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༈ མཉམ་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི་དྱི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་དང་། 

དེའྱི་ལན་དུ་པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དྱིས་ལན་བོ་བཟང་བཞེད་པའྱི་སྒྲ་དབྱངས་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དྱི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་དང་

དྱིས་ལན་བོ་བཟང་བཞེད་པའྱི་སྒྲ་དབྱངས་བཞུགས་སོ། །



༄༅། །མཉམ་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི་

དྱི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེའྱི་ལན་དུ་

པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་

དྱིས་ལན་བོ་བཟང་བཞེད་པའྱི་སྒྲ་དབྱངས་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 
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Lama Michel Rinpoche requested the translation of these two 
texts from Tibetan into English after having received their 
transmission and teachings from the Abbot of Tashi Lhunpo 
Monastery in Tibet, Khenpo Kachen Losang Phuntsog Rinpoche, 

བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའྱི་མཁན་པོ་བཀའ་ཆེན་བོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་རྱིན་པོ་ཆེ།

A note from the editor

These two texts, The Very Wholesome Questions Expressed with 

an Extraordinary Attitude by Lama Tsong Khapa and A Melody of 

Noble-Minded Proposal by Panchen Losang Chökyi Gyaltsen as an 

answers to the questions were here integrated for readability. 

The numbering of questions and answers are not in the original 

Tibetan texts but added here for clarity. Each question by Lama 

Tsong Khapa is thus followed by the answer given by Panchen 

Losang Chökyi Gyaltsen. Note that some answers respond to 

several questions, explaining the occasional delay in answer.

Text closed in brackets [...] is from the Tibetan-English 

translator, Lotsawa Thubten Sherab Sherpa,  to render the 

sentence complete and more comprehensible. The numerical 

and alphabetical codes in brackets refer to the verses of the 

original Tibetan text.



མཉམ་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ།



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲྱི་ཡེ། 

དགེ་སྦོར་གྱི་གནད་ཀྱི་དྱི་བ་སྙན་བསྐུལ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ། 

ལྱི་ཁྱིའྱི་ཆར་གྱིས་སྦགས་པར་གྱུར་པའྱི་གསེར་གྱི་ས་འཛིན་གྱི། །

རེ་མོ་ཨྱིནྡྲ་ནྱི་ལའྱི་ཆུ་འཛིན་སྟུག་པོས་དཀྲྱིགས་པ་ལྟར། །དམར་སེར་སྐུ་

ལ་རལ་པའྱི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་རབ་མཛེས་པའྱི། །འཇམ་དབྱངས་བ་མ་དེ་

ཡྱིས་རྟག་ཏུ་སྐོང་ཞྱིང་དགེ་ལེགས་སེལ་བར་མཛོད། །

རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་གདམས་ངག་བདུད་རྱིའྱི་བཅུད། །སྙྱིང་པོའྱི་རོ་ལ་

རང་ཉྱིད་རེ་གཅྱིག་ཏུ། །གནས་ཤྱིང་གཞན་ཡང་དེ་ལ་འགོད་འདོད་པའྱི། ། 

སོམ་ཆེན་རྣམས་ལ་དྱི་བ་འདྱི་འབུལ་གྱི། །



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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རྒྱལ་བས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་དང་མཐུན་པའྱི་ལན། །ཐེབས་པ་རྣམས་ལ་

སྐད་ཅྱིག་འབྲལ་མེད་དུ། །སོ་གསུམ་གུས་པའྱི་སོ་ནས་ཕྱག་བགྱིད་པས། ། 

གསལ་བར་མྱུར་དུ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

མྱི་ཐེབས་པ་རྣམས་བདག་ལ་ཕྲག་དོག་དང༌། །སྡང་སེམས་མྱི་འཚལ་

སེམས་ལ་བཅད་རྒྱུའྱི་སོམ། །ད་དུང་འཁྲུལ་མེད་ལེགས་པར་མ་བཙལ་

ན། །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་བསླུས་ནས་ལྟུང་ཉེན་གདའོ། །

བདག་གྱི་དྱི་བ་ཞུ་བ་འདྱི་རྣམས་ནྱི། རང་མཁས་འདོད་དང༌། གཞན་དམའ་

དབབ་འདོད་དང༌། རེད་བཀུར་དང་གྲགས་འདོད་ཀྱི་ཀུན་ནས་བསླང་བ་

མ་ཡྱིན་གྱི། 

ཅྱི་སེ་ན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ས་པཎ་གྱིས་རྱིག་གཏེར་དུ་གསུངས་

པ། རྟག་ཏུ་བརོན་པས་ཏྱིང་འཛིན་བསྒྲུབས་ཀང་སངས་རྒྱས་དགེས་པའྱི་

ལམ་ལས་གོལ། །སྙྱིགས་དུས་སྐེ་བོ་ཆོག་ཤེས་ཅན་རྣམས་ལེགས་པར་

སོམས་ལ་མཁས་པ་བསེན། ཞེས་དང༌། 



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་སོགས་སུ་ཡང་མང་དག་གསུངས་འདུག་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་རྒྱ་བོད་གཉྱིས་ཅར་དུ་ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་ལ་ནོར་བ་མཐའ་

ཡས་ཤྱིག་འདུག་ཅྱིང༌། དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་སོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་སོམ་ནོར་ན་

ཕུང་འགྲོ་བར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསུངས་ཏེ། 

དབུ་མ་ར་བར། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ལྟ་ཉེས་ན། ཤེས་རབ་ཆུང་རྣམས་ཕུང་

བར་འགྱུར། དཔེར་ན་སྦྲུལ་ལ་གཟུང་ཉེས་དང༌། །རྱིག་སྔགས་ལོག་པར་

བསྒྲུབས་པ་བཞྱིན། །ཞེས་དང༌། 

གཞན་ཡང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དུ་མའྱི་གསུངས་ལས། དང་པོར་སོམ་

རྒྱུ་རང་མ་ནོར་བ་རེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ། ཞེས་སོགས་མཐའ་ཡས་ཤྱིག་

མཐོང་ཞྱིང༌། 

དེ་ལྟ་ན་ཚེ་སོང་ཟད་ལ་འགྲོ་བའྱི་སོམ་ལ་རང་ཡང་སྙྱིང་རུས་སྐེད། གཞན་

ཡང་འགོད་པ་རྣམས་ལ་ཁོ་བོས་བརེ་བས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་སྙན་

བསྐུལ་དུ་ཞུ་བའྱི་དྱི་བ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་རོ། ། 



པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫ་ུགོ་ཥཱ་ཡ། 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡ་ེཤསེ་ནྱི། ། 

ངུར་སྨྱིག་གར་གྱིས་རལོ་པ་ལ། ། 

བ་ོབཟང་རྱིགས་བརྒྱའྱི་ཁྱབ་བདག་ཅསེ། ། 

སྙན་པར་གྲགསཔའྱི་དཔལ་དརེ་འདུད། །

མགནོ་དསེ་བར་ེབས་ཟབ་མོའྱི་གནད། ། 

དྱི་བའྱི་ཟལོ་གྱིས་འདམོས་པའྱི་དནོ། ། 

ཇྱི་ལྟར་བཟདོ་པའྱི་རྣམ་དཔདོ་ཀྱིས། ། 

གུས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏ་ེགསོལ།  །



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༡༽སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་གསུངས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགག་དྱིལ་བའྱི་དགོངས་པའྱི་བཏད་ས་དེ་གང་ཡྱིན་

ཞེས་འདྱི་ན།

སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོཆེན་པོ་འདྱི་ལས་

ཐར་བར་བྱེད་པ་དེ་དང་པོའྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལས་ཐར་རྟྱིང་ཉན་རང་གྱི་མྱང་འདས་སུ་མྱི་ལྟུང་བར་བྱེད་པ་དེ་ཡྱིན། 

མདོར་ན་འཁོར་འདས་གཉྱིས་ལས་རྱིམ་གྱིས་བརྒལ་ནས་མཐར་རོགས་

པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་ན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་འདུས་

པའྱི་གདམས་ངག་ག་ལ་སྱིད། 

དེས་ན་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་དངོས་གཞྱི་དང༌། སྔོན་འགྲོ་ལས་བརམས་པའྱི་དྱི་

བ་བགྱིད་པ་ནྱི་གེང་གཞྱིའ།ོ །དེའྱི་དོན་ཡང་རང་རང་གྱི་རྒྱུད་སེང་དུ་འགེལ་

ན་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། གནས་དབེན་པར་ལུས་དང་པོར་བསང་ནས་བོ་ནང་དུ་

ཕྱོགས་ཏེ་ལེགས་པར་བསམས་པའྱི་ཚེ། གང་ན་ང་སྔོན་ཆད་ཐོག་མ་མེད་

པའྱི་འཁོར་བའྱི་མལ་གཏྱིང་འདྱིར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཟུག་གཟེར་འདྱི་ཙམ་

པ་དུས་རྒྱུན་དུ་མྱོང་བ་རང་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་པ་འདྱི་འདར་གྱུར་འདུག་པ། 

ད་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་སུ་དེང་ནས་རང་མྱི་སྐེ་བ་ཞྱིག་ཅྱི་ནས་བྱ་དགོས། 

དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ང་སྙྱིང་རུལ་སྙམ་པའྱི་མྱོང་བ་ལྷང་བ་མཁལ་མའྱི་ཟུག་

གཟེར་ཚོར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྐེ་བའྱི་ཐབས་ལ་དང་པོར་འབད་དགོས་ཏེ་དེ་

ལྟ་བུ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ། འདྱི་ལ་མྱོང་བ་མ་སྐེས་ན་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པའྱི་

ཐབས་ཟབ་མོ་བ་མས་ཅྱི་ཙམ་བསན་ཅྱིང་གོ་མོད་ཀང༌། སྔར་ལྟར་འཁྱག་



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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སེང་གྱི་ཆུ་དང་མཚུངས་པར་འགྲོ་སེ། དཔེར་ན་ཆུ་འཐུང་འདོད་མེད་ན་

འཐུང་བའྱི་རོལ་བ་མྱི་བྱེད་པར་སྡོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེའྱི་སོམ་ལུགས་

ཡང་ད་འཁོར་བ་འདྱིར་མྱི་སྐེ་བ་བྱེད་དགོས་སྙམ་པའྱི་གདོང་ཚུགས་ཀྱི་

གཏུགས་པོ་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གེགས་ཆེ་ཞྱིང་གཅོད་ཆུང་

བས་སོ། ། 

༡༽རྒྱལ་བས་ཆསོ་ཕུང་བརྒྱད་ཁྱི་དང༌། །བཞྱི་སངོ་གསུངས་པའྱི་དགངོས་

གཏད་ནྱི། །སངས་རྒྱས་གཉྱིས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །དང་པརོ་མངནོ་པར་མཐོ་

བའྱི་ཆསོ། །ཕྱིས་ནྱི་ངསེ་པར་ལགེས་འབྱུང་བ། །གང་ཕྱིར་མངནོ་པར་མཐོ་

ཐོབ་པས། །རྱིམ་གྱིས་ངསེ་པར་ལགེས་པ་འངོ༌། །ཞསེ་པའྱི་དནོ་དུ་བདག་

གྱིས་ཁུམས། ། 

༢༽དེས་ན་ཤྱིང་བཟོ་བ་མཁས་པའྱི་འདེགས་བཞྱིན་དུ་དམྱིགས་པ་གཞན་

མ་གཅྱིག་གྱི་གནད་དམ་ས་གཅྱིག་ནས་བསོམས་ན། བྱྱིན་གཡོས་ཡོང་

ས་ཡོད་པ་དེ་གང་ཡྱིན། 

མྱི་རྟག་པ་སོམ་པ་ལྟ་བུའམ། དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལྟ་

བུ་འམ། སྡྱིག་པ་བཤགས་སམ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོམ་པའམ། ཕྱྱིན་

དྲུག་ལ་སློབ་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་འོང་སྱིད་དེ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཁྱད་

ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བར་འངོ་མོད་ནའང་དེ་ཀའྱི་ཐད་ཀྱི་མྱོང་བ་འདོན་པའྱི་དམྱིགས་

སྐོར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་རྒྱལ་བས་གསུངས་ངོ་ཤེས་པའྱི་ཐར་པ་དོན་

གཉེར་གྱི་བོ་བཅོས་བུ་མྱིན་བ་སྐེ་བའྱི་ཐབས་དམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་སྣང་བས་

དེ་དྱིས་པའོ། ། 



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༢༽ཤྱིང་བཟོ་མཁས་པའྱི་འཕྲུལ་འདེགས་འདའྱི། །ཐར་འདོད་ཤུགས་

དག་བསྐདེ་པའྱི་ཐབས། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པས་གསུངས་པ་བཞྱིན། །ཐམས་

ཅད་མཁྱནེ་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིའང༌། །སྡུག་བདནེ་ཉསེ་དམྱིགས་མ་བསམས་

ན། །ཐར་འདདོ་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི་སྐ་ེགསུངས། །འཁརོ་བའྱི་ཉསེ་བརྒྱ་སམེས་

པའྱི་ཚུལ། །མང་ཡང་སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས།  །འཇྱིགས་ནས་ཐར་

འདདོ་ཕྱུགས་ལའང་ཡདོ། །ཟག་བཅས་ཚརོ་བ་བད་ེབ་ལས། །ཡྱིད་འབྱུང་

ཕྱི་རལོ་པ་ལའང་མཆྱིས།  །དསེ་ན་འདུ་བདེ་རང་བཞྱིན་གྱི། །ཟག་བཅས་

ཉརེ་ལནེ་ཕུང་པ་ོའདྱི། །སྡུག་བསྔལ་འགྲུབ་དང་གྲུབ་པའྱི་སདོ། །ནད་དང་

འབྲས་དང་ཟུག་རྔུ་ལྟར། །དམྱིགས་ནས་བསོམས་ན་བྱིངས་གཡ་ོལགས། །

༣༽མན་ངག་དེ་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ན་ད་འོ་ན་འཁོར་བ་འདྱི་ལས་རང་

རེ་རྣམས་ཐར་བར་བྱེད་པའྱི་ཐབས་དམ་པ་བཅར་བ་རྒྱལ་བས་གསུངས་

པའྱི་གཅྱིག་ཆོག་འཆང་ཐུབ་ངོ་ཤེས་པ་དེ་གང་ཡྱིན་འདྱིའོ། །

༣༽བདག་ཅག་སྱིད་ལས་ཐར་བའྱི་ཐབས། །དམ་པ་བཅར་གྱིས་ངསེ་བཟུང་

ན། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་གཅྱིག་ཆགོ་གྱི །འཆང་ཐུབ་ལྷག་པའྱི་བསླབ་

གསུམ་ལགས། །

༤༽དེ་ལ་ཡང་སྔོན་དུ་རང་རེ་རྣམས་འཁོར་བ་འདྱིར་སྐེ་བར་བྱེད་པའྱི་

རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་དངོས་གཞྱི་མཐར་ཐུག་པ་རང་ཞྱིག་ངོས་ཟྱིན་དགོས་པས་

དེ་ལྟ་བུ་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་དེ་གང་ཡྱིན།



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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འདྱིར་བཅར་བ་ངོས་མ་ཟྱིན་ན་འདྱི་འཇོམས་པའྱི་གཉེན་པོ་གང་ཡྱིན་དང་

འཇོམས་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་བཅར་བ་ཡང་ངོས་མྱི་ཟྱིན་པར་ཕོ་ཚོད་ཙམ་

ལས་མྱི་འངོ་སེ། དཔེར་ན་དགྲ་ངོས་མ་ཟྱིན་པར་དམག་འདེན་པ་བཞྱིན་ནོ། །

དེ་ཡང་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་གཏྱི་མུག་ཡྱིན། དེ་ཡང་དངོས་འཛིན་ཡྱིན་

ཞེས་སོགས་སྨྲ་བ་འངོ་ཀང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བཅར་བ་རང་ངོས་མ་ཟྱིན་

ཏེ། དཔེར་ན་རྐུན་མ་གང་ཡྱིན་ངོས་འཛིན་བཅུག་པའྱི་ཚེ་མྱི་ཡྱིན། དེ་ཡང་

བཙུན་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་གཞོན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་སྨྲས་ཀང༌། གང་

ཟག་གཅྱིག་ལ་ མཛུབ་མོ་མ་ཚུགས་བར་ལ་རྐུན་མ་ངོས་མྱི་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་

ནོ། །དེས་ན་རང་རྒྱུད་ལ་བཀར་ནས་བལྟས་པའྱི་ཚེ། ང་འཁོར་བར་སྐེ་

བའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་རང་མཐར་ཐུག་པ་འདྱི་ཡྱིན་པར་འདུག་སྙམ་པའྱི་མྱོང་

བ་ལྷང་བ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ཅྱིང་མོས་མནོས་སུ་མ་སོང་བ་ཅྱིག་

དང་པོར་སྐེ་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་སྨན་གཏོང་བ་ལ་དང་པོར་ནད་ངོ་ཤེས་

དགོས་པ་དང་འད་བས་སོ། །གཞན་ཡང་རང་རེ་རྣམས་འཁོར་བ་འདྱིར་

གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་འཁོར་བའྱི་འཁོར་ཚུལ་ལ་མྱོང་བ་ལྷང་བ་

མ་སྐེས་ན་ནྱི་འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ལོག་དང་སྐེ་ཤས་ངེས་འབྱུང་རྣམས་རྣལ་

མ་འངོ་ས་མེད་ཅྱིང༌། 

༤༽འཁརོ་བར་སྐ་ེབའྱི་ར་བ་ནྱི། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་རང་རྒྱུད་ཀྱི། །ང་དང་

ང་ཡྱི་བར་དམྱིགས་ནས། །རགོ་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། །ལྟསོ་མདེ་

གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཡྱི། །བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་རྣམ་གཉྱིས་ཏེ། །ཉོན་



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པའ།ོ །ད་ེལྟར་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ལས་ཀང༌། །ང་དང་

ང་ཡྱིར་འཛནི་པ་ཡྱིས། །ལུས་ཅན་འཁརོ་བར་འཁརོ་ཞསེ་གསུངས། །སོང་

ཉྱིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས་ཀང༌། །རྒྱུ་དང་རྐནེ་ལས་སྐསེ་དངསོ་རྣམས། །ཡང་

དག་ཉྱིད་དུ་རགོ་པ་གང༌། །ད་ེནྱི་སནོ་པས་མ་རྱིག་གསུངས། །ད་ེལས་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉྱིས་འབྱུང༌། །ཞསེ་དང་རྱིན་ཆནེ་ཕངེ་བ་ལས། །ཇྱི་སྱིད་ཕུང་

པརོ་འཛནི་ཡདོ་པ། །ད་ེསྱིད་ད་ེལ་ངར་འཛནི་ཡདོ།  །ངར་འཛནི་ཡདོ་ན་

ཡང་ལས་ཏ།ེ །ལས་ལས་ཀང་ནྱི་སྐ་ེབ་ཡྱིན། །ཞསེ་དང་ཟླ་བའྱི་ཞབས་ཀྱིས་

ཀང༌། །ཉོན་མོངས་སོྐན་རྣམས་མ་ལུས་པ། །འཇྱིག་ཚགོས་ལྟ་ལས་བྱུང་ཞསེ་

གསུངས། །བདག་འཛནི་གཉྱིས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ལ། །ཁྱད་པར་ཡདོ་ཀང་

འཛནི་སངས་དག །མྱི་མཐུན་མདེ་ཕྱིར་སྱིད་ར་ནྱི། །གཉྱིས་སུ་ཐལ་བའྱི་

སྐནོ་དང་བྲལ། །

༥༽དེ་ལྟར་འཁོར་བར་འཁྱམས་ཚུལ་ལ་མྱོང་བ་ལྷང་བ་སྐེ་བ་ནྱི། རྟེན་

འབྲེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་འཁོར་ཚུལ་སོམ་པ་ལ་རག་ལས་པས་ན། དེའྱི་

འཁོར་ཚུལ་དང༌། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གྲངས་དང་གོ་རྱིམ་ངེས་པ་

ཅན་དང༌། དེ་རྣམས་རྒྱུ་འབྲས་བུ་འགྲོ་ཚུལ་དང༌། དེའྱི་ཁོང་ནས་སྐེས་བུ་

གསུམ་གྱི་ཁྱིད་འོང་ཚུལ་རྣམས་གང་ཡྱིན། 

༥༽རནེ་འབྲལེ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི། །འཁརོ་ཚུལ་འཕགས་མཆགོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱིས། །ལམ་གསུམ་ཐོག་མཐའ་དབུས་མདེ་པ། །འཁརོ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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མགལ་མ་ེཡྱི། །དཀྱིལ་འཁརོ་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་གྱི། །རྒྱུ་ཅན་འདྱི་ནྱི་འཁརོ་བར་

འགྱུར། །གསུངས་བཞྱིན་ངལ་བསོ་མདེ་པར་འཁརོ། །གྲངས་ངསེ་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉྱིས་སུ། །དབརེ་ཡདོ་ད་ེལས་མང་མྱི་དགསོ། །ཉུང་ན་མྱི་འདུའྱི་སྐནོ་

དང་བྲལ། །ག་ོརྱིམས་འཕནེ་བདེ་འཕངས་པ་དང༌། །འགྲུབ་བདེ་གྲུབ་པའྱི་

ས་ོནས་དསེ། །འཕནེ་བདེ་ཡན་ལག་གང་ཞ་ེན། །མ་རྱིག་འདུ་བདེ་རྣམ་

ཤསེ་ཀྱིས། །འཕངས་པའྱི་ཡན་ལག་མྱིང་གཟུགས་དང༌། །སྐ་ེམཆདེ་དྲུག་དང་

རགེ་ཚརོ་ར།ོ །མངནོ་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ནྱི། །སདེ་ལནེ་སྱིད་པའ་ོ

གྲུབ་པ་ཡྱི། །ཡན་ལག་སྐ་ེབ་རྒ་ཤྱི་གཉྱིས། །འཕགས་མཆགོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞལ་

སྔ་ནས། །དང་པ་ོབརྒྱད་པ་དགུ་ཉོན་མོངས། །གཉྱིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡྱིན་

ཏ།ེ །ལྷག་མ་བདུན་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡྱིན། །ཞསེ་གསུངས་རྒྱུ་འབྲས་འགྲ་ོཚུལ་

ནྱི། །ཉོན་མོངས་གསུམ་ལས་ལས་གཉྱིས་དང༌། །ད་ེལས་སྡུག་བསྔལ་བདུན་

འབྱུང་ཞྱིང༌། །བདུན་ལས་སླར་ཡང་རང་འབྲས་ཀྱི། །ཉོན་མོངས་གསུམ་འབྱུང་

རྫ་མཁན་གྱི། །འཁརོ་ལོ་འཁརོ་འད་ད་ེསྱིད་དུ། །གསུམ་པ་ོདག་ལས་གཉྱིས་

འབྱུང་ས།ེ །གཉྱིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་ཀང༌། །གསུམ་འབྱུང་སྱིད་

པའྱི་འཁརོ་ལོ་ས།ེ །ཉྱིད་ནྱི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁརོ། །ཞསེ་གསུངས་ད་ེཡང་

ངན་འགྲ་ོཡྱི། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འཇུག་ཟོླག་གྱིས། །སམེས་པ་སྐསེ་བུ་ཆུང་

ངུའྱི་སརོ། །བད་ེའགྲའོྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས། །ཟོླག་འཇུག་སམེས་པ་

འབྲྱིང་ཞསེ་བ། །ད་ེལྟར་རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས། །མ་གྱུར་སམེས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀང༌། །རནེ་འབྲལེ་བཅུ་གཉྱིས་སོ་ནས་ནྱི། །འཁརོ་བའྱི་རྒྱ་མཚརོ་

འཁྱམས་པ་ལ། །བམས་དང་སྙྱིང་ར་ེབང་ཆུབ་སམེས། །བསྐདེ་ནས་རྒྱལ་སས་

སྤདོ་པ་ལ། །སོླབ་པ་སྐསེ་བུ་ཆནེ་པ་ོལགས། །



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༦༽དེ་རྣམས་ངོས་ཟྱིན་ན་ད་འདྱི་རྣམས་འདྱི་སེ། ངེས་དོན་སོམ་པ་དང་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་

སྒྲུབ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་རང་གྱི་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན། 

༦༽ངེས་དོན་བང་ཆུབ་སེམས་གཉྱིས་ལས། །རོྫགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་

འགྲུབ་པ་ཡྱི། །ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་ཉརེ་ལནེ་རྒྱུ། །ཀུན་རོྫབ་བང་ཆུབ་སམེས་

ལགས་ཏ།ེ །གང་ཕྱིར་མགནོ་པ་ོཞྱི་བ་ལྷས། །ད་ེརྱིང་སངས་རྒྱས་རྱིགས་སུ་

སྐསེ། །སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། །ཞསེ་སོགས་ལུང་དང་རྱིགས་པས་

གྲུབ། །

༧༽འཁོར་བ་ལས་འདོན་པའྱི་གཙོ་བོ་དེ་ཡང་གང་ཡྱིན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་སོམ་པའྱི་དང་པོར་ཡར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་མར་ཤེས་

པ་ལ་མྱོང་བ་ཐོན་དགོས་ཤྱིང༌། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྟ་ཞོག ། 

སོ་རའྱི་ཁྱྱི་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཚེ། འདྱི་རང་གྱི་མ་ཡྱིན་ངེས་

སྙམ་པའྱི་མྱོང་བ་ལྷང་བ་ཞྱིག་དང་པོར་མྱི་སྐེ་ཁ་མེད་ཡྱིན་པས་ན། དེའྱི་

སོམ་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་བྱེད།

༧༽སྱིད་ལས་འདནོ་ཐབས་གཙ་ོབ་ོནྱི། །བདག་མདེ་རོགས་པའྱི་ཤསེ་རབ་

ས།ེ །སྱིད་ར་བདག་འཛནི་ལྷན་སྐསེ་ཕྱིར། །འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་འདྱི་སད་

གསུངས། །ཡུལ་ལ་བདག་མདེ་མཐོང་ན་ནྱི། །སྱིད་པའྱི་ས་བནོ་འགགས་

པར་འགྱུར། །
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༨༽ཁྱྱི་འདྱི་ངའྱི་མ་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་མུ་ཐུག་དེ་ཙམ་ཀ་ཡྱིན་ནམ། འཕྲུལ་

འདེགས་བཞྱིན་དམྱིགས་པ་གཞན་གཅྱིག་ནས་བྱ་ས་ཡོད། ཡོད་ན་དེ་

གང་ཡྱིན།

༨༽སོ་རའྱི་ཁྱྱི་སོགས་སེམས་ཅན་རྣམས།  །མར་ཤེས་སོམ་ཚུལ་རྣམ་

འགྲལེ་ལས། །སྐ་ེབ་ཡངོས་སུ་ལནེ་པ་ན། །ཞསེ་སོགས་རྱིགཔའྱི་ཐོག་མའྱི་

མཐའ། །ཐུག་མདེ་སྒྲུབ་པའྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱི། །ཐབས་མཁས་འཕྲུལ་གྱིས་སོམ་

ཞསེ་གསོལ། །

༩༽ཡང་བདག་གཞན་བརེ་བསོམ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་བརེ་ལུགས་ཡང་

གང་ཡྱིན། ཚུ་ཁའྱི་རང་དང་ཕ་ཁའྱི་གཞན་གཉྱིས་པོ་བརེ་བ་ལ་དམྱིགས་

པ་གཏོད་པ་ཡྱིན་ནམ། དེ་ལས་གཞན་གཅྱིག་ཡོད། དང་པོ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་

དགོངས་པ་གང་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ན་གདམས་ངག་དེ་རང་གང་ཡྱིན། 

༩༽བདག་གཞན་བར་ེབར་གསུངས་པའྱི་དནོ། །བདག་ཉྱིད་གཞན་དང་

གཞན་བདག་ཏུ། །བསོམ་པ་མ་ལགས་སྤོད་འཇུག་ལས། །བདག་ཉྱིད་

སྐནོ་བཅས་གཞན་ལ་ཡང༌། །ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚརོ་ཤསེ་བས་ནས། །བདག་

འཛནི་ཡངོས་སུ་དརོ་བ་དང༌།  །གཞན་བང་བ་ནྱི་བསམོ་པར་བ། །ཞེས་

དང་གཞན་ཡང་ད་ེཉྱིད་ལས།  །འཇྱིག་རནེ་བད་ེབ་ཇྱི་སྙདེ་པ། །ད་ེཀུན་

གཞན་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང༌།  །འཇྱིག་རེན་སྡུག་བསྔལ་ཇྱི་སྙེད་པ། །དེ་

ཀུན་རང་བད་ེའདདོ་ལས་བྱུང༌། །མང་དུ་བཤད་ལྟ་ཅྱི་དགསོ་ཏ།ེ །བྱིས་པ་
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རང་གྱི་དནོ་བདེ་དང༌། །ཐུབ་པ་གཞན་གྱི་དནོ་མཛད་པ། །འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་

ནྱི་ཁྱད་པར་ལོྟས།  །གསུངས་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་གཅསེ་འཛནི་འདྱི། །རྒུད་

པ་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་དང༌། །གཞན་རྣམས་གཅེས་འཛིན་ཡོན་ཏན་

གྱི། །འབྱུང་གནས་མཆགོ་ཏུ་ཤསེ་བས་ཏ།ེ །རང་ཉྱིད་གཅསེ་པར་འཛནི་པ་

དང༌། །གཞན་རྣམས་ཡལ་བར་འདརོ་བའྱི་བ།ོ །ག་ོས་བརསེ་ནས་བསོམས་

པའྱི་མཐར། །རང་དནོ་ཡལ་བར་དརོ་ནས་ནྱི། །གཞན་དནོ་འབའ་ཞྱིག་

བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། །རོྫགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སམེས་བསྐདེ་པ། །བདག་གཞན་

བར་ེབའྱི་སམོ་ཚུལ་ཡྱིན། །

༡༠༽གཞན་ཡང་དམྱིགས་པ་གང་སམོ་ཡང་དུས་ཚོད་ལ་ཐུན་དངསོ་གཞྱི་དང་

ཐུན་པར་གཉྱིས་སུ་འབྱེད་དགོས་པས་ན་ཐུན་དངོས་གཞྱིའྱི་ཚེ་དམྱིགས་པ་

གང་འད་བ་ཞྱིག་སོམ་ན། དའེྱི་ཐུན་མཚམས་ལ་དག་ེསྦོར་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་

པ་བྱེད་ལུགས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་བྱེད་ན་དེའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་བོགས་འདོན་དུ་འགྱུར།

༡༠༽ཐུན་དངསོ་དམྱིགས་པ་བསམོས་བས་ནས། །ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་

དངསོ་གཞྱི་ཡྱི། །དམྱིགས་པའྱི་གྲངས་དང་ག་ོརྱིམས་སོགས། །དན་ཤསེ་རྒྱ་

ཡྱིས་འདབེས་པ་དང༌། །སམོ་དནོ་རྒྱུད་ལ་སྐ་ེབའྱི་ཕྱིར། །ཚགོས་གསོག་སྒྱིབ་

སོྦྱང་རྒྱབ་རནེ་གྱི། །གསུང་རབ་བལྟ་ཞྱིང་བསམས་བས་ན། །དངསོ་གཞྱིའྱི་

བགོས་འདནོ་མཆགོ་ཡྱིན་ཞསེ། །མགནོ་པ་ོཁོྱད་ཀྱིས་ལགེས་པར་བསྔགས། །

༡༡༽སྤོད་ལམ་རྣམས་དགེ་སྦོར་དུ་གཏོང་ལུགས་ཡང་ཇྱི་ལྟར་བྱེད།
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༡༡༽སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དགེ་སོྦྱར་དུ།  །འཁྱེར་བར་བེད་པའྱི་ཐབས་

མཁས་མཆོག །འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་ཐམས་ཅད་དུ། །དན་ཤེས་བག་

ཡདོ་དང་ལྡན་པས། །མཐའ་དག་ཡནོ་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞྱི། །སམོ་གསུམ་མྱིག་

བཞྱིན་སྐངོ་བའྱི་ངསོ། །དབང་པའོྱི་ས་ོསམོ་ཟས་ཚདོ་རྱིག །མྱི་ཉལ་རྣལ་

འབརོ་ལ་བརནོ་ཅྱིང༌། །ཉལ་ཚ་ེཇྱི་ལྟར་བ་བ་སོགས། །བམས་མགནོ་སས་པ་ོ

ཐོགས་མདེ་ཀྱིས། །གསུངས་པ་ལགས་ཤསེ་ཐལ་མོ་སོྦྱར། །

༡༢༽ཐུན་དངོས་གཞྱི་ལ་ཡང་གྲངས་དང༌། ཐུན་ཚོད་ཇྱི་ཙམ་ལ་བྱེད།

༡༢༽ཐུན་གྱི་གྲངས་ནྱི་ཐུན་བཞྱི་འམ། །ཉྱིན་དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་

ཞསེ། །ཐུན་དྲུག་ཅསེ་ཀང་རྒྱུད་ལས་གསུངས། །ཐུན་ཚད་གདུལ་བའྱི་བ་རྱིགས་

ཀྱིས། །གཅྱིག་ཏུ་ངསེ་པ་མ་མཆྱིས་ཏ།ེ །མཁས་མཆགོ་པདའྨྱི་ངང་ཚུལ་གྱིས། །ཇྱི་

སྱིད་ནུས་པ་ད་ེསྱིད་གསུངས། །འནོ་ཀང་སྔ་ཕྱིའྱི་དམ་པ་རྣམས། །དང་པའོྱི་

ལས་ཅན་སྐསེ་བུ་ཡྱིས། །ཐུན་ཆུང་གྲངས་མང་དག་ེབར་བཞདེ། །

༡༣༽དེ་དུས་ལུས་གནད་སོགས་ཇྱི་ལྟར་བྱེད།  

༡༣༽སྐནོ་མདེ་ཏྱིང་འཛནི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིས། །ལུས་གནད་བདུན་དང་ལྡན་པ་

གཅསེ། །

༡༤༽གྲངས་དུར་བགྲོང༌། 
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༡༤༽གྲངས་ཀྱི་སོྒང་ཚུལ་རྣམ་པ་མང༌། །དམྱིགས་པ་རླུང་གནད་རོལ་བའྱི་

གྲངས། །གདུལ་བའྱི་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང། །ཏྱིང་འཛནི་དབེ་བས་

མཐའ་ཡས་སོ། །

༡༥༽སོམ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོའྱི་འོག་རྒྱ་གར་སྐད་འད་བ་དེ་འདྱི་ལ་བྱེད་ཀྱི་

རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡོད། 

༡༥༽སམོ་རྣམས་ཀུན་གྱི་དང་པའོྱི་མག ོ།རྒྱ་གར་སད་མཚུངས་རང་རྒྱུད་

ལ། །ལགེས་པར་བརག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞསེ། །ཟླ་མདེ་བ་མ་མཆགོ་ད་ེབཞདེ། །

༡༦༽དྱིང་སང་གྱི་སོམ་ཆེན་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་མཉམ་རེས་འདེས་པའྱི་

རྟོགས་པ་ཡོད་ཟེར་མཁན་འདུག་པ་ཨེ་བདེན། བདེན་ན་འདེས་ལུགས་

ཇྱི་ལྟར་འོང་གྱིན་འདུག །མ་འདེས་པའྱི་ཚེ་མཉམ་རེས་ཀྱི་མཚམས་གང་

གྱིས་འབྱེད་པ་ཡྱིན། 

༡༦༽དྱིང་སང་སྒྱིབ་གཉྱིས་ལས་གྲལོ་བའྱི། །སོམ་ཆནེ་གང་ཡྱིན་ད་ེདག་

ལ། །མཉམ་རེས་འདེས་པ་ཡོད་ཅེས་པ། །བདེན་པར་མཆྱིས་སོ་མཉམ་

གཞག་ལས། །སད་ཅྱིག་གཡོ་བ་མེད་པའྱི་ངང༌། །ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་གྱིས་

གདུལ་བ་ལ། །འབད་རོལ་མདེ་པར་འདམོས་མཛད་པ། །མཉམ་རསེ་འདསེ་

ལུགས་ད་ེལྟར་ལགས། །
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༡༧༽ཡང་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནས་ཀང་

བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་ལ་བསྔགས་པ་ཆེ་བར་བརོད་འདུག་ཅྱིང༌། ཁྱད་

པར་དུ་སོམ་ཆེན་པོ་རྣམས་བ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རལ་དུ་འདོན་པ་ཡྱིན་ན། 

བ་མ་སོམ་པའྱི་གནས། བ་མའྱི་གྲངས། བ་མའྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གཞྱིའྱི་

སོམ་ཁྱེར། ར་བའྱི་བ་མ་དང་རོ་རེ་འཆང་ལྟ་བུ་དབྱེར་མེད་ལུགས། འོད་

ཟེར་གྱི་སྤོ་བསྡུ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་རྣམས་འདྱིའོ། །

༡༧༽བ་མ་གང་དུ་བསོམ་པའྱི་གནས། །མདུན་དང་སྤྱི་གཙུག་སྙྱིང་

གྱི་དཀྱིལ། །རང་རང་མོས་པ་བཞྱིན་རུང་སེ། །ཨ་བྱི་དྷ་ནའྱི་རྒྱུད་ལས་

ཀང༌། །དྱིན་དང་ལྡན་པའྱི་བ་མ་དེ། །ལག་པའྱི་མཐྱིལ་ལམ་སྙྱིང་གྱི་

དཀྱིལ། །ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གར་བསོམས་ཀང༌། །སངས་རྒྱས་སོང་གྱི་བྱིན་རླབས་

ཀང༌། །གང་ཟག་ད་ེཡྱིས་སྡུད་པར་བདེ། །ཅསེ་གསུངས་བ་མའྱི་གྲངས་དང་

ནྱི། །རྣལ་འབརོ་དངསོ་གཞྱི་བསམོ་ཚུལ་དང༌། །ར་ོར་ེའཆང་དང་དབརེ་

མདེ་དུ། །བལྟ་དང་འདོ་ཟརེ་སོྤ་བསྡུ་སོགས། །ཇྱི་ལྟར་བདེ་པའྱི་རྱིམ་པ་

རྣམས། །གངས་རྱིའྱི་ཁདོ་ཀྱི་ཟས་གཙང་སས། །ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་རང་

ཉྱིད་ཀྱི། །ཞལ་ལས་འངོས་པའྱི་སྙན་བརྒྱུད་རྣམས། །ཡྱི་ག་ེལོགས་སུ་བྲྱིས་

པ་བཞྱིན། །
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༡༨༽གཞན་ཡང་དྱིང་སང་གྱི་སོམ་ཆེན་ལ་ཕལ་ཆེ་བ་དལ་འབྱོར་དང་མྱི་

རྟག་པའྱི་སོམ་ལ་སླ་ཆོས་སུ་བྱེད་པར་སྣང་བས་ན་དེ་ལ་འདྱི་འདྱི་སེ། སྤྱིར་

གྱིས་དགེ་སྦོར་གང་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོས་པ་ནྱི། བོ་སྣ་བསྟུངས་ནས་

འཁོར་བ་ལས་བརྒལ་ཏེ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལས་

འོས་མེད་ན། འདྱི་གཉྱིས་རང་བསོམ་པའྱི་ལག་རེས་སུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་དགོས་པ་ཆེན་པོ་རེ་རང་རང་ས་ན་ཡོད་པས་དེ་གཉྱིས་རང་གང་ཡྱིན། 

༡༨༽དལ་འབརོ་བསམས་པས་རནེ་འདྱི་ལ། །སྙྱིང་པ་ོལནེ་འདདོ་སྐ་ེབ་

ཡྱིན། །མྱི་རག་བསམོས་པས་ཕྱི་བཤལོ་འགགོ །

༡༩༽དལ་འབྱོར་སོམ་ན་དལ་ལུགས་དང་འབྱོར་ལུགས་དེ་གང་ཡྱིན། 

༡༩༽དམ་ཆསོ་སྒྲུབ་ལ་ཁམོ་པས་དལ། །མཐུན་རྐནེ་བཅུ་ལྡན་འབརོ་པ་

ལགས། །

༢༠༽རྒྱུད་སེང་དུ་སོམ་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། 

མྱི་རྟག་པ་ལྟ་བུའྱི་སོམ་ལུགས་ཡང་ཁ་བཤད་དུ་མ་སོང་བར་བྱས་ཏེ་

སེམས་ལ་སོམ་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། 

༢༠༽དལ་འབོར་ཆསོ་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལ། །བསམས་ནས་དནོ་ལྡན་བའ་ོ
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སྙམ། །ད་ེཡང་རནེ་འདྱིར་ད་ེལས་ཀང༌། །ད་ེལྟ་བ་ཞསེ་རྒྱུད་སངེ་བསམོ། །

༢༡༽རྒྱུད་ལ་འཁུལ་ཆེ་བའྱི་དེའྱི་དམྱིགས་པ་རྣོ་ཤོས་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་

ལས་འབྱུང་བ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ཡང་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སོམ་པའྱི་སོམ་

ལ་མྱོང་བ་གཤའ་མ་ཞྱིག་མ་སྐེས་ན་སྐབས་འགྲོ་ཡང་དག་པ་ཡོད་མྱི་

སྱིད་ཅེས་སྨྲས་ན། དེ་འད་སྱིད་པར་ཁས་ལེན་ནུས་མཁན་ཇྱི་ལྟར་ཡོད། 

མྱི་སྱིད་ན་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན། 

༢༡༽མྱི་རག་བསམོ་ཚུལ་གྲངས་མང་ཡང༌། །ར་བ་གསུམ་དང་རྒྱུ་མཚན་

དགུ། །ཐག་བཅད་རྣམ་གསུམ་ས་ོནས་ནྱི། །སམོ་ཞསེ་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུངས་

མྱིན་ནམ། །དེ་དག་ནང་ནས་འཁུལ་ཆེ་བའྱི།  །རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་

དམྱིགས་པའྱི་མཆོག །ནམ་འཆྱི་ངེས་མེད་སེམས་པ་ས།ེ །འཆྱི་བའྱི་འདུ་

ཤསེ་མཆགོ་ཅསེ་གསུངས། །ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ། །སྙྱིང་ནས་

འཇྱིགས་པ་མ་སྐསེ་ན། །སྐབས་འགྲ་ོཡང་དག་མྱི་སྱིད་ཅསེ། །བདག་ཉྱིད་

ཆནེ་པསོ་ཞལ་འཆསེ་པའྱི། །བཀའ་ལས་འགངོ་བར་མྱི་ནུས་ཏ།ེ །གང་ལ་

འདྱིར་སྐ་ོཡདོ་མྱིན་པ། །ད་ེལ་ཞྱི་གུས་ག་ལ་ཡདོ།  །ཅསེ་གསུངས་ལུང་གྱི་

དནོ་གྱིས་གྲུབ། །

༢༢༽སྐབས་འགྲོ་ངག་ཏུ་བཏོན་ནས་བྱེད་པ་འདྱི་ལས་མ་གཏོགས་པ་ཡྱིད་

ལ་སོམ་ན་སོམ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱག་ཁྱེར་ཇྱི་ལྟར་གདའ། 



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༢༢༽ཚགི་གྱི་སྐབས་འགྲ་ོལས་གཞན་དུ། །སྐབས་བའྱི་འཇྱིགས་པས་ཡྱིད་

སྐྲག་ནས། །བ་མ་དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་པ་ོཡྱི།  །ཡནོ་ཏན་ཁྱད་པར་ཤསེ་

པ་དང༌། །ཁས་བངས་གཞན་དུ་མྱི་སྨ་བས། །སྐྲག་པའྱི་འཇྱིགས་ཆནེ་སོྐབ་

པ་ཡྱི། །ནུས་མཐུ་ཡདོ་པར་ཡྱིད་ཆསེ་ནས། །སྐབས་ལ་ར་ེལོྟས་འཆའ་བ་

ཡྱི། །སེམས་པ་སྐབས་འགྲོའྱི་གཙོ་བོ་ལགས།  །སྐབས་ཡུལ་བ་མ་དཀོན་

མཆགོ་གསུམ། །ཡྱིད་ངརོ་སམོ་ཚ་ེལམ་རྱིམ་གྱི། །ཚགོས་ཞྱིང་སབས་ཀྱི་མན་

ངག་གྱི །ཞལ་ཤསེ་བཞྱིན་ཞསེ་གུས་པས་གསོལ། །

༢༣༽ཡྱིད་ལ་སོམ་དུས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ཇྱི་འད་ཅྱིག་ཡྱིད་ངོར་

བྱེད། རང་རེ་རྣམས་ཀྱི་སོ་ལྔའྱི་ཡུལ་དུ་སྣང་བའྱི་དཀོན་མཆོག་གྱི་རྟེན་

གསུམ་འདྱི་རྣམས་ལས་མ་གཏོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིད་ལ་བྱེད་དམ། འདྱི་

རྣམས་ཀ་བྱེད་པ་ཡྱིན། 

༢༣༽ད་ལྟའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རནེ་རྣམས། །དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་པ་ོདངསོ་

མྱིན་ཀང༌། །འདྱི་རྣམས་ལ་བརནེ་དཀནོ་མཆགོ་གསུམ། །དན་པའྱི་ཡུལ་

དུ་འགྱུར་བ་དང༌། །ལྷ་བཅས་སནོ་པ་མཆགོ་ད་ེཡྱིས། །མད་ོརྒྱུད་རྒྱ་མཚརོ་

དཀནོ་མཆགོ་གྱི །རནེ་གསུམ་བཞངེ་ཚུལ་བཞངེས་པ་ལ། །གུས་བ་བཀུར་

སྱི་བས་པ་ཡྱིས། །དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་པ་ོདངསོ་ཉྱིད་ལ། །བ་བ་བས་པར་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། །མཆགོ་གསུམ་དངསོ་ལྟར་གུས་པ་ལགས། །



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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༢༤༽དང་པོ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིད་ལ་སོམ། 

དེ་བསོམས་པས་འདྱི་རྣམས་ལ་མོས་གུས་ཆུང་དུ་མ་སོང་བ་བྱེད་ཚུལ་

ཇྱི་ལྟར་ཡོད། གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དངོས་དེ་རང་

གང་ཡྱིན། 

༢༤༽བསླུ་མདེ་དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་པ་ོདངསོ། །གྲུབ་མཐའྱི་དབང་གྱིས་

ས་ཚགོས་ཀང༌། །ཐུབ་དབང་གྱི་ནྱི་སྐུ་གསུམ་དང༌། །མྱ་ངན་འདས་དང་གང་

ཟག་བརྒྱད། །ཅསེ་དང་ར་ེབཙུན་མ་ཕམ་པས། །རྒྱུ་འབྲས་ཀུན་རོྫབ་དནོ་

དམ་དང༌། །གནས་སབས་མཐར་ཐུག་སྐབས་རྣམས་ཀྱི། །ཁྱད་པར་རྒྱུད་བར་

གསུངས་བཞྱིན་འདདོ། །

༢༥༽སྐབས་འགྲོའྱི་ངོ་བོ་ཨྱི་ཐྱི་བ་དེ་གང་ལ་བྱེད། འདྱི་རྣམས་ལ་གོ་བ་མ་

རེད་པར་སྐབས་སུ་འགྲོ་བར་ཁས་ལེན་པ་ནྱི། སེག་འཚེད་མྱི་ནུས་པའྱི་

མེ་དང་མཚུངས་སོ། །

༢༥༽སྐབས་འགྲོའྱི་ངོ་བོ་ཨྱི་ཐྱི་བ།  །བདག་ཉྱིད་ལྷག་པར་འཇྱིགས་པ་

དང༌། །དཀནོ་མཆགོ་སྐབོ་པའྱི་ནུས་ལྡན་དུ། །ཤསེ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་

འགྲ་ོལ། །ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་ཁོྱད་ཉྱིད་བཞདེ། །འདྱི་ལྟའྱི་ག་ོབ་མ་རདེ་

པར། །སྐབས་འགྲོ་བ་ཞེས་ཁས་ལེན་པ། །སེག་འཚེད་མྱི་ནུས་མེ་དང་

མཚུངས། །ཞསེ་པའྱི་བཀའ་སྩལ་དནོ་དང་ལྡན། །



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༢༦༽ཡང་སྡྱིག་པ་བཤགས་པ་ལ་གཙོ་ཆེ་ཞྱིང་གལ་ཆེ་ངོས་ཤེས་པ་རང་

ཞྱིག་ངོས་འཛིན་གང་ལ་བྱེད།

༢༦༽སྱིག་པ་བཤགས་པར་བདེ་པ་ལ། །སབོས་བཞྱི་གཙ་ོབ་ོདའེྱི་ནང

ནས། །གཉནེ་པ་ོཀུན་ཏུ་སོྤད་པ་མཆགོ །

༢༧༽ཡང་དགེ་སྡྱིག་སོབས་འད་འདེས་མར་མཉམ་དུ་སྤོད་པ་འདྱི་ཀུན་

གྱི་དགེ་བ་དེའྱི་མཐུས་སྡྱིག་པའྱི་རྣམ་སྨྱིན་མྱི་འབྱྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་

ནམ་མ་ཡྱིན། 

ཡྱིན་ན་ནྱི་དེའྱི་སྡྱིག་པས་ཀང་དགེ་བ་མྱི་འཇོམས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན། 

འོན་ཏེ་སྡྱིག་པས་ཀང་དགེ་བ་འཇོམས་ཏེ། སྤོད་འཇུག་ཏུ། བསྐལ་པ་སོང་

དུ་བསགས་པ་ཡྱི། །སྦྱིན་དང་བདེ་གཤེགས་མཆོད་ལ་སོགས། །ལེགས་

སྤད་གང་ཡྱིན་དེ་ཀུན་ཀང༌། །ཁོང་ཁོ་གཅྱིག་གྱིས་འཇོམས་པར་བྱེད། ། 

ཅེས་གསུངས་པས་སོ་སྙམ་ན། 

དེ་ལྟ་ན་དེ་འདའྱི་གང་ཟག་གྱིས་དགེ་བ་གང་བྱས་སྡྱིག་པས་བཅོམས་ནས་

འབྲས་བུ་འབྱྱིན་པ་མྱི་སྱིད་པར་སོང་བས་ན། གང་ཟག་དེ་དགེ་བ་བྱེད་པ་

འཁྲུལ་པར་ཁས་ལེན་ཨེ་ནུས། འོན་ཏེ་དགེ་སྡྱིག་གཉྱིས་མགོ་བདོས་ནས་

གཉྱིས་ཀའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་སྙམ་ན། 

འོ་ན་ཞྱིང་གཅྱིག་ལ་ནས་སན་གཉྱིས་མཉམ་དུ་བཏབ་པའྱི་ཚེ་ཡང་དེ་

གཉྱིས་མགོ་བདོས་ལ་སོང་ནས་གཉྱིས་ཀའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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ནམ། ཡང་ན་ནས་སོབས་ཆེ་བས་སན་མ་བཅོམ་ནས་སན་མའྱི་འབྲས་

བུ་མྱི་འབྱུང་བ་གང་ཁས་ལེན་ནུས་པ། 

འོན་ཏེ་དཔེ་དེ་ལྟར་ན་གཉྱིས་ཀའྱི་འབྲས་བུ་སོ་སོར་སྨྱིན་གྱི། ཕན་ཚུན་

གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མྱི་གནོད་དོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟ་ན་དགེ་བས་ཀང་སྡྱིག་པ་

ལ་མྱི་གནོད་པས་ན། འ་ོན་དགེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མཚམས་མེད་ལྔའྱི་ལས་

སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པར་འདག་པར་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ་གང་ཡྱིན། 

ལུང་དེ་བདེན་ན་སྤོད་འཇུག་གྱི་ལུང་དེའྱི་དགོངས་པ་ཡང་གང་ཡྱིན་འདྱིའ།ོ།

སྤོད་འཇུག་གྱི་དེའྱི་དོན་ནྱི། ཁོང་ཁོ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་བསྐལ་པ་

སོང་དུ་བསགས་པའྱི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ལ་བྱེད་ན། འོ་ན་

ཁོང་ཁོ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་སྐེས་ཡན་གྱི་དགེ་བ་གང་འབད་དོན་མེད་དུ་

སོང་བ་ཁས་ལེན་ཨེ་ནུས། 

ནུས་ན་ནྱི་དྱིང་སང་ཁོང་ཁོ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་སྐེས་ཤྱིང༌། སྐེ་འགྱུར་ཀ་

ཤས་ཆེའོ། །

གཞན་ཡང་སྔར་སྡྱིག་བཤགས་ཀྱི་དགེ་བ་གང་བྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་

ཕྱྱིས་ཀྱི་ཁོང་ཁོ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པོ་དེས་བཅོམ་པས་ན་བཤགས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་སྡྱིག་པ་དག་པ་རྣམས་ཀང་སླར་ལོག་ནས་འབྲས་བུ་སྨྱིན་

དགོས་པ་ཡང་ཁས་ཨེ་ལེན། 

འདྱི་རྣམས་ལ་བོ་རེ་གཏད་རྒྱུ་མེད་ན་ནྱི། དེད་ལས་འབྲས་པ་ཡྱིན་ཞེས་

པ་ཡང་དད་པ་ཙམ་དུ་བྱས་པས་སོ། །མདོར་ན་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསྔལ་

སོམ་པ། སྐབས་འགྲོ། ལས་འབྲས། སྡྱིག་བཤགས་འདྱི་རྣམས་ལ་ཡང་
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དྱིང་སང་གྱི་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་སླ་ཆོས་སུ་བྱེད་པ་སྣང་མོད་ཀང༌། ཁོ་

བོ་བོ་དང་རོལ་བ་ཞན། ཉམས་དང་རྟོགས་པ་དམའ་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་བོ་

ངོར་ནྱི་འདྱི་རྣམས་ཡང་གལ་ཆེ་ཞྱིང་དཀའ་བར་སྣང་ལ། འདྱིས་མཚོན་

ནས་གཞན་ཡང་མང་དག་ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི་མངས་དོགས་ནས་ཡྱི་གེར་

མ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྤྱིར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྱི་གདམས་ངག་རྣམས་

ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པ་མེད་པས་ན་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ཀང་

ནོར་མ་ནོར་ཐུགས་རྟོག་འཇུག་ན་འདྱི་གསུམ་ལ་འཇུག་རྒྱུར་འདུག་ནས། 

ཁོ་བོས་ནྱི་སྔར་ཞུས་རྣམས་སྤོད་ཕྱོག་ལས་བརམས་པའྱི་འགག་ཞུས་

པའོ། །ད་ནྱི་ལྟ་སོམ་གཉྱིས་ལས་བརམས་པའྱི་འགག་ཞུ་བས་སྐོ་མ་སྔ་

བཙན་དོར་ཏེ་འདྱི་དགོངས་འཚལ། སྤྱིར་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ནྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་

ཟབ་ཅྱིང་བརྱིང༌། ཁྱད་པར་ལྟ་སོམ་འདྱིའྱི་མཚམས་ན་ཕུང་འཚེང་གྱི་གཞྱི་

དང་གོལ་ས་དང་ལྟུང་ཉེན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཐུགས་ཞྱིབ་དགོས་ཏེ། གནས་

སྐབས་ཀྱི་ལམ་འདྱི་ཡང་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཙམ་ནོར་ནའང་ཇྱི་འད་ཡྱིན། འདྱི་

ནྱི་གཏན་གྱི་བྱ་བར་འདུག་པས་ན་གོལ་སའྱི་མཚམས་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་ཆ་

ཇྱི་འད་དགོས་པ་འདུག་གྱི་ཐུགས་རྟོག་ལེགས་པར་མཛད་པར་ཞུ་ཞྱིག །

ད་འོ་ན་སོམ་ཆེན་རྣམས་ལྟ་སོམ་ལ་གཙོ་བོར་འབད་པ་ལགས་ན་ལྟ་བ་

སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་བོ་དེ་སོམ་པ་ཞྱི་གནས་དང་མ་བྲལ་བ་ཞྱིག་དགོས་

ཏེ། དེ་བྱུང་ན་ལྟ་སོམ་ཟུང་འབྲེལ། ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡྱིན་

ལ། དེ་ལ་ཡང་དང་པོར་འབྱར་རྱི་དང་འད་བའྱི་ཞྱི་གནས་བརྟན་པོ་མེད་

ན་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་སེམས་བཅར་ཏེ་སྡོད་མྱི་ནུས་ལ། སོང་ཉྱིད་ལ་སེམས་
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བཅར་གནས་པའྱི་མཉམ་གཞག་བཟང་པོ་མེད་ན་རེས་ཐོབ་ཏུ་སྣང་བ་

རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་ས་མེད་པས་ན། 

༢༧༽དགེ་སྱིག་སོབས་ལྡན་འདེས་མ་རུ། །སྤོད་པའྱི་དགེ་བས་སྱིག་

པ་ཡྱི། །རྣམ་སྱིན་འབྱིན་པར་མྱི་བེད་དང༌། །དེ་བཞྱིན་དེ་ལས་ཟོླག་པ་

དང༌། །གཉྱིས་ཀ་མག་ོམཉམ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱི།  །འབྲས་བུ་འབྱིན་པར་མྱི་བདེ་

དང༌། །སོྔན་བསགས་སྱིག་པ་བཤགས་པ་ཡྱི། །དགེ་བ་ཕྱིས་འབྱུང་ཁོང་

ཁོ་ཡྱིས། །བཅོམ་པས་བཤགས་ཟྱིན་སྱིག་པ་ཡྱི། །འབྲས་བུ་སླར་ཡང་

ལྡོག་པ་དང༌། །ཁོང་ཁོས་བཅོམས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས། །དགེ་བ་ཅྱི་བས་

སྱིག་པ་ཡྱིས། །འབྲས་བུ་མྱི་སྱིད་བས་པ་དང༌། གང་ཟག་འདྱི་དང་ཁོང་

ཁོའྱི་སེམས། །སད་ཅྱིག་ཡན་ཆད་སྐེས་པ་ཡྱི། །སྐེས་བུས་དགེ་བ་གང་

བས་ཀང༌། །དནོ་མེད་སོང་བར་ཁས་མྱི་ལེན། །དེ་བཞྱིན་དགེ་དང་སྱིག་

པ་དག །སོབས་ལྡན་ད་ེཡྱིས་སབོས་ཆུང་བའྱི། །རྣམ་སྱིན་འབྱིན་པ་ཐག་

བསྱིངས་པ། །བཅམོས་པའྱི་དནོ་དུ་མྱི་འདདོ་ལགས། །དགེ་སྱིག་འདསེ་

མར་སྤད་པ་ཡང༌། །གེགས་བེད་དག་དང་མ་འཕད་ན། །ལས་རྣམས་སོ་

སོར་ངསེ་པའྱི་ཕྱིར། །འབྲས་བུ་འདསེ་མར་སོ་སོར་མོྱང༌།  །ཆ་མཉམ་འབྲས་

བུ་སྱིན་ཚུལ་ཡང༌། །ལས་ཀྱིས་འཁརོ་བར་ལྱི་གང་དང༌། །ཉ་ེབ་གང་དང་

གམོས་པ་གང༌། །སོྔན་བས་གང་ཡྱིན་ད་ེདག་ལས། །སོྔན་མ་སོྔན་མ་རྣམ་

སྱིན་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཇྱི་བཞྱིན་འབྲས་བུ་འབྱིན། །འོན་ཀང་དགེ་

སྱིག་སོབས་ཆ་ེབ། །འད་འདསེ་སྤད་པ་ད་ེཡྱི་ཚ།ེ །ཕན་ཚུན་འཇམོས་པའང་
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སྱིད་པ་ས།ེ །སབས་དརེ་བང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ལ། །ཁོ་དང་ལོག་ལྟ་མྱི་

བཟད་སྐསེ། །ད་ེཚ་ེདག་ེར་ཅྱི་རྱིགས་འཇམོས། །ད་ེལྟར་མགནོ་པ་ོཞྱི་བ་

ལྷས། །བསལ་པ་སོང་དུ་བསགས་པ་ཡྱི། །སྦྱྱིན་དང་བད་ེགཤགེས་མཆདོ་ལ་

སོགས། །ལགེས་སྤད་གང་ཡྱིན་ད་ེཀུན་ཀང༌། །ཁངོ་ཁོ་གཅྱིག་གྱིས་འཇམོས་

ཞསེ་གསུངས། །ད་ེབཞྱིན་དུས་དརེ་སོང་པ་ཉྱིད། །གམོས་ནས་མངནོ་སུམ་

རགོས་གྱུར་ན། །སྱིག་པའྱི་ས་བནོ་དག་ཀང་འབྱིན། །ར་ོར་ེསྙྱིང་པ་ོརྒྱན་ལས་

ཀང༌། །རྣལ་འབརོ་གཅྱིག་གཅྱིག་ཤསེ་བས་ནས། །དབནེ་པར་སོང་ས་ེརབ་

འབད་ན།  །སྱིག་དག་ཚ་ེའདྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ། །ཆསོ་བདག་མདེ་པ་

རབ་བསམོས་ན། །ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་ཁངོ་དུ་ཆུད། །ཅསེ་གསུངས་དག་ེ

སྱིག་ཕན་ཚུན་དུ། །གནོད་བ་གནོད་བདེ་གསུངས་པ་ཡང༌། །འདྱི་འདའྱི་

ཚུལ་ལ་དགངོས་པ་ཡྱིན།  །ཕན་ཚུན་བཅམོ་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། །ཟབ་

མོའྱི་ལམ་གྱིས་མ་གཏོགས་པར། །ས་བནོ་འབྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ཀང༌། །ད་གཟདོ་

རྐནེ་དང་ཕད་ནཡང༌། །འབྲས་བུ་འབྱིན་པ་བཅམོ་པ་ཡྱིན། །ད་ེལྟར་སོྤད་

ཕགོས་དྱི་བ་ཡྱི། །དབངས་ཅན་ལྷ་མོའྱི་ཕག་གཉྱིས་སུ། །དྱིས་ལན་ཡྱིད་འངོ་

བཌཱཻུཪའྻྱི། །ཏམ་བུ་ར་འདྱི་ཁ་ོབསོ་ཕུལ། །

༢༨༽ལྷག་མཐོང་ངམ་ངེས་དོན་སོམ་པའྱི་སྔོན་ལ་ཞྱི་གནས་གལ་ཆེ་ཞྱིང་དེ་

ལ་ཡང་དགྲ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་བྱྱིང་བ་ད་ེགང་ཡྱིན། རྨུགས་པ་དང་གཅྱིག་གམ་

མྱི་གཅྱིག །གཅྱིག་ན་ཐོགས་མེད་སོགས་ཀྱིས་དེ་གཉྱིས་སོ་སོར་ངོས་བཟུང་

བ་དེ་ཇྱི་ལྟར་འགེགས། མྱི་གཅྱིག་ན་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཇྱི་ལྟར་འབྱེད། 



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།

33

༢༨༽ད་ནྱི་ལྟ་སོམ་ལས་བརམས་པའྱི། །དྱི་བའྱི་ཐོག་མར་འདྱི་སད་

ཅསེ། །བྱིང་རྨུགས་གཉྱིས་པ་ོགཅྱིག་གམ་གཞན། །མྱི་གཅྱིག་ཁྱད་པར་གང་

གྱིས་འབེད། །མཉམ་པར་གཞག་དུས་བྱིང་བ་ནྱི། །ཕ་རགས་སྐེ་ཚུལ་ཇྱི་

ལྟར་འངོ༌། །འདྱི་གཉྱིས་མྱི་སྐའེྱི་གཉནེ་པ་ོགང༌། །ཞསེ་གསུངས་ལན་དུ་འདྱི་

ལྟར་གསོལ། །བྱིངས་རྨུགས་གཉྱིས་པ་ོཐ་དད་ད།ེ །ཐོགས་མདེ་ཞབས་ཀྱིས་

ཉན་ཐོས་སར། །དེ་གཉྱིས་སོ་སོར་གསུངས་ཕྱིར་དང༌། །སོམ་རྱིམ་ལས་

ཀང་རྨུགས་པ་ཡྱིས། །བྱིང་བ་བསྐདེ་པར་གསུངས་པ་དང། །བྱིང་བ་དྭངས་

གསལ་ཙམ་ཡདོ་ཀང༌། །ངར་མདེ་དམྱིགས་པ་ལྷདོ་པ་ཡྱི། །ལུང་མ་བསན་

ནམ་དག་ེབ་ནྱི། །ཅྱི་ཡང་རུང་བའྱི་ཤསེ་པ་ཡྱིན། །རྨུགས་པ་ལུས་སམེས་

རབ་ལྱི་ཞྱིང༌། །ལས་སུ་མྱི་རུང་བར་བདེ་པ། །གཏྱི་མུག་ཆར་གཏོགས་མྱི་དག་ེ

བ། །བསྒྱིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་དུ་གསུངས། །

༢༩༽ཡང་མཉམ་པར་བཞག་དུས་བྱྱིང་བ་ཕྲ་རགས་སྐེ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་འོང༌། 

༢༩༽ཏྱིང་འཛནི་གཡ་ོམདེ་བསྐངས་པའྱི་ཚ།ེ །ཅུང་ཟད་དམྱིགས་པའྱི་ངར་

ཤོར་ན། །བྱིང་བ་ཕ་མོས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། །ངར་མདེ་དངས་ཆ་ཡདོ་པ་ན། །བྱིང་

བ་འབྲྱིང་གྱིས་སླབེས་པ་ཡྱིན། །དངས་པའང་མདེ་ན་བྱིང་བ་ཆ།ེ །

༣༠༽དེ་གཉྱིས་མྱི་སྐེ་བར་བྱེད་པའྱི་གཉེན་པོ་གང་དང་གང་ཡོད། 



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༣༠༽དེ་དག་སོང་བའྱི་གཉེན་པོ་ཡྱི། །གཙོ་བོ་དན་དང་ཤེས་བཞྱིན་

གཉྱིས། །དའེྱི་ཡང་གཙ་ོབ་ོདན་པ་ཡྱིན། །

༣༡༽ཡང་དན་པ་དང་ཤེས་བཞྱིན་གལ་ཆེ་ཟེར་བ་ཞྱིག །སོམ་ཆེན་པ་

ཀུན་གྱི་ཞལ་ནས་རླུང་བཞྱིན་དུ་འངོ་གྱིན་འདུག་པ་དེ་གཉྱིས་སོ་སོར་ངོས་

འཛིན་བཅར་བ་རེ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་འདྱིའོ། །

༣༡༽དན་ཤེས་སོ་སོའྱི་ངོས་འཛིན་ཡང༌། །དན་པ་དམྱིགས་རེན་སེམས་

གཏད་པའྱི། །རྣམ་པ་ཐུན་ར་ེཡྱིད་བདེ་པ། །ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་སམེས་

བྱུང་ཡྱིན། །ཤསེ་བཞྱིན་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ངང༌། །བྱིང་རྒདོ་བྱུང་དང་

མ་བྱུང་བ། །ཟུར་གྱིས་བལྟ་བའྱི་སམེས་བྱུང་ནྱི། །བ་ར་བ་དང་མཚུངས་པ་

ས།ེ །གཡངེ་མདེ་དན་པའྱི་འབྲས་བུ་ལགས། །

༣༢a༽མ་ཡེངས་ཙམ་འདྱི་ཀ་དན་པ་ཡྱིན། ཡེངས་མ་ཡེངས་བྱ་ར་བྱེད་

པ་དེ་ཤེས་བཞྱིན་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཡེངས་མ་ཡེངས་ཀྱི་དོན་དེ་གང་ཡྱིན། 

དམྱིགས་པ་འདྱི་འད་གཅྱིག་ལས་ཡངེས་པ་དང་མ་ཡངེས་པ་ཞསེ་འཇགོ་གམ། 

༣༢a༽ཡངེས་དང་མ་ཡངེས་པ་ཡྱི་དནོ།  །དམྱིགས་རནེ་གང་ལ་དམྱིགས་

པའྱི་སམེས། །དན་ཤསེ་རྒྱ་ལས་མ་གྲལོ་བར། །གཡ་ོམདེ་ར་ེགཅྱིག་གནས་

པ་ལ། །འདྱིར་བསན་མ་ཡངེས་པ་ཞསེ་བརོད། །ཅྱིག་ཤསོ་ད་ེཡྱིས་རོགས་



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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པར་ནུས། །

༣༢b༽དམྱིགས་པ་ལ་མྱི་རྱི་བར་ཡྱིད་འདྱི་མ་འཕྲོས་ཙམ་བྱེད་པ་ལ་དན་

པ་དང༌། འཕྲོས་མ་འཕྲོས་བྱ་ར་བྱེད་པ་ལ་ཤེས་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞེས་འཇོག་

པ་ཡྱིན། 

༣༢b༽ཡྱིད་ནྱི་འཕ་ོདང་མྱི་འཕ་ོབའང༌། །དན་ཤསེ་ལམ་ནས་བསངས་བའྱི་

ཚ།ེ །སྔར་དང་ཁྱད་པར་མདེ་སྙམ་སམེས། །

༣༣a༽ཡང་བདེ་གསལ་མྱི་རྟོག་པ་སོམ་གྱི་ཡང་རེ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡང་

འདུག་པ། འདྱིའྱི་གསལ་བ་དང་མྱི་རྟོག་པ་གཉྱིས་པོ་ཇྱི་ལྟར་ངོས་འཛིན། 

གསལ་བའྱི་དོན་དེ་ཡང་སེམས་འདྱི་ལ་དམྱིགས་རྟེན་གསལ་བ་ཞྱིག་

དགོས་པ་ཡྱིན་ནམ། 

དམྱིགས་རྟེན་ལ་མྱི་རྱི་བར་གང་དུ་ཡང་མ་འཕྲོས་ཙམ་གྱི་ངང་ནས་སེམས་

འདྱི་ཀ་གསལ་ལེ་ཧྱིག་གེ་པའྱི་དྭངས་ཆ་ཅན་དེ་ཀས་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

མྱི་རྟོག་པའྱི་དོན་ཡང་དམྱིགས་རྟེན་གཅྱིག་ལ་གཏད་ནས་དེ་ལས་གཞན་

གང་ལ་ཡང་མྱི་རྟོག་པ་ཞྱིག་དགོས་སམ། 

དམྱིགས་རྟེན་ལ་མྱི་རྱི་བར་སེམས་འདྱི་ཀ་གང་ལ་ཡང་མྱི་རྟོག་པའམ། མྱི་

འཕྲོ་བར་གནས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པ་ཡྱིན་འདྱིའོ། །



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༣༣b༽དེ་ལ་ལན་དང་པོ་ལྟར་དུ་དན་པ་ཡང་དམྱིགས་རྟེན་གཅྱིག་ལས་

མ་ཡེངས་པ་ཞྱིག་ལ་བྱ་དགོས། ཤེས་བཞྱིན་ཡང་དམྱིགས་རྟེན་གཅྱིག་

པོ་དེ་ལས་ཡེངས་མ་ཡེངས་ཀྱི་བྱ་ར་བྱེད་པ་ཅྱིག་དགོས། གསལ་བ་ལ་

ཡང་དམྱིགས་རྟེན་གསལ་བ་ཞྱིག་དགོས། མྱི་རྟག་པ་ལ་ཡང་དམྱིགས་

རྟེན་གཅྱིག་ལ་གནས་ནས་དེ་ལས་གཞན་གང་ལ་ཡང་མྱི་རྟོག་པ་ཞྱིག་

དགོས་ཟེར་ན། 

༣༣a,b༽བད་ེགསལ་མྱི་རགོ་ཅསེ་གྲགས་ཀང༌། །བད་ེབ་ཏྱིང་འཛནི་མཐའ་

དག་གྱི  །ཡན་ལག་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཀང༌། །ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐོང་མཚན་

ཉྱིད་པ། །ཤྱིན་སྦྱངས་བདེ་བས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། །གསལ་བ་དམྱིགས་རེན་

གསལ་བ་དང༌། །མྱི་རགོ་དམྱིགས་རནེ་ལ་དམྱིགས་ནས། །ད་ེལས་གཞན་

དུ་མྱི་རགོ་པའ།ོ །

༣༣c༽དེ་འདའྱི་དན་ཤེས་བཞྱིན་དང་གསལ་ལ་མྱི་རྟོག་པ་ལྡན་པའྱི་

ཞྱི་གནས་དེ་ངེས་དོན་གྱི་སྐབས་སུ་མ་ཚང་ན་ནྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་

གཅྱིག་གང་ལ་བྱེད། ཚང་ན་ནྱི་དེ་འདའྱི་ཞྱི་གནས་དེ་ལྷག་མཐོང་དང་

སྦེལ་བའྱི་ཚེ་ལྷག་མཐོང་དེ་ཡང་དམྱིགས་རྟེན་ལ་གཏད་འདུག་པས་ན། 

དམྱིགས་བཅས་སོམ་པར་སོང་གྱི་དམྱིགས་མེད་སོམ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཟེར་

ན། དེ་ལ་ལན་ཇྱི་ལྟར་འདེབས།

དེས་ན་དེ་ལ་འགའ་ཞྱིག་འདྱི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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རྟེན་ལ་མྱི་བརྱི་བར་སེམས་འདྱི་ག་གང་ལ་ཡང་མྱི་འཇུག་པར་མ་ཡེངས་

མ་འཕྲོས་མྱི་རྟོག་པར་ཅེན་ནེ་གནས་ཤྱིང་དེའྱི་ངང་ནས་སེམས་འདྱི་ག་

གསལ་ལ་ཧྱིག་གེ་བའྱི་དངས་ཆ་ཅན་དེ་ལ་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་སྡོད་ཐུབ་པའྱི་ཚེ་

ནྱི། དེ་ལ་དན་ཤེས་བཞྱིན་དང་བདེ་གསལ་མྱི་རྟོག་པ་ལྔ་ཆར་ཚང་ཞྱིང་། 

ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་ཀང་འདྱི་ག་ཡྱིན། 

མདོར་ན་ངེས་དོན་སོམ་པ་དང་། སོང་ཉྱིད་སོམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་

དངོས་གཞྱི་ཡྱིན། སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་དང་པོ་སོ་སོར་སྡུད་པ་

རྣམས་འདྱི་ག་ཡྱིན་སྙམ་པ་ཡང་འདུག་སེ། དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཨེ་ཡྱིན་

པ་འདུག་ནྱི་མདོ་རྒྱུད། དེའྱི་དགོངས་འགྲེལ་རྣམས་ལས་ཤེས་དགོས་ལ། 

རྒྱལ་བའྱི་གདམས་ངག་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་ཡང་། རྒྱ་གར་དུ་ཤྱིང་

རྟའྱི་སོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་གཉྱིས་སུ་གྲགས་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱི་བརྒྱུད་

པ་ཚན་གཅྱིག་དང་། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཚན་གཅྱིག་སེ། 

འདྱི་གཉྱིས་སུ་ངེས་ཤྱིང་། 

༣༣c༽དམྱིགས་བཅས་དམྱིགས་མདེ་ཅསེ་པ་ཡང༌། །དམྱིགས་རནེ་དབ་ེབའྱི་

ཁྱད་པར་གྱིས། །དནོ་དམ་དམྱིགས་པ་མདེ་པ་དང༌། །ཀུན་རོྫབ་དམྱིགས་

བཅས་ཤསེ་ཀང་བརདོ། །དསེ་ན་ཀུན་རོྫབ་བདནེ་པ་ལ།  །དམྱིགས་པའྱི་

ཞྱི་ལྷག་གཉྱིས་ཀ་ཡང༌། །དམྱིགས་བཅས་སོམ་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན།  །དོན་

དམ་དམྱིགས་མེད་ཅེས་པ་ཡང༌། །བདེན་འཛིན་དམྱིགས་གཏད་རྡུལ་

ཙམ་ཡང༌། །མདེ་ཕྱིར་ད་ེསད་ཅསེ་བ་ས།ེ །འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡ་ེཤསེ་



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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ལས། །ཆསོ་རྣམས་རང་བཞྱིན་འདོ་གསལ་བས། །དམྱིགས་མདེ་འདུ་ཤསེ་

བསམོ་གསུངས་ཀྱི། །དམྱིགས་པ་གཏན་ནས་མདེ་པ་མྱིན། །

༣༣d༽དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་དན་ཤེས་བཞྱིན་དང་། གསལ་

ལ་མྱི་རྟོག་པ་རྣམས་དང་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱི་དེ་མ་འགྲྱིག་པར་འདུག ཁྱད་པར་དུ་

མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལས་སོམ་རྱིམ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུངས་པ་

ཡོད་པས་དེ་རྣམས་ལེགས་པར་གཟྱིགས་དང་། དེ་ཧྭ་ཤང་དང་རོད་གཞྱི་

ཅན་དུ་གསུངས་ཡོད་པས་ན། མཁས་པ་དེ་རྣམས་ནོར་རོ་ཞེས་ཁས་ལེན་

ཨེ་ནུས།

༣༣d༽འདྱི་ལས་འཕསོ་པའྱི་དནོ་རྣམས་ནྱི། །དམྱིགས་རནེ་མདེ་པར་ཙམོ་

འཇགོ་ཏུ། །འཕོ་བ་བཀག་ནས་བསམོ་པ་ད།ེ །ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབྲལེ་སངོ་ཉྱིད་

དང༌། །ཕག་ཆནེ་སོར་སྡུད་རྣལ་འབརོ་སོགས།  །སམོ་པར་འདདོ་ལ་ཁས་

བངས་སོགས། །འགལ་བའྱི་གནོད་བདེ་སནོ་པ་ཡྱིན། །རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་

མཐའ་དག་དང༌། །དགངོས་འབྲལེ་མཁས་གྲུབ་གཞུང་ལུགས་དནོ། །འདརོ་

བ་བདག་ཅག་རྱི་ལམ་དུ། །མྱི་འདདོ་ཕྱིར་ན་མན་ངག་ཏུ། །གྲགས་པ་རྣམས་

ཀང་གསུང་རབ་དང༌། །མཐུན་ན་ལེགས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཚེ། །འདོར་སྤུས་

གདམས་ངག་རྣམས་ལ་འབབ། །

༣༤༽གཞན་ཡང་སོམ་ལ་དཔྱད་སོམ་དང་འཇོག་སོམ་གཉྱིས་འོང་ངམ་



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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མྱི་འོང་། མྱི་འོང་ན་རྒྱ་གར་བའྱི་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་བ་འདྱི་

འགོག་གམ། འོང་ན་སོམ་དེ་གཉྱིས་སུ་འབྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན། 

ཡང་དཔྱད་སོམ་སོམ་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན། མ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་མཁས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་སོམ་དུ་གསུངས་འདུག་པ་དེ་ནོར་རམ། དེ་སོམ་ཡྱིན་ན་བོ་

འཕྲོ་བ་སོམ་གྱི་གེགས་ཡྱིན་པས། འཕྲོར་མྱི་བཏུབ་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡྱིན།

༣༤༽དསེ་ན་སོམ་ལ་དཔད་འཇགོ་གཉྱིས། །བདེ་ཅྱིང་བདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང༌། །ཐར་པ་འདདོ་པས་ཞྱི་གནས་དང༌། །ལྷག་མཐོང་ངསེ་པར་བསྒྲུབ་

དགོས་ཕྱིར། །སོ་སོར་རོག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །ཡང་ཡང་དཔད་ཅྱིང་

སམོ་པ་དང༌། །ཏྱིང་ང་ེའཛནི་གྱི་དགྲར་གྱུར་པའྱི། །འཕོ་རྒདོ་གཅྱིག་པར་

མྱི་འགྱུར་ལགས། །

༣༥༽ཐོས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་མཁས་པ་དང་མ་སོང་བའྱི་བླུན་པོ་གཉྱིས་

སོམ་པའྱི་ཚེ་སོམ་བཟང་ངན་ལ་ཁྱད་མེད་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཅྱི་ཡྱིན། 

༣༥༽ཇྱི་ལྟར་མཁས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀང༌། །ལུང་དང་རྱིགས་པས་དཔདོ་པ་མང༌་།།

༣༦༽གཞན་ཡང་འཕྲོ་བ་སོམ་གྱི་གེགས་ཡྱིན་ན་ཐོགས་མེད་ཀྱི་མངོན་

པ་ཀུན་བཏུས་སུ། ཐོས་བསམ་ལ་མ་བརྟེན་པར་སོམ་པ་ཡང་དག་མྱི་འོང་



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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བར་བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་མཁས་པ་དུ་མས་ཐོས་བསམ་སོམ་གྱི་

གྲོགས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་བསན་པ་ཡྱིན་ནམ། 

༣༦༽དེ་འད་ཇྱི་ཙམ་མང་ནས་ཀང༌། །འཕོ་རྒོད་མང་ཕྱིར་མཁས་པ་

ལས། །བླུན་པ་ོརོགས་པ་སྐ་ེམྱུར་ཞསེ། །ཐོས་བསམ་སམོ་པའྱི་གགེས་བདེ་

པ། །དམ་ཆསོ་སོང་བའྱི་རྣམ་ཐར་ལགས། །

༣༧༽ཡང་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་འཕྲོ་བ་སོམ་གྱི་གེགས་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་མཐར་

ཐུག་གྱི་ངེས་དོན་སོམ་པའྱི་དུས་ཡྱིན་གྱི་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་མ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན།

འོ་ན་ངེས་དོན་སོམ་པའྱི་ཚེ་སོ་སོར་རྟོག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་

དགོས་སམ་མྱི་དགོས། དགོས་ན་ནྱི་འཕྲོ་བ་སོམ་གྱི་གེགས་ཡྱིན་ཟེར་བ་

འགལ་ལ། མྱི་དགོས་ན་ནྱི་དེ་འདའྱི་ངེས་དོན་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀྱི་ལྷག་

མཐོང་དང་འགལ་བས་ན། དེ་མཐར་ཐུག་གྱི་སོམ་ཡྱིན་པ་དོར་ཅྱིག 

༣༧༽འགའ་ཞྱིག་ངསེ་དནོ་སམོ་པའྱི་ཚ།ེ  །འཕ་ོརྒདོ་གགེས་ཡྱིན་མྱི་དཔདོ་

པར། །འཇགོ་སམོ་བ་ཞསེ་སྨས་པ་ཡང༌། །དཔད་སམོ་འཕ་ོརྒདོ་བཟུང་བའྱི་སྐནོ།།

༣༨༽ཡང་འགའ་ཞྱིག་འཕྲོ་བ་དང་སོམ་གཉྱིས་མྱི་འགལ། འཕྲོ་བ་སོམ་

དུ་འགྲོ་བའྱི་མན་ངག་ཡོད་སྙམ་ན། དེ་ལ་འདྱི་འདྱི་སེ། རྒོད་པ་དང་འཕྲོ་

བ་གཅྱིག་གམ་མྱི་གཅྱིག །



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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ཞྱི་གནས་དང་སོམ་གཉྱིས་གཅྱིག་གམ་མྱི་གཅྱིག གཅྱིག་ན་ཞྱི་གནས་ཀྱི་

དགྲ་བྱྱིང་རྒོད་ཡྱིན་པས་ན་འཕྲོ་བ་སོམ་གྱི་གེགས་བྱེད་པར་སོང་ལ། མྱི་

གཅྱིག་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡྱིན།

༣༨༽འཕ་ོརྒདོ་མྱི་གཅྱིག་རྒདོ་པ་ནྱི། །འདདོ་ཆགས་ཆར་གཏོགས་མ་ཞྱི་

བར། །ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན། །འཕ་ོབད་ེལས་རྒྱ་ཆ་ེས།ེ །ཞ་ེ

སང་སོགས་ཀྱི་འཕ་ོབའང་ཡདོ། །གཉྱིས་ཀས་འཇགོ་སམོ་མ་ཟད་ཀྱི། །དཔད་

སམོ་ལ་ཡང་བར་དུ་གཅདོ། །ཞྱི་གནས་སོམ་དང་མྱི་གཅྱིག་ས།ེ །སམོ་ལ་ཞྱི་

གནས་ཀྱིས་མ་ཁྱབ། །

༣༩༽ཡང་འཇོག་སོམ་བྱེད་དུས་སེམས་འདྱི་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་ལ་

བཏགས་ནས་འཇོག་གམ་མྱི་འཇོག 

མྱི་འཇོག་ན་འདྱི་ལ་འདྱི་འཇོག་མེད་པའྱི་འཇོག་སོམ་དེ་ཇྱི་འད་ཅྱིག་འོང་

པ་ཡྱིན། 

༣༩༽བདག་ཅག་འཇགོ་སམོ་བེད་པའྱི་ཚ།ེ །དམྱིགས་རེན་ལ་ནྱི་སེམས་

བཏགས་ནས། །རེ་གཅྱིག་འཇོག་པར་འདོད་པ་ལགས། །གཞན་དག་

དམྱིགས་པ་གང་ལ་ཡང༌། །འདྱི་འཇགོ་མྱི་དགསོ་རང་གྱི་སམེས། །འཕ་ོབ་

བཀག་ནས་ཙནེ་ན་ེའཇགོ །ད་ེལྟར་འཇགོ་པས་འཇགོ་སམོ་ཟརེ། །



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༤༠༽འོན་ཏེ་དམྱིགས་པ་འདྱི་ལ་འཇོག་མྱི་དགོས་ཀྱི། སེམས་ཁོ་རང་

གང་དུ་ཡང་འཕྲོར་མྱི་འཇུག་པར་ཅེན་ནེ་འཇོག་པས་ན་འཇོག་སོམ་ཟེར་

བ་ཡྱིན་སྙམ་ན་ནྱི། དམྱིགས་པ་གང་ཡང་སེམས་ངོ་ན་འཁྱེར་རྒྱུ་མེད་པའྱི་

སེམས་ཧད་དེ་བ་དེ་འད་འཇོག་སོམ་ཡང་དག་ཏུ་གང་ནས་བཤད། 

འདྱི་ནྱི་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་པས་ན། མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དཔང་གཞག་

ཀང་མྱི་བྱེད། ཐོས་པ་ཡང་མྱི་དགོས། འདྱི་ག་རང་བསྐངས་པས་མཐར་

ཐུག་འགྲུབ་པོ་སྙམ་ན་ནྱི།

གང་ཡང་ཡྱིད་ལ་མ་བྱས་པར་ཧད་དེ་བསྡད་པ་རང་གྱིས་དུས་གསུམ་ཅྱིག་

ཅར་དུ་མཁྱེན་པའྱི་ཀུན་མཁྱེན་ཐོབ་འོང་ན་ལེགས་ཀྱི། ཁོ་བོས་ནྱི་དེ་ལྟའྱི་

སོམ་དེ་ཧྭ་ཤང་གྱི་སོམ་ལུགས་ལས་ཁྱད་པར་གཏན་ནས་མ་ཕྱེད་དོ། །

འོན་ཏེ་ཧྭ་ཤང་གྱི་ལུགས་དང་ཁྱད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་སེ། ཧྭ་ཤང་ནྱི་སྦྱིན་

སོགས་ཀྱི་དགེ་བ་ཀུན་ལ་སྐོན་དུ་ལྟ་ཞྱིང༌། ངེད་ནྱི་དགེ་བ་ཀུན་ལ་ཡོན་

ཏན་དུ་ལྟ་བས་སོ་སྙམ་ན་དེ་ནྱི་ལྟ་སོམ་ལ་ཁྱད་མྱི་འདུག་ཅེས་སྨྲས་པའྱི་

ལན་དུ་སྤོད་པ་ལ་ཁྱད་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་ནྱི། དཔེར་ན་གདོང་

དཀར་ནག་དྱིས་པའྱི་ཚེ། བཤང་ལམ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ལན་འདེབས་པ་དང་

འདའོ། །འོན་ཀང་ངེད་ཀྱི་སོམ་འདྱི་གང་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་

གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའ་ོསྙམ་ན། ཁྱེད་འདོད་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྟ་སོམ་དང་མཐུན་པར་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་

ལ། མྱི་མཐུན་པ་དེ་ནྱི་ཁྱྱི་ལ་སེང་གེ་ཡྱིན་ཞེས་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅྱི་འདུག ། 

མཐུན་ན་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྟ་སོམ་ལ་ནྱི་དེའྱི་གོལ་ས་རྟག་ཆད་དུ་མ་ཤོར་བ་



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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ཞྱིག་དགོས་པ་ཡོད་པས། གང་འད་ཞྱིག་ལ་སེམས་བཞག་ན་རྟག་ལྟར་

འགྲོ། གང་འད་ཞྱིག་ལ་བཞག་ན་ཆད་ལྟའྱི་སོམ་དུ་འགྲོ་བ་ཡྱིན་ལེགས་

པར་གསུངས་ཤྱིག །དེ་འདའྱི་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་པ་མོ་ཤེས་ཀྱི་ངེད་རང་གྱི་

འདྱི་ཀ་ལ་འོང་བ་ཡོད་དོ་སྙམ་ན་ནྱི། གོལ་སར་ཤོར་བ་དང་མ་ཤོར་བའྱི་

གནས་མ་ཤེས་པར་ནྱི། ཁྱེད་རང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་སོམ་དེ་ཡང་མ་ནོར་བར་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་པའྱི་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་དེར་མ་སོང་བས། ངེས་པ་

གཏྱིང་ནས་འདོངས་ཤྱིང་བོ་ཐག་ཆོད་པའྱི་སོམ་དུ་རོམ་ཡང་དེར་མ་སོང་

གྱི་མོས་མནོས་ཙམ་དུ་སོང་བ་དགོངས་པར་མཇོད་ཅྱིག །འོན་ཏེ་ཡོད་པ་

ལ་བལྟས་ན་རྟག་ལྟར་འགྲོ། མེད་པ་ལ་བལྟས་ན་ཆད་ལྟར་འགྲོ། དེ་གཉྱིས་

ཀར་ལྟ་བ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་དུ་ལྟ་བ་ཡང་མཐར་ལྟར་འགྲོ་བས་ན་མུ་དེ་

བཞྱི་དང་བྲལ་བའྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྟ་སོམ་ཡྱིན་སྙམ་ན་ནྱི། 

༤༠༽དམྱིགས་པ་འཁྱེར་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། །སེམས་དེ་ཧེད་དེ་བ་དེ་

ལ། །འཇོག་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང༌།  །སྙན་ནས་སྙན་བརྒྱུད་ཡྱིན་པ་

སོགས། །འདདོ་པ་བརདོ་ད་ེཐུགས་བར་ེབས། །ལུང་རྱིགས་ལམ་ནས་དངས་

པ་ཡྱིས། །བརྒལ་ཞྱིང་དཔད་པར་མཛད་རྣམས་ལ། །ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་

ད་ེད་ེབཞྱིན། །གསལ་བ་ལས་གཞན་ཀུན་མཁྱནེ་ཀང༌། །ལན་གྱིས་དབུལ་ན་

བདག་ལྟས་ཅྱི། །



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༤༡༽དེ་བཞྱི་དང་བྲལ་བའྱི་ལྟ་ལུགས་དེ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་བ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲས་ཀང་གང་ལའང་མ་ལྟས་པར་སོང་འདུག་པ་དེ་མ་

དགོངས་སམ། 

སྔར་སྨྲས་ཟྱིན་པའྱི་ཧྭ་ཤང་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བསླན་པའྱི་ཧད་དེ་བ་གང་ཡང་

ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པ་དེར་ད་དུང་མ་སོང་འདུག་གམ། 

འ་ོན་གང་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་ཅྱིང་མྱི་སོམ་པ་དེ་ཀ་སོམ་པའྱི་མཆོག་ཡྱིན། 

གང་ལ་ཡང་མྱི་ལྟ་བ་དེ་ཀ་ལྟ་བའྱི་མཆོག་ཡྱིན། གང་ལ་ཡང་མྱི་སྤོད་པ་དེ་

ཀ་སྤོད་པའྱི་མཆོག་ཡྱིན་སྙམ་ན་ནྱི། དེ་འད་སྨྲ་བ་དེ་ཉམས་རྟོགས་བཟང་

བཟང་འད་བ་ཞྱིག་འདུག་སེ། དེ་ལྟ་ན་དགེ་སྦོར་མ་བྱས་པ་དེ་ཀ་བྱས་པ་

ཡྱིན། སྒྲྱིབ་པ་མ་དག་པ་དེ་ཀ་དག་པར་ཡང་སོང་ཞྱིང༌། དེ་ལྟ་ན་རྐྱག་

གཏད་མྱི་འདུག་པས་རྱི་ཕུག་ཏུ་ཞེན་ལས་མ་བཞུགས་པར་ཅྱི་དན་ལག་

ལ་བངས་པས་ཆོག་པ་གདའ་བ། དེ་འད་བྱས་ཆོག་པའྱི་མཚམས་ཞྱིག་

ཀང་ཨེ་ཡོད་ན་ཡོད་དེ། དེར་ད་དུང་མ་སླེབས་པས་གཟབ་པ་གལ་ཆེའོ། 

།འོ་ན་ཅྱི་ཡང་མྱི་མཐོང་བ་དེ་ཀ་མཐོང་བའྱི་མཆོག་དང༌། གང་ལ་ཡང་མྱི་

ལྟ་བ་དེ་ཀ་ལྟ་བའྱི་མཆོག་ཏུ་རྒྱལ་བས་གསུངས་འདུག་པ་ཅྱི་ཡྱིན་སྙམ་

ན། དེའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པར་ཡོད་པ་དོན་དུ་གཉེར་ཞྱིང་གཟུ་

བོར་གནས་ན་སྔར་གྱི་རྱིང་པོ་དེ་རྣམས་མ་ཡྱིན་གྱི། ཕ་བ་མ་མཁས་པའྱི་

མན་ངག་ཁུངས་མ་ཁོ་བོས་འབོགས་པར་འདོད་དེ། རེ་ཞྱིག་དུས་ལ་མ་

བབ་སྣང་བས་ད་དུང་གཞན་རྣམས་ལ་དྱི་བར་བྱའོ། །



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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༤༢༽གཞན་ཡང་སོང་ཉྱིད་སོམ་པ་བ་ན་མེད། ཅེས་གསུངས་པའྱི་སོམ་

རྒྱུའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་དེ་གང་ཡྱིན། གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཡྱིན་སྙམ་ན། 

གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་སོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་གང་དུ་འང་མ་གྲུབ་པ་

ཞྱིག་ལས་འོས་མེད་པས་དེ་འདའྱི་སོམ་དེ་བ་ན་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་

ཏེ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་དེ་ནྱི། གང་དུ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ་དེ་ཀ་ཡྱིན་ནོ་

སྙམ་ན། 

༤༣༽འོ་ན་གང་དུ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་དོན་དེ་གང་ཡྱིན། གང་ལ་ཡང་

རྣམ་རྟོག་མྱི་འཇུག་པ་དེ་ཡྱིན་སྙམ་ན། 

༤༡་༤༢་༤༣༽ཇྱི་སྙདེ་ཆསོ་རྣམས་མ་ལུས་པ། །བདནེ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་

བྲལ་བ། །སམོ་རྒྱུའྱི་ཟབ་མོ་སངོ་ཉྱིད་ཡྱིན། །

༤༤༽འ་ོན་འཁོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སྦྱིན་པ་གཏོང་ན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད། 

སྦྱིན་པ་པོ་དང༌། སྦྱིན་ཡུལ་དང༌། སྦྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་གསུམ་ལ་རྣམ་རྟོག་

ཞུགས་ན་ནྱི་དམྱིགས་བཅས་ཀྱི་སྦྱིན་པར་འགྲོ་བར་འདུག་ལ། དེ་གསུམ་

ཅར་ལ་རྣམ་རྟོག་མ་ཞུགས་པར་ནྱི་སོ་སོ་སྐེ་བོས་སྦྱིན་པ་གཏོང་མྱི་ཤེས་

པས་སོ། །འོན་ཏེ་གསུམ་ཅར་ལ་བདེན་པར་མྱི་འཛིན་པར་སྦྱིན་པ་གཏོང་

བ་དེ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་གྱི་སྦྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། 



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༤༤༽སྦྱྱིན་པའྱི་འཁརོ་གསུམ་བདནེ་མདེ་དུ། །རགོས་པའྱི་ཤསེ་རབ་ཀྱིས་

ཟྱིན་པའྱི། །སྦྱྱིན་པ་འཁརོ་གསུམ་ཡངོས་དག་ལགས། །

༤༥༽དེ་བདེན་པར་མྱི་འཛིན་པའྱི་དོན་དེ་གང་ལ་བྱེད། 

སྔར་གྱི་རྣམ་རྟོག་བཀག་སྡོད་པ་དེ་ཀ་ཡྱིན་ནམ། 

བདེན་པར་མེད་སྙམ་པའྱི་མུ་དུགས་དེ་ལ་བྱེད། 

༤༦༽གཞན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ཞལ་ནས་རླུང་འཕྱོ་བ་བཞྱིན་དུ་འོང་གྱིན་འདུག་པ་ལ་འདྱི་འདྱི་

བར་འདོད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རེ་ཞྱིག་གཞོག །དང་པོར་གང་ཟག་རང་

རེ་བདེན་པར་མེད་པའྱི་དོན་དེ་གང་ལ་བྱེད། བདེན་པར་གྲུབ་སྱིད་ན་ཇྱི་

འད་ཞྱིག་འོང་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་རྱི་བོང་གྱི་མགོ་ལ་རྭ་མྱི་སྱིད་མོད། བརྒྱ་

གལ་ཏེ་སྱིད་ན་འཆགས་ལུགས་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་འོང་རྒྱུ་ཡྱིན་སྙམ་པ་བོ་ལ་

འཆར་དགོས་པ་བཞྱིན་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཆགས་ལུགས་ཀང་འདྱི་ལྟ་

བུ་ཞྱིག་འོང་རྒྱུ་ཡྱིན་སྙམ་པ་དགོས་པ་དེ་གང༌། ང་བདེན་སྙམ་དུ་འཛིན་

པ་འདྱི་ཀ་ལ་བྱེད་སྙམ་ན། འོ་ན་ང་བདེན་མེད་དུ་སོམ་ལུགས་ཀང་ང་མྱི་

བདེན་སྙམ་པ་འདྱི་ཀ་ལ་བྱེད་པར་སོང་ལ། དེ་གཉྱིས་ཀ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ལ་ཡང་མ་བརྟེན་པའྱི་མོས་མནོས་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །

འོན་ཏེ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དེ་བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་སྙམ་ན། འོ་ན་

དེར་ལྟ་བ་ནྱི་ཆད་ལྟ་ཡྱིན་པས་དོར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །
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༤༥་༤༦༽འདྱི་ཡང་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ། །སམེས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་བསྡུས་ཙམ་

དེ། །ཕག་ཆེན་སོམ་པར་བཞེད་རྣམས་ལ། །བརེ་བའྱི་ཟོལ་གྱིས་དྱིས་པ་

ཡྱིན། །གང་ཟག་རང་ཉྱིད་བདནེ་གྲུབ་ཏུ། །མདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རང་རྒྱུད་

ཀྱི། །ངར་འཛནི་ལྷན་སྐསེ་འཛནི་སངས་ཡུལ། །རང་དབང་བདག་ཏུ་སང་

བ་འདྱི། །སང་བཞྱིན་གྲུབ་ན་བདནེ་གྲུབ་ཡྱིན། །ད་ེལྟར་གྲུབ་པ་གཏན་ནས་

མདེ། །ད་ེབཞྱིན་ཀུན་ལ་སོྦྱར་ལགས་ཀྱི། །མོས་མནོས་ཙམ་ལ་མྱི་འདདོ་

ལགས། །བདནེ་མདེ་ཅྱིར་ཡང་མ་གྲུབ་ཀང། །ཅྱིར་ཡང་མ་གྲུབ་བདནེ་མདེ་

ཀྱི། །དནོ་དུ་འདདོ་པ་མ་ལགས་སོ། །

༤༧༽གཞན་ཡང་བདེན་པར་མྱི་འཛིན་པ་དང༌། བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པ་

གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་མྱི་བྱེད་པ་དང་

དགེ་བ་བྱེད་པ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་མེད་ཅྱིང༌། དེ་ལྟ་ན་མྱི་དགེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་

དང༌། དགེ་བ་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་ལ་ཡང་ཁྱད་མྱི་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་

དགེ་མྱི་དགེ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལུང་མ་བསན་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་

ཞྱིང༌། ངན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་བཟང་པོར་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་

བཟང་ངན་འབྲྱིང་གསུམ་མྱི་སྱིད་པར་སོང་ངོ༌། །

འོན་ཏེ་བདེན་པར་མྱི་འཛིན་པ་དང་བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་

པར་ཡོད་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡྱིན་གསུངས་ཤྱིག །



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༤༧༽གཞན་ཡང་བདནེ་པར་མ་འཛནི་དང༌། །བདནེ་མདེ་ཉྱིད་དུ་འཛནི་

པ་ལ། །ཁྱད་པར་ཡདོ་ད་ེགཉྱིས་མྱིན་གྱི། །ཕུང་གསུམ་འཛནི་པ་མང་ཕྱིར་

ར།ོ །མདརོ་ན་བུམ་པ་སམ་བུ་སོགས། །བདེན་ནམ་བདེན་པ་མྱིན་སྙམ་

དུ། །ཐ་ེཚམོ་བོས་ཀང་བདནེ་གྲུབ་དང༌། །བདནེ་མདེ་གང་དུའང་འཛནི་

མ་ལགས། །

༤༨༽གཞན་ཡང་འགའ་ཞྱིག་སེམས་འདྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་གང་དུ་

གྲུབ་འདུག་ལེགས་པར་བལྟས་པའྱི་ཚེ། དེ་གཉྱིས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་

པར་མཐོང་བ་དེ་ཀ་སེམས་མཐོང་བ་ཡྱིན་སྙམ་པ་འདུག་སེ། དེ་ལྟ་ན་རྭ་རྣོ་

ལ་རྱིང་བ་དེ་བོང་བུའྱི་མགོ་ལ་གྲུབ་བམ་རྟའྱི་མགོ་ལ་གྲུབ་འདུག་ལེགས་

པར་བལྟས་པའྱི་ཚེ། དེ་གཉྱིས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བ་དེ་ཀ་

རྭ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནམ། 

༤༩༽ཡང་འགའ་ཞྱིག་སེམས་འདྱི་ཁ་དོག་དུ་འདུག་གམ་དབྱྱིབས་སུ་

འདུག་བལྟས་ནས་དེ་གཉྱིས་གང་དུ་ཡང་མ་མཐོང་བའྱི་ཚེ་སེམས་མ་གྲུབ་

པོ་ཞེས་ངོ་སྤོད་པ་འདུག་སེ། དེ་ལྟ་ན་ཁྱྱི་འདྱི་སེང་གེར་འདུག་གམ་ཝར་

འདུག་ལེགས་པར་བལྟས་པས་དེ་གཉྱིས་གང་དུ་ཡང་མ་མཐོང་བའྱི་ཚེ་

ཁྱྱི་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་ནུས་སམ། འདྱི་གཉྱིས་མཚུངས་ཏེ། དཔེར་

ན་ཁྱྱི་དེ་སེང་གེ་དང་ཝར་མ་གྲུབ་པས་མ་གྲུབ་པར་མྱི་འགྲོ་བ་བཞྱིན་དུ་

སེམས་འདྱི་ཡང་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་སུ་མ་གྲུབ་པས་མ་གྲུབ་པར་མྱི་

འགྲོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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༥༠༽ཡང་འགའ་ཞྱིག་སེམས་འདྱི་དེ་ལྟར་བལྟས་པའྱི་ཚེ་ཁ་དོག་དང་

དབྱྱིབས་གང་དུ་འང་མ་མཐོང་བ་དེ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སམ་ངོ་བོ་

མཐོང་བ་ཡྱིན་ཞེས་ངོ་སྤོད་པ་འདུག་སེ། དེ་ལྟ་ན་ཁྱྱི་དེ་སེང་གེ་དང་ཝར་

ཨེ་འདུག་བལྟས་པའྱི་ཚེ། དེ་གཉྱིས་གང་དུ་ཡང་མ་མཐོང་བ་དེ་ཁྱྱིའྱི་

གནས་ལུགས་སམ་ངོ་བོ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་གཉྱིས་མྱི་མཚུངས་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཤྱིག །ཡང་འགའ་ཞྱིག་འདྱི་སྙམ་དུ་སེམས་པ་

ཡང་འདུག་སེ། ད་ལྟའྱི་སེམས་སྐད་ཅྱིག་མ་འདྱི་ཀའྱི་ངོ་ལ་ཅེར་བལྟ་བའྱི་

དན་འཛིན་ཐོངས་ནས། དེ་ཀའྱི་མོད་སྐད་ཅྱིག་མ་གཉྱིས་པ་དེ་ལ་སེམས་

སོང་པར་རྟོགས་འོང་བས་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་འད་ཞྱིག་ཤར་ཡང་

གང་ཤར་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དེ་ཀའྱི་ངོ་ལ་ཅེར་ལྟ་བའྱི་དན་པ་འདྱི་དང་མ་

བྲལ་བ་གལ་ཆེ་སེ། དེ་ལྟའྱི་དན་འཛིན་གྱིས་སྐོང་ཐུབ་ན། ཅྱི་ཐུབ་པའྱི་བར་

ལ་རྣམ་རྟོག་གང་སྐེས་ཐམས་ཅད་ཆུ་བུར་བཞྱིན་དུ་གང་ཤར་རང་དག་ཏུ་

འགྲོ་བ་རྟོགས་འོང་བས་ན། མདོར་ན་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་

པ་ཡྱིན་ཀང་དེ་འདའྱི་དན་པས་བསྐངས་པའྱི་ཚེ་སྔ་མའྱི་རྣམ་རྟོག་དེ་སྐད་

ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ལ་ཆོས་སྐུར་འཆར་བ་ཡྱིན་པས་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བཟང་

ངན་ཅྱི་འད་ཞྱིག་སྐེས་ཀང་མྱི་དགག་ཆོས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཟུར་ནས་མྱི་

འཚོལ་གྱི་རྣམ་རྟོག་གང་སྐེས་ཡེ་ཤེས་སུ་གཏོང་བའམ་གང་ཤར་ཆོས་

སྐུའྱི་ཞལ་ལྟ་བ་འདྱི་མཉམ་རེས། འཆྱི་ཁར་བར་དོ་སོགས་རྐྱེན་ཆེ་ཆུང་

ཐམས་ཅད་དུ་འཁྱེར་བ་ཡྱིན་འདྱི་ལས་ཟབ་པ་མེད། སྣོད་བཅུད་ཐམས་

ཅད་རྣམ་རྟོག་ལས་མ་འདས། རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུར་རོ་སྙོམས་
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པས་ན་རོ་སྙོམས་ཡྱིན་ཟེར་བ་འདུག་པ་ལ་འདྱི་འདྱི་སེ། 

༤༨་༤༩་༥༠༽སམེས་ནྱི་ཁ་དགོ་དབྱིགས་སོགས་སུ། །མ་མཐོང་སམེས་མཐོང་

འདདོ་པ་དང༌། །ད་ེཉྱིད་ཁ་དགོ་དབྱིབས་སོགས་སུ། །མ་གྲུབ་སམེས་མ་གྲུབ་

པ་དང༌། །ད་ེལྟར་མཐོང་བས་སམེས་ཀྱི་ནྱི། །ཆསོ་ཉྱིད་མཐོང་བར་ང་ོསོྤད་

པ། །གསུམ་པ་ོརྱིགས་དང་མྱི་རྱིགས་པ། །བར་ེབས་གསལ་བར་བསན་པའྱི་

ཕྱིར། །འདྱིར་འབད་ངལ་བས་ཅྱི་ཞྱིག་བ། ། 

༥༡༽སེམས་ཀྱི་ངོ་ལ་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག །སངས་རྒྱས་ནས་

དམྱལ་བའྱི་བར་གྱི་ཕྱྱི་ནང་གང་ཤར་ཀང་དེ་ཀའྱི་ངོ་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའྱི་

ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་ནས་ལྟ་ཚུལ་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན་ནམ། དེ་འད་མྱི་

བྱེད་པར་སོམ་འཇོག་ཏུ་ལྟ་བ་དེ་ཡྱིན། དང་པོ་ཡྱིན་ན་སོ་སོར་རྟོག་པའྱི་

ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱོད་ལུགས་ཇྱི་འད་ཅྱིག་ཡོད། གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་འདའྱི་

ལྟ་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་སྐུ་ལྟ་ཞོག །སོང་པ་ཉྱིད་རྟོགས་པ་ཡང་ཤེས་བྱ་ལ་མྱི་

སྱིད་དོ། །ཅྱི་སེ་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་རྣམ་རྟོག་རང་ཤར་བྱུང་ངུས་དེ་ཀ་ལ་

ཅེར་བལྟས་པས་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པའྱི་ཚེ་རང་ཡལ་ལ་འགྲོ་བ་འདུག་པ་

དེ་ཀ་ལ་ཆོས་སྐུར་ཤར་བ་ཟེར་སྙམ་ན། སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་ཐོལ་སྐེས་པ་

སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་མྱི་སྡོད་པར་མཐོང་བ་དེ་ནྱི་མྱི་རྟག་པར་ལྟ་བའྱི་ཚུལ་

ཡྱིན་གྱི། ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀྱི་སོང་པའྱི་བལྟ་ཚུལ་དང་ཕྱོགས་མྱི་གཅྱིག་ལ། 
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༥༡༽སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སད་ཅྱིག་མ། །བལྟ་ཚུལ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱི། །མན་ངག་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱནེ་བར། །ཆསོ་ཀུན་སང་བ་ཅྱི་ཤར་

ཡང༌། །ངསེ་དནོ་ལུང་རྱིགས་ལ་བང་བས། །མཐའ་བཞྱི་ཡདོ་མདེ་སྐ་ེའགགོ་

དང༌། །རྣམ་ལྔ་རྣམ་བདུན་རནེ་འབྲལེ་དང༌། །གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་

པའྱི། །རྱིགས་པས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་བསོམ། །ཡང་ན་སྦྱངས་དང་མ་

སྦྱངས་པ།  །གཉྱིས་ཀས་ཆ་དང་ཆ་ཅ་དང།། །གདགས་གཞྱི་བཏགས་ཆསོ་

རགོ་པ་དང༌། །སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་ལ། །སོ་སོར་བརགས་ནས་བདནེ་

དངསོ་དང༌། །བྲལ་བའྱི་བའྱི་རང་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་ནས། །དམྱལ་བའྱི་བར་

དུ་སྦྱར་ནས་བསོམ། །སམོ་འཇགོ་བས་པས་བདག་འཛནི་གྱི། །ཞནེ་ཡུལ་

འགགོ་པར་མྱི་ནུས་ལགས།  །རྣམ་རོག་རྱིམ་གྱིས་སྐསེ་པ་ལ། །བལྟས་པས་

རང་ཡལ་སོང་བ་ལ།  །ཆསོ་སྐུའྱི་རང་ཞལ་མཐོང་བ་དང༌། །ཆསོ་ཀུན་རང་

བཞྱིན་སོང་པ་ཉྱིད། །རོགས་པར་འདདོ་ན་ཀུན་དུ་འཁྲུལ། །འནོ་ཀང་ད་ེ

ལྟར་སམོ་པ་ད།ེ །སོམས་གནས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་སུ་དག ེ།

༥༢༽གལ་ཏེ་སོང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་ཉན་ཐོས་སྡེ་གཉྱིས་ཀྱི་

སོང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལས་མ་འཕགས་ཞུས་ན་ཅྱི་གསུང༌། 

༥༢༽སེམས་ཀྱི་སད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་ལ། །བལྟ་བའང་འདུས་བས་སད་ཅྱིག་

གྱིས། །འཇྱིག་ཕྱིར་མྱི་རག་སེམས་པ་དང། །མཐུན་གྱི་སོང་ཉྱིད་སོམ་པ་

མྱིན། །བ་ེམད་ོགཉྱིས་ཀྱི་འདདོ་པ་ལྟར། །རག་གཅྱིག་རང་དབང་ཅན་དང་
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ནྱི། །རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫས་ཡདོ་ཀྱི། །བདག་འགགོ་ཚུལ་དང་འད་བ་ལགས། །

༥༣༽སྤྱིར་གྱིས་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནས་སོང་

པ་དང་ཆོས་སྐུ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བར་གསུངས་པའྱི་བར་ཆད་

ལས་འགལ་བའྱི་སོང་པ་དང་ཆོས་སྐུ་གཅྱིག་པའྱི་བར་ཆད་འདྱི་སུ་ཡྱི་རང་

བཟོ་ཡྱིན་དྱིས་ན་ཅྱི་ཟེར། འོན་ཀང་ཆོས་སྐུར་འགྲོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ཙམ་

ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་སྐུ་ཞེས་བར་ཆད་མཛད་ན་ནྱི་འགལ་བ་མེད་དོ། །

༥༣༽ལུང་དུ་ཉན་ཐོས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས། །སོང་ཉྱིད་མངནོ་སུམ་རགོས་པའྱི་

ཚ།ེ །སམེས་ཀྱི་ཆསོ་ཉྱིད་མངནོ་སུམ་དུ། །རོགས་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་

གྱི །ཆསོ་སུ་མཐོང་བར་གསུངས་པ་དང༌། །ཆསོ་དབྱིངས་བསོད་པར་ས་དང་

པརོ། །མཐོང་སང་དྱི་བྲལ་ཆསོ་ཀྱི་སྐུ། །མཐོང་བར་གསུངས་ཀྱི་སོང་ཉྱིད་

ལ། །ཆསོ་སྐུར་གསུངས་པའྱི་གསུང་རབ་མདེ། །འདུས་བས་ཆསོ་སྐུ་རྒྱུད་

ལྡན་གྱི། །སམེས་ཅན་ནམ་མཁའྱི་པདྨ་ོདངསོ། །འནོ་ཀང་སམེས་ཀྱི་ཆསོ་

ཉྱིད་ད།ེ  །དྱི་མ་དག་པའྱི་གནས་སབས་སུ། །རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ཆསོ་ཀྱི་

སྐུར། །འགྱུར་བས་གཏགས་ཏ་ེསན་སོྨས། །

༥༤༽གཞན་ཡང་ནང་གྱི་སེམས་འདྱིར་མ་ཟད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་

ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་སོ་སོར་རྟོག་པའྱི་

ཤེས་རབ་ཀྱིས་ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ལས་གཞན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ནྱི་བོའྱི་ངོར་དང་ངེས་
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པ་ཅྱི་འད་ཅྱིག་གྱི་སོ་ནས་བལྟས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ལས་མ་འདས་

པས་ན། ལྟ་ཚུལ་དེས་ཆོས་སྐུ་ལྟ་ཞོག་སོང་པ་ཉྱིད་རྟོགས་པ་མྱི་སྱིད་དོ་

ཞེས་སྨྲས་ན་ལན་ཅྱི་གདའ། 

༥༤༽དནོ་དམ་སོ་སོར་དཔདོ་པ་ཡྱི། །ཤསེ་རབ་ཀྱིས་ནྱི་བལྟ་ཚུལ་ནྱི། །སོྔན་

དུ་སོང་བ་མ་ཡྱིན་པ། །བ་ོགཞན་གང་གྱིས་བལྟས་ན་ཡང༌། །ཆསོ་སྐུ་ཐོབ་པ་

ལྟ་ཅྱི་སསོ། །སོང་ཉྱིད་རགོས་པའང་སྱིད་མ་ལགས། །

༥༥༽དེ་ལྟ་ན་དོན་དམ་དཔྱོད་པའྱི་རྱིགས་ཤེས་དེས་བལྟས་ན་རྣམ་རྟོག་

གྱི་གནས་ལུགས་སམ། ངོ་བོ་འམ། གཤྱིས་དེ་རེད་འངོ་ལ། དེ་ལྟར་རེད་པ་

དེ་སོང་པ་ཡྱིན་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཡྱིན་བྱས་ན་ལན་ཅྱི་གདའ། 

༥༦༽མདོར་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་འགལ་བའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཅྱི་འད་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་བརྒྱ་ཕྲག་སྨྲས་སུ་ཟྱིན་ཡང་ལྟ་བ་ནོར་ཞེས་སྨྲ་ན་ཅྱི་ཟེར། 

མདོར་ན་སྔར་ཞུས་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་མཚམས་ན་ལྟ་བའྱི་གནད་དམ་པ་

འདུག་པས་རགས་རྱིམ་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མོད། སྤྱིར་ནྱི་ལྟ་བའྱི་

འཆར་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་འདྱི་ལྟར་སྣང་སེ། 

འགའ་ཞྱིག་ནྱི་རྟོག་པ་ཡྱིན་ཕྱྱིན་ཆད་བཟང་ངན་གང་འདུག་དགག་རྒྱུ་ཡྱིན་

ཟེར་བའྱི་ཚན་པ་གཅྱིག་དང༌། ཡང་འགའ་ཞྱིག་རྟོག་པ་བཟང་ངན་ཐམས་
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ཅད་དགག་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་རྟོག་པ་ཅྱི་ཙམ་རྒྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཉམས་རྟོག་རྒྱས་

པ་ཡྱིན། དཔེར་ན་བུད་ཤྱིང་ཇྱི་ཙམ་མང་གྱིན་མེ་ལེ་རྒྱས་འོང་བ་ཡྱིན་ཟེར་

བའྱི་ཚན་པ་གཅྱིག་སེ་དེ་གཉྱིས་འགལ་བ་ལྟག་སྤོད་དོ། །

ཡང་འགའ་ཞྱིག་རྣམ་རྟོག་མ་རྱིག་ཆེན་པོ་སེ། ཞེས་གསུངས་པས་རྣམ་

རྟོག་ནྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཚན་པ་གཅྱིག་དང༌། 

ཡང་འགའ་ཞྱིག་རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཚན་པ་གཅྱིག་སེ་དེ་

གཉྱིས་ཀང་ལྟག་སྤོད་དོ། །

ཡང་འགའ་ཞྱིག་ཡྱིད་འདྱི་མ་འཕྲོས་པར་ཙེན་ནེ་གནས་པའྱི་ཚེ་སངས་

རྒྱས་སམ་མྱང་འདས་ཡྱིན། ཅུང་ཞྱིག་འཕྲོས་པའྱི་ཚེ་སེམས་ཅན་ནམ་

འཁོར་བ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཚན་གཅྱིག་དང༌། ཡང་འགའ་ཞྱིག་རྣམ་རྟོག་

འཕྲོས་པའྱི་ཚེ་བརྒྱུད་པ་ཇྱི་ཙམ་འཕྲོས་ཀང་དེ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་ལ་ཅེར་ཅེར་

བལྟས་པས་ཆོས་སྐུར་ལམ་ལམ་འཆར་ཟེར་བའྱི་ཚན་གཅྱིག་སེ་དེ་གཉྱིས་

ཀང་འགལ་བའོ། །

ཡང་འགའ་ཞྱིག་མུན་ཁང་དང༌། ལུས་གནད་དང༌། རྣམ་རྟོག་བཀག་པ་

ཙམ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཐོང་སྣང་བན་བུན་དེ་ཆོས་སྐུ་ཡྱིན། རྣམ་ཀུན་མཆོག་

ལྡན་གྱི་སོང་པ་ཡྱིན་པས་ན་སོ་སོ་སྐེ་བོས་ཀང་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བར་ངོ་སྤོད་པའྱི་ཚན་པ་གཅྱིག་དང༌། ཡང་འགའ་ཞྱིག་དེ་ལྟ་བུ་དེ་

ཆོས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མཐོང་བ་མྱིན་གྱི། ཆོས་སྐུའྱི་སྣ་རེ་འམ། ཡན་

ལག་གམ་ཆ་ཤས་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཚན་གཅྱིག །
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ཡང་འགའ་ཞྱིག་དེ་ལྟ་བུ་ཆོས་སྐུ་ཡོངས་རོགས་དང་ཆ་ཤས་གང་ཡང་

མཐོང་བ་མྱིན་གྱི་སོང་པ་ཙམ་མཐོང་བ་ཡྱིན། སོང་པ་ལ་ཡང་རང་སོང་

དང་གཞན་སོང་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཟླ་གྲགས་དང་སེང་བཟང་འདོད་

པའྱི་རང་སོང་ངན་པ་དེ་མྱིན་གྱི། དབུ་མ་པ་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་འདོད་པའྱི་

གཞན་སོང་དེ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ཚན་གཅྱིག་དང༌། 

ཡང་གཞན་རྣམས་སྔ་མ་བཞྱིན་ལ། མཐོང་སྣང་དེ་རང་སོང་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་

ཚན་གཅྱིག་སེ་དེ་གཉྱིས་ཀང་འགལ་ལོ། །ཡང་འགའ་ཞྱིག་སོང་པ་དངོས་

མྱིན་གྱི་སོང་པའྱི་གཟུགས་སམ་མདངས་ཡྱིན། ཆོས་སྐུ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཆོས་

སྐུའྱི་རྟགས་ཡྱིན། དཔེར་ན་མེ་འོང་བའྱི་རྟགས་ལ་དུ་བ་མཐོང་བ་བཞྱིན་

ནོ་ཟེར་བའྱི་ཚན་གཅྱིག་དང༌། 

ཡང་འགའ་ཞྱིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་ལྟ་བ་དངོས་གཞྱི་དེ་དང་སྦོར་བ་ཡན་

ལག་དྲུག་གྱི་སོར་སྡུད་གཉྱིས་གནད་གཅྱིག་རང་སོང་ཡྱིན། དེའྱི་སེང་དུ་

སྦོར་དྲུག་གྱི་བསམ་གཏན་གྱི་ལྟ་བ་གཞན་སོང་གྱི་ལྟ་བ་འཕར་རྒྱུ་ཡོད། 

དེས་ན་ཕྱག་ཆེན་ལས་སྦོར་དྲུག་ལྟ་བ་མཐོ་ཟེར་བ་སོགས་མཐའ་ཡས་

པ་ཅྱིག་སྣང་ཞྱིང༌། 

གཞན་ཡང་སོག་རོལ་སོགས་སྦོར་བ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་དང༌། ན་

རོ་ཆོས་དྲུག་དང༌། ནྱི་གུ་ཆོས་དྲུག་གྱི་སྐབས་རྣམས་སུ་ར་རླུང་ཐྱིག་ལེ་

ཁྱད་པར་དུ་གཏུམ་མོའྱི་སོམ་ཚུལ་སོགས་ཀང་མྱི་གཅྱིག་པ་མང་རབ་

འདུག་ནའང་དེ་རྣམས་ནྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐབས་



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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ལམ་དུ་སྣང་བས་གསང་བ་སྒྲོག་པའྱི་སྐོན་དུ་འགྲོ་བའང་སྱིད་ནས་ཡྱི་

གེར་མ་བཀོད་དོ། །

འ་ོན་སྔ་མའྱི་ངེས་དོན་ཟབ་མོའྱི་སྐབས་རྣམས་ཀང་བྱ་ཤོར་དུ་མྱི་འགྲོ་འམ་

སྙམ་ན་དེ་ཀུན་ལ་ནྱི་བྱ་ལན་བརྒྱ་སོང་དུ་ཤོར་ཡང་དགག་བྱ་མྱི་འདུག་

ཅྱིང༌། ལྟ་བ་ཟབ་མོ་རྟོགས་པའྱི་དགོས་པ་འདུག་སྙམ་ནས་ཡྱི་གེར་བཀོད་

པ་ཡྱིན་ནོ། །

མདོར་ན་མྱི་མཐུན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་འགལ་འདུ་ཅན་སྣ་ཚོགས་ཅྱིག་རང་

རང་ས་ནས་སྨྲ་བར་འདུག་ནའང་མདོ་རྒྱུད་སོགས་དང་མྱི་བསྟུན་པར་

རང་བཟོའྱི་བར་ཆད་འབའ་ཞྱིག་བྱེད་ན་ནྱི་གང་ལ་ཡང་མ་གཏོགས། དེ་ལྟ་

མྱིན་པར་མདོ་རྒྱུད་དང་དེའྱི་དགོངས་འགྲེལ་ཚད་ལྡན་གྱི་བར་ཆད་དཔང་

དུ་བཙུགས་ཏེ་རང་རང་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྱིགས་པས་ཀང་འཐད་མྱི་འཐད་

ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་བརྟགས་ནས་

སོང་པ་དང་ཆོས་སྐུ་ལ་ཁྱད་ཨེ་འདུག་ཆོས་སྐུ་མཐོང་བའྱི་མཚམས་ག་

ཙམ་ལ་བྱས་འདུག །

ཕྱག་ཆེན་དང་སྦོར་དྲུག་གཉྱིས་ཀ་རྒྱུད་སྡེ་ཟབ་མོ་རྣམས་ནས་མཐར་ཐུག་

གྱི་ཁྱིད་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཨེ་གསུངས། 

གསུངས་ན་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་འོང་རྒྱུར་འདུག་གམ་མྱི་འདུག །

ཁྱད་པར་དུ་སེམས་འདྱི་དང་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ་ཁྱད་པར་ཨེ་

འདུག །



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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གནས་ལུགས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀང་འཚོལ་ལུགས་གང་འད་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་

པར་འདུག་རྣམས། 

རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པའྱི་རྣམ་གཞག་བྱེད་ན་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་

གསུང་རབ་དྱི་མ་མེད་པ་ལ་འདྱིས་ཆེ་བའྱི་དགོངས་འགྲེལ་མཁན་པོ་

རྣམས་ཀྱི་གསུང་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་ལས་

བཙལ་ན་ལེགས་པའྱི་དམྱིགས་ཕྱེད་འོང་ངོ༌། །

ད་ནྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་རྣམས་ལ་ལྷད་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འདྱིར་

སྣང་སེ། ཉམས་ལེན་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གཞོལ་འདོད་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཐོས་བསམ་

ལ་གེགས་སུ་འཛིན་པར་འདུག །ཡང་ཐོས་བསམ་བྱེད་འདོད་ལ་ལ་ཡང་

ཐག་མ་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་སོམ་དོན་འཚོལ་བའྱི་རྱིས་མྱི་བྱེད་པར་གཞན་

སྨྲ་དབབ་འདོད་དང༌། རང་མཁས་འདོད་ཀྱི་གྲགས་སྐམ་སྒྲུབ་པའྱི་བསམ་

པས་ཁ་ཕྱྱིར་ལྟས་སུ་ཤོར་ནས་ནང་དུ་མ་བསོམས་པས་ལན་པས་སོ། ། 

དེས་ན་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་འདྱི་ཐོས་བསམ་སོམ་པ་གསུམ་ཀའྱི་སོ་ནས་

འཛིན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཁོ་བོས་འདྱི་ལྟར་དུ་

རྱིགས་པ་དང༌། མྱི་རྱིགས་པ་ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ལ་ཡང་འགའ་ཞྱིག་

ན་རེ། ད་དུང་རྒྱུད་མ་ཐུལ་འདུག་ཟེར་བ་ཡང་སྣང་ཞྱིང༌། 



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༥༥་༥༦༽དནོ་དམ་དཔོད་པའྱི་རྱིག་ཤསེ་ཀྱིས། །བལྟས་ན་རྣམ་རོག་གནས་

ལུགས་སམ། །ངོ་བོའམ་གཤྱིས་དེ་རེད་པ་དེ། །སོང་པ་ཉྱིད་དམ་བདེ་

གཤེགས་ཀྱི། །སྙྱིང་པོ་ལགས་ཤེས་གུས་པས་གསོལ། །མདོར་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་

ལུགས་བཟངས་ཀྱི། །ལྟ་དང་འགལ་བའྱི་ལྟ་བ་ད།ེ །ཕུན་ཚགོས་ཡནོ་ཏན་

བརྒྱ་ལྡན་ཞསེ། །ཅྱི་འདས་ཇྱི་ཙམ་བརདོ་ན་ཡང༌། །ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་ལྟ་

ཞགོ་གྱི །ཐར་པ་ཙམ་ཡང་མྱི་ཐོབ་ཅསེ། །མགནོ་པ་ོཁོྱད་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ། 

ཟླ་བའྱི་ཞབས་ཀྱི་བཞདེ་པ་བཞྱིན། །ལགེས་པར་གསུངས་ཤསེ་ཐལ་མོ་སོྦྱར། །

༥༧༽ཡང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འགལ་འདུའྱི་གྲུབ་མཐའ་དེ་རྣམས་ལ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་དུ་མ་རོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཡྱིན་ཟེར་བ་ལ་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་ཆོས་པ་རང་ཇོ་བོ་བཟང་ཞེས་དད་པར་

གདའ་ནའང༌། ཁོ་བོ་ནྱི་དེ་ལ་ཡང་འདྱི་འདྱི་སེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་འདྱིའོ། །

འཁོར་འདས་མཉམ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཟེར་ན། འོ་ན་སངས་རྒྱས་དང་དམྱལ་བའང་

མཉམ་མམ། 

དགེ་སྡྱིག་ཀང་རོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནམ། 

ཞེས་དྱིས་དུས་སྔ་མའྱི་ར་བ་མནན་ནས་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཉམ་རོ་

གཅྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཐམས་ཅད་ལ་མཐོ་དམའ་དང་བཟང་ངན་མེད་པར་ཁས་

ལེན་ཞྱིང༌། བྱམས་པས། སྱིད་དང་ཞྱི་བ་མཉམ་ཉྱིད་དང༌། ཞེས་པའྱི་



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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དགོངས་པ་གང་ཡྱིན་མ་ཤེས་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཇོ་བཟང་ཡྱིན་ཞེས་མྱི་

སྨྲ་སེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་གནོད་པ་ཆར་བཞྱིན་འབབ་ཅྱིང༌། 

༥༧༽དསེ་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞདེ་པ་བཞྱིན། །མཐའ་དག་ཆསོ་རྣམས་མ་ལུས་

པའྱི། །རང་བཞྱིན་རྡུལ་ཙམ་མདེ་པ་དང༌། །མྱིང་རྐང་བཏགས་ཡདོ་ཙམ་

ཞྱིག་གྱི །རནེ་འབྲལེ་བསླུ་བ་མདེ་པའྱི་ཚུལ། །མྱི་འགལ་འདུ་བའྱི་ངསེ་རདེ་

ནས། །འཁྲུལ་མདེ་ཐབས་ཤསེ་ལམ་བགྲདོ་ད།ེ །སྐུ་གཉྱིས་མངནོ་དུ་འགྱུར་

བར་མཛདོ། །

༥༨a༽སྔ་ཕྱྱི་འགལ་བ་ལྟག་སྤད་པ་དེ་རྣམས་མ་རྱིག་པར་ཐམས་ཅད་

ལེགས་པོ་ཡྱིན་སྙམ་ནས་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེ་བླུན་པོ་མ་ཡྱིན་ནམ། 

༥༨b༽ཡང་འགལ་བ་སོགས་རྱིག་ཅྱིང་དགག་བཞག་བྱེད་ཡང་ཤེས། བྱས་

ན་འགྲོ་དོན་ཡང་འངོ་བ་རྱིག་བཞྱིན་དུ་འགལ་འདུ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་གནོད་པ་

འབབ་པ་དེ་རྣམས་ལ་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཟེར་ན་ནྱི་བསན་པ་ལ་

གཅེས་སྤས་མེད་པ་དང༌། སྙྱིང་རེ་ཆུང་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་རམ། 

ཡང་དེ་ལྟར་ཤེས་ཀང་གདུལ་བྱ་ལ་ཕན་པའྱི་དགོས་པ་ཆུང་ཞྱིང༌། དེ་བས་

ཀང་ཆེ་བའྱི་དགག་བྱ་ཅྱིག་འདུག་ན་ཡང་སྐོན་ཅན་དེ་རྣམས་ལ་དེ་ཙམ་

གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཟེར་བའྱི་ཁ་ན་མེད་ཀྱི་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་

རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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༥༨c༽འོ་ན་ཁྱོད་གྲུབ་མཐའ་དགག་བཞག་འདྱི་ལྟར་བྱེད་པ་ལ། དགག་

བྱ་ཆུང་ཞྱིང་དགོས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་མཐོང་སྙམ་ན། 

ཁོ་བོས་ནྱི་འདྱི་བསམས་ཏེ། ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་གོལ་སར་ཤོར་ཞྱིང༌། 

གནད་ཟབ་མོ་དང་བྲལ་འདུག་ཀང་དེ་རྣམས་ལ་སྙྱིང་རུས་དང་དཀའ་

དཔྱད་ཀྱིས་དུས་འདའ་བ་མང་པོ་གཅྱིག་སོང་ཟད་ལ་སོང་ན་མྱི་བཟོད་པར་

མཐོང་བ་དང༌། ཡང་ཁོ་བོས་ཟུར་ཙམ་གྱི་དགག་བཞག་བྱས་པ་འདྱི་ཙམ་

ཡང་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ངེས་ཀྱི་སོ་ནས་བངས་ཏེ། སྒྲོ་འདོགས་

མཐའ་དག་པར་བཅད་ནས་གནས་ལུགས་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པར་

མཛད་པའྱི་ཐོས་བསམ་སོམ་པ་གསུམ་ཅར་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་

སྤན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ན་ཐུགས་དགེས་པའྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོར་

འགྱུར་བ་ཡོད་པ་དང༌། ཡང་འདྱི་རྣམས་ལ་སྔར་ཐུགས་རྟོག་མ་ཞུགས་པ་

རྣམས་ཀང་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཡང་སོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་

དང་པོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟུར་ཙམ་ཐོས་ན་ཡང་ཐམ་ཐོམ་གྱིས་མྱི་འཇུག་

པར་ལེགས་པར་བརྟགས་ཏེ་ཡོངས་འཛིན་མཁས་པ་བསེན་པ་སོགས་ཀྱི་

དགོས་པ་མང་པོ་འདུག་ཅྱིང༌། ཡང་རང་ཉྱིད་སྔོན་ཆད་འདྱི་རྣམས་ལ་རྣམ་

དཔྱོད་མ་ཞུགས་ཤྱིང༌། ཁོ་བོས་འདྱི་ལྟར་དགག་བཞག་བྱས་པ་ལ་ཡང་

ཕྲག་དོག་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། རེ་རེ་གཉྱིས་གསུམ་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་

མ་མཐོང་བཞྱིན་དུ་ཁ་ཙམ་སྨྲ་བའྱི་དགག་བྱ་ཅུང་ཞྱིག་འདུག་ནའང་དགག་

བྱ་ཕྲ་མོ་དེ་ཙམ་ནྱི། དགོས་པ་སྔ་མ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སེལ་ནུས་པར་འདུག་

ནས། ཁོ་བོས་ཅུང་ཟད་ཙམ་བསྡུས་ཏེ་གདམས་ངག་གྱི་གནད་འགག་ཡྱི་



དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞེད་པའྲི་སྒྲ་དབྱངས།
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གེར་ཞུས་པ་ལགས་པས། 

༥༨a,b,c༽དེ་ལྟར་རེ་བཙུན་བ་མ་ཡྱི། །ཐུགས་རེའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེར་གཡོས་

ཏེ། །དྱི་བའྱི་ཟོལ་གྱིས་ཟབ་མོའྱི་གནད། །འདོམས་པའྱི་མུ་ཏྱིག་གྲུ་ཆར་

ཕབ། །བང་ཕོགས་ནོར་གྱི་བོ་གྲོས་མ། །ཐུབ་བསན་རོྫགས་པའྱི་དུ་གུ་

ལའྱི། །སདོ་གཡགོས་མཆགོ་གྱིས་བརྒྱན་པ་ནྱི། །ཟླ་ཤལེ་ཞུན་མས་བྱུགས་

པ་བཞྱིན། །རྱིན་ཆནེ་འབྱུང་གནས་ལྟར་ཟབ་ཅྱིང༌། །ས་འཛནི་དབང་པ་ོ

ལྟར་བརླྱིང་པའྱི། །བཀའ་འདྱིས་མཁས་རོླམ་མཐའ་དག་གྱི །རྣམ་དཔོད་ཐ་ེ

ཚམོ་དཔད་ཐག་འཛནི། །ཕོགས་ལྷུང་དུག་ཆུས་རབ་མོྱས་ཤྱིང༌། །བོ་གྲསོ་མུན་

པར་སྐབས་བཅས་པའྱི། །དམ་པར་བསྙམེས་པ་ཕལ་ཆརེ་གྱི། །སྙྱིངླ་རོྣ་བའྱི་

ཚརེ་མ་ཉྱིད།  །རྒྱལ་བ་ཁྱུ་མཆགོ་དང་པའོྱི་ལམ། །གཤགེས་པའྱི་བཤུལ་ནས་

བགྲདོ་རྣམས་ཀང༌། །མད་པ་ོམོས་པས་ཡན་ལག་མཆགོ །འདུད་ཀང་དྱིས་

ལན་ཕ་མོའྱི་འབནེ། །འབྱིགས་བདེ་སོྒ་ལྡན་དག་གྱིས་དབནེ། །ཕལ་ཆརེ་

རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས། །ཐབས་བྱུང་ད་ེརྒྱུ་ལགོ་གྱུར་པ། །ད་ེའཆད་

དཀའ་ཞསེ་གསུངས་པ་བཞྱིན། །ད་ེཕྱིར་ཟབ་དནོ་གསརེ་སྦྱངས་ཀྱི། །དྱི་

ཚིག་མཆེད་སོང་ཆེར་འཕགས་པ། །མཛེས་བེད་དྱིས་ལན་རྒྱན་བཟང་

པ།ོ །ཆསོ་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དད་པས་ཕུལ། །འོན་ཀང་བདག་བ་ོཉམས་ཆུང་

ཞྱིང༌།  །སྦྱངས་སོབས་ཕ་བས་ནོངས་མཆྱིས་ན། །དབང་གྱུར་མཁས་པའྱི་

ཚགོས་སྤྱི་དང༌། །ར་ེབཙུན་བ་མའྱི་དྲུང་དུ་བཤགས། །གང་ཡྱིད་དང་བའྱི་

མཚ་ོནང་དུ། །ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་དྱི་ལན་གྱི། །གཟའ་སར་སང་བ་བཀྲ་



དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་དང་།
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བ་ཡང༌། །རང་དབང་མ་ཡྱིན་བ་མའྱི་དྱིན། །སྤྱི་གཙུག་དམ་པ་ལ་འདུད་

པས། །རྣ་བར་ཐོས་པའྱི་རྒྱུན་ལམ་བང༌། །སྙྱིང་གྱི་བུམ་བཟང་ལགེས་བཤད་

ཀྱིས། །ག་ོསབས་ཡངས་པ་བཅམོ་འདྱི་མཚར། །འདྱི་བཞྱིན་རད་བྱུང་བཀདོ་

མཛསེ་སུ། །ཤཱཀའྱི་ཏོག་དང་འཇམ་དབངས་བཞྱིན། །འདྱི་ལྟའྱི་ཟབ་མོའྱི་

གནད་རྣམས་ལ། །དྱི་ཞྱིང་གསོལ་བའྱི་ར་ེབ་མཆྱིས། །འདྱིས་མཚནོ་རྣམ་

དཀར་ཕུང་པ་ོཅྱི་མཆྱིས་པ། །ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་ཡབ་ར་ེབ་མ་དསེ། །བདག་

ཅག་འབྲལ་མདེ་དགསེ་བཞྱིན་རསེ་བཟུང་ས།ེ །བཀའ་བཞྱིན་ཁོྱད་མཉསེ་

ཁ་ོན་སྒྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ད་ེཡྱི་མཐུ་ལས་ལུང་རགོས་དམ་ཆསོ་ཀུན། །རྒྱལ་བའྱི་

དགངོས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ལགེས་བཟུང་ས།ེ །མཁའ་མཉམ་འགྲ་ོའདྱི་བདག་

ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་ཡྱིས། །སོྒལ་བའྱི་དདེ་དཔནོ་མཆགོ་ཏུ་བདག་གྱུར་ཅྱིག །

༈ མདོར་ན་འདྱི་གཟྱིགས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གཞེལ་བའྱི་དམ་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་གྱི་གོལ་ས་རྣམས་རྱིང་དུ་སངས་ཏེ། 

རྒྱལ་བའྱི་མན་ངག་འཁྲུལ་མེད་ཟབ་མོའྱི་སྦང་རྱི་ལ། ཉམས་ལེན་གྱི་བུང་

བས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་རོལ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། 

རྟག་ཆད་མཐར་ལྟའྱི་མུན་པ་མ་བསལ་ན། །གནས་ལུགས་འོད་གསལ་རྟ་

བདུན་མྱི་མཐོང་བས། །ཐོས་བསམ་སོམ་པ་གསུམ་ལ་འདྱིས་པ་ཡྱི། །ཡྱིད་

བཞྱིན་ནོར་འདའྱི་བཤེས་གཉེན་མྱི་འཚོལ་བར། །

འབྲས་བུ་མཐོ་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་ལྷ། །དམའ་ན་དུད་འགྲོའྱི་རྒྱུ་ལ་ཉྱིན་
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མཚན་དུ། །འབད་པའྱི་སོམ་ཆེན་རྣམས་ལ་མ་བཟོད་ནས། །ཟུར་ཙམ་

ཞུས་མོད་ནོངས་ན་བཟོད་པར་མཛོད། །

བདག་གྱིས་ལྷག་བསམ་དཀར་བས་ཀུན་བསླངས་ཏེ། །ལྟ་སོམ་སྤོད་པའྱི་

དྱི་བ་ཞུས་པ་ཡྱི། །དགེ་འདྱིས་སྒྲུབ་པ་བསམ་གཏན་འཁོར་ལོ་ཡྱི། །བསན་

པ་རྒྱལ་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་དགོངས་པའྱི་དོན། །

ལོག་པར་རྟོག་པའྱི་ལྟ་ངན་རང་བཟོ་ཡྱི། །དྱི་མ་མཐའ་དག་བཀྲུས་ཏེ་རྒྱལ་

བ་ཡྱིས། །ཇྱི་ལྟར་དགོངས་པའྱི་ལྟ་སོམ་སྤོད་པ་ལ། །བདག་གྱིས་དེང་

ནས་ཐམས་ཅད་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་མདོ་རྒྱུད་མང་དུ་ཐོས་ཏེ། དེ་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་

གཞོལ་བའྱི་བསམ་གཏན་པ། འཇམ་དབྱངས་བ་མས་རེས་བཟུང་ཞེས་

བགྱི་བས། །དབེན་པའྱི་སྒྲུབ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རྱི་སུལ་ནས་ཞུས་

པ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་ཀང་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅྱིག །

༈ ཅེས་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་གྱི་དྱིས་ལན་བོ་བཟང་བཞད་པའྱི་སྒ་

དབངས་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ཉྱིད། སྱིད་པའྱི་དགའ་སནོ་ཆུ་ཤྱིང་གྱི་སྙྱིང་པ་ོ

ལྟར་མཐོང་ནས། དབནེ་པའྱི་རྱི་ཁདོ་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་

ར་ེགཅྱིག་ཏུ་བརནོ་པ། ཀངོ་པ་ོདག་ེསོླང་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོདང༌། མངའ་

རྱིས་དཀའ་བཅུ་པ་དག་ེསོླང་བརོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། དག་ེསོླང་བོ་

བཟང་ཕུན་ཚགོས་རྣམས་ཀྱིས། བཀའ་འདྱིའྱི་དནོ་ཁངོ་དུ་ཆུད་ན་ཉམས་
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ལནེ་གྱི་གནད་མང་པ་ོལ་ཁྱད་པར་ཆ་ེབས། ལན་ཞྱིག་ཅྱིས་ཀང་བགྱི་བ་

དགོས་ཤེས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་འདྱིས་པར་བས་ངསོ། དགངོས་པ་

ཡང་དག་པར་བརགས་ཏ།ེ ཚགི་གྱི་སྤསོ་པ་དརོ་ནས་སྙྱིང་པརོ་དྱིལ་ཡང་

ལུང་རྱིགས་ཀྱི་ལམ་ནས་དངས་ཏ་ེསྤསོ་ན། ལྷག་པར་རྒྱས་པར་ཡང་འགྱུར་

བའྱི་ཚུལ་དུ་ཡབ་ར་ེདམ་པ་དེ་ཉྱིད་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་མཆདོ་པར་དམྱིགས་

ཏ།ེ མད་ོརྒྱུད་དམ་པའྱི་མན་ངག་འཛནི་པའྱི་སོང་བ་པ་བ་ོབཟང་ཆསོ་

ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཆསོ་གྲྭ་ཆནེ་པ་ོབཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པ་ོདཔལ་གྱི་ས་ེཆནེ་

ཕགོས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སུག་བྲྱིས་

སུ་བགྱིས་པའ།ོ །འདྱིས་ཀང་བསན་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཕོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག། ༎ ཨོ་ཾསྭསྱི། ཕན་བདའེྱི་

འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡངོས་འདུའྱི་ལནོ། །རབ་རྒྱས་འགྲ་ོཀུན་ཐར་

མཆགོ་འབྲས་བཟང་ལ། །སོྤད་ཕྱིར་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆསོ་གྲྭ་ཆརེ། །ཆསོ་

སྦྱྱིན་འཛད་མདེ་དལ་འགྲའོྱི་རྒྱུན་འདྱི་སལེ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏ༎ཾ ༎
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