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༼༡༽ 
༄༅། །འདུལ་བའི་ལག་ལེན་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྒྲོ།།  
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༼༢༽ 
ཨོཾ་སྭསི། ཕུལ་བྱུང་ཐུགས་བསེད་རྩ་བ་རབ་བརྟན་ཚོགས་གིས་མཛེས་པའི་ཡལ་གས་སྤྲས། །བསམ་ཡས་
ཡྒྲོན་ཏན་འདབ་མས་ཕྱུག་ཅིང་སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུའི་ཁུར་གིས་ལི། །སྣ་ཚོགས་ྒྲོན་མྒྲོངས་ཚ་གདུང་སྒྲོབ་
མཛད་གཅིག་ཏུ་དགེ་བའི་བསིལ་གིབ་ཅན། །བཅྒྲོམ་ལྡན་ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་སྒྲོ་གསུམ་གུས་པས་བསྒྲོད་
པར་བགི། །བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྒྲོང་ྒྲོན་མྒྲོངས་རིམས་ནད་ཚོགས། །གང་ཞིག་བསེན་ན་ཡུད་ཀིས་མཐར་བྱས་
ཏེ། །འཕྒྲོ་མེད་བདེ་བའི་དབུགས་དབྱུང་སིན་མཛད་པ། །ཆྒྲོས་འདུལ་བདུད་རྩིའི་གཏེར་ལ་བདག་ཕྱག་
འཚལ། །མཁེན་པས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཆྒྲོས་མཛོད་འཛིན། །བརྩེ་བས་རིས་བྲལ་འགྒྲོ་ལ་བུ་བཞིན་དགྒྲོངས། ། 
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༼༣༽ 
ནུས་པས་དཔག་དཀའི་འཁྒྲོར་བའི་མཐའ་བསིལ་བ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཞབས་པད་སི་བྒྲོས་
མཆྒྲོད། །གདུལ་དཀའི་འགྒྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་གཞན་དབང་གིས། །རྡུལ་བྲལ་ཞི་བའི་ལམ་བཟང་ལེགས་
འདྒྲོམས་པ། །སྒྲོམ་གསུམ་བཀའ་དིན་སྒྲོལ་བའི་དིན་ཆེན་རེ། །འདེན་མཆྒྲོག་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་
བགིའྒྲོ། །ཚོགས་གིས་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པྒྲོ་ལས་འྒྲོང་གཞན་ཕན་ཐུགས་བསེད་ཤིང་རྟས་དངས། །མཁེན་པའི་
དཀིལ་འཁྒྲོར་ཆ་ཤས་ཡྒྲོངས་རྒྲོགས་བརྩེ་ཆེན་རི་བྒྲོང་གཟུགས་ཀིས་མཚན། །རྣམ་གསུམ་སེ་སྣྒྲོད་ལྷ་ཡི་ལམ་
ཞུགས་ལུང་དང་རིགས་པའི་འྒྲོད་ཕེང་ཅན། །བླྒྲོ་གསལ་གདུལ་བྱའི་ཀུནྡའི་གེན་གྱུར་དགེ་བའི་བཤེས་ལའང་
བདག་ཕྱག་འཚལ། །ཐུབ་པ་མཆྒྲོག་ 
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༼༤༽ 
གི་བསན་པའི་སྒྲོར་ཞུགས་ནས། །སྤང་བླང་འབྱེད་པར་འདྒྲོད་པའི་གྒྲོགས་དག་ལ། །ཕན་པར་བསམས་ནས་བླ་
མའི་གསུང་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྒྲོད་པ་འདི་ལ་གསན་པར་ཞུ། །དེ་ལ་འདིར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པ་ཐྒྲོབ་པར་འདྒྲོད་པའི་གང་ཟག་གིས་བསླབ་པ་རིན་པྒྲོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སླྒྲོབ་དགྒྲོས་ཤིང་། དེའི་ནང་
ནས་ཀང་ཐྒྲོག་མར་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་སླྒྲོབ་དགྒྲོས་པར་གསུངས་པས། དེ་ལ་འཇུག་པར་འདྒྲོད་
པ་དག་གིས་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་མདྒྲོ་ཙམ་བརྒྲོད་ན། དང་པྒྲོ་སྒྲོམ་པ་བླང་བའི་ཐབས། བར་དུ་སྲུང་བའི་
ཐབས། མས་ན་ཕྱིར་བཅྒྲོས་པའི་ཐབས་བསན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྒྲོ་ལ། སྒྲོམ་པའི་ངྒྲོ་བྒྲོ། ཆྒྲོ་གའི་རབ་
དབྱེ། ཐྒྲོབ་པའི་མཚམས། གཏྒྲོང་བའི་རྒྱུ་སྒྲོགས་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། ལག་ཏུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་
ནི་སྒྲོམ་པ་འབྒྲོག་པའི་ཆྒྲོ་ག་རྣམས་སུ་གསལ་བས་མ་སྤྲྒྲོས་སྒྲོ། །འདིར་སྒྲོམ་པ་སེ་མི་སེ་ལ་དྒྲོགས་པ་ཅུང་ཟད་
དཔྱད་ན། ཁ་ཅིག་གི་བསམ་པ་ལ། འགེང་ཡུལ་འདུན་སྒྲོགས་ཕུལ་བ་མིན། །མ་རྒྲོགས་མས་དང་མཚམས་
མེད་མིན། །སིག་པ་ཐ་དད་འཁྲུལ་བཅས་མིན། །མཚམས་མཚན་དཀྒྲོན་མཆྒྲོག་གཞན་མིན་པའྒྲོ། །ཞེས་པའི་ཁ་ 
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༼༥༽ 
སྒྲོང་གི་ཆྒྲོས་བཅུ་གསུམ་པྒྲོ་གང་རུང་དང་མི་ལྡན་ན་དེ་དག་གིས་ལས་ཀི་ཆྒྲོ་ག་བྱས་ཀང་ལས་མི་འཆག་པར་
གསུངས་ལ། བསམ་བྱའི་ེས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་ཁ་སྒྲོང་གི་ཆྒྲོས་དང་མི་ལྡན་པར་འགྱུར་བས། ད་ལྟའི་དགེ་སླྒྲོང་
རྣམས་ལ་བསམ་བྱར་མ་ཟད་བཤགས་བྱའི་ེས་པས་ཀང་མ་གྒྲོས་པ་མི་རེད་པས་དེ་དག་གིས་ལས་བྱས་ཀང་
ལས་མི་འཆག་པའི་ཕྱིར་དང་། བསྒྲུབ་བྱས་ཆྒྲོ་ག་ཡྒྲོངས་རྒྲོགས་ཀི་དྒྲོན་མི་ཤེས་པས་སྒྲོམ་པ་མི་སེ། དེས་ན་ད་
ལྟའི་དགེ་ཚུལ་སླྒྲོང་རྣམས་ནི་མིང་ཙམ་མྒྲོ་སམ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ལས་གལ་དུ་འདུས་པའི་དུས་སུ་དགེ་སླྒྲོང་
རྣམས་ཀིས་ལྟུང་བ་བསམ་འྒྲོས་རྣམས་བསམས་བཤགས་འྒྲོས་རྣམས་བཤགས། བྱིན་གིས་བརླབ་འྒྲོས་རྣམས་
གསྒྲོལ་བའི་ལས་ཀིས་བྱིན་གིས་རླྒྲོབས་པར་བྱེད་ལ། དེ་དག་བྱས་པས་ལྷག་མ་མན་ཆད་ཀི་ལྟུང་བས་ལས་ལ་
སིབ་པ་འདག་པར་འགྱུར་ཏེ། མདྒྲོ་རྩར་བྱིན་གིས་བརླབས་པས་དག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རྒྲོ་ཞེས་གསུངས་པས་
སྒྲོ། །གཞན་ཡང་ཁིམ་པས་མཁན་པྒྲོ་བྱས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱས་ཁིམ་པར་མ་ཤེས་ན་སྒྲོམ་པ་སེ་བར་གསུངས། 
ཡུལ་གི་ངྒྲོས་ནས་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ངྒྲོས་ནས་མི་སེའྒྲོ་སམ་ན། མ་ངེས་ཏེ། ཞུ་བར། བཙུན་པ་
མཐའ་འཁྒྲོབ་པ་འཕགས་པའི་སད་དུ་བསེན་པར་ 
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༼༦༽ 
རྒྲོགས་པ་བགིས་པ་དང་། མཐའ་འཁྒྲོབ་པས་འཕགས་པའི་སད་དུ་མ་འཚལ་ན་བསེན་པར་རྒྲོགས་པ་ཞེས་
བགིའམ། དེ་སེ་གསུང་རབ་འདི་དང་ལྡན་ཞིང་ཁས་ལེན་པའི་སེམས་ཡྒྲོད་ན་བསེན་པར་རྒྲོགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ་
ཞེས་པ་ལ་སྒྲོགས་པར་གསུངས་ཤིང་། མདྒྲོ་རྩར་གེན་པ་ལ་སེ་ལ་ེས་བྱས་སུ་གསུངས་པས་སྒྲོ། །དེས་ན་སྒྲོན་
གི་མཁན་སླྒྲོབ་ལྟ་བུ་རེད་དཀའ་ཡང་། བསླབ་བྱ་བསྲུང་སྒྲོམ་ལ་བརྩྒྲོན་པའི་མཁན་སླྒྲོབ་སྒྲོགས་རང་རང་གི་བྱ་
བའི་ལས་ལ་མི་རྒྲོངས་པ་དག་གིས། སྒྲོར་དངྒྲོས་རེས་གསུམ་གི་ཆྒྲོ་ག་ལག་ལེན་ལྟར་བྱས་ཤིང་། བསྒྲུབ་བྱས་
ཀང་ཡུལ་འདི་དག་ལས་སྒྲོམ་པ་བླངས་ཏེ་བསྲུང་སམ་པ་ཡྒྲོད་ན་སྒྲོམ་པ་སེ་མི་སེ་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ། ཆྒྲོ་ག་འཁྲུག་པ་
ལེན་སེམས་ལྒྲོག་པ་སྒྲོགས་ཀིས་སྒྲོམ་པ་མི་སེ་བའང་ཡྒྲོད་མྒྲོད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པར་མི་བྱའྒྲོ། །གལ་ཏེ་
སྒྲོམ་པ་ཙམ་སེ་བ་ཡྒྲོད་ཀང་སྒྲོ་ཐར་གི་སྒྲོམ་པ་ནི་མེད་དེ། དེང་སང་གི་རབ་བྱུང་ཕལ་ཆེར་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་
བསམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་བརྟན་པྒྲོ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མེད་ནའང་། སྒྲོམ་
པ་ལེན་པའི་ཚེ་མཁན་སླྒྲོབ་ཀིས་མྱང་འདས་ཀི་བསམ་པ་དགྒྲོས་སྒྲོ་ཞེས་བརྡ་སྤྲད་པས་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་
སེ་བ་ཡྒྲོད་པའི་ཕྱིར། ལེགས་པར་བརྡ་སྤྲད་པས་སྒྲོམ་པ་ཐྒྲོབ་པའི་དུས་ཤེས་པ་བཞིན་ནྒྲོ། །ངེས་འབྱུང་གི་
བསམ་པ་ 
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༼༧༽ 
བརྟན་པྒྲོ་མེད་ན་དེ་ཙམ་གིས་གྒྲོ་མི་ཆྒྲོད་སམ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཀུན་དགའ་བྒྲོའ་ིཚ་བྒྲོ་གིས་དང་། གཅུང་དགའ་བྒྲོ་
ཆྒྲོས་ཅན། ངེས་འབྱུང་གི་སྒྲོམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བརྟན་པྒྲོ་
མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདྒྲོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྒྲོ། །ཡི་གེས་འཇིགས་པས་ཞིབ་པར་གཞན་དུ་བཙལ་
ལྒྲོ། །གིས་པ་བར་དུ་བསྲུང་བའི་ཐབས་བསན་པ་ལ་དྲུག གང་ཟག་གཞན་ལ་བསེན་ནས་བསྲུང་བ་དང་། རང་
གི་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་དང་། རེན་དགྒྲོས་དང་ལྡན་པའི་ཚེ་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གིས་དང་། སྤང་བྱ་ངྒྲོ་
ཤེས་ནས་དང་། བསླབ་པ་ཡྒྲོངས་སྒྲོང་གི་སྒྲོ་ནས་དང་། བདེ་བར་གནས་པའི་རེན་བསེན་པའི་སྒྲོ་ནས་བསྲུང་
བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལའང་གསུམ་སེ། གནས་འཆའ་བའི་ཚུལ། གནས་ལ་བསེན་པའི་ཚུལ། དེ་ལྟར་བསེན་པའི་དགྒྲོས་
པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། རང་ིད་བསེན་པར་རྒྲོགས་ནས་ལྒྲོ་བཅུའི་བར་དུ་གནས་ལ་བསེན་དགྒྲོས་ཤིང་། དེ་ཡང་
མཁན་པྒྲོ་ཡྒྲོད་ན་གནས་སུ་གྱུར་ཟིན་པས་གནས་འཆའ་བའི་ཆྒྲོ་ག་མི་དགྒྲོས་པར་བསེན་པས་ཆྒྲོག མེད་ན་
བསེན་པར་རྒྲོགས་ནས་ལྒྲོ་བཅུ་ལྒྲོན་པ་ལྔ་ཕྲུགས་ཀི་ཡྒྲོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གམ། དུས་དབང་གིས་དེ་ལྟ་བུ་
མ་རེད་ན་སྤང་བླང་གི་གནས་འདྒྲོམས་པར་བྱེད་པའི་དགེ་སླྒྲོང་བཟང་པྒྲོ་ཞིག་ལ་ 
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༼༨༽ 
གནས་འཆའ་སེ། དེ་ཡང་ཡུལ་གི་སིད་པ་ལ་བཟུང་ནས་མགྒྲོ་བྒྲོས་རྐང་པ་ལ་གཏུགས་པའི་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ངག་ཏུ། 
བཙུན་པ་དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་བཙུན་པ་ལ་གནས་འཆའ་བར་གསྒྲོལ་ན། བཙུན་
པས་བདག་ལ་གནས་སྒྲོལ་ཅིག བདག་བཙུན་པ་ལ་གནས་འཆའ་ཞིང་མཆིས་སྒྲོ་ཞེས་ལན་གསུམ་བརྒྲོད། དགེ་
ཚུལ་གིས་ཀང་དེ་བཞིན་བྱ། །འྒྲོན་ཀང་སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་གཅིག་གིས་དགེ་ཚུལ་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་མི་བཞག་པར་
གསུངས། གིས་པ་ནི། མདྒྲོ་རྩར། གནས་པས་གནས་ལ་མ་ཞུས་པར་བྱ་བ་མི་བྱའྒྲོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
དམིགས་བསལ་འགའ་ཞིག་མ་གཏྒྲོགས་པ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཞུ་ཞིང་། དཔྒྲོན་སླྒྲོབ་གིས་ཀ་ཡྒྲོན་ཏན་མམ་
པར་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་སླྒྲོབ་པ་སེ་ཞིབ་པར་མདྒྲོ་རྩར་བལྟའྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་བླ་མས་བསན་པ་བཞིན་དུ་
སླྒྲོབ་མས་ན་ན། མཚོ་ལ་གནས་པའི་པདྨ་ལྟར་ཡྒྲོན་ཏན་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སེས་རབས་ལས། དམ་པའི་སེ་
བྒྲོ་སུས་ཀང་མི་བསིང་སེ། །དུལ་བའི་ཚུལ་གིས་དགེ་ལ་བསེན་པར་བྱ། །དེ་དང་ེ་ན་དེ་ཡི་ཡྒྲོན་ཏན་
རྡུལ། །ཆེད་དུ་མ་བསྒྲོས་ན་ཡང་འགྒྲོས་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་མདྒྲོ་བསན་བཅྒྲོས་རྣམས་ལས་
མང་དུ་གསུངས་པས་ཚུལ་འདི་ིད་གནད་དམ་པར་རྟྒྲོགས་པར་བྱ་སེ། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་མི་དགྒྲོས་པའི་རང་བྱུང་གི་
སངས་རྒྱས་གིས་ 
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༼༩༽ 
ལས་མ་གསུངས་པས་སྒྲོ། །གིས་པ་ནི། ེས་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བྒྲོ་མི་ཤེས་པ་དང་། མ་གུས་པ་དང་། 
བག་མེད་པ་དང་། ྒྲོན་མྒྲོངས་པ་མང་བ་རྣམས་ཡིན་པས། དེ་དག་གི་གེན་པྒྲོར་དགེ་བ་ལ་སྤྲྒྲོ་བའི་བརྩྒྲོན་
འགྲུས་དང་། འཇུག་ལྡྒྲོག་གི་གནས་ལ་གཟྒྲོབ་པའི་བག་ཡྒྲོད། རང་རྒྱུད་ལ་ེས་པ་བྱུང་མ་བྱུང་བརྟག་པའི་ཤེས་
བཞིན་རྣམས་བསེན་དགྒྲོས་ཏེ། བཤེས་སྤྲིང་ལས། བག་ཡྒྲོད་བདུད་རྩིའི་གནས་ཏེ་བག་མེད་པ། །འཆི་བའི་
གནས་སུ་ཐུབ་པས་བཀའ་སལ་ཏྒྲོ། །ཞེས་དང་། སྒྲོད་འཇུག་ལས། ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་ཆྒྲོམ་རྐུན་དག །དན་
པ་མས་པའི་རེས་འབྲངས་ནས། །བསྒྲོད་ནམས་དག་ནི་ེར་བསགས་ཀང་། །རྐུན་པྒྲོས་འཕྒྲོག་བཞིན་ངན་
འགྒྲོར་འགྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོགས་གསུངས་པས་སྒྲོ། །དེས་ན་རང་གི་བླྒྲོ་གྒྲོས་ཀིས་ཅི་ལྒྲོགས་འདུལ་བའི་སེ་སྣྒྲོད་
རྣམས་ལ་ཐྒྲོས་བསམ་བྱེད་དགྒྲོས། དེ་ཙམ་མ་ནུས་ནའང་སྒྲོར་མདྒྲོ་ཙམ་ཤེས་པར་བྱ་དགྒྲོས་ཏེ། སེམས་མ་
བསྲུངས་ན་བསླབ་པ་བསྲུང་མི་ནུས་ཤིང་བསྲུང་བྱ་མ་ཤེས་ན་ེས་པ་མི་ཁེགས་པས་སྒྲོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རིན་
ཆེན་ཕེང་བར། དེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིས། །དང་པྒྲོར་བསླབ་ལ་རབ་གུས་བྱ། །སྒྲོ་སྒྲོར་ཐར་པ་འདུལ་བཅས་
པ། །མང་ཐྒྲོས་དྒྲོན་གཏན་ཕབ་ལ་སིམས། །ཞེས་སྒྲོ། །གསུམ་པ་ལ་ 
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༼༡༠༽ 
བཞི་སེ། དུས་དན་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ། དེ་བརྟེན་དགྒྲོས་པའི་འཐད་པ། གཞི་གང་ལ་བརྟེན་པ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་བརྟེན་
པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། སྒྲོན་པས་བཅས་པ་མཛད་པ་རྣམས་ལས་གང་དང་འགལ་ནའང་བཅས་ལྡན་རབ་བྱུང་གི་རྟེན་
ལ་ེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་མྒྲོད། རེན་དགྒྲོས་དང་ལྡན་ན་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བའི་དུས་ཡྒྲོད་དེ། 
དཔེར་ན་རྩྭ་སྒྲོན་གཅྒྲོད་པ། མེ་ཏྒྲོག་འཐྒྲོག་པ་སྒྲོགས་ལ་དགེ་སླྒྲོང་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་ཡང་། མཆྒྲོད་རྟེན་ལ་བྱི་དྒྲོར་
བྱ་བའི་བསམ་པ་དང་། སྒྲོན་པ་མཆྒྲོད་པའི་བསམ་པས་དེ་དག་བྱས་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དེ་ས་གའི་ལྷས། དགེ་
སླྒྲོང་ལ་ནི་མི་དགེ་བས། །ལྟུང་བར་འགྱུར་གི་སེམས་དགེ་ན། །མཆྒྲོད་རྟེན་སྐུ་ལས་སེས་པ་ཡི། །རྩྭ་སྒྲོན་འཐྒྲོག་
པར་བྱེད་བཞིན་དུ། །ཇི་ལྟར་དད་པའི་སེམས་ཀིས་ནི། །སྒྲོན་པ་ལ་ནི་མཆྒྲོད་འདྒྲོད་པས། །མེ་ཏྒྲོག་ཕེང་བ་སྤེལ་
བའི་ཕྱིར། །འཐྒྲོག་པ་དེ་ལ་དེ་ཙམ་མིན། །ཞེས་སྒྲོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྒྲོ། །དེས་ན་རེན་དགྒྲོས་དེ་འད་བ་བྱུང་
བའི་ཚེ་གནང་བ་ཡིན་པས་ེས་པ་མེད་དྒྲོ་སམ་ནས་དན་དགྒྲོས་པའི་དྒྲོན་ཡིན་ནྒྲོ། །གིས་པ་ནི། སྒྲོན་པས་
དཀའ་ཞིང་འཚེར་བའི་ཚེ་ངའི་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བག་ཡངས་ཡྒྲོད་ཀིས་གསུངས་ནའང་། ཇི་ལྟར་ཡྒྲོད་མ་
གསུངས་པས་དེས་ན་དུས་དན་བརྟེན་དགྒྲོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་དུས་ཡྒྲོད་ན་དེའི་ཚེ་དུས་དན་མ་བྱས་ 
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༼༡༡༽ 
ཀང་ེས་པ་མི་འབྱུང་ངྒྲོ་སམ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་མདྒྲོ་རྩར། བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་དག་ཡྒྲོད་ཀི་བྱིན་གིས་མ་
བརླབས་པ་ལ་མ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྒྲོ། །འྒྲོ་ན་མེ་རེག་སྒྲོགས་བྱ་བ་གང་དང་གང་ལ་འཇུག་པ་དེ་
དང་དེའི་ཚེ་དུས་དན་པ་དགྒྲོས་སམ་ཞེ་ན། སིར་དགྒྲོས་མྒྲོད། འྒྲོན་ཀང་དང་པྒྲོར་བྱ་བ་འདི་དང་འདི་ལ་དུས་དན་
བརྟེན་ནྒྲོ་སམ་ནས་དུས་རིང་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་ན། ཕྱིས་འཕལ་དང་འཕལ་ལ་མ་དན་ཡང་ེས་པ་ཁེགས་
པར་སེམས་ཏེ། ལུང་ལས། མཁན་སླྒྲོབ་སྒྲོགས་ཀི་དྒྲོན་དུ་མེ་ལ་རེག་པ་གནང་བའི་ཚེ་དགེ་སླྒྲོང་རྣམས་ཀིས་
དང་པྒྲོ་དུས་དན་པར་བྱས་ཀང་། ཡང་ཡང་བརེད་ནས་མེ་ལ་རེག་པས་འགྒྲོད་ནས་གསྒྲོལ་བས། དུས་རིང་དུ་
བྱིན་གིས་བརླབ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། བཀག་པ་ལས་རེན་སྒྲོབས་ཀིས་གནང་བ་ཡྒྲོད་པ་
ཞིག་སེ། དེ་ཡང་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་རྣམས་ནི་རང་འདྒྲོད་ཀི་ཁི་བ་ཟད་པའི་བྱང་སེམས་ལ་གནང་བའི་
དུས་སིད་ཀང་། གཞན་ལ་སྒྲོག་ལ་བབ་ཀང་མ་གནང་། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་ལས་ཆང་མ་གཏྒྲོགས་པ་
གཞན་རྣམས་གནང་བའི་དུས་ཡྒྲོད་དེ། ནད་པ་ལ་གནང་བས་སྒྲོ། །བཅས་རང་གི་ཁད་པར་ནི་རབ་དབྱེ་ལས། 
རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ། །སེ་བྒྲོ་ཀུན་ལ་སིག་པར་འགྱུར། །བཅས་པའི་ཁ་ 
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༼༡༢༽ 
ན་མ་ཐྒྲོ་བ། །བཅས་པ་ཕྱིན་ཆད་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའྒྲོ། །རེན་དགྒྲོས་ཁད་
པར་ཅན་མེད་ན་སླ་ཆྒྲོས་མི་བྱ་སེ། ཆྒྲོ་ག་བཙན་པྒྲོ་ཡྒྲོད་ན་བག་ཡངས་ལ་བརྟེན་པར་མི་བྱ་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་རྒྲོ། །བཞི་པ་ནི། ནངས་པར་བཟའ་བཏུང་སྒྲོགས་བྱ་བ་གང་ལ་ཡང་མ་ཞུགས་པའི་ཐྒྲོག་མར། ད་ལྟ་དུས་
དབང་གིས་གནང་བའི་རེན་ཅན་གི་བསླབ་བྱ་འདི་དག་སྲུང་བར་ནི་མི་ནུས་ཤིང་། མ་བསྲུངས་ན་ེས་བྱས་ཕ་
མྒྲོ་རེས་ཀང་ཡུན་རིང་པྒྲོར་དམྱལ་བར་སྡུག་བསལ་མྱྒྲོང་དགྒྲོས་པར་གསུངས་པས། སྒྲོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་
གིས་མི་མཁེན་པ་མེད་ཅིང་སྒྲོན་པ་འདི་སིང་རེ་ཆེ་བ་ཡིན་པས། གནང་བ་ཞུ་བར་བྱའྒྲོ་སམ་པས། སྒྲོན་པའི་སྐུ་
བརན་བྲིས་འབུར་གང་རུང་ཡྒྲོད་ན་དེའི་མདུན་དང་། མེད་ནའང་རུང་སེ། ཇི་སད་དུ། གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་
ཡིད་བྱེད་པ། །དེ་ཡི་མདུན་ན་ཐུབ་པ་བཞུགས། །གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་
དུས་ལས་ནམ་ཡང་མི་ཡྒྲོལ་བས། འདིར་སྒྲོན་པ་དངྒྲོས་སུ་བཞུགས་ཡྒྲོད་སམ་པའི་མྒྲོས་གུས་བསེད་ནས་ཕྱག་
གསུམ་འཚལ་ཞིང་། ཐལ་མྒྲོ་སར་ལ་ཙོག་པུར་འདུག་ཅིང་། ངག་ཏུ། སྒྲོན་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྒྲོ་དང་ལྡན་པ་
བདག་ལ་དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། བདག་ཤཱཀའི་དགེ་སླྒྲོང་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས། དེ་རིང་གི་གནས་སབས་སུ་
ཆྒྲོས་ལྡན་ 
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༼༡༣༽ 
གི་བྱ་བ་དང་། གཞན་གི་དྒྲོན་དང་། རེན་དབང་གིས་གླུ་གར་དང་རྒྲོལ་མྒྲོ་ལ་སྒྲོགས་པ་བྱེད་དམ་བྱེད་དུ་འཇུག་
པ་དང་། མེ་ལ་རེག་གམ་རེག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། ས་བྒྲོན་བཅྒྲོམ་པ་དང་བཅྒྲོམ་དུ་གཞུག་པ་དང་། སེ་བ་གཅྒྲོད་པ་
དང་གཅྒྲོད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ས་རྐྒྲོ་བ་དང་རྐྒྲོར་བཅུག་པ་དང་། ལག་་དང་མཚམས་བཙོས་དང་རེན་བཙོས་
དང་ཞག་ལྒྲོན་དང་། བྱིན་ལེན་མ་བྱས་པར་ཟ་བ་དང་། གསྒྲོག་འཇྒྲོག་བྱས་ཏེ་ཟ་བ་ལ་སྒྲོགས་པ་མདྒྲོར་ན་དགེ་
སླྒྲོང་གི་ཁིམས་ིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ལས། དུས་དན་བརྟེན་དུ་རུང་བ་རྣམས་སྒྲོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་
བདག་ལ་གནང་བར་མཛད་དུ་གསྒྲོལ། །ཞེས་བརྒྲོད། དགེ་ཚུལ་ཡིན་ན་གཞན་འད་བ་ལ། བདག་ཤཱཀའི་དགེ་
ཚུལ་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་དེ་རིང་གི་གནས་སབས་སུ་ཆྒྲོས་ལྡན་གི་བྱ་བ་དང་། རང་གཞན་གི་དྒྲོན་དང་། 
རེན་དབང་གིས་གླུ་གར་དང་རྒྲོལ་མྒྲོ་ལ་སྒྲོགས་པ་བྱེད་དམ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཕྱི་དྒྲོའ་ིཁ་ཟས་ཟ་བ་ལ་
སྒྲོགས་པ་མདྒྲོར་ན་དགེ་ཚུལ་གི་བསླབ་པར་བྱ་བ་རྣམས་ལས་དུས་དན་བརྟེན་དུ་རུང་བ་རྣམས་སྒྲོན་པ་ཐུགས་
རེ་ཅན་གིས་གནང་བར་མཛད་དུ་གསྒྲོལ། །ཞེས་དེ་ལྟར་བརྒྲོད་པས། སྒྲོན་པས་བདག་ལ་གནང་བ་བྱིན་སམ་དུ་
ཡིད་ཆེས་བསེད། ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ནུབ་ལ་ེ། སེམས་ཅན་གི་བདེ་སིད་ཟད། མི་སྲུན་ 
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༼༡༤༽ 
པའི་སེ་བྒྲོས་གང་བའི་དུས་འདིར། སྒྲོན་གི་དགེ་སླྒྲོང་ལྟ་བུ་མི་འབྱུང་བས། འདི་ལྟ་བུའི་ཐབས་དུ་མས་བསླབ་བྱ་
བསྲུང་སྒྲོམ་ལ་མ་འབད་ན་ིན་རེ་བཞིན་ེས་ལྟུང་གི་ཆར་འབབ་པར་འདུག་པས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་བརྩྒྲོན་པར་
ཀུན་ལ་སིང་ནས་གསྒྲོལ་བ་འདེབས་སྒྲོ། །མི་ལུས་ཐྒྲོབ་ཀང་མི་ཚེ་གཡེང་བས་ཟད། །དམ་ཆྒྲོས་ཐྒྲོས་ཀང་ཡིད་
ཆེས་ནྒྲོར་གིས་དབུལ། ཁ་བཤད་ཤེས་ཀང་མས་སུ་མ་ལྒྲོན་པ། །སལ་ངན་བདག་ནི་ལྷར་བཅས་སིང་རེའི་
གནས། །ཞེས་ཀང་སྨྲས་སྒྲོ། །བཞི་པ་ལ། དགེ་ཚུལ་གི་བསླབ་བྱ་ནི་བྱེ་བྲག་བཤད་པ་ལས། འཆང་བ་དང་ནི་
འབྲལ་བ་དང་། །དེ་བཞིན་ས་ནི་རྐྒྲོ་བ་དང་། །རིན་ཆེན་རེག་དང་མེ་ལ་རེག །སྤང་བ་ཟ་དང་ས་བྒྲོན་འཇིག །ལྒྲོན་
ཤིང་འཛེག་དང་ཤིང་གཅྒྲོད་དང་། །བྱིན་ལེན་མ་བྱས་ཟ་བ་དང་། །རྩྭ་སྒྲོན་མི་གཙང་འདྒྲོར་བ་དང་། །དེ་བཞིན་
གསྒྲོག་འཇྒྲོག་ཟ་བ་སེ། །བཅུ་གིས་རྣམས་ནི་མ་གཏྒྲོགས་པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་འཆང་བ་ལ་གིས་སུ་ཕྱེ་
བའི་བཅུ་གསུམ་དང་། འདུལ་འཛིན་རྣམས་ཀིས་རུང་མཐུན་སར་བ། ཟླ་འཇྒྲོག་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་དགྒྲོན་པར་
འབྲལ། །མ་སྨྲས་འདུན་བསྒྱུར་མ་རྒྲོགས་ལ། །ཞེས་པ་དྲུག་དང་བཅུ་དགུ་ལས་གཞན་དགེ་སླྒྲོང་གི་བསླབ་བྱ་
གང་དང་འགལ་ན་དགེ་ཚུལ་ལ་ཡང་ཕྱྒྲོགས་མཐུན་གི་ེས་པ་བསེད་ཅིང་། བླང་འདས་ཀི་རྐང་གངས་ཙམ་ནི་
ེས་ལྟུང་ 
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༼༡༥༽ 
སི་བཤགས་སུ་གསལ་བས་འདིར་མ་སྒྲོས་ལ། དགེ་སླྒྲོང་གིས་ཤེས་ནས་སྤང་བར་བྱ་བ་ལ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ལས། 
འདི་དག་གི་དབྱེ་བ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། བསླབ་པ་འཆའ་བའི་སད་ཀ་གེང་གཞི། བཅས་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན། 
ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ཚོགས། གཞི་བསམ་པ་སྒྲོར་བ་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་གི་མཚན་ིད། ཡན་ལག་མ་ཚང་ན་སྒྲོམ་
པྒྲོ་དང་ེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ཚུལ། ལྟུང་བའི་སྒྲོམ་པྒྲོའ་ིལི་ཡང་སྒྲོགས་དུ་མ་ཡྒྲོད་ཅིང་། སེ་ལྔར་མ་འདུས་པའི་
སྒྲོམ་པྒྲོ་དང་ེས་བྱས་ཀང་དུ་མ་ཡྒྲོད་མྒྲོད། རྒྱས་པར་བཤད་ན་ཡི་གེ་མང་བས་འཇིགས་པས། འདིར་ཚིག་
ཚོགས་ཉུང་བ་ལ་འབད་པར་བྱས། དེ་ལ་སིའི་གངས་ལ་ངེས་པ་བསེད་པའི་ཕྱིར་སྒྲོམ་ཚིག་བཀྒྲོད་ནས་འབྱུང་
ེ་བ་འགའ་ཞིག་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཆད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། དེ་ལ་སེ་ཚན་དང་པྒྲོའ་ིསྒྲོམ་ཚིག་ནི། མི་ཚངས་སྒྲོད་
དང་རྐུ་བ་དང་། །མི་ལ་བསད་པར་མི་བྱ་བ། །རྫུན་དུ་སྨྲ་དང་བཅས་པ་ཡི། །ཆྒྲོས་བཞི་འདིར་ནི་གསུངས་པ་
ཡིན། །ཞེས་སྒྲོ། །དེ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་མ་བྱིན་ལེན་གི་ཕམ་པ་འདི་ིད་འབྱུང་ེ་བ་ཡིན། རིན་ཐང་གི་ཚད་
ལ་དུ་མ་གསུངས་མྒྲོད། དངུལ་ས་ཞྒྲོ་གང་གི་བརྒྱད་ཆ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་གསུངས་པས་རིན་ཐང་ཚང་སླ། 
དངྒྲོས་པྒྲོ་དམན་པ་རྩྭ་ཤིང་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་སླྒྲོང་ནྒྲོར་ཅན་གིས་ཤིང་
བརྐུས་ནས་ 
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༼༡༦༽ 
བཅས་པས་སྒྲོ། །བསམ་པའི་ཁད་པར་འཇིག་རྟེན་ན་རྐུ་བ་དངྒྲོས་ཀི་ཐ་སད་མི་བྱེད་པ། གཞན་གི་རས་བརས་ཏེ་
ཕྱིར་མི་སིན་པ་དང་། རང་གི་ནྒྲོར་རྐུན་པྒྲོས་ཁེར་བ་ཕྱིས་ཕྱིར་འཕྒྲོག་ན་ཕམ་པར་གསུངས་པ་དང་། གདེང་ཡྒྲོད་
བཞིན་དུ་སྐུགས་བཙུག་སེ་ནྒྲོར་ཐྒྲོབ་ན་ཕམ་པར་ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས་གསུངས་ཞེས་མཚོ་ཊིཀ་ཏུ་བཤད། སེ་
ཚན་གིས་པའི་སྒྲོམ་ནི། ཁུ་བ་འཛིན་དང་འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་སྨྱན། །ཁང་པ་ཁང་ཆེན་དང་ནི་གཞི་མེད་
དང་། །བག་ཙམ་དགེ་འདུན་དབྱེན་དང་དེ་རེས་ཕྱྒྲོགས། །ཁིམ་སུན་འབྱིན་དང་བཀའ་བླྒྲོ་མི་བདེ་བའྒྲོ། །ཞེས་
སྒྲོ། །སྨྱན་གི་ལྷག་མ་འདི་ཁྒྲོ་ཤུགས་འཐབ་པར་གྱུར་པ་བསམ་བཟང་དུ་རླྒྲོམ་ནས་འདུམ་པར་བྱས་ནའང་འབྱུང་
ཞིང་། འདི་དང་འདི་གེན་དུ་བྱས་ན་ཅི་འྒྲོང་ཟེར་ནས་དི་བ་ལ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ལེགས་ཚུལ་སྒྲོགས་བརྒྲོད་མི་
ན་པར་འདུག་ལགས། སྒྲོ་ཐར་དང་ལུང་དུ་མ་ངེས་པ་གིས་ཞེས་འབྱུང་ཡང་། དང་པྒྲོ་ཕམ་ལྷག་ལྟུང་བྱེད་
གསུམ་དུ་མ་ངེས་ཤིང་། གིས་པ་ལྷག་མ་དང་ལྟུང་བྱེད་གིས་སུ་མ་ངེས་པས་མདྒྲོ་རྩར་སེ་ཚན་ཟུར་དུ་མ་
མཛད་པས། འདིར་ཡང་སེ་ཚན་ལྔར་བྱས་པའི་གསུམ་པ་ལྟུང་བྱེད་ཀི་སེ་ལ་གིས། ཞག་གི་ཆད་ལས་དང་
འབྲེལ་བ་སྤང་ལྟུང་གི་སེ། བཤགས་པ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པའི་སེའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་དཀའ་
གནད་སིར་བཤད་པ། ངྒྲོ་བྒྲོའ་ི 



འདུལ་བའི་ལག་ལེན་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ།   17 

༼༡༧༽ 
གངས་སྒྲོམ་གིས་བསན་པ་གིས་ལས། དང་པྒྲོ་ནི། འདིར་ཤན་གི་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། རས་ཤན་སིའི་ངྒྲོ་
བྒྲོ། བྱེ་བྲག་སྒྲོ་སྒྲོའ་ིཤན་བརྡེག་ཚུལ། ལྟུང་ཤན་བརྡེག་ཚུལ། ཤན་འདེ་བའི་དུས། གང་གིས་གང་ལ་བརྡེག་པ་
ལྔ་ལས། དང་པྒྲོ་ནི། ཤན་རྡེག་བྱེད་ཀི་རས་ལ་བདག་འཛིན་ཞུགས་པ་དེས། བརྡེག་བྱའི་རས་ལ་གྒྲོས་པར་བྱས་
ནས་བརྡེག་བྱ་དེས་རང་སྒྲོབས་ཀིས་ལྟུང་བ་བསེད་པའི་དུས་མིན་ཡང་གཞན་སྒྲོབས་ཀིས་ལྟུང་བ་བསེད་པའི་
རིགས་སུ་བྱེད་པའྒྲོ། །གིས་པ་ལ། གྒྲོས་ལྷུང་བཟེད་སན་ཤན་བརྡེག་ཚུལ་ལྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་འཆང་འཇྒྲོག་གི་ཤན་
བརྡེག་ཚུལ་གིས་ལས། དང་པྒྲོ་ནི། འདིར་རས་ཤན་དང་ཞག་ཤན་སྒྲོ་སྒྲོར་མ་ཕྱེ་བར་ཐུན་མྒྲོང་དུ་དཔེར་
བརྒྲོད་ན། དཔེར་ན་ཚེས་གཅིག་ལ་འཁྒྲོར་གསུམ་ཁེབས་པའི་གྒྲོས་ཚད་དང་ལྡན་པའམ་ཁ་སྒྲོང་གི་རེ་བ་མེད་ན་
ཁྲུ་གང་གི་ཚད་དུ་ལངས་པའི་གྒྲོས་རེད་པ་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པར་བཞག་ན། ཚེས་གིས་ནས་བཅུའི་བར་
གང་རུང་ལ་གྒྲོས་གིས་པ་རེད་པ་དེ་ལ་བྱིན་རླབས་བྱས་རུང་མ་བྱས་རུང་། ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་ས་རེངས་
ཤར་ཚེ། ས་མས་རང་སྒྲོབས་དང་ཕྱི་མས་གཞན་སྒྲོབས་ཀིས་ལྟུང་བ་གིས་བསེད་པ་ལྟ་བུའྒྲོ། །འྒྲོན་ཀང་རས་
ཤན་ལ་གྒྲོས་ས་ཕྱིའི་བར་དུ་ཞག་གིས་མ་ཆྒྲོད་ཀང་ཤན་བརྡེག་པ་ཡྒྲོད་དྒྲོ། །གིས་པ་ནི། ཆྒྲོས་གྒྲོས་རྣམ་
གསུམ་གང་ 
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༼༡༨༽ 
རུང་མེད་པའི་གང་ཟག་གིས། །ཁ་སྒྲོང་གི་རེ་བ་དང་བཅས་ཏེ་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་གྒྲོས་ཚེས་གཅིག་ལྟ་
བུ་ལ་རེད་ནས་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པར་བཞག ཚེས་གིས་ནས་སུམ་ཅུའི་བར་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་གྒྲོས་གིས་པ་
རེད་པ་བྱིན་གིས་བརླབས་མ་བརླབས་གང་ལྟར་ཡང་རུང་སེ། སྒྲོ་གཅིག་པའི་ས་རེངས་ཤར་ཚེ་ཟླ་འཇྒྲོག་གི་
ལྟུང་བ་གིས་བསེད་པའྒྲོ། །འདི་ལ་རིགས་ལྒྲོག་ཤན་འབྱུང་བ། རིགས་ལྒྲོག་ཤན་མི་འབྱུང་བ། རིགས་མི་
བཟླྒྲོག་ཤན་མི་འབྱུང་བ། རིགས་མི་བཟླྒྲོག་ཤན་འབྱུང་བའི་མུ་བཞི་ཡྒྲོད་པ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དང་པྒྲོ་ནི། ཚེས་
གཅིག་ལ་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་དུ་ལངས་པའི་གྒྲོས་གཅིག་རེད། གིས་ནས་བཅུའི་བར་གང་རུང་ལ་གྒྲོས་ཡྒྲོངས་
རྒྲོགས་རེད་ནས་ཁ་སྒྲོང་གི་རེ་བ་ཆད་ན། གྒྲོས་ས་མ་དེ་རིགས་ལྒྲོག་ཤན་འབྱུང་གི་གྒྲོས་ཡིན་ཏེ། སར་ཟླ་འཇྒྲོག་
གི་གྒྲོས་རིགས་ཡིན་པ་ལ་ད་ཞག་བཅུ་པའི་གྒྲོས་རིགས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ཚེས་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་རེངས་ཤར་
ཚེ་གྒྲོས་ས་ཕྱི་རིམ་བཞིན་རང་སྒྲོབས་དང་གཞན་སྒྲོབས་ཀིས་འཆང་ལྟུང་བསེད་པས་སྒྲོ། །གིས་པ་ནི། ཚེ་
གཅིག་གི་ས་དྒྲོའ་ིདུས་སུ་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་དུ་ལངས་པའི་གྒྲོས་རེད་ནས། ཕྱི་དྒྲོའ་ིདུས་སུ་གྒྲོས་ཡྒྲོངས་རྒྲོགས་
རེད་ན་གྒྲོས་ས་མ་རིགས་ལྒྲོག་ཤན་མི་འབྱུང་བའི་ཡིན་ཏེ། ཁ་སྒྲོང་གི་རེ་བ་ཆད་པས་རིགས་ལྒྲོག་ལ། ིན་
གཅིག་ལ་རེད་པ་ཞག་ཤན་མི་ 
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༼༡༩༽ 
བརྡེག་པས་སྒྲོ། །འྒྲོན་ཀང་རས་ཤན་མི་བརྡེག་པའི་ངེས་པ་མེད་དྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚེས་གཅིག་ལ་ཚད་ས་མ་ལྟ་
བུའི་གྒྲོས་རེད་དེ་ནས་ཁ་སྒྲོང་གི་གྒྲོས་གཞན་མ་རེད་ན། ཞག་སྒྲོ་གཅིག་པའི་ས་རེངས་ཤར་ཚེ་གྒྲོས་དེ་རིགས་
མ་ལྒྲོག་ཤན་མི་འབྱུང་གི་གྒྲོས་ཡིན་ཏེ། ཁ་སྒྲོང་གི་རེ་བ་མ་ཆད་པ་དང་ཤན་བརྡེག་བྱ་མེད་པས་སྒྲོ། །བཞི་པ་ནི། 
ཚེས་གཅིག་ལ་གྒྲོས་སར་ལྟ་བུ་རེད་ནས་ཚེས་གིས་ནས་སུམ་ཅུའི་བར་གང་རུང་ལ་གྒྲོས་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་དུ་
ལངས་པ་གཞན་ཞིག་རེད་ན། ས་མ་དེ་རིགས་མ་ལྒྲོག་ཤན་འབྱུང་གི་གྒྲོས་ཡིན་ཏེ། ཁ་སྒྲོང་གི་རེ་བ་མི་ཆད་པས་
དང་ཤན་བརྡེག་བྱ་ཡྒྲོད་པས་སྒྲོ། །གིས་པ་ནི། གྒྲོས་དང་ལྷུང་བཟེད་འདྒྲོན་པ་བརེས་ནས་ཞག་བཅུ་པའི་སབས་
ལྟར་ཤེས་པར་བྱའྒྲོ། །གསུམ་པ་ལ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་དང་། ཞག་བདུན་པའི་སན་ཤན་བརྡེག་ཚུལ་གིས་
ལས། དང་པྒྲོ་ནི། ས་དྒྲོའ་ིདུས་སུ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སན་རེད་པ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་བཞག དེ་དང་ལྷན་
ཅིག་ཏུ་རེད་པ་ཡིན་ན་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དང་། ཕྱིས་ནས་རེད་པ་ཡིན་ན་བྱིན་གིས་བརླབས་ཀང་རུང་
ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་ཚེ་སར་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དེས་རང་སྒྲོབས་དང་། གཞན་རྣམས་ཀིས་ཤན་
སྒྲོབས་ཀིས་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་གི་ལྟུང་བ་བསེད་པའྒྲོ། །གིས་པ་ནི། ཚེས་གཅིག་ལ་ 
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༼༢༠༽ 
བུ་རམ་གི་སན་རེད་པ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་བཞག དེ་དང་མམ་དུ་རེད་པ་ཡིན་ན་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པ་
དང་། ིན་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་རེད་པ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ཡང་རུང་སེ། ཞག་བརྒྱད་པའི་ས་རེངས་ཤར་ཚེ་
དང་པྒྲོ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དེས་རང་སྒྲོབས་དང་། གཞན་རྣམས་ཀིས་ཤན་སྒྲོབས་ཀིས་ལྟུང་བ་བསེད་
པའྒྲོ། །འདིར་རས་ཤན་དང་ཞག་ཤན་སྒྲོ་སྒྲོར་མ་བཤད་ཀང་ཤེས་སླའྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་ལ་སྤང་ལྟུང་གང་
བྱུང་བ་དེའི་རྒྱུར་གྱུར་གི་དངྒྲོས་པྒྲོ་སྤང་དགྒྲོས་སུ་གནས་པའི་ཤན་དེས་ཕྱིས་རེད་ཀི་ཡྒྲོ་བྱད་རིགས་མཐུན་མི་
མཐུན་ཐམས་ཅད་སྤང་བར་བྱ་དགྒྲོས་པ་ིད་དུ་བྱེད་པ་ཡིན། འྒྲོ་ན་བཤགས་པ་བྱེད་པའི་ཚེ་ཕྱིས་རེད་ཀི་རས་
ཐམས་ཅད་སྤང་དགྒྲོས་སམ་ཞེ་ན། གྒྲོས་ཁྲུ་གང་བས་དམན་པ་དང་། །རིན་ཐང་དེ་ཙམ་མི་རི་བ་དང་། ལྷུང་
བཟེད་ཚད་ལས་ཆུང་བ། ཟས་མགུལ་དུ་མིད་པ་མི་མངྒྲོན་པའི་ཆུང་ངུ་རྣམས་སྤང་མི་དགྒྲོས་ཏེ། སྤང་རིན་མེད་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་རིན་ཕེང་དུ་གསུངས། ལྟུང་ཤན་འདི་ལུང་རིགས་གཏེར་མཛོད་དུ། ཡྒྲོ་བྱད་ལ་ཞེན་པའི་དབང་
གིས་བྱུང་བ་ཕྱིར་བཅྒྲོས་མ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟུང་བའི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་སེད་བྱེད་ཀི་
ནུས་པ་འཕེལ་བའི་སྒྲོབས་ཀིས་ལྟུང་བ་ཕྱི་མའི་ནུས་པ་གྒྲོང་འཕེལ་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེས་ན་ལྟུང་བ་
བྱུང་ནས་འཕལ་དང་འཕལ་ལ་བཤགས་པ་མ་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ 
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༼༢༡༽ 
ལུས་ན་བཤགས་པས་འདག་དཀའ་ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་དེ་ལགས་སྒྲོ། །བཞི་པ་ནི། རས་ཤན་འདེ་དུས་
ཤན་བརྡེག་བྱ་དེ་ནམ་གྲུབ་པ་ན་ཡིན་ཞིང་། ལྟུང་ཤན་འདེ་དུས་ཕྱིས་རེད་ཀི་རས་གྲུབ་མ་ཐག་ཏུའམ་ཡང་ན་ལྟུང་
བ་ཕྱི་མ་བྱུང་བ་ན་ཡིན་ནྒྲོ། །ལྔ་པ་ནི། གྒྲོས་འཆང་བ་ཟླ་འཇྒྲོག་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་གསུམ་གི་སབས་སུ་བཅས་
རིགས་མཐུན་པ་དགྒྲོས་པས། གྒྲོས་ཤན་གིས་ལྷུང་བཟེད་ལ་མི་བརྡེག་ལ། གསྒྲོག་འཇྒྲོག་གི་སབས་སུ་ནང་
ཚན་རིགས་མཐུན་དགྒྲོས་པས་བུ་རམ་གི་ཤན་གིས་བུ་རམ་ལ་བརྡེག་གི་མར་ལ་མི་བརྡེག དེ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་
འདི་ནད་པ་ལ་གནང་བས་ཅུང་ཟད་བག་ཡངས་མཛད་པ་ལགས། བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པས་བརླབས་པ་ལ་
བརྡེག་པའི་སབས་སུ་ས་མ་དང་དུས་མམ་པས་བརྡེག་གི་ཕྱི་མས་མི་བརྡེག་མ་བརླབས་པ་ནང་མམ་པ་ལྟ་བུ་
ལ་བརྡེག་པའི་སབས་ས་མས་ཕྱི་མ་ལ་བརྡེག་གི་དུས་མམ་པས་ཀང་མི་བརྡེག སན་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས་
པས་མ་བརླབས་པ་དང་བརླབས་པ་ལ་བརྡེག་གི བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པས་གཞན་ལ་མི་བརྡེག་པ་ཡིན། ལྟུང་
ཤན་རྡེག་བྱེད་སྤང་ལྟུང་གང་རུང་ཡིན་པས། དེའི་རྒྱུར་གྱུར་གི་དངྒྲོས་པྒྲོ་སྤང་དགྒྲོས་སུ་གནས་པའི་ཤན་དེས། 
བརྡེག་བྱ་ཕྱིས་རེད་ཀི་དངྒྲོས་པྒྲོ་རིགས་མཐུན་མི་མཐུན་གི་ཡྒྲོ་བྱད་རྣམས་སམ། ཡང་ན་ལྟུང་བ་ས་མས་
སེམས་ 
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༼༢༢༽ 
རྒྱུད་ལ་ཡྒྲོད་པའི་ལྟུང་བ་ཕྱི་མ་གཞན་ལའྒྲོ། །འདི་དག་གི་ལུང་སྒྲོར་རྣམས་ཡི་གེས་འཇིགས་པས་མ་བཀྒྲོད་
ཀང་། ནྒྲོར་འཁྲུལ་མེད་པས་ཡིད་ཆེས་མཛད་འཚལ། མདྒྲོར་ན་སྤང་ལྟུང་བྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་གི་རས་དེ་རྒྱུན་དུ་
བཅངས་ན། དེ་ཕྱིན་ཆད་ཞག་རེ་ལ་ལྟུང་བ་རེ་འབྱུང་བར་གསུངས་པས་གྒྲོང་དུ་བཤད་པའི་ཤན་འཇུག་མི་
འཇུག་གི་དབྱེ་བ་ལ་མཁས་པར་བྱས་ནས། རང་དབང་བའི་གྒྲོས་ཁྲུ་གང་བ་ཡན་ཆྒྲོད་བསམ་པ་ཐག་པས་གཞན་
ལ་བསྒྲོ་བའམ། འཆད་འགྱུར་བཞིན་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་སྒྲོགས་མ་བྱས་ན། ལྟུང་བ་འབྱུང་རུང་གི་གྒྲོས་
གངས་བཅུ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སླྒྲོང་ཞིག་ལ་ལྒྲོ་རེ་བཞིན་འཆང་ལྟུང་འདི་ཁྒྲོ་ན་ལའང་སུམ་སྒྲོང་དྲུག་བརྒྱ་རེ་ཙམ་
ཉུང་མཐའ་འབྱུང་བར་འདུག་པས་ེས་པ་འདི་དག་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་ལ་ཅིས་ཀང་བརྩྒྲོན་དགྒྲོས། དེ་ལྟར་མི་
བྱེད་པར་དེ་འདའི་ཆྒྲོས་བརྒྱད་བྱས་པས་ཅི་ཡང་མི་འྒྲོང་ཟེར་བ་དེ་འད་མི་གསུང་བར་ཞུ། གིས་པ་ལའང་བཅུ་
ཚན་གསུམ་གི་དང་པྒྲོ་ནི། འཆང་བ་འབྲལ་བ་འཇྒྲོག་པ་དང་། །འཁྲུར་འཇུག་པ་དང་ལེན་པ་དང་། སླྒྲོང་དང་སྒྲོད་
གཡྒྲོགས་སད་གཡྒྲོགས་བཅས། །རིན་ཐང་སྒྲོ་སྒྲོར་བསྐུར་བའྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོ། །གིས་པ་ནི། སིན་བལ་འབའ་ཞིག་
ཆ་གིས་དང་། །དྲུག་དང་མཐྒྲོ་གང་ལམ་དང་ནི། །འཁྲུ་བ་དང་ནི་གསེར་དངུལ་དང་། །མངྒྲོན་མཚན་ཅན་དང་ྒྲོ་
ཚོང་ 
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༼༢༣༽ 
ངྒྲོ་། །ཞེས་སྒྲོ། །འདིའི་དང་པྒྲོ་གསུམ་རྩྒྲོལ་སྒྲུབ་མ་བྱས་པར་རེད་ན་ལྟུང་བ་མེད་དེ། གཞན་ལས་རབ་ཏུ་ཐྒྲོབ་པ་
ནི། །ཅི་བདེ་བར་ཡང་ཡྒྲོངས་སུ་སད། །ཅེས་སྒྲོ། །རྩྒྲོལ་སྒྲུབ་བྱས་ན་ནི་དངྒྲོས་པྒྲོ་བཟང་པྒྲོ་གཞན་གིས་སན་
བྱས་ནའང་ལྟུང་བ་སེད་དྒྲོ། །གསེར་དངུལ་གི་སྤང་བ་འདི་རུང་བ་བྱས་ན་མི་འབྱུང་ལ། དགྒྲོས་ཆེད་གང་ལ་ན། 
ཆྒྲོས་གྒྲོས་ལམ་རྒྱགས་ནད་པ་ཡི། །སན་གི་རྒྱུར་ནི་མ་གཏྒྲོགས་སྒྲོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྒྲོ། །དེ་ཅི་ལྟར་བྱ་ན། རུང་
བ་བྱེད་པའི་ཚུལ་གསུམ་མདྒྲོ་རྩར་གསུངས་ཏེ། དང་པྒྲོ་ནི་སིན་བདག་བདག་པྒྲོ་ིད་དུ་མྒྲོས་སུ་བཅུག་ནས་དེ་
ལ་ཡིད་གཏད་དེ་འཆང་བ་དང་། གིས་པ་ནི་ཞལ་ཏ་བ་བདག་པྒྲོར་མྒྲོས་སུ་བཅུག་ནས་འཆང་བའྒྲོ། །གསུམ་པ་
སགས་ཀིས་རུང་བ་བྱེད་ཚུལ་ནི། རིན་པྒྲོ་ཆེ་དངྒྲོས་དང་དེར་སྒྲོས་པ་ཟངས་སྒྲོགས་ལའང་བྱིན་བརླབ་བྱ་བར་
གསུངས་པས། རས་དེ་དགེ་སླྒྲོང་གི་མདུན་དུ་བཞག ཡུལ་རྟེན་གིས་ཀ་འགེངས་ཏེ་ཡུལ་རང་གི་མདུན་གི་
བར་སྣང་ལ་ལག་པ་བརངས་ནས། བཙུན་པ་དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། བདག་ཤཱཀའི་དགེ་སླྒྲོང་མིང་འདི་ཞེས་བགི་
བས་དངྒྲོས་པྒྲོ་རུང་བ་མ་ལགས་པ་འདི་རེད་དེ། བདག་ཤཱཀའི་དགེ་སླྒྲོང་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་དངྒྲོས་པྒྲོ་རུང་
བ་མ་ལགས་པ་འདི་བྱིན་གིས་བརླབ་བྒྲོ། །དངྒྲོས་པྒྲོ་རུང་བ་མ་ལགས་པ་འདིས་དངྒྲོས་པྒྲོ་རུང་བ་བསྒྲུབ་པར་ 
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༼༢༤༽ 
བགིའྒྲོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྒྲོད། ཐབས་ལེགས་བྱ། ངག་ཏུ་བརྒྲོད་པ་བཞིན་ཡིད་ཀིས་བསམ་མྒྲོ། །ཡུལ་དགེ་
སླྒྲོང་མེད་ན་མདུན་དུ་འཕགས་པ་མཽ་གལ་བུ་ལྟ་བུ་བཞུགས་པར་བསམ་ལ་ལྷ་དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ་ཞེས་བརྒྲོད་
གཞན་ནི་འད། དགེ་ཚུལ་ཡིན་ན་བདག་ཤཱཀའི་དགེ་ཚུལ་ཞེས་འདྒྲོན་པ་བརེ་བ་མ་གཏྒྲོགས་འད། དགེ་ཚུལ་
གིས་དུས་དན་བྱེད་པ་དང་རུང་བ་བྱེད་པའི་ཚུལ་འདི་དག་རང་བཟྒྲོ་ཡིན་ནྒྲོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྒྲོད་དེ་
སིར་དགེ་སླྒྲོང་ལ་བག་ཡངས་ཡྒྲོད་ན་དགེ་ཚུལ་ལའང་བང་ཡངས་འབྱུང་རིགས་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གི་བསླབ་
བྱ་རྣམས་ལ་ེས་མེད་ཀི་དུས་མང་དུ་གསུངས་པས་དེས་ན་དུས་དན་བརྟེན་དགྒྲོས་ལ། སགས་ཚིག་ངག་ཏུ་
བརྒྲོད་པ་འདི་རང་གི་དན་པ་གསྒྲོ་བའི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པས་སྒྲོ། །འདིས་ཡིད་གཏད་ཡུལ་དེ་རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགྒྲོས་སྒྲོ། །གཞན་དགེ་སླྒྲོང་གིས་འཆང་མི་རུང་བ་ཐག་ཁ་བྒྲོ་སྒྲོགས་ཀང་ཁིམ་པ་ལ་
ཡིད་གཏད་དེ་འཆང་བར་གསུངས་སྒྲོ། །གནང་བ་ཇི་ལྟར་ཡྒྲོད་ཅེ་ན། ཀཱ་རི་ཀཱ་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ཆྒྲོས་སྒྲོག་
བྱེད་པའི་གླུ་ལ་ེས་པ་མེད། སྒྲོན་པའི་ཡྒྲོན་ཏན་སྒྲོག་པའང་དེ་བཞིན་ནྒྲོ། །ཞེས་དང་། ནད་པས་དབེན་པར་
འདུག་ནས་བསྐུ་བྱ་སེ། །དད་ལྡན་དག་གིས་རྐང་པར་སྤྒྲོས་བྱུག་ན། །སིན་བདག་གིས་ནི་ལྒྲོག་ཏུ་བཀྲུ་བར་
བྱ། །ཞེས་དང་། ཁིམ་ 
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༼༢༥༽ 
པས་རིན་ཆེན་འྒྲོད་འབར་བྱས་བྱིན་ནའང་། །མི་རྟག་ིད་དུ་བསྒྲོམས་ལ་འདུག་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། ནད་པ་ལ་
ནི་མཁས་པའི་ལུང་ིད་དུས། །ཕྒྲོངས་པ་ལ་ནི་དུས་མིན་མེད་པ་ཡིན། །དངུལ་དང་གསེར་གི་རྣམ་པ་ལེན་བྱེད་
ན། །ེས་བྱས་འགྱུར་རྒྲོ་གྒྲོས་དང་རྒྱགས་ཕྱིར་དང་། །ལུས་ཀི་ཕྱིར་དང་དེ་བཞིན་སན་ཕྱིར་དང་། །ཆྒྲོས་དང་
ལྡན་པའི་ཕྱིར་ནི་ེས་པ་མེད། །ཅེས་སྒྲོགས་གསུངས་ལ་དེའི་འགེལ་པ་འྒྲོད་ལྡན་དུ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་
གསུངས་པས་ཤེས་པར་འདྒྲོད་ན་དེར་བལྟ་བར་བྱའྒྲོ། །ྒྲོ་ཚོང་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ལ། མངྒྲོན་མཚན་ཅན་དང་ྒྲོ་
ཚོང་གི་ལྟུང་བ་འདི་གིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། ཁེ་འདྒྲོད་པས་པ་ཎ་སྒྲོགས་སེད་དུ་གཏྒྲོང་བ་དང་པྒྲོ། གཞན་གང་
ཡང་རུང་བ་ྒྲོ་ཚོང་བྱེད་པ་ཕྱི་མ་ཡིན། ཡང་ན་རིན་པྒྲོ་ཆེ་མངྒྲོན་མཚན་ཅན་སེད་དུ་གཏྒྲོང་བ་དང་གཞན་འབྲུ་
སྒྲོགས་ཀི་ྒྲོ་ཚོང་བྱེད་པ་ཕྱི་མ་ཡིན་ནྒྲོ། །སིར་ྒྲོ་ཚོང་བྱེད་པ་བཀག་ཀང་དམིགས་བསལ་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་
དམ། རང་གི་ཆྒྲོས་གྒྲོས་སྒྲོགས་ྒྲོ་དགྒྲོས་ཤིང་ཐབས་གཞན་གིས་མི་འགྲུབ་ན་རང་གི་བླྒྲོ་ཚོད་ཀིས་རིན་ཐང་
བཏབ་ནས་ཕ་རྒྲོལ་པྒྲོ་ལ་འདི་ཙམ་གིས་ཆྒྲོག་གམ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརྒྲོད་ནས་ྒྲོ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དེ། གལ་
ཏེ་ྒྲོ་བྱེད་སིན་པྒྲོ་འགའ་མེད་ན། །ཚིག་ནི་གསུམ་གི་བར་དུ་བརྒྲོད་པར་བྱ། །ཞེས་སྒྲོ། ། 
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༼༢༦༽ 
དེ་ལས་གཞན་ཁེ་འདྒྲོད་པས་ྒྲོ་ཚོང་བྱེད་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། གཡྒྲོ་ཚོང་བྱས་ནས་ཁེ་ཐྒྲོབ་ན་བརྐུས་པ་
དངྒྲོས་ཡིན་པར་གསུངས་པས་ཕམ་པ་ཡང་འབྱུང་བས་དེས་ན་འདི་ལ་སྒྲོན་དུ་ལྟ་བ་ལས་ཡྒྲོན་ཏན་དུ་རླྒྲོམ་པར་
མི་བྱ། གསུམ་པ་ནི། ལྷུང་བཟེད་གིས་དང་ཐ་ག་གིས། །བྱིན་འཕྒྲོག་སྒྲོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དང་། །དགྒྲོན་པ་བ་དང་
རས་ཆེན་དང་། །བསྒྲོས་པ་དང་ནི་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་གྒྲོ །ཞེས་སྒྲོ། །ལྷུང་བཟེད་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། སན་ཅུང་
ཟད་བླུགས་ལ་ཡུལ་རྟེན་གིས་ཀའི་ལག་གཡྒྲོན་འྒྲོག་དང་གཡས་པས་སེང་ནས་བཀབ་ལ། བཙུན་པ་དགྒྲོངས་
སུ་གསྒྲོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་ལྷུང་བཟེད་ཟས་ལ་སད་པར་འྒྲོས་པ་དང་སྒྲོང་གི་སྣྒྲོད་འདི་སླྒྲོང་བའི་
སྣྒྲོད་དུ་བྱིན་གིས་བརླབ་བྒྲོ། །ལན་གསུམ་བརྒྲོད་ཅིང་ཐབས་ལེགས་བྱའྒྲོ། །གསྒྲོག་འཇྒྲོག་གི་སྤང་བ་འདིའི་གེང་
གཞིར་ཞག་བདུན་པ་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཅས་པར་མཛད། བམ་པྒྲོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཞག་
བདུན་པ་ལས་སན་གཞན་རང་དུས་ལས་འདས་པར་བཅངས་ནའང་ེས་བྱས་སུ་གསུངས། མཁས་པ་གཞན་ནི་
སན་གཞན་གིས་ཀང་ལྟུང་བ་འདི་སེད་པར་བཞེད་དྒྲོ། །འདིའི་ེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་ལ་དུས་དན་བརྟེན་པ་
དང་། རུང་ཁང་བྱིན་གིས་བརླབས་ན་དེར་མཚམས་བཙོས་དང་ཞག་ལྒྲོན་དང་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་བྱས་པའི་ེས་པ་
ཁེགས་པར་ 
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༼༢༧༽ 
གསུངས་པས། དེའི་ཚུལ་ལ་དགེ་འདུན་གི་རུང་ཁང་བྱིན་གིས་རླྒྲོབ་པའི་ཚུལ་གཞན་དུ་ཤེས་ལ། འདིར་གང་
ཟག་གི་རུང་ཁང་བྱ་ཚུལ་འདུལ་འཛིན་ས་མའི་ཕྱག་ལེན་བཞིན་བརྒྲོད་ན། བཟའ་བཅའི་རིགས་རྣམས་རུང་ཁང་
དུ་འཇྒྲོག་ཡུལ་ཡྒྲོད་ཚེ་རང་གིས་དགེ་སྒྲོར་བྱ་བའི་མཚམས་ཁང་བྱིན་རླབས་བྱ་མི་རུང་ཡང་། འཇྒྲོག་ཡུལ་
མེད་ན་གིས་ཀར་བྱིན་རླབས་བྱ་དགྒྲོས། དེ་ཡང་ཡུལ་རྟེན་གིས་ཀ་མཆིལ་ལྷྷྭམ་ཕུད་ནས་ཡུལ་དེ་བསླབ་པ་
རྒན་ན་ཕྱག་གསུམ་བྱ། གཞྒྲོན་ན་ཐང་ཤད་བྱས་ནས་གིས་ཀ་འགེངས་ཏེ་ཡུལ་དེ་མཁན་པྒྲོ་ཡིན་ན་དེ་དང་སླྒྲོབ་
དཔྒྲོན་ཡིན་ན་སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་ཞེས་བརྒྲོད། མིན་ན་དགེ་སླྒྲོང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པྒྲོ་རུང་ཁང་བྱིན་གིས་བརླབ་
པའི་ཆྒྲོ་ག་ལ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ་ཞེས་བརྒྲོད། ཡུལ་གིས་ཆྒྲོས་བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་གིས་ཤིག་ཅེས་བརྒྲོད། 
དེ་ིད་ཀིས་བཙུན་པ་དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། བདག་ཤཱཀའི་དགེ་སླྒྲོང་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་བསླབ་པ་ལ་མ་གུས་
པ་མ་ལགས་སྒྲོ། །ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་མཁེན་པ་དང་ལྡན། གཟིགས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་རྣམས་
ཀིས་རུང་བའི་ཁང་པ་དང་ཟས་ཀི་ཁང་པར་ཡྒྲོངས་སུ་ལྒྲོངས་སྒྲོད་པར་མཁེན་ཅིང་གཟིགས་པ་དེ་ལྟར་ན་འདི་
བདག་གི་ཕྱིར་དན་པ་ེ་བར་འཇྒྲོག་གྒྲོ །དེས་བདག་གི་ཚངས་པར་སྒྲོད་པ་རེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་
ལན་གསུམ་བརྒྲོད། ཐབས་ 
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༼༢༨༽ 
ལེགས་བྱས། དེ་ནས་གཏང་རག་གི་ཕྱག་བྱས་ནས་དགེ་སླྒྲོང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པྒྲོ་རུང་ཁང་བྱིན་གིས་
རླྒྲོབ་པའི་ཆྒྲོ་ག་ལ་ཐུགས་གཏད་པ་བཀའ་དིན་ཆེ་ལགས་ཞེས་དང་། ཡུལ་གིས་ཆྒྲོས་བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་
བྱས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་ཞེས་བརྒྲོད། གིས་ཀས་ཁིམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སྒྲོགས་བརྒྲོད། དེ་ཡང་རུང་ཁང་
གང་གི་ཡིན་པའི་དགེ་སླྒྲོང་མེད་པར་ཞག་གཅིག་འདའ་བར་བྱས་ན་འདིའི་རུང་བ་བག་ཡངས་སུ་འགྱུར་བར་
རིན་ཕེང་དུ་གསུངས། གིས་པ་ལྟུང་བྱེད་ཀི་སེ་ལ་བཅུ་ཚན་དགུ་ལས། དང་པྒྲོ་ནི། རྫུན་སྒྲོན་དགེ་སླྒྲོང་ཕ་མ་
དང་། །སྒྲོ་སྒྲོགས་བྱེད་དང་སྒྲོན་པ་དང་། །འདྒྲོན་དང་གནས་ངན་ལེན་དང་ཆྒྲོས། །བཤེས་ངྒྲོར་བྱེད་དང་ཁད་དུ་
གསྒྲོད། །ཅེས་སྒྲོ། །གིས་པ་ནི། ས་བྒྲོན་འཕྱ་བ་སྒྲོ་བ་དང་། །ཁི་དང་གདིང་དང་སྒྲོད་པ་དང་། །ཕྱིས་གནྒྲོན་
འབྱུང་བ་འདེབས་པ་དང་། །རིམ་པ་གིས་སུ་རྩིག་པའྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོ། །ས་བྒྲོན་དང་སེ་བ་འཇིག་པའི་ལྟུང་བྱེད་འདི་
གཞྒྲོམ་བྱའི་རས་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དེ་སེད་ཀི་ལྟུང་བ་འབྱུང་ཡང་རུང་བ་བྱས་ན་ེས་པ་མེད། དེ་ཡང་གྒྲོ་ནས་ལྟ་བུ་
ལ་མེས་རུང་བ་བྱ་ཚུལ་ནི། དེ་དག་ཕུང་པྒྲོར་བྱས་ཏེ་ཕྱྒྲོགས་གིས་སམ་གསུམ་ནས་མེས་རེག་ཙམ་བྱས་ན་དེ་
དགེ་སླྒྲོང་གིས་བཅྒྲོམ་ཡང་ེས་པ་མེད། འྒྲོན་ཀང་དགེ་སླྒྲོང་གིས་རུང་བ་བྱས་ན་དེ་ལ་ལྟུང་བ་ཡྒྲོད་པར་བཤད། 
རེན་བཙོས་སུ་ཡང་འགྱུར་རྒྲོ། །དེས་ན་རུང་བ་བྱེད་པ་པྒྲོ་དགེ་ཚུལ་མན་ 
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༼༢༩༽ 
ཆད་ཅིག་དགྒྲོས། སིན་བསེག་གི་རས་ལ་རུང་བ་མ་བྱས་ཀང་ཐེག་པ་གྒྲོང་འྒྲོག་གི་ཁད་པར་དང་། དགྒྲོས་པ་
དང་དགག་བྱ་ཆེ་ཆུང་གིས་ེས་པ་མེད་པར་གསུངས། རུང་བ་བྱས་ནའང་ཡྒྲོན་ཏན་ལས་ཅི་ཡྒྲོད། །མེས་རུང་
བ་འདི་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དམ་སམ། མདྒྲོ་རྩར། རུང་བར་བྱེད་པ་ཡྒྲོད་ན་སྒྲོ་བསབྃ་པར་བྱེད་དུ་
གཞུག་གྒྲོ །ཞེས་ཁང་ཐྒྲོག་གི་སྒྲོ་འཐྒྲོག་ཏུ་བཅུག་པ་ལ་ེས་པ་མེད་པར་གསུངས་པས་སྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། མ་
བསྒྲོས་ི་མ་ནུབ་པ་དང་། །ཟས་དང་ཆྒྲོས་གྒྲོས་གིས་དག་དང་། །དྒྲོན་མཐུན་གྲུ་དང་དབེན་པ་གིས། །དགེ་
སླྒྲོང་མ་ཡིས་སྒྲོར་བཅུག་པའྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོ། །འདི་དག་འབྱུང་མི་ེ་ཡང་བསྲུང་སེམས་མེད་ན་ལྟུང་བ་མ་བྱུང་བ་
ཙམ་དུ་ཟད་ཀིས་སྲུང་བའི་ཕན་ཡྒྲོན་ཐྒྲོབ་དཀའ་སམ་མྒྲོ། །བཞི་པ་ནི། ཡང་ཡང་དང་ནི་འདུག་གནས་གཅིག །ཕྱེ་
དང་བཅའ་དང་སྒྲོབ་པ་དང་། །འདུས་དང་དུས་མིན་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་དང་། །ཁ་ནས་མིད་དང་བསྒྲོད་པ་ིད། །ཅེས་
སྒྲོ། །སྤང་ཟའི་ལྟུང་བྱེད་འདི་ལྷག་པྒྲོར་བྱས་ན་མི་འབྱུང་། དེའི་ཚུལ་ནི། ཡུལ་དགེ་སླྒྲོང་ཟས་ཀི་གནས་མ་བཏང་
བ་ཞིག་དགྒྲོས། རང་ིད་ཀིས་ཟས་རུང་བ་བྱིན་ལེན་བྱས་པ་དེ་ཡུལ་གི་མདུན་དུ་བཞག་ལ་ཕྱག་བྱས་ནས། 
མདུན་ཐད་དང་པྒྲོར་འདུག་ཅིང་། བཙུན་པ་དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། བདག་དགེ་སླྒྲོང་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་འཚལ་
མ་འཚལ་ལགས་ 



30 སེ་གཞུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༠༽ 
ཤིང་སྤང་བར་བགིས་པ་ལས། བཟའ་བར་བྱ་བ་རེད་ཅིང་འཚལ་བར་འཚལ་ན་ལྷག་པྒྲོར་བགིས་ཏེ་བདག་ལ་
སལ་དུ་གསྒྲོལ་ཞེས་ལན་གཅིག་བརྒྲོད། ཡུལ་གིས་ཟས་དེ་ལག་ཏུ་བླངས་ཤིང་ཁམ་གིས་སམ་གསུམ་ཟྒྲོས་
ནས། ཅི་བདེར་གསྒྲོལ་ཅིག་ཅེས་བརྒྲོད་ནས་དེ་ལ་སིན། ཡུལ་དེ་ཟས་སྤངས་ཟིན་ན་མི་ཟ་བར་ཚིག་ཙམ་གིས་
ལྷག་པྒྲོར་བྱ། ལྷག་པྒྲོར་བྱས་པའི་ཟས་དེ་ཟས་སྤངས་པ་གཞན་གིས་ཀང་བཟའ་རུང་བར་གསུངས། འྒྲོན་ཀང་
ནད་པ་དང་མུ་གེའི་དུས་སུ་ལྷག་པྒྲོར་མ་བྱས་ཀང་ེས་པ་མེད་པར་གསུངས་སྒྲོ། །དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་
བྱེད་ལ། ཟན་དང་ཤིང་ཐྒྲོག་སྒྲོགས་དུས་རུང་གི་བཟའ་བཅའི་རིགས་ལས་སན་གཞན་གསུམ་ནི་བྱིན་གིས་
བརླབས་ན་ཕྱི་དྒྲོ་ཡང་བཟའ་རུང་སེ། སྒྲོན་པས་གྒྲོང་ཁེར་བཟང་བྱེད་དུ་ཁིམ་བདག་ལུག་ལ་སྒྲོགས་པ་བཏུལ་
བའི་ཚེ། ལུག་གིས་ཞལ་ཟས་བཞེས་པར་གསྒྲོལ་བ་ན། དུས་ཡྒྲོལ་གི་དུས་མིན་གི་ཟས་ས་གྒྲོན་གིས་གསུངས། 
དུས་མིན་དུ་རུང་བ་ཅི་ལགས་ཞུས་པས་མར་དང་བུ་རམ་དང་། ཧགས་དང་ཤ་ཁ་ར་དང་། བཏུང་བའྒྲོ། །ཞེས་
གསུངས་པས་སྒྲོ། །ཞྒྲོ་ནི་འཐུང་དུ་མི་རུང་སེ། །ཨུ་པ་ལི་ཞྒྲོ་ནི་ས་དྒྲོ་བའྒྲོ། །ཞྒྲོའ་ིཁ་ཆུ་ནི་ཕྱི་དྒྲོ་བའྒྲོ། །ཞེས་
གསུངས་ཤིང་། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཡི་རང་དང་། །ཀུན་སྒྲོད་སྣྒྲོད་དང་ལན་ཚྭ་དང་། །ལམ་དང་སྒྲོར་གིས་དཀྲུགས་
དང་གདིང་། །གསེར་གི་རུང་བ་དག་ 
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༼༣༡༽ 
དང་བཅུ། །ཞེས་མི་རུང་བའི་གཞི་བཅུའི་ཡ་གལ་ཀང་ཡིན་པས་སྒྲོ། །གསྒྲོག་འཇྒྲོག་བྱས་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་
འདི། གསྒྲོག་འཇྒྲོག་གི་ེས་པ་ཁེགས་ན་མི་འབྱུང་བས། སར་བཤད་པ་ལྟར་དུས་དན་སྒྲོགས་ལ་འབད། ལག་་
སྒྲོགས་ཀི་ེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་སུ་ཟན་གཅྒྲོད་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལ། བསམ་པ་བདག་ལྟུང་བ་དང་
བཅས་ཏེ་གསྒྲོན་པ་བས་དེང་ིད་ཤི་བ་སླའྒྲོ་སམ་པ་དང་སྒྲོན་འཇུག་གི་སེམས་གིས་གསལ་བཏབ་ནས་སྒྲོར་
བ་ིན་དང་པྒྲོར་ཟན་གཅྒྲོད་ཅིང་ཇ་ཡང་མི་བཏུང་། ིན་གིས་པ་ལ་ཟན་སྤར་གང་དང་ཇ་ཕྒྲོར་པ་གང་བཏུང་། 
ིན་གསུམ་པ་ལ་ཟན་སྤར་དྒྲོ་དང་ཇ་ཡང་ཕྒྲོར་པ་དྒྲོ་བཏུང་། བཞི་པ་ལ་ཇི་ཙམ་གིས་ཆྒྲོག་པ་དེ་ཙམ་བཟའ་ཞིང་
བཏུང་ངྒྲོ་། །དེ་ཡང་ལྟྒྲོ་འདུན་གིས་མ་ཡིན་པར་ལུས་ཀི་སིན་བུ་གསྒྲོ་བ་ཆྒྲོས་དང་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་འཚོ་བ་ལ་
དམིགས་ནས་ལྒྲོངས་སད་པར་གསུངས་པས་བཏུང་བ་མ་བཅད་ན་ཟན་གཅྒྲོད་ཀི་གྒྲོ་མི་ཆྒྲོད་པ་མ་ཡིན། རྒྱ་
ཇའི་བཏུང་བ་འདི་འདུལ་འཛིན་ས་མ་འགའ་ཞིག་ཐུན་ཚོན་དུ་རུང་བའི་སན་གི་ཁྒྲོངས་སུ་གཏྒྲོགས་པར་བཞེད་
ཅིང་། ལུང་ལས་ཟན་བཅད་པར་གསུངས་ཀི་བཏུང་བ་བཅད་པར་མ་གསུངས། འདིས་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་གི་ེས་
པའང་ཁེགས་པས། དེས་ན་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་གི་ེས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཐམས་ཅད་སྤང་དགྒྲོས་པས་ཇ་མི་བཏུང་
བའི་གནད་དེ་ཡིན་པར་གསུངས།  
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༼༣༢༽ 
ཟན་གཅྒྲོད་བྱེད་པ་པྒྲོ་དགེ་ཚུལ་ཡིན་ན་བཏུང་བ་བཅད་མི་དགྒྲོས། དགེ་ཚུལ་གིས་ཟན་གཅྒྲོད་བྱེད་དགྒྲོས་པར་
གཞུང་ནས་དངྒྲོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་དྒྲོན་གིས་ཐྒྲོབ་པས་རྒྱུན་དུ་དགུང་གཅྒྲོད་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀིས་ཟན་
གཅྒྲོད་བྱས་ན་ལེགས། གིས་པ་དེའི་ཕན་ཡྒྲོན་ནི་ཤིང་ཐྒྲོག་སྒྲོགས་རུང་བ་མ་བྱས་པ་དང་། བྱིན་ལེན་མ་བྱས་
པ་ཟ་བ་དང་། ལ་ཕུག་སྒྲོགས་རྩ་བའི་རིགས་དབྱུང་ནས་འཚེད་པ་སྒྲོགས་བྱེད་པ་དང་། ཕྱི་དྒྲོ་ཟ་བ་རྣམས་ལ་
ེས་པ་མེད་པར་གསུངས་སྒྲོ། །འྒྲོན་ཀང་འདི་དག་ཟས་མེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་བཀེས་པའི་དུས་ལྟ་བུ་ལ་གནང་བ་ཡིན་
གི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཡིན་ནྒྲོ། །བྱིན་ལེན་བྱེད་པའི་ཚུལ་ནི། བྱིན་ལེན་སྒྲོབ་པ་པྒྲོ་ཟས་དེ་གེན་དུ་འདེགས་
ནུས་པའི་བསེན་པར་མ་རྒྲོགས་པ་ཞིག་གིས་མདུན་ཐད་དང་པྒྲོར་ཟས་དེ་བཟུང་ནས། རང་གི་ལག་པ་གིས་
གན་རལ་དུ་བཀན། སེམས་ལག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷུང་བཟེད་སྒྲོགས་ཀིས་འདི་ནི་སིན་པའྒྲོ། །བདག་ནི་ལེན་
པའྒྲོ་སམ་ནས་ལེན་པ་ཡིན། དམིགས་བསལ་བྱིན་ལེན་བྱས་པའི་ཟས་གཞན་མེད་ཅིང་། བྱིན་ལེན་སྒྲོབ་པ་
པྒྲོའང་མེད་ན། རང་དབང་བའི་ཟས་བླངས་ཏེ་ས་མི་སན་གི་དུས་སུ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་ལྒྲོངས་སྒྲོད་པ་ེས་
པ་མེད་དེ། ཞུ་བར། བྱང་གི་ས་མི་སན་པའི་དུས་སུ་བྱིན་གིས་བརླབས་ན་ལྟུང་བ་མེད་དྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་
སྒྲོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡུལ་དེར་ལྒྲོངས་སྒྲོད་ལ་ང་ཁྒྲོད་ 
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༼༣༣༽ 
པ་དང་། དགེ་སིག་གི་བྱེད་པྒྲོ་སེམས་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་སྒྲོ། །བྱིན་ལེན་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། འཕྒྲོག་དང་འདིལ་
དང་རེག་པ་དང་། །བསྒྲོས་དང་དགེ་སླྒྲོང་མིན་གྱུར་དང་། །ངྒྲོ་བྒྲོ་གྱུར་དང་སེ་བ་གྱུར། །དྒྲོར་བ་ཡིས་ནི་བྱིན་ལེན་
འཇིག །ཅེས་པ་ལྟར་རྒྲོ། །ལྔ་པ་ནི། སྒྲོག་ཆགས་དང་བཅས་ལ་སར་འདུག །འགེང་དང་གཅེར་བུ་དམག་དང་
ནི། །ཞག་གིས་བཤམས་དཀྲུག་འགྒྲོ་བ་དང་། །བརྡེག་དང་གཟས་དང་གནས་ངན་ལེན། །ཅེས་སྒྲོ། །དྲུག་པ་ནི། 
བདེ་དང་མེ་དང་འདུན་པ་དང་། །བསེན་པར་མ་རྒྲོགས་ཆྒྲོས་གཏམ་སྨྲ། །དགེ་ཚུལ་ཁ་དྒྲོག་མ་བསྒྱུར་དང་། །རིན་
པྒྲོ་ཆེ་དང་ཚ་བའི་དུས། །ཞེས་སྒྲོ། །ནུབ་ལྷག་ལ་གི་ེས་པ་འགྒྲོག་པ་ལ་རང་དང་བསེན་པར་མ་རྒྲོགས་པ་
གིས་ཀི་བར་དུ་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་དགུའམ་གནས་ཁང་སྒྲོད་ལམ་བཞི་ཤྒྲོང་བའི་ཚད་ཙམ་གིས་བར་ཆྒྲོད་ན། ེས་པ་
མི་འབྱུང་བར་གསུངས། རེན་དབང་གིས་ལྷན་ཅིག་ལ་དགྒྲོས་པ་བྱུང་ན་ས་རགས་དང་ཐག་པས་སམ་ས་ལ་རི་
མྒྲོ་བྲིས་ཏེ་བར་བཅད་ན་ནུབ་ལྷག་གི་ེས་པ་ཐུབ་པར་སྒྲོན་གི་འདུལ་འཛིན་འགའ་ཞིག་བཞེད་ཅེས་ཐྒྲོས་ནའང་། 
འདི་གནས་བརྟན་པ་དང་མང་བཀུར་སེ་པ་གིས་ཀི་ལུགས་ཡིན་པས་སེ་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ེས་པ་
ཁེགས་མི་ཁེགས་ཁ་ཚོན་ཆྒྲོད་དཀའ་མྒྲོད། འྒྲོན་ཀང་བསླབ་བྱ་ཡལ་བར་བྒྲོར་བ་དང་ནི་གཏན་མི་མཚུངས་ཏེ་ 
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༼༣༤༽ 
ཁད་གསྒྲོད་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རྒྲོ། །དེས་ན་རེན་དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ས་རགས་སྒྲོགས་ཀིས་བར་གཅྒྲོད་པ་དེ་ལེགས་
པར་སེམས་སྒྲོ། །ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གྒྲོས་གྒྲོན་པའི་ལྟུང་བྱེད་འདི། གྒྲོས་ཁྲུ་གང་བ་ཡན་ཆད་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཚོན་
གིས་ཁ་བསྒྱུར་བའི་གྒྲོས་གཞན་གིས་གཡྒྲོགས་མ་མེད་པར་གྒྲོན་ན་ཐ་ན་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཁ་གཡྒྲོགས་ཙམ་ལ་ཁ་
མ་བསྒྱུར་བའི་གྒྲོས་ལྒྲོངས་སྒྲོད་ནའང་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་བ་ཡིན། འདིའི་བཅས་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁིམ་པ་
དང་རྟགས་འདེ་བ། བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་བྱེད་པ། གཞན་མ་དད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཡིན་པས་དགག་བྱ་རྒྲོགས་མི་
རྒྲོགས་དཔྱད་ནས་རང་གི་ཇི་ནུས་ཀིས་སྤང་བླང་བྱེད་པ་དང་། སྒྲོན་པ་སིང་རེ་ཆེ་བ་ཡིན་པས་དུས་དན་བརྟེན་
པ་གལ་ཆེ། རིན་པྒྲོ་ཆེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི་ནྒྲོར་བུ་ལ་སྒྲོགས་པའི་རིན་པྒྲོ་ཆེ་དངྒྲོས་དང་དེར་སྒྲོས་པ་དུང་
ལ་སྒྲོགས་པའི་རྒྲོལ་མྒྲོ་དང་། རལ་གི་སྒྲོགས་མཚོན་ཆ་ལའང་རེག་ན་ལྟུང་བ་དེར་འགྱུར་བས་འདི་འབྱུང་ེ་
བས་བག་ཡྒྲོད་མཛད་འཚལ། གལ་ཏེ་རེག་དགྒྲོས་པའི་རེན་བྱུང་ན་དཀྒྲོན་མཆྒྲོག་མཆྒྲོད་པ་དང་། ཡྒྲོ་བྱད་ཆུད་
ཟ་བ་སྒྲོབ་པའི་བསམ་པ་དང་མ་འབྲལ་བ་ཞིག་དགྒྲོས་སྒྲོ། །བདུན་པ་ནི། དུད་འགྒྲོ་འགྒྲོད་པ་སྒྲོར་མྒྲོ་དང་། །རྩེ་
དང་ལྷན་ཅིག་སངས་བྱེད་དང་། །སེད་དང་གདེང་མེད་གཞི་མེད་དང་། །སེས་པ་མེད་པར་ལམ་འགྒྲོ་བའྒྲོ། །ཞེས་
སྒྲོ། །བུད་མེད་དང་ལྷན་ 
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༼༣༥༽ 
ཅིག་ལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། བུད་མེད་བདག་པྒྲོས་སྲུང་བའམ། །རང་ལ་ཁིམས་གྒྲོགས་གཞན་ཡྒྲོད་ན་ལྟུང་བ་འདི་
མི་འབྱུང་ཡང་། ནུབ་གིས་ལས་ལྷག་པར་ལ་ན་ནུབ་ལྷག་གི་ལྟུང་བ་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ཁྒྲོ་ཤུགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་
ལ་ཤྒྲོམ་གི་ཁིམ་ན་འདུག་པའི་ལྟུང་བའང་འབྱུང་ེའྒྲོ། །བརྒྱད་པ་ནི། རྐུ་དང་ི་ཤུ་མ་ལྒྲོན་དང་། །རྐྒྲོ་དང་མགྒྲོན་
དང་བསླབ་པ་དང་། །འཐབ་དང་མི་སྨྲ་འགྒྲོ་བ་དང་། །མི་གུས་ཆང་འཐུང་དུས་མིན་པའྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོ། །དགུ་པ་ནི། 
ཟས་བཅས་ས་རེངས་ད་གདྒྲོད་དང་། །ཁབ་རལ་དང་ནི་ཁི་རྐང་དང་། །བརྡལ་དང་གདིང་དང་གཡན་པ་
དང་། །རས་ཆེན་བདེ་གཤེགས་ཆྒྲོས་གྒྲོས་སྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོ། །བཞི་པ་སྒྲོར་བཤགས་ཀི་སེ་ནི། གྒྲོང་དང་ཁིམ་
གཞན་ིད་དང་ནི། །བསླབ་པ་རྣམས་དང་དགྒྲོན་པ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཕན་པར་མཛད་པ་ཡིས། །སྒྲོ་སྒྲོར་
བཤགས་པར་བྱ་བར་གསུངས། །ཞེས་སྒྲོ། །ལྔ་པ་ེས་བྱས་ཀི་སེ་ནི། ཤམ་ཐབས་ལ་ནི་རྣམ་པ་བདུན། །སྒྲོད་
གཡྒྲོགས་ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ་དང་། ཤིན་ཏུ་བསམས་ལ་སྒྲོགས་པ་ལྔ། །མགྒྲོ་གཡྒྲོགས་ལ་སྒྲོགས་རྣམ་པ་
ལྔ། །མཆྒྲོངས་ལ་སྒྲོགས་པ་རྣམ་ལྔ་དང་། །ལུས་ལ་སྒྲོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །འདུག་པར་བྱ་བ་དགུ་དག་
དང་། །བྱིན་ལེན་བྱ་བ་བརྒྱད་རྣམས་སྒྲོ། །ཟས་ལ་ལེགས་པར་བྱ་བ་དྲུག །ཙུག་ཙུག་ལ་སྒྲོགས་རྣམ་པ 
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༼༣༦༽ 
ལྔ། །འབྲུ་ནས་ཐ་དད་བྱེད་པ་ལྔ། །ལག་པ་ལྡག་ལ་སྒྲོགས་པ་ལྔ། །འཕྱ་ལ་སྒྲོགས་པ་རྣམ་པ་བཞི། །ལྷུང་བཟེད་
ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ། །འགེང་བར་བྱེད་ལ་སྒྲོགས་པ་ལྔ། །མགྒྲོ་གཡྒྲོགས་ལ་སྒྲོགས་རྣམ་པ་ལྔ། །དྒྲོ་ཀེར་ཅན་ལ་
སྒྲོགས་པ་ལྔ། །གང་ཆེན་ལ་སྒྲོགས་ཞྒྲོན་པ་ལྔ། །ལག་ན་འཁར་བ་ལ་སྒྲོགས་དྲུག །ན་བ་རྣམ་པ་བཞི་རྣམས་
སྒྲོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྒྲོ། །ལྔ་པ་བསླབ་པ་ཡྒྲོངས་སུ་སྒྲོང་བའི་སྒྲོ་ནས་བསྲུང་བ་ལ་གསུམ། གསྒྲོ་སྒྲོང་། དབྱར་
གནས། དགག་དབྱེའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ། ས་དྒྲོན་དབྱེ་བ་ཕན་ཡྒྲོན་གསུམ། །དང་པྒྲོ་ནི། གེན་པྒྲོ་བསླབ་པ་གསྒྲོ་ཞིང་
སྤང་བྱ་སིག་པ་སྒྲོང་བས་ན་གསྒྲོ་སྒྲོང་ཞེས་བྱའྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཀི་དང་པྒྲོ་ཞི་གནས་ཀི་གསྒྲོ་སྒྲོང་ནི། 
ལས་སིབ་སྒྲོང་བའི་ཆེད་དུ། གཞི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སེ་སྣྒྲོད་ལ་ཐྒྲོས་བསམ་བྱས་ཏེ། དེའི་དྒྲོན་
བསྒྲོམ་པའི་མས་ལེན་ཏེ། ཚུལ་གནས་ཐྒྲོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སྒྲོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྒྲོར། །ཞེས་
སྒྲོ། །གིས་པ་མཐུན་པའི་གསྒྲོ་སྒྲོང་ལ་ལྔ་སེ། དེའང་ཚེ་འདིའི་ཟག་པ་འཕེལ་བའི་རེན་ལ། ལྟུང་བ་གནྒྲོད་པ་
རྩྒྲོད་པ་བཀ་མི་ཤེས་པ་བཞི་ལས། དང་པྒྲོའ་ིགེན་པྒྲོ་དུས་ཀི་སྒྲོ་ནས་བཅུ་བཞི་དང་བཅྒྲོ་ལྔ་པ་གིས་གསུངས་
ཏེ། དེའང་ཧྒྲོར་ཟླ་དང་པྒྲོ་གསུམ་པ་ལྔ་པ་བདུན་པ་དགུ་པ་བཅུ་གཅིག་པ་རྣམས་ཀི་མར་ངྒྲོ་ལ་བཅུ་བཞི་པ་དང་། 
དུས་གཞན་བཅྒྲོ་བརྒྱད་པྒྲོ་རྣམས་ 
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༼༣༧༽ 
ལ་བཅྒྲོ་ལྔ་པ་བྱ་བ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཕྱི་མ་གསུམ་གི་གེན་པྒྲོར་རིམ་བཞིན་གནྒྲོད་པ་བཟླྒྲོག་པ། རྩྒྲོད་པ་བསྡུམ་པ། 
བཀ་ཤིས་པའི་གསྒྲོ་སྒྲོང་རྣམས་དབྱེ་བར་མཛད་དྒྲོ། །འདིར་སབས་སུ་མཁྒྲོ་བ་འདུན་དག་འབུལ་ཚུལ་དང་། 
གསྒྲོ་སྒྲོང་བྱིན་རླབས་ཀི་སགས་འདིར་བྲི་ན། དེ་ཡང་འདུན་དག་གིས་གཅིག་ཆར་འབུལ་བའི་སགས་ནི། ཚེ་
དང་ལྡན་པ་དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། དེང་དགེ་འདུན་གི་གསྒྲོ་སྒྲོང་བཅྒྲོ་ལྔ་པ་ལགས་ལ། བདག་དགེ་སླྒྲོང་མིང་འདི་
ཞེས་བགི་བའི་གསྒྲོ་སྒྲོང་ཡང་བཅྒྲོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏེ། བདག་དགེ་སླྒྲོང་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་བར་ཆད་ཀི་ཆྒྲོས་
རྣམས་ཀིས་དག་གྒྲོ་ཞེས་བདག་མཆིའྒྲོ། །དགེ་འདུན་ཆྒྲོས་བཞིན་དུ་མཛད་པ་ལ་འདུན་པ་འབུལ་ལྒྲོ། །བདག་
གསྒྲོ་སྒྲོང་ཡང་ཡྒྲོངས་སུ་དག་གྒྲོ །འདུན་པ་དང་ཡྒྲོངས་སུ་དག་པ་ཡང་བརྒྲོད་དྒྲོ། །བརྒྲོད་པ་ཡང་རིག་པར་
བགིད་དྒྲོ་ཞེས་ལན་གསུམ་བརྒྲོད། དེ་ཡང་འདུན་པ་འབུལ་བ་ནི་ལས་ལ་འདུན་པ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡྒྲོངས་
དག་འབུལ་བ་ནི་བདག་ིད་ཀི་གསྒྲོ་སྒྲོང་མས་སུ་མྱྒྲོང་བའི་ཆེད་ཡིན་པར་གསུངས། གསྒྲོ་སྒྲོང་བྱིན་གིས་
རླབས་པ་ནི། གསྒྲོ་སྒྲོང་གི་ཚེ་རང་ལས་གཞན་མེད་ན་འདུག་ལ། ལྷ་དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། དེང་དགེ་འདུན་གི་
གསྒྲོ་སྒྲོང་བཅྒྲོ་ལྔ་པ་ལགས་ལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བའི་གསྒྲོ་སྒྲོང་ཡང་བཅྒྲོ་ལྔ་པ་ལགས་ཏེ། བདག་
མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་བར་ཆད་ཀི་ 
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༼༣༨༽ 
ཆྒྲོས་རྣམས་ཀིས་ཡྒྲོངས་སུ་དག་གྒྲོ །ཞེས་བདག་མཆི་ན་བདག་ཡྒྲོངས་སུ་དག་པར་ལྷ་རྣམས་ཀིས་གཟུང་དུ་
གསྒྲོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པྒྲོ་ཡྒྲོངས་སུ་རྒྲོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དེང་གསྒྲོ་
སྒྲོང་བྱིན་གིས་བརླབ་བྒྲོ། །གང་གི་ཚེ་དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་པ་རེད་པ་དེའི་ཚེ་དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་གསྒྲོ་
སྒྲོང་རྒྱ་ཆེར་མས་སུ་མྱྒྲོང་བར་བྱ་ཞིང་། སྒྲོ་སྒྲོར་ཐར་པའི་མདྒྲོ་འདྒྲོན་པའང་གདྒྲོན་པར་བགིའྒྲོ། །ལན་གསུམ་
བརྒྲོད་ཅིང་བསམ་མྒྲོ། །གྒྲོགས་དགེ་སླྒྲོང་གཞན་ཡྒྲོད་ན་དེའི་མདུན་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས། དགེ་ཚུལ་ཡིན་ན་
གཞན་འད་བ་ལ་དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་པ་དེའི་ཚེ་དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་གསྒྲོ་སྒྲོང་མས་སུ་མྱྒྲོང་བར་བྱ་
ཞིང་བགིའྒྲོ་ཞེས་བརྒྲོད། དགེ་ཚུལ་གི་གསྒྲོ་སྒྲོང་བྱིན་རླབས་བྱེད་པ་འདི་ངེས་པར་དགྒྲོས་ཏེ། གསྒྲོ་སྒྲོང་མ་
བྱས་ན་ེས་བྱས་འབྱུང་བར་འྒྲོད་ལྡན་ལས། དགག་དབྱེ་ལས་མས་པ་ནི་སྒྲོམ་པ་མས་པའི་ཕྱྒྲོགས་དང་
མཐུན་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་བཞིན་དུ་གསྒྲོ་སྒྲོང་ལས་མས་པའང་ཡིན་ནྒྲོ་ཞེས་གསུངས་ལ། གསྒྲོ་སྒྲོང་བྱིན་གིས་
བརླབས་ན་ེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གསྒྲོ་སྒྲོང་བྱིན་རླབས་བྱེད་པའི་ཐྒྲོག་མར་ཕྱིར་བཅྒྲོས་རེ་མཛད་ན་
ལེགས་པར་སེམས། གསྒྲོ་སྒྲོང་བྱིན་རླབས་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་ན། སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། །ཞེས་སྒྲོགས་
ཚིགས་བཅད་གིས་ཙམ་བརྒྲོད་པས་ཀང་གསྒྲོ་སྒྲོང་གི་གྒྲོ་ཆྒྲོད་པར་མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་བཞེད་དྒྲོ། ། 
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༼༣༩༽ 
གསུམ་པ་ནི་བསླབ་གསུམ་གྒྲོང་འཕེལ་དུ་བྱེད་པའི་སྒྲོ་ནས་གནས་སབས་མངྒྲོན་མཐྒྲོ་དང་མཐར་ཐུག་ངེས་
ལེགས་ཐྒྲོབ་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་སྒྲོན་པའི་བཅས་པ་དང་མཐུན་ཞིང་། ས་ཕྱྒྲོགས་བཀ་ཤིས་པ་དང་། ཡུལ་དེ་ན་
གནས་པའི་སེ་བྒྲོ་མང་པྒྲོ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པྒྲོ་འབྱུང་བར་གསུངས་སྒྲོ། །གིས་པ་དབྱར་གནས་པ་ལ་དགྒྲོས་
པ་ནི། ཐྒྲོས་བསམ་བསྒྲོམ་གསུམ་འཕེལ་བ། གཙུག་ལག་ཁང་རལ་གྲུམ་བཅྒྲོས་པ། རང་གཞན་གི་ལུས་སྒྲོག་ལ་
གནྒྲོད་པ་དང་། གཞན་གིས་ཁ་ཟེར་བ་དང་། དྒྲོན་དང་བྱ་བ་མང་བ་རྣམས་སྤང་བ་དང་། སྒྲོན་པའི་བཅས་པ་དང་
མཐུན་པ་སེ། མདྒྲོར་ན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དྒྲོན་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ཆེད་
དུའྒྲོ། །གསུམ་པ་དགག་དབྱེ་ལའང་དགྒྲོས་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆེད་དུ། ལྟུང་བ་གེང་དན་ལ་
བརྟེན་ནས་ལྟུང་བ་ལ་བཤགས་སྒྲོམ་བྱེད་པ་དང་། ཆྒྲོས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆེད་དུ་ལྟུང་བའི་ངྒྲོ་བྒྲོ་འབེལ་གཏམ་
གི་སྒྲོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕྱིར། བྱེ་བྲག་རས་ཀི་དགག་དབྱེའི་དགྒྲོས་པ་ནི་རེད་པའི་སྒྲོ་དབྱེ་བའི་ཆེད་
དུ་སེ། དགག་དབྱེ་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་ནི་བསྒྲོད་ནམས་ཀི་ཞིང་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པས་སྒྲོ། །གཞི་གསུམ་དེ་
དག་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི་ཞིབ་པར་ཆྒྲོ་གར་རྟྒྲོགས་པར་བྱའྒྲོ། །དྲུག་པ་བདེ་བར་གནས་པའི་རེན་བརྟེན་པའི་
སྒྲོ་ནས་བསྲུང་བ་ལ་གསུམ། གྒྲོས་མཐའ་གིས་སུ་ 
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༼༤༠༽ 
མ་ལྷུང་བ། སན་མཐའ་གིས་སུ་མ་ལྷུང་བ། གནས་མལ་མཐའ་གིས་སུ་མ་ལྷུང་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་བག་ཡངས་
དང་འབྲེལ་བ་ས་བརང་། དམིགས་བསལ་དང་འབྲེལ་བ་ཀྒྲོ་ལྤགས། གྒྲོས་གཞི་དངྒྲོས་དང་གསུམ་ལས། ཕྱི་མ་
ཅུང་ཟད་བཤད་ན་ལྔ་སེ། རུང་བ་དང་མི་རུང་བའི་དབྱེ་བ། རྒྱུ་རུང་བ་ལས་བཟྒྲོ་ཚུལ། ཡྒྲོ་བྱད་གསུམ་གི་དབྱེ་
བ་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ། བྱིན་རླབས་འཇིག་པའི་རྒྱུ། མཐའ་གིས་སྤང་བར་གདམས་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། 
རྒྱུ་མི་རུང་བ་བ་ལང་དང་མ་ཧེ་དང་རི་དྭགས་ཀི་བལ་སྒྲོགས་ཀིས་བྱས་པ་དང་དབྱིབས་དང་། ཚད་མི་རུང་བ་
རྣམས་སྒྲོ། །རྒྱུ་རུང་བ་ནི། བལ་གྒྲོས་ཤ་ན་ི་འྒྲོག་དང་། །རས་གྒྲོས་དང་ནི་ཟར་མ་དང་། །ཀྒྲོ་ཏམ་པ་དང་དུ་གུ་
ལ། །ཆྒྲོས་གྒྲོས་རྒྱུ་ནི་རྣམ་པ་བདུན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། རུང་བའི་གྒྲོས་རེད་པ་དེའང་། རྒྱ་སེགས་
ལེབ་རྒན་རྩི་དང་བཙོད། །སན་ཤིང་རྩི་དང་མཐིང་ཤུན་མཚལ། །སིནྡྷུ་ར་དང་གུར་གུམ་སེ། །འདི་ནི་ཚོན་ཆེན་
བརྒྱད་དུ་འདྒྲོད། །ཅེས་པ་དེ་དག་མ་ཡིན་པར། སྒྲོན་པྒྲོ་བཙག་དང་ངུར་སྨྲིག་རྩི། །འདི་དག་རུང་བའི་ཚོན་
གསུམ་སེ། །ཞེས་པ་དེ་དག་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བའྒྲོ། །འྒྲོན་ཀང་བྒྲོད་འདིར་སྒྲོན་པྒྲོ་ཁིམ་པའི་གྒྲོས་ཡིན་པས། 
འདུལ་བ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ཟེར་བ་ལྟར་འདུལ་འཛིན་ས་མ་རྣམས་དེའི་ཚབ་ཏུ་བཙོད་ཀིས་ཁ་བསྒྱུར་བའི་
གྒྲོས་བསེན་པར་མཛད་པ་ཡིན་པར་གསུངས།  
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༼༤༡༽ 
དེ་ལྟར་ཁ་བསྒྱུར་ནས་སྣམ་སར་ལ་ངེས་པར་དས་དྲུབ་དགྒྲོས། གཞན་རྣམས་ལ་དས་དྲུབ་དགྒྲོས་པའི་ངེས་པ་
མེད་དེ། རྣམ་སར་ངེས་པར་དས་ཏེ་བཅང་། །གཞན་ནི་མ་ངེས་གང་གི་ཕྱིར། །འདྒྲོད་ཆུང་རང་གི་ཆྒྲོས་གྒྲོས་
ཀི། །ལས་ཀིས་སྒྲོ་བ་འཕེལ་ཕྱིར་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །སྣམ་སར་ལ་སྣམ་ཕན་དང་གེགས་བུའི་གངས་ཀི་
དབྱེ་བས། སྣམ་ཕན་དགུ་པ་ནས་ེར་ལྔའི་བར་དགུ་འབྱུང་བའི། དང་པྒྲོ་གསུམ་གེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གསུམ་པ། 
འབྲིང་གསུམ་ཕྱེད་དང་བཞི་པ། རབ་གསུམ་ཕྱེད་དང་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ེར་ལྔ་པ་ལ་དཔེར་མཚོན་ན། 
དབུས་སུ་སྣམ་ཕན་གཅིག་ལ་གེགས་བུ་ཕྱེད་པ་འྒྲོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་བཅད་ཁ་ཐུར་བསན། གཡས་སུ་དེའི་འགམ་
ནས་སྣམ་ཕན་བཅུ་གིས་ཀི་གེགས་བུ་ཕྱེད་པ་སྣམ་ཕན་གྒྲོང་འྒྲོག་ཏུ་རེས་མྒྲོས་ཀི་བསན་པའི་ཕྱྒྲོགས་སུ་བཅད་
ཁ་འགྒྲོ་བའམ། ཡང་ན་གེགས་བུའི་འགྒྲོས་དེ་བཞིན་ལ་བཅད་ཁ་རྣམས་ཐུར་བསན་ཁྒྲོ་ན་བྱས་ཀང་ཆྒྲོག་
གསུངས། སྣམ་ཕན་དང་གེགས་བུ་ཐམས་ཅད་བྱ་སྤུ་ནྒྲོན་གི་ཚུལ་དུ་སར་ཞིང་། གཡྒྲོ་ཕྱྒྲོགས་ཀི་སྣམ་ཕན་
རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བྱས་ལ། མཐར་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་ལགས་རིས་བསྒྲོར་རྒྲོ། །དེ་ཡང་ཆེ་ཚད་དཔངས་སུ་
ཁྲུ་གསུམ་དང་སིད་དུ་ཁྲུ་ལྔ་དང་། ཆུང་ཚད་དེ་བས་ཁྲུ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཕི་བ་འབྲིང་དེའི་བར་རྒྲོ། །བླ་གྒྲོས་ནི་སྣམ་ཕན་
བདུན་པ་གེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གསུམ་ 
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༼༤༢༽ 
པ་ཚད་སྣམ་སར་དང་མམ་མྒྲོ། །མཐང་གྒྲོས་སྣམ་ཕན་ལྔ་པ་གེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གིས་པ། ཆེ་ཚད་དཔངས་སུ་
ཁྲུ་དྒྲོ་པ། སིད་ཁ་ལྔ་པ་ཡིན་ཀང་དེ་ལྟར་བྱས་ན་གཡས་གཡྒྲོན་དུ་ཆགས་བསྡུ་རྒྱུ་མེད་པས་རལ་ཁ་དཔུང་ཚད་
ཡུལ་དུས་དང་འཚམས་པར་ལྷན་ཆྒྲོག་གསུངས། འདི་རྣམས་ཀི་ཚལ་བུའི་ཚད་སྒྲོར་བཞིའམ་གིས་དང་ཕྱེད་
དང་གསུམ་ཡང་རུང་ངྒྲོ་། །གདིང་བ་གེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གིས་པ་མཐའ་ལགས་རིས་བསྒྲོར་ལ་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དྒྲོ་
སྒྲོར་དྲུག སིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་མྒྲོ་འདི་རྡུལ་ཁྲུས་གཞལ་དགྒྲོས་པར་གསུངས། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པྒྲོ་
འཚོ་བའི་ཡྒྲོ་བྱད་བཅུ་གསུམ་ནི། ས་གི་ལྷས། ཆྒྲོས་གྒྲོས་དས་པ་གསུམ་དང་ནི། །རྡུལ་གཟན་ཤམ་ཐབས་
གིས་གིས་དང་། །གཡན་པ་དགབ་དང་གདིང་བ་དང་། །རས་ཆེན་དང་ནི་ས་བཟེད་དང་། །གདྒྲོང་དང་ལག་པ་
ཕྱི་བ་སེ། །འདི་དག་བཅུ་གསུམ་དབྱེ་བར་འདྒྲོད། །ཅེས་པ་ལྟར་རྒྲོ། །དེ་དག་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་སྒྲོར་
དངྒྲོས་རེས་གསུམ་གི་དང་པྒྲོ་ནི། ཡུལ་རྟེན་གིས་ཀས་མཆིལ་ལྷམ་ཕུད་ཅིང་ཡུལ་རྒན་ན་ཕྱག་དང་གཞྒྲོན་ན་
ཕྱག་ཤད་བྱ། རང་ིད་ཀིས་ལུས་འདུད་པ་དང་བཅས་ཏེ། དགེ་སླྒྲོང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པྒྲོ་འཚོ་བའི་ཡྒྲོ་བྱད་
བྱིན་གིས་རླྒྲོབ་པའི་ཆྒྲོ་ག་ལ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ་ཞེས་དང་། གཞན་རྣམས་ལ་མཁྒྲོ་བའི་ཡྒྲོ་བྱད་ཅེས་སྒྲོགས་
ཁ་བསྒྱུར། ཡུལ་གིས་ཆྒྲོས་བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་མཛད་པར་ཞུ་ཞེས་བརྒྲོད།  
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༼༤༣༽ 
གིས་ཀ་འགེངས་ཏེ་སྣམ་སར་སྒྲོགས་ཕྱི་ནང་མ་ལྒྲོག་པར་བཞི་བལྟབ་བྱས་པའི་སྣེ་གཅིག་ཡུལ་གི་ཕག་པ་
གཡྒྲོན་པར་བཀལ་གཅིག་གིས་ཀའི་ཐལ་མྒྲོའ་ིབར་དུ་བཟུང་ནས། གིས་པ་ནི། བཙུན་པ་དགྒྲོངས་སུ་
གསྒྲོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བའི་ཆྒྲོས་གྒྲོས་བགིས་ལགས་པ་རུང་བ་སད་པར་འྒྲོས་པ་འདི་ཆྒྲོས་གྒྲོས་
སྣམ་སར་དུ་བྱིན་གིས་བརླབ་བྒྲོ་ཞེས་ལན་གསུམ་བརྒྲོད་ཅིང་ཐབས་ལེགས་བྱ། བླ་གྒྲོས་སྒྲོགས་ལ་མིང་བརེ་
བ་མ་གཏྒྲོགས་འདའྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕྱག་བྱས་ཏེ་དགེ་སླྒྲོང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པྒྲོ་འཚོ་བའི་ཡྒྲོ་བྱད་བྱིན་
གིས་རླྒྲོབ་པའི་ཆྒྲོ་ག་ལ་ཐུགས་གཏད་པ་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞེས་དང་། ཡུལ་གིས་ཆྒྲོས་བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་
མཛད་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་ངྒྲོ་ཞེས་བརྒྲོད། མགྒྲོར་སན་གསན་ཞུ་བ་གནང་བ་སིན་པ་དང་མཇུག་ཏུ་བཀའ་དིན་
བརྒྲོད་ཅིང་ཡི་རང་བྱ་བ་འདི་རྣམས་མཁྒྲོ་ཡྒྲོ་སྒྲོགས་ཡྒྲོ་བྱད་གཞན་དང་། སན་བྱིན་རླབས་དང་། ཕྱིར་བཅྒྲོས་
སྒྲོགས་ལའང་སབས་དང་སར་ནས་བརྒྲོད་ཤེས་པར་བྱའྒྲོ། །འདིའི་སྒྲོར་བ་དང་རེས་ཀི་ཚུལ་འྒྲོག་མ་རྣམས་ཀི་
སབས་སུ་དན་པར་བྱའྒྲོ། །སྣམ་སར་དངྒྲོས་མེད་པར་རྒྱུ་བྱིན་རླབས་བྱེད་དགྒྲོས་ན། དེར་རས་སྒྲོགས་ཁྲུ་གང་
བ་ཡན་ཆད་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་སར་ལྟར་བཟུང་། དགྒྲོངས་གསྒྲོལ་དང་བཅས་ཏེ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བའི་
ཆྒྲོས་གྒྲོས་འདི་སྣམ་སར་དུ་བྱིན་གིས་བརླབ་བྒྲོ་འཚལ་ན་སྣམ་ 
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༼༤༤༽ 
ཕན་དགུ་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་བགིས་ཏེ། གེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གསུམ་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་བགིའྒྲོ། །བར་ཆད་མ་བྱུང་ན་
བཀྲུའྒྲོ་བཅང་ངྒྲོ་ད་བྒྲོ་སེ་བྒྲོ་བཟུང་གདབ་བྒྲོ་དྲུབ་བྒྲོ་ཁ་བསྒྱུར་རྒྲོ་ཡང་ན་འདི་ལ་ལྷན་ཐབས་གན་ནྒྲོ་རེན་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་བགིས་ཏེ་ཆྒྲོས་གྒྲོས་འདི་ནི་རུང་བ་སད་པར་འྒྲོས་པའྒྲོ་ཞེས་ལན་གསུམ་བརྒྲོད། ཐབས་ལེགས་བྱ། དེ་
བཞིན་དུ་བླ་གྒྲོས་ལ་སྣམ་ཕན་བདུན་པ་བགིས་ཏེ་གེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གསུམ་པ་བགིའྒྲོ་ཞེས་དང་། མཐང་གྒྲོས་
ལ་སྣམ་ཕན་ལྔ་པ་གེགས་བུ་ཕྱེད་དང་གིས་པ་ཞེས་འདྒྲོན་པ་བསྒྱུར་ནས་བརྒྲོད། འཚོ་ཡྒྲོ་ཕན་ཚེགས་ཞྭ་ས་
རགས་སན་ཕྒྲོར་མཆིལ་ལྷམ་ལྷུང་བཟེད་ཀི་སྣྒྲོད་ལ་སྒྲོགས་པའྒྲོ། །དེའི་བྱིན་རླབས་ནི་གཞན་སར་བཞིན་ལ། 
གྒྲོས་འདི་ཞྭར་བྱིན་གིས་བརླབ་བྒྲོ་ཞེས་དང་ས་རགས་དང་མཆིལ་ལྷམ་གིས་ལ་རིགས་འགེའྒྲོ། །ཡྒྲོ་བྱད་འདི་
སན་ཕྒྲོར་དུ་སྒྲོགས་དེ་ཡང་ཀུན་སླྒྲོང་རང་གི་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་འཆང་། གལ་ཏེ་རེན་དག་གིས་ཆྒྲོས་གྒྲོས་
གསུམ་དང་བྲལ་ན་འབྲལ་སྤང་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་སུ་རང་གི་ཆྒྲོས་གྒྲོས་དེའི་བྱིན་རླབས་ཕྱུང་ནས། གྒྲོས་
གཞན་ལ་བྱིན་རླབས་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཆུང་ངུ་ཁྲུ་གང་བ་ལྟ་བུ་ལ་བྱིན་རླབས་མི་ཆགས་པར་གསུངས། 
བྱིན་རླབས་ཕྱུང་ཚུལ་རང་གི་ཆྒྲོས་གྒྲོས་དེ་མདུན་དུ་ཡྒྲོད་པར་བསམ་ལ། དགྒྲོངས་གསྒྲོལ་དང་བཅས་ཏེ། 
བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བའི་ཆྒྲོས་གྒྲོས་བགིས་ལགས་པ་རུང་བ་སད་པར་འྒྲོས་ 
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༼༤༥༽ 
པ་འདི་ཆྒྲོས་གྒྲོས་སྣམ་སར་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ལས་རེན་དེ་ལྟ་བས་ན་དངྒྲོས་པྒྲོ་དེ་སླར་དབྱུང་བར་
བགིའྒྲོ། །ལན་གསུམ་བརྒྲོད། དེ་ནས་གྒྲོས་གཞན་ཞིག་ལ་བྱིན་རླབས་བྱེད་དགྒྲོས་པར་དེ་རྒྱུ་དང་ཁ་དྒྲོག་གིས་
མི་རུང་བ་ཡིན་ན་དངྒྲོས་དང་རྒྱུའི་བྱིན་རླབས་མི་རུང་ཞིང་། རེན་དབང་གིས་བྱིན་རླབས་དགྒྲོས་པས་དེའི་
སགས་ནི་གཞན་འད་བ་ལ་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་གྒྲོས་འདི་སྣམ་སར་དུ་བྱིན་གིས་བརླབ་བྒྲོ་ཞེས་བརྒྲོད། 
གཞན་གིས་ལའང་དེས་རིགས་འགེའྒྲོ། །གིས་པ་ལྷག་པའི་ཡྒྲོ་བྱད་ནི། མཁན་སླྒྲོབ་སྒྲོགས་དགེ་སླྒྲོང་གཞན་
ལ་ཡིད་གཏད་དེ་འཆང་དུ་རུང་བ་སྣམ་སར་སྒྲོགས་དང་། དེ་དག་གི་རྒྱུར་བསྒྲོས་པའི་རིན་ཆེན་དང་རས་ཡུག་
སྒྲོགས་ཡིན་པར་གསུངས། བྱིན་རླབས་བྱེད་པའི་སགས་ནི་གཞན་འད། མིང་འདི་ཞེས་བགི་བའི་གྒྲོས་ལྷག་པ་
རུང་བ་མ་བགིས་པ་རུང་བ་བགི་བར་འྒྲོས་པ་འདི་མཁན་པྒྲོའ་ིལགས་པར་རུང་བར་བགིའྒྲོ། །མཁན་པྒྲོ་ལ་ཡིད་
གཏད་དེ་བཅང་བར་བགིའྒྲོ། །རེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བགིའྒྲོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྒྲོད། ཡིད་གཏད་ཡུལ་དེ་
སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་སྒྲོགས་ཡིན་ན་དེ་དག་གི་མིང་གིས་རུང་བ་བྱ་ཞིང་། གང་ལ་ཡིད་གཏད་པ་དེའི་ཡིན་པར་བསམས་
ནས་འཆང་། ལྷག་ཡྒྲོ་ཕན་ཚེག་ནི་དེ་དག་གི་རྒྱུར་བསྒྲོས་ཤིང་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་དུ་མ་ལྒྲོངས་པ་རྣམས་
སྒྲོ། །གསུམ་པ་མཁྒྲོ་བའི་ཡྒྲོ་བྱད་ནི་གདན་གཏུར་བུ་ 



46 སེ་གཞུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༦༽ 
དར་རས་སྒྲོགས་གྒྲོས་སུ་བྱས་པ་དང་མ་བྱས་པ་རྣམས་ཡིན་ལགས། ཁ་དྒྲོག་དང་དབྱིབས་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་
རང་གཞན་ཐུན་མྒྲོང་བའི་བསམ་པས་འཆང་དུ་རུང་བ་ཡིན་ནྒྲོ། །དེའི་རྒྱུར་བསྒྲོ་ཞིང་ཁྲུ་ཚད་ལས་ཆུང་བ་རྣམས་
ནི་མཁྒྲོ་ཡྒྲོ་ཕན་ཚེགས་སྒྲོ། །དེ་བྱིན་གིས་རླབས་པ་ནི། མིང་འདི་ཞེས་བགི་བའི་གྒྲོས་འདི་བདག་དང་ཚངས་པ་
མཚུངས་པར་སྒྲོད་པ་རྣམས་ལ་མཁྒྲོ་བའི་གྒྲོས་སུ་བྱིན་གིས་བརླབ་བྒྲོ་ཞེས་སམ། ཡྒྲོ་བྱད་འདི་སྒྲོགས་བརྒྲོད་
པགས་འགག་སྒྲོགས་ཀྒྲོ་ལྤགས་ལས་བྱས་པ་རྣམས་ཀང་མཁྒྲོ་བའི་ཡྒྲོ་བྱད་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་ན་ལེགས་
གསུངས། ཡྒྲོ་བྱད་གསུམ་པྒྲོའ་ིབྱིན་རླབས་འདི་རང་གཅིག་པུས་ཀང་འགྲུབ་པར་བཤད་དྒྲོ། །དར་རས་ཁྲུ་གང་
དུ་མ་ལྒྲོངས་པ་རྣམས་ཡིད་ཀིས་བརྟགས་ཏེ་ཞེན་མེད་དུ་འཆང་བ་ལས་བྱིན་རླབས་མི་དགྒྲོས་ཏེ་ཚིག་ལེར། ཁྲུ་
ཡི་ཚད་ལས་ཆུང་བ་ལ། །བྱིན་རླབས་ཡིད་བརྟན་མི་དགྒྲོས་སྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོ། །བཞི་པ་ནི། འཆང་བ་པྒྲོའ་ིརྟེན་
མས་པ་བསླབ་པ་ཕུལ་བ་སྒྲོགས་དང་། གཞན་གིས་འཕྒྲོག་པ་སྒྲོགས་ཡྒྲོ་བྱད་དེ་བརླག་པ་དང་། གཞན་ལ་
བྱིན་པ་དང་། སགས་ཚིག་གིས་བྱིན་རླབས་དབྱུང་བ་རྣམས་གསུམ་ཀའི་འཇིག་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཡིད་གཏད་ཡུལ་
ཤི་བ་ནི་གིས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀི་འཇིག་རྒྱུ་ཡིན་ནྒྲོ། །ལྔ་པ་ནི། ཡྒྲོ་བྱད་ངན་ངྒྲོན་གི་ཆྒྲོག་མི་ཤེས་པར་བཟང་
མང་ལ་ཞེན་པ་བཀག་པ་ལས་འདས་ཏེ་བཟང་པྒྲོ་ལ་ལྒྲོངས་ 
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༼༤༧༽ 
སྒྲོད་པར་འདྒྲོད་པ་བསྒྲོད་མས་ཀི་མཐའ་དང་། རྩྒྲོལ་མེད་དུ་རེད་ཅིང་གནང་ཡང་སྒྲོད་མི་ནུས་པ་ངལ་ཞིང་
དུབ་པའི་མཐའ་གིས་སྤང་བའི་དབུ་མ་ལ་བརྟེན་པར་གསུངས་སྒྲོ། །གིས་པ་སན་ལ། སན་སིའི་ངྒྲོ་བྒྲོ། བྱེ་
བྲག་སྒྲོ་སྒྲོའ་ིམཚན་ིད། བྱིན་གིས་རླྒྲོབ་པའི་ཐབས། དེ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ། ཕྒྲོངས་པའི་དུས་ཀི་དམིགས་
བསལ་ལྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། འདྒྲོད་ཁམས་པའི་ལུས་འཚོ་བའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་དི་རྒྲོ་རེག་བྱ་གསུམ་གིས་བསྡུས་
པའི་ཁམ་ཟས་སྒྲོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་ཡྒྲོད་པའི་དང་པྒྲོ་དུས་རུང་གི་སན་ནི། བཅས་ལྡན་རབ་བྱུང་གིས་རང་གིང་
གི་ས་རེངས་ཤར་ནས་དགུང་ཚིགས་ཚུན་ཆད་དུ་ལྒྲོངས་སྒྲོད་དུ་རུང་བ་ཟན་དང་སྣུམ་ཁུར་ལ་སྒྲོགས་
པའྒྲོ། །གིས་པ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ནི། དགེ་སླྒྲོང་གིས་ཐུན་ཚད་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་
ནས་ལྒྲོངས་སྒྲོད་དུ་རུང་བ་ཚགས་ཀིས་བཙགས་པའི་རྩབ་མྒྲོ་ཐམས་ཅད་དང་བུ་རམ་གི་ཁུ་བ་སྒྲོགས་ཤིན་ཏུ་
སླ་བའྒྲོ། །དེ་ཡང་ིན་མྒྲོའ་ིཐུན་ཚོན་གིང་འདིར་ི་མ་ཤར་ནས་མ་ནུབ་ཀི་བར་དང་། མཚན་མྒྲོའ་ིཐུན་ཚོད་སར་
མ་ཤར་ནས་ས་རེངས་མ་ཤར་གི་བར་རྒྲོ། །སན་དེ་རང་དུས་ལས་འདས་པར་འཆང་ན་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་ཏུ་འགྱུར་
རྒྲོ། །གསུམ་པ་ཞག་བདུན་པ་ནི། ཞག་བདུན་གི་མཐའ་ཚུན་ཆྒྲོད་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་ལྒྲོངས་སད་དུ་རུང་
བ་བུ་རམ་དང་འབྲུ་མར་ལ་སྒྲོགས་པའྒྲོ། ། 
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༼༤༨༽ 
བཞི་པ་འཚོ་བཅང་གི་སན་ནི། དགེ་སླྒྲོང་གི་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་འཆང་དུ་རུང་བ་
ཙནྡན་ལ་སྒྲོགས་པའྒྲོ། །གསུམ་པ་ལ་སྒྲོར་དངྒྲོས་རེས་གསུམ་གི་དང་པྒྲོ་ནི། སན་དེ་བྱིན་ལེན་བྱས་ཏེ་ཡུལ་དེ་
རྒན་ན་ཕྱག་བྱ། མདུན་དུ་ཙོག་པུར་འདུག་གིས་ཀའི་ལག་པ་གཡྒྲོན་པར་བཞག་གཡས་པས་སེང་ནས་བཀབ་
ལ་སན་བྱིན་གིས་རླབས་པའི་ཆྒྲོ་ག་ལ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ་ཞེས་དང་། ཡུལ་གིས་ཆྒྲོས་བཞིན་སྒྲོགས་བརྒྲོད། 
གིས་པ་ནི། བཙུན་པ་དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་སན་འདི་དག་བདག་དང་ཚངས་པ་
མཚུངས་པར་སྒྲོད་པ་རྣམས་ཀི་དྒྲོན་དུ་ིན་མྒྲོའ་ིཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་རུང་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་བྒྲོ་
ཞེས་ལན་གསུམ་བརྒྲོད། ཐབས་ལེགས་བྱ། གཞན་གིས་ལའང་ཞག་བདུན་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་བྒྲོ་སྒྲོགས་
རིགས་འགེ། གསུམ་པ་ནི་དིན་བརྒྲོད་ཡི་རང་བྱ་བའྒྲོ། །བཞི་པ་ལ་བསམ་སྒྲོར་གིས་ཀི་དང་པྒྲོ་ནི། ཆྒྲོས་སྒྲུབ་
པའི་རྟེན་འཚོ་བ་དང་། ནད་གསྒྲོ་བའི་ཆེད་དང་། ལུས་ཀི་སིན་བུ་ལ་སིང་བརྩེ་བ་ལ་སྒྲོགས་པའི་བསམ་པས་
བཟའ་བར་བྱའྒྲོ། །གིས་པ་ནི། ཟས་ཀི་ཕུད་ཀིས་བླ་མ་དང་དཀྒྲོན་མཆྒྲོག་དང་ཆྒྲོས་སྒྲོང་ལ་མཆྒྲོད། དེ་ནས་
རང་གིས་ལྒྲོངས་སྒྲོད་པའི་མཇུག་ཏུ་ལྷག་གཏྒྲོར་གི་ཚུལ་དུ་ཆང་བུ་རེ་ལྷག་མ་ལ་དབང་བ་རྣམས་ལ་སེར་
དགྒྲོས་པར་གསུངས། ལྔ་པ་ནི། དམིགས་བསལ་མུ་གེའི་དུས་ 
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༼༤༩༽ 
དང་ན་བའི་ཚེ་ལག་་མཚམས་བཙོས་ཞག་ལྒྲོན་རེན་བཙོས་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་བརྩམ་ལྡང་ས་བྒྲོན་དང་སེ་བ་
འཇིག་པ་སྤང་ཟ་བྱིན་ལེན་མ་བྱས་པར་ཟ་བ་རྣམས་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དེ། གནང་བའི་ཕྱིར་རྒྲོ་ཞེས་རིན་ཕེང་དང་
ལུང་རིགས་གཏེར་མཛོད་གིས་སུ་གསུངས་པས་དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་དུས་དན་བརྟེན་པ་ིད་གལ་ཆེའྒྲོ། །གསུམ་པ་
ལ་གིས། གནས་མལ་གི་ཚད། དེ་ལ་ལྒྲོངས་སྒྲོད་པའི་ཚུལ་ལྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། གནས་ཁང་ཆུང་ཚད་སྒྲོད་ལམ་
བཞི་ཤྒྲོང་ཙམ་དང་། ཆེ་ཚད་སིད་དུ་ཁྲུ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་ཞེང་དུ་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་བཅུ་གཅིག་ཡིན་ནྒྲོ། །མལ་སན་གི་ཚད་
ཞེང་དུ་ཁྲུ་དྒྲོ་སྒྲོར་དྲུག་སིད་དུ་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་ལྔ་ཡིན་པར་གསུངས། འདི་མཁྒྲོ་བའི་ཡྒྲོ་བྱད་དུ་བྱིན་རླབས་བྱེད་པ་
ཡིན། གིས་པ་ནི། མདྒྲོར་ན་རྩྒྲོལ་སྒྲུབ་ཆེན་པྒྲོས་བསྒྲུབས་པ་འདྒྲོད་པ་བསྒྲོད་མས་དང་ཡྒྲོད་ཀང་སྒྲོད་མི་
ནུས་པ་ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་མཐའ་གིས་སྤངས་ནས་ཆགས་ཞེན་མེད་པར་ལྒྲོངས་སྒྲོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །རྩ་
བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་མས་ན་ཕྱིར་བཅྒྲོས་པའི་ཐབས་བསན་པ་ལ། རྩྒྲོད་པ་ཕྱིར་བཅྒྲོས་ནི་དགྒྲོས་པ་ཆུང་
བས་དང་། ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅྒྲོས་ལའང་ནན་ཏུར་གི་སྒྲོ་ནས་ཕྱིར་བཅྒྲོས་ཚུལ་དང་། སྤྒྲོ་མགུ་སད་པའི་སྒྲོ་ནས་
ཕྱིར་བཅྒྲོས་ཚུལ་ནི་ལག་ཏུ་ལེན་པ་དཀའ་བས་མ་བྲིས་སྒྲོ། །འདིར་བཤགས་པས་ཕྱིར་བཅྒྲོས་ཚུལ་བཤད་ན། 
ཡུལ།  
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༼༥༠༽ 
བསམ་པ། ཆྒྲོ་ག དགྒྲོས་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། རབ་ལྟུང་བས་གཏན་ནས་མ་གྒྲོས་པའི་དགེ་སླྒྲོང་གི་དྲུང་
དུའྒྲོ། །འབྲིང་སེ་ཚན་དེ་ིད་ཀིས་མ་གྒྲོས་པ། ཐ་མ་གང་བཤགས་པར་བྱ་བའི་ལྟུང་བ་དེས་མ་གྒྲོས་པའི་དགེ་
སླྒྲོང་ངྒྲོ་། །དེ་ཡང་ཕམ་པའི་སྒྲོམ་པྒྲོ་ལི་ཡང་ལྷག་མའི་སྒྲོམ་པྒྲོ་ལི་བ་རྣམས་ཀི་བཤགས་ཡུལ་དགེ་སླྒྲོང་དྲུག་དང་
ལྔ་ལ་སྒྲོགས་པ་དགྒྲོས་པར་གསུངས། སྒྲོམ་པྒྲོ་ལི་ཡང་ནི་ས་གི་ལྷས། སག་པར་མི་བྱེད་ལི་བ་སེ། །གཞན་གིས་
དེ་ལ་འབད་པ་ཡིས། །བཟླྒྲོག་ཀང་མི་ན་རབ་ལིར་ཤེས། །གཞན་ལ་ཁེལ་ཡྒྲོད་ཡང་བ་སེ། །རང་ིད་ངྒྲོ་ཚས་
ཤིན་ཏུ་ཡང་། །བསམ་པའི་དབྱེ་བས་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། སིང་ནས་བཤགས་པར་
འདྒྲོད་ཅིང་སར་བྱས་ལ་འགྒྲོད་པ་དང་ཕྱིན་ཆད་མི་བྱེད་སམ་པའི་དམ་བཅའ་དང་ལྡན་པའྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། སིར་
ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་ན། བཤགས་པ་བྱེད་ཚུལ་འདུལ་བ་རང་གཞུང་ལས་མ་གསུངས་ཀང་། རྣམ་སིན་མི་
མྱྒྲོང་བའི་ཐབས་སུ་སི་བཤགས་སྒྲོགས་ལ་འབད། འཆབ་མེད་ལ་བསླབ་པ་ནྒྲོད་དེ་ཁད་པར་གི་སྒྲོད་པ་ལྔ་སྤང་། 
དམན་སྒྲོད་ལྔ་བྱེད་ཅིང་གནས་དགྒྲོས་ཀང་དེའི་ཚུལ་གཞན་དུ་ཤེས་ལ། ལྷག་མ་བྱུང་ན། སྤྒྲོ་མགུ་སྒྲོད་པའི་
ཡུལ་དེང་སང་མི་རེད་ཀང་། ལུང་ལས་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་གི་ལྷག་ལྟུང་དགེ་སླྒྲོང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་
བཤགས་ཀང་ 



འདུལ་བའི་ལག་ལེན་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ།   51 

༼༥༡༽ 
ཆྒྲོག་པར་གསུངས། མདྒྲོ་རྩར་བསམ་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་གི ཆད་པའི་ལས་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནྒྲོ་ཞེས་གསལ་
བར་གསུངས་པ་དེས་ན་རང་གིས་སར་བྱས་ལ་འགྒྲོད་པ་དང་། ཕྱིན་ཆད་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་ཡྒྲོད་ན་དེ་གང་
ཟག་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པས་དེས་དགེ་སླྒྲོང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་ཀང་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བར་གསུངས། 
སྤང་ལྟུང་བྱུང་ན་སྤང་འབྲལ་སྒྲོན་དུ་འགྒྲོ་དགྒྲོས་པས། སྤང་ལྟུང་ཕྒྲོག་པའི་གཞིའི་རས་དེ་དང་། དེའི་ཕྱིས་རེད་ཀི་
རས་སྤང་འྒྲོས་སུ་ཡྒྲོད་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ཡང་ཡུལ་དགེ་སླྒྲོང་ཞིག་ལ་བླ་གབ་ཐ་མི་དད་པས་མི་ཆྒྲོག་པས་གནས་
ཐ་དད་དུ་སྤང་དགྒྲོས། དེའི་ཚུལ་རང་གི་གནས་ཁང་དེར་སྤང་ཡུལ་དགེ་སླྒྲོང་དེ་ཞག་གཅིག་བཞུགས་པའམ། 
ཡང་ན་རང་གི་ལྡེ་མིག་དེ་ལ་ཕུལ་བ་གང་རུང་བྱ། བྱིན་འཕྒྲོག་ལ་རས་དེ་སླར་སིན། རང་གི་གྒྲོས་སྒྲོགས་གཞན་
ལ་གཡར་པྒྲོ་ཞུས་ནས་ཞག་གཅིག་གནས་གཞན་དུ་འདུག དེའི་ཚེ་ཡང་ཡིག་བརྒྱ་སྒྲོགས་བཤགས་པའི་
རིགས་ལ་འབད་པ་ཕྱག་ལེན་ཡིན་གསུངས། དེའི་སང་ིན་གསྒྲོ་སྒྲོང་གི་སབས་ཡིན་ཚེ་དགེ་འདུན་གི་དབུས་
སུ་སིང་ནས་ཕྱིར་བཅྒྲོས་བྱེད་པ་ཡིན་ན་བཤགས་ཡུལ་དུ་འྒྲོས་པའི་དགེ་སླྒྲོང་ཞིག་ལ་བཤགས་ཡུལ་བཅྒྲོལ། 
ཡུལ་དེས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཁྒྲོད་ཅི་འཆགས་ཞེས་དི། རང་གིས་སྤང་བའྒྲོ་ཞེས་བརྒྲོད། འྒྲོ་ན་སྤང་འབྲལ་སྒྲོན་དུ་
སྒྲོང་ངམ།  
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༼༥༢༽ 
རང་གིས་སྒྲོང་ལགས་ཞེས་ལན་གདབ། སྤང་ཡུལ་བཤགས་ཡུལ་གཅིག་ཡིན་ན་དི་བ་མ་བྱས་ཀང་ཆྒྲོག ཆྒྲོ་ག་
དངྒྲོས་ལ་སྒྲོར་དངྒྲོས་རེས་གསུམ་གི་དང་པྒྲོ་ནི། ཐྒྲོག་མར་ཡུལ་རྟེན་གིས་ཀས་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་རྒྱས་
བསྡུས་གང་རུང་འདྒྲོན་ཡུལ་དེ་རྒན་ན་ཕྱག་དང་གཞྒྲོན་ན་ཐང་ཤད་བྱ། རང་ིད་འགེངས་ཏེ་འདུད་པ་དང་བཅས་
ནས། དགེ་སླྒྲོང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པྒྲོ་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅྒྲོས་ཀི་ཆྒྲོ་ག་ལ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ་ཞེས་དང་། 
ཡུལ་དེས་ཆྒྲོས་བཞིན་སྒྲོགས་ནས་མཛད་པར་ཞུ་ཞེས་བརྒྲོད། གིས་པ་ནི། ཡུལ་གི་མདུན་དུ་ཙོག་པུར་འདུག་
ཅིང་། རང་གི་མཁན་པྒྲོ་ཡིན་ན་མཁན་པྒྲོ་དང་། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་ལ་སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་ཞེས་བརྒྲོད། མིན་ན་བཙུན་པ་
དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། བདག་ཤཱཀའི་དགེ་སླྒྲོང་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་ལ་ལྟུང་བ་སྤང་བ་ལྟུང་བྱེད་ཀི་སེ་ལས་རྣམ་
པར་མ་བརྟགས་པའི་གྒྲོས་ཞག་བཅུ་ལས་འདས་པར་འཆང་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་ེས་པ་དེ་བཙུན་པའི་དྲུང་དུ་
མཐྒྲོལ་ལྒྲོ་བཤགས་སྒྲོ། །མཐྒྲོལ་ཞིང་བཤགས་ན་བདག་བདེ་བ་ལ་རེག་ཅིང་གནས་པར་འགྱུར་གི། མ་མཐྒྲོལ་
མ་བཤགས་ན་ནི་མི་འགྱུར་རྒྲོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྒྲོད། ཡུལ་གིས་ེས་པ་ལ་ེས་པར་མཐྒྲོང་ངམ་ཞེས་དི་
ཞིང་། རང་གིས་མཐྒྲོང་ལགས་ཞེས་དང་། ཕྱིན་ཆད་ལེགས་པར་སྒྲོམ་མམ། རང་གིས་སྒྲོམ་ལགས་ཞེས་ལན་
གདབ་ཅིང་ཐབས་ལེགས་བྱ། ལྷག་མ་ཡིན་ན་ལྷག་མའི་སེ་ཚན་ལས་སྨྱན་ 
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༼༥༣༽ 
བྱེད་པའི་ལྷག་མ་བྱུང་སེ་ལྟ་བུ་དང་། གཞན་རྣམས་ལ་དེས་རིགས་འགེ། དགེ་ཚུལ་ཡིན་ན་བདག་དགེ་ཚུལ་མིང་
འདི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ལྟུང་བ་ེས་བྱས་ཀི་སེ་ལས་ཕྱི་དྒྲོའ་ིཁ་ཟས་ཟྒྲོས་པའི་ེས་པ་བྱུང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་དེ་
སྒྲོགས་བརྒྲོད། གསུམ་པ་ནི། ཕྱག་བྱས་ཏེ་དགེ་སླྒྲོང་འདུལ་བ་སྒྲོགས་ནས་གཏད་པ་བཀའ་དིན་ཆེ་ལགས་ཞེས་
དང་། ཡུལ་དེས་ཆྒྲོས་བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་བགིས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་ཞེས་དང་། གིས་ཀས་ཁིམས་ཀི་
ཚུལ་ཁིམས་སྒྲོགས་བརྒྲོད། ལར་རང་རྒྱུད་ལ་ེས་པ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་བརྟགས་ནས་བྱུང་ན་དེ་དང་ཞག་ཏུ་མི་
འགྒྲོགས་པར་འཕལ་དང་འཕལ་ལ་བཤགས་སྒྲོམ་བྱེད་པ་ཡིན་མྒྲོད། དེ་འད་ཐུགས་མས་སུ་བཞེས་པ་དཀྒྲོན་
པས་སབས་སབས་སུ་སི་བཤགས་ིད་བྱེད་པ་གནད་དུ་མཐྒྲོང་ཞིང་ལར་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་བ་རང་མིང་གི་སྒྲོས་
ནས་ཕྱིར་བཅྒྲོས་དགྒྲོས་པར་གསུངས་པས་འབྱུང་ེ་བ་རྣམས་ཀི་རང་མིང་གི་སྒྲོས་ནས་སི་བཤགས་བྱེད་པའི་
ཚུལ་འདི་བདག་ིད་ཀི་རྣམ་རྟྒྲོག་ལགས་ཀང་མི་རིགས་པ་མེད་དམ་སམ་སེ། དེ་ཡང་གསྒྲོ་སྒྲོང་གི་ཚེ་ཡིན་ན་
སན་གསན་ཞུ་བ་སྒྲོགས་ཕྱག་ལེན་བཞིན་བྱས་ཏེ། ཕྱྒྲོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་འཕགས་པ་ན་ཐྒྲོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་དགེ་འདུན་བཙུན་པ་
རྣམས་བདག་ལ་དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། བདག་ཤཱཀའི་དགེ་སླྒྲོང་ 
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༼༥༤༽ 
མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་མི་ཤེས་པ་དང་མ་གུས་པ་དང་བག་མེད་པ་དང་ྒྲོན་མྒྲོངས་པ་མང་བའི་དབང་གིས་སྒྲོ་
སྒྲོར་ཐར་པའི་བསླབ་བྱ་དང་འགལ་བ། རིན་ཐང་མ་ཚང་བའི་དངྒྲོས་པྒྲོ་བརྐུས་པ་དང་རྡུལ་ཁྒྲོད་ཀི་ཤ་ཟ་མཐྒྲོང་
བར་སྨྲས་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་ཕམ་པའི་སྒྲོམ་པྒྲོ་ལི་ཡང་རྣམས་དང་། བསམ་བཞིན་དུ་ཁུ་བ་འབྱིན་པ་དང་ཆགས་
སེམས་ཀིས་བུད་མེད་ལ་རེག་པ་དང་འཁིག་ཚིག་སྨྲས་པ་དང་ཕྒྲོ་མྒྲོ་གེན་དུ་བསེབས་པ་དང་གཞི་མེད་དང་
བག་ཙམ་གིས་དགེ་སླྒྲོང་ལ་ཕམ་པས་སྐུར་པ་བཏབ་པ་སྒྲོགས་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང་། དེ་དག་གི་སྒྲོམ་པྒྲོ་ལི་
ཡང་རྣམས་དང་། མ་ངེས་པའི་ཆྒྲོས་གིས་དང་། གྒྲོས་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པ་ཞག་བཅུ་ལས་འདས་པར་བཅང་
བ་དང་། བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆྒྲོས་གྒྲོས་གསུམ་དང་བྲལ་བ་དང་། སན་བྱས་ནས་ལྒྲོ་དྲུག་མ་ལྒྲོན་པར་སན་
གཞན་བྱས་པ་དང་། གསེར་དངུལ་ལ་སྒྲོགས་པའི་རིན་པྒྲོ་ཆེ་བདག་གིར་བྱས་པ་དང་། ཁེ་འདྒྲོད་པའི་བསམ་
པས་མངྒྲོན་མཚན་གི་སྒྲོད་པ་དང་ྒྲོ་ཚོང་བྱས་པ་དང་། སན་གསུམ་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་བྱས་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་སྤང་
བའི་ལྟུང་བ་སུམ་ཅུ་དང་། ཤེས་བཞིན་དུ་རྫུན་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོན་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ལ་ཕ་མ་བྱས་པ་
དང་། དྒྲོན་སྒྲོན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའི་ཆྒྲོས་དང་ཡི་གེ་བསེན་པར་མ་རྒྲོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏྒྲོན་པ་དང་། ས་
བྒྲོན་དང་སེ་བ་འཇིག་པར་བྱས་པ་དང་། ཟས་སྤངས་ནས་ལྷག་ 
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༼༥༥༽ 
པྒྲོར་མ་བྱས་པར་ཟྒྲོས་པ་དང་། ཕྱི་དྒྲོའ་ིཁ་ཟས་དང་གསྒྲོག་འཇྒྲོག་བྱས་པ་དང་བྱིན་ལེན་མ་བྱས་པའི་ཟས་ཟྒྲོས་
པ་དང་། ལ་པྒྲོ་བྱེད་པར་ཤྒྲོམ་པའི་ཁིམ་དུ་བསད་པ་དང་། བསེན་པར་མ་རྒྲོགས་པ་དང་ནུབ་གིས་ལས་ལྷག་
པར་ལ་བ་དང་། དགྒྲོས་པ་མེད་པར་མེ་ལ་རེག་པ་དང་། ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གྒྲོས་བརྟེན་པ་དང་། རིན་པྒྲོ་ཆེ་དང་
དེར་སྒྲོས་པ་ལ་རེག་པ་དང་། བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལ་བ་ལ་སྒྲོགས་པ་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ་
དང་། སྒྲོ་སྒྲོར་བཤགས་པ་བཞི་དང་། ཤམ་ཐབས་ལེགས་པར་མ་བགྒྲོས་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་ེས་བྱས་བརྒྱ་དང་
བཅུ་གིས་དང་། གཞན་ཡང་དེར་མ་འདུས་པ་ཤ་རེན་ཟྒྲོས་པ་དང་། མནའ་འདྒྲོར་བ་ལ་སྒྲོགས་པ་སྒྲོམ་པྒྲོ་དང་
ེས་བྱས་ཀི་རིགས་རྣམས་དང་། བཤགས་ཡུལ་ཡྒྲོད་བཞིན་དུ་བཤགས་པ་མ་བགིས་པ་དང་། ེས་པ་བཅབ་
པ་ལ་སྒྲོགས་པ་མདྒྲོར་ན་མཐྒྲོ་རིས་དང་ཐར་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་ཅིང་འཁྒྲོར་བ་དང་ངན་སྒྲོང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་
ེས་ལྟུང་གི་ཚོགས་རང་གིས་བགིས་པ་དང་གཞན་ལ་བགིད་དུ་སལ་བ་དང་བགིས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་ལ་
སྒྲོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད། ཕྱྒྲོགས་བཅུ་སྒྲོགས་ནས་དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུ། མཐྒྲོལ་ལྒྲོ་མི་
འཆབ་བྒྲོ་བཤགས་སྒྲོ། །ཕྱིན་ཆད་ཀང་སྒྲོམ་པར་བགིད་ལགས་སྒྲོ། །མཐྒྲོལ་ཞིང་བཤགས་ན་བདག་བདེ་བ་ལ་
རེག་ཅིང་ 
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༼༥༦༽ 
གནས་པར་འགྱུར་གི་མ་མཐྒྲོལ་མ་བཤགས་ན་ནི་མི་འགྱུར་རྒྲོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྒྲོད། གནས་བརྟན་གིས་
མཐྒྲོང་སྒྲོམ་དི་ཞིང་ཐབས་ལེགས་བྱའྒྲོ། །དགེ་ཚུལ་ཡིན་ན། ཕྱྒྲོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་འཕགས་པ་ན་ཐྒྲོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་དགེ་འདུན་བཙུན་
པ་རྣམས་བདག་ལ་དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། བདག་ཤཱཀའི་དགེ་ཚུལ་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་མི་ཤེས་པ་དང་མ་གུས་
པ་དང་བག་མེད་པ་དང་ྒྲོན་མྒྲོངས་པ་མང་བའི་དབང་གིས་སྒྲོ་སྒྲོར་ཐར་པའི་བསླབ་བྱ་དང་འགལ་བ། དུད་འགྒྲོ་
བསད་པ་དང་། སྒྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་ལྒྲོངས་སྒྲོད་པ་དང་། གཞི་མེད་དང་བག་ཙམ་གིས་ཕམ་པས་
སྐུར་པ་བཏབ་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་དུ་རྫུན་སྨྲས་པ་དང་། བསླབ་གཞི་ཁད་གསྒྲོད་བྱས་པ་དང་། དགྒྲོས་པ་མེད་
པར་གསེར་དངུལ་ལ་སྒྲོགས་པའི་རིན་པྒྲོ་ཆེ་འཆང་བ་དང་། གླུ་གར་དང་རྒྲོལ་མྒྲོ་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་དྒྲོའ་ིཁ་ཟས་
ཟྒྲོས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་མས་ཤིང་ཁིམ་པའི་རྟགས་བླང་བ་དང་། གནས་ཀི་སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་མ་བསེན་
པ་དང་། དུས་སུ་གསྒྲོ་སྒྲོང་མ་བྱས་པ་སྒྲོགས་སྒྲུབ་པའི་བསླབ་པ་ལ་མ་གནས་པ་དང་། བཤགས་ཡུལ་ཡྒྲོད་
བཞིན་དུ་བཤགས་པ་མ་བགིས་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་སྒྲོན་པས་མ་གནང་ཞིང་སད་ན་ེས་པར་འགྱུར་བའི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་
བ་གང་རང་གིས་ 
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༼༥༧༽ 
བགིས་པ་དང་གཞན་ལ་བགིད་དུ་སལ་བ་དང་བགིས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་ལ་སྒྲོགས་པ། མདྒྲོར་ན་མཐྒྲོ་
རིས་དང་ཐར་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་ཅིང་། འཁྒྲོར་བ་དང་ངན་སྒྲོང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ེས་ལྟུང་གི་ཚོགས་དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཕྱྒྲོགས་བཅུ་ན་སྒྲོགས་ནས་དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུ་མཐྒྲོལ་ལྒྲོ་མི་འཆབ་བྒྲོ་བཤགས་
སྒྲོ་མཐྒྲོལ་ཞིང་བཤགས་ན་བདག་བདེ་བ་ལ་རེག་ཅིང་གནས་པར་འགྱུར་གི་མ་མཐྒྲོལ་མ་བཤགས་ན་ནི་མི་
འགྱུར་རྒྲོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྒྲོད། མཐྒྲོང་སྒྲོམ་དི་ཞིང་ཐབས་ལེགས་བྱ། རེས་དིན་བརྒྲོད་ཡི་རང་བྱ་བ་སར་
དང་མཚུངས་སྒྲོ། །ལར་རང་ིད་འཆི་ཁ་ལྟ་བུར་འབད་ཀང་ལྟུང་བ་བཤགས་ཡུལ་མ་རེད་ན་རང་གིས་ཡིད་ཀིས་
བཤགས་པ་བྱས་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བར་འདུལ་བ་མདྒྲོ་རྩ་བ་ལས་གསུངས་ཏེ། མཐར་དེ་ལ་རྩྒྲོལ་བ་བྱས་
ཀང་རེན་མ་འབྱྒྲོར་ན་ལས་བྱས་པ་དང་འདའྒྲོ་ཞེས་སྒྲོ། །དེས་ན་བཤགས་སྒྲོམ་བྱས་པས་ེས་པ་དག་མི་འདག་
རང་ལ་རག་ལས་ཀི་བཤགས་ཡུལ་ཁྒྲོ་ནའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་ཏེ། བཤགས་པ་བྱེད་ལྒྲོ་ཙམ་ལ་ཡུལ་བཟང་ཡང་
མི་ཕན་པས་སྒྲོ། །མདྒྲོར་ན་སབས་སབས་སུ་དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་ཅི་རིགས་ཀི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་བྱེད་
ཅིང་། རྒྱུན་དུ་རྡྒྲོར་སེམས་སྒྲོམ་བཟླས་སྒྲོགས་ཐེག་པ་གྒྲོང་མ་ནས་བསན་པའི་ེས་ལྟུང་ཕྱིར་བཅྒྲོས་ཚུལ་ལ་
འབད་པ་གལ་ 
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༼༥༨༽ 
ཆེ་སེ། སུམ་ལྡན་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་སྒྲོར་སྒྲོམ་ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་སྒྲོ་ཐར་གི་སྒྲོམ་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པས་
སྒྲོ། །བཞི་པ་ནི་ལྟུང་བའི་ེས་པ་འདག་པའི་ཆེད་དུའྒྲོ། །དེ་ལྟར་ན་མདྒྲོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་སབས་ཀི་
བརྒྲོད་བྱ་རྣམས་བསན་ཟིན་ཏྒྲོ། །སླར་སྨྲས་པ། འབུམ་ཕག་འདུལ་བའི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པྒྲོ་ལས། །སྒྲོན་བྱྒྲོན་
མཁས་པའི་དེད་དཔྒྲོན་གིས་བླངས་བའི། །དྒྲོན་གེར་རེ་བ་སྒྲོང་བའི་ནྒྲོར་བུ་འདི། །མཚུངས་མེད་བླ་མའི་དིན་
ལས་བདག་གིས་རེད། །བསན་པའི་ི་མ་ནུབ་ཀི་རི་རྩེར་འཛེགས། །བདེ་བའི་གྒྲོ་སབས་སྡུག་བསལ་མུན་པས་
འཕྒྲོག །སེ་ངན་འུག་པའི་ཧུམ་ས་འབྱིན་པ་ཡི། །དུས་འདི་ལེགས་བཤད་སྨྲ་བའི་དུས་མ་ལགས། །འྒྲོན་ཀང་དམ་
པའི་བཞེད་པ་སྒྲོང་སླད་དང་། །སྤང་བླང་དག་ཟུན་རྣམ་པར་མ་ཕྱེ་བར། །འྒྲོལ་ཚོད་མུན་མདའ་འཕེན་པ་བཟླྒྲོག་
པའི་ཕྱིར། །ལག་ལེན་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་འདི་སྤྲྒྲོས་སྒྲོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆྒྲོས་ལ་ཆྒྲོག་ཤེས་ཤིང་། །རྣམ་གཡེང་སིང་
པྒྲོར་རེ་བའི་བན་ཆུང་གི །ཐུགས་ལ་ལེགས་བཤད་འདི་འད་མི་འཕྒྲོད་ཀང་། །ཡིད་མཐུན་གྒྲོགས་པྒྲོ་ཁེད་ནི་
དགེས་པར་བསམ། །མཁས་པའི་གསུང་རབ་བཞིན་དུ་ངས་བཤད་ཀི། །རང་བླྒྲོས་གཞལ་བའི་རང་བཟྒྲོ་མ་
བགིས་པས། །འཁྲུལ་བ་མེད་སམ་འྒྲོན་ཏེ་ནྒྲོངས་གྱུར་ན། །གཟིགས་པ་སིབ་མེད་རྣམས་ལ་གུས་པས་
འཆགས། །འདི་བགིས་པ་ལས་དུབ་པར་གྱུར་པ་ཡི། ། 
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༼༥༩༽ 
དགེ་བ་གང་ཞིག་བདག་གིས་ཐྒྲོབ་པ་དེས། །སེ་དང་སེ་བར་བདེ་གཤེགས་མདུན་གནས་ཤིང་། །ཟབ་མྒྲོའ་ིཆྒྲོས་
ན་སལ་པ་ཡྒྲོད་པར་ཤྒྲོག །དེར་ཡང་ཀུན་མཁེན་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ལ། །དགའ་བའི་སེམས་ཀིས་རབ་ཏུ་
འབྱུང་བ་དང་། །འདུལ་བ་འཛིན་པའི་མཆྒྲོག་ཏུ་ལུང་བསན་ཏེ། །བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བདག་གིས་འཛིན་པར་
ཤྒྲོག །དེ་ལྟར་ལག་ལེན་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཆུང་ནས་མཐུན་པར་འགྒྲོགས་པའི་གྒྲོགས་མཆྒྲོག་
མཁས་པའི་དབང་པྒྲོ་བྱམས་པ་གྒྲོ་གྒྲོས་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་གསུང་གིས་བསྐུལ་མ་མཛད་ཅིང་། སྒྲོམ་བརྩྒྲོན་དམ་
པ་བླྒྲོ་ལྡན་དངྒྲོས་གྲུབ་ལའང་དགྒྲོས་པ་སབས་སུ་བབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་ངན་གི་རླུང་གིས་བདས་ཏེ་ེས་
ལྟུང་མི་གཙང་བའི་རབ་ཏུ་འཕྱན་པ་ཤཱཀའི་དགེ་ཚུལ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རང་ལྒྲོ་ེར་བརྒྱད་པ། 
ཡྒྲོངས་འཛིན་ཞེས་བྒྲོད་པ་ཆུ་བྱི་ལྒྲོ་ས་ག་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱྒྲོགས་རྒྱལ་བ་གིས་པ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་དང་། རྒྱུ་
སར་གྒྲོ་བཞིན་འཛོམ་པའི་ིན་རེ་ཚེ་གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མྒྲོར་གགས་པའི་ནྒྲོར་འཛིན་དཔལ་མྒྲོའ་ིལྟེ་བ་བཀའ་དིན་
འཁྒྲོར་མེད་ཆྒྲོས་རེ་བླ་མ་མཆྒྲོག་གི་ཐུགས་བསེད་ལས་བྱུང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཕྱྒྲོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་
པྒྲོའ་ིེ་འདབས་སུ་སར་བའྒྲོ།།  །།དགེའྒྲོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྒྲོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །། 

 


