི། ཐྤྱིག་འདྤྱི་དབྤྱིངས་ཀྤྱི་ཡུམ་གྤྱི་ཐྤྱིག་
ཞེས་པ་ནས་ཡུན་དུ་རག་ཅྤྱིང་བརན་གྱུར་ཅྤྱིག་ཞེས་པའྤྱི་བར་དེ་ས་ཏྲྤྱིག་ཨེར་སངས་བྤྱིན་བརླབས་ཐྤྱིག་དང་
གཤེན་ལྷ་འོད་ཟེར་ཐུགས་རེའྤྱི་ཐྤྱིག་དང་སངས་པོ་འབུམ་ཁྤྱི་སྤྲུལ་པའྤྱི་ཐྤྱིག་དང་སོན་པ་གཤེན་རབ་འོད་ཟེར་
ཐྤྱིག་ཞེས་པའྤྱི་ཐྤྱིག་གདབ་བཞྤྱི་བོའྤྱི་ཚིགས་བཤད་བརོད་པ་བའ།ོ ། ༥ ཏྤྱིང་ང་ེའཛིན་གྤྱིས་ཐྤྱིག་གདབ་པ་ནྤྱི། 
དབྤྱིངས་ནས་ཁབ་གདལ་པ་ནྤྱི་ནམ་མཁའ་སོང་བའྤྱི་ངོགས། མཁའ་ལས་ཟེར་འཕོས་པས་ནྤྱི་མ་རྤྱིག་མུན་པ་
བཅོམ། དཀར་དམར་འོད་ཟེར་ཐྤྱིག་གྤྱིས་སོང་གསུམ་ཁབ་པར་བསོམ། དྲུག་པ་ས་གནོ་ལ་གནས་པའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་
དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་ས་གོན་ལ་གནས་པ་དང་། སྤྱིང་བསོ་སན་གོན་ལ་གནས་པ་དང་། རས་ཀྤྱིས་ས་གོན་
ལ་གནས་པ་དང་། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་ས་གོན་ལ་གནས་པ་དང་། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་ས་གོན་ལ་གནས་པ་དང་
ལྔའོ། ། ༡ ཕག་རྒྱས་ས་གོན་ལ་གནས་པ་ནྤྱི། དབྤྱིངས་བདལ་མཁའ་ཁབ་ཀྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། གཡས་པའྤྱི་ཐལ་མོ་
དཔྲལ་བར་གཏད། གཡོན་པའྤྱི་ཐལ་མོ་སྤྱིང་ཀར་གཏད། ༢ སྤྱིང་བོས་ས་གོན་ལ་གནས་པ་ནྤྱི། ཨ་ཧེ་ཧོ་་་་གདལ་
ཁབ་གསལ་ཅེས་པའྤྱི་སགས་ལན་བཞྤྱི་བརོད། ༣ རས་ཀྤྱིས་ས་གནོ་ལ་གནས་པ་ནྤྱི། སོས་ཀྤྱི་དུད་པ་སྤྱིན་བཞྤྱིན་དུ་
གཏྤྱིབས། མཛེས་པའྤྱི་ཕོར་པ་གཙང་མ་རུ་གཙང་ཆུ་བླུགས་ནས་གཡས་སུ་བཟུང་། མཚེ་ཉུངས་བླུགས་ནས་གཡོན་
དུ་བཟུང་། རྤྱིན་ཆེན་བུམ་པ་དབང་དུ་བཞག ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་ས་གོན་ལ་གནས་པ་ནྤྱི། མྤྱི་འགྱུར་དབྤྱིངས་
ཆེན་འབམས་ཡས་བོན་གྤྱི་དབྤྱིངས་དཀྤྱིལ་ཏེ།་་་་འཁོར་བཅས་ས་གོན་ལ་ནྤྱི་གདལ་ཁབ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཞེས་
པའྤྱི་བར་དང་། དེ་ནས་བུམ་པའྤྱི་འཛབ་བགྲང་སེ་ཨ་ཨ་ཨད་ནས་མམ་སེ་གདལ་གདལ་ཞེས་པའྤྱི་སགས་ལན་
གྲངས་བཅུ་བསངས་ནས་བུམ་པར་བླུགས་སོ། །ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྤྱིང་རེའྤྱི་མགོྲན་ས་གོན་ལ་གནས་པ་སེ། 
ལྷ་དང་ལྷ་མྤྱིན་མྤྱི་དང་མཐོ་རྤྱིས་གསུམ།་ས་གོན་ལ་ནྤྱི་གནས་པར་བགྤྱིའོ། ། 

ཞེས་པའྤྱི་བར་དང་། ངན་སོང་གྤྱི་དོང་སྤྲུག་གྤྱི་སྤྱིང་བ་ོསེ། ཨ་དཀར་ཨ་རྨད་དུ་ཏྲྤྱི་སུ་་་་་ལན་བདུན་
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གྲངས་ཏེ་མཚེ་ཉུངས་དང་གཙང་ཆུ་ལ་སགས་ཏ་ེབུམ་པར་བླུགས། དེ་ནས་དཔོན་གསས་ྤྱིད་ས་གནོ་ལ་གནས་པ་
ལ། ཚིགས་སུ་བཅད་དེ། གཙང་གོས་གཟྤྱི་བརྤྱིད་གཞའ་ཚོན་འདོ།་་་་་་ས་གོན་ལ་ནྤྱི་གནས་པར་བགྤྱི། ཞེས་པའྤྱི་
བར་དང་། དེ་ནས་ཡང་དུག་ལྔས་དབང་བས་ཕུང་བོ་ལྔ།་་་་མས་དགའ་རྨྤྱི་ལྟས་བཟང་བར་ཤོག་་་ཞེས་པའྤྱི་བར་
དུའོ། ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་ས་གོན་ལ་གནས་པ་ནྤྱི། གསེར་ར་གཡུ་ཡྤྱི་མཛེས་པ་བསམ་དུ་མེད་པ་ཡྤྱིས། མཆོད་
སྦྱྤྱིན་མགྲོན་རྣམས་སན་འདེན་སན་གསན་འབེབས་པར་ཏྤྱིང་ང་ེའཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ང་ོ། །བདུན་པ་རྒྱན་དགདོ་
པའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་རྒྱན་དགོད་པ་དང་། སྤྱིང་བོས་རྒྱན་དགོད་པ་དང་། རས་ཀྤྱིས་རྒྱན་
དགོད་པ་དང་། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་རྒྱན་དགོད་པ་དང་། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་རྒྱན་དགོད་པ་དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་
རྒྱན་དགོད་པ་ནྤྱི། རྫུ་འཕྲུལ་འོད་ཟེར་གྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། སོར་མོ་གདེངས་ནས་གཡས་པ་གནམ་དུ་བསན། གཡོན་པ་
ས་ལ་བསན། ༢ སྤྱིང་བོས་རྒྱན་དགོད་པ་ནྤྱི། ཨ་པར་མུ་རྒྱན་་་་་་་་འོད་རུམ་ཐྤྱིམ། ཞེས་པའྤྱི་སགས་ལན་བཞྤྱི་
བརོད་དོ། ། ༣ རས་ཀྤྱིས་རྒྱན་དགོད་པ་ནྤྱི། མདའ་དར་བཞྤྱི་དང་རལ་གྲྤྱི་བཞྤྱི། མེ་ལངོ་བཞྤྱི་དང་རྒྱལ་མཚན་
གྤྱིས་རྤྱིམས་པས་མ་ནོར་བར་དགོད་པའོ། ། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་རྒྱན་དགོད་པ་ནྤྱི། བུམ་པ་ལྷ་ཡྤྱི་གཞལ་ཡས་
ཁང་།་་་་བདེར་གཤེགས་མཆདོ་པའྤྱི་རེན་དུ་དུས་མཐར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་རྒྱན་དགོད་པ་
ནྤྱི། སོང་གསུམ་གྤྱི་སོང་ཡྤྱིད་འོང་ལྷའྤྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པ་དང་། རྒྱན་སྣ་ཚོགས་མ་ེཏོག་གྤྱི་གྤྱིང་ངམ། རྤྱིན་
པོ་ཆེའྤྱི་གཡུང་དྲུང་དང་། གཞའ་ཚོན་གྤྱི་འོད་དུ་ལམ་གྤྱིས་སོང་བར་བསམ་པ་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་
ངོ་། །བརྒྱད་པ་སན་དངས་རནེ་ལ་བསྤྱིམ་གྤྱིན་གདན་ལ་བཞུགས་པའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་
སན་དངས་པ་དང་། སྤྱིང་བོས་སན་དངས་པ་དང་། རས་ཀྤྱིས་སན་དངས་པ་དང་། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་སན་དངས་
པ། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་སན་དངས་པ་དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་སན་དངས་པ་ནྤྱི། བར་སོད་དག་པའྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་ས།ེ 
གཡས་གཡོན་གྤྱིས་ཀ་ནམ་མཁའ་ལ་རེ་མོས་འདེགས་ཀྤྱིན། གར་ཐབས་སུ་སྔུན་ཀ་ལོག་ཏུ་བཏེག་གོ ། ༢ སྤྱིང་
བོས་སན་དངས་པ་ནྤྱི། ཨ་སོ་མུ་དག་་་་་འོད་དཔག་གདལ་གདལ་ཞེས་པའྤྱི་སྤྱིང་བོ་ལན་བཞྤྱི་བརདོ། ༣ རས་ཀྤྱིས་
སན་དངས་པ་ནྤྱི། དཔོན་གསས་འཁོར་དང་ཡོན་བདག་རྣམས་གཙང་ཞྤྱིང་མཛེས་པའྤྱི་ཆས་སུ་ཞུགས། རྔ་དང་
དུང་དང་གཤང་དང་དར་འཕན་ལ་སོགས་རྣམས། སན་པར་བསགས་ཤྤྱིང་མཛེས་པར་འཕར། སན་དང་སོས་
དང་མཁན་གྤྱི་དུད་པ་སྤྱིན་བཞྤྱིན་གཏྤྱིབས། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་སན་དངས་པ་ནྤྱི། མྤྱི་འགྱུར་དབྤྱིངས་ཆེན་
འབམས་ཡས་བོན་གྤྱི་དབྤྱིངས་དཀྤྱིལ་ཏེ།་་་་རེན་ལ་ཐྤྱིམ་གྤྱིན་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཞེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིའོ། །༥ 
ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་སན་དངས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནྤྱི། ཚགིས་བཤད་ལྟར་བདེ་བར་གཤེགས་པའྤྱི་སྐུ་མདོག་
དང་རྒྱན་ཆ་མ་ནོར་བར། ནམ་མཁའྤྱི་ཁམས་ནས་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པར་བོན་ནས་སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་གསུང་
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རབ་དང་། དཀྤྱིལ་འཁོར་བུམ་པ་དག་ལ་ཐྤྱིམ་གྤྱིན་གདན་ལ་བཞུགས་པར་བསམ་པ་ཏྤྱིང་ང་ེའཛིན་གྤྱིས་བཟུང་
ངོ་། །དགུ་བ་གཙང་ཆུས་ཁྲུས་གསལོ་བ་དང་རྡུལ་ཕྤྱི་བའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་གཙང་བ་
དང་། སྤྱིང་བོས་གཙང་བ་དང་། རས་ཀྤྱིས་གཙང་བ། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་གཙང་བ། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་གཙང་བ་
དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་གཙང་བར་བ་བ་ནྤྱི། གུས་པ་དད་ལྡན་གྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། གཡནོ་པ་འཁོར་བ་གནམ་ལ་བསན་
ནས་ཕར་ལ་བསབ། གཡས་པས་སར་མོ་ས་ལ་བཀུག་ནས་ཚུར་ལ་དངས་པའོ། ། ༢ སྤྱིང་བོས་གཙང་བར་མཛད་པ་
ནྤྱི། མཁའ་ཀོང་འགྱུར་ཨ་འོད་་་་ཁབ་པར་གདང་། ཞེས་ལན་བཞྤྱི་བརོད་དོ། །༣ རས་ཀྤྱིས་གཙང་བར་མཛད་པ་
ནྤྱི། དངུལ་གྤྱི་ཕོ་སྙུངས་དང་། དུང་གྤྱི་སོ་མངས་དང་། གསེར་གྤྱི་སྦུར་ལེན་དང་། རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གཙག་པད་དང་། 
གཡུའྤྱི་པད་ལོ་དང་། ལགས་ཀྤྱི་སྤུ་གྲྤྱི་ཆན་གྲྤྱི་དང་། པད་ཤུན་གྤྱི་རས་དཀར་དང་། གཙང་མའྤྱི་ཆབ་ལྔ་དང་། རྤྱིན་
པོ་ཆེའྤྱི་སོགས་ལྔ་དང་། ཟངས་ཁུགས་ཀྤྱི་འཁོར་ལོ་དང་། ཙ ན་གྤྱི་སན་སྣ་དང་། རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་གྤྱི་གསལ་
སོང་དང་། དེ་རྣམས་ཚངས་པར་བསགས་སོ། ། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་གཙང་བར་བ་བ་ནྤྱི། རྤྱིན་ཆེན་གསལ་སོང་
ཕྤྱི་བལྟས་ནང་གསལ་ནང་བལྟས་ཕྤྱི་གསལ་འདྤྱི།་་་་་སེ་བ་ས་ཕྤྱི་ད་ལྟ་གསུམ་ཀའྤྱི་རྒྱུ་འགྱུར་རྒྱུ་འབྲས་སོ་སོར་ཕེད། 
ཞེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིའོ། ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་གཙང་བར་མཛད་པ་ནྤྱི། སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་གསུང་རབ་དང་། 
བུམ་པ་དཔོན་གསས་དཀྤྱིལ་འཁརོ་དང་། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མང་བོ་རྣམས། གྤྱིས་སུ་མདེ་པར་རྣམ་པར་
དག་གྤྱིན་བདེ་བར་གཤེགས་པའྤྱི་འོད་ཀྤྱིས་ཁེབས་པར་གཡོགས་ནས། དེའྤྱི་ནང་ན་བསྐོར་བ་དང་ལྷ་ཕག་གྤྱིས་
མཚོན་ནས། སྐུ་གཟུགས་སྐུ་གདུང་གསུང་རབ་དཀྤྱིལ་འཁོར་བུམ་པ་རྣམས་ཀང་། མངའ་ཐོབ་འོད་གསལ་འགོྲ་
བའྤྱི་དོན་རྒྱ་ལག་ཕད་པར་ནུས་པར་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ངོ་། །བཅུ་བ་ཕག་འཚལ་མཚན་བསདོ་མཆདོ་པ་
འབུལ་བའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱ་དང་། སྤྱིང་བོ། རས། ཚིགས་བཤད་དང་། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་
ཕག་རྒྱས་ཕག་འཚལ་མཚན་བསདོ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་ཕག་འཚལ་མཚན་བསོད་མཆོད་པ་
འབུལ་བ་ནྤྱི། བདུད་རྤྱི་རྒྱུན་སྦྲྤྱིང་གྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་ས།ེ གཡོན་པའྤྱི་ཁོར་བ་གནམ་ལ་བཟེད་ནས་མདུན་གྤྱི་ཐད་ཀར་
ཕར་བརང་། གཡས་པའྤྱི་ལག་མགོ་བཀུགས། སོར་མོ་ཕ་ལ་ེཕེད་བརང་ཙམ་མདུན་དུ་མཛད་དོ། ། ༢ སྤྱིང་བོས་
ཕག་འཚལ་མཚན་བསོད་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནྤྱི། མུ་རྒྱས་མུ་གདལ་་་་ཨ་ཧེ་ཧོ། ཞེས་ལན་བཞྤྱི་བརདོ་དོ།  ། ༣ རས་
ཀྤྱིས་ཕག་འཚལ་མཚན་བསོད་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནྤྱི། མངའ་བདག་གྤྱིས་ཤར་ཕོགས་ནས་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གྤྱི་
སོར་ཞུགས་ཏེ། སྐུ་ཡྤྱི་ལས་སུ་ཕག་རྒྱ་དང་། གསུང་གྤྱི་ལས་སུ་སྤྱིང་བོ། ཐུགས་ཀྤྱི་ལས་སུ་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་བསོམ། 
འཁོར་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁེའུ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས། ལྷོ་ཕོགས་ནས་ཡོན་ཏན་གྤྱི་ལས་སུ་ཡོ་བད་བསོ། ལྡན་པ་ལྔ་
དང་འདོད་པ་ལྔ་ཡང་མཆོད་པ་དང་། མར་སྦྱྤྱིན་རྒྱས་པར་བཤམས་སོ། །བང་ཕོགས་ནས་ཀོང་ཙེ་ལ་སོགས་པའྤྱི་
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ཡོན་བདག་རྣམས། པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦྱོར་གུས་པའྤྱི་ཚུལ་ཕྱུང་ངོ་། །གསེར་གྤྱི་གཞོང་བ་མདུན་གྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་
རར་བཟེད་དོ། །བ་དཀར་འོ་མ་ལ་སོགས་ཏེ་ཆས་གཙང་རྣམ་པ་ལྔ་དང་། སན་དང་། འབྲུ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། 
རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང་། ལྡན་པ་ལྔ་སྣ་ལྔ་ནས་བསེས་ཏེ། ཟངས་ཀྤྱི་གཞངོ་བར་བླུག་གོ །ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ཁེའུ་ཆུང་གྤྱིས་ཟངས་ཀྤྱི་
གཞོང་བ་ནས་དངུལ་གྤྱི་གཟར་བུས་བཅུས་ཀྤྱིན་གསེར་གྤྱི་གཞོང་བར་བླུས། ཕག་འཚལ་མཚན་བསོད་མཆོད་པ་
འབུལ་ཞེས་བརོད་ཙམ་ན། བང་ཕོགས་ནས་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྤྱིས་ཀང་བདེར་གཤེགས་མཚན་ད་ེལ་མཚན་ཕག་
རེ་འཚལ་གྤྱིན། མེ་ཏགོ་གཏོར་ཞྤྱིང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏ།ོ །༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་ཕག་འཚལ་མཚན་བསོད་མཆོད་པ་
འབུལ་བར་མཛད་པ་ནྤྱི། བདེར་གཤེགས་སོང་ར་བརྒྱད་ལ་ཚགིས་བཞྤྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་ཕུལ་བའོ། །ཚིགས་སུ་
བཅད་དེ་སྐུ་བསོད་པ་ནྤྱི། སྣོད་བཅུད་འཇྤྱིག་རེན་མཐའ་ཡས་ལ།་་ནས་་་་ཕག་འཚལ་སྐུ་བསོད་མཆོད་པ་འབུལ། 
ཞེས་པའྤྱི་བར་དེ་ལྷ་མོ་དང་ལྷ་ཆནེ་སྤྱིད་པ་གཤེན་རབ་བཅས་ལ་སྐུ་བསོད་དོ། །ད་ེནས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་གཙོ་
བོ་བཞྤྱིའྤྱི་འཁོར་བདེར་གཤེགས་སོང་ལ་ཕོགས་བཅུར་ཕག་འཚལ་མཚན་བསོད་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནྤྱི། སོང་
གསུམ་འཇྤྱིག་རེན་་་་་་ནས་་་་་ཕག་འཚལ་མཚན་བསོད་མཆོད་པ་འབུལ། ཞེས་པའྤྱི་བར་ད་ེཕོགས་བཅུའྤྱི་ལྷ་མོ་
ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་། ཕོགས་བཅུའྤྱི་ལྷ་ཆེན་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་། ཕོགས་བཅུའྤྱི་སྤྱིད་པ་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། 
ཕོགས་བཅུའྤྱི་གཤེན་རབ་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་བཅས་ཏེ་བདེར་གཤེགས་སོང་ལ་ཕག་འཚལ་མཚན་བསོད་པ་
བའོ། །དེ་ནས་ཡང་ཡར་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་སེ། ཕོགས་བཅུ་སོང་གསུམ་འཇྤྱིག་རེན་དང་།་
་་ནས་་་་ཕག་མཚལ་མཚན་བསོད་མཆོད་པ་འབུལ། ཞེས་པའྤྱི་བར་དུའོ། །ད་ེནས་མར་སེམས་ཅན་ལ་སྦྱྤྱིན་པའྤྱི་
བསོ་བ་ལ། ཕག་རྒྱ་ཐལ་སྦྱོར་ཐུགས་ཀར་གཏད་ད།ེ ངན་སོང་དོང་སྤྲུག་གྤྱི་སྤྱིང་བོ་བརོད། ཨ་དཀར་ཨ་རྨད་དུ་ཏྲྤྱི་
སུ་ནག་པོ་ཞྤྱི་ཞྤྱི་མལ་མལ། ཡར་སགས་རས་ཀྤྱི་གཏོར་མ་བཏེགས་ལ། ཚིགས་བཤད་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་བརོད་པ། 
ཨཱཱོྃ་བདག་གྤྱི་ཏྤྱིང་འཛིན་སོབས་མཆོག་དང་།་་་་ནས་་་བ་མེད་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཞེས་པའྤྱི་བར་དུའོ། ། 
༥ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་ཕག་འཚལ་མཚན་བསོད་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནྤྱི། བདེ་གཤེགས་སེམས་ཅན་གྤྱིས་ཀ་མཆོད་
པས་མེས་ཤྤྱིང་སྦྱྤྱིན་པས་ཚིམ་པར་གྱུར་ནས། གྤྱིས་མེད་གཅྤྱིག་ལ་མམ་པར་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་
ངོ་། །བཅུ་གཅྤྱིག་པ་ལྷ་ཕག་འཚལ་ནས་སྤྱིག་པ་བཤགས་པར་མཛད་པའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་
སྤྱིག་པ་བཤགས་པ་དང་། སྤྱིང་བོས་སྤྱིག་པ་བཤགས་པ་དང་། རས་ཀྤྱིས་སྤྱིག་པ་བཤགས་པ། ཚགིས་བཤད་ཀྤྱིས་
སྤྱིག་པ་བཤགས་པ། ཏྤྱིང་ངེ་འཛནི་གྤྱིས་སྤྱིག་པ་བཤགས་པ་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་སྤྱིག་པ་བཤགས་པ་ནྤྱི། གུས་པས་མོས་
བཏུད་ཀྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་དཔྲལ་བར་གཏོད་དོ། ། ༢ སྤྱིང་བོས་སྤྱིག་པ་བཤགས་པར་མཛད་པ་ནྤྱི། ཨ་
དཀར་ཨ་རྨད་དུ་ཏྲྤྱི་སུ་ནག་པོ་ཞྤྱི་ཞྤྱི་མལ་མལ། ཞེས་ངན་སོང་དོང་སྤྲུག་གྤྱི་སྤྱིང་བོ་ལན་བཞྤྱི་བརོད། ༣ རས་ཀྤྱི་སྤྱིག་པ་
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བཤགས་པ་ནྤྱི། ལུས་ངག་ཡྤྱིད་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། ། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྤྱིག་པ་
བཤགས་པ་ནྤྱི། སེ་བ་དང་བོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས།་་་་་་མཁའ་འགྤྱིང་དཀར་པོའྤྱི་དབྤྱིངས་སུ་ཐྤྱིམ་གྱུར་ཅྤྱིག །ཞེས་པའྤྱི་
བར་དུའོ། ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་སྤྱིག་པ་བཤགས་པར་མཛད་པ་ནྤྱི། བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའྤྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་སྤྲུལ་པའྤྱི་སྐུ་ལྟར་གཟུགས་ཀྤྱི་ཕུང་བོ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྤྱི་ཆར་བེ་བ་ཙམ་དུ་གེས་ནས། ཕོགས་བཅུའྤྱི་བདེ་བར་གཤེགས་
པ་རྣམས་ཀྤྱི་སན་ལམ་ན། ལྷ་ཕག་འཚལ་ཞྤྱིང་སྤྱིག་པ་བཤགས་པར་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ངོ་། །བཅུ་གྤྱིས་པ་
དཀྤྱིལ་འཁོར་གྤྱི་སོ་དབེ་བའྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་སོ་དབེ་བ་དང་། སྤྱིང་བོས་སོ་དབེ་བ། རས་ཀྤྱིས་
སོ་དབེ་བ། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་སོ་དབེ་བ། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་སོ་དབེ་བ་དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་སོ་དབེ་བ་ནྤྱི། སོན་མེ་
འོད་ཟེར་གྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། གུང་མོ་གྤྱིས་མདུན་གྤྱི་རེ་མོ་སད་ནས་གནམ་དུ་བསན། ཕྤྱི་མ་རྣམས་ཐུར་དུ་ས་ལ་ཕ་ལེ་
བསན་ནོ། ། ༢ སྤྱིང་བོས་སོ་དབེ་བ་ནྤྱི། ཨཱཱོྃ་ཨ་ལོ་སོ་་་་སོས་འབར་ལོ་གསལ། ཞེས་ལན་བཞྤྱི་གར་ཐབས་ཀྤྱིས་བརོད་དོ། ། 
༣ རས་ཀྤྱིས་སོ་དབེ་བ་ནྤྱི། ཡོན་བདག་ཐམས་ཅད་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའྤྱི་བར་དུ་མར་མེ་ཐོགས་ཏེ། མདངས་ཕྱུངས་འཛུམ་
བསན་ནས་ཤར་ཕོགས་སུ་བསྤྱིགས། དཔོན་གསས་ཀྤྱིས་ནུབ་ཕོགས་ནས་བཞེངས་ལ་བར་དུ་དར་དཀར་ས་གཞྤྱི་ལ་
གདན་དུ་བརང་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་གུར་དུ་བརང་ངོ་། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་སོ་དབེ་བ་ནྤྱི། ཤར་ཕོགས་ཀྤྱི་སོ་
དབེ་བའྤྱི་ཚིགས་བཤད་དེ། འཁོར་བའྤྱི་སེམས་ཅན་མ་རྤྱིག་པ།་་་་ནས་་་་བང་ཕོགས་དང་ནུབ་ཕོགས་ལྷོ་ཕོགས་བཅས་
ཀྤྱི་སོ་དབེ་བའྤྱི་ཚིགས་བཤད་བཅས་ཀྤྱི་བར་དུ་དེ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྤྱི་སོ་དབེ་བའྤྱི་ཚིགས་བཤད་ཀྤྱི་གཞུག་སེ་སེམས་ལ་རྤྱིག་
པ་ཤར་བར་འགྱུར། ཞེས་པའྤྱི་བར་དུའོ། ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་མར་མེ་བཏེགས་ནས་སོ་དབེ་བར་མཛད་པ་ནྤྱི། 
བདག་ལྟར་མཐའ་ཡས་པའྤྱི་སེམས་ཅན་གྤྱིས་ཀང་། མ་རྤྱིག་པའྤྱི་སོ་རྤྱིག་པའྤྱི་ལྡེ་མྤྱིག་གྤྱིས་དེ་ལྟར་བས་ས་ལེ་མ་རྨོངས་
ཡོངས་སུ་གསལ་བར་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ངོ་། །བཅུ་གསུམ་པ་མ་ེཏགོ་གཏོར་ནས་སནོ་ལམ་གདབ་པའྤྱི་ཕྤྱིན་
ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་སོན་ལམ་གདབ་པ་དང་། སྤྱིང་བོས་སོན་ལམ་གདབ་པ། རས་ཀྤྱིས་སོན་ལམ་གདབ་
པ། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་སོན་ལམ་གདབ་པ། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་སོན་ལམ་གདབ་པ་དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་སོན་ལམ་
གདབ་པ་ནྤྱི། སེམས་དག་དད་ལྡན་གྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། ལུས་པོ་ཙོག་ཙོག་པོར་ཡོན་བདག་རྣམས་འདུག་ནས། ཐལ་མོ་སྦྱར་
ནས་དཔྲལ་བར་གཏད་དོ། ། ༢ སྤྱིང་བོས་སོན་ལམ་གདབ་པ་ནྤྱི། ཨཱཱོྃ་མཁའ་དབྤྱིངས་དག་པར་་་་་ནས་་་་་ཨ་ཧེ་ཧོ་མུ་ལ་
རྒྱས། ཞེས་པའྤྱི་སགས་ལན་བཞྤྱི་བརོད། ༣ རས་ཀྤྱིས་སོན་ལམ་གདབ་པ་ནྤྱི། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཅད་ཀྤྱིན་གཏོར་རོ། ། 
༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སོན་ལམ་གདབ་པ་ནྤྱི། འཇྤྱིག་རེན་གཟུགས་ནྤྱི་སྒྱུ་མ་སེ།་་་ནས་་་་བདག་གྤྱིས་
བདེ་བར་འདོངས་པར་ཤོག །ཞེས་པའྤྱི་བར་དུའོ། ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་མེ་ཏོག་ཕུལ་ནས་སོན་ལམ་གདབ་པ་ནྤྱི། 
བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའྤྱི་སེམས་ཅན་རྣམས། དུས་གཅྤྱིག་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྤྱི་སན་ལམ་ན་མེ་ཏོག་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 

 

འབྱུང་ལྡན།                                                                                        ༣༠༡ 

                                                               

- 149 - 

གཏོར་གྤྱིན་སོན་ལམ་འདེབས་པར་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ངོ་། །བཅུ་བཞྤྱི་བ་བུམ་ཁྲུས་བས་ནས་དབང་བསྐུར་བའྤྱི་
ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ། སྤྱིང་བོས་དབང་བསྐུར་བ། རས་ཀྤྱིས་དབང་བསྐུར་བ། ཚིགས་
བཤད་ཀྤྱིས་དབང་བསྐུར་བ། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་དབང་བསྐུར་བ་དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ནྤྱི། མམ་
གདལ་འོད་འགེད་ཀྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། གཡོན་པའྤྱི་ཐལ་མོ་ཐུགས་ཀར་གཏད། གཡས་པའྤྱི་ཐལ་མོ་གནམ་ལ་བཏེགས་
གྤྱིན་ས་ལ་ཕབ་པའོ། ། ༢ སྤྱིང་བོས་དབང་བསྐུར་བ་ནྤྱི། བསྭོ་ལྤྱིང་མུ་ཟེར་་་་ནས་ཡོངས་སུ་ཡངས་ཡངས། ཞེས་པའྤྱི་
སགས་ལན་བཞྤྱི་བརོད། ༣ རས་ཀྤྱིས་དབང་བསྐུར་བ་ནྤྱི། དབུས་ཀྤྱི་བུམ་པ་ཕག་ཏུ་བཞེས་ནས། རྤྱི་སན་གྤྱི་ཆུ་རྒྱུན་གྤྱིས་
ཡོན་བདག་རྣམས་བཀྲུས་སོ། ། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་དབང་བསྐུར་བ་ནྤྱི། དབྤྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་བསེད་པའྤྱི་བདུད་རྤྱིའྤྱི་
ཆུ་རྒྱུན་འདྤྱིས།་་་ནས་་་་སྤྱིད་པའྤྱི་རེ་མོ་མན་ཆད་དུ་སེ་ར་ན་འཆྤྱི་བཞྤྱི་ལས་གཏན་དུ་ཐར་པར་གྱུར་ཅྤྱིག །ཞེས་པའྤྱི་
བར་དུའོ། ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་དབང་བསྐུར་བ་ནྤྱི། དབང་བསྐུར་བ་མཐའ་དག་ལྷའྤྱི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པར་
ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ངོ་། །བཅ་ོལྔ་བ་དབང་རས་གཏད་ནས་དངསོ་གྲུབ་སྦྱྤྱིན་པའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དོན་བསན་པ་
ལ། ཕག་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་སྦྱྤྱིན་པ་དང་། སྤྱིང་བོས་དངོས་གྲུབ་སྦྱྤྱིན་པ། རས་ཀྤྱིས་དངོས་གྲུབ་སྦྱྤྱིན་པ། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་
དངོས་གྲུབ་སྦྱྤྱིན་པ། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་དངོས་གྲུབ་སྦྱྤྱིན་པ་དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་སྦྱྤྱིན་པ་ནྤྱི། བདུད་རྤྱིའྤྱི་
རྒྱུན་སོའྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། གཡོན་པའྤྱི་ཁོར་བ་གེན་ལ་བཟེད། དེ་ལ་གཡས་པས་བཅུས་ཀྤྱིན་གཏོར་རོ། ། ༢ སྤྱིང་བོས་
དངོས་གྲུབ་སྦྱྤྱིན་པ་ནྤྱི། རེ་མུ་ཧ་ལྤྱིངས་པ་་་་ནས་་་་་་གསལ་འདེབས་སར། ཞེས་ལན་བཞྤྱི་བརོད། ༣ རས་ཀྤྱིས་དངོས་
གྲུབ་སྦྱྤྱིན་པ་ནྤྱི། ཕག་རྒྱའྤྱི་དབང་རས། སྤྱིང་བོའྤྱི་དབང་རས། ཡྤྱི་གེའྤྱི་དབང་རས། ཚིགས་བཤད་བཀའ་བསགས་ཀྤྱི་
དབང་རས། ནམ་མཁའྤྱི་བ་དན་གྤྱི་དབང་རས། ཁྱུང་གྤྱི་རུ་མཚོན་གྤྱི་དབང་རས། རོད་ཀྤྱི་འཕར་འདབ་ཀྤྱི་དབང་རས། 
རྨ་བའྤྱི་ལྡེམ་རྒྱང་གྤྱི་དབང་རས། ཟོ་བོ་སར་ཤད་ཀྤྱི་དབང་རས། དབལ་སོ་མདུང་རེའྤྱི་དབང་རས། གསས་མདའ་དུང་
བྱུག་གྤྱི་དབང་རས། རྔ་སོང་རྤྱི་ཆེམ་པའྤྱི་དབང་རས། གཤང་ཁྤྱི་ལོ་གནམ་གྲགས་ཀྤྱི་དབང་རས། དུང་འཕར་པོ་འཕར་
ཆུང་གྤྱི་དབང་རས། བདག་དང་དབྤྱིངས་དང་དབེར་མེད་པའྤྱི་དབང་རས།༼ཆེ་རྒྱལ་རོད་ཞུ་ཅན་གྤྱི་དབང་
རས༽བདག་དང་མཁའ་དང་དབེར་མེད་པའྤྱི་དབང་རས།༼ཡང་རྒྱལ་འབྲུག་སླག་ཅན་གྤྱི་དབང་རས༽བདག་དང་
ཀོང་དང་དབེར་མེད་པའྤྱི་དབང་རས།༼གཅོད་པའྤྱི་ཁ་སླག་ཅན་གྤྱི་དབང་རས༽བུམ་པ་འབྱུང་བའྤྱི་ཡུམ་དང་དབེར་
མེད་པའྤྱི་དབང་རས། བུམ་པ་བསེད་པའྤྱི་ཡབ་དང་དབེར་མེད་པའྤྱི་དབང་རས། བུམ་པའྤྱི་འབྲུ་ལྔ་སན་ལྔ་ནྤྱི་ལྷ་ལྔ་
དལ་ལྔ་ལམ་ལྔ་དང་དབེར་མེད་པའྤྱི་དབང་རས། བུམ་པའྤྱི་སྤྱིང་བོ་ལྔ་དང་ཡྤྱིག་འབྲུ་ལྔ་ནྤྱི་ལམ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་
དབེར་མེད་པའྤྱི་དབང་རས། བུམ་པའྤྱི་རྤྱིན་ཆེན་ལྔ་དང་ཆབ་གཙང་ལྔ་ནྤྱི་སོ་བཞྤྱི་མཛོད་དང་ལྔའྤྱི་བོན་དང་དབེར་
མེད་པའྤྱི་དབང་རས། བུམ་པའྤྱི་དབྤྱིབས་ཟླུམ་ཞྤྱིང་སོང་བར་འདུག་པ་ནྤྱི་བོན་ྤྱིད་དང་དབེར་མེད་པའྤྱི་དབང་རས་
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སོགས་བསགས་སོ། ། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་དངོས་གྲུབ་སྦྱྤྱིན་པ་ནྤྱི། ཕག་རྒྱའྤྱི་དབང་རས་ཀྤྱི་དངོས་གྲུབ་འདྤྱི། །ལུང་རྒྱུད་
འདེན་པའྤྱི་དཔོན་གསས་བདག་གྤྱིས།་་་ནས་་་་ངང་ྤྱིད་ཀྤྱི་དོན་ལྷུན་གྤྱིས་གྲུབ་ནས་གདལ་བ་ཆེན་པོ་ཁོ་ནར་གྱུར་
ཅྤྱིག །ཞེས་པའྤྱི་བར་དུའོ། ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་དབང་རས་གཏད་ནས་དངོས་གྲུབ་སྦྱྤྱིན་པ་ནྤྱི། ཀོང་ཙེ་ལ་སོགས་
སེམས་ཅན་བསམ་དག་རྣམས། གཟུགས་ཀྤྱི་ཕུང་བོ་གདོས་པ་ཅན་རྡུལ་ཕ་རབ་ཏུ་ལྷགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་གཞའ་
ཚོན་གྤྱི་འོད་དུ་འཕོས་ཏེ། སྣང་ལ་རང་བཞྤྱིན་མེད་པར་སངས་རྒྱས་པར་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ངོ་། །བཅུ་དྲུག་པ་
མགྲནོ་དབྤྱིངས་སུ་བསདོ་པའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་དནོ་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་མགྲོན་དབྤྱིངས་སུ་བསོད་པ་དང་། སྤྱིང་བོས་
མགྲོན་དབྤྱིངས་སུ་བསོད་པ། རས་ཀྤྱིས་མགྲོན་དབྤྱིངས་སུ་བསོད་པ། ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་མགྲོན་དབྤྱིངས་སུ་བསོད་པ། 
ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་མགྲོན་དབྤྱིངས་སུ་བསོད་པ་དང་ལྔ། ༡ ཕག་རྒྱས་མགྲོན་དབྤྱིངས་སུ་བསོད་པ་ནྤྱི། མཁའ་ལྡྤྱིང་
འཕུར་ཐབས་ཀྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། ཕག་གཡས་གཡོན་གྤྱིས་བརང་ནས། སྤྲུགས་ཀྤྱིན་ལུས་ཀང་བཞེངས་ནས་ཕོག་གསུམ་
སྤྲུག་གོ ། ༢ སྤྱིང་བོས་མགྲོན་དབྤྱིངས་སུ་བསོད་པ་ནྤྱི། མུ་སར་ཧ་ལྤྱིང་ཨ་འབར་་་་་་་ནས་་་་་་མཁའ་ལྡྤྱིང་ཕད་ཕོད། 
ལན་བཞྤྱི་བརོད། ༣ རས་ཀྤྱིས་མགྲོན་དབྤྱིངས་སུ་བསོད་པ་ནྤྱི། རྔ་གཤང་དུང་གྤྱིང་ལ་སོགས་ཏེ། སན་པའྤྱི་ས་བསགས་
ཀྤྱིན། རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་པས་བསལ་པའྤྱི་ཚུལ་ཕྱུང་ངོ་། ། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནྤྱི། ཐུགས་རེ་ཐབས་
ཀྤྱིས་འགྲོ་བའྤྱི་དོན་མཛད་པ།་་་་་ནས་་་་་་བདེར་གཤེགས་སྐུ་དང་གྤྱིས་མེད་ངང་ལ་བསོད། ཞེས་པའྤྱི་བར་དུའོ། ། ༥ 
ཏྤྱིང་ངེ་འཛནི་གྤྱིས་དབྤྱིངས་སུ་མགྲོན་བསོད་པ་ནྤྱི། མགྲོན་རྤྱིགས་རྣམ་པ་གྤྱིས་ཀང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་
རྣམས་དོན་དམ་པར་སོང་ལ་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་པར་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ངོ་། །བཅུ་བདུན་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་
དང་གདན་བསོད་པའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་དོན་བསན་པ་ལ། ཕག་རྒྱས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གདན་བསོད་པ་དང་། སྤྱིང་བོ་
དང་། རས་དང་། ཚིགས་བཤད་དང་། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྔའོ། ། ༡ ཕག་རྒྱས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གདན་བསོད་པ་ནྤྱི། 
གདལ་འོད་འབར་བའྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། གཡོན་པའྤྱི་ཁུ་ཚུར་ལྟེ་བར་གཏད། གཡས་པའྤྱི་སར་མོ་གནམ་དུ་བཏེགས། ༢ 
སྤྱིང་བོས་གཞལ་ཡས་དང་གདན་བསོད་པ་ནྤྱི། ཨཱཱོྃ་མཁའ་ལྡྤྱིང་དབྤྱིངས་་་་ནས་་་་་་ཕོད་ལམ་གསལ། ལན་བཞྤྱི་བརོད། ༣ 
རས་ཀྤྱིས་གཞལ་ཡས་དང་གདན་བསོད་པ་ནྤྱི། གཡས་སུ་པད་ཤུན་གྤྱི་རས་དཀར་ཐོགས། གཡོན་དུ་དྲུང་ཤྤྱིང་གྤྱི་པད་
ལོ་ཐོགས། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་གཞལ་ཡས་དང་གདན་བསོད་པ་ནྤྱི། ཕྤྱིའྤྱི་སྣོད་སོང་སེ་འབྱུང་བ་རྣམ་བཞྤྱི་ཡང་།་་་་་་
ནས་་་་་་ནམ་མཁའྤྱི་མུ་ལ་གཅྤྱིག་པས་གྤྱིས་མེད་དོན་ལ་བསྤྱིམ། ཞེས་པའྤྱི་བར་དུའོ།  ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་གཞལ་
ཡས་དང་གདན་བསོད་པ་ནྤྱི། སྤྱིར་བསྡུས་པའྤྱི་སྣོད་བཅུད་ཀྤྱི་བོན་དང་། སོས་སུ་འབྲེལ་བ་ལུས་སེམས་ཀྤྱི་བོན་ནྤྱི། སྣང་
ལ་རང་བཞྤྱིན་མེད་པར་ནམ་མཁའྤྱི་ངོགས་ལྟར་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ངོ་། །བཅོ་བརྒྱད་པ་བརན་པའྤྱི་བཀྲ་ཤྤྱིས་
གསལོ་བ་ལ། ཕག་རྒྱས་གཞྤྱི་བརན་པའྤྱི་བཀྲ་ཤྤྱིས་གསོལ་བ་དང་། སྤྱིང་བོས་གཞྤྱི་བརན་པའྤྱི་བཀྲ་ཤྤྱིས་གསོལ་བ། རས་
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ཀྤྱིས་གཞྤྱི་བརན་པའྤྱི་བཀྲ་ཤྤྱིས་གསོལ་བ། ཚིགས་བཤད། ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྔའོ། ། ༡ ཕག་རྒྱས་གཞྤྱི་བརན་པའྤྱི་བཀྲ་
ཤྤྱིས་གསོལ་བ་ནྤྱི། ཡོངས་ཁབ་བརན་པའྤྱི་ཕག་རྒྱ་བ་སེ། གཡོན་གྤྱི་ཐལ་མོ་གཤྤྱིབས་ནས་ས་ལ་བསན་པའྤྱི་སེང་དུ། 
གཡས་ཀྤྱི་ཐལ་མོ་གཤྤྱིབས་ནས་སེང་དུ་སྦུབས་པའོ། ། ༢ སྤྱིང་བོས་གཞྤྱི་བརན་པའྤྱི་བཀྲ་ཤྤྱིས་གསོལ་བ་ནྤྱི། ཨཱཱོྃ་གསལ་
ཟེར་འོད་དཔག་་་་ནས་་་་་མུ་རྒྱས་གདལ་ཁབ་གསལ། ལན་བཞྤྱི་བརོད། ༣ རས་ཀྤྱིས་གཞྤྱི་བརན་པའྤྱི་བཀྲ་ཤྤྱིས་གསོལ་
བ་ནྤྱི། རྤྱིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔའྤྱི་ས་བོན་བཏབ་བོ། ། ༤ ཚིགས་བཤད་ཀྤྱིས་གཞྤྱི་བརན་པའྤྱི་བཀྲ་ཤྤྱིས་གསོལ་བ་ནྤྱི། དཀར་ནག་
བཀྲ་གསལ་སྐུ་གཟུགས་དང་།་་་་་ནས་་་་་སེམས་ཅན་དོན་དུ་རྒྱས་པར་ཤོག །ཞེས་པའྤྱི་བར་དུའོ། ། ༥ ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་
གྤྱིས་གཞྤྱི་བརན་པའྤྱི་བཀྲ་ཤྤྱིས་གསོལ་བ་ནྤྱི། བསན་པ་རྣམ་གསུམ་རེས་བཞག་པ། ས་ཡྤྱི་རྡུལ་བཞྤྱིན་གྲངས་འཕེལ་ནས། 
འགྲོ་བའྤྱི་དོན་དུ་རྒྱ་ལག་ཕད་པར་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་གྤྱིས་བཟུང་ངོ་། །ཞེས་པའྤྱི་ཀོང་རྒྱས་ཀྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྤྱི་ངོ་སོད་འདྤྱི་
ྤྱིད་ཕ་ཡུལ་གྤྱི་ཁྤྱིམ་མཚེས་ཀྤྱི་རན་པོ་ཞྤྱིག་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་སྐབས་མདོ་གཡུང་དྲུང་ཀོང་རྒྱས་ཀྤྱི་མཆོད་གཞྤྱི་བཟུང་བའྤྱི་སྐབས་སུ་ཟུར་
བཀོད་བས་པ་ཡྤྱིན། ེས་སོན་གང་མཆྤྱིས་ཀོང་རྒྱས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྤྱི་སན་སར་མཐོལ་ཞྤྱིང་བཤགས་སོ། ། 

ཁྤྱིན་ཏུའུ་བྷ་ོཉའྤྱི་བརྐསོ་རྤྱིས་སྒྱུ་རལ་ 

ཚད་ཡོད་ཀུང་སྤྱིའྤྱི་མཚམས་སྦྱརོ་རགས་བསྡུས།  
ཁྤྱིན་ཏུའུ་བྷོ་ཉའྤྱི་བརྐོས་རྤྱིས་སྒྱུ་རལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སྤྱི་ནྤྱི་ཁྤྱིན་ཏུའུ་གྲོང་ཁེར་གྤྱི་ནུབ་རྒྱུད་མཐོ་རྤྱིམ་གསར་

སེལ་ས་ཁུལ་དང་འདབས་འབྲེལ་དུ་ཆགས་པའྤྱི་ཤྤྱིས་ཕུའུ་གྲོང་རལ་དུ་གཏན་ཆགས་ཀྤྱི་གནས་གཞྤྱི་བཟུང་ཡོད་ཅྤྱིང་། 
མཐའ་བཞྤྱིའྤྱི་འགྲྤྱིམ་འགྲུལ་ཧ་ཅང་སབས་བདེ་ཡྤྱིན། དེ་ཡང་གངས་ལོངས་སུ་གནའ་ས་མོ་ནས་དར་ཞྤྱིང་ཐུན་
མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཁད་ཆོས་ཀྤྱིས་ཕྱུག་པའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་གྤྱི་རོ་བརྐོས་སྒྱུ་རལ་འདྤྱི་ྤྱིད་མྤྱི་མས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བ་
སོགས་ལ་དམྤྱིགས་ནས། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའྤྱི་ཟླ་༦པའྤྱི་ནང་བྷོ་ཉའྤྱི་བརྐོས་རྤྱིས་སྒྱུ་རལ་ཀུང་སྤྱི་དངོས་སུ་ཚུགས་
ཤྤྱིང་། དེང་རབས་ཀྤྱི་ཚད་མཐ་ོབའྤྱི་ཚན་རྤྱིག་ལག་རལ་དང་སལོ་རྒྱུན་གྤྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་རལ་ཟུང་འབྲེལ་བས་ཏེ། 
རོ་ཡྤྱི་རྒྱུ་ཆའྤྱི་སེང་ཡྤྱི་གེ་དང་མཛེས་རྤྱིས་རྐོ་བཞེངས་བས་པའྤྱི་བཟོ་རལ་ཐོན་རས་ཆེད་དུ་ལས་སྣོན་བེད་བཞྤྱིན་ཡོད་
པར་མ་ཟད། ཇ་ོདར་དང་དུང་འཁོར། རྤྱི་མོ་སྣ་ཚོགས་ཇུས་འགོད་དང་པར་འདེབས་བེད་བཞྤྱིན་ཡདོ། 

ངེད་ཅག་བཟོ་གྲྭས་མས་མྱོང་ཟབ་པའྤྱི་ལག་རལ་མྤྱི་སྣའྤྱི་དཔུང་སེ་བདག་གེར་བས་ཐོག སོན་ཐོན་
གྤྱི་ཐོན་སེད་སྤྱིག་ཆས་དང་ཚན་རྤྱིག་དང་མཐུན་པའྤྱི་ད་ོདམ་ལམ་ལུགས་སད་དེ། ལག་རལ་སོན་ཐོན་དང་། ཇུས་
འགོད་ཞྤྱིབ་ཚགས། རྒྱུ་སྤུས་རེ་གྲ། ཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་བཅས་ཀྤྱི་ཚོང་གེར་ལམ་ལུགས་གཙིགས་སུ་བཟུང་ནས། 
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སེ་སོ་གཙོད་པ་དང་། ཐར་མད།ོ བཀའ་བསྡུས་གཟུངས། ཁམས་བསྡུས་གཟུངས། སྤྱིང་བོ་རྣམ་གསུམ། ཡྤྱིག་བརྒྱ་
སོགས་དང་། དེ་བཞྤྱིན་འབུམ་དང་མ་ཎྤྱི་ཡྤྱིག་དྲུག ཐར་ལམ་མད།ོ རོ་རེ་གཅོད་པ། རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་སོགས་
བོན་བན་སོགས་རྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་ཆསོ་དང་གཟུངས་སགས་སྣ་ཚགོས་དང་། སངས་རྒྱས་བང་སམེས་ཀྤྱི་སྐུ་བརན་
སོགས་རོ་ལ་རྐོ་བཞེངས་བེད་ཀྤྱིན་མཆྤྱིས། དེ་དག་ཡྤྱི་གེ་དག་ཅྤྱིང་མཛེས་རྤྱིས་གསལ་ལ། བོན་སསོ་ལེགས་པར་མ་
ཟད། རྤྱིན་གོང་འོས་འཚམ་ཡྤྱིན་པ་སོགས་ཀྤྱི་དགེ་མཚན་མང་བས། རྒྱ་ཆེའྤྱི་་ོམཁན་རྣམ་པའྤྱི་དགའ་བསུ་ཆེན་
པོ་ཐོབ་ཡོད། 

གཞན་ཡང་། གྲོང་ཁེར་གྤྱི་འདུ་རའྤྱི་རྐོ་བཟོ་དང་། སྤྱི་སོད་ཁོར་ཡུག་གྤྱི་མཛེས་ཆས། དགོན་པའྤྱི་རེན་
བཞེངས། མྤྱི་སྣ་གྲགས་ཅན་གྤྱི་སྐུ་བརན། སློབ་གྲྭ་དང་ལས་ཁུངས། ཁེ་ལས་སེ་ཁག་སོ་སོའྤྱི་ཁང་བའྤྱི་ནང་གྤྱི་ར་ོ
བརྐོས་མཛེས་རྤྱིས་སོགས་ཀང་ང་ཚོས་ཇུས་འགོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་བས་ཏེ་སྤུས་ལེགས་ཀྤྱི་ཐོན་རས་གཤའ་མས་
མཛད་སོད་པའྤྱི་རེ་བོ་བསྐངས་དང་སྐོང་བཞྤྱིན་མཆྤྱིས།    
ལག་རལ་ནུས་པ་སོན་དུ་ཐོན། །མཛེས་འདོན་ཇུས་འགོད་ཡྤྱི་གར་འོང་། ། 
ལས་ཀའྤྱི་སྤུས་ཀ་རེ་ཕུད་དེ། །ལྷག་བསམ་དག་པས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ། ། 

手 机:13540487799  QQ:61306643 地址:成都市高新西区现代工业港  

13540160777     785238903     成都市西部国际装饰石材城 

电 话:02889059129   Email:wxirao666@yahoo.com.cn 

 
 
 

 
 

གདུང་རྒྱུད་བཅུ་གསུམ། 

སྣང་བ་མདོག་ཅན། མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། ཧ་ར་ཅྤྱི་པར། སག་ཝེར་ལྤྱི་ཝེར། ཨ་ནྤྱི་ཕག་

ཐག སད་ནེ་གའུ། ཟྤྱིང་བ་མཐུ་ཆེན། ཤད་བུར་ར་ཁུག སེ་བོན་ཐོག་རེ། སེ་བོན་

ཐོག་འཕྲུལ། ཐྤྱིས་དམར་ཐད་གེ། སུམ་པ་སྦུ་གར། གེང་ཆེན་མུ་ཝེར།  
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ཀངོ་ཙའེྤྱི་གཏ་ོརྤྱིགས་《སུ་རུ་མྱྤྱི་ཅུང་》གཞུང་གྤྱི་དཔ་ེརྤྱིང་། 

 



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
   

འབྱུང་ལྡན།                                                                                          ༣༠༡ 
                                                                

- 154 - 

 
 



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 

 

འབྱུང་ལྡན།                                                                                        ༣༠༡ 

                                                               

- 155 - 

 



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
   

འབྱུང་ལྡན།                                                                                          ༣༠༡ 
                                                                

- 156 - 

 

 
 



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 

 

འབྱུང་ལྡན།                                                                                        ༣༠༡ 

                                                               

- 157 - 

 



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
   

འབྱུང་ལྡན།                                                                                          ༣༠༡ 
                                                                

- 158 - 

གནས་ཚུལ། 
ཞང་བདོ་ལ་ོརྒྱུས་མད་ོསགས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཐང་ 

ཆནེ་མའོྤྱི་ང་ོསདོ་མདརོ་བསྡུས། 
བཀའ་འགྱུར་པ་རྤྱིག་འཛནི་ྤྱི་མ།  

ག་རངོ་ཡེ་ཤེས་དགནོ་པའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་པ་སྤྲུལ་རྤྱིག་འཛིན་ྤྱི་མས་སྤྱི་ལོ༢༠༠༩ལོ་ནས་དབུ་བཟུང་སེ་འབྲྤྱི་
བཞྤྱིན་ཡོད། གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་ནས་བཟུང་མདོ་སྐོར། འཆྤྱི་མེད་གཙུག་ཕུད་ནས་སགས་ཀྤྱི་སྐོར་དང་། ཞང་ཞུང་གྤྱི་རྒྱལ་
རབས་དང་། བོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་རབས། བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའུ་གཤནེ་ཁྱུང་ལྔ་དང་ཞྤྱིག་པོ་བཅོ་བརྒྱད་སགོས་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་དང་། 
འཇྤྱིག་རནེ་ཆགས་ཚུལ་སོགས་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། མདོར་བསྡུས་ན་ཐང་ག་སོང་ཕག་གཅྤྱིག་འབྲྤྱི་བཞྤྱིན་ཡོད། འདྤྱི་ཡྤྱི་ཐད་
ལ་ཡུལ་སོ་སོ་ནས་བ་རབས་དང་གདུང་རབས་སོགས་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཅྤྱི་བཞྤྱིན་ཡོད་ན་འབྲེལ་བེད་པ་བཀའ་དྤྱིན་
ཡང་ཡང་ཞུ། །   འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་པར། ༡༣༦༡༨༩༦༩༨༨༨དང་༡༥༡༩༦༣༠༤༧༧༧ 

བཀའ་འགྱུར་རོ་འབུམ་མཆདོ་རནེ་ཆེན་མ།ོ 
དུས་རབས་གསར་དུ་བྱུང་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་གྤྱི་རོ་འབུམ་མཆོད་རནེ་ཆེན་མོའྤྱི་ངོ་སདོ་ཟུར་ཙམ་བདེ་པ། ག་

རོང་ཡེ་ཤེས་དགོན་དུ་བཀའ་འགྱུར་པ་སྤྲུལ་རྤྱིག་འཛིན་ྤྱི་མ་ཡྤྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ནས་རོ་འབུམ་རོ་བརྐོ་བ་དབུ་བཟུང་ནས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ལ་བརྐོ་བཞེངས་འགྲུབ་ཡོད་པ་རེད། ཁད་པར་དུ་གཤནེ་རབ་མྤྱི་བོ་ཆེ་ཡྤྱི་རྤྱིལ་སལེ་སོགས་གཙོ་བོར་བཟུང་
ནས་རནེ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད། རྒྱལ་བ་དཔལ་ལྡན་སན་རྤྱི་གྤྱིང་དང་ཤར་རའྤྱི་རྤྱི་ཁོད་སགོས་ཀྤྱིས་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་
རབ་གནས་བྤྱིན་རླབས་རྒྱ་ཆརེ་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཀའ་འགྱུར་པོ་ཏྤྱི་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་ཅན་ཆ་ཚང་མ་
ལུས་པར་བརྐོ་འགྲུབ་ལགེས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པའྤྱི་མཛསེ་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཡོད་དོ། ། 
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ཐངེས་གྤྱིས་པའྤྱི་གཡུང་དྲུང་བནོ་འཛནི་སངོ་ 

ལྷན་ཚགོས་ཀྤྱི་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་པ། 
རྤྱིན་སྤུངས་ཚུལ་བསན། 

ཐེངས་གྤྱིས་པའྤྱི༼གཡུང་དྲུང་བོན་འཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་༽ཀྤྱི་འཚོགས་འདུ་སེ་བང་བ་དུར་དགའ་
མལ་དགོན་ཆེན་ནས་འཚོགས་པ།  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོའྤྱི་ཟླ་བ་བཅུ་བའྤྱི་ཚེས་ྤྱི་ཤུ་ྤྱིན་སེ་བཀྲ་ཤྤྱིས་པའྤྱི་ྤྱིན་མོ་
ཕུན་སུམ་འཚོགས་པའྤྱི་དུས་བཟང་གྤྱི་ྤྱིན་དེར་གངས་ཅན་བོད་ཀྤྱི་ཡུལ་མཆོག་མད་ོསད་ཤར་ཟྤྱིང་ཆུ་རོང་དང་
འཛམ་གྤྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་སན་པའྤྱི་བ་དན་མཁའ་ལ་འཕོ་བཞྤྱིན་པའྤྱི་མཛེས་ལོངས་གཟྤྱི་ཚ་སེ་དགུ་རོང་གྤྱིས་
མམ་འབྲེལ་སོ་ནས་འཚོགས་པ་རེད། འཚོགས་རྒྱུའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཀང་སྤྱིར་བོད་རང་གྤྱི་རྤྱིག་གནས་དང་སོས་
སུ་ཡུལ་ལུང་འདྤྱི་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་དམངས་སོལ་གོམས་གཤྤྱིས། ཡང་སོས་སུ་རོང་གྤྱིས་ལ་སངས་རྒྱས་གཡུང་
དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་སོགས་མས་དམས་སུ་འགྲོ་བཞྤྱིན་པ་དག་ལ་ཆེད་དུ་དམྤྱིགས་ནས་མས་པ་དེ་དག་སླར་
གསོ་དང་མ་མས་གོང་འཕེལ་གྤྱི་བེད་ཕོགས་ཐད་ལ་ཐབས་བརྒྱ་གྲོས་སོང་གྤྱིས་ཚུལ་དུ་འཚོགས་པ་རེད། ཚོགས་
བཞུགས་པ་ཚང་མ་ནས་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་མོལ་གནང་སེ་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཁ་ཚར་དགོས་གཏུགས་ཀྤྱིས་
མས་པ་སླར་གསོ་དང་མ་མས་གོང་འཕེལ་བེད་ཕོགས་ཐད་ཀྤྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེ་གནང་ཞྤྱིང་། ཚོགས་
བཞུགས་པ་ཡང་། བང་བ་དུར་དགའ་མལ་དགོན་ཆེན་གྤྱི་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང་དཔོན་སློབ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་གཙོ་བོར་
བས་པའྤྱི་ཟྤྱིང་ཆུ་དགོན་ལག་བཅུ་གསུམ་གྤྱི་དགོན་བདག་བ་མ་ཚང་མ་དང་ཀྲུའུ་རེན་རྣམ་པ། དེ་བཞྤྱིན་དགོན་
པ་སོ་སོའྤྱི་ཤེས་ལྡན་མྤྱི་སྣ། ད་དུང་རོང་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཆབ་སྤྱིད་གྲོས་ཚོགས་མྤྱི་སྣ་དང་། མྤྱི་རྤྱིགས་ཆསོ་ལུགས་ཅུས་ཀྤྱི་
མྤྱི་སྣ། ནང་བསན་མཐུན་ཚོགས་མྤྱི་སྣ་སོགས་དང་། རོང་བོད་ཡྤྱིག་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲྤྱིང་གྤྱི་སློབ་གཙོ་དང་དགེ་རན་
རྣམ་པ། གཞན་སེ་གྲོང་སོ་སོའྤྱི་སེ་དཔོན་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བསན་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བའྤྱི་མྤྱི་སྣ་
སོགས་ས་སེར་བདུན་ཅུ་ལྷག་འཚོགས་ནས་གྲོས་མོལ་སོགས་གནང་བ་མ་ཟད། རེས་ཕོགས་མྤྱི་སྣ་སོ་སོས་བོད་ཀྤྱི་
རྤྱིག་གནས་དང་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་བསན་གྤྱི་ལས་དོན་གྤྱི་ཕོགས་གང་ཐད་ལ་ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུགས་ཀྤྱི་
ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཚུལ་སོགས་ཀྤྱི་ཐད་ལ་གྲོས་འཐད་བྱུང་བ་ལྟར་དུ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་འཁོལ་བ་ཞྤྱིག་ས་
སེར་ཚང་མའྤྱི་འོས་འགན་དུ་ངསོ་བཟུང་སོ་ནས་ལས་དོན་བསྒྲུབ་དགོས་ཞེས་ཚང་མས་གྲོས་བསྡུར་བས་པའོ། ། 



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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བང་བ་དུར་དགའ་མལ་དགནོ་ཆེན་གྤྱི་༼བཤད་སྒྲུབ་སླབོ་གྤྱིང་༽བཙུགས་པ། 

འདྤྱི་གའྤྱི་གཙོ་སྤྱིག་པས་བསྡུས། 
དེ་ཡང་བང་བ་དུར་དགའ་མལ་དགོན་ཆེན་གྤྱི་༼བཤད་སྒྲུབ་སློབ་གྤྱིང་༽ནྤྱི་༡༩༨༤ལོར་མཁན་ཆནེ་

ཤེས་རབ་མཐར་ཕྤྱིན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང་། དཔོན་སློབ་བསྐལ་བཟང་དར་རྒྱས་རྤྱིན་པ་ོཆེ་རྣམ་གྤྱིས་ཀྤྱིས་ཐུགས་
བསེད་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་འོག དགོན་པའྤྱི་དོ་དམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྤྱི་ཀྲུའུ་རེན་གནམ་གནམ་སགོས་ཀྤྱིས་རོགས་
འདེབས་འོག་གསར་བཙུགས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་ལ། འོན་ཀང་བསན་པ་འཕེལ་འགྲྤྱིལ་བྱུང་བ་དེ་ང་ཚོ་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་ཆོས་
ྤྱིད་ཡྤྱིན་པས་ལོ་ངོ་བཅུའྤྱི་རེས་སུ་མས་དམས་སུ་བྱུང་བས། ལོ་ངོ་དུ་མའྤྱི་རྤྱིང་ལ་རེས་འཕེལ་རེས་འགྲྤྱིབ་ངང་
དུ་གནས་ཤྤྱིང་། སླར་ཡང་༢༠༠༩ལོའྤྱི་བོད་ཟླ་དང་བོ་ཚེས་དང་གཅྤྱིག་ྤྱིན་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་གཡུང་དྲུང་
དབང་རྒྱལ་མཆོག་དང་། དཔོན་སློབ་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྤྱིན་རྤྱིན་པ་ོཆེ། དགོན་པའྤྱི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྤྱི་ཀྲུའུ་རེན། 
དེ་བཞྤྱིན་མཆོག་སྤྲུལ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཀྤྱིས་ཐུགས་འགན་བ་མེད་གནང་བར་བརེན་བང་བ་
དུར་དགའ་མལ་དགོན་ཆེན་གྤྱི་བཤད་སྒྲུབ་སློབ་གྤྱིང་དེ་སླར་གས་ོགནང་ནས་༼གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བཤད་སྒྲུབ་
སློབ་གྤྱིང་༽ཞེས་པའྤྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྤྱི་བསན་པ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བ་སེ་རྒྱལ་བ་སན་རྤྱིའྤྱི་རྤྱིང་ལུགས་བཞྤྱིན་དུ་འཆད་
ན་གྤྱི་བ་བ་དང་སོམ་སྒྲུབ་ཀྤྱི་གཞུང་ལུགས་སོང་དང་སོང་བཞྤྱིན་པའྤྱི་སང་ཡྤྱིན་ལ། ཕོགས་སོ་སོ་ནས་ཕེབས་
པའྤྱི་སློབ་མ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་སེ་བསྤྱིངས་གནང་དང་གནང་བཞྤྱིན་པ་རེད་ལ། དེ་དག་འཚོ་བའྤྱི་ཐད་ལ་ཕོགས་གང་
ཅྤྱིའྤྱི་ཐད་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ངང་ནས་རྒྱལ་བསན་འཛིན་སོང་སེལ་བཞྤྱིན་ཡོད། །ཞེས་འདྤྱི་ཀའྤྱི་
གཙོ་སྤྱིག་པས་མདོར་བསྡུས་སུ་སལེ་བའོ། ། 

སང་སྤྲུལ་དྤྱི་མདེ་འདོ་ཟརེ་གྤྱི་གསུང་འབུམ་ 
པར་བསྐྲུན་ཐད་ཀྤྱི་འཆར་གཞྤྱི། 

འདྤྱི་གའྤྱི་གཙ་ོསྤྱིག་པས་བསྡུས། 
སང་སྤྲུལ་ཚང་གྤྱི་གསུང་པར་བསྐྲུན་སྐོར་གྤྱི་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སེ་༢༠༠༩ལོའྤྱི་ཟླ་༡༠བའྤྱི་ཚེས་༨ྤྱིན་

ལ་ཚོགས་པ་དང་། ལས་བགོས་ཀྤྱི་མྤྱི་སྣ་དུས་ལྟར་སྤྱི་ཁོན་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རོང་ཨ་སྤྱིད་སང་ཚང་དགོན་དུ་
ཕེབས་ཏེ་པར་བསྐྲུན་སྐོར་ལ་གྲོས་མོལ་བས་པ་སེ། དེ་ཡང་མདོ་སད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པའྤྱི་



 
                            སྤྱིའྤྱི་དེབ་གྲངས་བཞྤྱི་བ།                    མུ་ཁྤྱི་བཙན་པོ། 
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བདག་པོ། མཁས་དབང་སང་སྤྲུལ་དྤྱི་མེད་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྤྱི་གསུང་འབུམ་པར་བསྐྲུན་བ་བའྤྱི་འགོ་བརམས་པ་
ལ། མཆོག་སྤྲུལ་དྤྱི་མེད་འོད་ཟརེ་གྤྱི་གསུང་འབུམ་པོད་ལྔ་པར་རྒྱུ་ཐག་བཅད། གསོ་རྤྱིག་སྐོར་གྤྱི་བརམས་ཆོས་
པོད་གཅྤྱིག  སང་དགོན་ཁག་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་པོད་གཅྤྱིག  གྲུབ་མཐའ་དང་ནང་དོན་རྤྱིག་པ་པོད་གཅྤྱིག རྣམ་ཐར་
དང་སེས་རབས་པོད་གཅྤྱིག  རོམ་ཐོར་བུའྤྱི་སྐོར་པོད་གཅྤྱིག་དང་པོད་ལྔ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ལ་གཤམ་གྤྱི་སང་
དགོན་ཁག་ནས་མདོ་རྒྱུད་རྤྱིག་གནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྤྱི་བ་སྤྲུལ་དང་རོགས་ལྡན་འགའ་རེ་གདམས་ཏེ་ལས་
བགོས་གནང་ནས་༢༠༡༡ལོར་པར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་གནང་བ་རེད། 

ར་ེརྤྱིན་པ་ོཆའེྤྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་འབྲལེ་བའྤྱི་གནས་ཚུལ་མདརོ་བསྡུས། 
སོ་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་གྲགས་པ། སྣང་ཞྤྱིག་དགོན་ཆེན་གྤྱི་མཁན་པོ། 

༼གཡུང་དྲུང་བོན་མམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་༽ཀྤྱི་འཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་བོ་དེ་རྔ་བ་སྣང་ཞྤྱིག་དགོན་
ཆེན་དུ་ཚོགས་སྐབས་སན་རྤྱིའྤྱི་དགེ་བཤེས་རྣམ་པའྤྱི་ཐུགས་གྲོས་མཛད་དེ་༼གཡུང་དྲུང་བོན་མམ་འབྲེལ་མཐུན་
ཚོགས་༽དེ་བདེ་ལེགས་ངང་འཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བའྤྱི་རེས་ལ་རེ་མམ་མེད་བ་མའྤྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་མམ་མེད་
བ་མར་ཚོགས་མཆོད་ཟབ་རྒྱས་ཞྤྱིག་ཕུལ་རྒྱུའྤྱི་གྲོས་ཐག་བཅད་པ་ལྟར་ཚོགས་འདུ་གྲོལ་བའྤྱི་ྤྱིན་གྤྱིས་པ་སེ། བོད་
ཟླ་བཅུ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཚེས་བཞྤྱི་ྤྱིན། འགོ་བ་དགེ་བཤེས་བསན་འཛིན་འབྲུག་གྲགས། ཁྱུང་དཀར་དགེ་བཤེས་ཟླ་བ་
བསན་འཛིན། མང་རྤྱི་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་འགྱུར་མེད། སོ་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་གྲགས་པ། དབྲ་ཁྱུང་དགེ་
བཤེས་སྐལ་བཟང་ནོར་བུ། གཙང་ཚ་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་གཙུག་ཕུད། ནོར་རེའྤྱི་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 
ལུང་དཀར་དགེ་བཤེས་བོ་གྲོས་བསན་པ། སྣང་ཞྤྱིག་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་བསམ་གཏན། སེང་ཆེན་དགེ་བཤེས་
འོད་ཟེར་སྦྱྤྱིན་པ། སྣང་ཞྤྱིག་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་བོ་གསལ། ཞང་བོད་རྤྱིག་ཤེས་ཚོགས་པའྤྱི་འགན་འཛིན་པ་
སྣང་མཐའ་བསན་འཛིན་ྤྱི་མ། མང་རྤྱི་བསན་འཛིན་ྤྱི་མ་བཅས་རྔ་བ་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རོང་དུ་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་
༦གྤྱི་སེང་དུ་བདེ་ལེགས་ངང་འབོར། སྐབས་དེར་ལྤྱི་ཤུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཤེན་རྒྱལ་བསན་འཛིན་རྤྱིན་པོ་ཆེས་སྣེ་བསུ་ཟབ་
རྒྱས་ཐོག་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཕེབས། ཁོང་གྤྱིས་གསུང་དོན་ྤྱིན་དང་བོར་རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གདན་ས་རུ་ཚོགས་
འབུལ་རྒྱུ་དང་དགོང་མོ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་སེང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ། ྤྱིན་གྤྱིས་པ་ལ་མཚོ་སེང་དགོན་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་བཅས་
བཀོད་བསྤྱིགས་གནང་བ་ལྟར། ྤྱིན་དང་བོར་ལྤྱི་ཤུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཤེན་རྒྱལ་བསན་འཛིན་རྤྱིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁྤྱིད་འོག་
རེ་མམ་མེད་བ་མའྤྱི་འཁྲུངས་གནས་ཆུ་ཆེན་རོང་གྤྱི་མངའ་ཁུངས་མལ་ལེ་ཤང་གྤྱི་ེ་འདབས་སུ་སེགས་ཅོག་ཞེས་
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པའྤྱི་ས་ཆ་རུ་ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས། མ་བསྤྱིགས་རང་གྲུབ་ཀྤྱི་རགས་དང་རེན་འབྲེལ་མང་བོ་བྱུང་བ་ནྤྱི། གཅྤྱིག་
ཏུ་བོད་ཟླ་བཅུ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཚེས་ལྔ་རུ་ཁེལ་ཡོད་པ། གྤྱིས་སུ་གཟའ་སྐར་གྤྱི་ལེགས་འཛོམ་བྱུང་བ། གསུམ་སེགས་
ཅོག་ཏུ་ཐོན་པ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་ྤྱི་མའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་རྤྱི་རེར་ཤར་བ་སོགས་ཀྤྱི་ངོ་མཚར་བའྤྱི་རེན་འབྲེལ་དུ་མར་བྱུང༌། 
སྐབས་དེར་ལྤྱི་ཤུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཤེན་རྒྱལ་བསན་འཛིན་རྤྱིན་པོ་ཆེས་སེགས་ཅོག་གྤྱི་རྒྱབ་རྤྱི་ནོར་བུ་སྤུངས་འདའྤྱི་སེང་
ནས་མམ་མེད་བ་མའྤྱི་ཚོགས་ཕུལ་ན་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུད་པའྤྱི་རེན་འབྲེལ་ལགས་གསུངས་པས་ཁོང་
གྤྱི་ཐུགས་དགོངས་བཞྤྱིན་ཆུ་ཚོད་༡༡་༣༠ཐོག་ནས་ཆུ་ཚོད་༣ བར་དུ་རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེར་ཚོགས་མཆོད་ཟབ་རྒྱས་ཞྤྱིག་
ཕུལ། ཆུ་ཚོད་༣ པའྤྱི་ཐོག་གོང་ཚིགས་བཞེས་རེས་སེགས་ཅོག་དཀྤྱིལ་གཞུང་གྤྱི་དགོན་ཤུལ་ལ་མཇལ་ཞྤྱིང་བསན་
པ་རྒྱས་པའྤྱི་སོན་ལམ་གསུངས། ཆུ་ཚོད་༥ཡས་མས་སུ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་སེང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས། རོགས་
ལྡན་སྤྱིན་གྲོལ་བཀྲ་ཤྤྱིས་འཁྤྱིལ་གྤྱིང་གྤྱི་གྲྭ་བཙུན་ཨ་ཁུ་པདྨས་བསན་པའྤྱི་ལས་དོན་རླབས་ཆེན་མཛད་པའྤྱི་བ་བ་
གང་མང་ལ་གཟྤྱིགས་རོག་མཛད་དེ་དམ་པ་ཁོང་ལ་རེས་སུ་ཡྤྱི་རངས་ཀྤྱིས་སགས་བརོད་ཕུལ། ཚེས་༦ྤྱིན་ས་དོ་ཚུ་
ཚོད་༨ཐོག་ཞོག་ཇ་གསོལ་རེས་ལྤྱི་ཤུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཤེན་རྒྱལ་བསན་འཛིན་རྤྱིན་པོ་ཆེས་བཀོད་བསྤྱིགས་འོག་མཚོ་སེང་
དགོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཁོང་གྤྱིས་སར་བཞེངས་ཟྤྱིན་དང་ད་ལྟའྤྱི་གནས་བབ་མ་འོངས་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་བཅས་ངོ་སོད་
དང་འབྲེལ་ཏེ་ཚང་མ་རྒྱང་སྐོར་དུ་ཕེབས་ནས་གཟྤྱིགས་རོག་མཛད་རེས་ཐུགས་དགེས་པའྤྱི་ངང་གོང་ཚིགས་གསོལ་
བ་དང་ཁབ་ཅྤྱིག་ཏུ་བསན་རྒྱས་སོན་ལམ་གྤྱིས་མཇུག་བསྡུས། དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་༨ཐོག་མགྲོན་ཁང་གྤྱི་བག་ཡངས་
ཇ་གསོལ་ཁང་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་དེའྤྱི་ནང་དུ་ཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་ཤྤྱིང་དགའ་བ་འབུམ་གྤྱིས་མདུན་བསུའ་ས༼ེགཡུང་དྲུང་
བོན་མམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས༽བདེ་ལེགས་ངང་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་མཇུག་འབྲས་མྤྱི་དམན་པ་ཐོབ་པའྤྱི་
སྐོར་དང༌། ༧རེ་མམ་མེད་ཆེན་པོའྤྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་མཇལ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྤྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གེང་མང་བོ་མཛད་
རེས། ཐོག་དང་བོ་ཀླུ་ཕུག་དགོན་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་མཁན་པོ་སན་རྤྱིའྤྱི་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་གཙུག་ཕུད་མཆོག་
ནས་གསུང་རྒྱུར། མ་འོངས་པར་ས་གནས་དེར་དན་རེན་གྤྱི་ལྷ་ཁང་རེ་བཞེངས་ཐུབ་ན་ཕན་གྤྱིས་ཀླུ་ཕུག་བཤད་
སྒྲུབ་འདུས་སེའྤྱི་འཚབ་བས་ཏེ་མ་མཐའ་དམངས་སོར་ཁྤྱི་གཅྤྱིག་ལས་མྤྱི་དམན་པའྤྱི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཞེས་
གསུང་བཤད་གནང༌། དེ་བཞྤྱིན་དུ་མང་རྤྱི་དགོན་པའྤྱི་བདག་པོ་སན་རྤྱིའྤྱི་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་འགྱུར་མེད་
མཆོག་ནས་མང་རྤྱི་དགོན་པའྤྱི་འཚབ་བས་ཏེ་མ་མཐའ་དམངས་སོར་ཁྤྱི་གཅྤྱིག སན་རྤྱིའྤྱི་དགེ་བཤེས་འགོ་བ་
བསན་འཛིན་འབྲུག་གྲགས་ནས་མ་མཐའ་སོར་ཁྤྱི་གཅྤྱིག ག་རོང་བ་བཏང་རྤྱི་ཁོད་ཀྤྱི་མཁན་པོ་སན་རྤྱིའྤྱི་དགེ་
བཤེས་ཟླ་བ་བསན་འཛིན་ནས་སོར་ཁྤྱི་གཅྤྱིག སན་རྤྱིའྤྱི་དགེ་བཤེས་དབྲ་ཁྱུང་སྐལ་བཟང་ནོར་བུ་མཆོག་ནས་སོར་
ཁྤྱི་གཅྤྱིག ལུང་དཀར་དགེ་བཤེས་བོ་གྲོས་བསན་པ་མཆོག་ནས་སོར་སོང་གཅྤྱིག ཁྤྱི་བརན་ནོར་རེའྤྱི་དགེ་བཤེས་
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ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་སོར་ལྔ་བརྒྱ། སྣང་མཐའ་བསན་འཛིན་ྤྱི་མ་མཆོག་ནས་སོར་ལྔ་བརྒྱ་བཅས་ཞལ་
འདེབས་གནང་མཐར་ཚང་མས་སེགས་ཅོག་ཏུ་དན་རེན་གྤྱི་ཚུལ་དུ་༧རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་ལྷ་ཁང་ཞྤྱིག་བཞེངས་རྒྱུའྤྱི་གྲོས་
ཐག་བཅད་དེ། ས་གནས་དེའྤྱི་མཆོག་སྤྲུལ་ལྤྱི་ཤུ་གཤེན་རྒྱལ་བསན་འཛིན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སྐུ་ཁེད་ྤྱིད་ཀྤྱིས་
ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་བཞེས་རྒྱུའྤྱི་རེ་བ་བཏོན་རེས། ཁོང་དགའ་སོའྤྱི་ངང་གཙོ་འགན་བཞེས་རྒྱུའྤྱི་དམ་བཅའ་
མཛད་པར་མ་ཟད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ལོར་༼གཡུང་དྲུང་བོན་མམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས༽འཚོགས་སྐབས་འབྲས་བུ་
མངོན་གསལ་ཞྤྱིག་ངོམ་རྒྱུ་ཡོད་ངེས་པར་བ་རྒྱུའྤྱི་ཐུགས་ཐག་བཅད། ཁོང་ལ་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་བ་བཏང་རྤྱི་
ཁོད་ཀྤྱི་མཁན་པོ་ཟླ་བ་བསན་འཛིན་དང༌། སྣང་ཞྤྱིག་དགོན་པའྤྱི་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་གྲགས་པ་གྤྱིས་ལ་འགན་
བསྐོས་པ་ལྟར་ཁོང་རྣམ་གྤྱིས་ནས་ཀང་ལུས་རེན་འདྤྱིའྤྱི་བསོད་ནམས་ཞྤྱིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་སེ་འགན་བཞེས་རེས་ཁྱུང་
དཀར་དགེ་བཤེས་ཟླ་བ་བསན་འཛིན་ལགས་ནས། རྒྱལ་གཤེན་བསན་པ་གངས་དཀར་ལྷུན་པོའྤྱི་རེར། །རྒྱལ་བསན་
འཛིན་པའྤྱི་སེས་མཆོག་གདོང་ལྔའྤྱི་དབང༌། །རྒྱལ་བའྤྱི་བསན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་གྤྱི། །རྒྱལ་མཚན་སེང་
ཐབས་གད་རྒྱང་སོགས་པའྤྱི་སས། །རྒྱལ་ཁམས་ཁབ་པའྤྱི་གཏམ་བཟང་ཨེ་མ་རྨད། ཅེས་སོན་ཚིག་གྤྱིས་མཇུག་
བསྡུས་སོ། །སྐབས་དེར་ལྤྱི་ཤུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཤེན་རྒྱལ་བསན་འཛིན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྤྱིས་སོར་སོང་ཕག་མང་བོ་འགྲོ་
གྲོན་བཏང་སེ་ྤྱིན་གསུམ་གྤྱི་རྤྱིང་ལ་གོང་ཚིགས་གསོལ་ཟས་དང༌། མགྲོན་ཁང་ཆེན་མོ། ཕར་འགྲོ་ཚུལ་འོང་གྤྱི་
རླངས་འཁོར་སེལ་འདེན་སོགས་གང་ཐད་ནས་ཁོང་གྤྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་དང༌། རྔ་བ་ནས་འབར་ཁམས་སུ་
སོད་སྐབས་ཀང་འབོ་ལ་དགོན་པའྤྱི་བ་མ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྒྱལ་མཚན་གྤྱི་གཙོས་ས་སེར་མྤྱི་ཉུང་བས་སྣེ་ལེན་བས་པ་
བཅས་ལ། ཕན་རང་གྤྱིས་རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་མཁན་ཚང་མའྤྱི་ཚབ་བས་ཏེ་བཀའ་
དྤྱིན་ཆེ་ཞུས་པ་ཡྤྱིན། ། 

དགའ་ས་ོདང་ས་ོགདུང་གྤྱིས་ཀྤྱི་གནས་ཚུལ་ཞྤྱིག  
  ཨ་ དཔལ་བཟང་། འདྤྱི་ཀའྤྱི་རམོ་སྤྱིག་པ།  

དེ་ཡང་དགའ་སོ་ནྤྱི་བོན་གྤྱི་གདན་ས་འོག་མ་རབ་ལེགས་གཡུང་དྲུང་གྤྱིང་གྤྱི་༧དགེ་སློང་ཤེས་རབ་
བསན་འཛིན་མཆོག་ྤྱིད་ཀྤྱི་བརྒྱད་ཅུའྤྱི་ག་སོན་བས་པ་དང་སླར་ཡང་སོ་གདུང་ནྤྱི་དགེ་སློང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ྤྱིད་
ཞྤྱིང་འདྤྱིར་འགྲོ་དོན་ར་ེཞྤྱིག་གྲུབ་པའྤྱི་ཚུལ་མཛད་དེ་དགོངས་པ་བོན་དབྤྱིངས་སུ་གཤེགས་པ། དེ་ལ་གང་ལྟར་
ཡང་བཤེས་གེན་བ་མ་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སྤྲུལ་བ་ཡྤྱིན་པས་གཏན་གྤྱི་སབས་གནས་ཀུན་འདུས། རང་རེ་སྤྱིགས་མ་
ལྔ་བདོ་བའྤྱི་དུས་སེམས་ཅན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས་འཁོར་བ་ལ་འཁམས་ཀང་བདེ་ཆེན་ཐར་ལམ་ཁྤྱིད་མཁན་བཀའ་དྤྱིན་



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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གསུམ་ལྡན་གྤྱི་དཔོན་གསས་བ་མ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང་འཕད། བཀའ་ལུང་མན་ངག་ནྤྱི་གནང་། ཐོབ་པ་དཀའ་བ་ཡྤྱི་
དམ་གསང་སགས་ཀྤྱི་དབང་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་དེ་བསྐལ་བ་རེ་བཟང་ངོ་སམ། དེང་གྤྱི་དུས་འདྤྱིར་མདོ་སགས་ཟུང་
འབྲེལ་གྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆ་ེདར་ཞྤྱིང་རྒྱས་པའྤྱི་གདན་ས་༧དཔལ་གཤེན་བསན་རབ་ལེགས་གཡུང་དྲུང་གྤྱིང་གྤྱི་
དགེ་སློང་ཤེས་རབ་བསན་འཛིན་མཆོག་ྤྱིད་བསན་དང་འགྲོ་བའྤྱི་དོན་ལ་དམྤྱིགས་ནས་མྤྱིའྤྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས༼ 
སྤྱི་ལོ་༡༩༣༠ ནས ༢༠༠༩ ལོ་པར༽དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུར་འཁོར་བས་རེན་འབྲེལ་མཛད་ས་ོཞྤྱིག་སེལ་བ་སེ། 
མཛད་སོ་ཐོག་མ་༼སྤྱི་ལོ༢༠༠༩ལོའྤྱི་བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣༽ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོའྤྱི་གཡུང་གྤྱིང་འཚོགས་ཁང་ཐོག་
བརེགས་རབ་གསལ་ཁང་ནས་གདན་སའྤྱི་དམངས་བདག་གཙ་ོབོར་བས་པའྤྱི་བ་གྲྭ་རྣམས་ལྷན་དུ་འཚོགས་ནས་
རྣམ་དག་འགྱུར་མེད་ལྟར་མཆོད་པ་རྣམ་ལྔ་ནས་མཎ ལ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་གྤྱི་མཆོད་འབུལ་རྒྱས་པར་མཛད་
ནས་གྲྭ་མང་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའྤྱི་དད་མོས་ལྟར་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་ཕུལ་ཞྤྱིང་། སླར་འཚོགས་ཁང་དུ་སྤྱིབ་
སྦྱོང་མུན་སེལ་ཆོ་གའྤྱི་གཞུང་བསང་ནས་འཚོགས། དེ་ནས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྤྱི་དད་ལྡན་བ་སྤྲུལ་དང་
སྦྱྤྱིན་བདག་ས་སེར་རྣམས་ཕོགས་ཀུན་ནས་ཕེབས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་༧དཔལ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་ཆེའྤྱི་
གདུང་ལས་གྲུབ་པ་གཤེན་སས་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་ཕེབས་ནས་དགེ་སློང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་
བརྒྱད་ཅུ་ལེན་པའྤྱི་རེན་འབྲེལ་ལ་མཆོད་རས་དང་བཀྲ་ཤྤྱིས་ཀྤྱི་ལྷ་དར་གསུང་རབ་གེང་བམ་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ་
བས། ཞལ་ནས་དགོན་འདྤྱིའྤྱི་དཀའ་ངལ་ཡོངས་རོགས་ཁེད་ཀྤྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུའྤྱི་
བར་དུ་རྒྱལ་བསན་བསངས་པར་བཀའ་དྤྱིན་ཤྤྱིན་ཏུ་ཆ་ེགསུངས་ཞྤྱིང་བསོད་ཚིག་དང་བཅས་ཕུལ། དེ་མྤྱིན་ཕོགས་
ཀུན་ནས་དགོན་སེ་སོ་སོའྤྱི་བ་སྤྲུལ་དང་གྲྭ་བཙུན་ཁག་གྤྱིས་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་པས་ཞབས་བརན་
གསོལ་འདེབས་སོགས་ཕུལ་མཁན་མང་ཞྤྱིང་འདྤྱིར་ཡྤྱི་གེ་མང་དགོས་ནས་མ་བྲྤྱིས། ལྷག་པར་དུ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་སྐུ་
ཡུལ་གྤྱི་ཕོགས་སུ་དད་ལྡན་སྦྱྤྱིན་བདག་ལྷ་ས་ལ་བཞུགས་པའྤྱི་ཚངོ་བ་དང་། ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་བཞུགས་པའྤྱི་ཚོང་
བ། གཞྤྱིས་རེ་ས་ཁུལ་དུ་བཞུགས་པའྤྱི་ཚོང་བ་སོགས་ས་ཐག་རྤྱིང་ཐུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་དུས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པ་ནྤྱི། 
གཅྤྱིག་ན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་ལ་རྒྱ་དང་། གྤྱིས་ན་གྲྭ་ས་གཡུང་དྲུང་གྤྱིང་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་པ་དང་། གསུམ་ན་
དགེ་སློང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྤྱི་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུའྤྱི་ཞལ་བཟང་མཇལ་འདོད་ཆེ་བས་མོས་གུས་དད་སེམས་ཀྤྱི་
ངང་ནས་སྐུ་མགྲོན་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ཕེབས་པར་བྱུང་། དེ་དང་འད་བའྤྱི་སྦྱྤྱིན་བདག་བང་འབྲོག་གྤྱི་ནག་ཆུའྤྱི་ས་
ཁུལ་པོམ་ར་དང་། ལྷ་ས། གཞྤྱིས་རེ་། ྤྱིང་ཁྤྱི། ལྷོ་གྲོ་མོ། གཤེན་དར་ལྡྤྱིང་། གཡུང་གྤྱིང་ེ་འཁོར་གྤྱི་དད་ལྡན་སྦྱྤྱིན་
བདག་རྣམས་དང་བཅས་ཕོགས་ཀུན་ནས་སྐུ་མགྲོན་བརྒྱ་ཕག་མང་བོ་འཚོགས་ནས་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་མཛད་སོ་ལ་
བཞུགས། དགའ་སོན་གྤྱི་རེན་འབྲེལ་གྲུབ་པར་འདྤྱི་ཡང་སབས་གནས་བ་མའྤྱི་ཐུགས་རེ་དང་བྤྱིན་རླབས་། བཀའ་
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སོང་ལྷ་སྲུང་གྤྱི་མཐུ་དཔུང་སོང་གྲོགས་ལས་བྱུང་བ་ཞྤྱིག་རེད་སམ། དེ་ནས་དད་ལྡན་སྦྱྤྱིན་བདག་ཀུན་ལ་ཡང་
བྤྱིན་རེན་སོགས་ཀྤྱིས་ལེགས་སེས་ཀང་གནང་། ཚེས་བཅོ་ལྔའྤྱི་ྤྱིན་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་མཛད་སོ་མཇུག་མཐར་རོགས་
ནས་གྲྭ་མང་རྣམས་འཚོགས་ཁང་དུ་བཀྲ་ཤྤྱིས་སོན་ཚིག་ཅྤྱི་རྤྱིགས་བརོད་རེས་སུ་དགེ་སློང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྤྱིས་
འབྲེལ་ཡོད་ཀྤྱི་དད་ལྡན་སྦྱྤྱིན་བདག་རྣམས་གཙོ་བོར་བས་པས་མ་གྱུར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རོགས་
པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་གོ་འཕང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་འཁོར་གསུམ་དམྤྱིགས་མེད་ཀྤྱི་བསོ་སོན་ཡང་དག་
གྤྱིས་རྒྱས་གདབ་པའོ། །  

དེ་ལྟའྤྱི་བསན་འགྲོའྤྱི་མགོན་དུ་བཞུགས་པའྤྱི་བཀྲ་ཤྤྱིས་རེན་འབྲལེ་འབར་བའྤྱི་དུས་བཟང་ད་ེརེ་ཞྤྱིག་
མཇུག་རོགས་པ་སེ། ༧དགེ་སློང་ཤེས་རབ་བསན་འཛིན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་བོན་དབྤྱིངས་སུ་ཐྤྱིམ་ཚུལ་ཡྤྱིད་སོ་
བའྤྱི་ངང་ནས་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྤྱི་སན་ལམ་དུ་འབུལ་བ་ལ།  

ཆུ་བཞྤྱིའྤྱི་སྡུག་བསལ་མཛད་ཕྤྱིན་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ། །གདུལ་བ་རག་འཛིན་ཅན་རྣམས་སུན་དབྱུང་ཕྤྱིར། ། 
ལན་གཅྤྱིག་འཆྤྱི་བའྤྱི་མྤྱི་རག་འཇྤྱིག་ཚུལ་དུ། །དགོངས་པ་བོན་ྤྱིད་དབྤྱིངས་སུ་ཐྤྱིམ་པར་བསན། ། 
ཀེ་མ་ཀྤྱི་ཧུད་བདག་དང་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཐར་ལམ་འདེན་པའྤྱི་དཔོན་གསས་དང་བྲལ་བས། ། 
མ་རྤྱིག་མུན་པའྤྱི་གནས་ལ་འཁམས་ཤྤྱིང་འཁྲུལ། །ཡེ་ཤེས་སན་གྤྱིས་དབྤྱིངས་ནས་གཟྤྱིགས་ཤྤྱིག་ཀེ། ། 
སྤྱིར་དཔོན་གསས་ཀྤྱི་བ་མ་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་མྤྱིའྤྱི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བ་སམེས་ཅན་རྣམས་འདེན་སོན་བོན་པ་

གྲངས་མང་ཡང་། འདྤྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་རབ་ལེགས་གཡུང་དྲུང་གྤྱིང་གྤྱི་(དགེ་སློང་ཤེས་རབ་
བསན་འཛིན)རྤྱིན་པོ་ཆེ་འདྤྱི་ྤྱིད་ནྤྱི་ངེས་པའྤྱི་དོན་དུ་སེ་འཆྤྱི་སངས་པའྤྱི་གཡུང་དྲུང་གྤྱི་གོ་འཕང་བརེས་པས་
གདུལ་བ་རྣམས་ཡལ་བར་འདོར་མྤྱི་སྤྱིད་ཀང་། གནས་སྐབས་སུ་ཞྤྱིང་འདྤྱིའྤྱི་གདུལ་བའྤྱི་དོན་ཀུན་རོགས་ཚུལ་
མཛད་དེ་གྤྱིང་གཞན་གྤྱི་གདུལ་བ་འདུལ་བའྤྱི་དུས་ལ་བབས་པ་དང་། ཕོགས་རེ་མཐོང་བའྤྱི་གདུལ་བ་རག་
འཛིན་གྤྱི་སོག་ཏུ་ཚུད་པ་རྣམས་སུན་དབྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་རེ་ཞྤྱིག་གཟུགས་སྐུ་བོན་དབྤྱིངས་སུ་བསྡུ་བའྤྱི་དུས་ལ་བབས་
པར་དགོངས་པས་འདུན་པ་གཏད་དེ། འཇྤྱིག་རེན་མྤྱི་ཡུལ་དུ་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་བརྒྱད་བར་དུ་བསན་དང་འགྲོ་
བའྤྱི་དོན་དུ་མཛད་ཕྤྱིན་མཐར་དག་(སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོའྤྱི་བོད་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༥ྤྱིན་)མཇུག་རོགས་ནས་དགོངས་པ་
བོན་ྤྱིད་ཀྤྱི་དབྤྱིངས་སུ་ཐྤྱིམ། ཟག་བཅས་ཀྤྱི་ཕུང་བོ་ཕྤྱི་རབས་སེམས་ཅན་རྣམས་འདེན་པའྤྱི་རནེ་དུ་མྤྱི་ཡུལ་དུ་
བཞག ྤྱིན་བདུན་ཙམ་གཟྤྱིམ་སོ་དམ་ནས་ཕྤྱི་ལོག་ནས་འཁོར་སློབ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཚེ་དབང་བོད་ཡུལ་མའྤྱི་ཚོགས་
མཆོད་རེ་དང་རྣམ་དག་འགྱུར་མེད་ཀྤྱི་མཆོད་པ་རྣམ་ལྔ་དངོས་འབོར་ཡྤྱིད་སྤྲུལ་འབུལ་བ་དང་། སྐུ་གསུམ་སོན་
ལམ། བར་དོར་ངོ་སོད། ཐོས་གྲོལ་སོགས་ྤྱིན་མཚན་འཁོར་མེད་དུ་བོན་གྤྱི་ས་དབངས་མ་ཆག་པ་བསོགས། ྤྱིན་
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བདུན་ནས་གཟྤྱིམས་སོ་དབེ་བས་སྐུ་གཟུགས་ཆུང་ངུའྤྱི་སོང་ཞྤྱིང་གདུང་ལ་ན་བཟའ་དང་པད་ཞུ་གསོལ། མདུན་
དུ་མཆོད་པ་རྣམ་ལྔ་དང་མཎ ལ་སོགས་བཤམས་ནས་གདུང་མཆོད་ཕུལ། སྐབས་དེ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྤྱི་
དད་ལྡན་འགྲོ་བ་རྣམས་གདུང་མཇལ་དང་མཆོད་མཇལ་ཆབས་ཅྤྱིག་ཏུ་ྤྱིན་རེར་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ཞྤྱིག་རྒྱུན་མ་ཆད་
པར་བྱུང་། ཁད་པར་དུ་དགོན་སེའྤྱི་བ་སྤྲུལ་དུ་མ་ཕེབས་པ་སེ། ཁྱུང་བོ་རེ་དྲུག་དགོན་པའྤྱི་བ་མ་བསན་འཛིན་འོད་
ཟེར་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང་། རྨེའུ་ཚང་བསྐལ་བཟང་དབང་རྒྱལ། སོག་སེ་བསན་པའྤྱི་ྤྱི་མ། ཁྱུང་བོ་རྤྱི་ཁོད་བ་ཆུང་། སྣང་
ཞྤྱིག་སྤྲུལ་སྐུ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན། དྭང་ར་སེ་ཞྤྱིག་དགོན་པའྤྱི་བ་མ། གཡུང་དྲུང་གྤྱིང་གྤྱི་དགེ་བཤེས་
སོགས་དུ་མ་དང་། གཞན་མདོ་སད་དགའ་མལ་ཀུན་ཁབ་བདེ་ཆེན་གྤྱིང་གྤྱི་ཀྲུའུ་རེན། རྤྱིན་སྤུངས་དགོན་པའྤྱི་ཀྲུའུ་
རེན་དང་གྲྭ་བ་བཅུ་ཕག་ལས་བརལ་བ་ཕེབས་པ་མ་ཟད་དགོན་སེ་གཞན་དག་སོགས་དང་། དེ་ནས་བ་གྲྭ་ཀུན་རང་
རང་དད་མོས་ངང་སྐུ་གདུང་མདུན་ནས་གསོལ་འདེབས་དང་སོན་ལམ་གང་མང་ཞྤྱིག་གདབ། དེ་ནས་ཟླ་གཅྤྱིག་
སོང་རེས་ཚེས་༡༥ྤྱིན་དམ་པ་འདྤྱིའྤྱི་ཡྤྱི་དམ་ཕུར་བའྤྱི་ལྷ་ཞལ་ཕེས། སྐབས་དེ་དབུས་གཙང་དུ་ས་ནས་མ་བྱུང་
བས་ངོ་འཚར་གྤྱི་མེ་ཏོག་གྤྱི་ཁ་བ་བབས་པས་རན་གཞོན་ཀུན་གྤྱི་དད་རེན་དུ་གྱུར། སྐུ་གདུང་ཀང་ྤྱིན་རེ་བཞྤྱིན་
དུ་འགྲྤྱིབ་ནས་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་བས་ཀུན་གྤྱིས་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར། ྤྱིན་བཞྤྱི་བཅུ་ཙམ་དུ་གཟྤྱིམ་ཁང་དུ་མཆོད་
འབུལ་རྒྱ་ཆེ་ཕུལ། རེས་སུ་ཀུན་རྤྱིག་ལས་བཞྤྱི་རྒྱུན་ལྔའྤྱི་མཆོད་རས་ཡར་མཆོད་མར་སྦྱྤྱིན་གཞུང་བཞྤྱིན་ཕྤྱིན་ལས་
ཀྤྱི་གཞུང་བསང་ནས་མཇུག་མཐར་མེ་སར་སྐབས་བ་མ་གཙོ་བོ་ ༧ དཔལ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་ཆེའྤྱི་གདུང་
ལས་གྲུབ་པ་གཤེན་སས་གཡུང་དྲུང་རང་གྲོལ་ྤྱི་མ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་ལོ་༡༦སེང་ལོ་དེའྤྱི་བོད་ཟླ་༡༡ པའྤྱི་
ཚེས་༢༥ྤྱིན་ཁད་དུ་གདན་དངས་ཞག་བཞུགས་གནང་། དེའྤྱི་ཕྤྱི་ྤྱིན་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གྤྱི་ནང་མོ་ས་རེངས་མ་ཤར་
གོང་དུ་སྐུ་གདུང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་གཟྤྱིམ་ཁང་ནས་བ་སྤྲུལ་དང་གྲྭ་མང་རྣམས་སེར་ཕེང་བསྤྱིགས། རྔ་གཤང་དུང་གྤྱིང་གྤྱི་
ས་དབངས། རྒྱལ་མཚན་འཕན་གདུགས་སོགས་ཀྤྱིས་མདུན་བསུས་ནས་མེ་ཐབ་ཏུ་གདན་དངས་ཏེ། གཤེན་སས་
རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང་ད་སྐབས་ཀྤྱི་གཡུང་གྤྱིང་གྤྱི་མཁན་སློབ་རྣམ་གྤྱིས། རྨེའུ་ཚང་བསྐལ་བཟང་དབང་རྒྱལ། སྣང་ཞྤྱིག་
སྤྲུལ་སྐུ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་གཙོས་བ་སྤྲུལ་འགའ་དང་དང་སོང་བཅུ་ཕག་གྤྱིས་ཞུགས་འབུལ་ཆོ་ག་མཛད་
ནས་གཤེན་སས་མཆོག་གྤྱིས་སྐུ་གདུང་འོག་ཏུ་ཤྤྱིང་བརེགས་ཞྤྱི་རྒྱས་དབང་དག་ལ་མེ་སར་བར་ཙམ་གྤྱིས་གདུང་ལ་
རང་འབར་གྤྱི་ཚུལ་དུ་སོང་ཤྤྱིང་མེ་ལེ་གེན་དུ་འཁྤྱིལ། སྐུ་གདུང་ལ་ཕབས་པ་ཙམ་གྤྱིས་མེ་ལེ་ཇེ་ཆེར་སོང་བས་དད་
ལྡན་གྤྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྤྱི་སོ་སོའྤྱི་དག་སྣང་དུ་འགའ་ཞྤྱིག་ལ་མཁའ་དབྤྱིངས་སུ་མེ་ལེའྤྱི་རེ་ལ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་རྣམ་
པ་དངོས་འད་ཞུགས་ཚུལ་དང་། རྤྱིགས་རག་བཞྤྱིའྤྱི་རྤྱི་མོ་དང་། དྤྱི་ཞྤྱིམ་མཐུལ་བ་དང་། དུ་བའྤྱི་མདོག་ཀང་དཀར་
སེར་དམར་ལང་སོགས་འད་མྤྱིན་སྣ་ཚོགས་གཡས་སྐོར་གྤྱི་ཚུལ་དུ་གདུང་ཁང་གྤྱི་སེང་དུ་གདུགས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་
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འཁོར་བ་དང་། ངོ་མཚར་གྤྱི་རགས་འད་མྤྱིན་མཐོང་རྒྱུ་བྱུང་། མེ་དེ་གདུང་ལ་ཕབས་ནས་ཅུང་ཙམ་ཞྤྱིག་དབུ་
གཡང་འཕངས་ཤྤྱིང་སྐལ་ལྡན་གྤྱི་འཁོར་སློབ་ལག་ལ་བབས་པ་སོགས། ཀུན་གྤྱིས་མཐོང་བས་དད་པ་ལྷང་གྤྱིས་སེས་
ནས་གདུང་ལ་ཕག་སྐོར་བེད་པ་རྣམས་དད་པའྤྱི་མྤྱིག་ཆུ་སོགས་གཏོང་། ཆེས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པར་
ཀུན་གྤྱིས་མཚར། རེས་སུ་གདུང་ཐལ་དུ་རྤྱིན་བསེག་ཆེ་ཆུང་འད་མྤྱིན་མང་བོ་བྱུང་། ད་ལྟ་འཁོར་སློབ་ཚོགས་ཀྤྱིས་
གཡུང་གྤྱིང་དགོན་དུ་ཕག་རེན་དུ་བཟུང་། ཕྤྱིས་སུ་སྐུ་གདུང་ནང་བརེན་དུ་གཟུངས་འཇུག་འགོད་རྤྱིས་ཡོད། དད་
ལྡན་ཀུན་གྤྱིས་མཇལ་རྒྱུར་འབྱུང་ངོ་། ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཡང་དག་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་བདུན། 
ཡོད་མེད་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཡང་དག་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་ྤྱིད་དང་། རྤྱིག་པ་ཡྤྱི་གེ་ཨ་ལྟར་གསལ་བ་ཡང་

དག་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་ྤྱིད་དང་། མཚན་མ་མྤྱི་སད་པ་ཡང་དག་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་ྤྱིད་དང་། མྤྱི་སྦྱོར་མྤྱི་འབེད་

པར་ཤེས་པ་ཡང་དག་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་ྤྱིད་དང་། རང་བཞྤྱིན་སོང་བར་ཤེས་པ་ཡང་དག་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་ྤྱིད་

དང་། ཡེ་ནས་འདུས་མ་བས་པར་ཤེས་པ་ཡང་དག་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་ྤྱིད་དང་། ཡོངས་སུ་རྒྱ་མ་ཆད་པར་

ཤེས་པ་ཡང་དག་པའྤྱི་རྤྱིག་པ་ྤྱིད་དང་བདུན་ནོ། །  
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བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དྤྱི་བ་དྤྱིས་ལན། 
 

གཡུང་དྲུང་བནོ་དང་འབྲལེ་བའྤྱི་དཔྱད་གངེ་ལ་ོདབེ་《མུ་ཁྤྱི་བཙན་པ》ོའྤྱི་རམོ་སྤྱིག་པ་ལགས། 
བནོ་ལུགས་ཀྤྱི་སན་ངག་གཞུང་གྤྱི་ཐགོ་མ་ད་ེསླབོ་དཔནོ་དབྱུག་པ་ཅན་གྤྱིས་མཛད་པའྤྱི་སན་ངག་གཞུང་མ་ེལངོ་མ་ད་ེ
འཛནི་ནམ་ད་ེལས་གཞན་པའྤྱི་སན་ངག་གྤྱི་གཞུང་ཞྤྱིག་ཡདོ། 

ཞསེ་ཀགོ་མཁན་གངས་ལྷ་མ་ེཏགོ་ནས་ 
གྲགོས་གངས་ལྷ་མ་ེཏགོ་ལགས། སྐུ་ྤྱིད་ཀྤྱི་དྤྱི་བའྤྱི་ལན་ལ་བནོ་གྤྱི་མཆགོ་སྤྲུལ་མཁས་དབང་ཚུལ་ཆནེ་ཐགེ་མཆགོ་
བསན་པའྤྱི་ྤྱི་མ་མཆགོ་ནས་ལན་བསནོ་པར་གཤམ་གསལ་ལྟར། 

དེ་ཡང་ས་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་འདྤྱི་ྤྱིད་བརྒྱ་བའྤྱི་རྣམ་འདེན་དམུ་རྒྱལ་སས་པོ་
སོན་མཆོག་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་དམ་པ་གང་གྤྱིས་བཀའ་བོན་གྤྱི་སོ་མོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང་ཞྤྱིག་གདུལ་བ་འགྲོ་
བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ནོ་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་སོང་བསལ་བའྤྱི་དོན་དུ་གསུངས་ཡོད་ལ་དེ་དང་ཁབ་
ཅྤྱིག་ཏུ་བོད་གངས་ཅན་གྤྱི་བཅུ་ཕག་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་རྣམས་ཀང་རྤྱིམ་པ་སོན་མཆོག་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མཆོག་
གྤྱིས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། རྤྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ལས། ༡བཟོ་རྤྱིག་ནྤྱི་སྤྱིད་པ་སངས་པོ་འབུམ་ཁྤྱིའྤྱི་དགོངས་པ་ཇྤྱི་
བཞྤྱིན་བཟོ་རྤྱིག་འབུམ་གསུམ་གསུངས་པ་དང་། ༢ད་ེབཞྤྱིན་གསོ་བ་རྤྱིག་པ་ནྤྱི། ཡེ་རེ་སན་ལྷའྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་
དགོངས་པ་བཞྤྱིན་གསོ་རྤྱིག་བདུད་རྤྱི་མདོ་དགུ་གསུངས་པ་དང་། ༣ས་ཚད་རྤྱིག་པ་ལ་ཡེ་མཁནེ་ས་ལྷའྤྱི་རྒྱལ་་
བོའྤྱི་དགོངས་པ་བཞྤྱིན་ས་ཚད་འབུམ་གསུམ་གསུངས་པ་དང་། ༤ཕྤྱི་རྤྱིག་པའམ་གཙུག་ལག་རྤྱིས་ཀྤྱི་རྤྱིག་པ་ལ་
ཡེ་དབང་ས་ཡྤྱི་རྒྱལ་བོའྤྱི་དགོངས་པ་བཞྤྱིན། ཕྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་འབུམ་གསུམ་གསུངས་པ་དང་། ༥ཐུན་མོངས་མྤྱིན་པའྤྱི་
ནང་དོན་རྤྱིག་པ་ལ། གདུལ་བའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སང་བ་ལ་དགོངས་ནས། བཀའ་དང་བོ་ཐེག་པ་རྤྱིམ་དགུ། བར་བ་སོ་
བཞྤྱི་མཛོད་ལྔ། ཐ་མ་ཕྤྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྤྱི་འཁོར་ལོ་རྤྱིམ་པ་གསུམ་བསྐོར་ནས་བོན་གྤྱི་སོ་མོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་བཞྤྱི་
སོང་གསུངས་པའོ། །དེ་དག་ནྤྱི་ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་གྤྱི་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་ཆེན་རྣམས་ཀྤྱི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་
བརོད་ནས་ད་ནྤྱི་སྐབས་སུ་བབས་བའྤྱི་སན་ངག་འདྤྱི་ལ་ས་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་བོན་གྤྱི་རང་ལུགས་ཀྤྱི་སན་ངག་
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ནྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ཡྤྱི་ཡ་གལ་ཡྤྱིན་ལ་ས་རྤྱིག་པ་ལས་འཕོས་པ་ཡྤྱིན། ས་རྤྱིག་པ་ནྤྱི་བརོད་བ་ཀུན་གྤྱི་གཞྤྱི་
ཡྤྱིན་པས་དབེ་གཞྤྱི་ས་རྤྱིག་པ་ལས་དབེ་བ་སན་ངག མངོན་བརོད། སེབ་སྦྱོར། བཟློས་གར། སྐར་རྤྱིས་ལྔ་དབེ་བ་དེ་
ལྔ་ནྤྱི་ང་ཚོའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཆུང་བ་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་ཡྤྱིན་ལ། དེ་ཡང་སན་ངག་ཤེས་ན་ཚིག་རྒྱན་ལ་མྤྱི་རྨོངས། 
མངོན་བརོད་ཤེས་ན་མྤྱིང་ལ་མྤྱི་རྨོངས། སེབ་སྦྱོར་ཤེས་ན་ཚིག་བཅད་ལྷུག་ལ་མྤྱི་རྨངོས། བཟློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་
རྤྱིགས་ལ་མྤྱི་རྨོངས། སྐར་རྤྱིས་ཤེས་ན་གྲངས་ལ་མྤྱི་རྨངོས་ཞེས་པའྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་ཡང་རྤྱིམ་པར་
བསླབ་ན་བ་མེད་ཡང་དག་རོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའྤྱི་ལམ་བསན་པར་བཞེད་པ་སེ། དེ་ལ་འདྤྱིར་བཤད་པར་
བ་བའྤྱི་བོན་ལུགས་གྤྱི་སན་ངག་ལ་དབངས་ཅན་ལྷ་མོའྤྱི་ཞལ་གྤྱི་དོད་རླངས་མ་ཡལ་བའྤྱི་ལུང་ཟབ་མོ་ཕྤྱི་ནང་
གསང་བའྤྱི་མེ་ལོང་གསུམ་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཕྤྱི་ལྟར་ན་ཕྤྱི་རོལ་མུ་སེགས་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་ཕྤྱིར་
དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ལྷ་ཚངས་པའྤྱི་བུ་མོར་སྤྲུལ་ནས་སེལ་བ་སན་ངག་ནམ་མཁའྤྱི་མ་ེལོང་ཞེས་བ་རྒྱས་པ་རྒྱ་གར་
དུ་གྲགས་པ་དང་། ནང་ལྟར་ན་མམ་མེད་རྒྱལ་བའྤྱི་བསན་པ་མཛེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་དབངས་ཅན་མས་ཐུགས་རེ་
སན་རས་འགྲོ་ལ་གཟྤྱིགས་པའྤྱི་གཤེན་ལྷ་དཀར་པོའྤྱི་ཞལ་གྤྱི་མཆེ་བ་ལས་འཁྲུངས་ཚུལ་བསན་ནས་གསུངས་པའྤྱི་
སན་ངག་རྤྱིན་ཆེན་མེ་ལོང་ཞེས་བ་བ་འབྲྤྱིང་བོ་རག་གཟྤྱིགས་སུ་གྲགས་པ་དང་། གསང་བ་ལྟར་ན་གཡུང་དྲུང་
བོན་གྤྱི་བསན་བ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་རྒྱས་པའྤྱི་ཆེད་དུ་དབངས་ཅན་མས་ས་ཏྲྤྱིག་ཨེར་སངས་ཀྤྱི་ལགས་མཆྤྱིལ་ལས་བྱུང་ཚུལ་
བསན་ཏེ་བཤད་པའྤྱི་སན་ངག་ཤེལ་གྤྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བ་བ་བསྡུས་པ་བོད་ཡུལ་དུ་གྲགས་པ་དང་གསུམ་གྤྱི་ནང་ནས། 
རོད་བེད་ཀྤྱི་ཚིག་ཉུང་ཞྤྱིང་། བརོད་བའྤྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདྤྱི་ནྤྱི། གསང་བའྤྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའྤྱི་ནང་
ཚན་གཙང་གཤེན་སན་ངག་མཁན་པོ་ལ་མཚོ་བྱུང་ལྷ་མོ་བཟང་བཟའ་རྤྱིང་བཙུན་མས་ལུང་བསན་ནས་ཡྤྱི་གེར་
ཕབ་པའྤྱི་སན་ངག་རྒྱན་གསུམ་གསལ་བའྤྱི་མེ་ལོང་འདྤྱི་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ལ། འདྤྱི་ལའང་། ཀད་ཀྤྱི་དོན་དང་། རྒྱན་གྤྱི་དོན་
དང་། སོན་སེལ་གྤྱི་དོན་དང་གསུམ་གྤྱི་སོ་ནས་བསན་པ་ཡྤྱིན་ལ། རྒྱན་ལའང་། དོན་དང་། ས་དང་གབ་ཚིག་གྤྱི་
རྒྱན་གསུམ་གྤྱི་སོ་ནས་བསན་པའྤྱི་སན་ངག་གྤྱི་ར་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཆ་ཚང་བ་རྒྱས་བསྡུས་མཚམས་པ་
བོད་གངས་ཅན་གྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ཆུང་བ་ལྔ་ཡྤྱི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་བ་འདྤྱི་ལ།  ཕྤྱི་རབས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་རྒྱས་
འགྲེལ་བསྡུས་འགྲེལ་མང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ལགས་ལ། སྤྱིར་སན་ཚིག་གྤྱི་རྤྱིག་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་བསླབ་པར་བ་
བའྤྱི་གནས་མཆོག་ཏུ་གཅེས་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཏ།ེ ནང་དོན་རྤྱིག་པའྤྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀང་སན་ངག་གྤྱི་གཟུགས་སུ་
གནས་པ་ཁོ་ནར་གནས་ཤྤྱིང་ཤསེ་བ་རྤྱིག་པའྤྱི་གནས་གང་ལའང་ལྟ་བར་བེད་བའྤྱི་འདེན་བེད་ལྟ་བུ་སེ། མཁས་
པའྤྱི་བ་བ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྤྱི་མཆོག་ནྤྱི་རམོ་ན་བཟང་ངན་སན་ངག་གྤྱི་བསན་བཅོས་ཤསེ་མྤྱི་ཤེས་ཀྤྱི་རེས་
སུ་འགྲོ་ལྡོག་བེད་ལ། ཚིག་གྤྱི་སྦྱརོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྤྱིག་རམོ་ཀང་སན་ངག་དང་མྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་གྲོང་ཚིག་ཙམ་



 
 

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་དཔྱད་གེང་ལོ་དེབ། 
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ལ་དོན་བཟང་བོ་ཡོད་པར་རློམ་པ་ནྤྱི། དཔེར་ན་ལང་ཚོས་དགེ་པའྤྱི་སེས་བུ་ལ་གོས་རྒྱན་དང་བྲལ་ནས་གཅེར་
བུར་རྒྱུ་བ་ན། མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱི་འཕ་སོད་བེད་པ་དང་འད་བས། ཤེས་བ་རྤྱིག་པའྤྱི་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་རེ་
དགའ་ཁོང་ནས་རོད་པའྤྱི་སན་ངག་གྤྱི་ཚིག་སྦྱོར་བཟང་བོ་འདྤྱི་ལ་འཇུག་པར་རྤྱིགས་སོ། ། 

 
བནོ་པའོྤྱི་ཆ་ལུགས་སྐརོ་གྤྱི་དྤྱིས་ལན། 

གྲོགས་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཁ་པར་ལས་བོན་པའྤྱི་ཆ་ལུགས་སྐོར་ལ་དྤྱི་བ་བྱུང་བའྤྱི་ལན་དུ་ཕུལ་བ། 

པཎ་ཙ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་བསན་འཛནི།  
སྤྱིར་རང་གྤྱི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་དེ་བོན་གྤྱི་ཚད་གཞྤྱིའམ་ངོ་བོ་ལ་ངོས་འཛིན་ན་སོན་མེད་སམ། དེ་ཡང་གནའ་

དེང་གྤྱི་མཁས་མྤྱིང་འཛིན་པ་ཁ་ཅྤྱིག་གྤྱིས་བོན་ཅེས་པ་དེ་བ་ཚིག་བཟླ་བའམ་བརོད་པའྤྱི་དོན་དང་ཐོན་པའམ་སླེབས་
པའྤྱི་དོན་སོགས་ཀྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་ཞེས་མགྲྤྱིན་པ་གཟེངས་སུ་མཐོ་སེ་སྨྲ་ཞྤྱིང་འདུག་ནའང་འདོད་ཚུལ་དེ་ནྤྱི་མ་དག་
རྒྱུན་འབམས་ཀྤྱི་འདོད་ཚུལ་ཞྤྱིག་ཏུ་སེམས་སོ། །དོན་དངོས་ལ་བོན་ཞེས་པའྤྱི་དོན་དེ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡོད་
པའམ་རང་གྤྱི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་དེ་བོན་གྤྱི་ངོ་བོ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ལ། སྤྱིར་བོན་ཅེས་པ་དེ་བ་ཚིག་བཟླ་བ་སོགས་ལ་འཇུག་
པའྤྱི་སྐབས་རེ་ཡོད་མོད་བོན་གྤྱི་ངོ་བོའམ་དོན་ལ་བཟླ་བ་སོགས་ངོས་བཟུང་ན་མྤྱི་འགྲྤྱིག གྲུབ་མཐའ་དབང་དུ་བས་
པའྤྱི་བོན་དེ་ལ་གདོད་མའྤྱི་བོན་ནམ་གཡུང་དྲུང་བོན་མ་དར་བའྤྱི་ས་རོལ་གྤྱི་བོན་དང་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཡྤྱི་སོན་པ་གཤེན་
རབ་མྤྱི་བོ་ཆེའྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་གྤྱིས་སུ་འདུས་ལ། བོན་གྤྱི་སྐོར་ལ་དེ་ཙམ་གྤྱིས་མཐུས་པ་
བས་ནས་།  དེ་ལ་ཡང་ྤྱིན་འགའ་ཡྤྱི་སོན་ལ་སུ་ཡྤྱིན་མྤྱི་ཤེས་པས་མྤྱི་ཞྤྱིག་གྤྱིས་བདག་ལ་ཁ་པར་ལམ་ནས་གཡུང་
དྲུང་བོན་པོ་རྣམས་ཀྤྱི་ཆ་ལུགས་གང་འད་ཡྤྱིན་མྤྱིན་སྐོར་དང་ལྷག་པར་སོང་བཙན་ཡར་སོན་ལ་གཡུང་དྲུང་བོན་པོ་
རྣམས་ལ་ཆ་ལུགས་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཞསེ་ངོས་འཛནི་ཡདོ་མདེ་སགོས་ཀྤྱི་སྐརོ་ལ་དྤྱི་བ་མང་བོ་ཞྤྱིག་འདོན་བྱུང་བས་དེ་ལ་རང་
ྤྱིད་ཀྤྱི་ནུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ལན་འགའ་ཕུལ་བ་ལ། དེ་ཡང་གཡུང་དྲུང་བོན་བསན་འདྤྱི་ྤྱིད་མྤྱི་ལོ་ཆྤྱིག་ཁྤྱི་
བརྒྱད་སོང་གྤྱི་ས་རོལ་ཏུ་རག་གཟྤྱིགས་འོལ་མོ་ལུང་རྤྱིང་དུ་བརྒྱ་བའྤྱི་མགོན་མཆོག་སོན་པ་གཤེན་རབ་མྤྱི་བོ་ཆེས་
བསན་པ་འདྤྱི་ྤྱིད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ལ། བསན་པ་འདྤྱི་ལ་མདོ་སགས་སེམས་གསུམ་དང་ཐེག་པ་རྤྱིམ་དགུ་
སོ་བཞྤྱི་མཛོད་ལྔ་ཕྤྱི་ནང་གསང་གསུམ། སང་བསྒྱུར་གྲོལ་གསུམ་ལ་སོགས་ཀྤྱིས་ཡོངས་སུ་མཛེས་པའྤྱི་ནང་བ་སངས་
རྒྱས་ཀྤྱི་བསན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན།  གཡུང་དྲུང་བོན་བསན་གྤྱི་བསན་པ་འཛིན་པའྤྱི་སེས་བུ་རྣམས་ཀང་ཕྤྱི་མདོ་
ཡྤྱི་ལམ་ལ་བཞུགས་པའྤྱི་རབ་བྱུང་སེ་སེ་དང་སོང་ྤྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་བ་དང་། གཙང་གཙུག་ེར་ལྔའྤྱི་འདུལ་བ་
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འཛིན་པའྤྱི་ས།ེ དགེ་བསེན་བསེན་གནས་ཀྤྱི་སེའྤྱི་ནང་གསེས་ཁྤྱིམ་པ་ལ་གནས་པའྤྱི་དགེ་བསེན་བསེན་གནས་དང་། 
ནང་གསང་བ་སགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་པ་འཛིན་པའྤྱི་སེ། ཡང་གསང་གྤྱི་བ་མེད་རོགས་པ་ཆེན་པོའྤྱི་བསན་པ་འཛིན་པའྤྱི་
འཇའ་ལུས་གྲུབ་པ་བརེས་པའྤྱི་སེའམ་རྣལ་འབོར་བའྤྱི་སེ་དང་གསུམ་དུ་འདུས་ལ། དེ་ལས་དང་བོ་འདུལ་བའྤྱི་སེ་ལ། 
རབ་བྱུང་གྤྱི་སེ་དང་། ཁྤྱིམ་པའྤྱི་སེ་གྤྱིས། དང་བོ་ལ། དང་སོང་ཕོའྤྱི་སེ་དང་། དང་སོང་མོའྤྱི་སེ་གྤྱིས། དང་སོང་
ཕོའྤྱི་སེ་ལ། གཙོ་བོར་གཙང་མ་གཙུག་ཕུད་སེ། དགེ་སློང་ངམ་དང་སོང་གྤྱི་སེ། གཙང་མ་གཙུག་ཕུད་ཀྤྱི་སོམ་པ་ལ། 
ཕྤྱིའྤྱི་ཚུལ་དང་། ནང་གྤྱི་ཁྤྱིམས་དང་གྤྱིས་སུ་ཡོད་པའྤྱི་སྐབས་སུ་འབབས་པའྤྱི་གེང་བ་བ་བ་ནྤྱི།  ཕྤྱིའྤྱི་ཚུལ་ཏེ།  
གཙང་གཙུག་གྤྱི་ཕྤྱིའྤྱི་ཚུལ་ལ། རེས་བསྲུང་ལྔ་སེ། གོས་ཀྤྱི་རེས་བསྲུང་། ཁྲུས་ཀྤྱི་རེས་བསྲུང་། རས་ཀྤྱི་རེས་བསྲུང་། མྤྱིང་
གྤྱི་རེས་བསྲུང་། བཞར་བྲེག་གྤྱི་རེས་བསྲུང་དང་ལྔ། དང་སོང་ངམ་དགེ་སློང་ལ་ཡང་། ཕྤྱིའྤྱི་ཚུལ་དང་། ནང་གྤྱི་ཁྤྱིམས་
དང་གྤྱིས་ལས་སྐབས་སུ་བབས་པའྤྱི་ཕྤྱིའྤྱི་ཚུལ་ལ།  ལྔ་ཡོད་དེ། བཞར་བྲེག་གྤྱི་རེས་བསྲུང་དང་། དེ་བཞྤྱིན་ཁྲུས་ཀྤྱི་
དང་། གོས་ཀྤྱི་དང་། རས་ཀྤྱི་དང་། སོད་ཚུལ་གྤྱི་རེས་བསྲུང་དང་ལྔ། དང་བོ། བཞར་བྲེག་གྤྱི་རེས་བསྲུང་ནྤྱི། རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་རྣམས་ཀྤྱིས་སྐྲ་དང་ཨག་ཙོམ་རྤྱིང་བོར་མྤྱི་བཞག་བཞར་ཏེ། སྐྲ་ནྤྱི་དགོན་པར་སོ་གྤྱིས་དང་གྲོང་ཡུལ་དུ་
ཕེད་དང་གྤྱིས་ལས་མྤྱི་བཞག་པར་བཞར་རོ། །དེ་བཞྤྱིན་སྣའྤྱི་སྤུ་ཡང་བཏོག་ཅྤྱིང་སེན་མོ་རྣམས་ཀང་རྤྱིང་བོར་མྤྱི་
བཞག་པར་ཟླུམ་པོར་བྲེག་པའོ། །གྤྱིས་པ། ཁྲུས་སྩོགས་ཆུ་ལ་ལོངས་སོད་པའྤྱི་ཚེ་ཆུའྤྱི་སེང་འོག་བར་གསུམ་དུ་
བརགས་ནས་སོག་ཆགས་མེད་ངེས་པའམ། ཡང་ན་དབྤྱིབས་ཟླུམ་པོ་རྤྱིལ་ཚགས། གྲུ་གསུམ་ཚགས། དཔྱངས་ཚགས་ཡུ་
བ་ཅན། བསལ་ཚགས་ཏེ་སྣམ་རས་དུམ་བུའྤྱི་སྣར་ཚགས་པ་ལ་བའོ། །སོག་ཆགས་ཡོད་པ་རྣམས་རང་རང་གྤྱི་གནས་
སུ་བསལ་ལོ། །བུད་ཤྤྱིང་སོགས་ས་རོ་ལ་སོད་དགོས་ནའང་སྐོམ་ལ་གནས་པའྤྱི་སོག་ཆགས་ལ་དེ་བཞྤྱིན་དུ་གནོད་པ་
མྤྱི་བའོ། །གསུམ་པ། གོས་ཀྤྱི་རེས་བསྲུངས་དེ་སྐབས་འདྤྱིར་གེང་བ་གཙོ་བོ་སེ།  རེས་བསྲུང་དེ་ལ། ན་བཟའ་གོས་དྲུག་
གདྤྱིང་བ་དང་བདུན་སེ། གོས་དྲུག་ནྤྱི། སོད་གོས། སད་ཤམས། རྨད་གོས། རྨད་འོག པད་ཞུ། པད་ལྷམ་དང་དྲུག དེའྤྱི་
སེང་གདྤྱིང་བ་དང་བདུན། ༡ སོད་གོས་ནྤྱི།  རྒྱུ་ནྤྱི་རས་དང་སྣམ་བུ་དང་། ཁ་དོག་ནྤྱི་དམར་པོ་སེར་པོ་སོན་པོ་སེ།  
འོན་ཀང་དེ་དག་ཕོགས་གཅྤྱིག་ཁོ་ན་སེ་མདོག་གཅྤྱིག་རང་རང་མ་སོང་བར་དགོས། རྤྱིང་ཐུང་གྤྱི་ཚད་དུ་མཐོ་དྲུག 
ཤ་འགག་དཔུང་ཆད་སོག་ཆགས་མང་བ་ལ་བདུན་མན་ཆད་གནང་། ༢ སད་ཤམས་ལ་རྤྱིང་ཐུང་གྤྱི་ཚད་དུ་མཐོ་
དྲུག་ཞེང་ཚད་ཁྲུ་ལྔའོ།  བགོ་ཚུལ་ནྤྱི་ལམ་སྐྲྤྱིས། ཤྤྱིང་ཏཱ་ལའྤྱི་ལོ་མ། སྦྲུལ་གྤྱི་གདེངས་ཀ། གང་བོའྤྱི་སྣ། འབྲུའྤྱི་ཕུབ་མ་
ལྟ་བུ་མ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ཧ་ཅང་བརྤྱིས་མྤྱིན་འཇོལ་མྤྱིན་རན་པ་ཟླུམ་པོར་བགོ། ༣  རྨད་གོས་ལ། ལག་ཏུ་ཁྲུ་ལྔ། ཞེང་དུ་ཁྲུ་
གསུམ་ནྤྱི་རབ། ཁྲུ་ཕེད་དང་གསུམ་ནྤྱི་ཐ་མ་སེ་དེའྤྱི་བར་ལ་འབྲྤྱིང་དང་། གྤྱིང་སྣམ་གྤྱི་གྲངས་ལ་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔ་རབ་ཀྤྱི་
རབ་དང་། ྤྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ནྤྱི་རབ་ཀྤྱི་འབྲྤྱིང་དང་། ྤྱི་ཤུ་ར་གཅྤྱིག་ནྤྱི་རབ་ཀྤྱི་ཐ་མའོ།  །དེ་བཞྤྱིན་དུ་བཅུ་དགུ་འབྲྤྱིང་
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གྤྱི་རབ་དང་། བཅུ་བདུན་འབྲྤྱིང་གྤྱི་འབྲྤྱིང་། བཅོ་ལྔ་འབྲྤྱིང་གྤྱི་ཐ་མའོ། །བཅུ་གསུམ་ཐ་མའྤྱི་རབ་དང་། བཅུ་གཅྤྱིག་ཐ་
མའྤྱི་འབྲྤྱིང་དང་། དགུ་ནྤྱི་ཐ་མའྤྱི་ཐ་མའོ། །གྤྱིང་ཕན་རབ་ལ་ཕེད་དང་ལྔ། འབྲྤྱིང་ལ་ཕེད་དང་བཞྤྱི། ཐ་མ་ལ་ཕེད་
དང་གསུམ་རེ་དང་ལྡན་པ་ལ། ཕེད་སྣོལ་བའྤྱི་ཚལ་བུ་རྣམས་འཁྲུགས་པ་དང་། ཀ་བ་གཡས་རྣམས་གཡས་སུ་ཁ་བལྟ་
ཞྤྱིང་། གཡོན་རྣམས་གཡོན་དུ་ཁ་བལྟ་ཞྤྱིང་། ཚལ་བུ་རྣམས་ཐུར་ལ་བསལ། ལགས་རྤྱི་ཚལ་བུའྤྱི་ཞེང་ཚད་སོར་
བཞྤྱིའོ། །བགོ་ཚུལ་ནྤྱི་ཡས་མར་ལྷུགས་ཤྤྱིང་མས་ཡར་སར་ཏེ་སར་ཐབས་རེ་དང་ལྷ་ཕག་རེ་སད་པའོ། །༤ རྨད་འོག་
ལ། བཟོ་ཚད་བགོ་ལུགས་རྣམས་རྨད་གོས་དང་མཚུངས་སོ།  །༥ པད་ཞུ་ལ། པདྨ་འདབ་བཞྤྱིའམ་བརྒྱད་ཀྤྱིས་བསྐོར་
བ་དེ་ྤྱིད་སྤྱི་བོར་དང་བོར་གོན་ལ། འབུད་ཚེ་གཡོན་དུ་བུ་ག་གཏད་ཅྤྱིང་། འཇོག་ཚེ་ཕྤྱི་གན་རལ་དུ་འཇོག་པ་དང་། 
༦ པད་ལྷྭམ་པདྨའྤྱི་དབྤྱིངས་ཅན་བག་ཟན་དང་བཅས་པའྤྱི་སོ་ནས་བགོ་བའོ། །༧ གདྤྱིང་བ་ནྤྱི་གྤྱིང་ཆེ་བ་ལ་ལག་ཏུ་
ཁྲུ་དོ་ཆུང་བ་ལ་ཁྲུ་གང་དང་ཞེང་ལ་ཁྲུ་དོ་དང་སོར་དྲུག་ལགས་རྤྱི་སོར་བཞྤྱི་སེ། དེ་ྤྱིད་ཕག་འཚལ་དུས་བཏྤྱིང་། 
བསྐོར་བའྤྱི་དུས་ལྡེབས་ལ་གྲུ་མོ་ལ་བཀལ། སོད་པའྤྱི་དུས་སུ་བག་དང་ལྡན་པར་བཏྤྱིང་བའོ། ན་བཟའ་གོས་དྲུག་
སོགས་ནྤྱི་འགྲོ་བ་འདུལ་བའྤྱི་དུས་དང་། དགེ་སོད་བེད་ཚེ་རོགས་པར་གོན། དབེན་པར་ཅྤྱི་རྤྱིགས་སུ་སོད་ཅྤྱིང་། རྨད་
གོས་དང་རྨད་འོག་དང་ཤམ་ཐབས་དང་གསུམ་ྤྱིན་མོའྤྱི་དུས་སུ་བགོ  སོད་གོས་ཤ་འགག་ནྤྱི་ྤྱིན་དང་མཚན་མོར་
བར་མེད་དུ་བགོ་ལ། དབེན་པར་རྤྱི་བེར་དུགས་པོའང་དེ་བཞྤྱིན་དུ་བགོ་བའོ། །                ལོ་དབེ་རསེ་མར་མུ་འགོད་བ། 

ཐེངས་འདིའི་ལོ་དེབ་ལ་མ་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་མཁན་

གྱི་མཚན་ཐོ། 

མཚན སྒོར་

གྲངས། 

མཚན སྒོར་

གྲངས། 

སྐྱང་སྤྲུལ་དྲི་མེད་

འོད་ཟེར།  

༡༡༠༠ མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་གཡུང་

དྲུང་དབང་རྒྱལ། 

༡༠༠༠ 

བོན་མཁར་བླ་མ་སྐལ་

བཟང་རིན་ཆེན། 

༡༠༠༠ གཙང་ཚ་དགེ་བཤེས་གཡུང་

དྲུང་གཙུག་ཕུད། 

༡༠༠༠ 
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གནའ་བོའྤྱི་ཡྤྱིག་རྤྱིགས། 
ཐུ་མྤྱིའྤྱི་གངོ་གྤྱི་བདོ་ཡྤྱིག   ལྷ་སའྤྱི་ང་བྲན་སྒྱུ་རལ་ཁང་།  

དུང་རི་བླ་མ་བཤད་

སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན། 

༡༠༠༠ ཕུར་བ་ཚེ་རིང་། ༡༠༠༠ 

སངས་རྒྱས། ༥༠༠ ཟིང་ཆུ་རྫོང་བོད་ཡིག་

སློབ་འབྲིང་། 

༥༠༠ 

དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་

བསྟན་རྒྱལ། 

༤༠༠ བཀའ་འགྱུར་བ་རིག་

འཛིན་ཉི་མ། 

༡༠༠ 

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་

བཤད་སྒྲུབ་སློབ་

གླིང་། 

༥༠༠ ཤེས་རབ་དབང་ལྡན།  ༦༠༠ 
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