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༄༅། །ངེས་པ་དོན་གྱི་མ་ཧཱ་པཎ ྱི་ཏ་དབྲ་སོན་ངག་དབང་ 
   བསྐལ་བཟང་བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་ 

   བཟང་པོའྱི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་ངོ་ 
   མཚར་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ 

   བཞུགས་སོ།། 

 
རྒྱལ་ཀུན་གསུང་གྱི་གསང་བའྱི་དེ་ཁོ་ན།། 
བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྱི་འཁོར་ལོ་རུ།། 
ཡོངས་ཤར་ལྷ་མཆོག་བྱེ་བྲག་དངོས་མེད་ལ།། 
གྱིས་མེད་མམ་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་བགྱི་འོ།། 
 

རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྱི་དངོས།། 
སུམ་ལྡན་ངུར་སྱིག་འཛིན་པའྱི་ཟོས་གར་གྱིས།། 
སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱིར་གཤེན་བསན་གསལ་བྱེད་མགོན།། 
མཁས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་དབྲ་སོན་པ་ལ་འདུད།། 
 

གང་གྱི་ཡོན་ཏན་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ།། 
བདག་འདྲའྱི་ཚུར་མཐོང་སོད་ཡུལ་མ་གྱུར་ཀྱང༌།། 
ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་ཡོན་ཏན་ཆ་ཤས་ཙམ།། 
མོས་ལྡན་དད་པའྱི་གསོས་སུ་ཅུང་ཟད་སེལ།། 

 

   དེ་ལ་འདྱིར་བསླུ་མེད་གཡུང་དྲུང་ལུང་གྱིས་རབ་ཏུ་བསྔགས་པ། ཤེས་
བྱའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་མཐའ་དག་གཟྱིགས་པའྱི་སན་རས་མཁའ་ལྟར་ཡངས་
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ཤྱིང༌། མདོ་སྔགས་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའྱི་ངེས་པ་དོན་
གྱི་མ་ཧཱ་པཎ ྱི་ཏ་མཚན་བརོད་པར་དཀའ་ཡང་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་
སོས་ན་དབྲ་སོན་ངག་དབང་བསྐལ་བཟང་བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་
སན་པས་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བདག་ྱིད་ཆེན་པོ་འདྱི་ྱིད་ཀྱྱི་
རྣམ་པར་ཐར་བ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་དོན་གྱི་ཡྱིན་ལུགས་སོ་སྐུར་དང་བྲལ་
བར་ཅུང་ཟད་བསན་པ་ལ་གསུམ། སྐུ་སྔོན་མའྱི་དུས་ཀྱྱི་སེས་རབས་མདོར་
བསན་པ། སྐུ་ཚེ་འདྱི་ྱིད་ཀྱྱི་རོགས་བརོད་རྒྱས་པར་བཤད་པ། མཐར་སྐུ་
མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་མཛད་པ་བསན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། ། 
   དང་པོ་ནྱི། རེ་བཙུན་དམ་པ་འདྱི་ནྱི་ངེས་པའྱི་དོན་དུ་གཞྱི་གདོད་མའྱི་
དབྱྱིངས་སུ་རྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྦུབས་ལས་གོལ་བས་གདོད་
མའྱི་མགོན་པོ་དང་གྱིས་སུ་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་ཅྱིང༌། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་
འདུ་འབྲལ་མེད་པའྱི་ངང་ལ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་དགོངས་
པ་རོ་གཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་པ་ལས་འགག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱྱི་རང་རྩལ་རང་སྣང་
ལྷུན་གྲུབ་ཀྱྱི་འོག་མྱིན་ཆེན་པོར་ལོངས་སྐུ་བྱེ་བྲག་དངོས་མེད་ངེས་པ་ལྔ་
ལྡན་རགས་ཀྱྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེས་ཏེ་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱྱི་
དོན་མཛད་ཅྱིང༌། དེ་ལས་ཐུན་མོང་གྱི་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱྱི་སྣང་ངོར་འཇམ་
དཔལ་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་སོགས་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའྱི་རོལ་གར་བསྒྱུར་
ཚུལ་གྱི་མཐའ་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཁ་ཚོན་མྱི་ཆོད་
ཀྱང༌། འོན་ཀྱང་གདུལ་བྱ་ཕྱོགས་རེ་བའྱི་མཐོང་ཚུལ་དང་སྦྱར་ཏེ། གཏེར་
འབྱྱིན་གྲུབ་པའྱི་དབང་པོ་གར་དབང་གསང་སྔགས་གྱིང་བའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་
ཡེ་ཤེས་ཀྱྱི་གཟྱིགས་པའྱི་དོན་བཞྱིན་བསན་ན། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་འཕྲུལ་ངག་
བོན་གྱི་འབྱུང་གནས་བྱང་ཤམྦྷ་ལ་འོལ་མོའྱི་གྱིང་དུ་སོན་པའྱི་ཐུགས་སྲས་
དག་བཅོམ་སེམས་དཔའ་གསལ་བ་འོད་ལྡན་དང༌། རོ་རེ་གདན་དུ་ཐུབ་
པའྱི་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཤ་རྱིའྱི་བུ་དང༌། སག་གཟྱིག་གྱི་ཡུལ་དུ་གཤེན་
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བསན་སེལ་བའྱི་གེན་པོ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་གུང་རུམ་གཙུག་ཕུད་དང༌། 
གུར་གྱི་ཡུལ་དུ་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་མཛོད་འཛིན་པ་མཁས་པའྱི་རྒྱན་དྲུག་
གྱི་ནང་ཚན་ཧུ་ལྱི་སར་ཡ་དང༌། ཞང་ཞུང་སོད་དུ་སན་བརྒྱུད་གདམས་པ་
སེལ་མཛད་འཁྲུལ་ཞྱིག་ཆེན་པོ་དར་མ་ཤེས་རབ་དང༌། ཞང་ཞུང་སད་དུ་
གསང་སེམས་ཀྱྱི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་པོ་གེར་སྤུངས་སྣང་བཞེར་ལོད་པོ་
དང༌། གཙང་གྱི་ཡུལ་དུ་རྱིག་གནས་སྣ་ཚོགས་སོན་པའྱི་སྦས་པའྱི་རྣལ་
འབྱོར་གཙང་གཤེན་སན་ངག་མཁན་དང༌། བོད་ཀྱྱི་ཡུལ་དུ་བཻ་རོས་རེས་སུ་
བཟུང་བ་སེས་མཆོག་གཡུ་ས་སྱིང་པོ་དང༌། ལྷོ་བྲག་ཡུལ་དུ་སྔ་འགྱུར་
རོགས་ཆེན་འཛིན་པ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ཤེར་འོད་དང༌། 
གཡས་རུ་གཙང་དུ་སད་འདུལ་བསན་པ་སེལ་མཛད་གུར་བཙུན་གཡུང་
དྲུང་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ས་གོའྱི་གནས་སུ་བོན་ཆོས་རྱིས་མེད་སོང་བ་སྤྲུལ་
པའྱི་གཏེར་ཆེན་གཡུང་དྲུང་གྱིང་པའམ་རོ་རེ་གྱིང་པའྱི་སྐུར་བཞེངས་པ་
དང༌། གཙང་སོད་ཡུལ་དུ་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་སེལ་བའྱི་མཁས་མཆོག་
བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་དང༌། ར་ཁོམ་ཡུལ་དུ་སུམ་ལྡན་རྱིག་པ་འཛིན་
པ་ཁོ་རྱིགས་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། མདོ་ཁམས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུད་གསུམ་བསན་
པ་འཛིན་པ་སང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་རོལ་ཏུ་ངེས་པར་
ལུང་བསན་ཏོ། །དེ་ལས་དར་མ་ཤེས་རབ་དང་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་
ཁོ་རྱིགས་རྣམ་རྒྱལ་གསུམ་ཁོ་ཚངས་པ་གཡུང་དྲུང་མཐོང་གོལ་རྩལ་གྱི་ཡེ་
ཤེས་ཀྱྱིས་གཟྱིགས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། མར་པ་ཤེར་འོད་དང་བསོད་
ནམས་མཆོག་ལྡན་གྱིས་སྦས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་སོབས་རྣམ་རྒྱལ་ནས་
བསྩལ་བའྱི་ལུང་བཞྱིན་བཀོད་པའོ། ། 
གྱིས་པ་སྐུ་ཚེ་འདྱི་ྱིད་ཀྱྱི་རོགས་པར་བརོད་པ་ལ་གྱིས། ཚད་མའྱི་ལུང་
གྱིས་བསན་ཚུལ། ལུང་བཞྱིན་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་བྱོན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། 
རེ་བཙུན་དམ་པ་འདྱི་ྱིད་མ་འོངས་པའྱི་དུས་སུ་མཚན་དང་བཀོད་པ་
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འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སོ་ནས་བསན་འགོའྱི་དོན་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྱི་ཆོས་
ཀྱྱི་ལུང་གྱིས་ངེས་པར་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཏེར་ཆེན་གསང་སྔགས་གྱིང་པའྱི་
གཏེར་ལུང་ལས། ཁྱད་པར་གར་དབང་གསང་སྔགས་གྱིང་པའྱི་དཔལ༔ 
བསན་པ་རེས་བཞག་སྱིན་གོལ་བསན་པའྱི་བདག༔ ཁོད་སྤུངས་དངོས་སྣང་
དབྲ་ཞྱིག་གྲུབ་པའྱི་གདུང༔ གེར་སྤུངས་ཝེར་ཞྱིའྱི་མཚན་ཅན་རྒྱན་དུ་ཤར༔ 
རྒྱལ་བསན་སྱི་དང་ཁྱད་པར་གཡུང་དྲུང་བོན༔ ཟབ་དོན་རབ་འབྱམས་
བོན་གྱི་གཏེར་མཛོད་ཀྱྱི༔ ཕྱྱི་ནང་གསང་གསུམ་བཤད་སྒྲུབ་ཕྱིན་ལས་རྒྱས༔ 
ཞེས་དབྲ་ཞྱིག་གྲུབ་པའྱི་གདུང་ཞེས་རེ་ྱིད་ཀྱྱི་རུས་ནྱི་དབྲ་རྱིགས་ཁོད་
སྤུངས་བོ་གོས་ཐོགས་མེད་ཀྱྱི་རུས་ཡྱིན་པ་དང༌། གེར་སྤུངས་ཝེར་ཞྱི་ཞེས་
གེར་སྤུངས་ནྱི་བོན་གྱི་སོན་པ་དང་ཝེར་ཞྱི་རྒྱལ་མཚན་ཏེ་རེ་ྱིད་ཀྱྱི་མཚན་
དང༌། རྱིས་མེད་ཀྱྱི་རྒྱལ་བསན་སྱི་དང་ཁྱད་པར་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཟབ་
དོན་རབ་འབྱམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་བསན་འགོའྱི་དོན་མཛད་པའྱི་
ཚུལ་གཡུང་དྲུང་ལུང་གྱིས་གསལ་བར་བསན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་དྲན་པ་
བཀའ་ཐང་ལས། དེ་རེས་ཁོད་སྤུངས་གདུང་ལས་གོལ་བ་ཡྱི༔ བོ་གོས་
ཐོགས་མེད་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ༔ དྲུང་མུ་བསྐལ་བཟང་ཝེར་ཞྱི་ཞེས་
པའྱི་མཚན༔ དགོངས་གཏེར་སན་བརྒྱུད་ཟབ་གཏེར་དག་སྣང་སྐོར༔ ཀུན་
བཟང་ཞྱི་ཁོ་རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བོན༔ ཡང་ཟབ་གསང་དོན་བཀའ་རེན་
གདམས་ཁྱིད་སྐོར༔ བསན་གྱིས་བསན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་བ་འོ༔ ཞེས་ 
སོགས་ལུང་མང་ངོ༌། ། 
  གྱིས་པ་ལུང་བཞྱིན་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་བྱོན་ཚུལ་ལ་གྱིས། ཐུན་མོང་
ཕྱྱིའྱི་རྣམ་ཐར་དང༌། ཐུན་མྱིན་ནང་གྱི་རྣམ་ཐར་རོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག སྐུའྱི་
སེ་བ་ཇྱི་ལྟར་བཞེས་པའྱི་ཚུལ་དང༌། རྱིག་པའྱི་རྩལ་སད་ཚུལ། རྱིས་མེད་ཀྱྱི་
ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གེན་རྣམས་ལས་ཐོས་བསམ་གྱི་བདུད་རྩྱི་བཞེས་
ཚུལ། ཐོས་དོན་སོམ་པས་མས་བཞེས་མཛད་ཚུལ། གཞན་དོན་འཆད་
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རྩོད་རྩོམ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་ཚུལ། གྱིས་དོན་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་
གསུམ་གྱི་མཛད་པ་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་ལུང་བསན་པ་དང་
མཐུན་པར་རེ་བཙུན་དམ་པ་འདྱི་གང་དུ་བལྟམས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་གངས་
ཅན་བོད་ཡུལ་གྱི་ཤར་ཕྱོགས། མདོ་ཁམས་སད་ཀྱྱི་ཡུལ་ལོངས་ཆེན་པོ། 
འབྲྱི་ཟ་ཟལ་མོ་སང་གྱི་རྱིའྱི་རྒྱུད། ག་ཤོད་ཨ་ཛིཏྲ་ལུང་གྱི་སའྱི་ལྟེ་བ། 
གནས་ཆེན་གསང་བ་ཡང་རོང་ཞེས་གགས་པའྱི་ེ་ཞོལ། བ་མ་གྲུབ་ཆེན་
མང་པོའྱི་གདན་ས་སུ་ལ་ཞེས་འབོད་པའྱི་གནས་དེར་ཡབ་ནྱི་རྱིགས་ཆེན་
ལྔའྱི་ནང་ཚན་སེང་ཁྱུང་དབྲ་ཡྱི་རྱིགས་ཁོད་སྤུངས་བོ་གོས་ཐོགས་མེད་ཀྱྱི་
གདུང་རྒྱུད་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རྱིང་དང་ཡུམ་འབྲུ་རྱིགས་ལྕགས་མདུད་ཀྱྱི་རྱིགས་
ལས་ངང་རྒྱུད་བཟང་ཞྱིང་དགེ་ལ་དད་པ་ཌཱཀ ྱིའྱི་མཚན་ཅན་ཚེ་རྱིང་
དབང་མོ་གྱིས་ཀྱྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའྱི་མེ་བྱ་ལོར་སྐུ་བལྟམས་མ་
ཐག་ནས་མཚན་ལྟས་བཟང་ཞྱིང༌། བསེད་བསྲྱིང་བའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཏུ་རྫུ་
འཕྲུལ་གྱིས་བྱ་ཕུག་རོན་དུ་སྤྲུལ་ནས་འཕུར་བས་མས་བོར་ནས་མ་རེད་
ཀྱང་སླར་ཡང་སྦྲའྱི་ཁ་ཚུབ་ནས་འཕུར་་འོངས་ཏེ་སྔར་གྱི་བཞུགས་གནས་
སུ་ཡོད་པར་མཐོང་བས་ཀུན་ཀྱྱི་ངག་ལམ་དུ་ར་སྤྲུལ་མུ་གུ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་
ཟེར་སྲོལ་བྱུང༌།  

གྱིས་པ་རྱིག་པའྱི་རྩལ་སད་ཚུལ་ནྱི། དགུང་ལོ་ལྔ་ནས་སེས་ཐོབ་ཤེས་རབ་
ཀྱྱི་རྩལ་རྒྱས་ཏེ་ཡྱི་གེ་འབྲྱི་ཀོག་རྣམས་བར་བསན་པ་ཙམ་གྱིས་ཚེགས་མེད་
དུ་མཁྱེན་པས་མཁས་པའྱི་གགས་པས་ཁྱབ། རྔ་རྔ་དགོན་དུ་མཚོ་ཕུ་གྲུབ་
ཆེན་མདུན་དུ་ལཉྫ་ཝརྟུ་བྲྱི་སྦྱོང་སྐབས་བསན་པ་ཙམ་གྱིས་ཡྱིག་གཟུགས་
ལེགས་པས་འདྱི་ལྟར་ན་སྦྱོང་མྱི་དགོས་པར་འདུག་གསུངས་ནས་གྲུབ་ཆེན་
ྱིད་ཀྱྱིས་བསྔགས་པར་མཛད། དགུང་ལོ་བདུན་ནས་རང་དགོན་གྱིས་ཀྱྱི་
འཆམ་འབག་བཅའ་བཞེངས་མཛད་པ་སོགས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁས་ཤྱིང༌། 
གེགས་བམ་ཕལ་ཆེར་ཚར་རེ་གཟྱིགས་པས་ཚིག་དོན་ཐུགས་སུ་ཆུབ། 
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དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཞེས་པའྱི་སྐབས་གྲུབ་དབང་ཤར་ར་བ་ྱིད་ག་ཡུལ་
དུ་བྱོན་སྐབས་ཡྱིན་པས་ཁུ་བོ་གཡུང་དྲུང་བསན་འཛིན་ནས་སུ་ལ་བ་བྲང་
དུ་གདན་ཞུས་ཐོག་སྱི་སྤུངས་ཞྱི་ཁོའྱི་དབང་དང་ཚེ་སྒྲུབ་སོགས་ཞུས་བཞྱིན་
གནང་བའྱི་དབང་གལ་དུ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཞྱིང་དབང་དོན་རྣམས་ཡྱིད་ལ་
ངེས་ཙམ་དུ་འདུག་གསུངས། རེ་ྱིད་ཀྱྱིས་འདྱི་ལ་ཡོན་ཏན་བསླབ་ན་དགེ་
བའྱི་རྱིགས་ཡོད་པར་འདུག་གསུངས་ནས་མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལུང་
བསན་པར་མཛད་དོ། ། 
གསུམ་པ་རྱིས་མེད་ཀྱྱི་བཤེས་གེན་རྣམས་ལས་ཐོས་བསམ་གྱི་བདུད་རྩྱི་
བཞེས་ཚུལ་ནྱི། དགུང་ལོ་ནར་སོན་ནས་ཁུ་བོ་མདོ་རྒྱུད་གགས་པས་ཁྱིད་དེ་
སྔ་འགྱུར་བསན་པའྱི་གསལ་བྱེད་འདུལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་གྱིས་ལྡན་
བྲག་རོང་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་ཆོས་འགྲུབ་གྱི་མདུན་ནས་ཐུན་མོང་རྱིག་
པའྱི་གནས་ལྔ་དང༌། ཐུན་མྱིན་མདོ་སྔགས་ཀྱྱི་གཞུང་ལ། ཐོག་མར་བ་སྒྲུབ་
ཐྱིག་ལེའྱི་རྒྱ་ཅན། སེམས་སེ་ལ་དོན་བཅོ་བརྒྱད། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞྱི་བ། ནང་སྒྲུབ་
རྱིག་འདུས། ཡུམ་ཀ འཇམ་དཔལ་དབང༌། རེ་ྱིད་ཀྱྱི་ཞལ་གསུང་ལ། དྲྱི་
མེད་རྣམ་གྱིས་ཀྱྱི་དབང༌། ལུང་གྱི་སྐོར་ལ། ཀོང་ཆེན་མཛོད་བདུན། ངལ་
བསམ་སྐོར་གསུམ་སོགས་པོ་ཏྱི་ཆ་ཚང༌། སན་བ་མདོ་རྒན། སྱིང་ཐྱིག་
འདོན་ཚོགས་ཐར་ཐོར། རེ་ྱིད་ཀྱྱི་གསུང་རོྩམ། འཇམ་དཔལ་སྒྲུབ་ཐབས། 
གང་བོ་མའྱི་འགེལ། ཤེར་ལེའྱི་དཀའ་འགེལ། དམ་པ་གསུམ་གྱི་ཁྱིད་ཡྱིག 
ཡྱིག་བརྒྱའྱི་འགེལ། འཁྲུགས་བཅོས། ཐལ་བཟོག སོན་ལམ་རོ་རེའྱི་རྒྱ་
མདུད་འགེལ། དྲྱིས་ལན་ལུང་རྱིགས་འབྲུག་ས། རོགས་པ་ཆེན་པོའྱི་གཞྱི་
ལམ་འབྲས་བུའྱི་གཏམ་ཉུང་ངུ་གནད་ཀྱྱི་ཟ་མ་ཏོག རོ་རེ་ཕུར་པའྱི་སྒྲུབ་
ཐབས་དང་བདག་བསེད་བསྡུས་པ་གྱིས། དེའྱི་ཚེ་དབང༌། གཟའ་བསྐུལ། 
ཟངས་མདོག་དཔལ་རྱིའྱི་སོན་ལམ། ཞལ་ཆེམས་རོ་རེའྱི་ཚིག་རྐང་འགེལ། 
མྱི་ཕམ་གསུང་དོན་རྣམ་ངེས། ཁྱིད་ལུང་ལ། བསན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་
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ཁྱབ། སྱིང་ཐྱིག་སྔོན་འགོ་ཀུན་བཟང་བ་མའྱི་ཞལ་ལུང༌། །རོགས་པ་ཆེན་པོ་
ཡེ་ཤེས་ཀོང་ཡངས་ཀྱྱི་རྒྱུད། གསང་སྱིང་སྱི་དོན་འོད་གསལ་སྱིང་
པོ། །འབྱེད་རྣམ་གྱིས་མྱི་ཕམ་འགེལ། བོ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའྱི་འཁོར་ལོ། ཆོས་
དབྱྱིངས་མཛོད། ཚིག་གསུམ་གནད་བརེག བདེ་སོན་ཁྱིད་ཡྱིག་ྱིད་གསུང། 
བར་དོ་དྲུག་ཁྱིད། སྱིན་གྱིང་ཆུ་གཏོར། ཁྱིད་ཀྱྱི་སྐོར་ལ། ཡེ་ཤེས་བ་མ། 
གསང་སྱིང་ཕྱོགས་བཅུའྱི་མུན་སེལ། ཡོན་ཏན་མཛོད། སོད་འཇུག་ས་
བཟང་ཊྱི་ཀཱ། སོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས། དབུ་མ་རྩ་ཤེར། འཇུག་པ། དབུ་མ་
རྒྱན། བཤེས་སེངས། རྒྱུད་བ། མངོན་རོགས་རྒྱན། མངོན་པ་མཛོད་སོགས་
གསན། རོང་ཐར་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དཔལ་དྲུང་ནས་མདོ་སེའྱི་རྒྱན་ཐོགས་ཊྱི་
ཀཱ ཡྱིད་བཞྱིན་མཛོད་དཀའ་འགེལ། གྲུབ་མཐའྱི་བསྡུས་དོན་ས་བཅད་
བཅས། ཆོས་གྱིང་ཙཀྲའྱི་སྔགས་རོྒད་བསྱིགས་མ། མདོ་མཁེྱན་བརྩེའྱི་དག་
སྣང་བསང་ཁྲུས། བ་མ་དམ་པ་རྱིག་འཛིན་འོད་གསལ་དྲུང་ནས་སྱིང་ཐྱིག་
ཡ་བཞྱིའྱི་དབང་ཆ་ཚང་མནོས། བ་མ་ཕུར་བུའྱི་མདུན་ནས་མ་ཎྱི་བཀའ་
འབུམ། བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག བསན་འགྱུར་ལུང་རྒྱུན་བཞུགས་སོ་འཚལ། 
བར་དོ་དྲུག་ཁྱིད། གསང་སྔགས་ལམ་རྱིམ་རང་འགེལ་བཅས། ངྷརྨ་ཤ ྱིའྱི་
མཆོད་རེན་སྒྲུབ་ཐབས། ཀོང་སྤྲུལ་གསུང་ཚ་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱྱི་ལགས་ལུང་
མནོས། 
   འདུལ་བ་མཁན་ཡོན་ཏན་གགས་པ་ལས་དབྱར་གནས་པའྱི་ཆོ་ག་
ཡན་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཚོགས་འགྱིགས། གཏེར་ཆེན་བ་མ་བསོད་རྒྱལ་
ཞབས་དྲུང་ཞབས་དྲུང་རྱིན་པོ་ཆེ་སྔོན་འགོའྱི་དམྱིགས་ཁྱིད། སྱིན་གྱིང་
ཆོག་བསྱིགས་ཐོས་གོལ་དབང་སོགས་མནོས། བ་མ་བྱ་བྲལ་བ་བོ་གོས་དྲུང་
ནས་སབས་མགོན་དཔལ་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ་བཀའ་འབུམ་ལུང་རྒྱུན་ཡོད་དོ་
ཅོག་ལགས་ལུང་མནོས། བ་མ་ཀུན་སངས་པ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྱི་མདུན་ནས་
སྔོན་འགོ་དྲན་པ་ེར་བཞག དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱྱི་རོ་རེའྱི་མདུན་ནས་
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གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གྱིང་པའྱི་བ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་
རོགས་ཀྱྱི་སྱིན་གོལ་སྐོར་རྣམས་མནོས། རྒྱལ་དབང་ཤར་ར་བ་བཀྲ་ཤྱིས་
རྒྱལ་མཚན་ལས་འཕྲུལ་ངག་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རྱིང་ལུགས་མདོ་རྒྱུད་
གཞུང་བཤད། རོགས་ཆེན་གྱི་མན་ངག ྱིད་གསུང་མཛོད་ཆེན་ལྔ་དང༌། 
བཀའ་ལུང་དབང་ཁྱིད་ལྷག་ལུས་མེད་པ་བུམ་པ་གང་བྱོའྱི་ཚུལ་དུ་སྩལ། རེ་
དེ་ྱིད་ལས་བསེན་པར་རོགས་ཏེ་འདུལ་བ་ལས་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་བཞྀན་
གནང་བཀག་གྱི་མཚམས་ལས་མྱི་འདའ་བར་སྲུང་སོམ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་
བགྱིས་ཏེ་ེས་ལྟུང་གྱི་དྲྱི་མས་དབེན་པས། དམ་པ་འདྱི་ྱིད་རྒྱུ་སྐར་གྱི་
དབུས་ན་ཟ་བའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་བཞྱིན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱྱི་དབུས་
ན་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱྱི་གཟྱི་འོད་ལྷམ་མེར་འབར་བར་གྱུར། རྱིགས་ཀྱྱི་བདག་པོ་
དབལ་ཁྱུང་གཏེར་སོན་གསང་སྔགས་གྱིང་པ་སྱི་བོར་བསེན་ཅྱིང༌། གསང་
ཆེན་གཡུང་དྲུང་ཐེག་པའྱི་སྱིན་གོལ་གདམས་པའྱི་ཟབ་བཅུད་མཐའ་དག་
རོགས་པར་གསན། རེ་ྱིད་ཀྱྱིས་ཁོང་རྩ་བའྱི་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ། 
ཧོར་བྲག་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་སན་གགས་ཀྱྱི་མདུན་ནས་
གསར་ཕྱོགས་ཀྱྱི་ཆོས་འབྲེལ་མང་དུ་གསན། ཐོས་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཕྱྱི་ལྟས་སུ་
མ་སོང་བར་བསམ་སོམ་གྱིས་སོ་འདོགས་ནང་ནས་ཆོད་པར་མཛད་པས་
བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་ཀོང་ནས་བརོལ་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་གསུང་
རབ་ཀྱྱི་གནད་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཚུལ་མཐའ་དག་རོན་པ་བཞྱི་དང་མྱི་
འགལ་བར་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ། 
རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱྱི་སྣང་བ་མཁའ་དང་མམ་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བས་མ་
ཧཱ་པན ྱི་ཏ་ཞེས་མཁས་པའྱི་གགས་སན་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་གྱུར། 
   བཞྱི་བ་ཐོས་དོན་སོམ་པས་མས་བཞེས་མཛད་ཚུལ་ནྱི། དེ་ལྟར་
གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་གསན་པ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་རང་གནས་སྒྲུབ་སེ་
བྱང་ཆུབ་གྱིང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ཏེ་མས་བཞེས་མཛད་
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པས་རོགས་པ་བརེས་ཚུལ་ནྱི། ཐུན་མོང་དུ་སོང་ྱིད་དང་སྱིང་རེ་ཟུང་དུ་
འཇུག་པའྱི་མས་ལེན་ལ་མཐྱིལ་བཅོལ་ནས་བོ་སྦྱོང་ཁོ་ན་ལ་རྩལ་འདོན་
གནང་བས་རེན་ངན་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའྱི་བོ་སྦྱོང་ལ་བོ་གཏྱིང་ནས་འབྱོངས། 
ཐུན་མྱིན་བསེད་རྱིམ་ལྷའྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བརེན་ནས་སྣང་སྲྱིད་དག་པ་རབ་
འབྱམས་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱྱི་རོལ་བར་ཤར་ཞྱིང༌། རོགས་རྱིམ་ཐབས་ཀྱྱི་
མས་ལེན་ལ་བརེན་ནས་ཕུང་ཁམས་གཡུང་དྲུང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་
པས་ལས་རླུང་གྱི་རྒྱུ་བ་ཕལ་ཆེར་དབུ་མའྱི་དབྱྱིངས་སུ་དག་སེ་འཕོ་མེད་
བདེ་སོང་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་སོང་ྱིད་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པོའྱི་ཡུམ་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་རོལ་ཅྱིང༌། ཁྱད་པར་རྱིག་སོང་
ཟུང་འཇུག་རང་གནས་ཀྱྱི་ཡེ་ཤེས་རེན་པར་འཇལ་བའྱི་བྱར་མེད་རོགས་པ་
ཆེན་པོའྱི་དོན་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་ཏེ་སྣང་སྲྱིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྱི་ཡོ་
ལང་དུ་སད་པ་སེ། གྲུབ་པའྱི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་མངའ་བརེས་པའོ།། ལྔ་
པ་གཞན་དོན་དུ་འཆད་རྩོད་རོྩམ་ལ་དབང་འབྱོར་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཐུན་མོང་
རྱིག་པའྱི་གནས་རྣམས་དང་ཐུན་མྱིན་མདོ་སྔགས་བ་མེད་ཀྱྱི་གཞུང་ལུགས་
མཐའ་དག་ལ་གཞན་དྲྱིང་མྱི་འཇོག་པའྱི་རྣམ་དཔོད་ཀྱྱི་ས་བའྱི་ལགས་
ཡངས་བསོད་དེ་སྔ་འགྱུར་རང་ལུགས་ཀྱྱི་གྲུབ་མཐའྱི་རྐང་ཚུགས་པའྱི་
བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། རང་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་བརྒལ་བ་རྣམས་
ལ་རྩོད་སངས་དང་འབེལ་གཏམ་སོགས་ཀྱྱིས་སུན་འབྱྱིན་པར་མཛད་པའྱི་
འཇྱིགས་མེད་སེང་གེའྱི་ང་རོ་སོག་པར་མཛད། དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱྱི་རབས་ཀྱྱི་
སྐལ་ལྡན་སེས་བུ་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་བསན་བཅོས་མང་དུ་
བརྩམས་ཏེ་བསན་པའྱི་བཙས་སུ་བཞག་པར་མཛད། 
   དེ་ནས་རའུ་སྦ་ཞབས་དང་རྒྱ་རོང་གྱི་ཡུལ་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སེ་
གནས་མཇལ་དང་རྱི་ཁོད་དགོན་གནས་མང་པོར་ཕེབས་ཏེ་སེ་དགོན་
རྣམས་ཀྱྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་ངོར་དབང་ལུང་ཁྱིད་ཀྱྱི་རྱིགས་དུ་མ་
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དགེས་བསྩལ་དང༌། དགོན་སེ་རྣམས་ལ་བསླབ་བྱ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྲན་
བསྐུལ་གནང་བ་དང༌། བང་དོར་གྱི་བཅའ་ཡྱིག་སེལ་ནས་ལེགས་ལམ་གྱི་
ཁྱིགས་སུ་བཙུད་པ་དང༌། སོད་ཡུལ་གྱི་གོང་རྣམས་སུ་དགེ་སྒྲུབ་སྱིག་སོང་
གྱི་བསླབ་བྱ་དང༌། སྱིང་པོ་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཀྱྱིས་དགེ་བསྐུལ་དཔག་མེད་
གནང་ནས་འགོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དོ། ། 
    དྲུག་པ་གྱིས་དོན་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་སོང་ཚུལ་
ནྱི། རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་སན་པའྱི་ཐུགས་བསེད་ཁོ་ནས་ག་
ཤོད་དུ་སྒྲུབ་གནས་བྱང་ཆུབ་གྱིང་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱྱི་སེ་ཆེན་པོ་བཙུགས་ཏེ། 
ཚུལ་ཆེན་ཡང་སྲྱིད་ཐེག་མཆོག་བསན་པའྱི་ྱི་མ། མཁས་གྲུབ་དམ་པ་ངེས་
དོན་བསན་འཛིན་མཐོང་བ་རང་གོལ། བསན་འཛིན་སེས་མཆོག་དམ་པ་
མཆོག་སྤྲུལ་གཡུང་དྲུང་བསན་པའྱི་རྒྱ་མཚན། ཁྱུང་དབོན་གཡུང་དྲུང་
བདུད་འདུལ། ཁྱུང་པོ་རྱི་རྩེ་དྲུག་བ་མ་ཚུལ་ཁྱིམས་མཐར་ཕྱྱིན་དང་གཙུག་
ཕུད་འོད་ཟེར། ཞུའྱི་བ་མ་བསོད་ནམས་བསན་རྒྱལ། བྲག་སེང་རྒྱལ་པོའྱི་
སྲས་པོ། གཞན་ཡང་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱྱི་སློབ་མ་སོགས་ཁྱུང་པོ་དང་ཨ་མདོ་རྒྱ་
རོང་སོགས་ཕྱོགས་ཀྱྱི་བསན་འཛིན་གྱི་སེས་ཆེན་དང་མྱི་ཆེན་སྐལ་ལྡན་གྱི་
སློབ་མ་དུ་མ་པད་ཚལ་ལ་བུང་བ་འདུ་བ་བཞྱིན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་རང་
རང་གྱི་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པར། རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་སུམ་རགས་དང་
སན་ངག རྩྱིས་དང་སན་སྦྱོར། ས་ཚད་སོགས་དང༌། གཞན་ཡང་ལཉྫདང་
ཝརྟུ་སོགས་ཡྱིག་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་དང༌། བསན་པའྱི་བོན་ལ་ཡར་མེ་བའྱི་
བཀའ་རེན་སེ་ལྔ། མམ་མེད་ཆེན་པོའྱི་གཞུང་འཕྲུལ་སོན་རྣམ་ལྔ། ཤར་
ར་བའྱི་གསུང་སེ་སྣོད་མཛོད་དང༌། ལུང་རྱིགས་མཛོད་སོགས་མཛོད་ཆེན་
རྣམས་ལ་བཤད་རྒྱུན་བསངས་པས་ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་སོ་
འདོགས་ཆོད་པའྱི་མཁས་བཙུན་དམ་པ་མང་དུ་བྱུང་སེ་བསན་པའྱི་གསོས་
སུ་གྱུར། གཞན་ཡང་རེ་འདྱི་ྱིད་ཀྱྱིས་བསན་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པའྱི་དོན་
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ལ་འགལ་མེད་རོ་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་ཤྱིང་གསུང་རབ་མ་ལུས་པ་གདམས་
པར་ཤར་བས་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་དག་སྣང་གྱི་རྩལ་རྒྱས་པ་མ་
གཏོགས་གྲུབ་མཐའྱི་ཕྱོགས་ཞེན་དང་ལོག་རོག་གཏན་ནས་མྱི་མངའ་བས་
ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱྱི་སློབ་མའང་མང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྔ་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་
ཆོས་གསུངས་ནས་ཀཿཐོག་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་རབ་གསལ་སོགས་སྔ་
འགྱུར་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་མང་དུ་བྱུང་ངོ༌།། དེ་ནས་བཤད་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་
ལག་ལེན་ལ། སྔོན་འགོ་བཀའ་ལུང་རྒྱ་མཚོ་དང་འབུམ་དགུ་ཟུང་འབྲེལ་
གྱིས་བསགས་སྦྱང་གྱི་རྒྱུན་སེལ། དངོས་གཞྱི་ལ་ཕྱག་རོགས་དབུ་གསུམ་གྱི་
ལྟ་ཁྱིད་དང༌། ཁ་ཅྱིག་ལ་ཀུན་བཟང་སྱིང་ཐྱིག་སོགས་རྱིག་སོང་བོན་སྐུའྱི་
དགོངས་པ་ལ་བཀྲྱི་བའྱི་ཟ་ཁྱིད་གནད་དུ་ཐེབས་པར་བཏབ་སེ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་
ཀྱྱི་བསན་པ་ཕྱོགས་སུ་སེལ་བའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བྱ་བ་ལས་ཀྱྱི་འཁོར་ལོའྱི་
ཕྱིན་ལས་སེལ་བས་བསན་པ་རེས་སུ་བཞག་ཚུལ་ནྱི། རང་གནས་སྒྲུབ་སེ་
བྱང་ཆུབ་གྱིང་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱྱི་བསན་པའྱི་གཞྱི་བཏྱིང་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཕྱྱིར་
སྒྲུབ་ཁང་ཀ་བ་བརྒྱད་ཅུ་བ་གསར་དུ་བཞེངས་ཤྱིང་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རེྩ་ཞེས་
པའྱི་མཚན་གསོལ། དེར་སྐུ་རེན་དུ་ཞང་ཞུང་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གྱི་ལྱི་མ་
མང་པོ་དང༌། བདེ་གཤེགས་གཙོ་བཞྱི། རྣམ་རྒྱལ། དྲན་པ་ཡབ་སྲས་བཅས་
མདའ་ཚད་རེ་དང༌། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། བདེ་གཤེགས་སོ་ལྔ། མཆོག་ལྔ་
བཅས་གསེར་ཟངས་ལས་བསྐྲུན་པའྱི་སྐུ་རེན་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་དང༌། 
གསུང་རེན་དུ་རེ་ྱིད་ཀྱྱི་ཞལ་གསུང་སྐོར་པོད་ལྔ་ལྷག་པར་དུ་བསྒྲུབས་
ཤྱིང༌། གཞན་ཡང་ས་དགེ་རྱིང་གསུམ། བཀའ་འབྲུག་བོན་གསུམ་སོགས་ཀྱྱི་
གསུང་རབ་པོད་སོང་ལས་བརྒལ་བ་དང༌། ཐུགས་རེན་དུ་གསེར་དངུལ་
བཀྲ་མའྱི་སྐུ་གདུང་ཐོག་བརྩེགས་ཅན་གྱིས། སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་སོགས་
རེན་གསུམ་མང་པོ་གདུལ་བྱའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱྱི་ཞྱིང་དུ་བཞེངས་ནས་
བསན་པ་རེས་སུ་བཞག་པར་མཛད་དོ། །མདོར་ན་རང་དོན་དུ་ཐོས་བསམ་
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སོམ་གསུམ། གཞན་དོན་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ། གྱིས་དོན་དུ་མཁས་
པའྱི་ཡོན་ཏན་སེ་སྣོད་མཐའ་དག་སེས་ཐོབ་དང་སོམ་བྱུང་གྱི་བོས་གསལ་
བར་བྱེད་ནུས་པས་མཁས་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། བཙུན་པའྱི་
ཡོན་ཏན་སོམ་གསུམ་གྱི་ེས་ལྟུང་ཕ་མོ་ཙམ་ལའང་མས་པ་མེད་པའྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་གནས་པས་བཙུན་པའྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང༌། བཟང་པོའྱི་
ཡོན་ཏན་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་སྱིན་གོལ་གྱི་རྒྱུན་སེལ་བས་བསན་པ་འཕེལ་
ཞྱིང་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་བཙས་སུ་གྱུར་པ་སེ། ཚུལ་དེ་དག་གྱི་སོ་ནས་
དོན་གྱིས་མཐར་ཕྱྱིན་ཅྱིང་བསན་འགོའྱི་སྱི་དཔལ་དུ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་
ནོ། ། 
   གྱིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནང་གྱི་རྣམ་ཐར་ནྱི། རེ་འདྱི་ྱིད་ལ་
འོད་གསལ་དག་པའྱི་སྣང་ཆར་བ་མ་དང་ལྷག་པའྱི་ལྷའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་
ལུང་བསན་དང་རྱིག་པ་དང་གོལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་པར་
གསལ་ཡང་ཁོང་ྱིད་བསན་པའྱི་མྱིག་ལོྟས་ལ་དགོངས་ནས་འདུལ་བ་ཁོ་
ན་གཙོ་བོར་མཛད་པས་གསང་བ་སྲུང་བ་ལ་དགེས་པས་ཟུར་ཙམ་མངོན་
པར་མ་མཛད་ཀྱང་འདྱིར་ཞར་བྱུང་འཕོས་དོན་དུ་བྱུང་བ་དང་མཐོང་
ཐོས་འགའ་ཞྱིག་མཚོན་ཙམ་སོས་ན། རེ་ྱིད་ཀྱྱི་མནལ་ལམ་དུ་གཏེར་ཆེན་
རྱིན་པོ་ཆེ་ྱིད་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་གནང་
ནས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གསང་གྱིང་བ་སྒྲུབ་སོགས་
དག་སྣང་གྱི་བོན་སྐོར་ཅྱི་རྱིགས་དང༌། གསང་གྱིང་ྱིད་ཀྱྱི་གཏེར་སྐུ་གསུམ་
ཕུར་སྒྲུབ་ཀྱྱི་ཟབ་དོན་རྣམས་དགོངས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བསེད་
རོགས་ཀྱྱི་ཁྱིད་ཡྱིག་སོགས་དགོངས་གཏེར་བསན་བཅོས་ཀྱྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་
པའང་ཅྱི་རྱིགས་ཡོད་ཅྱིང༌། དབལ་ཁྱུང་བ་བྲང་དུ་བདུད་རྩྱི་སན་གྱི་རྱིལ་
བུ་བསྒྲུབས་པའྱི་ཚེ་མྱོང་གོལ་རྱིལ་བུ་འཕུར་ཞྱིང་བུམ་པ་ཕྱུར་བ་དང༌། དེ་
ནས་དགོན་པར་དབང་བསྐུར་མཛད་པའྱི་ཚེ་ཤང་གཤྱིས་དད་སྦྱྱིན་ལྔ་བརྒྱ་
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ལྷག་ཙམ་ལ་བུམ་ཆུ་གཅྱིག་གྱིས་འགེད་པ་དང༌། བྲག་དགོན་གནས་ལམ་
དུ་ཕྱག་མཛུབ་ཀྱྱིས་བྲག་ལ་གཡུང་དྲུང་བྲྱིས་པ་སོགས་གྲུབ་རགས་ཐོགས་
མེད་མངའ་བ་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་མ་རྣམས་ལས་གསལ་བ་བཞྱིན་ཏེ་ནང་གྱི་
རྣམ་ཐར་གྱི་སྱིང་པོ་མདོ་ཙམ་མོ། ། 
    གསུམ་པ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་མཛད་པ་བསན་པས་མཇུག་
བསྡུ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཞྱིང་འདྱིར་བསན་པ་དང་འགོ་བའྱི་དོན་རླབས་ཆེན་
མཛད་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ས་ཕག་
ལོར་དགོངས་པ་གཞྱི་དབྱྱིངས་སུ་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་བསན་ཏོ། །དེའྱི་ཚེ་སྐུ་
གདུང་ཆུང་ངུར་གྱུར་ཅྱིང་དྲྱི་བཟང་གྱི་ངད་པས་ཁོར་ཡུག་ཁྱབ་པ་དང༌། 
གདུང་བཞུ་སྐབས་མེ་ཏོག་གྱི་ཆར་སྱིལ་མ་བབས་པ་དང༌།དབུ་ཐོད་ལ་དུང་
དཀར་རང་བྱོན། རྱིང་བསྲེལ་མང་དུ་བྱོན་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའྱི་རགས་
མང་དུ་བྱུང་ངོ༌། །རེ་ྱིད་ལ་ནང་གྱི་རྩ་ཁམས་ཡྱི་གེ་སྱིན་གྱི་འཁོར་ལོར་
ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་སོབས་ཀྱྱིས་དགོངས་གཏེར་བསན་བཅོས་ཀྱྱི་ཚུལ་དུ་
བཀོད་པར་མཛད་པའང༌། དང་པོ་བསོད་ཚོགས་ཀྱྱི་སྐོར། གྱིས་པ་རོགས་
བརོད་རྣམ་ཐར་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱི་སྐོར། གསུམ་པ་དྲྱིས་ལན་འབེལ་གཏམ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱྱི་སྐོར། བཞྱི་པ་རྣམ་བཤད་ེར་མཁོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱི་སྐོར། ལྔ་པ་
བསླབ་བྱ་ཞལ་གདམས་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱི་སྐོར། དྲུག་པ་ཁྱིད་ཡྱིག་སྣ་ཚོགས་ཀྱྱི་
སྐོར། བདུན་པ་སྱིབ་སྦྱོང་གྱི་སྐོར། བརྒྱད་པ་བོན་ཆོས་རྣམ་དབྱེ་སོགས་ཀྱྱི་
སྐོར་ཏེ་སྱིའྱི་ས་བཅད་བརྒྱད་ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་དུ་མར་འབྱུང་བའྱི་
གསུང་རོྩམ་པོད་ལྔ་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་པ་དེ་དག་ཚིག་སན་ལ་དོན་ཟབ་པ་
བྱྱིན་རླབས་ཀྱྱི་ཚན་ཁ་དང་ལྡན་པ་སེ་དགོངས་གཏེར་དང་ཁྱད་མེད་པས་
དད་པས་སྱི་བོར་བཀུར་བར་འོས་སོ།།  །། 

འདྱིར་སས་པ། 
རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྱིམས་རྩ་བ་བརན་པ་ལ།། 
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ཐོས་བསམ་སོམ་པའྱི་ཁོ་ལག་རབ་ཏུ་ཡངས།། 
རྱིམ་གྱིས་རོགས་པའྱི་འབྲས་བུས་ཡོངས་དུད་པ།། 
ཡོངས་འཛིན་ལྷ་ཡྱི་ལོན་པ་གང་དེ་རྒྱལ།། 
 

གང་གྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་མྱི་ཁྱབ་པ་ལས།། 
ཐུན་མོང་མོས་པའྱི་སྣང་ངོར་ཤར་བ་གང༌།། 
སོ་སྐུར་དང་བྲལ་མདོར་བསྡུས་བརོད་པའྱི་དགེ།  

འགོ་ཀུན་རྣམ་མཁེྱན་གོ་འཕང་ཐོབ་ཕྱྱིར་བསྔོ།། 
 

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རེ་བཙུན་བ་མ་དང༌།། 
འབྲལ་མེད་མེས་པ་གསུམ་གྱིས་ལེགས་བསེན་ནས།། 
གསུང་གྱི་མཛོད་འཛིན་ཐུགས་ཀྱྱི་དགོངས་བཅུད་བརེས།། 
གསང་བ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་འཛིན་ནུས་ཤོག། 

    ཅེས་རེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་གང་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་མདོར་བསྡུས་པ་འདྱི་
ཡང་ལུང་དང་རོགས་པའྱི་ནོར་གྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས་པ་མཆོག་སྤྲུལ་དམ་པ་
གཡུང་དྲུང་བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་སེས་མཆོག་དུ་མ་དང་མོས་ལྡན་མང་
པོས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའྱི་ངོར་སུ་ལ་གཡུང་དྲུང་དབང་རྒྱལ་དུ་འབོད་པས་ག་
འབྲུག་གསར་རོང་དུ་སྦྱར་བའོ། །ཐ་ཚན་མུ་ཙུག་སར་རོ།། །། 
 

 

 
 


