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                                                                      ༣༠x༡ = ༣༠  

                                                               
༡  གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་མཛད་པ་པོ་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་? 
   འཕགས་ཡུལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔའ་བོས། 
   བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས། 
   དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། 
   བྱང་སྨད་པ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། 
 
༢༽ ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྨན་ཅོང་ཞི་རིགས་ལྔ་དང་། བྲག་ཞུན་རིགས་ལྔ་དང་། སྨན་ཆུ་རིགས་ལྔ་དང་། ཆུ་ཚན ་རིགས་ལྔ་དང་ནན་
པའི་རི་བོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཀ་ རི་བོ་གངས་ཅན། 
ཁ་ རི་བོ་སྤོས་ངད་ནན། 
ག་ རི་བོ་འབིགས་བྱེད། 
ང་ རི་བོ་མ་ལ་ཡ། 
 
༣༽ ནད་རང་རང་གི་གཉེན་པོའི་སྨན་རྣམས་རྟ་ཞོན་པ་ལྟར་འཕྲལ་དུ་ནད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཁྲིད་པར་བྱེད་པ་ནི་གང་རེད? 
ཀ་ སྨན་རྩི། 
ཁ་ སྨན་རྟ། 
ག་ སྨན་གྱི་སྙིང་པོ། 
ང་ གར་ཆང་། ཆུ་བསིལ། ཆུ་བསྐོལ། 
 
༤༽ སྨན་ཁོང་དུ་འཕུལ་ཞིང་ནད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་འཇོམས་པའི་རྟ་གང་དང་གངརེད? 
ཀ་  གར་ཆང་། ཆུ་བསིལ། ཆུ་བསྐོལ། 
ཁ་  ཤ མར། བུ་རམ། 
ག་  རུས་ཐང་། ནོར་བུ་བདུན་ཐང་། མ་ནུ་བཞི་ཐང་། 
ང་ ཐོད་རུས་གསུམ་ཐང་། 
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༥                                                                                    
                                                   ? 
                 
                   
               
              
 
༦                                       ? 
   ཉི་དགའ    གླ་རྩི། 
   བྱང་བུལ    སྟར་བུ་ཁནྜ། 
                           
                          
 
༧  ནད་དང་ལུས་ཟུངས་དྲི་མ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་རྣམས་རང་རང་གི་ནང་ཚད་ལས་འཕེལ་བ་དང་འགྲིབ་པ་ལ་ནད་ཀྱི་མིང་དུ་བཏགས་
པ་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དབྱེ་བ་དང་རྟགས་སོགས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་བར་སྟོན་འཛིན་པའི་གནས་དེར་གང་ཡིན? 
   གྲུབ་པ་ལུས་ཀྱི་གནས། 
    ངོས་འཛིན་རྟགས་ཀྱི་གནས། 
   འཕེལ་འགྲིབ་ནད་ཀྱི་གནས། 
    ནད་ཟུངས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ། 
 
༨༽འཇམ་རྩའི་སྦྱོར་བ་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་གསེས་ལས་ ཆུར་གནས་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྦལ་ལྕོང་སོགས་ཀྱི་ཁུ་བ་དང་། བའི་འོ་མ་དང་མར་ཞུན་
བཅས་སྟེང་རུ་རྟ་དང་། དེ་བ་དཱ ་རུ། ་་་་ངང་། རྒྱམ་ཚ། ་་རུ་ར། དུར་བྱིད་རྣམས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་སྦྱར་བའི་སྨན་ནི་གང་གི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ན? 
ཀ་ བཀྲུ་འཇམ་གྱི་སྦྱོར་བ། 
ཁ་ བཀྲུ་མ་སླེན་གྱི་སྦྱོར་བ། 
ག་ སླེ་འཇམ་གྱི་སྦྱོར་བ། 
ང་ ནི་རུ་ཧའི་སྦྱོར་བ། 
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༩༽ དཔེར་ན་བྱ་ནི་མཁའ་ལ་ལྡིང་གྱུར་ཀྱང༌། །རང་གི་གྲིབ་མ་དེ་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །འགྲོ་ཀུན་བདེ་བར་གནས་ཤིང་སྤྱོད་ན་ཡང༌། །མ་རིག་ནན་
པས་ནད་དང་འབྲལ་མི་སྲིད། ཞེས་གསུངས་པ་ནི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
ཀ་ སྤྱི་རྒྱུའི་དཔེ། 
ཁ་ ཁྱད་པར་རྒྱུའི་དཔེ། 
ག་ ཉེ་བའི་རྒྱུ། 
ང་ བྱེ་བྲག་གི་རྒྱུ། 
 
༡༠༽ མགོ་ན་ཤ་ཚ་ཁ་རོ་སྐྱུར་ལ་ཁ། །ལྕེ་སྟེང་བད་ཀན་ཆེ་ལ་སྣ་སྒོ་སྐམ། །མིག་སྤྲིན་དམར་སེར་གཟེར་བ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ། །ནུབ་གཉིད་ཆུང་
ལ་ཉིན་པར་གཉིད་མི་ཐུབ། །ལུད་པ་དམར་སེར་ཚ་བྲོ་སྐོམ་དད་ཆེ། །ཁྲག་མཁྲིས་འཁྲུ་སྐྱུག་རྔུལ་ཆེ་དྲི་མ་མནམ། །ཁ་དོག་དམར་སེར་སྨིན་ཅིང་
འདྲུལ་བར་བྱེད། 
ཀ་ རླུང་གི་འཁྲུགས་རྟགས། 
ཁ་ ཚ་བའི་ནད་ཀྱི་འཁྲུགས་རྟགས། 
ག་ མཁྲིས་པའི་འཁྲུགས་རྟགས། 
ང་ བད་ཀན་གྱི་འཁྲུགས་རྟགས། 
 
༡༡༽ ཉལ་པོ་སྐྱེ་གནས་མི་མཐུན་བདག་པོ་ཅན། །མི་སྡུག་སྦྲུམ་མ་ཤུགས་ཞན་ཉེན་པ་དང༌། །ཟླ་མཚན་ནན་དུས་བཀན་བྱེད་འཁྲིག་པ་
སྤང༌། །དགུན་དུས་རོ་ཙས་དྲེགས་ཚེ་བཀག་པ་མེད། །སྟོན་དཔྱིད་ཞག་གཉིས་དབྱར་སོས་ཟླ་ཕྱེད་སྤྱད། །གཞན་དུ་བུད་མེད་ལ་ཞུགས་དབང་པོ་
ཉམས། །མགོ་འཁོར་དུས་མིན་འཆི་བར་བྱེད་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ནི། 
ཀ་ ཚེ་བརྐྱང་པའི་སྤྱོད་ལམ། 
ཁ་ འཇིག་རྟེན་པའི་སྤྱོད་ལམ། 
ག་ དུས་བཞིའི་སྤྱོད་ལམ། 
ང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ། 
 
༡༢༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་དབང་པོ་མི་གསལ་མགོ་བོ་ན། །གཉའ་བ་རེངས་དང་ཁ་ཡོ་འགམ་ཆག་འགྱུར། །དུད་རྣོན་སྣ་སྨན་ཉི་མ་བལྟ་བས་བསལ། 
ཞེས་པ་ནི་་་་་་་་་་་་། 
ཀ་ གཡལ་བཀག་པའི་སྐྱོན། 
ཁ་ སྐྱུགས་བཀག་པའི་སྐྱོན། 
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ག་ བཤང་བ་བཀག་པའི་སྐྱོན། 
ང་ སྦྲིད་པ་བཀག་པའི་སྐྱོན། 
 
༡༣༽  བརྒལ་བ་མནན་པ་དང་། སྟོར་བ་བཙལ་བ། འགྱིངས་པ་དྲང་བ། འབྱམས་པ་བཅད་པ། སྲོག་གི་བྱ་རབ་བཅས་རྣམ་གངས་ཞིབ་པོ་ 
དཔྱད་ཀྱི་ནང་ལས་ ག་ཅི་གི་ལོག་གནོན་སྨོ? 
    གཏར། 
   བསྲེག 
   བཤལ། 
   སྐྱུགས། 
 
༡༤                                                                                           
                                                                                     
                                           ? 
                 
                  
                 
                  
 

༡༥༽ ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྡོང་པོ་ཤིང་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ་ སྡོང་པོ་སྔོ་ལྗང་ཅུང་ཕྲ་ལ་རིང་ཞིང་ལྡེམ་པ་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་ཞིང་། ཡལ་
ཕྲན་འཇམ་པ་ཁ་དོག་སྐྱ་བོའམ་ལ་ལོ་མ་སྔོ་སྐྱ་སྒོང་དབྱིབས་འདྲ་ལ་མཐའ་མཉམ་ཞིང་རྩ་རིས་དྲ་བ་ལྟར་གྱེས་པ་དང། མེ་ཏོག་སྔོ་
དམར་རམ་དཀར་པོ་ཆུང་ཞིང་འདབ་མ་ལྔ་དང་ནན་པ་སྡོང་པོ་དང་། ཡལ་གའི་ལོ་མའི་མཚམས་ནས་གསུམ་བཞི་ཙམ་མཉམ་དུ་ཤར་
ཞིང་། འབྲས་བུ་ཟླུམ་རིལ་སྨིན་ནས་དམར་སྨུག་ཏུ་འགྱུར་བ། སྐམ་ནས་ཁོང་སྟོང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། འབྲས་བུ་ཟླ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་
བཏུས་ཏེ་ཧམ་རུལ་མ་ཤོར་བར་སྐམ་ནས་སྨན་དུ་སྤྱོད་རྒྱུ། རོ་ཚ་ལ་སྐྱུར་བ། ཞུ་རྗེས་ཁ་བ། ནུས་པ་ཚ་ལ་རྣོ་བས་སྲིན་བུའི་ནད་རིགས་
དང་ཕོའི་མེ་དྲོད་ཉམས་པ། གཞང་འབྲུམ་སོགས་ལ་ཕན་པ་ཡིན། 

ཀ་ སེ་འབྲུ། 
ཁ་ བྱི་ཏང་ག 
ག མ་རུ་ཙེ། 
ང་ ན་ལེ་ཤམ། 
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༡༦༽སྨན༌གྱི༌སྦྱོར༌སྡེབ༌ནང༌ ཅིང་ཞི་དགུ་པའི་ངོ་བོ་ག་ཅི་ཨིན་ན? 
ཀ་ བསིལ་དྲོད་སྙོམས་པ། 
ཁ་ དྲོད་ཡོད། 
ག བསིལ་ཡོད། 
ང་ དྲོད་ཆུང་། 
 
༡༧ སྙིང་པོ་བསྡུས་པར། དང་པོ་ཆུ་སེར་གནས་པ་འམ།། རོ་སྨད་ལ་རྒྱས་བད་ཀན་རྒྱས།། ཤ་ཁྲག༌ནད༌ཀྱིས༌རྐང༌པར༌ནི།།         
དུས༌སུ༌སྐྲངས༌པར༌བྱེད༌འགྱུར༌ཞིང༌།། རིམ༌གྱི༌སྟུག༌པོ༌ཉིད༌འགྱུར༌བ།། དེ༌ནི༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཞེས༌བཤད༌དོ།། ཞེས༌གསུངས༌པ༌དེ༌ནི༌ནད༌གང༌སློང༌བའི༌རྒྱུ༌
སྐྱེན༌ཡིན༌ན? 
   རྐང་བམ། 
   གྲུམ་བུ། 
   ཆུ་སེར། 
   འབྲས་ནད། 
 
༡༨                                                                                          
                                                                                            
                                                                                     
                                                                                        
                                   ? 
                                    
               
                     
                    
 

༡༩                                                                                        
                                                                                        ? 
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༢༠  ག་བུར་སྨུག་པོ་ཟེར་ མིང་གི་རྣམ་གངས་གཞན་ག་ཅི་ལུ་སླབ་སྨོ? 
ཀ་ ཕག་བྲུན། 
ཁ་ གླ་རྩི། 
ག གཡའ་ཀྱི་མ། 
ང་ ཧོང་ལེན། 
 
༢༡༽  སླེ་ཏྲེས་ཀཎྜ་ཀ་རི་་་ག་རུ། །གོ་སྙོད་རུ་རྟ་གུ་གུལ་སྒོག་སྐྱ་རྣམས།  
ཀ༌  རླུང་ཚད་ནན་པར༌སེལ༌བའི ་སྨན་སྡེ་ཡིན།   
ཁ༌ རླུང་མཁྲིས་སེལ་བར་བྱེད་པའི་སྨན་སྡེ་ཡིན། 
ག༌ བད་ཀན་ཚ་བ་སེལ་བའི་སྨན་སྡེ་ཡིན། 
ང༌ བད་ཀན་གང་བ་སེལ་བའི་སྨན་སྡེ་ཡིན། 
 
༢༢༽ ནད༌གང༌ཞིག༌འཇུག༌ལྡོག༌གི༌དོན༌མ༌རྟོགས༌པ༌ཐེ༌ཚོམ༌དུ༌གྱུར༌པའི༌སྐབས༌ནད༌གཞི༌གསལ༌བར༌ཤེས༌པའི༌ཕྱིར༌སྔོན༌དུ༌ཚོད༌ལྟ༌བྱེད༌པའི༌
ཐབས༌ནི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌། 
ཀ༌ མངོན༌ཚུལ། 
ཁ༌ སྔོན༌འགོག 
ག༌ སད༌མདའ། 
ང༌ སྨན༌རྟ། 
 
༢༣  ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྡོང་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོ་ཅུང་རིང་ལ་ཕྱི་པགས་སེར་སྐྱ་ཡིན་པ་དང་། རྩེར་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕྲན་
གྱེས་ཤིང་ལོ་མ་ལྗང་སེར་སྲབ་ཅིང་སྒོར་ལ་འཇམ་པའི་མཐའ་མཉམ་ལ་ངར་པ་རིང་བ་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་དཀར་ལ་སེར་མདངས་ཅན་ཆུང་ངུ་
འདབ་མ་ལྔ་དང་ནན་པ་ལོ་མའི་ངར་པའི་མཚམས་ནས་འཆར་བ། འབྲས་བུ་སྔོ་ལྗང་སྨིན་ཚེ་ལྗང་སེར་དུ་འགྱུར་བ། མདོག་སྐྱ་བོ་དང་ལྗང་ལྗང་ཞད་
ཅན་བཟང་ཞིང་། ནག་ལ་སུལ་རིས་ ཅན་མ་སྨིན་པ་ཡིན་པས་ཞན ་པ་དང་། དད་སྤྱོད་སྐབས་ཕྱིའི་ཤ་ཁོ་ན་སྤྱོད་དགོས་ཤིང་། ལུམས་སོགས་ལུས་
པོའི་ཕྱི་ལ་སྤྱོད་དགོས་ཚེ་ཤ་རུས་མཉམ་དུ་གཏོང་ཆོག རོ་བསྐ་ཞིང་ཁ་བ། ཞུ་རྗེས་ཁ་བ། ནུས་པ་བསིལ་ཞིང་རྟུལ་ལ་སྐམ་པ། གཙོ་བོ་བད་
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མཁྲིས་ཀྱི་ནད་དང་། ཆུ་སེར་གྱི་ནད། རླུང་དང་མིག་ནད། ཚད་པ། སྐྲ་བྱི་བ་སོགས་ལ་ཕན ་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཆུ་སེར་ནག་པོར་བསྔགས་པ་ཡིན ་
པའི་སྨན་རྫས་ནི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་? 
   ་་རུ་ར། 
   བ་རུ་ར། 
  སྐྱུ་རུ་ར། 
   སྟར་བུ། 
 
༢༤                                                                                      ? 
                      
                        
                          
                             
 
༢༥                                        ? 
                                                                                   
                                                                      
                                                    
                                                                                    
 
༢༦                                  མིང་གཞན          ? 
        
        
          
   བསེ་རུ།  
 

༢༧༽ འདུས་སོ་གསུམ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ ་སྨོ? 
ཀ་ སྤྱི་གཙུག་ མཚོགས་གསང་། སྡུད་སྒོ། 
ཁ་ རྣ་ལྟག་གཉིས་དང་ སྤྱི་གཙུག 
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ག སྐྲ་མཚམས་ སྡུད་སྒོ་ མཚོགས་མ། 
ང་ སྤྱི་མཚོགས་ སྡུད་སྒོ་ སྐྲ་མཚམས། 
 
༢༨༽སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཤ་སྟེ། རོ་དང་ཞུ་རྗེས་མངར་བ། ནུས་པ་སྣུམ་ལ་ལྕི་ཞིང་དྲོ་བའོ། ངོ་བོའི་ནུས་པས་འབྲས་ནད་དང་། གང་རླུང་གི་ནད། ཕོ་
བའི་ནད། མཁལ་རྐེད་ཀྱི་ནད། མགོ་ནད། མོ་ནད་སོགས་སེལ་བར་བྱེད། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཤ་དེ་ནི ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་? 
ཀ་ གཡག་རྒོད་ཀྱི་ཤ 
ཁ་ སྲམ་གྱི་ཤ 
ག་ ཉ་ཡི་ཤ  
ང་ འཕྱི་བའི་ཤ 
 
༢༩༽ སྐེའི་འཕང་ལོའི་གསང་འདི་ག་སྟེ་ལུ་ངོས་འཛིན་ནི་སྨོ? 
ཀ་ ལྟག་ཀོའི་ཚིགས་ཆུང་ཚུ། 
ཁ་ ལྟག་ཀོའི་ཚིགས་འབུར་པོ། 
ག ཚིགས་ཆུང་དང་པོ། 
ང་ ཚིགས་པ་དང་པོ། 
 
༣༠༽ དེ་རྟགས་སོས་ཟྱིན་རླུང་ལས་གྱུར་པ་ནི།། རྟག་ཏུ་འགྲེང་དང་པགས་པ་འགས་པར་བྱེད།། མཁྲིས་གྱུར་དམར་པོར་སྐྲངས་ལ་ཚ་བ་སྐྱེ།། 
ཁྲག་གྱུར་འབྲུམ་པ་ནག་པོ་ཁྲག་བཅས་འཛག། བད་ཀན་གཡའ་ཞིང་སྐྲངས་ལ་ལྕི་བ་ཡིན།། འདུས་གྱུར་རླིག་སྐྲངས་རྣག་དཀའ་ཀུན་རྟགས་
ནན།། འབྲུམ་པ་ཅན་ནི་འབྲུམ་པ་མང་པོས་ཁྱབ།། མདུད་འདྲ་པགས་པ་ཕྱིར་ལོག་སྐྲངས་ཤུ་འབྱུང་།། སྦུབས་འབྱར་ཁ་ཟུམ་གཅིན་འབྱུང་འཆུ་ཞིང་
འགག། ག་མ་ཅན་ནི་ག་མས་གང་སེམ་ན།། ཞེས་པས་དེ་ནི་ནད་གཞི་ཅིའི་མངོན་རྟགས་ཡིན? 
ཀ་ རླིག་རླུགས་ཀྱི་ནད་རྟགས། 
ཁ་ མོ་ནད་ཀྱི་ནད་རྟགས། 
ག ཕོ་མཚན་ནད་ཀྱི་རྟགས། 
ང་ མོ་མཚན་ནད་ཀྱི་རྟགས། 
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                                                                        x༥ = ༢༠  
 
༡  ལུས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་བཤད་པའི་སྐབས་རྒྱུའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ལས་ལུས་ཁམས་ཆགས་པའི་ཚུལ་དང་མངལ་བསྲུང་བའི་ཐབས་ཇི་
ལྟར་ཡིན་ནམ? རྩ་ཚིག་བྲིས། སྐུགས། (༥) 
 
༢                     ། རོ། དེའི་        ? སྐུགས། (༥) 
 
༣  མན་ངག་རྒྱུད་དུ་ སྣ་ནད་བཅོས་པའི་སྐབས་སུ་སྣ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། སྣ་ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། སྣ་ནད་ཤ་འབྲས་བྱུང་བ་ལ་ཐོག་མར་གང་
བཅོས་དགོས་པ་ཡིན་ན? སྐུགས། (༥) 
 
༤༽ ཕྱི་རྒྱུད་ལས། ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་ཐ་མར་སླེབ་པའི་ཚེས།། སྐྱེས་ཚད་མཐོང་ཚད་སྨན་དུ་མ་འཁོལ་ན།། ནུས་ནན་དཀོན་པས་བཙལ་དུ་ག་ལ་
རྙེད།། དཔེར་ན་ལྷ་དང་ཀླུའི་ནོར་བུ་འདྲ།། རྙེད་ཀྱང་དབུལ་པོའི་ནད་པས་ཅི་ལ་ཐེག། དཔེར་ན་ཟོང་མེད་ཚོང་དུས་འཁྱམ་པ་འདྲ།། དེ་བས་མཐའ་
འཁོབ་དབུལ་པོའི་ནད་བལས་ཕྱིར།། བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་སྔོ་ཡི་སྦྱོར་བ་བསྟན།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཚིག་བཅད་དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཇི་ལྟར་
ཡིན། སྐུགས། (༥) 
 
                                          ༡                               ༥༠  
 
ཞི་འཇུག་གི་དྲི་བ་དང་པ། 
 
དོན་ཚན: གང་གྲུམ་གྱི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་རང་གི་མྱོང་གོམས་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ། 
 
མཁྱེན་པའི་གཏིང་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། །བརྩེ་བས་འདུ་འཁྲུགས་ནད་ཀྱི་ཟུག་རྔུ་དབྱུང་། །སྨན་གྱི་བླ་དང་དབྱེར་མེད་གཡུ་ཐོག་
པ། །བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་འདུད།། ཅེས་ཡུལ་གོང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས་སྐབས་དོན་གླེང་བར་
བྱ་བ་ནི་དྲེག་གྲུམ་ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་སྐོར་ཡིན་པས་རྒྱལ་ཁམས་འདིར་ས་བབས་མཐོ་ལ་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་གང་ངར་ཆེ་བས་མིའི་ཟས་སྤྱོད་
ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས་པར་མངར་སྐྱུར་ལྕི་བསིལ་གྱི་རིགས་བསྟེན་མཁན་མང་བའི་ཐོག་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་སོགས་བྱས་ཏེ་རླུང་ཁྲག་འཁྲུགས་ནས་
ཐོག་མས་དྲེག་ནད་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་མ་བཅོས་རང་སོར་བོར་བའམ་ཐོག་མ་ནས་གཏར་དང་མེ་བཙའ་སྔས་དྲགས་པ། ཡང་ན་གཉན་འཇོམས་སྨན་
ཤུགས་ཆེར་བཏང་ནས་ནད་གམ་སྟེ་གྲུམ་བུར་གྱུར་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག།  
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གྲུམ་བུའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་རྒྱུད་ལས། རྒྱུ་རྐྱེན་བརླན་སྣུམ་ཡུལ་དང་སྣུམ་བཅུད་ཟས། །དྭངས་མ་གནས་སུ་མ་སྨིན་ཆུ་སེར་རྒྱས། །ཤ་རུས་རྩ་རྒྱུས་ལ་
གནས་གྲུམ་བུ་སྐྱེད། །ཅེས་པ་ལྟར་བརླན་སྣུམ་ཆེ་བའི་ཁང་པ་དང་ཡུལ་དུ་བསྡད་དྲགས་པ་དང་། སྣུམ་བཅུད་དང་ཚ་སྐྱུར་གྱི་ཟས་ཟོས་དྲགས་པ། 
ལུས་ཟུངས་རྣམས་དྭངས་མས་མ་སྨིན་པར་ཆུ་སེར་རྒྱས་ལ་གནས་བཅས་ཏེ་ཡུན་ལོན་སྐབས་རྐང་ལག་གི་ཚིགས་གཞི་སོགས་ལ་བསྣད་ནས་རང་
བཞིན་གྱིས་དབྱིབས་སྒུར་བ་དང་། ཚད་པར་བཅུད་ཤོར་བ། གཏར་ག་མ་རན་གོང་དུ་གཏར་བ། དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་མང་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚད་
ནད་བྱེར་ཅིང་སྨད་དུ་ལྷུང་བ་དེར་ཆུ་སེར་བསྡོངས་ཏེ་ཚིགས་པར་ཞེན་པའམ་ཡང་ན་ བརྡབ་འགམ་ཤོར་ནས་ཚིགས་གཞིར་བསྣད་པ་ཡུན་ལོན་སྐབས་
ཆུ་སེར་འཁོར་ནས་གྲུམ་བུར་འགྱུར་བ་ཡིན། གྲུམ་བུའི་དབྱེ་བ། ཤ་ཏྲེམ་དང་། རུས་ཏྲེམ། རྩ་ཏྲེམ། ཆུ་ཏྲེམ། ཏྲེམ་དཀར། ཏྲེམ་ནག་བཅས་དྲུག་ཏུ་
གསུངས་ཡོད།  
 
གྲུམ་བུའི་སྤྱི་རྟགས། རྒྱུད་ལས། སྤྱི་རྟགས་གང་ཤུམ་ཡུན་རིང་ཤ་པགས་བརྩི། །གདོང་སྣུམ་མགོ་བོ་རྐེད་པ་དཔྱི་མིག་གཟེར། ཤེད་ཆུང་སྒྱིད་སྐྱུར་
ཤ་འབྲོས་རྔུལ་ཁ་སྙི། །རུས་ཚིགས་ཤ་རུས་ཁོལ་ཞིང་ཆུ་རྒྱུས་གྱོང་། །འགུལ་ཚེ་ལྷག་པར་ན་ཞིང་སྐད་ངན་འཆོར། །ཆུ་དམར་རྩ་འཁྱུག་ཕྲ་
མགྱོགས་གཏིང་ན་རྒྱུག །ཅེས་པ་ལྟར་ལུས་གང་ཤུམ་ཡུན་རིང་ལ་ཤ་དང་པགས་པ་བརྩི་ཞིང་གདོང་པ་སྣུམ་ལ་མགོ་བོ་དང་རྐེད་པ་དཔྱི་མིག་
རྣམས་སུ་ན་ཟུག་ནང་བ། ལུས་ཤེད་ཆུང་ཞིང་སྒྱིད་པ་སྐྱུར་བ་སྟེ་སྒྱིད་ལུག་པ། ཤ་འབྲོས་པ་སྟེ་རྗུད་ཅིང ་རྔུལ་ཁ་སྙི་བ་དང་། རུས་ཚིགས་དང་ཤ་རུས་
ཁོལ་ཞིང་ཆུ་བ་དང་རྒྱུས་པ་གྱོང་བ། འགུལ་བསྐྱོད་བྱས་ཚེ་ལྷག་པར་ན་ཞིང་སྐད་ངན་ཤོར་བ། བལྟ་རྩ་འཁྱུག་ཅིང་ཕྲ་མགྱོགས་གཏིང་ན་རྒྱུག་པ། ཆུ་
མདོག་དམར་སེར་རམ་སེར་ཤས་ཆེ་ཞིང་སྐབས་འགར་ལྦུ་བ་སངས་སྐྱེན་པ་སོགས་ཡོད། བྱེ་བྲག་རྟགས་ལ་གང་གྲུམ་ནི་ཆུ ་སེར་དཀར་པོ་ཡིན་ཏེ་
གང་བ་ཤས་ཆེ་བས་གང་གྲུམ་དུ་འགྱུར་ལ་ཚིགས་གཞི་སྐྲང་སྦོས་ཐེབས་པ་དང་། མཁལ་རྐེད་དང་པུས་མོ་རེས་མོས་ན་བ། ལྷག་པར་དུ་དགུན་
དུས་ན་ཞིང་གནམ་གཤིས་ཐབ་ཐྱིབ་དང་གངས་ཆར་བབས་སྐབས་དེ་བས་ན་ཟུག་ཆེ་ཞིང་ཚིགས་རྣམས་འཁྱོག་པ། གྱེན་ཐུར་དུ་འགྲོ་བསྐྱོད་དཀའ་
ལ་རྐང་ལག་གི་དྲོད་ཆུང་བ། ཚ་དྲོ་སྣུམ་དྲོད་ཕན་སྙམ་བྱེད་ལ་མངར་སྐྱུར་ལྕི་བསིལ་གྱིས་གནོད་པར་ཤེས་པ། བལྟ་རྩ་དལ་ལ་རྩ་སྨད་ཞན་ཅིང་ཆུ་
མདོག་སྐྱ་ལ་ཀུ་ཡ་སྲབ་ཅིང་ལྦུ་བ་བརྟན་པ་མདོར་ན་རྩ་ཆུ་གཉིས་ཀར་གང་རྟགས་སྟོན་པ་ཡིན། 
བཅོས་ཐབས་ནི། ས་བབས་མཐོ་བའི་ཁར་ཞིང་ཆུ་གཏོང་རྒྱུས་མཚོན་ཆུ་གང་ནང་ལས་ཀ་མང་དྲགས་པ་དང་། འགའ་ཤས་་ར་ལས་སོགས་ངལ་
ལས་བཡས་དྲགས་པ། འགའ་ཤས་སྣུམ་བཅུད་ཆེ་བའི་ཟས་གཡག་ལུག་གི་ཤ་དང་ཆང་སྐྱུར་སོགས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དྲགས་པ་སོགས་ཀྱིས་ནད་
གཞི་འདི་འབྱུང་གི་་ཡོད། ནད་གཞི་འདི་བྱུང་བའི་ནད་པ་འཚོ་ཐབས་ཞན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་སྨན་མ་བསྟེན་པར་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ཟུག་བཅག་སྨན་བཏང་
སྟེ་ནད་དྲག་རྒྱུར་རེ་བ་བྱེད་པ། འགའ་ཤས་ཀྱིས་མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པར་སྨན་པ་ཡིན་མུན་ལ་མ་བལྟོས་པར་རྒན་རྒོན་འགའི་ངན་ལོབ་ལྟར་མེ་
བཙའ་འདེབས་རྐྱང་བྱེད་པ། འགའ་ཞིག་གིས་ལས་ནད་རེད་ཅེས་སྨན་བཅོས་མི་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་ནད་དེ་ཉིད་ཚིགས་དམིགས་ཀུན་ལ་འབྱམས་
ནས་རྙིང་སོང་དུ་གྱུར་བ་སོགས་སྣ་ཚོགས་མཐོང་རྒྱུ་འདུག སྨན་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གྲུམ་བུའི་ནད་པ་དག་ལ་ཐོག་མ་ནས་གཉན་སྨན་བསམ་ཁྱུང་
དང་སེང་ལྡེང་ ༢༥། ཀླུ་བདུད་ ༡༨། དངུལ་ཆུ་ ༡༨། སྤོས་ཁྱུང་ ༡༥ སོགས་གཏོང་རྒྱུར་ངན་གོམ་མམ་མཁས་ངོམས་བྱེད་མཁན་མང་དུ་འདུག་
ཀྱང་དེ་དག་སོ་སོར་ཡང་ཉམ་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རེ་ཡོད་ངེས། རང་ཉིད་ནས་གྲུམ་བུའི་ནད་པར་ཐོག་མར་སེ་འབྲུ་ཀུན་བདེ་དང་གོ་ཡུ་ ༢༨ སེ་
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འབྲུ་ཉི་དཀྱིལ། སླེ་ཏྲེས་ ༥ ཐང་སོགས་སྨན་འཇམ་པོའི་རིགས་ཀྱིས་ནད་རྩེ་ཞི་ཐབས་དང་འདུལ་ཐབས་བྱས་ཏེ་མཐར་གཉན་སྨན་སྤོས་ཁྱུང་ ༡༥། 
སེང་ལྡེང་ ༢༥ སོགས་ཀྱིས་ནད་འཇོམས་ཐབས་བྱེད་པ་སོགས་ནི་སྨན་པ་སྐུ་བགྲེས་དག་གིས་ལམ་སྟོན་ལྟར་གང་ཐུབ་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། 
སྐབས་འགར་སྐམ་ཁབ་ཀྱི་ལག་ལེན་དད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། མེ་བཙའ་འཇོག་པ་དང་ཆུ་ཚན་བདུག་པ། མངར་སྐྱུར་ལྕི་བསིལ་གྱི་ཟས་རིགས་མི་
བསྟེན་པ་དང་སྤྱོད་ལམ་ཆུ་གང་ནང་ལས་མི་བྱེད་པ། བརླན་གང་གནས་སུ་མི་སྡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བྱས་ན་ཕན་བསྐྱེད་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ 
ཡོང་གི་འདུག མེ་བཙའ་འཇོག་དུས་ནི་རེས་གཟའ་ཉི་མ་དང་མིག་དམར་ནད་པའི་གཤེད་གཟའ་མི་འཁེལ་བ་མ་ཟད་མེ་བཙའ་གདབ་ཉིན་གཟའ་ 
སྐར་ངན་པ་དང་རེས་དང་ཞག་དུས་ཀྱི་བླ་གནས་མི་འཁེལ་བར་ཞག་བཟང་ཞིག་འདེམས་དགོས་པ་ལས་མེ་བཙའ་གདབ་རུང་མི་རུང་མི་བལྟ་བ་ 
དང་གཟའ་སྐར་ཚེས་གངས་ལ་བསྟུན་མི་དགོས་པ་ཞིག་གཞུང་གང་ལའང་གསལ་མེད་པས་འཚོ་བྱེད་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཡམ་རྒྱུག་ཏུ་མ་སོང་
བས་ལེགས་པར་བརྟག་རྒྱུ་གལ་ཆེའོ། 
 
གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ཆ་ཚང་བྲིས་དགོས། སྐུགས། (༥x༡༠) 
 
༡.༡༽ གྲུམ་བུ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་བྲིས?    སྐུགས། (༥) 
༡.༢༽གྲུམ་བུའི་ནད་ལ་རྣམ་གངས་ཇི་ལྟར་ཡོད་རེ་རེ་བཞིན་བཀོད? སྐུགས། (༥) 
 
༢༽ གྲུམ་བུའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་དང་གང་ཡིན་ན? སྐུགས། (༡༠) 
 
༣.༡༽ ཤ་ཏྲེམ་དང་རྩ་ཏྲེམ་འདི་གཉིས་ཀྱི་མངོན་རྟགས་ཇི་ལྟར་སྣང་? སྐུགས། (༧) 
༣.༢༽ ཏྲེམ་དཀར་དང་ཏྲེམ་ནག་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་ཡིན? སྐུགས། (༣) 
 
༤༽ སྤྱིར་བཏང་གྲུམ་བུའི་ནད་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་ཀྱི་སྤང་བླང་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ན? སྐུགས། (༡༠) 
 
༥༽ གྲུམ་བུ་ཆུ་ཏྲེམ་གྱི་ནད་ལ་དཔྱད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་གང་ལྟར ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན? སྐུགས། (༡༠) 
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ཞིབ་འཇུག་གི་དྲི་བ་གཉིས་པ། 
 

     : དེང་སང་དུས་ཀྱི་འགྱུར༌བ༌དང༌བསྟུན་ ཟས་སྤྱོད་ལོག་པའི་དབང་གིས་ ཕོ་བའི་ནད་གཞི་མང་དུ་བྱུང་བའི ་སྙན་ཞུ་ཡོད་པ་ལས་ འདིར་ཕོ་
ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ།། 
པད ་འབྱུང་་་རོ་ཙ་ན་་་མངོན་དང་། ཟླ་མངོན་གཡུ་ཐོག་གསར་རྙིང་ལ་སོགས་པ། །དཔལ་ནན་རྒྱུད་འདི་ཆེས་ཆེར་གསལ་མཇད་པའི། །བྱང་ཟུར་
རྣམ་པ་གཉིས་ལ་སྙིང་ནས་འདུད། །ཅེས་མཆོད་བརྗོད་ཀྱིས་སྔོན་བསུས་ཏེ་གང་འཆད་པར་བྱ་བ་ནི་ཕོ་ནད་ཀྱི་སྐོར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཡིན་ལ། དེ་
ཡང་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷའི་ཞལ་ནས། སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བ་ཡང་འདིར་བརྗོད་མེད། །སྡེབ་སྦྱོར་མཁས་པ་བདག་ལའང་ཡོད་མིན་ཏེ། །དེ་ཕྱིར་
གཞན་དོན་བསམ་པའང་བདག་ལ་མེད། །རང་གི་ཡིད་ལ་བསྒོམ་ཕྱིར་ངས་འདི་བརྩམས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་སྔོན་བྱོན་གྱི་བྱང་ཟུར་ 
རྣམ་གཉིས་དང་དཔལ་ནན་རྒྱུད་བཞི་ལ་སོགས་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ནས་གསུང་པ་ལ་འདིར་ཆུ་ཐྱིགས་ཙམ་ཞིག་འཆད་པའི་བརྩོན་ 
འགྲུས་བྱེད་ལགས། དེང་སང་སྨན་ལྗོངས་སུ་ཕོ་ནད་ཀྱི་ན་ཚ་ཡོད་པ་ནི་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཡིན་ལ། དམིགས་གསལ་གྱི་ས་མཐོན་པོ་ལྟ་ 
བུ་ལ་དེ་བས་མང་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་ཕོ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཅོས་ཐབས་སྔོན་འགོག་སོགས་མ་འཆད་གོང་ལ་ཕོ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་དེའི་བྱེད་
ལས་དང་ཡུལ་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཤེས་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་སེམས། དེའང་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཞུ་མ་
དགོས་པ་དང་། གལ་སྲིད་ནད་པ་གཅིག་གི་ཆ་ན་བཤད་ན་ཡང་གལ་སྲིད་ཁོང་རང་གི་ཕོ་བ་ཟེར་བ་དེ་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ནས་ག་འདྲ་ཅིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན་རང་གང་མོས་ཀྱི་འཚོ་བྱེད་མཁས་པ་རྣམས་ལ་འདྲི་བ་གཏང་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་དགོས་གལ་ཆེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་
ན་དེང་སང་ཕལ་སྐད་དུ་གྲོད་པ་དང་སྙིང་ག་ལ་ཟུག་མོ་འདུག་ཟེར་བཞིན། ཕོ་བ་གྲོད་པ་དང་སྙིང་ག་གསུམ་ཁག་ལྟ་བུ་དང་གསོ་རིག་སྨན་གཞུང་
ནས་བཤད་པའི་ཕོ་བ་དེ་གྲོད་པ་མ་ཡིན་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་བརྩི་ན་ཧ་ཅང་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པར་ལགས། དེ་ཕྱིར་དཔལ་ནན་རྒྱུད་བཞི་དང་རྒྱ་གར་མཁས་
པ་སློབ་དོཔན་དཔའ་བོའི་ཡན་ལག་བརྒྱད ་པ་སོགས་ལ་གཟྱིགས་དགོས་པ་ཡིན་ལ། སྤྱིར་ཕོ་བ་ནི་མིའི་ལུས་ཁམས་ནང་གི་འཇུ་བྱེད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་
གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་དོན་ལྔ་དང་སྣོད་དྲུག་ལ་སྣོད་དྲུག་གི་ནང་ཚན་དང་དེའི་གནས་ཡུལ་ནི་ལྷེན་སྣེའི་འོག་གཤམ་ནས་རྩིབས་ལོགས་
གཡོན། འོག་ཏུ་འཁྱོགས་ནས་གནས་ཡོད་ཅིང་ཕོ་བའི་གཡས་ངོས་སུ་མཆིན ་པ་དང་། གཡོན་ངོས་སུ་མཆེར་པ་རྒྱབ་གགས་སུ་གཤེར་མ་དང་
ཁྲག་རྩའི་སྡོང་པོ་སོགས་གནས་ཡོད་དོ། དེའི་དབྱིབས་ནི་མན་ངག་རྒྱུད་ལས། ཕོ་བ་ཟས་སྣོད་ལ་ཕུག་སུལ་བཞི་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། 
ཕོ་བ་ནི་ཁོག་སྟོད་ཆེ་ལ་སྨད་ཆུང་བས་ལ་ཕུག་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཕོ་བ་དང་མིད་པའི་འབྲེལ་མཚམས་འདིར་ཕོ་བའི་འཛུལ་སྒོ་ཟེར། ཕོ་བའི་
ནང་ངོས་སུ་མཉེར་མ་ཅན་གྱི་ཤ་སྲབ་མོ་ཡོད་པ་ལ་ཕོ་སུལ་ལམ་ཕོ་བའི་རྩི་པགས་ཞེས་ཟེར་རོ། ཕོ་བའི་བྱེད་ལས་ནི་རྒྱུད་ལས། ཕོ་བ་གཡོས་བཅུ་
བྱེད་པའི་ཁོག་མ་འདྲ།  
ཞེས༌གསུངས༌པ༌བཞིན༌ཕོ༌བའི༌གནས༌འདིར༌བད༌ཀན༌མྱག༌བྱེད༌ཀྱི༌བྱེད༌ལས༌ལ༌བརྟེན༌ནས༌ཁ༌ཟས༌རྣམས་མྱག༌པར༌བྱེད༌ཅིང༌།ཕོ༌ཆུ༌སྐྱེས༌པ༌དང༌ 
མཁྲིས༌པ༌འཇུ༌བྱེད༌ཀྱི༌བྱེད༌ལས༌ལ༌བརྟེན༌ནས༌འགྲུལ༌བསྡུ༌བྱེད༌པ༌བཅས༌ལ༌ཟས༌རིགས༌མྱག༌ཞུ༌བྱེད༌པའི༌ནུས༌པ༌འདོན༌གྱི༌ཡོད༌དོ། དོན༌ངོས༌ 
ཐོག༌ཕོ༌བ༌ཟེར༌བ༌ནི༌སྟག༌ཚང༌ལོ༌རྩྭ༌བས། །རོ༌དྲུག༌ཟས༌སྐོམ༌ཟོས༌པ༌རྣམས། །མྱག༌བཞུ༌འདྲེས༌པར༌སྦྱངས༌པ༌དང༌། །ཐུར༌དུ༌བཏང༌ཞིང༌ཕོ༌ 
བའི༌ཕྱིར། །དེ༌ལ༌ཕོ༌བ༌ཞེས༌སུ༌བཤད། །ཅེས༌གསུངས༌པ༌དང༌སྨན༌དཔྱད༌ཟླ༌བའི༌རྒྱལ༌པོ༌ལས། ཐམས༌ཅད༌རྟེན༌དུ༌གྱུར༌པས༌ན། །ས༌གཞི༌དག༌ 
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འབྲུག་རང་ལུགས་གསོ་བ་རག་པ། ཁྱད་རག་དྲི་ལན། 
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དང༌འདྲ༌བའོ། །ཞེས༌གསུངས༌སོ། འདི༌ནི༌ཕོ༌བའི༌བྱེད༌ལས༌༌དང༌དེའི༌གཟུགས༌དབྱིབས༌ཀྱི༌སྐོར༌མདོར༌བསྡུས༌ཙམ༌མོ།། 
 
ཕོ་བའི་ནད་གཞི་སྐོར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུ་ན། དེ་ཡང་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་དུམ་བུ་གསུམ་པ་མན་ངག་རྒྱུད་དུ་དབྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་བརྒྱད་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུ་དབྱེ་ཞིབ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ནི་གཞུང་གཞན་དུ་ཤེས་ལ་འདིར་རྒྱུད་ལས་ཡང་། ཕོ་བའི་ནད་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་དབྱེ་བ་
དང་། །རྟགས་དང་བཅོས་ཐབས་རྣམ་པ་བཞི་ཡིས་བསྟན། །རྒྱུ་ནི ་ངལ་དུབ་རླན་གང་བཟའ་ཆེས་དང་། །ཁ་ཟས་མི་འདད་པ་ལས་གྱུར་བའོ། །དབྱེ་
བ་ཕོ་ནད་ཚ་བ་གང་བ་གཉིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་རླུང་གི་རང་བཞིན་ཤས་ཆེ་བའི་མིས་རྗེན་པ་དང་མ་འཚོས་པ་དང་། མངར་ཇ་
གང་མོ་འཐུང་པ་དང་། མང་དུ་ཟོས་པ་དང་། གང་མོ་སོགས་འཇུ་དཀའ་བའི་ཟས་སྐོམ་རིགས་ཡུན་རིང་བསྟེན་པ་དང་། སྣུམ་རིགས་མང་དུ་ཟོས་པ་
དང་ལུས་ཁམས་འཁྱགས་པ་ཟས་སྐོམ་དུས་མ་ཡིན་པས་ཟོས་པ་དང་། བསིལ་སྨན་རིགས་ཡུན་རིང་བཏང་བ་སོགས་ཀྱིས་ནད་སློང་གི་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། ནད་རྟགས་དེ་ཡང་འབུམ་ཁུ་ཚུར་ལས། ཕོ་བ་ལ་ནད་ཡོད་ན་ཟས་འཇུ་མི་འཇུ་དང་སྦོ་མི་སྦོ་དང་། འཁྲོལ་མི་འཁྲོལ་ལ་ཤེས། ཕོ་ནད་ཕལ་
ཆེར་གརང་བར་འོང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཟས་ཀྱི་དང་ག་ཞན་པ་དང་ཟས་ཤུགས་ཆུང་ཞིང་། འཇུ་དཀའ་བ། ཕོ་བ་མི་བདེ་ཞིང་སྐབས་འགར་
སྦོས་རྒྱང་བྱེད་པ་དང་ཟས་མདོག་མ་ལོག་པར་བཤལ་སྐྱུགས་བྱེད་པ་དང་། འོན་ཀྱང་ཕོ་བའི་རྒྱུད་དུ་གཟེར་ཟུག་དང་གནོན་ཟུག་མེད་པ་ལུས་ཁམས་
ཀྱི་དྲོད་ཚད་ཇུང་ཞིང་རྐང་ལག་གང་མོ་ཆགས་ནས་སྡོད་པ་དང་། ལུས་སྟོབས་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་ནད་རྟགས་སྟོན་པ་དང་། འཕར་རྩའི་རྒྱུ་
བ་ཞན་ཆིང་དམིགས་བསལ་དུ་ཀན་རྩ་མཆེས་པ་དང་ཕོ་བའི་རྩ་ཞན་པ་དང་། གང་དལ་བ་སོགས་བྱུང་བའི་རྟགས་མངོན་ནོ།། 
བཅོས་ཐབས། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས། །ཕོ་བ་ལ་ནི་བརྟེན་པའི་ནད། །མ་ཞུ་བ་ལྟར་གསོ་བར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱུད་སེ་འབྲུ་བཞི་
པའམ། རྒྱམ་ཚ་དྲུག་དང་རྒོད་མ་ཁ་སོགས་སྦྱར། ཞེས་སྨན་ངག་ལྷན་ཐབས་ནས་གསུངས་པའི་སྨན་སྦྱོར་དང་གཞན་དུ་སེ་འབྲུ་ལྔ་པ། རྒྱམ་ཚ་
བཞི་ཐང་། ཅོང་ཞི་དྲུག་པ། རུ་རྟ་དྲུག ཟླ་ཤེལ། དྭགས་སྨན་བཅོ་ལྔ་སོགས་ནད་པའི་ནད་གཞི་བསྟུན་ནས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཐོ་རངས་ཆུ་སྐོལ་
འཐུང་པ་དང་། ཟས་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེ་སྨྱུང་བར་གནས་དགོས། དཔྱད་ཡང་ཕོ་གསང་བཅུ་གཉིས་དང་མེ་ཉམས་ཀྱི་གསང་ལ་མེ་བཙའ་འཇོག་པ་དང་
ལུས་ཁམས་ལ་དྲོ་བཅོས་བྱེད་པ་དང་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་གསོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བཅོས་དགོས་སོ། འདི་རྣམས་ཕོ་བའི་ནད་ཚ་གང་གཉིས་ལ་ཕོ་ནད་མ་
ཞུ་བ་ལྟར་བཅོས་པའི་གསོ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཡིན་ལ་ཕོ་ཚད་ཁྲག་མཁྲིས་ལྟ་བུ་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་སོགས་ལ་གཟྱིགས་པར་ཞུའོ། སྔོན་
འགོག་ལྟ་བུ་ནི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ལས་ཟས་ནི་ཡང་དྲོ་འཇུ་བ་སླ་བ་བསྟེན། །ཁེངས་པོ་ཤ་རིད་སྔོ་དང་འཇུ་དཀའ་སྤང་། །སྤྱོད་ལམ་མི་འཁྱགས་
མི་རྔུལ་བསིལ་དྲོད་མཉམ། །དེ་ཡིས་ཁོང་ནད་ཕོ་བའི་ནད་ལས་གྲོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སྨན་པ་གསར་པ་རྣམས་ནད་པ་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་
བཀའ་སློབ་སོགས་གནང་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ།། 
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འབྲུག་རང་ལུགས་གསོ་བ་རག་པ། ཁྱད་རག་དྲི་ལན། 
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དྲི་བ་ག་ར་གི་ཆ་ཚང་གི་ལན་རྐྱབ་དགོ                སྐུགས་ ༡༠྾༥། 
 
༡༽ ཕོ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དབྱེ་བ་ཁ་གསལ་བྲིས? སྐུགས་(༡༠) 
 
༢༽ ཕོ་རླུང་དང་ཕོ་བའི་བད་ཀན་གཉིས་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཁ་གསལ་བྲིས? སྐུགས་(༡༠) 
 
༣༽ ཕོ་བའི་ནད་ལ་སྨན་དང་དཔྱད་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས? སྐུགས་(༡༠) 
 
༤༽ སྣོད་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཕོ་བའི་ གནས་ཚུལ་དང་། ཕོ་བའི་དབྱིབས། ཕོ་བའི་བྱེད་ལས་རྣམས་ཁ་གསལ་བྲིས? (༡༠) 
 
༥༽ ཕོ་བའི་མི་འགྱུར་བའི་གསང་དགུ་དང་། ཕོ་བའི་རྭ ་རྩ་རྣམས་ཇི་ལྟར་ངོས་འཛིན་པ་ཡིན་ན? (༡༠) 
 

 
 

 
 

༼བཀྲིས་བདེ་ལེགས།༽ 
 

 


