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༄༅།  །ཐམསོ་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཕྱིག་འིཚིལ་ལོ།  །རབོ་ཏུ་བྱུང་བོའིི་གཞེི་

ལསོ།  ཚིིགསོ་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་དུ་བོསྒྲུབོ་པའིི་ཆོོ་ག་དང་།  ཕྱིི་མ་བོསྙིེན་རོགསོ་སུ་

བོསྒྲུབོ་པའིི་ཆོོ་ག་གཉིིསོ། དེ་གཉིིསོ་གང་བྱེད་ཀྱིང་ཐོག་མར་གང་དུ་བྱ་བོའིི་གནསོ་དེ་

བྱི་དོར་ལེགསོ་པར་བྱསོ་ལ། འིོསོ་པའིི་ཕྱིོགསོ་སུ་སྟེགསོ་བོཟོང་པོའིི་ཁར་སྟོན་པ་ཐུབོ་

པའིི་དབོང་པོའིི་སྐུ་བོརྙན་དང་།  ལུང་གི་གླེེགསོ་བོམ་མ་མཐའི་ཡོང་ལསོ་ཀྱིི་ཆོོ་གའིི་

གླེེགསོ་བོམ་བོཅསོ་རྟེན་ལེགསོ་པར་བོཀྲམ།  དེའིི་མདུན་དུ་དཀོར་གཏོར་ཆོ་བོཞེི་ཉིེར་

སྤྱིོད་དང་བོཅསོ་པ་ལེགསོ་པར་བོཤེམསོ། རབོ་ཏུ་བྱུང་བོ་སོོགསོ་ལ་མཁོ་བོའིི་ཡོོ་བྱད་

རྣམསོ་སྟ་གོན་བྱསོ་ཏེ། ལསོ་སུ་འིདུ་བོར་འིོསོ་པའིི་དགེ་སློང་རྣམསོ་སྔ་ཆོབོ་བློངསོ་ཏེ་

རྒྱུན་ཆོགསོ་གསུམ་པ་དང་། གཏོར་བོསྔོ་བྱ། དེ་ནསོ་རང་རྒྱུད་ལ་ལྟུང་བོསོ་གོསོ་མིན་

བོརྟགསོ་ཏེ་ལྟུང་བོསོ་གོསོ་ཚིེ་ཕྱིིར་བོཅོསོ་རྒྱསོ་པའིམ། མ་མཐའི་ཡོང་ལྟུང་བོཤེགསོ་

དང་། སྤྱིི་བོཤེགསོ་བོཏོན་ཏེ་བོཤེགསོ་པ་དང་། མཐོང་སྡོོམ་འིདྲིི། ཆོོ་ག་དངོསོ་ཀྱིི་དང་

པོ་ལ་སྦྱོོར་བོ། དངོསོ་གཞེི། རྗོེསོ་གསུམ་གྱིི་དང་པོ་ལ། རབོ་ཏུ་བྱུང་བོ་རུང་མི་རུང་

བོརྟག་པའིི་ཕྱིིར་བོར་ཆོད་དྲིི་བོ། བོསྟན་པ་ལ་རིམ་གྱིིསོ་སློབོ་ཏུ་ཞུགསོ་པའིི་ཕྱིིར་དགེ་

བོསྙིེན་དུ་སྒྲུབོ་པ། དགེ་ཚུལ་གྱིི་བོརྟུལ་ཞུགསོ་མྱུར་དུ་བློང་བོའིི་ཕྱིིར་རབོ་བྱུང་དུ་སྒྲུབོ་



2 སྡོམ་པ་འབྡོག་ཆྡོག

1

པ་དང་གསུམ་གྱིི་དང་པོ་ནི། མཁན་པོ་ཉིིད་དུ་ཕྱིོགསོ་པའིི་དགེ་སློང་གི་མདུན་དུ་རབོ་

ཏུ་བྱུང་བོར་འིདོད་པ་དེ་འིོངསོ་པ་ན།  མདུན་དུ་ཙོོག་ཙོོག་པུར་འིདུག་ཏུ་བོཅུག་

ལ།  ཁོད་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོར་བྱེད་པ་ལ་བོར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་དང་མི་ལྡན་པ་ཞེིག་

དགོསོ།  བོར་ཆོད་ཅན་རབོ་ཏུ་བྱུང་ན་རྒྱུད་དེ་ལ་སྡོོམ་པ་མི་སྐྱོེ་བོའིམ།  སྐྱོེསོ་ཀྱིང་

གནསོ་མི་ནུསོ་པ་ལ་སོོགསོ་པའིི་སོ་ནསོ་རྒྱུད་དེ་ལ་ཕན་མི་ཐོགསོ་ཤེིང་། ངེད་ལ་ཡོང་

ཉིེསོ་པ་ཡོོང་བོསོ་བོར་ཆོད་དྲིི་དགོསོ་ཏེ།  མདོ་རྩེ་བོར། དང་པོའིི་མཁན་པོ་ཉིིད་ཀྱིིསོ་

བོར་ཆོད་དྲིིསོ་ནསོ་ཡོོངསོ་སུ་དག་པ་ལ་སྐབོསོ་དབྱེའིོ།  །ཞེེསོ་གསུངསོ་པསོ།  ངེད་

ཀྱིི་དྲིི་བོ་འིདི་རྣམསོ་ལ་སོེམསོ་མ་ཡོེངསོ་པར་ལན་ཐོབོ་ཅིག  ཁོད་མུ་སྟེགསོ་ཅན་མ་

ཡོིན་ནམ།  ལོ་བོཅོ་ལྔ་མ་ལོན་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  ལོ་བོཅོ་ལྔ་ལོན་པ་བྱ་རོག་སྐོད་མི་

ནུསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  བྱ་རོག་སྐོད་ནུསོ་པ་ལོ་བོདུན་མ་ལོན་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  བྲན་ལ་

སོོགསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  བུ་ལོན་ཆོགསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  ཕ་མསོ་མ་གནང་བོ་མ་

ཡོིན་ནམ།  ཕ་མསོ་མ་གནང་བོ་ཡུལ་ཐག་མི་རིང་བོ་མ་ཡོིན་ནམ།  ནད་པ་མ་ཡོིན་

ནམ། དགེ་སློང་མ་སུན་ཕྱུང་བོ་མ་ཡོིན་ནམ། རྐུ་ཐབོསོ་སུ་གནསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། ཐ་

དད་དུ་གནསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། གནསོ་པར་མི་བྱ་བོ་མ་ཡོིན་ནམ།  ཟོ་མ་མ་ཡོིན་ནམ། 

མ་ནིང་མ་ཡོིན་ནམ། སྤྲུལ་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  དུད་འིགྲོོ་མ་ཡོིན་ནམ།  མུ་སྟེགསོ་ཅན་

ཞུགསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། མ་བོསོད་པ་མ་ཡོིན་ནམ། ཕ་བོསོད་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  དགྲོ་

བོཅོམ་པ་བོསོད་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  དགེ་འིདུན་གྱིི་དབྱེན་བྱསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  དེ་
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བོཞེིན་གཤེེགསོ་པ་ལ་ངན་སོེམསོ་ཀྱིིསོ་ཁྲག་ཕྱུང་བོ་མ་ཡོིན་ནམ།  ཕམ་པར་གྱུར་

པའིི་ལྟུང་བོ་བོཞེི་པོ་དག་ལསོ་ལྟུང་བོ་གང་ཡོང་རུང་བོ་བྱུང་བོ་མ་ཡོིན་ནམ།  རྒྱུ་ལསོ་

བོཟློག་པའིི་ཆོད་པ་ཁསོ་མི་ལེན་པ་གནསོ་ནསོ་ཕྱུང་བོ་མ་ཡོིན་ནམ།  ལག་རྡུམ་ལ་

སོོགསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། སྐ་སོེར་ཅན་ལ་སོོགསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། སོེན་མོ་གཅིག་པ་ལ་

སོོགསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། རྒྱལ་པོསོ་བོཀྲབོསོ་པ་ལ་སོོགསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། རྒྱལ་པོསོ་

མ་གནང་བོ་མ་ཡོིན་ནམ།  རྒྱལ་པོསོ་མ་གནང་བོ་ཡུལ་ཐག་མི་རིང་བོ་མ་ཡོིན་ནམ། 

ཆོོམ་རྐུན་པར་གྲོགསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  ཕུང་དཀྲོལ་བོ་མ་ཡོིན་ནམ།  ལྷམ་མཁན་མ་

ཡོིན་ནམ། གདོལ་བོ་མ་ཡོིན་ནམ། གཡུང་པོ་མ་ཡོིན་ནམ། མི་མ་ཡོིན་པའིི་འིགྲོོ་བོ་པ་

མ་ཡོིན་ནམ། བྱང་གི་སྒྲོ་མི་སྙིན་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  མཚིན་ལན་གསུམ་དུ་འིགྱུར་བོ་མ་

ཡོིན་ནམ། སྐྱོེསོ་པ་འིདྲི་བོའིི་བུད་མེད་མ་ཡོིན་ནམ། སྡོིག་སྡོིག་ལྟ་བུའིི་མཚིན་ཉིིད་ཅན་

མ་ཡོིན་ནམ། གླེིང་གཞེན་ནསོ་སྐྱོེསོ་པ་ཚུལ་བྱད་མི་འིདྲི་བོ་མ་ཡོིན་ནམ། ཞེེསོ་དྲིིསོ་པསོ། 

མ་ཡོིན་ལགསོ་ཟོེར་ན།  ཁེད་རྣམསོ་བོར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་དང་མི་ལྡན་པར་གདའི་བོསོ་

རབོ་ཏུ་བྱུང་དུ་རུང་བོར་འིདུག  དེ་ཡོང་སོངསོ་རྒྱསོ་ཀྱིི་བོསྟན་པ་ལ་རིམ་བོཞེིན་དུ་

འིཇུག་དགོསོ་པསོ།  ཐོག་མར་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་འིགྲོོ་བོ་དང་བོཅསོ་

བོསླབོ་པའིི་གཞེི་ལྔ་འིཛིན་པའིི་དགེ་བོསྙིེན་དུ་སྒྲུབོ་པར་བྱ་དགོསོ་པསོ།  དེའིི་སླད་དུ་

སྟོན་པའིི་སྐུ་འིདི་ལ་སྟོན་པ་དངོསོ་ཀྱིི་འིདུ་ཤེེསོ་བོཞེག་སྟེ་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིོལ། ངོསོ་

ལའིང་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིོལ།  ཞེེསོ་བོརྗོོད།  མདུན་དུ་ཙོོག་ཙོོག་པུར་འིདུག་ཏུ་བོཅུག་ཅིང་
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།  ཐལ་མོ་སྙིིང་ཁར་སྦྱོོར་དུ་བོཅུག་ནསོ།  འིདི་ལྟར་དགེ་བོསྙིེན་གྱིི་སྡོོམ་པ་ནི་སྐྱོབོསོ་

སུ་འིགྲོོ་བོ་རྩེོམ་བྱེད་དུ་བྱསོ་ནསོ་ཁསོ་ལེན་ལན་གསུམ་བྱསོ་པ་ལསོ་སྐྱོེ་བོ་ཡོིན་པསོ་

བོསོམ་པ་འིདི་བོཞེིན་དུ་གྱིིསོ།  ཁམསོ་གསུམ་འིཁོར་བོ་འིདི་གང་དུ་སྐྱོེསོ་ཀྱིང་སྡུག་

བོསྔལ་གྱིི་གནསོ།  སུ་དང་འིགྲོོགསོ་ཀྱིང་སྡུག་བོསྔལ་གྱིི་གྲོོགསོ།  ཅི་ལ་ལོངསོ་སྤྱིོད་

ཀྱིང་སྡུག་བོསྔལ་གྱིི་ལོངསོ་སྤྱིོད་ལསོ་མི་འིདུག་པསོ།  འིཁོར་བོའིི་སྡུག་བོསྔལ་ལསོ་

ཐར་བོ་ལ་སྐྱོབོསོ་འིཚིོལ་དགོསོ།  དེ་ཡོང་འིཇིག་རྟེན་པའིི་ལྷ་ལ་སོོགསོ་པསོ་འིཁོར་

བོའིི་སྡུག་བོསྔལ་ལསོ་སྐྱོོབོ་མི་ནུསོ་ཏེ།  རང་ཡོང་འིཁོར་བོའིི་བོཙོོན་རར་བོཅིངསོ་པ་

ཡོི།  །འིཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡོིསོ་སུ་ཞེིག་སྐྱོོབོ་པར་ནུསོ།  །ཞེེསོ་གསུངསོ་པ་ཡོིན། དེསོ་ན་དཀོོན་

མཆོོག་གསུམ་གྱིིསོ་འིཁོར་བོའིི་སྡུག་བོསྔལ་ལསོ་སྐྱོོབོ་ནུསོ་པསོ།  སོངསོ་རྒྱསོ་ལ་

སྐྱོབོསོ་སུ་སོོང་ནསོ་ལམ་སྟོན་པ་པོ་ཞུ། ཆོོསོ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་སོོང་ནསོ་སྐྱོབོསོ་དངོསོ་ཞུ། 

དགེ་འིདུན་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་སོོང་ནསོ་ལམ་བོསྒྲུབོ་པའིི་ཟླ་གྲོོགསོ་ཞུ་སྙིམ་པའིི་སོ་ནསོ། 

སོེམསོ་ཅན་ཐམསོ་ཅད་ཀྱིི་དོན་དུ་མི་གནསོ་པའིི་མྱ་ངན་ལསོ་འིདསོ་པ་རོགསོ་པའིི་

སོངསོ་རྒྱསོ་བོསྒྲུབོ་པར་བྱ།  དེའིི་ཕྱིིར་དུ་དུསོ་འིདི་ནསོ་མ་ཤེིའིི་བོར་དུ་ཡོོངསོ་རོགསོ་

དགེ་བོསྙིེན་གྱིི་སྡོོམ་པ་བློངསོ་ལ་བོསྲུངསོ།  བོདག་བོསླབོ་གཞེི་ལྔ་འིཛིན་པའིི་དགེ་

བོསྙིེན་དུ་གཟུང་དུ་གསོོལ་སྙིམ་པ་གྱིིསོ་ལ་ལད་མོ་གྱིིསོ།  བོཙུན་པ་དགོངསོ་སུ་

གསོོལ།  བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་

རྐང་གཉིིསོ་རྣམསོ་ཀྱིི་མཆོོག་སོངསོ་རྒྱསོ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོིའིོ།  །འིདོད་ཆོགསོ་བྲལ་



5 སྡོམ་པ་འབྡོག་ཆྡོག

1

བོ་རྣམསོ་ཀྱིི་མཆོོག་ཆོོསོ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོིའིོ། །ཚིོགསོ་རྣམསོ་ཀྱིི་མཆོོག་དགེ་འིདུན་

ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོིའིོ།  །བོདག་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་དགེ་བོསྙིེན་དུ་བོཙུན་པསོ་གཟུང་

དུ་གསོོལ། ལྷག་པོར་མ་གཏོགསོ་པའིི་རང་གི་དོན་གྱིི་སྔགསོ་བོརྗོོད་པ་ཡོང་ངོ་། །ཞེེསོ་

ལན་གསུམ་བོཟླསོ་དགོསོ་པར་གསུངསོ་པསོ་གཉིིསོ་པའིི་ཡོང་རྗོེསོ་ཟློསོ་གྱིིསོ།  ཞེེསོ་

བོརྗོོད། གཉིིསོ་པ་སོོང་བོའིི་རྗོེསོ་སུ་ཆོོ་གའིི་ཚིིག་འིདི་ལ་དུམ་བུ་གསུམ་ཡོོད་པསོ། དགེ་

འིདུན་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོིའིོ་ཡོན་ཆོད་སྐྱོབོསོ་བོརྗོོད་པ། བོདག་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་

དགེ་བོསྙིེན་དུ་ཞེེསོ་པ་བོདག་བོརྗོོད་པ།  བོཙུན་པསོ་གཟུང་དུ་གསོོལ་ཞེེསོ་པ་གཞེན་

བོརྗོོད་པ་ཡོིན་པསོ།  བོདག་བོརྗོོད་པ་དགེ་བོསྙིེན་དུ་ཞེེསོ་པའིི་ཚིིག་བོརྗོོད་པ་དང་

མཉིམ་དུ་ཁེད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་དགེ་བོསྙིེན་གྱིི་སྡོོམ་པ་སྐྱོེ། ངེད་ཁེད་ཀྱིི་སློབོ་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་

ཡོིན་པསོ།  དགེ་བོསྙིེན་དུ་ཞེེསོ་པའིི་སྐབོསོ་སུ་ངེད་ཀྱིིསོ་སྐད་གཟོེངསོ་མཐོ་བོ་དང་། 

ཁེད་ཀྱིིསོ་དགེ་བོསྙིེན་དུ་ཞེེསོ་རྗོེསོ་སུ་བོཟློ་བོ་དང་མཉིམ་དུ་བོདག་གི་རྒྱུད་ལ་དགེ་

བོསྙིེན་གྱིི་སྡོོམ་པ་ཐོབོ་པའིི་དུསོ་འིདི་ཡོིན་སྙིམ་པའིི་ཐོབོ་བློོ་སྐྱོེསོ་པ་ཤེིན་ཏུ་གལ་ཆོེ་

བོསོ།  དེ་དུསོ་སྡོོམ་པ་ཐོབོ་པར་ཤེེསོ་པ་དང་།  སློབོ་དཔོན་དུ་གྱུར་ནསོ་སློབོ་དཔོན་

གྱིིསོ་གཟུང་དུ་གསོོལ་ཞེེསོ་བོརྗོོད་དགོསོ་པསོ། དེ་ཡོིད་ལ་ཞེོག་ལ་གསུམ་པའིི་ཡོང་

རྗོེསོ་ཟློསོ་གྱིིསོ། ཞེེསོ་བོརྗོོད། གསུམ་པ་ཟོིན་པ་དང་། སློབོ་དཔོན་གྱིིསོ་དེ་དགེ་བོསྙིེན་དུ་

སྒྲུབོ་པའིི་ཐབོསོ་ཡོིན་ནོ། །ཁོད་རང་ལེགསོ་སོོ་གྱིིསོ་ཞེེསོ་བོརྗོོད། སློབོ་མསོ་ལེགསོ་སོོ་

ཞེེསོ་བོརྗོོད། དེསོ་ཁོད་ཀྱིི་དགེ་བོསྙིེན་གྱིི་སྡོོམ་པ་ཐོབོ་པ་ཡོིན། ཐོབོ་ཀྱིང་མ་བོསྲུང་ན་



6 སྡོམ་པ་འབྡོག་ཆྡོག

1

ཕན་ཡོོན་ཆོེན་པོ་མི་འིབྱུང་། ཉིེསོ་དམིགསོ་ཆོེན་པོ་འིབྱུང་བོསོ་བོསྲུང་དགོསོ། བོསྲུང་

ལུགསོ་ནི་དགྲོ་བོཅོམ་པ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ་སྲིོག་གཅོད་པ་སོོགསོ་ལྔ་ཡོིད་ཀྱིིསོ་སྤངསོ་

ཏེ།  ལུསོ་ངག་གིསོ་སླར་ལོག་པ་དེ་བོཞེིན་དུ་བོདག་གིསོ་ཀྱིང་བོསླབོ་སྙིམ་པ་བོགྱིིསོ་

ལ་ལད་མོ་གྱིིསོ། སློབོ་དཔོན་དགོངསོ་སུ་གསོོལ། ཇི་ལྟར་འིཕགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་

དག་གིསོ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་སྲིོག་གཅོད་པ་སྤངསོ་ཏེ་སྲིོག་གཅོད་པ་ལསོ་སླར་ལོག་

པ་དེ་བོཞེིན་དུ། བོདག་མིང་འིདི་བོགྱིི་བོསོ་ཀྱིང་དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་

བོར་དུ་སྲིོག་གཅོད་པ་སྤངསོ་ཏེ་སྲིོག་གཅོད་པ་ལསོ་སླར་ལྡོག་པར་བོགྱིིའིོ། །ཡོན་ལག་

དང་པོ་འིདིསོ་བོདག་འིཕགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་དག་གི་བོསླབོ་པ་ལ་རྗོེསོ་སུ་སློབོ་

བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་བོསྒྲུབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་བོགྱིིད་དོ།  །གཞེན་ཡོང་ཇི་ལྟར་འིཕགསོ་པ་དགྲོ་

བོཅོམ་པ་དེ་དག་གིསོ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་།  འིདོད་པསོ་

ལོག་པར་གཡོེམ་པ་དང་། རྫུན་དུ་སྨྲ་བོ་དང་། འིབྲུའིི་ཆོང་དང་། བོཅོསོ་པའིི་ཆོང་དང་། 

མྱོསོ་པར་འིགྱུར་བོ་བོག་མེད་པའིི་གནསོ་སྤངསོ་ཏེ། འིབྲུའིི་ཆོང་དང་། བོཅོསོ་པའིི་ཆོང་

དང་། མྱོསོ་པར་འིགྱུར་བོ་བོག་མེད་པའིི་གནསོ་ལསོ་སླར་ལོག་པ་དེ་བོཞེིན་དུ། བོདག་

མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་ཀྱིང་དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་མ་བྱིན་

པར་ལེན་པ་དང་། འིདོད་པསོ་ལོག་པར་གཡོེམ་པ་དང་། རྫུན་དུ་སྨྲ་བོ་དང་། འིབྲུའིི་

ཆོང་དང་། བོཅོསོ་པའིི་ཆོང་མྱོསོ་པར་གྱུར་པ་བོག་མེད་པའིི་གནསོ་སྤངསོ་ཏེ། འིབྲུའིི་

ཆོང་དང་། བོཅོསོ་པའིི་ཆོང་མྱོསོ་པར་འིགྱུར་བོ་བོག་མེད་པའིི་གནསོ་ལསོ་སླར་ལྡོག་
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1

པར་བོགྱིིའིོ། །ཡོན་ལག་ལྔ་པ་འིདིསོ་བོདག་འིཕགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་དག་གི་བོསླབོ་

པ་ལ་རྗོེསོ་སུ་སློབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་བོསྒྲུབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་བོགྱིིད་དོ།  །སློབོ་དཔོན་གྱིིསོ་

ཐབོསོ་ཡོིན་ནོ།  །ཁོད་རང་ལེགསོ་སོོ་ཞེེསོ་བོརྗོོད། དགེ་བོསྙིེན་གྱིིསོ་ལེགསོ་སོོ་ཞེེསོ་

བོརྗོོད་དོ། །སྐྱོབོསོ་འིགྲོོའིི་བོསླབོ་བྱ་ལ། དགག་པའིི་བོསླབོ་བྱ་ནི། ཚིངསོ་སོོགསོ་འིཇིག་

རྟེན་པའིི་ལྷ་ལ་བློོ་ཕུག་གཏོད་པའིི་སོ་ནསོ་སྐྱོབོསོ་འིཆོའི་བོ་དང་།  དེ་དག་གི་རྟེན་ལ་

ཕྱིག་མི་བྱ།  མུ་སྟེགསོ་ཀྱིི་སྟོན་པ་དང་།  མི་དགེ་བོའིི་བོཤེེསོ་གཉིེན་ལའིང་བློོ་ཕུག་

གཏོད་དུ་མི་རུང་།  ཆོོསོ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་སོོང་བོསོ་སོེམསོ་ཅན་གང་ཡོང་རུང་བོ་ལ་

གནོད་ཅིང་འིཚིེ་བོ་རང་གིསོ་དང་།  གཞེན་བྱེད་དུ་བོཅུག་ཏུ་མི་རུང་།  དགེ་འིདུན་ལ་

སྐྱོབོསོ་སུ་སོོང་བོསོ་མུ་སྟེགསོ་ཅན་དང་། སྡོིག་པའིི་གྲོོགསོ་པོ་སོོགསོ་ལ་བློོ་གཏད་དེ་

འིགྲོོགསོ་སུ་མི་རུང་། བོདེ་བོར་གཤེེགསོ་པ་ལ་གུསོ་པའིི་སོེམསོ་ཀྱིིསོ་སྐུའིི་རྟེན་བོཅསོ་

ལ་ཡོང་བོདེ་བོར་གཤེེགསོ་པ་དངོསོ་ཀྱིི་འིདུ་ཤེེསོ་བོཞེག་སྟེ་ཕྱིག་སོོགསོ་གུསོ་པར་

བྱེད་པ་ལསོ་བོདེ་བོར་གཤེེགསོ་པའིི་སྐུ་ལ་ལེགསོ་ཉིེསོ་ཀྱིི་དཔྱོད་འིདོགསོ་པ་དང་། 

རིན་ཐང་གི་ཚིད་གཞེལ་བོ་དང་། སོ་རྗོེན་པར་འིཇོག་པ་སོོགསོ་མ་གུསོ་པ་སྤངསོ་ཏེ་

གུསོ་པར་བྱ་དགོསོ།  ཆོོསོ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་སོོང་བོསོ་ལུང་གི་གླེེགསོ་བོམ་དང་།  ཐ་ན་

ཡོིག་འིབྲུ་ན་གཅིག་ཚུན་ཆོད་ལ་ཡོང་ཆོོསོ་དཀོོན་མཆོོག་ལྟ་བུའིི་འིདུ་ཤེེསོ་བོསྐྱོེད་དེ་

ཕྱིག་དང་། བོཀུར་སྟི་བྱ་བོ་ལསོ། སོ་རྗོེན་པར་འིཇོག་པ་དང་། ཟོོང་དུ་བོསྒྱུར་བོ་དང་། 

གཏའི་མར་འིཇོག་པ་དང་།  ལྷམ་སོོགསོ་དང་སྦྲགསོ་ཏེ་འིཁུར་བོ་སོོགསོ་བྱེད་དུ་མི་
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རུང་།  དགེ་འིདུན་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་སོོང་བོསོ་དགེ་འིདུན་གྱིི་སྡོེ་ལ་ཕྱིོགསོ་རིསོ་མི་བྱེད་

པར་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོའིི་གང་ཟོག་གཅིག་ཡོན་ཆོད་ལ་ཡོང་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་

དངོསོ་ལྟ་བུའིི་འིདུ་ཤེེསོ་བོསྐྱོེད་དགོསོ་ཤེིང་།  རབོ་ཏུ་བྱུང་བོའིི་གོསོ་ཀྱིི་ཚིལ་བུའིི་ཆོ་

ཤེསོ་ཙོམ་ཡོང་རྡོོག་པསོ་བོརི་བོ་དང་། མི་གཙོང་བོའིི་ཕྱིོགསོ་སུ་འིདོར་བོ་སོོགསོ་བྱེད་

མི་རུང་བོསོ་གཙོང་སོར་སྐྱོེལ་བོ་སོོགསོ་སྒྲུབོ་པའིི་བོསླབོ་བྱ་རྣམསོ་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་

བོསྒྲུབོ་པའིི་སོ་ནསོ་ལེགསོ་པར་སློབོ་དགོསོ། ཐུན་མོང་དུ་སྐྱོེསོ་བུ་དམ་པ་ལ་བོརྟེན་པ། 

དམ་པའིི་ཆོོསོ་ཉིན་པ། ཚུལ་བོཞེིན་ཡོིད་ལ་བྱ་བོ། ཆོོསོ་ཀྱིི་རྗོེསོ་སུ་འིབྲང་བོའིི་ཆོོསོ་

སྒྲུབོ་པ་སྟེ་བོཞེི་དང་།  དབོང་པོ་མི་རོད་པ་དང་།  སྡོོམ་པ་ཅི་ནུསོ་སུ་ལེན་པ་དང་། 

སོེམསོ་ཅན་ལ་སྙིིང་བོརྩེེ་བོ་དང་། དཀོོན་མཆོོག་མཆོོད་པ་ལ་བོརྩེོན་པ་བོཅསོ་སྐྱོབོསོ་

འིགྲོོའིི་བོསླབོ་བྱ་རྣམསོ་ལེགསོ་པར་བོསླབོ་དགོསོ།  དགེ་བོསྙིེན་གྱིི་སྡོོམ་པའིི་མི་

མཐུན་ཕྱིོགསོ་མི་གསོོད་པ་སོོགསོ་བོཞེི་བྱུང་ན་སྡོོམ་པ་གཏོང་བོསོ་བོསྐྱོར་ནསོ་ལེན། 

མི་མ་ཡོིན་པ་གསོོད་པ་སོོགསོ་ལྔ་བྱུང་ན་སྡོོམ་ལྡན་གཅིག་ལ་བོཤེགསོ། ཕྲེ་མ་སོོགསོ་

མི་དགེ་བོ་དྲུག་པོ་ཕྱིོགསོ་མཐུན་ཡོིན་པསོ་ཡོིད་ཀྱིིསོ་བོསྡོམསོ་ནསོ་ལེགསོ་པར་

སྲུངསོ་ཤེིག །ཅེསོ་བོརྗོོད་དོ།།   ༈  ཤེིན་ཏུ་བོསྡུ་ན། ཁོད་དགེ་བོསྙིེན་དུ་སྒྲུབོ་པ་ལ་བོསོམ་པ་

འིདི་བོཞེིན་དུ་གྱིིསོ།  ཁམསོ་གསུམ་འིཁོར་བོ་འིདི་གང་དུ་སྐྱོེསོ་ཀྱིང་སྡུག་བོསྔལ་གྱིི་

རང་བོཞེིན་ལསོ་མི་འིདུག་པསོ།  འིཁོར་བོའིི་སྡུག་བོསྔལ་ལསོ་གཏན་དུ་ཐར་བོའིི་

སྐྱོབོསོ་གནསོ་དམ་པ་རོགསོ་པའིི་སོངསོ་རྒྱསོ་ཀྱིི་གོ་འིཕང་དམ་པ་སོེམསོ་ཅན་ཐམསོ་
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ཅད་ཀྱིི་དོན་དུ་ཐོབོ་པ་ཞེིག་བྱེད་དགོསོ།  དེའིི་ཕྱིིར་དུ་བོསླབོ་གཞེི་ལྔ་འིཛིན་པའིི་དགེ་

བོསྙིེན་གྱིི་སྡོོམ་པ་བློངསོ་ལ།  དུསོ་ད་ནསོ་མ་ཤེིའིི་བོར་དུ་བོསྲུང་སྙིམ་པའིི་བོསོམ་པ་

ཁད་པར་ཅན་དུངསོ་པ་ཞེིག་བོསྐྱོེད་ལ་འིདིའིི་རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད།  བོཙུན་པ་དགོངསོ་སུ་

གསོོལ་ནསོ། ལེགསོ་སོོའིི་བོར་བོརྗོོད།  དགེ་བོསྙིེན་ཙོམ་དུ་སྒྲུབོ་ན་འིདིར་བོསླབོ་པ་

དང་།  དུསོ་གོ་བོརྗོོད།  ཚིིགསོ་ཕྱིི་མ་སྦྲགསོ་ནསོ་སྒྲུབོ་ན་འིདིར་བོརྗོོད་མི་དགོསོ་

ཏེ།  ཚིིགསོ་ཕྱིི་མ་ཕྱིི་མའིི་ཁོངསོ་སུ་སྔ་མ་སྔ་མའིི་བོསླབོ་བྱ་དང་།  དུསོ་གོ་འིདུ་བོའིི་

ཕྱིིར་རོ།།  ༈ གསུམ་པ་ལ། སྦྱོོར་བོ་དང་། དངོསོ་གཞེིའིི་ཆོོ་ག་གཉིིསོ། དང་པོ་ལ། ངོ་

ཚི་ཁྲེལ་ཡོོད་ཀྱིི་བོསོམ་པ་བོསྐྱོེད་པའིི་ཕྱིིར་དགེ་འིདུན་ལ་རབོ་བྱུང་ཞུ་བོ། རབོ་བྱུང་ལ་

མེད་ན་མི་འིབྱུང་བོའིི་རྒྱུ་བོསྒྲུབོ་པའིི་ཕྱིིར་མཁན་པོར་གསོོལ་བོ་གདབོ་པ། ཆོོསོ་འིདི་

པའིི་ཆོ་ལུགསོ་སུ་བོསྒྱུར་བོའིི་ཕྱིིར་དང་པོར་བྱ་བོ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་

མཁན་པོའིི་གཡོསོ་གཡོོན་དུ་སྒྲུབོ་བྱའིི་གདིང་བོ་ནང་སྦྱོར་བོའིི་བོཞེི་བོལྟབོ་བྱསོ་པ་དེ་

ཉིིསོ་བོལྟབོ་ཏུ་བྱསོ་པའིི་ཁར་ཐང་གོསོ་བོརྒྱད་བོལྟབོ་བྱསོ་པ་ཉིིསོ་བོལྟབོ་བྱསོ། དེའིི་

སྟེང་དུ་བློ་གོསོ་བོརྒྱད་བོལྟབོ་བྱསོ་པ་ཉིིསོ་བོལྟབོ་བྱསོ་ཏེ་བོཅག་མཚིམསོ་མཁན་པོའིི་

ཕྱིོགསོ་སུ་བོསྟན་ནསོ་བོཞེག  ལྷུང་བོཟོེད་སྟོང་པ་མིན་པ་འིབྲུ་དཀོར་གྱིི་རིགསོ་ཅུང་

ཟོད་བླུག་པ་ཆུ་ཚིགསོ་དང་བོཅསོ་པ་བོཤེམསོ།  མཁན་པོསོ་ལསོ་གྲོལ་དེ་ན་གནསོ་

པའིི་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོའིི་ཆོོ་ག་ལ་མཁསོ་པའིི་དགེ་སློང་ཞེིག་ལ།  དགེ་སློང་དགེ་བོའིི་

བོཤེེསོ་གཉིེན་ཆོེ་གེ་མོསོ་ཚིེ་དང་ལྡན་པ་འིདི་དགེ་འིདུན་ལ་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོ་ཞུ་བོའིི་
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གྲོོགསོ་དན་མཛོད་ཅིག  ཅེསོ་བོསོ།  དགེ་སློང་དེསོ།  ཅི་ཚིེ་དང་ལྡན་པ་འིདི་བོར་ཆོད་

ཀྱིི་ཆོོསོ་རྣམསོ་ཡོོངསོ་སུ་དག་གམ།  ཞེེསོ་འིདྲིི། མཁན་པོསོ་ཡོོངསོ་སུ་་དག་གོ་ཞེེསོ་ཁོ་

ན་ཉིིད་མཆོི་ཡོིན་གདའིོ།  །ཞེེསོ་ལན་གདབོ།  དེ་ནསོ་དགེ་སློང་དེསོ་སྒྲུབོ་བྱ་

དང་།  དགེ་འིདུན་རྣམསོ་ལ་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིལ་དུ་གཞུག  སྒྲུབོ་བྱ་ཙོོག་ཙོོག་པོར་

འིདུག  ཐལ་མོ་སྦྱོོར་དུ་བོཅུག་ནསོ་གོསོ་དཀོར་ཅན་ཡོིན་ན་དེསོ་ཆོོག  མིན་ན་རསོ་

དཀོར་ཞེིག་གཡོོགསོ་ཏེ།  རང་རན་པའིི་མཐའི་ལོགསོ་སུ་འིགྲོེངསོ་ཏེ་འིདུད་པ་དང་

བོཅསོ་པསོ། ལསོ་ཆོོག་ལ་ལར་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིལ་བོར་བོཤེད་ཀྱིང་ད་ལྟ་ལག་ལེན་

ལ་ཐང་ཤེད་ལན་གསུམ་རེ་བྱེད། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་གསོན་དུ་གསོོལ།  ཚིེ་

དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་འིདི་མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་ལསོ་རབོ་ཏུ་

བྱུང་བོར་འིཚིལ་ཏེ།  ཁིམ་པ་གོསོ་དཀོར་པོ་ཅན་སྐ་དང་ཁ་སྤུ་མ་བྲེགསོ་པ་ལསོ། 

ལེགསོ་པར་གསུངསོ་པའིི་ཆོོསོ་འིདུལ་བོ་ལ་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོར་འིཚིལ་ཏེ། ཚིེ་དང་ལྡན་

པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་འིདི་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོར་འིཚིལ་ཞེིང་སྐ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགསོ་ནསོ་

གོསོ་ངུར་སྨྲིག་བོགོསོ་ཏེ།  ཡོང་དག་པ་ཁོ་ནར་དད་པསོ་ཁིམ་ནསོ་ཁིམ་མེད་པར་

མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་ལསོ་རབོ་ཏུ་བྱུང་སྟེ།  དེ་ཡོང་བོར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་

རྣམསོ་ཡོོངསོ་སུ་དག་གོ་ཞེེསོ་ཁོ་ན་ཉིིད་མཆོི་ན།  ཅི་སྟེ་རབོ་ཏུ་དབྱུང་ངམ། དགེ་སློང་

ལསོ་གྲོལ་བོ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ། གལ་ཏེ་ཡོོངསོ་སུ་དག་ནའིོ། །ཞེེསོ་བོརྗོོད། མི་བོརྗོོད་ན་དེ་

ལ་ཉིེསོ་བྱསོ་སོོ། །འིདིར་ཞུ་བོའིི་དགེ་སློང་གིསོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་སྨོོསོ་དགོསོ་ཏེ། རང་གི་
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མཁན་པོ་ཡོིན་ན་དོན་གྱིི་སླད་དུ་མཚིན་ནསོ་སྨོོསོ་ཏེ་མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་

བོརྗོོད།  སློབོ་དཔོན་ཡོིན་ན་སློབོ་དཔོན་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོརྗོོད། མཁན་པོ་དང་། སློབོ་

དཔོན་མིན་པའིི་ཆོེསོ་རན་པའིི་དགེ་སློང་ཡོིན་ན་གནསོ་བོརྟན་ཞེེསོ་པའིམ།  ཡོོངསོ་ཀྱིི་

དགེ་བོའིི་བོཤེེསོ་གཉིེན་ཞེེསོ་ཚིིག་གིསོ་བོརྗོོད།  སྒྲུབོ་བྱ་དེ་ཡོང་གཉིིསོ་ཡོོད་ན་སྔར་

འིདི་ཞེེསོ་པ་འིདི་དག  དེ་ཡོང་ཞེེསོ་པ་དེ་དག་ཀྱིང་། ཅི་དེ་ཞེེསོ་པ་ཅི་དེ་དག  གསུམ་

ཡོོད་ན་འིདི་རྣམསོ། དེ་རྣམསོ་ཀྱིང་། ཅི་དེ་རྣམསོ་ཞེེསོ་དང་། ཁོ་ན་ཉིིད་མཆོི་ན་ཞེེསོ་

པར། ཁོང་དག་ཉིིད་མཆོི་ན། ཁོང་རྣམསོ་ཉིིད་མཆོི་ན་ཞེེསོ་པ་རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིིག་ཕྲེད་

བོསྒྱུར་བོ་ནི་གོང་འིོག་ཐམསོ་ཅད་དུ་ཤེེསོ་པར་བྱའོི།  །འིདི་དགེ་སློང་གཅིག་ཁོ་ནསོ་

རབོ་བྱུང་སྒྲུབོ་ན་ཞུ་མི་དགོསོ་ཏེ།  ཞུགསོ་པའིི་དགོསོ་པ་མི་མཐུན་པ་སྤངསོ་ནསོ་

མཐུན་པ་སྒྲུབོ་པའིི་ཆོེད་ཡོིན་ལ། རང་ཉིིད་ལ་མཐུན་མི་མཐུན་གྱིི་བྱེད་པ་འིགལ་བོའིི་

ཕྱིིར། དགེ་སློང་གཉིིསོ་དང་། གསུམ་ལ་ཞུ་ན། དགེ་འིདུན་དུ་མ་ལོངསོ་པསོ། དགེ་སློང་

བོཙུན་པ་དག་གམ་རྣམསོ་སྙིན་གསོན་དུ་གསོོལ།  ཞེེསོ་ཞུ་ཚིིག་བོསྒྱུར་བོ་ཚིིག་ཕྲེད་

སྦྱོར་བོའིི་རུང་མཐུན་ལསོ་ཤེེསོ་སོོ། །གཉིིསོ་པ་ནི། མཁན་པོར་འོིསོ་པ་ལ་ཕྱིག་གསུམ་

དང་།  མདུན་དུ་ཙོོག་ཙོོག་པུར་ཐལ་མོ་སྦྱོོར་དུ་བོཅུག་ནསོ།  ཁོད་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོར་

འིདོད་པ་དེ། མདོ་རྩེ་བོར། རབོ་ཏུ་བྱུང་བོ་དང་། བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། དགེ་

སློང་འིགའི་ཞེིག་མཁན་པོ་ཉིིད་དུ་གནསོ་པ་ལའོི། །ཞེེསོ་མཁན་པོ་ཉིིད་དུ་གནསོ་པ་ལ་

རབོ་བྱུང་དང་། བོསྙིེན་རོགསོ་ཡོོད་ཀྱིི། མི་གནསོ་པ་ལ་མེད་པསོ་མཁན་པོ་ཞེིག་ངེསོ་
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པར་དགོསོ།  དེ་ཡོང་ཅི་རུང་རུང་གིསོ་མི་ཆོོག་པར་བོཙུན་པ་བོརྟན་མཁསོ་ཀྱིི་ཡོོན་

ཏན་གཉིིསོ་དང་ལྡན་པ་ཞེིག་དགོསོ་ཤེིང་། དེ་ནི་སོ་གཞེན་ན་གནསོ་པ་སོོགསོ་མ་ཡོིན་

པ་ཞེིག་དགོསོ་པསོ།  ཁོ་བོོསོ་མཁན་པོའིི་བྱ་བོ་བོགྱིི་རུང་ཡོོད་ཁུལ་དུ་བྱེད་པ་ཡོིན། 

མཁན་པོ་ཞེེསོ་པའིི་དོན་དངོསོ་སུ་བོསླབོ་པ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་། བོརྒྱུད་ནསོ་ཟོག་བོཅསོ་

འིཁོར་བོའིི་ཆོོསོ་ཐམསོ་ཅད་ལསོ་ངེསོ་པར་འིབྱུང་བོའིི་མྱ་ངན་ལསོ་འིདསོ་པའིི་གོ་

འིཕང་ལ་འིགོད་པར་བྱ་བོའིི་སླད་དུ་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོའིི་དངོསོ་པོ་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་སྒྲུབོ་པའིི་

མཁན་པོ་མཛད་དུ་གསོོལ་སྙིམ་པ་གྱིིསོ་ལ་ལད་མོ་མཛོད།  སློབོ་དཔོན་དགོངསོ་སུ་

གསོོལ། བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་སློབོ་དཔོན་ལ་མཁན་པོར་གསོོལ་གྱིིསོ། སློབོ་

དཔོན་བོདག་གི་མཁན་པོ་མཛད་དུ་གསོོལ།  སློབོ་དཔོན་མཁན་པོསོ་བོདག་རབོ་ཏུ་

བྱུང་བོར་བོགྱིིའིོ།  །སྔར་བོཞེིན་ལན་གསུམ་བོཟླསོ་ལ། གསུམ་པའིི་སྐབོསོ་སུ་མཁན་

པོར་གསོོལ་བོ་ཁསོ་བློངསོ་པ་ན་དེར་གྱུར་ཏོ།  །ཞེེེསོ་གསོོལ་བོ་ཁསོ་བློངསོ་ན་མཁན་

པོར་འིགྱུར་བོར་བོཤེད།  འིདིར་ཐ་མ་ལ་མཁན་པོའིི་དོན་ཏོ།  །ཞེེསོ་པསོ།  བོརྗོོད་པ་

གསུམ་པའིི་གསོོལ་གྱིི་ཡོན་ཆོད་ཆོ་དང་པོ། མཛད་དུ་གསོོལ་མན་ཆོད་གཉིིསོ་པ། དེའིི་

མཇུག་ཏུ་མཁན་པོར་གྱུར་ཞེིང་།  དེ་ནསོ་སློབོ་དཔོན་ཞེེསོ་མི་བོརྗོོད་པར་མཁན་པོ་

ཞེེསོ་བོརྗོོད་དགོསོ་པསོ། གསུམ་པའིི་རྗོེསོ་ཟློསོ་གྱིིསོ་བྱསོ་ལ་གསུམ་པ་བྱ། མཇུག་ཏུ་

ཐབོསོ་ཡོིན་ནོ། །ལེགསོ་སོོ་བྱའིོ། །མཁན་པོར་གསོོལ་བོ་བོཏབོ་པའིི་བོསླབོ་བྱ་ཕ་བུའིི་

ཚུལ་གྱིིསོ་མཁན་པོ་ལ་སྟོན་པའིི་འིདུ་ཤེེསོ་བོསྐྱོེད་ནསོ་གུསོ་པར་བྱ་བོ། ཡོོན་དབུལ་
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བོ།  བོསྙིེན་བོཀུར་བྱེད་པ།  བྱ་བོ་ཐམསོ་ཅད་དེ་ལ་ཞུསོ་ནསོ་བོཀོའི་བོཞེིན་སྒྲུབོ་པར་

བྱ་སྟེ།  དེ་ལསོ་འིདསོ་ན་གསོོལ་བོ་བོཏབོ་པ་ལསོ་ཉིམསོ་པའིི་ཉིེསོ་པར་འིགྱུར་རོ།   །

༈  ཤེིན་ཏུ་བོསྡུ་ན། ཁོད་རབོ་བྱུང་དུ་སྒྲུབོ་པ་ལ་མཁན་པོ་ཞེིག་དགོསོ། མཁན་པོོ་ཡོང་

ཅི་རུང་གིསོ་མི་ཆོོག།བོསྙིེན་པར་རོགསོ་ནསོ་སྡོོམ་རྒྱུན་རྣམ་དག་བོར་མ་ཆོད་དུ་ལོ་

བོཅུ་ལོན་པ། ལྔ་ཕྲུགསོ་སུ་སྦྱོར་བོ་ཉིི་ཤུ་རྩེ་གཅིག་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་མཁསོ་ཤེིང་

ཕན་ཐོགསོ་ཀྱིི་ཡོོན་ཏན་ཏེ། བོརྟན་མཁསོ་གྱིི་ཡོོན་ཏན་གཉིིསོ་ལྡན་ཞེིག་དགོསོ་པ་ཁོ་

བོོསོ་འིགྲུབོ་རུང་དུ་ཡོོད་པསོ། སྔར་གྱིི་དགེ་བོསྙིེན་སྒྲུབོ་པའིི་སློབོ་དཔོན་དེ་ལ་རབོ་བྱུང་

སྒྲུབོ་པའིི་མཁན་པོ་ཞུ་སྙིམ་པ་གྱིིསོ་ལ་ལད་མོ་མཛོད། སློབོ་དཔོན་དགོངསོ་སུ་གསོོལ་

ནསོ་ལེགསོ་སོོའིི་བོར་བྱའིོ།  །གསུམ་པ་འིདིར་རབོ་བྱུང་གི་རྟགསོ་དང་། ཆོ་ལུགསོ་

བོརྗོེ་བོ། བོསོམ་པ་བོརྗོེ་བོ།  དེ་དག་མི་བོརྗོེད་པའིི་བོརྗོེད་ཐོར་མིང་བོརྗོེ་བོ་སྟེ་བོརྗོེ་བོ་

རྣམ་གསུམ་དགོསོ་པསོ། དང་པོ་འིོསོ་པའིི་དགེ་སློང་ཞེིག་ལ། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་འིདིའིི་

གཙུག་ཕུད་འིབྲེག་པ་སོོགསོ་ཀྱིི་གྲོོགསོ་དན་མཛོད་ཅིག ཅེསོ་བོསོ།  དགེ་སློང་དེསོ་

སྒྲུབོ་བྱའིི་མདུན་ནསོ་ཁེད་གཙུག་ཕུད་འིབྲེག་པ་ལ་སྤོའིམ། ཞེེསོ་དྲིིསོ་ཏེ་སྒྲུབོ་བྱསོ་སྤོ་

ལགསོ་ཞེེསོ་བོརྗོོད།  སྤྱིི་བོོོར་ཆུ་ཅུང་ཟོད་བླུགསོ་ལ་ཁྲུསོ་བྱེད་དུ་བོཅུག  རྒྱབོ་ནསོ་

གཙུག་ཕུད་བྲེགསོ་ནསོ་མཁན་པོར་ཕུལ། མཁན་པོསོ། དཀོར་ཕྱིོགསོ་ལ་མངོན་པར་

དགའི་བོའིི་ལྷ་རྣམསོ་དགྱིེསོ་པ་ཆོེན་པོ་མཛད་དུ་གསོོལ། ཞེེསོ་མེ་ཏོག་དང་བོཅསོ་ཏེ་

དཀོོན་མཆོོག་གི་ཕྱིོགསོ་ལ་གཏོར།  སྔར་གཙུག་ཕུད་བྲེགསོ་ཟོིན་ཡོིན་ན་འིདིར་མི་
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དགོསོ། ངེད་ཀྱིི་ཁེད་ལ་ཆོོསོ་གོསོ། བློ་གོསོ། ཐང་གོསོ། ལྷུང་བོཟོེད། གདིང་བོ། ཆུ་

ཚིགསོ་བོཅསོ་ཀྱིི་དགོསོ་དོན་བོརྗོོད་པའིི་སོ་ནསོ་རིམ་པར་སྟེར་བོ་བྱ་བོ་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་

ལེན་དགོསོ་པསོ། དེའིི་ཕྱིིར་དུ་ངེད་ལ་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིོལ། ཞེེསོ་བོརྗོོད། གདིང་བོ་དང་

། བློ་གོསོ་ཕྲེག་པ་གཡོོན་དུ་བོཀོལ་ལ། མཁན་སློབོ་གཉིིསོ་ཀོའིི་ལག་པ་གཡོོན་པ་འིོག་

དང་། གཡོསོ་པ་སྟེང་དུ་བྱསོ་ཏེ། མཁན་པོ་ནསོ་འིདི་ལྟར། འིདི་སྟོད་དུ་རྒྱུན་དུ་གྱིོན་

པའིི་ཆོོསོ་གོསོ་བློ་གོསོ་ཞེེསོ་བྱ་བོ། ཁིམ་པ་དང་།  མུ་སྟེགསོ་ཅན་ལསོ་རྟགསོ་ཁད་

པར་དུ་གྱུར་པ་དགེ་སྦྱོོང་གི་དྲིན་པ་གསོོ། སྦྲང་བུ་དང་། ཤེ་སྦྲང་དང་། རླུང་དང་ཉིི་མ་

ལ་སོོགསོ་པའིི་ཚི་གྲོང་གི་རེག་པ་ལསོ་སྐྱོོབོ་པའིི་གོསོ་སུ་གནང་བོ་ཡོིན་པསོ། དུསོ་

རྒྱུན་དུ་སྟོད་གཡོོགསོ་འིདི་ལྟ་བུ་རེ་འིཆོང་སྙིམ་པ་གྱིིསོ་བྱསོ་ལ་ཕྲེག་པ་གཡོསོ་ལ་

བོཞེག།ཐང་གོསོ་ལའིང་སྔར་བོཞེིན་བྱསོ་ལ། འིདི་སྨོད་དུ་གྱིོན་པར་བྱེད་པའིི་ཐང་གོསོ་

ཞེེསོ་བྱ་བོ་སྨོད་གཅེར་བོ་དང་། ངོ་ཚི་བོའིི་གནསོ་ལསོ་སྐྱོོབོ། སྦྲང་བུ་ལ་སོོགསོ་པའིི་

རེག་པ་བོསྲུང་། ཁིམ་པ་དང་། མུ་སྟེགསོ་ཅན་ལསོ་རྟགསོ་ཁད་པར་དུ་གྱུར། དགེ་སྦྱོོང་

གི་དྲིན་པ་གསོོ་བོའིི་གོསོ་སུ་གནང་བོ་ཡོིན་པསོ། དུསོ་རྒྱུན་དུ་སྨོད་གཡོོགསོ་འིདི་ལྟ་

བུ་རེ་འིཆོང་སྙིམ་པ་གྱིིསོ། རྒྱ་གར་ན་རུང་བོའིི་ཚིོསོ་གསུམ་ལ་ཁ་དོག་ངན་པར་བྱེད་

པསོ། རྒྱགསོ་པ་དང་། དྲིེགསོ་པ་འིཇོམསོ་པའིི་དོན་ཡོིན་ཞེིང་། སྟོན་པསོ་ཀྱིང་སྟོད་

གཡོོགསོ་སྨོད་གཡོོགསོ་འིདི་ལྟ་བུ་བོསྣམསོ་ནསོ་འིདིའིི་ལམ་ལ་བོསླབོ་ཤེིང་སོངསོ་

རྒྱསོ་ནསོ་རྗོེསོ་འིཇུག་རྣམསོ་ལའིང་གོསོ་འིདི་ལྟ་བུ་གནང་བོ་ཡོིན་པསོ།  སྟོད་
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1

གཡོོགསོ་སྨོད་གཡོོགསོ་འིདི་ལྟ་བུ་གྱིོན་ལ་སོེམསོ་དུལ་བོ་དང་། ཞེི་བོར་བྱེད་དགོསོ་

པ་ཡོིན། བྱསོ་ལ་གཡོསོ་སུ་སྤོ། ལྷུང་བོཟོེད་ཀྱིི་ནང་དུ་ནསོ་འིབྲུ་ལ་སོོགསོ་པའིི་དངོསོ་

པོ་བླུགསོ་ལ། མཁན་སློབོ་གཉིིསོ་ཀོའིི་ལག་པ་གཡོོན་པ་འིོག་ཏུ་བྱསོ། གཡོསོ་པསོ་

སྟེང་ནསོ་བོཟུང་ལ། འིདི་ལྷུང་བོཟོེད་ཅེསོ་བྱ་བོ་ཁིམ་པའིི་ཁ་ཕོར། མུ་སྟེགསོ་ཀྱིི་སློང་

ཕོར།  རབོ་བྱུང་དམན་པ་གཞེན་ལསོ་སྣོད་སྤྱིད་ཀྱིི་རྟགསོ་ཁད་པར་ཅན་དུ་འིགྱུར་བོ་

ཡོིན། འིདི་ཟོསོ་ཀྱིིསོ་འིགེངསོ་པ་བོཞེིན་དུ་ཤེེསོ་རྒྱུད་ཡོོན་ཏན་གྱིིསོ་འིགེངསོ། འིདིའིི་

ནང་ནསོ་ཟོསོ་ལ་ལོངསོ་སྤྱིོད་པ་བོཞེིན་དུ་ཆོོསོ་ལ་ལོངསོ་སྤྱིོད། མཐའི་གཉིིསོ་སྤངསོ་

པའིི་བོསོོད་སྙིོམསོ་སྤྱིོད་པའིི་སྣོད་དུ་སྟོན་པསོ་གནང་བོ་ཡོིན་པསོ་དུསོ་རྒྱུན་དུ་སྣོད་

སྤྱིད་འིདི་ལྟ་བུ་འིཆོང་སྙིམ་པ་གྱིིསོ།  གདིང་བོ་ལ་འིཆོང་ལུགསོ་སྔར་བོཞེིན་བྱསོ་ལ། 

འིདི་གདིང་བོ་བྱ་བོ་ཁིམ་པའིི་དཀོར་པོ། གང་ཟོག་གི་ཁྲ་བོོ། ཕལ་ཆོེར་མ་ཉིམསོ་པ་དང་

།  དགེ་འིདུན་གྱིི་རྩེའིི་གདན་མ་གཏོགསོ་པ་གནསོ་མལ་ལ་ལོངསོ་སྤྱིོད་པའིི་དུསོ་སུ་

འིདིསོ་བོསྐྱོབོསོ་ནསོ་ལོངསོ་སྤྱིོད་དགོསོ་པ་ཡོིན། ཆུ་ཚིགསོ་གཏད་ལ། འིདི་ཆུ་ཚིགསོ་

བྱ་བོ་སོངསོ་རྒྱསོ་ཀྱིི་བོསྟན་པ་སྙིིང་རྗོེསོ་རབོ་ཏུ་ཕྱིེ་བོ་ཡོིན་ཞེིང་།  སོོ་སོོར་ཐར་པའིི་

སྡོོམ་པ་གཞེན་ལ་གནོད་པའིི་གཞེི་ཐམསོ་ཅད་ལསོ་ལྡོག་པ་ཡོིན་པསོ།  སོེམསོ་ཅན་

ཐམསོ་ཅད་ལ་གནོད་པ་སྤང་དགོསོ། ཁད་པར་དུ་ཆུ་འིདི་འིབྲེལ་ཆོེ། འིབྱུང་ཉིེ། ནངསོ་

དང་། ནུབོ་ཏུ་ཆུ་ལ་ལོངསོ་སྤྱིོད་དགོསོ་པསོ་ཆུ་ཚིགསོ་འིདི་འིདྲི་རེ་འིཆོང་ཞེིང་། དེསོ་

མཚིོན་ནསོ་ཡོོ་བྱད་གང་ལ་ཡོང་སྲིོག་ཆོགསོ་ལ་མི་གནོད་པ་བྱེད་དགོསོ་སོོ།  །ཞེེསོ་
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བོརྗོོད་ལ་སྦྱོིན་ནོ།  །གྲོོགསོ་དན་གྱིིསོ་ཐང་གོསོ་ཉིིསོ་བོལྟབོ་བྱསོ་པ་དེ་སྒྲུབོ་བྱའིི་རྒྱབོ་

ལ་བོསྐོན། དེའིི་སྟེང་དུ་བློ་གོསོ་རྐྱང་པ་བོསྐོན་ཏེ། དེ་ནསོ་མཁན་པོསོ་གཡོསོ་གཡོོན་

གྱིི་སྣེ་མདུན་དུ་ལྷན་ཅིག་བྱསོ་ཐལ་མོ་སྦྱོོར་དུ་བོཅུག་སྟེ། དེ་ནསོ་མཁན་པོསོ་སྒྲུབོ་བྱའིི་

མགོར་མེ་ཏོག་བོཞེག་ལ། དགེ་འིདུན་རྣམསོ་ཀྱིིསོ་སྨོོན་ལམ་གནང་བོ་ཞུ་བྱསོ་ལ། དགེ་

འིདུན་རྣམསོ་ཀྱིིསོ་མེ་ཏོག་འིཐོར་བོ་དང་བོཅསོ་ཏེ།  ཐར་པའིི་རྒྱལ་མཚིན་བོརྟན་པར་

གྱུར་ཅིག  ཚིངསོ་པར་སྤྱིོད་པའིི་ཚིེ་མཐར་ཕྱིིན་པར་གྱུར་ཅིག  ཚུལ་ཁྲིམསོ་ཀྱིི་ཕུང་པོ་

ཡོོངསོ་སུ་རོགསོ་པར་གྱུར་ཅིག  སྐྱོེ་བོ་ནསོ་ཚིེ་རབོསོ་ཐམསོ་ཅད་དུ་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོའིི་

ཚུལ་ཁྲིམསོ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག  ཅེསོ་བོརྗོོད་ལ་བོསྐོན།  སྨོད་

གཡོོགསོ་སྐྱོོན་དྲུག་དང་བྲལ་ཞེིང་ཡོོན་ཏན་ཟླུམ་པོར་བོགོ་བོ།  སྟོད་གཡོོགསོ་སྐྱོོན་

གཉིིསོ་དང་བྲལ་ཞེིང་ཡོོན་ཏན་ཟླུམ་པོར་བོགོ་བོ་ལ་སློབོ། ཞེར་ལ་མཚིན་མ་ཚིོར་བོར་

བོརྟག  གཞེན་ལ་འིཆོོལ་ན་ཆོེ་གེ་མོསོ་འིདིའིི་གོསོ་ཚིགསོ་ལེགསོ་པར་སློབོ་པ་དང་། 

བོདག་གི་བྱ་བོ་ཡོང་སྒྲུབོ་མཛོད་ཅིག  ཅེསོ་བོསོ།  དེསོ་ཀྱིང་སྔར་ལྟར་གྱིོན་ལུགསོ་

ལེགསོ་པར་སློབོ་ཅིང་། ཞེར་ལ་མཚིན་གཉིིསོ་པ་ལ་སོོགསོ་པ་ཡོིན་མ་ཡོིན་བོརྟགསོ་

ལ་མིན་ན། བོར་ཆོད་དང་མི་ལྡན་པར་གདའི་ལགསོ། ཞེེསོ་བོརྡོ་སྤད། དེ་རྣམསོ་ཀྱིི་ཚིེ་

དགེ་སློང་གཞེན་ཞེིག་གིསོ་སྒྲུབོ་བྱའིི་གདིང་བོ་ཉིིསོ་བོལྟབོ་བྱསོ་པའིི་གླེེགསོ་བུ་ཕྱིེད་པ་

མདུན་ཕྱིོགསོ་ལ་འིོང་བོ་བྱསོ་ཏེ་བོཏིང་བོའིི་སྟེང་སྒྲུབོ་བྱ་འིགྲོེངསོ་ནསོ་བོཞེག  གཉིིསོ་

པ་ནི། སྒྲུབོ་བྱ་དེ་སྟོན་པའིི་སྐུ་འིདི་ལ་ཤཱཀྱི་སོེང་གེ་དངོསོ་ཡོིན་སྙིམ་པ་གྱིིསོ་ལ་ཕྱིག་
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1

གསུམ་དང་། མཁན་པོ་ལ་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིལ་དུ་བོཅུག  མདུན་དུ་ཙོོག་ཙོོག་པུར་ཐལ་

མོ་སྙིིང་གར་སྦྱོར་ནསོ་འིདུག་ཏུ་བོཅུག་ལ། གཉིིསོ་པ་བོསོམ་པ་བོརྗོེ་བོ་ནི། ཁོད་རབོ་ཏུ་

བྱུང་བོར་འིདོད་པ་ཤེིན་ཏུ་ལེགསོ། ལེགསོ་པའིི་རྒྱུ་མཚིན་མདོ་ལསོ་ཁིམ་པ་དང་། རབོ་

བྱུང་གཉིིསོ་ལ་ཁད་པར་ཤེིན་ཏུ་ཆོེ་བོར་གསུངསོ་ཏེ།  དུསོ་གསུམ་གྱིི་སོངསོ་རྒྱསོ་

ཐམསོ་ཅད་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོའིི་རྟེན་ཁོ་ནར་སོངསོ་རྒྱསོ་པ་ཡོིན་གྱིི་ཁིམ་པའིི་རྟེན་ལ་

སོངསོ་རྒྱསོ་པ་སུ་ཡོང་མེད། ཁད་པར་ཁམསོ་གསུམ་གྱིི་སོེམསོ་ཅན་ཐམསོ་ཅད་ཀྱིིསོ་

དུསོ་བོསྐལ་པའིི་བོར་དུ་རང་གི་བུ་དང་། ཆུང་མ་སོོགསོ་སྦྱོིན་པར་བོཏང་བོའིི་བོསོོད་

ནམསོ་ལསོ།  རབོ་ཏུ་བྱུང་བོར་འིདོད་པའིི་བོསོམ་པ་དག་པསོ་དགོན་པར་གོམ་པ་

གཅིག་བོོར་བོ་བོསོོད་ནམསོ་ཆོེ་བོ་མཐའི་ཡོསོ་པ་གསུངསོ་ཏེ། ཁིམ་པ་རྣམསོ་ནི་ཁིམ་

གྱིི་བྱ་བོསོ་གཡོེང་སྟེ་འིདི་དང་ཕྱིི་མར་ཕན་པའིི་དོན་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་བོསྒྲུབོ་ཏུ་མི་ནུསོ་

པསོ། འིདི་དང་ཕྱིི་མ་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བོསྔལ་བོར་འིགྱུར། རབོ་ཏུ་བྱུང་བོ་ནི་དེ་ལསོ་བོཟློག་

སྟེ་དོན་དང་།  བྱ་བོ་ཉུང་བོསོ་ཐོསོ་བོསོམ་སོམ་གསུམ་སོོགསོ་ལེགསོ་པར་སྒྲུབོ་ཏུ་

ནུསོ་ཤེིང་། འིདི་དང་ཕྱིི་མ་ཐམསོ་ཅད་བོདེ་ནསོ་བོདེ་བོར་བོརྒྱུད་མཐར་ཐུག་ཞེི་བོ་མྱང་

འིདསོ་ཀྱིི་གོ་འིཕང་ཡོང་འིཐོབོ་ཏུ་ནུསོ་པསོ་ན། ཁིམ་གྱིི་ཉིེསོ་དམིགསོ་དང་། རབོ་ཏུ་

བྱུང་བོའིི་ཕན་ཡོོན་སྙིིང་ཐག་པ་ནསོ་བོསོམསོ་ཏེ་མཉིམ་མེད་ཤཱཀྱི་སོེང་གེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་

རྗོེསོ་སུ་ཞུགསོ་ཏེ། ཅི་ནསོ་ཀྱིང་རབོ་ཏུ་དབྱུང་བོར་བྱའིོ་སྙིམ་པའིི་བོསོམ་པ་དུང་དུང་བོ་

བོསྐྱོེད་པར་མཛོད། ཞེེསོ་བོརྡོ་སྤད་ལ་བོསོམ་པ་བོརྗོེ། རབོ་ཏུ་བྱུང་ནསོ་ཁིམ་གྱིི་བྱ་བོ་
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དང་།  མཐའི་ན་མིང་རུསོ་ཚུན་ཆོད་ལ་ཡོང་ཞེེན་པ་མེད་པ་དགོསོ་པསོ།  སྡོེ་པའིམ་

མཁན་པོའིི་མིང་གི་མཐའི་ཅན་གྱིི་མིང་འིདོགསོ་དེསོ་བོརྗོེ་བོ་རྣམ་གསུམ་སོོང་ནསོ་

བོར་མ་རབོ་བྱུང་གི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་དངོསོ་ལེན་པར་བྱེད་པ་ལ། སྟོན་པའིི་སྐུ་དང་། ངོསོ་

ལའིང་ཕྱིག་གསུམ་གསུམ་འིཚིོལ་ལ་མདུན་དུ་བློ་གོསོ་ཕྲེག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟོར་ནསོ་

ཙོོག་པུར་འིདུག་ཏུ་བོཅུག  འིདིའིི་སྔགསོ་ཚིིག་ལན་གསུམ་རྗོེསོ་སུ་བོཟླ་བོའིི་སོ་ནསོ་

བོར་མའིི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་ལེན་དགོསོ་པསོ། མཁན་པོ་ལ་དགོངསོ་གསོོལ་སྔོན་དུ་བོཏང་

ནསོ། ངོསོ་ཀྱིིསོ་བོཏགསོ་པའིི་མིང་ནསོ་སྨོོསོ་ཏེ། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་

འིགྲོོ་བོ་དང་བོཅསོ། མཉིམ་མེད་ཤཱཀྱི་སོེང་གེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་རྗོེསོ་སུ་ཞུགསོ་ནསོ་ཇི་སྲིིད་

འིཚིོའིི་བོར་དུ་ཁིམ་པའིི་རྟགསོ་དང་། ཆོ་ལུགསོ་ཐམསོ་ཅད་སྤངསོ། རབོ་ཏུ་བྱུང་བོའིི་

རྟགསོ་དང་། ཆོ་ལུགསོ་ཚུལ་བོཞེིན་བློངསོ་པ་ལསོ་ནམ་ཡོང་འིདའི་བོར་མི་བྱའོི་སྙིམ་

པ་དང་བོཅསོ་འིདིའིི་རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད།  མཁན་པོ་དགོངསོ་སུ་གསོོོལ།  བོདག་མིང་

འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་སྟེ། ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་རྐང་གཉིིསོ་རྣམསོ་ཀྱིི་

མཆོོག་སོངསོ་རྒྱསོ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོིའིོ། །འིདོད་ཆོགསོ་དང་བྲལ་བོ་རྣམསོ་ཀྱིི་མཆོོག་

ཆོོསོ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོིའིོ།  །ཚིོགསོ་རྣམསོ་ཀྱིི་མཆོོག་དགེ་འིདུན་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་

མཆོིའིོ། །བོཅོམ་ལྡན་འིདསོ་དེ་བོཞེིན་གཤེེགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་ཡོང་དག་པར་རོགསོ་

པའིི་སོངསོ་རྒྱསོ་ཤཱཀྱི་ཐུབོ་པ། ཤཱཀྱི་སོེང་གེ  ཤཱཀྱིའིི་རྒྱལ་པོ། གཙོོ་བོོ་དེ་རབོ་ཏུ་བྱུང་

བོའིི་རྗོེསོ་སུ་བོདག་རབོ་ཏུ་བྱུང་སྟེ།  ཁིམ་པའིི་རྟགསོ་སྤོང་ངོ་།  །རབོ་ཏུ་བྱུང་བོའིི་
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རྟགསོ་ཡོང་དག་པར་ལེན་ཏོ། །ལན་གསུམ་བོཟླ། དེ་རབོ་བྱུང་དུ་སྒྲུབོ་པའིི་ཐབོསོ་ཡོིན་

ནོ།  །ཁོད་རང་ལེགསོ་སོོ་གྱིིསོ་བྱ། སྒྲུབོ་བྱསོ་ལེགསོ་སོོ་བྱའིོ།  །འིདིསོ་བོར་མ་རབོ་

བྱུང་གི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་བློངསོ་ཟོིན་པསོ་འིདིའིི་བོསླབོ་བྱ་ལ། ཁིམ་པའིི་རྟགསོ་སྤངསོ་ཏེ་

རབོ་ཏུ་བྱུང་བོའིི་རྟགསོ་ཆོ་ལུགསོ་དང་ལྡན་པ།  མཁན་པོ་ལ་གུསོ་པ་སོོགསོ་བྱེད་

དགོསོ་པསོ། གོསོ་དཀོར་པོ་དང་། ནག་པོ་སོོགསོ་མདོག་གི་སོ་ནསོ་མི་རུང་བོ། ཁ་

ཚིར་དང་། ཕུ་ཚིར་ཅན་སོོགསོ་དབྱིབོསོ་ཀྱིི་སོ་ནསོ་མི་རུང་བོ། རྒྱན་དང་། མཚིོན་ཆོ་

འིཆོང་བོ། སྐ་སོེན་ཁ་སྤུ་སོོགསོ་རིང་པོར་འིཇོག་པ་སོོགསོ་ཁིམ་པའིི་རྟགསོ་དང་། ཆོ་

ལུགསོ་སྤོང་དགོསོ། ཆོོསོ་འིདི་པའིི་རྟགསོ་ཆོ་ལུགསོ་ལསོ་གཞེན་མུ་སྟེགསོ་ཅན་གྱིི་

རྟགསོ་ཆོ་ལུགསོ་དང་། བློ་གོསོ། ཐང་གོསོ་སོོགསོ་རུང་བོ་ཚིད་ལྡན་ལསོ། ཟོསོ་གོསོ་

གནསོ་མལ་མཐའི་གཉིིསོ་སུ་མ་ལྷུང་བོ་བྱེད་དགོསོ། མཁན་པོར་གསོོལ་བོ་བོཏབོ་པ་

ལྟར་མཁན་པོསོ་ཀྱིང་ཁེད་ལ་བུ་དང་། ཁོད་ཀྱིིསོ་ཀྱིང་མཁན་པོ་ལ་ཕ་ལྟ་བུའིི་འིདུ་ཤེེསོ་

ཏེ་སོ་གསུམ་གྱིི་བྱ་བོ་ཐམསོ་ཅད་མཁན་པོ་ལ་ཞུསོ་ཏེ་བོཀོའི་བོཞེིན་སྒྲུབོ་པ་ལྷུར་ལེན་

དགོསོ་པ་ཡོིན་ནོ།།   ༈ དེསོ་བོར་མ་རབོ་བྱུང་དུ་སྒྲུབོ་ཟོིན་ནསོ། ད་དགེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབོ་

པར་བྱེད་པ་ལ།  མཁན་པོསོ་དགེ་ཚུལ་ཉིིད་དུ་ཉིེ་བོར་སྒྲུབོ་པར་བྱེད་པའིི་ཆོོསོ་བོཅུ་

གཅིག་དང་ལྡན་པའིི་དགེ་སློང་གཞེན་ལ་གཏད་དེ་སྒྲུབོ་པར་བྱ་བོར་གསུངསོ་པསོ་ན། 

དེ་འིདྲིའིི་དགེ་སློང་ཞེིག་ལ་མཁན་པོསོ་མང་ཐོསོ་འིདུལ་བོ་འིཛིན་པ་དགེ་སློང་ཆོེ་གེ་མོ་

ནསོ། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་འིདི་ལ་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེིག་བོཀོསོ་གནང་
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བོར་ཞུ། ཞེེསོ་གསོོལ།  དགེ་སློང་དེསོ་ཀྱིང་། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་འིདི་བོར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་

རྣམསོ་ཡོོངསོ་སུ་དག་གམ། ཞེེསོ་དྲིི། མཁན་པོསོ། ཡོོངསོ་སུ་དག་གོ་ཞེེསོ་ཁོ་ན་ཉིིད་

མཆོི་ཡོིན་གདའིོ།  །ཞེེསོ་ལན་བོཏབོ། སྒྲུབོ་བྱ་གཅིག་ཡོིན་ན་འིདི་ལྟར་དང་། གཉིིསོ་

ཡོོད་ན་ཁོང་དག་ཉིིད་དང་།  གསུམ་ལ་སོོགསོ་པ་ཡོོད་ན་ཁོང་རྣམསོ་ཞེེསོ་བོརྗོོད་

དགོསོ་པ་དེ་གོང་འིོག་ཀུན་ལ་རིགསོ་འིགྲོེའིོ།  །དགེ་ཚུལ་དུ་ཉིེ་བོར་སྒྲུབོ་པར་འིདོད་

པའིི་དགེ་སློང་དེསོ་སྒྲུབོ་བྱ་ལ་ཇི་ལྟར་བོརྗོོད་པར་བྱ་བོ་ནི། ཁོད་དགེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབོ་པ་

ལ། འིགལ་རྐྱེན་སྡོོམ་པ་སྐྱོེ་བོ་སོོགསོ་ཀྱིི་བོར་ཆོད་བོཞེི་དང་བྲལ་དུ་ཡོོད། མཐུན་རྐྱེན་

ཡུལ་དང་།  རྒྱུད་དང་།  རྟགསོ་དང་།  བོསོམ་པ་དང་།  ཆོོ་གའིི་མཐུན་རྐྱེན་ལྔ་ཚིང་

དགོསོ་པསོ། ཡུལ་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་དེང་གི་དུསོ་སུ་ཚིང་སྟེ་ཡོོད། རྒྱུད་ལོག་པར་

ལྟ་བོ་འིཛིན་པ་མ་ཡོིན་ཞེིང་། ཚིོགསོ་སུ་མ་ལོང་པ་སོོགསོ་ཚིང་། རྟགསོ་རབོ་ཏུ་བྱུང་

བོའིི་ཆོ་ལུགསོ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པ་ཡོིན།  བོསོམ་པའིི་མཐུན་རྐྱེན་སྐབོསོ་

འིདིའིི་འིགལ་རྐྱེན་ངེསོ་པ་ལྔ་བྲལ་དགོསོ་པསོ།  དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམ་པའིི་མི་མཐུན་

ཕྱིོགསོ་སྲིོག་གཅོད་པ་སོོགསོ་སྤང་བྱ་བོཅུའིི་ནང་ནསོ་འིགའི་ཞེིག་སྤོང་། འིགའི་ཞེིག་

མི་སྤོང་སྙིམ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡོིན་པར་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྤང་བྱ་ཐམསོ་ཅད་ལེགསོ་པར་སྤོང་

སྙིམ་པ་དགོསོ།  དེ་ཡོང་ལོ་ཟླ་ཞེག་དུསོ་འིདི་ཚུན་ཆོད་དུ་སྤོང་།  འིདི་ཕན་ཆོད་དུ་མི་

སྤོང་སྙིམ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡོིན་པར་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་རམ། མ་ཤེི་ཚུན་ཆོད་དུ་སྤོང་སྙིམ་

པ་དགོསོ།  དེ་ཡོང་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་སྤྱིིར་སྤོང་ཀྱིང་།  འིཐབོ་མོ་དང་། མུ་གེ་ལ་
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སོོགསོ་པའིི་ཚིེ་སྤོང་མི་ནུསོ་སྙིམ་པ་མ་ཡོིན་པར་སྐྱོིད་སྡུག་ལེགསོ་ཉིེསོ་ཀྱིི་སྐབོསོ་

གང་གི་ཚིེ་ནའིང་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྤང་བྱ་ཐམསོ་ཅད་སྤོངསོ་ཤེིང་། བོསྲུང་བྱ་ཐམསོ་ཅད་

བོསྲུང་སྙིམ་པ་དགོསོ། ཡུལ་མཁན་སློབོ་དགེ་འིདུན་སོོགསོ་ལ་བོརྟེན་པའིི་ཚིེ་ན་ཚུལ་

བོཞེིན་དུ་བྱེད་ཀྱིང་། ཡུལ་གཞེན་དུ་འིགྲོོ་བོ་ལ་སོོགསོ་པའིི་སྐབོསོ་སུ་དེ་ལྟར་མི་ནུསོ་

སྙིམ་པའིི་ཡུལ་ངེསོ་པ་མ་ཡོིན་པ་དགོསོ། སོེམསོ་ཅན་གང་དང་འིགྲོོགསོ་ཀྱིང་ཆོགསོ་

སྡོང་ཕྱིོགསོ་རིསོ་སུ་མ་སོོང་བོར་ཉིེསོ་ལྟུང་གི་དྲིི་མསོ་མ་གོསོ་པ་བྱ་སྙིམ་པ་སྟེ་འིགལ་

རྐྱེན་ངེསོ་པ་ལྔ་དང་བྲལ་ཞེིང་། མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་ཚིོགསོ་གསུམ་ལྡན། དེ་ཡོང་འིཁོར་བོ་

མཐའི་དག་སྡུག་བོསྔལ་གྱིི་རང་བོཞེིན་དུ་མཐོང་བོསོ་ངེསོ་འིབྱུང་གི་བོསོམ་པསོ་ཟོིན་པ་

ཞེིག་དགོསོ་པསོ། འིཁོར་བོ་སྡུག་བོསྔལ་གྱིི་རང་བོཞེིན་ཅན་ཡོིན་ཚུལ་ནི། མདོ་དྲིན་པ་

ཉིེར་གཞེག་ལསོ། སོེམསོ་ཅན་དམྱལ་བོ་དམྱལ་མེསོ་ཉིམསོ། །ཡོི་དྭགསོ་བོཀྲེསོ་ཤེིང་

སྐོམ་པསོ་ཉིམསོ།  །དུད་འིགྲོོ་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟོསོ་ཉིམསོ།  །མི་དག་འིཚིོ་བོ་བོཏུང་

བོསོ་ཉིམསོ། །ལྷ་དག་བོག་མེད་པ་ཡོིསོ་ཉིམསོ། །འིཁོར་བོ་ཁབོ་ཀྱིི་རྩེེ་མ་ོན། །བོདེ་བོ་

ནམ་ཡོང་ཡོོད་མ་ཡོིན།  །ཞེེསོ་གསུངསོ་པ་ལྟར། རྒྱུ་ལསོ་ཉིོན་གྱིིསོ་བོསྐྱོེད་པའིི་ཟོག་

བོཅསོ་ཉིེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་འིཁོར་བོ་འིདི་ལསོ་མ་གྲོོལ་གྱིི་བོར་དུ་རིགསོ་དྲུག་གང་དུ་

སྐྱོེསོ་ཀྱིང་གཏན་གྱིི་བོདེ་བོ་ཡོེ་མེད་པར་སྡུག་བོསྔལ་གསུམ་གྱིི་རང་བོཞེིན་ལསོ་མ་

འིདསོ།  ད་ལམ་རྒྱལ་བོའིི་བོསྟན་པ་དང་མཇལ་དུ་ཡོོད་པའིི་སྐབོསོ་འིདིར་དཀོོན་

མཆོོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་འིགྲོོ་བོའིི་སོ་ནསོ་སྤང་བྱ་བོཅུ་སྤོང་བོའིི་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམ་
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པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེིག་བློངསོ་ཏེ། ཞེི་བོ་མི་གནསོ་པའིི་མྱ་ངན་ལསོ་འིདསོ་པའིི་གོ་

འིཕང་དམ་པ་ཐོབོ་པར་བྱའིོ་སྙིམ་པའིི་བོསོམ་པ་ཤུགསོ་དྲིག་པོ་བོསྐྱོེད་བོཞེིན་པ་དང་

བོཅསོ་ཏེ་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམ་པ་ལེན་པར་བྱེད་པའིི་སྔགསོ་ཚིིག་ལན་གསུམ་ངེད་ཀྱིི་

སྔོན་དང་མཉིམ་དུ་འིདོན་པ་མིན་པར་འིདིའིི་རྗོེསོ་ཟློསོ་བྱ་དགོསོ་པསོ།  དེ་ཡོང་ངེད་

ཀྱིིསོ་བོཙུན་པ་དགོངསོ་སུ་གསོོལ། ཞེེསོ་བྱ་བོ་སོོགསོ་བོཙུན་པ་ཞེེསོ་པའིི་ཚིིག་གང་

བོརྗོོད་པ་ལ།  ཁོད་ངེད་ལ་སྔར་ནསོ་ཆོོསོ་འིབྲེལ་ཙོམ་ཡོང་མེད་པ་ཡོིན་ན་བོཙུན་པ་

ཞེེསོ་བོརྗོོད། ཚིིགསོ་བོཅད་གཅིག་ཙོམ་གྱིིསོ་ཆོོསོ་འིབྲེལ་ཡོོད་ན་བོཙུན་པ་ཞེེསོ་བོརྗོོད་

དུ་མི་རུང་བོར། སློབོ་དཔོན་ཞེེསོ་བོརྗོོད་དགོསོ་པསོ་དེ་ལྟར་ཡོིད་ལ་བོཞེག་ནསོ་འིདིའིི་

རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད་བྱསོ་ལ། བོཙུན་པ་དགོངསོ་སུ་གསོོལ། བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་

དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་རྐང་གཉིིསོ་རྣམསོ་ཀྱིི་མཆོོག་སོངསོ་

རྒྱསོ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོིའིོ།  །འིདོད་ཆོགསོ་དང་བྲལ་བོ་རྣམསོ་ཀྱིི་མཆོོག་ཆོོསོ་ལ་

སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོའིི། །ཚིོགསོ་རྣམསོ་ཀྱིི་མཆོོག་དགེ་འིདུན་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོིའིོ། །བོདག་

ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་དགེ་ཚུལ་དུ་བོཙུན་པསོ་གཟུང་དུ་གསོོལ།  ལན་དང་པོ་དང་། 

རང་གི་དོན་དུ་སྔགསོ་བོརྗོོད་པ་ལ་ཡོང་ངོ་།  །ཞེེསོ་གསུངསོ་པ་ལྟར་རྗོེསོ་ཟློསོ་ལན་

གསུམ་བྱ་དགོསོ་པསོ།  གཉིིསོ་པ་དང་།  དེ་ནསོ་གསུམ་པ་ལ་ནང་གསོེསོ་ཀྱིི་ཕྱིེ་ན་

དགེ་འིདུན་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོིའིོ། །ཞེེསོ་པ་ཡོན་ཆོད་སྐྱོབོསོ་བོརྗོོད་པ། བོདག་ཇི་སྲིིད་

འིཚིོའིི་བོར་དུ་དགེ་ཚུལ་དུ་ཞེེསོ་པ་བོདག་བོརྗོོད་པ། བོཙུན་པསོ་གཟུང་དུ་གསོོལ་ཞེེསོ་
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པ་གཞེན་བོརྗོོད་པ་སྟེ་དུམ་བུ་གསུམ་ཡོོད་པསོ་དགེ་ཚུལ་དུ་ཞེེསོ་ངེད་ཀྱིི་སྐད་ཀྱིི་

གཟོེངསོ་མཐོན་པོར་བོརྗོོད། སོེ་གོལ་གྱིི་བོརྡོ་སྤད། ཁོད་ནསོ་དགེ་ཚུལ་དུ་ཞེེསོ་པའིི་

ཚིིག་ངག་ནསོ་བོརྗོོད་པ་དང་མཉིམ་དུ་རང་རྒྱུད་ལ་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམ་པ་ཐོབོ་བྱུང་། ད་

དགེ་ཚུལ་ལོ་སྙིམ་པ་ཐེ་ཚིོམ་ཡོིད་གཉིིསོ་མེད་པར་བྱ་དགོསོ་པསོ་དེ་ལྟར་ཡོིད་ལ་

བོཞེག་ནསོ་གསུམ་པའིི་ཡོང་རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད་བྱསོ་ལ། ལན་གསུམ་པ་བོརྗོོད། དེ་ལྟར་

བོདག་བོརྗོོད་པ་རོགསོ་པའིི་མཚིམསོ་ནསོ་ཁོད་ཀྱིི་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམ་པ་ཐོབོ།  ངེད་

ཁོད་ཀྱིི་དགེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབོ་པའིི་སློབོ་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་ཡོིན་པསོ་སློབོ་དཔོན་གྱིི་གཟུང་དུ་

གསོོལ། ཞེེསོ་བོརྗོོད་དུ་བོཅུག །གསུམ་པའིི་མཇུག་ཏུ། སློབོ་དཔོན་གྱིིསོ། ཐབོསོ་ཡོིན་

ནོ། །ཞེེསོ་བོརྗོོད། སློབོ་མསོ་ལེགསོ་སོོ། །ཞེེསོ་བོརྗོོད་བོཅུག  འིདིསོ་ཚིིག་སྔ་མ་དགེ་

ཚུལ་གྱིི་སྡོོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལེགསོ་པར་ཐོབོ་པ་ཡོིན་པསོ་དགའི་སྤོ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་

མཛོད། དེ་དགེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབོ་པའིི་དངོསོ་གཞེིའིི་ཆོོ་ག་སོོང་ཟོིན། མཇུག་གི་ཆོོ་ག་ལ་

གཉིིསོ་ཡོོད་པའིི་དང་པོ་ཐོབོ་པའིི་དུསོ་གོ་བོ་དེ། མང་དུ་ཐོསོ་པའིི་འིདུལ་བོ་འིཛིན་པ་

ཆོེན་པོ་དགེ་སློང་ཆོེ་གེ་མོསོ་མཛོད་ཅིག  ཅེསོ་བོསོ། དེསོ་ཀྱིང་ལསོ་ལ་ངན་དང་། ཕོ་

ཚིོད་མི་བྱ་བོར་ཉིིན་མཚིན་གྱིི་ཆོ་ལེགསོ་པར་བོརྟགསོ། ཉིི་མ་རོགསོ་པའིི་སོར་ཕྱིིན་ཏེ། 

ཐུར་མ་སོོར་བོཞེི་པསོ་གྲོིབོ་ཚིོད་གཞེལ།  ཐུར་མ་དེའིི་གྲོིབོ་མ་སོོར་བོཞེི་ལ་སྐྱོེསོ་བུ་

གཅིག་དང་། སོོར་གསུམ་མན་ཆོད་ལ་རྐང་པའིི་ཐ་སྙིད་བྱསོ། དུསོ་ཚིོད་ལ་སོོགསོ་པ་

ཐམསོ་ཅད་བློོ་ལ་བྱང་ཞེིང་ངེསོ་པར་བྱསོ་ནསོ་ཁོད་དགེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབོ་པ་ལ་ཆོོ་ག་སྦྱོོར་
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དངོསོ་རྗོེསོ་གསུམ་ཡོོད་པའིི་སྦྱོོར་བོ་དང་།  དངོསོ་གཞེི་གཉིིསོ་ཀྱིིསོ་ཁོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་

དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམ་པ་ལེགསོ་པར་ཐོབོ་པ་ཡོིན། མཇུག་གི་ཆོོ་ག་ལ་གཉིིསོ་ཡོོད་པའིི་

དང་པོ་བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་དང་། གནསོ་མ་ཡོིན་པ་ཤེེསོ་པའིི་ཕྱིིར་ཐོབོ་པའིི་དུསོ་

གོ་བོ་ལ། བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་དང་།  གནསོ་མ་ཡོིན་པ་དང་། བོསྙིེན་བོཀུར་རང་

གི་ངོ་བོོ། གང་ལ་བོསྟན་ནསོ་གོ་ཞེིང་རིག་པར་བྱ་བོ། རིག་པར་བྱསོ་པའིི་ཕན་ཡོོན་

དང་ལྔ། དང་པོ་བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་ནི། དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་སློང་མཚིན་མཐུན་ལ་

སྡོོམ་པ་མཆོོག་དམན་གྱིི་ཁད་པར་ཡོོད་པའིི་ཕྱིིར་མཚིན་མཐུན་པའིི་དགེ་སློང་ཐམསོ་

ཅད་དང་། དགེ་ཚུལ་རང་ལསོ་གྲོིབོ་མ་སོོར་ཕྱིེད་ཀྱིི་དུསོ་ཀྱིི་བོསླབོ་པ་རན་པ་རྣམསོ་

བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་ཡོིན། གཉིིསོ་པ་བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་མ་ཡོིན་པ་ནི། སྡོོམ་

པ་མཆོོག་ཡོིན་ཀྱིང་རྟེན་དམན་པ་ཡོིན་པའིི་ཕྱིིར། དགེ་སློང་མ་དང་། དགེ་སློབོ་མ་དང་

།  དགེ་ཚུལ་མ་རན་གཞེོན་ཐམསོ་ཅད་དང་། མཚིན་མཐུན་པའིི་དགེ་ཚུལ་རང་ལསོ་

བོསླབོ་པ་གཞེོན་པ་དང་།  དགེ་བོསྙིེན་དང་།  ཁིམ་པ་ལ་སོོགསོ་པ་བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་

གནསོ་མ་ཡོིན། གསུམ་པ་བོསྙིེན་བོཀུར་རང་གི་ངོ་བོོ་གྲོལ་གོང་དུ་གཏོང་། རྙེད་པ་དང་

པོར་འིབུལ། ཕྱིག་འིཚིལ་བོ་དང་། སྔོན་དུ་ལྡང་བོ་སོོགསོ་གུསོ་པའིི་ལསོ་རྣམསོ་ཡོིན། 

བོཞེི་པ་ལུང་དང་། ཀོརྨ་ཤེ་ཏམ་ནསོ་གསུམ་ལསོ་མ་གསུངསོ་ཀྱིང་། དགེ་ཚུལ་གྱིི་ལོ་

དྲིི་བོའིི་རྗོེསོ་སུ་འིབྲང་ནསོ་བོརྗོོད་ན། ད་ལོའིི་ལོ་འིདི་ཆོེ་གེའིི་ལོ་ཡོིན། དེ་ལ་དུསོ་ཚིོད་

དགུན་དང་། དཔྱོིད་དང་། དབྱར་དང་། དབྱར་ཐུང་ངུ་དང་། དབྱར་རིང་པོའིི་དུསོ་དང་
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ལྔ་ལསོ་དགུན་གྱིི་དུསོ་ཡོིན། དེ་ལ་དགུན་ཟླ་བོཞེི་ཡོོད་པ་ལསོ་དགུན་ཟླ་ཆོེ་གེ་ཡོིན། 

དེ་ཐམསོ་ཅད་ལ་མར་ངོ་སྔོན་དུ་འིགྲོོ་བོའིི་མར་ངོ་དང་།  ཡོར་ངོ་གཉིིསོ་ལསོ་ཆོེ་གེ་

ཡོིན། དེ་ལ་ཚིེསོ་བོཅོ་ལྔ་ཡོོད་པ་ལསོ་ཚིེསོ་ཆོེ་གེ་ཡོིན། དེ་ལ་ཉིིན་མཚིན་གྱིི་ཆོ་གཉིིསོ་

ཡོོད་པ་ལསོ་ཉིིན་མོའིི་དུསོ་ཡོིན། དེ་ལ་སྔ་དྲིོ་གུང་ཕྱིི་དྲིོ་གསུམ་ལསོ་སྔ་དྲིོའིི་དུསོ་གྲོིབོ་

ཚིོད་སྐྱོེསོ་བུ་འིདི་དང་། རྐང་པ་འིདིའིི་དུསོ། གུང་ཡོིན་ཚིེ་གུང་ཡོོལ་མ་ཡོོལ་གཉིིསོ། 

ཕྱིི་དྲིོ་ཡོིན་ཚིེ་གྲོིབོ་ཚིོད་འིདིའིི་དུསོ་བོཀྲ་ཤེིསོ་པའིི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆོེ་གེ་མོར། མཁན་

པོ་བོསྟན་པ་རིན་པོ་ཆོེའིི་མངའི་བོདག་ཆོེ་གེ་མོ་དང་། གནསོ་བོརྟན་འིདུལ་བོ་འིཛིན་པ་

ཆོེ་གེ་མོསོ་སློབོ་དཔོན་མཛད་དེ་མཁན་སློབོ་འིདུསོ་པ་རྒྱ་མཚིོའིི་དབུསོ་སུ་ཁོད་ནསོ་

དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྔོམ་པ་ཐོབོ་པ་ཡོིན་པསོ་དེ་ལྟར་ཡོིད་ལ་བོཞེག་ནསོ་བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་

གནསོ་རྣམསོ་གྲོལ་གོང་དུ་ཞེོག  རྙེད་པ་དང་པོར་ཕུལ། ཕྱིག་དང་། སྔོན་དུ་ལྡང་བོ་ལ་

སོོགསོ་པ་གུསོ་པའིི་ལསོ་གྱིིསོ། ལསོ་སུ་བོསྐོ་བོ་བྱུང་ན་སྔོན་ལ་རང་རེསོ་བྱེད་པ་ཡོིན། 

བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་མ་ཡོིན་པ་རྣམསོ་ཀྱིི་གྲོལ་འིགོར་སྡོོད། བོསྙིེན་བོཀུར་དང་པོར་

འིགྲོིམ་པ་བྱུང་ན་དང་དུ་ལོང་། དགེ་སློང་མ་དང་། དགེ་སློབོ་མའིི་ཕྱིག་མ་ལེན། དེ་མ་

ཡོིན་པ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ་ཕྱིག་དང་། བོསྙིེན་བོཀུར་སྟོབོ་པ་དང་དུ་ལོང་། དགེ་ཚུལ་བོསླབོ་པ་

མཉིམ་པ་བྱུང་ན་གཅིག་གིསོ་གཅིག་ལ་ཕྱིག་བྱ་མི་དགོསོ། གྲོལ་མགྱིོགསོ་གྲོལ་བྱསོ་

པསོ་ཆོོག་སྟེ། མདོ་རྩེ་བོར། དུསོ་མཉིམ་པ་རྣམསོ་ནི། གཅིག་གིསོ་གཅིག་ལ་ཕྱིག་མི་

བྱའིོ། །སྔར་འིོངསོ་པ་དང་པོ་ཡོིན་ནོ། །ཞེེསོ་གསུངསོ། ལྔ་པ་ཕན་ཡོོན་ནི། དངོསོ་སུ་



26 སྡོམ་པ་འབྡོག་ཆྡོག

1

སྡོོམ་པ་ཐོབོ་པའིི་དུསོ་ཤེེསོ་པ་དང་།  དེ་ལ་བོརྟེན་ནསོ་བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་ལ་

བོསྙིེན་བོཀུར་བྱསོ།  གནསོ་མ་ཡོིན་པའིི་བོསྙིེན་བོཀུར་སྟོབོ་པ་དང་དུ་བློངསོ་པསོ་

སོངསོ་རྒྱསོ་ཀྱིིསོ་བོཅསོ་པ་དང་མཐུན། འིཇིག་རྟེན་པའིི་ཆོོསོ་དགེ་བོ་ལ་གནསོ་པསོ་

དགེ་ལེགསོ་ཐམསོ་ཅད་ཀྱིི་རྒྱུར་འིགྱུར་བོ་གླེེང་གཞེིར་ཤེེསོ་སོོ། །དེ་དག་ཐམསོ་ཅད་མི་

གནསོ་པའིི་མྱང་འིདསོ་ཀྱིི་བོསོམ་པསོ་ཟོིན་པར་བྱསོ་ན། སོངསོ་རྒྱསོ་འིཐོབོ་པའིི་ཕན་

ཡོོན་ཡོོད་པསོ་དེ་རྣམསོ་ཐུགསོ་ལ་བོཞེག་ནསོ་ཕྱིག་ལེན་ལ་ཐེབོསོ་པར་མཛོད།  དེ་

མཇུག་ཆོོག་དང་པོ་ལགསོ།  མཇུག་ཆོོག་གཉིིསོ་པ་དགེ་བོའིི་བོཤེེསོ་གཉིེན་པསོ་

གསུང་བོར་འིགྱུར་བོསོ་དེར་སྙིན་གཏོད་པར་མཛོད་བྱའིོ།།   ༈ ཤེིན་ཏུ་བོསྡུ་ན། ཁོད་

དགེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབོ་པ་ལ་ཆོོ་ག་སྦྱོོར་དངོསོ་རྗོེསོ་གསུམ་ཡོོད་པསོ།  རྗོེསོ་ཀྱིི་ཆོོ་ག་ལ་

གཉིིསོ་ལསོ། དང་པོ་བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་དང་། གནསོ་མ་ཡོིན་པ་ཤེེསོ་པའིི་ཕྱིིར་

དུ་དུསོ་གོ་བོ་ལ། ཁོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམ་པ་ཐོབོ་པའིི་དུསོ། ལོའིི་དབོང་དུ་

བྱསོ་ན་ལོ་བོསྐོར་བོཅུ་གཉིིསོ་ཡོོད་པ་ལསོ་ལོ་འིདི་ཆོེ་གེ་ཡོིན། དེ་ལ་དུསོ་ཚིིགསོ་ལྔ་

ལསོ། དགུན་དུསོ་ཡོིན། དེ་ལ་ཟླ་བོ་བོཞེི་ཡོོད་པ་ལསོ་དགུན་ཟླ་ཆོེ་གེ་ཡོིན། དེ་ལ་ཡོར་

ངོ་དང་། མར་ངོ་གཉིིསོ་ཡོོད་པ་ལསོ་ཡོར་ངོ་ཡོིན།  དེ་ལ་ཚིེསོ་བོཅོ་ལྔ་ཡོོད་པ་ལསོ་ཆོེ་

གེ་ཡོིན།  དེ་ལ་ཉིིན་མཚིན་གྱིི་ཆོ་གཉིིསོ་ལསོ་ཉིིན་མོ་ཡོིན།  དེ་ལ་ཆོ་ཤེསོ་བོཅུ་བོཞེི་

ཡོོད་པའིི་ཆོེ་གེ་ཡོིན། གྲོིབོ་ཚིོད་སྐྱོེསོ་བུ་ཆོེ་གེ་དང་། རྐང་པ་ཆོེ་གེའིི་དུསོ་སུ་གཙུག་

ལག་ཁང་ཆོེ་གེ་མོ་རུ།  མཁན་པོ་བོསྟན་པ་རིན་པོ་ཆོེའིི་མངའི་བོདག་ཆོེ་གེ་མོ་དང་། 
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གནསོ་བོརྟན་འིདུལ་བོ་འིཛིན་པ་ཆོེ་གེ་མོསོ་སློབོ་དཔོན་མཛད་དེ་མཁན་སློབོ་འིདུསོ་པ་

རྒྱ་མཚིོའིི་དབུསོ་སུ་ཁོད་ཀྱིིསོ་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡོོམ་པ་ལེགསོ་པར་ཐོབོ་པ་ཡོིན་པསོ་དེ་

རྣམསོ་ཡོིད་ལ་བོཞེག་ནསོ། བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་དགེ་སློང་རྣམསོ་དང་། རང་ལསོ་

རན་པའིི་དགེ་ཚུལ་རྣམསོ་གྲོལ་གོང་དུ་ཞེོག  རྙེད་པ་དང་པོར་ཕུལ། ཕྱིག་དང་། སྔོན་

དུ་ལྡང་བོ་སོོགསོ་གུསོ་པའིི་ལསོ་གྱིིསོ། དེ་ལྟར་བྱསོ་པསོ་གཞེན་རྒྱུད་ཀྱིི་བོསླབོ་པ་ལ་

གུསོ་པར་བྱསོ་པའིི་ཕན་ཡོོན་ཡོོད། དགེ་སློང་མ་དང་། དགེ་སློབོ་མའིི་ཕྱིག་མ་ལེན། 

རང་ལསོ་བོསླབོ་པ་གཞེོན་པའིི་དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་ཚུལ་མ་རན་གཞེོན་ཐམསོ་ཅད་

དང་། དགེ་བོསྙིེན་ཕ་མ་སོོགསོ་ཀྱིི་ཕྱིག་དང་། བོསྙིེན་བོཀུར་དང་དུ་ལོང་། དེ་ལྟར་བྱསོ་

པསོ་རང་རྒྱུད་ཀྱིི་བོསླབོ་པ་ལ་གུསོ་པར་བྱསོ་པའིི་ཕན་ཡོོན་ཡོོད། དུསོ་མཉིམ་པ་བྱུང་

ན་གཅིག་གིསོ་གཅིག་ལ་ཕྱིག་བྱ་མི་དགོསོ། གྲོལ་མགྱིོགསོ་གྲོལ་བྱསོ་པསོ་ཆོོག  དེ་

ལྟར་བྱསོ་པསོ་དངོསོ་སུ་སྡོོམ་པ་ཐོབོ་པའིི་དུསོ་ཤེེསོ། སྟོན་པའིི་བོཅསོ་པ་དང་མཐུན་

ཞེིང་།  ངེསོ་འིབྱུང་གི་བོསོམ་པསོ་ཟོིན་པསོ་སོངསོ་རྒྱསོ་འིཐོབོ་པའིི་ཕན་ཡོོན་ཡོོད་

པསོ། དེ་རྣམསོ་ཐུགསོ་ལ་བོཞེག་ནསོ་ཕྱིག་ལེན་ལ་ཐེབོསོ་པར་མཛོད། དེ་མཇུག་ཆོོག་

དང་པོ་ལགསོ། གཉིིསོ་པ་དགེ་བོའིི་བོཤེེསོ་གཉིེན་པསོ་གསུང་བོར་འིགྱུར་བོསོ་དེ་ལ་

སྙིན་གཏོད་མཛོད། ཅེསོ་བོརྗོོད། དེ་ནསོ་སློབོ་དཔོན་གྱིིསོ། དགེ་བོའིི་བོཤེེསོ་གཉིེན་

པསོ་གསུངསོ་པ་དེ་རྣམསོ་ཀྱིང་ཐུགསོ་ལ་བོཞེག་ནསོ་ཕྱིག་ལེན་ལ་ཐེབོསོ་པར་བྱེད་

དགོསོ་པ་ཡོིན།  ད་མཇུག་ཆོོག་གཉིིསོ་པ་ཐོབོ་པ་མི་ཉིམསོ་ཤེིང་འིཕེལ་བོར་བྱ་བོའིི་
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ཕྱིིར་བོསླབོ་པ་བོརྗོོད་པ་ནི། སྡོོམ་པ་ཐོབོ་པ་ཙོམ་གྱིིསོ་མི་ཆོོག་སྲུང་དགོསོ། མ་སྲུང་ན་

སྡུག་བོསྔལ་ཆོེན་པོ་འིབྱུང་སྟེ།  དགེ་སློང་ལ་རབོ་ཏུ་གཅེསོ་པའིི་མདོ་ལསོ། ལ་ལའིི་

ཚུལ་ཁྲིམསོ་བོདེ་བོ་སྟེ།  །ལ་ལའིི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་སྡུག་བོསྔལ་ཡོིན།  །ཚུལ་ཁྲིམསོ་ལྡན་

པསོ་བོདེ་བོ་སྟེ།  །ཚུལ་ཁྲིམསོ་འིཆོལ་བོ་སྡུག་བོསྔལ་ཡོིན།  །ཞེེསོ་གསུངསོ་པསོ་

ལེགསོ་པར་སྲུང་དགོསོ་ཤེིང་། སྲུང་ལུགསོ་ནི། དགྲོ་བོཅོམ་པ་རྣམསོ་ཀྱིི་སྤང་བྱ་བོཅུ་

པོ་ཡོིད་ཀྱིིསོ་སྤངསོ་ཤེིང་། ལུསོ་ངག་གིསོ་དེ་ལསོ་སླར་ལོག་པ་དེ་བོཞེིན་དུ། བོདག་

གིསོ་ཀྱིང་དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་སྤང་བྱ་བོཅུ་པོ་འིཁོར་དང་བོཅསོ་

པ་ཡོིད་ཀྱིིསོ་སྤངསོ་ནསོ། ལུསོ་ངག་གིསོ་སླར་ལྡོག་སྙིམ་པ་གྱིིསོ་ལ་འིདིའིི་རྗོེསོ་ཟློསོ་

གྱིིསོ། སློབོ་དཔོན་དགོངསོ་སུ་གསོོལ། ཇི་ལྟར་འིཕགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་དག་གིསོ་

ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་སྲིོག་གཅོད་པ་སྤངསོ་ཏེ། སྲིོག་གཅོད་པ་ལསོ་སླར་ལོག་པ་དེ་

བོཞེིན་དུ། བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་ཀྱིང་དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་

བོར་དུ་སྲིོག་གཅོད་པ་སྤངསོ་ཏེ། སྲིོག་གཅོད་པ་ལསོ་སླར་ལྡོག་པར་བོགྱིིའིོ།  །ཡོན་

ལག་དང་པོ་འིདིསོ་བོདག་འིཕགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་དག་གི་བོསླབོ་པ་ལ་རྗོེསོ་སུ་

སློབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་བོསྒྲུབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་བོགྱིིད་དོ།  །གཞེན་ཡོང་ཇི་ལྟར་འིཕགསོ་པ་

དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་དག་གིསོ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། མི་ཚིངསོ་

པར་སྤྱིོད་པ་དང་།  རྫུན་དུ་སྨྲ་བོ་དང་།  འིབྲུའིི་ཆོང་དང་།  བོཅོསོ་པའིི་ཆོང་མྱོསོ་པར་

འིགྱུར་བོ་བོག་མེད་པའིི་གནསོ་དང་། གླུ་གར་དང་། རོལ་མོའིི་སྒྲོ་དང་། ཕྲེེང་བོ་དང་། 
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སྤོསོ་ཉུག་པ་དང་། རྒྱན་དང་། ཁ་དོག་འིཆོང་བོ་དང་། ཁྲི་སྟན་མཐོན་པོ་དང་། ཁྲི་སྟན་

ཆོེན་པོ་དང་། དུསོ་མ་ཡོིན་པའིི་ཟོསོ་དང་། གསོེར་དངུལ་ལེན་པ་སྤངསོ་ཏེ། གསོེར་

དངུལ་ལེན་པ་ལསོ་སླར་ལོག་པ་དེ་བོཞེིན་དུ།  བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་ཀྱིང་

དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་སྟེ། ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། མི་ཚིངསོ་

པར་སྤྱིོད་པ་དང་།  རྫུན་དུ་སྨྲ་བོ་དང་།  འིབྲུའིི་ཆོང་དང་།  བོཅོསོ་པའིི་ཆོང་མྱོསོ་པར་

འིགྱུར་བོ་བོག་མེད་པའིི་གནསོ་དང་། གླུ་གར་དང་། རོལ་མོའིི་སྒྲོ་དང་། ཕྲེེང་བོ་དང་། 

སྤོསོ་ཉུག་པ་དང་། རྒྱན་དང་། ཁ་དོག་འིཆོང་བོ་དང་། ཁྲི་སྟན་མཐོན་པོ་དང་། ཁྲི་སྟན་

ཆོེན་པོ་དང་། དུསོ་མ་ཡོིན་པའིི་ཟོསོ་དང་། གསོེར་དངུལ་ལེན་པ་སྤངསོ་ཏེ། གསོེར་

དངུལ་ལེན་པ་ལསོ་སླར་ལྡོག་པར་བོགྱིིའིོ།  །ཡོན་ལག་བོཅུ་པ་འིདིསོ་བོདག་འིཕགསོ་

པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་དག་གི་བོསླབོ་པ་ལ་རྗོེསོ་སུ་སློབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་བོསྒྲུབོ་བོོ། །རྗོེསོ་

སུ་བོགྱིིད་དོ། །ཐབོསོ་ཡོིན་ནོ། །ལེགསོ་སོོ་བྱའིོ། །དེ་ལྟར་དངོསོ་སུ་བློངསོ་པའིི་བོསླབོ་

པ་བོཅུ་ལསོ།  རྩེ་བོ་བོཞེི་ལསོ་འིདསོ་ན་ཕམ་པ་འིདྲི་བོའིི་ཉིེསོ་བྱསོ།  ཡོན་ལག་དྲུག་

ལསོ་འིདསོ་ན་བོཤེགསོ་བྱའིི་ཉིེསོ་བྱསོ། སྡོོམ་པ་བློངསོ་པའིི་ཕྱིོགསོ་མཐུན་ལསོ་འིདསོ་

ན་བོསྡོམ་བྱའིི་ཉིེསོ་བྱསོ། འིཆོང་བྲལ་སོོགསོ་ལྟུང་མེད་ཕྱིེད་དང་བོཅོ་བོརྒྱད་ལ་ཉིེསོ་པ་

མེད་པར་ཤེེསོ་པར་གྱིིསོ་ལ་ལེགསོ་པར་སྲུངསོ་ཤེིག ཅེསོ་བོརྗོོད་དོ། །དེ་ལྟར་དགེ་ཚུལ་དུ་

གྱུར་ནསོ་ཁིམ་པ་ཡོིན་ན་འིཕགསོ་པ་ཚུན་ཆོད་ཀྱིིསོ་ཕྱིག་བྱ་བོའིི་གནསོ་སུ་གྱུར་པ་

ཡོིན་ཏེ།  སོ་ག་ལྷསོ།  དེ་ལྟར་དགེ་ཚུལ་བྱསོ་མ་ཐག  །འིདི་ལ་ཁིམ་པ་ཐམསོ་ཅད་



30 སྡོམ་པ་འབྡོག་ཆྡོག

1

ཀྱིིསོ། །ཕྱིག་འིཚིལ་སྨོོན་པར་འིགྱུར་བོ་སྟེ། །གང་ཕྱིིར་ཁིམ་གྱིི་འིཆོིང་གྲོོལ་ཕྱིིར། །ཚུལ་

ངན་རབོ་རིབོ་མུན་བོསོལ་ཏེ། །ངུར་སྨྲིག་གོསོ་མཆོོག་འིཛིན་པ་ཡོི། །ཉིི་མ་ཤེར་ལྟར་

ལྷང་ངེ་ནི། །ཕུལ་ཕྱིིན་དེ་ནི་ཤེིན་ཏུ་མཛེསོ། །ཞེེསོ་གསུངསོ་པསོ་དགའི་སྤོ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་

གྱིིསོ། དེ་ཐམསོ་ཅད་མཁན་པོའིི་བོཀོའི་དྲིིན་ལསོ་བྱུང་བོ་ཡོིན་པསོ་མཁན་པོ་ལ་ཕྱིག་

གསུམ་འིཚིོལ་ལ་མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆོེ་བོཀོའི་དྲིིན་ཆོེ་ལགསོ། ཞེེསོ་བོརྗོོད། གཞེན་རྣམསོ་

ཀྱིིསོ་མེ་ཏོག་འིཐོར་བོ་དང་བོཅསོ་ཏེ་གོང་གི་སྨོོན་ལམ་བོཞེི་པོ་གདབོ་བོོ། །དེ་དག་ནི། 

ཚིིགསོ་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་དུ་བོསྒྲུབོ་པའིི་ཆོོ་གའིོ།།    ༈  གཉིིསོ་པ་ཚིིགསོ་ཕྱིི་མ་བོསྙིེན་

རོགསོ་སུ་བོསྒྲུབོ་པའིི་ཆོོ་ག་ལ་སྦྱོོར་དངོསོ་རྗོེསོ་གསུམ་ལསོ་དང་པོར་བྱ་བོ་ནི། སྒྲུབོ་

བྱ་དེ་ལོ་ཉིི་ཤུ་ལོན་ནསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་འིདོད་ན། དེའིི་ཆོོསོ་གོསོ་གསུམ་དང་

ལྷུང་བོཟོེད་སོོགསོ་རང་ལ་མེད་ཅིང་། མཁན་པོ་ལ་ཡོོད་ན་སྦྱོིན་ཞེིང་། མེད་ན་གཡོར་

པོ་ལ་སོོགསོ་ཚུན་ཆོད་ཀྱིིསོ་བོཙོལ་ལ་ཡོོ་བྱད་ཚིགསོ་སུ་གཞུག  མཁན་པོསོ་ལསོ་

སློབོ་དང་།  གསོང་སྟོན་དང་།  ཁ་སྐོང་བོར་འིོསོ་པའིི་དགེ་སློང་རྣམསོ་ལ་ཚིིག་གིསོ་

གསོོལ་བོ་གདབོ། དེ་རྣམསོ་ཐམསོ་ཅད་ཀྱིིསོ་ཀྱིང་། རང་རྒྱུད་ལ་ཞེིབོ་མོར་བོརྟགསོ་

ནསོ། ལསོ་གྲོལ་ལ་མ་འིདུསོ་པའིི་གོང་དུ་ལྟུང་བོ་རྣམསོ་མཐོལ་བོ་དང་། བོཤེགསོ་པ་

དང་། བོསྡོམསོ་པ་དང་། བྱིན་གྱིིསོ་བོརླབོསོ་པར་བྱ་བོའིི་ཕྱིིར་བོཅོསོ་ཏེ། རང་རྒྱུད་དག་

པར་བྱསོ་ལ་འིདུ་བོར་བྱའིོ།  །མཁན་པོའིམ་དེསོ་བོསྐོསོ་པསོ་གནསོ་མལ་བོཤེམསོ། 

རན་པའིི་མཐའི་ལོགསོ་སུ་སྟོན་པའིི་སྐུ་གཟུགསོ་བོཞུགསོ་སུ་གསོོལ་བོ་དང་།  དེའིི་
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སྤྱིན་སྔར་མཆོོད་པ་ཅི་འིབྱོར་བོ་བོཤེམསོ་ཤེིང་། སྒྲུབོ་བྱའིི་ཆོོསོ་གོསོ་གསུམ་རྒྱུ་དང་། 

ཁ་དོག་དང་།  ཆོེ་ཆུང་གི་སོ་ནསོ་དངོསོ་ཀྱིི་བྱིན་བོརླབོསོ་ཆོགསོ་མི་ཆོགསོ་ལེགསོ་

པར་བོརྟགསོ། གདིང་བོ་ནང་དུ་བོཞེི་བོལྟབོ་བྱསོ་སྟེང་ཐང་གོསོ་བོརྒྱད་བོལྟབོ་བྱསོ་པ། 

དེ་སྟེང་བློ་གོསོ་བོརྒྱད་བོལྟབོ་བྱསོ་པ། དེ་སྟེང་སྣམ་སྦྱོར་བོརྒྱད་བོལྟབོ་བྱསོ་པ་རྣམསོ་

བོརྐྱང་སྟེ་འིགོ་མཇུག་དང་། ཕྱིི་ནང་མ་ལོག་པར་བྱསོ་ནསོ་འིགུགསོ་ལྟེབོ་མཁན་པོར་

བོསྟན་ལ་བོཞེག  ལྷུང་བོཟོེད་དང་ཆུ་ཚིགསོ་ཀྱིང་དེའིི་ལོགསོ་སུ་བོཞེག  མཁན་པོའིི་

མདུན་དུ་མེ་ཏོག་དང་། སྒྲུབོ་བྱའིི་སྟན་དུ་རྩེ་ཕ་གུ་དང་བོཅསོ་སྟ་གོན་བྱའིོ། །དགེ་སློང་

ཐམསོ་ཅད་འིདུསོ་པ་དང་། སྒྲུབོ་བྱ་དེ་རན་པའིི་མཐའི་ལོགསོ་སུ་བོཞེག  མཁན་པོསོ་

ཐམསོ་ཅད་ཀྱིི་ཕྱིག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཕུལ་ནསོ།  ཕྱིག་བྱ་བོ་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འིགྲོོ་བོསོ་

འིགྲོེང་སྟེ་འིདུད་པ་དང་བོཅསོ་ནསོ། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་གསོན་དུ་གསོོལ། ཚིེ་

དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་འིདི།  དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་

འིཚིལ་ནསོ་དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་གསོོལ་ན། དགེ་སློང་མང་དུ་ཐོསོ་

པའིི་འིདུལ་བོ་འིཛིན་པ་ཆོེ་གེ་མོསོ་ལསོ་ཀྱིི་སློབོ་དཔོན་བོཀོསོ་གནང་བོར་ཞུ།  དགེ་

སློང་མང་དུ་ཐོསོ་པའིི་འིདུལ་བོ་འིཛིན་པ་ཆོེ་གེ་མོསོ་གསོང་སྟེ་སྟོན་པའིི་སློབོ་དཔོན་

བོཀོསོ་གནང་བོ་ཞུ། ཆོེ་གེ་མོསོ་དབུ་མཛད་པ་རྣམསོ་ཀྱིི་ལསོ་ཀྱིི་ཁ་སྐོང་མཛད་ནསོ། 

ཚིེ་དང་ལྡན་པ་འིདི་ལ་བོསྙིེན་རོགསོ་ཀྱིི་སྡོོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེིག་བོཀོསོ་གནང་བོ་

ཞུ། དངོསོ་དེ་ལྟར་གཡོར་ངོ་འིཕྱིར་ཞེིང་མཆོི་ལགསོ།  ཞེེསོ་གསོོལ་བོ་བོཏབོ་ནསོ། 
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མཁན་པོ་དང་སྒྲུབོ་བྱསོ་སྟོན་པ་དགེ་འིདུན་དང་བོཅསོ་པ་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར་རོ།  །ད་

ཆོོག་ཉིེསོ་མེད་ཕུན་ཚིོགསོ་ཀྱིི་སོ་ནསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་བྱེད་པ་ལ་ཕྱིག་འིཚིལ་

བོཅུ་གཅིག་ལ་སོོགསོ་པ་བྱ་དགོསོ་པསོ་སྟོན་པ་དང་། མཁན་སློབོ་དགེ་འིདུན་སོོགསོ་

གང་ལ་ཕྱིག་བྱ་བོའིི་ཡུལ་དེ་ཉིིད་ལ་ཡོིད་དང་བོ་དང་བོཅསོ་ཐོག་མར་ལག་གཉིིསོ་ཐལ་

མོ་སྦྱོར་ནསོ་སྤྱིི་བོོར་འིགོད་པ་སྔོན་དུ་བོཏང་ནསོ། མཁན་སློབོ་དགེ་འིདུན་བོཅསོ་པའིི་

ཞེབོསོ་ཀྱིི་སྒིད་པར་འིཁྱུད་དེ་ཞེབོསོ་ལ་མགོ་བོོསོ་བོཏུད་པའིི་ཕྱིག་བྱ་བོའིམ། ཡོང་ན་

དཔྲལ་བོ་དང་། ལག་པའིི་མཐིལ་གཉིིསོ། པུསོ་མོའིི་ལྷ་ང་གཉིིསོ་ཏེ་སོ་ལ་རེག་ངེསོ་

གང་རིགསོ་ཀྱིི་ཕྱིག་བྱ་བོ་དགོསོ། དེ་ལྟ་མ་ཡོིན་པར་དཔྲལ་བོ་སོོགསོ་སོ་ལ་མ་རེག་ན་

དམྱལ་བོ་སོོགསོ་སུ་སྐྱོེ་བོའིི་ཉིེསོ་དམིགསོ་ཆོེ་ཞེིང་།  ཆོོསོ་འིདི་པའིི་དགོསོ་པ་ཡོང་

སྒྲུབོ་ཏུ་མི་ནུསོ་པསོ་ཡོན་ལག་ལྔ་ལྡན་གྱིི་ཕྱིག་རྣམ་པར་དག་པ་རེ་མཛོད།  དེ་ནསོ་

སྒྲུབོ་བྱ་ལ་སྟོན་པའིི་སྐུ་གཟུགསོ་འིདི་ལ་སྟོན་པ་དངོསོ་ཀྱིི་འིདུ་ཤེེསོ་ཞེོག་ལ་ཕྱིག་

གསུམ་གྱིིསོ། བོདག་ཉིིད་དགེ་སློང་གི་དགེ་འིདུན་གྱིི་ནང་དུ་འིཇུག་པའིི་བོསོམ་པ་དྲིག་

པོསོ་ཐོག་མར་ངོསོ་ལ་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིོལ།  དགེ་སློང་རེ་རེ་ལ་ཕྱིག་གསུམ་གསུམ་

གྱིིསོ། ཞེེསོ་བོརྗོོད། དེསོ་ཀྱིང་དགེ་སློང་རྣམསོ་ཀྱིི་སྒིད་པ་ལ་འིཁྱུད་ཅིང་མགོ་བོོསོ་རྐང་

པ་ལ་གཏུགསོ་པའིི་ཕྱིག་གམ། ཡོང་ན་པུསོ་མོའིི་ལྷ་ང་གཉིིསོ། ལག་མཐིལ་གཉིིསོ། 

དཔྲལ་བོ་སྟེ་ཡོན་ལག་ལྔ་སོ་ལ་རེག་པའིི་ཕྱིག་བྱ་སྟེ་ཕྱིག་གཞེན་གྱིི་གོ་མི་ཆོོད་

དོ།  །ཕྱིག་འིཚིལ་བོའིི་ཚིེ་དགེ་སློང་རེ་རེསོ་ཚིེ་དང་ལྡན་པ་འིདིའིི་རྒྱུད་ལ་བོསྙིེན་པར་
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རོགསོ་པ་དགེ་སློང་གི་སྡོོམ་པ་མྱུར་དུ་ཐོབོ་པར་གྱུར་ཅིག ཅེསོ་སྨོོན་ལམ་བོཏབོ་ཅིང་

མེ་ཏོག་གཏོར་རོ། །མཁན་པོ་མངོན་དུ་འིགྱུར་བོར་བྱ་བོའིི་ཕྱིིར་མཁན་པོར་གསོོལ་བོ་

བོཏབོ་པ་ནི། སྒྲུབོ་བྱ་དེ་རྩེའིི་སྟེང་ནསོ་མཁན་པོ་ལ་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིལ་དུ་བོཅུག་སྟེ། 

མཁན་པོའིི་མདུན་དུ་ཕ་གུའིི་སྟེང་དུ་རྩེ་བོཏིང་བོ་ལ་རྟིང་པ་གཉིིསོ་ཀྱིི་མནན་ནསོ་ཙོོག་

ཙོོག་པུར་ཐལ་མོ་སྙིིང་ཁར་སྦྱོོར་དུ་བོཅུག་ནསོ། ཁོད་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་དགེ་སློང་

གི་དངོསོ་པོ་དོན་དུ་གཉིེར་བོ་དེ་ཤེིན་ཏུ་ལེགསོ། ལེགསོ་པའིི་རྒྱུ་མཚིན་ནི། དགེ་སློང་

ལ་རབོ་ཏུ་གཅེསོ་པའིི་མདོ་ལསོ།  དགེ་སློང་ཞེེསོ་བྱ་ཆོོསོ་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚིན་ཏེ།  །དགེ་

སློང་ཞེེསོ་བྱ་རྡོོ་རྗོེའིི་སྲིོག་ཤེིང་ཡོིན།  །དགེ་སློང་ཞེེསོ་བྱ་དུཿ ཁ་སྤོང་བོ་ཡོིན།  །དགེ་

སློང་ཞེེསོ་བྱ་རྒྱལ་བོའིི་སྲིསོ་པོ་ཡོིན།  །དགེ་སློང་ཞེེསོ་བྱ་ཉིོན་མོངསོ་སྲིོག་གཅོད་

དེ།  །དགེ་སློང་ཞེེསོ་བྱ་ཐར་པའིི་ལམ་འིགྲོོ་ཡོིན། །དགེ་སློང་རང་གི་ངོ་བོོ་གདམསོ་པ་

སྟེ། །ཞེེསོ་གསུངསོ། དེ་ལྟ་བུའིི་བོསྙིེན་རོགསོ་སུ་སྒྲུབོ་པར་བྱེད་པ་ལ། སྔོན་གྱིི་ཆོོ་ག་

དང་། ད་ལྟར་གྱིི་ཆོོ་ག་གཉིིསོ་གསུངསོ་པ་ལསོ། ད་ལམ་ད་ཆོོག་ཉིེསོ་མེད་ཕུན་ཚིོགསོ་

ཀྱིི་སོ་ནསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་བྱེད་པ་ཡོིན་པསོ་ན། འིདི་ལ་མངོན་གྱུར་བོཅུ་ཚིང་

དགོསོ་པསོ། སྐབོསོ་སུ་བོབོསོ་པ་མཁན་པོ་མངོན་དུ་འིགྱུར་བོར་བྱ་བོའིི་ཕྱིིར། བོཙུན་

པ་བོརྟན་མཁསོ་ཀྱིི་ཡོོན་ཏན་གཉིིསོ་དང་ལྡན་པའིི་དགེ་སློང་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེིག་ལ་

ཚིིག་གིསོ་གསོོལ་བོ་ལན་གསུམ་གྱིི་བོར་དུ་བོཏབོ་པ་ལསོ། མཁན་པོ་མངོན་དུ་འིགྱུར་

བོ་བྱ་དགོསོ་པསོ་ན། ཁོ་བོོ་མཁན་པོ་བྱ་རུང་དུ་ཡོོད་ཁུལ་བྱསོ་ནསོ། མཁན་པོ་ཞེེསོ་
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པའིི་དོན་འིཁོར་བོའིི་སྡུག་བོསྔལ་ཐམསོ་ཅད་ལསོ་འིདསོ་པའིི་ཞེི་བོའིི་གོ་འིཕང་མཆོོག་

ལ་རིམ་གྱིིསོ་དཀྲི་བོར་བྱ་བོའིི་སླད་དུ་བོསྙིེན་རོགསོ་ཀྱིི་དངོསོ་པོ་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་སྟོན་

མཁན་ཡོིན་པསོ་ན་མཁན་པོ་ཞེེསོ་བྱའིོ།  །དེ་ལྟར་ཡོིད་ལ་བོཞེག་ནསོ་ངེད་ལ་མཁན་

པོར་གསོོལ་བོ་འིདེབོསོ་དགོསོ་པསོ་ངེད་ཁོད་རྣམསོ་ཀྱིི་ཚིིགསོ་སྔ་མའིི་རབོ་བྱུང་གི་

མཁན་པོ་ཡོིན་ན་མཁན་པོ་ཞེེསོ་དང་།  དེ་མིན་ཆོོསོ་འིབྲེལ་ཙོམ་ཞེིག་ཡོོད་ན་སློབོ་

དཔོན་ཞེེསོ་དང་། དེ་ཡོང་མེད་ན་བོཙུན་པ་ཞེེསོ་བོརྗོོད་དགོསོ། དེ་ལྟར་ཡོིད་ལ་བོཞེག་

ནསོ་འིདིའིི་རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད།  མཁན་པོ་དགོངསོ་སུ་གསོོལ།  བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་

བོགྱིི་བོསོ་མཁན་པོ་ལ་མཁན་པོར་གསོོལ་གྱིི། མཁན་པོ་བོདག་གི་མཁན་པོ་མཛད་དུ་

གསོོལ། མཁན་པོ་མཁན་པོསོ་བོདག་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་བོགྱིིའིོ།  །ལན་གཉིིསོ་

བོཟླསོ་པའིི་རྗོེསོ་སུ་གསུམ་པ་འིདི་ལ་ཆོོ་ག་དུམ་བུ་གསུམ་ཡོོད་པའིི་དུམ་བུ་གཉིིསོ་

པར་རོགསོ་པར་མཛད་དུ་གསོོལ། ཞེེསོ་པའིི་མཐར་གསོོལ་བོ་བོཏབོ་པ་ཁསོ་བློངསོ་པ་

དེའིི་དུསོ། ངེད་ཁོད་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པ་ལ་སྔོན་དུ་ཕྱིོགསོ་པའིི་མཁན་པོར་གྱུར་པ་

ཡོིན་ནོ།  །བོཙུན་པའིམ། སློབོ་དཔོན་ཡོིན་ན་མཁན་པོར་གྱུར་ནསོ་བོཙུན་པ་ཞེེསོ་མི་

བོརྗོོད་པར་མཁན་པོ་ཞེེསོ་བོརྗོོད་དགོསོ་པསོ།  དེ་ལྟར་ཡོིད་ལ་ཞེོག་ལ་གསུམ་པའིི་

རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད། མཇུག་ཏུ་ཐབོསོ་ཡོིན་ནོ།  །ལེགསོ་སོོ་ཞེེསོ་བོརྗོོད། ཡོང་ན། ཁེད་

བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་བྱེད་པ་ལ་མཁན་པོ་ཞེིག་དགོསོ། མཁན་པོ་ལ་ཅི་རུང་རུང་གི་

མི་ཆོོག་པསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་ནསོ་སྡོོམ་རྒྱུན་རྣམ་དག་བོར་མ་ཆོད་དུ་ལོ་བོཅུ་ལོན་
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པ་བོརྟན་པའིི་ཡོོན་ཏན།  ལྔ་ཕྲུགསོ་སུ་སྦྱོར་བོ་ཉིི་ཤུ་རྩེ་གཅིག་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་

མཁསོ་ཤེིང་ཕན་ཐོགསོ་ཀྱིི་ཡོོན་ཏན་ཏེ།  བོཙུན་པ་བོརྟན་མཁསོ་ཀྱིི་ཡོོན་ཏན་གཉིིསོ་

དང་ལྡན་པའིི་དགེ་སློང་ལ་མཁན་པོར་ལན་གསུམ་གྱིི་བོར་དུ་གསོོལ་བོ་འིདེབོསོ་

དགོསོ། དེ་ངེད་ཀྱིིསོ་འིགྲུབོ་རུང་དུ་ཡོོད་པསོ། བོདག་མྱ་ངན་ལསོ་འིདསོ་པ་ལ་ཁད་ཉིེ་

བོའིི་དགེ་སློང་གི་དངོསོ་པོ་སྒྲུབོ་པར་བྱེད་མཁན་མཛད་དུ་གསོོལ་སྙིམ་པ་གྱིིསོ་ལ་

འིདིའིི་རྗོེསོ་ཟློསོ་གྱིིསོ།  བོཙུན་པའིམ།  མཁན་པོ་དགོངསོ་སུ་གསོོལ་ནསོ།  ཐབོསོ་

ལེགསོ་ཀྱིི་བོར་བྱའིོ། །ཡོོ་བྱད་མངོན་དུ་འིགྱུར་བོ་ནི། ཁིམ་པའིི་རྟགསོ་ཆོ་ལུགསོ་ཅན་

དང་།  མུ་སྟེགསོ་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚིན་ཅན་སོོགསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་སུ་མི་རུང་བོསོ་ཡོོ་

བྱད་རུང་བོ་ཚིད་དང་ལྡན་པ་ལེགསོ་པར་ཚིང་བོ་ཞེིག་དགོསོ་པསོ། ཆོོསོ་གོསོ་གསུམ་

བྱིན་གྱིིསོ་བོརླབོསོ་ནསོ་ལུསོ་ལ་གྱིོན་པ་དེའིི་ཚིེ་ན། དྲིང་སྲིོང་གི་ངུར་སྨྲིག་རྒྱལ་མཚིན་

ཐམསོ་ཅད་ཀྱིི་ནང་ནསོ་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཆོོསོ་གོསོ་སྣམ་སྦྱོར་འིདི་ལྟ་བུ་ལུསོ་ལ་གྱིོན་

རྒྱུ་བྱུང་བོ་ཤེིན་ཏུ་ནསོ་ཀྱིང་སྐལ་བོ་བོཟོང་སྙིམ་པའིི་དགའི་སྤོ་དང་བོཅསོ་ཏེ་གྱིོན་

དགོསོ། དེ་བོཞེིན་དུ་ལྷུང་བོཟོེད་ལག་ཏུ་འིཆོང་བོའིི་ཚིེ་ན་ཐུབོ་པསོ་གནང་བོའིི་དྲིང་སྲིོང་

གི་སྣོད་འིདིའིི་ནང་ནསོ་ཟོསོ་ལ་ལོངསོ་སྤྱིོད་པ་བོཞེིན་དུ་ཆོོསོ་ལ་ལོངསོ་སྤྱིད་དེ། ཤེེསོ་

རྒྱུད་ཆོོསོ་ཀྱིི་ཚིིམ་པར་བྱ་སྙིམ་པ་དང་། གདིང་བོ་དང་། ཆུ་ཚིགསོ་ནི་དེ་དག་གི་དགོསོ་

དོན་བོརྗོོད་པའིི་སོ་ནསོ་ཁོད་ལ་སྟེར་བོར་བྱ་བོ་ཡོིན་པསོ་དེ་ལྟར་རྟག་ཏུ་ཡོིད་ལ་

འིཇོག་དགོསོ། མཚིམསོ་འིདིར་ལྷུང་བོཟོེད་འིགྲོིམ་པ་ལ་མཁསོ་པའིི་དགེ་སློང་ཞེིག་ལ། 
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དགེ་སློང་ཆོེ་གེ་མོ་ཚིེ་དང་ལྡན་པ་འིདིའིི་ལྷུང་བོཟོེད་དགེ་འིདུན་ལ་སྟོན་པའིི་གྲོོགསོ་

དན་མཛོད། ཅེསོ་བོརྗོོད། དགེ་སློང་དེསོ་དགེ་འིདུན་རེ་རེ་བོཞེིན་ལ། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་

འིདིའིི་ལྷུང་བོཟོེད་འིདི་མི་ཆོེའིམ། མི་ཆུང་ངམ། མི་སྐྱོའིམ། ཞེེསོ་དྲིིསོ། སྐྱོོན་དེ་དག་

མེད་ན་ལྷུང་བོཟོེད་བོཟོང་ངོ་།  །ཞེེསོ་ལན་འིདེབོསོ། དེ་ནསོ་མཁན་པོསོ་ཁོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་

གོསོ་གསུམ་བྱིན་གྱིིསོ་བོརླབོསོ་པའིི་ཕྱིིར་ངོསོ་ལ་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིོལ། ཞེེསོ་བོརྗོོད། 

དེ་ནསོ་སྒྲུབོ་བྱའིི་ཕྲེག་པ་གཡོོན་པར་གདིང་བོ། དེ་སྟེང་བློ་གོསོ། སྣམ་སྦྱོར་བོཀོལ་ཏེ་

མཁན་པོ་དང་། སྒྲུབོ་བྱ་གཉིིསོ་ཀོའིི་ལག་པ་གཡོོན་པ་འིོག་དང་། གཡོསོ་པསོ་སྟེང་དུ་

བྱསོ་ནསོ་སྣམ་སྦྱོར་ལ་འིདི་འིཚིོ་བོའིི་ཡོོ་བྱད་ཆོོསོ་གོསོ་སྣམ་སྦྱོར་དུ་བྱིན་གྱིིསོ་

བོརླབོསོ་སྙིམ་པ་གྱིིསོ་ལ་འིདིའིི་རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད།  མཁན་པོ་དགོངསོ་སུ་གསོོལ། 

བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོའིི་ཆོོསོ་གོསོ་བོགྱིིསོ་ལགསོ་པ།  རུང་བོ་སྤྱིད་པ་འིོསོ་པ་

འིདི་ཆོོསོ་གོསོ་སྣམ་སྦྱོར་དུ་བྱིན་གྱིིསོ་བོརླབོ་བོོ། །ལན་གསུམ་བོཟླསོ་ལ། དེ་སྣམ་སྦྱོར་

དུ་བྱིན་གྱིིསོ་བོརླབོསོ་པསོ་ཐབོསོ་ཡོིན་ནོ། །ཁེད་རང་ལེགསོ་སོོ་གྱིིསོ་བྱསོ་ལ་ཕྲེག་པ་

གཡོསོ་ངོསོ་སུ་སྤོསོ་ལ་བོཞེག  བློ་གོསོ་དང་། ཐང་གོསོ་ལ་སྣམ་སྦྱོར་ཞེེསོ་པའིི་ཚིབོ་

བློ་གོསོ་དང་།  ཐང་གོསོ་ཞེེསོ་པ་ལསོ་གཞེན་སྣམ་སྦྱོར་ལྟར་བོརྗོོད་ལ་བྱིན་གྱིིསོ་

བོརླབོསོ། གྲོོགསོ་དན་པསོ་དེ་བློངསོ་ཏེ་བོལྟབོ་པ་བོཤེིག  དེ་བོཞེིན་དུ་སྣམ་སྦྱོར་ཕྱིིར་

འིོང་བོར་བྱསོ། བློ་གོསོ་ནང་དུ་བྱསོ་ནསོ་སྦྲགསོ་ཏེ་བོཞེག ཐང་གོསོ་ཉིིསོ་བོལྟབོ་བྱསོ་

པ་སྒྲུབོ་བྱ་ལ་བོཀོོན། དེ་སྟེང་དུ་བློ་གོསོ་སྣམ་སྦྱོར་སྦྲགསོ་པ་བོཀོོན་པའིི་ཕྲེག་པ་གཡོོན་
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པར་བོཀོལ། གཡོསོ་ཀྱིི་སྣེ་མོ་གཡོོན་གྱིི་ཕྲེག་པའིི་སྟེང་དུ་བོཞེག  གཡོསོ་ཀྱིི་དཔུང་པ་

ཕྱིིར་ཕྱུང་སྟེ་མཁན་པོསོ་ཀྱིང་བོཀོོན་ཞེིང་།  ཐལ་མོ་སྙིིང་གར་སྦྱོར་བོཅུག་པའིི་མགོ་

བོོར་མེ་ཏོག་བོཞེག་ནསོ། སྨོོན་ལམ་བོཞེི་པོ་ཐམསོ་ཅད་ཀྱིིསོ་གདབོ་བོོ།  །སྣམ་སྦྱོར་

བོཀོོན་མ་ཐག་ཏུ་མྱུར་དུ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་ཆོེད་དུ་རྩྭའིམ། གདིང་བོའིི་སྟེང་ནསོ་

དགེ་འིདུན་ལ་ཕྱིག་གསུམ་བྱའིོ།  །གལ་ཏེ་སྣམ་སྦྱོར་ལྟ་བུ་དྲིསོ་དྲུབོསོ་སོམ།  ལྷན་

ཐབོསོ་སུ་ལྷན་པ་སྟེ་དངོསོ་ཀྱིི་བྱིན་རླབོསོ་འིཆོགསོ་པ་མེད་ན།  ཆོོསོ་གོསོ་དེ་དང་། 

དེའིི་རྒྱུ་རུང་བོ་སློབོ་མའིི་ཕྲེག་པ་གཡོོན་པ་ལ་བོཀོལ། གཉིིསོ་ཀོསོ་ལག་པ་གཉིིསོ་ཀྱིི་

བོཟུང་ལ། འིདི་སྣམ་སྦྱོར་གྱིི་རྒྱུར་བྱིན་གྱིིསོ་བོརླབོ་སྙིམ་པ་གྱིིསོ་ལ་རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད། 

མཁན་པོ་དགོངསོ་སུ་གསོོལ།  བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོའིི་ཆོོསོ་གོསོ་འིདི་སྣམ་

སྦྱོར་དུ་བྱིན་གྱིིསོ་བོརླབོ་བོོ།  །འིཚིལ་ན་སྣམ་ཕྲེན་དགུ་པ་ལ་སོོགསོ་པར་བོགྱིི་སྟེ། 

གླེེགསོ་བུ་ཕྱིེད་དང་གསུམ་པ་ལ་སོོགསོ་པར་བོགྱིིའིོ།  །བོར་ཆོད་མ་བྱུང་ན་

བོཀྲུའིོ།  །བོརྐྱང་ངོ་།  །དྲིའིོ།  །བོསྡོེབོ་བོོ། །གཟུངསོ་གདབོ་བོོ། །དྲུབོ་བོོ། །ཁ་བོསྒྱུར་

རོ།  །ཡོང་ན་འིདི་ལ་ལྷན་ཐབོསོ་སུ་གླེེན་ནོ།  །རྐྱེན་ཇི་ལྟ་བོ་བོཞེིན་དུ་བོགྱིིསོ་ཏེ་ཆོོསོ་

གོསོ་འིདི་ནི་རུང་བོ་སྤྱིད་པར་འིོསོ་པའིོ།  །ལན་གསུམ་བོཟླསོ་ཏེ་ཐབོསོ་ལེགསོ་

བྱའིོ། །བློ་གོསོ་ལ་གཞེན་འིདྲི་བོ་ལ། སྣམ་ཕྲེན་བོདུན་པར་བོགྱིི་སྟེ། གླེེགསོ་བུ་ཕྱིེད་དང་

གསུམ་པར་བོགྱིིའིོ།  །མཐང་གོསོ་ལ།  སྣམ་ཕྲེན་ལྔ་པར་བོགྱིི་སྟེ།  གླེེགསོ་བུ་ཕྱིེད་

དང་གཉིིསོ་པར་བོགྱིིའིོ།  །ཞེེསོ་བོསྒྱུར་བོ་ལསོ་གཞེན་སྔར་གྱིིསོ་འིགྲོེའིོ།  །བོསྒྲུབོ་བྱའིི་
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1

ལྷུང་བོཟོེད་དངོསོ་མིན་པ་གཡོར་པོ་སོོགསོ་ཡོིན་ན་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྐབོསོ་ལྟར་གཏོང་བོ་

ལསོ་བྱིན་བོརླབོསོ་མི་བྱ། བོསྒྲུབོ་བྱ་དེའིི་ལྷུང་བོཟོེད་བྱིན་རླབོསོ་དངོསོ་བྱེད་ཚིེ། ཕྱིག་

གསུམ་འིཚིལ་དུ་བོཅུག དེ་ནསོ་ལྷུང་བོཟོེད་དེསོ་མཁན་སློབོ་གཉིིསོ་ཀོ་འིགྲོེང་བོའིི་ལག་

པ་གཡོོན་པར་བོཞེག  གཡོསོ་པསོ་སྟེང་ནསོ་བོཀོབོ་ལ་འིདི་དགེ་སློང་གི་འིཚིོ་བོའིི་ཡོོ་

བྱད་ལྷུང་བོཟོེད་དུ་བྱིན་གྱིིསོ་བོརླབོསོ་སྙིམ་པ་གྱིིསོ་ལ་འིདིའིི་རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད། མཁན་

པོ་དགོངསོ་སུ་གསོོལ།  བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོའིི་ལྷུང་བོཟོེད་ཟོསོ་ལ་སྤྱིད་པར་

འིོསོ་པ་དྲིང་སྲིོང་གི་སྣོད་འིདི་བོསླང་བོའིི་སྣོད་དུ་བྱིན་གྱིིསོ་བོརླབོ་བོོ།  །ལན་གསུམ་

བོཟླསོ།  ཐབོསོ་ལེགསོ་བྱའིོ།  །དེ་ནསོ་གདིང་བོ་དང་།  ཆུ་ཚིགསོ་སྟེར་ལུགསོ་དགེ་

ཚུལ་གྱིི་སྐབོསོ་ཇི་ལྟ་བོ་བོཞེིན་དུ་བྱ། དེསོ་ཁོད་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་བྱེད་པའིི་ཡོོ་

བྱད་མངོན་དུ་གྱུར་པར་བྱ་བོ་ཡོིན་ནོ།  །ཁོད་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་བྱ་བོ་ལ་སྔོན་དུ་

དགེ་འིདུན་གྱིི་ལསོ་སུ་བྱ་བོ་དུ་མ་ཡོོད་པ་ཁོད་རྣམསོ་ཡོིད་ཆོེསོ་པའིི་ཕྱིིར་མཐོང་

དགོསོ་ཀྱིང་།  ད་ལྟ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་སུ་མ་ཟོིན་པསོ་ལསོ་རྣམསོ་ཐོསོ་སུ་མི་རུང་

བོསོ་ན་རྣ་བོ་བོཀོག་ལ་འིགྲོེངསོ་སུ་བོཅུག  ལསོ་བྱེད་པ་པོསོ།  ལྟུང་བོ་ཐུན་མོང་བོ་

ཐམསོ་ཅད་ལསོ་ལ་མི་སྒྲོིབོ་པར་བོགྱིི་བོའིི་སླད་དུ་གསོོལ་བོའིི་ལསོ་ཀྱིིསོ་བྱིན་གྱིིསོ་

བོརླབོ་པར་བོགྱིི་བོསོ། དགེ་འིདུན་རྣམསོ་སྤྱིོད་ལམ་བོསྟུན་ནསོ་གསོོལ་བོའིི་ལསོ་ལ་

ཐུགསོ་གཏད་པར་ཞུ། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་གསོན་དུ་གསོོལ། དེང་དགེ་འིདུན་

གྱིི་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་འིཕྲེིན་ལསོ་ལགསོ་ལ། བོདག་ཅག་དགེ་འིདུན་ཐམསོ་ཅད་
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1

ནི་ལྟུང་བོ་དང་བོཅསོ་པར་གྱུར་ན། གང་གི་མདུན་དུ་བོདག་ཅག་ལྟུང་བོ་དེ་ཆོོསོ་བོཞེིན་

དུ་སླར་བོགྱིི་བོ་བོདག་ཅག་ལསོ་དགེ་སློང་གནསོ་གཞེན་དུ་མཆོིསོ་ལ།  དགེ་སློང་གི་

མདུན་དུ་ལྟུང་བོ་དེ་ཆོོསོ་བོཞེིན་དུ་སླར་བོགྱིིད་པར་སྤོ་བོ་སུ་ཡོང་མ་མཆོིསོ་ན། གལ་ཏེ་

དགེ་འིདུན་གྱིི་དུསོ་ལ་བོབོསོ་ཤེིང་བོཟོོད་ན་དགེ་འིདུན་གྱིི་གནང་བོར་མཛོད་ཅིག་དང་། 

དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་དེང་ལྟུང་བོ་བྱིན་གྱིིསོ་བོརླབོསོ་ཏེ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་འིཕྲེིན་ལསོ་

མཛད་ལ།  སླད་ཀྱིི་དགེ་སློང་གི་མདུན་དུ་ལྟུང་བོ་དེ་དག་ཆོོསོ་བོཞེིན་དུ་སླར་མཛད་

དོ།  །འིདི་ནི་གསོོལ་བོའིོ།  །དགེ་འིདུན་རྣམསོ་ཐུགསོ་མཐུན་པར་བྱ་བོའིི་ཕྱིིར་གནསོ་

ལ་བློོ་མཐུན་བོགྱིི་བོ་ནི།  ལསོ་མཛད་པའིི་གནསོ་འིདི་ཉིེ་འིཁོར་དང་བོཅསོ་པ་ཚུན་

ཆོད། བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་འིཕྲེིན་ལསོ་ཀྱིི་གནསོ་སུ་ཐུགསོ་བོསྟུན་པ་གསོོལ་བོའིི་

ལསོ་ལ་ཐུགསོ་གཏད་པར་ཞུ། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་གསོན་དུ་གསོོལ། གནསོ་

ཐམསོ་ཅད་གྲུབོ་པའིམ།  བོགྱིིསོ་པའིམ།  ལགསོ་པ་ནང་མཚིམསོ་དང་།  ཕྱིི་རོལ་ཉིེ་

འིཁོར་འིདོམ་གང་དང་བོཅསོ་པ་འིདི། དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་འིཕྲེིན་

ལསོ་ཀྱིི་གནསོ་སུ་བོཞེེད་ན།  གལ་ཏེ་དགེ་འིདུན་གྱིི་དུསོ་ལ་བོབོསོ་ཅིང་བོཟོོད་

ན།  དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་གནང་བོར་མཛོད་ཅིག་དང་། དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་གནསོ་ཐམསོ་ཅད་

གྲུབོ་པའིམ། བོགྱིིསོ་པའིམ། ལགསོ་པ་ནང་མཚིམསོ་དང་། ཕྱིི་རོལ་ཉིེ་འིཁོར་འིདོམ་

གང་དང་བོཅསོ་པ་འིདི་དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་འིཕྲེིན་ལསོ་ཀྱིི་གནསོ་

སུ་བློོ་མཐུན་པར་བོགྱིིའིོ།  །འིདི་ནི་གསོོལ་བོའིོ།  །གསོོལ་བོ་ཐལ། བོརྗོོད་པ་མཇུག་
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1

སྡུད་དང་བོཅསོ་པ་ལ་ཐུགསོ་གཏད་པར་ཞུ།  དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་གསོན་དུ་

གསོོལ། གནསོ་ཐམསོ་ཅད་གྲུབོ་པའིམ། བོགྱིིསོ་པའིམ། ལགསོ་པ་ནང་མཚིམསོ་དང་

། ཕྱིི་རོལ་ཉིེ་འིཁོར་འིདོམ་གང་དང་བོཅསོ་པ་འིདི་དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་

པའིི་འིཕྲེིན་ལསོ་ཀྱིི་གནསོ་སུ་བོཞེེད་དེ། དེའིི་སླད་དུ་དགེ་འིདུན་གྱིི་གནསོ་ཐམསོ་ཅད་

གྲུབོ་པའིམ། བོགྱིིསོ་པའིམ། ལགསོ་པ་ནང་མཚིམསོ་དང་། ཕྱིི་རོལ་ཉིེ་འིཁོར་འིདོམ་

གང་དང་བོཅསོ་པ་འིདི་དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་འིཕྲེིན་ལསོ་ཀྱིི་གནསོ་

སུ་བློོ་མཐུན་པར་བོགྱིི་ན།  ཚིེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་གནསོ་ཐམསོ་ཅད་གྲུབོ་པའིམ། 

བོགྱིིསོ་པའིམ། ལགསོ་པ་ནང་མཚིམསོ་དང་། ཕྱིི་རོལ་ཉིེ་འིཁོར་འིདོམ་གང་དང་བོཅསོ་

པ་འིདི་དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་འིཕྲེིན་ལསོ་ཀྱིི་གནསོ་སུ་བློོ་མཐུན་

པར་བོགྱིི་བོར་བོཟོོད་པ་དེ་དག་ནི་ཅང་མ་གསུངསོ་ཤེིག  གང་དག་མི་བོཟོོད་པ་དེ་དག་

ནི་གསུངསོ་ཤེིག  དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་བོཟོོད་ཅིང་གནང་ནསོ།  དགེ་འིདུན་གྱིི་གནསོ་

ཐམསོ་ཅད་གྲུབོ་པའིམ།  བོགྱིིསོ་པའིམ།  ལགསོ་པ་ནང་མཚིམསོ་དང་།  ཕྱིི་རོལ་ཉིེ་

འིཁོར་འིདོམ་གང་དང་བོཅསོ་པ་འིདི་དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་འིཕྲེིན་

ལསོ་ཀྱིི་གནསོ་སུ་བློོ་མཐུན་པར་བོགྱིིསོ་ལགསོ་ཏེ། འིདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུངསོ་པསོ་དེ་

དེ་བོཞེིན་དུ་འིཛིན་ཏོ། །གྲུབོ་པ་ཞེེསོ་པ་བོསྐལ་པ་ཆོགསོ་པའིི་ཚིེ་རང་གྲུབོ་པའིམ། དེའིི་

འིོག་ཏུ་གཏིབོ་ཆོད་པ་ལ་སོོགསོ་པ་རང་གྲུབོ་སྟེ་སྐྱོེསོ་བུའིི་རྩེོལ་བོ་ལ་མ་ལྟོསོ་

པའིོ། །བོགྱིི་བོ་ཞེེསོ་པ་སྐྱོེསོ་བུའིི་བྱེད་པསོ་མངོན་པར་སྒྲུབོ་པའིོ། །ལགསོ་པ་ནི་ཟོིན་པ་
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སྟེ་བྱ་བོ་བྱེད་པའིི་གནསོ་ལ་སོོགསོ་པ་རུང་བོའིོ།  །ཆོོ་གའིི་སྐབོསོ་སུ་གང་རུང་ལསོ་

གསུམ་ག་བོརྗོོད་མི་དགོསོ་སོོ། །དེ་ནསོ་ལསོ་བྱེད་པསོ་མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་

བོསོ་ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བྱ་བོའིི་གསོང་སྟེ་སྟོན་པར་གསོོལ་བོ་བོཏབོ་པ་དེ་

གང་ཡོིན།  ཞེེསོ་དྲིི།  དེསོ་བོདག་དགེ་སློང་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བྱ་བོ་ལགསོ།  ཞེེསོ་ལན་

གདབོ། མིང་འིདི་ཞེེསོ་བྱ་བོ་ཁོད་མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བྱ་བོསོ་ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་

འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་ལ་གསོང་སྟེ་སྟོན་པར་སྤོའིམ། དེསོ་ཀྱིང་སྤོ་ལགསོ་ཞེེསོ་ལན་གདབོ། 

འིདིར་གསོང་སྟེ་སྟོན་པསོ་ལོག་ཏུ་བོར་ཆོད་དྲིི་བོའིི་ཕྱིིར། གསོང་སྟེ་སྟོན་པ་བོསྐོ་བོ་ལ་

ཐུགསོ་བོསྟུན་པ་གསོོལ་བོའིི་ལསོ་ལ་ཐུགསོ་གཏད་པར་ཞུ།  དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་

རྣམསོ་གསོན་དུ་གསོོལ། དགེ་སློང་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་འིདི་མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་

བོགྱིི་བོསོ། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་ལ་གསོང་སྟེ་སྟོན་པར་སྤོ་ན། གལ་ཏེ་

དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་དུསོ་ལ་བོབོསོ་ཅིང་བོཟོོད་ན།  དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་གནང་བོར་མཛོད་

ཅིག་དང་།  དགེ་སློང་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་ཚིེ་དང་

ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་ལ་གསོང་སྟེ་སྟོན་ཏོ།  །འིདི་ནི་གསོོལ་བོའིོ།  །ཞེེསོ་

གསོང་སྟོན་བོསྐོ། དེ་ལྟར་བོསྐོསོ་པའིི་དགེ་སློང་གིསོ་སྒྲུབོ་བྱ་རྣམསོ་དབོེན་པའིི་སོར་

འིཁྲིད་ནསོ་ལོག་ཏུ་བོར་ཆོད་འིདྲིི་བོ་ནི། རང་ལ་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིལ་དུ་བོཅུག  མདུན་

དུ་ཙོོག་ཙོོག་པུར་འིདུག་སྟེ་ཐལ་མོ་སྙིིང་གར་སྦྱོར་དུ་བོཅུག་ལ།  ཁོད་བོསྙིེན་པར་

རོགསོ་པར་བྱེད་པ་ལ་མངོན་གྱུར་བོཅུ་ཚིང་དགོསོ་ཤེིང་།  དེའིི་ནང་ནསོ་ཡོོངསོ་སུ་
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དག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཞེེསོ་བྱ་བོ་བོར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་དང་མི་ལྡན་པ་ཞེིག་དགོསོ། བོར་

ཆོད་ཡོོད་མེད་ངསོ་དྲིིསོ་པསོ་ཤེེསོ་པསོ་ཁོད་ལ་དྲིི་བོར་བྱ།  ཁོད་ཀྱིིསོ་ཀྱིང་། ཆོོ་ག་

ལསོ། འིདི་ནི་ཁོད་ཀྱིི་བོདེན་པའིི་དུསོ། འིདི་ནི་ཁོད་ཀྱིི་འིབྱུང་བོའིི་དུསོ་ཏེ། ཞེེསོ་པའིི་

དོན་བོདེན་པར་སྨྲ་བོའིི་དུསོ་དང་། འིབྱུང་བོ་སྟེ་ཡོང་དག་པའིི་མཐའི་སྨྲ་བོའིི་དུསོ་ཡོིན་

པསོ།  ཁོད་མ་འིཛེམསོ་པར་བྱོསོ་ལ་ཡོིན་པ་ལ་ཡོིན་ཞེེསོ་སྨྲོསོ།  མ་ཡོིན་པ་ལ་མ་

ཡོིན་ཞེེསོ་ལན་ཐོབོ་ཅིག  ཁོད་སྐྱོེསོ་པ་ཡོིན་ནམ། སྐྱོེསོ་པའིི་དབོང་པོ་དང་ལྡན་ནམ། 

ལོ་ཉིི་ཤུ་ལོན་ནམ། ཁོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་གོསོ་གསུམ་དང་། ལྷུང་བོཟོེད་ཚིང་ངམ། ཁོད་ཕ་མ་

གསོོན་པསོ་མ་གནང་བོ་མ་ཡོིན་ནམ།  ཁོད་བྲན་མ་ཡོིན་ནམ། བོརྐུསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། 

རྙེད་པ་བོརྩེོན་པ་མ་ཡོིན་ནམ།  རྩེོད་པ་ཅན་མ་ཡོིན་ནམ།  བོཙོོངསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། 

རྒྱལ་པོསོ་བོཀྲབོསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། རྒྱལ་པོ་ལ་བོསྡོིགསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། རྒྱལ་པོ་ལ་

གནོད་པའིི་ལསོ་བྱསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། རྒྱལ་པོ་ལ་གནོད་པའིི་ལསོ་བྱསོ་སོམ། བྱེད་དུ་

བོཅུག་པ་མ་ཡོིན་ནམ། ཆོོམ་རྐུན་པར་གྲོགསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། ཟོ་མ་མ་ཡོིན་ནམ། མ་

ནིང་མ་ཡོིན་ནམ། དགེ་སློང་མ་སུན་ཕྱུང་བོ་མ་ཡོིན་ནམ། རྐུ་ཐབོསོ་སུ་གནསོ་པ་མ་

ཡོིན་ནམ།  ཐ་དད་དུ་གནསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། གནསོ་པར་མི་བྱ་བོ་མ་ཡོིན་ནམ། མུ་

སྟེགསོ་ཅན་མ་ཡོིན་ནམ། མུ་སྟེགསོ་ཅན་ཞུགསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། ཕ་བོསོད་པ་མ་ཡོིན་

ནམ། མ་བོསོད་པ་མ་ཡོིན་ནམ། དགྲོ་བོཅོམ་པ་བོསོད་པ་མ་ཡོིན་ནམ། དགེ་འིདུན་གྱིི་

དབྱེན་བྱསོ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། དེ་བོཞེིན་གཤེེགསོ་པ་ལ་ངན་སོེམསོ་ཀྱིིསོ་ཁྲག་ཕྱུང་བོ་མ་
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ཡོིན་ནམ། སྤྲུལ་པ་མ་ཡོིན་ནམ། དུད་འིགྲོོ་མ་ཡོིན་ནམ། ཁོད་ལ་ལ་ལའིི་བུ་ལོན་མང་

ཡོང་རུང་།  ཉུང་ཡོང་རུང་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་ནསོ་འིཇལ་མི་ནུསོ་པ་ཅུང་ཟོད་ཀྱིང་

ཆོགསོ་པ་མེད་དམ། ཁོད་སྔོན་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོ་མ་ཡོིན་ནམ། ཁོད་ཕམ་པར་གྱུར་པ་བོཞེི་

ལསོ་ལྟུང་བོ་གང་ཡོང་རུང་བོ་ཞེིག་བྱུང་བོ་མ་ཡོིན་ནམ།  ཇི་ལྟར་ཁོད་ད་ལྟ་རབོ་ཏུ་

བྱུང་བོ་ཡོིན་ནམ།  ཁོད་ཀྱིིསོ་ཚིངསོ་པར་སྤྱིོད་པ་ལེགསོ་པར་སྤྱིད་དམ།  ཞེེསོ་དྲིིསོ། 

དེསོ་ལེགསོ་པར་སྤྱིད་ལགསོ་ཟོེར་ན། ཁོད་ཀྱིི་མིང་ཅི་ཡོིན་ཞེེསོ་དྲིིསོ་པའིི་ཚིེ། སྔོན་

རབོ་བྱུང་གི་མཁན་པོསོ་བོཏགསོ་པའིི་རབོ་བྱུང་གི་མིང་ནསོ་སྨོོསོ་དགོསོ་ཞེེསོ་བོརྡོ་

སྤད་ལ། ཁོད་ཀྱིི་མིང་ཅི་ཡོིན་ཞེེསོ་འིདྲིི། སྒྲུབོ་བྱའིི་རང་མིང་བོརྗོོད། ཁོད་ཀྱིི་མཁན་པོའིི་

མཚིན་ཅི་ཡོིན་ཞེེསོ་དྲིིསོ་པའིི་ཚིེ། སྔོན་གྱིི་རབོ་བྱུང་གི་མཁན་པོའིི་མཚིན་ནསོ་སྨོོསོ་ཏེ་

བོརྗོོད་དགོསོ་པསོ། དེ་ཡོང་མཚིན་རྗོེན་བོཟུང་གིསོ་བོརྗོོད་དུ་མི་རུང་བོར། དོན་གྱིི་སླད་

དུ་མཚིན་ནསོ་སྨོོསོ་ཏེ་བོདག་གི་མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆོེ་ཞེེསོ་བོརྗོོད་པ་སྔོན་དུ་འིགྲོོ་བོའིི་

སོ་ནསོ་བོརྗོོད་དགོསོ་པསོ་དེ་ལྟར་ཡོིད་ལ་ཞེོག  ཅེསོ་བོརྡོ་སྤད་ལ་རབོ་བྱུང་གི་མཁན་

པོའིི་མཚིན་ནསོ་བོརྗོོད་དུ་བོཅུག  ཚིེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་ཅིག  མི་རྣམསོ་ཀྱིི་ལུསོ་ལ་

ལུསོ་ཀྱིི་ནད་རྣམ་པ་འིདི་ལྟ་བུ་དག་འིབྱུང་བོ་འིདི་ལྟ་སྟེ། མཛེ་དང་། འིབྲསོ་དང་། ཕོལ་

མིག་དང་། འིབྲུམ་ཕྲེན་དང་། ཤེ་བོཀྲ་དང་། ཁི་སྔོ་དང་། གཡོའི་བོ་དང་། གླེོག་པ་དང་། 

རྐང་ཤུ་དང་། སྐེམ་ནད་དང་། རྐེམ་པ་དང་།  བོརྗོོད་བྱེད་དང་། བོཀྲེསོ་རྔམ་དང་། སྐྱོ་

རྦབོ་དང་། རྐང་བོམ་དང་། མཚིན་པར་རྡོོལ་བོ་དང་། རིམསོ་དང་། རིམསོ་དྲིག་པོ་དང་
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། ཉིིན་གཅིག་པ་དང་། ཉིིན་གཉིིསོ་པ་དང་།  ཉིིན་གསུམ་པ་དང་། ཉིིན་བོཞེི་པ་དང་། 

འིདུསོ་པ་དང་། རིམསོ་ཉིིན་རེ་བོ་དང་། རྟག་པའིི་རིམསོ་དང་། རིམསོ་ལྡང་དུབོ་པ་དང་

། ཤུ་བོ་དང་།  གསུད་པ་དང་། སྐྱོིགསོ་བུ་དང་། ལུད་པ་དང་། དབུགསོ་མི་བོདེ་བོ་དང་

།  ལྷུག་པ་དང་། ཡོན་ལག་ཏུ་ཟུག་པ་དང་། སྐན་དང་། ཁྲག་ནད་དང་།  མཁྲིསོ་ནད་

དང་། གཞེང་འིབྲུམ་དང་། སྐྱུག་བྲོ་བོ་དང་། ཆུ་འིགགསོ་པ་དང་། ངལ་བོ་དང་། ལུསོ་

ཚི་བོ་དང་། རྩེིབོསོ་ལོག་ཚི་བོ་དང་། རུསོ་པ་ལ་ཟུག་པ་སྟེ་ལུསོ་ཀྱིི་ནད་འིདི་དག་ལསོ་

གང་ཡོང་རུང་བོ་དང་།  འིདི་ལྟ་བུ་གཞེན་དག་ཀྱིང་ཁོད་ཀྱིི་ལུསོ་ལ་མེད་དམ།  དེསོ་

མེད་ལགསོ་ཟོེར་ན། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་ཅིག  ཁོད་ལ་ད་ལྟ་ངསོ་གང་དྲིིསོ་པ་དེ་

ཉིིད་དགེ་འིདུན་གྱིི་དབུསོ་སུ་ཡོང་།  ཚིངསོ་པ་མཚུངསོ་པར་སྤྱིོད་པ་མཁསོ་པ་རྣམསོ་

ཁོད་ལ་འིདྲིི་ཡོིསོ། དེར་ཡོང་ཁོད་ཀྱིིསོ་མ་འིཛེམ་པར་བྱོསོ་ལ། ཡོིན་པ་ལ་ཡོིན་ཞེེསོ་

སྨོོསོ།  མ་ཡོིན་པ་ལ་མ་ཡོིན་ཞེེསོ་ལན་ཐོབོ་ཅིག  ཁོད་མ་བོོསོ་ཀྱིི་བོར་དུ་མ་འིོངསོ་

པར་སྡོོད་ཅིག  དེ་ལྟར་ན་ཁོད་བོར་ཆོད་ཀྱིིསོ་དག་འིདུག་ཅིང་།  ངསོ་དགེ་འིདུན་ལ་

ཞུསོ་ལ་ཡོོང་གི  ཞེེསོ་བོརྗོོད་ལ།  དེསོ་དགེ་འིདུན་གྱིི་ནང་དུ་འིོངསོ་ཏེ་རན་པའིི་མཐའི་

ལོགསོ་སུ་འིགྲོེངསོ་ཏེ་ཐང་ཤེད་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འིགྲོོ་བོསོ་འིདུད་པ་དང་བོཅསོ་

པསོ།  དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་གསོན་དུ་གསོོལ།  བོདག་གི་མཁན་པོ་མིང་འིདི་

ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ།  ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་ལ་བོར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་རྣམསོ་

གསོང་སྟེ་རྗོེསོ་སུ་བོསྟན་ན།  དེ་ཡོང་བོར་ཆོད་ཀྱིིསོ་ཆོོསོ་རྣམསོ་ཡོོངསོ་སུ་དག་གོ་
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ཞེེསོ་ཁོ་ན་ཉིིད་མཆོི་ན།  ཅི་མཆོི་ཞེིག་གམ།  ཐམསོ་ཅད་ཀྱིི་གལ་ཏེ་ཡོོངསོ་སུ་དག་

ནའིོ།  །ཞེེསོ་བོརྗོོད། མ་བོརྗོོད་ན་ཉིེསོ་བྱསོ་སོོ།  །དེ་ནསོ་སྒྲུབོ་བྱ་ལ་དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་

གནང་གི་ཤེོག་ཅིག  ཅེསོ་བོརྗོོད་ལ། གདིང་བོའིི་སྟེང་ནསོ་དགེ་འིདུན་སྤྱིི་ལ་དམིགསོ་པའིི་

ཕྱིག་གསུམ་འིཚིལ་དུ་བོཅུག རང་ཉིིད་གྲོལ་དུ་འིཁོད་དོ།  །གསོོལ་བོ་མངོན་དུ་འིགྱུར་

བོར་བྱ་བོའིི་ཕྱིིར། གསོོལ་བོ་གདབོ་པ་ནི། སྒྲུབོ་བྱ་དེ་ལསོ་སློབོ་པསོ་དང་པོ་སྟོན་པ་ལ་

ཕྱིག་གསུམ་འིཚིལ་དུ་བོཅུག  དེ་ནསོ་དགེ་འིདུན་ལ་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིལ་དུ་བོཅུག  དེ་

རྗོེསོ་ལསོ་སློབོ་པ་ངེད་ལ་ཡོང་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིོལ་ལ་ངེད་ཀྱིི་མདུན་དུ་ཕ་གུའིི་སྟེང་དུ་

རྩྭ་བོཏིང་བོ་ལ་རྟིང་པ་གཉིིསོ་ཀྱིི་མནན་ནསོ་ཙོོག་ཙོོག་པུར་ཐལ་མོ་སྙིིང་གར་སྦྱོོར་ལ་

འིདུག་ཅིག  ཅེསོ་བོསོ། ཁོད་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་སྡོོམ་པ་དོན་དུ་གཉིེར་བོ་དེ་དགེ་

འིདུན་གྱིིསོ་ལསོ་ཀྱིིསོ་སྒྲུབོ་དགོསོ་ཤེིང་།  དགེ་འིདུན་གྱིི་ལསོ་བོརྒྱ་རྩེ་བོརྒྱད་ཡོོད་པ་

བོསྡུ་ན་ལསོ་རིགསོ་བོརྒྱད་དུ་འིདུ་བོསོ། བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་གསོོལ་བོཞེིའིི་ལསོ་

འིདི་ཉིིད་སྦྱོིན་ལསོ་ཡོིན། སྦྱོིན་ལསོ་ནི་གང་ལ་བྱ་བོའིི་ཡུལ་དེསོ་དགེ་འིདུན་ལ་གསོོལ་

བོ་འིདེབོསོ་པ་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འིགྲོོ་དགོསོ་པསོ།  འིདིར་ཁེད་ཀྱིིསོ་ངེད་དགེ་འིདུན་

རྣམསོ་ལ་དད་པའིི་སོེམསོ་ཀྱིིསོ་བོདག་བོསྙིེན་པར་མ་རོགསོ་པའིི་སོ་ནསོ་བོསྙིེན་པར་

རོགསོ་པའིི་སོར་དྲིངསོ་ཏེ་ཐར་པར་བོགྲོོད་པའིི་ལམ་བོསྟན་ཏེ་འིཁོར་བོའིི་འིདམ་ལསོ་

བོསྒྲོལ་བོར་མཛད་དུ་གསོོལ་སྙིམ་པ་གྱིིསོ་ལ་འིདིའིི་རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད། ཞེེསོ་བོརྡོ་སྤད་

དེ། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་གསོན་དུ་གསོོལ། བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ། དོན་
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གྱིི་སླད་དུ་མཚིན་ནསོ་སྨོོསོ་ཏེ་མཁན་པོ་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་

པར་རོགསོ་པར་འིཚིལ་ཏེ། བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ།  དོན་གྱིི་སླད་དུ་མཚིན་ནསོ་

སྨོོསོ་ཏེ་མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ། དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་

གསོོལ་ན། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ་བོདག་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་མཛད་དུ་

གསོོལ། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ་བོདག་དྲིང་དུ་གསོོལ། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་

རྣམསོ་ཀྱིིསོ་བོདག་རྗོེསོ་སུ་བོཟུང་དུ་གསོོལ། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ་བོདག་

ལ་རྗོེསོ་སུ་བོསྟན་དུ་གསོོལ།  ཐུགསོ་བོརྩེེ་བོ་ཅན་དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ་

ཐུགསོ་བོརྩེེ་བོའིི་སླད་དུ་བོདག་ལ་ཐུགསོ་བོརྩེེ་བོར་མཛད་དུ་གསོོལ། འིདི་རང་དོན་དུ་

བོརྗོོད་པའིི་སྔགསོ་ཡོིན་པསོ་ལན་གསུམ་བོརྗོོད་དགོསོ་པའིི་ཕྱིིར།  གཉིིསོ་པའིི་ཡོང་

རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད།  ཡོང་གསུམ་པའིི་ཡོང་རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད།  དེ་ལྟར་ལན་གསུམ་དུ་

གསོོལ་བོ་བོཏབོ་པསོ། དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་ཀྱིང་ཅང་མི་གསུང་བོའིི་སོ་ནསོ་དོན་གྱིི་གནང་

བོ་བྱིན་པ་ཡོིན་པསོ་འིདིསོ་གསོོལ་བོ་དང་། དགེ་འིདུན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཞེེསོ་བྱ་བོ་དེ་

ཚིང་བོ་ཡོིན།  དགེ་འིདུན་གྱིི་ནང་དུ་བོར་ཆོད་དྲིི་བོར་བྱ་བོའིི་ཕྱིིར་གསོོལ་བོའིི་ལསོ་

བོགྱིིསོ་ན་དགེ་འིདུན་རྣམསོ་སྤྱིོད་ལམ་བོསྟུན་ནསོ་གསོོལ་བོའིི་ལསོ་ལ་ཐུགསོ་གཏད་

པར་ཞུ། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་གསོན་དུ་གསོོལ། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་

བོགྱིི་བོ་འིདི། མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་

པར་འིཚིལ་ཏེ། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་འིདི། མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་
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བོགྱིི་བོསོ་དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་གསོོལ་ན། གལ་ཏེ་དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་

དུསོ་ལ་བོབོསོ་ཅིང་བོཟོོད་ན་དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་གནང་བོར་མཛོད་ཅིག་དང་།  བོདག་

གིསོ་དགེ་འིདུན་གྱིི་ནང་དུ་མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོའིི་ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་

ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་ལ་བོར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་རྣམསོ་དྲིི་བོར་བྱའིོ།  །འིདི་ནི་གསོོལ་བོའིོ།  །ཞེེསོ་

བོརྗོོད། འིདིར་ལྟུང་མཐུན་བྱིན་བོརླབོསོ། གནསོ་ལ་བློོ་མཐུན། དགེ་འིདུན་གྱིི་ནང་དུ་

བོར་ཆོད་འིདྲིི་བོའིི་གསོོལ་ལསོ་རྣམསོ་སྒྲུབོ་བྱསོ་ཐོསོ་སུ་མི་རུང་བོསོ་རྣ་བོ་གཉིིསོ་

སྲིིན་མཛུབོ་གཉིིསོ་ཀྱིིསོ་བོཀོག་ཏུ་བོཅུག  ཁོད་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུད་

བོར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་དང་མི་ལྡན་པསོ་ཡོོངསོ་སུ་དག་པ་ཞེིག་དགོསོ།  བོར་ཆོད་ཅན་

བོསྙིེན་པར་རོགསོ་ན་སྡོོམ་པ་མི་སྐྱོེ་བོའིམ།  སྐྱོེསོ་ཀྱིང་རྒྱུན་མི་གནསོ་པ་ལ་སོོགསོ་

པའིི་ཉིེསོ་པ་ཡོོད་པསོ། ཁོད་ལའིང་ཕན་མི་ཐོགསོ། བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་བྱེད་མཁན་

ལ་ཡོང་ཉིེསོ་པ་འིབྱུང་བོ་ཡོིན། བོར་ཆོད་མེད་ན་ཁོད་རང་ལ་ཡོང་སྡོོམ་པ་སྐྱོེ་བོསོ་དོན་

ཆོེན་པོ་འིགྲུབོ།  ངེད་ཀྱིིསོ་ཀྱིང་ཆོོསོ་ལྡན་གྱིི་འིཕྲེིན་ལསོ་བྱསོ་པསོ་སྟོན་པ་ལ་བྱ་བོ་

བྱསོ་པར་བོཤེད་ཅིང་བོསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་ཡོིན། བོར་ཆོད་གསོང་སྟོན་གྱིིསོ་དྲིིསོ་པསོ་

ཆོོག་མོད་སྙིམ་ན། བོར་ཆོད་འིགའི་ཞེིག་གླེོ་བུར་དུ་འིབྱུང་བོ་ཡོང་སྲིིད།  སྔར་མ་དྲིན་

པ་དྲིན་པའིང་སྲིིད་པསོ་དགོསོ་བྱེད་འིགའི་ཞེིག་ཀྱིང་ཡོོད་མོད། གཙོོ་ཆོེར་དགེ་འིདུན་

ཐུགསོ་ཡོིད་ཆོེསོ་པའིི་དོན་དུ་ནང་དུ་འིདྲིི་བོ་ཡོིན་པསོ་ལན་དྲིང་པོར་ཐོབོ་ཅིག  ཚིེ་དང་

ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་ཅིག  འིདི་ནི་ཁོད་ཀྱིི་བོདེན་པའིི་དུསོ། འིདི་ནི་ཁོད་ཀྱིི་འིབྱུང་བོའིི་དུསོ་
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ཏེ། ཁོ་བོོསོ་ཁོད་ལ་ཅུང་ཟོད་འིདྲིི་ཡོིསོ་ཁོད་མ་འིཛེམསོ་པར་བྱོསོ་ལ། ཡོིན་པ་ལ་ཡོིན་

ཞེེསོ་སྨྲོསོ། ཞེེསོ་པ་ནསོ། འིདི་ལྟ་བུ་གཞེན་དག་ཀྱིང་ཁོད་ཀྱིི་ལུསོ་ལ་མེད་དམ་ཞེེསོ་

པའིི་བོར་སྔར་གསོང་སྟོན་གྱིིསོ་དྲིིསོ་པ་ལྟར་དྲིིའིོ།  །དེ་ཡོན་ཆོད་ཀྱིིསོ་སྦྱོོར་བོའིི་ཆོོ་ག་

སོོང་།  ༈ དངོསོ་གཞེི་ཁོད་བོསྙིེན་རོགསོ་བྱེད་པ་ལ། མངོན་གྱུར་བོཅུའིི་སོ་ནསོ་བོསྒྲུབོ་

དགོསོ་ཤེིང་།  མངོན་གྱུར་གཞེན་ཐམསོ་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚིོགསོ་པའིི་ཚུལ་གྱིིསོ་ཚིང་། 

བོསྙིེན་རོགསོ་ཀྱིི་སྡོོམ་པ་རང་རྒྱུད་དུ་སྐྱོེསོ་པ་ལ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་འིདོད་པ་

མངོན་དུ་གྱུར་པ་བོསོམ་པའིི་རྟེན། རྒྱུའིི་ཀུན་སློང་འིཐོབོ་འིདོད། དུསོ་ཀྱིི་ཀུན་སློང་ཐོབོ་

ཤེེསོ། འིགལ་རྐྱེན་ངེསོ་པ་ལྔ་བྲལ། མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་ཚིོགསོ་གསུམ་ལྡན། དེ་ཐམསོ་

ཅད་ངེསོ་འིབྱུང་གི་བོསོམ་པསོ་ཟོིན་དགོསོ་པསོ། རྒྱུའིི་ཀུན་སློང་འིཐོབོ་འིདོད་ནི་ཡོོད་

བོཞེིན་པ་ཡོིན། དུསོ་ཀྱིི་ཀུན་སློང་ཐོབོ་ཤེེསོ་ནི་ངེད་ཀྱིིསོ་བོརྡོ་སྤོད་པའིི་ཚིེ་ཤེེསོ་པར་

འིགྱུར་རུང་གི་སོ་ནསོ་ཚིང་དུ་ཡོོད།  འིགལ་རྐྱེན་ངེསོ་པ་ལྔ་དང་བྲལ་དགོསོ་པའིི་ཡོན་

ལག་ངེསོ་པ་ནི། ད་ལྟ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་ཚིེ་ཕམ་པ་བོཞེི་ལ་སོོགསོ་པ་སྤོང་ཞེིང་

།  ཉིེསོ་བྱསོ་ཕྲེ་མོ་རྣམསོ་སྤོང་མི་ནུསོ་སྙིམ་པ་ལྟ་བུ་ཡོན་ལག་ངེསོ་པ་མ་ཡོིན་པར་

དགེ་སློང་གི་སྤང་བྱ་ཐམསོ་ཅད་སྤོང་ཞེིང་།  སྲུང་བྱ་ཐམསོ་ཅད་སྲུང་སྙིམ་པ་ཞེིག་

དགོསོ། དེ་ཡོང་ལོ་གཅིག་གཉིིསོ་ཟླ་བོ་གཅིག་གཉིིསོ་ཞེག་ལྔ་དྲུག་བོདུན་བོརྒྱད་ཚུན་

ཆོད་དུ་སྤང་བློང་གི་འིཇུག་ལྡོག་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་བྱེད་ཅིང་། དེ་ཕན་ཆོད་དུ་མི་བྱེད་སྙིམ་

པ་ལྟ་བུ་དུསོ་ངེསོ་པ་དང་། སྤྱིིར་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་བྱེད་ཅིང་། མུ་གེ་



49 སྡོམ་པ་འབྡོག་ཆྡོག

1

དང་། འིཐབོ་རྩེོད་དང་། སྐྱོིད་དེ་བོ་ལ་སྤྱིོད་པའིི་ཚིེ་ཡོན་ལག་འིགའི་ཞེིག་བོག་ཡོངསོ་

སུ་སྤྱིོད་སྙིམ་པ་ལྟ་བུ་ཚིེ་ངེསོ་པ་དང་།  ཡུལ་ངེསོ་པ་མཁན་སློབོ་དགེ་འིདུན་སོོགསོ་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནསོ་པའིི་ཚིེ་བོསླབོ་པའིི་ཡོན་ལག་རྣམསོ་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་སྲུང་ཞེིང་། 

ཡུལ་གཞེན་དང་། གཞེན་དུ་འིགྲོོ་ཚིེ་མི་སྲུང་སྙིམ་པ་ལྟ་བུ། སོེམསོ་ཅན་དགྲོ་ལ་སྡོང་བོ་

དང་། གཉིེན་ལ་ཆོགསོ་པ་སྤོང་མི་ནུསོ་སྙིམ་པ་ལྟ་བུ་སོེམསོ་ཅན་ངེསོ་པ་སྟེ།  ངེསོ་པ་

ལྔ་པོ་ཐམསོ་ཅད་དང་མ་བྲལ་ན་སྐབོསོ་འིདིའིི་སྡོོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལེན་ཁུལ་

བོགྱིིསོ་ཀྱིང་མི་སྐྱོེ་བོསོ་ངེསོ་པ་ལྔ་དང་བྲལ་དགོསོ། དེར་མ་ཟོད་ལེན་པའིི་ཡུལ་མཁན་

སློབོ་དགེ་འིདུན་དང་བོཅསོ་པ།  བྱེད་པ་ལསོ་ཀྱིི་ཆོོ་ག་ལ་སྡོོམ་པ་སྐྱོེསོ་པའིི་ནུསོ་པ་

ཡོོད་པ། རང་ཉིིད་ཀྱིིསོ་ཀྱིང་བོསླབོ་བྱ་ལ་སློབོ་ནུསོ་སོོ་སྙིམ་པའིི་བོསོམ་པ་དང་ལྡན་པ་

སྟེ་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་ཚིོགསོ་གསུམ་ལྡན་དགོསོ། སྡོོམ་པ་ལེན་པའིི་བོསོམ་པའིི་རྟེན་ཚིེ་

འིདི་དང་།  འིཁོར་བོའིི་བོདེ་འིབྲསོ་ཙོམ་དོན་དུ་གཉིེར་བོའིི་བོསོམ་པསོ་བློངསོ་ན་

འིཇིགསོ་སྐྱོོབོ་དང་། ལེགསོ་སྨོོན་གྱིི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་ཙོམ་སྐྱོེ་བོ་སྲིིད་ཀྱིང་། སོོ་སོོར་ཐར་

པའིི་སྡོོམ་པ་དངོསོ་གནསོ་པ་མི་སྐྱོེ་བོསོ་ན་འིཁོར་བོ་མཐའི་དག་ལ་ཡོིད་འིབྱུང་བོསོ་

ངེསོ་འིབྱུང་གི་བོསོམ་པ་དགོསོ་པསོ་འིཁོར་བོ་མཐའི་དག་སྡུག་བོསྔལ་གྱིི་རང་བོཞེིན་

ལསོ་མ་འིདསོ་པའིི་ཚུལ་ནི།  མདོ་དྲིན་པ་ཉིེར་གཞེག་ལསོ།  སོེམསོ་ཅན་དམྱལ་བོ་

དམྱལ་མེསོ་ཉིམསོ། །ཡོི་དྭགསོ་བོཀྲེསོ་ཤེིང་སྐོམ་པསོ་ཉིམསོ། །དུད་འིགྲོོ་གཅིག་ལ་

གཅིག་ཟོསོ་ཉིམསོ། །མི་དག་འིཚིོ་བོ་བོཏུང་བོསོ་ཉིམསོ། །ལྷ་དག་བོག་མེད་པ་ཡོིསོ་
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ཉིམསོ། །འིཁོར་བོ་ཁབོ་ཀྱིི་རྩེེ་མོ་ན། །བོདེ་བོ་ནམ་ཡོང་ཡོོད་མ་ཡོིན། །ཞེེསོ་གསུངསོ་

པ་ལྟར། ཟོག་བོཅསོ་ལསོ་དང་ཉིོན་མོངསོ་པསོ་བོསྐྱོེད་པའིི་འིབྲསོ་བུ་འིཁོར་བོ་འིདི་ལ་

གང་དུ་སྐྱོེསོ་ཀྱིང་སྡུག་བོསྔལ་གྱིི་གནསོ།  གང་དང་འིགྲོོགསོ་ཀྱིང་སྡུག་བོསྔལ་གྱིི་

གྲོོགསོ།  གང་ལ་ལོངསོ་སྤྱིད་ཀྱིང་སྡུག་བོསྔལ་གྱིི་ལོངསོ་སྤྱིོད་ལསོ་མ་འིདསོ་པསོ། 

འིབྲསོ་བུ་འིཁོར་བོ་ལསོ་ལྡོག་པ་ལ་དེའིི་རྒྱུ་ལསོ་ཉིོན་གཉིིསོ་སྤོང་དགོསོ། དེ་སྤོང་བོའིི་

ཐབོསོ་ལམ་བོསླབོ་པ་གསུམ་ལསོ་གཞེན་རྒྱལ་བོསོ་ཀྱིང་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པསོ་ན་ལམ་

བོསླབོ་པ་གསུམ་ལ་སློབོ་དགོསོ།  དེསོ་ན་ཡོོན་ཏན་ཐམསོ་ཅད་ཀྱིི་གཞེི་རྟེན་ཚུལ་

ཁྲིམསོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེིག་དགོསོ།  བོསྲུང་བྱ་ཚུལ་ཁྲིམསོ་ལ་མང་དུ་ཡོོད་ཀྱིང་

སྐབོསོ་འིདིར་ཆོེསོ་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། ཉིེསོ་སྤྱིོད་ཐམསོ་ཅད་ལེགསོ་པར་སྡོོམ་པའིི་

དགེ་སློང་གི་དངོསོ་པོ་སྡོོམ་པའིི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་ཉིིད་ཡོིན་པསོ་ན།  ད་ལམ་འིདི་ལྟ་བུ་

བློངསོ་དུ་ཡོོད་པའིི་སྐབོསོ་འིདིར་དགེ་སློང་གི་སྡོོམ་པའིི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་རྣམ་པར་དག་པ་

ཞེིག་བློངསོ་ཏེ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་ཡུལ་དུསོ་གནསོ་སྐབོསོ་ཐམསོ་ཅད་དུ་ཡོན་ལག་

གི་ཆོ་ཕྲེ་མོ་ཙོམ་ཡོང་མ་ཉིམསོ་པར་སོེམསོ་ཅན་ཐམསོ་ཅད་ཀྱིི་དོན་དུ་ཞེི་བོ་མི་གནསོ་

པའིི་མྱ་ངན་ལསོ་འིདསོ་པའིི་གོ་འིཕང་འིཐོབོ་པར་བྱའིོ་སྙིམ་པའིི་བོསོམ་པ་ཤུགསོ་དྲིག་

པོ་དང་བོཅསོ་ཏེ་ལེགསོ་པར་ཉིོན་ཅིག  ཅེསོ་བོསྒྲུབོ་བྱ་ལ་བོརྡོ་སྤད།  ལསོ་མངོན་དུ་

གྱུར་པ་བྱ་བོ་ནི། ལསོ་བྱ་འིདོད་ཀྱིི་བོསོམ་པ། བོསྒྲུབོ་བྱ་ལ་སྙིིང་བོརྩེེ་བོ། ཞེི་བོ་མྱ་ངན་

ལསོ་འིདའི་འིདོད་ཀྱིི་བོསོམ་པ་སྟེ་དགེ་འིདུན་རྣམསོ་ཐུགསོ་དགོངསོ་གསུམ་པོ་གསོལ་
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བོཏབོ་ནསོ་གསོོལ་བོའིི་ལསོ་ལ་ཐུགསོ་གཏད་པར་ཞུ་ཞེིང་།  ལྷག་ཆོད་བྱུང་ན་གསོོ་

བོར་ཞུ། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་གསོན་དུ་གསོོལ། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་

བོགྱིི་བོ་འིདི། མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་

པར་འིཚིལ་ནསོ། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་འིདི། མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་

བོགྱིི་བོསོ་དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་གསོོལ་ཏེ།  སྐྱོེསོ་པ་ཡོང་ལགསོ། 

སྐྱོེསོ་པའིི་དབོང་པོ་དང་ཡོང་ལྡན།  ལོ་ཉིི་ཤུ་ཡོང་ལོན།  འིདིའིི་ཆོོསོ་གོསོ་གསུམ་

དང་། ལྷུང་བོཟོེད་ཀྱིང་ཚིང་། བོར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་རྣམསོ་ཀྱིང་ཡོོངསོ་སུ་དག་གོ་ཞེེསོ་ཁོ་

ན་ཉིིད་མཆོི་སྟེ། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་འིདི། མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་

བོགྱིི་བོསོ་དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་གསོོལ་ན། གལ་ཏེ་དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་

དུསོ་ལ་བོབོསོ་ཅིང་བོཟོོད་ན།  དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་གནང་བོར་མཛོད་ཅིག་དང་།  དགེ་

འིདུན་གྱིི་ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ།  མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་

བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་མཛད་དོ།  །འིདི་ནི་གསོོལ་བོའིོ།  །གསོོལ་བོ་ཐལ། བོརྗོོད་པ་

དང་པོ་ལ་ཐུགསོ་གཏད་པར་ཞུ། དགེ་འིདུན་བོཙུན་པ་རྣམསོ་གསོན་དུ་གསོོལ།  ཚིེ་

དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ།  མཁན་པོ་མིང་འིདི་བོཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་དགེ་འིདུན་

ལསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་འིཚིལ་ནསོ། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་འིདི། 

མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ།  དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་གསོོལ་

ཏེ།  སྐྱོེསོ་པ་ཡོང་ལགསོ།  སྐྱོེསོ་པའིི་དབོང་པོ་དང་ཡོང་ལྡན།  ལོ་ཉིི་ཤུ་ཡོང་ལོན། 
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འིདིའིི་ཆོོསོ་གོསོ་གསུམ་དང་། ལྷུང་བོཟོེད་ཀྱིང་ཚིང་། བོར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོསོ་རྣམསོ་ཀྱིང་

ཡོོངསོ་སུ་དག་གོ་ཞེེསོ་ཁོ་ན་ཉིིད་མཆོི་སྟེ། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་འིདི་

མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་གསོོལ་ན། 

དེའིི་སླད་དུ་དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ། མཁན་པོ་མིང་འིདི་

ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་མཛད་ན། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་ཚིེ་དང་ལྡན་

པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ། མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་དགེ་འིདུན་ལསོ་བོསྙིེན་

པར་རོགསོ་པར་མཛད་པར་བོཟོོད་པ་དེ་དག་གིསོ་ཅང་མ་གསུང་ཞེིག  གང་དག་མི་

བོཟོོད་པ་དེ་དག་ནི་གསུངསོ་ཤེིག  བོརྗོོད་པ་དང་པོ་ཐལ། གཉིིསོ་པ་ལ་ཐུགསོ་གཏད་

པར་ཞུ་བྱསོ་ལ་གཉིིསོ་པ་བྱ། གསུམ་པའིི་སྐབོསོ་སུ་ལསོ་ཆོགསོ་པ་ཡོིན་ཏེ།  མདོར། 

བོརྗོོད་པ་ཐ་མ་གང་ཡོིན་པའིི་ཆོ་གསུམ་པ་ལ་གྲུབོ་པ་ཉིིད་དོ།  །ཞེེསོ་གསུངསོ་པསོ། 

མཆོི་སྟེ་ཡོན་ཆོད་ངོ་བོོ་བོརྗོོད་པ། དེ་ནསོ་གསོོལ་ནའིི་བོར་བྱ་བོ་བོརྗོོད་པ།  དེའིི་སླད་

དུ་མན་ཆོད་བྱེད་པ་བོརྗོོད་པ་ཡོིན་པསོ། ངོ་བོོ་བོརྗོོད་པ་སྔོན་དུ་སོོང་ནསོ་བྱ་བོ་བོརྗོོད་

པ་རོགསོ་པར་གསོོལ་ན་ཞེེསོ་པ་འིགག་པ་དང་མཉིམ་དུ་ཁོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་བོསྙིེན་རོགསོ་

ཀྱིི་སྡོོམ་པ་སྐྱོེསོ། ངེད་ཁོད་ཀྱིི་སློབོ་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་ཡོིན་པསོ། གསོོལ་ན་ཞེེསོ་པའིི་

སྐབོསོ་སུ་ངེད་ཀྱིིསོ་སྐད་གཟོེངསོ་མཐོ་བོ་དང་། སོེ་གོལ་གྱིིསོ་བོརྡོ་སྦྱོར་བོ་དེའིི་ཚིེ་ཁེད་

ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་སྡོོམ་པ་སྐྱོེ་བོ་ཡོིན།  དེའིི་ཚིེ་སྡོོམ་པ་ཐོབོ་པའིི་དུསོ་འིདི་ཡོིན་སྙིམ་ཏེ་སྡོོམ་

པའིི་ཐོབོ་དུསོ་ཤེེསོ་པའིི་སོ་ནསོ་ཐོབོ་བློོ་སྐྱོེསོ་ན་སྡོོམ་པ་ཐོབོ། ཡོིད་གཞེན་དུ་གཡོེང་སྟེ་
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སྡོོམ་པ་ཐོབོ་པ་མ་ཤེེསོ་པ་དང་། ཐེ་ཚིོམ་ཟོ་ན་སྡོོམ་པ་མི་ཐོབོ་པསོ་ཡོིད་མ་ཡོེངསོ་ཤེིང་

།  ཡོིད་གཉིིསོ་མེད་པར་བོསྒྲོིམ་སྟེ་ཉིོན་ཅིག  ཅེསོ་བོརྡོ་འིཕྲེོད་ངེསོ་སུ་བྱ། དགེ་འིདུན་

རྣམསོ་བོརྗོོད་པ་གསུམ་པ་ལ་ཐུགསོ་གཏད་པར་ཞུ་བྱསོ་ལ་གསུམ་པ་བྱ། ལསོ་ཀྱིིསོ་

འིཇུག་སྡུད་ལ་ཐུགསོ་གཏད་པར་ཞུ། དགེ་འིདུན་གྱིིསོ་བོཟོོད་ཅིང་གནང་ནསོ། དགེ་

འིདུན་གྱིིསོ་ཚིེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ། མཁན་པོ་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་

བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་མཛད་ལགསོ་ཏེ། འིདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུང་བོསོ་དེ་དེ་བོཞེིན་དུ་

འིཛིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཆོོ་ག་ནོར་བོའིམ། དགེ་སློང་སོོང་བོ་ལ་སོོགསོ་པསོ་ལསོ་འིཁྲུགསོ་

ནསོ་བོསྐྱོར་དགོསོ་ན། གསོོལ་བོ་སྐྱོོར་ན། བོཙུན་པ་དག་ཡོང་གསོོལ་བོ་བོགྱིིའིོ། །བྱསོ་

ལ་བོསྐྱོར། བོརྗོོད་པ་སྐྱོོར་ན་བོཙུན་པ་དག་ཡོང་རྗོེསོ་སུ་བོསྒྲོགསོ་སོོ་བྱསོ་ལ་བོསྐྱོར། 

གཉིིསོ་ག་སྐྱོོར་ན་བོཙུན་པ་དག་ཡོང་གསོོལ་བོ་བོགྱིི་ཞེིང་རྗོེསོ་སུ་ཡོང་བོསྒྲོགསོ་སོོ་

བྱསོ་ལ་བོསྐྱོར་རོ།  །དེ་ལྟར་གསོོལ་བོཞེིའིི་ལསོ་ཀྱིིསོ་ཁོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་བོསྙིེན་རོགསོ་

ཀྱིིསོ་སྡོོམ་པ་འིཆོལ་ཚུལ་གྱིིསོ་རྒྱུན་སྡོོམ་ཞེིང་འིགོག་པར་བྱེད་པའིི་ཆུ་ལོན་ལྟ་བུ་ཐོབོ། 

དགེ་སློང་དུ་གྱུར་པསོ་དགའི་བོ་སོམསོ་ཤེིག།དེསོ་དངོསོ་གཞེིའིི་ཆོོ་ག་གྲུབོ། གསུམ་པ་

མཇུག་གི་ཆོོ་ག་ལ་གཉིིསོ་ཡོོད་པའིི་དང་པོ་བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་དང་། གནསོ་མ་

ཡོིན་པ་ཤེེསོ་པའིི་ཕྱིིར་དུསོ་གོ་བོར་བྱ་བོ་ནི་དགེ་སློང་ཆོེ་གེ་མོསོ་མཛོད། ཅེསོ་བོརྗོོད། དེ་

ནསོ་བོསྐོསོ་པའིི་དགེ་སློང་དེསོ་གྲོིབོ་ཚིོད་འིཇལ་ལུགསོ་དང་།  ཆོོ་ག་གཞེན་ཐམསོ་

ཅད་དགེ་ཚུལ་དང་འིདྲི་བོ་ལ། བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་ཡོིན་མིན་གྱིི་སྐབོསོ་སུ་བོསྙིེན་
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བོཀུར་གྱིི་གནསོ་ནི།  རང་ལསོ་གྲོིབོ་མ་སོོར་གཅིག་གི་དུསོ་ཀྱིི་རན་པའིི་དགེ་སློང་

རྣམསོ་ནི་བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་ཡོིན། གནསོ་མ་ཡོིན་པ་ནི་རང་ལསོ་གྲོིབོ་མ་སོོར་

ཕྱིེད་མན་ཆོད་ཀྱིི་གཞེོན་པའིི་དགེ་སློང་རྣམསོ་དང་། སོ་གཞེན་ན་གནསོ་པའིི་དགེ་སློང་

རྣམསོ་དང་། རྟེན་དམན་པ་དགེ་སློང་མ་རྣམསོ་དང་། དགེ་སློབོ་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཕ་

མ།  དགེ་བོསྙིེན་ཕ་མ་ལ་སོོགསོ་པ་བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་མ་ཡོིན།  བོསྙིེན་བོཀུར་

རང་གི་ངོ་བོོ་བོསྙིེན་བོཀུར་གྱིི་གནསོ་རྣམསོ་ལ་བོསྙིེན་བོཀུར་བྱེད་ལུགསོ་དང་། གནསོ་

མ་ཡོིན་པ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ་བོསྙིེན་བོཀུར་དང་དུ་ལེན་ལུགསོ་དགེ་ཚུལ་ལྟར་སློབོ།  དགེ་

སློང་རང་དང་བོསླབོ་པ་མཉིམ་པ་བྱུང་ན།  གཅིག་གིསོ་གཅིག་ལ་ཕྱིག་བྱ་མི་དགོསོ། 

གྲོལ་མགྱིོགསོ་གྲོལ་བྱསོ་པསོ་ཆོོག་པ་ཡོིན་ཏེ། མདོ་རྩེ་བོར། དུསོ་མཉིམ་པ་རྣམསོ་ནི་

ཞེེསོ་ལུང་འིདྲིེན། ལྔ་པ་ཕན་ཡོོན་ནི། ཞེེསོ་པ་ནསོ། མཇུག་ཆོོག་གཉིིསོ་པ་དགེ་བོའིི་

བོཤེེསོ་གཉིེན་པསོ་གསུང་བོར་འིགྱུར་བོསོ་དེ་ལ་སྙིན་གཏོད་མཛོད། ཅེསོ་བོརྗོོད། དེ་

ནསོ་ལསོ་བྱེད་པསོ་མཇུག་ཆོོག་གཉིིསོ་པ་ཐོབོ་པའིི་སྡོོམ་པ་མི་ཉིམསོ་ཤེིང་འིཕེལ་བོའིི་

དོན་དུ་གདམསོ་ངག་བོརྗོོད་པ་ལ། གདམསོ་ངག་བོཅུ་གཅིག་ཡོོད་པའིི་དང་པོ་བོརྟེན་

བྱ་འིཚིོ་བོ་ལ་འིདོམསོ་པའིི་གདམསོ་ངག་ནི།  ཚིེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་ཅིག།བོཞེི་པོ་

འིདི་དག་ནི།  བོཅོམ་ལྡན་འིདསོ་དེ་བོཞེིན་གཤེེགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་ཡོང་དག་པར་

རོགསོ་པའིི་སོངསོ་རྒྱསོ་མཁེན་ཅིང་གཟོིགསོ་པ་དེསོ།  དེ་ལྟར་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོ་

དང་།  བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པ་དགེ་སློང་གི་གནསོ་སུ་གསུངསོ་ཏེ།  དེ་ལ་གནསོ་ན་
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ལེགསོ་པར་གསུངསོ་པའིི་ཆོོསོ་འིདུལ་བོ་ལ་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོ་དང་། བོསྙིེན་པར་རོགསོ་

པ་དགེ་སློང་གི་དངོསོ་པོར་འིགྱུར་རོ། །བོཞེི་གང་ཞེེ་ན། གོསོ་ཕྱིག་དར་ཁྲོད་དང་། ཟོསོ་

བོསོོད་སྙིོམསོ་དང་། གནསོ་མལ་ཤེིང་དྲུང་དང་། སྨོན་བོཀུསོ་ཏེ་བོོར་བོ་སོོགསོ་འིདོད་

པ་བོསོོད་སྙིོམསོ་དང་། ངལ་ཞེིང་དུབོ་པའིི་མཐའི་གཉིིསོ་སྤངསོ་པ་ལ་སྤྱིོད་པ་སྟེ། ཁོད་

ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་གོསོ་དང་། ཟོསོ་དང་། གནསོ་མལ་དང་། སྨོན་མཐའི་གཉིིསོ་སུ་

མ་ལྷུང་བོ་ལ་སྤྱིོད་པར་སྤོའིམ། སྤོ་ལགསོ། ཞེེསོ་ལན་འིདེབོསོ་སུ་ཞུགསོ། འིོ་དེ་ལྟར་

སྤོ་བོ་ཁསོ་བློངསོ་པ་ཡོིན་པསོ། གོསོ་སྟོང་ཕྲེག་བོརྒྱ་པ་དང་། ཟོསོ་རོ་བོརྒྱ་པ། ཁང་པ་

བོརྩེེགསོ་པ་ལྔ་བོརྒྱ་པ། སྨོན་རིན་ཐང་ཅན་ཏེ་ཟོསོ་གོསོ་གནསོ་མལ་བོཟོང་པོ་དག་རང་

གིསོ་སྲིེད་ཞེེན་གྱིི་བོསོམ་པསོ་སྒྲུབོ་སོལ་གྱིིསོ་ལོངསོ་སྤྱིོད་དུ་མི་རུང་བོསོ་འིདོད་པ་

ཆུང་ཞེིང་། ཆོོག་ཤེེསོ་པར་གྱིིསོ་ལ་དགེ་འིདུན་ནམ། གང་ཟོག་ལསོ་ཟོསོ་གོསོ་སོོགསོ་

བོཟོང་ངན་ཇི་ལྟར་རྙེད་ན་ཡོང་སྲིེད་ཞེེན་མེད་པར་རང་གི་ཆོོསོ་མཐུན་གྱིི་ལུསོ་འིཚིོ་བོ་

ཙོམ་དང་། གཞེན་ཕན་གྱིི་བོསོམ་པསོ་ལོངསོ་སྤྱིོད་དགོསོ་པ་ཡོིན་ནོ།།   ༈ གཉིིསོ་པ་

སྲུང་བྱ་ཚུལ་ཁྲིམསོ་ལ་འིདོམསོ་པའིི་གདམསོ་ངག་ནི།  ཚིེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་

ཅིག  བོཞེི་པོ་འིདི་དག་ནི།  བོཅོམ་ལྡན་འིདསོ་དེ་བོཞེིན་གཤེེགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་

ཡོང་དག་པར་རོགསོ་པའིི་སོངསོ་རྒྱསོ་མཁེན་ཅིང་གཟོིགསོ་པ་དེསོ། དེ་ལྟར་རབོ་ཏུ་

བྱུང་བོ་དང་།  བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པ་དགེ་སློང་གི་ལྟུང་བོར་འིགྱུར་བོའིི་ཆོོསོ་སུ་

གསུངསོ་ཏེ། དགེ་སློང་གིསོ་དེ་བྱསོ་ན་བྱསོ་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་སློང་དུ་མི་རུང་བོར་འིགྱུར། 
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དགེ་སྦྱོོང་དུ་མི་རུང་། ཤཱཀྱིའིི་སྲིསོ་ཀྱིིར་མི་རུང་། དགེ་སློང་གི་དངོསོ་པོ་ལསོ་ཉིམསོ་

པར་འིགྱུར་ཏེ།  དེའིི་དགེ་སྦྱོོང་གི་ཚུལ་ཞེིག་པར་འིགྱུར་ཞེིང་།  ཉིམསོ་པ། བོཅོམ་པ། 

ལྟུང་བོ་ཕམ་པར་འིགྱུར་བོ་སྟེ། དེའིི་དགེ་སློང་གི་ཚུལ་བློང་དུ་མེད་པར་འིགྱུར་རོ། །འིདི་

ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ཤེིང་ཏ་ལའིི་མགོ་བོོ་བོཅད་ན་སྔོན་པོར་འིགྱུར་དུ་མི་རུང་ལ། འིཕེལ་

ཞེིང་རྒྱསོ་པ་དང་། ཡོངསོ་པར་འིགྱུར་དུ་མི་རུང་བོ་བོཞེིན་ནོ།  །བོཞེི་གང་ཞེེ་ན། མི་

ཚིངསོ་པར་སྤྱིོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། སྲིོག་གཅོད་པ་དང་། རྫུན་དུ་སྨྲ་བོ་

སྟེ།  ཁོད་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་ཕམ་པར་འིགྱུར་བོའིི་ཆོོསོ་བོཞེི་ལ་མི་སྤྱིོད་དམ།  མི་

སྤྱིོད་ལགསོ། དེ་ལྟར་ཕམ་པར་འིགྱུར་བོའིི་ཆོོསོ་བོཞེི་ལ་མི་སྤྱིོད་པར་ཁསོ་བློངསོ་པསོ། 

བུད་མེད་སོོགསོ་ལ་ཆོགསོ་སོེམསོ་ཀྱིིསོ་མིག་གིསོ་བོལྟ་བོ་ཙོམ་དང་། གཞེན་ཀྱིི་རསོ་

ཁ་གང་རི་བོ་ཙོམ་ལ་ཡོང་རྐུ་སོེམསོ་མེད་ཅིང་།  བོག་མེད་ཀྱིི་སྤྱིོད་པ་དང་།  སྲིོག་

ཆོགསོ་ཕྲེ་མོ་ཚུན་ཆོད་ཀྱིི་ལུསོ་སྲིོག་ལ་གནོད་འིགྱུར་དང་། བོཞེད་གད་སོོགསོ་ཀྱིིསོ་

རྫུན་ཕྲེ་མོ་ཙོམ་ཡོང་སྨྲ་མི་རུང་བོསོ་ཆོོསོ་མཐུན་གྱིི་ཉིེསོ་པ་ཕྲེ་མོ་ལ་ཡོང་སོེམསོ་ལ་

སྲུང་དགོསོ་པ་ཡོིན་ནོ།།  ༈  གསུམ་པ་ཉིམསོ་ལེན་དགེ་སྦྱོོང་དུ་བྱེད་པའིི་ཆོོསོ་ལ་

གདམསོ་པ་ནི། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་ཅིག།བོཞེི་པོ་འིདི་དག་ནི་བོཅོམ་ལྡན་འིདསོ་

དེ་བོཞེིན་གཤེེགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་ཡོང་དག་པར་རོགསོ་པའིི་སོངསོ་རྒྱསོ་མཁེན་

ཅིང་གཟོིགསོ་པ་དེསོ། དེ་ལྟར་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོ་དང་། བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པ་དགེ་སློང་གི་

དགེ་སྦྱོོང་དུ་བྱེད་པའིི་ཆོོསོ་སུ་གསུངསོ་ཏེ།  བོཞེི་གང་ཞེེ་ན།  གཤེེ་ཡོང་སླར་མི་
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གཤེེ  ཁྲོསོ་ཀྱིང་སླར་མི་ཁྲོ། བོརྡོེག་ཀྱིང་སླར་མི་བོརྡོེག།མཚིང་བྲུསོ་ཀྱིང་སླར་མཚིང་

མི་འིབྲུ་བོ་སྟེ།  ཁོད་ཀྱིིསོ་དེང་ཕན་ཆོད་དགེ་སྦྱོོང་དུ་བྱེད་པའིི་ཆོོསོ་བོཞེི་ལ་སྤྱིོད་དམ། 

སྤྱིོད་ལགསོ།  དེ་ལྟར་ཁསོ་བློངསོ་པསོ་གཞེན་གྱིི་རང་ལ་ལུསོ་ངག་ཡོིད་གསུམ་གྱིི་

འིཚིེ་བོ་གང་བྱེད་ཀྱིང་གནོད་ལན་གནོད་པསོ་འིཇལ་དུ་མི་རུང་བོསོ་ཇི་མི་སྙིམ་པའིི་

བོཟོོད་པསོ་དང་དུ་ལེན་པར་བྱེད་དགོསོ་པ་ཡོིན་ནོ།།  ༈ བོཞེི་པ་སྤང་བློང་ལ་ནན་ཏན་

དུ་བྱེད་པའིི་རྒྱུ་མཆོོག་ཏུ་འིདོད་པའིི་དོན་འིགྲུབོ་པར་གདམསོ་པ་ནི།  ཚིེ་དང་ལྡན་པ་

ཁོད་ཉིོན་ཅིག  ཁོད་སྔོན་བོདག་ལེགསོ་པར་གསུངསོ་པའིི་ཆོོསོ་འིདུལ་བོ་ལ་རབོ་ཏུ་

བྱུང་བོ་དང་།  བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པ་དགེ་སློང་གི་དངོསོ་པོ་ཐོབོ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙིམ་དུ་

སྨོོན་པ་གང་ཡོོད་པ་དེ་བོཞེིན་དུ་དེང་ཁོད་མཁན་པོར་འིོསོ་པ་དང་།  སློབོ་དཔོན་དུ་

འིོསོ་པ་གཉིིསོ་དང་།  དགེ་འིདུན་མཐུན་པ་དང་། གསོོལ་བོ་དང་། བོཞེིའིི་ལསོ་མི་གཡོོ་

བོ་བོཞེག་པར་མི་འིོསོ་པསོ་རབོ་ཏུ་བྱུང་ཞེིང་། བོསྙིེན་པར་རོགསོ་སོོ། །ཞེེསོ་ཁོད་ཉིིད་

གཞེན་གྱིིསོ་དབོང་མེད་དུ་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོ་དང་།  བོསྙིེན་པར་རོགསོ་སུ་བོཅུག་པ་མ་

ཡོིན་པར་རང་གི་འིདོད་པསོ་དང་དུ་བློངསོ་ནསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པ་ཡོིན་པསོ་ན་

མཁན་སློབོ་དགེ་འིདུན་འིདི་དག་དཔང་དུ་བོཞེག་སྟེ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་དགེ་སློང་

ཡོིན་སྙིམ་པའིི་འིདུ་ཤེེསོ་ནམ་དུ་ཡོང་མ་བྲལ་བོར་བྱེད་དགོསོ་པ་ཡོིན་ནོ།།  ༈  ལྔ་པ་

གནསོ་བོརྟན་རྣམསོ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམསོ་སོོགསོ་མཉིམ་པར་གྱུར་པ་ལ་ངེསོ་པར་སྦྱོར་

བོ་ལ་གདམསོ་པ་ནི། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་ཅིག  བོསྙིེན་པར་རོགསོ་ནསོ་ལོ་བོརྒྱ་
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ལོན་པའིི་དགེ་སློང་གི་བོསླབོ་པ་གང་ལ་བོསླབོ་པར་བྱ་བོ་དེ་ལ་དེ་རིང་བོསྙིེན་པར་

རོགསོ་པསོ་ཀྱིང་བོསླབོ་བོོ།  །དེ་རིང་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་དགེ་སློང་གིསོ་ཀྱིང་

བོསླབོ་པ་གང་ལ་བོསླབོ་པར་བྱ་བོ་དེ་ལ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་ནསོ་ལོ་བོརྒྱ་ལོན་པའིི་

དགེ་སློང་གིསོ་ཀྱིང་བོསླབོ་བོོ།  །དེ་ལྟར་ན་བོསླབོ་པ་ཉིིད་ཀྱིི་མཉིམ་པ་དང་།  ཚུལ་

ཁྲིམསོ་ཉིིད་ཀྱིི་མཉིམ་པ་དང་། སོོ་སོོར་ཐར་པའིི་མདོ་འིདོན་པ་ཉིིད་ཀྱིིསོ་མཉིམ་པ་སྟེ། 

ཁོད་ཀྱིིསོ་དེང་ཕྱིིན་ཆོད་བོསྒྲུབོ་པར་བྱ་ཡོི་མི་བོསྒྲུབོ་པར་མི་བྱའིོ།    །ཞེེསོ་སྔོན་གྱིི་

གནསོ་བོརྟན་ཆོེན་པོ་རྣམསོ་དང་ཁོད་བོསླབོ་སྡོོམ་ལ་མཆོོག་དམན་གྱིི་ཁད་པར། སྲུང་

བྱ་ཚུལ་ཁྲིམསོ་ལ་སྲུང་དཀོའི་སླ་དང་།  གྲོངསོ་མང་ཉུང་གི་ཁད་པར་ཡོང་མེད།  སོོ་

སོོར་ཐར་པའིི་མདོ་འིདོན་པ་ལ་སོོགསོ་པ་དགེ་འིདུན་གྱིི་ལསོ་སུ་བྱ་བོ་རྣམསོ་རིག་མི་

རིག་གི་ཁད་པར་མེད་པ་སྟེ་མཉིམ་པ་གསུམ་གྱིིསོ་སོ་ནསོ་མཉིམ་པ་ཡོིན་པསོ་ན། 

སྔོན་གྱིི་གནསོ་བོརྟན་ཆོེན་པོ་རྣམསོ་ཀྱིི་དགེ་སློང་གི་བོསླབོ་པའིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགསོ་ཀྱིི་

ཉིེསོ་དམིགསོ་བོསོམ་སྟེ་ཡོིད་ཀྱིིསོ་སྤངསོ་ནསོ་ལུསོ་ངག་གིསོ་སླར་ལོག་པ་དེ་བོཞེིན་

དུ།  ཁེད་ཀྱིིསོ་ཀྱིང་སྤང་བྱ་མི་མཐུན་ཕྱིོགསོ་ཀྱིི་ཉིེསོ་དམིགསོ་བོསོམ་སྟེ་སླར་ལྡོག་པ་

སྔོན་གྱིི་གནསོ་བོརྟན་ཆོེན་པོ་རྣམསོ་དང་ཚུལ་མཚུངསོ་པ་ཞེིག་བྱེད་དགོསོ་པ་ཡོིན་

ནོ།།  ༈  དྲུག་པ་ཡོོངསོ་འིཛིན་ལ་གུསོ་པསོ་འིཇིག་རྟེན་པའིི་ཚུལ་དང་འིབྲེལ་བོའིི་

གཟུགསོ་བོརྙན་ལ་ངེསོ་པར་སྦྱོར་བོར་གདམསོ་པ་ནི།  ཚིེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་

ཅིག།དེང་ཕྱིིན་ཆོད་ཁོད་ཀྱིིསོ་མཁན་པོ་ལ་ཕའིི་འིདུ་ཤེེསོ་ཉིེ་བོར་བོཞེག་པར་
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བྱའིོ།  །མཁན་པོསོ་ཀྱིང་ཁོད་ལ་བུའིི་འིདུ་ཤེེསོ་ཉིེ་བོར་བོཞེག་པར་བྱའོི།  །ཁོད་ཀྱིིསོ་

དེང་ཕྱིིན་ཆོད་མཁན་པོ་ལ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་བོསྙིེན་བོཀུར་བྱའིོ། །མཁན་པོསོ་ཀྱིང་

ཁོད་ཤེིའིམ་གསོོན་གྱིི་བོར་དུ་ནད་གཡོོག་བྱའོི། །ཞེེསོ་ཁིམ་ནསོ་ཁིམ་མེད་པར་རབོ་ཏུ་

བྱུང་བོསོ་འིཚིོ་བོའིི་ཡོོ་བྱད་དག་རྙེད་དཀོའི་བོསོ་བོསླབོ་པའིི་གནསོ་རྣམསོ་ཚུལ་བོཞེིན་

དུ་སྲུང་མི་ནུསོ་སྙིམ་ཡོིད་ཁུམ་པོར་བྱ་མི་དགོསོ་པར།  ཁེད་ཀྱིིསོ་མཁན་པོ་ལ་ཕའིི་

འིདུ་ཤེེསོ་བོཞེག་སྟེ་དུསོ་དུསོ་སུ་བོསྙིེན་བོཀུར་བོ་དང་། མཁན་པོསོ་ཀྱིང་ཁོད་ལ་ཇི་

ལྟར་འིོསོ་པའིི་ཕན་འིདོགསོ་པར་བྱ་བོར་གསུངསོ་པསོ་ན་བྱ་བོ་ཐམསོ་ཅད་མཁན་པོ་

ལ་ཞུསོ་ཏེ་མཁན་སློབོ་ཕ་བུའིི་ཚུལ་གྱིིསོ་འིབྲེལ་དགོསོ་པ་ཡོིན་ནོ།།  ༈  བོདུན་པ་

གྲོོགསོ་ལ་གུསོ་པསོ་དུལ་བོར་གནསོ་པ་ལ་ངེསོ་པར་སྦྱོར་བོར་གདམསོ་པ་ནི། ཚིེ་དང་

ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་ཅིག  དེང་ཕྱིིན་ཆོད་ཁོད་ཀྱིིསོ་ཚིངསོ་པ་མཚུངསོ་པར་སྤྱིོད་པ་གནསོ་

བོརྟན་རྣམསོ་དང་། བོར་མ་རྣམསོ་དང་། གསོར་བུ་བོ་རྣམསོ་ལ་གུསོ་པ་དང་བོཅསོ་པ་

དང་། ཞེེ་སོ་དང་བོཅསོ་པ་དང་། འིཇིགསོ་པ་དང་བོཅསོ་པའིི་དབོང་དུ་གྱུར་བོསོ་གནསོ་

པར་བྱའིོ། །ཞེེསོ་གྲོོགསོ་ཚིངསོ་པརམཚུངསོ་པར་སྤྱིོད་པ་རན་གཞེོན་བོར་གསུམ་གང་

ལ་ཡོང་མ་གུསོ་པ་མེད་པར་གུསོ་པའིི་སོེམསོ་ཀྱིིསོ་ངོ་ཚི་ཁྲེལ་ཡོོད་པའིི་དཔང་དུ་

བོཙུགསོ་ནསོ་བྱ་བོ་གང་བྱེད་ཀྱིང་ཚིངསོ་པ་མཚུངསོ་པར་སྤྱིོད་པ་རྣམསོ་དང་སོ་

བོསྟུན་ནསོ་བྱ་དགོསོ།  མདོར་ན་རང་གང་དུ་གནསོ་པའིི་དགེ་འིདུན་གྱིི་ནང་ཁྲིམསོ་

དག་པ་དང་། ཆོོསོ་འིདུལ་བོའིི་བོཅསོ་ཁྲིམསོ་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བོའིི་སོ་ནསོ་བོསླབོ་པ་ལ་
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ཇི་ལྟར་སློབོ་ཚུལ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་བོཅསོ་ཉིམསོ་སུ་ལེན་དགོསོ་པ་ཡོིན་ནོ།།  ༈ 

བོརྒྱད་པ་ལྟ་བོ་དག་པའིི་ཕྱིིར་ཀོག་པ་དང་། སྤོང་བོ་གཉིིསོ་ཀྱིི་དགོསོ་པ་རྗོེསོ་སུ་སྒྲུབོ་

པ་ལ་ངེསོ་པར་སྦྱོར་བོར་གདམསོ་པ་ནི། ཚིེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་ཅིག།དེང་ཕྱིིན་ཆོད་

ཁོད་ཀྱིིསོ་ལུང་ནོད་པར་བྱ། བོཀག་པར་བྱ། ཁ་འིདོན་དུ་བྱའིོ། །ཕུང་པོ་ལ་མཁསོ་པ་

དང་། ཁམསོ་ལ་མཁསོ་པ་དང་། སྐྱོེ་མཆོེད་ལ་མཁསོ་པ་དང་། རྟེན་ཅིང་འིབྲེལ་བོར་

འིབྱུང་བོ་ལ་མཁསོ་པ་དང་། གནསོ་དང་། གནསོ་མ་ཡོིན་པ་ལ་མཁསོ་པར་བྱའིོ། །མ་

ཐོབོ་པ་འིཐོབོ་པར་བྱ་བོ་དང་། མ་རྟོགསོ་པ་རྟོགསོ་པར་བྱ་བོ་དང་། མངོན་དུ་མ་བྱསོ་

པ་མངོན་དུ་བྱ་བོའིི་ཕྱིིར་ཁོད་ཀྱིིསོ་བོརྩེོན་པ་མི་འིདོར་བོར་བྱའིོ། །ཞེེསོ་གསུངསོ་པསོ་

ན་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་ཟོིན་ནསོ་ཚིེ་འིདིའིི་བྱ་བོ་ཙོམ་དང་། འིཁོར་བོའིི་བོདེ་བོ་ཙོམ་ལྷུར་

བློངསོ་ནསོ་སྡོོད་པ་མ་ཡོིན་པར་ཐར་པ་དང་།  ཐམསོ་ཅད་མཁེན་པའིི་གོ་འིཕང་འིཐོབོ་

པར་བྱ་བོའིི་ཕྱིིར་དུ་ལུང་སྡོེ་སྣོད་གསུམ་ལ་ཐོསོ་བོསོམ་དང་ལམ་བོསླབོ་པ་གསུམ་

གྱིིསོ་ཉིམསོ་ལེན་ལ་བོརྩེོན་པ་ཆུ་བོོའིི་རྒྱུན་བོཞེིན་དུ་བོསྟེན་ནསོ་སོ་དང་། ལམ་གྱིི་ཡོོན་

ཏན་སྔར་མ་ཐོབོ་པ་འིཐོབོ་པ་དང་། ཐོབོ་པ་མི་ཉིམསོ་པར་གོང་ནསོ་གོང་དུ་འིཕེལ་བོའིི་

ཐབོསོ་ཚུལ་ལ་འིབོད་དགོསོ་པ་ཡོིན་ནོ།། ༈ དགུ་པ་མ་བོརྗོོད་པ་ཡོང་དག་པར་བློངསོ་

པ་ཡོོངསོ་སུ་ཤེེསོ་པསོ་སྒྲུབོ་པར་འིགྱུར་བོ་ཉིིད་ཀྱིང་བོརྗོོད་པར་བྱ་བོར་གདམསོ་པ་ནི། 

ཚིེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་ཅིག  འིདི་དག་ནི་ཁོ་བོོསོ་ཁོད་ལ་བོསླབོ་པའིི་གཞེིའིི་ཆོེ་ལོང་

རགསོ་རིམ་ཙོམ་ཞེིག་བོརྗོོད་པར་ཟོད་དེ། གཞེན་དག་ནི་ཟླ་བོ་ཕྱིེད་ཕྱིེད་ཀྱིིསོ་སོོ་སོོར་
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ཐར་པའིི་མདོ་འིདོན་པའིི་ཚིེ་ཐོསོ་པར་འིགྱུར་རོ།  །གཞེན་དག་ཀྱིང་སློབོ་དཔོན་

དང་། མཁན་པོ་དང་། མཁན་པོ་གཅིག་པ་དང་། སློབོ་དཔོན་གཅིག་པ་དང་། གཏམ་

འིདྲིིསོ་པ་དང་། ཕེབོསོ་པར་སྨྲ་བོ་དང་། སྨོོན་འིདྲིིན་དང་། འིགྲོོགསོ་ཤེེསོ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ་

རྒྱ་ཆོེར་ཡོང་དག་པར་སྟོན་པར་འིགྱུར་རོ།།  ༈ ཞེེསོ་འིདིར་དངོསོ་སུ་བོརྗོོད་པའིི་ཕམ་

པ་བོཞེི་ལ་སྤང་བློང་གི་འིཇུག་ལྡོག་བྱེད་པ་ཙོམ་གྱིིསོ་མི་ཆོོག་པར།  ལྷག་མེད་བོཅུ་

གསུམ། སྤང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། འིབོའི་ཞེིག་པ་དགུ་བོཅུ། སོོར་བོཤེགསོ་བོཞེི། ཉིེསོ་བྱསོ་

བོརྒྱ་དང་བོཅུ་གཉིིསོ་ལ་སོོགསོ་པའིི་གྲོངསོ་དང་། ངོ་བོོ་བོཅསོ་ཀྱིང་ལེགསོ་པར་ཤེེསོ་

པར་བྱ་དགོསོ་པསོ། མཁན་སློབོ་དང་། གྲོོགསོ་ཚིངསོ་པ་མཚུངསོ་པར་སྤྱིོད་པ་མཁསོ་

པ་རྣམསོ་ལ་འིདྲིི་བོ་དང་། དེ་དག་སྟོན་པའིི་གསུང་རབོ་དགོངསོ་འིགྲོེལ་དང་བོཅསོ་པ་

ལ་ཐོསོ་བོསོམ་གྱིི་འིཇུག་པ་དང་བོཅསོ་མདོར་ན་ལྟུང་བོ་འིབྱུང་བོ་དང་། མི་འིབྱུང་བོའིི་

མཚིམསོ་ཤེེསོ་པར་བྱསོ་ནསོ་སྤང་བློང་གི་འིཇུག་ལྡོག་ལ་མཁསོ་པར་བྱ་དགོསོ་པ་

ཡོིན་ནོ།།    ༈  བོཅུ་པ་བོསླབོ་པ་ཁད་དུ་གསོོད་པའིི་གཉིེན་པོར་གུསོ་པ་ལ་སྦྱོར་བོར་

གདམསོ་པ་ནི།  ཚིེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་ཅིག  ཤེེསོ་རབོ་མཆོོག་གི་བོསྟན་པ་

ལ། །ཁོད་ནི་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པར་འིགྱུར། །དལ་དང་འིབྱོར་བོ་རྙེད་དཀོའི་བོསོ། །འིདི་

དག་ཇི་ལྟ་བོཞེིན་དུ་སྒྲུབོ། །མཛེསོ་པ་རབོ་ཏུ་དབྱུང་བོ་དང་། །ཡོོངསོ་སུ་དག་པ་བོསྙིེན་

རོགསོ་པར།  །རོགསོ་སོངསོ་རྒྱསོ་ཀྱིིསོ་རབོ་མཁེན་ཏེ།  །བོདེན་པའིི་མཚིན་གྱིིསོ་

བོཀོའི་སལ་ཏོ། །ཞེེསོ་དེང་གི་དུསོ་རྙེད་པར་དཀོའི་བོ་དལ་འིབྱོར་གྱིི་རྟེན་ཐོབོ། མཇལ་
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བོར་དཀོའི་བོ་སོངསོ་རྒྱསོ་ཀྱིི་བོསྟན་པ་དང་ལན་ཅིག་མཇལ་བོའིི་སྐབོསོ་འིདིར་ཚུལ་

ཁྲིམསོ་རྣམ་པར་དག་པ་བློངསོ་པ་ཙོམ་གྱིིསོ་མི་ཆོོག་པར་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་སྲུང་ན་ཕན་

ཡོོན་ཤེིན་ཏུ་ཆོེ་ཞེིང་། མ་སྲུང་ན་ཉིེསོ་དམིགསོ་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་ཆོེ་བོ་ཡོིན་ཏེ། སྟོན་པའིི་

ཞེལ་ནསོ།  ལ་ལའིི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་བོདེ་བོ་སྟེ།  །ལ་ལའིི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་སྡུག་བོསྔལ་

ཡོིན། །ཚུལ་ཁྲིམསོ་ལྡན་པ་བོདེ་བོ་སྟེ། །ཚིལ་ཁྲིམསོ་འིཆོལ་བོ་སྡུག་བོསྔལ་ལོ། །ཞེེསོ་

གསུངསོ་པསོ། བོདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་དང་། དེའིི་བོཀོའི་ལ་གུསོ་པ་དང་བོཅསོ་ཏེ་རང་

རྒྱུད་ལ་ཡོོད་པའིི་སོངསོ་རྒྱསོ་ཀྱིི་བོསྟན་པ་ལ་གཅེསོ་སྤསོ་ལེགསོ་པར་བྱེད་དགོསོ་པ་

ཡོིན་ནོ།།  ༈ བོཅུ་གཅིག་པ་གུསོ་པ་ལ་སློབོ་དགོསོ་ན་ཐབོསོ་གང་གིསོ་སློབོ་སྙིམ་ན་

གདམསོ་པ་ནི།  ཚིེ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཉིོན་ཅིག  ཁོད་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་ཟོིན་གྱིི་བོག་

ཡོོད་པསོ་སྒྲུབོ་པར་གྱིིསོ་ཤེིག  ཅེསོ་གསུངསོ་པ་ལྟར་དེ་ནི་བྱ་བོ་གང་དང་གང་ལ་

འིཇུག་པའིི་ཚིེ་ན་མ་བོརྟགསོ་མ་དཔྱོད་གྱི་ཚིོམ་གྱིིསོ་འིཇུག་པ་མ་ཡོིན་པར་བྱ་བོ་དེའིི་

གཞེི་ལ་འིཇུག་ཏུ་རུང་མི་རུང་ལེགསོ་པར་བོརྟགསོ་པ་སྔོན་དུ་བོཏང་ནསོ། འིཇུག་ཏུ་

རུང་བོ་རྣམསོ་ལ་འིཇུག་ཅིང་། འིཇུག་ཏུ་མི་རུང་བོ་རྣམསོ་ལ་རང་གི་སྲིོག་ལ་བོབོསོ་

ཀྱིང་གཞེི་དེར་མི་འིཇུག་པར་མདོར་ན་ཚུལ་ཁྲིམསོ་སྲིོག་དང་བོསྡོོསོ་ཏེ་སྲུང་དགོསོ། 

བོརྒྱ་ལ་ཉིོན་མོངསོ་མང་བོ་སོོགསོ་ཀྱིིསོ་ལྟུང་བོ་བྱུང་ན། བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ངོ་ཤེེསོ་པར་

བྱསོ་ནསོ་དགེ་འིདུན་ནམ། དགེ་སློང་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེིག་གི་དྲུང་ནསོ་ཉིེསོ་པ་སྔོན་

བྱསོ་ལ་འིགྱིོད་སོེམསོ་དང་། ཕྱིིན་ཆོད་ལ་སྡོོམ་སོེམསོ་བོརྟན་པོ་དང་བོཅསོ་གཉིེན་པོ་
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སྟོབོསོ་བོཞེི་ཚིང་བོའིི་ཕྱིིར་བོཅོསོ་ཀྱིི་ལྟུང་བོ་དག་པར་བྱ་བོ་ལསོ། ཇི་མི་སྙིམ་པར་ཉིེསོ་

ལྟུང་དང་ཞེག་ཏུ་འིགྲོོགསོ་ན་ཞེག་རེ་རེ་བོཞེིན་ཉིེསོ་པ་ཉིིསོ་འིགྱུར་བོཞེི་འིགྱུར་བོརྒྱད་

འིགྱུར་སོོགསོ་འིཕེལ་བོར་འིགྱུར་བོསོ། ཉིེསོ་པ་ཆུང་ངུ་ཡོང་ཉིེསོ་པའིི་ཕུང་པོ་ཆོེན་པོར་

གྱུར་ཏེ། དེའིི་འིབྲསོ་བུ་ལྟུང་བོ་ཞེེསོ་པའིི་སྒྲོ་དོན་ལྟར་ཕྱིི་མ་ངན་སོོང་དུ་ལྟུང་བོར་འིགྱུར་

བོའིི་ཉིེསོ་དམིགསོ་ཤེིན་ཏུ་ཆོེ། རང་གི་བོསླབོ་པ་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་བོསྲུང་ན་ཚིེ་འིདིར་ཡོང་

ཡོོན་ཏན་གྱིི་ཚིོགསོ་གོང་ནསོ་གོང་དུ་འིཕེལ་ཏེ་རྣམ་གྲོོལ་གྱིི་གོ་འིཕང་མྱུར་དུ་འིཐོབོ་

པར་འིགྱུར་བོསོ། དུསོ་རྟག་ཏུ་ད་ནསོ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་དང་། ལྷག་པར་དེ་རིང་གི་

གནསོ་སྐབོསོ་སུ་ཉིེསོ་ལྟུང་གི་དྲིི་མསོ་མ་གོསོ་པ་ཞེིག་ཅི་ནསོ་བྱའིོ་སྙིམ་པའིི་སྡོོམ་

སོེམསོ་བོརྟན་པོ་དང་།    བོཅསོ་ཏེ་མདོར་ན་སྐྱོེ་བོ་ཐམསོ་ཅད་དུ་རྒྱལ་བོའིི་བོསྟན་པ་

དང་མཇལ་ཏེ་ཚུལ་ཁྲིམསོ་ཀྱིི་ཕུང་པོ་མཐར་ཕྱིིན་པ་ཞེིག་འིབྱུང་བོར་ཤེོག  དེའིི་མཐུ་

ལ་བོརྟེན་ནསོ་རང་གཞེན་སོེམསོ་ཅན་ཐམསོ་ཅད་མཐར་ཐུག་བློ་ན་མེད་པའིི་བྱང་ཆུབོ་

ཆོེན་པོ་མྱུར་དུ་འིཐོབོ་པར་ཤེོག་སྙིམ་པསོ་གཞེི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་

གནསོ་ཏེ་སྨོོན་ལམ་དྲིི་མ་མེད་པསོ་མཚིམསོ་སྦྱོོར་བོ་ད་ལྟ་ཁོད་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་མ་

ཐག་པ་ཉིེསོ་ལྟུང་གི་དྲིི་མསོ་མ་གོསོ་པའིི་སྐབོསོ་འིདིར་མཁན་སློབོ་དགེ་འིདུན་དང་

བོཅསོ་པའིི་སྤྱིན་སྔར་སྨོོན་ལམ་དེ་ལྟར་བོཏབོ་ན་རང་ཉིིད་ཚུལ་ཁྲིམསོ་དག་པ་

དང་།  ཞེིང་ཁད་པར་ཅན་གྱིི་མཐུའིི་ནུསོ་པ་ཆོེ་བོར་གསུངསོ་པསོ་སྨོོན་ལམ་དེ་ལྟར་

འིདེབོསོ་དགོསོ། རྒྱུན་དུ་ཡོང་རང་གིསོ་བོཟོང་པོའིི་སྨོོན་ལམ་བོཏབོ་པ་དང་རྒྱབོ་འིགལ་
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དུ་མ་སོོང་བོར་བོག་ཡོོད་པའིི་སོ་ནསོ་ཚུལ་ཁྲིམསོ་རྣམ་པར་དག་པ་སྲུང་དགོསོ་པ་

ཡོིན་ནོ།།  ༈ དེ་ལྟར་བོསྙིེན་རོགསོ་སུ་སྒྲུབོ་པའིི་ཆོོ་ག་སྦྱོོར་དངོསོ་རྗོེསོ་གསུམ་གྱིི་སོ་

ནསོ་བོསྙིེན་པར་རོགསོ་པའིི་དགེ་སློང་གི་དངོསོ་པོ་ཐོབོ་པ་ཡོིན་པསོ་འིཇིག་རྟེན་ལྷ་

དང་བོཅསོ་པའིི་ཕྱིག་འིོསོ་སུ་གྱུར་པ་ཡོིན།  འིདི་གང་ལ་བོརྟེན་ནསོ་བྱུང་ན་གཙོོ་བོོ་

མཁན་པོའིི་བོཀོའི་དྲིིན་ལ་བོརྟེན་ནསོ་བྱུང་བོ་ཡོིན་པསོ་ཡོར་ལོང་ལ་མཁན་པོ་ལ་ཕྱིག་

གསུམ་འིཚིོལ། ལུསོ་ངག་ཡོིད་གསུམ་གུསོ་པསོ་འིདུད་པ་དང་བོཅསོ་མཁན་པོ་རིན་

པོ་ཆོེེ་བོཀོའི་དྲིིན་ཆོེ་ལགསོ།  ཞེེསོ་བོརྗོོད་པར་མཛོད།  མཁན་པོསོ་ཀྱིང་དགེ་འིདུན་

རྣམསོ་ནསོ་སྨོོན་ལམ་གནང་བོར་ཞུ།  ཞེེསོ་གསུངསོ་ཏེ།  མཁན་སློབོ་དགེ་འིདུན་དང་

བོཅསོ་པ་ནསོ་མེ་ཏོག་འིཐོར་བོཞེིན་དུ།  ཐར་པའིི་རྒྱལ་མཚིན་བོརྟན་པར་གྱུར་

ཅིག  ཚིངསོ་པར་སྤྱིོད་པསོ་ཚིེ་མཐར་ཕྱིིན་པར་གྱུར་ཅིག  ཚུལ་ཁྲིམསོ་ཀྱིི་ཕུང་པོ་

ཡོོངསོ་སུ་རོགསོ་པར་གྱུར་ཅིག  སྐྱོེ་བོ་ནསོ་ཚིེ་རབོསོ་ཐམསོ་ཅད་དུ་བོསྙིེན་པར་

རོགསོ་པའིི་སྡོོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག  ཅེསོ་དང་། ཁྲིམསོ་ཀྱིི་

ཚུལ་ཁྲིམསོ་སྐྱོོན་མེད་ཅིང་།  །ཚུལ་ཁྲིམསོ་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན།  རློམསོ་སོེམསོ་

མེད་པའིི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་ཀྱིིསོ། །ཚུལ་ཁྲིམསོ་ཕ རོལ་ཕྱིིན་རོགསོ་ཤེོག །ལུསོ་ལ་ཆོོསོ་

གོསོ་གསུམ་གྱིི་ཞེེསོ་སོོགསོ་དང་།  གཞེན་ཡོང་ཇི་ལྟར་འིོསོ་པའིི་སྨོོན་ལམ་གྱིི་

མཚིམསོ་སྦྱོར་བོར་བྱའིོ།། ༈ དེ་ལྟར་ཚིིགསོ་སྔ་ཕྱིིའིི་སྡོོམ་པ་འིབོོག་པའིི་ཆོོ་ག་བོཤེད་

ཟོིན་ནསོ་ཞེར་བྱུང་ཁིམ་པ་ལ་ཕན་གདགསོ་པར་བྱ་བོའིི་ཆོོ་ག་འིགའི་ཞེིག་བོསྡུསོ་ཏེ་
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བོརྗོོད་ན། དགེ་བོསྙིེན་ལ་སྒྲོསོ་བོརྗོོད་རིགསོ་ཀྱིི་སོ་ནསོ་དབྱེ་ན། སྐྱོབོསོ་གསུམ་འིཛིན་

པའིི་དགེ་བོསྙིེན། སྣ་གཅིག་སྤྱིོད་པའིི་དགེ་བོསྙིེན། དེ་བོཞེིན་སྣ་འིགའི་སྤྱིོད་པ། ཕལ་

ཆོེར་སྤྱིོད་པ། ཡོོངསོ་རོགསོ་སྤྱིོད་པ། ཚིངསོ་སྤྱིོད་དགེ་བོསྙིེན། གཽ་མིའིི་དགེ་བོསྙིེན་

བོཅསོ་ཡོོད་པ་ལསོ། དེ་དག་གང་བྱ་བོའིི་ཚིེ་རྟེན་བོཤེམསོ་པ་སོོགསོ་ནི་སྔར་བོརྗོོད་པ་

ལྟར་བྱ། དངོསོ་གཞེི་སྐྱོབོསོ་གསུམ་འིཛིན་པའིི་དགེ་བོསྙིེན་བྱེད་ན། སྒྲུབོ་བྱ་དེ་མདུན་

དུ་བོོསོ་ཏེ་སྟོན་པའིི་སྐུ་དང་།  རང་ལ་ཕྱིག་གསུམ་གསུམ་བོཙོལ་ནསོ་མདུན་དུ་ཙོོག་

ཙོོག་པུར་སྡོོད་དུ་བོཅུག་ལ།  འིོ།  འིཁོར་བོ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནསོ་ལསོ་ཉིོན་གྱིི་གཞེན་

དབོང་དུ་གྱུར་ཏེ་འིཁོར་བོ་འིདིར་འིཁོར་བོའིི་ཚིེ་ངན་སོོང་གསུམ་གྱིི་སྡུག་བོསྔལ་གྱིི་

ཡོང་ཡོང་མནར་ཏེ་བོདེ་བོའིི་གོ་སྐབོསོ་ཅུང་ཟོད་ཀྱིང་མ་རྙེད། འིཁོར་བོ་ལསོ་མ་གྲོོལ་ན་

ད་དུང་ཀྱིང་སྔར་ལྟར་སྡུག་བོསྔལ་ཆོེསོ་ལྷག་པར་མྱོང་བོར་འིགྱུར་བོསོ་དེང་གི་དུསོ་སུ་

མི་ལུསོ་ཐོབོ། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་འིགྲོོ་བོའིི་གོ་སྐབོསོ་ལན་ཅིག་རྙེད་

པའིི་སྐབོསོ་འིདིར་ལམ་ཡོང་དག་པར་སྟོན་པ་པོ་སོངསོ་རྒྱསོ་དཀོོན་མཆོོག  དེསོ་

བོསྟན་པའིི་ཆོོསོ་དང་། ཆོོསོ་དེ་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་སྒྲུབོ་པའིི་དགེ་འིདུན་དང་བོཅསོ་པ་ལ་

བོདག་འིཁོར་བོའིི་སྡུག་བོསྔལ་གྱིི་རྒྱ་མཚིོ་ཆོེན་པོ་འིདི་ལསོ་སྒྲོོལ་བོའིི་ནུསོ་པ་ཡོོད་

པར་ཡོིད་ཆོེསོ་དང་བོཅསོ་ཏེ། ད་ནི་སྐྱོིད་སྡུག་ལེགསོ་ཉིེསོ་ཅི་བྱུང་ཡོང་དཀོོན་མཆོོག་

རིན་པོ་ཆོེ་རྣམ་པ་གསུམ་མཁེན་ན།  ད་ནསོ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོ་ཡོི་བོར་དུ་དཀོོན་མཆོོག་

གསུམ་ལ་གཏན་གྱིི་སྐྱོབོསོ་སུ་འིགྲོོ་བོར་བྱའིོ་སྙིམ་པ་དང་བོཅསོ་སྐྱོབོསོ་གསུམ་འིཛིན་
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པའིི་དགེ་བོསྙིེན་དུ་སྒྲུབོ་པའིི་སྔགསོ་ཚིིག་འིདིའིི་རྗོེསོ་ཟློསོ་མཛོད། བོཙུན་པ་དགོངསོ་

སུ་གསོོལ།  ཞེེསོ་པ་ནསོ།  དགེ་འིདུན་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོིའིོ།  །ཞེེསོ་པ་དང་། བོདག་

སྐྱོབོསོ་གསུམ་འིཛིན་པའིི་དགེ་བོསྙིེན་དུ་བོཙུན་པསོ་གཟུང་དུ་གསོོལ།  ཞེེསོ་ལན་

གསུམ་བོརྗོོད་ཅིང་། ཐབོསོ་ལེགསོ་བྱ། སྐྱོབོསོ་སུ་སོོང་བོའིི་སྐྱོབོསོ་འིགྲོོའིི་བོསླབོ་བྱ་

རྣམསོ་ཀྱིང་ཇི་ལྟར་འིཚིམསོ་པ་བོརྗོོད། དེ་ནསོ་རང་ལ་ཕྱིག་གསུམ་འིཚིོལ། ཞེེསོ་བོརྡོ་

སྤད་ལ། སློབོ་དཔོན་རིན་པོ་ཆོེ་བོཀོའི་དྲིིན་ཆོེ་ལགསོ། ཞེེསོ་བོརྗོོད་དུ་བོཅུག།མི་འིགྱུར་

ལྷུན་པོ་ཞེེསོ་པ་ལྟ་བུའིི་ཤེིསོ་པ་བོརྗོོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འིཐོར། སྣ་གཅིག་སྤྱིོད་པ་ནི། སྲིོག་

གཅོད་པ་སོོགསོ་རྩེ་བོ་བོཞེིའིི་ནང་ནསོ་གང་ཡོང་རུང་བོ་གཅིག་སྤོང་བོ་ནི་སྣ་

གཅིག།གཉིིསོ་ཙོམ་སྤོང་བོ་སྣ་འིགའི་སྤྱིོད་པ། གསུམ་མམ་བོཞེི་སྤོང་བོ་ཕལ་ཆོེར་སྤྱིོད་

པ་སྟེ་དེ་དག་གི་དགོངསོ་གསོོལ་དང་།  སྐྱོབོསོ་སུ་འིགྲོོ་བོ་སྔར་ལྟར་ལ།  བོདག་སྣ་

གཅིག་སྤྱིོད་པའིི་དགེ་བོསྙིེན་དུ་ཞེེསོ་པ་དང་། སྣ་འིགའི་སྤྱིོད་པ་དང་། ཕལ་ཆོེར་སྤྱིོད་

པའིི་དགེ་བོསྙིེན་དུ་ཞེེསོ་སོོ་སོོར་མ་འིདྲིེསོ་པར་བྱ། སྐྱོབོསོ་འིགྲོོའིི་བོསླབོ་བྱ་བོརྗོོད་པའིི་

རྗོེསོ་སུ་བོསླབོ་པ་བོརྗོོད་པར་བྱ་བོ་ནི།  སློབོ་དཔོན་དགོངསོ་སུ་གསོོལ།  ཇི་ལྟར་

འིཕགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་དག་གི་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་སྲིོག་གཅོད་པ་སྤངསོ་ཏེ་

སྲིོག་གཅོད་པ་ལསོ་སླར་ལོག་པ་དེ་བོཞེིན་དུ།  བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་ཀྱིང་

དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་སྲིོག་གཅོད་པ་སྤངསོ་ཏེ། སྲིོག་གཅོད་པ་

ལསོ་སླར་ལྡོག་པར་བོགྱིིའིོ།  །ཡོན་ལག་གཅིག་པོ་འིདི་འིཕགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་
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དག་གིསོ་བོསླབོ་པ་ལ་རྗོེསོ་སུ་སློབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་བོསྒྲུབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་བོགྱིིད་

དོ།  །ཐབོསོ་ལེགསོ་བྱ། དེ་བོཞེིན་དུ་མ་བྱིན་ལེན་སོོགསོ་གང་སྤོང་བོར་བློངསོ་པ་དེ་

བོརྗོོད། སྣ་འིགའི་སྤྱིོད་པསོ་སྲིོག་གཅོད་དང་། མ་བྱིན་ལེན་གཉིིསོ་ལྟ་བུ་སྤོང་བོ་ཡོིན་

ན། སྲིོག་གཅོད་པ་སྤངསོ་ཏེ་སྲིོག་གཅོད་པ་ལསོ་སླར་ལྡོག་པར་བོགྱིིའིོ།  །ཡོན་ལག་

གཅིག་པོ་འིདི་ཞེེསོ་པའིི་ཚིབོ་ལ་ཡོན་ལག་དང་པོ་འིདི་ཞེེསོ་བོརྗོོད།  གཞེན་ཡོང་

འིཕགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་དག་གི་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤངསོ་

ཏེ་མ་བྱིན་ལེན་ལསོ་སླར་ལོག་པ་དེ་བོཞེིན་དུ།  བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་ཀྱིང་

དུསོ་འིདི་ནསོ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་མ་བྱིན་ལེན་པ་སྤངསོ་ཏེ། མ་བྱིན་ལེན་ལསོ་སླར་

ལྡོག་པར་བོགྱིིའིོ། །ཡོན་ལག་གཉིིསོ་པ་འིདི་ཞེེསོ་དང་། དེ་བོཞེིན་སྣ་འིགའི་སྤྱིོད་པ་རྩེ་

བོ་བོཞེིའིི་ནང་ནསོ་གསུམ་སྤོང་བོ་ཡོིན་ན། ཡོན་ལག་གསུམ་པ་འིདི་ཞེེསོ་དང་། བོཞེི་

སྤོང་བོ་ཡོིན་ན། ཡོན་ལག་བོཞེི་པ་འིདི་ཞེེེསོ་བོརྗོོད། ཡོོངསོ་རོགསོ་དགེ་བོསྙིེན་ནི་དགེ་

བོསྙིེན་དངོསོ་གནསོ་པ་ཡོིན་པསོ་གོང་དུ་བོཤེད་པ་ལྟར་དང་། ཚིངསོ་སྤྱིོད་དགེ་བོསྙིེན་

ནི། མི་ཚིངསོ་སྤྱིོད་སྤོང་བོ་ཡོིན་པསོ། དགེ་བོསྙིེན་དུ་སྒྲུབོ་པའིི་ཚིེ་བོདག་ཚིངསོ་སྤྱིོད་

དགེ་བོསྙིེན་དུ་བོཟུང་དུ་གསོོལ་ཞེེསོ་པ་དང་།  བོསླབོ་པ་བོརྗོོད་པའིི་ཚིེ།  འིདོད་པའིི་

ལོག་པར་གཡོེམ་པ་ཞེེསོ་པའིི་ཚིབོ།  མི་ཚིངསོ་སྤྱིོད་ཞེེསོ་བོརྗོོད།  ཇི་སྲིིད་འིཚིོ་

བོཅངསོ་ཀྱིི་སྡོོམ་པ་བོཏགསོ་པ་ཙོམ་བློངསོ་པའིམ། མ་བློངསོ་པའིི་ཁིམ་པ་དག་གི་ཉིིན་

ཞེག་གཅིག་གི་མཐའི་ཅན་གྱིིསོ་བོསྙིེན་གནསོ་ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པའིི་སྡོོམ་པ་ལེན་པ་
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ནི།  སྟོན་པའིི་སྐུ་དང་། ངོསོ་ལ་ཕྱིག་གསུམ་གསུམ་འིཚིོལ། ཞེེསོ་བོརྗོོད། མདུན་དུ་

ཙོོག་ཙོོག་པུར་འིདུག་ཏུ་བོཅུག་ལ།  ཆོོ་ག་ནི་བོཙུན་པ་དགོངསོ་སུ་གསོོལ།  ཞེེསོ་པ་

ནསོ།  དགེ་འིདུན་ལ་སྐྱོབོསོ་སུ་མཆོིའིོ།  །ཞེེསོ་པ་ཡོན་ཆོད་གོང་ལྟར་དང་།  བོདག་

མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིིད་སོང་ཉིི་མ་མ་ཤེར་གྱིི་བོར་དུ་

བོསྙིེན་གནསོ་ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པར་བོཙུན་པསོ་གཟུང་དུ་གསོོལ་ཞེེསོ་པ་ལན་གཉིིསོ་

དང་།  གསུམ་པའིི་ཚིེ།  བོསྙིེན་གནསོ་ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པར་ཞེེསོ་སོེ་གོལ་གྱིིསོ་བོརྡོ་

སྤད་པ་ན། ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པའིི་སྡོོམ་པ་ཐོབོ་བྱུང་སྙིམ་པ་གྱིིསོ། ཞེེསོ་བོརྗོོད། དེ་ནསོ་

སློབོ་དཔོན་གྱིིསོ་གཟུང་དུ་གསོོལ་དང་།  ཐབོསོ་ལེགསོ་བྱ།  འིདི་ནི་སྒྲོ་མི་སྙིན་པ་མ་

གཏོགསོ་པ་གླེིང་གསུམ་གྱིི་སྐྱོེསོ་པ་བུད་མེད་སོོ་ཐར་གྱིི་སྡོོམ་པ་ལེན་པའིི་རྟེན་དུ་རུང་

བོ་དག་གིསོ་ཐོ་རེངསོ་ལག་རིསོ་མཐོང་ཙོམ་གྱིི་དུསོ་ལསོ་མ་ཕྱིིསོ་པར་ཚུལ་བོཞེིན་དུ་

བློངསོ་ན་སོོ་ཐར་རིགསོ་བོརྒྱད་ཀྱིི་ནང་ཚིན་བོསྙིེན་གནསོ་ཀྱིི་སྡོོམ་པ་དངོསོ་གནསོ་པ་

ཐོབོ། ལྷ་དང་། ཀླུ་སོོགསོ་འིགྲོོ་བོ་གཞེན་དང་། མི་ཡོིན་ཀྱིང་ཟོ་མ། མ་ནིང་། མཚིམསོ་

མེད་བྱསོ་པ་སོོགསོ་ཀྱིིསོ་བློངསོ་ན་སོོ་ཐར་གྱིི་སྡོོམ་པ་དངོསོ་གནསོ་པ་མི་སྐྱོེ་ཡོང་ཕན་

ཡོོན་ཆོེ་ཞེེསོ་གསུངསོ། འིདི་ལེན་པའིི་ཡུལ་ནི།  རབོ་ཆོོ་ག་འིདི་ལ་མཁསོ་པའིི་དགེ་

སློང་དང་། ཐ་མ་དགེ་ཚུལ་རྣམ་པར་དག་པའིི་དྲུང་ནསོ་ལེན་རུང་གསུངསོ། ཁིམ་པའིི་

དགེ་བོསྙིེན་གྱིི་དྲུང་ནསོ་བློངསོ་ན། སྡོོམ་པ་དངོསོ་གནསོ་པ་ཐོབོ་མི་ཐོབོ་གསུངསོ་ཚུལ་

གཉིིསོ་སུ་ཡོོད།  སྐྱོབོསོ་འིགྲོོའིི་བོསླབོ་བྱ་བོརྗོོད་པར་སྤོ་ན་གང་འིོསོ་བོརྗོོད།  འིདིའིི་
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བོསླབོ་པ་བོརྗོོད་པ་ནི།  སློབོ་དཔོན་དགོངསོ་སུ་གསོོལ།  ཇི་ལྟར་འིཕགསོ་པ་དགྲོ་

བོཅོམ་པ་དེ་དག་གིསོ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་སྲིོག་གཅོད་པ་སྤངསོ་ཏེ་སྲིོག་གཅོད་པ་

ལསོ་སླར་ལོག་པ་དེ་བོཞེིན་དུ།  བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་ཀྱིང་དུསོ་འིདི་ནསོ་

བོཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིིད་སོང་ཉིི་མ་མ་ཤེར་གྱིི་བོར་དུ་སྲིོག་གཅོད་པ་སྤངསོ་ཏེ། སྲིོག་གཅོད་

པ་ལསོ་སླར་ལྡོག་པར་བོགྱིིའིོ།  །ཡོན་ལག་དང་པོ་འིདིསོ་བོདག་འིཕགསོ་པ་དགྲོ་

བོཅོམ་པ་དེ་དག་གིསོ་བོསླབོ་པ་ལ་རྗོེསོ་སུ་སློབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་བོསྒྲུབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་

བོགྱིིད་དོ།  །གཞེན་ཡོང་ཇི་ལྟར་འིཕགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་དག་གིསོ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་

བོར་དུ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་།  མི་ཚིངསོ་པར་སྤྱིོད་པ་དང་།  རྫུན་དུ་སྨྲ་བོ་

དང་།  འིབྲུའིི་ཆོང་དང་།  བོཅོསོ་པའིི་ཆོང་མྱོསོ་པར་འིགྱུར་བོ་བོག་མེད་པའིི་གནསོ་

དང་། གླུ་གར་དང་། རོལ་མོའིི་སྒྲོ་དང་། ཕྲེེང་བོ་དང་། སྤོསོ་ཉུག་པ་དང་། རྒྱན་དང་། ཁ་

དོག་འིཆོང་བོ་དང་། ཁྲི་སྟན་མཐོན་པོ་དང་། ཁྲི་སྟན་ཆོེན་པོ་དང་། དུསོ་མ་ཡོིན་པའིི་ཁ་

ཟོསོ་སྤངསོ་ཏེ། དུསོ་མ་ཡོིན་པའིི་ཁ་ཟོསོ་ལསོ་སླར་ལོག་པ་དེ་བོཞེིན་དུ། བོདག་མིང་

འིདི་བོཞེེསོ་བོགྱིི་བོསོ་ཀྱིང་དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིིད་སོང་ཉིི་མ་མ་ཤེར་གྱིི་བོར་

དུ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། མི་ཚིངསོ་པར་སྤྱིོད་པ་དང་། རྫུན་དུ་སྨྲ་བོ་དང་། འིབྲུའིི་

ཆོང་དང་། བོཅོསོ་པའིི་ཆོང་མྱོསོ་པར་འིགྱུར་བོ་བོག་མེད་པའིི་གནསོ་དང་། གླུ་གར་

དང་། རོལ་མོའིི་སྒྲོ་དང་། ཕྲེེང་བོ་དང་། སྤོསོ་ཉུག་པ་དང་། རྒྱན་དང་། ཁ་དོག་འིཆོང་བོ་

དང་། ཁྲི་སྟོན་མཐོན་པོ་དང་། ཁྲི་སྟན་ཆོེན་པོ་དང་། དུསོ་མ་ཡོིན་པའིི་ཁ་ཟོསོ་སྤངསོ་ཏེ་
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དུསོ་མ་ཡོིན་པའིི་ཁ་ཟོསོ་ལསོ་སླར་ལྡོག་པར་བོགྱིིའིོ།  །ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པ་འིདིསོ་

བོདག་འིཕགསོ་པ་དགྲོ་བོཅོམ་པ་དེ་དག་གིསོ་བོསླབོ་པ་ལ་རྗོེསོ་སུ་སློབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་

བོསྒྲུབོ་བོོ།  །རྗོེསོ་སུ་བོགྱིིད་དོ།  །ཞེེསོ་ལན་གཅིག་བོརྗོོད། ཐབོསོ་ལེགསོ་བྱའིོ།  །དེ་

ལྟར་ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པའིི་སྡོོམ་པ་འིདི་ཐོག་མར་སློབོ་དཔོན་ཞེིག་གིསོ་དྲུང་ནསོ་ངེསོ་

པར་ལེན་དགོསོ།  གཞེན་ཡོང་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་ཟླ་བོ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གིསོ་ཉི་སྟོང་

ཚིེསོ་བོརྒྱད་ལ་ཆོགསོ་མེད་ལེན་ཚིེ་དང་པོ་སློབོ་དཔོན་གྱིི་དྲུང་ནསོ་ལེན་པའིི་ཚུལ་ནི། 

ཆོོ་ག་གཞེན་ཀུན་འིདྲི་བོ་ལ། བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་ཟླ་བོ་

བྱུང་ངོ་ཅོག་གི་ཉི་སྟོང་ཚིེསོ་བོརྒྱད་ཞེག་གཅིག་གི་རིང་བོསྙིེན་གནསོ་ཡོན་ལག་བོརྒྱད་

པར་བོཙུན་པའིམ། སློབོ་དཔོན་གྱིིསོ་གཟུང་དུ་གསོོལ། ཞེེསོ་དང་། སློབོ་དཔོན་གྱིིསོ་

ཀྱིང་བོསླབོ་པ་བོརྗོོད་པའིི་སྐབོསོ། བོདག་མིང་འིདི་ཞེེསོ་བོགྱིི་བོ། དུསོ་འིདི་ནསོ་བོཟུང་

སྟེ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་ཟླ་བོ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གིསོ་ཉི་སྟོང་ཚིེསོ་བོརྒྱད་ཞེག་གཅིག་གི་

རིང་སྲིོག་གཅོད་པ་སྤངསོ་ཏེ། སྲིོག་གཅོད་པ་ལསོ་སླར་ལྡོག་པར་བོགྱིིའིོ། །ཞེེསོ་རྗོེསོ་

ཟློསོ་བྱེད་དུ་བོཅུག  །ཆོོ་འིཕྲུལ་ལམ། སོ་ག་ཟླ་བོའིི་ཚིེསོ་གཅིག་ནསོ་བོཅོ་ལྔའིི་བོར་

ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པ་མ་ཆོགསོ་པར་ལེན་ཚིེ། ཐོག་མར་ཚིེསོ་གཅིག་གི་ནངསོ་པར་སློབོ་

དཔོན་གྱིི་དྲུང་ནསོ་ཟླ་བོ་འིདིའིི་ཚིེསོ་གཅིག་ནསོ་བོཅོ་ལྔའིི་ཞེག་རེ་རེ་བོཞེིན་བོསྙིེན་

གནསོ་ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པར་ཞེེསོ་པ་དང་། ཞེག་རེ་རེ་བོཞེིན་སྲིོག་གཅོད་པ་སྤངསོ་ཏེ། 

སྲིོག་གཅོད་པ་ལསོ་སླར་ལྡོག་པར་བོགྱིིའིོ། །ཞེེསོ་བོརྗོོད། དེསོ་གཞེན་ལ་ཡོང་རིགསོ་
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འིགྲོེ  དེ་མིན་རང་གིསོ་ལྕོོགསོ་ཚིོད་དང་བོསྟུན་ཐོག་མར་སློོབོ་དཔོན་གྱིི་དྲུང་ནསོ་རང་

ནམ་འིདོད་ཀྱིི་ཚིེ་ཉིིན་ཞེག་གཅིག་གི་རིང་བོསྙིེན་གནསོ་ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པར་ཞེེསོ་

བོརྗོོད།  རྟག་ཏུ་སློབོ་དཔོན་མ་རྙེད་ཚིེ།  རྟེན་གྱིི་དྲུང་ནསོ་ལེན་རུང་བོར་གསུངསོ་

པསོ།  སྟོན་པའིི་སྐུ་གཟུགསོ་དངོསོ་སུ་བོཤེམསོ་ཡོོད་ན་དང་།  མེད་ཀྱིང་རང་གི་

མདུན་དུ་སྟོན་པ་གསོལ་བོཏབོ་སྟེ།  དགོངསོ་གསོོལ་གྱིི ་ཚིེ ་ལྷ་དགོངསོ་སུ་

གསོོལ།  ཞེེསོ་དང་།  ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པར་ལྷསོ་བོཟུང་དུ་གསོོལ།  ཞེེསོ་

བོརྗོོད།  ཐབོསོ་ལེགསོ་དང་།  བོསླབོ་པ་བོརྗོོད་པ་ནི་མི་དགོསོ།  མཇུག་ཏུ། ཁྲིམསོ་

ཀྱིི་ཚུལ་ཁྲིམསོ་སྐྱོོན་མེད་ཅིང་།  །ཞེེསོ་སོོགསོ་བོསྔོ་བོ་དང་སྨོོན་ལམ་བྱའིོ།  །འིདི་ཡོི་

རྩེ་བོ་བོཞེི་སྤོང་བོ་ནི། ཚུལ་ཁྲིམསོ་ཀྱིི་ཡོན་ལག  མྱོསོ་འིགྱུར་འིཐུང་བོ་སྤོང་བོ་ནི་བོག་

ཡོོད་ཀྱིི་ཡོན་ལག་སྟེ་མི་གསོོད་པ་སོོགསོ་རྩེ་བོ་བོཞེི་གང་རུང་ལསོ་འིདསོ་ན་དེ་མ་ཐག་

བོསྙིེན་གནསོ་ཀྱིི་སྡོོམ་པ་གཏོང་།  མི་མ་ཡོིན་པ་གསོོད་པ་སོོགསོ་ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པོ་

གང་རུང་ལསོ་འིདསོ་ན་སྡོོམ་པ་མི་གཏོང་ཡོང་།  ཉིེསོ་པ་ཆོེན་པོ་འིབྱུང་བོསོ་སྲུང་སྡོོམ་

ཅི་ནུསོ་ཀྱིིསོ་འིབོད་དགོསོ།  བོརྟུལ་ཞུགསོ་ཀྱིི་ཡོན་ལག  རྒྱུན་དུ་ལུསོ་ལ་བོཅངསོ་

བོཞེིན་པ་མ་ཡོིན་པའིི་རྒྱན་གོསོ་གསོར་པ་དང་བོཟོང་པོ་མི་བོཅངསོ།  ཟོན་དང་།  ཤེ་

དང་།  ལ་ཕུག་སོོགསོ་རྩེ་བོ་ལསོ་བྱུང་བོ།  ཤེིང་ཐོག་སོོགསོ་འིབྲསོ་བུ་ལསོ་བྱུང་བོ་

དག་ཕྱིི་དྲིོའིི་དུསོ་སུ་ལོངསོ་སྤྱིོད་དུ་མི་རུང་བོསོ་བོག་ཡོོད་པར་བྱ་དགོསོ།  གཽ་མིའིི་

དགེ་བོསྙིེན་ཞེེསོ་པ་ནི། དགེ་བོསྙིེན་དུ་སྒྲུབོ་པའིི་ཚིེ་བོསྙིེན་གནསོ་ཡོན་ལག་བོརྒྱད་པའིི་



72 སྡོམ་པ་འབྡོག་ཆྡོག

1

སྐབོསོ་ནསོ་བོཤེད་པའིི་སྤང་བྱ་བོརྒྱད་པོ་ཇི་སྲིིད་འིཚིོའིི་བོར་དུ་སྤོང་བོར་ཁསོ་བློངསོ་

པའིི་དགེ་བོསྙིེན་ལ་བོཞེེད་དོ།།  ༈  དེ་ལྟར་སྡོོམ་པ་འིབོོག་ཆོོག་འིདི།  །རྒྱལ་བོ་དགྱིེསོ་

པའིི་མཆོོད་སྤིན་དུ།  །བྱམསོ་པའིི་མིང་ཅན་ཞེིག་གིསོ་བོཀོོད།  །སོོ་ཐར་བོསྟན་པ་དར་

རྒྱསོ་ཤེོག།།  །།  ཅེསོ་པ་འིདི་ནི་༸གོང་སོ་ལྷ་མིའིི་རྣམ་འིདྲིེན་སྐྱོབོསོ་མགོན་༸རྒྱལ་དབོང་ཐམསོ་ཅད་མཁེན་

གཟོིགསོ་ཆོེན་པོ་མཆོོག་ནསོ་སླད་མའིི་དུསོ་སུ་རབོ་བྱུང་བོསྙིེན་རོགསོ་བྱེད་མི་རིམ་པ་ལ་ཆོོ་ག་ཧ་ཅང་བོསྡུསོ་པསོ་སླ་བོཅོསོ་

དང་།  རྒྱསོ་དྲིག་པསོ་དཀོའི་ཚིེགསོ་ལ་ལྟོསོ་མི་དགོསོ་ཤེིང་།  སྒྲུབོ་བྱ་ལ་བོརྡོ་འིཕྲེོད་ངེསོ་ཀྱིི་ལསོ་ཀྱིི་ཆོོ་ག་ཞེིག་འིབྲི་དགོསོ་

ཞེེསོ་བོཀོའི་ལུང་སྤྱིི་བོོར་ཕེབོསོ་པ་ལྟར་བུ་སྟོན་ཐམསོ་ཅད་མཁེན་པ་དང་།  ༸གོང་སོ་ལྔ་པ་སོོགསོ་ཀྱིི་ལསོ་ཀྱིི་ཆོོ་ག་དུ་མ་

ལསོ་བོཏུསོ་ཏེ་ཡོོངསོ་འིཛིན་ཕུར་ལྕོོག་པ་དགེ་སྦྱོོང་བྱམསོ་པར་འིབོོད་པ་ནསོ་སྦྱོར་བོ་རྒྱལ་བོསྟན་དར་རྒྱསོ་ཡུན་རིང་དུ་

གནསོ་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།།  །།  སོརྦ་མདྒ་ལཾ།།
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1

དཔར་བྱང་སྨོནོ་ཚིགིདཔར་བྱང་སྨོནོ་ཚིགི

༄༅། །རྣམ་གྲོལོ་ཞེ་ིབོའི་ིརྒྱ་མཚིརོ་ར་ོགཅགི་ཏུ། །གཞེལོ་བོའི་ིམཐའི་ཡོསོ་ཆོོསོ་ཚུལ་

དལ་འིབོབོ་ཀླུང༌། །ཚིགི་ག་ིགཟོགེསོ་མ་རེསོ་ཀྱིང་དུག་གསུམ་གྱི།ི །དྲི་ིམ་ཡོངོསོ་འིཁྲུད་

ལགེསོ་བོཤེད་བོདུད་རྩེ་ིའིད།ི །དཔར་དུ་བོསྐྲུན་པའི་ིརྣམ་དཀོར་ཕུང་པའོི་ིམཐུསོ། །ཡོང་

དག་ཆོོསོ་ཀྱིི་སོ་མོ་སྟོང་ཕྲེག་བོརྒྱ།  །གདངསོ་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའིི་འིགྲོོ་བོ་མ་ལུསོ་པ།  །ངེསོ་

ལགེསོ་ནརོ་བུའི་ིམཛདོ་ལ་དབོང་འིབྱོར་ཤེགོ། །།

  ཅེསོ་འིཛམ་གླེིང་ཡོངསོ་པའིི་ཁོན་ལ་འིཚིེ་མེད་ཞེི་བོའིི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འིདྲིེན་ྋཤཱཀྱི་སོེངེའིི་རིང་ལུགསོ་སོ་ཀུན་

ནསོ་རྒྱསོ་པ་སོོགསོ་འིཕྲེལ་ཡུན་ལེགསོ་ཚིོགསོ་དུ་མའིི་ཆོེད་དུ་དམིགསོ། ནང་བོསྟན་གྲུབོ་མཐའི་རིསོ་མེད་ཀྱིི་གསུང་རབོ་

དག་དཔར་དུ་བོསྐྲུན་དང་བོསྐྲུན་འིགྱུར་གང་ལའིང་སྦྱོར་ཆོོག་པའིི་དགེ་བོསྔོའིི་སྨོོན་ཚིིག་ཏུ་ྋཤཱཀྱིའིི་དགེ་སྦྱོོང་ཆོོསོ་སྨྲ་བོ་ངག་

དབོང་བློོ་བོཟོང་བོསྟན་འིཛིན་རྒྱ་མཚིོསོ་སྦྱོར་བོའིོ།། །།
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