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ལེའུ་དང་པོ། བེས་སྟོན་གླི་སོར།

༄༅། །དེ་ཡང་འཛམ་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀིས་ནག་པོ་བདུད་སེ་མཐའ་དག་

བཏུལ་ནས་དཀར་ཕོགས་དམ་པའི་ཆོས་སེལ་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་མཐིང་རོང་ཕབ་ནས་

ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་སོང་ཞིང་། ཤར་ཁྲ་མོ་གིང་ཡུལ་དེ་བདེ་སྐིད་ལྡན་པའི་སྐབས་དེར་བྱང་

མེ་གིང་ཡུལ་དེ་ཉིད་སྔར་ཆོས་དང་ཡོན་ཏན་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། རེས་སུ་གནམ་

རུ་རྒྱལ་པོར་སྲས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ཆེ་བ་ཁྲི་བཙུན་ཟེར་བ་དེས་རྒྱལ་སྲིད་དབང་དུ་

བསྒྱུར་ཅིང་། སོབས་དང་མངའ་ཐང་ཆེ་བ། སྲས་འབིང་བ་རྟ་ཁྲི་ལྷ་བདུད་ཟེར་བ་དཔའ་

དང་དཔུང་སོབས་བཙན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་

ཞེ༌ཕུགས་གནག་ཅིང་། ནག་ཕོགས་སིག་པའི་ལས་ལ་ཤིན་ཏུ་མོས་པ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་

སོགས་ཕི་རོལ་མུ་སེགས་པའི་ཆོས་ལ་དད་འདུན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། སྲས་ཆུང་བ་ཟླ་དགའ་

ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་མོས་པ་ཆེ་བ། ཚུལ་མིན་སིག་པའི་

ལས་ལ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་མི་མོས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས། དུས་ཤིག་ན་རྒྱལ་སྲས་ཆེ་འབིང་

གཉིས་ཆུང་བ་ཟླ་དགའ་ཉི་མ་གསོད་རྒྱུར་གོས་འཆམ་ནས་ཡུལ་དེར་བཤན་པ་མི་དགུ་

ཡོད་པ་རྣམས་བོས་ནས་ཇ་ཆང་ལོངས་སྤོད་ཅི་རིགས་ཀི་བྱ་དགས་ཚིམ་པར་བྱས་ནས་

ཁྲི༌བཙུན་གིས་སྨྲས་པ། ངེད་ཅག་གི་ནུ་བོ་འདི་ཉིད་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་ཆོས་ལ་ཞེ་གནག་

ཅིང་། མུ་སེགས་པའི་ཆོས་ལ་ལྟ་བ་ལོག་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པས་ཁྱོད་རྣམས་ནས་རྩྭ་ཡི་

ཐག་པས་བསམས་ཏེ་དུར་ཁྲོད་མེ་རི་འབར་བ་ཞེས་པ་གཅན་གཟན་དུག་སྦྲུལ་ལ་སོགས་

རྒྱུ་བའི་ས་དེར་སྐོལ་ཅིག  དེར་དུས་ཚོད་གཅིག་ལས་མི་རིང་བར་སྐྲ་སེན་ཙམ་ཡང་མ་

ལུས་པ་བཟའ་འགོ་བ་ཡིན་པས་གནས་དེར་ཁྲིད་ནས་གཟུགས་གཞི་ཕོགས་བཞིར་བརྒྱངས་

ནས་ཤོར་བའི་གོ་སྐབས་མི་འབྱུང་བ་གིས་ཤིག  གལ་སྲིད་ཤོར་བ་སོགས་བྱུང་ཚེ་ཁྱོད་

རང་དགུ་པོའི་སྲོག་ལ་མཐའ་རྒྱུ་མེད་པས་ངེས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས། དེ་ནས་གཤེད་

མ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལྟར་ནུ་བོ་ཟླ་དགའ་ཉི་མ་དེ་ཉིད་ཐག་པས༌བསམས་ནས་

དུར་ཁྲོད་དུ་བསྐལ་ཏེ་སླར་ལོག་གོ །ནུ་བོ་ཟླ་དགའ་ནི་སྔོན་དགེ་སྦོང་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་
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མཚན་ཞེས་བྱ་བ་སྐུ་སྐེ་འཕོས་པའི་སྐེ་བ་ཡིན་པས་གཅན་གཟན་དུག་སྦྲུལ་རྣམས་ཀི་

མིག་ནས་མཆི་མ་ཤོར་ཅིང་སེམས་གུས་པའི་ཚུལ་གིས་སྐོར་བ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་ཟ་

བའི་སེམས་མ་སྐེས་ཤིང་འཆིང་ཐག་ཀང་དུམ་བུར་ཆད་དེ་རང་བཞིན་དུ་གོལ། སྐབས་

དེར་ནུ་བོ་ནི་ཕུ་བོ་ཆེ་འབིང་གཉིས་ལ་ཞེ་གཏིང་ནས་ལོག་སེ།  ད་ང་རང་ཆོས་དར་བའི་

ཡུལ་ཞིག་ཏུ་འགོ་དགོས་སྙམ་ནས་རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོར་ཕེབས་ནས་མཚམས་དང་

སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་བྱས་ཏེ་བཞུགས། 

 དེ་ནས་ཁྲི་བཙུན་སྤུན་གཉིས་ཀིས་ཡུལ་གི་བོན་འབངས་རྒན་གཞོན་ཆོས་ལ་

དགའ་བ་རྣམས་ལས་ལ་ལ༌བསད།  ལ་ལ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་སོགས་བྱས། ནག་

ཕོགས་ལ་དགའ་བའི་བདུད་རིགས་རྣམས་བོན་དང་བན་དུ་བསྐོས་པ་མ་ཟད།  སོད་རྒྱ་

དཀར་གི་ཆོས་རྭ་དཀྲུགས། སྨད་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་རྭ་དཀྲུགས། བོད་ཉེས་མེད་རྣམས་

བརོན་དུ་བཟུང་ནས་སོབས་དང་མངའ་ཐང་ཇེ་ཆེར་སོང་ཞིང་ཕོ་བང༌གནམ་རུ་ལྷ་རོང་གི་

ནང་བཅུད་ཁྲི་བཙུན་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ནས་སྙན་པའི་གགས་པས་ཁྱབ་ཅིང་། ཕི་བོན་རྟ་རྟུལ་

དགུ་བཅུ། ནང་བོན་ཡང་རྟུལ་བདུན་ཅུ། ལན་མེད་བྱ་ལྷ་སྤུན་གསུམ། སེ་མི་དུད་བཞི་

འབུམ་སུམ་ཁྲིས་བསྐོར་ནས་ང་རྒྱལ་གིས་ཁེངས་ནས་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར། ལོ་དགུ་

ཟླ་དགུ་ཞག་དགུ་སོང་བའི་མཚམས་སུ་སྲས་ཟླ་དགའ་ཉི་མ་དེ་ཉིད་བཅད་རྒྱ་ལས་གོལ་

ཏེ། རོང་ལྷ་ཉིན་མུག་ཟེར་བའི་ཡུལ་དེར་ཆོས་སོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ནས་ཡོད་མུས་སུ་

ཐུགས་བསམ་མང་དུ་བསྐོར་བས་ད་ཇི་ལྟར་བསམས་ཀང་སྤུན་མཆེད་བོན་འབངས་རྣམས་

ཅི་འདྲ་བྱེད་འདུག་བལྟ་བར་འགོ་དགོས་དགོངས་ནས་སྤྲང་པོ་ཡི་མུག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

བྱས་ནས་ཆས་ཡོང་བས་ཟླ་བ་གཉིས་ནས་བྱང་མེ་གིང་དུ་འབྱོར་ཅིང་། ཕོ་བང་གནམ་

རུ་ལྷ་རོང་གི་སོ་རུ་སློང་འབོད་བྱས་པས་ལྟོ་སེར་མཁན་མ་བྱུང་ཞིང་། རྒྱལ་བོན་རྣམས་

ནི་ཡུལ་དེའི་ཕུ་དེར་པདྨ་གཡུ་ཐང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་སྤྲོ་སེང་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དེ་

རུ་ཕིན་པས། རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས་མ་གིའི་སྤྲང་པོ་དེ་ཡི་ཡུལ་དང་ཕ་མའི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་

དྲིས་ཤོག་གསུངས་པ་ལྟར་བོན་བན་ཞིག་གིས་དྲིས་པར། ཟླ་དགས། ང་ནི་སྤྲང་པོ་ས་

མཐར་འཁྱམས་པ་ལ་ཕ་ཡུལ་ཟེར་བ་གང་ན་ཡོད། ཕ་མིང་མ་མིང་བརོད་དཀའ་མོ་ཡང་
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ཕྲན་བུ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པ་མིན་ཟེར།  ཁྲི་བཙུན་གི་སེམས་པ་ལ་མི་དེའི་ཆ་ལུགས་སྤོད་ཚུལ་

གང་ལ་བལྟས་ཀང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་བོ་དཀར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད་

སྙམ་ནས་བྱང་མེ་གིང་གི་ཡུལ་དེར་འགོ་སོད་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་ཕབ།  བོན་ཆུང་ཞིག་

གིས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལྟར་བཤད་པས།  སྤྲང་པོ་དེས་ཁུར་པོ་རྒྱབ་ལ་གཟར།  དབྱུག་

པ་གྲུ་ལ་བསྐོན་ནས་ཁ་ཕིར་བསྐོར་ཏེ་རྒྱལ་བོན་རྣམས་ལ་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ།  །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །རོང་ལྷ་ཁ་བ་དཀར་

པོ་མཁྱེན། །རོང་གི་ཤེལ་བག་དཀར་པོ་མཁྱེན། །གླུ་ལེན་པའི་འགོ་མོ་ཡག་པར་ཤོག།ས་

འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མེ་གིང་སྤྲུ་རྒྱ་སོམ་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཕོགས་

ངེས་མེད་འགིམ་པའི་སྤྲང་པོ་རེད། །དེ་སྔོན་ཉི་མ་ཕན་ཆོད་ལ། །འགོ་མ་མོང་ས་ནི་གཅིག་

ཀང་མེད། །སྤྲང་སྤྲུ་རྒྱ་བསམས་པ་མཐོང་མ་མོང་། །སོད་མི་ཆོག་ས་ལ་འདུག་དོན་མེད།།

དགོངས་པ་མ་ཚོམས་རིན་པོ་ཆེ། །ལར་གཞི་ང་ལ་གསན་རྒྱུ་ལ། །ནམ་ཟླ་དབྱར་ལ་མ་

ཚེས་བར། །དུག་ཆེན་མེ་ཏོག་བཀྲག་མདངས་ཆེ། །ས་ཆུ་འཁྱག་གིས་མ་བསམས་བར། །

ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོའི་དྲུག་འགྱུར་སྙན། །ལར་གཞི་གསོན་དང་འདྲ་མ་ལ། །བྱང་མེ་གིང་ཡུལ་

གི་ས་ཆ་འདི། །གནམ་རུ་ཞེ་ཐུབ་སྐུ་རིང་ལ། །ཅི་དར་དགེ་བ་དར་ས་རེད།  །ཅི་སྒྲུབ་དགེ་

བ་སྒྲུབ་ས་རེད།  །ལོངས་སྤོད་མངའ་ཐང་དར་ས་རེད།  །ཁྲིམས་སྲིད་ལས་དབང་བཙན་ས་

རེད།  །གནམ་ལ་བྱ་རྒྱ་ཟེར་ལེ་གགས།  །བར་སྣང་ཁམས་ལ་རླུང་རྒྱ་གགས།  །ས་ལ་འབུ་

རྒྱ་ཟེར་བ་ཡོད།  །སྤྲུ་རྒྱ་བསམས་ས་ཐོས་མ་མོང་།  །མ་དར་ལས་ཤིག་དར་བ་འདི།  །

ཡང་ན་མངའ་ཐང་མཐོ་རྟགས་རེད།  །ཡང་ན་ལས་དབང་ཟད་རྟགས་རེད།  །ཡར་སོད་

གངས་ཀི་རྭ་བ་ན།  །རེ་སེང་ཆེན་གཡུ་རལ་དགུང་ལ་ངོམ།  །གནམ་རུ་བཙན་པོའི་སྲོག་

ལ་ཉེན།  །ཚོ་དྲུག་འགིམ་པའི་སྤྲང་རྒན་ང་།  །ལ་དགུ་ལ་ཡི་ཕར་ནང་ནས།  །རྒྱབ་ཁུར་པོ་

བསྐྱུར་ནས་འཁོར་གསུམ་བསྐོར།  །ལག་བེར་དབྱུག་བཞག་ནས་མདའ་གཞུ་ཐོགས།  །

ལུས་གོས་ཧྲུལ་བསྐྱུར་ནས་ཁྲབ་དཀར་གོན།  །ཁ་སློང་འབོད་བསྐྱུར་ནས་དཔའ་གླུ་ལེན།  །

མེ་གིང་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་ཉིན་ལེན།  །ཨ་རེ་སྤྲང་པོའི་ཞུ་ཕོད་ལ།  །མི་ཞུ་ད་ནི་འགོ་རྒྱུ་

ཡིན།  །མ་ཐུག་བར་ལ་ཁམས་བཟང་བཞུགས།  །ཐུག་ནས་སྐུ་བསོད་ལོན་པར་ཤོག །
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དགེ་བཅུའི་ཆོས་ལུང་དར་བར་ཤོག །བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་གླུ་

དེ་ལྟར་བངས་ནས་ཕིར་ཆས་སོ།  །

 སྐབས་དེར་རྒྱལ་བོན་རྣམས་གིང་ལྷའི་གདོན་གིས་བཟི་ནས་ཅི་བྱ་འདི་གསལ་

མེད་པར་སྤྲང་པོའི་གཏམ་ལ་ཉན་འཇོག་མ་བྱས་པར་ལུས། དེ་ནས་ཟླ་དགའ་མེ་ལ་སྲིབ་

ལུང་ཟེར་བ་དེར་སླེབས་ནས་ཉི་མ་རྒས་ལ་ཉེ་བས་ཡིད་སྐོ་ལྷང་ངེར་བསམ་བོ་མང་དུ་

བཏང༌ཞིང་། ཉེས་མེད་ས་མཐར་བསྐལ་བ་དེར་ལེ་ལན་རྔ་དང་རྔ་ལྕག་བཞིན་མ་བྱུང་

ན་མི་འགིག་བསམས།  དེའི་ཐབས་སུ་ཁྲ་མོ་གིང་གི་ཡུལ་དེར་རྒྱལ་པོ་གེ་སར་ཟེར་བ་

ཕོགས་བཞིའི་བདུད་སེ་འདུལ་མཁན། སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་ས་སེང་འདིར་བྱོན་པ་ཞིག་

ཡོད་ཚོད་དེ་ལ་མགོ་འབུལ་ཞུས་ན་སྤྲང་པོའི་མགོ་འདྲེན་མཛད་ཨེ་ཐུབ་སྙམ་ནས་ཁྲ་མོ་

གིང་ཡུལ་ལ་ཆས་པས། ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་སོང་མཚམས་དེར་སླེབས། དེའི་ནུབ་

མོ་སྐུ་མཁར་སེང་འབྲུག་སག་རེའི་ནང་ཁམས་གསུམ་འགོ་བ་ཡོངས་ཀི་གཙུག་རྒྱན། 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངོ་བོ་སྐུ་རེ་ནོར་བུ་དག་འདུལ་

དེ་ཉིད་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་ཐོ་རེངས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

ནས་བཞུགས་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར། མདུན་ནམ་མཁའ་སོང་པའི་བར་སྣང་འཇའ་འོད་

བརེགས་པའི་གུར་ཁང་ནས།  རྔ་དུང་རོལ་མོའི་སྒྲ་གགས།  དྲི་བཟང་ཕོགས་ཀུན་ཁྱབ་

པའི་དབུས།  རྫུ་འཕྲུལ་གི་སེངེ་ངར་བའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་སྒྲོག་པའི་ཀོང་ནས་ནེ་ནེ་གནམ་སྨན་

དཀར་མོ་དེ་འཁོར་དུ་མཁའ་འགོ་འབུམ་གིས་བསྐོར་ཅིང་ཕག་གཡས་པར་མདའ་དར་དང་

གཡོན་པར་མེ་ལོང་བསྣམས་ནས་ལུང་བསན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་མགུལ་གླུ་འདི་ལྟར་

བཞེངས་སོ། །

 སོང་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ཀོང་ནས།  །འགག་མེད་རོ་རེའི་གླུ་དབྱངས་

ལེན།  །ར་རླུང་འཁྲུག་པའི་ཕོ་བང་ནས།  །རང་བྱུང་ཆོས་ཉིད་ཉི་མ་ཤར།  །གཏི་མུག་

མུན་པའི་སོ་ཆོད་ཤོག །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན།  །མཁའ་འགོའི་ལུང་བསན་གོང་མ་

རེད།  །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མཁའ་འགོ་འབུམ་གི་གཙོ་མོ་ལ།  །མ་གཅིག་ནེ་ནེ་

དཀར་མོ་ཟེར།  །བུ་གསོན་དང་གེ་སར་ལྷ་ཡི་སྲས།  །དུས་དེ་རིང་ལུང་བསན་འོང་ལེ་
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ཡིན། །ས་བྱང་སོད་མེ་གིང་རྭ་བ་ཡི། །ཕོ་བང་གནམ་རུ་ལྷ་རོང་ནས། །གནམ་རུ་འདས་

པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལ། །ཨ་མ་གཅིག་ལ་བུ་གསུམ་སྐེས། །ཆེ་བར་ཁྲི་བཙུན་རྒྱལ་པོ་ཟེར། །

བྱང་འདྲེ་གཉན་པོའི་སྐེ་བ་རེད། །འབིང་བར་རྟ་ཁྲི་ལྷ་བདུད་ཟེར། །ནག་ཕོགས་བདུད་ཀི་

རེ་བོ་ཡིན། །ཆུང་བར་ཟླ་དགའ་ཉི་མ་ཟེར། །སྐེ་བ་སྔོན་ནས་རྟོགས་པ་མཐོ། །ད་ལྟ་ཆོས་

ཕོགས་མོས་པ་ཆེ། །མཐའ་མེད་ཡུལ་དུ་ཉེས་མེད་སྤྱུགས། །སྔོན་སྨོན་ལམ་དག་པའི་འཕྲོ་

སད་ནས། །གིང་ལ་མགོ་འབུལ་ཞུ་བའི་ཆེད། །རྨ་སྨད་ལུང་ལ་ཆས་ནས་ཡོད། །དང་ལེན་

ལས་དོན་འགྲུབ་ངེས་དགོས། །ལར་གཞི་མེ་གིང་རྒྱལ་ཁྱབ་དེ། །དབང་དུ་འདུ་བའི་དུས་ལ་

བབས། །སང་ཉིན་ཉི་མའི་དུས་ཚོད་ལ།  །ངེས་མེད་འགིམ་པའི་སྤྲང་པོ་སེ།  །ཟླ་དགའ་

ཉི་མ་འབྱོར་རན་ཡོད།  །གཟའ་སྐར་བཟང་བའི་ཉི་མ་ལ། །གསེར་གི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་

ལ། །མིང་བསྒྱུར་ལྷ་བོན་གལ་དུ་ཞོག །དམག་སྣ་ཁོང་ལ་ཁྲིད་དུ་ཆུག །མི་གཤིས་བཟང་

ལ་དབང་ཐང་མཐོ། །དཔའ་རལ་རྒོད་ལ་སྤང་གྲུང་འཛོམས།  །ཕིན་ཆད་གིང་རུའི་སྐུ་ཆུས་

འགྲུབ།  །རེ་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག །ཅེས་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར།  

 གེ་སར་མི་ཡི་ཉི་མ་འདྲ་བ་དེ་ཉིད་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ལ་

སྙིང་རེ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་གུ་རུ་དྲག་པོའི་བསྙེན་པར་ཞུགས་བཞིན་པའི་ངང་ཡར་བཞེངས་

ཏེ་ལ་མོ་གསོལ༌དཔོན་མི་ཆུང་ལ་གསུངས་པ།  ཀྭ་ཡེ་དེ་རིང་འདུ་རྭ་མྱུར་བ་བསྡུས་

ལ། ཨ་ཁུ་དཔོན་གཡོག་རྣམས་མྱུར་བར་འཛོམས་དགོས་པས་ཁྱོད་རང་ནས་དེ་ལྟར་

ལྷོད་མེད་གིས་ཤིག་གསུངས་པས་མི་ཆུང་ནས་ལྷ་ཕག་དང་བཅས་དང་ལེན༌ཞུས་ཏེ་སྐུ་

མཁར་སེང་འབྲུག་སག་རེའི་ཡང་ཐོག་ནས་དར་ཕར་དུང་བུད་རྔ་ཆེན་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིར་བ་

ལྟར་བརྡུངས།  འདུ་རྭ་སག་ཐང་གོང་མར་ལྷ་གུར་སྣང་བ་དོན་ལྡན་ཕུབ་ཅིང་གདན་རབ་

དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་སོགས་ག་སྒྲིག་ལྷོད་མེད་བྱས།  གིང་ཕུ་མདའ་བར་གསུམ་ཚང་མར་

ཆ་དང་བང་ཆེན་མངགས།  ཉི་དྲོས་སྦྲུལ་གི་དུས་སུ་སྐུ་རེ་མི་ཡི་ཉི་མ་དེ་ཉིད་ཟ་ཧོར་

རྒྱལ་པོའི་ཆ་ལུགས་དང་ལྡན་པའི་ངང་ལྷ་རྟ་རྐྱང་བུ་དེ་ཉིད་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་གི་ས་

སྲབ༌སྤྲས་ཏེ་ཆིབས་གོང་དུ་ཐོན་ནས་འདུ་རྭ་གོང་མར་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར།  དེ་ནས་དབུས་

ཀི་གསེར་ཁྲི་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་གི་གོང་དུ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་ཞབས་སོར་འཁོད།  གིང་
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ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ཕུ་མདའ་བར་ཀུན་གི་ཕ་བུ་མོ་སྨན་དཔོན་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་འཛོམས་

ནས་རང་རང་གི་གདན་ལས་ལངས་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་རེ་སེང་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཇལ་

དར་དང་ཕག་དབང་ཞུས།  མ་སྲུ་མོ་སྨན་ཀུན་ནས་རྒྱལ་བོན་རྣམས་ལ་ཇ་ཆང་སོགས་

ཟས་ནོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲངས་ཤིང་གླུ་དང་རེད་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་བྱས་ནས་བདེ་བ་

ལྷ་དང་མཉམ་པའི་སྐབས་དེར་སེང་ཆེན་མི་མཆོག་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ནས་གོང་མ་ལྷའི་ལུང་

བསན་བྱུང་ཚུལ་དང་།  འགོ་སོད་བཀོད་ཁྱབ་ཀི་གླུ་འདི་ཁྲོམ་ཆེན་ཟིལ་གནོན་ལ་དྲངས་

ནས་བངས་སོ།  །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །རིགས་དྲུག་ཆོས་

ལ་འཁོད་པར་ཤོག །ཟངས་མདོག་དཔལ་གི་ཕོ་བང་ནས། །སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་

མཁྱེན། །ཡི་དམ་གུ་རུ་དྲག་པོ་མཁྱེན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །འདུ་རྭ་སག་ཐང་གོང་

མ་རེད། །རྒྱལ་བོན་འཛོམས་པའི་གཞི་དཀིལ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །དག་ཕར་

འདུལ་དམག་གི་དཔོན་པོ་ལ། །སེང་ཆེན་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཟེར། །དེ་རིང་ཉི་མའི་གོང་བ་

རུ། །ཨ་ཁུ་སྤི་དཔོན་མན་ཆད་དང་། །ཇ་མ་ཆིབས་དཔོན་ཡན་ཆད་ཀི། །དར་ལུང་སྙན་

གིས་གསན་རྒྱུ་ལ། །མདང་སུམ་ནམ་གི་ཐོ་རེངས་དུས། །མ་གཅིག་ནེ་ནེའི་ལུང་བསན་

ལ། །བྱང་མེ་གིང་ཡུལ་གི་ས་ཆ་ན། །གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་སྲས་པོ་ལ། །ལྷ་བདུད་གཉིས་

དེ་མཉམ་དུ་འཁྲུངས། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྣུབ་ལ་ཉེ། །ལས་དབང་རོགས་པས་གིང་

རུས་འདུལ། །སྲས་ཆུང་ཟླ་དགའ་ཉི་མ་དེ། །ལྟ་བ་མ་ལོག་གིང་ལ་སླེབས། །དབུ་འདྲེན་

བྱམས་སྐོང་བྱེད་དགོས་པས། །རུ་བཞིའི་དཔོན་འགོ་སོ་སོ་ནས།  །ཆ་དང་བང་ཆེན་ལྷོད་

མེད་གིས། །ཟླ་གཅིག་གོང་ལ་འཛོམས་ངེས་དགོས། །གོ་ཡིག་ཁྲ་མོའི་ནང་འཁོད་ལྟར། །

རོང་ཁག་རེ་རེའི་ཁ་འོག་ནས། །འབུམ་དམག་གསུམ་རེ་སྒྲིག་ངེས་དགོས། །སྐུ་དངོས་

དམག་དཔོན་མ་གཏོགས་པ། །སྐུ་ཚབ་གསུང་ཚབ་ཆོག་ལེ་མིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

 དཔའ་རྟུལ་དཔོན་འགོ་སོ་སོ་ནས་ཀང་ཅི་གསུངས་དང་ལེན་ཞུས།  ཕོགས་

ཀི་རོང་ཁག་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བཀའ་ཕབ་པ་བཞིན་བང་མི་རེ་ལ་བཀོད་རྒྱ་དང་སྦྲགས་

རང་ཤོག་གི་དཔོན་འགོ་རྣམས་ནས་གོ་ཡིག་ཁྲ་མོའི་ནང་འཁོད་ལྟར་དོ་དམ་ལྷོད་མེད་
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བགིས་པའི་སྐབས་དེར།  ཟླ་དགའ་ཉི་མ་དེ་ཉིད་འདུ་རྭ་སག་ཐང་དུ་འབྱོར་ནས་གིང་

ལྷ་སེ་རྣམས་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལྟར་འཛོམས་ཡོད་པའི་སར་གི་མཐའ་ནས་ཡར་

ཐོན་པས་མ་སངས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་ས་མཐའི་སྤྲང་པོ་རྐང་འཁྱམ་དེ་ཉིད་ཡིན་པ་

འདྲ་སྙམ་ནས་ཚང་མས་བལྟ་སྐབས།  ཁོང་གཡས་སར་གི་གུར་སྔོན་པོ་རྒྱ་མཚོ་འདྲ་བ་

དེའི་རར་སོང་བས་འདན་མའི་ལས་གུར་དང་ཐུག  འདན་མ་བསམ་གྲུབ་ཀིས།  གཡའ་

ཕ་ཡུལ་སངས་པའི་ཕོགས་མེད་ཀི་སྤྲང་པོ་ཁྱོད་ད་ནང་གང་ནས་འོང་།  དོ་ནུབ་གང་དུ་

འགོ། ས་འདི་ན་ཡོང་དོན་ཅི་ཡིན།  ཟང་ཟིང་སྒྱུ་མའི་ནོར་རས་འདྲ་དགོས་སམ། ཡང་

ན་མི་འཇིགས་སྲོག་སྐབས་བཅོལ་བར་ཡོང་བ་ཡིན།  མ་གསང་དྲང་གཏམ་གིས་དང་

གསུངས་པས།  ཟླ་དགའི་བསམ་པར།  བཀའ་བོན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་མ་གཞི་ཆ་ལུགས་

གང་ལ་དཔྱད་ཀང་ཚ་ཞང་འདན་མ་བསམ་གྲུབ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པར་ཐག་ཆོད་སྙམ་ནས། 

འོ་ལགས་སོ་བཀའ་བོན་མི་ཡི་ནོར་བུ།  ང་སྤྲང་པོ་ཕོགས་མེད་ཡིན་ཡང་ཆེན་པོ་ཡིན།  

སྤྲང་རྒྱུད་མ་ཡིན་ཆེ་རྒྱུད་ཡིན།  བྱང་མེ་གིང་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཡིན།  རེ་གེ་སར་

ཞལ་མཇལ་རེ་བ་ཡིན།  དོན་གལ་ཆེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པས་ལམ་སོན་མཛད་རོགས་ཞུས་

པས།  འདན་མའི་ཐུགས་དགོངས་ལ་མི་འདིའི་ཞུ་དོན་ངོ་མ་རེད་དགོངས་ནས་རྒྱལ་བོན་

གསེར་ཞལ་ལྷན་འཛོམས་པའི་དྲུང་དེར་ཁྲིད། ཇ་ཆང་སོགས་བཟའ་བཏུང་ལོངས་སྤོད་ག་

ནོམ་པར་དྲངས་ཏེ་དགེས་ཤིང་ཚིམ་པར་རོལ་བའི་སྐབས།  མི་རེ་གེ་སར་དེ་ཉིད་ཀིས་

ཀྭ་ཡེ་མགོན་ཆུང་ཁྱོད། གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་བུ་རྒྱུད་དེ།  ས་མཐར་འཁྱམ་དོན་ཅི་ལ་རེད།  

རྒྱལ་ཁམས་ཕོགས་མེད་ཀི་སྤྲང་པོ་བྱེད་དགོས་པ་སྙིང་རེ་རེ། ད་ཁྱོད་ལ་ལབ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད་

དྲང་པོར་སྨྲོས་ཤིག། གསུངས་པས་ཁོ་ཡང་སྐུ་རེ་གེ་སར་དེ་ཉིད་ལ་མོས་གུས་ཚད་མེད་

སྐེས་ཏེ་གུས་པའི་སོ་ནས་ཕག་གསུམ་བཙལ་ཅིང་དར་དཀར་དྲི་མེད་ཅིག་གིས་སྣ་དྲངས་

ནས་གླུ་འདི་ཕུལ་ལོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད།  །དཀར་ཕོགས་ལྷ་ཡིས་

ཁ་འཛིན་མཛོད།  །ནག་ཕོགས་བདུད་རིགས་ཆམ་ལ་ཕོབ།  །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན།  །

རིང་པོ་རྣ་བས་ཐོས་ཚོད་ལ།  །ཁྲ་མོ་གིང་གི་ས་ཆ་ཡི། །འདུ་རྭ་སག་ཐང་གོང་མ་ན། །
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མི་མཆོག་གེ་སར་མདུན་གལ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་མཁྱེན་ན། །བྱང་མེ་གིང་སོད་ཀི་ས་

ཆ་ནས། །གནམ་རུ་འདས་པོའི་གཅེས་ཕྲུག་ཡིན། །མིང་བོས་ན་ཟླ་དགའ་ཉི་མ་ཟེར། །ཕོ་

ལོ་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་ཡིན། །ཆུང་ཨ་མའི་བུ་རྒྱུད་འདྲ་འདྲ་ལ། །བུ་སྤུན་གསུམ་མཐོ་དམན་

མི་སྲིད་ཀང་། །དབང་ཆེ་ཆུང་བར་ནས་ས་མཐར་བསྐལ། །ངས་ཉེས་ཆེན་ལས་ཤིག་བྱས་

རབས་མེད། །གཡོ་ཆེན་འཁྲུག་གཞི་མ་བཞག་སེ། །སེམས་ཆོས་ལ་དཀར་བའི་ལེ་ལན་

རེད། །ཞེ་བདུད་ལ་གནག་པའི་ལེ་ལན་རེད། །དེ་མིན་པའི་བྱས་རབས་གནོང་ཞིག་མེད། །

མེ་རི་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་དུ། །མི་རོ་བཞིན་དུ་བསྐལ་ནས་བྱུང་། །གཟུགས་གཞི་ཐག་

པས་འཆོར་མེད་བསམས། །ལྷ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བྱིན་མཐུ་ཡིས། །དེར་གནས་

གཅན་གཟན་དུག་སྦྲུལ་གིས། །གནོད་སེམས་སངས་ནས་བྱམས་བརེས་སྲུང་། །ལུས་

ཀི་འཆིང་ཐག་དུམ་བུར་ཆད། །རང་མོས་པའི་གནས་སུ་ཕིན་ཆོག་གསུངས། །རོང་བཙན་

ཁ་བ་དཀར་པོར་སླེབས། །རོང་ལྷ་ཉིན་གི་ཕུག་པ་རུ། །ལོ་དགུ་ཟླ་དགུ་ཞག་དགུ་ལ། །

བསམ་གཏན་སོམ་པའི་ཐོ་རེངས་ལ། །གོང་མ་ལྷ་ཡི་ལུང་བསན་བྱུང་། །ནག་ཕོགས་

བདུད་རིགས་འདུལ་བའི་ཆེད། །སེང་ཆེན་རྒྱལ་ལ་མགོ་འབུལ་ཞུས། །བྱང་མེ་གིང་ཆོས་

ལ་འགོད་དང་གཅིག །ནག་ཕོགས་བདུད་རིགས་འདུལ་རྒྱུ་གཉིས། །བསན་པ་མཐའ་རྒྱས་

ཡོང་ལེ་གསུམ། །གེ་སར་རྒྱལ་ལ་ཞུས་ཤིག་གསུངས། །དོན་དེ་ལ་བསམས་ནས་ཡོང་ལེ་

ཡིན། །ང་སྤྲང་པོ་བོ་བདེ་གུ་ཡངས་ལ། །སེ་མངའ་འབངས་སྐོང་བའི་གཞན་དོན་སེམས། །

དེ་ཨེ་འདུག་རྒྱལ་མཆོག་དགོངས་པས་གཟིགས། །ངེད་ལྷ་བདུད་མཉམ་དུ་མ་ལོ་ནས། །

ཡུལ་གིང་དཀར་འགིམ་དོན་དེ་ནས་བྱུང་། །རྒྱལ་མཆོག་དགོངས་པས་མ་ཁྱབ་མེད། །ས་

འདི་ན་བརྟེན་པའི་རེ་བཅས་ན། །མགོ་མཐོ་དམན་ཅི་མཛད་རིན་ཆེན་མཁྱེན། །གདམས་

ངག་བདུད་རིའི་ཉིང་ཁུ་འཐུང་། །སང་ཕི་མ་ཨེ་འདྲེན་རྒྱལ་མཆོག་མཁྱེན། །ང་ཀད་མེད་

ཆོས་ཚོང་མ་རེད་དེ། །བོ་མོས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཆེ། །གིང་ལྷ་སེ་མཚར་བ་རྣ་

བས་ཐོས། །དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ཕོགས་ཀུན་ཁྱབ། །ས་འདི་ན་འོང་དོན་དེ་འདྲ་

ཡིན། །ཁྱེད་རྒྱལ་བོན་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག །

 ཅེས་གླུ་དེ་ལྟར་ཞུས་པས། རྒྱལ་མཆོག་མི་ཡི་ཉི་མ་སེང་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་
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ནས། འོ་ན་ཟླ་དགའ་ཁྱེད་ནས་ཞུ་དོན་ཕུལ་བ་བཞིན་གིང་དཀར་པོའི་མགོན་པོ་བསན་པ་

མཐའ་རྒྱས་ཀི་དུས་ཏེ་རྟེན་འབེལ་འཛོམས་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ཁྱོད་རང་གིང་དཀར་སོད་

དུ་ངས་འདི་ཕི་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་བཀའ་དྲིན་བ་ན་མེད་པས་བསྐངས་ཆོག་གསུངས་ནས་

ཞལ་གིས་བཞེས། དེ་ནས་རེ་ཞིག་འདན་མ་ཚང་ནས་གཟིགས་སྐོང་མཛད་རྒྱུར་ཐག་

བཅད་ནས་འདན་མའི་རོང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ལོངས་སྤོད་མངའ་ཐང་ལྷ་དང་མཉམ་

པར་བྱས་ཏེ་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་སྔོན་བང་མི་མངགས་ནས་བཀའ་རྒྱ་བཏང་དོན་ལྟར་

ཟླ་གཅིག་ནང་ཚུན་དུ་རོང་ཁག་སོ་སོའི་མངའ་འོག་ཚང་མ་ཤར་གིང་དཀར་སོད་དུ་འབྱོར་

ནས་གཞིས་བྱེས་འཛོམས་པའི་གླུ་ལེན་དང་།  གཏམ་སྣ་ཚོགས་བྱས་སོ། །དེ་ནས་ཟླ་

གཅིག་རོགས་མཚམས་རི་ནུབ་རོང་གསུམ་གི་ལས་དམག་དེ་རྨ་དེལ་ཡག་སག་ཐང་ཁྲ་

མོར་འབྱོར།  དེ་མཚུངས་ར་འདྲ་འཆི་བདག་ཡ་མེད་ཁོ་རོང་བཙན་ཐུ་རུའི་ལས་དམག་

གིས་བསྐོར་ནས་དེལ་ཡག་ཐང་སོད་དུ་སར་བརྒྱབས། ཡང་ཞག་གསུམ་ནས་འཇང་

སྲས་མཆེད་གཉིས་མོན་འཇང་གཉིས་ཀི་ལས་དམག་གིས་བསྐོར་ནས་རྨ་སོད་ལུ་གུ་ཚ་

རར་སར་བབས།  དཔའ་མོ་ཨ་སག་ཀླུ་མོ་དང་། བཤན་ཚ་རླུང་ལྷ་མགོགས་ལྡན་གཉིས་

ཧོར་བདུད་གཉིས་ཀི་ལས་དམག་གིས་བསྐོར་ནས་རྨ་སྨད་གཡུ་ཐང་དུ་སར་བཏབ། རྒྱལ་

སྲས་གཡུ་འབྲུག་ཐོག་རྒོད་དེ་བལ་པོ་སྨྱུག་ཁ་འོལ་ཁ་གསུམ་དང་ཁ་ཆེའི་ལས་དམག་

གིས་བསྐོར་ནས་རྨ་ཆུ་ན་ཐང་ཡར་ཤོད་དུ་སར་བབས། དེ་ནས་ཕོགས་སོ་སོའི་དཔོན་

འགོ་རྣམས་རྒྱལ་མཆོག་མི་ཡི་ཉི་མའི་མདུན་སར་མཇལ་དར་དང་གསུང་གེང་ཞིབ་རྒྱས་

མཛད་ནས་ཞག་བཅོ་ལྔ་ཙམ་སོང་བའི་མཚམས་སུ་འདུ་རྭ་སག་ཐང་གོང་མ་རུ་ཕོགས་

སོ་སོའི་ལས་དམག་རྣམས་རིས་བཤེར་བྱས་ནས་རོང་ཁག་རེའི་ཁ་འོག་ནས་རུ་དགུ་རེ་

བསྒྲིགས། གིང་རང་ཤོག་གི་དམག་སྣ་བྱང་ལ་གཏད་ནས་རུ་བཅུ་སྒྲིག་བྱས། རུ་འདྲེན་གི་

དམག་དཔོན་རྣམས་གོ་བཟུང་མཚོན་ཐོགས་རང་རང་གི་རྟ་ལ་བུད་དེ་རུ་སྣ་དྲངས་ཤིང་།

ཀི་བསོ་ཧོ་གསུམ་གི་སྒྲས་ས་གཞི་འདར་བ་བྱས་ནས་ལྷ་གུར་ལ་གཡས་སྐོར་རེ་དང་

གུས་ལུགས་ཞུས་ནས་དེ་ཉིན་རང་རང་གི་སར་དུ་ལོག   དེ་ནས་ཚེས་བཅུ་སྐར་མ་རྒྱལ་

ཕུར་འཛོམས་པའི་འཕྲོད་སྦོར་དགེ་བའི་ཉིན་ལྷ་གུར་སྣང་བ་དོན་ལྡན་གི་བཞུགས་གལ་གི་
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འགོ་དེར་གསེར་ཁྲི་ཉི་ཟླ་ཁ་སྤྲོད་དེ་བཤམས། སེང་ན་རྨ་བྱའི་གདུགས་ཕུབ།  བཀྲ་ཤིས་

རྟགས་བརྒྱད་ཀི་ཡོལ་བ་བརྒྱབས།  མདུན་ན་དཀར་གསུམ།  མངར་གསུམ། འོ་ཞོ་ལྟ་

བུའི་ཟས་སྣ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདེ་སྐིད་ལྷ་ལ་འགན་པ་ཞིག་བྱས།  ཕོགས་སོ་སོའི་

དཔའ་རྟུལ་དཔོན་འགོ་རྣམས་རང་རང་གི་འབུལ་བ་དང་བཅས་ཞུགས་གལ་ལ་འཁོད། 

དུས་དེར་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་སོགས་དཔོན་འགོ་དང་རྟ་མི་

བདུན་ཅུ་ཙམ་འདན་མའི་རོང་དུ་ཆས་ནས་ཟླ་དགའ་ཉི་མར་ཆིབས་བསུ་བྱས། དཔའ་ཚ་

ཞང་འདན་མ་བྱང་ཁྲ་དེས་བང་མཛོད་ནང་ནས་རོ་རེ་ཕ་ལམ་སེར་པོའི་གོས། ཆུ་རི་སྔོན་

པོའི་བེར། དུང་ཁྲབ་ཟླ་བ་རང་ཤར། དུང་རྨོག་སྐར་ཚོགས་འབུམ་དགའ།  ཕུབ་མོ་ཉི་མ་

གཡས་འཁྱིལ། རལ་གི་སྦྲུལ་ནག་མེ་འབར། མདུང་མོ་སྲིན་པོ་མི་འདུལ། ཞགས་པ་སྤྲིན་

འཛིན་གོག་འཁྱུག་ལ་སོགས་པའི་གོ་མཚོན་སྣ་ཚོགས་དང་། འདོ་བ་བྱེ་མ་འཕྲུལ་སླེབས་

ལ་ས་ཆས་ཉི་མ་རང་ཤར་སྤྲས་ནས་འབུལ་བ་ཚད་མེད་བྱས། 

 སྐབས་དེར་དཔའ་ཚ་ཞང་འདན་མ་བསམ་གྲུབ་དེས་དཔའ་ཆས་ལུས་ལ་རོགས་

ཤིང་། འདོ་བ་དངོས་གྲུབ་ལྡན་པའི་གོང་དུ་བུད་ཅིང་། ཟླ་དགའ་ཉི་མས་ཀང་འཁོར་གསུམ་

དཔའ་ཆས་ལུས་ལ་རོགས་པར་བྱས་ནས་འདོ་བ་བྱེ་མ་འཕྲུལ་སླེབས་ཀི་གོང་དུ་བུད་པས་

སང་དག་བོས་རིག་ན་སྙིང་ར་འདར་བ་དང་། དྲིན་ཕ་མས་མཐོང་ན་སྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་ཞིག་

བྱས་ནས། ཆིབས་ཀི་ཁ་ལོ་འདུ་རྭ་གོང་མར་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་དེར་འདུ་ཚོགས་རྣམས་

ནས་རྔ་དུང་པི་ཝང་། བ་མ་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་སིལ་སྙན་རོལ་མོས། དྲི་བཟང་སོས་

སོགས་ཀིས་མདུན་བསུ་མཛད། སག་ཤར་དམག་དཔུང་རུ་འགོ་རྣམས་ནས་བྱང་དུང་རྔ་

ཆེན་ས་ལམ་བཅས་ཀིས་མདུན་བསུ་བྱས་ཏེ་ལྷ་གུར་གི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། རྒྱལ་

མཚན་མཐོན་པོའི་དཔངས་བསོད། སྨོན་ལམ་བཟང་པོས་མཚམས་སྦར་ཅིང་། གིང་ཆུང་

རྒྱུད་ཚང་ནས་རྟ་འདོ་བ་བཅུ་དང་། དྲེལ་སྨུག་ཆུང་བཅུ་ལ་རྒྱ་ཇ་བཀལ། མཛོ་ཁྱུང་དཀར་

བཅུ་ལ་མར་ཐུད་བཀལ། མཛོ་མོ་བཅུ་དང་གཡང་དཀར་བཅུ། གསེར་སོང་བཅུ་དང་།

དངུལ་སོང་བཅུ། ག་ཡག་ཝ་མོས་འགོ་བྱས་པའི་གཅན་ལྤགས་སྣ་དགུའི་བཅུ་འབུལ་

བཅས་མཛོད་དར་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་ཀིས་སྣ་དྲངས་ཏེ་སྲས་དག་ལྷས་གཙོས་བོན་ཆེན་
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རྣམས་ནས་བརྒྱ་འབུལ་མཛད། འབིང་རྒྱུད་འོམ་བུའི་ཤོག་ནས་རྟ་འདོ་བ་གསུམ་ལ་ས་

སྲབ་སྤྲས། དྲེལ་སྨུག་ཆུང་གསུམ་ལ་ཇ་རྒྱབ་བཀལ། མཛོ་ཁྱུང་དཀར་གསུམ་ལ་མར་

ཐུད་བཀལ། ཁྲབ་གསུམ། རྨོག་གསུམ། གསེར་སོང་གསུམ། དངུལ་གི་པ་ཊ་གསུམ་

བཅས་དར་ནང་མཛོད་དཀར་པོ་ཞིག་གིས་སྣ་དྲངས་ཏེ་དཔའ་ལས་གཙོས་པའི་འོམ་བུའི་

ཤོག་ནས་ཁྲི་འབུལ་བྱས། དུས་དེར་ཁྲོ་ཐུང་གི་བསམ་པར། དཔོན་གེ་སར་འདིས་མི་བྱེད་

པ་ལ་གཅིག་ཀང་མེད། ས་མཐའི་སྤྲང་འཁྱམ་ཞིག་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་བཞག  དེས་མ་ཚད་ཆུང་

རྒྱུད་ཚང་གིས་ཁྲི་འབུལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་འདི་ནི་མི་འོས། མི་ཤུགས་རྒྱུ་ཡོད་ཅན་ཞིག་

བྱས་ཚར་བ་རེད། དཔའ་ལ་ནི་ཐུགས་གཉའ་ཆག་གིས་ཁྱི་ར་ལིས་བདག་པོར་ངོ་བསོད་

བྱེད་ཟེར་བ་བཞིན་སྲས་དག་ལྷའི་ངོ་སོ་མཚོན་ཐབས་མི་བྱེད་ཀ་མེད་ཡིན་པ་འདྲ།  ངེད་

སག་རོང་ཚང་ནས་ཁོ་ས་མཐའི་འཁྱམ་པོ་ཞིག་ལ་ཁྲི་འབུལ་ཆེན་པོ་བྱེད་མི་འོས་ཤིང་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་མེད།  དེར་བརྟེན་གཡོག་བན་ཞིག་ལ་དར་ནུད་གཅིག་བསྐུར་ནས་གཏོང་བ་

དེ་ཙམ་གིས་ཆོག་མོད་བསམས་ནས།  གཡོག་དཔལ་འཇིགས་ཟེར་བ་དེ་ལ། ཁྱོད་སོང་

ལ་ཞེ་ས་དང་།  གུས་བཀུར་སོགས་ཅི་ཡང་མི་དགོས། དར་ནུད་འདི་གིང་ཕུ་ནུའི་དབུས་

ན་མི་འཁྱམ་ཞིག་ཡོད་ཚོད་འདུག་པ་དེ་ལ་སག་རོང་ཚང་གི་གནང་སྦིན་ཡིན་ལུགས་ཚིག་

གསུམ་སྨྲོས་ལ་མྱུར་དུ་ཡོང་དགོས་པ་ཡིད་འཇགས་གིས་གསུངས། 

 གཡོག་དཔལ་བཟང་འཇིགས་མེད་ནས་ཁྲོ་ཐུང་གི་བཀའ་མངག་བཞིན་དར་དེ་

ཕུལ་བས་ཐམས་ཅད་མ་དགའ་ཞིང་། ལྷག་པར་ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་དེ་ཉིད་ཐུགས་དགོངས་

ཆེར་འཁྲུགས་ནས་སག་རོང་ཁྲོ་ཐུང་ཁོ་ཡི་མི་ཚེ་འདིའི་རིང་ལ་རྒྱལ་མཆོག་གི་སར་རིན་

པོ་ཆེས་རྟགས་བཟང་རྟེན་འབེལ་མཛད་པའི་ཕག་བཞེས་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་དམའ་

འབེབས་ཤིང་གནོད་ཅིག་བྱེད་པ་ལས་མེད། ཡང་སོས་ད་སྐབས་ཀི་དོན་དེར་ལས་དེ་

བྱས་ཀི་ལན་ཞིག་མ་ཐོན་ན་མི་འོང་ཐག་ཆོད་རེད་ཀང་།  དེ་རིང་རྟེན་འབེལ་གི་ཉི་མ་

ལ་སྐབས་ཤིག་རིང་བསྐྱུར་དགོས་དགོངས་ནས་གཡའ་འོ་ན་ཁོ་རེ་སག་རོང་གི་སྐུ་ཚབ།  

ཁྱོད་དེ་རིང་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་དགོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཡང་། ངེད་ཆུང་རྒྱུད་ཚང་དང་ཁྱོད་

སག་རོང་ཚང་གཉིས་ཉི་མ་རིང་པོ་རོ་ལ་བཏགས་ནས་ལས་འདི་བྱས་ཐོན་ལེ་ཞིག་མ་
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ཐུབ་ན་གིང་གི་ཕ་འབུམ་དཔང་གསུངས་ནས་ཞལ་ངོ་ནག་ལྷང་ལྷང་། སྤན་མིག་གོག་

དམར་འཁྱུག་འཁྱུག་ཅིག་ཏུ་སོང་བས། རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་འོ་ན་ལྷ་སྲས་

ལགས། དེ་རིང་སྐད་ཆ་དེ་ཙམ་ཡིན་གསུངས་ནས་རྒྱལ་མཆོག་ཉིད་ནས་ནང་མཛོད་རོ་

རེ་ཕ་ལམ། ཕི་མཛོད་བྱུ་རུ་འབར་བ། གཡུ་གོ་དཀར་བརྒྱ་དང་གོ་དམར་བརྒྱ། གོ་སེར་

བརྒྱ་དང་གོ་སྔོན་བརྒྱ། མིག་དང་ལྡན་པའི་གཟི་བརྒྱ། རལ་གི་མདུང་མོ་འཁོར་གསུམ་

བརྒྱ། རྟ་མཆོག་བརྒྱ་དང་དྲེའུ་བརྒྱ། ཕོ་མཛོ་བརྒྱ་དང་མོ་མཛོ་བརྒྱ། གསེར་གི་དོང་རེ་

བརྒྱ་དང་དངུལ་གི་པ་ཊ་བརྒྱ་སོགས་བརྒྱ་འབུལ་མང་པོ་མཛད། ཕིའི་རྒྱལ་ཁག་རྣམས་

ནས་ཀང་ཁྲི་འབུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱས་ནས་དཔའ་བའི་གཏམ། དགའ་བའི་གླུ།  སྐིད་

པའི་བོ་གར། འཛོམས་པའི་ཆང་། སྤྲོ་བའི་གད་རྒྱངས་དང་བཅས་བཞུགས་པའི་སྐབས་

དེར་རྒྱལ་མཆོག་མི་ཡི་ཉི་མ་དེས། གཡའ་འོ་ན་གནམ་རུའི་རྒྱལ་སྲས་ཟླ་དགའ་ཁྱོད་

ལ་རལ་ཅི་འདུག་བལྟ་བས་ངེད་རྒྱལ་བོན་རྣམས་ལ་མདའ་རལ་ཞིག་སོན་དང་གསུངས་

པས། ཟླ་དགའ་ཉི་མ་དེས་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་སན་ལས་ཡར་བཞེངས་

ཏེ་གཞུ་མོ་ཁམས་གསུམ་རང་འགུག་གི་སེང་དུ་མདའ་དངུལ་ལྟོང་མ་གཅིག་བཞག་ནས་

ཕར་བལྟས་པས་གུ་ར་ར་ཡི་རེ་མོ་ནས་ཕོ་འབྲུག་གཡག་རྒོད་ངར་ངར།  མོ་འབྲུག་རྔ་བོ་

རྡུང་རྡུང་། གོག་དམར་ཟི་ར་འཚུབ་འཚུབ་བྱེད་པའི་དབུས་ནས་ཐོག་དམར་ཉི་མ་དགུ་སྒྲིལ་

ཙམ་ཞིག་གུ་ར་ར་ཡི་སེང་དུ་ལྷུང་ལ་ཁད་དུ་ཡོད་པར་མདའ་དངུལ་ལྟོང་མ་དེ་སྤྲིངས་པས།  

ཐོག་དམར་དེ་བར་སྣང་ཁམས་ནང་ཡུང་འབྲུ་ཙམ་དུ་ཕོགས་བཅུར་གཏོར་ནས་གུ་ར་ར་ལ་

ཟིལ་ཐིག་ཙམ་ཡང་མ་ཕོག་པས་རྒྱལ་བོན་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་ནས་འདན་མ་འདྲ་བ་ས་

སེང་འདིར་མེད་པར་གགས་ཀང་།  དེ་བས་ཟླ་དགའི་མདའ་སྐེན་པར་འདུག་ཟེར་ནས་

གཟེངས་བསོད་མཛད།  དེ་ནས་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེས་ཟླ་དགའ་ཁྱོད་ལ་ཕིན་ཆད་

གུ་ར་ཐོག་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་འདོགས་དགོས་གསུངས།  དུས་དེ་ནས་བཟུང་གུ་ར་

ཐོག་རྒྱལ་ཞེས་སྙན་གགས་རྒྱ་ཆེར་ཁྱབ།  འདན་མའི་བུ་མོ་ཆུང་བ་མེ་ཏོག་ལྷ་སྒྲོན་དེ་

གུ་ར་ཐོག་རྒྱལ་གི་ཆུང་མར་བསུས་ཤིང་།  རི་ནུབ་འབྲུག་མོ་རོང་གི་སྤི་ཁྱབ་ཏུ་བསྐོས་

ནས་སེ་མི་དུད་སུམ་སོང་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་འགོ་དཔོན་བྱས་སོ།། །།
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ལེའུ་གཉླིས་པ། དཔའ་བོ་གཡུལ་འགེད།

༄༅། །སག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ཁྲ་མོ་གིང་དང་ཕིའི་རྒྱལ་ཁག་གི་ལས་དམག་

རྣམས༌འུར་ཆིལ་ལེར་བྱང་མེ་གིང་གི་ཡུལ་དེ་ཆས་སོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་སོང་མཚམས་

བྱང་མི་ཉག་གད་དམར་ཐང་ཟེར་བ་དེར་འབྱོར་ཏེ་ལྷ་གུར་སྣང་བ་དོན་ལྡན་ཕུབ། རྒྱལ་

བོན་རྣམས་ཚང་མ་སོ་སོའི་གདན་གལ་དུ་འཁོད་ཅིང་། མེ་གིང་གི་ཕ་ཆོས་ལེན་ལུགས་

དང་འགོ་སོད་བྱེད་ལུགས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་བཀའ་གོས་མང་དུ་མཛད་མཐར་གཡས་

གལ་གི་གལ་སྐེད་མཚམས་ནས་བཀའ་བོན་གུ་ར་ཐོག་རྒྱལ་དེས་བསམ་བོ་མང་དུ་བཏང་

མཐར་ད་རེས༌བྱུས་ཀི་ཡོ་ལང་འདི་ཙམ་ལ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ཤི་རྨས་མང་པོ་བྱུང་ཚེ་

འདི་ཕི་གཉིས་སུ་མི་དགེ་ཞིང་། ལྷག་པར་ང་རང་གི་ཕུ་བོ་དེ་གཉིས་ཀིས་སྔོན་ཆད་ང་

རང་ལ་བརྙས་ལས་བྱ་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་། ད་སྐབས་སྙིང་རེའི་ཡུལ་དུ་འདུག་པས་

ཁོ་པ་གཉིས་ནས་གིང་རེ་གེ་སར་བ་མར་བསོམས། ཁྲ་མོ་གིང་ལ་མགོ་འབུལ་ཞུས། ཅི་

གསུངས་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུར་ཁས་བངས་ནས་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་མ་དགོས་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ན་

སྙམ་ཞིང་གདན་ལས་བཞེངས་ཏེ། དར་དཀར་དམར་ཁྲ་གསུམ་རྒྱལ་བོན་ཚོགས་པའི་

མདུན་དུ་ཕུལ་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་ཕུལ་ལོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །སྐབས་གནས་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་པོ་མཁྱེན། །མཁྱེན་པས་གཟིགས་ལ་གླུ་སྣ་དྲོངས།  །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་

ན།  །མི་ཉག་གད་དམར་ནག་ཐང་རེད།  །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་མཁྱེན་ན།  །བྱང་མེ་གིང་རྒྱལ་

པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལ།  །སྲས་ཟླ་དགའ་ཉི་མ་ཟེར་ལེ་ཡིན།  །དུས་དེང་སང་གུ་ར་ཐོག་

རྒྱལ་ཟེར།  །ད་རེས་འཁྲུག་པའི་ཡོ་ལང་ལ།  །མི་མང་པོས་ཁྲག་གོན་མ་དགོས་པར།  །

བོ་གཅིག་མཐུན་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས།  །བྱང་མེ་གིང་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལ།  །

ལྷ་བདུད་གཉིས་དེ་མཉམ་དུ་སྐེས།  །ད་རེས་བྱུས་ཀི་ཡོ་ལང་འདི།  །ལས་གཅིག་ཏུ་སངས་

རྒྱས་བསན་དོན་ཡིན།  །གཉིས་སུ་གིང་ལ་ལུང་བསན་བྱུང་།  །གསུམ་དུ་འཁྲུག་རྐྱེན་རང་

ནས་བྱས།  །དེ་བྱུང་ཡང་འགོད་པས་ཅི་ལ་ཕན།  །འོན་ཀང་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་གིས།  །
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བྱུས་འདུན་མ་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས།  །ཞུས་དོན་བཀའ་གོས་ཞིབ་རྒྱས་མཛོད།  །

རྟ་བཞོན་བང་མི་ཆེད་གཏོང་གིས།  །གསུང་གེང་བཀོད་རྒྱ་བསྒྲགས་ན་བསམ།  །

མགོ་འབུལ་སྐབས་ཞུ་བྱས་པས་ན།  །བོད་ལ་དགའ་བ་རྣམ་གསུམ་ཡོད།  །དར་དང་གོས་

ཆེན་མཉམ་སེབ་དགའ།  །གོ་དང་མར་དཀར་མཉམ་སེབ་དགའ། །དགུང་དང་ཉི་ཟླ་མཉམ་

སེབ་དགའ། །ཁ་མཆུ་འདུན་མ་བྱུང་ཚེ་དགའ། །རེ་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག །

 ཅེས་ཞུས་པས་རྒྱལ་བོན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ལ་བབས་ནས་རྒྱལ༌མཆོག་མི་

ཡི་ཉི་མ་དེས་རྟ་བཞོན་བང་མི་གསུམ་མེ་གིང་རྒྱལ་པོའི་མདུན་སར༌མངགས་ནས་འཕྲིན་

ཡིག་འདི་འདྲ་ཞིག་བསྐུར་གནང་མཛད། མཁྱེན་བརེ་ཡངས་བོའི་པདྨོ་མངའ་བ་མེ་གིང་ཁྲི་

བཙུན་དཔོན་བོན་རྣམས་ནས་ངེས་རྒྱུར། ངེད་ལྷ་འབངས་གིང་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས།  

ཁྱེད་རྣམས་ཀི་ཡུལ་ཁམས་དེར་འདི་ཕི་ཀུན་ཏུ་མི་དགེ་བའི་ནག་པོ་བདུད་ཀི་བསན་པ་དེ་

ཉིད་རྒྱབ་ཏུ་བོར་ཅིང་།  ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཞུགས་ནས་ལྷ་ལ་ཨོ་

རྒྱན་པདྨ། ཆོས་ལ་བཛྲ་གུ་རུ། སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་མ། སྲུང་མ་ཆོས་སྐོང་བེར་ནག  བ་

མ་གེ་སར་ནོར་བུ་དག་འདུལ་སོགས་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལིང་གིས་བཀལ་ཏེ་ཅི་

གསུང་གི་བཀའ་དང་ལེན། སང་བང་ཚུལ་བཞིན་བྱུང་ཚེ། ཚེ་སྲོག་དོར་བའི་ཉེས་སྐོན་མི་

ཡོང་བར་ངེས། གལ་སྲིད་སྔོན་ཆད་ལྟར་ནག་ཕོགས་བདུད་ཀི་ལྷ་སྐབས་ཡུལ་དུ་བཟུང་

ནས་དམ་ཆོས་ལ་བོ་ལོག་པ་མ་ཟད། ནུ་བོ་ཟླ་དགའ་ཉི་མ་དུར་ཁྲོད་དུ་བསྐལ་བའི་བྱ་བ་

ཚབས་ཆེན་དེ་འདྲ་བྱུང་ཚེ། ངེད་མཐའ་ཡི་དམག་དཔུང་གིས་ཁྱེད་ཅག་ཡོངས་སུ་བསྐོར་

ཏེ་ར་བརླག་ཏུ་བཏང་ན་ཁྱོད་ལ་མི་འཇིགས་པའི་གདེང་ཅི་ཡོད། གོ་བར་བྱེད་པའི་བཀའ་

འཕྲིན་གསེར་གི་ཐིགས་པ་འདི་བཏང་བས་བོ་ཡི་པདྨོ་ལེགས་པར་དབྱེ་ཤེས་པར་གིས་ལ། 

འབྱོར་ལན་ཁ་ཚང་འགོར་མེད་འཕྲལ་གཏོང་ཡོང་བ་གིས། སག་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་མི་

ཉག་ལྟག་ཐང་ནས་སོང་གསུམ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་གིང་རེ་གེ་སར་རྒྱལ་བོན་

ལས་དམག་ལྷན་རྒྱས་པའི་མཁར་ནས། ཞེས་པ་མཚལ་ཐམ་ནོར་བུ་འབར་བས་མནན་

ནས་བསྐུར། 

 དེ་ནས་བང་མི་གསུམ་ཞག་པོ་ཉི་ཤུའི་གོང་ཐོག་མེ་གིང་སག་དམར་ཐང་བརྒྱུད་
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ནས་ཕོ་བང་གནམ་རུ་ལྷ་རོང་གི་སོར་འབྱོར་བས། རོང་གི་ཕི་ནང་བར་གསུམ་གི་སོ་སྲུང་

རྣམས་ཀིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཅིག་ཀང་མི་འདྲ་བའི་མི་རྟ་གསུམ་པོ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ། ས་

འདི་ན་འོང་དོན་ཅི་ཡིན་སྙམ། དེ་ནས་རོང་སྲུང་རྟ་རྟུལ་རླུང་ལྷ་དཔའ་བོ་དེ་བང་མི་གསུམ་

གི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས། མགོན་ཆུང་གསུམ་ས་ག་ནས་འོང་། ཡུལ་གང་དུ་འགོ།  གང་ནས་

ཡིན། ས་འདི་ན་ཡོང་དོན་ཅི་ཡིན། རེ་རྒྱལ་པོར་ཞུ་བ་ཅི་འདྲ་ཡོད། མ་གསང་དྲང་གཏམ་

གིས་ཟེར་བས། བང་མི་གསུམ་པོས། ངེད་ཚུར་ཆས་བང་མི་གསུམ་པོ་འདི། དོན་མེད་མ་

ཡིིན་དོན་ཡོད་ཡིན། ཤར་ཁྲ་མོ་གིང་ནས་འོང་ལེ་ཡིན། རེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་མངགས་

ལེ་རེད། གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་སྤན་ལམ་དུ། རེ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཆབ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད།  རེ་

རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དེ་མེ་ལས་ཚ། གཏམ་ཉག་ཉོག་མང་པོ་བཤད་ཁོམ་མེད།  ཅེས་བཤད་

པས། ཁོས་མྱུར་བར་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་སོང་སེ། ཁྲ་མོ་གིང་ནས་བཏང་བའི་བང་མི་ཧམ་

ཆེན་གསུམ་ངེད་ཅག་གི་སོ་དྲུང་དུ་འབྱོར་ནས་རྒྱལ་པོའི་མདུན་སར་བཅར་དགོས་ལུགས་

ཟེར་གི་འདུག་ཞུས༌པས། རྒྱལ་པོས། འོ་ན་ང་ཡི་དྲུང་དུ་ཁྲིད་ཤོག་གསུངས། བང་མི་

གསུམ་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས་ཞེ་ས་ཕག་འབུལ་སོགས་ཅི་ཡང་མ་བྱས་པར་བཀོད་

རྒྱ་དེ་ཁྲི་བཙུན་ལ་སྤྲད་པས། ཁྲི་བཙུན་གིས་ཡི་གེ་ཀོག་སྐབས་ནང་པའི་ཆོས་ཁོངས་ལ་

འཇུག་དགོས་ཟེར་བ་མཐོང་མ་ཐག་སྦྲུལ་ལ་ཚེར་ལྕག་ཕོག་པ་བཞིིན་ང་རྒྱལ་གཏིང་ནས་

ལངས་ཏེ་བང་མི་གསུམ་ལ་འབྱོར་ལན་ཡི་གེ་འདི་ལྟར་བསྐུར་ཏོ། །གནམ་ས་སོབས་

ཀིས་བསྒྱུར་བའི་གནམ་རུ་ཁྲི་བཙུན་རྒྱལ་པོས་གིང༌སྡུག་ཇོ་རུ་ལ་སྤྲིངས་པ། ངེད་ཅག་

རང་མཁར་བཟུང་བ་ལ་ཁྱོད་ནས་མ་ཤེས་ཧམ་ལས་ཀི་བྱ་བ་ཚུར་འགེལ་མེད་པར་སོད་

ལུགས་གིས་ཤིག  གལ་སྲིད་དམག་དཔུང་བདའ་འདེད་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་རང་གིང་

དཀར་པོའི་བསན་སྲིད་བརླག་ངེས་ཡིན་པ་ལྷ་ཆེན་དཔང་དུ་འཇོག་ཕོད་པ་ཡིན་པས་

ངེས་པར༌ཤེས་པར་གིས། ཞེས་པའི་བཀའ་རྒྱ་བིས་ནས་བང་མི་གསུམ་ལ་འབྱོར་ལན་

བསྐུར། དེ་ནས་ཁྲི་བཙུན་གིས་བྱང་སོད་སྨད་རུ་བཞི་ཡི་རོང་ཁག་རྣམས་དང་།  མེ་གིང་

གི་དཔོན་འགོ་རྣམས་འཛོམས་དགོས་པའི་ཆ་དང་བང་མི་བཏང་ནས་ཞག་དྲུག་གི་ཐོག་

ཕི་བོན་རྟ་རྟུལ་དགུ་བཅུ། ནང་བོན་ཡང་རྟུལ་བདུན་ཅུ། བྱ་ལྷ་སྤུན་གསུམ་བཅས་ཕོ་བང་
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དུ་འཛོམས་ནས་འདུ་རྭ་ཀ་བ་སོང་ལྡན་གི་ཚོམས་ཆེན་དུ་ཐམས་ཅད་གདན་ལ་འཁོད་

དེ་གསུང་གེང་ཞིབ་རྒྱས་བྱས་མཐར།  སེང་ཁྲིའི་སེང་ནས་གནམ་རུ་ཁྲི་བཙུན་རྒྱལ་པོ་

དེས་འཇིགས་རུང་དྲག་པོའི་ཆས་དང་བཅས་བོན་འབངས་རྣམས་ལ་བཀོད༌འདོམས་ཀི་

གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ།  །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བར་སྣང་སོང་པའི་

དབྱིངས་རུམ་ནས། །ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །བར་སྣང་མེ་རིའི་གཞལ་ཡས་

ནས། །དབལ་སྲས་སག་ལྷ་མེ་འབར་མཁྱེན། །ས་འདི་རླུང་དམར་གུར་ཁང་ནས། །སྲོག་

བདག་བཙན་དམར་ལག་རིང་མཁྱེན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཕོ་བང་གནམ་རུ་ལྷ་

རོང་ཟེར། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལ། །ཁྲི་བཙུན་གོག་

དམར་རྒྱལ་པོ་ཟེར། །འདིར་ཚོགས་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ལ། །ཉ་མོ་ཉེས་མེད་ལྕགས་ཀྱུས་

དྲངས། །ཀླུ་གདོལ་པ་མི་ཁྲོ་ཀ་མེད་རེད། །ཤྭ་ཕོ་ཆེན་དུང་རྭ་རྔོན་པས་འཕྲོག །ཐོག་སེར་

མི་འབེབས་ཀ་མེད་རེད། །གིང་ཁྲ་མོས་ཉེས་མེད་བཙན་ཡིག་བསྐུར། །བྱང་མེ་གིང་མི་ཁྲོ་

ཀ་མེད་རེད། །ཁོ་འགོག་ཚ་ཇོ་རུ་ནག་བཙོག་བུས། །ཕི་རོང་ཆུང་རྣམས་ལ་འགོ་འགོ་དེ། 

ང་གནམ་རུ་དཔོན་ལ་འགོ་ལེ་མིན། །ད་ཉོན་དང་དོན་གི་རོ་ཁ་ལ། །འདི་ཟླའི་ཚེས་པ་ཉེར་

དྲུག་ལ། །བྱང་སྲིབ་རུ་ཤྭ་རྒྱུག་ཐང་ལ། །སར་ཁྲ་མོ་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་འདྲ་གིས། །སོ་དང་

ཉུལ་མ་གང་དགོས་གིས། །གིང་སྡུག་ལས་དམག་བྱུང་བའི་དུས། །ཁས་ལེན་སག་མོ་

ངར་ངར་གིས། །མདའ་འཕེན་སེར་བ་ཡར་འདྲ་དགོས། །གི་གཡུག་གོག་དམར་འཁྱུག་

འདྲ་དགོས། །དཔའ་འདི་བྱས་གཏང་མ་མ་བྱུང་བར། །སར་མ་ཝ་བོས་བ་ཚོང་སོགས། །

བྱུང་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམས་ལ་སྦོར། །འདིར་ཚོགས་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག །  །བྱུས་དང་

བསན་པའི་འགོ་མོ་ལ། །གླུ་བངས་པའི་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་པས་

ཐམས་ཅད་ཀིས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལ་མངོན་པར༌བསོད་དོ། །

 ཉི་མ་དེ་ནས་བཟུང་དམག་བསྡུ་གོ་ཚགས་བྱས། ཞག་དགུའི་གོང་ཐོག་དམག་

དཔོན་ཆེ་དགུ་དང་། སྐུ་རེས་གཙོས་པའི་ལས་དམག་རྣམས་དག་དར་འཚུབ་སེ། བྱང་

འོད་ལྷམ་མེར་རིམ་གིས་བཤར་བས་གཞིས་ཡོད་མ་སྲུ་མོ་སྨན་རྣམས་ནས་ཆང་སྐེམས་
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དགའ་སོན་དམག་ཏུ་མེད་པ་བྱས་ནས་སོ་སོར་གིས། ཞག་བཅོ་ལྔའི་གོང་དུ་ཤ་རུ་ན་ཐང་

གི་གཞུང་དུ་ར་ཆུ་རབ་མེད་ཟེར་བའི་ཆུ་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་རབ་སོ་གསུམ་ལ་འབུམ་

སར་སོབས་ཆེན་གསུམ་བབས། དེ་འཕྲོས་དམག་རྣམས་སར་ཚོ་བསྒྲིགས་ཤིང་། སོ་

རིང་ཐུང་གསུམ་རེ་བུད་ནས་བསད་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར། བང་མི་གསུམ་གིང་སར་དུ་

འབྱོར་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་ཞུས་པས་རྒྱལ་བོན་ཚང་མ་ཐུགས་ཐག་ཆོད། ཉི་མ་དེ་

ནས་བཟུང་རུ་སྒྲིག་སོ་སོར་བྱས་ནས་བཤར་བས། ཞག་ཉི་ཤུ་ར་དགུའི་མཚམས་སུ་

མེ་གིང་གཡུ་ལྷ་བརྒྱུད་ནས་མཐིང་ཁ་སྔོན་པོར་སར་བབས་ནས་བཞུགས༌སྐབས་མདུན་

གལ་ནས་གུ་ར་ཐོག་རྒྱལ་དེས་གསུངས་པ། ད་སང་ཉིན་སར་གཞིས་འདི་གར་འདུག་

སེ་ཉུལ་མ་ཞིག་མ་བཏང་ན་ལ་འདིའི་ཕར་ནང་དུ་ཐང་ཆེན་པོ་ཤ་རུ་ན་ཐང་གཞུང་ཟེར་བ་

ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ར་ཆུ་རབ་མེད་ཟེར་བའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་རབ་སོ་གསུམ་ལས་མེད་པ་དེ་

དག་ལ་ས་སྲུང་འདྲ་ཨེ་ཡོད་མི་ཤེས། གལ་ཏེ་སྲུང་བྱ་ཡོད་ན་ལས་སླ་མོ་མི་ཡོང་ཞུས་

པས། ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་ལྟར་བདེན་དགོངས་ནས་ཐག་བཅད། རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་

ཐུགས་མཉམ་པར་བཞག་ནས་རེ་ཞིག་བཞུགས། དེ་ནས། ད་འོ་ན་བཀའ་བོན་ཐོག་རྒྱལ་

གིས་གསུངས་པ་བཞིན་ཤ་རུ་ན་ཐང་གཞུང་ལམ་ལ་ལས་དམག་འབོར་ཆེན་འབབ་ཚར་

འདུག་པས་སོ་དང་ཉུལ་མ་འགོ་མི་དགོས། དང་པོ་རྟེན་འབེལ་གི་འགོ་མོ་ཡིན་པས་གཏང་

མ་བོད་ལ་གགས་པ་ཞིག་ལེན་དགོས་པས་སུ་བབས་བདེན་བརར་བྱེད་དགོས་གསུངས་

ནས་དཔའ་རྟུལ་བརྒྱད་ཅུའི་ཕག་མདའ་རེ་བསྡུས་ནས་ལྷ་གུར་དབུས་ཀི་ཕིང་དཀར་སེང་

དུ་བསྒྲིགས་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་མི་ཡི་ཉི་མ་དེས་ར་གསུམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་

རེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ནས་བདེན་བརར་མཛད་ཅིང་། གཏང་མ་མི་ལ་མི་ཤོར་ཞིང་། དཔའ་

ཁ་ཚུར་ལེན་ཐུབ་པའི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་ནས་དབང་ཐང་བཙན་པའི་མི་གསུམ་གི་

མདའ་དེ་གེན་དུ་ལོངས་ཤིག་གསུངས་ཏེ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས། མདའ་དེ་དག་གི་ནང་

ནས་ཚག་སྒྲ་དང་བཅས་མདའ་གསུམ་གེན་དུ་ལངས་བྱུང་བས་ཐམས་ཅད་ནས་སུ་ཡིན་

སྙམ་ནས་བསད་པས། འདན་མ་དང་། བཤན་ཚ། གཡུ་ལྷ་གསུམ་གི་མདའ་ཡིན་པར་

འདུག  ད་དུང་ཁོང་དམག་དཔོན་གསུམ་ལ་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཕག་མདའ་རེ་
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རེ་གནང་། དེ་ནུབ་ནམ་ཕར་མ་ཕེད་གོང་དམག་དཔོན་གསུམ་པོ་མཆན་ཁེབས་དཔའ་

བོ་བརྒྱ་རེས་བསྐོར་ནས་དག་ལྷའི་གོ་མཚོན་སྤུངས༌སེ་མི་ཧྲག་རྟ་ཧྲག་འཚུབ་སེ་ཆས་

སོ། །དེ་ནས་རི་འགོར་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་མཉམ་དུ་ཤ་རུ་ན་ཐང་གི་ཐད་དུ་སླེབས་པ་དང་།

ཕར་བལྟས་པས་ཆུ་ཆེན་པོ་དེ་ཡི་ཕར་ཁའི་ཐང་ཆེན་པོ་དེ་ཡི་དཀིལ་དུ་དམག་བསམ་གིས་

མ་ཁྱབ་པ་ཞིག་མཐོང་བས། ཁོང་དཔའ་རྟུལ་གསུམ་གི་ནང་ནས་དཔའ་ཚོད་འདན་མས་

མ་བཟུང་བར་མི་གཅིག་ཀང་ཁ་ཕིར་མི་བསྐོར་བར་ཐག་བཅད། དེ་ནས་རབ་སོ་སྲུང་བའི་

སར་གསུམ་ལ་སྣ་གཏད་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཆུ་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀོ་བ་དྲས་པ་ལྟར་བཅད་དེ་

ཆས་སོང་བས། མེ་གིང་གི་སོ་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་སེ་དུང་བར་བཏང་བ་དང་མཉམ་དུ་

བྱང་གི་ཁས་ལེན༌རྣམས་ཟུར་དུ་བུད་ནས་མདའ་གི་མདུང་སོགས་ལག་ཏུ་ཐོགས་ཏེ། སོ་

སོའི་རབ་སོ་སོའི་ཐད་ནས་གདོང་བཀག་ཀང་དཔུང་ངོ་མ་ལོན་པར་རབ་སོ་གོང་མ་ནས་

བཤན་ཚ་རླུང་ལྷ་མགོགས་ལྡན་དཔུང་དང་བཅས་པས་སར་གཤགས་པས། རྟ་རྟུལ་གཤིན་

རེ་ངོ་དམར་གི་ལས་དམག་རྣམས་ནས་མདའ་མཚོན་ཅི་རིགས་འཕངས་པས་བཤན་ཚའི་

དམག་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཤི་རྨས་བཏང་བ་དང་། བཤན་ཚ་ཉིད་ལྷག་པར་ངར་འཁྲུགས་ཏེ་དུག་

རལ་འབར་བའི་འོག་ཏུ་དམག་མི་སུམ་ཅུ་ཙམ་གཡས་སྒྲིལ་གཡོན་སྒྲིལ་དུ་བཏང་ཞིང་

ལས་གུར་ལ་གཏད་ནས་བརྒྱུགས་པས། རྟ་རྟུལ་གཤིན་རེ་ངོ་དམར་དེ་འཁོར་གསུམ་

དཔའ་ཆས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱས་ནས་འདོ་བ་ཕོ་རོག་ནག་ཆུང་གི་གོང་དུ་བུད་དེ་

གོག༌འཁྱུག་པ་བཞིན་བཤན་ཚའི་གདོང་བཀག་ཅིང་མདུང་མོ་སོང་གསུམ་འཁོར་ཚོད་

ནམ་མཁར་ཕར་ནས། གཡའ་ཁོ་རེ་མི་དམར་རྟ་དམར་སྐ། དུས་དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གླུ་

ལ་ཉོན་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཞི་བདག་བཙན་རྒོད་

དཔུང་དམར་མཁྱེན། །གླུ་ལེན་པའི་འགོ་མོ་ཡག་པར་ཤོག །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །

བྱང་མེ་གིང་ཡུལ་གི་ས་ཆ་ན། །ཤ་རུ་ན་ཐང་གཞི་དཀིལ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །

ཕུ་ལ་གངས་རི་ཆགས་པའི་ས། །མདའ་ལ་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་ས། །བར་ལ་སང་ལོངས་

བཀྲ་བའི་ས། །ས་གསུམ་གཡང་གི་རྭ་བ་ནས། །མཁར་སྐིད་མོ་དགུ་རིང་གནམ་རོང་ནས། །
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དཔའ་ཡ་མེད་གཤིན་རེ་ངོ་དམར་ཟེར། །རྟ་རྟུལ་དགུ་བཅུའི་ཡ་གལ་ཡིན། །གནམ་རུ་ཁྲི་

བཙུན་བཀའ་བོན་རེད། །བརྒྱ་བརྒྱའི་ནང་ནས་གགས་ལེ་ཡིན། །སོང་སོང་ནང་ནས་སྨོན་

ལེ་ཡིན། །སང་དག་བོའི་སྙིང་རུ་འཛེར་མི་ཡིན། །གཉེན་ཉེ་བའི་སེང་དུ་དར་འཇམ་འདྲ། །

ཁོ་རེ་ཉོན་དང་གིང་གི་བུ། །དེ་རིང་དཔའ་འདོད་མི་དམར་ཁྱོད། །མགོ་དར་འཕྲུ་ཤར་ལེ་

གཤིན་རེས་ལེན། །ངའི་ལག་ན་བཟུང་བའི་འཕྲུལ་མདུང་འདི། །ལྷ་དགའ་རབ་ཆེན་པོའི་

རྟེན་མདུང་ཟེར། །ད་རེས་དག་ལ་འཛུགས་པའི་དུས། །བག་དཀར་ཐོག་གིས་གཏོང་འདྲ་

ཞིག །དམར་པོ་སྐ་ལ་ཧོ་མ་ཡ། །ཞེས་ཟེར་ནས་འཕྲུལ་མདུང་དེ་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་ལན་

གསུམ་བཙུགས་བྱུང་བར་བཤན་ཚས་མྱུར་བར་རལ་གི་ཤུབས་ནས་བཏོན་ཏེ་དུག་རལ་

གི་སོ་ཁ་བསྒྱུར། དཔུང་པའི་ཤ་རྒོད་འཕག  སྤན་མིག་གོག་ལྟར་གཡོས། ཞལ་ངོར་ང་

རྒྱལ་གི་རླུང་ནག་འཚུབ། ཨམ་གཙིགས་ཐམ་ཐམ་གི་སོ་ནས་གཡའ་ཁོ་རེ་ཚེ་ཟད་ཤ་པ་

ངོ་ནག་ཁྱོད།  སྔར་མའི་ལག་སྔ་དེ་ཙམ་ཡིན། ང་དཔའ་བོའི་ལག་རེས་ངོམ་རན་ཡིན་ཟེར་

ནས། ཧོར་གི་ཤ་ཟན་ངར་གླུ་ལ་དྲངས་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །མཆོག་གསུམ་

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན། །རིག་འཛིན་བ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་

གླུ་སྣ་དྲོངས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཤ་རུ་ན་ཐང་གཞི་དཀིལ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་

མ་ཤེས་ན། །ཨ་ཆེན་ཧོར་གི་ས་ཆ་ནས། །ཕུ་ལུང་རོ་རེ་བག་སེང་གི །མཛོ་མོ་རུ་རོང་

ནང་བཅུད་ལ། །སིག་གཅོད་འདས་པོའི་སྐུ་ཚ་ལ། །སེར་པོ་ཧོར་གི་མངའ་བདག་ཡིན། །

ནག་པོ་བདུད་ཀི་ཁ་གནོན་ལ། །མ་སངས་རྒྱལ་པོའི་གུང་བོན་ཡིན། །མིང་བོས་ན་རླུང་

ལྷ་མགོགས་ལྡན་ཟེར། །ཁྱོད་མི་ཕོ་སྣང་བ་མཐོ་ལེའི་བུ། །ཤི་སེམས་རླུང་གིས་དཀྲུགས་

ལེ་རེད། །བཤད་རྒྱངས་ནམ་མཁའི་འབྲུག་སྒྲ་དེ། །བག་ཕུག་སོང་པའི་ཀུ་ཅོ་རེད། །ལར་

གཞི་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ལ། །ཁྱོད་གསོད་འདོད་ང་ལ་གཏིང་ནས་མེད། །མགོ་འབུལ་གེ་སར་

རྒྱལ་ལ་ཞུས། །ལུས་འབུལ་དཔའ་རྟུལ་དཔུང་ལ་གིས། །བོ་གཏད་བཤན་ཚ་དཔོན་ལ་

གིས། །སྲོག་ལ་མི་གཏོང་ཁག་གིས་ཐེག །དེ་མིན་རྒོད་ཞན་འགན་བསམ་ན། །ཁྱོད་ཤི་

ལ་དེ་ཙམ་མ་བེལ་བར། །ལྷ་བ་མ་ཡོད་ན་གསོལ་བ་ཐོབས། །རལ་གིའི་ཧ་ལ་མི་འཕེན་
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རེ། །གསོན་ཡན་པོར་བཏང་ན་བཤན་ཚ་མིན། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བཅུད་དུ་ཟུངས། །མ་

གོ་ཚིག་ལ་བསྐར་འདེབས་མེད། །

 ཅེས་གླུ་དེ་ལྟར་བངས་ནས་མཆོངས། ཁོས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་རལ་ཁ་

འགན་པས། བཤན་ཚས་དུག་རལ་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཁོའི་སྐེ་ལ་ཐེབས་ནས་མགོ་

རིལ་ལིར་ཐང་དུ་འཕངས་ནས་མགོ་འཕྲུ་གོང་ལེན་བྱས། ཀི་བསོ་བཏང་སེ་སླར་ཡང་སར་

དཀིལ་གཤགས་ཏེ་འཕར་བས་ར་ཁྱུ་གཏོར་བ་བཞིན་ལ་འདེད་ཀླུང་འདེད་བྱེད་པའི་སྐབས་

དེར། རབ་སོ་བར་མ་ནས་གཡུ་ལྷ་དཔའ་བོ་དེ་ཉིད་གཡུ་འབྲུག་མཁའ་དབྱིངས་ནས་འཁྱུག་

པ་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་སར་དུ་མཆོངས་པས་དཔའ་བོ་རག་ཤ་དག་འདུལ་དེ་འཁོར་

གསུམ་དཔའ་ཆས་རོགས་པར་བྱས་ནས་རྟ་ཐོག་ཏུ་བུད་དེ་ཁས་ལེན་ལྔ་བཅུས་བསྐོར་

ནས་མདའ་མཚོན་སེར་བ་འབབ་འབབ། ཁས་ལེན་ཐོག་རྒོད་ཡར་ཡར་བྱུང་སྐབས་འཇང་

ཕྲུག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འགྱུར་དེ་ཉིད་ལྷག་པར་ངར་འཁྲུག་ཅིང་གི་གུ་ཟི་ཤུབས་ཁ་སར་ནས་

དཔུང་གཤོག་སྐབས་རྟ་རྟུལ་བྱང་བུ་དར་འཕེན་གིས་གདོང་བཀག་བྱུང་བར། གླུ་ལེན་

སོགས་དལ་ཁོམ་མེད་པར་རལ་གི་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་སེ་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་ལ་ལུས་

ཕེད་གཤག་བཏང་ནས་བསད། ད་དུང་ཁས་ལེན་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་མིང་མེད་དུ་བཏང་བས་

དཔའ་བོ་རག་ཤ་དག་འདུལ་དེ་མི་དམར་གཤིན་རེའི་ཞལ་ངོ་ལ་སྔོ་དམར་དུག་གི་རླངས་པ་

འཕྱུར། ང་རྒྱལ་གིས་གགས་མི་རྙེད་པ་ཞིག་བྱས་ནས་འདོ་བ་དམར་པོ་ལྡིང་ཤེས་ཀི་གོང་

དུ་བུད་ཅིང་ཞགས་པ་སྤྲིན་འཛིན་དམར་པོ་དེ་ཕུད་དེ་ཕྲག་གོང་ལ་བསྐོན་ནས། གཡའ་ཁོ་

རེ་མི་སྔོན་རྟ་སྔོན་སྐ། ཁྱོད་ནག་པོ་དགུ་ཡི་མཐའ་རྒྱུ་རེད། དུས་དེ་རིང་མི་གསོད་ཉམས་

རེ་མཚར། སྐེ་ཨ་ལོང་ཤ་རིར་མི་བཟུང་རེ་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ།  །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ལྷ་ཆེན་དགའ་རབ་

དབང་ཕྱུག་མཁྱེན། །མེ་རི་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ནས། །སྲོག་བདག་སྲིན་མོ་ལག་རིང་

མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་ཞགས་སྣེ་འཚོས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་མེ་གིང་

སྐིད་པའི་ཞིང་ཁམས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །འཁོལ་མོ་འོམ་ལུང་གསུམ་མདོ་

ནས། །སག་མོ་སྙིང་རོང་ནང་བཅུད་ལ། །དཔའ་བོ་རག་ཤ་དག་འདུལ་ཟེར། །གནམ་རུ་
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རྒྱལ་པོའི་ནང་བོན་ཡིན། །ནང་བོན་བདུན་ཅུའི་གཙོ་བོ་རེད། །ཨ་རོགས་གིང་ཕྲུག་ཧམ་

པ་ལ། །འབུམ་སར་ཁྲ་མོའི་ཁྱུ་སྣེ་བཅད། །རྟ་རྟུལ་བྱང་བུ་དམར་གསོད་བཏང་། །ཁས་

ལེན་མང་པོ་མིང་མེད་བཟོས། །ང་རག་ཤ་དཔའ་བོར་དོ་ཟླ་བྱེད། །ལར་གཞི་ཉོན་དང་འདྲ་

མ་ལ། །ངེད་མེ་གིང་རང་ཡུལ་སོད་པ་ལ། །གིང་ཤ་པས་དུར་དམག་ཅི་ལ་འབེབས། །

གནམ་རུ་ཁྲི་རེ་ཨ་གཡང་རྒྱལ། །ཉི་ཟླ་གཉིས་ལས་གསལ་མདངས་ཆེ། །ནམ་མཁའི་

ཁམས་ལྟར་དབང་ཐང་མཐོ། །རྒྱ་དཀར་རྒྱལ་པོ་མན་ཆད་དང་། །རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ཡན་ཆོད་

ཀིས། །གནམ་རུ་དཔོན་ལ་འགན་ཡ་དཀའ། །ཁོ་ཇོ་རུ་ཆག་སོ་ཉོས་པའི་བུ། །མི་ཉེས་

ཅན་གིང་རུའི་ནང་དུ་བཅུག །བོན་ཉེས་མེད་བྱང་ལ་མི་ཤ་སྦྲེལ། །ད་ཅི་འདྲ་བྱེད་བསམ་

སྔོན་པོ་སྐ། །དེ་རིང་མི་གཏོང་ཐག་ཆོད་ཡིན། །ངའི་ལག་ན་བཟུང་བའི་འཕྲུལ་ཞགས་

འདིས། །སྔོ་འཁྱིལ་ལེར་བཟུང་ནས་སར་མཐའ་བསྐོར། །བལྟ་འདོད་རྣམས་ནས་ལྟད་མོ་

ལྟོས། །ཉན་འདོད་རྣམས་ཀིས་རྣ་བས་ཉོན། །མ་འབོས་མ་འབོས་ཕ་ཡི་བུ། །བོས་པས་

མི་ཐར་ཐག་གིས་ཆོད། །གོ་ན་རྣ་བའི་བཅུད་དུ་ཟུངས། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གླུ་མཇུག་རོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཞགས་པ་དེ་འཕངས་པས་གཡུ་ལྷའི་སྐེ་

ལ་ཐེབས་ཤིང་། གཡུ་ལྷས་གླུ་ལེན་ཁོམ་མེད་པར་གི་གུ་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་སེ་ཞགས་པ་

ལ་ལན་གསུམ་གཡུགས་ཀང་མ་ཆོད་པར་ཁོས་ཞགས་པ་འཐེན་པས་གཡུ་ལྷ་ལྷག་པར་

ངར་ལངས་ཏེ་རྟ་ལས་བབས་ནས་རག་ཤ་དག་འདུལ་གི་ཐོང་ར་ནས་བཟུང་བས་ཁོ་ཡང་

རྟ་ཐོག་ནས་ལྷུངས་ཏེ་དཔུང་འཛིང་བྱས་པས་འདྲ་མཉམ་ལས་ཕན་ཚུན་གགས་རྙེད་རེས་

མ་བྱུང་སྐབས། གཡུ་ལྷས་གི་ཐུང་དུག་རེ་ངར་མ་དེ་ཤུབས་ནས་བཏོན་ཏེ་སྐེ་ཡི་ཞགས་

མིག་སེང་དུ་ལན་གཅིག་བཏབ་པས་ཞགས་པ་དེ་དུམ་བུར་བཅད། ཡང་རག་ཤ་དག་

འདུལ་གི་བང་དཀིལ་དུ་ཤུགས་ཀིས་གི་ལན་གསུམ་བསྣུན་ཀང་ཁོ་བདུད་ཀི་བུ་དངོས་

ཡིན་པ་དང་། ལས་དབང་མ་རོགས་སབས་ཅི་ཡང་གནོད་མ་ཐུབ། ཁོས་ཀང་གཡུ་ལྷ་ལ་

མདུང་བསྣུན་ཀང་གོ་མ་ཕིག་པར་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ཅི་བྱ་ཟད་ནས་དཔའ་ཚོད་བཟུང་། 

དེ་ནས་སླར་ཡང་གཡུ་ལྷས་སར་དེའི་དཀིལ་དུ་བཤར་ནས་དམག་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་དམར་

གསོད་བཏང་སེ་གཡོན་སར་ལ་གཏད་ནས་ཤོར། སྐབས་དེར་དཔོན་ཚ་ཞང་འདན་མ་
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བསམ་གྲུབ་དཔུང་དང་བཅས་པ་རབ་སོ་འོག་མ་ནས་བཤར་ཅིང་ལས་གུར་དམར་པོ་

དེར་གཏད་ནས་མདའ་རེའི་འོག་ཏུ་མི་སུམ་ཅུ་རེ་བན་བུན་དུ་བཏང་ནས་དཔུང་འགན་

བྱེད་སྐབས། ལས་གུར་དེའི་ནང་ཤེད་ནས། ཁ་ཁྲ་བུ་ཡི་ཁྲ་མིག་དེས་གོ་གོན་མཚོན་

ཐོགས་བྱས་ནས་འདོ་བ་རླུང་ནག་གི་གོང་དུ་བུད་ཅིང་གཤིན་རེ་འཕྲང་འགག་ཏུ་འཕྲད་

པ་ལྟར་བྱས་ཏེ་འདན་མའི་གདོང་དུ་མཆོངས་ནས་མི་རྒན་འདི་ལ་མདའ་མཚོན་བསིག་

རིན་ཅི་ཡོད། སྦར་གིས་བཟུང་ནས་རོ་ལ་བརབས་ནས་བསད་ན་ཨའུ་ཙི་བསམས་ནས་

དཔུང་པ་བརེས། སྦར་མོ་བགད་དེ་གླུ་འདི་བྱང་ཁའི་རིགས་དྲུག་ཁུག་འགྱུར་ལ་དྲངས་

ནས་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད།  །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བོན་ཚོགས་བསན་

པའི་སྲུང་མ་རྣམས། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གླུ་སྣ་དྲོངས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ལས་

དམག་ཁྲ་མོའི་གཞི་དཀིལ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གནམ་རུ་ཁྲི་བཙུན་བཀའ་

བོན་ལ། །སོང་གསུམ་དག་ཡི་གཤེད་མ་ཡིན། །ཐུག་ཚད་མི་ཤོར་གཤིན་རེ་འདྲ། །ཁ་

ཁྲ་བུ་ཡི་ཁྲ་མིག་ཟེར། །ཡང་རྟུལ་བདུན་ཅུའི་གལ་འགོ་ཡིན། །མི་ཤོད་རོང་དྲུག་དཔོན་

པོ་ཡིན། །གིང་འབུམ་དམག་ནང་གི་ཁས་ལེན་དེ། །ཁྱོད་རྒད་པོ་མི་རོ་རྟ་བསྐོན་ཁྱོད། །

གིང་དཀར་མི་ཟད་ཁུར་རྟགས་རེད། །ཡང་མིན་ན་གཤིན་རེས་ཁྲིད་ལེ་རེད། །ཚེ་རིང་ན་

ཚེ་མཐར་དག་ཡིས་གསོད། །ཟ་ཆེ་ན་ཕོ་བའི་སྒྲེ་ཤ་གཅོད། །གཏམ་དེ་བས་བདེན་གཅིག་

ག་ན་ཡོད། །མི་རྒན་ར་སྐ་རླུང་གིས་བཀག །གོར་མོ་རོ་ལ་ཀད་ཁྲག་སྦོར། །རྟ་ཁྲབ་འཁོར་

གསུམ་དག་ཡིས་འཕྲོག །དཔུང་རོགས་ཝ་མོ་ཁྱུ་གཅིག་དེ། །གཅིག་མེད་ར་བ་མ་ཕུད་ན། །

བཤད་བཤད་གཏམ་ལ་ལན་མེད་རེད། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་དཀིལ་དུ་ཞོག།  །མ་གོ་སྙིང་གི་

འཛེར་རུ་གིས། །ཞེས་གླུ་མཇུག་རོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་དཔུང་པ་ཕུར་ཏེ་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་

རྒྱུག་རྐང་རེབ་སོགས་བྱེད་ཅིང་ཡོད་པར། ཚ་ཞང་འདན་མ་བསམ་གྲུབ་དེས། གཞུ་སེང་

དུ་མདའ་བཀང་ནས་གཡའ་ཁོ་རེ་ཁྱོད་ཕོ་གསར་གི་གཏམ་དེ་འདྲ་ང་རྒད་པོས་མ་ཤེས་

ཀང་། ཚིག་གསུམ་གི་འདྲ་མ་ཞིག་ཤེས་ཚོད་ཡིན་པས། ང་ཡི་གླུ་ལ་ཅུང་ཟད་ཉོན་དང་

དེ་མཚམས་ག་ལེར་དཔུང་པ་འགུལ་ལོང་ཡོད་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ།།
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 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཆོས་སངས་རྒྱས་

གདན་ས་གོང་མ་ནས། །རེ་ས་ར་ཧ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟངས་མདོག་དཔལ་གི་རི་

བོ་ནས། །གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁྱེན། །ཁྲག་མཚོ་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ནས། །

ཆོས་སྐོང་བེར་ནག་མཐུ་མ་ཆུང་། །གསོལ་འདེབས་བུ་ཡི་གླུ་སྣ་དྲོངས། །ས་འདི་ཁྱོད་

ཚོས་ལོས་ཀང་ཤེས། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཤར་ཁྲ་མོ་གིང་གི་ས་ཆ་ནས། །འདན་

ཡུལ་སོད་ཀི་དཔོན་པོ་ལ། །འདན་མ་ཁྲི་རེ་བསམ་གྲུབ་ཟེར། །གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་

བོན་ཡིན། །ལྷ་སྲས་དག་ལྷའི་སེར་བོན་ཡིན། །གསོན་པོ་རྣམས་ཀི་འགོ་འདྲེན་དང་། །

འདས་པོ་རྣམས་ཀི་ཡར་འདྲེན་ཡིན། །ད་ལོ་ཕོ་ལོ་དགུ་བཅུ་རེད། །ང་འདན་མ་རྒས་དང་

བོན་པོ་དར། །དཔའ་སྙིང་ར་རྒོད་ཞན་ཁག་ཁག་རེད། །རོང་དགུ་འབེབས་པའི་སྙིང་ཁམས་

ཡོད། །སྡུག་མེ་གིང་ཙམ་ཞིག་མི་དགོས་ཏེ། །ཚ་ཞང་འདན་མ་བསམ་གྲུབ་ངས། །དེ་རིང་

ལག་གི་མདའ་མོ་འདི། །མགར་མཁས་པས་འཛེར་རུ་བརྒྱབས་པ་བཞིན། །སྙིང་དཀར་

ནག་མཚམས་སུ་འཕེན་རྒྱུ་ཡིན། །བག་དམར་ཐོག་གིས་གཏོར་བ་བཞིན། །ནག་པོ་སྐ་

ལ་མ་ཐུབ་ན། །འདན་མ་བུད་མེད་ཡིན་རྟགས་གིས། །གཏམ་མང་པོ་མི་བཤད་དགོས་

པ་མེད། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གླུ་མཇུག་རོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་མདའ་དེ་སྤྲིངས་པས་ཁ་ཁྲ་བུ་ཡི་ཁྲ་མིག་

ཁོའི་སྙིང་དཀར་ནག་མཚམས་སུ་ཕོག་ནས་དམར་གཏོར་མགོ་མཇུག་བསྒྱུར་བ་བཞིན་རྟ་

ཐོག་ནས་ལྷུང་ནས་དྲན་མེད་དུ་གྱུར། འདན་མས་མགོ་ལག་ལེན་རིས་ཀིས་ཟུར་དུ་མཆོང་

སྐབས་རྟ་རྟུལ་དཔའ་བོ་དག་འདུལ། རྟ་རྟུལ་སྲིན་པོ་མིག་གཅིག  ཕི་རྟུལ་བདུད་པོ་ངོ་ནག་

གསུམ་ནས་ཁ་ཁྲ་དཔའ་བོ་དེ་ཤོར་བ་མ་བཟང་བསམས་ནས་འདན་མའི་གདོང་དུ་ཐེ་མི་

ཚོམ་པར་མཆོངས་ཏེ་འདན་མ་དང་རལ་ཁ་ཇ་ཡུན་ཙམ་འགན་སྐབས། འདན་མས་རལ་

གི་འཇང་པ་ཡུ་དམར་མྱུར་སབས་ཀིས་ལན་གཅིག་གཡུགས་པས་རྟ་རྟུལ་དཔའ་བོ་དག་

འདུལ་གི་རྨོག་གི་ཕོ་བང་ཐོག་ཁེལ་ནས་མགོ་བོ་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་ཏེ་མགོ་འཕྲུ་གོང་

ལེན་བྱས། རྟ་རྟུལ་གཉིས་པོ་ཕིར་བོས། དེ་ནས་གིང་པ་ཚོས་དེ་རིང་གཏང་མ་དེ་ཙམ་

ཡིན་དགོངས་ནས་དཔའ་ཚོད་བཟུང་བའི་དུང་བར་བཏང་ཞིང་། ཉེ་ཞོ་མེད་པར་གིང་སར་
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དུ་འབྱོར་ནས་སོ་སོས་གཏང་མར་བངས་པའི་མགོ་ལག་རྣམས་ལས་གུར་གི་སོ་གཡས་

གཡོན་དུ་བཏགས་ནས་གདན་ལ་འཁོད་དེ་གསུང་གེང་ཞིབ་རྒྱས་མཛད་དེ་ཐམས་ཅད་

སྤྲོ་བ་འཁོལ་བའི་ངང་དུ་གནས། དེའི་སྐབས་བྱང་དམག་རྣམས་ནས་གཡུལ་དུ་ཤི་བའི་

རོ་རྣམས་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་ནས་རང་སར་བཟུང་ཞིང་། ཁ་ཁྲ་བུ་བརྒྱལ་བ་ལས་སངས་པས་

ཐམས་ཅད་དགའ་སྐིད་ཀི་ངང་དེར་གནས། དམག་དཔོན་གཤིན་རེ་འདས་པའི་སྐུ་ཚབ་

ཏུ་རྟ་རྟུལ་བག་ལྷ་ཐོག་འོད་བསྐོས་ཤིང་། སྐུ་རེའི་ལས་གུར་དུ་འཛོམས་ནས་དག་ལན་

ལེན་ལུགས་དང་། འགོ་སོད་བཀོད་ཁྱབ་ཀི་བཀའ་གོས་མང་དུ་བྱས་མཐར་སྦྲུལ་ལྷ་མེ་

ལྕེ་གོག་དམར་དེས། དེ་རིང་གིང་སྡུག་གིས་ལས་ཀ་དེ་ཙམ་བྱས། དེས་མ་ཚད་རབ་སོ་

ཕར་ཁ་ནས་མ་ཡོད་ཡོད་མདོག  མ་འཇིགས་འཇིགས་མདོག་དེ་ཙམ་བྱས། ད་སང་ཉིན་

ང་རང་མི་རྐྱང་རྟ་རྐྱང་སོང་ནས་གིང་གི་སྤྲུ་སར་དེ་གཏོར་ནས་གཏང་མ་དགུང་ལ་གགས་

ལེ་ཞིག༌མ་ལེན་ན་མི་འགིག་ཟེར་བས་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་རང་ལ་ཐག་བཅད། ཉི་མ་དེ་

ཡི་ཕི་ནང་སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་གོག་དམར་དེས་ཨོག་ཚོམ་དམར་པོ་མེ་རི་ལ། ཞེ་སང་སྦྲུལ་གི་

མགོགས་མདུད་བརྒྱབས།འཁོར་གསུམ་དཔའ་ཆས་དམར་པོས་བསྐོར། འདོ་བ་དམར་པོ་

མེ་ལྕེ་ལ། མི་ལྤགས་གཡང་བཞིའི་སན་གཅིག་བརྒྱབས། མི་མགོ་གདོང་སྤྲས་ས་ཡིས་

སྤྲས་ནས་རླུང་འཚུབ་འཁྱིལ་ལེར་བུད་ཅིང་། སྐད་ཅིག་ལ་ཤ་རུ་ན་ཐང་ལ་ཁར་སླེབས་

ནས་མར་བལྟས་པས་གིང་སར་དེ་རྒྱ་མཚོ་རོལ་བ་ལྟར་སྔོ་ཆེམ་མེར་བབས་ནས་ནམ་

མཁའ་དར་གིས་གང་། བར་སྣང་ལྕགས་ཀིས་གང་། ས་གཞི་མི་རྟས་གང་། འདྲེ་འབྱུང་

པོ་ཡིན་ཡང་སྙིང་ར་འདར་ལེ་བྱས་ཏེ་ཡོད་པ་མཐོང་བས། ཁོ་ང་རྒྱལ་ལྷག་པར་བསྐེད་

དེ་དེ་རིང་གཏམ་རྒྱུད་བོད་ལ་གགས་ལེ་ཞིག་མ་བཟོས་ན་ཁ་ཕིར་མི་བསྐོར་བསམས་

ནས་མྱུར་བར་གོག་ལྟར་ཆས་པས། གིང་པའི་སོ་པ་རྣམས་ནས་མ་མཐོང་བར་ཤོར་ནས་

གང་བྱུང་འདི་ཐོན་མེད་པར་སག་རོང་གི་སར་ཐད་དུ་མི་རྟ་དམར་པོ་ཀླུ་བཙན་འདྲ་བ་དར་

འཕྲུ་དགུང་ལ་ཐུག་ལེ། ང་རྒྱལ་གི་དུ་བ་འཐུལ་ཞིང་ཟེར་གི་ཟི་ར་འཚུབ་སེ་རི་གཟར་གི་

རྦབ་རྒོད་ཡར་བ་ལྟར་བྱུང་བས། ཐམས་ཅད་ཟིང་ཟིང་ལོང་ལོང་གི་ངང་དེར་ཁས་ལེན་

རྣམས་ནས་གདོང་ལེན་རིས་བྱེད་སྐབས། ཁོ་སར་གཞུང་དུ་ཤོར་བྱུང་བས་ཁོས་རལ་
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གིའི་འོག་ཏུ་སག་རོང་ལས་དམག་བརྒྱ་སྐོར་ཙམ་བཅོམ་ཞིང་། རོང་སྲས་ཀི་ལས་གུར་

གི་ཐད་དུ་གཏུགས་པས། རོང་སྲས་ལྷ་རྒོད་འབུམ་ལུ། ཁང་ནེ་པདྨ་གཡུ་ཐོགས་ཡ་མེད་

ཀརྨ་ལ་སོགས་རེ་བོན་རྣམས་ནས་གི་མདུང་གང་འཁྱོལ་གིས་གདོང་བངས་པས་ཁོས་གི་

གཡུག་ཐེངས་གཅིག་ལ་ལྷ་རྒོད་ཀི་ཆིབས་པ་རྒྱ་བྱ་ངང་དམར་གི་སོག་ཕྲག་ཕེ་ནས་ཐལ་

འཚུབ་ལིང་ངེར་འགེལ། གཡུག་ཐེངས་གཉིས་པར་ཁང་ནེའི་ཕྲག་གཞུང་ནས་ཁག་གཉིས་

སུ་གཤགས་ཤིང༌བསྒྲུངས། དེ་ནས་ཁོས་གཡོན་རུ་འོམ་བུའི་སར་དཀིལ་གཤགས་ནས་

ལས་དམག་བཞི་བཅུ་ཙམ་གི་འོག་ཏུ་བཏང་ནས་འགྲུ་མི་དཀར་ལྷའུ་བསམ་གྲུབ། རྨ་ཉིན་

རོང་དཔོན། འབོང་ཐུལ་དར་མ་གགས་པ་གསུམ་ནས་ཤི་ལྕེབ་ཀིས་གི་ཁ་འགན་པས་ཁོ་

ལ་མཚོན་མ་སོང་། ཁོས་གི་ལན་གཅིག་གི་ཐོག་རོང་དཔོན་གི་སྐེ་ལ་ཐེབས་ཤིང་དབུ་རིལ་

ལེར་འཕངས། ལྷའུ་བསམ་གྲུབ་ལ་ཡང་གི་རྨས་ཆེ་ཙམ་བཏང་བས་ཁོའི་ངོ་མ་ལོན་པར་

གཞུང་སར་དུ་ཤོར་བས། དར་རེ་ཁྱུང་རྒྱལ་སེང་སག་དེ་ང་རྒྱལ་དྲག་པོ་གཏིང་ནས་ལངས་

ཏེ་དཔུང༌པའི་ཤ་རྒོད་འཕག  འཁོར་གསུམ་གོ་ཆས་བསྐོར་ཅིང་འདོ་བ་སོང་རིའི་གོང་དུ་

བུད་ཅིང་ཁོའི་གདོང་བཀག་ནས་རལ་ཁ་ཇ་ཡུན་ཙམ་འགན་པས། མཐར༌ཁྱུང་རྒྱལ་སེང་

སག་གིས་ཁོའི་གི་ངོ་མ་ལོན་པར་གཞུང་སར་གཤགས་ནས་སོད་གིང་སེར་པའི་ཁྲོད་དུ་

ཤོར་བྱུང་བས་ལམ་ཞོར་དུ་སེར་པའི་དམག་ཁྲོད་ཀི་ཁས་ལེན་མི་དགུ་ཐང་ལ་བརབས་

ཤིང་། རལ་གི་རྟའི་རྔོག་མ་ལ་ཕིས་ཕིས་བྱས་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ནག་པོ་བདུད་ཀི་

སྲུང་མ་མཁྱེན། །བྱ་རུ་མིག་གཅིག་རལ་མ་ཆུང་། །ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཐུ་མ་ཆུང་། །

དེ་རིང་དཔའ་བོའི་དཔུང་རོགས་མཛོད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མཐའ་དམག་གིང་

གི་བཤས་རྭ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་མེ་གིང་སོད་ཀི་ས་ཆ་ནས། །ལྷ་ཆེན་

རྒྱལ་བའི་བ་རི་ཡི། །དུག་སྦྲུལ་སེར་པོའི་སྲས་པོ་ལ། །སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་གོག་དམར་ཟེར། །

གཞན་གི་བུ་དང་འདྲ་ལེ་མིན། །ད་ལོ་གིང་གི་ལས་དམག་འདི། །དོན་མེད་བྱང་ལ་འགིམ་

ལེ་འདི། །ཇོ་རུ་འཆི་བའི་སྔ་ལྟས་རེད། །ཁ་སེང་ཉི་མའི་དགོང་ཁ་ལ། །གིང་དཔའ་རྟུལ་

ཟེར་བའི་དྭ་ཕྲུག་གསུམ། །ཁྲ་མོའི་སར་ལ་ཐོན་ནས་བྱུང་། །དཔོན་པོ་གཤིན་དམར་
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མཚོན་ལ་དྲངས། །ལས་དམག་མང་པོ་སྲོག་དང་ཕྲལ། །དེ་སྦྲུལ་ལྷ་འབོད་པའི་གཡབ་

མོ་རེད།  །འདན་མ་གཡུ་ལྷ་བཤན་ཚ་གསུམ། །དཀིལ་དུ་ཡོད་ན་ཟུར་དུ་བུད། །ཐད་དུ་

ཡོད་ན་གདོང་དུ་ལོངས། །གིང་སྡུག་དམག་གི་གཞི་དཀིལ་ན། །སྦྲུལ་ལྷ་ག་འགོ་རྒྱ་ལམ་

རེད། །གིང་དཔའ་རྟུལ་བུ་མོ་ཁྱུ་གཅིག་རེད། །དཔའ་བོ་ཡོད་ན་ལོངས་ལས་ཤོག །དཔའ་

མེད་ཡིན་ན་སྐབས་ཞུ་གིས། །སྲོག་ལ་མི་གཏོང་སྙིང་རེས་འཇོག །གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་

ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛིར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གླུ་མཇུག་རོགས་མ་ཐག་མཆོངས་ཏེ་མི་རྟ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཤི་རྨས་བཏང་། 

དམག་མངས་ཁས་ལེན་རྣམས་ནས་མདའ་གི་མདུང་སོགས་ཅི་འཁྱོལ་བྱས་ཤིང་། བྱ་

རྒོད་ཤ་ལ་རུབ་པ་ལྟར་བྱས་ཀང་ཁོ་ལས་དབང་མ་རོགས་པས་ཅི་ཡང་མ་ཐུབ། ཉི་འབུམ་

དག་ཡི་ཐོ་བ་དེ་མདུང་མོ་རིང་པོ་རྦད་ཆོད་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཕར་ནས་དེ་རིང་དཔའ་མཉམ་

སག་རོ་གཡག་རོ༌ཞིག་མ་ནུས་ན་ང་ས་སེང་དུ་བསད་ཀང་དགའ་རྒྱུ་ཆུང་བསམས་ནས་

གདོང་བཀག་ཅིང་ཁོའི་སྙིང་དཀར་ནག་མཚམས་སུ་མདུང་བསྣུན་ཀང་ཅི་ཡང་གནོད་

མ་འཁྲུག  ཁོས་མྱུར་བར་རལ་གི་ལན་གཅིག་གཡུག་ཐོག་མདུང་སྐེ་དུམ་མེར་བཅད་

པས་ཉི་འབུམ་གིས་རལ་གི་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་སེ་གཡུག་རེས་མང་དུ་བྱས་ཀང་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅིག་གགས་མ་རྙེད་སྐབས་ཉི་འབུམ་དེ་ང་རྒྱལ་ལྷག་པར་ལངས་ཏེ་ཁོ་ཡི་

ཐོང་ར་ལ་འཐམས་པས་ཁོས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་འཐམས་ནས་གཡུག་རེས་མང་དུ་བྱེད་

སྐབས།  གཡོན་རུ་འབྲུ་དཔོན་ཐོག་རྒོད། ས་སེ་ཆོས་སྐོང་བེར་ནག  དཔའ་ལ་མི་སྤང་

སེང་སག  ཨ་སག་འཁྱིལ་བའི་ཀླུ་མོ།  རོང་སྲས་ལྷ་རྒོད་འབུམ་ལུ། མུ་སྲས་རིན་ཆེན་

གགས་པ་བཅས་ནས་ཁོ་བཟུང་བར་ཆས་པས་ཁོ་དཔའ་ཆག་སེ་ཕིར་འཐེན་ཞིག༌བྱས་

ནས་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་ཕིར་བོས་ནས་ལམ་ཞོར་དུ་འཁེལ་ཚད་ཐམས་ཅད་ཆག་ཉིལ་དུ་

བཏང་ཞིང་སར་མཐར་རླུང་བུད་པ་ལྟར་ཤོར་ནས་རེས་མ་ཟིན། དེ་ནས་མེ་གིང་གི་ལས་

དམག་སར་དུ་འབྱོར་ནས་དཔའ་དེ་བྱས་ཀི་གཏམ་བཤད་ལུས་ཚིམ་མེད་པ་བྱས་ཏེ་སྣང་

བ་ཨ་སྔོན་དགུང་དང་མཉམ་ཞིང་། སྐུ་རེ་ནས་སྦྲུལ་ལྷ་ལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ནོར་སྣ་དུ་

མས་དམག་སོན་བསྩལ། བྱ་ལྷ་དང་། ཕག་ལྷ་གཉིས་ནས་སང་ངེད་གཉིས་དཔུང་བསྒྲིགས་
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ཀིས་དེ་བྱས་ཀི་གཏང་མ་དགུང་ལ་གགས་པ་ཞིག་ལེན་རེས་ཡིན་ཟེར་ནས་བསད། གིང་

པ་རྣམས་ཀིས་གཡུལ་དུ་ཤི་བའི་གདུང་རྣམས་ལ་ལ་ས་ལ་སྦས། ལ་ལ་རི་ལ་བསྐལ། ལྷ་

གུར་དུ་བཀའ་གོས་རྒྱས་འཛོམས་མཛད་ནས་དེ་རིང་གི་མི་དེ་འདྲ་ཟེར་ཞིང་ཐམས་ཅད་

དཔའ་ཞུམ་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་ཅི་དྲག་གི་བཀའ་གོས་མང་དུ་མཛད་སྐབས་གིང་རེ་མི་ཡི་

ཉི་མ་དེས་གསུངས་པ། ད་སྐབས་ཤིག་ཁོ་ལས་དབང་མ་རོགས་པས་ཅི་བྱེད་མེད། ཕར་

འགོ་གཏང་མ་གཅོད་རྒྱུ་རེ་ཞིག་བསྐྱུར། ཚུར་ཆད་དམག་ལ་དེ་ལན་འཕྲོད་ངེས་ཤིག་ངེས་

པར་བྱེད་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་འཚལ་གསུངས་པས། ཨ་ཁུ་

སྤི་དཔོན་ནས་ཀང་རྒྱལ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཇི་ཕབ་ལྟར་དགོས་ངེས་ཅན་རེད། དཔའ་

རྟུལ་དཔོན་འགོ་དཔུང་དམག་ཚང་མས་གཡས་རུ་གཡོན་རུ་སུ་དང་སུ་ཡི་སར་ལ་དག་

བྱུང་དུས་གཡས་རུབ་གཡོན་རུབ་བྱེད་དགོས་པ་མ་གཏོགས་རང་རང་སོ་སོའི་གདོང་དུ་

མ་འཁེལ་བར་བཞག་བསད་མི་ཆོག་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྤི་དཔོན་གི་གསུང་

བཀོད་ལ་མངོན་པར་བསོད་དོ། །

 དུས་དེ་ཡི་སྐབས་སུ་སྔོན་གི་འཆར་གཞི་ལྟར་བྱ་ལྷ་དབང་རུ་ལྷ་བཙན་དེས་དུང་

ཁྲབ་དང་། དུང་རྨོག་དཀར་མོ་གོན་ཞིང་། དཔའ་ཆས་འཁོར་གསུམ་བསྐོར་ནས་རྟ་དཀར་

མོ་ཞུར་ལྡན་གི་གོང་དུ་བུད་ནས་ལྷ་བཙན་དགུང་དུ་ཆས་པ་ལྟར་བྱས། ཕག་ལྷ་གཤིན་

རེ་དཔུང་དམར་དེས་ལྕགས་ཁྲབ་དང་། ལྕགས་རྨོག་ནག་པོ་གོན་ཞིང་འཁོར་གསུམ་གོ་

ཆ་ནག་པོས་བསྐོར། འདོ་བ་ནག་པོ་སོང་ལེབ་ཀི་གོང་དུ་བུད་ནས་བདུད་བཙན་ནག་པོ་

ལས་ལ་ཆས་པ་ལྟར་གིང་སར་ཐད་དུ་ཆས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་

སྐེལ་སྐེམས་དང་བཅས་ཉིན་ཕེད་ཙམ་ལ་ཤ་རུ་ན་ཐང་གི་ལ་དེ་བརྒལ་སྐབས་གིང་གི་སོ་

པ་རྣམས་ནས་མཐོང་སེ་ལྷ་བསངས་མཐོན་པོ་དགུང་ལ་མཉམ་པ་ཞིག་བཏང་བས་གིང་

པས་དག་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་ཁས་ལེན་རྣམས་ཟུར་དུ་བུད་དེ་ཆགས་ར་བཟུང་ནས་ཡོད་

སྐབས་ཕ་རིའི་དམར་འཕྲང་ནས་མི་རྟ༌དཀར་ནག་གཉིས་རྦབ་རོ་འགིལ་བ་བཞིན་ཆས་

བྱུང་བ་མཐོང་སེ་གིང་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་རིང་ཁས་ལེན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས་

དཔའ་ཡོད་རྣམས་ང་རྒྱལ་ཆེར་འཁྲུགས། དཔའ་མེད་རྣམས་སྙིང་ར་འདར། དུས་དེར་
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དང་པོ་ཤར་ངོས་ཁ་ཆེའི་སར་མཐའ་དེར་ཐོན་ཅིང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གཤགས་ནས་ཁ་

ཆེའི་ཁས་ལེན་སུམ་ཅུ་ཙམ་གི་འོག་ཏུ་བཏང་བྱུང་བས། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་སྲས་གཡུ་འབྲུག་

ཐོག་རྒོད་དེ་འདོ་བ་དུང་ཁྲ་སོང་ཤེས་ཀི་གོང་དུ་བུད་དེ་ཁྲོ་བོ་བགེགས་ལ་རྔམ་པ་བཞིན་

ལི་གི་སིག་པ་ཤ་ཟན་དེ་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་སེ། གཡའ་ཁོ་རེ་ཧམ་ཆེན་ཚེ་ཟད་གཉིས། ཚེ་

ཡང་ཟད་ཁ་ཆེའི་དཔུང་དང་ཐུག  གསོན་ཡན་པོར་ཤོར་ན་རྒྱལ་སྲས་མིན་གསུངས་ནས་

ག་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་

བ་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན། །ཁ་ཆེས་བསེན་པའི་བྱ་ཁྲི་མཁྱེན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཁ་ཆེའི་

འབུམ་སར་གཞུང་དྲུག་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ནུབ་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་པོ་ལ། །

གཡུ་འབྲུག་ཐོག་རྒོད་དག་འདུལ་ཟེར། །གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བོན་ཡིན། །དག་ལ་ཁ་

ཕོ་གཅོག་མི་རེད། །གཉེན་ལ་རྒྱ་དར་ངོམ་མི་ཡིན། །ཁོ་རེ་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ཡོད། །ཐང་

དཀར་རྒོད་དང་མ་ཐུག་བར། །སེ་ཆེན་གོ་བོ་གཤོག་རྒྱང་ཆེ། །སིག་ཅན་ཁྲ་དང་མ་ཐུག་

བར། །བྱིའུ་ཆུང་ག་མ་འཕུར་རལ་ཆེ། །ཁྲ་ཡག་གཟིག་དང་མ་ཐུག་བར། །ཁྱི་རྒན་རྒྱ་བོ་

ངུ་ཟུག་ཆེ། །ལྷ་སེ་གིང་དང་མ་ཐུག་བར། །མེ་གིང་བང་ཁ་རྭ་རེ་རྣོ། །ཟེར་ཡང་ཟེར་ལ་

བདེན་ཡང་བདེན། །དེ་རིང་ཉི་མའི་གདོང་གང་ལ། །བྱང་བོན་སྐ་གཉིས་ས་ལ་རེབ། །ས་

སེང་འདུག་རེས་ཚང་ལེ་རེད། །ཁ་ཉིན་ཉི་མ་གཉིས་གོང་ལ། །བྱང་བོན་ཧམ་པས་གིང་

སར་གཤགས། །ལས་བྱས་ཆེན་རེས་ལ་ཇུས་ཆེན་མཐུད། །ངའི་ལི་གི་སིག་པ་ཤ་ཟན་

འདིས། །མགོ་དར་འཕྲུ་ཡར་ལིང་མ་འཕངས་ན། །ནུབ་ཁ་ཆེའི་དཔའ་གལ་ཞིག་རྟགས་

རེད། །གོ་ན་རྣ་བའི་བུ་རམ་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གསུངས་ནས་ལི་གི་དེ་ནམ་མཁར་ཕར་ཞིང་ཤི་ལྕེབ་ཀིས་མཆོངས་ཏེ་ལི་

གི་ལན་གསུམ་གཡུགས་པས་ཁོ་གཉིས་ལི་གིའི་ངར་མ་བཟོད་པར་ཕིར་ནུད་བརྒྱབས་

ནས་ལྷོ་མོན་གཉིས་ཀི་སར་གཤགས་ནས་ཁས་ལེན་བཅུ་ཙམ་གོན། དུང་སྐོང་སག་ལྷ་

ཁྲི་དཀར། གུ་ནེ་ཤེལ་དཀར་གགས་པ། དར་རེ་སོང་དཀར་དབང་ལྡན་གསུམ་ནས་གི་

ངོ་བངས་པས་བྱ་ལྷ་དབང་རུ་ལྷ་བཙན༌དེས་དར་རེའི་སོད་ཁྲབ་ཐོག་གི་གཅིག་གཡུགས་
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པས་ཆིབས་ཐོག་ནས་ལྷུང་། ཕག་ལྷས་གུ་ནེའི་ནུ་དབར་དུ་མདུང་གཅིག་བསྣུན་པས་རྒྱབ་

གཞུང་སལ༌ཚིགས་ནས་སོ་ཕེ་བ་བཞིན་བྱས་ནས་བསྒྲུངས། སག་ལྷ་ཁྲི་དཀར་དེ་ལྷག་

པར་ངར་འཁྲུགས་ཏེ་རལ་གི་ལན་གཉིས་གཡུགས་པས་བྱ་ལྷའི་དཔུང་གོང་དུ་གི་རྨས་ཆེ་

ཙམ་བཏང་།  ཕག་ལྷའི་སོད་ཁེབས་ཐོག་གི་གཅིག་ཐེབས་ནས་གོ་རིང་རྣམས་ཧྲུལ་ལེར་

བཏང་བས་ཁོ་གཉིས་དཔའ་ཆག་སེ་དེ་རིང་གཏང་མ་དེ་ཙམ་ཡིན་བསམས་ནས་རང་སར་

དུ་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་ཐོན་སོང་ངོ་།  །ཁོ་གཉིས་སར་དུ་འབྱོར་ནས་གསུང་གེང་ཞིབ་རྒྱས་

བྱས།  བྱ་ལྷར་གི་རྨས་བྱུང་བ་ལ་རྨ་གསོ་དང་ལྷ་དགའ་རབ་ཀི་དམ་རས་སོགས་བཏབ་

ནས་ཉེས་སྐོན་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། ། དེ་ནས་ཕན་ཚུན་འཐབ་རེས་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཞག་

བཅོ་ལྔ་ཙམ་སོང་བའི་སྐབས་སུ་གིང་གི་རྒྱལ་བོན་རྣམས་བཀའ་གོས་མཛད་དོ། །ད་ལུང་

སོང་ལ་སར་ཆགས་ནས་བསད་ན་དགེ་མཚན་ཆེར་མི་འདུག་པས་ད་ནི་ཅི་བྱུང་གང་ཤར་

རུང་།  སར་འདི་ལ་ཆུ་མ་གིའི་ཕར་ནང་དུ་སོ་དགོས་རྒྱུར་ཐག་བཅད།  གཡས་གལ་གི་

གལ་འགོ་ནས་ཨ་ཁུ་སྤི་དཔོན་དེས་འགོ་ལུགས་དང་སར་ཚོ་སྒྲིག་ལུགས་ཀི་གླུ་འདི་ལྟར་

བངས་སོ།  །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །མཆོག་གསུམ་

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན།  །ཁྲ་རྒད་པོའི་གླུ་ལ་སྐོར་ཡ་མཛོད།  །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་

ན།  །འདུ་རྭ་ཁྲ་མོའི་གཞི་གིང་རེད།  །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན།  །མ་ཤེས་བོ་ཡི་རི་བོ་

ལ།  །ཨ་ཁུ་སྤི་དཔོན་རྒྱལ་པོ་ཟེར།  །དེ་ནས་གསོན་དང་རྒྱལ་བོན་རྣམས།  །ཉི་མ་སང་

གི་སྔ་དྲོ་ལ།  །མོན་འཇང་གཉིས་ཀི་ལས་དམག་དེ།  །ཤ་རུ་ན་ཐང་མར་གཤམ་ཕོབ།  །

སག་གཟིག་དམག་གི་གཤམ་མཐུད་གིས།  །ཧོར་བདུད་གཉིས་ཀི་ལས་དམག་དེ། །ཤ་

རུ་ན་ཐང་ཡར་གཤམ་ཕོབ།  །དལ་སྨད་དམག་གི་གཤམ་མཐུད་དགོས།  །རི་ནུབ་རོང་

གསུམ་ལས་དམག་དེ།  །ར་ཆུའི་རབ་སོ་བར་མར་སོད། །གྲུ་གུའི་དཔུང་གི་གཤམ་

མཐུད་གིས།  །བེར་ནག་གཉིས་ཀི་ལས་དམག་དེ།  །ར་ཆུའི་རབ་སོ་འོག་མར་སོད།  །

ཁ་ཆེའི་དམག་གི་གཤམ་མཐུད་གིས།  །ཚ་ཞང་དམག་དང་ས་ཡི་དམག །གད་དམར་

ཡར་གཞུང་འཕྲང་འགོར་སོད།  །སེར་པའི་དམག་གི་གཤམ་མཐུད་གིས།  །མ་སངས་
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རྒྱལ་པོའི་འབུམ་སར་དེ།  །སེན་ལུང་གཡུ་ཐང་མཐིལ་དུ་བཞུགས།  །སྨད་གིང་མུ་སྤང་

སེ་བཞི་དང་།  །མུ་སྲས་རིན་ཆེན་གགས་པ་ཡིས།  །རྒྱལ་པོའི་གཡས་ཕོགས་སྐུ་སྲུང་

གིས།  །རོང་བཙན་བེ་རིའི་ལས་དམག་དང་།  །ར་འདྲ་འཆི་བདག་ཡ་མེད་གཉིས།  །

རྒྱལ་པོའི་གཡོན་ཕོགས་སྐུ་སྲུང་གིས།  །ལར་གཞི་དཔའ་རྟུལ་ཁས་ལེན་རྣམས།  །ཕར་

འགོ་དམག་ལ་ཆས་ཉིན་མོ།  །ཐོག་དམར་པོ་ཐང་ལ་ལྷུང་འདྲ་དགོས།  །ཚུར་ཆས་གདོང་

ལེན་བྱེད་པའི་དུས།  །རྒྱ་བག་སོ་མོ་བསམས་འདྲ་གིས།  །བྱུས་ཡག་ཉེས་བཀའ་གོས་

ཚོགས་པའི་དུས།  །ཆེ་ཁ་ཆུང་གིས་ཉན་རྒྱུ་དགོས།  །ནང་གཏམ་དག་ལ་ཤོད་དོན་མེད།  །

བྱུས་ཕི་ནང་བསན་པ་བཤིག་རྒྱུ་མེད།  །དག་ལ་ཝ་བོས་ཆོས་འཚོང་དང་།  །ཕི་མི་ཐུབ་

ནང་འཛིང་བསོ་ལེ་སོགས།  །བྱུང་ན་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམས་ལ་སྦོར།  །མ་ཤི་གསོན་ལྤགས་

མི་བཤུ་རེ།  །བཀའ་ཁྲིམས་སྲུང་མདའ་མི་འབེབས་རེད།  །དེ་བྱས་གཏང་མ་ལོན་པས་

ན།  །གལ་དང་བསྟུན་པའི་དཔའ་དར་ཡོད།  །འདིར་ཚོགས་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག །གླུ་

གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ།  །མ་གོ་གླུ་ལ་འགེལ་པ་མེད།  །

 ཅེས་གསུངས་པས་ཚང་མས་གོ་དོན་ཡིད་ལ་བཞག་ནས་ནམ་ཕེད་ཡོལ་ཙམ་

ནས་མེ་བུད་དུ་བ་གཏོང་བ་སོགས་དུས་གཅིག་ཏུ་བྱས།  དེ་ནས་རྔ་དང་དུང་གི་སྒྲ་སྐད་

ཐོས་མ་ཐག་རུ་བཞིའི་ལས་དམག་རྣམས་སར་སེ་སོ་སོ་ནས་བཀོད་འདོམས་གནང་དོན་

ལྟར་སར་ཆས་བསྒྲིགས་ཏེ་སེངེ་ཤ་ལ་རོལ་བ་བཞིན་ཆས་པས་ཉི་མ་རེ་ཤར་དང་ལྷན་

དུ་སོ་སོར་སར་བབས་ནས་ཆུ་ལེན་མེ་འབུད་བྱས་ནས་བསད།  བྱང་དམག་རྣམས་ཀི་

བསམ་པར་གིང་ཚོ་ཆེན་གི་ལས་དམག་འདི་ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ལས་གངས་མང་།  ས་

གཞིའི་རི་ཐོག་ལས་དཔུང་མཐུག་པ་འདི་ལ་ཅི་ནས་ཀང་ལན་དང་ཡ་པོ་ཟིན་པ་དཀའ་མོ་

རེད།  བྱ་ལྷ་སྤུན་གསུམ་གི་གཏང་མ་དེ་ཙམ་ཆོད་པ་མཚར་པོ་རེད་བསམས་ནས་དཔའ་

ཧབ་ཧབ་ཏུ་གྱུར། དེ་ནས་ཞག་གསུམ་གི་ནང་མོར་བྱང་དམག་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དཔའ་

བོ་རག་ཤ་དག་འདུལ།  ཁ་ཁྲ་བུ་ཡི་ཁྲ་མིག གཡུ་འབྲུག་ཟླ་བ་གགས་པ།  སྲོག་བདུད་

དོམ་སྨོན་ངོ་ལུག་བཞི་ནས་ཁས་ལེན་མཆན་ཁེབས་ཉིས་བརྒྱ་རེ་ཁྲིད་དེ་གཏང་མ་ལེན་

པར་ཆས།  རག་ཤ་དག་འདུལ་དང་།  ཁ་ཁྲ་བུ་གཉིས་ར་ཆུའི་རབ་སོ་འོག་མ་གཤགས་
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ནས་བྱེ་རི་དང་།  སོག་པོ། ཁ་ཆེ་གསུམ་གི་སར་ཐད་དུ་ཐོན་བྱུང་སྐབས།  བཀའ་བོན་

ཆོས་གྲུབ་དཔའ་བོ།  སོག་གི་སག་དམར་སོབས་ཆེན།  ཁ་སྲས་གཡུ་འབྲུག་ཐོག་རྒོད་

གསུམ་པོ་ཁས་ལེན་བཅོ་ལྔ་རེས་བསྐོར་ནས་ཚུར་བསུས་པ་ལྟར་བྱས་པས་ཕན་ཚུན་

སྐད་ཐོས་པ་ཙམ་ནས་རག་ཤ་དང་ཁ་ཁྲ་གཉིས་དཔུང་བསྒྲིགས་ནས་གཞུ་སེང་དུ་མདའ་

རེ་བཞག་སེ་ཁ་ཁྲ་བུ་དེས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ།  །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བྱང་མེ་གིང་བསན་

པའི་སྲུང་མ་རྣམས།  །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གོགས་ལ་བྱོན།  །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན།  །

ར་ཆུའི་རབ་སོ་འགོ་མ་རེད།  །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན།  །ཁྲ་བོ་དམག་གི་འགོ་འཛིན་

ལ།  །ཁ་ཁྲ་བུ་ཡི་ཁྲ་མིག་ཟེར།  །བྱང་མེ་གིང་ཡུལ་གི་ས་ཆ་འདིར།  །དག་གིང་རུའི་

དུར་དམག་ཕབ་ནས་བཟུང་།  །རྩྭ་ཡར་སྐེས་ཐམས་ཅད་རྟ་ཡིས་བཟས།  །ཆུ་མར་འབབ་

ཐམས་ཅད་ཧུབ་ལ་དྲངས།  །བཞི་གིང་ཐང་ལ་སྐ་བོ་བརྡུང་།  །རིན་ཆེན་མི་ལ་མཚོན་

གིས་བསྣུན།  །དེ་ཅི་འདྲ་ཡིན་བསམ་ཤ་པ་གིང་།  །ལར་གཞི་ཇོ་རུ་འགོག་ཚ་ཁོས།  །

ལས་མ་བྱས་པ་ལ་གཅིག་ཀང་མེད།  །བྱུས་མཐའ་མ་བྱང་ལ་ཆས་ལེ་འདི།  །ལས་དབང་

ཐང་རོགས་པའི་སྔ་ལྟས་རེད།  །ཁྲ་མོ་གིང་གི་ལས་དམག་འདི།  །ཁེ་ཚོད་འདུག་ཚོད་

མ་ཟིན་ན།  །གིང་ཆོས་བསན་གནམ་རིས་འཕྲོག་ཉེན་ཡོད།  །དེ་རིང་ཉི་མའི་གདོང་གང་

ལ།  །གདོང་ལེན་སུ་བྱུང་མགོ་སྐེ་འཕྲལ།  །ལས་དམག་ཡུ་མེད་ར་བ་བརླག །མི་ཁྲག་

ཡུར་བ་འཐེན་དང་གཅིག །མི་རོས་ན་ཐང་བཀང་དང་གཉིས།  །ཐང་དཀར་ཞེན་པ་ལོག་

དང་གསུམ།  །སྤང་ཐང་ཀད་ཡུ་འཁོར་དང་བཞི།  །མ་ཐོན་མི་འགོ་ཐག་ཆོད་ཡིན།  །

གིང་སྡུག་ཡིད་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག །གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ།  །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་

གིས།  །ཞེས་ཟེར་ཞིང་དང་པོ་མི་འདིས་གླུ་ལན་འདྲ་ཡོད་ཤས་ཆེ།  ཁ་ཚིག་བཟང་ཞན་

ཅི་འདུག་བལྟ།  དེ་ནས་ག་ལེར་གཏང་མ་ལེན་ཆོག་བསམས་ནས་ཅུང་ལྷོད་པས།  བྱེ་

བོན་དཔའ་བོ་ཆོས་གྲུབ་དེས་ཟངས་བཞུ་རི་བོ་འགུག་ཆེན་ནང་།  བྱང་མདའ་དམར་མོ་

ཤ་ཟན་དེ་བཞག་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ།  །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །གིང་གི་བསན་པའི་
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སྲུང་མ་མཁྱེན།  །བཀའ་བོན་དཔའ་བོའི་དཔུང་རོགས་མཛོད།  །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་

ན།  །ར་ཆུའི་རབ་སོ་བར་མ་རེད།  །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན།  །བྱང་བྱེ་རི་དམག་གི་འགོ་

འཛིན་ལ།  །བཀའ་བོན་ཆོས་གྲུབ་དཔའ་བོ་ཟེར།  །དཔའ་རྟུལ་བརྒྱད་ཅུའི་གཞུང་ཐིག་

རེད།  །ཉོན་དང་འདྲ་མ་འདི་འདྲ་ཡོད།  །བྱང་གནམ་རུས་མི་བྱེད་དགུ་བྱེད་ལ།  །ནུ་

བོ་ཟླ་དགའ་རི་ལ་ཕུད།  །ཉེས་མེད་མི་རྣམས་ཁྲིམས་ལ་སྦར།  །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་

དག་ལྟར་སང་།  །ནག་པོ་བདུད་ལ་ཞི་སེམས་དཀར།  །ལས་ངན་བྱས་པའི་རྣམ་སྨིན་

གི།  །འབས་བུ་རེས་ལ་སྨིན་ངེས་ཡིན།  །སྔ་དྲོ་སོད་ལུགས་མ་ཤེས་ན།  །ཕི་དྲོ་འགོད་

ཀང་ཕིས་ལེ་རེད།  །གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར།  །དགེ་བཅུ་ཁས་ལེན་ཨེ་

མོས་གསུངས།  །མོས་ན་འདི་ཕི་གཏན་བདེ་ཡིན།  །མ་མོས་ཉེས་ཆེན་དམར་གསོད་

གཏོང་།  །ཟེར་བའི་འབྲུ་དོན་ཨེ་གོ་ལགས།  །དེ་རིང་ཚུར་ཆས་སར་མ་ཁྱུ།  །སེངེས་

ཤ་དམར་མ་ཟོས་གོང་།  །གཡུ་འབྲུག་ངར་སྐད་ཅི་ལ་རེད།  །བྱ་ཁུ་བྱུག་གསུང་སྙན་མ་

བསྒྲགས་གོང་།  །གོང་མོས་སྐད་འགྱུར་ཅི་གོ་རེད།  །གིང་དཔའ་རྟུལ་ཕར་ལ་མ་ཆས་

གོང་།  །ཁྱོད་བྱང་སྡུག་ཚུར་ཆས་ཅི་ལ་ཡིན།  །ངས་དེ་རིང་མདའ་མོ་ཤ་ཟན་འདི།  །ཚེ་

ཟད་ཁ་ཁྲ་ལག་སྔར་འཕེན།  །མང་པོའི་ནང་ནས་བསོད་ནམས་ཟད།  །སྐ་གཉིས་ནང་

ནས་ཡང་ཟད་ཁྱོད།  །མགོ་ཡ་ཐོད་སྤྲུ་ཕོར་ཟད་འདྲ་དང་།  །ཀད་པའི་ཁ་གྲུ་གཏོར་དང་

གཅིག །མ་ལེ་ཡར་ཐོད་བརེ་ལེ་གཉིས།  །ཁྲ་ཆུང་ཞབས་བོ་རྡུང་ལེ་གསུམ།  །ལུས་བེམ་

གོག་ཞ་འདྲུད་བྱེད་དང་བཞི།  །མདའ་གཅིག་འཕེན་ཞབས་ལ་མ་བཏང་ན།  །ཆོས་གྲུབ་

ཁ་བཤད་ཆུ་ཝུར་གིས།  །གིང་མི་བརྒྱའི་གལ་ནས་བུད་རྟགས་གིས།  །གསོན་ཡན་པོར་

ཤོར་ན་ཆོས་གྲུབ་མིན།  །གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ།  །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛིར་རུ་གིས།  །

 ཞེས་གསུངས་ནས་མདའ་དེ་སྤྲིངས་པས་ཁ་ཁྲ་བུ་ཁོ་ཆོས་གྲུབ་ཀི་གླུ་ལ་ཡིད་

དཔྱད་ནས་ཡོད་སྐབས་ཁོ་ཡི་དཔྲལ་བར་ཐེབས་ཏེ་སྔོན་ལས་དུས་ལ་བབས་ནས་ཀ་ལི་

སྐ་གོ་རེར་འཕངས་ནས་མཚོན་ཆ་སིག་ལོང་མེད་པར་རྟ་ཐོག་ནས་ལྷུང་།  མགོ་ལག་

གོང་ལེན་བྱས་ནས་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ཀིས་ཀི་བསོ་བཏང་ཞིང་སླར་ཡང་བྱང་དམག་གི་

ཁྲོད་དུ་མཆོངས་པས།  རག་ཤ་དཔའ་བོ་དཔུང་དང་བཅས་པ་དཔའ་ཆག་ནས་ཐལ་འཚུབ་
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འཕྱུར་རེར་བོས་ཏེ་རབ་སོ་བརྒལ་སྐབས་སག་དམར་དང་ཐོག་རྒོད་གཉིས་ནས་མདའ་

རེ་འཕངས་པས་དམག་བཅོ་ལྔ་ཙམ་བསད་པ་ལས་རེས་མ་ཟིན།  དུས་དེའི་སྐབས་སུ་

གཡུ་འབྲུག་ཟླ་བ་གགས་པ་དང་།  སྲོག་བདུད་དོམ་སྨོན་ངོ་ལུག་གཉིས་ཀི་དཔུང་དམག་

རྣམས་ར་ཆུའི་རབ་སོ་འགོ་མ་བརྒལ་ནས་ཆས་ཡོང་བར།  རི་ནུབ་དང་གྲུ་གུ་གཉིས་

ནས་ཆགས་ར་བཟུང་ཞིང་ཁས་ལེན་རྣམས་ཟུར་དུ་བུད་དེ་མདའ་མཚོན་ཆར་པ་འབབ་

པ་ལྟར་བྱེད་སྐབས་དེར་སྲོག་བདུད་དོམ་སྨོན་ཡ་མེད་དང་།  གཡུ་འབྲུག་ཟླ་བ་གགས་

པ་གཉིས་དམག་ཁྲོད་དུ་ཤོར་ཅིང་དལ་བའི་ཤོག་ནས་ཁས་ལེན་དམག་བཅས་བཞི་བཅུ་

ཙམ་བསད་རྨས་བཏང་བྱུང་བར་དལ་བའི་དཔོན་སྦལ་པ་རྨུ་བདུད་དེས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་

གདོང་དུ་ལངས་ནས་གི་ཁ་འགན། རྨུ་བདུད་ཀིས་གླུ་ལེན་སོགས་དལ་ཁོམ་མེད་པར་

རལ་གི་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་ལ་གཡུ་འབྲུག་ཟླ་བ་གགས་པའི་བང་དཀིལ་དུ་ཕོག་ནས་

གོ་སྙིང་ས་ལ་དྲུད་ནས་ཤི དོམ་སྨོན་ནས་སྦལ་པ་རྨུ་བདུད་ལ་གི་མདུང་ཇི་སྙེད་སིགས་

ཀང་ཕན་ཚུན་གགས་མ་རྙེད་པར་དོམ་སྨོན་གིས་གཡོན་ཕོགས་གྲུ་གུའི་སར་གཤགས་

ནས་མི་རྟ་ཉི་ཤུ་ཙམ་བསད་པས་ཤི་བདུད་གོ་མུས་ནག་མགོ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ་དཔའ་ཡང་

དག་སུ་རེད་དེ་རིང་བལྟ་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ།  །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །གྲུ་གུས་བསེན་པའི་

སྲུང་མ་མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གོགས་ལ་བྱོན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ལས་

དམག་ཁྲ་མོའི་གཞི་དཀིལ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཚེ་སྔ་དུས་བཤད་པའི་དུས་

ཚོད་ལ། །གྲུ་གུ་ཐོག་རྒོད་རྒྱལ་པོ་ཡི། །བོན་བརྒྱའི་ནང་གི་ཐུགས་གཅེས་ཡིན། །དུས་

དེང་སང་གེ་སར་བཀའ་བོན་ལ། །མིང་བོས་ན་ཤི་བདུད་ནག་མགོ་ཟེར། །དེ་ནས་ཚེ་ཟད་

གེན་པའི་བུ། །དེ་རིང་བྱང་སོར་བུད་འདོད་འདི། །བསྲ་རོང་མདའི་སྣ་ལ་དྲངས་རན་རེད། །

ངའི་ལག་ན་བཟུང་བའི་འཕྲུལ་མདའ་འདི། །སོང་གསུམ་འཕྲུལ་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ། །གཡུ་

འབྲུག་སྔོན་མོའི་སྐད་ལ་འགན། །གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་མེ་ཞགས་འཁྱུག  །འབྱུང་བ་

ལྔ་ཡི་སྙིང་པོ་བསྡུས། །སྔོན་མོའི་ལྕགས་ལ་དགུ་རྡུང་བྱས། །དམར་པོའི་མེ་ལ་བཞི་རྡུང་

བྱས། །གྲུ་གུའི་ཡུལ་ནས་ཐོན་ལེ་རེད། །གཞན་ལ་མེད་པའི་རྒྱུ་ཟོག་རེད། །དེ་རིང་བསོད་
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ཟད་འབེན་ལ་འཛུགས། །ཟིར་ཤུགས་ཅི་འདུག་ལྟད་མོ་ལྟོས། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་

ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གླུ་མཇུག་རོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་རོང་མདའ་དེ་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་འཕངས་

པས་ཁོ་གླུ་ལེན་ཁོམ་མེད་པར་དཔྲལ་བར་ཐེབས་ནས་འུར་ཆེམ་མེར་རྟ་ཐོག་ནས་ལྷུང་

བས་ཐམས་ཅད་གིས་ཀི་བསོ་ལྷ་རྒྱལ་བཏང་ཞིང་། ཤི་བདུད་གོ་མུས་ནག་མགོ་དེ་ད་དུང་

རོང་མདའ་དགུ་དུས་གཅིག་ལ་འཕངས་པས་ཁས་ལེན་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་གཡས་སྒྲིལ་

གཡོན་སྒྲིལ་དུ་བཏང་། དམག་དཔོན་གཉིས་ཤོར། འཕྲོས་རྟ་དམག་བཞི་བརྒྱ་མ་ཟིན་

ཙམ་དེ་མགོ་འབུལ་ཞུས། དེར་རི་ནུབ་དང་གྲུ་གུ་གཉིས་ནས་གཏང་མ་བངས་ཟེར་ནས་

དཔའ་ཁ་གཟེངས་བསོད་གང་ལ་དེ་འཚམས་བྱས་ནས་སོ་སོའི་སར་དུ་སྐུ་ངལ་གསོས། 

དུས་དེར་རག་ཤ་དཔུང་འཕྲོས་དང་བཅས་པ་སར་དུ་འབྱོར་ནས་ལས་གུར་དུ་འཛོམས་

ཏེ་དམག་དཔོན་སྙིང་དང་འདྲ་བ་དེ་གསུམ་ཤོར་བས་མི་ཚད། ལས་དམག་མང་ཚན་དེ་

ཙམ་གིང་སྡུག་གི་བན་འོག་ཏུ་སོང་བ་ཤིན་ཏུ་མ་བཟང་ཟེར་ནས་སྨྲེ་སྔགས་བཏོན་ཅིང་། 

གོས་མང་བྱས་མཐར་སྐུ་རེ་དེ་ཉིད་ནས་དམག་དཔོན་གསུམ་ཤོར་བའི་ཤ་ལན་དུ་ང་རང་

འགོ་དགོས་གསུངས་ནས་བྱོན་རིས་ལ་དམག་དཔོན་རྟ་རྟུལ་རྣམས་ནས་སྐུ་རེ་ཕེབས་མི་

ཉན་ཟེར་ནས་ང་འགོ་ཁོ་འགོ་ཟེར་ཞིང་དཔའ་ཧམ་ཧམ་བྱེད་པའི་ངང་དེར་གཡོན་གི་གལ་

འགོ་ནས་བྱ་ལྷ་དཔའ་བོ་དེས། ཁ་སང་དམག་དཔོན་གསུམ་དང་དེ་སྔོན་གཤིན་རེ་སོགས་

ཤོར་བ་ཤིན་ཏུ་མི་ལེགས་ཀང་། འཚབ་འཚུབ་ཀི་ལས་བྱས་ན་རང་ཆོས་རང་བརླག་མ་

གཏོགས་མི་ཡོང་བས་སྐུ་རེ་བྱོན་དགོས་པའི་དུས་མིན། ང་འགོ་ཁས་ལེན་ཡོད་ན་ཕི་མི་

དྲགས། དེ་བས་ཞག་ཁ་ཤས་རིང་ཕར་འགོ་མི་བྱེད། རྟ་རྟུལ་ཉི་བཟང་ཟླ་འོད་ཁྱོད་ཉིན་

མཚན་བལྟོས་མེད་དུ་སོང་ནས་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་བྱུས་ལེགས་ཉེས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཚིམ་

ལུས་མེད་པ་ཞུས་ལ། ཕིན་ཆད་ཅི་འདྲ་བྱས་ན་བྱང་གི་བསན་ཆོས་མི་ཤོར་བའི་བཀའ་

འདྲི་ཞུས་ཏེ་ལན་གསལ་མྱུར་བར་ཡོང་རྒྱུ་ངེས་པར་གིས་ཤིག  དེ་ནས་ཇི་དགོས་རིམ་

བཞིན་བལྟ་ཟེར། ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་རང་ལ་ཐག་བཅད། 

 དེ་ནུབ་ས་རུབ་པ་དང་མཉམ་དུ་ཉི་བཟང་ཟླ་འོད་དེ་ཉིན་མཚན་སྦྲེལ་ནས་སོང་
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བས་ནངས་པར་རོང་དུ་འབྱོར་ནས་རྒྱལ་པོའི་སྙན་དུ་བྱ་ལྷའི་ཞུ་སྐུལ་གསུང་བཀོད་ལྟར་

ཞུས་པས། རྒྱལ་པོ་ང་རྒྱལ་བཟོད་གགས་མེད་པ་ཞིག་སྐེས་ཏེ་མྱུར་བར་མདུན་གོས་

བསྡུས། བོན་པོ་དང་དཔོན་འགོ་རྣམས་དེར་འཛོམས་ནས་གསུང་གེང་ཞིབ་རྒྱས་མཛད་

མཐར་འགོ་འདུག་དང་དམག་ཇུས་ཀི་ཞལ་ཏ་ཡང་ཡང་མཛད། དམག་དཔོན་སོ་སོས་རང་

འོག་གི་ལས་དམག་རྣམས་ཉིན་མཚན་བལྟོས་མེད་དུ་བསྡུས་ནས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཀོད་

ལྟར་ཞག་གངས་སོ་སོར་རིམ་བཞིན་འབྱོར་ཏེ་བྱང་སར་དུ་དཔོན་འགོ་སོ་སོས་སྐུ་རེ་ལ་

མཇལ་དར་ཕུལ། གསུང་གེང་ཞིབ་རྒྱས་མཛད། ཕོགས་དགུ་ལ་དམག་སར་བརྒྱབས་

ཅིང་། བཀའ་བོན་མི་བཞི་ཡིས་སྔོན་འདས་གསུམ་གི་གོ་གནས་བཟུང་། ཤོག་སོ་སོ་

ནས་དགའ་རེད་སྣ་ཚོགས་པའི་ངང་དེར་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་པ་མེད་པར་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་

བསད། དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་བྱང་དཔོན་རྣམས་སྐུ་རེའི་ལས་གུར་དུ་འཛོམས་ནས་བཀའ་

གོས་མང་དུ་མཛད་མཐར། སྐུ་རེས་གསུངས་པར། དག་ལ་ཞེ་ལྷོད་མི་ཉན། ད་ཆ་བྱང་མེ་

གིང་ཟེར་ནས་གགས་ལེ་ཞིག་དང་། གིང་ཆོས་ཚོང་ཟེར་ནས་སྨད་ལེ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་

མི་འདུག་ངེས་ཅན་ཡིན་པས། སང་ཉིན་གཏང་མ་ལེན་རྒྱུར་ཁས་ལེན་སུ་འདྲ་ཡོད། མི་

མང་རོ་མང་བྱས་ཀང་ཕན་པ་མེད། ཁེར་རྒྱུག་གིས་གཏང་མ་ཡུ་ཆོད་བྱས་ན་དཔའ་དར་

ཆེ་བ་ཡོད་གསུངས་པས། དམག་དཔོན་དཔའ་བོ་རྣམས་ནས་ང་འགོ་ཁོ་འགོའི་ཁས་ལེན་

བྱས་སྐབས། ད་འོ་ན་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་རྟེན་འབེལ་ལ་བརྟག་དགོས་པས་ཤོ་རྒྱན་འཕེན་

ལ་རྒྱལ་བ་དེ་འགོ་རྒྱུ་གིས་གསུངས་པས། ཐམས་ཅད་ནས་དེ་ལྟར་བྱའོ་ཟེར་ནས་ཐག་

བཅད་ནས་བདེན་པ་བརར་ཏེ་ཤོ་བརྒྱབས་པས་སྦྲུལ་ལྷ་ལ་རྒྱན་ཐོབ།  ཉི་མ་དེའི་ཕི་ཉིན་

ནམ་སྐ་རེངས་མཐའ་ནས་ཤར་སྐབས་སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་གོག་དམར་དེས་དཔའ་ཆས་གོ་དགུ་

སོགས་འཁོར་གསུམ་ལུས་ལ་རོགས་ཤིང་།  འདོ་བ་དམར་པོ་ལྡིང་ཤེས་ཀི་གོང་དུ་བུད་

ནས་བཙན་རྒོད་བཞིན་ཐོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ནས་སྨོན་ལམ་དང་སྐེལ་མ་བྱས་ཏེ་གོག་དམར་

འཁྱུག་པ་ལྟར་བཤར།  ཉི་མ་རི་རེ་ལ་ཤར་སྐབས་ར་ཆུའི་རབ་སོ་བར་མ་ནས་ཐོན་པས་

གིང་གི་སོ་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་བས་བར་རིམ་པར་བཏང་།  གིང་གི་ཁས་ལེན་དམག་

མི་རྣམས་ནས་མདའ་མཚོན་སྣ་ཚོགས་བཏགས་ཏེ་ཆགས་ར་འཁྱིལ་ལེར་བཟུང་སྐབས། 
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ཁོས་ར་ཆུའི་རབ་སོ་དེ་མྱུར་བར་བཅད་ནས་གཞུང་ཐང་ན་ཁ་ཁྲ་ལེབ་དེར་རྟ་འདུར་ཐུང་

གཅིག་གིས་བརྒྱུགས་པས་རི་ནུབ་དལ་སྨད་ཨེ་ཇེབ་རོང་གི་ལས་དམག་གི་སར་མཐའ་

དེར་འབྱོར་ནས་གླུ་ལེན་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་མདའ་གསུམ་འཕངས་པས། ཆགས་

རའི་ལོགས་གཅིག་གཏོར་ནས་ཁས་ལེན་བཅུ་ཙམ་བསད།  དལ་དམག་ཁས་ལེན་རྣམས་

ནས་མཚོན་ཆ་མང་དུ་བཏབ་ཀང་ཁོ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ནང་དུ་ཤོར་ནས་ཨེ་ཇེབ་ཀི་དམག་

ཧྲུའུ་བན་གོ་ཙི་དཱ་གོ་ཅན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གི་འོག་ཏུ་བཏང་།  

 སླར་ཡང་གཞུང་སར་གཤགས་ནས་གཤམ་སར་གྲུ་གུའི་ནུབ་སར་གཏོར་ནས་

མི་ཉི་ཤུ་ཙམ་མིང་མེད་དུ་བཏང་བྱུང་བས། དལ་བྱང་གྲུ་གུ་བཅས་ནས་མཚོན་ཇི་སྙེད་ཅིག་

བཏང་ཀང་ཁོ་ལས་དབང་མ་རོགས་པས་ཅི་ཡང་མ་གནོད།  ཁོས་སར་གཏོར་ཅིང་ཁས་

ལེན་མང་པོ་བསད།  གྲུ་སོད་ཤ་སོང་བདུད་དང་།  གྲུ་སྨད་ཉི་མ་སོབས་རྒྱལ་གཉིས་ནས་

གདོང་བངས་པས། ཁོས་རལ་གི་རེ་རེའི་འོག་ཏུ་བཏང་ནས་ལས་གུར་གི་མཚམས་སུ་

ཤོར་ལ་ཁད་དུ་ཤི་བདུད་གོ་མུས་ནག་མགོ་དང་།  གེར་པ་མཐིང་རྒྱལ་གཡུ་འབྲུག  ལྷ་

ཚོ་སོན་པ་གསུམ་ནས་གདོང་བངས་པར་སྦྲུལ་ལྷས་རལ་གི་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་བྱུང་བས།  

ཤི་བདུད་ནས་རོང་མདའ་དེ་མྱུར་བར་འཕངས་པས་ཁོ་ཡི་སྙིང་ཁར་ཐེབས་ཀང་ལས་

དབང་མ་རོགས་པས་མཚོན་མ་སོང་ཡང་རོང་མདའི་དུག་ཟེར་གིས་རྟ་ཐོག་ནས་ལྷུང་ལ་

ཁད་དུ་གྱུར།  ཁོས་མྱུར་བར་ཤི་བདུད་ལ་གི་ལན་གསུམ་གཡུགས་ཀང་མཚོན་མ་སོང་།

དེ་ནས་ཤི་བདུད་ཀིས་ཁོ་ལ་གི་མང་དུ་གཡུགས་ཀང་མ་ཆོད།  ཁོས་ཤི་བདུད་ལས་

བཟུར་ཏེ་གྲུ་སྨད་ཉི་མའི་སོག་གཞུང་ལ་གི་གཅིག་གཡུགས་པས་སོག་ཁྲབ་ཁག་གཉིས་

སུ་བགོས་ཀང་།  རི་ནུབ་དལ་སོད་ཀི་སར་གཞུང་གཤགས་ནས་ལས་དམག་སུམ་ཅུ་ཁ་

ཡར་གི་འོག་ཏུ་བཏང་། ས་ཡབ་རླུང་ལྷ་དཔའ་བོ་དང་ཕི་གིང་ཧོ་རིང་ཧུ་ཐུབ་བཅས་ནས་

གདོང་བཀག་ནས་གི་ཁ་འགན་པས་ས་ཡབ་རླུང་ལྷ་དེ་ང་རྒྱལ་དྲག་ཏུ་འཁྲུགས་ཏེ་གི་ལན་

གཅིག་གཡུགས་པས་ཁོ་ཡི་རྨོག་སེང་དུ་ཐེབས་ནས་རྨོག་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་ཏེ་ཀ་ལི་

ཕེད་ཙམ་གཤགས་ན་ཡང་ཁོ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་མ་བབས་པས་ཤི་མ་ནུས།  ཁོས་མྱུར་

སབས་སུ་གི་ལན་དགུ་བཏབ་ཀང་གནོད་མ་ནུས་པས་ཁོ་ཞེ་སང་གཏིང་ནས་འཁྲུགས་ཤིང་
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ལུས་ཀི་རལ་སྤྲུག་སེ་ཁུ་ཚུར་ཞིག་གཞུས་པས་ས་ཡབ་རླུང་ལྷའི་བང་དཀིལ་དུ་ཕོག་ནས་

ཞལ་ནས་ཁྲག་དམར་ཤར་རེར་བསྒྲུངས་ཤིང་ཆིབས་ལས་ལྷུང་།  དེ་ནས་ཁས་ལེན་འཕྲོས་

ལུས་རྣམས་ལམ་གང་ཐོབ་ཀིས་བོས་ནས་སོ་སོར་གེས།  སྐབས་དེར་ཁོའི་བསམ་པར་

ལྷ་དགའ་རབ་ཡོད་ཀང་དཔའ་ཚོད་བཟུང་དགོས་བསམས་ཏེ་ག་ལེར་ཕིར་ལོག་བརྒྱབས་

ཏེ་རང་སར་དུ་ཤོར་བ་གདའོ།  །གིང་པ་རྣམས་ནས་དེ་འདྲའི་དཔའ་སོབས་ཅན་གི་མི་

ཞེས་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་པར་གྱུར། དེ་ནས་སྦྲུལ་ལྷ་རང་སར་དུ་འབྱོར་ནས་ཐམས་ཅད་

ཀིས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་གཟེངས་བསོད་བྱས་ཤིང་།  སྦྲུལ་ལྷ་ལ་གི་རྨས་ཐུབ་པའི་

གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་འདྲ་བ་འཇིག་རྟེན་ན་མི་སྲིད་ཟེར་ནས་ཐམས་ཅད་དཔའ་ཞུམ།  དེ་

ནས་རྨ་བཅོས་བྱས་ཤིང་དགའ་རབ་ཀི་དུམ་རས་སོགས་སྦར་བས་དྲག  

 ཡང་ཞག་ལྔ་ཡི་ཉིན་མོར་བྱང་དམག་གི་སར་ནས་ལན་མེད་ཚངས་པ་མེ་རུ་དེས་

གིང་སར་གཏོར་རྒྱུར་ཆས་རིས་ཀིས་ཟངས་ཁྲབ་སྲིན་པོ་ལྷ་རོང་སེང་འཁོར་གསུམ་དཔའ་

ཆས་གོ་དགུ་བསྐོར་ཅིང་།  ཟངས་རྨོག་ར་རི་དམར་པོའི་སེང་དར་འཕྲུ་མེ་ལྕེ་རང་འབར་

བཙུགས་པ་སོགས་བྱས་ཏེ། འདོ་བ་མེ་གཤོག་རླུང་དམར་གི་གོང་དུ་ཐོན་ཅིང་།  ཉིན་ཕེད་

ཙམ་དུ་སེན་ལུང་གསུམ་མདོར་སླེབས་ཤིང་།  སོ་པ་རྣམས་ནས་མཐོང་བས་བར་རིམ་

གིས་བཏང་།  གིང་པ་རྣམས་ཀི་ཁས་ལེན་རུ་འདྲེན་རྣམས་གོ་གོན་མཚོན་ཐོགས་ཁྲིག་

གེར་བྱས་ནས་ཡོད་པར་སེན་ལུང་གཡུ་ཐང་ནས་ཁོ་རི་གཟར་རྦབ་རྒོད་འགིལ་བ་ལྟར་

མཆོངས་བྱུང་བས།  གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ཀིས་མདའ་མཚོན་ཆར་པ་འབབ་པ་ལྟར་

འཕངས་ཀང་གནོད་མ་ཐུབ།  ཁོས་སྨད་གིང་གི་དམག་མངས་ཉི་ཤུ་ཙམ་དམར་གསོད་

བཏང་སེ་ལྷ་གུར་ལ་གཏད་ཅིང་ཤོར་བྱུང་བར། བརྒྱ་དཔོན་སོབས་རྒྱལ་དང་།  སྨད་གིང་

སེར་པ་ཡ་མེད།  ཀུན་དགའ་ལྷ་དབང་བསན་པ་གསུམ་ནས་གདོང་བངས་པས་ཁོས་

རལ་གི་གཡུགས་ཐེངས་གཉིས་ཐོག་བརྒྱ་དཔོན་ཀུན་དགའ་བསྒྲུངས།  ད་དུང་ངར་ཆེན་

གིས་སྨད་གིང་གི་སར་དེ་གཤགས་ནས་འབེ་ར་ལྷ་དམག་གཉིས་ཀི་སར་གཏོར་ནས་ལས་

དམག་བཅོ་ལྔ་ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་།  སླར་ཡང་ལྷ་གུར་གི་ཐད་དུ་ཤོར་བྱུང་བས། མུ་

སྲས་རིན་ཆེན་གགས་པ་གཡས་ནས་བརྒྱུགས། ར་འདྲ་འཆི་བདག་ཡ་མེད་གཡོན་ནས་
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བརྒྱུགས་ཏེ་ཁོ་ཡི་གདོང་བངས་ནས་གི་ཁ་ཇ་ཡུན་ཙམ་འགན་པས།  ཁོ་གཉིས་ཀིས་ཁོའི་

གི་ཁ་མ་བརྟན་པར་ལྷ་གུར་དུ་ཤོར་རིས་བྱས་པས།  མུ་སྲས་ཀིས་དཔུང་པ་གཡས་ལ་

འཐམས།  ར་འདྲས་དཔུང་པ་གཡོན་པར་འཐམས་ཏེ་ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐེན་བྱས་པས་

ཁོ་བདུད་ཕྲུག་དངོས་ཡིན་སབས་ར་འདྲ་དང་མུ་སྲས་འདྲ་བ་འཇིག་རྟེན་ན་དཀོན་ཡང་

གཡས་སྒྲིལ་གཡོན་སྒྲིལ་བྱས་ནས་ལྷ་གུར་དུ་ཤོར་བས་གེ་སེར་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་དག་ལྷ་

ཝེར་མའི་དཔུང་དང་བཅས་དག་ལྷའི་གོ་མཚོན་སྣ་དགུ་སྐུ་ལ་གསོལ་ནས་འདོ་རེ་རྐྱང་

རྒོད་འཕེལ་པོའི་གོང་དུ་གྲུ་གང་བར་སྣང་དུ་མཐོ་བར་བྱས།  སྙིང་རེ་ཚད་མེད་ཀི་ཐུགས་

བསྐེད་དང་།  ཕ་རོལ་དག་འདུལ་གི་དཔའ་ངར་བསྐེད་བཞིན་ཁོ་ཡི་གདོང་དེར་ཀྲོང་ངེར་

བྱོན་ཏེ་ཕག་གཡོན་པས་ཐོང་ར་ནས་བཟུང་། ཕག་གཡས་པས་རལ་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཕར་

ནས་གེ་སར་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་ཁོ་རང་འདྲེན་སྐལ་མེད་པ་ཐུགས་ཀིས་མཁྱེན་ནས་

སྙིང་རེ་བཟོད་གགས་མེད་པ་ཞིག་གཏིང་ནས་སྐེས་ཏེ་རལ་གིའི་གནོད་རྐྱེན་མི་འབྱུང་བའི་

ཐུགས་བསྐེད་མཛད་ནས་སིག་མོའི་ཚུལ་དུ་སྤི་གཙུག་དེར་ལན་གཅིག་བཏབ་པས་ཁོ་གེ་

སར་གི་ཐུགས་རེས་སྲོག་སྐོན་མ་བྱུང་ཡང་། རལ་གིའི་ཚ་ཟེར་དང་། གེ་སར་གི་སྐུ་ཟིལ་

མ་བཟོད་པར་ཅི་བྱ་འདི་དྲན་མེད་པའི་ངང་དེར་ཉེས་ཅན་བཙོན་ནས་ཐར་བ་དང་། ཁྱི་རྒན་

ཀོར་འོག་ནས་ཐར་བ་བཞིན་རང་སར་དུ་འབྱོར་ནས་ཁོ་ངལ་གསོས་ནས་བསད་པས། ཇ་

ཡུན་རིང་ཙམ་ཞིག་སོང་བའི་སྐབས་དེར་དྲན་པ་རྙེད་དེ་གཞི་ནས་གསུང་གེང་འདྲི་བཤད་

སྐབས་ཁོས་མནོ་བསམ་བསྐོར་ནས་འུད་སྒྲོག་བྱས་པར། ངས་གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་དེ་

དྲག་གངས་ལས་འདས་པ་བསད། ལྷག་པར་ལས་གུར་དུ་མཆོངས་ཏེ་ཁོ་འགོག་ཚ་ཇོ་རུ་

དང་གི་ཁ་བཀེ་བས་དཔའ་འདྲ་མཉམ་དུ་སོང་ཞིང་། ཡ་པོ་མི་ཟིན་པའི་མི་གཅིག་མི་སྲིད་

ཀང་། རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག  ཁས་ལེན་དེ་དྲག་དུ་མ་དམར་གསོད་བཏང་ནས་

དཔའ་ཚོད་བཟུང་སེ་རང་སར་དུ་ཆས་པ་ཡིན་ཟེར་བས་ཐམས་ཅད་དཔའ་ཚུད། སྐུ་རེ་རྟ་

ཁྲི་དེ་དཔའ་བའི་མདངས་སྐེས་ཤིང་། དགའ་བའི་གཏམ་དང་བཅས། གཡའ་ཁོ་ལས་ངན་

འགོག་ཚ་ཇོ་རུ་དེ་གསོད་པའི་ལས་དབང་ང་ལ་ཡོད། སང་ཉིན་སྐ་རེངས་མ་ཤར་གོང་། 

མེ་འབུད་དུད་བཏང་ཁྲིག་སེ་དགོས། ལན་མེད་བྱ་ལྷ་སྤུན་གསུམ་ལ། སག་རྟུལ་མཆན་
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ཁེབས་གསུམ་རེ་དང་། ལས་དམག་བརྒྱ་ཚོ་ལྔ་རེས་བསྐོར། བྱུས་གཏང་མ་གཅིག་ལོན་

གཉིས་ལོན་དགོས། ང་རང་སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲི་ལ་མཆན་ཁེབས་ཚངས་པ་མེ་རུ་དང་། རྒྱ་དུར་ཁ་

བུ་ཡི་སོང་བདུད་བཅས་ཁས་ལེན་རྟ་དམག་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར། ཁོ་གིང་སྡུག་གི་སར་དེ་

ཕོགས་བཞི་ནས་བསྐོར་ཏེ་བལ་བ་ཞིག་བཟོ་དགོས། དེ་མིན་དམག་མངས་ཉོབ་རྡུང་བྱས་

ཀང་སིག་པ་ཆེ་རོགས་ལས་མེད། དེ་དྲག་འགའ་ཡི་མགོ་སྐེ་འབལ། ལྷག་པར་དུ་ཕུང་

རྒན་ཇོ་རུ་དེ་ཁྲམ་འདེབས་བྱེད་ངོ་མ་ཡིན་ཟེར་བས། ཐམས་ཅད་ནས་དེ་རང་ལ་མངོན་

པར་བསོད། ཕི་ནང་སྐ་རེངས་ཤར་སྐབས་སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲི་ནས། གསེར་ཁྲབ་ཉི་མ་ཤར་སེང་།

སག་དོང་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབས་གཡོན། གསེར་རྨོག་ཉི་མ་འབུམ་ལྡན་གོང་། དར་

འཕྲུ་སེར་པོ་ལེབ་ཆེན་བཙུགས། རྒྱབ་དར་སེར་ལེབ་རྒྱན་གིས་སྤྲས་ཤིང་། འདོ་བ་ངང་

པ་སེར་སོང་གི་གོང་དུ་ཐོན། བྱང་ལན་མེད་ཚངས་པ་མེ་རུ་དེ་གཡས་ནས་བརྒྱུགས། རྒྱ་

དུར་ཁ་བུ་གཡོན་ནས་བརྒྱུགས། ཁས་ལེན་རྟ་དམག་ལྔ་བརྒྱའི་དཔུང་དང་བཅས་པ་དང་།

དཔའ་བོ་བྱ་ལྷ་མཆེད་གསུམ་ནས་མཆན་ཁེབས་རྟ་རྟུལ་གསུམ་རེ་དང་ལས་དམག་ལྔ་

བརྒྱ་རེ་ཁྲིད་ནས་འུར་ཆིལ་ལེར་ཆས་པས། ཉི་མ་ཤར་སྐབས་དེར་གིང་གི་སོ་པ་རྣམས་

ནས་མཐོང་ནས་བར་རིམ་པར་བཏང་ཞིང་ཟིང་ཟིང་ལོང་ལོང་གི་སྐབས། དང་པོ་རྨ་ལུང་

ལྷ་མཐོང་གཞུང་དྲུག་བརྒྱུད་བདུད་ཧོར་གཉིས་ཀི་སར་ཐད་དེར་སྐུ་རེ་དཔོན་བོན་གསུམ་

ནས་ཁས་ལེན་དགུ་བཅུ་ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་བས། བྱང་ཨ་སག་འཁྱིལ་བའི་ཀླུ་མོ་

མཚོ། བདུད་བོན་ཞ་ནག་དཔའ་བོ། འབོང་ནག་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཚན་གསུམ་ནས་གདོང་

བངས་པས་རྟ་ཁྲི་བདུད་བོན་གིས་འབོང་ནག་ལ་གི་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་ལ་དུམ་མེར་

བཏང་། སླར་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གཤགས་བྱུང་བས། བྱང་ཨ་སག་འཁྱིལ་བའི་ཀླུ་མོ་

དེས་རལ་གི་སྲིན་པོ་ཁྲག་འཐུང་ཤུབས་ནས་ཕྱུངས་ཤིང་མཆོང་རིས་མཛད་པས། ཁོ་རེ་

བོན་གསུམ་གི་ནང་ནས་བྱང་ལན་མེད་ཚངས་པ་མེ་རུ་དེ་ང་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་ཏེ་རལ་

གི་ཕུག་གོང་དུ་ཕར་ཞིང་གདོང་དུ་བུད་དེ། གཡའ་མོ་རེ་སྣང་ཆེན་ཚེ་ཟད་ཞེས་ཟེར་ནས་

མཆོངས་བྱུང་བས། ཨ་སག་ཀླུ་མོར་ཁོས་གི་ལན་གསུམ་བཏབ་ཀང་ཁོང་ནི་ཤ་ཟ་ལས་ཀི་

མཁའ་འགོ་ཡིན་པས་གང་ཡང་གནོད་མ་འཁྲུག  ཨ་སག་ཀླུ་མོས་རལ་གི་ལན་གཅིག་གི་
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ཐོག་ཁོ་ཡི་རྨོག་གི་ཕོ་བང་སེང་ནས་མི་རྟ་དང་བཅས་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་ནས་འཇིག་

རྟེན་ཕི་མའི་སྣང་བ་ཤར་བ་ཞིག་བྱས་སོ། །

 དེ་ནས་རེ་བོན་གཉིས་པོས་དཔའ་མོས་གི་རུབ་བྱས་ཀང་མཚོན་མ་བངས། 

དཔའ་མོས་ཀང་གི་ཁ་འགན་ཡང་ཕམ་རྒྱལ་མ་བྱུང་བས་ཁོ་རེ་བོན་གཉིས་ཧོར་སར་དུ་

འདྲེས་པས་མགར་བའི་ཤོག་ནས་མགར་བའི་གནམ་ལྕགས་འབྲུག་སྒྲ། བྰ་དུར་སྦྲུལ་སྔོན་

ཡ་མེད། བཤན་ཆུང་རླུང་བཙན་གསུམ་ནས་གདོང་བངས་པས། རྒྱ་དུར་ཁ་བུ་དང་བཱ་དུར་

སྦྲུལ་སྔོན་གཉིས་གི་ཁ་ཇ་ཡུན་ཙམ་འགན་ཡང་ཕམ་རྒྱལ་མ་བྱུང་བས་སླར་ཡང་རྒྱ་དུར་

ཁ་བུས་མྱུར་སབས་ཀིས་གི་ལན་གཅིག་གཡུགས་པས་བྰ་དུར་སྦྲུལ་སྔོན་གི་དབུ་རིལ་

ལེར་འཕངས། སྐུ་རེས་གི་གཡུག་ཐེངས་གཉིས་ལ་བཤན་ཆུང་རླུང་བཙན་དམར་གསོད་

བཏང་། གནམ་ལྕགས་འབྲུག་སྒྲ་དེས་གི་ངོ་མ་ལོན་པར་ཕིར་བོས་བྱས། ཁོང་གཉིས་ཀིས་

གུར་ནག་ཤོག་ནས་དམག་བརྒྱ་སྐོར་ཙམ་ཆག་ཉིལ་དུ་བཏང་བྱུང་བས། གུར་ནག་ཉི་མ་

གུ་རུ། བཱ་དུར་གང་པོ་ཁྲ་མིག་གཉིས་ནས་མདའ་རེ་འཕངས་པས་མཆན་ཁེབས་ལྔ་བཅུ་

ཙམ་ཆག་ཉིལ་དུ་བཏང་ཞིང་། སླར་ཡང་གི་བཏོན་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མཆོངས་ཏེ་རེ་

བོན་གཉིས་དང་གི་འགན་པས་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་སྐབས། བཤན་ཚ་རླུང་ལྷ་མགོགས་

ལྡན་དེས་འཁོར་གསུམ་བསྐོར་ནས་འདོ་བ་དམར་པོ་འཕུར་ཤེས་ཀི་གོང་དུ་བུད་དེ་དེར་

འབྱོར་ནས་རལ་གི་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་སེ། ཕན་ཚུན་གི་ཁ་འགན་པས་ཁོང་རེ་བོན་གཉིས་

ནས་བཤན་ཚར་གི་རུབ་བརྒྱབས་ཀང་མཚོན་མ་སོང་། བཤན་ཚས་མྱུར་སབས་སུ་

ཁོང་གཉིས་ལ་གི་རེ་རེ་གཡུགས་པས་སྐུ་རེའི་ཁྲབ་ཀི་སོད་ཁེབས་ཧྲུལ་ལེར་བཏང་ཞིང་།

རྒྱ་དུར་ཁ་བུ་ཡི་སོང་བདུད་ཀི་དཔུང་གོང་དུ་ཐེབས་ནས་གི་རྨས་ཆེ་ཙམ་བཏང་བས་

ཁོང་གཉིས་དཔའ་ཚོད་བཟུང་སེ་ཕིར་ལོག་རིས་ལ་བཤན་ཚས་སླར་ཡང་གི་ལན་གཅིག་

གཡུགས་པས་རྒྱ་དུར་ཁ་བུ་ཡི་སོག་ཕྲག་ཏུ་ཐེབས་ནས་ཁག་གཉིས་ས་བགོས་ཏེ་རྟ་ཐོག་

ནས་ལྷུང་བས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀི་བསོ་བཏང་། དེ་ནས་དཔའ་མོ་ཨ་སག་དང་བཤན་

ཚ་གཉིས་ནས་རེས་འདེད་བྱས་ཀང་རེས་མ་ཟིན་པར་མི་རེས་མདའ་རེ་བཏང་བས་བྱང་

དམག་བཅུ་ཙམ་བསྒྲིལ་ཞིང་སླར་སར་ལ་ལོག  དེ་ནས་གཡུལ་དུ་ཤི་བའི་རོ་རྣམས་རི་
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ལ་སྐེལ་བ་དང་དུར་ལ་སྦ་བ་སོགས་བྱས། དེའི་སྐབས་བྱ་ལྷ་དབང་རུ་ལྷ་བཙན་དེ་མཆན་

ཁེབས་དཔུང་དང་བཅས་ར་ཆུའི་རབ་སོ་འོག་མ་ནས་ཐོན་ཏེ་མོན་འཇང་ཁ་ཆེ་གསུམ་གི་

སར་དེར་ཆས་པའི་སྐབས་དེར་གིང་གི་ཁས་ལེན་རྣམས་ནས་གདོང་མ་བརྟེན་པར་བྱ་ལྷ་

དཔུང་བཅས་ནང་དུ་ཤོར་ནས་དམག་མངས་བརྒྱ་ཚོ་མང་པོ་ཤི་རྨས་བཏང་ཞིང་། ལྷག་

པར་བྱ་ལྷ་དང་དཔའ་བོ་གསུམ་དཔུང་བསྒྲིགས་ཀིས་སྤང་ཀིས་ལུག་ཁྱུ་གཏོར་འདྲ་བྱས་

ནས་མོན་དམག་བརྒྱ་ཙམ་བསད་དེ་སར་གཤགས་སྐབས། དཔའ་བོ་དུང་སྐོང་སག་ལྷ་ཁྲི་

དཀར་དེས་འཁོར་གསུམ་དཔའ་ཆས་ལུས་ལ་རོགས་པ་བྱས་ཏེ་གདོང་བངས་ཤིང་། གི་

ཁ་འགན་པས་དཔའ་འདྲ་མཉམ་སྐབས། འཇང་ཕྲུག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འགྱུར་དང་འཇང་སྲས་

གཡུ་ཁྲི་དགུང་སྔོན་གཉིས་ནས་སག་ལྷའི་དཔུང་རོགས་སུ་ཆས་ནས་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འགྱུར་

དེས་ལྕགས་གཞུ་རི་བོ་འགུག་ཆེན་ནང་ལྕགས་མདའ་སྔོན་མོ་དག་འདུལ་ཞིག་བཞག་སེ་

འདོ་བ་གནམ་ཡག་གི་གོང་ནས་ཡོབ་ལང་ཞིག་བརྒྱབས་ཤིང་གླུ་བངས་ཏེ། ཅུང་ལྷོད་ནས་

གླུ་ལན་འདྲ་ཡོད་ཤས་ཆེ། དེ་ནས་ཁོ་གསོད་པར་ཧ་ལས་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡོད་སྙམ་སྐབས། 

བྱ་ལྷ་གནམ་རུ་ལྷ་བཙན་དེ་ང་རྒྱལ་གི་རལ་སྤྲུག  ཞེ་སང་གི་དུ་བ་འཐུལ། གཏི་མུག་

གི་མུན་པ་འཐིབས། རྐང་ཤེད་ཆེན་གིས་ཡོབ་ཐག་གཅོད་ལ་ཁད། བརླ་ཤེད་ཆེན་གིས་

གསེར་ས་གཅོག་ལ་ཁད། ལུས་རལ་སྤྲུག་གིས་འབུམ་རོང་གཏོར་གཤོམ་བྱས་ཤིང་། 

གཞུ་སེང་དུ་མདའ་བཞག་ནས་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་སོགས་འབོད་ཁོམ་མ་བྱུང་

བར་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཁོ་རེ་གིང་སྡུག་ར་

ལིའི་བུ། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གིང་མི་བརྒྱ་བསད་པའི་བཤས་རྭ་རེད། །ང་འདྲ་

ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་སོད་མེ་གིང་ས་ཆ་ནས། །གནམ་རུ་དཀར་པོའི་བཀའ་བོན་ལ། །

བྱ་ལྷ་དབང་རུ་ལྷ་བཙན་ཟེར། །མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོའི་སྲས་པོ་རེད། །མགོ་ནག་མི་ཡི་

གཤེད་མ་ཡིན། །ནག་པོ་བདུད་ཀི་བ་གནས་རེད། །སྡུག་ཁྱོད་ཀི་བརྙས་ཚིག་བཟོད་ལེ་

མིན། །ཁྱོད་དེ་ཙམ་དཔའ་བོ་ཡིན་པས་ན། །དེ་ཉིན་འབུམ་སར་ཁྲ་མོ་དེ། །དཀིལ་ནས་

གཤགས་ཤིང་ཟུར་ལ་བུད། །རལ་གི་སྔོན་མོའི་ངར་ལམ་ནས། །མི་རོ་ས་ཐང་བཀྲམ་
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འདྲ་བྱས། །དེ་དུས་མེད་ལེ་ག་རུ་གབ། །ཁྲག་དམར་ཡུར་ཆུ་འཐེན་དང་གཅིག  །སྨྱུག་

མདའི་ཁ་ལ་འཕངས་དང་གཉིས། །གཡུ་ལྷ་དམག་ཁྲོད་གབ་དང་གསུམ། །ངོ་ཚ་མོ་ཨེ་

ཤེས་གཡུ་ལྷ་དཔོན། །ལར་གཞི་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ལ། །རེ་རྒྱལ་པོ་མངའ་འབངས་ཤོར་

ཁ་རུ། །ཁ་བཤད་ཚིག་ལ་གནས་རབས་མེད། །ལྷ་བ་མའི་དགོན་ཆུང་ཤོར་ཁ་རུ། །མི་

མགོ་གདུགས་ལྟར་བསྐོར་རབས་ཡོད། །སྨན་བུ་མོ་རོགས་དང་བལ་ཁ་རུ། །ཉལ་རོགས་

འཚོལ་ཞིང་ཟ་རོགས་བརྔན། །བུ་དཔའ་མེད་དག་ཁར་ཤི་ཁ་རུ། །བེལ་འཚུབ་འཚུབ་འབའ་

ཞིག་ཡོང་རབས་ཡོད། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་ཉག་ཕྲན་འདིས། །ཁྱོད་གཡུ་ལྷའི་སྙིང་ཤ་མི་

འཛེར་རེ། །གཏམ་མང་པོ་མི་ཤོད་རྣ་བ་ཚ། །གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་

འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་ཟེར་ཅིང་གླུ་མཇུག་རོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་མདའ་དེ་སྤྲིངས་བྱུང་བས་

གཡུ་ལྷས་ས་འགྱུར་བརྒྱབས་པས་མདའ་དེ་གཡུ་ལྷའི་དཔུང་གཡོན་གོང་དུ་སོང་བས་

མ་ཐེབས་ཀང་རྒྱབ་ཀི་རྟ་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་བསྒྲིལ་བྱུང་བས། གཡུ་ལྷས་མྱུར་སབས་

སུ་མདའ་གཅིག་སྤྲིངས་པས་ཁོ་ཡི་བང་དཀིལ་དུ་ཕོག་ནས་སྙིང་ཚལ་པ་དགུ་རུ་གཏོར་

ཅིང་རྟ་ཐོག་ནས་ལྷུང་།  འཕྲོས་དཔའ་རྟུལ་གསུམ་ནས་ཀང་གི་བཏོན་ཏེ་མཆོངས་པས་

རྟ་རྟུལ་གསུམ་པོས་བྱང་ལྷ་ཤོར་བ་མཐོང་ནས་དཔའ་ཆག་སེ་ཕིར་བོས་བརྒྱབས། དཔའ་

རྟུལ་རྣམས་ནས་རེས་འདེད་བྱས་པས་ཤ་ཐང་ན་བ་ཁྲ་ལེབ་ཀི་གཞུང་དེར་འབྱོར་སྐབས། 

དུང་སྐོང་སག་ལྷ་ཁྲི་དཀར་གི་འདོ་བ་དུང་བྱ་སྣ་ཁྲ་དེས་མགོགས་ཁ་བངས་ནས་རེས་ཟིན་

ལ་ཁད་དུ་རྟ་རྟུལ་རྒོད་པོ་ཁྲི་ཐུབ་དེས་རྟ་ཁ་ཕིར་བསྐོར་ནས་རལ་གི་ཤུབས་ནས་བཏོན་

ཅིང་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བོན་ནག་བསན་པའི་

སྲུང་མ་རྣམས། །དེ་རིང་མེད་ལེ་ཅི་གོ་རེད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ན་བ་ཁྲ་ལེབ་

མར་གཤམ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །རྟ་རྟུལ་རྒོད་པོ་ཁྲི་ཐུབ་ཟེར། །ཨ་ཙི་གིང་

རུའི་ཧམ་པ་ལ། །ད་ཐོན་རྒྱུ་དགུ་དེ་ཐོན་ནས་སོང་། །ཚར་རྒྱུ་དགུ་དེ་ཚར་ནས་སོང་། །

ད་འགོད་པ་མེད་ངེས་ལྷ་ཆེན་དཔང་། །བྱ་ལྷ་དབང་རུ་ལྷ་བཙན་དེ། །ཤར་ཁྲི་སེ་དགུ་ཡི་
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གདམ་ཡ་ཡིན། །མར་ཉལ་རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་བཟོས། །ད་དུང་རེས་འདེད་ཅི་ལ་ཡིན། །

གནའ་མི་བོད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ལ། །འབོང་བསད་ཐོག་རྔ་མ་གནམ་ལ་ཕར། །གནང་ཆོད་

ཐོག་དག་ལ་རེས་འདེད་བྱེད། །ར་ཚེ་ཟད་འཕར་བའི་ཚང་སོར་སླེབས། །ཚེ་ཡང་ཟད་

འཕར་ཚང་ནང་དུ་སླེབས། །མི་ཚེ་ཟད་དཔའ་བོའི་དྲུང་དེར་སླེབས། །ཚེ་ཡང་ཟད་ཁྲི་ཐུབ་

ཐད་དུ་སླེབས། །ཚོད་མ་ཟིན་ཧམ་པ་ཆེ་ལེའི་བུ། །དཔའ་ཡང་རྒོད་འཁྲུག་པའི་ངར་ལམ་

ནས། །སྲོག་དམར་པོ་ཧ་ལ་མི་འཕེན་རེ། །ཁྱོད་གིང་སྡུག་ཡིད་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག  །གོ་ན་

རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་ཟེར་ནས་རྦད་ཀི་མཆོངས་པས་སག་ལྷ་ནས་གླུ་ལེན་ཁོམ་མེད་པར་གི་

གཡུག་ཐེངས་གཅིག་ལ་ལུས་ཕེད་དུམ་དུ་བཏང་ནས་རྟ་ཐོག་ནས་ལྷུང་མ་ཐག་མགོ་འཕྲུ་

གོང་ལེན་བྱས། དཔའ་རྟུལ་རེས་མ་རྣམས་ཀང་དེར་འབྱོར་ནས་གི་ཁ་རིང་ཙམ་འགན་

པས་ཁས་ལེན་མང་ཙམ་བསད། རྟ་རྟུལ་སྲིན་པོ་ཁྲལ་རལ་སོགས་འགའ་ཞིག་ཤོར་

བས་གཡུ་ལྷས་གསུངས་པར། སར་མར་བོས་ལམ་འཇོག་པ་དཔའ་བོའི་ཐོབ་ཐང་ཡིན་

པས་དེ་ཙམ་ལ་ཞོག་རྒྱུ་གིས་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ནས་མངོན་པར་བསོད། སར་དུ་

ལོག་ཞོར་ལ་བྱ་ལྷའི་མགོ་འཕྲུ་བངས་ནས་ཁྱེར། ཐམས་ཅད་དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་ངང་

དེར་གནས། སྐབས་དེར་ཕག་ལྷ་གཤིན་རེ་དཔུང་དམར་དཔུང་དང་བཅས་ར་ཆུའི་རབ་

སོ་གོང་མ་གཤགས་ནས་གིང་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་ཐད་དུ་སྦ་ལུང་འཕྲང་ཆུང་ཟེར་

བའི་འཕྲང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཤོར་ཡོང་བ་མཐོང་བས། གིང་སར་ནས་ལྷ་

སྲས་དགུ་ལྷ་རེ་རྒྱལ། རོང་སྲས་ལྷ་རྒོད་འབུམ་ལུ། དཔའ་ལ་སེང་སག་ཨ་དོམ་བཅས་

མཆན་ཁེབས་དཔའ་བོ་བརྒྱ་རེས་བསྐོར་ནས་ཤ་ཐང་གད་དམར་སྐ་རིང་གི་གཞུང་དེར་

མར་ཕེབས་པས། ཁོང་ཚོས་གིང་ཚུར་ཆས་པ་ཤེས་ནས། ཕག་ལྷ་གཤིན་རེ་དཔུང་དམར་

དེ་ཀི་ཤར་ཞིག་བརྒྱབས་ཤིང་། མདའ་རྒྱང་གང་ཙམ་གི་སྔོན་ལ་ཐལ་འཚུབ་འཕྱུར་རེར་

ཐོན་བྱུང་བས་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་དེ་ང་རྒྱལ་གི་མེ་

འབར་བ་ཞིག་བྱས་ནས་འདོ་བ་ཁྱུང་གཤོག་སྔོན་པོ་དེ་འདུར་ཐུང་ཞིག་གིས་སྔོན་དུ་བྱོན་

ཞིང་། རྣོན་པོ་ཡ་ཟི་སྐར་ཕྲན་དེ་ཕེད་ཙམ་ཤབ་སེ་ཁོང་གཉིས་དཔའ་བོ་སག་གཡག་ཐོད་
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གཏུག་གི་སྐབས་དེར་ཕག་ལྷ་གཤིན་རེ་དཔུང་དམར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །དགའ་རབ་དབང་

ཕྱུག་མཐུ་བོ་ཆེ། །དེ་རིང་ཨ་ཕོའི་གོགས་ལ་བྱོན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གིང་ཝ་

མོས་ཁྱུ་སྣེ་གཅོད་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གནམ་རུ་དཀར་པོའི་བཀའ་བོན་

ལ། །བྱ་ལྷ་སྤུན་གསུམ་ནང་རོལ་ནས། །ཕག་ལྷ་གཤིན་རེ་དཔུང་དམར་ཟེར། །གིང་མི་

སོང་བསད་པའི་བཤན་པ་ཡིན། །དེ་ནས་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ལ། །གནམ་ཨ་སྔོན་གཞི་བརླིང་

གོང་མ་ནས། །བྱ་གཤོག་ཐོགས་བརྒྱ་འཛོམས་སོང་འཛོམས་རེད། །ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་

མ་གཏོགས་པ། །ནམ་འཕང་ཆོད་ལེ་མ་མཐོང་ལགས། །ས་དོག་མོར་གཅན་གཟན་བརྒྱ་

སོང་འཛོམས། །སག་རི་བཀྲ་དམར་ཡག་མ་གཏོགས་པ། །ག་འཛུམ་རྒྱས་པ་མ་མཐོང་

ལགས། །སང་རི་སེར་པོའི་འགིང་ཁུག་ན། །རི་དྭགས་བརྒྱ་འཛོམས་སོང་འཛོམས་རེད། །

ཕོ་ཆེན་ཤྭ་བ་མ་གཏོགས་པ། མགོ་དུང་རྭ་རྒྱས་པ་མ་མཐོང་ལགས། །གིང་སྤྲུ་སར་བབས་

པའི་གཞི་དཀིལ་ན། །སྐེས་ཕོ་ཁྲམ་བརྒྱ་འཛོམས་སོང་འཛོམས་རེད། །ཨ་བཤའ་ཇོ་རུ་མ་

གཏོགས་པ། །དཔའ་སྙིང་རལ་ཡོད་ལེ་མ་མཐོང་ལགས། །དེ་རིང་ཝ་ཁྱུ་ཐ་ར་ར། །ང་རྒྱ་

སག་ངར་མའི་ཞིམ་ཤ་བྱེད། །དེ་རིང་གདོང་ལེན་མི་གསུམ་དེ། །མར་ཉལ་རྨི་ལམ་བཞིན་

དུ་བཟོ། །དགའ་མོ་ཨེ་ཤེས་གནམ་རུ་དཔོན། །མགོགས་པ་དང་རྒྱུགས་འདོ་བ་རྟ། །

ཞེས་ཟེར་ཅིང་རྐང་ཡོབ་རྡུང་ཁྲ་ལེ་ཆས་བྱུང་བས། ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་དེས་གཡའ་

ཁོ་རེ་དཔའ་མེད་ཁ་ཕོ་ཆེ། ཁྱོད་ཤི་བ་ལ་དེ་ཙམ་མ་བེལ་བར། དང་པོ་ང་ཡི་གླུ་འདི་ཉོན་

གསུངས་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །སྐབས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་

མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །འབལ་མེད་དཔའ་བོའི་གླུ་སྣ་དྲོངས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་

ན། །བྱང་སྡུག་རྣམ་ཤེས་འཁྱམ་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མཁར་སྐིད་མོ་དངུལ་

ཆུ་ཁྲོ་རོང་ནས། །དཔའ་ཡ་མེད་འབུམ་པའི་སྲས་ཕོ་ལ། །མིང་བོས་ན་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་

ཟེར། །གིང་མ་སངས་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི་ཚབ་ཡིན། །ཆུང་རྒྱུད་མ་ཡིན་ཆེ་རྒྱུད་ཡིན། །སྡུག་

ཁྱོད་ཀིས་འགན་བསམ་རྨི་ལམ་རེད། །རྨི་ལམ་ནང་ནས་འཕྲུལ་སྨིན་རེད། །ཁྱོད་མཁའ་
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དབྱིངས་བྱ་ལམ་གཤོག་པ་ལ། །རྒོད་ཐང་དཀར་ཡན་ལ་མེད་རབས་སོན། །དེ་ཡན་ལ་བྱ་

རྒྱལ་ཁྱུང་ཆེན་ཡོད། །དཔའ་གོ་གོན་ཀུན་གི་ཡ་གལ་ལ། །ཁོང་གེ་སར་ཡན་ལ་མི་འདུག་

ཟེར། །དེ་ཁྱོད་རང་ཟེར་རྒྱུ་ངོ་མ་རེད། །གསོན་ཚད་གསོད་པའི་བཤན་པ་རེད། །བསད་

ཚད་འདྲེན་པའི་བ་མ་རེད། །ནག་ཕོགས་བདུད་རིགས་གཉའ་གནོན་དུ། །གོང་མ་ལྷ་ནས་

བསྐོས་པའི་བུ། །བསྐོ་མི་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རེད། །དེ་སྔོན་ཉི་མའི་ཕན་ཆོད་ལ། །སྐེས་བུའི་

འགོ་དོན་བཤད་ཚོད་མེད། །ད་ལོའི་གདུལ་བྱ་བྱང་ལ་བབས། །ད་རུང་ཉོན་དང་འདྲ་མ་

ཡོད། །གཡོན་གི་དཔའ་བོ་དམར་པོ་འདི། །གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ནུ་བོ་རེད། །ཆེ་རྒྱུད་གིང་གི་

སྲོག་ཤིང་རེད། །གཡས་ཀི་དཔའ་བོ་དཀར་པོ་འདི། །དཔའ་ལ་མི་སྤང་དཀར་པོ་རེད། །

འབིང་རྒྱུད་གིང་གི་གཞུང་ཤིང་རེད། །དག་དཔུང་བཤིག་པའི་ཐོ་བ་རེད། །གེགས་དཔུང་

འཇོམས་པའི་གཤེད་མ་རེད། །སང་དག་བོའི་གོ་སྙིང་ལེན་མི་རེད། །སེ་བརྒྱ་སེས་མཐོང་

ན་ལྷོད་ལེའི་བུ། །སྨན་བུ་མོས་མཐོང་ན་སྨོན་ལེའི་བུ། །སང་དག་བོས་མཐོང་ན་དངངས་

ལེའི་བུ། །དེ་ཡན་ཆོད་ཡིན་ལུགས་འདྲ་མ་རེད། །དོན་ཡང་དག་ལག་པས་ལེན་རྒྱུ་ལ། །

དེ་རིང་ཁྱོད་དང་ང་རང་གཉིས། །དཔོན་ཆོས་རྒྱལ་དགོངས་པས་དཔྱད་ལེ་རེད། །ཟུབ་

རྒྱུ་མེད་པའི་རི་མོ་རེད། །ངས་ཕ་རལ་ཡ་ཟི་སྐར་ཕྲན་འདིས། །སྐེ་ཉུང་རོག་བཞིན་དུ་མ་

བེག་ན། །ཡ་ཟི་ཞ་ནེར་གྲུབ་རྟགས་གིས། །དག་ལྷ་དཔའ་བོ་མིན་རྟགས་གིས། །གོ་ན་

རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གསུངས་ཤིང་ཕན་ཚུན་གི་ཁ་བཀེ་བས་དཔའ་འདྲ་མཉམ། གཅིག་གིས་

གཅིག་གགས་མ་རྙེད། སེང་སག་དང་རྟ་རྟུལ་རུ་བཀྲ་གཉིས་གི་ཁ་འགན་པས་དཔའ་ལས་

ལེབ་ཆེན་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་གིས་རུ་བཀྲའི་ལུས་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས། ད་དུང་ཁས་

ལེན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་། ལྷ་རྒོད་དང་རྟ་རྟུལ་གཡུ་འབྲུག་གགས་པ་གཉིས་

གི་ཁ་འགན་པས་གཡུ༌འབྲུག་གིས་ལྷ་རྒོད་ཀི་གི་ངོ་མ་ལོན་པར་དཔུང་དམག་འཕྲོས་རྣམས་

ཁྲིད་ནས་རང་སར་དུ་བོས་སོ། །དེ་ཉིན་དཔའ་རྟུལ་གསུམ་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཕག་ལྷ་

སོགས་སར་དུ་མ་ཤོར་ཙམ་བྱུང་བའི་སྐབས་དེར་སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་གོག་དམར་དཔུང་དང་

བཅས་གད་དམར་ཡར་གཞུང་ནས་ཆས་བྱུང་བས། དཔའ་ཚ་ཞང་འདན་མ་བསམ་གྲུབ། 
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ས་སེ་ཆོས་སྐོང་བེར་ནག  ཉི་འབུམ་དག་ཡི་ཐོ་བ་གསུམ་འཁོར་གསུམ་བསྐོར་ཅིང་རང་

རང་གི་ཆིབས་ཐོག་ཏུ་བུད་ནས་གཏང་མ་ང་ལེན་ཁོ་ལེན་གི་ངང་ཐང་སོད་ནས་མར་བྱོན་

པས། བྱང་དམག་ཁྲོད་ནས་རྟ་རྟུལ་སག་མོ་དག་འདུལ་དེས་གཞུ་སེང་དུ་མདའ་གཅིག་

བཞག་ནས་སྔོན་དུ་ཐོན་ཏེ་སྐད་ཐོས་ཙམ་ནས་ཡོབ་ལང་ཞིག་བརྒྱབས་ཏེ་གླུ་འདི་ལྟར་

བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བཙན་བདུད་གཡུ་

བཙན་གོགས་ལ་བྱོན། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བོན་ལ། །རྟ་

རྟུལ་དགུ་བཅུའི་གལ་རབས་ནས། །སག་མོ་དག་འདུལ་མིང་དུ་འབོད། །དེ་རིང་ཚུར་ཆས་

སྐ་གསུམ་འདི། །སྣང་ཆེན་མདའ་མོའི་ངར་ལ་འདྲེན། །དེ་ནས་དམག་སར་ཁག་བཞིར་

གཏོར། །ད་དུང་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ལ། །མི་ངན་འགོག་ཚ་ཇོ་རུ་ཁོས། །ཉེས་མེད་བྱང་ལ་

ཚུར་འགེལ་འདི། །ཕ་མེས་མི་ཤ་ཅི་འདྲ་ཡོད། །བུ་སྲི་མོ་གོད་ཅི་འདྲ་ཡོད། །བྱང་མེ་གིང་

གཡང་གི་རྭ་བ་འདི། །གིང་གཞི་ས་ཡི་གཞུང་ཕུད་རེད། །དཀར་ཡག་གངས་ཀིས་མཐའ་

ནས་བསྐོར། །སྤུངས་སྤུངས་དཀར་གཏོར་བཤམས་འདྲ་ཡོད། །གཡུ་མཚོ་སྔོན་མོས་མཐའ་

བཞི་བསྐོར། །དེ་ལ་ཉ་སྲམ་ཉིལ་ལི་ལི། ཙནྡན་ནགས་རི་ཕོགས་ཀུན་ཁྱབ། །རྒྱ་སག་རྐན་

སྒྲ་ཐག་སེ་ཐག །མཚོ་ཡོན་ཡབ་འདྲ་བ་བཅུ་གསུམ་ཡོད། །གཅིག་ལ་སོང་གི་གནམ་

མཚོ་ཟེར། །དགུན་སྨུག་པས་བསྐོར་ཅིང་མེ་ཏོག་འཁྲུངས། །གཅིག་ལ་ཤ་རུ་ཁྲག་མཚོ་

ཟེར། །དབྱར་རྒྱ་དར་ཆགས་ཤིང་ཁ་བ་འབབ། །གཅིག་ལ་རྒྱལ་མོ་གནམ་མཚོ་ཟེར། །

གསེར་གི་བྱེ་མ་རོལ་ས་ཡིན། །དངུལ་གི་གམ་པ་བཅལ་དུ་བཀྲམས། །ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་

གངས་ཀ་མང་། །ཡུལ་གཞན་ལ་དེ་འདྲ་མི་དར་ལེ། །བྱང་མེ་གིང་ཡུལ་ལ་དར་ལེ་རེད། །

རྒྱལ་པོ་དབང་ཐང་ཆེ་ཞོར་རེད། །མེ་གིང་བསོད་ནམས་བསགས་ལེ་རེད། །ས་བཟང་

པོ་བྱང་གི་ཞིང་ཁམས་ལ། །གིང་མཐའ་མིས་ལམ་མེད་ལམ་སོ་གཏོད། །ཡར་སྐེས་རྩྭ་

དེ་རྟ་ཡིས་བཟས། །མར་འབབ་ཆུ་དེ་མི་ཡིས་བཏུངས། །ཤིང་ཙནྡན་ནགས་དེ་སོང་དུམ་

བཟོས། །རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ལ་ཧུར་འཐུང་བསམ། །ལས་ཅི་འདྲ་བྱེད་བསམ་ཤ་པ་གིང་། །ངས་

སེམས་བཟང་གཏམ་གི་ཁ་ཏ་ལ། །དེ་སྔོན་བྱས་ལེ་བཤགས་པ་གིས། །ཕིན་ཆད་མི་བྱེད་
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དམ་བཅའ་ཞོག  །གནམ་རུས་ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབས། །མེ་གིང་འབངས་སུ་ཁས་

ལེན་གིས། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་སྙིང་རེས་འཇོག  །དེ་མིན་ཤི་ལ་མ་འཚེར་ན། །ཁྱོད་ཝ་མོ་

བཞིན་དུ་འདུར་ལས་ཤོག  །ང་རྒྱ་སག་བཞིན་དུ་མཆོངས་ནས་ཡོང་། །སྐེན་པོ་མདའ་

ཡི་རལ་འགན་བྱེད། །སྔོན་མོ་གི་ཡི་འཕྲུལ་འཁོར་བསྐོར། །དཔའ་ཡང་དག་སུ་རེད་དེ་

རིང་བལྟ། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །ཞེས་ཟེར་ཅིང་

ཅུང་ལྷོད་ནས་ང་ཡིན་སྙམ་པའི་གླུ་ལེན་ཞིག་ཡོད་སྲིད། དེ་ནས་མདའ་གཅིག་གི་ངར་ལ་

དྲང་ཆོག་བསམས་ནས་ཡོད་སྐབས། དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སེར་པའི་ཉི་འབུམ་

དར་ལུ་དེ་མི་སེར་རྔམ་བརིད་ལྡན་པ་ཞིག་བྱས་ནས་ཟུར་དུ་ཐོན་ཏེ། རལ་གིའི་དཔའ་ལུང་

མཛུབ་མོར་བསྐོན་ཅིང་ཡིན་ལུགས་ཀི་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །གནས་རི་པོ་ཏཱ་ལའི་

ཞིང་ཁམས་ནས། །འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་མཁྱེན། །ཟངས་མདོག་

དཔལ་རིའི་ཕོ་བང་ནས། །སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་དཔུང་

སྐོར་མཛོད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཤར་རྨ་ཁམས་གིང་གི་འགིམ་ལམ་རེད། །ང་

འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཁྲ་མོ་གིང་གི་ས་ཆ་ནས། །གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བོན་དང་། །

སོད་གིང་སེར་པའི་དཔོན་པོ་ལ། །ཉི་འབུམ་དག་ཡི་ཐོ་བ་ཟེར། །གེ་སར་ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་

དང་། །དཔའ་རྟུལ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་ལ། །འདི་ཕིའི་སྐབས་གནས་ནོར་མེད་རེད། །

སེ་བྱང་པས་མགོ་འབུལ་ལུས་འབུལ་གིས། །ཚེ་འདི་གང་སྐིད་ལ་ཕི་མ་བདེ། །དེ་མིན་

གིང་ལ་འགན་བསམ་ན། །སང་ཕི་མའི་འབོད་པ་ལག་གཡུག་རེད། །གསོན་འདི་གང་མི་

འདུག་ལག་བར་རེད། །ལས་རླུང་གིང་གིས་སྤོད་རྒྱུ་ཡིན། །བྱང་སེ་རམ་ནག་ཐུར་སྐེས་

དེ། །དཔའ་རྟུལ་སེར་བས་བརྡུང་རྒྱུ་རེད། །དེ་རིང་གདོང་ཐུག་ཝ་ཁྱུ་འདི། །གིང་དཔའ་

རྟུལ་སག་མོའི་ཁ་ཟས་རེད། །མདའ་རྒྱང་འཕེན་རླུང་གི་སྐོ་རོགས་རེད། །གི་འགམ་ནས་

གཡུགས་ན་སྣང་བ་སྤྲོ། །དག་དཔའ་སྙིང་བྱུང་ན་ཉི་འབུམ་སྤྲོ། །ཝ་སར་མ་བསད་ན་ངོ་

རེ་ཚ། །དུས་དེ་རིང་ཁྱོད་དང་ང་རང་གཉིས། །དུས་མ་ཡག་གཤིན་རེས་ཁྲིད་ལེ་རེད། །

བཟུར་རྒྱུ་མེད་ལེ་ལས་བསྐོས་རེད། །ཨེ་ཟེར་ལྟོས་ལ་མི་ཟེར་སྒུགས། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་
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དཀིལ་དུ་ཞོག  །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གསུངས་ནས་མཆོངས་པས་ཁོས་མྱུར་བར་མདའ་དེ་སྤྲིངས་བྱུང་བས་

ཉི་འབུམ་གི་སོད་ཁྲབ་ཐོག་ཏུ་ཕོག་ནས་གོ་ཁྲབ་སིལ་བུར་གཏོར་བ་ལས་ནང་དུ་ཅི་ཡང་

མ་གནོད། ཉི་འབུམ་ནས་མྱུར་སབས་སུ་རལ་གི་ལན་གཅིག་གཡུགས་པས་ཁོའི་ཕྲག་

པ་གཡོན་དུ་ཕོག་ནས་གཞོགས་ཡ་གཅིག་ས་ལ་ལྷུང་ནས་དེར་བསད། འབྲུ་ས་སེ་དང་། 

འདན་མ་གཉིས་ངར་ཆེན་གིས་བྱང་དམག་གི་ཁྲོད་དུ་མཆོངས་ནས་ཁས་ལེན་ཉི་ཤུ་ཙམ་

གི་འོག་ཏུ་བཏང་། སྐབས་དེར་སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་གོག་དམར་དེ་ང་རྒྱལ་བཟོད་མེད་ཅིག་སྐེས་

ཏེ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མཆོངས་པས་དཔའ་རྟུལ་གསུམ་ནས་གདོང་བངས་ཤིང་གི་འཐབ་ཇ་

ཡུན་ཙམ་བྱས་ཀང་ཕན་ཚུན་ཕམ་རྒྱལ་མ་བྱུང་སྐབས་སྦྲུལ་ལྷ་དེ་ཉིད་ང་རྒྱལ་ལྷག་པར་

སྐེས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཁོང་དཔའ་རྟུལ་གསུམ་ལ་གི་རེ་རེ་བཏབ་པས། འདན་མའི་

ཁྲབ་ཀི་བྱང་བུ་ལྔ་ཙམ་བཅད། ས་སེའི་ལྕགས་ཁྲབ་དགུ་རིམ་དེ་ནས་རིམ་གཅིག་གཏོར། 

ཉི་འབུམ་ལ་གི་རྨས་ཅུང་ཟད་བྱུང་ཞིང་། ད་དུང་ཁོས་ཚ་ཞང་གི་ཤོག་ནས་ལས་དམག་

ལྔ་བཅུ་ཙམ་གི་འོག་ཏུ་བཏང་། དེ་ནས་སོད་གིང་སེར་པའི་སར་དེ་གཤགས་པས་དཔའ་

རྟུལ་གསུམ་པོས་རེས་བཞིན་དེད་ནས་མདའ་གི་ཅི་འཁྱོལ་བྱས། རྟ་རྟུལ་དག་ཅན་གགས་

པ་ལ་འདན་མས་མདའ་གཅིག་བརྒྱབས་ནས་བསད། ས་སེས་རྟ་རྟུལ་དཔའ་བོ་ངོ་ནག་གི་

འོག་ཏུ་བཏང་། སྦྲུལ་ལྷ་ཁོ་རེ་ཞིག་ལས་དབང་མ་རོགས་སབས་རྟ་རྟུལ་གསུམ་ཤོར་བའི་

ང་རྒྱལ་གིས་ཚོད་བཟུང་མེད་པར་སོད་གིང་ཤོག་ནས་དམག་འགའ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་བཏང་

ནས་གཡོན་རུ་འགྲུ་ཡི་སར་དེ་གཤགས་པས། འགྲུ་བོན་སེངེ་སོབས་ལྡན་དེས་གདོང་

བངས་པས་ན། ཁོས་གི་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་ལ་བསྒྲུངས། སླར་ཡང་འགྲུ་དམག་ལྕགས་

ཁྲབ་ཅན་ཁ་ཤས་བསད་ནས་སར་མཐར་ཐོན་པས་དཔའ་རྟུལ་གསུམ་པོས་རེས་མ་ཟིན། 

དེའི་དུས་གིང་དམག་གཡུལ་དུ་ཤི་བ་རྣམས་དུར་སྦས་ཡང་དག་པར་བྱས། ཐམས་ཅད་

སྦྲུལ་ལྷ་ལ་ཞེ་སང་གཏིང་ནས་ལངས་ཏེ་གནས་སོ། །

 དུས་དེའི་སྐབས་སུ་སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲི་དཔོན་བོན་དང་། ཕག་ལྷ། སྦྲུལ་ལྷ་བཅས་རིམ་

པས་སར་དུ་འབྱོར་ནས་ལས་གུར་དུ་འཛོམས་ཤིང་སྐུ་རེ་དེ་ཉིད་དབུགས་རིང་ཞིག་བཏང་
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སེ། གཡའ་འོ་ན་དེ་རིང་གི་གཏང་མ་ནི་ཤི་རྒྱབ་ཤི་སྣོན་དག་ཡི་གོགས་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་

སོང་། སྐེས་ཕོ་ལུས་བངས་ནས་ཉི་མ་དེ་རིང་བར་ལ་ད་རེས་ལས་སྡུག་ཅིག་འོང་མ་མོང་།

ད་བྱ་ལྷ་དབང་རུ་ལྷ་བཙན་ནི་ཤོར། བྱང་ལན་མེད་ཚངས་པ་མེ་རུ། རྒྱ་དུར་ཁ་བུ་ཡི་སོང་

བདུད་སོགས་དེ་དྲག་རྣམས་མར་ཉལ་རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་བཟོས། གཞན་དཔོན་ཆུང་དམག་

མངས་གོངས་ཚད་ནི་བཤད་ཚོད་མེད། ད་གིང་སྡུག་གི་ཡ་པོ་ཡོང་ཐབས་དང་། ཤ་ལན་

ལེན་ཐབས་ཅི་དྲག་རྒྱལ་པོར་ཞུ་ཕོད་མ་ཡིན་ཡང་མི་ཞུ་ཀ་མེད་རེད། དེ་མིན་ང་རང་ཚོས་

ཤེས་ཚོད་ཀི་བོ་གོས་གང་གཟབ་འདོན་དགོས་པས་གོས་འགོ་བཏོན་ཤོག་ཟེར། འོན་ཀང་

བྱུས་ཀི་རྒྱལ་ཕམ་ཡོ་ལང་ཆེ་བས་འགོ་འདུག་བྱ་གཞག་གོས་གཤོམ་སུས་ཀང་མ་ནུས་

པའི་སྐབས་དེར། ཕག་ལྷ་ནས་གཡའ་འོ་ན་རེ་བོན་རིན་པོ་ཆེ། ཐུགས་ངལ་ལར་ནས་

མཛད་རྒྱུ་མེད། སང་ཉིན་ང་རང་ཁེར་འགོས་ཀིས་རབ་ན་གཡུ་ལྷ་གསོད་ཐབས་དང་། མ་

མཐར་དེ་དྲག་འགའ་ཆག་ཉིལ་དུ་གཏོང་མ་ཐུབ་ན་དཔའ་བོའི་མིང་བཏགས་པ་སོང་གཏམ་

རེད། དེ་ནས་ཇི་དགོས་རིམ་གིས་བལྟ་ཟེར་ནས་ང་རྒྱལ་དྲག་པོས་མིག་མཆི་མ་ཁྲོམ་ཁྲོམ་

བྱེད་སྐབས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕག་ལྷ་ཁེར་རྒྱུག་གིས་གཏང་མ་ཆོད་དཀའ་མོ་རེད་བསམ་

པའི་ངང་དེར། ཕག་ལྷ་ང་རྒྱལ་ཆེ་སབས་སུས་ཀང་བཤོལ་མ་ནུས་པར་དེ་ནུབ་ལུས། 

 དེ་ནས་ནམ་ཕར་ཕེད་ཚུར་ཕེད་ཀི་དུས་སུ་ཕག་ལྷ་གཤིན་རེ་དཔུང་དམར་དེས་

སྔར་ལྟར་དཔའ་ཆས་འཁོར་གསུམ་བསྐོར་ནས་འདོ་བ་རླུང་ནག་ལྡིང་ཤེས་ཀི་གོང་དུ་ཐོན་

ཏེ་བདུད་བཙན་ལས་ལ་ཆས་འདྲ་ཞིག་བྱས་པས་གཞིས་སོད་དཔོན་འགོ་དཔུང་བཅས་ཀིས་

སྐེལ་མ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱས་ཀང་། ཐམས་ཅད་ཀིས་དབུ་ཐོན་ཡོང་བསམ་པ་ཞེ་ལ་

མེད་པའི་དུས་དེར་རི་གཟར་གི་རྦབ་རྒོད་འགིལ་བ་བཞིན་ཆས་ནས་ཤ་རུ་ན་ཐང་བརྒྱུད་

ནས་སོང་བར་གིང་གི་སོ་པ་མི་དགུ་གཉིད་དུ་སོང་བས་ཅི་ཆ་མེད་པར་ཁོའི་གི་འོག་ཏུ་

བཏང་ནས་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་ཆས། ནམ་སྐ་རེངས་མཐའ་ནས་ཤར་སྐབས་དམག་སར་

གི་ཟུར་དེར་སྐ་ནག་ཀླུ་བདུད་འདྲ་བ་ཞིག་སླེབས་ནས་ཐམས་ཅད་ཟིང་ཟིང་ལོང་ལོང་བྱེད་

སྐབས། ཁོས་ཀི་ཤར་གནམ་ས་འགུལ་བ་ཙམ་ཞིག་བརྒྱབས་ཏེ་སར་དཀིལ་གཤགས་

ནས་མོན་དམག་བཅུ༌ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་། སླར་ཡང་གཞུང་སར་གཤགས་ནས་
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གཏུགས་པས་མོན་དུང་སྐོང་སག་ལྷ་ཁྲི་དཀར་དེ་ངར་ཆེན་གིས་འཁོར་གསུམ་གོ་ཁྲབ་

སྐུ་ལ་གསོལ་ལོང་མ་བྱུང་བར་བེར་རྐྱང་མནབས་ནས་ཁོ་ཡི་གདོང་བངས་ཏེ་ཕག་ལྷར་

གི་ལན་གསུམ་བཏབ་ཀང་མཚོན་མ་སོང་། ཁོས་སག་ལྷར་གི་མང་དུ་བཏབ་ཀང་བེར་

གདན་དུ་གེ་སར་གི་ན་བཟའ་ཡོད་པས་གནོད་མ་ཐུབ་སབས་ཁོ་ཕིར་ལོག་བརྒྱབས་

ནས་གཡོན་དུ་དལ་སྨད་ཀི་སྐར་དེ་གཤགས་ནས་ལ་ཕིང་དམག་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཆག་

ཉིལ་དུ་བཏང་བས། དལ་པའི་དཔོན་པོ་ཀ་གཙོ། དལ་ཆུ་ཡི་དཔོན་པོ་བྱ་ནག  དལ་མེ་

ཡི་དཔོན་པོ་མེ་ལྷ་འབར་བ་གསུམ་ནས་གདོང་བངས་ཤིང་ཕན་ཚུན་རལ་ཁ་བཀེ་བས་

ཕམ་རྒྱལ་མ་བྱུང་བར་དཔའ་ཁ་འདྲ་མཉམ་སྐབས། ཕག་ལྷས་མྱུར་སབས་ཀིས་གི་གཅིག་

གཡུགས་པས་བྱ་ནག་དཔའ་བོའི་མགུལ་ལ་ཐེབས་ནས་དབུ་རིལ་ལེར་འཕངས་བྱུང་བས་

ཁོང་གཉིས་ནས་ཤི་འཐབ་ཀིས་གདོང་བངས་ཀང་མ་བརྟན་པར་འཇང་སར་དུ་ཤོར་ནས་

འཇང་སྨད་ཨ་ལ་རི་དྲུག་གི་དམག་ལྔ་བཅུ་གི་འོག་ཏུ་བཏང་།  ཁས་ལེན་དམག་དམངས་

རྣམས་ནས་མདའ་མཚོན་བུ་ཡུག་འཚུབ་པ་ལྟར་བྱས་ཀང་ཁོའི་བསམ་པར་གཡུ་ལྷ་དང་

མ་ཐུག་བར་གཤིན་རེའི་འཕྲང་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀང་ཕིར་བུད་མི་བྱེད་སྙམ་ནས་ཡར་

གཤག་སྐབས་འཇང་སྲས་གཡུ་ཁྲི་དགུང་སྔོན་དང་།  འཇང་ལྕགས་རོ་བུ། མོན་མཁར་

གཡུ་དྲུང་དཔལ་ཚེ། བཀའ་བོན་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འགྱུར་བཞི་གདོང་དུ་བུད་ཅིང་། ལྷག་པར་

གཡུ་ལྷ་དཔའ་བོ་དེས་རལ་གི་ཟི་ཤུབས་ནས་ཕེད་ཙམ་བཏོན་ཏེ་དཔའ་གླུ་སག་མོ་ཤ་ཟན་

ལ་དྲངས་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །གནམ་ཐེལ་དཀར་པོ་

མཐུ་མ་ཆུང་། །བར་ཐེལ་ཁྲ་བོ་རལ་མ་ཞན། །ས་ཐེལ་ནག་པོ་བང་མ་བུལ། །གེ་སར་ཟོ་དོར་

ལྷ་ཚོགས་མཁྱེན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མོན་འཇང་གཤིན་རེའི་ལས་དམག་གི  །

བདུད་སེ་བཤས་ལ་ཕབ་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བཀའ་བོན་གཡུ་ལྷ་ཐོག་

འགྱུར་ཟེར། །སེ་བྱང་པས་མ་ཤེས་ཡོད་ཚོད་མེད། །མེད་དོན་ར་བ་བཤད་པས་ན། །ཁ་

ཉིན་ནམ་ཟླ་སྔོན་མ་ལ། །དཔའ་ཚ་ཞང་འདན་མ་བསམ་གྲུབ་གཅིག  །བཤན་ཚ་རླུང་ལྷ་

མགོགས་ལྡན་གཉིས། །ང་རང་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འགྱུར་གསུམ། །བྱང་ཁས་ལེན་སེང་དུ་ཆས་
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ཉིན་མོ། །བྱིའུ་ཁྱུ་ཁྲ་ཡིས་གཏོར་འདྲ་བཟོས། །ཟུར་ནས་གཤགས་ཤིང་དཀིལ་དུ་བུད། །

རྒོད་ཐང་དཀར་ཀད་ཡུ་འཁོར་ལེ་དང་།  །སྤང་ཕོ་ཐང་ཞེན་པ་ལོག་ལེ་བྱས། །གིང་པ་

ཟེར་ནས་གགས་ལེ་དང་། །བྱང་མེ་གིང་ཟེར་ནས་འགོད་ལེ་བཟོས། །དེ་ནས་ཁ་སང་ཉི་

མ་ལ། །ཁྱོད་སྤྲུ་དམག་རེ་ཟུང་ཚུར་ཆས་ནང་། །བྱ་ལྷ་དབང་རུ་ལྷ་བཙན་ཟེར། །དཔའ་

ཁོ་འདྲ་ས་སེང་མེད་པས་ཟེར། །མི་ཁ་པོ་ཆེ་ལ་དོན་འབས་ཆུང་། །ངས་སྣང་ཆེན་མདའ་

མོས་ཧ་ལ་འཕངས། །སྙིང་ཚིམ་པོ་ཨེ་བྱུང་བྱང་གི་བུ། །ད་དུང་དེ་ཡིས་ག་ནས་ཚད། །

མཆན་ཁེབས་སྐ་གསུམ་འདུག་ལེ་དེ། །མར་ཉལ་རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་བཟོས། །ཁས་ལེན་

དེ་ཡོད་མིང་མེད་བཏང་། །དེ་རེས་དེ་རིང་འོང་ལེ་འདི། །གིང་ལྷའི་གདོན་གིས་ཟིན་ལེ་

རེད། །ང་གཡུ་ལྷའི་བསམ་དོན་གྲུབ་ལུགས་ལ། །ཁྱོད་གོམ་གང་ཕར་ལ་བོས་པས་ན། །

གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་ཤ་དེ་ཟོ། །བྱ་ལྷ་བུ་ཡི་ཁྲག་དེ་ཐུངས། །གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། མ་

གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་ཅུང་ལྷོད་པས་ཁོས་གཡུ་ལྷ་ཡིན་པ་ཐོས་

མ་ཐག་ལྷག་པར་ངར་འཁྲུག་ཅིང་ན་རེ། གཡའ་ཁོ་རེ། དགོས་རྒྱུའི་བུ་དང་ཐུག་ལུགས་

ལ། བསམ་བསམ་ཐོག་ཏུ་ཁེལ་ནས་བྱུང་། དཔའ་ཡང་དག་ང་ཡི་གླུ་ལ་ཉོན་ཟེར་ནས་

གླུ་ཐུང་ཐུང་འདི་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །མཆོད་པའི་ལྷ་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གིང་སྡུག་དམག་གི་གཞི་དཀིལ་

རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཕག་ལྷ་གཤིན་རེ་དཔུང་དམར་ཟེར། །ཁྱོད་དེ་བྱས་

སོང་གཏམ་ཤོད་མི་དགོས། །ཅི་བྱས་ང་ཡི་སེམས་ལ་ཡོད། །བསམ་ལེའི་བུ་དང་ཐུག་

ནས་བྱུང་།  །ཉི་མ་དེ་རིང་གདོང་གང་ལ། །ཁྱོད་གཡུ་ལྷའི་མགོ་ལག་ལེན་ལེ་གཅིག  །

འབུམ་སར་བྱང་སོད་འཐེན་ལེ་གཉིས། །དེ་བྱས་དེ་ལན་མ་འཕྲོད་ན། །གསོན་ཡང་མི་

དགའ་ལྷ་ཆེན་དཔང་། །

 ཞེས་གླུ་མཇུག་རོགས་པ་དང་རལ་གི་བཏོན་ནས་མཆོངས་ཤིང་། གཡུ་ལྷས་ཀང་

གི་བཏོན་ནས་ཕན་ཚུན་གི་ཁ་འགན་པས་དཔའ་འདྲ་མཉམ་སྐབས་མོན་མཁར་གཡུང་དྲུང་

དཔལ་ཚེས་དཔུང་གཡས་ལ་འཐམས། ལྕགས་རོ་བྱས་རྒྱབ་ནས་འཐམས་པས་ཁོས་ལ་
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མོ་གི་ཐུང་དེ་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་ཞིང་ཁོང་གསུམ་ལ་མྱུར་སབས་སུ་ལན་རེ་བཙུགས་པས་

འཇང་སྲས་དང་གཡུ་ལྷ་གཉིས་ལ་མཚོན་མ་སོང་། ལྕགས་རོ་བུ་ཡི་ལྟེ་བར་ཐེབས་ནས་

རྒྱུ་མ་ས་ལ་དྲུད་ཅིང་བསྒྲུངས། ཁོང་གཉིས་ནས་ཤོར་ལ་ཁད་དེར་ཕག་ལྷས་གཡུ་ལྷའི་

ཐུགས་ཀར་ཐུང་གི་ལན་གསུམ་བསྣུན་པས་མཚོན་མ་སོང་ཡང་གཡུ་ལྷ་རེ་ཞིག་བརྒྱལ་

སོང་བས། འཇང་སྲས་ཀིས་གཡུ་ལྷ་ངེས་པར་བསྒྲུངས་སོང་སྙམ་ནས་ཁོ་ལ་ཤི་འཐབ་ཀི་

རལ་གི་ལན་མང་བཏབ་ཀང་ཁོ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་མ་བབས་པས་ཅི་ཡང་མ་གནོད། ཁོས་

དཔའ་ཚོད་བཟུང་ནས་ཕིར་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་སོང་ཞིང་ལམ་ཞོར་དུ་ཁེལ་ཚད་ཐམས་ཅད་

ཉུང་རོག་འབེག་འབེག་བྱས་ནས་བདུད་རྒན་དེ་རང་སར་དུ་ཤོར།  དེ་ནས་འཇང་སྲས་

ཀིས་གཡུ་ལྷ་ལ་བདུག་རས་སོགས་བདུགས་པས་གཡུ་ལྷ་ནམ་ལངས་པ་ལྟར་བརྒྱལ་

བ་ལས་སངས་ཏེ། ང་ལ་ཅི་བྱང་བ་རེད། བདུད་རྒན་དེ་ཤོར་བ་མི་སྲིད་གསུངས་ནས་

ཡར་བཞེངས་པས་ཐམས་ཅད་དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་སྐེས། དུས་དེར་ཕག་ལྷ་དེ་རང་སར་དུ་

འབྱོར་ནས་དེ་རིང་གཏང་མ་གང་ཙམ་ལོན་ཀང་ཕུང་རྒན་གཡུ་ལྷ་གསོད་མ་ཐུབ་ཟེར་ནས་

འགོད་ཚིག་སྨྲས་པས་ཐམས་ཅད་ནས་ཕག་ལྷ་དབུ་ཐོན་བྱུང་བས་དགའོ། །སྐིད་དོ་ཟེར་

ཞིང་གནས་སོ། །དེའི་སྐབས་སུ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ལས་སར་ནས་ར་འདྲ་འཆི་བདག་ཡ་

མེད་དེས་གསུངས་པར། ད་ལོ་བྱང་གི་ཧམ་པ་ཚུར་འགེལ་མ་གཏོགས་ཕར་བུད་ཀི་གཏང་

མ་གཅོད་མི་གཅིག་ཀང་མ་བྱུང་བས། སང་ཉིན་ང་རང་ཁེར་རྒྱུག་གིས་གཏང་མ་གིང་བཞི་

ཁྱབ་པ་ཞིག་མི་ལེན་རེ་ཟེར་ནས་ཆས་རིས་ལ། སྤི་དཔོན་ནས་གསུངས་པར། སྔར་གིང་

པས་དཔའ་བོ་ཁེར་རྒྱུག་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་ཀང་།  ཕིས་ཁེར་རྒྱུག་གི་སྲོལ་དེ་མེད་པས་འགོ་

མི་ཉན་གསུངས། འོན་ཀང་ར་འདྲ་ནི་ཁོ་རང་གི་བོ་ཁ་གཅིག་མ་གཏོགས་ལྷ་ཚངས་པ་

ཡིན་ཡང་བཅོས་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་བཤོལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བལ་ནས། ཕི་ནང་སྐ་

རེངས་མཐའ་ནས་ཤར་སྐབས་དེར། དཔའ་བོ་ར་འདྲ་འཆི་བདག་ཡ་མེད་དེས། འཁོར་

གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྐོར་ནས་བཤས་རོ་ཐེའུ་རང་གི་བ་རོ་ལུག་གི་མཆིན་

པ་ཙམ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་མཆན་འོག་ཏུ་བཅུག་ལྕགས་ཀི་མེ་ལོང་ཕོ་ཐོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཞིག་

སྙིང་ཁར་བརྒྱན། དར་ནག་ལེབ་རྒན་གི་དཔའ་ཆིངས་བརྒྱབས་ནས་འདོ་བ་སྨྱུག་ནག་



53

ཁྱུང་གཤོག་གི་གོང་དུ་བུད་དེ། བྱང་བདུད་ཀླུ་བཙན་དཔའ་བོ་ལས་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་

ཞིག་བྱས་ཤིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཕག་དབང་དམ་རས་སོགས་གནང་བ་ཁྱེར་ནས་གོག་

འཁྱུག་པ་ལྟར་ཆས་སོ། །

 དེ་ནས་ཉི་མ་རི་རེར་ཤར་སྐབས་བྱང་ཡ་ར་ལ་ཁར་འབྱོར་ནས་བྱང་གི་སོ་པ་

རྣམས་ཀིས་མཐོང་བ་དང་བར་སྦར་བས་དཔའ་བོ་ཁས་ལེན་རྣམས་ཟུར་དུ་བུད། དམག་

དམངས་རྣམས་ཀིས་མདའ་ལྟོང་བསྒྲིགས་ནས་སྒུག་བསད་པས། ར་འདྲ་དེ་ཉིད་གཟའ་

རྒོད་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་ལྟར་བཀའ་བོན་མི་བཞིའི་སར་ཐད་དེར་གཏུགས་པས་བྱང་དམག་

རྣམས་ཀིས་གདོང་བངས་བྱུང་ཡང་ཡུད་ཙམ་བརྟན་པའི་རེ་བ་བལ་ནས་སར༌དཀིལ་

གཤགས་ཏེ་ཁས་ལེན་དམག་བཅས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འབས་དྲུག་སེར་བས་བརྡུངས་འདྲ་

བྱས། ལས་གུར་སྔོན་པོ་དེའི་ཐད་དེར་སླེབས་པས། བཀའ་བོན་བྱ་རུ་མཆེད་བརྒྱད་དེས་

འཁོར་གསུམ་གོ་ཆས་བསྐོར་ནས་འདོ་བ་ངང་པ་གསེར་སོང་གི་གོང་དུ་ཐོན་ནས་གདོང་

བཀག་སེ་གླུ་ཞིག་ལེན་སྙམ་སྐབས་ར་འདྲས་གླུ་ལེན་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་མཆོངས་

པས་ཁོས་ཀང་གླུ་ལེན་ཁོམ༌མེད་པར་གི་ཁ་འགན་ནས་ར་འདྲར་གི་མང་དུ་བཏབ་ཀང་

གོ་མ་ཆོད། ར་འདྲ་དེ་ཉིད་ལྷག་པར་ངར་ལངས་ཤིང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རྣམས་ནས་ང་རྒྱལ་

གི་དུ་ནག་བུན་བུན་དུ་འཕྱུར་ཞིང་། རལ་གི་ལན་གཅིག་གི་ཐོག་བཀའ་བོན་བྱ་རུ་མཆེད་

བརྒྱད་ཀི་རྨོག་གི་ཁྱུང་གཏོར་ནས་མི་རྟ་ས་བཅས་འདྲ་གཉིས་སུ་བགོས།

 སླར་ཡང་ཁོ་ཡི་ལས་གུར་དུ་བརྒྱུགས་ནས་གདན་ཁྲི་གུར་བཅས་དར་ལྕེ་བཞིན་

གཤགས་ཏེ་སར་དུ་ཤོར་བས། སག་རྟུལ་སྲིན་པོ་ངོ་དམར། ཡར་རྟུལ་རི་བོ་རྦད་བཤིག  

གེ་ཐུབ་ག་བ་རྐང་གཅིག་གསུམ་ནས་གཅིག་ཤོར་གཉིས་ཤོར་གིས་གདོང་བངས་པས་

ར་འདྲ་ནས་གི་རེ་རེ་གཡུགས་པའི་ངར་ལ་དྲངས་ཤིང་མགོ་ལག་གོང་ལེན་བྱས། སླར་

ཡང་ལས་དམག་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཆག་ཉིལ་དུ་བཏང་ནས་སར་མཐར་བུད། དེ་ནས་སླར་

ཡང་དཔའ་ཚོད་མ་བཟུང་བར་སར་དུ་མཆོངས་ནས་མི་རྟ་དགུ་བཅུ་ཙམ་བཅོམ་པས་

དེར་ཡོད་ཀུན་གིས་གདོང་ལེན་པའི་རེ་བ་བལ་ནས་ལམ་གང་ཐོབ་ཀིས་བོས། དེ་ནས་

ཁོང་ཕིར་ལོག་ཅིང་སར་མཐའ་དང་ཅུང་ཟད་ལས་མ་འགངས་པའི་ས་དེར་ཕ་ཝང་འབོང་
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ཙམ་ཡོད་པ་དེའི་སེང་དུ་ཧོར་འདུག་བྱས༌ནས་དུ་བ་ཚ་ར་གསུམ་ཧུབ་འཐུང་བྱས་ཤིང་། 

སིགས་མོ་དང་སྙིང་ཚིམ་བྱེད་པའི་གླུ་བངས་ནས་ཡུད་ཙམ་སྒུག་བསད་པས། རེས་རྒྱུག་

གདོང་ལེན་གཅིག་ཀང་མ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་རྟ་ཐོག་ཏུ་བུད་ཅིང་ཁོང་མི་རྟ་གཉིས་རྒྱང་

ངེར་གིང་སར་དུ་ཕག་ཕེབས། མ་སངས་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་སར་གདན་དུ་

འཁོད་ནས་གཏང་མ་བངས་ལུགས་དང་།  གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དགའ་སྤྲོའི་གསུང་གེང་

དུ་མ་མཛད། རྒྱལ་མཆོག་མི་ཡི་ཉི་མ་མཆོག་ནས་ར་འདྲ་ལ་གསེར་ཊམ་ལྔ་དང་དངུལ་

ཊམ་བཅུ། དར་དང་བཅས་དཔའ་དར་ལ་བསྩལ་ཅིང་། དེ་ནས་ཞག་བཅོ་ལྔ་སོང་བའི་ཉིན་

མོ་བྱང་སར་ནས་གཉན་ལྷ་དགུང་ཁྲི་ཐོག་བཙན་དེ་བཤོལ་མེད་ཀིས་གིང་སར་དུ་གཏང་

མ་ལེན་པར་ཆས་རིས་ཀིས་ཁྲབ་རྨོག་འཁོར་གསུམ་རོགས་པར་བྱས་ཤིང་། འདོ་བ་མེ་

སག་འབར་བའི་གོང་དུ་ཐོན་ནས་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་གིས་ཆས་ཡོང་བ་གིང་གིས་མཐོང་།

སྐབས་དེར་གིང་སར་ནས་ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་དེ་བྱང་སར་དུ་གཏང་མ་ལེན་པར་

ཕེབས་རིས་ལ་ཐམས་ཅད་ནས་བཤོལ་ཀང་མ་ཐུབ་པར་དག་ལྷའི་གོ་མཚོན་སྣ་དགུ་སྐུ་

ལ་གསོལ། འདོ་བ་ཁྱུང་གཤོག་སྔོན་པོའི་གོང་དུ་བུད་ནས་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་བྱོན་ཏེ་

ཁྲ་གཞུང་ན་བ་གཡུ་ཐང་གི་ཐང་དེར་ཕེབས་ནས་གཟིགས་པས། ཐང་སྨད་ནས་མི་དཀར་

རྟ་དཀར་ཞིག་ཡོང་བ་གཟིགས་ཏེ་དེ་ནི་དེ་དྲག་དཔའ་བོ་ཁེར་རྒྱུག་གིང་སར་གཏོར་འདོད་

པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད། དེ་རིང་གསོན་ཡན་པོར་བཏང་ན་སྐེས་ཕོ་ལུས་བངས་པ་

དོན་གོ་ཆུང་དགོངས་ནས་ཀི་ཤར་གནམ་ས་འགུལ་བ་ཙམ་ཞིག་བཏབ་ནས་འདོ་བ་ཁྱུང་

གཤོག་འདུར་ཐུང་ཞིག་བཏང་ནས་མར་བྱོན་པ་དང་། ཁོས་ཀང་མི་དཀར་རྟ་དཀར་དེ་

མཐོང་ནས་བསམ་པར། མི་དེ་གིང་སྡུག་གི་ང་རྒོད་བསམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད། དང་

པོ་རྒྱུག་ཞོར་དུ་དམར་གསོད་བྱེད། དེ་མཚམས་གིང་སར་དུ་བརྒྱུགས་ནས་སར་དེ་ཁག་

བཞིར་གཏོར་ན་ཉམས་མཚར་བསམས་ནས་རྦབ་རྒོད་འགིལ་བ་ལྟར་མཆོངས་ནས་མདའ་

རྒྱང་གང་ཙམ་གི་ས་ནས་གཉན་ལྷ་དེ་རྟ་ཁ་བཀག   ཡོབ་ཆེན་མནན། ལག་གཡས་པས་

འགམ་པ་སྐོར་ཅིང་འགིང་སབས་ཀི་ངང་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བོན་ལྷ་དབང་རུ་
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བཙན་པོ་མཁྱེན། །མེ་རི་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ནས། །ཞི་བདག་རོ་རེ་ཁྲོ་འབར་མཁྱེན། །

དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གོགས་ལ་བྱོན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །སྐིད་མོ་བྱང་གི་ས་ཆ་

ནས། །ཐང་ཆེན་པདྨ་ཐང་དྲུག་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་

བོན་ལ། །མང་པོའི་ནང་ནས་གཅེས་སྐོང་ཆེ། །གཏང་མ་དག་ལ་ངོམ་མི་ཡིན། །གཉན་ལྷ་

དགུང་ཁྲི་ཐོག་བཙན་ཟེར། །ཕོ་བརྒྱའི་ནང་གི་དཔའ་བོ་ཡིན། །བོན་བརྒྱའི་ནང་གི་གགས་

ལེ་ཡིན། །སང་བ་དག་ཡི་གཤེད་མ་ཡིན། །ལུག་ཁྱུ་གཏོར་བའི་སྤང་ཀི་ཡིན། །བྱིའུ་ཁྱུ་

གཏོར་བའི་རྒྱ་ཁྲ་ཡིན། །གིང་སྡུག་སྲོག་གི་ཞགས་ཐིག་ཡིན། །དེ་ནས་ཉོན་དང་དཀར་

པོ་སྐ། །ཉི་མ་དེ་རིང་དུས་ཚོད་ལ། །ང་འདྲ་དཔའ་བོའི་ངར་ལམ་ནས། །ཁྱོད་ཚུར་ཆས་

མགོན་ཆུང་སུ་འདྲ་ཡིན། །ས་གར་འགོའི་རང་དབང་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཕ་ལ་ཆེ་རྒྱུད་ཅི་འདྲ་

ཡོད། །མ་ལ་མཛངས་རྒྱུད་ཅི་འདྲ་ཡོད། །བུ་ཁྱོད་ལ་ཅི་འདྲ་ཟེར་ལེ་གགས། །དེ་རིང་ལས་

ཀིས་བཀུག་ལུགས་ལ། །གཉན་ལྷ་ལ་གསུམ་སོ་ལ་སོང་། །ལུང་གསུམ་མྱུལ་མ་བྱེད་མི་

ཡིན། །བྱང་སེ་བཙན་གི་ས་ཆ་ལ། །མི་མི་དགོས་ལྷ་འདྲེ་འགིམ་ལམ་མེད། །སྔོན་མོའི་

མཚོན་ལ་སྦར་རྒྱུ་དང་།  །དེ་རིང་ཚེ་ཐར་གཏོར་རྒྱུ་གཉིས། །གདམ་ཀ་ཡོད་པས་བོ་ཡིས་

དཔྱོད། །ལམ་སོ་འདི་ནས་ཡོང་དོན་མེད། །ཁྱོད་འདི་ནས་ཕིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་གིས། །ས་

འདི་ན་ཡོང་བའི་ཞུ་བཤགས་ལ། །འཁོར་གསུམ་ལ་མོ་ཕྲོལ་ལས་ཞོག  །དེ་མིན་ན་རལ་

གིའི་ཧ་ལ་འཕེན། །གསོན་ཡན་པོར་མི་གཏོང་ཐག་གིས་ཆོད། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་

ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གླུ་དེ་ལྟར་བངས་ནས་ཅུང་ལྷོད་དེ་གིང་སྡུག་དེས་ཅི་བྱེད་བསམས་ནས་

བསད་པས། ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་དེས་ཁོ་ཉམ་སྣང་མེད་པར་དཔའ་བོ་ཡིན་མདོག་ཁ་པོ་ཅང་

མི་ཞིག་འདུག་ཀང་།  གཏམ་ཉོག་མང་པོ་དགོས་པ་མེད་དགོངས་ཏེ། འདོ་བ་ཁྱུང་གཤོག་

གི་གོང་ནས་འགིང་སབས་ཀིས་རྣོན་པོ་ཡ་ཟི་སྐར་ཕྲན་གི་གི་མགོ་མཆན་འོག་ནས་བསྐོར་

ཅིང་། ཞལ་ངོ་བཅོ་ལྔའི་དུང་ཟླ་ལ། དམར་པོ་ཁྲག་གི་མདངས་ཆགས་ཤིང་།  ང་རྒྱལ་

གི་ཞེ་རྒོད་འཁྱུག  ཞེ་སང་གི་དུ་བ་འཐུལ་བཞིན་དཔའ་གླུ་ཐུང་ཐུང་འདི་དཔའ་བོའི་གད་

རྒྱངས་ལ་དྲངས་ཏེ་གསུངས་སོ། །
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 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཁྲ་མོ་གིང་གི་ལས་

ལྷ་མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གོགས་ལ་བྱོན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་ཡུལ་

གཤིན་ཐང་ཁྲ་མོ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཁྲ་མོ་གིང་གི་ས་ཆ་ནས། །དཔའ་ཡ་

མེད་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་ཟེར། །ལྷ་འབངས་གིང་གི་རེ་བོ་ཡིན། །འགན་མེད་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི་ཚབ་

ཡིན། །གནའ་མི་བོད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ལ། །ཕོ་རབ་དག་དང་ཐུག་པའི་དུས། །དང་པོ་གཏམ་

རྒྱུད་ནམ་མཁར་བསྒྲགས། །དེ་ནས་ལག་རེས་དག་མགོ་ལེན། །ཕོ་འབིང་དག་དང་ཐུག་

པའི་དུས། །གཅིག་ངར་གཅིག་གིས་བསྐེད་པ་བཞིན། །ངར་ལ་སག་ཡག་ཁ་སྤྲོད་འདྲ། །

ཕོ་མཐའ་དག་དང་ཐུག་པའི་དུས། །གཅིག་མཚང་གཅིག་གིས་འདྲུ་བ་འདྲ། །ཁོག་རྟུག་པ་

གོང་ནས་བཙིར་བ་འདྲ། །དེ་འདྲ་བ་ཞིག་ནི་ཨ་དགོས་ཆུང་། །དེ་རིང་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་ང་། །

བྱང་སར་གཏོར་བར་ཁས་ལེན་ཡོང་།  །སང་ཁའི་ལུང་ཆུང་ཁེར་འཁྱམ་དེ། །ཕོ་ཐང་སྤང་

ཀིའི་ཞིམ་ཤ་རེད། །རེའུ་བག་ལ་ཁེར་འགིམ་དེ། །འཕར་བ་དམར་པོའི་ཞིམ་ཤ་རེད། །

ཨ་སྡུག་ཁྱོད་དང་འཕྲད་ལེ་དེ། །ང་དག་ལྷའི་གཏང་མ་ཡིན་ཤག་རེད། །སྡུག་ཁྱོད་འདྲ་

ཤོར་བསམ་ཡིད་ལ་མེད། །ཕ་རལ་ཡ་ཟི་སྐར་ཕྲན་འདིས། །ཕི་རུས་པའི་གསས་མཁར་

མི་བཤིག་རེ། །ནང་སེམས་ཉིད་མར་མེ་མི་བསྣུབ་རེ། །གསོན་ཡན་པོ་བཏང་ན་དག་ལྷ་

མིན། །གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གླུ་མཇུག་རོགས་པ་དང་ཡ་ཟི་ནམ་མཁར་ཕར་ཞིང་མཆོངས་པས། གཉན་

ལྷ་ཁོས་ན་རེ། གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་ཟེར་ལེ་གཡེར་ཆེ་བ་མ་གཏོགས་དོན་དུ་བུ་ཆུང་ལག་

གི་ཐོ་བ་ལྟ་བུ་འདི་འདྲ་ཉམས་མཚར། མཚོན་དེ་འདྲ་མི་གཡུག་འདི་འདྲ་གཡུག  ལྷ་བ་

མ་ཡོད་ན་གསོལ་བ་ཐོབས་ཟེར་ནས་རྟ་ཐོག་ནས་ལག་གཡོན་པས་དག་ལྷའི་ཆིབས་ཁ་

ནས་བཟུང་ཞིང་། གཡས་པས་རལ་གི་དམར་ཛར་རེར་ལན་གཅིག་གཡུགས་པས། དག་

ལྷའི་འབུམ་རོང་ཕེད་ཙམ་གཏོར་བ་ལས་མཚོན་མ་བཞེས། དེ་ནས་ཁོང་གཉིས་རལ་ཁ་

འགན་ནས་ལན་མང་ཙམ་གཡུག་རེས་བྱས་ཀང་གཅིག་གིས་གཅིག་གགས་མ་རྙེད། དེ་

ནས་ཁྲབ་ཆེན་སྦར་འཛིང་བྱེད་སྐབས་དག་ལྷས་ཤུགས་ཀིས་གཡུགས་པས་གཉིས་ཀ་

རྟ་ཐོག་ནས་ལྷུང་ཞིང་དཔའ་འདྲ་མཉམ་སྐབས། དབུས་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་རེ་མོ། སུམ་
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ཅུ་ར་གསུམ་གི་གནས་མཆོག་ནས་དཔའ་རྒྱ་ཚ་ཞལ་ལུ་དཀར་པོ་ཁོང་གི་མཁྱེན་པའི་

སྤན་གིས་གཟིགས་ཤིང་། སྤི་ཁྲ་མོ་གིང་ལ་མོས་པ་ཆེ། སེང་ཆེན་དཔོན་ལ་དད་འདུན་

ཆེ། ལྷ་སྲས་དག་ལྷར་ཐུགས་བརེ་ཆེ། ཡང་སོས་སེམས་ཅན་གི་འགོ་དོན་དུ་དགོངས་

ནས། སྔར་སྐུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་ས་དེར་བྱོན་

ཏེ་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དཀར་པོའི་འཕྲུལ་མདུང་དེ་ཁོ་ཡི་སྙིང་དཀར་ནག་མཚམས་སུ་ལན་

གཅིག་བསྣུན་པས་མདུང་སོ་སྔོ་རྒྱང་ངེར་རྒྱབ་ནས་དོན་དེ་དེར་བསད། དག་ལྷས་ཡབ་རྒྱ་

ཚ་མཇལ་བའི་དགའ་སྤྲོས་ཁོ་ཡི་མགོ་ལག་ལེན་རྒྱུ་རེ་ཞིག་བསྐྱུར་ཏེ་རྒྱ་ཚའི་སྐུ་ལ་ཅེ་རེར་

གཟིགས་པས་ཉི་སྤྲིན་གཉིས་ཀི་མཚམས་ནས་འོད་ཆེམ་ཆེམ་གིས་བྱོན་ཐོག  བུ་དག་ལྷ་

རེ་རྒྱལ། དེ་རིང་གཏང་མ་དེ་ཙམ་ཡིན་པས་གིང་སར་དུ་བྱོན་ཤོག་གསུངས་ནས་མི་སྣང་

བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་ཐུགས་སྐོ་བའི་ངང་དེར་ཡུན་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་སེང་

ལྷ་ཡུལ་དུ་ལྷན་གཅིག་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་མཛད། 

 དེ་ནས་གཉན་ལྷ་དགུང་ཁྲིའི་མགོ་ལག་བངས་ཏེ་གིང་སར་དུ་ཕག་ཕེབས་པར་

ཐམས་ཅད་ནས་དགའ་སྤྲོ་འཕེལ་བའི་ངང་ཆིབས་བསུས་ཏེ་ལས་གུར་དུ་གདན་ཁྲིར་འཁོད་

ནས་དེ་རིང་གི་གཏང་མ་བངས་ཚུལ་དང་། ཕ་རྒྱ་ཚ་ལྷ་བབས་ཞལ་གཟིགས་བྱུང་ལུགས་

སོགས་གསུང་གེང་ཞིབ་རྒྱས་མཛད། སྐབས་དེར་བྱང་སར་ནས་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཉན་

ལྷ་དབུ་ཉེས་ཤོར་བ་ཤིན་ཏུ་ནས་མ་བཟང་། ད་གིང་སྡུག་གི་འགན་ཟླ་ཅི་ནས་ཀང་ཡོང་

དཀའ་བ་ཞིག་རེད་ཟེར་ཞིང་། སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ་དཔའ་ཞུམ་ཞུམ་ངང་ཐམས་ཅད་

ལས་གུར་དུ་འཛོམས་ནས་དཔོན་བོན་རྣམས་བཀའ་གོས་མང་དུ་མཛད་མཐར་སྐུ་རེ་རྟ་

ཁྲི་ནས། ད་འོ་ན་བྱུས་ཀི་ཡོ་ལང་འདི་ཙམ་ལ་ཐུག་དུས་རི་རབ་ལྟར་བརླིང་བ་ཞིག་མ་

བྱས་པར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་དུ་བསད་པས་ཅི་ཕན། ང་རང་གིས་ཡང་ན་གིང་པ་ཟེར་ལེ་

ཞིག་དང་། ཡང་ན་མེ་གིང་ཟེར་ལེ་ཞིག་མ་ཐོན་ན་གསོན་ས་སེང་བསད་ཀང་དགའ་རྒྱུ་

མེད་ཟེར་ནས་ཨམ་གཙིགས་ཐམ་ཐམ་བྱེད་ཅིང་བསད། དེ་ནས་གཡས་གལ་སག་གདན་

ཁྲ་བོའི་ཡང་སེང་ནས། སྲོག་བདག་སག་དམར་དབང་བཙན་དེས་རེ་བོན་རྣམས་ལ་ཡིན་

ལུགས་ཀི་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །
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 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ནམ་མཁའ་དབྱིངས་

ཀི་ཕོ་བང་ནས། །ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །ས་གཞི་རླུང་དམར་གུར་ཁང་ནས། །

སྲོག་བདག་ཧུར་པ་སེ་བཞི་མཁྱེན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མེ་གིང་སྐིད་ཀི་རྭ་བ་

ནས། །ལས་གུར་སྔོན་མོའི་ནང་ཤེད་དུ། །གོས་དབང་ཚོགས་པའི་གཞི་དཀིལ་རེད། །

ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བཀའ་བོན་དམག་གི་དཔོན་པོ་ལ། །སྲོག་བདག་སག་དམར་

དབང་བཙན་ཟེར། །གསོན་དང་འདིར་བཞུགས་སྙན་ལམ་དུ། །གནའ་མི་བོད་ཀི་གཏམ་

དཔེ་ལ། །མཐོ་ཉི་ཟླ་གཉིས་ལ་འདས་གོངས་སྲིད། །དམའ་དོག་མོའི་ས་ལ་དབྱར་དགུན་

སྲིད། །ཆབ་སྔོན་མོ་འདི་ལ་འཕེལ་འགིབ་སྲིད། །ཆོས་སྐུ་བྱུས་དར་རྒུད་ལོས་སྲིད་རེད། །

དེ་སྔོན་ཕམ་རྒྱལ་བྱུང་ནའང་།  །དགའ་སྡུག་ཤན་འབྱེད་ཐུབ་ལེ་མིན། །དེ་ལ་ཐུགས་

ཁྲལ་དགོས་དོན་མེད། །དེ་སྔོན་བྱ་ལྷ་མ་དབང་ཡང་།  །དཔའ་བོ་བྱུས་གཞི་འགོད་པ་

མེད། །སང་གི་ཉི་མ་རེ་ཤར་ལ། །ང་འདྲ་སྲོག་བདག་གིང་ལ་འགོ། །འདི་བྱས་གཏང་མ་

གགས་ལེ་བྱེད། །དེ་མཚམས་དེ་དྲག་དཔའ་བོ་ཆེ། །རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་གིས། །སྐུ་

རེ་རྟ་ཁྲི་མན་ཆོད་དང་། །རུ་འཛིན་དཔའ་བོ་ཡན་ཆོད་ཀིས། །དེ་བྱས་གགས་པ་ཁྱབ་ལེ་

གིས། །དག་ལ་ཕིར་ནུད་བྱེད་དང་གཅིག །གཉེན་ལ་ཁ་པོ་འཆང་དང་གཉིས། །ཝ་བོས་

མགོ་འབུལ་བྱེད་དང་གསུམ། །བྱས་ན་ནག་པོ་ཁྱི་དང་འདྲ། །བུ་མོ་ཕང་བཟུང་གལ་དུ་

འཇོག  །གིང་སྡུག་ཙམ་ལ་ཞེད་དགོས་མེད། །ས་འདི་ན་ཡོང་དོན་ཡོད་ལེ་མིན། །གཏང་

མ་མགོ་ལག་མ་ལོན་ན། །ལུས་རང་བཙན་མི་སོད་ལྷ་ཆེན་དཔང་།  །འདིར་བཞུགས་

ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག  །

 ཅེས་ཟེར་བས་ཐམས་ཅད་ཀིས་གོ་དོན་དེ་ལ་ཐག་བཅད། ཕི་ནང་ཅོ་གའི་དྲུག་

འགྱུར་རྒྱག་པའི་དུས་དེར། སྲོག་བདག་སག་དམར་དབང་བཙན་དེ་ཁྲབ་རྨོག་འཁོར་

གསུམ་ལུས་ལ་རོགས་ཤིང་། འདོ་བ་གོ་བོ་སྔོ་དམར་གི་གོང་དུ་ཐོན་ཅིང་། དེར་ཡོད་

རྣམས་ནས་སྐེལ་མ་དང་བཅས་གིང་སར་དུ་ཆས་པ་གིང་གི་སོ་པ་རྣམས་ནས་མཐོང་སེ་

བར་བཏང་བས་ཐམས་ཅད་ཀིས་གོ་ཁྲབ་གོན་ནས་མདའ་མཚོན་ཅི་རིགས་ཀི་འཛིང་ཆ་

ཁྲིག་གེར་ཡོད་སྐབས་སྲོག་བདག་སག་དམར་དབང་བཙན་གིས་མདུང་མོ་ནམ་མཁའ་
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ལ་ཕར་ནས་སར་དུ་མཆོངས་ཤིང་། སག་རོང་ཤོག་གི་ལས་དམག་ཁ་ཤས་བསད། དེ་

ནས་དཀིལ་སར་གཤོག་རིས་ལ་དཔའ་རྟུལ་ཁས་ལེན་རྣམས་བྱ་རྒོད་ཤ་ལ་རུབ་པ་ལྟར་

ཆས་སྐབས་རོང་སྲས་ལྷ་རྒོད་འབུམ་ལུ། གཡུ་ནེ་རྒྱལ་བའི་སྐེས་མཆོག  བྱ་ཆེན་ཀརྨ་

དག་འདུལ། ཁྲོ་རྒྱལ་བེར་དམར་བཅས་ནས་གདོང་བངས། ལྷག་པར་ལྷ་རྒོད་འབུམ་ལུ་

དེ་རྒྱ་སག་ཚང་ནས་ལངས་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་འདོ་བ་དམར་པོ་ཚ་ལུའི་གོང་ནས་དཔའ་

བའི་གད་རྒྱངས་དང་བཅས་རྣོན་པོ་དུག་རལ་གིང་དགུ་ཤུབས་ནས་ཕེད་ཙམ་བཏོན་ཏེ་གླུ་

འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཁྲ་མོ་གིང་གི་ལས་

ལྷ་མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གླུ་སྣ་དྲོངས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །རྨ་ཁམས་གིང་

གི་འབུམ་སར་ནང་།   །ཝ་མོས་ཁེར་རྒྱུག་བྱེད་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཆེ་

རྒྱུད་སག་རོང་སྙིང་བཅུད་ལ། །གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ནུ་བོ་ཡིན། །རོང་སྲས་ལྷ་རྒོད་འབུམ་

ལུ་ཟེར། །དེ་ནས་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ལ། །ད་ལོའི་ནམ་ཟླ་སྔོན་མ་ལ། །མེ་གིང་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་

འདོད་ཀིས། །གནམ་རུ་སྣང་བ་དག་རུ་བཟུང་། །ཁྲ་མོ་གིང་ལ་དམག་སྣ་གཏད། །དཔའ་

རྟུལ་སྐུ་ལ་མཚོན་རེ་སིགས། །མི་འགྲུབ་སྣང་བ་མཐོ་ལེ་རེད། །རང་ཕུང་དམལ་བའི་གཏིང་

རོ་རེད། །ད་རུང་གནའ་མིའི་གཏམ་དཔེ་ལ། །བྱ་གོ་བ་ཕུར་ཕུར་གཤོག་རེ་ཟད། །རླུང་

ཟེར་མ་བསྐོད་ཉིན་ཡང་ཟད་རེད། །བྱང་མེ་གིང་དཔུང་དེ་དག་ལ་ཟད། །གིང་དཔའ་རྟུལ་

བྱུང་ཉིན་ཡང་ཟད་རེད། །དེ་བདེན་ནོ་ཨེ་བསམ་སྔོན་མོ་སྐ། །ཁ་ཉིན་གཏང་མ་དང་པོ་ལ། །

གཤིན་དམར་གཡུ་འབྲུག་ཟླ་གགས་གཙོས། །བྱ་སྤུ་རླུང་གིས་གཏོར་འདྲ་བྱས། །དེ་

མཚམས་གཏང་མ་བར་མ་ལ། །ལན་མེད་དུར་ཁ་ཁ་ཁྲ་གསུམ། །མར་ཉལ་རྨི་ལམ་བཞིན་

དུ་བཟོས། །དེ་མཚམས་གཏང་མའི་མཐའ་མ་ལ། །བྱ་ལྷ་དགུང་སྔོན་སྲོག་བདུད་གསུམ། །

སྙིང་ཁྲག་དོག་མོ་ས་ལ་འཕོས། །གནམ་རུའི་འབུམ་སར་སྐ་མོ་དེ། །ཁྲ་འཁྱིལ་ལེར་གིང་

གིས་བཟུང་རྒྱུ་ཡིན། །དེ་རིང་གདོང་ཐུག་ཝ་མོ་ཁྱོད། །སྔོན་མོ་མཚོན་གིས་ཁམ་བགོས་

བྱེད། །རྣམ་ཤེས་བར་དོའི་འཕྲང་ལ་གཏོང་། །གཉེན་ཉེ་བས་བང་ཁོག་རྔ་ལྟར་བརྡུང་།  །

དྲིན་ཕ་མས་ངུ་འབོད་བྱེད་ལེ་དང་། །ཚེ་རོགས་ཡུགས་ས་ཁྱུ་ཚོགས་བཅས། །དེ་བྱས་གིང་
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ལ་གགས་ལེ་བྱེད། །དེ་ཕུང་བྱང་མི་འགོད་ལེ་བཟོ། །དེ་གསུམ་མ་ཐོན་འབུམ་ལུ་མིན། །

གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །ཞེས་གསུངས་ནས་དང་པོ་

གླུ་ལན་འདྲ་ཨེ་འདུག་བལྟ། དེ་ནས་ག་ལེར་དཔུང་པ་སྡུར་ལོང་ཡོང་བསམས་ནས་ཅུང་

ལྷོད་ནས་བསད་པས་ལྷ་རྒོད་ཀི་ཚིག་ངན་དེ་ཁོའི་མཚང་ལ་ཕོག་ནས་སྦྲུལ་ལ་ཚེར་ལྕག་

བརྒྱབས་པ་བཞིན་ང་རྒྱལ་བཟོད་གགས་མེད་པ་ཞིག་སྐེས་ནས་འཕྲུལ་མདུང་དེ་ཕྲག་གོང་

དུ་གཟར་ཅིང་།  གཡའ་ཁོ་རེ་ཕོ་གསར་དམར་པོ་སྐ། ལས་བྱས་ཚད་གཏམ་བཤད་ཁ་ཕོ་

ཆེ། ང་དཔའ་བོའི་ཚིག་གསུམ་འདྲ་མ་ཡོད་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བོན་ནག་བསན་པའི་

སྲུང་མ་མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གླུ་སྣ་དྲོངས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཇོ་རུའི་སྤུ་

སར་རྒྱག་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གནམ་རུ་ཁྲི་རེའི་བཀའ་བོན་ལ། །སྲོག་

བདག་སག་དམར་དབང་བཙན་ཟེར། །བོན་ཕོ་བརྒྱའི་ནང་ནས་རྒོད་ལེ་ཡིན། །དག་ཝ་

མོའི་སྙིང་ཁྲག་འཐུང་མི་རེད། །དྲིན་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་གཅེས་ཕྲུག་ཡིན། །དཔོན་གནམ་རུ་

རྒྱལ་པོའི་མདུན་བོན་ཡིན། །དེ་ཚོ་ཡིན་ལུགས་འདྲ་མ་རེད། །ད་ཡང་དག་གཏམ་གི་རོ་

ཁ་ལ། །བུ་ཁྱོད་རང་ཟེར་ལེ་དེ་དང་མཚུངས། །ཤ་པ་འགོག་ཚ་ཇོ་རུ་ཁོས། །ཉེས་མེད་

བྱང་ལ་ལས་དམག་དྲངས། །དོན་མེད་མི་ཤ་བགོས་ནས་ཐལ། །ལན་མེད་བྱུར་ཁག་ཚུར་

འགེལ་ལ། །ནད་མི་ཐེག་ལྷ་ཆེན་དཔང་དུ་འཛུགས། །དེ་སྔོན་གཏང་མ་གེང་དོན་མེད། །

ཁོ་རེས་ཕམ་རེས་སྣ་ཚོགས་སྲིད། །གཏང་མཐའ་རིམ་གིས་བངས་པའི་དུས། །ཝ་མོའི་

དཔའ་གཏམ་ངོ་རེ་ཚ། །ལས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་རང་སྣང་ཅན། །དུས་དེ་རིང་སྐ་རིང་ས་ལ་

སྦར། །སར་གཞིས་ཨ་ཕོའི་གནང་ལ་ལེན། །གིང་དཔའ་རྟུལ་ཝ་ཁྱུ་ཐང་གང་དེ། །ཝ་རྔ་

མ་ཤ་རེ་ལོག་ལེ་བཟོ། །གིང་མོ་སྨན་ཡུགས་ས་ཁྱུ་གཅིག་བཟོ། །གཏམ་མང་པོ་མི་ཤོད་

དགོས་པ་མེད། །དོན་ཡང་དག་ཅི་ཡོད་གཏུག་ལ་ཤོག  །གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་

གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་ཟེར་ཅིང་མདུང་དེ་སྐར་མདའ་ཆད་པ་ལྟར་འཕངས་བྱུང་བས། ལྷ་རྒོད་

ཀིས་གི་དེ་གཡུགས་པ་དང་ཐུག་ནས་མདུང་སྐེ་དུམ་མེར་བཅད། ཁོས་མྱུར་བར་རལ་གི་
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ཤུབས་ནས་ཕྱུང་ཞིང་། ཕན་ཚུན་གི་ཁ་འགན་པས། དཔའ་འདྲ་མཉམ་གི་སྐབས་དེར་ཉི་

རྒྱལ་དང་།  བེར་དམར་གཉིས་ནས་དཔུང་རུབ་བྱས་པས་ཁོས་ཉི་རྒྱལ་ལ་གི་ལན་གཅིག་

གཡུགས་ཏེ་བསྒྲུངས། བེར་དམར་ལ་གི་རྨས་ཅུང་ཟད་བཏང་སྐབས་རོང་སྲས་ལྷ་རྒོད་ཉེ་

བར་བཅར་ནས་གི་ལན་མང་བཏབ་ཀང་གནོད་ཆེར་མ་འཁྲུགས། དེ་ནས་ཁོས་ཆུང་རྒོད་

ཀི་དམག་ཁྲོད་ཤོར་ནས་མི་རྟ་བཅུ་ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་ཞིང་དག་ལྷའི་ལས་གུར་ལ་

གཏད་ནས་ཤོར་བྱུང་བས། ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་དེ་གོ་ཁྲབ་འཁོར་གསུམ་བཞེས་ཤིང་

འདོ་བ་ཁྱུང་གཤོག་སྔོན་པོའི་གོང་དུ་བུད་དེ་རྣོན་པོ་ཡ་ཟི་སྐར་ཕྲན་དེ་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་ཞིང་

གླུ་ལེན་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཁོ་ཡི་གདོང་བཀག་ནས་ཡ་ཟི་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་ལ་

རྨོག་གི་ཕོ་བང་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་ནས་གི་རྨས་ཆེ་ཙམ་བཏང་།  གཡུག་ཐེངས་གཉིས་

པར་ཁྲབ་ཀི་བྱང་བུ་གཏོར་ཅིང་། ཁོས་ཀང་སྲས་དག་ལྷར་མཚོན་ཆ་མང་དུ་བརེགས་ཀང་

གནོད་མ་འཁྲུག་སབས་བྱ་ཐབས་བལ་ནས་རླུང་བུད་པ་ལྟར་སར་དུ་བོས། དེ་ནས་བྱང་མེ་

གིང་གི་རྟ་རྟུལ་དཔོན་བོན་རྣམས་ནས་བཀའ་གོས་མང་དུ་བྱས་མཐར་གནངས་ཉིན་ཚེས་

བཅུ་དྲུག་ལ་ང་འགོ་ཁོ་འགོ་ཟེར་ནས་མཐར་ཤོ་བརྒྱབས་པས་ཨ་མགར་སྲིན་པོ་ལག་རིང་

དང་། ཐེ་མགར་ཉ་མོ་རོ་བཀྲ་གཉིས་ཤོ་ལ་བབས་ནས་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ནམ་སྐ་རེངས་

ཤར་སྐབས་ཁོང་གཉིས་ནས་གོ་གོན་མཚོན་ཐོགས་དུས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་སོ་སོའི་རྟ་ལ་

བུད་ཅིང་ར་ཆུའི་རབ་སོ་འགོ་མ་ནས་སྲིན་ལུང་ཨ་ཁྲ་འཕྲང་རིང་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་སྐབས་

སོ་པ་རྣམས་ནས་མཐོང་སེ་བར་བཏང་བས། གིང་སར་ནས་བྱེ་བོན་ཆོས་གྲུབ་དཔའ་

བོ་དང་། སོག་གི་སག་དམར་སོབས་ཆེན། ཁ་སྲས་གཡུ་འབྲུག་ཐོག་རྒོད་གསུམ་གིས་

འཁོར་གསུམ་དཔའ་ཆས་ལུས་ལ་རོགས་པར་བྱས་ནས་སོ་སོའི་ཆིབས་གོང་དུ་བུད། 

ཁས་ལེན་རྟ་དམག་བཅུ་རེས་བསྐོར་ཅིང་དག་ལྷའི་ཚེ་མདུད་སྤུངས་སེ་ཆས་སྐབས་ཁོ་

གཉིས་ཀིས་མཐོང་ནས་རི་གཟར་གི་བབ་རྒོད་འགིལ་བ་བཞིན་མཆོངས་ནས་ཕན་ཚུན་

མདའ་ལྟོང་སྤྲས་པ་ལྟར་འཕྲད་སྐབས་ཨ་མགར་སྲིན་པོ་ལག་རིང་དེས་རལ་གི་མུན་ནག་

དགུ་ཆོད་ཀི་དཔའ་ལུང་མཛུབ་མོར་བསྐོན་ནས་ངར་རྒོད་ཀིས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །མཆོད་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་མ་ཆུང་། །དེ་རིང་
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དཔའ་བོའི་སོང་གོགས་མཛོད།  །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་མེ་གིང་ཡུལ་གི་ས་ཆ་

ནས། །སྲིབ་ལུང་ན་བ་གཞུང་ཐང་ཟེར། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་

བཀའ་བོན་ལ། །ཨ་མགར་སྲིན་པོ་ལག་རིང་ཟེར། །དཔའ་རོགས་གཤིན་རེ་རྔམ་ལེ་འདི། །

ཐེ་མགར་ཉ་མོ་རོ་བཀྲ་རེད། །ང་ཨ་མགར་བུ་དང་ཐེ་མགར་གཉིས། །མ་ཁུངས་གཅིག་

ནས་ཆས་པའི་བུ། །ཨ་ཙི་མཐའ་མའི་ཧམ་པ་ལ། །ན་དམར་གཞུང་ཐང་ཁྲ་མོ་ན། །གིང་

ཕྲུག་ཝ་ཁྱུ་ཐ་ར་ར། །གནའ་མི་རྒད་པོའི་ཟེར་སྲོལ་ལ། །ཉག་ཕྲན་མདའ་མོའི་ཁ་སྔོན་

དུ།  །ཤྭ་ཕོས་སང་ཟེར་འགིམ་ལེ་དེ། །མགོ་དུང་རྭ་ཤོར་བའི་སྔ་ལྟས་རེད། །བྱང་བོན་

སག་རྟུལ་ཁ་སྔོན་དུ། །གིང་མི་གསུམ་དཔུང་བཅས་ཆས་ལེ་འདི། །སྙིང་ཁྲག་ས་ལ་འཕོ་

འདོད་རེད། །ལར་གཞི་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ལ། །མ་ངན་ཇོ་རུ་ཨ་བཤའ་ཁོ། །སྐེ་ཐག་ནག་ཤ་

ལེ་བྱང་ལ་ཁྲིད། །རོ་རུལ་དྲི་ཁ་ལེ་དོང་དུ་སྦ། །དཔའ་རྟུལ་ཝ་མོ་ཁྱུ་གཅིག་དེ། །གཅིག་

མེད་ར་བ་མི་ཕུད་རེ། །ལས་དམག་ཤོག་སྐ་རླུང་ལ་འགོ། །སྐེས་པའི་མི་རྣམས་མཚོན་

གིས་གསོད། །བསགས་པའི་རྒྱུ་རས་དཔུང་གིས་ལེན། །བརེགས་པའི་མཁར་དེ་མེ་ལ་

བསྲེག །བན་ཆོས་བྱེད་མུན་པའི་བརོན་དུ་འཇུག །ཕུ་ནུ་འཇག་སྐ་རླུང་ལ་བསྐུར། །སྤི་

དཔོན་སྡུག་རྒན་ཉིན་དགུ་ཕབ། །རྒྱལ་ཁྲིམས་སྲང་མདའ་ཁོ་ལ་འབེབས། །འདན་མ་དམར་

མོའི་མེ་ལ་བསྲེག །དག་ལྷ་སྔོན་མོའི་ཆུ་ལ་བསྐུར། །ལྷ་རྒོད་རྣོན་པོའི་མཚོན་ལ་བསྐོན། །

འབྲུག་མོ་ཡུགས་ས་གཞིས་ལུས་བྱེད། །གིང་དེ་ཕུང་ལོ་ལ་དེ་ལུས་བཟོ། །ཁྱོད་ཚུར་འོང་

གིང་ཕྲུག་སྐ་གསུམ་དེ། །དགའ་ན་སོ་ར་འཛུམ་འཛུམ་གིས། །སྡུག་ན་ངོ་མདོག་ནག་ཙམ་

གིས། །དེ་རིང་ཉི་མའི་གདོང་གང་ལ། །གསོན་ཡན་པོར་བཏང་ན་དཔའ་བོ་མིན། །གོ་ན་

རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །ཞེས་ཟེར་ཅིང་མཆོང་གབས་བྱས་

པས་དཔའ་རྟུལ་མི་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཁ་སྲས་གཡུ་འབྲུག་ཐོག་རྒོད་དེས་ལི་གི་སིག་

པ་ཤ་ཟན་ཤུབས་ཁ་སར་ནས་གདོང་ལ་བུད་དེ། གཡའ་ཁོ་རེ་མགར་དཔོན་ཉོན། དཔའ་

ཡང་དག་སུ་རེད་ལྟོས་དང་གསུངས་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཁ་ཆེས་མཆོད་པའི་

ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གོགས་ལ་བྱོན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་
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བོན་མགོ་སྐེ་འབལ་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ནུབ་ཁ་ཆེ་རྒྱལ་པོའི་སྲས་པོ་ལ། །

གཡུ་འབྲུག་ཐོག་རྒོད་དག་ཡི་གཤེད། །མ་སངས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བོན་ཡིན། །ཁྱོད་ཁ་

ཤོབ་འབྲུག་ལ་འགན་ལེའི་བུ། །དོན་ལག་ལེན་འཇའ་ཚོན་རི་མོ་རེད། །མར་འབབ་ར་

ཆུ་འུར་སྒྲ་ཆེ། །ས་ཡངས་པའི་སེང་ན་གར་སོང་མེད། །ཝ་མོས་འདུར་རྒྱུག་ལུང་མདོར་

རྒྱུག  །སག་དམར་ཡག་བྱུང་ཉིན་འདུར་ཟད་ཁུག  །ཁྱི་ར་ལི་འདུར་རྒྱུག་སྲང་མདར་

འཁྱམ། །གཟིག་ཁྲ་ཡག་བྱུང་ཉིན་སྐད་ངན་འདོན། །བྱང་ཨ་མགར་གཏང་མ་ལེན་འདོད་

དེ། །དཔའ་ཁ་སྲས་མདུན་ལ་སྙིང་ར་འདར། །ཁྱོད་མང་པོའི་ནང་གི་ཁས་ལེན་དེ། །མི་

ཚེ་ཟད་གཤིན་རེས་བཀུག་ལེ་རེད། །ཚེ་ཡང་ཟད་ང་དང་ཐུག་ལེ་རེད། །དཔོན་ཆོས་རྒྱལ་

ཁ་བྱང་ཁྲིད་ལེ་རེེད། །དུས་དེ་རིང་ཉི་མའི་སྔ་དྲོ་ལ། །ཁས་ལེན་མི་གཉིས་དམར་གསོད་

གཏོང་། །དེ་ནས་ལས་སར་ཁྲག་བཞིན་དཀྲུག  །གིང་ལ་འགན་ལེ་དེ་ཡོང་རེད། །དཔའ་

གཏང་མ་སུ་རྒྱལ་ད་ལྟ་གསལ། །ངས་ལི་གི་ངར་མའི་སོ་ལ་སྦར། །ལས་དེ་བྱས་མི་ཐོན་

ཁ་སྲས་མིན། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གླུ་མཇུག་རོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ལི་གི་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་ཞིང་མཆོངས་

པས། ཨ་མགར་ནས་ཀང་གི་བཏོན་ནས་ཕན་ཚུན་གི་ཁ་འགན་པས་ཁོང་གཉིས་གཅིག་

གིས་གཅིག་གགས་མ་རྙེད་སྐབས། ཆོས་གྲུབ་དང་སོབས་ཆེན་གཉིས་ནས་ཐེ་མགར་དང་

གི་ཁ་འགན་ཀང་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་ཞིང་། དེ་ནས་ཐེ་མགར་ཉ་མོ་རོ་བཀྲས་གི་གཡུག་

ཐེངས་ཁ་ཤས་ནང་མཆན་ཁེབས་མི་དགུ་དམར་གསོད་བཏང་བྱུང་བས་ཆོས་གྲུབ་དང་

སག་དམར་སོབས་ཆེན་གཉིས་ཅུང་ཕིར་ནུད་ཤོར། ཁོས་མྱུར་བར་ཨ་མགར་སྲིན་པོ་

ལག་རིང་གི་དཔུང་རོགས་བྱས་ཏེ་ཁ་སྲས་གཡུ་འབྲུག་ཐོག་རྒོད་དང་གི་ཁ་འགན། ཁ་

སྲས་གཅིག་པུ་ནས་ཤི་ལྕེབ་ཀིས་གི་གཡུག་སྐོར་མང་ཙམ་བྱས་པས་ཁོ་གཉིས་ལ་མཚོན་

མ་སོང་ཡང་། ཐེ་མགར་གི་ཁྱུང་ཏོར་འཕྲུ་དང་བཅས་པ་ས་ལ་འཕངས། དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་

ཁ་ཕིར་བསྐོར་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གིང་སར་དུ་ཤོར་ཅིང་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ནས་གདོང་

མ་བརྟན་པར་བྱེ་སོག་གི་དམག་ལྔ་དྲུག་ཙམ་བསད། བྱེ་རིའི་བརྒྱ་དཔོན་ཁྱུང་རྒྱལ་དང་།  

སོག་གི་ཡ་མེད་སོང་ཐུབ། ཁྲི་དཔོན་ཀ་བ་དཔལ་ཚེ་གསུམ་ནས་གདོང་བངས་པས་ཨ་



64

མགར་ནས་རལ་གི་ལན་གཅིག་ཐོག་བརྒྱ་དཔོན་ཁྱུང་རྒྱལ་བསྒྲུངས། ཐེ་མགར་གིས་ཡ་

མེད་སོང་ཐུབ་དེ་མདའ་གཅིག་གི་སྣ་ལ་དྲངས་ནས་གཤམ་སར་ཁ་ཆེའི་སར་ཐད་དེར་

ཤོར་བྱུང་བས། སོབས་ཆེན་དང་། ཁ་སྲས་གཡུ་འབྲུག་ཐོག་རྒོད་གཉིས་ནས་ཁོ་གཉིས་

གར་རྒྱུག་གི་རེས་འདེད་ཅིང་། ཆོས་གྲུབ་ནས་མྱུར་བར་ཞགས་པ་མི་འོད་གོག་ཟིན་དེ་

འཕངས་པས་ཐེ་མགར་ཉ་མོ་རོ་བཀྲའི་སྐེ་ལ་ཐེབས་ནས་མྱུར་བར་འཐེན་པས་ཁོ་རྟ་ལས་

ལྷུང་ལ་ཁད་དེར་ཁོས་གི་ཀད་ལ་བསྐོར་ནས་གཡུགས་པས་ཞགས་པ་དེ་དུམ་མེར་བཅད་

ཅིང་མཆོངས་བྱུང་བས་ཆོས་གྲུབ་ཕིར་ནུད་བརྒྱབས་པར་ཁོས་རེས་བཞིན་དེད་པས་སར་

དུ་མ་ཆགས་པར་ན་གཞུང་གད་དམར་གསུམ་མདོར་བོས། ཐེ་མགར་ནས་རེས་ཟིན་ལ་

ཁད་དེར། མི་མཆོག་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཀིས་མཁྱེན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་སོབས་ཀིས་

དེར་བྱོན་ཏེ་ཁོ་ཡི་གདོང་བངས་པས། ཁོའི་བསམ་པར། འདི་ཡ་པོ་ཟིན་པའི་མི་ཞིག་མིན་

པ་ཐག་ཆོད་བསམས་ནས་སྙིང་ཚ་ཟིང་ཟིང་། གེ་སར་གི་སྐུ་ཟིལ་མ་བཟོད་པར་རླུང་བུད་

པ་ལྟར་བོས་སོ། །ཨ་མགར་ནས་མཐོང་བས་ཁོ་ཡང་ཕིར་བལྟས་མེད་པར་མཉམ་བོས་

བྱས་ནས་སྐད་ཅིག་ཏུ་རང་སར་ལ་སླེབས་སོང་ངོ་། །

 དེར་ཡོད་ཚང་མ་བྱང་མིའི་དཔའ་ངར་ལ་ཧ་ལས་ཤིང་། བྱེ་བོན་ཆོས་གྲུབ་ནས་

སྐེས་ཕོ་ལུས་བངས་ཚུན་ཉི་མ་དེ་རིང་གི་བྱུས་ཕམ་དེ་འདྲ་ཡེ་ནས་ཡོང་མ་མོང་གསུངས་

ནས་ཞལ་ངོ་ནག་ལྷང་ལྷང་དུ་བཞུགས་པར། ཁ་སྲས་ཀིས་སྐེས་ཕོ་ལ་དར་གུད་དང་།

འདོ་བ་རྟ་ལ་མགོགས་ཞན་ཡོང་སྲིད་པ་དེ་ལ་འགོད་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་

རེས་གཡུལ་ལས་མི་རྒྱལ་བ་ག་ལ་སྲིད།  ཐུགས་ཁྲལ་མཛད་པ་དགོས་པ་ཆུང་གསུངས་

ནས་སོ་སོའི་ལས་གུར་དུ་བཞུགས། དེ་ཡི་སྐབས་སུ་གིང་གི་དཔའ་བོ་འགོ་དཔོན་སོ་

སོས་དམག་སོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། རེད་མོ་སྣ་ཚོགས་མཛད་ནས་ཞག་བདུན་རིང་ཕར་

འགོ་ཚུར་འོང་མེད་པར་གནས། དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་དར་རེ་ཁྱུང་རྒྱལ་སེང་སག་དེའི་

དགོངས་པར་གིང་དམག་བྱང་དུ་ཆས་ནས་དུས་ད་བར་བྱང་མིས་གཏང་མ་ཚུར་འགེལ་

མ་གཏོགས་མེད། ཁ་སྔོན་ར་འདྲ་འཆི་བདག་ཡ་མེད་དེས་ཁེར་རྒྱུག་གིས་གཏང་མ་གང་

འཚམས་ཤིག་བངས་པ་ལས། དེ་མིན་གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་རང་གཞན་སུ་ཐད་ནས་ཕར་
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རྒོལ་ཅུང་ཙམ་མེད་པར་ཐབས་སྡུག་འདི་མུས་སུ་སོད་ཐབས་ཅི་ལ་ཡོད་དགོངས་ནས་

ནམ་སྨད་བྱ་ཕོའི་དབྱངས་སྙན་འཐེན་སྐབས་དེར། གཟིམ་སེང་ནས་ཧར་གིས་བཞེངས་

ཏེ་འདོ་བ་སོང་རི་དར་དཀར་ལ་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་ས་ཆས་སྤྲས་ནས་འཁོར་གསུམ་དཔའ་

ཆས་རོགས་པར་སྤྲས་ཅིང་སུས་ཀང་མ་མཐོང་བར་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་ཆས་སོ། །དེ་

ནས་ནམ་སྐ་རེངས་མཐའ་ནས་ཤར་སྐབས་ར་ཆུའི་རབ་སོ་འོག་མ་ནས་བྱོན་པས་བྱང་

དམག་གི་སོ་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་སེ་བར་རིམ་པར་བཏང་བ་དང་། དཔའ་ལྷ་མི་སྤང་

དཀར་པོ་དེ་ཨ་མགར་སྲིན་པོ་ལག་རིང་གི་སར་ལ་གཏད་ནས་དམག་འཕྲུ་དམར་ཅན་

དགུ་བཅུ་ཙམ་ལེབ་ཆེན་གི་ངར་ལ་དྲངས་ནས་སར་དེ་གཤགས་པས། རྟ་ཐུལ་ཨ་འབར་

གགས་པ། ཡང་ཐུལ་སག་རྒོད་དཔུང་བཙན་གཉིས་ནས་གདོང་བངས་ཤིང་། སག་ཐུལ་

ཨ་འབར་གགས་པ་དེས་རལ་གི་ཕྲག་ལ་གཟར་ནས་གླུ་ཞིག་ལེན་རིས་ལ། དཔའ་ལྷ་

མི་སྤང་དཀར་པོ་དེས་གླུ་ལེན་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་མཆོངས་ཏེ་མཚོན་ལེབ་ཆེན་

གཡུག་ཐེངས་རེ་རེར་རྟ་ཐུལ་གཉིས་ཀ་དམར་གསོད་བཏང་ཞིང་། སླར་ཡང་དམག་

མངས་ཉི་ཤུ་སྐོར་བཅོམ་པས་བཀའ་བོན་ཨ་མགར་སྲིན་པོ་ལག་རིང་དེས་གདོང་བངས་

ནས་སོང་མཇུག་མེད་པའི་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཞི་བདག་སྨུག་རི་ཁྲ་

མོ་མཁྱེན། །བཙན་རྒོད་ཇག་པ་མེ་ལེན་མཁྱེན། །དག་ཤ་ཟོ་ལ་དག་ཁྲག་ཐུངས། །ས་འདི་

ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་སེ་བཙན་གི་ས་ཆ་རེད། །གནམ་རུ་ཁྲི་བཙན་སྲིད་འབངས་རེད། །

ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཤར་འོད་ལུང་སེ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཀི། །འགོ་འཛིན་བཀའ་ཡི་

བོན་པོ་ལ། །ཨ་མགར་སྲིན་པོ་ལག་རིང་ཟེར། །ཐེ་མགར་དཔོན་གི་ཕུ་བོ་རེད། །གིང་

མི་བརྒྱ་བསད་པའི་བཤན་པ་རེད། །དེ་རིང་ཉི་མའི་གདོང་གང་ལ། །དག་འབུམ་དམག་

གི་མདུན་ས་རུ། །ཚེ་ཟད་མི་དཀར་རྟ་དཀར་སྐ། །བྱང་སེ་བཙན་གི་ས་ཆ་ལ། །དག་འཆི་

བདག་ཡིན་ཡང་འགིམ་ལམ་མེད། །གིང་དུར་དམག་ཚོ་བགོད་ཅི་ལ་ཡིན། །གནམ་རུ་རེ་

ཐུབ་ཁྲི་གཅོད་ལ། །རྒྱ་དཀར་ནག་མ་གཏོགས་འགན་ཡ་མེད། །ཁོ་ཇོ་རུས་འགན་འབོད་

ཅི་ལ་རེད། །ངར་རྒོད་རྟ་རྟུལ་དགུ་བཅུ་ལ། །ལྷ་ཚངས་པ་ཡིན་ཡང་ཡ་ལན་མེད། །ཡང་
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རྟུལ་སག་མོ་བདུན་ཅུ་ལ། །འདྲེ་འབྱུང་པོ་ཡིན་ཡང་སྙིང་ར་འདར། །གིང་མོ་ཡུགས་ཁྱུ་

གཅིག་ཅི་ལ་འགིམ། །དེ་རིང་རལ་གིའི་ངར་ལམ་ནས། །གདོང་ལེན་མི་ཁྱོད་ཧ་ལ་འཕེན། །

དེ་བྱས་དགུང་ལ་གགས་ལེ་ཞིག  །མ་ཐོན་དཔའ་བོ་མིན་རྟགས་གིས། །དཀར་པོ་སྐ་ཡི་

ཡིད་ལ་ཞོག  །ཅེས་ཟེར་ཅིང་ཅུང་ལྷོད་ངང་ཁོ་ཙམ་ལས་སླ་སྙམ་ནས་ཡོད་སྐབས། དཔའ་

ལ་སེང་སག་ཨ་དོམ་དེས། རྟ་སོང་རིའི་གོང་དུ་འགིང་འདུག་ཅིག་མཛད་ཅིང་། མཚོན་

ལེབ་ཆེན་ཕིས་ཕིས་ལན་གསུམ་མཛད་དེ་གཡའ་ཁོ་རེ་ཚེ་ཟད་སར་མའི་བུ། དང་པོ་ང་

ཡི་གླུ་འདི་ཉོན། དེ་ནས་རེད་མོ་རེ་ལོང་ཡོད་གསུངས་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཁྲ་མོ་གིང་གི་ལས་

ལྷ་མཁྱེན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་སྤྲུ་སར་རླུང་ལ་བསྐུར་ས་རེད། །ང་འདྲ་

ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མ་སངས་འཕྲུལ་གི་རྒྱལ་པོ་ལ། །དཔའ་རྟུལ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་

ནང་། །ཡང་རྟུལ་དམ་པའི་མི་བདུན་ཡོད། །ཞེ་རྟུལ་ཁྲ་གག་སྤང་གསུམ་ནང་། །སེང་ཨ་

དོམ་མི་ཡི་སྤང་ཀི་ཡིན། །གནམ་རུ་རང་མགོ་རང་གཏིབ་ལ། །རྒྱ་དཀར་ནག་འགན་ཡ་

མི་དགོས་ཟེར། །དཔོན་གེ་སར་གཤིན་རེས་གར་བཏབ་རེད། །རྟ་ཐུལ་ཝ་མོ་ཁྱུ་གཅིག་

ལ། །ལྷ་ཚངས་པ་འགན་ཡ་མི་དགོས་ཟེར། །གིང་དཔའ་རྟུལ་བརྒྱད་ཅུའི་ཞིམ་ཤ་རེད། །

ཡང་རྟུལ་སར་མ་ཁྱུ་གཅིག་ལ། །འདྲེ་འབྱུང་པོའི་འགན་ཡ་མི་དགོས་ཟེར། །ཞེ་རྟུལ་དཔའ་

རྒོད་མཁའ་ལམ་ནས། །སར་མ་ཆོས་འཚོང་ཨ་རེ་སྡུག  །བྱང་སེ་ཡུགས་མོ་ཁྱུ་གཅིག་

དེ། །གིང་འབུམ་དམག་གར་འགོའི་རྒྱ་ལམ་རེད། །དེ་རིང་སེང་སག་ཨ་དོམ་ང་། །མི་

ཐུབ་བསམས་ནས་ཡོང་ལེ་མིན། །དགུ་ཁྲི་ཚོགས་པའི་གལ་རྭ་ནས། །བྱང་བོན་རྒོལ་

འཛོམས་གསོད་མི་ལ། །ང་འགོ་ཁས་ལེན་བྱས་ལེ་ཡིན། །གང་བྱེད་སེམས་ལ་ཁྲིག་སེ་

ཡོད། །དེ་རིང་ཉི་མའི་གདོང་གང་ལ། །སར་ཆུང་ཁག་བཞིར་གཏོར་ལེ་དང་། །སུ་ཐུག་

སྙིང་ཁྲག་འཕོ་ལེ་ཞིག  །གདོང་ལེན་མགོ་བོ་བེག་ལེ་བཅས། །གིང་སེང་སག་ཟེར་ནས་

གགས་ལེ་ཞིག  །མ་ཐོན་མི་འགོ་ཐག་ཆོད་ཡིན། །གཏམ་མང་པོ་མི་ཤོད་དགོས་པ་ཆུང་། །

དཔའ་ཡང་དག་ཨེ་འདུག་ལྟོས་དང་གསལ། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་

གི་འཛེར་རུ་གིས། །
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 ཞེས་གསུངས་ནས་རྦད་ཀིས་མཆོངས་པས་ཁོ་ཡང་ཕིར་བཤིག་མེད་པར་

མཆོངས་ཏེ་ཕན་ཚུན་གི་ཁ་འགན་པས་དཔའ་འདྲ་མཉམ་དུ་གནས་སྐབས་དཔའ་ཡ་མེད་

སེང་སག་ཨ་དོམ་དེ་ང་རྒྱལ་དགུ་འགྱུར་ཞིག་བསྐེད་དེ་མཚོན་ལེབ་ཆེན་གི་སོ་ཁར་དག་

ལྷའི་སྤུ་གི་ཁྲུ་གང་ཕེད་དེ་ཨ་མགར་སྲིན་པོ་ལག་རིང་གི་མགོ་ལ་ཐེབས་ནས་རྨོག་དང་

བཅས་རིལ་ལེར་འཕངས། འོན་ཀང་ཁོ་བདུད་ཕྲུག་དངོས་ཡིན་སབས་ད་དུང་དཔའ་ལའི་

སེང་དུ་མཆོངས་བྱུང་བས་སླར་ཡང་མྱུར་སབས་སུ་ལེབ་ཆེན་ལན་གཅིག་གཡུགས་པས་

མགོ་མེད་ལུས་པོ་དེ་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་ནས་མགོ་འཕྲུ་གོང་ལེན་བྱས། སླར་ཡང་ལས་

གུར་ལ་གཏད་དེ་མཆོངས་པས། རྟ་རྟུལ་ཤ་པ་སོང་ཐུབ་དང་། ཨ་འབར་ཉི་མ་གཉིས་

ནས་གདོང་བངས་པས་ལེབ་ཆེན་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཨ་འབར་གི་ལུས་ཕེད་

གཤག་ཏུ་བཏང་།  རྟ་རྟུལ་ཤ་བ་ཕིར་བོས་བྱས། དཔའ་ལས་ཀི་ཤར་གནམ་ས་འགས་

པ་ཙམ་ཞིག་བཏང་ནས་གཡོན་རུ་སྐུ་རེའི་ལས་སར་དེ་གཤགས་ཏེ་དམག་འཕྲུ་སེར་ཅན་

མང་ཙམ་ཆག་ཉིལ་དུ་བཏང་། སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲི་ལྷ་རྒོད་དེ་འཁོར་གསུམ་གོ་ཁྲབ་གོན་ཅིང་། 

འདོ་བ་ངང་པ་གསེར་སོང་གི་གོང་དུ་བུད་དེ་གདོང་བཀག་ནས་གི་ཁ་འགན་པས། ཕན་

ཚུན་གཡུག་སྐོར་ཁ་ཤས་ཀི་མཚམས་སུ་སེང་སག་གིས་ལེབ་ཆེན་ཀད་ལ་བསྐོར་ནས་

གཡུགས་པས་རྟ་ཁྲིའི་སོད་ཁྲབ་སིལ་བུར་བཏང་ནས་གི་རྨས་ཆེ་ཙམ་བཏང་བས་ཁོས་

དེ་འདྲའི་མི་མ་རུངས་པ་འདི་འདྲ་ཅི་ཡིན་སྙམ་སེ་ཐོད་གཟུར་ཅིང་སེང་སག་གི་གདོང་མ་

ལོན། དེ་ནས་སེང་སག་དེ་གཞུང་སར་དུ་ཤོར་ནས་མི་རྟ་ཉི་ཤུ་ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་།

སྐུ་རེའི་ལས་གུར་ལ་རལ་ཤད་བྱས་པར་སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་གོག་དམར་དང་།  སྤང་དཀར་

དཔའ་བོ་དག་རིང་། འཕྲུལ་གི་གང་པོ་སོབས་ཆེན་སོགས་དེ་དྲག་དཔའ་བོ་མི་དགུ་གཅིག་

རེས་གཉིས་སླེབས་ཀིས་དཔའ་ལའི་གདོང་བངས་པས་དང་པོ་སྦྲལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་གོག་དམར་

དེ་ཞལ་ངོ་རླུང་ནག་འཚུབ་འཚུབ། སྤན་མིག་གོག་དམར་འཁྱུག་འཁྱུག  ངོ་ཤ་སྦྲུལ་ནག་

འཁྱུག་འཁྱུག་བྱས་ཏེ། རལ་གི་ཕྲག་པར་གཟར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ།  །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པོ་མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གོགས་ལ་བྱོན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ལས་
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དམག་ཁྲ་མོའི་གཞི་དཀིལ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་

བོན་ལ། །སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་གོག་དམར་ཟེར། །ཕོ་གཞན་གི་བུ་དང་འདྲ་ལེ་མིན། །མི་འདྲ་ར་བ་

བཤད་པས་ན། །བདུད་ནག་འབུམ་གི་བ་གནས་ཡིན། །མགོ་ནག་མི་ཡི་གཤེད་མ་ཡིན། །

ཁྲ་མོ་གིང་གི་སེར་དག་ཡིན། །དཔའ་རྟུལ་ཝ་མོའི་ཀད་འགེམ་ལ། །གཤིན་རེའི་ལས་

ཀིས་བསྐོས་ལེ་རེད། །ཨ་ཙི་མཐའ་མའི་ཧམ་པ་ལ། །ཚོད་བཟུང་ལར་ནས་མེད་ལུགས་

ལ། །གེན་པ་གང་རྒན་རྣ་ཤོར་འདྲ། །རོ་དབྱུག་པ་གཉིས་ཀི་རེས་འདེད་ཡོད། །དུས་དེ་

རིང་ལྟད་མོ་དགུང་ནས་ལྟོས། །ཤ་ཟན་སྤང་ཐང་སྔོན་མོས་གིས། །ཁྲག་འཐུང་དོག་མོ་ས་

ལས་མེད། །བར་པ་ཟེར་མ་རླུང་ལས་མེད། །ཨ་བ་རེ་ལ་སྙིང་རེ་རེ། །ཁྱོད་ཕར་ལ་གོམ་

གང་གཏོང་རྒྱུ་མིན། །གིང་མི་ཤི་རྣམས་ཀི་ཤི་སྣོན་གིས། །བུ་སྦྲུལ་ལྷ་མཚར་དགའ་ཚེ་

དང་གཅིག  །གིང་ཚེ་ཟད་གདོང་ལེན་འཁེལ་ལུགས་ལ། །ཨ་ལུ་དགའ་ལ་མུ་ལུ་སྐིད། །

གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །ཞེས་ཟེར་ནས་མཆོངས་རིས་

ལ། དཔའ་ལ་སེང་སག་ཨ་དོམ་དེས་ང་རྒྱལ་དྲག་པོས་ཤེད་རྒོད་འབར་ནས་འདོ་བ་སོང་

རིའི་གོང་ནས་ཡོབ་ལང་ཞིག་མཛད་ཅིང་། མཚོན་ལེབ་ཆེན་ཤུབས་སེབ་གཅིག་བྱས་པས་

མེ་ལྕེ་མཆེད་པ་དང་། གཡའ་ཁོ་རེ་སྦྲུལ་ལྷ་ཝ་མོ་རྔ་དཀར་ཁྱོད་ཉོན་དང་། ང་ཚོ་མ་ཤེས་

ཡོད་ཚོད་མིན་གསུངས་ཏེ་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཐ་ལ་དྲུག་འགྱུར་གིང་

གི་གླུ། །དེ་ཕོགས་སྦྲུལ་ལྷ་དཔོན་པོ་ཁྱོད། །རོ་རྣ་ཐལ་བས་མ་འགེབ་ཅིག  །དཔའ་བོ་

སེང་སག་གླུ་ལ་ཉོན། །ཤི་མགོ་ཁྲག་གིས་མ་སྦར་ན། །ཨ་དོམ་ལེབ་ཆེན་ངར་ལ་ལྟོས། །

ད་ནང་གཏང་མའི་ལག་རེས་ལ། །བྱང་སར་རོ་ཡིས་གང་ལེ་བཟོས། །ཐང་དཀར་ཀད་ཡུ་

འཁོར་ལེ་གཅིག  །སྤང་ཕོ་ཐང་ཞེན་པ་ལོག་ལེ་ཞིག  །ཨ་མགར་མགོ་ལག་དཔའ་བོས་

བེགས། །ལུས་མགོ་མེད་བེམ་གོག་བསྐྱུར་ནས་ཡོད། །ཁྱོད་ད་བར་མ་རིག་ཙི་གོ་རེད། །

ཤི་ལེ་རེད་དམ་གཉིད་ལེ་རེད། །ད་ཅི་མཐའ་དགུ་མཐའ་ཐོན་ནས་སོང་། །ཕོ་མཐའ་མའི་ང་

རྒྱལ་རེས་ལ་ལངས། །དེ་སྔ་ལེ་མ་རེད་ཕི་ལེ་རེད། །མི་མ་ཤི་ཁ་ཆེམས་སྔོན་ལ་འཇོག  །

དེ་ཕི་ལེ་མ་རེད་སྔ་ལེ་རེད། །དཔེ་དེ་བས་བདེན་ཅིག་ཡོད་ལེ་མིན། །དེ་རིང་ཉི་མའི་གདོང་
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གང་ལ། །ལས་དེ་བྱས་མ་ཐོན་སེང་སག་མིན། །ཟེར་ལེ་ཨེ་བདེན་ལྟོས་དང་མཐོང་། །

 ཞེས་གསུངས་ཏེ་མཆོངས་པས། སྦྲུལ་ལྷ་ནས་སེང་སག་ལ་མཚོན་མང་དུ་བཏབ་

ཀང་གོ་མ་ཆོད། སེང་སག་གིས་མཚོན་ལེབ་ཆེན་ལན་གསུམ་གཡུགས་མཚམས་སུ་ཁོ་

ཡི་བང་དཀིལ་དུ་ཐེབས་ནས་གོ་ཁྲབ་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་ཤིང་ཁྲག་དམར་ཤ་རེར་ཐོན་

པས་ཁོ་དཔའ་ཆག་སེ་རྟ་ཁ་ཕིར་བསྐོར་ནས་ཕིར་བལྟས་མེད་པར་བོས་སོང་། དཔའ་ལ་

མི་སྤང་དཀར་པོ་དེས་ཁྲོ་བོ་བགེགས་ཀི་སེང་དུ་ཤོར་བ་བཞིན་རེས་འདེད་ཀང་མ་ཟིན། 

ལམ་ཞོར་དུ་ཁས་ལེན་ལས་དམག་བཅོ་ལྔ་ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་བས་སྔོན་གི་བྱང་

བོན་མི་དགུ་ནས་མི་བརྒྱད་ཀིས་དཔུང་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་གདོང་བཀག་ཅིང་ཕན་ཚུན་ཐོད་

གཏུགས་ཀིས་རལ་ཁ་འགན་པས། དཔའ་ལས་ལེབ་ཆེན་གཡུག་ཐེངས་བཞིའི་མཚམས་

སྐེ་ཡག་གཡུ་རོང་ཟླ་བའི་སོག་གཞུང་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་པས་བཀའ་བོན་མི་བདུན་

ཅུང་ཕིར་ནུད་ཤོར་མུས། དཔའ་ལས་དཔའ་ཚོད་བཟུང་སེ་དེ་རིང་ལྟད་མོ་ཅི་བྱུང་ཨེ་ཤེས་

ལ། རིག་ཨེ་བྱུང་བྱང་གི་བཀའ་བོན་ཚོ། ལྷག་ལུས་མི་གསོད་རེས་མ་རེད་མོ་རེ་རོགས་

ཡིན། གསུངས་ནས་རྟ་སོང་རིའི་ཁ་ལོ་བསྐོར་ནས་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་བྱོན། ར་ཆུའི་རབ་

སོ་བར་མ་ནས་རེས་འདེད་འདྲ་ཨེ་ཡོད། གལ་སྲིད་ཡོད་ན་གཏང་མ་རེས་མཐའ་ཞིག་མི་

གཅོད་རེ་དགོངས་ནས་ག་ལེར་ཕེབས་སོ། །བྱང་སར་ནས་སྦྲུལ་ལྷར་རྨ་བཅོས་སོགས་

བྱེད་པ་ལས་རེས་འདེད་མ་བུད། དཔའ་རྟུལ་སེང་སག་ཨ་དོམ་ཟེར་ནས་གགས་པ་དགུང་

ལ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དུས་དེའི་སྐབས་སུ་རེས་འདེད་སུ་ཡང་མེད་སབས་དཔའ་མི་འགྱུར་

སེང་སག་ཨ་དོམ་དེས་འདོ་བ་སོང་རི་གོམ་འགོས་དཀིལ་ལེ། དར་འཕྲུ་ཁྲ་ཤིག་སེ་བྱོན་

ཞིང་། སྐབས་དེར་དཔའ་ལ་བྱོན་བཞུགས་གིང་པ་སུས་ཀང་མ་ཤེས། ལས་གུར་དུ་མ་

བཞུགས་པ་མཐོང་སྐབས། ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ། འགྲུ་མི་དཀར་ལྷའུ་བསམ་གྲུབ། 

རོང་སྲས་ལྷ་རྒོད་འབུམ་ལུ་གསུམ་ལ་ཁས་ལེན་བརྒྱ་ཡིས་བསྐོར་ནས་རྒྱབ་ཀི་དཔུང་

རོགས་སུ་བྱོན་སྐབས་ལམ་དུ་མཇལ་ཏེ་ཁོང་རྣམས་གསུང་གེང་ཞིབ་རྒྱས་མཛད་ཅིང་

དགའ་སྤྲོ་དཔག་མེད་ཀི་ངང་དེར་སར་དུ་ཕག་ཕེབས་ནས་དགའ་སོན་རེད་མོའི་དཔལ་

ལ་ལོངས་སུ་སྤད་དོ། །
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 དེའི་སྐབས་སུ་བྱང་སར་ནས་ཨ་མགར་སྲིན་པོ་ལག་རིང་དང་།  སྐེ་ཡག་གཡུ་

རོང་ཟླ་བ་གཉིས་ཤོར་བས་དེ་བྱས་དེ་ཐོན་གི་འགོད་པ་དང་།  ད་ལན་གཏང་མ་གཅོད་

ཐབས་ཀི་བཀའ་གོས་བྱས་ནས་གཏང་མ་གཅོད་རྒྱུར་གོས་འཆམ་ནས་ཡོད་སྐབས་སུ། 

གིང་ཆེ་རྒྱུད་སག་རོང་ཁྲོ་ཐུང་དེས་བསམ་བོ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་བསྐོར་ཏེ་དེ་རིང་

སེང་སག་གང་གཉའ་ཚིལ་སྐེས་ཀིས་གཏང་མའི་གགས་པ་དེ་ཙམ་བཞག་སོང་བས། ང་

རང་སེང་སག་ཡིན་མདོག་བྱས་ནས་སོང་ན་གཏང་མ་ཞིག་ཚོད་ཤས་ཆེ། ཕིན་ཆད་ཀང་

གཏམ་དོན་གི་ལ་རྒྱ་མི་ཤོར་བ་ཞིག་འོང་ཚོད་འདུག་དགོངས་ནས། ཚེས་ཉེར་དགུའི་ཉིན་

མོ་དེར་བྱང་སར་དུ་གཏང་མ་ལེན་པར་ཆས་རིས་ལ། རོང་སྲས་ལྷ་རྒོད་འབུམ་ལུ་དེས་ད་

རེས་ཕ་ཁྲོ་ཐུང་ཁྱོད་བྱོན་ན་མི་ལེགས་བཞུགས་དང་དགའ། གལ་སྲིད་གཏང་མ་གཅོད་

དགོས་ན་ང་རང་སོང་ནས་ཆེ་རྒྱུད་ཀི་སྙན་གགས་ས་གཞིར་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱ་ཆོག༌གསུངས་

ཀང་།  ཁྲོ་ཐུང་བཤོལ་ཐབས་གཏན་ནས་མ་བྱུང་བར། ང་མི་རྒན་ཤི་ན་རོ་གོ་ཆོད་པ། 

གསོན་ན་གཏམ་རྒྱུད་བཟང་ལེ་ཞིག་མི་བྱེད་རེ་གསུང་བཞིན། སྲིན་རྟ་འཕར་བ་རྔ་ནག་

ལ་ས་ཆས་སྤྲས་ཤིང་། སྲིན་ཁྲབ་དང་། སྲིན་རྨོག་སོགས་དཔའ་ཆས་ཡོངས་སུ་རོགས་

ཤིང་ཐལ་འཚུབ་འཕྱུར་རེ་ཆས་སོ། །དེ་ནས་ཉི་དྲོས་སྦྲུལ་གི་དུས་དེར། ར་ཆུའི་རབ་སོ་

འོག་མ་གཤགས་ནས་གད་དམར་ལ་ཁར་འབྱོར་བ་བྱང་པའི་སོ་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་ནས་

བར་བྱས་པས་བྱང་སར་ནས་ཁས་ལེན་འཛིང་ཆ་རྣམས་ཟུར་དུ་བུད་ནས་ཡོད་སྐབས། ཁྲོ་

ཐུང་གིས་མཐོང་སེ་བདུད་ཀི་དཔའ་ཟིལ་མ་བཟོད་པར། དཔའ་ཆག་ཅིང་འདར་ཞུམ་ཞུམ་

ངང་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་དྲག་བསམས་ནས་བོ་རེ་བསྐོར་ནས་ཡུན་གཅིག་སོང་མཐར། ད་ཇི་

ལྟར་བྱས་ཀང་ཤི་ལྕེབ་ཀིས་གཏང་མ་ཕྲན་ཙམ་ཞིག་མ་ལོན་ན་གིང་ལ་ཁ་ཕིར་བསྐོར་

ནས་འགོ་ག་ལ་ཕོད་བསམས་ནས། དཔའ་ལ་སེང་སག་ཨ་དོམ་དངོས་དང་འདྲ་བ་ཞིག་

ལ་སྤྲུལ་ནས་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་བྱང་སར་གི་ཐད་དུ་ཐོན་ཅིང་། ལེབ་ཆེན་གི་དཔའ་ལུང་

མཛུབ་མོར་བསྐོན་ཏེ། སེང་སག་གི་དཔའ་གླུ་ངར་ཐུང་ལ་དྲངས་པའི་ཟོལ་གིས་གླུ་འདི་

ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཐེངས་གསུམ་ངག་ལ་
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འགུག་ལོང་ཡོད། །ནམ་མཁའ་ལྷ་ཡི་ཕོ་བང་ནས། །ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དཀར་པོ་མཁྱེན། །

བར་སྣང་སྤྲིན་གི་གུར་ཁང་ནས། །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་གོགས་ལ་བྱོན། །ས་གཞི་རླུང་དམར་

གུར་ཁང་ནས། །སྲོག་བདག་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་སོང་གོགས་

མཛོད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །དཔའ་བོས་ཁེར་རྒྱུག་བྱེད་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་

ཤེས་ན། །བྱང་མི་སོང་བསད་པའི་བཤན་པ་ལ། །དག་ཤ་པ་ཟ་བའི་གཤེད་མ་རེད། །

སེང་ཨ་དོམ་མི་ཡི་སྤང་ཀི་ཟེར། །ཁ་སེང་དཔའ་བོའི་ངར་ལམ་ནས། །ལེབ་ཆེན་སྔོན་

མོའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །ཐང་གཞུང་རོ་ཡིས་གང་ལེ་བཟོས། །གཤོང་གཤོང་ཁྲག་མཚོ་

འཁྱིལ་ལེ་བཟོས། །སྙིང་ཚིམ་པོ་ཨེ་བྱུང་བྱང་གི་བོན། །ལྟད་མོ་ཨེ་རིག་སར་མ་ཚོ། །དེ་

རིང་གཏང་མའི་ངར་ལམ་ལ། །སྦྲུལ་ལྷ་ཁྱི་རྒན་གདོང་དུ་བུད། །སྐུ་རེ་ཝ་མོ་ཀད་མེད་

ཤོག  །དཔའ་མེད་ཐེ་མགར་བ་ཚོང་ཤོག  །དེ་མིན་དཔའ་བོ་སུ་ཡོད་ཤོག  །དུས་དེ་རིང་

སེང་སག་མཁའ་ལམ་ནས། །དག་འཆི་བདག་ཡིན་ཡང་ཧ་ལ་འཕེན། །གསོན་ཡན་པོར་

བཏང་ན་དཔའ་བོ་མིན། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་ཟེར་ནས་ཅུང་གོད་པས། དེར་རྟ་རྟུལ་ཚང་མས་སེང་སག་གི་འགན་ཡ་མི་

ཡོང་བསམས་ནས་འཇམ་ཆག་གེར༌གནས། ཁྲོ་ཐུང་ནས་ཕར་བལྟས་པས་ཕར་རི་དེར་རྟ་

ཁྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་བས་དེར་མྱུར་བར་ཆས་ཏེ་ཁྱུ་སྣེ་བཅད་དེ་རྟ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་

དེད་ནས་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་ཆས་ཡོང་བར་བྱང་མི་རྣམས་ཀིས་ཅི་ཡང་བྱེད་མ་ཕོད་པར་

བསད། དེ་ནས་ཁྲོ་ཐུང་ག་ལེར་ལ་ཁར་སོང་བས་སྲིན་རྟ་འཕར་བ་རྔ་ནག་དོམ་གིས་བཟས་

ནས་མགོ་དང་རྔ་མ་མ་གཏོགས་མི་འདུག་པས་ཁྲོ་ཐུང་སྡུག་བསྔལ་གིས་ནོན་ཅིང་། དེར་

ཡོད་རྟ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་རྒན་ཤེད་བཟང་ཞིག་ཁྱེར་ནས་འཕྲོས་རྣམས་དེད་ཅིང་གིང་སར་

དུ་འབྱོར་བས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁྲོ་ཐུང་འདིས་མ་རབས་ལས་ཀི་བྱ་བ་ཁོ་ན་ལས་མེད་ཀང་།

ད་ལམ་གཏང་མ་ཕྲན་བུ་ཆོད་འདུག་ཟེར། ལྷ་རྒོད་ཀི་དགོངས་པར་ཕ་ཁྲོ་ཐུང་འདིས་གཏང་

མ་ལེན་བསམ་ཡིད་ལ་མེད། འདིས་གཡོ་རྒྱུའི་བྱ་བ་ཐ་ཆད་ཅིག་བྱས་ཡོད་པ་ཐག་གིས་

ཆོད་དགོངས་ནས་ཐུགས་མི་བདེ་ལྷང་ངེར་བཞུགས། དེ་ནས་སག་རོང་དཔོན་པོ་ཁྲོ་ཐུང་

དེས་རང་ཤོག་གི་དཔོན་འགོ་རྣམས་ལ་རྟ་ལྔ་རེ། ཆུང་རྒྱུད་ཀི་དཔོན་འགོ་རྣམས་ལ་རྟ་རེ་
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རེ། ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་ལ་རྟ་གསུམ། སེང་སག་དང་འབིང་རྒྱུད་ཀི་དཔོན་འགོ་རྣམས་ལ་རྟ་

སྐལ་བཅད། འབིང་རྒྱུད་ཀི་དཔོན་འགོ་རྣམས་ཀིས་སག་རོང་ཁྲོ་ཐུང་འདིས་ཚེ་འདི་ལ་

དམའ་འབེབས་དང་ཐུབ་ཚོད་ཁོ་ན་ལས་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པས་ད་རེས་འདི་ཐོན་གི་ལན་པོ་

ཞིག་མི་སྤྲོད་རེ་ཟེར་ནས་བཀའ་གོས་མཛད་པས། སེང་སག་མི་སྤང་དཔོན་གིས་གསུངས་

པར། ཁྲོ་ཐུང་གི་བྱ་བ་བྱེད་སངས་ལ་དཔྱད་ན་བརྙས་ལས་ཁུར་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། 

ལྷ་སྲས་དགོངས་པ་འགལ་སྲིད་ལ་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཀོད་དེ་སྒྲུབ་ལས་འགལ་

མི་རུང་བས། ཁྲོ་ཐུང་རང་གིས་ཅི་བྱེད་ལྟར་འཇོག་དགོས་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ནས་

ཞུ་རེ་མེད་པར་ལུས། 

 དེ་ནས་ལྷ་སྲས་དག་ལྷས་ཁྲོ་ཐུང་གིས་འབིང་རྒྱུད་ཚང་ལ་རྟ་སྐལ་བཅད་པ་

མཁྱེན་ནས་ཁོང་རང་ཉིད་ལ་རྟ་གསུམ་ཕུལ་བ་དེ་དང་། ཆུང་རྒྱུད་ཀི་དཔོན་འགོ་རྣམས་

ལ་རྟ་རེ་རེ་སྤྲད་པ་དེ་རྣམས་ཁྲོ་ཐུང་ལ་ཕིར་སྤྲད། སེང་སག་དགོངས་པ་ཚོམས་ན་མི་

ལེགས་ཤིང་། དེ་བས་སག་རོང་དཔོན་གི་ཇག་སྐལ་དེ་འདྲ་བ་ངེད་ཆུང་རྒྱུད་ཚང་ལ་ཞུ་མི་

དགོས་གསུངས་ནས་མ་བཞེས། དུས་དེའི་སྐབས་སུ་བྱང་མེ་གིང་གི་དཔོན་བོན་རྣམས་

ཀི་བཀའ་གོས་ལ། དཔའ་ལ་སེང་སག་ཁོ་ཡི་སར་ལ་གཏང་མ་གཅོད་པར་ང་འགོ་ཁས་

ལེན་སུ་ཡོད་ཅེས་བཤད་པས་སྦྲུལ་ལྷ་ནས་ང་འགོའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཀང་། ཐམས་ཅད་

ནས་སྦྲུལ་ལྷ་ཉིད་རྨ་རྨས་ཆེ་སྐོན་མ་དྲག་གི་བར་དུ་བྱོན་ཐབས་མེད་ཅེས་མགིན་གཅིག་

གིས་བཤད་པ་དེར་ཐག་བཅད། དེ་འཕྲོས་དཔའ་བོ་བཀའ་བོན་རྣམས་ཀི་ནང་ནང་ང་

འགོ་ཁས་ལེན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་སྐབས། གཡོན་གལ་ཁྲ་ཡག་གཟིག་གི་གདན་སེང་ནས་

མགོགས་པའི་གྲུ་གུ་རླུང་ནག་དེས་ང་འགོའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཏེ། ཉི་མ་དེ་ཡི་ཕི་ནང་ནམ་

སྐ་རེངས་མཐའ་ནས་ཤར་སྐབས་མགོགས་པའི་གྲུ་གུ་རླུང་ནག་དེས་ཁྲབ་རྨོག་འཁོར་

གསུམ་དཔའ་ཆས་རོགས་པར་བྱས་ནས་འདོ་བ་ཕོ་རོག་ནག་པོའི་གོང་དུ་བུད་ཅིང་སྐད་

ཅིག་ཏུ་ཆས་ཏེ་ར་ཆུའི་རབ་སོ་གོང་མ་གཤགས་ཤིང་ཐང་སྔོན་ན་བ་གཞུང་དྲུག་ནས་ཡོང་

སྐབས་སོ་པ་རྣམས་ནས་མཐོང་སེ་མགོགས་པར་བར་བཏང་བས། གིང་སར་གི་དཔའ་

རྟུལ་རྣམས་ནས་མདའ་མདུང་བསྒྲིགས་ཤིང་ཡོད་སྐབས། ཁོས་ནག་ཡེ་རེར་དཔའ་ཡོད་
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མདོག་གི་ངང་ཆུང་རྒྱུད་ཀི་སར་ཟུར་དེར་ཀྲོང་ངེར་ཐོན་ནས་རལ་གི་ལྕགས་ནག་རྦད་ཆོད་

དེ་ཤུབས་སེབ་བྱེད་ཅིང་། དཔའ་བོའི་དག་ཤ་ཟ་བའི་ངར་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ།  །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བདུད་ནག་བསན་པའི་

སྲུང་མ་རྣམས། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གླུ་སྣ་དྲོངས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གིང་ཤ་པའི་

དུར་དམག་འབེབས་ས་རེད། །བྱང་བོན་སག་མོའི་ཁ་སྔོན་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །

ཤ་བ་གཡུ་ལུང་ནང་བཅུད་དུ། །གནམ་རུ་ཁྲི་རེའི་བཀའ་བོན་ལ། །མགོགས་པའི་གྲུ་གུ་

རླུང་ནག་ཟེར། །དེ་ནས་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ལ། །ཆུ་བོ་ཆུ་ཕྲན་མང་ན་ཡང་།   །གངས་ཀི་

མཚོ་ལ་འགན་ཟླ་མེད། །རི་བོ་རི་ཕྲན་མང་ན་ཡང་།  །རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོར་འགན་ཟླ་མེད། །

རྐང་བཞིའི་ཁྱུ་ཚོགས་མང་ན་ཡང་། །ཅང་ཤེས་རྟ་ཕོར་འགན་ཟླ་མེད། །རོང་ཆེན་རོང་ཕྲན་

མང་ན་ཡང་།  །བྱང་མེ་གིང་སོབས་ལ་འགན་ཟླ་མེད། །མཐའ་མི་གིང་གི་ཧམ་པ་ལ། །

ཉེས་མེད་བྱང་ལ་ཚུར་འགེལ་འདི། །འབྱུང་པོ་ཁོག་ཞུགས་ཇོ་རུས་བྱས། །རང་ཆོས་རང་

བརླག་བྱེད་ལྟས་རེད། །ཕ་ཆོས་བྱང་ལ་སྤྲོད་གཤོམ་འདུག  །ཁ་སེང་ཉི་མའི་དུས་ཚོད་

ལ། །ཁྱི་ལ་སེངེའི་མིང་བཏགས་བུ། །སེང་སག་ཨ་དོམ་ཕང་ཁུར་དེས། །ལས་བྱས་ཆེན་

རྒྱུད་ལ་ཇུས་ཆེན་མཐུད། །སར་ཁྲ་མོའི་སེང་དུ་རོག་བརིས་བཏང་།  །ཨ་མགར་སྲིན་པོ་

མཚོན་ལ་དྲངས། །དེ་ཡོད་ནང་གི་དེ་མེད་རེད།  །རྟ་རྟུལ་མང་པོ་མིང་མེད་བཟོས། །ད་

ཅི་འདྲ་བྱེད་བསམ་ཤ་པ་གིང་།  །དེ་རིང་ཉི་མའི་གདོང་གང་ལ། །ཨ་མགར་དཔོན་གི་ཤ་

ལན་གཅིག  །རྟ་རྟུལ་རྣམས་ཀི་ཁྲག་ཚབ་གཉིས།  །ལས་དམག་གོངས་པའི་སྲོག་ལན་

གསུམ།  །དེ་རིང་དཔའ་བོས་མ་བངས་ན། །གོམ་གང་མི་འགོ་ལྷ་ཆེན་དཔང་། །བུ་དཔའ་

བོ་ཡོད་ན་གདོང་ལ་ཤོག  །དཔའ་བོ་མེད་ན་བོས་གཤོམ་གིས།  །གིང་སྡུག་ཡིད་ལ་དེ་

ལྟར་ཞོག  །གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་ཟེར་ནས་རྦད་ཀིས་མཆོངས་བྱུང་བས་ཆུང་རྒྱུད་ཤོག་ནས་ཁས་ལེན་ཚོས་

མདའ་མཚོན་ཅི་རིགས་བཏབ་ཀང་གནོད་མ་ཐུབ་ནས་སར་ནང་དུ་ཤོར་ཏེ་ལས་དམག་

དྲུག་ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་བས། བརྒྱ་དཔོན་ཀུན་དགའ་དག་འདུལ་དང་། སོང་དཔོན་

ཁྲི་བཙན་ལྷ་རྒོད། ཁྲི་དཔོན་ཟླ་བ་གཡུ་འབྲུག་གསུམ་ནས་གི་བཏོན་ཏེ་གདོང་བངས་པས། 
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ཁོས་ཁྲི་དཔོན་ཟླ་བ་གཡུ་འབྲུག་ལ་གི་བཏབ་པས་དེར་བསྒྲུངས། སོང་དཔོན་ཁྲི་བཙན་ལ་

གི་རྨས་ཆེ་ཙམ་བཟོས། བརྒྱ་དཔོན་ནས་གི་ངོ་མ་ལོན་ཅིང་འཕར་བས་ར་ཁྱུ་དཀྲུག་པ་

ལྟར་བྱས་ཏེ་མཆོངས་བྱུང་བས་ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་དེས་འདོ་བ་ཁྱུང་གཤོག་སྔོན་པོའི་

གོང་དུ་བུད་ཅིང་རྣོན་པོ་ཡ་ཟི་སྐར་ཕྲན་ཟི་ར་འཚུབ་སེ། དག་ལྷའི་སོང་གོགས་དང་བཅས་

ཁོ་ཡི་གདོང་དེར་ཉི་མ་འབུམ་གི་གཟི་བརིད་ལ་འགན་པ་ཞིག་བྱས་ནས་ཀྲོང་ངེར་བྱོན་ཏེ་

གཡའ་ཁོ་རེ་ཁྱི་ནག༌འདུར་རྒྱུག་བུ། ཁྱི་ར་ལིས་ངར་ཚོད་མ་བཟུང་ན།  ང་དག་ལྷ་ཁྲ་ཡག་

མི་ཁྲོ་རེ། དཔའ་ཡང་དག་སུ་རེད་ལྟོས་དང་གསུངས་ཏེ་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ།  །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཤར་གཡུ་ལོ་བཀོད་

པའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །མ་རེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཚེ་ཡི་ལྷ། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གླུ་སྣ་དྲོངས། །

བུ་ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ས་རི་མོ་དྲུག་གི་འདུས་མདོ་ན། །མཁར་སྐིད་མོ་དངུལ་ཆུ་

ཁྲོ་རོང་ནས། །དཔའ་ཡ་མེད་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་ཟེར། །རེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི་ཚབ་ཡིན། །

དུས་དེ་རིང་བྱུང་བའི་སྔོན་པོ་སྐ། །ཁ་ནས་དཔའ་གླུ་ཤ་ར་ར། །ཡིན་སྙམ་སྣང་བ་མཐོ་ལེའི་

བུ། །མར་ཉལ་རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་བཟོ། །ལྷ་སྲས་དག་ལྷས་མགོ་ལག་ལེན། །དེ་བྱས་བོད་

ལ་གགས་ལེ་དང་། །ཕི་རབས་དཔའ་བོའི་གྲུབ་རྟགས་གིས། །ཨེ་ཟེར་ལྟོས་ལ་མི་ཟེར་

ཉོན། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གསུངས་ནས་ཡ་ཟི་སྐར་ཕྲན་དེ་ལན་གཅིག་གཡུགས་པས་དག་ལྷ་གཉན་

སག་དམར་པོས་སོ་ཁ་འཚོས་ཤིང་། བདུད་རྒན་དེས་གི་མཚོན་ཅི་ཡང་རེག་ལོང་མ་བྱུང་

བར་མགོ་ཡི་ལྕགས་རྨོག་སེང་ནས་འགོ་གི་ས་ལ་མ་ཐུག་བར་འདྲ་གཉིས་སུ་བཏང་ཞིང་། 

གཡས་གཡོན་དུ་ལྷུང་བ་དང་།  དེར་ཡོད་གིང་པ་ཚང་མས་ཀི་བསོ་གནམ་ས་གས་འགོ་

བ་ཙམ་བཏང་།  དེ་ནས་གིང་གི་དཔོན་འགོ་དེར་ཡོད་ཚང་མ་དགའ་སྐིད་ཚད་མེད་འཕེལ་

བའི་སྐབས་དེར་བྱང་སར་ནས་མགོགས་པའི་གྲུ་གུ་རླུང་ནག་ད་དུང་ཕེབས་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་

ཅི་ཡིན་བསམས་ཏེ་བོ་མི་བདེ་འཚུབ་འཚུབ་ཀི་ངང་དེར་གནས་པའི་སྐབས། ཤེད་ཆེན་

ཧ་རི་འབར་བ། རྒོད་རྒོད་ཤི་བདུད་གོར་བ། ཡ་མེད་སིག་པ་ར་ཙ་གསུམ་རྟ་རྟུལ་ཁས་

ལེན་དགུ་རེ་དང་བཅས་རྒྱབ་སྣོན་དུ་ཆས་པ་ར་ཆུའི་རབ་སོ་བར་མ་བརྒལ་སྐབས་མུན་
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རུབ་ཀང་རླུང་ནག་མ་ཐུག་སབས་དབུ་ཉེས་ཤོར་བ་ཐག་གིས་ཆོད་ཟེར་ཞིང་། གིང་ལ་

མཚན་འགེབས་བརྒྱབས་ནས་དེ་བྱས་ཀི་ལན་ཞིག་མ་འཕྲོད་ན་སྐེས་ཕོ་མིང་བཏགས་

པས་ཅི་བྱེད་ཟེར་ནས་ཐམས་ཅད་ཁ་འཆམས་ནས་སོང་བ་གིང་གི་ལྷ་སྲུང་རྣམས་ཀིས་

མཁྱེན་ཏེ་ཁོ་གསུམ་གི་ལམ་སྣེ་བསྒྱུར་ནས་སྐ་ལམ་དགུ་ཡི་མཚམས་སུ་སླེབས། དེ་

ནས་ཁོ་རྣམས་གོས་བྱས་ནས་གཡོན་ཕོགས་ཀི་ལུང་ཆེན་ཕ་གི་ལ་འགོ་ཟེར་ཁ་འཆམས་

ཏེ་རིམ་གིས་བཤར་སོང་བས་ཞག་དགུ་སོང་མཚམས་བྱང་སར་ནས་ཚང་མ་དབུ་ཉེས་

ཤོར་བ་ནི་ཅི་ལ་སྲིད་སྙམ་སེ་ཅི་དྲན་འདི་ཐོན་མེད་པའི་སྐབས་དེར་ཉིན་གཅིག་བྱང་གི་

མཛོ་མོ་གཡུ་ལུང་ནས་ཁོང་རྣམས་བྱོན་པས་གཞིས་བྱེས་དགའ་སྐིད་ཀི་ངང་ལས་གུར་

དུ་འཛོམས།  མགོགས་པའི་གྲུ་གུ་རླུང་ནག་དབུ་ཉེས་ཤོར་བ་དང་།  ལམ་ཤོར་བྱུང་

ལུགས་སོགས་གིང་ལྷའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ནས་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས། སྐབས་

དེར་སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲི་ནས་ཞག་དགུའི་རིང་ཕར་འགོ་མཚམས་འཇོག་དང་། ཚུར་བྱུང་གདོང་

ལེན་ཐུབ་པ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ་པ་ལྟར་ཚང་མས་དེ་ལྟར་ཞུས་ནས་བསད། སྐབས་

དེར་གད་དམར་གཞུང་དྲུག་ཏུ་འདན་མ་དང་། ཉི་འབུམ། ས་སེ་གསུམ་འདན་མའི་ལས་

གུར་དུ་འཛེམས་ནས་བཀའ་གོས་མང་དུ་མཛད་པའི་མཐར། སང་ཉིན་རུ་གསུམ་གི་ལས་

དམག་བསྒྲིགས་ནས་བྱང་སར་ཁག་བཞིར་མི་གཏོར་རེ་ཟེར་ནས་གོས་ཐག་བཅད། ཉི་མ་

དེ་ཡི་ཕི་ནང་ནམ་ཕར་ཕེད་ཚུར་ཕེད་ཀི་དུས་དེར་རུ་ཤོག་སོ་སོའི་དུང་བར་བྱུང་བ་དང་

མཉམ་དུ་དཔའ་ལན་མེད་ཚ་ཞང་འདན་མ་དེ་འདོ་བ་དངོས་གྲུབ་ལྡན་པའི་གོང་དུ་བུད་

ཅིང་། གཡས་ནས་མཆན་ཁེབས་མི་གསུམ་དང་། གོ་འཇོ་ཨ་དཀར་གི་ལས་དམག་བརྒྱ་

ཡིས་བསྐོར་ནས་བྱོན། འབྲུ་ས་སེ་སྲུང་བའི་ཕོ་ཉ་དེ་འདོ་བ་རླུང་ནག་འཚུབ་ཤེས་ཀི་ཐོག་

ཏུ་བུད་ཅིང་མཆན་ཁེབས་མི་གསུམ་དང་། ཧྲག་སྡུད་ལས་དམག་བརྒྱ་ཡིས་བསྐོར་ནས་

བྱོན། ཉི་འབུམ་དག་ཡི་ཐོ་བ་དེ་ཁས་ལེན་མི་གསུམ་དང་རྟ་དམག་བརྒྱ་ཡིས་བསྐོར་ནས་

ཆས་པས་ནམ་སྐ་རེངས་དང་པོ་ཤར་བའི་སྐབས་སུ། དང་པོ་ཤར་གི་ཕོགས་ནས་ཚ་ཞང་

འདན་མ་བསམ་གྲུབ་ཀིས་ཀི་ཤར་གནམ་ས་གཡོ་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་སར་དུ་མཆོངས། 

གཡས་ཕོགས་ནས་ཨ་དཀར་ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན། གཡོན་ཕོགས་ནས་ཨ་ནག་དོམ་བུ་
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ཡ་མེད། རྒྱབ་ཕོགས་ནས་སྐ་འབར་ཅོ་ག་ཡ་མེད་གསུམ་རྒྱུག་ཅིང་། སྐུ་རེའི་སར་དེ་

འབས་དྲུག་སེར་བས་བརྡུང་འདྲ་བྱས་ནས་དམག་བརྒྱ་སྐོར་ཆག་ཉིལ་དུ་བཏང་བས་སྐུ་

རེ་རྟ་ཁྲི་ལྷ་བདུད་དེ་ལན་མེད་ཡང་རྟུལ་དགུ་ཡིས་བསྐོར་ནས་སེར་རྒོད་ཡར་ཡར་གིས་

གདོང་བངས་ཤིང་། སྐ་འབར་ཅོ་ག་ཡ་མེད་དེས་གཞུ་སེང་དུ་མདའ་གཅིག་བཞག་ནས་

གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །སྐབས་གནས་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་པོ་མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གླུ་སྣ་དྲོངས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །

བྱང་དམག་གསོད་པའི་བཤས་རྭ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མདོ་སྨད་གོ་འཇོའི་ས་

ཆ་ནས། །གཙང་ཆུ་སྔོན་མོའི་ཚུར་མཐའ་ཡི། །སྐ་འབར་གནམ་རོང་ཕྱུག་མོ་ནས། །སིག་

པ་ར་ཙའི་མཆེད་བུ་ལ། །ལན་མེད་ཅོ་ག་ཡ་མེད་ཟེར། །ཚ་ཞང་འདན་མའི་བཀའ་བོན་

རེད། །དག་ལ་ལག་གཡུག་བྱེད་མི་ཡིན། །གཉེན་ལ་ངོ་སོ་བསོད་མི་ཡིན། །དེ་རིང་ཉི་

མའི་གདོང་གང་ལ། །ཁྲ་མོ་གིང་དང་བྱང་སེ་གཉིས། །སྔ་གོད་རྙིང་པ་མི་འདུག་སེ། །ད་

གོད་གསར་པ་ཐོན་ཟེར་རེ། །གཏང་མ་དེ་རིང་མི་གཅོད་རེ། །ད་དུང་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ལ། 

མེ་གིང་སྒྲོན་མེ་འོད་འབར་དེ། །གིང་གི་ཆུ་མོས་མི་བཤལ་རེ། །གནམ་རུ་བག་དཀར་མཐོ་

སྙམ་སེ། །གེ་སར་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གིས་གཏོར། །རྟ་རྟུལ་འབྲུ་དྲུག་སྙེ་མ་དེ། །དཔའ་

རྒོད་གིང་གི་སེར་བས་བཅོམ། །ཡང་རྟུལ་ར་རྒན་ཁྱུ་ཚོགས་དེ། །དཔའ་རྟུལ་སྤང་ཀིའི་

ཞིམ་ཤ་རེད། །གདོང་ལེན་རྟ་ལི་ཐ་ར་ར། །མདའ་མོས་སྙིང་ཤ་མི་འཛེར་རེ། །གླུ་གོ་ན་

རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །ཞེས་ཟེར་ནས་མདའ་གཅིག་སྤྲིངས་

པས་སྐུ་རེའི་བང་དཀིལ་དུ་ཕོག་ཀང་མེ་སག་ཁྲོམ་ཁྲོམ་བྱེད་པ་ལས་ལུས་ལ་ཅི་ཡང་མ་

གནོད། སླར་ཡང་མྱུར་བར་མདའ་གཅིག་སྤྲིངས་པས་རྟ་རྟུལ་བ་གར་ལྷ་སྐོང་གི་དཔྲལ་

བར་ཐེབས་ནས་རྟ་ཐོག་ནས་ལྷུང་།  སྐུ་རེ་ལྷ་བདུད་དེས་གཞུ་མོ་རི་བོ་འགུག་ཆེན་ནང་

ལྕགས་མདའ་གནམ་ལྕགས་འཕུར་ཤེས་དེ་བཞག  རྟ་འདོ་བའི་གོང་དུ་འགིང་འདུག་ཅིག་

བྱས་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་
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ཆེན་པོ་མཁྱེན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་སག་མོ་འཛོམས་དྲུག་ངོམ་ས་རེད། །ང་

འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གནམ་རུ་རོང་བཙན་ནང་བཅུད་ཀི། །གནམ་རུ་ཁྲི་བཙུན་ནུ་བོ་ལ། །

བདུད་ནག་འབུམ་གི་རེ་བོ་ཡིན། །མིང་འབོད་ན་སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲི་ཟེར། །ཕོ་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་

ཡིན། །གཏང་མ་ཉི་ཤུ་ལུས་ལ་ཚང་། །དཔའ་རྒོད་གིང་རུས་ཤེས་ཚོད་ཡིན། །ངའི་ལག་

ཏུ་བཟུང་བའི་མདའ་མོ་འདི། །དབུ་སྨྱུག་རྒྱལ་པོས་བར་ཤིང་བྱས། །འབོང་མགོ་རྭ་ཅོས་

ནང་སྙིང་བྱས། །གོ་ཁ་ཤོག་མོའི་ན་བཟའ་བསྒྲོན། །མདེལ་རྐང་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་

འདི། །ཐེའུ་རང་འཕྲུལ་གི་བ་ལྕགས་ཡིན། །ཤ་ཟན་རྐན་སྒྲ་ཐག་ཟེ་ཐག  །མེ་འོད་གོག་

དམར་འཁྱུག་སེ་འཁྱུག  །སྔོན་མོ་སྐ་ལ་མི་འཕེན་རེ། །ཁྱོད་སྐ་གསུམ་ནང་ནས་མགོ་

འཕངས་མཐོ། །ཁ་སོ་མེད་སྐི་མོའི་ཁུག་ཆུང་འདྲ། །ངོ་བསོད་གཉེར་མས་ཁེབས་ལེ་ཁྱོད། །

མ་མཐོང་གིང་གི་གཡེར་གགས་ཅན། །ཚ་ཞང་འདན་མ་ཨེ་གོ་རེད། །དོན་ཡང་དག་མི་

རྒན་ཤི་ཁ་རུ། །སིག་པའི་བེ་ཁ་མ་ལོངས་རེད། །ཤ་རེ་ཚ་ལ་སྙིང་རེ་རེ། །ལྕགས་མདས་

སྙིང་ཤ་མི་འཛེར་རེ། །དཔའ་རོགས་མི་གསུམ་ས་ལ་རེབ། །ཁས་ལེན་ལས་དམག་ཁྲག་

ལ་འདྲེས། །ལས་ཨེ་ཟེར་ལྟོས་ལ་མི་ཟེར་ཉོན། །གོ་ན་རྣ་བའི་བཅུད་དུ་ཟུངས། །མ་གོ་སྙིང་

གི་འཛེར་རུ་གིས། །ཞེས་གླུ་མཇུག་རོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་མདའ་དེ་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་

འཕངས་བྱུང་བས། འདན་མའི་རྨོག་གི་ཕོ་བང་གི་ཐོག་ཏུ་ཕོག་ནས་ཁྲ་ཐ་རེར་གཏོར་བ་

ཙམ་མ་གཏོགས་སྐུ་ལུས་ལ་ཅི་ཡང་མ་གནོད། དཔའ་ཚ་ཞང་འདན་མ་བསམ་གྲུབ་དེས་

རྟ་འདོ་བ་དོངས་གྲུབ་ལྡན་པའི་རྟ་ཁ༌གོད། ཡོབ་ཆེན་མནན་ཅིང་ཞེ་སང་གིས་དཔུང་པའི་

ཤ་རྒོད་འདར། མཐེ་མོའི་མདའ་ལྟོང་འཕར་བཞིན་གཞུ་སེང་དུ་མདའ་ཞིག་བཞག་ནས་

གཡའ་ཁོ་རེ་ཉོན་དང་གསུངས་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །འདན་མའི་གླུ་ལ་

ནོར་ཡ་མེད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མེ་གིང་སར་ཆུང་གཏོར་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་

ངོ་མ་ཤེས་ན། །འདན་ཡུལ་སོད་ཀི་ས་ཆ་ནས། །གསེར་ལ་གཡུ་ཆགས་ཕར་ཁ་ནས། །

གདོང་རི་ཉི་མ་ཤར་ས་ནས། །མར་འབབ་དུང་ཆབ་ཚུར་ཁ་རུ། །དུང་སེ་ཟླ་བ་ཤར་ས་རུ། །

འདན་གཡུ་ལུང་འོ་མཚོ་སོང་པོ་ནས། །དམར་ཡག་སག་གི་དཔུང་ཤེད་དེ། །དཔའ་ཡ་མེད་
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འདན་མ་བསམ་གྲུབ་ཟེར། །གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ནང་བོན་རེེད། །འབྲུ་ས་སེ་ཆོས་སྐོང་

བེར་ནག་གཅིག  །སེང་སག་མི་ཡི་སྤང་ཀི་གཉིས། །ང་རང་འདན་མ་ཁྲི་བཙན་གསུམ། །

གིང་གི་ཁྲ་གག་སྤང་གསུམ་ཟེར། །དེ་ཡོད་ནང་གི་ཕུགས་གཅེས་ཡིན། །དག་ཕར་འགོའི་

སྔོན་མ་འདན་མ་རེད། །ཚུར་ཡོང་རྟིང་མ་འདན་མ་རེད། །དེ་རིང་གཏང་མའི་སྔོན་མ་

ལ། །བྱང་སར་ཁྲ་མོ་ཁག་བཞིར་གཏོར། །དེ་དྲག་ཐམས་ཅད་དམར་གསོད་གཏོང་། །

སྐུ་རེའི་མགོ་ལག་འདན་མས་ལེན། །སར་གཞིས་ཁྲ་མོ་གིང་གིས་བསྡུ། །དེ་མཇུག་གཏང་

མའི་འཇོག་སོ་ལ། །གནམ་རུའི་འབུམ་རོང་མེ་ལ་བསྲེག  །ཁྲི་རེའི་གཟུགས་གཞི་ཐག་

པས་བསམ། །སྐེ་ཐག་ནག་ཤ་ལེར་གིང་ལ་ཁྲིད། །རབ་ན་རྟ་རི་ཁྱི་རི་བྱེད། །འབིང་ན་

ནག་པོའི་བཙོན་དུ་འཇུག  །མཐའ་མ་གཟུགས་གཞི་གི་ཡིས་གཏུབ། །བྱང་སེ་གིང་པའི་

བན་ལ་བཀོལ། །རྟ་རྟུལ་ཇི་ཡོད་སྡུག་གསོད་གཏོང་། །ལས་དེ་བས་ཐར་ས་ག་ན་ཡོད། །

ད་དུང་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ལ། །རྟ་ཁྲི་དཔོན་དང་ཝ་མོ་གཉིས། །དག་གདོང་ཐུག་འགན་

འདོད་ཐན་ལྟས་རེད། །ཐན་སྣ་དགུ་ཚང་བའི་རྟ་ཁྲི་དཔོན། །ཝ་ག་ཡག་ཝ་བོས་མ་རྒྱག་

ཅིག  །ཤ་ཚ་མོ་འདན་མའི་མདའ་སྣེ་ནས། །ཁྱོད་ཡན་པོར་བཏང་ན་དཔའ་བོ་མིན། །

 ཞེས་གླུ་མཇུག་རོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་འདན་མས་མདའ་གཅིག་སྤྲིངས་པས། 

སྐུ་རེའི་བང་དཀིལ་དུ་ཕོག་ཀང་དེ་ཉིན་འདུལ་བའི་དུས་ལ་མ་བབས་སབས་ཅི་ཡང་མ་

གནོད། ཡང་མྱུར་བར་མདའ་གཅིག་སྤྲིངས་པས་ཁོ་ཡི་རྟའི་དཔྲལ་བར་ཐེབས་ནས་ཁྲག་

དམར་ཐ་རེར་གཏོར་ཏེ་འགེལ་བྱུང་བས། ཁོ་དཔའ་ཆག་སེ་ལས་ཁུར་ནང་དུ་བོས། འདན་

མ་དཔུང་བཅས་ཀིས་གཞུང་སར་གཤགས་ནས་མི་རྟ་བརྒྱ་ཙམ་མཚོན་འོག་ཏུ་དྲངས་ཤིང་།

ལྷག་པར་འདན་མ་རེ་བོན་བཞི་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ལས་གུར་གཤགས་ནས་རྟ་རྟུལ་

འགན་མེད་དབང་རྒྱལ་དང་། འཇིགས་མེད་རིན་ཆེན་གགས་པ། དཔའ་བོ་ཤ་པ་རེས་

མེད་གསུམ་ནས་གདོང་བངས་མཚམས་ཨ་དཀར་གིས་གི་གཅིག་གི་ཁ་ལ་རྟ་རྟུལ་ཤ་པ་

རེས་མེད་ཀིས་གཙོས་པའི་ཁས་ལེན་རྣམས་གཏོར་ཏེ་ལས་གུར་ནང་མཆོངས་པས་སྐུ་རེ་

རྟ་ཁྲི་དེ་ལྷོ་སར་དུ་བོས། དུས་དེ་ཡི་སྐབས་སུ་བྱང་ཕོགས་ནས་འབྲུ་ས་སེ་སྲུང་བའི་ཕོ་ཉ་

དེས་གི་དང་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀིས་མི་རྟ་མང་པོ་ཆག་ཉིལ་དུ་གཏོང་སྐབས་ལས་གུར་ཁྲག་
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མཚོ་འདྲ་བ་དེ་ཡི་ནང་ནས་ཤེད་ཆེན་ཧ་རི་འབར་བ་དེ་ཕིར་ཐོན་ཏེ། རྟ་དམར་མེ་ཞགས་

འདྲ་བ་ཞིག་གི་གོང་དུ་བུད་ནས་རང་འདྲ་རྟ་རྟུལ་དགུ་ཡིས་བསྐོར་ཏེ་དཔའ་ངར་འཁྲུག་

པའི་སོ་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བོན་ནག་བསན་

པའི་སྲུང་མ་མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གོགས་ལ་བྱོན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །

བྱང་ལས་དམག་ཁྲ་མོའི་གཞི་དཀིལ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཆིག་འབུམ་སུམ་

ཁྲིའི་འགོ་དཔོན་ལ། །ཤེད་ཆེན་ཧ་རི་འབར་བ་ཟེར། །གཞན་གི་ཕོ་དང་འདྲ་ལེ་མིན། །མི་

འདྲའི་ར་བ་བཤད་པས་ན། །འཛམ་གིང་ཤེད་ཆེན་མི་བཞིའི་ནང་། །དེ་དྲག་ཧ་རི་འབར་

བ་ཡིན། །རི་བོའི་མགོ་མཇུག་སྒྱུར་མི་ཡིན། །རྒྱ་མཚོ་ཧུབ་ཀིས་འདྲེན་མི་ཡིན། །དེ་

རིང་གདོང་གི་ནག་པོ་སྐ། །ཧ་རི་ཁྲོས་པའི་དཔུང་ལམ་ནས། །བྱིའུ་ཕྲུག་ཁྲ་ཡིས་ཁྱེར་

བ་ལྟར། །ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་དར་ལྕེ་འཕར། །དོག་མོ་ས་ལ་ཕུར་པ་རེབ། །བར་

སྣང་ཁམས་ལ་ཀད་འཕྲུ་གཏོར། །བྱང་མེ་གིང་དགའ་བའི་གཏང་མ་ལེན། །གིང་ཕྲུག་

ཡིད་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག  །

 ཅེས་ཟེར་ནས་མཆོངས་པས། ས་སེ་ནས་གླུ་ལེན་ཁོམ་མ་བྱུང་བར་གི་ལན་

གཉིས་གཡུགས་པས་གནོད་མ་ཐུབ། ཁོས་ས་སེའི་ཐོང་ར་ནས་བཟུང་བྱུང་བས་ས་དེས་

ཀང་དེ་བཞིན་གཡུག་རེས་བྱས་པས་གཉིས་ཀ་རྟ༌ཐོག་ནས་ལྷུང་། ཤེད་ཆེན་ཧ་རི་འབར་

བ་ཁོ་འོག་ཏུ་མནན་ཅིང་། གིང་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རེ་དང་། ས་སེ་སོབས་རལ་ཆེ་བས་

ཁོ་འགུལ་དབང་མེད་པར་གྱུར། དེ་ནས་སླར་ཡང་ས་སེ་སྲུང་བའི་ཕོ་ཉ་དེ་ཞེ་སང་གི་མེ་

རི་འབར། ཕྲག་དོག་གི་དུག་རླངས་འཕྱུར། ང་རྒྱལ་གི་རལ་དྲུག་རྒྱས་ནས་ཁོ་ནམ་མཁའ་

ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ཏེ་བརབས་པས་ཁོ་ཡི་གོ་སྙིང་ཁ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཤི སླར་ཡང་ས་སེ་

སོགས་ནས་ལས་དམག་མང་པོ་ཆག་ཉིལ་དུ་གཏོང་སྐབས་ཤེད་ཆེན་ཤོར་བས་རྟ་རྟུལ་

རྣམས་དཔའ་ཆག་ཅིང་གབ་པའི་ཁུང་མ་རྙེད་པ་དང་། བོས་པའི་ལམ་མ་རྙེད་པ་ལྟ་བུར་

གྱུར། ནུབ་སར་ནས་སེར་པའི་ཉི་འབུམ་གིས་ཀི་བསོ་བཏང་ཞིང་སྐུ་རེའི་ལས་གུར་དེ་

གི་བཏུབ་བཏང་སེ་གཤམ་སར་གཏོར། མི་རྟ་མང་པོ་རལ་གིའི་ངར་ལ་དྲངས་ནས་གཞུང་
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སར་གཤགས་བྱུང་བས། ལས་གུར་སྔོན་པོ་དེ་ཡི་ནང་ནས་གུང་རེ་ཐོག་རྒོད་དབང་རྒྱལ་དེ་

ཐོན་ཏེ་རྟ་ཐོག་ཏུ་བུད་ཅིང་མདའ་གསུམ་འཕངས་བྱུང་བས་སེར་པའི་ཁས་ལེན་རེ་གཉིས་

རྨས་ཤིང་ཉི་འབུམ་གི་མདུན་དེར༌ཀྲོང་ངེར་ཐོན་ཏེ་གཞུ་སེང་དུ་མདའ་བཀང་ནས་གླུ་འདི་

ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་

ན། །བྱང་སེ་ར་ནའི་ས་ཆ་ནས། །ཨ་རྒན་དུང་ལྷ་ཁྲ་མོ་རུ། །དུང་ཁྲི་དཔོན་གི་ནུ་བོ་ལ། །

གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བོན་ཡིན། །གུང་རེ་ཐོག་རྒོད་དབང་རྒྱལ་ཟེར། །ཕོ་ལོ་བཞི་

བཅུ་ཞེ་དགུ་ཡིན། །གནམ་ལོ་ཚེས་ནས་ལྔ་བཅུ་ཡིན། །གུང་རེ་བུ་དང་སྦྲུལ་ལྷ་གཉིས། །

དཔའ་སྙིང་ཅི་འདུག་ཤེས་ཚོད་ཡིན། །ཁ་ཉིན་གཏང་མའི་བར་མཚམས་ལ། །སྦྲུལ་

ལྷ་དཔོན་དང་ཁ་ཁྲ་བུ། །ལྷ་བདུད་དཔོན་དང་ང་རང་བཞི། །གིང་སར་ཁྲ་མོའི་སར་ལ་

བརྒྱུགས། །དཀིལ་ནས་གཤགས་ཤིང་ཟུར་དུ་བུད། །གདོང་དུ་བྱུང་ཚད་ཧ་ལ་འཕངས། 

།དེ་རིང་ཐོག་རྒོད་ངར་ལམ་ནས། །གིང་སྤྲུ་དམག་དེ་ཡོད་གཅིག་མེད་བཟོ། །ལར་གཞི་

གནའ་མིའི་གཏམ་དཔེ་ལ། །ཕོ་བརྒྱའི་གལ་ནས་དཔའ་མེད་དེ། །འཛིང་ན་དཔུང་ཡ་མི་

ཡོང་འདུག །བོས་ན་བང་སྣེ་མི་ཟིན་འདུག  །དེ་བོད་ལ་མི་ཡོང་རྣམ་གསུམ་གགས། །

དུས་དེ་རིང་ཉི་མའི་གདོང་གང་ལ། །ཕོ་མཐའ་མ་ལས་ཀ་ཚར་དུས་འགོད། །མོ་མཐའ་

མ་ཟ་མ་བཟས་ནས་འགོད། །ཟེར་ཡང་ཟེར་ལ་བདེན་ཡང་བདེན། །སེར་པོ་སྐ་ལ་ཧོ་མ་

ཡ། །ཞེས་ཟེར་ཏེ་མདའ་དེ་སྤྲིངས་པས་ཉི་འབུམ་གིས་ས་སྒྱུར་ཞིག༌བརྒྱབས་པས་དཔུང་

གཡོན་ཟུར་ནས་ཤར་ཕོགས་སུ་སོང་སེ་ཕ་ཝང་འབོང་རོ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཐལ་བྱུང་

དུ་གཏོར། ཉི་འབུམ་ནས་རལ་གི་ཕིས་ཕིས་ལན་གསུམ་བྱས་ཏེ་གཡའ་ཁོ་རེ་གུང་རེ་ཁྱི་

ཕྲུག་བུ། མདའ་དེ་འདྲ་འཕངས་ན་ངོ་ཡང་ཚ། གི་འགམ་གཡུག་གིང་པའི་ཆ་ལུགས་ཡིན། 

དོན་ཡང་དག་འདྲ་མ་ཨེ་ཡོད་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཁྲ་མོ་གིང་གི་ལྷ་རྣམས་

མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གོགས་ལ་བྱོན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ས་འདི་མེ་གིང་

ཆུ་རྒྱུད་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཁྲ་མོ་གིང་གི་ས་ཆ་ནས། །སོད་གིང་སེར་པའི་
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དཔོན་པོ་ལ། །ངར་རྒོད་ཉི་འབུམ་སྤུ་གི་ཟེར། །གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་གཅེས་ཡིན། །

ཕོ་རང་འདོད་མིན་ཏེ་འདྲ་མ་རེད། །ཁོ་རེ་གུང་རེ་ཚུར་ཉོན་དང་། །ཉོན་ཟེར་ལེ་དམ་ཆོས་

མ་ཡིན་ཏེ། །བསམ་ཤེས་ན་ཆོས་བཤད་བརྒྱ་ལས་ལྷག  །དག་འདུལ་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་

དེ། །སངས་རྒྱས་སོང་གི་ཐུགས་སྲས་ཡིན། །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་འཕྲིན་ལས་ཡོད། །གེ་

སར་དག་ལྷའི་འཐབ་འཛིང་དེ། །ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསན་དོན་རེད། །ཁྱོད་ཁྲ་མོ་གིང་ལ་

མགོ་འབུལ་ཞུས། །ཚེ་འདི་གང་བདེ་ལ་ཕི་མ་སྐིད། །ང་ཉི་འབུམ་གསོད་ལ་མི་འཚེར་

ཏེ། །བུ་དཔའ་མེད་ཐུག་ན་ཅུང་ཞིག་འགོད། །ཁྱོད་ཤི་ལ་འཚེར་བ་མ་བྱུང་ན། །རྒྱ་སག་

བཞིན་དུ་མཆོངས་ལ་ཤོག  །ངས་རལ་གི་སྔོན་པོའི་ཁ་ལམ་ནས། །འཛོམས་དྲུག་གནང་

ལ་མི་ལེན་རེ། །

 ཞེས་ཟེར་ནས་མཆོངས་ཤིང་གི་ལན་གཉིས་བཏབ་ཀང་གོ་མ་ཆོད། ཁོས་ཀང་

ལན་མང་བཏབ་ཀང་མཚོན་མ་ཕིན། ཡང་ཉི་འབུམ་ནས་སླར་ཡང་ཤུགས་བསྐེད་དེ་གི་

ལན་གཅིག་གཡུགས་པས་ཁྲབ་ཀི་བྱང་རིང་ཁྲུག་གེར་བཅད་པ་ཙམ་ལས་གནོད་མ་ཐུབ། 

དེ་ནས་ཁོས་རང་ཚོད་བཟུང་ནས་ཕིར་བཟུར་བ་དང་།  ཉི་འབུམ་ནས་གཡོན་སར་དུ་

བརྒྱུགས་ནས་ཁས་ལེན་ཉི་ཤུ་ཙམ་བསད་རེས་གིང་པ་རྣམས་དཔའ་ཚོད་བཟུང་ནས་

དམག་ཕིར་འཐེན་པའི་དུང་བར་བྱུང་བས་རང་ཕོགས་སུ་གཤེགས། བྱང་སར་ནས་རེས་

འདེད་ཡོང་མ་ཕོད་པར་ཅི་དྲག་ཏུ་གནས་སྐབས་སྦྲུལ་ལྷ་ནས་རེས་འདེད་ཟེར་བ་ཤི་རྒྱབ་

ཤི་སྣོན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དགོས་པ་མེད་ཟེར་ཅིང་ཨམ་གཙིགས་ཐམ་ཐམ་དུ་བསད། གིང་

གི་དཔའ་བོ་རྣམས་རང་སར་དུ་ཕག་ཕེབས་ཤིང་དགའ་སྐིད་ངང་གནས། དེ་ནས་སྦྲུལ་

ལྷའི་ངག་བཀོད་ལྟར་བྱང་སར་རྣམས་སྐུ་རེའི་ལས་གུར་དུ་འདུས་ཏེ་གཏང་མ་སུ་བབས་

ཀི་གོས་བྱས་པས། གཡས་གལ་གི་གལ་འགོའི་གདན་སེང་ནས་གཤེན་བདུད་གོག་མ་མི་

གཅིག་དེ་ང་འགོ་ཁས་ལེན་དུ་བུད་ཅིང་། སྐུ་རེ་སོགས་ཚང་མས་ཕག་དང་བཅས་གཤིན་

བདུད་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀང་ཕེབས་མི་ཉན། སར་གཞིས་བཟུང་ཐོག་སྐུ་རེའི་སྤན་གཡས་

སུ་བཞུགས་རྒྱུ་གིས་ཞེས་བཤོལ་ཀང་མ་ཐུབ། ད་ལས་དེ་བྱས་འདི་ཐོན་ཞིག་མ་བྱུང་ན་

མི་འགིག་བསམས་ནས་ཉི་མ་དེ་ཡི་ནུབ་མོ་ནམ་ཕར་ཕེད་ཚུར་ཕེད་ཀི་དུས་དེར་གཤིན་



82

བདུད་གོག་མ་མིག་གཅིག་དེས་ལྕགས་ཁྲབ་དང་ལྕགས་རྨོག་གོན། འཁོར་གསུམ་དཔའ་

ཆས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བྱས། འདོ་བ་རླུང་བསིལ་ནག་པོའི་སེང་ལ་ས་ཆས་སྤྲས། སྦྲུལ་

ལྷ་ནས་ཀང་འཁོར་གསུམ་བསྐོར། འདོ་བ་ཚ་ལུ་ལ་ས་ཆས་སྤྲས་ཏེ་དུས་གཅིག་ཏུ་རྟ་ཐོག་

ཏུ་ཐོན་ནས་སག་མོ་གད་ལམ་གཞུང་དྲུག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་གིང་གི་སོ་པ་རྣམས་ཀིས་

མཐོང་བ་དང་བར་བཏང་བས་ནམ་སྐ་རེངས་ཤར་སྐབས་ལྷོ་མོན་གཉིས་ཀི་སར་སྣེར་

འབྱོར་དུས་ཐམས་ཅད་ནས་མདའ་ཆར་ཕབ་ཀང་ཁོང་གཉིས་ཀི་གདོང་མ་ལོན་པར་མོན་

དམག་ཉི་ཤུ་ཙམ་གི་འོག་ཏུ་བཏང་བྱུང་བས་མོན་གི་ཨ་གགས་དར་ཡག་དང་གཡུང་དྲུང་

དཔལ་རེ་གཉིས་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གདོང་བངས་ཤིང་ལྷག་པར་དུང་སྐོང་སག་ལྷ་ཁྲི་

དཀར་དེས་འདོ་བ་དུང་བྱ་སྣ་ཁྲའི་རྟ་ཁ༌བཀག  ཡོབ་ཆེན་མནན་ནས་དུག་རལ་ལང་མ་

ལིང་གཅོད་དེ་ཕྲག་གོང་དུ་གཟར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ནམ་མཁའ་དབྱིངས་

ཀི་གཞལ་ཡས་ནས། །གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁྱེན། །བར་སྣང་སོང་པའི་གཞལ་ཡས་

ནས། །ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དཀར་པོ་མཁྱེན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཤར་གིང་དཀར་

དམག་གི་འགིམ་ལམ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ས་སྐིད་མོ་མོན་གི་ས་ཆ་ནས། །

མཁར་སྐིད་མོ་དུང་དཀར་སྙིང་བཅུད་ལ། །སག་ལྷ་ཁྲི་དཀར་དག་ཡི་གཤེད། །མ་སངས་

རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བོན་ཡིན། །ལྷོ་མོན་དམག་གི་དྭངས་རེ་རེད། །དེ་རིང་གདོང་གི་ནག་པོ་

གཉིས། །གནའ་མི་བོད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ལ། །དཀར་རོང་བག་གི་རེ་མོ་ནས། །ཐང་དཀར་

རྒོད་པོ་གཤོག་རལ་ཅན། །འཕུར་ཚོད་ལྡིང་ཚོད་མ་ཤེས་ན། །མཐའ་མ་གཤོག་སྒྲོ་རླུང་

གིས་ཟད། །དཀར་ཡག་གངས་ཀི་སྙིང་བཅུད་ལ། །དར་སེང་དཀར་མོ་གཡུ་རལ་ཅན། །

འགིང་ཚོད་རལ་ཚོད་མ་ཤེས་ན། །མཐའ་མ་སེར་བཞི་ཁྲག་ལ་སྦོར། །བྱང་སར་ཁྲ་མོའི་

སྙིང་བཅུད་ལ། །ཤ་པ་སྦྲུལ་ལྷ་འགོ་འདོད་ཅན། །དཔའ་རལ་ངོམ་ཚོད་མ་ཟིན་ན། །མཐའ་

མ་སག་ལྷ་བུ་དང་ཐུག  །དེ་རིང་ཉི་མའི་གདོང་གང་ལ། །རལ་གི་སྔོན་མོའི་མཁའ་ལམ་

ནས། །ཁས་ལེན་མི་གཉིས་དམར་གསོད་བྱེད། །གཏང་མའི་གོང་བ་མ་ལོན་ན། །དཔའ་

རྟུལ་དཔའ་གལ་ཞིག་རྟགས་གིས། །ཞེས་ཟེར་ཅིང་མཆོངས་ཏེ་གི་ལན་གཅིག་གཡུགས་
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པས་སྦྲུལ་ལྷའི་རྨོག༌གཏོར། གཤིན་བདུད་གོག་མ་མིག་གཅིག་དེ་ཟུར་དུ་བུད་ཅིང་ཁ་ནས་

མེ་འབར། སྣ་ནས་དུ་བ་ཐུལ་ཞིང་། ཡོབ་ལང་ཞིག་བརྒྱབས་ཏེ་རལ་གི་སོང་གསུམ་རེག་

གཅོད་དེ་ཤུབས་སེབ་ཅིག༌བྱས་ནས་གཡའ་ཁོ་རེ་གིང་ཕྲུག་ཁ་ཕོ་ཆེ། དོན་ཡང་དག་འདྲ་

མ་འདི་འདྲ་ཡོད་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པོ་མཁྱེན། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གོགས་ལ་བྱོན། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གནམ་

རུ་སོབས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ། །ངར་བོན་སག་ཕྲུག་ཐང་གང་ནང་།  །འཛོམས་དྲུག་རྒྱས་ངེས་

གཤིན་བདུད་དཔོན། །དེ་རིང་ཇག་ལ་འོང་ལེ་དང་།  །ཚེ་ཟད་ཁྱོད་དང་ཐུག་ལུགས་ལ། །

རྣམ་ཤེས་བར་དོའི་འཕྲང་ལ་སྐེལ། །ལར་གཞི་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ཡོད། །གདོང་ལེན་ཕོ་

གསར་ཧམ་པ་ཅན། །སྐེས་ཕོ་ལ་ཆེ་བ་དགུ་འཛོམས་དགོས། །ངོ་མདོག་ར་ལས་ནག་

དང་གཅིག  །མིག་ར་མཚལ་དམར་བྱུག་འདྲ་གཉིས། །བོ་ཁོག་མཁའ་ལས་ཡངས་དང་

གསུམ། །ཚུགས་ཆེ་རི་ལྟར་བརླིང་འདྲ་བཞི། །བོ་ཐག་ལྕགས་སྐུད་མདུད་འདྲ་ལྔ། །གཤིས་

རྒྱུད་ཆུ་ལས་རིང་དང་དྲུག  །དག་ལ་ཚེར་ལྟར་རྩུབ་དང་བདུན། །གཉེན་ལ་དར་ལས་

འཇམ་དང་བརྒྱད། །རང་སེ་བུ་བཞིན་སྐོང་དང་དགུ།  །དེ་སྐེས་པ་ཕོ་ཡི་ཆེ་དགུ་ཟེར། །

ཁྱོད་ཁྲ་མོ་གིང་གི་ཕོ་ཁྲམ་ཚོ། །སག་ཤར་པའི་ལུས་ལ་སྨན་ཆུང་ངོ་། །སྨན་བུ་མོས་

འཁོར་གསུམ་བསྐོར་དང་འདྲ། །མི་ཁྱོད་འདྲའི་བུ་ལ་ཞེ་སང་མེད། །གིང་འཕོར་འགོས་

དཔུང་ལ་ཞེད་དགོས་མེད། །དེ་ཨེ་རེད་མི་རེད་དཀར་པོ་སྐ། །དེ་རིང་གིང་དཀར་ཁྲ་མོ་

དེ། །སང་བཞི་རོ་ཡིས་གང་ལེ་གཅིག  །གཤོང་བཞི་ཁྲག་གིས་ཁེངས་ལེ་གཉིས། །མ་

ཐོན་མི་འགོ་ལྷ་ཆེན་དཔང་། །

 ཞེས་ཟེར་ནས་སར་དཀིལ་དུ་མཆོངས་བྱུང་བར་སག་ལྷས་ཀང་ཤི་ལྕེབ་ཀིས་

རལ་ཁ་འགན་པས་དཔའ་འདྲ་མཉམ་སྐབས་གཤིན་བདུད་ཁོ་ལྷ་ཆེན་གི༌བ་བུ་ཡིན་སབས་

ལུས་ཀི་རལ་དྲུག་རྒྱས་ནས་རལ་གི་ཤུབས་སུ་བཅུག་ཅིང༌སག་ལྷ་དཔོན་ཆིབས་ཐོག་

ནས་གོང་ལེན་བྱས་ཏེ་བྱིའུ་ཆུང་ཁྲ་ཡིས་ཁུར་བ༌ལྟར་མཆན་འོག་ཏུ་བཅུག་ནས་ཁ་ཕིར་

བསྐོར་ནས་ཆས་པས་དེར་གིང་པ་རྣམས་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་བཞིན་རེས་ལ་ཤི་ལྕེབ་ཀིས་
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མཆོངས་པས་སྦྲུལ་ལྷ་ནས་གདོང་བཀག་ཅིང་གི་གཡུགས་པས་མོན་གི་ཁ་ཕོ་བསྒྲུངས། 

གིང་པ་རྣམས་ཅི་བྱ་ཟད་ཅིང་། ཁོང་གཉིས་མཉམ་ཆས་ཀིས་འདམ་གཞུང་ན་བ་ཁྲ་ཐང་

གི་མདོར་འགོ་མུས་སུ། མ་སངས་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་ཐུགས་ཀིས་མཁྱེན་ནས་ཡུལ་ལྷ་

རྨ་རྒྱལ་སོམ་ར་གོགས་སུ་བཅོལ་པས་རྨ་ཆེན་སོམ་ར་དེ༌སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་ཁོང་གཉིས་

ཀི་ཐད་དེར་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་བྱོན་ནས་མདའ་མཚོན་བུ་ཡུག་འཚུབ༌འཚུབ། ཐོག་སེར་ར་རི་

ཉིལ་ཉིལ། དུ་རླངས་མུན་ཆར་འཁྲིགས་འཁྲིགས་བྱས་པས། བདུད་ཕྲུག་དེ་གཉིས་ལས་

དབང་མ་རོགས་པས་ཆེར་གནོད་མ་ཐུབ་ཀང་།  དཔའ་སྙིང་འདར་ཅིང་གཟི་བརིད་མ་

བཟོད་སབས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ནས་ཅི་བྱ་འདི་དྲན་མེད་པར་སག་ལྷ་དཔོན་ཤོར་སོང་

བས་གིང་སར་དུ་སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་ལྷ་ཡི་སྤྲུལ་པས་ཁྱེར་ནས་སླེབས། རྨ་རྒྱལ་ལྷ་དམག་

དཔུང་དང་བཅས་པ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་གྱུར་ཏོ།  །དེ་ནས་གིང་པ་ཐམས་ཅད་སག་ལྷ་

དཔོན་ཚུར་ཕེབས་ཐུབ་པར་དགའ་སྤྲོ་ལྷག་པར་དུ་འཕེལ་ཞིང་། གེ་སར་སྐེས་བུ་དོན་

གྲུབ་ལ་ཚང་མས་དད་པ་ཆེས་ཆེར་སྐེས་ནས་གནས་སོ། །

 དུས་དེ་ཡི་སྐབས་སུ་སྦྲུལ་ལྷ་དང་གཤིན་བདུད་གཉིས་ནས་ཇོ་རུའི་སྤྲུལ་པ་

ཡིན་པ་འདྲ་ཟེར་ནས་སེམས་ངལ་ངང་བྱང་སར་དུ་འབྱོར་ཞིང་། སྐུ་རེའི་ལས་གུར་དུ་

ལོ་རྒྱུས་རྣམས་གསུང་གེང་ཞིབ་རྒྱས་བྱས་ནས་རེ་ཞིག་ཕར་དག་ཚུར་གཤེད་མེད་པར་

གནས། དེ་རེས་བྱང་མེ་གིང་གི་དམག་དཔོན་གོས་ལ་དབང་བ་རྣམས་སྐུ་རེའི་ལས་གུར་

དུ་འཛོམས་ནས་བཀའ་གོས་མང་དུ་བྱས་མཐར་སྦྲུལ་ལྷ་ནས་ད་མི་ཚེ་ངལ་ཟད་དུ་གྱུར་ན་

དགོས་པ་མེད། དེ་བས་སང་ཉིན་འདི་བྱས་ཀི་གཏང་མ་ཞིག་ལེན་པར་ང་འགོ་ཁས་ལེན་

སུ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་བཤད་པར། གཡོན་གལ་གི་གལ་འགོ་ནས་ཀླུ་ཚ་མེ་སག་བཙན་པོ་དེས་

ང་འགོ་ཁས་ལེན་བྱས་ནས་ཉི་མ་དེ་ཡི་ཕི་ཉིན་གཡུ་ཁྲབ༌སྔོན་པོ་འབུམ་རོང་དང་། གཡུ་

རྨོག་སྔོན་པོ་མགོ་ལ་གོན། འཁོར་གསུམ་དཔའ་ཆས་རོགས་པར་བྱས། མདུང་དར་སྔོན་

པོ་ཕྲག་ལ་བཀལ། སྦྲུལ་ཞགས་སྔོན་པོ་གྲུ་ལ་བསྐོན། འདོ་བ་སྔོན་པོ་ལྡིང་ཤེས་ཀི་གོང་

དུ་བུད་ནས་གིང་སར་དུ་ཆས་པས། ར་ཆུ་དབྱར་འཕྲང་རིང་པོའི་ལ་ཁ་ནས་ཡོང་བ་གིང་

གི་སོ་པ་རྣམས་ནས་མཐོང་སེ་བར་བཏང་བས་གིང་པ་རྣམས་ཟིང་ཟིང་ལོང་ལོང་བྱེད་པའི་



85

སྐབས་དེར། ཁོ་སྐད་ཅིག་ཏུ་ཆུང་རྒྱུད་ཀི་སར་དེ་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་ཐོན་སྐབས་གིང་གི་

ལས་དམག་རྣམས་ནས་མདའ་ཆར་ཇི་ཙམ་འཕངས་ཀང་གདོང་བརྟན་པའི་རེ་བ་མ་བྱུང་

བར་ཁོས་མདུང་ཐོགས་ནས་སར་དུ་ཤོར་ཏེ་ལས་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་མདུང་རེར་གཟེར་

སྐབས། བརྒྱ་དཔོན་ཉི་མ་ལྷ་སངས་དང་།  སོང་དཔོན་ཟླ་བ་ཚེ་ཡག་གཉིས་ནས་གདོང་

བཀག་པས་ཁོས་སོང་དཔོ་མདུང་གི་ངར་ལ་དྲངས། གཞུང་སར་ལྷ་སྲས་དག་ལྷའི་སར་

ལ་གཏད་ནས་མཆོངས་བྱུང་བས་འགྲུ་མི་དཀར་ལྷའུ་བསམ་གྲུབ་ནས་འཁོར་གསུམ་

དཔའ་ཆས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྐོར། འདོ་བ་ངང་དཀར་གི་སེང་དུ་བུད་ཅིང་། རལ་

གི་ནམ་མཁར་འཕར་བཞིན་གདོང་བཀག་པས། ཀླུ་ཚ་ཁོས་སྦྲུལ་སྔོན་གི་ཞགས་པ་དེ་གྲུ་

ནས་ཕུད་དེ་གཡའ་ཁོ་རེ་གིང་ཕྲུག་དཀར་པོ་སྐ། ངའི་ལག་གི་སྦྲུལ་སྔོན་ཞགས་པ་འདིས་

གཏམ་རྒྱུད་བོད་ལ་མི་འཇོག་རེ་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་

ཐུགས་མ་ཆུང་། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་ཞགས་སྣེ་འཚོས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གིང་

དམག་ཤི་དུར་ཁྲ་མོ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་མེ་གིང་སོད་ཀི་ས་ཆ་ནས། །ཀླུ་

ཚ་མེ་སག་བཙན་པོ་ཟེར། །དག་ལ་ཁ་ཕོ་བཅང་མི་ཡིན། །གཉེན་ལ་སོ་དཀར་ངོམ་མི་

ཡིན། །མ་ཤེས་བོ་ཡི་རི་བོ་ཡིན། །དེ་ཚོ་ཡིན་ལུགས་འདྲ་མ་རེད། །གིང་དཔའ་རྟུལ་ཝ་

མོ་ཁྱུ་གཅིག་དེ། །ཝ་རྔ་མ་ཤ་ལེར་བོས་ཉིན་མོ། །ག་ཡག་ཁུང་ལ་མི་འཇུག་རེ། །དཔོན་

ཀླུ་ཚ་ཁྲོས་པའི་མཁའ་ལམ་ན། །གིང་སར་མའི་གོ་མཚོན་ཤར་རེ་བྱུང་། །ངའི་དུག་སྦྲུལ་

ནག་པོའི་སྦྲུལ་ཞགས་འདིས། །ཁྱོད་མི་གསོད་སྲོག་དེ་ཚེ་ཐར་གཏོང་། །བྱང་བོན་དཔའ་

བོའི་ལག་རྟགས་སུ། །སྐེ་སྦྲུལ་ཐིག་ཤར་ལེར་སར་ལ་ཁྲིད། །དེ་ནས་ཅི་དགོས་རིམ་གིས་

བལྟ། །ཤ་པ་ཇོ་རུ་མན་ཆད་དང་། །སྤྲུ་དམག་འཕྲུ་ཐོགས་ཡན་ཆོད་རྣམས། །སར་མཐའི་

ཁྱི་དང་མཉམ་དུ་འཇོག  །དེ་རིང་ཀླུ་ཚའི་ཞགས་ལམ་ནས། །ཁྱོད་ཡན་པོར་ཤོར་ན་དཔའ་

བོ་མིན། །ད་དུང་གཏང་མའི་རྟིང་མ་ལ། །ཤ་པ་གིང་རུའི་དཔུང་ཡ་ལ། །རྒོད་པོ་སྤྲུལ་ལྷ་

དཔོན་པོ་ཡོད། །ཡང་སོས་གཤིན་བདུད་མིག་གཅིག་ཡོད། །ངར་མ་གུང་རེ་ཐོག་རྒོད་

ཡོད། །སྤྲང་པོ་སྲོག་བདག་དམར་པོ་ཡོད། །ཡང་རྟུལ་གཤིན་རེ་བདུན་ཅུ་ཡོད། །རྒྱལ་
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པོའི་དབུ་འཕང་དགུང་དང་མཉམ། །མངའ་འབངས་སྐར་ཚོགས་བཞིན་དུ་བཀྲ། །འཇིགས་

པ་ཡོང་བསམ་ཡིད་ལ་མེད། །གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས།།

 ཞེས་ཟེར་ནས་སྦྲུལ་ཞགས་དེ་འཕངས་པས། འགྲུ་མི་དཀར་གི་སྐེ་ལ་ཐེབས་ཤིང་།

ཁོས་ཤུགས་ཆེན་གིས་འཐེན་པས་དཔའ་བོ་འགྲུ་དཔོན་གིས་མྱུར་བར་ཞགས་པར་གི་

བརྒྱབས་ཀང་། ཞགས་པ་དེ་ཀླུ་ཡི་འཕྲུལ་ཞགས་ཡིན་པས་མ་ཆོད་ཅིང་། མི་རྟ་གཉིས་

སར་གི་མཐར་དྲུད་ཤོར་བས། དེར་ཡོད་ཁས་ལེན་རྣམས་ནས་ཤི་ལྕེབ་ཀིས་གཡས་རུབ་

གཡོན་རུབ་བྱས་ཀང་ཅི་ཡང་མ་ཐུབ། ཁོས་རྒྱུག་ཞོར་དུ་མདའ་སྤྲིངས་ནས་ཁས་ལེན་དེ་

དྲག་ཁ་ཤས་ཆག་ཉིལ་དུ་བཏང་བའི་བྱ་བ་མི་ལེགས་པ་དེ་ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་དེས་

གཟིགས་ནས་ཞེ་སང་གི་མེ་རི་འབར། ང་རྒྱལ་གི་དུ་བ་འཐུལ། འདོ་བ་ཁྱུང་གཤོག་སྔོན་

པོའི་གོང་དུ་བུད་ནས་ཡ་ཟི་ནམ་མཁར་ཕར་ཏེ་ཁོ་ཡི་གདོང་དེར་བཅར་ཏེ་གི་ལན་གཅིག་

གཡུགས་པས་སྦྲུལ༌ཞགས་དེ་དུམ་བུར་བཏང་ཞིང་། འགྲུ་དཔོན་མི་རྟ་གཉིས་རང་འཁོར་

གི་མཚམས་སུ་དག་ལྷས་གཡའ་ཁོ་རེ་བྱང་བོན་ཁྱི་ཕྲུག་བུ། ཁྱོད་དེ་རིང་ཡ་ཟིའི་ངར་ལ་

མི་འདྲེན་རེ་གསུངས་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །གེ་སར་ཝེར་མའི་ལྷ་

ཚོགས་རྣམས། །དེ་རིང་དག་ལྷའི་གླུ་སྣ་དྲོངས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མེ་གིང་བྱང་

ཐང་ཡངས་པ་རེད། །གིང་དཔའ་རྟུལ་འབོང་ཁྱུ་བཤར་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །

ཤར་རྨ་ཁམས་གིང་ཁྲི་གོང་བ་ནས། །རྨ་དྲུག་སག་མོའི་འདུས་མདོ་རུ། །སེ་དྲུག་ཆགས་

པའི་མངའ་བདག་ལ། །དངུལ་ཆུ་ཁྲོ་རོང་ནང་བཅུད་ལ། །གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི་ཚབ་ཡིན། །

མིང་བོས་ན་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་ཟེར། །ཁྲ་མོ་གིང་གི་སྙིང་བཅུད་ཡིན། །དཔའ་རྟུལ་བརྒྱད་ཅུའི་

འགོ་རི་ཡིན། །སང་བ་དག་ཡི་གཤེད་མ་ཡིན། །གོང་མ་ལྷ་ནས་བསྐོས་ལེའི་བུ། །དེ་ཡན་

ཆོད་དཔའ་བོའི་འདྲ་མ་རེད། །དེ་སྔོན་ཉི་མའི་ཕན་ཆོད་ལ། །ཕི་ཡི་རོང་དགུ་ཕབ་ཉིན་མོ། །

དག་ལྷ་དཔའ་བོ་གཅིག་མཚོན་ཡིན། །རྣོན་པོ་ཡ་ཟི་སྐར་ཕྲན་འདི། །རྒྱ་མི་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་

ཕ་རྒྱུད་ལ། །རྒྱ་བཟའ་གིང་ལ་ཕེབས་ཉིན་མོ། །གསེར་སྲང་དགུ་བཅུས་གཡས་ཤུབས་

བྱས། །ཁྲ་མོ་གཟི་ཡིས་དཀིལ་ཤོག་བྱས། །གོ་དཀར་གཡུ་ཡིས་གདོང་རྒྱན་བྱས། །མུ་
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ཏིག་བརྒྱ་ཡི་ཁྲ་ཚོམ་སྤུད། །སག་ལྤགས་འདྲ་འདྲ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། །གཟིག་ལྤགས་འདྲ་འདྲ་

ལྔ་བརྒྱས་ལྕིབས། །འབུམ་པ་ཚང་གི་ཕག་ལ་ཕུལ། །ད་ལྟ་དག་ལྷའི་ཡ་ཟི་ཟེར། །རོང་དྲུག་

མཁར་ལ་བཞག་པའི་དུས། །ཕ་ཟོག་འཛམ་གིང་གཡས་བཞག་ཟེར། །བ་མའི་ཕག་ཏུ་

འཛིན་པའི་དུས། །དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཟེར། །ཕ་ཁུས་བསོད་པའི་གཡང་ལྷ་

འཁོར། །མ་སྲུས་བསོད་པའི་མཁའ་འགོ་འཁོར། །རིགས་རྒྱུད་བསོད་པའི་དག་ལྷ་འཁོར། །

གསེར་སམ་སེར་པོའི་ནང་བཅུད་མཛེས། །སང་བ་དག་ཡི་སྲོག་ལ་གཟན། །ཕར་ན་ཉི་ཟླ་

ཤར་བ་འདྲ། །གཡུགས་ན་ཐོག་དམར་ལྷུང་བ་འདྲ། །བཏབ་ན་མི་ཐར་གཤིན་རེའི་ཁྲམ། །

དེ་རིང་བྱང་བོན་ཐང་ལ་རེབ། །ཁྱོད་དཔའ་འདོད་གཏང་མ་ཤ་རེ་ཚ། །ང་འགོ་ཁས་ལེན་

སྙིང་རེ་རེ། །མཚོན་གཡུག་འདོད་གོ་མཚོན་ཡི་རེ་མུག  །གགས་འདོད་ཁེར་རྒྱུག་དགོད་རེ་

བོ། །ངས་ཡ་ཟི་གཡུགས་པའི་ངར་ལམ་ནས། །ཁྱོད་གསོན་པོར་བཏང་ན་དག་ལྷ་མིན། །

གིང་ལྷ་སེ་དཔུང་གི་གཟིགས་མོ་མཛོད། །གཏམ་རྒྱུད་ཕི་རབས་བོད་ལ་འཇོག  །གོ་ན་

རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་གླུ་ལ་བསྐར་ཟློས་མེད། །

 ཅེས་གསུངས་ཤིང་མཆོངས་པས་ཁོས་གླུ་ལེན་སོགས་དལ་ཁོམ་མ་བྱུང་བའི་

སྐབས་དེར། ཡ་ཟི་ལན་གཅིག་གཡུགས་པས་ལུས་ཕེད་གཤག་ཏུ་བཏང་སེ་རྟ་ཐོག་ནས་

ལྷུང་མ་ཐག་མགོ་ལག་གོང་ལེན་བྱས། འདོ་བ་སྔོན་པོ་ལྡིང་ཤེས་ལ་བཀལ་ནས་གིང་སར་

དུ་ཕག་ཕེབས། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྲས་ཀི་ལས་གུར་དུ་འཛོམས་ཤིང་། རང་གནས་

ཀི་གདན་དུ་འཁོད་སྐབས་འགྲུ་དཔོན་དག་ལ་མ་ཤོར་བའི་དགའ་སྤྲོ་དང་། དག་བོ་དེ་ཡི་

མགོ་ལག་ལེན་ཐུབ་པར་ཚང་མ་དགའ་སྤྲོའི་གླུ་གར་ལ་རོལ། དེ་ནས་བྱང་སར་ནས་ཉི་

མྱུར་སྤྲེལ་གི་དུས་སུ་སླེབས་ཀང་ཀླུ་ཚ་མ་འབྱོར་སབས་ད་ནི་ཅི་ལ་བལྟས་ཀང་དབུ་ཉེས་

ཤོར་བ་ཐག་གིས་ཆོད་ཟེར་ནས་ཐམས་ཅད་ཅི་དྲག་གི་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་བཞིན་པར་གནས། 

དེའི་ནུབ་མོ་གཤིན་བདུད་མིག་གཅིག་གི་བསམ་པར། ཁ་སང་ང་རང་གཏང་མ་གཅོད་དུ་

སོང་ཡང་བོ་སེམས་བདེ་བའི་གཏང་མ་ནི་མ་ཆོད། སང་ཉིན་ང་རང་ཁེར་རྒྱུག་གིས་གཏང་

མ་འཛམ་གིང་ལ་གགས་ལེ་ཞིག་དང་། ཀླུ་ཚ་ཤོར་བའི་ཤ་ལན་དགུ་སྐོར་ཞིག་མ་བངས་

ན་གསོན་མི་ཡུལ་དུ་བསད་ཀང་དགའ་རྒྱུ་མེད་བསམས་ནས་ཉལ། དེ་ནུབ་རྒྱལ་མཆོག་
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གེ་སར་ཉིད་སོང་ཉིད་འོད་གསལ་དུ་སྦངས་ཤིང་གཟིམ་པའི་ཚུལ་ལ་ཡོད་སྐབས། མ་ནེ་

ནེ་གནམ་སྨན་དཀར་མོ་དེ་གསེར་གི་སྦྲང་བུ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་ཕེབས་ཏེ་མགུར་གླུ་འདི་

གསུངས་སོ། །

 སྐབས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གིས་

རློབས། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མཁའ་འགོའི་ལུང་བསན་བར་མ་རེད། །ང་འདྲ་མ་

གཅིག་ནེ་ནེ་སྒྲོན། །གེ་སར་ལྷ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ། །མ་གཡེང་སྙན་ལམ་དར་ཅིག་གསོན། །

ས་ཉིན་སྐ་རེངས་འཆར་བའི་དུས། །བྱང་སར་ཁྲ་མོའི་སྙིང་བཅུད་དེ། །རུ་ཊ་ནག་པོའི་སྐེ་

རྒྱུད་ལ། །གཤིན་བདུད་གོག་མ་མིག་གཅིག་ཁོ། །ཁྲ་མོའི་སར་ལ་ཆས་ནས་ཡོང་། །ར་

འདྲ་འཆི་བདག་ཡ་མེད་གཅིག  །མུ་སྲས་རིན་ཆེན་གགས་པ་གཉིས། །ཕག་དབང་རང་

གནས་སྲུང་བས་བསྐོར། །ལྷ་མདའ་ཉི་མ་ཐང་འབེབས་དང་། །ཀླུ་མདའ་རྒྱ་མཚོ་གེན་

འདེད་གཉིས། །ད་རེས་མཁོ་བའི་དུས་ལ་བབས། །དཔའ་རྟུལ་གཉིས་ལ་མདའ་རེ་སྤྲོད། །

ཨ་འདྲ་འཕྲང་ཆུང་ཚུར་ཁ་རུ། །མ་མཐོང་ས་དབྱིབས་བཙན་བཟུང་གིས། །མདའ་རེ་རེའི་

འོག་ཏུ་ཐུབ་ངེས་དགོས། །དེ་མིན་སར་ལ་ཤོར་བས་ན། །སྤི་རུ་ལས་དམག་ས་ལ་རེབ། །

ཡང་སོས་སྔོན་གི་ལས་སྐལ་ལ། །ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་དགོང་ངེས་ཡིན། །གེ་སར་སྐུ་ལ་བར་

ཆད་ཡོད། །དེ་མིན་ཆག་བཅོམ་བཟོ་ངེས་ཡིན། །ལྷ་སྲས་ཁྱེད་ཀི་ཐུགས་ལ་ཞོག  །གླུ་

འཕྲུལ་པ་བྱུང་ན་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ངག་འཁྱལ་བ་བྱུང་ན་བཟོད་པར་གསོལ། །ཅེས་

གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །

 དེ་ནས་གེ་སར་མི་ཡི་ཉི་མ་ཁོང་མྱུར་བར་བཞེངས་ཏེ་མི་ཆུང་བཀའ་བོན་གཉིས་

མྱུར་དུ་འབོད་པར་བཏང་བས་མི་ཆུང་ནས་ར་འདྲ་དང་། མུ་སྲས་གཉིས་ལ་རྒྱལ་པོའི་

བཀའ་བཞིན་འཕྲིན་ཆ་ཕུལ་བས་ཁོང་གཉིས་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་འབྱོར་ནས་མཇལ་ཁ་

ཞུས། གེ་སར་ནས། བཀའ་བོན་ཆེན་པོ་གཉིས། མདང་ང་ལ་མཁའ་འགོའི་ལུང་བསན་

བྱུང་བས་ཁྱོད་གཉིས་མྱུར་དུ་ཨ་འདྲ་འཕྲང་ཆུང་ཚུར་ཁ་རུ་ཤིང་གི་གསེང་དུ་བཙན་ས་

བཟུང་སེ་འཇབ་ནས་སོད་ཅིག  གཤིན་བདུད་གོག་མ་མིག་གཅིག་ཁོ་ཆས་ཡོང་བ་ཡོད་

པས། ཁོ་དེར་སླེབས་མ་ཐག་ཏུ་ཁྱོད་གཉིས་ནས་དཔའ་རལ་སྤྲུག་སེ་འཕྲུལ་མདའ་འདི་
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གཉིས་ཀི་ངར་ལ་འདྲེན་ཐུབ་ངེས་གིས་ཤིག་གསུངས་ལ་ཕག་དབང་དམ་རས་སོགས་

གནང་སེ་མྱུར་དུ་སོང་ཞིག་གསུངས། གོང་བོན་གཉིས་ནས་ཀང་རྒྱལ་མཆོག་གི་བཀའ་

བཞིན་འཁོར་གསུམ་བསྐོར་ནས་རང་རང་གི་ཆིབས་ཐོག་ཏུ་བུད་ཅིང་སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་

འཕྲང་ཟུར་དེ་ཡི་ཚུར་ཁ་ན་རོ་ཕ་བོང་ཐ་ཐོར་ཡོད་པའི་གསེབ་ལ་ཡིབ་ནས་སོད་སྐབས། 

བྱང་སར་ནས་གཤིན་བདུད་གོག་མ་མིག་གཅིག་དེ་འཁོར་གསུམ་དཔའ་ཆས་ཡོངས་

སུ་བསྐོར་ཏེ་འདོ་བ་རླུང་ཟིན་ནག་པོ་ལ་མི་མགོའི་ས་ཕྲེང་གིས་བརྒྱན་པ་སོགས་བྱས་

ནས་ལྷ་ཚངས་པ་ཡིན་ཡང་སྐྲག་ནས་བོས་ལེ་ཞིག་བྱས་ཏེ་ཆས་བྱུང་བས། དཔའ་རྟུལ་

གཉིས་ཀིས་མདའ་དེ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་བརངས་པས་མེ་ལྕེ་ཐོག་གསུམ་གི་འུར་སྒྲ་

དང་བཅས་ཁོའི་ཡིད་ལ་མེད་པར་མདའ་གཅིག་སྙིང་དཀར་ནག་གི༌མཚམས་སུ་ཐེབས་

ནས་སྙིང་ཚལ་པ་དགུ་རུ་གཏོར། གཅིག་དཔྲལ་བའི་མིག་ཐོག་ཏུ་ཐེབས་ནས་རྟ་ཐོག་ནས་

ལྷུང་བ་དང་མཉམ་དུ་དཔའ་རྟུལ་གཉིས་ནས་ཀི་བསོ་བཏང་། མགོ་ལག་གོང་ལེན་བྱས་

ཏེ་འདོ་བ་རླུང་ཟིན་གི་གོང་དུ་བཀལ། ཁོང་གཉིས་དཔའ་བོའི་ཇག་གླུ་རིང་མོའི་དབྱངས་

འཐེན་བཞིན་འདོ་བའི་རླབས་ཀིས་བཅད་ནས་གིང་སར་དུ་ཕག་ཕེབས། གིང་པ་རྣམས་

ནི་གོག་ཚང་རོལ་བ་ལྟར་གིས་ལྟད་མོ་བལྟ་བར་འོང་། མགོ་ལག་འཁོར་གསུམ་བཅས་

པ་ལས་གུར་གི་མདུན་དུ་ཕུལ་བས་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགེས་ནས་

དཔའ་རྟུལ་གཉིས་ལ་གསེར་གི་དོང་རེ་ཉི་ཤུ་རེ་དང་། མཛོད་དར་རེ་གནང་ཞིང་བདུད་

རྒན་དེ་ཡི་མགོ་ལག་མནན་པ་མཛད་ནས་སྨོན་ལམ་གིས་མཚམས་སྦར་ཐོག ཁོའི་རྣམ་

ཤེས་དེ་ཟངས་མདོག་དཔལ་གི་རི་བོར་སར་ནས་རྒྱལ་བོན་རྣམས་བདེ་སྐིད་དཔལ་ལ་

ལོངས་སྤོད་ཅིང་དགའ་སྐིད་ཀི་ཉི་མ་ཤར་བ་བཞིན་དུ་བཞུགས། 

 དེ་ཉིན་ཉི་མ་དགོང་ཆར་སླེབས་སྐབས་བྱང་སར་ནས་གཤིན་བདུད་མི་ཡོང་བ་ཅི་

ཡིན་སྙམ་ནས་ཐམས་ཅད་ངོ་མདོག་འགྱུར། བོ་མི་བདེ་བའི་ངང་ནས་མུན་རུབ་པས་ཐམས་

ཅད་ཀིས་དབུ་ཉེས་ཤོར་བ་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད་བསམས་ནས་མྱུར་བར་སྐུ་རེའི་ལས་གུར་དུ་

འཛོམས་ཏེ་ཅི་དྲག་གི་བཀའ་གོས་མང་དུ་མཛད་མཐར་སྐུ་རེས། ད་གིང་སྡུག་གི་ཡ་པོ་ལོན་

པ་དཀའ་རུང་རྟ་རྟུལ་གཡུ་རི་རྒྱལ་བ་ཁྱོད་སོང་ལ། དེ་སྔོན་གཏང་མ་རིམ་པར་བཅད་ལུགས་
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དང་ད་ཆ་བྱུས་ཉེས་ཤོར་ལུགས་བཅས་གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་སྙན་དུ་ལྷོང་ངེས་གསོལ་ནས་

བཀའ་རྒྱ་དང་བཀོད་ལན་མྱུར་བར་ལེན་ཐབས་གིས་ཤིག  དེ་ནས་རིམ་པས་དཔྱད་རྒྱུ་བྱེད་

གསུངས་པས། གཡུ་རི་རྒྱལ་བས་སྐུ་རེའི་བཀའ་བཞིན་ཉིན་མཚན་བལྟོས་མེད་ཀིས་རོང་

དུ་ཕིན༌འབྱོར་གིས་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཚིམ་ལུས་མེད་པར་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོ་རླུང་རབ་

ཏུ་འཁྲུགས་ཏེ་ཁྲག་སོད་དུ་རྒྱུགས། སེམས་གངས་དཀར་གི་སེང་ནས་སྲོག་ར་འཕར། ད་

ནི་བཀའ་བོན་དེ་དྲག་རྣམས་གིང་སྡུག་གིས་དམར་གསོད་བཏང་བས་མི་ཚད་རྒྱལ་པོ་སྐུ་

མཆེད་གཉིས་ལའང་མཐའ་རྒྱུ་གཅིག་ལས་མི་འདུག  ད་ཇི་ལྟར་བྱེད་བསམས་ནས། ཨ་

ཁ་ཁ་གསུངས་པས། ནང་བོན་རྒྱལ་བ་བོ་བཟང་ནས། རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་བདེན་

མོད། བོ་རྨོངས་ཀིས་ལམ་འཁེལ་བ་དཀའ་མོ་རེད། དེ་བས་མཆོད་གནས་བ་མ་གཡུང་

དྲུང་ཤེས་རབ་ཀི་མདུན་དུ་མོ་ཕྱྭ་ཞུས་ནས་དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་འགོ་སོད་བྱས་ན་དགའ་ཞེས་

ཞུས་པས། རྒྱལ་པོས་དེ་རང་ལ་ཐག་བཅད་ནས་བོན་ཟླ་བ་ལོག་བྱེད་ཀིས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་

ལྟར་བ་མའི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་གསེར་དངུལ་གི་འབུལ་བ་རྣམས་ཕུལ་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་ལེགས་

པར་ཞུས་པས། བ་མ་ནས་འཕྲལ་དུ་རས་གཞི་གཙང་མའི་སེང་དུ་མོ་ཆས་རྣམས་བཀྲམ། 

ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བདེན་པ་བརར་ནས། རྒྱ་ཡི་ཤོ་མོ་དེ་ལན་གཅིག་བཏབ་པས་དང་

པོར་བ་མ་ཞལ་ངོ་ནག་པོར་སོང་། ཡང་གཅིག་བཏབ་པས་ཞལ་འཛུམ་ཙམ་གནང་བ་དང་

བཅས་བོན་པོ་ལ་མཚོན་ཆ་གང་ཞིག་གིས་ཀང་ཉེས་སྐོན་མི་ཡོང་བའི་སྲུང་འཁོར་གནང་

ཞིང་། མོ་ལུང་ལྟར་ན་རོང་བཙན་གི་སོ་མོ་བསམས་ན་མི་འཇིགས། གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཟེར་

བ་བབས་འདུག་པས་བཙན་རོང་བཟུང་ན་དགའ་བ་འདུག་ཅེས་འཁོད་པའི་རྒྱལ་པོར་འབུལ་

རྒྱུའི་ཕག་བིས་དང་བཅས་ཕིར་བརངས། ཁོ་ཕིར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་དུ་འབྱོར་ནས་ལོ་རྒྱུས་

འཕྲིན་ཆ་བཅས་ཕུལ་བས། རྒྱལ་པོས་མྱུར་བར་བང་མི་གསུམ་སར་དུ་བཏང་ནས་འབུམ་

སར་ཕིར་ལྡོག་སེ་རོང་བཙན་བཟུང་དགོས་རྒྱུའི་བར་འཕྲིན་བཏང་བ་འཕྲོད་མ་ཐག་ཐམས་

ཅད་དགའ་སེ། རེ་བོན་ཚང་མ་དེ་ནུབ་ས་རུབ་པ་དང་མཉམ་དུ་ཕོགས་སོ་སོའི་སར་རྣམས་

བསྡུས་ཏེ་འུར་ཆིལ་ལེར་རོང་དུ་འབྱོར། གཞིས་བྱེས་ཚང་མ་གཡུལ་བསྲེས་ཀི་སྨྲེ་སྔགས་

མང་དུ་བཏོན་ཅིང་མ་ངན་གིས་ནོན་ནས་གནས་པར་གདའོ།། །།
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ལེའུ་གསུམ་པ། བང་མེ་གླིང་ཆམ་ལ་ཕབ་པ།

༄༅། །དེ་ནས་བྱང་དམག་རྣམས་རོང་དུ་འབྱོར་ཅིང་། དམག་སོན་ཉིན་བདུན་ཙམ་

བཏང་མཐར་སྔར་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཞིན་རྟ་རྟུལ་འཕྲོས་ཡོད་དཔུང་བཅས་ནས་རོང་གི་

ཕོགས་བརྒྱད་བཟུང་ཞིང་། གནམ་རུ་ལྷ་རོང་ནས་མདའ་རྒྱང་གང་ཙམ་གིས་རྙོབ་པའི་

མཚམས་ན་ཕི་ཡི་རོང་ཆེན་བཞི་དང་མཚམས་བཞི་ལ་རོང་ཆུང་བཞི་ཡོད་པ། ལྕགས་

རི་རིམ་པ་གཉིས་ཀིས་བསྐོར་བ། ཕོ་བང་གི་ཤར་རོང་ཕག་ལྷ་གཤིན་རེ་དཔུང་དམར་

གིས་གཙོས་རྟ་རྟུལ་བཅུ་དང་ཁྲི་དམག་གསུམ་གིས་བཟུང་། ལྷོ་རོང་སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་གོག་

དམར་གིས་གཙོས་རྟ་རྟུལ་བཅུ་དང་ཁྲི་དམག་བཞི་ཡིས་བཟུང་། ནུབ་རོང་དཔའ་བོ་ར་

ཥས་གཙོས་རྟ་རྟུལ་བཅུ་དང་ལས་དམག་སུམ་ཁྲིས་བཟུང་། བྱང་རོང་རྟ་རྟུལ་བཅུ་དང་

ལས་དམག་བཞི་ཁྲིས་བཟུང་། མཚམས་ཀི་རོང་བཞི་ལ་བཀའ་བོན་བཞི་ལ་ཡང་རྟུལ་

དཔའ་བོ་ལྔ་རེ་དང་ལས་དམག་ཉིས་ཁྲི་རེས་བསྐོར་ནས་རོང་བཙན་བཟུང་ཞིང་། ས་སོ་

རིང་ཐུང་གཉིས་རེ་བསྐོས་ནས་བཞག  དུས་དེའི་སྐབས་སུ་མོན་འཇང་གཉིས་ཀི་དམག་

མངས་ཁ་ཤས་རི་དྭགས་གཤོར་བར་སོང་ནས་བྱང་དམག་གི་སར་དེ་མཐོང་བས་ཕོགས་

སོ་སོའི་དཔོན་འགོ་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས། དེ་ནས་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་གེ་

སར་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་གུར་དུ་འཛོམས་ནས་མཇལ་ཕག་ཞབས་དབང་དང་བཅས་ལོ་རྒྱུས་

གསུང་གེང་མཛད་སྐབས་མ་སངས་སྐེས་བུའི་སྔོན་མཁྱེན་གིས་གཟིགས་ཤིང་། དཔོན་

འགོ་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ལ་འགོ་སོད་བཀའ་ཁྱབ་ཀི་མགུར་གླུ་འདི་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །སྐབས་གནས་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་པོ་མཁྱེན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །འདུ་རྭ་ཁྲ་མོའི་གཞི་དཀིལ་ནས། །

རྒྱལ་བོན་འཛོམས་པའི་གོང་བ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །དག་འདུལ་གེ་སར་རྒྱལ་

པོ་ཟེར། །དེ་ནས་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ལ། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ལྷ་མིན་ཕམ། །བདེན་པས་རྫུན་

ཕམ་ཆོས་ཉིད་ཡིན། །ཁྲ་མོ་གིང་དང་མེ་གིང་གཉིས། །མཐའ་མཇུག་མི་འདྲ་ཁྱད་པར་ཆེ། །

ད་ནི་ལས་དམག་ཁྲ་མོ་འདི། །མི་འདུག་བྱང་སེ་གཤགས་ནས་འགོ། །དག་ལ་བརྙས་



92

ལས་བྱེད་རྒྱུ་མེད། །ཞག་གསུམ་སོང་ན་གཟའ་སྐར་བཟང་།  །རུ་བཞི་སར་ཚོ་གཅིག་ཏུ་

བསྒྲིལ། །འགོ་དུས་རུ་སྣེ་དྲོང་ངེས་དགོས། །འདུག་དུས་སྦྲུལ་ནག་འཁྱིལ་འདྲ་དགོས། །

མི་ནུབ་ཡུལ་དུ་ཆས་པ་ལྟར། །རུ་བཞི་ལས་དམག་བསྐོད་པའི་དུས། །དུང་བར་དམག་

དར་ལ་སོགས་པ། །རུ་ཤོག་སོ་སོས་བཀོད་སྒྲིག་དགོས། །དཔའ་ཚོད་འཛིང་ལུགས་

འཐབ་ལུགས་སོགས། །སྔ་མ་གིང་ནས་བཤད་ལྟར་གིས། །གོ་ན་རྣ་བའི་དཀིལ་དུ་ཞོག  །

མ་གོ་གླུ་ལ་འགེལ་པ་མེད། །

 ཅེས་གསུངས་པས་རྒྱལ་བོན་ཚང་མས་གོ་དོན་ཡིད་ལ་བཟུང་། སོ་སོའི་སར་

ཚོ་རྣམས་ཚུར་བསྡུས་ནས་ཞག་གསུམ་སོང་བའི་ནུབ་མོ་གིང་སར་དེ་འུར་ཆིལ་ལེར་

ཆས། ཞག་ཉི་ཤུ་སོང་བའི་ཉི་མོ་མེ་གིང་གཡུ་ལ་ཟེར་བའི་གཤམ་དུ་བསད། ཉི་མ་དེ་ཡི་

ཕི་ཉིན་གཡུ་ལྷ་རི་བོ་བརྒྱུད་ལུ་གུ་ཚེར་ཐང་ཟེར་བའི་འཕྲང་མདོར་སར་བབས། བྱང་གི་སོ་

པ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་སེ་སོ་རིང་ཐུང་སོ་སོས་བར་རིམ་པ་བཞིན་བཏང་བས་རོང་གི་ནང་

དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་གོ་གོན་མཚོན་ཐོགས་བྱས་ནས་ཡོད་སྐབས་དེར། གདོང་འཕྲང་

གི་རི་སྐེད་ནས་གིང་དམག་རྣམས་ལུང་རྒོད་ཀི་ཆུ་བོ་འབབ་པ་བཞིན་ཆས། ལྷག་པར་

དེ་ཉིན་གི་རུ་འདྲེན་ཧོར་ལ་འཁེལ་ནས་བཤན་ཚ་རླུང་ལྷ་མགོགས་ལྡན་དེ་བཙན་དམར་

ཐང་ལ་རྒྱུག་འདྲ་བ། མདའ་རྒྱང་གང་ཙམ་སྔོན་ལ་ཐོན་ཅིང་། དེ་ནས་གིང་དམག་རྣམས་

སང་དག་བོས་མཐོང་ན་སྙིང་ར་འདར་ལེ། བུ་སར་མས་མཐོང་ན་སེམས་ར་ཞུམ་ལེ་འདྲ་

བྱས་ནས་བཤར་སྐབས། གནམ་རུ་རྒྱལ་པོ་དེ་ཕོ་བང་གི་ཡང་ཐོག་ཏུ་སོང་ནས་རྒྱལ་བོན་

རྣམས་ཀིས་མེ་ཤེལ་གི་རྒྱང་དུང་བཙུགས་ནས་བལྟས་པས། གིང་གི་གཟི་བརིད་བལྟ་བས་

མི་བཟོད་པ་མ་ཟད། གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་དབང་ཐང་གིས་བྱང་རྒྱལ་ཁོ་ཡུག་གཅིག་དྲན་མེད་

དུ་སོང་ཞིང་། སླར་དྲན་པ་སོས་པ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་བོན་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་མི་སུ་ཞིག་

ཡོད། ཅེས་བཤད་པས་རྟ་རྟུལ་གད་པ་འཇིགས་མེད་ཟེར་བ་དེས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལགས། 

གིང་གི་མི་རྟ་རིས་སྤྲོད་ང་ཡིས་ཞུ་ཟེར་ནས་གླུ་རིང་པོས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་མཐར། གིང་གི་ལྷ་

སྲུང་རྣམས་དང་།  འཛམ་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཟིལ་གིས་བྱང་གི་རྒྱལ་བོན་རྣམས་

དཔའ་ཞུམ་བོ་སེམས་མི་བདེ་བའི་གནས་སུ་གར། 
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 དེ་ནས་གིང་གི་ལས་དམག་རྣམས་རིམ་བཤར་གིས་གཡུ་ལུང་ན་བ་གཞུང་དྲུག་

ཏུ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ལས་གུར་དང་འབུམ་སར་བརྒྱབས། དེ་ནས་མདའ་རྒྱང་གང་རེའི་

མཚམས་སུ་ཕོགས་བཞིའི་རོང་ཁག་རྣམས་ཀི་སར་བརྒྱབས། གིང་རང་ཤོག་གི་སར་

གལ་བསྒྲིགས་ཤིང་། མདའ་མདུང་མཚོན་ཆའི་རུ་རེ་རྣམས་མེ་གིང་གི་ཕོགས་སུ་གཏད་

ནས་བསད། དུས་དེ་ཡི་སྐབས་སུ་ཤར་གི་གནམ་རོང་མཐོན་པོའི་ནང་ནས་སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་

གོག་དམར་དེས། ད་གིང་སྡུག་ཚུར་རྒོལ་གི་དམག་འདིའི་བརྙས་ལས་ཚབས་ཆེ་འདི་ལྟ་བུ་

བཟོད་མི་ཐུབ་ངེས་ཅན་ཡིན་པས་དེ་ལས་གཏོང་ཐག་ཆོད་པའི་གཏང་མ་ཞིག་མི་ལེན་རེ་

ཟེར་ནས་ཁས་ལེན་དཔའ་བོ་གསུམ་གིས་བསྐོར་ནས་འདོ་བ་བྱེ་མ་འཕུར་རླབས་ཀི་གོང་

དུ་བུད་དེ་ཤར་སོ་ནས་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་ཆས་ཏེ་མེ་གིང་བྱང་གི་ཐང་ཆེན་དེ་རྟའི་འདུར་

རྒྱུག་གཅིག་གིས་བཅད་ནས་མོན་འཇང་གཉིས་ཀི་སར་ཟུར་དེར་མི་རྟ་གཉིས་པོ་སེར་རྒོད་

ཡར་བ་ལྟར་བྱུང་བས། མོན་གི་སག་ལྷ་ཁྲི་དཀར། འཇང་གི་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འགྱུར། འཆི་

མེད་ལྕགས་རོ་གགས་པ། མོན་ཕྲུག་ཟླ་བ་ཁྲབ་བཙན་བཞི་ཡིས་འཁོར་གསུམ་བསྐོར་ཏེ་

རང་རང་གི་རྟ་ཐོག་ཏུ་བུད་ནས་སར་མཐར་ཁོང་ཚོའི་གདོང་བཀག་ནས་མདའ་འགན་ཐུང་

ཙམ་བྱས། ཟླ་བ་ཁྲབ་བཙན་གིས་རྟ་རྟུལ་ངང་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་མདའ་འཕངས་པས་རྟ་

ཐོག་ནས་ལྷུང་སེ་ཤི  སྦྲུལ་ལྷ་ཁོ་སྦྲུལ་ལ་ཚེར་ལྕག་ཕོག་པ་བཞིན་ང་རྒྱལ་གིས་ཁེངས་

ཏེ་རལ་གི་ཤུབས་ནས་བཏོན་ནས་ནམ་མཁར་འཕར་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མཆོངས་

པས། ཁོང་བཞིས་ཀང་ཕིར་ནུད་མེད་པར་གི་ཁ་འགན་པས་རེ་ཞིག་འདྲ་མཉམ་བྱུང་ཡང་།

སྦྲུལ་ལྷས་ངར་ཆེན་གིས་གི་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་ལ་འཆི་མེད་ལྕགས་རོ་སོག་ཕྲག་ཕེ་

ནས་བསྒྲུངས། ཡང་གི་གཅིག་ཕི་གཡུག་བྱས་པས་དུང་སྐོང་གི་རྟ་འདོ་བ་དུང་བྱ་སྣ་ཁྲའི་

སྐེ་ལ་ཐེབས་ནས་རྟ་མགོ་ཐང་དུ་ལྷུང་སེ་ཐལ་འཚུབ་ཕྱུར་རེར་འགེལ་སོང་བས། གཡུ་ལྷ་

དང་ཟླ་བ་ཁྲབ་བཙན་གཉིས་ནས་གདོང་མ་བརྟན་པར་ཁོང་གསུམ་དཀིལ་སར་ལ་གཏད་

ལ་ཤོར་བྱུང་བས། འཇང་སྨད་ཨ་ལ་རིགས་དྲུག་གི་དམག་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གི་འོག་ཏུ་བཏང་

བྱུང་བའི་སྐབས་དེར་གར་བྱུང་འདི་བྱུང་མེད་པར་ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་དེ་གོག་འཁྱུག་

པ་ལྟར་ཡ་ཟི་སྐར་ཕྲན་ཤུབས་ལས་ཕྱུང་སེ་ཀི་ཤར་གནམ་ས་འགུལ་བ་ཙམ་གི་ངང་མོན་
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འཇང་གཉིས་ཀི་སར་སོད་དེ་མར་གཤགས་ནས། ཁོའི་གདོང་བཀག་ཅིང་གཡའ་ཁོ་རེ་ཚེ་

ཟད་གེན་པའི་བུ། དུས་དེ་རིང་རེ་རྒྱལ་ཁ་སྔོན་ནས། སྡུག་ཁྱོད་འདྲ་ཤོར་བསམ་ཡིད་ལ་

མེད་གསུངས་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་གསུངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་

ཡས་མཁྱེན། །ལུང་སྐུ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁྱེན། །གླུ་

ལེན་པའི་སོ་མོ་ཡག་པར་ཤོག  །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་མེ་གིང་བྱང་ཐང་སྐ་མོ་

རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གིང་སར་ཁྲ་མོའི་ནང་བཅུད་ནས། །འབུམ་པའི་དག་ལྷ་

རེ་རྒྱལ་ཟེར། །དུས་དེ་རིང་དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་ངས། །ཕ་རལ་ཡ་ཟི་སྐར་ཕྲན་འདིས། །ལུས་

ཟུངས་ཤ་རུས་དུམ་བུར་འབྱེད། །བྱ་ཁྱི་གཉིས་ལ་ཞིམ་ཟས་སྦིན། །དེ་མཚམས་ངར་མའི་

གཏང་མ་ལ། །ཕོ་བང་གནམ་རུ་གནང་ལ་ལེན། །སྐེས་པའི་རྒྱལ་བོན་མཚོན་གིས་དགུམ། །

བསགས་པའི་ནོར་རས་དཔུང་གིས་འཕྲོག  །གིང་ཁྲ་མོ་ཟེར་ནས་གགས་ལེ་ཞིག  །བྱང་

མེ་གིང་ཟེར་ནས་འགོད་ལེ་ཞིག  །མཐོང་ངེས་ཨ་གོ་སྦྲུལ་ལྷ་བུ།  །ཨེ་ཟེར་ལྟོས་ལ་མི་

ཟེར་ཉོན། །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་གླུ་ལ་འགེལ་པ་མེད། །

 ཅེས་གསུངས་པས་ཁོས་དོན་མེད་ཁ་ཡི་ལབ་གེང་དགོས་པ་མེད། དོན་ཡང་

དག་ལག་ལེན་གཏུག་ལ་ཤོག་ཟེར་ནས་མཆོངས་བྱུང་བས། ལྷ་སྲས་ནས་རྣོན་པོ་ཡ་ཟི་

སྐར་ཕྲན་ལན་གཅིག་གཡུགས་པས། ཁྲབ་ཀི་སོད་ཁེབས་དུམ་མེར་བཅད་དེ་སོག་ཕྲག་ལ་

གི་རྨས་ཆེ་ཙམ་བྱུང་བས་ཁོ་དཔའ་ཆག་ནས་ཕིར་བོས་པས་འདེད་ཀང་རེས་མ་ཟིན་པར་

རོང་དུ་ཤོར། དུས་དེ་ནས་ཞག་གཉིས་སོང་བའི་ཉིན་གཅིག་ནུབ་རོང་ཁ་རི་ཁྱུང་རོང་ནས་

ཐེ་མགར་ཉ་མོ་པ་ཊ་དེ་དཔའ་ཆས་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་སྤྲས། རྟ་ཟི་ལིང་རག་དཀར་

གི་གོང་དུ་བུད་ཅིང་རང་འདྲ་རྟ་རྟུལ་ལྔ་ཡིས་བསྐོར་ནས་གིང་སར་དུ་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་

ཆས་བྱུང་བས་སོ་པ་རྣམས་ཀིས་བར་བཏང་ཞིང་། གིང་པ་རྣམས་སོ་སོའི་འཐབ་རྭ་བཟུང་

ནས་ཡོད་སྐབས། ཁོ་ཚོ་ཤར་ཕོགས་རི་ནུབ་ཀི་སར་མཐར་འབྱོར་ཅིང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་

ནང་དུ་མཆོངས་ནས་མདོ་སྨད་ཀི་དམག་ཉི་ཤུ་ཙམ་མདའ་གིའི་འོག་ཏུ་བཏང་བས་ཨ་བསེ་

བེ་ལྷ་གཉེན་མཚན། པ་ཌ་སོང་དཔོན་གགས་པ། མེ་ལྷ་དཔའ་བོ་དཔུང་བཙན་གསུམ་ནས་
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གདོང་བངས་ཤིང་ཨ་བསེ་བེ་ལྷ་གཉེན་མཚན་དེས་ཞོར་དུ་མདའ་གཅིག་སྤྲིངས་པས། རྟ་

རྟུལ་འཇིགས་མེད་ཁྲི་དཀར་གི་ནུ་མར་ཕོག་སེ་རྟ་ཐོག་ནས་ལྷུང་། ཡང་མདའ་གཅིག་གཞུ་

སེང་དུ་བཞག་ནས་སྤྲིངས་པས། ཐེ་མགར་ཉ་མོ་པ་ཌ་ཁོའི་སྙིང་ཁར་ཕོག་ཅིང་དེ་ཉིན་སྔོན་

ལས་དུས་ལ་བབས་ནས་རྟ་ཐོག་ནས་ལྷུང་སེ་བསྒྲུངས། དེ་འཕྲོས་མཆན་ཁེབས་བཞི་པོ་དེ་

དཔའ་ཆག་ནས་ཕིར་བོས། ཨ་བསེས་ཅུང་ཞིག་དེད་པས་རེས་མ་ཟིན་པར་རོང་དུ་ཤོར། 

དུས་དེའི་སྐབས་ཐེ་མགར་ཉ་མོ་ཤོར་བས་གུང་རེ་ཁོ་ང་རྒྱལ་གི་རལ་རྒྱས། ཞེ་སང་གི་མེ་

རི་འབར་ནས་ཤ་ལན་དགུ་སྐོར་ཞིག་མ་བངས་ན་གསོན་མི་ཡུལ་དུ་བསད་ནས་ཅི་བྱེད་

བསམས་ཏེ་འཁོར་གསུམ་གོ་ཁྲབ་བསྐོར་ཅིང་། འདོ་བ་མེ་སག་འབར་བའི་གོང་དུ་ཐོན་ནས་

འགོ་བར་བརམས་པ་ན། དེར་ཡོད་ཚང་མས་གུང་རེར་བཤོལ་མང་དུ་བཏབ་ཀང་ཉན་པའི་

ཕོགས་ཙམ་མེད་པར་ཁོ་མི་གཅིག་རྟ་གཅིག་གིས་དལ་དམག་གི་སར་ཟུར་དེར་ཀྲོང་ངེར་

ཐོན་ནས་མདའ་གསུམ་སྤྲིངས་པས་དལ་སྨད་ཀ་ཞི་ཀ་ཕིང་གི་ཤོག་ནས་ཁས་ལེན་མི་དགུ་

གཡས་སྒྲིལ་གཡོན་སྒྲིལ་དུ་བཏང་ནས་སླར་ཡང་རལ་གི་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་སེ་ཀི་ཤར་དང་

བཅས་ནང་དུ་ཤོར་བྱུང་བས་དེར་ཡོད་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ཀིས་མདའ་མཚོན་མང་དུ་བཏབ་

ཀང་ངོ་མ་བརྟན་པར་ལས་དམག་མང་ཙམ་གི་འོག་ཏུ་བཏང་བྱུང་བས་དལ་སོད་ཤོག་བུའི་

ཤོག་ནས་ཨ་བསེ་མེ་ལྷ་བཙན་པོ་དང་། སོབས་རྒྱས་འབའ་བ་སྣ་མདུད། ཡ་མེད་ཕི་གིང་

འབུམ་ཐུབ་གསུམ་གཅིག་ཤོར་གཉིས་ཤོར་གིས་ཁོ་ཡི་གདོང་བཀག་པས་གུང་རེ་ནས་

རལ་གི་གཡུགས་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཡ་མེད་འབུམ་ཐུབ་ཀི་དབུ་རིལ་ལེར་འཕངས། གཞན་

མ་གཉིས་ཀིས་གདོང་མ་བརྟན་པར་དལ་སོད་ཀི་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཤི་རྨས་སུ་བཏང་།

ད་དུང་ཁོས་གཡོན་ཕོགས་སུ་བརྒྱུགས་ནས་ཁ་ཆེའི་སར་དུ་ཤོར་ཏེ་ར་ར་སྲིན་བུ་ཁྲ་མིག་

གིས་གཙོས་ཁས་ལེན་བཅུ་ཙམ་གཡས་སྒྲིལ་གཡོན་སྒྲིལ་དུ་བཏང་བས། ཁ་སྲས་གཡུ་

འབྲུག་ཐོག་རྒོད་དེ། དཔའ་རྒོད་སེངེ་ཁྲོས་འདྲ་ལ། ཞེ་སང་གི་ངོ་ཁྲག་འཕྱུར། ལི་གིའི་

དཔའ་ལུང་ནས་བཟུང་སེ་འཕུར་འཕུར་བྱེད་སྐབས། ཁ་སྲས་ནས་སྡུག་ཁོ་ཙམ་ལ་ང་ཁེར་

རྒྱུག་གིས་དག་མགོ་མ་ལོན་ན་དཔའ་གལ་ཞིག་རྟགས་གིས་ཟེར་ཞིང་རྟ་ཐོག་ལ་བུད་དེ་ཁོ་

ཡི་གདོང་དེར་ཀྲོང་ངེར་བྱོན་ཏེ། གཡའ་ཁོ་རེ་ཚེ་ཟད་ཤ་པ་བུ། ཚོད་མ་བཟུང་ལ་ཀླུང་མེད་
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པར་རྒྱུག   ཁྱི་ཕྲུག་གུང་རེ་ཨེ་གོ་དོ། ཐུག་དགོས་ལེའི་བུ་དང་ཐུག་ལུགས་ལ། ཁ་ཟས་

གོགས་སུ་ཁུག་ལུགས་ལ་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ།།

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །སྐབས་གནས་

དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་མཁྱེན། །ཁ་ཆེས་མཆོད་པའི་ཟོ་དོར་རྣམས། །དེ་རིང་དཔའ་

བོའི་གོགས་ལ་བྱོན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་བོན་མེ་རི་འབར་ས་ནས། །གིང་

དཀར་རྒྱ་མཚོ་འཕྱུར་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ས་སྐིད་མོ་གུ་གུམ་འཁྱུང་ས་

ནས། །ནུབ་ཁ་ཆེ་ནོར་བུའི་ཞིང་ས་ནས། །ཁྲི་བརྟན་རྒྱལ་པོའི་སྲས་པོ་ལ། །ཁ་སྲས་གཡུ་

འབྲུག་ཐོག་རྒོད་ཟེར། །གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་བོན་རེད། །ནག་པོ་བདུད་ཀི་གཤེད་མ་

རེད། །དེ་ཚོ་ཡིན་ལུགས་འདྲ་མ་རེད། །ཡང་དག་དོན་གི་རོ་ཁ་ལ། །འཛོམས་དྲུག་མཁར་

གི་གོང་རོལ་ནས། །གཏང་མ་ལེན་འདོད་གུང་རེ་བུ། །གིང་དཀར་ཁྲ་མོ་ཁྲ་བཞིན་དཀྲུག  །

གཡུ་འབྲུག་ཐོག་རྒོད་ང་དང་ཐུག  །མགོ་ལག་གནང་ལ་ཤོར་འདོད་རེད། །ད་དུང་དེ་

ཡིས་མི་ཚད་ལེ། །གནམ་རུ་ཤ་པ་འཕི་བའི་བུ། །ཁུང་སྦུག་གཟུང་ནས་ཕན་རྒྱུ་མེད། །

གཏང་མའི་གདོང་ལ་མ་ལངས་ན། །འཕི་ཁུང་བཟུང་ནས་ཕན་རྒྱུ་ཅི། །བྱང་ཆོས་གིང་

པས་འཕྲོག་ཉིན་མོ། །བཟོད་པ་བསོམས་ཀང་ཕི་ལེ་རེད། །གིང་པས་རོང་བཙན་བསྐོར་

ཉིན་མོ། །ཁང་སྦུག་བཟུང་བས་ཅི་ལ་ཕན། །དེ་རིང་ཁ་སྲས་ཁྲོས་ལམ་ནས། །བྱང་བོན་

སྙིང་ར་རླུང་གིས་བསྐོད། །མ་འབོས་མ་འབོས་ཕ་ཡི་བུ། །འཆི་བདག་མདུན་ནས་བོས་

ས་མེད། །སྔོན་གི་ལས་ལ་བཟུར་རྒྱུ་མེད། །གཤིན་རེའི་ཁྲིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུ་མེད། །ལི་

གིའི་ངར་ལ་འགན་རྒྱུ་མེད། །འགན་འདོད་འཇོམས་པའི་གཡུ་འབྲུག་བུས། །ཤ་པ་གུང་

རེའི་མགོ་སྐེ་འབལ། །ཨེ་ཟེར་ལྟོས་ལ་མི་ཟེར་ཉོན། །གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་

སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་གསུངས་ནས་ཅུང་ཞིག་བསྒུགས་ནས་ཁོ་ལ་གཏམ་འདྲ་ཡོད་ན་དེ་ཉན། 

དེ་ནས་ལི་གིའི་ངར་ལ་འདྲེན་པ་ལས་སླ་དགོངས་ཏེ་བཞུགས་པས། གུང་རེ་ཁོ་སོད་

ཁྲག་འཕྱུར་ཞིང་། མིག་དམར་གོག་ལྕེ་འཁྱུག་འཁྱུག  སོ་སྒྲ་དང་བཅས་དཔུང་པའི་གོས་

བརེས་ཤིང་རལ་གིའི་དཔའ་ལུང་ནས་འཆང་སེ་དཔའ་དམ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད་བཞིན་
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གཡའ་ཁོ་རེ་ཕོ་གསར་ཁ་ཕོ་ཅན། དཔའ་ང་འདྲ་གུང་རེའི་མཁའ་ལམ་ནས། སྡུག་ཁྱོད་

འདྲའི་དཔའ་གཏམ་ཤ་རེ་ཚ་ཟེར་ནས། དཔའ་བོའི་སག་མོ་འགིང་གླུ་ལ་དྲངས་པའི་གླུ་

འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བོན་སྐོང་བསན་པའི་

སྲུང་མ་རྣམས། །དེ་རིང་གུང་རེའི་དཔུང་རོགས་མཛོད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མེ་

གིང་སྐིད་པའི་རྭ་བ་རེད། །གིང་མི་སོང་བསད་པའི་དུར་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །

དུང་ཁྲི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་པོ་ལ། །གུང་རེ་ཐོག་རྒོད་དབང་རྒྱལ་ཟེར། །ཁྲི་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་གུང་

བོན་རེད། །དེ་ནས་ཉོན་དང་ཨེ་མ་མཚར། །ནུབ་ཁ་ཆེ་ཁྲི་བརྟན་རྒྱལ་པོ་དེ། །ཤ་པ་ཇོ་

རུའི་ལག་ཏུ་བཞག  །རྒོད་པོ་མེ་ཆུ་རླུང་གསུམ་དེ། །གིང་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ཀིས་གོ་སྙིང་

བཏོན། །ཡི་མུག་མཆི་མ་འཁྲུག་ལེ་བཟོས། །ཕ་ཆོས་ཁྲ་མོ་གིང་ལ་བསྐལ། །དེ་འདྲའི་

གཏམ་རྒྱུད་གགས་ལེ་དེ། །ངེད་མེ་གིང་ཚང་གིས་བཟོས་ལེ་མིན། །དུས་དེ་སྐབས་མི་

ངར་ཅི་ཞིག་རེད། །དཔའ་རལ་དྲུག་མི་འདོན་ཅི་ཞིག་རེད། །ལི་གི་ངར་མ་གང་དུ་བོར། །

སྤི་དག་གེ་སར་སྤི་བོར་བཀུར། །གནམ་རུའི་བོན་ལ་དཔའ་གཏམ་བཤད། །ངོམ་རྒྱུ་ཨེ་

འདུག་དྭ་ཕྲུག་བུ། །ཤ་ཤོར་ཤ་ལན་མི་ལོན་པར། །དཔའ་གཏམ་ཆེ་བཤད་ཨ་བ་རེ། །ཕ་

ཤ་ཇོ་རུའི་ལག་ཏུ་སྤྲད། །ངར་རྒོད་གུང་རེ་ང་ལ་འདོན། །ཕ་ཆོས་ཁྲ་མོ་གིང་ལ་བསྐལ། །

རལ་དྲུག་མེ་གིང་སེང་དུ་འདོན། །དཔའ་ངར་རྒོད་ཡོད་ན་ཤ་ལན་ལོངས། །ཁྱོད་སོབས་

ཤུགས་ཡོད་ན་ཕ་ཆོས་ལོངས། །དེ་མེད་ལེའི་སོང་གཏམ་ཤ་རེ་ཚ། །ཁྱོད་ཤོད་མི་ངོ་ཚ་

མ་ཤེས་ཀང་།  །ང་ཉན་མི་གུང་རེ་ངོ་རེ་ཚ། །དེ་སྔོན་གིང་སྡུག་བསད་བསད་ཀང་།  །

མ་མཐོང་ཁ་ཆེའི་དྭ་ཕྲུག་ལུས། །དེ་རིང་གཤིན་ཐང་འགིམ་རེས་རེད། །གཏམ་མང་པོ་

བཤད་པའི་ལོང་ཁོམ་རེད། །གོ་ན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །

 ཞེས་ཟེར་ནས་མཆོངས་བྱུང་བས་ཁ་སྲས་ནས་དེ་བཞིན་ལི་གི་བཏོན་ཏེ་ཕན་

ཚུན་ཇ་ཡུན་ཙམ་འགན་ཡང་གཅིག་ངོ་གཅིག་གིས་མ་ལོན་པའི་མཚམས་སུ་ཁ་སྲས་དེ་

ང་རྒྱལ་ལྷག་ཏུ་ལངས་ནས་མྱུར་བར་ལི་གིའི་དཔའ་ལུང་ལག་མགོར་བསྐོན་ཏེ་གུང་རེའི་

ཐོང་ར་ནས་བཟུང་སེ་ཤུགས་ཀིས་གནོན་རིས་བྱས་པས། གུང་རེ་ཁོ་དཔའ་ཆག་ནས་ཁ་
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ཕིར་བསྐོར་ནས་འབོས་རིས་ལ། ཁ་སྲས་ནས་དཔའ་ཐུང་སྦྲུལ་ལྕེ་མེ་འབར་དེ་མྱུར་སབས་

སུ་ལན་གཅིག་བརྒྱབས་པས། གུང་རེའི་སོད་ཁྲབ་ཧྲུག་གེར་གཏོར་ཅིང་རིབ་མ་གསུམ་

ཙམ་བཅད་པས། ཁོས་རྟ་ལ་ལྕག་ཤད་བརྒྱབས་ཏེ་དེ་ཉིན་འདུལ་སྐལ་མེད་སབས་ཐལ་

འཚུབ་ཤ་རེར་བོས་ཤོར་རོ། །དེ་ནས་ཁོ་རོང་ལ་སླེབས་ཏེ་སྨན་བཅོས་བྱས་པས་སྲོག་

ཉེན་མ་བྱུང་བར་གནས། དུས་དེའི་སྐབས་ཕོ་བང་གནམ་རུ་ལྷ་རོང་གི་ཚོམས་ཆེན་བཀྲ་

ཤིས་རབ་འཁྱིལ་ནང་རྒྱལ་བོན་རྣམས་འཛོམས་ཏེ་བཀའ་གོས་མཛད་ཅིང་། ཟས་སྣ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་གསོལ་འདྲེན་དང་བཅས་བཞུགས་སྐབས། དུང་ཁྲི་དཀར་པོའི་གདན་

སེང་ནས་སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲི་ལྷ་བདུད་དེས་གོས་ཐག་གཅོད་པའི་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་

ཤེས་ན། །རྒྱལ་པོའི་ཚོམས་ཆེན་ཁྲ་མོ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གནམ་རུ་རྒྱལ་

པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལ། །ཁྲི་རེ་རྒྱལ་པོའི་ནུ་བོ་སེ། །སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲི་ལྷ་བདུད་ཟེར། །དེ་ནས་རྒྱལ་

བོན་གསན་རྒྱུ་ལ། །ད་ལོ་གིང་པའི་ཚུར་འགེལ་འདི། །དོན་མེད་མི་ཤ་ཟོག་ཤོར་ཐོན། །

ངར་རྒོད་ཨུ་ཚུགས་ཅི་བྱས་ཀང་།  །དཔའ་ཁ་ལོན་པ་དཀའ་མོ་རེད། །བྱ་ལྷ་དཔའ་བོ་

མན་ཆོད་ནས། །རྟ་རྟུལ་བཅུ་ཕྲག་ཡན་ཆོད་རྣམས། །རྒོད་ཧྲག་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་ཤོར། །དེ་

མིན་བཤད་ཚོད་ག་ལ་ཡོད། །གཤིན་བདུད་གོག་མ་མིག་གཅིག་ཁོང་། །ཚེ་སྔར་དུས་

བཤད་པའི་དུས་ཚོད་ལ། །དཔའ་ཁོང་འདྲ་འཛམ་གིང་མེད་པས་ཟེར། །དག་སུ་བྱུང་མི་

ཤོར་གཤིན་རེ་འདྲ། །ད་ལོ་གིང་ངན་ཁ་སྔོན་ནས། །འདི་བྱས་སྣེ་གཅིག་མ་གོ་ཐལ། །ད་

རུང་དེ་འདྲ་མུ་མཐུད་འོང་། །གིང་ཆོས་མི་ལོན་ཐག་ཆོད་རེད། །དེ་ཚོ་སྔོན་གི་བསྐོས་ཐང་

རེད། །འོན་ཀང་ཕོ་ལུས་བངས་ལེ་བཞིན། །རང་བཞིན་འདུག་ཐབས་ག་ལ་ཡོད། །མཐའ་

མཇུག་ཅི་བྱུང་འགོད་པ་མེད། །ས་ཉིན་ཉི་མའི་གོང་བ་ལ། །སྦྲུལ་ལྷ་དཔོན་གིས་གཡོན་

ནས་རྒྱུག  །ང་རང་སྐུ་རེ་གཡས་ནས་རྒྱུག  །ཕག་ལྷ་གཤིན་རེ་མདུན་ནས་རྒྱུག  །ཁས་

ལེན་རྟ་རྟུལ་བཅུ་རེས་བསྐོར། །དེ་བྱས་བོད་ལ་གགས་ལེ་བཟོ། །དེ་ནས་ཅི་དགོས་རིམ་

བཞིན་བལྟ། །འདིར་ཚོགས་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག  །

 ཅེས་གླུ་དེ་ལྟར་བངས་པས་རྒྱལ་བོན་ཚང་མས་དེ་རང་ལ་ཐག་བཅད་དེ་སོ་སོའི་



99

རོང་དུ་ལོག  ཉི་མ་དེ་ཡི་ཕི་ནང་ནམ་སྐ་རེངས་མཐའ་ནས་ཤར་སྐབས་སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲི་དེས་

འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་གོང་བཀོད་ཁས་ལེན་དང་བཅས་རིམ་ཤར་གིས་ན་

ཐང་རྩྭ་རྭ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་སྐབས། གིང་གི་སོ་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་ནས་ཁས་ལེན་རྣམས་

ཟུར་བུད་ཁྲིག་གེར་སོད་སྐབས་དང་པོ་ཤར་ཕོགས་ནས་སྐུ་རེ་དཔུང་དང་བཅས་མོན་འཇང་

གཉིས་ཀི་སར་དུ་ཤོར་ནས་མདའ་གི་མདུང་འཐབ་ཀིས་ཕན་ཚུན་སྐུ་རེས་མདའ་གི་གཉིས་

ཀིས་མོན་འཇང་གི་ལས་དམག་སུམ་ཅུ་སྐོར་ཤི་རྨས་བཏང་ཞིང་། ལས་གུར་ལ་གཏད་

དེ་ཤོར་བྱུང་བས་འཇང་སྲས་གཡུ་ཁྲི། བཀའ་བོན་གཡུ་ལྷ། མོན་སག་ལྷ་གསུམ་ནས་ཐེ་

ཚོམ་མེད་པར་གདོང་བངས་ཤིང་གླུ་བངས་རེས་མཆོང་གབས་བྱས་པས། རྟ་ཁྲི་ལྷ་བདུད་

ཀིས་ཀང་གླུ་བངས་ཏེ་མཆོངས་བྱུང་བས་དཔའ་རྟུལ་གསུམ་ནས་ཀང་གི་ཁ་ཇ་ཡུན་ཙམ་

འགན་ཀང་།  ཕན་ཚུན་གགས་མི་རྙེད་པའི་སྐབས་འཇང་སྲས་ནས་མྱུར་སབས་ཀིས་གི་

གཅིག་གཡུགས་པས་ཁོའི་དཔུང་འགིང་དུ་གི་རྨས་ཆེ་ཙམ་བཏང་། ཁོ་དཔའ་ཆག་སེ་ཕིར་

བོས་སྐབས་གཡུ་ལྷས་མདའ་གཅིག་སྤྲིངས་པས་རྟ་རྟུལ་ཉ་མིག་བྱ་རུའི་སལ་གཞུང་དུ་

ཐེབས་ཏེ་རྟ་ལས་ལྷུང་།  འཕྲོས་དཔོན་བོན་དགུ་ཕིར་ཤོར། ཡང་སྦྲུལ་ལྷས་གཙོས་པའི་

དཔུང་བཅས་གཡོན་ཕོགས་ནུབ་སར་དུ་མཆོངས་ཏེ་ཧོར་བདུད་གཉིས་ཀི་དམག་ལྔ་བཅུ་

ཙམ་ཆག་ཉིལ་དུ་བཏང་ཞིང་། ལྷག་པར་སྦྲུལ་ལྷ་ཁོ་དོམ་ནག་ཁྲག་གིས་བཟི་འདྲ་བྱས་ཏེ་

དབུས་སར་གི་ཐད་དུ་རྒྱུག་བྱུང་བས་བཤན་ཚ་རླུང་ལྷ་མགོགས་ལྡན་དང་ཨ་སག་འཁྱིལ་

བའི་ཀླུ་མོ་གཉིས་ནས་གདོང་བཀག་སེ་མྱུར་མགོགས་ཀིས་མདའ་རེ་སྤྲིངས་པས་ཁོའི་

མཆན་ཁེབས་གསུམ་གཡས་སྒྲིལ་གཡོན་སྒྲིལ་དུ་བཏང་། སླར་ཡང་བཤན་ཚ་ནས་དུག་

རལ་འབར་བ་ནམ་མཁར་ཕར་ཏེ་ཐོན་སྐབས་སྦྲུལ་ལྷ་ཁོས་གླུ་བངས་ཏེ་མཆོངས་བྱུང་བས་

བཤན་ཚ་དང་དཔའ་མོ་གཉིས་ནས་གི་ཁ་འགན་པས་ཕམ་རྒྱལ་མ་བྱུང་ཞིང་། སྦྲུལ་ལྷ་ཁོ་

ངར་རྒོད་གཏིང་ནས་འཁྲུགས་ཏེ། དཔའ་བོའི་ངོ་ཤ་འཕག་ཅིང་མྱུར་སབས་ཀིས་རལ་གི་

རེ་རེ་གཡུགས་པས་ཁོང་གཉིས་ལ་མཚོན་མ་སོང་ཡང་བདུད་ཀི་དབང་ཐང་བཙན་པས་

མ་བཟོད་པར་ཁོང་གཉིས་ཕིར་བོས་ཅུང་ཟད་ཤོར། ཁོས་སླར་ཡང་ནུབ་སར་གཏོར་ནས་

གཡས་ཕོགས་བེ་རིའི་ལས་དམག་བཅོ་ལྔ་དམར་གསོད་བཏང་། རལ་གི་ལ་ཁྲག་གི་ངམ་



100

པ་ཆགས་ནས་ནུས་པ་མ་ཐོན་སབས་རལ་གི་ཤུབས་ལ་བཅུག་སེ་མདུང་གི་རེར་ཉུང་རོག་

གཟེར་གཟེར་བྱས་བྱུང་བས་ར་འདྲ་འཆི་བདག་ཡ་མེད་དེ་འདོ་བ་ནག་པོ་རླུང་འཚུབ་ཤེས་

ཀི་སེང་དུ་བུད་ནས་མི་དེ་གི་མཚོན་གིས་གགས་རྙེད་པ་མི་འདུག་བསམས་ཏེ་མྱུར་བར་

ཐེའུ་རང་གི་བ་རོ་ལུག་གི་མཆིན་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མྱུར་སབས་ཀིས་འཕངས་པས་

སྦྲུལ་ལྷ་ཁོའི་སྙིང་དཀར་ནག་མཚམས་སུ་ཕོག་ནས་གཡས་ཕོགས་སུ་འགེལ་བས། ར་

འདྲས་གཙོས་གིང་པ་རྣམས་ཡར་རྒྱུག་སྐབས། ཁོ་ལྷ་ཆེན་གི་བུ་ཡིན་སབས་གོ་བུར་དུ་

བྱོན་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དེ་བྱ་རྒོད་ཐང་སྨུག་བལྟ་བ་མིག་གིས་མི་བཟོད་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གང་

བྱུང་མེད་པར་བྱོན་ནས་སྦྲུལ་ལྷ་གཤོག་སེང་དུ་ཁྱེར་ཏེ་འཕུར་སོང་བས་དེར་ཡོད་གིང་པ་

རྣམས་ཅི་བྱ་མེད་པར་ལུས། ར་འདྲ་དེ་ང་རྒྱལ་ལྷག་པར་སྐེས་ཏེ་རལ་གི་ཤུབས་ནས་ཕྱུང་

སེ་མཆན་ཁེབས་རྟ་རྟུལ་གཉིས་དམར་གསོད་བཏང་། འཕྲོས་རྟ་རྟུལ་བརྒྱད་པོ་དེ་དཔའ་

ཆག་སེ་ཅི་བྱ་མ་རྙེད་པར་རྟ་ལས་བབས་ཏེ་རྨོག་དཀར་དང་གོ་མཚོན་རྣམས་ཕུལ་ནས་

གིང་པར་མགོ་འབུལ་ཞུས་པ་ལྟར་མགོ་བངས། 

 མདུན་སར་ཆེ་རྒྱུད་སག་རོང་གི་སར་མཐའ་དེ་ཕག་ལྷ་དཔུང་བཅས་ཤོར་ནས་

ལས་དམག་བཅུ་ཙམ་ཤི་རྨས་བཏང་བྱུང་སྐབས། སག་རོང་དཔོན་པོ་ཁྲོ་ཐུང་དེས་དེ་རིང་

གི་གཏང་མ་ང་ལ་བབས་ཟེར་ནས། མྱུར་བར་རྒྱ་སག་དམར་པོ་རི་རྒྱལ་ཙམ་ཞིག་གི་སེང་

ཁྲོ་བོ་རྟ་མགིན་དམར་པོ་དབུ་གསུམ་ཕག་དྲུག་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པ་གནམ་ས་བར་སྣང་

ཁྱབ་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་ཕག་ལྷའི་ཐད་དེར་བྱོན་ནས་ཐོག་དམར་ཟི་ར་འཚུབ་སེ། འབྲུག་

སྒྲ་གོག་བཅས་ཀི་ང་རོ་ཆེར་སྒྲོག་ཅིང་། བསྐལ་པའི་མེ་ཕུང་ལྷམ་མེར་མཛད་ནས་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

གི་སྒྲ་བསྒྲགས། རེ་གསུམ་འཛེར་བའི་ཁ་ཊམ་ཕར་བས། ཕག་ལྷ་ཁོ་སྐབས་ཤིག་ལས་

དབང་མ་རོགས་པས་གནོད་ཆེར་མ་ཐུབ་ཀང་། མཆན་ཁེབས་རྟ་རྟུལ་བཅུ་པོ་དེ་གཅིག་

ཀང་མེད་པར་གཞོབ་ཐ་རེར་བསྲེགས་བྱུང་བས་ཁོ་དཔའ་ཆག་ནས་ཕིར་བོས་སོ། །དེ་

ནས་བྱང་གི་གུང་རེས་གཙོས་ཚང་མ་གསུང་གེང་སྐབས་སྦྲུལ་ལྷ་འཆི་མ་གསོན་དེ་ཕོ་བང་

གི་སེང་དུ་བཞག་བྱུང་བས་རྒྱལ་བོན་ཚང་མ་གིང་སྡུག་གི་དཔའ་རལ་ཟེར་ནས་ཧ་ལས་པ་

མ་ཟད། སྦྲུལ་ལྷར་ཟིར་ཤུགས་ཀི་སྐོར་ཤོར་བར་ཐམས་ཅད་མ་ངན་དང་བ་མ་གཡུང་དྲུང་
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དཔལ་ལྡན་སོགས་ནས་རིམ་གོ་བྱས། གཞན་ཡང་སྲུང་བ་དང་སྨན་སྦོར་བྱས་ནས་ཞག་

དགུ་ཡི་མཚམས་ནས་ཉེས་སྐོན་མེད་པར་སྔར་བཞིན་དྲག་པས་རྒྱལ་བོན་རྣམས་དགའ་

སྤྲོའི་ངང་དེར་གནས་སོ། །    

 དུས་དེར་གིང་པ་རྣམས་ཀིས་མེ་གིང་གི་བསན་ཆོས་ལེན་ཐབས་བཀའ་གོས་

མང་དུ་མཛད་སྐབས་སྤི་དཔོན་གིས་གསུངས་པར། ད་གེན་འཛིང་བྱས་ན་རང་བརླག་གི་

རྒྱུ་མ་གཏོགས་མི་འདུག་པས། ད་ཆ་རི་ནུབ་འགིང་རོང་ན་མཐོངས་གྲུ་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་ཡོད་

ཚོད་ལ་སྒྱུ་མ་སྔོན་ཤེས་མཁན་ཞིག་གིས་དེ་བཙལ་ནས་མཐོངས་གྲུ་བཟོས་ཏེ་ཕོ་བང་

གཏོར་ན་དགའ། དེ་བར་རོང་བཙན་ལ་ཕར་གཏུག་རྒྱུ་བསྐྱུར་ནས། ཚུར་བྱུང་གདོང་ལེན་

ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་སྙམ་པ་འདུག  འོན་ཀང་སྐུ་རེ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ཁོང་དུས་གསུམ་

གསལ་སྒྲིབ་མེད་པར་མཁྱེན་པ་ཡིན་པས་དེའི་དགོངས་པར་བརྟེན་ན་བོས་འགེལ་ཆོག་

པའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་ཡིན་གསུངས་པས། གེ་སར་གིས་གཙོས་དཔའ་རྟུལ་ཐམས་ཅད་

ནས་སྤི་དཔོན་གིས་གསུངས་པ་དེ་རང་ལ་ཐག་བཅད། རྒྱལ་མཆོག་ནས་ཁུ་བོ་སྤི་དཔོན་

གི་བོ་དེ་དང་བསྟུན་དང་དོན་གྲུབ་པར་ངེས། བརྒྱ་དཔོན་གགས་ལྷ་ཁྱོད་སྒྱུ་མར་མཁས་

པས་རི་ནུབ་ཀི་རོང་དུ་སོང་ལ། འཕྲུལ་བཟོ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་འདི་གར་འབྱོར་བ་གིས་

ཤིག་གསུངས་པས། གགས་ལྷ་ལྷ་རྒོད་རྒྱལ་ནས་དེ་ལྟར་ལེགས་སོ་ཞུས་ཏེ་ཉི་མ་དེ་ཡི་

ཕི་ཉིན་བྱ་རྒོད་ཐང་དཀར་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གིང་སར་གི་ཐད་ནས་ནམ་འཕངས་བཅད་དེ་

རི་ནུབ་ཨེ་ཇེབ་ཀི་རོང་རེར་བབས་པས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བོད་ཀི་བྱ་དེ་རིང་འདིར་ཅི་ཡིན་

ཟེར་ནས་བལྟ་སྐབས། གགས་ལྷས་རང་གཟུགས་བསན་ནས་གེ་སར་གི་བང་ཆེན་ཡིན་

ཚུལ་ཞིབ་པར་བཤད་པས་རོང་ནང་དུ་བོས་ནས་གསོལ་འདྲེན་ཚར་བ་དང་།  ཨེ་ཇེབ་ཀི་

སྐུ་ཚབ་ནས་མེ་གིང་གཡུལ་འཁྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་དྲིས། དེ་ནས་གགས་ལྷས་

འཕྲུལ་གི་འཕུར་གྲུ་ཐོན་ངེས་ཀི་མི་ལྔ་སྒྱུ་རལ་སློབ་སོན་པར་འགོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

བཤད། ཉི་མ་དེ་ཡི་ཕི་ནང་ཨེ་ཇེབ་རོང་གི་ཕར་ཙམ་ན། ཉ་ཧ་ཁྲ་ཟེར་བའི་ཡུལ་སེ་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནས་སྒྱུ་མ་སྣ་ཚོགས་ཐོན་ངེས་ཡིན་པའི་ཕི་གིང་པ་ལྔ་འདེམས་སྒྲུག་

བྱས་ཏེ་གགས་ལྷ་དང་བཅས་ཕིར་ཡོང་། ཁོ་ཚོས་སྒྱུ་མ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞག་
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བདུན་གི་ནང་གིང་གི་སར་དུ་འབྱོར་ནས་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ་རང་རང་

གི་གདན་དུ་འཁོད། དེ་ནས་མི་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ནས། ཀྭ་ཡེ་ཕི་གིང་མི་ལྔ་། ངེད་ཅག་

གིས་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་བདུད་རིགས་རྣམས་འདུལ་དགོས་ཀང་བདུད་སེ་དཔུང་ཤུགས་

བཙན་པའི་དབང་གིས་གགས་མི་རྙེད་པ་བྱུང་བས། སོབས་ཀི་འཕུར་གྲུ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་

ཚོད་ལ་ཁྱོད་རང་རྣམས་ནས་དེ་མྱུར་བར་གྲུབ་པ་གིས་ཤིག  །གསུངས་པས་ཁོང་རྣམས་

ནས་དང་ལེན་ཞུས། ཉི་མ་དེ་ནས་བཟུང་སོབས་ཀི་འཕུར་གྲུ་བཟོ་བའི་རས་ལ་མེ་ཤེལ་མེ་

ཡི་སྙིང་པོ། ཆུ་ཤེལ་ཆུ་ཡི་སྙིང་པོ་སོགས་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་སྙིང་པོ་རྣམས་བསྡུས་ནས་ལི་

ལྕགས་ཟངས་གསུམ་ལས་གྲུབ་ཅིང་ཕི་བཟོ་ཤིང་ལ་བྱས་ནས་མགོ་ཡི་ནང་དུ་མི་བརྒྱད། 

མཇུག་མའི་ནང་དུ་མི་ཉི་ཤུ། དཀིལ་དུ་མི་ལྔ་བཅུ་བསོམས་མི་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་རེ་

ཤོང་བའི་སོབས་ཀི་འཕུར་གྲུ་བཟོས་ཀང་བྱང་བོན་རྣམས་གིང་ལྷའི་གདོན་གིས་བཟི་ནས་

ཚུར་རྒོལ་མེད་པར་གནས། སྐབས་དེར་ཉིན་གཅིག་ཚེས་པ་ཉེར་དགུ། རེས་གཟའ་མིག་

དམར། སྐར་མ་ལག་གི་དུས་ཚོད་འཛོམས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་གིང་སར་གི་ཕར་ཙམ་མེ་གིང་

ཐང་ཆེན་ཟེར་བའི་གཞུང་དུ་སོབས་ཀི་འཕུར་གྲུ་ལྔ་པོ་དེ་ཕོགས་ལྔར་བཞག  གཅིག་གི་

ནང་དུ་གཡུ་ལྷ་དང་སག་ལྷས་གཙོས་མི་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད། གཅིག་གི་ནང་དུ་དག་ལྷ་

དང་འདན་མས་གཙོས་མི་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད། གཅིག་གི་ནང་སེང་སག་དང་ས་སེས་

གཙོས་མི་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད། གཅིག་གི་ནང་ཆོས་གྲུབ་དང་སོབས་ཆེན་གཉིས་ཀིས་

གཙོས་མི་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད། གཅིག་གི་ནང་ར་འདྲ་དང་ལྷ་རྒོད་གཉིས་ཀིས་གཙོས་

མི་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད། འཕུར་གྲུ་རེ་རེའི་ནང་ཕི་མི་རེ་བསད་ནས་འཕུར་ཤུགས་ཀི་དུ་བ་

ནག་བུན་བུན་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་ནམ་མཁར་འཕུར་བས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་སྐེ་བཞིན་

ཡ་མཚན་དང་བཅས་བྱོན། དེ་ནས་བྱ་ལམ་བར་མར་སོང་ནས་ཕོ་བང་གནམ་རུ་ལྷ་རོང་

གི་ཐད་ནས་ཇེ་དམའ་ཇེ་དམའ་བྱས་པས་རོང་ཕི་ནང་གི་རྒྱལ་བོན་རྣམས་ནས་ནམ་མཁར་

བལྟས་ཏེ་མཐོང་མ་མོང་བའི་ལྟས་ངན་འདི་ཅི་ཡིན་ཟེར་ནས་ཟིང་ཟིང་ངང་མདའ་མཚོན་

འཕངས་ཀང་ཅི་ཡང་གནོད་མ་ཐུབ། ཤར་རོང་སག་མོ་སྙིང་རོང་ལ་དཔའ་ཚ་ཞང་འདན་མ་

བསམ་གྲུབ་དང་། ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་གཉིས་ནས་མདའ་དགུ་རེ་འཕངས་པས་རོང་གི་མི་མང་
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པོར་གནོད་ཅི་ཆེ་བྱུང་བས། དེར་ཡོད་ཕག་ལྷས་གཙོས་ཁས་ལེན་དམག་མངས་རྣམས་

ཅི་བྱ་མ་རྙེད་པར་རོང་ཤོད་དུ་བོས། ད་དུང་གནམ་དམག་རྣམས་ཀིས་མདའ་ཆར་ཕབ་

པས་རོང་གི་ལོགས་ཤིག་གཏོར་ནས་བྱང་དམག་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཤི་རྨས་སུ་བཏང་། 

ལྷོ་རོང་གནམ་རུ་ཕྱུག་མོའི་ཐད་ས་སེ་དང་སེང་སག་དང་། ཁས་ལེན་རྣམས་ནས་མདར་

ཆར་ཕབ་པས་རོང་གི་ལོགས་ཤིག་གཏོར་ནས་བྱང་དམག་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཤི་རྨས་

བཏང་། དེར་ཡོད་སྦྲུལ་ལྷས་གཙོས་བྱང་དམག་ནས་གབ་ས་ཅི་རྙེད་ཀིས་བོས། ནུབ་རོང་

ཁ་རི་ཁྱུང་རོང་གི་ཐད་ནས་ཆོས་གྲུབ་དང་སོབས་ཆེན་གཉིས་ཀི་དཔུང་ནས་མདའ་ཆར་

ཕབ་པས་རོང་གི་ལོགས་དྲུག་གཏོར་ནས་བྱང་དམག་ཁས་ལེན་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་བསད་

དེ་ཐལ་འཚུབ་ཀིས་ཁེངས་པས་དེར་ཡོད་སོབས་རྒྱལ་གིས་གཙོས་བྱང་དམག་རྣམས་

རོང་གཞན་དུ་བོས། བྱང་རོང་ཁ་ཁྲ་་གཡུ་རོང་གི་གོང་ནས་ལྷ་རྒོད་དང་ར་འདྲ་གཉིས་ཀི་

དཔུང་ནས་མདའ་ཆར་ཕབ་པས་རོང་གི་ཁང་མིག་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གཏོར་ཅིང་རྟ་རྟུལ་གཉིས་

ཀིས་གཙོས་རྒོད་ཧྲག་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཤི་རྨས་བཏང་བས་ཨ་ཁུ་སག་དམར་

གིས་གཙོས་དེ་ཡོད་རྣམས་ཕོ་བང་དུ་བོས། ཕོ་བང་གནམ་རུ་ལྷ་རོང་གི་ཐད་གོང་ནས་

གཡུ་ལྷ་དང་སག་ལྷ་གཉིས་ནས་མདའ་རོ་ཅི་རིགས་བརྒྱབས་པས་ཀླུ་བདུད་དཔོན་བོན་

གིས་གཙོས་རོང་སྲུང་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཤི་རྨས་སུ་བཏང་བས་བྱང་དམག་དཔོན་བོན་རྣམས་

ཅི་བྱ་བལ་ནས་ཆོ་ངེ་འདོན་བཞིན་པར་གནས། དེ་ཉིན་གིང་དམག་རྣམས་ནས་དཔའ་ཚོད་

བཟུང་སེ་འཕུར་གྲུའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ནས་གིང་སར་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལྷ་གུར་དུ་འཛོམས་ཤིང་། 

རང་ཕོགས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དཔའ་ཁ་གཟེངས་བསོད་མཛད་ནས་ཞག་བདུན་གི་

བར་དམག་སོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད། དེ་ནས་གྲུ་གུའི་སོབས་ཀི་མེ་སྒོགས་དེ་འཕུར་གྲུར་

བླུགས་ཏེ་རོང་རྣམས་གཏོར་རྒྱུར་རྒྱལ་བོན་ཚོས་གོས་ཐག་བཅད། དེའི་སྐབས་སུ་བྱང་

གི་ཕོ་བང་གནམ་རུ་ལྷ་རོང་གི་ཚོམས་ཆེན་ནང་རྒྱལ་བོན་མདུན་གོས་མཛད་ནས་གིང་

སྡུག་ལ་ཡ་ལན་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་དགོས་པའི་བཀའ་གོས་མང་དུ་མཛད་ཀང་གོས་འགོ་ཐོན་

པ་གཏན་ནས་མ་བྱུང་བས། གནམ་རུ་ཁྲི་རེ་རྒྱལ་པོ་དེ་ངོ་མདོག་ཁྲག་ལྟར་གྱུར་ཅིང་གོས་

ཐག་གཅོད་པའི་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །
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 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་

པོ་མཁྱེན། །མེ་གིང་མཆོད་པའི་སྲུང་མ་རྣམས། །དེ་རིང་རྒྱལ་པོའི་སོང་གོགས་མཛོད། །

ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །སྐུ་མཁར་གནམ་རུ་ལྷ་རོང་ཟེར། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །

གནམ་རུ་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལ། །གནམ་རུ་ཁྲི་བཙན་རྒྱལ་པོ་ཟེར། །ཕོ་ལོ་བཞི་བཅུ་

ཞེ་དགུ་ཡིན། །རྒྱལ་དོན་མ་བསྒྲུབས་བསམ་པ་མེད། །ལས་ཚུར་རྒོལ་འདི་འདྲ་འོང་མ་

མོང་།  །དེ་སེ་ཇོ་རུ་ནག་བཙོག་དེ། །སྔོན་མོ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་ལེ་མིན། །གནམ་རུ་ཁྲི་

བཙན་རྒྱལ་པོ་ང་། །སྙི་མོ་མར་ལས་གྲུབ་ལེ་མིན། །མི་ཚེ་རིང་ཐུང་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། །མཐའ་

མཇུག་ཅི་བྱུང་ཅི་མཐའ་རེད། །འགོད་པ་མེད་ལེ་ལྷ་ཆེན་དཔང་། །སང་ཉིན་ཉི་མའི་གདོང་

གང་ལ། །ང་འདྲ་ཁྲི་བཙན་རྒྱལ་པོ་གཅིག  །སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་གོག་དམར་གཉིས། །ཕག་ལྷ་

གཤིན་རེ་དཔུང་དམར་གསུམ། །མཉམ་ཆས་གཏང་མ་ལེན་རྒྱུ་དང་།  །ཁྲ་མོའི་སར་དེ་

གཏོར་རྒྱུ་གིས། །གེ་སར་མགོ་ལག་ཨེ་ལོན་བལྟ། །དེ་དྲག་ཆམ་ལ་ཨེ་འབེབས་བལྟ། །

དམག་མངས་ཁྲག་ལ་མི་བསྒྱུར་རེ། །དེ་མིན་འདི་མུར་བསད་གྱུར་ན། །རིམ་བཞིན་རོང་

ལ་ཤི་ཉེན་ཆེ། །ཁྱོད་བོན་ཡིད་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག  །གླུ་གོ་ན་རྣ་བའི་དཀིལ་དུ་ཞོག  །མ་གོ་

གླུ་ལ་འགེལ་པ་མེད། །ཅེས་ཟེར་བས་ཕལ་ཆེར་གིས་གིང་ལ་དག་ལན་འཕྲོད་པ་དཀའ་

ཡང་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དང་རི་གཟར་གི་རྦབ་རོ་དང་མཚུངས་པས་རྒྱལ་པོས་གསུངས་པར་

མངོན་པར་བསོད། བཙུན་མོ་དང་སྲས་བཅས་ཀིས་རྒྱལ་པོ་བཤོལ་ཀང་ཉན་པའི་ཕོགས་

ཙམ་མེད་པའི་སྐབས་སུ། གིང་སར་དུ་ནམ་ཕེད་ཡོལ་ཙམ་ལ་ནེ་ནེ་གནམ་སྨན་དཀར་མོ་

དེ་གཡུ་ཡི་སྦྲང་མ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གེ་སར་གི་དབུ་སྔས་ལ་གཡས་བསྐོར་ཞིག་མཛད་

ནས་ལུང་བསན་གི་མགུར་གླུ་འདི་གསུངས་སོ། །

 སེང་མ་ལྷ་ཡི་ཕོ་བང་ནས། །རོ་རེ་འཆང་གི་སྤྲུལ་པ་ཆེ། །བར་མི་ཡུལ་དག་

པའི་གནས་མཆོག་ནས། །སེང་ཆེན་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །འོག་བདུད་རིགས་འདུལ་བའི་

མཐུ་རལ་ཅན། །སངས་རྒྱས་སོང་གི་ཐུགས་སྲས་མཁྱེན། །རིན་ཆེན་སྙན་ལུང་དར་ཅིག་

གསོན། །ང་འདྲ་ནེ་ནེ་ལུང་གི་ལྷ། །སང་གི་ཉི་མའི་དུས་ཚོད་ལ། །བདུད་རྒན་ཁྲི་རེ་རེ་

བོན་གསུམ། །གིང་རུའི་འབུམ་དཀར་དཀྲུག་ངེས་ཡིན། །དེ་དྲག་དབུ་ཉེས་ཤོར་དོགས་
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ཡོད། །སར་གཞིས་ཆག་ཉིལ་བཟོ་ངེས་ཡིན། །ལྷག་པར་འདན་མ་དག་ལྷ་གཉིས། །ལྷ་

གུར་གདན་ཁྲི་གནོན་དུ་ཆུག  །ལས་དབང་རླུང་གི་སེབ་སྦོར་ལས། །ཁྲི་རེའི་ལག་འོག་

ཤོར་ཉེན་ཡོད། །སག་ལྷ་སེང་སག་ཨ་དོམ་གཉིས། །སྦྲུལ་ལྷ་ནམ་བྱུང་མ་འཛོམས་ན། །

རལ་གིའི་ཧ་ལ་འཕེན་དོགས་ཡོད། །སང་ཉིན་ཉི་མའི་གདོང་གང་ལ། །ཁྱེད་ས་བཅུ་ཐོབ་

པའི་སངས་རྒྱས་ལ། །མཚོན་ཆའི་འཇིགས་པ་ཡོང་བསམ་མེད། །མཆན་ཁེབས་ར་འདྲ་

འཆི་བདག་དགོས། །ཁོ་རྒྱལ་བོན་ནམ་བྱུང་གདོང་ལེན་མཛོད། །འོན་ཀང་སིག་སོབས་ཆེ་

བའི་བུ། །རེ་ཞིག་མཚོན་གིས་འདུལ་སྐལ་མེད། །དེ་འཕྲོས་དཔའ་རྟུལ་ལས་དམག་གིས། །

མདའ་མདུང་རིང་འཐབ་མ་བྱས་ན། །ཉེ་བཅར་གདོང་ལེན་ཐུབ་པ་དཀའ། །ད་དུང་ལུང་

བསན་རིམ་བཞིན་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །

 རྒྱལ་པོ་ཉིད་ནས་མྱུར་བར་མདུན་གོས་བསྡུས་ནས་ལྷ་ཡི་ལུང་བཞིན་བཀོད་

ཁྱབ་ཞིབ་པར་མཛད། ར་འདྲ་མཆན་ཁེབས་སུ་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་མངགས་གནང་ནས་

བཞུགས་སོ། །ཕི་ཉིན་ནམ་སྐ་རེངས་ཤར་བ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་རེ་དེ་བདུད་ཁྲབ་

སྲིན་མོ་མུན་ཐེབ། བདུད་རྨོག་བག་རོང་ནག་པོ། འཕྲུ་ནག་དུག་སྤྲིན་ནག་པོ་སོགས་གོ་

རིགས་དགུ་ཡིས་བསྐོར། འདོ་བ་གཡུ་གཤོག་སྔོན་པོའི་གོང་དུ་བུད་ཅིང་། མདུང་དར་

ནག་པོ་བར་སྣང་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཁྱེར་ནས་རོང་སོ་ནས་བུད། སྦྲུལ་ལྷ་མཆེད་གཉིས་ནས་

ཀང་རང་རང་གི་འཁོར་གསུམ་བསྐོར་ཅིང་རྟ་ཐོག་ཏུ་བུད་དེ་རྒྱལ་པོའི་གཡས་གཡོན་

ནས་བརྒྱུགས་ཤིང་ཁོང་རེ་བོན་གསུམ་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་ན་ལུང་ཡར་གཤམ་བརྒྱུད་

སོད་གིང་སེར་པའི་སར་ཟུར་དུ་བྱུང་བས། མི་མཆོག་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཁོང་དག་ལྷའི་གོ་

མཚོན་སྐུ་ལ་གསོལ་ཅིང་། འདོ་བ་རྐྱང་རྒོད་འཕེལ་པའི་གོང་དུ་བུད་དེ་བརྒྱ་བྱིན་ལྷ་མ་

ཡིན་གི་གཡུལ་དུ་བྱོན་པ་ལྟར་མཛད། ར་འདྲ་འཆི་བདག་ཡ་མེད་དེ་འཁོར་གསུམ་དཔའ་

ཆས་ལུས་ལ་རོགས་པར་བྱས་ཤིང་། འདོ་བ་སྨུག་པོ་ལྡིང་ཤེས་ཀི་གོང་དུ་ཐོན་ནས་དོམ་

ནག་ཁྲག་གིས་བཟི་བ་ལྟར་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་སྔོན་དུ་ཆས་ཏེ་ཁོང་རེ་བོན་

གཉིས་གཟའ་རྒོད་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་ལྟར་མེ་གིང་གི་རྒྱལ་བོན་གསུམ་གི་གདོང་བངས་པས་

གནམ་རུ་ཁྲི་རེའི་བསམ་པར། གིང་གི་ཇོ་རུ་ཨམ་དེ་འདི་ཡིན་པ་ཐག་གིས་ཆོད་བསམས་
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ནས་དྲན་པ་སྐོར་ལོག་བརྒྱབས། ངོ་མདོག་ཁྲག་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་གཞུ་སེང་དུ་མདའ་

གཅིག་བཞག་སེ་ཡིན་ལུགས་ཀི་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བོན་ནག་བསན་པའི་

སྲུང་མ་རྣམས། །དེ་རིང་གླུ་ཡི་སྐོར་ཡ་མཛོད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གིང་ཉོབ་རླུང་

ལ་བསྐུར་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་མེ་གིང་བཙན་གི་རེ་བོ་ལ། །གནམ་རུ་

ལྷ་རེའི་སྙིང་བཅུད་དེ། །གནམ་ལྷ་ཁྲི་བཙན་རྒྱལ་པོ་ཟེར། །དེ་ནས་ཉོན་དང་སྨུག་པ་སྐ། །

ཚེ་སྔ་དུས་བཤད་པའི་དུས་ཚོད་ལ། །ཁྲ་མོ་གིང་གི་ཕ་ཆོས་དེ། །སེར་པོ་ཧོར་གིས་

བངས་རབས་ཡོད། །ན་ཆུང་འབྲུག་མོ་འཕྲོགས་རབས་ཡོད། །གཅེས་ཕྲུག་དམར་གསོད་

བཏང་རབས་ཡོད། །རྒྱ་ཚ་བཤན་པས་བཀྲོངས་རབས་ཡོད། །ཁྱོད་དེ་སྐབས་ར་མདའ་

མ་ཆོད་ཟེ། །ད་ལོ་བྱང་ལ་ཅི་འདྲ་ཡིན། །ཟོག་ཤོར་ར་མདའ་ཅི་འདྲ་ཡོད། །འབྲུག་མོའི་

རེས་གཅོད་མ་ཡིན་ནམ། །རྒྱ་ཚའི་ཤ་ལན་ཨེ་མ་ཡིན། །དེ་མིན་བྱང་ལ་འཇབ་རྒྱུ་འདི། །

ཧ་མ་གོའི་ལས་ཤིག་མ་རེད་དམ། །གིང་ཕ་ཆོས་ཤོར་བའི་སྔ་ལྟས་རེད། །ལར་གཞི་

གནའ་མིའི་གཏམ་དཔེ་ལ། །ཟས་རང་ལ་ཡོད་ཀང་མི་ཟས་བརྐུ། །ཕ་གཞིས་ཤོར་བའི་

གཡབ་མོ་རེད། །དེ་རིང་ཉི་མའི་སྔ་དྲོ་ལ། །གདོང་ལེན་མི་གཉིས་ཧ་ལ་འཕེན། །ཕི་དྲོ་

གཏང་མའི་ཡང་ལན་དུ། །འབུམ་སར་ཁྲ་མོ་ཁྲག་བཞིན་གཏོར། །ལས་གུར་དོག་མོ་ས་

ལ་འདེབས། །འདི་བྱས་མ་ཐོན་དཔའ་བོ་མིན། །ངར་ཆེན་མདའ་མོ་ཤ་ཟན་འདི། །སྨུག་

པོ་སྐ་ལ་ཧོ་མ་ཡ། །ཞེས་ཟེར་ནས་མདའ་དེ་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་སྤྲིངས་བྱུང་བས། རྒྱལ་

པོའི་ཐུགས་ཁར་ཕོག་ཀང་སོང་ཉིད་འཇའ་ལ་ཐེབས་པ་ལྟར་ཅི་ཡང་མ་གནོད། ཁོ་ང་རྒྱལ་

ཆེར་འཁྲུགས་ཏེ་རལ་གི་ལན་གསུམ་གཡུགས་ཀང་ཅི་ཡང་མ་གནོད། དེ་ནས་དག་འདུལ་

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དེས་རལ་གི་ནམ་མཁར་ཕར་ནས་གཡའ་ཁོ་རེ་བདུད་ཕྲུག་ཁྲི་བཙན་བུ། 

ལས་མ་དག་སངས་རྒྱས་དག་རུ་ཟུངས། དོན་ཡང་དག་འདྲ་མ་ཨེ་འདྲ་ཡོད་གསུངས་ཏེ་

གླུ་འདི་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བདུད་ནག་འདུལ་

བའི་ངར་གླུ་རེད། །ར་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཐུ་མ་ཆུང་། །ཆོས་སྐོང་ཕོ་ལྷ་རལ་མ་ཞན། །ས་
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འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བདུད་ནག་པོ་ཆོས་ལ་འགོད་པའི་ས། །མི་ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་

ན། །སངས་རྒྱས་སོང་གི་སྤྲུལ་པ་ལ། །གེ་སར་དག་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཟེར། །ནག་པོ་བདུད་ཀི་

གཤེད་མ་ལ། །དཀར་པོ་ཆོས་ཀི་སྲོག་ཤིང་ཡིན། །ལས་མ་དག་གདོན་གིས་བཟི་བའི་

བུ། །ལས་ངན་ཁྲི་བཙན་ཚུར་ཉོན་དང་།  །སེང་ཆེན་ང་ལ་འགན་བསམ་ན། །བརྒྱ་བྱིན་

སོབས་ལས་ཆེ་བ་གཅིག  །འབྱུང་གཞིར་རང་དབང་ཐོབ་ལེ་གཉིས། །སོང་ཉིད་འཇའ་

ལུས་གྲུབ་དང་གསུམ། །དེ་མེད་ན་འགན་བསམ་སྙིང་རེ་རེ། །ཨ་ཀང་ཁྱོད་ཀིས་ཟེར་བ་

བཞིན། །གུར་དཀར་སག་ཞུ་རྒྱལ་པོ་ཁོས། །ཁྲ་མོ་གིང་ལ་དམག་སྣ་གཏད། །ཇ་མཁར་

བཤིག་ཚོད་མེད་དང་གཅིག  །གེ་སར་ང་ལ་འགན་བསམ་གཉིས། །གིང་ཆོས་ཡུ་མེད་

བཟོ་འདོད་གསུམ། །ཧོར་ཡུལ་ཤོར་དོན་དེ་ལ་ཐུག  །ཧོར་གུར་དཀར་རྒྱལ་པོར་གཉའ་

ས་སྤྲས། །བོན་དམག་ངར་མ་མཚོན་ལ་དྲངས། །ཧོར་ཡུལ་བྱང་སོད་འཇག་སྐ་བཟོས། །

ཧོར་མི་རྩྭ་མི་ཤིང་མི་བཟོས། །གིང་དཀར་པོའི་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་བསོད། །ཁྱོད་མེ་

གིང་ཧོར་ཡུལ་འདྲ་དགོས་ན། །ཡིད་སྨོན་མི་དགོས་བཟོས་པས་ཆོག  །བདུད་སེ་རོང་

ཁག་བཅོ་བརྒྱད་དེ། །ཆམ་ལ་འབེབས་དགོས་ལྷ་ནས་བསྐོས། །དེ་སྔོན་ལས་ཡིན་པས་

ལྡོག་ཐབས་མེད། །

 ཅེས་གསུངས་ནས་རལ་གི་གཡུགས་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཁོ་ཡི་འབུམ་རོང་སིལ་

བུར་གཏོར་ཡང་འདུལ་བའི་དུས་ལ་མ་བབས་པས་ལུས་ལ་ཅི་ཡང་མ་གནོད། ཡང་ལན་

གཅིག་གཡུགས་པས་ཁོས་གེ་སར་གི་སྐུ་ཟིལ་མ་བཟོད་པར་ཅུང་ཞིག་ཕིར་ནུད་བྱས་

པས། སྦྲུལ་ལྷ་ཁོ་ང་རྒྱལ་ལྷག་པར་འཁྲུགས་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་གི་སྐུ་ལ་དམ་དུ་འཁྱུད་ནས་

ཁོ་གཉིས་གཡུག་སྐོར་གཉིས་ཙམ་བྱས་རུང་། རྒྱལ་མཆོག་གེ་སར་ལ་ཅི་ཡང་གནོད་མ་

ཐུབ། ཁོའི་བསམ་པར་མི་དེར་བཟུང་བ་ནི་རི་བོར་བཟུང་བ་དང་འདྲ་བསམས་ནས་ཅུང་

ཉོབ། ཁོ་ཡང་ལས་དབང་མ་རོགས་པས་ཉེས་སྐོན་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་དེར་ཕག་ལྷ་དེ་

རྦད་ཀིས་མཆོངས་ཏེ་ར་འདྲ་འཆི་བདག་ཡ་མེད་དང་གི་ཁ་འགན་ཀང་ཕན་ཚུན་གགས་

མ་རྙེད་སབས། ར་འདྲ་དེ་ལྷག་ཏུ་ངར་རྒོད་གཏིང་ནས་འཁྲུགས་ཏེ་མྱུར་བར་ཐེའུ་རང་གི་

བ་རོ་ལུག་གི་མཆིན་པ་ཙམ་དེ་ཁོའི་བང་སེང་དུ་འཕངས་པས་སྙིང་ཁར་ཕོག་སེ་གོ་སྙིང་ཁ་



108

ནས་བསྐྱུགས་ཏེ་དེ་ཉིད་དུ་ཤི  ཡང་སྦྲུལ་ལྷ་དང་གི་ཁ་འགན་པས་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་

གི་སྐབས་དེར། གེ་སར་ཡང་དེར་བྱོན་ཏེ་རྒྱལ་བོན་དཔུང་བསྒྲིགས་ཀིས་ཉེ་བར་བཅར་

བྱུང་སབས་གེ་སར་མཐུ་སོབས་ཆེ་བས་ཡ་པོ་མི་ལོན་པར་ངེས་ནས་དཔའ་ཚོད་བཟུང་སེ་

གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་བོས་སོ། །རྒྱལ་མཆོག་དཔོན་བོན་གཉིས་ཀིས་གདོང་བངས་སབས། 

ཁྲི་བཙན་དཔོན་བོན་གསུམ་སར་དུ་མ་ཤོར་བ་མ་ཟད། ར་འདྲ་ནས་ཕག་ལྷ་བསད་པར་

གཟེངས་བསོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞུས། ཁྲི་རེ་དཔོན་བོན་གཉིས་བྱང་སར་དུ་འབྱོར་

ནས་ཕག་ལྷ་ཤོར་བའི་མ་ངན་གིས་ནོན་ཏེ་གནས་སོ། །

 དེ་ནས་ཞག་དགུའི་རིང་ཕར་དག་ཚུར་གཤེད་མེད་པར་གནས། ཞག་དགུ་སོང་

བའི་ཕི་ཉིན་གིང་སར་ནས་སྔོན་གི་བཀའ་གོས་ལྟར་གྲུ་གུའི་ཤི་བདུད་ནས་སོབས་ཀི་མེ་

སྒོགས་དེ་འཕུར་གྲུར་བཅུག་སེ་ས་སེ་དང་།  ཉི་འབུམ། སོབས་ཆེན་བཅས་ཞུགས་ཤིང་། 

ཕི་གིང་པ་ཧུ་ཧུ་ཞེས་པ་དེས་མྱུར་བསྐོད་ཀིས་ཁོ་ལོ་བསྒྱུར་བས་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་ནམ་

མཁར་སོང་བ་དང་། བྱང་སར་ནས་སྦྲུལ་ལྷ་དང་། གོང་བོན་འཆི་མེད་གགས་པ། ཨ་ཁུ་

སག་དམར། རུ་ཊ་མིག་གཅིག་བཅས་ནས་ཁས་ལེན་རྟ་དམག་ཆིག་ཁྲི་ཉིས་སོང་ཁྲིད་ནས་

གིང་སར་གཏོར་རིས་ཀིས་ན་ཐང་གཞུང་བརྒྱུད་ཡོང་བ་དུས་འཁེལ་བས་གོ་མུས་ཤི་བདུད་

དེས་སྒོགས་མདེལ་བསྒྲིགས་ཚར་འཕྲལ་ཉི་འབུམ་དང་། ས་སེ། སོབས་ཆེན་གསུམ་ནས་

སྒོགས་ཐག་དུས་གཅིག་ལ་འཐེན་པས་འུར་སྒྲས་གནམ་ས་གཡོ་ཞིང་། སྒོགས་མདེལ་དེ་

བར་སྣང་ནས་ཐོག་འོད་ལྷུང་བ་ལྟར་བྱང་དམག་གི་དཀིལ་དུ་ཕོག་པས་རོ་ཐོར་ནས་མི་རྟ་

ཧ་ལམ་ར་མེད་དུ་སོང་། གོང་བོན་འཆི་མེད་གགས་པ་དང་། ཨ་ཁུ་སག་དམར་གཉིས་

ཀད་ཁྲག་རུ་གསུམ་དུ་ཐོར་ཅིང་། རུ་ཊ་མིག་གཅིག་དེའང་ལུས་དུམ་བུར་སོང་། སྦྲུལ་

ལྷ་ཁོར་ཉེས་སྐོན་མ་བྱུང་བར་རོང་དུ་བོས། སྐབས་དེར་གིང་གི་འཕུར་གྲུ་དེ་དཔའ་ཚོད་

མ་བཟུང་བར་མྱུར་བསྐོད་ཐོག་བྱ་ལམ་འོག་མར་སོང་ཞིང་། ཕོ་བང་གནམ་རུའི་སེང་ལ་

ལྡིང་སྐོར་དགུ་བརྒྱབས་མཐར། སོབས་ཀི་མེ་སྒོགས་དེ་ལན་གཅིག་འཕངས་པས་འུར་

སྒྲ་དང་བཅས་སྒོགས་མདེལ་ཕོ་བང་གི་སེང་ནས་གཡོན་ཕོགས་སུ་སོང་བས་དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པོའི་རྟེན་ཐུགས་དེ་མགོ་མཇུག་བསྒྱུར་ཅིང་། གཡོན་ཕོགས་སུ་བག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་
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ཡོད་པ་དེར་ཕོག་ནས་ར་མེད་དུ་སོང་བར་བརྟེན། དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བང་ཐོག་མུན་ཆར་

འཁྲིགས་པས་དབང་ཕྱུག་ཁྲོས་ཏེ་ཕོ་འབྲུག་གཡག་རྒོད་ངར་ངར། མོ་འབྲུག་རྔ་ཆེན་བརྡུང་

བརྡུང་བྱས་ཏེ་འཕུར་གྲུ་དེ་ཡི་ཐོག་ཏུ་ཐོག་ཉི་མ་ཙམ་དགུ་བརྒྱབས་པས་འཕུར་གྲུ་གཏོར་

ཅིང་། ཕི་མི་ཁ་ལོ་པ་དེ་དང་། ཤི་བདུད་གཉིས་ལུས་ཕེད་མེད་དུ་བཏང་། འཕྲོས་དཔའ་

རྟུལ་གསུམ་གིང་ལྷ་དང་གེ་སར་གི་ཐུགས་རེས་ཚེ་དུས་ལ་མ་སོང་ཡང་ཡུག་གཅིག་དྲན་

མེད་དུ་སོང་སབས། གནམ་རུ་ཁྲི་བཙན་དང་། སྦྲུལ་ལྷ། རག་ཀྲས་གཙོས་དེ་དྲག་གསུམ་

ནས་དཔའ་རྟུལ་འཆི་མ་གསོན་གསུམ་པོ་དེ་ལུས་གྲུ་གུ་བཞིན་དུ་བསམས་ནས་རོང་དུ་ཁྲི་

དེ་ལ་ལས་གསོད་དགོས་ཟེར། ལ་ལས་མི་གསོད་ཟེར་ཏེ་ཁ་མ་འཆམ་པར་ལྕགས་ཀི་སམ་

བུའི་ནང་དུ་བཅུག་ཅིང་། ཉིན་དེར་ཕེ་ཐུན་རེ་དང་ཆུ་ཕོར་གང་རེ་བྱིན་ནས་བཞག  བྱང་

དམག་རྣམས་ནས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གཏང་རག་ཕུལ་ཅིང་དགའ་སྤྲོའི་ངང་དེར་གནས། 

 གིང་པ་རྣམས་ཀིས་བྱུས་ཉེས་བྱུང་བ་ཤེས་ཏེ་མ་ངན་གིས་ནོན་ནས་སོད་སྐབས་

རྒྱལ་མཆོག་མི་དབང་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཐུགས་ཁྲལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོའི་ངང་གསུངས༌པར། 

དཔའ་རྟུལ་དཔོན་འགོ་རྣམས། དེ་རིང་གི་བྱུང་ཉེས་དེ་འདྲ་དཔེ་མི་སྲིད། དཔའ་རྟུལ་

གསུམ་པོ་དེ་མཐར་སྐོན་མེད་ངང་རང་སར་འཁོར་རྒྱུ་ཡིན་རུང་གོ་མུས་ཤི་བདུད་དཔའ་

རལ་ཆེ་ལ་སྤང་གྲུང་འཛོམས་པ་མ་ཟད། བདུད་དངོས་ལྟ་བ་བསྒྱུར་ནས་ང་ཡི་ཞབས་

ཞུ་སྒྲུབ་པ་ཤི་བདུད་དང་ར་འདྲ་བདུད་བོན་གཉིས་གཞན་དང་མི་འདྲ་ཞིང་། མེད་ཐབས་

མེད་པའི་མི་ཡིན་ཨ་ཁ་གསུངས་ལ། གིང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ལྟོས་དང་དཔའ་རྟུལ་གསུམ་

པོ་དེ་ད་ལྟ་སྡུག་བསྔལ་མོང་བཞིན་དུ་འདུག  སྙིང་རེ་གསུངས་ཤིང་སྤན་ཆབ་བསིལ་

བས་དེར་ཡོད་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ངོ་ནག་ལྷང་ངེར་སོང་། དེ་ནས་མི་མཆོག་གེ་སར་རྒྱལ་

པོ་དེ་ཉིད་ཐུགས་མཉམ་པར་བཞག་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་ཞིག་མ་བསན་ན་མི་འཐུས་

པ་འདུག་དགོངས་ཏེ་ཉི་མ་དེ་ཡི་ཕི་ཉིན་གེ་སར་ནས་གིང་སར་དང་བྱང་རོང་གི་བར་ལ་མེ་

གིང་སྲིབ་ཐང་རིང་མོ་ཟེར་བའི་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་སར་ཆེན་པོ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་

བརྒྱབས། གཞུང་གུར་སྔོན་པོ་ཞིག་གི་ནང་ནས་དཔོན་ཆུ་རས་སྔོན་པོའི་གོས་གོན་པ། 

ལ་ཐོད་སྔོན་པོ་བཅིངས་པ། རང་འདྲ་བའི་དཔོན་འགོ་དགུ་ཡིས་བསྐོར་ནས་ཁྲི་ལ་འཁོད་
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ཅིང་གུར་རིགས་འདྲ་མིན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར་ནས་ཡོད་པའི་སྤྲུལ་པའི་སར་ཞིག་བསན་

པས། བྱང་གི་རེ་བོན་རྣམས་ནས་སུ་ཡིན་གང་ཡིན་ཆ་ལུགས་ལ་བལྟས་ན་རྒྱ་ནག་དང་

འདྲ་རུང་བཟང་ངན་ཇི་ཡིན་ཤོད་ཚོད་མི་ཐེག་ཟེར་ནས་སོད་སྐབས། གིང་སར་ནས་གེ་

སར་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་བག་ཕེབས་ངང་གནས། སར་དེ་ནས་བོན་པོ་ཆུང་བ་

གཉིས་བཏང་སེ་བྱང་གིང་གཉིས་ནས་རབ་ན་རྒྱལ་པོ། དེ་མ་བྱུང་ན་བོན་པོ་གོ་ཆོད་ངེས་

རེ་འདུན་མར་ཕེབས་པར་ཞུ་ཞེས་དང་། ཁྲ་མོ་གིང་དང་མེ་གིང་བར་འཁྲུག་རོད་ཆེ་བར་

བརྟེན་རྒྱ་ཞིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ནས་དབྱེན་འདུམ་དུ་ཡོང་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་འདུམ་དེར་མ་

ཉན་ན་དེས་འགལ་བ་ཡིན་ཞེས་ཕོགས་གཉིས་ལ་འཕྲིན་ཆ་བྱས་པས། གིང་སྤི་དཔོན་

དངོས་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་ཞིག་དཔའ་རྟུལ་བརྒྱ་ཡིས་བསྐོར་ནས་སག་ལྤགས་དང་གཟིག་

ལྤགས། དབྱི། གུང་བཅས་པགས་རིགས་དགུ་ཚན་ཁྱེར་ནས་བརྒྱ་དཔོན་ལ་མཇལ་དར་

དང་འཚམས་འདྲི་བྱས། མེ་གིང་རྒྱལ་བོན་རྣམས་ཀིས་ནི་གནས་སྐབས་འདུག་བདེ་བྱུང་

ན་ནམ་ཕུགས་ཇོ་རུའི་ཕ་ཆོས་འཕྲོག་ཐབས་བྱེད་དགོས་སྙམ་པ་དང་། ད་རེས་འདུམ་

དེར་མ་སོང་ན་རྒྱ་སོབས་ཆེ་ཞིང་གནམ་བསྐོས་དཔུང་བཙན་པས་མི་ལེགས་ཟེར་ནས་

སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་གོག་དམར་དེ་མདུན་བོན་བཞི་ཡིས་བསྐོར་ནས་གསེར་གི་ཊམ་ཀ་བརྒྱ། 

དཀར་པོ་དངུལ་གི་ཊམ་ཀ་བརྒྱ། གཞན་ཡང་ནོར་རས་ཕོན་ཆེན་ཁྱེར་ཏེ་སྤྲུལ་པའི་སར་

དུ་འབྱོར་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་ལ་མཇལ་དར་དང་འཚམས་འདྲི་བཅས་བྱས་ནས་གདན་

ལ་འཁོད། དེ་ནས་བརྒྱ་དཔོན་དེས་གིང་དམག་དང་མེ་གིང་བར་འདུན་མ་དགོས་ལུགས་

ཀི་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་

ཤེས་ན། །བྱང་གིང་འདུན་མའི་གོས་རྭ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ཤར་རྒྱ་ནག་ཁྲི་

གདུགས་ཡུལ་གྲུ་ནས། །གནམ་བསྐོས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བོན་ལ། །གགས་ཅན་ཧ་རིགས་

མཁས་ཅན་ཟེར། །ཞིང་ཆེན་གཅིག་གི་དཔོན་པོ་ཡིན། །དེ་ནས་གསོན་དང་བྱང་གིང་

གཉིས། །ངེད་རྒྱ་ནག་གནམ་བསྐོས་བཀའ་མངགས་ལ། །ད་ལོ་ཤིང་བུ་སྤྲེལ་ལོ་ལ། །

ཁྲ་མོ་གིང་དང་མེ་གིང་གཉིས། །ར་བ་འདི་ཡིན་མེད་པ་ལ། །རོད་པ་མི་ཤི་ཁྲག་ལ་འདྲེས། །
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སྤི་རུ་ན་ནིང་གནམ་ལོ་ལ། །གནམ་བསྐོས་འབྱུ་ཁྲིའི་ར་ཚིག་བཀྲམ། །རྒྱ་གར་ཡུལ་གྲུ་

མན་ཆོད་དང་། །བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་གི་བར། །རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཀྲུང་ཡན་ཆོད་ལ། །ཉེས་མེད་

རི་དྭགས་མདའ་རྒྱག་གཅིག  །ཆུ་གནས་ལྕགས་ཀྱུས་འཛིན་དང་གཉིས། །རི་བོ་མེ་ལ་

བསྲེག་དང་གསུམ། །ནག་མོས་ཕོ་ས་བཟུང་དང་བཞི། །ཡུལ་ཁམས་མི་སེ་དཀྲུག་དང་ལྔ། 

།བཟའ་མི་ནང་འཛིང་བསོ་དང་དྲུག  །རྒྱལ་ཁབ་སྐུ་ཆུས་ཚོང་དང་བདུན། །དགོན་སེ་ཚུལ་

མིན་ཕོགས་རིས་བརྒྱད། །བཙུན་པས་འདུལ་ཁྲིམས་མི་སྲུང་དགུ། །ཁྲམ་པས་ཉམ་ཆུང་

འཕྲོག་དང་བཅུ། །ངན་གཡོ་རྫུན་གཏམ་སྨྲ་དང་གཅིག  །དཔོན་པོས་ལོག་རྔན་བཟའ་དང་

གཉིས། །སོ་ཁྱིར་ལྟོ་སྐལ་གཅོད་དང་གསུམ། །ཁྲིམས་ཀི་ཞལ་ལྕེ་བཅུ་གསུམ་ཡིན། །

མངའ་འབངས་མཆོག་དམན་ཀུན་གིས་ངེས། །སང་ལ་མོ་རེ་ལ་ར་ཚིག་རེ། །ཡུལ་གྲུ་རེ་

ལ་བཀའ་ཁྱབ་རེ། །རྒྱལ་ཁབ་རེ་ལ་འབངས་མི་རེ། །དེ་ཡོད་ལུགས་ཀུན་ཤེས་ཀུན་དར་

རེད། །ངེད་གནམ་བསྐོས་རྒྱ་ཡི་འདུམ་པ་དེ། །ཁྱེད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོ་འཁྲུག་བྱེད་པར། །

ཕན་ཨེ་ཡོང་བསམས་ནས་འོང་ལེ་ཡིན། །གནའ་སྔ་མོ་གཏམ་གི་ཤོད་སྲོལ་ལ། །གོད་

འཁྲུག་པ་གཉིས་དེ་མེད་ན་དགའ། །ཟས་གོན་རྒྱུ་གཉིས་དེ་ཡོད་ན་དགའ། །ཡང་མིན་ན་

འདུམ་པ་དབང་ཆེན་དགོས། །ཡང་མིན་ན་འདུམ་པ་རྒྱུ་ཆེན་དགོས། །ངེད་རྒྱ་ནག་གནམ་

བསྐོས་རྒྱལ་པོ་དེ། །དབང་རྒྱུ་སོབས་གཉིས་ལ་འགན་ཡ་མེད། །གནམ་བསྐོས་ཆེན་པོའི་

ཐ་ཚིག་ལ། །རྩྭ་རི་ཤིང་ཡིན་ཡང་ཉན་དགོས་ཟེར། །འདྲེ་ཡི་དྭགས་ཡིན་ཡང་བཀའ་སྒྲུབ་

དགོས། །ཇོ་རུ་མི་ལྤགས་འདྲེ་བཏུམ་དང་། །གནམ་རུ་ཀད་མེད་རྒྱལ་པོ་གཉིས། །སྤི་

དཔོན་ངན་གཡོ་ཁོག་སྡུག་གསུམ། །པད་གགས་གོད་ལུས་མགོ་བཏུམས་བཞི། །ནག་པོ་

རྒྱ་ལ་ཁྲིད་ཤོག་གསུངས། །འདུམ་ལུགས་རིས་མེད་མི་ཆོག་གསུངས། །ནག་པོ་རྒྱ་ལ་མ་

ཡོང་ན། །ཕན་ཚུན་འཁྲུག་རོད་མཚམས་འཇོག་པའི། །བྱང་གིང་གཉིས་ཀིས་དམ་བཅའ་

དགོས། །ཕིན་ཆད་མི་བྱེད་དཔང་པོ་ལ། །བོན་གོ་ཆོད་རེ་རེ་རྒྱ་ལ་འགོ། །ལོ་གསུམ་བར་

དུ་ཉར་རྒྱུ་ཡིན། །དེ་སྔོན་འཁྲུག་པ་བྱུང་རིགས་ལ། །གནམ་བསྐོས་རྒྱལ་ལ་ཆེ་བཤགས་

དགོས། །དགོས་པའི་བཀའ་དེ་ཕབ་ནས་ཡོད། ད་ཅི་འདྲ་བྱེད་བསམ་བྱང་གིང་གཉིས། །

ང་ཚོ་འདིར་ཡོད་སྐུ་ཚབ་ཀི། །བཀའ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་ན་འདི་འདྲ་བྱེད། །ཕན་ཚུན་འདས་
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གོངས་ཤི་རྨས་ཀི། །ཞུ་བ་ལ་མོ་ཕུལ་ལ་ཤོག  །ཁེ་ཕམ་སྒྲུབ་སྤྲོད་འདུག་བདེ་བཟོ། །དེ་

མིན་ཁ་གཅིག་ལྕེ་གཉིས་ཀིས། །གནམ་བསྐོས་བཀའ་ལ་མ་བརིས་ན། །མི་འདུག་རྒྱ་ལ་

འགོ་རྒྱུ་གིས། །ཕོགས་སོ་སོའི་ཡིད་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག  །

 ཅེས་གསུངས་པས་ཕན་ཚུན་ཕོགས་གཉིས་ནས་ཅི་གསུངས་ཁས་ལེན་བྱས་

པས་ཉི་མ་དེ་ཉིན་ནས་བཟུང་བྱང་གིང་གཉིས་འདུན་མ་འགིག་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས། 

དུས་དེའི་མཚམས་སུ་སྤྲུལ་པའི་དཔོན་པོ་དེས་བཤད་བཤད་གེང་གེང་ངང་ཟླ་བ་གཅིག་

ཙམ་སོང་མཐར། ཕན་ཚུན་ཤི་རྨས་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལྟར་སོང་འཇལ་སྒྲུབ་སྤྲོད་བྱས་རིགས་

གཤམ་གསལ། བྱ་ལྷ་སྤུན་གཉིས་བསད་ཚབ་ཏུ་རོང་སྲས་གཙུག་ལྡན་ཚབ་ལ་སྤྲད། གོ་

མུས་ཤི་བདུད་འདས་ཚབ་ལ་དཔའ་བོ་ར་འདྲ་ཚུར་ལ་བངས། རྒྱལ་སྲས་ཇོ་བོ་གནམ་རུ་

ལ་གིང་མུ་པའི་སྲས་མོ་གཡུ་ས་མེ་ཏོག་བག་མར་བཏང་། དཔའ་རྟུལ་གསོན་བཟུང་བྱས་པ་

གསུམ་འཕྲལ་དུ་གོད་རྒྱུར་ཐག་བཅད། རྒྱལ་ཁབ་ཕོགས་གཉིས་ནས་ཆེ་བཤགས་དང་ཁ་

ར་ཁ་ཆོད་མཛད། གནམ་བསྐོས་ནས་བྱང་གིང་གཉིས་ནས་ར་ཚིག་ཁྱད་བཟོད་བྱས་པར་

གསེར་སྲང་ཆིག་སོང་རེ་སྒྲུབ་འབུལ་ཞུས་རེས་བོན་པོ་གོ་ཆོད་རེ་རྒྱ་ལ་འགོ་དགོས་པའི་

གོས་ཐག་བཅད། ཉི་མ་དེ་ཡི་ཕི་ནང་དམག་དཔོན་གསུམ་བཙོན་ཞབས་ནས་ཕིར་བཏང་

ཞིང་། སོ་སོའི་དགའ་སོན་དམག་རལ་བྱས་ནས་སོད་པའི་སྐབས་དེར་མ་ནེ་ནེ་གནམ་

སྨན་དཀར་མོ་དེས་སེངེ་དཀར་མོ་འོག་ཏུ་ཆིབས། གཡུ་འབྲུག་སྔོན་པོ་རོལ་དུ་ཁྲིད་ནས་

ལུང་ཚིག་འདི་ལྟར་གསུངས་སོ། །ཀྭ་ཡེ་མི་མཆོག་རྒྱལ་བོན་རྣམས། །དམ་ཉམ་སྦྲུལ་ལྷ་

དཔའ་བོ་ཁོ། །སོབས་ཐབས་མཁས་གཉིས་ཀིས་མ་བཟུང་ན། །གཞེས་ཉིན་ཚེས་པ་ཉེར་

དགུའི་ཉིན། །འཆི་མེད་ལྕགས་སྲོག་གྲུབ་ངེས་ཡིན། །ཁྱོད་རྒྱལ་བོན་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་

ཞོག  །ཅེས་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །

 དེ་ནས་སྤྲུལ་པའི་རྒྱ་ཡི་དཔོན་པོ་དེས་ཕོགས་གཉིས་ཀི་དཔོན་འགོ་རྣམས་ལ་

གསོལ་སོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཤམས། གེ་སར་དངོས་འདྲ་བ་ཞིག་གིང་སར་དུ་བཞུགས་

ནས་དག་ལྷ། ལྷ་རྒོད། སེང་སག  འདན་མ་བཞི་ལ་བཀའ་བསོས་ནས་སྒྱུ་མའི་སར་དུ་

སོང་སེ་སྦྲུལ་ལྷ་ཁོ་གཡོ་ཐབས་ཀིས་བཟུང་དགོས་པའི་བཀའ་བསྩལ། ཁོང་དཔའ་རྟུལ་



113

རྣམས་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་སྒྱུ་མའི་སར་དུ་ཕག་ཕེབས་ཏེ་གལ་དུ་བཞུགས་ནས་སོན་

མོ་ལ་ལོངས་སྤད། བྱང་བོན་རྣམས་གསོལ་སོན་ཚར་ནས་ཕིར་འགོ་སྐབས་སྦྲུལ་ལྷ་ཁོ་

རེས་ལ་ཅུང་ལུས་པས་སྒྱུ་མའི་དཔོན་པོ་རྣམས་ནས་གླུ་གར་རོལ་རེད་སྣ་ཚོགས་བྱས་

པར་སྦྲུལ་ལྷ་ཁོ་སྣང་བ་གཡེང་སྐབས། གར་བྱུང་མེད་པར་དཔའ་རྟུལ་བཞིས་ཁོ་ཡི་དཔུང་

པ་གཡས་གཡོན་ལ་འཐམས་ཏེ་བཟུང་བས་ཁོས་གཡས་དཀྲུག་གཡོན་དཀྲུག་བྱས་ནས་

ཤོར་ལ་ཁད་དུ་གེ་སར་དངོས་དེར་བྱོན་ཏེ་དཔུང་རོགས་མཛད་པས་ཁོ་འགུལ་དབང་མེད་

པར་གྲུ་གུ་བཞིན་དུ་བསམས་ནས་གིང་སར་དུ་ཁྲིད། བྱང་གི་རྒྱལ་བོན་རྣམས་ནས་སྦྲུལ་

ལྷ་ད་དུང་མི་ཡོང་ལེ་ཅི་ཡིན། ལས་ཡག་པོ་ཞིག་མ་ཐོན་པ་ཐག་ཆོད་བསམས་ལ། སར་

དེ་ཡང་གིང་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན་པ་ཝ་ལེར་ཡིད་ལ་ཤར་ནས་བྱ་བ་ནག་པོ་དེ་མཐོང་མ་ཐག་

རྒྱལ་བོན་དེ་དྲག་ཁས་ལེན་དགུ་བརྒྱ་ཙམ་དང་བཅས་པ་རེས་སུ་རྒྱུག་བྱུང་བས། སྒྱུ་མའི་

སར་དེ་བར་སྣང་སོང་པར་འཇའ་བཞིན་ཡལ། གེ་སར་གི་ཐུགས་རེ་དང་དག་ལྷ་ཝེར་མའི་

སོང་གོགས། ལྷག་པར་དུ་གཉན་སག་དམར་པོ་དེ་གཉན་དམག་འབུམ་གིས་བསྐོར་ནས་

ཁོང་རྒྱལ་བོན་རྣམས་ཀི་གདོང་བངས་པས་གིང་ཕོགས་ལ་ཅི་ཡང་མ་གནོད། བྱང་དམག་

རེ་བོན་རྣམས་ཅི་བྱ་ཟད་ནས་ཕིར་རོང་དུ་ལོག་སེ་མ་ངན་གི་ངང་དེར་གནས། གིང་པ་

རྣམས་ནི་དཔའ་རྟུལ་གསུམ་ཚུར་བྱུང་བ་དང་། སྦྲུལ་ལྷ་གསོན་བཟུང་ཐུབ་པའི་དགའ་སྐིད་

དང་བཅས་སྦྲུལ་ལྷ་མེ་ལྕེ་དམར་པོ་དེ་ལྷ་གུར་གི་མདུན་དུ་ལྕགས་ཀི་ཕུར་པ་བྱིས་པ་ལོ་

བརྒྱད་ཙམ་ཞིག་བཏབ་ནས་ལུས་གཅེར་བུར་གཟུགས་གཞི་བརྒྱངས་ནས་བཏགས། གེ་

སར་མི་ཡི་ནོར་བུས་ཆོས་དང་གདམས་ངག་མང་དུ་གསུངས་ཀང་ཁོས་འགོད་བཤགས་

མི་བྱེད་ཁར་ཞེ་སང་གིས་ཇོ་རུ་ཁྱོད་ལ་སྐབས་བཅོལ་བ་ལས་ཤི་དམལ་ཁམས་འགིམ་

རྒྱུ་དགའ་ཟེར་ནས་ཨམ་གཙིགས་ཐམ་ཐམ་བྱེད་ཅིང་དེ་ནས་གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་སུམ་

ཅུ། ཡང་རྟུལ་དམ་པ་མི་བདུན། ཞེ་རྟུལ་ཁྲ་གག་སྤང་གསུམ། ཕོགས་བཞིའི་དཔའ་རྟུལ་

བརྒྱད་ཅུ་བཅས་ནས་གོ་བཟུང་མཚོན་ཐོགས་ཤིང་རུ་གཉིས་བསྒྲིགས། རལ་ཆེན་གི་མི་

དགུ་ནས་སྦྲུལ་ལྷ་ཁྲིད། གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ནས་འདོ་བ་རྐྱང་རྒོད་ཀི་གོང་དུ་བྱོན་ཅིང་།

སག་ལུང་གསུམ་མདོ་ཟེར་བའི་ས་གྲུ་གསུམ་བརེགས་དགུ་ཡོད་པ་ཞིག་དྲུས་ནས་དེ་ཡི་
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ནང་སྦྲུལ་ལྷ་ཁོ་གསོན་སྦེད་བྱས་ཏེ་མནན་ཅིང་། རོ་ནག་པོ་དགུ་སྒྲིག་གིས་དོང་ཁ་བཅད། 

སེང་དུ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ནག་པོ་ཞིག་བཞག་ནས་བདུད་རིགས་རད་ནས་ཆོད་པའི་སྨོན་

ལམ་དང་འདྲེན་སོན་ཡང་ཡང་མཛད་མཐར་ཤཱཀའི་བསན་པ་དང་བྱམས་པའི་བསན་པ་མ་

རོགས་ཀི་བར་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀི་བ་སྲོག་བོར་མི་ཆོག་པར་འཆི་མ་གསོན་དུ་འདུག་དགོས་

པའི་བཀའ་བསོས། དེང་སང་ཡང་བྱང་གི་སྦྲུལ་འབུམ་ཟེར་བའི་ལུང་པའི་འགོ་དེར་ཤིང་

གཅིག་སྐེས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པར་གགས། དེ་ནས་དཔའ་རྟུལ་རྒྱལ་བོན་རྣམས་ཡར་ཕེབས་

ཏེ་ལྷ་གུར་དུ་འཛོམས་ནས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་གསུངས་པར། ད་འོ་ན་ཞག་དགུ་ཡི་བར་

དུ་དཔོན་བོན་རྣམས་ཐུགས་བདེ་བར་བཞུགས། ཚུར་བྱུང་ལ་དེ་ལན་འཕྲོད་ངེས་དགོས། 

དེ་ནས་ཕོ་བང་བསྐོར་ཏེ་ལས་ངན་ཁྲི་རེ་རྒྱལ་པོ་ཁོ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས་པ་ཡིན་

གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་ངང་གནས་སོ། །

 དུས་དེའི་སྐབས་བྱང་མེ་གིང་གི་རྒྱལ་བོན་རྣམས་བཀའ་གོས་འཚོགས་ནས་

ད་གིང་སྡུག་གི་སོབས་དང་སྒྱུ་རལ་ལ་འགན་པར་དཀའ་ཡང་། ད་དུང་ཅི་མཐའ་ངེས་པ་

མེད། སྦྲུལ་ལྷ་ཤོར་བའི་ཤ་ལན་དང་བཀའ་བོན་བཞི་ཡི་ཁྲག་ལན་ལེན་པར་རྒྱལ་པོ་ང་

རང་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་པས། ཐམས་ཅད་ནས་རྒྱལ་པོ་བྱོན་མི་ཉན་ཟེར་ནས་བཤོལ་

བཏབ། སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲིས་ད་རེས་འགོ་བབས་ང་ལ་ཡོད་ཟེར་ནས་འགོ་རིས་བྱས་པས། བྱང་

སྲས་ཇོ་བོ་གནམ་ར་ལོ་བཅུ་གསུམ་དུ་སླེབས་ཡོད་པ་དེ་ང་རྒྱལ་བཟོད་གགས་མེད་པ་ཞིག་

སྐེས་ནས། གཡའ་འོ་ན་ཡབ་རྒྱལ་པོ་བྱོན་པས་ག་ལ་འགིག།  སང་ཉིན་ང་རང་སོང་ནས་

གཏང་མ་ལོན་ངེས་བྱས་ཡོང་ཟེར། ཐམས་ཅད་ཀིས་རྒྱལ་སྲས་གཏོང་མི་ཕོད་ཀང་བཤོལ་

རེ་བལ་ནས་ཉི་མ་དེ་ཡི་ཕི་ནང་ནམ་སྐ་རེངས་མཐའ་ནས་ཤར་བའི་སྐབས་སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲི་དང་

ཇོ་བོ་གནམ་ར་གཉིས་འཁོར་གསུམ་བསྐོར་ཅིང་རྟ་ལས་ཐོན་ཏེ་རོང་གི་ཤར་སོ་ནས་ཆས་

སྐབས་དེར་ཡོད་རྣམས་ནས་སྨོན་ལམ་དང་སྐེལ་མ་བྱས། ཁོ་གཉིས་གིང་སར་གི་ཕོགས་སུ་

ཆས་པས་གིང་གི་སོ་པ་རྣམས་ནས་མཐོང་སེ་བར་རིམ་པར་བཏང་བས་གིང་པ་རྣམས་གོ་

གོན་མཚོན་ཐོགས། ཁས་ལེན་དཔའ་བོ་རྣམས་ཟུར་དུ་བུད་ཡོང་སྐབས་ཁོང་ཕ་བུ་གཉིས་

ཆུང་རྒྱུད་མུ་པའི་སར་དེ་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་བྱང་བས་ཁས་ལེན་རྣམས་ནས་མདའ་མཚོན་
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བུ་ཡུག་འཚུབ་འཚུབ་བྱས་ཀང་གདོང་མ་བརྟན་པར་སར་དུ་ཤོར་ནས། ཆུང་རྒྱུད་མུ་པའི་

ཤོག་ནས་རྟ་དམག་དགུ་བཅུ་ཙམ་གི་འོག་ཏུ་བཏང་སྐབས་མུ་སྲས་རིན་ཆེན་གགས་པ་

དང་། ཤེལ་དཀར་རྒྱང་གགས། རིན་ཆེན་སོབས་རྒྱལ་གསུམ་ནས་གདོང་བཀག་སེ་གི་

ཁ་གང་ཙམ་འགན་མཐར། ཇོ་བོ་གནམ་ར་ནས་གི་ལན་གཅིག་གཡུགས་པས་རིན་ཆེན་

སོབས་རྒྱལ་གི་ལུས་ཕེད་གཤག་ཏུ་བཏང་། རྟ་ཁྲི་ནས་ཤེལ་དཀར་རྒྱང་གགས་ཀི་དབུ་

རིལ་ལེར་འཕངས། མུ་སྲས་རིན་ཆེན་གགས་པས་གདོང་མ་བརྟན་པར་ཆུང་རྒྱུད་རྟའུ་

གདོང་དྲུག་གི་དཔུང་དེ་གཤགས་ཏེ་དམག་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཤི་རྨས་བཟོས་ནས་ཡར་གཤོག་

རིས་ལ་དམག་དཔུང་བཙན་ཆེ་བས་གཤགས་མ་ཐུབ་སབས་ཕིར་ལོག་བརྒྱབས། གཡས་

ཕོགས་འབིང་རྒྱུད་ཚང་གི་སར་གཏོར་བྱུང་བས་དཔའ་ལ་མི་སྤང་དཀར་པོ་དེ་རྟ་སོང་རི་

དར་དཀར་གི་གོང་དུ་བུད་ནས་མཚོན་ལེབ་ཆེན་སྔོན་པོའི་དཔའ་ལུང་ལ་འཆང་སེ་ཁོང་

གཉིས་ཀི་གདོང་དེར་ཀྲོང་ངེར་ལངས་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །སྨད་གིང་བསན་པའི་

སྲུང་མ་རྣམས། །དེ་རིང་ཨ་ཕོའི་སོང་གོགས་མཛོད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་

བོན་སྡུག་གི་གོད་རྭ་རེད། །གིང་དཀར་སྐིད་པའི་རེད་རྭ་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་

ན། །གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུའི་ནང་། །ཡང་རྟུལ་དམ་པའི་མི་བདུན་གགས། ཞེ་རྟུལ་

ཁྲ་གགས་སྤང་གསུམ་ནས། །སེང་ཨ་དོམ་མི་ཡི་སྤང་ཀི་ཟེར། །མཚོན་ལེབ་ཆེན་མི་ཡི་

བཤས་གི་ཡིན། །རྟ་སོང་རི་ནོར་གི་བང་མཛོད་རེད། །དུས་དེ་རིང་ཉི་མའི་གདོང་གང་

ལ། །དཔའ་ཡང་དག་སུ་རེད་མི་བལྟ་རེ། །ཐོག་དམར་པོ་བབ་ན་ཡར་ལྡོག་མེད། །ལས་

གཤིན་རེའི་ཁྲིམས་ལ་བཟུར་རྒྱུ་མེད། །སེང་ཨ་དོམ་ཁྲོས་ན་ཁྲོས་ཆེན་ཡིན། །མཚོན་

ལེབ་ཆེན་གཡུགས་ན་མ་ཆོད་མེད། །རྟ་སོང་རི་བརྒྱུགས་ན་མ་ཟིན་མེད། །གསོན་ཡན་

པོར་གཏོང་རེ་ཕ་འབུམ་དཔང་། །དཀར་པོ་སྐ་ཡི་ཡིད་ལ་ཞོག  །

 ཅེས་གསུངས་ཏེ་མཆོངས་པས་སྐུ་རེ་རྟ་ཁྲི་ནས་གླུ་ལེན་ཁོམ་མ་བྱུང་བར་གི་

ཁ་འགན་པས་སེང་སག་ལ་མཚོན་མ་སོང་ཞིང་། ཞེ་རྟུལ་མི་སྤང་དེས་གེ་སར་ཡིད་ལ་

བསོམས་ནས་ལེབ་ཆེན་ལན་གཅིག་གཡུགས་པས་སྐུ་རེའི་གཞོགས་ཕེད་ཐང་ལ་ལྷུང་
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ནས་འགེལ་བས། གིང་པ་རྣམས་ཀིས་ཀི་བསོ་བཏང་ཞིང་མགོ་ལག་གོ་མཚོན་དང་

བཅས་བངས་པས་བྱང་ཇོ་བོ་དེ་ཡི་བསམ་པར་དེ་རིང་བྱ་བ་ནག་པོ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་

སོང་། ད་ཤི་རོགས་མགོ་འབེལ་ཞིག་མ་རྙེད་ན་གསོན་མི་ཡུལ་དུ་བསད་ཀང་སྙིང་པོ་

མེད་བསམས་ཏེ་སེང་སག་ལ་གི་ཁ་འགན་པས་ཁོང་གཉིས་ཕམ་རྒྱལ་མ་བྱུང་བས། སླར་

ཡང་ཁོས་མོན་འཇང་གཉིས་ཀི་སར་དེ་གཤགས་ནས་མི་རྟ་བརྒྱ་ཙམ་ཤི་རྨས་སུ་བཏང་

སེ་ཡར་རྒྱུག་བྱུང་བས་འཇང་ཕྲུག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འགྱུར། འཇང་སྲས་གཡུ་ཁྲི་དགུང་སྔོན། 

མི་ཉག་དམ་པ་ཀ་ར་བཅས་ཁོང་གསུམ་གཅིག་ཤོར་གཉིས་ཤོར་གིས་གདོང་བཀག་ཅིང་། 

ལྷག་པར་འཇང་སྲས་གཡུ་ཁྲི་དེ་ང་རྒྱལ་གི་མེ་རི་འབར་ཅིང་རལ་གི་འབོང་ར་དགུ་ཆོད་

ཀི་དཔའ་ལུང་ནས་འཆང་སེ་སོང་མཇུག་མེད་པའི་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཐེའུ་རང་དཀར་ནག་

ཁྲ་གསུམ་མཁྱེན། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །འཇང་སྲས་གཡུ་ཁྲི་དགུང་སྔོན་ཟེར། །དཔའ་

རྟུལ་བརྒྱད་ཅུའི་ཆེ་འགོ་ཡིན། །འདུག་ཁྱོད་ཀིས་འགན་བསམ་ཨ་བ་རེ། །ལར་གཞི་བུ་

ཆུང་ཧམ་པ་ཅན། །རྟ་སྔོན་པོ་བྱི་བ་འདྲ་ལེ་བཅའ། །ཁ་ནུ་ཞོ་ཛ་རེ་སྣང་ཆུང་ཁྱོད། །བྱིའུ་

ཆུང་དགུང་ལ་འཕུར་ལེ་དེ། །སིག་ཆེན་ཁྲ་དང་ཐུག་འདོད་རེད། །བུ་ཆུང་དག་ལ་ཆས་ལེ་

དེ། །གཡུ་ཁྲི་གཤིན་རེས་བཀུག་ལེ་འདྲ། །ཨེ་ཟེར་ལྟོས་ལ་མི་ཟེར་ཉོན། །གོ་ན་རྣ་བའི་

བདུད་རི་ལ། །མ་གོ་སྙིང་གི་འཛེར་རུ་གིས། །ཞེས་གསུངས་ནས་མི་དེ་སུ་ཡིན་གླུ་ལན་

ཞིག་ཡོང་བས་ཅུང་ཞིག་སྒུག  དེ་ནས་རལ་གིའི་ངར་ལ་འདྲེན་པ་ལས་སླ་དགོངས་ཏེ་

ཅུང་ལྷོད་པས། བྱང་ཇོ་བོ་རྒྱལ་སྲས་ཀིས་རལ་གི་ལ་ཁྲག་གི་ངམ་པ་ཆགས་པ་དེ་ཕིས་

ཕིས་ལན་གསུམ་བྱས་ནས། གཡའ་ཁོ་རེ་སྣང་བ་མཐོ་ལེའི་བུ། དཔའ་ཡང་དག་སུ་རེད་

ད་ལྟ་བལྟ་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ནག་པོ་མཆོད་པའི་

ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །དེ་རིང་དཔའ་བོའི་གོགས་ལ་བྱོན། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གིང་

སྡུག་སར་ཆུང་བབས་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བྱང་ཁྲི་བཙན་རྒྱལ་པོའི་སྲས་པོ་

ལ། །བྱང་གི་ཇོ་བོ་གནམ་ར་ཟེར། །ད་ལོ་ཕོ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཡིན། །ང་ཇོ་བོ་སྐེས་ནས་དེ་
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རིང་ཕན། །དག་ལ་ཆས་པ་དང་པོ་ཡིན། །སྐེད་འཁོར་གསུམ་བསྐོར་བ་དེ་རིང་ཡིན། །འདི་

བྱས་ལས་ཤིག་མ་ཐོན་ན། །གོམ་གང་མི་འགོ་ལྷ་ཆེན་དབང་།  །ཁྱོད་གིང་རུས་བྱེད་བྱེད་

སུ་ཡིས་བྱེད། །ཁ་ཉིན་ཚེས་པ་ཉེར་དགུ་ལ། །གཡོ་འཕྲུལ་བྱ་ངན་དེ་ཙམ་བྱས། །སྦྲུལ་ལྷ་

དཔོན་དེ་གསོན་བཟུང་བྱས། །དེ་རིང་སྐུ་རེ་མཚོན་གིས་བཀྲོངས། །ཤ་ལན་དགུ་སྐོར་མ་

ལོན་ན། །ང་ཇོ་བོ་གནམ་ར་ཁྱི་དང་འདྲ། །ངས་རལ་གི་སྔོན་པོ་གཡུགས་ལམ་ནས། །ཁྱོད་

འཇང་སྲས་ཡ་ལིང་མི་འབལ་རེ། །

 ཞེས་ཟེར་ནས་མཆོངས་བྱུང་བས་འཇང་སྲས་དཔོན་བོན་གསུམ་དཔུང་བསྒྲིགས་

ཀིས་གི་ཁ་འགན་པས་རེ་ཞིག་འདྲ་མཉམ་བྱུང་། དེ་ནས་བྱང་གི་ཇོ་བོ་གནམ་ར་དེས་མྱུར་

སབས་ཀིས་གི་གཅིག་གཡུགས་པས་འཇང་སྲས་ཀི་སྐུ་ཡི་གོ་ཁྲབ་སོགས་གང་གིས་ཀང་

མ་བརྟན་པར་སྐུ་ལུས་ཕེད་གཤག་ཏུ་བཏང་ནས་ཆིབས་ཐོག་ནས་ལྷུང་། གིང་པ་ཚོས་བྱ་

བ་ནག་པོ་དེ་མཐོང་བས་དཔའ་ཡོད་རྣམས་ང་རྒྱལ་ལྷག་པར་སྐེས། དཔའ་མེད་རྣམས་སྙིང་

ཞུམ་པའི་སྐབས་དེར་བཀའ་བོན་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འགྱུར་དེ་སྙིང་བཏོན་པ་ལྟར་སོད་ཁྲག་ངོ་ལ་

བརྒྱུགས། རླུང་ཁམས་སོད་དུ་འཚངས། སྲོག་ར་དྲག་ཏུ་འཕར་ནས་ཤི་ལྕེབ་ཀིས་གི་ཁ་

འགན་རུང་ཕམ་རྒྱལ་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ། དེར་ཡོད་དཔའ་རྟུལ་ཐམས་ཅད་བྱ་རྒོད་ཤ་

ལ་རུབ་པ་བཞིན་མཆོངས་བྱུང་བས་ཁོས་དཔའ་ཚོད་བཟུང་སེ་ཕིར་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་

བོས་སོང་། གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་རེས་བཞིན་དེད་ཀང་རེས་མ་ཟིན་པར་ཤོར་སོང་ངོ་། །

དེ་ནས་ཁོ་རོང་དུ་སླེབས་ཏེ་སྐུ་རེ་ཤོར་བ་ཐོས་པས་ཐམས་ཅད་དེ་ཐོན་དེ་ཕུང་གི་འགོད་

པ་དྲག་པོས་མནར། རྒྱལ་པོ་ནི་མ་ངན་གིས་བཟི་ནས་རེ་ཞིག་སྨྲ་བའི་ནུས་པ་དང་བལ། 

སྐབས་དེར་གིང་གི་སར་དུའང་འཇང་སྲས་གཡུ་ཁྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོང་བར་ཐམས་ཅད་ཡིད་

གདུང་དྲག་པོས་མནར། གེ་སར་ནས་ཀང་ཐུགས་ངལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ངང་འཇང་སྲས་

ཀི་སྐུ་གདུང་པུར་སྦངས་ཡང་དག་པར་མཛད། དུས་དེ་ནས་ཞག་དགུ་ཡི་ཉིན་མོ་དེར་

སྔོན་གི་བཀའ་བཀོད་ལྟར་གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུ་དེ་མི་རེ་ནས་རྟ་དམག་ཆིག་སོང་

རེ་དང་ཕོགས་ཀི་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ནས་ཀང་གོང་ལྟར་རྟ་དམག་ཆིག་སོང་རེ་ཁྲིད། གེ་

སར་མི་ཡི་ཉི་མ་དེ་མཆན་ཁེབས་ཁས་ལེན་དཔའ་བོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར་ནས་འུར་ཆིལ་
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ལེར་ཉིན་ཕེད་རྟ་ཡི་དུས་ཚོད་ལ་ཕོ་བང་གནམ་རུའི་ཕོགས་དེར་མདའ་ཆར་ཕབ་པ་དང་།

གཡུལ་སའི་ཁྲོད་དུ་རྒྱོབ་གསོད་ཀི་ང་རོའི་སྒྲ་དང་ཀི་བསོ་ཀི་སྒྲ་བསྒྲགས་པའི་སྐབས་

དེར་ར་འདྲ་ཀ་ཤ་དེ་ཉིད་གླུ་ལེན་སོགས་དལ་ཁོམ་མ་བྱུང་བར་བསད། གཡུ་ལྷས་ཨ་སྐྲ་

མཚོན་ཡག་དེ་མདའ་གཅིག་གི་ངར་ལ་དྲངས། མོན་དུང་སྐོང་སག་ལྷས་གུ་སེ་སོང་བདུད་

ལ་མདུང་བརྒྱབས་ནས་བསད། 

 ནུབ་སོའི་ཐད་དུ་གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་དང་། ལྷ་རྒོད་དང་ས་སེའི་

དཔུང་གིས་རོང་སོའི་ལྕགས་རི་རྣམས་རིམ་གིས་གཏོར་ནས་གཤགས་བྱུང་བའི་སྐབས་

དེར་གནམ་རུ་ཁྲི་བཙན་རྒྱལ་པོ་དེ་འཁོར་གསུམ་གོ་ཁྲབ་གསོལ་ཞིང་རྟ་ཐོག་ཏུ་བུད། རང་

འདྲ་རྟ་རྟུལ་དགུ་ཡིས་བསྐོར་ནས་རོང་སོར་ཐོན་ཅིང་གླུ་ལེན་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་མི་

རྟ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་རལ་གིའི་ངར་ལ་དྲངས་སྐབས་ཁམས་གསུམ་འགོ་བའི་མགོན་པོ་དག་

འདུལ་མི་ཡི་ཉི་མ་སེང་ཆེན་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་གར་བྱུང་མེད་པར་ཁོའི་གདོང་དུ་ཀྲོང་

ངེར་ཕེབས་ཏེ། འདོ་རེ་རྐྱང་རྒོད་ཀི་སེང་དུ་རོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ནས་ཁོང་གིས་

ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རལ་བསྐེད་ནས་བཞུགས་པས་ཁྲི་རེ་རྒྱལ་པོ་དེའི་མིག་

ལམ་དུ་གེ་སར་མི་རྟ་གཉིས་སུ་ཡང་མ་མཐོང་བར་རྒྱ་མཚོ་སྔོ་ཐིང་ངེ་བ་ཞིག་གི་དཀིལ་

ནས་མེ་ཏོག་པདྨའི་སོང་པོ་རེ་མོ་ལྷ་གནས་སུ་སླེབས་པ། ར་བ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དུ་ཟུག་

པ། དམལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དེ་དམར་ལྷང་ལྷང་ཡོད་པ་ལ། ལས་མཁན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

གསོད་གཅོད་གཏུབ་གསུམ་གི་ལས་ལ་བརོན་ཅིང་། ཆོས་རྒྱལ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་

གིས་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཏུ་དཔྱོད་པར་མཛད་པ། པདྨ་དེའི་སོང་སྐེད་དུ་ལྷ་གནས་

སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། དེ་ཡི་སེང་ཕོགས་སུ་ཞིང་ཁམས་བརྒྱད་ཆགས་པ། པདྨའི་འདབ་མ་

བཞི་ལ་ཤར་དུ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ་ལྷ་ལ་རོ་རེ་སེམས་པ། ལྷོ་ལས་

རབ་རོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ན་ལྷ་ལ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། ནུབ་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་

ཁམས་ན་ལྷ་ལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། བྱང་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ན་ལྷ་ལ་དོན་

ཡོད་གྲུབ་པ། དབུས་མཆོག་འོག་མིན་ཆོས་ཀི་ཞིང་ཁམས་ན་ལྷ་ལ་ཆོས་སྐུ་རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོ། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་ཏིལ་གི་གང་བུ་ཁ་ཕེ་བ་
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ལྟར་མཐོང་བས་གནམ་རུ་ཁྲི་བཙན་དེ་རང་དབང་མེད་པར་སྐོ་བ་གཏིང་ནས་སྐེས་ཤིང་

བག་ཚ་བ་ཞིག་གི་ངང་ནས་སྔོན་གི་ལས་ལ་འགོད་སེམས་དྲག་པོ་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་

སྐེས་ནས་མྱུར་བར་རལ་གི་ཤུབས་ལ་བཅུག་ནས་རྟ་ལས་བབས། རྨོག་དཀར་དེ་ཕུད་

ནས། ཀྱཻ་མི་མཆོག་འགོ་བའི་མགོན་པོ་མཁྱེན། །རང་སེམས་རྣམ་རྟོག་མ་ཆོད་པར། །

སངས་རྒྱས་ཁྱེད་ཉིད་དག་རུ་བཟུང་། །ད་ནི་སིག་སངས་དགེ་བའི་སེམས། །བསྐེད་དེ་

བདག་ཅག་འགོ་བའི་མགོན། །སྐབས་མཆོག་ཁྱེད་ལ་སྐབས་བཅོལ་ན། །ཐུགས་རེ་མ་

ཆུང་རིན་པོ་ཆེ། །ལས་ངན་བྱས་པའི་ལུས་ངན་བདག  །དམལ་བར་མ་གཏོང་རིན་པོ་

ཆེ། །ཞེས་ཟེར་ནས་མིག་མཆི་མས་ཁེངས་བཞིན་ཐལ་མོ་སྦར་ནས་གསོལ་བ་རེ་གཅིག་

ཏུ་བཏབ་པས་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ཆོས་སྐུ་རོ་རེ་འཆང་དང་གེ་སར་

དབྱེར་མ་མཆིས་པ་དེ་ཡི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲོ་ཞིང་། གཟི་བྱིན་འབར་བའི་ཀོང་

ནས་ཁོ་ལ་གདམས་ངག་དང་ལམ་སོན་གི་མགུར་གླུ་འདི་ཆོས་སྐུ་སྐེ་འགག་མེད་པའི་དལ་

གླུ་ལ་དྲངས་ནས་གསུངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ཐ་ལ་རིགས་དྲུག་

འདྲེན་པའི་གླུ། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །དག་པའི་ཞིང་ཁམས་དངོས་མཐོང་ནས། །སིག་

ཅན་བཙན་ཐབས་གོལ་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །གེ་སར་རྒྱལ་དང་དབྱེར་མེད་

པའི། །ཆོས་སྐུ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་ཡིན། །དེ་ནས་ཉོན་དང་ཁྲི་བཙན་རྒྱལ། །དེ་སྔ་མ་ཤེས་

རྨོངས་ན་ཡང་།  །ད་ལྟ་ཆོས་ལ་འབེལ་བ་བཞག  །དགའ་འོ་བཟང་ངོ་ངོ་མཚར་ཆེ། །སྔར་

བྱས་བཤགས་ཤིང་འགོད་པས་སོམས། །ཕིན་ཆད་ང་ལ་དམ་ཚིག་ཞོག  །དམལ་བར་མི་

གཏོང་ཁས་ལེན་བྱེད། །ད་ནི་རིག་པ་བོ་ལ་གཏོད། །ཁྱོད་རང་དབྱེར་མེད་ཨ་ཡིག་སོམས། །

ར་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རེ་དང་། །གེ་སར་ང་ཡི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །རིགས་དྲུག་འདི་ནས་

གོལ་བར་ངེས། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །བ་མེད་རོགས་པའི་གོ་

འཕང་དུ། །བྱ་བརྒྱ་འུར་གཅིག་འདྲེན་པར་སོམས། །དེ་ནས་རིག་པ་ཡར་ཡར་གཏོད། །

འོད་སོར་མོ་འདི་ལ་མ་བལྟ་ཞིག  །ལྷ་གནས་སྐེ་བའི་ལམ་བུ་རེད། །ཡིད་ལུས་ལྷ་ཡི་

གོང་ཁྱེར་ལ། །ལྷ་ཚེ་རིང་པོའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད། །འོད་ནག་པོ་འདི་ལ་མ་བལྟ་ཞིག  །ཤི་
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དམལ་བར་འགོ་བའི་ལམ་བུ་རེད། །ཚ་གང་བཟོད་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད། །འདོ་ཁྲ་བོ་

འདི་ལ་མ་བལྟ་ཞིག  །མི་ཡུལ་སྐེ་བའི་ལམ་བུ་ཡིན། །སྐེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད། །

འོད་དམར་པོ་འདི་ལ་མ་བལྟ་ཞིག  །ཡི་དྭགས་སྐེ་བའི་ལམ་བུ་ཡིན། །བཀྲེས་སྐོམ་བཟོད་

དཀའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད། །འོད་ལང་ཁུ་འདི་ལ་མ་བལྟ་ཞིག  །དུད་འགོར་སྐེ་བའི་ལམ་བུ་

ཡིན། །རྡུང་རེག་གསོད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་ཡོད། །འོད་སྔོན་པོ་འདི་ལ་མ་བལྟ་ཞིག  །ལྷ་

མིན་སྐེ་བའི་ལམ་བུ་ཡིན། །འཐབ་རོད་སྡུག་བསྔལ་ཟམ་མི་ཆད། །འོད་ཟེར་ཚ་ལ་འཚུབ་

པ་ཞིག  །སྐེན་པོས་མདའ་མོ་འཕེན་པ་ལྟར། །འོད་དེ་ལ་རིག་པ་རེ་གཅིག་གཏོད། །དེ་

དག་ཞིང་འགོ་བའི་ལམ་བུ་ཡིན། །དེ་ནས་ཀེ་མ་རིགས་ཀི་བུ། །མ་གཡེང་ང་ལ་ཉན་རྒྱུ་

ལ། །བྱང་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་དེ། །མ་སྐེས་སྐེ་དགག་བལ་བའི་ཞིང་། །རྟེན་

འབེལ་སོང་པའི་ཞིང་ཁམས་རེད། །སེམས་དེ་ལ་མ་གཏོད་སྐེ་བར་དཀའ། །ཤར་མངོན་

པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་འདི། །ཆོས་ཉིད་དག་པས་སྐོན་བཞི་བལ། །སོ་སོ་རང་རིག་

བདེ་བའི་ཞིང་། །བཀའ་དག་སྤྲོས་པའི་ཞིང་ཁམས་རེད། །རྟེན་འབེལ་གཉིས་པའི་ཞིང་ས་

ཡིན། །སེམས་དེ་ལ་མ་གཏོད་སྐེ་བར་དཀའ། །ལྷོ་ལས་རབ་རོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་དེ། །

མ་སྐེས་གདོད་མའི་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་། །ཨ་ཡིག་ཁ་སྤྲོད་མཉམ་ཀོང་པ། །ཟག་མེད་བདེ་ལ་

རོལ་བ་སེལ། །རྟེན་འབེལ་གསུམ་པའི་ཞིང་ས་ཡིན། །སེམས་དེ་མ་གཏོད་སྐེ་བ་དཀའ། །

ནུབ་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་དེ། །མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ཞིང་ཁམས་ཡིན། །རང་ངོ་

རིག་གསལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །མུ་བཞི་ཆོས་ཉིད་འགྲུབ་པའི་ཞིང་། །རྟེལ་འབེལ་བཞི་པའི་

ས་ཡིན་ལ། །ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཡིན། །ཨ་ཡིག་རིག་པ་དེ་ལ་གཏོད། །བ་མ་

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རེ་ཡིས། །ཁྲི་རེའི་རྣམ་ཤེས་ཨ་ཡིག་དེ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་ཀ་

རུ། །སྐད་ཅིག་འཕོ་བར་བྱིན་གིས་རློབས། །

 ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཨིག་ཀ་མཛད་པས་ཁྲི་རེ་དེ་ཉིད་མཚོན་གི་འཇིགས་པ་མི་

དགོས་པར་རྣམ་ཤེས་དེ་བྱ་འཕུར་བ་བཞིན་ནུབ་ཕོགས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས། 

སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀི་ཐུགས་ཀ་རུ་འཕོས་སོ། །དུས་དེའི་སྐབས་རྒྱལ་པོས་

ནུས་པ་མ་ཐོན་པར་གེ་སར་ལ་དད་པ་བྱས་པ་མཐོང་བས་ཕོ་བང་ནང་ནས་བཙུན་མོ་དུང་
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དཀར་མཚན་དབྱངས། བོན་པོ་པདྨ་གགས་པ་སོགས་འཕྲོས་ལུས་དཔའ་རྟུལ་དཔོན་འགོ་

རྣམས་ནས་ཁང་པའི་སེང་དུ་ལྷ་བསངས་བཏང་། དར་ཕར། དུང་བུད། རོང་གི་སོ་རྣམས་

ཉེ་ཞོ་མེད་པར་ཕེ། བོན་པདྨ་གགས་པ་དང་།  བཙུན་མོ་གཉིས་ནས་དར་དཀར་རེས་སྣེ་

དྲངས་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེར་གུས་པའི་ཕག་དང་བཅས་གླུ་འདི་ལྟར་ཕུལ་ལོ། ། 

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་

ཤེས་ན། །ཕོ་བང་གནམ་རུ་ལྷ་རོང་ཟེར། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །བཙུན་མོ་དུང་དཀར་

མཚན་དབྱངས་ཟེར། །འབུམ་དམག་ཁྲ་མོའི་སྙིང་བཅུད་ལ། །སངས་རྒྱས་སོང་གི་ཕོ་ཉ་

ཆེ། །ཕོགས་བཞི་འདུལ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །སེང་ཆེན་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །དེ་སྔོན་མ་ཤེས་

འཕྲུལ་བའི་ལས། །རྒྱལ་བོན་མ་རིག་གདོན་གིས་བཟི། །སྔོན་ལས་ངན་པའི་རླབས་ཀིས་

དེད། །ཁྲ་མོ་གིང་ལ་འགན་ཡ་བཟུང་། །རྒྱལ་མཆོག་ཉིད་ལ་ལྟ་བ་ལོག  །ད་ནི་ངེད་ཅག་

འདིར་ཡོད་རྣམས། །སྔར་བྱས་བཤགས་ལ་ཕིན་ཆད་སོམ། །བྱང་སེ་བྱང་ཐང་སྐ་མོ་ལ། །

གཟིགས་པ་མ་ཆུང་དྲིན་གིས་སྐོངས། །བཙུན་མོ་བོན་འཁོར་བཅས་པ་ལ། །གཟིགས་

པ་མ་ཆུང་སེང་ཆེན་རེ། །ཅི་གསུངས་འགྲུབ་པའི་ཁས་ལེན་ཞུ། །ཞེས་ཞུས་པས། རྒྱལ་

པོ་དཔོན་བོན་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་རོང་དུ་བྱོན་ནས་དམག་དམངས་རྣམས་མགོ་

ལེན་མཛད། དེ་ནས་རྒྱལ་མཆོག་དམ་པས། ཀྭ་ཡེ་དཔའ་རྟུལ་རྣམས། བྱང་སྲས་ཇོ་བོ་

གནམ་ར་ཁོ་བོས་སོང་བས་འཕྲལ་མར་རེས་འདེད་ཀིས་རབ་ལ་གསོན་བཟུང་། མ་བྱུང་

ན་མགོ་ལག་ལེན་དགོས་གསུངས་པས། ལྷ་སྲས་དག་ལྷ་དང་། སེང་སག  འདན་མ། ས་

སེ། གཡུ་ལྷ། ཆོས་གྲུབ། ར་འདྲ་བཅས་དཔོན་བོན་བདུན་གིས་རོང་གི་ཕི་ནང་མེད་པར་

བཙལ་ཀང་མ་རྙེད་སབས་འགའ་ཞིག་ནས་འདམ་གཞུང་བརྒྱུད་ནས་སོང་ཟེར་བས་དཔའ་

རྟུལ་རྣམས་ནས་རྟ་སུ་མགོགས་ཀིས་རེས་དེད་པས་བྱང་ར་གཞུང་ལ་རེས་སྣེ་ཡོད་པས་

ཁོང་རྣམས་ཀིས་ལ་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡི་སེང་ནས་བལྟས་པས་ན་ཡ་ར་གད་དམར་གི་

ཐད་ནས་སྐ་མི་འགའ་ཞིག་ཧྲིབ་ཧྲིབ་འགོ་བ་མཐོང་བས་ཁོང་རྣམས་རྒྱུགས་ཅིང་། ལྷག་

པར་དག་ལྷའི་ཆིབས་རྟ་ཁྱུང་གཤོག་སྔོན་པོ་དེ་སྔོན་ལ་ཤོར་ནས་གད་དམར་འཕྲང་རྒྱུད་

ལ་སླེབས་སྐབས་ཇོ་བོ་གནམ་རས་གཙོས་དཔོན་བོན་ཚོ་གཅིག་གི་རེས་ཟིན་ནས་ལྷ་སྲས་
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དག་ལྷ་རེ་རྒྱལ་དེས་རྣོན་པོ་ཡ་ཟི་སྐར་ཕྲན་གི་ཤུབས་ཁ་སར་ནས་ཀི་སྒྲ་དང་བཅས་མ་

འབོས་ཕ་ཡི་བུ། བོས་པས་ཐར་མེད་ཕ་འབུམ་དཔང་གསུངས་ཏེ་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་དྲུག་འགྱུར་གིང་གི་གླུ། །བུ་དཔའ་བོ་ངར་བའི་

ངར་གླུ་རེད། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །སར་མས་ཝ་བོས་བྱེད་ས་རེད། །དཔའ་བོ་སག་

བཞིན་ངར་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མ་སངས་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི་ཚབ་ལ། །དག་ལྷ་

རེ་རྒྱལ་དག་ཡི་གཤེད། །དེ་རིང་ཉི་མའི་གདོང་གང་ལ། །ཁྱོད་བོས་པས་ཐར་ལམ་ག་ལ་

རྙེད། །ཁྲ་མོ་གིང་ལ་མགོ་འབུལ་གིས། །ཅི་གསུངས་སྒྲུབ་པའི་ཁས་ལེན་གིས། །དེ་རིང་

མི་གསོད་ཚེ་ཐར་གཏོང་། །ཚེ་འདི་གང་སྐིད་ལ་ཕི་མ་བཟང་།  །དེ་མིན་ན་ཡ་ཟིའི་སོ་

ལ་འདྲེན། །གིང་འདས་འདས་རྣམས་ཀི་ཤ་ལན་གཅིག  །གཡུ་ཁྲི་དཔོན་གི་ཁྲག་ལན་

གཉིས། །མ་ཐོན་དཔའ་བོ་མིན་རྟགས་གིས། །ཞེས་གསུངས་པས་ཁོས་ཀང་རྟ་ཁ་ཕིར་

བསྐོར་ནས་བྱུས་ཀི་ཐ་མ་དེ་ཙམ་ལ་ཐུག་དུས་དག་ལན་མི་འཕྲོད་པ་ཐག་ཆོད་ཀང་སྐེས་ཕོ་

ལུས་བངས་ནས་དག་ལ་སྐབས་ཞུ་བྱེད་དང་གཅིག  མེས་པོའི་ཕ་ཆོས་ཚོང་དང་གཉིས། 

གཏམ་ངན་བསྐལ་བརྒྱར་ལུས་དང་གསུམ། དེ་ལས་དཔའ་བོ་བྱུས་ཤི་དགའ་བསམས་ཏེ། 

གཡའ་ཁོ་རེ་ཉོན་དང་འདྲ་མ་ཡོད་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །བྱང་མེ་གིང་མཆོད་

པའི་ལྷ་སྲུང་རྣམས། །ཐུགས་རེས་མི་འཛིན་འཇའ་དང་འདྲ། །ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །

དཔའ་བོས་རང་ཚོད་བཟུང་ས་ལ། །སར་མས་རེས་འདེད་གཏོང་ས་རེད། །ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་

ཤེས་ན། །གནམ་རུ་ཁྲི་རེའི་སྲས་པོ་ལ། །བྱང་གི་ཇོ་བོ་གནམ་ར་ཟེར། །ཚོད་མ་བཟུང་

གིང་སྡུག་མ་རེད་ཤེ། །ལས་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་ཐོན་ནས་སོང་། །ཚར་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་ཚར་

ནས་སོང་། །གིང་ཤ་པར་མགོ་འབུལ་བྱེད་པ་ལས། །ཤི་ན་མི་འགོད་ལྷ་ཆེན་དབང་། །

ཁྱོད་དཔའ་བོ་ཡིན་ན་གཏུག་ལས་ཤོག  །དེ་རིང་ཤི་གསོན་དབྱེ་བ་འབྱེད། །ཅེས་ཟེར་

ཏེ་མཆོངས་བྱུང་བས། ཁོང་གཉིས་རལ་ཁ་འགན་པས་རེ་ཞིག་འདྲ་མཉམ་མཚམས་ལྷ་

སྲས་དག་ལྷར་རྟ་རྟུལ་ཐང་དཀར་ཡ་མེད། སྲོག་བདག་སག་དམར་དབང་བཙན་ཁོང་

གསུམ་གིས་གི་རུབ་བརྒྱབས་ཤིང་དཔའ་ཅི་ཡོད་ཀིས་འཐབ་སེ་ས་གཞི་ནས་ཐལ་འཚུབ་
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སྐ་འཕྱུར་རེར་ལངས་ཤིང་། ཁོང་གསུམ་ནས་ཤ་པ་དེ་གསོད་ཅིག་ཟེར་ཏེ་རལ་ཁ་འགན་

ཀང་། ལྷ་སྲས་ཀི་སྐུ་ལུས་ལ་གི་ཁ་ཕོག་པ་དེ་ལས་མེ་སག་དམར་ལིང་ལིང་འཚེར་བ་ལས་

གཞན་ཅི་ཡང་མ་གནོད། སྐབས་དེར་ལྷ་སྲས་དག་ལྷས་མྱུར་སབས་ཀིས་ཕར་གི་གཅིག་

གཡུགས་པས་བྱང་ཇོ་བོ་ཁོ་ཡི་རྨོག་ལ་ཐེབས་ནས་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་ཏེ་ཀད་པར་

མ་སྐོན་ཙམ་གི་གི་རྨས་བཏང་བས་ཁོ་དཔའ་ཆག་ནས་རྟ་ཁ་ཕིར་བསྐོར་ཏེ་བོས་པ་དང་།

གཞན་རྟ་རྟུལ་དེ་རྣམས་ཀང་ཅི་བྱ་མེད་པར་བོས་པས་ལྷ་སྲས་ནས་རེས་འདེད་གཏོང་

བཞིན་པར་མདའ་གཅིག་འཕངས་པས་རྟ་རྟུལ་ཐང་དཀར་ཡ་མེད་ཀི་སྲོག་ཕྲག་ལ་ཐེབས་

ནས་རྟ་ལས་ལྷུང་། དཔའ་རྟུལ་གཞན་རྣམས་སུ་མགོགས་ཀིས་དེར་ཕེབས་ཏེ་དང་པོ་སེང་

སག་དང་།  གཡུ་ལྷ། འདན་མ་གསུམ་འདྲ་མཉམ་གིས་སྔོན་དུ་ཐོན་པས་ལྷ་སྲས་ཀིས་

བྱང་བོན་ཚོའི་རེས་འདེད་མཛད་བཞིན་པ་མཐོང་བས་དེའི་རེས་སུ་བསྙེགས་ཏེ་དཔའ་རྟུལ་

གསུམ་ནས་རྒྱུག་ཞོར་མྱུར་བར་མདའ་རེ་རེ་སྤྲིངས་པས་འདན་མའི་མདའ་དེ་སྲོག་བདག་

སག་དམར་དབང་བཙན་ལ་ཐེབས་ནས་ཕར་མགོ་བོ་གུག་གུག་གི་ངང་དེར་རྟ་ལས་ལྷུང་།

སེང་སག་གི་མདའ་དེ་གུང་རེ་ཐོག་རྒོད་དབང་རྒྱལ་གི་སོག་གཞུང་དུ་ཕོག་ནས་ཐལ་འཚུབ་

འཕྱུར་རེར་འགིལ། །གཡུ་ལྷས་མདའ་གཅིག་བཏང་བས་བྱང་སྲས་ཇོ་བོ་གནམ་རའི་སོག་

ཕྲག་ཏུ་ཐེབས་ཀང་མདའ་རྨས་ཅུང་ཙམ་མ་གཏོགས་གནོད་ཆེར་མ་ཐུབ། ཡང་རྒྱུག་ཞོར་

དུ་མདའ་གཅིག་སྤྲིངས་པས་ཁོ་ཡི་རྟ་ལ་ཐེབས་ནས་ཐལ་འཚུབ་འཕྱུར་རེར་འགེལ་བྱུང་

བས་ཇོ་བོ་གནམ་ར་དེ་རྐང་ཐང་དུ་གི་བཏོན་ནས་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ཀི་ཐོག་ཏུ་མཆོངས་

བྱུང་བས་ལྷ་སྲས་ཀིས་གཙོས་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ནས་གི་རུབ་བཏང་བས་སིག་རྒན་དེ་

ཅི་བྱ་མེད་པར་དབང་ཐང་རོགས་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕི་མའི་ཕ་རོལ་ཏུ་བཏང་ངོ་། །

 དེ་ནས་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ནས་ཇོ་བོ་གནམ་རས་གཙོས་རྟ་རྟུལ་རྣམས་ཀི་

མགོ་ལག་གོང་ལེན་མཛད། ཆོས་གྲུབ་དང་། ས་སེ། ར་འདྲ་གསུམ་གི་ཆིབས་པ་ཤེད་

ཅུང་ཞན་པས་རེས་སུ་ལུས་པ་རིམ་བཞིན་འབྱོར་ནས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་དགའ་སྐིད་

ངང་གསུང་མོལ་མཛད་མཐར་ཉི་མ་དགོང་ཁར་སོང་བས་དེ་ནུབ་འདམ་ལྷ་ར་མདའ་རུ་

བཞུགས། སང་ཉིན་ནམ་སྐ་རེངས་ཤར་བ་དང་ཕེབས་པས་ཕོ་བང་གནམ་རུ་ལྷ་རོང་དུ་
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འབྱོར་ནས་རྒྱལ་མཆོག་གེ་སར་གི་མདུན་དུ་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་སྐུ་བཅར་ཞུས་ཤིང་བྱང་

གི་རེ་བོན་བཞི་ཡི་མགོ་ལག་ཕུལ་བས་དཔའ་རྟགས་སུ་གསེར་གི་ཊམ་ཁ་བཅོ་བརྒྱད་

རེ་དང་ལྷ་རས་རེ་བཅས་གནང་ནས་དགའ་སྤྲོའི་ངང་གནས་སོ། །ནག་ཕོགས་བསན་པ་

བསྣུབས་ནས་དཀར་པོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས། གིང་རང་ཤོག་དང་ཕོགས་ཀི་

འབུམ་དམག་ཡོད་རིགས་སྤི་དང་།  བྱང་གི་དམག་དང་དཔོན་འགོ་བཅས་ལ། བཙུན་

མོ་དུང་དཀར་མཚན་དབྱངས་དང་། བོན་ཆེན་པདྨ་གགས་པ་གཉིས་ནས་དམག་སོན་

ཞག་བཅོ་བརྒྱད་དང་། འཛམ་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་དམག་སོན་ཞག་བདུན། དེ་བཞིན་

དཔོན་འགོ་གཉིས་རེ་ནས་དམག་སོན་ཞག་ལྔ་རེ་བཅས་བཏང་ནས་གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་

དཔོན་འགོ་དམག་དམངས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དགའ་སྐིད་ཀི་དཔལ་ལ་རོལ་ཅིང་། བྱང་

མི་རྣམས་ནས་ཀང་གིང་གི་ལྷ་འབངས་སུ་འཁོད་ནས་འདི་ཕི་གཉིས༌དགེའི་ལམ་སྣེ་ཟིན་

པ་དགའ་སྤྲོའི་ངང་གནས་སོ།། །།
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ལེའུ་བཞླི་པ། བང་གླི་གཟླི་རོང་ཕབ་པ།

༄༅། །དེ་ནས་གེ་སར་སྐེས་བུ་དོན་གྲུབ་ཁོང་གིས་ཕོ་བང་གནམ་རུ་ལྷ་རོང་གི་ཚོམས་

ཆེན་དགའ་བ་ཕྱུག་མོའི་ནང་རྒྱལ་བོན་མདུན་ཚོགས་རྣམས་ལ་མེ་གིང་ཤ་བ་གཡུ་ལུང་

གི་གཟི་རོང་དེ་འགོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་སོ་འབྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་འགོ་ལུགས་ཀི་

གླུ་འདི་ལྟར་གསུངས་སོ། ། གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །

གོང་མ་ལྷ་ཡི་ཐུགས་དགོངས་རོགས། །བར་མ་གཉན་གི་ཐུགས་བོ་བདེ། །འོག་མ་ཀླུ་ཡི་

ལས་དོན་འགྲུབ། །སེམས་ཅན་འགོ་དོན་རྒྱལ་པོས་བུ། །ང་སྐེས་བུ་བྱོན་པའི་དགོས་དོན་

རེད། །དེ་ནས་གསོན་དང་བཀའ་བོན་ཚོ། །སང་ཉིན་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་ཀི་ཉིན། །ཤ་བ་

གཡུ་ལུང་གོང་མ་ལ། །ང་འདྲ་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གཅིག  །དཔའ་རྟུལ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་

དང་། །སྤི་དཔོན་ཨ་ཁུ་ཁྲོ་ཐུང་བཅས། །མི་ཧྲག་ཚེ་མདུད་ཉི་ལི་ལི། །བྱོན་པའི་དུས་ལ་

བབས་ལེ་ཡིན། །ད་ནི་དགའ་བའི་རེད་བོ་གིས། །སྐིད་པའི་གླུ་དབྱངས་ལེན་རྒྱུ་མཛོད། །

ངེད་གིང་རུའི་ལས་དོན་གྲུབ་ལེ་ཡིན། །འདིར་ཚོགས་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག  །

 ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉི་མ་དེ་ཡི་ཕི་ནང་ལ་རྒྱལ་བོན་རྣམས་མི་ཧྲག་རྣམས་

ཤ་བ་གཡུ་ལུང་གོང་མར་ཕེབས། ཡུལ་ལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། གཡས་རི་དཀར་གཏོར་

སྤུངས་འདྲ། གཡོན་རི་དམར་གཏོར་བཤམས་འདྲ། སང་རི་རྣམས་སུ་མེ་ཏོག་ཞལ་ཁ་

ཡོངས་སུ་བྱེ་བ། ནགས་རི་རྣམས་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་མདའ་དར་བསྒྲེངས་འདྲ། ཆབ་

སྔོན་མོ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་འདྲ་ཡོད་པའི་དབུས་སུ་རི་བོ་དཔངས་མཐོ་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རེ་མོ་རྣོ་

ལ་ར་ཁྱོན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡི་འདབས་སུ་གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ནས་རང་རང་གི་

ལས་གུར་ཕུབ། ལྷ་གུར་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་དེ་ཕི་ཆོན་ཐག་མི་དགོས་འཇའ་ཡིས་བཟུང་། 

ནང་ཀ་ར་མི་དགོས་འོད་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཕུབ་པ་དེའི་དབུས་སུ་ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བ་ར་གསུམ་

འདུས་པའི་རྒྱ་ཆེའི་གཏོར་མཆོད་དང་། ཡོན་ཆབ་ཚོགས་གཏོར་ཡོ་བྱད་ལྷ་མིའི་ལོངས་

སྤོད་མི་ཚང་བ་མེད་པ་བཤམས། གེ་སར་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་དེ་ཉིད་སྐུ་དངོས་དང་

འདྲ་བ་བརྒྱད་ལ་སྤྲུལ་ནས་ར་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བསྐུལ་པས་བར་སྣང་ནས་ལྷ་ཡི་



126

བུ་དང་། བུ་མོ་རྣམས་ཀིས་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས་ཤིག་ཤིག་ངང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་

ཕབ། རྔ་དང་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྒྲ་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། ས་དང་བར་སྣང་ཀུན་ཏུ་འཇའ་

འོད་བྱུང་བས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྐབས་དེར་རྒྱལ་མཆོག་དངོས་འདྲ་

བ་བརྒྱད་ཀིས་སང་རི་མེ་ཏོག་བཀྲ་བའི་ངོས་དེར་ཕོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ལ་དཀར་

གཏོར་གསོལ་མཆོད་སེར་སྐེམས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་ནམ་མཁའ་བ་མས་ཁེངས། 

བར་སྣང་ཡི་དམ་གིས་ཁེངས། ས་གཞི་ཆོས་སྐོང་གིས་ཁེངས་ཤིང་། ཕོགས་ཐམས་ཅད་

ནོར་ལྷ་དང་། དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཚོགས་ཀིས་ཁེངས་པས་ན་རྒྱལ་མཆོག་གེ་སར་ཉིད་

ནས་གཡང་འབོད་དཔལ་གི་གླུ་དབྱངས་འདི་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སོ། །

 ན་མོ་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་དང་། །ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་མ་ལུས་པ། །གཟི་རོང་

འབེབས་པའི་གོགས་སུ་བྱོན། །དེ་རིང་གནམ་ལ་སྐར་མ་བཟང་། །འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་ཆོ་

འཕྲུལ་བཟང་། །བཟང་གསུམ་བསགས་པའི་ནོར་གཡང་འདི། །དེ་རིང་གངས་ཅན་བོད་

ལ་འདྲེན། །ཤར་ནས་དཀར་མོ་ཞི་བའི་ལྷ། །ཞི་མཛད་ལྷ་མོ་ཆེན་པོ་དེ། །འཁོར་དུ་རང་

འདྲ་འབུམ་གིས་བསྐོར། །སོང་གསུམ་ཞི་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ལྷོ་ནས་སེར་མོ་ཁྲོ་མོ་

མ། །རྒྱལ་མཛད་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་མ། །འཁོར་དུ་རང་འདྲ་འབུམ་གིས་བསྐོར། །སོང་གསུམ་

རྒྱལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ནུབ་ནས་དབང་གི་ལྷ་མོ་དམར། །རང་འདྲ་ལྷ་མོ་འབུམ་གིས་

བསྐོར། །སོང་གསུམ་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བྱང་ནས་དྲག་པོའི་ལྷ་མོ་ནག  །རང་

འདྲ་ནག་མོ་འབུམ་གིས་བསྐོར། །སོང་གསུམ་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སེང་ཕོགས་

ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་ནས། །བརྒྱ་བྱིན་ཚངས་པ་དཀར་པོ་ལ། །ལྷ་དམག་འབུམ་གི་ཚོགས་

དང་བཅས། །ལྷ་གཡང་མི་ཟད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བར་མ་གཉན་གི་གཞལ་ཡས་ནས། །

གཉན་སག་དམར་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །དེ་རིང་གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འོག་མ་ཀླུ་ཡི་

ཕོ་བང་ནས། །ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེ། །ཀླུ་དམག་འབུམ་གི་ཚོགས་དང་བཅས། །

དེ་རིང་གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སོང་གསུམ་ཕྱྭ་གཡང་མི་ཟད་པ། །རྒྱ་མཚོ་བཞིན་

དུ་གཏིང་ཟབ་པ། །རི་བོ་ལྟ་བུ་དཔངས་མཐོ་བ། །ས་གཞི་བཞིན་དུ་འཁྱིལ་ཆེ་བ། །ནམ་

མཁའ་བཞིན་དུ་ཁེབས་ཆེ་བ། །ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་ཤོག  །སྐར་ཚོགས་བཞིན་
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དུ་གངས་མང་ཤོག  །རི་ཤིང་ལྟ་བུ་རྒྱས་པར་ཤོག  །གཡུ་འབྲུག་སྔོན་པོའི་སྐད་གཡང་

ཤོག །སེངེ་དཀར་མོའི་རལ་གཡང་ཤོག །མི་ཟད་སྒྱུ་མའི་ནོར་གཡང་ཤོག །རྒྱ་དཀར་

རྒྱལ་པོའི་ཆོས་གཡང་ཤོག  །ཆོས་སྲིད་ཉི་ཟླ་ཁྱབ་པར་ཤོག །རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམས་

གཡང་ཤོག །རྒྱལ་ཁྲིམས་སྲང་མདའ་དྲང་བར་ཤོག །གངས་ཅན་བོད་ཀི་ནས་གཡང་

ཤོག  །འབྲུ་སྔོན་མོའི་གཏེར་ཁ་བྱེ་བར་ཤོག །ཅི་བསམ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བར་ཤོག །

ཅི་སྨོན་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་ཤོག  །མི་ཚེ་ལོ་བརྒྱར་འཚོ་བར་ཤོག  །ནད་མེད་ལང་ཚོ་

རྒྱས་པར་ཤོག  །ཕྱྭ་གཡང་མི་ཟད་ནོར་བུའི་གཡང་། །བར་ཆད་གདོན་གེགས་མེད་པར་

ཤོག །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མས་ཁ་འཛིན་མཛོད།  །གཡང་ལ་དར་གུད་མི་འབྱུང་ལེ། །ཛམ་བྷ་

ལ་ཡིས་སོང་གོགས་མཛོད། །གཡང་གི་སོ་མོ་བྱེ་བར་ཤོག །བསོད་ནམས་རླུང་རྟ་དར་

བར་ཤོག །སྙན་གགས་ཕོགས་བཅུར་ཁྱབ་པར་ཤོག །སྐེས་བུའི་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་

ཤོག །སེམས་ཅན་བདེ་བར་འཁོད་པར་ཤོག  །བདེ་སྐིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག  །

ཀི་ཀི་བསོ་བསོ་ལྷ་རྒྱལ་ལོ། །

 ཞེས་གསུངས་ནས་མཁའ་འགོ་ནོར་ལྷ་འདུས་པའི་དབུས་ནས་གེ་སར་བརྒྱད་དུ་

སྤྲུལ་བ་དེ་རྣམས་ཀིས་མདའ་དར་ལན་གསུམ་རེ་གཡུགས་མཚམས་སུ་རེ་དེ་ཡི་གཤམ་

ངོས་ནས་ཕ་ཝང་ཆེན་པོ་གཅིག་འདྲ་བ་གསུམ་སོ་ཕེ་བ་ལྟར་ཧ་རེར་བྱེ་བྱུང་བས་སོ་དེ་

རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དྲི་བཟང་སོས་དྲི་འཚུབ་སེ། མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཟིམ་འབབ་པ། འཇའ་

འོད་ཀིས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ། རྔ་དུང་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དི་རིར་གགས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་

གི་ལྟས་བཟང་པོའི་ངང་གཟི་ཡི་བུ་ཆུང་ཁྲོ་བོ་ཆེ་ཡང་མི་ཆེ་ཁྲུ་གང་། ཆུང་ཡང་མི་ཆུང་ཁྲུ་

གང་རེ་ཡོད་པ། ཡིད་དུ་འོང་བ་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་གསུམ་བག་སོ་གསུམ་དུ་བྱུང་

ཞིང་། ལག་གཡས་པར་མདའ་དར།  གཡོན་པར་ནོར་གཞོང་རེ་ཁྱེར་ཏེ་མགིན་གཅིག་

ཏུ་གླུ་འདི་ལྟར་བངས་སོ། །

 ཧེ་ཧེ་ཧུ་ཧུ་གླུ་ཡི་རྟ། །ང་འདྲ་ང་མཚར་བུ་ཆུང་གསུམ། །ལྷ་ལྡན་གཟི་བུ་སྤུན་

གསུམ་ཡིན། །དེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ་ལ། །སངས་རྒྱས་སོང་གི་སྙན་དུ་གསོལ། །རིག་

འཛིན་འབུམ་གི་སྙན་དུ་གསོལ། །དཔའ་བོ་བྱེ་བའི་སྙན་དུ་གསོལ། །དཔའ་མོ་ས་ཡའི་
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སྙན་དུ་གསོལ། །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་སྙན་དུ་གསོལ། །ནོར་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྙན་དུ་གསོལ། །

གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྙན་དུ་གསོལ། །དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུའི་སྙན་དུ་གསོལ། །དཔའ་རྟུལ་

བརྒྱད་ཅུའི་སྙན་དུ་གསོལ། །སོང་གསུམ་ནོར་བུའི་སྙིང་བཅུད་དེ། །རིན་ཆེན་གཟི་རིགས་སྣ་

ཚོགས་པ། །མི་ཟད་གཡང་གི་ལོངས་སྤོད་དང་།  །འདོད་རྒུའི་ནོར་གིས་ཕྱུག་པ་དང་།  །

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དང་།  །ནད་མེད་བདེ་ཞིང་འཚོ་བ་དང་། །རྒས་མེད་ལང་ཚོ་

ལྡན་པ་དང་།  །གུད་མེད་རླུང་རྟ་དར་བ་དང་།  །ཟད་མེད་ལོངས་སྤོད་འཕེལ་བ་དང་། །

ཅི་བསམ་འདོད་རྒུ་འགྲུབ་པ་ཡི། །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཅིག་ཅར་དུ། །བ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་

འགོ་དང་།  །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཆོས་སྐོང་ཚོགས། །ལྷག་པར་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་།  །

གིང་གི་དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུ་ཐམ། །ཕོགས་བཞིའི་དཔའ་རྟུལ་བརྒྱད་ཅུ་ལ། །གཟི་ཡི་

མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འབུལ། །དེ་རིང་སྐིད་པའི་ཉི་མ་ལ། །མི་ཡི་དངོས་པོ་མི་ཟད་པ། །

ཁྱད་འཕགས་ནོར་བུ་དུ་མ་རྣམས། །འབུལ་ལོ་དགེས་པར་བཞེས་སུ་གསོལ། །སོང་

གསུམ་ནོར་བུས་གང་བར་ཤོག  །སྲིད་གསུམ་གཟི་ཡིས་ཁྱབ་པར་ཤོག  །གངས་ཅན་

ལོངས་སྤོད་འཕེལ་བར་ཤོག  །ཁ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ས་ལ། །འགན་འདོད་མཐའ་མ་ཕམ་

པར་ཤོག  །ལྷ་ཁམས་ཐུགས་དགོངས་རོགས་པ་ཡི། །བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་

ཤོག  །བཀྲ་ཤིས་བརོད་པའི་སྨོན་ལམ་དེ། །གིང་བཞིར་ཁྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

 ཅེས་ཤིས་པ་བརོད་པ་ན་བག་སོ་དེ་གསུམ་ལས་གཟི་ནོར་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པ་ཁ་བ་འབབ་པ་ལྟར་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་བྱུང་བས། གཟི་ཡི་སྒྲོལ་མ་རང་བྱོན། །གཟི་ཡི་

མཆོད་རྟེན་ཆོས་ཆབ་འབར་བ། གཟི་ཡི་ཁུ་བྱུག་རང་གགས། གཟི་ཡི་རྟ་ཕོ་ཆེར་ཤེས། 

གཟི་ཡི་ཨ་ཡོ་ཟུག་ཤེས གཟི་ཡི་བྱ་ཕོ་འཕུར་ཤེས་སོགས་དང་། གཟི་ཡི་པདྨ་མཆོད་རྟེན། 

གཟི་རྒྱ་མཚོ་གཏེར་མ། གཟི་མེ་ལྕེ་རང་འབར། གཟི་ཆུ་མིག་ཁ་སྤྲོད། བལྟ་བའི་ནོར་བུ་

མིག་གཅིག  གཞན་ཡང་གཟི་དཀར་ཁྲ། སྔོ་ཁྲ། དམར་ཁྲ། ནག་ཁྲ་སོགས་དང་། གཟི་

ཡི་ནོར་བུ་མིག་གསུམ་པ་དང་། གཉིས་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་

པ། དགུ་པ། བཅུ་པ། བཅུ་གཅིག་པ་སོགས་མི་འདྲ་བའི་རིགས་དུ་མ་ཆུ་གཏེར་ལྟ་བུར་

ཐོན་ཅིང་། ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དཀར་པོ་ནས་དོམ་གི་རྐྱལ་པ་ཁྲི་གཅིག  དག་ལྷ་གཉན་
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སག་དམར་པོ་ནས་སག་གི་རྐྱལ་པ་ཁྲི་གཅིག   ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་ནས་དབྱི་ཡི་

རྐྱལ་པ་ཁྲི་གཅིག  བསན་མ་བཅུ་གཉིས་ནས་མི་ཡི་སྣོད་རས་ཁྲི་བཅུ་བཅས་ཕུལ་བས་གེ་

སར་ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་དངོས་འདྲ་བ་བརྒྱ་སོང་ཁྲི་འབུམ་ལ་སྤྲུལ་ནས་སྣོད་དེ་རྣམས་ཡོངས་

སུ་བཀང་བས་གཟི་ཡི་བུ་གསུམ་པོ་དེ་ཇེ་མཐོར་སོང་ནས་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་གྱུར།  དེ་

་ནས་གེ་སར་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམས། མཐར་དག་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་གཅིག་པུར་གྱུར་

ནས་བག་སོའི་ནང་དུ་གཡང་རས་དང་།  འབྲུ་སྣ་དར་ཟབ།  གསེར་དངུལ་སོགས་ནོར་

རས་ཅི་རིགས་རྣམས་སྦས་ནས་སླར་ཡང་བག་སོ་སྔར་བཞིན་དུ་བསམས། དཔའ་རྟུལ་

དཔོན་བོན་རྣམས་གདན་ལ་འཁོད་ནས་བདེ་སྐིད་ཀི་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་བྱུང་།  དེ་ནས་

མི་མཆོག་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཁོང་གིས་གཟི་འགེད་མཛད་པའི་གླུ་འདི་ལྟར་གསུངས་སོ། །

 གླུ་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་རེད། །ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད། །སེང་འོག་བར་གསུམ་

ལྷ་ཡི་ཚོགས། །དེ་རིང་སྐེས་བུའི་བསམ་དོན་གྲུབ། །དབུ་ནག་བོད་ལ་བཞག་པ་བཟང་། །

གོང་མ་ལྷ་ཡི་ཐུགས་དགོངས་རོགས། །དགའ་འོ་སྐིད་དོ་ངོ་མཚར་ཆེ། །དེ་ནས་ལྷ་མི་

ཚོགས་རྣམས་གསོན། །དེ་སྔོན་ལས་ཀི་གཏང་རག་དང་།  །ཕིན་ཆད་མཉེས་པའི་སྐུ་

འགེད་དུ། །བ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགོ་དང་།  །ཆོས་སྐོང་ནོར་ལྷ་མ་ལུས་པ། །མཎྜལ་གཟི་

མཆོག་བེ་རེ་འབུལ། །ལྷ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་འཁོར་བཅས་ལ། །རིན་ཆེན་གཟི་མཆོག་བེ་

རེ་འབུལ། །སོང་གསུམ་ཁེངས་པའི་ཕག་རྒྱ་བྱེད། །མི་ཟད་ཇི་སྲིད་ཡུན་བརྟན་ཤོག  །

འགོ་དྲུག་བདེ་ལ་འཁོད་པར་ཤོག  །དེ་ཡན་ཆད་ལྷ་ཁམས་གནང་འབུལ་ཡིན། །ཨ་ཁུ་སྤི་

དཔོན་རྒྱལ་པོ་ལ། །ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རིན་ཆེན་གཟི། །རྒྱ་མཚོ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་འབུལ། །

དག་ལྷ་རོང་སྲས་མཆེད་གཉིས་ལ། །རིན་ཆེན་གཟི་རོག་སོང་རེ་འབུལ། །སག་རོང་ཨ་

ཁུ་ཁྲོ་ཐུང་ལ། །མི་ཉམས་གཟི་རོག་དགུ་བརྒྱ་འབུལ། །གིང་རང་ཤོག་དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུ་

ལ། །རིན་ཆེན་གཟི་རོག་དྲུག་བརྒྱ་རེ། །རྒོད་པོ་ཁྲ་གག་སྤང་གསུམ་ལ། །གཟི་རོག་དྲུག་

བརྒྱ་བཅོ་བརྒྱད་རེ། །གིང་ཤོག་ལས་དམག་ཇི་ཡོད་ལ། །གཟི་རོག་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཕྲག་རེ། 

།རུ་འཛིན་བརྒྱ་དཔོན་བཅུ་དཔོན་ལ། །གཟི་རོག་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད་རེ། །ཕི་ཡི་རོང་ཁག་

བཅོ་བརྒྱད་ཀི། །འགོ་འཛིན་དཔའ་རྟུལ་རེ་རེ་ལ། །གཟི་རོག་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་རེ་འབུལ། །
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ཕི་ཡི་ལས་དམག་ཇི་ཡོད་ལ། །རིན་ཆེན་གཟི་རོག་བརྒྱ་ཕྲག་རེ། །རུ་འཛིན་དཔོན་འགོ་

ཡོད་རིགས་ལ། །གཟི་རོག་བརྒྱ་དང་ལྔ་རེ་སྤྲོད། །བྱང་སེ་མི་དུད་རེ་རེ་ལ། །རིན་ཆེན་གཟི་

རོག་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད། །དཔོན་འགོ་རང་རང་སོ་སོ་ལ། །གཟི་རོག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་རེ་སྤྲོད། །

གནམ་རུ་ཕོ་བང་ནང་བཅུད་ལ། །རིན་ཆེན་གཟི་རོག་ཁྲི་གཅིག་ཞོག  །རང་ནོར་རང་

བདག་ཚུལ་དུ་གིས། །བོན་རྒན་པདྨ་གགས་པ་ལ། །གཟི་རོག་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་སྤྲོད། །

དེ་མིན་གཟི་རོག་ཡོད་རིགས་རྣམས། །ཁྲ་མོ་གིང་གི་གནང་སྐལ་ཡིན། །གཟི་ཡི་སྒྲོལ་མ་

རང་བྱོན་གཅིག །ཆོས་ཆབ་འབར་བའི་མཆོད་རྟེན་བཅས། །ཇ་མཁར་རིང་མོའི་བཅུད་དུ་

དགོས། །གཟི་ཡི་བྱ་ཕོ་འཕུར་ཤེས་གཅིག །གཟི་ཡི་ཨ་ཡོ་ཁྲ་ལུ་གཉིས། །ང་རང་རྒྱལ་

པོའི་གནང་ལ་འཇོག །ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རིན་ཆེན་རིགས། །གཟི་གངས་ཆིག་སོང་

སུམ་བརྒྱ་དེ། །ན་ཆུང་འབྲུག་མོའི་རྒྱན་དུ་སྤྲོད། །གཟི་རོག་ལྔ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་དེ། །གསོལ་

དཔོན་མི་ཆུང་ཐོབ་སྐལ་ཡིན། །དེ་མིན་རིན་ཆེན་གཟི་ནོར་རྣམས། །ས་ལྷ་གཏེར་མ་ཁྱེད་

ལ་འབུལ། །བསྐལ་པ་ཟད་མེད་བརྒྱ་ཚོའི་བར། །ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་སྤོད་པར་ཤོག  །དེ་

རིང་བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ་ལ། །སེང་ཆེན་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ངས། །གཟི་གཡང་བོད་ལ་བཞག་

པ་དེས། །མཆོག་གསུམ་མཆོད་པའི་ཞིང་ས་ཤོག  །གསེར་སྐུ་བགང་མེད་མཐའ་ཡས་

པའི། །རྒྱན་དུ་མཛེས་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབས། །རྒྱ་བྱུར་དམར་པོའི་སྐོར་ཡ་ཤོག  །སག་

ཤར་རྣམས་ཀི་ཕ་ནོར་དང་། །མ་སྲུ་འཁོར་བའི་མོ་ནོར་ཤོག  །ན་ཆུང་རྣམས་ཀི་མཛེས་

རོགས་ཤོག  །བསོད་ནམས་ལྡན་པའི་སྙིང་ནོར་ཤོག  །རྐང་བཞི་འཁོར་བའི་ཕྱུག་ནོར་

ཤོག  །གསེར་དངུལ་འཁོར་བའི་བང་མཛོད་ཤོག  །ཡོད་པོ་རྣམས་ཀི་སྙན་གགས་ཤོག  །

མེད་པོ་རྣམས་ཀི་ཟས་ནོར་ཤོག  །བརྒྱ་བརྒྱའི་ནང་ནས་གཅིག་ལྕོག་ཤོག  །སོང་སོང་

ནང་ནས་དབྱེར་བུད་ཤོག  །རང་བ་ཆགས་པའི་སྲུང་བ་ཤོག  །སོང་ཁྲོམ་གཤོག་པའི་

མཛེས་ནོར་ཤོག  །འཛམ་གིང་རྒྱུ་ཡི་གཡང་ཆགས་ཤོག  །སེམས་ཅན་བདེ་ལ་འཁོད་

པར་ཤོག  །དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་ཤོག  །ཚེ་ཡི་བར་ཆད་མེད་པར་ཤོག  །བཀྲ་

ཤིས་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ལ། །གཡོ་འགུལ་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །བསོད་ནམས་འཛད་

མེད་རྒྱ་མཚོ་ལ། །འཕེལ་སྒྲིབ་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །ཚེ་ཡི་དཔག་བསམ་ལོན་ཤིང་
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ལ། །ལོ་འདབ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །རླུང་རྟ་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོ་ཉིད། །མི་ནུབ་

རྟག་ཏུ་མཐོ་བར་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་བརོད་པའི་སྨོན་ལམ་འདི། །བཏབ་ཚད་བསམ་དོན་

འགྲུབ་པར་ཤོག  །ཐོས་ཚད་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་ཤོག །མཐོང་ཚད་སྒྲིབ་གཉིས་

བྱང་བར་ཤོག  །གེ་སར་ང་ཡི་རྣམ་ཐར་ལས། །རྟེན་འབེལ་བརོད་པའི་སྨོན་ལམ་འདི། །

མི་འཕེལ་བཙན་དྲག་དར་བར་ཤོག  །རྟ་འཕེལ་རི་བོ་ཁེངས་པར་ཤོག  །ནོར་འཕེལ་ས་

གཞི་ཁྱབ་པར་ཤོག  །ཀི་ཀི་བསོ་བསོ་ལྷ་གསོལ་ལོ། །

 ཞེས་དེ་ལྟར་སྨོན་ལམ་མཛད་དེ་གཟི་འགེད་བསྩལ་བས་ལྷ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་

དང་། ཡུལ་ལྷ་ཞི་བདག་རྣམས་མངོན་སུམ་ངོ་མཚར་གིས་བྱོན་ཏེ་གཟི་ཡི་མཆོད་པ་

བཞེས་ནས་སོ་སོར་གཤེགས་སོ། །ཕོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་སེང་འོག་ཀུན་འཇའ་

འོད་ཀིས་ཁེངས། རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་དྲི་བཟང་གིས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ། དེ་ནས་ཤོག་ཁག་སོ་

སོའི་དཔོན་འགོ་རྣམས་ཀིས་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསུང་བཀོད་ལྟར་གཟི་འགེད་བཏང་བས་

ཞག་བཅོ་བརྒྱད་ལ་བགོ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཟེར། དེ་ནས་ལྷ་འབངས་མི་རྟ་ཚང་མ་དམག་སོན་

རྒྱ་ཆེན་པོས་ཚིམས་་པར་བྱས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་ཙམ་ལ་གླུ་གར་ཅི་རིགས་བྱས། 

དེ་མཚམས་སུ་རྒྱལ་བོན་ཚང་མ་གནམ་རུ་ལྷ་རོང་དུ་ཕག་ཕེབས་ནས་མེ་གིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་

གི་སྐེ་བོ་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཚང་མ་འཛོམས་དགོས་པའི་བཀའ་འཕྲིན་སོ་སོར་བཏང་བས། 

ཞག་བཅོ་ལྔའི་གོང་དུ་ཚང་འཛོམས་བྱུང་ནས། སྔོན་ལྟར་གཟི་འགེད་དང་སོན་མོ་རྒྱ་ཆེན་

པོ་བཏང་། ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་དབང་ལུང་དང་། སྨིན་གོལ་ལམ་བཟང་

གི་ཁྲིད་སོན། གཞན་ཡང་རང་རང་གི་བོ་དང་འཚམས་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་

བ་བསྩལ། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཇི་སྲིད་བར་སྐུ་ལ་པདྨ་འབྱུང་གནས། གསུང་ལ་བཛྲ་གུ་རུ། 

སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་དང་དུ་བངས། མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ་སོགས་སིག་པའི་

ལས་རྣམས་སངས། དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཀི་ཉི་མ་ཤར་བ་མ་ཟད། རོ་ལ་ཡི་གེ་བརྐོས། ཆུ་

ལ་ཟམ་པ་བཙུགས། ལམ་འཕྲང་བཅོས། རི་ཀླུང་ལ་བཀག་རྒྱ་བསམས། བག་ཡོད་ཚུལ་

ལྡན་བྱེད་རྒྱུ་ཁས་བངས། དཔོན་ལ་གེ་སར་མིན་པ་གཞན་མི་བྱེད་ཅིང་དཀར་ཕོགས་སྐོང་

བའི་ལྷ་ཚོགས་བསེན་པ་དང་། ལྷ་འབངས་གིང་ཆོས་ལྟར་སྐོང་རྒྱུ་སོགས་དཀར་ཕོགས་
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དགེ་བའི་ལས་སུ་འབད་སྐུལ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་རིགས་གསུམ་ཐུགས་རེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་འཛམ་

གིང་མི་ཡི་ཉི་མ་སྐུ་རེ་སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དག་འདུལ་དེས་མགོ་ལ་རོ་རེ་བཞག  ལྕེ་ལ་བདུད་

རི་བླུགས། རོ་རེའི་ཐ་ཚིག་བསྒྲགས་ཏེ་བདུད་ལུང་ནག་པོ་དེ་དཀར་ཕོགས་ཆོས་ཡུལ་དུ་

བསྒྱུར། བཀའ་བོན་གུ་ར་ཐོག་རྒྱལ་ལ་རྒྱལ་པོས་མཇལ་ཁ་དང་། ཁྱད་འཕགས་ཀི་ནོར་

སྣ་མང་པོ་གསོལ་རས་བསྩལ་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་དུ་བཅུག  རྟ་རྟུལ་གད་ས་

འཇིགས་མེད་དེ་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བཞག  བྱང་མེ་གིང་ཡུལ་དེ་ལོངས་སྤོད་ལྷ་ལྟར་མཉམ་པ་

བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་མེ་སག་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་སེང་ཆེན་དག་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་

སྐུ་འཁོར་དཔའ་རྟུལ་བརྒྱད་ཅུ། ལས་དམག་དགུ་འབུམ་དང་བཅས་ཁྲ་མོ་གིང་ཡུལ་དུ་

ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར། དེར་བཀའ་བོན་གུ་ར་ཐོག་རྒྱལ་གིས་གཙོས་བཙུན་མོ་བོན་འཁོར་

དང་། ཡུལ་དེའི་དཔོན་འགོ་སེ་དམངས་ཀུན་གིས་སྐེལ་མ་དང་འདི་ཕི་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་

སྨོན་ལམ་ཞུས། གེ་སར་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ནས་ཀང་ཕག་དབང་དང་། ཞལ་གདམས་

ཡང་ཡང་མཛད་དེ་སོ་སོར་ཞལ་གེས་ནས་ཕེབས་སོ། །

 དེ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་དང་ཞག་བཞི་སོང་ཉིན་གད་དམར་གཞུང་དྲུག་ཏུ་འབྱོར་

བས་ཞག་བདུན་རིང་དེར་བཞུགས་ཏེ་དགའ་སོན་སྣ་ཚོགས་མཛད། ཕི་ཡི་རོང་ཁག་རྣམས་

རང་རང་གི་ཡུལ་དུ་ཕེབས། གིང་རང་ཤོག་གི་རྒྱལ་བོན་རྣམས་ནས་སྐེལ་མ་དང་ཐུགས་

སྨོན་རྒྱ་ཆེ་མཛད། ཉི་མ་དེ་ཡི་ཕི་ནང་ཤར་ཁྲ་མོ་གིང་དུ་མི་བཏང་། རྒྱལ་བོན་རྣམས་རིམ་

བཤར་གིས་ཞག་ལྔ་སོང་མཚམས་སུ། གིང་གི་དཔོན་འགོ་མ་སྲུ་མོ་སྨན་རྣམས་ཀིས་

འདུ་རྭ་གོང་མ་ལྷ་དགོན་དུ་ཕེབས་སྒྲིག་ལྷོད་མེད་ཞུས། ཆིབས་བསུ་རིང་ཐུང་གཉིས་རེ་

བཀོད་སྒྲིག་བྱས། ཟླ་གཅིག་ཙམ་ན་རྒྱལ་མཆོག་དཔོན་འཁོར་རྣམས་ཆིབས་བསུའི་གོ་

རིམ་བརྒྱུད་བ་མ་ཕ་ཁུ་མ་སྲུ་མོ་སྨན་རྣམས་ནས་རྔ་དང་རོལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ཀིས་ཆིབས་

བསུས་ཤིང་འདུ་རྭ་གོང་མར་ཕག་ཕེབས། གེ་སར་མི་ཡི་སྐབས་མགོན་མཆོག་གསེར་ཁྲི་

རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་གི་སེང་དུ་སྐུའི་ཟིལ་མདངས་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་

གསལ་ལེར་བཞུགས། དཔའ་རྟུལ་དཔོན་འགོ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། མ་

སྲུ་མོ་རྣམས་ནས་ཇ་ཆང་སོགས་གསོལ་འདྲེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐེམས་ཞུས་བྱས། 
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མདོ་ཁམས་རྒྱལ་མོ་འབྲུག་མོ་དེས། ལུས་ལ་གོས་རབ་བཅོ་བརྒྱད་དང་དབུ་ལ་རྒྱན་རབ་

སྣ་ཚོགས། རིགས་ལྔའི་པྲོག་ཞུ་གསོལ་ནས་འཛུམ་གིས་བསུས་ཤིང་དགའ་བའི་དཔལ་

ལ་རོལ་བའི་གར་སབས་དང་བཅས་དར་དཀར་སྲིད་ན་རིང་བ་ཞིག་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་

ཕུལ་ཞིང་། རྒྱལ་བོན་ཚང་མ་ལ་ཕེབས་བསུ་ཁམས་འདྲི་ཞུས་ནས་གདན་ལ་འཁོད། དེ་

ནས་རྒྱལ་མཆོག་ཉིད་ནས་ཁྲ་མོ་གིང་ཡུལ་དུ་གཟི་འགེད་མཛད། དགའ་སྐིད་ངང་རྟ་རྒྱུག་

མདའ་འཕེན་སོགས་དགའ་སོན་ཉིན་ཞག་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་མཛད་དེ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐིད་

ཀི་དཔལ་ལ་རོལ་མཐར་རྒྱལ་བོན་སོ་སོ་མཁར་རོང་དུ་བྱོན་ཏོ། །དུས་དེར་ནག་ཕོགས་

འདུལ་བའི་དཔའ་བོ། ཞིང་ཁམས་འདྲེན་པའི་བ་མ། དམ་པ་ཆོས་ཀི་སྲོག་ཤིང་། ཁམས་

གསུམ་འགོ་བའི་མགོན་པོ་རིགས་གསུམ་གཅིག་སྡུད་ཀི་ངོ་བོ། དག་འདུལ་གེ་སར་རྒྱལ་

པོ་དེ་ཉིད་ཕོ་བང་སེང་འབྲུག་འགིང་རོང་དུ་སེམས་ཅན་གཞན་དོན་དུ་ཡི་དམ་དྲག་པོའི་

བསྙེན་སྒྲུབ་ཀི་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་སོ།། །།

..................................................................................
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