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གླེང་གཞི། 

སྒྲ་དོན་འབླེལ་བ་ཀུན་བཏགས་བོ་ཡིས་བས།  །ཡི་གླེའི་རྟོག་པས་

མིང་དང་ཚིག་དོན་གྲུབ།  །མིང་ཚིག་སྦོར་བས་སྐད་ཆའི་གནད་འབིགས་
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དབླེ་བར་བ།  །ཞླེས་པས་བསྟན་པ་ལྟར། གང་ཞིག་བརོད་པར་བ་བའི་དོན་

གི་དངོས་པོ་དླེ་མིང་དང་ཚིག་ལ་བརྟླེན་པ་དང་། མིང་དང་ཚིག་གི་སྦོར་བ་དླེ་

ཡང་བརྡ་སྤོད་ཀི་སྦོར་ལུགས་དང་སྐད་ཆ་དླེ་སྤོད་ཀི་མི་རིགས་གང་གི་

གོམས་སོལ་དང་མི་འགལ་བར་སྦར་དགོས་པར་མ་ཟད། སྐད་ཆ་ནི་མི་

རིགས་ཤིག་གི་སྤི་མཐུན་གི་མོས་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་སོགས་ཀུན་རྟོག་སྣ་

ཚོགས་པའི་རྟླེན་གཞི་ཉག་གཅིག་ཏུ་སྣང་ཕིར། ངག་ནས་གཏམ་གི་སྦོར་བ་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

སླེལ་བ་དང་། ལག་པས་ཡིག་རྩོམ་འདུ་བླེད་པའི་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་ཇི་སླེད་པ་

ནི་སྦོར་བ་དླེ་གྲུབ་ཀི་ཡི་གླེ་དང་བརྡ་སྤོད་བརོད་བ་དོན་གི་ཆ་གསུམ་འདུས་
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གཞིར་གྱུར་པའི་སྐྱླེས་བུའི་སྐད་ཀི་གདངས་ལས་བྱུང་བའི་དབངས་གསལ་

གཉིས་སུ་འདུ་བ་དང་། བརྡ་སྤོད་ཅླེས་པ་ནི་སྐད་ཆའི་སྦོར་ལུགས་ཏླེ། མིང་

དང་ཚིག་གི་སྦོར་བ་དང་། ཕྲད་དང་རྣམ་དབླེའི་སྦོར་ཚུལ། ཚིག་གི་ངལ་

གསོའི་སོད་ལུགས་དང་དོན་གི་དབླེ་མཚམས། མིང་དོན་གི་གོ་བ་སྐབས་

བསྟུན་ལྟར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཚུལ་སོགས་དོན་མང་བོར་བ་དགོས་པ་དང་། 

བརོད་དོན་ཞླེས་པ་ནི་རྣམ་པར་རིག་བླེད་ཀི་སྒྲའི་བསྟན་བར་གྱུར་པའི་རྣ་

ཤླེས་ཀི་གོ་བ་དླེ་ཡིན་པས། བརོད་བ་དང་རོད་བླེད་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྟླེན་

ཅིང་འབླེལ་བར་གནས་ཤིང་། གལ་ཏླེ་རོད་བླེད་ཀི་མིང་དང་ཚིག་རྣམས་

འཁྲུལ་ཞིང་གོ་རིམ་འཛིངས་པར་གྱུར་ཚེ་བརོད་བའི་དོན་རྣམས་ཀང་འཁྲུལ་

བར་མ་ཟད། འཇིག་རྟླེན་ཐམས་ཅད་རྨོངས་པར་འགྱུར་ཕིན། བསབ་ལ་བརྩོན་

པར་འདོད་པའི་མི་གང་ཡིན་ཡང་ཐོག་མར་ཡི་གླེདླེ་ནས་མིང་། ཕིས་སུ་ཚིག་

གི་སྦོར་བ་ལ་ནན་ཏན་གིས་སྦང་བར་བའོ།  །

སྤིར་ཡི་གླེ་ཞླེས་པ་ལ་སྒྲའི་བརོད་རིགས་ཀི་སོ་ནས། སླེམས་སུ་

འཆར་བ་སྣང་བ་སླེམས་ཀི་ཡི་གླེ་དང་། གནས་བླེད་རྩོལ་བས་སྐྱླེད་པ་སྒྲའི་
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ཡི་གླེ་ལག་པས་སུག་བིས་སུ་འགད་པ་གཟུགས་ཀི་ཡི་གླེ་གསུམ་དུ་ཕླེ་རུང་

ཡང་། དླེ་ཡང་མཐར་ཐུག་ན་སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་སུ་འདུ་བ་ལ། གཟུགས་ཀི་

གོ་བ་སྒྲ་ཡིས་སྟོན་ཞིང་། སྒྲ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་གཟུགས་ཀིས་མཚོན་སྟབས། སྒྲ་

གཟུགས་གཉིས་འགལ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་སྒྲ་སྦོར་ཡི་གླེ་ནི་

སྒྲའི་རྣམ་པ་ལྟར་བས་པའི་ཕིར་ན་སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་ལ་འབླེལ་བ་ལྷག་པར་

ཆླེའོ།  །

མིང་གི་རྣམ་གཞག་ནི་རྣམ་དབླེ་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་གི་

བསྟན་བ་གཙོ་བོར་གྲུབ་ཀང་། མིང་གི་བརོད་གཞི་རྒྱ་ཆླེ་ཞིང་རིག་གནས་

ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པས། དག་སླེབ་སྣ་ཚོགས་ཟུར་ལོགས སུ་མཛད་པའི་

བཀའ་དྲིན་གིས། བོད་སྐད་ཀི་བརྡ་སྤོད་པའི་གཞུང་ལ་སུམ་རྟགས་དག་

གསུམ་དུ་གྲངས་ཀང་། བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་ཅླེས་པའང་དླེ་དག་ཁོ་ན་ལ་བས་ན་

ཁྱབ་ཆུང་བར་འགྱུར་གཤིས། བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་ཅླེས་པ་ནི་བོད་སྐད་ཀི་སྒྲའི་

སྦོར་ཚུལ་དང་དླེ་དག་གི་གནས་ལུགས་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་སྤི་ལ་གོ་

དགོས་ཤིང་། ཡི་གླེའི་སྦོར་ཚུལ་ངླེས་པས་མིང་གི་དག་ཆ་ཐོན། མིང་དོན་

གསལ་བར་རྟོགས་པས་ཚིག་གི་གསང་རྒྱ་གྲོལ། ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལླེགས་

པས་དོན་གི་གནད་འབིག་པར་བླེད་ཕིར། བརྡ་སྤོད་པའི་གཞུང་གི་འགག་

དོན་མིང་ཚིག་ཡི་གླེ་གསུམ་དུའང་འདུའོ།  །དླེ་ལྟ་ནའང་སོབ་དཔོན་ཐོན་མིས་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

མཛད་པའི་བརྡ་སྤོད་པའི་བསྟན་བཅོས་གཞན་རྣམས་འབྱུང་བཞིའི་དབིངས་

སུ་འཐིམས་ཤིང་། ད་ཡོད་སུམ་རྟགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་གཉིས་སུ་བོད་ཀི་

བརྡ་སྤོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཆ་ཚང་ཞིབ་རྒྱས་སུ་མ་བསལ་པའི་ཁར། གསལ་

བར་བསྟན་པ་རྣམས་ཀང་དུས་ཀི་འཕླེལ་འགྱུར་གི་དབང་གིས། ལ་ལ་ཞིག་

སྔར་གི་འཆད་སོལ་ཉམས། འགའ་ཞིག་བསྟན་བ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་མ་

ཟད། སུམ་རྟགས་ཀི་དགོངས་འགྲླེལ་མང་ཆླེ་བར་མིང་དང་ཚིག་གི་ངླེས་

ཚིག་ཚད་མའི་གཞུང་དང་བསྟུན། དབླེ་བ་རྒྱ་གར་གནའ་བོའི་ལུགས་ལྟར་

བཀྲལ་པར་བརྟླེན། བོད་གངས་ཅན་པ་རང་གི་སྐད་ཆའི་རང་བཞིན་མངོན་

པར་མཚོན་ཞིང་བརྡ་སྤོད་སྤིའི་འཕླེལ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་བཀོལ་བདླེ་

ཞིབ་གསལ་གི་བརྡ་སྤོད་རྣམ་གཞག་ཅིག་གསར་དུ་བ་རྒྱུ་ནི་བཟོག་མླེད་

རྦབ་ཆུའི་གཤིས་སུ་གྲུབ་གདའ་འོ།  །

ཡིན་ན་ཡང་། ཁོ་བོ་ལྟ་བུར་རང་སྟོབས་ཀིས་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་

སོབས་པ་ཞན་པའི་ཁར། སྐད་ཆ་ནི་མི་རིགས་ཤིག་གི་བསམ་བོའི་རྟླེན་གཞི་

དང་། ཡི་གླེ་ནི་མི་རིགས་དླེ་ཉིད་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཐུབ་མིན་གི་སོག་རྩར་

གྲུབ་གཤིས། སྐད་ཆའི་གནས་ལུགས་ཆོས་ཉིད་ཉུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་བསྡུས་ཏླེ། 

བརྡ་སྤོད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བ་རྒྱུ་ནི་དླེ་བས་ཀང་ཚེགས་ཆླེ་ན་

ཡང་། རང་གི་རིགས་ལ་འཆིང་བའི་ལྷག་བསམ་དང་། སོབ་དཔོན་ཐོན་མིའི་
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བཀའ་དྲིན་སིང་ནས་དྲན་ཞིང་བས་པ་དྲིན་གིས་གཟོ་བའི་ཕིར་དུ། སྔོན་བོན་

མཁས་པའི་གསུང་ལ་གཞི་བཅོལ། བོད་སྤི་མཐུན་གི་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་ལ་

ཡང་ཡང་དཔྱད། དླེང་རབས་ཀི་རིག་པ་གསར་བས་ཟུར་བརྒྱན། གཟུར་

གནས་མཁས་པའི་སྤན་སྔར་བགྲོ་གླེང་གིས་བརྡར་ཤ་བཅད་དླེ། བསྟན་

བཅོས་འདི་རང་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པ་རྣམས་ཀི་སྤན་དབང་གསོ་བའི་

གསོས་སུ་སྐྲུན་པ་པལ། སྐྱོན་ཅི་མཆིས་ཡོ་བསང་དག་བཅོས་གནང་བར་

ཞུའོ།  །

སྐབས་དང་པོ། ལོ་རྒྱུས་དང་འབླེལ་བའི་གཏམ།

 དང་པོ། བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟན་པ། 

རྒྱལ་བོ་སོང་བཙན་སམ་པོའི་ཡར་སྔོན་ལ་བོད་ཀི་ཡུལ་འདིར་བརྡ་

སྤོད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཡོད་མླེད་ལ་ད་ལྟ་གླེང་སོ་མང་ཡང་། ཡོངས་སུ་གྲགས་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། སོང་བཙན་སམ་པོས་ཞི་དྲག་ཟུང་འབླེལ་གིས་མཐའ་

འབངས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་རྒྱལ་ཁམས་རྒྱ་བསྐྱླེད་དླེ། བོད་

བཙན་པོའི་སིད་དབང་གསར་དུ་ཚུགས་པའི་དུས་མཚུངས་སུ། ཞི་བོན་ཐོན་

མི ་སམྦོ ་ཊས་རྒྱ་གར་སོགས་ཉླེ ་འཁོར་གི ་རྒྱལ་ཁམས་དུ་མའི ་ཡིག་

གཟུགས་ལ་དཔླེར་བལྟས། བོད་མིའི་སྐད་ཆའི་ཁྱད་ཆོས་དང་རྩ་བའི་བཀླག་
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གདངས་ལ་ཐུགས་གཞིགས་ལླེགས་པར་མཛད་དླེ། བོད་ཀི་ཡི་གླེའི་བཟོ་

ལུགས་དང་བརྡའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བླེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆླེན་པོ་

བརྒྱད་མཛད་པར་གྲགས་པ་ལ། ༡རྒྱལ་རབས་གསལ་མླེར། དང་པོ་ཡི་གླེའི་

རྣམ་འགྱུར་གི་བཟོ་བརྩམ། ཀ་སྨད་སུམ་བཅུར་བསྒྱུར་བ། སླེབ་སྦོར་བསྒྲིག་

པའི་གཞི་མ། ཐོན་མིའི་མདོ་རིའི་སྒྲ་མདོ་བ་ཡོད་ཀིས་དླེ་དག་ལ་གཟིགས་

ཤིག་ཅླེས་དང་། ༢དཀར་དྲུང་པད་མ་རྡོ་རླེས། དླེ་ཡང་རང་ཅག་གངས་ཅན་

ལོངས་འདིར་མཁས་པ་ལ་སྔ་བ་ལོ་ཙཱའི་ཐོག་མ་ཐུ་མི་སམྦོཊ་ཞླེས་ཡུལ་

གཉལ་དུ་འཁྲུངས་པ་དླེས་བོད་ཡུལ་རང་སྐད་དང་འཚམས་པའི་བརྡ་སྤོད་

པའི་བསྟན་བཅོས་སུམ་ཅུ་བ་དང་། རྟགས་ཀི་འཇུག་པ། ཀླུ་དབང་མགུལ་

རྒྱན་སོགས་མཛད་དླེ་ཆོས་བསྒྱུར་པིར་ཐོགས་ཡི་གླེའི་སོལ་གཏོད་མཛད། 

༣ཅླེས་གསུངས་པ་དང་། ཞ་ལུ་ལོ་ཆླེན་ཆོས་སྐྱོང་བཟང་བོས། ཐོན་མིས་

མཛད་པར་གྲགས་པའི་མུན་པའི་སྒྲོན་མླེ་ནི་ཐོན་མིས་མཛད་སིད་ནའང་། རྒྱ་

གར་གི་སྐད་ཀློག་ཚུལ་ཡིན་གི། བོད་སྐད་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནོ། ༤ཞླེས་

གསུངས་པའི་ཚུལ་ལ་བརྟགས་ན་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་སྐབས་སུའང་ཐོན་

མིའི་བརྩམས་ཆོས་དུ་མ་བཞུགས་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། 

ཐོན་མིའི་གསུང་གི་སུམ་ཅུ་བའི་དངོས་བསྟན་དུ་མིང་གཞིའི་སྒྲ་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཀི་ཀིས་ཀང་གསུམ་མ་གཏོགས་མ་བསྟན་པ་ནི་
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གཞུང་དླེའི་སྐབས་དོན་གཙོ་བོ་རླེས་འཇུག་གི་རྣམ་གཞག་ཡིན་པ་བསྟན་

པའི་ཕིར་རླེད་ལ། དླེ་ཡང་མིང་གཞི་ཀ་ཡིག་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲད་དག་བསྟན་

པ་ནི་དམིགས་བསལ་རླེས་འཇུག་གི་རྟགས་ཀི་དབླེ་བའི་གནད་འབིན་པའི་

ཕིར་ཡིན་པ། པྲ་སྟིའི་ལུགས་ཀི་རླེས་འཇུག་གི་རྟགས་ཀི་དབླེ་ཚུལ་ཨི་ལྡན་

གི་སྒྲའི་ཐོབ་ཐང་ལྟར་ཕླེས་པ་དང་། སི་ཏུའི་ལུགས་ཀི་རླེས་འཇུག་གི་རྟགས་

ཀི་སྒྲུབ་བླེད་རྒྱན་སྡུད་ཀི་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་ལྟར་ཡིན་པས་ར་སྤོད་བྱུང་ཞིང་། 

པ་པོ་སོགས་བདག་པོ་སྟོན་བླེད་ཀི་སྒྲ་རྣམས་མིང་དང་མིང་གི་ཚོགས་པ་

སྒྲུབ་བླེད་ཙམ་ལས་ཚིག་ཕྲད་དངོས་མིན་པས་དླེ་དག་ཀང་འདིར་བསྟན་པ་

མ་གཏོགས་བོད་སྐད་ཀི་གཤིས་ལ་གྲུབ་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཐམས་ཅད་བསྟན་

མླེད་པ་ཀུན་གིས་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། གཞན་དུ་ན། སུམ་ཅུ་བའི་གཞུང་འདིར་

ཨི་ལྡན་མ་གཏོགས་པའི་ཚིག་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་རྣམས་ཀི་སྒྲའི་སྦོར་

ཚུལ་དང་། ར་ལ་སའི་མགོ་ཅན། ཡ་ར་ལ་ཝའི་འདོགས་ལྡན། ད་སའི་ཡང་

འཇུག་གི་སྦོར་བ་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་མང་བོ་ཞིག་བསྟན་མླེད་པ་འདི་དག་

བསྟན་བཅོས་གཞན་རྣམས་སུ་ཡོད་ངླེས་པ་ལྟར་དླེབ་ཐླེར་དག་ཏུ་བཀོད་

པའམ། རྣམ་གཞག་དླེ་ལྟར་སྦར་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་ཕོགས་

བསྡུས་བས་ཏླེ་རྩ་ཚིག་གི་སོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི་ཕིས་ཀི་མཁས་པ་

དག་གི་བླེད་པ་ཡིན་ནོ། སུམ་ཅུ་བ་ནི་རྟགས་ཀི་འཇུག་པ་སོགས་བསྟན་
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བཅོས་ཕི་མ་རྣམས་ཀི་རྟླེན་གཞི་དང་རྩ་བ་ཡིན་པར་སི་ཏུ་པཎ་ཆླེན་སོགས་

བཞླེད་ཅིང་། ཚིག་ཕྲད་རྣམས་རང་གང་ལ་སྦར་གཞིའི་མིང་དླེའི་མཐར་ཅིའི་

ཕིར་སྦོར་བ་དང་། རྣམ་དབླེ་བརྒྱད་སོགས་གཞུང་དླེར་གསལ་བར་མི་སྣང་

བའི་དོན་དུ་མ་ཞིག་རྟགས་འཇུག་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་ཡོད་པས། རྟགས་

འཇུག་ནི་སུམ་ཅུ་བའི་ཡན་ལག་དང་རྒྱས་བཤད་ལྟ་བུའི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་

ཡིན་ངླེས་སོ། རྟགས་འཇུག་ཏུ། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་བ་གསུམ་དང་བདག་

གཞན་གི་ཐ་སད་ཙམ་ལས། དངོས་པོ་དང་། བླེད་པ་པོ། བླེད་པ། བླེད་ལས། 

བ་ལས་སོགས་གང་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བསྟན་མླེད་དོ། 

བཙན་པོ་ཁི་སོང་ལྡླེའུ་བཙན་གི་སྐུ་དུས་སུ་བོན་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ལླེ་ཁྱི་

འབྲུག་གིས་བསྒྱུར་པའམ་མཛད་པའི་《གནས་བརྒྱད་ཆླེན་མོ་རྩ་འགྲླེལ་》ནི་

ད་ཡོད་བོད་སྐད་ཀི་བརྡ་སྤོད་ལ་ཉླེ་བར་མཁོ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཆླེས་སྔ་ཤོས་

ཤིག་ཡིན་ཡང་ཐོན་མིའི་གསུང་གི་འགྲླེལ་བ་ཞིག་མིན་ལོས་ཆླེ། གཞུང་དླེར་

བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་སྐད་ཀི་གནས་བརྒྱད་དླེ། བླེད་པའི་གནས་དང་། བསྡུ་བའི་

གནས་དང་། བསྒྱུར་པའི་གནས་དང་། དྲང་བའི་གནས་དང་། འཇུག་པའི་

གནས་དང་། རྣམ་པར་དབླེ་བའི་གནས་དང་། ཕོགས་ཀི་གནས་དང་། དངོས་

པོའི་གནས་བཅས་བརྒྱད་དུ་ཕླེས་ཏླེ་གསུངས་པ་དང་། རྣམ་དབླེའི་བླེད་པ་

ཚིག་བརྒྱད་དང་དྲུག་དང་བཞིའི་ལུགས་ཕླེས་པ་དང་། སོས་སུ་ཡི་གླེ་འཇུག་
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པའི་གནས་བརྒྱད་བསྟན་པ་དླེས་ཕི་འགྲླེལ་རྣམས་ལ་ཤུགས་རྐླེན་སྟླེར་ཆླེ་

སྟླེ། ཞ་ལུ་ལོ་ཆླེན་དང་། ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། དབངས་ཅན་ངག་གི་

དབང་ཕྱུགདམུ་དགླེ་བསམ་གཏན་སོགས་ཀིས་རང་རང་གི་བརྩམས་ཆོས་

སུ་དྲངས་ཏླེ་ཐུན་མིན་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཏུ་ངོམ་འདུག་གོ། 

བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་དུས་མགོར་བྱུང་བའི་《སྨྲ་སོ་མཚོན་ཆ་》ནི་སོབ་

དཔོན་སྨྲ་ཏིས་མཛད་མིན་ལ་མཁས་པ་རྣམས་བཞླེད་པ་མི་འདྲ་ཡང་། བསྟན་

བཅོས་དླེ་ནི་ཕི་དར་བརྡ་སྤོད་ཀི་གཞུང་སྔ་ཤོས་སུ་མ་ཟད། མཁན་པོ་ཐོན་

མིའི་དགོངས་པ་དང་ཡང་མཐུན་ཤོས་ཆླེ་བས་འགྲླེལ་བླེད་རྣམས་ཀིས་གཙོ་

བོར་དྲངས་པ་ཡིན་ཞླེས་མཁས་དབང་ཟུར་མཁར་པས་གསུངས་སོ། ༥དླེ་

ཉིད་དུ། དྲང་བོ་བསྒྲླེང་དང་བཀུག་པ་དང་། བསྟོད་པ་དང་ནི་སྨད་པ་དང་། 

བསྒྲིམས་དང་གོད་པའི་ང་རོ་དབྱུང་། ༦ཞླེས་འབྱུང་བ་སོགས་བོད་སྐད་ཀི་

སྒྲའི་སྦོར་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་འཆད་སོལ་རླེ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི། ཆོས་

རླེ་ས་སྐྱ་པཎིས། རྒྱ་གར་གི་སྐད་ལ་བོད་ཀིས་བསབ་པར་ས་བའི་དོན་དུ་བོད་

ཀི་ཡི་གླེས་བསྟན་པར་བའོ། ༧ཞླེས་བསྟན་པ་ལྟར་རམ་བོད་ཡིག་ལ་ངླེས་

ཤླེས་ཟབ་མོ་འདྲོང་ཕིར་དླེ་ལྟར་བསྟན་པ་གང་རུང་ལས་མི་འདའ་བས། ཅི་སྟླེ་

རྩ་འགྲླེལ་དླེ་གཉིས་མླེད་ན་སུམ་ཅུ་བའི་ཚིག་དོན་མང་བོ་ཞིག་བཀྲོལ་ཐབས་

མླེད་པར་མ་ཟད། སུམ་ཅུ་བའི་ལུང་གིས་མ་ཟིན་པའི་ཕྲད་དུ་མའི་འཇུག་དོན་

ི
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ངླེས་པ་ལ་ཚེགས་ཆླེན་པོ་བསྟླེན་དགོས་ཕིར། པྲ་སྟི་དང་སི་ཏུ་སོགས་

མཁས་པ་ཕལ་མོ་ཆླེས་གཅླེས་པར་འཛིན་པ་དང་། ས་པཎ་གིས། སྨྲ་མཆོག་

སྨྲ་བའི་རླེས་འབངས་སྨྲ་བའི་སོ། ༨ཞླེས་བསྔགས་ཀང་། མླེར་གླེན་མཁན་པོ་

ཡླེ་ཤླེས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་སྔ་རོལ་དུ་བསངས་ཏླེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་འདུག་

གོ།  དླེ་རླེས་ཀི་ས་སྐྱའི་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྩླེ་མོའི《  ༡༡༤༢ནས་

༡༡༨༢》  ཡི་གླེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདླེ་འཇུག་》དང་དླེའི་འགྲླེལ་བ་ཆོས་

རླེས་པཎ་གིས་མཛད་པ་དག་ནི། ཐོན་མིའི་གསུང་གིབསབ་ལ་བརྩོན་པའི་

གང་ཟག་གིས། དང་པོ་ང་རོ་རྣམས་ལ་སྦང། ཞླེས་པའི་ཚིག་དོན་འགྲོལ་བའི་

མན་ངག་ཏུ་འཁུམས་ཤིང་། དུས་སྐབས་དླེ་ཉིད་ཀི་དབུས་དང་གཙང་གི་ཡུལ་

གྲུ་འགའ་ཞིག་གིས་མཚོན་པའི་ས་ཆ་དག་ཏུ་ཡི་གླེའི་བཀླག་ཚུལ་ཉམས་

ཀིན་ཡོད་པ་དཔླེར་དྲངས་ཏླེ་ཡོ་བསང་བླེད་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཞིབ་ཏུ་

བསྟན་པས་བཀའ་དྲིན་རི་བས་ལིའོ། གཞན་ཡང་། དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་གྲོས་

བརྟན་པའི་《ཚོགས་གསུམ་གསལ་བ་》ཞླེས་པའི་བརོད་བ་གཙོ་བོ་ལླེགས་

སྦར་གི་སྒྲ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ཡང་། བསྟན་བཅོས་དླེ་རུ་ཚིག་གི་

མཚན་ཉིད་འགོད་ལུགས་རླེ་ཞིག་མངོན་པའི་ལུགས་དང་བསྟུན་ན་ཡང་

མཚན་གཞིར་ཚིག་རྣལ་མ་བཀོད་ཡོད་པ་དླེས་རིགས་པའི་སོ་གསར་བ་

ཞིག་ཕླེ་ཡོད་པ་རླེད། 
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ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་《༡༡༨༢་ནས་༡༢༥༡》

ཐོན་མིའི་གསུང་གི་སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་གཉིས་ལྷན་དུ་བསླེབས་ཏླེ། ཡི་གླེ་

མིང་ཚིག་དགོས་འབླེལ་དང་།  །འཇུག་ཚུལ་བསྟླེན་ཚུལ་བསྟན་བ་བདུན།  ། 

ཞླེས་པའི་གོ་རིམ་དུ་བརྒྱུས་ཏླེ་《ཡི་གླེའི་སྦོར་བ་》ཞླེས་པ་མཛད་པས་

གཞུང་དླེ་གཉིས་ཀི་འབླེལ་བ་ལ་ངླེས་ཤླེས་བསྐྱླེད་ཀང་། དླེའི་དོན་ཞིབ་པར་

བཀྲལ་བའི་འགྲླེལ་བ་མི་སྣང་བས་འཕྲིན་ལས་ཆླེན་པོ་མ་རྒྱས། དླེའི་རླེས་སུ་

ལོ་ཆླེན་ནམ་མཁའ་བཟང་བོས་འགྲླེལ་བ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མླེད་དང་། སྣར་ཐང་

ལོ་ཙཱ་བ་སངྒཱ་ཤྲིས་མཆན་ཊིཀ་སོགས་མཛད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས། ཞ་ལུ་ལོ་

ཆླེན་གིས་སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་བ་ཞིག་མཛད་བྱུང་བ་དླེ་ལ། སྐད་གཉིས་ཤན་

སྦར་དང་འགྱུར་ཕག་གི་ཚིག་རྣམས་མླེད་ལ། ལ་དོན་གི་ཕྲད་ལ་དངོས་

ཤུགས་བསྟན་གི་ཕྲད་དྲུག་ལས་ར་ཡིག་བླེ་བག་ཏུ་མི་འདོད་དླེ། རུ་ཡིག་ར་

བསྡུས་སུ་འདོད་ཅིང་ཕྲད་དླེ་རྣམས་ལ་དོན་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་བཞླེད་པ་

དང་། རྟགས་འཇུག་ཏུ། ལོ་ཆླེན་ནམ་བཟང་གི་ལུགས་ལྟར་ཨ་ཡིག་རྟགས་

མླེད་དུ་བླེད་པ་དང་། མིང་གཞི་གསལ་བླེད་སུམ་ཅུར་རྟགས་གསུམ་དུ་དབླེ་

ཚུལ་དངོས་སུ་བསྟན་ཅིང་། ཕིས་འགྲླེལ་རྣམས་ལ་ཤུགས་རྐླེན་ཆླེ། དླེའི་

བསྡུས་དོན་ལྟ་བུར་ལང་སྐྱ་རོལ་བའི་རྡོ་རླེས་《སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་བ་བོ་ལྡན་

དགའ་སྐྱླེད་》ཅླེས་པ་མཛད། ཞ་ལུའི་འགྲླེལ་བར། ཀླུ་མླེས་དབང་ཕྱུག་གྲགས། 
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སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བ། སག་སྟོན་སོགས་ཀི་འགྲླེལ་བ་དག་ཀང་ཡོད་པར་

གསུངས། དླེའི་རླེས་སུ། དགླེ་ཡླེ་ཚུལ་ཁིམས་སླེང་གླེའི་《འགྲླེལ་བ་ཉི་མའི་

འོད་ཟླེར་》རབ་འབམས་སྨྲ་བ་ཆོས་རྒྱལ་གི་《འགྲླེལ་བ་བོ་གསལ་མགུལ་

རྒྱན་》པཎ་ཆླེན་གསླེར་མདོག་ཅན་པའི་འགྲླེལ་བ། ཞ་ལུ་བ་ཆོས་ལླེགས་ཀི་

《མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་》ཡར་འབོག་རིན་ཆླེན་ཏོག་གི་《སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་

བ་རིན་པོ་ཆླེའི་ཟ་མ་ཏོག་》དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲླེང་བའི་《འགྲླེལ་བ་

གསལ་བླེད་སྒྲོན་མླེ་》འོལ་ཕྲུག་པ་ཀརྨ་རབ་རྒྱས་ཀི་《མཁས་པའི་རྒྱན་》

ཟུར་མཁར་བ་བོ་གྲོས་རྒྱལ་བོའི་《མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་》སྨན་ལུང་པ་བོ་

མཆོག་རྡོ་རླེའི་《ཟུང་འཇུག་ཡིད་ཀི་ཤིང་རྟ་》གཏིང་སྐྱླེས་བོ་བཟང་ཆོས་

གྲགས་ཀི་《གསལ་བའི་སྒྲོན་མླེ་》པཎ་ཆླེན་བམས་པ་གིང་བའི་《ཞིབ་མོ་

རྣམ་འཐག་》གོ་བོ་རབ་འབམས་པ་བསོད་ནམས་སླེང་གླེའི་འགྲླེལ་བ། སྟག་

ལུང་ཆོས་རླེའི་འགྲླེལ་བ། ཁ་རག་སྤྲུལ་སྐུའི་འགྲླེལ་བ། རབ་འབམས་པ་རྣམ་

གྲོལ་གི་འགྲླེལ་བ་དྲུང་ཡིག་འཇམ་དབངས་ཀི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་སོགས་

མཁས་པ་མང་བོས་སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་གཉིས་ལ་འགྲླེལ་བ་མང་དུ་མཛད་

པའི་འཕྲིན་ལས་ཀིས་གཞུང་དླེ་གཉིས་ཀི་འཆད་ཉན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས། བསྟན་

བཅོས་དླེ་དག་སོ་སོའི་དགོངས་པའི་ཁྱླེར་སོ་ཇི་ཡོད་དགག་སྒྲུབ་མླེད་པ་

དཔྱད་གཞིར་མཛད་དླེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཕག་《༡༦༨༣》ལོར་
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རྣམ་གིང་པཎ་ཆླེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་གྲགས་ཀིས་དླེ་ནས་ཅུང་མ་འགོར་

བའི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མགོར་སླེ་རའི་དགླེ་བཤླེས་པྲ་སྟི་རིན་ཆླེན་

དོན་གྲུབ་ཀིས་《སུམ་ཅུ་བའ་ིའགྲླེལ་བ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན་》་དང་《     རྟགས་ 

འཇུག་བཤད་སྦར་ཚིགས་བཅད་མ་》  གཉིས་མཛད་ཅིང་། རྣམ་གིང་པཎ་

ཆླེན་སྔ་རོལ་གི་གཙོར་བསངས་ཏླེ་སྔ་འགྲླེལ་རྣམས་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀིས་དག་

ཐླེར་མཐིལ་ཕིན་མཛད། དླེའ་ིརླེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའ་ིཤིང་བ་ི《   ༡༧༤༤》  

ལོར་སི་ཏུ་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀི་སྣང་བས་《སུམ་ཅུ་བ་དང་རྟགས་ཀི་འཇུག་

པའི་རྣམ་བཤད་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲླེང་མཛེས་》མཛད་པ་ལ། 

རྩ་བའི་ཚིག་དོན་འགྲོལ་ཚུལ་དང་། ཤུགས་བསྟན་ཚིག་ཕྲད་དག་གི་བསྟན་

ལུགས། ཚིག་ཕྲད་སོ་སོའི་དོན་གི་འཇུག་ཡུལ། རླེས་འཇུག་གི་རྟགས་ཀི་

དབླེ་ཚུལ། བ་བླེད་ལས་གསུམ་གི་རབ་དབླེ་སོགས་འགྲླེལ་བ་སྔ་མ་རྣམས་

ལས་མ་ཐོན་པའི་ལླེགས་བཤད་ཀི་གཏླེར་བརྡོལ་པས། ཐོན་མི་གཉིས་པ་

ཞླེས་བསྔགས་ཤིང་འཆད་ཉན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་། སུམ་རྟགས་གཉིས་ནི་

བོད་གཞུང་ཀུན་ལས་འགྲླེལ་བ་ཆླེས་མང་བའི་བསྟན་བཅོས་དག་ཏུ་གྱུར་ཏླེ། 

པྲ་སྟི་དང་སི་ཏུའི་ལུགས་ཞླེས་གྲགས་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས་སོ། དླེའི་རླེས་ཀི་རབ་

བྱུང་བཅུ་བཞི་བའི་ལགས་རྟ་ལོར་《༡༨༡༠》རྡོ་རིང་པཎི་ཏས་ཞ་ལུ་ལོ་ཆླེན་

གི་ལུགས་བསྐྱངས་ཏླེ་《འགྲླེལ་བ་ཨུཏྤལའི་རྣ་རྒྱན་》མཛད། རབ་བྱུང་དླེའི་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

མླེ་སྟག་ལོར་《༡༨༦༦》ལོར་དངུལ་ཆུ་ངྷྭརྨ་བྷ་དྲས་《འགྲླེལ་བ་སི་ཏུའི་ཞལ་

ལུང་་》དང་། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའི་ནང་ཁོང་གི་དབོན་པོ་དབངས་ཅན་གྲུབ་

པའི་རྡོ་རླེས་《ལླེགས་བཤད་ལོན་དབང་》་དང་《རྟགས་འཇུག་དཀའ་གནད་

གསལ་སྒྲོན་》ཞླེས་པའི་རྩ་ཚིག་ཁྱླེར་བདླེ་ཞིག་མཛད་པའི་འགྲླེལ་བ་ལ། རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་རྟ་《༡༩༧༨》ལོར་རྡོ་རླེ་རྒྱལ་བོས་《སུམ་རྟགས་སིང་

འགྲླེལ་ལླེགས་བཤད་འདྲླེན་པའི་ཕོ་ཉ་》ཞླེས་པ་མཛད། 《 སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་》

དུ། པུ་ལིངྒ་ཞླེས་པ་ནི་པ་སླེ་ནས་འབྱུང་བའི་བདག་སྒྲའི་ཕྲད་པ་པོ་བ་བོ་མ་མོ་

སོགས་སུ་བཀྲལ་པ་དང་། མིང་གཞི་མ་ནིང་ཡང་འཇུག་ཡོད་པ་འགྱུར་བ་མ་

ནིང་དང་། མིང་གཞི་མ་ནིང་ཡང་འཇུག་མླེད་པ་ཁོ་ན་མཚན་མླེད་མ་ནིང་དུ་

བཞག་པ་བཅས་ནི་སི་ཏུའི་ལུགས་ལ་གསླེར་གི་རྣ་ཆ་ཟུང་ཕུལ་པ་དང་

གཉིས་སུ་མླེད་པའི་ལླེགས་བཤད་དུ་འགྲངས། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའི་ལགས་

ཡོས་《༡༨༩༡》ལོར་གསླེར་ཏོག་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོས་སྔ་འགྲླེལ་

ཀུན་ལས་རྒྱས་ཤིང་མཇུག་ཏུ་བ་ཚིག་དང་ཉླེར་མཁོའི་བརྡ་སྤོད་ཀི་དོན་མང་

པོ་རླེའུ་མིག་ཏུ་བསལ་བའི་《སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་བ་ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གི་ལྡླེ་

མིག་》ཅླེས་པ་མཛད། རབ་ཚེས་མླེ་སྟག་ལོར་《༡༩༠༢》མླེ་གླེན་མཁན་པོ་

ཡླེ་ཤླེས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་《སུམ་ཅུ་བའི་འགྲླེལ་བ་ལླེགས་བཤད་རིན་ཆླེན་

རྒྱུད་མངས་》མཛད་དླེ། སི་ཏུའི་སུམ་ཅུ་བའི་སྒྲ་བཤད་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་
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སྐྱོན་ཟོག་ཕིར། རླེས་འཇུག་གི་སྐབས། གསུམ་པ་བཅུ་བ་ཡང་འཇུག་སྟླེ། 

༩ཞླེས་དང་། གསླེར་ཏོག་གིས་ལ་དོན་གི་ཐད། དླེ་བཞིན་མིང་གཞིའི་བདུན་

པའང་གནས། ༡༠ཞླེས་པའི་ཚིག་དག་བ་ཐབས་ཀིས་བསྣན་པ་དང་། 《 སུམ་

འགྲླེལ་ལླེགས་བཤད་རྒྱུད་མངས་》སུ། དླེ་སྒྲའི་སྐབས། འགྲླེལ་ཚུལ་གཞན་

དང་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བ་དོན་ལ་འབླེལ་མིན་བརྟག་གོ། གཞན་ཡང་། ཅོ་ནླེ་

གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་དང་། ཀརྨ་སྨོན་ལམ་འོད་ཟླེར། ཨ་ལ་ཤ་ངག་དབང་

བསྟན་དར། གཙོས་གསླེར་ཁི་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་སླེང་གླེ་སོགས་ཀི་

འགྲླེལ་བའང་ཡོད་དོ། 

ཡུལ་སྐད་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཡང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་སྒྲའི་སྦོར་ལུགས་ལྟར་འབི་

བ་ནི་སྦོར་ཀློག་ཡི་གླེ་ཀུན་གི་སྤི་སོལ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཡོད་ཀང་། བརྡ་སྤོད་ཀི་

བསྟན་བཅོས་ལྟར་སྣང་བ་འགའ་ཤས་སུ་ཡུལ་ག་གླེ་མོ་ཞིག་གི་སྐད་ཆ་

གཞིར་བས་པའི་ཕོགས་ཁྱླེར་དང་འགྲླེལ་ཉླེས་ཀིས་བཤད་པ་གོ་ལོག་ཏུ་

སོང་བའང་སིད་ཕིར། གཟིགས་རྒྱ་ཡངས་པའི་མཁས་པ་རླེ་འགས་བར་

སྐབས་ཀི་བཤད་ཡམ་རྒྱུགས་མ་བས་པར་ལུང་རིགས་དག་པས་གཞན་

གཞུང་དག་ལ་དཔྱད་པ་གནད་དུ་འཁླེལ་བ་གནང་བའི་ཁར། སྐད་ཆའི་ཆོས་

ཉིད་དངོས་ལ་རྐང་བཙུགས་ཏླེ་རང་ལུགས་གསར་ཏུ་བཏོན་པ་ལ་སོལ་རྒྱུན་

གི་ལྟ་བ་རིང་བས་དཔྱད་ན་བཟོད་པར་མི་རུང་བའང་མཆིས་སིད་ཀང་། ལྟ་
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བ་གསར་བ་ཞིག་ཆགས་ཕིན་ཆླེད་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཡང་ཡང་དཔྱད་

ཅིང་ལག་ལླེན་གི་རིན་ཐང་སང་ལ་གཞལ་པ་ཡིན། དླེའི་ཕོགས་ནས་ཚོགས་

ཤུལ་བ་མ་ནོར་བུ་བསྟན་འཛིན་གིས་མིག་དཔླེ་གསར་བ་བཏོད་ཡོད། ཁོང་

གི་གསུང་དུ་ད་དྲག་བསྡུས་པའི་རིགས་འགྲོས་ཀི་ཡང་འཇུག་ས་ཡིག་ཀང་

མི་དགོས་པར་བཤད་པ་ལ། ཡིག་ངོ་རྐང་བ་ནས་བལྟས་ན་ཡི་གླེའི་སྒྲའི་ཐོབ་

ཐང་དང་། སྒྲ་འདྲ་བའི་དོན་གི་ཁྱད་པར་འབླེད་པ་སོགས་ལ་སྐྱོན་ཆླེན་པོ་

འབབ་ཕིར་འཇུ་མི་ཕམ་སོགས་ཀིས་དགག་པ་དོན་ལ་གནས་ཀང་། ཡི་གླེའི་

གཟུགས་ལ་མ་བལྟས་པར་གདངས་ཁོ་ནའི་ངོས་ནས་དཔྱད་ན། ཚེག་བར་

གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་སྒྲ་རིལ་བོ་ཇི་ལྟར་འབིན་པ་ནི་རླེས་འཇུག་ལས་ཡང་

འཇུག་ལ་བརྟླེན་མི་དགོས་པ་དང་། ད་ཆ་སྐད་ཆའི་གདངས་འགྱུར་ཏླེ་ཡང་

འཇུག་ཡོད་མླེད་གསལ་བར་མི་ཤླེས་སྟབས། ཚོགས་ཤུལ་བ་མས་ཁ་སྐད་

ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ན་དཔྱད་གཞིའི་རིན་ཐང་ཆླེའོ། དླེ་ལས་གཞན་དུ་ཁོང་

གིས་རྟགས་འཇུག་རྩ་བའི། ཕོ་ནི་འདས་དང་གཞན་བསྒྲུབ་ཕིར། ཞླེས་སོགས་

ཀི་ཚིག་རྐང་བཞིའི་དངོས་ཤུགས་ཀི་དོན་ལ་གཞིགས་ཏླེ། དུས་གསུམ་གི་

བ་བའི་མིང་ལ་སྔོན་འཇུག་སྦོར་ཚུལ་གི་སོ་ནས། སྤི་བླེ་ཐོར་བུ་གསུམ་གི་

རྣམ་གཞག་བས་པ་ནི་དུས་གསུམ་གི་བ་ཚིག་འདུམ་བདླེ་བ་ལ་སྨན་པའི་

ལླེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བའོ། 
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རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་རྟ་《༡༩༧༨》ལོར་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་《ལ་

དོན་གི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་》ཞླེས་པ་ལགས་པར་དུ་བསྐྲུན་པར་བརྟླེན། བརྡ་

སྤོད་རིག་པའི་ལག་ལླེན་ལ་ཕྲ་ཞིབ་ནན་ཏན་བླེད་པའི་སོ་འཕར་ཡངས་པར་

ཕླེ། དླེའི་རླེས་རབ་བྱུང་དླེའི་ས་ལུག་ལོར་《༡༩༧༩》ལོར་ཉན་ཤུལ་མཁྱླེན་

རབ་འོད་གསལ་གིས་《རྟགས་འཇུག་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མླེ་》

ཞླེས་པ་མཛད་དླེ། ལས་ཚིག་དབླེ་བ་དགུ་ལྡན་དང་། བདུན་ལྡན། ལྔ་བདུན་

སོགས་ཀི་དབླེ་སོ་གསར་བ་བཏོད། ལོ་དླེ་དང་དླེའི་ཕི་ལོར་དམུ་དགླེ་བསམ་

གཏན་རྒྱ་མཚོའི་《བོད་ཀི་ཡི་གླེའི་སྤི་རྣམ་བོ་གསལ་འཇུག་ངོགས་》་དང་

བརྡ་སྤོད་བོ་གསལ་དགའ་སྟོན་》གཉིས་སྔ་ཕིར་པར་དུ་བསྐྲུན་ཏླེ། མིང་ཚིག་

ཡི་གླེ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དང་། རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་སོ་སོའི་གནད་ཕྲ་

ཞིང་ཕྲ་བ་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བསལ་པས་བོ་ལྡན་མང་པོའི་ཤླེས་རིག་གི་ཀུན་ད་

རབ་ཏུ་རོད་པའི་དུས་མཚུངས་སུ། ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གིས་《སུམ་ཅུ་བ་དང་

རྟགས་འཇུག་གི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆླེར་བཤད་པ་ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་》ཞླེས་པ་

མཛད་དླེ་སི་ཏུའི་མུ་ཏིག་ཕྲླེང་མཛེས་ཀིས་གཙོས་པའི་སྔ་འགྲླེལ་རྣམས་ཀི་

སྐྱོན་མཚང་མཛུབ་མོ་ཀླེར་བཙུགས་ཀིས་དགག་སྒྲུབ་གནད་ཐིངས་པ་

མཛད་ཅིང་སོབ་མ་མང་དུ་བསྐྱངས་པས་བཀའ་དྲིན་མཚོ་བས་ཟབ། རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་བ་《༡༩༨༡》ལོར་སྐལ་བཟང་འགྱུར་མླེད་ཀི་
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《བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་ཁིད་རྒྱུན་རབ་གསལ་མླེ་ལོང་》ལགས་པར་དུ་

བསྐྲུན། དླེའི་འཕྲོར་རབ་རྒྱན་མླེ་ཡོས་《༡༩༨༧》ལོར་དགླེ་རན་ཆླེན་མོ་

དཔའ་རིས་སངས་རྒྱས་ཀི་《བརྡ་སྤོད་གསལ་བླེད་དག་སྒྲོན་》པར་དུ་བསྐྲུན། 

གཞུང་དླེར། མིང་གི་སྐོར་ནས་བརྩམས་ཏླེ་རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་སོ་སོར་

ནང་གསླེས་ཞིབ་ཏུ་ཕླེས་པ་དང་། སོས་སུ་ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགས་ལ་བརྡ་ཆད་

གསར་དུ་བཏགས་པའི་ཐོག་ལས་ཚིག་ལ་བླེད་པ་དང་འབླེལ་བའི་བ་བ་དང་། 

ལས་དང་འབླེལ་བའི་བ་བ། རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་བ་བ་རིགས་གསུམ་

བསྟན་པ་བཅས་གསར་བཏོད་ཀི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་མཐོའི། དུས་དླེ་

མཚུངས་སུ་སོབ་དཔོན་ཆླེན་མོ་དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སླེམས་པའི་བོ་ལྡན་གིས་《   

བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་དོན་འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས་》 ཞླེས་པ་མཛད་ཅིང་

པར་དུ་བསྐྲུན། བསྟན་བཅོས་དླེར། རྣམ་དབླེའི་བསྡུ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་རྣམ་

གཞགབ་ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་སོགས་ལླེགས་པར་བསྟན་པའི་ཞར་ཞོར་ལ། 

བརོད་འདོད་ཀི་རླུང་ཤུགས་དང་ཚིག་གྲོགས་ཀི་དབང་གིས་མིང་དོན་

འགྱུར་ཚུལ་དང་། ཚིག་དང་མིང་གི་དབླེ་མཚམས། བ་ཚིག་གི་སྤིར་བཏང་

དོན་ཐོབ་དང་དམིགས་བསལ་ལག་ལླེན། མ་འོངས་བརྡ་སྤོད་ཞིབ་འཇུག་གི་

ཁ་ཕོགས་བཅས་ཀང་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པར་བསྟན་ཡོད་པས། བསྟན་

བཅོས་དླེ་ནི་དུས་སྐབས་འདིའི་ནང་བྱུང་བའི་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་བསྟན་
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བཅོས་ཀུན་གི་ཏོག་ཏུ་བཟུང་ཆོག་གོ། 

གཉིས་པ། སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་གཉིས་ནི་ཐོན་མའི་གསུང་

ཡིན་པ་བསྟན་པ། 

དླེ་ཡང་བོ་གྲོས་གཞོན་པ་ཁ་ཅིགསུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་གཉིས་ཐོན་

མིའི་གསུང་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་འདོད་ལུགས་དུ་མ་ཡོད་པ་མདོར་དྲིལ་ན་

འདི་དག་ཏུ་འདུ་སྟླེ། ཐོན་མིས་ད་ལྟ་འཁོལ་མུས་ཀི་བོད་ཡིག་འདི་གསར་དུ་

བཟོས་ཤིང་། སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སོགས་བརྡ་སྤོད་པའི་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་

མཛད་པ་ནི། ཐོག་མར་ཡི་གླེ་བྱུང་། རླེས་སུ་སྐད་ཆ་དང་ཡི་གླེའི་ངླེས་སོལ་

ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏླེ་བརྡ་སྤོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་གཏན་ལ་འབླེབས་

པའི་ཡི་གླེ་འཕླེལ་ཚུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་སྤི་དང་མི་མཐུན་པ་དང་། རྩ་གཞུང་དླེ་

དག་སྟོན་བླེད་ཀི་ཚིག་ནི་སྤིར་ན་རྡོ་རིང་ཡིག་རིང་སོགས་དང་འདྲ་བར་བརྡ་

རིང་མང་དུ་མཆིས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་ལ། དླེ་ལྟ་མིན་པས་ཕིས་ཀི་

མཁས་པ་དག་གི་བས་འབས་ཡིན་པར་རོམ་པ་དང་། བསྟན་བཅོས་དླེ་དག་

ཏུ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་དགོས་ངླེས་ཀི་ཚིག་ཕྲད་མང་བོ་ཞིག་བསྟན་མླེད་

པས་ཐོན་མིའི་གསུང་ནི་མིན་ལོས་ཆླེ་ཟླེར་བ་སོགས་ལ་དཔྱད་པར་བ་བ་
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འདི་ཡོད་དླེ། བོད་ཀི་ཡུལ་འདིར་ཐོན་མིའི་གོང་རོལ་དུ་ཡུལ་འཁོར་བླེ་བག་

པ་ཞིག་གི་སྐད་ལ་བརྟླེན་པའམ་དངོས་པོའི་རྣམ་པ་དང་འདྲ་གཟུགས་ཙམ་རི་

བོར་འབི་བའི་བརྡ་ཐབས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལུང་དང་རིགས་པས་སྐབས་གཞན་

དུ་བསྟན་ཟིན་པ་ལས་རྟོགས་པར་བ་ཞིང་། ད་ལྟ་འཁོལ་མུས་ཀི་སྒྲ་མཚན་

སྦོར་ཀློག་གི་ཡི་གླེ་འདི་རྒྱ་གར་སོགས་ཀི་ཡི་གླེ་དང་དཔླེར་མཛད་དླེ་ཐོན་

མིས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཚུལ་གནའ་དླེང་གི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དང་། སྒྲའི་

བསྟན་བཅོས་སོགས་སུ་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པར། བོད་རྒྱའི་ཡི་གླེ་གཉིས་

གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་དང་སྒྲའི་ཀློག་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ཕལ་ཆླེར་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་པ་ད་ལྟའང་དངོས་སུ་དཔྱད་དུ་ཡོད་པས། ངླེས་པར་ཡིད་རྟོན་

བ་དགོས་པ་ཉིད་དོ། ༡༡

སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་གཉིས་སོབ་དཔོན་ཐོན་མིའི་གསུང་ཡིན་པའི་

སྒྲུབ་བླེད་འདི་དག་ཡོད་དླེ། ༡། བརྡ་སྤོད་པའི་ལུགས་ཀི་བོད་སྐད་ཀི་མིང་ལ་

རླེས་འཇུག་བཅུ་བོའི་གང་རུང་མ་ཞུགས་པར་དོན་སྟོན་པའི་ནུས་པ་མླེད་

པར་བསྟན་པ་ལྟར། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་མདུན་གི་རྡོ་རིང་ཡི་གླེ་

རྐང་བར། མན.དུ.ཡང.མྱ.གཏང.མའ.ཞིག་པར.བགི.འོ.། ཡོ.བད.སྦརད.

པའ.ཡང་། ཞླེས་དང་། འཇིག་རྟླེན་ལས.། འདའས.པའ.དང་། ཞླེས་དང་། མྱ་

མ.ཡིན..པའ..། ཞླེས་པ་སོགས་དབངས་དང་མགོ་འདོགས་གང་ཡང་མླེད་

ི

ི
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པའི་མིང་མཐར་འ་མཐའ་དངོས་སུ་སྦར་ཡོད་པ་དུ་མ་བྱུང་བས་གསལ་བར་

འགྱུར་བ་དང་། ༡༢《༢》མིང་གཞིའི་ཡི་གླེ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲད་ཀི་ཀིས་ཀང་

གསུམ་མ་གཏོགས་མ་བསྟན་པ་ལྟར། ཡིག་རིང་སོགས་སུའང་དླེ་བཞིན་

མཆིས་པ། ཞམ་འབིང་ན་ནང་ཀོར་ཡན་ཆད་དུ་གཞུག་ཅིང་ཚལ་ཟར་རྟག་ཏུ་

མཆིས་པར་གནང་ངོ་། ༡༣ཞླེས་དང་། བཙན་ཕོ་སས་ཁི་སོང་ལྡླེ་བརྩན་གི་སྐུ་

ལ་ནི་དརད་དུ་ཉླེ། ༡༤ཞླེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རླེས་འཇུག་ག་་དང་ད་དྲག་ཅན་གི་

མཐར་ཏུ་མ་སྦར་པར་དུ་ཡིག་སྦར་པ་དང་། ཏུང་ཧོང་ཡིག་རིང་དང་རྡོ་རིང་

ཡི་གླེ་དག་ཏུ། ཨི་ལྡན་གི་ཕྲད་ཡི་དང་ཡིས་སྦར་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཞིང་། ས་

མཐར་ཏླེ་སྦོར་ཚེའང་ཕལ་ཆླེར་ཡ་མཐའི་ཡི་གླེ་དང་བར་ཚེག་མ་ཕླེས་པར་

སྟླེ་རུ་བས་ཏླེ་སྦར་པས་མཚོན་པ་ལྟར། སོང་བཙན་སམ་པོའི་དུས་སུ་མིང་

གཞི་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲད་དག་མླེད་པ་ཕིས་སུ་རིམ་གིས་བྱུང་བར་མངོན་ནོ། ། 

《 ༣》ཨཱ་ལི་ཕིས་ནས་གཉིས་པ་སྦར།  །ཚིག་རྒྱན་གཉིས་དང་སྡུད་པར་

འགྱུར།  །ཞླེས་པར་ལྟར། འབླེལ་སྒྲའི་ཕྲད་ཀི་ཡི་ཨི་ཕིས་ནས་ང་ཡིག་སྦར་

པས་གྲུབ་པའི་གང་སྒྲ་ཡང་། འཇིག་རྟླེན་གི་..ལྷ་དང་། མྱ་མ..ཡིན..པའ..། 

ཐམས་ཅད་གང་..དཕང..དུ། གསོལ..༡༥ཞླེས་དང་། ནམ་ཞར་གང་སླེ་སྐུ་

སྲུངས་སུ་གནང་བ་ལས། ༡༦ཞླེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཚིག་རྒྱན་དང་སྡུད་པའི་

དོན་ལ་སྦོར་བ་དང་། 《 ༤》སུམ་ཅུ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ཐད་དུ། དགར་དང་

ི
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སྡུད་པའང་དླེ་བཞིན་ནོ།  །ཞླེས་པ་ལྟར། ལས་སྒྲ་སྡུད་པའི་དོན་ལ་སྦར་པ། 

ཡབ་ཁི་སོང་ལྡླེ་བརྩན་གི་རིང་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ག་རྟླེན་བཙུགས་པ་

དང་། སངས་རྒྱས་ཀ་ཆོས་མཛད་པ་མྱ་གཏང་མ་ཞིག་པར། གདུང་རབས་

རྒྱུད་ཀ་ད་བཅའོ་ཞླེས་འབྱུང་བ་ལས་སོགས་པ། ༡༧ཞླེས་དང་། ཁོལ་ཡུལ་

ལས་སོགས་པ་དབང་ངོ་ཅོག༡༨ཅླེས་དང་། དྲ་ཅླེན་དྲང་སྟླེ་ལསོགས་པ་བུམ་

ལང་ལག་ཟམ་རལདླེ། ༡༩ཞླེས་པས་གསལ་བ་དང་། 《  ༥》ཡིག་རིང་དུ་བོད་

པའི་དོན་ལ་ཀླེ་སྒྲ་ཁོ་ན་སྦར་ཞིང་། དླེ་ཡང་མིང་གི་ཡ་མཐར་སྦར་པ། རྩ་བའི་

གང་མིང་བརོད་པའི་དང་པོ་རུ།  །ཀླེ་སྦར་ན་ནི་བོད་པ་ཡིན།  །ཞླེས་བསྟན་

པའི་དོན་དང་མཐུན་པ་དང་། 《  ༦》སྔོན་བོན་དྲན་དབང་ནམ་མཁའི་མཐོངས་

དང་མཉམ་པ་དག་མགྲིན་གཅིག་དབངས་གཅིག་གིས། རྩ་གཞུང་དླེ་དག་

སོབ་དཔོན་ཐོན་མིས་མཛད་པར་བསྟན་པ་ལ། བསྟན་པ་སྔ་ཕི་དར་གི་སྐབས་

གང་དུའང་དོགས་པ་སོང་བ་ཙམ་ཡང་མླེད་པ་ནི་རྡོ་རླེའི་གཤིས་སུ་གྲུབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་སུ་ངླེས་པ་དང་། 《  ༧》ད་ཡོད་སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་གཉིས་ཀི་

ཚིག་གི་སྦོར་བ་དླེ་ཡང་བཀས་བཅད་རྟིང་མའི་སྐབས་སུ། བཀའ་བསྟན་

འགྱུར་རོ་ཅོག་ལ་ཞུས་དག་མཛད་པ་དང་ལྷན་དུ་བརྡ་གསར་ལྟར་སྦར་པ་

བསྟན་བཅོས་དླེ་དག་བསྟན་འགྱུར་དུ་ཚུད་པས་ངླེས་ཤླེས་འདྲླེན་པ་དང་། 《  ༨》 

སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་གཉིས་ཀི་བསྟན་དོན་གི་ཆ་ལ་ཞིབ་ཆ་མ་ཐོན་པའམ། 
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བོད་སྐད་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་ལ་མ་ཁྱབ་པ། སྨྲ་སོ་སོགས་ཀིས་ཁ་བསྐངས་

ཤིང་འཐུས་ཇླེ་ཚང་དུ་བཏང་བ་དླེའང་སྐད་ཡིག་སྤིའི་འཕླེལ་འགྲོས་དང་

མཐུན་པ་བཅས་རྒྱུ་མཚན་བརྒྱད་ཀིས་རྟོགས་ཐུབ་ཀང་། ད་དུང་ཡང་ལྟ་བ་

ངན་པའི་མཐའ་ལ་མཆོང་བ་ཡོད་ན། རང་ཉིད་རང་གི་ཕའི་ཕ་ཡོད་མླེད་ལ་ཐླེ་

ཚོམ་སྐྱླེ་བ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་སོ། 

ཟུར་མཆན། 
༡། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀི་ཤླེས་རིག་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《བུ་

སྟོན་ཆོས་འབྱུང་》  1988 P182

༢། པླེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《རྒྱལ་རབས་

གསལ་མླེ་》  1981 P70

༣། བོད་ལོངས་དཔླེ་རིང་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《དཀར་

ལླེབས་སུམ་རྟགས་དཀའ་འགྲླེལ་》  1989 P56

༤། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《སུམ་རྟགས་

སྐོར་གི་དཔླེ་རྒྱུན་དཀོན་པོ་འགའ་ཕོགས་བསྒྲིགས》  1997 P3

༥། སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《སུམ་རྟགས་

བཤད་སྦར་ལླེགས་བསད་གཅླེས་བསྡུས》  1989 P65

༦། པླེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《སྨྲ་སོ་མཚོན་
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ཆ་》  1980 P3

༧། ༨། བོད་ལོངས་དཔླེ་རིང་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《ས་པཎ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་དང་པོ་》 1992 

P550 P528

༩། 《  སུམ་ཅུ་བའི་འགྲླེལ་བ་ལླེགས་བཤད་རིན་ཆླེན་རྒྱུད་མངས》

བིས་མ།  P65

༡༠། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《གསླེར་

ཏོག་སུམ་རྟགས》  1981 P2

༡༡། ༡༢།  ༡༣། ༡༤། ༡༥། ༡༦། ༡༧། ༡༨། ༡༩། ཀྲུང་དབང་མི་

རིགས་སོབ་ཆླེན་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《བོད་ཀི་བརྡ་རིང་ཡིག་ཆ་

བདམས་བསྒྲིགས་》 1995 P132-133 P122 P133 P164 

P242 P118

སྐབས་གཉིས་པ། བོད་ཀི་སྐད་ཆ་བསྟན་པ། 

དླེ་ཡང་བོད་ཅླེས་པའི་ཐ་སད་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ། ཏུང་ཧོང་ཡིག་རིང་དུ། 

བོད་ཀ་གཡག་དྲུག༡ཅླེས་པ་དང་། དླེབ་ཐླེར་དཀར་པོ་རུ། བོད་དང་བོད་ཆླེན་

པོ་བ་བ་ཡང་། རྒྱལ་བོའི་འབངས་སུ་ཡོད་པའི་མངའ་རིས་ཙམ་ལ་བོད་དང་། 
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དླེའི་ལྷག་མའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་བོད་ཆླེན་པོར་འབོད་པ་སྟླེ། ༢ཞླེས་པ་སོགས་

བྱུང་ཡང་། དོན་དམ་དུ་ད་ལྟར་བོད་ཅླེས་པའི་ཡུལ་འདི་ནི་རྒྱལ་བོ་ཁི་སོང་

ལྡླེའུ་བཙན་སྐུ་དུས་ཀི་སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པོའི་སིད་ཀིས་མངའ་མཛད་པའི་ཡུལ་

སྤི་ལ་བ་ཞིང་༣ཡུལ་དླེར་སོད་པའི་བོད་སྐད་བཤད་པའི་འབངས་བིངས་དང་

སྐད་ཆ་དླེའི་བསྟན་བར་གྱུར་པའི་གངས་ལོངས་རིག་གནས་མུ་ཁྱུད་ཀི་པང་

བར་འཚོའོ་ཅོག་ལ་བོད་པའམ་བོད་མིར་འབོད་པ་རྣམས་ཀིས་དུས་ཡུན་རིང་

བའི་སྤི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ནང་དུ། མི་རིགས་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་

གསལ་བའི་སྐད་ཆ་འདི་རིམ་གིས་བསྐྲུན་ཅིང་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་རིག་གནས་

གཞན་དག་གསར་བཏོད་དང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་སླེལ་པ་ལ། སྐད་ཆའང་རིག་གནས་

དང་འདྲ་བར་རང་ཁ་རང་གིས་གསོ་ཐུབ་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་༤ཕིར་ཕིའི་རིག་

གནས་ནང་འདྲླེན་དང་ཚོང་སིད་དམག་འགྲུལ་གི་དགོས་དབང་གིས་གསར་

དུ་སྐྲུན་པ་ཐ་སད་ཡིན་ཡང་། ཕན་གནོད་སྐད་ཆའི་སླེབ་ལ་འབྱུང་བས། རིག་

གནས་གསར་བས་སྐད་ཆ་གསར་བ་བསྐྲུན། སྐད་ཆ་གསར་བས་རིག་

གནས་གསར་བ་སླེལ་པར་བརྟླེན། བོད་ཀི་སྐད་ཆའང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དུས་

སྐབས་སོ་སོར་འཕླེལ་འགྱུར་ཨླེན་ཙམ་རླེ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་ཕིར་

ན། བོད་ཀི་སྐད་ཆའི་བརྡ་སྤོད་ཁྱད་ཆོས་གསར་བར་རྟོགས་པ་ལ། ཐོག་མར་

བོད་སྐད་རང་ལ་ངླེས་ཤླེས་ཟབ་མོ་ཞིག་འདྲོང་དགོས་སོ། 
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དང་པོ། བོད་སྐད་ཀི་ངོ་བོ་བཤད་པ། 

སྤིར་སྐད་ཆ་ཞླེས་པ་ནི་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསམ་བོ་རླེ་བླེད་ཀི་བརྡ་

ཐབས་གལ་ཆླེན་ཞིག་གམ། མི་རིགས་ཤིག་གི་རིག་གནས་ཀུན་གི་ཉིང་

བཅུད་དང་རྟླེན་གཞིར་གྱུར་པ་ལྟར། བོད་སྐད་ཅླེས་པ་ནི་བོད་ཀི་རིག་གནས་

དང་བོད་མིའི་ཀུན་རྟོག་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྟླེན་གཞིར་གྱུར་ཅིང་ཕན་ཚུན་བར་གོ་

བརྡ་སྤོད་བླེད་ཀི་བརྡ་ཐབས་གལ་ཆླེན་ཞིག་ལ་བའོ། འདིར་བརྡ་ཐབས་གལ་

ཆླེན་ཞླེས་སྨོས་པ་ནི། རིག་གནས་ཀི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའམ་སྤི་ཚོགས་ཀི་

སྤོད་ཚུལ་རླེ་རླེ་བས་གསལ་བའམ་མི་གསལ་བ་གང་རུང་གི་སོ་ནས་བརྡ་

སྟོན་གིན་ཡོད། ༥ཅླེས་པ་ལྟར། སྐད་ཆ་མ་ཡིན་པའི་ལག་བརྡ་དང་། ལུས་ཀི་

རྣམ་འགྱུར། དམག་འཐབ་བརྡ་རྟགས། ས་ཐོ་ཐག་མདུད་སོགས་ཀིས་ཀང་

གནས་སྐབས་ཀི་བརྡ་དོན་བླེ་བག་པ་རླེ་སྟོན་སིད་ཀང་། དླེ་དག་གིས་སྐད་

ཆའི་བླེད་པ་སྔོན་གོམས་ཀི་རྐླེན་ལ་བལྟོས་དགོས་པ་དང་། མི་རིགས་གང་

གི་རིག་གནས་མཐའ་དག་གཞན་ལ་རྒྱུད་སླེལ་གི་གཞི་རྟླེན་གཙོ་བོ་མི་བླེད་

པའི་ཕིར་གིས་དླེ་སྐད་བའོ། 

སྐད་ཆ་བྱུང་བ་ནི་སྔ་ལ། ཡི་གླེ་བྱུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཕི་བ་དང་། སྐད་

ཆའི་ངོ་བོ་ངག་གི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པས། སྐད་ཆའི་ཐོག་མའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་
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གནས་པ་ད་ལྟ་རྟོགས་ཐབས་བལ་པ་ནི་མི་རིགས་ཀུན་ལ་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན། བོད་མི་སྤི་མཐུན་གིས་འཆད་བཞིན་པའི་སྐད་ཆ་འདི་ཡང་། མི་རིགས་

རང་ཉིད་འཚོ་གནས་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཁྱད་པར་བ་འདིའི་ནང་དུ། མི་བརྡ་རླེ་རླེ་

བཞིན་རིམ་གིས་བྱུང་ཞིང་ཐུན་མོང་གིས་མངོན་ཞླེན་ལྟར་སྤད་པ་ལས་བྱུང་

སྟླེ། ལོ་རྒྱུས་ཀི་དུས་རིམ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཀང་མི་རྣམས་སྐད་ཆ་ལ་

བརྟླེན་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་ཞིང་། བསམ་བོའི་གོམས་སོལ་དང་བསྟུན་ནས་

སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་སླེལ་པ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་དླེའི་རྐླེན་གིས། བོད་མིའི་བསམ་

བོ་གཏོང་ཕོགས་དང་བོད་སྐད་གཉིས་ལ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟླེན་གི་འབླེལ་

བ་ཡོད་དླེ། རྣམ་གྲངས་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་བརོད་དོན་གཅིག་སྟོན་པ་

ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དབླེ་གཞི་སྔོན་ལ་བསྟན་ཏླེ་དབླེ་ཆོས་ཀི་རྣམ་གྲངས་སོ་

སོ་རླེས་སུ་བཀོད་པའམ། དླེ་ལས་ལྡོག་པ་གང་རུང་དུ་བ་བ་ནི་ཕོགས་སོམ་

གི་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དང་ཁ་འབལ་དུ་མླེད་པའི་གནད་ལ་གཏུགས་ཏླེ། 

ཅི་སྟླེ་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་མླེད་ན། བསམ་བོའི་མཐར་ཐུག་གི་རྟླེན་གཞི་

མླེད་པས། ངག་རྒྱུན་ལའང། ཚིག་བརྒྱད་བརྒྱ་བཤད་ན་མདོ།  །ས་ལྷུ་བཞི་

སྒྲིག་ན་རྒྱུ།  །ཞླེས་པ་ལྟར། མདོ་རྩ་འཛིན་པ་ནི་བོད་མིའི་བསམ་བོ་གཏོང་

ཕོགས་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཐོག་མར་བླེད་པ་པོ་དང་། ཡུལ་དང་། 

རྒྱུ་མཚན་སོགས་ཆ་རྐླེན་རླེ་རླེ་བ་སྔར་སོང་གི་གནས་ཚུལ་འོགད་གཟོད་བ་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

བའི་རླེས་འབས་དང་གཏན་ལ་དབབ་བའི་དོན་ལ་དཔྱོད་པའི་གོམས་སོལ་

ལྟར་ངག་སྦོར་སླེལ་བ་འདིའང་བོད་མིའི་ཀུན་རྟོག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་

པས། བོད་སྐད་ལ་བ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་རྣམས་ཚིག་གི་རླེས་

སུ་སྦོར་པའི་གནད་ཀང་འདི་ལ་གཏུགས་སོ། 

སྤིར་གོས་པོ་དང་གོས་མོ། སྒྱུག་པོ་དང་སྒྱུག་མོ། སྐུད་པོ་དང་སྐུད་མོ། 

ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ། ཨ་མྱླེས་དང་ཨ་ཡླེ་ཞླེས་པ་སོགས་ལ་རང་སྐལ་གི་དངོས་

དོན་རླེ་ཡོད་ཀང་། འཇིག་རྟླེན་ཕ་མ་ཡ་བཞི། ལག་པའི་ཕི་ནང་གཉི་ག་ཤ་

ཞླེས་པའི་བཤད་སྒྲོས་ལྟར་གཉླེན་ཉླེ་དང་སྣག་མཚམས་ཀི་ཁྱད་པར་གསལ་

བར་མི་ཕླེད་པའི་རྐླེན་གིས། ཁྱོ་ཤུག་ཕན་ཚུན་གི་ཕ་མའམ་མིང་སིང་སོགས་

ལ་དབླེ་མཚམས་གསལ་བའི་འབོད་མིང་དངོས་གཏན་འཁླེལ་བ་ཞིག་མླེད་

པར་གཅིག་འདྲར་འབོད་པ་དང་། རན་བགྲླེས་ཀུན་ལ་ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནླེ། ཨ་ཕ་

དང་ཨ་མ། ཨ་ཇོ་དང་ཨ་ལླེ་སོགས་སུ་འབོད་པ་ནི། ཉླེ་བཤླེས་ཀི་ཁྱད་པར་

དང་འབླེལ་བའི་རིག་གནས་ཀི་འདུ་ཤླེས་ལས་བྱུང་བའི་ངང་ཚུལ་ཞིག་རླེད། 

ཕའི་རུས་རྒྱུད་དང་མའི་སྣག་མཚམས་ལ་ཕི་ནང་དང་མཆོག་དམན་གི་ཁྱད་

པར་ཇི་འདྲ་ཆླེ་ན། དླེའི་སྐོར་གི་མིང་གི་འདོགས་ལུགས་ཀང་རྒྱས་ཤིང་ཞིབ་

པར་སྣང་བ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ལ་བལྟས་པས་ངླེས་ཤླེས་གསལ་བར་འདྲླེན་

ཐུབ། བོད་འདིར་ཕ་དང་མའི་ཕོགས་ཀི་གཉླེན་ཉླེ་ཀུན་ལ་ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་
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ཆླེན་པོ་མླེད་པ་ནི། བུ་དང་བུ་མོར་མཆོག་དམན་གི་ཁྱད་པར་མླེད་པའི་འདུ་

ཤླེས་དང་དམ་དུ་འབླེལ་བ་སྟླེ། དླེ་འདྲའི་ཕི་ནང་དང་མཐོ་དམན་གི་དབླེ་ཁྱད་

མླེད་པས་དོན་དླེ་སྟོན་བླེད་ཀི་མིང་ཡང་ཉུང་ཤོས་ཤིག་ལས་མླེད་ཀང་། རན་

གཞོན་གི་ཁྱད་པར་གསལ་བ་ནི་གུས་ལུགས་ཀི་སོལ་ག་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་

ལ་ཐོན་པ་ཡིན་ནོ། གཞན་ཡང་མི་རིགས་སོ་སོའི་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་རུ་བ་བ་

དང་དངོས་པོ་གང་རུང་གི་མིང་བརྡ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་མིན་དང་། ཕྲ་རྒྱས་

ཀི་དབླེ་བ་ཡོད་མླེད་ཀི་ཁྱད་པར་བྱུང་བ་དླེ་ཡང་མི་རིགས་རང་ཉིད་འཚོ་

གནས་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་ཐོན་སྐྱླེད་ལས་རིགས་གཙོ་བོ་གང་བླེད་པའི་ཆ་དང་

འབླེལ་བ་ཆླེ་སྟླེ། རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ལ་བཟའ་བཏུང་དང་སྔོ་ཚོད་སོགས་ཞིང་

ལས་ཀི་ཐ་སད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། བོད་སྐད་ལ་ཕྱུགས་རིགས་དང་

འབོག་ལས་ཀི་ཐ་སད་ཕྲ་རྒྱས་སུ་མཆིས་པ་དང་། ད་ལྟའི་དབིན་ཇིའི་སྐད་

ཡིག་ཏུ་ཚན་རྩལ་དང་ཐོན་རས་གསར་བའི་མིང་མང་བ་སོགས་ཀི་སྟླེང་ནས་

ཐ་སད་དླེ་སྤོད་ཀི་མི་རིགས་སོ་སོའི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་རིག་གནས་

ཀི་འཕླེལ་ཕོགས་ཀང་ཤླེས་ཐུབ་བོ། 

མིང་ནི་ཚིག་གི་ཉླེར་རྒྱུ་དང་། མི་རིགས་ཤིག་གི་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་

འགྲུབ་བླེད་ཀི་རྟླེན་གཞི་ཉག་གཅིག་ཏུ་ངླེས་སྟབས། རིག་གནས་ཀི་ཁྱད་པར་

མིང་གིས་མཚོན་ཅིང་། མིང་གི་འདོགས་ལུགས་ཀུན་རྟོག་གི་བོ་ལ་བརྟླེན་ནོ། 
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མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་དང་སྐད་ཆ་ཞླེས་པའང་མི་རླེ་འགའི་བཤད་ལུགས་

འདུག་སྟངས་དང་གོམས་གཤིས་ཙམ་ལ་མི་བ་བར། མི་རིགས་སྤི་མཐུན་གི་

སྐད་ཆ་དང་འདུ་ཤླེས་སོགས་ལ་བ་དགོས། ཇི་ལྟ་བུའི་རིག་གནས་ཀི་འདུ་

ཤླེས་ཡོད་ན། དླེ་ལྟ་བུའི་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་གྲུབ་སྟླེ། སྐད་ཆ་ནི་མི་རིགས་རང་

མཚན་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་ལ། རིག་

གནས་སླེལ་བླེད་ཀི་ལག་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀང་ཡིན་པས། སྐད་ཆ་ནི་རོད་

བླེད་དང་། རིག་གནས་ནི་བརོད་བའི་ཚུལ་དུ་གནས་ཏླེ། སྐད་ཆས་རིག་

གནས་སླེལ་ཅིང་། རིག་གནས་ཀིས་སྐད་ཆར་ཚེ་སོག་གསར་བ་བསྐྲུན་པར་

བརྟླེན། དླེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་བའང་ཡིན་ནོ། །དླེ་བས། བོད་སྐད་

ནི་བོད་མིའི་འདུ་ཤླེས་འཛིན་སྟངས་དང་ངོ་བོ་དབླེར་མླེད་པའི་རིག་གནས་

ཀི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་རླེད། 

ཡི་གླེའི་སྒྲ་གདངས་དང་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལ་རང་ཚུགས་ཕླེར་པའི་སྐད་

ཆ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། དླེ་ལ་སྐད་ཆ་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཏན་

ཆགས་ཤིག་ཡོད་ངླེས། སྐད་ཆ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་གང་ཡིན་ཡང་དླེ་ལ་

རིག་གནས་གཞན་དང་འབླེལ་འདྲིས་ཀི་དབང་གིས་འགྱུར་བ་མླེད་པ་མིན་

ཡང་། ཆླེས་འགྱུར་དཀའ་བ་ནི་མི་རིགས་དླེའི་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དང་། 

སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་གཉིས་ཡིན། བོད་ལ་མཚོན་ན་གནའ་དུས་ནས་མཐའ་
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བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་དང་འབླེལ་བ་བླེད་པའི་ཚེ། ཐ་སད་གསར་བ་ནང་

འདྲླེན་བླེད་པ་ལ། སྒྲ་གདངས་ཀི་ཆ་ནས་གཞན་སྐད་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་ཅི་

རིགས་ཡོད་ཀང་། ཚིག་ཏུ་སྦོར་ལུགས་བོད་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྟར་སྦར་པ་

ཤ་སྟག་ཡིན་ཏླེ། ཨླེམ་ཆི། དླེབ་ཐླེར་ལྟ་བུ་སོག་སྐད་དང་། པ་སླེ། ཨ་མླེ་རུ་ཀ་

ལྟ་བུ་དབིན་ཇིའི་སྐད། སྤི་ལླེ། གཡང་ཊི་ལྟ་བུ་རྒྱ་ནག་སྐད། ག་བུར། འཛམ་

བུ་ལྟ་བུ་རྒྱ་གར་སྐད་ལས་དྲངས་ཀང་། བོད་སྐད་ལ་སྦོར་མི་བདླེ་བ་མླེད་པ་

ནི། ཡིག་གཟུགས་བོད་ཡིག་ལྟར་བཟོས་པ་ཁོ་ན་ཙམ་མིན་པར། གཙོ་བོ་ཐ་

སད་དླེ་དག་བོད་མིའི་ཀུན་རྟོག་དང་མཐུན་པར་ཚིག་སྦོར་དུ་ཞུགས་པའི་

རྐླེན་གིས་ཡིན་ནོ། 

ཇི་སྐད་དུ། རིགས་ནི་སྤོད་པས་སྟོན་པར་བླེད།  །ཁ་ཤས་ལུས་ཀིས་

སྟོན་པར་བླེད།  །བརྩླེ་བ་ཏབ་ཏབ་བླེད་པས་སྟོན།  །ཡུལ་ནི་སྐད་ཀིས་སྟོན་

པར་བླེད།  །༦ཅླེས་པ་ལྟར། སྐད་ཆ་ཡོད་མླེད་ཀིས་མི་རིགས་གང་གི་བྱུང་

གྲུབ་དང་། སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་མཐུན་མིན་གིས་མི་རིགས་ཐ་དད་པའི་ཐོག་

མའི་མཆླེད་ཁུངས་མཚོན་ཕིར། སྐད་ཆ་ནི་མི་རིགས་ཀི་བ་སོག་ཡིན་ནོ། 

མདོར་ན། བོད་སྐད་ནི་ཁ་བ་སང་བའི་མི་ཡོངས་ཀི་རིག་གནས་གོམས་སོལ་

ལྟར་སྦར་ཞིང་། མི་རིགས་རང་མཚན་པའི་རིག་གནས་སླེལ་བླེད་ཀི་བརྡ་

ཐབས་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། དུས་ཡུན་རིང་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་འདུ་
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འགོད་དྲག་པོའི་ནང་། བརོད་བའི་རྩ་བ་སྟུག་ཅིང་རོད་བླེད་ཀི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་

ཆླེ་བའི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་དམ་ཞིང་། མིང་གི་ཁླེབས་རྒྱ་ཆླེ་བ། ཚིག་ཕྲད་དང་

རྐླེན་གི་ཡི་གླེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རང་བཞིན་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བའི་སྐད་རིགས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་ཡོད་དོ།  །

གཉིས་པ། ཡུལ་སྐད་ཀི་གླེས་ཚུལ་དང་རྣམ་གྲངས་བཤད་པ། 

སྤིར་སྐད་ཆ་ལ་ཡུལ་སྐད་མ་ཡིན་པ་མླེད་དླེ། ཡུལ་འཁོར་ངླེས་ཅན་

ཞིག་ཏུ་སོད་པའི་མི་རྣམས་ཐུན་མོང་གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། རང་ཉིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཀི་མུ་ཁྱུད་ཅིག་ཏུ་གནས་

ཤིང་། ངག་གི་སྦོར་བ་དང་ལུས་ཀི་འགུལ་སྐྱོད་སོགས་ལའང་རིག་གནས་

དླེའི་ཤུགས་རྐླེན་ཐླེབས་ཆླེ་ན། དླེ་ལ་རིག་གནས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་

ཆོས་ཤིག་ཡོད་མླེད་དོ་སྣང་མི་བླེད་པ་ལྟར། མི་རིགས་ཤིག་གི་ཁོངས་མི་

ཡོངས་ཀིས་འཆད་བཞིན་པའི་སྐད་ཆ་ལ་ཡུལ་ལུང་གི་ཁྱད་པར་མླེད་ན་རང་

གིས་འཆད་པའི་སྐད་ཆ་དླེ་ཡུལ་སྐད་ཅིག་ཏུ་མི་བལྟ་ཡང་། སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་

ན་ཡུལ་སྐད་ཅིག་ཡིན་པ་མ་བསྒྲུབས་རང་ཤླེས་སུ་མཆིས་སོ། དླེས་ན། 

འདིར་ཡུལ་སྐད་ཅླེས་པ་ནི། སྐད་ཆ་ཞིག་ལ་ས་གནས་དང་། དུས་སྐབས། སྤི་
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ཚོགས་ཀི་འགྱུར་བ་བྱུང་སྟླེ། ཡི་གླེའི་བཀླག་གདངས་དང་། ཐ་སད། སྒྲའི་

སྦོར་ཚུལ་ཅི་རིགས་ཀི་ཆ་ནས་ཐུན་མོང་གི་སྐད་ཆ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཆ་དླེ་

ལ་ཟླེར་ཏླེ། བོད་སྐད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། ས་གནས་ཀི་ཡུལ་སྐད་ནི། དབུས་

སྐད་ངང་། ཁམས་སྐད། ལ་དྭགས་ཀི་སྐད་ཆ་ལྟ་བུ་དང་། དུས་སྐབས་ཀི་

ལོགས་སྐད་ནི། སོང་བཙན་སམ་པོའི་སྐུ་དུས་ཀི་བོད་སྐད་ལྟ་བུ་དང་། སྤི་

ཚོགས་ཀི་ལོགས་སྐད་ནི། དགོན་སླེའི་མཚན་ཉིད་པ་རྣམས་ཀིས་འཆད་པའི་

སྐད་ཆ་ལྟ་བུ་སྟླེ། དུས་སྐབས་གང་དུའང་འབངས་བིངས་ཀི་ཐོན་སྐྱླེད་ལས་

སྐལ་དང་། སོབ་གསོ་མྱངས་པའི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་སྤི་

ཚོགས་ཀི་ལོགས་སྐད་ནམ་ཡང་གནས་ཤིང་། ས་གནས་ཀི་ཡུལ་སྐད་ནི་

སོབ་གསོ་ཁྱབ་གདལ་དང་། འགྲུམ་འགྲུལ་ཇླེ་བདླེ། སྤི་སྐད་ཅིག་གཏན་

འབླེབས་དང་ལག་ལླེན་བས་པ་བརྒྱུད་ནས་མླེད་པར་བཟོ་ཐུབ་བོ།  །

བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྟླེང་། རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོའི་གོང་རོལ་དུ་ཞང་

ཞུང་དང་། སུམ་པ། དྭགས་པོ། ཀོང་བོ་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཅུང་ཆླེ་བ་དག་ལ་

ཡུལ་ལུང་གི་སྐད་ཆ་མི་འདྲ་བ་རླེ་ཡོད་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཕྲན་དླེ་དག་བཙན་

པོའི་མངའ་ཞབས་རྣལ་མར་བཅུག་པ་དང་། སོས་སུ་ཐོན་མིས་གསར་བཏོད་

བས་པའི་ཡི་གླེའི་གདངས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་སྐད་དམ་སྤི་སྐད་དླེ་རྒྱལ་

པོའི་བཀའ་ཁིམས་གསླེར་གི་གཉའ་ཤིང་གི་གཟི་འོད་ཕོགས་མཐར་སྤོས་
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པའི་དཔལ་ལ་བརྟླེན་ནས། སྔོན་གི་ཡུལ་སྐད་རྣམས་རིམ་གིས་ཉམས་ཏླེ་སྤི་

སྐད་ཀི་འོ་མཚོར་རོལ་པར་གྱུར་ནའང། བཙན་པོ་ན་རིམ་གིས་རྒྱལ་ཁམས་

དཔངས་སུ་བསྐྱླེད་ཕིར། ཕོགས་སོ་སོར་དམག་སླེ་འབོར་ཆླེན་མངགས་པ་

རྣམས་ས་གནས་དླེ་གར་གཏན་སོད་བས་ཏླེ་ལས་སོ་མང་དུ་སླེལ་པར་བརྟླེན། 

ཡུལ་སྐད་ཀི་ཁྱད་པར་ཨླེན་ཙམ་གླེས་པ་ལ། ཡང་བསྐྱར་ཁི་སོང་ལྡླེའུ་བཙན་

གི་སྐུ་དུས་སུ་གཅིག་སྡུད་བས་ཀང་། གང་དར་མ་བཀྲོངས་པའི་རླེས་སུ་བོད་

ཁམས་སོ་སོར་འབངས་གླེན་ལོག་བྱུང་སྟླེ། རང་ས་རང་འཛིན་དང་། སླེར་

གཅོད་མགོ་མླེད་ཀི་དུས་གཟར་ཡུན་རིང་དུ་བསིངས་ཤིང་། མི་རིགས་

གཞན་གིས་བོད་ཀི་སིད་ལ་ཐླེ་གཏོགས་དང་བཙན་སྐུལ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་སོང་

བ་སོགས་རྐླེན་དུ་མའི་དབང་གིས། བཀས་བཅད་གསུམ་པས་ཡུལ་སྐད་ལ་

ཕན་མ་ཐོགས་པར་མ་ཟད། ཡིག་ཐོག་ཏུའང་བཀས་བཅད་བར་བ་ལྟར་གནས་

པ་མང་ངོ་། དམག་འབངས་མངགས་འདྲླེན་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་བཀག་སོམ། 

ཐོན་སྐྱླེད་ལས་བགོས། འགྲུམ་འགྲུལ་མི་བདླེ་བ་བཅས་ནི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡུལ་

ལུང་གི་སྐད་དུ་མར་གླེས་པའི་རྐླེན་གཙོ་བོ་དག་རླེད། 

བོད་ཀི་ཡུལ་སྐད་ཀི་དབླེ་ཚུལ་ལ། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་ལོ་རབས་

སུམ་ཅུའི་ནང་དུ། རོ་རླེ་ཁིས་(G.H.Roerich) ཀནུབ་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་

སྐད་དང་། ཁ། དབུས་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དང་། གཤར་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་
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དང་། ང། ལྷོ་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དང་། ཅ། ཅུང་སྔ་བའི་འབོག་ཁུལ་གི་ཡུལ་

སྐད་བཅས་ལྔ་ཕླེས་པ་ལ། ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་བར། བུ་རླེ་ཞླེས་པས་ (G.u-

ray)། ཀནུབ་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དམ། ཁ། དབུས་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་

དམ། གལྷོ་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དམ། ང། ཤར་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་བཞིར་

བཀར་པ་དང་། ལོ་རབས་བདུན་ཅུ་བར། ཞི་འཐད་ལུང་བིན་གིས། ཀདབུས་

ཕོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དང་། ཁ། ནུབ་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དང་། གལྷོ་ཕོགས་

ཀི་ཡུལ་སྐད། ང་། ཤར་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དང་། ཅ། ཤར་བང་སོགས་ཀི་

ཡུལ་སྐད་ལྔར་ཕླེས་པ་བཅས་ནི ་བོད་སྐད་ཀི ་ཁྱབ་ཁོངས་ཡོངས་ལ་

དམིགས་ཤིང་རྒྱལ་ཁམས་ཀི་མཐའ་བཀག་མླེད་པས་དཔྱད་གཞིའི་རིན་ཐང་

ཆླེ་ཡང་། བུ་རླེས། མཚོ་སྔོན་དང་རླེབ་ཁང་ནང་ཁུལ་དུའང་རིས་མཆླེད་ཀི་

བཞླེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། རླེ་ཞིག་རྒྱལ་ནང་གི་བོད་ཀི་ཡུལ་

སྐད་ཀི་དབླེ་ཚུལ་ཆུ་ཨླེ་ཐང་ལྟར་བཞག་ན་འདི་ལྟ་སྟླེ། ༧

ཡུལ་སྐད། ལུང་སྐད། ས་གནས་གཙོ་བོ། 

དབུས་གཙང། 

དབུས་སྐད། གོང་ཁྱེར་ལྷ་ས། ལྷོ་ཁ། 

གཙང་སྐད། གཞིས་ཀ་རྱེ། 

མངའ་རིས་སྐད། མངའ་རིས། 

ཤར་བའི་སྐད། གཉའ་ནང་རོང་འགམ། 

འབབ་སུམ་སྐད། ཀོང་པོ་རྒྱ་དམའ་རོང་ཞོ་ཁ་སོགས། 
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ཁམས་

ཀི་

སྐད། 

ཤར་ཕོགས་ཀི་སྐད། ཆབ་མདོ། སྱེ་དགྱེདཀར་མཛེས། ལི་ཐང་། 

ལྷོ་ཕོགས་ཀི་སྐད། བདྱེ་ཆྱེན་ཁུལ། མུ་ལི་རོང་། 

ནུབ་ཕོགས་ཀི་སྐད། དགྱེ་རྱེ། ཤན་ར། ཨ་མདོ་རོང་། ནག་ཆུ། 

བྱང་ཕོགས་ཀི་སྐད། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ། 

ཅོ་ནྱེའི་སྐད། ཅོ་ནྱེའི་རོང་། 

འབྲུག་ཆུའི་སྐད། འབྲུག་ཆུ་རོང་། 

ཨ་

མདོའི་

སྐད། 

འབོག་སྐད ཀན་སུའུ་དང་མཚོ་སོན་གི་ཁུལ་ཡོངས་དང་ཟུང་ཆུ། མཛོད་དགྱེ

རོང་སྐད། གོ་ཚང་། ཧྭ་ལུང་། ཞུན་ཧྭ་རོང་། 

འབོག་མ་རོང་གི་སྐད། རྱེབ་གོང། བསང་ཆུ། 

རྟའུ་སྐད། རྟའུ་རོང་སོགས།  །

གོང་གི་དབླེ་ལུགས་འདིར་མི་གཏོགས་པའི་བྷོད་མི་དང་། འཇང་། མྱ་

དཀར་ནག་སོགས་ཀི་སྐད་ཆ་ཕལ་ཆླེར་བོད་སྐད་དུ་ངླེས་པར་མ་ཟད། ནཻ་པཱ་

ལའི་མངའ་ཁོངས་ཁོ་ནར་རྟ་དམག་དང་། སོ་སྲུང་། དམག་སར། ཁྱི་ར་སོགས་

མི་གྲངས་ས་ཡ་བདུན་ཡས་མས་ཀིས་ད་ལྟའང་བོད་སྐད་འཆད་ཀིན་ཡོད་

པས་མཚོན་ཏླེ། འབྲུག་ཡུལ་དང་། འབས་ལོངས་སོགས་ཕལ་ཆླེར་བོད་སྐད་

ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ནོ། 

ཟུར་མཆན། 
༡། གོང་མཚུངས། 《  བོད་ཀི་བརྡ་རིང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས》  P8

༢། བོད་ལོངས་དཔླེ་རིང་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《དགླེ་འདུན་

ཆོས་འཕླེལ་གི་གསུང་རྩོམ་》  1990 P215

༣།    ཀྲུང་དབང་མི་རིགས་སོབ་ཆླེན་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་
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《  ནང་བསྟན་དང་བོད་ཀི་རྩོམ་རིག་》  《  རྒྱ་ཡིག》  P1

༤། ༥། ཧྲང་ཧླེའི་ཕི་ཡིག་སོབ་གསོ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་

《སྐད་ཆ་དང་རིག་གནས་》  1996 P205 P19

༦། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《ས་སྐྱའི་

གསུང་འབུམ་》པོད་བཞི་བ། P806

སྐབས་གསུམ་པ། ཡི་གླེའི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ། 

ཡི་གླེ་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་དུས་ན་སྐད་ཆའི་དོད་ཚབ་ཏུ་སྤད་དླེ། ཡུལ་

དང་དུས་ཀིས་བསྐལ་བའི་ཆ་ལ་བརྡ་སྤོད་པའི་དགོས་མཁོ་ལས་བྱུང་བས། 

ཡིག་གཟུགས་ཇི་ལྟར་བླེད་པ་ལ་སྒྱུ་རྩལ་གི་རྟོག་པ་མླེད་ཀང་། ཕིས་སུ་བིས་

རིས་སྒྱུ་རྩལ་གི་མྱོང་སྟོབས་རིམ་གིས་འཕླེལ་པར་བརྟླེན། ཡི་གླེའི་གཟུགས་

ལའང་མཛེས་རྟོག་གི་རིན་ཐང་གསར་དུ་སྤས་ཏླེ། ཡི་གླེ་གཅིག་ལ་འབི་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་བཏོད་པ་ནི། བརྡ་ཐབས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ལས་ཆླེས་ཆླེར་བརལ་པའི་

མཛེས་རྟོག་གི་སྣང་བརན་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་འདུག་ཕིར། བོད་ཀི་ཡི་གླེའི་རྣམ་

གཞག་གཏན་ལ་འབླེབས་པ་ལ་བརྡ་རྟགས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གི་ཕོགས་དུ་མ་ནས་

དཔྱད་དགོས། 
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དང་པོ། ཡི་གླེའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། 

སྤིར་སྒྲ་ལ་འབྱུང་བས་ཟིན་མ་ཟིན་གཉིས་དང་དླེ་དག་རླེ་རླེ་ལའང་

བརོད་བ་སྟོན་མི་སྟོན་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། འབྱུང་བས་ཟིན་པའི་སྒྲ་

སླེམས་ཅན་ལ་དོན་སྟོན་པར་བླེད་པ་ནི་སྐྱླེས་བུའི་ངག་སྟླེ། དླེ་ནི་ཚད་མ་རྣམ་

འགྲླེལ་ལས། ཡི་གླེ་ཀུན་སོང་ཤླེས་པ་ལས། སྐྱླེ་ལ་ཤླེས་པས་སྒྲ་སྐྱླེའོ། དླེ་ཡི་

ཁྱད་པར་ཅན་དླེ་ནི། རྣ་བས་ངླེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན།  །༡ཞླེས་པ་ལྟར། བརོད་

འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་ཡོད་ན་འབྱུང་ལ་མླེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་སྐད་ཀི་གདངས་

ལ་ཡི་གླེ་ཞླེས་བ་ཞིང་། ཡི་གླེའི་ངོ་བོ་ལ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏའི་སྒྲ་ལ་འཇུག་པ་ཞླེས་

པ་ལས། སྒྲ་གང་ཞིག་འབྲུར་ཆགས་པའོ།  །༢ཞླེས་དང་། མཁས་པ་རྣམས་

འཇུག་པའི་སོ་ཞླེས་བ་བའི་བསྟན་བཅོས་སུ། ཡི་གླེའི་མཚན་ཉིད་ནི། དོན་མི་

སྟོན་པའི་སྒྲ་སྤི་སྣང་བ་ཞླེས་བ་བ་ཡིན་ལ། དླེའང་དབངས་དང་གསལ་བླེད་

ཅླེས་བ་བ་ཨཱ་ལི་དང་ཀཱ་ལིའི་བདག་ཉིད་དོ།  །༣ཞླེས་བསྟན་དླེ། རང་རྐང་

བས་དོན་གང་ཡང་མི་སྟོན་ཞིང་མིང་དང་ཚིག་གི་རྩོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་སྐད་

ཀི་གདངས་ལ་ཡི་གླེ་ཟླེར་བ་ནི། སྒྲའི་གདངས་གཙོ་བོར་འཆད་པའི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་ཏླེ། དླེར་སྐད་ཀི་གདངས་ཞླེས་པས་ཆུ་སྒྲ་དང་རླུང་སྒྲ་ལྟ་བུ་ཡི་

གླེ་ཡིན་པ་གཅོད་དོ།  །ཡི་གླེའི་གདངས་ལ་དབངས་གསལ་གི་དབླེ་བ་
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གཉིས་ཡོད་པ་རྣམས་རང་རང་གང་ནས་འབྱུང་བའི་སྐྱླེ་གནས་ཀི་རྣམ་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་གཟུགས་རིས་སུ་ཕབ་པ་ལ་ཡི་གླེ་བཏགས་པ་བ་སྟླེ་ཡིག་

གཟུགས་ཞླེས་བ་སྟླེ། བརྡ་སྤོད་ཉླེར་བདུན་པ་རྩ་འགྲླེལ་དུ། དོན་དམ་པར་ཡི་

གླེ་གསུམ་སྟླེ། བཏགས་པ་མིང་གི་ཡི་གླེ། སྣང་བ་གཟུགས་ཀི་ཡི་གླེ་དང་། 

ངླེས་པ་དོན་གི་ཡི་གླེ་ཞླེས་ཀང་བའོ།  །༤ཞླེས་གསུངས་པས་ཤིན་ཏུ་གསལ་

ལོ། །

ཡིན་ནའང་། ཡི་གླེའི་མཚན་ཉིད་སྐད་ཀི་གདངས་ཁོ་ན་ལ་བཞག་ན་

དཔྱད་པར་བ་བའི་གནས་འདི་འབྱུང་སྟླེ། སོབ་དཔོན་ཐོན་མི་མ་བྱུང་པའི་གོང་

རོལ་དུ་བོད་ལ་ཡི་གླེ་འབི་ཀློག་གི་སོལ་ཡོད་པར་ཐལ། སྐད་ཀི་གདངས་

ལས་བྱུང་བའི་མིང་དང་ཚིག་ཡོད་པའི་ཕིར། དླེར་ཐལ། བོད་མིའི་འབྱུང་

ཁུངས་དང་བཙན་པོ་རིམ་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ངག་ནས་ངག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར། དླེ་ཡོད་པས་མིང་དང་ཚིག་གི་རྩོམ་གཞིའི་སྐད་ཀི་གདངས་ཡོད་

པ་གཞི་བས་ཀི་སྟླེང་། སྐད་ཆ་བྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཀི་གདངས་ཀང་

བྱུང་ཟིན་ཏླེ། སྐད་གདངས་མླེད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་གཞི་མ་གྲུབ་ཕིར་ཏླེ། སྐད་

ཆའི་ངོ་བོ་དོན་ལྡན་གི་ངག་གི་སྦོར་བ་ལས་གཞན་གཞག་ཏུ་མླེད་པའི་ཕིར་

རོ། དླེ་ལྟར་འདོད་ཚེ། ཐོག་མར་སྐད་ཆ་བྱུང་། དླེ་ནས་སྐད་ཆའི་དོད་ཚབ་ཏུ་

བཀོལ་བའི་བརྡ་ཐབས་མང་པོ་སྤད་པའི་མཐར། སྐད་ཆའི་ཁྱད་ཆོས་དངོས་
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ལ་གཟིགས་ཏླེ། སྒྲ་མཚན་སྦོར་ཀློག་གི་ཡི་གླེ་འདི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རིམ་པ་

དང་འགོངས་པར་གྱུར་པ་དང་། བོད་སྐད་བྱུང་བའི་དུས་ན་བོད་ཡིག་ཀང་

བྱུང་ཞིང་། དླེ་གཉིས་བླེད་པོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཁས་ལླེན་

དགོས་ཕིར། ཐོན་མི་ཡི་གླེའི་བླེད་པོར་ནམ་ཡང་གཞག་ཏུ་མི་བཏུབ་པར་མ་

ཟད། བོད་ལ་སྐད་ཆ་དང་ཡི་གླེ་དུས་གཅིག་ལ་བྱུང་ཡོད་པར་འཛམ་གིང་ལ་

བསྐྱར་དུ་བསྒྲག་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། 

དླེ་ལྟར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཡི་གླེའི་བླེད་པ་དང་དླེའི་གདངས་ཀི་

ངོ་བོ་སོ་སོར་མ་ཕླེས་པའི་གནད་འདི་ལ་ཐུག་སྟླེ། བོད་ཡིག་དབངས་གསལ་

གི་བིས་གཟུགས་ཏླེ་ཡིག་གཟུགས་དང་དླེ་དག་གི་བཀླག་གདངས་གཉིས་

ཀི་བར་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀི་འབླེལ་བ་ཡོད་ཀང་། ཡིག་གཟུགས་ནི་མིག་

གི་གཟུང་བ་དང་། སྒྲ་གདངས་ནི་རྣ་ཤླེས་ཀི་མཉན་བར་གྲུབ་པས་རྣམ་པ་ཐ་

དད་དུ་མ་ཟད། ཡི་གླེ་འབི་ཀློག་གི་སོལ་བྱུང་བ་ནས་འཇིག་རྟླེན་འདིར་ཡིག་

ཐོག་གི་སྐད་ཆ་བྱུང་ཞིང་། ཡི་གླེའི་བླེད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་རང་གི་སྔ་ལོགས་

ཀི་སྐད་ཆ་དླེ་ཚགས་དམ་ཞིང་། སྦོར་ལླེགས་པ། ཚད་དང་ལྡན་པར་སླེལ་བ་

བཅས་ལ་སྐད་ཆ་རང་སྟླེང་ན་མླེད་པའི་ནུས་པ་ཆླེན་པོ་ཡོད་ཕིར། ཡིག་

གཟུགས་དང་སྒྲ་གདངས་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་བརྡ་

ཐབས་བླེ་བག་པ་གཉིས་སུ་སྣང་ཞིང་། ཡི་གླེ་ཞླེས་པ་ཐོག་མར་སྐད་གདངས་
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ཁོ་ནར་འཇུག་པ་ལ། ཕིས་སུ་གོ་བ་བསྐྱླེད་དླེ་ཡི་གླེའི་གཟུགས་ལའང་མིང་

དླེ་རང་སྦར་པ་རྒྱུན་འབམས་སུ་ཕིན་པར་བརྟླེན། འཇིག་རྟླེན་པའི་ངོར་ཡི་གླེ་

འདོན་ཞླེས་པས་སྒྲ་གདངས་དང་། ཡི་གླེ་འབི་ཞླེས་པས་བིས་གཟུགས་

གཙོར་སྟོན་ཞིང་། ད་ཆ་ཡི་གླེ་ཞླེས་པ་ནི་སྐད་ཆ་ཟིན་འགོད་དང་དླེའི་རམ་

འདླེགས་སུ་གྱུར་པའི་བརྡ་ཐབས་ཀི་མ་ལག་ཅིག་ལ་བ་བ་ལྟར། ཐོན་མིས་

གསར་དུ་བཟོས་པ་ཡང་ཡི་གླེའི་གཟུགས་ཡིན་ཏླེ། ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་དུ། 

བོད་ཡིག་མ་བཟོས་པའི་གོང་རོལ་ན་བོད་རང་ལ་གཅིག་དང་ཆོས་ཀི་མིང་

གི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཅ་དང་ཆའི་སྐད་ཀི་གདངས་ཡོད་པ་ལ་གདངས་དླེ་དང་

མཐུན་པའི་ཡི་གླེ་རྒྱ་གར་ཡུལ་དབུས་པས་འདོན་པའི་གསལ་བླེད་སོ་བཞིའི་

གྲས་སུ་མླེད་པ་འདི་ལ་ཐུག་གོ། ༥ཞླེས་སྐད་ཀི་གདངས་དང་གདངས་དླེ་ཉིད་

མཚོན་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་ཕླེས་པས་གསལ་བར་འགྱུར་རོ།  ། 

དླེས་ན་ཡི་གླེ་ལ་གནས་བླེད་རྩོལ་བའི་འདུ་འཕྲད་ལས་བྱུང་བའི་སྐད་ཀི་

གདངས་དང་། གདངས་དླེ་ཉིད་མཚོན་བླེད་ཀི་བརྡ་རྟགས་ཤིག་ལ་གོ་བའི་

སྐབས་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། སྒྲ་སྦོར་གི་ཡི་གླེ་ནི་སྒྲའི་འབིན་ལུགས་ལྟར་བས་

པས། ཡི་གླེ་ཞླེས་པ་སྒྲ་གཟུགས་གང་ལ་བས་ནའང་འགལ་བར་མི་འགྱུར་ཏླེ། 

སྒྲ་ཡི་རྣམ་པ་གཟུགས་ཀིས་མཚོན་ཞིང་། བིས་གཟུགས་གང་ལྟར་བླེད་པ་སྒྲ་

ལ་བལྟོས་པས། བོད་ཡིག་ལྟ་བུར་སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་གཙོ་ཞིང་། བརོད་དོན་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

བ་དྭགས་ཀིས་སྦར་པས་ཕལ་བར་སོང་བ་དང་། རྒྱ་ཡིག་ལྟ་བུར་གཟུགས་

དང་དོན་གཉིས་གལ་ཆླེ་ཞིང་། སྒྲ་ནི་གང་དགར་བསྒྱུར་དུ་ཡོད་པས་ཕལ་

བར་གྲུབ་པ་སོགས་ཀི་ཆ་ནས། རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་ཡི་གླེ་སོ་སོའི་ཁྱད་པར་

འབླེད་ཐུབ་བོ།  །

གཉིས་པ། ཡི་གླེ་དང་ངག་སྦོར་གི་འབླེལ་བ་བཤད་པ། 

ཡི་གླེ་ནི་རང་གི་མཚོན་བར་གྱུར་པའི་ངག་གི་སྦོར་བ་དླེ་ཡུལ་དུས་

ཀིས་བསྐལ་བའི་མི་གཞན་དག་གིས་བལྟས་སུ་ཡོད་པའི་ཆླེད་དུ་གཏན་

ཆགས་སུ་འགོད་བླེད་ཀི་བརྡ་རྟགས་ཤིག་ཡིན། དླེ་ལ་སྤིར་བཏང་དུ་འདྲ་

གཟུགས་ཡི་གླེ་དང་། དོན་མཚོན་ཡི་གླེསྒྲ་མཚན་སྦོར་ཀློག་གི་ཡི་གླེ་སོགས་

དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་ད་ལྟའི་བོད་ཡིག་འདི་ནི་ཕི་མར་གཏོགས། འཇིག་རྟླེན་

འདིར་ཡི་གླེ་དར་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྤི་ལ་བལྟས་ན། ཆླེས་ཐོག་མར་ཐག་མདུད་

དང་། ས་ཐོ། ཤིང་བང་སོགས་བྱུང་བའི་རླེས་སུ། དངོས་པོའི་རྣམ་པ་དང་རང་

གཟུགས་ཇི་བཞིན་བིས་རིས་སུ་འགོད་པའི་འདྲ་གཟུགས་ཡི་གླེ་བྱུང་བ་དླེ་

ཡང་རིམ་གིས་འགྱུར་ཏླེ་དོན་མཚོན་གི་ཡི་གླེར་འཕླེལ་པ་ལས། སྐད་ཆའི་

གཞི་གདངས་ཇི་བཞིན་མཚོན་པའི་བརྡ་རྟགས་ཉུང་ངུ་ཞིག་གཏན་འབླེབས་

བས་ནས། སྐད་གདངས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གཏན་ཆགས་སུ་འགོད་པ་བྱུང་བ་ནི་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག

43

སྒྲ་མཚན་སྦོར་ཀློག་གི་ཡི་གླེ་འདི་ཡིན་པས། རང་རླེའི་བོད་ཀི་ཡི་གླེ་འདི་

དང་འདིས་མཚོན་བའི་ངག་གི་སྦོར་བ་གཉིས་ལ་འབླེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་བོ། 

མི་རིགས་ཤིག་གི་ཁོངས་མི་ཐུན་མོང་བས་བཤད་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་

རང་བཞིན་མངོན་པར་གསལ་བའི་བརྡ་ཐབས་གཏན་ཆགས་པ་ནི་སྐད་ཆ་

དང་། མི་རླེ་རླེ་བའི་སྐད་ཀི་འབིན་ཚུལ་དང་མིང་བརྡ་སྦོར་ལུགས་ཀི་ངག་གི་

ལས་ཤིག་ལ་ནི་ངག་སྦོར་ཞླེས་བ་བས། མི་རླེ་རླེ་བའི་ངག་གི་སྦོར་བ་དླེ་ལ་

སྐད་ཆ་མི་ཟླེར་ཡང་། སྐད་ཆའི་མཚོན་བླེད་ཅིག་ཡིན་ཏླེ། ངག་སྦོར་གི་

གསལ་བ་དུ་མའི་རླེས་སུ་འགྲོ་བའི་སྤི་མཐུན་གི་ཆ་ལ་སྐད་ཆར་བཏགས་

པའི་ཕིར་རོ།  །ངག་སྦོར་ཡིན་ན་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་དགོས་ཀང་། སྐད་ཆ་

དང་ངག་སྦོར་གཉིས་ལ་སྤི་དང་བླེ་བག་གི་ཁྱད་པར་མཆིས། སྒྲ་མཚན་སྦོར་

ཀློག་གི་ཡི་གླེ་ཞིག་ཐོག་མར་གཏན་ལ་འབླེབས་པའི་ཚེ། ས་གནས་བླེ་བག་

པ་ཞིག་གམ་མི་འགའ་ཞིག་གི་ངག་སྦོར་ཙམ་ལ་བརྟླེན་མི་རུང་བའི་ཚུལ། 

སྔར་སོང་བཙན་སམ་པོའི་སྐུ་དུས་སུ་བོད་ཀི་ཡུལ་འཁོར་ཡོངས་ཀིས་

བཀོོལ་སྤོད་བླེད་པའི་ཡི་གླེ་འདི་གསར་དུ་བཟོ་སྐབས་ཀང་། ཞང་ཞུང་གི་

སྐད་དང་ཡི་གླེ་ཁོ་ནར་མ་བརྟླེན་པས་གསལ་བར་མཚོན་ནོ།  །

ད་ཆ་སྐད་ཆ་ཞླེས་པའི་མིང་འདིའི་གོ་བ་རྒྱ་བསྐྱླེད་དླེ། སོག་ཆགས་ཀི་

སྐད་ཆ་དང་། འཕྲུལ་རྩིས་ཀི་སྐད་ཆ་ཞླེས་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། ཕི་
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མ་ནི་མིའི་བསམ་བོའི་གཏོང་ལུགས་དང་མཐུན་པར་སྦར་པའི་སྐད་ཆ་

བཏགས་པ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དླེ་སྐད་སྦར་མི་རུང་བ་མླེད་ཀང་། སོག་ཆགས་

ཀི་སྐད་ཆ་ཞླེས་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཐབས་ཆག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལྷན་བྱུང་གཏན་ཆགས་

ཀི་སྒྲ་ཙམ་ལ་བ་བས། དླེས་ནི་སྦངས་ཐོབ་ལས་ཐོན་ཅིང་། གསར་སྐྲུན་གི་

ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་མཐོ་ལ། བརོད་ཐབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མིའི་སྐད་

ཆའི་དོ་ཟ་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་ཕིར། ཡི་གླེས་མཚོན་བའི་ཡུལ་ཡང་མིའི་སྐད་

ཆ་ལས་སོག་ཆགས་གཞན་གི་སྐད་མིན་ནོ།  །

ངག་གི་སྦོར་བ་དང་ཡིག་གཟུགས་གཉིས་གཞི་དོན་གི་སྟླེང་དུ་མ་

བབས་ན་འབླེལ་མླེད་ཀི་ཆོས་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཞིང་། ངག་གི་སྦོར་བ་ནི་ཤླེས་

པས་ཟིན་ལ། ཡིག་གཟུགས་དླེ་ལས་ལྡོག་པས་མི་འདྲ་ཡང་། དོན་གི་བརོད་

གཞིའི་དབང་གིས་དླེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྦྲླེལ་ཐུབ་པ་ནི། ཡི་གླེ་ནི་སྐད་ཆའི་

མཚོན་བླེད་དང་། སྐད་ཆ་ནི་དོན་གི་རོད་བླེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ།  །ངག་གི་

བརོད་ལུགས་ཐུན་མོང་བའི་རྩ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྟར་ཡི་གླེའི་རྣམ་འགྱུར་

གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། ཡི་གླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ངག་གི་སྦོར་བ་རི་མོར་འགོད་པ་ནི་

སྒྲ་མཚན་སྦོར་ཀློག་གི་ཡི་གླེའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པས། ཐོག་མར་ཡི་གླེའི་

བཀླག་ཚུལ་དང་ངག་གི་སྦོར་བ་གཉིས་ཡོངས་སུ་མཐུན་ཡང་། ཕིས་སུ་

ཡུལ་སྐད་དུ་མར་གླེས་པ་དང་བསྟུན་ནས་ངག་དང་ཡི་གླེའི་བར་ཁྱད་ཇླེ་ཆླེར་
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སོང་བར་བརྟླེན། ཡི་གླེའི་བཀླག་ཚུལ་མི་འདྲ་ཡང་། ཡིག་ངོར་སྒྲ་ཐོབ་ལྟར་

འབི་བ་ནི་སྦོར་ཀློག་ཡི་གླེ་ཀུན་གི་སྤི་སོལ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་གདའ། བོད་ཡིག་ལ་

ཚེག་ཁྱིམ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཡིག་འབྲུ་རླེ་རླེ་བའི་སྒྲ་ཟུར་ཐོན་དགོས་པ་

ནི་དླེས་མཚོན་པའི་ངག་གི་སྦོར་བའི་ཁྱད་ཆོས་རང་ཡིན་པ། གནའ་བོའི་ཡི་

གླེའི་བཀླག་གདངས་ཇི་བཞིན་གཞན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་པའི་ཐ་སད་ཀི་ཚོགས་

དང་ཚ་ཁོག་ཕོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་ལ་ད་ལྟའང་དླེ་བཞིན་ཐོན་པས་ར་སྤོད་བླེད་

ཐུབ་བོ།  །

གསུམ་པ། བོད་ཀི་ཡི་གླེའི་རྣམ་འགྱུར་བཤད་པ། 

རྒྱལ་རབས་གསལ་མླེའི་གསུང་སྒྲོས་ལ་བརྟགས་ན། དང་པོ་ཡི་གླེ་

རྣམ་འགྱུར་གི་བཟོ་བརྩམ་ཞླེས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་ཡོད་པ་དླེར་བོད་ཀི་

ཡི་གླེའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་བཟོས་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་ཡོད་པ་གདོན་མི་

ཟ་ཡང་། ད་ལྟ་བསྟན་བཅོས་དླེ་དངོས་མཇལ་དུ་མ་སྨིན་པས་ཡི་གླེ་སོ་སོའི་

སྒྲའི་སྐྱླེ་གནས་དང་བླེད་རྩོལ་གི་ཁྱད་པར་ལས་ཡི་གླེའི་གཟུགས་ལ་དཔྱད་

དགོས་པར་གདའ་སྟླེ། དླེ་སྔ་སྒྲ་ཚད་ཀི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ། མིང་ཚིག་

གི་གཉིས་ཀའི་རྩོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་སྐད་ཀི་གདངས་ལ་ཡི་གླེར་འདོད་པ་

ལྟར། ཡི་གླེའི་གཟུགས་དང་དླེ་ཇི་ལྟར་བཀླག་པའི་གདངས་ཀི་བར་ན་འབླེལ་
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བ་ཡོད་དླེ། མིག་ཤླེས་ཀི་གཟིགས་བར་གྱུར་པའི་ཡི་གླེའི་གཟུགས་ཀིས་

སྒྲའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་བླེད་ཅིང་། སྒྲ་སོ་སོར་རང་རང་གི་སྐྱླེ་གནས་ལྟར་

དག་པར་འབིན་པས་ཡིག་གཟུགས་མཚོན་པར་བླེད་པས། སྒྲ་དང་གཟུགས་

ཀི་བར་ལ་མཚོན་བ་མཚོན་བླེད་ཀི་འབླེལ་བ་གྲུབ་པ་དང་། ཡི་གླེའི་གཟུགས་

ལྟར་སྐྱླེ་གནས་བསྒྱུར་པས་སྒྲ་དླེ་རང་འབིན་ཕིར། གསལ་བར་བླེད་པ་དང་། 

རོད་པར་བླེད་པ་དང་། མི་འགྱུར་བའི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གི་སྐད་ཀི་རྩ་

བའི་གདངས་ལ་ཡི་གླེར་བཏགས་པ་དླེས། དོན་དམ་པར་སྒྲ་ཇི་ལྟར་འབིན་

ཚུལ་གི་རྣམ་པ་ལྟར་སྦར་པའི་ཡི་གླེའི་གཟུགས་ཉིད་གསལ་བར་མཚོན་ནོ།  །

ཨི་སོགས་དབངས་བཞི་ངག་ནས་འབིན་སྐབས། གུག་གུ་སྟླེང་དུ་

བཀུག་པ། ཞབས་ཀྱུ་འོག་ཏུ་སྨད་པ། འགྲླེང་བུ་གླེན་དུ་བསྒྲླེང་བ། ན་རོ་གོང་

དུ་བསྟོད་པའི་ཚུལ་གིས་འབིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་རི་མོར་བས་ཏླེ་ཨ་ཡིག་རླེས་

འབླེལ་གིས་ཕིས་པ་ནི་སྟབས་བདླེ་བའི་ཕིར་ཡིན་ཏླེ། མུ་ཏིག་ཕྲླེང་མཛེས་སུ། 

དླེས་ན་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་བ་ལ་ཨཱ་ལི་དང་པོ་སྦར་པས་ཨི་ཡིག་ཏུ་འགྲུབ་པ་

སོགས་ཡིན་པས་དླེ་དག་གི་ཨ་ཡིག་ནི་བརོད་དོན་རླེས་འབླེལ་དུ་བས་པའི་

ཕིར་དབི་བར་བ་བ་ཉོད་དོ།  །༦ཞླེས་གསུངས་པས་སོ།  །ཨི་ཡིག་ནི་མགྲིན་

པ་ལས་བྱུང་ཞིང་སྤི་བོའི་ཆ་ནས་བཀུག་ཅིང་ཅུང་ཟད་དོག་པར་བས་པའི་

བླེད་པ་ཅན་བརྒྱ་བིན་མིག་ལྟ་བུ། 
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ཨུ་ཡིག་ནི་མགྲིན་པ་དང་མཆུ་ལས་བྱུང་ཞིང་མཆུ་ཡས་མས་མ་རླེག་

ཙམ་དུ་ཟུམ་ཞིང་འཕང་སྨད་ནས་ཅུང་དོག་པར་བས་པའི་བླེད་པ་ཅན་གང་སྣ་

ལྟ་བུ་དང་། 

ཨླེ་ན་མགྲིན་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་སྤི་བོའི་ཆ་དང་ཅུང་ཟད་འདྲླེས་ལ་ལླེ་

གླེན་དུ་བསྒྲླེངས་ཏླེ་ཡངས་པར་བས་པའི་བླེད་པ་ཅན་འོད་མ་བསྒྲླེང་བ་འདྲ་

བ་དང་། 

ཨོ་ནི་མགྲིན་པ་དང་མཆི་ལས་བྱུང་ཞིང་མ་མཆུ་གླེན་དུ་བཏླེགས་ཏླེ་

འཕང་བསྟོད་ཅིང་ཡངས་པར་བས་པའི་བླེད་པ་ཅན་ཐང་གུག་འདྲ་བ་དང་། ཨ་

ནི་ཡི་གླེ་ཀུན་གི་སྒྲའི་རྟླེན་གཞིར་གྱུར་ཅིང་རང་ཉིད་བརོད་རུང་བས་རི་

དྭགས་རྒྱལ་བོ་སླེང་གླེ་ལྟ་བུ་སྟླེ། ཡི་གླེའི་མ་ནི་ཨ་ཡིན་ནོ།  །ཨ་ནི་རང་ཉིད་

བརོད་རུང་བས།  །སླེང་གླེ་ལྟ་བུ་ཨ་ཞླེས་བ།  །ཞླེས་དང་། མ་དང་ཕི་མོ་ཡིན་

ཕིར་དང་།  །རྒྱ་ལས་ཐོག་མར་འབྱུང་ཕིར་དང་།  །བརོད་པའི་རྒྱུ་ཞླེས་

གསུངས་པའི་ཕིར།  །ཞླེས་གསུངས་པས་སོ།  །

ཀ་ཁ་ག་ང་རྣམས་ནི་མགྲིན་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་ལླེའི་རྩ་བའི་བླེད་པས་

སྐྱླེད་ཅིང་། བརོད་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་རིམ་པ་བཞིན་དྲག་པ། རན་པ། ལྷོད་པ། 

ཤིན་ཏུ་ལྷོད་པས་བརོད་ཕིར་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་ལྷོད་པར་འབིན་པ་

སྟླེ། འདི་པ་སླེ་ཡན་ཆད་ལ་རིགས་སྒྲླེས་ཤིག
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ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་བཞི་ནི་རྐན་ལས་བྱུང་ཞིང་ལླེའི་རྩླེ་མོ་དང་ཉླེ་བའི་བླེད་པས་

སྐྱླེད་ཅིང་སྔ་ཕི་གོང་ལྟར་སྒྲ་རྩོལ་དྲག་ཞན་གིས་ཕླེས་སོ།  །

ཏ་ཐ་ད་ན་རྣམས་སོ་ལས་བྱུང་ཞིང་ལླེའི་རྩླེ་མོའི་བླེད་པས་སྐྱླེད་ཅིང་སྒྲ་

རྩོལ་གི་རིམ་པ་གོང་དང་སྒྲླེས། 

པ་ཕ་བ་མ་རྣམས་མཆུ་ལས་བྱུང་ཞིང་མཆུ་སྦར་ཅིང་བཙུམ་པའི་བླེད་

པས་སྐྱླེད་པའི་སྒྲ་རྩོལ་གོང་བཞིན། 

ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་སོ་དང་རྐན་ལས་བྱུང་ཞིང་ལླེའི་རྩླེ་མོ་དང་ཤིན་ཏུ་ཉླེ་

བའི་བླེད་པས་སྐྱླེད་ཅིང་བརོད་ཚུལ་རིམ་བཞིན་དྲག་པ་བར་མ་ལྷོད་པར་

འབིན་ཏོ།  །

ཝ་ནི་མཆུ་ཅུང་ཟད་སྦར་ལ་ཁད་དུ་ཉླེ་ཞིང་མགྲིན་པའི་བླེད་པས་སྐྱླེད་

པ་ལྷོད་པར་འབིན་ཏོ། 

ཞ་ཤ་ཡ་གསུམ་རྐན་ལས་བྱུང་ཞིང་བླེད་པ་ལླེའི་རྩླེ་མོ་དང་ཉླེ་ཙམ་འདྲ་

ཡང་ཞ་ཤ་གཉིས་ལླེའི་རྩླེ་མོ་དང་མཆོག་ཏུ་ཉླེ་ཞིང་ལྷོད་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་

དང་། ཡ་ནི་ལླེའི་རྐླེད་དང་ཅུང་ཉླེ་བ་ཅན་ནོ། 

ཟ་དང་ས་ནི་སོ་དང་རྐན་ལས་བྱུང་ཞིང་ལླེ་རྩླེ་དང་ཉླེ་བའི་བླེད་པ་ཅན་

སྒྲ་རྩོལ་ཞན་པར་འབིན་ཏོ།  །

ར་ནི་སྤི་བོ་ལས་བྱུང་ཞིང་ལླེའི་རྩླེ་མོ་རྐན་དང་ཅུང་ཟད་ཕྲད་པའི་བླེད་
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པས་སྐྱླེད་པ་ལླེ་འདར་པའི་རྣམ་པ། 

ལ་ནི་སོ་ལས་བྱུང་ལླེའི་རྩླེ་བླེད་པ་ཅན། 

ཧ་ནི་མགྲིན་པ་ལས་སྐྱླེ་ཞིང་ཁོག་པ་ནས་ཤུགས་བསྐྱླེད་དླེ་འབིན་པ་

སྒྲ་རྩོལ་ལྷོད་པའོ།  །

འ་ནི་མགྲིན་པ་ལས་སྐྱླེ་ཞིང་ལླེ་དང་ཉླེ་བའི་བླེད་པ་ཅན། 

གོང་དུ་གསལ་བར་བཀོད་པས་མཚོན་ཏླེ། ད་ལྟའི་བོད་ཀི་ཡི་གླེ་འདི་

ནི་ཁ་བ་སང་བའི་འབངས་བིངས་ཀི་སྐད་ཆའི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཐུགས་གཞིགས་

ནན་ཞིབ་ཆླེ་བའི་སྟླེང་། སྒྲའི་སྦོར་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་རྩ་བའི་སྐད་གདངས་

ཉུང་ངུ་ལས་མླེད་པ་དླེ་རྣམས་རང་རང་གི་སྐྱླེ་གནས་དང་བླེད་པས་ཇི་ལྟར་

འབིན་ལུགས་ལྟར་གཟུགས་རིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི། རྒྱ་གར་སོགས་ཀི་

ཡི་གླེར་དཔླེ་བལྟས་ཀང་དླེ་དག་དང་རྩ་བ་ནས་མི་མཐུན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་བ་ན་

མླེད་པ་ཞིག་ཏུ་ངླེས་པས། སོབ་དཔོན་ཐོན་མིའི་བཀའ་དྲིན་བསམས་ཤིང་

བསམས་ན་གུས་པ་དབང་མླེད་དུ་གཡོའ།ོ  །
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བཞི་བ། བོད་ཡིག་གི་བིས་རིས་མཛེས་རྩལ་གོང་དུ་འཕླེལ་

ཚུལ་གི་རིམ་པ་བཤད་པ། 

སྐད་ཆ་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་དུས་ཙ་ན། བརོད་པ་པོའི་སླེམས་ན་གནས་

པའི་མི་བརོད་རང་དབང་མླེད་པའི་དོན་གང་ཞིགལུས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་དང་

ངག་སྦོར་ཟུང་སྦྲླེལ་གིས་གང་ལ་བཤད་པའི་ཡུལ་དླེར་གོ་བརྡ་སྤོད་ཐུབ་པ་

བྱུང་ན་ཆོག་གིཚིག་གི་སྦོར་བ་དང་སྒྲའི་ལི་ཡང་གི་སླེབ་ཁྱད་ལ་དོ་སྣང་མི་

བླེད་ནའང་། རིམ་གིས་སྐད་ཆ་ཕུན་སུམ་ཇླེ་ཚོགས་དང་མི་རྣམས་ངག་སྦོར་

གི་བརྡ་ལ་གོམས་པར་གྱུར་སྟབས། ཀུན་གིས་གོ་ཞིང་བརོད་པ་བདླེ།  །དོན་

དང་མཐུན་པ་དཔླེས་འགྲིག་ལ།  །སྔ་ཕི་མི་ཟོ་མི་འགལ་ཟ།  །དབླེ་བསྡུ་ཤླེས་

ན་མཁས་པ་ཡིན།  །༧ཞླེས་པ་ལྟར། སྒྲའི་སྦོར་བ་རང་སྟླེང་གི་སླེབ་སྦོར་དང་། 

སྒྲ་ཚན་ཆ་ཡའི་སྦོར་ལུགས། དཔླེ་དོན་ཟུང་སྦྲླེལ་གི་བརོད་ཐབས་རྩལ་དུ་

འདོན་པའི་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་གི་རྟོག་པ་བྱུང་ཞིང་གོང་དུ་འཕླེལ་པ་ལྟར། ཡི་

གླེ་ཐོག་མར་གཏན་ལ་འབླེབས་དུས་ཀང་། སྐད་ཆའི་ཚབ་བླེད་ནུས་པའི་ཡི་

གླེའི ་གཟུགས་དང་དླེའི ་སྦོར་ཚུལ་ག་ནོམ་པ་ཞིག་སྐྲུན་པ་སྐབས་ཀི་

དམིགས་བར་བཟུང་བས། ཡིག་གཟུགས་ཀི་བིས་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གཙོ་བོར་

མི་འཛིན་ཡང་། ཡི་གླེ་འབི་ཀློག་གི་སོལ་ཁྱབ་གདལ་དུ་འཕླེལ་ཅིང་ཡི་གླེ་ནི་
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མི་རྣམས་ཀི་འཚོ་བའི་ཕན་གྲོགས་གཞན་འགྲན་མླེད་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་

བརྒྱུད་རིམ་དུ། ཡི་གླེའང་བིས་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གི་བླེ་བག་གཞན་དང་འདྲ་བར། 

བལྟས་ན་མིག་གི་བདུད་རྩིར་སྨིན་ཞིང་། བིས་ན་ཡིད་ཀི་འགྱུར་བ་མཚོན་

པའི་སྒྱུ་རྩལ་གི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་འཕླེལ་པའི་ཚུལ། ཡིག་གཟུགས་འཕླེལ་

ཚུལ་གི་བྱུང་རིམ་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པས་ཤླེས་པར་འགྱུར་རོ།  །

སོབ་དཔོན་ཐོན་མིས་ཡི་གླེའི་རྣམ་འགྱུར་གཏན་ལ་འབླེབས་སྐབས། 

སྒྲ་གང་ཞིག་ངག་ནས་འབིན་ཚེ་ལླེ་རྐན་མཆུ་སོ་སོགས་གནས་དང་བླེད་པའི་

རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་མཚོན་པ་གཙོ་བས་ཤིང་ཡིག་གཟུགས་ནག་གླེར་འདུག་

པས་སྦལ་ནག་ན་ལ་བགྲད་འདྲ་ཞླེས་པར་གྲགས། དླེ་ནས་མང་སོང་མང་

བཙན་གི་སྐུ་དུས་སུ་སླེབས་པ་ན། ཡིག་མཁན་ཆ་ངར་རིན་ཆླེན་འབར་ཞླེས་

པས་ཡི་གླེའི་སིད་རིང་དུ་བསྐྱླེད་དླེ་མགོ་ལག་སྦོམ་ཞིང་སྨད་བསགས་ཕྲ་ལ་

གྲུ་བཞི་སོ་ཕག་གི་དབིབས་འདྲ་བས་པ་ལ་སོ་ཕག་གཤིབས་འདྲ་ཞླེས་

གྲགས་པ་དང་། འདུས་སོང་མང་བོའི་རླེའི་སྐུ་དུས་སུ། ཡིག་མཁན་ཆབ་

དཀར་བླེའུ་ཚེ་ཟླེར་བས། ཡིག་མགོའི་སོ་གླེན་དུ་བཏླེགས་པ་བ་ཕོ་འཇོ་བའི་

རྣམ་པ་འདྲ་བས་པ་དང་། མླེས་ཨག་ཚོམ་གི་སྐུ་རིང་ལ་སླེབས་ཚེ། ཡིག་

མཁན་དགླེ་བསླེན་དཀོན་མཆོག་དབང་ཞླེས་གྲགས་པ་དླེས་ཡིག་གཟུགས་

ནས་འབྲུ་འདྲ་བ་མགོ་ཟླུམ་ཞིང་ཟུར་འཕིང་བའི་འབི་སོལ་བས་པ་གོས་དང་
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གྲོ་གའི་ཤུན་པ་སོགས་ལ་བིས་ན། ནས་སྔོན་ཕིང་དཀར་གི་སྟླེང་དུ་བཀྲམ་པ་

དང་འདྲ་བས་དླེ་སྐད་གྲགས་པའི་འབི་སོལ་བྱུང་། བཙན་པོ་ཁི་སོང་ལྡླེའུ་

བཙན་གི་རིང་། ཡིག་མཁན་བྷླེ་ཤོ་ཁམ་ཞླེས་པས་ཡིག་གཟུགས་མུ་ཏིག་གི་

དབིབས་འདྲ་བ་ཅུང་ཟླུམ་ཞིང་གོར་བའི་འབི་ལུགས་རྩལ་དུ་བཏོན་པ་ད་ལྟའི་

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་གི་རྡོ་རིང་ལ་མ་ཕི་བཀོད་པ་ནི་མུ་

ཏིག་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལྟ་བུའི་ལུགས་སུ་གྲགས་ཤིང་། དླེའི་རླེས་མུ་ནླེ་

བཙན་པོའི་སྐབས་སུ། ཡིག་མཁན་ཚེ་སོང་བང་ཆུབ་ཏུ་གྲགས་པ་ཞིག་གིས། 

འབི་ལུགས་གསར་བ་ཞིག་མངོན་པར་བཏོད་པ་ལ་སྦུར་ནག་བགྲད་འདྲ་ཞླེས་

སྨད་པའི་གནས་སུ་བླེད། ཁི་ལྡླེ་སོང་བཙན་གི་རིང་ལ། འབླེ་བ་ཡོན་ཏན་ཞླེས་

པས། ཆུ་ལ་ཕོག་པའི་དངོས་པོའི་སྣང་བརན་ལྟར་ཡི་གླེ་འཕྲླེད་དུ་གཟར་ཞིང་

བུ་ཡིག་སྟླེང་ཞབས་སུ་གཡོ་བའི་རྣམ་པ་འདྲ་བས་པ་ལ། ཉ་མོ་ཆུ་ནས་ཕྱུང་

འདྲ་ཟླེར་སྐད། དླེ་ནས་ཁི་རལ་བ་ཅན་གི་དུས་སུ། ཡིག་མཁན་མཁས་པ་གྲ་

ཤོད་རྣམ་གཉིས་ཟླེར་བས། དླེ་སྔའི་འབི་ལུགས་ཅུང་ཟད་བསྒྱུར་ཏླེ་ཡི་གླེའི་

རྐང་དང་ཟགས་མཆུ་སྦོམ་པ་སླེང་གླེའི་སླེར་མོ་ལྟར་བས་པ་ལ་སླེང་གླེ་

གནམ་འཕོངས་སུ་གྲགས་པ་སོགས་ནི། བསྟན་པ་སྔ་དར་གི་སྐབས་སུ་བོད་

ཁམས་སྤི་ལ་གྲགས་ཆླེ་བའི་ཡི་གླེའི་བིས་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་

དང་། དླེ་དག་ནི་འཐུས་ཚབ་ཡིག་མཁན་མཁས་པ་དག་ཡིན་ཞིང་། བསྟན་པ་
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ཕི་དར་གི་ཐོག་མར་སྒྲོ་ཉ་ཤ་རི་དང་། མཐོང་བ་རྡོ་རླེ་དཔོན་སོབ་ཀི་རིང་ལ་

གསང་ལླེབ་གྲུ་བཞི་ཞླེས་པའི་འབི་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། དླེའི་རླེས་ཁྱུང་བོ་གཡུ་

ཁི་ཞུ་བས། དཀིལ་འཁོར་གི་ཆ་ཚད་ལ་དཔླེ་བངས་ཏླེ་དབུ་ཅན་གི་མགོ་དང་། 

དཔུང་བ། སྦོ། ཟགས། མཆུ་སོགས་ཆ་ཤས་སོ་སོའི་རིང་ཚད་དང་། སྨྱུག་ཁ་

ཕྲ་སྦོམ་བསྒྱུར་ཚད་སོགས་ཐིག་དང་། སྨྱུ་གུ་ཤོག་ཆགཇི་ལྟར་འབི་ལུགས་

ཞིབ་རྒྱས་སུ་བསལ་ཏླེ། ཡིག་གཟུགས་གཞི་ནས་མཛེས་པར་བསྒྱུར་པ་ནི་

དབུ་ཅན་ཡི་གླེའི་མཛེས་རྩལ་གི་རིམ་པ་ཆླེས་མཐོ་ཤོས་སུ་སླེབས་པའི་དན་

རྟགས་སུ་ངླེས་ཤིང་། དབུ་མླེད་ལ་འབི་ལུགས་མང་དུ་བྱུང་བ་དྲིལ་ན། གཟབ་

ཆླེན་དང་། གཟབ་ཆུང་། འབྲུ་ཆླེན། འབྲུ་ཆུང་། གཤུར་ཆླེན། དཀྱུས་ཡིག་དྲུག་

ཏུ་འདུ་བ་ལས། དབུས་བིས་ལགས་ཐག་མའམ་འཁྱུགས་བིས་ཉིད་མིག་གི་

དགའ་སྟོན་དུ་སྨིན་ཏོ།  །

ལྔ་བ། བོད་ཀི་ཡི་གླེའི་ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ། 

ད་ལྟའི་བོད་ཡིག་འདི་ནི་འབངས་བིངས་ཀི་སྐད་ཀི་རྩ་བའི་གདངས་

ལ་གཞི་རྟླེན། སྒྲ་འབིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཡི་གླེའི་བཟོ་བརྩམས། 

ཡི་གླེ་དླེ་སྤོད་ཀི་མི་རིགས་འདི་གའི་བསམ་བོའི་འཛིན་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏླེ་

མིང་དང་ཚིག་གི་སྦོར་བ་སླེལ་པར་བརྟླེན། ཡི་གླེའི་དཔླེ་གཟུགས་རྒྱ་གར་
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སོགས་ལ་བལྟས་ཀང་། དླེ་དག་གི་ཡི་གླེ་དང་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་

ཆོས་གཙོ་བོ་འདི་ལྟ་སྟླེ། 

༡གཟུགས་ཀི་ཆ་ནས། ཇི་སྐད་དུ། ཡི་གླེའི་འབྲུ་ནི་རླེ་རླེ་བཞིན།  །བཟོ་

ཡི་རྣམ་འགྱུར་ལླེགས་པར་བཅོས།  །ཞླེས་པས་བསྟན་པ་ལྟར། དབངས་དང་

གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་སོ་སོའི་གཟུགས་ཀི་བཟོ་ལུགས་ནི་གཟུགས་དླེའི་

མཚོན་བར་གྱུར་པའི་གདངས་གང་ཞིགགནས་བླེད་རྩོལ་བས་ངག་ནས་

འབིན་སྐབས། ལླེ་རྐན་སོ་མཆུ་སོགས་ཇི་ལྟར་བསྒྱུར་བའི་རྣམ་པ་ལྟར་བས་

པས། ཡིག་གཟུགས་དང་གདངས་ཀི་འབིན་ཚུལ་གཅིག་མཐུན་དུ་གྲུབ་པ་

ལ་སྔོན་རླེས་མགོ་འདོགས་སོགས་རྣམ་གཞག་དུ་མ་བས་པ་བ་འོག་ཏུ་

མཛེས་པར་སྦར་པ་འཕྲླེད་དུ་བལྟས་ཚེ་གནམ་གིས་མཐོངས་བཅད་པ་ལྟར་

མིག་ལ་གྲལ་མཉམ་པའི་དཔལ་སྐྱླེད་པའི་ཡང་སྟླེང་དུ་ཞྭ་ལྟར་མཛེས་པའི་

དབངས་ཡིག་གསུམ་གི་ཅི་རིགས་སྦར་པས་སྤིན་ཕུང་ལང་ལོང་གཡོ་

བའམ། ཉི་ཟ་སྐར་མས་འོད་ཟླེར་འགླེད་པའམ། བ་རྒྱལ་རོད་པོས་གཤོག་

རྩལ་བསྒྱུར་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་བཅོས་མིན་དུ་སྟླེར་པ་དང་། འོག་ཏུ་ཡ་རའི་

འདོགས་དང་ཞབས་ཀྱུ་སོགས་བསྣན་པས་ཞབས་ལ་བཞུགས་གདན་

འཇགས་པ་ལྟར། སྟླེང་གི་ཡི་གླེ་དླེ་དག་དགུང་དུ་འདླེགས་ཀང་བསྟོད་པའི་

དཔལ་བསྐྱླེད་པས། གུས་སོལ་བཟང་པོ་གཤིས་སུ་གྲུབ་པའི་བོད་མིའི་འདུ་
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ཤླེས་འཛིན་སྟངས་ཇི་བཞིན་མཚོན་པར་མ་ཟད། ཡར་ཕླེབས་མགོའི་ཞྭ་དང་། 

མར་ཕླེབས་རྐང་གི་ལྷམ། ཞླེས་པའི་ཁ་དཔླེ་ངང་གིས་གསལ་བའི་མཛེས་

འཛིན་གི་སྣང་བརན་དངོས་སུ་སྟོབ་པར་བླེད་དོ།  །

༢གདངས་ཀི་ཆ་ནས། འཇིག་རྟླེན་དུ་མིའི་སྐད་ཀི་གདངས་ལ་དྲག་

ཞན་བར་མའི་ཁྱད་པར་གསལ་བ་བཞིན། གསལ་བླེད་ཡི་གླེ་རྐང་བའམ་སྔ་

ཕིར་སྦོར་སླེབ་ཀིས་མིང་གཞི་དང་སྔོན་རླེས་སོ་སོ་ལ་ཕོ་མོ་མ་ནིང་གི་

རྟགས་ཀི་དབླེ་བ་ཕླེས་ཤིང་། དླེ་དག་ཕན་ཚུན་སླེབ་ལུགས་ཀང་འཇིག་རྟླེན་

གཉླེན་མཚམས་ཀི་ལུགས་དང་བསྟུན་ཏླེ། རང་གི་སླེ་དང་ཕྲད་པ་ན།  །ཕོ་ཡང་

མོ་ལ་འཇུག་མི་འགྱུར།  །ཞླེས་དང་། མ་ནིང་རང་ལ་རང་མི་འཇུག ། །༩ཅླེས་

བསྟན་པས་མཚོན་ཏླེ། གསལ་བླེད་སུམ་ཅུའི་སྒྲིག་རིམ་ནས་སྔོན་མིང་རླེས་

ཡང་སྦོར་ཚུལ་བཅས་ལ་གདངས་ཀི་དྲག་ཞན་དང་། ལི་ཡང་སླེབ་ལུགས་ཀི་

ཁྱད་པར་ཤིན་གསལ་བ་འདི་ནི་བོད་ཡིག་གི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ན་མླེད་པ་

ཞིག་ཡིན་ནོ།  །

༣སྦོར་ཚུལ་གི་ཆ་ནས། ངག་གོ་སྦོར་བས་གང་གི་སླེམས།  །ཡི་གླེའི་

གཟུགས་ཀིས་མི་ཉིད་མཚོན།  །ཞླེས་པ་ལྟར། ཡི་གླེ་དུ་མ་སླེབ་པའི་མིང་ལ་

འཇིག་རྟླེན་གུས་ལུགས་ཀི་སོལ་ག་ངང་གིས་ཐོན་པ་དང་། མིང་སྤིའི་འཕླེལ་

ཚུལ་དང་བ་བའི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་ལ་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་བའི་ཆོས་ཉིད་གསལ་
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བས་མཚོན་ཏླེ། མིང་དང་ཚིག་སྦོར་ལུགས་དང་། ་རྣམ་དབླེ་བརྒྱད་ཀི་དབླེ་

བཞག་ནི་བོད་མིའི་ཀུན་རྟོག་གི་འགྲོ་རིམ་ལྟར་བས་པས། ཡུལ་སྐད་སོ་སོར་

ཁྱད་པར་མླེད་པ་མིན་ཡང་། ཡི་གླེའི་སྦོར་བའི་ཆ་ནས་ཀུན་ལ་གཅིག་

མཚུངས་དང་། བརྡ་སྤོད་ཀི་སྤི་འགྲོས་གཏན་ཆགས་ཤིག་མངའ་བ་ནི་བོད་

ཡིག་གི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཞིག་གོ། 

མདོར་ན། བོད་ཀི་ཡི་གླེ་འདི་ནི་སྒྲ་མཚན་སྦོར་ཀློག་གི་ཡི་གླེ་ཞིག་

ཡིན་པས། ཡིག་གཟུགས་དང་དླེའི་བསྟན་དོན་གི་བར་ན་འབླེལ་བ་མླེད་ཀང་། 

གཟུགས་དང་གདངས་གཉིས་མཐུན་པར་སོང་གཤིས། ཀློག་ལ་བང་བའི་

བིས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་ཡི་གླེ་ཀློག་མི་ཐུབ་པ་མླེད་པས། སོབ་ཁིད་སོགས་ཀི་

སྐབས་སུ་མིང་གསར་ངོ་སྤོད་པ་དླེ་ཡང་གཙོ་བོ་བསྟན་དོན་ཅི་ཡིན་ཤླེས་སུ་

འཇུག་པ་དླེ་ཡིན་ནོ།  །གཞན་དུ་ན། ཡི་གླེ་གང་ཞིག་སྔོན་ཐོན་ཡིན་མིན་ནི་

བསབ་སྐྱླེན་མིན་དང་མི་རིགས་གང་དླེའི་སྐད་ཆ་ཡོངས་སུ་མཚོན་ཐུབ་མིན། 

དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་རིག་གནས་གཞན་དག་སླེལ་ཐུབ་མིན་བཅས་ཀི་ཆ་ནས་

འཇོག་དགོས་པས། བོད་ལ་མི་གྲངས་ཉུང་བས་དླེའི་ཡི་གླེའང་རླེས་ལུས་

རླེད་ཅླེས་སྨྲ་བའི་ལུགས་དླེ་གཏན་འགོག་བ་བའི་གནས་ཁོ་ནའོ།  །
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དྲུག་པ། བོད་ཀི་ཡི་གླེའི་དབླེ་བ་བཤད་པ། 

ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས། བོད་སྐད་ཨཱ་ལི་མཚོན་བླེད་ཨི་

སོགས་བཞི།  །ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུར་སྔོན་རླེས་མིང་གཞི་དབླེ།  །རྐང་འཕུལ་མགོ་

ཅན་བརྩླེགས་འདོགས་འཇུག་དང་བཅས།  །༡༠ཞླེས་པས་བསྟན་པ་ལྟར། 

བོད་ཀི་ཡི་གླེའི་དབླེ་བ་བསྟན་པ་ལ། དབངས་ཡིག་བཤད་པ་དང་། གསལ་

བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་བཤད་པ་གཉིས་སོ།  །

༡དབངས་ཡིག་བཤད་པ། 

སྤིར་རྣ་ཤླེས་ཀིས་ཐོས་སུ་རུང་བའི་ཆོས་ཇི་སླེད་པ་ལ་སྒྲ་དང་། དླེ་ཡི་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སན་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་འགྱུར་ཁུག་ལ་དབངས་

ཞླེས་བ་མོད། འདིར་དླེ་ལྟར་མི་འཛིན་པར་མིང་སྒྲུབ་བླེད་ཀི་སྒྲའི་ཆ་ཤས་སུ་

གྱུར་པའི་གནས་དང་བླེད་རྩོལ་གི་ཁྱད་པར་མི་གསལ་ཞིང་ང་རོའི་ཚུལ་དུ་

འབིན་པའི་སྐད་ཀི་གདངས་ལ་དབངས་དང་། དླེ་དག་མཚོན་བླེད་ཀི་གུག་གུ་

སོགས་ལ་དབངས་ཡིག་ཅླེས་བའོ།  །

ས་སྐྱ་པཎ་ཆླེན་དང་དཔལ་ཁང་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་ཀིས་ཨ་ཡིག་
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དབངས་ཡིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དབངས་ཡིག་ལྔར་བཞླེད་པ་ནི། གསལ་བླེད་

ཀི་ཡི་གླེ་རྣམས་ཀི་སྒྲའི་གདངས་སྐྱླེད་པ་ལ་ཕན་འདོགས་ཤིང་། གལ་ཏླེ་ཨ་

ཡིག་མི་འདོད་ན།  །ཨ་ཡིག་དབངས་ངླེས་མླེད་འགྱུར་ཞིང་།  །ཨི་སོགས་

གང་རུང་ཞུགས་མིན་པའི།  །ཀ་སོགས་བརོད་པའི་ཚུལ་ལ་སོགས།  །མླེད་

པར་ཐལ་བ་གང་གིས་བཟོག །༡༡ཅླེས་བསྟན་པ་ལྟར་སྐད་ཆའི་དླེ་ཉིད་ཡོངས་

སུ་མཁྱླེན་པའི་རྟགས་སུ་འཁུམས་པས། ཨ་ཡིག་དབངས་སུ་འདོད་པ་ནི་

སྐད་བརྡ་རིག་པའི་དགོངས་པ་དང་ཡང་མཐུན་པས་དླེ་ལྟར་བཞླེད་པ་བདླེ་

མོད། ཨི་སོགས་བཞི་ལྟར་དངོས་སུ་སྦར་དུ་མླེད་ཅིང་། ཨ་སྲུ། ཨག་ཟ་བ། 

ཨི་ཁུང་། ཨུ་ཚུགས། ཨླེ་མ། ཨོ་ལོ། ལྟ་བུས་མཚོན་པའི་གསལ་བླེད་ཀི་བླེད་

པ་ཡང་ལྡན་པས་དང་པོའི་སོབ་དཔོན་གིས་ཀཱ་ལིར་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏླེ། ཨཱ་ལི་

གསལ་བླེད་ཨི་སོགས་བཞི།  །ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་ཐམ་པའོ།  །༡༢ཞླེས་དང་། ཀཱ་

ལི་ཕླེད་དང་བརྒྱད་སླེ་ནི།  །༡༣ཞླེས་དབངས་བཞི་དང་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུར་

གྲངས་བཅད་དོ།  །དླེས་ན་རང་རླེ་རྣམས་དངོས་སུ་སྦར་དུ་ཡོད་པའི་དབངས་

ཡིག་བཞི་དང་། དབངས་གསལ་གོ་གཉིས་བླེད་ཀི་ཨ་ཡིག་བཅས་ལྔར་

གཟུང་ཡང་མི་གནོད་དོ།  །

དབངས་ཡིག་དངོས་ནི་ཨི་ཨུ་ཨླེ་ཨོ་བཞི་ཡིན་ཡང་ཨའི་གདངས་དླེ་

རང་གང་ལ་གདགས་གཞིའི་ཀ་སོགས་ཀི་གསལ་བླེད་ཀི་ཆ་ལས་གཞན་དུ་
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མླེད་པས། ཨ་ཡིག་བརོད་འབླེལ་གིས་ཕིས་ཏླེ་དླེ་དག་མིང་གཞི་རྣམས་ལ་

སྦར་ན། ཨི་སྒྲ་སྟླེང་དུ་བཀུག་པ་དང་། ཨུ་ལྡན་འོག་ཏུ་སྨད་པ། ཨླེ་ཅན་གླེན་

དུ་སྒྲླེང་བ། ཨོ་སྒྲ་བསྟོད་པའི་ཚུལ་གིས་འབིན་པའི་སྒྲའི་རྣམ་པ་མཚོན་བླེད་

དུ་གུག་གུ་སོགས་ཀི་གཟུགས་བས་ཏླེ། སླེང་གླེ་འདྲ་དང་བརྒྱ་བིན་མིག ། 

གང་སྣ་འོད་མ་སྒྲླེང་འདྲ་དང་།  །ཐང་གུག་དཔླེ་ལྔས་བསྟན་པས་ན།  །སྟོང་

ཆླེན་ཡི་གླེ་ལྔ་ཞླེས་གསུངས།  །༡༤ཞླེས་སྒྲ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གི་ཆ་ལ་དཔླེ་སྦར་

ཏླེ་བཏགས་པ་ནི། ཨཱ་ལི་གསལ་བླེད་ཨི་སོགས་བཞི།  །ཞླེས་པའི་དོན་དང་

ཡང་ཀུན་ནས་མཐུན་ནོ།  །

ཨི་སོགས་དབངས་ཡིག་བཞི་གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་རྣམས་ལ་བལྟོས་

པས་སྒྲ་རྩོལ་ཞན་ཞིང་ལྷོད་པར་འབིན་དགོས་པའི་ཕིར་གིས། རྟགས་འཇུག་

ཏུ། ཕོ་ཡི་ཡི་གླེ་འབའ་ཞིག་ལ།  །སླེ་བ་ཕླེད་དང་བརྒྱད་གནས་པའང་།  །ཞླེས་

གསལ་བླེད་སུམ་ཅུ་ཕོ་ཡིག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཤུགས་ལ་དབངས་ཡིག་བཞི་མོ་

ཡིན་པར་བསྟན་ཅིང་། དམིགས་བསལ་ཨ་ཡིག་གསལ་བླེད་ཀི་གྲས་སུ་

བཞག་པ་དང་དླེ་ཡང་རྟགས་ཀི་སླེ་ཚན་ལྔར་འདུ་དགོས་པར་བསྟན་ཕིར། སི་

ཏུ་པཎ་ཆླེན་སོགས་ཀི་ལུགས་ལྟར་མོ་གཤམ་དུ་བསྡུ་བ་བཟང་ངོ་། །ཨི་

སོགས་དབངས་ཡིག་གིས་རམ་འདླེགས་མླེད་ན། གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་རྐང་

བས་འཇིག་རྟླེན་གི་བརོད་པ་ཇི་སླེད་སྟོན་མི་ནུས་པའི་སྟབས་ཀིས། མོ་ཡི་
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ཡི་གླེ་མླེད་པ་ན།  །ཕོ་ཡིག་བརོད་པ་མླེད་པར་འགྱུར།  །༡༥ཞླེས་ཀང་

གསུངས་སོ།  །

༢གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་བཤད་པ། 

དླེ་ལ་ཡང་། གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེའི་རྣམ་གྲངས་དང་བཀླག་ཚུལ་

བསྟན་པ་དང་། དླེ་དག་གི་རབ་དབླེ་བསྟན་པ་གཉིས་ལས། 

༡གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེའི་རྣམ་གྲངས་དང་བཀླག་ཚུལ་བསྟན་པ། 

དབངས་ལ་བལྟོས་པས་གནས་དང་བླེད་རྩོལ་གི་ཁྱད་པར་གསལ་ཞིང་། 

མིང་དང་ཚིག་དང་བརོད་པ་མཚོན་པར་བླེད་པའི་གཞི་ཡིན་པས་གསལ་

བླེད་དང་། དླེ་དག་གི་སྒྲའི་འབིན་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བས་པའི་བརྡ་རྟགས་

རྣམས་ལ་གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་ཞླེས་བའོ།  །ཀ་ནས་ཨའི་བར་གི་ཡི་གླེ་སུམ་

ཅུ་བོ་གང་ནས་སྐྱླེ་བའི་གནས་ཀི་སོ་ནས་སླེ་བ་དང་། སྒྲ་རྩོལ་དྲག་ཞན་གི་

ཁྱད་པར་ལྟར་སླེ་བ་གཅིག་གི་ནང་ཚན་གི་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་པ་ནི། 

དབུགས་ཕི་རུ་འཕངས་ནས་ནང་དུ་རྔུབ་པའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར། མགྲིན་

པ། རྐན། སོ། མཆུ་ཡས་རིམ་གིས་ནང་ནས་ཕི་ལ། དང་པོ་ཀ་སླེ། གཉིས་པ་

ཅ་སླེ། གསུམ་པ་ཏ་སླེ། བཞི་བ་པ་སླེར་བས་པ་ནི། རྟགས་འཇུག་ཏུ། ཕོ་དང་

མ་ནིང་མོ་དང་ནི།  །ཤིན་ཏུ་མོ་དང་བཞི་བཞི་རུ།  །སླེ་བ་བཞི་བ་ཡན་ཆད་
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དབླེ།  །ཞླེས་པའི་དོན་དང་བསྟུན་པ་དང་། སླེ་བ་ཕི་མ་རྣམས་གོང་མ་བཞི་

ལྟར་སྐྱླེ་གནས་མི་མཉམ་ནའང་ཕལ་ཆླེ་བའི་དབང་དུ་བས་ཏླེ། སོ་ནས་མགྲིན་

པའི་བར་མས་རིམ་དུ། ལྔ་བ་ཙ་སླེ། དྲུག་པ་ཞ་སླེ། བདུན་པ་ར་སླེ། བརྒྱད་པ་

ཨ་ཨ་གཉིས་སླེ་བ་ཕླེད་དུ་བས་ཏླེ་སར་མགྲིན་པར་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ།  །དླེར་

མ་ཟད། གསལ་བླེད་སུམ་ཅུའི་གོ་རིམ་ལ་བརྩླེགས་འདོགས་ཀི་མིང་གཞིར་

རྒྱུགས་ཆླེ་མིན་གི་ཚུལ་ཡང་གསལ་བ་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་སོགས་ཀི་སྐབས་

སུ་ངླེས་པར་བའོ།  །

གསལ་བླེད་ཀི་སླེ་པའི་སྟོད་དུ་ཅ་ཆ་ཇ་གསུམ་དང་། སྨད་དུ་ཞ་ཟ་འ་

གསུམ་གསར་དུ་བསྣན་པར་བཞླེད་པ་ནི་ཞ་ལུ་ལོ་ཆླེན་སོགས་ཀི་དགོངས་

པ་ཉིད་ཁྱབ་པ་ཡིན་ལ། འགོས་ལོའི་དླེབ་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལ་མླེད་ཀང་བོད་

ལ་ཞ་དང་ཟ་དང་འ་རྣམས་དགོས་པར་དགོངས་ཏླེ་བཙུད། ༡༦ཅླེས་གསུངས་

པ་དང་། དགླེ་འདུན་ཆོས་འཕླེལ་གིས། ཙ་ནས་འའི་བར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་

ཡོད་པའི་ཡི་གླེ་བདུན་ག་ཐུ་མིས་གསར་དུ་བསྣན་པ་ཡིན་ཞླེས་༡༧གསུངས་

པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཀང་མཁས་པའི་གསུངས་ཡིན་མཆི་ཡང་། རྟགས་འཇུག་

ཏུ། ཙ་སོགས་གསུམ་ནི་ཅ་སོགས་སྦར།  །ཝ་ནི་བ་དང་སྦར་པར་བ།  ། 

༡༨ཞླེས་འབྱུང་བས། ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་གིས་སྒྲ་རྩོལ་རིམ་བཞིན་ཅ་ཆ་ཇ་

གསུམ་དང་མཐུན་ཞིང་། ཝ་ཡིག་བ་དང་མཚུངས་པས་ཁྱླེའུའི་མ་ཁོངས་
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འཚོལ་བའི་བཟོ་ལྟ་ལྷག་པར་གསལ་བས། ཙ་རྟགས་གསར་དུ་བསྣན་པའི་

རྟགས་སུ་བཞླེད་པའི་དགླེ་ཆོས་ཀི་ལུགས་ལ་དཔྱད་པའི་རིན་ཐང་ཆླེ་ལ། ཡི་

གླེ་འགའ་གསར་དུ་བསྣན་པའི་ཚུལ་འདིས་ཡི་གླེས་སྐད་ཆ་མཚོན་པར་བླེད་

པ་དང་། ཐོན་མིས་གསར་དུ་བས་པ་ནི་ཡི་གླེའི་གཟུགས་ཡིན་པས། ཡི་གླེའི་

ངླེས་ཚིག་ཀང་བིས་གཟུགས་ཀི་ཆ་ནས་འཇོག་དགོས་པར་ངླེས་ཤླེས་

འདྲོངས་སོ།  །

༢། གསལ་བླེད་ཀི་རབ་དབླེ་བསྟན་པ་ལ། གསལ་བླེད་དངོས་ཀི་དབླེ་

བ་དང་། ཡན་ལག་གི་དབླེ་བ་གཉིས་ལས། སྔ་མ་ལ་ནང་གསླེས་བཞི་སྟླེ། 

ཀསྐྱླེ་གནས་ཀི་སོ་ནས་ཕླེ་ན། ཡི་གླེའི་གདངས་སྐྱླེད་པའི་གནས་

བརྒྱད་དླེ། མགྲིན་པ་དང་། སྣ་དང་། སྤི་བོ་དང་། ཁོག་པ་དང་། ་རྐན་དང་། ལླེ་

དང་། སོ་དང་། མཆུའོ།  །དླེ་ཡང་བོད་ཀི་ཡི་གླེ་ལ་མཁོ་བའི་གནས་དག་ཆླེ་

ལོང་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན་གི་ལླེ་ལ་ལླེ་རྩླེ་ལླེ་སྨད་ལྟ་བུ་ཕླེ་བས་མང་དུ་ཡོད་པས། 

འདིར་གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་རྣམས་སོ་སོའི་སྐྱླེ་གནས་ལ་བསྡུས་ན། ཀ་ཁ་ག་

ང་འ་ཧ་ཨ་རྣམས་ཀི་སྐྱླེ་གནས་མགྲིན་པ། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཙ་ཚ་ཛ་ཞ་ཡ་ས་རྣམས་

ཀི་སྐྱླེ་གནས་རྐན། ཏ་ཐ་ད་ན་ཟ་ལ་ས་རྣམས་ཀི་སྐྱླེ་གནས་སོ། པ་ཕ་བ་མ་ཝ་

རྣམས་ཀི་སྐྱླེ་གནས་མཆུ། ར་ཡིག་ལླེ་རྩླེ་དང་ཉླེ་བའི་སྤི་བོའི་སྟླེང་ཕོགས། ང་

ཉ་ན་མ་བཞི་རང་རང་གི་སྐྱླེ་གནས་སུ་མ་ཟད་སྣ་དང་བཅས་པའོ་ཞླེས་མུ་ཏིག་
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ཁ། སྒྲ་རྩོལ་གི་སོ་ནས་ཕླེ་ན། སྒྲའི་རྩོལ་བ་ལ་ཕི་ནང་གཉིས་ལས། 

ཕིའི་རྩོལ་བ་ནི། ཕི་རོལ་དུ་སྒྲ་འཐོན་པའི་བླེད་རྩོལ་དང་ལྡན་པ་སྟླེ། དླེ་ལའང་

འཐོན་ཆླེ་ཆུང་གིས་དབླེ་བས། ག་ང་ཇ་ཉ་ད་ན་བ་མ་ཛ་ཝ་འ་ཡ་ར་ལ་ཧ་ཨ་

རྣམས་དང་། ཨི་ཨུ་ཨླེ་ཨོ་བཞི་ནི་སྒྲ་ལྡན་དང་། ཀ་ཁ་ཅ་ཆ་ཏ་ཐ་པ་ཕ་ཙ་ཚ་ཞ་

ཟ་ཤ་ས་རྣམས་ནི་སྒྲ་མླེད་དང་། སྒྲ་ཕིར་དབྱུང་བའི་ཚེ་དབུགས་ཆླེ་ཆུང་གི་

ཁྱད་པར་གིས། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཞ་ཟ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཨི་ཨུ་ཨླེ་ཨོ་རྣམས་སོག་ཆླེན་

དང་། དླེ་དག་གི་ལྷག་མ་རྣམས་སོག་ཆུང་དང་། སོས་སུ་ཞ་ཟ་ཤ་ས་ཧ་རྣམས་

བརོད་པའི་ཚེ་དབུགས་དྲོ་བར་འབིན་པས་དྲོ་བའི་ཡི་གླེ་ཞླེས་ཀང་བའོ།  ། 

གོང་གི་སྒྲ་མླེད་ཅླེས་པ་ནི་སྒྲ་གཏན་ནས་མླེད་པའི་དོན་མ་ཡིན་གི། སྒྲ་ལྡན་

གི་ཡི་གླེ་དང་བསྡུར་ན་སྒྲ་འཐོན་ཆུང་བས་དླེ་སྐད་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།  །

ནང་གི་རྩོལ་བ་ནི། མགྲིན་པ་གདངས་ནས་བརོད་དགོས་པའི་ཕིར། 

ཨ་ཡིག་མ་གཏོགས་པའི་སོག་ཆླེན་གི་ཡི་གླེ་རྣམས་ཕླེ་བའི་རྩོལ་བ་ཅན་དང་། 

ཨ་ཡིག་མགྲིན་པ་མ་ཕླེ་བར་བརོད་པས་བཙུམ་པའི་རྩོལ་བ་ཅན་དང་། ཡི་

གླེའི་གནས་རྣམས་འདུ་འཕྲོད་ཀི་རྩོལ་བ་ཆླེ་བའི་ཕིར། ཝ་མ་གཏོགས་པའི་

སླེ་བ་ལྔའི་ཡི་གླེ་རྣམས་ཕྲད་པའི་རྩོལ་བ་ཅན་དང་། འདུ་འཕྲོད་ཀི་རྩོལ་བ་དླེ་

དག་ལས་ལྷོད་པའི་ཕིར་ཡ་ར་ལ་ཝ་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཕྲད་པའི་རྩོལ་བ་ཅན་ནོ།  ། 
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ཞླེས་གསུངས་སོ།  །

གཁྱབ་ཆླེ་ཆུང་གི་སོ་ནས་ཕླེ་ན། གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་སུམ་ཅུ་ལས། 

རླེས་འཇུག་དང་མིང་གཞི་གཉི་ག་བླེད་པ། ང་ན་ར་ལ་ས་ལྔ་དང་། སྔོན་འཇུག་

དང་རླེས་འཇུག་དང་མིང་གཞི་གསུམ་ག་བླེད་པ། ག་ད་བ་མ་འ་རྣམས་དང་། 

མིང་གཞི་ཁོ་ན་བླེད་པ། ཀ་ཁ་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་པ་ཕ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་ཤ་ཧ་ཨ་

ཉི་ཤུ་དང་། མིང་གཞི་དང་སྔོན་རླེས་ཡང་འཇུག་བཞི་ག་བླེད་པ། ད་ཡིག་མིང་

གཞི་དང་རླེས་ཡང་མགོ་ཅན་བཞི་ག་བླེད་པ། ས་ཡིགརྐང་འདོགས་མགོ་ཅན་

གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་སྔོན་འཇུག་གཏན་ནས་མི་འཐོབ་པ། ཝ་འ་ཧ་ཨ་

བཞི། མླེད་ཀང་རུང་བའི་ཡི་གླེ་གཅིག་ནི། ཝ་ཡིག་སྟླེ། དླེས་མིང་གཞི་དང་

འདོགས་ཅན་གཉིས་ཀ་བླེད། རླེས་འཇུག་དང་མགོ་ཅན་དང་འདོགས་ཅན་

དང་མིང་གཞི་བཞི་ག་བླེད་པ། ར་ལ་དང་། མིང་གཞི་དང་འདོགས་ཅན་གཉིས་

ཀ་བླེད་པ། ཡ་ཡིག་གོ། ར་ཡིག་མགོ་ཅན་དུ་སྦར་ཚེ་ར་མ་གཏོགས་གཞན་

རྣམས་ལ་མཚོན་བླེད་ཙམ་དང་། འདོགས་ཅན་ལ་མཚོན་བླེད་ཁོ་ན་བླེད་པ་

ནི། ར་ཡིག་ཕླེད་གཉིས་སུ་བས་ཏླེ་སྟླེང་མ་མགོ་ཅན་དང་། འོག་མ་འདོགས་

ཅན་དུ་བས་པའོ།  །ཝ་ཡིག་འདོགས་སུ་བསྒྱུར་ཚེ་བ་ཕླེད་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ།  །

ང་། རྟགས་ཀི་སོ་ནས་ཕླེ་ན། ཀ་སོགས་གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་སུམ་ཅུ་

བོ་སོ་སོར་ངག་ནས་བརོད་པའི་ཚེ་རང་རང་གི་སྐྱླེ་གནས་མགྲིན་སོ་མཆུ་
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རྐན་སོགས་ལ་བླེད་རྩོལ་གི་ཤུགས་ཆླེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་རྟགས་ལྔའམ་

གསུམ་དུ་ཕླེ་བ་སྟླེ། ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ལྔ་ཕོ། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ལྔ་མ་ནིང་། ག་ཇ་ད་བ་

ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས་རྣམས་མོ། ང་ཉ་ན་མ་བཞི་ཤིན་ཏུ་མོ། ར་ལ་ཧ་ཨ་བཞི་

མོ་གཤམ་དུ་བཞག་ལ། ཨ་ཡིག་དླེ་དག་ལས་ཀང་ཞན་པས་མཚན་མླེད་ཅླེས་

ཀང་བ་མོད། ཕོ་ཡི་ཡི་གླེ་འབའ་ཞིག་ལ།  །སླེ་བ་ཕླེད་དང་བརྒྱད་གནས་

པའང་།  །སླེ་ཚན་ལྔ་རུ་དྲིལ་བས་ནས།  །ཞླེས་པའི་དགོངས་པ་དང་བསྟུན་ཏླེ་

མོ་གཤམ་དུ་བསྡུས་སོ།  །རྟགས་གསུམ་བསྡུ་ཚུལ་ལ། མོ་ཡི་ཡི་གླེའི་ནང་

ནས་ནི།  །འཇུག་པའི་ཡི་གླེ་བཅུ་དབྱུང་བ།  །ཞླེས་པས་བསྟན་པ་ལྟར་ཤིན་

ཏུ་མོ་དང་མོ་གཤམ་གཉིས་མོ་རུ་བསྡུས་པས། ཕོ་དང་། མོ། མ་ནིང་གསུམ་

དུ་བས་པ་འདིའང་ཐོན་མིའི་ལུགས་ཤིག་ཏུ་འཁུམས་སོ།  །

ཕི་མ་ཡན་ལག་གི་དབླེ་བ་ལ། མཐའ་རྟླེན། འཕུལ་བླེད། ཡང་

འཇུགམགོ་ཅན། འདོགས་ཅན་དང་ལྔ་སྟླེ། 

ཀརླེས་འཇུག་གི་ཡི་གླེགང་ལ་ཡི་གླེ་ཐམས་ཅད་ལ།  །གང་གིས་བཅུ་

བོ་དླེ་དག་གིས།  །ཞླེས་འབྱུང་བ་ལྟར། མིང་གཞི་གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་ཀུན་

གི་རླེས་སུ་ཁྱད་མླེད་དུ་སྦོར་བའི་ཡི་གླེ་ནི་བཅུ་སྟླེ། ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་

ས་རྣམས་སོ།  །དླེ་དག་མིང་གཞི་དག་གི་རླེས་སུ་འཇུག་པས་རླེས་འཇུག་

དང་། ཚེག་ཁྱིམ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་སྒྲ་རིལ་བོའི་མཐར་ཐུག་གི་རྟླེན་བླེད་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

པས་མཐའ་རྟླེན་ཞླེས་ཀང་བའོ།  །རླེས་འཇུག་བཅུ་བོའི་གང་རུང་མ་ཞུགས་

པའི་མིང་གི་སྦོར་བ་ཞིག་བོད་སྐད་ལ་འབྱུང་བ་མི་སིད་པས། སུམ་ཅུ་བའི་རྩ་

བ་ལས། སྔོན་འཇུག་ཡོད་དམ་མླེད་ཀང་རུང་།  །མིང་གཞིའི་ཡི་གླེ་གང་ལྡན་

པའང་།  །ཉིས་འབླེལ་ཡོད་དམ་སུམ་འབླེལ་ཡོད།  །ཨཱ་ལི་བཞི་ལས་གང་

འབླེལ་ཡང་།  །རླེས་འཇུག་བཅུ་བོ་མ་ཞུགས་ན།  །མིང་གཞན་སྦོར་བ་ཡོད་

མི་སིད།  །ཅླེས་དང་། རྟགས་འཇུག་ལས་ཀང་། ཕོ་ཡིག་དླེ་དག་རྣམས་ལ་

ཡང་།  །འཇུག་པར་བཅས་པ་མླེད་པར་ནི།  །མིང་དང་ཚིག་ཀང་གསལ་མི་

ནུས།  །ཞླེས་བསྟན་པས་ད་ལྟའི་སྐད་ལ། ཀ་བ། ཤཇ་མ། ལུ་གུ། ཁ། ང་ཚོ། 

ཟ། ཝ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ནི་ཡི་གླེ་ཟོར་ཡང་བའི་ཕིར། རྐང་བ་འཕུལ་ལ་འ་མཐའ་

དགོས།  །བརྩླེགས་པ་བུ་དྲུག་ཅན་ལ་སོངས།  །ཞླེས་པའི་དོན་ལྟར་བསྡུས་པ་

མ་གཏོགས། ཕྲད་དང་རྣམ་དབླེ་སྦོར་ཚུལ་དང་མིང་མཐའ་འདྲླེན་པ་སོགས་

ཀི་སྐབས་སུ་རླེས་འཇུག་གཞན་རྣམས་མླེད་པ་ཅན་གི་མཐར་འའི་མཐའ་ཅན་

ཉིད་དུ་བལྟ་དགོས་ཕིར། བརྡ་སྤོད་ཀི་ལུགས་ལ་རླེས་འཇུག་དངོས་དོན་གང་

དུའང་མླེད་པའི་མིང་གི་སྦོར་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མླེད་པར་འགྱུར་རོ།  །རླེས་

འཇུག་བཅུ་ལས། ག་ད་བ་ས་བཞི་ཕོ་དང་། ང་མ་འ་གསུམ་མོ། ན་ར་ལ་

གསུམ་མ་ནིང་དུ་ཕླེ་བ་ནི་སི་ཏུའི་ལུགས་དང་། པྲ་སྟི་ལྟར་ན། ད་བ་ས་གསུམ་

ཕོ། ག་ང་ན་མ་ར་ལ་དྲུག་མོ། འ་ཡིག་གཅིག་པུ་མ་ནིང་དུ་བླེད་པ་ལས། སྔ་
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མས་རྒྱན་སྡུད་ཀི་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་ལྟར་དང་། ཕི་མས་ཨི་ལྡན་གི་སྒྲའི་ཐོབ་

ཐང་དང་བསྟུན་པས་གཉིས་ཀའང་ཐོན་མིའི་དགོངས་པར་ངླེས་སོ།  །

ཁ། སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གླེམིང་གཞི་ཀུན་ལ་ཁྱད་མླེད་དུ་མི་འཇུག་ཀང་

རང་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མིང་གཞི་དག་གི་སྔོན་ལ་སྦར་ནས་སྒྲ་

དང་དོན་གི་ཁྱད་པར་འབིན་པར་བླེད་པའི་ཡི་གླེ་ནི་ལྔ་སྟླེ། ག་ད་བ་མ་འ་

རྣམས་སོ།  །དླེ་རྣམས་མིང་གཞི་དག་གི་སྔོན་ལ་འཇུག་པས་སྔོན་འཇུག་དང་། 

རང་གི་སྦར་ཡུལ་གི་མིང་གཞི་དླེའི ་སྒྲ་གདངས་རྣམས་རང་རྐང་བའི་

གདངས་དླེ་ལས་གཞན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའམ་འདླེད་པས་འཕུལ་བླེད་ཅླེས་

ཀང་བ་ལ། དླེ་དག་གི་འཇུག་ཚུལ་ནི་རྟགས་འཇུག་ལས། ཕོ་ནི་ཕོ་དང་མོ་ལ་

འཇུག ། །མོ་ནི་མོ་དང་མ་ནིང་ལ།  །མ་ནིང་ཡང་ནི་ཕོ་མོ་ལའོ།  །ཤིན་ཏུ་མོ་

ནི་མ་ནིང་དང་།  །མོ་དང་ཤིན་ཏུ་མོ་ཉིད་ལའོ།  །ཞླེས་པ་ལྟར། སྔོན་འཇུག་གི་

ཕོ་བ་ཡིག་ནི། མིང་གཞིའི་ཕོ་ཡིག་ཀ་ཅ་ཏ་ཙ་དང་། མོ་ཡིག་ག་ང་ཇ་ཉ་ད་ན་

ཛ་ཞ་ཟ་ར་ཤ་ས་བཅས་བཅུ་དྲུག་དང་། མ་ནིང་ག་ཡིག་ནི། ཕོ་ཡིག་ཅ་ཏ་ཙ་

གསུམ་དང་། མོ་ཡིག་ཉ་ད་ན་ཞ་ཟ་ཡ་ཤ་ས་བཅས་བཅུ་གཅིག་དང་། མ་ནིང་

ད་ཡིག་ནི། ཕོ་ཡིག་ཀ་པ་དང་། མོ་ཡིག་ག་ང་བ་མ་དྲུག་དང་། མོ་ཡིག་འ་ནི། 

མོ་ཡིག་ག་ཇ་ད་བ་ཛ་དང་། མ་ནིང་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཙ་བཅུ་དང་། ཤིན་ཏུ་མོ་མ་ནི། 

མ་ནིང་ཁ་ཆ་ཐ་ཚ་དང་། མོ་ཡིག་ག་ཇ་ད་ཛ་དང་། ཤིན་ཏུ་མོ་ཡིག་ང་ཉ་ན་
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བཅས་བཅུ་གཅིག་གི་སྔོན་ལ་སྦར་ཏླེ།  གས་འཕུལ་ཐོག་མར་རྐན་ནས་

དབྱུང་།  །དས་འཕུལ་ལླེ་རྩླེ་ཀློད་པ་ལས། བ་མས་འཕུལ་བ་ཐོག་མར་ནི། 

མཆུ་བཙུམ་པ་ལས་ཁྱད་པར་སྣ།  །འས་འཕུལ་གྲླེ་བའི་ཕུག་ནས་དབྱུང་།  ། 

ཞླེས་པའི་བཀླུག་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡས་ནས་མས་རིམ་དུ་ཚེག་དབར་

གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཡི་གླེ་རྣམས་སྒྲ་ཟུར་ཐོན་པར་བཀླག་གོ། ཨ་ལ་ཤའི་

ཡིག་ལླེགས་བཤད་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་དུ། དླེ་ལ་ཡང་ར་ལ་གཉིས་ལ་འཕུལ་

ཕླེད་ཐོབ་པའི་ཡི་གླེ་ཞླེས་ཀང་བ་སྟླེ། རྐང་བ་ལ་འཕུལ་མི་འཐོབ་ཀང་མགོ་

ཅན་དུ་༼འདོགས་ཅན་༽སོང་བ་ན་འཕུལ་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཕླེད་འཕུལ་ཐོབ་

པའི་ཡི་གླེ་གཉིས་ཞླེས་བའོ།  །༡༩ཞླེས་གསུངས་ཤིང་། བརིད་ཅླེས་པ་ལྟ་

བུར་ར་དང་ཇ་གཉིས་རྐང་བ་ལ་འཕུལ་བླེད་མི་འཇུག་ཀང་། དླེ་གཉིས་ལྷན་

དུ་སྦར་ཚེ་ད་གཟོད་བ་འཕུལ་ཐོབ་པས་འཕུལ་བླེད་ཀི་འཇུག་ཡུལ་ནི་རྐང་བ་

ཁོ་ནར་མི་འཛིན་པར་བརྩླེགས་འདོགས་ཀི་ཚོགས་ཙམ་ལ་བ་དགོས་པ་

ཡོད་ཀང་། དླེ་ལྟར་བས་ན། མདོར་ན་སྔོན་འཇུག་ལྔ་བོ་ནི།  །རང་རང་སླེ་བར་

འཇུག་མི་སིད།  །༢༠ཅླེས་དང་། འགླེད། འགོད། འཕྱུར། འབོར་ལྟ་བུར་སྔོན་

འཇུག་འ་ཡིག་རང་སླེའི་ཡ་ཡིག་ལ་འཇུག་དགོས་པའང་སྣང་བས། འདི་

རིགས་འདོགས་ཅན་མ་སྦར་ཀང་མིང་གཞི་རྐང་བར་འཕུལ་བླེད་དླེ་རང་ཐོབ་

པས་གཙོ་བོ་མིང་གཞི་ལ་སྦར་པ་དང་། བརྩླེགས་འཕུལ་བ་ཡིག་ཁོ་ནར་ངླེས་
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ཤིང་། འདོགས་བཞི་ཅན་ལ་གས་འཕུལ་སོང་བའི་གནད་མ་ནོར་བར་ཤླེས་

པར་བ་དགོས་སོ།  །

གཡང་འཇུག་གི་ཡི་གླེམླེར་གླེན་མཁན་པོ་ཡླེ་ཤླེས་རྣམ་རྒྱལ་གིས། 

སུམ་ཅུ་བའི་རྩ་བའི་ཚིག་ལ། གསུམ་པ་བཅུ་བ་ཡང་འཇུག་སྟླེ།  །༢༡ཞླེས་

པའི་ཚིག་གཅིག་བ་ཐབས་ཀིས་བསྣན་ཏླེ་ཡང་འཇུག་གཉིས་རྩ་བའི་དངོས་

བསྟན་དུ་བཅོས་པ་དང་། དབངས་ལྡན་རིག་འི་འདོད་འཇོས། རླེས་འཇུག་

བཅུ་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཀིས་སམ། བསབ་པ་ཀུན་གི་གཞི་འཛིན་

ཅིང་།  །ཞླེས་དང་། སླེབ་སྦོར་ལླེགས་མཛད་མཁས་རྣམས་དང་།  །ཞླེས་པ་

ལྟ་བུའི་ཡང་འཇུག་ཅན་གི་ཡི་གླེ་མང་དུ་འབྱུང་བས་དོན་གིས་བསྟན་པར་

གསུངས་པ་༢༢ནི་མ་ངླེས་ཏླེ། དླེ་ལྟར་ན་མགོ་འདོགས་ཀི་ཡི་གླེ་དག་ཀང་དླེ་

ལྟར་བསྟན་པར་ཐལ་བ་དང་། སླེ་དགླེ་བ་མ་ནོར་བུ་བསྟན་འཛིན་གིས། ཡང་

འཇུག་གཉིས་བི་དགོས་པར་སུམ་རྟགས་གཉིས་ཀར་ཚིག་གཅིག་ཀང་མླེད། 

༢༣ཅླེས་ཡང་འཇུག་ཐོན་མིའི་དགོངས་པ་མིན་པར་གསུངས་པ་སོགས་

གླེང་སོ་མང་ཡང་། བཙན་པོའི་སྐུ་དུས་ཀི་བཀའ་གཙིགས་རྡོ་རིང་དང་ཡིག་

རིང་རྣམས་སུ་རླེས་འཇུག་ན་ར་ལའི་རླེས་སུ་ད་ཡིག་དང་། ག་ང་བ་མའི་

མཐར་ས་ཡིག་སྦར་པའི་མིང་བརྡ་མང་དུ་བྱུང་བས། བ་བའི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་

དང་།  །སྒྲ་གཅིག་མིང་དོན་མི་གཅིག་པ།  །སྟོན་བླེད་གཙོ་བོ་ཡང་འཇུག་སྟླེ།  
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།དོན་ཐོབ་ཇི་བཞིན་འཇུག་པ་ཡིན།  །༢༤ཞླེས་པ་ལྟར་ཡང་འཇུག་གི་སྦོར་

བ་ནི་བོད་སྐད་ཀི་ངླེས་སོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཏུ་འཁུམས་ལ། ས་པཎ་

གི་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་དུ། ད་ས་དག་ནི་ཡང་འཇུག་གོ། ད་ནི་ན་ར་ལ་རྣམས་

ཀིའོ།  །ས་ནི་ག་ང་བ་མ་རྣམས་ཀིའོ།  །ཞླེས་གསུངས་ཏླེ། རླེས་འཇུག་བཅུ་

ལས་ད་ས་གཉིས་གཞན་བརྒྱད་ཀི་རླེས་སུ་སྦོར་བས། གནའ་དུས་འ་ལ་སའི་

ཡང་འཇུག་ཐོབ་ཀང་བཀས་བཅད་རྟིང་མའི་སྐབས་སུ་འ་མཐའ་དངོས་སུ་

སྦར་དགོས་པ་མ་གཏོགས་བསྡུས་པས་དླེང་སང་མི་སྣང་སྟླེ། གནའ་བོའི་

ཡིག་རིང་དུ། དབའས་དབི་ཚབ་ཀི་བ་དགའར། ༢༥ཞླེས་དང་། བཅོམ་ལྡན་

འདའས་རིང་ལུགས་ཀི་འདུན་སར་བཞག༢༦ཞླེས་དང་། རླེས་འཇུག་ག་ང་

བ་མ་འའི་རླེས་སུ་ལྷག་བཅས་ཀི་སྟླེ་ཡིག་བར་ཚེག་མ་ཕླེ་བར་སྦར་པ་ཤིན་

ཏུ་མང་བས་གསལ་མོད། དླེ་ལྟར་བས་ན་ལ་དོན་གི་རུ་ཡིག་རར་བསྡུས་ཀང་

ཡང་འཇུག་ཏུ་འཁྲུལ་ཕིར་དོར་པ་ཡིན་ཏླེ། ཞ་ལུ་ལོ་ཆླེན་སོགས་ཀིས་རུ་

ཡིག་མ་གཏོགས་ར་ཡིག་ལ་དོན་དུ་མི་འདོད་པའི་གནད་ཀང་འདི་ལ་ཐུག་པ་

དང་། མླེར་གླེན་མཁན་པོས། རླེས་སུ་ཞུགས་པའི་ག་ང་བ་མ་འ་རྣམས་ལ་ས་

ཡང་འཇུག་སྦར་རུང་བའི་ཕིར་སྟླེ་དང་། རླེས་སུ་ཞུགས་པའི་ན་ར་ལ་གསུམ་

དུ་ད་ཡང་འཇུག་སྦར་རུང་བས་ཏླེ་དང་། ༢༧ཞླེས་གསུངས་པ་ལ་དཔྱད་པས་

ཤླེས་སོ།  །འདིར་དླེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་བོད་སྐད་ཀི་འཕླེལ་འགྱུར་ངླེས་པའི་
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ཕིར་ཡིན་གི། ད་ལྟའི་སྐད་ལ་འ་མཐར་ས་སྦར་དགོས་པའི་དོན་མིན་ནོ།  །

ང། མགོ་ཅན་གི་ཡི་གླེརླེས་འཇུག་ཡི་གླེ་བཅུ་ཡི་ནང་ནས་ར་ལ་ས་

གསུམ་ནི་མགོ་ཅན་དུའང་འགྲོ་སྟླེ། དླེ་དག་མཐའ་རྟླེན་བཅུ་ལས་འ་ཡིག་མ་

གཏོགས་པའི་ག་ང་ད་བ་བཞི་ལ་གསུམ་ག་དང་། མ་ན་གཉིས་ལ་ར་དང་ས་

བརྩླེག་རུང་བ་དང་། འཕུལ་རྟླེན་གང་ཡང་མི་བླེད་པའི་མིང་གཞི་རྐང་བ་ཉི་

ཤུའི་ནང་ནས། ཀ་ཏ་གཉིས་ལ་གསུམ་གཇ་ལ་ར་ལ་གཉིས། ཉ་ལ་ར་ས་

གཉིས། པ་ལ་ས་ལ་དགཙ་ལ་ར་ས་ཟུང་། ལ་ཡི་སོས་བུ་ཅ་དང་ཧ། ཛ་གཅིག་

པུ་ར་ཡི་བུ། རང་ས་འཛིན་པའི་ཡི་གླེ་བཅུ་སྟླེ། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཝ་ཞ་ཡ་ཤ་ས་

རྣམས་སོ།  །ཧ་ཡིག་མ་གཏོགས་པའི་མགོ་ཅན་གི་མིང་གཞི་ཐམས་ཅད་སླེ་

བ་ཐོག་མ་ལྔར་འདུས་ཏླེ། ཀ་སླེར་མགོ་ཅན་གི་ཡི་གླེ་དགུཅ་སླེར་ལྔ། ཏ་སྟླེར་

བརྒྱད། པ་སླེར་བདུན། ཙ་སླེར་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ནས་བཤད་འགྱུར་

ལྟར་ཝ་བཏགས་དང་ལ་བཏགས་ཅན་གི་ཟ་ར་ས་གསུམ་དང་། ར་བཏགས་

ཅན་གི་ཤྲ་ས་ཧྲ་གསུམ་མ་ཐླེ་བའི་འདོགས་ཅན་དང་བཅས་པ་སླེ་བ་དླེ་དག་ཏུ་

འདུ་བ་ལ་བལྟས་ན། གསལ་བླེད་སུམ་ཅུའི་སྒྲིག་རིམ་ལ་ཁྱབ་ཆླེ་ཆུང་གི་ཁྱད་

པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་། མིང་གཞིའི་ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ལྔ་བླེད་རྩོལ་དྲག་ཅིང་

མགོ་ཅན་གི་རྟླེན་བླེད་པས་ཕོ་དང་། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ལྔ་སྒྲ་རྩོལ་དྲག་ཞན་བར་

མར་གནས་ཤིང་མགོ་ཅན་གང་གི་གྲོགས་སུའང་མི་འགྱུར་བས་མ་ནིང་སྟླེ། 
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འཇིག་རྟླེན་ན་མ་ནིང་གི་རིགས་ནི་ཕོ་མོ་གང་དང་ཡང་སླེབ་ཏུ་མླེད་པའི་ཕིར་

རོ།  །དླེ་བཅུ་བསལ་པའི་ལྷག་མ་རྣམས། མོ་ཡི་ཡི་གླེ་ནང་ནས་ནི།  །འཇུག་

པའི་ཡི་གླེ་བཅུ་དབྱུང་བ།  །ཞླེས་པ་ལྟར་མོ་དང་ཤིན་ཏུ་མོ་དང་མོ་གཤམ་

གསུམ་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ཀུན་སྒྲ་རྩོལ་ཞན་ཅིང་ལྷོད་པའི་ཚུལ་གིས་འབིན་པ་

དང་། མ་ལས་བུ་འབྱུང་བ་ལྟར་མགོ་འདོགས་འཕུལ་རྟླེན་གི་ཡི་གླེ་ཐམས་

ཅད་དླེ་དག་ལས་ཕྱུང་བས་མོར་ཤླེས་ཏླེ། མོ་ནི་སྐྱླེད་བླེད་ཀི་མ་རུ་ངླེས་པའི་

ཕིར་རོ།  །མགོ་འདོགས་ཀི་ཡི་གླེ་རྣམས་ལ་ཕོ་མོ་མ་ནིང་གི་རྟགས་ཀི་དབླེ་

བ་ཟུར་དུ་མ་ཕླེ་བ་ནི། དླེ་དག་མགོ་འདོགས་གང་དུ་སྦར་ཡང་སྒྲ་རྩོལ་མིང་

གཞི་སྐབས་དང་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་གནད་ལ་གཏུགས་སོ།  །

ར་མགོ་ཅན་གི་ཡི་གླེ་བཅུ་གཉིས་ཏླེ། རྐ་ར་རྔ་ར་ར་རྟ་རྡ་རྣ་རྦ་རྨ་རྩ་ར་

རྣམས་དང་། ཨ་ལ་ཤས་ར་ཡིག་ཀང་ར་མགོར་དྲངས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་ཆུང་། 

ལ་མགོ་ཅན་བཅུ་སྟླེ། ལྐ་ལྒ་ལྔ་ལ་ལ་ལྟ་ལྡ་ལྤ་ལྦ་ལྷའོ།  །ས་མགོ་ཐོབ་པ་བཅུ་

གཅིག་སྟླེ། སྐ་ས་སྔ་ས་སྟ་ས་སྣ་ས་སྦ་སྨ་ས་བཅས་ཁྱོན་སོམ་མགོ་ཅན་གི་ཡི་

གླེ་སོ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ཡ་བཏགས་ཐོབ་པ། རྐ་རྒྱ་རྨྱ་སྐྱ་སྒྱ་སྤ་སྦ་སྨྱ་

བརྒྱད་དང་། ར་བཏགས་སྦོར་བ། སྐྲ་སྒྲ་སྣྲ་སྤ་སྦྲ་སྨྲ་དྲུག་དང་། ཝ་བཏགས་

ཅན་རྩྭ་དང་། ལ་མགོ་ཅན་ལ་འདོགས་བཞི་སངས་པ་དང་། ལ་བཏགས་མགོ་

ཅན་གང་ལ་ཡང་སྦར་དུ་མླེད་པར་མ་ཟད། ར་མགོ་ཅན་ལ་ར་བཏགས་སངས་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག
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པ་ནི་མིང་གཞི་གཅིག་ལ་སྟླེང་འོག་ཏུ་སྒྲ་འདྲ་བ་མི་འབྱུང་བའི་གནད་ཀིས་

ཡིན་ནོ།  །དླེ་དག་ལས་ལྒ་ནི་ལྒང་བུ་དང་། ལྔ་ནི་གྲངས་ཀ་དླེའི་མིང་། ལྐ་ནི་

ལྐོག་དང་ལྐུགས། ལྤ་ནི་ལུག་ལྤགས་ཞླེས་པ་དྲུག་སྒྲ་བསྡུས་པའི་སྐབས། ས་

ནི་བསལ་སོལ་བསལད་སོལད་ཅླེས་པ་མ་གཏོགས་འཇུག་པ་མླེད་པས་འདི་

དག་མགོ་ཅན་ལས་འཇུག་ཡུལ་ཆླེས་ཉུང་བའི་ཡི་གླེ་དག་ཡིན་ནོ།  །བརྩླེགས་

འཕུལ་བ་ཡིག་ཁོ་ནར་ངླེས་ཤིང་། ལ་མགོ་ཅན་ལ་ལྡ་ལྟ་གཉིས་མ་གཏོགས་

འཕུལ་བླེད་གཏན་ནས་མི་འཇུག་ཅིང་། ར་མགོ་ལླེ་རྩླེ་འདར་བས་དང་། ལ་

མགོ་ལླེ་ལྷོད་ཅིང་རྒྱ་བསྐྱླེད་པས་དང་། ས་མགོ་སོ་ཡི་བར་ནས་འབིན་པར་

བས་ཏླེ། སྔོན་འཇུག་ཡོད་ཚེ་ཐོག་མར་འཕུལ་དང་། དླེའི་རླེས་སུ་མགོ་ཅན། 

མིང་གཞི། འདོགས་ཅན། དབངས་ཡིགརླེས་ཡང་འཇུག་རིམ་གིས་ཟུར་ཐོན་

པར་ཀློག་གོ། 

ཅ། འདོགས་ཅན་གི་ཡི་གླེཡ་ར་ལ་ཝའི་འདོགས་བཞི་ལས། ཡ་

བཏགས་ཅན། ཀ་ཁྱ་ག་པྱ་ཕ་བ་མྱ་བདུན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀ་དང་པའི་སླེ་

བ་གཉིས་སུ་འདུ་ཞིང་། ར་བཏགས་ཅན། ཀྲ་ཁ་གྲ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་ནྲ་པྲ་ཕྲ་བ་མྲ་ཤྲ་ས་

ཧྲ་བཅུ་བཞི་ལས་ཐ་མ་གསུམ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ཀུ་ཏུ་པུའི་སླེ་བ་

གསུམ་དུ་འདུ་བ་དང་། ལ་བཏགས་ཅན། ཀླ་ག་བ་ར་ཟ་ས་དྲུག་དང་། ཝ་

བཏགས་ཅན། ཀྭ་ཁྭ་གྭ་ཅྭ་ཉྭ་དྭ་ཚྭ་ཞྭ་ཟྭ་རྭ་ལྭ་ཤྭ་ཧྭ་བཅུ་བཞི་ཡོད་པ། བ་ཕླེད་
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ཝ་ཏུ་འབོད་པ་ཡིན། ཞླེས་པས་པ་སླེ་ལ་གདགས་སུ་མླེད་དོ། ཡ་ར་ལྭ་གསུམ་

འདོགས་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཚེ་དླེ་དག་གི་རྟགས་ཙམ་ལས་མི་འབི་བ་ནི། བརྔས། 

བརིད། བརན། བརྫུས། ལྟ་བུར་འཕུལ་བླེད་སྦར་ཚེ་མགོ་ཅན་ལ་བལྟོས་

དགོས་པ་མ་གཏོགས་འདོགས་ཅན་སྔོན་འཇུག་གི་སྦར་གཞིར་མ་གྲུབ་ཀང་། 

བར་བརག་ལྟ་བུར་ར་ཡིག་རྐང་བར་འཕུལ་བླེད་མི་འཇུག་པས་ལ་ཡིག་

དངོས་འབི་བའམ། ལ་ཡིག་མགོ་ཅན་དང་འདོགས་ཅན་གཉིས་ཀར་རང་

གཟུགས་བི་བས། བལྟས། བལྡད། བརགས། ལྟ་བུར་སྔོན་འཇུག་བའི་འཇུག་

ཡུལ་དུ་གྱུར་རམ་སམ་སྟླེ། མགོ་འདོགས་གང་དུའང་མ་སོང་ན་ལ་ཡིག་རྐང་

བར་འཕུལ་བླེད་མི་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ།  །ཏྲ་ནི་ཏྲོན་དང་ཏྲླེ་བོ་དང་པ་ཏྲ་དང་། ཐྲ་

ནི་ཐྲིག་ཐྲིག་ཅླེས་པའི་སྒྲ་མཚོན་པ་ལ་འཇུག་པས་དླེ་གཉིས་འཇུག་པ་ཉུང་

ཞིང་། ལླེགས་སྦར་མ་གཏོགས་བོད་ཡིག་ལ། ཝ་ཡ་ིའདོགས་ན་ིམ་ིནོར་བའི།  ། 

མཚན་མ་ཙམ་ལས་སྒྲ་མི་འཇུག །༢༨ཅླེས་པ་ལྟར་སྒྲ་གཅིག་པའི་མཚོན་དོན་

སོ་སོར་འབླེད་བླེད་ཀི་མཚན་མ་ཙམ་ལས་སྒྲའི་བརོད་པ་དངོས་སུ་མི་

འཇུག་པས་བོད་ཡིག་ལ་འདོགས་ཅན་སྦྲགས་མའང་བྱུང་བ་སྟླེ། གྲྭ་དང་ཕྱྭ་ལྟ་

བུ་ལས་ཡ་ར་ལ་གསུམ་ཕན་ཚུན་བརྩླེག་ཏུ་མི་རུང་སྟླེ། དླེ་དག་ལ་སྒྲའི་བརོད་

པ་དངོས་སུ་ཐོན་པའི་ཕིར་རོ།  །སྔོན་གི་བརྡ་ལ། ཛྭ་སྭ་ཞླེས་པའང་ཡོད་པ་ནི་

ལླེགས་སྦར་གི་སྐད་དོད་དུ་སྦར་པ་ཡིན་པས་ད་ལྟ་ཛོ་དང་སོ་ཞླེས་འབིའོ།  ། 
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དྭ་ལ་དྭོ་བ་དང་། དྭོ་རོང་། དྭོགས་པ་ཞླེས་པ་བརྡ་རིང་དག་ན་སྣང་ཡང་། ད་ལྟ་

ཝ་བཏགས་སངས་པ་ནི་ཝ་བཏགས་ཅན་ལ་དབངས་སྦོར་མླེད་པའི་གནད་

ལ་ཐུག་གོ། ཧྥ་དང་། ལྱ། ཤྱ་ནི་ལོ་ཙཱའི་དགོས་མཁོ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱ་ནག་

གི་སྐད་དོད་བོད་སྐད་དུ་སྒྱུར་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་ཕྲལ་ནས་བཀླག་མི་རུང་བ་དག་

ལས། བོད་སྐད་རང་ལ་དགོས་ངླེས་ཀི་འདོགས་ཡིག་ནི་མ་ཡིན་ནོ།  །

བདུན་པ། ཡི་གླེ་འཇུག་པའི་གནས་བརྒྱད་བསྟན་པ། 

ཡི་གླེ་འཇུག་པའི་གནས་ནི་བརྒྱད་དླེ། སྒྲ་དང་སྐད། མིང་དང་མཚན་

མ། བརྡ་དང་ཐ་སད། ཚིག་དང་དོན་རྣམས་སོ།  །སྒྲ་ནི། འདིར་མཉན་བའི་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཟིན་པའི་སྒྲ་སླེམས་ཅན་ལ་ལུང་སྟོན་པ་ལ་བ་སྟླེ། ཡི་གླེའི་

གདངས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་མིང་དང་ཚིག་གི་རྩོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་སྐྱླེས་བུའི་སྐད་

ཀི་གདངས་དླེ་ཡིན་པ་དང་། ཡི་གླེའི་གདངས་སྐྱླེད་པའི་གནས་རྣམས་ཤླེས་

པས་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ།  །སྤིར་སྒྲ་ལ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒྲ་དང་། 

མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒྲ་གཉིས། དླེ་དག་རླེ་རླེ་ལའང་སླེམས་

ཅན་ལ་དོན་སྟོན་མི་སྟོན་གཉིས་གཉིས་བཅས་བཞི་དང་། ཡང་སན་མི་སན་

གཉིས་ཀིས་ཕླེ་བའི་བརྒྱད་ཡོད་པ་ཀུན་ཀང་མཉན་བ་ཡིན་ཡང་། བརོད་བའི་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

དོན་དང་ལྡན་པའི་སྒྲ་ཉིད་གཙོ་ཆླེ་བས། ཞ་ལུ་ལོ་ཆླེན་དང་། ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་ཀིས། དླེ་ལ་སྒྲ་ནི་འདིར་སླེམས་ཅན་དུ་སྟོན་ཅིང་

ལུང་སྟོན་པའོ།  །ཞླེས་གསུངས། སླེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་། རོད་བླེད་

ཀི་སྒྲ་དང་། རྣམ་པར་རིག་བླེད་ཀི་སྒྲ་གསུམ་དོན་གཅིགསླེམས་ཅན་དུ་མི་

སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་། རོད་བླེད་མ་ཡིན་པའི་སྒྲ་དང་། རྣམ་པར་རིག་བླེད་མ་ཡིན་

པའི་སྒྲ་གསུམ་དོན་གཅིག་གོ། 

སྐད་ཆ་ནི། སྐད་ཆའི་བསྡུས་མིང་སྟླེ། བོད་རྒྱ་སོག་པོ་ལ་སོགས་པའི་

མི་རིགས་རང་རང་གི་ཡུལ་དུ་ཕན་ཚུན་བར་བསམ་བོ་རླེ་བླེད་དང་ཀུན་རྟོག་

གི་རྟླེན་བླེད་པའི་སྐད་ཆ་རིས་སུ་ཆད་པ་ཐམས་ཅད་དོ།  །ཡི་གླེ་ཡོད་པའི་མི་

རིགས་རྣམས་ལ་ངག་སྐད་དང་ཡིག་སྐད་གཉིས་རླེ་ཡོད་པ་དང་། ཡི་གླེ་མླེད་

པ་ལ་ངག་སྐད་ཁོ་ན་དང་། སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀའི་གང་ཡང་མླེད་པ་ནི་ཕིས་

བྱུང་དང་འགྱུར་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་རྟོག་གོ། སྐད་ཆ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་

ཤིག་ཡིན་ཚེ་རང་རང་གི་ཡི་གླེས་མཚོན་བ་ཡང་སྐད་ཆ་དླེ་ཉིད་ཡིན་པས་

ཡི་གླེའི་བཀླག་གདངས་ཀང་གཞན་དང་མི་འདྲ་ལ། བོད་ཀི་ཡི་གླེའི་འཇུག་

ཡུལ་ནི་བོད་པའི་སྐད་ཆ་ཡིན་ཏླེ། བོད་སྐད་ཀི་ཕི་མོ་དབངས་བཞི་དང་

གསལ་བླེད་སུམ་ཅུར་ངླེས་པའི་ཕིར་རོ།  །

མིང་ནི། ཞ་ལུ་ལོ་ཙཱ་བས། ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཚིག་བ་
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དྭགས། ཆོས་མངོན་པའི་ལུགས་ཀི་ཡི་གླེ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། 

བརྡ་སྤོད་པའི་ལུགས་ཀི་རྣམ་དབླེའི་མཐའ་ཅན་ཞླེས་དང་། དབངས་ཅན་སྒྲ་

མདོར། རྣམ་དབླེ་མླེད་པ་ནི་མིང་། ཞླེས་གསུངས་ཀང་། བོད་ཀི་ལུགས་ལ་

ཡི་གླེ་འདུས་པ་ཙམ་གིས་མིང་དུ་མ་གྲུབ་པ། ཁཏཉ། སཀགལྟ་བུ་དང་། རྣམ་

དབླེ་མླེད་པ་མིང་དུ་མ་ངླེས་པ། བདླེ་སྐྱིད་ཕན་སུམ་ཚོགས། མླེ་ཏོག་དཀར་

པོ་མང་། ལྟ་བུ་དང་། མིང་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་མི་སྟོན་པར་མ་ངླེས་པ། ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོ། ཕག་ན་པད་མ། སྐར་མའི་སྣང་བ། ལྟ་བུའོ། ཡི་གླེ་ཉིད་མིང་མ་ཡིན་

ཡང་ཡི་གླེ་ལས་གུད་ན་མིང་མླེད་པས། ཡི་གླེ་ནི་མིང་འགྲུབ་བླེད་ཀི་ཉླེར་རྒྱུ་

ཉག་གཅིག་གོ། ཞིབ་ཏུ་མིང་གི་རྣམ་གཞག་ལས་རྟོགས་པར་ཞུའོ།  །

མཚན་མ་ནི། སྤིར་མཚན་མ་ཞླེས་པ་རྟགས་མཚན་གི་དོན་དུ་གོ་བའི་

སྐབས་ཡོད་ཀང་། འདིར་མིང་གིས་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་དླེ་མཚོན་ཅིང་

གསལ་བར་བླེད་པའི་ནུས་པའི་ཆ་ནས་མཚན་མ་ཞླེས་བཏགས་ཏླེ། མིང་

ངམ་ཐ་སད་ཀི་བླེད་ལས་ལ་དམིགས་པའོ།  །

བརྡ་ནི། གནས་བརྒྱད་ཆླེན་མོའི་རྩ་བ་ལས། བརྡ་ནི་མིང་དང་མིང་ཅན་

འབླེལ་བར་བླེད་པ་སྟླེ་སྒྲ་དང་དོན་གི་སྤིའི་རྣམ་པ་གཞན་ལ་སྨྲ་བར་བླེད་པའི་

དུས་ཅན་གི་བདག་ཉིད་དོ།  །༢༩ཞླེས་པ་དང་། དླེ་ལ་བརྡ་ནི་གོ་བར་བླེད་པའི་

བདག་ཉིད་ཡིན། ༣༠ཞླེས་གསུངས་པས། མིང་དང་མིང་ཅན་འབླེལ་བར་
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བས་ནས་སྒྲ་དང་དོན་སྤིའི་རྣམ་པ་འཆར་ཞིང་སྐྱླེད་པར་བླེད་པའི་བདག་ཉིད་

ཅིག་ལ་བ་དགོས་པ་དཔླེར་ན། མླེ་ཞླེས་བརོད་པའི་སྒྲས་ཚ་ཞིང་སླེག་པའི་ངོ་

བོ་ཅན་གི་མིང་ཅན་དངོས་པོ་དླེ་གོ་བར་བླེད་པ་ལ། སྔོན་བརྡ་ལ་བང་བའི་

གང་ཟག་གིས་དོན་སྤིའི་ཚུལ་དུ་དང་། བརྡ་ལ་མ་བང་བའི་གང་ཟག་གིས་སྒྲ་

སྤིའི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་ཡང་མིང་དོན་ངོ་འཕྲོད་ནས་བརྡ་གོ་བར་

བླེད་པའོ།  །སྤིར་བརྡ་ལ་ངག་གི་བརྡ་ཁོ་ནས་མ་ཁྱབ་པར་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ། 

སན་ངག་མླེ་ལོང་དུ། ཟུར་དང་རྣམ་པས་མཚོན་པའི་དོན།  །ཕྲ་ཕིར་ཕྲ་མོ་

ཞླེས་པར་བརོད།  །༣༡ཅླེས་གསུངས་པས་ཀང་གྲུབ་མོད། འདིར་ངག་དང་

དླེ་མཚོན་བླེད་ཀི་ཡི་གླེས་མཚོན་པའི་བརྡ་ལ་གོའ།ོ  །

ཐ་སད་ནི། འཇུག་པར་བླེད་པའི་བདག་ཉིད་ཤླེས་བརོད་འཇུག་པའི་

རང་བཞིན་ཅན་ཏླེ། འཇུག་ལྡོག་བླེད་པའི་ཕིར་ཆླེད་དུ་བཏགས་པའོ།  །

དཔླེར་ན། དངོས་པོ་ཞིག་ལ་ཕོར་བ་ཞླེས་བཏགས་པའི་ཚེ་མིང་དང་

མིང་ཅན་གི་འབླེལ་བ་ཆགས་ཏླེ། འདི་ནི་ཕོར་བའོ་སམ་དུ་སླེམས་པ་ནི་

བཏགས་པའི་ཤླེས་པ་དང་། ཕོར་བ་ཞླེས་ངག་ཏུ་བརོད་པ་ནི་བརོད་པ། དངོས་

པོ་དླེ་ཕོར་བ་ཡིན་པར་གོ་ནས་སྐོམ་སོགས་བཏུང་བའི་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི་

འཇུག་པ་སྟླེ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་འཇུག་པར་བླེད་པའི་བདག་ཉིད་

ཅན་ནོ།  །འོན་ཀང་མིང་ལ་མ་བརྟླེན་པར་བོ་ཁོ་ནས་ཐ་སད་གདགས་སུ་མླེད་
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པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས། ཐ་སད་ལ་ནི་མ་བརྟླེན་པར།  །དམ་པའི་དོན་ནི་

བསྟན་མི་ནུས།  །དམ་པའི་དོན་ནི་མ་རྟོགས་པར།  །མྱ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་མི་

འགྱུར།  །ཞླེས་གསུངས་སོ།  །དླེ་བས། དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་

པར་གི་དོན་ལ་གཞོལ་བའི་ཆ་ནས་མིང་དང་། ཆོས་དླེ་མཚོན་ཅིང་གསལ་

བར་བླེད་པའི་ཆ་ནས་མཚན་མ། སྔར་མླེད་པ་ལ་གསར་དུ་སྦར་པས་ཕན་

ཚུན་གོ་བརྡ་སྤོད་པར་བླེད་པས་བརྡ་དང་། འཇུག་ལྡོག་གི་ལས་བླེད་པའི་

དགོས་པར་དམིགས་ཏླེ་བརོད་པས་ཐ་སད་ཅླེས་བའོ།  །

ཚིག་ནི། དླེ་ལ་མིང་དུ་མ་འདུས་པ་དང་། དོན་གི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་དང་། 

རྣམ་དབླེ་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་ནི་ཚིག་ཁོ་ན་ཞླེས་འདོད་པ་སྣ་

ཚོགས་ཡོད་ཀང་། བོད་སྐད་ཀི་བརྡ་སྤོད་པའི་ལུགས་ཀི་ཚིག་ཅླེས་པ་ནི། 

མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་ཚིག་ཕྲད་སྦར་མིན་གང་ཡང་རུང་བའི་མཐར་པ་བ་

སོགས་ཀི་མིང་མཐའ་བལ་ཞིང་། གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞིག་སྦར་ནས་སྐབས་

བབ་ཀི་བསྟན་དོན་རོགས་པར་སྟོན་པའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞིག་ལ་བ་དགོས་

ཏླེ། ཞིབ་ཏུ་ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་གི་སྐབས་ལས་རྟོགས་པར་བའོ།  །

དོན་ནི། རོད་བླེད་ཀི་སྒྲས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཆོས་རྣམས་སོ།  ། 

སྤིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརོད་རུང་ཡིན་པས་བརོད་བར་འགྱུར་རུང་ཡིན་

ཡང་བརོད་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟླེ། བརོད་ངླེས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་གིས། གང་
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ཞིག་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲས་བརོད་པའི་དངོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ནི་བརོད་བ་

དང་། དླེ་ལས་ལྡོག་པ་རྣམས་བརོད་བ་མ་ཡིན་པས། སྐབས་འདིའི་དོན་ཞླེས་

པ་ཡང་ཡི་གླེས་མཚོན་པའི་གཞི་དོན་གི་དངོས་པོ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་སོ།  །

ཤླེས་བ་ཀུན་ཁྱབ་ཏུ། ཀུན་ཀང་ཟིན་པའི་སྒྲ་དང་ཡུལ་གི་སྐད། ངོ་བོའི་

མིང་དང་མཚོན་བླེད་མཚན་མ་སྟླེ། གོ་བླེད་བརྡ་དང་ཐ་སད་ཤླེས་བརོད་

འཇུག །ཚིག་དོན་གནས་བརྒྱད་སྒྲ་དོན་འདྲླེས་འཛིན་བོ།  །དོན་དམིགས་སྒྲ་

བྱུང་མཐུན་སྣང་ཐུན་མོང་གྲགས།  །མངོན་ཞླེན་རིམ་པའི་ཆོས་ལྔ་ལྡན་པར་

སྐྱླེ།  །༣༢ཞླེས་གསུངས་ཏླེ། ཡི་གླེ་འཇུག་པའི་གནས་བརྒྱད་པོ་དླེ་དག་ཇི་

ལྟར་འཇུག་ན་སྒྲ་དོན་གཅིག་ཏུ་འདྲླེས་ནས་འཛིན་པའི་བོའི་དབང་གིས་

འཇུགབོ་དླེ་སྐྱླེད་པ་ལ་བརྡ་བླེད་པའི་དུས་ན་ཤླེས་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་

བླེད་པའི་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་དགོས་ཤིང་། དླེ་ཡང་ཐོག་མར་མིང་ཙམ་ཐོས་

ཀང་དོན་ངོ་མ་འཕྲོད་པའམ་དོན་མཐོང་ཡང་མིང་མི་ཤླེས་པའི་གང་ཟག་གང་

རུང་ཞིག་ལ། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་མི་གཞན་གིས་མིང་འདི་ཞླེས་པ་འདི་ཡིན་

ནོ།  །དོན་དླེ་ལ་འདི་སྐད་ཟླེར་རོ་ཞླེས་མིང་དོན་ངོ་སྤད་པའི་རླེས་སུ་གོ་བརྡ་

འཕྲོད་པ་དང་། ཕིས་དླེ་དང་མཐུན་པའི་དོན་མཐོང་ཚེ་འདིའི་སམ་པར་ཞླེན་

ཏླེ་གོ་བར་ནུས་པ་དང་། དླེ་ལྟར་གཞན་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་ཤིང་ཁྱབ་

པས་མཐུན་པའི་རྟོག་པ་སྐྱླེ་བ་ཡིན་ཏླེ། དོན་ལ་དམིགས་པ་ལས་སྒྲ་དང་། སྒྲ་
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ཐོན་པ་ལས་དོན་བསྟན་པས་མིང་དང་མིང་ཅན་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་ཅིང་མངོན་

པར་ཞླེན་ཏླེ་བོ་ཚུགས་ཐུབ་ཅིག་སྐྱླེ་བར་འགྱུར་རོ།  །

བརྒྱད་པ། ཞར་བྱུང་སྔགས་ཡིག་བཤད་པ། 

སོབ་དཔོན་ཐོན་མིས་བོད་ཀི་ཡི་གླེའི་རྣམ་འགྱུར་གི་བཟོ་བརྩམས། 

མིང་དང་ཚིག་གི་བརྡ་སྤོད་པའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་སྟླེ། སྤན་རས་

གཟིགས་ཀི་མདོ་རྒྱུད་ཉླེར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བོད་སྐད་ལ་སྒྱུར་བའི་དུས་

མཚུངས་སུ། རྒྱ་གར་གི་ཡི་གླེ་བོད་ལ་འབི་བདླེ་བའི་སད་དུ་སྔགས་ཡིག་གི་

འབི་སོལ་ཡང་གསར་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏླེ། རྒྱ་གར་གི་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་

དང་རིག་གནས་ཀི་གཞུང་གཞན་དག་ལས་བྱུང་བའི་མིང་རྣམས་བོད་སྐད་དུ་

བཙུད་པའི་ཚེ། བ་དན། བསྐལ་པ། ཙན་དན། སླེང་གླེ། མར་གད། གུར་གུམ། 

མུ་ཏིགལྟ་བུ་སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་ཀ་བོད་ལྟ་བསྒྱུར་པ་རྣམས་ལླེགས་སྦར་གི་

སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་ཡོངས་སུ་སྟོར་པས་བོད་རང་ལྟར་བཀླག་དགོས་ཀང་། 

བྱཱཀརཎ། ནཱམ། སརྦ། དཎི། རཀྵ། ཛམྦ། ཏངྱཐཱ། བཛྲ། སཽམླེ། ཀཎཀརི། ལྟ་

བུ་སྔགས་ཡིག་སྟླེ། རྒྱ་གར་གི་ཡི་གླེ་བཏགས་པ་བས་བིས་པའི་མིང་དག་གི་

གདངས་ནི་ངླེས་པར་དུ་རྒྱ་གར་ཉིད་བཞིན་བཀླག་དགོས་པས། བོད་ཡིག་ཏུ་
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ཡོད་པས་བོད་དང་འཁྲུལ་བར་མི་བའོ།  །

སྔགས་ཡིག་གི་དབངས་གསལ་ལྔ་བཅུ་ནི། ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་ར་རཱ་

ལ་ལཱ་ཨླེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿསྟླེ་དབངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་དང་། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་

ཚ་ཛ་ཛྙ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ཌྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་

ཧ། ཀྵ། སྟླེ་གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་སོ་བཞི་ཡོད་པ་སྒྲའི་སྦོར་བ་དངོས་ལ་

ཞུགས་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་ཀློག་ཚུལ་ལ་སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བས། སྔགས་ཀི་ཀློག་

ཚུལ་འདི་ལྟ་སྟླེ། ཡི་གླེ་ཐུང་བ་གཅིག་ཡུན་བཀླག །རིང་བ་གཉིས་ཀི་ཡུན་དུ་

བཀླག །ཤིན་ཏུ་རིང་བ་གསུམ་ཡུན་བཀླག །པླུ་ཏ་ཡང་དླེ་བཞིན་ནོ།  །འགྲླེང་

བུ་ན་རོ་ཡོད་གྱུར་ན།  །རིང་བོ་ཉིད་ཕིར་འ་འདོགས་འཁྲུལ།  །མིང་གི་ཐོག་

མར་སླེ་བ་ཡི།  །གསུམ་པ་འས་འཕུལ་བཞིན་དུ་བཀླག །དབུས་མཐར་བྱུང་

ན་བོད་དང་མཚུངས།  །བཞི་པ་རྣམས་ནི་གསུམ་པ་ལ།  །ར་མགོ་ཧ་སྒྲ་ལྡན་

པར་བཀླག །ཊ་སོགས་ལོག་སླེའི་བཀླག་ཚུལ་ནི།  །ལླེ་རྩླེ་རྐན་སྦར་སྟིབས་

ཀིས་བཀླག །ཥ་ནི་ཁ་དང་ཆ་མཐུན་པར།  །རྐན་གི་ཕུག་ནས་སྟོངས་ཀིས་

འདོན།  །ཀྵ་ནི་ཁྱ་དང་ཆ་མཐུན་ཙམ།  །ཛ་ལ་ཉ་བཏགས་འགའམ་གཉའ།  

།གསལ་བླེད་མི་འདྲ་དུ་མ་བརྩླེགས།  །རང་སྒྲ་ཐོན་ཙམ་མྱུར་བར་བཀླག 

།དབངས་དང་ང་རོ་འོག་མ་དབང་།  །འདྲ་བའི་གསལ་བླེད་བརྩླེགས་གྱུར་ན།  

།ཁ་ཁླེངས་མཐོན་པོའི་གདངས་ཀིས་བཀླག ། །བརྩླེགས་པའི་ཐོག་མ་གོང་མ་

ི ི

ི ི
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དབང་།  །དླེ་འོག་རྣམས་ནི་དཀྱུས་སུ་བཀླག །ཤ་ཥ་ཡར་སྦར་ས་ལྟར་བཀླག ། 

ཀ་ནི་ག་དང་ཙ་ཛ་ཊ།  །ཌ་ཏ་རྣམས་ནི་ད་རུ་བཀླག །པ་ཡིག་རྣམས་ནི་བ་རུ་

བཀླག །གྷ་ཛྷ་ཌྷ་བྷ་རྣམས་ནི།  །ཡི་གླེ་གཉིས་གཉིས་འདོད་པ་འཁྲུལ།  །དླེ་

བཞིན་དབངས་ཀི་ར་ལ་གཉིས།  །ར་དང་ལ་རུ་འདོད་པ་འཁྲུལ།  །རྣམ་བཅད་

ས་རུ་བཀླག་པའམ།  །དྲག་པོར་བཅད་དླེ་བཀླག་པར་བ།  །རླེས་སུ་ང་རོ་སླེ་

བ་ལ།  །རང་རང་སླེ་བའི་ལྔ་བར་བཀླག །ཡ་སོགས་བརྒྱད་ལ་ང་རུ་བཀླག ། 

ཡང་ན་སླེ་ལྔའི་ཟ་ལ་སྦར།  །ཤད་ཀིས་ཆོད་ན་རང་ཉིད་བརྩི།  །ཤད་མླེད་ན་

ནི་འོག་མ་བརྩི།  །ཨོཾ་དང་ཧཱུཾ་གཉིས་མ་དང་ང་།  །ཚིག་གྲོགས་དག་ལ་བལྟོས་

པ་མིན།  །ལླེ་རྩ་ཅན་དང་མཆུ་ཅན་གཉིས།  །ཨ་ཀ་ཨ་པ་ཞླེས་པའམ།  །ཀོ་ཝ་

པོ་ཝ་ཞླེས་པར་བཀླག །ཡ་བཏགས་ཕལ་ཆླེར་འགྲླེང་བུ་ནི།  །ཡའི་སྒྲ་ཅུང་

ཟད་ལྡན་པར་བཀླག  །ཡ་ལ་ཡ་བཏགས་ཡ་རང་ཉིད།  །ཀ་ཁའི་ཡ་བཏགས་

བོད་བཞིན་བཀླག  །ར་ལ་ཡ་བཏགས་ར་ཡར་བཀླག །ཝ་བཏགས་ཕལ་ཆླེར་

ན་རོ་སྟླེ།  །ཝ་སྒྲ་ཅུང་ཞིག་ལྡན་པར་བཀླག །ཀ་སོགས་སོག་ཏུ་ར་ལ་ཞུགས།  ། 

གི་གུ་ཕིར་ནི་ལོག་གྱུར་ན།  །ཀི་ར་ཀི་ལ་ཞླེས་མྱུར་བཀླག །ཀ་སོགས་ར་

དང་ལ་བཏགས་ནས།  །གི་གུ་ཕིར་ནི་མ་ལོག་ན།  །ཀ་རི་ཀ་ལི་ཞླེས་པར་

བཀླག །ཨཻ་དང་ཨཽ་ཡི་བཀླག་ཚུལ་ནི།  ཨླེ་ཨི་ཨོ་ཨུ་ཞླེས་པར་བཀླག །དླེ་

བཞིན་ཀ་སོགས་སོག་ཞུགས་ན།  །ཀླེ་ཨི་ཀོ་ཨུ་སོགས་སུ་བཀླག །༣༣ཞླེས་

ི ི

ིི
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གསུངས་པ་ལྟར་ཀློག་ལ་བང་བར་བས་ཏླེ། བཀའ་བསྟན་སོགས་ཀིས་

གཙོས་པའི་བོད་ཀི་བསྟན་བཅོས་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་དོན་ལླེགས་པར་ཁོང་དུ་

ཆུད་ན། རིག་གནས་གསར་བ་སླེལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྨན་ནོ།  །

ཟུར་མཆན། 

༡། པླེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《ཚད་མ་རིག་

པའི་སྐོར་རྒྱ་གཞུང་རྩ་འགྲླེལ་བདམས་བསྒྲིགས》པོད་དང་པོ། P238

༢། ༣། གོང་མཚུངས《ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་

འབུམ》གླེགས་བམ་དང་པོ། P506 P377

༤། སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《བརྡ་སྤོད་ཉི་ཤུ་

བདུན་པ་རྩ་འགྲླེལ་དང་བརྡ་དག་བོ་གསལ་འཇུག་ངོགས》  1989 P98

༥། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《ཐོན་མིའི་

ཞལ་ལུང་》  1981 P21

༦། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《ཀརྨ་སི་ཏུའི་

སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་ཆླེན》  1957 P20

༧། པླེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《རོལ་མོའི་
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བསྟན་བཅོས》  1988 P7

༩། གོང་མཚུངས《ཀརྨ་སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་ཆླེན》  P113

༡༠། ༣༢། པླེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《ཤླེས་བ་

ཀུན་ཁྱབ》བར་མ།  1982 P212 P217

༡༡། གོང་མཚུངས《སུམ་རྟགས་སོགས་ཀི་དཔླེ་རྒྱུན་དཀོན་པོ་འགའ་

ཕོགས་བསྒྲིགས》  P100

༡༢། ༡༣། ༡༥། གོང་མཚུངས《ཀརྨ་སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་ཆླེན》

P18 P22 P218

༡༤། པླེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《གསླེར་ཏོག་

སུམ་རྟགས》  1995 P30

༡༦། སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《དླེབ་སྔོན》

སྟོད་ཆ། 1984 P65

༡༧། གོང་མཚུངས《དགླེ་འདུན་ཆོས་འཕླེལ་གི་གསུམ་འབུམ》དླེབ་

དང་པོ། P268

༡༨། གོང་མཚུངས《ཀརྨ་སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་ཆླེན》  P100

༡༩། པླེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《ཡི་གླེའི་

བཤད་པ་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན》  1980 P16
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

༢༠། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《བོད་གངས་

ཅན་གི་སྒྲ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ལླེ་ཚན་འགའ་ཕོགས་བསྡུས》 1988 

P49

༢༡། ༢༧། 《 སུམ་ཅུ་བའི་ཚིག་དོན་གསལ་བའི་མླེ་ལོང་》བིས་མ། 

P65

༢༢། གོང་མཚུངས《ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང》P86

༢༣སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《ཡི་གླེའི་དག་

སླེབ་སྐོར》  1987 P86

༢༤། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《བརྡ་སྤོད་

གསལ་བླེད་ངག་སྒྲོན》  1992 P219

༢༥། ༢༦། གོང་མཚུངས《བོད་ཀི་བརྡ་རིང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས》

P40 P242

༢༨། གོང་མཚུངས《སུམ་རྟགས་བཤད་སྦར་ལླེགས་བཤད་གཅླེས་

བསྡུས》  P29

    ༢༩། ༣༠། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི

《 གནས་བརྒྱད་ཆླེན་མོ་རྩ་འགྲླེལ》1988 P24 P7

༣༡། 《  རྡོ་རླེ་རྒྱལ་པོའི་གསུང་རྩོམ་ཕོགས་བསྒྲིགས》  P518



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག

87

༣༣། སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《སུམ་རྟགས་

རྩ་བ་ཕོགས་སྒྲིག》  1992 P80-84

སྐབས་བཞི་བ། མིང་གི་རྣམ་བཞག་བསྟན་པ། 

མིང་དུ་མ་སྐབས་དོན་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་

སྦར་མ་སྦར་ཅི་རིགས་དང་བཅས་ཏླེ་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་དང་མི་འགལ་བར་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་སྦར་ནས། བསྟན་བ་དོན་གི་ཁྱད་པར་ཞིག་རོགས་པར་སྟོན་མི་སྟོན་

གིས་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་གི་ཕྲླེང་བ་གྲུབ་ཅིང་། རོད་བླེད་ཀི་ཚིག་

གོང་འོག་ཕན་ཚུན་འབླེལ་ཆགས་ཤིང་དག་ཆ་ཐོན་པ་ལ་སྒྲ་དོན་གབ་ཚིག་

གི་རྒྱན་གི་ཉམས་སྟོབ་ལུགས་ཀིས་ཚིག་དང་དོན་གི་མཛེས་རྩལ་གི་ནུས་

པ་མཐོ་རུ་འདླེགས་པ་བཅས་མདོར་དྲིལ་ན། མིང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་མླེད་ཀི་རླེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་བླེད་པ་དང་། མིང་གི་སྦོར་བ་

ག་ནོམ་པ་ཞིག་མླེད་ན་ནི་དོན་མཚོན་གི་བརོད་པ་ཀུན་ཀང་མླེད་པར་འགྱུར་

བས། སོབ་དཔོན་ཐོན་མིས། མིང་ཚིག་གསལ་བ་མླེད་ན་ནི། དོན་རྣམས་

བརོད་པར་མི་འགྱུར་རོ།  །དླེ་ལྟར་གྱུར་ན་འཇིག་རྟླེན་དུ།  །དོན་མཚོན་བརོད་

པ་ཀུན་ཀང་མླེད།  །རིག་བླེད་སྨྲ་བའང་ཡོད་མི་འགྱུར།  །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་



88

མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

སངས་རྒྱས་ཀི།  །བསབ་པ་རྣམས་ཀང་མླེད་པར་འགྱུར།  །ཞླེས་གསུངས་པ་

དང་། རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིག་རྟླེན་གྲགས་པས། ཨླེ་མ་ཆོས་ཀི་གནས་

ལུགས་མཐའ་དག་དོན།  །རྟོགས་བླེད་དང་པོ་མིང་གི་བརྡ་སྤོད་པ། ཞླེས་སམ། 

ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རླེས། སྦོང་བརྩོན་བླེད་པའི་གང་ཟག་དག་གིས་ཐོག་མར་

རིག་པ་གང་ལ་འཇུག་བའི་གཞུང་དླེའི་མིང་དོན་རྣམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བས་ནས་གདོད་ལག་ལླེན་ལ་ཕོགས་ན་ཤིན་ཏུ་འབླེལ་ཆགས་སོ།  །ཞླེས་པ་

སོགས་ལླེགས་པར་བཤད་པའི་གྲུ་ཆར་ཕངས་མླེད་དུ་འབླེབས་པ་དང་

མཚུངས་པར། ཁྱླེའུ་བརྡ་ལ་ཞུགས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་མི་སུ་དང་གང་དག་གིས་

སྐད་ཆ་འབླེལ་ཆགས་ཤིང་། བརྡ་དོན་རྨ་མླེད་པ་ཞིག་ངག་ནས་སྨྲ་ཞིང་ལག་

པས་འབི་བ་ལ། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་མིང་རླེ་རླེ་ལ་ནན་ཏན་གིས་སོབ་པ་གནད་

དམ་པར་མངོན་ཞིང་། སྔར་བོན་བོད་སྐད་ཀི་བརྡ་སྤོད་པའི་བསྟན་བཅོས་

རྣམས་སུ་བསྡུས་ཚད་ཀི་གཞུང་ན་འཁོད་པའི་མིང་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབླེ་

བ་དླེ་ཁོ་ན་བསྐྱར་བ་དང་། དཔྱད་པ་མཐའ་འཁྱོལ་བ་མཛད་པ་ད་ཕན་མི་སྣང་

བས། འདིར་མིང་གི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་ཕླེ་སྟླེ་བཤད་པར་བའོ།  །

དང་པོ། མིང་གི་ངོ་བོ་བཤད་པ། 

༡བསྟན་བཅོས་སྔ་མ་རྣམས་སུ་བཀོད་པའི་མིང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་
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དཔྱད་པ། 

བོད་སྐད་ཀི་བརྡ་སྤོད་པའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་སྟླེ་ཚོགས་གསུམ་གི་

ཡ་གལ་མིང་གི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟར་འཇོག་པའི་ཚུལ་ལ། བརྡ་སྤོད་པའི་བསྟན་

བཅོས་སྔ་མ་རྣམས་སུ་བཞླེད་ཚུལ་མང་དུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཕིའི་ཚིག་རིས་

ཙམ་མ་ཟད་དོན་གི་གནད་དྲིལ་ན་གསུམ་དུ་འདུ་སྟླེ། གནས་བརྒྱད་ཆླེན་མོར། 

མིང་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཚིག་བ་དྭགས་ཏླེ་ཡི་གླེ་འདུས་པའི་

བདག་ཉིད་དོ།  །༡ཞླེས་པ་དང་། ས་སྐྱ་པཎི་ཏའི་མཁས་པ་རྣམས་འཇུག་པའི་

སོ་རུ། ཡི་གླེ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན།  །དོན་གི་ངོ་བོ་བརྡ་སྤོད་པ།  །མིང་

ཡིན་ཞླེས་པ་དང་། ༢སི་ཏུ་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀི་སྣང་བའི་སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་

བ་མུ་ཏིག་ཕྲླེང་མཛེས་སུ། དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པའི་སྒྲ་ནི་མིང་ཡིན། 

༣ཞླེས་འབྱུང་བ་བཅས་གསུམ་དུ་འདུ་ཞིང་། དླེ་ཡང་མིང་གི་འགྲུབ་བླེད་ཀི་

ཆ་ལ་དམིགས་པ་ཡི་གླེ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དང་། མིང་དང་དོན་གི་འབླེལ་

བའི་ཆ་ལ་དམིགས་པ་དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་གཉིས་སུའང་འདུ་སྟླེ། ཡི་གླེ་རླེ་

རླེ་བས་དོན་ཅི་ཡང་མི་སྟོན་ཅིང་གཉིས་ཡན་ཆད་འདུས་ནས་མིང་གྲུབ་པའི་

ཕིར་དང་། མིང་དླེ་དོན་ལ་གཞོལ་བ་ན་བརོད་པར་བ་བའི་ཆོས་དླེའི་ངོ་བོ་

སྟོན་པའི་ཕིར་རོ།  །མིང་གིས་དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་ལ་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ཡོད་

མླེད་ཀིས་ཙམ་སྒྲ་སྦོར་མི་སྦོར་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་གང་ལྟར་ཡང་ངོ་བོ་
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སྟོན་པ་མི་སྟོར་རོ།  །དུས་ཕིས་ཀི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ནི་གོང་གི་ལུགས་དླེ་

གསུམ་གང་རུང་གི་རླེས་སུ་འབངས་པའམ། འགྲླེལ་མཛད་མཁན་པོ་རྣམས་

རང་རང་གི་ཐུགས་མོས་ལྟར་དླེ་དག་བསླེས་པའམ་བསིལ་ཏླེ་སྦར་པ་ཁོ་ནར་

མངོན་པ། ཞ་ལུ་ལོ་ཆླེན་གིས་གནས་བརྒྱད་ཆླེན་མོ་ལྟར། ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀི་ཚིག་བ་དྭགས་ཏླེ་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་ལ་བ་དྭགས་སུ་སྦར་པའི་

རོད་བླེད་ཀི་སྒྲའམ་ཐ་སད་རྣམས་ལ་མིང་དུ་བཏགས་པ་ལྟར་འདོད་པ་དང་། 

སྦྲ་གསར་ཚང་གི་བརྡ་སྤོད་ཉླེར་བདུན་པ་རྩ་འགྲླེལ་དུ། ཡི་གླེ་རྐང་བ་འཕུལ་

རྟླེན་དང་།  །བརྩླེགས་འདོགས་གང་དགོས་སྦར་པ་ཡིས།  །རང་རང་གི་ནི་

མིང་གྲུབ་སྟླེ།  །དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པར་འགྱུར།  །༤ཞླེས་འབྱུང་བ་ནི་ས་སྐྱ་

པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་དགོངས་པ་དང་འོ་ཆུ་དབླེར་མླེད་འདྲླེས་

ཤིང་། གསླེར་ཏོག་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོས། དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་

པ་མིང་ཞླེས་ཙམ་སྒྲའི་ནུས་པས་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་གཅོད་པར་འདོད་པའི་སི་

ཏུ་པཎ་ཆླེན་གི་ལུགས་དང་བསྟུན་པ་དང་། དམུ་དགླེ་བསམ་གཏན་གི་བརྡ་

སྤོད་བོ་གསལ་དགའ་སྟོན་དུ། མིང་ནི་ཡི་གླེ་དུ་མ་འདུས་པ་ཡིན་ཏླེ། ཡི་གླེ་

གཅིག་ཙམ་ལ་བརོད་བ་སྟོན་པའི་ནུས་པ་མླེད་པས། ཡི་གླེ་དུ་མ་འདུས་པ་

ལས་མིང་བྱུང་ངོ་།  །ཞླེས་སོགས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་རྒྱ་གར་གི་བསྟན་

བཅོས་དག་ལས་བྱུང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བོད་སྐད་ལ་བསྒྲླེ་འགླེབ་བས་པར་
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མངོན་ཏླེ། ཞ་ལུ་ལོ་ཆླེན་གི་སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་བར། ཆོས་མངོན་པའི་ལུགས་

ཀི་ཡི་གླེ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། བརྡ་སྤོད་པའི་ལུགས་ཀི་རྣམ་

དབླེའི་མཐའ་ཅན། ༥ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་

ཤླེས་བ་ཀུན་ཁྱབ་ཏུ། སོབ་དཔོན་བོ་གྲོས་བརྟན་པའི་གསུང་གིདོན་གི་ངོ་བོ་

བརོད་པ་མིང་། དླེ་ཡི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ཚིགགང་ཡང་མི་སྟོན་ཡི་གླེའོ།  ། 

༦ཞླེས་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་ནས་མཐུན་པར་བསྟན་ཀང་། བོད་སྐད་ལ་ལླེགས་

སྦར་གི་བརྡ་སྤོད་པའི་ལུགས་དླེ་མ་འཚམས་པའི་དབང་གིས། སྒྲ་ཚད་

གཉིས་ཀར་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་མིང་གི་མཚན་ཉིད་འགོད་ལུགས་དླེ་ཁོ་

ན་གཉིས་གོ་གཅིག་ཆོད་དུ་སྦར་པ་ནི། མིང་གི་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་བཞག་ན་རུང་

གི་བརྡ་སྤོད་པའི་ལུགས་ལྟར་བས་ན་མི་འཚམས་པའི་སྐྱོན་འབྱུང་བར་

བརྟླེན། སི་ཏུ་པཎ་ཆླེན་གིས། ཆོས་མངོན་པའི་ལུགས་ཀི་ཡི་གླེ་དུ་མ་འདུས་

པ་ལས་མིང་། མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་ཚིག་ཅླེས་གསུངས་པའང་སྤིར་

བཏང་རགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་འདི་ཕྲ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་མི་འབོར་བས། 

སྐབས་འདིར་ནི་བོད་སྐད་གཞིར་བཞག་གིས་གང་ཞིག་ཡི་གླེ་གཉིས་སམ་

མང་བོ་འདུས་པའང་རུང་དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པའི་སྒྲ་ནི་མིང་ཡིན། ༧ཞླེས་

གསུངས་པས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་རྟོགས་ཤིང་། རིག་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་

བཤད་སྒྲོས་སུ། ཚིག་གི་འཁྲུལ་བ་ཚར་གཅོད་པ་བརྡ་སྤོད་རིག་པ་དང་། དོན་
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གི་འཁྲུལ་བ་སླེལ་པ་ཚད་མ་རིག་པ་ཞླེས་རླུང་ལྟར་གྲགས་པ་བཞིན། སྒྲ་ཚད་

གཉིས་གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གིས་བླེད་པས་སོ་སོར་ཕླེ་མིང་རུང་བའི་

སྐབས་ཡོད་ཀང་། རང་སྐལ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བརོད་དོན་རང་མཚན་

པ་དླེ་མླེད་ན། བསབ་བ་རིག་པའི་གནས་སོ་སོར་ཕླེས་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཡང་

མ་མཆིས་པས། བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་སྐབས་འདིར་ཚད་མ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་

ཡི་གླེ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་འཇོག་ལུགས་དླེ་ཇི་བཞིན་དྲངས་ན། བརྡ་སྤོད་

རང་མཚན་གི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་སྟོན་མི་ཐུབ་པའི་རྐླེན་གིས། བོད་སྐད་

ཀི་བརྡ་སྤོད་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་མཐུན་པའི་མིང་གི་མཚན་ཉིད་འཇོག་ལུགས་

ཤིག་ཡོད་དགོས་སམ་མོ།  །

མིང་གི་མཚན་ཉིད་ལ། དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ་ཞླེས་ཙམ་སྒྲ་བསྣན་

པའི་ལུགས་དླེ་དང་ཙམ་སྒྲའི་བླེད་པས་དོན་གི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་གཅོད་པར་

བཞླེད་པ་ལྟར་ན། རིའི་རྩླེ་མོ་དང་། འདུས་བས་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་ཁྱད་པར་དང་

འབླེལ་བའི་མིང་རྣམས་མི་འདུ་བའི་སྐྱོན་འབྱུང་བ་དང་། མིང་ཞླེས་པ་དངོས་

པོ་དག་གི་མིང་རྐང་བ་ལ་བས་ན་ཁྱབ་ཆུང་ཞིང་། མིང་ཐམས་ཅད་མི་འདུའོ།  ། 

བསྡུས་ཚད་ཀི་བསྟན་བཅོས་སུ། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་དང་། ཚེ་དཔག་མླེད་པ། 

ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་མིང་གི་མཚན་གཞིར་བཀོད་དླེ། མིང་ལ་དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟླེ་

ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་སྟོན་པ་དང་། ཁྱད་པར་གི་དོན་ཅུང་ཟད་དང་འབླེལ་
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བའི་དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པའི་མིང་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། སྔ་མ་ལ་མིང་

ཚིག་ཡི་གླེ་གསུམ་དུ་ཕླེས་པའི་མིང་དང་། ཕི་མ་ལ་སྤིར་བཏང་གི་མིང་དང་

མིང་ཚིག་གཉིས་མི་འགལ་བའི་མིང་དུ་འཆད་པ་ནི། མིང་ལ་དོན་གི་ངོ་བོ་

དང་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་དང་། ཚིག་ལའང་མིང་གི་ཆ་དང་

འདྲླེས་རུང་གི་ཁྱད་པར་རོགས་པར་སྟོན་མི་སྟོན་གཉིས་ཀ་བསླེས་ནས་

བཀོད་པའི་རྩིང་བའི་ལུགས་ལ་དླེ་ལྟར་རུང་ཡང་འགལ་བ་མླེད་པ་མིན་ཏླེ། 

མིང་དང་ཚིག་གཉིས་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བས། བརྡ་སྤོད་བོ་གསལ་དགའ་

སྟོན་ཏུ། མིང་དང་ཚིག་གཉིས་མི་འདྲ་སྟླེ། མིང་དླེ་དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པའི་ཆ་

ནས་འཇོག་དགོས་ལ། ཚིག་ནི་དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་སྦར་ནས་སྟོན་

པའི་ཆ་ནས་འཇོག་དགོས་ཏླེ། དླེ་ལྟར་བཞག་པ་ནི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་

དང་མཐུན། མང་ཚོགས་ཀི་ཁ་སྐད་དང་ཡང་མཐུན་ཏླེ། བོད་རང་གི་བརྡ་ལ་

བང་བ་བིས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་མིང་ཟླེར་བ་དང་། ཚིག་ཟླེར་བ་སོ་སོ་བ་ཡིན་

པ་ཤླེས་པའི་ཕིར། ཞླེས་པ་ལྟར་ཚིག་ལ་ཚིག་གྲུབ་ཀི་རྟགས་དང་མིང་ལ་

མིང་རང་སྐལ་གི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་བ་རླེ་ཡོད་པར་མ་ཟད། མིང་

གིས་དོན་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སྟོན་པར་གཏན་ནས་མ་ངླེས་པས། སྒྲ་

ཡངས་འཇུག་ལྟར་དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་མིང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བླེད་པ་ཙམ་སྒྲ་

མི་སྦོར་བའི་ས་པཎ་སོགས་ཀི་ལུགས་དླེ་ཙད་མའི་ལུགས་ལ་བདླེའོ།  །
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

དླེ་ལྟར་མ་བས་ན་མིང་དུ་མ་འདུས་པའི་དོན་གི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་

པའི་མིང་རྣམས་མིང་དུ་འདུ་ཐབས་མླེད་པས། དླེ་དག་མིང་ཡིན་ནམ་ཚིག་

ཡིན་ཞླེ་ན། མིང་ཡིན་དགོས་པའི་རྐླེན་གིས། མུ་ཏིག་ཕྲླེང་མཛེས་སུ། སྒྱུ་

འཕྲུལ་ཆླེན་མོ། རྡོ་རླེ་འཛིན་དབང་། སླེད་མླེད་བུ། ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་ཚིག་གཉིས་

སམ་མང་བོ་བསྡུས་ནས་མིང་གཅིག་ཏུ་བས་པ་སྟླེ། དོན་གི་ཁྱད་པར་དླེ་དང་

ལྡན་པའི་མིང་ཅན་དླེའི་ངོ་བོ་ཙམ་བརོད་པའི་མིང་ལས་མི་འདའ་འོ།  །འདི་

འདྲ་བ་ཕལ་ཆླེར་ལ་བར་གི་རྣམ་དབླེ་དང་ཕྲད་རྣམས་བསྡུས་པ་མང་ཡང་མ་

བསྡུས་པའང་། དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ། ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ། འཁོར་ལོའི་དབང་

ཕྱུགལྟ་བུ་ཅི་རིགས་པར་འབྱུང་བས་དླེ་འདྲ་རྣམས་ལ་ཕྲད་དང་རྣམ་དབླེ་ཡོད་

པས་ཚིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་མི་བ་སྟླེ། མིང་ཅན་དླེའི་དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པས་

མིང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ༨ཞླེས་འབྱུང་བ་ལྟར། མིང་ལ་ཚིག་ཕྲད་མླེད་པར་

མ་ངླེས་ལ་ཁྱད་པར་མི་སྟོན་པས་ཀང་མ་ངླེས་པས། དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་ཞླེས་

དླེ་འདྲ་འུ་ཐུག་མི་དགོས་ཏླེ། ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ་མིང་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས་

ཀང་། མིང་ལ་ཁྱད་པར་སྟོན་པའང་ཡོད་པས་ཙམ་སྒྲ་སྦར་ན་ཁྱད་པར་དང་

འབླེལ་བའི་མིང་རྣམས་མིང་ལས་ཟུར་ལོགས་སུ་འབླེད་དགོས་ཀང་། དླེ་ལྟར་

བས་ཚེ་ཚིག་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་གང་ལ་གདགས་གཞིའི་མིང་ཅན་དླེ་ཉིད་

ཀི་མིང་ཙམ་སྟོན་པས་མིང་ཡིན་པ་ལས་འོས་མླེད་དོ།  །དླེ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག

95

གཞི་ནི། ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་དོན་གི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ཞླེས་བཀོད་པ་ལ་

ཞིབ་ཆ་མླེད་པའི་རྐླེན་གིས། དོན་གི་ཁྱད་པར་སྟོན་ན་ཚིག་ཡིན་སམ་པ་ཞིག་

བྱུང་སྟླེ། མིང་ལ་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་མླེད་པའི་འཁྲུལ་བག་གིས་ངོ་བོ་ཙམ་ཞླེས་

ཙམ་སྒྲ་སྦར་པ་ཡིན་ཡང་། གཞི་མིང་ཅན་གི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་དོན་ལ་

གཞོལ་བའི་ཚེ་ཁྱད་པར་སྟོན་མི་སྟོན་ལ་མི་བལྟོས་པར་མིང་ཉིད་དུ་གཟུང་

བར་བ་དགོས་སོ།  །

དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་མིང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བླེད་པ་དླེ་ཡང་ཡི་གླེ་

འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་དླེ་དོན་ལ་འཇུག་པ་ཡོད་མླེད་ཀིས་འཇོག་

གིའགྲུབ་རྒྱུ་ཡི་གླེའི་རྣམ་གྲངས་མང་ཉུང་ལ་མི་བལྟོས་པས། སྨྲ་སོ་ལས། 

གང་ཞིག་རྣམ་ཆ་འདུས་པ་ཡིས།  །དོན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་བརོད་ན།  །རྣམ་ཆ་མང་

ངམ་ཉུང་གྱུར་ཀང་།  །དླེ་ནི་མིང་ཞླེས་རབ་ཏུ་བརོད།  །༩ཅླེས་བསྟན་པ་

འདི་ཉིད་ཀིས་སོབ་དཔོན་ཐོན་མིའི་གསུང་གིསྔོན་འཇུག་ཡོད་དམ་མླེད་

ཀང་རུང་།  །མིང་གཞིའི་ཡི་གླེ་གང་ཡིན་ལ།  །ཉིས་འབླེལ་ཡོད་དམ་སུམ་

འབླེལ་ཡོད།  །ཨཱ་ལི་བཞི་ལས་གང་ལྡན་ཡང་།  །རླེས་འཇུག་བཅུ་བོ་མ་

ཞུགས་ན།  །མིང་གཞན་སྦོར་བ་ཡོད་མི་སིད།  །ཅླེས་པ་དང་མཐུན་པར་

མིང་ཡིན་ན་དོན་སྟོན་དགོས་ལ། དོན་སྟོན་པ་ལ་ངླེས་པར་དུ་རླེས་འཇུག་

སྦར་དགོས་པས། ཡི་གླེ་ཟོར་ཡང་བར་བས་པའི་ཚུལ་ལས། རྐང་བ་འཕུལ་
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ལ་འ་མཐའ་དགོས།  །བརྩླེགས་པ་བུ་དྲུག་ཅན་ལ་སོངས།  །ཞླེས་པའི་ཕག་

རྒྱས་བཏབ་པའི་དོན་དང་མི་འགལ་བར་སྦར་པའི་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་པའི་མིང་

རྣམས་ཀང་བརོད་འདོད་ཀི་སོ་ནས་གོ་བ་ཡིན་གི། ཡི་གླེའི་ལྡོག་པ་ནས་དོན་

སྟོན་པ་མ་ཡིན་པས། བརྡ་སྤོད་པའི་ལུགས་ལ་མིང་གང་ཡིན་ཡང་ཡི་གླེ་

འདུས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བལྟ་ཞིང་། དླེ་ཡང་དོན་ལ་གཞོལ་བ་ཉིད་དུ་

གཟུང་ངོ་།  །

༢བོད་སྐད་ལ་ཡང་བརྡ་སྤོད་པའི་ལུགས་ཀི་མིང་གི་ངླེས་

ཚིག་ཅིག་ཡོད་དགོས་པ། 

རྒྱ་གར་གི་བརྡ་སྤོད་པའི་གཞུང་དུ། རྣམ་དབླེ་མཐའ་ཅན་ནི་ཚིག་གོ། 

རྣམ་དབླེ་མླེད་པ་ནི་མིང་ངོ་།  །ཞླེས་སི་སོགས་རྣམ་དབླེའི་རྐླེན་དང་བལ་བའི་

སྒྲའི་སྦོར་བ་རྣམས་ནི་མིང་དང་། རྣམ་དབླེ་སྦར་་ཅན་ནི་ཚིག་ཏུ་བླེད་པ་སྟླེ། 

སྒྲ་ཚད་ཀི་གཞུང་སོ་སོར་རང་རང་ལུགས་ཀི་མིང་གི་མཚན་ཉིད་འཇོག་

སྟངས་མི་འདྲ་བ་རླེ་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཀང་། བོད་སྐད་ལ་མིང་རྣམས་

རྣམ་དབླེ་དང་པོར་བཞག་པ་དླེ་དག་ལ་ཚིག་ཕྲད་གང་ཡང་ལོགས་སུ་སྟླེར་རྒྱུ་

མླེད་པ་དང་། རྒྱ་བོད་ཀི་སྐད་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བརྡ་སྤོད་ཀི་སྤི་
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ཀི་མིང་གི་ངླེས་ཚིག་དླེ་བོད་ལ་སྦོར་མི་བཏུབ་པར་བརྟླེན། ཚད་མའི་གཞུང་

དུ་བསྟན་པའི་དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པའམ། ཡི་གླེ་དུ་མ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དླེ་

བརྡ་སྤོད་ཀི་གཞུང་དུ་དྲངས་ཏླེ་མིང་གི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པར་བླེད་པ་ནི་བརྡའི་

སྦོར་ཚུལ་ལས་བྱུང་བའི་མིང་གི་བླེད་ལས་དང་འགོངས་པར་སམ་སྟླེ། སོབ་

དཔོན་ཐོན་མིས། ཡི་གླེའི་ཁོངས་ནས་མིང་དབྱུང་སྟླེ།  །མིང་གི་ཁོངས་ནས་

ཚིག་ཕྱུང་ནས།  །ཚིག་གིས་དོན་རྣམས་སྟོན་པར་བླེད།  །༡༠ཅླེས་གསུངས་

པ་འདི་ཉིད་ཀིས་ཡི་གླེས་མིང་དང་། མིང་གིས་ཚིག་གྲུབ་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་

པས། མིང་དང་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་སྒྲའི་སྦོར་བ་གྲུབ་ལུགས་ལ་བསམ་

སྟླེ་བ་དགོས་པ་ཨླེ་ཡིན་སམ་སྟླེ། མིང་གིས་ཚིག་གྲུབ་པ་དང་ཚིག་གི་རྟླེན་

གཞི་མིང་གིས་བླེད་པ་ལྟར་མིང་གི་མཚན་ཉིད་ཅིག་བཀོད་ན་བརྡ་སྤོད་སྤིའི་

ལུགས་སོལ་དང་མཐུན་པར་མ་ཟད། བདག་ཅག་གི་རྩ་བའི་མཁན་པོ་མཆོག་

གི་དགོངས་པ་དང་ཡང་མཐུན་པར་འགྱུར་ཏླེ། ཡི་གླེའི་ངླེས་ཚིག་ཀང་མིང་

དང་ཚིག་གི་རྩོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆ་ནས་བས་པའི་ཕིར་རོ།  །

ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མིང་ཟླེར་བ་དང་དླེའི་ལྡང་ཚད་ཅི་ལྟར་འགྱུར་བ་ལ་

སྐད་རིགས་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བས། རྒྱ་གར་ལྟར། རྣམ་དབླེ་མླེད་པ་

ནི་མིང་ངོ་།  །ཞླེས་བིངས་བོར་བ་རྣམ་དབླེ་དང་མི་ལྡན་པ་ཀྲིཏྲ་དང་། དླེ་ཕན་
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དང་། ཚིག་སྡུད་སོགས་ཀི་མཐའ་ཅན་དོན་དང་ལྡན་པ་དླེ་ལ་མིང་ཞླེས་

བཏགས་པ་དླེ་འདྲ་བོད་སྐད་ལ་སྒྲུབ་ཏུ་མླེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ལྟར། མིང་ནི་

དོན་ལྡན་གི་སྒྲའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞླེས་པའམ། མིང་ཞླེས་པ་ནི་ཆླེས་ཆུང་

ཞིང་རང་རྐ་ཕླེར་པའི་སྐད་ཆའི་ཆ་ཤས་དོན་ལྡན་ཞིག་ལ་བའོ།  །ཞླེས་པ་ལྟ་

བུ་ཞིག་འདོད་ན། མིང་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཀི་གྲས་སུའང་སྦར་ཡུལ་ལ་མི་

བལྟོས་པར་རང་ཉིད་ཀིས་བརོད་དོན་གསལ་བར་མཚོན་པ་ཅན་གི་ཕྲད་དུ་

མ་ཡོད་པ། འདི་དགལ་ལ་ཞིགཡང་ཡང་། གང་དུ། ཅི་ནས་ཀང་ལྟ་བུས་

མཚོན་པ་དླེ་དག་ཚིག་འགྲུབ་བླེད་ཀི་སྒྲའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་སྨོས་མ་

དགོས་པའི་ཁར། དོན་ལྡན་གི་སྒྲའི་ཆ་ཤས་ཞླེས་པ་ངག་གི་ཕྲླེང་བ་ལ་བལྟོས་

པས་ཚིག་དང་། ཚིག་ལ་བལྟོས་པས་མིང་རྣམས་ནི་སྒྲའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་

གང་ཞིགདོན་དང་ཡང་ལྡན་པས་དླེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བོད་སྐད་ཀི་མིང་གི་ཁྱད་ཆོས་

དང་ཇི་བཞིན་མི་འཚམ་པས་ཅི་འདྲ་ཞིག་འགོད་པར་འགྱུར་སམ་ན། ཡི་གླེ་དུ་

མ་འདུས་པ་མིང་དུ་འདོད་པ་དླེ་ཡང་མི་རུང་སྟླེ། ཚད་མ་རིགས་གཏླེར་གི་

འགྲླེལ་བའི་རྣམ་བཤད་རིགས་ལམ་གསལ་བའི་ཉི་མ་ལས། རྣམ་པར་དབླེ་

བའམ་བརོད་འདོད་ཀི་དོན་ངོ་བོ་ལ་བརྡ་མི་སྤོད་ན་ཡི་གླེ་འདུས་པ་ཙམ་གིས་

མིང་དུ་མི་འགྱུར་ཏླེ། དོན་མི་སྟོན་པའི་ཡི་གླེ་འདུས་པའང་མིང་དུ་ཐལ་བས་

སོ།  །༡༡ཞླེས་གསུངས་ཤིང་། རླེས་འཇུག་གི་ཡི་གླེ་གང་རུང་ཞིག་མ་ཞུགས་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག

99

ན་སྔོན་མིང་བརྩླེགས་འདོགས་སོགས་ཇི་ལྟར་ཚོགས་ཀང་དོན་ཅི་ཡང་སྟོན་

པར་མི་འགྱུར་བ་ནི་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་

ཏུ་འཁུམས་པས། ཡི་གླེ་དུ་མ་འདུས་པ་མིང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བླེད་པ་དླེ་ཡང་

ལླེགས་པར་མ་མཐོང་ངོ་།  །

འདིར་ཁ་ཅིགའོ་ན་དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་མིང་གི་མཚན་ཉིད་མིན་ནམ། 

སྔོན་གི་བསྟན་བཅོས་སུ་དླེ་ལྟར་བཀོད་ཡོད་པ་ཁྱླེད་རང་མི་འདོད་དམ་ཞླེས་

དྲི་ན། དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་མིང་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་ཡིན་དླེ་རང་གུས་ཆུང་

བདག་གིས་ཀང་འདོད་མོད། དླེའི་དོན་དཔྱིས་ཕིན་པར་རྟོགས་པ་ལ་ཚད་

མའི་གཞུང་ལ་འདྲླེས་ཆ་ཆླེ་དགོས་ཤིང་། སྔོན་བོན་བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་མཁན་

པོ་རྣམས་ནི་གནམ་གིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུའི་མཁས་པ་ཆླེན་པོ་ཡིན་པས། 

གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་དབིངས་ནས་བཞླེངས་ཏླེ་བརྡ་སྤོད་པའི་རྣམ་གཞག་

མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མིང་ཡང་དླེ་ལས་མ་འདས་ཤིང་། ཚད་མའི་གོ་བ་

སྔོན་སོང་གི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བཤད་ཀང་རུང་མོད། ཐོག་མར་བརྡ་

སྤོད་བསབས། དླེ་ནས་རིག་པའི་གནས་གཞན་ལ་སྦོང་བའི་བོ་དམན་བདག་

དང་བདག་འདྲ་བ་རྣམས་ལ་མིང་དང་དོན་གི་འབླེལ་བ་ངོ་འཕྲོད་དཀའ་བར་

གྱུར་པ་དང་། རྣམ་པ་གཞན་དུ་ན། དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་ཞླེས་པས་མིང་གི་

བརྡ་སྤོད་ཀི་ཁྱད་ཆོས་གསལ་བར་སྟོན་མི་ནུས་པ་དང་། ཡི་གླེ་དུ་མ་འདུས་
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པ་ཞླེས་པར་གནོད་བླེད་མང་དུ་འབབ་པར་བརྟླེན། བརྡ་སྤོད་རིག་པར་འཇུག་

པའི་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ལ། བརྡ་སྤོད་རང་མཚན་གི་མིང་གི་མཚན་ཉིད་

ཅིག་འགོད་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གི་གནས་སུ་བཅར་ཡོད། 

མིང་གི་མཚན་ཉིད་ཁླེབས་ཆླེ་ཞིང་ངོས་གཙང་བ་ཞིག་འགོད་པ་ལ། 

འགྲུབ་རྒྱུ་ཡི་གླེ་དང་། མིང་དོན་གི་འབླེལ་བ། བརྡ་སྤོད་ཀི་བླེད་ལས་བཅས་

ཆ་གསུམ་འདུ་དགོས་པ་ལས། ཡི་གླེ་དང་མིང་དང་ཚིག་གི་བརྡ་སྤོད་ཀི་རྣམ་

གཞག་འཆད་པའི་སྐབས་འདིར་ཕི་མ་ཉིད་གལ་ཆླེ་བའི་གནས་སུ་གདོན་

རིགས་ཏླེ། འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པོས། མིང་བཏགས་པ་ནི་དངོས་པོ་གཞན་

དང་མི་ནོར་ཞིང་དླེའི་དོན་གོ་བའི་ཆླེད་དུའོ།  །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། མིང་

གི་དགོས་པ་ནི་བརྡ་བླེད་པ་དླེ་ཡིན་ལ། བརྡ་སྟོན་པ་ལ་མིང་དང་ཚིག་ཅི་

རིགས་ལ་བརྟླེན་དགོས་ཀང་། མིང་ནི་ཚིག་འགྲུབ་བླེད་ཀི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ཞིག་

ཡིན་པར་མ་ཟད། རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་སོགས་ཚིག་འགྲུབ་བླེད་ཀི་རྐླེན་

གཞན་རྣམས་ཀང་མིང་ཉིད་ལ་བརྟླེན་ཅིང་རག་ལས་པས། མིང་གི་བརྡ་སྤོད་

ཀི་བླེད་ལས་ཅི་ལྟ་བ་དླེ་ནི་མིང་གི་བཏགས་དོན་གི་དགོས་པ་གཙོ་བོར་གྲུབ་

པ་དང་། དོན་དླེ་ཡིད་ལ་ངླེས་ཚེ་བརོད་དོན་གི་གནས་སྐབས་སོ་སོར་མིང་

གི་གོ་བ་བདླེ་བག་ཏུ་རླེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན། མཁས་པ་རྣམས་བོད་སྐད་

ཀི་བརྡ་སྤོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་མིང་གི་མཚན་ཉིད་ཅིག་འགོད་
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པར་ཞུ་ཞིང་། ཁོ་བོས་འདིར་གྲོས་འདླེབས་ཀི་ཚུལ་དུ་མིང་ལ་བརྡ་སྤོད་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཅིག་འགོད་པ་ནི། རང་གང་ལ་གདགས་བའི་དོན་དླེ་ཚུགས་ཐུབ་

ཏུ་སྟོན་པའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་དླེ་ཡིན་ནོ།  །དླེའི་མཚན་ཟུར་གི་རང་གང་ལ་

གདགས་བ་ཞླེས་པས་མིང་དང་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་འབླེད་ཅིང་། མིང་གིས་ནི་

རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་དླེ་དམིགས་ཀིས་བསལ་ཅིང་བརྡ་དོན་ངོ་འཕྲོད་ནས་

བརྡ་ལ་འཇུག་པར་བླེད་པ་དང་། མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་སོགས་མིང་

ལྟར་བརོད་བའི་དོན་ལ་ཕར་གདགས་པ་མླེད་པ་དང་། མཚན་ཟུར་གཉིས་

པའི་དོན་དླེ་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་སྟོན་པ་ཞླེས་པས། མིང་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་ཁྱད་ཕླེ་

བ་སྟླེ། ཚིག་ཕྲད་ལ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོད་ཀང་དླེ་དག་མིང་མ་ཡིན་པ་དང་། 

སྤིར་བཏང་དུ་མིང་ལ་མ་བརྟླེན་པར་རང་རྐ་བས་དོན་ཞིག་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་

བརོད་པ་མླེད་པས་དླེ་སྐད་བའོ།  །རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞླེས་པས་ཟུར་སྔ་མ་

གཉིས་ཀའང་བརོད་དོན་གསལ་བར་བླེད་པའི་སྒྲའམ་སྒྲའི་མཚོན་བླེད་ཀི་ཡི་

གླེའི་ཚོགས་ལ་གོ་དགོས་པར་མ་ཟད། དོན་གང་ཡང་མི་སྟོན་ན་ཡི་གླེ་རྣམ་

གྲངས་ཅི་ཙམ་འདུས་ཀང་མིང་ཡིན་པ་གཅོད་ཅིང་། འདི་ལྟར་བས་ཚེ་ཚིག་

ཕྲད་ཀི་རྐླེན་ལ་མི་བལྟོས་པའི་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་བླེད་པའི་མིང་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁྱབ་བོ།  །འདི་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཅིག་བཀོད་པས་མིང་གི་བརྡ་སྤོད་ཀི་བླེད་

ལས་དང་མིང་དོན་གི་འབླེལ་བ་གསལ་བར་མཚོན་ཞིང་། མིང་རྣམ་གཞག་
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ལ་འཇུག་བདླེ་བའི་དགླེ་མཚན་ཡོད་སམ་ཡང་གཟུར་གནས་དག་དཔྱད་པར་

བའོ།  །

༣མིང་དང་མིང་ཅན་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་ཚུལ། 

སྤིར་རོད་བླེད་ལ་ཡིད་ཀི་རོད་བླེད་དང་སྒྲའི་རོད་བླེད་གཉིས་སུ་

འབླེད་པ་ལྟར་ན། ནང་གི་བརོད་འདོད་ཀི་རྟོག་པ་ནི་སྔ་མ་དང་། མིང་དང་

ཚིག་ནི་ཕི་མ་ཡིན་ལ། མིང་དང་ཚིག་གང་ཡིན་ཡང་རྟོག་པའི་བོ་དང་མ་

འབླེལ་བར་སྒྲ་དང་དོན་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་པ་མི་སིད་པས། མིང་དོན་ངླེས་པ་

ལ་མིང་དང་མིང་ཅན་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་ཚུལ་རྟོགས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེ་སྟླེ། 

མིང་དུ་འགྲོ་མིན་སྦར་གཞི་ཡོད་མླེད་ལ་རག་ལས་ཤིང་། མིང་ཅན་གི་དངོས་

པོ་དླེ་ལ་དླེ་སྐད་ཟླེར་བ་ཡང་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ལ་བལྟོས་པས། དབངས་

གསལ་གི་ཡི་གླེ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྲ་དླེ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ལྟར་

དོན་ལ་གཞོལ་བས་མིང་དང་མིང་ཅན་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་པ་སྟླེ། ཕི་རོལ་གི་

དོན་གི་དངོས་པོ་དླེ་མཐོང་བའི་ཚེ་ཞླེན་པའི་དབང་གིས་དླེའི་མིང་ལ་འདི་

སྐད་ཟླེར་རོ་ཞླེས་སམ། མིང་འདིའི་དོན་ནི་འདིའོ་ཞླེས་མིང་དོན་གཉིས་ལ་

རང་བཞིན་གི་འབླེལ་བ་ཅི་ཡང་མླེད་ཀང་། དངོས་པོ་སྤི་མཚན་པ་ལ་རྟོག་པ་

ལྟར་སྦར་པའི་སྒྲ་དླེ་ལ་མིང་དུ་བཏགས་ལ། སྒྲ་དོན་གི་འབླེལ་བ་ཅི་ལྟར་གྲུབ་
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པ་དླེ་ཡང་དབང་ཤླེས་ཀིས་མི་འཛིན་པར་ཡིད་ཤླེས་ཁོ་ནའི་བླེད་པ་ཅན་དུ་

འགྱུར་སྟབས། ས་སྐྱ་པཎི་ཏའི་ཚད་མ་རིགས་གཏླེར་ལས། དོན་ལ་འབླེལ་བ་

མླེད་པའི་ཕིར།  །དབང་པོས་འབླེལ་བ་འཛིན་མི་སིད།  །འདི་ཡིས་འདི་ཞླེས་

སྦྲླེལ་བ་ནི།  །དཔྱོད་པ་ཡིན་ཕིར་གཞན་སླེལ་ཡིན།  །ཞླེས་གསུངས་ཤིང་། 

དླེའི་རང་འགྲླེལ་དུ། དོན་ཐམས་ཅད་མ་འདྲླེས་པའི་སིལ་བུ་ཡིན་པས་དངོས་

པོའི་འབླེལ་བ་མླེད་ལ། དོན་ལ་མི་གནས་པ་དླེ་དབང་པོ་ལ་མི་སྣང་བས་

དབང་བོའི་ཡུལ་གི་རང་མཚན་བརོད་བ་རོད་བླེད་མ་ཡིན་ནོ།  །དླེའི་ཕིར་

དོན་འདིའི་བརོད་བ་རོད་བླེད་དླེ་ཡིན་ཞླེས་སྦྲླེལ་བ་དཔྱོད་པ་ཡིན་ལ་དཔྱོད་

པ་མ་ཡིན་པ་འབླེལ་བ་མི་འགྲུབ་བོ།  །དླེས་ན་དབང་ཤླེས་དཔྱོད་བླེད་མ་

ཡིན་པས་འབླེལ་བ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྟོག་པས་འབླེལ་བ་བསྒྲུབ་བོ།  ། 

༡༢ཞླེས་གསུང་པ་ལྟར། མིང་གིས་མཚོན་བའི་ཕི་རོལ་གི་དོན་དླེ་ལ་མིང་དླེ་

ངླེས་པར་བླེད་པ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཉླེ་བར་བརྟགས་ནས་མིང་དླེའི་དོན་ནི་

འདིའོ་ཞླེས་དང་། དོན་དླེ་ལ་འདི་སྐད་ཟླེར་རོ་ཞླེས་བརོད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་

ཟད་ཅིང་། དླེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། དང་པོ་འབླེལ་བ་བླེད་པའི་ཚེ།  །རང་གི་མཚན་

ཉིད་བསྟན་ན་ཡང་།  །བརྡ་ནི་སྤི་ལ་སྦོར་བླེད་དླེ།  །ཐ་སད་དོན་དུ་འདོགས་

ཕིར་རོ།  །༡༣ཞླེས་པ་ལྟར་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།  །

ཆོས་རླེ་ས་པཎི་ཏས། རང་མཚན་སྒྲ་དང་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

པས། སྤི་མཚན་ལ་བརོད་བར་བཏགས་པར་གསུངས་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་

རིན་པོ་ཆླེ་དང་མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་སོགས་ཀིས། གཞི་གྲུབ་ན་སྒྲའི་སྤོད་

ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། སྒྲའི་དངོས་ཀི་གཞལ་བ་ཡིན་ཡང་། མངོན་སུམ་

དུ་གཞལ་མི་ནུས་པས་གསུངས་ཏླེ། ངླེད་ཅག་སོ་སོ་སྐྱླེ་བོའི་ངོར་དོན་སྤི་

དོན་དུ་འཁྲུལ་བ་དང་སྣང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་སོ་ནས། བརྡ་བླེད་

པའི་དུས་ན་རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་སོ་སོར་མ་ཕླེ་བར་གཅིག་ལྟར་འདྲླེས་

པར་བཟུང་ནས་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་པ་གོ་བར་བླེད་པས། རིགས་གཏླེར་

ལས། རྟོག་པ་ངོ་བོས་འཁྲུལ་བ་ལ།  །སྒྲ་ཡི་དོན་གི་གཟུགས་བརན་ཤར།  ། 

དླེ་ལ་ཕི་རོལ་དོན་དུ་ཞླེན།  །དླེ་ནི་སྒྲ་ཡི་བརོད་བར་བཏགས།  །༡༤ཞླེས་

དང་། འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་གོམས་པ་ཡིས།  །བརྡ་ཡི་དུས་ན་བསླེས་ནས་

སྦར།  །ཐ་སད་དུས་ནའང་དླེ་ལྟར་གོ།  །དླེའ་ིཕིར་འཁྲུལ་ཡང་བདླེན་པ་འཐད།  ། 

༡༥ཅླེས་བསྟན་ཏླེ། མིང་དླེ་དོན་ལ་གཞོལ་བའི་ཚེ། རྟོག་པ་ལ་སྒྲ་སྤི་ཤར་ཏླེ་

བརོད་པར་འདོད་པའི་ཀུན་སོང་གིས། ཉི་མ་དང་། བུ་མོ། འཁྱག་སམ་སོགས་

མིང་ཇི་སླེད་པ་དོན་དང་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་བརྡ་སྦོར་ལ། དླེ་ལྟར་འཁྲུལ་

བའི་དབང་གིས་སྒྲ་དོན་དང་རང་མཚན་སོ་སོར་ཕླེ་བར་དོན་རང་མཚན་ཉིད་

བང་དོར་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་སྟབས། ཀློ་བོ་མཁན་ཆླེན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་

མཆོག་གིས། དམ་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ན།  །སྒྲ་དོན་འབླེལ་བ་མླེད་པར་
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གནས། རྣམ་རྟོག་རླེས་སུ་འབླེལ་བ་ལས།  །རང་སྤི་གཉིས་སུ་འཁྲུལ་བ་ཡི།  ། 

བང་དོར་བླེད་པ་འཇིག་རྟླེན་ལུགས།  །༡༦ཞླེས་གསུངས་སོ།  །རོད་བླེད་ཀི་

སྒྲ་རྣམས་ནི་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་ལ་དངོས་དབང་གིས་མི་འཇུག་པར་

འདོད་དབང་གིས་འཇུག་པ་དང་། མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་ན་རང་

མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། རྟོག་པའི་སྤོད་ཡུལ་ལ་སྤི་མཚན་མ་གཏོགས་

གཞན་གཞག་ཏུ་མླེད་པས། མིང་དང་མིང་ཅན་གི་འབླེལ་བ་རྟོག་པས་བས་

ཤིང་། རྟོག་པས་བཏགས་པའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲའི་བརོད་བ་ནི་སྤི་མཚན་ཡིན་

པར་གྲུབ་སྟླེ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲླེལ་ལས། སྒྲ་རྣམས་ཀིས་ནི་བརྡ་བཏགས་སྟོན།  ། 

དླེ་ནི་ཐ་སད་ཆླེད་དུ་བས།  །དླེ་ཚེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་མླེད། དླེས་ན་དླེ་ལ་བརྡ་

མ་ཡིན།  །༡༧ཞླེས་དང་། རྟོག་པའི་ཤླེས་པའི་ཡུལ་ཉིད་ཀིས།  །སྒྲ་ཡི་དོན་ནི་

བརྟགས་པ་ཡིན།  །༡༨ཞླེས་གསུང་པས་སོ།  །

ཤླེས་བའི་བླེ་བག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཕར་བཏགས་

པའི་མིང་དླེ་བརོད་བ་དོན་གི་ཕོགས་ནས་བལྟས་ན་ཕི་སྒྲ་ཡི་སྦོར་བ་ཙམ་

ལས་དོན་རང་དང་འབླེལ་བ་གཏན་ནས་མླེད་པའི་སྤི་བམ་ཞིག་ཏུ་སྣང་སྟླེ། 

རིགས་གཏླེར་ལས། བརོད་འདོད་དབང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར།  །སྒྲ་རྣམས་

ཡུལ་ལ་ལྟོས་པ་མླེད།  །༡༩ཅླེས་བསྟན་ཅིང་། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མླེད་པར་ཐ་སད་ཀིས་
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ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཞླེས་པ་ནི་དོན་དམ་དུ་མིང་དང་མིང་ཅན་གི་

འབླེལ་བ་སྨྲ་བའི་རིགས་པ་ཞིག་ཏུའང་བས་ཆོག་སྟླེ། མིང་གང་ཞིག་ཐོག་

མར་སྦོར་བའི་ཚེ་བརོད་པ་པོའི་ཡིད་ཀི་ཀུན་སོང་གིས་བརོད་ཡུལ་གི་

དངོས་པོ་གང་ལ་སྒྲ་ཞིག་སྦར་པའི་དགོས་པ་ནི། དངོས་པོ་དླེ་ཆོས་གཞན་

རྣམས་ལས་ཟུར་དུ་འབླེད་བླེད་ཀི་བརྡ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་པས། སྒྲ་

དླེས་དོན་དླེ་གོ་བར་བླེད་པས་བརྡ་དང་། བརྡ་དོན་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་ནས་དོན་

ལ་འཇུག་པར་བླེད་པ་ནི་ཐ་སད་ཡིན་ཡང་། བརྡ་དང་ཐ་སད་གང་ཡིན་ཡང་

དངོས་པོ་དླེ་རང་གི་ཉླེར་ལླེན་དང་ལྷན་ཅིག་བླེད་རྐླེན་ཕན་ཚུན་ཕྲད་སྟོབས་

ཀིས་འདུ་བས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་མིན་པས། 

དངོས་པོ་དླེ་འཇིག་ཀང་མིང་མི་ཉམས་པར་ཡུན་རིང་དུ་བཀོལ་ཆོག་པའམ། 

ཡང་ན་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་གི་མིང་དུ་སྦར་ཀང་ཆོག་པ་རླེད། དླེ་བས། མིང་

གིས་གཞན་ལ་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པ་ནི། མིང་དང་དླེའི་དོན་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་འབླེལ་

བ་ཡོད་པས་མིན་ཡང་། བརྡ་སྦོར་མཁན་པོས་བས་པའི་བརྡ་ཁྱད་ལྟར་མིང་

དང་མིང་ཅན་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་པ་མངོན་ཞླེས་ལྟར་འཛིན་པ་ལ་བརྡ་དུས་ཀི་

ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་སྦར་པ་སྟླེ། དླེ་དག་ལས་ཡན་ལག་གཅིག་ཉམས་ཀང་

མི་འགྲུབ་བོ།  །དླེ་ལ་ཆོས་ལྔ་ནི། དོན་ལ་དམིགས་པ། སྒྲ་ལས་བྱུང་བ། མཐུན་

པར་སྣང་བ། ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་པ། མངོན་པར་ཞླེན་པ་ལྔ་ཡིན་ལ། དོན་ལ་
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དམིགས་པས་ནི་དོན་གི་རྣམ་པར་སྐྱླེད་པར་བླེད་པ་དང་། སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ནི་

སྒྲ་སྤིའི་རྣམ་པར་སྐྱླེད་པ་དང་། མཐུན་པར་སྣང་བ་དང་ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་

པས་ནི་ཞླེན་པ་སྐྱླེ་ཞིང་གཞན་ལ་གོ་བར་བླེད་པ་དང་། མངོན་པར་ཞླེན་པས་

ནི་མིང་དང་མིང་ཅན་འབླེལ་བར་བླེད་པ་ཡིན་ཞླེས་གནས་བརྒྱད་ཆླེན་མོའི་

འགྲླེལ་བར་གསུངས་སོ།  །དླེ་ལྟར་དོན་དླེ་རོད་བླེད་ཀི་མིང་ལ་འདི་སྐད་ཟླེར་

བ་བོ་ངོར་འདྲིས་པར་བས་ཏླེ། མིང་གི་ཡི་གླེ་རྣམས་ཀང་གོ་རིམ་ལྟར་ལླེགས་

པར་སྦར་ནས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ།  །

མིང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་བཀོད་པ་ནི། མིང་དང་དོན་

གི་འབླེལ་བ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཆ་ལ་དམིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རིག་འགྲོས་

ཤིག་ཡིན་པས། དོན་གི་ངོ་བོ་མི་སྟོན་ན། དབངས་གསལ་གི་ཡི་གླེ་ཅི་ཙམ་

ཚོགས་ཀང་མིང་དུ་འགྱུར་བའི་སྐབས་ནམ་ཡང་མླེད་ལ། ཡི་གླེ་འདུས་པའི་

སྒྲ་དླེ་ཡང་འཇུག་ཡུལ་ཡོད་མླེད་ལ་བལྟ་དགོས་པ་མཐར་གཏུག་ན་བརོད་པ་

པོའི་ཀུན་སོང་ལ་རག་ལས་ཕིར། རྣམ་འགྲླེལ་ལས། སྒྲ་རྣམས་དངོས་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ།  །མླེད་ན་མི་འབྱུང་ཉིད་མླེད་ཕིར།  །དླེ་ལས་དོན་གྲུབ་མིན་དླེ་

དགསྨྲ་པོའི་བསམ་པ་སྟོན་པར་བླེད།  །༢༡ཅླེས་དང་། བརོད་འདོད་ངླེས་པ་

མ་གཏོགས་པ།  །གང་གིས་དངོས་པོ་ལས་འདས་ཤླེས།  །བརོད་འདོད་ངླེས་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་།  །བརྡ་ནི་དླེ་ཡི་གསལ་བླེད་ཡིན།  །༢༢ཞླེས་གསུངས་
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པས་གསལ་བར་གོ་ནུས། བོད་སྐད་ལ་དབངས་གསལ་གི་ཡི་གླེ་རྣམས་ནི་

མིང་སྒྲུབ་བླེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། དླེ་དག་ཡིན་ན་མིང་དུ་གྲུབ་ངླེས་ཀིས་མ་

ཁྱབ་པས། སྔོན་མིང་རླེས་འཇུག་དང་མགོ་འདོགས་དབངས་ཡིག་རྣམས་

བརྡ་སྤོད་ཀི་གོམས་སོལ་དང་མི་འགལ་བར་སྦར་ཏླེ་བཀླག་ཏུ་རུང་ཡང་དོན་

གང་ཡང་མི་སྟོན་པ་དང་། སྒྲ་ལ་ལ་ཞིག་སྔོན་གི་བརྡ་རིང་བར་དོན་ལྡན་གི་

མིང་དུ་འགྲོ་ཡང་། ད་ལྟའི་སྐད་ལ་དོན་མླེད་དུ་སོང་བ་འདི་དག་ནི་འཇུག་

ཡུལ་ཡོད་མླེད་དང་བཀོལ་སྤོད་བླེད་མིན་གི་གནད་འདི་ལ་ཐུག་པས། འགྲུབ་

རྒྱུའི་ཡི་གླེ་ནི་མིང་གི་ཕི་ཆོས་དང་བརོད་བའི་དངོས་པོ་ནི་མིང་གི་སོག་རྩར་

གྲུབ་བོ།  །

མིང་གང་ཞིག་རྟོག་པས་ཕར་བཏགས་ནས་མངོན་ཞླེན་གིས་འཇུག་

ཡུལ་དླེ་དང་མིང་ཅན་གི་འབླེལ་བ་ཆགས་ཏླེ། མིང་དླེའི་བསྟན་དོན་གང་ཡིན་

པ་བོ་ངོར་ཐླེར་ཟུག་ཏུ་གྲུབ་ཟིན་པ་ན། མིང་དོན་ལ་ཡག་བཙོག་དང་། ཁྱབ་ཆླེ་

ཆུང་གི་ཁྱད་པར་དོད་པར་མ་ཟད། མིང་ལ་འཛེམ་དོགས་དང་དགའ་མོས་

བླེད་པའང་བྱུང་སྣང་ངོ་།  །མི་ཞིག་ལ་སྐྱླེ་མ་ཐག་པ་ནས་མིང་ཞིག་སྦར་པ་དླེ་

མི་དླེ་འཇིག་རྟླེན་འདིར་ཚུད་པའི་མཚོན་རྟགས་སུ་བས་ནས། བགྲང་བ་བཅུ་

ཕྲག་དུ་མར་དླེ་ལྟར་བོས་ཤིང་གོམས་པ་བརྟས་ཆླེ་བས། གལ་ཏླེ་མི་དླེ་བས་

སྤོད་པ་ཐ་ཤལ་ཅན་ཞིག་ལ་མིང་དླེ་བཏགས་པ་ན་དླེ་ལ་དླེ་ལྟར་འབོད་པར་
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མི་འོས་ཞླེས་ཕངས་སླེམས་སྐྱླེ་བ་དང་། རང་ལས་རིགས་དང་ཡོན་ཏན་

སོགས་ཀིས་དྲླེགས་པ་ཞིག་ལ་མིང་དླེ་འབོད་པ་ཐོས་ཚེ། མིང་དླེ་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་ཏོ་སམ་ནས་དགའ་བ་སྐྱླེས་པ་དང་། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་མི་དླེ་ལྔ་བའི་ལམ་

དུ་ཕིན་ཚེ་མིང་དླེ་ལ་སྣང་དོགས་བླེད་པ་ནི་མིང་གི་ཆ་ནས་བྱུང་བ་མིན་གི། 

བཏགས་དོན་གི་རྣམ་པ་བཟང་ངན་དང་། རང་ལ་འདྲིས་གོམས་ཀི་བག་

ཆགས་སིམ་གདུང་བར་མ་ཅི་རིགས་བསྐྱླེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏླེ། མི་གང་

ཞིག་རང་གིས་བཟང་བོར་རོམ་པའི་མིང་དླེ་ཐོས་ན་དགའ་བ་དང་། དླེ་ལས་

ལྡོག་པ་གོ་ཚེ་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་ནི། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། 

ཁྱོད་ཀི་དབང་བོའི་ཡུལ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ། དླེ་ལྟར་མི་སྡུག་ཡིད་ཀི་ཡང་འགྱུར་

ན།  །དླེ་བཞིན་ཡུལ་དླེར་བོ་གཏད་ཅིག་ཤོས་ཀིས།  །རྟོགས་འགྱུར་དླེ་ནི་

བརྫུན་པར་ཡང་མི་འགྱུར།  །རབ་རིབ་དང་ལྡན་དབང་བོ་ཅན་མཚུངས་ལ།  ། 

ཆུ་འབབ་ཀླུང་ལ་ཡི་དྭགས་རྣག་བོ་ཡང་།  །མདོར་ན་ཇི་ལྟར་ཤླེས་བ་མླེད་དླེ་

བཞིན།  །བོ་ཡང་མླེད་ཅླེས་དོན་འདི་ཤླེས་པར་གིས།  །ཞླེས་གསུངས་པ་

ལྟར། ཐུན་མོང་གྲགས་ཆླེ་ཆུང་དང་མིང་གི་ཐོག་མའི་འཇུག་ཡུལ་དླེས་བག་

ཆགས་བཟང་ངན་ཅི་རིགས་བགོས་པ་ལས། མིང་ལ་བསྟོད་སྨད་དང་། དྲང་

ལྡོགསན་གོང་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཕླེ་བ་ནི་མི་རྣམས་ཀིས་ཚུར་མིང་ལ་བ་

དྭགས་སུ་སྦར་པར་མངོན་ན་ཡང་། འཇིག་རྟླེན་ཐུན་མོང་བའི་ངོར་ཇི་ལྟར་
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གྲུབ་པ་དླེ་ལྟར་འཛིན་ཡང་དགོས་ཏླེ། དླེ་ལས་ལྡོག་པར་གྱུར་ན་བརྡ་དོན་གི་

ནུས་པ་སྟོར་ཞིང་འཇིག་རྟླེན་ཐམས་ཅད་གོལ་ཞིང་རྨོངས་པར་འགྱུར་ངླེས་

སོ།  །དླེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དོན་ལ་དམིགས་ཤིང་ཐུན་མོང་ལ་གྲགས་

པའི་གོམས་ལུགས་ལྟར་མིང་དོན་ལ་ཕོ་མོ་སོགས་རིགས་དང་དགྲ་གཉླེན་

བར་མའི་ཁྱད་པར་ཡང་བྱུང་སྟླེ། སྐལ་བཟང་འཚོ། ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཅླེས་པས་མོ་

དང་། སྐལ་བཟང་རྒྱལ། ཚེ་རིང་རྒྱལ་སོགས་ཀིས་ཕོ་སྟོན་པར་བླེད་པ་ཡང་

འཇིག་རྟླེན་གྲགས་ཚོད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།  །

རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་ན། ཡང་ཡུལ་ལ་སླེལ་འཇུག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཕིར། 

མིང་ཡང་ཚུལ་དླེ་ལས་མ་འདས་ཏླེ། རང་ཡུལ་གོ་བླེད་ཀི་མཉན་བའི་སྒྲ་ལ་

དབླེ་ན་མིང་དང་ཚིག་གཉིས་སུ་འདུ་ཞིང་། མིང་རྣམས་དངོས་བཏགས་གང་

རུང་གི་སོ་ནས་རང་ཡུལ་ལ་འཇུག་སྟོབས་ཀིས་ཡུལ་གཞན་ལ་འཇུག་མི་

ནུས་པས་སླེལ་འཇུག་ཡིན་ཏླེ། དངོས་པོ་གང་ལ་དཔླེ་ཆ། ཆུ་བོ། མླེ་ཤིང་

སོགས་སུ་བཏགས་པ་རང་གི་ཐོག་མའི་ཡུལ་དླེ་ལ་དངོས་མིང་དང་། དླེ་ལས་

གཞན་ལ་ཕིས་སུ་སྦར་པ་ནི་བཏགས་མིང་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་ཡང་སྒྲ་

དླེས་རང་གི་སྐབས་བབ་ཀི་བརོད་བ་དླེ་བརོད་སྟོབས་ཀིས་གཞན་བརོད་པ་

མླེད་པ་དང་། རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་སྒྲ་དོན་གང་ཡིན་ཡང་རང་

གི་བསྟན་བའི་ཡུལ་དླེ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའི་ཚུལ་གིས་དོན་
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གཞན་ལས་སླེལ་ཏླེ་འཇུག་པ་ནི་རྟོག་ངོར་དོན་སྤིའི་ཚུལ་དུ་སྣང་ཞིང་། སྒྲ་

དོན་གཉིས་རྟོག་ངོར་གཅིག་ལྟར་ཞླེན་ནས་དོན་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི་རྒྱས་

པར་གཞན་ནས་རྟོགས་པར་བ་ཞིང་། དླེ་ལྟར་བརོད་བའི་དོན་ལ་སླེལ་འཇུག་

གི་སོ་ནས་འཇུག་པའི་མིང་རྣམས་ལ་སྒྲ་བཤད་འཇུག་གི་མུ་བཞི་ཡོད་པར་

ས་པཎ་ཏའི་མཁས་འཇུག་ལས་འདི་ལྟར་འབྱུང་སྟླེ། དླེ་ཡང་གྲགས་འཇུག་

འགལ་བ་དང་།  །མི་འགལ་འགལ་ཞིང་མི་འགལ་བའི།  །སྒྲ་ཡི་འཇུག་ཚུལ་

རྣམ་པ་བཞི།  །བརྡ་སྤོད་བླེད་པ་རྣམས་ལ་གྲགས།  །༢༣ཞླེས་གསུངས་སོ།  །

གཉིས་པ། མིང་གི་བཏགས་ཚུལ་བཤད་པ། 

མིང་དང་བརོད་དོན་གི་བར་ན་བརོད་ཡུལ་དླེ་ལ་མིང་དླེ་ཇི་ལྟར་

གདགས་དགོས་པའི་རང་བཞིན་གི་འབླེལ་བ་ཅི་ཡང་མླེད་ཀང་། རྟོག་པས་

བཏགས་ཙམ་དུ་བརོད་ཡུལ་གི་དོན་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་མིང་རླེ་སྦར་པ་ལ་

བཏགས་ཚུལ་གི་སྤི་སོལ་རླེ་ཡོད་པ་བསྡུས་ན་བཞི་ཡོད་དོ།  །

༡འདོད་རྒྱལ་གིས་བཏགས་པ། 

འདོད་རྒྱལ་ཅླེས་པ་ནི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་མིང་ཐོག་མར་འདོགས་

སྐབས་དླེ་ལྟར་གདགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་བཤད་དུ་མླེད་པར་

ི
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བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྒྲ་ཞིག་སྦར་པ་རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་རྒྱལ་པར་གྱུར་པས་འདོད་

རྒྱལ་དང་། དླེ་ལྟར་བཏགས་པའི་མིང་རྣམས་ལ་བརྡ་སྤོད་ཀི་གཞུང་དུ་འདོད་

རྒྱལ་ཐོག་མའི་མིང་ཞླེས་བའོ། འདིར་ཐོག་མའི་མིང་ཞླེས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དླེ། འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་རྣམས་ནི་མིང་གི་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་སྒྲུབ་

བླེད་ཀི་རྩ་བ་དང་ཀུན་རྟོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐོག་མའི་རྟླེན་གཞིར་གྲུབ་པའི་

ཕིར་རོ།  །འདོད་རྒྱལ་དང་རླེས་གྲུབ་གཉིས་ནི་མིང་གི་བཏགས་ཐབས་ལས་

ངོ་བོའི་དབླེ་བ་མིན་པས། ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རླེས། སྤིར་འཇིག་རྟླེན་ཁམས་ཀི་

དངོས་པོ་རྣམས་ལ་མིང་བཏགས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་མཆིས་ཀང་དླེ་དག་

མདོར་བསྡུས་ན། འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་དང་། རླེས་སྒྲུབ་ཀི་མིང་གཉིས་སུ་

འདུའོ།  །༢༤ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་མིང་ལ་འདོད་

རྒྱལ་དང་རླེས་གྲུབ་ཀི་དབླེ་བ་གཉིས་སུ་འབླེད་པ་ཡང་བཏགས་ཚུལ་ལྟར་

བས་པ་ཡིན་ན་རུང་གིགཞན་དུ་ན་འབླེད་བླེད་ཀིས་དབླེ་གཞིར་མ་ཁྱབ་པའི་

སྐྱོན་འབྱུང་སམ་མོ།  །ཚེག་དབར་གཅིག་ཅན་གི་མིང་ཇི་སླེད་པ་ནི་ཚུལ་འདི་

ལྟར་བཏགས་པར་མངོན་ཞིང་། དླེ་དག་རྣམས་ལ་བརོད་འདོད་ཀི་དགོས་

མཁོ་ལྟར་མིང་མཐར་པ་དང་བའི་ཆ་ཤས་གསར་དུ་བསྣན་ཀང་བརོད་དོན་

གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ན་དླེ་དག་ཀང་འདོད་རྒྱལ་རང་ལས་མ་འདས་པ། དཔླེར་

ན། གསླེར། རྟ། བསྒྲུབ། མང་། དགའ། རིང་། གསུམ། བིས་ལྟ་བུ་དང་། མིང་
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མཐར་པ་བ་སྦར་པ། བསྒྲུབ་པ། མང་བ། དགའ་བ། རིང་བ། གསུམ་པ། བིས་

པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། ཚེག་དབར་གཅིག་ཅན་གི་མིང་དང་དླེ་དག་གི་མཐར་

པ་བ་སྦར་པ་ཇི་སླེད་པ་སྦར་གཞིའི་མིང་དླེའི་བཏགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་

འདོད་རྒྱལ་གིས་བཏགས་པའི་མིང་དུ་གཏོགས་སོ།  །

སྐབས་འདིར་ད་དུང་དཔྱད་པར་བའི་གཞི་ཞིག་ཡོད་དླེ། བོད་སྐད་ཀི་

མིང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་རང་ཉིད་འདོད་རྒྱལ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན་ཡང་། མིང་

གཞན་དང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀི་འབླེལ་བ་ཅུང་ཟད་རླེ་གླེང་དུ་ཡོད་པའམ། 

མིང་དུ་མའི་བསྟན་དོན་ཉླེ་མཚུངས་སུ་ཡོད་པ་ནི། རིག་གནས་ཀི་སྣང་ཚུལ་

ཐུན་མོང་བ་ལས་བྱུང་བའི་དོན་ཞིག་ཡིན་སྟབས་བཏགས་ཐབས་ཡན་གར་

བ་ཞིག་ཏུ་བླེད་པ་མི་རུང་སྟླེ། འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་། ན་བ་དང་། ནད་པ་དང་། 

གནོད་པ་དང་། བསྣད་པ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་མིང་གཞི་མཚུངས་པ་ལ་འཕུལ་རྟླེན་

མགོ་འདོགས་མི་འདྲ་བས་བསྒྱུར་ཏླེ་དོན་གི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་སྟོན་པ་རྣམས་

དང་། འཁྱོག་པ་དང་སྐྱོག་པ། བསྒྲུབ་པ་དང་འགྲུབ་པ། བསྒྱུར་བ་དང་འགྱུར་

བ། བཅད་པ་དང་ཆད་པ། བངས་པ་དང་སྦངས་པ་ཞླེས་པ་སོགས་བརོད་དོན་

ཁ་གཏད་དུ་གྱུར་པའི་མིང་རྣམས་ཀི་བར་ན་འབླེལ་བ་དང་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་

རྒྱུ་མཚན་བསད་དུ་མླེད་ཀང་། བ་བ་དླེ་ལ་དབླེ་པ་པོའི་རྩོལ་བ་བཅུག་མ་

བཅུག་དང་། རྒྱུ་རྐླེན་མང་བོ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་མ་འདུས་ཀི་ཁྱད་པར་གིས་
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མིང་གཞི་སླེ་བ་གཅིག་པའམ་ཡི་གླེ་གཅིག་པ་ལ་སྒྲ་ཚོགས་མ་ཉུང་དང་སྒྲ་

གདངས་ལི་ཡང་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་བྱུང་བ་ལས་གཞན་དུ། དླེ་དག་གཅིག་

ལ་བརྟླེན་ནས་གཅིག་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏླེ་རླེས་གྲུབ་ལྟར་བཏགས་པ་

མིན་པས་འདོད་རྒྱལ་དུ་འཇོག་པ་ལས་འོས་མླེད་དོ།  །དླེ་བས། འདོད་རྒྱལ་

དང་རླེས་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། ཚེག་དབར་དང་། འགྲུབ་རྒྱུའི་མིང་སྔ་ཕིར་

བསྟན་དོན་ངླེས་ཅན་རླེ་ཡོད་མླེད་དང་། དླེ་ལྟར་བཏགས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ནམ་

སྒྲ་བཤད་ཡོད་མླེད་གསུམ་གིས་འབླེད་དླེ།  །འགྲུབ་རྒྱུའི་མིང་དླེ་ཚེག་དབར་

གཅིག་པ་དང་། ཚེག་དབར་དུ་མ་ཡོད་ཀང་རླེ་རླེར་བསྟན་དོན་ངླེས་ཅན་ཞིག་

མླེད་པ། མང་བ། མཐོན་པོ། ལང་མ་ལྟ་བུ་དང་། མིང་དླེ་རང་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་

བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་དུ་མླེད་པའི་རིགས་ནི་འདོད་རྒྱལ་དང་། དླེ་

ལས་ལྡོག་པ་རྣམས་རླེས་གྲུབ་ཀིས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།  །བཀྲ་ཐང་འཇམ་

དཔལ་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱལ་མཚན་གིས། ཚེག་ཁྱིམ་གཅིག་རྣམས་དངོས་མིང་དང་།  

།གཉིས་ཡན་བཏགས་མིང་ཧ་ལམ་ངླེས།  །ཞླེས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་བ་སྟླེ། 

གལ་ཏླེ། ཚེག་ཁྱིམ་གཅིག་པའི་མིང་རྣམས་འདོད་རྒྱལ་དང་།  །དོན་ལྡན་ཆ་

ཤས་གཉིས་ཡན་རླེས་སྒྲུབ་ཡིན།  །ཞླེས་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་སམ་མོ།  །

མིང་འདི་རིགས་ཐོག་མར་བརོད་དོན་གཅིག་ལ་འཇུག་པ་དང་། དླེ་

ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལ་ལྟོས་སུ་མླེད་པས། བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་། ཚིག་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག

115

གྲོགས། སྦར་ཡུལ་གི་གནས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གིས་སྐབས་དོན་

དུ་མར་འགྱུར་བའང་ཡོད་དླེ། སྤོད་པ་བཟང་བོ་སྤོད་པའི་མིང་དླེས་ནི།  །སྐྱུར༵་

བོ་ཟོས་ནས་རང་དོན་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར༵།  །རྔ༵་ཆླེན་འཁུར་ཏླེ་རྩྭ་སྔོན་རྔ༵་བ་བཞིན།  

།བཅུ་༵ཡིན་གྲངས་ལྡན་ང་ཕོར་བཅུ་༵བར་འདོད།  །ཅླེས་པའི་སྤོད་པ་དང་། སྐྱུར། 

རྔ། བཅུ་རྣམས་འདོད་རྒྱལ་ལྟར་བཏགས་པའི་མིང་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས་

ཀང་། བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་གི་དབང་གིས་སྔ་མ་རྣམས་ཁྱད་གཞི་བརོད་

པ་དང་། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པ་དང་། གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་བ་དང། 

ཕི་མ་རྣམས་ནི་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དུ་སོང་ངོ་།  །དླེ་བཞིན་དུ་རྣམ་བཤད་

རིགས་པ་ལས། ཆོས་ནི་ཤླེས་བ་ལམ་དང་ནི། མྱ་ངན་འདས་དང་ཡིད་ཀི་

ཡུལ།  །བསོད་ནམས་ཚེ་དང་གསུང་རབ་དང་།  །འབྱུང་འགྱུར་ངླེས་དང་

ཆོས་ལུགས་ལའོ།  །ཞླེས་ཆོས་ཀི་སྒྲ་གཅིག་པུ་དོན་བཅུར་འཇུག་པ་ཡང་རླེ་

རླེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་མླེད་པའི་འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་ཡིན་ནོ།  །དླེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་

དགོས་ཏླེ། གལ་ཏླེ་མིང་འདི་རིགས་རང་ཉིད་ཐོག་མར་གང་ལ་སྦར་པའི་གཞི་

དླེ་ཁོ་ན་ལས་དོན་གཞན་ལ་མི་འཇུག་ན་མིང་གཞན་གི་འགྲུབ་རྒྱུར་མི་རུང་

བས། འདོད་རྒྱལ་ལྟར་བཏགས་པའི་ཐབས་ནི་མིང་གི་བཏགས་ཚུལ་གལ་

ཆླེན་ཞིག་ཡིན་པར་ངླེས་སོ།  །
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༢རླེས་སྒྲུབ་ཀིས་བཏགས་པ། 

ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཞལ་ནས། དླེ་ཡི་དང་པོ་

འདོད་རྒྱལ་སྒྲ།  །དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཕི་ནས་དོན།  །གཞན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་རླེས་

སྒྲུབ་སྒྲ།  །ཞླེས་དང་། སྨྲ་སོ་ལས། འཐད་པར་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དག ། 

ཆོས་ཉིད་ལ་ནི་བརྟླེན་པ་བཞིན།  །དོན་ལྡན་མིང་ཡང་དླེ་བཞིན་དུ།  །འདོད་

རྒྱལ་ཐོག་མ་ཉིད་ལ་བརྟླེན།  །༢༥ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདོད་རྒྱལ་ནི་མིང་

གི་ཐོག་མའི་འདོགས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཡང་མིའི་བསམ་བོར་ཡུལ་དུས་ཀི་

བཀག་རྒྱ་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཚོད་འཛིན་ངླེས་

ཅན་ཞིག་ཡོད་ཕིར། འདོད་རྒྱལ་ཁོ་ནའི་སོ་ནས་ཤླེས་བ་ཀུན་ལ་མིང་རླེ་སྦར་

དགོས་ཚེ་ཚེགས་ཧ་ཅང་ཆླེ་ཞིང་། དླེ་ལྟར་བཏགས་ཀང་མི་བཏུབ་པས་འདོད་

རྒྱལ་གི་མིང་གི་གོ་བ་སྔར་སོང་གི་རྨང་གཞིའི་སྟླེང་། འདྲ་བའམ་འབླེལ་བ་

སོགས་རྒྱུ་མཚན་ནམ་སྒྲ་བཤད་དང་བཅས་ཏླེ་བོ་གྲོས་ཅན་གིས་ཕིས་སུ་

བཏགས་པའི་མིང་སྟླེ་རླེས་གྲུབ་ཀི་བཏགས་ཐབས་འདི་བྱུང་། དླེ་ནིི་འདོད་

རྒྱལ་གི་མིང་གྲུབ་པའི་ཕི་ལོགས་སུ་བཏགས་པས་རླེས་དང་། བོ་གྲོས་ཅན་

གིས་རྩོལ་བས་མིང་དུ་བསྒྲུབས་ནས་གྲུབ་པས་རླེས་སྒྲུབ་བམ་རླེས་སྒྲུབ་

ཅླེས་བ་སྟླེ། སྒྲུབ་ཅླེས་པས་བཏགས་དང་། གྲུབ་ཅླེས་པས་བཏགས་འབས་
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མཚོན་པ་ཡིན། རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྟླེན་འབླེལ་བསྟོད་པ་ལས། འདི་ལ་བརྟླེན་ནས་

འདི་འབྱུང་བའི།  །རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་གཉིས།  །ཞླེས་གསུངས་

པ་དང་མཐུན་པར་འདི་ལ་བརྟླེན་ནས་འདི་བཞག་པ་དང་། འདི་ལ་བརྟླེན་ནས་

འདི་གྲུབ་པའི་རྟླེན་འབླེལ་གི་རིགས་པས་འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་གཅིག་ལ་དོན་

ལྡན་གི་ཆ་ཤས་མི་འདྲ་བས་བསྒྱུར་པའམ། འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་དུ་མ་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་སྦར་ཏླེ་མིང་གཞན་གསར་དུ་སྐྲུན་པ་ནི་ཤླེས་རིག་གོང་དུ་འཕླེལ་པའི་

མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཀང་རླེད། 

དླེ་ལྟ་བུའི་རིགས་པས་དཔྱད་ན། འདོད་རྒྱལ་ལྟར་བཏགས་པའི་མིང་

ནི་མི་རྣམས་ཀིས་ཐོན་སྐྱླེད་ངལ་རྩོལ་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ཐོག་མར་ཤླེས་

རྟོགས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་ཡིན་ལ། རླེས་སྒྲུབ་ལྟར་སྦར་པའི་མིང་རྣམས་ནི་

ཤླེས་བའི་ངོ་བོ་དང་རྣམ་པ་སོགས་ལ་དཔྱད་སྟོབས་ཀི་རྟོག་པ་མཐོན་པོར་

སོན་པའི་དན་རྟགས་སུ་ངླེས་པས། རླེས་སྒྲུབ་ཀི་མིང་གི་བཏགས་ཚུལ་ལས་

སྤི་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཤླེས་རིག་འཕླེལ་པའི་ཆུ་ཚད་ཀང་རྟོགས་ཐུབ་པར་

བརྟླེན། མི་རིགས་གང་གི་སྐད་ཆའི་ནང་དུའང་རླེས་སྒྲུབ་ཀི་མིང་གི་གྲུབ་ཆ་

ཇི་ལྟར་མང་ན་དླེ་བས་ཀང་བཟང་མོད། རླེས་སྒྲུབ་ཀི་མིང་ནི་འདོད་རྒྱལ་ལྟར་

བཏགས་པའི་མིང་ལ་བལྟོས་པས་འབྲུ་མང་ཞིང་འཛིན་དཀའ་བས་སྟབས་

བདླེ་བ་ཞིག་མླེད་ཕིར། ཡིག་འབྲུ་ཉུང་བ་མིང་སྒྲུབ་ཀི་རྩ་གནད་དུ་འཛིན་འོས་
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ཏླེ། མིང་ནི་མི་རྣམས་ཤླེས་བའི་གནས་ལ་འཇུག་པའི་ཐོག་མའི་འཇུག་སོ་

ཉག་གཅིག་ཡིན་ཡང་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་འབས་མིན་པས། སྒྲ་ཉུང་ཞིང་

སླེབ་འགྲིག་པ། བརོད་བདླེ་ཞིང་དོན་གསལ་བ་བཅས་ནི་མིང་གསར་དུ་

གདགས་པའི་རྩ་གནད་དུ་གཟུང་ངོ་།  །

མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མས། སྒྲ་རྣམས་ནི་སྨྲ་བ་བོ་རང་དབང་མླེད་པར་

བླེད་པ་མ་ཡིན་གི། སྨྲ་བ་བོའི་བརོད་འདོད་དང་ཉན་པ་པོའི་ཤླེས་འདོད་ཀི་

རླེས་སུ་མཐུན་པར་དོན་སྟོན་པར་བླེད། ཅླེས་པས་བསྟན་པལྟར། རླེས་སྒྲུབ་

ཀི་མིང་ནི་བརོད་པ་པོས་གང་བྱུང་དུ་སྦར་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མིང་གང་

ཞིག་དླེ་ལྟར་སྦར་པས་དོན་ལ་འབོར་མི་འབོར་དང་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བརྡ་འཕྲོད་

མི་འཕྲོད་ཀི་དགོས་པ་གཙོར་བཏོན་ཏླེ། སྔར་ནས་ཐུན་མོང་ལ་གྲགས་ཤིང་

ཀུན་ལ་གོམས་པའི་འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་དག་ཕན་ཚུན་སྦར་ནས་མིང་གསར་

བ་ཞིག་བཟོ་བའི་ཚེ། དླེ་ལྟར་སྦོར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་སྒྲ་བཤད་ཡོད་

པའི་སོ་ནས་སྦར་དགོས་ཕིར། འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་ནི་ཐོག་མར་འདོགས་པ་

བོ་རང་གིས་གང་ལ་གདགས་གཞིའི་དངོས་པོ་དླེ་གཞན་ལས་བསལ་བའི་

སད་དུ་སྦར་པ་ཕིས་སུ་གཞན་ལའང་དླེ་ལྟར་གྲགས་པས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། 

རླེས་སྒྲུབ་ཀི་མིང་ནི་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རང་ཁོ་ནས་གོ་བའི་ཆླེད་དུ་བས་པ་མ་

ཡིན་པར་གཞན་གིས་ཁས་ལླེན་ཞིང་འཛིན་བདླེ་བའི་དོན་ལ་དམིགས་ནས་
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སྦར་པ་ཡིན་སྟབས། གལ་ཏླེ། གཞན་ཞིག་གིས་དོན་དླེ་ལ་མིང་དླེ་ལྟར་

གདགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞླེ་ན། དཔྱད་ན་འཐད་པ་བསྒྲུབ་ཐུབ་

པ་ཞིག་ངླེས་པར་དགོས་ཕིར། ས་པཎིཏས། སྔོན་ཆད་གཞན་དུ་མ་གྲགས་

ཀང་། མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ངོ་འཕྲོད་པའི།  །བརྡ་ནི་རླེས་སྒྲུབ་ཉིད་ཡིན་ཏླེ།  ། 

རྒྱུ་མཚན་དག་ལ་ལྟོས་ཕིར་རོ།  །༢༦ཞླེས་གསུངས་སོ།  །དླེ་བས། རླེས་

སྒྲུབ་ཀི་ཐབས་ལྟར་བཏགས་པའི་མིང་རྣམས་འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་ལ་བརྟླེན་

ནས་བཟོས་ཤིང་། མིང་རང་སྟླེང་ན་སྒྲ་བཤད་འཇུག་གི་ངླེས་ཚིག་བསྟན་དུ་

ཡོད་ཕིར་སྨྲ་སོ་ལས་འདི་ལྟར་བསྟན་ཏླེ། དླེ་བརྟླེན་དོན་ལྡན་ངླེས་ཚིག་ནི།  ། 

དླེ་ཡིན་ཕིར་དང་དླེ་ཡོད་ཕིར།  །དླེ་ལ་ཕན་ཕིར་དླེ་བླེད་ཕིར།  །དླེ་བའི་ཕིར་

དང་དླེ་འདྲའི་ཕིར།  །དླེ་དླེའི་ཕིར་དང་དླེ་ཉིད་ཕིར།  །དླེ་ཡི་མིང་ནི་དླེ་སྐད་

ཅླེས།  །རྟགས་ཀི་སོའམ་མླེད་ཀང་རུང་།  །སྐབས་ཀི་མཐུ་ཡིས་ངླེས་ཚིག་

བརོད།  །༢༧ཅླེས་བསྟན་པ་ལྟར། ཆོས་གྲྭཤིང་ཁི། རྡོ་རླེ། ཕོ་བང་། ཟ་བའི་

འོད་ཟླེར། གསླེར་བུམ་ལྟ་བུ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་གིས་བསྒྲུབས་པ་དང་། 

བསྟན་བཅོས། དགྲ་བཅོམ་པ། རྣམ་བཞགབསགས་ནོར། ཟིན་བིས། མདུན་

འདུག་པ། ཉལ་གོས། བགྲོད་ལམ་ལྟ་བུ་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ལ་བརྟླེན་ནས་

བས་པ་དང་། རུང་མཐུན། རི་མཐོན་པོ། ལགས་རི་རིང་བོ། ས་བརྟན། འཇམ་

མཉླེན། སན་འཇླེབས། དམར་སྐྱ། བརྟན་བརིང་ལྟ་བུ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་
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མིང་གིས་བསྒྲུབས་པ་དང་། སོ་གསུམ། སུམ་མདོ། གྲུ་བཞི། རོ་དྲུགགཉིས་

འཐུང་། ལྔ་བའི་ལམ། གཅིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་གྲགས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་ལ་

བརྟླེན་ནས་བཟོས་པ་ལྟར། གཞན་ཡང་། ཡུལ་དང་། བ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། 

རས་སོགས་ཀི་སོ་ནས་བཏགས་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་ཡང་དོན་དང་

ལྡན་པའི་ཆ་ཤས་གཉིས་ཡན་འདུས་ནས་གྲུབ་པའི་མིང་ཐམས་ཅད་བཏགས་

ཚུལ་འདིར་གཏོགས་སོ།  །

༣གཞན་སྐད་སོར་བཞག་གིས་བཏགས་པ། 

མི་རིགས་གང་ཡིན་ཡང་རང་ས་རང་མལ་གི་རིག་གནས་རྐང་བར་

བརྟླེན་ནས་རིང་བ་མཁླེགས་འཛིན་དང་གསར་བ་བཀག་འགོག་བགིས་ན་

ནམ་ཡང་གཞན་གི་རླེས་མི་ཟིན་ཞིང་ས་ཁྱོན་ཆླེན་པོ་མི་ཆོད་པས། སྤི་

ཚོགས་ཀི་འཕླེལ་འགྱུར་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དུས་བབ་དང་བསྟུན་ནས། མི་

རིགས་གཞན་དག་གི་རིག་གནས་ནང་འདྲླེན་བླེད་པ་ནི་མི་རིགས་རང་ཉིད་

འཇིག་རྟླེན་དླེར་ཡུན་རིང་གནས་ཐུབ་མིན་གི་འགག་གནད་ཆླེ་བ་ཞིག་ཏུ་

གྲུབ་གཤིས། གངས་རི་ས་མཐོའི་ལོངས་འདིར་ཡང་གནའ་བོའི་དུས་ནས་

རིག་གཞུང་མང་བོ་རང་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏླེ་གོང་དུ་སླེལ་པ་གོར་མ་ཆག་ཀང་། 

ད་ཆ་དཔྱད་གཞིའི་དབང་གིས་བོད་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའི་རླེས་ཀི་ལོ་
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ཙཱའི་བ་བ་དང་སྦྲླེལ་ཏླེ་མི་རིགས་གཞན་ནམ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་པའི་མིང་བརྡ་

བོད་དུ་དར་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས། སྐད་རིགས་གཞན་བོད་སྐད་དུ་

སླེལ་པ་ལ་དོན་བསྒྱུར་དང་སྒྲ་བསྒྱུར་གི་བཏགས་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པར་

བཞླེད་ཀང་། དོན་བསྒྱུར་ནི་བསྒྱུར་བའི་གཞུང་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བོད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་པ་དླེ་ཡིན་པས། སྒྱུར་བླེད་ཀི་མིང་བརྡ་རྣམས་བོད་སྐད་ཡིན་

པ་སྨོས་མ་དགོས་པའི་ཐོགབསྒྱུར་ཟིན་པའི་མིང་དླེ་རྣམས་བོད་སྐད་ཀི་མིང་

བརྡ་རྣལ་མར་གྱུར་ཟིན་པས་མིང་གི་བཏགས་ཚུལ་ཡན་གར་བ་ཞིག་ཏུ་བླེད་

པ་མི་འོས་པས། འདིར་སྒྲ་སོར་བཞག་གཙོ་བས་པའི་མིང་གི་བཏགས་ཚུལ་

བཤད་པ་ལ་ལྔ་ཡོད་དོ།  །

1  སྒྲ་ཇི་བཞིན་བསྒྱུར་ཏླེ་བཏགས་པ། རིག་གནས་ནང་འདྲླེན་དང་

དམག་སིད་ཚོང་འགྲུལ་གི་འབླེལ་བའི་དབང་གིས་མི་རིགས་གཞན་པའི་

མིང་བསྒྱུར་དུ་མི་བཏུབ་པའམ་བསྒྱུར་ཀང་གོལ་ས་འབྱུང་བ་རྣམས་སྒྲ་ཇི་

བཞིན་དུ་བསྒྱུར་ཏླེ་བོད་སྐད་ཀི་མིང་བརྡའི་གྲས་སུ་ཚུད་པར་བས་པ་སྟླེ། 

ཀོང་ཇོ། ཨླེམ་ཆི། ལར་པན། ཧྥ་རན་སླེ། གཡང་ཊི། མ་ཧླེ། ཀྲུའུ་ཞི། ཀུང་ཟི། 

ཨམ་བན། ཇ་སགཨླེར་ཏི་ནི། ཐུའུ་བཀྭན། ལྱང་ཀྲིགཀྲུང་ཧྭ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་

མཚོན་པའི་ཐ་སད་འདི་རྣམས་བོད་སྐད་རྣལ་མ་ཞིག་མིན་ཡང་ལག་ལླེན་དུ་

རྒྱུགས་ཆླེའོ།  །དླེ་ལ་སྒྲ་སྦོར་བམ་པོ་གཉིས་པར། གཽ་ཏ་མ་ལྟ་བུ་གཽའི་སྒྲ་ལས་
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ཚིག་དང་། ཕོགས་དང་། ས་དང་། འོད་དང་། རྡོ་རླེ་དང་། བ་ལང་དང་། མཐོ་

རིས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མར་སླེགས་པ་དང་། ཀཽ་ཤི་ཀ་ལྟ་བུ་རྩྭ་ཀུ་ཤ་

ཐོགས་པ་དང་། མཁས་པ་དང་། པདྨ་དགའ་བ་དང་། འུག་པ་དང་། མཛོད་

ལྡན་ལ་སོགས་པའི་སྒྲའི་ལུགས་ལ་དྲངས་ཤིང་བསྒྱུར་ན། སྣ་གྲངས་མང་བོ་

ཞིག་ཏུ་སླེགས་ལ། བསྒྱུར་པ་རྣམས་ཀང་ཚིག་གཅིག་གི་ནང་དུ་ནི་སྣ་གྲངས་

དླེ་ཀུན་འདུར་ཡང་མི་བཏུབ་སྟླེ། གཅིག་ཏུ་འཆད་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཆླེན་པོ་

མླེད་པ་རྣམས་ནི་མི་བསྒྱུར་བར་རྒྱ་གར་སྐད་སོ་ན་ཞོག་ཅིག༢༨ཅླེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་དྲངས་པ་ཡིན་ཞིང་། གཙོ་བོ་སྒྲ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།  །

2 སྒྲ་བསྒྱུར་དོན་ཟུར་གིས་བརྒྱན་ཏླེ་བཏགས་པ། སྒྲ་སྦོར་བམ་

གཉིས་སུ། སླེམས་ཅན་དང་། མླེ་ཏོག་དང་། རྩི་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་མིང་

བསྒྱུར་ན་ཡིད་གོལ་ཞིང་ཚིག་མི་བདླེ་བ་དང་། འོལ་སྤིར་བསྒྱུར་དུ་རུང་བ་

དོན་དུ་དླེ་ལྟར་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་གཏོལ་མླེད་པ་རྣམས་ལ། མགོ་ལ་ཡུལ་

ཞླེའམ། མླེ་ཏོག་ཅླེས་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་བ་བའི་མིང་གཅིག་བ་ཐབས་སུ་

སྣོན་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་སོ་ན་ཞོག་ཅིག༢༩ཅླེས་པ་ལྟར་བོད་ན་མླེད་པའི་སྐྱླེ་

དངོས་དང་ཐོན་རས་སོགས་ཀི་ཡུལ་དང་ཁུངས་སྟོན་པའི་ཕིར་དུ། གཞན་གི་

སྒྲ་ལ་བོད་སྐད་ཀི་དོན་གིས་བརྒྱན་ཏླེ་བཏགས་པ་སྟླེ། དཔླེར་ན། མླེ་ཏོག་པདྨ། 

རི་དྭགས་ཨླེ་ན་ཡ། ལྷ་མོ་ཨུ་མ། དུག་ཀ་ཀོ་ལ། བ་ཀ་ལ་པིང་གསས་མོ་ཅིན་
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ཁོན། ཡུལ་ཧྲང་ཧླེ། རས་ཕ་ན་མ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་སོ།  །

3  སྒྲ་དོན་ཕླེད་བསྒྱུར་གིས་བཏགས་པ། མི་རིགས་གཞན་པའི་མིང་

གཅིག་གི་ཕླེད་ཀ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་ཕླེད་ཀ་དོན་ལྟར་བསྒྱུར་ཏླེ་སྒྲ་

དོན་ཟུང་སྦོར་གི་ཐབས་ལ་བརྟླེན་ནས་བོད་སྐད་དུ་དྲངས་པ་སྟླེ། ཤཀྱཱ་ཐུབ་

པ། ཐང་རྒྱལ་རབས། མ་ཧླེའི་རྒྱལ་མཚན། གོང་མ་ཐང་ཐླེ་ཙུང་། ཀྲུང་གོའི་

སིད་གྲོས། རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། མི་དོན་ཅུའུ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་པའི་མིང་

གི་བཏགས་ཚུལ་འདི་ནི་བསྒྱུར་བའི་མིང་དླེའི་ཆ་ཤས་ཕླེད་ཀ་དོན་བསྒྱུར་

དང་ཕླེད་ཀ་སྒྲ་སོར་བཞག་བས་པ་ལས་གྲུབ་ཅིང་། གོང་གི་དླེ་བསྒྱུར་བའི་

མིང་རང་ན་མླེད་པའི་དོན་ཞིག་བ་ཐབས་ཀིས་བསྣན་ཏླེ་བླེ་བག་འབླེད་པས་

ཁྱད་པར་ཡོད་དོ།  །

4 སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་ཅུང་ཟད་བསྒྱུར་ཏླེ་བཏགས་པ། བཏགས་ཐབས་

འདི་དང་ཕི་མ་གཉིས་ནི་གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་སྐད་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་སྐད་

རིགས་གཞན་ལ་སྦོར་དུ་མླེད་པའི་ཐབས་ཤིག་སྟླེ། བོད་ཀི་ཡི་གླེ་འདི་ལླེགས་

སྦར་གི་ཡི་གླེར་དཔླེར་བས་ནས་བཟོས་པས་སྒྲ་གདངས་ཕལ་ཆླེར་མཐུན་

ཞིང་། ལླེགས་སྦར་གི་ཡི་གླེ་བོད་སྐད་དུ་ཕབ་དུས་བོད་ཡིག་ལྟར་དླེའི་དོད་

ཐུབ་ཀི་རྒྱ་གར་ཡི་གླེ་བཏགས་པ་བ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་པའི་སྔ་རྐླེན་དུ་མའི་

འོག རྒྱ་གར་གི་སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་ཅུང་ཟད་རླེ་བཅོས་ཏླེ་བོད་སྐད་ལ་མླེད་
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པའི་མིང་བརྡ་མང་བོ་ཞིག་གསར་དུ་བཟོས་པ་སྟླེ། ཀུངྐུམ་ལ་གུར་ཀུམ། 

མརད་ལ་མར་གད། བཀྐལ་ལ་བ་ཀུ་ལ། ཀལྤ་ལ་བསྐལ་པ། ཀཏྱར་ལ་ག་

བུར། ཙནྡན་ལ་ཙན་དན། སླེངྷ་ལ་སླེང་གླེཔུསྟིཀ་ལ་པུ་ཏིའམ་པོད་ཏི། མུཀིཀཱ་

ལ་མུ་ཏིགཔཏཱན་ལ་བ་དན། མལིཀཿལ་མ་ལི་ཀཛམྦུ་ལ་འཛམ་བུ་ཞླེས་བསྒྱུར་

ཏླེ་བཏགས་པའོ།  །

5  སྒྲ་གཟུགས་ཇི་བཞིན་དུ་བཏགས་པ། རྒྱ་གར་གི་སྐད་ལས་སྒྲ་

གཟུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བོད་སྐད་དུ་དྲངས་ནས་བཏགས་པ་སྟླེ། ཨམྲཏ། ཨོ་

ཌ་ཡ་ན། ཨ་ཤྭཏྠཱ། ལྭ་རཱ་ཎ་སི། པཀྵུ། ཛམྦུབིཀྵ། ཨ་ཏི་ཤ། ཀཎ་ཀ་རི། ཀ་མ་

ལ་ཤི་ལ། པཎིཏ། ནཻ་པཱ་ལ། ནཻརཉྫན། ཊིཀྐར་ས་ནཱ། རཀྵ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་

ཀིས་མཚོན་ནོ།  །

༤སྒྲ་ཉམས་ལད་ཟོས་ཀིས་བཏགས་པ། 

དབང་ཤླེས་ལྔའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔའི་

སྣང་ཚུལ་དང་ཕིའི་ཉམས་སྣང་ལྟར་ཐོལ་བྱུང་དུ་སྒྲ་རླེ་སྦར་པ་ཕལ་ཆླེར་སྐད་

རིགས་ཀུན་ལའང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་ཞིང་། བོད་སྐད་ལ་ཚུལ་དླེ་ལྟར་

བཏགས་པའི་མིང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཕལ་ཆླེར་ཁྱད་གཞིའི་དངོས་པོ་

ི
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གང་ཞིག་གི་ཉམས་འགྱུར་དང་། སྒྲ་ཚོར་སོགས་སྟོན་པའི་མིང་ཡིན་པས་

སྤིར་བཏང་དུ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དང་ཉླེ་ཞིང་། ཁ་ཅིགབོད་སྐད་ཀི་

མིང་ཐམས་ཅད་སྒྲ་ཉམས་ལད་ཟོས་ཀིས་བཏགས་པར་སྨྲ་བ་ནི་འཁྲུལ་བའོ།  ། 

ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། བཏགས་ཚུལ་དླེ་ནི་རླེས་སྒྲུབ་ཀི་ཐབས་

ཤིག་ཀང་ཡིན་པས། མཁས་པ་འཇུག་པའི་སོར། འདོད་རྒྱལ་དང་རླེས་གྲུབ་

ཀི་མིང་གི་བཏགས་ཚུལ་བསྟན་པའི་མཇུག་དླེ་མ་ཐག་ཏུ། དགའ་དང་སྨྲླེ་དང་

ངོ་མཚར་དང་།  །སིལ་སན་ལ་སོགས་མི་འགལ་སྒྲ།  །ཉླེ་བར་མཚོན་སྒྲ་གང་

སྟོན་པ།   །རླེས་སུ་བླེད་པའི་སྒྲ་ཞླེས་བཤད།   །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རླེག་པ་

དང་།  །སླེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱད་པར་འགའ།  །ཕོགས་གཅིག་ངླེས་པར་མི་

ནུས་པ།  །སྟོན་ཏླེ་ཉླེ་བར་སྦོར་བའ་ིསྒྲ།  །དླེ་སོགས་སྦོར་བའ་ིངག་ཕལ་ཆླེར།  ། 

ཉླེ་བར་སྟོན་ན་ཟོས་སྒྲ་འཇུག །༣༠ཅླེས་བསྟན་ཏླེ་སྒྲ་དང་ཉམས་སྣང་ལྟར་

སྦར་པའི་མིང་ཕལ་ཆླེར་ཟོས་སྒྲ་འཇུག་པ་དང་རླེས་སུ་བླེདཔའི་སྒྲ་ཡིན་པར་

བསྟན་ཀང་། རླེས་སྒྲུབ་ཀི་བཏགས་ཚུལ་དངོས་དང་ཡང་མི་འདྲ་བས་འདིར་

ཟུར་ལོགས་སུ་ཕླེ་སྟླེ་འཆད་དོ།  །དླེ་ལའང་སྒྲ་ལད་ཟོས་ཀི་བཏགས་པ་དང་། 

ཉམས་ཚོར་ལད་ཟོས་ཀིས་བཏགས་པ་གཉིས་ཡོད་དོ།  །

1 སྒྲ་ལད་ཟོས་ཀིས་བཏགས་པ། རྣ་ཤླེས་ཀི་མཉན་བར་གྱུར་པའི་སྒྲ་

ལ་འབྱུང་བ་ལྔའི་སྒྲ་དང་སླེམས་ཅན་གི་སྒྲ་གཉིས་ཡོད་པ་ཡུལ་ཅན་རྣ་ཤླེས་
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ལ་ཚུར་སྣང་བའི་སྒྲ་གྲག་ཚུལ་གི་ལད་ཟོས་བགིས་ཏླེ་བཏགས་པའི་མིང་

རྣམས་ཏླེ། ལྷང་ལྷུང་། ཐྲིག་ཐྲིགཐག་ཐགཅལ་ཅལ། ཤག་ཤགཚག་ཚགཧ་ཧ། 

སང་སང་། ཏང་ཏང་། འ་འུར། ཆླེམ་ཆླེམ། ཏིག་ཏིགཧླེ་ཧླེ། དིར་དིར་ཞླེས་

པས་མཚོན་པའི་མིང་འདི་རྣམས་སྒྲ་གྲག་ཚུལ་ཙམ་སྟོན་པའི་ཆ་ནས་འདྲ་

ཡང་། སྒྲ་དླེ་གང་ལས་འབྱུང་གཞིའི་དངོས་པོ་དླེ་ཉིད་ཀི་སབ་འཐུག་དང་། ལི་

ཡང་། ས་སི། ཆླེ་ཆུང་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བའི་སྟབས་ཀིས་མིང་སོ་

སོའི་བསྟན་དོན་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་པས། གང་ལ་གང་འཚམ་དུ་བསྟན་

དོན་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་པས། གང་ལ་གང་འཚམ་དུ་སྦར་ན་སྒྲ་ཉམས་

མཚོན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྨན་ཀང་། སྦར་ཉླེས་ཚེ་བཞད་གད་ཀི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་

བས་གཟབ་གཟབ་བ་འོས་སོ།  །

2 ཉམས་ཚོར་ལད་ཟོས་ཀིས་བཏགས་པ། ཕི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ནི་

མིག་གིས་མཐོང་ཞིང་བསྟན་དུ་ཡོད་པས་མིག་ཤླེས་ལ་སྣང་ཚུལ་ལྟར་དང་། 

དྲི་རོ་རླེག་བ་གསུམ་ནི་མྱོང་མཁན་རང་ཉིད་ལ་ཚོར་བ་ཙིམ་གདུང་བར་མ་

གང་རུང་སྐྱླེད་པ་གཞན་ལ་གསལ་རླེན་དུ་སྟོན་མི་ཐུབ་ན་ཡང་། རང་རང་གི་

མྱོང་ཚོར་ལྟར་ཐོལ་བྱུང་དུ་སྦར་པའི་ངག་སྟླེ། གཟུགས་ལ་འོད་ལྷག་ལྷག་པོ་

དང་། དྲི་ལ་ཆིལ་ཆིལ་དང་། རོ་ལ་མྱོག་མྱོག་དང་། རླེག་བ་ལ་འབོར་འབོར་

པོ་དང་། སླེམས་ལས་བྱུང་བ་ལ་སླེམས་སླེམས་པོ་དང་། ཡིད་ལ་བླེད་པ་ལ་
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ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ངླེས་པར་མི་ནུས་པའི་བླེད་པ་འགའ་ཞིག་རླེས་སུ་སྦར་ཏླེ་

སྟོན་པ། འཛར་འཛེར། ནག་ནོགཡ་ཡོ། ལམ་ལམ། ལྷབ་ལྷུབ། ཧྲལ་ཧྲུལ། ལན་

ལིན། བིལ་བིལ། སུབ་སུབ། རད་རོད། བོང་བོང་། ཀླེ་ཧུད། ཨ་ཆུ། ཀླེམ་

ཀླེམ། ཐམ་ཐམ། ཨ་ཧོ། ལྟ་བུ་སྟླེ། མིང་འདི་རིགས་ལ་ད་དུང་ཁྱད་ཆོས་གཞན་

ཡང་ཡོད་པ་མིང་གི་དབླེ་བ་དང་གྲུབ་ཚུལ་གི་སྐབས་སུ་ཤླེས་པར་བའོ།  །

གསུམ་པ། མིང་གི་དབླེ་བ་བཤད་པ། 

༡མིང་གི་དབླེ་བའི་བྱུང་བ་སྤིར་བཤད་པ། 

དླེ་ཡང་བོད་སྐད་ཀི་མིང་རྣམས་ལ་བླེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་ཕླེས་པའི་

དབླེ་བ་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་ད་ཕན་མླེད་ཀང་། སྤིར་སྔོན་བོན་མཁས་པ་རྣམས་

མིང་ལ་དབླེ་བ་གཏན་ནས་མི་འདོད་པ་ག་ལ་ཡིན་ཏླེ། ད་ཡོད་བརྡ་སྤོད་པའི་

བསྟན་བཅོས་སྔ་གྲས་སྨྲ་བའི་སོ་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ལས། དླེ་ཡང་མིང་གི་ཐོག་

མ་དང་།  །རླེས་སུ་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་གཉིས།  །ཐོག་མ་འདོད་རྒྱལ་མིང་ཡིན་ཏླེ།  ། 

རླེས་གྲུབ་དག་ནི་དོན་ལྡན་དང་།  །རྣམ་པ་གཉིས་ཀར་འདོད་པ་ཡིན།  །དླེ་ནི་

ངླེས་ཚིག་ཡོད་མླེད་དོ།  །༣༡ཅླེས་མིང་གང་ཞིག་རང་གི་གདགས་གཞིའི་

དངོས་པོ་དླེ་ལ་ཐོག་མར་སྦོར་སྐབས་ངླེས་ཚིག་བཤད་དུ་ཡོད་མླེད་ཀིས་
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འདོད་རྒྱལ་དང་རླེས་གྲུབ་གཉིས་སུ་ཕླེས་པ་ནི་མིང་གི་བཏགས་ཚུལ་ལྟར་

ཕླེས་པའི་དབླེ་བ་འབླེད་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ལ། བོད་སྐད་ཀི་མིང་ལ་དབླེ་བ་

བཀར་པའི་ཐོག་མའང་ཡིན་ནོ།  །དླེའི་རླེས་སུ་བྱུང་བའི་ས་སྐྱའི་པཎ་ཆླེན་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་མཁས་པ་རྣམས་འཇུག་པའི་སོ་ཞླེས་བ་བའི་

བསྟན་བཅོས་སུ། མིང་ཚིག་དླེ་དག་རན་པོ་ཡིས།  །ཐོག་མར་སྦར་པ་བརྡ་

ཡིན་ལ།  །ཕི་ནས་དཔྱོད་པ་ཐ་སད་ཡིན།  །དླེ་ཡི་དང་པོ་འདོད་རྒྱལ་སྒྲ།  ། 

༣༢ཞླེས་དང་། ཕན་ཚུན་འབླེལ་བ་ལ་སོགས་པ།  །རྒྱུ་མཚན་འགའ་ལ་ལྟོས་

ནས་དླེ།  །ཞླེས་བསྟན་ཏླེ། རླེས་གྲུབ་ཀི་མིང་ལ། རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་མིང་

བཏགས་པ་ལྟླེང་ཀ་རྐང་ནད་ལྟ་བུ་དང་། འབས་བུ་ལ་རྒྱུའི་མིང་བཏགས་པ་

ཤླེས་པའམ་ཡུལ་ཅན་ལྟ་བུ་དང་། ཚོགས་པ་ལ་ཡ་གལ་གི་མིང་བཏགས་པ་

རྔའི་སྒྲ་ལྟ་བུ་དང་། ཡ་གལ་ལ་ཚོགས་པའི་མིང་བཏགས་པ་རས་ཡུག་གི་

ཕོགས་གཅིག་ཚིག་པ་ལ་རས་ཡུག་ཚིག་པ་ལྟ་བུ་དང་། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བས་པ་སྨན་བ་རོག་རྐང་ལྟ་བུ་དང་། འདྲ་བ་བཟོག་པ་མི་བླུན་པོ་ལ་ལྷ་རྣམས་

དགའ་བ་དང་། འབླེལ་བ་བཟོག་པ་གཟའ་མིག་དམར་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཞླེས་པ་

ལྟ་བུ་བཅས་རླེས་གྲུབ་ཀི་མིང་གི་བཏགས་ཐབས་བདུན་བསྟན་པ་དང་། 

དཔང་ལོའི་ཚོགས་གསུམ་གསལ་བར། འདྲ་བ་དང་། རྒྱུ་ལ་འབས་བུས་

བཏགས་པ། འབས་བུ་ལ་རྒྱུས་བཏགས་པ། ཆ་ཤས་ལ་ཚོགས་པས་བཏགས་
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པ། ཚོགས་པ་ལ་ཆ་ཤས་ཀིས་བཏགས་པ། རྟླེན་ལ་བརྟླེན་པར་བཏགས་པ་

མཚོ་མ་དྲོས་པ་ལྟ་བུ། གྲོགས་ལ་གྲོགས་ཅན་གིས་བཏགས་པ་འདུན་པ་དང་

ལྷན་ཅིག་པའི་སླེམས་ལ་འདུན་པར་བཏགས་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་ཀུན་བརྡ་

སྤོད་ཀི་གཞུང་ཕི་མ་རྣམས་ལ་ཤུགས་རྐླེན་ཤིན་ཏུ་ཆླེའོ།  །

དླེའི་ཕིས་སུ་རིག་གནས་ཀི་རྣམ་བཞག་གཏིང་ཇླེ་ཟབ་དང་དབླེ་བ་ཇླེ་

ཞིབ་ཏུ་སོང་དང་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་དླེ། དཀར་ལླེབས་སུམ་རྟགས་སུ། པགས་

པ། མཇིང་པ། རྣ་བ་སོགས་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཀི་མིང་དང་། ཚར་བ། ཉུག་པ། 

རུ་བ། གཞུང་པ། རོང་པ་སོགས་ཡུལ་ཅན་གི་མིང་དང་། རིང་བ། དམ་པ། 

ཞར་བ། དར་བ་སོགས་རང་བཞིན་གི་མིང་ཞླེས་འབྱུང་བ་ནི་མིང་གི་རྣམ་

བཞག་འཆད་པའི་སྐབས་མིན་པས་མིང་ཀུན་ལ་མ་ཁྱབ་པ་དང་རྩིང་ཆླེ་ན་

ཡང་། ཡུལ་ཅན་གི་མིང་དང་། རང་བཞིན་གི་མིང་དག་གསར་དུ་བསྟན་པ་

དང་། དླེ་དག་མ་གཏོགས་པའི་བ་ཚིག་ཅིག་ཀང་ཡོད་པ་རྣམ་དབླེ་སོགས་

འཆད་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་དླེར་བལྟས་ན་གོང་གི་མིང་དླེ་དག་གི་ནང་བ་

ཚིག་མི་འདུ་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ།  །དཀར་ལླེབས་དྲུང་ཡིག་པདྨ་རྡོ་རླེའི་

གསུང་འདི་ལ་བརྟག་ན། མིང་ལ་བཏགས་ཚུལ་ལྟར་ཕླེས་པའི་འདོད་རྒྱལ་

དང་རླེས་གྲུབ་ཀི་དབླེ་བ་ཁོ་ནས་མ་ཆོག་པར་བླེད་ལས་སམ་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་

ཕླེ་བའི་དབླེ་བ་ཞིག་ཀང་ཡོད་དགོས་པ་རྟོགས་ཡོད་པར་བརྟླེན། སོབ་དཔོན་
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ཆླེན་མོ་དོར་ཞི་མཆོག་གི་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་དོན་འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས་

སུ། རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་རྣམ་བཞག་འཆད་པའི་ཞར་ཞོར་ལ། ཁྱད་

གཞི་སྟོན་པའི་ཐ་སད་དང་། ཁྱད་ཆོས་སྟོན་པའི་ཐ་སད། བ་བའི་ཐ་སད་བཅས་

ཀི་མིང་དག་བསྟན་ཏླེ། བོད་སྐད་རང་གི་ཆོས་ཉིད་དང་མཐུན་པའི་མིང་གི་

རྣམ་བཞག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་པར་ཡང་ཡང་གསུངས་པར་མ་ཟད། སོབ་

དཔོན་དླེ་ཉིད་ཀིས་དླེ་སྔ་སྤི་ལོ་༡༩༦༢ལོར་བརྩམས་པའི་མིང་གི་རྣམ་

བཞག་ཅླེས་པའི་གསུང་ཆོས་ཤིག་གི་ནང་དུ། མིང་ལ། ལུས་ཀི་ཐ་སད་དང་། 

ལས་ཀི་ཐ་སད། རང་བཞིན་གི་ཐ་སད། གྲངས་འཇལ་གི་ཐ་སད། ངླེས་བཟུང་

གི་ཐ་སད། ཁྱད་འདོན་གི་ཐ་སད། དོན་གསལ་གི་ཐ་སད། མཚམས་སྦོར་གི་

ཐ་སད། ཉམས་འགྱུར་གི་ཐ་སད་བཅས་རིགས་དགུར་ཕླེ་བ་ནི་བོད་འདིར་

མིང་ལ་བརྡ་སྤོད་ཀི ་བླེད་ལས་ལྟར་དབླེ་བ་ཕླེས་པའི་ཆླེས་ཐོག་མར་

འཁུམས་ཤིང་། ཕྲན་གིས་ཀང་མིང་གསར་དུ་སྦར་དགོས་བྱུང་ཚེ་གཙོ་བོ་

སོབ་དཔོན་འདི་ཉིད་ཀི་གསུང་དང་བསྟུན་ཅི་ཐུབ་བས་པ་ཡིན་ནོ།  །

ཕལ་ཆླེར་དླེ་དང་དུས་མཚུངས་ཀི་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལོ་ཐོག་

མར་དགླེ་རན་ཆླེན་མོ་དཔའ་རིས་སངས་རྒྱས་ཀིས་བརྡ་སྤོད་གསལ་བླེད་

ངག་སྒྲོན་དུ། མིང་གི་རིགས་ལ། དངོས་པོའི་མིང་དང་། ཁྱད་ཆོས་ཀི་མིང་། 

བ་བའི་མིང་། གྲངས་ཀའི་མིང་བཅས་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་དོ།  །༣༣ཞླེས་
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གསུངས་པ་དང་། གཞན་དག་གིས་ཀང་། རིགས་དང་བ་བ་ཡོན་ཏན་རས།  ། 

བསྟན་བཅོས་ཀུན་ལ་རྒྱལ་སིད་ཉིད།  །ཅླེས་འབྱུང་བའི་རིགས་པ་དང་སོ་

བསྟུན་ཏླེ། མིང་ལ་རིགས་དང་། བ་བ། ཡོན་ཏན། གྲངས་ཀི་མིང་བཞིར་འདོད་

པ་དླེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་བརྡ་སྤོད་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་

མི་འདྲ་བ་གཅིག་རླེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་ཞིང་། དླེ་དག་གིས་གཅིག་སྐྱོན་

གཅིག་གིས་བསབས་ཏླེ་ཆ་ཇླེ་ཚང་དང་གཏིང་ཇླེ་ཟབ་ཏུ་བཏང་དང་གཏོང་

བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། བརྡ་སྤོད་རིག་པ་འདི་ནི་རིག་གནས་གཞན་དག་གི་

འཇུག་སོ་དང་རྩ་བ་ཡིན་པར་ངླེས་ཟིན་གཏིང་ནས་འཕླེལ་པའི་དུས་རབས་

གསར་བའི་ཐོན་རས་ཉིད་དུ་ངླེས་ཤིང་། བོད་སྐད་ཀི་མིང་གི་ཆོས་ཉིད་

དངོས་དང་མཐུན་པའི་མིང་གི་དབླེ་བ་གསར་བ་ཞིག་འབླེད་པར་འདོད་པའི་

ཐོག་མའི་གླེང་བསངས་པའང་ཡིན་པས་དླེ་དག་སུ་ཞིག་གིས་བསོན་ཏླེ་

བསོན་མི་ནུས་སོ།  །

མིང་ཡང་ཤླེས་བའི་རྣམ་གྲངས་གཞན་དང་འདྲ་བར་གནས་སྐབས་ཀི་

དམིགས་ཡུལ་དང་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བའི་སོ་ནས་དབླེ་བ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་

ཕླེས་ཆོག་སྟླེ། མིང་གི་བསྟན་དོན་ལྟར་ན། གསོ་རིག་གི་མིང་དང་། བཟོ་རིག་

གི་མིང་། ཕར་ཕིན་གི་མིང་། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་མིང་སོགས་སུ་བཀར་

ཆོག་པ་ལང་སྐྱ་རོལ་བའི་རྡོ་རླེའི་དག་ཡིག་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་དང་། 
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ཀློང་རྡོལ་བ་མའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལྟ་བུས་མཚོན་ཞིང་། བཏགས་ཚུལ་

ལྟར་ན། འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་དང་། རླེས་གྲུབ་ཀི་མིང་དུ་ཕླེ་བ་གོང་དུ་བསྟན་

ཟིན་ལྟར་དང་། གང་ལ་གདགས་གཞིའི་ཆོས་དླེ་ཉིད་ཀི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་ཕླེ་ན། 

དངོས་པོའི་མིང་དང་། དངོས་མླེད་ཀི་མིང་དུ་དབླེ་བ་དང་། མིང་རང་གི་ངོ་

བོའི་ཆ་ནས་དངོས་མིང་དང་། བཏགས་མིང་དུ་ཕླེ་བ་སོགས་མིང་གཅིག་ལ་

ཡང་དབླེ་བའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་ཡོད་པ་ནི། དཔླེར་ན་མི་གཅིག་ལ་ཨ་མྱླེས་

དང་། ཨ་ཕ། བུ། ཚ་བོ་སོགས་ཀི་མིང་བླེད་རུང་བ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་

ཤིང་། མིང་གི་དབླེ་བ་རླེ་རླེར་དགླེ་མཚན་རླེ་ཡོད་པ་སྨོས་མ་དགོས་ཀང་། 

འདིར་གཙོ་བོ་བླེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་མིང་ལ་དབླེ་བ་ཇི་ལྟར་འབླེད་ཚུལ་དླེ་

ཉིད་བསྟན་པར་འདོད་ཅིང་། དླེ་ནི་མིང་རྣམས་དོན་ལ་གཞོལ་བའི་ཚེ་བརྡ་

སྤོད་ཀི་བླེད་ལས་ལྟར་ཕླེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏླེ། དཔླེར་ན། མླེ་ཏོག་དམར་དང་། 

དམར་མཆོད་བླེད་ཅླེས་པའི་ཚིག་སྔ་ཕིའི་ཆ་ཤས་ཀི་དམར་ཅླེས་པ་ནི། བརྡ་

བཀྲོལ་མིང་མཛོད་སོགས་ལས་བསྟན་པའི་སྤིར་བཏང་གི་དོན་ལྟར་ན། 

གཉིས་ཀ་ཡང་ཁ་དོག་དམར་བའི་དོན་ཡིན་ཡང་། ཚིག་གི་སྦོར་བ་དངོས་ཀི་

ནང་དུ་མིང་སྔ་ཕི་ཕྲད་སྟོབས་ཀིས། མླེ་ཏོག་དམར་ཞླེས་པའི་དམར་ནི་ཁྱད་

གཞི་མླེ་ཏོག་གི་ཁྱད་ཆོས་སྟོན་པའི་མིང་དང་། དམར་མཆོད་བླེད་ཅླེས་པའི་

དམར་ནི་མཆོད་པར་བ་བའི་དངོས་པོའི་མིང་ཡིན་པས་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་
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མིང་དུ་འགྱུར་བས་མཚོན་ཏླེ། མིང་གི་བླེད་ལས་ཀི་དབླེ་བ་དླེ་ཡང་ཕོགས་

གཅིག་ལ་བལྟས་ནས་ཕླེ་བ་མིན་པར་རྐླེན་དུ་མ་ཚོགས་པའི་ཆ་ལ་བལྟ་

དགོས་ཕིར། མིང་གི་དབླེ་བ་གང་ཡིན་ཡང་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡོད་ངླེས་སོ།  །

༢མིང་གི་ངོ་བོའི་དབླེ་བ། 

1 དངོས་མིང་། རང་ཉིད་ཆོས་དླེ་ལ་ཐོག་མར་བརྡ་སྦར་ཡིན་པར་གོ་

ནུས་པ་དླེ་ཆོས་དླེའི་དངོས་མིང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བླེད་པ་ལྟར། བཏགས་

ཐབས་གང་ལྟར་བཏགས་ཀང་། མིང་དླེའི་སྒྲ་ལ་བརྟླེན་ནས་རང་གི་བསྟན་

བའི་དོན་དླེ་ཆོས་གཞན་དང་མ་འདྲླེས་པར་གསལ་བར་གོ་བ་ཞིག་ངླེས་པར་

དགོས་ལ། དླེ་ཡང་དངོས་པོ་དླེ་ལ་ཐོག་མར་སྦར་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཏླེ། རི་

དྭགས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ལ་སླེང་གླེ་དང་། བརན་ཞིང་གཤླེར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་

གི་ཆོས་ལ་ཆུ། མདུན་དུ་བཞག་པའི་ཅོག་ཙེ་ལ་མདུན་ཅོག་ཅླེས་པ་ནི་དངོས་

པོ་དླེ་དག་གི་དངོས་མིང་ཡིན་ཏླེ། མིང་དླེ་དག་མ་སྦར་པའི་སྔ་ལོགས་སུ་

དངོས་པོ་དླེ་དག་ལ་མིང་གང་ཡང་མླེད་པ་དང་། མིང་དླེ་དག་གི་ཐོག་མའི་

འཇུག་ཡུལ་ཡང་དངོད་པོ་དླེ་རྣམས་ལས་ལོགས་སུ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་གང་

ཡང་མླེད་པས། མིང་དླེ་རྣམས་རང་རང་གི་གདགས་གཞིའི་དངོས་པོ་དླེ་དག་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

གི་དངོས་མིང་ཡིན་ཏླེ། ཆོས་དླེ་ལ་ཐོག་མར་སྦར་པའི་མིང་ཡིན་པ་གང་ཞིག་

ཆོས་དླེ་མིང་དླེའི་ཐོག་མའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དླེ་ཡིན་ཏླེ། དངོས་

མིང་ལ་མིང་ཞིག་གི་ཐོག་མའི་འཇུག་ཡུལ་དླེ་ལ་ཕིས་སུ་སྦར་པ་མླེད་པའི་

ཕིར་རོ།  །དླེས་ན་ཆོས་གང་ལ་ཐོག་མར་སྦར་ཞིང་ཆོས་དླེ་རང་ལ་སྦར་པའི་

མིང་དླེའི་ཐོག་མའི་བསྟན་དོན་དུ་གྲུབ་པའི་མིང་ཐམས་ཅད་དངོས་མིང་ཡིན་

ནོ།  །འདིི་ལ་ཁ་ཅིག་གིས། དངོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་གི་ཁྱད་པར་ཚེག་

དབར་གི་སོ་ནས་འབླེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་བ་སྟླེ། ཚ་ཞིང་བསླེག་པའི་ཆོས་

ལ་མླེ་ཞླེས་བཏགས་པ་ནི་ཆོས་དླེའི་དངོས་མིང་ཡིན་ཡང་། ཁ་དོག་དམར་བོ་

ལ་མླེ་ཞླེས་བཏགས་པ་ནི་བཏགས་མིང་ཡིན་ཏླེ། དླེ་མླེ་ཞླེས་པའི་ཐོག་མའི་

འཇུག་ཡུལ་མ་ཡིན་ཞིང་། མླེ་ཞླེས་པའི་ཐོག་མའི་བསྟན་བ་ཡང་དླེ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ།  །མིང་དླེ་དངོས་མིང་ཡིན་མིན་མིང་གི་ཆ་ནས་ཐོག་མའི་འཇུག་

བླེད་དང་། དོན་གི་ཆ་ནས་ཐོག་མའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་པ་བཅས་སྒྲ་དོན་

གཉིས་ཆ་ནས་ཐོག་མར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་སོ།  །དླེ་ལྟར་ཡིན་པ་ངླེས་

ཚེ། འདོད་རྒྱལ་དང་རླེས་གྲུབ་ཀིས་བཏགས་པ་གང་ཡིན་ཡང་རུང་། ཚེག་

དབར་གཅིག་གམ་དུ་མ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་ཡང་ཆོགཆོས་གང་ལ་ཐོག་མར་

སྦར་ཅིང་མིང་དླེའི་ཐོག་མའི་བསྟན་གཞིར་གྲུབ་ན་མིང་དླེ་ཆོས་དླེའི་དངོས་

མིང་ཡིན་ནོ།  །
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2 བཏགས་མིང་། འདོད་རྒྱལ་དང་རླེས་གྲུབ་སོགས་ཀིས་བཏགས་

པའི་མིང་དླེ་རང་གི་ཐོག་མའི་གདགས་གཞིའི་དོན་དླེ་ལས་ཆོས་གཞན་ཞིག་

གི་མིང་དུ་སྦར་པ་ནི་བཏགས་མིང་ཡིན་ཏླེ། རླེ་བཙུན་ཐུབ་བསྟན་དགླེ་

ལླེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་ནས། རང་ཉིད་ཆོས་དླེ་ལ་ཐོག་མར་བརྡ་སྦར་པའི་

མིང་གང་ཞིགརང་ཉིད་ཆོས་དླེ་ལ་མི་འཇུག་པ་དླེ་ཆོས་དླེའི་བཏགས་མིང་གི་

མཚན་ཉིད་ཅླེས་བསྟན་ཅིང་། ཆོས་ཤིག་ལ་མིང་དླེ་སྦར་པ་མིང་དང་མིང་

ཅན་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་སྟླེ་ཡུན་རིང་དུ་མི་རྣམས་ཀི་བོ་ངོར་འདྲིས་ཤིང་

གོམས་པས་མིང་དླེའི་དོན་འདི་ཡིན་སམ་པའི་རྟོག་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ། 

ཕིས་མིང་བརྡ་དླེ་ཆོས་གཞན་ཞིག་གི་མིང་དུ་སྦར་པ་ན། དླེ་ལྟར་སྦར་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་མླེད་ཅི་ཡང་རུང་དོན་དླེ་མིང་དླེའི་ཐོག་མའི་

གདགས་གཞི་མ་ཡིན་པས། མིང་དླེའི་འཇུག་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་རང་གི་ཐོག་

མའི་མིང་ཡིན་ཡང་། མིང་གི་ཆ་ནས་ཐོག་མའི་འཇུག་དོན་མིན་པས། འདིར་

དོན་གི་ཆ་ལ་མི་བསམ་པར་མིང་རང་སྟླེང་ནས་དཔྱད་དགོས། དཔླེར་ན། ལྷ་

མོ། སླེང་གླེརྒྱལ་མཚན། སྦྲུལ། ཤིང་སོང་ལྟ་བུ་སྤིར་དངོས་མིང་ཡིན་ཡང་། 

རྒྱུ་མཚན་བསད་དུ་ཡོད་མླེད་ཅི་རིགས་ཀིས་མི་མོ་ཞིག་ལ་ལྷ་མོ་དང་། 

སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ལ་སླེང་གླེབརྩམས་པའི་གསུང་ཆོས་ལ་རྒྱལ་མཚན། ཞླེ་

སང་ཅན་ལ་སྦྲུལ། རླེངས་ཤིང་ཕྲ་བ་ལ་ཤིང་སོང་ཞླེས་བཏགས་པ་རྣམས་ནི་
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བཏགས་མིང་ཡིན་ཏླེ། མིང་དླེ་དག་གི་ཐོག་མའི་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། མིང་གང་ཡིན་ཡང་རང་གི་ཐོག་མའི་འཇུག་ཡུལ་གི་དོན་དླེ་ལས་

གཞན་པའི་འཇུག་ཡུལ་ཡོད་ན། མིང་དླེ་དངོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་གཉིས་

ཀ་ཡིན་ཏླེ། ཐོག་མའི་དོན་དླེ་ལ་དངོས་མིང་དང་། ཕིས་ཀི་དོན་དླེ་ལ་བཏགས་

མིང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ།  །དངོས་མིང་མ་ཡིན་པའི་བཏགས་མིང་ཞིག་མླེད་དླེ། 

མིང་དླེའི་ཐོག་མའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་ན་དོན་དླེ་ལ་དངོས་མིང་དང་། དླེ་ལས་

གཞན་པའི་དོན་ལ་སྦར་པ་ནི་ད་གཟོད་བཏགས་མིང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ།  ། 

དླེས་ན་མིང་རྣམས་ལ་སྤིར་བཏང་གི་དོན་ཞིག་དང་གནས་སྐབས་ཀི་དོན་

གཉིས་གཉིས་ཡོད་པས། མིང་ཐམས་ཅད་ཀང་དངོས་བཏགས་གཉིས་ཀའི་

གཞི་མཐུན་ཡིན་ནམ་ཞླེ་ན། དླེ་ཡིན་ཏླེ། མིང་གཅིག་གིས་དོན་དུ་མ་སྟོན་ཚེ། 

དླེ་དག་ལས་དོན་གཅིག་ལ་དངོས་མིང་དང་། གཞན་རྣམས་ལ་བཏགས་མིང་

ཡིན་པས། སྤིར་བཏང་གི་དོན་དླེ་མིང་དླེའི་ཐོག་མའི་འཇུག་དོན་ཡི་པས་དླེ་

ལ་དངོས་མིང་དང་། སྐབས་དོན་གཞན་ལ་བཏགས་མིང་ཡིན་ཏླེ། བཏགས་

མིང་ཡིན་མིན་མིང་གི་ཆ་ནས་བས་ཀི་འཇུག་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་བས་པ་མ་

ཡིན་པས་སོ།  །
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༣མིང་གི་བླེད་ལས་ཀི་དབླེ་བ། 

མིང་རྣམས་ཚིག་སྦོར་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ། བརོད་དོན་ཅི་ཞིག་སྟོན་

པའི་བླེད་ལས་དང་། ཚིག་གྲོགས་གང་དང་ལྷན་དུ་སྦྲླེལ་བ། ཚིག་གི་གྲུབ་ཆ་

གང་བླེད་པ་དང་། མིང་རང་གི་སྒྲ་དླེ་ཟོས་འཕྲལ་བླེད་རུང་མིན་སོགས་ཀི་སོ་

ནས་མིང་གི་དབླེ་བ་འབླེད་པ་ནི་ཐབས་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ད་ཕན་

མཁས་པ་སུས་ཀང་གསུང་ལགས་གཡོས་པ་མ་མཐོང་བས། འདིར་མིང་སོ་

སོའི་བླེད་ལས་དང་དབླེ་བ་གང་དུ་སྡུད་བླེད་ཀི་ཐབས་དང་བཅས་ཏླེ་ཅུང་

ཙམ་ཞུ་བར་བའོ།  །

1 ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་། སླེམས་ཅན་དང་། ཡུལ་དང་། དུས་དང་། 

ཕོགས་མཚམས་དང་། བླེམ་དངོས་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་སྟོན་ཅིང་། ཁྱད་ཆོས་

དང་བ་བ། གྲངས་ཀ་སོགས་ཀི་མིང་སྦར་སའི་རྟླེན་གཞི་བླེད་པ། གཤམ་གི་

ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་མིང་རྣམས་ཏླེ། 

ཀམ་དང་མི་དགག་པའི་སྒྲ་མིང་གི་ཡ་མཐར་སྦར་མི་རིང་བ་དང་། 

ཁཤིན་ཏུ། ལླེགས་པར། ཧ་ཅང་སོགས་ཤུགས་འདོན་བླེད་ཀི་མིང་

སྔོན་ལ་མི་སྦོར་བ་དང་། 

གའདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་བའི་དུས་ཀི་དབླེ་བ་མླེད་ཅིང་སྒྲ་བསྐྱར་ཟོས་
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བླེད་མི་ཆོག་པ། 

ངཁྱད་ཆོས་དང་གྲངས་ཀ་སྟོན་པའི་མིང་དག་མས་མཐར་ཐད་ཀར་

སྦར་རུང་བའི་ཁྱད་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པའི་མིང་གི་བླེ་བག་ཅིག་སྟླེ། དཔླེར་

ན། ཀླུ། རྒྱལ་བོ། དགླེ་རན། རྟ། ཞིང་བ་ལྟ་བུ་སླེམས་ཅན་གི་མིང་དང་། བོད་

ཡུལ། རྒྱ་ནགམཛོད་དགླེཨ་མླེ་རི་ཀརྐང་ཚ་ལྟ་བུ་ཡུལ་གི་མིང་དང་། དཔྱིད། 

སྟོན་ཁ། ཉིན་མོ། ཐོ་རླེངས། ལོ་ལྟ་བུ་དུས་སྐབས་སྟོན་པའི་མིང་དང་། ཤར། 

བང་། ལྷོ་ནུབ། ཕི་ནང་ལྟ་བུ་ཕོགས་མཚམས་སྟོན་པའི་མིང་དང་། ས། གསླེར། 

ཅོག་ཙེ། འཕྲུལ་འཁོར། ཆབ་སིད། སྤི་ཚོགས་ལྟ་བུ་བླེམ་དངོས་དང་སྤི་

མཚན་བརོད་པའི་མིང་རྣམས་སོ།  །

མིང་འདི་རིགས་ལ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་སྦར་པ། ཀླུ་ཆླེན་པོ། 

འཕྲུལ་འཁོར་གསར་བ། སྟོན་ཁ་མཛེས། མཛོད་དགླེ་སྐྱིད། ལྷོ་ནུབ་སྐྱ་ལྟ་བུ་

དང་། གྲངས་ཀའི་མིང་དང་སྦྲླེལ་པ། རྟ་བཞི། བོད་མི་བརྒྱད། ལོ་གསུམ་པ། 

གླེགས་བམ་གཅིག་ལྟ་བུའོ།  །ཁ་ཅིགགནའ་བོའི་རྡོ་རིང་དུ། བོད་བོད་ཡུལ་ན་

སྐྱིད། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད་པའ་སིད་ཆླེན་པོ་སྦར་ནས་གཙགས་བཅས་པ། 

ཞླེས་པར་བོད་བོད་དང་། རྒྱ་རྒྱ་ཞླེས་བཟས་པ་མིན་ནམ་ཞླེ་ན། དླེ་ནི་བོད་མི་

བོད་ཡུལ་ན། རྒྱ་མི་རྒྱ་ཡུལ་ན་ཞླེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། སྐབས་དོན་འདྲ་བའི་

མིང་གཅིག་བསྐྱར་པ་མིན་པས། འདིར་བསྐྱར་བཟས་བླེད་མི་རུང་ཞླེས་པ་

ིི
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ཡང་སྒྲ་དོན་མཚུངས་པའི་མིང་བསྐྱར་མི་རུང་བའི་དོན་ཡིན་པས་མི་འགལ་

ཞིང་། དླེ་དག་ངག་ཏུ་བརོད་པའི་ཚེ་ཐོག་མའི་བོད་དང་རྒྱའི་སྒྲ་དླེ་ཡར་བཅད་

དླེ། བོད་དང་རྒྱའི་སྒྲ་ཕི་མ་ཡུལ་དང་སྦྲླེལ་ནས་འདོན་དགོས་པའི་བཀླག་ཚུལ་

གིས་ཀང་གསལ་བར་ཤླེས་སོ།  །

2 ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་། དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དང་། བླེད་

ལས། ཁ་དོགདབིབས་གཟུགས། རྒྱ་ཁྱོན་སོགས་ཀི་ཚད་སྟོན་པའི་མིང་གི་

སླེ་ཚན་ཞིག་སྟླེ། 

ཀམ་དང་མི་དགག་པའི་སྒྲ་སྤིར་བཏང་དུ་མིང་གི་ཐོག་མར་སྦོར་རུང་

བ་དང་། 

ཁམཆོག་ཏུ། རྣམ་པར། ནམ་ཡང་། ངླེས་པར་སོགས་ཤུགས་འདོན་

པའི་མིང་དང་ཕལ་ཆླེར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦྲླེལ་རུང་བ་དང་། 

གཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་གི་མས་མཐར་སྦར་ན་བར་དུ་འབླེལ་

སྒྲས་མི་སྦྲླེལ་ལ། ཡས་མཐར་སྦར་ཚེ་འབླེལ་སྒྲ་ངླེས་པར་སྦར་དགོས་པ་དང་། 

ང་། སྒྲ་གཅིག་བསྐྱར་དུ་བཟས་ན་ཚིག་གི་ནུས་པ་སྟླེར་ཚབས་ཆླེ་རུ་

འགྱུར་ཞིང་། གལ་ཏླེ་མིང་འདི་རིགས་ཀི་རླེས་སུ་ངང་ཚུལ་མཚོན་པའི་མིང་

སྦར་ཚེ་ཁྱད་ཆོས་ཀི་ཞིབ་ཆ་འདོན་ཐུབ་པ་དང་། 

ཅ། དུས་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་མླེད་པ་བཅས་ཀི་མིང་རྣམས་ཏླེ། དཔླེར་
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ན། ཚ་བ། སན་པ། ལིད། ཞིམ་པ། འཇམ་པ། མཉླེན་པ། གོང་བ། བཀྲླེས་པ། 

གཤླེར་བ། སྐམ་པ། གྲང་བ། བསྐ་བ། སྐྱུར་བ། ལྟ་བུས་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་

བརོད་པ་དང་། དམར་བ། སླེར་བ། སླེར་སྐྱ། ལང་གུ། ནག་པ། མོག་མོགསྐྱ་

སྐྱ། སྔོ་བ། ལྟ་བུས་ཁ་དོག་སྟོན་པ་དང་། དཔའ་བ། བླུན་པ། རྨོངས་པ། རྟུལ་

བ། གཏུམ་པ། གཡུང་བ། རོད་པ། བརྟན་པ། བརང་བ། ལྟ་བུས་གཤིས་ཀ་

སྟོན་པ་དང་། ཀག་ཀོགཟ་ཟི། ལན་ལིན། ཀ་ཀྱུ། འབར་འབུར། ཟལ་ཟིལ། ཐན་

ཐུན། ཕད་ཕོད། ཁྱར་ཁྱོར། ཡམ་ཡོམ། རད་རོད། ཕན་ཕུན། བན་བུན། ཀླེམ་

ཀླེམ། ལིག་ལིགགུལ་གུལ། ལབ་ལབ། ཀ་ར་ཀོར་རླེ། ཐ་མླེ་ཐོམ་མླེ། ཉ་རླེ་

ཉླེར་རླེ། ཀ་ག་ཀོག་གླེལྟ་བུ་སོགས་ཀིས་རྣམ་པ་སྟོན་པ་དང་། མཉམ་པ། ཆླེ་

བ། རིང་བ། མཐོ་བ། ཕྲ་བ། སྦོམ་པ། རགས་པ། ལྟ་བུས་དབིབས་གཟུགས་

སྟོན་པ་དང་། མཐའ་ཡས། རབ་འབམས། མུ་མླེད། འབམས་ཀླས། ཚད་མླེད། 

ལྟ་བུས་རྒྱ་ཁྱོན་སྟོན་པ་དང་། མགོགས་པ། དལ་བ། སྐྱླེན་པ། བུལ་བ། མྱུར་

བ། ལྟ་བུས་མྱུར་ཚད་སྟོན་པ་བཅས་མདོར་ན་དངོས་པོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་རང་

བཞིན་བརོད་པའི་མིང་ཇི་སླེད་པ་ནི་མིང་གི་སླེ་ཚན་འདིར་གཏོགས་སོ།  །

གོང་གི་ཁྱད་ཆོས་དླེ་དག་དཔླེར་སྦར་ཏླེ་གསལ་བར་བས་ན། མ་ཆླེ། 

མི་སྐྱ། མ་རིང་། མི་ཕྲ་ཞླེས་པ་དང་། མཆོག་ཏུ་བཟང་། ཤིན་ཏུ་རིང་། ངླེས་

པར་ཡངས་ཞླེས་པ་དང་། ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དང་ལྷན་དུ་སྦར་ཚེ། དྲི་
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ཞིམ་པའི་མླེ་ཏོག་ཁྱོན་ཡངས་པའི་རྩྭ་ཐང་ལྟ་བུར་སྔོན་ལ་སྦར་ན་བར་དུ་

འབླེལ་སྒྲ་སྦོར་ཞིང་། ཀ་བ་སྦོམ་པོ། བུ་མོ་ཡིད་དུ་འོང་བ། འཚོ་བ་བཟང་ལྟ་

བུ་མས་མཐར་སྦར་ཚེ་འབླེལ་སྒྲ་མི་དགོས་པ་དང་། སྒྲ་འདྲ་བ་བཟས་ཀང་

ཆོག་པ། མཚ༷ར་མཚ༷ར་འཕགས་པའི་ཞིང་གི་མླེ་ལོང་དུ། དུང༷་དུང༷་དད་པའི་

ཡིད་ངོར་ཤར་པའི་ལྷ།  །མཛེས༷་མཛེས༷་མཚན་དཔླེའི་སྐྱླེ་མཆླེད་རོགས་པའི་

ཞལ།  །ཡང་ཡང་བལྟ་བར་འཚལ་ལོ་དབངས་ཅན་ལྷ།  །༼བོད་མཁས་པ༽

ཞླེས་པའི་ཚིག་རྐང་བཞི་བའི་ཐོག་མའི་ཡང་ཡང་མ་གཏོགས་པའི་རྐང་བ་

གཞན་གསུམ་གའི་ཐོག་མའི་སྒྲ་དླེ་དག་ནི་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་སྒྲ་བཟས་པ་

ཤ་སྟག་ཡིན་པས། སྒྲ་རྒྱན་ལས་བར་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཕལ་ཆླེར་ཁྱད་

ཆོས་བརོད་པའི་མིང་ཟོས་པ་ཡིན་པར་ངླེས་ཤླེས་འདྲོངས་ཤིང་། ཁྱད་ཆོས་

བརོད་པའི་སྒྲ་རྐང་བས་ད་དུང་གསོན་ཉམས་ཀི་ཞིབ་ཆ་མཐོ་རུ་འདླེགས་མི་

ཐུབ་ན། ངང་ཚུལ་མཚོན་པའི་སྒྲ་དང་སྦྲླེལ་ཚེ་ཁྱད་ཆོས་དླེ་དངོས་སུ་ཉམས་

སུ་མྱང་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་བསྐྱླེད་སིད་དླེ། དཔླེར་ན། གསླེར་ཁབ་སླེར་པོ་

ས་ིལ་ིལི།  །གཡུ་ཐུར་སྔོན་པ་ོའཁྱུག་སླེ་འཁྱུག །ཟ་འོག་ས་སྟན་ལམ་སླེ་ལམ།  ། 

རིན་ཆླེན་ས་ཁ་དབང་སླེ་དབང་།  །དུང་གི་ཡོབ་བ་ཁ་ལ་ལ།  །བྱུ་རུའི་གོང་

སྨླེད་སྤིངས་སླེ་སྤིང་།  །ལྷ་སིན་སླེ་བརྒྱད་འཁོར་གིས་བསྐོར།  །ཁྱོད་ཀི་སྤྲུལ་

བ་བསམ་མི་ཁྱབ།  །༼གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོའི་བསང་ཡིག་ལས༽
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ཞླེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གི་ནུས་པ་མི་འདྲའོ།  །གསླེར་ཏོག་སོགས་ཀིས། མཚར་

བ་མཚར་བླེད་མཚར་པ་མཚརད་ཅིགམཐོ་བ་མཐོ་བླེད་མཐོ་བ་མཐོ་ཞིག་

ཅླེས་མིང་འདི་རིགས་ལའང་དུས་གསུམ་ཕླེ་བ་ནི་འཁྲུལ་བའོ།  །

3 བ་བ་བརོད་པའི་མིང་། དངོས་པོའི་འཕོ་འགྱུར་ད་འགུལ་སྐྱོད། སྐྱླེ་

བོའི་བ་སྤོད་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་སྟོན་ཅིང་། དུས་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་

མིང་རྣམས་ནི་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་ཏླེ། 

ཀམ་དང་མི་དགག་པའི་སྒྲ་སྤིར་བཏང་དུ་མིང་གི་ཐོག་མར་སྦོར་བ་

དང་། 

ཁ། མུ་མཐུད་དུ། རྒྱུན་དུ། ལླེགས་པར། རླེས་སོར་སོགས་ཤུགས་

འདོན་བླེད་ཀི་མིང་ཁག་ཅིག་དང་མཉམ་དུ་སྦྲླེལ་བ་དང་། 

གསྟླེ་ཏླེ་དླེ་ནས་ལྷག་བཅས་ཀི་ཕྲད་དམ་པ་བ་སོགས་མིང་མཐར་སྦར་

ཚེ་ཕྲད་དླེ་སྦར་ཡུལ་གི་མིང་གང་ཟོས་རུང་བ་དང་། 

ང་། བརོད་བའི་སྐབས་དོན་ལྟར། འགྱུར་དང་བ། བཞིན་དང་བླེད། ཟིན་

དང་ཚར་སོགས་དུས་གསུམ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་སྦར་ཆོག་པ་སྟླེ། དཔླེར་ན། 

སྒྲུབ་པ། བིས་པ། བཤད། གཅད་པ། བཅུགབསལ་བ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་བླེད་པ་

པོ་གཞན་དང་དངོས་སུ་འབླེལ་བའི་བ་བ་བརོད་པའི་སྒྲ་དང་། སོང་། བཞུགས་

པ། འགུལ་བ། མཁས། གདླེངས་པ། གཉིད་པ་ལྟ་བུ་བླེད་པ་པོ་གཞན་དང་མ་
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འབླེལ་བའི་དངོས་པོ་རང་སྟླེང་གི་འགྱུར་བ་དང་འགུལ་སྐྱོད་སྟོན་པའི་སྒྲ་

རྣམས་སོ།  །

འདིར་མ་མི་གཉིས་སྤིར་བཏང་དུ་ཐོག་མར་སྦོར་བ་ཞླེས་པ་ནི། མ་

ཡིག་བླེད་བཞིན་ད་ལྟ་བ་དང་བ་འགྱུར་མ་འོངས་པ་གཉིས་ལ་མི་སྦོར་བ་དང་། 

མི་ཡིག་བས་ཟིན་འདས་པ་ལ་མི་འཇུག་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ལ། ཤུགས་

འདོན་བླེད་ཀི་མིང་ཁག་ཅིག་དང་སྦྲླེལ་རུང་བ་ཞླེས་པ་ཡང་། ཤིན་ཏུ་བིས། 

ཧ་ཅང་བསྒྲུབ་པ། ཀུན་ནས་བསྐྲུན་ལྟ་བུ་བོད་སྐད་ལ་སྦར་སོལ་མླེད་ཀང་། 

ཁྱད་པར་འདོན་བླེད་ཀི་མིང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཐད་ཀར་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་

ལ་ལ་ཞིག་དང་སྦྲླེལ་རུང་བ། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། འཕྲལ་དུ་སྟླེར། ཆ་ཚང་ཟོས། ནན་

ཏན་དུ་བཤད། སད་མར་འཕྲད་ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་པ་དང་། ལྷག་བཅས་

ཀི་ཕྲད་དང་པ་བའི་མིང་མཐའ་སྦར་ན་མིང་དླེ་བཟ་རུང་བ་ནི། འབད་འབད་

དླེ། བརྩོན་པ་བསྐྱླེད་བསྐྱླེད་ནས། བིས་པ་གཉིད་གཉིད་དླེ། སོང་སོང་བ། 

བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་པ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ནོ།  །ཡང་། རྟ་རྒྱུག་རྒྱུགགག་

བཅུམ་བཅུམ། ཆར་བ་འབབ་འབབ། སྤང་ཀིས་ཟ་ཟ། ཆུ་བཞུར་བཞུར་ཞླེས་

པ་ལྟ་བུ་བླེད་པ་པོའམ་ཡུལ་གི་སྒྲ་སྔོན་ལ་སྦར་ཚེ་མིང་དླེ་ཟོ་རུང་མོད། དླེ་

ལྟར་སྦར་ཚེ་བ་བའི་དོན་ལས་བརལ་ཏླེ་ཁྱད་ཆོས་མཚོན་པར་བླེད་པས་བ་

བ་བརོད་པའི་མིང་དངོས་མིན་ནོ།  །
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སྤིར་བཏང་དུ་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་ཡང་འཇུག་ཡུལ་དང་གནས་

སྐབས་ཀི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དུ་

འགྱུར་བའང་ཡོད་པ། བསབ་པ་ཀུན་གི་གཞི་འཛིན་ཅིང་།  །རིག་བླེད་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཀི་རྒྱུ།  །མིང་ཚིག་བརོད་པ་ཀུན་གི་གཞི།  །ཡི་གླེའི་སྦོར་བ་བཤད་

པར་བ།  །ཞླེས་པའི་བསབ་པ། སྨྲ་བ། བརོད་པ། སྦོར་བ་བཞི་ནི་སྐབས་འདིར་

ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་པས་མཚོན་ཏླེ། མིང་གཅིག་ལ་ཡང་སྒྲའི་ལི་

ཡང་དང་བརོད་འདོད་ཀི་གཞན་དབང་གིས་དོན་དུ་མར་འགྱུར་བ་ནི་སྐབས་

གཞན་དུ་ཤླེས་པར་བའོ།  །

4 གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་། དངོས་པོའི་གྲངས་ཀ་དང་རིམ་པ་

སོགས་ཀི་ངོ་བོ་བརོད་པ། གཤམ་གསལ་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་མིང་གི་

སླེ་ཚན་ཞིག་སྟླེ། 

ཀམ་དང་མི་དགག་པའི་སྒྲ་མིང་གི་ཡ་མཐར་མི་སྦོར་བ་དང་། 

ཁཐླེངས། རྡོགཡུགའདོམ་སོགས་འཇལ་བླེད་ཀི་མིང་དང་ལྷན་དུ་སྦོར་

བ་དང་། 

གཆླེས་ཆླེར། ཁྱད་པར་དུ། རྣམ་པར་སོགས་ཤུགས་འདོན་བླེད་ཀི་

མིང་དང་མི་འགྲོགས་པ་དང་། 

ང་། དུས་གསུམ་གི་དབླེ་བ་ཕླེ་རུ་མླེད་པ་དང་། 
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ཅ། ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དང་སྦྲླེལ་རུང་ཡང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་

པའི་མིང་དང་མཉམ་དུ་མི་སྦོར་བ་བཅས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་མིང་རྣམས་

ཏླེ། དཔླེར་ན། གཅིགབརྒྱ། བཅུ། སྟོང་། ཁི། འབུམ་ལྟ་བུ་བགྲང་གྲངས་སྟོན་པ་

དང་། ལྔ་བ། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། བཅུ་བ། ཉླེར་ལྔ་བ་ལྟ་བུ་མིང་མཐར་པ་བ་

སྦར་པ་ཅན་གིས་རིམ་གྲངས་བརོད་པ་དང་། གཉིས་ཀ། བརྒྱ་ཐམ་པ་བོ། 

དུང་ཕྱུར་དྲུག་པོ། གསུམ་ག་ལྟ་བུ་མིང་མཐར་ཀ་ག་དང་པོ་བོ་སྦར་པ་ཅན་

གིས་སྤི་གྲངས་སྟོན་པ་དང་། བརྒྱ་ལྷག་བཅུ་གསུམ་ཡས་མས། ཁི་ཚོ་འགའ། 

བཅོ་བརྒྱད་ཙམ། ཁི་གཅིག་གཉིས་ལྟ་བུས་རགས་གྲངས་སྟོན་པ་དང་། བཅུ་

ཆའི་བརྒྱད། ཕླེད་དང་ལྔ། ཆ་ཤས་གསུམ་སོགས་ཀིས་ཆ་གྲངས་བརོད་པ་

དང་། སུམ་འགྱུར། བརྒྱ་སྐོར། གསུམ་ལོག་ལྟ་བུ་བལྡབ་དང་འགྱུར་དང་སྐོར་

དང་ལོག་དང་སྦྲླེལ་པས་བལྡབ་གྲངས་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ།  །

གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་གི་མངོན་བརོད། མླེ། རི་བོ། གཟའ། ཡུལ། 

ཕོགས། ཉི་མ། ཚེས་སོགས་ནི་གྲངས་གང་གི་མངོན་བརོད་ཡིན་པ་དང་དླེ་

ལྟར་བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རགས་ཙམ་མ་ངླེས་ན། སྐབས་དོན་ལས་ལོག་

པར་འགྱུར་ཉླེན་ཆླེ་བས་སྐར་རྩིས་སོགས་ལའང་སྦང་དགོས། འདིར་དཔླེ་

ཙམ་བརོད་ན། ལག་པའི་ཚོགས་ལས་རབ་འཁྲུངས་ཡོན་ཏན་སྐུ།  །མངའ་

བས་འགྲོ་བ་དུས་ཀི་མོས་པ་བཞིན།  །མཛད་པའི་ཚུལ་ནི་ཉི་མར་བསྟན་
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དབུས་ན།  །དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་མླེ་རུ་བསྐོར།  །《བོད་མཁས་པའི་

གསུང》ཅླེས་པའི་ལག་པ་དང་། ཡོན་ཏན། དུས། ཉི་མ། མླེ་ནི་རིམ་བཞིན་

གཉིས་དང་། གསུམ། དྲུགབཅུ་གཉིས། གསུམ་གི་དོན་ལ་འཇུག་པ་མ་ཤླེས་

ན་ཚིགས་བཅད་ཧྲིལ་བོའི་བསྟན་དོན་གང་ཡིན་རྟོགས་དཀའ་འོ།  །

གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་རྣམས་སྤིར་བཏང་དུ་འཇལ་བླེད་ཀི་མིང་

དང་མཉམ་དུ་སྦར་པ་ནི། བླེ་གང་། སོར་གསུམ། རྒྱང་གྲངས་གཅིགརྒྱ་མ་ལྔ། 

ལླེབ་མོ་གཉིས། ལུག་ཁྱུ་བརྒྱད། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་ལྟ་བུ་དང་། ཁྱད་གཞི་

བརོད་པའི་མིང་གི་རླེས་སུ་སྦར་པ། རྟ་བདུན། ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས། འབྱུང་བ་

ལྔ། གླེགས་བམ་བཅུ་ལྟ་བུ་དང་། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་མཐར་མ་མོ་དང་

པ་བ་གཉིས་ལ་ན་རུ་སྦར་ཏླེ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དུ་བསྒྱུར་ན་ད་གཟོད་

གྲངས་ཀ་དང་མཉམ་དུ་སྦོར་བ་མ་གཏོགས། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་རང་

ལ་སྦར་དུ་མི་རུང་བ། བུ་མོ་མཛེས་མ་གསུམ། རྟ་མགོགས་པོ་གཅིག་ལ་

བཅིབ། རས་ཡུག་དམར་པོ་གཅིགལྟ་བུར་སྦར་དུ་རུང་གིམཛེས་པ་

གཅིགཤིང་རིང་བ་ལྔ། ཟས་ཞིམ་པ་གཉིས་ཞླེས་སྦར་སོལ་མླེད་དོ།  །

5 འཇལ་བླེད་ཀི་མིང་། དངོས་པོའི་གྲངས་ཀ་བརོད་བའི་ཐ་སད་ཀི་

སྔོན་དུ་སྦར་ནས་བོངས་ཚོད་དང་ཚད་སོགས་སྟོན་པ་སྟླེ། 

ཀ གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་དང་མ་སླེབ་ན་རང་རྐང་བས་བརོད་དོན་
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ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མི་སྟོན་པ་དང་། 

ཁ། དུས་ཀི་དབླེ་བ་མླེད་པ་དང་མ་མི་དགག་སྒྲ་མི་སྦོར་བ་ནི་ཁྱད་

གཞི་བརོད་པའི་མིང་དང་འདྲ་བའི་མིང་གི་སླེ་ཚན་ཞིག་སྟླེ། སྔོན་ཆད་མིང་

འདི་རིགས་སླེ་ཚན་བླེ་བག་པ་གཅིག་ཏུ་མ་བས་པ་ཙམ་ལས་གཏན་ནས་

མླེད་པ་མ་ཡིན་པ། ཤླེས་བ་ཀུན་ཁྱབ་ཏུ། སྣོད་བཅུད་དླེ་དག་འཇལ་བླེད་ཚད་

ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། ཞླེས་དང་། འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས། ཕྲ་

རབ་རྡུལ་དང་རྡུལ་ཕྲན་དང་། ལགས་ཆུ་རི་བོང་ལུག་དང་གང་།  །ཉི་ཟླེར་སོ་

མ་ཤིག་ནས་སོར།  །གོང་ནས་གོང་དུ་བདུན་འགྱུར་ཏླེ།  །སོར་མོ་ཉླེར་བཞི་

ཁྲུ་གང་ལ།  །ཁྲུ་བཞི་གཞུ་འདོམ་གང་ཞླེས་བ།  །གཞུ་འདོམ་ལྔ་བརྒྱ་རྒྱང་

གྲགས་ཏླེ།  །རྒྱང་གྲགས་བརྒྱད་ནི་དཔག་ཚད་དོ།  །ཞླེས་གསུངས་པ་སོགས་

ཀིས་གསལ་བར་རྟོགས་སོ།  །

དླེའི་དོན་དཔླེར་བརོད་ཀིས་གསལ་བར་བས་ན། སོར། མཐོ། མཁྱིད། 

འདོམ། རྒྱང་གྲགས། དཔག་ཚད་ལྟ་བུ་རིང་ཚད་སྟོན་པ་དང་། ཕུལ། བླེ། སླེ་

བ། ཞོ། ཉག་གཁལ། སང་། སྤི་རྒྱ་སོགས་ཀིས་འདླེགས་ཚད་སྟོན་པ་དང་། 

བུབས། པོ་ཏི། དུམ་བུ། ཤར་མོ། ལླེབ་མ་ལྟ་བུས་དབིབས་གཟུགས་ཀི་ཚད་

སྟོན་པ་དང་། ཁྱུ། སྐོར། ཚོགས། ཕོན་པོ། སླེབ་རྡོག་པོ། ཆ། ཡ་སོགས་ཀིས་

ཚོགས་པའི་ཚད་སྟོན་ཅིང་། དླེ་དག་གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་དང་སྦར་པ་ནི། 
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གྲོ་བླེ་གང་། ཀ་ར་རྡོག་པོ་གསུམ། ལྷམ་ཆ་གཅིགདཔླེ་ཆ་པོ་ཏི་བདུན། གོས་

སླེབ་བཅུ་ལྟ་བུས་མཚོན་ནོ།  །

6  ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་། བ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དང་

སྦར་ཏླེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ལས་དང་རང་བཞིན་སོགས་ལ་རྒྱ་ཁྱོན་དང་། 

ཡུལ་དུས། རྣམ་འགྱུར་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་འདོན་བླེད་ཀི་མིང་

གཤམ་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པ་སྟླེ། 

ཀསྤིར་བཏང་དུ་མིང་གཞན་དང་མ་སྦྲླེལ་བར་རང་རྐང་སྦོར་མི་རུང་

བ་དང་། 

ཁཕལ་ཆླེར་ཚེག་དབར་གཉིས་ཡན་འདུས་ཤིང་དུས་གསུམ་གི་དབླེ་

བ་མླེད་པ་དང་། 

གབ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་མ་གཏོགས་མིང་གཞན་ལ་

སྦོར་མི་རུང་བ་བཅས་ཏླེ། དཔླེར་ན། ལྷག་པར། ཁྱད་པར་དུ། རབ་ཏུ། ཤིན་

ཏུ། ཧ་ཅང་། ལླེགས་པར་སོགས་ཀིས་དངོས་ཚད་སྟོན་པ་དང་། རྒྱུན་དུ། 

གཏན་དུ། ཀུན་ཏུ། ནམ་ཡང་། ཡུན་རིང་བོར། མྱུར་དུ། དལ་བུར། སད་མར། 

རླེས་སོར། ཕིས་སུ། སྔོན་ཆད་ལ། སར་ཡང་། མུ་མཐུད་དུ། འཕྲལ་དུ། དླེ་མ་

ཐག་ཏུ། སྐད་ཅིག་ལ། ཡང་ཡང་ལྟ་བུས་དུས་ཚད་སྟོན་པ་དང་། མ་ལུས་པ། 

ཆ་ཚང་། ཡོངས་རོགས། ཐམས་ཅད། ཡོད་དོ་ཅོགའབའ་ཞིགཁོ་ན། ཁྱོན་
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སོམ། ལྟ་བུས་ཁྱོན་ཚད་སྟོན་པ་དང་། ཅི་ནས་ཀང་། ཡང་དག་པར། ངོ་མ། 

མངོན་སུམ་དུ། མདོར་ན། ཕལ་ཆླེར། ངོ་ཐོག་ཏུ། ནན་ཏན་དུ། དོན་དམ་པར་

ལྟ་བུས་བསམ་ཚུལ་སྟོན་པ་དང་། འོ་ན། འོན་ཀང་། ཡིན་ཡང་། གལ་ཏླེ། དླེ་

ཡང་། ཇི་ལྟར་ན། དླེ་ལྟར་དུ། འདི་ལྟ་སྟླེ། ལྟ་བུས་བརོད་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་

འདོན་པ་བཅས་ནི་མིང་དླེ་དག་གི་ངོ་གདོང་གི་དོན་ལྟར་བས་པ་ཡིན་པས། 

ཞིབ་ཏུ་ལག་ལླེན་གི་སྐབས་སུ་ངླེས་པར་བའོ།  །

མིང་འདིའི་རིགས་ལ་འགོས་ལོ་སོགས་ཀིས་ཚིག་རྒྱན་གསལ་བླེད་

ཀི་མིང་གིས་བཏགས་ཀང་། འདིར་ཕི་ནས་འཆད་འགྱུར་གི་གསལ་བླེད་ཀི་

མིང་དང་ཁྱད་པར་འབླེད་པའི་ཕིར་དུ་དླེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏླེ་

དོན་གི་ནུས་པ་ཁྱད་དུ་འདོན་པའི་དགོས་མཁོ་ཆླེན་པོ་མླེད་ན་གང་འདོད་དུ་

སྦར་མི་རུང་སྟླེ། བརྩོན་འགྲུས་ཆླེ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་རབ་ཏུ་ཆླེ། ལླེགས་

པར་ཉོན་དང་། རབ་ཏུ་ཉོན། ལླེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་

ཤིག《མདོ་ཚིག》མི་འགྱུར་བར་གཏན་ལ་ཕབ། ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་བར་

བཀའ་གཙིགས་སུ་བིས་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་སྔ་ཕིས་གོ་བ་སྟླེར་ཚབས་མི་

འདྲ་བས། བརོད་བའི་དགོས་མཁོ་དང་ཚིག་གི་ནུས་པ་འདོན་ཚུལ་ལ་

དམིགས་ཏླེ། ལླེགས་པར་བརྟགས་ནས་སྦར་པར་བའོ།  །

7 ངླེས་བཟུང་གི་མིང་། སྐྱླེ་བོ་བདག་གཞན་བར་མ་སྟོན་པའམ་བརོད་
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དོན་དག་གི་དོད་ཚབ་ཏུ་སྦར་ནས་བརོད་ཡུལ་གི་དངོས་པོ་དླེ་ངོས་འཛིན་

པའི་མིང་སྟླེ། དླེ་ལ་གཉིས་ལས་སྐྱླེས་བུ་ངླེས་བཟུང་གི་མིང་གི་ཁྱད་ཆོས་

གཤམ་གསལ་ལྟར། 

ཀམ་དང་མི་དགག་པའི་སྒྲ་མིང་གི་ཐོག་མར་མི་སྦོར་བ་དང་། 

ཁ། ཁྱད་གཞི་བརོད་པ་དང་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གི་ཡས་མཐར་སྦར་

ཏླེ་འབླེལ་སྒྲས་མཚམས་སྦྲླེལ་ན། སྦར་ཡུལ་དླེ་གང་ལ་དབང་བའམ་ལྡན་པའི་

དོན་གསལ་བར་བླེད་པ་དང་། 

གདུས་གསུམ་གི་དབླེ་བ་མླེད་ཅིང་གཅིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་གི་ཁྱད་

པར་གསལ་བ་དང་། 

ང་། ཤུགས་འདོན་བླེད་ཀི་མིང་རྣམས་ཡས་མཐར་སྦར་མི་རུང་བ་

བཅས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་མིང་གི་སླེ་ཚན་ཞིག་སྟླེ། ནང་གསླེས་སུ་སྐྱླེས་

བུ་བདག་གཞན་བར་མ་ངླེས་བཟུང་བ་གསུམ་ཡོད་དོ།  །

1 སྐྱླེས་བུ་བདག་བརོད་ཀི་མིང་། བརོད་པ་པོ་རང་དང་རང་ཉིད་ཀི་

ཚོགས་པའི་དོན་སྟོན་པ་སྟླེ། ང་། བདགབདག་ཉིད། ང་རང་། རང་ཉིད། ཁོ་བོ། 

ཁོ་མོ། རང་ག་ལྟ་བུ་རང་ཁོ་ནའི་དོན་སྟོན་པ་དང་། རང་རླེ། ང་ཚོ། ངླེད་ཅགའོ་

སྐོལ། འུ་ཅགཡུ་བུ་ཚོ། འུ་ཚོ། རང་ཅག་ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མང་ཚིག་བརོད་

པའོ།  །
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2  སྐྱླེས་བུ་བར་བརོད་ཀི་མིང་། བརོད་པ་བོ་རང་དང་ཁ་གཏད་དུ་

ཡོད་པའི་ཟ་བོ་སྟོན་པའི་མིང་སྟླེ། ཁྱླེད། ཁྱོད། ཁྱོད་རང་། ཁྱླེད་ཉིད། ཁྱླེད་ཀ་

ལྟ་བུས་གཅིག་ཚིག་སྟོན་པ་དང་། ཁྱླེད་ཅགཁྱོད་རྣམས། ཁྱོད་ཚོ། ཁྱོད་རང་

དགཁྱླེད་རྣམ་པ་ལྟ་བུས་མང་བའི་དོན་བརོད་པའོ།  །

3 སྐྱླེས་བུ་གཞན་བརོད་ཀི་མིང་། འཆད་པ་བོ་རང་དང་ཟ་བོ་གཉིས་

ལས་ཡན་གར་བའི་གང་ཟག་ཕ་རོལ་བོ་སྟོན་པའི་མིང་སྟླེ། ཁོ། ཁོ་རང་། ཁོང་། 

ཁོང་གམོ་རང་། མོ་རང་གམོར་གཁོ་རང་གཁོར་གཁོང་ཉིད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་

གཅིག་ཚིག་སྟོན་པ་དང་། ཁོ་ཚོ། ཁོང་རྣམ་པ། ཁོ་ཅགཁོ་རང་ཚོ། ཁོ་པ་ཚོ། 

ཁོ་བོ་ཅག་ལྟ་བུས་མང་བའི་དོན་མཚོན་ནོ།  །

བརོད་འདོད་ངླེས་བཟུང་གི་མིང་ནི། འདི་ཀོའདི་ཉིད། འདི་གའདི་

རིགས། དླེ་དགདླེ་ཉིད། དླེ་ཚོ། ཅི་ཞིགཅི་སྐད། ལྟ་བུའོ།  །

འདིར་སྐྱླེས་བུ་བདག་གཞན་བར་མ་ཞླེས་པའི་བདག་དང་གཞན་ནི། 

ལས་གང་ཞིག་བླེད་པ་པོ་གཞན་དང་དངོས་སུ་འབླེལ་བའི་དབང་དུ་བས་

པའི་བླེད་པ་པོ་དང་བླེད་པའི་དངོས་པོ་ལ་བདག་དང་། དླེས་བསྒྲུབ་པར་བ་

བའི་ཡུལ་དང་བ་བ་ལ་གཞན་ཞླེས་བཏགས་པའི་དོན་དང་མི་འཁྲུལ་བར། 

སྤིར་བཏང་བརོད་པ་བོ་རང་ལ་བདག་དང་། ཟ་བོ་ལ་གཞན། དླེ་གཉི་ག་ལས་

ཕ་རོལ་བོ་ལ་བར་མ་ཞླེས་བརོད་པ་སྟླེ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏས། སྒྲ་འཇུག་ཏུ། བདག་
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ཉིད་ལ་ང་ཞླེས་བརོད་པའམ། ཞླེས་དང་། མཁས་འཇུག་ཏུ། ཁམས་སྒྲུབ་པ་ནི་

ཏི་ངན་ཏ།  །དླེ་ལ་སྐྱླེས་བུ་རྣམ་པ་གསུམ།  །ཞླེས་དང་། དླེའི་རང་འགྲླེལ་དུ། 

ཁམས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲའི་རྐླེན་གི་ཏི་ངན་ཏ་ཡིན་ལ་སྐྱླེས་བུ་གསུམ་སྟླེ། སྐྱླེས་བུ་

དང་པ་ོན་ིལྷས་བིན་ལ་སོགས་པའོ།  །སྐྱླེས་བུ་བར་བ་ན་ིཁྱོད་ལ་སོགས་པའོ།  ། 

སྐྱླེས་བུ་མཆོག་ནི་བདག་ལ་སོགས་པའི་སྒྲའོ།  །དླེ་རླེ་རླེ་ལའང་གཅིག་གི་

ཚིག་དང་།  །གཉིས་ཀི་ཚིག་དང་། མང་བོའི་ཚིག་གིས་དགུར་འགྱུར་བའོ།  ། 

ལྷས་བིན། ལྷས་བིན་དགལྷས་བིན་རྣམས། དླེ་བཞིན་ཏུ། ཁྱོད། ཁྱླེད། ཁྱླེད་

རྣམས། ང་། ངླེད། ངླེད་རྣམས་ཞླེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ།  །༣༤ཞླེས་བསྟན་པ་ལྟར་

སྦར་པ་ཡིན་ནོ།  །

གཞན་ཡང་། བརོད་པ་པོའི་བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་དང་ཞླེ་ས་སྦོར་

མིན་གི་གནས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གི་དབང་གིས། གུས་ཕྲན། གི་ན་

བ། གིན་མདའ། བླུན་རྨོངས་པ། ཐ་ཤལ་བ། སྤང་འཁྱམ་པ་ལྟ་བུས་ཀང་སྐྱླེས་

བུ་བདག་བརོད་པ་དང་། སྐུ་ཞབས། ཞབས་དྲུང་། རིན་པོ་ཆླེ། ལམ། གྲོགས་

པོ། ཨ་ལགས་སོགས་ཀིས་སྐྱླེས་བུ་བར་མ་དང་གཞན་བརོད་པར་འགྱུར་བ་

དང་། ཚིགས་བཅད་དང་ལྷུག་པའི་ཁྱད་པར་ལས། བཀའ་དྲིན་ཆླེ་བའི་མགོན་

པོ་ཁྱོད་དྲུང་དུ།  །ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཚིགས་བཅད་ཀི་སྐབས་སུ་ཞླེ་ས་ཅན་ལའང་

ཁྱོད་སྒྲ་སྦོར་ཞིང་། ལྷུག་པར། བཀའ་དྲིན་ཆླེ་བའི་མགོན་པོ་ཁྱླེད་ཀིས། ཞླེས་
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ཁྱླེད་སྒྲ་སྦར་པས་ཞླེ་ས་སྟོན་པ་དང་། ཁྱོད་སྒྲ་སྦར་ན་མ་གུས་པའི་ཚུལ་སྣང་

བ་མཁས་པའི་ལག་ལླེན་དུ་གསུངས་ལ། བརོད་ཚུལ་གི་དབང་གིས། ཚང་

མ། མ་ལུས་པ། ཡོངས་རོགས། ཐམས་ཅད་སོགས་ཤུགས་འདོན་བླེད་ཀི་

མིང་དག་ཀང་ངླེས་བཟུང་གི་དོན་ལ་འཇུག་པའང་ཡོད་པ་ཕི་ནས་བཤད་

པར་བའོ།  །

8 གསལ་བླེད་མིང་། བརོད་པར་བ་བའི་དོན་གི་གནས་ལུགས་དང་། 

ངང་ཚུལ། སྒྲའི་གྲག་ཚུལ། དཔླེ་དང་དཔླེ་ཅན་གི་མཚུངས་ཆོས་གསལ་བར་

བླེད་པ་སོགས་མིང་གཞན་དང་བསོངས་ནས་བརོད་དོན་རོགས་པར་སྟོན་

བླེད་ཀི་སྒྲའི་སླེ་ཚན་ཞིག་ལ་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་ཞླེས་བ་བ། དླེ་ལ་ནང་

གསླེས་ཚིག་ནུས་འབིན་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་ཁ་འགའ་རུ་དབླེའོ།  །

1 དླེ་ཉིད་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་། མི་ཕམ་འཇམ་དབངས་བ་མས། རྟླེན་

འབྱུང་ཚུལ་གིས་གང་སྐྱླེས་པའི།  །ཆོས་ཀུན་རང་རང་ངོ་བོ་ཡིས།  །ཐུན་

མིན་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན།  །ས་གཤླེར་དྲོ་སོགས་ཐ་སད་ཀི།  །ཆོས་

ཉིད་འདི་ལ་བསོན་དུ་མླེད།  །ཅླེས་དང་། སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅི་སླེད་པ།  །ཡོད་

དང་ཡིན་པར་སྒྲུབ་ལ་འདུ།  །དགག་པའི་རྣམ་པ་ཇི་སླེད་པ།  །མླེད་དང་མ་

ཡིན་དགག་པས་བསྡུས། ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་དང་རྐླེན་གིས་འདུ་བས་

པའི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་དླེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བདླེན་པར་བརོད་པ་ལ་



154

མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་སོགས་བརོད་པའི་མིང་དག་གིས་ཇི་བཞིན་རྔོ་མ་

ཐོགས་པས། སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་རྣམས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏླེ། 

ཡིན། རླེད། ནུས། ཐུབ། འཐད། འདོད། མོས། སིད། དཔླེ། རུང་། ཆོགཉན། 

འོས། འགྲིགམཐུན། དགོས་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ནི་དངོས་པོའི་གནས་

ལུགས་དླེ་ལྟར་ཡིན་པ་སྒྲུབ་པའི་མིང་ཡིན་ལ། མིན། མི་སིད། དཔླེ་མླེད། 

འགལ། ལྡོགམི་མཐུན། མི་འོས་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་དགག་པའི་དོན་དང་འབླེལ་

བའི་སྒྲ་ནི་ཡིན་ལུགས་དགག་པ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་ནོ།  །

2  གནས་པ་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་། གཞི་གང་ན་ཆོས་གང་ཞིག་ཡོད་

པའམ་གནས་པ་གསལ་བར་སྟོན་པ་སྟླེ། ཡོད། བདོགམཆིས། སྣང་། 

འདུགམངའ། ལྡན། མླེད། གནས་ལྟ་བུ་དང་། 

3 དཔླེ་དོན་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་། མཚོན་བ་དོན་གི་གནས་ལུགས་

ལྐོག་གྱུར་པ་དང་སྤི་མཚན་གི་དོན་དླེ་མཚོན་བླེད་ཀི་དཔླེ་མངོན་སུམ་པ་དང་

དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་འགོད་པའི་དཔླེ་དོན་མཚུངས་སྦོར་གི་ཐབས་ལ་

བརྟླེན་ནས་བརོད་དོན་གསལ་བར་བླེད་པ་ནི་སྐད་ཆའི་བརོད་ཐབས་ཤིག་

ཡིན་ཞིང་། དཔླེ་དང་དཔླེ་ཅན་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་དང་གཅིག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་

བརོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་རྐླེན་གིས། དཔླེ་འགོད་པའི་ངག་སྦོར་ཐམས་ཅད་ལ་

མཚུངས་པ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡོད་པའི་ངླེས་པ་མླེད་ཀང་། སན་ངག་མླེ་ལོང་
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དུ། ཇི་ལྟར་ཅི་ཞིག་ལྟར་མཚུངས་པར།  །གསལ་བར་གང་དུ་རྟོགས་བླེད་པ།  ། 

དླེ་ནི་དཔླེ་ཞླེས་བ། ཞླེས་པས་བསྟན་པ་ལྟར། དཔླེ་དང་དཔླེ་ཅན་གཉིས་ངོ་བོ་

ཐ་དད་དུ་བཀོད་ནས་མཚུངས་ཆོས་གང་རུང་གིས་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་

སུ་མཚུངས་པར་སྟོན་པའི་དཔླེ་རྒྱན་ཕལ་ཆླེ་བ་ལ་མཚུངས་པ་གསལ་བླེད་

ཀི་སྒྲ་སྦར་དགོས་ཏླེ། དཔླེར་ན། ནླེའུ་གསིང་གཡུ་ཡི་མཎལ་ཕིས་འདྲར་སྔོ།  ། 

མླེ་ཏོག་ཕྲླེང་མཛེས་སྐར་ཚོགས་བཞིན་དུ་བཀྲ།  །བུང་བའི་མགྲིན་སྒྲ་རྒྱུད་

མང་ལྟར་སན་པའི།  །དཔྱིད་ཀི་དུས་འདི་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུར་མཛེས།  །ཞླེས་པ་

དཔླེ་དང་དཔླེ་ཅན་བསྟར་ཆགས་སུ་བཀོད་པའི་མཐར། འདྲ། བཞིན། ལྟར། 

ལྟ་བུ་ཞླེས་པའི་མཚུངས་སྒྲ་རླེ་བཀོད་པ་བཞིན་དུ། མཚུངས། མཉམ། བསླུ་

བ། གཟུགས་བརན། ཡང་དག་གཞལ། དཔླེ། རབ་ཏུ་སྨྲ། སང་བ། ཅོ་འདྲི། 

ཕྲག་དོགརླེས་སུ་འཆིང་། མཐོང་། སླེགསླེམས་པ། འགྲན་ལས་ཚར་གཅོད་

སོགས་མླེ་ལོང་མའི་དངོས་བསྟན་གི་མཚུངས་པ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་རླེ་ལྔ་

དང་། དླེར་མ་བསྟན་པ་བཅུ་གཅིག་བཅས་དོན་དྲུག་ཡོད་པ་དང་། སམ། 

དོགས། ངླེས་སོགས་རབ་རྟོག་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་དགུ་ཡོད་པའང་དཔླེ་དོན་

གསལ་བླེད་ཀི་བླེ་བག་ཅིག་ཡིན་པས། དླེ་དག་ལ་ལག་ལླེན་གི་ཁྱད་པར་མི་

འདྲ་བ་ཡོད་པ་ཚིག་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅོས་དག་ལས་རྟོགས་པར་ཞུ་སྟླེ། རབ་

བརྟགས་གསལ་བླེད་ཀི་བཞིན་སྒྲ་ནི་ཡིན་པའི་དོན་དང་། མཚུངས་པ་གསལ་
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བླེད་ཀི་བཞིན་སྒྲ་ནི་འདྲ་བའི་དོན་དུ་གོ་བ་ལྟར་རོ།  །

4 ངང་ཚུལ་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་གི་རླེས་

སུ་སྦར་ནས་སྒྲ་དང་གཟུགས་སོགས་ཀི་ངང་ཚུལ་གསལ་བར་སྟོན་པ་སྟླེ། 

དཔླེར་ན། མླེ་རླེ་རླེ། ང་ར་ར། འབུ་རུ་རུ། ཁྱོ་རོ་རོ། ན་ར་ར། གུལ་ལི་ལི། ཉི་

ལི་ལི། འཇོལ་ལོ་ལོ། ཐ་ར་ར། ཙ་ར་ར། འདར་ར་ར། ཐུ་ལུ་ལུ། སྒུར་རུ་རུ། 

འབར་ར་ར། ཀི་ལི་ལི་སོགས་ཀིས་དངོས་པོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་རྣམ་པ་ཇི་

བཞིན་སྟོན་པ་དང་། ལྡིར་རི་རི། སི་ལི་ལི། དི་རི་རི། འུ་རུ་རུ། ཧི་རི་རི། ཤ་

ར་ར་སོགས་ཀིས་སྒྲའི་ངང་ཚུལ་གསལ་བར་སྟོན་པ་དང་། སང་ངླེ། ཁིགས་

སླེ། ལམ་མླེ། ལྷན་ནླེ། ཅོལ་ལི། ལྡླེམ་མླེ། ཉིལ་ལླེ། ཐལ་ལླེ། ལིབ་བླེ། ཧྲག་

གླེཐུལ་ལླེ། ལྟ་བུ་དང་། སྤིངས་སླེ་སྤིང་། སླེངས་སླེ་སླེང་། ལྷོགས་སླེ་

ལྷོགཚུགས་སླེ་ཚུབ། ཤིངས་སླེ་ཤིང་། ཆླེམས་སླེ་ཆླེམ། ཁྱུགས་སླེ་

ཁྱུགཐམས་སླེ་ཐམ་སོགས་ཀིས་ཀང་སྒྲ་དང་གཟུགས་ཀི་ངང་ཚུལ་གསལ་

བར་སྟོན་མོད། གོང་གསལ་གི་མིང་འདི་རིགས་ཀི་གྲུབ་ཚུལ་དང་སྒྲའི་འབིན་

ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས། དོན་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཆླེ་བ་ཕི་ནས་མིང་གི་

གྲུབ་ཚུལ་གི་སྐབས་སུ་ངླེས་པར་བའོ།  །

དླེ་དག་གི་སྦོར་ཚུལ་དཔླེར་བརོད་ཀི་སོ་ནས་རགས་ཙམ་གསལ་

བར་བས་ན། གནས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བང་ན།  །རླེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་
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འདུས་པད་མ་འབྱུང་།  །སྐུ་མཚན་དཔླེའི་འཛུམ་འོད་མླེ་རླེ་རླེ།  །གསུང་

ཚངས་པའི་དབངས་སན་དི་རི་རི།  །ཐུགས་གསལ་སྟོང་འཛིན་མླེད་ཧྲིགས་

སླེ་ཧྲིག །ལྷ་ཞི་ཁོའི་འགིང་བག་ཤིགས་སླེ་ཤིག །ཡབ་དཀའ་བོའི་གར་

སྟབས་ཁབས་སླེ་ཁབ།  །མ་དཔའ་མོའི་གླུ་ལླེན་ཤར་ར་ར། འགིང་ཕོ་ཉའི་བོ་

བརྡུངས་ཆླེམས་སླེ་ཆླེམ།  །མདངས་འཇའ་ཚོན་འོད་ལྔ་ཁྱུགས་སླེ་ཁྱུག ། 

ཁྱླེད་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པོའི་བིན་རབས་ཀིས།  །གནས་འདི་རུ་བིན་ཆླེན་ཆར་

ལྟར་ཕོབ།  །རས་བསང་མཆོད་ཀུན་ལ་ནུས་པ་བསྐྱླེད།  །བདག་འདིར་

ཚོགས་རྣམས་ལ་དངོས་གྲུབ་སོལ།  །《བསང་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བ་

ལས》ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གསླེར་གི་སླེར་ཁ་སླེར་ཚུབས་སླེ།  །དངུལ་གི་

སླེར་ཁ་ངང་ཁིག་གླེ། ལྟ་བུས་བརོད་པར་བ་བའི་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་དླེའི་

རྣམ་པ་དང་ངང་ཚུལ་དངོས་སུ་མྱོང་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་སྟླེར་ཞིང་། ཁྱད་ཆོས་

བརོད་པའི་མིང་ཕལ་ཆླེ་བས་སྐབས་བབ་ཀི་དངོས་པོ་གང་དླེའི་ཁྱད་ཆོས་

དང་བླེད་ལས་སོགས་སྤི་བམ་པ་ཙམ་སྟོན་པར་བླེད་པས། མིང་གི་སླེ་ཚན་

དླེ་གཉིས་ཀིས་ཚིག་དོན་གི་ནུས་པ་འབིན་ལུགས་མི་འདྲ་བར་མ་ཟད། 

གང་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་མིང་ཡང་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཕིར་དླེ་གཉིས་འདྲ་བར་མི་

གཟུང་ངོ་།  །

5 སྒྲ་གྲག་ཚུལ་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་། ས་ཆུ་མླེ་རླུང་དང་དངོས་པོ་
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ཕན་ཚུན་ཕོག་འཁོལ་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲ་གྲག་ཚུལ་གསལ་བར་བླེད་པའི་མིང་

རྣམས་ཏླེ། དཔླེར་ན། དིར་དིར། བང་བང་། ཙི་ཙི། འུར་འུར། ཟིར་ཟིར། ཐག་

ཐགཏིང་ཁོལ། ལྟིག་ལྟིགལྷང་ལྷང་། སང་སང་། དོབ་དོབ། ཕོ་ཕོ། ཆིལ་ཆིལ། 

ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་སྟླེ། ལྷུང་ལྷུང་གསླེར་ལྡན་ཆུ་བོ་བཞུར་བའི་ལྷོ་ཡི་ཕོགས།  ། 

དབར་དུས་བུང་བའི་གཤོག་སྒྲ་དིར་དིར་སྒྲོག་པ་དང་།  །སྟོན་ཁར་གྲོ་རབས་

ཆིལ་ཆིལ་གཡོ་བའི་སྟག་རི་གྲོང་།  །སྟག་ཤར་ངར་སྐད་སང་སང་སྒྲོག་པའི་

བསྟི་གནས་ཡིན།  །ལྟ་བུའོ།  །

6 དུས་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་བའི་དུས་གསུམ་

གི་དབླེ་བ་ཡོད་པ་ནི་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ཁོ་ནའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྣང་ཞིང་། 

བ་བ་བརོད་པའི་སྒྲ་ལ་ཡང་དུས་གསུམ་ཡིག་གཟུགས་གསུམ་འགྱུར་དང་། 

གཉིས་འགྱུར། མི་འགྱུར་བ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། གཟུགས་མི་འགྱུར་

བའི་བ་བའི་མིང་ལ་དུས་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ངླེས་པར་དགོས་ཤིང་། གཞན་

རྣམས་ལའང་གང་བདླེར་སྦོར་བའི་ལག་ལླེན་གིས་དུས་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲའི་

སླེ་ཚན་ཞིག་ཟུར་དུ་བྱུང་བ་འདི་ལྟ་སྟླེ། བླེད། བཞིན། གིན། གིན། ཀིན་ལྟ་བུ་

ད་ལྟ་བ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་དང་། ཚར་ཟིན། སོང་། བས་ལྟ་བུ་འདས་པ་སྟོན་

བླེད་དང་། རྒྱུ། བ། འགྱུར། དགོས་ལྟ་བུ་མ་འོངས་པ་སྟོན་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་ནོ།  །

7 རྒྱུ་མཚན་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་། འདི་ལ་བརྟླེན་ནས་འདི་བཞག་པའི་
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སྔ་རྐླེན་ཕི་འབས་ཀི་དོན་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་སྟླེ། ཕིར། གཤིས། སྟབས། 

རྐླེན། བརྟླེན། སད་ལྟ་བུ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གི་དོན་སྟོན་པའི་ཚིག་

ཕྲད་ཀང་ཡོད་པ་སྐབས་གཞན་དུ་ཤླེས་པར་བའོ།  །

8 དགོས་པ་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་། གང་གི་ཆླེད་དུའམ་དོན་དུ་བས་

པའི་དགོས་པ་གསལ་བར་བླེད་པའི་མིང་སྟླེ། སད། སད་དུ། ཆླེད། ཆླེད་དུ། 

དོན་དུ། ཕིར་དུ། ལྟ་བུ་དང་། དླེར་མ་ཟད་ལ་དོན་གི་ཕྲད་ཀིས་ཀང་དགོས་པ་

སྟོན་པ་ཕི་ནས་ཤླེས་པར་བའོ།  །

9 འབོད་ངག་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་། ས་པཎ་མཁས་འཇུག་ཏུ། སྐབས་

སུ་འབླེལ་བ་མླེད་པའི་མིང་།  །སྣང་ན་དླེ་ནི་བོད་སྒྲ་ཡིན།  །ཞླེས་པ་ལྟར་ཡིད་

ཀི་འགྱུར་བ་ངག་ཏུ་འདོན་པའི་སྒྲ་བརོད་བའི་དོན་དང་དངོས་སུ་མ་འབླེལ་

བར་བརོད་པ་རང་དབང་བའི་འབོད་ངག་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་རྣམས་ཏླེ། ཀླེ་

མ། ཨ་ཧོ། ཨ་ལ་ལ། ཀླེ། ཝླེ། ཁོ་རླེ། མོ་རླེ། ཨླེ་ཨླེ། ཧ་ཧ། ཧླེ་ཧླེ། ཨླེ་མ་ཧོ། 

ཨ་ཚ་ཚ། ཨ་ན་ན། ཨླེ་མ། ཧླེ་ཧོ། ཨ་ཙི། ཧིན། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་འབོད་

ཡུལ་གི་གང་ཟག་གི་མིང་ཐོག་ཁོ་ནར་སྦར་པ་མ་ཡིན་པར། ཡིད་འགྱུར་

མཚོན་བླེད་ཀི་སྒྲ་སྤི་ལ་འདིར་འབོད་ངག་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་ཞླེས་བཏགས་

པས། རྣམ་དབླེ་བརྒྱད་ཀི་བླེ་བག་གང་ཟག་གི་མིང་ཁོ་ནར་སྦོར་བའི་འབོད་

སྒྲ་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་བར་མི་བ་སྟླེ། དླེ་གཉིས་ལ་ཁྱབ་བླེད་དང་ཁྱབ་བའི་ཁྱད་
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པར་ཡོད་དོ།  །དླེའི་དོན་དཔླེར་བརོད་ན། ཨླེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨླེ་མའོ་སྐྱབས།  ། 

ཨླེ་མའོ་སྨྲ་མཆོག་ཨླེ་མའོ་མགོན།  །ཞླེས་དང་། ཀླེ་མའོ་ཁྱོད་ཀི་བསྟན་པ་ནི།  ། 

གང་གི་རྣ་བའི་ལམ་སོང་བ།  །དླེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་འགྱུར་ཕིར།  །ཁྱོད་

བསྟན་འཛིན་པར་སུ་མི་གུས།  །《རྟླེན་འབླེལ་བསྟོད་པ་ལས》ཞླེས་དང་། ཀི་

ཧུད་ཀི་ཧུད་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ།  །ཨ་ཙི་ཨ་ཙི་གོ་བུར་རྐླེན་ངན།  །ཅི་བླེད་

ཅི་བླེད་མ་རུངས་འཚེ་བ།  །འཕྲལ་དུ་འདི་རུ་བདུད་པོ་སུ་སླེབ།  །《གཏམ་

པདྨའི་ཚལ་གི་ཟོས་གར་ལས》ཅླེས་པས་མཚོན་ཅིང་། འབོད་པའི་རྣམ་དབླེ་

ནི། ཀ་ཡླེ་གྲོགས་པོ་མ་གཡླེང་ང་ལ་ཉོན།  །ཁ་སང་ཉི་མ་དླེ་རིང་སོད་མིན་

པས།  །ག་ལླེར་བདླེ་བར་འཁོད་པ་རུང་ངམ་ཅི།  །ང་ཞླེས་རང་དོན་སོམས་

ཤིག་གྲོག་པོ་ཀླེ།  །ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སྦོར་ཚུལ་ཁྱབ་ཆུང་ངོ་།  །

བཞི་བ། མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ། 

ད་ལྟ་འཁོལ་མུས་ཀི་བོད་ཀི་ཡི་གླེ་འདི་ནི་སྒྲ་མཚན་སྦོར་ཀློག་ཅན་གི་

ཡི་གླེ་ཞིག་ཡིན་པས་ཡི་གླེའི་གཟུགས་རིས་དང་དོན་གི་བར་ན་འབླེལ་བ་

མླེད་མོད་ཀང་། སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་རྟོག་ངོར་གཅིག་ཏུ་འདྲླེས་ནས་ཕན་ཚུན་

བར་མཚོན་བ་མཚོན་བླེད་ཀི་འབླེལ་བ་ཆགས་རླེས་ཡི་གླེ་ལས་སྒྲ་རྟོགས་
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ཤིང་། སྒྲ་ལས་ཡི་གླེ་རང་མཚན་པའི་རྣམ་པའང་འཆར་ཐུག་པས་སྒྲའི་གྲུབ་

ཚུལ་ལ་ཡང་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ངླེས་པར་ལྡན་ལ། སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་རྟོག་ངོར་

གཅིག་ལྟར་ཞླེན་པ་དླེ་ཡང་བརོད་དོན་ལ་དམིགས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། མིང་

དུ་འགྲོ་མིན་སྦར་ཡུལ་གི་དོན་ཞིག་ཡོད་མླེད་ལ་བལྟོས་པ་དང་། མིང་གི་

གྲུབ་ཚུལ་ལ་ཡང་སྒྲ་དང་དོན་གི་ཕོགས་གཉིས་ནས་བལྟ་དགོས་པ་དླེ་ལྟ་ན། 

འདིར་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་ལའང་སྤི་དང་བླེ་བག་གཉིས་ཡོད་དོ།  །

༡མིང་སྤིའི་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ་ལས་དོན་གི་གྲུབ་ཚུལ་

བཤད་པ། 

དང་པོ། མིང་སྤིའི་གྲུབ་ཚུལ་དོན་གི་གྲུབ་ཚུལ་དང་སྒྲའི་གྲུབ་ཚུལ་

གཉིས། དོན་གི་གྲུབ་ཚུལ་ལའང་མིང་རྐང་བ་དང་། མིང་འདུས་མ་གཉིས་ཏླེ། 

སྔ་མ་ནི། འགྲུབ་རྒྱུའི་ཡི་གླེ་མང་ཉུང་དང་ཆ་ཤས་གང་ཞིག་འདུས་ཀང་རུང་

ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསལ་ནས་དབི་མི་ཆོག་པའི་མིང་རྣམས་ཏླེ། དླེར་ཡང་བཞི་

ལས། ཚེག་དབར་གཅིག་པའི་མིང་ནི། ཟངས། འབས། བཟང་། འགྲོ། གཅིག 

ཉལ། ཁྱོད། ཤིང་ལྟ་བུ་དང་། ཚེག་དབར་གཉིས་ཅན་གི་མིང་ནི། གཡང་ཊི། 

ཙན་དན། ག་བུར། ཀག་ཀོགགང་གཱ། ཛ་ཧུ། པླེ་ཅིན། མུ་ཏིགཨླེམ་ཆི། ཞླེས་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

པ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། ཚེག་དབར་གསུམ་ཅན་གི་མིང་ནི། ཀུ་མུ་ཏ། བ་

ཀུ་ལ། ཀ་ཀོ་ལ། ཙ་ར་ར། འབུ་རུ་རུ། ཆླེ་གླེ་མོ། ནཻ་པཱ་ལ། ཨླེར་ཏི་ནི། ཞླེས་

པ་ལྟ་བུ་དང་། ཚེག་དབར་བཞི་ཡན་ཅན་གི་མིང་ནི། ཀ་ལ་པིང་གཨོ་ཊ་ཡ་ན། 

ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ། རབ་བླེ་རུབ་བླེ། ང་ན་ངོན་ནླེ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། ཁྱད་

ཆོས་དང་། ངང་ཚུལ་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་བོད་སྐད་

རང་ངོས་ནས་དོན་ལྡན་གི་ཆ་ཤས་གཉིས་ཡན་འདུས་པའི་མིང་རྣམས་ནི་

རླེས་གྲུབ་ཀི་མིང་ཡིན་པས་མིང་འདུས་མ་དང་། སྔ་ཕི་བར་གི་རྐླེན་ལས་

གྲུབ་པ་ནི་སྒྲའི་གྲུབ་ཚུལ་དུ་སོང་གཤིས། བོད་སྐད་དངོས་ཀི་ཚེག་དབར་

གཉིས་ཡན་གི་མིང་རྐང་བ་ལ་ཁྱད་ཆོས་དང་ངང་ཚུལ་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་

འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་གཞན་ཡོད་མླེད་ད་དུང་དཔྱད་པའི་གནས་སུ་མཆིས་

སོ།  །

ཕི་མ། མིང་འདུས་མ་ནི། བརོད་དོན་ཐ་དད་པའི་མིང་དུ་མ་མཉམ་དུ་

སྦྲླེལ་བའམ་ཚིག་སྣ་བསྡུས་ནས་གྲུབ་པའི་མིང་རྣམས་ཏླེ། འདི་ལ་དོན་ལྡན་

གི་མིང་དུ་མ་བསླེབས་ནས་ཐ་སད་གཅིག་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། ཆ་ཤས་སྔ་ཕིའི་བར་

གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་ཚུལ་ལྟར་ཕླེ་ན་བཅུ་ཡོད་དོ།  །

1ཐ་དད་མཉམ་འདུས། བསྟན་དོན་མི་འདྲ་བའི་མིང་གཉིས་མཉམ་དུ་

བསྡུས་ནས་གྲུབ་པའི་མིང་སྟླེ། བཀའ་བསྟན། བརླེ་སོར། རྩི་ཤིང་། ལྟ་
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རྟོགབཟའ་བཏུང་། འབི་འདོན། ལྔ་དྲུགབཤད་སྒྲུབ། རྒྱལ་བོན། ཡབ་ཡུམ། ཕུ་

ནུ། ལམ་དྲལ། རོང་འབོགསྣོད་བཅུད། ལྟ་བུ་དང་། 

2 འགལ་བ་མཉམ་འདུས། དོན་འགལ་བའམ་ལྡོག་པ་མི་མཐུན་པའི་

མིང་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྡུས་ནས་གྲུབ་པའི་མིང་རྣམས་ཏླེ། བཟང་ངན། རིང་

ཐུང་། ཕྲ་སྦོམ། འཇམ་རྩུབ། མཐོ་དམན། ཤི་གསོན། བིན་ལླེན། མཐའ་དབུས། 

བང་དོར། འགྲོ་འདུགདྲོས་འཁྱགསྟོད་སྨད། དལ་མགོགས། རོད་གཡུང་། 

སྐྱླེས་འཆི། འདུ་བལ། ཞླེས་པ་སོགས་དང་། 

3  འདྲ་ཉླེ་མཉམ་འདུས། དོན་འདྲ་བའམ་ཉླེ་བའི་མིང་གཉིས་མཉམ་དུ་

སྦར་ནས་གྲུབ་པའི་མིང་ཇི་སླེད་པ་སྟླེ། གསུང་དབངས། བོ་གར། བདླེ་

འཇགས། རྨོངས་རྟུལ། མཛེས་སྡུགའཛིན་བཟུང་། ཀློག་འདོན། གླུ་གཞས། 

དགའ་སྤོ། སན་འཇླེབས། ཆ་རྒྱུས། དུས་སྐབས། དད་མོས། འབོར་ཕྱུགཕྱུགས་

ཟོགདངོས་རས། སྔོག་འདོན། སྐུ་ལུས། ངོ་གདོང་། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་

ནོ།  །

4 གཞི་ཆོས་མཉམ་འདུས། ཚིག་སྣ་བསྡུས་ནས་མིང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་

མིང་གི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕིའི་བར་དུ་ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་ཀི་འབླེལ་བ་ཡོད་

པའི་མིང་སྟླེ། གསླེར་བུམ། ཀོ་ལྷམ། རྒྱུགས་འབས། མགོགས་འགྲོ། ཧོར་

ནགཆིག་བརྒྱ། རི་རབ། རྟ་མཆོགསང་སྔོན། འདུག་སྟངས། བཤད་ཚུལ། ཞོན་
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རྟ། དཔོན་ཆླེན། ཉི་འོད། གདོང་དམར། ཤིང་སྐམ། ལྟ་བུ་དང་། 

5 བགྲང་གྲངས་མཉམ་འདུས། བགྲང་བའི་དངོས་པོ་དང་བགྲང་བླེད་

གྲངས་ཀ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གྲུབ་པའི་མིང་སྟླེ། སོ་གསུམ། 

ཚོགས་གཉིས། འབྱུང་བ་ལྔ། གཟའ་བདུན། ཀླུ་ཆླེན་བརྒྱད། རྒྱུད་བཞི། ཁྱིམ་

བཅུ་གཉིས། འགྲོ་དྲུགདྲི་མ་དྲུགམི་དགླེ་བཅུ། ལོ་རན་དྲུག་ཅུ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་

དང་། 

6 བ་ལས་མཉམ་འདུས། བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ལས་ཀི་དངོས་པོ་དང་

བ་བ་གཉིས་ལྷན་དུ་བསྡུས་པའི་མིང་སྟླེ། རྟ་རྒྱུགས། ས་འགུལ། གྲོས་བསྡུར། 

གར་བསྒྱུར། རླུང་འཚུབ། ཆུ་དྭངས། རྔ་བརྡུང་། ཆུ་འཛིན། ལྷ་གསོལ། ཆང་

འཐུང་། མིག་ལྟོས། ལག་མྱོང་། ཁ་བཤད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། མིང་འདི་

རིགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སོམ་

པར་བཀླགས་པས་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་

མཚམས་བཅད་དླེ་ཕི་མ་སྒྲ་ལི་བར་བཀླག་ཚེ་བ་བའི་དོན་སྟོན་པར་འགྱུར་བ་

དླེ་ཡིན་ནོ།  །

7 འབྲུ་མང་མཉམ་འདུས། ཡིག་འབྲུ་མང་བོ་ཅན་གི་མིང་གི་ཆ་ཤས་

གཙོ་བོ་མཉམ་དུ་བསྡུས་ནས་གྲུབ་པའི་མིང་སྟླེ། ཤླེར་ཕིན། བཀྲ་རྒྱམ། གཉིས་

སྐྱླེས། ཕག་རྡོར། སྐལ་སྒྲོན། བསོད་རྡོར། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །
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8 རྒྱུ་འབས་མཉམ་འདུས། མིང་གི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕིའི་བར་ན་སྔ་རྐླེན་

ཕིས་འབྱུང་གི་འབླེལ་བ་ཡོད་པའི་མིང་དག་མཉམ་དུ་བསྡུས་པ་སྟླེ། ཐོས་བྱུང་། 

སྦངས་ཐོབ། མྱོང་ཚོར། སྐྲག་འདར། སོམ་སྐྱླེས། ཐོས་སྒྲོགརླེད་ཐོབ། དྲས་

གྲུབ། བསྲུབས་ཐོན། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

9 དོན་གཞན་འདུས་པ། དོན་ལྡན་གི་མིང་དུ་མ་ལྷན་དུ་སྦར་ཚེ་མིང་

སོ་སོའི་དོན་རྐང་བ་སྦྲགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དླེ་གཉིས་འདྲླེས་འདུས་ཀི་

དོན་ཞིག་བསྐྱླེད་པའི་མིང་སྟླེ། ཤར་ལྷོ། ཆུང་འབིང་། དམར་སྐྱ། ནུབ་བང་། 

སླེར་སྐྱ། སྔོ་ནགཆླེ་ཐ་ལྟ་བུ་དང་། 

10 རྟླེན་བརྟླེན་པ་མཉམ་འདུས། མཉམ་དུ་བསྡུ་བའི་མིང་དག་གི་བར་

ན་རྟླེན་གཞི་དང་བརྟླེན་ཆོས་ཀི་འབླེལ་བ་གྲུབ་པའི་མིང་སྟླེ། ཆུ་སྐྱླེས། བག་

གནས། མཁའ་ཉལ། ཆར་སོད། ནགས་གནས། རི་སྐྱླེས། ཕིས་འབྱུང་། སྔོན་

བོན། མཁའ་སྐྱོད། མགོ་སྐྱླེས། འབས་གནས། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། 

མིང་འདུས་མའི་གྲུབ་ཚུལ་རགས་པར་བས་ན་གོང་བསྟན་རིགས་བཅུར་འདུ་

བ་ལས་གཞན་རྣམས་ནོར་ས་མླེད་ཀང་། རྒྱུ་འབས་མཉམ་འདུས་དང་རྟླེན་

བརྟླེན་པ་མཉམ་འདུས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། སྔ་མའི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་བ་བ་

བརོད་པའི་མིང་ཡིན་པར་མ་ཟད། བ་བ་ཕི་མ་ནི་སྔ་མའི་འབས་བུར་གྲུབ་པ་

ཞིག་ཡིན་ལ། རྟླེན་བརྟླེན་པ་མཉམ་བསྡུས་ཀི་རྟླེན་གཞི་བརོད་པའི་སྒྲ་ནི་ཁྱད་
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གཞི་བརོད་པའི་མིང་གིས་བླེད་ཅིང་། ཕི་མའི་སྒྲ་དླེ་ཡང་བ་ཚིག་ཁོ་ནར་མ་

ངླེས་པས་ཁྱད་པར་ཆླེའོ།  །

༢མིང་སྤིའི་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ་ལས་སྒྲའི་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ། 

སྒྲའི་གྲུབ་ཚུལ་ལ། འགྲུབ་རྒྱུ་ཡི་གླེའི་སོ་ནས་བས་པ་དང་། ཆ་ཤས་

སྔ་ཕིའི་རྐླེན་གིས་སྒྲུབ་པ་དང་། སྒྲ་གདངས་སྦར་ཚུལ་གིས་སྒྲུབ་པ་གསུམ་

ཡོད། 

1 འགྲུབ་རྒྱུ་ཡི་གླེའི་སོ་ནས་བས་པ། ཡི་གླེ་དུ་མ་འདུས་ནས་མིང་

སྒྲུབ་པའི་ཚེ། བོད་ཡིག་འདི་མགོ་འདོགས་འཕུལ་རྟླེན་ཡོད་པའི་སྒྲ་མཚན་

སྦོར་ཀློག་ཅན་གི་ཡི་གླེ་ཞིག་ཡིན་པས། ཡི་གླེ་དླེ་དག་སྦར་མ་སྦར་གི་ཁྱད་

པར་ལ་བརྟླེན་ནས་མིང་གི་དབླེ་བ་འབླེད་པ་ནི་སྒྲའི་གྲུབ་ཚུལ་གལ་ཆླེན་ཞིག་

ཡིན་ལ། དླེ་ལ་ཡང་སྔོན་རླེས་མགོ་འདོགས་ཀི་རྣམ་བཞག་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ་མི་

འདྲ་བ་འགའ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་རོ།  །

1 འཕུལ་མླེད་མིང་རླེས་དབངས་གསུམ་མཚུངས་པ་ཡང་འཇུག་

གིས་སྒྲུབ་པ། 

རྟག་པ་་་་་་་མཚན་རྟགས། ཉམ་ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཉམས་མྱོང་། 
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ཕྱུག་པོ་་་་་་་་་་ནོར་ཕྱུགས། ཐུན་མོང་་་་་་་་་་་་ཉོན་མོངས། 

ནག་པོ་་་་་་་་་་་་་ནགས་ཚལ། གྲོག་མ་་་་་་་་་་་་་་གྲོགས་པོ། 

སིག་ཅན་་་་་་་་་་་་སིགས་མཛུབ། ཁུང་བུ་་་་་་་་་་་་་འབྱུང་ཁུངས། 

ར་ལུག་་་་་་་་་་་་གནས་ལུགས། སིང་མོ་་་་་་་་་ཡུན་སིངས། 

ཞླེས་པ་ལྟ་བུའི་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཕླེད་ཀ་མིང་གཞན་གི་ཆ་དང་ཡང་

འཇུག་ཡོད་མླེད་ཙམ་མ་གཏོགས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མླེད་དོ།  །

2  སྔོན་མིང་རླེས་ཡང་འདྲ་བ་དབངས་ཡིག་གིས་སྒྲུབ་པ། 

ཆླེན་པོ་་་་་་་་་་་ཆུན་མོ། ཁལ་འགླེལ་་་་་་་་་་་་་་་གཡོ་འགུལ། 

སར་བ་་་་་་་་་་་སྒུར་བ། ལང་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལོང་མོ། 

མཆོད་པ་་་་་་་་་མཆླེླེད་པ། སྒྲ་དབངས་་་་་་་་་་མཁའ་དབིངས། 

གཅླེར་བ་་་་་་་་་་་གཅུར་བ། དགུན་ཁ་་་་་་་་་་་་་་དགོན་པ། 

བཀྲུ་བ་་་་་་་་བཀྲི་བ། འདོད་པ་་་་་་་་་་་འདླེད་པ། 

ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི། མོ་ཡི་ཡི་གླེ་མླེད་པ་ན།  །ཕོ་ཡིག་བརོད་པ་

མླེད་པར་འགྱུར།  །ཞླེས་པའི་བསྟན་དོན་ལྟར་དབངས་ཡིག་ལ་བལྟོས་དགོས་

པའི་མིང་རྣམས་དབངས་ཡིག་དང་བལ་ན་དོན་ཕན་ཚུན་འཆུག་པར་འགྱུར་

བས་མིང་དླེ་རིགས་ཀི་ཁྱད་པར་དབངས་ཡིག་གིས་ཕླེས་པའོ།  །
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3 མིང་རླེས་དབངས་ཡིག་འདྲ་བ་སྔོན་འཇུག་གིས་སྒྲུབ་པ། 

མཚོན་བླེད་་་་་་་་ཚོན་མདོགགཞོན་པ་་་་་་་་་་ཞོན་པ། 

བགོ་བ་་་་་་་་་་དགོ་བ། མཐོན་པོ་་་་་་་་་་་་་ཐོན་པ། 

གཡག་འབི་་་་་་་་་་་་ཡག་བཙོགའཚོ་རྟླེན་་་་་་་་་་་་མཚོ་མོ། 

གཅིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིགའཕི་བ་་་་་་་་་་་ཕི་བ། 

བརྔ་བ་་་་་་་་་་་རྔ་བ། ན་བཟའ་་་་་་་་་་་་གཟའ་སྐར། 

ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་སྔོན་འཇུག་ལྔ་བོ་མིང་གཞི་ཀུན་ལ་ཁྱད་མླེད་དུ་མི་

སྦོར་བ་དང་། མིང་གཞིའི་ཡི་གླེ་གཅིག་ལ་ཡང་དོན་ཐོབ་ཀིས་སྔོན་འཇུག་མི་

འདྲ་བ་ཐོབ་པར་བརྟླེན། འདིར་དོན་གི་ཁྱད་པར་སྔོན་འཇུག་གིས་འབླེད་པ་

ཡིན་ནོ།  །

4  སྔོན་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་མླེད་པ་རླེས་འཇུག་གིས་སྒྲུབ་པ། 

གཡག་རོག་་་་་་་རོང་འབོགཟབ་པ་་་་་་་་་་་་ཟད་པ། 

རྫུས་པ་་་་་་་་རྫུན་པ། ཡིད་རྟོན་་་་་་་་རྟོག་ཤླེས། 

སོང་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སོག་པ། སྐྱླེད་ཀ་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱླེལ་མ། 

དུར་ཁོད་་་་་་་་་་་་་ནང་ཁོལ། ཐུག་པ་་་་་་་་་་་་་ཐུང་བ། 

བག་རི་་་་་་་་་་་་་བང་ཁ། ཡོལ་བ་་་་་་་་་་་་་་ཡོང་བ། 

ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་གཙོ་བོ་རླེས་འཇུག་གིས་མིང་གི་ཁྱད་པར་འབླེད་པ་
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ཡིན་ནོ།  །

5འཕུལ་ལྡན་མིང་རླེས་དབངས་གསུམ་འདྲ་བ་ཡང་འཇུག་གིས་སྒྲུབ་

པ། 

གཏུམ་པོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཏུམས་པ། འཇག་མ་་་་་་་་་་འཇགས་པ། 

འཕག་པ་་་་་་་་་་འཕགས་པ། གསོག་པོ་་་་་་་་་་་་གསོགས་པ། 

མཆོང་ལྡིང་་་་་་་་་་་་་་་མཆོངས་ཤིགམཐོང་བ་་་་་་་་་་་་་་མཐོངས་ཕླེ། 

འཕྲིག་པ་་་་་་་་་་་འཕྲིགས་པ། བསྒྲུབ་པ་་་་་་་་་་་་བསྒྲུབས་པ། 

འགྲང་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འགྲངས་པ། གཡླེང་བ་་་་་་་་གཡླེངས་ཤིག

ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་འདི་རིགས་ལ་མགོ་ཅན་གི་མིང་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་།  །

6 མིང་རླེས་སོགས་འདྲ་བ་མགོ་ཅན་གིས་སྒྲུབ་པ། 

སྟོན་པ་་་་་་་་རྟོན་པ། རྣ་བ་་་་་་་་་་་སྣ་བོ། 

རྩོལ་བ་་་་་་་་་་་་སོལ་བ། རྨིག་རླེས་་་་་་་་་་་་སྨིག་མདོག

ལྦ་བ་་་་་་་་་་་སྦ་བ། རྟོགས་པ་་་་་་་་་ལྟོགས་པ། 

བལྟས་པ་་་་་་་་་་བརྟས་པ། ཇི་སླེད་་་་་་་་་་རླེད་པ། 

སྐུ་འདྲ་་་་་་་་་་་་རྐུ་བ། རྡུགས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྡུགས་པ། 

ཞླེས་པ་ལྟར་ར་ལ་སའི་བརྩླེགས་ཡིག་གི་ནུས་པ་ནི་སྒྲའི་གདངས་དང་

དོན་གི་ཁྱད་པར་འབླེད་པར་བླེད་པ་དླེ་ཡིན་ནོ།  །
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7  མིང་རླེས་སོགས་མཐུན་པ་འདོགས་ཅན་གིས་སྒྲུབ་པ། 

དཔྱངས་པ་་་་་་་་་་དཔངས་བསྟོད། སྦོང་བ་་་་་་་་་་་་སྦོང་བ། 

དྲང་བོ་་་་་་་་་་་་་དང་པོ། ད་ཆ་་་་་་་་་་་དྭ་ཕྲུག

མྱོང་བ་་་་་་་་་་་་་་ཐུན་མོང་། གྲི་གུ་་་་་་་་་་་་་གི་ཝང་། 

ཁི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྱི། བང་བ་་་་་་་་་་་་་་བང་བ། 

འདྲུད་པ་་་་་་་་་་་་་་འདུད་པ། ཁ་བོ་་་་་་་་་་་་་་ཁ་བོ། 

ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། མགོ་ཅན་གི་ཡི་གླེ་ལས་ལྷ་དང་། འདོགས་

ཅན་གི་ཟ་ར་ས་གསུམ་དང་། ར་བཏགས་ཅན་གི་ཤྲ་ས་ཧྲ་དང་ཝ་བཏགས་མ་

གཏོགས་པའི་བརྩླེགས་འདོག་ཐམས་ཅད་ཀུ་ཅུ་ཏུ་པུ་ཙུའི་སླེ་བ་ལྔར་འདུ་

ཞིང་། དླེའི་ནང་ནས་ཀང་ཀུ་ཏུ་པུ་གསུམ་གཙོ་ཆླེ་བ་ལས། མིང་གི་སྒྲའི་གྲུབ་

ཚུལ་གི་ཆ་ནས་གཞི་གཅིག་ཡིན་ན་སྒྲའི་ཁྱད་པར་གསལ་ཞིང་། དོན་གི་

འཇུག་ཚུལ་རྟོགས་ས་བའི་དགོས་པ་ཆླེན་པོ་ཡོད་པས། མགོ་འདོགས་འདྲ་

མིན་ནི་མིང་གི་ཁྱད་པར་འབླེད་བླེད་ཀི་རྟགས་མཚན་གལ་ཆླེན་ཞིག་རླེད་

སམ་མོ།  །

2 ཆ་ཤས་སྔ་ཕིའི་རྐླེན་གིས་སྒྲུབ་པ། འདི་ལ་ཆ་ཤས་སྔ་རྐླེན་ཅན་

དང་། ཕི་རྐླེན་ཅན། བར་རྐླེན་ཅན་གསུམ་ལས། 

1 སྔ་རྐླེན་ཅན་ནི། དོན་ལྡན་གི་མིང་ཕི་མའི་སྔོན་ལ་ཆ་ཤས་ཕལ་བ་
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སྦར་ནས་གྲུབ་པ་སྟླེ། ཨ་ཕི། ཨ་ཕ། ཨ་ཞང་། ཨ་ནླེ། ཨ་ཁུ། ཨ་སྲུ། ཨ་མ། ཨ་

མྱླེས། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའི་སྔ་རྐླེན་དླེ་མླེད་ཀང་དོན་སྟོན་པ་ལ་མི་གནོད་པ་དང་། 

བོད་སྐད་ལ་སྔ་རྐླེན་ཨ་ཡིག་ཁོ་ནར་ངླེས་ཏླེ། ཀ་བ། མ་མོ། ད་ལྟ། ཁ་མཚར། 

ཐ་ཤལ། ཚ་མོ། ཏ་ལླེན། ལྟ་བུའི་ཆ་ཤས་སྔོན་མ་ནི་དོན་ལྡན་གི་མིང་ཡིན་

པས་སྔ་རྐླེན་དུ་བླེད་མི་རུང་སྟླེ། འདིར་རྐླེན་ཞླེས་པ་ནི་མིང་གཞན་དང་མ་

སྦྲླེལ་ན་རང་རྐང་བ་ལ་དོན་སྟོན་པའི་ནུས་པ་མླེད་པས་སྒྲའི་རྐླེན་ཙམ་ལ་བ་

དགོས།  །

2  ཕི་རྐླེན་ཅན་ནི། དོན་སྟོན་པའི་ཐ་སད་སྔོན་མའི་རླེས་སུ་རྐླེན་སྦར་

པ་ལས་གྲུབ་པ་སྟླེ། དླེ་ལ་རླེས་འཇུག་ལ་བལྟོས་དགོས་པའི་རྐླེན་དང་། རླེས་

འཇུག་ལ་བལྟོས་མི་དགོས་པའི་རྐླེན་སྦར་པ་རིགས་གཉིས་ཡོད་དོ།  །

ཀརླེས་འཇུག་ལ་བལྟོས་དགོས་པའི་ཕི་རྐླེན་ཅན་ནི། ག་ད་བ་ས་ན་མ་

པ།  །ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མླེད་བ།  །ཞླེས་པའི་སྒྲའི་ཐོབ་ཐང་ལྟར་སྦར་པ་སྟླེ། 

པ་སྒྲ་སྦར་པ། བུམ་པ། སྟོན་པ། ནད་པ། རུད་པ། གནས་པ། ཕྱུག་པ། 

སྟག་པ། ལན་པ། རུས་པ། རྟག་པ། ལྟ་བུའོ།  །

པོ་སྒྲ་སྦར་པ། རོད་པོ། དོག་པོ། བརྟན་པོ། གཏུམ་པོ། ཕྱུག་པོ། མོད་

པོ། མཐུན་པོ། བླེམ་པོ། ལུས་པོ། ལྟ་བུའོ།  །

བ་སྒྲ་སྦར་པ། རིང་བ། ཕྲ་བ། ལུང་བ། སྟོང་བ། ཐ་བ། རྐལ་བ། བཟོ་བ། 
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གྲྭ་བ། སོང་བ། ཆར་བ། ལྟ་བུའོ།  །

བོ་སྒྲ་སྦར་པ། དཔའ་བོ། སིང་བོ། གཙོ་བོ། རྟུལ་བོ། གྲུང་བོ། ཕླེར་བོ། 

བཟང་བོ། སྣ་བོ། དམར་བོ། ལྟ་བུའོ།  །

ཀ་སྒྲ་སྦར་པ། རླེས་འཇུགག་ད་བ་སའི་རླེས་སུ་སྦར་པ་ཤས་ཆླེ་སྟླེ། 

ལྟག་ཀ། དཔྱིད་ཀ། སྟབས་ཀཀླད་ཀོར། སྲུབ་ཀསོས་ཀགཞིས་ཀསྐྱླེད་ཀགས་

ཀལྟ་བུའོ།  །

ཁ་སྒྲ་སྦར་པ། ན་ར་ལའི་མཐའ་རྟླེན་གི་རླེས་སུ་སྦར་པ་མང་སྟླེ། སྟོན་

ཁ། དབར་ཁ། སོར་ཁ། གཏོར་ཁ། གཏླེར་ཁ། གྲོལ་ཁ། ལྟ་བུའོ།  །

ག་སྒྲ་སྦར་པ། རླེས་འཇུག་ང་མ་འ་དང་མཐའ་རྟླེན་མླེད་པ་ཅན་གི་རླེས་

སུ་སྦར་པ་ཤས་ཆླེ་སྟླེ། ལིང་གའདི་དགགཉི་གའདའ་གམཐོང་གགསུམ་གལྟ་

བུ་རྣམས་ནི་ཐོབ་ཐང་དང་མཐུན་པར་སྦར་གི། འདི་དང་མི་མཐུན་པ་ཡང་

ཡོད་པ་ཕི་ནས་ཤླེས་པར་བ་ཞིང་། ཀ་ཁ་ག་གསུམ་ནི་གཙོ་བོ་རྟགས་

མཚུངས་འདྲླེན་པ་ལྟར་སྦར་པ་ཡིན་ནོ།  །

གླེ་ངླེ་སོགས་སྦར་པ། རོག་གླེལྷིང་ངླེ། ཕོད་དླེ། ཐིབ་བླེ། ལྡླེམ་མླེ། དགླེ་

འླེ། ཐོར་རླེ། ཉིལ་ལླེ། ཁིགས་སླེ། ལྷན་ནླེ། ལྟ་བུ་ནི་རླེས་འཇུག་རང་འདྲའི་

རླེས་སུ་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ།  །

ཁརླེས་འཇུག་ལ་བལྟོས་མི་དགོས་པའི་ཕི་རྐླེན་ཅན་ནི། རྐླེན་གི་ཡི་
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གླེ་གང་ཡིན་པ་དླེ་མིང་སྔ་མའི་མས་མཐར་སྦོར་སྐབས། རླེས་འཇུག་གི་ཐོབ་

ཐང་ལ་བལྟ་མི་དགོས་པར་གང་བདླེར་སྦར་པ་རྣམས་ཏླེ། 

མ་དང་མོ་སྦར་པ། ཇ་མ། སན་མ། ལང་མ། འོ་མ། གཡླེར་མ། གཡའ་

མ། དཔལ་མོ། རོལ་མོ། ཉ་མོ། སོར་མོ། བུ་མོ། ལམ་མོ། ལྟ་བུའོ།  །

པ་དང་པོ་སྦར་པ། རོལ་མོ་པ། ཕགས་དར་པ། ས་སྲུང་པ། འཛིན་པ་

པོ། སྒྱུར་པ་པོ། བཤད་པ་པོ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུར་སྦར་པས་བདག་པོའི་དོན་

གསལ་བར་བླེད་དོ།  །

ཅན་ལྡན་མཁན་སྦར་པ། ཡོན་ཏན་ཅན། ཡལ་འདབ་ཅན། མགྲིན་སྔོན་

ཅན། འབི་མཁན། སྒྲུབ་མཁན། ཟོས་གར་མཁན། དཔྱོད་ལྡན། རྒྱན་ལྡན། 

ནོར་ལྡན། ལྟ་བུའོ།  །

གུ་ངུ་བུ་འུ་སྦར་པ། ལུ་གུ། སྙུ་གུ། ཐ་གུ། ཆུང་ངུ་། ཐུང་ངུ་། གིང་བུ། 

རིལ་བུ། ཀོང་བུ། སྟླེའུ། ཤླེའུ། མདླེའུ། ལྟ་བུས་ཕལ་ཆླེར་རང་གི་རིགས་

མཐུན་གི་ཆུང་ངུའི་དོན་སྟོན་པར་བླེད་དོ།  །

ཅིག་ཞིག་སྦར་པ། ཆབས་ཅིགལྷན་ཅིགསྐོར་ཅིགའབའ་ཞིགརླེ་

ཞིགཙམ་ཞིགསྟབས་ཅིགཡུད་ཅིགལྟ་བུའོ།  །

བ་བླེད་སྤད་གསུམ་སྦར་པ། དགག་བ། ཐོབ་བ། བསྟན་བ། གཅོད་

བླེད། སྟོན་བླེད། འཛིན་བླེད། ཟ་སྤད། འབླེག་སྤད། བཀོལ་སྤད། ལྟ་བུས་
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གཙོ་བོ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཡུལ་དང་བླེད་པའི་དོན་སྟོན་པར་བླེད་དོ།  །

ཙེ་དང་ཚེ་སྦར་པ། དོང་ཙེ། ལབ་ཙེ། ཏོག་ཙེ། མླེལ་ཚེ། ལིང་ཚེ། ཅོག་

ཙེ། གབ་ཙེ། ལྟ་བུའོ།  །

ཆ་ཏ་གཉིས་སྦར་པ། ཞལ་ཏ། ཁ་ཏ། ལབ་ཏ། དཔླེ་ཆ། ཐོབ་ཆ། ལག་

ཆ། ལྟ་བུའོ།  །

མིང་མཐའི་སོ་ནས་མིང་གི་ཁྱད་པར་འབླེད་པ་འདི་ཡང་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆླེ་བས། དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་དཔླེར་བརོད་ན། 

ཕྲ་བ་་་་་་་་་་ཕྲ་མོ། རིང་བ་་་་་་་་་་་རིང་མོ། 

ནུ་བོ་་་་་་་་་ནུ་མོ། གསལ་བ་་་་་་་་་་་་་་་གསལ་བོ། 

རོད་པོ་་་་་་་་་་་་་རོད་མ། གཡོན་པ་་་་་་་་་་་གཡོན་མ། 

གནས་པ་་་་་་་་་་གནས་མ། ཁུག་པ་་་་་་་་་་ཁུག་མ། 

འཛེར་བ་་་་་་་་་་་་་་འཛེར་བུ། ཐུང་བ་་་་་་་་་་་་་ཐུང་ངུ་། 

རྨོ་མོ་་་་་་་་་་་་་རྨོ་བ། ལྟག་པ་་་་་་་་་་ལྟག་མ། 

རིང་བ་་་་་་་་་་རིང་མ། ལག་པ་་་་་་་་་་ལག་ཆ། 

ཐ་གུ་་་་་་་་་་་་ཐ་བ། གཅོད་བླེད་་་་་་་་་གཅོད་མཁན། 

ལབ་ཙེ་་་་་་་་་ལབ་ཏ། ལྷན་པ་་་་་་་་ལྷན་ཅིག

རླེ་བ་་་་་་་་་་་་རླེ་ཞིགབླེད་པ་་་་་་་་་་་བླེད་པོ། 
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ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་པར་བླེད་དོ།  །

གཞན་ཡང་། མིའི་མིང་ལས་ཕོ་ཡི་མིང་མཐར། རྒྱལ། སྐྱབས། སྲུང་། 

དོན་གྲུབ། རྡོ་རླེ། ཐར། ཚེ་བརྟན། བཀྲ་ཤིས་སོགས་སྦར་པ་དང་། མོ་ཡི་མིང་

མཐར། འཚོ། སྐྱིད། མཚོ། མ། མོ། སྒྲོལ་མ་སོགས་སྦར་པའང་མིའི་མིང་

འགྲུབ་བླེད་ཀི་རྐླེན་ལྟ་བུར་བཟུང་ཡང་མི་ཆོག་པ་མླེད་དོ།  །

3 བར་རྐླེན་ཅན་ནི། ཕལ་ཆླེར་མ་ཡིག་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་མླེད་པ་

དླེ་མིང་གཅིག་གི་ཟ་བོ་གཉིས་ཀི་བར་མཚམས་སུ་སྦར་པས་ཆ་གཉིས་དང་

ལྡན་པའི་དོན་སྟོན་པར་བླེད་པ་སྟླེ། ར་མ་ལུགརོང་མ་འབོགསྟ་མ་སྟླེའུ། མདའ་

མ་བོའུ། བ་མ་རྟ། རྒྱུག་མ་འདུར། ཤི་མ་གསོན། བ་མ་བླེའུ། ངུ་མ་དགོད། 

རྒྱ་མ་བོད། ལྟ་བུའོ།  །

3 སྒྲ་གདངས་སྦར་ཚུལ་གིས་སྒྲུབ་པ། ཇི་སྐད་དུ། ཕོ་ནི་དྲག་པོའི་

ཚུལ་གིས་ཏླེ།  །མ་ནིང་རན་པར་འཇུག་པ་ཡིན།  །མོ་ནི་ཞན་པའི་ཚུལ་གིས་

ཏླེ།  །ཤིན་ཏུ་མོ་ནི་མཉམ་པས་སོ།  །ཞླེས་པ་ནི་སྔོན་འཇུག་ཏུ་མ་ཟད་རླེས་

འཇུག་དང་མིང་གཞིའི་འཇུག་ཚུལ་ཡང་ཡིན་པར་ཞ་ལུ་ལོ་ཆླེན་གིས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་གཉིས་འདུས་ཀིས་གྲུབ་པའི་མིང་དག་གི་

འགྲུབ་རྒྱུའི་ཡི་གླེ་གཞན་རྣམས་མི་མཐུན་ཡང་། ཆ་ཤས་སྔ་ཕིའི་འཕུལ་བླེད་

མཉམ་པས་བླེད་པ་མཐུན་པ་དང་། མིང་གཞི་མཚུངས་པས་སྐྱླེ་གནས་མཐུན་
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པ་དང་། དབངས་ཡིག་འདྲ་བས་ང་རོ་མཉམ་པ་དང་། མཐའ་རྟླེན་མཉམ་པས་

རྩོལ་བ་མཐུན་པ་དང། མགོ་འདོགས་མཚུངས་པས་ལི་ཡང་མཐུན་པ་བཅས་

སྒྲའི་ཁྱད་ཆོས་ལྟར་མིང་སླེབ་པ་ནི། གཙོ་བོ་སྒྲ་གདངས་སྦར་ཚུལ་གི་སོ་

ནས་མིང་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། མིང་དླེ་རིགས་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གཞན་དང་མི་མཐུན་

པའི་སླེབ་སྦོར་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་དླེ་ཡང་སྒྲ་རྩོལ་དོ་མཉམ་པ་དླེ་ཡིན་

པས། མིང་གི་སྒྲུབ་ཚུལ་འདི་ཡང་གལ་ཆླེ་བར་མཐོང་ངོ་། 

1 མིང་གཞི་འདྲ་བ་སླེབ་པ། གྲི་གུ། ཅིག་ཅར། དོ་དམ། ཏིག་ཏ། འགྲིམ་

འགྲུལ། མ་མོ། ཟ་ཟི། བིག་བན། ཟུར་ཟ། ར་རོ། རང་རིགལླེ་ལགལླེ་ལོ། ས་

སོས། སལ་སུལ། ལྟ་བུའོ།  །

2 དབངས་ཡིག་འདྲ་བ་སླེབ་པ། བྱུ་རུ། ལུ་གུ། ལི་ཤི། ཀུ་ཤུ། ཀུ་

ཐུགགོར་མོ། བསམ་གཏན། ཀུར་གུམ། འཁོར་ལོ། ཡླེ་ཤླེས། ལོ་ཏོགརྒྱ་ལམ། 

ངོ་རོལ། ཚོང་ཟོང་། གཅོང་རོང་། སྨྱུ་གུ། ཉོན་མོངས། གཏུ་ལུམ། ལྟ་བུའོ།  །

3 མཐའ་རྟླེན་འདྲ་བ་སླེབ་པ། ཆོས་གོས། སྣོད་བཅུད། དངོས་རས། 

ལུག་ཐུགཤང་ལང་། ཞིང་གྲོང་། དབང་ཐང་། གཙུག་ལགཞང་ཞུང་། འར་

འུར། རླེག་ཟིགལུག་མིགཐར་ཐོར། དླེང་སང་། ནན་ཏན། དྲང་སོང་། ལྟ་བུའོ།  

།

4 མགོ་ཅན་འདྲ་བ་སླེབ་པ། རྣམ་རྒྱལ། སྒྲ་བསྒྱུར། ལྡ་ལྡི། ལྡབ་ལྡིབ། 
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སྡུག་བསྔལ། རྡུང་བརྡླེགརྣམ་རྟོགསྦ་སྨྱུགབསྡུ་སྐྱོགསླེ་སྣོད། སྣམ་སྦར། རྒྱ་རྩ། 

ལྐག་ལྐོགསྔ་སྔོ། ལྟ་བུའོ།  །

5 འདོགས་ཅན་འདྲ་བ་སླེབ་པ། ཀླ་ཀློ། ཀག་ཀོགའགྲིམ་འགྲུལ། ཁག་

ཁྲུགཁྲུང་ཁྲུང་། ཀྲོག་ཀྲོགསྤི་ཁྱབ། ཕོ་ཕོ། ཕད་ཕོད། བང་ཕོགས། བྱུང་རྒྱལ། 

པྲག་པྲིགཧྲལ་ཧྲུལ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། འདོགས་ཅན་འདྲ་བའི་མིང་ཕལ་ཆླེར་

གི་མིང་གཞི་ཡང་འདྲ་བར་ཡོད་པ་ནི་དོན་སྟོན་བླེད་གཙོ་བོ་མིང་གཞི་ཡིན་

པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ལ། དླེའི་ནང་ནས་མིང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ངང་ཚུལ་གསལ་

བླེད་ཀི་མིང་ཡིན་པ་ནི། མིང་དླེ་རིགས་ཀི་གྲུབ་ཚུལ་སྤི་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་

བ་ཡིན་ནོ།  །

6སྒྲ་འདྲ་སླེབ་པ། འཛིག་འཛིགནར་ནར། ལོག་ལོགའབུ་རུ་རུ། ཐ་ར་

ར། ལྟ་བུ་སྟླེ་ཁྱད་ཆོས་དང་ངང་ཚུལ་མཚོན་པའི་མིང་སྐོར་ཞིག་གོ། 

7 འཕུལ་བླེད་འདྲ་བ་སླེབ་པ། དཀིལ་དཀྲུང་། འཕྲུལ་འཁོར། འདུ་འཛི། 

འབླེལ་འདྲིས། གཅུས་གཟླེར། བསྟན་བཅོས། གཅན་གཟན། འཐབ་

འཁྲུགམཁས་མཆོགདར་རྒྱས། འོད་ཟླེར། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། མིང་གི་སྒྲིག་

གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་སྦོར་ཚུལ་ག་ནོམ་པ་ནི་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་

ཁྱད་ཆོས་གཞན་འགྲན་མླེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་སྐད་ཀི་མིང་གི་གྲུབ་

ཚུལ་ད་དུང་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀང་། འདིར་ཐམས་ཅད་འབི་བར་མ་
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སོབས་པས་གཞན་ལས་ཤླེས་པར་བའོ།  །

༣མིང་བླེ་བག་པའི་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ། 

འདིར་སྤི་དང་བླེ་བག་ཅླེས་པ་ནི་གྲུབ་ཚུལ་སྤི་མཐུན་པ་ལ་སྤི་དང་། 

དབླེ་བ་བླེ་བག་པའི་གྲུབ་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བླེ་བག་ཅླེས་མིང་དུ་

བཏགས་པ་ཡིན་ཏླེ། མིང་བླེ་བག་པའི་གྲུབ་ཚུལ་ལ། མིང་གི་བླེད་ལས་ཀི་

དབླེ་བའི་གྲངས་དང་མཐུན་པར་བརྒྱད་དུ་ཕླེ་ནས་བསྟན་པར་བའོ།  །

1 ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ། ཆོས་ཅན་གི་དངོས་པོ་

གང་ཞིག་གི་ངོ་བོ་བརོད་པའི་ཚེག་དབར་གཅིག་ཅན་གི་མིང་རྣམས་ལ་

བཏགས་ཚུལ་དང་འཕླེལ་ཚུལ་མ་གཏོགས་གྲུབ་ཚུལ་རང་མཚན་པ་ཞིག་

བསད་རྒྱུ་མླེད་མོད། ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆོས་

དང་། བ། གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་དག་གི་མཐར་པོ་བོ་མ་མོ་མཁན་སོགས་

དང་། སྔར་ནས་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་པ་དང་བ་ལ་ན་རུ་དང་། དླེ་དག་གི་དོད་དུ་

མོ་སྒྲ་སྦར་ན་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་བ། དཔླེར་ན། བླུན། དཔའ། 

དམར། བླེད་པ། ཟ། ཉོ་བ། དཔར་བ། བླུགས་པ། མཛེས། ཡིད་འོང་། ཞླེས་པ་

ལྟ་བུ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་མིན་པ་ལ་མིང་མཐས་བསྒྱུར་ཚེ། བླུན་པོ། 



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག

179

དཔའ་བོ། དམར་བོ། བླེད་པ་པོ། ཟ་མཁན། ཉོ་བ་པོ། དཔར་མ། བླུགས་མ། 

ཡིད་འོང་མ། ལྟ་བུ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།  །

ཡི་གླེའི་བཀླག་གདངས་ཀི་ཆ་ནས། ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་སྒྲ་དང་བ་

བ་སྟོན་པའི་སྒྲ་གཉིས་ཀི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕིའི་སྒྲ་ལི་ཡང་གི་ཁྱད་པར་དང་གཅོད་

མཚམས་མི་འདྲ་བའི་རྐླེན་གིས། ཡིག་གཟུགས་གཅིག་གིས་དོན་གི་ལྡོག་པ་

ཐ་དད་པ་སྟོན་པའི་མིང་ཡང་ཡོད་དླེ། དླེང་དུས་ངླེས་པ་དོན་གི་མཁས་པ་

ཆླེན་མོ། བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མླེད་སོབ་དཔོན་དམ་པ་དོར་ཞིའི་མཚན་ཅན་

གི་ཞལ་ནས། མིག་གིས་ལྟ་བ། ཞླེས་པའི་ལྟ་བ་དླེས་བ་བ་དངོས་སྟོན་ཅིང་། 

དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཞླེས་པའི་ལྟ་བ་ནི། བ་བ་མི་སྟོན་པའི་མིང་ཞིག་རླེད། དླེ་གཉིས་

ཀི་སྒྲ་གདངས་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་དླེ། བ་བ་སྟོན་པའི་ལྟ་བ་ནི། ལྟ་སྒྲ་ལི་

ཞིང་བ་སྒྲ་ཡང་བར་འདོན། བ་བ་མི་སྟོན་པའི་མིང་གི་ལྟ་བ་ནི་ལྟ་སྒྲ་ཡང་ཞིང་

བ་སྒྲ་ཡང་ཡང་བར་འདོན་པ་ཡིན། སྒྲ་གདངས་ཡང་ལིའི་ཁྱད་པར་ལས། བ་

བའི་ཐ་སད་དང་མིང་གི་ཐ་སད་ཀི་ཁྱད་པར་ཕླེ་བ་འདི་ཡང་བོད་སྐད་ཀི་ཁྱད་

ཆོས་ཤིག་རླེད། ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར། རིག་པ། བླེད་པ། སྟོན་པ། བསྟན་པ། 

རལ་བ། ཐུལ་བ། ཐུག་པ། ཕོད་པ་སོགས་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་མཐར་ཕི་

རྐླེན་པ་དང་བ་སྦར་པའི་མིང་འདི་རྣམས་ལ་སྒྲ་གདངས་ལི་ཡང་མི་འདྲ་བའི་

ཁྱད་པར་གིས་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་བའི་སྐབས་ཡོད་པར་མ་
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ཟད། སོ་སྲུང་། ས་འགུལ། གྲུ་གཏོང་། ཟོག་རི། གངས་འཚོ། ཧོལ་རྒྱུགས། 

མང་ཐོས། སྦངས་ཐོབ། ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་པའི་ཆ་ཤས་ཕི་མ་བ་བ་

བརོད་པའི་མིང་གིས་བླེད་པའི་མིང་འདི་རྣམས་ཀི་སྒྲ་སྔ་ཕི་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་

སོམས་པར་བཀླག་པས་ཀང་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་དོན་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ།  །

གཞན་ཡང་། བ་བའི་རླེས་འབས་ལ་དམིགས་སྟབས་ཀིས་བ་བ་བརོད་

པའི་མིང་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་དངོས་པོའི་རང་མིང་དུ་ཆགས་པའང་ཡོད་དླེ། 

ཆོད་ཅླེས་པའི་སྤིར་བ་བའི་མིང་ཡིན་ཡང་ཁང་བའི་བར་མཚམས་ལྟ་བུ་

བཅད་ནས་ཆོད་པས་ཆོད་དང་བར་ཆོད་ཅླེས་པ་བཞིན་དུ། རྒྱུགས་ཏླེ་བིས་

པ་ལ་རྒྱུགས་བིས། བཙོངས་ནས་ཚོང་དགོས་པའི་ཕིར་གིས་ཚོང་། དགླེ་བ་

ལ་བསླེན་པ་ལ་དགླེ་བསླེན། གཏུབ་གྲིས་དྲས་པ་ལ་དྲས་མ། ཞླེས་པ་དང་། 

བསྐྱབས་ཀི་བ་འཕུལ་དོར་པས་སྐྱབས། བསྔགས་པ་ལས་སྔགས། བསྙུན་པ་

ལ་ལྟོས་ཏླེ་སྙུན་གཞི། གཡོགས་ཟིན་པ་ལས་ཡོགས། བསངས་པ་ལས་

བསང་། བགྲངས་པ་ལས་གྲངས། བརྔོན་ལས་བས་པ་ལས་རྔོན་པ། མཐའ་

བཟླུམས་པ་ལས་ཟླུམ་གོར། ཕྲླེང་བར་བརྒྱུས་པ་ལས་རྒྱུས་པ། ཞླེས་པ་ལྟར་

སྒྲའི་བརོད་པ་སྔོན་ནས་རྒྱུགས་ཆླེ་བ་ཕིས་ཡི་གླེར་ཕབ་པའི་ཚེ། འདས་པའི་

འཕུལ་བླེད་དོར་པའམ་བ་བ་འདས་པ་སྟོན་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་དང་འཕུལ་ཡིག་

མླེད་པའི་ཁྱད་པར་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་འདྲ་བའི་སྒྲས་ཁྱད་
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གཞི་དངོས་པོའི་དོན་མཚོན་པ་དང་། འགྲམས་དང་འགྲམ། བགྲོས་དང་གྲོས། 

འགོད་དང་གོད། འབགས་དང་འབགའཇགས་དང་འཇགསངས་དང་སང་། 

ཐོགས་དང་ཐོག་ལྟ་བུ་སོགས་ཀི་སྒྲ་སྔ་མ་རྣམས་ནི་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དང་། 

ཕི་མ་དག་ནི་ཁྱད་གཞི་སྟོན་བླེད་དུ་འགྱུར་བ་དླེ་དག་ལ་འཇུག་ཡང་འཇུག་

ཡོད་མླེད་ཀི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་ཀུན་ནས་འདྲ་བས་མཚོན་ཏླེ། ཁྱད་གཞི་

བརོད་པའི་མིང་ནི་མིང་གཞན་རྣམས་སྦར་སའི་རྟླེན་གཞི་དང་དོན་གི་བརོད་

པ་སྟོན་བླེད་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པས། མིང་གཞན་དག་དང་སྒྲ་དོན་གཉིས་ཆར་

འབླེལ་བ་ཆླེའོ།  །

2 ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ། དབིན་ཇི་དང་རྒྱ་ཡིག་གི་

བརྡ་སྤོད་པའི་གཞུང་དུ། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་ནི་བ་བ་བརོད་པའི་སྒྲ་

རིམ་གིས་འགྱུར་བ་ལས་ཟུར་ལོགས་སུ་མཆླེད་པར་བཤད་པ་ལྟར། བོད་

སྐད་ཀི་ལས་ཚིག་རླེའུ་མིག་དག་ཏུ། མཛེས། མངར། སྡུགདམར། གཅླེས། 

བརྟན། སན་སོགས་ལ་དུས་གསུམ་གི་དབླེ་བ་ཕླེས་པ་དང་། དག་ཡིག་

གསར་བསྒྲིགས་སོགས་སུ་ལས་ཚིག་རླེས་མཐུན་པར་བཏགས་པ་ཡང་

ཚུལ་དླེ་ལས་མི་འདའ་ཡང་། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་ཕལ་ཆླེ་བ་ནི་དླེ་ལྟར་

བྱུང་བར་སྨྲ་མི་སོབས་པས། བོད་སྐད་ཉིད་ཀི་ཆོས་ཉིད་གཞིར་སྦས་ན། སྒྲ་

རྐང་བ་དང་། ཕི་རྐླེན་ཅན། སྒྲ་འདྲ་བ་ལས་གྲུབ་པ་རིགས་བཞི་ཡོད་དླེ། 
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1 སྒྲ་རྐང་བ་ཅན། མིང་ཐོག་མར་འདོགས་སྐབས་དངོས་པོའི་ཁྱད་

ཆོས་ལ་གང་འདོད་ལྟར་སྦར་པའི་ཚེག་ཁྱིམ་གཅིག་ཅན་གི་མིང་སྟླེ། གཙོ་བོ་

ཚིག་མཐར་སྦར་ཏླེ་བསྟན་དོན་རོགས་པར་བླེད་དོ། དཔླེར་ན། ་མདུན་གི་མླེ་

ཏོག་འདི་ཤིན་ཏུ་མཛེས། རྨ་ཆུ་སིད་དུ་རིང་། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། ཡགཆླེ། 

ཞིམ། མཚར། གསལ། སངས། དཀར། ལྟ་བུ་མང་ངོ་།  །

2 ཕི་རྐླེན་ཅན། སྒྲ་རྐང་བ་ཅན་གི་མིང་དླེ་དག་ཚིག་གི་བར་མཚམས་

སུ་སྦར་ཚེ་ཆ་ཤས་གཞན་དང་སྦྲླེལ་དགོས་པའི་དབང་གིས་མིང་མཐར་པ་

དང་བའི་ཆ་ཤས་གསར་དུ་བསྣན་པ་སྟླེ། མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མླེ་ཏོག་

ཕྲླེང་བ་ཕུལ། རོ་ཞིམ་པའི་ཟས་འདི་བཞླེས་རོགས། ཞླེས་པའི་ཚིག་གི་བར་

མཚམས་ཀི་སྡུག་པ་དང་ཞིམ་པ་ལ་མིང་མཐའ་མ་སྦར་ན་ཆ་ཤས་གཞན་

དང་སྦྲླེལ་ཐབས་མླེད་པ་ལྟར། བཟང་བ། ཆླེ་བ། མངར་བ། བསྐ་བ། ནག་པ། 

ལྷོད་པ། དམ་པ། འདར་བ། སན་པ། དྭངས་པ། མྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་སྒྲ་རྐང་བ་

ཅན་གཉིས་ལ་དོན་ག་ིཁྱད་པར་མླེད་ཀང་ཚིག་ག་ིནང་དུ་སྦོར་ཚུལ་མ་ིའདྲའོ།  །

3 སྒྲ་འདྲ་བ་ཅན། སྒྲ་འདྲ་བ་བལྡབ་པས་གྲུབ་པ་སྟླེ། འཛིག་འཛིགའཇོང་

འཇོང་། ནར་ནར། ཀོར་ཀོར། ནག་ནགདཀར་དཀར། ལོག་ལོགཁ་ཁ། སྒུར་

སྒུར། གུམ་གུམ། མཚར་མཚར། ཆླེ་ཆླེ། སྦོམ་སྦོམ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་

པའི་མིང་འདི་རྣམས་ནི་དོན་ལྡན་གི་མིང་གཅིག་བསྐྱར་དུ་བལྡབ་པ་ཡིན་
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པས། གལ་ཏླེ་བརྩླེགས་མར་མ་སྦར་ཀང་དོན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་སྟོན་པར་བླེད་

ལ། ལིག་ལིགཆིལ་ཆིལ། ཀླེམ་ཀླེམ་ལྟ་བུར་ངླེས་པར་ཟོས་སྒྲ་འཇུག་པས་དླེ་

གཉིས་གྲུབ་ཚུལ་མི་འདྲའོ།  །

4 སྔ་མ་དབངས་མླེད་པ་དང་ཕི་མ་དབངས་དང་ལྡན་པ་སྒྲ་བསྐྱླེད་

རུང་བ་ཚེག་དབར་གཉིས་ཅན། ལན་ལིན། ཡར་ཡོར། ཀག་ཀོགཁྱར་ཁྱོར། 

ཧྲལ་ཧྲུལ། ཤར་ཤུར། ཡམ་ཡོམ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་དངོས་པོ་དག་གི་ཁྱད་ཆོས་

ཀི་ཉམས་ཧྲིལ་གིས་སྟོན་པ་ལ། བརོད་དོན་ཀི་ཞིབ་ཆ་ཉླེ་བར་འདོན་པའི་

དགོས་མཁོ་ལྟར་ཆ་ཤས་སྔ་མའི་རླེས་འཇུག་བར་ཚེག་གིས་བཅད་པ་དང་། 

ཆ་ཤས་ཕི་མར་རླེས་འཇུག་རང་འདྲ་གསར་དུ་བསྣན་པ་གཉིས་ཀར་

དབངས་ཨླེ་སྦར་ཏླེ་ཚེག་དབར་བཞིར་བསྐྱླེད་པ། ཀ་གླེ་ཀོག་གླེཀ་རླེ་ཀོར་

རླེ། བ་ནླེ་བུན་ནླེ། ཡམ་མླེ་ཡོམ་མླེ། ཁྱ་རླེ་ཁྱོར་རླེ། ན་གླེ་ནོག་གླེཐ་མླེ་ཐོམ་མླེ། 

ཉ་རླེ་ཉླེར་རླེ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་སྔ་མ་ཚེག་དབར་གཉིས་ཅན་གིས་དངོས་པོའི་

ཉམས་སྤི་ཙམ་སྟོན་པ་དང་། ཕི་མ་ཚེག་དབར་བཞིར་བསྐྱླེད་པ་རྣམས་ཀིས་

རྒྱུན་རིང་ཞིང་དལ་བ་སོགས་ཀི་ཉམས་ཞིབ་ཏུ་འབིན་ཏླེ། ཆར་བ་ཤག་ཤིག་

འབབ་ཅླེས་པས་ཆར་བ་ཤག་ཤིག་དྲག་ཏུ་འབབ་པ་ཡུན་ཐུང་བའི་ཉམས་

མཚོན་པ་དང་། ཆར་བ་ཤ་གླེ་ཤིག་གླེ་འབབ་ཅླེས་པས་ཆར་བ་རླེ་འགར་

འབབ་ཅིང་རླེ་འགར་མཚམས་ཆད་ཅིང་རྒྱུན་རིང་བར་དལ་བུར་འབབ་པའི་
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ཁྱད་ཆོས་གསལ་བར་བླེད་དོ།  །

3 བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ། བ་བ་ལ་བླེད་པ་པོ་གཞན་དང་

འབླེལ་བ་དང་མ་འབླེལ་བ་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་གང་ལ་ཡང་མིང་མཐར་པ་

དང་བའི་ཆ་ཤས་སྦོར་མི་སྦོར་བ་ནི་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་གང་བླེད་པའི་དགོས་

མཁོ་དང་བསྟུན་དགོས་ལ། བླེད་པོ་གཞན་འབླེལ་གི་བ་བ་ནི་བླེད་པ་པོ་དང་

དླེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཡུལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཕྲད་ལྟོས་ཀི་འགུལ་སྐྱོད་

ཅིག་ལ་བ་ཕིར། དབླེ་གཞི་གཅིག་ལ་སྒྲས་བརོད་རིགས་ཀིས་བླེད་ལས་དང་

བ་ལས། བླེད་པ་པོ་དང་བླེད་པ། བ་བའི་ཡུལ་སོགས་ཆ་དུ་མ་འདུ་བས། བ་

བ་འདི་རིགས་སྟོན་པའི་མིང་རྣམས་ཕལ་ཆླེར་སྒྲ་ལི་ཞིང་ཡིག་ཚོགས་མང་

བ། དཔླེར་ན། བསྒྲུབ། སྒྲུབ། བསྒྲུབས། སྒྲུབས། གཅད། གཅོད། བཅད། ཆོད། 

དབྱུང་། འབིན། ཕྱུང་། ཕྱུངས། ལྟ་བུ་དང་། དླེའི་ཁ་གཏད་ཀི་བླེད་པ་པོ་གཞན་

དང་མ་འབླེལ་བའི་བ་བ་ནི་དངོས་པོ་རང་སྟླེང་གི་རྣམ་འགྱུར་རམ་འཕོ་འགྱུར་

ཞིག་ལ་བ་བས། བླེད་འབླེལ་ལས་ཚིག་ལ་ལྟོས་པས་ཡིག་ཚོགས་ཉུང་ཞིང་

སྒྲ་ཡང་བ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ། དཔླེར་ན། འགྲུབ། གྲུབ། འཆད། ཆད། 

འབྱུང་། བྱུང་། ལྟ་བུས་མཚོན་ཞིང་། སོབ་དཔོན་ཆླེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས། 

བླེད་པོ་ལས་ལ་བརྟླེན་བས་ཤིང་། ལས་ཀང་བླེད་པོ་དླེ་ཉིད་ལ།  །བརྟླེན་ནས་

འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ།  །འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་།  །ཞླེས་གསུངས་
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པའི་ལུང་དོན་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་དུ་མངོན་པར་གསལ་བ་

ལྟར། བླེད་པ་པོ་གཞན་དང་དངོས་སུ་འབླེལ་མ་འབླེལ་གི་བ་རིགས་གཉིས་

ཀི་གྲུབ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ནས་བཞི་སྟླེ། 

1 མིང་གཞི་ཐ་དད་པའི་སོ་ནས་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ། 

བཀག་་་་་་་་་ཁླེགས། བཀྲོལ་་་་་་་་་་་་་ཁོལ། 

བསྐྱམས་་་་་་་་་་འཁྱམས། བཅག་་་་་་་་་་་་་ཆག

སོ་་་་་་་་་་་་་་འཕོ། བཀྲོངས་་་་་་་་་་་་་་་་གྲོངས། 

བསྟུན་་་་་་་་་་་་་་མཐུན། སླེལ་་་་་་་་་་་་་འཕླེལ། 

ཕླེ་་་་་་་་་་་བླེ། བཙོས་་་་་་་་་་་་་་་འཚོས། 

གཏིགས་་་་་་་་་་་་་་འཐིགསྐོལ་་་་་་་་་་་་་་་་་འཁོལ། 

སྐུམ་་་་་་་་་་་་་ཐུམ། བཙུམ་་་་་་་་་་་་་་ཟུམ། 

འཕྲལ་་་་་་་་་་་་འབལ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། བླེད་པོ་གཞན་དང་འབླེལ་

བའི་བ་ཚིག་གི་མིང་གཞི་རྣམས་དླེའི་ཁ་གཏད་ཀི་བླེད་པོ་གཞན་མླེད་ཀི་

ལས་ཚིག་གི་མིང་གཞི་ལ་བལྟོས་པས་སྒྲ་རྩོལ་དྲག་པར་གྲུབ་བོ།  །

2 མིང་གཞི་མཚུངས་པ་སྔོན་འཇུག་ཡོད་མླེད་ཀིས་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ། 

བགོས་་་་་་་་་་་་་གོས། བསུམ་་་་་་་་་་་་་སུམ། 

དགར་་་་་་་་་་་་་་་གར། གཟད་་་་་་་་་་་་་་་ཟད། 
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བཤིགས་་་་་་་་་་་ཤིགས། དབབ་་་་་་་་་་་་་་་བབས། 

གསོས་་་་་་་་་་་སོས། བསངས་་་་་་་་་་་་་་སངས། 

དབླེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་བླེ། གསོད་་་་་་་་་་་་་་་སོད། 

དགང་་་་་་་་་་་་་་་་་གང་། དབི་་་་་་་་་་་་་་་་་་བི། 

ལྟ་བུའི་སྔ་མ་རྣམས་ནི་བླེད་པོ་གཞན་འབླེལ་དང་། ཕི་མ་དག་ནི་བླེད་

པོ་གཞན་མླེད་ཀི་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་ནོ།  །

3  མིང་གཞི་མཚུངས་པ་མགོ་ཅན་ཡོད་མླེད་ཀིས་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ། 

སྒྲོལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྲོལ། བསྒྲགས་་་་་་་་་་་་་གྲགས། 

བསལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཉལ། བསྣུབ་་་་་་་་་་ནུབ། 

བསྒུལ་་་་་་་་་་་འགུལ། བསྒྲླེངས་་་་་་་་་་འགྲླེང་། 

བསྣར་་་་་་་་་་་ནར། སྦང་་་་་་་་་་་་་་་བང། བསངས་་་་་་་ལངས། 

སྦང་་་་་་་་་་་་བང། སྙུང་་་་་་་་་་་་་ཉུང་། 

སོག་་་་་་་་་་ལོགབསགས་་་་་་་་་་་་འགགས། 

སྦར་་་་་་་་་་་་་་འབར། སོག་་་་་་་་་ཉོག

ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། བླེད་འབླེལ་ལས་ཚིག་ལ་མགོ་ཅན་ཡོད་ན། བླེད་

པོ་གཞན་མླེད་ཀི་ལས་ཚིག་ལ་མགོ་ཅན་མླེད་ལ། དླེ་ཡང་ས་མགོ་ཅན་མ་

གཏོགས་ར་ལའི་མགོ་ཅན་གི་བླེད་པོ་གཞན་འབླེལ་གི་བ་བའི་མིང་གི་ཟར་
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4  མིང་གཞི་མཚུངས་པ་རླེས་འཇུག་མི་འདྲ་བའི་སོ་ནས་སོ་སོར་

སྒྲུབ་པ། 

སྐྱླེད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱླེས། ཕླེ་་་་་་་ཕླེད། འཚོད་་་་་་་ཚོས། ལྟ་བུ་སྟླེ། འདི་

རིགས་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ངོ་།  །

མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་གི་ཆ་ནས་བོད་གངས་ཅན་པའི་བོ་སྟོབས་འཕླེལ་

ཚུལ་གི་རིམ་པའང་རགས་ཙམ་རླེས་སུ་དཔག་ནུས་ཏླེ། དླེ་ཡང་དང་པོར་

སྦར་པ་འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་རྣམས་འབྲུ་ཉུང་ཞིང་སྒྲ་ཡང་བ་དང་། ཕིས་སུ་

སྦར་པ་རླེས་གྲུབ་ཀི་མིང་རྣམས་དོན་ལྡན་གི་མིང་སྔོན་མ་དག་གི་རྨང་

གཞིའི་སྟླེང་གྲུབ་པས་འབྲུ་མང་ཞིང་། མིང་སྔ་ཕིའི་བར་ན་ཕན་ཚུན་རྟླེན་

བརྟླེན་པའི་རང་བཞིན་མངོན་པར་གསལ་བའི་ཁར། བ་ཚིག་གི་གྲུབ་ཚུལ་ལ། 

བླེད་པ་པོ་གཞན་གིས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་བ་བ་ཞིག་ཡིན་ཕིན། བ་བའི་ཕི་

རྐླེན་མང་དུ་ཚོགས་དགོས་པའི་རྟླེན་འབླེལ་ལྟར། བ་བ་དླེ་བརོད་ཀི་སྒྲ་ཡང་

འབྲུ་མང་བ་འདིས་བོད་མིའི་ཀུན་རྟོག་དམའ་ཤོས་ནས་མཐོ་ཤོས་སུ་འཕླེལ་

བའི་ངང་ཚུལ་མཚོན་པ་རླེད་སམ་མོ།  །ད་དུང་གཞན་ཞིག་ནི་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་འདུས་བས་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པས། སླེམས་ཅན་གི་

རྩོལ་བ་དང་སླེམས་མླེད་ཀི་འཕོ་འགྱུར་དླེ་སྒྲའི་སྟླེང་ནས་མཚོན་པ་ལ་དུས་
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ཀི་དབླེ་བ་བྱུང་བའི་དབང་གིས། བ་བ་བརོད་པའི་སྒྲ་ལ་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་

བ་གསུམ་དུ་འབླེད་པ་ཡང་སྒྲ་དླེ་འགྲུབ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་ལས་དབླེ་དགོས་ཕིར། 

བ་ཚིག་རྟོགས་དཀའ་ཞིང་ཤླེས་ན་དོན་ཆླེ་བ་ཡང་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་

དང་མཐུན་པའི་ཕིར་རླེད་དོ།  །

4 གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ། དངོས་པོའི་རྣམ་གྲངས་རྩི་

བླེད་ཀི་གྲངས་ཀའི་མིང་ལ་ཚེག་དབར་གཅིག་དང་དུ་མ་ཅན་ཅི་རིགས་ཡོད་

པ་ལས། གཅིགབཅུ། བརྒྱ། སྟོང་། ཁི། འབུམ་སོགས་ཚེག་ཁྱིམ་རྐང་བ་

རྣམས་ནི་འདོད་རྒྱལ་གི་མིང་ཡིན་པས་གྲུབ་ཚུལ་གི་གནས་ལུགས་འཆད་

དཀའ་ཕིར། འདིར་བཅུ་ནས་བརྒྱ་ཐམ་པའི་བར་གི་མིང་འདུས་མའི་གྲུབ་

ཚུལ་སྒྲ་མདོ་དང་བསྟུན་ཏླེ་སྤོའ།ོ  །

གྲངས་གནས་བཅུ་ཡི་སྐབས། བཅུ་ཐམ་པ་ཞླེས་པ་ནི་དགུ་ཡི་ཐ་མ་

བཅུ་ཡིན་པས་ཐ་དང་མ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏླེ་ཐམ་ཞླེས་པ་ལ། རིམ་

གྲངས་སྟོན་པ་གོ་བའི་ཕིར་དུ་ཕི་རྐླེན་པ་སྦར་ནས་དླེ་ལྟར་གྲུབ་པ། སུམ་ཅུ་

ཐམ་པ། བརྒྱ་ཐམ་པ། སྟོང་ཐམ་པ་སོགས་ལའང་རིགས་སྒྲླེས། བཅུ་

གཅིགབཅུ་གཉིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞི། བཅུ་དྲུགབཅུ་བདུན། བཅུ་དགུ་

རྣམས་ནི་གྲངས་རྐང་བ་བརོད་པའི་མིང་ཕན་ཚུན་བསླེབས་པ་ལས་གྲུབ་ཅིང་

། བཅོ་ལྔ་དང་། བཅོ་བརྒྱད་གཉིས་ནི་རང་གནས་ཀི་གྲངས་གཞན་དང་མི་
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འདྲ་བར་ཨི་སོགས་དབངས་བཞིའི་གང་ཡང་མླེད་པས་སླེབ་སྦོར་གི་དབང་

གིས། སྒྲ་མདོ་ལས། ཨུ་ཝའོ་ཞླེས་བཅུའི་ཨུ་ཕྲལ་བ། ཕ་རོལ་ལྔ་དང་བརྒྱད་

ཀི་སོག་གི་ཨ་དང་འཕྲད་པས་ཝ་རུ་གྱུར་པ་ལ་དྲངས་པས། བཅྭ་ལྔ། བཅྭ་

བརྒྱད་ཅླེས་པར་འགྱུར་བ། ཝ་བཏགས་ཕལ་ཆླེར་ན་རོ་སྟླེ། ཝ་སྒྲ་ཅུང་ཞིག་

ལྡན་པར་བཀླག །ཅླེས་པ་ལྟར་བཀླག་པ་ཡི་གླེར་ཕབ་པ་ལས། བཅོ་ལྔ། བཅོ་

བརྒྱད་ཅླེས་བྱུང་ལ། བོད་སྐད་ལ། བཅུ་ལྔ། བཅུ་བརྒྱད་ཅླེས་བརོད་མི་བདླེ་

བའི་ཕིར་རོ།  །

གྲངས་གནས་ཉི་ཤུའི་སྐབས། ཉི་ཤུ་ཞླེས་པའི་ཉི་ནི་གཉིས་ཀི་དོན་

དང་། ཤུ་ནི་ཤུ་ད་ཞླེས་པ་བརྡ་རིང་བའི་བསྡུས་མིང་སྟླེ། གཉིས་ཤུ་ཞླེས་ན་ན་

ཤུ་ལ་འཕུལ་རྟླེན་མླེད་པས་གཉིས་དང་སླེབ་མི་མཚུངས་ཕིར། ཉི་ཤུ་ཞླེས་

གྲུབ། གཉིས་ཀི་གའི་ཨ་ཕྲལ། ག་སོག་མླེད་ཕིས། ག་སོག་གི་ཨ་དང་། ཉིའི་

ཨི་གཉིས་ཨ་ཨི་ལ་ཨླེའོ་ཞླེས་ཨླེར་གྲུབ་པ་ལ་ཉྲ་དྲངས་པས་ཉླེས་ཞླེས་པ། 

སའི་ཨ་ཕྲལ། ས་རྲ་དག་གི་རྣམ་བཅད། ཉླེཿཞླེས་པ་བོད་སྐད་ལ་རྣམ་བཅད་མི་

འབོར་བས། ནཱ་མི་ལས་རྲའོ་ཞླེས་ཉླེར་གྲུབ་པ་ལ། གཅིག་ནས་དགུའི་བར་

རིམ་གིས་སྦར་པས་ཉླེར་གཅིག་ནས་ཉླེར་དགུའི་བར་གི་གྲངས་གནས་གྲུབ་

པ་ཡིན། ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་ཀི་རྩ་ནི་ལྷག་

མའི་དོན་ནོ།  །
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གྲངས་གནས་སུམ་ཅུའི་སྐབས། གསུམ་བཅུ་ཟླེར་དགོས་པ་ལ་སླེབ་

སོམས་པར་བླེད་ཆླེད་ག་འགོག་དོན་ལྟར་ཕིས། སྔ་མའི་རླེས་འཇུག་གིས་ཕི་

མའི་སྔོན་འཇུག་ལ་ཤུགས་སྐྱླེས་སྟབས་ཀིས་བ་དབི་བ་ལས་ཅུ་ཞླེས་པར་

འགྱུར་བ་ཕི་མ་དག་ལའང་སྦོར། དླེ་ལྟར་སུམ་གི་ཨུ་ཕྲལ་བ། མའི་ཨ་དང་

འདུས་པས་ཨོ་རུ་གྱུར་པ་ལ་དྲངས་པས་སོ་ཞླེས་གྲུབ། མྲ་སོག་མླེད་ཕིས་པ་

ལ་གཅིག་ནས་དགུའི་བར་གི་གྲངས་དག་བསྣན་པས་གྲུབ་བོ།  །

གྲངས་གནས་བཞི་བཅུའི་སྐབས། བཞིའི་བའི་ཨ་ཕྲལ། བ་སོག་མླེད་

དབི། ཨ་ཞིའི་ཨི་དང་འདུས་པའི་ཨླེ་ལ་ཞ་དྲངས་པས་ཞླེ་གྲུབ་པ་ལ་བགྲང་

གྲངས་སྦར་ཏླེ་གྲུབ། 

གྲངས་གནས་ལྔ་བཅུའི་སྐབས། ལྔའི་ལ་མགོ་ལླེགས་སྦར་སྐད་ལ་དླེ་

ལྟར་སྦོར་ལུགས་མླེད་པས་དབི། མིང་གཞི་ང་རང་ཤུལ་དུ་གནས་པ་ལ་

གྲངས་གཞན་སྦར་པས་གྲུབ། 

གྲངས་གནས་དྲུག་ཅུའི་སྐབས། དྲུག་གི་ད་དང་ར་གཉིས་མིང་གཞི་

བརྩླེགས་མར་བལྟས་ཏླེ་ད་དབི། རུག་ཅླེས་གནས་པའི་ཨུ་ཕྲལ་བ་གའི་ཨ་

དང་འདུས་པའི་ཨོ་ལ་དྲངས་པ་བླེམ་རོའི་སྒྲ་དང་མཚུངས་པས་རླེ་རུ་བསྒྱུར་

པ་ལ་གྲངས་གཞན་སྦར་པས་གྲུབ། 

གྲངས་གནས་བདུན་ཅུའི་སྐབས། བདུན་གི་བའི་ཨ་ཕྲལ། བ་སོག་
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མླེད་འགོག་དོན་གིས་དབི། དླེ་དའི་ཨུ་ཕྲལ་བ་དང་འདུས་པས་ཨོ་ཞླེས་གྲུབ། 

དྲ་སོག་མླེད་ཨོ་ལ་དྲངས་པས་མཐའ་རྟླེན་དང་བཅས་པས་དོན་ཞླེས་གྲུབ་པ་

ལ་བགྲང་གྲངས་བསྣན་པས་དོན་གཅིག་ནས་དོན་དགུའི་བར་གྲུབ་བོ།  །

གྲངས་གནས་བརྒྱད་ཅུའི་སྐབས། བརྒྱད་ཀི་ར་ག་ཡ་གསུམ་མིང་

གཞི་བརྩླེགས་མར་བལྟས་ཏླེ་ལླེགས་སྦར་དང་རུང་མཐུན་སྦར་ཏླེ་ར་ཕིས། 

བགད་དུ་གནས་པའི་བ་ཡིག་གི་ཨ་ཕྲལ། བ་སོག་མླེད་དབི། ཨ་དང་གའི་ཨ་

འདུས་པའི་ཨཱ་ལ་དྲངས་པས་གྱཱད་དུ་གྲུབ་པ། བོད་སྐད་ལ་དབངས་རིང་བོ་

མླེད་པ་དང་། གད་ཅླེས་ན་གད་མིའི་སྒྲ་དང་མཐུན་པས་གོལ་ས་ལྡོག་པའི་

ཕིར། ད་ཕིས་པ་ལ་གྲངས་གཞན་སྦར་ནས། ག་གཅིགག་གཉིས་ཞླེས་པ་

སོགས་གྲུབ་བོ།  །

གྲངས་གནས་དགུ་ཅུའི་སྐབས། དགུའི་དའི་ཨ་ཕྲལ་བ། གུའི་ཨུ་དང་

འདུས་པས་ཨོ་རུ་འགྱུར་པ་ལ་གྲ་སོག་མླེད་དྲངས་པས་གོ་ཞླེས་གནས་པ་ལ། 

གྲངས་གཞན་སྦར་པས་དླེ་ལྟར་གྲུབ། 

སྤིར་གྲངས་ཀའི་མིང་བྱུང་བ་ནི་སྔ་ལ། ཡི་གླེར་ཕབ་པའི་སོལ་བྱུང་བ་

ནི་འཕིས་ཀང་། འདིར་གྲངས་ཀའི་མིང་གྲུབ་ཚུལ་ལ་བོད་སྐད་ཀི་ངླེས་སོལ་

ཞིག་མ་རླེད་པས། སྒྲ་མདོ་དང་བསྟུན་ཏླེ་བསྒྲུབས་པ་ཨླེ་ཡིན་སམ་པའི་རྟོག་

པས་འོལ་ཚོད་ཀིས་སྦར་པ་ཡིན་པས་དཔྱད་པར་ཞུའོ།  །
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5 འཇལ་བླེད་ཀི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ། འཇལ་བླེད་ཀི་ཚད་བྱུང་བ་ནི་

ཚོང་ཟོག་བརླེ་རླེས་བླེད་པའི་སོལ་དང་བསྟུན་ནས་བྱུང་བར་ངླེས་པ། ལོ་

རྒྱུས་དླེབ་ཐླེར་དུ། མཛངས་པའི་ལས་སུ་ཞིང་ལ་དོར་ཁ་རྩིས། འབོག་ལ་

ཐུལ་རྩིས་ཕུ་ཆུ་ཡུར་དུ་དྲངས།  །༣༥ཞླེས་དང་། འདི་དུས་ཁི་ངོར་སྣང་བཙུན་

མོང་གི་བུས།  །བླེ་ཕུལ་སང་བཅོས་འབྲུ་མར་ཚད་ཀིས་བཅལ།  །དགའ་

གཉིས་ཚོང་བས་མཐུན་གཉིས་ལ་ལུང་བསླེབས།  །དླེ་གོང་བོད་ན་ཚོང་དང་

བླེ་སང་མླེད།  །༣༦ཅླེས་འབྱུང་བས་གསལ་བར་རྟོགས་ཐུབ་པ་ལྟར། འཇལ་

བླེད་ཀི་མིང་སྐོར་ཞིག་ནི་ཐོག་མར་དངོས་པོའི་རང་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཕིས་

འཇལ་གཤོལ་གི་ཚད་སྟོན་པའི་མིང་དུ་གྲུབ་པ་གོར་མ་ཆག་པས། འདིར་

འཇལ་བླེད་ཀི་མིང་གི་བྱུང་གྲུབ་ལ་རིགས་གསུམ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏླེ། 

1 དངོས་མིང་འཇལ་གཤོར་གི་ཚད་དུ་བཏགས་པ། ཁྱོར་བ། སླེ་བ། 

ཉག་གརྒྱ་མ། བླེ། ཤིང་ཙེ། ཕོར་བ། ཁལ། འདོམ། སམ། སྒྱླེ། ཟོ། དླེབ་ཅླེས་

པ་ལྟ་བུ་ལས། ཁྱོར་བ་ཞླེས་པ་དང་ཐོག་ལག་པ་ཡ་གཅིག་ཅུང་ཟད་འཁུམས་

པའི་མིང་ཡིན་པ་རླེས་སུ་དླེའི་ཚད་ལ་ཁྱོར་བ་གང་། ཁྱོར་བ་བརྒྱད་ཅླེས་

འཇལ་གཤོར་གི་མིང་དུ་སོང་བ་དང་མཐུན་པར། གོང་གི་མིང་དླེ་རྣམས་

གདོད་མ་ནས་ཆོས་ཅན་གི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པ། རིམ་གིས་དངོས་

པོ་དླེ་དག་འཇལ་བླེད་ཀི་ཡོ་བད་དུ་གྱུར་པ་ན། མིང་རྣམས་ཀང་འཇལ་བླེད་
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ཀི་མིང་དུ་བཀོལ་པ་ཡིན་པས། མིང་འདི་རིགས་ལ་དོན་འདྲ་ཡང་དབླེ་བ་མི་

མཐུན་པ་ཡོད་པ་ཤླེས་པར་བའོ།  །

2 འདོད་རྒྱལ་ལྟར་བཏགས་པ། ཐླེངས། ཁྱུ། སྐར། སང་། ཞོ། ཞླེས་པ་

ལྟ་བུ་འདོད་རྒྱལ་གིས་བཏགས་པའི་མིང་འདི་དག་ནི་བོད་སྐད་ཀི་འཇལ་

བླེད་ཀི་མིང་ཆླེས་ཐོག་མ་ཡིན་ནོ།  །

3 གཞན་སྐད་བསྒྱུར་འདྲླེན་གིས་གྲུབ་པ། ཁྲུ། ཀྲང་། རྨུས། སྤི་ལླེ། ལླེ་

དབར། དཔག་ཚད། ལླེའུ། ས་བཅད། རབ་བླེད་ཅླེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་མཐའ་སྐོར་

མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་ནང་དུ་འདྲླེན་པའི་བ་བཞག་ཁོད་རིམ་གིས་བོད་

སྐད་དུ་ཚུད་པ་ཡིན་ནོ།  །སྒྲའི་རྐླེན་གི་ཆ་ནས། ཚེག་དབར་གཅིག་པ་དང་

འདུས་མ་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་གོང་དུ་བསྟན་པའི་མིང་གཞན་དང་མཚུངས་པས་

འདིར་མ་སྤོས་སོ།  །

6 ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་གྲུབ་ཚུལ། མིང་འདི་རིགས་ནི་མིང་དང་

ཚིག་གི་ཉམས་རོ་འདོན་བླེད་ཀི་མིང་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་ལ། དླེ་ཡང་སྐད་

ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་གོང་དུ་འཕླེལ་པའི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་རིམ་གིས་གྲུབ་ཅིང་

འཕླེལ་པ་ཡིན་པས་ཚེག་དབར་འདུས་མ་ཤོས་ཆླེ་ཞིང་། དླེ་ལས་ཀང་ཚིག་

ཕྲད་སྦར་པས་གྲུབ་པ་མང་ངོ་།  །

1 དོན་ལྡན་གི་མིང་ལ་ཚིག་ཕྲད་སྦར་ཏླེ་གྲུབ་པ། ལྷག་པར། ད་གཟོད། 
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

དོན་དམ་དུ། ཁྱད་པར་དུ། ཡང་དག་པར། འཕྲལ་དུ། ནང་སོས་སུ། ཁོ་ན། 

འབའ་ཞིགཡུན་དུ། ངོ་མ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་འདི་དག་ལ་ཚིག་ཕྲད་མ་སྦར་ན་མིང་

དླེ་དག་གི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་འགྱུར་སིད་པས། ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་གི་

སྐབས་སུ་ངླེས་པར་དུ་ཚིག་ཕྲད་དང་སྦྲླེལ་དགོས་སོ།  །

2 ཚིག་ཕྲད་དུ་མ་མཉམ་དུ་སྦར་ཏླེ་གྲུབ་པ། འོ་ན། གལ་ཏླེ། དླེ་ལྟ་ན། 

འོན་ཀང་། དླེ་ནས། དླེ་ཡང་། ཅི་ནས་ཀང་། ནམ་ཡང་། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ། ཇི་

ལྟར་ན། ཅི་ལྟར། འདི་ལྟ་སྟླེ། ལྟ་བུའོ།  །

3 དོན་མླེད་ཀི་ཆ་ཤས་གཉིས་སྦར་ནས་གྲུབ་པ། ཧ་ཅང་། དླེ་བོར། 

ཤིན་ཏུ། ལྟ་བུ་སྟླེ། འདི་རིགས་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ངོ་།  །

7 ངླེས་བཟུང་གི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ། སྤིར་ངླེས་བཟུང་གི་དོན་སྟོན་

པའི་སྒྲ་ལ་མིང་དང་ཚིག་ཕྲད་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་འདིར་སྐྱླེས་བུ་ངླེས་བཟུང་

གི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་ནི། སྒྲ་གཅིག་གཞིར་བས་པའི་སྟླེང་དབངས་དང་མཐའ་

རྟླེན་མི་འདྲ་བ་སྦར་པའམ་རྐླེན་གཞན་སྦར་ནས་གྲུབ་པ་སྟླེ། ང་ཞླེས་པའི་སྒྲ་

མིང་གཞིར་བཟུང་ནས། ངླེད། ང་ཚོ། ངླེད་ཅགང་རང་། ངླེད་རྣམས། ཞླེས་པ་

དང་། ཁྱ་ཡིག་མིང་གཞིར་བས་ནས། ཁྱོ། ཁྱོད། ཁྱླེད། ཁྱོད་ཚོ། ཁྱླེད་ཀ། ཞླེས་

པ་དང་། ཁ་ཡིག་མིང་གཞིར་བས་ཏླེ། ཁོ། ཁོ་པ། ཁོ་མོ། ཁོ་ཚོ། ཁོ་རང་། ཞླེས་

པ་སོགས་གྲུབ་ཅིང་། ཁྱླེད་ཀི་སྒྲ་ལ། ཁྱླེད་ཀ་དང་། ཁྱླེད་རྣམ་པ་ཞླེས་སྦར་
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སོལ་ཡོད་ཀང་། ཁྱོད་ཀཁྱླེད་རྣམ་པ་ཞླེས་སྦར་སོལ་མླེད་དོ།  །

8 གསལ་བླེད་ཀི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ། གསལ་བླེད་ཀི་མིང་གི་བླེ་བག་

གཞན་རྣམས་ཀི་གྲུབ་ཚུལ་གོང་དུ་བསྟན་པའི་དོན་དང་ཕལ་ཆླེར་མཐུན་

པས། འདིར་ངང་ཚུལ་སྟོན་པའི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་ཁོ་ན་བསྟན་པར་བའོ།  །

ཆ་ཤས་སྔ་མར་ཕི་ཟོས་སྒྲ་སྦར་ཏླེ་གྲུབ་པ་ཚེག་དབར་གསུམ་ཅན། 

འབུ་རུ་རུ། འདར་ར་ར། གུལ་ལི་ལི། ཁྱོ་རོ་རོ། ཐུ་ལུ་ལུ། མླེར་རླེ་རླེ། སྒུར་

རུ་རུ། ཙ་ར་ར། ལྡིར་རི་རི། རྟླེན་མླེད་པ་བཅས་ཀི་མཐར་ར་དང་ལའམ་དླེ་

གཉིས་ལ་དབངས་གང་རུང་སྦར་པ་བཟས་པའི་མིང་འདིར་རིགས་ཀིས་

གང་ཞིག་བསྟན་བའི་ཉམས་དླེའི་རྒྱུན་རིང་བ་སྟོན་ཏླེ། གཅན་གཟན་སྣ་

ཚོགས་འདུ་རུ་རུ། རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་ཤིངས་སླེ་ཤིང་།  །འདབ་ཆགས་

གསུང་སན་སི་ལི་ལི།  །འབྲུག་གོག་ཐོག་ཆླེན་འུ་རུ་རུ།  །གཡའ་ཆུ་གངས་

ཆུ་སི་ལི་ལི།  །རྒྱ་མཚོ་ཆུ་མིག་ཀི་ལི་ལི།  །ཆུ་སྒྲ་གང་ཆླེན་ངུར་བ་འདྲ།  ། 

བག་སྒྲ་རྔ་སྒྲ་འགིངས་པ་འདྲ།  །(གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོའི་བསང་ཡིག་

དངོས་གྲུབ་ཆར་འབླེབས་ལས) ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ནོ།  །

སྒྲ་སྔ་མའི་མཐར་རླེས་འཇུག་རང་འདྲར་འགྲླེང་བུ་སྦར་ཏླེ་གྲུབ་པ་

ཚེག་དབར་གཉིས་ཅན། ཧྲག་གླེསང་ངླེ་། ཕོད་དླེ། ལྷན་ནླེ། རུབ་བླེ། ཆོམ་མླེ། 

དགླེའླེ། ཁྱོར་རླེ། ཐུལ་ལླེ། ཚུབས་སླེ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་གང་ཞིག་བསྟན་བའི་
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ཉམས་དླེ་ཤུགས་དྲག་པའམ་ཡུན་ཐུང་ཞིང་གསལ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ་སྟླེ། 

སིན་པོ་དམག་ལ་ཆས་པ་ལྟར། གདོང་དམར་ཕྱུར་རླེ། ཤླེས་པ་ཁོ་ལིང་ངླེ་། 

རྒྱུད་རྩུབ་ཧྲག་གླེརྟག་ཏུ་གཟླེར་གུར་རླེ་བ་ཞིག་བས།   (ཀློང་ཆླེན་སིང་ཏིག་

ལས) ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

ཆ་ཤས་སྔ་མར་ཡང་འཇུག་ཡོད་པ་དང་ཕི་མར་ཡང་འཇུག་མླེད་པའི་

བར་དུ་ཡང་འཇུག་དླེ་ལ་འགྲླེང་བུ་སྦར་པ་ཚེག་དབར་གསུམ་ཅན། ཁིགས་

སླེ་ཁིགརུབས་སླེ་རུབ། སླེངས་སླེ་སླེང་། ཚུབས་སླེ་ཚུབ། ཁྲུགས་སླེ་

འཁྲུགཐམས་སླེ་ཐམ། ལྷོགས་སླེ་ལྷོགལྟ་བུས་ཁྱད་ཆོས་ཀི་ཉམས་དྲག་ཅིང་

གསལ་བ་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ།  །

ལྔ་བ། མིང་གི་འཕླེལ་ཚུལ་བཤད་པ། 

བོད་སྐད་ཀི་མིང་ལ་བཏགས་ཚུལ་དང་གྲུབ་ཚུལ་མ་གཏོགས་འཕླེལ་

ཚུལ་གི་རིག་པ་ཞིག་ཀང་ཡོད་པ་བཤད་པར་བ་བ་ལ་གཉིས་ཏླེ། མིང་སྤིའི་

འཕླེལ་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གི་འཕླེལ་ཚུལ་བླེ་བག་ཏུ་

བཤད་པའོ།  །
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༡མིང་སྤིའི་འཕླེལ་ཚུལ་བཤད་པ། 

བ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་མཐར་རླེས་འཇུག་ན་ཡིག་སྦར་

ཏླེ་མིང་གཞན་འཕླེལ་ཚུལ། 

སྔོ----སྔོན་པོ། རྐུ----རྐུན་མ། 

འགྲོ-----འགྲོན་པོ། རྐོ-----གསླེར་རྐོན། 

སྐྱི-----སྐྱིན་པ། རྒྱུ----རྒྱུན། 

ར----རན་པ། གཡོ-----གཡོན། 

ཚ---ཚན། ཞུ-----ཞུན། 

འཇོ-----འཇོན། ཉླེ-----ཉླེན། 

ཐ-----ཐན། མཐོ-------མཐོན་པོ། 

ཚོ------ཚོན་པོ། ཟ-----ཟན། 

དྲོ-------དྲོན་པོ། འདུ-------འདུན་མ། 

ཕྲ------ཕྲན། འཕྲི-------འཕྲིན། 

བཞོ------བཞོན་མ། རྨོ------རྨོན་དོར། 

སྨྱོ------སྨྱོན་པ། མཉླེ------མཉླེན། 

བསླེ-------བསླེན། རྣོ------རྣོན་པོ། 
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དབླེ-------དབླེན། སྨ------སྨན། 

གསོ-------གསོན། སྒྲླེ-------སྒྲླེན་མོ། ལྟ་བུ་དང་ཁྱད་གཞི་

བརོད་པའི་མིང་ལ་བརྟླེན་ནས་འཕླེལ་བའི་མིང་ནི། 

ཞླེ-------ཞླེན། ཉི------ཉིན། 

མགོ-------མགོན། བོ--------བོན། 

བུ------བུན། སོགས་འགའ་རླེ་མ་གཏོགས་མླེད་དོ།  །

བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གི་སྔོན་འཇུག་དོར་ནས་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་

མིང་འཕླེལ་ཚུལ། 

བསྐྱབས-----སྐྱབས། བགྲངས-----གྲངས། 

བགྲོས-----གྲོས། འགོད-----གོད། 

བསྐྱོགས-----སྐྱོགས། འཁོད-----ཁོད། 

འཁྱགས-----ཁྱགས། འཁྱམས-----ཁྱམས། 

འཁལ-----ཁལ། བརྒྱགས-----རྒྱགས། 

བརྒྱན-----རྒྱན། དགྲམ-----གྲམ། 

འགྲིབ-----གྲིབ། བསྔགས-----སྔགས། 

འཇུས-----ཇུས། བརྟགས-----རྟགས། 

བརྟླེན----རྟླེན། བསྟོད------སྟོད། 
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གཏོར------ཏོར། གཏོག-------ཏོག

འཐགས-----ཐགས། འཐབས-------ཐབས། 

འཐིགས-------ཐིགས། འཐུམ-------ཐུམ། 

འཐླེབས-----ཐླེབས། འདུག------དུག

བསྡུམ------སྡུམ། བརྣང------རྣང་། 

བརྣག------རྣགའཕི-------ཕི། 

འབོད------བོད། བརྩིག--------རྩིག

འཚབ-------ཚབ། འཚོང-------ཚོང་། 

འཚོ--------ཚོ། བཟས--------ཟས། 

གཡུགས---------ཡུགས། བཟུར--------ཟུར། 

གཡོགས-----ཡོགས། གཤགས-------ཤགས། 

བཤུབས------ཤུབས། བཟླུམ--------ཟླུམ། 

བརྒྱུས-------རྒྱུས། ལྟ་བུ་སོགས་ལས་སྔ་མ་རྣམས་ནི་བ་བ་

བརོད་པའི་མིང་དུ་གྲུབ་བོ།  །

འདྲ་འབླེལ་སོགས་ལ་རྐླེན་བས་ཏླེ་མིང་གཅིག་ལ་བརྟླེན་ནས་མིང་

གཞན་འཕླེལ་ཚུལ། 

ཁ་དོག་ནག་པོ་ལ་བརྟླེན་ནས་ནོར་ནག་ལ་གནག་དང་། སྐྱླེད་ཚལ་
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སྟུག་པོ་ལ་ནགས། ཚོན་རྩི་ནག་པོ་ལ་སྣག་ཚ་ཟླེར་བ་དང་། ན་བ་ལ་བརྟླེན་

ནས་ན་བར་བླེད་པ་ལ་ནད་དང་། ནད་དུ་བཏང་བ་ལ་བསྣད། ཚེ་སོག་ལ་བར་

དུ་གཅོད་པ་ལ་གནོད་པ། སྡུག་བསྔལ་སོགས་ཀིས་གདུང་བ་ལ་མནར་བ་

དང་། ཤི་བ་ཞླེས་པའི་མིང་གཞིར་བས་ཏླེ། ཤིད་སྟོན། ཤན་པ། བཤའ་བ། 

གཤིན་པོ། གཤླེད་མ་སོགས་འཕླེལ་བ་དང་། རྒྱུ་བའི་དོན་ལ་དམིགས་ནས། 

ཤ་རུས་རྒྱུ་བླེད་ཀི་རྩ་ལ་རྒྱུས་པ་དང་། རིགས་ཀི་རྒྱུན་ལ་རྒྱུད། བར་མ་ཆད་

པ་ལ་རྒྱུན་ཟླེར་བ་དང་། ཉླེ་བའི་དོན་ལ་དམིགས་ནས། ཉླེན། གཉླེན། གཉླེ། 

བསླེན། མཉླེན་སོགས་བྱུང་བ་དང་། བཟུང་བ་ལ་བརྟླེན་ནས་གཟུང་ཡུལ། 

ཟུང་ང་། ཟུངས། གཟུངས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།  །

༢. བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གི་འཕླེལ་ཚུལ་བླེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། 

(1) མིང་གཞི་མགོ་ཅན་གི་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གི་འཕླེལ་ཚུལ། 

1. མ་འོངས་པ་ལ་འཕུལ་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟ་བ་ལ་འཕུལ་མླེད་ན་འདས་

པ་ལ་འཕུལ་ངླེས་པར་ཡོད་པ། 

བསྐོར་བ་སྐོར་བླེད་བསྐོར་ཟིན་སྐོར་ཅིག

བསྒྱུར་བ་སྒྱུར་བླེད་བསྒྱུར་ཟིན་སྒྱུར་ཅིག
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བལྟ་བ་ལྟ་བླེད་བལྟས་ཟིན་ལྟོས་ཤིག

བསྡུམ་བ་སྡུམ་བླེད་བསྡུམས་ཟིན་སྡུམས་ཤིག

བསྣན་བ་སྣོན་བླེད་བསྣན་ཟིན་སྣོན་ཅིག

བསྣུབ་བ་སྣུབ་བླེད་བསྣུབས་ཟིན་སྣུབས་ཅིག

བརང་བ་རོང་བླེད་བརངས་ཟིན་རོངས་ཤིག

བསལ་བ་སོལ་བླེད་བསལ་ཟིན་སོལ་ཅིགལྟ་བུ་དང་། 

2. མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་གཉིས་ཀ་བས་འཕུལ་ན་འདས་པ་ལའང་

བས་འཕུལ་ངླེས་པར་ཡོད་པ། 

བརླེས་བ་བརླེས་བླེད་བརླེས་ཟིན། 

བརྩོན་བ་བརྩོན་བླེད་བརྩོན་ཟིན་བརྩོན་ཅིག

བརྒྱལ་བ་བརྒྱལ་བླེད་བརྒྱལ་ཟིན། 

བརས་བ་བརས་བླེད་བརས་ཟིན། 

བརྩླེ་བ་བརྩླེ་བླེད་བརྩླེ་ཟིན། 

བསྟོད་བ་བསྟོད་བླེད་བསྟོད་ཟིན་བསྟོད་ཅིགལྟ་བུ་དང་།  3. མ་འོངས་

པ་དང་ད་ལྟ་བ་ལ་འཕུལ་བླེད་མླེད་ན་འདས་པ་ལའང་འཕུལ་མླེད་པ། 

རླེད། རིད། སམ། རྒྱུ། རྒྱས། རྒྱལ། སྐྲགསྐྲང་། རྔུལ། རྟོགས། སྟོར། 

རྡོས། ལྡང་། ལྡིང་། ལྡུར། ལྡོགསང་། སྡུགས། སླེལ། སང་། སྤྱུག་བ་སྤྱུག་བླེད་
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སྤྱུགས་ཟིན་སྤྱུགས་ཤིགསྦང་བ་སྦོང་བླེད་སྦངས་ཟིན་སྦོངས་ཤིགསྤད་བ་

སྤོད་བླེད་སྤད་ཟིན་སྤོད་ཅིགལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། མིང་གཞི་པ་སླེ་དང་འཕྲད་ན་

རང་སླེའི་བ་ཡིག་དླེ་དག་གི་སྔོན་ལ་མི་འཇུག་པས། པ་སླེའི་མགོ་ཅན་ཐམས་

ཅད་འདིར་གཏོགས་སོ།  །

(2) མིང་གཞི་པ་སླེ་མ་ཡིན་པའི་མ་འོངས་པ་ལ་བས་འཕུལ་ཡོད་པ་

དང་ད་ལྟ་བ་ལ་འཕུལ་མླེད་ན་འདས་པ་ལ་འཕུལ་ངླེས་པར་ཡོད་པ། 

བཀླག་བ་ཀློག་བླེད་བཀླགས་ཟིན་ཀློགས་ཤིག

བཟླུམ་བ་ཟླུམ་བླེད་བཟླུམས་ཟིན་ཟླུམས་ཤིག

བཟ་བ་ཟོ་བླེད་བཟས་ཟིན་ཟོས་ཤིག

བརག་བ་རོག་བླེད་བརགས་ཟིན་རོགས་ཤིག

བསང་བ་སོང་བླེད་བསངས་ཟིན་སོངས་ཤིག

བསླེག་བ་སླེག་བླེད་བསླེགས་ཟིན་སླེགས་ཤིག

བསབ་བ་སོབ་བླེད་བསབས་ཟིན་སོབས་ཤིག

བསོག་བ་སོག་བླེད་བསོགས་ཟིན་སོགས་ཤིགལྟ་བུ་དང་། 

2. མིང་གཞི་པ་སླེའི་མ་འོངས་པ་སྔོན་འཇུག་ད་དང་ད་ལྟ་བ་འས་

འཕུལ་ན་འདས་པ་ལ་སྔོན་འཇུག་མླེད་པ། 

དབྱུང་བ་འབིན་བླེད་ཕྱུང་ཟིན་ཕྱུངས་ཤིག
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དབི་བ་འབིད་བླེད་ཕིས་ཟིན་ཕིས་ཤིག

དབླེ་བ་འབླེད་བླེད་ཕླེ་ཟིན་ཕླེ་ཞིག

དབག་བ་འབད་བླེད་བད་ཟིན་ཕྲོད་ཅིག

དབལ་བ་འབལ་བླེད་ཕྲལ་ཟིན་ཕྲོལ་ཅིག

དབོག་བ་འཕྲོག་བླེད་ཕྲོགས་ཟིན་ཕྲོགས་ཤིག

དབི་བ་འབིད་བླེད་ཕྲི་ཟིན་ཕྲིས་ཤིགལྟ་བུ་དང་། 

3.  མིང་གཞི་ཏ་སླེ་དང་པ་སླེའི་མ་འོངས་པ་དང་འདས་པ་འཕུལ་མླེད་

པ་ད་ལྟ་བ་འས་འཕུལ་པ། 

དྲང་བ་འདྲླེན་བླེད་དྲངས་པ་དྲོངས་ཤིག

དྲི་བ་འདྲི་བླེད་དྲིས་པ་དྲིས་ཤིག

བི་བ་འབི་བླེད་དྲིལ་པ་དྲིལ་ཅིག

ཕག་བ་འཕག་བླེད་ཕགས་པ་ཕོགས་ཤིག

ཕར་བ་འཕར་བླེད་ཕར་པ་ཕོར་ཅིག

བྲུ་བ་འབྲུ་བླེད་བྲུས་ཟིན་བྲུས་ཤིག

བྲུབ་བ་འབྲུབ་བླེད་བྲུབས་པ་བྲུབས་ཤིགལྟ་བུ་དང་། 

4. མིང་གཞི་པ་སླེ་མ་ཡིན་པའི་མ་འོངས་པ་ད་དང་ད་ལྟ་བ་འས་

འཕུལ་ན་འདས་པ་བས་འཕུལ་པ། 
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དགྲམ་བ་འགྲླེམ་བླེད་བཀྲམ་པ་ཁོམས་ཤིག

དགྲོལ་བ་འགྲླེལ་བླེད་བཀྲོལ་པ་ཁོལ་ཅིག

དགྲོང་བ་འགྲོང་བླེད་བཀྲོངས་པ་གྲོངས་ཤིག

དགྲོལ་བ་འགྲོལ་བླེད་བཀྲལ་པ་ཁོལ་ཅིགལྟ་བུ་དང་། 

5.  མིང་གཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་གཉིས་ཀ་

འས་འཕུལ་པ་འདས་པར་འཕུལ་མླེད་པ། 

འཁིད་བ་འཁིད་བླེད་ཁིད་པ་ཁིད་ཅིག

འཁྱླེར་བ་འཁྱླེར་བླེད་ཁྱླེར་པ་ཁྱླེར་ཅིག

འགྱུར་བ་འགྱུར་བླེད་གྱུར་པ། 

འགྲུབ་བ་འགྲུབ་བླེད་གྲུབ་པ། 

འདྲུད་བ་འདྲུད་བླེད་དྲུད་པ་དྲུད་ཅིག

འཕྲད་བ་འཕྲད་བླེད་ཕྲད་པ། 

འབོན་བ་འབོན་བླེད་བོན་པ། 

འབླེར་བ་འབླེར་བླེད་བླེར་པ།ལྟ་བུ་དང་།

 6.  མིང་གཞི་པ་སླེ་མ་ཡིན་པའི་མ་འོངས་པ་དང་འདས་པ་གཉིས་ཀ་

བས་འཕུལ་ཚེ་ད་ལྟ་བ་འས་འཕུལ་པ། 

བཀྲུ་བ་འཁྲུད་བླེད་བཀྲུས་པ་ཁྲུས་ཤིག
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བཀིག་བ་འཁྱིགས་བླེད་བཀིགས་པ་ཁྱིགས་ཤིག

བཀག་བ་འགོག་བླེད་བཀགས་པ་ཁྱོགས་ཤིག

བཀླེ་བ་འགླེད་བླེད་བཀིས་པ་ཁྱླེ་ཞིག

བཏུ་བ་འཐུ་བླེད་བཏུས་པ་ཐུས་ཤིག

བཏོག་བ་འཐོག་བླེད་བཏོགས་པ་ཐོགས་ཤིག

བཏུད་བ་འདུད་བླེད་བཏུད་པ་ཐུད་ཅིག

བཏུམ་བ་འཐུམ་བླེད་བཏུམས་པ་ཐུམས་ཤིགལྟ་བུ་དང་། 

7.  མིང་གཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་དུས་གསུམ་ག་འཕུལ་བླེད་གཅིག་

གིས་འཕུལ་པ། 

དཀྲུག་བ་དཀྲུག་བླེད་དཀྲུགས་པ་དཀྲུགས་ཤིག

དཀྲི་བ་དཀྲི་བླེད་དཀྲིས་པ་དཀྲིས་ཤིག

བགྲང་བ་བགྲང་བླེད་བགྲངས་པ་བགྲོངས་ཤིག

འགྲོགས་བ་འགྲོགས་བླེད་འགྲོགས་པ། 

འདྲོག་བ་འདྲོག་བླེད་འདྲོགས་པ། 

དཔྱད་བ་དཔྱོད་བླེད་དཔྱད་པ་དཔྱོད་ཅིག

འཕྱུར་བ་འཕྱུར་བླེད་འཕྱུར་པ། 

དམྱུག་བ་དམྱུག་བླེད་དམྱུགས་པ། ལྟ་བུ་དང་། 
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8. མིང་གཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་དུས་གསུམ་ག་འཕུལ་བླེད་མླེད་པ། 

མྱང་བ་མྱོང་བླེད་མྱངས་པ་མྱོངས་ཤིག

ག་བ་ག་བླེད་གས་པ་གས་ཤིག

གླེང་བ་གླེང་བླེད་གླེངས་པ་གླེངས་ཤིག

གོན་པ། གྲག་པ། ཕླེད་པ། གྲོལ་བ། ལྟ་བུའོ།  །

མིང་གཞི་རྐང་བ་ཅན་གི་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གི་འཕླེལ་ཚུལ། 

མིང་གཞི་པ་སླེ་མ་ཡིན་པའི་མ་འོངས་པ་སྔོན་འཇུག་ག་ད་དང་ད་ལྟ་བ་

འས་འཕུལ་ཚེ་འདས་པ་བས་འཕུལ་པ། 

དགུག་བ་འགུག་བླེད་བཀུག་ཟིན་ཁུག་ཅིག

དགག་བ་འགོག་བླེད་བཀག་ཟིན་ཁོག་ཅིག

གཞུག་བ་འཇུག་བླེད་བཅུག་ཟིན་ཆུག་ཅིག

གདོན་བ་འདོན་བླེད་བཏོན་ཟིན་ཐོན་ཅིག

གདབ་བ་འདླེབས་བླེད་བཏབ་ཟིན་ཐོབས་ཤིག

གདགས་བ་འདོགས་བླེད་བཏགས་ཟིན་ཐོགས་ཤིག

གཅུན་བ་འཇུན་བླེད་བཅུན་ཟིན་ཆུན་ཅིག

གཟུང་བ་འཛིན་བླེད་བཟུང་ཟིན་ཟུངས་ཤིགལྟ་བུ་དང་། 

མིང་གཞི་པ་སླེ་མ་ཡིན་པའི་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་གཉིས་ཀ་ག་
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དས་འཕུལ་ཚེ་འདས་པ་བས་འཕུལ་པ། 

དགར་བ་དགར་བླེད་བཀར་པ་ཁོར་ཅིག

གཅད་བ་གཅོད་བླེད་བཅད་པ་ཆོད་ཅིག

གཅག་བ་གཅོག་བླེད་བཅག་པ་ཆོགས་ཤིག

གཏང་བ་གཏོང་བླེད་བཏང་བ་ཐོངས་ཤིག

གཞར་བ་གཞར་བླེད་བཞར་པ་གཞོར་ཅིག

གསག་བ་གསོག་བླེད་བསགས་པ་སོག་ཅིགལྟ་བུ་དང་། 

མིང་གཞི་པ་སླེའི་མ་འོངས་པ་དས་འཕུལ་པ་དང་ད་ལྟ་བ་འས་འཕུལ་

ན་འདས་པར་འཕུལ་བླེད་མླེད་པ། 

དབབ་བ་འབབ་བླེད་བབས་པ་བོབས་ཤིག

དབོ་བ་འབོ་བླེད་ཕོ་བ། 

དབུབ་བ་འབུབས་བླེད་ཕུབ་པ་ཕུབས་ཤིག

དབུལ་བ་འབུལ་བླེད་ཕུལ་པ་ཕུལ་ཅིག

དབུག་བ་འབིགས་བླེད་ཕུག་པ་ཕུགས་ཤིག

དབོག་བ་འབོགས་བླེད་ཕོག་པ་ཕོགས་ཤིགལྟ་བུ་དང་། 

མིང་གཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་དུས་གསུམ་ག་འཕུལ་བླེད་གཅིག་གིས་

འཕུལ་པ། 
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བཀུར་བ་བཀུར་བླེད་བཀུར་པ། 

མཁས་བ་མཁས་བླེད་མཁས་པ། 

འཁོར་བ་འཁོར་བླེད་འཁོར་པ། 

གཅིར་བ་གཅིར་བླེད་གཅིར་པ་ཆིར་ཅིག

མཉླེ་བ་མཉླེད་བླེད་མཉླེས་པ་ཉླེས་ཤིག

དཔག་བ་དཔོག་བླེད་དཔགས་པ་དཔོགས་ཤིག །

གནང་བ་གནང་བླེད་གནངས་པ་གནོངས་ཤིག

བགོ་བ་བགོ་བླེད་བགོས་པ་བགོས་ཤིགལྟ་བུ་དང་། 

མིང་གཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་དུས་གསུམ་གར་འཕུལ་བླེད་གང་ཡང་

མླེད་པ། 

བང་བ་བང་བླེད་བངས་པ། 

མིད་བ་མིད་བླེད་མིད་པ། 

ཚོང་བ་ཚོང་བླེད་ཚོང་བ། 

ཞུ་བ་ཞུ་བླེད་ཞུས་པ་ཞུས་ཤིག

རིག་བ་རིག་བླེད་རིག་པ། 

ཉལ་བ་ཉལ་བླེད་ཉལ་བ། ལྟ་བུ་དང་། 

6.  མིང་གཞི་པ་སླེ་མ་ཡིན་པའི་མ་འོངས་པ་དང་འདས་པ་གཉིས་ཀ་
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བས་འཕུལ་ཚེ་ད་ལྟ་བ་ག་ད་འ་གསུམ་གང་རུང་གིས་འཕུལ་པ། 

བགད་བ་དགོད་བླེད་བགད་པ། 

བཅག་བ་འཆག་བླེད་བཅགས་པ་ཆོགས་ཤིག

བཞོ་བ་འཇོ་བླེད་བཞོས་པ་གཞོས་ཤིག

བཏིག་བ་གཏིག་བླེད་བཏིགས་པ་གཏིགས་ཤིག

བཤད་བ་འཆད་བླེད་བཤད་པ་ཤོད་ཅིག

བཙལ་བ་འཚོལ་བླེད་བཙལ་པ་ཚོལ་ཅིགལྟ་བུ་དང་། 

མིང་གཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་གཉིས་ཀ་འས་

འཕུལ་ཚེ་འདས་པར་འཕུལ་བླེད་མླེད་པ། 

འཐོབ་བ་འཐོབ་བླེད་ཐོབ་པ། 

འཕམ་བ་འཕམ་བླེད་ཕམ་པ། 

འདོར་བ་འདོར་བླེད་དོར་པ་དོར་ཅིག

འཇུ་བ་འཇུ་བླེད་ཞུ་བ། 

འཆོར་བ་འཆོར་བླེད་ཤོར་པ། 

འཆར་བ་འཆར་བླེད་ཤར་པ། 

འབུད་བ་འབུད་བླེད་བུས་པ་བུས་ཤིག

འགས་བ་འགས་བླེད་གས་པ། ལྟ་བུ་དང་། 
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མིང་གཞི་པ་སླེ་མ་ཡིན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་གཉིས་ཀ་མས་

འཕུལ་པ་ད་ལྟ་བ་ལ་འཕུལ་ཡོད་མླེད་གཉིས་ཀ་ཅན། 

མནན་བ་གནོན་བླེད་མནན་པ། 

མནབ་བ་ནབ་བླེད་མནབས་པ། 

མནམ་བ་ནོམ་བླེད་མནམས་པ། 

མནོ་བ་ནོད་བླེད་མནོས་པ། ལྟ་བུ་སྟླེ། མཉན་བ་མཉན་བླེད་ཉན་པ་ནི་

དམིགས་བསལ་ཡིན་ནོ།  །

དྲུག་པ། མིང་གི་བསྟན་དོན་བཤད་པ། 

༡སྤིར་བསྟན་པ། 

ཇི་སྐད་དུ། དཔལ་ཁང་ལོ་ཙཱ་བས། ཀླེ་མ་ཤླེས་བ་ཕ་མཐའ་ཡས།  །དླེ་

དག་རླེ་རླེའི་མིང་གི་ཡང་།  །རྒྱུ་མཚན་ངླེས་ཚིག་མ་ཤླེས་ན།  །བརྡ་དག་

སྦོར་བ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་།  །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐད་ཆའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའི་མིང་རྣམས་ནི། སྤི་ཚོགས་ཀི་ཆ་རྐླེན་ངླེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྱུང་

ཞིང་ཡུལ་ཁོར་ངླེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་བླེད་སྤོད་བླེད་པ་ཡིན་སྟབས། མིང་གི་

བསྟན་དོན་ལ་ཕིའི་ཁོར་ཡུག་དང་ནང་གི་ཀུན་སོང་གི་ཁྱད་པར་ལས་གོ་བ་
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མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་ལ་ཁོ་བོའི་སོབ་དཔོན་ཆླེན་མོ་དོར་ཞིའི་ཞལ་ནས། 

སྤིར་སྒྲ་དང་ཐ་སད་གང་ལ་ཡང་སྤིར་བཏང་གི་མཚོན་དོན་དང་། གནས་

སྐབས་ཀི་མཚོན་དོན་གཉིས་རླེ་ཡོད། སྤིར་བཏང་གི་མཚོན་དོན་དླེ་དག་

ཡིག་བརྡ་བཀྲོལ་ཚིག་མཛོད་སོགས་ཀི་སྟླེང་ནས་ཤླེས་ཐུབ་ཀང་། གནས་

སྐབས་ཀི་མཚོན་དོན་ནི་ཚིག་སྦོར་སྟླེང་དུ་ངླེས་དགོས་པ་ཡིན། དླེ་ཡང་ཚིག་

གོང་འོག་དང་ཚིག་གྲོགས། གནས་སྐབས་ཀི་བརོད་འདོད་ཀི་བོ་སོགས་ལ་

བརྟླེན་ནས་ཤླེས་དགོས། ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྲླེལ་དུ། སྒྲ་

ནི་བརོད་འདོད་རླེས་འབང་ཕིར།  །མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པས་ཁྱབ། ཅླེས་

དང་། བརོད་པར་འདོད་པའི་གཞན་དབང་ཕིར།  །སྒྲ་རྣམས་གང་ལའང་མླེད་

མ་ཡིན།  །༣༧ཞླེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་པ་བཞིན། བསྟན་བཅོས་གང་ལ་

ཡང་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་དང་འབླེལ་བའི་ཆླེད་དམིགས་ཀི་བརྡ་ཆད་ཡོད་

ཀང་། མིང་གི་བསྟན་དོན་ལ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་དམངས་ཡོངས་ལ་གོམས་པའི་

སྤིར་བཏང་གི་དོན་དླེ་གྲགས་ཆླེ་ཕིར། ཡུལ་ཁོར་ངླེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་

གཏན་འཇགས་སུ་སོང་བའི་སྒྲའི་སྦོར་ལུགས་ཐུན་མོང་བའི་རྨང་གཞིའི་སྟླེང་། 

བརོད་འདོད་ཀི་དམིགས་བསལ་དང་བསྟུན་ཏླེ་མིང་གི་གོ་བ་གཞན་དང་

གཞན་ཡོད་པ་ནི། སྒྲ་དླེ་སྤོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་བལ་ན་བརོད་དོན་ཐུན་མོང་

བ་དླེ་ལས་དམིགས་བསལ་གི་གོ་བ་དླེ་མླེད་པར་འགྱུར་ཕིར། སྐད་ཆའི་
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གནས་སྐབས་དང་ཀུན་སོང་ལ་བལྟ་དགོས་སོ།  །

ཚུལ་འདི་འདྲར་དགོངས་ནས་ས་སྐྱ་པཎིཏས། རོགས་སངས་རྒྱས་

ཀིས་གདུལ་བའི་ངོར།  །འཇིག་རྟླེན་བསྟན་བཅོས་ལ་མླེད་པའི།  །བརྡ་ནི་སྐྱླེ་

བོའི་སྤོད་ཡུལ་མིན།  །ཀུན་མཁྱླེན་དགོངས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ།  །༣༨་ཅླེས་

གསུངས་ཤིང་། མིང་གི་བསྟན་དོན་ནི་བརོད་པ་པོའི་ཀུན་སོང་དང་། ཉན་པ་

པོའི་འདུ་ཤླེས། གང་དུ་འབྱུང་བའི་བསྟན་བཅོས་དང་། ཡུལ་དུས་གང་དུ་

འཆད་པའི་ཚུལ་ལ་བལྟས་ཏླེ་དཔྱད་དགོས་པ་ནི་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལུགས་ཁོ་

ནར་མ་ཟད། རིག་གནས་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དླེ་མཚུངས་ཡིན་པ་ནི། དཔླེར་

ན། སོག་ཅླེས་པ་དྲོད་དང་རྣམ་ཤླེས་རིགས་མཐུན་རྒྱུ་བའི་རྟླེན་བླེད་པ་ལ་གོ་

དགོས་པ་ནི་སྤིར་བཏང་གི་དོན་ཡིན་པ་དང་། སན་ངག་ཏུ་སོག་ཅླེས་པ་

བརོད་བའི་དོན་དང་། ཡང་སྐབས་གཞན་དུ་རྨང་གཞི་དང་རྩ་བ་ལ་གོ་བ་

སོགས་སྐབས་དོན་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་པས་མཚོན་ཏླེ། མིང་གཅིག་ལ་སྦར་

ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ལས་གོ་བ་མི་འདྲ་བ་སྐྱླེད་པ་དླེ་ལ་དླེང་སང་སྐད་ཆའི་

གནས་སྐབས་ཞླེས་བ་ལ། བོད་དུ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་མིང་ཚིག་གི་དྲང་ངླེས་

དང་། གནས་སྐབས་བརོད་འབླེལ་གི་དོན་ཞླེས་བ་ཞིང་། རིག་པ་འདི་ཐོག་

མར་གཞུང་ལུགས་སུ་དྲངས་ཏླེ་འཆད་པ་ནི། ས་སྐྱ་པཎིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན་དང་། ཕིས་ཀི་རླེ་ཙོང་ཁ་པ་སོགས་ཡིན་ཏླེ། དྲང་ངླེས་ཀི་རྣམ་བཞག་
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འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་མོད། འདིར་མིང་གི་བསྟན་

དོན་ལ་ཡང་རིག་འགྲོས་འགླེབ་མི་རུང་བ་མླེད་པས། རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཐམས་

ཅད་བརོད་པ་པོའི་དགོངས་པ་དབང་བཙན་པར་བསྟན་དགོས་ཏླེ། སན་ངག་

མླེ་ལོང་ལས་ཀང་། སན་ངག་མཁན་བསམ་དགོངས་པ་སྟླེ།  །སན་ངག་གྲུབ་

པར་གང་གནས་པ།  །རབ་སྦོར་ཡུལ་གི་ཡོན་ཏན་ཅན།  །ཞླེས་དོན་རྒྱན་སོ་

བཞིའི་མཇུག་མཐར་དགོས་པ་ཅན་བཀོད་པ་དླེས་ནི་རྒྱན་སྔ་མ་ཐམས་ཅད་

དགོངས་པའི་དབང་དུ་འགྲོ་བར་བསྟན་གི། དགོངས་པ་ཅན་ཞླེས་རྒྱན་ཟུར་

བ་ཞིག་ཡོད་པར་བསྟན་པ་མིན་པར་གསུངས་པ་འདིས་ཀང་གསལ་བར་

ཤླེས་པ་བཞིན། མིང་གི་བསྟན་དོན་ལ་ཡང་གནས་སྐབས་བརོད་འབླེལ་

སོགས་ཀི་ཆ་དུ་མ་ནས་དཔྱད་ན། སྤིར་བཏང་གི་དོན་དང་། གནས་སྐབས་

ཀི་དོན་གཉིས་ཡོད། 

༢སྤིར་བཏང་གི་བསྟན་དོན། 

སྤིར་བཏང་གི་དོན་ནི། འདོད་རྒྱལ་དང་རླེས་སྒྲུབ་སོགས་བཏགས་

ཐབས་གང་རུང་གིས་བཏགས་པའི་མིང་དླེ་རང་གི་ཐོག་མའི་འཇུག་ཡུལ་གི་

དོན་དང་མིང་དང་མིང་ཅན་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དོན་དླེ་ནི་

སྤིར་བཏང་གི་དོན་ཡིན་ཏླེ། དག་སླེབ་དང་མིང་མཛོད་སོགས་སུ་རྟོགས་ཐུབ་
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པ་ནི་དོན་དླེ་རང་ཡིན། རིགས་གཏླེར་ལས། དོན་ལ་གནས་པའི་དངོས་པོ་

རྣམས།  །གཅིག་ལ་དུ་མ་མི་སིད་ཅིང་།  །དུ་མ་གཅིག་ཏུ་གནས་མི་སིད།  

།གཅིག་ལ་གསལ་དང་མི་གསལ་མླེད།  །མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་དོན་བཞིན་

སྣང་།  །གཅིག་ལ་ཐ་དད་སྣང་བ་མླེད།  །༣༩ཅླེས་པ་ལྟར། སྒྲའི་དངོས་ཀི་

འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་དླེ་སྒྲ་དླེའི་ཐོག་མའི་འཇུག་གཞི་དང་། མིང་ཅན་

གི་དོན་དླེར་སྦར་པའི་མིང་དླེ་སྦར་གཞི་དླེའི་དངོས་མིང་ཡིན་ཕིར། བརན་

ཞིང་བཤླེླེར་བ་ལ་ཆུ་དང་། ཚ་ཞིང་བསླེག་པ་ལ་མླེར་བཏགས་པ་བཞིན་དུ། 

ནོར། ཁང་བ། འཁོར་ལོ། བསྒྱུར་གྲྭ། ཐོད་པ། སྤི་གཙུགབ་མ། དཔླེ་ཁྱླེར་

སོགས་དངོས་མིང་ཐམས་ཅད་མིང་གི་སྤིར་བཏང་གི་དོན་ཡིན། ཅི་སྟླེ་སྤིར་

བཏང་གི་དོན་དླེ་ནི་སྒྲ་དླེ་དོན་གཞན་ལ་སྦོར་ཞིང་འཇུག་པའི་རྟླེན་གཞིར་

གྲུབ་པ་སྟླེ། ས་ཞླེས་པའི་སྒྲ་ལ་རྒྱུ་བ་དང་མི་རྒྱུ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྟླེན་

ཅིང་གནས་པའི་གོ་བ་སྔར་ཆགས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས། འདྲ་འབླེལ་སོགས་ཆ་

མཐུན་རིགས་སྦོར་གིས། ཉན་ཐོས་ཀི་ས། རང་རྒྱལ་གི་ས། བང་སླེམས་ཀི་

ས་ཞླེས་གོ་བ་གསར་དུ་བསྐྱླེད་པ་ནི་གནས་སྐབས་ཀི་དོན་ལས་སྤིར་བཏང་

གི་དོན་མིན་ཏླེ། རང་གི་སྔ་ལོགས་ཀི་ཚིག་གྲོགས་དླེ་དག་དང་མ་སྦྲླེལ་ན་

སྐབས་དོན་ཅི་ཡིན་པ་ས་སྒྲ་རྐང་བས་སྟོན་མི་ཐུབ་ཅིང་། ཚིག་གྲོགས་ཀི་

དབང་གིས་གོ་བ་གསར་དུ་བྱུང་བ་ནི་སྤིར་བཏང་གི་དོན་ལས་འདས་པའི་
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ཕིར་རོ།  །དླེས་ན། སྤིར་བཏང་གི་དོན་དླེ་ནི་མིང་གི་གོ་བ་ཆླེས་རགས་པ་

ཞིག་ཡིན་པས། རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་མིང་རྣམས་ལ་སྤིར་

བཏང་དང་གནས་སྐབས་ཀི་བསྟན་དོན་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡིད་ལ་

འཇགས་པར་བ་དགོས་ཏླེ། རྣམ་འགྲླེལ་ལས། དམ་པའི་དོན་གི་དོན་རྣམས་

ནི།  །རང་གིས་འདྲླེ་དང་ཐ་དད་མླེད།  །དླེ་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དང་།  །ཐ་དད་

བོ་ཡིས་བསད་པ་ཡིན།  །ཞླེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།  །

༣གནས་སྐབས་ཀི་བསྟན་དོན། 

གནས་སྐབས་ཀི་དོན་ནི། དོན་དང་ལྡན་པའི་མིང་གང་སྦར་ཡུལ་གི་

བསྟན་བཅོས་དང་། ཚིག་དོན་གོང་འོག་གི་འབླེལ་བ། བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་

སོང་མི་འདྲ་བའི་རྐླེན་གིས་སྤིར་བཏང་གི་དོན་ལས་ལྷག་པའི་སྐབས་དོན་དུ་

མ་བསྐྱླེད་པ་ལ་བ་སྟླེ། དླེར་ལྔ་ཡོད་དླེ། 

བརྡ་སྤོད་ཀིས་གོ་བ། བོད་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཆའི་གདངས་ཀི་རང་

བཞིན་ལ་ལྷན་སྐྱླེས་ཀི་བརོད་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཉིད་ལྟར། 

བདག་ཅག་གི་རྩ་བའི་མཁན་པོ་ཐོན་མི་སམྦོ་ཊ་མཆོག་གིས། ངོ་བོ་བརོད་པ་

དང་། ལས་སུ་བ་བ་དང་། བླེད་པ་དང་། དགོས་ཆླེད་དང་། འབྱུང་ཁུངས་དང་། 



216

མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

འབླེལ་བ་དང་། རྟླེན་གནས་དང་། བོད་པ་བཅས་རྣམ་པར་དབླེ་བ་བརྒྱད་དུ་

ཕླེས་པ་ནི། མིང་གཅིག་ཉིད་ལ་རྣམ་དབླེའི་རྐླེན་མི་འདྲ་བ་སྦར་ཚེ། མཐར་

སྦར་འོག་མའི་མིང་དོན་གི་བླེད་ལས་དང་བཅས་ཏླེ་སྐབས་དོན་དུ་མར་

འགྱུར་འགྲོ་བ་སྟླེ། མིང་གཅིག་ལ་ཚིག་ཕྲད་མི་འདྲ་བས་བསྒྱུར་ན་དོན་གི་

ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ལུགས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པ་ནི་སུམ་རྟགས་

ཀི་བསྟན་དོན་ཞིག་ཡིན་ཕིར། གཞུང་དླེ་གཉིས་ནི་མིང་ལ་བརྡ་སྤོད་ཀི་དབང་

གིས་གོ་བ་ཇི་ལྟར་སྐྱླེད་པར་བླེད་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པར་

སྨོས་ཀང་ཆོག་གོ། དླེ་བས། མཁས་པ་འཇུག་པའི་སོ་ལས། དླེ་ལྟ་ན་ཡང་

བརོད་འདོད་དང་།  །ཤུགས་ཀིས་རྣམ་པར་དབླེ་བའི་ཚིག ། །དོན་གཅིག་ན་

ཡང་སྒྲ་འགྱུར་བ།  །མཐར་གནས་ཡི་གླེའི་སྟོབས་ལས་འབྱུང་།  །༤༠ཞླེས་

གསུངས་སོ།  །དླེ་ཡང་རྣམ་དབླེའི་ཚིག་ཕྲད་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་དོན་འདྲ་བ་

གཅིག་སྒྲུབ་པ་དང་། ཚིག་ཕྲད་སྒྲ་འདྲ་བ་གཅིག་གིས་དོན་གི་ལྡོག་པ་མི་འདྲ་

བ་བསྐྱླེད་པ་ཀུན་ཀང་འདིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ།  །དོན་དླེ་དཔླེར་མཚོན་

ཏླེ་བཤད་ན། མིང་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཕྲད་གང་ཡང་མ་སྦར་ན་རང་གི་ངོ་བོ་

ཉིད་ནས་དོན་ཞིག་གི་མིང་ཙམ་སྟོན་པ་ནི། མཆན་བུ། བཅད་ཤླེས། གྲུང་བོ། 

སྐྲ། ཀ་ཆ། ག། ནམ་མཁའ། པག་ཕོར། འཕྲིན་ལས། སྦྲང་རྩི། འབར་བླེད། རྨོ་

མོ། འཚོས་པ། རླུང་། ཡལ་ག་སོགས་དོན་རྐང་བ་སྟོན་པ་དླེ་རྣམས་ལ་རྣམ་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག
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དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་རྐླེན་སྦར་ན། པག་ཕོར་དུ་བླུགས། འཕྲིན་ལས་ཀིས་

འཚོས། སྦྲང་བོ་ལ་སྦིན། གྲུབ་མཐའ་ལས་བྱུང་། རྨོ་མོའི་ཀ་ཆ། ནམ་མཁའ་

ན་སྣང་། ཀླེ་སྦྲང་རྩི་བ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའི་སྒྲའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་མིང་རྣམས་

ཀི་བསྟན་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་ཡོད་པ་ནི། པག་ཕོར་ནི་བླུག་སའི་ཡུལ། 

འཕྲིན་ལས་ནི་འཚོད་པ་པོ། སྦྲང་བོ་ནི་སྦིན་པས་ཕན་བའི་ཡུལ། གྲུབ་མཐའ་

ནི་འབྱུང་སའི་ཁུངས། རྨོ་མོ་ནི་ཀ་ཆའི་བདག་པོའམ་འབླེལ་གཞི། ནམ་མཁའ་

ནི་རྟླེན་གཞི། སྦྲང་རྩི་བ་ནི་བོད་པའི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་མིང་ཡིན་པ་སྟོན་

པར་འགྱུར་བས། རྟགས་ཀི་འཇུག་པ་རུ། དླེ་དག་ནང་གསླེས་གང་འཇུག་པ།  ། 

མཐར་སྦར་འོག་མའི་མིང་དོན་ལས།  །སྤིར་འཇུག་ཡོད་མ་བླེད་པ་ཡོད།  ། 

དླེ་བཞིན་ཆླེད་བླེད་རྟླེན་བླེད་དང་།  །ལས་བ་བང་བ་བསྒྲུབ་པར་བ།  །སྔོན་དུ་

འོས་པ་གནས་པའམ།  །༤༡ཞླེས་གསུངས་སོ།  །

ཡུལ་གིས་གོ་བ། མིང་གིས་དོན་སྟོན་མིན་ནི་སྦར་ཡུལ་ཡོད་མླེད་ལ་

བལྟོས་ཤིང་། མིང་དོན་གི་འབླེལ་བ་རགས་པར་གྲུབ་པའི་མིང་གཅིག་ཉིད། 

སྒྲ་དོན་བཤད་འཇུག་གི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའམ། རྒྱུ་མཚན་མླེད་ཀང་

བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་དང་སྦར་ཡུལ་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས། མིང་

གཅིག་ལ་སྐབས་དོན་མི་འདྲ་བ་འབྱུང་བ་ནི། སྐད་ཆའི་གནས་སྐབས་ཀི་དོན་

དང་འབླེལ་བའི་གོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏླེ། ཇི་སྐད་དུ། དླེ་ལྟ་ན་ཡང་དླེ་དག་ཉིད།  ། 
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གཞན་དུ་སྦར་ཡང་མི་འགལ་ཕིར།  །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འབླེལ་མླེད་པ།  །དླེས་

ན་བརོད་འདོད་ཁོ་ནར་གྲུབ།  །ཅླེས་པ་ལྟར། སྒྲ་དང་དོན་ལ་འབླེལ་བ་དངོས་

སུ་མླེད་པར་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་པས་ཅི་ལྟར་སྦར་

ཀང་འགལ་བ་མླེད་ལ། གང་དུ་འབྱུང་བའི་བསྟན་བཅོས་དང་གང་ལ་འཆད་

པའི་ཡུལ་མི་འདྲ་བའི་རྐླེན་གིས། མིང་གི་བསྟན་དོན་མི་འདྲ་བ་ནི་ཡུལ་གིས་

གོ་བའི་དོན་ཏླེ། སྤིར་སྣ་འདྲླེན་ཞླེས་པ་མགོ་འདྲླེན་གི་དོན་ཡིན་པ་ལ། གསོ་

རིག་གི་གཞུང་དུ། ནད་བསགས་པ་ཀུན་སོང་བར་བླེད་པའི་དོན་དང་། ནང་

རིག་པའི་གྲངས་འདྲླེན་སོགས་ཀི་སྐབས། གསང་གསུམ་ཞླེས་པ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསུམ་དུ་བླེད་པ་ལ། སྨན་གཞུང་དུ། སྐླེ་སྟོང་དཀར་ནག་

མཚམས་མགོ་བོའི་སྡུད་སོ་ལ་འཇུག་པ་ལྟར། རིག་པའི་གནས་སོ་སོར་རང་

གི་བརྡ་ཆད་དང་མིང་མཛོད་བརྡ་བཀྲོལ་སོགས་ཡོད་པའི་གནད་ཀང་འདི་ལ་

ཐུག་གོ། 

ཡང་བསྟན་བཅོས་ཐ་དད་པ་མིན་ཡང་ཚིག་དོན་སྔ་ཕིའི་ཁྱད་པར་དང་

བརོད་ཚུལ་གི་དབང་གིས་ཀང་མིང་གཅིག་ལ་བསྟན་དོན་མི་འདྲ་བའང་

འབྱུང་སིད་དླེ། དཔླེར་ན། སྟོན་དང་བསྟན་པས་ལྟ་བའི་ཕི་ནང་སྟོན།  །མཛུབ་

མོས་ལམ་བསྟན་མིག་གིས་ལྟ་བ་ལ།  །འོད་ལམ་འབར་བའི་སོ་དླེ་འབླེད་པར་

སོ།  །ཁྱོགས་ལ་དྲངས་པའི་མི་དླེའི་མགོ་བོ་ཁྱོགས།  །ཞླེས་པའི་ཚིག་ལས། 
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སྟོན་པ། བསྟན་པ། ལྟ་བ། ལམ། སོ། ཁྱོགས་ཞླེས་པ་མིང་སྔ་མ་རྣམས་ནི་ཁྱད་

གཞི་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་པས། ཆོས་སྟོན་པ་པོ་དང་། དླེས་གསུངས་པའི་

ལུང་རྟོགས་ཀི་བསྟན་པ། དླེ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟ་བ། དླེར་ཇི་ལྟར་ཞུགས་པའི་

ལམ། ལམ་དླེ་ལ་འཇུག་པའི་སོབཞུགས་སའི་ཁྱོགས་ཁི་སོགས་ཀི་དོན་སྟོན་

པ་དང་། ཕི་མ་རྣམས་ནི་བ་བ་བརོད་པའི་ཐ་སད་དུ་སོང་ཕིར། ལམ་སྟོན་པའི་

བ་བ་དང་། མིག་གིས་ལྟ་བའི་བ་བ་སོགས་ཀི་དོན་སྟོན་པ་ལྟར། སྦར་ཡུལ་

གི་གནས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གིས། མིང་གཅིག་ལའང་གནས་

སྐབས་ཀི་བསྟན་དོན་དུ་མ་ཡོད་པས་སྤིར་བཏང་གི་དོན་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་

མླེད་པའི་མིང་ནི་ཧ་ཅང་ཉུང་ངོ་།  །

ཀུན་སོང་གིས་གོ་བ། ཇི་སྐད་དུ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲླེལ་ལས། ཡི་གླེ་ཀུན་

སོང་ཤླེས་པ་ལས།  །སྐྱླེ་ལ་ཤླེས་པས་སྒྲ་སྐྱླེའོ།  །ཞླེས་པ་ལྟར་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་

ནི་ཡི་གླེ་འདུས་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། ཡི་གླེའི་གདངས་ནི་ཀུན་སོང་གིས་བསྐྱླེད་

པ་ཡིན་ཕིར། རོད་བླེད་ཀ་ིསྒྲ་ན་ིསླེམས་ཀ་ིརང་བཞིན་མཚོན་བླེད་དུ་གྲུབ་བོ།  ། 

སླེམས་ཀི་རྟླེན་གཞིར་གྱུར་པའི་འཇིག་རྟླེན་མིའི་རང་བཞིན་ནི། སན་པ་ཐོས་

ན་དགའ་བ། མི་སན་པ་ཐོས་ན་མི་དགའ་བ་སོགས་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་གཞན་

དབང་དུ་སོང་བས། བརོད་འདོད་སྔ་ལོགས་ཀི་ཀུན་སོང་དང་། བརོད་པ་

གནས་སྐབས་ཀི་ཀུན་སོང་། བརོད་ཟིན་རླེས་འབླེལ་གི་ཀུན་སོང་སོགས་
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ཀིས་མིང་གཅིག་ལ་གོ་བ་ལླེན་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་དླེ། སོང་ཞླེས་པའི་མིང་

འདི་ལ་བ་བའི་ངོ་བོ་སྟོན་པའི་དོན་སྤིར་བཏང་བ་ལས་སྐབས་དོན་གཞན་

མླེད་མོད། བརོད་པ་པོ་ཁོང་ཁོས་ཏླེ། སོང་ཞླེས་པ་བཙན་གིས་འགྲོར་བཅུག་

པའི་དོན་དང་། ཉན་མཁན་གི་ཡིད་ཀུན་སོང་ངན་པས་བསད་པའི་ཚེ། སོང་

ཞླེས་པའི་སྒྲ་དླེ་རང་ཉིད་གནས་དླེར་སོད་དུ་མི་འཇུག་པར་ཕར་སྐྲོད་པའི་དོན་

དུ་འཁྱླེར་ཏླེ་ཧར་གིས་ལངས་ནས་འགྲོ་བ་དང་། འཆད་ཉན་གི་ཡུལ་གཉིས་

རྒྱུད་ལྷོད་འཇམ་དུ་གནས་པའམ་ཚིག་སན་མོས། སོང་ཞླེས་པ་ལ་ལས་ཤིག་

བླེད་པར་སྐུལ་བའི་དོན་ཙམ་མ་གཏོགས་འཁྱོག་བཤད་གཞན་མླེད་པ་ནི། 

སོང་ཞླེས་པའི་སྒྲ་རང་ངོས་ནས་བས་པ་མིན་པར། སྐད་ཆ་བཤད་པའི་དུས་

དང་། འཆད་མཁན་གི་ཀུན་སོང་དང་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ལས་གང་ལྟར་

གོ་ཡང་རུང་བ་ནི། སྐད་ཆའི་གདངས་ཀི་མཐོ་དམན་དང་རྟོག་པ་ལ་རག་ལས་

པའི་རྐླེན་གིས་ཡིན་ཏླེ། ལླེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆླེའི་གཏླེར་དུ། དྲང་

བོར་སྨྲ་བ་སྐྱོན་བཅས་དང་།  །འཁྱོག་སྨྲ་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའང་སིད།  །ཅླེས་

པས་བསྟན་པ་ལྟར་རོ།  །

དུས་ཀིས་གོ་བ། སྐད་ཆའང་འདུས་བས་ཀི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་

པས་དུས་ཀི་འཕླེལ་འགྲིབ་དང་བསྟུན་ཏླེ་མིང་དོན་འགྱུར་ཞིང་དུས་ཆས་

བསད་པ་གདོན་མི་ཟ་ན། མིང་གི་བསྟན་དོན་ལ་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་ངླེས་
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སོ།  །དླེ་ཡང་གཙོ་བོ་བརྡ་གསར་རིང་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཏླེ། བརྡ་གསར་རིང་

གི་དབླེ་མཚམས་ལ་བཀས་བཅད་རིམ་པ་གསུམ་པོ་རང་རང་གི་ངོས་ཐད་ཀི་

འཇོག་ཚུལ་རླེ་ཡོད་ཀང་། འདིར་བཀས་བཅད་རྟིང་མའི་ཚུན་གི་མིང་འགའ་

དཔླེར་དྲངས་ཏླེ་བརོད་པར་བ་སྟླེ། སྔོན་གི་བརྡ་ལ་རུ་པ་ཞླེས་པ་དམག་སླེའི་

མིང་ཡིན་པ་ལས་དྲས་ཏླེ། གཡས་རུ། གཡོན་རུ། རུ་དར། རུ་མཚོན། རུ་

འཛིངས་པ། དབུ་རུ། ཞླེས་པའམ། བོད་ཀི་རུ་དཔུང་སྦྲ་ནག་ཕུག་ནས་ནི།  ། 

ཞླེས་དང་། རུ་འདྲླེན་དཔའ་བོ་དཔུང་གི་རྒྱན།  །ཞླེས་པ་སོགས་སྐབས་ཐམས་

ཅད་དུ་རུ་ཞླེས་པ་དམག་སླེ་ཁོ་ནར་བླེད་པ་ལ། ཕིས་སུ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་འཕླེལ་

འགྱུར་ལས་སྔོན་གི་དམག་སླེ་ཕལ་ཆླེར་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་གཏན་འཇགས་

བས་ཏླེ། ཕྱུགས་ཟོག་འཚོ་སྐྱོང་གི་ལས་ཀ་གཙོར་གཉླེར་བས་པ་ན་སྔར་མིང་

རང་སོར་བཞག་ཀང་བསྟན་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་ནས། ད་ལྟ་རུ་པ་ཞླེས་པ་རྩྭ་

ཆུའི་རླེས་དླེད་ནས་གནས་སོར་པའི་འབོག་ཁྱིམ་མམ་འབོག་སླེའི་མིང་དུ་

འགྱུར་བར་བརྟླེན། རུ་བསྐྱས། རུ་བབས། རུ་འགླེལ། རུ་སྐོར། རུ་ས་ལྟ་བུ་

ལ་དམག་གི་དོན་གཏན་ནས་མླེད་པ་ནི། མིང་དླེ་བཀོལ་སྤོད་བླེད་པའི་དུས་

མི་གཅིག་པའི་རྐླེན་གིས་རླེད། 

དླེ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་། སྔོན་གི་བརྡ་ལ། གཉླེན་ལ་རྩ་ལག་ཐླེ་ཚོམ་ལ་

དཔྱང་ཐག་ལག་པ་ལ་སུག་པ། རྡོ་བ་ལ་སྦང་བླེད། རགས་ལ་ཆུ་ལོན། ཡོན་
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ཏན་ལ་བཤླེས་གཉླེན། ཕྲ་མ་ལ་སྐྱོ་མ། རོགས་པ་ལ་གོ་རླེ། ངན་པ་ལ་འཁོབ་

པ། སྐར་ཁུང་ལ་ཁོལ་མ། ལྟག་པ་ལ་གག་པ། སང་སླེམས་ལ་གོར་མོ། འགོད་

པ་ལ་འགླེད་པ། བག་ཆ་ལ་སྒྲ་བརན། འགྲུལ་བ་ལ་རྒྱུན་ལུགས། དུར་ས་ལ་

ཆད་པ། ཞིང་བ་ལ་ཆུད་པ། བསྟུན་པ་ལ་སྤུན་པ། ཟླེར་བ་ལྟ་བུའི་བརྡ་རིང་བ་

དླེ་དག་ད་ལྟ་དོན་འགྱུར་ནས་བསྟན་དོན་གསར་བ་རླེ་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྔོན་

གི་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ལ་ལ་ད་ལྟ་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དང་། སྔོན་ལ་

བ་བ་སྟོན་པའི་མིང་འགའ་རླེ་ད་ལྟ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་བའང་

ཡོད་པ་ནི། སྤི་ཚིགས་འཕླེལ་འགྱུར་གི་དུས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་མིང་གི་གོ་

དོན་རིམ་གིས་འགྱུར་བའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་མོད། སྔོན་ཆད་དང་ད་

ལྟའི་གོ་བ་འདྲ་བའི་མིང་ནི་མང་ཆླེ་ཤས་ཡིན་ཏླེ། གལ་ཏླེ་དླེ་ལྟར་མིན་ན་

གནའ་རབས་དང་དླེང་དུས་ཀི་བོད་སྐད་ཀང་དོན་མི་འདྲ་བའི་སྐད་རིགས་

གཉིས་སུ་བརྩི་དགོས་པར་སྣང་ངོ་།  །

ཚིག་གྲོགས་ཀིས་གོ་བ། མིང་གཅིག་ལ་ཚིག་གྲོགས་མི་འདྲ་བ་སྦར་

པས་བསྟན་དོན་ཐ་དད་པ་བསྐྱླེད་པ་ནི། མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་ལས་འཕྲོས་པའི་

དོན་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་ཏླེ། གཅུས་ཞླེས་པའི་སྒྲ་རྐང་བ་ནི་གཅུ་བའི་དོན་གི་

སྐུལ་ཚིག་ཡིན་པ་ལ་ཚིག་གྲོགས་མི་འདྲ་བ་སྦར་པས། གཅུས་ཐིགགཅུས་

དུང་། གཅུས་གདན། གཅུས་པ། གཅུས་ཕུར། གཅུས་བུ། གཅུས་གཟླེར། 
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གཅུས་ཤིང་ལྟ་བུ་མིང་དུ་མར་འཕླེལ་ཏླེ་འཇུག་དོན་མང་བོ་སྟོན་པ་ལ་རྩ་བའི་

འགྲུབ་རྒྱུའི་ཡི་གླེ་འདྲ་བའི་དབང་གིས་གོ་བ་ཕོགས་མཚུངས་ཙམ་ཡོད་ཀང་། 

སྒྲ་དླེ་ཁོ་ནའི་གོ་བ་ལྟར་བཟུང་ན་མིང་རང་མཚན་པའི་གོ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པ་དླེ་སྟོར་པར་བླེད་པས། འགྲུབ་རྒྱུ་སྔ་ཕིའི་ཆ་དང་ལྷན་དུ་སྦྲླེལ་ནས་འཛིན་

དགོས། ཁྱད་པར་དུ་ལས་ཚིག་གཟུགས་མི་འགྱུར་བ་ལ་དུས་གསུམ་གསལ་

བླེད་ཀི་ཚིག་གྲོགས་གཞན་དང་མ་སྦྲླེལ་ན། དུས་ཀི་དབླེ་གསལ་བར་སྟོན་མི་

ནུས་ཏླེ། བཀུར། བཞུགས། གབ། སྦར། ལོག །ཡུར། བརས་ལྟ་བུར་ཚིག་

གྲོགས་མ་སྦར་ན་དུས་གང་སྟོན་པ་སུས་ཤླེས་པར་ནུས། དླེར་ཟིན། ཚར། 

གྱུར། བས་ལྟ་བུ་འདས་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་གྲོགས་དང་། བཞིན། ཀིན། བླེད་

སོགས་ད་ལྟ་བའི་ཚིག་གྲོགས། བ། འགྱུར། རྒྱུ་སོགས་མ་འོངས་པ་སྟོན་པའི་

སྒྲ་སྦར་ན། ད་གཟོད་གོ་བ་གསལ་བར་རྟོགས་ཏླེ། བཀུར་བ། བཞུགས་བཞིན། 

གབ་ཚར། སྦར་འགྱུར། ལོག་ཀིན། ཡུར་ཟིན། བརས་བླེད་ལྟ་བུས་མཚོན་

པས། མིང་གཅིག་ཉིད་ལ་སྤིར་བཏང་དང་། ཚིག་གྲོགས། སྦར་ཡུལ། ཀུན་

སོང་། དུས་སོགས་ཀི་གོ་བ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་མ་ཤླེས་ན། དོན་གི་གནད་ལ་

གཞོལ་དཀའ་བས་གཟབ་གཟབ་བ་དགོས་སོ།  །
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

བདུན་པ། མིང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་ཚུལ་བཤད་པ། 

༡སྤིར་བསྟན་པ། 

མིང་རྣམས་ལ་བརྡ་སྤོད་ཀི་བླེད་ལས་ལྟར་དབླེ་བ་དུ་མ་ཕླེས་པ་ནི་

སྤིར་བཏང་ཆླེས་རགས་པའི་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཏླེ། མིང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྐད་

ཆའི་གནས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་ནང་དུ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་མི་སོད་པར་སྒྲ་གཅིག་

གིས་མིང་དུ་མའི་གོ་བླེད་པ་ནི་མིང་གི་དབླེ་བའི་ཆླེས་དཀའ་ས་ཞིག་ཡིན་ལ། 

སྐད་ཆ་དངོས་ཀི་སྦོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་མིང་གི་ཁྱད་ནུས་འདོན་ཚུལ་ཞིག་

ཀང་ཡིན་པས། མིང་གི་བརྡ་སྤོད་ཀི་དབླེ་བ་ལ་བོ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཕོགས་པའི་

རྨང་གཞིའི་ཐོགམིང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་དང་། རྐླེན་གང་ལ་བརྟླེན་པ་

དང་། དོན་གང་དག་སྟོན་པའི་ཚུལ་ལ་གོམས་པ་གནད་ཆླེ་སྟླེ། དླེ་དང་མིང་

གཅིག་དོན་གི་རྣམ་གྲངས་དུ་མར་འཇུག་པ་གཉིས་ལ་ཕོགས་མཚུངས་ཀི་ཆ་

ཡོད་ཀང་མི་འདྲ་བ་གཙོ་ཆླེ་སྟླེ། ཀོ་བ་མཉླེས་དང་དགླེས་པའི་མཉླེས། དུད་

འགྲོའི་ལི་བ་ལིད་ཀི་ལི། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའི་མཉླེས་པའི་སྒྲ་དླེ་ཀོ་བ་མཉླེས་ཞླེས་

པའི་སྐབས་སུ་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དང་། དགླེས་པའི་དོན་ལ་སྦོར་སྐབས་

ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ལི་བ་ཞླེས་པ་ཡང་དུད་འགྲོའི་ལི་

བ་ཞླེས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དང་། ལིད་པའི་དོན་ལ་སྦར་
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ཚེ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དུ་འགྲོ་བས་མཚོན་ཏླེ། མིང་གཅིག་ལ་བརྡ་

སྤོད་ཀི་ནུས་པ་གཉིས་ཡན་ཡོད་ཅིང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་དབླེ་བ་དུ་མར་

འགྱུར་འགྲོ་བ་ནི་མིང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་ཚུལ་དངོས་ཡིན་ལ། གཉིས་སྐྱླེས་ཞླེས་

པ་འདབ་ཆགས་དང་།  །སོ་དང་སོབ་མ་དགླེ་སོང་དང་།  །བམ་ཟླེ་ལ་སོགས་

དོན་འགར་འཇུག །ཅླེས་པའི་གཉིས་སྐྱླེས་ཀི་སྒྲ་གཅིག་ཉིད་མིང་གི་ངོ་བོ་

མཐུན་པའི་དོན་དུ་མར་འཇུག་པ་ནི། འདིར་བསྟན་གི་མིང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་

ཚུལ་དང་གཅིག་མིན་ཏླེ། དླེ་ཡིན་ན་སྒྲ་གཅིག་ཉིད་མིང་གི་དབླེ་བ་དུ་མར་

འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཀང་། གཉིས་སྐྱླེས་ལྟ་བུ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་

མིང་གི་དབླེ་བ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པའི་ཕིར་རོ།  །དླེས་ན་མིང་གཅིག་གིས་དོན་

གི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་སྟོན་པའི་ནང་ནས་དབླེ་བ་མི་མཐུན་པའི་དོན་གི་ལྡོག་པ་

ཐ་དད་པ་སྟོན་པ་ནི་མིང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་ལུགས་ཡིན་ལ། དབླེ་བ་གཅིག་ཏུ་

བཟླུམ་ཐུབ་པའི་དོན་གི་རྣམ་གྲངས་མང་བོར་འཇུག་པའི་མིང་རྣམས་ལ་ངོ་

བོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མླེད་པས། མིང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་ཚུལ་དང་མིང་གཅིག་

དོན་དུ་མར་འཇུག་པ་གཉིས་འདྲ་བར་མི་གཟུང་ངོ་།  །འོན་ཀང་མིང་ཡོད་

ཚད་ཀི་ངོ་བོ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པས་གཙོ་བོ་གཤམ་གསལ་གི་ཁག་འདི་དག་

ཏུ་འདུའོ།  །
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༢ ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་ཚུལ། 

ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་གི་བརྡ་སྤོད་ཀི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི། 

མ་དང་མི་དགག་པའི་སྒྲ་སྔོན་ལ་མི་སྦོར་ཞིང་། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་བའི་

དུས་ཀི་དབླེ་བ་འབླེད་དུ་མླེད་པ་སོགས་ཡིན་པས། གལ་ཏླེ། མིང་རྣམས་

ཚིག་སྦོར་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ། ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དག་ལ་དགག་སྒྲ་

སྦར་ཡོད་ན་མིང་དླེའི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་འགྱུར་ངླེས་པ་ཡིན་ཏླེ། རྒྱ་གར་དྲི་མླེད་

འོད་དཀར་དླེ། ལན་དྲི་ངན་པས་མ་དགྲ་གོང་། བུམ་ཆུང་ཁ་རྒྱན་ཕུལ་ན་

བསམ། དགོས་པའི་དུས་སུ་མ་མཆོད་ན། གིང་གླེ་སར་མིན་པའི་རྟགས་ལ་

ཞོག་བླེལ་བའི་དུས་སུ་མ་མགོན་ན། ལྷ་མཐུ་ཆླེན་མིན་པའི་རྟགས་ལ་ཞོག་

(གྲུ་གུ་གོ་རོང་ལས) ཅླེས་པའི་ཚིག་གོང་འོག་གི་དགྲ་དང་མགོན་ཞླེས་པ་ནི། 

སྤིར་བཏང་དུ་ཚེ་སོག་གི་གཤླེད་མ་དང་། སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉླེན་གི་དོན་

ལ་གཞོལ་བའི་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་པ་ལ། སྐབས་འདིར་བ་བ་

བརོད་པའི་མིང་དུ་བཀོལ་པས་དགག་སྒྲ་དང་འགྲོགས་རུང་ངོ་།  །ཡང་

གཅིག་བཤད་ན། ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ལ་དགག་སྒྲ་སྦར་ཚེ། མིང་དླེ་བ་

བ་དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་བར་མངོན་ཏླེ། ལྷམ་གི་ཕགས་

དང་གད་སིགས་ཕགས། རྟ་ཡི་སབ་དང་འཐུག་མིན་སབ། བཅུ་བླེད་སྐྱོགས་
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དང་ཁ་ལོ་སྐྱོགས། ཚོན་གི་ཁ་དོག་འགག་འཕྲླེང་དོགཁང་བའི་གདུང་མ་

མནར་པའི་གདུང་། སོག་ཆགས་འཕི་བ་དུས་འཕི་བ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་བོ་

སོང་བོ་གཟུགས། ཁང་བའི་སོ་དང་བཀའ་སོ་བ། ཆོས་ཀི་སྟོན་པ་ལམ་སྟོན་

པ། ཞླེས་པ་སོགས་ཀི་མིང་སྔ་མ་རྣམས་ནི་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་རང་

ཡིན་ཡང་། ཕི་མ་དག་ནི་བ་བའམ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་གཤིས། 

གད་སིགས་མ་ཕགས་ཕགས་ཟིན་དང་། ཁ་ལོ་མ་སྐྱོགས་སྐྱོགས་ཤིག་དང་། 

མནར་པས་མ་གདུང་གདུང་བཞིན་དང་། སོང་བོ་མི་གཟུགས་གཟུགས་བ་

དང་། བཀའ་སོ་མི་བླེད་སོ་བཞིན་པ། ལམ་ནི་མི་སྟོན་སྟོན་གིན་ཡོད། ཞླེས་པ་

ལྟ་བུར་མ་དང་མི་དགག་པའི་སྒྲ་དང་། བ། བཞིན། ཟིན་སོགས་དུས་གསལ་

བླེད་ཀི་སྒྲ་སྦར་པ་ནི་བ་བ་སྟོན་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་བའི་མཚོན་བླེད་ཡིན་ལ། 

མིང་དླེ་དག་ལ་ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་ངམ་དགག་སྒྲ་སྦར་པ་ནི་ཁྱད་ཆོས་

བརོད་པའི་མིང་ཡིན་ཏླེ། གོས་འདི་མི་སབ། ཧ་ཅང་སབ། དུས་ཚོད་མི་འཕི། 

ཤིན་ཏུ་འཕི། སྡུག་གིས་མ་གདུང་། ངླེས་པར་གདུང་། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་

ཏླེ། ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ལ་རྐླེན་གང་ཡང་མ་སྦར་པར་རང་ལྡོག་ནས་ངོ་

བོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་ཧ་ཅང་དཀོན་པས། དླེ་འདྲའི་རྐླེན་ནི་མ་མི་དགག་

པའི་སྒྲ་དང་། དུས་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་དང་། ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་རྣམས་

ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏླེ་མཐུན་རྐླེན་གང་ཡང་མླེད་ན་གནས་སྐབས་བརོད་འབླེལ་
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དང་སྒྲ་གདངས་ལི་ཡང་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ངླེས་པར་གསལ་བོ་ཞིག་ཡོད་

ཐག་ཆོད་ཅིང་། བ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དག་ལ་རང་རང་གི་བརྡ་

སྤོད་ཀི་ཁྱད་ཆོས་དག་སྦར་དུ་མི་བཏུབ་ནའང་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་

སོགས་སུ་གཟུང་བར་བའོ།  །

ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་གྲངས་ཀ་དང་འཇལ་བླེད་ཀི་མིང་དུ་འགྱུར་

བའང་ཡོད་དླེ། གྲངས་ཀའི་མིང་ལས། སྟོང་། ཁི། འོད་མཛེས། དབང་པོ་ཞླེས་

པ་སོགས་ནི་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དང་སྒྲ་མཐུན་པས། ཤི་སྟོང་། 

བཞུགས་ཁི། རྒྱལ་བོ་འོད་མཛེས། ལྷའི་དབང་པོ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ་

གྲངས་ཀི་དོན་གང་ཡང་མླེད་པས་དླེ་དག་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དུ་གཟུང་

ཞིང་། སླེམས་ཅན་ཁི་སྟོང་མཐའ་ཡས་པ། འཇིག་རྟླེན་དབང་པོར་ཡང་ཡང་

སྐྱླེ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུར་སླེམས་ཅན་གི་གྲངས་མང་ཉུང་དང་། འཇིག་རྟླེན་གི་

གྲངས་ཚད་སྟོན་པས་གྲངས་ཀའི་དོན་ལས་མ་འདས་ཏླེ། ཁྱད་གཞི་བརོད་པ་

དང་གྲངས་ཀི་མིང་གཉིས་རང་ལྡོག་ནས་དོན་ཐ་དད་པ་མ་གཏོགས་བརྡ་སྤོད་

ཀི་བླེད་ལས་ཕལ་ཆླེར་འདྲ་བས་སོ་སོར་འབླེད་བླེད་ཀི་རྐླེན་ཅི་ཡོད་ཅླེ་ན། 

གྲངས་ཀའི་མིང་ནི་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དང་མི་སྦྲླེལ་པས། ཤི་སྟོང་། 

བཞུགས་ཁི་ཞླེས་པའི་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཀི་ཤི་དང་བཞུགས་ནི་བ་བ་བརོད་

པའི་སྒྲ་ཡིན་ཕིར། དླེའི་རླེས་ལོགས་ཀི་མིང་དླེ་ཡང་གྲངས་ཀ་སྟོན་པ་མིན་པ་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག

229

གསལ་ཞིང་། ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དླེ་ཡང་གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མླེད་ན་ཐད་ཀར་འཇལ་བླེད་ཀི་མིང་དང་སྦྲླེལ་མི་རུང་བ། 

ཐག་པ་འདོམ། ཡུལ་འཁོར་རྒྱང་གྲགས་ཡོད། ནས་བླེ་འཇལ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་

སྦར་སོལ་མླེད་པས། ཚིག་དོན་གོང་འོག་གི་རྐླེན་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརྟག་ན་མིང་དླེ་

དག་གི་ངོ་བོ་ངང་གིས་གསལ་ཡོང་ངོ་།  །

གྲངས་ཀི་མིང་གི་མངོན་བརོད་ནི་འཇིག་རྟླེན་ཐུན་མོང་ལ་གྲགས་ཆླེ་

ཞིང་རྣམ་གྲངས་ངླེས་ལྡན་གི་དངོས་པོ་དག་གི་མིང་བ་ཐབས་སུ་སྦར་པ་

ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཕིར། གདོད་མ་ནས་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་པ་

སྨོས་མ་དགོས་པའི་ཐོགམིང་དླེ་དག་གི་ངོ་གདོང་གི་དོན་ལ་བརྟན་ན་དབླེ་

འབླེད་བླེད་དཀའ་བར་བརྟླེན། གཙོ་བོ་བརོད་འབླེལ་གི་སྐབས་དོན་ལ་དཔོག་

དགོས་ཏླེ། འདོད་ཡོན་ཆུ་གཏླེར་རྩླེ་གཟུགས་གྲོང་ཁྱླེར་དབུས།  །དྲོ་བས་ཐོག་

དྲངས་ཟ་བའི་མཛེས་གཟུགས་ཅན།  །སྣ་ལྡན་ཟུང་གིས་མཛེས་པའི་མགོན་

པོ་ཡི།  །སྤྲུལ་བའི་སྣང་བརན་སིད་ཞིའི་མཆོད་སོང་མཆོག །(ཚངས་སས་

བཞད་པའི་སྒྲ་དབངས་ལས) ཅླེས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདིས་དབུས་ལྡན་

གྲོང་ཁྱླེར་ལྷ་སའི་ཆར་བཞུགས་པའི་ཇོ་བོ་ཤཀྱཱ་མུ་ནླེའི་སྐུ་བརན་དླེ་སྟོན་པར་

བླེད་པ་ལ། འདོད་ཡོན་(༥) དང་། ཆུ་གཏླེར (༤) དང་། རྩླེ་མོ(༣) དང་། 

གཟུགས(༡) དང་། ཟ་བ(༡) དང་། གཟུགས་ཅན(༡) བཅས་གྲངས་ཀི་
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མངོན་བརོད་ཀི་སོ་ནས་བསྟན་པས། མིང་དླེ་དག་གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་དོན་

དུ་མ་གོ་ན་ཤོལ་ག་རིལ་བོའི་བསྟན་དོན་ཡོངས་སུ་མི་འཆུན་པ་ལྟར། གྲངས་

ཀི་མིང་གི་མངོན་བརོད་རྣམས་གྲངས་གནས་རྐང་བའི་མིང་ལ་བལྟས་པས་

རྟོགས་དཀའ་ཕིར། གང་དུ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་པ་དང་། གང་དུ་

གྲངས་ཀའི་མིང་དུ་འགྱུར་བ་ནི་ཚིག་དོན་གོང་འོག་གི་ཚུལ་ལས་རྟོགས་

དགོས་པར་སྣང་ངོ་།  །

གོང་དུ་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་གི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་ལྟར། འཇལ་བླེད་ཀི་

མིང་ཕལ་ཆླེ་བ་ནི་དཔལ་འབོར་ལས་རིགས་གོང་དུ་འཕླེལ་བའི་དུས་རིམ་

ནང་། རྒྱུན་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་ཡོད་པའི་འཇལ་གཤོར་གི་དངོས་པོ་དག་གི་

མིང་རིམ་གིས་འཇལ་བླེད་ཀི་མིང་དུ་སྦར་པ་ཡིན་ཡང་། ཁྱད་གཞི་དངོས་པོ་

དླེ་ཉིད་ཀི་མིང་དང་འཇལ་གཤོར་གི་མིང་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་མླེད་པ་མིན་ཏླེ། 

མིང་དུ་མ་སྦར་ནས་ཚིག་བཟོ་སྐབས། སྔ་ལོགས་ཀི་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་

མིང་དང་སྦྲླེལ་པ། གཞུ་འདོམ། ཤིང་བླེ། ལུག་ཁྱུ། དཀྱུས་མཐོ། གཞི་སང་། ཉི་

ཟ་སྐར་མ། ཞླེས་པའི་ཆ་ཤས་ཀི། འདོམ། བླེ། ཁྱུ། མཐོ། སང་། སྐར་མ་རྣམས་

ནི་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་ལ། དླེ་དག་གི་ཕི་ལོགས་སུ་གྲངས་ཀ་སྟོན་

པའི་མིང་སྦར་པ། འདོམ་ལྔ། བླེ་བདུན། ལུག་ཁྱུ་གཉིས། དཀྱུས་མཐོ་དགུ། 

སང་བརྒྱ། སྐར་མ་གཅིགཅླེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་འཇལ་བླེད་ཀི་མིང་ཏུ་རྟོག་
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པས། ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་གང་ཞིག་འཇལ་བླེད་ཀི་མིང་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་

རླེས་ལོགས་སུ་ངླེས་པར་དུ་གྲངས་ཀི་མིང་ཞིག་སྦར་དགོས་སོ།  །

ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་གི་ངོ་བོ་ངླེས་བཟུང་གི་མིང་དུ་འགྱུར་བ་ལ། 

གང་ཟག་མིའི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་མིང་མ་གཏོགས་དངོས་པོ་གཞན་གི་མིང་

ལ་དླེ་འདྲའི་སྣང་ཚུལ་མི་འབྱུང་བ་ནི། སྐད་ཆ་ནི་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་བར་

བསམ་བོ་རླེ་བླེད་དང་གོ་བརྡ་སྤོད་བླེད་ཀི་ཡོ་བད་ཅིག་ཡིིན་པ་དང་། དླེ་ཡང་

མི་ཁོ་ནའི་ཁྱད་ནོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཏུ་ངླེས་སྟབས། མིའི་མཚན་

ཉིད་ལ་སྨྲ་ཤླེས་དོན་གོ་བ་ཞླེས་པ་དླེ་ཉིད་ཀིས་མཚོན་ཐུབ་པར་མ་ཟད། མི་

ནི་སྤི་ཚོགས་ནི་ཐོན་རས་ཤིག་ཀང་ཡིན་པས། ལས་སོ་མཆོག་དམན་གི་

རིམ་པ་དང་། གཞན་བཀུར་རང་དམན་གི་ཀུན་རྟོག་སྣ་ཚོགས་ཀི་བླེད་པས་

ཡོན་ཏན་གིས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མི་དག་གི་མིང་རླེན་པར་འཛིན་མ་

སོབས་པར་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་རུས་ཀི་མིང་ནས་བོས་པས། ཙོང་ཁ་པ། པོ་

ཏོ་བ། སྤན་སྔ་བ། པོ་དོང་བ། མགར་ཚང། ཞླེས་པ་སོགས་བྱུང་བ་ནི་སྤིར་ན་

ཡུལ་དང་རུས་དླེ་ལྡན་གི་མི་སུ་དང་གང་ལ་ཡང་སྦར་རུང་མོད། སྔ་མ་སྐྱླེ་

དྲགས་ན། ཕི་མ་སོད་མི་ཚུགས། ཞླེས་པ་ལྟར་མིང་དླེ་དག་གི་ཐོག་མའི་

འཇུག་ཡུལ་ནི་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤིང་ཀུན་ལ་གྲགས་པ་རྒྱས་ཆླེ་

བས། ཕི་མ་ཕིར་སྦར་མི་འོས་པའི་གནས་སུ་བཅར་པ་དང་། མི་ཕན་ཚུན་གི་
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བར་ལ་དྲིན་གིས་སྐྱོང་མཁན་དང་བསྐྱང་བའི་འབླེལ་བ་ཡོད་ན། ཁྱོད་དང་ང་། 

དླེ་དང་འདི། ཁོ་དང་བདག་ཅླེས་པ་སོགས་ངླེས་བཟུང་གི་མིང་སྤིར་བཏང་བ་

དླེ་རིགས་སྦར་ན་བརོད་པ་བོ་རང་ཉིད་ཞླེ་ཁླེལ་ཞིང་། གང་ཞིག་འབོད་པའི་

ཡུལ་དླེ་གཞན་ལས་ཁྱད་མ་ཕླེས་པའི་ཚུལ་ཞིག་སྣང་བར་བརྟླེན། བཀའ་དྲིན་

བསམ་ཞིང་གུས་སྟོབས་ཀིས། སོབ་དཔོན་དང་གུས་ཕྲན། སྐྱླེད་ཡུམ་དང་བུ་

རྨོངས་པ། བཀའ་དྲིན་ཅན་དང་ཐ་ཤལ་པ། ཞླེས་གཞན་ལ་མཆོག་ཏུ་བཀུར་

པའི་ཉམས་དང་རང་ཉིད་ཧ་ཅང་དུད་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ལས། དང་ཐོག་ཁྱད་

གཞི་བརོད་པའི་མིང་སྤི་དང་འདྲ་བ་ལ། བརོད་ཚུལ་གི་གནས་སྐབས་མི་འདྲ་

བའི་དབང་གིས་ངླེས་བཟུང་གི་མིང་དུ་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་བརྡ་སྤོད་ཀི་ཁྱད་

ཆོས་མི་འདྲ་བ་མླེད་ཀང་། འཇིག་རྟླེན་མི་ཆོས་ཀི་གོམས་གཤིས་མཐུ་བཙན་

པའི་དབང་དུ་བས་ཏླེ། གང་ཟག་སྤི་ལ་སྦོར་བའི་མིང་དག་ངླེས་བཟུང་ལྟར་

སྦར་པ་འདི་ཡང་མིང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་རྟོགས་པར་བའོ།  །

༣བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་ཚུལ། 

བརྟན་གཡོའི་འཇིག་རྟླེན་ཀུན་གི་རང་བཞིན་ནི་མི་རྟག་པར་སྐད་ཅིག་

སྐད་ཅིག་ལ་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྲུབ་ཅིང་། བ་བ་མླེད་ན་ཅི་ཡང་ཡོད་མི་
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སིད་པ་ལྟར། སྐད་ཆ་སྤིའི་ངོ་བོ་ནི་སྐད་གདངས་མཐོ་འདླེགས་དམའ་

འབླེབས་ཀི་འགུལ་སྐྱོད་ཆླེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། སོས་སུ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པ་

དང་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་གང་ཡང་མླེད་པའི་ཚིག་སྦོར་གི་ནང་དུ་བ་བ་བརོད་

པའི་མིང་ཞིག་མླེད་ན་ནི། སྒྲའི་སྦོར་བ་རིལ་བོ་རྣམ་པར་ཤླེས་པའི་ཕུང་བོ་

དང་བལ་པའི་བླེམ་རོ་ཞིག་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པས། བ་ཚིག་གི་རྣམ་

བཞག་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེ་བར་མ་ཟད། དོན་དངོས་ཀི་ལག་ལླེན་ནང་དུ་བ་བའི་

མིང་གི་ངོ་བོ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་གིས། བརྡ་སྤོད་

རིག་པའི་དོན་འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས་སུ། འབླེལ་སྒྲའི་སྔོན་རླེས་གང་རུང་

ཞིག་ཏུ། བ་བའི་ཐ་སད་སྦར་ཚེ། བ་བའི་ཐ་སད་དླེ་དག་དངོས་པོའི་རང་

བཞིན་དང་བླེད་ལས་སོགས་སྟོན་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། བ་བ་དངོས་མི་

སྟོན་པ་ཡང་། འབླེལ་སྒྲའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཏུ་ངླེས་དགོས། ཞླེས་གསུངས་པ་

ལྟར། བ་བའི་མིང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་སྒྲ་གཟུགས་གང་ཡང་མ་འགྱུར་བར་

ཚིག་སྦོར་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ། མིང་དླེ་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་གདོད་མའི་རང་བཞིན་དླེ་

ལས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་པ་ནི་རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་གྲོགས་ཀི་དབང་གིས་ཡིན་ཏླེ། 

བ་མའི་གསུང་དང་བ་མས་གསུང་། ཡིག་རྒྱུགས་ལླེན་དང་རྟ་རྒྱུགས་བླེད། 

འཁར་བའི་གསིལ་དང་དུམ་བུར་གསིལ། སྐྲ་ཡི་རལ་བ་དྲལ་བའི་རལ། སྙུང་

བླེད་འབིག་དང་བུ་ག་འབིགརི་དྭགས་ག་དང་རྔན་ལླེན་ག། ཞླེས་པའི་མིང་སྔ་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

མ་རྣམས་ནི་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དང་། ཕི་མ་དག་ནི་བ་བ་བརོད་པའི་

མིང་ཡིན་པས། སྤིར་བ་བའི་དོན་སྟོན་པ་ལ་ཨི་ལྡན་གི་ཕྲད་ཅིག་སྦར་དགོས་

ཚེ། གིས་སོགས་བླེད་པའི་སྒྲ་སྦར་དགོས་ཀང་། བླེད་སྒྲ་མ་སྦར་པར་གི་

སོགས་འབླེལ་སྒྲ་སྦར་ན་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དླེ་ཡང་ངོ་བོ་གཞན་དུ་འགྱུར་

ནས་ཆོས་ཅན་གི་དངོས་པོ་སོགས་ཀི་དོན་སྟོན་པ་དང་། རྣམ་པ་གཞན་དུ་ན། 

བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ཞིག་ཁྱད་གཞི་དངོས་པོ་སོགས་ཀི་དོན་ལ་འཇུག་ཚེ། 

མིང་དླེའི་སྔོན་དུ་བླེད་སྒྲ་མི་སྦོར་བར་འབླེལ་སྒྲ་སྦར་དགོས་ཏླེ། དཔླེར་ན། 

ཁྱོད་ཀི་ལྟ་བ་ཅི་རིགས་ཀི་བ་ནམ་ཡང་བསྒྲུབ། ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། བ་

བ་བརོད་པའི་མིང་གི་ངོ་བོ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་དོན་དུ་སྒྱུར་བླེད་ཀི་ཐབས་

ཤིག་ནི་འབླེལ་སྒྲ་སྦར་པ་དླེ་ཡིན་ལ། ངོ་བོ་འགྱུར་བའི་མིང་དླེ་དང་བ་བ་

བརོད་པའི་མིང་གཉིས་ཀི་སྒྲ་གདངས་ལི་ཡང་གི་ཁྱད་པར་ཡང་སྔོན་དང་མི་

འདྲ་བར་འགྱུར་ངླེས་ཏླེ། སྤིར་བཏང་དུ་བ་བ་བརོད་པའི་སྒྲ་ལི་ཞིང་ཁྱད་གཞི་

བརོད་པའི་སྒྲ་ཡང་བར་འདོན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མིང་མཐའ་ཡོད་ན་བ་བ་

བརོད་པའི་ཚེ་མིང་མཐའ་དླེ་ཉིད་ཡང་བར་བཀླག་པ་དང་། བ་བ་མི་སྟོན་པའི་

མིང་གཞན་གི་སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་སྔ་མ་དང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སོམས་པར་

བཀླག་གོ། 

བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ཁྱད་གཞི་སོགས་ཀི་དོན་དུ་སྦོར་ཚུལ་གཞན་
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ཞིག་ནི། ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་མིང་གི་དབླེ་བ་དུ་མར་འགྱུར་རུང་གི་མིང་དག་

གི་མཐར་ཡང་བསྐྱར་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ཞིག་སྦར་པས། གང་ལ་སྦར་

ཡུལ་གི་མིང་དླེ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པ་སོགས་ཀི་དོན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། བརྩླེགས་

མར་སྦར་པའི་མིང་ཕི་ལོགས་པ་དླེས་བ་བ་དངོས་སྟོན་པར་བླེད་པས། བ་བ་

བརོད་པའི་མིང་དུ་མ་བརྩླེགས་མར་སྦར་པ་ལས་སྔ་མ་སྔ་མ་ནི་བ་བ་དླེ་དང་

དོན་མཐུན་པའི་ཁྱད་གཞི་དངོས་པོ་སོགས་ཀི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཕི་མ་

ཕི་མས་ད་གཟོད་རང་གི་སྔ་ལོགས་ཀི་དོན་དླེ་སྒྲུབ་པ་སྟོན་པའི་ཕིར་ན། བོད་

སྐད་ཀི་ནང་དུ་བ་ཚིག་བརྩླེགས་མར་སྦར་སོལ་ཡོད་པ་དླེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་འཁྲུལ་པར་འཛིན་མི་རུང་སྟླེ། དཔླེར་ན། མགོ་ཁིད་བས། འཛུགས་སྐྲུན་

བླེད། ལྟ་བ་བཤད། སྟོན་པ་མཆོད། སན་ཞུ་འབུལ། གསར་གཏོད་མཛད། 

གྲོས་འཆམ་བྱུང་། སོམ་པ་སྲུང་། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའི་མིང་སྔ་མ་རྣམས་ནི་གང་

ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཡུལ་གི་དངོས་པོ་སྟོན་པའི་དོན་ལ་འཇུག་ཅིང་། 

བས། བླེད། འབུལ། སྲུང་སོགས་མིང་ཕི་མ་དག་ནི་བ་བ་སྟོན་པའི་དོན་ལ་

སྦོར་བ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སྔ་མ་ཡོངས་སུ་བསྐངས་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

འགྱུར་ཏླེ། དགླེ་རན་གིས་མགོ་ཁིད་བས། གྲོང་ཁྱླེར་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བླེད། 

སོབ་གྲོགས་དླེས་རང་གི་ལྟ་བ་བཤད། ཆོས་ལུགས་སོ་སོས་རང་རང་གི་

སྟོན་པ་མཆོད་པར་བླེད། གོང་ལ་སན་ཞུ་འབུལ། ཐོན་མིས་བོད་ཡིག་གསར་
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གཏོད་མཛད། ཚང་མ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་། གྲྭ་པས་སོམ་པ་སྲུང་། ཞླེས་པ་ལྟ་

བུས་མཚོན་ཏླེ། བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དག་གི་མཐར་བ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་

བརོད་པའི་མིང་སོགས་གསར་དུ་སྦར་ན་མིང་དླེའི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ། 

འགྲོ་བ་མང་། སྐོམ་པ་འཁྱགསྒྲུབ་པ་བླེད། འབླེལ་བ་ཟབ། སྣང་བ་སྐྱིད། ཅླེས་

པ་ལྟ་བུ་སྟླེ། ཚིག་གྲོགས་ཀི་དབང་གིས་བ་བའི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་པ་འདི་

ཡང་མིང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ནོ།  །

རགས་བཤད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། བ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་

མིང་གཉིས་ཀར་དགག་སྒྲ་དང་ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་སྦར་ཞིང་། མིང་རང་

ངོས་ནས་བསྐྱར་བལྡབ་བླེད་རུང་བས་དླེ་གཉིས་ལ་ཕོགས་མཐུན་གི་ཆ་

མཆིས་ཀང་། ཚིག་གི་སྦོར་བའི་ནང་དུ་བླེད་སྒྲ་སྦོར་བའི་མིན་དང་དུས་ཀི་

ཁྱད་པར་ཡོད་མླེད་ཀིས་བ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་གི་དབླེ་བ་

འབླེད་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གི་ངོ་བོ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་

པའི་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཚུལ་དླེ་དངརིགས་བསྒྲླེ་སྦར་དགོས་ཏླེ། ཤླེད་ཀིས་

བཀུག་དང་དབིབས་བཀུག་པ། ཕྲག་པར་གཟར་དང་བག་རི་གཟར། ཟུར་དུ་

ཡོན་དང་འཁྱོག་པའི་ཡོན། ཉི་མས་སྐམ་དང་ཤ་སྐམ་པོ། ཆར་གིས་བརན་

དང་གཤླེར་བའི་བརན། ཕྲླེང་བར་རྒྱུས་དང་རྒྱུས་ཡོད་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་

མཚོན་པའི་སྒྲའི་སྦོར་བ་རྣམས་ཀི་མིང་སྔ་མ་དག་ནི་བ་བ་དངོས་ཀི་དོན་ལ་
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འཇུག་པས་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་། མིང་ཕི་མ་རྣམས་ཀིས་སླེམས་ཅན་

གི་རྩོལ་བ་དང་། སླེམས་མླེད་ཀི་གཡོ་འགུལ་གང་ཡང་མི་སྟོན་པས་ཁྱད་

ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་ཞིང་། དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡང་འབླེད་དུ་མླེད་དོ།  

།ད་དུང་གཞན་ཞིག་ནི། བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ཞིག་བསྐྱར་དུ་བལྡབ་དགོས་ན། 

མིང་མཐར་ལྷག་བཅས་དང་པ་བའི་མིང་མཐའ་གང་རུང་གི་རྐླེན་ཞིག་སྦར་

དགོས་ལ། དླེ་དག་མ་སྦར་པར་མིང་རྐང་བ་བཟས་ཚེ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་

མིང་དུ་འགྱུར་བའང་ཡོད་དླེ། བ་རོད་སླེར་བ་འབབ་འབབ། སྤང་ཀི་གཟན་ལ་

འདུར་འདུར། གཞན་དོན་རང་ལས་སྒྲུབ་སྒྲུབ། རི་མོ་ཡི་གླེ་འབི་འབི་བླེད་མི་

རུང་། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གཅིག་བསྐྱར་དུ་བལྡབས་ན་བ་

བའི་ངོ་བོ་ལས་ལྡོག་སྟླེ། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།  །བ་

བ་བརོད་པའི་མིང་མཐའི་པ་དང་བ་ལ་ན་རོ་སྦར་པའམ་དླེ་དག་གི་དོད་དུ་མ་

སྒྲ་སྦར་ན་མིང་དླེ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དུ་གྲུབ་པ་ནི། མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་

ཞིག་ཡིན་གི། མིང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་ཚུལ་མིན་པའི་ཞིབ་ཆ་འབླེད་དགོས་སོ།  །

བ་བ་བརོད་པའི་མིང་འགའ་ཞིག་གྲངས་ཀི་མིང་དུ་འགྱུར་བའང་

མཐོང་སྟླེ། དླེ་དག་ནི། བཅུ་དང་། སྟོང་། བླེ་བ། གཏམས། དཀྲིགས། སང་རྟླེན། 

དླེད་འདྲླེན། རྟོགས་འགྲོ། འབིན་བརྡུལ། སོགས་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་རྐང་བ་

དང་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་གཉི་ག་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གིས་བས་པའི་གྲངས་ཀའི་
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མིང་དང་། རབ་བཀྲམ། མི་འཁྲུགས། ཁྱད་འབིན། ལླེགས་ཕིན། བརྡ་ཤླེས། 

རྣམ་བྱུང་ཞླེས་པ་སོགས་ཆ་ཤས་ཕི་མ་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གིས་གྲུབ་པའི་

གྲངས་ཀི་མིང་དག་ཡིན་ཏླེ། དླེ་དག་ལས་ཚེག་དབར་གཉིས་ཅན་གི་མིང་

རྣམས་ལ་བ་བའི་དོན་ཞིག་ཡོད་ཀང་། བ་བ་དངོས་ལ་སྦར་ཚེ་ཚིག་གྲོགས་

གཞན་ལ་མ་བལྟོས་པར་མིང་དླེ་དག་རྐང་བར་སྦར་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བའི་མི་

ཚད། རྟོགས་འགྲོ་དང་། སང་རྟླེན་ཞླེས་པའི་ཆ་སྔ་མ་བླེད་པོ་གཞན་འབླེལ་དང་

ཕི་མ་བླེད་པོ་གཞན་མླེད། དླེད་འདྲླེན་དང་། འབིན་བརྡུལ་ཅླེས་པའི་ཆ་གཉི་

ག་བླེད་འབླེལ་ལས་ཚིག་གིས་གྲུབ་ཅིང་། བ་བ་སྟོན་པ་ལ་སྦོར་ཚེ་དླེ་དག་གི་

བར་དུ་ལྷག་བཅས་སོགས་མཚམས་སྦོར་བའི་ཚིག་ཕྲད་དམ་རོགས་ཚིག་

མ་སྦར་པར་རང་རྐངབ་སྦར་སོལ་མླེད་པས། ཕལ་ཆླེར་ཚིག་གི་བབ་ལ་

བརྟག་ན་ཡང་མིང་གི་དབླེ་བ་གང་དུ་གཏོགས་པ་རྩོལ་མླེད་དུ་རྟོགས་ཐུབ་བོ།  

།དླེ་མིན་ཚེག་དབར་གཅིག་ཅན་གི་མིང་དླེ་དག་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ཡོངས་ལ་

བལྟས་ཏླེ་ཁ་དམར་གདགས་དགོས་ཏླེ། དཔླེར་ན། མི་བཅུ་དླེ་ན་བསངས་ཏླེ་

སྐྱོགས་ཀིས་བཅུ། རྟ་སྟོང་བཅིབས་ཏླེ་ཕིན་པས་རྟ་ར་སྟོང་། གཞོན་ནུ་བླེ་

བས་མླེ་ཏོག་བླེ་བ་ལྟ། ཆུ་ཟོ་གཏམས་གྲངས་བསྣན་པས་ཕྱུར་བུར་གཏམས། 

མི་གྲངས་ཕྲག་དཀྲིགས་དུད་སྤིན་དཀྲིགས་པ་བཞིན། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའི་བཅུ་

དང་། སྟོང་། བླེ་བ། དཀྲིགས་ཞླེས་པའི་སྒྲ་སྔ་མ་རྣམས་ནི་གྲངས་ཀ་བརོད་
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པའི་མིང་ཡིན་པས། དླེ་དག་གི་རླེས་སུ་བླེད་སྒྲ་སྦར་ཀང་རུང་ལ། ཕི་མ་

རྣམས་ནི་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དུ་སོང་གཤིས་རླེས་སུ་བླེད་སྒྲ་མི་སྦོར་ལ། 

སྔོན་ལ་དགག་སྒྲ་སྦར་ཀང་ཆོག་གོ། 

དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་སུ། ལས་ཚིག་ལ་བླེད་འབླེལ་ལས་ཚིག་

དང་། བླེད་མླེད་ལས་ཚིགལས་ཚིག་རླེས་མཐུན་པ་བཅས་གསུམ་ཕླེས་ཏླེ། 

བཀྲ། མངའ། ལྡན། ཅན། ཡོད། ཡིན། ཞླེས་པ་སོགས་ལ་ལས་ཚིག་རླེས་

མཐུན་པར་བཏགས་པ་ནི་རྒྱ་ཡིག་གི་ཤན་ཐླེབས་ཆླེ་བའི་སྐྱོན་དུ་མངོན་ཏླེ། 

རྒྱ་ཡིག་ཏུ་ཡིན་ཡོད་མླེད་མིན་གི་དོན་དང་ལྡན་པའི་མིང་རྣམས་བ་བ་བརོད་

པའི་མིང་དུ་བས་ཀང་། བོད་སྐད་ལ་ལས་ཚིག་གམ་བ་བའི་མིང་ཡིན་ན་དུས་

ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་དླེ་དག་ལ་མླེད་པས་རླེས་མཐུན་པའི་ཐ་སད་བས་པ་ནི་

མིང་གི་དབླེ་བ་ཆ་ཚང་ཞིག་མླེད་པའི་ལན་པ་ལས། མིང་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་ཚུལ་

སོགས་གང་ཡང་མིན་ནོ།  །

༤ཁྱད་ཆོས་བརོད་པ་དང་ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་གི་ངོ་བོ་

འགྱུར་ཚུལ། 
ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དག་ཁྱད་གཞི་དང་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དུ་

འགྱུར་ཚུལ་ལ་གོང་དུ་བསྟན་པའི་དོན་དླེ་དག་ཏུ་མ་ཟད་ད་དུང་འགྱུར་ཚུལ་

གཞན་ཡང་ཡོད་དླེ། དགའ་བ། སན་པ། བམས་པ། མཚར་བ། བདླེ་བ། སིང་
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རླེ་བ། ཞུམ་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་པ་བསོན་དུ་

མླེད་ཀང་། དླེ་དག་གི་མཐར་ཡང་བསྐྱར་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་ཞིག་སྦར་

ན། མིང་དླེའ་ིང་ོབ་ོགཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏླེ། དགའ་བ་ཆླེན་པོ། སན་པ་ཆུང་། 

བམས་པ་ཆླེན་པོ། མཚར་ཆླེ་བ། བདླེ་བ་ཆུང་བ། སིང་རླེ་ཚད་མླེད། ཞུམ་པ་

ཆླེ་རུ་སོང་། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་པས། གྲངས་ཀི་མིང་ལས། བམས་དང་

སིང་རླེ་དགའ་བ་དང་། བཏང་སོམས་རྣམས་ཏླེ་ཆླེན་པོར་བཅས།  །ཞླེས་

འབྱུང་བ་ལྟར། བམས་པ་དང་། སིང་རླེ། དགའ་བ། བཏང་སོམས་བཅས་ནི་

ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དང་འདྲ་བས་དླེ་དག་གི་ཁྱད་པར་ཚིག་ཕྲད་ཀི་སོ་

ནས་འབླེད་དགོས་ཏླེ། སོབ་མ་ལ་བམས་པ། ཕ་མའི་རྒྱུད་ཀི་སིང་རླེ། མི་

དགའ་བ་བྱུང་། རླེ་ཞིག་བཏང་སོམས་སུ་བཞགཅླེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་གྲངས་ཀི་

མིང་མིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས། མིང་དླེ་དག་གྲངས་ཀའི་དོན་ལ་འཇུག་ཚེ་

ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དང་ཐད་ཀར་སྦོར་བ་ལས་བར་དུ་ཚིག་ཕྲད་གང་

ཡང་མི་སྦོར་བ་ཤླེས་པར་བ་ཞིང་། བམས་པ་ཆླེན་པོ། སིང་རླེ་ཆླེན་པོ། དགའ་

བ་ཆླེན་པོ། བཏང་སོམས་ཆླེན་པོ་ཞླེས་པ་གྲངས་ཀི་དོན་ལ་སྦར་པ་རྩིས་ཀི་

བསྟན་བཅོས་དང་། དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་སོགས་འཇལ་བླེད་ཀི་ཚད་སྟོན་

པའི་སྐབས་སུ་མ་གཏོགས་རྒྱུན་དུ་མི་མཐོང་བས། སྤིར་བཏང་དུ་ཁྱད་གཞི་

དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དུ་བཟུང་བས་ཆོག་ལ། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་
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མིང་ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་དུ་སྦར་པ་ཡང་མིང་དླེ་དག་གི་རླེས་སུ་ཕྲད་

གཞན་མ་སྦར་པར་རྐང་བ་སྦོར་སོལ་མླེད་པས་རྟོགས་སའོ།  །

ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་ལས། ཚང་མ། ཐམས་ཅད། ཅི་ཡང་། གང་

ཡང་། ཡོད་ཚད། ཡོངས་རོགས། མ་ལུས་པ་སོགས་མིང་འགའ་ཞིག་ལ་ངོ་

བོ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་མཆིས་ཏླེ། ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་གི་བླེད་

ལས་ནི་ཁྱད་ཆོས་དང་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དག་གི་སྔོན་ལ་སྦར་ནས་ཚིག་

དང་དོན་གི་ནུས་པ་འབིན་པར་བླེད་པ་དླེ་ཡིན་ཏླེ། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ཧ་

ཅང་མཛེས། སོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་ནམ་ཡང་བརྩོན་པ་བླེད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུ་

གང་ལ་སྦར་པའི་མིང་དོན་དླེ་ཉིད་ཀི་ནུས་པ་ཆླེ་རུ་བསྐྱླེད་པར་མ་ཟད། སྦོར་

བླེད་ཀི་མིང་གི་བརོད་དོན་དླེ་ཡང་ཇླེ་གསལ་དུ་གཏོང་བར་བླེད་ཀང་། སྐབས་

འགར་ཁྱད་ཆོས་དང་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དང་མ་སྦྲླེལ་ན་ཡང་། མིང་རང་

ངོས་ན་བརོད་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ངོ་བོ་དང་ངླེས་བཟུང་གི་

དོན་སྟོན་པར་བླེད་དླེ། ཚང་མ་ཕླེབས་སོང་། ཁོས་ཡོད་ཚད་རྟོགས། ཡོངས་

རོགས་གཞན་ལ་མ་སྟླེར། གང་ཡང་བསྒྲུབས་ཀང་ཅི་ཡང་མ་འགྲུབ། ཅླེས་པ་

ལྟ་བུར་སྦར་པ་ནི་ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་དང་མི་འདྲ་སྟླེ། འདིར་ནི་བརོད་

གཞིའི་དངོས་པོ་སྟོན་པ་ལ་དླེ་དག་དང་དོན་མཚུངས་པའི་མིང་གཞན་དང་

སྦྲླེལ་ཚེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མངོན་པ། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ཕླེབས་སོང་། ཁོས་
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ཤླེས་བ་ཡོད་ཚད་རྟོགས། དངོས་པོ་ཡོངས་རོགས་གཞན་ལ་མ་སྟླེར། བ་བ་

གང་ཡང་བསྒྲུབས་ཀང་ཅི་ཡང་མ་འགྲུབ། ཅླེས་པའི་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ཀི་ཚང་

མ། ཡོད་ཚད། ཡོངས་རོགས། གང་ཡང་སོགས་ཀི་བསྟན་བ་ནི་ཁོ་ཚོ་དང་། 

ཤླེས་བ། དངོས་པོ། བ་བ་སོགས་ཀི་དོན་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས་

མིང་སྔ་ཕིའི་བར་ལ་དོན་མཚུངས་ཀི་འབླེལ་བ་གྲུབ་ཡོད་པས་ཤུག་འདོན་

པའི་མིང་མིན་ལ། ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་ཡིན་ན་ཚིག་གྲོགས་གཞན་དང་མ་

སྦྲླེལ་པར་རང་རྐང་བས་དོན་ཆ་ཚང་ཞིག་སྟོན་མི་སིད་པས། ཚིག་གྲོགས་

སྦར་མིན་དང་མིང་གང་དང་སྦྲླེལ་པའི་ཁྱད་པར་གིས། ཤུགས་འདོན་པའི་

མིང་དང་མིང་གཞན་གི་ཁྱད་པར་འབླེད་པར་བླེད་དོ།  །

མདོར་བསྡུས་ན། མིང་གཅིག་ལ་བརྡ་སྤོད་ཀི་ནུས་པ་དུ་མ་ལྡན་པ་ནི་

ཧ་ཅང་ཉུང་ཞིང་། སྒྲ་གཅིག་ལ་བསྟན་དོན་མང་བོ་ཡོད་པ་ནི་ཕལ་ཅླེར་མིང་

ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པས། མིང་གཅིག་གིས་དོན་དུ་མ་སྟོན་པ་ལ་ངླེས་པར་དུ་ངོ་

བོ་གཞན་དུ་འགྱུར་དགོས་པར་མ་ངླེས་ཤིང་། དླེ་དག་དབླེ་བ་གང་དུ་བསྡུ་བ་

ཡང་གཙོ་ཆླེ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ལ་བལྟས་ན། མིང་གི་ཐོག་མའི་དར་ཚུལ་

གི་རྣམ་པའང་རགས་ཙམ་རླེས་སུ་དཔག་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ངོ་བོ་དུ་མར་

འགྱུར་རུང་གི་མིང་རྣམས་ཀིས་བོད་སྐད་ཀི་ནང་དུ་ཟིན་པའི་གོ་གནས་ཅི་

འདྲ་ཡིན་པའང་ཤླེས་ཐུབ་བོ།  །
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ཟུར་མཆན། 

1/20 གོང་མཚུངས(གནས་བརྒྱད་ཆླེན་མོ་རྩ་འགྲླེལ) P7 P26

2/23/26/30/32/34/38/40 གོང་མཚུངས(ས་པཎ་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་འབུམ) གླེགས་བམ་དང་པོ། P377 P381 

P380 P381---382 P378 P390 P379 P387

3. 7/8/10/41 གོང་མཚུངས(ཀརྨ་སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་

ཆླེན)P214 P213—214 P212 P191

4. གོང་མཚུངས(བརྡ་སྤོད་ཉི་ཤུ་བདུན་པ་དང་བརྡ་དག་བོ་གསལ་

འཇུག་ངོགས)P12

5. གོང་མཚུངས(སུམ་རྟགས་སྐོར་གི་དཔླེ་རྒྱུན་དཀོན་པོ་འགའ་

ཕོགས་བསྒྲིགས)P64

6. གོང་མཚུངས(ཤླེས་བ་ཀུན་ཁྱབ) བར་མ། P213

9/25/27/31 གོང་མཚུངས(སྨྲ་སོ་མཚོན་ཆ)P7 P8 P7

10/11/16/39 ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀི་ཤླེས་རིག་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་

གི(ཚད་མ་རིགས་གཏླེར་གི་འགྲླེལ་བ)P1991 P125 P128 P8

12/13/14/15/19 པླེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་
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བསྐྲུན་པའི(ཚད་མ་རིག་གཏླེར)1988 P117 P122 P123 P10

17/18/37/21/22 གོང་མཚུངས(ཚད་མ་རིག་པའི་སྐོར་གི་

གཞུང་རྩ་འགྲླེལ་བདམ་བསྒྲིགས) དང་པོ། P220 P231 P244 

P231 P241

24. པླེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི(གཡུ་ཐོག་

དགོངས་རྒྱན) P13

28/29 གོང་མཚུངས(བོད་ཀི་བརྡ་རིང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས)

P207

33. གོང་མཚུངས(བརྡ་སྤོད་གསལ་བླེད་ངག་སྒྲོན)P14

35/36 པླེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི(ཆོས་

འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན) P165 P171

42. ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི(བོད་ཀི་

བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་དོན་འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས) 1990 P29
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སྐབས་ལྔ་པ། 

ཚིག་གི་རྣམ་བཞག་བསྟན་པ། 

དླེ་ཡང་བརྡ་སྤོད་པ་དབངས་ཅན་གི་མདོ་ལས། རྣམ་དབླེའི་མཐའ་ཅན་

ནི་ཚིག་གོ། རྣམ་དབླེ་མླེད་པ་ནི་མིང་ངོ་།  །ཞླེས་དང་། མངོན་བརོད་འཆི་མླེད་

མཛོད་ལས། བསྟན་བཅོས་ལ་ནི་རོད་བླེད་སྒྲ།  །སུཔྲ་དང་ཏིངྲ་གི་མཐའ་ཅན་

ཚིག །ཅླེས་སོགས་བསྟན་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་ལླེགས་སྦར་གི་བརྡ་སྤོད་པའི་

གཞུང་ལུགས་དག་གི་རླེས་བཟས་ཏླེ། བོད་སྐད་ཀི་བརྡ་སྤོད་པའི་བསྟན་

བཅོས་སྔ་མ་དག་ན། མིང་དང་མིང་གི་ཚོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཞིབ་ཏུ་མ་ཕླེ་

བའི་ཐོགབོད་སྐད་ལ་ཡང་རྣམ་དབླེ་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་དང་། 

གཉིས་དང་མང་བའི་ཚིག་ཕྲད་དང་། བོད་པའི་སྒྲ་སོགས་སྦར་པ་ནི་ཚིག་ཁོ་

ན་ཡིན་པར་ཐག་བཅད་ཅིང་། ༡ཚིག་དང་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་མིང་

གི་ཚོགས་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་བཟུང་སྟླེ། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་དང་། ཉི་མའི་

འོད་ཟླེར། བདླེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་རྩྭ་ཐང་ལྟ་བུ་ཚིག་མཚན་ཉིད་པར་འདོད་ནས་

འཆད་ཉན་སླེལ་གིན་ཡོད་པར་བརྟླེན། བོད་ཡིག་སྦོང་མཁན་ཕལ་ཆླེར་བོད་

སྐད་ཀི་བརྡ་སྤོད་པའི་རྣམ་བཞག་ཆ་ཚང་བ་ནི་བརྡ་སྐད་ཀི་གོམས་ལུགས་

དང་། ཐོས་པ་མང་དུ་བཙལ་པའི་ཉམས་མྱོང་གི་སྟླེང་ནས་རིམ་གིས་གོ་བ་ཨླེ་
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ཡོང་སམ་པའི་ཚེགས་ཆླེན་པོ་ལ་གཏུག་པ་དང་། ལོ་ཙྭ་དང་མི་རིགས་གཞན་

ལ་བོད་ཡིག་སོབ་ཁིད་བླེད་པ་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པོ་བྱུང་བའི་འགག་

དོན་ནི། ད་ཕན་དུ་བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་གི་རྣམ་བཞག་གཙང་སིང་བ་ཞིག་མླེད་

པ་དླེ་ཡིན་ཙ་ན། འདིར་སོབ་དཔོན་དམ་པ་གང་གི་བཀའ་དྲིན་ཉི་མའི་ཟླེར་

གིས་བོ་གྲོས་ཀི་པདྨོ་ཅུང་ཟད་ཕླེ་བའི་རྐླེན་བས་ཏླེ། རང་དང་སྐལ་པ་མཉམ་

པ་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་རླེ་ཨླེ་ཕན་སམ་པའི་ཀུན་སོང་དག་པས་ཚིག་གི་རྣམ་

བཞག་ཅུང་ཙམ་སྤོ་བར་བའོ།  །

དང་པོ། མིང་གི་ཚོགས་པ་བཤད་པ། 

མིང་གི་ཚོགས་པ་ནི་མིང་དང་ཚིག་གི་བར་མཚམས་སུ་གནས་པའི་

སྒྲའི་སྦོར་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དླེ་ལ་རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་སྦོར་མི་སྦོར་ཅི་

རིགས་ཡོད་པའི་རྐླེན་གིས། བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་པའི་གཞུང་སྔ་གྲས་ཕལ་ཆླེ་

བར་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་གི་དབླེ་བ་གསལ་བར་མ་ཕླེས་པར་དླེ་

གཉིས་དོན་གི་ཁྱད་པར་སྟོན་པའི་ངླེས་སོལ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པར་བརྟླེན། 

སྐབས་འགར་མིང་དང་ཚིག་གཉིས་ཀང་སོ་སོར་དབླེ་དཀའ་བ་བྱུང་བ་ནི། 

མིང་དང་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་། མིང་ཚོགས་དང་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་འབླེད་

མ་ཐུབ་པའི་གནད་ལ་གཏུབ་པའི་ཕིར་གིས། འདིར་ཚིག་ལ་ངླེས་ཤླེས་འདྲོང་
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ཕིར་ཐོག་མར་མིང་གི་ཚོགས་པའི་རྣམ་བཞག་ཅིག་གསར་དུ་བླེད་པ་གལ་

ཆླེ་བར་མཐོང་ངོ་།  །

༡མིང་གི་ཚོགས་པའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། 

མིང་གི་ཚོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དླེ། མིང་དུ་མ་འདུས་ཤིང་ཚིག་

གི་ཆ་ཤས་བླེད་པའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་དླེ་ཡིན་ནོ།  །དླེའི་དོན་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། 

མིང་དུ་མ་འདུས་ཤིང་ཚོགས་པ་ལ་ཚིག་དང་ཚིག་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཡོད་པ་

ལས། མིང་གི་ཚོགས་པ་ལ་ཚིག་དང་འདྲ་བའི་ཆ་ཡོད་ཀང་ཚིག་དངོས་མིན་

ཏླེ། རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་སྦར་གཞིར་བཟུང་ནས་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་

བླེད་པས་མིང་ལས་མ་འདས་པ། དཔླེར་ན། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ནི་

མཁས་པའི་བ་བ་གསུམ་ཡིན། ཞླེས་པའི་ཚིག་འདི་ལས། འཆད་རྩོད་རྩོམ་

གསུམ་ཞླེས་པ་དང་། མཁས་པའི་བ་བ་གསུམ་ཞླེས་བརོད་པའི་སྒྲ་རླེ་རླེ་ནས་

མིང་གི་ཚོགས་པ་ཡིན་ཏླེ། ཚིག་རིལ་བོ་དླེ་འགྲུབ་བླེད་ཀི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་

ཕིར། དླེ་ཡིན་ཏླེ། ཚིག་འགྲུབ་བླེད་ཡིན་ན་མིང་དང་ཕྲད་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་

དགོས་པ་ལ། འདིར་ཕྲད་ཀི་སྦར་གཞིར་གྲུབ་པས་མིང་ལས་མ་འདས་ལ། དླེ་

ཡང་མིང་རྐང་བ་མ་ཡིན་པར་མིང་དུ་མ་འདུས་པའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཡིན་

ནོ།  །འདིར་བསྟན་གི་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་། སྨྲ་སོ་མཚོན་ཆ་དང་ཚོགས་
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གསུམ་གསལ་བ་སོགས་ལས་བསྟན་པའི་མིང་གི་ཚོགས་གཉིས་དོན་གཅིག་

ཏུ་གཟུང་བར་མི་བ་སྟླེ། མིང་གི་ཚོགས་ཞླེས་པ་ནི་མིང་གི་རྒྱུ་དང་། ངོ་བོ་དང་། 

ལྡང་ཚད་དང་། ངླེས་པའི་ཚིག་དང་། དབླེ་བའི་རྣམ་གྲངས་བཅས་ཀི་སྤི་ལ་བ་

བས་མིང་གི་རྣམ་བཞག་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་སྣང་ལ། མིང་གི་ཚོགས་པ་ནི་

མིང་རྐང་འདུས་ལས་ལྷག་པའི་བརོད་བའི་དོན་ལ་གཞོལ་བའི་སྒྲའི་སྦོར་བ་

ཞིག་ལ་བ་ཞིང་། དླེའི་བསྡུས་མིང་ལ་མིང་ཚོགས་ཞླེས་ཀང་རུང་མོད། མིང་

གི་ཚོགས་ཞླེས་བསྡུས་སུ་མླེད་པས། མིང་གི་ཚོསག་པ་དང་མིང་གི་ཚོགས་

ཞླེས་པའི་ཐ་སད་ལས་ཀང་དོན་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པར་བའོ།  །

མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ཤླེས་པ་ལ། ཚིག་གི་མཚན་

ཉིད་ཐོག་མར་ངླེས་དགོས་པས། འདིར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བཤད་པར་བ་སྟླེ། 

ཚིག་ཅླེས་པ་ནི། མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་ཚིག་ཕྲད་སྦར་མིན་གང་ཡང་རུང་

བའི་མཐར་བ་བའི་མིང་ངམ་དླེའི་དོད་མཚུངས་ཀི་སྒྲ་ཞིག་སྦར་ཞིང་། པ་བ་

སོགས་ཀི་མིང་མཐའ་དང་བལ་པའི་སྐབས་བབ་ཀི་བསྟན་བ་རོགས་པར་

སྟོན་པའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞིག་ལ་ཟླེར་དགོས་ཕིར། སི་ཏུ་པཎ་ཆླེན་ལྟར། རྣམ་

དབླེ་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་དང་། གཉིས་དང་མང་བའི་ཚིག་ཕྲད་དང་། 

བོད་པའི་སྒྲ་སོགས་སྦར་པ་རྣམས་ནི་ཚིག་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།  །ཞླེས་བཟུང་ན་

མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་གི་ཞིབ་ཆ་མ་ཐོན་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དླེ། རྣམ་དབླེ་
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དང་ཚིག་ཕྲད་སྦར་པའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡོད་ཚད་ཚིག་མ་ཡིན་པ་སི་ཏུ་པཎ་

ཆླེན་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཁས་ལླེན་པ་མིང་གི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ།  །དླེ་

བཞིན་དུ་སྨྲ་སོ་མཚོན་ཆའི་འགྲླེལ་བ་ལས། དླེ་ལ་ཚིག་ཅླེས་བ་བ་ནི་མིང་

འདུས་པ་ལ་བ་སྟླེ། ཇི་ལྟར་དོན་གི་ཁྱད་པར་སྟོན་ན་མིང་གཉིས་སམ། མང་

པོ་འདུས་ཀང་རུང་སྟླེ་ཚིག་ཅླེས་བའོ།  །འདི་ལྟར་ཀ་བ་རིང་པོ་ཞླེས་བརོད་ན་

ཀ་བའི་ཁྱད་པར་རོད་པར་བླེད་དོ།  །དླེ་བཞིན་དུ་ཀ་བ་རིང་པོ་འདི་ནི་དཀར་

པོའ་ོཞླེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའང་ཚིག་ཅླེས་བའོ།  །ཚིག་རྣམས་འབླེལ་བར་

བླེད་པ་ནི་ཚིག་གི་ཕྲད་དོ།  །༢ཞླེས་འབྱུང་བ་ལའང་ཞིབ་ཆ་མ་ཐོན་པ་ཤིན་ཏུ་

གསལ་ལོ།  །རྒྱུ་མཚན་དླེ་འདྲའི་དབང་གིས། བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་དོན་

འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས་སུ། སྒྲ་ཚད་ཀི་གཞུང་སོགས་སུ། དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་

པ་མིང་། དླེའི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ཚིག་ཅླེས་པའི་ཚིག་གི་མཚན་གཞིར། བུམ་

པ་མི་རྟག་པའོ་ཞླེས་དང་། བུམ་པའི་མི་རྟག་པ་ཞླེས་པ་རིགས་གཉིས་ཡོད་

ཀང་། སྔ་མ་ནི་བརྡ་སྤོད་སྤིའི་ལུགས་ལ་ཚིག་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཡང་། ཕི་མ་

ནི་བརོད་བའི་དོན་མ་རོགས་པས་མིང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན། 

༣ཞླེས་གསུངས་པ་ནི་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ལ་དམིགས་

པའི་ལླེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བའོ།  །

མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་གཞན་དུ་མིང་གི་ཚོགས་པ་ལ་ཐུན་མིན་གི་
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ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་དམ་ཞླེ་ན། དླེ་ནི་ཡོད་དླེ། ལུང་སྟོན་པ་རྟགས་ཀི་འཇུག་

པའི་རྩ་བར། ལས་བ་བང་བ་བསྒྲུབ་པར་བ།  །ཞླེས་དང་། འབླེད་སྡུད་བསྣན་

དང་བདག་པོ་དང་།  །དགག་སྒྲུབ་རྒྱན་དང་དུས་ལའང་འཇུག །ཅླེས་བསྟན་

པའི་འགྲླེལ་བར། ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གི་ལྡླེ་མིག་ཏུ།  །ཚངས་པ་དང་། ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ལ། མིང་ཕི་མ་ལོངས་སྤོད་དང་། ནུས་མཐུ་ལྟ་

བུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་འབླེལ་བ་སྟོན་པ་ཡོད་ན་མིང་སྔ་མར་རྣམ་དབླེ་དྲུག་པའི་

གི་སོགས་སྔ་ལས་གང་འོས་འཇུག་སྟླེ། ཚངས་པ་ཆླེན་པོའི་ལོངས་སྤོད་དང་། 

ཞླེས་དང་། རྐང་པ། བུམ་པ། དམར་པོ། ལྷུན་པོ། ཟླེགས་མ། ཚད་མ། མཚན་

མོ། རོལ་མོ་ལྟ་བུ་མིང་གི་ཆ་ཤས་སྒྲུབ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞླེས་བཀྲལ་པ་ལྟར། ཚིག་

གི་མཐར་པ་བ་སོགས་ཀི་ཆ་ཤས་སྦར་དུ་མི་རུང་བས་མིང་གི་ཚོགས་པ་

ཕལ་ཆླེར་གི་མཐར་པའམ་བ་སོགས་ཀི་གང་རུང་ཞིག་སྦར་དགོས། འདིར་

ཕལ་ཆླེར་ཟླེར་དོན་ནི། ཁང་བའི་ཀླད། ཁྱོད་ཀི་ཡི་གླེརླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་མོའི་

གསུང་འབུམ། ཀླེ་དགླེ་རན། ཞླེས་པ་ལྟ་བུར་པ་དང་བའི་རྐླེན་མ་སྦར་ཀང་

མིང་གི་ཚོགས་པ་ལས་མ་འདས་པས། རྟགས་འཇུག་ཏུ་འབླེལ་སྒྲ་ལ་བསྒྲུབ་

བ་དང་། མིང་མཐའི་པ་བ་སོགས་ལ་སྒྲུབ་པ་ཞླེས་པ་ལ་གནད་ཆླེ་སྟླེ། མིང་

དང་མིང་གི་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། དླེ་དག་སྒྲུབ་བླེད་པ་བ་སོགས་

ཀིས་སོ་ཞླེས་བཟུང་ངོ་། དླེའི་དོན་དཔླེར་མཚོན་ན། བུ་མོ་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་
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སྡུག་པ། སོབ་མ་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ། རྒྱལ་བོས་དབུ་མནའ་བཞླེས་པ། 

རྒྱ་མཚོ་ཧ་ཅང་ཟབ་པ། ཡུན་རིང་དུ་འབད་པའི་འབས་བུ། མཁས་རྟགས་ཞི་

ཞིང་དུལ་བ། སོབ་དཔོན་གི་ཡོན་ཏན། ཀླེ་རིགས་ཀི་བུ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་

ནི་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་། དླེ་དག་གི་མཐར་བ་ཚིག་གམ་དླེའི་དོད་མཚུངས་

གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲའམ། གོ་སོགས་རོགས་ཚིག་སྦར་ན་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་ཏླེ། བུ་

མོ་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཡིན། སོབ་མ་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པའོ།  ། 

རྒྱལ་བོས་དབུ་མནའ་བཞླེས། རྒྱ་མཚོ་ཧ་ཅང་ཟབ། ཡུན་རིང་དུ་འབད་པའི་

འབས་བུ་རླེད། མཁས་རྟགས་ཞི་ཞིང་དུལ་བའོ།  །སོབ་དཔོན་གི་ཡོན་ཏན་

བཟང་། ཀླེ་རིགས་ཀི་བུ་ཉོན་ཅིགཅླེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། གལ་ཏླེ་ཚིག་

དངོས་ཡིན་ཡང་དླེའི་མཐར་པ་དང་བ་སོགས་སྦར་ན་མིང་གི་ཚོགས་པར་

འགྱུར་ངླེས་པ་ཡིན་ཏླེ། སྒྲའི་སྦོར་བ་གང་རུང་གི་མཐར་པ་བ་སོགས་ཀི་མིང་

མཐའ་ཞིག་སྦར་པས་ནི་སྒྲ་དླེ་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་གཞན་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་བླེད་

པའི་སྟ་གོན་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ།  །

འདིར་ད་དུང་བཤད་དགོས་པ་ཞིག་ནི། མིང་དང་ཚིག་ཕྲད་འདུས་པ་

མིང་གི་ཚིགས་པར་འགྲོ་མིན་གི་གནད་དོན་དླེ་ཡིན་ཏླེ། གོང་བསྟན་གི་སྒྲའི་

སྦོར་བ་འདི་རིགས་ལ་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཞླེས་པའི་བརྡ་ཆད་བས་པ་ལྟར། 

མིང་གི་ཚོགས་པ་ལ་ངླེས་པར་དུ་མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ཞིག་དགོས་པས། 
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

རྒྱལ་བོ་འདི། སོབ་མའི། དཔོན་ཆླེན་དླེ་ཡིས། འདི་ནི། ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད། གང་

ལྟར་ཡང་། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་མིང་དང་ཚིག་ཕྲད་འདུས་པའམ། ཕྲད་འདུས་མ་

གང་ཡིན་ཡང་མིང་གི་ཚོགས་པ་མིན་ཡང་དླེ་དག་དང་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་

བཅས་པ་ལ་ཚིག་གྲུབ་ཅླེས་བརོད་ཀང་མི་རུང་བ་མླེད་དོ།  །འོན་ཀང་དོན་

ལྡན་གི་ཚིག་ཕྲད་དང་མིང་གཅིག་གམ་དུ་མ་ལྷན་དུ་འདུས་ཚེ་དླེ་ཡང་མིང་

གི་ཚབ་ཏུ་སོང་བའི་དབང་གིས་དླེ་དག་མིང་གི་ཚོགས་པར་རུང་སྟླེ། འདི་

དང་ཁོ་རང་། གང་ལ་འགྲོ་བ། སུ་ཡིས་སྟླེར་པ། ཡང་ཡང་བཤད་པ། དླེ་ཡི་

ལས་ཀ་ལྟ་བུའོ།  །

༢མིང་གི་ཚོགས་པའི་དབླེ་བ་བཤད་པ། 

མིང་དང་མིང་འདུས་པ་ཙམ་གིས་མིང་གི་ཚོགས་པ་འགྲུབ་པར་མི་

འགྱུར་ཏླེ། མིང་དུ་མ་གནས་སྐབས་ཀི་དགོས་མཁོ་ལྟར་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་སྦར་ཞིང་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྲུབ་པ་ལ། ད་གཟོད་མིང་གི་

ཚོགས་པ་ཟླེར་ཞིང་། དླེ་ལ་མིང་རྐང་འདུས་ལས་ལྷག་པའི་བརོད་བ་སྟོན་

པའི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་མིང་གི་ཁོངས་ལས་མི་འདའ་འོ།  །དླེ་ལ་གྲུབ་ལུགས་

ལྟར་ཕླེ་ན། སྤིར་བཏང་བ་དང་། དམིགས་བསལ་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ་ཡང་

དབླེ་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་གཤམ་དུ་བསྟན་པར་བའོ།  །
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མིང་གི་ཚོགས་པ་སྤིར་བཏང་བ། 

འདྲ་མཉམ་མིང་ཚོགས། ངོ་བོ་འདྲ་བའི་མིང་གཉིས་སམ་དུ་མ་ཚིག་

ཕྲད་ཀིས་མཚམས་སྦར་པའམ། ཚིག་ཕྲད་མླེད་ཀང་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་

བརོད་བ་གཙོ་ཕལ་གི་ཁྱད་པར་མླེད་པར་དོ་མཉམ་པར་སྟོན་པའི་ཚིག་གི་ཆ་

ཤས་བླེད་པའི་སྒྲའི་སྦོར་བ་ཞིག་སྟླེ། རྟ་དང་རོད་མ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་རོད་མ་

ནི་རྟའི་འབྱུང་ཡུལ་དང་། རྟ་ནི་རོད་མའི་བྱུང་འབས་སུ་གྲུབ་པའི་རྟླེན་བརྟླེན་

འབྱུང་དང་གཙོ་ཕལ་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་སྟོན་པར་རིགས་མཐུན་གི་

མིང་གཉིས་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ་ཙམ་རླེད། འདིར་དོ་སྣང་བ་དགོས་པ་ཞིག་

ནི། མཉམ་དུ་འདུ་བའི་མིང་རྣམས་ནི་ངོ་བོ་གཅིག་པའམ་ཉླེ་མཚུངས་ཡིན་

དགོས། དཔླེར་ན། ལུས་ངག་ཡིད་ཅླེས་པ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་

པས་ངོ་བོ་མཐུན་པ་དང་། དགླེ་རན་དང་ང་ཞླེས་པ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པ་དང་

ངླེས་བཟུང་གི་མིང་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཡང་། གང་ཟག་གི་དོན་ལ་

འཇུག་པ་འདྲ་བས་ཉླེ་མཚུངས་ཡིན་ནོ།  །

ཀ ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ། དཔླེར་ན། རྟ་ནོར་

ལུགགསླེར་དངུལ་ཟངས་ལགས། ས་ཆུ་མླེ་རླུང་། རྟ་དང་བོང་བུ། ཤའམ་ཞོ། 

ཕ་དང་བུ། སྒྲོལ་མའམ་མཚོ་མོ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་སྟླེ། མིང་སོ་སོའི་བར་མཚམས་
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སུ་དང་སྒྲ་དང་གམ་སོགས་འབླེད་བླེད་ཀི་ཕྲད་མ་གཏོགས་ཚིག་ཕྲད་གཞན་

མི་སྦོར་རོ།  །

ཁ། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ། དཔླེར་ན། འཇིགས་

ཤིང་སྐྲག་པ། སན་ཞིང་འཇླེབས་པ། ཆླེ་འབིང་ཆུང་བ། སྔོ་སླེར་དཀར་དམར། 

མངར་མོའམ་སྐྱུར་བོ། ཟུར་གསུམ་དང་གྲུ་བཞི། ལྟ་བུ་འབླེད་སྒྲ་དང་ཅིང་ཞིང་

ཤིང་གསུམ་གི་སྒྲས་མཚམས་སྦར་པའི་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་མཉམ་དུ་

ཚོགས་པ་རྣམས་སོ།  །

ག བ་བ་བརོད་པའི་མིང་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ། དཔླེར་ན། འཆད་རྩོད་

རྩོམ་པ། བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པ། འཐུངས་ཤིང་རྩླེ་བ། འགྲོ་བའམ་འདུག་པ། 

བསླེག་གཅོད་གཏོར་བ། ཉན་ཞིང་འབི་བ། བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པ། ལྟ་བུ་ཅིང་

ཞིང་ཤིང་གསུམ་དང་འབླེད་སྒྲ་སྦོར་རོ།  །

ང། གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ། དཔླེར་ན། བརྒྱ་

སྟོང་ཁི་འབུམ། ལྔ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད། གཅིག་དང་ལྔ། དྲུག་པ་དང་བརྒྱད་པ། 

དགུའམ་བཅོ་ལྔ། སྟོང་ངམ་ས་ཡ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་འདི་རིགས་ལ་འབླེད་པའི་

དོན་ལ་སྦོར་བའི་ཚིག་ཕྲད་མ་གཏོགས་གཞན་སྦོར་མི་རུང་ངོ་།  །

ཅ། ངླེས་བཟུང་གི་མིང་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ། དཔླེར་ན། ཁྱོད་དང་ང་། 

ཁོའམ་ཁྱོད། ཁོ་རང་དང་མོར་གཁྱོད་ཚོ་དང་ང་། ངླེད་ཅག་དང་ཁྱླེད་རྣམས། 
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ལྟ་བུར་འབླེད་སྒྲ་བར་དུ་སྦོར་རོ།  །

ཆ། ངླེས་བཟུང་དང་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ། ་

དཔླེར་ན། ཁྱོད་དང་སིང་མོ། དླེ་དང་བུམ་པ། ཀླུ་མོ་དང་ཁོ་རང་། འདི་དང་

ལས་དོན། ཁྱླེད་དམ་སོབ་མ། བུ་མོའམ་རང་གལྟ་བུར་ཡང་འབླེད་སྒྲ་སྦོར་རོ།  །

ཇ། གསལ་བླེད་ཀི་མིང་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ། དཔླེར་ན། ཡིན་ནམ་

མིན། ཡོད་དམ་མླེད། ཡོད་པ་དང་ཡིན་པ། འགྲིག་གམ་མི་འགྲིག་པ། འཐད་

དམ་མི་འཐད་པ། ལྟ་བུའོ།  །མིང་གི་ཚོགས་པ་འདིའི་ནང་གསླེས་གང་ཡིན་

ཡང་ཚིག་ཕྲད་སྦོར་མི་སྦོར་ཅི་རིགས་སྣང་ཞིང་། ཆ་ཤས་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་

སྦོར་ལུགས་ཐུན་མོང་གི་གོམས་སོལ་དང་བསྟུན་པ་ཤས་ཆླེ་ཡང་། མིང་སྔ་

ཕིའི་གོ་རིམ་ལྡོག་ཀང་དོན་ལ་ཁྱད་པར་མི་འབྱུང་ངོ་།  །

གཞི་ཆོས་མིང་ཚོགས། མིང་གང་ཞིག་གི་བསྟན་བའི་དོན་གི་དངོས་

པོ་དླེ་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་གི་སྦར་གཞིར་བཟུང་ནས་འདུས་ཤིང་ཚོགས་པ་ན་

གཞི་ཆོས་མིང་ཚོགས་ཡིན་ཏླེ། ཤིང་དྲང་མོ་ཞླེས་བརོད་པའི་སྒྲ་ལྟ་བུར། 

ཤིང་ནི་ཁྱད་ཆོས་དྲང་མོ་ལ་བལྟོས་ཏླེ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་སྒྲ་དང་། དྲང་མོ་

ཞླེས་པ་ཁྱད་གཞི་ཤིང་ལ་བལྟོས་ཏླེ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་ཏླེ། ཤིང་

ཁྱད་གཞི་དང་། དྲང་མོ་དླེའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་བརོད་པའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དླེ་ལྟར་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་སྔོན་དང་། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་
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མིང་རླེས་སུ་སྦར་པའི་བར་མཚམས་སུ་འབླེལ་སྒྲས་སྦྲླེལ་མི་དགོས་ཏླེ། 

དཔླེར་ན། མླེ་ཏོག་དཀར་པོ། མི་ཡོན་ཏན་ཅན། རི་མཐོན་པོ། འདུས་བས་མི་

རྟག་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞིང་བདག་མླེད་པ། ཚིག་སན་ཞིང་འཇླེབས་

པ། འབོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། མིག་དཀྱུས་རིང་ཞིང་ཕྲ་བ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་

སྟླེ། འདི་དག་ཚིག་སྦོར་དུ་སླེལ་པའི་ཚེ། མིང་གཅིག་ནི་ཁྱད་གཞི་བརོད་པ་

དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་པས། སྦོར་རིམ་ལྡོག་

ནས་འབླེལ་སྒྲས་སྦྲླེལ་ན་དོན་ལ་ཁྱད་པར་འབྱུང་སྟླེ། ཚིག་སན་ཞིང་འཇླེབས་

པས་མངོན་པར་བསྟོད་དོ།  །ཞླེས་པའི་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ཀི་ཚིག་སན་ཞིང་

འཇླེབས་པ་ཞླེས་པས། ཚིག་དླེའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོར་བཏོན་པ་དང་། སན་ཞིང་

འཇླེབས་པའི་ཚིག་གིས་མངོན་པར་བསྟོད་དོ།  །ཞླེས་པར་ཁྱད་ཆོས་དླེ་ལྡན་

གི་ཚིག་གཙོར་བཏོན་པས། སན་ཞིང་འཇླེབས་པའི་ཚིག་ཅླེས་པ་གཞན་

བསལ་མིང་ཚོགས་ཡིན་ནོ།  །འདི་དང་གོང་གི་གཞི་ཆོས་མཉམ་འདུས་ཀི་

མིང་དག་གི་འདྲ་ས་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། དླེ་གཉིས་ཀས་ཚིག་གི་ཆ་

ཤས་བླེད་པ་འདྲ་ཡང་། འདུས་མིང་ལ་ཚིག་སྣ་བསྡུས་ཤིང་མིང་མཐར་པ་བ་

སོགས་མླེད་པ་དང་། འདི་ནི་དླེ་ལས་ལྡོག་པས་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ།  །

གཟན་བསལ་མིང་ཚོགས། མིང་དག་གི་བར་མཚམས་སུ་འབླེལ་སྒྲ་

སྦར་ཏླེ་ལྷན་དུ་ཚོགས་པ་ལ། སྔ་མ་འབླེལ་གཞིའི་དབང་གིས་ཕི་མ་འབླེལ་
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ཆོས་དླེ་གཞན་ལས་ལོགས་སུ་བསལ་ཏླེ། དླེ་ལ་དབང་བའམ་དླེའི་ཡིན་པར་

སྟོན་པའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་སྟླེ། བལྟ་བའི་དཔླེ་ཆ། བརྐུས་པའི་རྒྱུ་ནོར། 

དཔྱད་པའིི་འབས་བུ། ཤིང་གི་ཡལ་གཁྱོད་ཀི་ན་བཟའ། མཛེས་པའི་ཞལ་

རིས། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །དླེ་ལ་དབླེ་ན། 

ཀ སྔ་མ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པ་དང་ཕི་མ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་

ཚོགས་པ། བདླེ་སྐྱིད་ཀི་འཚོ་བ། རྣོ་ངར་ཆླེ་བའི་རལ་གྲི། གཏིང་ཟབ་པའི་རྒྱ་

མཚོ། དཔའ་བའི་ཉམས། སན་པའི་གླུ་དབངས། ལྟ་བུའོ།  །

ཁ། སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ཚོགས་པ། བཙན་པོའི་

རྒྱལ་རབས། ནགས་ཀི་ཤ་མོ། རྒྱལ་པོའི་དཀོར་མཛོད། མི་དམངས་ཀི་

འགན་དབང། མགར་གི་གདུང་རྒྱུད། ལྟ་བུའོ།  །

ག སྔ་མ་བ་བ་བརོད་པ་དང་ཕི་མ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ཚོགས་

པ། ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་ལམ། བིས་པའི་ཡི་གླེ་བརྩིགས་པའི་ཁང་པ། 

བཞླེངས་པའི་འབག་སྐུ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་སྟླེ། འདི་དག་གི་ཚིག་སྣ་བསྡུས་ཀང་

དོན་ཕལ་ཆླེར་མི་འགྱུར་བ། བིས་རིས། བསགས་ནོར། བརྩིགས་ཁང། 

བཞླེངས་སྐུ་ལྟ་བུ་ནི་མིང་འདུས་མ་ལས་མིང་གི་ཚོགས་པ་མིན་ནོ།  །འོན་

ཀང་། བོས་པའི་དགྲ་བོ་ལ་བོས་དགྲ། བསད་པའི་རོ་བོང་ལ་བསད་བོང་ཞླེས་

བསྡུ་སོལ་མླེད་པས་བརྡའི་གོམས་ལུགས་དང་བསྟུན་དགོས། 
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ང་། སྔ་མ་ངླེས་བཟུང་དང་ཕི་མ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ཚོགས་པ། 

ཁྱོད་ཀི་སྐུ་པར། ངའི་དགླེ་གྲོགས། ཁོ་མོའི་ལན་བུ། དླེ་ཡི་འབས་བུ། ངླེད་

ཅག་གི་འདུན་མ། བདག་གི་བསགས་ནོར། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ། སླེ་ཚན་འདིར་

གཏོགས་པའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀི་བར་མཚམས་སུ་འབླེལ་སྒྲ་ངླེས་

པར་སྦར་དགོས་པའི་རྐླེན་གིས། བརྡ་སྤོད་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་

འབླེལ་གཞི་དང་འབླེལ་ཆོས་ཀི་ཐ་སད་མཛད་ཡོད་པ་དླེས། མིང་གི་ཚོགས་

པ་གཞན་དང་མི་ནོར་བའི་ཁྱད་པར་འབླེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད། བ་བའི་མིང་དང་

གསལ་བླེད་ཀི ་ས་གང་ཡང་མས་མཐར་མ་སྦར་ན་མིང་སྔ་ཕིའི ་བར་

མཚམས་སུ་འབླེལ་སྒྲ་སྦར་པ་རྣམས་ཚིག་མིན་འང་རྟོགས་ཐུབ་བོ།  །

བ་སྒྲུབ་མིང་ཚོགས། ལས་གང་ཞིག་བླེད་པ་པོ་གཞན་དང་དངོས་སུ་

འབླེལ་མ་འབླེལ་ཅི་ཡང་རུང་བའི་བ་བ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་སྟོན་པའི་མིང་གི་ཚོགས་

པ་ཞིག་སྟླེ། བ་བ་དང་འབླེལ་བའི་མིང་དུ་མ་འདུས་ཤིང་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་བླེད་

པའི་ངག་སྦོར་ཐམས་ཅད་ལ་བ་སྒྲུབ་མིང་ཚོགས་ཞླེས་བ་ཞིང་། དླེ་ལ་དབླེ་

ན། 

ཀ བླེད་པ་པོ་དང་བ་བ་ཚོགས་པ། དཔའ་བོས་བསད་པ། སྟག་གིས་

ངར་སྐད་སྒྲོག་པ། རྨ་བས་སྒྲོ་གུར་ཕུབ་པ། སོབ་མས་དཔླེ་ཆ་ཀློག་པ། ཀུན་

དགས་ཡོན་ཏན་སྦངས་པ། ཚང་མས་འདླེམ་སྐོ་བླེད་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །
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ཁ། བླེད་པ་དང་བ་བ་ཚོགས་པ། ཆར་གིས་སྦངས་པ། ནོར་གིས་ཚིམ་

པ། གསླེར་གིས་བརྒྱན་པ། སབ་ཀིས་དཀྱུས་པ། རྐང་ལག་ཐག་པས་

བསམས་པ། ཉ་ཤ་ཆབ་ཀིས་འཁང་བ། མིག་གིས་ལྟ་བ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

གརྒྱུ་རྐླེན་དང་བ་བ་ཚོགས་པ། བདླེན་པས་སྟོང་བ། གོ་གནས་ཀིས་

མཐོ་བ། འདོམ་གང་གིས་རིང་བ། སྐྲག་པས་སྐད་བརྒྱབ་པ། ཡོན་ཏན་གིས་

ཕྱུག་པ། རིམ་གིས་ཤླེས་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུར་བ་དངོས་སྟོན་མིན་ཅི་རིགས་

ཡོད་ཀང་སྒྲའི་སྦོར་བའི་ཆ་ནས་རིགས་མཐུན་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ།  །

ང་། ཡུལ་དང་བ་བ་ཚོགས་པ། རྟ་རྒྱུག་པ། མགོ་འཐོམས་པ། བ་མ་

ཕླེབས་པ། དྲག་ཆར་བརྡོལ་བ། གངས་རི་ལས་ཆུ་བཞུར་པ། རྟ་ལས་ལྷུང་བ། 

ཡོན་ཏན་རྒྱས་པ། གཟི་བིན་འབར་བ། མི་མང་པོ་ཚོགས་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་

མཚོན་པའི་བ་སྒྲུབ་མིང་ཚོགས་ཀི་མཐར་པ་དང་བ་གཉིས་ཀི་གང་རུང་ཞིག་

མ་སྦར་ན། ཚིག་མཐའི་བ་བའི་མིང་གི་དབང་གིས་ཚིག་རྣལ་མར་འགྱུར་

སྟབས། མིང་དག་གི་བར་མཚམས་སུ་བླེད་སྒྲ་དངོས་སུ་སྦར་ཡོད་ཚེ། མིང་

མཐར་པ་དང་བ་སྦར་ཡོད་མླེད་ཀིས་ཚིག་དང་མིང་གི་ཚོགས་པའི་ཁྱད་པར་

འབླེད་དོ།  །

དོན་མཚུངས་མིང་ཚོགས། མིང་དུ་མ་ཚིག་ཕྲད་ལ་མ་བརྟླེན་པར་

མཉམ་དུ་ཚོགས་ནས་བསྟན་བའི་དོན་གཅིག་ཉིད་སྟོན་པ་ནི་དོན་མཚུངས་



260

མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

མིང་ཚོགས་ཡིན་ཏླེ། གནས་མཆོག་ལྷ་ས། ཞླེས་པར་མཚོན་ན། སྤིར་བཏང་

དུ་གནས་མཆོག་དང་ལྷ་ས་ཞླེས་པའི་མིང་གཉིས་ཀར་རང་སྐལ་གི་བརོད་

དོན་མི་འདྲ་བ་རླེ་ཡོད་པས་རང་ལྡོག་ཐ་དད་ཡིན་མོད། སྐབས་འདིར་བརོད་

རིམ་གིས། གནས་མཆོག་ཅླེས་པ་ལྷ་ས་ཡིན་པར་གོ་བ་དང་། ལྷ་ས་ཞླེས་

པའང་གནས་མཆོག་རང་ཡིན་པས་དོན་མཚུངས་མིང་ཚོགས་ཞླེས་བཏགས་

པ། དཔླེར་ན། དགླེ་རན་ངག་དབང་། ང་ཚོ་ཚང་མ། རྒྱལ་མོ་ཁི་མ་ལོད། བོད་

རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོ། དླེད་དཔོན་ནོར་བཟང་། དཔྱིད་དབར་སྟོན་དགུན་

དུས་ཚིགས་བཞི། གྲོགས་པོ་སྐལ་བཟང་། བུ་མོ་ཀླུ་མོ། སོབ་དཔོན་རང་ཉིད། 

ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། བོད་སྐད་ལ་ལས་རིགས་དང་ཐོབ་ཐང་གི་མིང་

རྣམས་མིའི་མིང་གི་ཐོག་མར་སྦོར་ཡང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ཡིག་གི་ཤན་ཐླེབས་པའི་

དབང་གིས། བོ་བཟང་སྐུ་ཞབས། རྒྱ་མཚོ་བཟོ་བ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུར་བརོད་པ་

ནི་འཁྲུལ་བ་ཁོ་ནའོ།  །གཞན་ཡང་། ཀུན་གཟིགས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆླེན་པོའི་རིགས་ཀི་ཅོད་པན། སིགས་དུས་ཀི་ཕུལ་བྱུང་ཞབས། 

ཀུན་གཟིགས་མ་ཧཱ་པཎི་ཏ་རླེ་ཞྭ་དམར་པ་དགླེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

དཔལ་བཟང་པོ།  (ངྷི་ཚ་དགོན་པའི་གདན་རབས་ལས) ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་

མིང་གི་ཚོགས་པ་དུ་མ་འདུས་ནས་དོན་གིས་གནས་སྐབས་གཅིག་ཉིད་

གསལ་བར་བླེད་པས་འདི་ཡང་དོན་མཚུངས་མིང་ཚོགས་ཡིན་ནོ།  །
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བགྲང་གྲངས་མིང་ཚོགས། བགྲང་བ་གང་ཞིག་ལ་གྲངས་ཀི་མིང་ཞིག་

སྦར་པའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་སྟླེ། སྐྱླེ་གནས་བཞི་ག་ཞླེས་པ་ལྟ་བུའི་སྐྱླེ་

གནས་ཞླེས་པ་ནི་བགྲང་བའི་གཞི་དང་། བཞི་ནི་བགྲང་བླེད་གྲངས་ཀ་དང་། 

ག་ཞླེས་པ་ནི་མིང་གི་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་བླེད་ཀི་རྐླེན་ཏླེ། དླེ་ལྟ་བུའི་རྐླེན་མླེད་ཚེ། 

མཁན་སོབ་ཆོས་གསུམ། ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས། ལྟ་བུ་གོང་དུ་བསྟན་པའི་མིང་

འདུས་མ་རྣམས་ཀང་མིང་གི་ཚོགས་པར་འགྱུར་འགྲོ། དླེ་བས་མིང་མཐར་པ་

བ་པོ་སོགས་ཀི་རྐླེན་ཡོད་པ་དང་། བགྲང་བའི་རྣམ་གྲངས་མ་ངླེས་པ་ནི་མིང་

གི་ཚོགས་པ་དང་། མཐའ་རྐླེན་མླེད་པ་རྣམ་གྲངས་ངླེས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་མིང་

འདུས་མ་ཡིན་པས་དླེ་གཉིས་ལ་ཁྱབ་ཆླེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡོད་དོ།  ། 

དཔླེར་ན། གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་བོ། ཐླེངས་གསུམ་པ། རྒྱ་མ་གང་བོ། དླེ་

གཉིས་ཀཁྱླེད་གཅིག་པུ། རྒྱུད་སླེ་བཞི་གཏང་གི་ཚོགས་ཆླེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་

བ། འདི་བཞི་བོ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་པ་རྣམས་ནི་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཡིན་

ནོ།  །

གཞི་གསལ་མིང་ཚོགས། བརོད་གཞིའི་དངོས་པོ་གང་རུང་ཞིག་ལ་

གསལ་བ་སྦར་པའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་སྟླེ། ཁོང་དགླེ་རན་ཡིན་པ། ཞླེས་

པར་ཁོང་ནི་སྐབས་འདིའི་བརོད་བའི་དོན་གི་དངོས་པོ་སྟླེ་བརོད་གཞི་དང་། 

དགླེ་རན་ཡིན་པ་ཞླེས་པ་ནི་བརོད་གཞི་དླེ་གསལ་བར་སྟོན་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་



262

མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

ཕིར་གཞི་གསལ་མིང་ཚོགས་ཞླེས་བཏགས་སོ།  །དླེ་ལྟར་འདོགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དླེ། སྐབས་སུ་བབ་པའི་བརོད་བའི་གཞི་རུ་གྲུབ་པས་བརོད་གཞི་

དང་། དླེའི་རང་བཞིན་གསལ་བར་བླེད་པའི་ཆོས་སམ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་

ཡིན་པས་གསལ་བ་ཞླེས་ཟླེར་རོ།  །དླེའི་དོན་དཔླེར་བརོད་ན། ང་བོད་རིགས་

ཡིན་པ། བཟོ་བ་ཡིན་པ། དཔླེ་ཆ་མླེད་པ། ཡོན་ཏན་ལྡན་པ། སྒྲུབ་ནུས་པ། 

ཉན་འོས་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་སྟླེ། ང་བོད་རིགས་ཡིན་པ་ཁོས་མ་ཤླེས། ཞླེས་

པའི་ཚིག་འདི་ལས། ང་བོད་རིགས་ཡིན་པ་ཞླེས་པ་ཚིག་དླེ་འགྲུབ་བླེད་ཀི་ཆ་

ཤས་སུ་གྱུར་པས་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཡིན་ཞིང་། ང་བོད་རིགས་ཡིན། ཞླེས་

པའི་མཐར་རྐླེན་གང་ཡང་མླེད་ཅིང་བསྟན་དོན་རོགས་པར་བསྟན་པས་ཚིག་

དངོས་ཡིན་ལ། ང་བོད་རིགས་ཡིན་པའོ།  །ཞླེས་པ་ལྟར་མིང་མཐར་རོགས་

ཚིག་སྦར་པས་ཀང་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་བོ།  །

ཁ་སྐོང་མིང་ཚོགས། བ་བ་བརོད་པའི་མིང་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་སུ་

ལྷག་བཅས་དང་ཅིང་ཞིང་ཤིང་གསུམ་གི་སྒྲ་གང་རུང་གིས་མཚམས་སྦར་

ཏླེ། མིང་སྔ་མའི་བསྟན་བའི་ལྷག་ཆད་དླེ་ཕི་མས་སྐོང་ཞིང་གསལ་བར་བླེད་

པའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་སྟླེ། བཅད་དླེ་ཆད་པ། ཞླེས་པས་བཅད་པའི་རླེས་

འབས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ། ཆད་པ་ཞླེས་པས་བསྐངས་ཏླེ་བཅད་ནས་ཆད་པའི་

དོན་གསལ་བར་བླེད་པ་ལྟར། མིང་ཕི་མ་དླེ་མ་སྦར་ན་སྔ་མ་ལ་ལྷག་བཅས་
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ཀི་སྒྲ་སྦར་པའི་དབང་གིས་བརོད་དོན་ལྷག་ཆད་དུ་ལུས་སོ།  །དླེ་དཔླེར་ན། 

སྦར་ནས་འབར་བ། བསབས་ནས་ཤླེས་པ། བཀག་ཅིང་ལོག་པ། མིག་ཕླེ་

ཞིང་བལྟས་པ། ནོར་བཙལ་ནས་རླེད་པ། བརྩམས་ཤིང་འཆད་པ། ལག་པ་

བསལ་ལ་ཟས་ཟ་བ། འུར་སྒྲ་དང་བཅས་ཏླེ་སོང་བ། ཞླེས་པས་མཚོན་ཏླེ། 

འདིར་བསྟན་གི་ཅིང་ཞིང་ཤིང་གསུམ་གི་ཚབ་ཏུ་ལྷག་བཅས་ཀི་སྒྲ་སྦར་ཡང་

ཆོག་ལ། འདྲ་མཉམ་མིང་ཚིགས་ལ་དླེ་ལྟར་མི་རུང་ངོ་།  །

ལས་ཡུལ་མིང་ཚོགས། བ་བའི་ཡུལ་ལམ་རྟླེན་གཞི་སོགས་ལ་ལས་

སམ་ཆོས་ཤིག་བས་གྲུབ་གང་རུང་སྟོན་པ། ལ་དོན་གི་ཕྲད་སྦར་པའི་མིང་

གི་ཚོགས་པ་རྣམས་ཏླེ། དླེར་དབླེ་ན། 

ཀ ལས་སུ་བ་བའི་དོན་ཅན་གི་མིང་ཚོགས། ཐབ་ཏུ་མླེ་བཏང་བ། སྐྱླེད་

མོས་ཚལ་དུ་སོང་བོ་བཙུགས་པ། གནས་གཞན་ལ་སོང་བ། ས་ཞིང་དུ་ས་

བོན་བཏབ་པ། ཕི་རྒྱལ་དུ་ཚོང་ལས་གཉླེར་བ། ནམ་མཁའ་རུ་ཤོག་བ་སྤུར་

བ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

ཁ། དགོས་ཆླེད་དོན་ཅན་གི་མིང་ཚོགས། རྒྱན་དུ་གསླེར་བརྡུང་བ། 

ལྟོ་རྒྱབ་ཏུ་ལས་ཀ་བླེད་པ། ཡིག་སྒྱུར་དུ་ལོ་ཙཱ་སོབ་པ། དགྲ་འགོག་ཏུ་སོང་

བ། སྐྱོ་སངས་ལ་ཕླེབས་པ། རྟ་ལ་ཆས་སྟླེར་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

གརྟླེན་གནས་དོན་ཅན་གི་མིང་ཚོགས། ནམ་མཁའ་རུ་འཇའ་ཚོན་
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བཀྲ་བ། ལྷོ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཡོད་པ། བ་མར་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ། ཀུན་ལ་བདླེ་སྐྱིད་

ལྡན་པ། ང་ལ་སོར་མོ་མླེད་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

ང་། དླེ་ཉིད་དོན་ཅན་གི་མིང་ཚོགས། དམར་པོར་གྱུར་པ། ཇླེ་བཟང་ལ་

སོང་བ། བཟང་བར་རླེ་བ། རྒྱས་སུ་བཅུག་པ། ཆླེན་པོར་རོམ་པ། མཁས་པར་

བརྫུས་པ། མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། ཤིང་ལ་བས་པ། ལྟ་བུའོ།  །

ཅ། ཚེ་སྐབས་དོན་ཅན་གི་མིང་ཚོགས། ཚེས་གསུམ་ལ་སླེབས་པ། 

ཉིན་གཅིག་ལ་ངལ་རྩོལ་བས་པ། དུས་རྒྱུན་དུ་དཔླེ་ཆ་བལྟ་བ། ཉི་ཤར་དུ་

སོབ་གྲྭ་འཚོགས་པ། བསྐལ་ཆླེན་གྲངས་མླེད་གསུམ་ལ་ཚོགས་བསགས་པ། 

ལྟ་བུ་སྟླེ། ལ་དོན་རྣམ་པ་ལྔ་བོ་སྤིར་བཏང་དུ་ཚིག་ཡིན་ཡང་། དླེ་དག་ཚིག་

གཞན་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་སྦར་ཚེ་མིང་མཐར་པ་དང་བ་སྦར་དགོས་ཤིང་། 

དླེ་སྦར་པས་ཚིག་དངོས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ཞིག་ནས་མིང་གི་ཚོགས་པར་འགྱུར་

བ་གོང་གསལ་དཔླེར་བརོད་དག་གིས་མཚོན་ཞིང་། ནམ་མཁར་འཇའ་ཚོན་

བཀྲ། ཞླེས་པའི་ཚིག་འདི་ཚིག་གཞན་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་བླེད་པ་ལ་མིང་མཐར་

བ་སྒྲ་མ་སྦར་པར་ཐད་ཀར་སྦར་མི་བཏུབ་པས། མིང་མཐའི་རྐླེན་རྣམས་ནི་

མིང་འགྲུབ་བླེད་ཀི་རྐླེན་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཚིག་ཅིག་ཚིག་གཞན་ཞིག་

གི་ཆ་ཤས་སུ་འཇུག་བླེད་ཀི་རྐླེན་ཞིག་ཀང་ཡིན་པས་པ་བ་སོགས་ཀི་མིང་

མཐའ་སྦོར་ཚུལ་ལ་ངླེས་ཤླེས་ཟབ་མོ་སྐྱླེད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེའོ།  །
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མིང་གི་ཚོགས་པ་དམིགས་བསལ་བ། 

མིང་གི་ཚོགས་པ་དམིགས་བསལ་བ་ནི། བརོད་འདོད་ཀི་དགོས་

མཁོ་ལྟར་གནས་སྐབས་སུ་སྦར་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་སྔར་ནས་གོམས་པ་

གཏིང་ཚུགས་ཤིང་། ཆ་ཤས་སྔ་ཕིའི་ཚགས་དམ་པ། མིང་གི་ཚོགས་པ་

གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཚིག་ནུས་འབིན་པའི་མིང་དུ་མ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་

ཅན་གི་སྒྲའི་སྦོར་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ་དླེའི་དབླེ་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར་རོ།  །

བརྡ་ཆད། གཞུང་ལུགས་སོ་སོའི་ངོས་སྐལ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ཆླེད་བཏགས་ཀི་མིང་སྟླེ། ལམ་རིམ་ཆླེན་མོ། ལྷག་མཐོང་། ལི་ཤུའི་གུར་ཁང་། 

བརྒྱད་སྟོང་བ། དངོས་པོ་བདག་གཞན། བླེའུ་བུམ་སྔོན་པོ། ལྟ་བ་བཀར་

བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི། མན་ངག་རྒྱུད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

ཆླེད་མིང་། མིང་གི་ཚོགས་པ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ས་གནས་དང་ལས་

ཁུངས་སོགས་ཀི་མིང་། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀི་ཤླེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟླེ་གནས། 

རླེ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་རོང་། དམངས་ཆླེན་རྒྱུན་ཨུ། ནུབ་བང་མི་རིགས་སོབ་

གིང་། སྦྲང་ཆར་དུས་དླེབ། ཅླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

དཔླེ་ཆོས། དོན་ཤུགས་ལ་སྟོན་ཅིང་། བརོད་པ་རྒྱུགས་ཆླེ་བ། བསྟན་

བའི་ཕུགས་ཟབ་པའི་ཕལ་ཆླེར་ཚེག་བར་བཞི་ཅན་ཤས་ཆླེ་བའི་མིང་གི་
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ཚོགས་པ་གཏན་ཆགས་ཅན་ཞིག་སྟླེ། ཤ་ཚ་སིང་ཉླེ། རི་བོང་ཅལ་འདྲོགས། 

གང་ཁའི་དར་ལོགཆུ་བོ་གླེན་ལྡོགསྒྱླེའུ་ནང་སྙུང་བུ། མདའ་མོ་ཐླེབ་གཅིག་

གིས། འབོག་མོ་ཐང་གང་ཐོབ། ཕི་ཧྲླེང་ཧྲླེང་། ནང་སྟོང་སྟོང་། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

གོམས་བརྡ། གོམས་པའི་དབག་གིས་ཚིག་ངོས་ཀི་དོན་མ་གཏོགས་

པའི་བསྟན་དོན་གཞན་ཞིག་ཤུགས་ལ་གོ་བའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་སྟླེ། 

གཏམ་སན་མོ་ལ་ཁུ་བྱུགལྐོག་ནས་སྟླེར་བ་ལ་ལྟག་སོ་འཛུལ་བ། ཚོན་པོ་

སྦིན་པ་ལ་གསུར་གཏོར་བ། སླེམས་ངན་དྲན་པ་ལ་ཁོག་ལ་འདྲླེ་ཞུགས་པ། 

སོད་དུ་མི་འཇུག་པ་ལ་རྡོག་པ་རྒྱག་པ། ཁོང་ཁོ་ལངས་པ་ལ་གནམ་ངོ་རུབ་

པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་སོ།  །

མིང་གི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ་བཤད་པ། 

མིང་གི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དླེ། མིང་གི་ཚོགས་

པ་དུ་མ་འདུས་ཤིང་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་བླེད་པའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་དླེ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གོང་དུ་བཤད་པའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་དུ་མ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་

ཚིག་གི་ཆ་ཤས་རྒྱུན་རིང་བ་ཞིག་ལ་མིང་ཚོགས་ཚོགས་པ་ཞླེས་བ་སྟླེ། 

མཚན་གཞི་ནི། རང་བཞིན་དྲང་ཞིང་ལས་ལ་བརྩོན་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ། རང་

བཞིན་དྲང་བ་ཞླེས་པ་གཞི་ཆོས་མིང་ཚོགས་དང་། ལས་ལ་བརྩོན་པ་ཞླེས་པ་
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ལས་སུ་བ་བའི་དོན་ཅན་གི་མིང་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དླེ་གཉིས་འདུས་པས་

འདྲ་མཉམ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གྲུབ་བོ།  །དླེ་ལ་ཆླེ་ལོང་ཙམ་དབླེ་ན། 

འདྲ་མཉམ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། ཕ་མ་དང་བུ་བུ་མོ། སུམ་རྟགས་

སམ་སྨན་རྩིས། བདག་གཞན་དང་བ་བླེད་དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག  (ཐོན་མིའི་

ཞལ་ལུང་) ཅླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

གཞི་ཆོས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། ཚོར་བ་བདླེ་བ་དང་ཚོར་བ་སྡུག་

བསྔལ། ཚོར་བ་བཏང་སོམས།  (མི་ཕམ་མཁས་འཇུག) མླེ་ཏོག་དཀར་

པོའམ་དམར་པོ། མིག་དཀྱུས་རིང་ཞིང་གདོང་མཛེས་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

གཞན་བསལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། ངའི་ཨ་ཁུའི་བུ་མོ་ཆླེ་བའི་བུ། 

ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭའི་གནས་ཚུལ། འབར་ཁམས་ཀི་བོད་ཡིག་སྦོང་བའི་སོབ་མ། 

རུས་སྦལ་གི་སྤུ་དང་ནམ་མཁའི་མླེ་ཏོག་ཅླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

བ་སྒྲུབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། ངས་མིག་གིས་བལྟས་པ། ཁོས་ནན་

ཏན་གིས་བཤད་པ། ཁོས་པས་དབྱུག་པས་ཤླེད་ཀིས་བརྡུང་བ། བ་བ་དཀའ་

ཁག་ཆླེ་བས་ང་ཚོས་ཐབས་ཀིས་རིམ་གིས་བསྒྲུབས་པ།  (དོན་འགྲླེལ་

ཕོགས་བསྒྲིགས་ལས) ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

ལས་ཡུལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། སྐྱླེད་ཚལ་དུ་སྐྱོ་སངས་ལ་འགྲོ་བ། 

པླེ་ཅིན་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་ཕིན་པ། གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་བླེད་པ། གཞན་དང་བགྲོ་
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བར་བ་བ། འདི་རུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ། ཚེས་ལྔ་ལ་ཡུལ་ལ་འགྲོ་བ། ལྟ་

བུའོ།  །

བ་སྒྲུབ་དང་ལས་ཡུལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། དགླེ་རན་གིས་སོབ་

ཁང་དུ་སོབ་མར་དཔླེ་ཁིད་བླེད་པ། མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ། བཟོ་གྲྭ་རུ་

བཟོ་བས་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་བ། རླུང་གིས་ཞྭ་མོ་ས་ལ་གཡུག་པ། ལྟ་བུའོ།  །

བ་སྒྲུབ་དང་ཁ་སྐོང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། མཁས་པ་ཆླེན་པོས་ཡང་

ཡང་བརྟགས་ཏླེ་གསུངས་པ། ངས་བརྩོན་པ་ཆླེན་པོས་བསབས་ནས་ཤླེས་

པ། འབོག་པས་ས་ང་ཉོས་ནས་ཡོང་བ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

བ་སྒྲུབ་དང་གཞན་བསལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། མཁས་པས་གསུང་

བའི་གཏམ། བུ་ཆུང་གིས་བིས་པའི་ཡི་གླེནན་གིས་སྐུལ་བའི་བ་བ། གཞན་

གིས་བིན་པའི་རྒྱུ་ནོར། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

བགྲང་གྲངས་དང་ལས་ཡུལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། གཞུང་བཀའ་

པོད་ལྔ་ལ་སྦངས་པ། ལོ་གཅིག་ལ་ཟ་བ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བ། ཕོར་བ་ཞིག་ཏུ་བླུགས་པ། ལྟ་བུའོ།  །

དོན་མཚུངས་དང་བ་སྒྲུབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། དགླེ་རན་རང་ཉིད་

ཀིས་གསུང་བ། བཙན་པོ་ཁི་སོང་ལྡླེའུ་བཙན་གིས་གླུ་བངས་པ། སོབ་དཔོན་

ཆླེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས་བསྟན་པ། ལྟ་བུའོ།  །
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དོན་མཚུངས་དང་ལས་ཡུལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། དབླེན་གནས་ཙ་

རིར་གནས་མཇལ་ལ་ཕླེབས་པ། གྲོང་ཁྱླེར་ཟི་ལིང་ན་ཡོད་པ། ཡུལ་རྒྱ་གར་

ལ་སོང་བ། བུ་ལགས་ཐར་ལ་སྟླེར་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

བ་སྒྲུབ་དང་གཞི་གསལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ། ཁོས་ང་དགླེ་རན་

ཡིན་པ་མ་ཤླེས་པ། འདིས་འདི་ཟ་མི་རུང་བ་རྟོགས་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་

མཚོན་ཏླེ། གོང་གསལ་གི་དབླེ་བ་འདི་དག་ཏུ་མ་ཐླེ་བའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་

གཉིས་སམ་མང་བོ་འདུས་པའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་

གཅིག་ཤླེས་ཀུན་གྲོལ་གིས་རིགས་པས་རྟོགས་པར་ཞུའོ།  །

མིང་གི་ཚོགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ། 

མིང་གི་ཚོགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་མདོར་བསྡུས་ན་གསུམ་སྟླེ། གཅིག་ནི། 

མིང་གི་ཚོགས་པ་ཕལ་ཆླེར་གི་མཐའི་པ་དང་བའི་ཆ་ཤས་བསལ་བའམ་

གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞིག་གསར་དུ་བསྣན་པས་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་པ། ཤིང་དྲང་མོ་

ཡིན། སྐྲག་པས་སྐད་བརྒྱབ། ས་རུ་མླེ་ཏོག་བཞད། རི་མགོར་སོང་བོ་

བཙུགས། ཀུན་གིས་བསྐོ་བཞག་བས། འདི་དཔླེ་མཛོད་ཁང་ཡིན། ཞླེས་པ་

རྣམས་ནི་ཚིག་དངོས་ཡིན་ནོ།  །གཉིས་པ་ནི། རྩོམ་ཡིག་སོགས་ཀི་ཁ་བང་

བླེད་པ། ཐོལ་བྱུང་གི་འཆར་སྣང་། སད་ཀིས་བཅོམ་པའི་མླེ་ཏོགཀྲུང་གོའི་མི་

དམངས་དངུལ་ཁང་། སོབ་སྦོང་སྒྱུ་རྩལ་དོ་ར། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གསུམ་པ་
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ནི། ཚིག་གི་ཆ་ཤས་བླེད་པ། རིག་གནས་བསབ་པའི་དགླེ་མཚན་དཔག་ཏུ་

མླེད་དོ།  །ཞླེས་པའི་ཚིག་ལས། རིག་གནས་བསབ་པའི་དགླེ་མཚན་ཞླེས་པ་

བརོད་གཞི་དང་། དཔག་ཏུ་མླེད་དོ་ཞླེས་པ་གསལ་བ་ཡིན་ལ། ཆ་ཤས་སྔ་

མའི་བརོད་གཞི་དླེ་ལས། རིག་གནས་བསབ་པ། ཞླེས་པ་བ་སྒྲུབ་མིང་ཚོགས་

དང་། བསབ་པའི་དགླེ་མཚན་ཞླེས་པ་གཞན་བསལ་མིང་ཚོགས་ཡིན་པ་

བཞིན་དུ། གིང་བཞི་ལ་དབང་བླེད་ཅིང་དགླེ་བ་རྒྱས་པར་བས་སོ།  །(མདོ་

མཛངས་བླུན་ལས) ཞླེས་པའི་བླེད་འབླེལ་ལས་ཚིག་ལས། གིང་བཞི་ལ་

དབང་བླེད་པ་ཞླེས་པ་ལས་ཡུལ་མིང་ཚོགས་དང་། དབང་བླེད་ཅིང་དགླེ་བ་

རྒྱས་པ། ཞླེས་པ་འདྲ་མཉམ་མིང་ཚོགས། དགླེ་བ་རྒྱས་པ་ཞླེས་པ་བ་སྒྲུབ་

མིང་ཚོགས། རྒྱས་པར་བས་སོ་ཞླེས་པ་ལས་ཡུལ་མིང་ཚོགས་ཡིན་པས་

མཚོན་ཏླེ། མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་

འདྲའོ།  །མིང་གི་ཚོགས་པ་ལ་འདི་ལྟར་དབླེ་བ་ཞིབ་ཏུ་བསྟན་པ་ལ་ཉོག་དྲ་

མླེད་པ་མིན་ཡང་། མིང་གི་ཚོགས་པའི་དོན་ལ་བོ་འབོངས་ན་དླེ་དང་ཚིག་གི་

ཁྱད་པར་བདླེ་བག་ཏུ་རྟོགས་ཕིར། དགོས་དབང་གིས་རྒྱས་པར་སྤོས་པ་

ཡིན་ནོ།  །
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གཉིས་པ། བོད་སྔ་རབས་ཀི་ཚིག་གི་འཇོག་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ། 

བོད་སྔ་རབས་ཀི་ཚིག་གི་འཇོག་ཚུལ་ལ་ལུགས་གཉིས་མཐོང་སྟླེ། 

གཅིག་ནི། སོབ་དཔོན་བོ་གྲོས་བརྟན་པས། དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་མིང་། དླེ་ཡི་

ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ཚིགགང་ཡང་མི་སྟོན་ཡི་གླེའོ།  །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

དབངས་དང་གསལ་བླེད་ཀི་ཡི་གླེ་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཕན་

ཚུན་འཕྲད་སྟོབས་ཀིས་དོན་གི་ཁྱད་པར་སྟོན་པའི་ངག་སྦོར་ཐམས་ཅད་

ཚིག་ཏུ་འདོད་པའི་ལུགས་དླེ་ཡིན་ཏླེ། དླེའི་མཚན་གཞིར། སྒྲ་མི་རྟག་དང་། 

སྒྲ་མི་རྟག་པ་ཡིན། སྒྲའི་མི་རྟག་པ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་བཀོད་པ་ལ་དཔྱད་པར་བ་

བ་འདི་ཡོད་དླེ། སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་སྐབས་བབ་ཀི་བརོད་བའི་དོན་དླེ་རོགས་

པར་བསྟན་པས་ཚིག་དངོས་ཡིན་ཡང་། ཕི་མས་བརོད་དོན་རོགས་པར་

བསྟན་མླེད་པས་ད་དུང་མིང་ལས་མི་འདའ་སྟླེ། དླེ་ནི་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང་། མིང་མཐར་པ་སྒྲའི་ཆ་ཤས་སྦར་ཞིང་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏླེ། སྒྲའི་མི་རྟག་པ་རྟོགས་སོ་ཞླེས་པའི་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། དླེ་ཡིན་ངླེས་ཏླེ། མིང་གི་ཚོགས་པ་ཡིན་ན་ཚིག་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ།  །དླེ་ལ་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་དོན་འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས་སུ། 

སྦྲླེལ་བའི་དངོས་པོ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་མཚོན་པའི་ཐ་སད་སོ་སོའི་བར་འབླེལ་
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སྒྲས་མཚམས་སྦར་པར་བརྟླེན། དངོས་པོ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་དང་། རང་བཞིན་

ཁྱད་ཆོས་སོགས་སྟོན་པའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པ་རླེད། ༤ཅླེས་

གསལ་བར་གསུངས་པས་ངླེས་ཤླེས་འདྲླེན་ཡང་། བར་དུ་འབླེལ་སྒྲས་སྦྲླེལ་

བའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་གང་ཞིག་གི་མཐར་བ་བ་དང་། ཁྱད་ཆོས་སོགས་སྟོན་

པའི་སྒྲ་སྦར་ཡོད་ན་ཚིག་ཡིན་པས། ཚོགས་གསུམ་གསལ་བར། དྲུག་པ་

འབླེལ་བའི་རྣམ་དབླེ་སྦར་པ། ཤིང་གིཤིང་དག་གིཤིང་རྣམས་ཀི་ཡལ་ག་

མཐོ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །༥ཞླེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་མཐའ་སྦར་འོག་མའི་མིང་དོན་

མཐོ་ཞླེས་པས་མཚོན་པའི་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་སྦར་པ་རྣམས་ནི་ཚིག་ཡིན་པ་

རྩོད་མླེད་དུ་འདོད་ཀང་། སྒྲའི་མི་རྟག་པ། འདུས་བས་མི་རྟག་པ། ཟག་བཅས་

སྡུག་བསྔལ་བ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་དོན་གི་བསྟན་བ་མ་རོགས་པའི་མིང་གི་

ཚོགས་པ་དག་ཚིག་ཏུ་བླེད་པ་ནི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པས། མིང་དུ་མ་འདུས་པ་

དང་། དོན་གི་ཁྱད་པར་སྟོན་པའི་ངག་སྦོར་ཐམས་ཅད་ཚིག་ཏུ་འཛིན་པའི་

ལོག་རྟོག་ལས་ལྡོག་པར་ཞུའོ།  །

མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་འདྲ་འདྲླེས་སུ་འཛིན་པ་དླེར་མ་ཟད། ཚིག་

གི་མཐར་རྣམ་དབླེ་དང་ཕྲད་གང་རུང་མ་ཞུགས་པར་དོན་གི་ཁྱད་པར་

རོགས་པར་སྟོན་མི་ནུས། ཞླེས་དང་། གལ་ཏླེ་མིང་གཉིས་འདུས་པའམ།  

།འོན་ཏླེ་མང་བོ་འདུས་ཀང་རུང་།  །དླེ་དག་ཁྱད་པར་རོད་བླེད་ན།  །ཚིག་
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ཅླེས་རབ་ཏུ་བརོད་པ་ཡིན།  །ཕྲད་རྣམས་དག་དང་བཅས་པའང་ཡིན།  ། 

༦ཞླེས་དང་། མིང་དླེ་ཉིད་རྣམ་དབླེའམ་ཕྲད་གང་རུང་དང་ལྡན་པས་དོན་གི་

ཁྱད་པར་སྟོན་པར་བླེད་པ་ཚིག༧ཅླེླེས་སོགས་བསྟན་ཏླེ། ཚིག་ཅླེས་པ་མིང་

དུ་མ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། དླེ་ཡང་རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་

རྐླེན་ལ་ངླེས་པར་བལྟ་དགོས་པར་འཆད་པ་ནི་མ་ངླེས་ཏླེ། མིང་ནི་ཚིག་

འགྲུབ་བླེད་ཀི་རྒྱུ་དངོས་དང་། ཕྲད་རྣམས་ནི་ཚིག་འགྲུབ་བླེད་ཀི་རྐླེན་ཡིན་

ཡང་། ཚིག་ཕྲད་ཀི་རྐླེན་ལ་མ་བལྟོས་ཀང་ཚིག་ཏུ་འགྲོ་བ། མླེ་ཏོག་དཀར་པོ་

མཛེས། འཁོར་འབངས་ཧ་ཅང་དགའ། ཁོ་རང་རྒྱལ་པོ་རླེད། ཡིད་བཞིན་ནོར་

བུ་བཟང་། ཞླེས་པས་མཚོན་ཏླེ། སྐབས་བབ་ཀི་བརོད་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞིག་རོགས་པར་སྟོན་ཐུབ་ན། ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ངླེས་པར་དུ་རྣམ་དབླེ་

དང་ཚིག་ཕྲད་ལ་བལྟོས་དགོས་པས་མ་ཁྱབ་བོ།  །དླེ་འདྲའི་གནད་མ་བསལ་

པའི་སྟབས་ཀིས། མིང་ཚིག་གཉིས་ལ་ཡིན་མིན་གི་མུ་བཞི་ཕླེ་སྟླེ། ཉི་མའི་

སྣང་བ། སོང་བོའི་ཡལ་ག །ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་མིང་ཚིག་གཉིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་

དུ་བཀོད་དླེ། ཚིག་ལ་མིང་ཚིག་ཡི་གླེ་གསུམ་དུ་ཕླེ་བའི་ཚིག་དང་། མིང་

ཚིག་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ཚིག་རིགས་གཉིས་བཀར་ཏླེ་འཆད་པ་ནི་མིང་གི་

ཚོགས་པ་དང་ཚིག་གཉིས་ཉ་ཉུང་དུ་བསླེས་པའི་སྐྱོན་དུ་འཁུམས་ཏླེ། མིང་

དང་མིང་གི་ཚོགས་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་ཀང་། མིང་དང་ཚིག་གི་གཞི་
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མཐུན་མླེད་དོ།  །

གཉིས་པ་ནི། ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་འཇོག་ལུགས་གོང་དང་མཐུན་པ་

ལ། མཚན་གཞིར་ཚིག་མཚན་ཉིད་པ་ཁོ་ན་བཀོད་པའི་ལུགས་ཤིག་སྟླེ། 

དཔང་ལོ་ཆླེན་མོའི་ཚོགས་གསུམ་གསལ་བར། མིང་གཉིས་སམ་ནི་མང་བོ་

ཡིས།  །དོན་གི་ཁྱད་པར་རོད་བླེད་པ།  །དམ་ཆོས་མངོན་པར་གསུངས་པ་

ཡི།  །ཚིག་ཡིན་ཡི་གླེ་འདུས་པ་ཉིད།  །མིང་གཉིས་འདུས་པས་དོན་གི་ཁྱད་

པར་རོད་པ། སངས་རྒྱས་ནི་སྐྱབས་སོ།  །ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མིང་མང་བོ་

འདུས་པས་དོན་གི་ཁྱད་པར་བརོད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མླེད་པའོ།  ། 

ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །དླེ་བཞིན་དུ། འདུ་བས་མི་རྟག་པའོ།  །ཞླེས་མིང་གཉིས་པ་

དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའོ།  །ཞླེས་པ་མིང་

མང་བོ་འདུས་པ་ཡིན་ཏླེ། དླེ་ནི་ཆོས་མངོན་པར་གསུངས་པའི་ཚིག་ཡིན་ནོ།  ། 

༨ཞླེས་བསྟན་པ་ལྟར། ཚིག་གི་ངོ་བོ་ཆོས་མངོན་པའི་ལུགས་ལྟར་བཀོད་དླེ། 

མཚན་གཞིར་བརྡ་སྤོད་སྤིའི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཚིག་རྣལ་མ་ཁོ་ན་

བཀོད་པའི་དཔླེར་བརོད་ལ་དཔྱད་མི་དགོས་ཀང་། མཚན་ཉིད་འགོད་ལུགས་

དླེ་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་བརྡ་སྤོད་པའི་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པས་སོ་སོར་བླེད་པ་

དླེ་ལྟ་ན། ལླེགས་སྦར་གི་སྐད་ཆའི་གནས་ལུགས་ལྟར་བས་ཀང་རྒྱ་གར་གི་

བརྡ་སྤོད་རང་ལའང་མི་མཐུན་པའི་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་དླེ་བོད་སྐད་དང་ཇི་
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ལྟར་འབོར་ཏླེ་མི་འབོར་རོ།  །དླེ་དཔླེར་ན། མངོན་པའི་ལུགས་ལ་ཚིག་རྐང་

ལྔ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་ཀང་། སན་ངག་ལུགས་ལ་མི་འདོད་པ་

བཞིན་ནོ།  །

དླེར་མ་ཟད། ལང་སྐྱ་རོལ་བའི་རྡོ་རླེའི་གསུང་ལས་ཀང་། དླེ་དག་ལ་

རྣམ་དབླེ་གཞན་གིས་མཚམས་སྦར་པ་ལས་ཚིག་ཏུ་འགྲུབ་སྟླེ། དཔླེར་ན། ཀ་

བའི་མདོག་མཛེས། བུམ་པ་རུ་ཆུ་གནས། དགླེ་བ་ལས་བདླེ་བ་འབྱུང་། རྒྱལ་

བོའི་ཆབ་སིད་བརྟན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལུགས་དར། སླེམས་ཅན་གི་བདླེ་

སྐྱིད་འཕླེལ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །༩ཞླེས་གསུངས་པ་སོགས་ལས་རླེས་སུ་

དཔག་ཐུབ་པ་ནི། སྔ་རབས་བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་སྨྲ་བའི་གྲས་སུ། ཚིག་གི་

མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་རྒྱ་གར་གི་ལུགས་ཇི་བཞིན་སྐྱོང་བ་དང་། མཚན་

ཉིད་རྒྱ་གར་ལྟར་བླེད་པ་ལ། མཚན་གཞི་བོད་ལྟར་བཀོད་པ་རིགས་གཉིས་

ཡོད་པར་སྣང་སྟླེ། ཕི་མ་ལྟར་ན། ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ད་དུང་ཞིབ་ཆ་མ་

ཐོན་པའི་ཚུལ་ཡོད་ཀང་། བཀོད་པའི་དཔླེར་བརོད་ལས། ཚིག་ཏུ་འགྲོ་མིན་

བསྟན་དོན་རོགས་མ་རོགས་ལ་བལྟོས་ཤིང་། དླེ་ཡང་མིང་དུ་མ་འདུས་པའི་

མཐར། མཛེས། གནས། འབྱུང་། བརྟན། དར། འཕླེལ། ཅླེས་པ་ལྟ་བུ་བ་བ་

དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་ངམ། ཡང་ན། གོ་སོགས་རོགས་ཚིག་སྦར་

ནས་སྐབས་དོན་རོགས་པར་སྟོན་པ་ཞིག་དགོས་པར་བསྟན་པའི་ཤུགས་ལ། 
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མིང་དུ་མ་འདུས་ཀང་བརོད་བ་མ་རོགས་པའམ་ཚིག་མཐར་གསལ་བླེད་ཀི་

སྒྲ་ཞིག་མླེད་ན་ད་དུང་ཚིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པ། ཚོགས་གསུམ་གསལ་བར། དླེ་ལ་

ཤིང་ཞླེས་པ་མིང་ཡིན་ཞིང་། ལ། གིས་ཞླེས་སོགས་རྣམ་དབླེ་སྟླེ། རླུང་གིས་

བསྐྱོད་ཅླེས་པ་ནས་ཚང་བཞག་ཅླེས་པའི་བར་ནི། རྣམ་དབླེ་དླེ་དང་དླེར་

གསལ་བར་བླེད་པའི་ཚིག་ཡིན་ནོ།  །ཞླེས་འབྱུང་བས་བསྟན་པར་མངོན་ནོ།  ། 

དླེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ། བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་དང་བཅས་པའི་བརྡ་སྤོད་པའི་རྣམ་གཞག་

ཇི་ལྟར་བླེད་པ་ལ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལུགས་ཀི་འཆིང་རྒྱ་ལས་གྲོལ་ཏླེ་བོད་

སྐད་རང་གི་ཆོས་ཉིད་ལྟར་བ་དགོས་པའི་རིགས་ལམ་ཞིག་གནའ་ནས་

བསྟན་འདུག་གོ། 

གཞན་ཡང་། དཔྱད་པར་བ་བའི་གཞི་གཞན་ཞིག་ནི་ཚིག་དང་བརོད་

པ་དང་ངག་གསུམ་གི་འབླེལ་བ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཏླེ། བརོད་པ་

ཞླེས་པ་ནི་ཚིག་དུ་མ་འདུས་པའི་བརོད་འབླེལ་གི་ངག་གི་ཚོགས་པའི་མིང་

སྟླེ། ཚིག་ཚོགས་དང་དོན་གཅིག་གོ། དགླེ་བཤླེས་ཆླེན་པོ་པྲ་སྟིས། བརོད་པ་

ནི་ངག་སྟླེ། བུམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཆུས་ལུས་འཁྲུ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་གི་

ཚོགས་པའམ་རྒྱུན་ནོ།  །༡༠ཞླེས་དང་། གསླེར་ཏོག་རིན་པོ་ཆླེས། དོན་གི་ངོ་

བོ་ཙམ་སྟོན་པ་མིང་དང་། ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ཚིག་དང་། དླེ་ཉིད་དོན་ལྡན་ངག་

གི་ཕྲླེང་བ་དུ་མར་སྦྲླེལ་བ་བརོད་པ། ༡༡ཞླེས་དང་། གཤླེན་མཁས་གྲུབ་ཀིས། 
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བརོད་པ་ཚིག་གི་ཚོགས། ༡༢ཞླེས་སོགས་བསྟན་པ་ལྟར། བརོད་པ་ཞླེས་པ་

ཚིག་གི་ཚོགས་པའི་དོན་དུ་གཟུང་བར་བ་ཞིང་། བསྟན་བཅོས་སྔ་མ་འགར། 

བརོད་པ་དང་ངག་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་བླེད་པ་ནི་བརོད་པའི་རང་བཞིན་

ངག་གི་སྒྲའི་ཚོགས་པ་ཡིན་པ་ལ་བསམ་པ་ཡིན་ཡང་། ད་ཆ་ངག་ཅླེས་པའི་

སྐྱླེ་བོའི་སྐད་ལས་བྱུང་བའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་སྤི་དང་། བརོད་པ་ཞླེས་པ་ངག་

ཡིག་ཐོག་གཉིས་ཀའི་ཚིག་གི་རྒྱུན་ཞིག་ལ་ཟླེར་བ་ལྟར། བརོད་པ་དང་ངག་

གཉིས་ཐ་དད་དུ་ཕླེད་པ་དགོས་པ་ཆླེ་སམ་མོ། བརོད་པ་དང་ངག་གཉིས་ཐ་

དད་དུ་ཕླེད་པ་དགོས་པ་ཆླེ་སམ་མོ།  །དླེ་ཡང་ངག་ཅླེས་པ་ནི་སྐྱླེས་བུའི་ལླེ་

རྐན་གི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ལ་བ་ཞིང་། དླེ་ལས་གཞན་

པའི་སྒྲ་འབླེབས་འཁོར་ལོའི་སྒྲ་དང་། སྐྱླེ་བོའི་རྣམ་འགྱུར་སོགས་ནི་བརྡ་ཡིན་

ཡང་ངག་མ་ཡིན་པས། ངག་ནི་གང་ཟག་ཁོ་ནའི་ཁྱད་དབང་དུ་ངླེས་ཤིང་། 

ངག་ལ་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་མ་ཡིན་པ་མླེད་ལ། རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ལ་ངག་མ་ཡིན་པ་

ཡོད་པས། སྒྲ་དང་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་གཉིས་མི་འདྲ་བ་དླེ་བཞིན་དུ། ངག་དང་སྒྲ་

ཡང་མི་འདྲའོ།  །

གསུམ་པ། ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། 

དླེ་ལ་འདིར་བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་ཅླེས་པ་ནི། མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་ཚིག་
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ཕྲད་སྦར་མིན་གང་ཡང་རུང་བའི་མཐར་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞིག་སྦར་ཅིང་། 

པ་བ་སོགས་ཀི་མིང་མཐའ་དང་བལ་པའི་སྐབས་བབ་ཀི་བསྟན་བ་རོགས་

པར་སྟོན་པའི་གདངས་ཀི་འདླེགས་འཇོག་གསལ་བའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞིག་

ལ་བའོ།  །དླེའི་དོན་གསལ་བར་བཤད་ན། ཚིག་ཅླེས་པ། མིང་དུ་མ་འདུས་པ་

ལ་ཚིག་ཕྲད་སྦར་མིན་གང་ཡང་རུང་བ་དང་། གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་དང་ལྡན་པ་

དང་། པ་བ་སོགས་ཀི་མིང་མཐའ་མླེད་པ་དང་། བསྟན་བ་དོན་གི་ཁྱད་པར་

རོགས་པར་སྟོན་པ་དང་། གདངས་ཀི་འདླེགས་འཇོག་གསལ་བ་བཅས་ཁྱད་

ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞིག་ལ་དླེ་སྐད་བའོ།  །

ཁྱད་ཆོས་དང་པོ། མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་ཚིག་ཕྲད་སྦར་མིན་གང་

ཡང་རུང་བ་ནི། ཚིག་འགྲུབ་བླེད་ཀི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་བསྟན་པ་སྟླེ། སྨྲ་སོར། དླེ་

ལ་རྒྱུ་ནི་མིང་ངོ་།  །ཞླེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ཚིག་འགྲུབ་བླེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་

སྤིར་བཏང་དུ་མིང་དང་ཚིག་ཕྲད་གཉིས་ཡོད་ལ། དླེ་ཡང་མིང་ལ་རྐང་འདུས་

ཚོགས་གསུམ་དང་། ཚིག་ཕྲད་ལ་རྣམ་དབླེ་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། 

ཚིག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ལ་མིང་རིགས་དླེ་གསུམ་ག་ངླེས་པར་

འདུ་དགོས་པའི་དོན་མིན་ཡང་། དླེ་གསུམ་གང་རུང་ལ་མ་བརྟླེན་པའི་ཚིག་

ཅིག་གྲུབ་མི་ཐུབ་བོ།  །དླེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་དགོས་ཏླེ། ཚིག་ནི་བརོད་པ་པོས་

རང་སླེམས་ཀི་འགྱུར་བ་དླེ་གཞན་ལ་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲའི་སྦོར་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། 
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དླེ་ཡང་བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་ལྟར་གནས་སྐབས་ཀི་བརོད་དོན་གི་

དགོས་མཁོར་དམིགས་ཏླེ་མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏླེ། སྐབས་

དོན་བོད་ཡིག་བསབས་ཞླེས་པ་བརོད་པར་འདོད་ན། བོད་ཡིག་དང་། བསབས་

ཞླེས་པའི་མངི་གཉིས་གོ་རིམ་ལྟར་སྦར་དགོས་པ་དང་། དླེ་ངས་བསབས་པ་

སྟོན་ན། ང་དང་། སྒྲ་དླེ་བླེད་པ་པོ་རུ་སྒྲུབ་པའི་རྐླེན་འོས་སྦར་པས། ངས་བོད་

ཡིག་བསབས། ཞླེས་པའི་ཚིག་དླེ་གྲུབ་པ་ལྟར། མིང་གཉིས་སམ་དུ་མ་སྦར་

ནས་ཚིག་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།  །ཚིག་གི་འགྲུབ་བླེད་མིང་ལ་མང་

མཐའ་ཚད་མླེད་ཀང་། ཉུང་མཐར་མིང་གཉིས་འདུ་དགོས་ཕིར། སྨྲ་སོ་ལས། 

གལ་ཏླེ་མིང་གཉིས་འདུས་པའམ། འོན་ཀང་མང་བོ་འདུས་ཀང་རུང་།  །ཞླེས་

གསུངས་སོ།  །མིང་དུ་མ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུ་བའི་ཚེ། སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་དང་། 

ཡུལ་གི་གོམས་སོལ་གཉིས་དང་མི་འགལ་བར་སྦར་དགོས། སྐད་ཆ་དང་ཡི་

གླེ་གང་ཡིན་ཡང་ཡུལ་འཁོར་ངླེས་ཅན་ཞིག་ལ་བརྟླེན་ཅིང་གནས་པའི་ཆོས་

ཉིད་ལྟར། བོད་མི་སྤིའི་འདུ་ཤླེས་འཛིན་སྟངས་དང་། འཚོ་བའི་གོམས་

གཤིས། བརྡ་སྦོར་ཚུལ་དང་འགལ་ན་བོད་སྐད་དུ་མི་རུང་བས། སྔར་ནས་

གཏན་ཆགས་སུ་གྱུར་པའི་བརྡ་སྤོད་ལུགས་དང་བསྟུན་པ་གནད་དམ་པར་

འཁུམས་སོ།  །

མིང་དུ་མ་འདུས་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

རྐླེན་ལ་བལྟ་དགོས་པ་རྣམས་ཚིག་ཕྲད་ལ་མ་བརྟླེན་ན། མིང་དུ་མ་སྔ་ཕིར་

རགས་པར་སྤུངས་པ་ཙམ་གིས་ཚིག་མི་འགྲུབ་པ་སོ་ཕག་བརྩླེགས་མར་

བསྒྲིགས་ཀང་བར་དུ་འཇིམ་རྩི་མ་སྦར་ན་ཁང་བརྩླེགས་ཤིག་གྲུབ་པ་མི་

སིད་པ་ལྟར། ཚིག་ཕྲད་ཀི་ནུས་པས་མིང་སྔ་ཕི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བླེད་དང་། 

རྟླེན་དང་བརྟླེན་པ། ཆ་ཤས་གཙོ་ཕལ་སོགས་དོན་གི་དབླེ་ཁྱད་ཕླེས་ཏླེ་བརོད་

དོན་གསལ་བར་བླེད་པ་ལ་ཕན་བསྒྲུབས་སོ།  །ད་དུང་ཞིབ་པར་བཤད་ན། 

གང་དུ་སྦར་བའི་མིང་དླེ་ལ་ཕྲད་གང་ཞིག་གསར་དུ་སྦར་པས་ཚིག་དང་དོན་

གི་ནུས་པ་འབིན་པ། ཚིག་གི་དག་ཆས་དོན་གི་གནད་འབིན་ཅིང་།  །དོན་

གི་གོ་བས་ཚིག་གི་དག་ཐོན་པ།  །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏླེ་

ཚིག་ཕྲད་དླེ་མླེད་ཚེ། མིང་འདུས་པ་ཙམ་གིས་དོན་གསལ་བར་སྟོན་མི་ཐུབ་

པའམ། སྟོན་ཏུ་སིད་ཀང་འབླེལ་མི་ཆགས་པའི་རིགས་ལ་ངླེས་པར་དུ་ཚིག་

ཕྲད་ཀིས་མཚམས་སྦོར་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།  །སྤིར་དླེ་ལྟར་ཡིན་མོད། ཚིག་

ཕྲད་མ་སྦར་ཀང་མིང་དུ་མ་འདུས་ནས་སྐབས་དོན་རོགས་པར་སྟོན་པའམ། 

ཕྲད་བསྡུས་ཀང་བརོད་དོན་ལ་མི་གནོད་ན། མིང་སྔ་ཕིའི་ཚགས་དམ་ཞིང་

ཚིག་བརིད་པའི་ཡོན་ཏན་འདོན་ཆླེད་ཚིག་ཕྲད་སྦར་མི་དགོས་ཏླེ། མླེ་ཏོག་

སྣ་ཚོགས་བཞད། ཁོང་དགླེ་རན་ཡིན། ཞླེས་པ་ལྟ་བུར་ཚིག་ཕྲད་མླེད་པ་དང་། 

ཁ་སང་ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་མི་གཅིག་མཐོང་། ཞླེས་པའི་ཚིག་ཕྲད་དང་མིང་གི་
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ཆ་ཤས་ཕལ་བ་དག་བསྡུས་ཏླེ། ཁ་སང་ལམ་འགྲོ་གཅིག་མཐོང་། ཞླེས་ཚིག་

སྣ་འདུས་པ་ལ་ཚགས་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་གསལ་པའི་རྐླེན་གིས། 

གོང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ། ཚིག་ཕྲད་སྦར་མིན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞླེས་

སྨོས་ཤིང་། ཚིག་ཕྲད་སྦོར་མི་སྦོར་བརོད་དོན་གི་དགོས་མཁོར་བལྟ་དགོས་

པས། ཚིག་ལ་མིང་མ་འདུས་པ་མླེད་ཀང་ཚིག་ཕྲད་མི་སྦོར་བ་ཡོད་པ་ཤླེས་

པར་བའོ།  །

ཁྱད་ཆོས་གཉིས་པ། གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་དང་ལྡན་པ་ནི། མིང་གི་

ཚོགས་པ་དང་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་འབླེད་བླེད་ཀི་རྟགས་མཚན་གལ་ཆླེན་ཞིག་

ཡིན་ཏླེ། མིང་གི་ཚོགས་པ་ཕལ་ཆླེར་གི་མཐར་པ་དང་བ་སོགས་ཀི་ཆ་ཤས་

སྦར་དགོས་སྟབས། གལ་ཏླེ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་མླེད་ན་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་མིན་མི་

ཤླེས་པའི་གནད་ཀིས་ཚིག་ལ་ཚིག་གྲུབ་ཀི་རྟགས་ཤིག་ཡོད་དགོས། རྟགས་

དླེ་ནི་སྐབས་དོན་རོགས་པར་སྟོན་བླེད་ཀི་བ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་

མིང་དང་། གནས་ལུགས་དང་དཔླེ་དོན་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ། གོ་སོགས་རོགས་

ཚིག་བཅས་ཀི་གང་རུང་སྦར་པ་ལ་བ་སྟླེ། དཔླེར་ན། རི་བོ་སྦྲ་ནང་དུ་སོང་། 

སོལ་ངན་རྦད་ཀིས་བཅད། སྟླེང་ན་རི་མོ་མཛེས། མི་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ། 

ཤར་ཕོགས་སུ་སྐྱ་རླེངས་གསལ། མླེ་ཏོག་བཞིན་དུ་ལླེགས། སར་མ་ཝ་དང་

འདྲ། འདུས་མཐའ་འབལ་བའོ།  །གངས་རི་ཧ་ཅང་བརིད། ཅླེས་པའི་ཚིག་
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རྣམས་ཀི་མཐར། སོང་། བཅད། མཛེས། དགའ། གསལ། ལླེགས། འདྲ། འོ། 

བརིད་སོགས་སྦར་པས་བརོད་དོན་གསལ་ཞིང་རོགས་པར་བསྟན་པ་ལྟར་

ཏླེ། རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་སྦར་མ་སྦར་གང་ཡང་རུང་བའི་མིང་དུ་མ་འདུས་

པའི་མཐར་བ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་སོགས་བརོད་པའི་སྒྲ་ཞིག་མ་སྦར་ན། ད་དུང་

སྒྲའི་སྦོར་བ་དླེའི་བསྟན་བ་མ་རོགས་པར་ལུས་པས། མིང་དང་མིང་གི་

ཚོགས་པ་ལས་འོས་མླེད་དོ།  །

སྒྲ་དང་སན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་དག་ཏུ། བླེད་པོ་ལས་དང་བླེད་པ་

ཆླེད།  །འབྱུང་ཁུངས་གཞི་རྣམས་བླེད་ཅན་དྲུགདྲུག་བརྒྱད་དོར་པའི་རྣམ་

དབླེའི་གཞི།  །ཞླེས་རྣམ་དབླེ་དྲུག་པ་འབླེལ་བ་དང་། བརྒྱད་པ་བོད་པ་མ་

གཏོགས་པའི་གཞན་དྲུག་ལ་བླེད་ཅན་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ལས། དང་

པོ་ངོ་བོ་སྟོན་པའི་སྒྲ་ནི་མིང་ལས་མ་འདས་པས་དླེ་ལ་རྣམ་དབླེའི་རྐླེན་སྦར་

དུ་མླེད་ཀང་། ལས་དང་། ཆླེད་དང་། རྟླེན་གནས་དང་། བླེད་པ་དང་། འབྱུང་

ཁུངས་ལྔའི་དོན་ལ་བ་བའམ་གནས་པ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞིག་ངང་གིས་

འབྱུང་ཕིར། རྐང་བཙུགས་ནས་མིང་གི་ཚོགས་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་མིན་ན་

དླེ་དག་ཚིག་དངོས་ཡིན་པས། བླེད་ཅན་ཞླེས་པ་ཚིག་སྒྲུབ་བླེད་ཀི་བླེད་པ་

ཅན་དུ་གོ་ཡང་རུང་ངོ་།  །འབླེལ་བ་དང་། བོད་པ་གཉིས་སྤི་ལྡོག་ནས་ཚིག་

མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཞི་མཐུན་གི་ཆིངས་ཡིགརང་ལས་ཀི་འགན་
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ཁུར། ཞླེས་པ་ལྟ་བུར་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་གང་ཡང་མླེད་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་

པ་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏླེ་མིང་མཐར་བ་ཚིག་ཡོད་ན་དླེའི་སྔོན་གི་ཨི་ལྡན་གི་སྒྲ་

དླེ་ནི་འབླེལ་སྒྲ་མིན་པར་ངླེས་པས། དླེ་དག་གི་མཐར་གོ་སོགས་རོགས་ཚིག་

མ་སྦར་ན་མིང་གི་ཚོགས་པ་ལས་ཚིག་མིན་པ་དང་། བོད་པ་ནི་གང་ཟག་

མིའི་དོན་གི་མིང་གི་ཐོག་མར་ཀླེ་སོགས་སྦར་པས་བོད་པའི་དོན་ཇླེ་གསལ་

དུ་བཏང་བ་མ་གཏོགས་ཁྱད་པར་སོགས་དོན་གཞན་གང་ཡང་མི་སྟོན་པས་

ཚིག་མིན་པ་ཤླེས་སའོ།  །

གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡོད་མླེད་ཀིས་ཚིག་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་འབླེད་

པ་འདི་ནི་བརྡ་སྤོད་སྤིའི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་ཞིག་ཀང་

ཡིན་ཏླེ། དབིན་ཡིག་ལྟར་ན། ཚིག་ཡིན་མིན་བ་ཚིག་ཡོད་མླེད་ལ་བལྟ་ཞིང་། 

བ་ཚིག་མླེད་ན་ངག་གི་སྦོར་བ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ཚིག་ཏུ་འགྲོ་བའི་

སྐབས་ནམ་ཡང་མླེད་པ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ཡིག་ཀང་ཕལ་ཆླེར་དླེ་དང་མཐུན། 

འདིར་དབིན་ཡིག་སོགས་དང་མཐུན་ཚེ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པར་བཤད་པ་

མིན་ཡང་། བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་ལ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞིག་ངླེས་པར་དགོས་པ། 

དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་གྲོས་བརྟན་པ་དང་། ལང་སྐྱ་རོལ་བའི་རྡོ་རླེའི་གསུང་

སོགས་ལ་བརྟགས་ན་ཤླེས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཚིག་བཅད་རིགས་བཞིའི་

རིགས་འདུས་མཛོད་གསུམ་ལ་བ་ཚིག་མང་ཉུང་ཅི་རིགས་ཤིག་དགོས་
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ངླེས་སུ་བསྟན་པའི་གནད་ཀང་འདི་རང་རླེད་སམ་ནོ།  །དླེ་བས། མིང་གཉིས་

ཡང་ན་དུ་མ་འདུས་ཀང་རུང་།  །ཕྲད་དང་རྣམ་དབླེ་སྦར་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་།  ། 

གལ་ཏླེ་བརོད་དོན་གསལ་བའི་སྒྲ་མླེད་ན།  །ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་གོ་སྐབས་

ནམ་ཡང་མླེད།  །ཅླེས་སོམ་དུ་སྨྲའོ།  །

ཁྱད་ཆོས་གསུམ་པ། པ་བ་སོགས་ཀི་མིང་མཐའ་མླེད་པ། མིང་དུ་མ་

འདུས་པའི་མཐར་པ་བ་སོགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཡོད་པ་ནི་མིང་གི་ཚོགས་པའི་

རྟགས་ཤིག་ཡིན་པས། འདི་ཡང་ཚིག་ཡིན་མིན་སྟོན་བླེད་ཀི་རྟགས་མླེད་མི་

རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཏླེ། ད་ཡོད་སུམ་ཅུ་བའི་འགྲླེལ་བ་མང་ཤོས་སུ། པ་པོ་

སོགས་བདག་པོ་སྟོན་བླེད་ཀི་སྒྲ་དང་། མ་མི་དགག་པའི་སྒྲ་གཉིས་རྣམ་དབླེ་

དང་ཚིག་ཕྲད་རྣམས་བསྟན་ཟིན་པའི་མཇུག་མཐར་བཀོད་པའི་རིམ་པ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ཆླེན་པོ་ཡོད་དླེ། ཁྱད་གཞི་དང་། བ་བ། ཁྱད་ཆོས། གྲངས་ཀ་སོགས་

བརོད་པའི་མིང་ངོ་ཅོག་ལ་སྤིར་བཏང་དུ་པ་དང་བའི་ཆ་ཤས་སྦར་ནས་མིང་

དོན་གསལ་བར་སྒྲུབ་ཅིང་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་འཇུག་པའི་སྟ་གོན་ལ་ཞུགས་

པ་དང་། མ་མི་དགག་པའི་སྒྲ་ནི་མིང་གང་ཡང་རུང་བའི་ཐོག་མར་སྦར་པས། 

གང་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་དོན་དླེ་མ་ཡིན་པའམ་མླེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་དླེ་དག་

ལས་གཞན་དུ། མིང་དང་ཚིག་སྔ་ཕི་མཚམས་སྦོར་བར་བླེད་པའི་ཚིག་ཕྲད་

སྤིའི་ནུས་པ་དླེ་མླེད་པས། དླེ་དག་ཚིག་ཕྲད་རྐང་བ་ཙམ་མིན་པ་ངླེས་ས་ཞིང་། 
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པ་པོ་སོགས་ཀི་འཇུག་ཚུལ་ཤླེས་ན་མིང་དང་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ལ་ངླེས་

ཤླེས་ཆླེན་པོ་བསྐྱླེད་ཐུབ་ཕིར། མིང་དུ་མ་འདུས་པའི་མཐར་པ་དང་བ་

སོགས་ཀི་ཆ་ཤས་སྦར་ཡོད་ན། དོན་གི་ཁྱད་པར་སྟོན་མི་སྟོན་ཅི་ཡང་རུང་

བརོད་དོན་རོགས་པར་མ་གྲུབ་པས་མིང་ལས་མ་འདས་ཏླེ། ཁོང་ལ་ཡོན་ཏན་

ཡོད་པ། འདི་རུ་མི་མང་ཚོགས་པ། སོ་གསུམ་གུས་པས་འདུད་པ། དབངས་

སན་ཞིང་ཉན་སྤོ་བ། ཞླེས་པ་སོགས་ནི་ཚིག་མིན་ཏླེ། དླེ་དགཁོང་ལ་ཡོན་ཏན་

ཡོད་པ་ཀུན་གིས་རྟོགས། འདི་རུ་མི་མང་ཚོགས་པའོ།  །སོ་གསུམ་གུས་

པས་འདུད་པར་བླེད། དབངས་སན་ཞིང་ཉན་སྤོ་བ་ཞིག་རླེད། ཅླེས་པའི་ཚིག་

དག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ།  །ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་ཚེ། སྒྲའི་

རྒྱུན་ཅི་འདྲ་རིང་ཡང་མིང་གི་ཚོགས་པར་འཛིན་དགོས་སྟབས། མིང་མཐར་

པ་བ་སོགས་ཀི་སྒྲ་ཡོད་ན་མིང་དང་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་། དླེ་དག་གི་མཐར་

གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་གང་རུང་ཞིག་སྦར་ན། ད་གཟོད་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།  ། 

སྔ་འགྲླེལ་ཕལ་མོ་ཆླེ་རུ། པ་བ་སོགས་ཀི་མིང་མཐའ་ཡོད་པ། བུམ་པ་མི་རྟག་

པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་བ། ཀུན་ལ་སྟོན་པ་པོ། བདག་གཞན་གཉིས་ཀ། མི་

ཡོན་ཏན་ཅན། དགླེས་གསོལ་སྟོན་མོ། སྒྱླེའུ་ནང་སྙུང་བུ། ལྟ་བུ་རྣམས་ཀང་

ཚིག་ཏུ་བཟུང་བའི་སྐྱོན་ངང་བས་འོ་ཆུ་ལྟར་སོ་སོར་འབླེད་ལ་མཁས་པ་ནི། 

དཔང་ལོ་ཆླེན་མོ་དང་། ལང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆླེ། ཁོ་བོའི་སོབ་དཔོན་དོར་ཞིའི་
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མཚན་ཅན་སོགས་རླེ་གཉིས་མ་གཏོགས་མླེད་དོ།  །

ཁྱད་ཆོས་བཞི་བ། བསྟན་བ་དོན་གི་ཁྱད་པར་རོགས་པར་སྟོན་པ་ནི། 

མིང་ངམ་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ལ་དམིགས་པའི་ཁྱད་

ཆོས་ཤིག་ཡིན། མིང་རྐང་བ་མ་གཏོགས་འགངས་ནས་དོན་གི་ཁྱད་པར་

ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་སྟོན་པ་ཞིག་མི་སིད་པས། དོན་གི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་མིང་། 

དླེ་ཡི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ཚིགཅླེས་དོན་གི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ཚིག་གི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཏུ་བས་ན། མིང་འདུས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཚིག་

ཡིན་དགོས་པའི་གོལ་ས་ཆླེན་པོ་འབྱུང་ངོ་།  །དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་

སྦར་ནས་སྟོན་པ་ཚིག་ཅླེས་པའང་དླེ་དང་མཚུངས་ཏླེ། ཚིག་ཡིན་ན་མིང་དུ་

མ་འདུས་པ་སྨོས་མ་དགོས་ཀང་། མིང་དུ་མ་འདུས་ཀང་ཚིག་ཏུ་མི་འགྲོ་

བའང་ཡོད་པའི་ཕིར་ན། དླེ་དག་ཀང་དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་སྦར་པ་ལོས་

ཡིན། དཔླེར་ན། མླེ་ཏོག་མཛེས་པ། ལྟ་བུར། ཁྱད་གཞི་མླེ་ཏོག་གི་ཁྱད་ཆོས་

མཛེས་པའི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་སྟོན་པས། ་གང་གི་མཛེས་པ་ཞླེ་ན། མླེ་

ཏོག་གིའོ།  །མླེ་ཏོག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཅི་ཞླེ་ན། མཛེས་པ་ཞླེས་མིང་གི་ངོ་བོ་

གཉིས་འདུས་ནས་དོན་གི་ཁྱད་པར་ཞིག་བསྟན་ཡོད་ཀང་ཚིག་མིན་ཏླེ། སྒྲ་

དླེས་དོན་གི་ཁྱད་པར་ཞིག་རོགས་པར་མི་སྟོན་པའི་ཕིར་རོ།  །དླེའི་གནད་

འདི་ལ་ཐུག་ཡོད་དླེ། མླེ་ཏོག་མཛེས་པ་ཞླེས་པའི་མཐར་པ་སྒྲའི་ཆ་ཤས་
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ཤིག་ལྡན་ཞིང་ཚིག་དོན་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་གང་ཡང་མི་ལྡན་པའི་རྐླེན་གིས་

ཡིན་ནོ།  །ཡང་། མི་འདི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཡིན། ཞླེས་པར་མཚོན་ན། མི་འདི་ཅི་

འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཞླེས་དྲི་ཚེ། ཡོན་ཏན་ཅན་ཡིན་ཞླེས་དང་། ཡོན་ཏན་ཅན་ནི་སུ་

ཞླེ་ན། མི་འདི་ཡིན་ཞླེས་ཁྱད་གཞི་མི་འདི་དང་། ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ཡོན་ཏན་

སྦར་ནས་སྟོན་པར་མ་ཟད། ཡིན་ཞླེས་དླེ་ཉིད་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་དང་བཅས་

པས། སྐབས་སུ་བབ་པའི་དོན་གི་ཁྱད་པར་དླེ་རོགས་པར་བསྟན་འདུག་གོ། 

དླེ་བས། དོན་གི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་མིང་ལ་བརྟླེན་པ་དང་། དོན་དླེ་རོགས་མ་

རོགས་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ལས་རྟོགས་པས། དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་སྦར་

པ་ལ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་དང་བཅས་ཏླེ་སྐབས་དོན་རོགས་པར་སྟོན་པ་ནི་ད་

གཟོད་ཚིག་ཏུ་བ་དགོས་སོ།  །

ཁྱད་ཆོས་ལྔ་བ། གདངས་ཀི་འདླེགས་འཇོག་གསལ་བ་ནི། ཚིག་གི་

སྦོར་བ་དླེ་ངག་ཏུ་འདོན་པའི་ཚེ། བསྟན་དོན་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ལྟར། 

གདངས་མཐོ་འདླེགས་དམའ་འབླེབས་དང་བསིངས་བསྐུམ་མགོགས་བུལ་

གི་རང་བཞིན་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་ཏླེ། སྨྲ་སོ་ལས། 

ངླེས་པའི་ཚིག་ནི་གསལ་ཞིང་འབྲུར་ཆགས་པའོ།  །ཞླེས་གསུངས་པ་དང་

མཚུངས་པར། ཚིག་གང་ཞིག་ངག་ནས་བཟས་པ་ན་གདངས་ཀི་ཁྱད་པར་

གསལ་བོ་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། ཚིག་དླེའི་རང་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མིང་དུ་མ་འདུས་
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ཚོགས་ཀི་སྒྲ་སྤི་ཇི་བཞིན་བཟ་བ་ཙམ་མིན་པར་བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་

དང་། ཅི་ཞིག་བརོད་པའི་དོན་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་སྐད་གདངས་བསྟོད་

འདླེགས་བཀུག་མནན་བླེད་པར་བརྟླེན། ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པའི་ཚིག་གི་

གདངས་ཁྱད་སྒྲའི་རྐླེན་ལས་རྟོགས་ཤིང་། ངག་ཐོག་གི་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་

ཅི་ཡིན་པ་ནི་གཙོ་བོ་སྒྲའི་གདངས་ལ་བརྟླེན་པ་ཡིན་ཏླེ། ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་

ཇི་འདྲ་མང་ཡང་གདངས་ཀི་ཆ་ནས་བསྡུས་ན། སྨྲ་བླེད་དང་། འདྲི་བླེད། སྐུལ་

སྨོན། འབོད་བླེད་ཀི་ཚིག་བཞིར་འདུ་ཞིང་། ཚིག་དླེ་དགརླེ་རླེ་ལའང་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི ་བཀླག་གདངས་གཏན་ཆགས་པ་ཞིག་ཡོད་སྟབས། 

གདངས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་ཚིག་གི་དབླེ་བ་དང་དོན་གི་རྣམ་པའང་རྟོགས་

ཐུབ་བོ།  །ཁྱད་པར་དུ་ཚིག་གི་གདངས་ཀི་འདླེགས་འཇོག་གསལ་ཞིང་། 

དོན་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་སྒྲའི་སྦོར་བ་གཅིག་ལ་གདངས་ཀི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་

བ་དུ་མ་ཡོད་པའང་སྣང་མོད། མིང་གི་ཚོགས་པ་ལ་གདངས་ཀི་རང་བཞིན་

གཅིག་ལས་དུ་མ་ཡོད་མི་སིད་པས། གདངས་ཀི་རང་བཞིན་འགྱུར་མི་

འགྱུར་གི་ཆ་ལས་ཀང་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་འབླེད་ནུས་

སོ།  །འགྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་འདྲ་བའི་ཚིག་གཅིག་ལ་གདངས་ཀི་ཁྱད་པར་ཐ་

དད་པ་སྦར་པས་དོན་མི་འདྲ་བ་སྟོན་པ། དཔླེར་ན། མླེ་ཏོག་མཛེས་སོ།  །ཞླེས་

པས་བརོད་གཞི་མླེ་ཏོག་མཛེས་པའི་རང་བཞིན་གཞན་ལ་སྨྲ་བར་བླེད་པ་
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དང་། མླེ་ཏོག་མཛེས་སམ། ཞླེས་པས་མླེ་ཏོག་གི་མཛེས་པརང་གིས་ངླེས་མ་

ངླེས་གང་རུང་གི་སོ་ནས་གཞན་ལ་འདྲི་བར་བླེད་པ་དང་། ཨླེ་མ་མླེ་ཏོག་

མཛེས། ཞླེས་པས་མླེ་ཏོག་གི་མཛེས་པ་རང་གིས་ཉམས་སུ་མྱངས་པས་

འགྱུར་བ་དྲག་ཏུ་བརྟས་པ་ངག་ནས་ཐོལ་བྱུང་དུ་བརོད་པའི་དོན་གསལ་བར་

བླེད་པ་ལྟར། གདངས་ཀི་ཁྱད་པར་མི་གསལ་བའི་ཚིག་ཅིག་ཡོད་པ་མི་སིད་

པས། གདངས་ལ་བརྟླེན་ནས་དོན་རྟོགས་ཚུལ་ཕི་ནས་འཆད་འགྱུར་ལྟར། 

ཚིག་གི་བཀླག་གདངས་ལ་ནན་ཏན་དུ་བརྟག་པར་བ་འོས་སོ།  །

མདོར་ན། ཚིག་ཅླེས་པ་ལ། དོན་གི་ཆ་ནས་བསྟན་དོན་ཞིག་རོགས་

པར་སྟོན་པ་དང་། སྒྲའི་ཆ་ནས་གདངས་ཀི་འདླེགས་འཇོག་གི་ཁྱད་པར་

གསལ་བ་དང་། བླེད་ལས་ཀི་ཆ་ནས་ཚིག་གཞན་ལ་མ་བརྟླེན་ཀང་ཚུགས་

ཐུབ་ཏུ་བརོད་རུང་བ་དང་། གྲུབ་ཚུལ་གི་ཆ་ནས་མིང་དུ་མ་འདུས་ཤིང་

གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་སྟབས། འགྲུབ་རྒྱུའི་མིང་གི་མང་

ཉུང་ལ་མི་བལྟོས་པར་བསྟན་བའི་དོན་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་མིང་དུ་མ་ལླེགས་

པར་སྦར་ནས། སྐབས་དོན་རོགས་པར་སྟོན་པའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་རྣམས་

ཚིག་ཏུ་འཛིན་ཞིང་། དླེ་ལས་ལྡོག་པ་རྣམས་ཚིག་མ་ཡིན་པར་བལྟའོ།  །དླེའི་

སོམ་ནི། མིང་རྣམས་ལླེགས་པར་སྦར་པ་ཡིས།  །དོན་གི་ཁྱད་པར་རོགས་

པར་སྟོན།  །མིང་མཐར་ཆ་ཤས་གཞན་སངས་ཤིང་།  །གསལ་བླེད་སྒྲ་སྦར་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

ཚིག་དངོས་ཡིན།  །ཞླེས་སོ།  །

བཞི་བ། ཚིག་གི་དབླེ་བ་བཤད་པ། 

ཚིག་ལ་བརྟླེན་ནས་དོན་སྟོན་པའི་ཚེ། བརོད་པ་པོའི་ཀུན་སོང་གི་ཁྱད་

པར་དང་། ཡུལ་གང་ལ་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་དགོས་མཁོ་ལྟར། གནས་སྐབས་

ཀི་བརོད་བའི་དོན་དླེ་ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གང་རུང་ནས་དངོས་དང་

བརྒྱུད་དླེ་གཞན་ལ་སྟོན་པར་བླེད་པ་ལ། སྤིར་བཏང་དུ་ཚིག་རླེ་ལ་བརོད་

ཐབས་རླེ་དང་། བརོད་ལུགས་རླེ་ལ་གོ་བ་རླེ་འབྱུང་བ་ནི། བརོད་པ་པོའི་

སླེམས་ཀི་འདུ་བླེད་དང་། སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་མཚོན་ཐབས་ཀི་དགོས་དབང་

གིས་སྐབས་ཐོབ་ལྟར་སྦར་པ་ཡིན་ཡང་། སྐད་ཆ་ཞིག་གི་ཚིག་གི་རྣམ་

གྲངས་ཚད་མླེད་པ་རྣམས་ཀི་སྒྲའི་གྲུབ་ཚུལ་དང་གདངས་ཀི་འབིན་ཚུལ་ལ་

ངླེས་སོལ་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མླེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ལྟར། རྣམ་གྲངས་མང་བའི་

ཚིག་ཐམས་ཅད་དབླེ་བའི་གྲངས་ངླེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་བསྡུ་ཆོག་ཆོག་ཡིན་ལ། 

དླེ་ལྟར་བསྡུས་པས་ཚིག་དོན་རྟོགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྨན་པར་འགྱུར་རོ།  །
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༡ཚིག་ལ་དབླེ་བ་འབླེད་པའི་དགོས་པ། 

ཤླེས་བའི་བླེ་བག་གང་ཡིན་ཡང་དམིགས་ཡུལ་དང་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་

བ་ལ་བརྟླེན་ནས། དབླེ་གཞི་གཅིག་ལ་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཕླེས་པ་དང་། རྣམ་

གྲངས་དུ་མ་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ་ཅི་རིགས་ཀི་སོ་ནས། དབླེ་བར་བ་བའི་

གཞི་དླེའི་ངོ་བོ་དང་། རྣམ་གྲངས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ལ་ངླེས་ཤླེས་ཟབ་མོ་

སྐྱླེད་པའི་ཐབས་ནི་གང་ལ་ཡང་སྤད་ཆོག་ཀང་རྟླེན་གཞི་མི་འདྲ་སྟླེ། འགའ་

ཞིག་ནི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ལྟར་དང་། ལ་ལ་ཞིག་ནི་ཕིའི་རྣམ་པ་ལྟར་

ཕླེས་ཀང་། འགག་དོན་གཙོ་བོ་དོན་གི་གནད་ལ་གཞོལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས། 

དླེ་འདྲ་མིན་ཚེ། དབླེ་བའི་རྣམ་གྲངས་དླེ་ཡང་དོན་གི་སིང་བོས་དབླེན་པའི་སྤི་

བམ་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཉླེན་ཚེ། ཚུལ་དླེ་བཞིན་དུ་རོད་བླེད་ཀི་ཚིག་ལ་ཡང་། 

དོན་གི་མཚོན་ཐབས་དང་། སྒྱུ་རྩལ་གི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ཕོགས་མང་པོ་

ནས་དབླེ་བ་དུ་མ་དགར་ཆོགཚིག་ལ་དབླེ་བ་འབླེད་པ་ནི་རྣམ་གྲངས་མང་

བའི་ཚིག་རྣམས་སྤི་མཐུན་གི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་། གཏན་

ཆགས་ཀི་ཚད་གཞི་ཉུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་བཅུག་སྟླེ། དླེ་དག་གི་གྲུབ་ཚུལ་དང་ངོ་བོ་

ངླེས་ས་བ་དང་། ཚིག་དང་ཚིག་གི་བར་གི་འབླེལ་བ་དང་ཁྱད་པར་བདླེ་བག་

ཏུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཡིན་ཏླེ། ཚིག་གི་སྦོར་ཚུལ་ནི་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་མཚོན་
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ཐབས་དང་བརོད་དོན་གསལ་བར་བླེད་པའི་དགོས་མཁོ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་

གིས། རོད་བླེད་ཚིག་གི་རྩ་བ་བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་དང་། གང་ཞིག་

བརོད་པའི་དོན་དང་གནད་དམ་པར་འབླེལ་ཡོད། གཞུང་ལུགས་གང་ཡིན་

ཡང་ལག་ལླེན་དངོས་ཀི་ཉམས་མྱོང་ལས་བྱུང་ཞིང་། སར་ཡང་ལག་ལླེན་

དངོས་ལ་བཀོད་འདོམས་བླེད་པ་ཡིན་པས། ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་ཀང་ཚུལ་

དླེ་ལས་མ་འདས་ཏླེ། རྣམ་གྲངས་མང་བའི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་སོ་སོའི་སྤི་མཐུན་

གི་ངླེས་སོལ་ཕོགས་བསྡུས་བས་ནས། བརྡ་སྤོད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅིག་གཏན་

འབླེབས་བས་པས། ལག་ལླེན་དངོས་ལ་བཀོད་འདོམས་བླེད་པ་ནི། ཚིག་

དང་བཅས་པའི་བརྡ་སྤོད་པའི་གཞུང་ལུགས་སྤིའི་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་པ་

ཉག་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་བོ།  །

༢ཚིག་གི་དབླེ་བ་འབླེད་ཐབས་དང་ཚད་གཞི་བཤད་པ། 

ཚིག་ལ་དབླེ་བ་འབླེད་པ་ལ་ཚིག་རང་ངོས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དང་མཐུན་

པའི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡོད་དགོས། བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་གཞུང་དུ་བསྟན་པའི་

ཚིག་གི་དབླེ་བ་ནི། གཙོ་བོ་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་དང་བརོད་དོན་གི་ཁྱད་པར་ལྟར་

ཕླེས་པ་ཡིན་ཏླེ། བརོད་བའི་དོན་ནི་སྒྲའི་སྦོར་བ་ལས་རྟོགས་ཤིང་། སྒྲའི་
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སྦོར་ཚུལ་ནི་སྔར་ནས་གཏན་ཆགས་སུ་སོང་བའི་བོད་མི་རིགས་རང་གི་

སྐད་ཆའི་གོམས་སོལ་ལྟར་སྦར་པ་ཡིན་ཕིར། ཚིག་ལ་དབླེ་ཞིབ་བླེད་པའི་

ཚད་གཞི་ཡང་སྒྲ་དང་དོན་གི་ཕོགས་གཉིས་ནས་འཇོག་དགོས་སོ།  །

བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གི་ནུས་པ། དླེ་ཡང་བོད་སྐད་ལ་བ་བ་བརོད་

པའི་ཚིག་སྦོར་རིགས་དུ་དང་གང་དག་ཡོད་པ་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ཞིག་

དང་འབླེལ་དམ་པར་གནས་ཤིང་། བ་བ་སྟོན་པའི་སྒྲའི་རང་ལྡོག་ནས་བླེད་པ་

པོ་གཞན་དང་དངོས་སུ་འབླེལ་མ་འབླེལ་གི་ཁྱད་པར་མངོན་པར་གསལ་བ་

ལྟར་བ་བ་བརོད་པའི་ཚིག་སྦོར་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏླེ། 

འབོག་མོས་འོ་མ་བཞོས། ལྟ་བུར། བཞོས་ཞླེས་པ་བཞོ་བ་བོ་འབོག་མོ་དང་། 

བཞོ་བའི་འོ་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཕྲད་ལྟོས་ལས་བྱུང་བའི་བ་བ་ཞིག་ཡིན་

པས་བླེད་པོ་གཞན་འབླེལ་གི་ལས་ཚིག་ཏུ་སོང་ཞིང་། ཚིག་སྦོར་དླེ་རིགས་

སྟོན་བླེད་ཀི་ཕྲད་ཀང་བླེད་སྒྲ་ཡིན་ལ། འབོག་མོ་ཐང་དུ་འགླེལ་ལྟ་བུར། 

འགླེལ་པ་ནི་འབོག་མོ་རང་ཉིད་ངང་གིས་འགླེལ་བ་ལས་གཞན་གིས་རྩོལ་

བས་བསྒྱླེལ་དུ་བཅུག་པ་མིན་པས། ཚིག་སྦོར་དླེ་འདྲ་ལ་སྤིར་བཏང་དུ་བླེད་

སྒྲ་མི་སྦོར་བ་དང་། དླེ་མླེད་པས་བླེད་པོ་གཞན་མླེད་ཀི་ལས་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་པ་

ནི་བ་ཚིག་རང་སྟླེང་གི་ནུས་པ་ཡིན་ནོ།  །

ཀུན་སོང་གི་ཁྱད་པར། སྒྲ་ནི་བརོད་འདོད་རླེས་འབང་ཕིར།  །མ་བརོད་
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ན་ཡང་འདོད་པས་ཁྱབ།  །ཅླེས་པ་ལྟར། རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ནི་བརོད་པ་པོའི་

བརོད་འདོད་ཀི་བོ་ལ་བརྟླེན་ཅིང་། ཀུན་སོང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གིས་ཚིག་

གི་བརོད་ལུགས་ཐ་དད་པ་བྱུང་བ། ཡིག་ཐོག་ཏུ་སྒྲའི་རྐླེན་གིས་སྟོན་ཅིང་། 

ངག་ཐོག་ཏུ་གདངས་ཀི་འདླེགས་འཇོག་གིས་གསལ་བར་སྟོན་ཕིར། ཀུན་

སོང་ལ་བརྟག་པ་ནི་ཚིག་ལ་དབླེ་བ་འབླེད་པའི་རྟླེན་གཞི་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན། 

ཚིག་ཕྲད་ཀི་བླེད་ལས། བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ལ་ཚིག་ཕྲད་མི་

སྦོར་ཡང་། ཚིག་ཕྲད་སྦར་པ་རྣམས་ལའང་སྒྲ་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་དོན་གི་ཁྱད་

པར་གཅིག་སྒྲུབ་པ་དང་། སྒྲ་གཅིག་གིས་དོན་གི་ལྡོག་པ་དུ་མ་སྟོན་པའི་

དབང་གིས། ཚིག་ཕྲད་ལ་དཔྱད་པས་ཀང་ཚིག་གི་དབླེ་བ་ཅུང་ཟད་རྟོགས་

ཐུབ་སྟླེ། བླེད་འབླེལ་ལས་ཚིག་ལ་བླེད་སྒྲ་དང་། རྟླེན་གཞི་བརོད་པའི་ཚིག་

ལ་ལ་དོན་སྦོར་བ་མ་ཟད། མཐར་སྦར་འོག་མའི་མིང་དོན་གི་དབང་གིས་

ཕྲད་ཀི་བླེད་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡང་ཡོད་སྟབས། ཚིག་ཕྲད་ཀི་

བླེད་ལས་ལ་བརྟག་པ་ཡང་ཅུང་གལ་ཆླེའོ།  །

བརོད་དོན་ལ་དམིགས་པ། བརོད་བ་མླེད་པའི་རོད་བླེད་ཀི་ཚིག་ཅིག་

གཞི་མ་གྲུབ་ཅིང་། ཚིག་གི་སྦོར་བ་ཇི་ལྟར་བླེད་པ་དླེ་ནི་བརོད་དོན་གི་

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་དགོས་པ་དང་། བརོད་དོན་རླེ་ལ་བརོད་ལུགས་རླེ་

ཡོད་པ་ཚིག་གི་ངོས་ནས་གསལ་བར་རྟོགས་ཕིར། དོན་གི་ཆ་ལ་བསམས་
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ནས་ཚིག་གི་དབླེ་བ་འབླེད་པ་དླེ་བརོད་དོན་གི་དབླེ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེའོ།  །

གསལ་བླེད་ཀི་མིང་། བ་བའི་དོན་དང་འབླེལ་བའི་ཚིག་ལ་བ་བ་

བརོད་པའི་མིང་གི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེ་བར་མི་ཚད། བ་བ་བརོད་པའི་

མིང་མླེད་པའི་ཚིག་རྣམས་ལ་དླེའི་དོད་ཐུབ་ཀི་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞིག་ཡོད་

དགོས་ལ། དླེ་ཡང་དོན་གི་ཁྱད་པར་ལྟར་གང་ལ་གང་ཞིག་སྦོར་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ། རླེད། ཡིན། མིན་སོགས་དང་ལྡན་པ་ནི་དླེ་ཉིད་བརོད་པའི་ཚིག་དང་། 

ཡོད། ལྡན། མཆིས་ལྟ་བུ་རྟླེན་གནས་ཀི་དོན་ལ་སྦོར་བས་བརོད་དོན་དང་

སྦྲླེལ་ཏླེ་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་ལ་བརྟག་པར་ཞུའོ།  །

སྒྲ་ཡི་སྦོར་ཚུལ། ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ཚད་མླེད་ཀང་མདོར་དྲིལ་ན་

བརོད་ཐབས་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མླེད་ལ། བརོད་ཐབས་རླེ་ལ་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་

ཅུང་གཏན་ཆགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟར། སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་ལས་ཀང་ཚིག་གི་

དབླེ་བ་རགས་ཙམ་ཤླེས་པར་འགྱུར་རོ།  །

༣ཚིག་ལ་ཀུན་སོང་གི་སོ་ནས་དབླེ་བ། 

ཚིག་ལ་སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་ནས་རྐང་བ་དང་སྦྲགས་མ་གཉིས་ཡོད་ལ། 

རྐང་བ་ལ་བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་དང་གདངས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་སོ་ནས་
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དབླེ་ན་བཞི་ཡོད་དོ།  །

སྨྲ་བླེད་ཀི་ཚིགདངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་རིགས་དང་བ་བ་རང་བཞིན་

གནས་ཚུལ་སོགས་གནས་སྐབས་ཀི་བརོད་བའི་དོན་དླེ་གཞན་ལ་སྨྲ་བར་

བླེད་པའི་ཚིག་རྣམས་ཏླེ། བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁི་བཙན་པོ་ཡིན། ཞླེས་

པས་བོད་ཀི་རྒྱལ་བོའི་ཐོག་མ་སུ་ཡིན་པའི་རིགས་ཀི་རང་བཞིན་གསལ་

བར་སྟོན་པ་ལྟར། བརོད་བ་དོན་གི་ཁྱད་པར་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དླེ་གཞན་

རྣམས་ལ་སྨྲ་ཞིང་སྟོན་པར་བླེད་པ་ལ་སྨྲ་བླེད་ཀི་ཚིག་ཅླེས་བའོ།  །དླེ་ལ་སྒྲུབ་

ཚིག་དང་། དགག་ཚིག་གཉིས་ཡོད། 

ཀ སྒྲུབ་ཚིགགཞན་ལ་ཤླེས་སུ་འཇུག་འདོད་ཀི་བོས་གང་ཞིག་བརོད་

པར་བ་བའི་དོན་དླེ་ཡིན་པའམ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚིག་སྟླེ། རང་གི་ཚིག་

གང་སྨྲ་ཐམས་ཅད་གཞན་གིས་ཚད་མར་བླེད།  (དགླེ་ལྡན་ལླེགས་བཤད་

ལས) བུམ་པ་མི་རྟག་པ་ཡིན།  (བསྡུས་གྲྭའི་སྤི་དོན་ལས) ལྷུན་གིས་གྲུབ་

པའི་པདྨ་རྣམས་ཀང་སྐྱླེ་རུང་བ་ཞིག་ཡོད་དོ།  །(གཏམ་པདྨའི་ཚལ་གི་ཟོས་

གར་ལས) དཔའ་ཞིང་མཐུ་རྩལ་ཆླེན་པོ་དང་ལྡན་ནོ།  །(མདོ་མཛངས་བླུན་

ལས) རིག་གནས་བསབས་ན་དགླེ་བ་ཆླེ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཚིག་གཅིག་

གི་ནང་དུ་དགག་སྒྲ་ལན་གཉིས་བྱུང་བའམ་མླེད་དང་མིན་གི་རླེས་སུ། དླེ་

ལས་ལྡོག་པའོ། ཞླེས་པའི་སྒྲ་སྦར་པ་ཡང་སྒྲུབ་པའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་ཏླེ། ས་
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འདི་ན་ཤིང་མླེད་པ་མིན། བུམ་པ་མླེད་པ་ལས་ལོག་པའོ།  །མི་ལ་བཟའ་རྒྱུ་

མླེད་ན་མི་འགྲིགཁོས་ཡི་གླེ་བིས་མ་ཚར་བ་མིན། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གི་

དོན་ནི་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་ལས་ལི་ཞིང་གོ་བ་སྟླེར་ཚབས་ཆླེའོ།  །

ཁ། དགག་ཚིགགཞན་ལ་བརོད་འདོད་ཀི་བོས་བརོད་བའི་དོན་དླེ་

མིན་པའམ་མླེད་པར་བརོད་པའི་ཚིག་རྣམས་ཏླེ། གྲུབ་ཚུལ་གི་ཆ་ནས་བལྟས་

ན། སྒྲུབ་ཚིག་ལ་མླེད་དང་། མ་ཡིན། མིན། མི་སིད་སོགས་དགག་པའི་སྒྲ་

སྦར་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏླེ། དླེ་རིང་གཟའ་ཉི་མ་མིན། ཁོ་རང་དགླེ་རན་མ་རླེད། 

ཅླེས་པར་སྒྲུབ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་ཞླེས་པའི་ཚབ་ཏུ་མིན་དང་། རླེད་ཅླེས་པའི་

སྔོན་ལ་མ་སྒྲ་སྦར་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།  །དཔླེར་ན། ཡིད་འཕྲོག་མླེད་པའི་

རྒྱལ་གཞིས་བདག་ལ་དགོས་པ་མླེད་དོ།  །(ནོར་བཟང་རྣམ་ཐར) མཐོ་བ་

གནམ་ལ་འཕུར་སོང་ཟླེར་ས་མླེད། དམའ་བ་ས་ལ་འཛུལ་སོང་ཟླེར་ས་མླེད།  

(སྣང་ས་འོད་འབུམ) རྟ་དླེའི་འགྲོས་མི་བཟང་། ང་ཁོམ་ལ་འགྲོ་བ་མིན། ཞླེས་

པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡིན་དང་ཡོད་པའི་དོན་ལ་ལོག་དང་ལྡོག་ཅླེས་པའི་སྒྲ་སྦར་པ་

རྣམས་ཀང་དགག་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་ཏླེ། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་པ་ལས་

ལོགཁོ་བོད་རིགས་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་གོ། ལྟ་བུའོ།  །

འདྲི་བླེད་ཀི་ཚིགསྐབས་སུ་བབ་པའི་བརོད་བའི་དངོས་པོ་ང་དླེའི་

རིགས་དང་རང་བཞིན་བ་བ་སོགས་མ་ངླེས་པའམ་མི་ཤླེས་པ་གཞན་ལ་འདྲི་
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བར་བླེད་པའི་ཚིག་སྟླེ། ཁྱོད་སུ་ཡིན། དླེ་ལྟར་བས་ན་འགྲིག་གམ། ཞླེས་པ་ལྟ་

བུ། ཡིག་ཐོག་ཏུ་གམ་སོགས་བཅུ་གཅིག་དང་། གང་ཅི་ཇི་སུ་ནམ་དུ་ཨླེ་གྲང་

སོགས་དྲི་བའི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲ་གང་རུང་ཞིག་སྦར་པས་སྟོན་ཞིང་། 

ངག་ཐོག་ཏུ་དྲི་བ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་དངོས་སུ་མླེད་ཀང་གདངས་ཀིས་མཚོན་

པའང་ཡོད་དོ།  །དླེར་དབླེ་ན། 

ཀམ་ཤླེས་པས་དྲི་བ། རང་གིས་མ་ཤླེས་པའི་དོན་དླེ་གཞན་ལ་འདྲི་

བར་བླེད་པ་སྟླེ། བུ་མོ་སྣང་ས་སྐུ་ཁམས་བདླེ་ལགས་སམ། བུ་མོ་ཁྱོད་ནི་དླེ་

རིང་གང་ནས་ཡོང་། དོ་ནུབ་འགྲོ་བའི་ཕ་ཡུལ་གང་དུ་འགྲོ། ཁྱོད་ལ་ཕ་མ་

མཉླེན་ཚན་ཇི་འདྲ་ཡོད། འཇིག་རྟླེན་གཏན་གྲོགས་བདག་པོ་སུ་འདྲ་ཡིན། 

ཁྱིམ་དང་ལོངས་སྤོད་བུ་ཚ་གང་འདྲ་ཡོད། བུ་མོ་ཁྱོད་ཀི་མིང་ལ་ཇི་སྐད་ཟླེར།  

(སྣང་ས་འོད་འབུམ) ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

ཁ། ཐླེ་ཚོམ་གིས་དྲི་བ། ཡིན་མིན་མ་ངླེས་པར་བོ་གཉིས་སུ་ལྷུང་བའི་

སོ་ནས་དྲི་བའི་དོན་སྟོན་པའི་ཚིག་སྟླེ། འདི་ནི་རྨི་ལམ་ཡིན་ནམ་མངོན་སུམ་

ཡིན།  (སྣང་ས་འོད་འབུམ)  ཁྱོད་ལ་ནོར་ཡོད་མ་མླེད།  (གསླེར་ཏོག་སུམ་

འགྲླེལ) ཁོ་ལ་བདླེ་སྐྱིད་ལྡན་ནམ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

གཤླེས་ཟིན་དྲི་བ། རང་གིས་ཤླེས་ཟིན་པའི་དོན་དླེ་གཞན་ལ་ནན་ཏན་

དུ་དྲི་བའི་ཚིག་སྟླེ། རྣ་བ་སྔོན་ལ་སྐྱླེས་ན་ཡང་།  །རྭ་རྩླེ་མཐོ་བ་མ་མཐོང་ངམ།  ། 
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(ས་སྐྱ་ལླེགས་བཤད) ཁྱླེད་རང་ཕླེབས་ལགས་སམ། ང་ལ་བིན་པ་འདི་ཡིན་

ནམ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

ང་། གདམ་པར་དྲི་བ། དོན་གཉིས་སམ་མང་པོའི་ནང་ནས་གཅིག་

གདམ་པར་འཇུག་པའི་དོན་དུ་དྲི་བ་བླེད་པའི་ཚིག་སྟླེ། དཀའ་འགྲླེལ་ལམ་

རྣམ་བཤད་གང་རུང་ལ་བལྟའམ། ཚིགས་བཅད་དམ་ཚིག་ལྷུག་གང་གིས་

འབི། རྩམ་པ་ཟའམ་ཞོ་འཐུང་། ཁྱོད་འགྲོའམ་ཁོ་འགྲོ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

སྐུལ་སྨོན་གི་ཚིགགཞན་ལ་བ་བ་ཞིག་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པར་སྐུལ་བའམ་

རང་གི་རླེ་འདོད་ཅིག་འགྲུབ་པར་སྨོན་པའི་ཚིག་སྟླེ། ཚིག་འདི་རིགས་མི་དང་

འབླེལ་བའི་དོན་ཁོ་ནར་མ་ཟད་སླེམས་མླེད་སོགས་ལ་སྦར་དུ་མླེད་ཅིང་། 

སྐུལ་བའི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ། གང་ལ་བསྐུལ་བའི་ཡུལ་དངོས་སུ་མ་

བརོད་ཀང་ཤུགས་ལ་རྟོགས་ཐུབ་བོ།  །དཔླེར་ན། ལུང་རིགས་མན་ངག་

རྣམས་ཀིས་ཚིམ་པར་མཛོད།  (དླེབ་ཐླེར་མཁས་དགའ)  ཡིད་འཕྲོག་སོག་

ལ་བབས་པའི་ཉླེན་ལས་ཁོལ།   (ནོར་བཟང་རྣམ་ཐར) གཞོན་ནུ་དོགས་པ་

ངན་པས་འཆིང་བར་མ་བླེད་ཅིག  (གཞོན་ནུ་ཟ་མླེད)  ཅི་བསམ་བྱུང་བ་

ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག  (ནོར་བཟང་རྣམ་ཐར)  བ་མ་དམ་པས་བདག་ལ་

ཤིས་པ་སོལ། ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། ཅིག་ཞིག་ཤིག་གསུམ་དང་། ཤོག་

རྒྱལ་སོལ་མཛོད་ཞུ་སོགས་དངོས་སུ་སྦར་ཡོད་པ་ཅི་བཤད། མ་སྦར་ཀང་
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སྐུལ་སྨོན་གི་དོན་སྟོན་པའི་སྒྲའི་སྦོར་བ་ཐམས་ཅད་འདིར་གཏོགས་སོ།  །

འབོད་བླེད་ཀི་ཚིགདགའ་སྐྱོ་ཆགས་སང་སོགས་ཡིད་ཀི་འགྱུར་བ་

དྲག་པོ་སྟོན་བླེད་ཀི་ཚིག་རྣམས་ཏླེ། དཔླེར་ན། ཨླེ་མ་ངོ་མཚར་ཆླེ། བཀྲ་ཤིས་

དཔལ་དུ་དགླེ (རྒྱལ་རབས་གསལ་མླེ) ཧོ་ཧོ་རང་ཚོད་མ་ཐུབ་ངོ་རླེ་ཚ།  

(བརྡ་སྤོད་གསལ་བླེད་ངག་སྒྲོན) གྲི་འདི་ཇི་འདྲ་ཁ་རྡུགས་ཤིག་རླེད་ཨང་། 

ཀླེ་ཧུད་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་གགས་མླེད་པ་མྱངས་སོང་། ངོ་མ་རྟ་མགོགས་པོ་

ཞིག་རླེད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། ངག་ཐོག་ཏུ་གདངས་མཐོ་འདླེགས་

དམའ་འབླེབས་ཀི་ཚུལ་ལས་ཡིད་ཀི་འགྱུར་བ་དླེ་མཚོན་ཐུབ་ཀང་། ཡིག་

ཐོག་ཏུ་ངག་གི་གསོན་ཉམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཐོན་དཀའ་བས། ཨླེ་མ། ཀླེ་མ། 

ཨ་ཧོ། ཨ་ལ་ལ། ཨ་ཙི། ཅི་འདྲ། ཇི་ལྟར་སོགས་ཀི་སྒྲ་གང་རུང་སྐབས་ཐོབ་

ཀིས་སྦར་ཏླེ་ཉམས་རྟོག་མཚོན་པར་བླེད་དོ།  །

༤ཚིག་ལ་བརོད་དོན་གི་སོ་ནས་དབླེ་བ། 

ཚིག་གིས་དོན་སྟོན་པའི་ཚེ། ཚིག་གི་འགྲུབ་རྒྱུ་སོ་སོའི་བར་གི་

འགྲླེལ་བ་དང་། བརོད་དོན་གཙོ་བོ་གང་ཞིག་སྟོན་པའི་བླེད་ལས་ལྟར་ན། 

རྣམ་གྲངས་མང་བའི་ཚིག་རྣམས་གཤམ་གི་དབླེ་བའི་གྲངས་འདི་དག་ཏུ་
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བསྡུ་རུང་ངོ་།  །

བླེད་པོ་གཞན་འབླེལ་གི་ལས་ཚིགལས་གང་ཞིག་བླེད་པོ་གཞན་

གིས་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ནས་སྒྲུབ་པར་བླེད་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་རྣམས་ཏླེ། 

བ་བླེད་ཐ་དད་པའི་ལས་ཚིག་ཅླེས་ཀང་བའོ།  །དཔླེར་ན། བོན་པོས་གྲོས་

ཐག་བཅད། གངས་ཀིས་ཕོགས་བཞི་བསྐོར། ཕ་མས་སོབ་གྲྭར་བསྐྱལ། སྐད་

གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར། ལས་ཀ་དླེ་སུས་སྒྲུབ་བམ། ཡོན་ཏན་དཔོན་དུ་

བསྐོས། ཤ་ཚོན་པོ་ཟ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

བླེད་པོ་གཞན་མླེད་ཀི་ལས་ཚིགལས་གང་ཞིག་སྒྲུབ་མཁན་གི་བླེད་

པོ་གཞན་མླེད་པར་དངོས་པོ་རང་སྟླེང་གི་འཕོ་འགྱུར་སོགས་སྟོན་པའི་ལས་

ཚིག་ཅིག་སྟླེ། དཔླེར་ན། ནོར་ལུག་ར་བར་ཐོན། རས་ཡུག་དམར་བོར་གྱུར། 

ཁོ་རང་ཁོམ་དུ་མྱུལ། རྟ་བང་གིས་རྒྱུགབླུན་པོའི་མགོ་འཐོམས། རྩྭ་སྔོན་པོ་

སྐྱླེས། ཐག་པ་ཕྲ་ས་ནས་ཆད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

རྟླེན་གཞི་བརོད་པའི་ཚིགབརྟླེན་བའི་ཆོས་ཅི་ཞིག་རྟླེན་གཞི་གང་ལ་

ཡོད་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་སྟླེ། དཔླེར་ན། སྟླེང་ན་སྐར་ཚོམ་མཛེས། རོང་དུ་གྲོང་

སླེ་མང་། ཕོར་བ་གམ་དུ་བདོག་བུ་ལ་བརྩོན་པ་ཆླེ། ང་ལ་སོབས་པ་མླེད། བག་

ཐླེམ་དུ་བ་ཚང་ཡོད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

གཞི་ཆོས་སྦར་པའི་ཚིགཁྱད་གཞིའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆོས་
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ཀི་རང་བཞིན་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཚིག་སྟླེ། དཔླེར་ན། འབོང་གི་རྭ་རྩླེ་རྣོ། 

མླེ་ཏོག་དམར་པོ་ཡགགྲོང་ཁྱླེར་འདུ་འཛི་ཆླེ། གླུ་འདི་རབ་ཏུ་སན། སྐྲ་མདོག་

བལ་ལྟར་དཀར། རྒྱ་མཚོ་ཟབ། ལྟ་བུའོ།  །

དླེ་ཉིད་བརོད་པའི་ཚིགབརོད་བའི་དོན་དླེ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་གསལ་

བར་སྟོན་པའི་ཚིག་སྟླེ། དཔླེར་ན། འདི་གྲོང་ཁྱླེར་ལན་གྲུ་རླེད། ཁོང་ནི་ངའི་

དགླེ་རན་ཡིན། སྒྲ་ནི་མཉན་བའོ།  །དངོས་པོའི་རང་བཞིན་མི་རྟག་གོ། བཀྲ་

ཤིས་ལུག་རི་རླེད། ཕ་རོལ་གི་མི་དླེ་བོད་མིན། སོབ་དཔོན་ནི་ཉི་མའོ།  །ཞླེས་

པ་ལྟ་བུའོ།  །

བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཇི་སླེད་པ་ཆླེ་ལོང་དུ་བསྡུས་ན་གོང་

བསྟན་དབླེ་བ་ལྔ་བོ་གང་རུང་དུ་འདུ་སྟླེ། གངས་རི་ལས་ཆུ་བཞུར། དགླེ་རན་

ལ་ཡོན་ཏན་བསབས། ཞླེས་པ་སྤིར་འབྱུང་ཁུངས་སྟོན་པའི་ཚིག་ཡིན་ཡང་། 

དླེ་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན། བཞུར་ཞླེས་པ་བླེད་པོ་གཞན་མླེད་ཀི་ལས་ཚིག་

དང་། བསབས་ཞླེས་པ་བླེད་པོ་གཞན་འབླེལ་གི་ལས་ཚིག་ཡིན་པས། ཁུངས་

སྟོན་པ་ཟུར་ལོགས་སུ་འབླེད་པ་མི་ལླེགས་སོ།  །

ལྔ་བ། ཚིག་གི་སྒྲིག་བཞི་བཤད་པ། 

མི་རིགས་ཤིག་གི་སྐད་ཆའི་ནང་དུ་ཡང་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཟོ་ཞིང་བརོད་
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དོན་སྟོན་པ་ལ་ཕན་སྐྱླེད་པའི་ཅུང་གཏན་ཆགས་ཀི་བརྡ་སྤོད་སྤི་འགྲོས་

གྲངས་ལྡན་ཞིག་འབྱུང་གིན་ཡོད་པ་ནི་ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞི་ཡིན་ཏླེ། དླེ་དང་

མིང་གི་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་གཞི་གཉིས་སྤིར་བཏང་དུ་འདྲ་ཡང་། རང་ཐད་ཀི་

ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་རླེ་ཡོད་པ་གོང་དུ་བསྟན་ཟིན་པ་བཞིན་ནོ།  །སྐད་

ཆ་ནི་ཚིག་དུ་མ་སྤུངས་པའི་ཕུང་བོ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་

ཚད་གཞལ་དཀའ་ཡང་། སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་ནས་འགྲོས་སོལ་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་

མླེད་པས་ན། མི་རྣམས་ཀིས་ཚིག་གི་སྦོར་བ་སླེལ་དུས། རྩ་བའི་སྒྲིག་གཞི་

དླེ་ལ་སྐབས་བབ་ཀི་དགོས་མཁོ་ལྟར་མིང་རླེ་རླེ་ལླེགས་པར་བསླེབས་ནས་

བརོད་དོན་སྟོན་པར་བླེད་དོ།  །

༡ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་རིག་གནས་འདུ་ཤླེས་བར་གི་

འབླེལ་བ། 
བརོད་འདོད་ཀི་རྟོག་པས་སྒྲ་སྐྱླེད། སྒྲ་དོན་ལ་གཞོལ་པས་མིང་བྱུང་། 

མིང་དུ་མ་རིམ་པར་སྦར་པས་ཚིག་གྲུབ་པ་མངོན་ཞླེན་ལྟར་ཡུན་རིང་དུ་

བཀོལ་པས་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་གཏན་དུ་ཆགས་པ་ལྟར། བརོད་དོན་སྣ་ཚོགས་

པ་རྣམས་སྟོན་པར་བླེད་པས་སྐད་ཆའི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ཏླེ། 

འཇིག་རྟླེན་ལ་ཤླེས་རྟོགས་དང་རང་གིས་རྟོགས་ཟིན་པའི་དོན་རྣམས་གཅིག་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

ནས་གཅིག་ལ་སླེལ་པར་བརྟླེན། སྐད་ཆ་མི་འདྲ་བའི་མི་རིགས་སོ་སོར་ཀུན་

རྟོག་དང་བརྡ་སྤོད་ཐབས་མི་འདྲ་བ་རླེ་ཆགས་པ་དླེ་ཡང་སྐད་ཆ་དླེ་སྤོད་ཀི་

ཁོངས་མི་ཐུན་མོང་གི་ཀུན་རྟོག་གི་བདག་འབས་ཉིད་དུ་ངླེས་པས། ཚིག་གི་

སྒྲིག་གཞི་མི་འདྲ་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོད་ཚེ། དླེར་མཐུན་གི་ཀུན་རྟོག་གི་རྣམ་

པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་ཡོད་ངླེས། རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐད་ཆ་གང་ཡིན་ཡང་རང་གི་

བརོད་བར་གྱུར་པའི་རིག་གནས་ཀུན་གི་ཉིང་བཅུད་དང་རྟླེན་གཞིར་གྲུབ་

གདའ་བས། སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་དང་རིག་གནས་ཀི་གོམས་གཤིས་གཉིས་

འབལ་མླེད་དུ་གནས་ཤིང་། ཅི་ལྟ་བུའི་རིག་གནས་ཀི་འདུ་ཤླེས་ཡོད་ན་དླེ་ལྟ་

བུའི་ཚིག་སྦོར་བླེད་ལུགས་རླེ་ཡོད་དོ། མི་རིགས་ཐ་དད་པའི་སྐད་ཆའི་སྦོར་

བ་ལ་ཕོགས་མཐུན་གི་ཆ་ཡོད་ཚེ་དླེ་དག་ལ་རིག་གནས་དང་མི་རྒྱུད་མཆླེད་

ཁུངས་གང་རུང་ནས་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་རིགས་པས་དཔགས་ལ། དླེ་ཡང་

མཐར་ཐུག་ན་ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞི་མཐུན་པ་ཉིད་ལ་ལྟ་ཕིར། ཁོར་ཡུག་གི་

དབང་གིས་མིང་བརྡ་གསར་བ་མང་དུ་བྱུང་ཡང་རྩ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ལ་འགྱུར་

བ་ཆླེན་པོ་མི་འབྱུང་བ་ནི་མི་རིགས་གང་གི་ཀུན་རྟོག་གི་འགྲོ་རིམ་ལ་འགྱུར་

བ་ཆླེན་པོ་མླེད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ཏླེ། ཞོལ་རྡོ་རིང་དུ། བོན་སྟག་སྒྲ་ཀླུ་གོང་

དཀུ་རྒྱལ་གཙིགས་གནང་བའི་མདོ་རྡོ་རིངས་ལ་ཡག་གྲུ་བིས་པའོ།  །ཞླེས་

པ་དང་། རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟོགས་བརོད་དུ། ཤླེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་དུ་ཕིན་པ་དོན་དུ་

ི
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གཉླེར་བར་བའོ།  །ཞླེས་པ་དང་། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་དམ་ལླེགས་པར་

བའོ།  །ཞླེས་པ་སོགས་ལ་བརྡ་གསར་རིང་དང་བརོད་བ་དོན་གི་ཁྱད་པར་

ཡོད་ཀང་ཚིག་གི་རྩ་བའི་སྒྲིག་གཞི་མཐུན་པར་ཡོད་པས་མཚོན་ཏླེ། མི་

རིགས་ཤིག་གི་རིག་གནས་ཀི་ནང་ནས་ཕིའི་རིག་གནས་ཀི་ཤུགས་རྐླེན་

ཐླེབས་དཀའ་བ་ནི་མི་རིགས་ཀི་བསམ་བོའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀི་རྣམ་པ་དང་སྐད་

གདངས་དང་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་ཡིན་པས། ༡༦མི་རྣམས་རིག་གནས་ཀི་ཁོར་

ཡུག་ངླེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་འཚོ་བའི་ཚེ། ངག་གི་སྦོར་བ་དང་ལུས་ཀི་སྤོད་པ་

གང་ལའང་རིག་གནས་དླེའི་སྒྲིག་གཞིས་མ་ཟིན་པ་མླེད་ཅིང་། བ་བ་གང་བླེད་

ཕལ་ཆླེར་བག་ལ་ཉལ་པའི་འདུ་ཤླེས་ཀིས་བཀོད་འདོམས་འོག་སྒྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ།  །

སུ་ཞིག་གིས་མིའི་དོན་གླེང་ན། དླེ་ཡི་སྐད་ཆ་གླེང་དགོས། སྐད་ཆ་

གླེང་བ་ལ་སྤི་ཚོགས་གླེང་དགོས་སྟབས། ༡༧བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞི་

བཤད་པ་ལ་བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་གོམས་གཤིས་མི་གླེང་གཏོལ་མླེད་ཡིན་ཏླེ། 

སྐད་ཆ་ནི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ།  །རང་རླེ་བོད་སང་

བའི་མི་རྣམས་གནའ་ནས་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་གཞིས་ཀ་གང་དུ་འཆའ་བ་

འཚོ་བ་ཧྲིལ་བོའི་རྟླེན་གཞིར་བསམས་ཏླེ། ས་ཆུའི་གནས་མལ་ལ་བརྟག་པ་

སྔོན་དུ་བ། ཆོ་གས་གཡང་ཆོག་རླེས་སུ་བས་ནས། སར་གཞིས་བཏབ་ཟིན་
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པ་ན་རང་དགར་དུ་ཡལ་བར་མི་འདོར་པ། ཕ་རིང་བུ་རྒྱུད་ལ་ལད་མི་ཉན་པ་

གཞིས་ས། ཞླེས་པ་ལྟར། ལས་གང་བླེད་ཀང་ཡུལ་གཙོ་བོར་འདོན་པའི་

དབང་གིས། བ་བ་སྟོན་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལའང་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་

ནས་བ་ཡུལ་སྔོན་ལ་སྟོན་པར་བླེད་དླེ། རི་སྟོད་དུ་ནོར་ལུག་འཚོས། སྐྱླེད་

ཚལ་དུ་མླེ་ཏོག་བཏབ། རི་བོ་སྦྲ་ནང་དུ་སོང་། ལྟ་བུས་མཚོན་ཞིང་། ཡུལ་

གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པའི་རླེས་སུ་ད་གཟོད་གང་སོད་པའམ་སུས་བླེད་པ་བསྟན་

དགོས་པས། ཁྱིམ་ན་མགྲོན་པོ་ཡོད། མགྲོན་པོ་ཁྱིམ་ན་ཡོད། སོབ་ཁང་དུ་ཀླུ་

མོས་ཡི་གླེ་འབི། ཀླུ་མོས་སོབ་ཁང་དུ་ཡི་གླེ་འབི། ཞླེས་པའི་ཚིག་སྔ་ཕིའི་

བསྟན་དོན་ལ་གཙོ་ཕལ་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་། ཚིག་ཕྲད་ཀི་སྔ་ཕིའི་རྩ་བའི་

སྒྲིག་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་མླེད་པ་ནི་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་

ལ་ཐླེར་ཟུག་ཏུ་གྲུབ་པས་ཡིན་ནོ།  །འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་

ཡིན་ན། སྒྲའི་སྦོར་བ་ལ་ཡོད་ཅིང་། སྒྲའི་སྦོར་སོལ་ལ་མི་མཐུན་པ་ནི། དླེ་

འདྲའི་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་མླེད་པའི་གནད་ལ་ཐུག་གོ། དླེ་བཞིན་དུ་མླེ་

ཏོག་སོགས་དངོས་པོ་དག་གི་ཁྱད་ཆོས་སྟོན་པའི་ཚེ། ཐོག་མར་དངོས་པོ་

གང་ཞིག་མིག་ཏུ་བསྟན་ནས། རླེས་སུ་ཁྱད་ཆོས་ལ་དཔྱོད་པའི་རིམ་པ་ལྟར། 

མླེ་ཏོག་མཛེས། འོ་མ་མངར། ཟ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གསལ། འབོག་པའི་འཚོ་

བ་བཟང་། ཞླེས་བརོད་པ་ལ་སྐབས་དོན་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ཡན་ལག་མང་
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དུ་སྤས་ཀང་ཆོག་གོ། 

སྐད་ཆ་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་དུས་ན་ངག་སྦོར་དང་ལག་བརྡ་ཟུང་འབླེལ་

གིས་བརྡ་སྤོད་པར་བླེད་པས། བརྡ་ཐབས་གང་ཡིན་ཡང་མི་རིགས་དླེ་གའི་

རིག་གནས་གོམས་གཤིས་ཀིས་མ་བསད་པ་གཅིག་ཀང་མླེད། དཔླེར་ན། 

བོད་དུ་མགོ་བོ་ནང་དུ་ལྡླེམ་པས་ཡིན་པའམ་བདླེན་པ་དང་། འཕྲླེད་དུ་གཡུག་

པས་མིན་པའམ་རྫུན་པའི་བརྡ་བླེད་པ་ལ། རྒྱ་གར་དུ་དླེ་ལས་ལྡོག་པར་འཛིན་

ཞིང་། རང་རླེ་རྣམས་ལླེ་བརྐངས་པ་གུས་པ་དང་བཟོད་གསོལ་གི་ཉམས་

སྟོན་པ་ཡིན་མོད། ཡོ་རུབ་གིང་དུ་དགྲ་རུ་འཛིན་པའི་བརྡར་འཛིན་པས་

མཚོན་ཏླེ། ལག་པས་བརྡ་བླེད་པའི་དུས་ན་ལག་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་བསམ་བོ་

གཏོང་ཞིང་། སྐད་ཆས་བརྡ་སྤོད་པ་ལ་བསམ་བོའི་རྟླེན་གཞིའང་སྐད་ཆ་ཡིན་

པས། སྐད་ཆ་དང་ལག་བརྡ་ལ་ཁྱད་པར་ཇི་འདྲ་ཆླེ་ཡང་། དླེ་གཉིས་རིག་

གནས་ཀི་འདུ་ཤླེས་མཐུན་པའི་མི་རིགས་གཅིག་གི་ནང་ཚན་གི་བརྡ་ཐབས་

མི་འདྲ་བ་ཙམ་ཡིན་ན། བསམ་བོ་གཏོང་ལུགས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མླེད་དོ།  ། 

དླེའི་རྐླེན་གིས་རིག་གནས་ཀི་གོམས་གཤིས་འདྲ་ན། བསམ་བོ་འཁྱླེར་

ཕོགས་མཚུངས་ཤིང་། དླེ་མཐུན་པས་གནས་སྐབས་ཀི་འཚོ་བའི་ཆ་རྐླེན་

དང་ཡུལ་སྐད་ཀི་ཁྱད་པར་མི་མཚུངས་ཀང་། སྐད་ཆའི་རྩ་བའི་སྒྲིག་གཞི་

མཐུན་པར་ཡོད་ཕིར། མི་རིགས་དབླེ་ཞིབ་ལ་སྤོ་བ་རྣམས་ཀིས་ཐ་སད་ཐན་
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ཐུན་ཙམ་དང་སྐད་གདངས་མི་མཐུན་པ་ཕྲན་བུ་ཙམ་ལ་མཆོག་ཏུ་མི་འཛིན་

པར། སྐད་ཆའི་ཆ་ནས་ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་། བསམ་བོའི་ཆ་ནས་འདུ་

ཤླེས་འཛིན་སྟངས་ལ་དཔྱད་དོ།  །

༢ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞིའི་རྣམ་གྲངས་སོ་སོར་བཤད་པ། 

བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ཚད་མླེད་པ་རྣམས་གནད་དྲིལ་ན་རྩ་

བའི་སྒྲིག་གཞི་གཉིས་སུ་འདུ་བ་དང་། དླེ་ཡང་མིང་གི་བླེ་བག་ཡོངས་ཀིས་

ཆ་མཉམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་མིན་པར། ལ་ལ་ཞིག་རྩ་བའི་གནས་སུ་བཅར་ཅིང་། 

འགའ་ཞིག་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་དུ་གནས་པས། གང་རྩ་བར་གྲུབ་པའི་མིང་དླེའི་

གྲངས་འབོར་གཏོས་ཆླེ་ཞིང་། ཡན་ལག་ཏུ་གྲུབ་པའི་རིགས་ལ་གྲངས་ངླེས་

ཅན་ཞིག་ལས་མླེད་པ་ལྟར། འདིར་ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞིའི་རིམ་པ་ལ་འཇུག་

བདླེ་བའི་སད་དུ། ཚིག་སྒྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་དང་ཚིག་ཕྲད་རྣམས་ཆ་དུ་མར་

བསིལ་བར་བ་སྟླེ། ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་(n1) དང་། ངླེས་བཟུང་གི་

མིང་(n2) ལ་རྩ་བའི་སྒྲ་དང་(n) ། བ་བ་བརོད་པའི་མིང་(v1) དང་། ཁྱད་

ཆོས་བརོད་པའི་མིང་(v2) ། གསལ་བླེད་ཀི་མིང་(v3) ། རོགས་ཚིག(v4) 

བཅས་ལ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ(v)དང་། གྲངས་ཀ་བརོད་པ།  (A1) དང་། 
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འཇལ་བླེད་ཀི་མིང་(A2) དང་། ཁྱད་འདོན་གི་མིང་(A3) ལ་ཡན་ལག་གི་

སྒྲ(A) དང་། ཚིག་ཕྲད(P) བཅས་བཞིར་བསྡུས་པ་རྩིས་འགྲོས་སུ་སླེལ་ན། 

ཚིག་གི་རྩ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ལ།  S=N+P+Vདང་།  S=N+Vགཉིས་

ཡོད་པ་དང་། འདིའི་s ནི་ཚིག་གི་མཚོན་རྟགས་དང་། འདིར་བསྟན་གི་ཚིག་

ཕྲད་ནི་རྣམ་དབླེ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་མི་རུང་ངོ་།  །

རྩ་བའི་སྒྲ་ལ་ཚིག་ཕྲད་དང་དླེ་ལ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་སྦར་ཏླེ་སླེལ་བའི་

ཚིག(S=N+P+V)ལ་ཚིག་ཕྲད་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ལྟར་དབླེ་ན། 

ཀརྩ་བའི་སྒྲ་ལ་བླེད་སྒྲ་དང་དླེ་ལ་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་སྦར་པ་སྟླེ།   

(S=N+P1+V1)། དཔླེར་ན། མི་དམངས་ཡོངས་ཀིས་སྒྲུབ། སྟག་གིས་

མཆླེ་བ་གཙིགས། རྟ་ཁ་སབ་ཀིས་དཀྱུས། བ་དགས་གཟླེངས་སུ་བསྟོད། 

ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་པ་དཔླེ་རིས་སུ་བཀོད་ན་འདི་ལྟ་སྟླེ། 

འདིར་དཔླེ་རིས་ཤིག་འདུག

འདི་རིགས་ལ་བླེད་སྒྲ་སྦར་པའི་དབང་གིས་མཐའ་མའི་གསལ་བླེད་

ཀི་སྒྲའང་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་པར་ངླེས་ཀང་། བླེད་སྒྲ་སྦར་པ་ཐམས་

ཅད་ཚིག་གི་རྩ་བའི་སྒྲིག་གཞིར་མ་གྲུབ་སྟླེ། ཐག་པ་འདི་འདོམ་གང་གིས་

ཐུང་། སར་མ་སྐྲག་པས་བོས། ཡི་གླེ་ཤླེད་ཀིས་ཀློགཁོ་མོས་ཟུར་གིས་

བལྟས། མགྲོན་པོ་འཛུམ་གིས་བསུས། གོས་ཀི་ཁ་དོག་རིམ་གིས་འགྱུར། 
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ལྟ་བུའི་ཆ་ཤས་ཀི་བླེད་སྒྲ་དང་དླེའི་སྔ་ལོགས་ཀི་གྲངས་ཀ་དང་ཁྱད་འདོན་

གི་མིང་སོགས་ཀིས་དོན་ཕི་མ་གསལ་བར་བླེད་པ་ཙམ་ལས། གལ་ཏླེ་ཆ་

ཤས་དླེ་དག་བསལ་ཀང་ཙིག་གི་སྦོར་བ་འདྲ་ཆགས་པར་ཡོད་པ། ཐག་པ་

འདི་ཐུང་། སར་མ་བོས། ཡི་གླེ་ཀློགཁོ་མོས་བལྟས། མགྲོན་པོ་བསུས། གོས་

ཀི་ཁ་དོག་འགྱུར། ལྟ་བུ་ཡིན་པས་འདིར་བསྟན་གི་རྩ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ཞླེས་པ་

ནི་མླེད་ན་མི་རུང་བའི་ཚིག་གི་དངོས་རྒྱུ་ལ་བའོ།  །

ཁ། རྩ་བའི་སྒྲ་ལ་འབླེལ་སྒྲ་དང་དླེ་ལ་རོགས་ཚིག་སྦར་ཏླེ་གྲུབ་པ།  

(S=N+P2+V4) ནི། འདི་ནི་བུམ་པའི་ཁ་དོག་གོ། འདུས་བས་ཐམས་

ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ནོ།  །ཡོན་ཏན་གི་མཐུའོ།  །སོབ་གྲྭའི་ར་བའོ།  །ལྟ་བུའི་

སྟླེ་མིང་སྔ་ཕི་འབླེལ་སྒྲས་སྦྲླེལ་པའི་མཐའ་ལ་རོགས་ཚིག་སྦར་པས་སྐབས་

དོན་རླེ་ཞིག་རོགས་པར་བསྟན་ཕིར། རོགས་ཚིག་ཀང་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་

ཞིག་ཏུ་གཟུང་ངོ་།  །དླེ་དཔླེ་རིས་ཀིས་མཚོན་ན། 

འདིར་དཔླེ་རིས་ཤིག་འདུག

གརྩ་བའི་སྒྲ་ལ་ལ་དོན་དང་དླེ་ལ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་སྦར་ནས་གྲུབ་པ།  

(S=N+P3+V)སྟླེ། རྩྭ་ཐང་དུ་བཟོ་གྲྭ་ཡོད། དོན་གཅོད་དུ་གྲོས་མོལ་

བླེད། སྐྱིད་ཆུའི་འགྲམ་ན་ཉ་མོ་འཛིན། ཉི་ནུབ་ཏུ་བཟའ་བཏུང་སྤོད། རང་

གཤིས་ངན་པ་ཇླེ་བཟང་དུ་བཏང་། ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་སྔ་ཕིའི་མིང་དོན་གི་བླེད་
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པའི་དབང་གིས་སྐབས་དོན་མི་འདྲ་བ་སྟོན་ནའང་། དླེ་དག་གི་རྩ་བའི་སྒྲིག་

གཞི་མཐུན་པར་གནས་པས་འདིར་གཅིག་ཏུ་བས་སོ།  །དཔླེ་རིས་སུ། 

འདིར་དཔླེ་རིས་ཤིག་འདུག

ང་། རྩ་བའི་སྒྲ་ལ་འབྱུང་ཁུངས་དང་དླེ་ལ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་སྦར་ཏླེ་

གྲུབ་པ (S=N+P4+V) ནི། ས་གཞི་ནས་ལོ་ཏོག་སྐྱླེས། སྟན་གྲུ་བཞི་

ལས་ལངས། སིད་ཇུས་ཁ་ནས་བསྒྲགསྣམ་བུ་ལས་གོས་འཇམ། ཞླེས་པ་ལྟ་

བུ་སྟླེ། 

འདིར་དཔླེ་རིས་ཤིག་འདུག

གོང་འཁོད་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར། སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་

སླེལ་སྐབས་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་རླེ་རླེ་བཞིན་བསབས་ནས་ཤླེས་པར་བས་

པ་མ་ཡིན་པར་རང་ལ་གོམས་པའི་སྒྲིག་གཞི་དླེ་ལ་མིང་རྣམས་སྐབས་ཐོབ་

ཀིས་སྦར་ཏླེ་དོན་ལ་གཞོལ་བར་བླེད་པས། ཚིག་གི་སྦོར་སྟངས་ལ་གཏན་

ཆགས་སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་དང་། འཕླེལ་འགྱུར་མིང་ཕྲད་ཀི་ཆ་གཉིས་གཉིས་

ཡོད་པ་ལས། སྔ་མས་ཚིག་གི་གཞི་འདིང་ཞིང་ཀུན་རྟོག་གི་འགྲོས་རིམ་སྟོན་

པར་བླེད་ལ། ཕི་མས་ཚིག་སོ་སོའི་སྒྲ་སྐྱླེད་ཅིང་བརོད་དོན་གསལ་བར་བླེད་

སྟབས། མིང་དང་ཕྲད་ཀི་སྦོར་ཚུལ་སྒྲིག་གཞི་ལ་བསྟུན་ཞིང་། སྐབས་དོན་

གང་ཡིན་མིང་གི་དོན་དང་ཕྲད་ཀི་བླེད་པ་ལ་བརྟག་གོ། དླེ་དག་མ་གཏོགས་

པའི་ཡན་ལག་གི་སྒྲ་གཞན་རྣམས་དོན་གི་གསལ་བླེད་དུ་སྦར་མ་སྦར་གང་
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ཡང་རུང་རྩ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་མླེད་དོ།  །

རྩ་བའི་སྒྲN ཚིག་ཕྲད P  གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ V

གཅན་གཟན།  གིས།    ཟོས། 

ལྷ་ས།   རུ།    ཕིན། 

སྟླེང་།   ན།    མཆིས། 

ལྟོ་རྒྱབ།   ཏུ།    འབད། 

ཚེས་གསུམ།   ལ།    ཕླེབས། 

ཁ་དོག  ཏུ།    ངླེས། 

ལག་པ།   ཡིས།    བངས། 

གཏླེར།   ནས།    བཏོན། 

ཁྱོད།   ཀི།    (ལྭ་བ)འོ། 

རྒྱུ་མཚན་འདི་འདྲའི་དབང་གིས་བོད་སྐད་ལ་སྦར་དུ་ཡོད་པའི་རྣམ་

དབླེ་གསུམ་མམ་བཞིར་བས་པ་དང་། སུམ་འགྲླེལ་སོགས་སུ་གཞི་གཅིག་

གི་སྟླེང་ནས་དཔླེར་བརོད་བཀོད་པ་ལ་རིགས་པ་འདི་དོན་གིས་འཇུག་ཀང་། 

ཁོ་བོས་འདིར་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་དངོས་ལ་གཞིགས་ཏླེ་གསལ་བར་བས་པ་

ཙམ་མོ།  །

རྩ་བའི་སྒྲ་ལ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་སྦར་ཏླེ་གྲུབ་པ(s=n+v) ནི། 
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དཔླེར་ན། ཁོ་རང་དགླེ་རན་ཡིན། ཞི་བདླེ་རྒྱ་མཚོ་ཧ་ཅང་ཟབ། སོབ་དཔོན་

འདི་བ་བཟང་། ཕ་མ་ཉི་མ་འདྲ། སོབ་གྲྭ་སྐྱླེད་ཚལ་བཞིན། དར་ལོག་ལྷབ་ལྷུབ་

གཡོ། ཅོང་སྒྲ་སིལ་སིལ་སྒྲོགརླུང་འཚུབ་འུར་འུར་ལྡང་། ལྟ་བུ་སྟླེ། ཚིག་འདི་

དག་ལ་ཚིག་ཕྲད་མ་སྦར་ཀང་མཐའ་མའི་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲས་བརོད་དོན་

རོགས་པར་སྟོན་པས་ཚིག་ལ་ངླེས་པར་དུ་ཚིག་ཕྲད་དགོས་པར་སྨྲ་བའི་

འདོད་པ་ངང་གིས་ཁླེགས་ཤིང་། འདི་ནི་ཚིག་གི་སྦོར་ཚུལ་ཡན་གར་བ་ཞིག་

ཏུ་གྲུབ་ཕིར་ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་ཏུ་བལྟའོ།  །

༣ཚིག་བསླེས་སླེབ་ཀི་ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ། 

བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞི་ལ་གོང་བསྟན་རྩ་བའི་རྣམ་གྲངས་

གཉིས་ཡོད་པ་ལྟར་སྦར་པའི་ཚིག་གི་ཕྲླེང་བ་དུ་མ་བསྟར་ཆགས་སུ་བརྒྱུས་

ཏླེ་བརོད་བའི་དོན་ལ་གཞོལ་བའི་ཚེ། དོན་གི་ཞིབ་ཆ་གདོན་པའི་སད་དུ་ཆ་

ཤས་དུ་མ་གསར་དུ་བསྣན་པའི་དབང་གིས། བལྟས་ཙམ་ཉིད་ལ་ཚིག་གཅིག་

ལ་སྒྲིག་གཞི་དུ་མ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་འགྲོས་སོལ་ངླེས་ཅན་ཞིག་འཚོལ་

དཀའ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ནི། ཚིག་གི་སྦོར་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཚིག་ཕྲད་དུ་མ་

ཡོད་པ་དང་། དླེ་དག་རླེ་རླེ་ལའང་རང་རང་གིས་སྦྲླེལ་བའི་མིང་སྔ་ཕི་རླེ་ཡོད་
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པ་ལས་གང་ཞིག་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ངོས་མ་ཟིན་པའི་གནད་འདི་ལ་གཏུགས་ཏླེ། 

འདིར་བསྟན་གི་ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཚིག་ཕྲད་ལ་རྣམ་

དབླེ་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་ཕྲད་གཞན་མི་འཇུག་ཅིང་། བརྒྱ་ལ་རྣམ་དབླེའི་ཚིག་

ཕྲད་ཡིན་ཡང་ཆོས་གཉིས་སོ་སོར་རྣམ་པར་འབླེད་བླེད་ཀི་ནུས་པ་ལྡན་པ་

ཁོ་ན་མ་ཟད་དོན་གཞན་སྟོན་པའང་འདིར་སྒྲིག་གཞིའི་རྐླེན་དུ་མི་རུང་ཕིར། 

ཚིག་གི་སྦོར་བ་གང་ལས་རྣམ་དབླེའི་ཕྲད་ལ་བརྟག་ཅིང་། དླེ་ལས་ཀང་ཚིག་

གི་སྦོར་བ་སྤི་ལ་ནུས་པ་གང་ཆླེ་ཞིང་བ་བའམ་ཁྱད་ཆོས་ཀི་མིང་སོགས་ལ་

ཤུགས་ཕུལ་པ་ཉིད་གཙོ་བས། རྣམ་དབླེའི་ཚིག་ཕྲད་གཅིག་མ་གཏོགས་

མླེད་པའི་ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞི་གང་ཡིན་པ་རྟོགས་ས་ལ། རྣམ་དབླེ་དུ་མ་སྦར་

པས་ཀང་བ་བ་གཅིག་གསལ་བར་བླེད་ན་དླེ་འདྲ་དླེ་ནི་སྒྲིག་གཞི་མཐུན་པའི་

ཚིག་དུ་མ་བསླེས་པ་ཡིན་པར་ཤླེས་པར་བ་སྟླེ། དཔླེར་ན། མགར་གིས་སྔར་

ནས་འདྲླེས་པའི་རྒྱ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་གསླེར་གི་རྔན་པ་བིན།  (དླེབ་ཐླེར་

དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མོའི་བླུ་དབངས་ལས) ཅླེས་པ། མགར་གིས་རྔན་པ་བིན། 

ཅླེས་དང་། རྒྱ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་བིན། ཅླེས་པའི་ཚིག་གཉིས་བསླེས་པ་ཡིན་

ལ། དླེའི་ཆ་ཤས་ཀི། སྔར་ནས་འདྲླེས་པ། ཞླེས་པ་དང་། གསླེར་ཞླེས་པ་དོན་

གི་སྐབས་བསྟུན་ལྟར་སྦར་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྲུབ་པ་འབླེལ་སྒྲའི་ཕྲད་ཀིས་

གསལ་པ་ལྟར། བ་བའི་དོན་ལ་སྦར་པའི་ལ་དོན་ནམ། བླེད་སྒྲའམ། འབྱུང་
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ཁུངས་གསུམ་གང་རུང་གི་ཕྲད་དང་ལྡན་ཚེ། འབླེལ་སྒྲའི་ཕྲད་ནི་སྐབས་དོན་

གསལ་བླེད་ཀི་རྐླེན་དུ་གྲུབ་ཅིང་། རྣམ་དབླེ་དུ་མས་དོན་གཅིག་གསལ་བར་

བླེད་ཚེ་བ་བ་གཅིག་གིས་དུ་མའི་གོ་བས་ཏླེ་མཉམ་དུ་སླེབ་པ། སོབ་མས་

སོབ་ཁང་དུ་རྟག་ཏུ་སོབ་སྦོང་བླེད། བཟོ་བས་གཏླེར་ནས་གསླེར་རྡོ་ཕྱུང་། ལྟ་

བུ་དང་། གཞི་གཅིག་གི་སྟླེང་གི་བ་བ་དུ་མ་སྟོན་ན་བ་བ་དླེ་དག་གཅིག་ཏུ་

བསྡུ་མི་རུང་བ། མགར་བས་ལག་ཏུ་སྟ་རླེ་ཐོགས་ཏླེ་ནགས་ལ་སོང་། བ་མས་

ལྷག་བསམ་དག་པས་བསྟན་བཅོས་དག་ལས་བཏུས་ཏླེ་སོབ་མར་འཆད། 

ཅླེས་པ་སོགས་ཀིས་གསལ་བར་སྟོན་པ་ལྟར། ཚིག་གི་སྦོར་བ་གཅིག་གི་

ནང་དུ་སྒྲིག་གཞི་དུ་མ་ཡོད་པ་འདི་ནི་ཚིག་གི་བསླེས་སླེབ་བ་ཚུལ་ཡིན་ནོ།  །

ཡང་། བདག་ཉིད་ཆླེན་པོ་དླེས་རྒྱང་རིང་པོ་ཞིག་ནས་གྲོང་ཁྱླེར་སོས་

ལྡན་དང་དླེའི་དབུས་ན་བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་སླེམས་དཔའ་ཆླེན་པོ་ཆོས་

འཕགས་སྐྱླེ་བོའི་ཚོགས་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་ལ་ལླེགས་པར་འདོམས་པ་མཐོང་

བར་གྱུར་ཏོ།  །(རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟོགས་བརོད་ལས) ཞླེས་པའང་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་

དག་རྒྱས་པར་སྤས་པའི་ཚིག་རིང་བོ་ཞིག་ཡིན་ཏླེ། དླེ་ནི། བདག་ཉིད་ཆླེན་

པོས་མཐོང་། ཞླེས་པ་རིམ་གིས། བདག་ཉིད་ཆླེན་པོས་ཆོས་འཕགས་མཐོང་། 

བདག་ཉིད་ཆླེན་པོ་དླེས་ཆོས་འཕགས་སྐྱླེ་བོའི་ཚོགས་ལ་འདོམས་པ་མཐོང་། 

བདག་ཉིད་ཆླེན་པོ་དླེས་རྒྱང་རིང་པོ་ནས་ཆོས་འཕགས་སྐྱླེ་བོའི་ཚོགས་ལ་
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འདོམས་པ་མཐོང་། ཞླེས་པ་སོགས་སུ་བསྐྱླེད་པ་ལྟར། མཉམ་དུ་སླེབ་པའི་

ཚིག་དླེ་དག་གལ་ཏླེ་སོ་སོར་བསལ་ནའང་དོན་རླེ་རོགས་པར་སྟོན་ནའང་། 

བསླེས་པའི་ཚིག་རང་ལ་ལྟོས་པས་ཡན་ལག་རྣམས་མ་ཚང་བའི་རྐླེན་གིས། 

ད་དུང་མི་གསལ་བའི་ཆ་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམས་ཉན་པ་པོ་དངོས་སུ་མདུན་དུ་

ཡོད་ཚེ་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང་གདངས་ཀི་མཐོ་དམན་གིས་རམ་འདླེགས་

དངོས་སུ་ཐོན་པས་བརོད་པ་མི་གསལ་བའི་སྐྱོན་མི་འབྱུང་མོད། ཡིག་ཐོག་

ཏུ་གཙོ་བོ་མིང་གི་སྦོར་བས་དོན་གི་ཞིབ་ཆ་འདོན་ཕིར་ཆ་ཤས་གསལ་ཞིང་

ཚང་བ་བཟང་ཞིང་། སོས་སུ་དཔྱད་རྩོམ་ལྟ་བུ་ཞིབ་ཆ་ངླེས་དགོས་པའི་རྩོམ་

ལ་དླེ་བས་ཀང་ལླེགས་པར་མཐོང་བས། ཚིག་རྐང་བ་ལ་བལྟོས་པས་བསླེས་

མ་དང་། དླེ་ལ་བལྟོས་པས་སྦྲགས་མ་གལ་ཆླེའོ།  །

ཚིག་ཐུང་བ་འབྲུ་མང་བོར་སྐྱླེད་པ་དང་། ཚིག་རིང་བོ་འབྲུ་ཉུང་ངུར་

བསྡུ་བའི་ཚུལ་དཔླེ་རིས་སུ་བཀོད་ན་འདི་ལྟ་སྟླེ། 

(4-1)

དཔླེ་རིས་ཀི་ཨང་གྲངས། 

(4-2)

ཚིག་གི་རྩ་བའི་སྒྲིག་གཞིའི་ཡ་གལ་གི་ཚིག་ཕྲད་མ་བསྒྱུར་བར་རང་

གནས་སུ་འཇགས་ཚེ། ཕྲད་ཀི་སྦར་གཞིའི་མིང་དོན་དླེ་མདུན་དུ་སྐྱླེད་པ་དང་། 
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མཐར་སྦར་འོག་མའི་མིང་དོན་དླེ་ཉིད་ཕི་རུ་སྐྱླེད་པས་བརོད་དོན་ཇླེ་གསལ་

དུ་འགྲོ་ཡང་། གལ་ཏླེ་མིང་དོན་སྔོན་མ་དླེ་ཕི་རུ་སྐྱླེད་ན་རླེས་འཇུག་གི་གཞན་

དབང་ཅན་གི་ཕྲད་རྣམས་ཕལ་ཆླེར་བསྒྱུར་དགོས་པས། འདིར་ཚིག་ཕྲད་མི་

འགྱུར་བ་གཞིར་བས་ཀི་སྟླེང་། ཚིག་གི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་དག་གི་བསྟན་དོན་

ཇླེ་གསལ་དུ་གཏོང་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཡན་ལག་མང་དུ་འཕླེལ་ཅིང་འབྲུ་

མང་བར་བརྟས་པ་ལ་བ་སྟླེ། 

(4-3) 

(4-4)

ལྟ་བུས་མཚོན་པའི་དཔླེར་བརོད་སྔ་མ་གསུམ་ནི་འདིར་བསྟན་གི་

ཚིག་སྐྱླེད་ཚུལ་དངོས་ཡིན་ཡང་། ཕི་མའི་སྐབས་བསྐྱླེད་རླེས་ཀི་ཚིག་དླེའི་

ཚིག་ཕྲད་ནི་བསྐྱླེད་གཞི་དང་མི་མཐུན་པས། སྔར་ཡོད་ཀི་ཆ་ཤས་མི་བསྒྱུར་

བར་ཚིག་གི་འབྲུ་སྣོན་ཚུལ་ལ་གཤམ་ལྟར་གི་ཐབས་འགའ་ཡོད་དོ།  །

ཀཡུལ་དུས་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་སྟོན་པའི་སྒྲ  (n) ཡི་སྔོན་ལ་སྦར་

པ། དཔླེར་ན། 

བཀོད་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དང་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱླེར་སོས་ལྡན་ག་ལ་བ་

དླེར་སོང་ངོ་།  ། (རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟོགས་བརོད)

དང་པོར་ཆ་མླེད་ཡུལ་ལ་སླུ་བིད་བས་ནས་བརངས་བྱུང་།  (ནོར་
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བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལས)

གནའ་བོའི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་འདི་ལྟར་བྱུང་ངོ་།  །ལྟ་བུ་འཕྲླེད་ཐིག་

གིས་མཚན་པའི་དོན་དླེ་དག་རྩ་བའི་སྒྲ(n) ཡི་སྔོན་ལ་སྦར་པས་གང་གི་

ཡིན་པའམ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་དོན་གསལ་བར་བླེད་པས། སྤིར་

བཏང་དུ་འབླེལ་སྒྲས་སྦྲླེལ་ཅིང་འབླེལ་སྒྲ་དངོས་སུ་མླེད་ཀང་དོན་ཐོབ་ཀིས་

འཇུག་གོ། 

ཁ། ཁྱད་ཆོས་སམ་རྣམ་གྲངས་སོགས་སྟོན་པའི་སྒྲ(n)ཡི་རླེས་སུ་

སྦར་པ། དཔླེར་ན། 

བ་མ་གང་ལ་བསྟླེན་ནས་ཡོན་ཏན་མཆོག་རབ་བརླེས། 

སྐུ་མཆླེད་གསུམ་པ་མཆོག་ལ་ཟས་གོས་འདང་ཚོད་ཅིག་ཁྱླེར། 

སོབ་ཁང་བདུན་དུ་ད་དུང་གོག་སྒྲོན་གསལ་ལླེར་བཀྲ། 

མླེ་ཏོག་དམར་པོ་ལ་སྤན་འབུར་ཚུགས་སུ་བལྟས་ཏླེ་བསད་པ་མཐོང་། 

ལྟ་བུ་དང་།

ག གང་ཞིག་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སམ་བརྟླེན་ཆོས་སམ་ཤུགས་འདོན་

པའི་སྒྲ(v) ཡི་སྔོན་ལ་སྦར་པ། དཔླེར་ན། 

བདག་ལ་བུ་མོ་མང་པོ་མ་མཆིས་ཏླེ་གཅིག་ཉིད་དོ།  །(བ་མགྲིན་སྔོན་

ཟ་བའི་རྟོགས་བརོད་ལས)
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ཡུམ་རྣ་ཆ་འཛིན་མ་དླེ་ཡང་མཆི་མས་བརན་པའི་མིག་གིས་ཡང་དང་

ཡང་དུ་གཞོན་ནུའི་གདོང་ལ་བལྟས་ནས་སིང་མི་དགའ་བ་བཞིན་དུ་རང་

གནས་སུ་དོང་ངོ་།  །(གཞོན་ནུ་ཟ་མླེད་ལས)

འདམ་ལས་སྐྱླེས་ཀང་འདམ་གི་དྲི་མས་མ་གོས་པའི་མླེ་ཏོག་པད་མ་

ཤིན་ཏུ་མཛེས་སོ།  །

ཀུན་གིས་རྒྱུན་དུ་གླེང་བ་བདག་གིས་ཡང་ཡང་ཐོས་སོ།  །

ང་། ཁ་སྐོང་གི་སྒྲ(v) ཡི་རླེས་སུ་སྦར་པ། དཔླེར་ན། སས་ཀིས་ཆུ་གྲི་

བསྣུན་ཏླེ་བཀུམ།  (དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབངས་ལས)

སས་རླེ་ཞིག་སྤྱུགས་པ་སར་མོན་ནས་སྤན་དྲངས་ཏླེ་རྒྱལ་སིད་ལ་

བསྐོ་བར་རྩོམ།  (གོང་མཐུན)

བཞོན་མ་དྲུག་གི་འོ་སྤི་ལན་གསུམ་དུ་དཀྲིགས་ཤིང་སྦྲང་རྩི་དང་སྦར་

ཏླེ་དྲངས། 

ལྷ་ཡི་ཁྱིམ་དུ་འཁྱླེར་བར་འགྱུར།  (ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀི་

འགྲླེལ་བ་ལས)  ལྟ་བུ་སྟླེ། གང་ཞིག་ཁ་སྐོང་གི་སྒྲ་དླེ་སྔ་མའི་མིང་དང་རིས་

མཐུན་ཞིང་། དླེ་དག་གི་བར་མཚམས་སུ་ཅིང་ཞིང་ཤིང་གསུམ་དང་། ལྷག་

བཅས། རུ་ཡིག་ར་བསྡུས་སྦར་པའི་པར་བར་སོགས་ཀིས་སྦྲླེལ་ཏོ།  །
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དྲུག་པ། ཚིག་སྡུད་བཤད་པ། 

བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་དོན་འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས་སུ། སྤིར་

ཚིག་ཅླེས་པའི་དོན་ལ། མིང་ཚིག་ཡི་གླེ་གསུམ་གིས་ཕླེས་པའི་ཚིག་དང་། 

མིང་གི་ཁོངས་གཏོགས་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཙམ་ལ་བཏགས་པ་གཉིས་༡༨ཞླེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཚིག་སྡུད་ཅླེས་པའང་ཚིག་རྣལ་མའི་བསྡུ་ཚུལ་ཁོ་ནར་

བས་ན་གོལ་ས་མང་དུ་འབྱུང་བས། འདིར་མིང་དང་། མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་། 

ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ཇི་ལྟར་བསྡུ་ཚུལ་བཅས་གསུམ་དུ་ཕླེ་སྟླེ་བསྟན་པར་བའོ།  །

༡བོད་སྐད་ཚིག་སྡུད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་དཔྱད་པ། 

སུམ་རྟགས་རྩ་གཞུང་སོགས་སུ་བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་སྡུད་དང་དླེའི་རྣམ་

གྲངས་གསལ་བར་མ་བསྟན་ཀང་། ཚིག་སྡུད་ནི་གནས་སྐབས་ཀི་བརོད་

འབླེལ་དང་མིང་སྔ་ཕིའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་འབླེལ་བའི་དབང་གིས་མིང་གི་ཆ་

ཤས་དང་། ཚིག་ཕྲད། ཚིག་གི་གྲུབ་ཆ་རླེ་གཉིས་བསྡུས་ཀང་དོན་སྟོན་པ་ལ་

གནོད་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཐོགཚིག་གི་ཟོར་ཡང་ཞིང་ངོས་གཙང་བར་བས་

པས། བརིད་པའི་ཡོན་ཏན་གདོན་པ་ལ་མླེད་མི་རུང་བའི་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་
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ཞིག་ཏུ་འཁུམས་ཤིང་། ཚིག་སྡུད་བླེད་ཆོག་མི་ཆོག་དང་ཇི་ལྟར་བསྡུ་བ་ནི་

སྐད་ཆ་རང་ངོས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་དང་། མི་རིགས་རང་མཚན་པའི་བརྡ་སྤོད་

གོམས་སོལ་དང་བསྟུན་ཏླེ་ཅི་བདླེར་བླེད་པ་ཞིག་ལས། ཡིག་མཁན་རྣམས་

ཀིས་གང་འདོད་འདོད་དུ་བསྡུ་ཆོག་པ་ཞིག་མིན་པས། སྐད་ཆ་རླེ་རླེར་རང་

རང་ལུགས་ཀི་ཚིག་སྡུད་བླེད་ལུགས་ཤིག་ཡོད་དོ།  །

དླེ་སྔ་བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་པའི་བསྟན་བཅོས་སུ་ཚིག་སྡུད་ཀི་རྣམ་གཞག་

གསལ་བར་བསྟན་སྣང་བ་ནི། སྨྲ་སོ་མཚོན་ཆ་དང་། ཚོགས་གསུམ་གསལ་

བ་སོགས་ཡིན་ཞིང་། དླེ་ཡང་རྒྱ་གར་གི་སྒྲ་གཞུང་དག་ཏུ་བཀོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་བོད་ལ་དཔླེ་མཚུངས་སྦར་པར་ཟད་པ། བརྡ་སྤོད་བོ་གསལ་དགའ་

སྟོན་དུ། ལླེགས་སྦར་གི་ཚིག་སྡུད་དྲུག་གི་ནང་ནས་མི་ཟད་པའི་བསྡུ་བ་མ་

གཏོགས་གཞན་རྣམས་བོད་སྐད་ལའང་ཇི་བཞིན་ཡོད། ༡༩ཅླེས་གསུངས་

པས་རྟོགས་ཤིང་། དབངས་ཅན་སྒྲ་མདོར། དླེ་ནས་ཚིག་སྡུད་ཀི་ཆོ་ག་རྣམས་

བཤད་པར་བ་སྟླེ། དླེ་ཡང་རྣམ་དབླེ་སོགས་རབ་ཏུ་བཀྲམ་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་

བ་རྣམས་ཉུང་ངུར་བསྡུས་ཏླེ་བརོད་པ་ནི་ཚིག་སྡུད་ཅླེས་བའོ།  །མིང་རྣམས་

ཀི་ཕན་ཚུན་བསྡུ་བ་ཡང་ངོ་།  །དོན་འགལ་བ་མ་ཡིན་པའི་མིང་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་

པ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བསྒྲིགས་པའི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབླེ་སོགས་

བསྡུས་པས་ཚིག་ཕན་ཚུན་མ་འབླེལ་བ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འབླེལ་ཞིང་ཚིག་
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སྦོར་གི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མླེད་པར་རོགས་ཤིང་ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་

རྒྱས་པ་བརོད་བདླེ་བ་དླེ་ནི་ཚིག་སྡུད་ཀི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།  །ཡང་ཆུའི་མླེ་

ཞླེས་སམ་དླེ་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཅན་གི་ཆུང་མ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་དོན་འགལ་བ་

རྣམས་ལ་ནི་ཚིག་སྡུད་ཀི་བ་བ་མི་འཇུག་གོ། དླེ་ཡང་དྲུག་ཏུ་དབླེའོ།  

།༢༠ཞླེས་གསུངས་པ་ནི། རྣམ་དབླེའི་མཐའ་ཅན་ནི་ཚིག་གོ། ཞླེས་པའི་དོན་

གཞིར་བཟུང་ནས་བསྟན་པའི་ཕིར་གིས། བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་ལ་ཇི་བཞིན་མ་

ཁྱབ་པ་དང་། རྣམ་དབླེའི་རྐླེན་ཅན་གི་སྒྲའི་སྦོར་བའི་དབང་དུ་བས་ནའང་། 

མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་། ཚིག་ཅི་རིགས་ཡོད་པའི་གནས་ཀིས། བོད་སྐད་ཀི་

ཚིག་སྡུད་ནི་ངླེས་པར་བོད་སྐད་རང་ལ་གཞིགས་ནས་གཞག་དགོས་པ་ཉིད་

དོ།  །

༢མིང་གི་བསྡུ་ཚུལ་བཤད་པ། 

མིང་གང་ཞིག་རང་འགྲུབ་དུས་སུ་སྒྲ་རྐང་བས་དང་། ཆ་ཤས་གཙོ་

ཕལ་སྦར་པས་དང་། དོན་ལྡན་གི་མིང་དུ་མ་སྟོབས་མཚུངས་པར་སྦར་པས་

སྒྲུབ་པ་ཅི་རིགས་ཤིག་ཡོད་པར་བརྟླེན། མིང་གི་བསྡུ་ཚུལ་ལའང་རྣམ་གྲངས་

དུ་མ་ཡོད་པ་གཤམ་དུ་བསྟན་པར་བའོ།  །

ཆ་ཤས་གཙོ་ཕལ་ཅན་གི་མིང་གི་བསྡུ་ཚུལ། གོང་དུ་མིང་གི་གྲུབ་
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ཚུལ་གི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་ལྟར། ཆ་ཤས་གཙོ་ཕལ་ཅན་གི་མིང་ལ། སྔ་རྐླེན་

སྦར་པས་གྲུབ་པ་ཕི་མ་གཙོ་བའི་མིང་དང་། ཕི་རྐླེན་སྦར་ཏླེ་གྲུབ་པ་སྔ་མ་

གཙོ་བའི་མིང་སོགས་ཡོད་པ་དང་མཐུན་པར་འདིར་ཡང་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་

ཡོད་དླེ། 

ཆ་ཤས་སྔ་མ་གཙོ་བའི་མིང་གི་བསྡུ་ཚུལ། འདི་ལའང་དོན་ལྡན་གི་ཆ་

ཤས་སྔ་མར་ཕི་རྐླེན་སྦར་ཏླེ་གྲུབ་པ། ན་བ། གཏུམ་པོ། སྟོང་བ། ཀོང་བུ། 

གཡླེར་མ། ཐོབ་ཆ། ལྟ་བུ་དང་། ཆ་ཤས་སྔ་མ་གཙོ་བའི་མིང་འདུས་མ། རིག་

གནས། ཤླེས་རབ། ཞི་གནས། ལྷག་མཐོང་། དཔྱིད་དུས། རྒྱལ་ཁབ། ལྟ་བུའི་

བསྡུ་ཚུལ་གཉིད་ཡོད་དླེ། སྔ་མ་རྣམས་ཚིག་གྲོགས་གཞན་དང་སྦྲླེལ་ཚེ་ཕི་

རྐླེན་བསལ་པས་ཆོག་པ། གོ་ན། གཏུམ་སྤོད། གཉིས་སྟོང་། གསླེར་ཀོང་། 

ཚྭ་སོག་གཡླེར་གསུམ། ཐོབ་དངུལ། ལྟ་བུ་དང་། ཕི་མ་དག་གི་ཆ་ཤས་རྟིང་

མ་ནི་རྐླེན་ཙམ་མིན་ཡང་ཚིག་གྲོགས་གཞན་དང་སྦྲླེལ་ཏླེ་བསྡུ་བའི་ཚེ་རྐླེན་

ལྟར་དོར་པས་ཆོག་པ། བོ་རིགརྟོག་ཤླེས། ཞི་ལྷགསྟོན་དཔྱིད། རང་རྒྱལ། ལྟ་

བུར་བསྡུས་པས་བསྡུ་བའི་མིང་ཐ་དད་པ་དང་མི་འདྲ་བའི་མིང་འདུས་མ་ཡན་

གར་བ་ཞིག་འདུ་བླེད་པ་ནི་མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ་གི་རིགས་པ་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་བོ།  

།ཡིན་ན་ཡང་། དོན་ལྡན་གི་མིང་སྔ་མའི་ཕི་ལོགས་ཀི་རྐླེན་དླེ་ནི་བདག་པོ་

སྟོན་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་ན་བསྡུ་མི་རུང་བས་བདག་པོའི་རྐླེན་གི་བླེད་ལས་ལ་
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ངླེས་ཤླེས་གསལ་བར་འདྲོང་བར་ཞུའོ།  །

ཆ་ཤས་ཕི་མ་གཙོ་བའི་མིང་གི་བསྡུ་ཚུལ། དླེ་ལའང་གཉིས་ཏླེ། ཨ་

ཞང་། ཨ་མ། ཨ་ཁུ། ཨ་ཕི། ལྟ་བུ་སྔ་རྐླེན་ཨ་སྦར་ཏླེ་གྲུབ་པའི་མིང་དག་བསྡུ་

དགོས་ན། དབོན་ཞང་གཉས་ཆབ་སིད་གཅིག་ཏུ་མོལ་ནས། ཞླེས་དང་། ཕ་

མས་བུ་མོ་མ་མཇལ་ཡུན་རིང་སོང་། ཞླེས་དང་། ཕིང་བར་ཕ་ཁི་མ་ལོད་ག་

མདད་བཏང་། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ་སྔ་མ་བསྡུས་ཀང་ཕི་མ་ཉིད་ཀིས་

དོན་ཆ་ཚང་བར་སྟོན་ནོ།  །གཞན་ཞིག་ནི། དཔལ་འབོར། ཆབ་སིད། བསིལ་

གདུགས། ཐག་ཉླེ། ཀོ་ལྷམ། ཁལ་རྟ། ལྟ་བུ་དག་གིའང་དོན་གི་གནད་ཆླེ་ས་ཆ་

ཤས་ཕི་མའི་སྟླེང་དུ་ཡོད་པས། སིད་འབོར་རིག་གསུམ་ཞླེས་བསྡུ་བ་མ་

གཏོགས། ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་ཞླེས་བསྡུས་པ་བོད་སྐད་ཀི་ཁྱད་ཆོས་

དང་མི་མཐུན་པ་དང་། རྟ་བོང་དྲླེལ་དླེད་གདུགས་མཆོག་ཀླད་དུ་བསྐོར། ཞྭ་

ལྷམ་གོས་གོན་ཉླེ་རིང་ཡུལ་དུ་མྱུལ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་མིང་འདུས་མ་འདི་རིགས་

ཀི་ཆ་ཤས་སྔ་མ་བསྡུས་ནས་ཕི་མ་རང་མལ་དུ་གཞག་གོ། 

མིང་གི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་ཚུལ། ཆ་ཤས་དུ་མས་འདུ་

བས་པའི་མིང་ལ་སོ་སོར་དབླེ་རུང་བ་དང་མི་རུང་བ་གང་རུང་ཡོད་ལ། 

དབླེར་མླེད་པ་ལའང་བསྡུ་རུང་མི་རུང་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་ལས། འདིར་བསྟན་

པ་ནི་མིང་དག་གི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ་སྟླེ། ཐ་གུ། སྨྱུ་གུ། ཚ་

ི

ིི
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རུ། ཚུ་རོལ། ཕ་རོལ། ཡི་གླེ། བུ་རམ། ཕྲུ་གུ། བྱུ་རུ། ལྟ་བུ་རྣམས་ཚིག་

གྲོགས་གཞན་དང་སྦྲླེལ་ཚེ་ཆ་ཤས་ཕི་མར་རླེས་འཇུག་ཡོད་མླེད་གང་ཡང་

རུང་མིང་གཞི་དག་གི་དབངས་ཡིག་དོར་ཏླེ་སྔ་མར་རླེས་འཇུག་ལྟར་སྦར་ཏླེ་

བསྡུ་བ་སྟླེ། བལ་ཐགལགས་སྨྱུགལུག་ཚར། ཚུར་ཤོགཕར་སོང་། བོད་

ཡིགབུར་ཤིང་འོ་མ་བུར་སོགས་ཀི།  །མངར་བ་ཉིད་ཀི་ཁྱད་པར་ཆླེ།  །(སན་

ངག་མླེ་ལོང་ལས) འབོང་ཕྲུག ། །གསླེར་དངུལ་གཡུ་བྱུར། ལྟ་བུར་བསྡུ་བ་

ནི་ཆ་ཤས་སྔ་མར་རླེས་འཇུག་མླེད་པ་ལ་བལྟོས་ཀང་། གང་ཞིག་ཚིག་

གྲོགས་སྔ་མའི་མཐར་ཚིག་ཕྲད་སྦར་ཚེ། མིང་དླེ་རིགས་ཀང་བསྡུ་མི་རུང་བ་

ནི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་དོ་སོམས་པའི་ཕིར་ཡིན་ནོ།  །

གཞན་ཡང་། སོ་ང་། ས་ང་། ཆོ་གཀུ་མུ་ཏ། ལྟ་བུ་དག་ཀང་ཚིག་གྲོགས་

གཞན་དང་སྦྲླེལ་ན་ཆ་ཤས་ཕི་མ་སྔ་མའི་རླེས་འཇུག་ཏུ་བས་ཏླེ་བསྡུ་བ་སྟླེ། 

བ་སོང་། ཁོ་སང་། གཏོར་ཆོགཀུ་མུད། ལྟ་བུའོ།  །

ཆ་ཤས་གཙོ་ཕལ་མླེད་པའི་མིང་གི་བསྡུ་ཚུལ། འདི་ལ་བརྡ་སྤོད་

གསལ་བླེད་ངག་སྒྲོན་དུ། ཆ་ཤས་གཉིས་ཀ་སྟོབས་མཚུངས་པའི་མིང་གི་

བསྡུ་ཚུལ་ཞླེས་ཀང་བ་ཞིང་། མིང་འདི་རིགས་ཀི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀའི་

བསྟན་དོན་འདྲ་བའམ་ཉླེ་བའི་དབང་གིས་གང་བསྡུས་ཀང་བསྟན་དོན་ཕལ་

ཆླེར་འདྲ་བའི་གནད་ལ་གཏུག་གིའདྲ་ཉླེ་མཉམ་འདུས་མ་གཏོགས་པའི་མིང་
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གི་སྦོར་བ་གཞན་ལ་བསྡུ་ཚུལ་འདི་རིགས་བླེད་དུ་མླེད་དླེ། སྒྲ་དབངས། ཆ་

རྒྱུས། འབོར་ཕྱུགསན་འཇླེབས། ཚུལ་ཁིམས། འོད་ཟླེར། ལྟ་བུ་བསྡུ་ཚེ། 

རྒྱུས་མླེད་ཡུལ་དུ་ཆ་མླེད་གྲོགས་བསྟླེན་ཏླེ།  །ཚུལ་མིན་ཁིམས་འགལ་སྤོད་

པར་རྣམ་གཡླེང་བ།  །ཉི་འོད་ཟ་ཟླེར་ལུས་ལ་མི་བསོས་ལྟར།  །གཞན་ལ་

ཕན་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་དཀའ།  །ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

མདོར་ན། མིང་གིས་སྣང་སིད་འཁོར་འདས་ཀི་ཤླེས་བ་མཐའ་དག་

མཚོན་པར་བླེད་པས་རྣམ་གྲངས་འབམས་ཀླས་ཤིང་། མིང་གི་བསྡུ་ཚུལ་

ཞླེས་པ་ནི་གཙོ་བོ་ཆ་ཤས་གཉིས་ཡན་ཆད་འདུས་པའི་མིང་ལ་བ་ཞིང་། དླེ་

ཡང་བསྡུ་རུང་མི་རུང་དོན་ལ་འགལ་བ་འབྱུང་མི་འབྱུང་དང་། བོད་སྐད་ཀི་

གོམས་སོལ་དང་མཐུན་མི་མཐུན་བརྟགས་ཏླེ་བསྡུ་དགོས་པས་ཤིན་ཏུ་

གཟབ་པར་བ་བའི་གནས་ཤིག་གོ། 

༣མིང་གི་ཚོགས་པའི་བསྡུ་ཚུལ་བཤད་པ། 

མིང་དུ་མས་འདུ་བས་ཤིང་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་མིང་གི་

ཚོགས་པ་དང་ཚིག་དངོས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་གཅིག་འདྲར་མཆིས་ཤིང་། དླེ་སྔ་

མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་གཉིས་ཐ་དད་དུ་མ་ཕླེ་བར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་
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ཚིག་ཏུ་བསྡུས་པར་བརྟླེན། ཚིག་གི་བསྡུ་ཚུལ་བསྟན་པ་རྣམས་ཀང་དོན་དམ་

དུ་མིང་གི་ཚོགས་པའི་བསྡུ་ཚུལ་དུ་སོང་གཤིས། འདིར་དམིགས་ཀིས་

བཀར་ཏླེ་སོ་སོར་བསྟན་པར་བའོ།  །

ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་གཞི་མཐུན་པར་བསྡུ་བ། ཁྱད་པར་གི་གཞི་

དང་དླེའི་ཁྱད་ཆོས་སྟོན་པའི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲའི་ཆ་ཤས་དོར་ཏླེ་གཞི་གཅིག་ཏུ་

མཐུན་པའི་བསྡུ་བ་སྟླེ། པད་མ་དཀར་པོ་ཞླེས་པ་པད་དཀར་དང་། ནམ་མཁའ་

སྔོན་པོ་ཞླེས་པ་གནམ་སྔོན། གངས་རི་དཀར་པོ་ཞླེས་པ་གངས་དཀར། ལམ་

ཐག་རིང་བ་ལ་ཐག་རིང་། གཟི་དཔལ་ཆླེ་བ་ལ་གཟི་ཆླེ། ཞླེས་པར་བསྡུས་

པར་མ་ཟད། ཁྱད་ཆོས་ཀི་མིང་ཁྱད་གཞིའི་སྔོན་ལ་སྦར་ཚེ་འབླེལ་སྒྲས་སྦྲླེལ་

དགོས་པ་རྣམས་ཀང་འདིར་བསྡུ་རུང་སྟླེ། རང་གཤིས་ངན་པའི་མི་ལ་མི་ངན། 

གཟར་བའི་རི་ལ་རི་གཟར། ཞླེས་བསྡུས་ཚེ་ཁྱད་ཆོས་ཀི་མིང་ཁྱད་གཞིའི་

ཕིས་སུ་འདྲླེན་པ་ནི་མཚམས་སྦོར་བའི་ཕྲད་བསྡུས་པའི་གནད་ལ་ཐུག་ཅིང་། 

སྒྲའི་སྦོར་བ་འདི་རིགས་བསྡུས་ཟིན་པའི་ཚེ་མིང་གི་ཚོགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་

ཞིག་ནས་མིང་འདུས་མར་གྲུབ་གདའ་འོ།  །འདི་ལ་ལས་འཛིན་གི་བསྡུ་བ་

ཞླེས་པའང་ཡོད་དོ།  །

བགྲང་བ་དང་གྲངས་གཞི་མཐུན་པར་བསྡུ་བ། གང་ཞིག་བགྲང་བའི་

གཞི་དང་བགྲང་བླེད་གྲངས་ཀ་གཉིས་གཞི་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་གཅིག་ཏུ་
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བསྡུ་བ་སྟླེ། ཕུང་བོ་ལྔ་ག་ཞླེས་པ་ཕུང་བོ་ལྔ་དང་། མི་གཉིས་ཀ་ཞླེས་པ་མི་

གཉིས། འབོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་དང་འབོར་མླེད་གྲལ་རིམ་གཉིས་པོ་ཞླེས་པ་

གྲལ་རིམ་གཉིས། ས་ཆུ་མླེ་རླུང་ནམ་མཁའ་འབྱུང་བ་ལྔ་བོ་ཞླེས་པ་འབྱུང་བ་

ལྔ་ཞླེས་པར་བསྡུས་པས་མཚོན་ཏླེ། མིང་དུ་མ་འདུས་པའི་མཐར་པ་པོ་

སོགས་ཀི་ཆ་ཤས་དང་ལྡན་པ་ནི་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་། ་དླེ་དག་ཟོར་ཡང་

བར་བསྡུས་པ་འདི་འདྲ་ནི་མིང་འདུས་མ་ཡིན་ནོ།  །

མིང་སྔ་ཕིའི་བར་གི་རྣམ་དབླེ་བསྡུ་བ། བོད་སྐད་ཀི་མིང་གི་ཚོགས་པ་

དང་ཚིག་ལ་རྣམ་དབླེ་སྦོར་མི་སྦོར་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་དང་། རྣམ་དབླེ་སྦར་

པ་ལའང་བརོད་དོན་གི་དགོས་དབང་གིས་བསྡུ་རུང་མི་རུང་གཉིས་ཀ་ཡོད་

པས། བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་དོན་འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས་སུ། སྤིར་ཚིག་

ལ་ལ་དོན་ཡོད་མླེད་དང་། ལ་དོན་གི་སྒྲ་བསྡུ་ཆོག་མི་ཆོག་བོད་སྐད་ཀི་

གོམས་གཤིས་ལ་བསྟུན་དགོས་པ་ཞིག་ལས། ཡིག་མཁན་རྣམས་ཀིས་གང་

བདླེར་བླེད་ཆོག་པ་ཞིག་མིན། ༢༡ཞླེས་གསུངས་པ་ནི་ལ་དོན་ཁོ་ནར་མ་ཟད་

ཀི་རྣམ་དབླེ་བསྡུ་ཚུལ་སྤི་ལ་ཁྱབ་པའི་ལླེགས་བཤད་དུ་འཁུམས་ཤིང་། ཁྱད་

པར་དུ་ཚིག་དོན་གོང་འོག་གི་བསྟན་དོན་ལ་བལྟོས་པ་མླེད་ན། རྣམ་དབླེ་

བསྡུས་པས་དོན་ཅི་འགྱུར་ཆ་མི་འཚལ་བས་ཤིན་ཏུ་གཟབ་པར་བའོ།  །

རྣམ་དབླེ་གཉིས་པ་བསྡུ་བ། ལས་སུ་བ་བའི་དོན་ཅན་གི་རོད་བླེད་ཀི་
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སྒྲ་དག་གི་བར་གི་རྣམ་དབླེའི་ཕྲད་བསྡུ་བ་སྟླེ། མཁའ་རུ་སྐྱོད་པ་ལ་མཁའ་

སྐྱོད། ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ལམ་འགྲོ། རྟ་ལ་ཞོན་པ་ལ་རྟ་ཞོན། ཞླེས་བསྡུས་པ་

ལ་གནས་སྐབས་བརོད་འབླེལ་གི་དབང་གིས་ཡུལ་དླེ་དང་འབླེལ་བའི་བ་བ་

དང་། བ་བ་དླེ་དང་འབླེལ་བའི་བླེད་པོའམ་བླེད་པ་ལ་གོ་བ་གཉིས་གཉིས་

ཡོད་པ་ལས། བ་བའི་དོན་མ་གཏོགས་ལ་དོན་མི་ཐོབ་པ་དང་། བླེད་པའི་དོན་

ཅན་ལ་བསྡུས་པའི་ཐ་སད་མི་འཇུག་པས། རྒྱ་མཚོས་རྟ་ཞོན་ཏླེ་མཚོ་སྔོན་

པོའི་ཡུལ་ཁམས་མྱུལ། ཅླེས་པའི་སྐབས་སུ་རྟ་ལ་ཞོན་པའི་བ་བ་སྟོན་ཞིང་། 

རྒྱ་མཚོས་རྟ་ཞོན་མང་པོ་ལམ་དུ་སྐྱོད་པ་མཐོང་། ཞླེས་པའི་ཚེ་རྟ་ལ་ཞོན་པའི་

མི་ལ་གོ་བ་རྣམ་དབླེ་གཉིས་པ་བསྡུས་པ་མིན་པས་ཚིག་དོན་གོང་འོག་གི་

རམ་འདླེགས་གལ་ཆླེའོ།  །

རྣམ་དབླེ་གསུམ་པ་བསྡུ་བ། བླེད་པ་པོའམ་བླེད་པ་གང་རུང་གིས་

བས་པའི་བ་བ་སྟོན་པའི་སད་དུ་སྦར་པའི་བླེད་སྒྲ་བསྡུ་བ་ནི། བདླེན་གཉིས་

ཀིས་སྟོང་བ་ལ་བདླེན་སྟོང་། རྐང་བས་བགྲོད་པ་ལ་རྐང་བགྲོད། མིག་གིས་

ཐོས་པ་ལ་མིག་ཐོས། ལག་པས་བིས་པ་ལ་ལག་བིས། ཞླེས་པ་ལྟ་བུར་སྤིར་

བཏང་དུ་བསྡུ་མི་རུང་བ་མླེད་ཀ་། ལག་བིས་མཛེས་པ་མིག་གི་དགའ་སྟོན་

ཉིད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་བ་བའི་དོན་ལ་མི་འཇུག་པས་བ་བ་དངོས་སྟོན་པ་ལ་

ཕྲད་བསྡུ་རུང་མིན་དཔྱད་དོ།  །
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

རྣམ་དབླེ་བཞི་བ་བསྡུ་བ། དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཆླེད་དུ་དམིགས་པའི་

རྣམ་དབླེ་བཞི་བའི་ཕྲད་བསྡུ་བ་ནི། ལམ་འགྲོ་བའི་ཆླེད་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཁང་བ་

ལ་འགྲོན་ཁང་དང་། ཞིང་དུ་འདྲླེན་པའི་ཆུ་ལ་ཞིང་ཆུ། འབྱུང་བོའི་སད་དུ་བས་

པའི་གཏོར་མ་ལ་འབྱུང་གཏོར། ཞླེས་པར་བསྡུས་ཚེ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་

མིང་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་མཇུག་མཐའི་མིང་གི་ནུས་པར་རག་ལས་པས། 

འདི་འདྲ་ནི་རྣམ་དབླེ་བསྡུས་ནས་མིང་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པར་སླེམས་

ཤིང་། དགོས་པ་དངོས་ཀི་དོན་ལ་སྦར་པ། རྒྱན་དུ་གསླེར་བརྡུང་། ཤ་ལ་

ལུག་བཤའ། གོས་སུ་རས་འཐགལྟ་བུ་དག་བསྡུས་ཚེ་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མི་

སྟོན་པས་མིང་མཐའ་བ་བའི་དོན་ཅན་ཡིན་ན་བསྡུ་མི་རུང་སམ་མོ།  །

རྣམ་དབླེ་ལྔ་བ་བསྡུ་བ། འབྱུང་ཁུངས་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་སྦར་པའི་

ནས་ལས་ཀི་སྒྲ་བསྡུ་བ་ནི། མངལ་ལས་སྐྱླེས་པ་ལ་མངལ་སྐྱླེས། བག་ལས་

བརྡོལ་བ་ལ་བག་བརྡོལ། རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནས་བྱུང་བ་ལ་མཚོ་བྱུང་། དཔླེ་ཆ་

ལས་ཐོབ་པ་ལ་དཔླེ་ཐོབ། མཁའ་ནས་བབས་པ་ལ་མཁའ་བབས། ཞླེས་

བསྡུས་པ་ནི་འབྱུང་བའི་ཁུངས་དང་འབླེལ་བའི་དངོས་པོ་དག་གི་མིང་དུ་

འགྱུར་ཞིང་། ནས་ལས་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་མི་

རུང་བས། གང་ཞིག་བསྡུས་ན་མིང་དུ་འགྱུར་པ་དག་བསྡུ་ལ། དླེ་ལས་གཞན་

པ་རྣམས་བསྡུ་མི་རུང་ངོ་།  །
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རྣམ་དབླེ་དྲུག་པ་བསྡུ་བ། གི་སོགས་འབླེལ་སྒྲས་སྦྲླེལ་བའི་མིང་ཕི་

མའི་མཐར་རོགས་ཚིག་གི་སྒྲ་གང་རུང་མ་སྦར་ན་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་པའི་

སྐབས་ནམ་ཡང་མླེད་པས། འདི་ནི་མིང་གི་ཚོགས་པ་བསྡུས་ནས་མིང་དུ་

སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཤིག་སྟླེ། ལགས་ཀི་ཁླེམ་ལ་ལགས་ཁླེམ། རས་ཀི་ཡོལ་བ་

ལ་རས་ཡོལ། བིས་པའི་རི་མོ་ལ་བིས་རིས། འཇམ་པའི་དབངས་ལ་འཇམ་

དབངས། ཞླེས་བསྡུས་པས་མཚོན་ཅིང་། རྒྱལ་སས་ཞླེས་པ་ལ་རྒྱལ་བའི་

སས་དང་། རྒྱལ་བོའི་སས་ཞླེས་གོ་བ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བྱུང་བ་ནི་བསྡུ་བའི་

མིང་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་གི། བསྡུས་སྐྱོན་མིན་པས་འདི་འདྲ་སྐབས་དོན་དང་

བསྟུན་པ་གལ་ཆླེའོ།  །

རྣམ་དབླེ་བདུན་པ་བསྡུ་བ། གནས་གཞི་སྟོན་པའི་མིང་གི་ཚོགས་པའི་

ཆ་ཤས་ཀི་ལ་དོན་བསྡུ་བ་སྟླེ། ཞི་བ་ལ་གནས་པ་ལ་ཞི་གནས། བག་ཏུ་བསད་

ཡོད་པ་ལ་བག་སོད། མགོ་རུ་སྐྱླེས་ཡོད་པ་ལ་མགོ་སྐྱླེས། སླེམས་སུ་གནས་

པ་ལ་སླེམས་གནས། ཞླེས་པར་བསྡུས་པ་ནི། བརྡ་སྤོད་བོ་གསལ་དགའ་སྟོན་

ཏུ། ཆུ་ལ་གནས་པའི་སོག་ཆགས་ལ་ཆུ་གནས་ཟླེར། ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་

གཞི་གང་ན་གནས་པའམ་ཡོད་པའི་ཆོས་གང་ཞིག་གི་མིང་ལ་གནས་གཞིའི་

སགོ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ན་དླེ་ལྟར་བསྡུ་རུང་གི། དླེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་རྟླེན་

བརྟླེན་པ་སོ་སོར་སྟོན་པ། མཁས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ། ལྷ་ས་རུ་ཇོ་བོ་
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བཞུགས་པ། ལྟ་བུའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་བསྡུ་མི་རུང་ངོ་།  །

དླེ་ཉིད་བསྡུ་བ། ལ་དོན་ལས་དླེ་ཉིད་ཀི་ཕྲད་བསྡུ་བ་ནི། ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

ལ་ཕུལ་བྱུང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལ་ཁྱད་འཕགས། ལླེགས་པར་གྲུབ་པ་

ལ་ལླེགས་གྲུབ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཀུན་བཟང་། ལྟ་བུ་ལ་དོན་གི་ཕྲད་རྣམས་

སྤི་ལྡོག་ནས་བསྡུ་ཆོག་ཀང་། བརོད་པར་བ་བ་དང་བརོད་བ། ཡི་གླེར་འབི་

བ་དང་ཡི་གླེ་འབི། སུག་བིས་སུ་བཀོད་པ་དང་སུག་བིས་བཀོད་སོགས་ཀི་

བསྟན་དོན་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བས་དླེ་དག་དླེ་ཉིད་བསྡུས་པ་མིན་ལ། བརྒྱ་ལ་

དླེ་ཉིད་ཀི་དོན་ཡིན་པ་དག་ཀང་བསྡུ་མི་རུང་བ། དམར་བོར་བསྒྱུར་བ། ལྷག་

པར་སྐྱིད་པ། རང་སོར་གནས་པ། ཇླེ་བཟང་དུ་འགྲོ་བ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ་བརྡ་

སྤོད་ཀི་གོམས་སོལ་ལ་འཇུག་མི་འཇུག་ཞིབ་ཏུ་བརྟག་གོ། 

ཚེ་སྐབས་བསྡུ་བ། དུས་དང་སྐབས་སྟོན་པའི་མིང་དག་གི་མཐར་ལ་

དོན་གི་སྒྲ་སྦར་པ་ཟོར་ཡང་བར་བསྡུ་བ་སྟླེ། ནངས་སྔ་མོར་ཇ་འཐུང་བ་ལ་

ནངས་ཇ་འཐུང་། ཉིན་གོང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ཉིན་གོང་འགྲོ། དབར་ཁ་རུ་ཚོགས་

པ་ལ་དབར་ཚོགས། ཞླེས་པར་བསྡུས་པ་ན། བ་བའི་དོན་སྟོན་མི་སྟོན་ཅི་

རིགས་ཡོད་པས་བརོད་དོན་གི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་། ཚེ་སྐབས་ལ་

དུས་སྟོན་པའི་མིང་ཞིག་ངླེས་པར་དགོས་ཕིར་ཚེ་སྐབས་ཀི་ཕྲད་བསྡུས་པ་

ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ།  །
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རྣམ་དབླེ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་དབླེ་སྔ་མ་རྣམས་བསྡུས་པའི་བསྡུ་བ། བོད་

སྐད་ལ་གཞི་ཐ་དད་པ་དུ་མར་བ་བ་མཐུན་པ་གཅིག་ཉིད་བླེད་པའམ། ཁྱད་

གཞི་དུ་མར་ཁྱད་ཆོས་འདྲ་བ་གཅིག་ལྡན་པའམ། བླེད་པ་པོ་མི་འདྲ་བ་འགས་

བ་བ་འདྲ་བ་གཅིག་སྒྲུབ་པ་སོགས་ལ་རྣམ་དབླེ་རླེ་རླེ་བཞིན་མ་སྦར་ཀང་། 

ཚིག་ཕྲད་གཅིག་གི་བླེད་པས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བླེད་པ་ནི་རྣམ་དབླེ་

མང་བོ་བསྡུ་བ་ཡིན་ཏླེ། དཔླེར་ན། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་

རྣམས་དང་། ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་

རྟླེན་ཡི་རངས་ཏླེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་

དོ།  ། (ཤླེར་སིང་ལས) སྐྱླེ་བོ་རན་དར་གཞོན་པས་དཔླེ་ཆ་ཀློགཉི་ཟ་སྐར་

མའི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ། མདུན་རྒྱབ་སྟོད་སྨད་ཀུན་ལ་དྲོད་ཀིས་ཁླེངས། 

ལྟ་བུའོ།  །

༤ཚིག་གི་བསྡུ་ཚུལ་བཤད་པ། 

སྐད་ཆའི་གནས་སྐབས་ངླེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ། བསྟན་དོན་ཕན་

ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཅན་གི་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་འདྲ་བ་རྣམས་གཉིས་གོ་གཅིག་ཆོད་

དུ་བསྡུས་ཏླེ་སྒྲ་ཟོར་ཡང་བར་བླེད་པ་ནི་ཚིག་གི་བསྡུ་ཚུལ་ཡིན་ལ། དླེ་ལ་

བསྡུ་ཐབས་ཀི་སོ་ནས་དབླེ་ན་གཤམ་ལྟར་ཏླེ། 



334

མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

སྔ་མའི་བརོད་འབླེལ་གིས་ཕི་མ་བསྡུ་བ། ཚིག་སྔ་མར་སྨོས་མ་ཐག་

པའི་ཆ་ཤས་དག་ཕི་མ་ཕི་མར་བརོད་འབླེལ་གིས་གོ་ན། སྔ་མ་གཅིག་པུས་

འཐུས་པར་བས་ཏླེ་ཕི་མའི་སྐབས་སུ་བསྡུས་པ་སྟླེ། དཔླེར་ན། ཁི་སོང་བཙན་

འཁོར་དང་བཅས་པ་མཚོ་ནག་ལ་འབོར་ཞིང་། བཙན་པོ་ཧི་ཡོན་དུ་ཀོང་ཇོ་

བསུ་བར་ཕླེབས་ཏླེ་ལི་ཏའོ་ཙུང་དང་མཇལ།  (-) མག་པའི་ཚུལ་གིས་

ཞབས་ཏོག་མཛད།  (-) རྒྱལ་ཁབ་ཆླེན་པོའི་གོས་དང་རྒྱན་ཆ་ཕག་སོལ་

སོགས་ཡག་ཅིང་བཟང་བ་མཐོང་ནས་ངོ་ཅུང་ཟད་ཚ་བར་གྱུར།  (ཐང་ཡིག་

གསར་རིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆླེན་པོའི་སིད་ལུགས) ཅླེས་པའི་ཚིག་ཕི་མ་

དག་གི་སྐབས་སུ་ཁི་སོང་བཙན་ནམ་བཙན་པོ་ཞླེས་དངོས་སུ་མ་བརོད་ཀང་། 

སྔ་མའི་བརོད་འབླེལ་གིས་གསལ་བར་གོ་བ་དང་། སྦིན་ནོ་རྒྱལ་བས་འགྲོ་ལ་

བདླེ།  །དབངས་ཅན་སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་ངག ། །སླེག་མོས་སླེད་ཅན་ཆགས་

པའི་རོ།  །རླུང་གིས་ཚ་གདུང་ཅན་ལ་བསིལ།  །(རྒྱལ་དབང་ལྔ་བས) ཞླེས་

པའི་ཚིགས་བཅད་འདིའི་ཐོག་མར་སྦར་པའི་སྦིན་ནོ་ཞླེས་པའི་གསལ་བླེད་

ཀི་སྒྲ་ཕི་མ་དག་ལ་དངོས་སུ་མ་སྦར་པར་བསྡུས་ཀང་ཀུན་ལ་གོ་བ་ལྟ་བུའོ།  །

ཕི་མར་འབྱུང་འགྱུར་གིས་སྔ་མ་བསྡུས་པ། ཚིག་ཕི་མ་དང་མཐུན་

པའི་ཆ་ཤས་དག་སྔ་མ་སྔ་མའི་སྐབས་སུ་བསྡུས་ཀང་ཕི་མས་གསལ་བར་

བླེད་པ་སྟླེ། དཔླེར་ན། རྨོག་དཀར་གི་འདབ་ར་ཕབ། རྟ་འདོ་བའི་གོ་ལླེན་
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འཐླེན། རལ་གི་སྔོན་མོ་མཁའ་ལ་འཕར་ཏླེ། དཔའ་རྟུལ་དླེ་ཉིད་ཀིས་དགྲ་སླེ་

འཕྲླེད་དུ་གཤགས་ནས་སོང་། ཞླེས་དང་། ཉ་རྒྱས་ཟ་བའི་འོད་ཀིས་ཆུ་གཏླེར་

ཆླེ།  །སྦྲང་ཆར་སོམས་པོར་འབབ་པས་ལོ་ཏོག་བཅུད།  །འབད་བརྩོན་ལྡན་

པས་སྐྱླེ་བོའི་བོ་གྲོས་རྩལ།  །རྒྱུན་ཆད་མླེད་པར་ཉིན་བཞིན་གོང་དུ་འཕླེལ།  ། 

(དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀིས) ཅླེས་པའི་ཚིག་ཕི་མར་འབྱུང་འགྱུར་

གི་ཆ་ཤས་དག་སྔ་མའི་སྐབས་སུ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

གླེང་མོལ་གིས་བསྡུ་བ། མི་ཕན་ཚུན་གླེང་མོལ་བླེད་པའི་སྐབས་སུ་

ཚིག་གི་ཆ་ཤས་འགའ་རླེ་སྐབས་བསྟུན་གིས་བསྡུ་བ་སྟླེ། ཁྱོད་བདླེ་མོ་ཡིན་

ནམ། ཡིན། ཞླེས་དང་། བཀྲ་ཤིས་གང་དུ་སོང་། རྒྱ་སང་ལ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུར། 

ཚིག་གི་ཆ་ཤས་རོགས་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ཁྱོད་བདླེ་མོ་ཡིན་ནམ། ང་

བདླེ་མོ་ཡིན། ཞླེས་དང་། བཀྲ་ཤིས་གང་དུ་སོང་། བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་སང་ལ་སོང་། 

ཞླེས་བརོད་དགོས་ཀང་། དླེ་ལྟར་མ་བརོད་ཀང་གླེང་མོལ་གི་དབང་གིས་

གསལ་བར་གོ་བ་ལྟ་བུའོ།  །

བདུན་པ། ཚིག་གི་བསྟན་དོན་བཤད་པ། 

རྟགས་ཀི་འཇུག་པའི་གཞུང་དུ། ཡི་གླེའི་ཁོངས་ནས་མི་དབྱུང་སྟླེ།  ། 

མིང་གི་ཁོངས་ནས་ཚིག་ཕྱུང་ནས།  །ཚིག་གིས་དོན་རྣམས་སྟོན་པར་བླེད།  ། 
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ཅླེས་བསྟན་པ་ལྟར། ཡི་གླེ་འདུས་པ་ལས་མིང་། མིང་འདུས་པ་ལས་ཚིག་

བྱུང་བས། ཚིག་གི་བསྟན་དོན་ནི་མིང་དུ་མར་རགས་པར་འདུས་པའི་དོན་སྤི་

དླེ་ཡིན་ནམ་ཞླེ་ན། དླེ་ནི་མིན་ཏླེ། མིང་ནི་ཚིག་འགྲུབ་བླེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། 

ཚིག་གིས་དོན་གང་སྟོན་པ་ནི་འགྲུབ་རྒྱུ་ཁོ་ནར་བརྟླེན་པ་མ་ཡིན་པར་ད་དུང་

ཆ་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་བལྟ་དགོས་ཏླེ། ཁོ་རང་ཕླེབས་བྱུང་། ཞླེས་པ་ལྟ་བུར་

གནས་སྐབས་བརོད་འབླེལ་གི་དབང་གིས། ཁོ་རང་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་

གཞན་མ་སླེབས། ཞླེས་པའི་གོ་བ་ཞིག་དང་། ཁོ་ལ་བསྒུགས་བསྒུགས་ནས་

ད་ལྟར་ཕླེབས་བྱུང་། ཞླེས་པའི་གོ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ཕླེབས་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ཁོ་

རང་ཕླེབས་བྱུང་། ཞླེས་སྤིར་བཏང་གིས་གོ་བ་ཞིག་བཅས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལྟར། 

ཚིག་གཅིག་གིས་གོ་བ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བསྐྱླེད་པ་དང་། གཞན་དུ་ན། ཚིག་

འགྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་སོ་སོའི་བསྟན་དོན་ངླེས་ཀང་ཚིག་རིལ་བོའི་གོ་བ་ཅི་

ཡིན་ངླེས་མི་ཐུབ་པའང་ཡོད་པ། གདོན་མ་ཟ། ཞླེས་པའི་གདོན་ནི་འབྱུང་བོ་

དང་། མི་ནི་དགག་པའི་སྒྲ། ཟ་ནི་བཟའ་བའི་དོན་ཡིན་ཡང་། ཚིག་དླེའི་བསྟན་

དོན་མིང་དླེ་གསུམ་སྤི་འདུས་ཀི་གོ་བ་དླེ་མིན་པའི་ཕིར་ན། ཚིག་གི་བསྟན་

དོན་ཅི་ཡིན་གཤམ་བསྟན་གི་ཕོགས་དུ་མ་ནས་དཔྱད་དགོས་སོ།  །
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༡འགྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་གི་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱད་པ། 

མིང་དུ་མ་འདུས་པས་ཚིག་གྲུབ་ཅླེས་པ་ལྟར་ཚིག་སྒྲུབ་བླེད་མིན་

ཡིན་པས། མིང་གི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བས་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་ལ་ཤུགས་རྐླེན་

ཐླེབས་པ་གདོན་མི་ཟ་སྟླེ། ངས་བླེད་དང་། ཁོས་བླེད་ཅླེས་པ་གཉིས་ཀི་བླེད་

ཅླེས་པ་ནི་བླེད་པ་པོ་གཞན་གིས་བས་པའི་བ་བ་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་། ས་ནི་

བླེད་པ་པོ་གང་གིས་བས་པ་སྒྲུབ་བླེད་ཀི་བླེད་སྒྲའི་ཕྲད་ཡིན་པར་མ་ཟད། 

ཚིག་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀའང་བླེད་པོ་གཞན་འབླེལ་གི་ལས་ཚིག་ཡིན་པ་འདྲ་ན་

ཡང་། ང་དང་ཁོ་ཞླེས་བླེད་པ་པོ་སྒྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་མི་མཚུངས་པའི་རྐླེན་

གིས། ཚིག་སྔ་མས་བླེད་པ་པོ་ངས་བ་བ་ཞིག་བླེད་པ་སྟོན་ཞིང་། ཚིག་ཕི་

མས་བླེད་པ་པོ་ཁོ་སྟླེ་སྐྱླེ་བོ་གཞན་ཞིག་གིས་བ་བ་བླེད་པ་སྟོན་པས་ཚིག་

གཉིས་ཀའི་བསྟན་དོན་ལ་ཁྱད་པར་ཆླེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། དགླེ་རན་གིས་

གསུང་དང་། དགླེ་རན་གིས་བིས། ཞླེས་པར། ཚིག་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀའི་དགླེ་

རན་ཞླེས་པ་ནི་བླེད་པ་པོ་དང་། གིས་ཞླེས་པ་བླེླེད་སྒྲ་ཡིན་པ་ཀུན་ནས་

མཚུངས་ཀང་། བ་བ་སྟོན་པའི་སྒྲ་གསུང་དང་བིས་ཞླེས་པའི་མིང་གཉིས་

བསྟན་དོན་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས། ཚིག་སོ་སོའི་བསྟན་དོན་ཡང་ཐ་དད་པར་

གྱུར་ཏོ།  །རྒྱུ་མཚན་དླེའི་རྐླེན་གིས། ཚིག་གི་སྒྲིག་རིམ་དང་། ཚིག་ཕྲད་ཀི་
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སྦོར་ཚུལ། གདངས་ཀི་མཐོ་དམན་སོགས་ཆ་དུ་མ་ནས་མཚུངས་ཀང་། 

ཚིག་སོ་སོའི་འགྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་དོན་རླེ་གཉིས་ཐ་དད་ད་སྣང་ན། ཚིག་གི་

བསྟན་དོན་ཡང་ཕལ་ཆླེར་ཐ་དད་ཡིན་ནོ།  །འདིར་ཕལ་ཆླེར་ཟླེར་དོན་ནི། 

དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཐ་དད་པའི་དམིགས་འབླེད་པའི་ཕིར་ཏླེ། ཉིན་

བླེད་ཀི་སྣང་བ་འཕྲོས། ཉི་མའི་སྣང་བ་འཕྲོས། ཞླེས་པའི་ཚིག་དག་ལས། སྣང་

བ་དང་། འཕྲོས་ཞླེས་པའི་སྒྲ་དོན་གཉིས་ཀ་འདྲ་ལ། སྒྲ་ཙམ་གི་དབང་དུ་བས་

ན། ཉིན་བླེད་དང་ཉི་མ། ཀི་དང་འི་གཉིས་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡི་གླེ་མང་ཉུང་དང་སྒྲ་

རྩོལ་ལི་ཡང་ལ་ཁྱད་པར་མླེད་པ་མིན་ཡང་། ཚིག་གི་བསྟན་དོན་གཅིག་ཏུ་

སྣང་སྟླེ། ཉིན་བླེད་དང་ཉི་མ་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཐ་དད་པ་

བཞིན་དུ། འི་དང་ཀི་གཉིས་ཀང་འབླེལ་བའི་དོན་སྟོན་པ་ལ་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ།  ། 

དླེར་མ་ཟད། མཁའ་འགྲོའི་སྟངས་སྟབས་མཛེས། ལྟ་བུར། མཁའ་འགྲོ་ཞླེས་

པ་འདབ་ཆགས་ྱ་དང་། མཁར་གནས་ལྷ། མིའི་མིང་བླེ་བག་པ་ཞིག་ཏུ་བླེད་པ་

སོགས་མིང་གཅིག་ལ་དོན་གི་གོ་བ་དུ་མ་ཡོད་པས་ཀང་ཚིག་དོན་འགྱུར་

འགྲོ་སྟླེ། གོང་གི་ཚིག་དླེ་གཅིག་པུར་འདབ་ཆགས་བ་ཡི་སྟངས་སྟབས་

མཛེས། ཞླེས་དང་། ལྷ་ཡི་སྟངས་སྟབས་མཛེས། ཞླེས་དང་། མིང་ལ་མཁའ་

འགྲོ་ཟླེར་བའི་མི་དླེའི་སྟངས་སྟབས་མཛེས། ཞླེས་པའི་དོན་དུ་མ་བྱུང་། འདི་

ལྟ་བུའི་སྐབས་དང་ཕྲད་ཚེ། ཚིག་རང་ལྡོག་གི་དོན་ཁོ་ནར་མི་བལྟ་བར་ཚིག་
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དོན་གོང་འོག་གི་བརོད་འབླེལ་གི་གནས་སྐབས་དང་། བརོད་པ་པོའི་ཀུན་

སོང་སོགས་ཕོགས་དུ་མ་ནས་དཔྱད་དགོས་པས། དླེ་ལ་འཇུ་མི་ཕམ་གིས། 

སྒྲ་དང་མཚམས་སྦོར་མ་ཉམས་ཀང་། རོད་བླེད་གཅིག་གིས་བརོད་བ་

ཕོགས་འདྲ་བ་ཐ་དད་དུ་མ་སྟོན་པ་ལ། དངོས་སུ་དོན་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་

འཇུག་པ་དང་། བརོད་པ་པོའི་བོའི་འདོད་པས་ཕླེ་ཞིང་སྦར་པའི་ངག་གཉིས་

གོ་བ་ལླེན་ཚུལ་ཙམ་མོ།  །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། འགྲུབ་བླེད་མིང་གི་སྒྲ་

ཙམ་ལ་མཆོག་ཏུ་མི་འཛིན་པར་གཙོ་བོ་བསྟན་བའི་དོན་ལ་དམིགས་ཏླེ་ཚིག་

གི་དོན་ལ་དཔྱད་དགོས་ཀང་། ཚིག་སྒྲུབ་བླེད་མིང་ཡིན་པས་མིང་རང་ལྡོག་

གི་དོན་ལ་བརྟླེན་ནས། ཚིག་དོན་བརྟག་པ་འདི་སྣང་ཆུང་དུ་གཞག་པར་མི་

བའོ།  །

༢མིང་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་ལ་དཔྱད་པ། 

མི་ཕམ་བ་མའི་མཁས་འཇུག་ཏུ། མིང་གི་ཡི་གླེ་རྣམས་ཀང་གོ་རིམ་

མ་ནོར་བར་ལླེགས་པར་སྦར་ཏླེ་བརོད་པ་ལས་ལུང་སྟོན་ནུས་ཀི་བཟོག་ན་

མ་ཡིན་ནོ།  །ཞླེས་པ་ལྟར། མིང་དུ་མས་ཚིག་སྒྲུབ་པ་ལ་མིང་དླེ་དག་ཕུང་

བོར་སྤུངས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་བརོད་བ་སྟོན་པའི་དགོས་མཁོར་

དམིགས་ཏླེ་གོ་རིམ་ངླེས་ཅན་ལྟར་སྦར་དགོས། འདིར་གོ་རིམ་ལླེགས་པར་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

སྦོར་བ་ཞླེས་པ་ཡང་བརྡའི་སྦོར་ཚུལ་དང་བསྟུན་དགོས་པ་ལ་དགོངས་ཀི། 

མིང་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་བསྒྱུར་མི་རུང་བའི་དོན་མིན་ཏླེ། མིང་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་

མི་འདྲ་བར་སྦར་པས་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ། ར་ཆུ་རྒྱུག་

དང་། ཆུ་ར་རྒྱུག་ཅླེས་པར། ར་ཆུ་ནི། ཆར་ཆུ་ར་ཆུ་ཆུ་ཀླུང་ཆུ། ཆུ་མིག་ཁོན་

པ་བ་ཚྭ་ཤིང་གི་ཆུ།  །ཞླེས་པའི་ཆུའི་བླེ་བག་ཅིག་གི་མིང་དང་། ཆུ་ར་ནི། 

ཆུའི་བླུག་སྣོད་ས་རའི་མིང་ཡིན་པས། ར་རི་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་རྒྱུག་ཅླེས་པ་

དང་། ཆུ་སྣོད་ར་མ་མི་སོད་པར་རྒྱུག་ཅླེས་པའི་དོན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་བ་

ལས། སྔ་མ་འཇིག་རྟླེན་སྣང་ཚུལ་དང་མཐུན་ཡང་། ཕི་མ་རབ་རྟོག་གིས་སྤོས་

པ་མིན་ན། དླེ་ལྟ་བུའི་བཤད་ཚུལ་མླེད་པས་བོ་ངོར་འབོར་དཀའ་བ་དང་། 

སྤིར་ཕ་བུ། བ་སོབ། ཆླེ་ཆུང་། རྒྱལ་བོན། ནོར་ལུག་ཅླེས་པ་རྣམས་ནི། ཡོན་

ཏན་ཤླེས་རབ་བསབ་པ་རིགས།  །ན་སོ་ནོར་གིས་ཆླེ་བ་དྲུག །རིམ་བཞིན་

ཁྱད་པར་ཞུགས་པས་ན།  །བཀུར་བའང་ཐ་དད་ཡིན་ཞླེས་གསུངས།  ། 

༡༣ཞླེས་པའི་རིམ་པ་ལྟར་གྲུབ་པའི་མིང་འདུས་མ་ཡིན་པས། སྔ་ཕིའི་གོ་

རིམ་འབྱུང་ལྡོག་ཏུ་སྦར་ཚེ། ཕ་བུ་ཡིན་དང་། བུ་ཕ་ཡིན་ཞླེས་པའི་ཚིག་

གཉིས་གྲུབ་པ་ལས། ཕ་དང་བུ་ཡིན་ཞླེས་པ་དང་། བུ་དླེ་ཕ་ཡིན་ཞླེས་པའི་

བསྟན་དོན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཚིག་རླེ་རླེ་ལ་སྒྲའི་སྦོར་ལུགས་

རླེ་དང་། སྦོར་ལུགས་རླེ་ལ་གོ་རིམ་ངླེས་ལྡན་ཞིག་ཡོད་པས། གལ་ཏླེ། མིང་
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གི་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་དང་སྐབས་བབ་ཀི་བསྟན་བའི་དོན་གི་དགོས་

པ་གཉིས་འགལ་ན། གང་ཞིག་བརོད་འདོད་ཀི་དོན་དླེ་སྟོན་ཐུབ་པ་ཕར་

ཞོགསྟབས་ཉླེས་ན་སྐྱོན་ཆླེན་པོ་འབྱུང་ཉླེན་ཆླེ་བས། མིང་གི་གོ་རིམ་ལ་ནན་

ཏན་བ་འོས། འོན་ཀང་། མིང་གི་གོ་རིམ་མི་འདྲ་ཡང་བསྟན་དོན་མཚུངས་

པའང་ཡོད་དླེ། ངས་དགྲ་བོ་བསད་དང་། དགྲ་བོ་ངས་བསད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་

མཚོན་ཏླེ། རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་ནུས་པས་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་སོ་སོའི་

བསྟན་དོན་གཞན་དང་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་པའི་གཟླེར་བཏབ་ན། མིང་གི་གོ་

རིམ་མི་འདྲ་ཡང་དོན་འདྲ་བ་ཡོད། དླེ་ཡིན་ཏླེ། གོང་གི་ཚིག་དླེ་གཉིས་ཀི་ང་

ཞླེས་པའི་སྒྲ་ལ་བླེད་སྒྲ་འིས་སྦར་པས། ང་ནི་གསོད་པ་པོ་དང་། དགྲ་བོ་ནི་

གསད་བ་ཡིན་པར་གཏན་དུ་ཕབ་ཟིན་པས། མིང་གི་གོ་རིམ་བསྒྱུར་ཀང་དོན་

མི་འགྱུར་རོ།  །དླེ་ལྟ་བུའི་ཚིག་ཕྲད་ཀི་བླེད་པ་གཞན་གང་ཡང་མླེད་ན། མིང་

སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་མི་འདྲ་ཚེ་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་ཡང་མི་མཐུན་པས། མིང་གི་

གོ་རིམ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་དཔྱད་པ་འདི་ཡང་གལ་གནད་ཆླེ་

བ་ཞིག་ཏུ་འཛིན་འོས་སོ།  །

༣བརོད་རིམ་གི་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱད་པ། 

སྤིར་ཡི ་གླེ ་ནི ་མིང་དང་ཚིག་གི ་རྩོམ་གཞིར་གྱུར་པའི ་སྐད་ཀི ་
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གདངས་མཚོན་བླེད་ཀི་བརྡ་རྟགས་དླེ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། སྒྲ་མླེད་ན་དོན་མཚོན་

པར་བླེད་པའི་ཡི་གླེའི་གཟུགས་ཀང་བིས་རིས་ཙམ་དུ་ཟད་དླེ། བོད་ཀི་ཡི་

གླེའི་གཟུགས་ནི་ཡི་གླེ་རང་ཉིད་ངག་ནས་ཇི་ལྟར་འབིན་པའི་སྐྱླེ་གནས་ཀི་

རྣམ་པ་ལྟར་བཟོས་པ་ཡིན་པས་ཡི་གླེའི་ངོ་བོ་ནི་སྒྲ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། ཡི་

གླེས་མིང་གི་སྒྲ་དང་། མིང་གིས་ཚིག་གི་སྒྲ་སྐྱླེད་པ་གཞིར་བས་ཀི་སྟླེང་། 

ཚིག་ལ་རང་ཐད་ཀི་སྒྲའི་བརོད་རིམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཀང་ཡོད་ཕིར། 

བརོད་རིམ་གི་ཁྱད་པར་གིས་ཀང་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་གཡས་གཡོན་དུ་

བསྒྱུར་ཐུབ། དླེ་ནི་གཙོ་བོ་ཚིག་འགྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་རྣམས་ཡར་གཅོད་མར་

གཅོད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏླེ། ཁོ་ཚོ་མི་གསུམ་སྐོར་གཅིག་ཡིན། ཞླེས་པའི་

ཚིག་རིལ་བོར་བཀླག་གདངས་ཤིག་ཡོད་པ་ཕི་ནས་བཤད་འགྱུར་ལྟར་དང་། 

དླེ་ལས་གཞན་ཡང་། ཁོ་ཚོ། མི་གསུམ། སྐོར་གཅིགཡིན། ཞླེས་པའི་སྒྲ་ཚན་

བཞི་ཡོད་པ་མཉམ་དུ་སྦར་ནས་བཀླག་པའི་ཚེ། མི་གསུམ་སྐོར་གཅིག་ཅླེས་

མར་བཅད་པ་དང་། ཁོ་ཚོ་མི་གསུམ་ཞླེས་ཡར་བཅད་པས་དོན་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་བྱུང་སྟླེ། ཁོ་ཚོ་མི་གསུམ་རླེ་སྐོར་གཅིག་ཡིན། ཞླེས་པ་དང་། ཁོ་ཚོ་མི་

གསུམ་ག་སྐོར་གཅིག་ཡིན། ཞླེས་པའི་སྒྲ་སྔ་མས་ཁོ་ཚོར་མི་གསུམ་ལས་

ལྷག་པ་ཡོད་པ་ལ་གསུམ་རླེ་སྐོར་གཅིག་ཡིན། ཞླེས་པ་དང་། ཕི་མས། ཁོ་

ཚོར་མི་གསུམ་ལས་མླེད་པ་དླེ་ཚོ་སྐོར་ཚན་གཅིག་ཡིན། ཞླེས་པའི་དོན་ཁྱད་
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ཆླེན་པོ་བྱུང་། ཁྱད་པར་དུ་མ་ཡིག་ལྟ་བུ་མིང་གི་ཆ་ཤས་དང་དགག་སྒྲར་

འགྱུར་བ་སོགས་མིང་རང་ལྡོག་ནས་དོན་དུ་མ་སྟོན་པ་ལ། ཚིག་གི་བརོད་

རིམ་གིས་དོན་མི་འདྲ་བ་སྟོན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་སྟླེ། ཡར་མཆོང་མར་མཆོང་

བླེད་པའི་བུ་ཆུང་འདི། བག་ལ་གནས་པའི་ར་མ་ཡིན། ཞླེས་པར་བུ་ཆུང་དླེ་ར་

ཡིན་པར་སྟོན་པའི་དོན་ཞིག་དང་། ར་བོ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཞིག་བཅས་གོ་བ་

གཉིས་བྱུང་བ་གནད་དྲིལ་ན་མཐའི་ཐ་མ་ཡིག་དླེ་ཡར་གཅོད་མར་གཅོད་ཀི་

བརོད་རིམ་གི་ཁྱད་པར་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རླེད། གཞན་ཡང་། ཚིགས་བཅད་

སླེབ་ཁྱད་ལས། ཁོང་མཁས་པ་བམ་ཟླེ་ལི་བིན་ལ།  །ཡིད་གུས་པའི་ཚུལ་

གིས་མོས་གུས་བས།  །ཞླེས་པར་མཚོན་ན།  །མཐའ་ཐོག་ཡ་དང་བར་

གསུམ་ཆར་བགོས་ཏླེ་བཀླག་དགོས་པ་བཞིན།  །སྒྲའི་སླེབ་སྦོར་ཉམས་ནི་

བརོད་དོན་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་ཅི་ཡང་གོ་རྒྱུ་མླེད་པས། བརོད་རིམ་གིས་

ཀང་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཐུབ་བོ།  །

༤རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་རྐླེན་ལ་དཔྱད་པ། 

ད་དུང་ཞིབ་ཏུ་བརྟག་ན། ཚིག་ལ་རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་རྐླེན་ལ་

བལྟོས་མི་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་མོད། ཚིག་ཕྲད་ལ་བལྟོས་དགོས་པ་རྣམས་ལ་
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ཚིག་ཕྲད་མ་སྦར་ན་བརོད་དོན་མི་གསལ་ཞིང་། སྔར་ནས་སྦར་ཡོད་པ་ཕན་

ཚུན་བསྣོལ་བས་ཀང་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་འགྱུར་བར་བརྟླེན། རྣམ་དབླེ་དང་

ཚིག་ཕྲད་ཀིས་ཀང་མིང་དང་འདྲ་བར་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་བླེད་པར་མ་ཟད། 

མིང་གཞན་ལ་མླེད་པའི་ནུས་པ་ཆླེན་པོའང་བསྐྱླེད་སིད། དླེ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་

ནི་གཙོ་བོ་བརོད་དོན་གི་ཆ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་གི། དོན་ལ་མི་ཕན་པའི་

ཚིག་ཕྲད་ཅིག་སྦར་ཀང་དགོས་པ་མླེད་དོ།  །རྒྱུ་མཚན་དླེའི་རྐླེན་གིས། 

འགྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་དང་བརོད་རིམ་སོགས་ལས་མི་ཤླེས་པའི་དོན་དླེ་ཚིག་

ཕྲད་ཀི་བླེད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་རྟོགས་པར་བ་དགོས་ཏླེ། སོབ་དཔོན་གི་གསུང་

དང་། སོབ་དཔོན་གིས་གསུང་། ཞླེས་པར་མཚོན་ན། སྔ་མ་ནི་མིང་གི་ཚོགས་

པ་དང་། ཕི་མ་ནི་ཚིག་དངོས་ཡིན་ཏླེ། སྒྲའི་ཚོགས་པ་དླེ་དག་འགྲུབ་བླེད་ཀི་

མིང་ལ་ཁྱད་པར་མླེད་ཀང་། རྣམ་དབླེ་སྔ་མ་ནི་འབླེལ་སྒྲ་དང་། ཕི་མ་ནི་བླེད་

སྒྲ་ཡིན་པ་དླེས་གཅིག་ནི་མིང་གི་ཚོགས་པར་བསྒྲུབས་ལ། ཅིག་ཤོས་ཚིག་

ཏུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ནོ།  །དླེ་ཡིན་ཡང་དགོས་ཏླེ། རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་

ནུས་པས་གང་ལ་སྦར་བའི་མིང་དླེ་ལ་དོན་གི་རང་བཞིན་གསར་བ་ཞིག་

གདོན་དགོས་ཤིང་། དླེའི་དབང་གིས་མཐར་སྦར་འོག་མའི་མིང་དོན་ཐ་དད་

དུ་གྱུར་ཏླེ། མིང་གི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བ་འདྲླེན་པ། གསུང་ཞླེས་པའི་སྒྲ་སྔ་མ་ནི་

ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དང་། ཕི་མ་ནི་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ཡིན་པས་
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མཚོན་ནོ།  །

ཚིག་ལ་ཡང་དླེ་དང་འདྲ་སྟླེ། སོབ་མར་དཔླེ་ཁིད་བས་དང་། སོབ་མས་

དཔླེ་ཁིད་བས། ལྟ་བུར། རྣམ་དབླེའི་རྐླེན་མ་གཏོགས་འགྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་

ཐམས་ཅད་འདྲ་བ་ལ། ཚིག་སྔ་མའི་སོབ་མ་ཞླེས་པའི་མཐར་ལ་དོན་སྦར་

པས། སོབ་མ་ནི་བ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པར་བསྒྲུབས་པ་སྟླེ། དཔླེ་ཁིད་བ་སའི་

ཡུལ་ནི་སོབ་མ་ཡིན་པར་གོ་བའི་ཕིར་རོ།  །གཏམ་གིས་དྲི་བའི་ཚེ་ན་ཡང་། 

གང་བས། གང་ལ་བས་ཞླེས་པ་ལ། དཔླེ་ཁིད་བས། སོབ་མ་ལའོ།  །ཞླེས་

ལན་འདླེབས་སོ།  །ཚིག་ཕི་མ་དླེ་དང་མི་འདྲ་སྟླེ། སོབ་མ་ཞླེས་པའི་མིང་ལ་

བླེད་སྒྲ་སྦར་པས་དླེ་ནི་དཔླེ་ཁིད་བ་ཡུལ་ཡིན་པ་མི་སྟོན་པར་དཔླེ་ཁིད་བླེད་

མཁན་ཡིན་པ་སྟོན་ཏླེ། ཅི་བས། དཔླེ་ཁིད་བ། སུས་བས། སོབ་མས་སོ།  ། 

ཞླེས་པ་ལྟར་ཚིག་ཕྲད་ཀི་ནུས་པས་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་ལ་ནུས་པ་བསྐྱླེད་པ་

ནི་བརྡའི་སྦོར་ཚུལ་ལས་བྱུང་བའི་གོ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། བོད་སྐད་ཀི་ཁྱད་ཆོས་

དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་པས། ཚིག་ཕྲད་ཀི་སྦོར་ཚུལ་དང་དླེས་བསྐྱླེད་

པའི་བསྟན་དོན་ལ་གཟབ་གཟབ་བ་དགོས། འདི་འདྲ་བ་གཞན་ཡང་། ཆར་ལ་

སྦངས་དང་། ཆར་གིས་སྦངས། གཟུགས་ལ་བལྟ་དང་། གཟུགས་སུ་བལྟ། 

ཁོང་ལ་མོས་དང་། ཁོང་གིས་མོས། གླེགས་བམ་དླེ་ཡིན་དང་། གླེགས་བམ་

འདི་ཡིན། གླེགས་བམ་གང་ཡིན། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་མང་ངོ་།  །



346

མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

༥གཏན་ཚིགས་ཀི་ཆ་ལ་དཔྱད་པ། 

བརྡ་སྤོད་རིག་པ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ནི་རྩ་བ་གཅིག་ལས་གླེས་

པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ཡིན་ཏླེ། བརྡ་སྤོད་ཀིས་གཙོ་བོ་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ལ་

དམིགས་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀིས་བརོད་བའི་དོན་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་

པས། རང་རང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་མཐོ་བ་རླེ་

ཡོད་པ་སྨོས་མ་དགོས་པའི་ཁར། འདིར་བརྡ་སྤོད་འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་

པས་གཏན་ཚིགས་དང་འབླེལ་བ་མླེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞླེ་ན། ཕལ་ཆླེར་དླེ་

ལྟར་ཡིན་མོད་ཀང་། གཏན་ཚིགས་ཞླེས་པ་ཡང་མིང་དང་མིང་། ཚིག་དང་

ཚིག་གི་སྦོར་རིམ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཟབ་མོ་དླེ་ལས་མི་འདའ་བས། 

ཚིག་གི་བསྟན་དོན་བཤད་པ་ལ་དླེ་དང་འབླེལ་དམ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཤིག་

མི་གླེང་ཐབས་མླེད་པའམ། མིང་སོ་སོའི་དོན་ལས་བྱུང་བའི་གཏན་ཚིགས་

ཀི་འབླེལ་བ་མ་ཤླེས་ན། ཚིག་དོན་དགྲོལ་དཀའ་བའང་ཡོད་པས། ཚིག་གི་

གཏན་ཚིགས་རྟོགས་པ་གལ་ཆླེ་བར་མངོན་ནོ།  །དླེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། བརོད་

རིམ་སྟོབས་ལས་དངོས་པོ་ནི།  །ཟབ་མོ་ཉིད་ཀང་གསལ་བ་སྟླེ།  །ཞླེས་བསྟན་

པ་ལྟར། མིང་སྔ་མའི་དོན་གིས་ཕི་མ་གསལ་བར་བླེད་ཅིང་། ཕི་མའི་རྐླེན་

ལས་སྔ་མ་ཉིད་ངླེས་པར་བླེད་པས། མིང་དོན་སྔ་ཕིའི་བར་ལ་རྟླེན་བྱུང་འབླེལ་
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གི་གཏན་ཚིགས་ཤིག་ཐླེར་ཟུག་ཏུ་གྲུབ་ཡོད། ངས་ཟོས་ཚར་དང་། ང་ཟོས་

ཚར། ཅླེས་པའི་ཚིག་ཕི་མ་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་དང་འགལ་བས་བོད་སྐད་

ལ་བརོད་སོལ་མླེད་དོ།  །བརྡ་ལམླེད་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བའི་

གནད་ཀིས་ཡིན་ཏླེ། ཚིག་དླེ་བརོད་པོ་པོ་རང་གིས་བརོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་

ཟོས་ཚར་པས་ཇི་ལྟར་བརོད། ངས་ཟོས་པ་ཡིན་ཟླེར་ན། རང་ཉིད་རང་གི་

བཟའ་བར་མ་གྲུབ་པ་དང་། རང་གིས་ཟོས་ཚར་པ་དླེ་བས་ཀང་མི་རུང་བས། 

བོད་སྐད་དུ་དླེ་འདྲ་བརོད་དུ་མླེད་པ་གཏན་ཚིགས་ཀིས་གྲུབ། ཚིག་སྔ་མར་

ཟ་བ་བོ་ངས་བཟའ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཟོས་ཚར་བ་བསྟན་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་

མཚན་ཞིག་ཤུགས་ན་ཡོད་དླེ། ང་ཟ་མཁན་ཡིན་པ་བླེད་སྒྲའི་རྐླེན་གིས་

ཤླེས། ཟོས་ཟིན་པ་མིང་རང་ལྡོག་གི་དོན་དང་ཚར་ཅླེས་པའི་ཚིག་གྲོགས་

ཀིས་བསྟན་ཕིར། མིང་ཕན་ཚུན་གི་བར་ལ། འདི་ལ་བརྟླེན་ནས་འདི་བཞག་

པ་དང་། འདི་ལ་བརྟླེན་ནས་འདི་བྱུང་བའི་རྟླེན་འབླེལ་གི་དོན་ཞིག་གྲུབ་ཡོད་

པ་ལྟར། དོན་སྟོན་པའི་ཚིག་གང་ལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཤིག་མླེད་པ་མི་སིད་

དོ།  །གལ་ཏླེ་གཏན་ཚིགས་ཀི་འབླེལ་བ་ཞིག་མླེད་ན། ཚིག་ཏུ་གྲུབ་པ་མི་

སིད་པས། ཚིག་རླེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཤིག་ངླེས་པར་གྲུབ་ཡོད། དླེས་ན། ཚིག་

གི་དོན་ཤླེས་པ་ལ་ཐོག་མར་མིང་སྔ་ཕིའི་བར་གི་གཏན་ཚིགས་བརྟགདླེ་

རྟོགས་པས་ཚིག་རིལ་བོའི་གོ་བ་ལ་ངླེས་ཤླེས་རླེད་དླེ། ཚིག་གི་བསྟན་དོན་
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རིམ་གིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།  །ཚིག་གི་གཏན་ཚིགས་ནི་ཚིག་རང་ཉིད་

འགྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་སྔ་ཕིའི་གོ་རིམ་དང་། བརོད་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར། རྣམ་དབླེ་

དང་ཚིག་ཕྲད་སོགས་ཀི་ཆ་དུ་མ་ལ་བལྟོས་ཕིར། རྟོགས་དཀའ་ཞིང་རྟོགས་

ན་དོན་ཆླེ་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན་ནོ།  །ཚིག་རླེ་རླེའི་དོན་དགྲོལ་བ་ལ་ངླེས་པར་དུ་

གཏན་ཚིགས་ཀི་ཆ་ལ་བསམ་དགོས་པ་མིན་ཡང་། གོང་བསྟན་གི་ཆ་རྐླེན་

དག་ལས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པ་རྣམས་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཆ་ལ་དཔྱད་ན་ཚིག་

དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་དོན་ཡིན་ནོ།  །

༦གདངས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱད་པ། 

ཚིག་གི་སྒྲའི་འགྲུབ་རྐླེན་ལ་སྤིར་བཏང་དུ་རྣམ་ཆ་གསུམ་ཡོད་དླེ། 

བརྡ་སྤོད་ཀི་ངླེས་སོལ་དང་མཐུན་པར་སྦར་པའི་མིང་དང་། མིང་སྔ་རྟིང་གི་

དབུགས་ཀི་སོད་མཚམས། ཚིག་ཡོངས་ཀི་བཀླག་གདངས་བཅས་གསུམ་

འདུས་པ་ལས། དང་པོ་ནི་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་དངོས་ཡིན་པས་ཡིག་ཐོག་དང་

ངག་ཐོག་གང་དུའང་གསལ་བར་ཐོན་པ་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ནི་ཚིག་རང་ལྡོག་

གི་འགྲུབ་བླེད་ལས་བརལ་པའི་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས་ངག་ཐོག་མ་གཏོགས་

ཡིག་ཐོག་ཏུ་མི་གསལ་ཡང་། བརོད་བའི་དོན་ལ་གཞོལ་པའི་ཚིག་གང་ཡིན་
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ཡང་སྒྲ་དང་བསྟན་དོན་གཉིས་འདུས་ཀི་ཕུང་བོར་གྲུབ་པས། བསྟན་དོན་མི་

འདྲ་བའི་ཚིག་དག་གི་ཁྱད་པར་སྤི་ལྡོག་ནས་ཚིག་རིལ་བོའི་གདངས་ཀི་ཆ་

ལས་མཚོན་ཐུབ་བོ།  །ཚིག་གི་གདངས་ནི་ཚིག་དླེ་འགྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་དག་

གི་སྒྲ་རྐང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་བའི་དོན་དང་བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་

གིས་བསྐྱླེད་པའི་གདངས་ཀི་ཆ་ཞིག་ཀང་ཡོད་སྟབས། ཚིག་རང་ལྡོག་ནས་

རྟོགས་མི་ཐུབ་པའི་དོན་དླེ་ནི་ཚིག་དླེའི་གདངས་ལ་བརྟླེན་ན་ཡང་རགས་

ཙམ་རྟོགས་ཏླེ། ཁོ་ཚོ་མི་གསུམ་སྐོར་གཅིག་ཡིན། ཞླེས་པའི་ཚིག་འདིར་

མཚོན་ན། མི་གསུམ་ཞླེས་པལི་བར་བཀླག་ཚེ། ཁོ་ཚོ་མི་གསུམ་རླེ་སྐོར་

གཅིག་ཡིན་ཞླེས་པའི་དོན་དླེ་གསལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཁོ་ཚོ་མི་གསུམ་

ཞླེས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སོམས་པར་བཀླག་པ་དང་། སྐོར་གཅིག་ཅླེས་པ་ལི་

བར་བཏོན་ན། ཁོ་ཚོ་མི་གསུམ་ག་སྐོར་གཅིག་ཡིན་ཞླེས་པའི་དོན་དླེ་གསལ་

བར་སྟོན་པ་དང་། སོས་སུ་ཚིག་གི་མཐར་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་རླེ་སྦར་ཡོད་པ་

དླེ་གསལ་བར་བཏོན་པས་ཚིག་དང་ཚིག་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་འབླེད་

ཐུབ་པ་དང་། ཚིག་དོན་གི་ཆ་ནས་བལྟས་ན། ཚིག་རིལ་བོའི་གདངས་ཀི་

འདླེགས་འཇོག་དླེ་བས་ཀང་གཙོ་ཆླེ་སྟླེ། སྨྲ་བླེད་ཀི་ཚིག་རྣམས་དཀྱུས་

གཅིག་ཏུ་སོམས་པར་ཀློག་པ་དང་། འདྲི་བླེད་ཀི་ཚིག་གི་མཐའ་ལི་བ་དང་། 

འབོད་བླེད་ཀི་ཚིག་གི་མགོ་གསལ་བ་དང་། སྐུལ་སྨོན་གི་ཚིག་གི་མཇུག་
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མཐོ་ཞིང་རིང་དུ་བསིངས་པ་བཅས་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་ཀང་

བཀླག་གདངས་འདི་བཞི་མ་གཏོགས་མླེད་པས། ཚིག་གི་གདངས་ཚད་ལ་

བརྟླེན་ན། ཚིག་གི་དབླེ་བསྡུ་དང་བསྟན་དོན་རགས་ཙམ་ཞིག་རྟོགས་ཐུབ་

པས། གདངས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡང་བཏང་སོམས་སུ་གཞག་པར་མི་བའོ།  །

མདོར་ན། བརྡ་ཤན་འབླེད་ཐླེ་ཚོམ་དྲ་བ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་ལས། བརྡ་

ལས་བརོད་བའི་དོན་རྣམས་རྟོག་མོད་ཀི། བརྡ་ཙམ་ལས་མིན་འདྲླེས་འབླེལ་

ལས། དོན་གང་ལ་མིང་གང་བཀོད་པ་དླེ་ལ་དླེ། གདོད་ནས་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་

མིང་དོན་བསླེས་ནས་འཛིན། ཞླེས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཚིག་གི་བསྟན་དོན་ལ་

དཔྱད་པའི་ཚེ། འགྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་དོན་རྐང་བ་དང་། བརོད་རིམ་གི་ཁྱད་

པར་སོགས་ཕོགས་རླེ་ཙམ་ལ་མཆོག་ཏུ་མི་འཛིན་པར། ཚིག་རིལ་བོའི་

བསྟན་དོན་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་འདྲླེས་པར་བཟུང་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དཔྱད་

དགོས། དླེ་ལྟར་དཔྱད་པ་ཡིན་ཚེ། མིང་མཚུངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དོན་གི་

ཁྱད་པར་དང་། དོན་འདྲ་བའི་མིང་ཐ་དད་པ་སོགས་ཀི་གལ་ས་སངས་ནས་

ཚིག་གི་བསྟན་དོན་དངོས་ལ་གཞོལ་ཐུབ་བོ།  །ཁྱད་པར་དུ་ཚིག་དླེ་ངག་

ནས་འབིན་པའི་ཚེ་སྒྲ་གདངས་མཐོ་འདླེགས་མར་མནན་བླེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆླེ་བར་སྣང་ཕིར། མིང་གི་བཀླག་ཚུལ་འདི་ཡང་ཡིད་ལ་ངླེས་དགོས་ཏླེ། 

མིང་རྣམས་འདོན་པའི་སྒྲ་ལི་ཞིང་ཡུན་རིང་བར་མ་ཟད་འགུག་འཁྱོག་
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འདླེགས་འཇོག་མནན་སོགས་ཀང་གསལ་ཞིང་། ཕྲད་ནི་སྒྲ་ཡང་ཞིང་ཡུན་

ཐུང་བ་འགུག་འཁྱོག་འདླེགས་འཇོག་མནན་སོགས་མི་གསལ་ཞླེས་ཁོ་བོའི་

སོབ་དཔོན་མཆོག་གིས་གསུངས་སོ།  །

བརྒྱད་པ། ཚིག་གི་གནས་འགྱུར་ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ། 

ཚིག་གི་རྣམ་པ་ནི། བསྟན་དོན་དང་། གདངས་ཚད། བརྡ་སྤོད། མིང་

ཕྲད་སོགས་ཀི་རྣམ་ཆ་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཙིག་གི་ནང་

རྣམ་ཆ་དླེ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདྲ་མཚུངས་མ་ཡིན་པར་བརོད་

འདོད་ཀི་དགོས་དབང་གིས། སྐབས་འགར་ལ་ལ་ཞིག་ཕལ་བ་དང་། རླེ་ཞིག་

འགའ་རླེ་གཙོ་ཆླེ་བའི་གནས་སུ་བཅར་པ་མ་ཟད། གནས་སྐབས་བརོད་

འབླེལ་གི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏླེ། བསྟན་དོན་འགྱུར་མི་འགྱུར་གང་རུང་

གི་གནས་ཚུལ་འོག་ཚིག་གི་འགྲུབ་རྐླེན་སོ་སོའི་གོ་གནས་སྔ་ཕིར་བརླེ་

བསྣོལ་དང་། འབྲུ་ཉུང་ངུར་བསྡུ་ཆོག་པ་དླེ་ལའདིར་ཚིག་གི་གནས་འགྱུར་

ཞླེས་བ་ཞིང་། ཚིག་གི་གནས་བསྒྱུར་པར་བརྟླེན། ཚིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་གི་ནུས་

པ་མཐོར་འདླེགས་དང་དོན་གི་བརོད་པ་ཇླེ་གསལ་དུ་གཏོང་བའི་དགླེ་མཚན་

ལྡན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཚིག་གཅིག་སྐབས་དུ་མར་འབྱུང་དགོས་ཚེ། དོན་



352

མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

བསྐྱར་ཡང་ཚིག་མི་བསྐྱར་བར་རྣ་བར་ཉན་སྤོ་བའི་དགའ་བ་སྐྱླེད་ཐུབ་པ་

བཅས་ཀི་ཕིར་ན། ཚིག་གི་གནས་འགྱུར་ཚུལ་དང་དླེ་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཅི་ཡོད་

པ་ཤླེས་དགོས་པར་སྣང་ངོ་།  །

༡དོན་མཚུངས་གནས་འགྱུར་བཤད་པ། 

སྐད་ཆའི་གནས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་ནང་དུ། ཚིག་གཅིག་གི་འགྲུབ་

རྐླེན་སྔ་ཕི་གོ་བརླེས་ཏླེ། སྒྲའི་ལི་ཡང་དང་། ངལ་གསོའི་སོད་མཚམས། ཆ་

ཤས་གཙོ་ཕལ་གི་ཆ་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཡང་། དོན་སྤི་ལྡོག་ནས་རྩ་བའི་

ཚིག་གི་བསྟན་དོན་དང་འདྲ་བར་གནས་པ་དླེ་ལ་དོན་མཚུངས་གན་འགྱུར་

ཞླེས་བ་ཞིང་། དླེ་ལ་ཡང་ནང་གསླེས་འགྱུར་ལུགས་དུ་མ་ཡོད་པ་དཔླེས་

མཚོན་པར་བའོ།  །

སྡུད་པ། སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་དངོས་ཀི་ནང་དུ། ད་ལྟ་འཆད་བཞིན་པའི་

སྔོན་དུ་སོང་ཟིན་པའི་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་དག་སར་ལླེན་མི་དགོས་པར་ཚབ་ཏུ་

དླེའམ་འདི་སྒྲ་སྦར་པའམ། ཆ་ཤས་བསྡུས་ཏླེ་འབྲུ་ཉུང་ངུར་བཏང་བ་སྟླེ། ཀ་

བ་རིང་བོའ།ོ  །དླེ་སའོ།  །དླེ་ལ་ཟུར་ཡོད་དོ།  །ཞླེས་པ་ལྟ་བུར་ཁྱད་ཆོས་སྔ་

མ་སྦོར་བ་ན་རང་མིང་ཀ་བ་ཞླེས་པ་དངོས་སུ་སྨོས་ནས། ཕི་མ་རྣམས་སྦོར་
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བ་ན་ཚབ་ཏུ་དླེ་སྒྲ་སྦར་ཏླེ་བསྡུས་པ་དང་། གཞན་ཡང་། ཁྱླེད་རང་གང་དུ་

ཕླེབས། ང་སྐྱླེད་མོས་ཚལ་ལ་འགྲོ་ཞླེས་པ་བསྡུས་ན། སྐྱླེད་མོས་ཚལ་ལ་འགྲོ། 

ཞླེས་པའམ། སྐྱླེད་མོས་ཚལ། ཞླེས་བརོད་དླེ་འགྲོ་བ་བོ་ང་དང་། འགྲོ་ཞླེས་བ་

བའི་སྒྲ་ཡང་བསྡུས་ཏླེ། ཁྱླེད་རང་གང་དུ་ཕླེབས། སྐྱླེད་མོས་ཚལ། ཞླེས་དང་། 

ཁྱླེད་རང་སྐྱླེད་མོས་ཚལ་འགྲོའམ། ཡིན། ཞླེས་བརོད་པས་ཀང་དོན་ལ་མི་

གནོད་པ་ལྟ་བུའོ། 

གོ་ལྡོགསྐད་ཆ་གང་ཡིན་ཡང་མི་རིགས་རང་མཚན་པའི་བརྡ་སྤོད་

གོམས་གཤིས་ལྟར་ཚིག་གི་སྦོར་ལུགས་ཅུང་གཏན་ཆགས་ཤིག་ཡོད་པ་

ལ། སྐབས་འགར་དགོས་དབང་གིས་ཚིག་གི་སྦོར་ལུགས་གོ་ལྡོག་ཀང་དོན་

ལ་ཁྱད་པར་ཆླེན་པོ་མི་འབྱུང་སྟླེ། གངས་རི་འདི་ཧ་ཅང་མཐོ། ཁོང་ཉིད་ཕླེབས་

བྱུང་། ལྟ་བུའི་ཚིག་དག་གི་འགྲུབ་རྐླེན་སྔ་ཕི་གོ་ལྡོག་སྟླེ། ཧ་ཅང་མཐོ། གངས་

རི་འདི། ཞླེས་དང་། ཕླེབས་བྱུང་། ཁོང་ཉིད། ཅླེས་བརོད་པ་ན་ཚིག་སྔ་ཕིའི་

བསྟན་དོན་ཕལ་ཆླེར་འདྲ་བས་མཚོན་ཏླེ། ངག་ཐོག་དང་སྒྱུ་རྩལ་རྩོམ་རིགས་

སུ་འདི་ལྟ་བུའི་བརོད་ཚུལ་མང་ཞིང་རྒྱུགས་ཆླེ་བ་མཐོང་ངོ་།  །ཚིག་སྦོར་

རྒྱུན་ཆགས་པ་ཞིག་གོ་ལྡོག་ནས་བརོད་ཚེ། ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་དང་

སྒྲའི་ལི་ཡང་ལ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་འབྱུང་བས། དོ་སྣང་བ་དགོས་

པ་འདི་ལྟ་སྟླེ། དླེ་ལྟར་གནས་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་ཚིག་རིལ་བོའི་བརོད་དོན་གཙོ་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

བོ་ཆ་ཤས་སྔ་མའི་སྟླེང་ན་ཡོད་པས་བ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་སོགས་གསལ་བླེད་

ཀི་སྒྲ་དླེ་ཡང་ཆ་སྔ་མར་སྦར་དགོས་པ་དང་། ཆ་ཤས་སྔ་མའི་སྒྲ་ལི་ཞིང་ཕི་

མ་ཡང་བར་འདོན་པ་དང། བར་མཚམས་སུ་དབུས་ཀི་གཅོད་མཚམས་

གསལ་བ་དང་། དླེ་ལྟར་སྦར་ཚེ་བརོད་པ་བླེལ་ཞིང་འཚུབ་པའི་རང་བཞིན་

གསལ་བར་མཚོན་ཕིར། ཚིག་གི་ཉམས་འགྱུར་མཚོན་ཐབས་སྔར་ལས་

ཤུགས་དྲག་ཏུ་འཕླེལ་པ་ཡིན་ནོ།  །

བསྐྱར་བ། བརོད་འདོད་ཀི་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་ཅིང་སྐབས་དོན་

འབུར་དུ་འདོན་པའི་སད་དུ། ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་བསྐྱར་དུ་བཟ་བ་སྟླེ། 

རིགས་ཀི་བུ་ལླེགས་སོ་ལླེགས་སོ།  །(རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟོགས་བརོད) ཀླེ་མ་ཀླེ་

ཧུད་ཀླེ་མ་ཀློང་།  །ཁྱླེའུ་ཆུང་སྐྱོ་བ་གཏིང་ནས་སྐྱླེས།  ། (གཏམ་པདྨའི་ཚལ་

གི་ཟོས་གར) ཀླེ་ཀླེ་དོན་ཆླེན་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་བུ།  །ཚུར་ཤོག་ཚུར་ཤོག་ཕི་

ནང་གཙུག་ལག་ལས།  །བདླེ་ལླེགས་སྐྲུན་པའི་བདླེན་ཚིག་མླེ་ཏོག་གིས།  ། 

ཁྱོད་ལ་ཕོ་ན་དླེ་བོར་མངའ་གསོལ་བགིད།  །(ཞུ་འཕྲིན་ཕོ་ཉ་གཞོན་ནུ་དོན་

གྲུབ) ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། གང་ཞིག་བསྐྱར་པའི་ཆ་དླེ་སྒྲ་སྔ་མ་དང་

དམ་དུ་སྦྲླེལ་ཏླེ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སོམས་པར་བཀླག་ན། སྐབས་བབ་ཀི་བསྟན་

བའི་དོན་དླེ་གལ་ཆླེ་ཞིང་བརོད་པ་བླེལ་བའི་ངང་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མཚོན་པ་

ཡིན་ནོ།  །
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གདངས་འགྱུར། འདི་ནི་ཚིག་སྦོར་རིལ་བོའི་གདངས་འགྱུར་བ་ལ་བ་

སྟླེ། ཚིག་རྣམས་ངག་ནས་བརོད་པའི་ཚེ། གང་ཞིག་བསྟན་པར་བ་བའི་དོན་

གི་རང་བཞིན་དང་མཐུན་པའི་གདངས་ཤིག་ངླེས་པར་ཡོད་པ་ལ། གདངས་

ལ་བརྟླེན་ནས་དོན་རྟོགས་ཤིང་། དོན་ལ་བརྟླེན་ནས་གདངས་བསྒྱུར་དགོས་

པའི་དབང་གིས། ཚིག་གཅིག་ལ་གདངས་མི་འདྲ་བས་བསྒྱུར་ན། གང་ལ་

དམིགས་སའི་དགོས་པ་མི་འདྲ་བ་སྟོན་ཏླེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནས་ཚུལབཟང་། 

ཞླེས་སྒྲ་སོམས་པར་བཀླགས་པས་དོན་དླེ་གཞན་ལ་སྨྲ་བར་བླེད་པ་དང་། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནས་ཚུལ་བཟང་། ཞླེས་ཚིག་མཐའི་སྒྲ་གདངས་མཐོ་རུ་

བཏླེགས་ན་རང་གིས་མ་ངླེས་པ་གཞན་ལ་དྲི་བའི་དོན་གསལ་བར་སྟོན་པ་

དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནས་ཚུལ་བཟང་། ཞླེས་ཚིག་མཐའ་སྨད་དླེ་འབིན་ཚེ་

ཁོང་ཆད་ཅིང་ཡིད་སྐྱོ་བའི་རྣམ་པ་མཚོན་པ་ལྟར། ཚིག་གི་ཆ་ཤས་གཞན་

གང་ཡང་མ་བསྒྱུར་ཀང་གདངས་ཁོ་ན་མཐོ་འདླེགས་དམའ་འབླེབས་བླེད་པ་

ལ་གདངས་བསྒྱུར་ཞླེས་བའོ།  །

སྒྲ་འགྱུར། འདི་ནི་ཚིག་འགྲུབ་བླེད་ཀི་མིང་དག་གི་སྒྲ་ལི་ཡང་བསྒྱུར་

པ་ལ་བ་སྟླེ། ཚིག་ནི་མིང་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་སྟབས། མིང་སོ་སོའི་སྒྲ་

གདངས་ལི་ཡང་ལ་གནས་འགྱུར་བྱུང་ཚེ། ཚིག་གི་བསྟན་དོན་གཙོ་ཕལ་མི་

འདྲ་བར་འགྱུར་འགྲོ་སྟླེ། ཁོ་དགླེ་རན་རླེད། ཅླེས་ཁོ་ཡི་སྒྲ་དླེ་གསལ་ཞིང་དྲག་
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པར་བཟས་ན། གནས་དླེ་རུ་འཁོད་པའི་མི་འགའ་ཡོད་པ་ལས། ཁོ་ཞླེས་

དམིགས་སའི་ཡུལ་དླེ་ཁོ་ན་དགླེ་རན་ཡིན་པར་སྟོན་པ་དང་། ཁོ་དགླེ་རན་

རླེད། ཅླེས་དགླེ་རན་གི་སྒྲ་དླེ་ལི་བར་བཀླག་པས། ཁོ་ནི་ཞིང་པ་སོགས་

གཞན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་དགླེ་རན་རང་ཡིན་པ་སྟོན་པ་བཞིན། མིང་སྔ་

ཕིའི་སྒྲ་ལི་ཡང་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་ཏླེ་སྐབས་དོན་མི་འདྲ་བ་སྟོན་པ་ནི་སྒྲ་བསྒྱུར་

བ་ཡིན་ནོ།  །

༢དོན་འགྱུར་གནས་འགྱུར་བཤད་པ། 

ཚིག་གཅིག་གི་ཆ་ཤས་དག་གནས་བསྒྱུར་པ་ན། བརོད་གཞིའི་

གནས་སྐབས་ལ་གཙོ་ཕལ་གི་ཁྱད་པར་བྱུང་སྟླེ། ཚིག་འདིའི་ནང་གི་བརོད་

གཞི་ནི་གཞན་ཞིག་གི་བ་ཡུལ་དང་། བ་ཡུལ་དླེ་བརོད་གཞིར་འགྱུར་བར་མ་

ཟད། ཆ་ཤས་རླེ་གཉིས་གསར་དུ་བསྣན་ཏླེ་སླེབ་ཁྱད་བསྐངས་པ་ན། ཚིག་

ཕན་ཚུན་གི་བསྟན་དོན་མི་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་དླེ་ལ་དོན་འགྱུར་གནས་འགྱུར་

ཞླེས་བ་ཞིང་། དླེར་ཡང་ནང་གསླེས་དབླེ་བ་གཉིས་ཡོད། 

ཡོངས་རོགས་གནས་འགྱུར། ཚིག་ཅིག་འགྲུབ་བླེད་ཀི་ཆ་ཤས་

རྣམས་ལ་འདོར་ལླེན་འཕྲི་བསྣན་གང་ཡང་མ་བས་པར་སྔ་ཕིར་གནས་

བསྒྱུར་པ་ན། བསྒྱུར་གཞི་དང་བསྒྱུར་འབས་ཀི་ཚིག་སོ་སོའི་འགྲུབ་རྐླེན་
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ཡོངས་སུ་མཐུན་ཡང་། བསྟན་དོན་གི་གཙོ་ཕལ་མི་འདྲ་བར་འགྱུར་འགྲོ་བ་

སྟླེ། པོ་ཏ་ལའི་མདུན་ན་བུ་མོ་ཞིག་ལངས་འདུགཅླེས་པའི་ཚིག་དླེའི་ཆ་ཤས་

དག་གི་གནས་བསྒྱུར་ཏླེ། བུ་མོ་ཞིག་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་ན་ལངས་འདུགཅླེས་

པར་བཟོས་པ་ལ། ཚིག་སྔ་མས་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་ན་སུ་ཞིག་ལངས་འདུག་པ་

དླེ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་དང་། ཕི་མས་བུ་མོ་ཞིག་གང་ན་ལངས་འདུག་པ་ཞླེས་པ་

གཙོར་སྟོན་པ་ལྟར། ས་ནས་མླེ་ཏོག་སྐྱླེས་དང་། མླེ་ཏོག་ས་ནས་སྐྱླེས། འཐུས་

མི་འདླེམ་པ་ཡིན་དང་། འདླེམ་པ་འཐུས་མི་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་ཁི་ལ་བཞུགས་

དང་། ཁི་ལ་བཀྲ་ཤིས་བཞུགས། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་།  །

ཆ་ཤས་གནས་འགྱུར། ཚིག་གཅིག་གི་གནས་བསྒྱུར་པ་ན། བརོད་

དོན་གི་དགོས་དབང་གིས་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་གསར་དུ་བསྣན་དགོས་བྱུང་

ལ། དླེ་བསྣན་པས་བསྒྱུར་འབས་ཀི་ཚིག་དླེར་བསྒྱུར་གཞི་ལས་ལྷག་པའི་ཆ་

ཤས་རླེ་གཉིས་ལྡན་ཞིང་། ཚིག་སོ་སོའི་བསྟན་དོན་མི་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་

དླེའི་རིགས་ལ་ཆ་ཤས་གནས་འགྱུར་ཞླེས་བ་སྟླེ། པོ་ཏ་ལའི་མདུན་ན་བུ་མོ་

ཞིག་ལངས་འདུག་ཅླེས་པར་མཚོན་ན། ཚིག་དུ་མར་བསྒྱུར་ཆོག་པ་སྟླེ། པོ་

ཏ་ལའི་མདུན་དུ་ལངས་འདུག་པ་ནི་བུ་མོ་ཞིག་རླེད། བུ་མོ་ཞིག་ལངས་

འདུག་པ་ནི་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་རླེད། ལངས་འདུག་པ་ནི་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་གི་བུ་

མོ་དླེ་རླེད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། ངས་ཁོ་ལ་སྨྱུ་གུ་ཞིག་གཡར་ནས་
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བཀོལ་བཅུགཅླེས་པ་གནས་བསྒྱུར་ན། ངའི་སྨྱུ་གུ་ཞིག་ཁོས་གཡར་ནས་

བཀོལ། ཁོས་ངའི་སྨྱུ་གུ་ཞིག་གཡར་ནས་བཀོལ། ཁོས་བཀོལ་པ་ནི་ངས་

གཡར་པའི་སྨྱུ་གུ་ཡིན། ཁོས་གཡར་ནས་བཀོལ་པ་ནི་ངའི་སྨྱུ་གུ་ཡིན། ཞླེས་

པ་ལྟ་བུ་བསྟན་དོན་མི་འདྲ་བའི་ཚིག་དུ་མར་གྲུབ་བོ།  །

འགྲོ་མགོན་འཕགས་པས། འདི་ཡི་མིང་ནི་དཎ་ཀ་ཞླེས་བགི།  །ཡི་གླེ་

ཆིག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་དོན་དགུ་མཆིས།  །བརོད་བ་འདི་དོན་གཞན་ན་མ་

མཆིས་པས།  །རོད་བླེད་འདི་ཡང་དླེ་འདྲར་མཁྱླེན་པར་མཛོད།  །༡༥ཅླེས་པ་

ལྟར་སྔོན་བོན་མཁས་པའི་གསུང་ན་ཚེག་ཁྱིམ་བརྒྱ་ཕྲག་བརལ་བའི་ཚིག་

ཀང་སྣང་མོད། དླེ་འདྲ་དླེ་ནི་རྩོམ་པ་པོ་མཁས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

རྩོམ་རྩལ་ལས་འཁྲུངས་པའི་ཡོན་ཏན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཏུ་ངླེས་ཀང་། རྒྱུན་

ལྡན་གི་སྐད་ཆའི་ནང་དུ་དླེ་འདྲ་ཤིན་ཏུ་མཐོང་དཀོན་ཞིང་སྦོར་དུ་མི་བཏུབ་

པ་ནི་བརྡ་སྤོད་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཞིག་སྟླེ། སྐད་ཆ་བཤད་

པའི་དགོས་པ་ནི་བརྡ་འཕྲོད་པ་དླེ་ཡིན་ལ། བརྡ་སྤོད་པ་ལ་ཚིག་རླེ་རླེ་བཞིན་

མགོགས་བུལ་རན་པར་སྨྲ་ཞིང་། དླེ་ཡང་ཉན་པ་པོའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བོ་ཚོད་

དང་སྐབས་བསྟུན་གིས་ཚིག་སྦོར་རིང་ཐུང་ཅི་རིགས་ཀིས་བརོད་དགོས་

པར་བརྟླེན། རིང་དྲག་ན་ཆད་ས་བའི་ཆོས་ཉིད་ལྟར་སྔགས་སོགས་བཟ་བའི་

སྐབས་མིན་ན། སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་དངོས་ཀི་ནང་དུ་དབུགས་ཀི་འདླེགས་
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འཇོག་གཅིག་གིས་བརོད་བ་གཏོས་ཆླེ་བ་ཞིག་ཤར་མར་བརོད་པ་མི་སིད་

པས་ཚིག་ལ་གཅོད་མཚམས་ཤིག་ངླེས་པར་དུ་ཡོད་དོ།  །ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཤད་

ཀིས་བཅད་མ་བཅད་ཇི ་ལྟར་ཡང་རུང་ངག་ཐོག་ཏུ་དབུགས་ཀི་སོད་

མཚམས་གསལ་བར་སྣང་ཕིར། ཚིག་རིང་ཐུང་གི་ཁྱད་པར་དླེ་ཡང་ལྟོས་

འཇོག་གིས་བས་ཤིང་། ཚིག་རིང་བོས་བསྟན་དོན་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པ་རིགས་

པས་དཔྱད་པ་ལ་ནུས་པ་མི་དམན་པ་འདོན་ཞིང་ཡིག་ཐོག་དང་དཔྱད་རྩོམ་

སོགས་སུ་རྒྱུགས་ཆླེ་ལ། ཐུང་ན་རྣོ་ཞླེས་པའི་ཁ་དཔླེ་ལྟར་ཚིག་ཐུང་ངུས་

བླེལ་ཞིང་འཚུབ་པའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་བླེད་ཅིང་། བརོད་བ་གནད་དུ་

བསྣུན་པ་ལ་དགླེ་མཚན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པས་ངག་ཐོག་དང་སྒྱུ་རྩོམ་དང་

རྩོད་ཡིག་སོགས་སུ་བཀོལ་བ་མང་ངོ་།  །དླེ་བས། ཚིག་རིང་བོ་སིལ་ཏླེ་ཐུང་

ངུ་བཟོ་བའམ། ཚིག་ཐུང་ངུ་མ་སྦྲླེལ་ཏླེ་རིང་བོར་གཏོང་བའི་ཐབས་ལ་བརྟླེན་

ནས་ཚིག་གི་གནས་བསྒྱུར་པ་དླེ་ཡང་བརོད་དོན་གི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་

ཏླེ་གང་བདླེར་སྤོད་པ་གལ་ཆླེའོ།  །

ཟུར་མཆན། 

༡གོང་མཚུངས(ཀརྨ་སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་ཆླེན)P215

༢། ༣། ༦གོང་མཚུངས(སྨྲ་སོ་མཚོན་ཆ)P8 P38 P38
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༣། ༡༨། ༢༡གོང་མཚུངས(བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་དོན་འགྲླེལ་

ཕོགས་བསྒྲིགས)P110 P110 P24

༥། ༨མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་(དག་ཡིག་

ཕོགས་བསྒྲིགས་མུ་ཏིག་ཚོམ་བུ) P20 P18

༩གོང་མཚུངས(སུམ་རྟགས་སྐོར་གི་དཔླེ་རྒྱུན་དཀོན་པོ་འགའ་

ཕོགས་བསྒྲིགས) P91

༡༠མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི(པྲ་སྟི་རིན་

ཆླེན་དོན་གྲུབ་ཀི་སུམ་རྟགས་དགོངས་འགྲླེལ) P12

༡༡པླེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི(གསླེར་ཏོག་

སུམ་རྟགས) 1995 P5

༡༢གོང་མཚུངས(བརྡ་སྤོད་ཉི་ཤུ་བདུན་པ་དང་བརྡ་དག་བོ་གསལ་

འཇུག་ངོགས) P98

༡༣་གོང་མཚུངས(རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས) P5

༡༤ (བརྡ་ཤན་འབླེད་ཐླེ་ཚོམ་དྲ་བ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི)བིས་མ། P5

༡༥ (གངས་ལོངས་མཁས་དབང་རིམ་བོན་གི་རྩོམ་ཡིག་གསླེར་གི་

སྦྲམ་བུ)སྟོད་ཆ།  P170

༡༦། ༡༧གོང་མཚུངས(སྐད་ཆ་དང་རིག་གནས)P182 P73
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༡༩ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་(བརྡ་སྤོད་བོ་

གསལ་དགའ་སྟོན) 1985 P66

༢༠སྐུ་འབུམ་ཤིང་དཔར(དབངས་ཅན་སྒྲ་མདོ་དང་དླེའི་འགྲླེལ་བ་

གསལ་ལྡན) ཤོག་ལྷླེ༦༠། 

སྐབས་དྲུག་པ། ཚིག་སྦྲགས་མ་བསྟན་པ། 

དླེ་ཡང་ངག་གི་སྦོར་བ་ཇི་སླེད་པ་ནི་མིང་དང་ཚིག་གིས་གྲུབ་ཅིང་། 

ཚིག་ནི་སྐད་ཆའི་བཀོལ་སྤོད་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་གཤིས། མི་རྣམས་ངག་

ནས་གཏམ་བཤད་པ་དང་། ལག་པས་རྩོམ་ཡིག་འདུ་བླེད་པ་ལ་ཚིག་གི་སྦོར་

བ་རླེ་རླེ་བ་ལ་བརྟླེན་དགོས་ཀང་། བརོད་བ་གཏོས་ཆླེ་བའམ་དླེ་མ་ཡིན་པའི་

བརོད་དོན་སྔ་ཕིར་ལྟོས་གྲུབ་ཅན་རྣམས་བརོད་པར་བླེད་ཚེ། ཚིག་རྐང་བ་

ཁོ་ནས་ཇི་བཞིན་བརོད་པར་རྔོ་མི་ཐོགས་པར་ཚིག་དུ་མ་མཉམ་དུ་སྦྲླེལ་ནས་

བརོད་དགོས་པར་བརྟླེན། ཚིག་དང་ཚིག་གི་བར་མཚམས་ཕྲད་ཀིས་སྦྲླེལ་

ནས་བརོད་དོན་གིརིམ་པ་དང་མཐུན་པར་མཐར་ཆགས་སུ་སྦར་པ་ལས་

ཚིག་སྔ་ཕིའི་བར་ལ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀི་འབླེལ་བ་གྲུབ་ཅིང་། ཚིག་དུ་མ་

སྤི་འདུས་ཀི་བླེད་པ་ལ་མ་བརྟླེན་ན་བརོད་དོན་དླེ་ཆ་ཚང་བར་སྟོན་པར་བླེད་
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མི་ཐུབ་པའི་རྐླེན་གིས། སྦོར་བ་དླེ་གྲུབ་ཀི་ཚིག་རླེ་རླེ་བ་ལ་རང་རྐང་བ་ལྟར་

གི་བརོད་པ་རང་དབང་བའི་ནུས་པ་དླེ་མླེད་པར་རང་གི་སྤི་ཡོད་པ་ཅན་གི་

སྒྲའི་སྦོར་བ་ཞིག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་ན། རོད་བླེད་ཀི་ཚིག་ལ་

རྐང་བ་དང་། སྦྲགས་མའི་རྣམ་གྲངས་གཉིས་བྱུང་བ་ལས་སྔ་མ་གོང་དུ་བསྟན་

ཟིན་ལ། ཚིག་སྦྲགས་མའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚིག་རྐང་བ་ལ་ཚིག་ཚན་

ཞླེས་བ་ཞིང་། ཚིག་ཚན་དུ་མས་ཚིག་སྦྲགས་མ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་དླེ་ལ་

ཁྱད་ཆོས་གང་དག་ཡོད་པ་ནི་སྐབས་འདིའི་བསྟན་གཞིར་གྲུབ་བོ།  །

དང་པོ། ཚིག་སྦྲགས་མའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། 

ཤླེས་བའི་རྣམ་གཞག་གང་དང་གང་ལ་ཡང་རང་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་དང་

བླེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་ངླེས་ཚིག་རླེ་འཇོག་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར། ཚིག་སྦྲགས་མ་

ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཅིག་གཞག་ཏུ་ཡོད་དླེ། ཚིག་ཚན་གཉིས་ཡན་འདུས་པ་

ལས་གྲུབ་པའི་བརོད་དོན་ལྟོས་གྲུབ་ཅན་གི་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲའི་ཚོགས་པ་དླེ་

ཡིན་ནོ།  །མཚན་གཞི་ནི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་སྟླེ། འདུས་བས་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞླེས་དང་། ཁ་ནས་བཤད་པ་ས་ཡི། ལག་ལླེན་དུ་བསྟར་བ་དཀའ་

འོ།  །ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །མཚན་ཉིད་ཀི་དོན་གསལ་བར་བཤད་ན། འདིར་
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མཚན་ཟུར་དང་པོར་ཚིག་ཚན་ཞླེས་པས། ཚིག་སྦྲགས་མའི་ཡན་ལག་ལ་

ཚིག་མ་ཡིན་པ་མླེད་ཀང་། དླེ་དག་ཚིག་རྐང་བ་མ་ཡིན་པའི་གནད་བསལ་

པའི་སད་དུ། འདིར་ཚིག་ཚན་ཞླེས་སྨོས་པ་སྟླེ། རང་གི་སྤི་ཡོད་པ་ཅན་གི་

ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། དོན་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ཚིག་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་

ཕྲད་ཀིས་སྦྲླེལ་ནས་བརོད་དགོས་པར་བརྟླེན། ཚིག་སོ་སོའི་བར་ལ་ཕན་

ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟླེན་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ།  །མཚན་ཟུར་

གཉིས་པར་གཉིས་ཡན་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞླེས་པས། ཚིག་སྦྲགས་མའི་

འགྲུབ་རྒྱུ་དང་སྒྲའི་ཁྱད་ཆོས་ངོས་བཟུང་བ་སྟླེ། ཚིག་སྦྲགས་མ་ཞླེས་པ་ནི་

ངླེས་པར་དུ་ཚིག་ཚན་གཉིས་ཡན་ཆད་འདུ་བ་ལ་ལྟོས་ཤིང་། དླེ་ཡང་བརོད་

དོན་གི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀི་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཟླེར་བས། 

མཚན་ཟུར་གསུམ་པའི་བརོད་དོན་ལྟོས་གྲུབ་ཅན་ཞླེས་པ་སྨོས་པ་ཡིན་ཏླེ། 

དླེ་ལྟ་བུའི་འབླེལ་བ་མླེད་ན་ཚིག་དུ་མ་འདུས་པ་ཙམ་གིས་ཚིག་སྦྲགས་མ་མི་

འགྲུབ་པར་ཚིག་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ།  །ཚིག་སྦྲགས་མ་དང་ཚིག་

ཚོགས་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་ནས། ཚིག་ཚོགས་འགྲུབ་

བླེད་ཚིག་རྐང་བ་དང་། ཚིག་སྦྲགས་མ་འགྲུབ་བླེད་ཚིག་ཚན་ཡིན་ནོ།  །དླེ་

ཡང་དཔླེར་བརོད་ཀི་སོ་ནས་གསལ་བར་བཤད་ན། དླེ་ནས་མླེ་ཏོག་དླེ་དག་

བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ཆླེན་པོ་ཆོས་འཕགས་ཀི་སྤི་བོའི་སྟླེང་ན་མླེ་ཏོག་གི་
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ཁང་བུ་བརྩླེགས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ།  །གསླེར་དང་དངུལ་གིམླེ་ཏོག་ཀང་ནམ་

མཁའ་ལ་གཞལ་མླེད་ཁང་འདྲ་བར་འདུག་པར་གྱུར་ཏོ།  །ཆོས་གོས་དང་

གོས་རིན་པོ་ཆླེ་དླེ་དག་ཀང་རིན་པོ་ཆླེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྤིན་གི་དཀིལ་འཁོར་

འདྲ་བར་འདུག་གོ། (རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟོགས་བརོད) ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་ཚོགས་

ཡིན་ཡང་ཚིག་སྦྲགས་མ་མིན་ཏླེ། ཚིག་དླེ་དག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀི་འབླེལ་

བ་མླེད་པའི་རང་རྐ་འཕླེར་བའི་ཚིག་དུ་མར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ།  །ཚིག་སྦྲགས་

མ་ཞླེས་པ་ནི། བིས་པ་འགའ་ཞིག་རང་ཉིད་གནས་སྐབས་ཀི་མངོན་པར་མཐོ་

བ་ཙམ་དོན་དུ་གཉླེར་བའི་ཕིར། སྡུག་བསྔལ་དུ་མས་ལུས་གདུང་བར་བླེད་

པ་ཡང་དཀའ་བ་སྤོད་པ་ཡིན་ནོ།  །(རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟོགས་བརོད) ཞླེས་པས་

མཚོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ཚིག་གི་ཚོགས་པའི་ཆ་ཤས་ཀི་ཚིག་རྣམས་ལ་

ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀི་འབླེལ་བ་མླེད་པར་ཚིག་དུ་མ་མཉམ་དུ་འཚོགས་ནས་

བརོད་དོན་གཙོ་བོ་གཅིག་སྟོན་ཅིང་། སྤིར་བཏང་དུ་ཚིག་སྦྲགས་མ་ལ་ལྟོས་

པས་སྒྲ་ཚོགས་ཆླེའོ།  །ཚིག་ཕྲད་ཀི་ཆ་ནས། ཚིག་སྦྲགས་མ་ལ་ཚིག་ཚན་

སྔ་ཕིའི་བར་ལ་སྦྲླེལ་ཚིག་སྦར་ཞིང་། དླེ་སྦར་པས་ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བར་ལ་

དོན་གི་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་གསལ་བར་སྟོན་པ་དང་། ཚིག་ཚོགས་ལ་ཚིག་སྔ་

ཕིའི་བར་ལ་སྦྲླེལ་ཚིག་སྦོར་ཚུལ་གི་དབང་གིས་བས་པ་ལས་དོན་གི་

དགོས་མཁོ་ལྟར་སྤད་པ་ཞིག་མིན་ནོ།  །དླེ་བས། རང་ཚུགས་ཀིས་བརོད་
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དོན་ཞིག་རོགས་པར་སྟོན་མི་སྟོན་གིས་ཚིག་རྐང་བ་དང་སྦྲགས་མའི་ཁྱད་

པར་འབླེད་པ་དང་། སྦྲླེལ་ཚིག་སྦོར་མིན་དང་ཚིག་སྔ་ཕིའི་བསྟན་དོན་ལ་

ལྟོས་གྲུབ་ཀི་འབླེལ་བ་ཡོད་མླེད་ཀིས་ཚིག་སྦྲགས་མ་དང་ཚིག་ཚོགས་ཀི་

ཁྱད་པར་འབླེད་དོ།  །ཟུར་བཞི་བ་རོད་བླེད་ཀི་སྒྲའི་ཚོགས་པ་ཞླེས་པ་ནི་

རྟོགས་སའོ།  །

གཉིས་པ། ཚིག་སྦྲགས་མའི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པ། 

ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་དོན་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ཕླེས་ན། 

ཚིག་སྦྲགས་མ་ལ་རྣམ་གྲངས་ཆླེ་བ་གཉིས་དང་། དླེ་རླེ་རླེ་ལ་ཡང་ནང་གསླེས་

དབླེ་བ་དུ་མ་ཡོད་དོ།  །རྣམ་གྲངས་ཆླེ་བ་གཉིས་ནི། མཉམ་སྦྲླེལ་ཚིག་སྦྲགས་

དང་། གཙོ་ཕལ་ཚིག་སྦྲགས་སོ།  །སྔ་མ་ནི། ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བསྟན་དོན་ལ་

གཙོ་ཆླེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་མླེད་པར་དོ་མཉམ་པར་གནས་ཤིང་། མཉམ་དུ་

སྦྲླེལ་བའི་ཚིག་ཚན་དག་གི་བར་མཚམས་ཀི་སྦྲླེལ་ཚིག་དླེ་བསལ་པའི་ཚེ། 

ཚིག་ཚན་དླེ་རྣམས་རང་རྐ་ཕླེར་བའི་ཚིག་རྐང་བར་འགྱུར་བ་སྟླེ། རྒྱལ་པོ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐྱླེད་མོས་ཚལ་དུ་ཕླེབས་པ་དང་ཆབས་ཅིགསྔར་ནམ་

མཁའ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་སྤིན་རྣམས་དུམ་བུར་ཆད་དླེ་གཡའ་དྭངས་པར་

གྱུར་ཏོ།  །ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཕི་མ་ནི་དླེ་ལས་ལྡོག་སྟླེ། ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་
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བསྟན་དོན་ལ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟླེན་གི་ཁྱད་པར་གསལ་ཞིང་། བརོད་རིམ་

དོ་མི་མཉམ་པར་གཙོ་ཕལ་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་སྟླེ། མི་ལ་བརྩོན་པ་ལྡན་གྱུར་ན། 

མི་འགྲུབ་བ་བ་ཅི་ཡང་མླེད་པར་གསུངས། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ནོ།  །

༡མཉམ་སྦྲླེལ་ཚིག་སྦྲགས་ཀི་དབླེ་བ། 

འདྲ་མཉམ་ཚིག་སྦྲགས། ཚིག་ཚན་དུ་མས་བརོད་དོན་རིལ་བོ་ཞིག་

གི་ཕོགས་འགའ་འམ། ཕན་ཚུན་ལྟོས་མཉམ་ཅན་གི་དོན་དུ་མ་བརོད་པར་

བླེད་པ་ལ། སྤིར་བཏང་དུ་དང་སྒྲ་དང་། གམ་སོགས་དང་། ཅིང་ཞིང་ཤིང་

གསུམ་དང་། ཏླེ་སོགས་དང་། ཆབས་ཅིགལྷན་ཅིགདླེ་མཚུངས། དླེ་བཞིན་དུ། 

ཐོག་ཁར། སྟླེང་། གཅིག་ནི། ཅིག་ཤོས་ནི་ཞླེས་པ་སོགས་ཀི་སྒྲ་ཡིས་

མཚམས་སྦར་ནས་མཉམ་དུ་སྦྲླེལ་བར་བླེད་པ་སྟླེ། དཔླེར་ན། 

ལོག་ལྟས་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་གནས་ཤིང་། གཡོ་སྒྱུས་རང་གི་སླེམས་

འཁྲུགས་པ་བྱུང་ངོ་།  །(ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང) 

རད་མོས་ལྷམ་དང་། སྣམ་བུ་གསར་བུས་གོས་བཙེམས་ཏླེ་བིན་པ་

རྣམས་དང་། ཇ་དང་མར་ཅུང་ཟད་བངས།  (ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་

གསང་རྣམ) 
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ཀང་ཡིག་ནི་ཚིག་རྒྱན་ཏླེ། གང་སྒྲ་ནི་སྤི་སྒྲའོ།  །(གསླེར་ཏོག་སུམ་

རྟགས)

སླེང་བོན་གིས་སོག་པ་ཞིག་རྒྱབ་ཏུ་གོན། ཐག་པ་ཞིག་སྐླེད་ལ་

བཅིངས། རལ་གྲི་ཞིག་གོ་ལ་གཟུར། ལགས་ཞྭ་ཞིག་མགོ་ལ་གོན་ནས་རྟ་

རྐང་གོལ་ཞིག་ལ་ཞོན་ནས་ཡར་སོང་ངོ་།  །(ཧོར་གིང་གཡུལ་འགླེལ་ལས)

ཁི་བཙུན་གིས་བལ་ཡུལ་ནས་བཟོ་བོ་དུ་མ་བོས་ནས། སྟླེང་ཁང་

རྣམས་བཞླེངས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཀོང་ཇོས་རྒྱའི་བཟོ་བོ་མཁས་པ་

རྣམས་བཀུག་ནས་ར་མོ་ཆླེའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞླེངས།  (དླེབ་ཐླེར་རོགས་

ལྡན་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ལས)

ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། བོད་སྐད་ཀི་རྣམ་དབླེ་དང་རྣམ་དབླེ་མ་

ཡིན་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཀིས་གང་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་དོན་དླེ་གསལ་བར་བླེད་པ་ལ་

ནུས་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། ཅིག་ཤོས་ནི་ཚིག་ཚན་སོ་སོའི་བར་མཚམས་

སྦྲླེལ་བླེད་ཀི་ནུས་པ་དླེ་ཡིན་ཙ་ན། གོང་འཁོད་སྦྲླེལ་ཚིག་དླེ་དག་དང་ཡི་གླེ་

གཅིག་པའམ། དོན་འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འདྲ་བར་འཛིན་མི་འོས་

ཏླེ། དགླེ་རན་དང་སོབ་མ། མདའ་འཕངས་ཏླེ་ཕོགདམར་ཞིང་མཁས་པ། 

རྟའམ་ལུག་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་མིང་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་སུ་སྦར་ཏླེ་མིང་གི་

ཚོགས་པའམ་ཚིག་བཟོ་བླེད་ཀི་རྐླེན་ཡིན་ཡང་སྦྲླེལ་ཚིག་མ་ཡིན་པས། 
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འདིར་བསྟན་གི་སྦྲླེལ་ཚིག་ཅླེས་པ་ནི་ཚིག་ཚན་གི་ཐོག་མཐའ་གང་རུང་དུ་

སྦར་ཏླེ་ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བར་ལ་བསྟན་དོན་གི་འབླེལ་བ་ཡོད་པར་སྟོན་ཅིང་། 

དླེ་ཡང་ཚིག་ཚན་དུ་མའི་བསྟན་བའི་དོན་གཅིག་གམ་བརོད་དོན་གཅིག་གི་

ཕོགས་དུ་མ་སྟོན་བླེད་དུ་བཟླུམ་ཐུབ་མིན་ལ་ལྟོས་ཕིར། དོན་གི་འབླེལ་བ་

རྐང་དུ་བཟུང་བའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ད་གཟོད་སྦྲླེལ་ཚིག་ལ་བརྟག་དགོས་པ་

ཡིན་ཏླེ། གོང་འཁོད་དཔླེར་བརོད་༥བར་སྦྲླེལ་ཚིག་མླེད་ཀང་བརོད་རིམ་གི་

སྟོབས་ལས་ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བསྟན་དོན་འདྲ་མཉམ་གི་འབླེལ་བ་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བ་ལྟར་གཙོ་བོ་དོན་གི་ཆ་ནས་འབླེད་དགོས་ཕིར། གཅིག་ཁོངས་

གཅིག་མི་འདུ་ཞིང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཚིག་སྦྲགས་འདི་རིགས་

ལ་འདྲ་མཉམ་ཚིག་སྦྲགས་ཞླེས་བའོ།  །

རིམ་བརོད་ཚིག་སྦྲགས། དུས་ཀི་སྔ་ཕི་དང་གཏན་ཚིགས་ཀི་རིམ་པ་

ལྟར་ཚིག་ཚན་དུ་མ་ལྷན་དུ་སྦྲླེལ་ཞིང་། དླེ་དག་གི་བསྟན་དོན་ལ་དུས་ཀི་ཁྱད་

པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་ཚིག་ཚན་སྔ་ཕི་གོ་ལྡོག་མི་རུང་བ་དང་། བར་

མཚམས་སུ་དླེ་ནས་དང་། དླེའི་རླེས། འཕྲོ་ནས། ཕིས་སུ། རིམ་གིས། ཏླེ་

སོགས། དང་སྒྲ། ཅིང་ཞིང་ཤིང་གསུམ་སོགས་སྦར་པའི་ཚིག་སྦྲགས་མའི་

བླེ་བག་ཅིག་ལ་དླེ་སྐད་ཅླེས་བ་སྟླེ། དཔླེར་ན། 

སོབ་སྦོང་ཡག་པོ་བས་ནས། ཉིན་རླེར་ཡར་ཐོན་ཡོང་བ་བ་དགོས། 
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དུས་དླེར་འབོམ་གིས་བོད་སྟོན་རྣམས་ལ། ཤིང་རྟའི་དབིབས་འདྲ་

འཛམ་གིང་གི་ཞླེས་སོགས་འཕྲིན་ཡིག་བརངས་པ་བཞིན་བསུ་བ་ལ་བོན། 

དླེ་ནས་རིམ་གིས་གཡས་རུ་གཙང་གི་སའི་ཆར་ཕླེབས་ཏླེ། ཡལ་ཆོས་དབང་

ལ་སོགས་པའི་སོབ་མ་ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་སྨིན་པར་མཛད།  (དླེབ་ཐླེར་

རོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ལས)

སླེབས་ཉིན་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་འདི་ག་རྡོ་རིང་གཞུང་རྐང་གི་ཉིན་

གང་སྟོན་མོ། དླེའི་སང་ཉིན་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཉིན་གང་

སྟོན་མོའི་ཐོག་དཔལ་གསོལ་དང་ལྷ་འདོགས། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ལྷ་ཀླུ་དགའ་

ཚལ་གུང་གི་ཉིན་གང་སྟོན་མོ།  (རྡོ་རིང་པཎི་ཏའི་རྣམ་ཐར་ལས)

ཨ་ནླེའི་སྦྲ་ལ་ཐུག་སྟླེ། ཨ་ནླེས་ང་ངོ་ཤླེས་ནས། སིང་མི་དགའ་བས་

ཐོག་མར་ཁྱི་རྣམས་རྦད་བྱུང་།  (མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས)

རྒྱལ་པོས་བོན་པོ་རྣམས་བསྡུས་ནས་གྲོས་བས་མཐར། ཡུལ་པདྨ་

ཅན་གི་རྒྱལ་པོ་ཟ་བ་བཟང་པོའི་སས་མོ་མནྔྷ་བཟང་མོ་དླེ་དྲི་མླེད་ཀུན་ལྡན་

གི་བཙུན་མོར་ལླེན་རྒྱུ་ཐག་བཅད།  (དྲི་མླེད་ཀུན་ལྡན་གི་རྣམ་ཐར་ལས) 

ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། ཚིག་སྦྲགས་མ་འདི་རིགས་ལ་དུས་སྔ་ཕིའི་ཁྱད་

པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་། ཚིག་ཚན་རྣམས་ཀང་དོན་གི་འཕླེལ་རིམ་ལྟར་

རིམ་ཅན་དུ་སྦར་པ་ཡིན་གཤིས། སྦྲླེལ་ཚིག་མ་སྦར་ཀང་ཆོག་པ་དཔླེར་
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བརོད་༣པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ལ། ཚིག་ཚན་སྔ་མའི་ནང་དུ་ཐོག་མའམ་དང་པོ་

དང་། ཕི་མའི་ནང་དུ་རླེས་སུའམ་མཐའ་མ་ལྟ་བུའི་སྒྲ་དངོས་སུ་སྦར་པའམ། 

དླེ་མིན་ཡང་གོ་རིམ་སྔ་ཕི་སྟོན་པའི་སྒྲ། རླེས་སུ། མཐར། རིམ་བཞིན་སོགས་

སྦར་ཡོད་ཚེ་རིམ་བརོད་ཚིག་སྦྲགས་ཡིན་པ་འཁྲུལ་མླེད་དུ་རྟོགས་ཀང་། 

དང་སྒྲ་དང་། ལྷག་བཅས་དང་། ཅིང་ཞིང་ཤིང་གསུམ་སོགས་ཀི་ཕྲད་རྣམས་

དོན་གཞན་ལ་ཡང་འཇུག་པ་ཡོད་པས། སྐབས་འདིར་མཚམས་སྦོར་གི་དོན་

ཁོ་ན་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་མི་རུང་ངོ་།  །

སྟོབས་འཕླེལ་ཚིག་སྦྲགས། ཚིག་ཚན་སྔ་མ་ལ་བལྟོས་པས་ཕི་མ་ཕི་

མའི་བསྟན་དོན་གཏིང་ཇླེ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཇླེ་ཆླེར་འཕླེལ་བའམ་ཤུགས་ཆུང་ངུར་

སོང་སྟླེ། གནས་སྐབས་ཀི་བརོད་དོན་དླེ་ཆུང་བ་ནས་ཆླེ་བ་དང་། དམའ་བ་

ནས་མཐོ་བར་འཕླེལ་བའམ། ཡང་ན་དླེ་ལས་ལྡོག་པ་གང་རུང་གི་དོན་དང་

ལྡན་པའི་ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་སུ། ཁྱད་པར་དུ། ལྷག་པར་དུ། 

སོས་སུ། དླེ་བས་ཀང་། དླེ་མ་ཟད། ད་དུང་། ཐ་ན་ཞླེས་པ་སོགས་ཀི་སྒྲ་སྦར་

པ་ལ་སྟོབས་འཕླེལ་ཚིག་སྦྲགས་ཞླེས་བ་སྟླེ། དཔླེར་ན། 

ཁོང་རང་སྐུ་མཆླེད་བར་དུ་སླེལ་འཇུག་བླེད་པར་འགྲོ་ཉླེན་འདུག་

གཤིས་ཞུ་ཅི་ལ་ནུས། དླེར་མ་ཟད་གཡོག་ཕོ་མོ་ཙམ་ལ་བཤད་ཀང་བུད་

མླེད་ནང་ཚུགས་སུ་ཆགས་སང་བས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་བ་འདུག་དགོངས་ཏླེ་ལན་
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ཅི་ཡང་མ་གསུངས་པར་བཞུགས།  (སྣང་ས་འོད་འབུམ)

ཁོང་ནད་དྲག་པོས་མནར་བ་ཕར་བཞགཐ་ན་ཆམ་པ་ཞིག་ཐླེབས་

པའང་ངས་ཤླེས་མ་བྱུང་།  (ཡླེ་ཤླེས་ལྷ་མོ་དང་མགར་བ་སྟོབས་རྒྱལ)

མ་གཞི་ཁོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཐང་པོ་མླེད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དླེང་

སང་མགུལ་ཆམ་ཕོག་ནས་སྙུང་གཞི་དྲག་པོ་ཞིག་བཞླེས་འདུག(བོད་རྒྱ་

ཚིག་མཛོད་ཆླེན་མོ)

འཇིག་རྟླེན་གི་ཁམས་སུ་སླེམས་ཅན་ལ་བདླེ་སྐྱིད་འབྱུང་མིན་སངས་

རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལུང་རྟོགས་གཉིས་ལ་རག་ལས་ཤིང་། དླེའི་ནང་ནས་ཀང་

ལུང་གི་བསྟན་པ་འདི་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས།  (རྡོ་རིང་པཎི་ཏའི་རྣམ་ཐར)

སོབ་དཔོན་གང་ཉིད་རིག་གནས་སྤི་ལ་གཟིགས་རྒྱ་ཡངས་ཤིང་། 

སོས་སུ་དཔལ་རྡོ་རླེ་འཇིགས་བླེད་ཀི་བསླེན་སྒྲུབ་ལ་ནན་ཏན་མཛད་ཀིན་

ཡོད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། ཚིག་ཚན་གཅིག་གིས་སྔོན་ལ་བསྟན་ཟིན་

པའི་དོན་དླེར་རྐང་བཙུགས་ཏླེ། ཚིག་ཚན་ཕི་མ་ཕི་མས་དླེ་དང་རླེས་འབླེལ་

གི་དོན་གི་རིམ་པ་མཐོ་རུ་བཏླེགས་ནས། ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བསྟན་དོན་སྐས་

ཀི་ལྡང་རིམ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕླེལ་ཞིང་། བརོད་དོན་ཇླེ་ཞིབ་དང་ཇླེ་

ཕྲར་ཕིན་པ་ལ། ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བསྟན་དོན་ལྟོས་མཉམ་དུ་གནས་ཤིང་རང་

དབང་ཆླེ་བའི་ཐོགདླེ་ལ་སྦར་རྒྱུའི་སྦྲླེལ་ཚིག་རྣམས་སྐབས་གཞན་ལ་སྦར་པ་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

ཤིན་ཏུ་ཉུང་བས། ཚིག་སྦྲགས་མ་འདི་རིགས་སྒྲ་དོན་གཉིས་ཆ་ནས་སྒྲའི་

སྦོར་བ་གཞན་དང་ཁྱད་ཆླེའོ།  །

རྒྱས་བཤད་ཚིག་སྦྲགས། ཚིག་ཚན་ཕི་མས་རང་གི་སྔ་ལོགས་ཀི་

ཚིག་ཚན་སྔ་མའི་དོན་དླེའི་རྣམ་གྲངས་དང་ངླེས་ཚིག་སོགས་རྒྱས་པར་

འགྲླེལ་བར་བརྟླེན། སྔ་མ་མདོར་བསྟན་དང་ཕི་མ་རྒྱས་བཤད་ཀི་ཚུལ་དུ་

གནས་ཤིང་། ཏླེ་སོགས་དམ་བཅའ་བའི་ལྷག་བཅས་དང་། ནི་སྒྲས་མཚམས་

སྦར་པའི་སྒྲའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་རྒྱས་བཤད་ཚིག་སྦྲགས་ཞླེས་བ་སྟླེ། 

དཔླེར་ན། 

དངོས་པོ་ནི་གསུམ་སྟླེ། བླེམ་པོ་དང་ཤླེས་པ་དང་ལྡན་མིན་འདུ་བླེད་

དོ།  །(མུ་ཏིག་ཕྲླེང་མཛེས་ལས)

ཐབས་ཤླེས་གཉིས་ཞླེས་པ་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤོད་པ་མདོར་བསྡུས་པ་སྟླེ། 

རྒྱས་པར་ན་ཕིན་དྲུག་གིས་གསལ་བའི་དབླེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནོ།  ། (གསླེར་ 

ཏོག་སུམ་རྟགས་ལས)

སན་ངག་བསྡུ་ན་ལུས་དང་རྒྱན་གཉིས་སོ།  །ལུས་ནི་འདོད་པའི་དོན་

སྒྲུབ་པར་བླེད་པ་ཡིན་ལ། རྒྱན་ནི་མཛེས་པར་བླེད་པའི་ཚིག་དང་དཔླེ་ལ་

སོགས་པའི་སྦོར་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ།  །(ས་པཎ་མཁས་འཇུག་ལས)

རིགས་ཀི་བུ་ལླེགས་སོ་ལླེགས་སོ།  །ཁྱོད་ཀི་བརྩོན་པ་འདི་ལྟ་བུ་དང་
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དོན་དུ་གཉླེར་བ་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ལླེགས་སོ།  །(རྟག་ཏུ་ངའི་རྟོགས་བརོད་

ལས)

ཡི་གླེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས།  །ཞླེས་པ་ནི། ཡི་གླེ་མཐའ་དག་ལ་ངོ་བོའི་

སོ་ནས་དབླེ་ན་ཨཱ་ལི་དང་ཀཱ་ལི་གཉིས་སུ་འདུའོ་ཞླེས་པའོ།  །ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་

མཚོན་ཏླེ། སུམ་ཅུ་བའི་གཞུང་ནས་བསྟན་པའི་ཏླེ་སོགས་ལྷག་བཅས་ཀི་སྒྲ་

དང་ནི་སྒྲའི་ཕྲད་རྣམས། གང་ཞིག་གིས་ནི་སྔ་མ་ལ།  །གསལ་བར་བླེད་པ་

དམ་བཅའ་བ།  །ཞླེས་པའི་བསྟན་དོན་དང་མཐུན་པར་ཚིག་ཚན་ཕི་མས་རང་

གི་སྔ་ལོགས་ཀི་དོན་དླེ་ཐབས་ཅི་རིགས་ཀིས་གསལ་བར་བླེད་པའི་དོན་ལ་

སྦར་པ་ནི་འདིར་བསྟན་གི་རྒྱས་བཤད་ཉིད་དུ་ངླེས་ཤིང་། དླེ་ལ་དོན་སྔ་མའི་

གསལ་བཤད་དང་། ངླེས་ཚིག་དང་། དབླེ་བའི་རྣམ་གྲངས་དང་། རྒྱས་བཤད་

སྟོན་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ་འདིར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་རྒྱས་བཤད་ཚིག་

སྦྲགས་ཞླེས་སྨོས་པ་ཡིན་ཞིང་། དོན་དླེ་སྟོན་པ་ལ་ཚིག་ཕྲད་སྦར་དགོས་

ངླེས་ཀིས་མ་ཁྱབ་པ། གོང་འཁོད་དཔླེར་བརོད་༣དང་༤ཡིས་མཚོན་ཏླེ། སྔ་

མ་མདོར་བསྟན་དང་ཕི་མ་དླེའི་རྒྱས་བཤད་དུ་གྲུབ་པའི་ཚིག་ཚན་དུ་མ་

ཚོགས་པའི་ངག་གི་སྦོར་བ་ཐམས་ཅད་ཚིག་སྦྲགས་མ་འདིར་གཏོགས་སོ། 

གདམ་བསལ་ཚིག་སྦྲགས། ཚིག་ཚན་དུ་མས་རང་སར་དོན་འགའ་

བསྟན་པའི་ནང་ནས་གཅིག་གདམ་དུ་འཇུག་པའམ། གཅིག་ཡིན་པར་ཐང་
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བཅད་པའམ། ཡང་ན་དོན་དླེ་དག་ཞིབ་བསྡུར་བླེད་པའི་ཕིར་ཕྲླེང་བར་བསྟར་

པ་ལ། ཚིག་ཚན་སྔ་མའི་མཐར་གམ་སོགས་ཀི་སྒྲ་གང་རུང་དང་། ཕི་མའི་

མགོར་ཡང་ནའི་སྒྲ་གང་བདླེར་སྦར་ཏླེ་གདམ་ང་སྟོན་པའི་ཚིག་ཚན་དུ་མ་

མཉམ་དུ་སྦར་པ་ནི་གདམ་བསལ་ཚིག་སྦྲགས་ཡིན་ཏླེ། དཔླེར་ན། 

གང་ཞིག་མཁས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ།  །དླེ་ལ་ཡོན་ཏན་མི་སོབ་ན།  །མི་

དླེ་གདོན་གིས་བཏབ་པའམ།  །ཡང་ན་ལས་ཀིས་མནར་བ་ཡིན།  །(ས་སྐྱའི་

ལླེགས་བཤད་ལས)

དུས་དླེར་རླེ་བོན་གཙུག་ལག་ཁང་རྩིག་པའི་བཀའ་བགྲོས་ནས་

འབངས་རྣམས་བསགས་ཏླེ། ཞང་པོ་རྒྱའི་ཡུལ་མཐོང་བའི་མཁར་ཞིག་རྩིག་

གམ། ཤླེལ་གི་མཆོད་རྟླེན་ཤར་རི་དང་མཉམ་པ་ཞིག་རྩིག་གམ། གཙང་པོ་

སྦུབས་སུ་འཇུག་གམ། ལྷ་ཁང་བླེ་ཚད་ཙམ་ཞིག་རྩིག་གམ། ཞླེས་གདམ་ག་

བཏང་བས་གཞན་རྣམས་བོའི་ཡུལ་ལས་འདས་ཏླེ་ལྷ་ཁང་རྩིག་པར་ཁ་

འཆམ།  (དླེབ་ཐླེར་རོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ལས)

ཁྱོད་རང་དབང་བའི་ནོར་གསླེར་སླེ་གཅིག་གམ། ནས་ཕུལ་གང་ངམ། 

མར་ཉག་གཅིག་གམ། གོས་དར་རྐང་སྣ་གཅིག་གམ། དུད་འགྲོ་ཚེ་འཛུགས་

གཅིག་ཀང་མིག་གིས་མ་མཐོང་།  (མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས)

ཁ་བཏགས་གཡོགས་པ་དླེ་སྐླེ་ལ་གོན་ནས་རླེ་ཞིག་རི་མོར་བིས་པའི་
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གཟུགས་བརན་ལྟར་གཡོ་འགུལ་མླེད་པའམ། དགུན་གི་ཁུ་བྱུག་བཞིན་དུ་སྨྲ་

བ་མླེད་པར་ཡུད་ཙམ་གནས།  (རྡོ་རིང་པཎི་ཏའི་རྣམ་ཐར་ལས)

ད་ལྟ་བོད་རིགས་གཞོན་ནུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སོབ་

སྦོང་ལ་ནན་ཏན་བླེད་ཀིན་མླེད་པ་དང་། ་ཡང་ན་གཏན་ནས་སོབ་ཀིན་མླེད་

པ་རླེད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བསྟན་དོན་དུ་མའི་ནང་

ནས་གཞན་ལ་གདམ་དུ་འཇུག་པའམ་བརོད་པོ་པོ་རང་གིས་གང་ཞིག་ཡིན་

པ་ཐག་བཅད་པའི་དོན་ལ་གམ་སོགས་སྦར་པ་ནི་གདམ་བསལ་གི་དོན་ཡིན་

ཡང་། ཕྲད་དླེ་དག་དོན་འདི་མ་གཏོགས་པའི་གཞན་ལའང་འཇུག་ཕིར། གཙོ་

བོ་ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བར་ལ་གདམ་བསལ་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་མིན་ལ་བརྟག་

གི་ཚིག་ཕྲད་ཁོ་ནར་ཞླེན་པར་མི་བའོ།  །

༢གཙོ་ཕལ་ཚིག་སྦྲགས་ཀི་དབླེ་བ། 

འགའ་དོན་ཚིག་སྦྲགས། ཚིག་ཚན་ཕི་མས་སྔ་མ་ལས་ལྡོག་པའི་དོན་

ཞིག་བསྟན་ཏླེ་བསྟན་དོན་སྔ་ཕི་འགའ་བར་གྱུར་ཅིང་། གནས་སྐབས་ཀི་

བརོད་དོན་གཙོ་བོ་ཚིག་ཚན་ཕི་མར་འབབ་པའི་བསྟན་བ་གཙོ་ཕལ་ཅན་གི་

ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་སུ། ཀང་སོགས་གསུམ་དང་། འོན་ཀང་། 

འོན་ཏླེ། གི་སོགས་མི་མཐུན་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་ཕྲད་སྦར་པའི་
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སྒྲའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་འགལ་དོན་ཚིག་སྦྲགས་ཞླེས་བ་སྟླེ། དཔླེར་ན། 

རྒྱ་མཚོ་ཆླེན་པོའི་ཆུ་ཐིགས་པ་རླེ་རླེ་ནས་བགྲང་བར་ནུས་ཀི། ཡི་གླེ་

དྲུག་པ་ལན་གཅིག་བཟས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚད་ནི་སུས་ཀང་བགྲང་

བར་མི་ནུས་སོ།  །(རྒྱལ་རབས་གསལ་མླེ་ལས)

རབ་བྱུང་རྣམས་ཁྱིམ་ལ་འཁླེན་པ་སྔར་མི་སིད་ཀང་དླེང་དུས་སིད།  

(གསླེར་ཏོག་སུམ་རྟགས་ལས)

ངས་རྒྱུན་དུ་དླེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བསམ་མོད། འོན་ཀང་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་

གོ་སྐབས་ཤིག་ད་བར་དུ་མ་བྱུང་། 

རླེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་སལ་བར་རྣག་ཁག་ཟགས་ཀང་། རང་གི་བ་

མར་མི་གུས་པའི་སླེམས་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མ་སྐྱླེ་སྐད། 

མོས་སོབ་དཔོན་གིས་གསུང་བ་ཅི་ཡང་མི་གོ་རུང་། གུས་པས་ཐལ་

མོ་སྦར་ཏླེ་གདོང་ལ་ཅླེ་རླེར་བལྟས་འདུགཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། འགལ་

དོན་ཚིག་སྦྲགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན་གཉིས་ལ་ཀང་འང་ཡང་

གསུམ་སྦོར་བའི་ཆ་ནས་ཅུང་ཟད་འདྲ་བའི་སྐབས་ཡོད་ཀང་། དླེར་ནི་ཁྱད་

གཞི་གཅིག་གི་སྟླེང་དུ་མི་མཐུན་པའི་ཆོས་གཉིས་སྦར་པས་འཐུས་ལ། 

འདིར་ནི་ངླེས་པར་དུ་ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བསྟན་བ་འགལ་བ་ཞིག་དགོས་པར་

མ་ཟད། དོན་དླེ་སྟོན་བླེད་ཀི་ཕྲད་ལ་ཀང་འང་ཡང་གསུམ་ཁོ་ནར་མ་ངླེས་
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པས་མི་འདྲའོ།  །

རྒྱུ་འབས་ཚིག་སྦྲགས། སྔ་མ་རྒྱུ་རྐླེན་དང་གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་ལ་

བརྟླེན་ནས་ཕི་དོན་ངླེས་པར་བླེད་པའམ། སྔ་མར་བསྟན་པའི་དོན་དླེ་ཕི་མ་རྒྱུ་

མཚན་བརོད་པའི་ཚིག་གིས་གསལ་བར་བླེད་ཅིང་། ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བར་

ལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་འབླེལ་བ་གྲུབ་པ། སྤིར་བཏང་དུ་དང་སྒྲ་དང་། གིས་

སོགས་དང་། རྐླེན། ཕིར། སྟབས། གཤིས། དླེ་བས། དླེས་ན། དླེར་བརྟླེན་

ཞླེས་པ་སོགས་ཀིས་མཚམས་སྦར་པའི་གཙོ་ཕལ་ཚིག་སྦྲགས་ཀི་བླེ་བག་

ཅིག་སྟླེ། དཔླེར་ན། 

དླེ་དགོང་ཉླེར་བདུན་ཡིན་ནའང་། སོད་ཀི་དུས་རྡླེའུ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་

མཐོང་བའི་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་དཀར་བྱུང་བས། བསྟན་སིད་མཐའ་དག་དཀར་

འཇམ་དུ་འགྱུར་བའི་རྟླེན་འབླེལ་འགྲིག  (དླེབ་ཐླེར་རོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་

དགའ་སྟོན)

དླེ་ཡང་བར་ཁམས་སུ་བླེ་རི་དོན་ཡོད་ཀིས་ཀུན་མཁྱླེན་བུ་རམ་ཤིང་

བའི་རླེས་སུ་ཞུགས་པ་མཐའ་དག་ལ་ཉླེ་བར་འཚེ་ཞིང་བོན་ཁོ་ན་སླེལ་པར་

བརྟླེན། ས་ཡོས་ཧོར་ཟ་ལྔ་བའི་ནང་དུ་བླེ་རིའི་ཐོག་ཏུ་དཔུང་ཚོགས་རྣམས་

བཏླེག (གོང་འདྲ)

ལྟོ་ཞིམ་པ་དང་གོས་དྲོ་བ་རྣམས་ཨ་ནླེ་རང་གིས་ཟོས་ཤིང་གོན། ལྟོ་
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ངན་གོས་ངན་རྣམས་སྣང་ས་ལ་སྦིན་པའི་དབང་གིས། དཔོན་མོ་སྣང་ས་ཡང་

འཇིག་རྟླེན་གི་བ་བ་ལ་ཡི་མུག  (སྣང་ས་འོད་འབུམ་ལས)

དགླེ་སོང་འདི་ནི་བདླེ་ནས་བདླེ་བར་འགྲོ་སྟླེ། རྣམ་གསུམ་ཚུལ་ཁིམས་

དག་གཙང་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ།  །(གསླེར་ཏོག་སུམ་རྟགས་ལས)

བུམ་པ་མི་རྟག་སྟླེ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  (བསྡུས་གྲྭའི་སྤི་དོན་

རིན་ཆླེན་སྒྲོན་མླེ་ལས) ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། དཔླེར་བརོད་༡། ༢། 

༣པས་སྔ་མ་རྒྱུ་རྐླེན་དང་ཕི་མ་འབས་བུ་ཡིན་པ་སྟོན་པས། སྒྲའི་སྦོར་བ་

འདི་རིགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་བླེད་ཀི་ཕྲད་ཚིག་ཚན་སྔ་མའི་མཐར་སྦོར་བ་

དང་། དཔླེར་བརོད༤དང་༥ནི་སྔ་མ་འབས་བུ་དང་ཕི་མ་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་བླེད་

དུ་སོང་གཤིས། ཚིག་ཚན་སྔ་མའི་མཐར་ཕི་དོན་འདྲླེན་པའི་ཆླེད་དུ་ཏླེ་སྟླེ་དླེ་

གསུམ་གི་གང་རུང་སྦར་ཅིང་། རྒྱུ་མཚན་གསལ་བླེད་ཀི་ཕྲད་དངོས་ནི་ཚིག་

ཚན་ཕི་མའི་མཇུག་མཐར་སྦར་ཏླེ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་འབླེལ་བ་གསལ་བར་

བླེད་པ་མ་ཟད། བརོད་བའི་ཤུགས་འཕླེན་ཚུལ་མི་འདྲ་སྟླེ། སྔ་མ་རྒྱུ་མཚན་

སྟོན་པའི་ཚིག་གིས་འབས་བུ་རླེས་སུ་འཕླེན་ཞིང་། ཕི་མ་རྒྱུ་མཚན་བརོད་

པས་འབས་བུ་སྔོན་ལ་འཕླེན་པས། སྦོར་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ལག་ལླེན་ལས་ཤླེས་

པར་བའོ།  །

ཆ་འཇོག་ཚིག་སྦྲགས། བརྟག་པ་མཐའ་གཟུང་གི་སོ་ནས་ཚིག་ཚན་
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ཕི་མས་སྔ་མས་བསྟན་པའི་དོན་དླེར་གཞིར་བཅོས་ཏླེ། འོས་མི་འོས་དང་། 

ངླེས་མ་ངླེས། བླེད་མི་བླེད་ཅི་རིགས་སྟོན་པར་བླེད་པ་ལ། གཙོ་བོ་ན་སྒྲ་སྦར་

ནས་གསལ་བར་བླེད་པའི་གཙོ་ཕལ་ཚིག་སྦྲགས་ཤིག་ལ་ཆ་འཇོག་ཚིག་

སྦྲགས་ཞླེས་བ་སྟླེ། དཔླེར་ན། 

གལ་ཏླེ་སྟོབས་ཀིས་མི་ལོགས་ཚེ་ཧ་ཅང་ཨུ་ཚུགས་མ་བླེད།  (རྡོ་

རིང་པཎི་ཏའི་རྣམ་ཐར་ལས)

རྟ་མཆོག་འགྲོས་དང་མི་ལྡན་ན།  །ཤིན་ཏུ་བརིང་ཡང་རིན་ཐང་ཆུང་།  ། 

(ས་སྐྱའི་ལླེགས་བཤད་ལས)

གུང་ཁན་ཏང་མླེད་ན། ཀྲུང་གོ་གསར་བ་མླེད། 

གལ་ཏླེ་མླེ་ཏོག་པདྨ་འགའ་ཞིག་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་དང་བཅས་པའི་

མིག་ཟུངགི་མཛེས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ན། ཁྱླེད་ཀི་བཞིན་གི་དཔལ་འདི་ལྟ་

བུ་འཛིན་པར་བླེད་དླེ་མཚུངས་སོ།  །(བཤད་སྦར་དཎིའི་དགོངས་རྒྱན་ལས)

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ན། ལོ་ཡག་འབྱུང་བ་གདོན་མི་ཟ། ཞླེས་པ་ལྟ་

བུས་མཚོན་ཏླེ། ཚིག་ཕི་མའི་བསྟན་བ་དླེ་ངླེས་མ་ངླེས་དང་། བླེད་མི་བླེད་ནི་

ཚིག་སྔ་མའི་བསྟན་དོན་དླེར་གཞིར་བཅོས་ནས་སྨོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏླེ། དཔླེར་

བརོད༥མཚོན་ལ། ལོ་ཡག་འབྱུང་བ་གདོན་མི་ཟ་བ་ནི་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་

པ་ལ་བལྟོས་ནས་སྨོས་པ་མ་གཏོགས། དུས་དང་རྒྱུ་རྐླེན་གང་འདྲར་གྱུར་
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ཀང་ལོ་ཡག་འབྱུང་བའི་དོན་མིན་པས། ཚིག་སྔ་མས་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ཞིག་

བསྟན་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཕི་དོན་སྒྲུབ་པར་བླེད་པ་ལ་ཆ་འཇོག་ཚིག་སྦྲགས་

ཞླེས་བའོ།  །

དམིགས་གཏད་ཚིག་སྦྲགས། དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཉླེ་བར་དམིགས་ནས་

བ་བ་ཞིག་བས་པ་སྟོན་ཆླེད། ཚིག་ཚན་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་སུ་ལ་དོན་་

དང་། ཕིར། སད། ཆླེད། དོན་དུ་ཞླེས་པ་སོགས་ཀིས་སྦྲླེལ་ནས་དླེ་དག་ལ་

ལྟོས་གྲུབ་ཀི་འབླེལ་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་དམིགས་གཏད་ཚིག་སྦྲགས་ཡིན་

ཏླེ། དཔླེར་ན། 

ལུས་ཅན་རྣམས་འཕྲལ་ཡུན་དུ་བདླེ་བ་ལ་རླེག་པའི་སད་དུ་ངས་བ་བ་

རབས་པོ་ཆླེ་ཞིག་བརྩམ་པར་བའོ།  །(མི་དབང་རྟོགས་བརོད་ལས) 

རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དགོངས་རོགས་ཕིར་ཆིབས་བསྐྱོད་ཞུ།  (རྒྱལ་པོ་

ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལས)

ཇོ་ཤཀ་རྣམ་གཉིས་གདན་འདྲླེན་པ་དང་རྒྱ་བལ་གི་རིག་གནས་བོད་

ལ་སླེལ་ཆླེད། སོང་བཙན་སམ་པོས་བལ་བཟའ་དང་རྒྱ་བཟའ་གཉིས་ཁབ་ཏུ་

བཞླེས་སོ།  །

མི་རྣམས་ཉིན་མཚན་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་ལས་ཀར་བླེལ་བ་ནི། རང་རང་

གི་ལྟོ་རྒྱབ་གསོ་བའི་ཆླེད་རླེད། 
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སས་མོའི་ནད་དླེ་སངས་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བ་ལ་རྒྱལ་པོས་ཨླེམ་ཆི་མཁས་

པ་ཞིག་མ་བཙལ་རང་དབང་མླེད། ཅླེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། ལ་དོན་གི་ཕྲད་

རྣམས་རྣམ་དབླེ་བཞི་བ་དགོས་ཆླེད་ལ་སྦོར་བ་ནི་མིང་དུ་མ་འདུས་ནས་

ཚིག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཡིན་པས། དགོས་པ་སྟོན་པའི་སྒྲའི་སྦོར་བ་ཐམས་

ཅད་འདིར་བསྟན་གི་ཚིག་སྦྲགས་སུ་མི་རུང་ལ། ཚིག་སྦྲགས་ཡིན་ན་ངླེས་

པར་དུ་ཚིག་ཚན་དུ་མས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཕིར། ལ་དོན་གི་ཕྲད་སྦར་

ཡོད་པའི་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་། ཚིགཚིག་སྦྲགས་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར་ཞིབ་

ཏུ་འབླེད་པར་ཞུའོ།  །བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་སྦྲགས་མ་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཕླེ་ན་འདི་ཙམ་

གིས་མི་ཆོག་ཀང་། འདིར་བོད་སྐད་ལ་ཡང་ཚིག་རྐང་སྦྲགས་ཀི་དབླེ་བ་

འབླེད་ལུགས་ཡོད་ན་ལླེགས་སམ་པའི་ཀུན་སོང་གིས་ཆླེ་ལོང་ཙམ་བསྡུས་

པ་ཡིན་པས། སྐད་ཆ་དངོས་ཀི་སྦོར་བ་དང་མཐུན་མིན་དཔྱད་པར་ཞུའོ།  །

སྐབས་བདུན་པ། ཚིག་ཕྲད་ཀི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ། 

མིང་ལྟར་གཞི་གང་ལ་དམིགས་ནས་ཆླེད་དུ་གདགས་པ་མླེད་པར་

མིང་གི་རླེས་ལོགས་སུ་བྱུང་ཞིང་སྐབས་དོན་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་མིང་གི་

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་རུང་དུ་སྦར་པའི་ཚེ། མིང་སིལ་མ་རྣམས་ལྷན་
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ཅིག་ཏུ་ཕྲད་པར་བླེད་ཅིང་བརོད་དོན་གསལ་བར་སྟོན་བླེད་ཀི་ཚིག་ཕྲད་

རྣམས་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་གནས་སྐབས་སོ་སོར་བླེད་ནུས་མི་འདྲ་བ་རླེ་ཡོད་

པ་ནི། ཚིག་ཕྲད་ཀི་ཆླེས་དཀའ་ས་དང་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་མཚོན་ཐབས་

གཞན་འགྲན་མླེད་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་པའི་ཚུལ་ལ་བོ་གྲོས་ཀི་འཇུག་པ་མ་

ཡངས་ན། ཚིག་ཕྲད་དང་འབླེལ་བའི་སྒྲའི་སྦོར་བ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་

རྟོགས་ཐབས་བལ་བས་འདིར་ཚིག་ཕྲད་ཀི་རྣམ་གཞག་སྤོ་བ་ལ་གཞུག་གོ། 

དང་པོ། ཚིག་ཕྲད་ཀི་བྱུང་འཕླེལ་བཤད་པ། 

སྐད་ཆ་འཕླེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཞིགས་ན། ཚིག་ཕྲད་ནི་མིང་དང་

དུས་གཅིག་ཏུ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར་མིང་བྱུང་ནས་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་གཏན་

ཆགས་པ་ཞིག་རྩོམ་པའི་དགོས་མཁོ་ལས་རིམ་གིས་བྱུང་བར་མངོན་ཏླེ། དླེ་

ཡང་གདོད་མའི་དུས་སུ་མི་རྣམས་སྐད་ཆ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཕན་ཚུན་བརྡ་བླེད་

པ་ལ། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང་། ལག་བརྡ་ལ་སོགས་པའི་རམ་འདླེགས་ལ་

མ་བརྟླེན་པར་སྐད་ཆ་རྐང་བས་བསམ་དོན་ཇི་བཞིན་བརོད་པར་རྔོ་མི་

ཐོགས་ཕིར། ནགས་ཚལ་ལ་རི་དྭགས་བདའ་རུ་འགྲོ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

བརོད་དགོས་ཚེ། ནགས་ཚལ། རི་དྭགས། བདའ། འགྲོ་ཞླེས་མིང་རླེ་རླེའི་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག
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བར་མཚམས་སུ་དབུགས་ཀི་སོད་མཚམས་རླེ་བས་ནས། ནགས་ཚལ་འགྲོ་

དང་། བདའ་རུ་འགྲོ་བའི་དོན་སྟོན་བླེད་དུ་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་གིན་ཡོད་

སྟབས། སྐབས་དླེ་དུས་སུ་ལུས་ཀི་ཉམས་དང་། ལག་པའི་བརྡ་སོགས་ལ་

ཚིག་ཕྲད་ཀི་བླེད་པ་ཞིག་ཀང་ལྡན་ནོ།  །དླེ་ལ(གདོད་མའི་རྟོག་པ) ཞླེས་པ་

ལས་འདི་ལྟར་བསྟན་ཏླེ། རྒྱུན་དུ་འདི་ལྟ་བུའི་སྣང་ཚུལ་ཡོད་དླེ། ངག་གི་སྦོར་

བ་ལ་ལག་བརྡ་འཇུག་གིན་ཡོད་པ་དླེ་དག་ནི་ཡིད་འགྱུར་གི་རང་བྱུང་མཚོན་

བླེད་ཙམ་མིན་པར་ངག་སྦོར་རང་ངོས་ཀི་དགོས་ངླེས་རྒྱུ་རྐླེན་ཞིག་ཡིན་པ་

དཔླེར་ན། དབིན་ཇིར་གཏོགས་པའི་གུ་ལོང་པླེ་ཡའི་ཧར་ཁོ་མླེ་ལླེ་མན་

རིགས(HalkomeLem) ཀི་ཕོགས་ལས། སོབས་པ་ཆླེན་པོས་ཁ་

ཚོན་བཅད་ཆོག་པ་ནི། མིང་དང་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་ལས་མ་མཐའ་ཡང་སུམ་

ཆའི་གཅིག་ནི་གདོད་མའི་སྐད་ཆའི་རམ་འདླེགས་ཀི་ཐབས་འདི་དག་དང་། 

ལག་བརྡ་དང་སྐད་གདངས་མཐོ་དམན་གི་ཁྱད་པར་ལ་བརྟླེན་ནས་མཚོན་པ་

ཡིན་ནོ།  །པ་ཞིའི་ཁོ་རོ་ཡཱ་ཏོའི་(coroados) མི་དག་གིས་སྒྲ་གདངས་

ལི་བ་དང་། བཤད་པ་མགོགས་བུལ། ལག་པ་དང་མཆུ་ཏོས་བསྟན་པའི་བརྡ་

ཐབས་འགའ་ཞིག་གམ་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟླེན་ཏླེ་བརོད་དོན་ཆ་ཚང་

བར་སྟོན་པ་ཡིན། གལ་ཏླེ། དབིན་ཏླེ་ཨན་གི་མིས་རང་ཉིད་ནགས་ཚལ་ལ་

འགྲོ་ཞླེས་པའི་དོན་དླེ་བརོད་སྐབས། ནགས་ཚལ་འགྲོ་ཞླེས་བརོད་པའི་དུས་
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མཚུངས་སུ་གང་ལ་འགྲོ་བའི་ཕོགས་དླེ་མཆུ་སྒྲོས་ཀིས་སྟོན་ནོ།  །༡ཞླེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་གནའ་སྔ་མའི་དུས་སུ་རང་རླེའི་བོད་པ་རྣམས་ཀང་ངག་སྦོར་

དང་ལུས་ཉམས་ཟུང་སྦྲླེལ་གིས་བརྡ་སྤོད་ཀིན་ཡོད་པ་གདོན་མི་ཟ་བས། 

ལུས་ཀི་ཉམས་དང་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་སོགས་ཀང་སྐད་ཆའི་ཆ་ཤས་མླེད་མི་

རུང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་མྱོང་བའི་ཚུལ་ལ་བོ་གཞོལ་བར་བའོ།  །

ཡིན་ན་ཡང་། ངག་གི་སྦོར་བ་ནི་རྣ་ཤླེས་ཀི་མཉན་བ་དང་། ལུས་ཀི་

ཉམས་ནི་མིག་ཤླེས་ཀི་གཟུང་བར་གྱུར་པའི་ཕིར་གིས། ཚིག་ཕྲད་ཀི་དོད་དུ་

སྤད་པའི་ཕི་ལུས་ཀི་ཉམས་དླེ་གལ་སིད་མིག་གིས་མ་ཟིན་ན་གནས་སྐབས་

ཀི་བརོད་དོན་རོགས་པར་སྟོན་མི་ཐུབ་པར་བརྟླེན། ངག་གི་སྟོང་ཆ་སྒྲ་ཡིས་

སྐོང་བའི་སྐད་ཆའི་མ་ལག་འཐུས་ཚང་བ་ཞིག་ཏུ་བ་རྒྱུ་ནི་སྐད་ཆ་དླེ་སྤོད་ཀི་

ཁོངས་མི་ཐུན་མོང་གི་འོས་འགན་ཅིས་ཀང་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

ཡི་གླེ་འབི་ཀློག་གི་སོལ་མ་བྱུང་བའི་གོང་རོལ་དུ་སྐད་ཆ་ཞླེས་པའང་ངག་

སྦོར་ཁོ་ནར་ངླེས་སྟབས། ཚིག་ཕྲད་ཀི་ངོ་བོའང་སྐད་ཀི་གདངས་ཤིག་ལས་

མ་འདས་སོ།  །དླེ་སྔ་ལུས་ཉམས་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་སྒྲའི་སྟོང་ཆ་དླེ་

མིང་སྔ་མའི་རླེས་འཇུག་གི་སྒྲ་རིང་དུ་བསིངས་པ་བསྟོད་འདླེགས་བཀུག་

མནན་གིས་ཅུང་ཟད་བསྒྱུར་པའམ། རླེས་འཇུག་གི་སྒྲ་དང་བརོད་བདླེ་བསླེན་

གང་རུང་གི་སོ་ནས་ཚིགས་སྟླེགས་རླེ་སྤད་པས་རྣམ་གྲངས་མང་པའི་ཚིག་
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ཕྲད་ཐབས་ཆག་ཅིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ནའང། དླེང་སང་ལྟར་རླེས་

འཇུག་གང་ཞིག་གི་རླེས་སུ་ཕྲད་གང་སྦོར་བའི་ངླེས་གཏན་ནན་མོ་ཞིག་མླེད་

དླེ། སྐད་ཆའི་ཆོས་ཉིད་རྩ་བའི་གདངས་ཉུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བསྡུ་ཚུལ་གི་

བརྡ་སྤོད་རྣམ་གཞག་ཅིག་གྲུབ་མླེད་པའི་ཕིར་རོ།  །

ཚིག་ཕྲད་ཐམས་ཅད་ཐོག་མར་བྱུང་དུས་མིང་སྔ་མའི་རླེས་འཇུག་གི་

གདངས་ལས་དྲས་པས་གཞན་དབང་ལྟ་བུར་གྲུབ་མོད། རིམ་གིས་སྐད་ཆའི་

འཕླེལ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ནས་ལ་ལ་ཞིག་མཐོང་མླེད་དུ་གྱུར་པའི་དོད་དུ་

ཚིག་ཕྲད་གཞན་དག་སྤད་ཅིང་གཏན་ཆགས་སུ་གྲུབ་པས་རང་དབང་ཅན་

བྱུང་བ་ཡིན་ཏླེ། རང་དབང་ཞླེས་པ་དླེའང་སྦོར་ཚུལ་གི་སྒྲའི་ཆ་ནས་རང་

དབང་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་བ་ཡི། བསྟན་བ་དོན་གི་རང་དབང་ཞིག་ནམ་ཡང་ཡོད་

པ་མི་སིད་དོ།  །

རང་རླེའི་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ད་ལྟའང་འཆད་བཞིན་པའི་སྐད་ཆ་

འདིར་རྩ་བའི་གདངས་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མླེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ལྟར། མིང་

གཅིག་ཉིད་ལ་དོན་གི་གནས་སྐབས་སོ་སོར་སྦར་རྒྱུའི་ཚིག་ཕྲད་ཐ་དད་པའི་

གཞིའི ་གདངས་འདྲ་ཉླེ ་རུ་གནས་པ་ནི ་དླེ ་དག་ཀུན་ཀང་སྦར་གཞི་ཉླེ ་

མཚུངས་སུ་ཡོད་པའམ། གཞི་མཚུངས་པ་ལས་གླེས་པའི་རྐླེན་གིས་ཡིན་ཏླེ། 

ད་བ་སའི་རླེས་འཇུག་གི་མཐར་ཀི་ཀིས་ཀང་གསུམ་དང་། འ་མཐར་འི་འིས་
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འང་འོ་འམ་སོགས་སྦར་པས་མཚོན་ཏླེ། རླེས་འཇུག་བཅུ་ལ་ན་རོ་སྦར་པས་

གོ་སོགས་བཅུ་དང་། མ་ཡིག་སྦར་པས་གམ་སོགས་བཅུ་དང་། དླེ་མིན་ཚིག་

ཕྲད་གཞན་པ་རྣམས་ཀང་རླེས་འཇུག་གི་ཡི་གླེ་ལས་གྲུབ་པ་ནི། ཡི་གླེ་འབི་

ཀློག་གི་སོལ་བྱུང་བའི་རླེས་སུ་རླེས་འཇུག་ལ་བརྟླེན་ཏླེ་གསར་དུ་བས་པ་

ཞིག་མིན་པར། མིང་སྔ་མའི་སྒྲ་དང་མཐུན་པར་སྦར་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཁག་ཅིག་

བོད་སྐད་ཀི་གཤིས་སུ་གྲུབ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།  །

ཡི་གླེ་བྱུང་བའི་རླེས་སུ་ཚིག་ཕྲད་རྣམས་རང་དགར་དུ་བསྒྱུར་མི་ཆོག་

པར་གཞུང་ལུགས་ཀི་སོ་ནས་གཏན་ཕབ་མཛད་ཟིན་ནའང་། སྤི་ཚོགས་

འཕླེལ་འགྱུར་གི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་སྐད་ཆ་འགྱུར་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་

པས་ཚིག་ཕྲད་ཀང་འགྱུར་བཟིན་ཡོད་དླེ། དུས་རབས་བདུན་པའི་བོད་སྐད་

ཀི་ཆོས་ཉིད་དང་བསྟུན་ཏླེ་མཛད་པའི་སུམ་ཅུ་བའི་རྩ་བར། ཨཱ་ལི་ཕིས་ནས་

གཉིས་པ་སྦར།  །ཚིག་རྒྱན་གཉིས་དང་སྡུད་པར་འགྱུར།  །ཞླེས་བསྟན་པ་

ལས་གང་སྒྲ་གཤམ་དུ་དམིགས་ཀིས་བསྟན་པས་འདི་ལས་ལོགས་སུ་

བསལ་དགོས་པ་མ་གཏོགས། གང་སྒྲའང་རྒྱན་སྡུད་དུ་སྦར་པ། ཞོལ་རྡོ་རིང་

དུ། ནམ་ཞར་གང་སླེ་སྐུ་སྲུངས་སུ་གནང་བ་ལས། ༢ཞླེས་དང་། བསམ་ཡས་

རྡོ་རིང་དུ། འཇག་རྟླེན་གིཿལྷ་དང་། མྱ་མཿཡིནཿཔའཿ། ཐམསཿཅད་གང་དཕང་

དུ། གསོལཿཏླེ། ༣ཞླེས་འབྱུང་བ་ནི་གནའ་དུས་ཀི་སྐད་ལ་དླེ་ལྟར་ཡོད་པའི་

ི ི
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དན་རྟགས་སུ་ངླེས་ཀང་། རླེས་སུ་མཁར་གང་གི་གང་དང་འཁྲུལ་ཉླེན་གིས་

དོར་པ། ས་མཐར་དམིགས་བསལ་ཞླེས་མ་གཏོགས།  །ཤིང་ཤིག་ཤླེའོ་ཤླེ་

ན་ཐོབ།  །ཅླེས་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་སོ།  །ཡང་དླེ་ཉིད་དུ། བཞི་བ་དགུ་

བ་ལ་བཅུ་བ།  །སྦར་པ་འབྱུང་ཁུངས་ས་ཡིན་ཏླེ། དགར་དང་སྡུད་པའང་དླེ་

བཞིན་ནོ།  །ཞླེས་བྱུང་བ་ལྟར། གནའ་བོའི་སྐད་ལ། ལསོགས། ལསོགས། 

ལས་སོགས། ཞླེས་ལས་སྒྲ་སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཞོལ་རྡོ་རིང་དུ། རྒྱུད་

གིས། བཀའ་གོད་ཀི། རབས་ཆད་གི། རྒྱུད་འཕླེལད་གི། གསས་སླེབས་གི། 

བུ་ཚ་འཕླེལད་གིས། རྒྱའི་སིད་ག། བཀའ་སལད་གིས། གྲོས་གི། བཀའ་

གྲོས་ག། བོད་གས། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་རླེས་འཇུག་ད་བ་ས་དང་དྲག་

མཐའ་རུ་གི་དང་གིས་སྦར་ཡོད་པ་སོགས་ལས་འདི་ལྟར་རྟོགས་ཏླེ། གནའ་

བོའི་སྐད་ཆའི་གདངས་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་པའི་ཚིག་ཕྲད་འགའ་ཞིག་གཞུང་

ལུགས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཀང་རིམ་གིས་ནུབ་པར་གྱུར་པ་དང་། ལ་ལ་ཞིག་

ཕི་ནས་སྤད་དུ་མི་རུང་བར་བཀས་བཅད་ཀང་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་སྤོད་ཀིན་

ཡོད་པར་མ་ཟད། སྔོན་ཆད་མླེད་པའི་ཚིག་ཕྲད་མང་བོ་ཞིག་ཕི་ནས་རིམ་

གིས་ཁ་གསབ་བས་ཤིང་གཞུང་ལུགས་སུ་བཅུག་པ་ནི་ཚིག་ཕྲད་བྱུང་

འཕླེལ་གི་དོན་ཞིག་ཏུ་འཁུམས་པས། ཚིག་ཕྲད་ཅིག་བྱུང་ནས་གཏན་ཆགས་

སུ་གྱུར་པའི་གོ་རིམ་ནི་ལོ་ཟ་ག་གླེ་མོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཐོལ་བྱུང་དུ་བཏོན་པ་

ི ི

ི
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ཞིག་མིན་པར། དུས་ཡུན་རིང་བོའི་སྐད་ཆའི་ལག་ལླེན་དངོས་ལས་རིམ་

གིས་བྱུང་ཞིང་། བསླེག་བཅད་བརྡར་བའི་གསླེར་བཞིན་དུ་སྐད་ཆའི་སླེབ་

དང་མཐུན་མིན་ཡང་ཡང་དུ་བརྟགས་ཏླེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ།  །

མདོར་ན། མི་རྣམས་ཀིས་ཐོག་མར་རང་ཉིད་ཀི་འཚོ་བ་དང་འབླེལ་

དམ་པའི་བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རིམ་གིས་མིང་རླེ་སྦར་ཏླེ། ཆོས་

དླེ་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་བསལ་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་གཏན་འཇགས་ཀི་བོའི་འཛིན་

སྟངས་ཤིག་ཆགས་པའི་དུས་མཚུངས་སུ། ཆ་མི་ཚང་བའི་སྐད་ཆའི་བརྡ་

ཐབས་འདི་ཡིས་གོ་བརྡ་སྤོད་པ་ལ་མིང་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་སུ་ངལ་གསོ་

ཨླེན་ཙམ་བླེད་པའམ། ལུས་ཉམས་སྟོན་པ་སོགས་ཀི་དོད་དུ་སྒྲ་སྟླེགས་ཤིག་

བཞག་པ། རིམ་གིས་ཐུན་མོང་ལ་གོམས་ཤིང་གཏན་འཇགས་སུ་སོང་བས་

ཚིག་ཕྲད་དངོས་སུ་བྱུང་བ། ཡི་གླེ་འབི་ཀློག་གི་སོལ་བྱུང་བའི་རླེས་སུ་གཞུང་

ལུགས་སུ་དྲངས་ཏླེ། ངླེས་པར་དླེ་ལྟར་སྦར་དགོས་པའི་གཏན་སོལ་བྱུང་བ་

ནི་ད་ལྟའི་ཚིག་ཕྲད་དང་དླེ་དག་གི་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་འདི་ཡིན་ནོ།  །

གཉིས་པ། ཚིག་ཕྲད་ཀི་བླེད་ནུས་བཤད་པ། 

སུམ་ཅུའི་གཞུང་དུ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དང་མ་བསྟན་པའི་ཚིག་ཕྲད་
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རྣམས་ཀི་བླེད་ནུས་ནི་གསུམ་སྟླེ། མིང་དང་ཚིག་གི་མཚམས་སྦོར་བ་དང་། 

སྒྲ་དོན་གི་ནུས་པ་གསལ་བར་འབིན་པ། ཚིག་གི་སོད་མཚམས་ཕླེ་བ་བཅས་

སོ།  །

༡མིང་དང་ཚིག་གི་མཚམས་སྦོར་བ། 

ཚིག་ཕྲད་ཅླེས་པའི་ཡིག་ངོས་ཀི་དོན་ལ་གཞིགས་ན། ཚིག་ཅླེས་པ་

རོད་བླེད་ཀི་སྒྲའི་རྐླེན་ནམ་ཐ་སད་ཀི་དོན་ཏླེ། མིང་དང་ཚིག་ཅི་རིགས་ལ་གོ་

དགོས་པ་དང་། ཕྲད་ཅླེས་པ་ནི་སྒྲའི་རྐླེན་དླེ་དག་མཚམས་སྦོར་བའི་ནུས་པ་

ལ་བ་བས། ཚིག་ཕྲད་ཅླེས་པ་ཡང་མིང་དང་ཚིག་གི་མཚམས་སྦོར་བའི་བླེད་

ལས་ཀི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་ཞིག་སྟླེ། ཟངས་སྦོར་བླེད་ཀི་ཚ་ལ་ལྟ་བུའོ་ཞླེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།  །

མིང་སྔ་ཕི་མཚམས་སྦོར་བ། མིང་དུ་མ་འདུས་ནས་མིང་གི་ཚོགས་

པ་དང་ཚིག་གི་སྦོར་བ་སླེལ་བའི་ཚེ། མིང་སྔ་ཕིའི་བར་ལ་ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་

ཆོས། བླེད་པ་དང་བ་བ། སྦྲླེལ་བ་དང་སྦྲླེལ་བླེད། གཙོ་བོ་དང་ཕལ་བ་སོགས་

བརྡ་སྤོད་ཀི་འབླེལ་བ་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ། གལ་ཏླེ་ཚིག་ཕྲད་མ་སྦར་ན། མིང་

དླེ་དག་དོན་གི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མ་རླེག་པའི་རྡོ་ཆག་

སྤུངས་བསྒྲིགས་ཀི་རྩིག་གང་ཞིག་དང་གཉིས་སུ་མླེད་པར་སྐབས་བབ་ཀི་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

བརོད་དོན་སྟོན་མི་ནུས་པས། ངླེས་པར་དུ་ཚིག་ཕྲད་སྦར་ནས་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་སྦྲླེལ་དགོས། ཚིག་ཕྲད་ཀིས་རང་གང་ལ་སྦར་པའི་སྔ་ལོགས་ཀི་

མིང་དླེ་དང་མཐར་སྦར་འོག་མའི་མིང་དོན་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦྲླེལ་པར་

བརྟླེན། བརོད་ན་ངག་ཏུ་འདྲླེན་བདླེ་ཞིང་བསྟན་དོན་འདྲ་ཆགས་པའི་དཔལ་

སྦིན་ཕིར། མིང་དང་མིང་གི་མཚམས་སྦོར་བ་ནི་ཚིག་ཕྲད་ཀི་ཐོག་མའི་བླེད་

ནུས་སུ་འཁུམས་ཏླེ། ཚིག་ཕྲད་ནི་ཐོག་མར་ཚིག་སྟླེགས་ཀི་རྣམ་པས་བྱུང་

ཞིང་། མིང་སྔ་ཕི་མཚམས་སྦོར་བ་ཤླེས་པའི་རླེས་སུ། རིམ་གིས་སླེབ་སྦོར་

ལ་དོ་སྣང་བས་པ་ཡིན་པས། དོན་གི་སྦོར་ཚུལ་མ་ཤླེས་པའི་གོང་རོལ་ལ་

སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་ཤླེས་དགོས་པའང་འདིའི་ཕིར་རླེད་དོ།  །དཔླེར་ན། ཞིང་ལས། 

གཙོ་བོ། འཕྲུལ། སྒྲིག་གཞི། རྟོགས་པ། གོང་འཕླེལ། ཕིན་པ། ཞླེས་པའི་དོན་

ལྡན་གི་མིང་དུ་མ་རང་སར་བཞག་པས་རང་ངོས་ཀི་དོན་རྐང་བ་རླེ་མ་

གཏོགས་མི་སྟོན་ཡང་། དླེ་དག་གི་བར་མཚམས་སུ་ཚིག་ཕྲད་རླེ་སྦར་ན། 

ཞིང་ལས་ཀི་སྒྲིག་གཞི། གཙོ་བོར་རྟོགས་པ། འཕྲུལ་ཏླེ་རྨོངས་པ། གོང་འཕླེལ་

དུ་ཕིན་པ། ལྟ་བུ་སྒྲའི་སྦོར་བ་འདྲ་ཆགས་པ་རླེ་བཟོ་ཐུབ་བོ།  །

ཚིག་སྔ་ཕི་མཚམས་སྦོར་བ། མིང་སྔ་ཕི་ཚིག་ཕྲད་ཀིས་མཚམས་

སྦར་མ་སྦར་ཅི་རིགས་ཀིས་འདུ་བས་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་སྔ་ཕིར་ཕན་

ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀི་འབླེལ་བ་ཡོད་ན། དླེ་ཡང་ཚིག་ཕྲད་ཀིས་སྦྲླེལ་དགོས་ཏླེ། 
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དཔླེར་ན། དླེས་མཚོན་ཆའི་སྦོར་བ་ལླེགས་པར་བསབས་ནས་འཐབ་དཀའི་

ཐད་དུ་སོང་སྟླེ། དླེ་ལ་བདག་ཉིད་རྟླེན་པའི་ཕིར་བསབ་ལ། ་དླེས་ཀང་ཨང་

གའི་ཡུལ་བིན་ཏླེ་ཨང་གའི་རྒྱལ་བོར་གྱུར་ཏོ།  །(ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་

ཀི་འགྲླེལ་བ་ལས) ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་ཀི་སྟླེ་དང་ལ་ནི་

རང་རང་གི་སྔ་ཕིའི་ཚིག་སོ་སོ་ལྷན་དུ་སྦྲླེལ་བླེད་ཡིན་པས་སྦྲླེལ་ཚིག་ཏུ་

གྲུབ་པ་དླེ་དག་གིས་རང་གི་སྔ་ཕིའི་ཚིག་དག་ལ་བསྟན་དོན་གི་འབླེལ་བ་

ཡོད་པ་གསལ་བར་མཚོན་ནོ།  །འདི་འདྲ་ལ་དོན་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་ཕི་ནས་

བཤད་པར་བ་ཞིང་། ཚིག་སྔ་ཕི་མཚམས་སྦོར་བླེད་ཡིན་ན་ཚིག་ཕྲད་ཁོ་

ནས་མ་ཁྱབ་པ། ཁོ་ཉླེ་ཆར་གི་འཐབ་ཡ་མི་ལླེགས་གཤིས། ས་ཐག་རིང་ས་

ནས་མདའ་རྡོའི་ལས་ལ་འབུངས།  (ནོར་བཟང་རྣམ་ཐར་ལས) ཐོན་མོས་

བོད་ཡིག་ཐོག་མར་མཛད་པའི་ཕིར།  །བོད་ཕྲུག་མཛངས་མི་བདུན་གི་བཞི་

བར་གྲགས།  །(མཁས་པའི་དགའ་སྟོན) དབུ་སྐྲ་གཡུ་ལོའི་ལང་པ་འདྲ་བ་དླེ་

དག་ཁྲུས་བརྡར་བླེད་བཅུག་ཐོགརྒྱན་གོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྐུ་ལ་

མཛེས་པར་བརྒྱན།  (སྣང་ས་འོད་འབུམ་ལས) ཅླེས་པ་ལྟ་བུ་བཞིན། རྒྱུ་

མཚན་དང་མཚུངས་པ་གསལ་བླེད་ཀི་མིང་དང་། དླེ་མ་གཏོགས་པའི་མིང་

གཞན་དག་ཀང་ཚིག་སྔ་ཕིའི་སྦྲླེལ་མཚམས་སུ་སྦར་ཏླེ་སྦྲླེལ་ཚིག་བླེད་པ་

ཡོད་ཀང་། ཚིག་ཕྲད་ཀིས་ཚིག་སྔ་ཕི་མཚམས་སྦོར་བ་འདི་ནི་ཚིག་ཕྲད་
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ཀིས་སྦྲླེལ་ཚིག་བླེད་པ་ཡིན་པས། དོན་གཅིག་རྐླེན་དུ་མས་སྟོན་པ་དང་། 

ཚིག་ཕྲད་གཅིག་མིང་ལ་སྦར་པས་མིང་དང་། ཚིག་ལ་སྦར་པས་ཚིག་སྦྲླེལ་

བ་ནི་གང་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་སྐབས་དོན་ཐ་དད་པར་རྟོགས་པར་བའོ།  །

༢སྒྲ་དོན་གི་ནུས་པ་གསལ་བར་འབིན་པ། 

ཇི་སྐད་དུ། ཚིག་གི་དག་ཆས་དོན་གི་གནད་འབིན་ཅིང་། དོན་གི་གོ་

བས་ཚིག་གི་དག་ཐོན་པ།  །༤ཞླེས་པས་བསྟན་པ་ལྟར། བརོད་དོན་གསལ་

བར་བླེད་པ་ཚིག་དང་། ཚིག་སྒྲུབ་པར་བླེད་པ་མིང་ཕྲད་གཉིས་སུ་འདུ་བས། 

ཚིག་ཕྲད་ཀིས་ཀང་སྒྲ་དོན་གི་ནུས་པ་གསལ་བར་འབིན་ཏླེ། བརྡ་སྤོད་རིག་

པའི་དོན་འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས་སུ། གང་དུ་སྦར་བའི་མིང་ཚིག་དླེ་ལ་དོན་

གི་རང་བཞིན་གསར་བ་ཞིག་འདོན་ཐུབ་པ། ཞླེས་གསུངས་སོ།  །

དོན་གི་ནུས་པ་འབིན་པ། གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་ཚིག་ཕྲད་ཀིས་མིང་

སྔ་ཕི་མཚམས་སྦོར་བ་ནི་དོན་གི་ནུས་པ་འབིན་པ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་གི། 

དོན་ལ་ཕན་པ་ཅི་ཡང་མི་སྐྱླེད་ན་ཚིག་ཕྲད་སྦར་པ་དགོས་མླེད་དུ་འགྱུར་

གཤིས། ཚིག་ཕྲད་རླེ་ལ་བརོད་དོན་གསལ་བར་འབིན་པའི་ནུས་པ་རླེ་ལོས་

ཡོད་ཀང་ཐམས་ཅད་འདྲ་བར་མི་སླེམས་ཏླེ། དཔླེར་ན། གངས་རི་ཞླེས་པའི་
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མིང་གཅིག་ཉིད་ལ། གངས་རིའོ།  །ཞླེས་པས་བསྟན་བ་དླེ་གངས་རི་རླེད་

ཅླེས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་བརོད་པ་དང་། གངས་རི་ལ་ཉི་འོད་ཕོགཅླེས་པའི་གངས་

རི་འོད་དབོག་ཡུལ་དང་། གངས་རིས་འོད་སྤོས། ཞླེས་པས་གངས་རི་འོད་སྤོ་

བླེད། གངས་རི་ལས་འོད་བྱུང། ཞླེས་པས་གངས་རི་འོད་འབྱུང་ཡུལ། ་གངས་

རི་ལ་འོད་ལྡན། ཞླེས་པས་གངས་རི་འོད་ཀི་རྟླེན་གཞིར་གོ་བ་ནི་ཚིག་ཕྲད་ཀི་

བླེད་པ་དང་མཐར་སྦར་འོག་མའི་མིང་དོན་ལ་རག་ལས་པ་དང་། རྣམ་དབླེ་མ་

ཡིན་པའི་ཚིག་ཕྲད་གཞན་རྣམས་ལ་མིང་དོན་གཞན་དུ་སྒྱུར་བླེད་ཀི་ནུས་པ་

མླེད་ཀང་དོན་གསལ་བླེད་ཀི་ནུས་པ་ཡོད་དླེ། ལྷག་བཅས་ལ་དོན་སྔ་ཕི་

མཚམས་སྦོར་བ། དམ་བཅའ་བ། གཞན་འདྲླེན་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་བཞིན་

དུ། ཀང་ཡང་འང་གསུམ་ལ་ཚིག་རྒྱན་དང་སྡུད་པ། གམ་སོགས་ལ་འབླེད་པ་

དང་། གདམ་ང་། དྲི་བ། མ་ལ་འདས་པ་དགག་པ་དང་། མི་ལ་མ་འོངས་པ་དང་

ད་ལྟ་བ་དགག་པ། སུ་ལ་གང་ཟག་དང་། དུ་ལ་གྲངས་ཀ། ནམ་ལ་དུས། ཅི་ལ་

དྲི་བ། ཇི་ལ་དཔླེ་གཞལ་བ་དང་། དླེ་ལ་རིང་བ། འདི་ལ་ཉླེ་བ། ཅླེས་ཞླེས་ལ་

ལུང་འདྲླེན། ཅིག་ཞིག་ཤིག་ལ་སྐུལ་བ། ཅླེ་ན་ཞླེ་ན་ཤླེ་ན་ལ་དྲི་བའི་དོན་

གསལ་བའི་ནུས་པ་ལྡན་པས་མཚོན་ཏླེ། ཚིག་ཕྲད་ཕལ་ཆླེ་བ་ལ་སྒྲའི་ཆ་ནས་

མཚམས་སྦོར་བ་དང་། དོན་གི་ཆ་ནས་བརོད་དོན་གསལ་བའི་ནུས་པ་

གཉིས་རླེ་ཡོད་པ་ཞིབ་ཏུ་དོན་གི་འཇུག་ཚུལ་ལས་རྟོགས་པར་ཞུའོ།  །
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ཚིག་དོན་གི་ཉམས་འབིན་པ། བརྡ་སྤོད་རིག་པས་ཚིག་གི་དག་ཆ་

དང་དོན་གི་གནད་ཇི་ལྟར་འབིན་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་ཞིང་། ཚིག་རྒྱན་རིག་

པས་ཚིག་གི་རོ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་བརོད་པ་པོ་རང་

གི་ཡིད་ཀི་ཚོར་འདུ་དྲག་པོ་དླེ་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལ་སྟླེར་བར་བླེད་

པའི་ཚིག་དོན་གི་ཉམས་ཇི་ལྟར་འདོན་པ་དམིགས་སུ་གདོན་པ་དླེ་ལྟ་ན། སྒྲ་

རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་སན་ངག་ནི་མི་རིགས་བིངས་ཀི་འདུ་ཤླེས་

འཛིན་སྟངས་དང་མཐུན་པར་སྦར་པའི་མིང་རྣམས་ལ་རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་

ཕྲད་ཀི་རྐླེན་སྦོར་མི་སྦོར་གང་ཡང་རུང་བརྡ་སྤོད་པའི་ལུགས་དང་མི་འགལ་

བར་སྦར་པའི་ཚིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་མཐོ་ཤོས་ཤིག་ལ་བ་བས། སན་ངག་མླེ་ལོང་

དུ། གལ་ཏླེ་སྒྲ་དོན་སྣང་བ་ནི།  །འཁོར་བའི་བར་དུ་མི་གསལ་ན།  །འཇིག་

རྟླེན་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་འདི།  །སྨག་རུམ་མུན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར།  །ཞླེས་པ་

ལྟར་མིང་དང་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལ་མ་བརྟླེན་པའི་སན་ངག་ཅིག་འབྱུང་མི་སིད་

པ་དང་། སན་ངག་མཛེས་པར་བླེད་པའི་ཆོས་རྣམས་སྦར་སའི་ཚིག་གི་ཕྲླེང་

བ་དླེ་རྣམས་རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ལ་བརྟླེན་པ་ཤོས་ཆླེ་བས། རྣམ་དབླེ་དང་

ཚིག་ཕྲད་ཀིས་ཚིག་དོན་གི་ཉམས་འབིན་པ་ལ་ནུས་པ་གལ་ཆླེན་འདོན་

གིན་ཡོད་དོ།  །

མྱང་བ་དོན་གི་ཉམས་ནི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལས་བྱུང་ཞིང་། ཚིག་གི་
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ནུས་པ་དླེ་ཡང་རང་སྒྲུབ་བླེད་ཀི་ཆ་ཤས་དག་གི་རླེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། རོད་

བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་ན་བརོད་དོན་གསལ་བར་བླེད་པ་དང་། དོན་མཛེས་པར་སྤུད་

པའི་ཆོས་གཉིས་མི་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་མ་དམིགས་པས། སླེབ་དག་ཅིང་

བརོད་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་གང་ལ་ཡང་དོན་

གསལ་བའི་ཆ་ལྡན་ཡང་། འདིར་ཚིག་ཕྲད་ཀི་ནུས་པས་ཚིག་རྒྱན་དུ་འགྲོ་

ཚུལ་རགས་ཙམ་བརོད་པར་བ་སྟླེ། སན་ངག་མླེ་ལོང་དུ། ཁྱད་པར་རབ་ཏུ་

བསྟན་པའི་ཕིར།  །ཡོན་ཏན་རིགས་དང་བ་བ་སོགས།  །གང་དུ་མ་ཚང་ཉིད་

བསྟན་པ།  །དླེ་ནི་ཁྱད་པར་བརོད་པར་འདོད།  །ཅླེས་ཁྱད་པར་བརོད་པའི་

རྒྱན་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་གི་མ་ཚང་བའི་དོན་དླེ་གང་གིས་བསྟན་པ་ནི། 

དགག་སྒྲའི་བླེད་པ་ཡིན་ཏླེ། མཚན་གཞིའི་དཔླེར་བརོད་དུ། ཁོ་གཉླེར་དག་ནི་

མ་བསྡུས་ཤིང་།  །སོ་ཡི་གཡོག་ཀང་མ་བསྐྱོད་པ།  །མིག་ཀང་དམར་བོར་

མ་གྱུར་པ།  །ཞླེས་འབྱུང་བས་མཚོན་པ་དང་མཐུན་པར། རྒྱུའི་རྒྱན་ལ། རྒྱུ་

ནི་བླེད་པོ་ཤླེས་བླེད་དླེ།  །ཞླེས་སྐྱླེད་བླེད་ཀི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་ཚིག་ཕྲད་ཅིག་

གིས་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་དུ་སྟོན་པ་དང་། གཟུགས་རྒྱན་གི་སྐབས་

དགླེས་རོལ་དུ། འདི་ནི་དྲུག་སྒྲ་མ་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་བསྡུས་པའི་

གཟུགས་ཅན་ནོ།  །གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་འདི་གཉིས་དང་གཉིས་

ཀ་ཚོགས་པ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ལས་མི་འདས་ཕིར་སྤིར་བསྟན་པའོ།  
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།༥ཞླེས་བསྟན་པ་དང་། འགོག་རྒྱན་དང་། སིད་པ་ཅན་སོགས་རྒྱན་གི་བླེ་

བག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཚིག་ཕྲད་ཀི་བླེད་པ་དངོས་སུ་ཐོན་དགོས་པ་དང་། དླེ་

དག་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱན་གཞན་རྣམས་ལའང་ཚིག་ཕྲད་མི་སྦོར་བ་གཅིག་

ཀང་མླེད་པས། ཚིག་ཕྲད་སྦར་མི་དགོས་པའི་ཚིག་རྐང་བ་འགའ་རླེ་ཡོད་

ཀང་། ཚིགས་བཅད་གཅིག་གམ་དླེ་ལས་ལྷག་པའི་བརོད་དོན་ལྟོས་གྲུབ་ཅན་

གི་ཚིག་གི་ཕྲླེང་བ་རྣམས་ལ་ཚིག་ཕྲད་མི་སྦོར་བ་མླེད་པ། ཡིད་ལ་བུད་ཤིང་

མླེད་ན་ཡང་།  །སྡུག་བསྔལ་མླེ་ཆླེན་རབ་འབར་ཞིང་།  །མིག་གི་མཐའ་ལ་

སྤིན་མླེད་ཀང་།  །མཆི་མའི་ཆར་རྒྱུན་འབབ་པར་གྱུར།  །ཅླེས་པའི་ཚིགས་

བཅད་གཅིག་ཉིད་ལ་ཚིག་ཕྲད་དགུ་དངོས་སུ་ཐོན་པ་ཡིས། སླེམས་སྡུག་

བསྔལ་པའི་དབང་གིས་རང་དབང་མླེད་པར་མཆི་མ་ཆར་རྒྱུན་ལྟར་འབབ་

པའི་བསྟན་དོན་ཞིག་གསལ་བར་བས་པ་བཞིན་ནོ།  །

༣ཚིག་གི་སོད་མཚམས་ཕླེ་བ། 

མི་རྣམས་ཀིས་སྐད་ཆ་ལ་བརྟླེན་ནས་བརྡ་སྤོད་པའི་ཚེ། ཚིག་རླེ་རླེ་

བཞིན་མགོགས་བུལ་རན་པར་སྨྲ་ཞིང་། དླེ་ཡང་དབུགས་ཀི་འབིན་རྔུབ་དང་

བསྟུན་ཏླེ་སོད་མཚམས་གཅད་དགོས་པ་དང་། གང་དུ་མཚམས་གཅད་ཆོག་
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པའི་རྟགས་ནི་ཚིག་ཕྲད་ཀིས་སྟོན་ཕིར། ཚིག་ཕྲད་ཀིས་ཚིག་གི་སོད་

མཚམས་ཕླེ་བ་ལའང་གཉིས་ཏླེ། དབུགས་ཀི་སོད་མཚམས་ཕླེ་བ་དང་། ཚིག་

རྟགས་བླེད་པའོ།  །

དབུགས་ཀི་སོད་མཚམས་ཕླེ་བ། མིང་དུ་མས་འདུ་བས་པའི་ཚིག་

པའི་སྦོར་བ་ལ་རིང་ཐུང་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་ལས། ཚིག་ཐུང་ངུར་སོད་

མཚམས་མ་ཕླེས་ཀང་ཆོག་མོད། ཚིག་རིང་བོར་བར་སྐབས་སུ་སོད་

མཚམས་མ་ཕླེས་པར་དབུགས་ཐླེངས་གཅིག་གིས་བརོད་དཀའ་ཞིང་། གལ་

ཏླེ་དླེ་ལྟར་བརོད་བཏུབ་པའི་དབང་དུ་བས་ཀང་བརོད་པ་པོའི་དབུགས་ལ་

ཤིན་ཏུ་གཟླེར་ཕིར། ཉན་བཤད་ཀི་ཡུལ་གཉིས་ཀ་ལ་སྨན་ཕིར་དབུགས་

མཚམས་བཅད་དླེ་བཤད་དགོས། དབུགས་མཚམས་གང་དུ་གཅོད་པའི་

གནས་ནི་ཚིག་ཕྲད་ཀིས་སྟོན་ཏླེ། ཚིག་ཕྲད་རང་གང་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་མིང་

དང་ལྷན་དུ་སྦྲླེལ་ནས་ཡར་བཅད་པའི་མཚམས་སུ་དབུགས་གསོ་ཆོག་པ་

དཔླེར་ན། ཨ་མ་ང་ལ/ཕྲད་པ་དང་/རྒྱགས་སྐྱླེལ་པ་དང་/ཁ་ཏ་འཇུག་པ་ལ/

འོང་སམ་པའི་ཚེ/དབུས་ཕོགས་ཀི/རྣལ་འབོར་བ/བལ་པོ་བསྐོར་ནས/

ལོག་འགྲོ་བ་ཞིག/ལྡོམ་བུ་བླེད་དུ་བྱུང་། ལྟ་བུར་གསླེག་ཐིག་གིས་མཚན་

པའི་སྐབས་སོ་སོར་གལ་ཏླེ་དབུགས་གསོ་དགོས་ན་མཚམས་གཅད་ཆོག་

ཀང་། ཚིག་ཕྲད་ཡོད་ས་ཐམས་ཅད་དུ་ངླེས་པར་མཚམས་གཅད་དགོས་པ་
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མ་ཡིན་པས། དབུགས་གསོ་དགོས་མིན་བརོད་ཚུལ་གི་གནས་སྐབས་དང་

བསྟུན་པར་བའོ།  །

ཚིག་རྟགས་བླེད་པ། དླེང་སང་ཁ་ཅིགབོད་ཡིག་ལ་རྒྱ་ཡིག་སོགས་

ཡི་གླེ་གཞན་ལྟར་གི་ཚིག་མཚམས་འབླེད་བླེད་ཀི་ཚིག་རྟགས་མླེད་པས་

རླེས་ལུས་རླེད་ཅླེས་བབ་ཅོལ་དུ་སྨྲ་བ་ནི་བོད་ཡིག་གི་ཁྱད་ཆོས་མ་ཤླེས་

པའི་སྐྱོན་དུ་འཁུམས་ཏླེ། བོད་ཡིག་ལ་སྤིར་ཚིག་ཕྲད་སྦར་མཚམས་སུ་

དབུགས་གསོ་ཆོག་ལ། སོས་སུ་ཚིག་ཕྲད་རླེ་རླེས་ཚིག་དོན་སྔ་ཕི་མཚམས་

སྦོར་བར་མ་ཟད། དོན་ཐོབ་ལྟར་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་རོགས་མ་རོགས་

སོགས་ཀི་རྟགས་བླེད་པ་ནི་བོད་ཡིག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་

ཤིན་ཏུ་སླེམས་ཏླེ། སྐབས་བབ་ཀི་བརོད་དོན་རོགས་མཚམས་སུ་གོ་སོགས་

རོགས་ཚིག་དང་། ལུང་དོན་སོགས་འདྲླེན་པ་ལ་ཅླེས་ཞླེས་འདྲླེན་པའི་སྒྲ། 

མིང་སྔ་ཕི་རྣམ་གྲངས་སུ་བཀོད་པའམ་ཚིག་དོན་དོ་མཉམ་པ་སོ་སོར་འབླེད་

པ་ལ་དང་སྒྲ་དང་གམ་སོགས་དང་། དྲི་བའི་དོན་ལ་གམ་སོགས་སྦོར་བ་ནི། 

བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་ཕྲད་གཅིག་ལ་སྐབས་ཐོབ་ཀི་ནུས་པ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་

གནད་ལ་གཏུག་ཅིང་། ཚིག་མཚམས་འབླེད་པ་ལ་ཚིག་ཕྲད་དང་། ཚུགས་

ཐུབ་ཀི་མཛེས་ཆ་འབིན་པའི་སད་དུ་ཤད་ཀི་རྣམ་གཞག་བས་ཕིར། བོད་

ཡིག་འདི་ནི་ཚིག་རྟགས་ཀི་ཕྲད་དང་མཐའ་ཤད་གཉིས་ལྡན་གི་མཛེས་
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འཛིན་གི་རིན་ཐང་མཐོ་བའི་ཡི་གླེ་ཞིག་ཡིན་པ་ཞིབ་ཏུ་ཕི་ནས་སྤོ་བར་བའོ།  །

གསུམ་པ། ཚིག་ཕྲད་ཀི་དབླེ་བ་བཤད་པ། 

བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་ཕྲད་ཀི་དབླེ་ལུགས་ལ། སྦོར་ཚུལ་སྒྲའི་སོ་ནས་ཕླེ་

བ་དང་། འཇུག་བ་དོན་གི་སོ་ནས་ཕླེ་བ། རྐང་འདུས་གྲུབ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ཕླེ་

བ་གསུམ་ཡོད་དོ།  །

༡སྦོར་ཚུལ་སྒྲའི་སོ་ནས་ཕླེ་བ། 

དླེ་ལ་ཡང་རླེས་འཇུག་ལ་བལྟོས་དགོས་པའི་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་

དང་། རླེས་འཇུག་ལ་བལྟོས་མི་དགོས་པའི་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་གཉིས་ཡོད་

པ་ལས། གོ་སོགས་སར་བསྡུ་དང་། ན་ལ་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་ལ་དོན་གི་

ཕྲད་རྣམས་དང་། ཨི་ལྡན་བླེད་འབླེལ་གི་ཕྲད་དང་། སྟླེ་ཏླེ་དླེ་གསུམ་ལྷག་

བཅས་དང་། ཀང་འང་ཡང་གསུམ་རྒྱན་སྡུད་དང་། གམ་སོགས་དང་། པ་པོ་

བ་བོ་དང་། ཅིང་སོགས་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་སླེ་ཚན་དགུ་ཡོད་པ་དླེ་རྣམས་

རླེས་ལ་བལྟོས་ནས་སྦར་དགོས་ཀང་། དླེ་དག་ཡིན་ན་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་

ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟླེ། ལ་དོན་གི་ཕྲད་དང་སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་ཀ་མཚུགས་
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པའི་དུ་དང་སུ་དྲི་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཡང་སྒྲ་བསྐྱར་བ་ལ་འཇུག་པ་སོགས་

ཀི་སྐབས་སུ་རླེས་འཇུག་གིས་ཚོད་འཛིན་མླེད་པས། འདིར་གཞན་དབང་

ཞླེས་པའང་སྦར་ཡུལ་གི་གནས་སྐབས་ངླེས་ཅན་ཞིག་ལ་གཞིགས་པ་ཤླེས་

སོ།  །

ན་ལ་གཉིས་དང་། ནས་ལས་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་སྒྲ། ནི་སྒྲ། དང་སྒྲ། དླེ་

སྒྲ། འདི་སྒྲ། གང་སོགས་སྤི་སྒྲ། མ་མི་དགག་པའི་སྒྲ་བཅས་སླེ་ཚན་བརྒྱད་

པོ་དླེ་དག་རང་གང་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་མིང་སྔ་མའི་རླེས་འཇུག་གི་ཁྱད་པར་ལ་

མི་བལྟོས་ཤིང་། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་རུང་ལ་དོན་ཐོབ་ཀིས་སྦོར་

བས་རང་དབང་ཅན་ཞླེས་བ་ཡང་། རང་དབང་དླེ་ཡང་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་གི་རང་

དབང་ཙམ་ལས་དོན་གི་རང་དབང་མླེད་དླེ། ན་ལ་གཉིས་འཇུག་ཡུལ་ཐུན་

མོང་བའི་དབང་དུ་བས་ན་ལས་སོགས་དོན་ལྔ་ལ་སྤི་ལྡོག་ནས་འཇུག་ཀང་། 

མདུན་ཅོག་ན་ཡི་གླེ་འབི། རྩྭ་ཐང་ན་ནོར་ལུག་དླེད། ཅླེས་ན་སྒྲ་ལས་སུ་བ་བ་

དང་། ལག་ལ་དཔླེ་ཆ་ཡོད། གམ་ལ་གྲོགས་པོ་མཆིས། ཞླེས་ལ་སྒྲ་རྟླེན་

གནས་ལ་སྦར་ཚེ་སྦོར་མི་བདླེ་བའི་སྐབས་ཡོད་པ་དང་། དགག་སྒྲའི་མ་

ཡིག་བས་ཟིན་འདས་པ་ལ་འཇུག་ཀང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་ལ་མི་འཇུག་

པ་དང་། མི་ཡིག་བླེད་བཞིན་ད་ལྟ་བ་དང་། བ་འགྱུར་མ་འོངས་ལ་འཇུག་ཀང་། 

འདས་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་དང་། སྤི་སྒྲ་ལས། གང་ཟག་གི་དོན་ལ་སུ་དང་། 
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གྲངས་ཀ་ལ་དུ། དུས་ཚོད་ལ་ནམ། དྲི་བ་ལ་ཅི། དཔླེ་གཞལ་བ་ལ་ཇི་སྒྲ་སྦོར་

བས་མཚོན་ཏླེ། ཚིག་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ལའང་སྦོར་བདླེ་མི་བདླེ་དང་། དོན་

ལ་འཇུག་མི་འཇུག་གི་ཁྱད་པར་མླེད་པ་མིན་པས། རང་དབང་དང་གཞན་

དབང་ཞླེས་པའི་བརྡ་ཆད་འདི་དག་ནི་སྒྲའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆ་ནས་བས་པ་ཞིག་

ཡིན་ནོ།  །

༢འཇུག་བ་དོན་གི་སོ་ནས་ཕླེ་བ། 

སྤིར་ཚིག་ཕྲད་ཡིན་ན་དོན་གསལ་བར་བླེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་། 

དླེ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་དོན་ལྡན་གི་ཚིག་ཕྲད་དུ་མི་འགྱུར་བས། ཕྲད་རང་ངོས་

ནས་དོན་སྟོན་པ་དང་མི་སྟོན་པའི་ཁྱད་པར་འབླེད་བླེད་འདི་ལྟ་སྟླེ། མིང་དང་

ཚིག་གི་ཐོག་མར་སྦར་ཞིང་ཕྲད་གཞན་གི་སྦར་ཡུལ་དུ་རུང་བ་དང་། རང་

ཉིད་གང་ལ་འཇུག་བའི་དོན་གི་ཁྱད་པར་གསལ་བ་དང་། ཕྲད་དུ་མ་ལྷན་དུ་

འདུས་ཚེ་ཐོག་མར་སྦར་པ་བཅས་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ནི་དོན་ལྡན་

གི་ཕྲད་དང་། དླེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་ནི་རང་ངོས་ནས་དོན་གང་ཡང་མི་སྟོན་

ཞིང་མིང་དང་ཚིག་ལ་སྦར་ན་དོན་གསལ་བའི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་དོན་མླེད་ཀི་

ཚིག་ཕྲད་རྐང་བ་ཡིན་ནོ།  །དླེ་བས། འཇུག་བ་དོན་གི་ཆ་ནས་ཕླེ་ནའང་

གཉིས་ཏླེ། 
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དོན་ལྡན་གི་ཚིག་ཕྲད། ཕྲད་འདི་རིགས་ལ། དླེ་སྒྲ། འདི་སྒྲ། གང་སུ་ཅི་

ཇི་དུ་ནམ་སྤི་སྒྲ། ཡང་སྒྲ་བསྐྱར་བལྡབ་ཀི་དོན་ལ་འཇུག་པ་བཅས་ཕྲད་དགུ་

མ་གཏོགས་མླེད་པ་དཔླེར་བརོད་ན། དླེ་ཡི་གླེགས་བམ། དླེ་ན་གསལ། འདི་

ནས་བང་ཕོགས་སོ།  །འདི་ཅི་རླེད། གང་གིས་ཤླེས། གང་ལས་བངས། སུ་

ཞིག་འགྲོ། སུ་ལ་སྟླེར། ཅི་ཡིས་རྟོགས། ཅི་ཞླེས་འདྲི། ཇི་རུ་ངླེས། ཇི་སྟླེ་

གསལ། དུ་ལ་ཐོན། དུ་ཡིས་བླེད། ནམ་ཞིག་ཕླེབས། ནམ་ལ་རྩླེད། ཡང་ནས་

ཡང་དུ་བཤད། ལྟ་བུ་སྟླེ། རྣམ་དབླེའི་ཚིག་ཕྲད་ཀི་གྲས་ན་དོན་ལྡན་གི་ཕྲད་

མླེད་པ་དང་། དོན་ལྡན་གི་ཕྲད་ཡིན་ན་སྤིར་བཏང་དུ་ཚིག་གི་མཐའ་མར་མི་

སྦོར་བས། ཚིག་ཕྲད་ཀིས་ཚིག་རྟགས་བླེད་པའང་རྣམ་དབླེ་དང་འདི་གཉིས་

ཕུད་པའི་ཚིག་ཕྲད་གཞན་གིས་སོ།  །

དོན་མླེད་ཀི་ཚིག་ཕྲད། ཕྲད་འདི་རིགས་མང་སྟླེ། གོ་ངོ་དོ་ནོ་བོ་མོ་འོ་

རོ་ལོ་སོ་ཏོ། སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ། གི་ཀི་གི་འི་ཡི། གིས་ཀིས་གིས་འིས་ཡིས། 

ཀང་འང་ཡང་། སྟླེ་ཏླེ་དླེ། གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ་རམ་ལམ་སམ་

ཏམ། ནས་ལས། པ་པོ་བ་བོ་མ་མོ། ནི། དང་། མ་མི། ཅིང་ཅླེས་ཅླེའི་ཅླེ་ན་

ཅིགཞིང་ཞླེས་ཞླེའོ་ཞླེ་ན་ཞིགཤིང་ཤིག་ཤླེའོ་ཤླེ་ན་བཅས་དོན་གཅིག་ཡོད་

པའི་ནང་ནས་མ་མི་གཉིས་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་མིང་དང་ཚིག་གི་

མཐར་སྦར་ཞིང་། ཕྲད་རང་ངོས་ན་དོན་ཅི་ཡང་མླེད་པས་སྦར་ཡུལ་གི་དབང་
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གིས་དོན་དུ་མར་འགྱུར་གཤིས། ས་སྐྱ་པཎི་ཏའི་སྒྲ་འཇུག་ཏུ། རང་ལ་དོན་

མླེད་ཅིང་དོན་ལྡན་གསལ་བར་བླེད་པ་སྟླེ། དཔླེར་ན་ཟངས་གཉིས་སྦོར་བར་

བླེད་པའི་ཚ་ལ་ལྟ་བུའོ།  །༦ཞླེས་དང་། བརྡ་སྤོད་བོ་གསལ་དགའ་སྟོན་དུ། 

ཚིག་ཕྲད་རང་རྐང་གིས་བརོད་བ་སྟོན་མི་ནུས་པར་ཚིག་སྔ་ཕི་ཕྲད་པར་

བླེད་པའི་ནུས་པ་བཏོན་ཏླེ་དོན་སྟོན་པས་ན་ཚིག་ཕྲད་ཅླེས་བའོ།  །༢ཞླེས་པ་

སོགས་ཚིག་ཕྲད་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་བཀོད་པ་ཡང་དོན་མླེད་ཀི་ཚིག་ཕྲད་ལ་

དམིགས་ན་མ་གཏོགས་ཚིག་ཕྲད་སྤི་ལ་མ་ངླེས་པས་དབླེ་ཞིབ་ཡོད་པར་

ཞུའོ།  །

༣རྐང་འདུས་གྲུབ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ཕླེ་བ། 

བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་ཕྲད་ལ་གྲུབ་ཚུལ་གི་ཆ་ནས་དབླེ་ན་གཉིས་ཏླེ། ཚིག་

ཕྲད་རྐང་བ་དང་། འདུས་མའོ།  །

ཚིག་ཕྲད་རྐང་བ། སུམ་ཅུ་བའི་རྩ་བར་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དང་མ་

བསྟན་པའི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་དབླེ་མི་རུང་བའི་ཕྲད་རྣམས་ཏླེ། གོ་ངོ་དོ་ནི་བོ་

མོ་འོ་རོ་ལོ་སོ་ཏོ། སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ། གི་ཀི་གི་འི་ཡི། གིས་ཀིས་གིས་འིས་

ཡིས། ཀང་འང་ཡང་། སྟླེ་ཏླེ་དླེ། གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ་རམ་ལམ་

སམ་ཏམ། ནས་ལས། པ་པོ་བ་བོ་མ་མོ། ནི། དང་། དླེ། འདི། གང་ཅི་ཇི་སུ་དུ་
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ནམ། མ་མི། ཅིང་ཅླེས་ཅླེའོ་ཅླེ་ན་ཅིགཞིང་ཞླེས་ཞླེའོ་ཞླེ་ན་ཞིགཤིང་ཤིག་ཤླེའོ་

ཤླེ་ན་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་དོན་དགུ་ཡོད་པའི་ནང་དུ། ལ་དོན་གི་སུ་དུ་

གཉིས་དང་སྤི་སྒྲའི་སུ་དུ་དག་གཟུགས་མཐུན་པ་དང་། ལྷག་བཅས་ཀི་དླེ་

དང་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་དླེ་སྒྲ་གཟུགས་འདྲ་བ་དང་། འབླེད་པའི་ནམ་དང་སྤི་

སྒྲའི་ནམ་མཚུངས་པ་གཅིག་ཏུ་བགྲང་བས་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་དོན་ལྔ་ཡོད་

དོ།  །

ཕྲད་འདུས་མ། སྨྲ་བའི་སོ་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ལས། གལ་ཏླེ་ཕྲད་གཉིས་

འདུས་པའམ།  །ཡང་ན་མང་པོ་འདུས་པ་ན།  །སྔ་ཕི་ཕན་ཚུན་ཟིལ་གནོན་

དང་།  །རང་གི་ཆ་ལྡན་དག་ཏུ་སྦར།  །༧ཅླེས་པ་ལྟར། ཕྲད་གཉིས་ཡན་ཆད་

ལྷན་དུ་སྦར་པའི་ཕྲད་འདུས་མ་རྣམས་ལ་མིང་དང་མིང་གི་ཚོགས་པའི་བླེད་

པ་ལྡན་ཏླེ། དླེ་དག་དང་། འདི་དག་ལ་ཞླེས་པ་ལྟ་བུའི་མཐར་བ་བ་བརོད་པ་

དང་། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པ། གསལ་བླེད་ཀི་མིང་། རོགས་ཚིག་སྦར་པས་

ཚིག་ཏུ་འགྱུར་པ། འདི་དག་ལ་བཤད། དླེ་དག་ལའོ།  །ཅི་ལ་འགྲོ། ཅི་ཞིག་

བཟང་། ཡང་ཡང་བལྟས་སོ།  །ལྟ་བུར་ཕྲང་རྐང་བ་འདྲ་བའི་མཚམས་སྦོར་

གི་ནུས་པ་མླེད་ཀང་། མིང་གཞན་དང་མ་སྦྲླེལ་ན་རང་ཁོ་ནས་དོན་ཆ་ཚང་

ཞིག་བསྟན་པར་མི་ནུས་པ་དང་། ད་དུང་ཡང་མིང་གི་ཚོགས་པ་དང་ཚིག་

སྒྲུབ་བླེད་ཀི་རྐླེན་བླེད་ཕིར་ཕྲད་འདུས་མ་ཞླེས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།  །
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ཕྲད་ཉིས་འདུས། གང་དགདླེ་ནི། ད་ནི། འོ་ན། ཅི་ཞིགདླེ་དགཇི་ལྟར། 

འོན་ཏླེ། གལ་ཏླེ། ཇི་ལྟ། ཅི་ལྟ། ཅི་ལས། འདི་ནི། དླེ་ཡང་། ཅིས་ཀང་། དླེ་ལས། 

གང་ཡང་། ཡང་ན། ནམ་ཡང་། གང་གིས། གང་ལ། སུ་ཞིགསུ་ཡིས། དླེ་ནས། 

ལྟ་བུའོ།  །

ཕྲད་སུམ་འདུས། གང་སུ་དགགང་ཞིག་ན། ཇི་སྟླེ་ན། སུ་ཞིག་གིས། 

ཅི་ལ་ཡང་། དླེ་ནས་ནི། དླེ་ཡིས་ཀང་། དླེ་ལ་ཅི། གང་ཅི་ལས། འདི་ལ་ཡང་། 

ཡང་ནས་ཡང་། སུ་དང་སུ། གང་གིས་ཀང་། འདི་ན་ཡང་། གང་ཞིག་གིས། 

སུ་ཡིས་ཀང་། ལྟ་བུའོ།  །

ཕྲད་བཞི་འདུས། ཅི་ཞིག་གིས་ཀང་། གང་ལ་ཅི་ཞིགཅི་དང་ཅི་

ཞིགགང་ནས་གང་ལ། དླེ་ཡིས་ཀང་ནི། སུ་ཞིག་གིས་ནི། ཡང་ནས་ཡང་དུ། 

འདི་ལས་སུ་ཞིགགང་ཞིག་དླེ་ལས། དླེ་དང་འདི་ལ། དླེ་ནས་འདི་ལ། ཡང་ན་

འདི་སྟླེ། ལྟ་བུའོ།  །

ཕྲད་ལྔ་འདུས། གང་ཞིག་སུ་ལ་ནི། དླེ་དང་དླེ་ལ་ནི། སུ་དང་སུ་ལ་ཡང་། 

འདི་དང་འདི་ལ་ཡང་། འདི་དང་དླེ་ཡིས་ཀང་། ལྟ་བུའོ།  །

ཕྲད་དྲུག་འདུས། སུ་ཞིག་གང་དུ་ཅི་ལ། དླེ་ལ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་། གང་

ལ་དླེ་ཡིས་ཀང་ངོ་།  །ལྟ་བུའོ།  །

ཕྲད་བདུན་འདུས། གང་དང་གང་ལ་དླེ་ཡིས་ནི། དླེ་ཡིས་སུ་དང་གང་
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ལ་ཡང་། གང་གིས་གང་ལ་གང་དང་ནི། ལྟ་བུ་ཡོད་པར་བཤད་པ་རྣམས་ལ་

དོན་ལྡན་གི་ཕྲད་ཅིག་གིས་ཐོག་དྲངས་པ་དང་། རྣམ་དབླེའི་ཚིག་ཕྲད་དུ་མ་

ལྷན་དུ་འདུ་མི་རུང་བ་དང་། ལྷན་དུ་འདུ་བའི་ཕྲད་དག་གིས་གཅིག་དོན་

གཅིག་གིས་བསྒྱུར་ཏླེ་མིང་དང་མིང་གི་ཚོགས་པའི་ཆ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཕྲད་

འདུས་མ་སྤིའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་སམ་མོ།  །

བཞི་བ། ཚིག་ཕྲད་ཀི་སྦོར་ཚུལ་བཤད་པ། 

གོང་དུ་ཚིག་ཕྲད་སྤིའི་དོན་འགའ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ནས། ད་ནི་ཚིག་

ཕྲད་སོ་སོའི་སྒྲ་དོན་གི་སྦོར་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། རྣམ་དབླེའི་ཚིག་ཕྲད་དང་། 

རྣམ་དབླེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚིག་ཕྲད་གཉིས་སུ་དབླེ་ལུགས་ལྟར་བཤད་པར་བའོ།  །

༡རྣམ་དབླེའི་ཚིག་ཕྲད་ཀི་སྦོར་ཚུལ་བཤད་པ། 

སུམ་ཅུའི་རྩ་བར་རྣམ་དབླེ་སོ་སོའི་མིང་ཙམ་ཡང་མ་བསྟན་ཀང་། 

དླེའི་ཡན་ལག་དང་རྒྱས་བཤད་ཀི་བསྟན་བཅོས་སུ་གྱུར་པའི་རྟགས་ཀི་

འཇུག་པའི་མཇུག་ཏུ། ཆོས་དངོས་ལས་དང་བླེད་པ་དང་།  །སྦིན་དང་འབྱུང་
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ཁུངས་འབླེལ་བ་དང་།  །གནས་དང་བོད་པའི་སྒྲ་ཡང་དྲང་།  །༨ཞླེས་བསྟན་པ་

ནི། མིང་གཅིག་ཉིད་ལ་ཚིག་ཕྲད་ཀི་ནུས་པ་དང་མཐར་སྦར་འོག་མའི་མིང་

དོན་གི་དབང་གིས་བརྡ་སྤོད་ཀི་གོ་བ་མི་འདྲ་བརྒྱད་སྐྱླེད་པ་དང་། བོད་སྐད་

ཀི་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་གི་ཁྱད་ཆོས་མདོར་དྲིལ་ན་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་འདུ་བས་

རྣམ་དབླེ་བརྒྱད་དུ་གྲངས་བཅད་ཀང་། རྣམ་དབླེ་དང་པོ་ལ་མིང་རྣམས་ལས་

ལོགས་སུ་ཕྲད་གཞན་ཞིག་སྟླེར་རྒྱུ་མླེད་པ་དང་། ཀླེ་དང་ཀྭ་ཡླེ་སོགས་ནི་

གང་ཟག་གི་མིང་གི་ཐོག་མཐར་སྦར་པས་འབོད་པའི་དོན་གསལ་བར་བླེད་

ཀང་། དླེ་དག་ནི་ཚིག་ཕྲད་མ་ཡིན་པས། འདིར་སྦར་དུ་ཡོད་པའི་རྣམ་དབླེའི་

ཚིག་ཕྲད་ཁོ་ན་བསྟན་པར་བའོ།  །

ལ་དོན་གི་རྣམ་དབླེ་འཕྲོས་དོན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། 

རྩ་བར། རླེས་འཇུག་ཡི་གླེ་བཅུ་བོ་ལས།  །གང་མིང་མཐའ་ན་བཅུ་བ་

གནས།  །དླེ་ལ་ཨཱ་ལི་གཉིས་པ་སྦར།  །གང་མིང་མཐའ་ན་བརྒྱད་པ་གནས།  ། 

དླེ་ལ་གཉིས་པ་ཨུ་ཡང་སྦར།  །གང་མིང་མཐའ་ན་གསུམ་པ་གནས།  །དླེ་ལ་

ཨཱ་ལི་གཉིས་པ་སྦར།  །བཞི་པ་དགུ་པ་དངོས་ཀང་སྟླེ།  །ལས་དང་ཆླེད་དང་

རྟླེན་གནས་དང་།  །དླེ་ཉིད་ཚེ་སྐབས་ལ་སྒྲ་ཡིན།  །ཞླེས་བསྟན་ཏླེ། དངོས་
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ཤུགས་གང་རུང་ནས་ཐོན་པའི་སུ་ར་རུ་དུ་ན་ཏུ་བཅས་ཕྲད་དྲུག་པོ་ལས་

སོགས་དོན་རྣམ་པ་ལྔའི་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆླེར་ལ་སྒྲའི་འཇུག་པ་དང་མཐུན་

ཞིང་། མཐའ་མའི་ལ་སྒྲ་ཞླེས་པས་དླེ་དག་ལ་ལ་དོན་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་

རྣམས་དོན་དླེ་ལྔ་ལ་ཐུན་མོང་གིས་འཇུག་པ་དང་། གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་

གཅིག་མི་འདུ་བ་ནི་རྩ་བའི་དོན་དངོས་སོ།  །

སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ། 

ས་སུ་ག་བ་ད་དྲག་ཏུ།  །ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ།  །འ་དང་མཐའ་མླེད་ར་

དང་རུ།  །ན་ལ་གཉིས་ཀ་གང་བདླེར་སྦོར།  །ཞླེས་པ་སྟླེ། ས་མཐར་སུ་བརོད་

བདླེ་དང་།  །ག་བ་ད་དྲག་གི་མཐར་ཏུ་སྒྲ་རྟགས་མཚུངས་ཀིས་དང་། ང་མ་

གཉིས་ཀི་རླེས་སུ་དུ་དང་། འ་མཐའ་དངོས་སུ་ཡོད་མླེད་གང་རུང་ལ་ར་དང་

རུ་རྟགས་མཚུངས་ཀིས་འཇུག་པ་དང་། གཞན་རྣམས་བརོད་བདླེ་ཁོ་ནས་

སྦོར་བར་བླེད་དོ།  །འདིར་སི་ཏུའི་རླེས་འཇུག་གི་རྟགས་ཀི་དབླེ་ཚུལ་ལྟར་

བས་པ་ཕི་མ་རྣམས་ལའང་སྒྲླེས་ཤིག །
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ཀ ལས་སུ་བ་བ། དླེ་ལ་ངླེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐླེན་གསུམ་

སྟླེ། གང་ལ་བླེད་པའི་ཡུལ་དང་། དླེ་ལ་བས་པའི་བ་བ། དླེ་གཉིས་རྣམ་པར་

འབླེད་བླེད་ཀི་ལ་དོན་གི་ཕྲད་བཅས་སོ།  །ལས་སུ་བ་བ་ཞླེས་པ་ནི་ལས་

རྒྱུའི་བ་བ་དང་དོན་འདྲ་བས་ལ་དོན་གི་རླེས་ལོགས་ཀི་ཉླེ་རྒྱང་གང་རུང་དུ་

བ་བ་སྟོན་པའི་མིང་ཞིག་ངླེས་པར་དགོས་ཏླེ། དླེ་མླེད་ན་བ་བའི་དོན་གསལ་

བར་མི་ནུས་པས། ཐོག་མར་བ་བའི་མིང་ཡོད་མླེད་ལ་བརྟག་དླེ་ནས་ལ་དོན་

གི་སྔ་ལོགས་ཀི་མིང་གི་དོན་ལ་དཔྱད་དླེ། རི་སྟོད་དུ་ནོར་ལུག་འཚོས། 

འཁྱག་སམ་དུ་ཟ་མ་བཞགནམ་མཁའ་རུ་བ་སྤུར། གངས་ལ་ཉི་འོད་ཕོགལྟ་བུ་

བླེམ་དངོས་ཀི་མིང་མཐར་ལ་དོན་སྦར་པ་བ་བའི་དོན་ཅན་ནི་ལས་སུ་བ་བར་

ངླེས་ཤིང་། བིས་པ་རྟ་ལ་བསྐྱོན། སོང་བོར་སྟ་རླེས་བསྣུན། མླེ་ཏོག་ལ་བད་

བརྒྱབ། ལྟ་བུ་སྐྱླེ་དངོས་ཀི་མིང་མཐར་ལ་དོན་སྦར་པ་ཡུལ་དླེ་ལ་ཕར་བ་བ་

བས་པ་ཙམ་སྟོན་པ་ནི་ལས་སུ་བ་བ་དང་། ལོ་ཏོག་ལ་ཆུ་འདྲླེན། ནད་པར་

སྨན་སྟླེར། རྟ་ལ་རྩྭ་སྦིན། ལྟ་བུ་དླེའི་ཆླེད་དུའམ་དོན་དུ་ཞླེས་པའི་སྒྲ་སྦར་

བཏུབ་པ་དགོས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་དགོས་ཆླེད་དུ་འགྱུར་བས། ལས་སུ་བ་བ་

དང་དགོས་ཆླེད་ཀི་གོལ་ས་ནི་སྐྱླེ་དངོས་ཀི་མིང་ལས་བྱུང་ངོ་།  །
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ཁ དགོས་ཆླེད། འདིར་དགོས་ཆླེད་ཅླེས་པ་ནི་བཟང་ངན་གཉིས་ལས་

བཟང་དང་། དགླེ་སིག་གཉིས་ལས་དགླེ་བ་ཞིག་གི་ཆླེད་དུ་བས་པ་ཙམ་མིན་

པར། དགོས་མཁོའམ་རྒྱུ་མཚན་ངླེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཆླེད་དུ་དམིགས་ནས་བ་

བ་གང་ཞིག་བས་པ་སྟོན་པ་སྟླེ། དླེ་ལའང་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དང་ལ་དོན་

གི་སྒྲ་སྦར་པ་གཞིར་བས་ཀི་སྟླེང་། སྔ་ལོགས་ཀི་མིང་དོན་ལ་བརྟག་སྟླེ། 

ལྡོག་པ་མི་འདྲ་བའི་བ་བ་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་སུ་ལ་དོན་སྦར་ཚེ། བ་བ་ཕི་

མ་དླེ་ཉིད་སྔ་མའི་དོན་དུ་བླེད་པ་སྟོན་པས་དགོས་ཆླེད་ཡིན་ཏླེ། སོབ་སྦོང་དུ་

སོས་དལ་མླེད། ཁ་ཟས་ཉོ་རུ་སོང་། ཞིབ་འཇུག་ལ་དཔྱད་གཞི་འཚོལ། སྐྱོ་

བསང་དུ་ཡུན་རིང་བསད། ལྟ་བུར་བ་བ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཞླེས་བ་བ་དང་། 

མར་དུ་འོ་མ་དཀྲོགས། རྒྱན་དུ་དངུལ་བསགས། སོག་པར་པགས་པ་མཉླེད། 

ལྟ་བུ་ཕན་པ་བླེམ་དངོས་ཀི་སྟླེང་ལ་སྐྱླེད་པའམ་དླེ་ཉིད་འཐོབ་པའི་ཕིར་དུ་

བླེད་པ་ནི་དགོས་ཆླེད་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་། དབུལ་བོར་ཟས་སྦིན། 

བིས་པ་ལ་ནུ་ཞོ་བསྣུན། ཞོ་ཁོག་ལ་ལུད་འཇོགཅླེས་པ་ལྟ་བུའང་ལ་དོན་སྦར་

གཞི་དླེའི་ཆླེད་དུའམ་དོན་དུ་བས་པ་སྟོན་པས་དགོས་ཆླེད་ཡིན་ནོ།  །

ག རྟླེན་གནས། གཞི་གང་ན་ཆོས་གང་ཞིག་ཡོད་པའམ་གནས་པ་

གསལ་བར་བླེད་པའི་ལ་དོན་གི་རྣམ་དབླེ་ཞིག་ལ་རྟླེན་གནས་སམ་གནས་

གཞི་ཞླེས་བ་སྟླེ། དླེ་ལ། ཨ་མ་ཁྱིམ་དུ་ཡོད། དླེ་ལ་ངར་ཤུགས་ལྡན། གྲོགས་
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པོར་སོར་མོ་མླེད། ལྟ་བུ་བ་བ་སྟོན་མི་སྟོན་གང་ཡང་རུང་བའི་མཐར་ལྡན་

མཆིས་འདུག་སྣང་གནས་མདོག་མངའ་ཡོད་མླེད་སོགས་གནས་པ་གསལ་

བླེད་ཀི་སྒྲ་དང་ལྡན་པ་ནི་གནས་གཞི་ཡིན་ལ། སྒྲ་དླེ་དག་མ་སྦར་པ། བཀྲ་

ཤིས་གདན་ལ་བསད། བ་མ་ཁི་ལ་བཞུགས། ཁྱིམ་ན་ལས་ཀ་བླེད། ལྟ་བུ་

ཚིག་རྐང་བའི་ངོས་ནས་ལས་སུ་བ་བ་ཡིན་པ་ལ་གནས་པ་གསལ་བླེད་ཀི་

སྒྲ་སྦར་ན་ད་གཟོད་གནས་གཞིར་འགྱུར་བ། བཀྲ་ཤིས་གདན་ལ་བསད་

འདུགཁྱིམ་ན་ཨ་མ་བཞུགས་འདུགལྟ་བུས་མཚོན་པས་དོན་མླེད་ཀི་རྩོད་

གླེང་མླེད་པར་ཞུའོ།  །གཞན་ཡང་། རྒྱ་མཚོ་ན་ནོར་བུ་མང་། ནམ་མཁའ་རུ་

འཇའ་ཚོན་མཛེས། ཕ་ཡུལ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆླེ། ལྟ་བུ་མཐར་སྦར་འོག་མའི་

མིང་དོན་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་གིས་བླེད་པ་འདི་ཡང་གནས་གཞི་ཡིན་

པས། ཡོད་པའམ་ལྡན་པ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ལ་གནས་ལུགས་གསལ་བླེད་ཀི་

མིང་དང་། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་མ་གཏོགས་མླེད་དོ།  །

ང་། ཚེ་སྐབས། སུ་སོགས་ལ་དོན་གི་སྒྲ་རྣམས་དུས་དང་སྐབས་ཀི་

དོན་ལ་སྦོར་བ་ནི། དླེ་དག་གི་ནུས་པས་རང་གང་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་མིང་དླེའི་

དོན་ཚེ་སྐབས་ཀི་དོན་དུ་འཕུལ་པ་མ་ཡིན་པར། དུས་དང་སྐབས་སྟོན་པའི་

མིང་མཐར་ལ་དོན་གི་ཕྲད་སྦར་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་རྣམ་དབླེར་མ་བཞག་པ་

ལ་རྒྱུ་མཚན་ཆླེ་སྟླེ། དཔླེར་ན། ཉིན་ནུབ་ཏུ་ཚོགས་གྲོལ། ཟ་ཕླེད་དུ་ངལ་རྩོལ་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

བླེད། སྐྱ་རླེངས་འཆར་ཁ་རུ་གཉིད་དཀྲོགས། ཚེས་གསུམ་ལ་སྟོན་མོ་

གསོལ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ་སྔ་མ་དུས་ཚོད་སྟོན་པའི་མིང་ལ་ལ་དོན་སྦར་པ་

ནི་ཚེ་སྐབས་ཡིན་ནོ།  །

ཅ དླེ་ཉིད། ལ་དོན་སྦར་ས་དླེའི་ངོ་བོར་གྲུབ་པའམ་དླེ་ཉིད་དུ་ངླེས་པར་

སྟོན་པ་དོན་གི་ཆ་ནས་ཡུལ་དང་བ་བ་སོ་སོར་ཕླེད་དུ་མླེད་པ་ནི་འདིར་

བསྟན་གི་དླེ་ཉིད་ཀི་དོན་ཏླེ། སྤོད་པ་ཇླེ་བཟང་དུ་སོང་ཞླེས་པ། སོང་བ་ནི་

བཟང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་སོང་ཞིང་། བཟང་བ་ཡང་སོང་བ་དླེ་རང་ལས་མ་

འདས་པས། བཟང་བ་འདི་དང་སོང་བ་དླེ་ཞླེས་སོ་སོར་ཕླེད་དུ་མླེད་པས་རྣམ་

དབླེ་རུ་མ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དླེ་ཡིན་ནོ།  །ལླེགས་པར་དང་། ངླེས་

པར། ལྷག་པར། ཁྱད་པར་སོགས་ནི་ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་དུ་གྲུབ་པས་དླེ་

དག་དླེ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་སྦར་པ་ཡོད་ཀང་། དླེ་ཉིད་དངོས་ཡིན་མིན་ད་དུང་

དཔྱད་པའི་གནས་ཏླེ། དླེ་དག་གི་རླེས་སུ་ཡང་བསྐྱར་ལ་དོན་སྦར་པ། ལླེགས་

པར་དུ། ངླེས་པར་དུ། ལྷག་པར་དུ། ཁྱད་པར་དུ་ལྟ་བུ་ནི་སྔ་མའི་ར་ཡིག་དླེ་

རང་རླེས་འཇུག་ཏུ་ལྟོས་ནས་མ་གཏོགས་རྣམ་དབླེའི་ཚིག་ཕྲད་དུ་མ་ལྷན་དུ་

སྦར་སོལ་མླེད་པས། དུ་སྒྲ་སྦར་པ་རྣམས་ནི་དླེ་ཉིད་ཡིན་ཡང་། མ་སྦར་པ་ནི་

དླེ་ཉིད་མིན་ཏླེ། ཤིན་ཏུ་བཟང་། ཞླེས་པ་ཤིན་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་ཅླེས་བཤད་མི་

བཏུབ་པས་དླེ་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ནོར་བ་དང་མཚུངས་སོ།  །
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ཆན་དང་ལའི་འཇུག་ཚུལ་གཞན། ན་དང་ལ་གཉིས་ལས་སོགས་དོན་

ལྔ་མ་གཏོགས་པའི་དོན་གཞན་ལ་འཇུག་ཚུལ་ལ། ནའི་འཇུག་ཚུལ་དང་། 

ལའི་འཇུག་ཚུལ་ལོ།  །

ན་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་གཞན། 

(ཀ)  རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ་ལ་འཇུག་པ། དོན་སྔ་མས་ཕི་མ་སྒྲུབ་པར་

བླེད་པ་སྟླེ། དུ་བ་ཡོད་ན་མླེ་ཡོད། བས་ན་མི་རྟགང་རྒྱལ་ཡོད་པ་ན་རླེས་སུ་

ལུས། ས་བོན་མླེད་ན་ལང་མྱུག་ག་ལ་སྐྱླེ། བརྩོན་པ་ལྡན་ན་ཡོན་ཏན་འཕླེལ། 

ལྟ་བུའོ།  །

(ཁ) ཕི་དོན་འདྲླེན་པ་ལ་འཇུག་པ། མཐར་ཐུག་ན། གསལ་བར་བཤད་

ན། མདོར་བསྡུས་ན། གནད་དྲིལ་ན། མདོར་ན། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་སྟླེ། འདི་ལ་

གཞུང་འཛུགས་ཞླེས་ཀང་བའོ།  །

(ག) དབླེ་བ་འདྲླེན་པ་ལ་འཇུག་པ། ཡི་གླེ་ལ་ངོ་བོའི་སོ་ནས་དབླེ་ན། 

དབངས་དང་གསལ་བླེད་གཉིས་སོ།  །རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབླེ་ན། འབས་

རྟགས་ཡང་དག་དང་། རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་གོ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

(ང) ཚིག་དོན་སྔ་ཕི་འགལ་བ་སྟོན་པ། ཆུ་ལ་མླེ་འབར་ན་ཤིང་ལོས་
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འབར། ཡུན་རིང་བསབས་པས་ཤླེས་ན། ད་ནི་མ་བསབ་ཀང་ཤླེས། མི་ཡིན་

ན་དུད་འགྲོ་མིན། མིས་རྩྭ་ཟ་ན་རྟ་ཅི་བཤད། ལྟ་བུའོ།  །

(ཅ) གྲོས་བགྲོ་བ་ལ་འཇུག་པ། ངླེད་ཅག་ཕླེབས་རྒྱུ་ན། ངས་འཇར་

ཡིག་སྦངས་ན་ཤླེས་སམ་མི་ཤླེས། འགྲོ་ན་འགྲོ། དླེ་ལྟ་ཡིན་གྲང་ན་ད་ཅི་བླེད། 

དམག་ལ་ཞུགས་ན་གང་དྲག་ལྟ་བུའོ།  །

ལ་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་གཞན། 

(ཀ) མཚམས་སྦོར་བ་ལ་འཇུག་པ། ལག་པ་བསལ་ལ་ཟས་ཟ། མདོག་

བཟང་ལ་གཟི་འོད་འཕྲོ། ཁོས་བོད་ཡིག་ཤླེས་ལ་རྒྱ་ཡིག་ཀང་ཤླེས། གོམ་པ་

སོས་ལ་སྔོན་དུ་སོང་། ལགས་སྨྱུག་འཁྱླེར་ལ་ཤོག་ལྟ་བུའོ།  །

(ཁ) འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དོན་ལ་འཇུག་པ། དགླེ་རན་ལ་སན་ངག་

བསབས། མཁན་པོ་ལགས་ལ་རབ་བྱུང་གི་སོམ་པ་བཞླེས། མྱང་ཚ་དཀར་

རྒྱན་ལ་མི་ལ་ཐོས་པ་དགའ་སྐྱླེས། ལྟ་བུའོ།  །

(ག) ཉམས་མཚོན་པ་ལ་འཇུག་པ། ཤླེས་རབ་ཀི་རལ་གྲི་སོ་གཉིས་

མ།  །ཤླེས་བའི་གནས་ལ་གདླེངས་ཆླེ་ན།  །རང་མགོ་རྨས་པ་ཨ་ཙ་མ།  །རྣོ་

ཕོགས་གཅིག་ཡིན་ན་ཆོག་པ་ལ།  །རྨི་ལམ་ནང་དུ་བྱུང་བའི་ཨ་མ་དླེ།  །ད་
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ལྟ་དངོས་སུ་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ།  །ལྟ་བུའོ།  །

(ང) རྒྱུ་རྐླེན་གསལ་བླེད་ལ་འཇུག་པ། དཔྱ་ཁལ་ལ་བོས། ལས་

འགུལ་ལ་གཞའ། དགྲ་ལས་རྒྱལ་བ་ལ་རྔ་རྡུང་། དངུལ་སྟོར་པ་ལ་ཡིད་

མུགལྟ་བུའོ།  །

(ཅ)  བླེད་རྒྱུ་གསལ་བླེད་ལ་འཇུག་པ། དངུལ་སོར་བདུན་ལ་མགུལ་

རྒྱན་བརྡུངས། གསླེར་སང་བཅུ་ལ་བམས་སྐུ་ཞིག་བཞླེངས། རྟ་ནོར་བདུན་

ལ་ཁང་བ་བརླེས། ལྟ་བུ་སྟླེ་དོན་འདིའི་སྐབས་སུ་ལའི་དོན་དུ་བླེད་སྒྲ་སྦར་

ཀང་རུང་ངོ་།  །

(ཆ) མཚུངས་པ་གསལ་བླེད་ལ་འཇུག་པ། རྒྱ་ཁྱོན་ནམ་མཁའི་

མཐོངས་ལ་འགྲན། མཛེས་པ་པད་མའི་དཔལ་ལ་རོལ། མཐུ་རྩལ་དགའ་བླེད་

བུ་ལ་འཁུ། བོ་གྲོས་ཚངས་པའི་ཟ་ལ་འགྲོ། ལྟ་བུའོ།  །

(2) ཨི་ལྡན་གི་རྣམ་དབླེ་འཕྲོས་དོན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། 

སུམ་ཅུའི་རྩ་བར། རླེས་འཇུག་ཡི་གླེ་བཅུ་བོ་ནི།  །ཨི་དང་མཐུན་

ལུགས་འདི་ཞླེས་བ།  །དང་པོ་གཉིས་ལ་དང་པོ་མཐུན།  །གསུམ་ལྔ་བཅུ་ལ་

ཀ་དང་སྦར།  །བདུན་པ་ཉིད་ལ་བདུན་པ་སྟླེ།  །ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ག་སྦར་པ།  ། 
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དླེ་དག་ཨི་ལྡན་འབླེལ་བའི་ས།  །དླེ་ཉིད་ལ་ནི་བཅུ་བ་སྦར།  །བླེད་པ་པོ་རུ་

ཤླེས་པར་བ།  །ཞླེས་བསྟན་ཏླེ། མིང་གཞི་ཀ་ཡླེད་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲད་ཀི་

ཀིས་གཉིས་དང་། རླེས་འཇུག་གང་ཞིག་གི་རླེས་སུ་ཕྲད་གང་ཞིག་སྦོར་བའི་

ཐོབ་ཐང་དང་བཅས་པ་དམིགས་ཀིས་བསྟན་ཅིང་། མཐུན་སྒྲ་གཉིས་ཐོག་

མའི་གསལ་བླེད་དུ་སྦར་པ་ནི། རླེས་འཇུག་གི་རྟགས་ཀི་དབླེ་བའི་དམིགས་

འབླེད་ཕིར་ཡིན་པ། པྲ་སྟི་རིན་པོ་ཆླེས་ཚུལ་འདིར་གཞིགས་ཏླེ་རླེས་འཇུག་

གི་རྟགས་ཕླེ་བས་ངླེས་ཤླེས་གསལ་བོ་འདྲླེན་ནོ།  །

སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ། 

གི་ཀི་གི་འི་ཡི་ལྔ་བོ།  །རྣམ་དབླེ་དྲུག་པ་འབླེལ་སྒྲ་སྟླེ།  །ད་བ་ས་ཀི་

ག་ང་གི། ན་མ་ར་ལའི་རླེས་སུ་གི།  །འ་དང་མཐའ་མླེད་འི་དང་ཡི།  །རྐང་བ་

སྐོང་ཚེ་ཡི་འཐོབ་བོ།  །དླེ་རྣམས་ས་མཐའ་ཅན་ལྔ་ནི།  །རྣམ་དབླེ་གསུམ་པ་

བླེད་པ་སྟླེ།  །སྦོར་ཚུལ་འབླེལ་སྒྲའི་སྐབས་དང་མཐུན།  །ཞླེས་པ་སྟླེ། རླེས་

འཇུག་བཅུ་ལས་ད་བ་སའི་མཐར་ཀི་དང་། ག་ངའི་རླེས་སུ་གིའ་དང་མཐའ་

རྟླེན་མླེད་པའི་རླེས་སུ་འི་དང་ཡི་སྦོར་བ་ནི་རྟགས་མཚུངས་པས་དང་། ན་མ་

ལའི་མཐར་གི་སྦོར་བ་ནི་བརོད་བདླེའི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ།  །
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ཀ འབླེལ་སྒྲ། གི་ཀི་གི་འི་ཡི་ལྔ་བོ་མིང་དག་གི་བར་མཚམས་སུ་སྦར་

ཚེ། གང་གིས་སྦྲླེལ་བའི་མིང་རྣམས་ལ་གང་གི་ཡིན་པའམ་གང་ལ་དབང་

བའི་བརྡ་སྤོད་ཀི་གོ་བ་ཅི་རིགས་ཤིག་གསར་དུ་སྐྱླེད་པར་བླེད་པ་དང་། མིང་

གི་ངོ་བོ་སྒྱུར་པ་དང་། མིང་གི་སྦར་ཡུལ་བརླེ་སོར་བླེད་པ་བཅས་ཀི་ནུས་པ་

ལྡན་ཏླེ། དང་པོ་ནི། ཕི་རོལ་གི་ས་ཞིང་། ཤར་ཕོགས་ཀི་ཉི་འོད། སྟོན་དུས་ཀི་

ཡུལ་ལོངས། དཔལ་ལྡན་གི་ཁྱིམ་གཞིས། དམག་དཔུང་གི་སྟོབས་ཤུགས། 

དངུལ་གི་ཕོར་བ། ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ནི། ལྟ་བའི་བཤད་པ། བུ་ཆུང་གི་

རིག་པ། ཆོས་ཀི་སྟོན་པ། ལྷ་དང་མི་ཡི་འགྲོ་བ། དར་གོས་ཀི་རྒྱུ་བ། ཞླེས་པ་

ལྟ་བུས་མཚོན་པའི་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་གང་རུང་གི་སྔོན་ལ་འབླེལ་སྒྲ་སྦར་

པ་ན། བ་བའི་ཐ་སད་དླེ་དག་གི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་སྒྱུར་བར་བླེད་པ་འདི་ཡང་

འབླེལ་སྒྲའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཏུ་གཟུང་ངོ་།  །གསུམ་པ་ནི། སྤིར་ན་ཁྱད་ཆོས་

བརོད་པའི་མིང་རྣམས་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་གི་ཕི་ལོགས་སུ་སྦར་པས་

ཁྱད་གཞི་དླེའི་ཁྱད་ཆོས་གསལ་བར་སྟོན་ཡང་། འབླེལ་སྒྲའི་རམ་འདླེགས་ལ་

བརྟླེན་ཏླེ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་གི་སྔོན་ལ་སྦར་ན། ཁྱད་ཆོས་དླེ་ལྡན་གི་

ཁྱད་གཞིའི་དངོས་པོ་གསལ་བར་སྟོན་ཏླེ། དཔླེར་ན། མཛེས་པའི་མླེ་ཏོགམཐོ་
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བའི་རི། སྐམ་ཞིང་རིད་པའི་གཟུགས་གཞི། ཕྲ་ལ་རིང་བའི་སྐུད་པ། ལྟ་བུའོ།  །

གི་སོགས་མི་མཐུན་པའི་དོན་ལ་སྦོར་བ་ནི། ཡོན་ཏན་བརྩོན་པའི་

རླེས་སུ་འགྲོ་ཡི། ལླེ་ལོའི་ཕི་བཞིན་འབང་བ་མིན། ཤླེས་བ་ཕ་མཐའ་བལ་གི་

སྐད་ཅིག་དུས་ལ་སོན་པ་མིན། ཁ་རུ་འདོན་པ་ས་ཡི། ལག་ལླེན་དུ་འཁྱོལ་བ་

དཀའ་འོ།  །ལྟ་བུའོ།  །

ཁ བླེད་སྒྲ། གིས་སོགས་བླེད་པའི་ཕྲད་རྣམས་དོན་གི་བླེ་བག་གང་

དག་ལ་འཇུག་པ་ནི། གཙོ་བོ་གང་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་མིང་གི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བ་ལ་

རག་ལས་ཏླེ། བླེད་པ་པོ་གཞན་དང་འབླེལ་བའི་བ་བ་ལ་བླེད་སྒྲ་དངོས་

ཤུགས་གང་རུང་གིས་ཐོན་པས། བླེད་སྒྲ་ཞླེས་པའང་གཙོ་བོ་བ་བླེད་ཐ་དད་

པའི་ལས་ཚིག་ལ་དམིགས་ཤིང་། བླེད་པ་པོ་དང་བླེད་པ་གང་རུང་གིས་བ་

བ་གང་ཞིག་བས་པ་སྟོན་པ་ནི་བླེད་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་དངོས་དང་། དླེ་དག་

ལས་དོན་གཞན་ལ་འཇུག་པ་ནི་བླེད་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་ཕལ་བར་གྱུར་པ་

དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་དཔླེས་མཚོན་ན། 

(ཀ) བླེད་པ་པོ་སྟོན་པ། སླེམས་དང་ལྡན་པའི་དོན་ལ་གཞོལ་བའི་མིང་

མཐར་གིས་སོགས་སྦར་ཏླེ་བ་བ་བས་པ་སྟོན་པ་སྟླེ། དགླེ་རན་གིས་

གསུངས། ཨ་ཕས་འགྲོ་རུ་བཅུགརྟ་ཕོས་བང་རྩལ་འགྲན། སྟག་གིས་ངར་སྐད་

སྒྲོགལྟ་བུ་སླེམས་ལྡན་གི་མིང་མཐར་བླེད་སྒྲ་སྦར་ན་བླེད་པ་པོའི་དོན་
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གསལ་བར་བླེད་པ་དང་། 

(ཁ) བླེད་པ་པོ་ཆ་འདྲ་སྟོན་པ། ས་ཆུ་མླེ་རླུང་སོགས་རང་བྱུང་ཁམས་

ཀི་དངོས་པོ་དག་གིས་བ་བ་གང་ཞིག་བླེད་པ་སྟོན་པ་སྟླེ། མླེས་འཚིགཆར་

གིས་ཁང་བ་བསྣུབས། རླུང་གིས་སོང་བོ་རྩ་ནས་སོགནམ་མཁས་གོ་འབླེད། 

ལྟ་བུ་བླེད་པ་པོ་དངོས་མིན་ཡང་དླེ་དང་ཆ་འདྲ་བས་དླེ་སྐད་ཟླེར་རོ།  །

(ག) བླེད་པ་སྟོན་པ། བླེད་པ་པོའི་ལག་ཆ་དང་ཡན་ལག་སོགས་ཀི་

དོན་ལ་སྦར་པ་སྟླེ། ལག་པས་བིས། མཚོན་གིས་གཏུབ། དབྱུག་པས་བརྡུང་། 

རངས་འཁོར་གིས་སྐྱླེལ་འདྲླེན་བླེད། ལྟ་བུ་བླེམ་དངོས་དང་ལུས་ཀི་ཡན་

ལག་སོགས་ཀི་མིང་མཐར་གིས་སོགས་སྦར་ཏླེ་བ་བ་གང་ཞིག་བླེད་སྤད་ཀི་

བླེད་པ་སྟོན་པ་དག་ནི་བླེད་སྒྲའི་དོན་དངོས་སོ།  །བླེད་པ་པོ་དངོས་སྟོན་པའི་

སྒྲ་ཡོད་ན་བླེད་པ་ཞིག་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་ངླེས་པར་ཐོན་ཅིང་། བླེད་

པ་པོ་ཆ་འདྲ་བ་ལ་བླེད་པ་ཞིག་ལོགས་སུ་མླེད་དོ།  །

(ང) རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ། སྔ་རྐླེན་ཕིས་འབྱུང་གི་དོན་གསལ་བར་བླེད་

པ་སྟླེ། རིང་བས་མ་ཤོང་། སྐྲག་པས་བོས། སྡུག་བསྔལ་གིས་སླེམས་པ་སྐྱོ། 

འཁྱག་པས་གཉིད་མ་ཁུགལྟ་བུ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་མཐར་གིས་

སོགས་སྦར་པས་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་ནོ།  །

(ཅ) བ་བའི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ། བླེད་པ་པོ་གཞན་དང་འབླེལ་མ་འབླེལ་
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གང་ཡང་རུང་བའི་བ་བའི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་བླེད་པ་སྟླེ། ནན་ཏན་གིས་

བཤད། རིམ་གིས་ཡལ། ཁ་ལམ་གིས་མཐོང་། ཤླེད་ཀིས་འཐླེན། རིམ་གིས་

འགྲུབ། ལྟ་བུའོ།  །

(ཆ) ཚད་སྟོན་པ། གྲངས་ཀ་དང་རིང་ཐུང་སོགས་ཀི་ཚད་སྟོན་པ་སྟླེ། 

འདོམ་གསུམ་གིས་རིང་། ཁྲུ་གང་གིས་མཐོ། རྒྱ་མ་གསུམ་གིས་མ་འདང་། 

རྒྱང་གྲགས་ཕླེད་ཀིས་རིང་། ལྟ་བུའོ།  །

གཞན་ཡང་། སྔ་འགྲླེལ་དུ་མར། གིས་སྒྲ་སྐུལ་ཚིག་ལ་འཇུག་པར་

བཤད་པ་ནི། བ་བླེད་བས་བོས་ཀི་དོན་དང་མཐུན་པའི་བགི་བགིད་བགིས་

གིས་ཀི་ཆ་ཤས་གིས་སྒྲ་དླེ་ཡིན་པས་བླེད་སྒྲའི་ཕྲད་སྐུལ་ཚིག་གི་དོན་ལ་མི་

འཇུག་གོ། 

འབྱུང་ཁུངས་ཀི་རྣམ་དབླེ་འཕྲོས་དོན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། 

རྩ་བར། རླེས་འཇུག་ཡི་གླེ་བཅུ་བོ་ཡི།  །བཞི་པ་དགུ་བ་ལ་བཅུ་བ།  ། 

སྦར་པ་འབྱུང་ཁུངས་ས་ཡིན་ཏླེ།  །དགར་དང་སྡུད་པའང་དླེ་བཞིན་ནོ།  །ཞླེས་

བསྟན་ཏླེ། ནས་ལས་ཀི་སྒྲ་དག་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་འདྲ་

བར་དགར་བ་དང་སྡུད་པའི་དོན་ལའང་འཇུག་དགོས་པ་ནི་ཐོན་མིའི ་

དགོངས་པར་ངླེས་པ། གནའ་བོའི་ཡིག་རིང་དུ་མར། ལསོགས། ལས་སོགས། 

ལསོགས། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་མང་དུ་བྱུང་བས་གསལ་བར་རྟོགས་ཀང་། ད་ལྟ་
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སྐད་ཆ་འཕླེལ་འགྱུར་གི་དབང་གིས་ལས་སྒྲ་སྡུད་པ་ལ་མི་འཇུག་གོ། 

འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ལ་འཇུག་པ། གཞི་གང་ལས་ཆོས་གང་ཞིག་བྱུང་

བ་སྟོན་པ་ནི་འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ཏླེ། དཔླེར་ན། གངས་རི་ལས་ཆུ་བཞུར། རྒྱ་

མཚོའི་ནང་ནས་ནོར་བུ་ལོན། བ་ལས་འོ་མ་བཞོས། འོ་མ་ལས་མར་བཏོན། 

ཁ་ནས་ཚིག་བངས། ལྟ་བུ་སྟླེ། སྤིར་ནས་ལས་གཉིས་ནི་རླེས་འཇུག་ལ་

བལྟོས་མི་དགོས་པའི་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ཡིན་ཡང་། འདི་དང་འབྱུང་ཁུངས་

ཆ་འདྲ་བའི་དོན་ལ་སྦོར་སྐབས་ཁྱད་པར་མླེད་པ་མིན་ཏླེ། བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་

དོན་འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས་སུ། འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དངོས་པོའི་མིང་གི་སྟླེང་ན། 

སྟླེང་འོགཕོགས་མཚམས། ཕི་ནང་། ཡན་ལགཆ་ཤས་སོགས་གསལ་བའི་

མིང་གི་ཆ་ཤས་དངོས་སུ་ཡོད་པའམ། དླེའི་དོན་ཅན་དུ་གོ་བའི་ཚིག་ལ་ནས་

སྦར་པ་ཡིན། ༩ཞླེས་དང་། འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དངོས་པོ་ལ་ཕོགས་མ་ཕླེ་བར། 

དངོས་པོ་གང་ཞིག་དླེ་ལས་བལ་བའམ་ཕླེད་པའི་ཚུལ་གིས་བྱུང་བའམ་

བངས་པའི་དོན་སྟོན་པའི་ཚིག་ལ་ལས་སྒྲ་སྦར་པ་ཡིན། ༡༠ཞླེས་གསུངས་

པ་ནི་ལླེགས་བཤད་དུ་འཁུམས་ཤིང་། བརྡ་སྤོད་གསལ་བླེད་ངག་སྒྲོན་དུ། 

ནས་སྒྲས་འབྱུང་ཁུངས་བླེ་བག་པ་དང་། ལས་སྒྲས་འབྱུང་ཁུངས་སྤི་ཙམ་པ་

བསྟན་པ་ཡིན། ༡༡ཞླེས་པའང་གནད་འདི་དང་མཐུན་ནོ།  །

འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་བ་ལ་འཇུག་པ། ཆོས་གང་ཞིག་གཞི་གང་ལས་
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བྱུང་བ་དངོས་མི་སྟོན་པར་དླེ་དང་ཁ་གླེས་པའམ་ཕླེ་བ་སྟོན་པ་ནི་ཆ་འདྲ་བའི་

དོན་ཏླེ། དཔླེར་ན། སྐས་ལས་བབས། བག་ལས་ལྷུང་། ཤར་ཕོགས་ནས་

ཕླེབས། བཙོན་ཁང་ནས་ཤོར། ཕི་ནས་ལོགལྟ་བུ་སྟླེ། ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་དུ། 

འབྱུང་ཁུངས་དངོས་དང་ཕོགས་འདྲའི་ཁྱད་པར་ནི། བཟའ་ཤིང་ལས་ཤིང་

ཏོག་བངས་པ་ལྟ་བུ་ནི་འབྱུང་ཁུངས་བཟའ་ཤིང་དང་ཤིང་ཏོག་དླེ་ལས་

ལོགས་སུ་ལླེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དླེ་འདྲ་ནི་འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ཡིན་ལ། འོ་མ་ལས་

ཞོ་ལྟ་བུ་ནི་འོ་མ་དླེ་ཞོའི་ངོ་བོར་གྱུར་ཟིན་པ་ན་ཟུར་དུ་འོ་མ་འདིའོ་ཞླེས་སྟོན་

རྒྱུ་མླེད་པ་དླེ་འདྲ་ནི་འབྱུང་ཁུངས་ཕོགས་འདྲ་ཞླེས་སྨོས་པ་ཡིན་ནོ།  ། 

༡༢ཞླེས་གསུངས་པ་ནི་མ་དག་སྟླེ། སི་ཏུའི་མུ་ཏིག་ཕྲླེང་མཛེས་སུ། འབྱུང་

ཁུངས་ཀི་དོན་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་ནི་དཔླེར་ན། སངས་རྒྱས་ལས་ཆོས། 

ཆོས་ལས་འཕགས་པའི་ཚོགས། ཚོགས་ལས་སིང་བོ་ཡླེ་ཤླེས་ཁམས་ཐོབ་

མཐར། ཞླེས་དང་། གསླེར་ཁ་ནས་གསླེར། རྒྱ་མཚོ་ལས་ནོར་བུ། བ་ལས་འོ་

མ། མཁས་པ་ལས་རིག་པ། ལྟ་བུ་དང་། འབྱུང་ཁུངས་དངོས་མ་ཡིན་ཡང་

སྐབས་དླེར་དླེ་ལས་བྱུང་བས་འབྱུང་ཁུངས་དང་འདྲ་བ། རྟ་ལས་ལྷུང་། རི་

ལས་ལྷུང་། སྐས་ནས་བབས། ཤར་ཕོགས་ནས་འོད་སྣང་ལྟ་བུ་རྣམས་སུ་

ཤླེས་པར་བའོ།  །༡༣ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཟུང་ངོ་།  །

དགར་བ་ལ་འཇུག་པ། གཞི་གང་ལས་ཆོས་ཤིག་ལོགས་སུ་བསལ་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག
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པའི་དོན་ལ་སྦོར་པ་སྟླེ། མཁས་པའི་བ་བ་གསུམ་ལས་རྩོམ་པ་མཆོག་གོ། 

རྒྱུ་སྐར་དབུས་ནས་ཟ་བ་གསལ། མི་ཡི་ནང་ནས་རྒྱ་རིགས་མང་། དུད་

འགྲོའི་གྲལ་ནས་རྔ་མོང་ཆླེ། དྲླེལ་ལས་བོང་བུ་དམན། ལྟ་བུ་སྟླེ། དགར་བ་ལ་

མཆོག་ཏུ་དགར་བ་དང་། དམན་པར་དགར་བ་དང་། རིགས་དང་བ་བ་ཡོན་

ཏན་རས་སོགས་དགར་བའི་དབླེ་བ་བས་པ་ནི། ཚིག་དོན་གི་ཆ་ནས་བཞག་

པ་ཙམ་ལས་དླེ་དག་ཐམས་ཅད་དགར་ཚུལ་མཐུན་པས་ཐ་དད་དུ་ཕླེད་པ་

ཕན་པ་ཆུང་ཞིང་། རིས་མི་མཐུན་པ་ཐ་དདཙམ་དུ་དགར་བ་ལ་ཕལ་ཆླེར་

ལས་སྒྲ་འཇུག་གོ། 

སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པ། འདིར་བསྟན་གི་སྡུད་པ་ནི་ཡུལ་དང་དུས་དང་

གྲངས་ཀ་སོགས་ཚད་གང་ནས་གང་ལ་ཐུག་པའི་བར་གི་མཚམས་སྡུད་པ་

སྟླེ། དཔླེར་ན། ཆབ་ཆ་ནས་ཁི་ཀའི་བར། མགོ་ནས་རྐང་བ། བཅུ་ནས་བརྒྱ་

ལ་ཐུག་རགཚོགས་ལམ་ནས་མི་སོབ་ལམ་བར་ལམ་ལྔ། ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་

མཚོན་པ་ལྟར། འདི་འདྲའི་དོན་ལ་ནས་སྒྲ་ཁོ་ན་འཇུག་པས། སྡུད་ལ་ནས་སྒྲ་

ཁོ་ན་འཇུག །ཅླེས་གསུངས་ཤིང་། ལས་སྒྲ་དླེང་སང་གི་སྐད་ལ་སྡུད་པར་

སྦར་པ་མླེད་པས་འདིར་ཡང་མི་སྤོའ།ོ  །

ནས་དང་ལས་སྒྲའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཇུག་ཚུལ། ནས་སྒྲའི་

འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། 
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ཀ ནས་སྒྲ་མཚམས་སྦོར་བའི་ལྷག་བཅས་ལ་འཇུག་པ། མདའ་

འཕངས་ནས་ཕོགལྟོ་བ་འགྲངས་ནས་འཕག་མ་ནུས། ཤིང་དུམ་བར་བཅད་

ནས་ཆད། རླུང་གཡུགས་ནས་ས་རྡུལ་འཚུབ། བོད་ཡིག་སྦངས་ནས་ལོབས། 

ལྟ་བུ་བ་བ་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་སུ་སྦར་ཏླེ་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྦོར་བར་བླེད་པ་

ནི་སྟླེ་ཏླེ་དླེ་གསུམ་དང་འདྲའོ།  །

ཁ བླེད་པ་སྟོན་པ་ལ་འཇུག་པ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་

ནས་དཔར། སོ་སོ་ནས་ཁྱླེར། ངླེད་ནས་ཀང་དླེ་ལྟར་འདོད། གོང་རིམ་ནས་

བཀྲམ། ཁ་ནས་བསྒྲགས། འཇིགས་དཔལ་ནས་བིས། ལྟ་བུ་ལ་གིས་སོགས་

བླེད་སྒྲ་སྦར་ཀང་དོན་ལ་འགྱུར་བ་མླེད་དོ།  །

ག ཐབས་ཚུལ་སྟོན་པ་ལ་འཇུག་པ། དོན་གི་ངོས་ནས་བཤད། དགའ་

སྤོའི་ངང་ནས་གླུ་དབངས་བངས། རྟགས་ཀི་སོ་ནས་དབླེ། དླེའི་ཐད་ནས་

བལྟས། ངོ་བོའི་སྟླེང་ནས་དཔྱད། ལྟ་བུ་ཕོགས་ནས། སྟླེང་ནས། ཐད་ནས། 

ངང་ནས། སོ་ནས་ཞླེས་པ་དང་ལྷན་དུ་སྦྲླེལ་ཏླེ་དོན་གི་རང་བཞིན་དང་ཁྱད་

པར་སྒྲུབ་པར་བླེད་དོ།  །

ལས་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ། 

ཀ རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ། དུ་བ་ལས་མླེར་རྟོགས། སྤོད་པ་ངན་པ་ལས་
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རང་གཤིས་ཤླེས། ཆ་ལུགས་མི་འདྲ་བ་ལས་རིགས་རུས་ཕླེད། རྩ་བ་ལི་བ་

ལས་ཐུར་དུ་སོང་། རྩླེ་མོ་ཡང་བ་ལས་གླེན་དུ་བསྒྲླེང་། ལྟ་བུ་སྔ་མ་རྒྱུ་མཚན་

གིས་ཕི་མ་སྒྲུབ་པར་བླེད་པ་ནི་གིས་སོགས་བླེད་པའི་སྒྲ་དང་འཇུག་པ་

མཐུན་ནོ།  །

ཁ དོན་གཞན་སྟོན་པ། ཐོས་པའི་གཏམ་ཡང་བདླེན་པ་ཤ་སྟག་ལས། 

རྫུན་གི་ཚིག་ནི་གཅིག་ཀང་བཤད་མ་མྱོང་།  (སྣང་ས་འོད་འབུམ་ལས) སོ་

ང་མཐའ་ལ་འཕངས་གྱུར་ན།  །ཆག་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ཅི་འབྱུང་།  །(ས་སྐྱའི་

ལླེགས་བཤད) ངོས་ཀི་ཐབས་ཙམ་བསྟན་པ་ལས། ལག་ཏུ་བསྟར་པ་མིན། 

ཁ་ཡིས་བཤད་པ་ལས། ལག་པ་འགུལ་མི་ཆོགལྟ་བུའོ།  །

༢རྣམ་དབླེ་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཀི་སྦོར་ཚུལ་བཤད་པ། 

རྣམ་དབླེའི་ཚིག་ཕྲད་དང་འདྲ་བར་རང་གང་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་མིང་དླེ་

ལ་བརྡ་སྤོད་ཀི་གོ་བ་ཞིག་གསར་དུ་མི་འབིན་པར། མིང་རང་ལྡོག་གི་དོན་དླེ་

ཉིད་གསལ་བར་བླེད་པ་དང་། ཚིག་གི་སྦོར་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་དོན་དུ་མ་

སྟོན་པ་ལ་ཕལ་ཆླེར་ཚིག་ཕྲད་གཞན་སྦར་ཀང་མི་རུང་བ་མླེད་པ་ནི་རྣམ་

དབླེ་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཕལ་བ་ཡིན་ནོ།  །
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གོ་སོགས་ཀི་ཕྲད་བཤད་པ། 

རྩ་བར། རླེས་འཇུག་ཡི་གླེ་བཅུ་བོ་ནི།  །མིང་གང་གི་ནི་མཐར་སྦར་

པ།  །དླེ་ལ་ཨཱ་ལི་བཞི་བ་སྦར།  །སར་བསྡུ་བར་ནི་ཤླེས་པར་བ།  །ཞླེས་

བསྟན་ཏླེ། གོ་སོགས་དངོས་བསྟན་བཅུ་དང་དོན་ཐོབ་ཏོ་ཡིག་བཅས་བཅུ་

གཅིག་པོ་ནི། གང་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་མིང་དླེའི་རླེས་དླེ་མ་ཐག་ཏུ་སར་ཡང་

ཚིག་གྲོགས་གཞན་འབྱུང་བ་སྡུད་པར་བླེད་པས་སར་བསྡུ་ཞླེས་པ་དང་། སྨྲ་

སོར། འོ་ལ་སོགས་པ་ཟ་སྡུད་པའོ།  །ཞླེས་པས་ཟ་སྡུད་དང་། རོགས་ཚིག་

གསུམ་བཅས་སྟོན་པ་ལ་ཚིག་ཕྲད་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་ཕོགས་མཚམས་ཙམ་

ཡོད་ཀང་། དོན་གི་གནད་འབིན་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་དླེ་དག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་

རང་མིན་ལ། འདིར་བསྟན་གི་སྡུད་ཅླེས་པ་ནི་མཇུག་སྡུད་པའི་དོན་ནོ།  །

སར་བསྡུ་སོགས་མིང་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བྱུང་བ་ལྟར་དླེ་དག་གི་འཇུག་

ཚུལ་བླེ་བག་ཏུ་ཕླེ་སྟླེ་བཤད་པ་ལ། གོ་སོགས་ལ་རོགས་ཚིག་ཏུ་བཏགས་པ་

ནི། སྐབས་བབ་ཀི་བསྟན་དོན་རོགས་པར་བསྟན་ཟིན་པའི་རྟགས་སམ་རྐླེན་

དུ་འགྱུར་བའི་ཆ་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་སྟླེ། མིའོ།  །རྟའོ།  །སམ་མོ། རླེད་དོ།   ། 

བསྒྱུརད་ཏོ།  །ལྟ་བུ་མིང་ལ་སྦར་པ་དང་། བུམ་པ་མི་རྟག་པའོ།  །སོབ་དཔོན་

གི་ཡོན་ཏན་ནོ།  །རི་དྭགས་བདའ་རུ་ཕིན་པའོ།  །ཀླེ་རྒྱལ་བོའ།ོ  །ལྟ་བུ་མིང་
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གི་ཚོགས་པའི་མཐར་སྦར་པ་དང་། མདུན་ན་སྐྱླེད་ཚལ་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་

ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་།  །རྒྱལ་བོའི་མདུན་ག་ལ་བ་དླེར་ཕིན་ཏོ།  །མི་དམངས་

རབ་ཏུ་དགའ་འོ།  །ལྟ་བུ་ཚིག་མཐར་སྦར་པ་གང་ཡིན་ཡང་གནས་སྐབས་

བརོད་འབླེལ་དང་སྒྲས་དངོས་ཀི་བསྟན་བ་ཅི་རིགས་ཀིས་བརོད་བ་ཞིག་

རོགས་པར་བསྟན་པར་རོགས་ཚིག་གམ་རོགས་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། གོ་

སོགས་ཀི་སྒྲ་འདི་དག་མིང་གང་ཞིག་གི་མཐར་སྦར་པ་ན་དླེ་ཡིན་པའམ་རླེད་

ཅླེས་པའི་དོན་ཞིག་གསལ་བར་བླེད་ཅིང་བརོད་པ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་

རྐླེན་དུ་འགྱུར་སྟབས། དླེ་དག་གི་མཐར་ནམ་ཡང་ཉིས་ཤད་བི་བའི་གནད་

ཀང་འདི་ལ་ཐུག་གོ། 

ཟ་སྡུད། རང་གི་མཇུག་དླེ་མ་ཐག་ཏུ་ཚིག་དང་དོན་གི་ཟ་བོ་གཞན་

རྣམས་སྡུད་པར་བླེད་པས་ཟ་སྡུད་ཟླེར་ཏླེ། བའོ་སམ་ནས་བས་དང་། བཟའ་

འོ་བསམ། རླེད་དོ་ཞླེས་སྨྲ། བས་སོ་དགོངས། ལྟ་བུར་སྔོན་བོན་མཁས་པའི་

དབང་བོ་དག་སར་བསྡུ་ཡིན་མིན་ལ་བརྩད་ཀང་། དླེ་ནི་གོ་སོགས་ཀི་སྦོར་

ཚུལ་བླེ་བག་པ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པ་སྟླེ། ཕྲད་ཀི་རླེས་སུ་སྦར་པའི་མིང་དླེ་རྣམས་

ཕལ་ཆླེར་བསམ་ཚུལ་ལམ་འདོད་ཚུལ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་པར་མ་ཟད། 

བརོད་མ་ཐག་པའི་སྒྲ་དོན་སྔ་མའི་ཟ་བོར་ངླེས་པས། གོ་སོགས་ཀིས་རང་གི་

ཕི་ལོགས་ཀི་དོན་དླེ་སྔ་མའི་ཟ་ལ་དྲངས་པ་ཡིན་པ། དཔླེར་ན། ལྷ་ཐམས་ཅད་
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ཀིས་ཀང་མི་ཐུབ་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས།  (ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀི་

འགྲླེལ་བ་ལས) འདིར་འོངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞླེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤླེས་པ་དང་།  

(གོང་མཚུངས) དླེ་ན་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་དོ་ཞླེས་སྟོནད་ཏོ།  །(གོང་མཚུངས) 

འདིའི་ཕི་བཞིན་དུ་འགྲོ་བར་བའོ་སམ་དུ་ཡིད་ལ་ངླེས་པར་གྱུར་ཏོ།  །(རྟག་

ཏུ་ངུའི་རྟོགས་བརོད་ལས) ཀླེ་མ་བདག་ནི་སྐལ་བ་དམན་པ་ཞིག་གོ་སམ་དུ་

སླེམས་ཤིང་མཆི་མ་བགས་ནས་འདུག་གོ། (གོང་མཚུངས) ཞླེས་པ་ལྟ་བུས་

མཚོན་ནོ།  །

སར་བསྡུ། གོ་སོགས་ཀིས་བསྟན་དོན་སྔ་མ་བཟླུམས་མ་ཐག་པའི་

མཇུག་དླེར་སར་ཡང་དོན་གཞན་སྡུད་པར་བླེད་པ་ནི་སར་བསྡུ་སྟླེ། དཔླེར་ན། 

ཐམས་ཅད་ཀང་སིང་རླེ་ལ་ཞུགས་ཤིང་དྲན་པས་སྐྱླེ་ཤི་ལ་བསྒྲལ་ཏོ།  །གཡུང་

དྲུང་དུ་བཏོན་ཏོ།  །རླེ་བོན་མོལ་ཏླེ། ཞང་ཆིམས་རྒྱལ་ཟིགས་ལ་སོགས་པས་

རྒྱ་འ་མཁར་ཀིང་ཤ་ཕབ་སྟླེ། རྒྱ་རླེ་གྭང་བུ་ཧྭང་ཏླེ་བསྐོས་སོ།  །(བོད་ཀི་བརྡ་

རིང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་ལས) སྔོན་གི་བ་བ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་

གྲུབ་བོ།  །ད་ནི་དོན་གཞན་ལ་ཞུགས་པར་བ། ལྟ་བུའོ།  །

མདོར་ན། སར་བསྡུ་དང་ཟ་སྡུད་རོགས་ཚིག་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་ནི། 

བསྡུ་བའི་དོན་ཕི་མ་དླེ་སྔ་མ་ལས་གཞན་དུ་སྣང་ཞིང་བསྟན་བ་ཐ་དད་པ་

མཉམ་དུ་སྡུད་པ་ནི་སར་བསྡུ་སྟླེ། ང་མདུན་དུ་འགྲོའ།ོ  །ཁྱླེད་འདིར་གང་

ི ི
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དགར་རོལ་ཅིགལྟ་བུ་དང་། བསྡུ་བའི་དོན་ཕི་མ་དླེ་སྔ་མའི་ཟ་བོར་གྲུབ་ཅིང་

ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པ་ནི་ཟ་སྡུད་དླེ། འདི་ནི་བདག་གི་ལས་མ་ལགས་

སོ།  །འོ་ན་སུའི་ལས་ཡིན། གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀིའོ།  །(དགླེ་ལྡན་ལླེགས་

བཤད་ལས) གཡག་འོག་ཏུ་ཆུད་པ་ལཿ། སྟོང་མཉམོཿ། སྟོང་མཉམ་པ་འདི་

རྣམས། ལྟ་བུ་དང་། སྐབས་སུ་བབ་པའི་དོན་དླེ་རླེ་ཞིག་རོགས་པར་སྟོན་པའི་

སད་དུ་སྦར་པ་ན་ིརོགས་ཚིག་སྟླེ། རྒྱལ་བོས་དླེ་བཞིན་དུ་བཀའ་བསལད་ཏོ།  ། 

ལྟ་བུ་ཡིན་པར་མ་ཟད། སྦར་ཡུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་ཡང་། ཨླེ་མའོ་སྨྲ་

མཆོག་ཨླེ་མའོ་མགོན། ལྟ་བུ་ཐོག་མ་དང་བར་དུ་སྦར་པ་དང་། བདླེ་སྐྱིད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ནོ།  །ལྟ་བུ་མཐའ་མར་སྦར་པ་སོགས་ཀི་ཆ་ནས་

ཀང་གོ་སོགས་སྦར་པ་ཐམས་ཅད་དོན་གཅིག་མིན་པ་ཤླེས་སོ།  །

རྒྱན་སྡུད་ཀི་ཕྲད་བཤད་པ། 

རྩ་བར། ཨཱ་ལི་ཕིས་ནས་གཉིས་པ་སྦར།  །ཚིག་རྒྱན་གཉིས་དང་སྡུད་

པར་འགྱུར།  །ཞླེས་བསྟན་ཏླེ། གོང་བསྟན་འབླེལ་སྒྲའི་ཕྲད་རྣམས་ཀི་ཨི་སྟླེ་

གུག་གུ་ཕིས་ནས་རླེས་འཇུག་གིི་གཉིས་པ་ང་ཡིག་སྦར་ཏླེ་གྲུབ་པའི་ཕྲད་

དག་ལས་གང་སྒྲ་ཕི་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གིས་འདིར་དམིགས་ཀིས་བསལ་པ་

ི
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དང་། གང་སྒྲ་གནའ་བོའི་སྐད་ལ་རྒྱན་སྡུད་ཀི་དོན་ལ་སྦར་པ་རྡོ་རིང་ཡི་གླེ་

སོགས་སུ་མཆིས་ཀང་། རླེས་སུ་མཁར་གང་གི་གང་དང་ནོར་ཉླེན་གིས་དོར་

པས། ད་ལྟ་རྒྱན་སྡུད་ཀི་དོན་སྟོན་བླེད་ཀི་ཕྲད་ཀང་འང་ཡང་གསུམ་ལས་

མླེད་དོ།  །

མིང་གཞི་ཀ་ཡླེད་ལས་གྲུབ་པའི་ཀང་སྒྲ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ནི་རླེས་

འཇུག་གི་རྟགས་ཀི་དབླེ་བ་གཞན་ཞིག་འབིན་པའི་ཕིར་ཡིན་པ། སི་ཏུའི་

ལུགས་ཀི་རླེས་འཇུག་གི་རྟགས་ཕླེ་ལུགས་རྒྱན་སྡུད་ཀི་སྒྲའི་ཐོབ་ཐང་ལྟར་

བས་པས་ངླེས་ཤླེས་འདྲླེན་ནོ།  །

སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ། 

ག་ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀང་།  །ང་ན་མ་ར་ལ་མཐར་ཡང་།  །འ་དང་

མཐའ་མླེད་འང་དང་ཡང་།  །ཞླེས་པ་སྟླེ། རླེས་འཇུག་ག་ད་བ་ས་དང་ད་དྲག་

ས་དྲག་ཅན་གི་མཐར་ཀང་དང་། ང་མ་འའི་རླེས་སུ་འང་ཡང་གཉིས་རྟགས་

མཚུངས་ཀིས་འཇུག་པ་དང་། ན་ར་ལ་གསུམ་གི་རླེས་སུ་ཡང་སྒྲ་བརོད་བདླེ་

ཁོ་ནས་འཇུག་གོ། 

དོན་གི་སྦོར་ཚུལ། 

ཀ མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན་ལ་འཇུག་པ། གཞི་གཅིག་གི་སྟླེང་དུ་མཐུན་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག

431

པའི་ཆོས་གཉིས་སྦར་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་ཚིག་མཛེས་པར་སྤུད་པ་སྟླེ། རི་

དྭགས་གཞན་གིས་ལབ་གྱུར་ན།  །མཛེས་ཀང་མཛེས་ལ་འདྲ་ཡང་ཆགས།  ། 

(བ་སྤླེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལས) ཁྱོད་ཀིས་བརག་པའི་ཐབས་ཤིག་ཡོད་ཀང་

ཡོད། བླེད་ཀང་བླེད་དགོས།  (བ་མགྲིན་སྔོན་ཟ་བའི་རྟོགས་བརོད་ལས) 

གཟུགས་ཀང་མཛེས་ལ་གཞུང་ཡང་དྲང་། ལྟ་བུ་སྟླེ། འདིར་ཚིག་མཛེས་པའི་

ཉམས་མཆོག་ཏུ་འདོན་པས་ཚིག་རྒྱན་ཞླེས་བའོ།  །

ཁ མི་མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན་ལ་འཇུག་པ། གཞི་གཅིག་ལ་མི་མཐུན་

པའི་ཆོས་གཉིས་སྡུད་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་ཚིག་མཛེས་པར་བླེད་པ་སྟླེ། བོ་ལྡན་

དླེ་ན་ིམཁས་ཀང་ང་རྒྱལ་མླེད།  །ཆླེན་པོར་གྱུར་ཀང་ཉམ་ཆུང་ཁྱད་མ་ིགསོད།  ། 

གཞོན་ཡང་ལང་ཚོའི་དྲླེགས་པས་རྒྱགས་དང་བལ།  །བདླེ་ཞིང་འབོར་ཡང་

འདོད་པས་སྨྱོས་མ་གྱུར།  །(གཞོན་ནུ་དྲུག་གི་རྟོགས་བརོད་ལས) ཁ་བཤད་

མཛེས་ཀང་ལག་ལླེན་དལ། བདླེ་སྐྱིད་ཟླེར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཆླེ། ལྟ་བུའོ།  །

ག སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པ། གང་ཞིག་སྡུད་བླེད་ཀི་སྒྲ་དངོས་སུ་བཀོད་

ནས། བརོད་འདོད་ཀི་དོན་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་སུ་

སྟོན་པ་སྟླེ། ཁོང་གིས་ཕི་ཡིག་ཀང་མཁྱླེན། ཅླེས་པས་དླེ་མ་གཏོགས་པའི་

ཡིག་རིགས་གཞན་ཡང་མཁྱླེན་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་དང་། མོན་པས་

འབས་ཟ། རྒྱ་གར་བས་ཀང་འབས་ཟ། ཞླེས་པས་འབས་ཟ་མཁན་མོན་པ་མ་
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ཟད། རྒྱ་གར་བའང་ཡོད་པ་བསྟན་ཏོ།  །དླེ་ལ་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་གི་སོ་ནས་བས་

ན་གསུམ་སྟླེ། པད་མ་ཡིན་ལ་དྲི་ཡང་ཞིམ། རྟ་མཆོག་དླེ་ནི་གཟུགས་ཀང་

མཐོ། ལྟ་བུ་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་དང་། བླུན་པོས་ཀང་ཤླེས་ན་མཁས་པ་ལྟ་

ཅི། རྣལ་འབོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལླེན་དླེ་ལྟར་བགིས། ཐར་འདོད་ཁྱླེད་ཀང་དླེ་

བཞིན་བསྐྱང་འཚལ་ལོ།  །(ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན) ལྟ་བུ་གོང་མས་འོག་མ་

སྡུད་པ་དང་། རྒྱ་མིས་བོད་ཡིག་སོབ་སྟླེ། འཇར་པན་པས་ཀང་སོབ་བོ།  །ང་

རང་གིས་གཞན་དོན་བསམ་པ་ཡིན་གི། ཁྱོད་ཀང་དླེ་བཞིན་ནོ།  །ལྟ་བུ་འོག་

མས་གོང་མ་སྡུད་པའོ།  །

ང་། ཡང་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་གཞན། སྨྲ་སོར། ཡང་ཞླེས་བ་བ་བསྣན་

པའང་ཡིན།  །ཞླེས་པ་ལྟར། ཡ་པ་ལ་ཡ་མ་ཡང་ནའོ།  །(དབངས་ཅན་སྒྲ་མདོ་

ལས) གཞན་ཡང་སྣང་བས་ཡོད་མཐའ་སླེལ་བ་དང་།  །སྟོང་བས་མླེད་མཐའ་

སླེལ་ཞིང་སྟོང་བ་ཉིད།  །རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འཆར་བའི་ཚུལ་ཤླེས་ན།  ། 

མཐར་འཛིན་ལྟ་བས་འཕྲོག་པར་མི་འགྱུར་རོ།  །(ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་

ལས) ལྟ་བུ་རྣམ་གྲངས་གཞན་བསྣན་པའོ།  །ཡང་ཡང་བསམ་པས་ཕི་མའི་

སྣང་ཤླེས་ལྡོག (གོང་མཚུངས) ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྲན་པས་བསྐྱང་བར་བ། 

དླེ་ནས་ཡང་ལམ་ལ་ཆས་སོ།  །ལྟ་བུ་བསྐྱར་བའམ་བལྡབ་པའི་དོན་ལ་འཇུག་

གོ། 
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ལྷག་བཅས་ཀི་ཕྲད་བཤད་པ། 

རྩ་བར། ལ་དོན་སུ་ལ་ཨུ་ཕིས་ནས།  །དླེ་ལ་གསུམ་པའི་དོན་པོ་སྦར།  ། 

དླེ་ལ་ཨཱ་ལི་གསུམ་པ་སྦར།  །དླེ་ནི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའོ།  །ཞླེས་བསྟན་

ཏླེ། སུམ་ཅུའི་བསྟན་བ་གཙོ་བོ་རླེས་འཇུག་གི་རྣམ་གཞག་ཡིན་པ་སྟོན་པའི་

སད་དུ། ས་ཡི་མགོ་ཅན་གཙོར་བསྟན་པའི་སྟླེ་དང་། དླེ་སྒྲ་ལྷག་བཅས་ལ་

འཇུག་པ་ཕོགས་མཚུངས་ལྷན་དུ་བསྡུས་པས་དླེ་དང་། ད་དྲག་གི་དབང་

གིས་ཐོབ་པ་ཏླེ་ཡིག་བཅས་ལྷག་བཅས་ཀི་ཕྲད་ལ་གྲངས་གསུམ་དུ་བས་པ་

ནི་ཕིས་བོན་མཁས་པའི་བླེད་པའོ།  །

སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ། 

ད་དླེ་ན་ར་ལ་ས་ཏླེ།  །ག་ང་བ་མ་འ་རྣམས་དང་།  །མཐའ་མླེད་རྣམས་

ལ་ས་སྟླེ་འཐོབ།  །ཅླེས་བསྟན་ཏླེ། ས་མཐར་ཏླེ་དང་། ག་བ་དག་གི་མཐར་སྟླེ་

སྒྲ་སྦར་པ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་ཐམས་ཅད་བརོད་བདླེ་ཤ་སྟག་གིས་

འཇུག་གོ། 
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2.དོན་གི་སྦོར་ཚུལ། 

སྨྲ་སོ་ལས། སྟླེ་ནི་ལྷག་མ་ཡོད་པ་སྟླེ།  །མཚམས་སྦོར་བ་དང་དམ་

བཅའ་དང་།  །གཞན་འདྲླེན་པ་དང་གསུམ་དུ་འདོད།  །ཅླེས་བསྟན་པ་ལྟར། 

རིམ་བཞིན་དཔླེར་བརོད་ཀིས་གསལ་བར་བས་ན། 

ཀ མཚམས་སྦོར་བའི་ལྷག་བཅས་ལ་འཇུག་པ། བླེད་དང་བ་བའམ་

ཡང་ན་ནི། བ་བ་ཉིད་དུ་སྦོར་བ་གང་།  །ཚིག་གཉིས་རིམ་མམ་དུས་གཅིག་

ཏུ།  །སྦོར་བར་བླེད་པ་མཚམས་སྦོར་ཡིན།  །ཞླེས་པ་ལྟར། བ་བ་བརོད་པའི་

མིང་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་སུ་སྦར་ཏླེ་སྔ་མ་བླེད་པ་དང་ཕི་མ་བ་བའི་དོན་

ཅན་དུ་སྟོན་པ་དུས་རིམ་ཅན་པ་སྟླེ། ཡི་གླེ་བསབས་ཏླེ་ཤླེས། མདའ་འཕངས་

ཏླེ་ཕོགཐང་ལ་བསད་དླེ་བཤད། བཀབ་སྟླེ་ཁོབས། ཟོས་ཏླེ་འགྲང་། ལྟ་བུ་དང་། 

བ་བ་གཉིས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་བས་པར་སྦོར་བ་སྟླེ། མིག་ཕླེ་སྟླེ་རིགགཤོག་

པ་བརྐངས་ཏླེ་འཕུར། ཅལ་སྒྲ་དང་བཅས་ཏླེ་ལྷུང་། ངུས་ཏླེ་མཆི་མ་བྱུང་། ལྟ་

བུར་ཞིབ་ཏུ་བརྟག་ན་དུས་སྔ་ཕིའི་ཁྱད་པར་མླེད་པ་མིན་ཡང་། འདིར་དུས་

ཀི་བར་ཁྱད་ཧ་ཅང་ཐུང་བའམ་ཉླེ་བ་ལ་ཅིག་ཅར་བའི་མིང་དུ་བཏགས་པ་སྟླེ། 

མཚམས་སྦོར་བའི་ལྷག་བཅས་འདི་འདྲ་ལ་ནས་སྒྲ་སྦར་ཀང་དོན་ལ་འགྱུར་

བ་མླེད་དོ།  །
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ཁ དམ་བཅའ་བའི་ལྷག་བཅས་ལ་འཇུག་པ། གང་ཞིག་གིས་ནི་སྔ་མ་

ལ།  །གསལ་བར་བླེད་པ་དམ་བཅའ་བ།  །ཞླེས་པ་ལྟར། སྔ་མ་དམ་བཅས་

པའི་དོན་དླེ་ཚིག་དོན་ཕི་མས་གསལ་བར་བླེད་ཅིང་ལྷག་བཅས་ཀི་དོན་དང་

ལྡན་པ་སྟླེ། དཔླེར་ན། བུམ་པ་མི་རྟག་སྟླེ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕ་རོལ་

གི་རི་ན་མླེ་ཡོད་དླེ། དུ་བ་འཕྱུར་བཞིན་ཡོད་པས་སོ།  །ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་

འདྲླེན་པ་དང་། མཁས་པའི་བ་བ་གསུམ་སྟླེ། འཆད་པ་དང་རྩོད་པ་དང་རྩོམ་

པའོ།  །རྩོམ་རིག་གི་བརོད་བ་གཉིས་ཏླེ། སྔོན་བྱུང་གཏམ་ལས་གྱུར་པའམ་

ཅིག་ཤོས་ལླེགས་པ་ལ་བརྟླེན་པའོ།  །ལྟ་བུ་དབླེ་བའི་རྣམ་གྲངས་འདྲླེན་པ་

དང་། དགླེ་རན་ཏླེ། སྤོད་པ་ལླེགས་པས་དགླེ་དང་། ཡོན་ཏན་ལྡན་པས་རན་

ནོ།  །ཡི་གླེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས།  །ཞླེས་པ་སྟླེ། ཡི་གླེ་ལ་ངོ་བོའི་སོ་ནས་ཨཱ་ལི་

དང་ཀཱ་ལི་གཉིས་སུ་ཕླེའོ།  །ལྟ་བུ་རྒྱས་བཤད་འདྲླེན་པ་དང་། སྒྲའི་སྐྱླེ་མཆླེད་

དླེ། རྣ་ཤླེས་ཀི་མཉན་བ་དླེ་ཡིན་ནོ།  །རས་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དླེ། རྟོག་

པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་དོན་དམ་པར་

དོན་བླེད་ནུས་པའི་དངོས་པོ་དླེའོ།  །ལྟ་བུ་ངླེས་ཚིག་འདྲླེན་པ་བཅས་ནང་

གསླེས་དབླེ་བ་དུ་མ་ཡོད་དོ།  །

ག གཞན་འདྲླེན་པའི་ལྷག་བཅས་ལ་འཇུག་པ། ལྷག་མ་ཡོད་ཙམ་སྟོན་

གྱུར་ཅིང་།  །དླེ་ལས་གཞན་གྱུར་གཞན་འདྲླེན་པའོ།  །ཞླེས་པ་སྟླེ། དཔླེར་ན། 
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ཆུ་ལ་ཤིང་རྟས་མི་བགྲོད་དླེ།  །ཐང་ལ་གྲུ་ཡིས་ཇི་ལྟར་འགྲོ།  །(ས་སྐྱའི་

ལླེགས་བཤད་ལས) འདི་ནི་ཁྱོད་གདོང་ཉིད་དླེ་པད་མ་ཡིན།  །ལྟ་བུ་ཕན་

ཚུན་འབླེལ་མླེད་ཀི་དོན་གཞན་འདྲླེན་པ་ལའང་འཇུག་གོ། 

ང འགལ་དོན་འདྲླེན་པ་ལ་འཇུག་པ། ཁ་བཤིག་པ་ས་སྟླེ་ལས་པ་དཀའ།  ། 

གོས་དྲལ་པ་ས་སྟླེ་དྲུབ་པ་དཀའ།  །གོད་གཡོ་བ་ས་སྟླེ་བསྡུམ་པ་དཀའ།  །(གྲུ་

གུ་གོ་རོང་ལས) ཁ་ཤོམ་ཆླེ་སྟླེ་ཁོག་རུལ་ཡིན། འགྲོ་རྒྱུ་ཟླེར་ཏླེ་སོང་བ་མླེད། 

བསྒྱུར་བསམ་ཡོད་དླེ་ཁོམ་ལོང་མླེད། ལྟ་བུའོ།  །

གམ་སོགས་ཀི་ཕྲད་བཤད་པ། 

རྩ་བར། རླེས་འཇུག་ཡི་གླེ་བཅུ་བོ་ལ།  །དྲུག་པ་སྦར་ན་འབླེད་སྡུད་

ཡིན། ཞླེས་བསྟན་ཏླེ། དངོས་བསྟན་གམ་སོགས་བཅུ་དང་དོན་ཐོབ་ཏམ་སྒྲ་

བཅས་ཕྲད་བཅུ་གཅིག་འབླེད་པ་དང་སྡུད་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པ་

ནི། ཚིག་གི་སྦོར་ལུགས་ཀིས་དོན་གཉིས་སུ་བས་པ་མ་གཏོགས་ཕྲད་ཀི་

སྦོར་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མླེད་པས། གམ་སོགས་ཀི་བླེད་པ་ནི་འབླེད་པ་

ལས་སྡུད་པ་མིན་ནོ།  །
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སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ། 

གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ།  །རམ་ལམ་སམ་ཏམ་འབླེད་པའི་

སྒྲ།  །རླེས་འཇུག་རང་འདྲའི་མཐའ་ལ་སྦར།  །ཞླེས་པ་སྟླེ། འདྲླེན་ལུགས་གོ་

སོགས་ཀི་སྐབས་དང་འདྲའོ།  །

2.དོན་གི་སྦོར་ཚུལ། 
 

ཀ འབླེད་པ་ལ་འཇུག་པ། དབླེ་གཞི་སྔོན་ལ་བཀོད་དླེ་དབླེ་ཆོས་ཀི་

རྣམ་གྲངས་སོ་སོ་ཕི་རུ་འདྲླེན་པའམ་དླེ་ལས་ལྡོག་པ་གང་རུང་གི་ཆོས་སོ་

སོའི་བར་མཚམས་སུ་གམ་སོགས་སྦར་ཏླེ་ཕན་ཚུན་མ་འདྲླེས་པར་སོ་སོར་

འབླེད་པ་སྟླེ། མཚམས་སྦོར་ལྔ་ནི། མིང་གི་རབ་ཏུ་བླེད་པའམ། དབངས་ཀི་

མཚམས་སྦོར་རམ། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་མཚམས་སྦོར་རམ། གསལ་

བླེད་ཀི་མཚམས་སྦོར་རམ། རྣམ་པར་གཅད་བའི་མཚམས་སྦོར་རོ།  །ལྟ་

བུའམ། ཡང་ན། གཟུགས་སམ། ཚོར་བའམ། འདུ་ཤླེས་སམ། འདུ་བླེད་དམ། 

རྣམ་པར་ཤླེས་པ་ནི་ཕུང་བོ་ལྔའོ།  །ལྟ་བུར་དབླེ་གཞི་མགོ་མཇུག་གང་དུ་

བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས། གམ་སོགས་ཀིས་ཆོས་སྔ་ཕི་སོ་སོར་



438

མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

འབླེད་པ་འདྲའོ།  །

ཁ འདམ་ང་ལ་འཇུག་པ། གདམ་བའི་དོན་དུ་མའི་ནང་ནས་ཆོས་གང་

རུང་ཞིག་འདླེམས་པར་བླེད་དུ་བཅུག་པ་སྟླེ། ཁྱླེད་རང་ལ་དབང་བའི་ནོར་

གསླེར་སླེ་བ་གཅིག་གམ། ནས་ཕུལ་གང་ངམ། མར་ཉག་གཅིག་གམ། གོས་

དར་རྐང་སྣ་གཅིག་གམ། དུད་འགྲོ་ཚེ་འཛུགས་གཅིག་ཀང་མིག་གིས་མ་

མཐོང་།  (མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས) བོ་དཔའ་འམ་སར་མའི་ངང་ཚུལ་

དླེ།  །ལས་འཁྲུག་རྩོད་བ་བས་རྣམ་དབླེར་འབླེད།  །(གཞོན་ནུ་ཟ་མླེད་ཀི་

གཏམ་རྒྱུད་ལས) ལྟ་བུའོ།  །

ག དྲི་བ་ལ་འཇུག་པ། དོན་གང་ཡིན་མ་ངླེས་པའམ་བོ་གཉིས་སུ་

ཕོགས་ཏླེ་ཐླེ་ཚོམ་ཟ་བ་སོགས་དྲི་བའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་སྟླེ། ཁྱོད་ཉིད་མ་

མཇལ་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར།  །སྐུ་ལ་མི་འདོད་སྙུང་གཞིས་མ་གོས་སམ།  ། 

བང་ཕོགས་སྐྱླེ་འགྲོ་ཐུགས་ནས་མ་དོར་རམ།  །ཁྱོད་ཞལ་དླེ་རིང་མཐོང་བའི་

དགའ་སྤོ་འདི།  །མངོན་སུམ་ཡིན་ནམ་རྨི་ལམ་ཡིན་ལས་ཆླེ།  །(ནོར་བཟང་

རྣམ་ཐར་ལས) སིད་པ་གཞོན་ནུ་འོང་བ་ལླེགས་སོ།  །འཚོ་བ་བདླེའམ། 

བསྐྱོད་པ་ཡང་ངམ། ངལ་ཞིང་དུབ་པར་མ་གྱུར་ཏམ། ད་ནི་བདླེ་བ་ལ་རླེག་

པར་གྱུར་ཏོ་ཞླེས་བརོད།  (གཞོན་ནུ་ཟ་མླེད་ལས) ལྟ་བུའོ།  །
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ནི་སྒྲ་བཤད་པ། 

རྩ་བ་ལས། གང་མིང་མཐའ་དང་མཐུན་པ་ཡིན།  །བཞི་བ་ལ་ནི་ཨི་

སྦར་པ།  །དགར་དང་བརྣན་པའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར།  །ཞླེས་ནི་སྒྲ་དགར་བ་དང་

བརྣན་པ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ནི་གཙོ་ཆླེ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི། ནི་

སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་ལ་དླེ་དག་ཁོ་ནས་མ་ཁྱབ་པས་འདིར་རླེ་རླེ་བཞིན་དཔླེས་

མཚོན་པར་བའོ།  །

དགར་བ་ལ་འཇུག་པ། དགར་གཞི་དངོས་སུ་སྨོས་སམ་མ་སྨོས་ཇི་

ལྟར་ཡང་ཆོས་གང་ཞིག་གཞི་གང་ལས་དམིགས་ཀིས་བཀར་པ་ནི་འདིར་

བསྟན་གི་དགར་པའི་དོན་ཏླེ། དཔླེར་ན། ག་རྩི་ནི་སྨན་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའོ།  །གསླེར་ག་ིབུམ་པ་ན་ིཟངས་ཀ་ིབུམ་པ་ལས་རྒྱུ་བཟང་ང་ོ།  ། 

ལྟ་བུ་དགར་བ་གང་ཞིག་དགར་གཞི་ལས་སོ་སོར་ཕླེ་བ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་ལ་

ནས་དང་ལས་ཀིས་རམ་འདླེགས་བགིད་དགོས་པར་བརྟླེན། དླེ་འདྲ་བ་

རྣམས་ནི་ནི་སྒྲ་ཁོ་ནས་དགར་བའི་དོན་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ།  །དླེས་ན་ནི་སྒྲ་

རྐང་བས་དགར་བ་སྟོན་པ་གང་ཞླེ་ན། མཐོ་ཞིང་བརིད་པ་ནི་ཇོ་མོ་བ་རིའོ།  ། 

ས་ཞིང་འཐས་པ་ནི་སའི་རང་བཞིན་ནོ།  །བསམ་འཕླེལ་དབང་རྒྱལ་ནི་ནོར་

བུ་རྣམས་ཀི་མཆོག་གོ། ལྟ་བུ་དགར་བའི་དོན་གསལ་བར་མ་བསྟན་ཀང་། 
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ཁྱད་པར་གི་ཆོས་དུ་མའི་སོ་ནས་དགར་བའི་ཆོས་དླེ་ཉིད་དམིགས་སུ་

བསལ་པ་ནི་དགར་གཞི་དངོས་མླེད་ཀི་ནི་སྒྲས་དགར་བ་དངོས་ཡིན་ནོ།  །དླེ་

ལ་ཡང་དགར་བ་དླེ་དགར་གཞི་ལས་བཟང་ན་མཆོག་དང་མི་བཟང་ན་དམན་

པ་དང་། དགར་གཞི་དང་ཐ་དད་དུ་ཕླེ་བས་ཐ་དད་ཙམ་དུ་དགར་བ་ཞླེས་

བརོད་པ་ནི་སྒྲའི་བརོད་ཚུལ་ཙམ་མོ།  །

བརྣན་པ་ལ་འཇུག་པ། ཟ་བོ་གཞན་ལ་མི་བལྟོས་པར་ངོ་བོ་དང་བ་བ་

དང་ཁྱད་ཆོས་སོགས་རང་ས་རང་སར་གཞི་གཅིག་གི་སྟླེང་དུ་ནན་ཏན་དུ་

ངླེས་པར་བླེད་པ་སྟླེ། ཆོས་ཀི་དགའ་བ་ལས་ཁྱོད་སྨྲ་ནི་མཁས། གཟུགས་ནི་

བཟང་། བོ་ནི་ཆླེ། རྒྱལ་བོ་མི་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད།  (བ་མགྲིན་སྔོན་

ཟ་བའི་རྟོགས་བརོད་ལས) ཁོ་སོབ་གྲྭ་ནི་འགྲིམས། སྐད་རིགས་དུ་མ་ནི་

སྦངས། མཐར་ནི་ལླེགས་པར་ཕིན། ལྟ་བུའོ།  །

ཚིགས་བཅད་ཁ་སྐོང་ལ་འཇུག་པ། རླེས་འཇུག་ཡི་གླེ་བཅུ་བོ་ནི།  ། 

མིང་གང་གི་ནི་མཐར་སྦར་པ།  །(སུམ་ཅུ་བའི་རྩ་བ་ལས) ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་

ཟ་བ་དང་།  །བདག་གིས་ཁྱོད་གདོང་ཟ་བ་མཐོང་།  །(སན་ངག་མླེ་ལོང་ལས) 

ལྟ་བུས་ཚིག་གི་སླེབ་ཁྱད་དོ་མཉམ་པར་སྐོང་བ་ཙམ་ལས་དོན་གང་ཡང་མི་

སྟོན་ནོ།  །

དམ་བཅའ་བ་ལ་འཇུག་པ། དོན་སྔ་མ་དམ་བཅས་པའི་མཐར་ནི་སྒྲ་
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སྦར་ཏླེ་ཕི་དོན་འདྲླེན་པར་བླེད་པ་ལྷག་བཅས་ཀི་ཕྲད་དང་འཇུག་པ་མཐུན་

པ་ཞིག་སྟླེ། འབྱུང་བ་ལྔ་ནི། ས་དང་ཆུ་དང་མླེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའོ།  །ལྟ་

བུས་དབླེ་བའི་རྣམ་གྲངས་འདྲླེན་པ་དང་། ཆུ་འཛིན་ཞླེས་པ་ནི། རངས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་ཐིགས་འཛིན་པར་བླེད་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་སྟླེ་སྤིན་གི་

མིང་ངོ་།  །ལྟ་བུ་རྒྱས་བཤད་འདྲླེན་པས་མཚོན་ཏླེ་དོན་གཞན་ལའང་རིགས་

སྒྲླེས་ཤིག

སྐབས་བབ་ཀི་བརོད་དོན་གང་ཞིག་ངོས་འཛིན་པ་སྟླེ། གསླེར་གི་སྦྲང་

མ་དླེ་ནི་ན་ཚོད་གཞོན་པ། ལང་ཚོ་དར་པ། ཤླེས་རབ་གསལ་བ། བོ་ཁོག་

ཡངས་པ། གསར་འགྲོགས་མླེད་པ། རྒྱུ་བ་ལྷོད་པ། གཏོང་ལ་དགའ་བ་ཡིན་

ནོ།  །(གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གི་ཟོས་གར་ལས) འདི་ནི་བོད་ཡིག་གོ། ལྟ་བུ་

སྟླེ། འདི་ལ་བརྡ་སྤོད་པའི་བསྟན་བཅོས་གཞན་དུ། བརོད་གཞི་ངོས་འཛིན་པ་

དང་། དླེ་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་སྦོར་བ་ཞླེས་ཀང་བའོ།  །

དང་སྒྲ་བཤད་པ། 

གོང་དུ་བསྟན་པའི་གམ་སོགས་དང་འདྲ་བར། དང་སྒྲ་འབླེད་པ་དང་

སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པ་ནི་དབླེ་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དླེ་དབླེ་ཆོས་ཀི་
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རྣམ་གྲངས་སོ་སོའི་སྔ་རླེས་གང་དུ་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་ཚིག་རང་

གི་ནུས་པ་འདྲ་ཕིར། དང་སྒྲའང་སྡུད་པ་ལ་མི་འཇུག་གོ། 

འབླེད་པ་གསལ་བར་བླེད་པ་ལ་འཇུག་པ། རླེ་ཙོང་ཁ་བས་མཛད་པའི་

བསྟོད་པ་ཆླེན་པོ་བཞི་ནི། རྟླེན་འབླེལ་བསྟོད་པ་ལླེགས་བཤད་སིང་བོ་དང་། 

བམས་བསྟོད་ཚངས་པའི་ཅོད་པན་དང་། འཇམས་དབངས་བསྟོད་སྤིན་རྒྱ་

མཚོ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་མའི་བསྟོད་པ་ས་གསུམ་འགྲོ་བའི་རླེ་སྐོང་བཅས་

བཞིའོ།  །ཞླེས་དང་། མངར་བ་དང་། སྐྱུར་བ་དང་། ལན་ཚྭ་དང་། ཚ་བ་དང་། 

ཁ་བ་དང་། བསྐ་བ་ནི་རྩ་བའི་རོ་དྲུག་གོ། ལྟ་བུ་སྟོབས་མཚུངས་པའི་མིང་དང་

ཚིག་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་སུ་དང་སྒྲ་སྦར་ཏླེ། དླེ་དག་གི་བསྟན་དོན་ལ་གཙོ་

ཕལ་གི་ཁྱད་པར་མླེད་ཅིང་སོ་སོ་བ་ཡིན་པར་སྟོན་པ་གམ་སོགས་དང་

འཇུག་པ་འདྲའོ།  །གམ་སོགས་དང་དང་སྒྲ་འཇུག་ཚུལ་མཚུངས་ཀང་སླེལ་

མར་སྦོར་མི་རུང་ངོ་།  །

རྒྱུ་མཚན་གསལ་བླེད་ལ་འཇུག་པ། སྨན་འཐུང་བ་དང་ནད་ཞི། ཆ་

ལུགས་མཐོང་བ་དང་མི་རིགས་གང་ཡིན་ཤླེས། ཡང་ཡང་དཔྱད་པ་དང་

གསང་གནད་ཡོངས་སུ་གྲོལ། ལྟ་བུ་སྔ་མའི་སྒྲུབ་བླེད་ལ་བརྟླེན་ནས་ཕི་མ་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཐད། གིས་སོགས་དང་། ལས་སྒྲ། ན་སྒྲ་དག་

མཚུངས་སོ།  །



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག

443

ཚེ་སྐབས་གསལ་བླེད་ལ་འཇུག་པ། ཉི་མ་ཤར་པ་དང་ལས་ཀར་

ཞུགས། དགུན་ཁ་སླེབས་པ་དང་ས་གཞི་འཁྱག་པས་བསམས། ལོ་འཁོར་

གསུམ་ཕིན་པ་དང་སོབ་མཐར་ཕིན། ལྟ་བུ་དུས་དང་སྐབས་སྟོན་པའི་མིང་

མཐར་སྦར་པས་ཚེ་སྐབས་གསལ་བར་བླེད་པ་ནི་ལ་དོན་དང་མཐུན་ནོ།  །

གདམས་ངག་གསལ་བླེད་ལ་འཇུག་པ། འདི་ལ། ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་

དུ། གཞན་ལ་ཕན་པར་སྐུལ་མ་གཏོང་བའི་གདམས་ངག་ཅླེས་དང་། ཀུན་

བཟང་དགོངས་རྒྱན་དུ། གདམས་ངག་འདོམས་པ་སྟླེ། ངག་གི་སོ་ནས་བ་བའི་

ཐབས་སོབ་པ་དང་བསྐུལ་བའི་ཕིར་བརོད་པའོ།  །ཞླེས་གསུངས་ཀང་། ཁོ་

བོ་ནི་ཨ་ལ་ཤ་ལྟར་བསྐུལ་ཚིག་དང་སྒྲ་ཅན་དུ་འདོད་དླེ། དཔླེར་ན། བསབ་ལ་

བརྩོན་དང་། གཞན་ནོར་མ་འཁྱླེར་དང་། སོབས་པ་ཆླེ་རུ་སྐྱླེད་དང་། ཚུར་

ཕླེབས་དང་། རྒྱལ་པོ་ན་རླེ། ལྷ་མོ་དྲང་བོར་སྨྲོས་དང་། ཁོ་བོ་ཤིན་ཏུ་དགའ་

འོ།  །(བ་མགྲིན་སྔོན་ཟ་བའི་རྟོགས་བརོད་ལས)ལྟ་བུའོ།  །

བ་ཡུལ་གསལ་བླེད་ལ་འཇུག་པ། རྐླེན་ངན་དང་འཕྲད་པ། བསབ་

ཁིམས་དང་འགལ་བ། གྲོགས་དང་བགྲོ་བ། དོན་དངོས་དང་བསྟུན་ནོ།  །ཞླེས་

དང་། ཡུན་རིང་འཁོན་པའི་དགྲ་བོ་དང་། མཛའ་བ་བླེླེད་ཀང་བསླེ་མི་བ།  ། 

ཤིན་ཏུ་འཁོལ་བའི་ཆུ་ཡིས་ཀང་།  །མླེ་དང་ཕྲད་ན་མི་གསོད་དམ།  །(ས་

སྐྱའི་ལླེགས་བཤད་ལས) ལྟ་བུའོ།  །
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མཚུངས་པ་གསལ་བླེད་ལ་འཇུག་པ། ཁྱོད་ཞལ་པད་མ་ཉིད་དང་

མཚུངས།  །(སན་ངག་མླེ་ལོང་ལས) ཤིན་ཏུ་མཛེས་པས་ཟ་བ་དང་འདྲ། བོ་

ཁོག་ཡངས་པས་ནམ་མཁའ་དང་མཐུན། ལྟ་བུ་མཚུངས་གསལ་གི་སྒྲ་དང་

ལྷན་དུ་སྦྲླེལ་ནས་དཔླེ་དོན་མཚུངས་པར་སྟོན་ནོ།  །

ལྡན་པ་གསལ་བླེད་ལ་འཇུག་པ། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན། རང་གཤིས་དྲང་

པོ་དང་ལྡན། ཕྲ་ལ་རིང་བའི་གཟུགས་དང་ལྡན། ལྟ་བུ་ལྡན་པ་དང་མཉམ་དུ་

སྦྲླེལ་ནས་ཆོས་གང་ཞིག་གཞི་གང་ལ་གནས་པ་སྟོན་པ་ལ། ལྡན་པའི་སྒྲ་མ་

གཏོགས་གནས་པ་གསལ་བླེད་ཀི་སྒྲ་གཞན་དང་སྦྲླེལ་བ་མ་མཐོང་ངོ་།  །

སྤི་སྒྲ་བཤད་པ། 

གང་ཅི་ཇི་སུ་དུ་ནམ་བཅས་དྲུག་པོ་རང་ངོས་ནས་དོན་གང་ལ་འཇུག་

པའི་ཁྱད་པར་གསལ་བའི་དོན་ལྡན་གི་ཕྲད་ཡིན་པས་ཕལ་ཆླེར་མིང་དང་

བླེད་ལས་འདྲ་ཡང་། འཇུག་ཡུལ་ཁྱབ་ཆླེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་དླེ། གང་ཟག་

གི་དོན་ལ་སུ་དང་། དོན་གི་ངོ་བོ་དང་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ལ་ཅི་དང་། དཔླེ་དང་

ཚད་གཞལ་བ་ལ་ཇི་དང་། གྲངས་ཀ་ལ་དུ་དང་། དུས་དང་སྐབས་ལ་ནམ་དང་། 

དླེ་དག་ཀུན་ལ་ཁྱད་མླེད་དུ་གང་སྒྲ་འཇུག་པས། སུམ་ཅུ་བའི་རྩ་བར་གང་སྒྲ་
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གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་མ་བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དླེ་རླེད་དོ།  །

དྲི་བ་ལ་འཇུག་པ། རང་གིས་མ་ངླེས་པའམ་ཐླེ་ཚོམ་ཟ་བའམ་ངླེས་

ཀང་ནན་ཏན་དུ་དྲི་བའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་སྟླེ། ཡུམ་མཆོག་འགྲོ་བ་བཟང་མོ་

གང་བོན།  །ཨ་ཅླེ་ཐུགས་ཁལ་མཛད་པ་ཅི་ལ་མཛད།  །(འགྲོ་བ་བཟང་མོ་

ལས) འདི་སུ་རླེད། དུས་ཚོད་དུ་རླེད། ས་ཆ་གང་དུ་ཕླེབས། ལས་ཀ་ཅི་བླེད། 

ཡོན་ཚད་ཇི་འདྲ་རླེད། ནམ་ཞིག་ལ་ཕིར་འོང་། ལྟ་བུ་གང་སོགས་དྲི་བའི་དོན་

ལ་སྦར་ཚེ། དླེ་དག་གི་རླེས་སུ་སར་ཡང་གམ་སོགས་དྲི་བ་གསལ་བླེད་སྒྲ་

གཞན་སྦར་མི་རུང་ངོ་།  །

དོན་སྤི་ཁྱབ་ལ་འཇུག་པ། དོན་གི་བླེ་བག་སོ་སོར་དམིགས་སུ་མ་ཕླེ་

བར་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པར་སྦོར་བ་སྟླེ། ངླེད་ཀི་གྲོགས་པོ་འདི་ནི་ཅི་ཡང་

ཤླེས་པ། གང་ལའང་འགྲོ་བ། མི་སུ་དང་ཡང་མཐུན་པ་ཞིག་གོ། ཞླེས་དང་། 

མི་སུ་དང་གང་གིས་ཀང་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་དུས་ནམ་ལ་བསྒྲུབ་ཀང་ཆོག་

གོ། མིང་གང་རུང་བའི་དང་པོ་རུ།  །དང་པོ་ལ་ནི་གཉིས་པ་སྦར།  །(སུམ་ཅུ་

བའི་རྩ་བ་ལས) ལྟ་བུའོ།  །

དོན་བླེ་བག་པ་ལ་འཇུག་པ། སྤིར་ཕྲད་རང་ངོས་ནས་དོན་སྤི་ལ་

གཞོལ་ཀང་། ཚིག་དོན་གོང་འོག་དང་གནས་སྐབས་བརོད་འབླེལ་གི་དབང་

གིས། གང་སོགས་ཀི་བསྟན་བའི་བླེ་བག་གང་ཡིན་པ་གསལ་བར་སྟོན་པ་སྟླེ། 
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གང་ལ་ཡོན་ཏན་མཆོག་མངའ་བའི།  །དཀོན་མཆོག་དླེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།  ། 

གང་གིས་སྒྲ་དབངས་ཀུན་གསུངས་པའི།  །འཇམ་པའི་དབངས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ།  །གང་གིས་མིང་གཞི་སྔོན་གསུངས་པའི།  །རྟག་ཞི་བ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ།  །(སུམ་ཅུ་བའི་རྩ་བ་ལས) ཞླེས་པའི་གང་སྒྲ་སྔ་ཕི་གསུམ་གིས་

རིམ་བཞིན་དཀོན་མཆོག་དང་། འཇམ་དབངས། རྟག་ཞི་བ་གསུམ་མཚོན་

པར་བླེད་པ་ནི། ཚིག་དོན་ཕི་མའི་གནས་སྐབས་ལ་ལྟོས་པ་ལྟར། ཁྱོད་ཀིས་

ཇི་ལྟར་བསད་པ་དླེ་བཞིན་དུ་བགིད་དོ་ཞླེས་ཡིད་ལ་བབས་པའི་ཚིག་སྒྲ་ཡང་

བིན་ཏོ།  །(གཞོན་ནུ་ཟ་མླེད) ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། སུ་དང་དླེ། ཇི་ལྟར་དང་དླེ་

ལྟར། ཅི་འདྲ་དང་དླེ་འདྲ། གང་ལ་དང་དླེ་ལ། གང་གིས་དང་དླེ་ཡིས། ཞླེས་པ་

སོགས་ཕན་ཚུན་བལྟོས་འཇོག་གི་སྒྲ་ཡོད་ན་གང་སོགས་ཀིས་ཀང་དོན་བླེ་

བག་པ་ཞིག་སྟོན་ནོ།  །

ངླེས་བཟུང་ལ་འཇུག་པ། སྐབས་སུ་བབ་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་ངོས་

འཛིན་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་ཕལ་ཆླེར་དླེ་སྒྲ་དང་མཚུངས་ཏླེ། བཀོད་མཛེས་ཁང་

བཟང་ཇི་བཞིན་རི་བོང་ཅན།  (ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སོ་འབླེད་ལས) ཞླེས་

པའི་ཇི་བཞིན་དླེ་བཞིན་དང་མཚུངས་པ་དང་། ཁྱོད་ལ་སུས་བསྟན་པ་ང་

ལའང་སུས་བསྟན། ཅླེས་པའི་སུ་ཕི་མས་ཁྱོད་ལ་སྟོན་མཁན་དླེ་ང་ལ་སྟོན་

མཁན་ཡང་ཡིན་པར་ངླེས་བཟུང་བ་དང་། བ་མ་དམ་པ་གང་གི་ཞབས་ལ་
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མགོས་བཏུད་དླེ། ལླེགས་པར་བསྟན་པ་ཅི་ཡིན་ཉམས་སུ་ལླེན། ཞླེས་པའི་

གང་དང་ཅི་སྒྲས་བ་མ་དང་ལླེགས་པར་བསྟན་པ་ཉིད་ངླེས་བཟུང་བའོ།  །

དགག་སྒྲ་འཕྲོས་དོན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། 

རྩ་བ་ལས། གང་མིང་བརོད་པའ་ིཡ་མཐའ་ན།  །སྟ་ིལིངྒ་ཡ་ིསྒྲ་མླེད་པ།  ། 

དླེ་སྟི་ལིངྒ་སྦར་ན།  །དགག་པའི་གནས་སུ་ཤླེས་པར་བ།  །ཞླེས་བསྟན་ཏླེ། 

སྟི་ལིངྒའི་སྒྲ་དངོས་ནི་མ་དང་མོ་གཉིས་ཡིན་ཡང་མོ་ཡིག་དགག་པའི་དོན་

ལ་མི་འཇུག་པས་འདིར་མ་ཡིག་ཉིད་འཛིན་དགོས་པའི་སྟླེང་། དླེ་དང་འབླེལ་

བའི་མི་ཡིག་ཞར་གིས་ཐོན་པས་དགག་སྒྲའི་ཕྲད་ལ་མ་མི་གཉིས་ཁོ་ནར་

ངླེས་སོ།  །མིན་དང་མླེད་གཉིས་དགག་སྒྲར་དྲངས་པ་ནི་དགག་པའི་དོན་སྟོན་

པའི་ཆ་ནས་ཕོགས་མཚུངས་བསྡུས་པ་ཡིན་གི། དླེ་དག་ནི་མིང་ལས་ཚིག་

ཕྲད་མིན་པས་དགག་སྒྲའི་ཕྲད་དུ་བླེད་པ་སོབ་དཔོན་གི་དགོངས་པ་ལས་

རིང་དུ་འཕན་ཏོ།  །

སྦོར་ཚུལ་དངོས་བཤད་པ། 

ཀ བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ལ་སྦོར་ཚུལ། མ་དང་མི་གཉིས་བ་བ་བརོད་
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པའི་མིང་གི་ཐོག་མར་སྦོར་ཚེ། མ་ཡིག་བས་ཟིན་འདས་པ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་

བ་དང་མ་འོངས་པའི་སྔོན་ལ་མི་འཇུག་སྟླེ། དཔླེར་ན། མ་བསྒྲུབས། མ་སོང་། 

མ་བཅད། མ་བསབས། མ་བཀགམ་ཆད། མ་བས། མ་ཟད། མ་སྦར། ལྟ་བུ་

དང་། མི་ཡིག་དླེ་ལས་ལྡོག་སྟླེ་འདས་པ་ལ་མི་འཇུག་པར་བླེད་བཞིན་ད་ལྟ་བ་

དང་བ་འགྱུར་མ་འོངས་པའི་སྔོན་ལ་སྦར་པར་བ་སྟླེ། དཔླེར་ན། མི་གཅད། 

མི་གཞལ། མི་བསྐྲུན། མི་བི། མི་བ། མི་དགགམི་བརོད། མི་དགུམ། མི་བརྐུ། 

མི་བསབ། མི་འཛེམ། ལྟ་བུ་མི་ཡིག་མ་འོངས་པ་ལ་སྦོར་བ་དང་། མི་གཅོད། 

མི་འཛུགས། མི་འབི། མི་འདྲུད། མི་སྒྲུབ། མི་ལྡགམི་རྡུང་། མི་ཟོ། མི་སོམ། 

མི་དཔྱོད། ལྟ་བུ་ད་ལྟ་བའི་སྔོན་ལ་སྦར་པས་མཚོན་ཏླེ། མ་དང་མི་ནི་དུས་

གསུམ་གི་དབླེ་བ་འབླེད་བླེད་ཀི་རྐླེན་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་པས། བརྒྱ་ལ་

གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་ལས་ཚིག་ཡིན་ཡང་། མ་ཡིག་སྦར་པ་ནི་འདས་པ་

དང་། མི་སྒྲ་ཅན་ནི་ད་ལྟ་བ་དང་མ་འོངས་པ་གང་རུང་དུ་ངླེས་ཕིར། དཔླེ་ཀློག་

དང་འབི་རྩོམ་གང་རུང་གི་སྐབས་སུ་དགག་སྒྲ་ལ་བརྟགས་ཏླེ་དུས་ཀི་ཁྱད་

པར་ཕླེ་བ་དང་། དུས་ལ་གཞིགས་ཏླེ་དགག་སྒྲ་སྦོར་ཚུལ་མི་འཁྲུལ་བར་

ཟུངས་ཤིགཐླེ་མི་ཚོམ། ཆོག་མ་ཤླེས། འདོད་མ་ཆགས། བསམ་མི་ཤླེས། ལྟ་

བུའི་དགག་སྒྲ་སྦར་ཡུལ་ནི་ཕི་མ་བ་བ་བརོད་པའི་མིང་དླེ་དག་ཡིན་པས། 

འདི་དགག་སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ་ཡན་གར་བ་ཞིག་ཏུ་བླེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་
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མླེད་དོ།  །

ཁ བདག་དང་གཞན་ལ་སྦོར་ཚུལ། བརོད་པ་པོ་བདག་དང་ཕ་རོལ་པོ་

གཞན་གིས་བ་བ་གང་ཞིག་བླེད་འགྱུར་འགོག་པ་ལ། བདག་ཕོགས་ཀི་བ་བ་

དགག་པའི་ཚེ་མི་ཡིག་དང་། གཞན་ཕོགས་ཀི་བ་བ་དགག་ཆླེད་མ་ཡིག་

སྦོར་བ། དཔླེར་ན། ངས་ཡི་གླེ་མི་འབི། ཁོ་བོས་ལས་ཀ་མི་བླེད། ངླེད་ཀིས་

སོང་བོ་མི་འཛུགས། ཟ་མ་བཟའ་ན་མི་འདོད། དླེ་རིང་ཡུལ་ལ་མི་འགྲོ། རང་

ཕོགས་ནས་དོན་དག་མི་འབྱུང་ཁག་ཐླེག་བླེད། ལྟ་བུ་དང་། ཁྱོད་ཀིས་སྐད་ཆ་

མ་བཤད། གཞན་གི་གཏམ་ལ་མ་ཉན། ས་འདིར་ཅ་ག་མ་འཇོགགདོང་ལ་

སྐག་ཚོས་མ་འབིགདླེ་མ་ལྡགའདི་མ་སྒྲུབ། ལྟ་བུ་གཞན་ལ་སྦོར་བའོ།  །

ག གསལ་བླེད་ཀི་མིང་ལ་སྦོར་བ། དཔླེར་ན། མ་ཡིན། མ་རླེད། མི་

ལྡན། མ་མཆིས། མི་ནུས། མི་མཚུངས། མི་འདྲ། མི་མཐུན། ལྟ་བུ་དླེ་ཉིད་དང་

དཔླེ་དོན་གསལ་བླེད་སོགས་ཀི་མིང་ཁག་ཅིག་གི་སྔོན་ལའང་མ་མི་སྦོར་བ་

ཡོད་དོ།  །

ང ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་ལ་སྦོར་ཚུལ། ཁྱད་གཞི་གང་ཞིག་གི་

རང་བཞིན་དང་། དབིབས་གཟུགས། བླེད་ལས་སོགས་ཁྱད་ཆོས་བརོད་

པའི་མིང་རྣམས་ཀི་ཐོག་མར་མ་དང་མི་ཁྱད་མླེད་དུ་སྦར་རུང་སྟླེ། མ་ཆླེ། མི་

ཆླེ། མ་རིང་། མི་རིང་། མ་སྔོ། མི་སྔོ། མ་ལི། མི་ལི། མ་དགའ། མི་དགའ། མ་



450

མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

གཤླེར། མི་གཤླེར། གྲ་མི་དགགུ་མ་དོག་ལྟ་བུའོ།  །

འཕྲོས་དོན་གཞན་བཤད་པ། 

མིང་དག་གི་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་མ་དང་མི་ཡོད་ཚད་དགག་སྒྲ་མིན་

པར་མིང་སྒྲུབ་བླེད་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་སྦར་པའང་ཡོད་དླེ། མ་མོ། མི་རོད། མི་

རིགས། མ་གཞི། མི་ཆོས། མ་རྒྱུད། ལྟ་བུ་དང་། རོང་མ་འབོགར་མ་ལུགབ་

མ་བླེའུ། སྟ་མ་སྟླེའུ། མདའ་མ་བོའུ། རི་མ་འདབས། ཤི་མ་གསོན། གངས་

མ་ཆར། རྒྱ་མ་བོད། ལྟ་བུ་ལྡོག་པ་མི་འདྲ་བའི་མིང་སྔ་ཕིའི་བར་མཚམས་སུ་

སྦར་ཏླེ་གཉིས་ཀའི་ཆ་དང་ལྡན་པའི་དོན་གཞན་ཞིག་སྟོན་པ་ནི་མིང་གི་ཆ་

ཤས་ལས་དགག་སྒྲ་མིན་པས། མིང་གི་ཆ་ཤས་དང་དགག་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ནི། 

མིང་གང་ཐོག་མར་གྲུབ་དུས་ནས་དླེའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པས་སོ་སོར་བསལ་

དུ་མླེད་ཅླེང་དགག་པའི་དོན་དང་མི་ལྡན་པ་ནི་མིང་གི་ཆ་ཤས་དང་། མིང་

གང་གི་ཐོག་མར་སྔར་མླེད་པ་ལ་གསར་དུ་སྦར་པས་རང་གང་ལ་སྦར་ཡུལ་

དླེ་འགོག་པར་བླེད་པ་ནི་དགག་སྒྲའོ།  །
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བདག་སྒྲ་འཕྲོས་དོན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། 

རྩ་བར། གང་མིང་གི་མ་མཐའ་ན།  །པུ་ལིངྒ་ཡི་སྒྲ་མླེད་པ།  །དླེ་པུ་

ལིངྒ་སྦར་ན།  །བདག་པོའི་སར་ནི་ཤླེས་པར་བ།  །ཞླེས་བསྟན་ཏླེ། མིང་གང་

ཡང་རུང་བའི་མ་མཐའ་ན་པ་སླེ་ནས་འབྱུང་བའི་པ་དང་པོ་སོགས་ཀི་སྒྲ་སྔར་

མླེད་པ་ལ་གསར་དུ་སྦར་པས་གང་སྦར་ཡུལ་དླེའི་བདག་པོའི་དོན་གསལ་

བར་བླེད་པ་ནི་བདག་སྒྲ་སྟླེ། འདི་ནི་དངུལ་ཆུ་ཆོས་བཟང་གི་བཞླེད་ཚུལ་ལོ།  ། 

དབངས་ཅན་ངག་དབང་གིས། མཁའ་འགྲོ་ཕ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ། དྲི་ཟ་ཕོ་མོ། 

དགླེ་བསླེན་ཕ་མ། ལྟ་བུའི་ཕ་དང་ཕོའང་བདག་སྒྲར་བཞླེད་ཀང་། བདག་སྒྲ་ལ་

ཕོ་མོའི་བླེ་བག་མི་འབླེད་པས་རྩ་བའི་ཚིག་དོན་དང་མཐུན་མིན་བརྟག་གོ། 

སྦོར་ཚུལ་དངོས་བཤད་པ། 

འདིར་བདག་པོ་ཞླེས་པ་ནི་སྐྱླེས་བུ་བདག་གཞན་བར་མ་གསུམ་ཡོད་

པའི་དངོས་པོ་བདག་ཙམ་ལ་མི་བླེད་པར། མིང་གང་ཞིག་ཐོག་མར་གྲུབ་དུས་

ནས་རང་གི་ཆ་ཤས་སུ་མ་གྲུབ་པ་སྟླེ། པ་པོ་སོགས་མ་སྦར་ཀང་བརོད་དོན་

ངླེས་ཅན་ཞིག་སྟོན་པའི་མིང་དག་གི་མཐར་པ་དང་པོ་སགོས་ཀི་སྒྲ་གསར་དུ་

སྦར་ཚེ་གང་ལ་སྦར་ཡུལ་གི་མིང་དླེ་ལྡན་གི་དངོས་པོའི་བདག་པོའམ། བ་
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བ་བླེད་མཁན་སོགས་སྟོན་པ་ནི་འདིར་བསྟན་གི་བདག་པོའི་དོན་ཏླེ། དླེ་ལ་

སྦར་ཡུལ་མིང་གི་ཆ་ནས་ཕླེ་ན་འདི་ལྟ་སྟླེ། 

ཀ ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ལ་སྦར་པ། པོ་བོ་མོ་གསུམ་ན་རོ་ཅན་མ་

གཏོགས་པའི་པ་བ་མ་ཅན་ལྡན་མཁན་བཅས་ཀི་སྒྲ་རྣམས་སྐབས་བསྟུན་ལྟར་

ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་གི་མཐར་སྦར་ཚེ་བདག་པོའི་དོན་སྟོན་ཏླེ། ཡུལ་

མིང་གི་མཐར་སྦར་པ། ལྷ་ས་བ། འཇར་པན་པ། མཛོད་དགླེ་བ། སྟག་རི་བ། 

རྒྱལ་ཐང་བ། མངའ་རིས་པ། ལྟ་བུ་ས་ཆ་དང་ཡུལ་མིང་གི་མཐར་པའམ་བ་

སྦར་པ་ཐམས་ཅད་བདག་པོའི་དོན་དུ་འགྱུར་ངླེས་པ་དང་། བླེམ་དངོས་དང་

སྤི་མཚན་བརོད་པའི་མིང་ལ་སྦར་པ། དཔླེ་ཆ་བ། སོབ་གྲྭ་བ། ཇ་མ། བོ་ལྡན། 

ཡོན་ཏན་ཅན། ཤིང་མཁན། གསླེར་པ། གར་བ། ཡི་གླེ་མཁན། ལྟ་བུ་དང་། 

ཕོགས་མཚམས་ཀི་མིང་ལ་སྦར་པ། བང་བ། ལྷོ་བ། ཤར་བ། ལྷོ་ནུབ་པ། 

སྟོད་པ། ནང་བ། ཕི་བ། ལྟ་བུའོ།  །

ཁ ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་ལ་སྦར་པ། ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་

ཕལ་ཆླེར་གི་རླེས་སུ་པ་དང་བའི་ཆ་ཤས་སྔར་ནས་ཡོད་པས། མིང་འདི་

རིགས་ཀི་མཐར་པོ་བོ་མ་གསུམ་དང་། གལ་ཏླེ་པའམ་བ་སྦོར་ན་ཁྱད་ཆོས་

བརོད་པའི་མིང་དླེ་ངླེས་པར་དུ་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་དང་སྦྲླེལ་བ་མ་

གཏོགས་རང་རྐང་བ་ལ་མི་སྦོར་ཏླེ། སར་མ། བང་མ། དཔའ་བོ། སྤང་པོ། 
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མཛའ་བོ། གཏུམ་པོ། ཞྭ་དམར་བ། ས་སྐྱ་བ། རྟོགས་མཐོན་པ། ལྟ་བུས་མཚོན་

ནོ།  །

ག བ་བ་བརོད་པའི་མིང་ལ་སྦར་པ། བ་བ་བརོད་པའི་མིང་མཐར་པ་

དང་བའི་ཆ་ཤས་སྔར་ནས་ཡོད་པའི་རླེས་སུ་པོའམ་བོ་དང་། མིང་མཐའ་དླེ་

ཉིད་པོའམ་བོར་བསྒྱུར་བའམ། མིང་མཐའ་བསལ་ཏླེ་མཁན་སྒྲ་སྦར་ཚེ་བདག་

པོའི་དོན་ཉིད་གསལ་བར་བླེད་དླེ། སྒྲུབ་པ་པོ། འབི་བ་པོ། འཆད་པ་པོ། རྐུ་བ་

བོ། བླེད་པོ། འཇོག་པོ། གཉིད་མཁན། རྩོམ་མཁན། ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ན། ཡུལ་

དང་བ་བ་ལྷན་དུ་སྦྲླེལ་བའི་རླེས་སུ་པའམ་བ་དང་། བ་བ་བརོད་པའི་མིང་རྐང་

བར་མ་སྦར་པའང་ཡོད་དླེ། མཇལ་སྐོར་བ། ཡིག་འབི་བ། སོམ་བརྩོན་པ། 

ཤིང་རྐོ་བ། སོབ་མ། ཤོར་མ། ལྟ་བུའོ།  །

འཕྲོས་དོན་གཞན་བཤད་པ། 

གོང་བསྟན་པ་པོ་སོགས་ཀི་སྒྲ་རྣམས་མིང་མཐར་སྦར་པ་ཐམས་ཅད་

བདག་པོའི་དོན་མ་ཡིན་པས། བདག་སྒྲ་བསྟན་པའི་ཞར་ལ་མིང་གི་ཆ་ཤས་

ཀི་པ་བ་སོགས་ཀང་ངང་གིས་ཐོན་ཏླེ། ཐག་པ། ཚད་པ། འཐུག་པོ། རིང་བ། 

ཁ་བོ། སྐམ་པོ། ཡུང་མ། བག་མ། མ་མོ། སོར་མོ། རྟ་ལང་ཅན། དཔལ་ལྡན། 
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མཚུངས་ལྡན། རྟགས་ཅན། ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་བདག་སྒྲ་མིན་པས། བདག་སྒྲ་

དང་བདག་སྒྲ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། སྔར་ནས་མིང་དླེའི་ཆ་ཤས་སུ་གྲུབ་

པས་གསར་དུ་སྦར་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆ་ཤས་དླེ་དག་སྦར་པ་དང་མ་སྦར་

པའི་མིང་དག་གི་བསྟན་དོན་མཚུངས་པ་དང་། སྐུལ་ཚིག་དང་སྦྲླེལ་དུ་མི་རུང་

བ་དང་། ཚིག་སྡུད་ཀི་སྐབས་སུ་བསྡུས་ཀང་ཆོག་པ་དང་། གང་ཟག་གི་དོན་

ལ་གཞོལ་ཀང་ཕོ་མོའི་བླེ་བག་གསལ་བ་བཅས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་

ནི་བདག་སྒྲ་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་དུ་གཟུང་ཞིང་། དླེ་ལས་ལྡོག་

སྟླེ། པ་པོ་སོགས་མ་སྦར་ཀང་མིང་རང་ངོས་ནས་དོན་ངླེས་ཅན་ཞིག་སྟོན་པ་

དང་། པ་པོ་སོགས་སྦར་པས་ཐོག་མའི་དོན་དང་མི་མཐུན་པར་སྦར་ཡུལ་

དླེའི་བདག་པོའི་དོན་ལ་གཞོལ་བ་དང་། སྐུལ་ཚིག་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་དང་། 

ཚིག་སྡུད་བླེད་མི་ཆོག་པ་དང་། ཕོ་མོའི་བླེ་བག་མི་ཕླེད་པར་གང་ཟག་སྤི་

ཙམ་སྟོན་པ་ནི་བདག་སྒྲ་ཡིན་པས། བརྡ་སྤོད་བོ་གསལ་དགའ་སྟོན་དུ། མླེ་

ཏོག་མ། གར་མ། གླུ་མ། སླེག་མོ། བདག་མོ། གནས་མོ། ༡༤ལྟ་བུ་མ་དང་མོ་

བདག་པོའི་དོན་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ནི། ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་དུ། མ་

ཡིག་ཡིན་ཚད་དགག་སྒྲ་མ་ཡིན་པ་ནི། ཨ་མ། བག་མ། རོད་མ། ཆླེན་མ། 

ཆུན་མ། ལྟ་བུ་ནི་ཕོ་མོ་གཉིས་སུ་དབླེ་བའི་མོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ༡༥ཞླེས་

དང་། མོ་ཡིག་ཡིན་ཚན་བདག་སྒྲ་མ་ཡིན་པ་ནི། ཇོ་མོ། བཙུན་མོ། བུ་མོ་ལྟ་
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བུ་ནི་ཕོ་མོ་གཉིས་སུ་དབླེ་བའི་མོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ༡༦ཞླེས་གསུངས་པ་

དང་ཀུན་ནས་མཐུན་པས་ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་གི་དགོངས་པ་ལྟར་ཟུངས་ཤིག

གཞན་ཡང་། བརོད་ཚུལ་གི་གནས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་སྒྲ་

གཅིག་གིས་དོན་གི་ལྡོག་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སྟོན་པའང་ཡོད་དླེ། སྟོན་པ། 

བཟོ་བ། མགར་བ། ཟ་བོ། སྨན་པ། རྟུལ་བོ། ལྟ་བུར། སྟོན་པས་ཆོས་སྟོན་པ། 

བཟོ་བས་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་བ། མགར་བས་ལགས་མགར་བ། ངླེད་ཀི་ཟ་བོ་

དླེས་ཚིག་གི་ཟ་བོ་སྦར་ཏླེ་ཉླེས་པ་མང་། སྨན་པས་སྨན་བིན་པས་ནད་པ་ལ་

སྨན་པ། རྟུལ་བོ་གང་གིས་གྲི་རྟུལ་བོ་རྡོར་བཞིན་མཆིས། ཞླེས་པ་སོགས་ཀི་

མིང་སྔ་མ་རྣམས་ནི་བདག་སྒྲ་དང་། ཕི་མ་དག་ནི་བདག་སྒྲ་མིན་པས། པ་པོ་

སོགས་བདག་སྒྲར་སྦར་ཚེ་ཆ་ཤས་སྔ་མ་དང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སོམ་པར་

ཀློག་པ་དང་། མིང་གི་ཆ་ཤས་ཕལ་བར་གྱུར་ན་ཆ་ཤས་སྔ་མ་ལི་བར་བཀླག་

གོ། 

ཅིང་སོགས་བཤད་པ།

སྒྲའི་སྦོར་ཚུལ། 

ག་ད་བ་དང་ད་དྲག་མཐར།  །ཅིང་ཅླེས་ཅླེའོ་ཅླེ་ན་ཅིག །ང་ན་མ་འ་ར་

ལ་དང་།  །རླེས་འཇུག་མླེད་མཐར་ཞིང་ཞླེས་བསལ་ཞླེས་མ་གཏོགས།  །ཤིང་
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ཤིག་ཤླེའོ་ཤླེ་ན་འཐོབ།  །ཅླེས་བསྟན་ཏླེ། རླེས་འཇུག་ག་ད་བ་དང་ད་དྲག་

ཅན་གི་མཐར་ཅིང་སོགས་རྟགས་མཚུངས་དང་། ང་མ་འ་དང་མཐའ་མླེད་ཀི་

མཐར་ཞིང་སོགས་རྟགས་མཚུངས་དང་། ས་མཐར་ཤིང་སོགས་དང་། ན་ར་

ལ་གསུམ་གི་རླེས་སུ་ཞིང་སོགས་འདྲླེན་པ་ནི་བརོད་བདླེའི་དབང་དུ་བས་པ་

ཡིན་ནོ།  །

དོན་གི་སྦོར་ཚུལ། 

བརྡ་སྤོད་ཉླེར་བདུན་པ་རྩ་འགྲླེལ་དང་། དཀར་ལླེབས་དྲུང་ཡིག་གི་

འགྲླེལ་བ་སོགས་སུ། ཅིང་སོགས་ཀི་ཚིག་ཕྲད་བཅུ་བཞིར་དོན་གི་སྦོར་

ཚུལ་ལྟར་བརྡ་ཆད་འགའ་ཞིག་སྦར་ཀང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མིན་ཕིར། སྔར་གི་

བསྟན་བཅོས་དག་ཏུ་ཚིག་ཕྲད་ཅིང་སོགས་ཞླེས་སྤི་མིང་རགས་འཛིན་བས་

པ་མ་གཏོགས། ཚིག་ཕྲད་དླེ་དག་གི་སླེ་ཚན་སོ་སོར་དོན་མཐུན་གི་མིང་

མླེད་པ་ལ་གཟིགས་ནས། བརྡ་སྤོད་གསལ་བླེད་ངག་སྒྲོན་དུ། ཅིང་ཞིང་ཤིང་

གསུམ་ལ་མཉམ་སྦོར་དང་། ཅླེས་ཞླེས་དག་ལ་འདྲླེན་སྒྲ། ཅླེའོ་ཞླེའོ་ཤླེའོ་

གསུམ་ལ་འདྲླེན་སྡུད། ཅླེ་ན་ཞླེ་ན་ཤླེ་ན་གསུམ་ལ་དོགས་སོང་། ཅིག་ཞིག་

ཤིག་རྣམས་ལ་སྐུལ་སྨོན་ཞླེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ལླེགས་པར་མཐོང་བས། 

འདིར་ཡང་དླེ་ལྟར་འཛིན་ཞིང་འཆད་དོ།  །
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ཀམཉམ་སྦོར། བ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་དང་། ཚིག་སྔ་

ཕིའི་བར་མཚམས་སུ་སྦར་ཏླེ། བསྟན་དོན་དོ་མཉམ་པ་དག་མཉམ་དུ་སྦོར་

བར་བླེད་དླེ། དཔླེར་ན། ཚིག་སན་ཞིང་འཇླེབས་པ། མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་

པའི་གྲོང་ཁྱླེར། དོག་ཅིང་མུན་འཐིབས་པའི་འགག་འཕྲང་ཞིག་ཏུ་ཕླེབས། 

མཆུ་ནི་དམར་ཞིང་གུག་པ་དང་།  །གཤོག་པ་ལང་ཞིང་མཉླེན་པ་དང་།  ། 

མགྲིན་པ་ཁ་དོག་སུམ་ཕྲླེང་ཅན།  །ནླེ་ཙོ་འདི་དག་ཚིག་འཇམ་ལྡན།  །(སན་

ངག་མླེ་ལོང་ལས) ལྟ་བུ་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པའི་མིང་སྔ་ཕི་མཉམ་དུ་སྦོར་བ་

དང་། འོད་དཀར་ཅན་ཁྱོད་གིང་གཞན་མཁར་གཤླེགས་ན།  །ཕོགས་དླེའི་

མུན་ཚོགས་འཇོམས་ཤིང་ས་མོས་རྣམས།  །རྒྱས་ཤིང་ན་བཀྲའི་གྲོང་ཁྱླེར་

འཕླེལ་བླེད་ཀང་།  །དབུས་འགྱུར་བམ་ཟླེ་དགའ་བའི་དཔལ་དུ་བཞུགས།  ། 

(སན་འགྲླེལ་དབངས་ཅན་དགླེས་གླུ་ལས)བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པར་བ། མི་མང་

འདུས་ཤིང་ཚོགས་ཏླེ། དོན་དླེར་དཔྱད་ཅིང་ཡང་ཡང་བགྲོས་སོ།  །མདའ་

འཕངས་ཤིང་ཕོག་སྟླེ་ས་ལ་འགླེལ་ཅིང་ཉལ་ནས་བསད།  །ལྟ་བུ་བ་བ་སྔ་ཕི་

མཉམ་དུ་སྦོར་བ་དང་། དྲླེགས་པས་ཡོན་ཏན་ཉམས་འགྱུར་ཞིང་།  །འདོད་

པས་ངོ་ཚ་ཉམས་པར་བླེད།  །(ས་སྐྱའི་ལླེགས་བཤད་ལས) རྒྱལ་བོན་འདི་

དག་གི་དུས་སུ་འཇིག་རྟླེན་པ་རྣམས་ཞིང་ལ་སོ་ནམ་བླེད་པའི་སོལ་བྱུང་ཞིང་། 

བསོད་ནམས་ཀི་མཐུ་ལས་དངུལ་ཟངས་ལགས་གསུམ་ཡང་ཐོན་ཟླེར།  
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(དླེབ་ཐླེར་དམར་པོ་གསར་མ་ལས) ལྟ་བུ་ཚིག་སྔ་ཕི་མཉམ་དུ་སྦོར་བ་ལ་

འཇུག་གོ། 

ཁ འདྲླེན་སྒྲ། བསྟན་བཅོས་གཞན་གི་ལུང་ཚིག་ཇི་བཞིན་འདྲླེན་པའམ། 

དོན་ཙམ་འདྲླེན་པ་དང་། གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་མིང་དང་ཚིག་དླེ་གསལ་

བར་བླེད་པ་བཅས་ཀི་དོན་ལ་སྦོར་བ་སྟླེ། དཔླེར་ན། བརྡ་སྤོད་ཉླེར་བདུན་པ་

ལས། མ་དང་མི་ནི་མིང་གང་གི། ཐོག་མར་སྦར་པ་དགག་པ་སྟླེ།  །མ་ནི་

འདས་དང་མ་འོངས་པ།  །མི་ནི་ད་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ།  །ཞླེས་གསུངས་སོ།  །ལྟ་བུ་

ལུང་ཚིག་འདྲླེན་པ་དང་། བརྡ་སྤོད་སྨྲ་བ་ཞིག་གིས། མིན་མླེད་གཉིས་ནི་མིང་

ཡིན་ཡང་དགག་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པས་དགག་སྒྲ་དང་ཆབས་ཅིག་འཆད་པ་

ཡིན་གི། དླེ་དག་ནི་དགག་སྒྲའི་ཕྲད་མིན་ནོ་ཞླེས་པ་དོན་ལ་གནས། ལྟ་བུ་

ལུང་དོན་འདྲླེན་པ་སྟླེ། གཞན་གི་ཚིག་ཇི་བཞིན་བཟས་པ་མ་ཡིན་པར་དོན་

ཙམ་བཀོད་པའོ།  །ལུང་གང་ནས་དྲངས་པའི་ཁུངས་དང་བཅས་ན་ནས་ལས་

གཉིས་སམ། ལ་དོན། གང་གིས་བསྟན་པ་བླེད་སྒྲ་དང་སྦྲླེལ་དགོས་ཀང་། མིང་

དང་ཚིག་སྔ་མ་གསར་བར་བླེད་པ་ལ་ཅླེས་ཞླེས་ཁོ་ན་སྦར་པས་ཆོག་སྟླེ། 

ཁོའི་མིང་ལ་སྐལ་བཟང་ཞླེས་བ། རོད་བླེད་ཀི་སྒྲ་ཞླེས་པ་ནི་མིང་དང་ཚིག་

ལའོ།  །སྤླེལ་རན་རྣམས་ཀིས་མི་བཟུང་ནས།  །མཇུག་མ་མླེད་ཅླེས་བཞད་

གད་བླེད།  །(ས་སྐྱའི་ལླེགས་བཤད་ལས) ཡུལ་གི་མཐའ་ཞིག་ན་བུ་མོའི་
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གྲོང་ཞླེས་བ་བའི་སླེ་ཚོམ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་དོ།  །ལྟ་བུའོ།  །

ག འདྲླེན་སྡུད། དྲང་བའི་ལུང་ཚིག་གམ་གསལ་བའི་དོན་དླེའི་མཇུག་

སྡུད་པའི་དོན་ལ་སྦར་པ། ཅླེས་ཞླེས་འདྲླེན་སྒྲ་དང་གོ་སོགས་རོགས་ཚིག་

མཉམ་སླེབ་ཀི་བླེད་པ་ཅན་གི་ཕྲད་ཀི་སླེ་ཚན་ཞིག་སྟླེ། དཔླེར་ན། སོལ་ངན་

རྦད་ཀིས་བཀག་ཅླེའོ།  །བསྟན་དོན་ཇི་བཞིན་ཤླེས་ཤླེའོ།  །གྲོགས་འདི་ཀུན་

དང་མཐུན་ཞླེའོ།  །རྒྱལ་བོ་སྨྲ་བ་ཚིག་གཅིག་ཡིན་པས། བོན་པོ་དག་གིས་

ཡར་ཞུ་མ་ཕོད་ཅླེའོ།  །(གྲུ་གུ་གོ་རོང་ལས) ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། གོ་སོགས་

རོགས་ཚིག་གིས་སྐབས་བབ་ཀི་དོན་དླེ་རོགས་པར་བསྟན་པ་ཙམ་དང་། 

འདི་དག་གིས་ནི་ཕ་རོལ་བོ་ལ་ཁ་གཏད་དླེ་དོན་གང་ཞིག་ནན་གིས་བསྟན་

པས་མི་འདྲ་ཡང་། ཅླེའོ་ཞླེའོ་ཤླེའོ་གསུམ་གི་མཐའ་ན་འོ་སྒྲ་ཡོད་སྟབས། ཕྲད་

དླེ་དག་ཚིག་མཐར་བྱུང་ན་ངླེས་པར་ཉིས་ཤད་སྦར་རོ།  །

ང དོགས་སོང་། ཅླེ་ན་ཞླེ་ན་ཤླེ་ན་གསུམ་ནི་བརོད་པ་པོས་དོགས་པ་

ཁོང་ནས་བསངས་སྟླེ། ལན་དང་བཅས་པའི་སོ་ནས་བརོད་དོན་གསལ་བར་

བླེད་པའི་ཕྲད་དག་ཡིན་པས། བརྡ་སྤོད་ཉླེར་བདུན་པ་རྩ་འགྲླེལ་ལས། ཅླེ་ན་

ཞླེ་ན་ཤླེ་ན་དང་།  །ཅླེ་འོ་ཞླེ་འོ་ཤླེ་འོ་གསུམ།  །ལན་དང་བཅས་པའི་སྒྲ་རུ་

འགྱུར།  །༡༧ཞླེས་བསྟན་པ་དཔླེར་ན། ཅི་ཕིར་འཇུག་པར་བླེད་ཅླེ་ན།  །ཡི་

གླེའི་ཁོངས་ནས་མིང་དབྱུང་སྟླེ།  །མིང་གི་ཁོངས་ནས་ཚིག་ཕྱུང་ནས།  །ཚིག་
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གིས་དོན་རྣམས་སྟོན་པར་བླེད།  །(རྟགས་འཇུག་ལས) སྒྲ་ནི་གང་ཞླེ་ན། རྣ་

ཤླེས་ཀི་མཉན་བ་མཐའ་དག་གོ། དླེ་ཅི་ཡིན་ཞླེ་ན། འདི་ཡིན། རྟླེན་འབླེལ་གི་

དོན་ཅི་ཞླེ་ན། དངོས་པོ་བརྟླེན་ནས་གྲུབ་པ་དང་། དངོས་མླེད་བརྟླེན་ནས་

བཏགས་པའོ།  །དླེ་ཡང་སོབ་དཔོན་དོན་ཡོད་འཆར་གིས། མཁས་པར་གྱུར་

པ་གང་ཞླེ་ན། བླེ་བག་ཇི་བཞིན་ཕླེད་པའོ།  །སྐྱླེས་བུ་གླེན་པ་གང་ཞླེ་ན། 

མཁས་བའི་ཡུལ་ལ་མི་སོབ་པའོ།  །(དགླེ་ལྡན་ལླེགས་བཤད་ཀི་འགྲླེལ་བ་

ལས) ལྟ་བུ་གང་ཅི་སུ་དུ་ནམ་བཅས་ཀི་ཟ་ལ་སྦར་ནས་དྲི་བ་བསངས་ཏླེ་

ལན་ལྡོན་པར་བླེད་པའོ།  །

ཅ སྐུལ་སྨོན། ཅིག་ཞིག་ཤིག་གསུམ་གཞན་ལ་ལས་ཤིག་བླེད་པར་

སྐུལ་པ་དང་། འདོད་དོན་འགྲུབ་པར་སྨོན་པ་དང་། གྲངས་ཚད་གསལ་བླེད་

བཅས་དོན་གསུམ་ལ་འཇུག་སྟླེ། 

(ཀ) སྐུལ་བ་ལ་འཇུག་པ། སྐབས་སུ་བབ་པའི་དོན་ཞིག་ཉླེ་བར་སྒྲུབ་

པར་སྐུལ་བ། ཡི་གླེ་ཕྲིས་ཤིགནས་རྔོས་ཤིགབ་བ་དླེ་ད་ལྟ་རང་དུ་སྒྲུབས་

ཤིགམྱུར་དུ་སོང་ཞིགསོང་བོ་ཆོད་ཅིགསོད་ཅིགཕྱུངས་ཤིགཆུན་ཅིགལྟ་བུ་

སྐུལ་ཚིག་གི་མཐར་སྦར་པས་ནན་ཆླེ་བ་བསྟན་པ་དང་། མ་བླེད་ཅིགམ་

འདོར་ཞིགམ་སྒྲོག་ཅིགམ་འགྲོ་ཞིགམ་བཞླེས་ཤིགམ་འདོམས་ཤིགམ་

གཅོད་ཅིགམ་འདུལ་ཞིགལྟ་བུ་དགག་སྒྲ་དང་སྦྲླེལ་བའི་བ་བ་ད་ལྟ་བ་ལ་སྦར་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག

461

པས་ད་ལྟར་བླེད་བཞིན་པའི་བ་བ་དླེ་མི་སྒྲུབ་པར་སྐུལ་བ་ནི་ཚིག་ཕྲད་ཀི་

བླེད་པ་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཡིན་ནོ།  །

(ཁ) སྨོན་པ་ལ་འཇུག་པ། མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ཞིག་འགྲུབ་

པར་སྨོན་པ་ལ་སྦོར་བ་ནི། དཔླེར་ན། ནང་བར་ས་ལུ་སྐམ་པོ་ལས།  །མྱུ་གུ་

སྔོན་པོ་སྐྱླེ་གྱུར་ཅིག (བ་མགྲིན་སྔོན་ཟ་བའི་རྟོགས་བརོད་ལས) དགླེ་

ལླེགས་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིགབདག་གི་རླེ་བ་རོགས་གྱུར་ཅིགབུ་ཁྱོད་

ཚེ་རབས་བརྟན་གྱུར་ཅིགདཔལ་འབོར་ལོངས་སྤོད་རྒྱས་གྱུར་ཅིག (གཞོན་

ནུ་ཟ་མླེད་ལས) དགྲ་ལས་ནམ་ཡང་རྒྱལ་ཞིགའདོད་དོན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་

ཅིགརྟོགས་པ་མཐོན་པོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱླེ་ཞིགསྐུ་ཚེ་རིང་དུ་བརྟན་ཞིགལྟ་བུའོ།  །

(ང) གྲངས་ཚད་གསལ་བར་བླེད་པ། ཅིག་ཞིག་ཤིག་གསུམ་ཁྱད་

གཞི་བརོད་པའི་མིང་དག་གི་རླེས་སུ་སྦར་པ་ན། གྲངས་ཀ་གཅིག་གམ་ཡང་

ན་གྲངས་ཚད་མ་ངླེས་པའི་དོན་གསལ་བར་བླེད་དླེ། དཔླེར་ན། རྟ་ཞིག་ཉོས། 

རས་ཤིག་བཤམས། བང་མཛོད་ཅིག་གི་སོ་ཕླེ། མ་མོ་ཞིག་བོར། བརོད་དོན་

གལ་ཆླེན་ཞིག་བསྟན། རླུང་ཞིག་ལངས་ཏླེ་ས་རྡུལ་འཚུབ། ཆ་ཤས་ཤིག་

ཀང་ཡིད་ལ་མ་ཟིན། ལྟ་བུ་དང་། སོར་གསུམ་ཙམ་ཞིགདོན་འགའ་ཞིགབུ་

སྤུན་བཞི་ཞིག་མཆིས། ཆུ་ཚོད་ལྔ་དྲུག་ཅིག་འགོར། ཁི་ཕྲག་གཉིས་ཤིག་

བདོགལྟ་བུར་གྲངས་ཀ་བརོད་པའི་མིང་མཐར་སྦར་ན་རང་གི་སྔ་ལོགས་ཀི་
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གྲངས་དླེ་ཉིད་གསལ་བར་བླེད་དོ།  །འོན་ཀང་། ཅིག་ཞིག་ཤིག་གསུམ་མིང་

གི་ཆ་ཤས་སུ་སྦར་པའང་ཡོད་དླེ། ཁ་ཅིགའབའ་ཞིགཆབས་ཅིགརླེ་

ཞིགཐླེངས་ཅིགལྷན་ཅིགལྟ་བུའོ།  །

(11) དླེ་སྒྲ་བཤད་པ། 

དླེ་སྒྲ་ཚིག་གི་སྦོར་བར་ཞུགས་ཚེ་རང་ངོས་ནས་ཁད་རིང་བ་དང་

ངླེས་བཟུང་སོགས་དོན་ངླེས་ཅན་ཞིག་སྟོན་ཞིང་། ཚིག་ཕྲད་གཞན་གི་སྦར་

ཡུལ་དུ་རུང་བས་དོན་ལྡན་གི་ཚིག་ཕྲད་ཡིན་པས་དླེའི་འཇུག་ཡུལ་མདོར་

བསྡུས་ན། 

རིང་བའི་དོན་ལ་སྦོར་བ། བརོད་པ་པོ་རང་དང་དུས་ད་ལྟ་བ་ལས་ཁད་

ཐང་རིང་བའི་དོན་ལ་སྦོར་བ། དཔླེར་ན། ལོངས་ཕ་མཐའ་རྣམ་པར་ཡངས་པ་

དླེའི་གུད་ཕོགས་ཤིག་ན་བཞོན་པ་རྟ་མཆོག་གི་ཁྱུ་མཆོག་ཟས་ལ་བཀྲམ་པ་

མཐོང་ངོ་།  །(གཞོན་ནུ་ཟ་མླེད་ལས) ལུང་བ་དླེ་ནས་སྐྱ་མི་ཞིག་མྱུར་བ་མྱུར་

བར་མདུན་དུ་ཐོན་བྱུང་། མཛོད་དགླེའི་རྩྭ་ཐང་དླེ་ནི་རྩྭ་ཆུ་ནགས་གསུམ་

འཛོམས་ཤིག་ཁོད་ཡངས་པས་ནམ་ཡང་བརླེད་མི་སིད། བདླེ་ཆླེན་གི་ཡུལ་

དླེ་ན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟ་མང་བོ་ཡོད། ལྟ་བུ་ཡུན་རིང་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། 
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ན་ནིང་གི་ལོ་དླེ། ཁ་སང་གི་ཉི་མ་དླེར། དླེའི་དུས་སུ། ཚེ་རབས་སྔོན་མ་དླེ། 

ལྟ་བུ་འདས་པའི་དུས་དང་། སང་ཉིན་ཉི་དྲོས་ཀི་དུས་དླེ་ལ་ངླེད་ཅག་འཛོམ། 

ད་ནས་ཟ་གསུམ་གི་རླེས་མའི་ཚེས་བརྒྱད་དླེ་ཁོང་གི་འཁྲུངས་སྐར་རླེད། ལོ་

ཕི་མའི་ལོ་གསར་གི་སྐབས་དླེ། ལྟ་བུ་མ་འོངས་པའི་དུས་ལ་འཇུག་པ་བཅས་

ནི་དུས་རིང་བ་སྟོན་པ་སྟླེ། སྨྲ་སོ་ལས། འདས་པ་དང་ནི་མ་འོངས་པའི།  །དུས་

གཉིས་ལ་ནི་འཇུག་པ་གཉིས།  །བདག་ཉིད་ད་ལྟར་ཉིད་ལ་སང་།  །༡༨ཞླེས་

གསུངས་སོ།  །

བརོད་དོན་ངླེས་བཟུང་བ། བརོད་པར་བ་བའི་དོན་དླེ་ངོས་འཛིན་པའི་

སད་དུ་དོན་དླེ་རང་ལ་དླེ་སྒྲ་སྦར་པ་སྟླེ། དཔླེར་ན། སྤི་ཞིང་སླེར་གིས་བཏབ་

པ་དླེ།  །འཐབ་མོའི་སོ་མོ་འབླེད་པ་ཡིན།  །སྤི་ཞིང་སླེར་གིས་ཟ་བ་དླེ།  ། 

ལྟོགས་འགོང་སིང་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན།  །(བ་སྤླེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལས) རིགས་

ཀི་བུ་དླེ་དླེ་བཞིན་ཏླེ།  །ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀིས་བསྟན་པ་དླེ་བཞིན་དུ། ཤླེས་རབ་

ཀི་ཕ་རོལ་གི་ཕིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤད་པར་བ།  (ཤླེར་སིང་ལས) དགླེ་རན་

གིས་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ལས་དོན་དླེ། མི་སྤོ་སྤོ་མདོག་བླེད་པ་དླེ།  །ལྟ་བུ་དང་། 

དངོས་པོ་ངླེས་བཟུང་བ། སྐྱླེས་བུ་བདག་གཞན་བར་མ་གང་རུང་ལ་

དབང་བའི་དངོས་པོའི་དོན་ལ་སྦོར་བ་སྟླེ། དཔླེར་ན། ཁྱོད་ཀི་དླེ། ངླེད་གཉིས་

ཀི་དླེ། བདག་གི་དླེ། ངླེད་ཅག་གི་ལས་ཀ་དླེ། ཁ་སང་གི་རྟ་མཆོག་དླེ། ལྟ་བུ་
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སྟླེ། སྨྲ་སོ་ལས། དངོས་པོའི་དུས་ནི་མི་འདོར་ཏླེ།  །ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་སྦར་པར་

བ།  །༡༩ཞླེས་གསུངས་སོ།  །

(12)འདི་སྒྲ་བཤད་པ། 

དླེ་སྒྲ་ཉླེ་རིང་གཉིས་ལས་རིང་བ་དང་། བདག་གཞན་སོགས་ལས་

གཞན་དང་། མངོན་ལྐོག་གཉིས་ལས་ལྐོག་གྱུར་གི་དོན་ལ་འཇུག་ཕིར། དླེ་

དག་གི་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་དོན་སྟོན་བླེད་ལ་འདི་སྒྲ་བྱུང་བའང་དོན་ལྡན་གི་ཚིག་

ཕྲད་ཅིག་ཡིན་ནོ།  །

ཉླེ་བ་ལ་འཇུག་པ། དླེ་རིང་གི་ཉི་མ་འདི་དྲོ། ངའི་དཔླེ་ཆ་འདི་བཟང་། 

གྲོགས་པོ་འདི་ལ་བརྩོན་པ་ཡོད། གནས་འདི་རུ་སོད། འདི་ནས་ལྷ་སའི་བར། 

འདི་ནི་སྒྲའོ།  །འདི་ཡི་གནས་ཚུལ་ད་དུང་གསལ་བར་དཔྱད་དགོས། ལྟ་བུ་

དང་། 

བདག་ཉིད་ལ་འཇུག་པ། ང་འདི་བརྩོན་པ་ཞན། ངླེད་འདི་བོ་སྣ་ཐུང་། 

དླེ་རིང་ང་འདི་ཧ་ཅང་སྤོ་བས་ཁླེངས། ལྟ་བུའོ།  །
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ལྔ་བ། རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀི་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ། 

༡རྣམ་དབླེའི་ངོ་བོ་དང་སྦོར་ཚུལ་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། 

རྣམ་དབླེའི་མཚན་ཉིད་ལ། ཡིག་བཤད་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་དུ། ངག་

གཞན་རྣམ་དབླེ་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་གི་གནས་སྟོན་བླེད་དུ་རྣམ་པར་དབླེ་

བར་བ་བའི་སྒྲ་དླེ་རྣམས་རྣམ་དབླེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། ༢༠ཞླེས་དང་། ཐོན་

མིའི་ཞལ་ལུང་དུ། ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་མིང་ཚིག་དླེ་གཞན་དང་མ་

འདྲླེས་པར་རྣམ་པར་ཏླེ་སོ་སོར་དབླེ་ཞིང་འབླེད་ནུས་པའི་སྒྲའི་ཆ་ཤས་སུ་

གྱུར་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཅིག་ལ་རྣམ་དབླེ་ཞླེས་བ། ༢༡ཞླེས་སོགས་གསུངས་པ་

རྣམས་ནི་རྣམ་དབླེའི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་བླེད་ཙམ་ལས། མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་དུ་

བཞག་ན་ད་དུང་དླེ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པས། བརྡ་སྤོད་བོ་གསལ་དགའ་སྟོན་

དུ། རྣམ་དབླེ་ཞླེས་པ་ནི་ངོ་བོ་དང་། ཡུལ་དང་བ་བ། བླེད་པ་པོ་དང་བླེད་པ། 

ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་སོགས་གང་རུང་མ་འདྲླེས་པར་སོ་སོར་རྣམ་པར་

དབླེ་བར་བླེད་པས་རྣམ་དབླེ་ཞླེས་བརོད་དོ།  །༢༢ཞླེས་བསྟན་པ་དླེས་རྣམ་

དབླེ་བརྒྱད་ཀི་ངོ་བོ་སྤི་ལ་ཁྱབ་པས་དླེ་ལྟར་གཟུང་བར་བ་ཞིང་། རྣམ་དབླེ་

ཡིན་ན་ཆོས་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་མ་འདྲླེས་པར་སོ་སོར་དབླེ་ཞིང་རང་གང་ལ་

སྦར་ཡུལ་གི་མིང་དླེ་ལ་བརྡ་སྤོད་ཀི་གོ་བ་གསར་དུ་སྐྱླེད་དགོས་པས། རྣམ་
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དབླེ་དང་པོས་ཆོས་རང་རང་གི་ངོ་བོ་དླེ་གཞན་ལས་རྣམ་པར་དབླེ་བ་དང་། 

རྣམ་དབླེ་གཉིས་པས་བ་བའི་ཡུལ་དང་བ་བ། གསུམ་པས་བླེད་པ་པོའམ་

བླེད་པ་དང་དླེས་བསྒྲུབ་པའི་བ་བ། བཞི་བས་དགོས་པ་བསྒྲུབ་སའི་གཞི་དང་

དླེའི་ཆླེད་དུ་བས་པའི་བ་བ། ལྔ་བས་འབྱུང་གཞི་དང་བྱུང་ཆོས། དྲུག་པས་

འབླེལ་གཞི་དང་འབླེལ་ཆོས། བདུན་པས་རྟླེན་གཞི་དང་བརྟླེན་ཆོས། བརྒྱད་

པས་མིང་ཙམ་དང་འབོད་པའི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་མིང་གཉིས་རྣམ་པར་

དབླེའོ།  །

སྤིར་སྦར་དུ་རུང་བའི་རྣམ་དབླེ་རྣམས་ཚིག་ཕྲད་ཡིན་ཡང་ཚིག་ཕྲད་

ཕལ་བ་མ་ཡིན་པས། རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཕལ་བ་གཉིས་མི་འདྲ་སྟླེ། རྣམ་

དབླེའི་ཚིག་ཕྲད་རང་ངོས་ན་ཆོས་གཉིས་སོ་སོར་འབླེད་པའམ་མིང་དོན་

གསར་དུ་སྒྱུར་བླེད་ཀི་ནུས་པ་ལྡན་ཡང་། ཚིག་ཕྲད་ཕལ་བས་མིང་རང་ལྡོག་

གི་བརོད་དོན་གསལ་བར་བླེད་པའི་ནུས་པ་འདོན་པ་ཙམ་ལས་རྣམ་དབླེ་

ལྟར་གི་ནུས་པ་མླེད་པ་དང་། རྣམ་དབླེ་དངོས་ལ་འཇུག་ན་ངླེས་པར་དུ་མིང་

དང་ཚིག་གི་བར་མཚམས་སུ་སྦར་ཞིང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརྩླེགས་མིང་རུང་ཡང་། 

ཚིག་ཕྲད་ཕལ་བ་མིང་དང་ཚིག་གི་ཐོག་མཐའ་ཅི་རིགས་སུ་སྦར་ཞིང་

བརྩླེགས་རུང་བ་དང་། རྣམ་དབླེ་རྣམས་སླེ་ཚན་གཅིག་གི་ནང་དུ་རླེས་འཇུག་

ལ་བལྟ་དགོས་མི་དགོས་གཉིས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་དླེའི་གོ་སར་ཚིག་ཕྲད་
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གཞན་སྦར་ཏླེ་ཕན་ཚུན་བརླེས་མི་ཆོག་ཀང་། ཚིག་ཕྲད་ཕལ་བ་བཟས་སྐྱོན་

བཟོག་ཕིར་ཕན་ཚུན་བརླེས་ཀང་དོན་ལ་མི་གནོད་པས། བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་

ཕྲད་ལ་རྣམ་དབླེ་དང་རྣམ་དབླེ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་སུ་ཕླེ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་

ཀི་རང་བཞིན་མངོན་པར་མཐོ་བས་སོབ་དཔོན་ཐོན་མི་ལ་འཇམ་དབངས་

དངོས་ཀི་འདུ་ཤླེས་བཅོས་མིན་དུ་སྟླེར་རོ།  །

དླེ་ལ་རྣམ་དབླེ་དང་པོའི་གཅིག་ཚིག་གིས་དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་ཞིག་

བརོད་པ་ནི། བུམ་པ། རྟག་པ། བསྟནད་པ། བས་པ། བསྒྲུབས། བསྒྲུབ། སྒྲུབ། 

ལྟ་བུ་སྟླེ། བོད་སྐད་ལ་རྣམ་དབླེའི་རླེས་ལོགས་པ་མླེད་པས་མིང་ཙམ་དླེ་ཉིད་

ཡིན་ཞིང་། མིང་ལ་ནི་བདག་གཞན་དང་དུས་གསུམ་གི་དབླེ་བ་ཅན་རྣམས་

དང་མིང་རྐང་ཡང་རུང་སྟླེ་ཁྱད་པར་མླེད་དོ།  །༢༣ཞླེས་གསུངས་ཀང་། སྔ་

འགྲླེལ་ཕལ་ཆླེ་བར་ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་ཁོ་ནར་བླེད་པ་ཁྱབ་ཆུང་བར་

གཟིགས་ནས། ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་དུ། དོན་མཚོན་གི་དཔླེར་བརོད་ཅིག་

བཀོད་པའི་མཐར། དླེས་ན་མིང་རྐང་ཡོད་ཚད་དང་བ་བླེད་ལས་གསུམ་སྐུལ་

ཚིག་དང་བཅས་པ་འདིའི་ཁོངས་སུ་བསྡུའོ།  །ཞླེས་གསུངས་སོ།  །དླེ་ལྟར་

རྣམ་དབླེ་དང་པོ་མིང་སྤི་ལ་མ་བས་ན། སུམ་རྟགས་ཀི་ཚིག་དོན་མང་བོ་

ཞིག་དགྲོལ་ཐུབ་མླེད་པས། མིང་ཡིན་ན་རྣམ་དབླེ་དང་པོའི་བསྟན་བ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་བོ།  །
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

རྟགས་འཇུག་ཏུ། དླེ་དག་ནང་གསླེས་གང་འཇུག་པ།  །མཐར་སྦར་

འོག་མའི་མིང་དོན་ལས།  །ཞླེས་པས་བསྟན་པ་ལྟར། རྣམ་དབླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་

དླེ་དག་གིས་ནང་གསླེས་ཀི་དོན་གང་ཞིག་སྟོན་པ་ལ་མཐར་སྦར་འོག་མའི་

མིང་དོན་ལ་བལྟ་དགོས་ཏླེ། རི་བོ་ཞླེས་པའི་མིང་ལ་ཕྲད་གཞན་མླེད་ན་རྣམ་

དབླེ་དང་པོ་དང་། མིང་དླེའི་མཐར་ལ་སྒྲ་སྦར་པས་རི་བོ་ལ། ཞླེས་པའི་ལ་

དོན་དླེ་རྣམ་དབླེ་གང་ཡིན་པ་མིང་དོན་འོག་མ་མ་སྦར་པར་ལ་དོན་ཡིན་པ་

རྟོགས་ཀི་རྣམ་དབླེ་གང་ཡིན་མ་ངླེས་ཏླེ། དླེའི་རླེས་སུ་ནོར་ལུག་འཚོ་ཞླེས་པ་

ལས་ཀི་དོན་ཡོད་ན་ལས་སུ་བ་བ་དང་། སྲུང་སྐྱོབ་བླེད་ཅླེས་དགོས་པའི་

ཆླེད་དུ་བླེད་པའི་དོན་ཡོད་ན་དགོས་ཆླེད་དུ་བླེད་པ་དང་། ནོར་ལུག་མང་

ཞླེས་པ་བརྟླེན་པའི་དོན་སྦར་ན་རྟླེན་གནས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་ལ་དོན་གི་ཕྲད་

རང་ངོས་ནས་བས་པ་མིན་པར་མིང་དོན་ཕི་མ་ལས་ཤླེས་པ་བཞིན་རྣམ་

དབླེ་གཞན་རྣམས་ཀང་དླེ་དང་མཚུངས་སོ།  །ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན། རྣམ་དབླེ་

གཅིག་གི་ནང་དུའང་སྦོར་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་མླེད་པ་མིན་ཏླེ། ལས་སུ་བ་བའི་

ཐད། བོ་བཟང་ལ་དཔླེ་ཆ་སྟླེར། ལྟ་བུར་དུ་སྒྲ་སྦོར་མི་རིགས་པ་དང་། ཁྱིམ་ལ་

འགྲོ་ལྟ་བུར་དུ་སྒྲ་སྦོར་རུང་བ་ནི། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ལ་ཐུག་པ་སྟླེ། སྔ་མ་ནི་

གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དང་གང་ལ་བ་བ་འཇུག་པའི་ཡུལ་གཉིས་གཞི་

གཅིག་ཏུ་ཡོད་པས་ལ་སྒྲ་མ་གཏོགས་དུ་སྒྲ་མི་འཇུག་པ། གཟུགས་ལ་བལྟ་
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ཞླེས་པ་ལ་སུ་སྒྲ་སྦར་ཚེ་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོར་བལྟ་བའི་དླེ་ཉིད་ཀི་དོན་དུ་

འགྱུར་བ་དང་མཚུངས། ཕི་མ་ནིའཇུག་ཡུལ་ཡིན་ཡང་དམིགས་ཡུལ་མིན་

པས་ལ་དོན་གི་ཕྲད་ལ་ཁྱད་མླེད་དོ།  །

ཡང་འབླེལ་སྒྲའི་སྐབས། སྔ་མ་དངོས་པོ་དང་། ངླེས་བཟུང་སོགས་ཀི་

མིང་གི་རླེས་སུ་སྦར་རྒྱུའི་མཐར་སྦར་འོག་མའི་མིང་དོན་དླེ་ཁྱད་ཆོས་དང་། 

ཁྱད་གཞི་བརོད་པའི་མིང་སོགས་ཡིན་ན། སྤིར་བཏང་དུ་འབླེལ་སྒྲ་སྦོར་ཡང་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངླེས་ཏླེ། ཤར་རི། གསླེར་བུམ། གོག་སྒྲོན། བགྲོད་ལམ། 

ཟོག་ར། ལྟ་བུའི་མིང་སྔ་མ་རྣམས་འབླེལ་གཞི་དང་ཕི་མ་དག་འབླེལ་ཆོས་

ཡིན་ཡང་ཚིག་སྡུད་ཀི་དབང་གིས་འབླེལ་སྒྲ་མ་སྦར་ན་ཡང་དོན་ཆ་ཚང་

ཞིག་སྟོན་ཐུབ། འོན་ཀང་འབླེལ་སྒྲ་ཡོད་ཚད་བསྡུ་མི་རུང་སྟླེ། དཔླེར་ན། བ་

མའི་ཡོན་ཏན། རྒྱ་མཚོའི་གྲུ་གཟིངས། སོང་བོའི་ཡལ་གསྔོན་ལོའི་གནད་

དོན། ལྟ་བུའི་འབླེལ་སྒྲ་བསྡུས་ན་མིང་དོན་སྔ་ཕི་འབླེལ་མླེད་ཀི་དོན་ཐ་དད་པ་

གཉིས་སུ་འགྱུར་བས། རྣམ་དབླེ་དྲུག་པ་བསྡུ་བ་ལ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ། དཔླེ་

དང་དཔླེ་ཅན། ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཅན་མ་གཏོགས་འབླེལ་སྒྲའི་ནང་གསླེས་ཡོད་

ཚད་བསྡུ་མི་རུང་ངོ་།  །

༢དོན་མཚུངས་ཚིག་ཕྲད་གའི་མཐའ་དཔྱད་པ། 

སུམ་ཅུ་བའི་གཞུང་དུ། དོན་གཅིག་ཚིག་ཕྲད་ཐ་དད་པ་དུ་མས་གསལ་
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བར་བླེད་པའམ་ཚིག་ཕྲད་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་དོན་གཅིག་མཚུངས་པར་སྟོན་

པ་འགའ་རླེ་ཡོད་པ་མདོར་དྲིལ་ན། རྒྱུ་མཚན་དང་། འབླེད་པ། སྡུད་པ། 

མཚམས་སྦོར། དུས་སྟོན་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏླེ། སྔ་མ་རྟགས་དང་

མཚན་མའམ་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པས་ཕི་དོན་དླེ་ལྟར་འབྱུང་ངླེས་པ་སྟོན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གི་དོན་ལ། གིས་སོགས་དང་། ལས་སྒྲ། དང་སྒྲ། ན་སྒྲ་སོགས་ཕལ་

ཆླེར་སྦོར་ཚུལ་འདྲ་སྟླེ། དཔླེར་ན། དུ་བ་ཡོད་པས་མླེ་ཡོད་པ་རྟོགས་ཞླེས་

པའི་དོན་ལ། དུ་བ་ཡོད་པ་ལས་མླེ་ཡོད་པ་རྟོགས་ཞླེས་དང་། དུ་བ་ཡོད་པ་

དང་མླེ་ཡོད་པ་རྟོགས་ཞླེས་དང་། དུ་བ་ཡོད་ན་མླེ་ཡོད་ལྟ་བུར་སྦོར་བ་ཡིན་

ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁྱད་པར་མླེད་པ་མིན་ཏླེ། གིས་སོགས་རྒྱུ་མཚན་གི་

དོན་ལ་སྦོར་སྐབས་མིང་སྔ་མའི་རླེས་འཇུག་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་བལྟ་དགོས་པ་

དང་། ན་སྒྲས་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་དོན་གིས་སྟོན་ནོ།  ། 

རྒྱུ་མཚན་གི་དོན་ལ་གོང་བསྟན་ཚིག་ཕྲད་དླེ་དག་ཁོ་ན་སྦོར་བས་ཀང་མ་

ཁྱབ་སྟླེ། ཕིར་དང་། སྟབས་དང་། སད་དང་། དླེ་ལྟ་ན་སོགས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་

གསལ་བླེད་ཀི་མིང་ཡིན་པའི་ཕིར། དླེ་ནི་བོད་མའི་ཁ་སྐད་དང་བརྡ་སྤོད་པའི་

ལུགས་གཉིས་ཀར་མཐུན་པའི་བརྡའི་སྦོར་ཚུལ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་ཏླེ། 

སྤིར་སྐད་ཆ་བྱུང་བའི་རྨང་གཞིའི་སྟླེང་ཡི་གླེ་དང་བརྡ་སྤོད་པའི་གཞུང་

ལུགས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། བརྡ་སྤོད་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་གྲུབ་ཟིན་པ་ནས་



བརྡ་སྤྲོད་སྲོར་ཀྱི་རྲོམ་ཡྱིག
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གཞུང་ལུགས་དླེའི་ཐོག་མའི་འབྱུང་གཞིར་གྱུར་པའི་ཡི་གླེ་དང་སྐད་ཆ་དླེ་

ཡང་བརྡ་སྤོད་པའི་སྤི་འགྲོས་ལྟར་སྦར་དགོས་ཕིར། བརྡ་སྤོད་པའི་གཞུང་

ལུགས་ཀིས་སྐད་ཆ་གཅིག་མཐུན་དང་འཕླེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ལ་ནུས་པ་ཆླེན་

པོ་བཏོན་དང་འདོན་གིན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལྟ་ན་ཚིག་ཕྲད་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་

དོན་གཅིག་ཉིད་གསལ་བར་བླེད་པ་འདི་ཡང་བོད་སྐད་ཀི་བརྡའི་སྦོར་

ལུགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི། དོན་བསྐྱར་ཡང་ཚིག་མ་བཟས་པ་དང་

ཚིག་བསྐྱར་ཡང་དོན་མི་གཅིག་པའི་གནས་འབིན་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ།  །

གཞན་ཡང་དུས་སྟོན་པའི་མིང་མཐར་དུ་སོགས་ལ་དོན་དང་། དང་སྒྲ་

སྐབས་བསྟུན་གིས་སྦར་ན་ཚེ་སྐབས་ཀི་དོན་སྟོན་པ། ཉི་མ་འཆར་བ་རུ། 

ཚེས་གསུམ་ལ་ཞླེས་པར། ཉི་མ་འཆར་བ་དང་། ཚེས་གསུམ་ཐོན་པ་དང་ལྟ་

བུར་ཕྲད་མི་འདྲ་ཡང་དོན་མཚུངས་པ་དང་། དང་སྒྲ་དང་གམ་སོགས་དབླེ་

གཞི་སྔོན་ལ་བཀོད་པའི་དབླེ་ཆོས་ཀི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་དང་། དླེ་ལས་ལྡོག་པ་

གང་རུང་ལ་འཇུག་པར་བསྟན་པ་ནི། ཚིག་གི་སྦོར་ལུགས་ཀིས་དླེ་ལྟར་བས་

ན་མ་གཏོགས། ཕྲད་ཀི་ཆ་ནས་བསྟན་དོན་དོ་མཉམ་པའི་མིང་དང་ཚིག་གི་

བར་མཚམས་སུ་སྦར་ཏླེ་ཐ་དད་དུ་འབླེད་པ་ཙམ་ལས་སྡུད་པའི་དོན་མླེད་

པས། ཕྲད་དླེ་དག་སྡུད་པའི་དོན་ལ་མི་འཇུག་སམ་མོ།  །དླེ་མིན་མཚམས་
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སྦོར་བའི་ལྷག་བཅས་ཀི་སྐབས་སུ། སྟླེ་ཏླེ་དླེ་གསུམ་དང་། ནས་སྒྲ། ཅིང་ཞིང་

ཤིང་གསུམ་སྦོར་ཚུལ་ཕལ་ཆླེར་འདྲ་བ། དཔླེར་ན། གཞུང་དོན་བཤད་དླེ་

ཤླེས། གོམ་པ་སོས་ཏླེ་སོང་། ཆུས་བཀང་སྟླེ་ཁླེངས། ཞླེས་པར། གཞུང་དོན་

བཤད་ནས་ཤླེས། གོམ་པ་སོས་ནས་སོང་། ཆུས་བཀང་ནས་ཁླེངས། ཞླེས་

པའམ། འཆད་ཅིང་ཤླེས། སོས་ཤིང་སོང་། བཀང་ཞིང་ཁླེངས་ཞླེས་སྦར་ཀང་

ཆོག་མོད། དོན་གཅིག་ལ་འཇུག་པ་མཚུངས་པ་ཡིན་ན་དོན་དླེ་ལ་སྦོར་བའི་

ཕྲད་རྣམས་མཚུངས་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟླེ། སྟླེ་ཏླེ་དླེ་གསུམ་དང་ནས་སྒྲའི་

སྔ་ལོགས་ཀི་བ་བའི་མིང་དླེ་འདས་པ་ཡིན་དགོས་ཀང་། ཅིང་ཞིང་ཤིང་

གསུམ་ལ་དླེ་འདྲའི་ཚད་བཀག་མླེད་པ་དང་། ཕྲད་དུ་མར་ཐུན་མོང་གི་

མཚུངས་དོན་ཡོད་ན་ཡང་གཙོ་ཆླེ་བ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པའི་དོན་གི་འཇུག་པ་

དླེ་དག་ཡིན་པ་དང་། གལ་ཏླེ་ཕྲད་དུ་མས་དོན་གཅིག་ཁོ་ན་སྟོན་པར་བླེད་ན་

ཕྲད་གཅིག་གིས་ཆོག་པར་ཐལ་བས། ཕྲད་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་མ་འདྲླེས་པར་

དཔྱད་དགོས། དླེ་སྒྲ་ལྷག་བཅས་ལ་འཇུག་པ་ལ་ད་དུང་དཔྱད་རྒྱུ་ཡོད་དླེ། 

སྤིར་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་དང་རང་དབང་ཅན་གཉིས་མླེ་ཆུ་འཐབ་པ་བཞིན་

དུ་འགལ་བ་ལྟག་སྤོད་དུ་འགྱུར་ན། ལྷག་བཅས་མ་གཏོགས་པའི་དོན་གཞན་

རྣམས་ལ་རང་དབང་བས་འཇུག་པ་དང་། ལྷག་བཅས་ཁོ་ནར་གཞན་དབང་

ལྟར་སྦར་པ་སོབ་དཔོན་གི་དགོངས་པ་ཡིན་མིན་དཔྱད་འཚལ་ཏླེ། རྩ་བར་དླེ་
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སྒྲ་ལྷག་བཅས་ལ་འཇུག་དགོས་པར་སྐབས་གང་དུའང་མ་བསྟན་པའི་ཕིར་

རོ།  །

སུམ་ཅུ་བའི་གཞུང་དུ་སྡུད་པ་དུ་མ་ཞིག་བསྟན་པ་རྣམས་མིང་ཙམ་མ་

གཏོགས་དོན་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ། རྒྱན་སྡུད་ཀི་སྡུད་པ་ནི། སྒྲ་གཟུགས་ཡིན་

ལ་དྲི་རོ་རླེག་བ་རྣམས་ཀང་ངོ་།  །ལྟ་བུ་དང་། ནས་ལས་ཀིས་སྡུད་པ་སྟོན་པ་

ནི། ལས་སོགས་དང་། ལསོགས། ལྟ་བུར་གནའ་དུས་ཀི་སྐད་ལ་ཐོན་ཀང་། 

སྐད་ཆ་འཕླེལ་འགྱུར་གི་དབང་གིས་ད་ལྟའི་སྐད་ལ་ནས་སྒྲ་མ་གཏོགས་ལས་

སྒྲ་མི་འཇུག་པས། ཐོབ་ཐང་རྩ་ཚིག་དངོས་སུ། སྡུད་ལ་ནས་སྒྲ་ཁོ་ན་འཇུག ། ། 

ཅླེས་པ་ཡུལ་དུས་རྣམ་གྲངས་སོགས་གཞི་གང་དུ་མགོ་ཚུགས་པ་ནས་

མཐའ་གང་ལ་ཐུག་པའི་བར་མཚམས་ཀི་དོན་སྡུད་པས། སུམ་རྟགས་བཤད་

སྦར་ལླེགས་བཤད་གཅླེས་བསྡུས་སུ། དླེས་ན་གོང་གི་ཚིག་རྒྱན་གཉིས་ཀི་

སྐབས་ཀི་སྡུད་ཚིག་ནི་མ་ཟད་ཅླེས་པ་དང་དོན་གཅིག་པའི་སྡུད་ཚིག་དང་། 

འབླེད་སྡུད་ཀི་སྐབས་ཀི་སྡུད་ཚིག་དང་འོག་ཏུ་འཆད་འགྱུར་དང་སྒྲའི་སྐབས་

ཀི་སྡུད་ཚིག་གཉིས་ནི་རྣམ་གྲངས་སྡུད་པའི་ཚིག་དང་། འབྱུང་ཁུངས་སྐབས་

ཀི་སྡུད་ཚིག་ནི་མཚམས་འཛིན་པའི་སྡུད་ཚིག་དང་། སྐབས་འདིའི་སྡུད་ཚིག 

(ནི་སྒྲ) ནི་ངླེས་བཟུང་ངམ་ནན་ཏན་དུ་བསྣན་པའི་སྡུད་ཚིག་ཡིན་པས་གོང་

འོག་གི་ཁྱད་པར་མ་འདྲླེས་པ་ཞིབ་མོས་བོས་དབླེ་བར་བའོ།  །༢༤ཞླེས་
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གསུངས་སོ།  །དགར་བ་དང་འབླེད་པ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། དགར་བ་ཞླེས་

པ་དགར་བའི་གཞི་དངོས་སུ་སྨོས་མ་སྨོས་ཇི་ལྟར་ཡང་དགར་གཞིའི་རིགས་

མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་གང་རུང་ལས་རིགས་དང་བ་བ་ཡོན་ཏན་རས་

སོགས་ཀི་སོ་ནས་དམིགས་ཀིས་བཀར་པ་དང་། འབླེད་པ་ནི་དོ་མཉམ་པའི་

ཆོས་དུ་མ་སོ་སོར་ཕླེ་པ་ལ་བ་བས་ཁྱད་པར་ཆླེའོ།  །

དླེས་ན་རླེས་འཇུག་ལ་བལྟ་དགོས་པའི་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་དང་

བལྟ་མི་དགོས་པའི་རང་དབང་ཅན་གི་ཁྱད་པར་མ་ཕླེ་བར་དོན་གི་སྦོར་ཚུལ་

གི་སོ་ནས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན། འབླེལ་བའི་དོན་ལ་འཇུག་པ། གི་ཀི་གི་འི་ཡི་

ལྔ་དང་། བ་བ་བས་པ་ལ་འཇུག་པ། གིས་ཀིས་གིས་འིས་ཡིས་ལྔ་དང་། ནས་

སྒྲ་དང་། འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དོན་ལ་སྦོར་བ། ནས་ལས་གཉིས། ལས་སོགས་ལྔ་

ལ་འཇུག་པ། སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ་བདུན། ཚེ་སྐབས་ཀི་དོན་སྟོན་པ། སུ་

སོགས་དང་། དང་སྒྲ། འབླེད་པའི་དོན་ལ། གམ་སོགས་དང་། དང་སྒྲ། 

མཚམས་སྦོར་པའི་ལྷག་བཅས་ལ། ནས་སྒྲ། སྟླེ་ཏླེ་དླེ་གསུམ། ཅིང་ཞིང་ཤིང་

གསུམ། རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ་ལ། གིས་སོགས། ལས་སྒྲ། ན་སྒྲ། དང་སྒྲ། ཚིག་

སྔ་ཕིའི་བསྟན་བ་མི་མཐུན་པའི་དོན་ལ། ཀང་འང་ཡང་གསུམ་དང་། གི་

སོགས། བདག་པོ་དང་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་ལ། པ་པོ་བ་བོ་མ་མོ་ཅན་ལྡན་

མཁན་སོགས་འཇུག་གོ། དླེ་ལྟར་བསྡུས་ན་དོན་གི་མཚུངས་ཆོས་ཐུན་མོང་
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བ་དང་འཇུག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གནད་འབིན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཆླེན་པོ་ཡོད་དོ།  །

སྐབས་བརྒྱད་པ། 

ཚིག་རྟགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ། 

དླེང་སང་ཁ་ཅིགཚིག་རྟགས་ཞླེས་པ་ནི་ཡིག་ཐོག་གི་སྐད་ཆའི་གྲུབ་

ཆ་གལ་ཆླེན་ཞིག་སྟླེ། ཡིག་ཐོག་གི་སྐད་ཆ་ལ་མླེད་དུ་མི་རུང་བའི་རམ་

འདླེགས་བླེད་སྤད་ཅིག་ཡིན་ཞླེས་པའི་བཤད་སྒྲོས་ལ་རྐང་བཅས་ཏླེ། བོད་

ཡིག་ལའང་དབིན་རྒྱ་ཡིག་དང་ཚུལ་མཐུན་གི་ཚིག་རྟགས་ཤིག་བ་དགོས་

པར་སྨྲ་བ་ནི་སྐད་ཆའི་ཆོས་ཉིད་མ་རྟོགས་པའི་སྤི་བརྡོལ་སྨྲ་བ་ཁོ་ནར་ཟད་

དླེ། བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་རྟགས་ནི་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་དངོས་དང་འབླེལ་བའི་

བརོད་དོན་ཀི་ཀུན་སོང་དང་། དོན་གི་སོད་མཚམས་གསལ་བླེད་ཀི་ཚིག་

ཕྲད་ཀི་ནུས་པ་ཞིག་ལ་བ་ཞིང་། བོད་ཡིག་ལ་ཤད་དང་ཚིག་རྟགས་གཉིས་

ཀ་སྦྲགས་མར་སྦར་ཏླེ། ཤད་ཀིས་ཚིག་གི་སྤུ་རིས་འབླེད་པ་དང་། ཚིག་

རྟགས་ཀིས་དོན་གི་སོད་མཚམས་སྟོན་པས་སྒྲ་དོན་གཉིས་ཀར་རང་མཚན་

གི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་ལོ།  །

དང་པོ། ཚིག་ཕྲད་ཀིས་ཚིག་རྟགས་བླེད་པ་གང་ནས་བསྟན་པ་བཤད་
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པ། 

སྤིར་རྣམ་དབླེ་དང་རྣམ་དབླེ་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་ཕྲད་སོ་སོའི་འཇོག་

ལུགས་ལྟར་ན། སུམ་ཅུ་བའི་གཞུང་དུ་ཐོག་མར་རྣམ་དབླེ་དང་དླེ་ནས་ཚིག་

ཕྲད་གཞན་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་བསྟན་དགོས་ཀང་དླེ་ལྟར་མ་མཛད་པར། 

ཐོག་མར་སར་བསྡུའམ་རོགས་ཚིག་བསྟན་པ་དང་། དླེ་ནས་ལ་དོན་དང་ཨི་

ལྡན་བསྟན་པའི་མཇུག་དླེ་མ་ཐག་ཏུ། རྒྱན་སྡུད་དང་། ལྷག་བཅས། གམ་

སོགས་བསྟན་པ་ནི་ཚིག་ཕྲད་དླེ་དག་གི་འགྲུབ་རྒྱུ་ངོས་འཛིན་བླེད་ས་བ་ཁོ་

ན་ཙམ་མིན་ཏླེ། མིང་རྣམས་ལ་དོན་ཐོབ་ལྟར་ཚིག་ཕྲད་སྦར་ཏླེ་སྐབས་དོན་

རོགས་པར་སྟོན་པའི་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ན། སར་ཡང་ཚིག་དླེའི་རླེས་སུ་དོན་

གཞན་འཇུག་པ་མླེད་པར་སྐབས་དོན་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་བརོད་པ་ལ་གོ་སོགས་

སྦར་པ་དང་། ཚིག་གཞན་དང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀི་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཚིག་

སྔ་ཕིའི་བསྟན་དོན་ལ་གསལ་བ་གསལ་བླེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྟླེ་སོགས་

དང་། བརོད་དོན་དོ་མཉམ་པའམ་དྲི་བ་སྟོན་པ་ལ་གམ་སོགས་དང་། བསྟན་

བ་སྔ་ཕི་མི་མཐུན་པ་ལ་ཀང་སོགས་སྦར་དགོས་པར་བསྟན་པས། ཚིག་ཕྲད་

དླེ་དག་ཡིན་ན་ཚིག་ཁོ་ན་ལ་སྦོར་བས་མ་ཁྱབ་ཀང་། ཚིག་གི་མཐར་སྦར་

པས་ཚིག་གི་བསྟན་དོན་རོགས་མ་རོགས་དང་དླེ་དང་ཚིག་གཞན་གི་འབླེལ་

བ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་གསལ་བར་བླེད་པས། རྣམ་དབླེ་རྣམས་བསྟན་པའི་གསླེབ་
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ཚུགས་སུ་གོང་བསྟན་ཚིག་ཕྲད་དླེ་དག་བསྟན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཆླེའོ།  །

རྣམ་དབླེ་དངོས་ཀི་སྒྲས་ཚིག་རྟགས་མི་བླེད་དླེ། ་དླེ་དག་གིས་ནི་རང་

རང་གི་སྔ་ཕིའི་མིང་རྣམས་བ་ཡུལ་དང་བ་བ། བླེད་པ་དང་བ་བ། འབྱུང་གཞི་

དང་འབྱུང་ཆོས་སོགས་སུ་ཕླེ་སྟླེ་དོན་གི་ཁྱད་པར་འབིན་ཞིང་། མིང་རྣམས་

ཚིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་སྐྱླེད་པས། ཚིག་སྔ་ཕིའི་དབླེ་མཚམས་སུ་སྤིར་བཏང་

དུ་མི་སྦོར་རོ།  །དླེས་ན་ཚིག་རྟགས་སྟོན་བླེད་ཀི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ཕྲད་ནི། 

རོགས་ཚིག་དང་། ལྷག་བཅས། རྒྱན་སྡུད། གམ་སོགས། ཅིང་སོགས་གཙོ་

ཆླེ་བའི་སྟླེང་དུ་དོན་མཚུངས་བསྡུས་ན། ནས་སྒྲ་དང་། དང་སྒྲ། སྤི་སྒྲ། རྣམ་

དབླེའི་ཚིག་ཕྲད་རྣམས་རྣམ་དབླེ་མ་ཡིན་པའི་དོན་གཞན་ལ་འཇུག་པ་

སོགས་སོ།  །དླེ་ལ་རྟགས་འཇུག་ཏུ། གཞན་ཡང་ཚིག་དོན་འོག་མ་ལས།  ། 

བསྡུ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མླེད་པ་དང་།  །གོང་མ་ལས་ཀང་དླེ་བཞིན་ཏླེ།  །རྣམ་གྲངས་

དག་ཀང་བཀོད་པ་ལས།  །བསྐྱར་བ་ཡོད་དམ་མླེད་པ་དང་། ཕོ་སྒྲ་དག་ནི་མོ་

སྒྲ་དག །མིང་གི་མཐའ་ན་ཡོད་མླེད་དང་།  །རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཡང་།  ། 

དོན་ལ་བསླེགས་པ་ཡོད་མླེད་དང་།  །བསྟན་བ་ལྷག་མ་ཡོད་མླེད་དང་།  །ཚིག་

དོན་རོགས་དང་མ་རོགས་ཀིས།  །དླེ་དག་ནང་གསླེས་རྣམ་པར་དབླེ།  །ཞླེས་

བསྟན་པའི་དོན་ལ་མིང་དང་ཚིག་ལ་དམིགས་པ་ཅི་རིགས་ཡོད་པས། ཚིག་

གི་དབང་དུ་བས་ན་དོན་གི་ངལ་གསོའི་སོད་མཚམས་ལ་ཚིག་ཕྲད་གང་ཞིག་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

སྦར་དགོས་པར་བསྟན་པ་ནི་ཚིག་རྟགས་ཀི་དོན་རང་ལས་མ་འདས་སོ།  །

གཉིས་པ། ཤད་དང་ཚིག་རྟགས་ཀི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། 

ཤད་ཅླེས་པ་ནི་ཚིག་གི་སྤུ་རིས་འབླེད་པ་དང་སྣང་བ་གཟུགས་ཀི་

མཛེས་ཆ་བཏོད་པའི་སད་དུ་བྱུང་བའི་ཡིག་ཐོག་གི་རྐླེན་ཞིག་ཡིན་ཏླེ། ཚིག་

ལ་རྐང་བ་བཅད་པ་དང་། མ་བཅད་པའི་ལྷུག་མ། བཅད་ལྷུག་སླེལ་མ་གསུམ་

དུ་གནས་པའི་ཁྱད་པར་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཤད་ཀིས་འབླེད་ཅིང་། སོས་སུ་ཤིང་

དཔར་གི་བཟོ་རྩལ་དང་ཤོག་གུ་མི་གྲོན་པའི་དགོས་མཁོ་ལས་རྣམ་གྲངས་དུ་

མ་བས་པ། བོད་ཡིག་འདི་སྟླེང་འོག་ཏུ་བརྐངས་པའི་རྣམ་པ་དང་བསྟུན་ཏླེ་

དཀྱུས་རིང་བར་བས་པས་ཤད་ཀི་གཟུགས་རང་སྟླེང་ན་མཛེས་རྩལ་གི་ཁྱད་

ཆོས་མཐོ་ཡང་། དླེ་ཡང་ཡིག་ཐོག་ཁོ་ནའི་རྐླེན་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པར་མ་ཟད། ཡི་

གླེ་འབི་ལུགས་དང་འབི་རྩལ་གི་ནུས་པ་མཐོ་རུ་བཏླེགས་པ་དང་བསྟུན་ནས་

ཤད་ཀི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་ཞིག་རིམ་གིས་ཉམས་བཞིན་ཡོད་པས། ཚིག་

རྟགས་ལྟར་སྐད་ཆའི་སྦོར་བ་ལ་དགོས་ངླེས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ངག་གི་སྦོར་བ་ལ་

མི་འབྱུང་བས་གསལ་བར་གྲུབ་བོ།  །

བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་རྟགས་ཞླེས་པ་ནི། ངག་ཡིག་ཐོག་གང་རུང་དུ་འབྱུང་
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ཞིང་བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་དང་དོན་གི་སོད་མཚམས་སྟོན་པའི་ཚིག་ཕྲད་

ཀི་བླེད་པ་ཞིག་ལ་བ་སྟླེ། ཚིག་ལ་ཀུན་སོང་གི་སོ་ནས་དབླེ་བ་བཞི་ཡོད་པ་

ལས། ཅིག་ཞིག་ཤིག་སོགས་སྦར་པའི་སྐུལ་སྨོན་གི་ཚིག་ལ་རོགས་ཚིག་

མི་སྦོར་བ་དང་། རོགས་ཚིག་སྦར་པའི་ཚིག་ལ་དྲི་བའི་དོན་མླེད་པ་དང་། 

འདྲི་བླེད་ཀི་ཚིག་ལ་སྐུལ་སྨོན་གི་སྒྲ་དང་རོགས་ཚིག་མི་སྦོར་བ་ནི། ཚིག་དླེ་

དག་གི་ཀུན་སོང་མི་འདྲ་བའིགནད་ལ་ཐུག་ཕིར། ཚིག་རྟགས་ཀུན་སོང་ལ་

བསྟུན་ཞིང་། ཀུན་སོང་ཚིག་རྟགས་ཀིས་མཚོན་ཕིར། ཀུན་སོང་ཇི་འདྲ་བ་

ཞིག་ལ་ཚིག་རྟགས་གང་འདྲ་བ་ཞིག་སྦོར་བ་ལ་ངླེས་གཏན་ཡོད་དོ།  །དླེར་

མ་ཟད། དོན་གི་སོད་མཚམས་ཕླེ་བ་དང་། ཚིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་གོང་དུ་འདླེགས་

པའང་ཚིག་རྟགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཏུ་འཁུམས་ཏླེ། སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལ་

དབུགས་གསོ་དགོས་ཤིང་། དབུགས་གསོ་བ་ལ་ཚིག་མཚམས་གཅད་

དགོས་པར་མ་ཟད། ཚིག་གི་སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་ནས་ཀང་སོད་མཚམས་དབླེ་

དགོས་པ་ཡོད་པ་ཚིག་རྟགས་ཀིས་སྟོན་ཞིང་། ཚིག་རྟགས་བླེད་པའི་ཚིག་

ཕྲད་དླེ་དག་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པར་གྱུར་ཚེ། ངག་ཏུ་བརོད་མི་

འདོད་པ་དང་། རྣ་བར་ཉན་མི་སྤོ་བ་འབྱུང་བ་བཟོག་ཕིར། དོན་མཚུངས་ཀི་

ཚིག་ཕྲད་ཐ་དད་པ་དུ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏླེ། ལྷག་མ་འདྲླེན་པ་ལ། ནས་སྒྲ་སྟླེ་ཏླེ་

དླེ་གསུམ་དང་མཚུངས་པ་དང་། འབླེད་པ་སྟོན་པ་ལ། དང་སྒྲ་གམ་སོགས་
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དང་མཐུན་པས་མཚོན་ཏླེ། བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་ཕྲད་མང་བོ་ཞིག་ནི་བསྐྱར་བ་

བཟོག་པའི་ཕིར་དུ་བས་པས་ཚིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་གོང་དུ་འདླེགས་པའི་ནུས་པ་

མི་དམན་ནོ།  །དླེས་ན། ་ཚིག་རྟགས་ཀི་ནུས་པ་མདོར་བསྡུས་ན་གསུམ་སྟླེ། 

བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་མཚོན་པ་དང་། དོན་གི་སོད་མཚམས་ཕླེ་བ། ཚིག་

གི་སྒྱུ་རྩལ་གི་ནུས་པ་གོང་དུ་འདླེགས་པ་བཅས་སོ།  །

སྤིར་ཚིག་རྟགས་ལ་ངག་ཡིག་ཐོག་གཉིས་ཀར་སྦོར་བའི ་སྒྲ་

གཟུགས་གཉིས་ལྡན་དང་། ཡིག་ཐོག་འབའ་ཞིག་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཟུགས་

རིས་ཀི་རྐླེན་ཙམ་བཅས་རིགས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། བོད་ཡིག་ལ་ཡིག་ཐོག་

ཏུ་ཤད་དང་ངག་ཡིག་ཐོག་གཉིས་ཀར་ཚིག་ཕྲད་ཀིས་ཚིག་རྟགས་ཀི་དོད་

བླེད་ཀང་། ཚིག་ཡོད་ཚད་ལ་ཚིག་རྟགས་སྦར་དགོས་ངླེས་ཀིས་མ་ཁྱབ་སྟླེ། 

རླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་མོས་མཛད་པའི་འཕགས་པ་རྟག་ཏུ་ངའི་རྟོགས་བརོད་

༢༥ཀི་ཚིག་ལྷུག་ཁོ་ནར་ཚིག་མཚམས་༥༡༥ཡོད་པའི་ནང་ནས། གོ་སོགས་

རོགས་ཚིག་སྦར་པ་༡༥༡དང་། ཅིག་ཞིག་ཤིག་གསུམ་སྦར་པ༡༣སྟླེ་

སོགས་ལྷག་བཅས་སྦར་པ་༤༤ཞིང་ཅིང་ཤིང་གསུམ་སྦར་པ༢༡དང་སྒྲ་

སྦར་པ༡༢༤ན་སྒྲ་ཅན༡༥པ་དང་བའི་མཐའ་ཅན༤༦དང་། ད་དུང་ཚིག་ཕྲད་

གཞན་སྦར་པའང་ཡོད་པ་དོར་ཤུལ་དུ། མླེ་ཏོག་དླེ་དག་ལས་ཁ་ཅིག་ནི་ས་

ཕོགས་དླེར་བཀྲམ། སོག་ཆགས་བརྒྱ་སྟོང་གིས་མི་སྐྱླེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་
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པ་ཐོབ། ས་ཆླེན་པོ་འདི་ཡང་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས། ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་

མཐར་ཚིག་ཕྲད་ཅི་ཡང་མླེད་པ་ཡང་ཡོད་པས་མཚོན་ཏླེ། ཚིག་རྟགས་ནི་

དོན་གི་མཚོན་བླེད་ཅིག་ཡིན་པས། དོན་གི་དབང་གིས་ཚིག་སྔ་ཕིའི་འབླེལ་

བ་ཇི་བཞིན་གོ་ན། ཚིག་རྟགས་དངོས་སུ་མ་སྦར་ཀང་དོན་ལ་མི་གནོད་དོ།  །

མདོར་ན། ཤད་ནི་བིས་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གི་དགོས་མཁོ་ལས་བྱུང་བའི་

ཡིག་ཐོག་གི་རྐླེན་ཞིག་ཏུ་ངླེས་ཤིང་། ཚིག་རྟགས་ནི་བརྡ་སྤོད་ཀི་དགོས་

མཁོ་ལས་བྱུང་བའི་སྐད་ཆའི་ཆ་ཤས་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་གདའ་ཕིར། དླེ་

གཉིས་རྣམ་པ་ཐ་དད་པར་མ་ཟད། གཅིག་ཚབ་གཅིག་གིས་བླེད་མི་རུང་བས་

ནམ་ཡང་འདྲ་བར་མི་གཟུང་ངོ་།  །

གསུམ་པ། ཤད་ཀི་རྣམ་གྲངས་དང་སྦོར་ཚུལ་བཤད་པ། 

བིས་པ་བདླེ་བག་ཏུ་འཇུག་པ་ལས། སོག་ཆླེན་ཡ་ིགླེ་ཡན་ལག་བདུན།  ། 

དླེ་དགཨ་ཡི་ཁོངས་སུ་འདུ།  །ཞླེས་དང་། དླེ་ལ་ཚེག་ཉིད་སོག་གི་ཨ།  །ཞླེས་

དང་། དང་ཀོག་ཤད་ཀང་དླེ་འདྲ་སྟླེ།  །ཞླེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་

ཡིག་ནི་འཕུལ་རྟླེན་མིང་གཞི་འདུས་པའི་ཡི་གླེ་སྔ་ཕིའི་སྦོར་བ་ཅན་ཡིན་

པས། སྔོན་གི་ཡི་གླེར་གོར་ཐིག་གཉིས་སྟླེང་འོག་ཏུཿབརྩླེགས་པ་ལ་རིམ་
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གིས་གོར་གཅིག༠དང་གྲུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། གཏླེར་ཆོས་ཁྱད་དུ་

བསལ་ཕིར་སྔར་ལྟར་གོར་ཚེག་གཉིས་ཅན་འབི་བ། ས་རྲ་དག་ནི་རྣམ་བཅད་

དོ་ཞླེས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་རྟགས་དང་ཁྱད་འབླེད་སད་གོར་གཉིས་ཀི་བར་དུ་

འཕྲླེད་ཚེག་གིས་ཕླེ་བའིཿའདི་བྱུང་བ་བཅས་གང་ཡིན་ཡང་བར་ཚེག་མླེད་ན་

དོན་འཛོལ་བར་འགྱུར་བས་སོག་ལྟ་བུར་གྲུབ་པ་དང་། དང་ཀོག་དང་ཤད་ནི་

རྐླེན་གི་ཡི་གླེ་ཡིན་པས། དླེ་དག་ལ་བརྡ་ཆད་བླེད་ལུགས་ཀི་ཆ་ནས་ཀང་

ནུས་པ་རགས་ཙམ་རྟོགས་སོ།  །

དང་ཀོག་གམ་དབུ་ཁྱུད་ནི། སྔགས་ཀི་གཟུངས་ཐམས་ཅད་ཀི་མགོར། 

ཨོཾ་མ་ནི་པངླེ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ངྷིཿཞླེས་པ་ལྟར། ཨོཾ་སྒྲ་འབྱུང་བས་བཀྲ་

ཤིས་པ་སོགས་ཀི་དོན་མཚོན་པར་བླེད་པས། ཐོག་མར་ཡིག་མགོར་ཨོཾ་

ཡིག་དངོས་འབི་བ་ལ་ཕིས་སུ་རིམ་གིས་མཛེས་རྩལ་གི་ཁྱད་པར་མངོན་དུ་

གསལ་བའི་ད་ལྟའི་འབི་ལུགས་འདི་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏླེ། ཚེ་ཏན་ཞབས་

དྲུང་མཆོག་གིས། དབུ་ཁྱུད་ནི་སྔགས་ཀི་གཟུངས་མང་བོར་ཨོཾ་ཡིག་གིས་

མགོ་འདྲླེན་པ་ལྟར་ཝརྟུལའི་ཨོཾ ་ཡིག་གི་གཟུགསའུྃབིས་པ་རིམ་གིས་

འགྱུར་ནས་༄ད་ལྟའི་དབུ་ཁྱུད་ཀི་འབི་སོལ་འདི་དར་བར་གྲགས་སོ།  

།༢༦ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། དགླེ་འདུན་ཆོས་འཕླེལ་གིས་ཀང་། ཨོམ་རིང་

གི་གཟུགས་རྒྱ་ཡིག་འྃའདི་ཡིན་ཞིང་། དཔླེ་རིང་འགའ་ལ་ཡིག་མགོའི་ཏིང་
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ཀོག་ཀངའྃ་འདི་ལྟར་བིས་པ་མཐོང་བས་འདི་ཨོམ་ཡིག་གི་གཟུགས་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནོ།  །༢༧ཞླེས་དང་། ས་སྐྱ་ཀུན་དགའ་སིང་བོས། སྤི་ནི་མགྲིན་པ་སྟླེ། 

དླེ་ནི་ཨོཾ་རིང་བོ་ཡོད་པ་སྟླེ། སྣ་ལྡན་གི་ཡི་གླེ་ཡིན་པས་མགོར་བསིང་བའོ།  ། 

༢༨ཞླེས་སོགས་རྒྱ་ཆླེར་གསུངས་པས་གསལ་བར་རྟོགས་ཤིང་། དླེང་སང་

དབུ་ཁྱུད་ལ༄༅།  །དང་། ༄། གཉིས་ཡོད་པའི་སྔ་མ་ཚང་ཁྱུད་ལ་ཉིས་

ཤད་དང་། ཕི་མ་ཕླེད་ཁྱུད་ལ་ཆིག་ཤད་སྦར་པ་ནི་མཛེས་པའི་ཕིར་ཡིན་ལ། 

དླེ་དག་གང་ལ་སྦོར་ན་མིའི་མགོ་ལ་ཞྭ་མོས་བརྒྱན་པ་ལྟར་ཡིག་མགོ་འདྲླེན་

པའི་ཕིར་ཐོག་མར་སྦོར་བ་སྟླེ། ཡི་གླེའི་མགོ་རྒྱན་དབུ་ཁྱུད་དླེ།  །དང་ཀོག་

བླེར་ཞླེས་ཀང་ཟླེར།  །༢༩ཞླེས་གསུངས་སོ།  །

ཤད་ལ་ཆིག་ཤད (། ) ཉིས་ཤད (།  །) བཞི་ཤད (།  །།  །) རིན་

ཆླེན་སྤུངས་ཤད (༑) སྦྲུལ་ཤད  (༑) ལྔ་ཡོད་པ་ལས། ཆིག་ཤད་ནི་གསལ་

བླེད་སུམ་ཅུ་ལས་ཀ་ག་ཤ་གསུམ་སྟླེ་མགོ་ཚེག་ལས་རྐང་བ་དྲང་ཐད་དུ་

འཕང་བའི་ཕི་རྐང་ཅན་གི་ཡི་གླེ་གསུམ་གི་རྐང་བ་ཤད་ཀི་ཆ་དང་འདྲ་ཕིར་

དླེ་གསུམ་ཚིག་མཐར་བྱུང་ཚེ་ཆིག་ཤད་ཀི་གོ་བླེད་པ་མ་གཏོགས་ལྷུག་པའི་

མཐར་ཆིག་ཤད་སྦར་པ་དང་། གོ་སོགས་རོགས་ཚིག་སྦར་པ་དང་ཚིགས་

བཅད་ཀི་མཐར་ཉིས་ཤད་སྦར་པས་བསྟན་དོན་རླེ་ཞིག་རོགས་པ་དང་

ཚིགས་བཅད་ཀི་ཁྱད་ཕླེ་བ་དང་། དོན་ཚན་ཆླེན་མོ་རླེ་རོགས་པ་དང་ལླེའུའི་
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མཚམས་སུ་བཞི་ཤད་སྦར་པ་དང་། ཐིག་མགོར་ཚེག་དབར་གཅིག་བྱུང་ཚེ་

ཚུགས་ཐུབ་པའི་ཆླེད་དུ་རིན་ཆླེན་སྤུངས་ཤད་བི་བ་དང་། ལླེའུ་སྔ་ཕིའི་བར་

མཚམས་སུ་གནའ་དུས་ལླེའུ་མཚམས་སྟླེང་འོག་ཕླེ་ནས་བི་བ་ཤོག་གུ་གྲོན་

པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བས་སྦྲུལ་ཤད་ཀིས་ཕླེ་པ་ལ། ད་ལྟ་སྟླེང་འོག་ཕླེ་ཞིང་བར་

གསླེང་ཆླེར་དོད་པས་མ་སྦར་ཀང་ཆོག་གོ། ཤད་ཀི་ནུས་པ་གཙོ་བོ་ནི་ཚིག་

རིས་སོ་སོར་ཕླེ་བ་དླེ་ཡིན་ནོ།  །

བཞི་བ། ཚིག་རྟགས་ཀི་རྣམ་གྲངས་དང་སྦོར་ཚུལ་བཤད་པ། 

གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་ཕྲད་གཅིག་གིས་ཀང་ཚིག་སྔ་

ཕི་མཚམས་སྦོར་བ་དང་། ཚིག་གི་སོད་མཚམས་ཕླེ་བ་སོགས་དོན་དུ་མ་

མཉམ་ལོགས་སུ་སྒྲུབ་པར་བླེད་པས། ཚིག་ཕྲད་གང་གིས་ཚིག་རྟགས་བླེད་

པ་དླེ་དོན་གཞན་དང་བཟ་བར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ་ཡང་། འདིར་བོད་སྐད་

ལ་ཚིག་ཕྲད་ལས་ཚིག་རྟགས་གཞན་ཞིག་ཡན་གར་དུ་མླེད་པ་ལ་ངླེས་ཤླེས་

འདྲོང་ཕིར་དཔླེར་བརོད་ཀིས་རགས་ཙམ་སྤོའ།ོ  །

བོད་སྐད་ལ་ཉླེ་བར་མཁོ་བའི་ཚིག་རྟགས་ཀི་རྣམ་གྲངས་ལ། རོགས་

པའི་དོན་སྟོན་པ་གོ་སོགས་བཅུ་གཅིག་དང་། དྲི་བ་སྟོན་པ་གམ་སོགས་དང་། 
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སྐུལ་སྨོན་གི་རྟགས་བླེད་པ་ཅིག་ཞིག་ཤིག་གསུམ་དང་། འབླེད་པ་མཚོན་

བླེད་དང་སྒྲ་དང་གམ་སོགས་དང་། ཕི་དོན་འདྲླེན་བླེད་སྟླེ་སོགས་དང་ནས་

སྒྲ། ཅིང་ཞིང་ཤིང་གསུམ་བཅས་དང་། ལྡོག་པ་སྟོན་པ་ཀང་འང་ཡང་གསུམ་

དང་། ལུང་དོན་གསལ་བླེད་ཅླེས་ཞླེས་གཉིས་བཅས་ཀི་ཁར། ཚིག་གི་གཅོད་

མཚམས་དང་བརོད་དོན་གི་དབང་གིས། གིས་སོགས་བླེད་སྒྲས་འཆད་པའི་

དོན་གསལ་བར་བླེད་པའང་ཡོད་དོ།  །

༡ཚིག་གི་མཇུག་ཏུ་སྦོར་བ། ཚིག་གཅིག་རོགས་པའི་མཇུག་ཏུ་སྦར་

ཏླེ་བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་སྟོན་པ་ལ། རོགས་རྟགས་དང་། དྲི་རྟགས། སྐུལ་

སྨོན་གི་རྟགས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། 

རོགས་རྟགས། ཐོག་མར་ཀཽཎིནྱ་ལ་སོགས་པ་སླེ་ལྔ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་།  ། 

(མདོ་མཛངས་བླུན་ལས) འདི་ནི་སྐྱླེ་བོ་གཞན་ལ་མླེད་པའི་དགའ་བའོ།  ། 

(སྐྱླེས་རབས་སོ་བཞི་བ་ལས) སིད་ཇུས་ཤིན་ཏུ་བཟང་ངོ་།  །ཡུལ་ཁམས་

བདླེ་བར་གྱུར་ཏོ།  །(སུམ་རྟགས་ཀ་ིཚིག་དོན་མདོར་བསྡུས་ལས) ལྟ་བུའོ།  །

དྲི་རྟགས། འཇིག་རྟླེན་འདི་ན་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པ་ང་བས་ལྷག་པ་ཡོད་

དམ།  (མདོ་མདངས་བླུན་ལས) རངབཞིན་མི་དྲང་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བའི་ཕིར།  ། 

གཡོན་ཅན་ཞླེས་བ་མིང་དུ་མ་གྲགས་སམ།  །(གཞོན་ནུ་ཟ་མླེད་ཀི་གཏམ་

རྒྱུད་ལས) སིད་པ་གཞོན་ནུ་འོང་པ་ལླེགས་སོ།  །འཚོ་བ་བདླེའམ། བསྐྱོད་
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པ་ཡང་ངམ། ངལ་ཞིང་དུབ་པར་མ་གྱུར་ཏམ།  (གོང་མཚུངས) ལྟ་བུ་དང་། 

སྐུལ་སྨོན་གི་རྟགས། རིགས་ལྡན་གཞོན་ནུ་མ་གོ་བར་གིས་ཤིག 

(གོང་མཚུངས) ཁྱླེད་རང་འདིར་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཞུགས་ཤིག (མི་ལ་རས་

པའི་རྣམ་མགུར་ལས)ལྟ་བུས་སྐུལ་བ་སྟོན་པ་དང་། ལྐུགས་པ་རྣམས་ཀིས་

སྨྲ་བར་འགྱུར་བ་དང་། བཀྲླེས་པ་རྣམས་ཀི་ཟས་སུ་བདག་གྱུར་ཅིག །(བ་

མགྲིན་སྔོན་ཟ་བའི་རྟོགས་བརོད་ལས) སོབ་དཔོན་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་རིང་དུ་

བརྟན་ཞིགལྟ་བུའོ།  །

༢ ཚིག་གི་བར་དུ་སྦོར་བ། ཚིག་གཅིག་གི་བར་སྐབས་ཀི་སོད་

མཚམས་སུ་སྦར་ཏླེ་བརོད་དོན་གསལ་བར་བླེད་པ་ལ། འབླེད་རྟགས་དང་། 

འདྲླེན་རྟགས། ལུང་རྟགས། ལྡོག་རྟགས་བཅས་ཡོད་པ་དཔླེར་བརོད་ན། 

འབླེད་རྟགས། གང་བོ་ཆླེ་དང་། ཤིང་རྟ་དང་། རྟ་དང། དཔུང་བུ་ཆུང་

རྐང་དམག་དང་བཅས་པའི ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གི ་དྲག་པོའི ་གཡུལ་

གཤོམས།  (གཞོན་ནུ་ཟ་མླེད་ཀི་རྟོགས་བརོད་ལས) མི་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་

ཞིག་བཀྲླེས་པ་དང་། སྐོམ་པ་དང་། ངལ་བས་ཉླེན་པ་དག་ནགས་ཚལ་དླེ་

ལོགས་སུ་འོང་བ་མཐོང་ངོ་།  །(སྐྱླེ་རབས་སོ་བཞི་ལས) རྒྱ་ཤུག་གམ། ཆུ་

ཤིང་ངམ། ཙན་དན་ནམ། མྱ་ངན་མླེད་དམ། སླེ་ཡབ་བམ། སྦར་པ་ལ་སོགས་

པ་ཤིང་གི་རིགས་མང་དུ་ཡོད་དོ།  །(དུང་དཀར་ཚང་གིས) ལྟ་བུ་དོ་མཉམ་
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པའི་དོན་དུ་མ་སོ་སོར་འབླེད་པ་ལ་དང་སྒྲ་དང་གམ་སོགས་ཁྱད་མླེད་དུ་

སྦོར་ཞིང་། ཁ་སྐད་དུ་དང་སྒྲ་རྒྱུགས་ཆླེའོ།  །

འདྲླེན་རྟགས། ཡི་དྭགས་ཀི་ཁམས་སུ་སྐྱླེས་ནས་ལུས་ལ་མླེ་འབར་ཏླེ། 

འཁོར་ལོས་མགོ་བཅད་མ་ཐག་ཕིར་ཡང་སོས་པ་གྲངས་མླེད་པ་མྱོང་སྟླེ། དླེ་

ལྟར་ལུས་ཆུད་ཟོས་ཀང་བསོད་ནམས་སུ་གྱུར་པ་མླེད་དོ།  །(མདོ་མཛངས་

བླུན་ལས) སླེར་བུ་ལྷང་ལྷུང་དུ་གཡུག་པས་ཤིང་ལོ་ཡོམ་ཡོམ་གཡོ་ཞིང་། 

བར་སྣང་རྡུལ་གིས་བཀང་ངོ་།  །རྣལ་འབོར་པ་ཡང་བརྔན་པ་ཆླེན་པོ་བིན་

ནས། ཡི་གླེ་གབ་ཡིག་ལ་རྒྱ་དམ་ཡོད་པ་ཞིག་བསྐུར་ནས་བརངས་སོ།  །ལྟ་

བུ་ཚིག་དོན་སྔ་མས་ཕི་མ་འདྲླེན་པའི་སད་དུ་སྦར་པའོ།  །

ལུང་རྟགས། ཚད་མ་རྣམ་འགྲླེལ་དུ། སྒྲ་ནི་བརོད་འདོད་རླེས་འབང་

ཕིར།  །མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པས་ཁྱབ།  །ཅླེས་གསུངས་སོ།  །རླེ་བཙུན་

ཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། ཚེ་འདི་ལ་ཞླེན་ན་ཆོས་པ་མིན། འཁོར་བ་ལ་ཞླེན་ན་

ངླེས་འབྱུང་མིན། རང་དོན་ལ་ཞླེན་ན་བང་སླེམས་མིན། ཐ་མལ་དུ་ཞླེན་ན་

གསང་སྔགས་མིན། ཞླེས་བསྟན་ཏོ།  །ལྟབུར་ལུང་ཁུངས་སྔོན་ལ་བསྟན་ཏླེ་

ལུང་ཚིག་གི་མཐར་ཅླེས་ཞླེས་ཀི་སྒྲ་སྦར་པས་ལུང་ཚིག་གང་ཡིན་གསལ་

བར་སྟོན་པའོ།  །

ལྡོག་རྟགས། ཚིག་ལ་སན་ཆ་མི་ཆླེ་ཡང་།  །དོན་ལ་ཟབ་དགུའི་རོ་
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བཅུད་བདའ།  །(གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གི་ཟོས་གར་ལས) སྐབས་དླེའི་གྲྭ་

བའི་འབོར་གྲངས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ཀང་། གྲྭ་བ་དང་ཆོས་བདག་ཚོས་

ཕོགས་བངས་པའི་གྲངས་འབོར་ནི་ཧ་ཅང་མང་པོ་རླེད།  (ཆོས་སིད་ཟུང་

འབླེལ་སྐོར་བཤད་པ་ལས) ལྟ་བུ་ཚིག་ཕི་མའི་བསྟན་དོན་དླེ་སྔ་མ་ལས་ལྡོག་

པ་སྟོན་པའི་སད་དུ་ཀང་སོགས་སྦོར་རོ།  །

༣འཆད་རྟགས། སྤིར་བླེད་སྒྲས་ཚིག་རྟགས་མི་བླེད་ཀང་། ཚིག་གི་

གཅོད་མཚམས་ཀི་དབང་གིས། འཆད་པ་པོ་དང་དླེས་འཆད་པའི་སྐད་ཆ་སོ་

སོར་ཕླེ་ཚེ། བླེད་སྒྲས་འཆད་པའི་དོན་གསལ་བར་བླེད་པ་ཚིག་རྟགས་ཀི་

བླེད་ལས་དང་མཐུན་པས་ཚིག་རྟགས་སུ་བཟུང་ཆོག་སྟླེ། རླེ་ཙོང་ཁ་པས། 

གང་གང་རྐླེན་ལ་རག་ལས་པ།  །དླེ་དླེ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་།  །གསུངས་པ་

དང་། འཇུ་མི་ཕམ་མཆོག་གིས། དངོས་པོ་བརྟླེན་ནས་སྐྱླེ་བ་ཡིན།  །དངོས་

མླེད་བརྟླེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན།  །གསུངས་སོ།  །ཨ་མ་ཡིས། ས་གང་དུ་

ཕིན་ཀང་སླེམས་ལ་བརྟགལས་གང་ཞིག་བླེད་ཀང་གཞན་དོན་སོམས། ཞླེས་

ཡང་ཡང་གདམས། ལྟ་བུའོ།  །
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ལྔ་བ། གསར་དུ་བསྣན་དགོས་པའི་རྐླེན་གི་ཡི་གླེ་འགའ་

བཤད་པ། 

སྐད་ཆའི་མཚོན་ཐབས་གོང་དུ་འཕླེལ་པའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ན། 

སྔར་ཡོད་བོད་ཀི་རྐླེན་གི་ཡི་གླེ(དབུ་ཁྱུད་དང་ཤད་མ་གཏོགས་མླེད་པའི་

ཕིར) དླེ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་གསར་དུ་བསྣན་དགོས་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་

གཤམ་ལྟར་ཏླེ། 

༡གུག་རྟགས  (   ) ཚིག་སྦོར་གི་ནང་དུ་བཀོད་པའི་མཆན་འགྲླེལ་

སྟོན་པ་སྟླེ། ཁ་ཅིག (སྔོན་གི་མཁས་པ) ས་མཐར་ཤླེས་ཞླེས་ཟླེར།  །མི་འཐད་

པར་མཐོང(ལོ་ཆླེན་བོ་ལྡན་ཤླེས་རབ་དང་དཔང་ལོས་ཀང་བཀག་པས) ཁོ་

བོས་དོར།  །(དག་ཡིག་ཟ་མ་ཏོག་ལས) ལྟ་བུ་དང་། 

༢དཔླེ་རྟགས《  》  བརྩམས་ཆོས་མཚོན་བླེད་ཀི་རྟགས་ཏླེ། 《   རྒྱལ་བོ་

དྲི་མླེད་ཀུན་ལྡན 》  《  མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་མགུར》ལྟ་བུ་དང་། 《 (དླེབ་དཀར) 

་ལོ་ཚིག་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ》ལྟ་བུ་རྩོམ་བང་གི་ནང་དུ་ད་དུང་རྩོམ་བང་

གཞན་ཡོད་པ་ན་འདི་ལྟར་སྦར་རོ།  །

༣བསྡུས་རྟགས……….རྩོམ་གི་ནང་དུ་ཚིག་དོན་གཞན་བསྡུས་པ་

སྟོན་པ་སྟླེ། སྟོབས་འཕླེལ་གིས། མི་འདི་………ཞླེས་དང་། ཁ་སང་གི་དོན་
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དངོས། དླེ་རིང་གི་དྲན་ཤིང་…………(དུས་རབས་ཀི་འགྱུར་ཁུག་ལས) ལྟ་

བུའོ།  །

༤དྲངས་རྟགས  ”        “  རྩོམ་གི་ནང་དུ་དྲངས་པའི་ལུང་ཚིག་

སྟོན་པ་སྟླེ།  “ཁ་བ་ནག་པོ་མདངས་ཀིས་འབབ།  །སྦྲུལ་གི་སྐྲ་ལོ་སྐྱླེ་ཡང་

སིད”ཐོག་མའི་དབངས་རྟ་དླེ་ཉིད་མ་འགག་པར། བདག་གི་སླེམས་ཀི་འགྱུར་

ཁུགས་དླེ་ཡང་། ནམ་ཡང་ཁླེངས་མི་སིད།  (དུས་རབས་ཀི་འགྱུར་ཁུགས་

ལས) ལྟ་བུ་ལུང་ཁུངས་མི་གསལ་བ་མཚོན་པ་ལ་དྲངས་རྟགས་འདི་འགོད་

ཅིང་། ལུང་ཁུངས་གསལ་བ་ལ་གོང་ལྟར་ཅླེས་ཞླེས་དག་བིའོ།  །

༥ནན་རྟགས།  . གཙོགནས་ཆླེ་བའི་མིང་དང་ཚིག་གི་འོག་ཏུ་འགོད་

པ་སྟླེ། བོད་སྐད་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སན་ངག་གི་སྐད་ཆར་འགྲོ་

དཀའ།  (སན་ངག་གི་རྣམ་བཤད་ལས) སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གླེ་ག་ད་བ་མ་འ་

ལྔའི་ནང་ནས། བ་ཡིག་ཕོ་དང་། ག་ད་གཉིས་མ་ནིང་དང་། འ་མོ་དང་། མ་

ཤིན་ཏུ་མོ་བཅས་སོ།  །(རྡོ་རླེ་རྒྱལ་བོའི་གསུང་རྩོམ་ཕོགས་བསྒྲིགས་ལས) 

ལྟ་བུའོ།  །

༦མིང་རྟགས ____མི་མིང་དང་ས་མིང་སོགས་གསལ་བར་སྟོན་པ་

སྟླེ། ཁི་དན་གི་རྒྱལ་བོ་ནི། ཧུའང་གཉིས་པ་ཡན་ངྷཱའི་བརྒྱུད་པ་སྟླེ་རྒྱལ་

རིགས་ཤིང་ས་ལ་ཆླེན་པོ་ལྟ་བུའོ།  །ཞླེས་པ་དང་། འཕགས་ཡུལ་བ་རྣམས་
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མ་ཧཱ་ཙི་ནར་འབོད་པའི་མ་ཧཱ་ནི་ཆླེན་པོ་དང་། ཙི་ན་ནི་ཚིན་ཞླེས་པའི་རྒྱ་སྐད་

སྒྲ་ཟུར་ཅུང་ཟད་ཆག་པ་སྟླེ། སི་ཡང་ལ་སོགས་པའི་ནུབ་ཕོགས་པ་རྣམས་

ཙིནྣཱ་ཟླེར་རོ།  །(རྒྱ་ནག་ཆོས་འབྱུང་ལས) ཞླེས་པ་སོགས་ཀི་མིང་གི་འོག་ཏུ་

བཀོད་པའི་འཕྲླེད་ཐིག་རྣམས་ལ་འདིར་དླེ་སྐད་བའོ།  །

ཟུར་མཆན། 
༡། ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌། P156-157

༢། ༣། གོང་མཚུངས《བོད་ཀི་བརྡ་རིང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས》

P123 P133

༤། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《རླེ་བཙུན་

ཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ》  P123

༥། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《སན་

འགྲླེལ་དབངས་ཅན་དགླེས་པའི་རོལ་མཚོ》  1984 P109

༦། གོང་མཚུངས《ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་འབུམ》

གླེགས་བམ་དང་པོ།  P520

༧། ༡༨། ༡༩། གོང་མཚུངས《སྨྲ་སོ་མཚོན་ཆ》  P13 P11

༨། ༡༣། ༢༣གོང་མཚུངས《ཀརྨ་སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་ཆླེན》

P188 P58 P199
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༩། ༡༠《བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་དོན་འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས》

P51 P52

༡༡། གོང་མཚུངས《བརྡ་སྤོད་གསལ་བླེད་ངག་སྒྲོན》  P81-82

༡༢། ༡༥། ༡༦། ༢༡གོང་མཚུངས《ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང》P153 

P180 P105

༡༤། ༢༢། གོང་མཚུངས《བརྡ་སྤོད་བོ་གསལ་དགའ་སྟོན》 P102 

P46

༡༧། གོང་མཚུངས《བརྡ་སྤོད་ཉི་ཤུ་བདུན་པ་དང་བརྡ་དག་བོ་གསལ་

འཇུག་ངོགས》  P23

༢༠། གོང་མཚུངས《ཡི་གླེའི་བཤད་པ་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན》  P25

༢༤། གོང་མཚུངས《སུམ་རྟགས་བཤད་སྦར་ལླེགས་བཤད་གཅླེས་

བསྡུས》  P55

༢༥། འདི་ནི་སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《རླེ་

ཙོང་ཁ་བ་ཆླེན་པོའི་སན་རྩོམ་གཅླེས་བསྡུས》ལྟར་བགྲངས་པ་ཡིན། 

༢༦། ༢༩གོང་མཚུངས《བོད་གངས་ཅད་གི་སྒྲ་རིག་པའི་བསྟན་

བཅོས་ལླེ་ཚན་འགའ་ཕོགས་བསྡུས》  P22  P39

༢༧། གོང་མཚུངས《དགླེ་འདུན་ཆོས་འཕླེལ་གི་གསུང་འབུམ》དླེབ་
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གསུམ་པ། P270

༢༨། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི《ས་སྐྱའི་

གསུང་འབུམ》

མཇུག་བང་། 

དླེ་ཡང་བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་སྤི་རྣམ་རིག་འཕྲུལ་སྣང་མཛོད་ཅླེས་པ་འདི་

ནི། དླེ་སྔ་གུས་ཕྲན་བདག་གིས་ནུབ་བང་མིརིགས་སོབ་ཆླེན་དུ་བགྲང་བ་

གསུམ་གི་ཞིབ་འཇུག་སོབ་མ་མཐར་ཐོན་ཏླེ། སྦངས་འབས་དཔྱད་རྩོམ་ཕུལ་

བའི་དུས་ལ་བབས་པ་ན། བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མླེད་སོབ་དཔོན་དམ་པ་དོར་

ཞིའི་མཚན་ཅན་གི་ཞལ་ནས། ད་ཕན་རྩོམ་རིག་སྐོར་གི་དཔྱད་རྩོམ་ཅུང་མང་

ཡང་། བརྡ་སྤོད་ཀི་སྐོར་འབི་མཁན་ཉུང་ལ་སོས་སུ་སྔོན་གི་བསྟན་བཅོས་

རྣམས་སུ་མ་ཐོན་པའི་གནད་དོན་དག་འབི་སོབས་ན། ཡིག་ཚོགས་ལ་མི་

འཛེམ་པར་ལག་ལག་ལླེན་ལ་བདླེ་ཞིང་ཕི་ཐོག་པ་ལ་ཕན་ངོ་ཆླེ་བ་ཞིག་འབི་

བར་གིས་ཞླེས་བཀའ་གསུང་མླེ་ཏོག་ཕོན་པོ་སྤི་བོའི་རྒྱན་དུ་ཕོག་པ་ལྟར། 

མིང་དང་ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་ཅུང་རྒྱས་པ་ཞིག་འབི་ཁུལ་བས་པ་དླེ་ལ་ལླེ་

ཚན་འགའ་ཞིག་གསར་དུ་བསྣན་ཅིང་འཕྲི་སྣོན་ཅུང་ཟད་བས་པའི་རྨང་

གཞིའི་སྟླེང་། བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་བྱུང་འཕླེལ་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་། བོད་ཀི་སྐད་ཆ་

བསྟན་པ། ཡི་གླེ་དང་ཚིག་ཕྲད་དང་ཚིག་རྟགས་ཀི་རྣམ་གཞག་སོགས་ལླེ་
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ཚན་དུ་མ་གསར་དུ་བསྣན་ཏླེ་བསྟན་བཅོས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་ཁུལ་བས་མོད། 

བསྟན་བཅོས་འདིར་བསྟན་པའི་གནད་དོན་མང་བོ་ཞིག་ནི་སྔར་མླེད་ཀི་

གསར་བཤད་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བས། བོ་ལྡན་རྣམས་ཡིད་རྟླེན་འཆའ་བ་དང་། 

དཔྱད་པ་གནད་ལ་འཁླེལ་བའི་སད་དུ། འབླེལ་ཡོད་ཀི་བསྟན་བཅོས་དག་གི་

ལུང་ཚིག་ཇི་བཞིན་དྲངས་པར་བརྟླེན། ཡིག་ཚོགས་རྒྱས་ཤིང་དཔྱད་རྩོམ་

གི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་ལ། ཀློག་མཁན་རྣམས་རིགས་པའི་གཏད་

སོ་མ་ནོར་བར་དོན་གི་གནད་ལ་གཞོལ་ཅིག་གུ། 

བརྩམས་དླེབ་འདི་པར་དུ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི།  ཀན་སུའུ་མི་

རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྐུ་ཞབས་འབྲུག་རྒྱལ་མཁར་ལགས་ཀིས་ཐུགས་

ཁུར་ཟབ་བཞླེས་དང་འབལ་ཐབས་མླེད་པས།  འདིར་ཁོང་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་

བ་དང་ཆབས་ཅིགདགླེ་རན་བདླེ་མཆོག་དང་། གུ་རུ་རྒྱལ། དགླེ་གྲོགས་དམ་

པ་རྒྱ་ཡླེ་བཀྲ་བྷོ་དང་།  སྟོབས་ལྡན།  ལྷ་ཕྱུག་སྐྱིད།  རིན་ཆླེན་ནོར་བུ།  བསོད་

ནམས་དོན་གྲུབ་སོགས་ཀིས་གཙོས་པའི་འགོ་ཁིད་དང་དགླེ་སྤུན་རྣམ་པས་

བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་ཀི་དོན་ལས་འཕྲོས་པའི་གནད་དོན་བགྲོ་གླེང་དང་། པར་

གཞི་གསར་འདླེབས་སོགས་ཀི་ཐད་ལ་དགོངས་འཆར་ལྷག་སོལ་དང་།  

རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ལླེགས་མཛད་པ་ལའང་སིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆླེ་ཞུའོ།  །
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༡། ས་སྐྱ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་འབུམ། 

༢། སྨྲ་སོ་མཚོན་ཆ་རྩ་འགྲླེལ། 

༣། དཀར་ལླེབས་སུམ་རྟགས་དཀའ་འགྲླེལ། 

༤། དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སླེམས་པའི་བོ་ལྡན་གི《བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་རིག་

པའི་དོན་འགྲླེལ་ཕོགས་བསྒྲིགས》

༥། གནས་བརྒྱད་ཆླེན་མོ་རྩ་འགྲླེལ། 

༦། ཞ་ལུ་ལོ་ཆླེན་གི《སོབ་དཔོན་ཨ་ནུས་མཛད་པའི་བོད་ཀི་སྐད་ཀི་

གསུང་རབ་ལ་འཇུག་ཚུལ་སུམ་ཅུ་བའི་རྣམ་འགྲླེལ》

༧། ཞ་ལུ་ལོ་ཆླེན་གི《བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་རྟགས་ཀི་འཇུག་པ་རྣམ་པར་

གསལ་བའི་ལླེགས་བཤད》

༨། ལང་སྐྱ་རོལ་བའི་རྡོ་རླེའི《སུམ་ཅུ་བ་དང་རྟགས་འཇུག་གི་དོན་ཉུང་

ངུར་བཤད་པ་བོ་ལྡན་དགའ་སྐྱླེད》

༩། དཔང་ལོ་ཆླེན་མོའི《ཚོགས་གསུམ་གསལ་བ》

༡༠། གསླེར་ཏོག་སུམ་རྟགས། 

༡༡། ཐུབ་བསྟན་དགླེ་ལླེགས་རྒྱ་མཚོའི《བསྡུས་གྲྭའི་སྤི་དོན་རིན་
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མཁས་དབང་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

ཆླེན་སྒྲོན་མླེ》

༡༢། ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི《ཤླེས་བ་ཀུན་ཁྱབ》

༡༣། དཔའ་རིས་སངས་རྒྱས་ཀི《བརྡ་སྤོད་གསལ་བླེད་ངག་སྒྲོན》

༡༤། ཀརྨ་སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་ཆླེན། 

༡༥། མཁས་གྲུབ་རླེའི《ཚད་མ་སླེ་བདུན་གི་རྒྱན་ཡིད་ཀི་མུན་སླེལ》

༡༦། ཚད་མ་རྣམ་འགྲླེལ། 

༡༧། དག་ཡིག་ངག་སྒྲོན། 

༡༨། བརྡ་སྤོད་བོ་གསལ་དགའ་སྟོན། 

༡༩། བརྡ་སྤདོ་པ་དབངས་ཅན་གི་མདོ་དང་དླེའི་འགྲླེལ་བ་གསལ་ལྡན། 

༢༠། ཀློ་བོ་མཁན་ཆླེན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀི

《  ཚད་མ་རིགས་གཏླེར་གི་འགྲླེལ་བའི་རྣམ་བཤད་རིགས་ལམ་གསལ་བའི་ཉི་མ》

༢༡། སྒྲ་སྦོར་བམ་པོ་གཉིས་པ། 

༢༢། ལང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རླེའི《དག་ཡིག་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས》

༢༣། དག་ཡིག་ལི་ཤུའི་གུར་ཁང་། 

༢༤། འཇུ་མི་ཕམ་གི《མཁས་པའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པའི་སོ》

༢༥། འཇུ་མི་ཕམ་གི《བརྡ་ཤན་འབླེད་ཐླེ་ཚོམ་དྲ་བ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི》

༢༦། བོད་ཡིག་ཉླེར་མཁོའི་མཚམས་སྦོར་ཚིག་ཕྲད་དག་གི་དཔླེར་
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བརོད་གནད་འགྲོལ་དཔྱིད་ཀི་མྱུ་གུ། 

༢༧། བརྡ་སྤོད་ཉླེར་བདུན་པ་དང་བརྡ་དག་བོ་གསལ་འཇུག་ངོགས། 

༢༨། པྲ་སྟི་རིན་ཆླེན་དོན་གྲུབ་ཀི་སུམ་རྟགས་དགོངས་འགྲླེལ། 

༢༩། ཀརྨ་སྨོན་ལམ་འོད་ཟླེར་གི་སུམ་རྟགས་འགྲླེལ་བ། 

༣༠། དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས། 

༣༡། བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆླེན་མོ། 
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