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རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ཞུ་བ།

༆  ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་གང་དང་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་ལམ་ལུགས་གཅིག་

མཐུན་ཞིག་ཡོད་ན་བརྩམས་པའི་བྱ་བ་དེ་ཡང་བདེ་བའི་ངང་དུ་འགྲོ་ཞིང་ཕྱིས་སུ་གྲུབ་འབྲས་

ཡང་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་སྨིན་པ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་བཞིན། ད་ལམ་རྟ་མགོ་རོྡར་གདན་བཀྲ་ཤིས་

ཐང་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་གསར་དུ་བཙུགས་པ་ལྟར་དེ་གའི་

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་མཐོང་བས། ཞིབ་

འཚོལ་པའི་གཙོ་འཛིན་རང་ངོས་ནས་ནང་དོན་རིག་པར་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་དེང་དུས་

ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་ལ་གོམས་གཤིས་མེད་ཀྱང་སྐབས་ཀྱི་ལས་འགན་དུ་བབ་པས་གཙུག་ལག་སློབ་

དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། བཤད་གྲྭ་འདིའི་སྤྱི་འཛིན་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་

ཡོངས་ལ་སྙན་འབུལ་ཞུས་ནས་ལས་འགོ་བཙུགས། དེ་ནས་བཤད་གྲྭ་འདིའི་མཁན་སློབ་

ཡོངས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཐེང་གཉིས་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ཞུན་དག་གནང་བ་མ་ཟད། མཐར་

གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་མཐའ་བཅད་ཀྱི་གནང་བ་ཡང་གྲུབ་པ་ལྟར་ཀི་དེབ་ཀྱི་ཐོག་

ཏུ་པར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད་པའི་དགེ་བས་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར་ཁྱབ་པར་

གྱུར་བའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།    

                      

                            ཉི་མ་ཤར།                                                                      

          ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན།                       

               རྟ་མགོ་རྡོར་གདན་བཀྲ་ཤིས་ཐང་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ།
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དོན་ཚན་གནད་བསྡུས།  

Brief Essential points

 ཀ༽                            A

 ༡༽ ཞིབ་འཚོལ་ངོ་སྤྲོད།          1.Research introduction

 ༢༽ ཞིབ་འཚོལ་པའི་ལྟ་ཚུལ།       2.Researchers view

 ༣༽ ཞིབ་འཚོལ་པའི་ཆ་རྐྱེན།        3.Research requisites

 ༤༽ ཞིབ་དཔྱད་ཞུན་དག         4.Intensive research

 ༥༽ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་འབྲས་བུ།       5.Research results

 ཁ༽                             B

༡༽ ཞིབ་འཚོལ་མ་འབད་བའི་སྐྱོན།   1.Faults without research

༢༽ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ།     2.Reasons for research

༣༽ མ་དཔེ་ངོ་སྤྲོད།  3.Introduction of original manuscripts
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ཞིབ་འཚོལ་ངོ་སྤྲོད།
 

ཞིབ་འཚོལ་ཟེར་མི་འདི་ ནན་ཏན་དུ་འཚོལ་བའམ་ ཡང་ཅིན། ཞུན་དག་འབད་འཚོལ་

ཏེ་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་ ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་གོ་དགོས། རྒྱུ་

མཚན་དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་ལ་སོགས་པ་  ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ ག་

ཅི་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་དེ། བཤད་ཡམ་དང་སྐྱར་ཟློས་ཙམ་ མ་ཡིན་པར་ 

གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ ལྡནམ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། ཤུལ་མ་འབྲས་བུ་ཡང་ དག་ཐེར་

དང་ ཞུན་དག་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་

གི་ བློ་གྲོས་དང་བསྟུན་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཅིག་ འབད་དགོ་པའི་ཁར་ འབྲེལ་

ཡོད་མཁས་དབང་དང་ རྒས་ཤོས་ ཉམས་མྱོང་ཅན་ཚུ་དང་ཡང་ འབྲེལ་བ་ག་དེ་དྲག་དྲག་

འཐབ་དགོ།

ཞིབ་འཚོལ་འབད་སའི་གཞི་དེ་ལུ། ཚན་རིག་དང་། ཆོས་ལུགས་དང་། ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་དང་

གསུམ་ཡོད། ནང་གསེས་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན།  མི་བརྒྱུད་དཔྱད་པའི་རིག་པ་དང་། སྐད་རིགས་

དང་། ལོ་རྒྱུས་དང་། མི་སྣ་གལ་ཅན་དང་། ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་། རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་

ལ་སོགས་པ་ ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་འཚོལ་པའི་ལྟ་ཚུལ།

ཡིག་ཆ་གིས་གཙོས་པའི་ གཞི་ ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་སུ། 

རང་གི་བློ་ལུ་འཐད་ཏོག་ཏོ་དང་ བབ་ཏོག་ཏོ་ ཡོད་མེད་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ བརྗོད་དོན་དེ་དང་
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མཐུན་པའི་ བདེན་དཔང་དང་ ཁུངས་ལུང་དག་པ་དེ་ གཙོ་བོར་བཟུང་དགོཔ་མ་གཏོགས་ 

རང་གི་ལྟ་བ་ རྩལ་འདོན་འབད་ནིའི་ ལྟ་གྲུབ་དེ་སྤང་དགོ། དཔེ་སྦེ་བ་ཅིན། དབུ་མ་རྩ་

བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཚིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་འཚོལ་བའི་ཚེ་ ཁོང་གི་

དགོངས་པ་དེ་ སོ་སོའི་བློ་ལུ་བབ་ མི་བབ་དེ་ གཙོ་བོར་མི་བཟུང་བར། ཁོང་གི་དགོངས་པ་

དེ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་དང་། རང་གིས་དཔྱད་པའི་དོན་དེ་ ཁོང་གི་དགོངས་པ་དང་ ག་དེམ་ཅི་ 

ཐག་ཉེ་སུ་ འགྱོ་ཡི་ག་ བརྟག་ཤིང་དཔྱད་ནི་དེ། སྐབས་འདིར་ ཞིབ་འཚོལ་པའི་ལས་འགན་ 

ཡིན་པའི་ལྟ་བ་འཆང་དགོ།

ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ གང་རུང་ཅིག་ལུ་ བརྟག་ཤིང་དཔྱད་

པ་ཅིན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ཡང་བསྟུན་དགོཔ་མིན་ལ།  དེའི་

སྐབས་སུ་ རང་ལུ་དཔང་པོ་ ཡིད་ཆེས་ངེས་པའི་ དངོས་ཡོད་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་དག་ཡོད་པ་

ཅིན། ཀླུ་སྒྲུབ་ལུ་ དགག་པ་རྐྱབ་རུང་བཏུབ་ཨིན། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ཞིབ་འཚོལ་པ་

དེ་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ དྲང་པོ་དང་བདེན་པ། དཔང་པོ་དང་ཁུངས་ལུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སླབ་མི་

ཅིག་མ་གཏོགས། གྲུབ་མཐའི་ཞེན་འཛིན་དང་། ཕྱོགས་རིས་ཆགས་ཞེན་གྱིས་ བསླད་ན་ མི་

ལེགས་པ་ ཁོ་ནར་འཛིན་པའི་ གང་ཟག་ཅིག་ལུ་ བཞག་དགོཔ་པའི་ཕྱིར་རོ། །  

ཞིབ་འཚོལ་པ་ལུ་ ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ གྲུབ་མཐའི་ལྟ་ཚུལ་མི་དགོ་ས་ཅི་རུང་། ཞིབ་འཚོལ་པ་

རང་གི་ལྟ་གྲུབ་ནི་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་དགོ། དེ་ཡང་གང་ཟག་གཅིག་ སྐབས་སྐབས་སུ་ གྲུབ་

མཐའ་འཛིན་མི་དང་། སྐབས་སྐབས་སུ་ཞིབ་འཚོལ་ གནང་མེད་འབད་ བཞག་ཆོག། ཨིན་

རུང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་ རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་

ཅིན་ མི་བཏུབ། དེ་བཟུམ་སྦེ། གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་ ཞིབ་འཚོལ་པའི་བསམ་
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སྤྱོད་ རྐྱངམ་ཅིག་ དང་དུ་བླངས་རུང་ མི་བཏུབ།  དེ་ནི་སྤྱིར་བཏང་ཙམ་ཡིན་གྱི།  མདོར་

ན།  ཞིབ་འཚོལ་པ་ཡིན་ན་གྲུབ་མཐའ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་དང་།  གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན་

ཡིན་ན་དྲང་པོའི་ལམ་ནས་ ཞིབ་འཚོལ་མི་གནང་བས་ཁྱབ་པ་ནི་མིན་ལ།  

ལྷག་པར་དུ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ གྲུབ་མཐའི་རྗེས་སུ་

འབྲངས་ཏེ།  དེའི་ཚད་གཞི་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། དེའབད་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་

འཚོལ་པ་ཨིན་པ་ཅིན། རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དམ་བཅའ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་དགོ། ཨིན་རུང་

གཞན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཉིས་ སྙིགས་དོར་བཅུད་ལེན་ཐུབ་པའི་ 

རང་བཞིན་ཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་མ་གཏོགས། ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་གྱི་མཁྲེགས་འཛིན་

དང་། རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གོམས་གཤིས་ཙམ་དང་།  དད་འདུན་དང་ འོལ་ཚོད་ཙམ་ལ་

བརྟེན་པའམ། ཡང་ཅིན། ཡོད་ཚད་གཞན་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་སྟེ་ རང་ལ་འཛིན་མཚམས་ག་ནི་

ཡང་མེད་པར་ གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའི་ ལུགས་སྲོལ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནི་དེ་མི་རུང་།  འོན་ཀྱང་

དོན་དང་མཐུན་ཞིང་ རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པའི་གྲུབ་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་དགོ་སྟེ། དེ་ལྟར་

མིན་ན་ རང་ཡང་དོན་གྱི་གནད་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བས་སོ། ། 

ཡང་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ མཛད་པ་པོའི་དགོངས་པ་

གཙོ་བོ་ རྩལ་འདོན་འབད་ཚུགསཔ་ བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་  མཛད་པ་པོའི་དགོངས་པ་དེ་ཉིད་ 

རང་ཉིད་ཀྱི་བློ་ལ་འབབ་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ དེ་ཉིད་ཕྱིས་སུ་གསལ་བཤད་འབད་རུང་

ཆོག་ དེ་ལུ་དཔྱད་གཞིའི་ ཡིག་ཆ་དེ་ཉིད་ དཔང་པོ་བཟུམ་ཅིག་དང་། ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་

ཉིད་ཁྲིམས་ཐག་ གཅོད་མི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་གནང་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་

གིས་ དང་པོ་དཔང་ཡིག་ ཡོངས་རྫོགས་ ཞིབ་པར་ལྟ་ དགོཔ་མ་གཏོགས་ གྱ་ཚོམས་སུ་ 
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ཐག་གཅོད་གནང་ན་མི་རིགས། སྤྱིར་ཞིབ་འཚོལ་པས་ རང་དཔང་པོ་ འབད་ནི་དེ་ མཛེས་

ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན། 

ཨིན་རུང་ མཐར་ཐུག་དཔང་པོ་ གཞན་ལུ་ཡིད་ཆེས་འཕེལ་བའི་ རྒྱུ་མཚན་སྟོན་ནི་མེད་པ་

ཅིན། དེ་ཉིད་རྫུན་མའི་ཕྱོགས་དང་། རང་ལུ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ དངོས་ཡོད་རྒྱུ་མཚན་ སྟོན་ནི་

ཡོད་པ་ཅིན་ རང་ཉིད་བདེན་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྟན་དགོ་ལ། བདེན་དོན་དེའི་ དཔང་པོ་ཞིབ་

འཚོལ་པ་ རང་གིས་བྱས་ཀྱང་རུང་སྟེ། ཞིབ་འཚོལ་པ་ནི་ བདེན་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་རྒྱུ་

ལས་ དཔང་པོ་རང་གིས་ འབད་མི་བཏུབ་པའི་ ཁྲིམས་དང་གྲུབ་མཐའ་གང་ཡང་མེད་པས་

སོ། །

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཆོས་ལུགས་པ་ཨིནམ་མེནམ་ གང་ཡིན་ཡང་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་སྒོ་

ལས་ ནང་ཆོས་ལ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་བ་ཅིན་ མ་བཏུབ་ མེདཔ་མ་ཟད། མངོན་གྱུར་དང་

ལྐོག་གྱུར་ཀྱི་གནས་ལུ་ དཔྱད་པའི་ཚེ་ན་ ཚིག་ཙམ་དང་གྲུབ་མཐའ་སོགས་ཚད་མ་མིན་པར།  

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ ལུང་རིགས་རྣམ་དག་གིས་ གྲུབ་པའི་དོན་གྱི་ རྗེས་སུ་འབྲངས་དགོས་པ་

ནི། གཟུ་བོར་གནས་པའི་ རིགས་པར་སྨྲ་བ་ཀུན་གྱི་ ཐུན་མོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་གྱི།  ཞིབ་

འཚོལ་པ་གཅིག་པུའི་སྒེར་ཆོས་མིན་པས་སོ། ། 

ཡང་དེ་ལྟར་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ བདེན་དཔང་འཕེར་ངེས་ཀྱི་ ཁུངས་ལུང་

ལེགས་ཤོམ་མེད་པ་དང་། ཞིབ་འཚོལ་རྣམ་དག་བྱུང་མེད་ཚེ། གཅིག་གཅིག་གི་བར་ན་ 

དགག་བཞག་ཡོང་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ།  དགག་པ་ཡང་རྐྱབ་དགོས། དེ་ནི་ཞིབ་འཚོལ་པའི་ 

འོས་འགན་ཨིནམ་ལས་བརྟེན། བློ་ཕམ་འབད་དགོཔ་ མེདཔ་མ་ཟད་། དགག་པ་གནང་མི་

དེ་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། 
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ཞིབ་འཚོལ་པའི་ཆ་རྐྱེན།

གཙུག་ལག་གི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་གཅིག་གིས་ དང་པ་རང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གི་ཁ་ཐུག་

ལས་ ལཱ་དེ་ལུ་སྤྲོ་བ་ཡོད་དགོཔ། དཔེར་ན། དཔྱད་གཞིའི་ཐོ་ཡིག་དང་ དཀར་ཆག་ལ་

སོགས་པ་ ལྷག་ནི་ལུ་སྤྲོ་བ་ཡོད་དགོཔ་མ་ཟད། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བྱ་བ་མཐར་ མ་ཕྱིན་བར་དུ་ 

བློ་མི་འགྱུར་བའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཅིག་དང་། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་འདི་ ཡན་ལག་གི་བྱ་བ་

བཟུམ་ མ་ཡིན་པར་ཆེད་དུ་ བྱ་བའི་ལས་སུ་བཟུང་དགོ། 

སྤྱིར་ཞིབ་འཚོལ་ ཚད་དང་ལྡནམ་ འོང་མི་འོང་འདི་ ཕྱི་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ ག་དེམ་ཅི་ ཚང་

བ་ ཡོད་མེད་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིནམ་ལས། ཐོག་མར་དཔྱད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐད་ཡིག་

གཙོ་བོ་ལ་ སྦྱང་བ་ཚད་ལོན་པ་ཞིག་དགོ། རབ་བྱུང་ན་སྐད་ཡིག་གཞན་དང་ གློག་རིག་ལུ་

ཡང་ སྦྱང་བ་མི་དམན་པ་ཅིག་དགོས་ལ། དེ་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིན་

ཏུ་ཆེ། 

ཡང་དཔེར་ན་དཔྱད་གཞི་དེ་ ལེགས་སྦྱར་གྱི་ ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་བཞིན་དུ་ དེ་ལ་དཔྱད་ཞིབ་

མ་གཏང་པ་ཅིན་ ཁུངས་ཡིག་ཆ་ཚང་ཅིག་ མ་བལྟ་བའི་གྲལ་ཁར་ རྩིས་བརབརྟེན་ ཞིབ་

འཚོལ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ ཚད་ལྡན་ཅིག་གི་ གྲལ་ཁར་མི་ཚུད། རང་གི་ཡི་གེ་ལུ་ ཞིབ་

འཚོལ་པ་དེ་ ལེགས་སྦྱར་ལྟ་བུ་ སྐད་ཡིག་གཞན་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མ་མཁས་རུང་ 

སྐབས་ཐོབ་རང་ལུ་ དགོཔ་ངེས་བདེན་ སྐད་ཡིག་གི་རྨང་གཞི་ཙམ་ མ་ཤེས་ན་མི་བཏུབ་

པ་ལྟ་བུ་སྟེ། རང་གི་དཔྱད་གཞི་དང་ འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་དང་ སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ 

ཡོད་པའང་ལྟ་དགོས་པས་སོ། །
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དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་དངོས་གཞི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་

ཐང་གི་ སློབ་སྦྱོང་མི་དམནཔ་ཅིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོཔ་དང་། མ་ཟད་རང་གི་དཔྱད་གཞི་དེའི་

ཐོག་ལུ་ མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པའི་སློབ་སོྟན་པ་ཅིག་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་བསྟེན་དགོས། དེ་ལས་གལ་

ཆེ་བ་ གཞན་ཅིག་ནི་ དཔྱད་གཞི་ཡིག་ཆ་འཚོལ་སྡུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་

ཚུ་ཡང་ངེས་པར་དུ་འཛོམས་དགོས། ས་གནས་གཞན་ཁར་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ སྤྲོད་

པའི་སྐབས་སུ་ འབྲེལ་གཏོགས་ འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ལེན་དགོཔ་མ་ཟད་ དེ་ལུ་དུས་ཚོད་

དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་ལངམ་དགོ། 

ཞིབ་དཔྱད་ཞུན་དག

གཞུང་ལུགས་ལ་སོགས་པ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་དོན་དང་པོ་དེ་ ཁུངས་ལྡན་ ཞིབ་དཔྱད་

ཞུན་དག་ འབད་ནི་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་དཔེ་སྡུར་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ ཞུན་དག་ངོ་མ་ཅིག་ ཡོང་

ཐབས་གནང་དགོས་པ་ལས། ཞུན་དག་དང་ དཔེ་སྡུར་གཉིས་འཛོལ་ནི་མི་འོང། ཞུན་དག་

འབད་བའི་སྐབས་སུ་ ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ རང་གི་ལྟ་ཚུལ་སླབ་ནི་དང་།  ཐག་གཅོད་འབད་

ནི་དེ་ མ་ཧ་བར།  སྔ་ཕྱིའི་བཤད་སྲོལ་དང་། རྩོམ་པ་པོའི་རྩོམ་འགྲོས། ཁ་སྐད། མ་དཔེ་ངོ་

མ་ ཨིནམ་མེནམ། དེ་ཚུ་གི་བསྒྱུར་གཞི་ ཤིང་པར་ལ་སོགས་པའི་ ལོ་རྒྱུས་སོགས་ དཔང་

ཡིག་གམ་ དཔེ་ཡིག་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ སེམས་ལུ་ངེས་དགོཔ་གལ་ཆེ་

སྟེ། དེ་ལྟར་དཔྱོད་ཤེས་མེད་པར་ ད་རེས་ནངས་པའི་ སྐད་ཡིག་དང་འགྲོས་ གཅིག་པུ་

ལུ་ བསམ་ཏེ་ འཕྲལ་དུ་བསམ་འཆར་འདོན་རྐྱང་དང་། དགག་པ་རྒྱག་རྐྱང་འབད་བ་ཅིན 

རང་ངལ་བ་དོན་མེད་ཀྱི་ ལམ་ལུ་ཞུགས་པ་ཙམ་ལས། གནད་དུ་འཁེལ་བའི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ 

ཞིབ་འཚོལ་པའི་ལམ་ལས་ རྒྱང་རིང་དུ་གྱེས་པ་ཞིག་ཡིན།  
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དཔེ་མཚོན་པ་ཙམ་ཅིག་ཞུ་ན། “ཤེས་པའི་རིགས་སོ་”དང་། “ཤེས་པར་རིགས་སོ། །”ལྟ་བུ་

གཉིས་ལས། གོང་མ་དེ་སྔོན་གྱི་རྩོམ་འགྲོས་དང་ ཤུལ་མ་དེ་ ཕྱིས་ཀྱི་རོྩམ་འགྲོས་ཨིན་ས་ཅི་

རུང། རང་ཉིད་ཤུལ་མམ་དེ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ སྔ་མ་བཟུམ་སྦེ་ བྲིས་

པ་ལ།  དགག་པ་རྒྱག་རྐྱང་དང་ བཟོ་བཅོས་ གཏུགས་རྐྱང་བྱས་ན་ གཏན་ནས་མི་རུང། 

‘ཡང་གཤིན་པོའི་བརྡ་རྙིང་ལུ་མཚུན་ཟེར་’ མི་དེ་ མ་དགཔ་ཨིན་ཟེར་ མི་འཁྲུགས་པའི་ 

ཡིག་ཆ་འགྱུར་བཅོས་མཛད་པ་ ལྟ་བུ་མི་རུང་།  དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་བརྡ་གསར་རྙིང་།  སྐད་

གསར་བཅད་སོགས། མདོར་ན་གཞུང་དཔེ་དེ་ཉིད་ སྐད་ཡིག་གང་གི་ཐོག་ལུ་ བཞུགས་པའི་ 

སྐད་ཡིག་དེའི་ འཕེལ་རིམ་དང་ བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔོག་དགོཔ་

ཨིན།

ཡིག་ཆའི་དཔེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་ཚུལ་ཡང་ དཔེ་ཆ་སོ་སོ་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡོད། དཔེར་

ན། མཛད་པ་པོ་ ཁོ་རང་གི་ཕྱག་དཔེ་ངོ་མ་ ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ སྔ་ཕྱིར་དཔེ་བཤུས་ ཐེངས་ལེ་

ཤ་ འབད་མི་ལུ་ ཆ་བཞག་ན། ང་བཅས་ཀྱིས་ ཤེས་དགོཔ་འདི་ དཔེ་བཤུས་འབད་མི་ རེ་

རེ་ལུ་ཐུན་མིན་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་རེ་རེ་ཡོད་ཅིང་། ཡིག་མཁན་རེ་རེས་ ནོར་འཁྲུལ་རེ་ཡང་བཟོས་

ཏེ་ གཞུང་གཅིག་ལས་ དཔེ་བཤུས་འབད་བའི་ ཡིག་ཆ་ཡང་ མི་མཐུན་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། 

དཔེ་མི་མཐུན་པ་དེ་ལུ་ ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་ དཔེ་མི་མཐུན་པ་དང་། མ་བསམ་མ་ཤེས་པར་ 

ཤོར་བའི་དཔེ་མི་མཐུན་པ་གཉིས། དེ་ཡང་བསྡུས་ན། སངས་རྒྱས་ལ་ ཡེ་ཤེས་ཡོད་མེད་ནོར་

བ་བཟུམ་ དོན་ཆེན་དང་། ཚེག་ཤད་ཕྲ་མོ་ ཆད་ལྷག་བྱུང་བ་ལུ་ དོན་ཆུང་ངམ་ གལ་ཆུང་

ཟེར་སླབ་རུང་བཏུབ། ག་དེ་འབད་ཨིན་རུང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཅིག་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་པ་

ཅིན། འཛོལ་བ་ངོས་འཛིན་ འབདཝ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ འཛོལ་ན་འཛོལ་བའི་ཚུལ། འཛོལ་
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བ་དེ་པར་ཤིང་ལུ་ཆག་གྲུམ། ཡི་གེ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ བྱུང་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པ་ 

འཛོལ་སའི་གཞི་དེ་ཚུ་ ངོས་བཟུང་ཞིནམ་ན་ དཔེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བའི་ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ཡང་ ཧ་

གོཝ་འབད་དགོ། 

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དཔེ་བསྡུར་དང་ཞུན་དག་ འབད་བའི་སྐབས་སུ་ དཔེ་ཁུངས་གཅིག་

ལུ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ནི་མེན་པར་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་སའི་གཞི་ རྩོམ་པ་པོའི་

དགོངས་པ་ངོ་མ་དེ་ ཐོབ་ཐབས་སྒྲིག་དགོ། དེ་ཡང་བོད་འབྲུག་གི་ཡིག་ཐོག་ལུ ཡོད་པའི་

ཡིག་ཆ་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པའི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ ཞུན་དག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ 

ཡིག་གུའི་ནོར་འཁྲུལ་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ ལ་སོགས་པ་ ངོས་འཛིན་འཇམ་ནིའི་དོན་ལུ་ བོད་

འབྲུག་རང་གི་ཞུན་དག་འབད་ཚུལ་ དེ་ཡང་དཔྱིས་ཕྱིནཔ་ཅིག་ཤེས་དགོས།

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས།

སྤྱིར་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ནི། ཤུལ་མ་མཁས་པ་གཞན་དང་ བློ་གསལ་གཞན་ཚུ་

གི་ བློ་གྲོས་ཡར་རྒྱས་དང་ རིགས་པའི་ཁ་སྣོན་དུ་འགྱུར་ཆོག། སྒྲུབ་བྱེད་འབད་བཀོད་པའི་ 

ཁུངས་ལུང་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ གཞན་གྱིས་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་ཁུངས་སུ་ འདྲེན་འོས་

པ་ཅིག་ཨིནམ་དང་། རྒྱུན་བརྟན་གྱི་རིན་ཐང་དང་ བྲལ་བའི་ གྲུབ་འབྲས་ཅིག་བཏོན་དགོ།  

གཞན་ཡང་གོ་བདེ་ཁ་གསལ་དང་ སྐད་གྲགས་ འགྱོ་ནི་ཙམ་ དམིགས་ཡུལ་སྦེ་ མི་བཟུང་

བར་།  དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་ ག་ཨིནམ་དེ་བསྟན་དགོཔ་མ་གཏོགས། ནུས་པ་མེད་བཞིན་

དུ་ དཀའ་ལས་ཁག་དྲག་ཅིག་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་གཏང་པ་ཅིན། དུས་

ཚོད་འཕྲོ་བརླག་གཏང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་རང་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།  །།
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ཁ༽

ཞིབ་འཚོལ་མ་འབད་བའི་སྐྱོན།

ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཟླཝ་ ཕྱེད་ཕྱེད་ཀྱི་བར་ན་ གསོ་སྦྱོང་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ འདོན་

པའི་ ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པ་ལྡན་པའི་མདོ་ཡི་ནང་ལས་ ཚིག་རྐང་གཉིས་ཆད་ཡོདཔ་

བཟུམ་མཐོང་མས། དེ་ཡང་། ཇི་ལྟར་སྦྲུལ་སྡུག་ཀླུ་ཆེན་ནག་པོ་ཡང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ལ་

གནོད་མེད་གཞན་ཅི་སྨོས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་འོད་དང་ལྡན། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་

པ་གྲགས་འགྱུར་བདེ་བ་འཐོབ། །ཞེས་པའི་འཕྲོར། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་མཐོ་རིས་འགྲོ་བའི་

རྒྱུ། །ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པས་མྱ་ངན་འདས་ཐོབ་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་དུས་

རྒྱུན་དུ་ གསོ་སྦྱོང་གི་སྐབས་སུ་འདོན་ནི་མིན་འདུག།

ཨིན་རུང་བཀའ་འགྱུར་སྡེ་དགེའི་པར་མ་དང་། ལྷ་སའི་པར་མ་གཉིས་ཀའི་ནང་ལུ་ ཡོད་པར་

འོག་ལུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཀོད་ཡོད། 

༼ནམ་རྒྱུན་དགོན་སྡེ་ སོ་སོའི་ མདོ་འདོན་པ་པོ་ཚུ་གིས་ མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོང་སྟེ་ 

གོང་གསལ་ཚིག་རྐང་གཉིས་པོ་ཆད་ཤོར་བ་ཡིན་ནམ། 

ཡང་ན་དེ་ལས་གཞན་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཞིག་གིས་ མི་གསུངསམ་ ཨིན་ན། གོང་གསལ་ཚིག་

རྐང་གཉིས་པོ་ གསུང་མཁན་གྱི་དགོན་སྡེ་ཡོད་མེད། ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་ལྡན་པའི་མདོ་ལ་ 

རྒྱ་འགྲེལ་ཡོད་དམ་མེད། སོམ་ཉིའི་དྲ་རྒྱ་གཅོད་པའི་བཀའ་ལན་ཅིག་ མཁས་དབང་རྣམས་

ཀྱིས་ ཅིས་ཀྱང་གནང་བར་ཞུ། ༽
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སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་དང་། ལྷ་སའི་བཀའ་འགྱུར་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་གོང་གསལ་ཚིག་རྐང་

གཉིས་ཡོད་པའི་པར་རིས་གཤམ་གསལ།

སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་ ས་ པ། མདོ་སྡེ་ཤོག་གྲངས 254

ལྷ་སའི་པར་མ།  མདོ་ ལ་ བ། ཤོག་གྲངས 392
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ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ།

           དཔེར་ན།  ཆོས་འབྱུང་དང་བསྟན་རྩིས།   

སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་

ལས་འཁྲུངས་རབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནང་གསེས་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་རྣམ་

ཐར་དུ། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ལུང་བསྟན་གྱི་ཚིག་དེ་ཁོ་བོས་

འཇམ་དཔལ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་མཇལ་མ་མྱོང་ཞིང་། གལ་སྲིད་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་

ཡང་བརྟག་དགོས་པར་ཡོད་ཏེ། ཆོས་རྗེ་རྒྱ་རས་འཁྲུངས་པའི་དུས་དང་ལུང་བསྟན་གྱི་ཚིགས་

གཉིས་མི་སྒྲིག་པས་སོ། །  

འགྲོ་མགོན་རྒྱ་རས་འཁྲུངས་པའི་ལོ་ཚིགས་ལ་ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱིས་ཆོས་རྗེ་གཙང་

པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་གསུངས་པ་དང་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་གསུངས་པ་

གཉིས་མི་མཐུན་པའི་ཁར། ལྷག་པར་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་རིན་རང་གི་གསུང་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་

གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཆོས་རྗེ་རས་པའི་འཁྲུངས་ལོ་དང་། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གྱི་

འགོར་འཁྲུངས་རབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནང་ཡོད་པའི་འགྲོ་མགོན་རྒྱ་རས་ཀྱི་འཁྲུངས་ལོ་

གཉིས་མི་མཐུན་པ་འདུག །
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སྐྱབས་རྗེ་དགེ་རིན་གྱིས་མཛད་པའི་ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར།

ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱིས་མཛད་པའི་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་།
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གཞུང་ཆེན་ལས་དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན།

༼དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན་དེ་ལ་ཡང་མ་དཔེ་མི་འདྲ་བ་ཁག་ལྔའི་ནང་དུ་ཚིག་དང་དོན་མི་འདྲ་བ་

མང་པོ་འདུག༽ དེ་ལ་འདོད་པ་སྔ་མ་བ་ན་རེ། རྗེས་ཐོབ་ཡིན་པ་ཙམ་གྱིས་གཡེང་བ་ལ་སོགས་

པར་མི་འགྱུར་བས། རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་དང་ཡང་མི་འགལ་ལོ། 

།ཞེས་གསུངས་སོ། །འཁྲུལ་ཡུལ་སྣང་བ་ཙམ་འཁྲུལ་པར་བརྗོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གཞན་

གྱི་ཤེས་ངོའི་འཁྲུལ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་སྣང་ཡང་དེར་འཛིན་པའི་བློས་མ་ལུས་པ་འཁྲུལ་པ་ཉིད་དུ་

ཤེས་བཞིན་དུ། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཐོ་རིས་དང་། བྱང་གྲོལ་གྱི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་བརྟེན་པར་ཟད་པས་

འཁྲུལ་བཅས་སུ་ག་ལ་འགྱུར། དེས་ན་འཁྲུལ་པ་ཙམ་དུ་ཤེས་ན། མ་འཁྲུལ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་

བཟུང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བདེན་ཞེན་མེད་པའི་ཀུན་

རྫོབ་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་མཚན་མས་གནོད་པ་ལ། གནོད་པ་མེད་པ་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཡུལ་

དུ་བྱས་ཀྱང་འཁྲུལ་པར་མི་འགྲོ། ཞེས་ཀྱང་ཟེར་རོ། །དེས་ན་འདོད་པ་སྔ་མ་ནི། ཇི་སྙེད་པ་

ཞེས་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་ལ་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངའ་བར་འདོད་པ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། སྔ་མ་ཇི་

ལྟར་མཁྱེན་པ་ནི། །འཁྲུལ་མེད་མཉམ་གཞག་བློ་འཇུག་མེད། །ཕྱི་མ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པ་ནི། ། 

འཁྲུལ་སྣང་རྗེས་ཐོབ་བློ་འཇུག་ཅན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདོད་པ་ཕྱི་མ་ནི། སངས་རྒྱས་

ལ་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མི་མང་འ་བར་འདོད་པ་སྟེ། འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའི་

མདོ་ལས། དེ་གཤེགས་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། ཆོས་གང་ཡང་ཐུགས་སུ་

མ་ཆུད་མ་མཁྱེན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཁྱེན་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། 

།ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ལས་ཀྱང་། མུ་སྟེགས་བྱེད་པ་ཁ་ཅིག་ནི། །ཐརཔ་འགྲོ་དང་ལྡན་

ཞེས་སྨྲ། །ཁྱོད་ནི་ཞི་བར་གཤེགས་གྱུར་ནས། །ཞུགས་གུམ་ལྟ་བུར་བགྲང་དུ་མེད། །ཅེས་
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གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར༌ན༌འདོད༌པ༌ཐ༌དད༌པ༌རྣམས༌བཤད༌ཟིན༌ཏོ།།དགེ༌བཤེས༌པ༌ནི། ཡང་

དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དངོས་ནིཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ལ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ནོར་

བ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའམ། རང་བཞིན་ལོག་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་དེ་སྐད་དུ་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ཙམ་

ཡིན། དོན་ལ་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཡིན་ནོ། །རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་བཞེད་ཀྱི། ཡེ་ཤེས་བྱ་

བ་ཡང་། ད་ལྟ་བའི་ཤེས་པ་བཟོ་བཅོས་མ་ཕོག་པ་འདི་ལ་ཡོད་མེད་དམ། རྟག་ཆད་ཚིག་དང་

བློ་ལས་འདས་པ་འདི་རང་ཡིན། འདི་ལ་ཅི་ལྟར་བརྗོད་ཀྱང་འགལ་བ་མ་ཡིན་པས། ཡེ་ཤེས་

ཀྱང་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། མཁས་སུ་རེ་བའི་བློས་བྱས་པས་སངས་རྒྱས་རང་ལ་ཞུས་ཀྱང་ཕྱོགས་

གཅིག་པ་གཅིག་གསུང་དུ་ཡོད་མི་སྙམ། ཆོས་སྐུ་བློ་འདས་སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཡིན། ང་ལ་མ་

དྲི། སེམས་ལ་ལྟོས་དང་། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་དུ་བཞེད་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 

།མདོ་སྡ་རྒྱན་ལས་ཀྱང་། ཐར་པ་ནོར་མེད་ཙམ་པ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་སངས་

རྒྱས་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ལ། ཆོས་སྐུ་ནི་སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཡིན་པས་ཡེ་ཤེས་མི་མངའོ། །འོ་ན་

མདོ་ལས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་མི་འགལ་ཏེ། མིག་གི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་སྔོར་སྣང་དུ་སྐྱེས་པ་ལ། སྔོན་པོ་མཐོང་ཞེས་ཟེར་བ་བཞིན་དུ། ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་

དབྱིངས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པར་བཞེད་ལ། ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པ་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་པས་

གདུལ་བྱའི་སྣང་བ་ལ་འཇོག་པས་ན། ལུགས་འདི་བདེ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་

སྤངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའམ། ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ་འམ་

རང་བཞིན་ནོ། །རྒྱུད་བླ་མ་ལས་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་དབྱེར་མེད་པ། །དག་པའི་ཆོས་

ཀྱི་རབ་ཕྱེ་བ། །ཉི་མཁའ་བཞིན་ཏེ་སྤངས་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས་ཀྱང་། གང་ལ་ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པའི་ས་བོན་དུས་

རིང་རྟག་ལྡན་པ། །སྤོང་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་རྣམ་པ་ཀུན་གྱིས་རབ་ཏུ་བཅོམ་གྱུར་ཞིང་། །གནས་
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གྱུར་ཆོས་དཀར་ཡོན་ཏན་མཆོག་ལྡན་ཐོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། ། 

མ་དཔེ་ངོ་སྤྲོད།

རྩིབ་རིའི་མ་དཔེ།

རྒྱ་ནག་གི་མ་དཔེ།
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བལ་ཡུལ་གྱི་མ་དཔེ།

འབྲུག་གི་མ་དཔེ།
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རུམ་སྟེགས་ཀྱི་མ་དཔེ། 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
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རྟ་མགོ་རྡོར་གདན་བཀྲ་ཤིས་ཐང་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ནས་གནམ་ལོ་ས་ཁྱི་ལོ་ལུ་      

ཐེང་དང་པ་ པར་བསྐྲུན་ཞུས་པའོ། །
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